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 ٍٓوٌٽ  ًٍٍ حٿٔخؿِ رٔنيه ٫ن ٫زي حٿ٦َّن رن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٫ن أرْو أڅ
حهلل  0  ٷخٽ 

 ##  أَكَيٍ ٫َڀََ ٻَټٌَِدٍ ٫َڀََِّ ٻٌَِدٌ ٿََْْْ ٳَبِنَّوُ ٫َڀَِِّ طَټٌِْرٌُح ٿَخ$$ 
   .4/268، ح٬ّ٬ـڂ حٿټزّ٘، حنِحٿ٤ّّ
 
، ًأهووٍَ ٛوولْلش ، ڃنټووَس ًأهووٍَ، ٟوو٬ْٴش أكخىّووغ رخٿټظووخد0 #طنزْووو$

 َّؿَ ڃالك٨ش ١َّّؾ حألكخىّغ يف ح٭ّخڃٖ    
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 املقدمة

 

 السرية الذاتية والعلنية ألبي حييى الساجي : أواًل

 سريته الذاتية  -1

  ىسبه-

َ  أرٌ ىٌ َ  رون  ُٻَّوخ  ٸّْو ُ  رون  ّٛوَ  رون  حٿو٦َّن  زوي ٫ رون  ٸّْو  ٫زوي  رون  ٫وي
ِ  حٿ٠وّٓ  ٟزش رن رخٓپ رن حٿيّڀڂ رن أرْٞ رن حٿ٦َّن  ٿٴ٨وش  ًٿ٬وپ ، #1$حٿٔوخؿ
 ٸّڄوپ  ه٘وذ  ًىوٌ ، حٿٔوخؽ  اذل نٔوزش   ح٩ّْڂ ًر٬يىخ ح٬ّيڄڀش حٿّٔٙ رٴظق حٿٔخؿِ

، #2$٥ّخ٫وش  ر٬ْوو  أً ٫ڄڀوو  اذل طنٔوذ ، حألٗوْخ   ڃنوو  ط٬ڄوپ  حٿزَٜس اذل حٿزلَ ڃن
، حٿنوْووپ ڃوون أ٣ووٌٽ ه٘ووذ ًىووٌ حٿٔوخؽ  اذل ڃنٔووٌد0 خٓووِحٿٴ حٿٸ٤ووخڅ حروون ًٷوخٽ 
 دل ًاڅ-ڃنوويڂ ٻووخڅ حٿٔووخؿِ ٸّْووَ أرووخ أڅ ًحٿووَحؿق ،#3$ح٩ّووٌُ ٗووـَس ڃوون ًأٻووّّ
ِ  ط٥َّظوو  ٟڄن ح٪ّنزڀِ حٿ٬ڄخى حرن أٗخٍ ٳٸي – حٿٔڄ٬خنِ ٌّٻَه  نٔوزظو  ٿڀٔوخؿ
 حألثڄوش  أكوي  ٻوخڅ  ح٫ّ٘وذ  ڃون  نو٩ٌ  ًىوٌ  حٿٔوخؽ  اذل ڃنٔوٌد "...0 ٷخثالً حٿٔخؽ اذل

 .  #4$"حٿؼٸخص ح٪ّٴخ٥ خ حٿٴٸي
 رون  ٣خّٜوش  رون  أى رون  ٟوزش  ٳيوڂ ، حٿٔخؿِ اٿْيڂ ّنظٔذ حٿٌّن ٟزش رنٌ ًأڃخ
 .#5$حٿزَٜس ڃنيڂ ٻزّ٘ ٫يى ٓټن، ٫ينخڅ رن ڃ٬ي رن نِحٍ رن ڃ٠َ رن اٿْخّ

                                                 

; ايػبهٞ، طبكات ايؿاؾع١ٝ،  14/198; غرل أع٬ّ ايٓب٤٬،  2/709ايصٖيب، تصنط٠ اؿؿاٚ، ( 1)

 . 3/47; ايعضنًٞ، ا٭ع٬ّ،  2/299

 . 2/90; ابٔ ا٭ثرل، ايًباب ٗ تٗصٜب ا٭ْػاب،  3/196ايػُعاْٞ، ا٭ْػاب، ( 2)

 .5/640بٝإ ايِٖٛ،  (3)

 . 251/ 2ضات ايصٖب، ابٔ ايعُاز اؿٓبًٞ، ؾص( 4)

; ابـٔ سـعّ، ْٗـط٠ أْػـاب      294ٜٓٛط عٔ ْػب بين نب١: ابٔ ايهًيب، ْٗـط٠ ايٓػـب، م   (5)

ايكٝػــطاْٞ،  ; ابــٔ 63; ابــٔ عبــسايدل، ا٭ْبــاٙ عًــ٢ قبا٥ــٌ ايــطٚا٠، م  204-203ايعــطب، م

 .103ا٭ْػاب إتؿك١، م
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    -: ووفاته والدته -

ٚ  رون  ٯّڄوي  رن حهلل ٫زْي ؿنخُس ك٠َ أنو ٿڀٔخؿِ ًٍحّش يف ُ  كٴو  حٿزٜوَ
 رٸٌٿوووو# ځ842/ىوووو228$ٓووونش ح٬ّظوووٌٳَ ٫خث٘وووش ًروووخرن حٿ٬خث٘وووًِ رخٿ٬ْ٘وووِ ح٬ّ٬وووًَٱ

َ  حٿٌٷوٌٱ  هوالٽ  ڃون  ٻوٌٿٺ ، #1$"ٛوّٓ  ًأنخ ؿنخُطو ًٗييص"  ًٳْوخص  ٷخثڄوش  ٫ڀو
/ ىووو234ص$#2$حٿ٬ظټووِ ىحًى روون ٓووڀْڄخڅ حٿَرْوو٪ أرووٌ ًىووٌ ٳخألٷوويځ، ٗووٌْهو ر٬ووٞ
 ٓوونش ٻخنووض ٿووو ط٥َّووض حٿووّٖ ح٬ّٜووخىٍ ڃ٨٬ووڂ كٔووذ ًٳخطووو ٻخنووض ٬ًّووخ، #ځ848

 يف ٻخنووض ًالىطووو أڅ ٳووخٿَحؿق، #4$٫ڄووَه ڃوون حٿظٔوو٬ّٙ رڀووٮ ًٷووي، #3$#ځ919/ىووو$307
 #.  ځ832/ىو217$ٓنش كيًى

:  مذهبه

ِ  ڃنخٷوذ $يف ڃٜونٴخ   ًٿو، #5$ح٬ٌّىذ ٗخٳ٬ِ ٻخڅ ِ  ٫ًويه ، #6$#حٿ٘وخٳ٬  ڃون  حٿٔوزټ
 يف ّڀظوِځ  دل أنوو  ٗوٌْهو  ٷخثڄوش  يف ٓوّ٘ى  ٻڄوخ  ًّڀلو٦ ، #7$ڃنخٷزوو  يف ح٬ّٜونٴّٙ  حألًحثپ
ِ  ڃٌىزوو  أٛولخد  ڃون  ًحٿ٬ڀوڂ  ح٪ّيّغ أهٌه  ح٬ّوٌحىذ  ٥ّْو٪  ڃون  روپ ، ٳٸو٢  حٿ٘وخٳ٬

 .  حٿ٠ْٸش ح٬ٌّىزْش ڃن ٠ًٍَّه حنٴظخكو ٬ّټْ ٱّخ ٳٸيخثيڂ رخهظالٱ حإلٓالڃْش

  

                                                 

 . 19/152إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، ( 1)

ّ(،  845ٖـ/  231بٔ زاٚز ايعٖطاْٞ ايعتهٞ، ْعٍ بػساز قسثا بٗا غ١ٓ )أبٛ ايطبٝع  غًُٝإ  (2)

ّ ( 848ٖـ /234َٚٔ ت٬َٝصٙ ايبداضٟ َٚػًِ ٚأبٛ زاٚز، عس َٔ ايجكات ٚناْت ٚؾات٘ غ١ٓ )

;  41، 9/40; اـڀٝب ايبػسازٟ، تـاضٜذ بػـساز،    8/278ابٔ سبإ، ايجكات، ٗ ايبكط٠ ٜٓٛط: 

 .425، 11/324إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

; ايصٖيب، غرل أع٬ّ  2/709; ايصٖيب، تصنط٠ اؿؿاٚ،  14/137ايكؿسٟ، ايٛاٗ بايٛؾٝات،  (3)

 .2/250; ابٔ ايعُاز اؿٓبًٞ، ؾصضات ايصٖب،  14/199ايٓب٤٬، 

 . 14/199ايصٖيب، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬،  (4)

 . 1/343; ايػبهٞ، طبكات ايؿاؾع١ٝ،  4/197ايصٖيب، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬، ( 5)

; ٚقـس قُٓــا   1/344; ايػــبهٞ، طبكـات ايؿــاؾع١ٝ،   1/53اـڀٝـب ايبػـسازٟ، تــاضٜذ بػـساز،    ( 6)

ظُــع ْكٛقــ٘ ٚؼكٝكــ٘، ٜٓٛــط: ايــسضٜٚـ ٚقُــدل: نتــاب َٓاقــب ايؿــاؾعٞ ٭بــٞ وٝــ٢    

 ّ.  2020، زَؿل، 1ايػادٞ ايبكطٟ، َٓؿٛضات زاض ُٛظ، ٙ 

 . 344-343/ 1ايػبهٞ، طبكات ايؿاؾع١ٝ، ( 7)
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 :اآلتي وتتضنً العلنية سريته -2

 -: العلنية رحالته-أ

 رووّٙ حٿووّٖ ح٬ّٜووخىٍ أڅ اال .#1$"ًح٪ّـووخُ ًحٿټٌٳووش، ڃٜووَ اذل ٍكڀووش ٿووو ٻخنووض
َ  ٫ټٲ ٫نيڃخ ٗزخرو ڃيس هالٽ ٻخنض ًٿ٬ڀيخ، ٍكڀظو ًٷض اذل طَ٘ دل أّيّنخ  ٫ڀو
             ٓوووونش رخٿزٜووووَس ڃظٌحؿوووويح  ٻووووخڅ أنووووو اال، ح٬ّ٘ووووخّن ڃوووون ًحٿٔووووڄخ٩ حٿ٬ڀووووڂ طڀٸووووِ

 ا٤ٛوَ ڃن طالڃٌطو أكي أٗخٍ اً، #ځ919/ىو307$ٓنش ًٳخطو كظَ# ځ916/ىو $304
0 ٳٸوخٽ  ٤وَُحألٛ ٯّخٍد رن ٬ْٓي رن ٯّڄي رن حهلل ٫زي ٯّڄي رؤرِ ح٬ّ٬ًَٱ

 ػوالع  ٓونّٖ  يف رخٿزَٜس ًٯّ٘مهخ، حٿٔخؿِ ًُٻَّخ، هڀْٴش أرِ ڃن ٬ّ٨ًض..."
   .#2$"ًػال٤ّخثش ًأٍر٪

 -: شيوخه-ب

ٿڀٔووخؿِ ٷخثڄووش ٣ٌّڀووش ڃوون حٿ٘ووٌْم حٿووٌّن أهووٌ ٫نوويڂ ڃوون أٷووخٿْڂ حٿ٬ووخدل           
حإلٓالڃِ ح٬ّوظڀٴوش $حٿزٜوَس ًحٿټٌٳوش ًرٰويحى ًڃٜوَ ًڃټوش ًحٿْڄخڃوش أًٍىنوخ ٷخثڄوش          

 .حٿزلغ َيف ڃڀلٶ آهرؤ٨ّخثيڂ 
حلقاته العلنية: -ج 

 كٌٿوو  ٷّظڄو٪  حٿټوزّ٘  حٿزٜوَس  ڃٔوـي  يف كڀٸش حٿٔخؿِ ُٻَّخ ٸَّْ ألرِ ٻخڅ
ِ  كڀٸش اذل حٿظنٌهِ أٗخٍ ًٷي، حالٓظڄخ٩ َّّي ڃن أً طالڃٌْه ٝ  يف حٿٔوخؿ  ڃ٬وَ
ِ  #3$أڃْش أرِ ٫ن كيّؼو ِ  ٻوخڅ  اً، #4$آنوٌحٹ  حٿزٜوَس  ٷخٟو ّ  ًًؿيوخ   حٿٸخٟو  حٿنوخ

  .اٿْو ًّٔظڄ٬ٌڅ كڀٸظو ّٸٜيًڅ

                                                 

 .23/210ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  (1)

 . 10/133اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، ( 2)

ٖٛ أبٛ أ١َٝ ا٭سٛم بٔ إؿهٌ بٔ غػإ ايػ٬بٞ، قسخ َٔ أٌٖ بػساز نإ ٜتذط بايبع ( 3)

بايبع ٫ٚٙ ايٛظٜط ابٔ ايؿطات قها٤ ايبكط٠ ٚتٛابعٗا ؾًُا عٴعٍ ابٔ ايؿطات عٔ ايٛظاض٠ قبض 

ّ، ٜٓٛـط: اـڀٝـب ايبػـسازٟ،     912ٖـ /300غذٓ٘ ٚتٛٗ ٗ ايػذٔ غ١ٓعًٝ٘ أَرل ايبكط٠ ٚ

 .55-7/54 تاضٜذ بػساز، 

 . 235-1/234ْؿٛاض احملانط٠، ( 4)
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ِ  ؿ٬ٴوَ  رن أرخ  جملڀْ ٯّخًّخ  ٻخڅ ٮّڀٔو أڅ أهٍَ ًٍحّش ًيف   ٗوْن  #1$حٿنـّ٘ڃو
ِ  ٮّڀْ ٌّٛح  ح٩ّڄ٬ش ٌّځ ّٸ٬ي ٳټخڅ، رخٿزَٜس  ًٿټون ، #2$ًٸّويع  ح٩ّوخڃ٪  يف حٿٔوخؿ

 أ٠ّوخ   ًٻوَ  ّوخٷٌص  أڅ اً، حٿزٜوَس  ؿوخڃ٪  أ٠ّوخ  ًٿ٬ڀو، ًٿٺ حٿًَحّش ٠ّيى دل ؿخڃ٪ رؤُ
ِ  ٿو طڀڄٌْ ٤ّش أڅ اال، #3$حٿزَٜس ؿخڃ٪ يف كڀٸش ٿو أڅ  رخٿزٜوَس  ٲّوّ٘ځ  ٯّڀوش  اذل ّنظڄو

ِ  ٬ّٸٌد رن ٌّٓٲ ٬ّٸٌد أرٌ ىٌ ٿو ّٸخٽ  ط٬ٸوي  ٻخنوض  ح٪ّڀٸوش  ىوٌه  ٳڀ٬وپ ، حٿنـّ٘ڃو
 حٿزٜووَس ؿووخڃ٪ ٫ڀووَ ڃٸظٜووَ ؿووخڃ٪ ڃٜوو٤ڀق حٳوؤّٝ ًأڅ ىووٌح، حپّڀووش طڀووٺ ؿووخڃ٪ يف

ِ  ٻوخڅ  ٳزٌٿٺ حٿټزّ٘ ِ  حٿنـّ٘ڃو ْ  حٿټوزّ٘  حٿزٜوَس  ؿوخڃ٪  يف اٿْوو  ّوؤط  ؿوخڃ٪  ىنوخٹ  ًٿوْ
 .  ٯّ٘ه آهَ

-: العلنية مصيفاته -د

َ  رون  ُٻَّوخ  ٸَّْ أرٌ ٬ّي ِ  ٸّْو  يف حٿ٬ڀوڂ  ٍؿوخالص  أٗويَ  ڃون  ًحكويح   حٿٔوخؿ
 حٿ٬ڀڄْووش آوويخڃخطو ًٻخنووض، ح٬ّووْالىُ حٿظخٓوو٪/ح٭ّـووَُ حٿؼخٿووغ حٿٸووَڅ يف حٿزٜووَس
 أكټوخځ $ر٬نوٌحڅ  حٿٸوَآڅ  ٫ڀٌځ يف ٻظخد ٳڀو، ًحٿظخٍّن ًح٪ّيّغ حٿٸَآڅ ٫ڀٌځ ٻّڀض
 ًح٫ّالٳْووخص حٿٴٸووو يف ًآهووَ، #5$حألكټووخځ ٻظووخد كـووَ حروون ًأ٨ّووخه، #4$#حٿٸووَآڅ
، #6$#حٿ٬ڀڄوخ   حهوظالٱ $كخمت أرِ حرن ًأ٨ّخه ًحٿٴٸيخ  حٿ٬ڀڄخ  حهظالٱ يف ڃٜنٲ
 ڃظ٬ويىس  ڃٔوڄْخص  أ٤٫وض  ٻظزوو  ٳٸويحڅ  ًٿ٬وپ ، #7$#حالهظالٱ$رخٓڂ حٿزْيٸِ ًًٻَه

، #8$ح٬ّٜوخىٍ  ر٬ٞ ٫ني# خ حٿ٬ڀڄ حهظالٱ$رخٓڂ ىٌح ٻظخرو ٳ٬َٱ، حٿٌحكي ٿڀټظخد

                                                 

ٕ ) أبا٤ ( بٔ دعؿط ايٓذرلَٞ نإ ٜهع اؿسٜح، قاٍ ابٔ سبإ: " نإ  (1) ٖٛ أبٛ غعٝس أبا

اض.... ؾطأٜت٘ قس ٚنـع  ٜكعس ّٜٛ اؾُع١ عصا٤ فًؼ ايػادٞ.... شٖبت إٍ بٝت٘ ي٬ختب

، اجملــطٚسٌ، عًــ٢ أبــٞ سٓٝؿــ١ أنجــط َــٔ ثًجُا٥ــ١ ســسٜح َــا ســسخ بٗــا أبــٛ سٓٝؿــ١ قــ٘ "   

1/184-185 . 

 .1/17; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  5/463ايػُعاْٞ، ا٭ْػاب، ( 2)

 .3/1327َعذِ ا٭زبا٤،  (3)

 . 3/216صناض، ; ابٔ عبس ايدل، ا٫غت  601 /3ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ( 4)

 .4/301، تًدٝل اؿبرل( 5)

 . 11/121; ٜٓٛط أٜهاڄ: ايصٖيب، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬،  3/601اؾطح ٚايتعسٌٜ،  (6)

 . 1/7أسهاّ ايكطإٓ يًؿاؾعٞ، ( 7)

 .14/198ايصٖيب، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬، ;  3/601ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ( 8)
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َ  ٠ّض أهٍَ ڃٜخىٍ ًًٻَطو  حٿنويّڂ  حرون  ًٻوَه  رْنڄوخ ، #1$#حٿٴٸيوخ   حهوظالٱ $ڃٔوڄ
 اٿْووو أٗووّ٘ حٿٴٸووو يف آهووَ ڃٜوونٲ ٿووو ًُٻووَ ٻڄووخ، #2$#حٿٴٸووو يف حالهووظالٱ$رخٓووڂ
  ًىووٌ# ح٫ّالٳْووخص$يف حٿټووزّ٘ ٻظخرووو ڃوون حهظٜووَه أنووو ًًٻووَ، #حٿٴٸووو أٛووٌٽ$رخٓووڂ
 .#4$ڃٰڀ٤خُ ڃنو نٸپ، ظٸَح٬ّن ٻظخد ًٿو، #3$ٟوڂ ٮّڀي

ِ  ًأٿٲ  ٳٸوي  ًٿٴٸيحنوو ، حٿزٜوَس  ًڃيّنظوو  ڃ٣ٌنوو  ٫ون  حٿظوخٍّن  يف ٻظخروخ   حٿٔوخؿ
 أهزوووخٍ$رخٓوووڂ ڃٜووونٲ ّوووخٷٌص ٿوووو ٳوووٌٻَه ًح٬ّٜوووخىٍ حٿټظوووذ يف ًٍحّخطوووو طنوووخػَص
 ر٬ووٞ ًيف، #6$#حألرڀووش ٻظووخد$أ٨ّووخه ٿووو آهووَ ٻظووخد اذل أٗووخٍ ٻڄووخ، #5$#حٿزٜووَس
   .#7$حألٛڄ٬ِ أهزخٍ ٻظخد ٿو أڅ ح٬ّٜخىٍ

ِ  أهزوخٍ $0 ًٷْوپ  #8$#حٿ٘خٳ٬ِ ڃنخٷذ$يف حٿٔخؿِ ٛنٲ ٻڄخ َ  #9$#حٿ٘وخٳ٬  كظو
 .#10$ڃنخٷزو يف ٛنٴٌح حٿٌّن حألًحثپ ٟڄن ڃن حٿز٬ٞ ٫يه

ٍ  ڃٜووخىٍ ٿووو  أًٍىص ٻڄووخ # حٿٜووٴخص  يف حٿٔووڀٲ  ڃٸخٿووش$ر٬نووٌحڅ  ڃٸخٿووش أهووَ
ُ  ح٪ّٔن أرِ رخ٫ظڄخى ڃٌٟلش ٞ  يف ٫ڀْيوخ  حألٗو٬َ  ڃٜونٴخطو  أڃوخ ، #11$طٜوخنْٴو  ر٬و

   .٫نيخ حٿټالځ ٳْٔؤطِ حٿنزٌُ يّغح٪ّ يف
                                                 

; ابـٔ قانـٞ    203; ابٔ نجرل، طبكات ايؿاؾعٌٝ، م 104ايؿرلاظٟ، طبكات ايؿكٗا٤، م (1)

 .3/50; ايػعٟ، زٜٛإ اٱغ٬ّ،  1/95ؾٗب١، طبكات ايؿاؾع١ٝ، 

 .263ايؿٗطغت ، م( 2)

 . 1/95; ابٔ قانٞ ؾٗب١، طبكات ايؿاؾع١ٝ،  3/300ايػبهٞ، طبكات ايؿاؾع١ٝ،  (3)

 . 1442ؾطح ابٔ َاد١، م (4)

 .3/1327َعذِ ا٭زبا٤،  (5)

 .3/1327ذِ ا٭زبا٤، َع (6)

 .15/607; إتكٞ اشلٓسٟ، نٓع ايعُاٍ،  334ؾٗطغ١ ابٔ خرل، م (7)

 . 1/344; ايػبهٞ، طبكات ايؿاؾع١ٝ،  1/53اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، ( 8)

 . 1/518اـڀٝب ايبػسازٟ، تًدٝل إتؿاب٘ ٗ ايطغِ، ( 9)

 . 1/344ايػبهٞ، طبكات ايؿاؾع١ٝ، ( 10)

ٖٛ عًٞ بٔ إزلاعٝـٌ بـٔ أبـٞ     -; أبٛ اؿػٔ ا٭ؾعطٟ: 14/198غرل أع٬ّ ايٓب٤٬، ايصٖيب،  (11)

ٌ بٔ عبس اهلل بٔ َٛغ٢ بٔ ب٬ٍ بٔ أبٞ بطز٠ بٔ  -ٚازل٘: إغشام -بؿط  بٔ غامل بٔ إزلاعٝ

ـ ٗ ايطز ع٢ً ِ  قاسب ايهتب ٚايتكاْٝ ٔ ا٭ؾعطٟ، إتهً ٛ اؿػ ٞ َٛغ٢، أب إًشس٠ ٚغرلِٖ  أب

ّ(، ٚغهٔ بػساز إٍ إٔ 873ٖـ/ 260ٚاؾ١ُٝٗ ٚاـٛاضز، ٚيس بايبكط٠ غ١ٓ) يطاؾه١َٔ إعتعي١، ٚا

 .  11/346ّ( ٜٓٛط: اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 941ٖـ/330تٛٗ بٗا غ١ٓ)
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 حٓڅ ٪ّوي  ٬ُّؼوَ  دل ح٬ّٜوخىٍ  اٿْيوخ  أٗوخٍص  حٿوّٖ  ٻظزوو  ٥ّْو٪  أڅ ٿو ّئٓٲ ًٱّخ
 ط٬َّوٲ  ى٫وٌس  حٿزلوغ  ٳٴِ، ڃنيخ ر٬ٞ ٿنخ ّټ٘ٲ ح٬ّٔظٸزپ ًٿ٬پ، ڃنيخ أٍُّ ٫ڀِ

 رنووخ   يف أٓوويڄٌح  حٿووٌّن ًٍؿخال٣ّووخ  حٿزٜووَس  روؤّحع حالىظڄووخځ  ٟووًٍَس  اذل ًطنزْووو
     .ك٠خ٣ٍّخ

  -:فيه قيل وما العلنية مكاىته -هـ

، روخ٬ّٴّٖ  ًٛوٴو  أڃوخ ، #1$ًرخ٪ّخٳ٦ ًڃٴظْيخ حٿزَٜس ٯّيع رؤنو حٿٔخؿِ ًٛٲ
 أكووويع اًح ح٬ّٴوووّٖ أٳظووو0َ ٳْٸوووخٽ حألكټوووخځ ڃووون ح٬ّ٘وووټپ طزوووّْٙ ىوووِ حٿٴظْوووخ ٳوووبڅ

َ  ّويٽ  ٱّخ حإلٳظخ  ٱّخٍٓش اذل أًٛڀظو حٿ٬ڀڄْش ٳڄَطزظو، #2$كُټڄخ   حٿيٍؿوش  رڀٌٯوو  ٫ڀو
 رخ٪ّويّغ  حٗوظيخٍه  ٫ون  ٳ٠والً  ٿڀزٜوَس  ڃٴظْوخ  ّټوٌڅ  الڅ أىڀظوو  حٿوّٖ  خٿْشحٿ٬ حٿ٬ڀڄْش
   .#3$٫ًڀٌڃو

َ  ح٬ّٜخىٍ ّٟڄ٪ طټخى أڃَ ٳيٌ طٌػْٸو ٹّٚ ًٳْڄخ  الٓوْڄخ  حٿؼٸوخص  ڃون  أنوو  ٫ڀو
 ٫نوو  ًٷوخٽ ، #4$"ًحٿٴٸوو  ح٪ّيّغ ٬َّٱ ػٸش ٻخڅ"0 كخمت أرِ حرن ٳٸخٽ، ٿو ح٥ّّٔ٬ّش

 ًڃٌُػَوٶٌ ، ؿَََّكوو  ڃَونْ  ٮّوًَفٌ ، ٫ڀْوو  ٴوٶ ڃظ ًىوٌ .. .كوخٳ٦  ٳٸْو"0 ح٫ّڀْڀِ ٬ّڀَ أرٌ
، #6$ًڃٴظْيوخ  ًٗوْويخ  حٿزٜوَس  ٯّويع ، ح٪ّوخٳ٦  حٿؼزض0 حٿٌىّٓ ًٷخٽ، #5$"ًَػٸوُ ڃَنْ

 ًٛووٴو ٳْڄووخ، #7$"أٛووالً ؿَكووخ  ٳْووو ٫ڀڄووض ڃووخ"0 ٳٸووخٽ آهووَ ڃټووخڅ يف ًأٟووخٱ
   .#8$حٿؼٸخص حألثڄش ڃن ح٪ّخٳ٦ حٿٔخؿ0ِ رخٿٸٌٽ حٿٜٴيُ
، ٳٸْووو، رٜووَُ ًىووٌ.. .حٿٔووخؿِ"0 رووخٿٸٌٽ حٿٴخٓووِ حٿٸ٤ووخڅ حروون حنٴووَى ًٷووي

                                                 

 . 2/709ايصٖيب، تصنط٠ اؿؿاٚ، ( 1)

 ) َاز٠ ؾتا (.  15/148ابٔ َٓٛٛض، يػإ ايعطب،  (2)

 . 122مايكاضٟ، ؾطح نب١ ايؿهط،  (3)

 . 3/601اؾطح ٚايتعسٌٜ، ( 4)

 . 2/527اٱضؾاز، ( 5)

;  2/150; إكتٓــ٢ ٗ غــطز ايهٓــ٢،  2/200; طبكــات اؿؿــاٚ،  11/126غــرل أعــ٬ّ ايٓــب٤٬، ( 6)

 . 107إعٌ ٗ طبكات احملسثٌ، م

 . 2/76َٝعإ ا٫عتساٍ، ( 7)

; ابــٔ نــجرل، 3/299ايؿــاؾع١ٝ، ; ٜٓٛــط أٜهــاڄ: ايػــبهٞ، طبكــات  14/137ايــٛاٗ بايٛؾٝــات، ( 8)

 .1/95; ابٔ قانٞ ؾٗب١، طبكات ايؿاؾع١ٝ،  1/203طبكات ايؿاؾعٌٝ، 
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ِ  اذل حٿٸ٤وخڅ  حرون  ًنٔوذ ، #1$"آهوًَڅ  ًََٟو٬ٴو ، ٷٌځ ًػٸو، ٳْو ًّٰظڀٲ  حٿٔوخؿ
 ػٸش أكيمهخ ًِّٰځ رّٗ ڃن الػنّٙ طَؿڂ حألهّ٘ أڅ ًٿٺ ًحٿظوڀ٢ْ حٿٌىڂ ر٬ٞ
   #2$رْنيڄخ ٳوڀ٢، ح٪ّيّغ ڃنټَ ًحٓهَ رٌٿٺ ٿو ڃ٘يٌى

ِ  حٿٸ٤وخڅ  حرون  ٫َڀو  ًٍى حٿٔخؿِ ٫ن كـَ حرن ىحٳ٪ ًٷي  ًال"0 روخٿٸٌٽ  حٿٴخٓو
 أكوي  ىٌح حٿٔخؿِ ُٻَّخ ٬ّٟٲ ًڃخ ح٬ّٸخٿش ٌّٞه ؿخُٱ ٷي حٿٸ٤خڅ رٸٌٽ أكي ّّٰٔ
ِ  حٿٸ٤وخڅ  حرون  روو  أٗوخٍ  ڃوخ  ًٿ٬وپ ، #3$"ٷ٢  ڃون  حٿ٬يّوي  ا٥ّوخ٩  يف ّٸويف  ال حٿٴخٓو

َ  ّٸو٪  ٷوي  ًح٫ّڀ٢ ٳخٿٌىڂ طٌػْٸو ٫ڀَ ح٬ّٜخىٍ ٞ  ٫نوي  كظو  ڃون  ًىوٌح ، حٿ٬ڀڄوخ   ر٬و
    .ط٬٠ْٴو ٫ڀَ كـش ّظوٌ أڅ ٺّټن ًال، حٿزَ٘ ٣ز٬ْش

 الساجي بشيوخ ملخق

 إكسض ٚغهٓاٙ َسٜٓت٘ ٚؾات٘  ا٫غِ ت

 زاٚز بـــــــٔ غـــــــًُٝإ ايطبٝـــــــع أبـــــــ1ٛ

ايعتهٞ ايعٖطاْٞ

ــطٟ،قسّ(848ّ/ ٖـ 234)  بكــــــــــــ

بػساز

ــسازٟ، اـڀٝـــب  ايبػـ

9/41بػساز، تاضٜذ

 ايكرلٗ عباز بٔ طايٛت عجُإ أب2ٛ

٫َِٖٛ  اؾشسضٟ ايهبعٞ

 ٖـــ238 أٚ ٖـــ 234)

ّ 853 أٚ ّ 848/

ــٔ  بكطٟ ــإ، ابـ  ايجكـــات، سبـ

8/454.

ٔ  ٖسبــ١ خايــس  أبــ3ٛ  ا٫ظزٟ خايــس  بــ

 ايكٝػٞ

 أٚ 851ّ/ٖــــ  237)

ّ 850/  ٖــ236

ــ١، ايعذًـــــــــٞبكطٟ  َعطؾـــــــ

.2/325، ايجكات

ــڀٞ(ّ 851/ ٖـ237) ضاؾس بٔ عًٞ بٔ  اؿػ4ٔ  – ايٛاغــــــــــ

ايبكط٠ ْعٌٜ

 ايتدلٜـــــــــــــــــــــــــــــــــــعٟ،

.185اٱنُاٍ،

 سػـــــٌ بـــــٔ ؾهـــــٌٝ ناَـــــٌ أبـــــ5ٛ

اؾشسضٟ

 ايهُاٍ، تٗصٜب إعٟ،ايبكطٟ(ّ 851/ ٖـ237)

23/269-271

ٚ  أبــ6ٛ ٔ  اهلل عبٝــس عُــط ٔ  َعــاش بــ  بــ

 َايو بٔ اؿط بٔ سػإ بٔ ْكط

  ايعٓدلٟ اـؿداف بٔ

ــٔايبكطٟ(ّ 851/ ٖـ237) ــإ ابـ ، ايجكـــات، سبـ

8/406.

ــ7ٛ ــ٢ أب ــ٢ عبــس وٝ ــٔ ا٭عً  ٓــاز ب

 با١ًٖ ٍَٛ ايٓطغٞ

 ٚقٝــــــــــــــــٌ 239ت)

ـــ237   ّ 854/ ٖــــــــــ

ــسازٟ اـڀٝـــب بكطٟ ، ايبػـ

، 11/75، بػــساز تــاضٜذ

                                                 

 .5/640بٝإ ايِٖٛ، ( 1)

ّ ، ٜٓٛط  732ٖـ/114ّ ٚقٌٝ غ733١ٖٓـ/ 115تٛٗ عهط١َ بٔ خايس بٔ  ٖؿاّ إدعَٚٞ غ١ٓ  (2)

; ابٔ سبإ، ايجكات،  7/49; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  5/475ٜٓٛط عٓ٘: ابٔ غعس، ايڀبكات 

5/231  . 

 . 2/488يػإ إٝعإ، ( 3)
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- 851ّ  )76.

ــصٖيب،ايبكطٟ( 825ّ/ ٖـ238 ت)ايػدلٟ سػاب بٔ عبٝس بٔ قُس8  ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.198ايهاؾـ،

ــٛعُط9ٚ ــ١ أبـــــ ــٔ خًٝؿـــــ ــاٙ بـــــ  خٝـــــ

ايعكؿطٟ

 إنُاٍ، َان٫ٛ ابٔايبكطٟ(854ّ/ٖـ240)

. 5/16ايهُاٍ،

ــطٟ(854ّ/ٖـ240)غٝاخ بٔ ايٛاسس عبس عط أب10ٛ ــسّ/  بكــ  قــ

بػساز

ــسازٟ، اـڀٝـــب  ايبػـ

-11/5بػساز، تاضٜذ

6)

ـــ240 بعــــــــــس)  ايكڀإ ؾاشإ بٔ عٝػ11٢  ٖــــــــ

/854ّ)

ــطٟ  - ايبكــــــــ

َكط ْعٌٜ

، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟ

22/610-612 

ٔ  قُـس  بهط أب12ٛ ٔ  أٓـس  بـ  ْـاؾع  بـ

  ايكٝػٞ ايعبسٟ

ـــ240 بعــــــــــس)  ٖــــــــ

/854ّ)

ــٔ ايبكطٟ ــط ابــ ــب سذــ  ،تكطٜــ

.2/53ايتٗصٜب،

ــطٟ(856ّ/ٖـ242)ايكطٜؿٞ أبإ بٔ أٓس13  نــــإ/بكــ

ببػساز

ــٛاٗ ايكــــــــؿسٟ،  ايــــــ

.6/126، بايٛؾٝات

ــط أبــــ14ٛ ــ١ بــــٔ اهلل عبــــس دعؿــ  َعاٜٚــ

.اؾُشٞ

ــصٖيب،بكطٟ(857ّ/ ٖـ 243) ــصنط٠ ايــــــ  تــــــ

ــاٚ، -11/435 اؿؿـ

436 

ٞ  أب15ٛ ٍ  عًـ ٛ  ٜٚكـا  ٓٝـس  ايعبـاؽ  أبـ

 ٔ  ايػــــاَٞ إبـــاضى  بــــٔ عس٠َػـــ  بـــ

 ايباًٖٞ

، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟ بكطٟ(858ّ/ٖـ 244)

7/395.

ــ16ٛ ــٔ أٓــس  اهلل عبــس أب  بــٔ عبــس٠ ب

ايهيب َٛغ٢

، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟ ايبكطٟ(859ّ/ ٖـ245)

1/397- 399.

17 ٛ  ايعكـــسٟ َعـــاش بـــٔ بؿـــط غـــٌٗ أبــ

 ايهطٜط

، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟبكطٟ(859ّ/ ٖـ245)

4/146- 147.

ــ18ٛ ــس أبـــ ــٛ ٚقٝـــــٌ قُـــ ــشام أبـــ  إغـــ

ايؿعاضٟ َٛغ٢ بٔ إزلاعٌٝ

، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟنٛٗ(859ّ/ ٖـ245)

3/210-212.

، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟايبكطٟ(859ّ/ٖـ245) إعين ٓاز بٔ ٜٛغـ ٜعكٛب أبٛ

32/418-420

ِ  عبـس  بٔ عباؽ ايؿهٌ أب19ٛ  ايعٛـٝ

 عٓدلٟاي تٛب١ بٔ إزلاعٌٝ بٔ

ٕ  ابٔ(860ّ/ ٖـ246)  8، ايجكـات ، سبـا

/511.

 ْٜٛؼ بٔ ايطٓإ عبس قُس أب20ٛ

 قُس بٔ

ــ١(860ّ/ ٖـ246) ــسّ/ ايطقـــــ  قـــــ

بػساز

ــسازٟ، اـڀٝـــب  ايبػـ

ــاضٜذ ــساز، تــــــــــــ  بػــــــــــــ

10/268-269.

21 ٛ ــٔ إسْٞ(861ّ/ ٖـ247) بــــٔ زاٚز بــــٔ اؿػــــٔ قُــــس أبـــ ــط، ابــ ــصٜب سذــ  تٗــ
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ٔ  قُـس  ٔ  إٓهـسض  بـ ٔ  اهلل عبـس  بـ  بـ

ايتُٝٞ ايكطؾٞ اشلسٜط

 1/204 ايتٗصٜب،

 بــٔ ٚنٝــع بــٔ غــؿٝإ قُــس أبــ22ٛ

ايط٩اغٞ اؾطاح

 ايهُاٍ تٗصٜب إعٟ،ايهٛٗ(861ّ/ ٖـ247)

،11/200-203.

 بٔ اهلل عبس بٔ قُس اهلل عبس أب23ٛ

 بعٜع

، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟايبكطٟ(861ّ/ٖـ247)

25/453-456 

 َٛغــــ٢ بــــٔ ُــــسق اهلل عبــــس أبــــ24ٛ

اؿطؾٞ

 ايــــــــــــــــــــــصٖيب،َٝعإ ايبكط٠(862ّ/ ٖـ 248)

.4/51ا٫عتساٍ،

ٔ  ْكط غًُٝإ أب25ٛ ٔ  عبـس  بـ  ايـطٓ

 ايٛؾا٤ ايٓادٞ بهاض بٔ

 إنُاٍ، َان٫ٛ ابٔايهٛٗ(862ّ/ ٖـ 248)

. 1/469، ايهُاٍ

 بـــٔ سبٝـــب بـــٔ وٝـــ٢ ظنطٜـــا أبـــ26ٛ

  ٚقٌٝ ايؿٝباْٞ ٚقٌٝ اؿاضثٞ عطبٞ

 ايػطاز إغشام بٔ قُس

ــٔايبكطٟ(862ّ/ ٖـ 248) ــإ ابـ ، ايجكـــات، سبـ

9/265.

ــ27ٛ ــس أبـــ ــعٝس اهلل عبٝـــ ــٔ غـــ ــس بـــ  عبـــ

 إدعَٚٞ  سػإ بٔ ايطٓٔ

 اؾطح، سامت أبٞ ابٔ َهٞ(863ّ/ ٖـ249)

ٔ ، 4/42 ٚايتعسٌٜ،  ابـ

ــإ ــات، ، سبــــــــ  ايجكــــــــ

8/270

 بــٔ إغــشام بــٔ أٓــس إغــشام أبــ28ٛ

 ايػًع١ قاسب ايبعاظ عٝػ٢

 ايهُاٍ، تٗصٜب إعٟ،ا٭ٖٛاظٟ(864ّ/ ٖـ250)

1/265 .

 عبس بٔ عُطٚ بٔ أٓس ايڀاٖط أب29ٛ

ــٔ اهلل  ايكطؾــٞ ايػــطح بــٔ عُــطٚ ب

 ا٭َٟٛ

 ا٭ْكـاضٟ،  اـعضدٞإكطٟ(864ّ/ ٖـ250)

ــ١ ــصٖٝب خ٬قـــــــ  تـــــــ

.10، ايهُاٍ تٗصٜب

ــ30ٛ ــٌ بهــط أب  بــٔ سؿــل بــٔ إزلاعٝ

 َُٝــٕٛ ابــٔ ٜٚكــاٍ زٜٓــاض بــٔ عُــط

 ٟا٭ٚز ا٭بًٞ

ـــ250 بعــــــــس)  /ٖــــــ

864ّ)

 ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟبكطٟ

،3/62 -63.

ٛ  ٜٚكاٍ عًٞ أب31ٛ ٔ  قُـس  أبـ  اؿػـ

 ايكطؾــــــٞ عبٝــــــس بــــــٔ قععــــــ١ بــــــٔ

اـًكاْٞ  اشلاسلٞ

ــٔايبكطٟ(864ّ/ ٖـ250) ــط ابــ ــصٜب، سذــ  تٗــ

 ، 1/209ايتٗـــــــــــــصٜب،

2/273.

 بـــٔ ظٜـــاز بـــٔ قُـــس اهلل عبـــس أبـــ32ٛ

ٍ  ايطبٝع بٔ ظٜاز بٔ اهلل عبٝس  ٜٚكـا

ايٝ٪ٜ٪ يكب٘ ايعٜازٟ غؿٝإ أبٞ ابٔ

 تٗـــــــــــــصٜب إـــــــــــــعٟ،بكطٟ(864ّ/ ٖـ250)

ــاٍ، -25/215ايهُــــــ

217 .

 بــٔ َعُــط بــٔ قُــس اهلل عبــس أبــ33ٛ

بايبشطاْٞ إعطٚف ايكٝػٞ ضبعٞ

ـــ 250 بعـــــس ت)  ٖـــ

/864ّ)

ــٔايبكطٟ ــط ابــ ــصٜب، سذــ  تٗــ

. 9/412، ايتٗصٜب

ٔ  قُـس  اهلل عبـس  أب34ٛ ٔ  ايٛيٝـس  بـ ــطٟ(864ّ/ ٖـ250 ت) بـ ــسّ بكـــــ ــسازٟ اـڀٝـــب قـــــ ، ايبػـ
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ٞ  اؿُٝس عبس ٟ  ايكطؾـ ٔ  ايبػـط  َـ

 ٚيكبــــ٘ أضطــــا٠ أبــــٞ بــــٔ بػــــط ٚيــــس

 ٓسإ

.4/99، بػساز تاضٜذ بػساز

 بٔ ْكط بٔ عًٞ بٔ ْكط عُطٚ أب35ٛ

ــٞ ابـــٔ قـــٗبإ بـــٔ عًـــٞ  ا٭ظزٟ أبـ

  اؾٗهُٞ

ــطٟ(864ّ/ ٖـ250 ت) ــسّ بكـــــ  قـــــ

 بػساز

ــسازٟ اـڀٝـــب ، ايبػـ

ــاضٜذ ــساز تـــــ  /13، بػـــــ

288-291.

ٔ  بؿاض بٔ قُس بهط أب36ٛ ٕ  بـ  عجُـا

 نٝػإ بٔ

ــطٟ(866ّ/ٖـ252) ــسّ/  بكــ  قــ

 بػساز

ــسازٟ اـڀٝـــب ، ايبػـ

ــاضٜذ ــساز تــــــــــــ ، بػــــــــــــ

2/100- 104.

 بـــٔ إجٓـــ٢ بـــٔ قُـــس َٛغـــ٢ أبـــٛ 37

ايعٓعٟ زٜٓاض بٔ قٝؼ

ــطٟ(866ّ/ٖـ252) ــسّ بكـــــ  قـــــ

 بػساز

ــسازٟ اـڀٝـــب ، ايبػـ

-4/51، بػساز تاضٜذ

53.

ٔ  قُس اهلل بسع أب38ٛ ٔ  َٓكـٛض  بـ  بـ

 اـعاعٞ اؾٛاظ خايس بٔ ثابت

، ا٭ْػــاب، ايػــُعاَْٞه١(866ّ/ٖـ252)

ــٔ ;2/103 ــط ابـــ ، سذـــ

ــب ــصٜب تكطٜـــــ ، ايتٗـــــ

2/136

39 ٛ ٔ  قُـــس  اهلل عبـــس  أبـــ ٕ  بـــ  َُٝـــٛ

 إهٞ اـٝاٙ

ٌ  بػساز َٔ(866ّ/ٖـ252)  ْعٜـ

 َه١

 اؾطح سامت، أبٞ ابٔ

ــسٌٜ  ; 8/81، ٚايتعــــــــــ

، هُاٍاي تٗصٜب، إعٟ

26/539 -540 .

ٕ  َٛغـ٢  أبٛ 40 ٔ  ٖـاضٚ ٔ  َٛغـ٢  بـ ٞ  بـ  أبـ

 بٔ قُس بٔ اهلل عبس ٚازل٘ عًك١ُ

 آٍ ٍَٛ ايؿطٟٚ ؾط٠ٚ أبٞ بٔ اهلل عبس

عؿإ بٔ عجُإ

 ٖـ 253 أٚ ٖـ 252)

(867ّ أٚ 866ّ/

ــٔإسْٞ ــط ابــ ــب، سذــ  تكطٜــ

.2/260، ايتٗصٜب

ٔ  غعٝس بٔ أٓس دعؿط أب41ٛ  بؿـط  بـ

 ُساْٞاشل اهلل عبٝس بٔ

، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟإكطٟ(867ّ/ ٖـ 253)

1/312-314.

ٔ  إغشام ٜعكٛب أب42ٛ ِ  بـ ٔ  إبـطاٖٝ  بـ

 ايباًٖٞ ايكٛاف قُس

، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟايبكطٟ(867ّ/ ٖـ 253)

2/371-372.

 بـــٔ زاٚز بـــٔ غـــًُٝإ ايطبٝـــع أبـــ43ٛ

إٗطٟ ٓاز

/   ٖـ253 -178)

794 - 867ّ)

ــٔإكطٟ ــ ابـ  ايجكـــات،، إسبـ

8/279

ٟ  اـعضدٞ ايبكطٟ(867ّ/  ٖـ 253) ايسضُٖٞ َڀط بٔ اؿػٌ بٔ ع44ًٞ ، ا٭ْكـاض

ــ١ ــصٖٝب خ٬قـــــــ  تـــــــ

. 273، ايهُاٍ تٗصٜب

ــ45ٛ ــط أبـ ــاضٕٚ دعؿـ ــٔ ٖـ ــعٝس بـ ــٔ غـ  بـ

 بــٔ اشلٝــجِ ابــٔ قُــس بــٔ اشلٝــجِ

ــٔ(867ّ/ ٖـ 253) ــ١ا َــــ  - ًٜــــ

َكط

ــٔ ــس ابــــــ ــدل عبــــــ ، ايــــــ

. 114، ا٫ْتكا٤
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 ابٔ عبسإًو ٍَٛ ايػعسٟ ؾرلٚظ

 ايػعسٟ عڀ١ٝ بٔ قُس

ــ46ٛ ــ١ًُ أبـ ــ٢ غـ ــٔ وٝـ ــرل٠ بـ  بـــٔ إػـ

ــٌ ــٛب بــٔ إزلاعٝ  بــٔ غــ١ًُ بــٔ أٜ

 بــٔ ايٛيٝــس بــٔ ايٛيٝــس بــٔ اهلل عبــس

 إدعَٚٞ ايكطؾٞ إػرل٠

ٟ  اـعضدٞإسْٞ(867ّ/  ٖـ 253) ، ا٭ْكـاض

ــ١ ــصٖٝب خ٬قـــــــ  تـــــــ

. 428، ايهُاٍ تٗصٜب

ٔ  أٓس اهلل عبس أبٛ أٚ دعؿط أب47ٛ  بـ

 ظل١ً بٔ َسضى

 ايـــطٟ أٖـــٌ َـــٔ(868ّ/ٖـ 254)

 زَؿــــــــل قــــــــسّ

ــط ــٛٗ َٚكـــ  ٚتـــ

َكط

 تــاضٜذ ، عػــانط  ابــٔ

.9- 6/8، زَؿل

 ظٜاز بٔ و٢ٝ بٔ ظٜاز اـڀاب أبٛ 48

 ٔ ٕ  بــ ٔ  سػــا  اؿػـــاْٞ اهلل عبــس  بــ

 ايعسْٞ ايٓهطٟ

ــٔبكطٟ(868ّ/ٖـ 254) ــط ابــ ــصٜب، سذــ  تٗــ

.3/335، ايتٗصٜب

 غًِ بٔ دٓاز٠ بٔ غًِ ايػا٥ب أبٛ 49

ــٔ ــس بــ ــٔ خايــ ــابط بــ ــٔ دــ ــط٠ بــ  زلــ

 ايعاَطٟ ايػٛا٥ٞ

   764ّ/ـٖـــــــــــــ147)

(868ّ/ٖـ254-

 ٗ ّ  ايهـــــــٛ  قـــــــس

بػساز

ــسازٟ اـڀٝـــب ، ايبػـ

ــاضٜذ  9 ، بػــــــــــساز تــــــــ

/148- 149.

 بــٔ قُــس بــٔ اهلل عبــس وٝــ٢ أبــ50ٛ

ايكٛاف عجُإ أبٞ بٔ اؿذاز

ــٔايبكطٟ(869ّ/ ٖـ 255) ــط ابــ ــب، سذــ  تكطٜــ

. 1/529، ايتٗصٜب

ٕ  بٔ أٓس دعؿط أب51ٛ ٔ  غـٓا  أغـس  بـ

 ايكڀإ سبإ بٔ

، ايهُاٍ تٗصٜب إعٟ،ايٛاغڀٞ( 870ّـ/ـ256ٖ)

1/322 .

 بــٔ قُــس بــٔ  ســٛثط٠ ا٭ظٖــط أبــٛ 52

 إٓكطٟ قسٜس

ــٔ بكطٟ(870ّ/  ٖـ256) ــإ ابـ ، ايجكـــات، سبـ

8/215.

ٔ  ظٜــس طايــب  أبــ53ٛ ٞ  أخــعّ بــ  ايڀــا٥

 ايٓبٗاْٞ

، ايهُاٍ تٗصٜب إعٟ،كطٟب(870ّ/ ٖـ257)

33/434 .

 بــٔ غــعٝس بــٔ  اهلل عبــس غــعٝس أبــٛ 54

ا٭ؾر ايهٓسٟ سكٌ

ــصٖيب ايهٛٗ(870ّ/ ٖـ257) ــصنط٠ ،ايــــــ  تــــــ

 - 501/ 2  ،اؿؿاٚ

0502.

 إغـــشام بـــٔ اهلل عبٝـــس قُـــس أبـــ55ٛ

 ببسع١ إعطٚف اؾٖٛطٟ

، ايهُاٍ تٗصٜب إعٟ،ايبكطٟ(870ّ/ٖـ257)

14/304- 305.

 بٔ عبسايطٓإ بٔ َٛغ٢ عٝػ٢ أب56ٛ

ــعٝس ــٔ غـ ــطٚم بـ ــٔ َػـ ــسإ بـ ــٔ َعـ  بـ

 إػطٚقٞ ايهٓسٟ إطظبإ

ــٔايهٛٗ(  871ّ/ ٖـ258ت) ــط ابــ ــصٜب، سذــ  تٗــ

. 10/317، ايتٗصٜب

ــ57ٛ ــٞ أبـ ــٔ عًـ ــٔ اؿػـ ــس بـ ــٔ قُـ  بـ

 ايكباح

ـــ 260 أٚ 259)  ٖـــــــ

(  873ّ أٚ 872ّ/

ــٔ بػسازٟ ــإ ابـ ، ايجكـــات، سبـ

8/177 .
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 بــٔ إبــطاِٖٝ بــٔ عٝػــ٢ ٛغــ٢َ أبــ58ٛ

ٞ  إجطٚزٟ َجطٚز بٔ عٝػ٢  ايػـاؾك

 ٫َِٖٛ ا٭سسبٞ ثِ

  ٖــــــــــ 166-261)

/782ّ -874ّ )

ــٔ إكطٟ ــان٫ٛ ابـــــــــــ ، َـــــــــــ

. 1/31، إنُاٍ

 بٔ و٢ٝ ابٔ إزلاعٌٝ إبطاِٖٝ أب59ٛ

  إعْٞ َػًِ بٔ عُطٚ بٔ إزلاعٌٝ

ــ ٖـــ 175)  ٖـــ 264 ـ

/791-877ّ)

ــرل، ايـــصٖيبإكطٟ  أعـــ٬ّ غـ

-12/492، ايٓــــــب٤٬

497 .

 عبـــــس بـــــٔ أٓـــــس  اهلل عبٝـــــس أبـــــٛ 60

ــإ ــٔ ايطٓـــ ــب بـــ ــٔ ٖٚـــ ــًِ بـــ  َػـــ

 ايكطؾٞ

، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟإكطٟ( 877ّ/ ٖـ 264)

1/387-391.

ــ61ٛ ــٔ أٓـــس دعؿـــط أبـ  بـــٔ وٝـــ٢ بـ

 ا٭ٚزٟ ظنطٜا

، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟايهٛٗ(877ّ/ٖـ264)

1/517.

62 ٛ ِ  ؾــٝب١ أبـ  بــٔ اهلل بـس ع بــٔ إبـطاٖٝ

 بــٔ عجُــإ بــٔ إبــطاِٖٝ بــٔ قُــس

 ايعبػٞ خٛاغيت

 اؾطح، سامت أبٞ ابٔايهٛٗ(878ّ/ٖـ265)

 2/110، ٚايتعسٌٜ

ــٔ ععٜــع بــٔ قُــس اهلل عبــس أبــ63ٛ  ب

 عكٌٝ بٔ خايس بٔ ظٜاز بٔ اهلل عبس

 خايس بٔ

ـــ 267 ت)  / ٖـــــــــــــــ

880ّ )

 َــــٍٛ/ ا٫ًٜــــٞ

أ١َٝ بين

، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟ

26/113-118.

ــ64ٛ ــس أبـ ــٔ قُـ ــٔ اؿػـ ــٞ بـ ــٔ عًـ  بـ

 ايعاَطٟ عؿإ

ــرل، ايـــصٖيب نٛٗ(883ّ/ ٖـ270)  أعـــ٬ّ غـ

 27- 13/24، ايٓب٤٬

 / ٖـ270 - 201) خًـ  بٔ عًٞ بٔ زاٚز غًُٝإ أب65ٛ

816-883ّ)

 ٞ  أقــــــــــــــــــــبٗاْ

ــٌ ــس – ا٭قــ  ٚيــ

 ٚغــهٔ بايهٛؾــ١

بػساز

، ا٭ْػــاب، ايػــُعاْٞ

4/99   

ٔ  غًُٝإ بٔ ايطبٝع66  اؾبـاض  عبـس  بـ

 إطازٟ ناٌَ بٔ

(174-270 

/790-883ّ)

ــطٟ  – َكـــــــــــــــــ

 َٛايٞ

 ايهُاٍ، إعٟ،تٗصٜب

9/89.

 ٜعٜس بٔ أٓس بٔ قُس ْٜٛؼ أب67ٛ

ــٔ ــس بــ ــٔ اهلل عبــ ــس بــ ــٞ ٜعٜــ  ايكطؾــ

 اؾُشٞ

ــصٜب إس١ٜٓ(883ّ /ٖـ270 ت)  إعٟ،تٗـــــــــــــــــــــــــ

. 24/353ايهُاٍ،

68 ٛ ٔ  غـــًُٝإ زاٚز أبــ  بـــٔ ا٭ؾـــعح بــ

 ا٭ظزٟ عـــاَط بـــٔ عُـــطٚ بـــٔ ؾـــساز

ايػذػتاْٞ

ـــ202-275)  ٖـــــــــ

/817-888ّ   )

ــسازٟ، اـڀٝـــب بكطٟ  ايبػـ

.9/56 بػساز، تاضٜذ

ــ١ بـــــٔ َػـــــهٌ بـــــٔ قُـــــس69  ًِٝـــ

ايُٝاَٞ

ٔ ( 901ّ/ٖـ289ت) ٌ  َــــــــــــ  أٖــــــــــــ

 ايُٝا١َ

  ايػ١ٓ، عاقِ أبٞ ابٔ

ــُعاْٞ ;106 ، ايػــــــــــــــ

. 5/528  ،ا٭ْػاب

ـــ292) بٔ اهلل عبس بٔ قُس اهلل عبس أب70ٛ  ايهُاٍ، تٗصٜب إعٟ،بػساز-904ّ/ٖـ
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ٔ  ٕعجُـا  أبٞ ٔ  خايـس  بـ ٔ  أغـٝس  بـ  بـ

ــٞ ــٝل أبــ ــٔ ايعــ ــ١ بــ ــٞ أَٝــ  ايكطؾــ

ايؿٛاضب أبٞ ابٔ ا٭َٟٛ

.21-26/19(958ّ/ٖـ347

 بــٔ اهلل عبــس بــٔ قُــس بــٔ أٓــس71

 بــٔ عجُــإ بــٔ ايعبــاؽ بــٔ قُــس

 قُس أبٛ اٱَاّ ايػا٥ب بٔ ؾاؾع

 بٓــت ابــٔ ايــطٓٔ عبــس أبــٛ ٜٚكــاٍ

 ايؿاؾعٞ

ــبهٞ(907ّ/ٖـ295) ــات، ايػــــــ  طبكــــــ

2/186، ايؿاؾع١ٝ

ــ72ٛ  بــٔ إبــطاِٖٝ ايبكــطٟ إغــشام أب

ايعكؿطٟ ايعطٚقٞ اشلصيٞ إػتُط

 ايكـــــــــطٕ ْٗاٜـــــــــ١

ــاْٞ ــ١ ايجــــ  ٚبساٜــــ

 ايجايـــــــح ايكـــــــطٕ

 اشلذطٟ

 قــسّ – ايبكــط٠

 بػساز

 ايهُاٍ تٗصٜب إعٟ،

2/201-203.

ٔٵ أځٓسٴ73 ِڈ ب ًڃ ٟٸ غٳ ُٹرلڇ ، ايعطٚؽ ايعبٝسٟ،تاز ايعٳ

7/268.

بػسازايبػسازٟ قُس بٔ أٓس 74

 /ضٚاٜــــــــــــــــــــــــــ١ ٗ ٚضز ايسقٝكٞ قُس بٔ أٓس75

، ايبػــسازٟ  اـڀٝــب

 ; 3/218 بػساز، تاضٜذ

 تــاضٜذ ، عػــانط  ابــٔ

.54/449 زَؿل،

ٞ  أٜـٛب  بٔ قُس بٔ أٜٛب 76  اشلـاسل

 ايكاؿٞ

، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟبكطٟ

3/489.

 /ضٚاٜــــــــــــــــــــــــــ١ ٗ ٚضز فاٖس بٔ بسض77

ــسازٟ اـڀٝـــب ، ايبػـ

 ; 6/65بػــــساز، تـــاضٜذ 

 تــاضٜذ ، عػــانط  ابــٔ

. 51/346 ، زَؿل

 اـٛاضظَٞ قُس بٔ دعؿط78

 بــٔ اؿػــٔ بــٔ ْٝــٌ اؿػــٔ أبــ79ٛ

 اؾٗهُٞ ايعتهٞ ا٭ظزٟ ٌْٝ

 ْعٜــٌ – بكــطٟ

ا٫ٖٛاظ

 ايهُــاٍ إعٟ،تٗــصٜب

،5/127-130

 اؾطح، سامت أبٞ ابٔايهٟٛٗٗٛايڀ ظضٜل بٔ اؿػٔ عًٞ أب80ٛ

3/15 ٚايتعسٌٜ،

اـڀٝب 81

اؾٓسٜػابٛضٟ عط بٔ غٌٗ 82
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ٔ  اهلل عبــس 83 ٔ  اؿػـــٌ بــ  اؿػـــٔ بــ

 ا٭ؾكط

 إنُاٍ َان٫ٛ، ابٔ غٝت بٔ اهلل عبٝس84

  1/211، ايهُاٍ

ــس أبـــ85ٛ ــٔ عجُـــإ اهلل عبـ ــس بـ  اهلل عبـ

( عُطٚ أبٛ) ايؿطا٤ إعدل

ا٭ْػــاب، ، ايػــُعاْٞ

5/337 

 ايهبعٞ عٝػ٢ بٔ عُطٚ عجُإ أب86ٛ

اٯزَٞ

ــٔايبكطٟ ــط ابــ ــصٜب، سذــ  تٗــ

. 8/77، ايتٗصٜب

 طايب أبٛ 87

 ايؿطات ابٔ 88

ا٭ْكاضٟ إغشام بٔ ايكاغ89ِ

ــاضخ بـــــٔ قُـــــس90  َـــــسج بـــــٔ اؿـــ

 إدعَٚٞ

بػسازٟاي ضٚح بٔ أٓس أٚ  ضٚح بٔ قُس 91

 ايطٓإ عبس بٔ َعا١ٜٚ بٔ قُس92

عكٝس٠ ًٜكب ايعٜازٟ

، ايهُاٍ تٗصٜب إعٟ،ايبكطٟ

26/475 

ــسْٞ ايعٖطٟ و٢ٝ بٔ قُس غع١ٜ أب93ٛ  قـــــــسّ/إـــــ

َكط

 إػــــــــــين،، ايــــــــــصٖيب

ــٔ ; 2/386 ــط، ابــ  سذــ

.5/421، إٝعإ يػإ

 عًــ٢ يــ٘ ْكـــ ملاؾاضٟ عُط بٔ َٛغ94٢

 تط١ْ

ــ95ٛ ــس ايعبــاؽ أب  بــٔ عُــطٚ بــٔ ايٛيٝ

ــهٌ ــٔ ايػـــ ــس بـــ ــاٍ ظٜـــ ــس ٜٚكـــ  ٜعٜـــ

 ايهبعٞ

، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟايبكطٟ

31/63-64

 ايػادٞ و٢ٝ ٚايس96ٙ
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 ثاىيًا: ميهجه يف كتاب الضعفاء

تسنية الكتاب:   -أ

 ًٛووٴو كظووَ، #1$حٿزٜووَس يف ح٪ّوويّغ أىووپ أثڄووش ڃوون رټٌنووو حٿٔووخؿِ ٫ووَٱ
 طزلووَه ٫ڀووَ ّوويٽ ًٱّووخ، #2$٫ًڀڀووو ح٪ّوويّغ ٫ڀووڂ يف رظزلووَه ٓووّ٘طو طنووخًٽ ٳووْڄن
 ُٻَّوخ  ٫نوي  رخٿزٜوَس  ٻنوخ "0 ٷوخٽ  #3$هڃنوي  رون  اروَحىْڂ  ٫ن ٫يُ حرن هًٍح ڃخ ًكٴ٨و
، ًىوذ  رون  حٿو٦َّن  ٫زوي  رون  أ٦ّوي  ٫ون ، كويّؼّٙ  ارَحىْڂ ٫ڀْو ٳٸَأ، حٿٔخؿِ

 ًٷوخٽ  ٳظؤڃپ، ٻظخرو حٿٔخؿِ ٳؤهٌ، ٌّنْ ٫ن مهخ0 ٳٸڀض، ڃخٿٺ ٫ن، ٫ڄّو ٫ن
 أىووپ ر٬ووٞ ٫ڀووَ ٳؤكووخٽ ىووٌح  أهووٌص ٱّوون0 إلرووَحىْڂ ًٷووخٽ، ٷڀووض ٻڄووخ ىوو0ٌ رل

َ  حٿ٘و٣َش  رٜخكذ ٫ڀ0ِ ٷخٽ، حٿزَٜس َ  ٳڀټڄوٌه ، ىوٌح  ًؿوو  أٓوٌى  كظو  ٫ٴوخ  كظو
 .#4$"حٿټظخد ًڃِٵ، ٫نو

ُ  ح٪ّويّغ  يف ٛونٴيخ  حٿوّٖ  حٿټظوذ  ڃون  حٿ٬يّي اذل ح٬ّٜخىٍ أٗخٍص ًٷي  حٿنزوٌ
 يف أٿٴيوخ  حٿّٖ ٻظزو ًڃن، #5$حٿنزٌُ يّغح٪ّ ٻظذ يف ًٍحّخطو طنخػَص ٻڄخ، ًٍؿخٿو

، #6$#ح٪ّوويّغ ٫ڀووپ$رووو ٫ووَٱ ٻظووخد ٳڀووو، رَؿخٿووو أٯڀزوويخ أهووظٚ ڃووخ ح٪ّوويّغ يف
 يف ٫ڀووڂ ًىووٌ #7$#ًحٿ٬ڀووپ حپّوويػّٙ ڃوون حٿزي٫ووش اذل ًح٬ّنٔووٌرّٙ حٿ٠وو٬ٴخ $ ًٻظووخد

                                                 

  2/250; ؾصضات ايصٖب،  14/198ايصٖيب، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬،  (1)

 . 2/709ايصٖيب، تصنط٠ اؿؿاٚ،  (2)

أبٛ عبس اهلل، قُس بٔ و٢ٝ بٔ َٓسٙ، ٚاغِ َٓسٙ: إبطاِٖٝ بٔ ايٛيٝس بٔ َٓسٙ بٔ بڀ١ بٔ ( 3)

ايعبسٟ ٫َِٖٛ ا٭قـبٗاْٞ، دـس قـاسب ايتكـاْٝـ اؿـاؾٜ أبـٞ        أغتٓساض  بٔ دٗاض غت

عبس اهلل قُس بٔ إغشام بٔ قُس، ٚيس ٗ سسٚز ايعؿطٜٔ ٦َٚتٌ ٗ سٝا٠ دسِٖ َٓسٙ. 

ّ(  748ٖـ/ 131زلع َٔ َؿاٜذ ايهٛؾ١ ٚايبكط٠ ٚأقبٗإ، ْٚع ٚقٓـ، ٚناْت ٚؾات٘ غ١ٓ)

 . 189-14/188ٜٓٛط: ايصٖيب، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬، 

 .14/199ايصٖيب، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬،  (4)

 .14/199; غرل أع٬ّ ايٓب٤٬،  2/709ايصٖيب، تصنط٠ اؿؿاٚ،  (5)

ايـــصٖيب، تـــصنط٠ ;  104; ايؿـــرلاظٟ، طبكـــات ايؿكٗـــا٤، م 150ابـــٔ عبـــس ايـــدل، ا٫ْتكـــا٤، م   (6)

; ابــٔ  203; ابــٔ نــجرل، طبكــات ايؿــاؾعٌٝ، م  14/199; غــرل أعــ٬ّ ايٓــب٤٬،   2/709اؿؿــاٚ، 

; 131; إكطٜعٟ، كتكط ايهاٌَ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ، م    1/95قانٞ ؾٗب١، طبكات ايؿاؾع١ٝ، 

 . 3/50; ايػعٟ، زٜٛإ اٱغ٬ّ،  1/309ايػٝٛطٞ، طبكات اؿؿاٚ، 

ٔ خرل، ؾٗطغ١ ابٔ خرل، م  (7)  . 1/203; ٚأزلاٙ َػًڀاٟ نتاب ايهعؿا٤، ؾطح ابٔ َاد١،  178اب
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 ح٩ّوووَف$ّوووخٷٌص ًأ٨ّوووخه، ح٬ّْووويحڅ ىوووٌح يف ڃ٬َٳظوووو رٔووو٬ش ٫وووَٱ كْوووغ حٿَؿوووخٽ
 ڃٜوونٴخص ٟووڄن حٿٔووزټِ ًٻووَه# ح٪ّوويّغ حهووظالٱ$ٻظووخد ًٿووو، #1$#ًحٿظ٬وويّپ
، #2$"رخٿ٬ڀوپ  حٿوٌىّٓ  ٨ّوخه  حٿٌُ ًأ٧نو ح٪ّيّغ حهظالٱ ًٻظخد"0 ٷخثالً حٿٔخؿِ

 اٿْيوخ  ح٬ّ٘وخٍ  ڃٜنٴخطو ًڃن، #3$حٿَؿخٽ يف كٔخڅ ڃئٿٴخص ٿو أڅ كخمت أرِ حرن ًٷخٽ
   .#5$ًٻظخد حٿ٬٠ٴخ ، #4$ح٫ٌٌّٟ٬خص ٻظخد حٿزخد ىٌح يف

 ٻظخروخ   ط٬وي  ٍّٝوخ  ڃٔڄْخ٣ّخ حهظالٱ ٫ڀَ حٿَؿخٽ يف ٫الهأ حٿټظذ أڅ حٿ٨ن ًأٯڀذ
ُ  ح٪ّيّغ ڃ٩ٌٌٟ ط٬خجل ٻٌٶّخ ًحكيح   حرون  أڅ ًٿوٺ  ّوَؿق  ًٱّوخ ، ٫ًڀڀوو  ًٍؿخٿوو  حٿنزوٌ
، #6$ح٬ّ٬ـووڂ كووًَٱ ٫ڀووَ ًٍطزووو ٿڀٔووخؿِ حٿَؿووخٽ ٻظووخد حهظٜووَ حألنيٿٔووِ كووِځ

 ًحٿَحؿق أ٠ّخ  أڅ حٓڂ حٿټظخد حألٛڀِ ىٌ حٿٌُ ًٛڀنخ ڃٔنيح  ٫ن ٣َّٸ0ّٙ
ٻظوخد حٿ٠و٬ٴخ  ًح٬ّنٔوٌرّٙ اذل حٿزي٫وش     0 ًٻَه حرن هوّ٘ حإلٗوزْڀِ ًىوٌ   0 حألًٽ

ِ ٷوخٽ " ، ڃن حپّيػّٙ ًحٿ٬ڀپ ْ  ح٪ّٔون  أَرُوٌ  َٗوْونَخ  روو  كويػنِ  رون  ڃُلَڄَّوي  رون  ُّوٌنُ
َ  رون  ڃُلَڄَّوي  رون  أ٦َّوي  ٫ڄوَ  أَرٌُ حٿٸَخِِٟ رِوِ كَيػنَخ0 ٷَخٽ حهلل ٦ٍََّو #7$ڃْٰغ  ٸّْو

ِ  حٿٸَخِِٟ ٫َن حهلل ٦َّوٍَ أَرِْو ٫َن #8$ح٪ٌّح  رن  رون  أ٦َّوي  رون  ڃُلَڄَّوي  ٫زويحهلل  أرو

                                                                                                                   

1/203 . 

، 178، 1/168; ٜٓٛــط أٜهــاڄ: َػًڀــاٟ، إنُــاٍ تٗــصٜب ايهُــاٍ،       3/1327َعذــِ ا٭زبــا٤،   (1)

6/207 ،7/379 ،8/25 ،40 ،302  ،9/334 ،10/120 . 

 . 3/300ايػبهٞ، طبكات ايؿاؾع١ٝ،  (2)

 .3/601اؾطح ٚايتعسٌٜ،  (3)

 .1458َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م  (4)

; ابــٔ سذــط،  1/373َادــ١، ; ؾــطح ابــٔ  10/120، 2/64َػًڀــاٟ، إنُــاٍ تٗــصٜب ايهُــاٍ،  (5)

 .3/81، 2/335; تٗصٜب ايتٗصٜب،  4/105، 1/390; يػإ إٝعإ،  2/553تعذٌٝ إٓؿع١، 

 .1/169ايصٖيب، ايهاؾـ، ;  5/405ايِٖٛ،  ابٔ ايكڀإ ايؿاغٞ، بٝإ (6)

ْٜٛؼ بٔ قُس بٔ َػٝح ؾكٝ٘ ٚقسخ ض٣ٚ عٔ قُس بٔ ؾطز ض٣ٚ عٓ٘ ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ عًٞ ( 7)

; ايــصٖيب، غــرل أعــ٬ّ  513ٖـــ، ٜٓٛــط: ايهــيب، بػٝــ١ إًــتُؼ، م  531تــٛٗ غــ١ٓ  ايػػــاْٞ،

  14/493ايٓب٤٬، 

أٓس بٔ قُس بٔ و٢ٝ اؿصا٤ قسخ ٚؾكٝ٘ َٔ أٌٖ قططبـ١ ض٣ٚ عـٔ أبـٞ قُـس بـٔ       (8)

 .163ٖـ، ٜٓٛط: ايهيب، بػ١ٝ إًتُؼ، م  467أغس ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ اؿػٔ بٔ َػٝح تٛٗ غ١ٓ 
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 ح٬ُّوئَىد  حٿظُِّٔٔ ٦ّيَحڅ رن ڃُلَڄَّي رن آِلَخٵ ٬َّْٸٌُد أرِ ٫َن #1$ڃٴَؽ رن ٸَّْ
 .#2$"ڃُئَٿٴو حٿَّٔخؿِِ ٸَّْ أرِ ٫َن ح٬ُّئَىد

 أهّّنَوخ ، ٷوخٽ0  حٿزِي٫َْوش  اذِل ًح٬ّنٔوٌرّٙ  حٿ٬ُّ٠ٴخ  ٻظخد0 ًٻَه حرن كـَ ًى0ٌ حٿؼخنِ
َ  حٿَّٔنَي رِيٌََح ڃ٘خٳيش اًِْنخ حٿَُِِّٰ رن حٿٴَؽ رٌُأَ ِ  ٫َون  أَرِْوو  ٫ون  ح٪ّوٌح   حرون  اِٿَو  ٫زوي  أرو

َ  رن أ٦َّي رن ٯّڄَّي حهلل ِ  ٫َون  ڃٴوَؽ  نرو  ٸّْو  رون  ڃُلَڄَّوي  رون  آِْولَخٵ  ٬َّْٸُوٌد  أرو
 .  #3$"رِوِ حٿَّٔخؿِِ ٸَّْ رن َُٻَََِّّخ ٸَّْ أرِ ٫َن ح٬ُّئَىد حٿظُِّٔٔ رن ڃُلَڄَّي

يً أ٠ّووخ  أڅ حٿټوؼّ٘ ٱّوون نٸووپ ٫ون ىووٌح حٿټظووخد ڃون ح٬ّٜوونٴّٙ طٜووَٳٌح يف    ًّزو 
طٔڄْظو ٻٌنو ٬ّخجل ًحص ح٩ٌٌّٟ٬ ًىٌ ًٍحس ح٪ّيّغ ًٍؿخٿو ًڃوخ ّڀلٸوو ڃون ؿوَف     

ً٭ّووٌح أ٨ّووخه ر٠٬وويڂ رټظووخد ح٩ّووَف  ، أً ط٬وويّپ أً أُ ٫ڀووش ڃوون ٟوو٬ٲ ًٳٌّىووخ 
څ ح٬ّٔوني أ٫واله   ًحٿظ٬يّپ ًآهًَڅ رټظخد حٿ٬ڀپ ًآهًَڅ رخٿ٬٠ٴخ  حهظٜوخٍح  ٿڀ٬نوٌح  

ألڅ حٿٰخٿزْووش حٿ٨٬ڄووَ ڃوون حٿّٔحؿووڂ حٿووّٖ    ، ًىووٌ ڃووخ نووَحه ڃنخٓووزخ  ٿ٬نووٌحڅ حٿټظووخد   
ٳ٠الً ٫ن ًٿٺ ٳينخٹ اٗخٍس ٫ون  ، ٟڄنيخ حٿټظخد ىڂ ڃن ىٌح حٿٜنٲ ڃن حٿًَحس

ٳ٬نوي ط٥َّظوو ٿڀلٔوّٙ رون ح٪ّٔون رون ّٔوخٍ        ، حٿٔخؿِ رؤڅ حٓوڂ ٻظخروو حٿ٠و٬ٴخ    
ڀظٴوض  ٳڀوڂ ُّ ، ٳْو أُىَ رن ٬ٓي، ټڀڂػٸش ٛيًٵ ڃؤڃٌڅ ط"0 حٿزَُٜ ٷخٽ حٿٔخؿِ

ًيف ىووٌح حٿوونٚ ، #4$"ـووپ ٫وون ىووٌح ح٬ٌّٟوو٪ ٬ّووّٗ ٻظووخد حٿ٠وو٬ٴخ   ًڃؼڀووو ُّ، اٿْووو
   .اٗخٍس ًحٟلش اذل حٓڂ حٿټظخد

 ميهجه  -ب

ٷووي ال ٹّظڀووٲ حٿٔووخؿِ ٻووؼّ٘ح  يف ٫َٟووو ٿڀووًَحس حجملووًَكّٙ ٫ڄوون ٓووزٸو يف ىووٌح    
حٿٸ٤وخڅ يف ڃ٬وَٝ كيّؼوو ٫ون     ح٬ّْيحڅ أً ڃ٬خَّٛو أً ڃن ؿخ ًح ر٬يه، ٳٸي أٗخٍ حرون  

ِ  ٳوبڅ ځ# ٛوخكذ ٻظوخد حٿ٠و٬ٴخ  رٸٌٿوو0 "    933ىوو/ 322حٿ٬ٸْڀِ$ص   ّّٔؿوڂ  اٵّوخ  حٿ٬ٸْڀو

                                                 

 =أٓس بٔ و٢ٝ بٔ َؿطز إه٢ٓ أبا عبس اهلل َٔ أٌٖ ا٭ْسيؼ زلع َٔ قاغِقُس بٔ ( 1)

 .40بٔ أقبؼ زلع َٓ٘ أبٛ ايٛيٝس بٔ ايؿطنٞ، ٜٓٛط: اؿُٝسٟ، دص٠ٚ إكتبؼ، م =

 .178ؾٗطغ١ ابٔ خرل، م ( 2)

 .172-171إعذِ إؿٗطؽ، م ( 3)

 .398; ٖس٣ ايػاضٟ، م  2/335ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 4)
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 ڃوخ  ٻوپ  أً، حألكخىّوغ  ڃون  ٫ڀوْيڂ  ّنټوَ  ڃوخ  ر٬ٞ أرٌحّٞڂ يف ًٌّٻَ، حٿَؿخٽ رؤ٨ّخ 
، أ٦ّووي ًأرووٌ، حٿٔووخؿِ ّٴ٬ووپ ٻڄووخ، ًاٻؼووخٍىڂ اٷال٭ّووڂ ّٛٔووذ، ًٿووٺ ڃوون ًًٍح

 ٌٜٙ حٿّٖ ٫ؼَنخ ٫ڀْيخ ٺّټن اٷّخُ ڃنيـو رخٓط0ِ  ، ًڃن هالٽ حٿن#1$"ًٯّ٘مهخ
، ...حخل، ع، ص، د، ٍطوذ طَح٥ّوو ڃون حٿووًَحس ٫ڀوَ كوًَٱ ح٬ّ٬ـووڂ أ      -1

0 ٳڄووؼالً، ًٟووڄنو حالٓووڂ حٿټنْووش ػووڂ حٿنٔووزش ٓووٌح  اذل ح٬ّيّنووش أځ ح٩ّووي أً حٿٸزْڀووش   
   .أرٌ ا٨ّخ٫ْپ حٿٔټٔټِ حٿټٌيف، ارَحىْڂ رن ٫زي حٿ٦َّن رن ا٨ّخ٫ْپ

كْخڅ ّّ٘٘ اذل ٛٴش حٿَحًُ ڃن هڀٶ ًىّن ًٳٌّىخ ًًٿٺ ٷزوپ  يف أٯڀذ حأل-2
ٳڄؼالُ ٷخٽ ٫ون أروخڅ رون أروِ ٫ْوخٕ      ، ح٪ّټڂ ٫ڀْو ٻَحًُ ٿڀليّغ ػڂ ٌّٻَ كخٿو

 ح٪ّوويّغ يف ّيووڂ، ٯٴڀووش ٳْووو، ٻَٺّووخ  ٓوووْخ  ٛووخ٪ّخ  ٍؿووالً ٻووخڅ"0 ٳووًُّ٘ حٿزٜووَُ
   .#2$"ٳْو ٻخنض ٿٰٴڀش كيّؼو َٹطُ، حٿنخّ ٫نو ًٍٍ، ٳْو ًٹ٤ّت
ٳڄوؼالً  ، ن طَح٥ّو ر٬ٞ ڃخ ّنټَ ٫ڀْيڂ ڃن حألكخىّغ ًط٬ڀْٸو ٫ڀْيخ٠ّڄ-3

ِ  0 ٫ني ط٥َّظو إلرَحىْڂ رن ٫ڀِ حٿَحٳ٬ِ ٷخٽ كويػنخ ٫زوي حٿ٬ِّوِ    ، "ُٻَّوخ حٿٔوخؿ
ِ     ، رن ٯّڄي ح٬ّوًِڃِ كويػنخ اروَحىْڂ   ، كيػنخ ٯّڄوي رون ٫زوي حٿو٦َّن حٿَحٳ٬و

٫ون  ، ش٫ون ٫خث٘و  ، ٫ون ٫وًَس  ، ٫ن ٯّڄي رن ٫وًَس رون ى٘وخځ   ، رن ٫ڀِ حٿَحٳ٬ِ
حٿوونّٓ  ن٨َِّٴُووٌح ڃَـْڄَوو٪َ حٿڀِّلَْْووْْنِ ًَڃَـْڄَوو٪َ حٿِّ٘وويْٷَْْنِ ڃَوويْهَپَ حٿ٬َّ٤َووخځِ     $0 ٷووخٽ

٬ّوّٗ حرون ى٘وخځ رون      -ًٍٍ ٫ن ٯّڄي رن ٫وًَس  0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"، #3$#"ًَحٿَََّ٘حدِ
 .ٳبڅ دل ٬ّؼَ ٫ڀَ ِٗ  حٻظٴَ رٌٻَ حٓڂ حٿَحًُ ًكخٿو، #4$"ڃنټَح  كيّؼخ  -٫ًَس

خ  ڃينووش حٿووَحًُ، ٳڄووؼالً ٷووخٽ ٫وون ارووَحىْڂ ح٪ّووٌحص0 ٻووخڅ ٬ّووخجل        ّووٌٻَ أكْخنوو -4
 .#5$ح٪ّْظخڅ
ٯخٿزخ  ال ّټظٴِ رٌٻَ ٷٌٿو يف كخٽ حٿَحًُ رپ ّٔوظ٬ّٙ روؤٷٌحٽ ڃون ٓوزٸو ڃون       -5

                                                 

 . 2/198بٝإ ايِٖٛ، ( 1)

 . 1/168َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، ( 2)

 .1/418ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 3)

 .1/147; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 1/260َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

 .1/51ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 5)
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حٿ٬ڀڄووخ  ٻ٘وو٬زش ٫ًزووي حٿوو٦َّن روون ڃيوويُ ًٸّْووَ روون ڃ٬ووّٙ ًأ٦ّووي روون كنزووپ          
0 ٫ون أ٦ّوي أنوو ٷوخٽ     رڀٰوّٗ ًٯّ٘ىڂ، ٳڄؼالً ٷخٽ ٫ن ارَحىْڂ رون حٿٴ٠وپ ح٬ّوًِڃو0ِ "   

 .  #1$"ٿْْ رِ٘ 
ٳڄوؼالً ٷوخٽ ٫ون اروَحىْڂ     ، ّظ٬يٍ أكْخنخ  ؿَكو حٿوَحًُ اذل أرْوو أً أهْوو    -6

   .#2$"٬ْٟٲ رن ٬ْٟٲ"0 رن هْؼڂ
 .ٷڀش حٓظويحڃو ٿڀ٬َ٘ اال يف ر٬ٞ ح٬ّنخٓزخص -7
ٳڄؼالً ٷخٽ ٫ن اروَحىْڂ رون ٫زوي ح٬ّڀوٺ حٿٸنوخى      ، ٌّٻَ أكْخنخ  نٔذ حٿَحًُ -8
 .#3$نٔزو ْٗزخنْخ ""0ً حٿزَُٜ
ڃؼوپ ٷٌٿوو يف اروَحىْڂ    ، ّزيُ حىظڄخڃوخ  يف ٣زٸوش حٿوَحًُ ٳْ٘وّ٘ اذل ٣زٸظوو      -9

   .#4$ڃن حٿ٬خَٗس0 رن ٯّڄي حٿٴَّخرِ
ّّ٘٘ أكْخنخ  اذل ٓنش ًٳخس ح٬ّّٔؿڂ ٿو ٳڄؼالً ٷٌٿو ٫ن ؿوخرَ رون ِّّوي ح٬ّ٩ٴو0ِ      -10

 .#5$"خثشڃخص ؿخرَ ح٬ّ٩ٴِ ٓنش ٤ّخڅ ٫ًَّ٘ن ًڃ0 رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽح٬ّ٨ض "
11-  ُ ٳڄووؼالً ٷووخٽ ٫وون ؿ٬ٴووَ روون حٿووِرّ٘  ، ٯخٿزووخ  ڃووخ ّٸووَڅ ؿَكووو رووَأُ حٿووَحً
0 ًٷوخٽ ٫ون ىحًى رون ح٪ّٜوّٙ    ، #6$"كيع ّٝنخٻّ٘ ًٻخڅ ٌّىذ اذل حٿٸويٍ "0 حٿ٘خڃِ

 .#7$"ڃنټَ ح٪ّيّغ ڃظيڂ رَأُ ح٫ٌّحٍؽ"

                                                 

 .1/151ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 1)

; أَا أبٛٙ خجِٝ بٔ عطاى، ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ، ٖٚٛ َٔ ضداي٘،  1/53ط، يػإ إٝعإ، ابٔ سذ (2)

٘   1/237ٜٓٛط: أبٛ ْكـط ايه٬بـاشٟ، ضدـاٍ قـشٝب ايبدـاضٟ،       ، ضدـاٍ قـشٝب   ;  ابـٔ َٓذٜٛـ

; ايصٖيب، ايطٚا٠  230 ـ8/228; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  6/275; ابٔ سبإ، ايجكات، 1/192َػًِ، 

ٚقـاٍ: قـاٍ ا٭ظزٟ: َٓهـط اؿـسٜح; ٚشنـط       93ِٝٗ َـا ٫ ٜٛدـب ضزٖـِ، م   ايجكات إتهًِ ؾـ 

 .3/856ٖـ، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 150ٖـ 141ٚايصٖيب أٜهاڄ إٔ أباٙ خجِٝ بٔ عطاى تٛٗ بٌ غ١ٓ

 .1/248َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، ( 3)

 .93ابٔ سذط،  تكطٜب ايتٗصٜب، م( 4)

 .2/332ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

 2/112ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (6)

; ايػُعْٛٞ، تٛدٝ٘ ايٓٛط، 1/660; ايبكاعٞ، ايٓهت ايٛؾ401١ٝابٔ سذط، ٖس٣ ايػاضٟ، م (7)

1/253. 
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ٷوووي ّوووٌٻَ حٓوووڂ حٿوووَحًُ ًكخٿوووو ڃووون ٟووو٬ٲ أً ٷوووٌس ىًڅ حإلٗوووخٍس اذل أُ   -12
 طٴخْٛپ.
٘ووّ٘ أكْخنووخ  اذل ٷٜووش ّووزّٙ ڃوون هال٭ّووخ كخٿووش حٿووَحًُ ڃوون ؿووَف أً        ّ -13
كويػّٗ ر٬وٞ أٛولخرنخ    "0 ٳڄؼالً ٫ني ٻالڃو ٫ن أرخڅ رن أرِ ٫ْوخٕ ٷوخٽ  ، ٯّ٘ىخ

كيػنخ ٯّڄي رن حٿ٬ال  كيػنخ ٫زي حهلل رن اىٍّْ ٷڀض ٿ٬٘زش كويػنخ ڃيويُ رون    
 ٍأّوض أروخڅ رون أروِ ٫ْووخٕ ّټظوذ ٫نوي أنوْ روون       0 ڃْڄوٌڅ ٫ون ٓوڀڂ حٿ٬ڀوٌُ ٷووخٽ    

   .#1$"ٓڀڂ حٿ٬ڀٌُ ٍَّ ح٭ّالٽ ٷزپ حٿنخّ رڀْڀظ0ّٙ ٳٸخٽ ٬ٗزش، ڃخٿٺ رخٿڀْپ
ٳڄوووؼالً يف ط٥َّوووش اروووَحىْڂ رووون   ، ّوووٌٻَ أكْخنوووخ  ر٬وووٞ حٍٓح  حٿٴٸيْوووش   -14
َ "0 ٷووخٽ، ح٬ّيووخؿَ ٫وون ، كَوويَّػَنخ حأل٫َْڄووٖ، كوويَّػنخ أَرُووٌ ڃ٬خًّووش ، كَوويَّػَنخ حرْوونُ ح٬ّؼنَّوو

اًَِح 0 ڃخ كيُّ حٿٌُٟوٌ  ڃون حٿڀَّڄوْ  ٷوخٽ    0 ڀض ٿوٷُ، ٫ن اِرَحىْڂ، اِرَحىْڂ رن ڃُيخؿَ
ُ    ، #2$"ًٟوو٬ض ّوويٹ ٫ڀووَ حٿٴووَؽ   0 ًٷٌٿووو يف ط٥َّووش حألؿڀووق روون ڃ٬خًّووش حٿټنووي

ِ  رون  حٿڀَّووِ  ٫َزوي  ٫ون  حألؿڀوق  ٫ون  ُٗو٬ْزَش  كَويَّػَنخ ، ڃُلَڄي كَيَّػَنخ رُنْيَحٍ، كَيَّػَنخ"  أَرِو
 .#3$"حٿَّٔڄَٺ ڃِنَ ٳِِرِخٿ٤َّخ رَؤَّْ ال0َ ٷخٽ ٫َزَّخّ  حرن ٫نِ، حٿْيٌَُّْپِ
ڃؼالً يف ط٥َّظوو ا٨ّخ٫ْوپ رون ٫زوي     ، ّّ٘٘ اذل ر٬ٞ حّٓخص ًطٴخّٓ٘ىخ -15

ُ     ، "كيػنخ رنيحٍ رون ر٘وخٍ  0 حٿ٦َّن حٿٔيُ ٷخٽ ، كويػنخ ٫زوي حٿو٦َّن رون ڃيوي
ُ  ، كيػنخ ٬ٗزش0 ٷخٽ ًَاِڅْ ڃِونْټُڂْ اِال ًحٍىىوخ   $، ٫ون ٫زويحهلل  ، ٫ون ڃوَس  ، ٫ون حٿٔوي
   .#4$#"َّْٜيًٍُُڅَ ٫َنْيَخ رِؤ٫َْڄَخٿِيِڂْ ََِّىًُنَيَخ ػُڂ0َّ ٷَخٽَ

ٳڄؼالً نٸپ ٷٌٽ حٿ٘خٳ٬ِ ٫ون كوَحځ   ، ّٔظويځ أكْخنخ  حٿ٤َحثٲ يف ح٩َّف -16
   .#5$"كَحځ كيّؼو ٫ؼڄخڅ رن كَحځ"0 رن ٫ؼڄخڅ حٿٔڀڄِ ٷٌٿو

ٳڄووؼالً ٷووخٽ ٫وون ، أكْخنووخ  ّووؼّٗ ٫ڀووَ حٿووَحًُ ًّوويٳ٪ ٫نووو ٣ّڄووش حٿ٠وو٬ٲ  -17

                                                 

 .2/57ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 1)

 .1/350ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

 .2/140ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (3)

 .448، 1/447ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 4)

  596ايطاَٗطَعٟ، احملسخ ايؿاقٌ، م( 5)
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ػٸووش ٛوويًٵ ڃوؤڃٌڅ طټڀووڂ ٳْووو أُىووَ روون  "0 زٜووَُح٪ّٔوّٙ روون ح٪ّٔوون روون ّٔوخٍ حٿ  
   .#1$"ـپ ٫ن ىٌح ح٬ٌّٟ٪ ٬ّّٗ ٻظخد حٿ٬٠ٴخ ًڃؼڀو ُّ، ڀظٴض اٿْوٳڀڂ ُّ، ٬ٓي

ٳڄؼالً ٷخٽ ٫ن ٦ّوخى رون ٓوڀڄش رون ىّنوخٍ      ، نَحه أكْخنخ  ّؼّٗ ٫ڀَ حٿًَحس -18
 .#2$"ٻخڅ ػٸش كخٳ٨خ  ڃؤڃٌنخ "0 حٿزَُٜ
حٿّٖ ؿخ ص ٫ن حٿًَحس دل طټن ًڃن ٫نٌحڅ حٿټظخد ٳبڅ ڃ٨٬ڂ حألكخىّغ  -19

ًڃو٪ ًٿوٺ ٳٸوي ًٍى يف ر٠٬ويخ ڃون ىوٌ ٛولْق أً        ، ٫ڀَ ىٍؿش ٫خٿْش ڃن حٿٜولش 
ڃووخ ًٍى يف ط٥َّووش ٫ڄووَحڅ روون ڃٔووڀڂ روون ٷٜووّ٘     ، كٔوون ٳ٠ووالً ٫وون حٿ٠وو٬ْٲ  

ػنوخ ح٪ّٔون ٫ون أروِ     0 ػنوخ ٫ڄوَحڅ ٷوخٽ   0 ػنوخ ٸّْوَ ٷوخٽ   0 ػنخ رنيحٍ ٷخٽ"0 حٿزَُٜ ٷخٽ
أًٛخنِ هڀْڀِ ٌٍٓٽ حهلل0 ىََّس ٷخٽ        َروخٿٌطَ ٷزوپ حٿنوٌځ ًٛوالس حٿ٠ول

 .#4$"#3$ًحٿٰٔپ ٌّځ ح٩ّڄ٬ش
 ميهجيا يف الذراسة -ج

طظز٬نخ أٷٌحٽ أرٌ ٸّْوَ حٿٔوخؿِ حٿزٜوَُ يف ًٍحس ح٪ّويّغ ڃون ڃ٠وخٶّخ يف        -1
   .ح٬ّٜخىٍ ح٬ّوظڀٴش ًًٿٺ ٻٌڅ ٻظزو ڃٴٸٌىس كٔذ ٫ڀڄنخ

٥ّوش ڃون   طَ 739ٷڄنخ رّٔطْذ حٿًَحس ٫ڀَ كًَٱ ح٬ّ٬ـوڂ، ًٷوي كٜوپ ٿويّنخ     -2
      ِ     ح٬ّٜووخىٍ ح٬ّظووٌٳَس ٿوويّنخ، ًحٿووَحؿق أڅ حٿووَٷڂ أٻؼووَ ڃوون ًٿووٺ ألڅ ڃ٬خٛووَّو ٻووخٿ٬ٸْڀ

ځ# 975ىوو/  365ط٥َّش، ًحرن ٫ويُ$ص   2007ځ# ٟڄن ٻظخرو حٿ٬٠ٴخ 933ىو/322$ص 
ط٥َّوش، ًٿ٬وپ ح٬ّٔوظٸزپ ّټ٘وٲ ح٬ِّّوي ڃون        2204يف ٻظخرو حٿټخڃپ يف ٟو٬ٴخ  حٿَؿوخٽ  

   .ح٬ّ٬ڀٌڃخص ٫ن حٿٔخؿِ
   .ذل حٓڂ حٿَحًُ نٔزو ًٻنْظو ًطخٍّن ًٳخطو رخ٭ّـَُ ًح٬ّْالىُأٟٴنخ ا -3

                                                 

 .398; ٖس٣ ايػاضٟ، م  2/335ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 1)

 .3/15ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 2)

أخطدــ٘ ْاعــ١ عــٔ أبــٞ ٖطٜــط٠، َــِٓٗ: أبــٛ زاٚز ايڀٝايػــٞ، َػــٓس أبــٞ زاٚز ايڀٝايػــٞ،     (3)

; َػـًِ، قـشٝب    3/41; ايبداضٟ، قشٝب ايبدـاضٟ،  7/33; ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس، 4/145

ٔ أبٞ زاٚز،  1/498َػًِ،  ; ايٓػا٥ٞ، غٓٔ  17/280; ايبعاض، َػٓس ايبعاض، 2/570; أبٛ زاٚز، غٓ

 .3/229ايٓػا٥ٞ، 

 .6/168ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)
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ٷڄنخ رظوَّؾ حألكخىّغ حٿّٖ ًٻَىخ حٿٔخؿِ رٔنيه ٫ن حٿَحًُ ڃون ٻظوذ    -4
 .ح٪ّيّغ ح٬ّ٬ظّّس ًٿٌك٦ أڅ ٳْيخ حٿټؼّ٘ ڃن حٿ٬٠ْٲ ًح٬ّنټَ

طظز٬نووخ يف ح٭ّووخڃٖ ڃووخ ًٻووَه حٿ٬ڀڄووخ  ٫وون حٿووَحًُ ڃوون ؿووَف أً ط٬وويّپ أً   -5
ڃن أؿپ أڅ طټظڄوپ حٿٜوٌٍس حٿ٬خڃوش ٫ون كخٿوش حٿوَحًُ ًّٴٔوق حجملوخٽ         ٳٌّىخ ًًٿٺ 

 .ًحٓهَّنٿڀڄٸخٍنش رّٙ ڃٌٷٲ حٿٔخؿِ 
نٌىنخ اذل ڃن هخٿٲ حٿٔخؿِ يف أٷٌحٿو ٫ن ر٬ٞ حٿًَحس يف ح٭ّخڃٖ ڃؼوپ   -6

    ِ دل 0 ٷڀوض "0 ٷوخٽ ، ٷٌٽ حرن كـَ ٫ن ارَحىْڂ رن أرِ كوَس حٿوٌُ ٟو٬ٴو حٿٔوخؿ
    .#1$أٍ ڃن ٬ٟٴو اال حٿٔخؿِ"

      
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .1/255تعذٌٝ إٓؿع١، ( 1)



27 

 
 
 
 

 كتاب الضعفاء

 (م  919هـ /  703 )ألبي حييى الساجي البصري 

 

 #1$ځ#755ىو /138أرخڅ رن أرِ ٫ْخٕ ٳًُّ٘، أرٌ ا٨ّخ٫ْپ حٿزَُٜ$ص  -1
ُٻَّخ حٿٔخؿِ كيػّٗ ر٬ٞ أٛلخرنخ كيػنخ ٯّڄي رن حٿ٬ال  كويػنخ ٫زوي   "

ٍأّوض  0 ٌُ ٷوخٽ حهلل رن اىٍّْ ٷڀض ٿ٬٘زش كيػنخ ڃييُ رن ڃْڄٌڅ ٫ون ٓوڀڂ حٿ٬ڀو   
ٓوڀڂ حٿ٬ڀوٌُ   0 أرخڅ رن أرِ ٫ْخٕ ّټظذ ٫نوي أنوْ رون ڃخٿوٺ رخٿڀْوپ ٳٸوخٽ ٗو٬زش       

 .#2$"ٍَّ ح٭ّالٽ ٷزپ حٿنخّ رڀْڀظّٙ
0 كيػنخ ٦ّخى رون ُّوي ٷوخٽ   0 ٻَّخ حٿٔخؿِ ٬ّ٨ض ٯّڄي رن ڃٌَٓ ّٸٌٽ"ُ

ّظوو ّټظوذ رخٿڀْوپ    أّخ رّٗ ٫ڀْوٺ رؤروخڅ ٳوبنِ ٷوي ٍ    0 كيػّٗ ٷخٽ0 ٷڀض ٿٔڀڂ حٿ٬ڀٌُ
                                                 

أبإ بٔ أبٞ عٝاف ؾرلٚظ ايبكطٟ ايؿين َٔ َٛايٞ عبس ايكٝؼ ض٣ٚ عٔ اؿػـٔ ايبكـطٟ    ٖٚٛ( 1)

ٕ ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات،  ٘ غؿٝا ٚقاٍ: " ٖٛ َذلٚى اؿسٜح " ;  189 -7/188ض٣ٚ عٓ

ٚقاٍ: قـاٍ أبـٛ    29ٚقاٍ: نإ ٜهصب ;  ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م  1/64ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقـاٍ: غــاق٘ ;   173َـا أغـتشٌ إٔ أضٟٚ عٓـ٘ ؾــ٦ٝاڄ " ; اؾٛظدـاْٞ، أسـٛاٍ ايطدـاٍ، م       عٛاْـ١: "  

ٕ ، م  ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  14ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٛ

ٍ أبٛ ظضع١: بكطٟ  2/295 ٕ بٔ عٝاف ؾ٦ٝاڄ "، ٚقاٍ: قا ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "٫ تهتب عٔ أبا ٚقاٍ: قا

ٕ بٔ أبٞ عٝاف َذلٚى اؿسٜح ٚنإ ضد٬ قاؿا َذلٚى  سسٜج٘، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: أبا

; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤    97-1/96يهــٔ بًــ٢ بػــ٤ٛ اؿؿــٜ"; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ،     

ٝٸٔ ا٭َـط ٗ ايهـعـ،...، ٚأضدـٛ     67-2/58ايطداٍ،  ٜٴتابع عًٝ٘، ٖٚٛ بٳ ٚقاٍ: "ٚعا١َ َا ٜطٜٚ٘ ٫ 

ُس ايهصب إ٫ إٔ ٜؿب٘ عًٝ٘ ٜٚػً٘، ٚعاَـ١ َـا أتـاْٞ أبـإ َـٔ دٗـ١ ايـطٚا٠ ٫ َـٔ         أْ٘ ٖٔ ٫ ٜتع

ـ أقطب َٓ٘ إٍ ايكسم" ;  ٍ ايهع ٘ نعـ، ٖٚٛ إ ٘ ؾٝ ٌ ٕا أْ ٘ قّٛ فٗٛي ٕ ضٚٚا عٓ ٘ ٭ٕ أبا دٗت

ٚقاٍ  23 -2/19ٚقاٍ: َذلٚى; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  1/258ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: " ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز سسٜجاڄ ٚاسـساڄ َكطْٚـاڄ بكتـاز٠ " ; ايـصٖيب، غـرل       بعس إٔ شنط

 . 101-1/98أع٬ّ ايٓب٤٬، 

 .2/57ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 2)
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 .#1$"ن ڃخٿٺ ٫ني حٿَٔحؽ٫ني أنْ ر
، ٻَٺّوخ   ٓووْخ   ٛوخ٪ّخ   ٍؿوالً  ٻوخڅ 0 طؤٿْٴو ًحٿظ٬يّپ ح٩َّف ٻظخد يف حٿٔخؿِ ٷخٽ"

ّ  ٫نوو  ًٍٍ، ٳْوو  ًٹ٤ّوت  ح٪ّويّغ  يف ّيڂ، ٯٴڀش ٳْو  ٻخنوض  ٿٰٴڀوش  كيّؼوو  َٹطُو ، حٿنوخ
َ  ًال، حٿو٦َّن  ٫زوي  ًال، ٗو٬زش  ٫نوو  ٸّويع  دل ٳْو  يف طٸوٌٽ  ڃوخ 0 ٿ٘و٬زش  ًٷْوپ ، ٸّْو

، ًُّوض  هوپ 0 ٷوخٽ  ح٪ّٔون   ٫ون  ٳ٬وٌڅ 0 ٷْوپ ، ٫ًٔوپ  ٨ّن0 خٽٷ ح٪ّٔن  ٫ن ٌّنْ
 .#2$"ڃنّٕ ٦ّخٍ رٌٽ0 ًٍحّش ًيف، طٸْؤص ًاال طَٻظّٗ اڅ0 ٷخٽ ٳؤرخڅ0 ٷْپ

"  ِ ٳْوو ٯٴڀوش ّيوڂ يف ح٪ّويّغ ًٹ٤ّووت      ٓووْخ   ٛوخ٪ّخ   ٻوخڅ ٍؿوالً  0 ٷوخٽ حٿٔوخؿ
 .#3$ْو"ٳ

 #4$ځ#776ىو/160$ص كزْزش أرِ رن ا٨ّخ٫ْپ رن ارَحىْڂ -2
ِ  ٸَّْ رن ُٻَّخ ٸَّْ ٌأر ح٪ّخٳ٦ ٷخٽ"  0ًحٿظـوَّق  حٿظ٬ويّپ  ٻظوخد  يف حٿٔوخؿ

 .#5$"ٿّٙ كيّؼو يف
   .#6$"ٿّٙ كيّؼو يف0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 #7$ځ#747ىو/130ځ ً 738ىو/121ارَحىْڂ رن أرِ كَس$ص رّٙ  -3

                                                 

 .2/58ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 1)

 .1/168َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، ( 2)

 .1/99ٗصٜب، ابٔ سذط، تٗصٜب ايت( 3)

ًٞ َـ٫ِٖٛ ٜهٓـ٢ أبـا إزلاعٝـٌ       (4) ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ إزلاعٌٝ بٔ أبٞ سبٝب١ إسْٞ ا٭ْكاضٟ ا٭ؾٗـ

 5/482ض٣ٚ عٔ زاٚز بٔ اؿكٌ ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ عُط ايٛاقسٟ ، ٜٓٛط: ابٔ غـعس، ايڀبكـات،   

ٔ َعـٌ،  ٚقاٍ: نإ َكًٝاڄ عابساڄ قاّ غتٌ غـ١ٓ، ٚنـإ قًٝـٌ اؿـسٜح ; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـ        

 1/200ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح ; ايعذًـٞ، ايجكـات،       21ٚقاٍ: قاحل ; ايبداضٟ، ايهـعؿا٤، م  1/79

ٕ ، م ٟ ٫ بأؽ ب٘ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٛ ٚقاٍ: نعٝـ  ; ابٔ أبٞ سامت،  11ٚقاٍ: سذاظ

ٞ سبٝب١ ؾكاٍ ؾٝذ يٝؼ بكٟٛ  2/83اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ِ بٔ أب ٜهتب ٚقاٍ: " غأيت أبٞ عٔ إبطاٖٝ

ٕٳ ٜكًـب     111-1/110سسٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘، َٓهط اؿسٜح" ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٚقـاٍ: " نځـا

ُٳطٳاغٹــٌٝ"; ابـٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدــاٍ،     ٚٳٜطٵؾځــع ايڃ ْٹٝس  ٚقــاٍ: "ٖٚــٛ  383- 1/379ايڃأځغٳـا

ٕـ    1/252قاحل ٗ باب ايطٚا١ٜ"; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،   عٟ، تٗـصٜب  ٚقـاٍ: َـذلٚى ; ا

ٕ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ;  44-2/42ايهُاٍ،  ٍ بعس أ ٚقا

 ٖـ . 165ٚقاٍ: تٛٗ غ١ٓ  1/105ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 

 .1/178َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (5)

 . 575َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م ( 6)

 =ْكٝبٌ غهٔ َهـ١ ٜـطٟٚ عـٔ غـعٝس بـٔ دـبرل ض٣ٚ عٓـ٘ ٚنٝـع،        إبطاِٖٝ بٔ أبٞ سط٠ َٔ أٌٖ  (7)



29 

 .#1$"٬ٟٴو حٿٔخؿِ" 
  ِ كوويػنخ ڃٔووڀڂ روون  ، كوويػنخ ٯّڄووي روون ڃ٬ڄووَ  ، "ُٻَّووخ روون ٸّْووَ حٿٔووخؿ

، ٫ون ٮّخىوي  ، كويػنخ اروَحىْڂ رون أروِ كوَس     ،  رن ڃْٔوَس كيػنخ ٫زيحهلل، ارَحىْڂ
أڅ ٍٓووٌٽ حهلل، ٫وون ٫خث٘ووش   ًٻووَ أڅ حٿْيووٌى دل ٸّٔوويًننخ ٫ڀووَ ٗووِ  ڃووخ

 .#3$"#2$كٔيًنخ ٫ڀَ حٿٔالځ ًحألًحڅ
 .#4$٬ْٟٲ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ

"ًٻووَه حٿٔووخؿِ يف ٥ّڀووش ڃوون ًٻووَه ڃوون حٿ٠وو٬ٴخ  يف ٻظخرووو حٿووٌُ ٨ّووخه       
 .#5$حٿ٬ڀپ"
ص ًٷْووپ ح٩ّووٌحد ًىووٌ حٿٔووڄخٹ $ڃ٬خٛووَ ٿڀّٔڃووٌُ ص    ارووَحىْڂ روون ح٪ّووٌح  -4
 ځ#892ىو/279

ٍّٝووخ 0 ٬ّ٨ظووو ّٸووٌٽ الروون أرووِ ًثووذ 0 ٷووخٽ حٿٌحٷوويُ، ٻووٌحد0 "ٷووخٽ حٿٔووخؿِ
 .#6$"٬ًٟض أكخىّغ

                                                                                                                   

ٔ غعس، ايڀبكات، = ٌ اؿسٜح ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  7/334ٜٓٛط: اب ٕ قًٝ ;  1/281ٚقاٍ: نا

ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١، ٚقاٍ أٓس بٔ سٓبٌ ثك١   2/96اب

ٜكٍٛ: إبـطاِٖٝ بـٔ أبـٞ سـط٠ ٖـٛ ثكـ١ ٫ بـأؽ عسٜجـ٘"  ; ابـٔ          قًٌٝ اؿسٜح، ٚقاٍ: " زلعت أبٞ 

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  6/9سبإ، ايجكات،  ٔ عسٟ، ايهاَ ٘ بكطٜاڄ، ٚأضدٛ أْ٘ ٫  1/430; اب ٚقاٍ: أٚٓ

; ابٔ سذط،   3/367; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  383-6/380بأؽ ب٘ ; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل، 

 قًت: مل أض َٔ نعؿ٘ إ٫ ايػادٞ ". ٚقاٍ: "  1/255ذٌٝ إٓؿع١، ; تع 47-1/46يػإ إٝعإ، 

; ايصٖيب،  3/393; ابٔ ايذلنُاْٞ، اؾٖٛط ايٓكٞ،  2/628ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ، ( 1)

 .6/325;  ابٔ إًكٔ، ايبسض إٓرل،  1/30إػين ٗ ايهعؿا٤، 

بــاخت٬ف ايًؿــٜ ; ابــٔ ايكٝػــطاْٞ،    4/391أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: ايبٝٗكــٞ، ؾــعب اٱّــإ،     (2)

ٚقاٍ: عبس اهلل بٔ َٝػط٠ ٫ وتر غدلٙ ;  191; َعطؾ١ ايتصنط٠، م  275تصنط٠ اؿؿاٚ، م 

 14/1050; ا٭يبــاْٞ، غًػــ١ً ا٭سازٜــح ايهــعٝؿ١،  3/451ايــسًُٜٞ، ايؿــطزٚؽ َــأثٛض اـڀــاب، 

 ؾإْ٘ انڀطب ٗ َتٓ٘.  ٚقاٍ: نعٝـ، ٚإبطاِٖٝ بٔ أبٞ سط٠ سسٜج٘ ٖصا ٜسٍ ع٢ً نعـ ؾٝ٘،

 . 1/430ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

 .1/26ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (4)

 .131إكطٜعٟ، كتكط ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، م (5)

;  1/25; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ عـطام ايهٓـاْٞ، تٓعٜـ٘ ايؿـطٜع١،      1/77ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، ( 6)

 .36هؿـ اؿجٝح، مغب٘ ابٔ ايعذُٞ، اي
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   .#1$ٻخڅ ٬ّخجل ح٪ّْظخڅ"، طخٿٲ0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
ُ  ٷخٽ ٳٸي، "ٻٌحد0 ٷخٽ حٿٔخؿِ ِ  الرون  ّٸوٌٽ  ٬ّ٨ظوو  حٿٌحٷوي  ٍّٝوخ  ًثوذ  أرو

   .#2$"ّٞخ ّظليػٌڅ حٿنخّ أٛزق ػڂ حٿنخّ يف ؤٳَٷيخٳ ...أكخىّغ ٬ًٟض
 #3$ارَحىْڂ رن هؼْڂ رن ٫َحٹ رن ڃخٿٺ حٿٰٴخٍُ حٿزٰيحىُ -5

 .#4$"٬ْٟٲ رن ٬ْٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
ارووَحىْڂ روون ٓوو٬ي روون ارووَحىْڂ روون ٫زوويحٿ٦َّن روون ٫ووٌٱ حٿِىووَُ، أرووٌ     -6

 .  #5$ځ#799ىو /183آلخٵ$ص
ِ    كَويَّػَ ، رن ٸَّْ حٿَّٔوخؿُِِّ  ّخُٻَِّ" ٍأّوض  0 ٷوخٽ ، نخ أ٦ّوي رون ٯّڄوي ح٪ّڄوخن

ٳٸوخٽ0  ، ڃ٬ِ أكخىّغ ٠ّويػّٗ ، ّخأرخ ٫َزي حٿڀَّو0 ٳٸخٽ، ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ني َّٗٺ
، كَويَّػّٗ ٗوَّٺ  0 ڃوخًح  ٷَوخٽ  0 ػوڂ طٸوٌٽ  0 ٳؤٷَإىخ ٫ڀْٺ  ٷوخٽ 0 ٷخٽ، أؿينِ ٻٔالً

                                                 

 .1/51ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 1)

 .1/69ايػداٟٚ، ايتشؿ١ ايًڀٝؿ١،  (2)

ِ بٔ عطاى بٔ َايو إسْٞ ْعٍ بػساز، ٜٓٛط:  اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ،  (3) ِ بٔ خجٝ ٖٛ إبطاٖٝ

ٚقاٍ: "غرل َكٓع ٚاختً٘ ؾايهـ عٔ سسٜج٘ أغـًِ "; ايٓػـا٥ٞ: ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،      220م 

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  12م ٔ أب ٟ ; اب ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١:  2/98ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح بػساز

ٚٳٖــٛ َتٛغــ٘ ٗ    395-1/394َٓهــط اؿــسٜح; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،       ٚقــاٍ: 

ٜٴتٳـــابٳعٴ عٳًٝـــ٘"; ايـــساضقڀين، ايهـــعؿا٤     ــا ٫ځ  ــا َـ ــا ٜتـــابع عًٝـــ٘ َٚٓٗـ ــا َـ ايهـــعؿا٤، ٚأسازٜجـــ٘ َٓٗـ

ٚقــاٍ: قــاٍ عٓــ٘: وٝــ٢ بــٔ  62-6/61; اـڀٝــب ايبػــسازٟ، تــاضٜذ بػــساز،  1/249نــٕٛ، ٚإذلٚ

  1/30َعٌ يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 

ٕ إٝعإ،  (4) ٔ سذط، يػا ِ بٔ عطاى، ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ، ٖٚٛ َٔ ضداي٘، ٜٓٛط:  1/53اب ٙ خجٝ ; أَا أبٛ

، ضداٍ قـشٝب َػـًِ،   ;  ابٔ َٓذٜٛ٘ 1/237ٜٓٛط: أبٛ ْكط ايه٬باشٟ، ضداٍ قشٝب ايبداضٟ، 

ٔ سبإ، ايجكات،  1/192 ; ايصٖيب، ايطٚا٠ ايجكات   230 -8/228; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  6/275; اب

ِ َا ٫ ٜٛدب ضزِٖ، م ِ ؾٝٗ ٍ ا٭ظزٟ: 93إتهً َٓهط اؿسٜح ; ٚشنط ايصٖيب أٜهاڄ إٔ  ٚقاٍ: قا

 .3/856، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ٖـ 150ٖـ ٚ 141أباٙ خجِٝ بٔ عطاى تٛٗ بٌ غ١ٓ 

إبطاِٖٝ بٔ غعس بٔ إبطاِٖٝ بـٔ عبـس ايـطٓٔ بـٔ عـٛف ايعٖـطٟ َـٔ أٖـٌ إسٜٓـ١، نـإ أغـٛز             (5)

ايًٕٛ، زلع ايعٖطٟ ض٣ٚ عٓ٘ أٓس بٔ سٓبٌ، ْـعٍ بػـساز ٗ خ٬ؾـ١ ايطؾـٝس ٚتـٛٗ بٗـا ، ٜٓٛـط:        

بـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح     ; ا 1/288; ايبداضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،    612خًٝؿ١ بٔ خٝاٙ، ايڀبكات، م

ــإ، ايجكــات،     102-2/101ٚايتعــسٌٜ،  ــٔ سب ــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤   6/7ٚقــاٍ: ثكــ١ ; اب ; اب

ٍ  1/401ايطداٍ،  ٛ ْكط ايه٬باشٟ، ضدا ِ بٔ غعس ثك١ سذ١ ; أب ٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: إبطاٖٝ ٚقاٍ: قا

ٟ، تـاضٜذ  ; اـڀٝـب ايبػـساز   1/38; ابٔ َٓذٜٛ٘، ضدـاٍ قـشٝب َػـًِ،     1/51قشٝب ايبداضٟ، 

 .82-6/79بػساز، 
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 .#1$"اًح طټٌد0 ٷَخٽ
 ټِ حٿټوٌيف أرٌ ا٨ّخ٫ْپ حٿٔټٔ، ارَحىْڂ رن ٫زيحٿ٦َّن رن ا٨ّخ٫ْپ -7

 #2$ځ#737ىو/ 120ً  729ىو/111$ص رّٙ ٓنّٖ 
٬ّ٨ض ٸّْوَ رون ٓو٬ْي    0 ٷخٽ، ٷخٽ أرٌ رټَ رن هالى0 خٽٷ، ُٻَّخ حٿٔخؿِ"
 .#3$"ٻخڅ ٬ُٗزش ٬٤ّن يف ارَحىْڂ حٿٔټٔټ0ِ ّٸٌٽ

 .#4$"ٳْو ّظټڀڂ حأل٫ڄٖ ٻخڅ0 ٬ْٓي رن ٸَّْ ٫ن0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
هوّ٘ ٫زوخى حهلل حٿوٌّن    $0 َٳ٫ٌوخ  ٷخٽ حٿٔخؿِ طٴَى ّٛيّؼو ٫ن رن أرِ أًٳَ ڃ" 

 .#5$#َّح٫ٌڅ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ
أرووٌ ا٨ّخ٫ْووپ حٿٸنووخى حٿزٜووَُ$ص رووّٙ ٓوونّٖ     ، ارووَحىْڂ روون ٫زوويح٬ّڀٺ   -8

                                                 

 .1/399ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 1)

ٞ عبس اهلل بٔ  (2) ٌ ض٣ٚ عٔ ايكشاب ٞ َٔ ايتابع ٌ ايػهػه ٔ بٔ إزلاعٝ ِ بٔ عبس ايطٓ ٖٛ إبطاٖٝ

ٖـــ، ٚعًٝــ٘ ؾــايطادب إٔ إبــطاِٖٝ ايػهػــهٞ نــإ َــٔ أبٓــا٤ ضأؽ إا٥ــ١  86أبــٞ أٚؾــ٢ إتــٛؾ٢ غــ١ٓ 

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ غعٝس: "  2/111ٜٓٛط عٓ٘: ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، اشلذط١ٜ ا٭ٍٚ، 

نــإ ؾــعب١ ٜهــعـ إبــطاِٖٝ ايػهػــهٞ ٚقــاٍ: نــإ ٫ وػــٔ ٜــتهًِ" ; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ    

ــ٘:       345-1/344نــعؿا٤ ايطدــاٍ،   ــٔ ايعبــاؽ عٓ َٴشٳُــس ب ــٞ  ٞټ، ؾُٝــا أخدلْ ٓٻػــا٥ٹ ٚقــاٍ: "قــاٍ اي

ٜٴهتب سسٜج٘" ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، ٚقاٍ: قاٍ أٓس إبطاِٖٝ ايػهػهٞ يٝؼ بصيو  ايكٟٛ، ٚ

;  3/207; ايــصٖيب، تــاضٜذ اٱغـــ٬ّ،    1/137بــٔ سٓبــٌ: نــعٝـ ; ابــٔ سذــط، تٗــصٜب ايتٗــصٜب،        

ِٷ    119-1/118اؿــٜٛين، ْجــٌ ايٓبــاٍ َعذــِ ايطدــاٍ،   ٚقــاٍ: قــاٍ اؿــانِ: "ٚقــس اســتر َػــً

ٞ ٚإشا قبٻ َ ِ ايػهػه ٟټ بإبطاٖٝ ٌٴ َٔ أؾػس إغٓازٙ".ٚايبداض ٌ ٖصٙ ا٫غتكا١َ، مل ٜهطٻٙ تٖٛ  ج

 .1/344ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (3)

 .1/239َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

ببعض اخت٬ف ايًؿٜ ; ابٔ  13/105; إكسغٞ، ا٭سازٜح إدتاض٠،  524ايڀدلاْٞ، ايسعا٤، م  (5)

سٜح أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ إباضى، ايعٖـس ٚايطقـا٥ل،   ; ٚاؿ  1/138سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 

; اؿـانِ،   8/283; ايبعاض، َػٓس ايبـعاض،   420; عبس بٔ ٓٝس، َػٓس عبس بٔ ٓٝس، م  1/460

ٚقـاٍ: " ٖـصا إغـٓاز قـشٝب ٚعبـس اؾبـاض ايعڀـاض ثكـ١، ٚقـس           1/115إػتسضى عًـ٢ ايكـشٝشٌ،   

شا قب َجٌ ٖـصٙ ا٫غـتكا١َ مل ٜهـطٙ تـٌٖٛ َـٔ      استر َػًِ ٚايبداضٟ بإبطاِٖٝ ايػهػهٞ، ٚإ

; ابٔ نجرل، داَع  2/247اؾػس إغٓازٙ "  ٚقاٍ ايصٖيب: قشٝب اٱغٓاز "; ايبػٟٛ، ؾطح ايػ١ٓ، 

بٓؿؼ اٱغٓاز عٔ ايػادٞ إ٫ إٔ يؿٛ٘ كتًـ قـاٍ، قـاٍ ضغـٍٛ اهلل    5/25إػاْٝس،   :

ٕ ايؿُؼ ٚايكُط ٚايٓذ ٔ ٜطاعٛ ٕ خٝاض عباز اهلل ايصٜ ٌٸ(; اشلٝجُٞ، فُع )إ ّٛ يصنط اهلل ععٸ ٚد

ٚقاٍ: "ضٚاٙ ايڀدلاْٞ ٗ ايهبرل ٚايبعاض، ٚضداي٘ َٛثٛقٕٛ يهٓ٘ َعًـٍٛ"; ا٭يبـاْٞ     1/327ايعٚا٥س، 

 ٚقاٍ عٓ٘: نعٝـ.  268ؾكاٍ عٓ٘: نعٝـ اؾاَع ايكػرل، م
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 #1$ځ#796ىو/180ځ ً 171/787
 .#2$ٿ0ّٙ ٷخٽ ُٻَّخ حٿٔخؿِ

 .#3$ًنٔزو ْٗزخنْخ "0 "ٷخٽ أرٌ ٸَّْ حٿٔخؿِ
 .#4$"حٿٔخؿِ ٫ن حرن ڃ٬ّٙ ط٬٠ْٴو"
 ىووو130أرووٌ ىووخًٍڅ حٿٰنووٌُ حٿزٜووَُ$ص ر٬ووي ٓوونش     ، ٿ٬ووال ارووَحىْڂ روون ح  -9

 #5$ځ747#/
ِ ، كيَّػنخ ٫زْي حٿڀَّو رن ڃ٬خً، أرٌ ُٻَّخ حٿٔخؿِ" ، كويَّػنخ ٗو٬زش  ، كيَّػنخ أرو

َ   ، ٫ون أروِ ٓوڀْڄخڅ   ، كيَّػَنخ أرٌ ىخًٍڅ حٿٰنٌُ ٫ونِ حرون ٫زوخّ     ، ٫ون أروِ ٸّْو
   .#6$"كيّؼخ يف حٿٸيٍ

 كَويَّػَنخ ، ٫ُزَْيحٿڀَّوو  رون  ح٭ّْوؼڂ  كَويَّػَنخ  ،٫ڄوخٍ  رون  أ٦ّوي  ، كويػنخ حٿٔخؿِ ُٻَّخ"
ِ  ٫نوي  ٻنوضُ 0 ٷَوخٽ  َُّْويٍ  رونُ  ٦ّخى ُ  ىوخًٍڅ  أرو ِ  أّوٌد  ٫ڀْوو  ٳويهپ ، حٿٰنوٌ  حٿٔووظْخن

                                                 

ايكـُس بـٔ   إبطاِٖٝ بٔ عبس إًو ايكٓاز ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ زعا١َ بٔ قتاز٠ ض٣ٚ عٓ٘ عبـس   (1)

قاٍ: ىڀـ٤ٞ ;   6/26; ابٔ سبإ، ايجكات، 1/56عبس ايٛاضخ، ٜٓٛط: َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤، 

ٓٻػٳا٥ٞ: ٫ بأؽ ب٘، ٚقاٍ: أبٛ دعؿط ايعكًٝٞ: ِٜٗ  2/140إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٚقاٍ: " قاٍ اي

ٓٻػٳا٥ٞ " ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ٟٸ، ٚاي إػين ٗ ;  4/770 ٗ اؿسٜح، ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ ايتٿطٵَص

اؿٜٛين، ْجـٌ  ٚقاٍ: نعؿ٘ ايػادٞ ب٬ َػتٓس  ;  1/47; َٝعإ ا٫عتساٍ،  1/19ايهعؿا٤، 

 .4/126ايٓباٍ َعذِ ايطداٍ، 

 .11/413ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  (2)

 .1/248َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، ( 3)

إ: "نعؿ٘ ايػادٞ ب٬ َػتٓس ، ٚقاٍ: قاٍ قاسب إٝع 1/142ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 4)

 نصا قاٍ، ٚأٟ َػتٓس أق٣ٛ َٔ ابٔ َعٌ".

ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ ايع٤٬ ايػٟٓٛ ايبكطٟ، ض٣ٚ عٔ عهط١َ ٚسڀإ بٔ عبس اهلل ض٣ٚ عٓ٘ ؾعب١ ( 5)

; خًٝكـ١ بـٔ خٝـاٙ، ايڀبكـات،      7/193ؾعب١ ٚٓاز بٔ غ١ًُ  ٜٓٛط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،    

ٚقـاٍ:   2/120; ابٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،      1/307; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  372م

; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ 6/12"غ٦ٌ أبٞ عٔ أبٞ ٖاضٕٚ ايػٟٓٛ قاٍ ٫ بأؽ ب٘"; ابٔ سبإ، ايجكات، 

ٚٳٖٛ َتُاغو، سسخ عٓ٘  344-1/343ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٜٴهتب سسٜج٘،  ٚٳٖٛ ٖٔ  ٚقاٍ: "

ٚٳٖٛ إٍ ايكسم أقطب".  ؾٴعٵبٳ١، 

ٚقاٍ: "ٚأځبٴٛ ٖاضٕٚ ايػٟٓٛ ٖصا َا أقٌ َا ي٘ َٔ  1/343هاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،ابٔ عسٟ، اي( 6)

ٚٳٖـٛ إٍ ايكـسم           ٚٳٖـٛ َتُاغـو، سـسخ عٓـ٘ ؾٴـعٵبٳ١،  ٜٴهتـب سسٜجـ٘،  ٚٳٖٛ ٖٔ  َٔ ايطٚاٜات، 

ٚقاٍ: "قاٍ ؾعب١: يٹأځٕ أقسّ ؾځتهٵطب عٓكٹٞ  1/42أقطب"; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

ٞٸ َٔ أځٕ  ٖٳاضٴٕٚ ايػٟٓٛ"; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، أسب إڇيځ  . 1/49أځقڂٍٛ سسثين أځبٴٛ 
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0 ٷُڀوضُ 0 ٷوخٽَ ، ىْجظوو  أكٔن ڃخ حٿٴظَ  ىٌح ڃن0 ٷخٽ ًرل ٳڀڄخ، ٷخځ ػڂ ِٗ  ٫ن ٳٔؤٿو
 أڅ ٷزوپ  ١ّوَؽ  څأ أٍىص0 ٳٸوخٽ  ٳَؿو٪ ، رټوَ  أروخ  ّوخ 0 ٳٜخف0 ٷخٽ، حٿٔوظْخنِ أٌّد ىٌح

 #1$"أٌّد ّي ىخًٍڅ أرٌ پًٷزّ ٫ڀْو ٳٔڀڂ رْيه ٳؤهٌ، أ٫َٳٺ
ح٬ّؼنوَ ّٸوٌٽ0 ڃوخ ٬ّ٨وض      ن٬ّ٨ض ٯّڄَّوي رو  0 ًٻَه حٿَّٔخؿِ يف حٿ٬ُّ٠ٴخ  ٳٸخٽ"

 .#2$"ليػخڅ ٫نو ْٗجخ ٸَّْ ٬ّنَ حٿٸ٤َّخڅ ًال ٫زيحٿ٦ََّّن ٬ّنَ رن ڃييٍ ُّ
 .#3$ٳْو ٬ٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

  #4$هلل رن ٯّڄيارَحىْڂ رن ٫زي ح -10
ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٫ن ٯّڄي رن حٿٴ٠ْپ ح٬ّټِ ٫ن أرْو ٫ن ارَحىْڂ "
 0ڃخٿٺ رن أنْ رٸْنش طّٰٗ ر٬َ٘ ڃٔڀڂ حٿْظْڂ ڃ0َّ حهلل ىٌح ٷخٽ رن ٫زي

  ٟ ــاض ــ١ دــــ ــت سطَــــ ــيت ٚأْــــ ــت أخــــ  أْــــ

 

ــٛاض   ــٜ اؾـــــــ ٞٸ سؿـــــــ ــ ــل عًـــــــ  ٚسكٝـــــــ

ـــا   ٓٸـــــــــــــــ ــب ع ــاض إٔ تػٝـــــــــــــ  إٕ يًذـــــــــــــ

 

ــطاض    ــب يٮغــــــــــ ــاڄ ٗ ايػٝــــــــــ  ساؾٛــــــــــ

ــاأت٢   يــــــٞ أنــــــإ يهتــــــاب غتـــــــط    َــــ

 

ـــاض   ــٞ بػـــــــــرل غتـــــــ  (5)َػـــــــــتٌ أّ بٳكٹـــــــ

 #6$ځ#797ىو/181ارَحىْڂ رن ٤٫ْش حٿؼٸٴِ$ص  -11 
                                                 

 .1/344ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 1)

 .2/553ابٔ سذط، تعذٌٝ إٓؿع١، ( 2)

 1/84ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)

بٓـا٤  ٖـ، ؾٗٛ َـٔ أ 179إبطاِٖٝ بٔ عبس اهلل بٔ قُس ض٣ٚ عٔ َايو بٔ أْؼ إتٛؾ٢ غ١ٓ  (4)

ٚقاٍ:  8/17ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايجاْٞ اشلذطٟ، ٜٓٛط: ايعطاقٞ، شٌٜ َٝعإ ا٫عتساٍ، 

 قاٍ اـڀٝب ٗ أزلا٤ َٔ ض٣ٚ عٔ َايو: إبطاِٖٝ بٔ عبس اهلل ؾٝذ فٍٗٛ. 

 ٚضزت ا٭بٝات ببعض اخت٬ف ايًؿٜ، ؾذا٤ت عٓس ايكانٞ عٝاض:  (5)

   ٟ ــاض ــ١ دـــ ــت سطَـــ ــيت ٚأْـــ ــت أخـــ  أْـــ

 

  ٜ ــ ٞٸ سؿــــــ ــ ــل عًــــــ ــٛاض ٚسكٝــــــ  اؾــــــ

 إٕ يًذــــــــــاض َـــــــــــا تػٝـــــــــــب عـــــــــــين  

 

ــب ٗ ا٭غـــــــــــطاض     ــاؾٜ يًػٝـــــــــ  ســـــــــ

ـــط    َــــــا أبــــــايٞ أنــــــإ بايبــــــاب غتــــ

 

 َػـــــــــبٌ أّ بٳكٹـــــــــٞ بػـــــــــرل غتــــــــــاض     

 .2/140تطتٝب إساضى،  

ٕ ٜتٍٛ  (6) ٞ ٜه٢ٓ أبا إغشام، نا ٞ ايٛاغڀ ٕ ايجكؿ ٔ بٔ غػا ِ بٔ عڀ١ٝ بٔ عبس ايطٓ ٖٛ إبطاٖٝ

اٟ َٚػرل٠ بٔ َكػِ، ض٣ٚ عٓ٘ ايطبٝع بٔ ثعًـب،  ٜتٍٛ ايٓٛط ٗ ايػٛاز، سسخ عٔ ْٜٛؼ بٔ خب

ٚقاٍ: عٓسٙ َٓـانرل ; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ،      1/311ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  11م ٔ أب ٍ أٓس بٔ سٓبٌ عٓ٘:   2/120ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; اب ٚقا

 ٕ ٞ أ ٘ ٖٔ ٫ ٜٓبػ ٘ ؾ٤ٞ" ; ابٔ سبإ،"قس نٓا نتبٓا عٓ٘، ٚيهٓ  =ٜط٣ٚ عٓ٘ ٫ٚ ٜهتب َٔ سسٜج



34 

 اروَحىْڂ 0 ٷخٽ أنو كنزپ رن أ٦ّي ٫ن ًرڀّٰٗ، ح٪ّيّغ ڃنټ0َ حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 #1$"رِ٘  ٿْْ حٿٴ٠پ رن

 #2$"ال ّټظذ ٫نو ًال ًَُّ ٫نو ٿْْ كيّؼو رِ٘ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
أروووٌ آووولخٵ$ص روووّٙ ٓووونّٖ ، حٿٴ٠وووپ ح٬ّوًِڃوووِ ح٬ّوووينِاروووَحىْڂ رووون  -12

 .#3$ځ#786ىو/ 170ځ ً 161/777
 .#4$"ٿْْ رِ٘ 0 رڀّٰٗ ٫ن أ٦ّي أنو ٷخٽ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ "
ِ ، ارَحىْڂ رن ٫ڀوِ رون كٔون رون ٫ڀوِ رون أروِ ٍحٳو٪         -13   ح٬ّويّّٗ ، حٿَحٳ٬و

 .#5$ځ#825ىو/ 210ځ ً 201/816$ص رّٙ ٓنّٖ 
                                                                                                                   

ًځـ٢ ايڃعًډـ١         1/109اجملطٚسٌ، = ٘ٴ ٚقــ عٳ ْٻـ ٗٳـا نځأځ ٘ٴ أځخٵبٳاضٶا يځـا أقـٌ يځ ٓٵ ٜٴسٳيؼ عٳ ٝٵِ  ٖٴؿٳ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا

َٴٓهط ايڃشٳسٹٜح دساڄ " ;  ابٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،      ٕٳ  ٚٳنځا ٗٳا  ٚقـاٍ:   399- 1/397ؾٹٝ

; ابـٔ سذـط، يػـإ     114-6/112ؼ عًٝـ٘ ; اـڀٝـب ايبػـسازٟ ، تـاضٜذ بػـساز،      نإ ٖؿِٝ ٜـسي 

 . 82-1/80إٝعإ، 

 .1/267، َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ (1)

 .1/81ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (2)

ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ ايؿهٌ بٔ غًُإ ٍَٛ ٖؿاّ بٔ إزلاعٌٝ إدعَٚٞ ٜه٢ٓ أبا إغشام ض٣ٚ ( 3)

آخطٜٔ، ض٣ٚ عٓ٘ ابٔ أبٞ ؾسٜو ٚٚنٝع ٚآخطٜٔ ، نإ َٓهط اؿسٜح، عٔ غعٝس إكدلٟ ٚ

ٚقــاٍ: َٓهــط  1/311ٚقٝـٌ: نــعٝـ، ٚقٝــٌ يــٝؼ بــايكٟٛ ، ٜٓٛـط: ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،   

ٚقـاٍ: َـذلٚى اؿـسٜح ; ابـٔ أبـٞ سـامت،        11اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م

ٝؼ بكٟٛ ٗ اؿسٜح نـعٝـ اؿـسٜح "  ; ابـٔ    ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: " ي 2/122اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقاٍ: نإ ؾاسـ اـڀأ ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  1/105سبإ، اجملطٚسٌ 

ٚقاٍ: "َٚع نـعؿ٘ ٜهتـب سسٜجـ٘، ٚعٓـسٟ أْـ٘ ٫ هـٛظ ا٫ستذـاز عسٜجـ٘";          1/374-377

ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ  ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: 167-2/165إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 . 4/302ٚبٔ َاد١; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .1/151ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 4)

إبطاِٖٝ بٔ عًٞ ايطاؾعٞ َٔ أٌٖ إس١ٜٓ ْعٍ بػساز ، زلع عُ٘ أٜٛب بٔ سػٔ عٔ أځبٹٝ٘ عٔ ( 5)

سػٌ بٔ عًٞ، نُا ض٣ٚ عٔ قُـس بـٔ عـط٠ٚ أسـس أقـشاب اـًٝؿـ١ ايطؾـٝس، زلـع َٓـ٘          

ُٻـس، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،        إبطاٖ َٴشٳ ٚقـاٍ: ؾٝـ٘    1/310ِٝ بٔ ٓع٠ ٜٚعكـٛب بـٔ 

، ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: يـٝؼ بـ٘        116-2/115ْٛط; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقاٍ: "نإ ىڀ٤ٞ ست٢ خطز عٔ سس َٔ وتر ب٘ إشا  1/103بأؽ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ  156-2/155ُاٍ، اْؿطز" إعٟ، تٗصٜب ايه

 . 5/25َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 
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كيػنخ ٯّڄي رون  ، خ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٯّڄي ح٬ّوًِڃِكيػن، "ُٻَّخ حٿٔخؿِ
٫ون ٯّڄوي رون ٫وًَس رون      ، كيػنخ ارَحىْڂ رن ٫ڀِ حٿَحٳ٬ِ، ٫زيحٿ٦َّن حٿَحٳ٬ِ

٫ون حٿونّٓ  ، ٫ن ٫خث٘ش، ٫ن ٫ًَس، ى٘خځ   ن٨َِّٴُوٌح ڃَـْڄَو٪َ حٿڀِّلَْْوْْنِ    $0 ٷوخٽ
 .#2$"#1$#ًَڃَـْڄَ٪َ حٿِّ٘يْٷَْْنِ ڃَيْهَپَ حٿ٬َّ٤َخځِ ًَحٿَََّ٘حدِ

 -٬ّووّٗ حروون ى٘ووخځ روون ٫ووًَس   -ًٍٍ ٫وون ٯّڄووي روون ٫ووًَس  0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ"
                            .#3$"ڃنټَح  كيّؼخ 
 .#4$ځ#848ىو/234ارَحىْڂ رن أرِ حٿڀْغ$ص  -14
   .#5$"ڃًّٔٹ0 حٿٔخؿَ ٷخٽ"
 .#6$ارَحىْڂ رن ٯّڄي حٿظُّٔٔ-15
َ  رون  ُٻَّخ" ِ  ٸّْو َ  رون  ًأ٦ّوي  حٿٔوخؿ  ٯّڄوي  رون  ًاروَحىْڂ  ُىوّ٘  رون  ٸّْو

                                                 

ٚقـاٍ: "ٖـصا اؿـسٜح     1/418أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدـاٍ،  ( 1)

ٙ; بٓؿؼ اٱغٓاز أع٬ 5/2482غرل قؿٛٚ شلؿاّ بٔ عط٠ٚ"; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ، 

 .  4/246ايسًُٜٞ، ايؿطزٚؽ َأثٛض اـڀاب، 

 .1/418ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 2)

 .1/147; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  1/260َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)

ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ أبٞ ايًٝح ْكط ايذلَصٟ ا٭قٌ ايبػسازٟ ايساض ٜه٢ٓ أبا إغشام،  سسخ عٔ ( 4)

١، ٚؾطٜو بٔ عبس اهلل ، ض٣ٚ عٓ٘ أځٓس بٔ سٓبٌ ، قاٍ اـڀٝب ايبػسازٟ: " ؾطز بٔ ؾهاي

ٚغ٦ٌ و٢ٝ بٔ َعٌ عٔ ابٔ أبٞ ايًٝح ؾكاٍ: ثك١ ٚيهٓ٘ أٓل. قًت: ٖصا ايكٍٛ َٔ و٢ٝ 

ٗ تٛثٝك٘ نإ قسّاڄ، ثِ أغا٤ ايكٍٛ ؾٝ٘ بعس ٚشَ٘ شَاڄ ؾسٜساڄ "، ٚض٣ٚ اـڀٝب أٜهاڄ عٔ 

اٍ: "إبطاِٖٝ بٔ أبٞ ايًٝح نإ ٜهصب عؿطٜٔ غ١ٓ، ٚقس أؾهٌ قاحل بٔ قُس ا٭غسٟ ق

أَطٙ ع٢ً و٢ٝ ٚأٓس ٚعًٞ بٔ إـسٜين ستـ٢ ٚٗـط بعـس بايهـصب ؾذلنـٛا سسٜجـ٘"، تـاضٜذ         

ٚقـاٍ: ٜهـعـ ٗ اؿـسٜح ;     7/256; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ غعس ايڀبكـات،   193-6/188بػساز، 

بٞ عٓـ٘ ؾكـاٍ: نـإ أٓـس بـٔ سٓبـٌ       ٚقاٍ: "غ٦ٌ أ 2/141ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

هٌُ ايكٍٛ ؾٝ٘ ٚنإ و٢ٝ بٔ َعٌ وٌُ عًٝ٘"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

 .94-1/93ٚقاٍ: ٚأضدٛ أْ٘ ٫ بأؽ ب٘; ايصٖيب، يػإ إٝعإ،  434- 1/433

(5)  ٞ ١، ; ٜٓٛـط أٜهـاڄ: ابـٔ سذـط، تعذٝـٌ إٓؿعـ       5/326، 2/166ابٔ ايذلنُاْٞ، اؾٖٛط ايٓكـ

 1/93; يػإ إٝعإ، 1/274

ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ غعٝس بٔ اؿػٔ ايسغتٛا٥ٞ ايبعاظ ايتػذلٟ، ٜه٢ٓ أبا إغشام،  (6)

َٔ أٌٖ زغتٛا، غهٔ تػذل، ٚسسخ بٗا عٔ اؿػٔ بٔ ع٢ً بٔ عؿإ، ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ بهط قُس 

 .5/347بٔ إبطاِٖٝ بٔ إكط٨ ا٭قبٗاْٞ اؿاؾٜ، ٜٓٛط: ايػُعاْٞ، ا٭ْػاب، 
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ِ  ڃٌَٓ رن ٫ڄَ كيػنخ0 ٷخٿٌح حٿظُّٔٔ  ؿوخرَ  ٫ون  كوَد  رون  ٨ّوخٹ  ٫ون  حٿوٌؿْي
 .#2#$1$#كَحځ حٿ٘زيخص$ ڃَٳ٫ٌخ 
َ  رون  ُٻَّخ" ِ  ٸّْو َ  رون  ًأ٦ّوي  حٿٔوخؿ  ٯّڄوي  رون  ًاروَحىْڂ  ُىوّ٘  رون  ٸّْو

 ٫ڄوَ  كويػنخ ، كيػنخ ارَحىْڂ رن نخٳ٪ ح٩ّالد، كيػنخ ٓيپ رن 0َّٛ ٷخٿٌح حٿظُّٔٔ
ٷوخٽ  0 ٷوخٽ ، ٫ون ؿوخرَ رون ٨ّوَس    ، ٨ّوخٹ رون كوَد   ٫ون  ، ٌؿْورن حٿ ڃٌَٓ رن

ٌٍٓٽ حهلل  $4$#كَََحځٌ #3$حٿُّٔٴْظـخص#. 
   #5$ځ#800ىو/184ارَحىْڂ رن ٯّڄي$ًىٌ حرن أرِ ٸَّْ رن أرِ ٤٫خ #$ص -16

                                                 

اؿسٜح أخطد٘ َػًِ بػرل ايًؿٜ أع٬ٙ، عٔ ايٓعُإ بٔ بؿرل، أْ٘ زلع ضغـٍٛ اهلل  (1)  

ٔٸ نـجرل َـٔ ايٓـاؽ، ؾُـٔ          ٜكٍٛ: ) إٕ اؿ٬ٍ بٌ، ٚإٕ اؿطاّ بـٌ، ٚبُٝٓٗـا َؿـتبٗات ٫ ٜعًُٗـ

اتك٢ ايؿبٗات اغتدلأ يسٜٓ٘، ٚعطن٘، َٚٔ ٚقع ٗ ايؿبٗات ٚقع ٗ اؿطاّ، نايطاعٞ ٜطع٢ سٍٛ 

اؿُــ٢، ٜٛؾــو إٔ ٜطتــع ؾٝــ٘، أ٫ ٚإٕ يهــٌ ًَــو ٓــ٢، أ٫ ٚإٕ ٓــ٢ اهلل قاضَــ٘، أ٫ ٚإٕ ٗ     

ًځبٳ اؾػس نًچ٘، ٚإشا ؾػست، ؾػس اؾػس نًچ٘، أ٫ ٖٚٞ ايكًـب(   اؾػس َهػ١، إشا قٳًځشت، قٳ

 . 3/1219قشٝب َػًِ، 

 اؿسٜح". ٚقاٍ:"٫ ٜكب، عُط ٜهع، ٚإبطاِٖٝ َٓهط2/129ايػٝٛطٞ، ايٰيٞ إكٓٛع١ (2)

ايػؿتذ١ ٖٞ: "نتاب يكاسب إاٍ إٍ ٚنًٝ٘ ٗ بًس آخط، يٝـسؾع إيٝـ٘ بسيـ٘، ٚؾا٥ستـ٘:     ( 3)

; 312ايػ١َ٬ َٔ خڀط ايڀطٜل َٚ٪١ْ اؿٌُ "ٜٓٛط: ايبعًٞ، إڀًع ع٢ً أيؿاٚ إكٓع، م 

ٚقاٍ ايتٗاْٟٛ: ايػـؿتذ١ ٖـٞ: " ٖـٞ إٔ ٜكـطض إْػـاْاڄ يٝكهـٝ٘ إػـتكطض ٗ بًـس ٜطٜـسٙ          

ْٸ٘ ْٛع ْؿع  إكطض يٝػتؿٝس ب٘ غكٛٙ خڀط ايڀطٜل، ٖٚٛ ٗ َع٢ٓ اؿٛاي١ ، ٖٚصا َهطٚٙ ٭

 . 1/956اغتؿاز ب٘ إكطض "، نؿاف اقڀ٬سات ايؿٕٓٛ ٚايعًّٛ، 

; قـاٍ ايعًٜػـٞ:    2/249; ابٔ اؾٛظٟ، إٛنـٛعات،   1/432نعؿا٤ ايطداٍ،  ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ (4)

; ابـٔ   4/60ْ٘ ٗ عساز َٔ ٜهع اؿـسٜح، ْكـب ايطاٜـ١،    ع١ً اؿسٜح عُط بٔ َٛغ٢ بٔ ٚدٝ٘، إ

ٓٳازٙ   2/164سذط، ايسضا١ٜ ٗ ؽطٜر أسازٜح اشلسا١ٜ،  َٴٛغٳـ٢ ايـٛدٝٗٞ     ٚقاٍ: " ٚٗ إڇغٵـ عُـطٚ بـٔ 

 ٚقاٍ: ٫ ٜكب. 139ٖٚٛ ٗ عساز َٔ ٜهع اؿځسٹٜح"; ايؿتين، تصنط٠ إٛنٛعات، م

ِ بٔ أبٞ و٢ٝ ا٫غًُٞ إسْٞ،  (5) ٛ إبطاٖٝ ٜه٢ٓ أبا إغشام ض٣ٚ عٔ قؿٛإ بٔ غًِٝ ض٣ٚ عٓ٘ ٖٚ

ٚقاٍ: ٫ ٜهتب سسٜج٘ نإ  3/95قُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾعٞ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٕ ٜط٣ ايكسض يٝؼ سسٜج٘ بصاى ; اؾٛظداْٞ،  1/323دُٗٝاڄ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  ٚقاٍ: نا

ٔ  218أسٛاٍ ايطداٍ، م  ايبـسع ؾـ٬ ٜؿـتػٌ عسٜجـ٘ ؾإْـ٘ غـرل َكٓـع ٫ٚ         ٚقاٍ: "  ؾٝ٘ نطٚب َـ

نإ أْؼ بٔ َايـو ٜكـٍٛ عٓـ٘:     ٚقاٍ: 126-2/125سذ١ " ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤  ٍ أبٞ: نصاب َذلٚى اؿسٜح ; اب ٘ نصاب ٫ٚ ثك١ ٗ زٜٓ٘، ٚقاٍ: قا إْ

٘ ٚتبشطتٗا ٚؾتؿت ايهٌ َٓٗا ؾًٝؼ ؾٝٗا ٚقاٍ: " ٚقس ْٛطت أْا ٗ أسازٜج 367-1/354ايطداٍ، 

ٟ عٓ٘، أٚ َٔ قبٌ َٔ ٜطٟٚ إبطاِٖٝ  ٕ ايعٗس٠ َٔ قبٌ ايطاٚ ٟ إٓهط إشا نا ْٻُا ٜطٚ سسٜح َٓهط، ٚإڇ

ٜٴهتب سسٜج٘ ٚقس ٚثك٘ ايؿاؾعٞ، ٚٳٖٛ ٗ ١ًْ َٔ  ٘ ٫ َٔ قبً٘،  ٘ أت٢ َٔ قبٌ ؾٝد  =عٓ٘، ٚنأْ
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ِ  كويّؼخ  اِرَحىْڂ ٫ن ٹَّؽ دل حٿَّ٘خٳ0ِ٬ حٿَّٔخؿِ ٷخٽ" ٝ  ٳِو  ؿ٬ڀوو  انَّڄوخ ، ٳوَ
 .#1$"ؿَّؾ حرن رو ٧ن ڃخ ٿَّ٘خٳ٬ِح رو ٧ًَن، حأل٫َڄَخٽ ٳ٠خثپ يف ٗخىيح 
 .#2$"ًٻَه حٿٔخؿِ يف ح٬ّټّْٙ ڃن حٿ٬٠ٴخ "
نِّووپ رْووض ح٬ّٸوويّ $ص رووّٙ   حٿٴَّووخرِ ٌّٓووٲ روون ٯّڄووي روون ارووَحىْڂ -17
   #3$ځ#864ىو/ 250ځ ً 855/ 241ٓنّٖ 

 .#4$ٸّيع ّٝنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#5$ڃن حٿ٬خَٗس0 حٿٔخؿِ ٷخٽ
 .#6$حٿټٌد""ٸّيع رخ٬ّنخٻّ٘ 0ً "ٷخٽ حٿٔخؿِ 
 ىووو141أرووٌ آوولخٵ ح٭ّـووَُ ٻووٌيف $ص رووّٙ ٓوونّٖ ، ارووَحىْڂ روون ڃٔووڀڂ -18

                                                                                                                   

ــط   = ــإ، اجملـــ ــٔ سبـــ ــا"; ابـــ ــبٗاْٞ ٚغرلُٖـــ ــٔ ا٭قـــ ــاؾعٞ   1/107ٚسٌ، ٚابـــ ــإ ايؿـــ ــاٍ "  نـــ ٚقـــ

ّ( هايػ٘ ٜٚأخص عٓ٘، ؾًُا زخٌ ايؿاؾعٞ َكط ٚأخـص ٜكـٓـ ايهتـب استـاز إٍ     819ٖـ/204)ت

ا٭خباض ٚمل تهٔ َع٘ نتب٘ ؾأنجط َا أٚزع ايهتب َٔ سؿٛ٘ َـٔ أدـٌ شيـو َـا ض٣ٚ عٓـ٘ ) أٟ      

ٞ عڀا٤( ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ِ بٔ أب ٍ بعس 191-2/185عٔ إبطاٖٝ ٕ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤  ٚقا أ

 ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١.

 .1/441ابٔ إًكٔ، ايبسض إٓرل، ( 1)

ٕ إٝعإ،  (2) ٔ سذط، يػا ٌ أخڀأ ؾٝ٘ ايػادٞ ٚايكٛاب اْ٘ بٔ  1/96اب ٞ ٗ اؿاؾ ٍ ايبٓاْ ٚقاٍ: "قا

عڀا٤ بسٍ بٔ أبٞ عاقِ ٖٚٛ ا٭غًُٞ إؿٗٛض ٚسسٜج٘ عٔ َٛغ٢ بٔ ٚضزإ َٔ ضٚا١ٜ بٔ دـطٜر  

ِ بٔ قُس بٔ أبٞ و٢ٝ بٔ أبٞ عڀا٤ بػرل ن١ٝٓ ع ٍ ٗ إبطاٖٝ ٕ بٔ دطٜر ٜكٛ ٘ َعطٚف ٚنا ٓ

دسٙ تسيٝػا ؾٛقع ٗ ْػد١ ايػادٞ بٔ أبٞ عاقِ ؾٛٓ٘ آخـط ؾذلدـِ يـ٘ ٗ إهـٌٝ يطٚاٜـ١ بـٔ       

 دطٜر عٓ٘ ٚشنطٙ ٗ إسٌْٝ ع٢ً ايكٛاب ٗ ايهتب ٚايبًس".

ايؿطٜابٞ، ٜه٢ٓ أبا إغشام، ْعٜـٌ بٝـت إكـسؽ،    ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ ٜٛغـ بٔ غطز ( 3)

ض٣ٚ عٔ نُط٠ ٚأٜٛب بٔ غٜٛس ٚضٚاز بٔ اؾطاح ٚآخطٜٔ، قاٍ ابٔ أبٞ سامت: زلع َٓ٘ أبٞ 

ببٝت إكسؽ ٚض٣ٚ عٓ٘، ٚغ٦ٌ عٓ٘ ؾكاٍ: قسٚم، ٖٚٛ ؾٝذ ابـٔ َادـ١ ; اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     

 1/52ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ،  ; ابـٔ اؾـٛظٟ،    8/77; ٜٓٛـط أٜهـاڄ: ابـٔ سبـإ ايجكـات،      2/131

ٚقاٍ: قسٚم ;  1/224; ايصٖيب، ايهاؾـ،  193-2/191ٚقاٍ: غاق٘ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

ــعؿا٤،  ــعإ     1/24إػـــين ٗ ايهـ ــاق٘ ; َٝـ ــاٍ ا٫ظزٟ: غـ ــسٚم، ٚقـ ــٛ ســـامت: قـ ــاٍ أبـ ــاٍ: قـ ٚقـ

 .5/1082; تاضٜذ اٱغ٬ّ،  1/61ا٫عتساٍ، 

 .1/287َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

 .93ابٔ سذط،  تكطٜب ايتٗصٜب، م( 5)

ا٭يبـاْٞ، غًػــ١ً ا٭سازٜـح ايهــعٝؿ١،   ; ٜٓٛـط أٜهــا:   1/161ابـٔ سذــط، تٗـصٜب ايتٗــصٜب   (6)

2/133. 
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  .   #1$ځ#767ىو/ 150ځ ً 857/
ُ ، كَيَّػّٗ أ٦َّي رن ڃُلَڄي، ُٻََّخ حٿَّٔخؿُِِّ" ٬ّ٨وضُ  0 ٷوخٽ ، كَيَّػَنخ حٿَڃوخى

، ٍأّض ارَحىْڂ ح٭ّـَُ ًٷي أٷخڃٌه يف حٿ٘وڄْ ُّٔوظوَؽ ڃنوو ٗوِ     0 ٓٴْخڅ ّٸٌٽ
 .#2$"رخٿ٤َ٘نؾًٻخڅ ّڀ٬ذ 

َ  حرون  َٓوڄ٬ض 0 ٷوخٽ ، حٿَّٔوخؿُِِّ  ُٻَّخ" َ  ٬ّ٨وض  ڃوخ 0 ّٸوٌٽ  ح٬ُّؼَنَّو  ٓو٬ْي  رون  ٸّْو
 ٓووٴْخڅ ٫وون ٸّوويع ٫زوويحٿ٦َّن ًٻووخڅ، ح٭ّـووَُ ارووَحىْڂ ٫وون، ُٓووٴْخڅ ٫وون ٸّوويع

 .#3$"٫نو
19-    ِ أروٌ آوولخٵ ح٫ِّح٫وِ ح٪ّووٌح    ، اروَحىْڂ روون ڃ٬خًّوش روون حٿٴوَحص ح٫ِّح٫وو

   .#4$حٿزَُٜ حٿټَحرِْٔ
 .#5$٬ْٟٲ0 ؿِٷخٽ حٿٔخ

 .#6$"٬ْٟٲ ى0ٌ ٷخٿٌح0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
ارَحىْڂ رن ح٬ّنٌٍ رون ٫زويحهلل رون ح٬ّنوٌٍ رون ح٬ّٰوّ٘س رون ٫زويحهلل رون هخٿوي رون            -20

                                                 

إبطاِٖٝ بٔ َػًِ اشلذطٟ، ٜه٢ٓ أبا إغشام، قسّ ايهٛؾ١ َٔ ٖذط، ض٣ٚ عٔ ابٔ أبٞ أٚؾ٢ ( 1)

اٍ ابٔ غعس: نإ نعٝؿاڄ ٗ اؿسٜح، ٚأبٞ ا٫سٛم، ٚض٣ٚ عٓ٘ ايجٛضٟ ٚؾعب١ ٚابٔ ع١ٓٝٝ، ق

ٚقاٍ: نإ ابٔ ع١ٓٝٝ ٜهعؿ٘ ; ابٔ أبٞ  1/326; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  6/341ايڀبكات، 

ٚقاٍ: قاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: إبـطاِٖٝ اشلذـطٟ يـٝؼ بؿـ٤ٞ،         2/132سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

يهاَـٌ ٗ نـعؿا٤   زلعت أبٞ ٜكٍٛ إبطاِٖٝ اشلذطٟ يٝؼ بكٟٛ يٌ اؿسٜح ; ابٔ عـسٟ، ا 

ٚقاٍ: " ٚإبطاِٖٝ اشلذطٟ ٖصا سسخ عٓ٘ ؾٴعٵبٳ١ ٚايجٛضٟ ٚغرلُٖا، ٚأسازٜج٘  1/348ايطداٍ، 

ٚٳٖٛ  ًډ٘،  ْٻُا أْهطٚا عًٝ٘ نجط٠ ضٚاٜت٘ عٳٔ أبٞ ا٭سٛم عٔ عٳبس اي عاَتٗا َػتك١ُٝ إً، ٚإڇ

إ ا٫عتساٍ، ; ايصٖيب، َٝع 207-2/203عٓسٟ ٖٔ ٜهتب سسٜج٘"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .  3/811; تاضٜذ اٱغ٬ّ،  1/65-66

 .1/346ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 2)

 .1/346ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (3)

ٖـٛ إبــطاِٖٝ بـٔ َعاٜٚــ١ بـٔ ايؿــطات اـعاعـٞ ايبكــطٟ سـسخ عــٔ ٖؿـاّ بــٔ ٜٛغــ ايكــٓعاْٞ         (4)

ايبكطٟ ٚعًٞ بٔ اؿػـٌ بـٔ اؾٓٝـس ايـطاظٟ ،      ٚعهط١َ بٔ أبٞ ُِٝ، ض٣ٚ عٓ٘ إبطاِٖٝ بٔ ؾٗس

ٜٴدـايـ ٗ سسٜجـ٘ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،         1/216ٜٓٛط: ايعكًٝـٞ، ايهـعؿا٤،     ٚقـاٍ: 

ٚقــاٍ:   1/26; ايــصٖيب، إػــين ٗ ايهــعؿا٤  120; اـڀٝــب ايبػــسازٟ، غٓٝــ١ إًــتُؼ، م   2/139

 نعؿٛٙ بكطٟ. 

; 1/53; ابــٔ اؾــٛظٟ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ،   4/131ابــٔ عبــس اشلــازٟ، تٓكــٝب ايتشكٝــل،    (5)

 .24; ايعطاقٞ، شٌٜ َٝعإ ا٫عتساٍ، م  1/66ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 

 .2/248ابٔ قڀًٛبػا، ايجكات ٖٔ مل ٜكع ٗ ايهتب ايػت١،  (6)
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    ٍ ِ    ، كِحځ رن هٌّڀي رون أٓوي رون ٫زويحٿ٬ِ ىوو  236$ص#1$أروٌ آولخٵ حألٓويُ ح٪ِّحڃو
 ځ850#/

أڅ أ٦َّوي   ارَحىْڂ رن ح٬ّنوٌٍ ح٪ِّحڃوِ رڀٰوّٗ   0 ٷخٽ، ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ"
، ًٷٜوي اٿْوو رزٰويحى ٿْٔوڀڂ ٫ڀْوو ٳڀوڂ ّوؤًڅ ٿوو        ، رن كنزپ ٻخڅ ّوظټڀڂ ٳْوو ًٌّڃوو   

 .#2$"٫نيه ڃنخٻّ٘، ڃن ح٬ّيّنش ًٻخڅ ٷيځ اذل حرن أرِ ىإحى ٷخٛيح 
 .#3$٫نيه ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

ًٻوخڅ ٷويځ اذل حرون     ،رڀّٰٗ أڅ أ٦ّي ٻخڅ ّوظټڀڂ ٳْوو ًٌّڃوو   0 خٽ حٿٔخؿِ"ٷ
 .#4$"ح٬ّيّنش ٫نيه ڃنخٻّ٘ڃن  أرِ ىحًى ٷخٛيح 

 ىووو190ځ 797ًىووو/181ارووَحىْڂ روون ڃيووخؿَ، أرووٌ آوولخٵ حٿټووٌيف$ص رووّٙ ٓوونّٖ-21
   #5$ځ805#/

ٻنوضُ  0 ٷوخٽ  كويَّػَنخ حرون ٫ََْ٫َوََسَ   ، كيَّػّٗ أ٦َّي رن ٯّڄوي ، ُٻََّّخ حٿَّٔخؿِّ"
ٳَؤَٷزوووپ حرووون ، ٫ًڀوووِّ، ًَحروون أَروووِ هَيًََّْوووو ، ٸّْوووَ رووون ٓووو٬ْي ٫ًنووويه رُڀزُوووپ ٫نووي 
ٳٸوخٽ   ٣وخٍٵ ًاروَحىْڂ رون ڃيوخؿَ     0 ٳٔڄ٪ ٫ڀًّْخ ّٸٌٽ ٿْلَْ رن ٓو٬ْي  ِخًَٻٌُنِّحٿَّ٘

                                                 

ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ إٓصض بٔ عبس اهلل ايكطٜؿٞ، َٔ أٌٖ إس١ٜٓ، زلع َايو بٔ أْؼ، ٚغؿٝإ  (1)

ع١ٓٝٝ، ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ ايبداضٟ، ٚابٔ َاد١، ٜٚعكـٛب بـٔ غٴـؿٝإ ايؿػـٟٛ ، ٜٓٛـط:       بٔ

ٚقاٍ: " غٴ٦ٌ أبٞ  2/139; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  1/331ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

-6/177; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  8/73عٓ٘ ؾكاٍ: قسٚم "  ; ابٔ سبإ، ايجكات، 

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: ض٣ٚ يـ٘         211-2/207تٗـصٜب ايهُـاٍ،   ; إعٟ،  179

 ايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ.  

; ابٔ سذط، ٖـس٣   2/210; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  6/178اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (2)

 .388ايػاضٟ، م 

 .6/742، ; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ إًكٔ، ايبسض إٓرل 1/67ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (3)

 .1/167ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 4)

ض٣ٚ  ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ َٗادط بٔ دابط ايبذًٞ ايهٛٗ، ٜطٟٚ عٔ طـاضم بـٔ ؾـٗاب ٚفاٖـس،    ( 5)

عٓ٘ ايجٛضٟ ٚؾعب١، قاٍ ابٔ سبإ: "نجرل اـڀأ تػتشب فاْب١ َا اْؿطز َٔ ايطٚاٜات ٫ٚ 

َٔ إكًٛبات"،   ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ ٜعذبين ا٫ستذاز ب٘ َا ٚاؾل اٱثبات يهجط٠ َا ٜأتٞ 

ٚقاٍ: "ٚٱبطاِٖٝ  1/351; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدا1/102ٍَعٌ: نعٝـ، ايجكات

بٔ َٗادط أسازٜح قاؿ١، وٌُ بعهٗا بعهاڄ، ٜٚؿب٘ بعهٗا بعهاڄ، ٖٚٛ عٓسٟ أقًب َٔ 

ٜٴهتـــب ٗ ايهـــعؿا٤"; إـــعٟ، تٗـــصٜب ايهُـــاٍ،    ــ٘  ;  214-2/211إبـــطاِٖٝ اشلذـــطٟ، ٚسسٜجـ

 . 178-1/167; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  3/368ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 
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نٔؤٿٺ ٫ڄوخ ال طويٍُ ًطټڀوٲ ٿنوخ     0 ٳٸخٽ حٿ٘خًٻٌنِ، َّـَّخڅ ٮٍَّ ًحكيح 0 ٸَّْ
كوويّغ ارووَحىْڂ روون ڃيووخؿَ ٧ّٔووڄِجَش ، اٵّووخ نټظووذ ٫ڀْووٺ ًنٌرووٺ، ڃووخ ال ٠ّٔوون

ٳخٷزوپ ر٠٬ونخ   ، ٣وخٍٵ ٫٘وَس  ٫نيٹ ٫ون اروَحىْڂ ڃِجَوش ٫ًون     ، ًكيّغ ٣خٍٵ ڃِجَظَْْن
َ  ، ىوٌح ًُٽ  0 ٫ڀَ ر٬َوٍٞ ٳَٸُڀْنَوخ   ٳوبِڅ ٻَڀَّڄْظڄوٌهُ دل آڃون أڅ ّٸَٳنوخ     ، ى٫وٌهُ 0 ٳٸوخٽ ٸّْو
 .#1$"رؤ٨٫ڂ ڃن ىٌح

، ٫ون ُٓوٴْخڅ  ، كويَّػَنخ ٷزْٜوش  ، كيَّػّٗ أ٦َّوي رون ٯّڄوي   ، ُٻََّّخ حٿَّٔخؿُِّ"
ًاروَحىْڂ رون   ،  كُيِّػض ّٛيّغ ٫ني اروَحىْڂ حٿنو٬وِ يف حألٯنْوخ   0 ٫ن حأل٫َڄٖ ٷخٽ
 ْ ِ ، ڃيووخؿَ ؿووخٿ ٓووزلخڅ حٿڀَّووو ٠ّوويع ّٞووٌح ًارووَحىْڂ روون ڃيووخؿَ    0 ٳٸووخٽ حٿنو٬وو

   #2$"ٻخڅ ڃن أٻؼَ حٿنخّ ڃخال 0 ٳٸخٽ حأل٫َْڄَٖ، ؿخٿْ
َ   ، ُٻَّخ حٿٔخؿِ" كَويَّػَنخ حأل٫َْڄوٖ،   ، كويَّػنخ أَرُوٌ ڃ٬خًّوش   ، كَويَّػَنخ حرْونُ ح٬ّؼنَّو

0 ڃخ كيُّ حٿٌٌُٟ  ڃون حٿڀَّڄوْ  ٷوخٽ   0 ٿوٷُڀض ، ٫ن اِرَحىْڂ، ٫ن اِرَحىْڂ رن ڃُيخؿَ
 .#3$"اًَِح ٬ًٟض ّيٹ ٫ڀَ حٿٴَؽ

 ِ ُ    ، "ُٻَّووخ حٿٔووخؿ كوويػنخ ارووَحىْڂ  ، كوويػّٗ أ٦ّووي روون ٯّڄووي حٿزٰوويحى
٫ون ٫ڀوِ   ، ٫ن ارَحىْڂ رون ڃيوخؿَ ٫ون ُّوخى رون كويَّ      ، كيػنخ َّٗٺ، حٿنو٬ِ

يوي رْنويڂ   انوخ ٻظزنوخ حٿ٬  ، ٿجن رٸْض ألٷظڀنّ نٜخٍٍ رّٗ طٰڀذ ًألٓوزّّٙ حٿٌٍّوش  0 ٷخٽ
ًرّٙ ٌٍٓٽ حهلل  "4$أالّ ُّنًَّٜح أًالىىڂ#. 

 .#5$"ٛيًٵ حهظڀٴٌح ٳْو0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 ىوو 170ځ 777ًىوو/ 161أرٌ آلخٵ ح٩ّالد$ص رّٙ ٓنّٖ، ارَحىْڂ رن نخٳ٪ -22

 #6$ځ786#/
                                                 

 .1/349ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 1)

 .1/350ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

 .1/350ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

ٚقـاٍ: "   1/239ٛط: ابٔ غـعس، ايڀبكـات،   ; ٜٓ 1/351ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 4)

٘ٹ  ًډ ٍڇ اي ًځ٢ ضٳغٴٛ ّٳ عٳ قځسٹ   ًڂبٴ ِٵ قٴ ٗڇ ٝٵ ًځ ْٳكٳاضٳ٣ عٳ ٚٳ ٌٳ  ُٹ ًٹ َٴػٵ ًٹبٳ غٹتٻ١ځ عٳؿٳطٳ ضٳدٴ٬  ٓٹٞ تٳػٵ ٚٳؾڃسٴ بٳ

ٓٵتٹ ايڃشٳاضڇخٹ". ًځ١ځ بٹ َٵ ٓٳعٳيڂٛا زٳاضٳ ضٳ ٖٳبٹ. ؾځ  ايصٻ

 .1/168ذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ; ابٔ س 1/296َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، ( 5)

ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ ْـاؾع ايبكـطٟ ايٓـادٞ، َـٔ بـين ْادٝـ١، ٜهٓـ٢ أبـا إغـشام ، ض٣ٚ عـٔ َبـاضى بـٔ              (6)

ؾهــاي١ ٚعُــط بــٔ َٛغــ٢ ايــٛدٝٗٞ، زلــع َٓــ٘ أبــٛ ســامت، ٚقــاٍ عٓــ٘: " ٫ بــأؽ بــ٘ نــإ ســسخ      

 =بـٞ سـامت،  بأسازٜح عٔ عُط بٔ َٛغ٢ ايٛدٝٗٞ بٛاطٌٝ ٚعُط َذلٚى اؿـسٜح"، ٜٓٛـط: ابـٔ أ   
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َ  رون  ُٻَّخ" َ  ٸّْو َ  رون  ًأ٦ّوي  حٿٔوخؿ  ٯّڄوي  رون  ًاروَحىْڂ  ُىوّ٘  رون  ٸّْو
 رون  ٫ڄَ كيػنخ ح٩ّالد نخٳ٪ رن ارَحىْڂ كيػنخ َّٛ رن ٓيپ كيػنخ0 ٷخٿٌح حٿظٍّٔٔ
 ٍٓووٌٽ ٷووخٽ0 ٷووخٽ ٨ّووَس روون ؿووخرَ ٫وون كووَد روون ٨ّووخٹ ٫وون ِحٿووٌؿْي ڃٌٓووَ

حهلل  0$2#$1$#كَحځ حٿٔٴظـخص#. 
ىووو  145$ص أرووٌ كـْووش حٿټنوويُ حٿټووٌيف   ، حألؿڀووق روون ٫زوويحهلل روون ڃ٬خًّووش    -23

 #3$ځ762#/
ٿْلْوَ رون ٓو٬ْي ٳوؤّن     أرٌ حٿٌٿْوي ٷڀوض   0 ُٻَّخ حٿٔخؿِ كيػنخ رن ح٬ّؼنَ ٷخٽ

ٯّڄوي رون ح٪ّٔون     ڃنو ٻظوذ حرلّ ، ٻخڅ أٌٓأ كخال 0 ٷخٽ، ٻخڅ حألؿڀق رن ٮّخٿي
ّٴٜوپ روّٙ    ڃخ ٻوخڅ حألؿڀوق  0 ٬ّ٨ض ٸَّْ ّٸٌٽ0 حٿُّّ كيػنخ ٫ڄًَ رن ٫ڀِ ٷخٽ

كيػنخ كزْوذ رون أروِ ػخروض     0 كٔزظو ّٸٌٽ، ًح٪ّّٔٙ رن ٫ڀِ، ٫ڀِ رن ح٪ّّٔٙ
 .#4$"ر٬ي نټخف اال ٣الٵ ال0 ٻنض ٫ني ح٪ّّٔٙ رن ٫ڀِ ٳٸخٽ0 ٷخٽ

 حٿڀَّوِ ٫َزي ٫ن حألؿڀق ٫ن ٬ُْٗزَش كَيَّػَنخ، ڃُلَڄي كَيَّػَنخ رُنْيَحٍ، كَيَّػَنخ، ُٻََّّخ"

                                                                                                                   

ٜٽا  1/431; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  2/141اؾطح ٚايتعسٌٜ، = ٚقاٍ عٓ٘" أٚٓ٘ بكط

َٓهط اؿسٜح عٔ ايجكات ٚعٔ ايهعؿا٤" ثِ قاٍ: "ٚمل أض ٱبطاِٖٝ بٔ ْاؾع ٖصا أٚسـ َٔ ٖصٙ 

تـٌ بـٔ   ا٭سازٜح، ٚيعٌ ٖصٙ ا٭سازٜح َٔ د١ٗ َٔ ضٚاٙ ٖـٛ عٓـ٘، ٭ْـ٘ ض٣ٚ عـٔ نـعاف َجـٌ َكا      

ٚقـاٍ: "قـاٍ أبـٛ     1/69غًُٝإ، ٚعُـط بـٔ َٛغـ٢، ْٚٝعـاڄ نـعٝؿإ"; ايـصٖيب، َٝـعإ ا٫عتـساٍ،         

ٔ أبٞ سامت ; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  ٕ ٜهصب، نتبت عٓ٘" ٚمل لس شيو عٓس اب سامت: نا

1/174 -175 . 

َـٌ ٗ  قـاٍ ابـٔ عـسٟ، ايها   غبل ؽطٜر اؿسٜح ٗ تط١ْ إبطاِٖٝ بٔ قُـس ايتػـذلٟ.     (1)

" إبطاِٖٝ بٔ ْاؾع َٓهط اؿسٜح، ٚعُط بٔ َٛغ٢ ٗ عساز َٔ ٜهع  1/432نعؿا٤ ايطداٍ، 

 اؿسٜح ٫ ٜكب.   2/349; ٚقاٍ ابٔ اؾٛظٟ، إٛنٛعات، اؿسٜح" 

  1/432 ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ; ٜٓٛط أٜهاڄ:2/249ابٔ اؾٛظٟ، إٛنٛعات (2)

٘ وٝ (3) ٌ ازل ٖصٌٜ  ٢( بٔ عبس اهلل بٔ َعا١ٜٚ ايهٓسٟ ايهٛٗ زلع عبساهلل بٔ أبٖٞٛ ا٭دًب)قٝ

ٟ ٚابٔ إباضى، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات،  ٘ ايجٛض : ٚقاٍ: " نإ 6/337ٚايؿعيب ٚعهط١َ، ض٣ٚ عٓ

ــاضٜذ ايهــبرل،     ــٞ عبٝــس، م    2/68نــعٝؿاڄ دــساڄ " ; ايبدــاضٟ، ايت ــٛ زاٚز، غــ٪ا٫ت أب ٚقــاٍ:  179; أب

ـ ;  ايعذًٞ، اي ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  57جكات، منعٝ ٗ ثك١ ; اب ٚقاٍ:  5/10ٚقاٍ: نٛ

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ عسٟ، ايهاَ ٛ عٓسٟ  ٫2/140 بأؽ ب٘ ; اب ٘ ٫ بأؽ ب٘ ٖٚ ٛ أْ ٚقاٍ: ٖٚٛ أضد

 .26-1/20َػتكِٝ اؿسٜح قسٚم ;  ايعٝين، َػاْٞ ا٭خٝاض، 

 .2/136ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)
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 .#1$"حٿَّٔڄَٺ ڃِنَ رِخٿ٤َّخٳِِ رَؤَّْ ال0َ ٷخٽ ٫َزَّخّ  حرن ٫نِ، حٿْيٌَُّْپِ أَرِِ رن
َ  حرنُ كَيَّػَنخ، حٿٔخؿِ ُٻَّخ" َ  ٷڀوض  حٿٌٿْوي  أَرُوٌ  ٷوخٽ  ح٬ّؼنو 0 َٓو٬ِْي  رون  ٿْلْو
 .#2$"ڃِنْوُ كخال أٌٓأ ٻَخڅ0َ ٷَخٽ، ٮّخٿي رن حألؿڀق ٻَخڅَ ٳؤّن

كيػنخ حألؿڀق ٫ن رن ، كيػنخ ٸَّْ رن ٬ْٓي، ُٻَّخ حٿٔخؿِ كيػنخ رنيحٍ"
رَّيس ٫ن أرِ حألٓوٌى حٿويّڀِ ٫ون أروِ ًٍ ٫ون حٿونّٓ             هوّ٘ ڃوخ ٯوّ٘مت روو

 .#4$"#3$حٿْ٘ذ ح٪ّنخ  ًحٿټظڂ
ىوووو 215أروووٌ ٫زوووي حٿووو٦َّن حٿ٠وووََّ حٿوووٌٻ٬ِْ$ص  ، ٬ٴوووَأ٦ّوووي رووون ؿ -24

 #5$ځ830#/
ڃوخ  0 ٷوخٽ أَرُوٌ ن٬وْڂ   0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ كيَّػَّٗ أ٦َّوي رون ڃُلڄَّوي ٷوخٽ    "

 .#6$"أكٴ٦ ڃن أ٦َّي رن ؿ٬ٴَ حٿٌٻ٬ِْ ٍأّض ََّٟح 
25-       ِ ُ   ، أ٦ّي رن ٓو٬ْي رون ر٘وَ رون ٫زْويحهلل ح٭ّڄويحن  أروٌ ؿ٬ٴوَ ح٬ّٜوَ

 #7$ځ#867ىو/253$ص

                                                 

 .2/140ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (1)

 .2/136ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (2)

; ابـٔ َادـ١،    35/265اؿسٜح، أخطد٘ ْاع١ عٔ أبٞ شض، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس، ( 3)

ٔ َاد١،  ، ٚيؿٛ٘: " قاٍ ضغٍٛ اهلل 4/609غٓٔ اب  ،إٕ أسػٔ َا غرلمت ب٘ ايؿٝب( :

تِ(، ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: سسٜح قشٝب، ٖٚصا إغٓاز سػٔ إتابعات اؿٓا٤ ٚايه

ٚقـاٍ   12/287; ابـٔ سبـإ، قـشٝب ابـٔ سبـإ،       8/139ٚايؿٛاٖس; ايٓػـا٥ٞ، غـٓٔ ايٓػـا٥ٞ،    

 ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘: قشٝب.

 .2/140ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

ا عبس ايطٓٔ، زلع ٚنٝـع بـٔ اؾـطاح ، ض٣ٚ عٓـ٘     أٓس بٔ دعؿط ايهطٜط ايٛنٝعٞ إه٢ٓ أب (5)

إبــطاِٖٝ بــٔ إغــشام اؿطبــٞ ٚأٓــس بــٔ ايكاغــِ ا٭ِــاطٞ، اـڀٝــب ايبػــسازٟ، تــاضٜذ بػــساز،    

ٚقاٍ عٓ٘ أبٛ زاٚز: " نإ أبٛ عبس ايطٓٔ ايٛنٝعٞ وؿٜ ايعًِ ع٢ً ايٛد٘ "،  4/278-279

أيــ سـسٜح، َـا أسػـب٘ زلـع       ٚقاٍ إبـطاِٖٝ بـٔ عُـط ايدلَهـٞ: "نـإ ايـٛنٝعٞ وؿـٜ َا٥ـ١        

; ايــصٖيب، غــرل أعــ٬ّ  24-1/23ســسٜجا قــ٘ إ٫ سؿٛــ٘ "   ; ابــٔ أبــٞ ٜعًــ٢، طبكــات اؿٓابًــ١،  

 ٚقاٍ: قاٍ ايساضقڀين: ثك١ .  9/5ايٓب٤٬، 

; ايصٖيب،  1/23; ابٔ أبٞ ٜع٢ً، طبكات اؿٓاب١ً،  4/279اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (6)

 .8/128غرل أع٬ّ ايٓب٤٬، 

 =،ٖٛ أٓس بٔ غعٝس بٔ بؿط بٔ عبٝس اهلل اشلُصاْٞ، ض٣ٚ عٔ ايؿاؾعٞ ٚأقبؼ بـٔ ايؿـطز  ( 7)
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 .#1$"ػزض 0 ُٻَّخ حٿٔخؿِٷخٽ "
   #2$أ٦ّي رن ٫زيحهلل ًٷْپ حرن ىحًى حرن أهض ٫زيحٿَُحٵ -26

 .#3$ٿْْ رؼٸش ًال ڃؤڃٌڅ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #4$ځ#815ىو/200أ٦ّي رن ٤٫خ  ح٭ّـْڄِ حٿزَُٜ حٿ٬خري $ص  -27
، ٬ّووّٗ يف حٿ٬زووخىس، ح ًٻووخڅ ٮّظيووي، ًىووٌ ٛووخكذ ح٠ّ٬ووڄخٍ 0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ"

 .#5$"ّٝخ دل ّٔڄ٪ًٻخڅ ڃٰٴَّال ٸّيّع 
أرووٌ ٫زوي حٿوو٦َّن حٿ٘ووخٳ٬ِ ح٬ّووظټڀڂ  ، أ٦ّوي روون ٸّْووَ رون ٫زووي حٿ٬ِّووِ   -28

 #6$ځ#844ىو/230$ٻخڅ كْخ  يف كيًى 

                                                                                                                   

ٛ زاٚز  ٚايٓػا٥ٞ ، ٜٓٛط:  ايعذًٞ ، ايجكات، م= ٚقاٍ عٓ٘: ثك١ ; إعٟ، تصٜب  47ض٣ٚ عٓ٘ أب

ٚقـاٍ: قـاٍ عٓـ٘ ايٓػـا٥ٞ: يـٝؼ        1/31; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  314-1/312ايهُاٍ، 

 ، ٚقاٍ أٓس بٔ قاحل: َا ظيت أعطؾ٘ باـرل َص عطؾت٘ .بايكٟٛ

 .1/31; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  45/ 1َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، ( 1)

ٔ أخت عبس ايطظام ض٣ٚ عٔ خاي٘ عبس ايطظام ض٣ٚ عٓ٘ غٜٛس بٔ  (2) ٌ بٔ زاٚز( اب أٓس عبس اهلل )ٚقٝ

ٚقاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ:      83-3/82يتعسٌٜ، غعٝس ا٭ْباضٟ، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚا

"أٓس ابٔ أخت عبس ايطظام نصاب، زيين ع٢ً ؾٝذ ؾكاٍ: تٛٗ َٓص سٌ، ؾٛدست٘ سٝا "، ٚقـاٍ  

و٢ٝ بٔ َعٌ: "أٓس ابٔ أخت عبس ايطظام نصاب مل ٜهٔ ثك١ ٫ٚ َإَٔٛ" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ 

، ٫ ٜطٜٚٗــا غــرلٙ، ٫ٚ أعــطف يــ٘ َــٔ   ٚقــاٍ: "عاَــ١ أسازٜجــ٘ َٓــانرل   1/282ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،  

ٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  ٘ أٓس  1/77اؿسٜح إ٫ زٕٚ ايعؿط٠";  اب ٘ نصب ٚقاٍ: "ض٣ٚ عٓ

 ٚقاٍ: نصاب.  1/43ٚايٓػا٥ٞ" ; ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤، 

 .1/197ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 3)

نطٙ ايساضقڀين ٗ ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، أٓس بٔ عڀا٤ ايبكطٟ ٜطٟٚ عٔ خايس ايعبس، ش (4)

 128-8/127; ايصٖيب، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬،  1/80; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 1/252

ٚقاٍ: " ؾٝذ ايكٛؾ١ٝ ايعابس ايكاْت ايبكطٟ أٓس بٔ عڀا٤ اشلذُٝٞ ايبكطٟ ايكـسضٟ،  

َـا نـإ ايطدـٌ ٜـسضٟ َـا      إبتسع... قسضٜاڄ غرل َعتعيٞ ٚنتب ؾ٦ٝاڄ َٔ اؿسٜح،... قًـت:  

 اؿسٜح، ٚيهٓ٘ عبس قاحل، ٚقع ٗ ايكسض " .

 .8/128; غرل أع٬ّ ايٓب٤٬،  14/34ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ( 5)

ٖٛ أٓس بٔ و٢ٝ بٔ عبس ايععٜع إتهًِ ايؿاؾعٞ، سسخ عٔ ايٛيٝس بٔ َػًِ ايسَؿكٞ ( 6)

ٖػتاْٞ ٚأبٛ دعؿط اؿهطَٞ، ٚقُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾعٞ، ض٣ٚ عٓ٘ أٓس بٔ إبطاِٖٝ ايكٛ

ٖٚٛ َٔ أقشاب ايؿاؾعٞ ا٬ٕظٌَ ي٘، ثِ قاض َٔ أقشاب ابٔ أبٞ ز٩از ٚأتبع٘ عًـ٢ ضأٜـ٘،   

; 10/555; ايصٖيب، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬،  410-5/409ٜٓٛط: اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 

 .76-7/75; ايصٖيب، يػإ إٝعإ،  66-2/65ايػبهٞ، طبكات ايؿاؾع١ٝ ايهدل٣، 
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ٻنوخ  0 ٬ّ٨وض أروخ ػوٌٍ ّٸوٌٽ    0 كيّػّٗ أرٌ ىحًى ٷخٽ، ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ"
 ال طويٳ٬ٌح اِذل 0 ٳټوخڅ ّٸوٌٽ  ، ٴّظڀٲ اِذل حٿ٘خٳ٬ِ ًڃ٬نخ أرٌ ٫زي حٿ٦َّّن حٿّ٘خٳ٬ِ

 .#1$"ًٻخڅ ٬ْٟٲ حٿزَٜ، أَرِ ٫زيحٿ٦َّن ٬َّٝ ٿټڂ ٳبنو ٹ٤ّت
ِ  ٷڀض حٿَّٔخؿِِ ُٻََّّخ" ِ  ىَحًُى ألرو ِ  أَْٛولَخد  ڃون 0 حٿٔـْٔوظخنِ  ٳٸوخٽ   حٿَّ٘وخٳ٬

ِ  ح٩ّوخًٍُى  ًحرون  ػٌٍ ًأَرٌُ ًحٿَرْ٪ ًحٿز٤ٌِّ ًأ٦َّي ح٪ّڄْيُِ ِ  ًحٿ٫ِٴَحنو  ًحٿټَحرْٔو
َ  رون  أ٦َّي حٿََّكْڄَن٫زي أَرٌُ رخپّڄٌى ٿْْ ًٍؿپ ًكَڃڀش ًح٬ِّنِ ُ  ٸّْو  ّٸوخٽ  حٿَّوٌ

 ڃوون ّٝنټووَحص0 أ٠َّووخ  ًٷووخٽ0 ٷڀووض، رووخال٫ظِحٽ ًٷووخٽ روويٽ أَنووو ًًٿووٺ حٿَّ٘ووخٳ٬ِ  ٿووو
 .#2$"ح٬ّٔخثِپ
   #3$أ٦ّي رن ِّّي رن ٫زي حهلل ح٩ّڄلِ ح٬ّټِ -29
ًٻؤنو ًحٿي أروِ ّوٌنْ ٯّڄوي    ، ًٻَه ُٻَّخ حٿٔخؿِ يف ٬ٟٴخ  أىپ ح٬ّيّنش"

٫ون  ، ٫ون أرْوو  ، ڃنوخٻّ٘ه ڃوخ ًٍٍ ٫ون ى٘وخځ رون ٫وًَس      ًڃن ، رن أ٦ّي ح٩ّڄلِ
ٷوخٽ  ، #4$#وڃخ ٫ڀَ أكي جل رو مهو ّظٸڀي ٷٌٓو ّنٴَ رٌٿٺ مهّ$0 ڃَٳ٫ٌخ  –٫خث٘ش

 .#5$ىٌح ڃنټ0َ حٿٔخؿِ
30-         ِ ًّٸوخٽ  ، حألكٌٙ رن كټوْڂ رون ٫ڄوّ٘ ًىوٌ ٫ڄوًَ رون حألٓوٌى حٿ٬نٔو

 ځ#  748ىو/168$ٻخڅ كْخ  ٓنش #6$ح٭ّڄيحنِ ح٪ّڄِٜ
                                                 

 .5/410اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (1)

 .2/65ايػبهٞ، طبكات ايؿاؾع١ٝ ايهدل٣،  (2)

ٖٛ أٓس بٔ ٜعٜس بٔ عبس اهلل بٔ ٜعٜس اؾُشٞ إهٞ َٔ أٌٖ إس١ٜٓ ، ٜٓٛـط: ايـصٖيب، َٝـعإ     (3)

 .1/325; ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، "ٚقاٍ: " ٫ ٜهتب سسٜج٘، قاي٘ ا٫ظزٟ 1/164ا٫عتساٍ،

اؿسٜح أخطد٘ ايڀدلاْٞ ٗ ايكػرل، ٚيؿٛ٘: )َا ع٢ً أسسنِ إشا أحل ب٘ ُٖ٘ إٔ ٜتكًس  (4)

قٛغ٘، ؾٝٓؿٞ ب٘ ُٖ٘(، قاٍ: مل ٜطٚٙ عٔ ٖؿاّ إ٫ قُس بٔ إٓصض ايعبٝسٟ، تؿطز ب٘ أٓس 

ٚقاٍ: ٚؾٝ٘ قُس بٔ ايعبرل ايعبٝسٟ ٖٚٛ  5/369; اشلٝجُٞ، فُع ايعٚا٥س 2/275بٔ ٜعٜس"

 دساڄ، ٚيعٌ ٗ اغِ قُس بٔ ايعبرل تكشٝـ، إش ٚضز عٓس ايڀدلاْٞ قُس بٔ إٓصض.  نعٝـ

 .1/158;  ايػداٟٚ، ايتشؿ١ ايًڀٝؿ١، 1/164ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (5)

ٖٛ ا٫سٛم بٔ سهِٝ بٔ عُرل اؿُكٞ ايؿاَٞ، ض٣ٚ عٔ أْؼ ٚأبٝ٘ ٚطاٚؽ ٚخايس بٔ  (6)

ٔ ع١ٓٝٝ ٚعٝػـ٢ بـٔ ٜـْٛؼ، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايتـأضٜذ       َعسإ، ض٣ٚ عٓ٘ ظٖرل بٔ َعا١ٜٚ ٚاب

ٚقاٍ: ٫ بأؽ بـ٘; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ،      58; ايعذًٞ، ايجكات، م 2/58ايهبرل، 

ٚقاٍ: قاٍ غؿٝإ: ثك١، ٚقـاٍ   2/327; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚقاٍ: نعٝـ 20م

ٞ   وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: ٫ ؾـ٤ٞ، ٚنـإ أٓـس بـٔ سٓبـٌ ٫ ٜـطٟٚ س           =سٜجـ٘، ٚأنـاف: زلعـت أبــ
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 #1$٬ْٟٲ ٫نيه ڃنخٻّ٘" 0ٷخٽ حٿٔخؿِ"
   #  2$أرٌ هخٿي حٿزَُٜ، أُىَ رن ٓنخڅ حٿٸَِٗ -31
ُٻَّووخ حٿٔووخؿِ، كوويػّٗ ٯّڄووي روون ڃٌٓووَ ح٫َّٗووِ، كوويػنخ ح٪ّټووڂ روون         "

ڃًَحڅ، كيػنخ حألُىَ ٫ن ٯّڄي رن ًحٓ٪ ٫ن ٓخدل رن ٫زوي حهلل ٫ون أرْوو ٫ون ؿويه      
٫ن ٌٍٓٽ حهلل  4$"#3$٪ّيّغحهلل ح االڃن ٷخٽ يف حٿٌٔٵ ال حٿو  0 نو ٷخٽأ#. 

 #5$٬ْٟٲ ح٪ّيّغ0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
                                                                                                                   

 1/175ٜكٍٛ: "ا٫سٛم بٔ سهِٝ يٝؼ بايكٟٛ، َٓهـط اؿـسٜح"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،      =

 119-2/113ٚقـاٍ: ٜـطٟٚ إٓــانرل عـٔ إؿــاٖرل ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَــٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدــاٍ،       

ٚقاٍ: ٖٛ ٖٔ ٜهتب سسٜج٘، ٚقس سسخ عٓ٘ ْاع١ َٔ ايجكات، ٚيٝؼ ي٘ ؾُٝا ٜطٜٚ٘ ؾ٤ٞ 

;  359-7/351إٓهط إ٫ أْ٘ ٜأتٞ بأغاْٝس ٫ ٜتابع عًٝٗا ; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿـل،  َٔ 

 .  294-2/290إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .1/193ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

بـٔ   ٖٛ أظٖط بٔ غٓإ ايكطؾٞ، زلع قُـس بـٔ ٚاغـع، ٚض٣ٚ عٓـ٘ ٜعٜـس بـٔ ٖـاضٕٚ ٚغـعٝس        ( 2)

 2/314; ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     1/460ذ ايهبرل، غًُٝإ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜ

ٚقاٍ: " غٴ٦ٌ و٢ٝ بٔ َعٌ عٔ أظٖط بٔ غٓإ ايصٟ ٜط٣ٚ عٓ٘ ٜعٜـس ؾكـاٍ: ٫ ؾـ٧ " ; ابـٔ     

ٚقــاٍ: " ٚ٭ظٖــط بــٔ غــٓإ غــرل َــا شنــطت  142-2/140عـسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،  

دـساڄ ٚأضدـٛ أْـ٘ ٫ بـأؽ بـ٘"; إـعٟ،        أسازٜح ٚيٝؼ بايهجرل ٚأسازٜج٘ قـاؿ١ يـٝؼ بـإٓهط٠   

ٚقـــاٍ: قـــاٍ أبـــٛ دعؿـــط ايعكًٝـــٞ: ٗ سسٜجـــ٘ ٖٚـــِ، ض٣ٚ يـــ٘   327-2/326تٗـــصٜب ايهُـــاٍ، 

 .173-1/172ايذلَصٟ; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 

ٍ ايعبرلڇ، عٔ غاملڈ، عٔ أبٝ٘ قاٍ: ( 3) ٍ آ َٳٛ ٔڇ زٜٓاضڈ  ٚ ب ِ عٔ عٳُط ٕ بٔ َػً ٔ عُطا اؿسٜح يؿٛ٘:"ع

ٍٴ  اهللٹ  قاٍ ضغـٛ            ٘٘ٳ إ٫ اهللڂ ٚسـسٳٙ ٫ ؾـطٜوځ يـ٘، يـ٘ إًـوڂ ٚيـ ٍٳ ٗ ايػـٛمڇ: ٫ إيـ َٳـٔ قـا ( :

ٌٿ ؾـ٤ٞٺ قـسٜطٷ، نتـبٳ اهللڂ عـعٻ        ٙٹ اـرلٴ، ٖٚٛ عًـ٢ نـ ٜٳُٛتٴ، بٝسٹ ٞپ ٫  ٜٴُٝتٴ، ٖٚٛ س ٜٴشٞ ٚ اؿُس ٴ، 

ـٳ غـ١٦ٝٺ، ٚبٳٓـ٢ يـ٘ بٝتـاڄ ٗ اؾٓـ١ٹ(، ايذل        َٳشا عٓـ٘ أيـ ـٳ سػ١ٓٺ، ٚ ٌٻ ي٘ أي َـصٟ، غـٓٔ ايذلَـصٟ،    ٚد

ٚقاٍ: عُـطٚ بـٔ زٜٓـاض ٖـصا ؾـٝذ بكـطٟ، ٚقـس تهًـِ ؾٝـ٘ بعـض أقـشاب اؿـسٜح ; ايعًـٌ               5/491

ٚقاٍ: غأيت قُس عٔ ٖصا اؿسٜح، ؾكاٍ: ٖصا سسٜح َٓهط; ايعكًٝٞ،  363ايهبرل)يًذلَصٟ(م

ٚ بٔ زٜٓاض ايكٗطَإ ٚغرلٙ عٔ غامل، ٚا٭غا 3/304ايهعؿا٤ ْٝس ؾٝ٘ ٚقاٍ: ض٣ٚ ٖصا اؿسٜح عُط

قـاٍ أبـٞ: ٖـصا سـسٜح َٓهـط; ايڀدلاْـٞ، ايـسعا٤،         ٚقـاٍ:  5/352يٌ; ابٔ أبٞ سامت، عًـٌ اؿـسٜح  

ٚقـاٍ: نــإ نـجرل ايـِٖٛ ٗ ا٭غـاْٝس; إدًــل،      12/386; ايـساضقڀين، عًـٌ ايـساضقڀين   252م

ٌ   2/248إدًكـــٝات ; ابـــٔ ايكٝػـــطاْٞ، أطـــطاف   1/723; اؿـــانِ، إػـــتسضى عًـــ٢ ايكـــشٝش

 .3/467ٚقاٍ: سسٜح غطٜب; ايسًُٜٞ، ايؿطزٚؽ َأثٛض اـڀاب،  1/121ايػطا٥ب

 .142-2/141ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،  (4)

 .1/94ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  (5)
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 .#1$"ٳْو ٬ٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
   #2$حألًٍُ رن ٯخٿذ -32

 #3$ڃنټَ ح٪ّيّغ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ
 #4$ځ#815ىو/200ځ 806ًىو/191أٓخڃش رن كٴٚ ح٬ّينِ$ص رّٙ ٓنش  -33

 .#5$"ؿيڀو حٿٔخؿِ"
نش أرٌ ٌّٓٲ ًّٸوخٽ أروٌ آولخٵ$ص روّٙ ٓو     ، أٓزخ١ رن نَٜ ح٭ّڄيحنِ -34

 #6$ځ# 786ىو/170ځ 777ًىو /161
ًٍٍ أكخىّووغ ال ّظووخر٪ ٫ڀْيووخ ٫وون ٨ّووخٹ روون     0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ يف حٿ٠وو٬ٴخ   "
 .#7$"كَد

                                                 

 .1/204ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

ًُٝإ ا٭ظٚض بٔ غايب بٔ ُِٝ ايبكطٟ ، قاٍ ايبداضٟ: "أظٚض بٔ غايب، َٓهط اؿسٜح، عٔ غٴ (2)

ُٹعٳ َٓ٘ و٢ٝ بٔ غًِٝ" ايتاضٜذ ايهبرل،  ٚإذلٚنٕٛ ،  ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ 2/57ايتُٝٞ، غٳ

; ابــٔ أبــٞ  1/118ٚقــاٍ: نــعٝـ ;  ٚقــاٍ ايعكًٝــٞ: َٓهــط اؿــسٜح، ايهــعؿا٤ ايهــبرل،   20م

ٚقــاٍ: زلعــت أبــٞ ٜكــٍٛ شيــو: ٖــٛ َٓهــط اؿــسٜح ٖٚــٛ       2/336ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،  

 ٚقاٍ: ٚأضدٛ أْ٘ ٫ بأؽ ب٘. 124-2/123ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  فٍٗٛ; ابٔ عسٟ،

   1/340; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  2/481إٓاٟٚ، ؾٝض ايكسٜط، ( 3)

ٖٛ أغا١َ بٔ سؿل إسْٞ، ض٣ٚ عٔ ٖؿاّ بٔ عط٠ٚ ٚعبٝس اهلل بـٔ عُـط، زلـع َٓـ٘ قُـس بـٔ        (4)

; اؿــانِ،  2/23ٟ، ٜٓٛــط: ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل، عبٝــس اهلل إــين ٚقُــس بــٔ ٓــع٠ ايــعبرل

; ايـصٖيب، َـٔ تهًـِ     2/334; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  78تػ١ُٝ َٔ أخطدِٗ ايبداضٟ َٚػًِ، م

ٚقــاٍ: " قــسٚم َكــٌ زلــع عبٝــس اهلل بــٔ عُــط نــعؿ٘ ا٭ظزٟ" ; تــاضٜذ     40ؾٝــ٘ ٖٚــٛ َٛثــٛم، م 

ٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب 4/1067اٱغ٬ّ  اٍ: "قاٍ ايصٖيب نعؿ٘ ا٭ظزٟ ب٬ سذ١".ٚق 1/207; اب

 .1/378ايطاٟٚ، ; ايػٝٛطٞ، تسضٜب  461ابٔ سذط، ٖس٣ ايػاضٟ، م ( 5)

ُٹعٳ زلاى بـٔ   (6) ٖٛ أغباٙ بٔ ْكط اشلُساْٞ، ٜه٢ٓ أبا إغشام ٚقٌٝ أبا ْكط ٚقٌٝ أبا ٜٛغـ، غٳ

ٔ غعس، ايڀبكات، ٚ بٔ طًش١ ايكٓاز، ٜٓٛط: اب ُٹعٳ َٓ٘ عُط ٚقاٍ ض٣ٚ عٔ  6/376 سطب ٚايػسٟ، غٳ

ٟ ايتؿػرل ;  ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  ٚقاٍ:  2/332; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  2/53ايػس

٘ َكًٛب١ ا٭غاْٝس ، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ ثك١، ٚغٴ٦ٌ أٓس بٔ  ٘ عا١َٝ غك ٛ ْعِٝ: أسازٜج ٍ أب قا

ٜٴهــعؿ٘ ; ابــٔ سبــإ،       ; ابــٔ  6/85ايجكــات،  سٓبــٌ عــٔ أغــباٙ بــٔ ْكــط ؾكــاٍ: َــا أزضٟ ٚنأْــ٘ 

ٍ  359 – 2/357; إعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،    1/73َٓذٜٛ٘، ضداٍ قشٝب َػًِ،  ٍ : ٚقـا ٞ  قـا : ايٓػـا٥

ٚقاٍ: "ٚثك٘  41، ٚض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ; ايصٖيب، َٔ تهًِ ؾٝ٘ ٖٚٛ َٛثٛم، مبايكٟٛ يٝؼ

 .4/304ابٔ َعٌ ٚنعؿ٘ أبٛ ْعِٝ قاٍ ايٓػا٥ٞ يٝؼ بايكٟٛ" ; تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .1/212; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  2/64َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (7)
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 ىووو161$ص رووّٙ ٓوونّٖ أرووٌ ٬ّٸووٌد حٿټووٌيف، آوولخٵ روون ارووَحىْڂ حٿؼٸٴووِ-35
   #1$ځ#786ىو/ 170ځ ً 777/

 .#2$"ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ "
أرووٌ ٬ّٸووٌد  ، ڃَـَْ ح٬ّووًَُُآوولخٵ روون أرووِ آووَحثْپ ارووَحىْڂ روون ٻووخ    -36
   #3$ځ#860ىو/246$ص ح٪ّخٳ٦
ًٻوخڅ  ، ًطَٻٌح آلخٵ رن أروِ آوَحثْپ ٬ٌّٟو٪ حٿٌٷوٲ    0 ٷخٽ ُٻَّخ حٿّٔخؿِّ"
 .#4$"ٛيًٷ خ
$ص روّٙ ٓونّٖ    #5$آلخٵ رن كخُځ ًٷْپ حرون أروِ كوخُځ ح٬ّوينِ حٿزوِحُ      -37

 ځ# 786ىو/170ځ 777ًىو/161
 .#6$"ٛيًٵ ٍَّ حٿٸي0ٍ خٽ حٿٔخؿِ"ٷ

                                                 

ٖٛ إغشام بٔ إبطاِٖٝ ايجكؿٞ، ٜه٢ٓ أبا ٜعكـٛب، ض٣ٚ عـٔ عبـس ايـطٓٔ بـٔ ايكاغـِ، ض٣ٚ عٓـ٘         (1)

ٞ ظا٥س٠ ٚعبٝس اهلل بٔ َٛغ٢، ٜٓٛط: َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤،  ٔ أب ٔ بٔ ثابت ٚاب ; ابٔ  2/917اؿػ

ــٛظٟ، ــٕٛ،   اؾـ ــعؿا٤ ٚإذلٚنـ ــصٜب ايهُـــاٍ،      1/97ايهـ ــعٟ، تٗـ ــعٝـ ; إـ ــاٍ ا٭ظزٟ: نـ ــاٍ: قـ ٚقـ

ٚقاٍ: قاٍ ابٔ عسٟ: ض٣ٚ عٔ ايجكات َا ٫ ٜتـابع عًٝـ٘، ٚأسازٜجـ٘ غـرل قؿٛٚـ١،       2/395-396

 . 4/304; تاضٜذ اٱغ٬ّ، 1/67ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤

 .1/222; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  2/79إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  َػًڀاٟ، (2)

ٖٛ إغشام بٔ أبٞ إغطا٥ٌٝ  إبطاِٖٝ بٔ نافط َـطٚظٟ ا٭قـٌ، غـهٔ بػـساز، زلـع عبـس        (3)

ايكسٚؽ بٔ سبٝب ايؿاَٞ ، ٚٓاز بٔ ظٜس، ٚغؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ ، ض٣ٚ عٓ٘ ٜعكٛب بٔ ؾٝب١، 

ٓـس بـٔ سٓبـٌ، ٜٓٛـط: ابـٔ سبـإ، ايجكـات،        ٚقُس بٔ إزلاعٝـٌ ايبدـاضٟ، ٚعبـس اهلل بـٔ أ    

ٚقاٍ: قاٍ عبس ايطٓٔ بٔ َٗسٟ:   359-6/353اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،   8/116

ثك١ َإَٔٛ ناب٘، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١، ٚقاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "ٚاؾكٞ َؿ٦ّٛ إ٫ أْ٘ 

٫ أْـ٘ نـإ   قاسب سسٜح نٝؼ"، ٚقاٍ أبٛ عًٞ قاحل بٔ قُس: "قـسٚم ٗ اؿـسٜح، إ  

 . 407-2/398ٜكٍٛ ايكطإٓ ن٬ّ اهلل، ٜٚكـ" ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

; ايـصٖيب،   1381/ 3; ابـٔ ايعـسِٜ، بػٝـ١ ايڀًـب،      6/357اـڀٝب ايبػسازٟ، تـاضٜذ بػـساز،    (4)

; ابٔ سذط،  2/398;  إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  2/54; تصنط٠ اؿؿاٚ،  18/171تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .1/224، تٗصٜب ايتٗصٜب

٘ٴ أځبٴـٛ         (5) ٓٵـ ٖٛ إغشام بٔ ساظّ ايعٜات ٖٚٛ إسٜين ايبـعاظ ض٣ٚ عـٔ عبٝـس اهلل بـٔ َكػـِ ض٣ٚ عٳ

; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح   1/385ايكاغــِ بــٔ أځبٹــٞ ايعْــاز، ٜٓٛــط: ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،    

زلـت  ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١، ٚقاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ثكـ١، ٚقـاٍ:    2/216ٚايتعسٌٜ، 

تٗصٜب ايهُاٍ،  ; إعٟ، 6/48أبٞ ٜكٍٛ: إغشام بٔ ساظّ قاحل اؿسٜح; ابٔ سبإ، ايجكات، 

ٚقــاٍ: "قــاٍ أبــٛ  1/190ٚقــاٍ: ض٣ٚ يــ٘ ابــٔ َادــ١; ايــصٖيب، َٝــعإ ا٫عتــساٍ،   2/417-418

 .4/305ايؿتب ا٭ظزٟ: نإ ٜط٣ ايكسض " ; تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 =; ايػداٟٚ، 1/229; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  2/87َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (6)
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   #1$ځ#890ىو/ 277آلخٵ رن حٿٜزخف حأل٬ٗؼِ حٿټنيُ حٿټٌيف$ص  -38
ٷَخٽ0 كَيَّػَنخ ٫زي حٿڀَّو رن ، كَيَّػَنخ ارَحىْڂ رن ٯّڄي حٿظْڄِ، ُٻَّخ حٿٔخؿِ"
ِ ، ىحًى حٗؤٍّ  0 ٫ون ٫َزوي ح٬ّڀوٺ رون ٫ُڄَوّ٘ ٷوخٽ      ، ٫ن آلخٵ رن حٿٜزخف حألٗو٬ؼ

 .#2$"ًأٗيينِ ٫ڀْيخ، ڃن أٍٝ ح٫َّحؽ ڃٌَٓ رن ٣ڀلش أٍٟخ 
0 ًّٸوخٽ ، ٓوٌحىس  رن حألٌٓى رن ٫زيحٿ٦َّن ٳًَس أرِ رن ٫زيحهلل رن آلخٵ -39
ځ 761ىووو/144$ص ح٬ّووينِ حألڃووٌُ حٿٸَٗووِ ٻْٔووخڅ0 ًّٸووخٽ ٍّووخٕ روون ٫ڄووًَ روون حألٓووٌى
   #3$ځ#753ىو/136ًٷْپ 
 .#4$"ّٛـش ٿْْ ح٪ّيّغ ٬ْٟٲ0 حٿٔخؿِ ًٷخٽ"
حٿٴووًَُ  ًسٳووَ أرووِ ٯّڄووي روون ا٨ّخ٫ْووپ روون ٫زووي حهلل روون   روون آوولخٵ -40

                                                                                                                   

 .1/169ايتشؿ١ ايًڀٝؿ١، =

ٖٛ إغشام بٔ ايكباح ايهٓسٟ ا٭ؾعجٞ ايهبرل، َٔ ٚيس ا٭ؾعح بٔ قٝؼ ض٣ٚ عـٔ عبـس إًـو     (1)

بٔ عُرل، ٜعس ٗ ايهٛؾٌٝ ، ض٣ٚ عٓ٘ عبـس اهلل بـٔ زاٚز اؿـطٜيب ، ٜٓٛـط: ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح         

ٚقاٍ:"نجرل ايِٖٛ ؾاسـ اـڀأ" ; ابٔ عسٟ،  1/133; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 2/225ٚايتعسٌٜ، 

ٚإغشام بٔ ايكباح ٖصا ٫ أعطؾـ٘ إ٫ ٗ ٖـصٙ ايككـ١،    ٚقاٍ: "  1/552ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

٘ سسٜجاڄ َػٓساڄ " ; ٕ ي ٔ أ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  1/257ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  َٚا أٚ

ٕ ٖصا سؿٝسٙ،  ٚقس  2/436 ٌ َكط، ٚقاٍ: إ ٞ ْعٜ ٟ ا٭ؾعج ٘ ٚبٌ إغشام بٔ ايكباح ايهٓس ؾطم بٝٓ

ٖـ ; ٜٚٓٛط عٔ إغـشام بـٔ ايكـباح إكـطٟ: ابـٔ ٜـْٛؼ، تـاضٜذ ابـٔ ٜـْٛؼ،          277تٛٗ َكط غ١ٓ 

 .238-1/237. ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 6/514; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  2/35

 .٤1/552 ايطداٍ، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا (2)

ٛ إغشام بٔ عبساهلل بٔ أبٞ ؾط٠ٚ، ٜه٢ٓ أبا غًُٝإ، ٚأبٛ ؾط٠ٚ ٍَٛ اـًٝؿ١ عجُإ بٔ عؿإ،  (3) ٖ

َٔ أٌٖ إس١ٜٓ ناْت ي٘ سًك١ ٗ إػذس ايٓبٟٛ، ض٣ٚ عٔ ْاؾع ٚايعٖطٟ  ض٣ٚ عٓ٘ عبسايػـ٬ّ  

سٜح. ٜـطٟٚ أسازٜـح   ٚقاٍ: "نإ إغشام نجرل اؿ 5/429بٔ سطب ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات

ٕ عسٜج٘"; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل ٚقاٍ: تطنٛٙ، ٢ْٗ أٓس بٔ سٓبٌ  1/396َٓهط٠ ٫ٚ وتذٛ

     ٌ ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ ٫ ؼـٌ        ،228ــ   2/227عٔ سسٜج٘ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٜ

بـٔ أبـٞ ؾـط٠ٚ    ايطٚا١ٜ عٓسٟ عٔ إغشام بٔ عبس اهلل بٔ أبٞ ؾط٠ٚ، ٚقاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: إغـشام     

٫ؾــ٤ٞ نــصاب، ٚقــاٍ أبــٛ ســامت: شاٖــب اؿــسٜح َــذلٚى اؿــسٜح; ابــٔ عــسٟ،اؾطح ٚايتعــسٌٜ،   

ٖٴٓـا َـٔ      531ـ 1/530 ٖٳا ، ٚقاٍ بعس إٔ شنط بعض َطٜٚات٘: "ٚإغشام بٔ أبٞ ؾط٠ٚ ٖـصا َـا شنـطت 

 ٘ ٖـا   أخباضٙ با٭غاْٝس اييت شنطت ؾ٬ ٜتابع٘ أسس ع٢ً أغاْٝسٙ، ٫ٚځ ع٢ً َتْٛ٘ ٚغا٥ط أسازٜجـ

ٚٳٖٛ بٌ ٗ ايهعؿا٤، ع٢ً إٔ ايًٝح بٔ غعس قس ض٣ٚ  ٘ ٖصٙ ا٭خباض اييت شنطتٗا،  ٙ تؿب مل أشنط

 ٕ ٚقاٍ:"إغـشام بـٔ عبـساهلل بـٔ أبـٞ       1/257عٓ٘ ْػد١ ط١ًٜٛ"; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٛ

ٚابــٔ عُٗـِ أبـٛ عًكُـ١ ثكـ١";ابٔ عػـانط، تـاضٜذ زَؿــل،        ـ   ؾـط٠ٚ َـذلٚى. يـ٘ ث٬ثـ١ إخـ٠ٛ ثكـات      

 .255ـ8/243

 .1/242;  ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  1204-1203َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١،  (4)
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     #1$ځ#840ىو/226ح٬ّينِ $ص 
 ٟو٬ْٲ  ح٪ّټوڂ 0 ٿوو  ّٸخٽ أم ٿو ًٻخڅ ّٛـش ٿْْ ح٪ّيّغ ٬ْٟٲ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 ٸّٴووًَڅ حٿووٌّن حإلِڃووخٍس ٍٷْووٶ ڃوون كٴَّووخٍَح ًٻووخڅ ٻْٔووخڅ ّٔووڄَ ٳووًَس أرووٌ ًٻووخڅ، ڃؼڀووو
 .#2$"حٿٸزٌٍ

 .#3$ٳْو ٿّٙ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 روون ح٬ّٔووْذ روون أرووِ آوولخٵ روون ٯّڄووي روون ٫زوويحٿ٦َّن روون ٫زوويحهلل  -41

 .#4$ځ#821ىو /206أرٌ ٯّڄي$ص ، حٿٔخثذ ح٬ّوًِڃِ
 .#5$..ټّ حّٓش.ٽّأَٳَڄَنْ أَََّْٓ رُنَْْخنَو0ُ ٷخٽ حٿٔخؿِ ٓجپ ٫نو حرن ڃ٬ّٙ ٳٸخٽ

 ځ#   780ىو/164$ص  #6$أرٌ ٯّڄي، آلخٵ رن ٸَّْ رن ٣ڀلش حٿٸَِٗ -42

                                                 

ٖٛ إغشام بٔ قُس بٔ إزلاعٌٝ بٔ أبٞ ؾـط٠ٚ إـسْٞ، ٜهٓـ٢ أبـا ٜعكـٛب، ايؿـطٟٚ، َـٍٛ         (1)

ٖٳـاضٴٕٚ بـٔ               َٳايـو بـٔ أْـؼ، ض٣ٚ عٓـ٘  اـًٝؿ١ عجُـإ بـٔ عؿـإ، َـٔ أٖـٌ إسٜٓـ١، ضٟٚ عٳـٔ 

ٚڇٟ، ٚقاٍ: ٜػطب ٜٚتؿـطز ; أبـٛ ْكـط     8/115ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ، ابٔ سبإ، ايجكات،  َٴٛغٳ٢ ايؿط

، ٚقاٍ: " قاٍ 472 -2/471; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  1/77ايه٬باشٟ، ضداٍ قشٝب ايبداضٟ، 

ٚٳقځاٍ َط٠: َهڀطب  أځبٴٛ سامت نإ قسٚقاڄ، ٚيهٔ شٖب بكطٙ، ؾطَا يكٔ، ٚنتب٘ قشٝش١، 

ٚقـاٍ: قـاٍ    1/248ٟ ٚابٔ َادـ١ ; ابـٔ سذـط، تٗـصٜب ايتٗـصٜب،      "، ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٚايذلَص

ايٓػا٥ٞ: َذلٚى، ٚقاٍ ايساضقڀين نعٝـ، ٚقاٍ ايعكًٝٞ: دا٤ عٔ َايو بأسازٜح نجرل٠ 

 إخطاز سسٜج٘ ٚقس غُعٚٙ". ٫ ٜتابع عًٝٗا، ٚقاٍ اؿانِ: "عٝب ع٢ً قُس 

 . 1/423َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، ( 2)

 .1/248صٜب، ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗ( 3)

ٌ إس١ٜٓ، ض٣ٚ عٔ  َايو بٔ أْؼ، ْٚاؾع بٔ عٳبٵس(( 4) ٔ َٔ أٖ ٛ إغشام بٔ قُس بٔ عبس ايطٓ ٖ 

ايطٻٓٔ بٔ أځبٞ ْعِٝ ايكاض٨ ٚقطأ عًٝ٘ ايكطإٓ، ض٣ٚ عٓـ٘: إڇزلاعٹٝـٌ بـٔ عبـس ايهـطِٜ ايكـٓعاْٞ،       

زاٚز، ٜٓٛـط: إـعٟ، تٗـصٜب    ٚخًـ بٔ ٖؿاّ ايبعاض إكط٨ ، نإ أسس ايكطٸا٤ بإس١ٜٓ، ض٣ٚ يـ٘ أبـٛ   

; ابــٔ اؾــعضٟ، غاٜــ١ ايٓٗاٜــ١ ٗ طبكــات   88; ايــصٖيب، َعطؾــ١ ايكــطا٤ ايهبــاض، م  2/473ايهُــاٍ، 

 . 158-1/157ايكطا٤، 

 .1/249; ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  2/112َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، ( 5)

ٞ ايكطؾٞ( 6) ٛ إغشام بٔ و٢ٝ بٔ طًش١ بٔ عبٝساهلل ايتُٝ ، َٔ أٌٖ إس١ٜٓ، عٔ فاٖس، زلع ٖ

ٔ غعس، ايڀبكات،  ٘ ابٔ إباضى ٚٚنٝع،   ٜٓٛط: اب ٚقاٍ: " َات بإس١ٜٓ، ٗ خ٬ؾ١  5/448زلع َٓ

ٜٴهتـب سسٜجـ٘;       26إٗسٟ ٖٚٛ ٜػتهعـ " ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م ٚقاٍ: ٜتهًُـٕٛ ٗ سؿٛـ٘، 

ٚ    62ايعذًــٞ، ايجكــات، م  ــايكٟٛ ; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤  ٚقــاٍ:  18إذلٚنــٕٛ ، مٚقــاٍ: يــٝؼ ب

ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٍ عًٞ بٔ إسٜين: غأيت و٢ٝ  2/236َذلٚى اؿسٜح; اب ٚقاٍ: "قا

بٔ َعٌ عٔ إغشام بٔ و٢ٝ بٔ طًش١ ؾكاٍ: شاى ؾب٘ ٫ ؾ٤ٞ "، ٚقاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: َٓهط 

 =ٜح يـٝؼ اؿسٜح يٝؼ بؿـ٤ٞ ; ٚقـاٍ أبـٛ سـامت: " إغـشام بـٔ وٝـ٢ بـٔ طًشـ١ نـعٝـ اؿـس           
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َ روون ٣ڀلووش  أرووٌ ٸّْووَ حٿٔووخؿ0ِٷخٽ0"ٷخٽ ٸّْووَ روون ڃ٬وو0ّٙ آوولخٵ روون ٸّْوو        
 .#1$٬ْٟٲ"
 .#2$"كٴ٨و يف ًطټڀڄٌح، ٬ٟٲ ٳْو0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
43-    ِ أروووٌ ح٬ّنوووٌٍ ٷخٟوووِ ًحٓووو٢$ص   ، أٓوووي رووون ٫ڄوووًَ رووون ٫وووخڃَ حٿزـڀووو

 .   #3$ځ#803ىو/188ځ ًٷْپ 805ىو/190
 .#4$٫نيه ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

ىوو  160آَحثْپ رن ٌّنْ رون أروِ آولخٵ حٿٔوز٬ِْ حٿټوٌيف، أروٌ ٌّٓوٲ$ص       -44
 #5$ځ776#/

                                                                                                                   

بكٟٛ ٫ٚ ّهٓٓا إٔ ْعتدل عسٜج٘  "، ٚقاٍ عُطٚ بٔ عًٞ: زلعت ٚنٝعـاڄ ٚأبـا زاٚز ايڀٝايػـٞ    =

وـسثإ عــٔ إغـشام بــٔ وٝــ٢ بـٔ طًشــ١ ٖٚــٛ َـذلٚى اؿــسٜح َٓهــط اؿـسٜح " ;  ابــٔ سبــإ،      

ٚقاٍ: " نإ ضز٤ٟ اؿؿٜ غ٤ٞ ايؿِٗ ىڀ٤ٞ ٫ٚ ٜعًِ ٜٚـطٟٚ ٫ٚ ٜؿٗـِ";    1/133اجملطٚسٌ، 

 ٔ ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، اب ;  302-8/298; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  542-1/541عسٟ، ايهاَ

 .  َاد١ ابٔ ايذلَصٟ ي٘ ض٣ٚ: ٚقاٍ 492 – 2/489إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .53ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م( 1)

 .2/118َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)

ٚ بٔ عاَط بٔ عبس اهلل( 3) ٛ أغس بٔ عُط ِ ايبذًٞ ايهٛٗ، زلع إبطاِٖٝ ٖ ٚ بٔ عاَط بٔ أغً  بٔ عُط

بٔ دطٜط بٔ عبس اهلل، ٚأبٛ سٓٝؿ١ ايٓعُإ بٔ ثابت، ض٣ٚ عٓ٘ أٓس بٔ سٓبٌ ، ٚيٞ قها٤ بػساز، 

ٚقاٍ: قاسب ضأٟ يٌ ; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ  2/49ٚٚاغ٘، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٕ قس ٚقاٍ: قاٍ اب 20-7/18بػساز،  ٕ ؾا٤ اهلل، ٚنا ٙ سسٜح نجرل ٖٚٛ ثك١ إ ٕ عٓس ٔ غعس: " نا

ٍ ٜعٜس بٔ ٖاضٕٚ: ٫ ؼٌ ايطٚا١ٜ عٓ٘، ٚقاٍ عجُإ بٔ أبٞ ؾٝب١: "  ٘ "، ٚقا قشب أبا سٓٝؿ١ ٚتؿك

ٖٛ ٚايطٜب غٛا٤، ٫ ؾ٤ٞ ٗ اؿسٜح، إِا نـإ ٜبكـط ايـطأٟ "، ٚقـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ: "قـاحل         

، ٚقــاٍ وٝــ٢ بــٔ َعــٌ: " نــصٚب يــٝؼ بؿــ٤ٞ، ٫ ٜهتــب   اؿــسٜح ٚنــإ َــٔ أقــشاب ايــطأٟ " 

ٚقاٍ: قـاٍ أبـٞ: نـعٝـ اؿـسٜح ; ابـٔ       338-2/337سسٜج٘" ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ ،

ٚقــاٍ: ٚأضدــٛ أْــ٘ ٫ بــأؽ بــ٘; ابــٔ سذــط، يػــإ إٝــعإ،  2/83عـسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،  

سبإ: " نإ ٜػ٣ٛ اؿسٜح ع٢ً َـصٖب   ٚقاٍ: قاٍ ايبداضٟ: نعٝـ، ٚقاٍ ابٔ 385- 1/383

 أبٞ سٓٝؿ١"، ٚقاٍ ايٓػا٥ٞ: يٝؼ بايكٟٛ، ٚقاٍ ايساضقڀين:ٜعتدل ب٘. 

 3/504; ٜٓٛط أٜهاڄ: ايعٝين، َػاْٞ ا٭خٝاض،  1/296ابٔ سذط، تعذٌٝ إٓؿع١، ( 4)

 ٖٛ إغطا٥ٌٝ بٔ ْٜٛؼ بٔ عُطٚ اشلُساْٞ ايػبٝعٞ ايهٛٗ ، ض٣ٚ عٔ زلاى بٔ سطب ، ض٣ٚ( 5)

       ٍ ــا  عٓــ٘ إزلاعٝــٌ بــٔ دعؿــط، ٚٚنٝــع ٚعبــسايطٓٔ بــٔ َٗــسٟ ، ٚضز بػــساز ٚســسخ بٗــا، ق

       ٕ ٜعـين   -اـڀٝب: " عباؽ بٔ قُس قاٍ: زلعـت وٝـ٢ بـٔ َعـٌ ٜكـٍٛ:  نـإ ايكڀـا

٫ وسخ عٔ إغطا٥ٌٝ، ٫ٚ ؾطٜو. ٚقاٍ عبٸاؽ: غ٦ٌ و٢ٝ عٔ إغطا٥ٌٝ ؾكاٍ: قاٍ  ـ و٢ٝ

. قاٍ و٢ٝ: نإ إغطا٥ٌٝ ٫ وؿٜ ثـِ سؿـٜ   و٢ٝ بٔ آزّ: نٓا ْهتب عٓسٙ َٔ سؿٛ٘

بعس"، ٚقاٍ اـڀٝب: غ٦ٌ أٓس بٔ سٓبٌ: "إغطا٥ٌٝ أسب إيٝو أٚ ؾطٜو؟ قاٍ: إغطا٥ٌٝ 

 =إشا سسخ َٔ نتاب٘ ٫ ٜػازض، ٚوؿٜ َٔ نتاب٘"، ٚقاٍ عًٞ بٔ إسٜين: إغطا٥ٌٝ نعٝـ،
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ڃخ ٬ّ٨ض ٸَّْ رن ٓو٬ْي ٸّويع   0 رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽحُٻَّخ حٿٔخؿِ ٬ّ٨ض "
 .#1$"٫ن آَحثْپ ًال َّٗٺ ًٻخڅ ٫زي حٿ٦َّن ٸّيع ٫نيڄخ

كيػنخ ٫ڀِ رن 0 ٬ّ٨ض حٿ٬زخّ رن ٫زي حٿ٨٬ْڂ ّٸٌٽ0 ٻَّخ حٿٔخؿِ ّٸٌٽ"ُ
ْ    0 ٬ّ٨ض ٫زي حٿو٦َّن رون ڃيويُ ّٸوٌٽ    0 ٫زي حهلل ٷخٽ 0 ٷوخٽ رل ٫ْٔوَ رون ّوٌن

 .#2$"كيّغ أرِ آلخٵ ٻڄخ ٸّٴ٦ حٿَؿپ حٿٌٍٔس ڃن حٿٸَآڅ آَحثْپ ٸّٴ٦
ڃوخ  0 ٬ّ٨ض ٫زي حٿو٦َّن رون ڃيويُ ّٸوٌٽ    0 رن ح٬ّؼنَ ٷخٽححٿٔخؿِ كيػنخ "

طټوپ ٫ڀْيوخ ڃون    أنوِ ٻنوض   أال اٳخطّٗ ِٗ  ڃن كيّغ ٓٴْخڅ ٫ون أروِ آولخٵ    
 .#3$"ٷزپ آَحثْپ ألنو ٻخڅ ٷِّ  ّٞخ طخڃش

ي حٿوو٦َّن روون ڃيوويُ كوويػنخ   حٿٔووخؿِ كوويػنخ ٯّڄووي روون ح٬ّؼنووَ كوويػنخ ٫زوو    "
0 آووَحثْپ ٫وون ارووَحىْڂ روون ٫زووي حأل٫ڀووَ ٫وون ؿيطووو ٫وون أرْيووخ ٓووٌّي روون كن٨ڀووش ٷووخٽ 

هَؿنخ نَّي حٿونّٓ             څ أًڃ٬نوخ ًحثوپ رون كـوَ ٳؤهوٌه ٫ويً ٿوو ٳظلوَؽ حٿٸوٌځ
نووو أهووِ ٳؤطْووض حٿوونّٓ أٸّڀٴووٌح ًكڀٴووض    ٛوويٷض 0 $ٳووٌٻَص ًٿووٺ ٿووو ٳٸووخٽ
 .#5$"#4$#ح٬ّٔڀڂ أهٌ ح٬ّٔڀڂ

 #6$ځ#825ىو/210أرٌ آلخٵ حٿٰنٌُ حٿټٌيف$ص ، پ رن أرخڅا٨ّخ٫ْ -45
                                                                                                                   

 سسخ ثك١ نإٚقاٍ: " 6/352;  ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ غعس، ايڀبكات،  27-7/23تاضٜذ بػساز، =

٘  َٔ َِٚٓٗ نجرلا سسٜجا ايٓاؽ عٓ٘ ٞ  ;"  ٜػتهـعؿ ٍ  63م، ايجكـات ، ايعذًـ ٗ : "ٚقـا  نـٛ

ٍ  136 – 2/128 ايطداٍ، نعؿا٤ ٗ ايهاٌَ، عسٟ ابٔ ;" اؿسٜح دا٥ع: َط٠ ٚقاٍ، ثك١ : ٚقـا

أشنطٙ نًچٗا قت١ًُ ٚأسازٜج٘ عاَتٗا َػتك١ُٝ ٖٚٛ  مل َٚا سسٜج٘ َٔ شنطت َا ٚغا٥ط"

أٌٖ ايكسم ٚاؿؿٜ... ٚسسٜج٘ ايػايب عًٝ٘ ا٫غتكا١َ ٖٚٛ ٖٔ ٜهتب سسٜج٘ ٚوتر  َٔ

 . 524-2/515ب٘"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .2/128ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 1)

 .2/130ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 2)

 .131- 2/130ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 3)

ببعض اخـت٬ف ايًؿـٜ ; أبـٛ     27/284سٜح أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس، اؿ (4)

ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ إغـٓازٙ نـعٝـ ; ابـٔ َادـ١، غـٓٔ ابـٔ        5/158زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز، 

;  7/89; ايڀدلاْـــٞ، إعذـــِ ايهـــبرل،    5/130; ايڀشـــاٟٚ، ؾـــطح َؿـــهٌ اٯثـــاض،      3/354َادـــ١، 

ٚقاٍ: " ٖصا سسٜح قشٝب اٱغٓاز ٚمل ىطداٙ " ;  4/333ى ع٢ً ايكشٝشٌ، اؿانِ، إػتسض

 ٚقاٍ: قشٝب.  2/702ا٭يباْٞ، قشٝب اؾاَع ايكػرل، 

 .2/133ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 5)

ٖٛ إزلاعٌٝ بٔ أبإ ، ٜه٢ٓ أبا إغشام َٔ أٌٖ ايهٛؾ١، سسخ عٔ ٖؿاّ بٔ عط٠ٚ ٚغؿٝإ ( 6)

 =٘ إبطاِٖٝ بٔ غعٝس اؾٖٛطٟ، قاٍ اـڀٝب ايبػسازٟ: "نإ غ٧ٝ اؿاٍايجٛضٟ، ض٣ٚ عٓ



52 

" ِ ا٨ّخ٫ْوپ رون أروخڅ حٿٰنوٌُ ڃؤًّٹ ح٪ّويّغ       0 ٷوخٽ ، ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔوخؿ
   #1$"٫نيه ڃنخٻّ٘
 .#2$ح٪ّيّغ ڃًّٔٹ0 حٿٔخؿِٷخٽ 
    #3$ا٨ّخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ح٬ّټِ -46
 #4$ٿْْ كيّؼو رِ٘ "0 ٷخٽ ُٻَّخ حٿٔخؿِ أڅ ٸَّْ رن ڃ٬ّٙ"
 كيّؼووو ٿوو0ْْ ٷووخٽ أنووو ڃ٬ووّٙ روون ٸّْووَ ٫وون حٿ٠وو٬ٴخ  يف حٿٔووخؿِ ُٻَّووخ"
 #5$"رِ٘ 

47-         ُ ، ا٨ّخ٫ْووپ روون ارووَحىْڂ روون ٫ٸزووش روون أرووِ ٫ْووخٕ حٿٸَٗووِ حألٓووي
 #6$ځ#785ىو/169أرٌ آلخٵ ح٬ّينِ$ص ، ڃٌالىڂ

                                                                                                                   

ٗ ايطٚا١ٜ، ٚقسّ بػساز ٚسسخ بٗا أسازٜح تبٌ ايٓاؽ نصب٘ ؾٝٗا، ؾتذٓبٛا ايػُاع َٓ٘، =

ٚاططسٛا ايطٚا١ٜ عٓ٘ "، قاٍ: ٚقاٍ عٓ٘ أٓس بٔ سٓبـٌ: " نتبٓـا عٓـ٘ عـٔ ٖؿـاّ بـٔ عـط٠ٚ        

ــٔ ؾڀـــط أٚ غـــرلٙ    ٚغـــرلٙ، ثـــِ ســـسخ بأسازٜـــح ٗ اـهـــط٠  أسازٜـــح َٛنـــٛع١، أضاٙ قـــاٍ: عـ

عٔ أبٞ  ؾذلنٓاٙ"، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: "ٚنع إزلاعٌٝ بٔ أبإ ايػٟٓٛ سسٜجا عٔ ؾڀط،

ايڀؿٌٝ، عٔ عًٞ قاٍ: ايػابع َٔ ٚيس ايعباؽ ًٜبؼ اـهط٠، سسٜجا مل ٜهـٔ َٓـ٘ ؾـ٤ٞ "    

ٍ ابٔ َعٌ أٜهاڄ: "نإ إزلاعٌٝ بٔ أبإ ٜهع اؿسٜح"; تاضٜذ ;  241-6/238بػساز،  ٚقا

ٚقاٍ: نٛٗ  64ٚقاٍ: َذلٚى ; ايعذًٞ، ايجكات، م 24ٜٓٛط أٜهاڄ: ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م

;  16نعٝـ اؿسٜح، أزضنٓاٙ، ٚمل ْهتب عٓ٘ ؾ٦ٝاڄ ; ايٓػا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ، م  

 ٚقـاٍ: نـإ ٜهـع    1/128; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،     2/160ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٌٜ،  

ٚقـاٍ: ٚعاَـ١    503-1/502اؿسٜح عًـ٢ ايجكـات ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،        

ــاڄ"; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ        ;  13 -3/11سسٜجــ٘ " ٖــا ٫ ٜتــابع عًٝــ٘ إَــا إغــٓازاڄ ٚإَــا َتٓ

 .   212-1/211ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 

 .6/241اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، ( 1)

 .1/271ايتٗصٜب، ابٔ سذط، تٗصٜب ( 2)

ٖٛ إزلاعٌٝ بٔ إبطاِٖٝ إهٞ، قاٍ ابٔ سذط"ٚدٛظ قاسب اؿاؾٌ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ايصٟ ض٣ٚ عٓ٘  (3)

، ؾإشا قب شيو بأْـ٘ ايـصٟ ض٣ٚ   1/390إكطٟ ٜٚكٜٛ٘ إٔ إكطٟ نإ قس أقاّ َه١ "يػإ إٝعإ

إبـطاِٖٝ ض٣ٚ عـٔ   عٓ٘ عبس ايطٓٔ إكـط٤ٟ، ؾٗـٛ ايـصٟ قـاٍ عٓـ٘ ابـٔ أبـٞ سـامت: "إزلاعٝـٌ بـٔ           

ٔ إكط٣ زلعت  ٛ عبس ايطٓ ٘ أب ٔ عُط، ض٣ٚ عٓ ٞ ق٬ب١ عٔ اب ٕ عٔ أب ٚ عٔ أبٞ غٓا إج٢ٓ بٔ عُط

 .  2/157اؾطح ٚايتعسٌٜ،  "أبٞ ٜكٍٛ ٖٛ فٍٗٛ، ٚاؿسٜح ايصٟ ضٚاٙ يٝؼ ْؿ٧ 

 .1/216ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، ( 4)

  1/390ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 5)

ٍ ابٔ غ (6) ِ بٔ عكب١عس: "قا ٌ بٔ إبطاٖٝ ، ٖٚٛ ابٔ أخٞ َٛغٞ بٔ عكب١، ٜٚهين أبا إغشام،  إزلاعٝ

ٞ ابٔ عُط ٚعا٥ؿ١ بٓت غعس بٔ أبٞ ٚقام ٚسسخ عُٓٗا سسٜجا ٞ ْاؾعا َٛي  =قاؿا، ٚنإ يك
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 .#1$ٳْو ٬ٟٲ0 ٔخؿِٷخٽ حٿ
 .#2$طټڀڂ ٳْو حٿٔخؿِ

 #  3$حٿنو٬ِ ٻٌيف رن ؿخرَ ا٨ّخ٫ْپ رن ارَحىْڂ رن ڃيخؿَ -48
كويػنخ ا٨ّخ٫ْوپ رون اروَحىْڂ رون      ، كيػنخ أرٌ ٫ڀِ ح٪ّنٴِ، "ُٻَّخ حٿٔخؿِ

٫ون أهْوو ٓو٬ْي    ، ٫ون ٫ڄوًَ رون كَّوغ    ، كيػّٗ ٫زي ح٬ّڀٺ رن ٫ڄوّ٘ ، ڃيخؿَ
ٷوخٽ ٍٓوٌٽ حهلل  0 ٷوخٽ ، رن كَّوغ   0   ٳڀو٬ْڀڂ أنوو   ، أً ٫ٸوخٍح  ، $ڃون روخ٩ ىحٍح

 .#5$#"#4$ٳڄن أنٴٶ ال ّزخٍٹ حهلل ٳْو اال أڅ ٷ٬ّڀو يف ڃؼڀو، ڃخٽ
 .#6$ٳْو ن٨َ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

                                                                                                                   

ُٸ٘ َٛغٞ بٔ عكب١، زلع َٓ٘ قُس بٔ عُط ٚإزلاعٌٝ= بٔ أبٞ أٜٚؼ = =وسخ بإػاظٟ عٔ ع

ٟ " ايڀبكات، ٚغرلُٖا، َٚات بإس ٍ خ٬ؾ١ إٗس ; ٜٚٓٛط أٜهاڄ: ايبداضٟ، ايتاضٜذ  ١ٜٓ5/488 ٗ أٚ

بأؽ، قاٍ: ٚقـاٍ عٓـ٘ ابـٔ    ٚقاٍ: يٝؼ ب٘  2/152; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  1/341ايهبرل، 

ٚقــاٍ: ض٣ٚ يــ٘ ايبدــاضٟ ٚايذلَــصٟ ٗ     18-3/17َعــٌ: َــسْٞ ثكــ١  ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،     

 ٞ.  ايؿُا٥ٌ ٚايٓػا٥

  1/178; ٜٓٛط أٜها: ايػداٟٚ، ايتشؿ١ ايًڀٝؿ١،  1/273ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب( 1)

 .390ابٔ سذط، ٖس٣ ايػاضٟ، م ( 2)

ِ بٔ َٗادط ايهٛٗ، ض٣ٚ عٔ أبٝ٘ ٚعبس إًو بٔ عُرل ض٣ٚ عٓ٘ ابٔ أبٞ  (3) ٌ بٔ إبطاٖٝ ٖٛ إزلاعٝ

ــاضٜذ ابــٔ َعــٌ، م     اٍ: نــعٝـ ; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ  ٚقــ 70ظا٥ــس٠ ٚٚنٝــع ، ٜٓٛــط: ابــٔ َعــٌ، ت

٘ ْٛط ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  1/342ايهبرل ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: يٝؼ  2/152ٚقاٍ: ٗ سسٜج

ٚقاٍ: نإ ؾـاسـ اـڀـأ ; إـعٟ، تٗـصٜب      1/122بايكٟٛ، ٜهتب سسٜج٘ ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ

٢ٝ بٔ غعٝس ايكڀـإ: مل ٜهـٔ   ٚقاٍ: قاٍ غؿٝإ ايجٛضٟ: ٫ بأؽ ب٘، ٚقاٍ و 214ـ 2/211ايهُاٍ

ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ٫ بأؽ ب٘، ٚقاٍ ايٓػا٥ٞ: يٝؼ بايكٟٛ ٗ اؿسٜح، ٚقاٍ ابٔ عسٟ:  بكٟٛ، ٚقا

ٚقـاٍ: يـ٘ عٓـس ابـٔ َادـ١ سـسٜح        1/279سسٜج٘ ٜهتب ٗ ايهعؿا٤ ; ابٔ سذط، تٗـصٜب ايتٗـصٜب  

 ٚاسس َٓهط. 

ِٵ      (4) ــ ٚٳيځ ــاعٳ زٳاضاڄ،  ٔٵ بٳ ــ َٳ ــٞ ايؿــسا: ) ــس أب ٘ٹ(داَع     ٚيؿٛــ٘ عٓ ــ ٘ٴ ؾٹٝ ــ ــاضٳىڃ يځ ٜٴبٳ ِٵ  ــ ــا يځ ٗٳ ًٹ َٹجٵ ــا ٗ  ٗٳ ٓٳ ُٳ ٌٵ ثٳ ــ ٜٳذٵعٳ

عـٔ غـعٝس بـٔ سطٜـح،      31/36، أخطد٘ ْاع١، َـِٓٗ: ابـٔ سٓبـٌ، َػـٓس أٓـس     5-6/4إػاْٝس

ـ           ٚقاٍ احملكل ؾـعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ:"سـسٜح سػـٔ َتابعاتـ٘ ٚؾـٛاٖسٙ، ٖٚـصا إغـٓاز نـعٝـ يهـع

ٞ  إزلاعٌٝ ابٔ إبطاِٖٝ، ٚانڀطاب٘ ؾٝـ٘" ; ايـسا   عـٔ غـعٝس بـٔ سطٜـح،      2/1713ضَٞ، غـٓٔ ايـساضَ

ٔ ابٔ َاد١ ٔ َاد١، غٓ ـ ; اب ٙ نعٝ ِ أغس: إغٓاز ٍ احملكل غًٝ عٔ سصٜؿ١ بٔ ايُٝإ،  3/541ٚقا

ٞ سامت، ايعًٌ،  ٔ أب ٙ نعٝـ; اب ٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓاز عٔ عُطٚ بٔ سطٜح ;  6/244ٚقا

 ٍ قشٝب.عٔ سصٜؿ١، ٚقا2/1055ا٭يباْٞ، قشٝب اؾاَع ايكػرل

 .1/466ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 5)

 .1/279ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 6)
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 #1$ځ#756ىو /139ا٨ّخ٫ْپ رن أرِ ٫زخى أڃْش حٿزَُٜ حٿٌٍح٩ّ $ص  -49
"حٿٔخؿِ ٷخٽ0 ٬ّ٨ض ا٨ّخ٫ْپ رون أروِ ٫زوخى حٿوٌٍح٩ ّٸوٌٽ0 كويػنخ ٦ّوخى رون         

ٓڀڄش، ٫ن ٷظخىس، ٫ن أنْ، أڅ ٌٍٓٽ حهلل  #3#$2$ٷخٽ0 $حٿَىن ّٝخ ٳْو#. 
خ٫ْپ رون أڃْوش حٿوٌٍّح٩ نوخ ٦ّوخى رون ُّوي نوخ ٫زوي          "٫ن أرِ ٸَّْ حٿٔخؿِ نخ ا٨ّ

حٿ٬ِِّ رن ٛيْذ ٫ن أنْ ٷخٽ0 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل      0 $ڃون ٣ڀّوٶ يف ري٫وش أٿِڃنوخه
   #5#$4$رِي٫َْظَو#

   .#6$٬ٟٴو حٿٔخؿ0ِ ٷخٽ حٿٌىّٓ
50-    ِ  ىووو117$ص أڃووّ٘ حٿټٌٳووش ، ا٨ّخ٫ْووپ روون أًٓوو٢ روون ا٨ّخ٫ْووپ حٿزـڀوو

 #7$ځ735#/

                                                 

ٌ بٔ أبٞ عباز أ١َٝ ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ ٓاز بٔ غ١ًُ ٚض٣ٚ عٓ٘ ايػادٞ ٚأٓس ( 1) ٖٛ إزلاعٝ

; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤  8/101بٔ عبس اهلل بٔ ظٜاز اؿساز، ٜٓٛط: ابٔ سبإ، ايجكات، 

ٚقاٍ: " ٚإزلاعٌٝ بٔ أبٞ عباز ٖصا ٫ أعطؾ٘ إ٫ بٗصا اؿسٜح، ٖٚٛ سـسٜح   1/522داٍ، ايط

; ايــصٖيب، إػــين ٗ   1/115َعهــٌ بٗــصا اٱغــٓاز" ; ابــٔ اؾــٛظٟ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ،      

 .1/394; ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  1/79ايهعؿا٤، 

عٔ اؿػٔ َطغٌ ; أبٛ  ١4/524، أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ أبٞ ؾٝب١، َكٓـ بٔ أبٞ ؾٝب (2)

ٚقاٍ: ٫ ٜجبت عٔ ٓٝس، ٚنٌ  3/436; ايساضقڀين، غٓٔ ايساضقڀين،  173زاٚز، إطاغٌٝ، م

ٚقــاٍ: َٓكڀــع ; ا٭يبــاْٞ،  6/67َــا بٝٓــ٘ ٚبــٌ ؾــٝدٓا نــعؿا٤ ; ايبٝٗكــٞ، ايػــٓٔ ايهــدل٣، 

 ٚقاٍ نعٝـ. 8/142غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، 

 .1/522ؿا٤ ايطداٍ، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نع( 3)

ٔ ايساضقڀين،  (4) ٘ ْاع١، َِٓٗ: ايساضقڀين، غٓ ٚقاٍ: إزلاعٌٝ بٔ أبٞ أ١َٝ ايكطؾٞ  5/37أخطد

 – إـصنٛض  أْـؼ  سـسٜح  أَـا ٚقـاٍ: "  9/379ايكطؾٞ نعٝـ َذلٚى اؿسٜح ; ابـٔ سـعّ، احملًـ٢    

ٙ أسس َٔ أقشاب ٓاز بٔ ظٜس ايجكات إِا ٖٛ َٔ ططٜل إزلاعٜٝ مل – ؾو ب٬ ؾُٛنٛع ٌ طٚ

 ٚإٕ، َـذلٚى  نعٝـ ؾٗٛ – ؾو ب٬ ٖٚٛ –بٔ أ١َٝ ايصضٸاع، ؾإٕ نإ ايكطؾٞ ايكػرل ايبكطٟ 

ٛ –غـرلٙ  نإ ٍ  ؾٗـ ٔ  ٜعـطف  ٫ فٗـٛ ٛ  َـ ٔ  ;" ٖـ ٙ  ابـ ّ ، اــطا ٍ  3/192، ايٛغـڀ٢  ا٭سهـا  ٗ: ٚقـا

ٚقــاٍ: إزلاعٝــٌ ايكطؾــٞ َــذلٚى   13/228ذلٚى ; ابــٔ سذــط َــ ٖٚــٛ أَٝــ١ بــٔ إزلاعٝــٌ إغــٓازٙ

 اؿسٜح. 

 . 9/379سعّ، احمل٢ً، ابٔ ( 5)

 . 1/222; َٝعإ ا٫عتساٍ،  1/79ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤، ( 6)

ٌ بٔ أٚغ٘ ايبذًٞ ، ض٣ٚ عٔ ابٔ نبؿ١ ا٭ِاضٟ عٔ أبٝ٘، ض٣ٚ عٓ٘ إػعٛزٟ ( 7) ٖٛ إزلاعٝ

ايهٛؾ١، ٖٚٛ ايصٟ قسّ غعٝس بٔ دبرل  أَرلاڄ ع٢ًٚإؿهٌ بٔ عًٞ، ٜعس َٔ ايؿاٌَٝ، نإ 
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 .#1$"ٷخٽ حٿٔخؿِ ٻخڅ ٬ْٟٴخ "
أرٌ رټَ حألًىُ حٿزٜوَُ  ، ا٨ّخ٫ْپ رن كٴٚ رن ٫ڄَ رن ىّنخٍ حألرڀِ -51
 #2$ځ#869ىو/256$ص 

ٕ  رون  رټوَ  أرِ ٫ن، كٴٚ رن ا٨ّخ٫ْپ ٫ن ٻظذ ٷي0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"  ٫ْوخ
 .#3$"أرْو ٬ٟٲ ٪ّٸو أكٔزو نخٳٸخ ّٺ ًدل، ًحٿزَّّٜٙ حٿټٌٳّْٙ ٥ّْ٪

 .#4$"ٸو ٬ٟٲ أرْوأكٔزو ٪ّ ٻظزض ٫نو ٫ن أرْو ًدل ّټن نخٳٸخ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
أروٌ كْوخڅ ًٷْوپ    ، ا٨ّخ٫ْپ رن ٦ّخى رن أرِ كنْٴش حٿن٬ڄخڅ رون ػخروض   -52

 #5$ځ#827ىو/212أرٌ ٫زي حهلل$ص 
كويَّػنخ آِولخٵ   0 كيػّٗ أروٌ كوخمت حٿوَحُُ ٷوخٽ    0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷخٽ"

 ٬ّ٨ووض0 ٬ّ٨ووض ٓوو٬ْي روون ڃٌٓووَ حٿزووخىڀِ ّٸووٌٽ   0 روون ڃٌٓووَ حألَنٜووخٍُُّ ٷووخٽ  
حٿٸووَآڅ ّٰڀووٌٵ ًىووٌ 0 خى روون أرووِ كنْٴووش يف ىحٍ ح٬ّووؤڃٌڅ ّٸووٌٽا٨ّخ٫ْووپ روون ٦ّوو

 .#6$"ىّّٗ ًىّن أرِ ًؿيُ
                                                                                                                   

 =ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح 71ٜٓٛط عٓ٘: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، م يًشذاز ،

ٚقاٍ: ٫ أسؿٜ ي٘ ضٚا١ٜ قشٝش١ بايػُاع عٔ  6/30; ابٔ سبإ، ايجكات،  2/160ٚايتعسٌٜ، =

ٚقــاٍ: يــٝؼ بأٖــٌ إٔ ٜــط٣ٚ عٓــ٘ ;   1/110ايكــشاب١ ; ابــٔ اؾــٛظٟ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ،  

 . 1/222 ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،

 .1/304ابٔ سذط، تعذٌٝ إٓؿع١، ( 1)

ٖٛ إزلاعٌٝ بٔ سؿـل بـٔ عُـط بـٔ زٜٓـاض ا٭بًـٞ ا٭ٚزٟ، ٜهٓـ٢ أبـا بهـط، ض٣ٚ عـٔ أبـٞ بهـط بـٔ               (2)

;  105عٝاف، ٖٚٛ َٔ ؾٝٛر ايٓػا٥ٞ، ٚقاٍ عٓ٘: أضدٛ إٔ ٫ ٜهٕٛ ب٘ بأؽ، َؿـٝد١ ايٓػـا٥ٞ، م  

ّهــٓين إٔ أقــٍٛ ٫ بــأؽ بــ٘" ; إــعٟ، تٗــصٜب ٚقــاٍ: "٫ 2/166ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ، 

 .1/289; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  63-3/62ايهُاٍ، 

 .2/161َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)

 .5/387ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  ; ٜٓٛط أٜهاڄ: 1/289ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب (4)

(5)  ٓ عُـإ بـٔ ثابـت ٚيـٞ قهـا٤ اؾاْـب ايؿـطقٞ َـٔ         ٖٛ إزلاعٌٝ بٔ ٓاز بٔ أبٞ سٓٝؿـ١ اي

ٕ ؾكٝٗاڄ ع٢ً َصٖب أبٞ سٓٝؿ١، سسخ  بػساز، نُا ٚيٞ قها٤ ايبكط٠ ٗ خ٬ؾ١ إإَٔٛ، نا

عٔ أبٝ٘، ٚعٔ َايو بٔ َػٍٛ، ٚعُط ابٔ شض، ض٣ٚ عٓ٘ غػإ بٔ إؿهٌ ايػ٬بٞ ٚعُـط بـٔ   

 ; ٚنٝــع، أخبــاض 245-6/242إبـطاِٖٝ ايجكؿــٞ ، ٜٓٛــط: اـڀٝــب ايبػــسازٟ، تــاضٜذ بػــساز،  

ٚقــــاٍ:   510-1/509; ابــــٔ عــــسٟ، ايهاَــــٌ ٗ نــــعؿا٤ ايطدــــاٍ،      170-2/167ايكهــــا٠، 

"ٚإزلاعٌٝ بٔ ٓاز بٔ أبٞ سٓٝؿ١ يٝؼ ي٘ َٔ ايطٚاٜات ؾ٤ٞ يٝؼ ٖٛ، ٫ٚځ أبٛٙ ٓاز، ٫ٚځ 

 دسٙ أبٛ سٓٝؿ١ َٔ أٌٖ ايطٚاٜات، ٚث٬ثتِٗ قس شنطتِٗ ٗ نتابٞ ٖصا ٗ ١ًْ ايهعؿا٤" 

ٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، 6/243ـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، ا (6) ; ابٔ  1/509; اب
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ُ    ٍحٳو٪  رون  ا٨ّخ٫ْپ-53 أروٌ ٍحٳو٪ حٿٸوخٙ نِّوپ حٿزٜوَس      ، رون ٫وٌٺَّ حألنٜوخٍ
 #1$ځ#737ىو/120ځ ًٓنش 728ىو/110$ص رّٙ ٓنش 

 ٓووؤٿض0 ٣خٿووذ أرووٌ ٷووخٽ ٳٸووي، ّيووڂ ح٪ّوويّغ يف ٿووّٙ ٛوويًٵ0 حٿٔووخؿِ ٷووخٽ"
 .#2$"ح٪ّيّغ ٬ْٟٲ0 ٳٸخٽ ٫نو أ٦ّي حإلڃخځ

 .#3$ٛيًٵ ّيڂ يف ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
ىوووو 279ا٨ّخ٫ْوووپ رووون ٍؿوووخ  ح٪ّٜوووّٗ  ڃووون أىوووپ ح٩َِّّس$ٻوووخڅ كْوووخ  ٓووونش -54

 #4$ځ892#/
   .#5$ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

   .#6$ا٨ّخ٫ْپ رن ٓڀْڄخڅ رن أرِ ح٬ّّٰ٘س حألٍُٵ حٿظڄْڄِ حٿټٌٱ -55
   .#7$٬ْٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

56-   ِ  131أروٌ ٯّڄوي حٿټوٌيف $ص روّٙ ٓونّٖ      ، ا٨ّخ٫ْپ رن ٨ّْو٪ ح٪ّنٴو

                                                                                                                   

 .250-10/249اؾٛظٟ، إٓتِٛ، 

ٖٛ إزلاعٌٝ بـٔ ضاؾـع بـٔ عـّٛط، َـٍٛ َعٜٓـ١، ض٣ٚ عـٔ غـعٝس إكـدلٟ، ض٣ٚ عٓـ٘ ٚنٝـع            ( 1)

 1/124ٕ، اجملـطٚسٌ،  ; ابٔ سبا 1/354ٚإهٞ بٔ إبطاِٖٝ ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: " نإ ضد٬ڄ قاؿاڄ إ٫ أْ٘ ٜكًب ا٭خباض ست٢ قاض ايػايب ع٢ً سسٜج٘ إٓانرل اييت 

تػبل إٍ ايكًب أْ٘ نإ نإتعُس شلا "، ٚقاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: إزلاعٝـٌ بـٔ ضاؾـع        

اڄ، ٚقاٍ: ٚنإ نجرل اؿسٜح نعٝؿ 403 -8/369يٝؼ بؿ٤ٞ ; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل، 

 قاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: نعٝـ َٓهط اؿسٜح، ٚقاٍ ايٓػا٥ٞ: َذلٚى اؿسٜح. 

 .2/167; إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  1295َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م( 2)

 .1/295ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 3)

ٖٛ أبٛ عبس اهلل إزلاعٌٝ بٔ ضدا٤ بٔ سٝإ اؿكين ايطقٞ ايكطؾٞ ٍَٛ َػ١ًُ بٔ عبس  (4)

و، ض٣ٚ عٔ عبٝس اهلل بٔ عُطٚ ، قاٍ ابٔ أبٞ سامت: غ٦ٌ أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: قسٚم، اؾطح إً

; ٚقاٍ عٓ٘ ابٔ سبإ: " َٓهط اؿسٜح ٜأتٞ عٔ ايجكات َا ٫ ٜؿب٘ سسٜح  2/169ٚايتعسٌٜ، 

; ابٔ ايكٝػطاْٞ،  1/399; اـڀٝب ايبػسازٟ، إتؿل ٚإؿذلم،  1/130ا٭ثبات " ، اجملطٚسٌ، 

ٚقــاٍ:  1/228ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح ; ايــصٖيب، َٝــعإ ا٫عتــساٍ،     55ٚإدتًـــ، مإ٪تًـــ 

 نعؿ٘ ايساضقڀين. 

 .2/60ايػٝٛطٞ، ايٰيٞ إكٓٛع١،  (5)

إزلاعٌٝ بٔ غًُٝإ ا٭ظضم ايتُُٝٞ ض٣ٚ عٔ أْؼ بٔ َايو، ض٣ٚ عٓ٘ ٚنٝع بٔ اؾطاح،  (6)

ا٭ظضم ٌ قٍٛ ابٔ ِرل: إزلاعٝـٌ  قاٍ ابٔ سبإ: "ٜٓؿطز َٓانرل ٜطٜٚٗا عٔ إؿاٖرل، ْٚك

 . 1/120َذلٚى اؿسٜح، اجملطٚسٌ، 

 .1/304ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 7)
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   #1$ځ#757ىو/ 140ځ ً 748/
 رون  ٸَّْ ٳٸخٽ، ًطَٻو حٿؼٌٍُ ٫نو ًٍٍ، ٍأّو يف ڃٌڃٌڃخ  ٻخڅ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#2$"ُٛٴَّخ  ٻخڅ ألنو طَٻو اٵّخ0 ٬ْٓي

 ِ "ٻوخڅ رْئوًِ   0 ٷوخٽ حرون كزوخڅ   0 ٷوخٽ ، "0 ٻوخڅ ڃوٌڃٌڃخ  يف ٍأّوو   "ٷخٽ حٿٔوخؿ
 .#3$ٍَّ ٍأُ ح٫ٌّحٍؽ"

ُ  ، ا٨ّخ٫ْوپ رون ٫زوي حٿوو٦َّن رون أروِ ٻَٺّووش      -57 ٻووٌيف ، ح٬ّ٬وًَٱ رخٿٔوي
    #4$ځ#744ىو/127$صڃٌذل رّٗ ىخٗڂ

"ُٻَّخ حٿٔخؿِ، ٫ًڀِ رن أ٦ّي رن ٫ڀوِ رون ٫ڄوَحڅ ح٩َّؿوخنِ ّٛڀوذ، ٷوخال0       
كوويػنخ رنوويحٍ روون ر٘ووخٍ، كوويػنخ ٫زوويحٿ٦َّن روون ڃيوويُ، ٷووخٽ0 كوويػنخ ٗوو٬زش، ٫وون      

ََِّىًُنَيَوخ ػُوڂَّ َّْٜويًٍُُڅَ ٫َنْيَوخ     0 ًَاِڅْ ڃِنْټُڂْ ااِل ًحٍىىخ ٷَخٽ٫َن ٫زيحهلل، $ َس،حٿٔيُ، ٫ن ڃ

                                                 

 =إزلاعٝــٌ بــٔ زلٝــع اؿٓؿــٞ زلــع َايــو بــٔ عُــرل، زلــع َٓــ٘ ايجــٛضٟ، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس،     (1)

قاٍ و٢ٝ بٔ ٚقاٍ: "  1/356ٚقاٍ: ثك١ إٕ ؾا٤ اهلل ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،   6/334ايڀبكات، =

 172-2/171غعٝس ايكڀإ: أَا اؿسٜح ؾًِ ٜهٔ بـ٘ بـأؽ"; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،        

ٚقاٍ: قاٍ ابٔ سٓبٌ: قاحل، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١ َإَٔٛ نٛٗ، ٚقاٍ: زلعت أبـٞ ٜكـٍٛ:   

ٌ بٔ زلٝع قسٚم قاحل ; ابٔ سبإ ايجكات،  ْٻ٘ نإ 6/32إزلاعٝ ٘ٴ إڇ بٝٗػٝا  ٚقاٍ: " ٚقس قٌٝ يځ

ٟ ايؿطا٠ "; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: " سسثٓا دطٜط قاٍ:  465-1/464ٜط٣ ضٳأڃ

ٟ اـٛاضز "، ثِ قاٍ: " ٚإزلاعٌٝ بٔ زلٝع ٖصا سػٔ اؿسٜح،  ٌ بٔ زلٝع ٜط٣ ضأ ٕ إزلاعٝ نا

ٛ عٓسٟ ٫ بأؽ ب٘"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٘ َػ 110-3/107ٜعع سسٜج٘، ٖٚ ًِ ٚأبٛ ٚقاٍ: "ض٣ٚ ي

ٚقاٍ: َٔ اـٛاضز، ٚٚثكـ٘ ابـٔ َعـٌ ; تـاضٜذ      1/82زاٚز ٚايٓػا٥ٞ "; ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤، 

 .3/614اٱغ٬ّ، 

 .2/179َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، ( 2)

 .1/306ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 3)

(4)        ٗ ا٭عـٛض، نـإ    إزلاعٌٝ بٔ عبسايطٓٔ بٔ أبـٞ نطّـ١ ا٭غـسٟ، أبـٛ قُـس ايكطؾـٞ ايهـٛ

 غس٠ باب اؾاَع بايهٛؾ١ ؾػُٞ ايػسٟ، ضأ٣ اؿػٔ بٔ عًٞ، زلع أْؼ بٔ َايـو، ع٢ً ٜكعس 

;  275; خًٝؿــ١ بــٔ خٝــاٙ، ايڀبكــات، م 6/318زلــع َٓــ٘ ؾــعب١ ٚايجــٛضٟ ، ابــٔ غــعس، ايڀبكــات

ٟٸ إ٫ غـرلڈ          1/361ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل ، َٚـا  ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢: "َـا ضأځٜـتٴ أسـسا ٜـصنط ايػټـسٿ

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ ٘ أسسٷ "; ابٔ أب ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "إزلاعٌٝ 185- 2/184تطن ٚقاٍ: قا

ٟ َكاضب اؿسٜح قاحل"، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: "إزلاعٌٝ بٔ عبس ايطٓٔ ايػسٟ ٜهتب سسٜج٘  ايػس

      ٍ ٚقـاٍ: "ٚايػـسٟ يـ٘ أسازٜــح     449-٫ٚ1/446 وـتر بـ٘"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدـا

ٚٳٖٛ عٓسٟ َػتكِٝ اؿسٜح قسٚم ٫ بأؽ ب٘". ٜطٜٚٗا  عٔ عس٠ ؾٝٛر ي٘، 
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 .#1$#"رِؤ٫َْڄَخٿِيِڂْ
 

0 "ُٻَّخ حٿٔخؿِ ٷخٽ كيػنخ أ٦ّي رن ٯّڄي ٷخٽ كيػنخ حرن حألٛوزيخنِ ٷوخٽ  
ڃوَّ اروَحىْڂ حٿنو٬وِ رخٿٔويُ ًىوٌ      0 كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڀڂ رن ٫زوي حٿو٦َّن ٷوخٽ   

 .#2$أځ انو ّٴَٔ طٴّٔ٘ حٿٸٌځ"0 ّٴَٔ ٳٸخٽ
 أنو ٿْلٔن ح٪ّويّغ االّ 0 ًكټَ ٫ن أ٦ّي، ٛيًٵ ٳْو ن0َ٨ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 .#3$ًحٓظټڀٴو" أڅ ىٌح حٿظٴّٔ٘ حٿٌُ ٷِّ  رو ٷي ؿ٬پ ٿو آنخىح 
ىٌ حرن أرِ حٿٜوٴّ٘ح   ، رن أرِ حٿٜٴّ٘ حألٓيُ ا٨ّخ٫ْپ رن ٫َزي ح٬ّڀٺ-58
 #4$$ص يف هالٳش ح٬ّنٌٍٜ حٿ٬زخِٓ#حٿټٌيف
ڃَخ ٬ّ٨ض َّلَْْ ًالَ ٫َزوي حٿو٦َّن   0 كَيَّػَنخ حرن ح٬ّؼنَ ٷخٽ، ُٻَّخ حٿٔخؿِ"

ًٻخڅ ٫َزيحٿ٦َّن ٸّويع  ، ٫ن ا٨ّخ٫ْپ رن ٫زي ح٬ّڀٺ رَِْ٘ ٍ، كيػخ ٫ن ُٓٴْخڅ
 .#5$"ٳڄخ كيع ٫نو، ٫نو ػڂ أڃٔٺ

كَويَّػَنخ ُّوي رون ح٪ّزوخد،     ، كَيَّػَنخ أ٦ّي رن ٸّْوَ حٿُّٜوٌيفّ  ، ُٻَّخ حٿٔخؿِ"
ٍأّض ٓو٬ْي رون   0 نخ ا٨ّخ٫ْپ رن ٫زيح٬ّڀٺ حرن أهِ ٫َزي حٿ٬ِِّ رن ٍٳْ٪ ٷخٽكيَّػَ

   .#6$"ؿزّ٘ ىهپ حٿ٬َّ ٳَ٘د نزٌْ ح٫ٌّحرِ

                                                 

 .448، 1/447ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 1)

 .3/136إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، ( 2)

 .1/314ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 3)

إزلاعٌٝ بٔ عبس إًو بٔ أبٞ ايكؿرلا٤، َٔ أٌٖ َه١، زلع َٔ عڀا٤ ٚغعٝس بٔ دبرل، ( 4)

ٚقـاٍ: ٖـٛ َـٍٛ بـين ٚايبـ١ ;       6/348ع َٓ٘ ٚنٝع ٚايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،    زل

ٜٳش٢ٝ ايكڀإ: تطنتٴ إڇزلاعٹٌٝ، ثِ نتبتٴ عٔ  1/367ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  ٍٳ  ٚقاٍ: "قځا

٘ٴ" ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٓٵ ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: إزلاعٌٝ بٔ  2/186غٴؿڃٝإ، عٳ

إًـــو بــٔ أبـــٞ ايكــؿرلا٤ يـــٝؼ بكــٟٛ اؿـــسٜح ٚيــٝؼ ســـسٙ ايــذلى " ; ابـــٔ سبـــإ،      عبــس  

ٚقــاٍ: " نــإ غــ٤ٞ اؿؿــٜ ضز٤ٟ ايؿٗــِ ٜكًــب َــا ٜــطٟٚ" ; ابــٔ عــسٟ،   1/121اجملــطٚسٌ، 

ٚقاٍ: "ٚإزلاعٌٝ بٔ عٳبس إًو ي٘ أخباض ٜطٜٚٗـا   451-1/450ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٟٸ ْٚاع١ َٔ ا٭٥ ٛٵض ٚٳٖٛ ٖٔ ٜهتب سسٜج٘". ٚسسخ عٓ٘ ايجٻ  ،١ُ 

 .1/450ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 5)

 .1/451ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 6)
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َ  روون ُٻَّوخ " ِ  ٫ڀووِ روون ح٪ّٔون  كوويػنخ، حٿٔووخؿِ ٸّْو  روون ًڃٌٓووَ حٿٌحٓو٤
 ٫ون  ح٬ّڀوٺ  ٫زي رن ا٨ّخ٫ْپ ٫ن ح٪ّڄخنِ ٸَّْ أرٌ كيػنخ0 ٷخال" حٿټنخنِ آلخٵ

حٿنّٓ څأ، َؿخر ٫ن حٿِرّ٘ أرِ  2$"#1$ٿڀلخؿش ّز٬ي ٻخڅ#. 
   .#3$ٿْْ رٌحٹ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

 حٿ٬ظووذ ٫ظزووش أرووٌ ح٪ّڄٜووِ حٿ٘ووخڃِ ٓووڀْڂ ىووٌ ٫ْووخٕ نروو ا٨ّخ٫ْووپ -59
 #4$ځ#797/ ىو181$ص

                                                 

عٔ إػرل٠ بٔ ؾعب١ ; ايڀدلاْٞ، إعذِ  19أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ اؾاضٚز، إٓتك٢، م (1)

بط٠ بٓت أبٞ ػطا٠، ٚبًؿٜ  عٔ 4/79; اؿانِ، إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ،  1/371ايهبرل، 

كتًــ، قايـت " إٕ ضغـٍٛ اهلل            سـٌ أضاز اهلل نطاَتـ٘ ٚابتـسا٤ٙ بـايٓب٠ٛ نـإ إشا

خطز ؿادت٘ أبعس ست٢ ٫ ٜط٣ بٝتاڄ ٜٚكهٞ إٍ ايؿعاب ٚبڀٕٛ ا٭ٚز١ٜ ؾ٬ ّط عذط ٫ٚ 

ًؿ٘ ؾ٬ بؿذط٠ إ٫ قايت: ايػ٬ّ ٚعًٝو ٜا ضغٍٛ اهلل، ٚنإ ًٜتؿت عٔ ّٝٓ٘ ٚسلاي٘ ٚخ

ٜــط٣ أســس " قــاٍ ايــصٖيب ٗ تعًٝكــ٘: مل ٜكــب، ٜعــين ٖــصا اؿــسٜح "  ; ابــٔ نــجرل، دــاَع      

بــٓؿؼ اٱغــٓاز ٚيهٓــ٘ شنــط ســسٜجاڄ طــ٬ٜٛڄ  عــٔ بــ٬ٍ بــٔ    555-1/554إػــاْٝس ٚايػــٓٔ، 

اؿاضخ إعْٞ قاٍ: " خطدٓا َع ضغٍٛ اهلل      ،٘ٹ  -ٗ بعض أغؿاضٙ، ؾدـطز ؿادتـ

٘ٴ بـإزا٠ٚٺ َـٔ َـا٤ٺ، ؾـاْڀًل، ؾػـُعتٴ عٓـسٙٴ خكـ١َٛ          -بعسٳ ٚنإ إشا خطز ؿادت٘ أ ؾأتٝتـ

ٍڈ، ٚيػڀاڄ مل أزلعٴ َجًٗا، ؾذا٤ ؾكاٍ: بـ٬ٍ ؟ ؾكًـتٴ: بـ٬ٍ. قـاٍ: أَعـو إزا٠ٚ ؟ قًـت:        ضدا

ْعـِ. قـاٍ: أقـبتٳ، ؾأخـصٙٴ َـين، ؾتٛنـأ. قًـتٴ: ٜاضغـٍٛ اهلل زلعـتٴ عٓـسى خكـ١َٛ ضدــاٍ،            

ٔټ       ٚيػڀاڄ َا زلعتٴ أسسٽ َـٔ أيػـٓتِٗ ؟ قـ    ٔټ إػـًُٕٛ، ٚاؾـ اٍ: اختكـِ عٓـسٟ اؾـٔ: اؾـ

ٛٵضٳ. قـاٍ   ًڃؼٳ، ٚأغهٓت إؿطنٌ ايػٳ إؿطنٕٛ، ٚغأيْٛٞ إٔ أڂغٵهِٓٗ ؾأغهٓتٴ إػًٌُ اؾځ

ًڃؼٴ؟ َٚا ايػٛضٴ ؟ قاٍ: اؾًؼٴ ايكڂط٣، ٚاؾباٍ، ٚايػٛض  عبس اهلل بٔ نجرل قًتٴ يهجرل: َا اؾځ

ِٳ، ٫ٚ أقـٝب أسـسٷ    َا بٌ اؾباٍ ٚايبشاض. قاٍ نجرل: ًڃؼ إ٫ډ غً َا ضأٜٓا أسساڄ أقٝب باؾ

ِ " قاٍ احملكل: " ٚاؿسٜح َٔ ضٚا١ٜ نجرل بٔ عبس اهلل قاٍ اشلٝجُٞ:  ًڂ بايػٛضڇ إ٫ډ مل ٜهس ٜػٳ

أْعٛا ع٢ً نعؿ٘، ٚقس سػٔ ايذلَصٟ سسٜج٘، ٚقاٍ ابٔ سٝإ: َٓهط اؿسٜح دساڄ، ٜطٟٚ 

ٌ شنطٖا ٗ ايهتـب ٫ٚ ايطٚاٜـ١ عٓـ٘ إ٫ عًـ٢ دٗـ١      عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ ْػد١ َٛنٛع١ ٫ و

 ايتعذب، ٚنإ ايؿاؾعٞ ضٓ٘ اهلل ٜكٍٛ:ضنٔ َٔ أضنإ ايهصب" 

 .1/451ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 2)

 .1/317ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 3)

ٔ عبس إزلاعٌٝ بٔ عٝاف َٔ أٌٖ ٓل، قسّ بػساز ٗ خ٬ؾ١ إٓكٛض ٚسسخ بٗا ، ض٣ٚ ع( 4)

اهلل بـٔ عجُـإ بـٔ خجــِٝ، ض٣ٚ عٓـ٘ غـًُٝإ بـٔ عبــس ايـطٓٔ  ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهــبرل،          

ٚقاٍ:  16ٚقاٍ: "َا ض٣ٚ عٔ ايؿاٌَٝ ؾٗٛ أقب"; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 1/369

ٚقاٍ: قاٍ زلعت أبٞ ٜكٍٛ: "زلعت  192-2/191نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

أيت أٓس بٔ سٓبٌ عٔ إزلاعٌٝ بـٔ عٝـاف ؾكـاٍ: ٗ ضٚاٜتـ٘ عـٔ أٖـٌ ايعـطام        أبٞ ٜكٍٛ غ

ٚأٌٖ اؿذاظ بعض ايؿ٧ ٚضٚاٜت٘ عٔ أٌٖ ايؿاّ نأْ٘ أثبت ٚأقب" ; ايساضقڀين، َٔ تهًِ 
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 اال حٿّ٘وخڃّٙ  أؿوپ  ڃون  ا٨ّخ٫ْوپ  ٻوخڅ 0 ڃ٬وّٙ  حرون  ٷوخٽ ، حٿٔخؿِ ٻظخد يف"
 .#1$"حنظيض كْغ أ٧نّو 0ّٗ٬ّ حٿٔخؿِ ٷخٽ، ٠ّ٪ ٻخڅ أنّو

 ىووو181أرووٌ أڃْووش حٿؼٸٴووِ حٿزٜووَُ$ص رووّٙ ٓوونّٖ  ، ا٨ّخ٫ْووپ روون ٬ّڀووَ -60
 #2$ځ#805ىو/ 190ځ ً 797/

 #3$٬ْٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ڃن أ٫َحد حٿزَٜس     #4$أ٨َّ رن ڃ٠َّ حٿ٤خثِ -61
كويػنخ  0 ٷوخٽ ، كويػنخ ٯّڄوي رون ر٘وخٍ رنويحٍ     0 ُٻَّخ رن ٸّْوَ حٿٔوخؿِ ٷوخٽ   "

يوخ ٓوٌّيس   ؿنوٌد رنوض ٵّْڀوش ٫ون أڃّ     كيػظّٗ أځ0 ٫زي ح٪ّڄْي رن ٫زي حٿٌحكي ٷخٽ
يخ ٫ٸْڀش رنض أ٨َّ رون ڃ٠وَّ ٫ون أرْيوخ أ٨ّوَ رون ڃ٠وَّ        رنض ؿخرَ ٫ن أڃّ

أطْض حٿن0ّٓ ٷخٽ  ڃن ٓزٶ اذل ڃخ دل ّٔزٶ اٿْو ڃٔوڀڂ ٳيوٌ   $0 ٳزخ٬ّظو ٳٸخٽ
 .#1$##5$ٿو ٳوَؽ حٿنخّ ّظ٬خىًڅ ّظوخ٣ٌڅ

                                                                                                                   

; 226-6/219ٚقاٍ: يٝؼ عاؾٜ ; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  1/28ؾٝ٘ ايساضقڀين، 

 .4/809ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 . 534َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م  ( 1)

أبٛ أ١َٝ إزلاعٌٝ بٔ ٜع٢ً ايجكؿٞ ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ ْاؾع، ض٣ٚ عٓ٘ ٜعٜس بٔ ٖاضٕٚ، ٜٓٛط: ( 2)

; ايٓػا٥ٞ،  1/83ٚقاٍ: غهتٛا عٓ٘ ; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤،  1/377ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

بــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،  ٚقــاٍ: َــذلٚى اؿــسٜح ; ابــٔ أ  17ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ ، م

ـ "، ٚقاٍ أٜهاڄ: " زلعت  2/203 ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: " أبٛ أ١َٝ بٔ ٜع٢ً ايجكؿٞ نعٝ

أبٞ ٜكٍٛ أبٛ أ١َٝ بٔ ٜع٢ً نعٝـ اؿسٜح أسازٜج٘ َٓهط٠، قاٍ ٚغـأيت أبـا ظضعـ١ عـٔ أبـٞ      

ٚسٌ، أ١َٝ بٔ ٜع٢ً ؾكاٍ: ٚاٖٞ اؿسٜح نـعٝـ اؿـسٜح يـٝؼ بكـٟٛ"; ابـٔ سبـإ، اجملـط       

ٛٳِٖ" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ 1/126 -1/511ٚقاٍ: "نجرل اـڀځأ ؾاسـ اي

ٚٳٖٛ ٖٔ ٜهتب سسٜج٘"; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  516 ٚٳٖٛ ٗ ١ًْ ايهعؿا٤،   . 4/813ٚقاٍ: "

 .1/455ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 3)

عكًٝــ١، أبــٛ ْعــِٝ، َعطؾــ١   أزلــط بــٔ َهــطؽ ايڀــا٥ٞ أعطابــٞ يــ٘ قــشب١ ضٚت عٓــ٘ ابٓتــ٘      (4)

 .1/221; ابٔ ا٭ثرل، أغس ايعاب١،  1/143; ابٔ عبس ايدل، ا٫غتٝعاب،  1/346ايكشاب١، 

ٔ أبٞ زاٚز،  اؿسٜح( 5) ٛ زاٚز، غٓ ٘ ْاع١، َِٓٗ: أب ٔ أزلط بٔ َهطؽ; 4/679أخطد ايڀدلاْٞ،  ع

طؽ; إكسغـــٞ، عـــٔ ازلـــط بـــٔ َهـــ  6/236; ايبٝٗكـــٞ، ايػـــٓٔ ايهـــدل٣،  1/280إعذـــِ ايهـــبرل، 

، ٚقاٍ احملكل: إغٓازٙ نعٝـ; 10/584; أبٛ ايػعازات، داَع ا٭قٍٛ، 4/228ا٭سازٜح إدتاض٠، 

٫ ْعــطف يــ٘ إ٫چ ٖــصا اؿــسٜح ايٛاســس ٫ٚ ْعطؾــ٘ إ٫چ بٗــصا    ٚقــاٍ: " 3/219إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ، 

ٛ ٖٚٛ سسٜح ععٜع"; ٘ بعً ٙ ؾٝ ٛ زاٚز عٔ بٓساض ؾٛاؾكٓا ٙ أب ، 7/61إًكٔ، ايبسض إٓرل، ابٔ  اٱغٓاز ضٚا

ٚقاٍ: ٖٚٛ سسٜح غطٜب ; ٚقاٍ ابٔ سذط: "قاٍ ايبػٟٛ: ٫ أعًِ بٗصا اٱغٓاز غرل ٖصا اؿـسٜح،  

; ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ تعًٝكـ٘: "قًـت: ٖٚـصا    4/1955ٚقشٸش٘ ايهٝا٤ ٗ إدتاض٠"، ايتًدٝل اؿبرل
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 ځ#  835ىو/220$ص ٷزپ  #2$أْٓي رن ُّي رن ٲّْق ح٩ّڄخٽ حٿټٌيف -62
ٷووخٽ حٿٔووخؿِ ٬ّ٨ووض أ٦ّووي روون ٸّْووَ حٿٜووٌيف ٸّوويع ٫نووو ّٝنووخٻّ٘ ًڃوون    "

ڃون  $0 ڃنخٻّ٘ه كيّؼو ٫ن َّٗٺ ٫ن ٫ٌڅ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أروِ ٓو٬ْي كويّغ   
 #4$#"#3$ضطٌٟؤ ٌّځ ح٩ّڄ٬ش ٳزيخ ًن٬ڄ

 .#5$"ٿو ڃنخٻّ٘"0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
   #6$أ٬ٗغ رن رَحُ ح٭ّـْڄِ -63

                                                                                                                   

يكـشابٞ ٚا٭خـرل ٚابـٔ بؿـاض     إغٓاز نعٝـ ، ًَِٛ ، يٝؼ ٗ ضداي٘ َٔ ٜعطف غ٣ٛ ا٭ٍٚ َٓ٘ ا

 .  6/9ؾٝذ أب٢ زاٚز ، َٚا بٌ شيو فاٌٖٝ مل ٜٛثل أسساڄ َِٓٗ أسس"إضٚا٤ ايػًٌٝ، 

 .3/219إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

ٖٛ أغٝس بٔ ظٜس بٔ لٝب ايهٛٗ ٍَٛ قاحل بٔ عًٞ اشلاسلٞ سسخ عـٔ اؿػـٔ بـٔ قـاحل،      (2)

ُٳاعٹٌٝ ايبدــاضٟ،  ُٻــس بــٔ إڇغٵــ َٴشٳ قــسّ بػــساز ٚســسخ بٗــا، ٜٓٛــط: ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح    ض٣ٚ عٓــ٘ 

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: "أغٝس اؾُاٍ نصاب"، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ:  2/318ٚايتعسٌٜ

قسّ إٍ ايهٛؾ١ َٔ بعض إغؿاضٙ ؾأتاٙ أقشاب اؿسٜح ٚمل آتـ٘ ٚنـاْٛا ٜتهًُـٕٛ ؾٝـ٘ "، ٚقـاٍ:      

ٕ    ٜتبٌ ع٢ً ضٚاٜات٘ ايهعـ، ٚعا١َ َا ٜطٜٚ٘ ٫   ٜتابع عًٝ٘ ; ابـٔ اؾـٛظٟ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٛ

 .  341ـ3/239 قاٍ ايٓػا٥ٞ: َذلٚى اؿسٜح ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ ٚقاٍ:1/124

٘ ْاع١، َِٓٗ: أبٛ زاٚز ايڀٝايػٞ، َػٓس أبٞ زاٚز ايڀٝايػٞ،  (3) عٔ  عبس ايطٓٔ  2/688أخطد

بٔ زلط٠، قاٍ: " ٫ٚ أعًُ٘ إ٫ عٔ ايٓيب   ..( :ٍابـٔ اؾعـس، َػـٓس ابـٔ     قا ; )اؿسٜح .

عـٔ زلـط٠ ، ٚقـاٍ احملكـل ؾـعٝب       33/346عٔ زلـط٠ ; ابـٔ سٓبـٌ، َػـٓس أٓـس،       155اؾعس، م

عـٔ زلـط٠، ٚقـاٍ احملكـل غـًِٝ أغـس "        2/963ا٭ضْ٪ٚٙ: "سػٔ يػرلٙ" ; ايساضَٞ، غٓٔ ايساضَٞ، 

ٔ َٔ زلط٠ يٝؼ بجابت";  ابٔ َاد١، غٓٔ ٘ ثكات غرل إٔ زلاع اؿػ عٔ  2/191ابٔ َاد١،  ضداي

أْؼ بٔ َايو ٚيؿٛ٘، قاٍ ضغٍٛ اهلل   تٛنأ ّٜٛ اؾُع١، ؾبٗا ْٚعُت، ػع٤ٟ َٔ( :

عٓــ٘ ايؿطٜهــ١، َٚــٔ اغتػــٌ ؾايػػــٌ أؾهــٌ( ، ٚقــاٍ احملكــل ؾــعٝب ا٭ضْــ٪ٚٙ: "ســسٜح سػــٔ     

ٔ ايذلَصٟ،  عٔ زلط٠، ٚقاٍ: " سسٜح زلط٠ سسٜح سػٔ ";  ايبعاض،  2/369يػرلٙ"; ايذلَصٟ، غٓ

عٔ زلط٠، ٚقاٍ: "ٖصا سسٜح ٫ ْعًِ ضٚاٙ عٔ ْٜٛؼ عٔ اؿػٔ عٔ زلط٠  10/401َػٓس ايبعاض، 

عٔ زلط٠ ; ايڀشاٟٚ، ؾـطح َعـاْٞ اٯثـاض،     2/42إ٫ خايس بٔ و٢ٝ"; ايطٜٚاْٞ، َػٓس ايطٜٚاْٞ، 

سٝح تتبـع طـطم اؿـسٜح; أبـٛ سصٜؿـ١،       1031-3/1027عٔ زلط٠ ; ابٔ سذط، ايتُٝٝع،  1/119

سٝح تتبع ططم اؿـسٜح; ا٭يبـاْٞ، ؼكٝـل ضٜـاض ايكـاؿٌ،       4995-7/4989ضٟ، أْٝؼ ايػا

 .2/1063ٚقاٍ: "سسٜح سػٔ"; قشٝب اؾاَع ايكػرل،  424م

  1/345ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

ٔ إًكٔ، ايبسض إٓرل1/92; ايعًٜػٞ، ْكب ايطا١ٜ 3/398ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ، ( 5)  .4/653; اب

ساهلل أؾعح بٔ بطاظ اشلذُٝٞ ايبكطٟ، زلع عًٞ بٔ ظٜس، زلع َٓ٘ ظٜس بـٔ سبـاب،   أبٛ عب( 6)

ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح; ايٓػا٥ٞ،  2/175، ايتاضٜذ ا٭ٚغ1/428ٜ٘ٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل

ــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،        19ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ، م  ٚقــاٍ: َــذلٚى اؿــسٜح; ابــٔ أب
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٫وون ، يػنخ أٗوو٬غ روون رووَحُكوو، كوويػنخ ٫زووي حٿٌحكووي روون ٯْووخع ، حٿٔووخؿِ"
ٶَّ ٌٍٓٽ حهلل$0 ٷخٽ، ح٪ّٔن  2$##1$ر٤الٵ أً ٫ظخٵ څ ّٔظلڀٲ ڃٔڀڂأ#. 
ُٻَّووخ حٿٔووخؿِ كوويػنخ ٫زووي حٿوو٦َّن روون هڀووٲ كوويػنخ كـووخؽ روون ڃنوويخٽ  "

كيػنخ أ٬ٗغ رن رَحُ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫زويحهلل رون ٗوٸْٶ ٫ون أروِ ىَّوَس أڅ ٍٓوٌٽ        
حهلل  4$"#3$ً ّئٻپ ڃن ٪ّڄيخٶَّ ٫ن حإلرپ ح٩ّالٿش ٸّڄپ ٫ڀْيخ أ#.   

 أڅ ىَّووَس أرووَ ٫وون ٗووٸْٶ روون ٫زْوويحهلل ٫وون ٷظووخىس ٫وون نووِحٍ روون أٗوو٬غ"
حٿنّٓ  دل أً ػضيّكَو  روو  ٳووًٌح  ح٪ّٶ ٌّحٳٶ ّٛيّغ ٫نَ يػظڂكُ اًح$0 ٷخٽ 

 ىوٌح 0 ٷوخٽ  ڃ٬وّٙ  رون  ٸَّْ ٫ن حٿٔخؿَ ٫ن ِح٤ّ٫خر ٓڀْڄخڅ أرٌ ًٻَ، #5$#عكيّأُ
 .#6$"حٿِنخىٷش ٬ًٟظو ح٪ّيّغ
ُ أٗوو -64  ىووو161أرووٌ حٿَرْوو٪ حٿٔووڄخڅ$ص رووّٙ ٓوونّٖ  ، ٬غ روون ٓوو٬ْي حٿزٜووَ

                                                                                                                   

ٔ َعٌ: أؾعح يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚغأيت أبٞ عٔ أؾعح بٔ بطاظ ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ ب 2/270-271

 ٌ ٚقــاٍ: "ىــايـ ايجكــات ٗ ا٭خبــاض   1/173ؾكــاٍ: نــعٝـ اؿــسٜح ; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚس

 ٜٚطٟٚ إٓهط ٗ اٯثاض ست٢ خطز عٔ سس ا٫ستذاز ب٘" . 

َٴطٵغٌ َٚٓهـط ا  3/76أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ،  (1) ٕځـتٵٔ، ٚأځؾـعح   ٚقاٍ: " ٖصا 

 ٍ َٳتٵــطٴٚى" ; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــا ٚقــاٍ: "ٖٚــصا اؿــسٜح ٚإٕ نــإ  2/46بــٔ بــطاظ 

َطغ٬ڄ ؾٗٛ َٓهط إً" ;  ابٔ عبس اشلازٟ إكسغـٞ، ضغـاي١ يڀٝؿـ١ ٗ أسازٜـح َتؿطقـ١ نـعٝؿ١،       

 ٚقاٍ: "قاٍ ايبداضٟ: َٓهط اؿسٜح".  1/262; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 53م

 .2/46ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 2)

بــاخت٬ف  4/524اؿـسٜح أخطدـ٘ ْاعـ١، َـِٓٗ: عبـس ايــطظام ايكـٓعاْٞ، َكـٓـ عبـس ايـطظام          (3)

بــاخت٬ف ايًؿــٜ ; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤     12/408ايًؿــٜ ; ايڀدلاْــٞ، إعذــِ ايهــبرل،   

 بـٔ ؾـكٝل عـٔ أبـٞ ٖطٜـط٠ ث٬ثـ١       ٚقاٍ: "ٚض٣ٚ أؾعح بٔ بطاظ عٔ قتاز٠ عٔ عبـس اهلل  2/46ايطداٍ

ا بٗـصا اٱغـٓاز غـرل قؿٛٚـ١ ٫       أسازٜح أخط غرل ٖصٜٔ اؿسٜجٌ ٫ٚ ٜتابع أؾعح عًٝٗا نًٗـ

بـــاخت٬ف ايًؿــٜ ; ابـــٔ   5/509ٜطٜٚٗــا عــٔ قتـــاز٠ غــرل أؾـــعح" ; ايــساضقڀين، غـــٓٔ ايــساضقڀين     

ٙٴ أځؾٵعٳح بٔ بطٳاظ: عٳٔ 2/894ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ ٚٳا قځتٳازٳ٠، عٳٔ عبس اهلل بـٔ ؾٳـكٹٝل،    ٚقاٍ: " ضٳ

َٳتٵطٴٚى اؿځسٹٜح" ; ا٭يباْٞ، إضٚا٤ ايػًٌٝ ٚٳأځؾٵعٳح  ٜٵطٳ٠،  ٖٴطٳ  ٚقاٍ: نعٝـ. 152-8/151عٳٔ أبٞ 

 .2/46ابٔ عسٟ،  ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 4)

; ابـٔ اؾـٛظٟ، إٛنـٛعات،     2/1202أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ عػانط، َعذِ ابـٔ عػـانط،    (5)

ٚقـاٍ: " َٓهـط ٚيـٝؼ بٗـصا ايًؿـٜ إغـٓاز ٜكـب" ; ابـٔ          3/60; ايػٝٛطٞ، داَع ا٭سازٜح، 1/258

 ٚقاٍ: ٫ ٜكب. 1/264عطام ايهٓاْٞ، تٓعٜ٘ ايؿطٜع١ إطؾٛع١ عٔ ا٭خباض ايؿٓٝع١ إٛنٛع١، 

 .1/258ابٔ اؾٛظٟ، إٛنٛعات، ( 6)
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   #1$ځ#786ىو/ 170ځ 777ً/
 طَٻٌح كيّؼو ٸّيع ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس، ٬ْٟٲ ٷٌٱ رخٿٸي0ٍ ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 .#2$"ڃخ أٍحه اال ٛيًٷخ 0 ًٷخٽ أ٦ّي، ڃنخٻّ٘ أكخىّغ
65-     ُ ، ًىوٌ حألَٗو٬غ حألٳوَٵ   ، أ٬ٗغ رن ٓوٌحٍ حٿنـوخٍ حٿټوٌيفّ ًّٸوخٽ حٿټنوي

 ځ#753ىو/136$ص #3$ًىٌ ڃٌذل ػٸْٲ، ىٌ ٛخكذ حٿظٌحرْض ًٻخڅ ٷخِٟ حألىٌحًُ
ڃووخ ٬ّ٨ووض ٸّْووَ ًال ٫زووي 0 ٬ّ٨ووض روون ح٬ّؼنووَ ّٸووٌٽ0 ُٻَّووخ حٿٔووخؿِ ٷووخٽ"

 #4$"حٿ٦َّن كيػخ ٫ن أ٬ٗغ رن ٌٓحٍ رِ٘  ٷ٢
ُٻَّخ حٿٔخؿِ كيػنخ رنيحٍ كيػنخ أرٌ ىحًى كويػنخ ٗو٬زش ٫ون أٗو٬غ رون ٓوٌحٍ       "

 .#5$"حٿٔنش رخٿنٔخ  يف حٿ٤الٵ حٿ٬يس0 ن رن ڃ٬ٌٔى ٷخٽ٫ن حٿ٬ّ٘ٓ ٫ن ڃًَٔٵ ٫
ُٻَّخ حٿٔخؿِ كيػنخ أرٌ ڃٌَٓ كيػنخ ٫ڄَ رن ٫ڀوِ ح٬ّٸويڃِ ٫ون أٗو٬غ     "

ر٬وغ ٍٓوٌٽ حهلل  0 رن ٌٓحٍ ٫ن ٫ٌڅ رن أرِ ؿلْٴش ٫ن أرْو ٷخٽ    ٓوخ٫ْخ 
                                                 

عٓ٘ ٚنٝع، ٜٓٛط: أبٛ زاٚز،  أؾعح بٔ غعٝس ايبكطٟ ايػُإ، ض٣ٚ عٔ ٖؿاّ بٔ عط٠ٚ ض٣ٚ( 1)

 =، ٚقاٍ:19ٚقاٍ: نعٝـ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م  331غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: " أبـٛ ايطبٝـع    2/272نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، =

         ٍ : ايػُإ سسٜج٘ َهڀطب يٝؼ بـصاى "، ٚقـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: يـٝؼ سسٜجـ٘ بؿـ٤ٞ، ٚقـا

"زلعت أبٞ ٚغأيت٘ عـٔ أبـٞ ايطبٝـع  ؾكـاٍ: نـعٝـ اؿـسٜح َٓهـط اؿـسٜح غـ٧ٝ اؿؿـٜ           

ٚقاٍ: "ٖٚٛ َع  49-2/48ٜط٣ٚ إٓانرل عٔ ايجكات"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

٘ٴ َا شنطت٘"; ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م ٓٵ  57نعؿ٘ ٜهتب سسٜج٘ ٚأْهط َا سسخ عٳ

بٔ أٓس: أؾـعح ٖـصا ٜطَـٞ بايكـسض، َـذلٚى اؿـسٜح"; إـعٟ، تٗـصٜب         ٚقاٍ: " قاٍ إبطاِٖٝ 

 . 4/311ْع أقٍٛ أ١ُ٥ اؾطح ؾٝ٘ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  264-3/261ايهُاٍ، 

 .1/352; ٜٚٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  2/232َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)

ٗ نإ ٜعا (3) ٞ ايهٛ ج اـؿب ايٓذاض، زلع ايؿعيب ض٣ٚ عٓ٘ ايجٛضٟ، تٛٗ أؾعح بٔ غٛاض ايجكؿ

; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،     6/358ٗ أٍٚ خ٬ؾ١ أبٞ دعؿط إٓكٛض، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكـات،  

ٛ ٜهتب سسٜج٘"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح  1/232; ايعذًٞ، ايجكات،  1/430 ـ ٖٚ ٗ نعٝ ٚقاٍ: " نٛ

ٌ َٔ قُس بٔ غامل ٚيهٓ٘ ع٢ً شيو ٖٛ ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ  2/271ٚايتعسٌٜ،  ٛ أَج سٓبٌ: " ٖ

ـ اؿسٜح "، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: "نٛٗ ٫ ؾ٤ٞ نعٝـ" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤  نعٝ

ٚقاٍ: " ٚمل أدس ٭ؾعح ؾُٝا ٜطٜٚ٘ َتٓا َٓهطا إِا ؾٹٞ ا٭ساٌٜ ىً٘ ؾٹٞ  45-2/40ايطداٍ، 

ٚقاٍ: "ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب، َٚػًِ  270-3/264اٱغٓاز ٚىايـ" ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

ٚٴز" .  ؾٹٞ إتابعات ٚايباقٕٛ غ٣ٛ أبٞ زٳا

 . 2/41ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 .2/42ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)
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 .#2$"#1$ٳؤڃَ رل رٸڀٌٙ ٳٸَحثنخٳْنخ ٳؤهٌ حٿٜيٷش ڃن أٯنْخثنخ ٳـ٬ڀيخ يف 
 #3$ځ#763ىو/146رن ٫زي ح٬ّڀٺ ح٪ّڄَحنِ حٿزَُٜ$ص أ٬ٗغ  -66
ُٻَّخ حٿٔخؿِ كيػنخ رن ح٬ّؼنَ ٷخٽ ٬ّ٨ض حألنٜخٍُ ّٸٌٽ ٻوخڅ ٸّْوَ رون    "

حأل٬ٗغ ٳْـڀْ يف نخكْوش ًڃوخ ٓوؤٿو ٫ون ٗوِ  ًڃوخ ٍأّظوو ٓوؤٽ          اذل٬ْٓي ٷِّ  
 .#4$"حأل٬ٗغ ٫ن ِٗ  ٷ٢

ٜوخٍُ  ٬ّ٨وض حألن 0 ٬ّ٨وض رون ح٬ّؼنوَ ّٸوٌٽ    0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷوخٽ "
ڃن دل ٫ِّڂ ڃن أٛلخد حأل٬ٗغ ٱّون ٻوخڅ ّڀوِځ حألٗو٬غ أنوو ٻوخڅ َّحنوِ        0 ّٸٌٽ

ًٻنض حٻظوذ ٫نوي حألٗو٬غ أٷوٌٽ رْويُ ىټوٌح       0 ٷخٽ، ذل ؿنزو ٳيٌ ڃن حٿټٌحرّٙا
ٳڀڄوخ ٻوخڅ   0 ڃوخ ىوٌح ًٯ٠وذ ٷوخٽ    0 ٳٸوخٽ  ًحٻظذ ڃن ٠ّض ػٌرِ ٳ٠وَد رْويه ٫ڀوِّ   

 0ٗو٬غ ٷوي حٳظٸويٹ ٷوخٽ    څ حألا0 ٳڀٸّْٗ ٷَّٖ رون أنوْ ٳٸوخٽ رل   0 ٷخٽ، حٿٰي دل آطو
0 ٷوخٽ ، څ ح٫َٝ كيّؼو ٫ڀَ ٫ڄًَ رون ٫زْوي  أنو دل ٷِّ  ٳٸڀض ٿٸي مهڄض أڃخ أ

 .#5$"أنظڂ يف ٍؿْ٪0 ًٻخڅ حأل٬ٗغ ّٸٌٽ ٿنخ0 ٳؤطْظو ٷخٽ ٳ٤ڀذ حرلّ
" ِ ٓووؤٽ 0 ٬ّ٨ووض حألنٜووخٍُ ّٸووٌٽ  0 كوويػنخ روون ح٬ّؼنووَ ٷووخٽ  ، ُٻَّووخ حٿٔووخؿ

 .#6$و"ٶَّ ٫نڄخٍ َّڃِ رخٿز٬َ ٳ٠ٰذ ًُرَه ًحٿٔڄّٖ حأل٬ٗغ ٫ن ح٩ّ
ٷوخٽ ٓوٴْخڅ رون    0 ٬ّ٨ض حألنٜخٍُ ّٸٌٽ0 كيػنخ رن ح٬ّؼنَ ٷخٽ، ٻَّخ رن ٸَّْ"ُ

                                                 

 . 2/1145أخطد٘: ابٔ خع١ّ، قشٝب ابٔ خع١ّ،  (1)

 .2/43ٍ ،ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدا (2)

أؾعح بٔ عبس إًـو اؿُطاْـٞ ايبكـطٟ، ٜهٓـ٢ أبـا ٖـا٤ْٞ، زلـع اؿػـٔ ايبكـطٟ ٚابـٔ           ( 3)

; و٢ٝ بٔ َعٌ، تـاضٜذ   7/204غرلٜٔ ض٣ٚ عٓ٘ و٢ٝ ايكڀإ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

; ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح    432-1/431ٚقاٍ ثك١; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  4/80ابٔ َعٌ، 

ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: أؾـعح بـٔ عبـسإًو ٫ بـأؽ بـ٘ ٖٚـٛ أٚثـل َـٔ          2/275 ٚايتعسٌٜ،

 2/45أؾعح اؿساْٞ ٚاقًب َـٔ أؾـعح بـٔ غـٛاض"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،          

ٚقاٍ: "ٚمل أدس ٭ؾعح ؾُٝا ٜطٜٚ٘ َتٓاڄ َٓهطاڄ إِا ٗ ا٭ساٌٜ ىً٘ ٗ اٱغٓاز ٚىايـ"; 

 .286-3/277إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 . 2/35ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 4)

 . 36-2/35ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 5)

 .2/36ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 6)
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ٓوپ حألٗو٬غ ٫ون ٻوٌح ًٻوٌح ٳٔوؤٿو ٳٸوخٽ رْويه ىټوٌح ٻؤنوو دل           0 كزْذ ٿ٬زوي حٿ٨٬وْڂ  
نوو ّٸوٌٽ ٿوْْ    أ ٷوڂ ًٻوخڅ حألٗو٬غ ٧ونّ    0 ّٔؤٽ ٫ن حٿٌُ أٍحى ٳٜخف رو حأل٬ٗغ ٳٸخٽ

0 زْوذ ٻؤنوو ٬ّظوٌٍ ٳڀٸْوض حألٗو٬غ ٳٸڀوض ٿوو       ٓوٴْخڅ رون ك  0 ٷخٽ ٳٸخٽ رل، ڃن كيّؼو
 .#1$"ٷپ ٿو ٷِّ 0 نو دل َّى حٿٌُ ٧ننض ًٿټنو دل ّٔؤٽ ٫ن حٿٌُ أٍحى ٳٸخٽا

٦ّوي رون ٦ّْوي كويػنخ     أ٦ّي رن ٯّڄي كيػّٗ أُٻَّخ حٿٔخؿِ كيػّٗ "
حٿ٬ـوذ ألىوپ حٿزٜوَس ّٸويڃٌڅ أٗو٬ؼيڂ      0 كٴٚ رن ٯْخع كيػنخ حأل٬ٗغ ػڂ ٷوخٽ 

ِ   ، ٫ڀَ أٗو٬ؼنخ ىوٌ أٗو٬غ رون ٓوٌحٍ      ًىوٌ أٗو٬غ حٿٸخٟوِ    ، ًىوٌ أٗو٬غ حٿظوخرٌط
ٳلڄووي ٫ٴخٳووو ًٳٸيووو    ٿڀټٌٳووش ىىووَح   ًٍٍ ٫وون حٿ٘وو٬ّٓ ًحٿنو٬ووِ ًڃټووغ ٷخٟووْخ     
 .#2$"ًأ٬ٗؼيڂ ّٸْْ ٫ڀَ ٷٌٽ ح٪ّٔن ًٸّيع رو

ُٻَّخ حٿٔخؿِ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ڃ٬وخً ٷوخٽ ٬ّ٨وض أروِ ّٸوٌٽ ٻنوض ڃو٪        "
ٿووو ٫ڄووًَ ڃووخ ڃنوو٪  ٳڄووَ رنووخ أٗوو٬غ ٳڀووڂ ّٔووڀڂ ٫ڀْووو ٳٸووخٽ     ٫ڄووًَ روون ٫زْووي ٌّڃووخ  

 .#3$"ٛخكزٺ أڅ ّٔڀڂ ٫ڀْنخ ٷڀض ىٌ أ٫ڀڂ
0 أهّّنخ حٿٔخؿِ كيػنخ رن ح٬ّؼنَ ٬ّ٨وض ٯّڄوي رون ٫زويحهلل حألنٜوخٍُ ّٸوٌٽ      "

 .#4$"څ حٿنخّ ّنيٌنِ ٫نوبال طؤص ٫ڄًَ رن ٫زْي ٳ0 ٷخٽ رل أ٬ٗغ ح٪َّڃخنِ
حٿٔخؿِ كيػّٗ رن ح٬ّؼنوَ كويػنخ ٯّڄوي رون ٫زويحهلل حألنٜوخٍُ كويػنخ ٗو٬زش         "

 .#5$"َٱ حٿّٖ ًَّّيخ ٌّنْ ٫ن ح٪ّٔن ىِ ڃن حأل٬ٗغىٌه حٿَٷخثٶ ًىٌه حٿ0ّ٤ ٷخٽ
حٿٔخؿِ كيػنخ رن ح٬ّؼنَ كيػنخ ٯّڄي رن ٫زوي حهلل حألنٜوخٍُ كويػنخ رټوَ     "

أٍّووي  ّووٌنْ ٳووٌىزض ٌّڃووخ   اذلٻنووض أؿڀووْ يف ڃٔووـي ح٩ّووخڃ٪  0 روون حال٫نووٶ ٷووخٽ 
0  أّون طَّوي ٷوخٽ   ٌّنْ ٳخٓوظٸزڀّٗ يف ح٬ّٔوـي ٳؤهوٌص رْويه ٳٸڀوض ّوخ أروخ ٫زوي حهلل        

 .#6$"نخ أًحٻَه ح٪ّيّغأ0 أٍىص حأل٬ٗغ ٷڀض أّٖ طٜن٪ ٫نيه ٷخٽ
                                                 

 .2/36ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 .2/36ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

 .2/36يطداٍ ،ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ا (3)

 .2/36ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (4)

 .37-2/36ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 5)

 .2/37ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (6)
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 #1$ځ#775ىو /159أرٌ ٫زيحهلل حٿٌٍحٵ حٿٌح٤ِٓ$ص، أٛزٮ رن ُّي -67
 أٛوزٮ  كويػنخ  ىوخًٍڅ  رون  ِّّي كيػنخ ح٬ّؼنَ رن ٯّڄي كيػنخ حٿٔخؿَ ُٻَّخ"

 ٍٓوٌٽ  ٫ون  ٫ڄوَ  حرن ٫ن ڃَس رن ٻؼّ٘ ٫ن حٿِحىَّش أرَ ٫ن رَ٘ أرَ ٫ن ُّي رن
حهلل  3$##2$ڃنو ًط٬خذل طزخٍٹ حهلل رَة ٳٸي ٬٣خڃخ  حكظټَ ڃن$ 0ٷخٽ#.   

    #4$أرٌ حٿٸخٓڂ حٿټٌيف، أٛزٮ رن نزخطش حٿظڄْڄِ ػڂ ح٪ّن٨ڀِ -68
 .#5$ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

   #6$أرٌ ٯْخع ح٫َّحٓخنِ حٿنْٔخرٌٍُ، أَٛځ رن ٯْخع -69

                                                 

ٖــٛ أبــٛ عبــس اهلل أقــبؼ بــٔ ظٜــس ايــٛضام ايٛاغــڀٞ، َــٍٛ دٗٝٓــ١، نــإ ٜهتــب إكــاسـ، زلــع  ( 1)

ٚقـاٍ: "ٚنـإ    7/227ٜس بٔ ٖاضٕٚ، ٜٓٛط: ابٔ غـعس ايڀبكـات،   ايكاغِ بٔ أبٞ أٜٛب زلع َٓ٘ ٜع

 =; ابٔ أب107ٞـ106; عؿٌ، تاضٜذ ٚاغ٘، م 2/35نعٝؿاڄ ٗ اؿسٜح"; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل

ٍ أبٛ عبساهلل: "يٝؼ ب٘ بأؽ" ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١; 2/320سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ=   ٚقاٍ: قا

قاٍ: " ىڀ٤ٞ نجرلاڄ ٫ٚ هٛظ ا٫ستذاز غدلٙ إشا اْؿطز ; ابـٔ  ٚ 1/174ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

 ٍ ٚقــاٍ: "أسازٜــح أقــبؼ غــرل قؿٛٚــ١"; إــعٟ، تٗــصٜب   2/105عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــا

ٓٻػٳا٥ٞ،  ٚابٔ َاد٘". 304ـ 3/301ايهُاٍ  ٚقاٍ: "ض٣ٚ ي٘ أځبٴٛ زاٚز ؾٹٞ نتاب إػا٥ٌ، ٚايتٿطَصٟ، ٚاي

ٚقاٍ احملكل أٓـس قُـس    4/437ع١، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓساؿسٜح أخطد٘ ْا( 2)

; اؿانِ، إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ،  12/14ايبعاض، َػٓس ايبعاض ؾانط: إغٓازٙ قشٝب ;

بًؿٜ كتًـ، ٚقاٍ احملكـل غـًِٝ أغـس: إغـٓازٙ      10/115; أبٛ ٜع٢ً، َػٓس أبٞ ٜع٢ً 2/14

سٜح ٫ ٜكب; ابـٔ عـطام ايهٓـاْٞ، تٓعٜـ٘     ٚقاٍ: س 2/243نعٝـ ; ابٔ اؾٛظٟ، إٛنٛعات، 

 ٚقاٍ: "٫ٚ ٜكب، ؾٝ٘ أقبؼ بٔ ظٜس، ٫ٚ وتر ب٘ إشا اْؿطز". 2/193ايؿطٜع١، 

 .2/104ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 3)

ُٹعٳ عًٝـاڄ،     ( 4) ٖٛ أبٛ ايكاغِ أقبؼ بٔ ْبات١ ؿًٓٛٞ ايتُُٝٞ اجملاؾعٞ ايـساضَٞ ايهـٛؾٹٞ، غٳـ

ٓٵ٘  و٢ٝ بٵٔ أځبٹٞ اشلٝجِ، ٜٓٛط:ٚض٣ٚ عٔ عُاض بٔ ٜ ايبداضٟ،  اغط ٚعُط بٔ اـڀاب، ض٣ٚ عٳ

ٚقاٍ: تابعٞ نٛٗ ثك١; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح  71; ايعذًٞ، ايجكات، م 2/35ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعـٌ: "ا٫قـبؼ بـٔ ْباتـ١ يـٝؼ بؿـ٧"، ٚقـاٍ:         320-2/319ٚايتعسٌٜ، 

ٚقاٍ: "أت٢  ١1/174 ؾكاٍ: يٌ اؿسٜح"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، "غأيت أب٢ عٔ أقبؼ بٔ ْبات

بايڀاَات َٔ ٗ ايطٚاٜات ؾاغتشل َٔ أدًٗا ايـذلى"; ايـساضقڀين، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،     

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنــط آضا٤    311-3/310ٚقـاٍ: َٓهـط اؿــسٜح; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُــاٍ،      1/259

 . أقشاب اؾطح: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ

 .1/363ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 5)

ٖٛ أبٛ غٝاخ أقطّ بٔ غٝاخ ايٓٝػابٛضٟ، سسخ عٔ َكاتـٌ بـٔ سٝـإ ض٣ٚ عٓـ٘ قُـس بـٔ       ( 6)

ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح ; ايٓػـا٥ٞ،      2/56عٝػ٢ بٔ ايڀباع، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتـأضٜذ ايهـبرل،   

 2/336اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، 21ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م
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 .#1$ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
   #2$أرٌ كٴٚ، أٯڀذ رن ٢ّْڂ رن حٿن٬ڄخڅ حٿ٬ًٌُ٘ حٿټنيُ حٿزَُٜ -70
حٿٔخؿِ كيػنخ ٓيپ حٿٔټَُ كيػنخ كْخڅ رن أٯڀذ رن ٢ّْڂ حٿ٘و٬ًٌُ كويػنخ   "

 ْ ٷووخٽ ٍٓووٌٽ حهلل، أرووِ كوويػنخ ػخرووض حٿزنووخنِ ٫وون أنوو $ 0ڃووخځ ح٩ّووخثَ ٷّووخ  رخإل
 #4$#"#3$څ ؿينڂڃن أٍٻخ ٳظوخٛڄو حٿ٫َْش ٳْٴڀـٌح ٫ڀْو ٳْٸخٽ ٿو ٓي ٫نخ ٍٻنخ 

 .#5$أٯڀذ رن ٢ّْڂ ٿْْ رِ٘ "0 "ٷخٽ ٸَّْ رن ڃ0ّٙ٬ ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ىووو 82أًّ روون ٫زوويحهلل روون رَّوويس روون ح٪ّٜووْذ حألٓووڀڄِ ح٬ّووًَُُ$ص    -71

 #6$ځ701#/
 .#7$ٷخٽ حٿٔخؿِ ىٌ ڃنټَ ح٪ّيّغ 

  #8$أٺّن رن نخرپ -72
                                                                                                                   

ٚقــاٍ: "زلعــت أبــٞ ٜكــٍٛ: أقــطّ بــٔ غٝــاخ َٓهــط اؿــسٜح"; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤  

 . 7/36; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  2/89ايطداٍ، 

 .1/463ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 1)

عٓ٘ ظٜس بٔ ٖٛ أبٛ سؿل أغًب بٔ ُِٝ بٔ ايٓعُإ إػعٛزٟ ايبكطٟ  ض٣ٚ عٔ قتاز٠ ض٣ٚ ( 2)

ٚقـاٍ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ       4/127اؿباب، ٜٓٛط: ابٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،     

ٚقــاٍ:  2/122ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح  ; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،  2/70ايهــبرل، 

 ٚأسازٜج٘  " عاَتٗا غرل قؿ١ٚٛ إ٫ أْ٘ َٔ ١ًْ َٔ ٜهتب سسٜج٘ ". 

 ٚقاٍ: أغًب بٔ ُِٝ نعٝـ.   5/2773ْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ، أخطد٘: ابٔ ايكٝػطا( 3)

; ابـٔ   1/274; ٜٓٛـط أٜهـاڄ: ايـصٖيب، َٝـعإ ا٫عتـساٍ،       2/122ايهاٌَ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،   ( 4)

 . 1/464سذط، يػإ إٝعإ، 

 .58ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م (5)

ٛ اؾٛظا٤ أٚؽ بٔ عبس اهلل ايطبعٞ زلع عبس اهلل (6) بٔ عُط ض٣ٚ عٓ٘ بسٌٜ بٔ َٝػط٠، ٜٓٛط:  ٖٛ أب

ٚقــاٍ: ٗ إغــٓازٙ ْٛــط ;   17-2/16; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،   352ابــٔ خٝــاٙ، ايڀبكــات، م 

ٚقاٍ:  305- 2/304ٚقاٍ: تابعٞ ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  74ايعذًٞ، ايجكات، م

: ٚأسازٜجــ٘ َػــتك١ُٝ ; إــعٟ، ٚقــاٍ 108-2/107ثكــ١ ; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،  

 ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ ْاع١.  393-3/392تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .1/325; ٜٓٛط اٜهاڄ: ابٔ سذط، تعذٌٝ إٓؿع١،  4/409ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ، ( 7)

أبٛ عُطإ أّٔ بٔ ْابٌ إهـٞ زلـع قساَـ١ بـٔ عبـس اهلل ٚطـاٚٚؽ زلـع َٓـ٘ ايجـٛضٟ ٚٚنٝـع ،            (8)

; ايعذًـٞ،   2/27ٚقاٍ: ثك١ ; ايبداضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،    75ٜذ ابٔ َعٌ، مٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاض

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  75ايجكات، م ٚقاٍ: " زلعت أبٞ ٜكٍٛ:  2/319ٚقاٍ: َهٞ ثك١ ; ابٔ أب

ٚقـاٍ: " ٚايـصٟ عٓـسٟ ْهتـب سسٜجـ٘ عٓـس        1/183أّٔ بـٔ ْابـٌ ؾـٝذ " ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،       

ؾل ايجكـات أٍٚ َـٔ ا٫ستذـاز بـ٘ " ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،          ا٫ستذاز إ٫ َا ٚا
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   .#1$ٛيًٵ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#2$ُأرٌ أڃْش ح٪ّز٤ِ حٿزَٜ، أٌّد رن ه١ٌ -73
أ٥ّوو٪ أىووپ حٿ٬ڀووڂ ٫ڀووَ طووَٹ كيّؼووو ٻووخڅ ٸّوويع رؤكخىّووغ   0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ"

 .#3$"َڃَ رخٿٸيٍ ًٿْْ ىٌ ّٛـشرٌح٣ْپ ًٻخڅ ُّ
 #4$ځ#838ىو/224أرٌ ٸَّْ $ص، أٌّد رن ٓڀْڄخڅ رن رالٽ حٿٸَِٗ -74

   .#5$ڃن حٿظخ٬ٓش ٿ0ّٙ ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#6$ٿو أكخىّغ دل ّظخر٪ ٫ڀْيخ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

 ىوو 202ځ ًٷْوپ 808ىوو/ 193أرٌ ڃ٬ٌٔى حٿْٔزخنِ$ص، ٌّي حٿَڃڀِأٌّد رن ٓ-75
 #7$ځ817#/

                                                                                                                   

ٚقاٍ: " ٖٚٛ ٫ بأؽ ب٘ ؾُٝا ٜطٜٚ٘ َٚا شنطت٘ ١ًْ أسازٜجـ٘ ٚمل أض أسـساڄ نـعؿ٘     2/145-149

 ٖٔ تهًِ ٗ ايطداٍ ٚأضدٛ إٔ أسازٜج٘ ٫ بأؽ بٗا قاؿ١ ". 

 .59ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م( 1)

١َٝ أٜٛب بـٔ خـٛٙ اؿبڀـٞ ايبكـطٟ ض٣ٚ عـٔ اؿػـٔ ٚقتـاز٠ ض٣ٚ عٓـ٘ سػـٌ بـٔ ٚاقـس،            أبٛ أ (2)

 1/414ٚقاٍ: ٫ ٜهتب سسٜج٘ ; ايبداضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل   4/144ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ

ٕ ، م ٔ إباضى ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٛ ٘ اب ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ  15ٚقاٍ: تطن

ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ أٜٛب بٔ خٛٙ ؾكاٍ: نعٝـ اؿسٜح ٚاٖٞ  2/246طح ٚايتعسٌٜسامت، اؾ

ٔ إباضى، ٫ ٜهتب سسٜج٘"ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٘ اب ٚقاٍ:  10-2/6َذلٚى، تطن

٘ٴ نجرلٴ  ْٻ ٛ عٓسٟ نُا شنطٙٴ عُطٚ بٔ عٳًٹٍّٞ إڇ ْٳؼ أځسازٜح َٓانرل أځٜهاڄ، ٖٚ ٔ قتاز٠، عٔ أځ ض٣ٚ "ع

٘ٹ  .1/286ا٫عتساٍ،  ٚايِٖٛ ٚيٝؼ َٔ أٌٖ ايهصب"; ايصٖيب، َٝعإ ايػٳً

 .1/40; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ عطام ايهٓاْٞ، تٓعٜ٘ ايؿطع١،  1/402ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب (3)

أبٛ و٢ٝ أٜٛب بٔ غًُٝإ بٔ ب٬ٍ ٍَٛ ابٔ أبٞ عتٝل بٔ أبٞ بهـط ايكـسٜل ايكطؾـٞ ايتُٝـٞ      (4)

سْٞ، ض٣ٚ عٓ٘ قُـس بـٔ وٝـ٢، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،        زلع أبٛ بهط بٔ أبٞ أٜٚؼ إ

ٞ سامت;  1/415-416 ٔ سبإ، ايجكات  2/248، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ابٔ اب ; إعٟ، تٗصٜب  8/128; اب

ٚقاٍ: ض٣ٚ عٓ٘ ايبداضٟ، ٚض٣ٚ يـ٘ أبـٛ زاٚز ٚايذلَـصٟ ٚايٓػـا٥ٞ; ابـٔ سذـط،        473ـ 2/472ايهُاٍ، 

اٍ: "قاٍ ابٔ عبس ايدل ٗ ايتُٗٝس: أٜٛب بٔ غًُٝإ بٔ بـ٬ٍ نـعٝـ،   ٚق 1/404تٗصٜب ايتٗصٜب

 ِٖٚٚ ٗ شيو ٚمل ٜػبك٘ َٔ ا٭١ُ٥ إٍ تهعٝؿ٘ إ٫چ َا أؾطْا إيٝ٘ عٔ ايػادٞ ثِ ا٭ظزٟ". 

 .118ابٔ سذط،  تكطٜب ايتٗصٜب، م( 5)

 .2/333َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (6)

ٛ َػعٛز أٜٛب بٔ غٜٛس ايطَ (7) ٚ ايػٝباْٞ، ٖٛ أب ٟ ض٣ٚ عٔ و٢ٝ بٔ أبٞ عُط ٞ اؿُرل ٞ ايػٝباْ ً

ٖـ ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابـٔ َعـٌ،   193ض٣ٚ عٓ٘ زسِٝ ٚاؿػٔ بٔ ٚاقع، غطم ٗ ايبشط غ١ٓ 

ٚقــاٍ: ٜتهًُــٕٛ ؾٝــ٘ ; ايٓػــا٥ٞ،     1/417ٚقــاٍ: يــٝؼ بؿــ٤ٞ ; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،       68م

 250-2/249بجك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،   ٚقاٍ: يٝؼ  16ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م
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 .#1$٬ْٟٲ اٍځ رو"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ 
 #2$ڃٌذل ألځّ ىخنِ ، ٛخكذ حٿټڀّٓ، رخًحځ رن ٛخحل -76
ٷوخٽ  0 حٿٔخؿِ ػنخ ٫زي ح٩ّزخٍ رن حٿ٬ال  ػنخ رن ٫ْْنوش ٬ّ٨وض حٿټڀوّٓ ّٸوٌٽ    "

 .#3$"ڀڄض أرخهأنخ ٫ڀڄظو ٫ً الّاٿْْ ّٝټش أكي 0 رل أرٌ ٛخحل
ڃووٌذل ٟووزخ٫ش رنووض  ، أَرووٌ ٛووخحل 0 ڃوون ح٬ّټووّْٙ "0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ يف حٿ٠وو٬ٴخ  

٬ّ٨وض  0 ػڂَّ ٷخٽ، ح٨ّو رخًحځ0 ػڂَّ ٷخٽ، ٳْو ٬ٟٲ، ًٍٍ ٫نو أىپ حٿټٌٳش، حٿِرّ٘
ًڃنويڂ أروٌ ٛوخحل    0 ًٷوخٽ ، ٳوٌٻَىڂ ، أَروٌ ٛوخحل ٥ّخ٫وش   0 ّٸٌٽ، ٯّڄَّي رن ح٬ّؼنَ

                                                                                                                   

ٔ سبإ، ايجكات،  ٌ اؿسٜح"; اب ٍ " زلعت أب٢ ٜكٍٛ: أٜٛب بٔ غٜٛس ٖٛ ي ٚقاٍ: "نإ  8/125ٚقا

ٜٴتك٢ سسٜج٘ َٔ ضٚا١ٜ ابٓ٘ قُـس بـٔ أٜـٛب عٓـ٘، ٭ٕ أخبـاضٙ إشا غـرلت َـٔ غـرل          ضز٤ٟ اؿؿٜ، 

 ٔ ٘ ٚدس أنجطٖا َػتك١ُٝ"; اب ٘ عٓ ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ضٚا١ٜ ابٓ ٚقاٍ: قاٍ  32ـ2/23عسٟ، ايهاَ

ِ  َٚــاأٓـس بــٔ سٓبــٌ: نــعٝـ، ٚقــاٍ أٜهــاڄ: "   تٗــصٜب=، إــعٟ ;"ضنــٝ٘ إتكــسٌَ َــٔ أســساڄ أعًـ

 .َاد١ ٚابٔ ٚايذلَصٟ زاٚز أبٛ ي٘ ض٣ٚ: ٚقاٍ 377 – 3/374، =ايهُاٍ

 .1/406ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 1)

ٛ قاحل باشاّ ) ٜٚكا( 2) ٛ أب ٍ باشإ ( بٔ قاحل، قاسب ايهًيب، ٚنإ َعًِ ٜعًِ ايكبٝإ، ض٣ٚ ٖٚ

عٔ أّ ٖا٤ْٞ ٚابٔ عباؽ ٚأبٞ ٖطٜط٠، ض٣ٚ عٓ٘ ايػسٟ ٚزلاى بٔ سطب ٚقُس ايهًـيب، ٜٓٛـط:   

ٚقاٍ: تطن٘ ابٔ َٗسٟ ; ايعذًٞ،  2/144; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  5/231ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقاٍ: نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت،  23ا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، مٚقاٍ: ثك١ ; ايٓػ 77ايجكات، م

ٚقاٍ: " نإ فاٖس ٢ٜٗٓ عٔ أبٞ قاحل باشإ قاسب ايهًيب "، ٚقاٍ  2/432اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ّٸ ٖا٧ْ  أٜهاڄ: "قاٍ زلعت و٢ٝ بٔ غعٝس ٜكٍٛ: مل أض أسساڄ َٔ أقشابٓا تطى أبا قاحل ٍَٛ أ

ٝ٘ ؾ٦ٝاڄ ٚمل ٜذلن٘ ؾعب١ ٫ٚ ظا٥س٠ ٫ٚ عبس اهلل بٔ عجُـإ"،  َٚا زلعت أسساڄ َٔ ايٓاؽ ٜكٍٛ ؾ

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "نإ عبس ايطٓٔ بٔ َٗسٟ تطى سسٜح أبٞ قاحل باشاّ ٚنإ ٗ 

ؾذلنـ٘ ٚمل وـسثٓا بـ٘" ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: "أبـٛ           ـ  نتابٞ عٔ ايػـسٟ عـٔ أبـٞ قـاحل    

ٓـ٘ ايهًـيب ؾًـٝؼ ْؿـ٧ ٚإشا ض٣ٚ عٓـ٘ غـرل ايهًـيب        قاحل ٍَٛ أّ ٖـا٧ْ يـٝؼ بـ٘ بـأؽ ؾـإشا ض٣ٚ ع     

ٞ قاحل َٚط٠ عٔ أبٞ قاحل  عٔ ابٔ  ٘ َٚط٠ عٔ أب ؾًٝؼ ب٘ بأؽ ٭ٕ ايهًيب وسخ ب٘ َط٠ َٔ ضأٜ

٘ ٫ٚ وتر ب٘" ; ابٔ  ٕ قاحل اؿسٜح ٜهتب سسٜج ٛ قاحل باشا عباؽ" ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: أب

ٍ أٜهاڄ: " نإ ايؿعيب ّط ب٘ ؾٝأخص بإشْ٘ ٚقاٍ: نعٝـ اؿسٜح، ٚقا 1/185سبإ، اجملطٚسٌ

ٜٚكــٍٛ: ٚوــو نٝـــ تؿػــط ايكــطإٓ ٚأْــت ٫ ؼػــٔ ايكــطا٠٤" ; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤   

ٍ   258-2/255ايطداٍ  8-4/6ٚقاٍ: "مل أعًِ أسس َٔ إتكسٌَ ضنٝ٘" ; إعٟ، تٗـصٜب ايهُـا

 ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ ا٭ضبع١.

 .258، 2/255، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ (3)
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ِ  رون  ا٨ِّخ٫ْوپ  ٫نوو  ًٍٍ حٿٌَُّ  ًىوٌ ، ىوخنت  أځ ڃوٌذل ، روخًحڅ  ح٨ّوو ، #1$هخٿوي  أرو
 رووون ًا٨ِّخ٫ْوووپ، #5$ًٓوووْخٍ، #4$ًڃنٜوووٌٍ، #3$ًُّحٿٔوووي، #2$حٿټَڀْزِوووِّ ونووو٫ ًٍٍ حٿَّوووٌُ
ّ ، ڃټّٙ ًَأَرٌُ، ٍٳْ٪ رن حٿ٬ِِّ ٫ًزي، #6$ٓخدل  ٨ًّوخٹ ، ؿلوخىس  رون  ًَڃُلَڄّوي ، ًٳوَح
َ  ٬ّ٨وض  ح٬ّويِّنِِّ  رون  ٫ڀِّ ًٷخٽ، ًكّٜٙ، كَد رن  أٍ دل0 ّٸوٌٽ ، ٓو٬ْي  رون  ٸّْو

ّ  ڃن أكيح  ٬ّ٨نخ ًڃخ، ىخنِت أځ ڃٌذل، ٛخحل أَرَخ طَٹ أَٛلخرنخ ڃن أكيح   َّٸُوٌٽ  حٿنَّوخ
 .#7$"٫ؼڄَخڅ رن حٿڀَّوِ ٫زي ًال، ُحثيس ًال، ٬ُْٗزَش ّّٔٻوُ ًدَل، َْْٗجخ  ٳْو

أرٌ حٿٴ٠پ حٿزٜوَُ ح٬ّ٬وًَٱ رخٿٔوٸخ     ، َّٛ رن ٻؼّ٘ ًٷْپ ٻنِْ حٿزخىڀِ -77
 #8$ځ#776ىو/160ص$

                                                 

ٖـ، ابٔ غـعس، ايڀبكـات،   146إزلاعٌٝ بٔ أبٞ خايس ٍَٛ ظ١ًٝ، أسس ايتابعٌ، تٛٗ غ١ٓ  (1)

6/333. 

ٖٛ أبٛ ايٓهط قُس بٔ ايػا٥ب ايهًيب نإ عإاڄ بايتؿػرل ٚا٭ْػاب، نعٝؿاڄ ٗ اؿسٜح، ( 2)

 .342-6/341ٖـ، ابٔ غعس، ايڀبكات، 146تٛٗ غ١ٓ 

ّ، ابٔ غعس، 744ٖـ /127بس ايطٓٔ ايػسٟ قاسب ايتؿػرل، تٛٗ غ١ٓ ٖٛ إزلاعٌٝ بٔ ع( 3)

 .6/318ايڀبكات، 

ٖٛ َٓكٛض بٔ عبس ايطٓٔ بٔ طًش١ َٔ بين عبس ايساض ايكطؾٞ، نإ ي٘ سذاب١ ايهعب١ ( 4)

 .6/34ٗ ١ٜ٫ٚ خايس بٔ عبس اهلل ايكػطٟ، ٚنإ قًٌٝ اؿسٜح، ابٔ غعس، ايڀبكات، 

بٔ غـ١َ٬ َـٔ بـين قـٝؼ بـٔ ثعًبـ١، نـإ ثكـ١، ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،             ٖٛ أبٛ إٓٗاٍ غٝاض( 5)

7/176. 

ٖٛ إزلاعٌٝ بٔ غامل ا٫غـسٟ َـٔ أٖـٌ ايهٛؾـ١ اْتكـٌ إٍ بػـساز قٝـٌ إٔ تبٓـ٢ ٗ خ٬ؾـ١          ( 6)

 .7/233ٖؿاّ بٔ عبس إًو، نإ ثك١ ٗ اؿسٜح، ابٔ غعس، ايڀبكات، 

 .59ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م( 7)

بٛ ايؿهٌ عط بٔ نجرل )نٓٝع ( ايبكطٟ ايباًٖٞ نإ ٜػكٞ إـا٤ ٗ عطؾـات ٚإٛانـع    ٖٛ أ (8)

إٓكڀع١ ؾعطف بايػكا٤، ض٣ٚ عٔ اؿػٔ ٚايعٖطٟ ض٣ٚ عٓ٘ غـؿٝإ ايجـٛضٟ ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس،      

; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ  4/315ٚقــاٍ: نــعٝـ; ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ وٝــ٢ بــٔ َعــٌ،  7/209ايڀبكـات،  

ٟ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، مٚ 2/128ايهبرل،  ِ بايكٛ ٚقاٍ: َذلٚى  24قاٍ: يٝؼ عٓسٖ

ٚقاٍ: " غ٦ٌ أبـٞ عـٔ عـط بـٔ نٓٝـع ايػـكا٤        2/418اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقاٍ: "ٚنٌ َا وسخ ب٘ َٚا ٜطٕٚٚ أقشاب  194 ـ1/192ؾكاٍ: نعٝـ"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

أغاْٝسٖا َٚتْٛٗا ٫ ٜتابع٘ عًٝ٘ أسس، ٖٚٛ إٍ ايهـعـ أقـطب َٓـ٘ إٍ    ايٓػذ عٓ٘ ؾعا١َ شيو 

غــرلٙ"; ٚنــإ ٖــٔ ؾشـــ خڀــ٪ٙ ٚنجــط ُٖٚــ٘ ستــ٢ اغــتشل ايــذلى" ; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ     

 ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ".    14ـ4/13ايهُاٍ ٚقاٍ" إعٟ، تٗصٜب 2/235نعؿا٤ ايطداٍ
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ڃوخ ٬ّ٨وض   0 ػنخ ٓوٴْخڅ ٷوخٽ  ، ن ٛخ٫ي ٷخال0 ػنخ ٫زيح٩ّزخٍ رن حٿ٬ال حٿٔخؿِ ًحر"
 .#1$"أنض ٻخ٨ّٺ ّخأرخ حٿٴ٠پ ٷخٽ ٿزلَ حٿٔٸخ  ٌّڃخ  ڃن أٌّد ڃِكش ٯّ٘ىخ،

 #2$"ًٍَ ٫نو ڃنخٻّ٘ ًٿْْ ىٌ ٫نيىڂ رٸٌُ يف ح٪ّيّغط0ُ ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 رّٔخځ   -78
 كوويػنخ، حىُحٿزٰووي ٯّڄووي روون أ٦ّووي كوويػنخ0 ٷووخٽ، حٿٔووخؿِ ٸّْووَ روون ُٻَّووخ"
ِ  ٫ون ، ح٪ّٔون  ٫ون ، ٷظوخىس   كيػنخ، مهخځ كيػنخ، ٫ٴخڅ َ $0 ٷوخٽ  رټوَس  أرو  ٍٓوٌٽ  ٶّو
حهلل  ٿوو  ٸوخٽ ُّ، انٔخڅ ح٪ّيّغ ىٌح ٿٸنو ًٻخڅ#، #3$ڃٔڀٌال حٿْٔٲ ّظ٬خ٣َ أڅ 
 ٷظوخىس  عكويّ  ًال، مهوخځ  ّٞوٌح  ػټڂكويّ  ڃوخ  ًحهلل0  ٷخٽ ح٪ّيّغ ڃن ٳَ٭ ٳڀڄخ، خځرّٔ ٿو

، رٔوخځ  ٪ّْوش  اذل ّويه  ٳڄوي ، أه٤وؤ  ٷي أنو ٫ڀڂ ػڂ، ونٴٔ يف ٫ٴخڅ ٳٴټَ، مهخڃخ  ٌّٞح
   .#4$..."االّ هڀٌٜه ٳڄخ، ڃخٙ ڃخ ّخٳخؿَ حٿِّٮ  ٛخكذ رل حى٫ٌح0 ًٷخٽ

 ىووو180-171رووّٙ ٓوونّٖ 0 $ص#5$ر٘ووَ روون ٫ڄووخٍس ح٫ّؼ٬ڄووِ ح٬ّټظووذ حٿټووٌيف   -79
 ځ# 796-ځ787/

 .#6$٬َّٱ ًّنټ0َ ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #1$ځ#767/ ىو150ځ 758ًىو/141رَ٘ رن ٵّّ٘ حٿٸُّ٘٘ حٿزَُٜ$ص رّٙ ٓنّٖ -80

                                                 

 .235، 2/229 ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،( 1)

 .1/419ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس (3) عٔ دابط، نُا ضٚاٙ عٔ اؿػٔ ايبكطٟ  22/13أخطد

عــٔ دــابط; ايذلَــصٟ، غــٓٔ  4/231أبــٛ زاٚز، غــٓٔ أبــٞ زاٚز 166-23/165َٓكڀعــاڄ، َػــٓس أٓــس 

٠، ٖٚـصا سـسٜح سػـٔ غطٜـب َـٔ سـسٜح       ، عٔ دابط، ٚقاٍ: ٚٗ ايباب عٔ أبٞ بهط4/464ايذلَصٟ

ــ٢         ــتسضى عًـ ــانِ، إػـ ــب ; اؿـ ــسٟ أقـ ١ُ عٓـ ـًـ ــٔ غـ ــاز بـ ــسٜح ٓـ ــاٍ: ٚسـ ١ُ، قـ ـًـ ــٔ غـ ــاز بـ ٓـ

ٜٴدطداٙ. عٔ دابط، ٚقاٍ: 4/322ايكشٝشٌ  سسٜح قشٝب ع٢ً ؾطٙ َػًِ ٚمل 

 .4/59ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ،  (4)

م بٔ سهِٝ ض٣ٚ عٓ٘ قُس ٖٛ بؿط بٔ عُاض٠  اـجعُٞ ايهٛٗ ض٣ٚ عٔ أبٞ ٚضم ٚا٭سٛ (5)

ٚقاٍ "تٳعطڇفٴ ٚتٴٓهٹط"; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤    2/80بٔ ايكًت، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقــاٍ: "يــٝؼ  2/362ٚقــاٍ: نــعٝـ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،    23ٚإذلٚنــٕٛ، م

٢ خطز عٔ ٚقاٍ: "نإ ىڀ٢ سٳتٻ 189ـ 1/188بايكٟٛ ٗ اؿسٜح"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

ِٵ ٜهٔ ٜعًِ اؿسٹٜح ٚيځا قٓاعت٘"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤  ٚٳيځ ْٵؿځطز  سس ايٹاستٹذٳاز ب٘ إڇشا ا

٘ٴ إڇٍ ا٫غتكا١َ  161ـ2/160ايطداٍ،  َٴٓهطاڄ، ٖٚٛ عٓسٟ سسٜجٴ ٚقاٍ: "ٚمل أځضٳ ٗ أځسازٜج٘ سسٜجاڄ 

ادـ١ ٗ ايتؿػـرل; ايـصٖيب،    ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َ 138-4/137أځقطب" ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .4/586تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .1/455ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 6)
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حٿٔخؿِ ٬ّ٨ض ٯّڄي رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽ ڃخ ٬ّ٨ض ٸَّْ رن ٓو٬ْي ٸّويع   "
 .#2$"٫ن رَ٘ رن ٵّّ٘ رِ٘ 

 ٵّوّ٘  رون  رَ٘ نخ0 ٷخٽ ٍُّ٪ رن ِّّي نخ0 ٷخٽ ڃٌَٓ رن ٯّڄي نخ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
حٿوونّٓ څأ ڃخڃوش أ رووِأ ٫ون  حٿوو٦َّن ٫زوي  روون حٿٸخٓوڂ  ٫ون    ال ٍر٬ووش$أ0 ٷوخٽ 
 .#4$##3$رٸيٍ دًڃټٌّ ٧َّ يڃنًڃُ خڅًڃنّ ٫خٵ ٿْيڂا ٬خذلط حهلل ّن٨َ

   #5$رّ٘٘ رن ُحًحڅ -81
 .#6$ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ 

   #7$رّ٘٘ رن ح٬ّيخؿَ حٿٰنٌُ حٿټٌيف -82

                                                                                                                   

ٖٛ بؿط بٔ ِرل ايكؿرلٟ ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ ايكاغِ بٔ عبس ايطٓٔ ض٣ٚ عٓ٘ ٓـاز بـٔ ٜعٜـس،    ( 1)

 33ٚقاٍ: َهڀطب، تطن٘ عًٞ بٔ إسٜين ; ايهعؿا٤، م 2/84ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢ ايكڀـإ: يكٝـت       2/368ٓهط اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚقاٍ: َ

ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: تطى ايٓاؽ سسٜج٘، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: بؿط  =بؿط بٔ ِرل ٚتطنت٘، ٚقا

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ، = ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح دساڄ ; ابٔ عسٟ،  1/187بٔ ِرل َذلٚى اؿسٜح " ; اب

ٗ ٌ ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ ابٔ  159-4/155; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  158- 2/155نعؿا٤ ايطداٍ،  ايهاَ

 .  3/822َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .2/155ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 2)

عــٔ قــس٣ بــٔ عذــ٬ٕ ; ايبدــاضٟ، بــط      53أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: إــطٚظٟ، ايــدل ٚايكــ١ً، م     (3)

ِ ايهبرل،  45يسٜٔ، مايٛا ٞ أَا١َ ;  ايڀدلاْٞ، إعذ ٞ أَا١َ ; ابٔ ايكٝػطاْٞ،  8/240عٔ أب عٔ أب

عــٔ أبــٞ أَاَــ١، ٚقــاٍ: بؿــط بــٔ ِــرل ايكؿــرلٟ: َــذلٚى اؿــسٜح ; ابــٔ    1/385شخــرل٠ اؿؿــاٚ، 

ٌ إتٓا١ٖٝ،  ٞ أَا١َ، ٚقاٍ: " ٖصا سسٜح ٫ ٜكب،  2/185اؾٛظٟ، ايعً قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: عٔ أب

طى ايٓاؽ سسٜح بؿط بٔ ِرل، قاٍ و٢ٝ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ: ٚقـاٍ ابـٔ سبـإ ٚايكاغـِ: ٜـطٟٚ عـٔ         ت

أقــشاب ضغــٍٛ اهلل     ٚقـــاٍ: 6/261ايهــعٝؿ١،  "; ا٭يبـــاْٞ، غًػــ١ً ا٭سازٜــح   إعهــ٬ت 

 نعٝـ دساڄ.

 .2/185; ابٔ اؾٛظٟ، ايعًٌ إتٓا١ٖٝ،  2/156ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،( 4)

(5 ) ٔ ــ ــرل بـ ــإ،      بؿـ ــٔ سبـ ــط: ابـ ــطٜٕٛ، ٜٓٛـ ــٕٛ ٚايبكـ ــ٘ ايهٛؾٝـ ــ١، ض٣ٚ عٓـ ــٌ ايهٛؾـ ــٔ أٖـ ظاشإ َـ

نعؿا٤ = =ٚقاٍ: "قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ بؿ٤ٞ" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ 1/192اجملطٚسٌ

ٚقاٍ: "ٚبؿرل بٔ ظاشإ ٖصا أسازٜج٘ يٝؼ عًٝ٘ ْـٛض، ٖٚـٛ غـرل ثكـ١ نـعٝـ،       2/180ايطداٍ، 

ٝٸٔ  ايهـعـ، ٚأسازٜجـ٘ عاَتٗـا عـٔ ايهـعؿا٤" ; ايـصٖيب،       ٚوسخ عٔ نعؿا٤ ْاع١، ٖٚٛ ب

 شنط أقٛاٍ أٌٖ اؾطح ؾٝ٘.   1/328َٝعإ ا٫عتساٍ، 

 .2/37ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 6)

بؿرل بٔ إٗادط ايػٟٓٛ ايهٛٗ، نإ ٜٓعٍ ٗ غ٢ٓ ٚيٝؼ ٍَٛ شلِ، ضأ٣ أْؼ بٔ َايو، ض٣ٚ  (7)

ٟ ض٣ٚ عٓ٘ ٔ ايبكط عبس اهلل بٔ إباضى ٚغؿٝإ ايجٛضٟ ، ٜٓٛط: ابٔ  عٔ عبس اهلل بٔ بطٜس٠ ٚاؿػ
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 .#1$ڃنټَ ح٪ّيّغ ٫نيه"0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
83-   ِ أرووٌ ٸّڄووي حٿټال٫ووِ  ، رٸْووش روون حٿٌٿْووي روون ٛووخثي روون ٻ٬ووذ ح٪ّڄٜوو

 #2$ځ#812ىو/197$ص
خؿِ ػنخ أرٌ ْٗزش رن أرِ رټَ رن أرِ ٗوْزش ػنوخ ٓوڀْڄخڅ رون ٫زْوي حهلل      حٿٔ"

كويػّٗ ٯّڄوي   ، كيػّٗ ٫زي حٿ٬ِِّ، ػنخ رٸْش ٫ن ٫زي حهلل ڃٌذل ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ
ٷخٽ ٍٓوٌٽ حهلل 0 رن ّّٓ٘ن ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ  0$   أًٽ حٿٌٷوض ٍٟوٌحڅ

 .#4$##3$حهلل ًآهَ حٿٌٷض ٫ٴٌ حهلل

                                                                                                                   

ٚقـــاٍ: ىـــايـ ٗ بعـــض سسٜجـــ٘ ;  2/101; ايبدـــاضٟ، ايتـــاضٜذ ايهـــبرل،  6/343غـــعس، ايڀبكـــات، 

ٔ سبإ، ايجكات،  1/249ايعذًٞ، ايجكات،  ٞ ثك١ ; اب ٚقاٍ: ىڀ٤ٞ نجرلاڄ ; إعٟ،  6/98ٚقاٍ: تابع

٘ ؾإشا ٚقاٍ: " قاٍ أٓ 177-4/176تٗصٜب إاٍ،  س بٔ سٓبٌ: " َٓهط اؿسٜح، قس اعتدلت أسازٜج

ٖٛ ه٧ بايعذـب "ٚقـاٍ ايٓػـا٥ٞ: يـٝؼ بـ٘ بـأؽ، ٚقـاٍ ابـٔ عـسٟ: " ض٣ٚ َـا٫ ٜتـابع عًٝـ٘، ٖٚـٛ              

ٜهتب سسٜج٘، ٚإ نإ ؾٝ٘ بعض ايهعـ"، ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ غ٣ٛ ايبداضٟ ; ابٔ = =ٖٔ

  469-1/468سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 

 .469/ 1تٗصٜب ايتٗصٜب، ابٔ سذط، ( 1)

ــاز ا٫شلــاْٞ            (2) ــٔ ظٜ ــع اؿُكــٞ، زلــع قُــس ب ــس بــٔ قــا٥س بــٔ نعــب بــٔ سطٜ ــٔ ايٛيٝ بكٝــ١ ب

 7/326ٚا٫ٚظاعٞ، ض٣ٚ عٓ٘ ؾعب١ ٚعبس اهلل بٔ إباضى ، ٜٓٛط عٓ٘: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات ايهـدل٣،     

ـ ايطٚا١ٜ عٔ غرل ايجكات"; ٕ نعٝ ٔ ايجكات. ٚنا ٘ ع ٕ ثك١ ٗ ضٚاٜت ايبداضٟ، ايتاضٜذ  ٚقاٍ: "نا

ٚقاٍ: "ثك١ َا ض٣ٚ عٔ إعطٚؾٌ، َٚـا ض٣ٚ عـٔ اجملٗـٛيٌ     83; ايعذًٞ، ايجكات، م 2/150ايهبرل

ٚقاٍ: قاٍ ابٔ عٝٝٓـ١: "٫ تػـُعٛا    436-2/434ؾًٝؼ بؿ٤ٞ"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٕ ٗ ثٛاب ٚغرلٙ" ; ابٔ سبإ ٕ ٗ غٴ١ٓ ٚأزلعٛا َٓ٘ َا نا -1/200، اجملطٚسٌَٔ بك١ٝ َا نا

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بـٔ سٓبـٌ: "تُٖٛـت إٔ بكٝـ١ ٫ وـسخ إٓـانرل إ٫ عـٔ اجملاٖٝـٌ ؾـإشا ٖـٛ            202

وح إٓانرل عٔ إؿاٖرل ؾعًُت َٔ أٜٔ أت٢ "، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ سامت: ضأٜتـ٘ ثكـ١ َأَْٛـاڄ ٚيهٓـ٘     

ــاضٜذ بػـــساز،   ــاڄ; اـڀٝـــب ايبػـــسازٟ، تـ ــ 130ــــ7/126نـــإ َسيػـ ــل، ; ابـــٔ عػـــانط، تـ اضٜذ زَؿـ

ٚقاٍ: " اغتؿٗس ب٘ ايبداضٟ ٗ ايكشٝب،  200-4/192; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  10/328-354

٘ٴ َػًِ ؾٹٞ إتابعات، ٚاستر ب٘ ايباقٕٛ".   ٚض٣ٚ ي٘ ٗ ا٭زب، ٚض٣ٚ يځ

ٚقـاٍ: " ٖٚـصا بٗـصا     271-2/270أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدـاٍ،   (3)

طٜٚ٘ غرل بك١ٝ ٖٚٛ َٔ ا٭سازٜح ايـيت وـسخ بٗـا بكٝـ١ عـٔ اجملٗـٛيٌ ٭ٕ عبـس اهلل        اٱغٓاز ٫ ٜ

ٛ سامت ايطاظٟ:  ٍ أب ٕ " ٚقا ٟ شنطا ٗ ٖصا اٱغٓاز ٫ ٜعطؾا ٕ ٚعبس ايععٜع ايص ٕ بٔ عؿا ٍ عجُا َٛ

" غأيت أبا َػٗط عٔ سسٜح يبك١ٝ ؾكاٍ: اسصض أسازٜح بكٝـ١ ٚنـٔ َٓٗـا عًـ٢ تكٝـ١ ؾإْٗـا غـرل        

ٌ ا٭عُاٍ، م ْك١ٝ " ;   ٔ ؾاٌٖ، ايذلغٝب ٗ ؾها٥ ;  1/468; ايساضقڀين، غٓٔ ايساضقڀين،  22اب

ٚقاٍ: غ٦ٌ أٓس بٔ سٓبـٌ عـٔ    1/243; ايعًٜعٞ، ْكب ايطا١ٜ،  1/640ايبٝٗكٞ، ايػٓٔ ايهدل٣، 

 ٚقاٍ: نعٝـ. 312ٖصا اؿسٜح ؾكاٍ: يٝؼ بجابت ; ا٭يباْٞ، نعٝـ اؾاَع ايكػرل، م

 .271-2/270ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ابٔ عسٟ، ايهاَ( 4)
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 .#1$ٳْو حهظالٱ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
   #2$رټخٍ رن ٫زي حٿ٬ِِّ رن أرِ رټَس -84
َ ، حٿٔخؿِ" ػنوخ رټوخٍ رون ٫زوي حٿ٬ِّوِ      ، ػنوخ أروٌ ٫خٛوڂ   ، ػنخ ٯّڄي رن ح٬ّؼنو

٫وون أرْووو ٫وون أرووِ رټووَس أڅ ٍٓووٌٽ حهلل         ٌَّٔووَه هووَّ  ٻووخڅ اًح أطووخه أڃوو 
   .#4# $3$"ٓخؿيح 
 ىووو170-161رټووَ روون حألٓووٌى أرووٌ ٫زْوويس حٿنووخؿِ حٿزٜووَُ$ص رووّٙ ٓوونّٖ    -85

  #5$ځ777-786#/

                                                 

 .1/478ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

(2)    ٘ ُٸتـ٘، زلـع َٓـ  =بهاض بٔ عبس ايععٜع بٔ أبٞ بهط٠ ايجكؿٞ، ٜه٢ٓ أبا بهط٠، ض٣ٚ عٔ أبٝ٘ ٚع

; َػـًِ، ايهٓـ٢ ٚا٭زلـا٤،     2/122َٛغـ٢ بـٔ إزلاعٝـٌ، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،        =

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: قاحل، ثِ أناف  2/408طح ٚايتعسٌٜ، ; ابٔ أبٞ سامت، اؾ 1/152

ٚقاٍ: "ٚيبهاض  219-2/218قٛي٘: يٝؼ سسٜج٘ بؿ٤ٞ ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٖصا غرل َا شنطت َٔ اؿـسٜح ٚقـس سـسخ عٓـ٘ َـٔ ايجكـات ْاعـ١ َـٔ ايبكـطٌٜ نـأبٞ           

ا٤ ايـصٜٔ ٜهتـب سـسٜجِٗ" ; إـعٟ،     عاقِ ٚغرلٙ ٚأضدٛ أْ٘ ٫ بأؽ ب٘ ٖٚٛ َٔ ١ًْ ايهـعؿ 

ٚقاٍ: اغتؿٗس ب٘ ايبداضٟ ٗ ايؿً َٔ قشٝش٘ ٚض٣ٚ ي٘ ٗ  202-4/201تٗصٜب ايهُاٍ، 

ٚقاٍ: شنطٙ  1/341ا٭زب إؿطز، ٚأبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 

 ٚقاٍ: سسٜج٘ ْهط٠.  251ايعكًٝٞ ٗ ايهعؿا٤ ; زٜٛإ ايهعؿا٤، م

ٚقـاٍ احملكـل ؾـعٝب ا٭ضْـ٪ٚٙ:      2/402أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َاد١، ( 3)

; اؿانِ، إػتسضى ع٢ً ايكـشٝشٌ،   2/279سػٔ يػرلٙ ; ايساضقڀين، غٓٔ ايساضقڀين، 

ٚقاٍ: ٖصا سـسٜح قـشٝب ٚمل ىطدـاٙ، ٚبهـاض بـٔ عبـس ايععٜـع قـسٚم عٓـس ا٭٥ُـ١،            1/411

;  ا٭يبــاْٞ، إضٚا٤  1/311طٖــا ; ايبٝٗكــٞ، ايػــٓٔ ايكــػرل، ٚشلــصا اؿــسٜح ؾــٛاٖس ٜهجــط شن

 ٚقاٍ: بهاض بٔ عبس ايععٜع نعٝـ، أَا اؿسٜح ؾً٘ ؾاٖس. 2/227ايػًٌٝ، 

 .219، 2/218ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 4)

بهط بٔ ا٭غٛز ايٓادٞ ايبكطٟ، ٜه٢ٓ أبا عبٝس٠، زلع اؿػٔ ايبكطٟ ٚابٔ غرلٜٔ، زلع َٓ٘ ( 5)

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ نـجرل: ٖـٛ نـصاب ;     2/87ضٟ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، ٚنٝع ٚايجٛ

ٚقاٍ: نعٝـ، ٚقاٍ َـط٠:   24; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 1/589َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: نعٝـ، قاٍ: ٚقاٍ  2/382يٝؼ بجك١ ; ابٔ أب

ٚقـاٍ: " ٚنـإ أبـٛ     1/196ٛ عبٝس٠ ايٓادٞ يٝؼ ب٘ بأؽ ; ابٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،   و٢ٝ أٜهاڄ: أب

ٟ شنطت ٖٔ غًب عًٝ٘ ايتكؿـ ست٢ غؿٌ عٔ تعاٖس  ٛ َٔ اؾٓؼ ايص عبٝس٠ ضد٬ڄ قاؿاڄ ٖٚ

 195ــ 2/194اؿسٜح ؾكاض ايػايب ع٢ً سسٜج٘ إعه٬ت"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

َعطٚف َٛاعٜ اؿػٔ ٖٚٛ قًٌٝ إػٓس َكـساض َـا ٜطٜٚـ٘ َـٔ إػـٓس ٫      ٚقاٍ: "ٚأبٛ عبٝس٠ ٖصا 

 .4/316ٜٴتابع عًٝ٘، َٚا أض٣ ٗ سسٜج٘ َٔ إٓهط َا ٜػتشل ب٘ ايهصب"; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 
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ٷخٽ حٿٔخؿِ ٬ّ٨ض ٯّڄي رون ڃٌٓوَ ح٪َّٗوِ ٸّويع ٫ون ٫زوي حهلل رون        "
 .#1$"رټَ حٿٔيڄِ ٫ن أرِ ٫زْيس حٿنخؿِ ٫ن ح٪ّٔن ح٨٫ٌّ٬ش ر٤ٌ٭ّخ

 .#2$رټَ رن حألٌٓى ٻٌحد"0 ٸَّْ رن ٻؼّ٘ حٿ٬نُّّ ٷخٽ0 "حٿٔخؿِ
 #3$ځ#869ىو /256أرٌ ٫ڄًَ حٿٸِْٔ$ٻخڅ كْخ  ، رټَ رن رټخٍ -86
 .#4$"٬ٟٴو ر٠٬يڂ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 #5$ځ#786ىو /170رټَ رن هنْْ حٿټٌيف$ص يف كيًى  -87
ڃووخ ٬ّ٨ووض ٸّْووَ روون ٓوو٬ْي   0 حٿٔووخؿِ ٬ّ٨ووض ٯّڄووي روون ح٬ّؼنووَ ّٸووٌٽ  "

 .#6$"ٸّيع ٫ن رټَ رن هنْْ
رټَ رن حٿ٘وًَى ًىوٌ رټوَ رون ٫زوي حهلل رون حٿ٘وًَى حٿٜون٬خنِ $ص روّٙ           -88

                                                 

 .195، 2/194ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 1)

 .62ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م( 2)

ايكٝػٞ، ٜه٢ٓ أبا عُطٚ، زلع ؾعب١ ٚايٛيٝس بٔ ْٝع ٚقٝؼ بٔ غًِٝ ، ٜٓٛط:  بهط بٔ بهاض( 3)

يٝؼ بجك١ ;  ٚقاٍ: 25; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 2/88ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ابٔ  383-2/382ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقاٍ: "  2/201: ضَا أخڀأ ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ٚقاٍ 8/146سبإ، ايجكات، 

ٚيبهط بٔ بهاض أسازٜح سػإ غطا٥ب قاؿ١، ٖٚٛ ٖٔ ٜهتـب سسٜجـ٘، ٚيـ٘ غـرل َـا شنـطت       

ٚقاٍ: " مل ٜكـع يـ٘ ؾـ٤ٞ ٗ     8/233ٚيٝؼ سسٜج٘ بإٓهط دساڄ"; ايصٖيب، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬، 

 سٝح شنط أقٛاٍ عًُا٤ اؾطح ؾٝ٘.   480ـ1/479، ايهتب ايػت١"; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب

 .2/48ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 4)

ِٝ ، ض٣ٚ عٓـ٘              ( 5) بهط بٔ خٓٝؼ ايهـٛٗ، ْـعٍ بػـساز، ٚسـسخ عـٔ نـطاض بـٔ عُـطٚ ٚيٝـح بـٔ أبـٞ غًـ

ٚقـاٍ: نـٛٗ    1/250َعطٚف ايهطخٞ ايعابس ٚقاحل بٔ بٝإ ا٫ْباضٟ ، ٜٓٛط: ايعذًـٞ، ايجكـات،   

ٚقـاٍ: نــعٝـ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعــسٌٜ،       24ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ، م  ثكـ١; ايٓػـا٥  

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ٫ ؾ٤ٞ نعٝـ، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٚغ٦ٌ عٔ بهـط بـٔ خٓـٝؼ     2/384

ٛ َذلٚى اؿسٜح، قاٍ: ٫ ٜبًؼ  ٟ ٗ اؿسٜح، قًت: ٖ ٛ بكٛ ٕ ضد٬ڄ قاؿاڄ غطاڄ ٚيٝؼ ٖ ؾكاٍ: نا

ٔ سبإ ٚقاٍ: "ٜطٟٚ عٔ ايبكطٌٜ ٚايهٛؾٌٝ أؾٝا٤ َٛنٛع١  1/195، اجملطٚسٌ، ب٘ ايذلى "; اب

ٍ ايكًب أْ٘ إتعُس شلا "; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: " ٚيبهط بٔ  2/191ٜػبل إ

ٜٴشـسخ       ٜٶهتـب سسٜجـ٘، ٖٚـٛ  خٓٝؼ َٔ ايطٚا١ٜ غرل َا شنطت أخباض َٔ ايطقام ٚغرلٙ، ٖٚٛ ٖـٔ 

ٜٴؿٸـب٘ عًـِٝٗ   بأسازٜح َٓانرل عٔ  قّٛ ٫ بأؽ بِٗ، ٖٚٛ ٗ ْؿػ٘ ضدٌ قاحل إ٫چ إٔ ايكاؿٌ 

اؿــسٜح، ٚضَــا ســسثٛا بــايتِٖٛ ٚسسٜجــ٘ ٗ ًْــ١ ســسٜح ايهــعؿا٤ ٚيــٝؼ ٖــٛ ٖــٔ وــتر           

ٚقاٍ بعس  211ـ4/210; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  93ـ7/91عسٜج٘"; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 

ٍ عًُا٤ اؾطح ب٘ ٕ شنط أقٛا ٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، أ ٔ َاد١; اب ٟ ٚاب ٘ ايذلَص  . 1/482: ض٣ٚ ي

 .2/191ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 6)
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 #1$ځ#815-ځ806ىو /200-191ٓنّٖ 
 .#2$"٬ْٟٲ0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

ىوو  150-141$ص رّٙ ٓونّٖ   أرٌ ا٨ّخ٫ْپ حٿټٌيف، رټّ٘ رن ٫خڃَ حٿزـڀِ -89
 #3$ځ#767-ځ758/

 .#4$٬ْٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
رټووّ٘ روون ٫زووي حهلل حٿ٤ووخثِ حٿټووٌيف حٿ٤ٌّووپ ح٬ّ٬ووًَٱ رخٿ٠وووڂ  $ص رووّٙ    -90
 #5$ځ#747-ځ738ىو/130-121ٓنّٖ 
 .#6$"رټّ٘ حٿ٤ٌّپ ٿْْ رخٿٸ0ٌُ ٷخٽ حٿٔخؿِ ٫ن حرن ڃ٬ّٙ"
    #7$ّْٞش ڃٌالس حٿٸخٓڂ -91

                                                 

ٖٛ بهط بٔ عبس اهلل بٔ ايؿطٚز ايكٓعاْٞ، ض٣ٚ عٔ َعُط ٚايجٛضٟ، ض٣ٚ عٓ٘ إغشام بٔ إبطاِٖٝ  (1)

ـ ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ و٢ٝ بٔ َعٌ،  قٓعاْٞ ٚيٝؼ  بٔ ايؿطٚز ٚقاٍ: " بهط 3/72بٔ ايهٝ

ٚقاٍ: " زلعت أبٞ ٜكٍٛ ٖٛ: نعٝـ اؿـسٜح";   2/388بؿ٤ٞ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٌ  1/196ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،   =ٚقاٍ: " نإ ٜكًب ا٭غاْٝس ٜٚطؾع إطاغٌٝ"; ابٔ عسٟ، ايهاَـ

هط غرل َا شنطت َٔ ٚقاٍ: قاٍ ايٓػا٥ٞ: نعٝـ، ٚقاٍ: ٚيب 193- 2/192ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، =

;  1/346ايطٚاٜات ٖا ٫ ٜتابع٘ ايجكات عًٝ٘ ٚنًٗا غرل قؿٛٚـ١"; ايـصٖيب، َٝـعإ ا٫عتـساٍ،     

 .4/1087تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 2/53ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (2)

ٖٛ بهرل بٔ عاَط ايبذًٞ ايهٛٗ، ٜه٢ٓ أبا إزلاعٌٝ، زلع أبا ظضع١ ٚايؿعيب، زلع َٓ٘ ٚنٝع،  (3)

قاٍ: " ٚنإ ثك١  إٕ ؾا٤ اهلل " ; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ وٝـ٢ بـٔ       6/343ٔ غعس، ايڀبكات، ٜٓٛط: اب

; ايعذًٞ، ايجكات،  2/115ٚقاٍ: و٢ٝ بٔ عاَط نعٝـ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  2/334َعٌ، 

ٚقـاٍ: نـعٝـ; ابـٔ أبـٞ      24ٚقاٍ: نٛٗ ٫ بأؽ ب٘ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ، م  86م

ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ: نـٛٗ يـٝؼ بكـٟٛ اؿـسٜح ; ابـٔ            2/405طح ٚايتعـسٌٜ،  سامت، اؾ

ٚقاٍ: " ٚبهرل بٔ عاَط ٖصا يٝؼ بهجرل ايطٚا١ٜ ٚضٚاٜاتـ٘   2/203عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

 241-4/240ٚمل أدس ي٘ َتٓاڄ َٓهطاڄ ٖٚٛ ٖـٔ ٜهتـب سسٜجـ٘ " ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،         ق١ًًٝ،

 .3/823شنط أقٛاٍ عًُا٤ اؾطح: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ٚقاٍ بعس إٔ 

 .1/491ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

ٖٛ بهرل بٔ عبس اهلل ايڀا٥ٞ ايهٛٗ، ض٣ٚ عٔ غعٝس بٔ دبرل ٚفاٖس  ض٣ٚ عٓ٘ إزلاعٌٝ  (5)

;  2/404ٚايتعسٌٜ،  ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح 2/113بٔ زلٝع، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

; إـــعٟ، تٗـــصٜب ايهُـــاٍ،  154اـڀٝـــب ايبػـــسازٟ، غاٜـــ١ إًـــتُؼ ٗ إٜهـــاح إًتـــبؼ، م

ٚقاٍ: "ض٣ٚ ي٘ َػـًِ، ٚابـٔ َادـ١ سـسٜجاڄ ٚاسـساڄ َـٔ ضٚاٜـ١ ؾـعب١" ; ايـصٖيب،           4/246-247

 .3/379تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .1/493ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (6)

ّٸ إ (7) ٌ عا٥ؿ١، ض٣ٚ عٓٗا أځبٴٛ عكٌٝ و٢ٝ بٔ إتٛنٌ ٜٚٓػب إيٝٗا، قاٍ اَطأ٠ تطٟٚ عٔ أ َٓ٪
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حٿٔخؿِ ػنوخ أروٌ حٿَرْو٪ حٿِىَحنوِ ػنوخ أروٌ ٫ٸْوپ ٸّْوَ رون ح٬ّظٌٻوپ كويػظّٗ            "
ٓوؤٿض ٍٓوٌٽ حهلل  0 ٬ّ٨وض ٫خث٘وش طٸوٌٽ   0 ّْٞش ڃوٌالس حٿٸخٓوڂ ٷخٿوض       ٫ون

ًٓوؤٿظو  ، يف ح٩ّنش ّخ ٫خث٘وش 0 ٷخٽ، أًالى ح٬ّٔڀڄّٙ أّن ىڂ ٌّځ حٿٸْخڃش ّخ ٌٍٓٽ حهلل
، يف حٿنوخٍ ّوخ ٫خث٘وش   0 ٷوخٽ ، أّون ىوڂ ّوٌځ حٿٸْخڃوش ّوخ ٍٓوٌٽ حهلل      ٫ن أًالى ح٬ّ٘وَٻّٙ  

ٺ أ٫ڀوڂ ّٝوخ   ٷوخٽ ٍرّو  ، دل ّويٍٻٌح حأل٫ڄوخٽ ًدل ّٟوَ ٫ڀوْيڂ حألٷوالځ     0 ٳٸڀض ٮّْزش ٿوو 
 .#2$"#1$ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ ٗجض أل٬ّ٨ظٺ ط٠خٯْيڂ يف حٿنخٍ، ٻخنٌح ٫خڃڀّٙ

ْ ، طڀْي رن ٓڀْڄخڅ حپّخٍرِ -92 حأل٫وَؽ حٿټوٌيف    أرٌ ٓڀْڄخڅ ًّٸخٽ أرٌ اىٍّو
   .#3$ځ#815-ځ806ىو/200-191$ص رّٙ ٓنّٖ 

 .#4$ٻٌحد"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
                                                                                                                   

ّٸ إــ٪ٌَٓ بٗٝــ١، ٚقــس خــطز عٓٗــا أځبٴــٛ زاٚز               قــاٍ أځبٴــٛ عكٝــٌ: قايــت بٗٝــ١: زلــتين عا٥ؿــ١ أ

ٓٸؿ٘، ٜٓٛط: ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚيب١ٝٗ "ٚقاٍ:  2/259ايػذػتاْٞ ٗ َك

ٜطٚ عٔ ب١ٝٗ غرل أبٞ عكٌٝ و٢ٝ بٔ إتٛنٌ، ٚيٝؼ  ٖصٙ عٔ عا٥ؿ١ غرل ٖصا اؿسٜح، ٚمل

ابٔ عبس  أسازٜج٘ بايهجرل٠ ٚإِا ٜطٟٚ َكساض ٔػ١ أٚ غت١ أٚ غبع١ ٚأسازٜج٘ يٝػت َٓهط٠";

ٚقاٍ: ٖٞ ٫َٛ أبٞ بهط; ابٔ سذط،  35/139; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ  4/1797ايدل، ا٫غتٝعاب، 

 جايج١.ٚقاٍ: ٫ تعطف َٔ اي 744تكطٜب ايتٗصٜب، م

; ابــٔ اؾعــس،  3/153أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: أبــٛ زاٚز ايڀٝايػــٞ، َػــٓس أبــٞ زاٚز ايڀٝايػــٞ،    (1)

; ا٭يباْٞ، غًػ١ً  351-350كتكطاڄ ; ايبٝٗكٞ، ايكها٤ ٚايكسض، م 436َػٓس ابٔ اؾعس، م

٫ تعـطف،   -بايتكـػرل   -ٚقاٍ: "ٖٚـصا إغـٓاز نـعٝـ دـساڄ، بٗٝـ١       8/367ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، 

ٛ سصٜؿ١، أْٝؼ ايػاضٟ، ٚو ٚقاٍ: "ٖٚٛ سسٜح  ٢ٝ5/3718 بٔ إتٛنٌ، َتؿل ع٢ً تهعٝؿ٘" ; أب

ٗٳ١ٝ ٖٚٛ َذلٚى". ٕٸ ٗ إغٓازٙ أبا عكٌٝ ٍَٛ بٴ  نعٝـ دساڄ ٭

 .2/259ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،  (2)

بٞ اؿذاف زاٚز ٖٛ تًٝس بٔ غًُٝإ ا٭عطز احملاضبٞ ايهٛٗ، ٜه٢ٓ أبا غًُٝإ، سسخ عٔ أ( 3)

ٚعبس إًو بٔ عُرل ض٣ٚ عٓ٘ ٖؿِٝ بٔ أبٞ غاغإ ٚأٓـس بـٔ سٓبـٌ،  قـسّ بػـساز ٚسـسخ       

ٚقـاٍ: تًٝـس بـٔ غـًُٝإ يـٝؼ بؿـ٤ٞ ;        3/285بٗا، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ و٢ٝ بٔ َعـٌ،  

ٚقاٍ: " تهًـِ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ ٗ تًٝـس، ٚضَـاٙ " ; ايعذًـٞ،         2/158ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ:  26ٚقاٍ: ٫ بأؽ ب٘، نإ ٜسيؼ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 88جكات، ماي

شنط قٍٛ ابٔ َعٌ ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ  2/477نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

نــإ ٜهــصب، ٚقــاٍ = =ٚقــاٍ: نــإ أٓــس بــٔ سٓبــٌ ٜكــٍٛ: 287-3/284نــعؿا٤ ايطدــاٍ، 

شنطت َٔ اؿسٹٜح ٚبٌ عًـ٢ ضٚاٜتـ٘ أْـ٘ نـعٝـ " ; أبـٛ ْعـِٝ،       أٜهاڄ: " ٚيتًٝس ٖصا غرل َا 

٘ بإٛنٛعات ْػب إٍ ايهصب ٚايٛنع ٫ ؾ٤ٞ " ; اـڀٝب  68ايهعؿا٤، م ٚقاٍ: " ضٟٚ عٓ

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ  323ـ4/320;  إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 147ـ7/144ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز

 .4/1088سػٔ غطٜب; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  عًُا٤ اؾطح ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ سسٜح

 .1/510ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 4)
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   #1$أرٌ ُىّ٘ حٿزَُٜ، ػخرض رن ُىّ٘ -93
 .#2$ڃنټَ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ

94-   ُ ىووو 150-141أرووٌ حٿٔووَُ حٿټووٌيف$ص رووّٙ ٓوونّٖ   ، ػخرووض روون ِّّووي حألًى
 #3$ځ#767-ځ758/

 .#4$"ٷخٽ حٿٔخؿِ ٫ن أ٦ّي ٿْْ رِ٘ "
٤ّخڃش رن ٫زي حهلل رن أنْ رن ڃخٿٺ حألنٜخٍُ حٿزٜوَُ $ٻوخڅ كْوخ  ٓونش      -95

   #5$ځ#728ىو /110
ػنخ ٯّڄي رون ٫زوي   0 رن ح٬ّؼنَ ًارَحىْڂ رن ٯّڄي حٿظْڄِ ٷخالححٿٔخؿِ ػنخ "

ٻووخڅ ٷووْْ روون ٓوو٬ي ڃوون   0حهلل حألنٜووخٍُ كوويػّٗ أرووِ ٫وون ٤ّخڃووش ٫وون أنووْ ٷووخٽ   

                                                 

ٖٛ ثابت بٔ ظٖرل ايبكـطٟ، ٜهٓـ٢ أبـا ظٖـرل، ض٣ٚ عـٔ ْـاؾع ض٣ٚ عٓـ٘ َٛغـ٢ بـٔ إزلاعٝـٌ،           ( 1)

ٚقــاٍ: يــٝؼ بجكــ١ ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح   27ٜٓٛــط: ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ ، م

زلعت أبٞ ٜكٍٛ: "ٖٛ َٓهط اؿسٜح نعٝـ اؿسٜح ٫ ٜؿتػٌ ب٘"; ٚقاٍ:  2/452ٚايتعسٌٜ، 

ٜٴتٳابع ع٢ً سٳسٹٜج٘ نإ ىڀـ٤٢   1/206ابٔ سبإ اجملطٚسٌ ٚقاٍ:"عسازٙ ؾٹٞ ايبكطڇٌٜ يځا 

 =سٳتٻـ٢ خـطز عـٔ ًْځـ١ َـٔ وڃـتٳر بٗـِ إڇشٳا اْؿـطزٚا";ابٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،            

ايـ ايجكات ؾٹٞ أغاْٝسٖا َٚتْٛٗا"  ; ابٔ ضظٜل، َٔ ٚقاٍ: "ٚنٌ أسازٜج٘ ؽ 2/295-298=

 ٚقاٍ: قاٍ ايساضقڀين: نعٝـ.  1/37تهًِ ؾٝ٘ ايساضقڀين، 

  2/76ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 2)

ٖٛ ثابت بٔ ٜعٜس ا٫ٚزٟ ايهٛٗ ٜه٢ٓ أبا ايػطٟ، زلـع عُـطٚ بـٔ َُٝـٕٛ ض٣ٚ عٓـ٘ وٝـ٢       ( 3)

ٚقاٍ: يٝؼ بصاى ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ  3/298ٌ، ايكڀإ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ و٢ٝ بٔ َع

ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ أبٞ  27; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 173-2/172ايهبرل، 

ٟ يٝؼ بايك٣ٛ" ; ابٔ  2/459سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: ثابت أبٛ ايػط

ابت ٖـصا يـٝؼٳ يـ٘ َـٔ ايطٚاٜـ١ إ٫      ٚقاٍ: "ٚث 292-2/291عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٜٳشٵٝـ٢ ايكڀـإ ؾـ٦ٝاڄ َـٔ إكڀـٛع" ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،           ْٻُا ض٣ٚ عٓـ٘  ايؿ٤ٞ ايٝػرل، ٚإڇ

 . 3/827سٝح شنط أقٛاٍ عًُا٤ اؾطح ؾٝ٘ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  4/385

 .2/18ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 4)

ٖـ ٚععٍ عٓٗا 106ايو ا٭ْكاضٟ، تٍٛ قها٤ ايبكط٠ غ١ٓ ٖٛ مثا١َ بٔ عبس اهلل بٔ أْؼ بٔ َ (5)

١ُ،             110غ١ٓ  ٖـ ٗ خ٬ؾ١ ٖؿاّ بـٔ عبـس إًـو، زلـع أْـؼ بـٔ َايـو، زلـع َٓـ٘ ٓـاز بـٔ غًـ

;  2/177ٚقاٍ: نإ قًٌٝ اؿسٜح ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  7/178ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

; ابـٔ أبـٞ سـامت،     22-2/20ٝـع، أخبـاض ايكهـا٠،    ٚقاٍ: تابعٞ ثك١  ; ٚن 91ايعذًٞ، ايجكات، م

; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ     4/96ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ ثكـ١ ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،         2/466اؾطح ٚايتعـسٌٜ،  

ٚقاٍ: "" ٚيجُا١َ عٔ أْؼ أسازٜح ٚأضدٛ أْ٘ ٫ بأؽ ب٘، ٚأسازٜج٘ قطٜب  2/322نعؿا٤ ايطداٍ، 

٘ عٔ أْؼ عٓسٟ"  ٚقاٍ: ض٣ٚ  408-4/405; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، َٔ غرلٙ، ٖٚٛ قاحل ؾُٝا ٜطٜٚ

 ٚقاٍ: نإ َٔ ايعًُا٤ ايكازقٌ.  5/205ي٘ ْاع١ ; ايصٖيب، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬، 
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حٿنّٓ  ّ٘1$"ّٝنِٽ ٛخكذ حٿ٣َ٘ش ڃن حألڃ#.   
 ػٌَّ رن أرِ ٳخهظش ٬ْٓي رن ؿيڄخڅ ًّٸوخٽ رون ٫الٷوش حٿٸَٗوِ حٿټوٌيف      -96

  #2$ځ#744ىو /127$ص ڃٌذل ؿ٬يس رن ىزّ٘س ّټنَ أرخ ح٩ّيڂ
٦ّوي رون   أػنوخ   رلّاُٻَّخ حٿٔخؿِ ػنخ أ٦ّي رن ٯّڄي رن رټَ ٳْڄخ ٻظوذ  "

 .#3$"دل ّټن ڃٔظٸْڂ حٿڀٔخڅ0 ًٻَ أٌّد ػٌَّ ٳٸخٽ0 ارَحىْڂ ػنخ ٦ّخى ٷخٽ
ڃووخ ٬ّ٨ووض ٸّْووَ ًال ٫زووي حٿوو٦َّن   0 ٬ّ٨ووض روون ح٬ّؼنووَ ّٸووٌٽ 0 ؿِحٿٔووخ"

 .#4$"ٸّيػخڅ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ػٌَّ رِ٘ 
ٻوخڅ   أڅ ٫ڀْوخ  0 حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ أرٌ أ٦ّي ػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ػوٌَّ ٫ون أرْوو   "

 .#5$"ٌّطَ ٫ڀَ ٍحكڀظو
حٿٔخؿِ ػنوخ ٫زوي ح٩ّزوخٍ رون حٿ٬وال  ػنوخ ٓوٴْخڅ ػنوخ ٫ڄوًَ رون ىّنوخٍ كويػّٗ             "

 .#6$"ٌّٜځ حجملخًٍ ٬ّّٗ ح٬ّ٬ظټٲ0 رن ٫زخّحٷخٽ 0 ٷش ٷخٽ٬ْٓي رن ٫ال
 .#7$"ٷخٽ حٿٔخؿِ ٬ًْٓي رن ٫الٷش ىٌ أرٌ ػٌَّ"
ح٪ّٔن رن ٓٴْخڅ ًحٿٔخؿِ ًٯّ٘مهخ ٷوخٿٌح ػنوخ ح٪ّٔون رون ٷ٫ِوش ػنوخ ٓوٴْخڅ رون         "

كزْذ ٫ن ٬ٗزش ٫ون ػوٌَّ ٫ون أرْوو ٫ون أروِ حٿ٤ٴْوپ رون أروِ ٫ون أرْوو ٫ون ٍٓوٌٽ              

                                                 

 .2/322ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 1)

ٍ أّ ٖا٤ْٞ بٓت أبٞ طايب،ض٣ٚ عٔ عبساهلل (2) ِ ايهٛٗ، َٛ ٞ ؾاخت١، ٜه٢ٓ أبا اؾٗ  =ٖٛ ثٜٛط بٔ أب

; خًٝؿـ١ بـٔ خٝـاٙ،     6/320بٔ عُط ٚابٔ ايعبرل، ض٣ٚ عٓ٘ ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،    =

ٚقـاٍ: قـاٍ غـؿٝإ ايجـٛضٟ: نـإ ثـٜٛط َـٔ         2/183; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهـبرل،   271ايڀبكات، م

ٚقـاٍ: " ٖـٛ    262أضنإ ايهصب، ٚنإ و٢ٝ ٚابٔ َٗسٟ ٫ وسثإ عٓـ٘ ; ايعذًـٞ، ايجكـات، م   

ٜٵط ٜهڃتــب سٳسٹٜجــ٘ ٖٚــٛ نــعٝـ " ; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤     ٚٳأځبــٛٙٴ  ٛٳ ــ ٫ بٳــأڃؽ بُٗــا ٚؾــ٢ َٛنٹــع آخــط: ثٴ

ٚقاٍ: قـاٍ وٝـ٢    2/472ٚقاٍ: يٝؼ بجك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  27ٚإذلٚنٕٛ ، م

بٔ َعٌ: نعٝـ، ٚقاٍ: " سسثٓا عبس ايطٓٔ قاٍ غأيت أبا ظضع١ عٔ ثـٜٛط ؾكـاٍ: نـٛٗ يـٝؼ     

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ، بصاى ايكٛ ٕ ٜكًب ا٭غاْٝس ست٢ ه٤ٞ ٗ ضٚاٜات٘  1/205ٟ " ; اب ٚقاٍ: " نا

ٚقــاٍ: قـــاٍ   319-2/315أؾــٝا٤ نأْٗــا َٛنــٛع١ " ; ابــٔ عـــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،        

ًځ٢ ضٚاٜات٘ ". ٝٸٔ عٳ ٍ أٜهاڄ: " ٚنعؿ٘ ْاع١ نُا شنطت ٚأثط ايهعـ ب  ايٓػا٥ٞ: يٝؼ بجك١، ٚقا

 .2/316يهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ابٔ عسٟ، ا (3)

 .2/316ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 4)

 .2/318ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 5)

 .2/318ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 6)

 .2/318ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 7)
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حهلل  ِّ2$"#1$ًَأَٿَِْڃَيُڂْ ٻَڀِڄَشَ حٿظٸٌٍ  ٷَخٽ0 الَ اِٿَوَ ااِل حٿڀَّو0ُ ًؿپّ يف ٷٌٽ حهلل ٫#. 
ىوو  153أرٌ هخٿي ح٪ّڄِٜ$ص ٷْپ ٓونش  ، ػٌٍ رن ِّّي رن ُّخى حٿټال٫ِ -97

 #  3$ځ#771ىو/155ځ ًٷْپ 767ىو/150ځ ًٷْپ 770/
" ِ ُ 0 ٷوخٽ حٿٔووخؿ ٿوْْ رووو روؤّ ٷوويځ ح٬ّيّنووش   0 ٷوخٽ ٳْووو أ٦ّووي ، ٛويًٵ ٷوويٍ

٫ن ٮّخٿٔظو ًٿْْ ٬ّخٿٺ ٫نو ًٍحّش ال يف ح٣ٌّ٬ؤ ًال يف حٿټظذ حٿٔوظش  ٳنيَ ڃخٿٺ 
 .#4$"ًال يف ٯَحثذ ڃخٿٺ ٿڀيحٍٷ٤ّٗ ٳْڄخ أىٍٍ أّن ًٷ٬ض ًٍحّظو ٫نو ڃ٪ ًڃو ٿو

ٻٌيف ّٸخٽ ٻنْظو أرٌ ُّوي ًّٸوخٽ أروٌ    ، ح٬ّ٩ٴِ رن ح٪ّخٍع ؿخرَ رن ِّّي -98
   #5$ځ#745ىو/128$ص ٫زي حهلل

                                                 

ٚقــاٍ احملكــل ؾــعٝب  35/176 اؿــسٜح أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: ابــٔ سٓبــٌ، َػــٓس أٓــس،   (1)

ٚقاٍ: ٖصا سسٜح  5/386ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ يهعـ ثٜٛط  ; ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ، 

; ايڀدلاْـٞ،   133غطٜب، ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘: قشٝب ; أبٛ ٜع٢ً، َػٓس أبـٞ ٜعًـ٢، م  

 .  1/14; ايؿذطٟ، تطتٝب ا٫َايٞ،  1/199إعذِ ايهبرل، 

 .2/318ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ (2)

ٖٛ ثٛض بٔ ٜعٜس ايه٬عٞ اؿُكٞ، ٜه٢ٓ أبا خايس، ٜكاٍ إْ٘ نإ قسضٜاڄ، زلـع خايـس بـٔ    ( 3)

;  7/324َعسإ، ض٣ٚ عٓ٘ ايجٛضٟ ٚابٔ إباضى، تٛٗ ببٝت إكسؽ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚنإ ٜط٣ ايكسض ; ابٔ  ٚقاٍ: ثك١ 92; ايعذًٞ، ايجكات، م 2/181ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ايجٛضٟ عٔ ا٭خص عٔ ثٛض  ٚقاٍ: " غ٦ٌ غؿٝإ بٔ غعٝس 2/468أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

بٔ ٜعٜس ايؿاَٞ ؾكاٍ: خصٚا عٓ٘ ٚاتكـٛا قطْٝـ٘ ٜعـين أْـ٘ نـإ قـسضٜاڄ "، قـاٍ: ٚقـاٍ وٝـ٢          

َعٌ:  ايكڀإ: يٝؼ ٗ ْؿػٞ َٓ٘ ؾ٤ٞ، ٚقاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: يٝؼ ب٘ بأؽ، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ

   ٍ ٞٸ ٜػـ٤ٞ ايكـٍٛ ؾٹـٞ        2/310ثك١; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـا ٚٵظاعٹـ ٚقـاٍ: "نـإ ا٭ځ

ث٬ث١ ؾٹٞ ثٛض بٔ ٜعٜس، ٚقُس بٔ إڇغشام ٚظضع١ بٵٔ إڇبطاِٖٝ"، ٚقاٍ: "ٚيجٛض بٔ ٜعٜس غرل َا 

ٝٳ١ٓٝ ٚو٢ٝ ايكڀإ ٚغرلِٖ َٔ ٟٸ، ٚابٔ عٴ ٛٵض ٘ٴ ايجٻ ٓٵ ايجكات  شنطت أسازٜح قاؿ١ ٚقس ض٣ٚ عٳ

َٹ٦ٳتٳٞ  ٘ دع٤ َٔ إػٓس يعً٘ ٜبًؼ  ٘ٴ ثك١ أٚ قسٚم ٚي ٓٵ ٚٚثكٛٙ، ٫ٚځ أض٣ عسٜج٘ بأغاڄ إڇشٳا ض٣ٚ عٳ

ٖٳصٳا ايډصٹٟ شنطت٘، ٖٚٛ َػتكِٝ اؿسٜح قاحل  سسٜح أٚ أنجط ٚمل أض ؾٹٞ أسازٜج٘ أْهط َٔ 

-4/418، ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 197-11/183ٗ ايؿاٌَٝ"; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل، 

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ عًُا٤ اؾطح ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ْاع١ غ٣ٛ َػًِ.  428

 .2/35ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 4)

دابط بٔ ٜعٜس اؾعؿٞ، ض٣ٚ عٔ ايكاغِ ٚعڀا٤ ٚايؿعيب، ض٣ٚ عٓ٘ ايجٛضٟ ٚؾعب١، ٜٓٛط: ( 5)

اؾعؿٞ قاٍ: ٚقاٍ: "زلعت غؿٝإ ٜكٍٛ ٚشنط دابط بٔ ٜعٜس  6/333ابٔ غعس، ايڀبكات، 

إشا قاٍ يو سـسثين أٚ زلعـت، ؾـصاى، ٚإشا قـاٍ: قـاٍ، ؾهأْـ٘ ٜـسيؼ"; ايبدـاضٟ، ايهـعؿا٤،          

ٚقاٍ:  28ٚقاٍ: نعٝـ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 1/264; ايعذًٞ، ايجكات، 37م

ٚقـاٍ: قـاٍ ؾـعب١: "دـابط اؾعؿـٞ       498-2/497َذلٚى; ابٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     

سٜح"، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: نعٝـ، ٚقاٍ أبٛ ظضع١: دابط اؾعؿٞ يٌ; قسٚم ٗ اؿ
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٬ّ٨وض ٫زويحٿ٦َّن رون ٗوَّٺ رون      0 ي ٷوخٽ حٿٔخؿِ ػنوخ أ٦ّوي رون ٯّڄو    "
 .#1$"ٻخڅ ٫ني أرِ ٫َ٘س آالٱ ڃٔؤٿش ٫ن ؿخرَ ح٬ّ٩ٴ0ِ ٫زيحهلل ّٸٌٽ

رون  حٷوخٽ رل  0 حٿٔخؿِ ػنوخ ٯّڄوي رون هخٿوي ػنوخ ح٬ّٸويڃِ ٫ون حٿ٘وخٳ٬ِ ٷوخٽ         "
 .#2$"كيػّٗ ؿخرَ ح٬ّ٩ٴِ ٫ن ٫زي حهلل رن ٲِّ ًٻخڅ ؿخرَ ّئڃن رخٿَؿ٬ش0 ٫ْْنش
ڃخ ٬ّ٨ض ٸَّْ ًال ٫زي حٿ٦َّن كويػخ  0 ٸٌٽ٬ّ٨ض رن ح٬ّؼنَ 0ّ حٿٔخؿِ"

 .#3$"ٷ٢ ٫ن ؿخرَ ح٬ّ٩ٴِ ْٗجخ 
ٟووَد ٫زووي حٿوو٦َّن روون ڃيوويُ ٫ڀووَ نْووٲ   0 حٿٔووخؿ0ِ ٬ّ٨ووض رنوويحٍ ّٸووٌٽ "

طَٻوض ؿوخرَ ح٬ّ٩ٴوِ ٷزوپ     0 ٻخڅ ٸَّْ حٿٸ٤وخڅ ّٸوٌٽ   ع ٫نيڂ حٿؼٌٍُكيّ ٤ًّخنّٙ ْٗوخ 
ُ أ ِ . "#4$"څ ّٸيځ ٫ڀْنخ حٿؼوٌٍ خص ؿوخرَ ح٬ّ٩ٴوِ   ڃو 0 رون ح٬ّؼنوَ ّٸوٌٽ   ح٬ّ٨وض  0 حٿٔوخؿ

 .#5$"ٓنش ٤ّخڅ ٫ًَّ٘ن ًڃخثش
 .#6$"رن ٫ْْنشحٷخٽ حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ  ٻٌرو "
أرووٌ ٫ڀووِ حٿ٬ووخڃَُ حٿنْٔووخرٌٍُ ًٷْووپ أرووٌ حٿ٠وولخٹ    ، ح٩ّووخًٍى روون ِّّووي  -99

 #7$ځ#867ىو/253$ص
                                                                                                                   

ٚقاٍ: "نإ غب٦ٝاڄ َٔ أقشاب عبس اهلل بٔ غبأ ٚنإ  209-1/208ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

   ٍ  2/336ٜكٍٛ إٔ عًٝاڄ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜطدع إٍ ايسْٝا" ; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـا

٘ نا ٕ ٜ٪َٔ بايطدع١، ٚقس سسث٘ عٓ٘ ايجٛضٟ َكساض ٔػٌ سسٜجاڄ ٚقاٍ: "عا١َ َا قصؾٛٙ أْ

ٚمل ٜتدًـ أسس ٗ ايطٚا١ٜ عٓ٘ ٚمل أض يـ٘ أسازٜـح دـاٚظت إكـساض ٗ اٱْهـاض، ٖٚـٛ َـع ٖـصا         

ٚقاٍ بعس إٔ  472-4/465نًچ٘ أقطب إٍ ايهعـ َٓ٘ إٍ ايكسم"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 سسٜجاڄ ٚاسساڄ، ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١".  شنط أقٛاٍ عًُا٤ اؾطح: "ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز

 .2/327ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 1)

 .2/330ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (2)

 .2/330ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

 .2/331ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 .2/332ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

 .2/49ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 6)

ٖٛ اؾاضٚز بٔ ٜعٜس ايٓػابٛضٟ، ٜه٢ٓ أبا ايهشاى، سسخ عٔ بٗع بٔ سهِٝ ٚعُـط بـٔ شض،   ( 7)

ٚقاٍ: َٓهط  2/237ض٣ٚ عٓ٘ ابٔ ظلٜٛ٘ ٚاؿػٔ بٔ عطؾ١، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

اؿـسٜح ; ابـٔ أبـٞ سـامت،     ٚقـاٍ: َـذلٚى    28اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م

ٚقــاٍ: " زلعــت أبــٞ ٜكــٍٛ: ٖــٛ َٓهــط اؿــسٜح ٫ ٜهتــب سسٜجــ٘،     2/525اؾــطح ٚايتعــسٌٜ، 

ٚقـاٍ: " ٜتؿـطز بإٓـانرل عـٔ إؿـاٖرل ٜٚـطٟٚ عـٔ         1/220نصاب"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،    

ٌ ي٘" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٢ ٚقاٍ: قاٍ وٝ 433-2/430ايجكات َا ٫ أق
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 .#1$"ڃنټَ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
ىوو  180-171أروٌ ٗوْن حٿٴٸْڄوِ حٿزٜوَُ $ص روّٙ ٓونّٖ      ، ؿخٍّش رن ىَځ -100

 #2$ځ#796-ځ787/
 .#3$"ٛخكذ ري٫ش ڃًّٔٹ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 #4$ځ#784ىو/168أرٌ حٿ٤٬ٌٱ ح٩ٍُِّ$ص ، ح٩َّحف رن ڃنيخٽ -101

 .#5$ٿْْ رؼٸش ًال ّټظذ كيّؼو"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#6$ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ 

ؿََّ رن أٌّد رن أرِ ٫ٍُش رن ٫ڄوًَ رون ؿَّوَ حٿزـڀوِ حٿټوٌيف $ص       -102
   #7$ځ#776ىو/160ځ ًٓنش 768ىو/151رّٙ ٓنش 

                                                                                                                   

بٔ َعٌ: اؾاضٚز يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: قاٍ ايبدـاضٟ: نـإ أبـٛ أغـا١َ ٜطَٝـ٘ بايهـصب َٓهـط        

ُٻٔ ض٣ٚ  اؿسٜح، ٚقاٍ ايٓػا٥ٞ: َذلٚى اؿسٜح، ٚقاٍ: "ٚاؾاضٚز بٔ ٜعٜس َٓهط اؿسٜح عٳ

٘ٴ َٔ ايجكات"; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  ٓٵ  . 272-7/270عٳ

 .2/91ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 1)

ٖٛ داض١ٜ بٔ ٖطّ ايؿكُٝٞ ايبكطٟ، ض٣ٚ عٔ ٜعكٛب بٔ عڀا٤ ٚإزلاعٌٝ بٔ َػًِ، ٚزلع ( 2)

ــاز بــٔ ضاؾــس، ٜٓٛــط: ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،         ; ايٓػــا٥ٞ،  2/238عبٝــس اهلل بــٔ عُــط ٚعب

-2/520ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  28ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م

ٞ بٔ إسٜين: "نإ نعٝؿاڄ ٗ اؿسٜح نتبٓا عٓ٘ ٚتطنٓاٙ ٚنإ ضأغاڄ ٚقاٍ: قاٍ عً 521

ٗ ايكسض"، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: داض١ٜ بٔ ٖطّ نـعٝـ اؿـسٜح" ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،      

ٚقاٍ: "ٚداض١ٜ  435-2/433ٚقاٍ: ضَا أخڀأ ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  8/165

-1/385بع٘ ايجكات عًٝٗا" ; ايـصٖيب، َٝـعإ ا٫عتـساٍ،    بٵٔ ٖطّ أسازٜج٘ نًٗا ٖا ٫ ٜتا

 .4/591; تاضٜذ اٱغ٬ّ، 386

 .2/92ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 3)

ٖٛ اؾطاح بٔ َٓٗاٍ اؾعضٟ اؿطاْٞ، زلع اؿهِ بٔ عتٝب١ ٚايعٖطٟ، ض٣ٚ عٓ٘ ٜعٜس بٔ ( 4)

بؿ٤ٞ ; ابٔ غعس،  ٚقاٍ: ٚيٝؼ سسٜج٘ 4/467ٖاضٕٚ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ و٢ٝ بٔ َعٌ

ٚقاٍ:  2/523ٚقاٍ: نإ نعٝؿاڄ ٗ اؿسٜح; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 7/336ايڀبكات

 1/218"زلعت أبٞ ٜكٍٛ: ٖٛ َذلٚى اؿسٜح شاٖب ٫ ٜهتب سسٜج٘"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

ٚقاٍ:"نإ أبٛ ايعڀاف ضدٌ غ٤ٛ ٜؿطب اـُط ٜٚهصب ٗ اؿـسٜح";ابٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ    

ٚقاٍ: قـاٍ ايٓػـا٥ٞ: َـذلٚى اؿـسٜح، ٚقـاٍ: "ٚيـٝؼ ٖـٛ بهـجرل          408ـ 2/406ؿا٤ ايطداٍنع

ٟٸ ٚاؿهِ ٚأبٞ ايـعټبرل   ٖٵط ٔڇ ايعټ ٘ٴ أسازٜح، ع اؿسٹٜح ٚايهعـ ع٢ً ضٚاٜات٘ بٌ ٚشيو ٭ٕ يځ

 ٚغرلِٖ ٜٚبٌ نعؿ٘ إڇشا ض٣ٚ عٳٔ ٖ٪٤٫ ايجكات ؾإْ٘ ٜطٟٚ عِٓٗ َا٫ ٜتابع٘ أسس عًٝ٘". 

 .1/382ذط، تعذٌٝ إٓؿع١، ابٔ س( 5)

 .2/100ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 6)

ٖٛ دطٜط بٔ أٜٛب بٔ أبٞ ظضع١ بٔ عُطٚ بٔ دطٜط ايبذًٞ ض٣ٚ عٔ دسٙ أبٞ ظضع١ ٚايؿعيب ( 7)



83 

 .#1$٬ْٟٲ ح٪ّيّغ ؿيح "0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
103-        ِ أروٌ حٿن٠وَ   ، ؿََّ رون كوخُځ رون ٫زويحهلل رون ٗوـخ٩ حألُىُ ػوڂ حٿ٬ظټو

 #2$ځ#786ىو /170حٿزَُٜ$ص 
 ًحٳٸوو  ٷوي  رؤَنَّووُ  ًأؿْوذ  ٸّٴو٦  ّټون  ًدل ّٜٝوَ  رخٿٌىڂ كيع"0 حٿَّٔخؿِِ ٷخٽ"
 .#3$"أٌَُّّد ٫ن ٯّ٘ه

كوويػّٗ ، ؿِ ٛوويًٵ كوويع رؤكخىّووغ ًىووڂ ٳْيووخ ًىووِ ڃٸڀٌرووش   ٷووخٽ حٿٔووخ "
ؿَّوَ رون كوخُځ كويع روخٿٌىڂ ّٜٝوَ ًدل ّټون        0 ٷخٽ أ٦ّي0 كّٔٙ ٫ن حألػَځ ٷخٽ

ًكيػّٗ ٫زي حهلل رن هَحٕ ػنخ ٛخحل ٫ن ٫ڀِ رون ح٬ّويّّٗ ٷڀوض ٿْلْوَ     ، ٸّٴ٦
ڃخ أٷَّٞڄخ ًٿټون ٻوخڅ   0 أرٌ حألٗيذ أكذ اٿْٺ أځ ؿََّ رن كخُځ ٷخٽ0 رن ٬ْٓي

أٻّّمهخ ًٻخڅ ّيڂ يف حٿِ٘  ًٻوخڅ ّٸوٌٽ يف كويّغ حٿ٠وز٪ ٫ون ؿوخرَ ٫ون        ؿََّ 
َه ٫وون ؿووخرَ ٫وون حٿوون٫ّٓڄووَ ػووڂ ٛووّْ  ،ًكوويػض ٫وون ٫زووي حهلل روون 0 ٷووخٽ

ٍحف أرٌ ؿُِ نَٜ رن ٣َّٲ اذل ؿَّوَ ّ٘وٴ٪   0 أ٦ّي كيػّٗ أرِ ٫ن ٫ٴخڅ ٷخٽ
ٻخنوووض ٷز٬ْوووش ٓوووْٲ 0 كووويػنخ ٷظوووخىس ٫ووون أنوووْ ٷوووخٽ0 إلنٔووخڅ ٸّيػوووو ٳٸوووخٽ ؿَّوووَ 

                                                                                                                   

; 3/302ض٣ٚ عٓ٘ ٚنٝع، قاٍ ابٔ َعٌ: " زلع ٚنٝع َٓ٘ ٚيٝؼ ٖٛ بصاى " تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

قـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،         ٚ 2/215ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،    

ٚقــاٍ: "زلعــت أبــٞ ٜكــٍٛ: دطٜــط بــٔ أٜــٛب ايبذًــٞ ٖــٛ َٓهــط اؿــسٜح، ٖٚــٛ    2/403-504

نــعٝـ اؿــسٜح، ٖٚــٛ أٚثــل َــٔ أخٝــ٘ وٝــ٢ ٜهتــب سسٜجــ٘ ٫ٚ وــتر بــ٘" ; ابــٔ سبــإ،            

عؿا٤ ايطدـاٍ،  ٚقاٍ: "نإ ٖٔ ؾشـ خڀأٙ" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ ن 1/220اجملطٚسٌ، 

ٚقاٍ: "قاٍ ايٓػا٥ٞ: َذلٚى اؿسٜح" ٚقاٍ أٜهـاڄ: "ٚمل أض ٗ سسٜجـ٘ إ٫ َـا وتُـٌ      2/342

٘ٴ سسٜح َٓهط قس داٚظ اؿس" ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،   =ٚقاٍ بعس إٔ 326-33/323ٚيٝؼ يځ

 .4/251شنط أقٛاٍ عًُا٤ اؾطح: ض٣ٚ ي٘ ْاع١; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، =

 .1/385تعذٌٝ إٓؿع١،  ابٔ سذط،( 1)

ٖٛ دطٜط بٔ ساظّ بٔ ظٜس اؾٗهُٞ زلع اؿػٔ ايبكطٟ ٚقُـس بـٔ غـرلٜٔ ض٣ٚ عٓـ٘     ( 2)

ٚقـاٍ: "دطٜـط بـٔ سـاظّ      4/144ايجٛضٟ ٚابٔ إباضى، ٜٓٛط عٓ٘: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعـٌ،  

ًٞ، ايجكات، ; ايعذ 2/214ٜٚعٜس بٔ ساظّ ُٖا أخٛإ ُٖٚا ثكتإ "; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: قاٍ عبس ايطٓٔ بٔ  505-2/504ٚقاٍ: ثك١; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  96م

َٗسٟ: "دطٜط بٔ ساظّ اختً٘ ٚنإ ي٘ أ٫ٚز أقشاب سسٜح ؾًُا خؿٛا شيو َٓ٘ سذبٛٙ 

ؾًـِ ٜػـُع َٓـ٘ أسـس ٗ اخت٬طـ٘ ؾـ٦ٝاڄ"، ٚقـاٍ أٜهـاڄ: "زلعـت أبـٞ ٜكـٍٛ: دطٜـط بـٔ ســاظّ              

ٚقـاٍ: "ٚدطٜـط بٵـٔ سـاظّ َـٔ       351-2/344ٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،    قسٚم"; ابٔ عـس 

 .531-4/524أد١ً أٌٖ ايبكط٠ َٚٔ ضؾعا٥ِٗ"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .21/87ايعٝين، عُس٠ ايكاضٟ،  (3)
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ٌٍٓٽ  أرٌ ؿُِ ڃوخ كويػنخ ٷظوخىس اال ٫ون ٓو٬ْي رون أروِ        0 ڃن ٳ٠ش ٳٸخٽ
 .#1$"ًؿََّ ػٸش0 ح٪ّٔن ٷخٽ أرِ حٿٸٌٽ ٷٌٽ أرِ ؿُِ ًأه٤ؤ ؿََّ ٷخٽ حٿٔخؿِ

 ىووو211أرووٌ ؿ٬ٴووَ حٿزٜووَُ $ص رووّٙ ٓوونّٖ  ، ؿٔووَ روون ٳَٷووي حٿٸٜووخد   -104
 #2$ځ#835ىو/220ځ 826ً/

ٓولخٵ ح٪٠ّوَڃِ   حٿٔخؿِ ػنخ حٿٌٿْي رن ٫ڄًَ رون ٓوټّٙ ػنوخ ٬ّٸوٌد رون ا     "
ٓوؤٿض ٫خث٘وش ٫ون هڀوٶ ٍٓوٌٽ      0 ػنخ ؿَٔ أرٌ ؿ٬ٴوَ ػنوخ أروٌ ٓو٬ْي حٿَٷخٗوِ ٷوخٽ      

حهلل  ًَاِنَّووٺَ ٿ٬ََڀَووَ هڀووٶ   $ٻووخڅ هڀووٶ ٍٓووٌٽ حهلل حٿٸووَآڅ ػووڂ ٷووَأص    0ٷخٿووض
 .#4$#"#3$٨٫ْڂ

 .#5$"ٛيًٵ ٬ْٟٲ ح٪ّيّغ0 خٽ حٿٔخؿِ"ٷ
ڄْڄوِ  ح٬ّ٩ي رن ٫زي حٿ٦َّن رن أًّ ًّٸخٽ أًّوْ حٿټنويُ ًّٸوخٽ حٿظ    -105

                                                 

 .2/72ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 1)

ٝـ        ( 2)  =ع ٚعبـس ٖٛ أبٛ دعؿط دػط بـٔ ؾطقـس ايبكـطٟ ض٣ٚ عـٔ اؿػـٔ ايبكـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ ٚن

ٚقــاٍ: يــٝؼ بــصاى ;    2/246ايــطٓٔ بــٔ َٗــسٟ  ٜٓٛــط عٓــ٘: ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،       =

ٚقـاٍ: نــعٝـ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعــسٌٜ،       28ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ، م   

ٚقاٍ: قاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: "دػـط بـٔ ؾطقـس أبـٛ دعؿـط يـٝؼ بؿـ٤ٞ"، ٚقـاٍ:             2/538-539

ــإ،      "غــأيت أبــٞ عــٔ دػــط بــٔ ؾطقــ    س ؾكــاٍ: يــٝؼ بــايكٟٛ نــإ ضدــ٬ قــاؿاڄ " ; ابــٔ سب

ٚقاٍ: "نإ ٖٔ غًـب عًٝـ٘ ايتكؿــ ستـ٢ أغهـ٢ عـٔ تعٗـس اؿـسٜح          1/217اجملطٚسٌ، 

ؾأخص ِٜٗ إشا ض٣ٚ ٚىڀ٤ٞ إشا سـسخ ستـ٢ خـطز عـٔ سـس ايعسايـ١" ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ          

ا٭سازٜح اييت أًَٝتٗا ٚقاٍ: "ٚايب٤٬ َٔ دعؿط ٫ َٔ دػط ٭ٕ ٖصٙ  2/425نعؿا٤ ايطداٍ

عــٔ قُــس بــٔ ظٜــاز عــٔ دعؿــط بــٔ دػــط عــٔ أبٝــ٘ ٫ ٜطٜٚٗــا عــٔ دػــط غــرل ابٓــ٘ دعؿــط          

ٚا٭سازٜح ا٭خط٣ اييت أًَٝتٗا ٖا ٜطٜٚ٘ عٓـ٘ غـرل ابٓـ٘ ؾٗـٞ أسازٜـح قـاؿ١ َػـتك١ُٝ        

ع٢ً إٔ دػط ٖٛ ٗ ايهعؿا٤ ٚابٓ٘ َجً٘ ٚؾػط بٔ ؾطقس ٖصا غرل َا شنـطت َـٔ اؿـسٜح    

ٚإذلٚنــٕٛ،  رل ٚأسازٜجــ٘ عاَتٗــا غــرل قؿٛٚــ١ " ; ابــٔ اؾــٛظٟ، ايهــعؿا٤    ٚيــٝؼ بــايهج 

; ابـٔ سذـط، يػـإ     5/288; تاضٜذ اٱغ٬ّ،  399-1/398; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 1/169

 .105-2/104إٝعإ، 

; 40/315اؿسٜح أخطد٘ ْاع١ عـٔ أّ إـ٪ٌَٓ عا٥ؿـ١، َـِٓٗ: ابـٔ سٓبـٌ، َػـٓس أٓـس        ( 3)

ِ َػًِ، قشٝب َ ; ابـٔ َادـ١، غـٓٔ ابـٔ َادـ١،       2/501; أبـٛ زاٚز، غـٓٔ أبـٞ زاٚز    1/512ػـً

ٚقــاٍ: ٖــصا ســسٜح سػــٔ قــشٝب; ابــٔ خعّــ١،     3/437; ايذلَــصٟ، غــٓٔ ايذلَــصٟ،  3/425

 .1/559قشٝب ابٔ خع١ّ، 

 .422-2/421ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 4)

 .2/105ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 5)
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 #1$ځ#761ىو /144$ٻخڅ كْخ  ٓنش 
 .#2$دل ًَّ ٫نو ڃخٿٺ0 ًًٻَه يف حٿ٬٠ٴخ  ًٷخٽ، ٳْو ن0َ٨ ٷخٽ حٿٔخؿِ

 .#3$"أكٔزو ٿَٰٜه0 ٷخٽ حٿٔخؿِ، رن ح٬ّيّّٗ دل ًَّ ٫نو ڃخٿٺحٷخٽ "
106-    ِ أروٌ ٫زوي حهلل ح٩ّوٍُِ حٿَٷوِ $ص ٷْوپ ٓونش       ، ؿ٬ٴَ رون رَٷوخڅ حٿټالرو

 #4$ځ#770ىو/154ٷْپ ځ 768ًىو /151ځ ًٷْپ 767ىو/150
 .#5$"ٷخٽ حٿٔخؿِ ٫نيه ڃنخٻّ٘"

107-   ُ أرووٌ ٓووڀْڄخڅ $ص رووّٙ ، ؿ٬ٴووَ روون ؿٔووَ روون ٳَٷووي حٿٸٜووخد حٿزٜووَ
 #6$ځ#835ىو/220ځ  826ًىو/211ٓنّٖ 

                                                 

س ايــطٓٔ بـٔ أٚؽ ض٣ٚ عـٔ ايػــا٥ب بـٔ ٜعٜـس ٚعا٥ؿــ١ بٓـت غـعس ض٣ٚ عٓــ٘       اؾعـس بـٔ عبـ   ( 1)

 2/529غًُٝإ بٔ ب٬ٍ ٚو٢ٝ بٔ غعٝس ايكڀإ، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،    

ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ "دعٝـس بـٔ عبـس ايـطٓٔ قـاحل ثكـ١" ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،               

 ١.ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ ْاع١ غ٣ٛ ابٔ َاد 4/561-562

 .395ابٔ سذط، ٖس٣ ايػاضٟ، م ( 2)

 .2/80ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 3)

دعؿط بٔ بطقإ ايه٬بٞ زلع َُٕٝٛ بٔ َٗطإ ٚايعٖطٟ ض٣ٚ عٓ٘ ايجٛضٟ ٚٚنٝع، ٜٓٛط: ( 4)

ٕ ثك١ قسٚقاڄ،  ي٘ ضٚا١ٜ ٚؾك٘ ٚؾت٣ٛ ٗ زٖطٙ، ٚنإ  7/335ابٔ غعس، ايڀبكات،  ٚقاٍ: "ٚنا

ٚقــاٍ:  4/419إ ٜٓـعٍ ايطقــ١" ; ابـٔ َعـٌ، تــاضٜذ ابـٔ َعـٌ،      نـجرل اـڀـأ ٗ سسٜجــ٘، ٚنـ   

;  2/187"نــإ أَٝــاڄ ٫ ٜكــطأ ٫ٚ ٜهتــب ٚنــإ ضدــٌ قــسم " ; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،          

ٚقـاٍ:   475- 2/474ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٌٜ،   96ايعكًٝٞ، ايجكات، م

 بأؽ، ثِ قاٍ: ٗ سسٜح ايعٖطٟ ىڀ٧"، قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "إشا سسخ عٔ غرل ايعٖطٟ ؾ٬

ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: دعؿط بٔ بطقإ قً٘ ايكسم ٜهتب سسٜج٘"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ 

ٚقاٍ: ٚدعؿط بٔ بطقإ ٖصا َؿٗٛض َعطٚف َٔ ايجكات ٚقـس   374-2/371نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٟٸ ؾُٔ زٕٚ ٚي٘ ْػذ ٜطٜٚٗا عٔ َُٕٝٛ بٔ َ ٓٻاؽ ايجٻٛض ٘ٴ اي ٓٵ ٗطإ ٚايعٖطٟ ٚغرلُٖا، ض٣ٚ عٳ

ٟٸ خاق١ ٚنإ  .  18-5/11أَٝاڄ"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٖٚٛ نعٝـ ٗ ايعټٖط

 .2/86ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 5)

دعؿــط بــٔ دػــط بــٔ ؾطقــس ايككــاب ايبكــطٟ  ًٜكــب ؾــبإ، ض٣ٚ عــٔ ٖؿــاّ بــٔ سػــإ ٚسبٝــب   (6)

ٞ سامت: "نتب عٓ٘ أبٞ زلعت أبٞ ٜكٍٛ ٍ ابٔ أب شيو: غ٦ٌ أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: ؾٝذ" ;  ايؿٗٝس، قا

ٔ سبإ، ايجكات،  ٚقاٍ: "ٜعتدل عسٜج٘ إشا ض٣ٚ عٔ غرل أبٝ٘" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ  160-8/159اب

ٚقــاٍ: " ٚؾعؿــط بــٔ دػــط أسازٜــح َٓــانرل غــرل َــا شنــطت ٚمل أض    2/391ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ، 

١ َا ٜطٜٚ٘ َٓهط ٚقس شنطتـ٘  يًُتهًٌُ ٗ ايطداٍ ؾٝ٘ ق٫ٛڄ ٫ٚ أزضٟ نٝـ غؿًٛا عٓ٘ ٭ٕ عاَ

ٕا أْهطت َٔ ا٭غاْٝس ٚإتٕٛ اييت ٜطٜٚٗا ٚيعٌ شاى إِا ٖٛ َٔ قبٌ أبٝ٘ ؾإٕ أبـاٙ قـس تهًـِ ؾٝـ٘     

َٔ تكسّ ٖٔ ٜتهًُٕٛ ٗ ايهعؿا٤ ٭ْٞ مل أض ٜطٟٚ دعؿط عٔ غرل أبٝ٘"; ابٔ َان٫ٛ، تٗصٜب 
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حٿٔخؿِ ػنخ ٯّڄي رن ٸَّْ ح٬ّخُنِ ػنوخ ؿ٬ٴوَ رون ؿٔوَ كويػّٗ أروِ ٫ون        "
 .#1$"څه ٤ْٗخڅ أًّبه ٳه أًّال طٔڄٌح رؤ٨ّخ  ٳْيخ أ0ًّ ٮّخىي ٷخٽ

 .#2$"ح٪ّيّغ ٬ْٟٲ ٛيًٵ0 حٿٔخؿِ ٳْو ٷخٽ"
 #3$ځ#749ىو/132ؿ٬ٴَ رن ٍر٬ْش حالُىُ $ص  -108

 .#4$ن٘ت ٿْْ ٬ْٟٲ0 ڃ٬ّٙ حرن ٷخٽ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#5$ؿ٬ٴَ رن حٿِرّ٘ حٿ٘خڃِ -109

                                                                                                                   

; ايـصٖيب، َٝـعإ ا٫عتـساٍ     1/170; ابٔ اؾٛظٟ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ   169َػتُط ا٭ٖٚاّ، م

 .5/288; تاضٜذ اٱغ٬ّ، 1/403-404

;  66; ايـساضقڀين، تعًٝكـات ايـساضقڀين، م    2/391ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ ،   ( 1)

 .1/404ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 

 .2/321ايؿطٜع١، ابٔ عطام ايهٓاْٞ، تٓعٜ٘ ( 2)

ٌ بٔ سػ١ٓ ا٭ظزٟ إكطٟ سًٝـ بين ظٖط٠ بـٔ نـ٬ب   دعؿط بٔ ضبٝع١ بٔ عبس اهلل بٔ ؾطسبٝ (3)

 7/356زلع ا٭عطز ٚبهط بٔ غٛاز٠ ض٣ٚ عٓ٘ ايًٝح ٚو٢ٝ بٔ أٜٛب ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكـات،  

ٚقاٍ ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت،  97; ايعذًٞ، ايجكات، م 2/190ٚقاٍ: ثك١ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٕ ؾٝداڄ َٔ أقشاب اؿسٜح ثك١" ; ابٔ ٚقاٍ: قاٍ أٓ 2/478اؾطح ٚايتعسٌٜ،  س بٔ سٓبٌ: "نا

ــٔ ٜــْٛؼ،    ــاضٜذ اب ــادٞ، ايتعــسٌٜ ٚايتذــطٜب   1/91ٜــْٛؼ، ت ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،    1/453; ايب

 ٚقاٍ ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ عسا ابٔ َاد١. 5/31-32

 .7/107ابٔ ايذلنُاْٞ، اؾٖٛط ايٓكٞ،  (4)

ٟ ع (5) ٍ ايبكط٠ ٜطٚ ٞ ْع ٔ ايكاغِ ض٣ٚ عٓ٘ َعتُط بٔ غًُٝإ، ٜٓٛط:  ابٔ دعؿط بٔ ايعبرل ايؿاَ

ٔ َعٌ  ٌ قاٍ نٝـ ٜهٕٛ  1/60َعٌ، تاضٜذ اب ٕ َٔ ايكاؿ ٘ دعؿط بٔ ايعبرل نا ٌ ي ٚقاٍ: "قٝ

ٚقـاٍ: "عـٔ ايكاغـِ تطنـٛٙ"; ايهـعؿا٤       2/192قاؿا ٚنإ ٜهـصب" ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل    

ٚقـاٍ: "دعؿـط َـٔ     ٫277ت أبـٞ عبٝـس، م  ٚقاٍ: َـذلٚى اؿـسٜح ; أبـٛ زاٚز، غـ٪ا     24ايكػرل، م

ٚقــاٍ: َــذلٚى  28خٝــاض ايٓــاؽ، ٚيهــٔ ٫ أنتــب سسٜجــ٘"; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ ، م  

ٚقاٍ: قاٍ ٜعٜـس بـٔ ٖـاضٕٚ: " نـإ دعؿـط بـٔ        2/479اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٕ بٔ سسٜط ٗ َػذس ٚاسس َك٬ُٖا ٚنإ ايعساّ ع٢ً  دعؿط ٚيٝؼ عٓس عُطإ ايعبرل ٚعُطا

 ـٜعـين دعؿـطا     ـأسس ٚنإ ؾعب١ ّط بُٗا ؾٝكٍٛ ٜا عذبا يًٓاؽ ادتُعٛا عًـ٢ انـصب ايٓـاؽ     

ٜعين عُطإ، قاٍ ٜعٜس ؾُا أت٢ عًٝٓا إ٫ ايكًٌٝ ستـ٢ ضأٜـت شاى ايعسـاّ     ـٚتطنٛا أقسم ايٓاؽ  

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٙ أسس"; اب ٕ ٚتطنٛا دعؿطا ٚيٝؼ عٓس ٍ: " نإ دعؿط ٚقا 1/212ع٢ً عُطا

قاسب غعٚ ٚعباز٠ ٚؾهٌ ٜطٟٚ عٔ ايكاغِ ٍَٛ َعا١ٜٚ ٚغرلٙ أؾٝا٤ نأْٗا َٛنٛع١ ٚنـإ  

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٘ ؾبٝٗاڄ بايٛنع " ; ابٔ عسٟ، ايهاَ ـ ست٢ قاض ُٖٚ ٘ ايتكؿ ٖٔ غًب عًٝ

ٜ   ٚقاٍ: " 2/341 تـابع  ٚؾعؿط بٔ ايعبرل ٖصا أسازٜح غرل َا شنطت عٔ ايكاغِ ٚعاَتٗـا ٖـا ٫ 

ٝٸٔ"; ٘ ب ـ ع٢ً سسٜج ٘ ٚايهع ٚقاٍ: َذلٚى ; إعٟ،  1/261ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،   عًٝ
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ع ٫ون ؿ٬ٴوَ رون    ڃخ٬ّ٨ض ٸَّْ كويّ  0رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽح٬ّ٨ض 0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 #1$"حٿِرّ٘

ِ حٿٔووخؿِ ػنووخ ٯّڄووي روو " ػنووخ ح٪ّٔوون روون ٫ڀووِ  ، ن ٫زوويحهلل روون ّٛووَ حٿٔووخؿ
، ٫وَؽ روًَف حڃوَأس ڃنوخ ٳڀڄوخ     0 ػنخ ڃ٬خً رن ڃ٬خً ٫ن ٷوَس رون هخٿوي ٷوخٽ    ، حٿٌح٤ِٓ

ٷڀنوخ ڃوخص يف ىوٌه حألّوخځ حٿوّٖ ٫وَؽ ٳْيوخ        ، ڃخ ٳ٬پ ؿ٬ٴَ رن حٿوِرّ٘ 0 ٍؿ٬ض ٷخٿض
ن ذل حٿٔوڄخ  ّٸٌٿوٌڅ ٷوي أطوخٻڂ حپّٔو     ايف أٻٴخنوو َّٳو٪    ٍأّظو ڃيٍؿخ 0 رًَكٺ ٷخٿض

 .#2$"ٷي أطخٻڂ حپّٔن
حٿٔخؿِ ػنخ ڃٌَٓ رون آولخٵ حٿټنوخنِ ػنوخ ٫ؼڄوخڅ رون ٫زوي حٿو٦َّن ٫ون          "

ڃخڃوش أڅ ٍٓوٌٽ حهلل  أ٫نزٔش ٫ون ؿ٬ٴوَ رون حٿوِرّ٘ ٫ون حٿٸخٓوڂ ٫ون أروِ           
 .#4$##3$اًح ىهپ حٿَؿپ ٫ڀَ أهْو ٳيٌ أڃّ٘ ٫ڀْو كظَ ٹَّؽ ڃن ٫نيه$0 ٷخٽ

 .#5$"ٸيٍكيع ّٝنخٻّ٘ ًٻخڅ ٌّىذ اذل حٿ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
110-      ٖ أروٌ ٓوڀْڄخڅ   ، ؿ٬ٴَ رن ٓڀْڄخڅ حٿ٠وز٬ِ حٿزٜوَُ ڃوٌذل روّٗ ح٪ّوَّ

 #6$ځ#794ىو /178$ص

                                                                                                                   

 سٝح شنط أقٛاٍ عًُا٤ اؾطح ؾٝ٘. 38-5/32تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .2/361ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 .2/263ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

ٚقاٍ: دعؿط َذلٚى  1/310، َِٓٗ: ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ، اؿسٜح أخطد٘ ْاع١( 3)

; إٓـاٟٚ،   9/260; إتكـٞ اشلٓـسٟ، نٓـع ايعُـاٍ،     1/100اؿسٜح; ايػٝٛطٞ، ايؿتب ايهبرل، 

ٚقــاٍ  1/339ٚقــاٍ: إغــٓازٙ نــعٝـ ; ؾــٝض ايكــسٜط،   1/93ايتٝػــرل بؿــطح اؾــاَع ايكــػرل 

ـٕـ     ; ا٭يبــاْٞ،  1/356ساٟٚ يعًـٌ اؾـاَع ايكـػرل،    ا٭يبـاْٞ ٗ تعًٝكـ٘: َٛنـٛع ; ايػُـاضٟ، ا

 ٚقاٍ: َٛنٛع.  2/615غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، 

 .2/341ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (4)

 .2/112ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (5)

أبٛ غًُٝإ دعؿط بٔ غًُٝإ ايهبعٞ زلع َايو بٔ زٜٓاض ض٣ٚ عٓ٘ ابٔ إباضى ، ٜٓٛـط: ابـٔ    (6)

ٚقـاٍ: "   4/130ٚقاٍ: نإ ثك١ ٚب٘ نعـ ; ابٔ َعٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،     7/212، غعس، ايڀبكات

دعؿط بٔ غًُٝإ ايهبعٞ ثكـ١ ٚنـإ وٝـ٢ بـٔ غـعٝس ايكڀـإ ٫ ٜهتـب سسٜجـ٘ " ; ايبدـاضٟ،          

ٚقـاٍ: نـإ عبـس ايـطٓٔ بـٔ       2/481; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،       2/192ايتاضٜذ ايهبرل، 

ط بٔ غًُٝإ، ٚقاٍ أٜهاڄ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: دعؿط بٔ غًُٝإ َٗسٟ ٫ ٜٓؿ٘ ؿسٜح دعؿ

ٚقـاٍ:  ٚؾعؿـط سـسٜح قـاحل ٚضٚاٜـات       ٫2/389 بأؽ ب٘ ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،

نــجرل٠ ٖٚــٛ سػــٔ اؿــسٜح ٖٚــٛ عٓــسٟ ٖــٔ هــب إٔ ٜكبــٌ سسٜجــ٘ ; ابــٔ اؾــٛظٟ، ايهــعؿا٤    
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ًأڃخ ح٪ّټخّش حٿّٖ ًٍّض ٫نو ٬ّّٗ ىٌه ح٪ّټخّش حٿّٖ ًٻ٣َّوخ اٵّوخ   0 حٿٔخؿِ ّٸٌٽ"
٫نَ رو ؿخٍّن ٻخنخ ٿو ًٷي طوؤًٍ ّٞڄوخ ّټنوَ أكويمهخ أروخ رټوَ ًّٔوڄَ حٓهوَ ٫ڄوَ          

 .#1$"رآٿٺ ًدل ٬ّن رو حٿْ٘وّٙ أً ٻڄخ ٷخٽ ال ًٿټن ر٠ٰخ  حٿٔذ0 ٳٔجپ ٫نيڄخ ٳٸخٽ
أروٌ  ، ؿ٬ٴَ رن ٯّڄي رون ٫ڀوِ رون ح٪ّٔوّٙ رون ٫ڀوِ رون أروِ ٣خٿوذ          -111

 #2$ځ#765ىو/٫148زي حهلل ح٬ّينِ حٿٜخىٵ $ص 
 .#3$"اًح كيع ٫نو حٿؼٸخص ٳليّؼو ڃٔظٸْڂ ڃؤڃٌنخ  ٷخٽ حٿٔخؿِ ٻخڅ ٛيًٷخ "

 #4$أرِ ؿ٬ٴَ حألٗـ٬ًِىٌ ؿ٬ٴَ رن ، ؿ٬ٴَ رن ڃَْٔس -112
 .#5$٬ْٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

 #6$ځ#747ىو/130ځ 738ًىو /121ؿڀي رن أٌّد حٿزَُٜ$ص رّٙ ٓنّٖ  -113
                                                                                                                   

ٚقس شنط  49-5/43ط" ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، ٚقاٍ: "ٗ بعض سسٜج٘ َٓه 1/171ٚإذلٚنٕٛ، 

 أقٛاٍ عًُا٤ اؾطح ؾٝ٘.

; ايـصٖيب، غـرل    5/48; إعٟ، تٗصٜب ايهُـاٍ،   2/380ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، (1)

 .1/409; َٝعإ ا٫عتساٍ، 7/244أع٬ّ ايٓب٤٬، 

ػٌ بـٔ عًـٞ بـٔ أبـٞ طايـب      أبٛ عبس اهلل دعؿط بٔ قُس ايباقط بٔ عًٞ ظٜٔ ايعابسٜٔ بٔ اؿ (2)

ِ ٚعڀا٤ زلع َٓ٘ َايو ٚايجٛضٟ ٚؾعب١ ، ٜٓٛط: خًٝك١ بٔ خٝاٙ، ايڀبكات، ٙ ٚايكاغ  زلع أبا

ٚقاٍ: " دعؿط بٔ قُس بـٔ   98; ايعذًٞ، ايجكات، م 2/198; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  469م

ٞ طايب ضنٞ اهلل عِٓٗ أْعٌ ٚشلِ ؾ٤ٞ يٝؼ ٞ بٔ أب ٌ بٔ عً يػرلِٖ، ٔػ١  عًٞ بٔ اؿػ

ٌ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب"; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤ ٞ بٔ اؿػ   1/480أ١ُ٥: دعؿط بٔ قُس بٔ عً

ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ ٍ ايؿاؾعٞ: ثك١، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١، ٚقاٍ:  2/487اب ٚقاٍ: قا

ٜٴػـأٍ عـٔ َجًـ٘"; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،         ٚقـاٍ:   6/131"زلعت أبٞ ٜكٍٛ: دعؿط بٔ قُس ثكـ١ ٫ 

 .97-5/74"نإ َٔ غازات أٌٖ ايبٝت ؾكٗاڄ ٚعًُاڄ ٚؾه٬ڄ "; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .2/104ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)

ٞ بٔ  (4) ٘ عٔ عُط، ض٣ٚ عٓ٘ عً ٟ عٔ أبٝ دعؿط بٔ أبٞ دعؿط َٝػط٠ ا٭ؾذعٞ، ٜه٢ٓ أبا ايٛؾا٤، ٜطٚ

ٕ ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ـ َٓهط اؿسٜح";  2/189ايهبرل،  ثابت ٚو٢ٝ بٔ ّا ٚقاٍ: " ٖٛ نعٝ

ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ـ َٓهط اؿسٜح دساڄ ;   2/490اب ٍ أبٞ: ٖٛ نعٝ ٔ سبإ ٚقاٍ: قا اب

ٚقاٍ: " عٓسٙ َٓانرل نجرل٠ ٫ تؿب٘ سسٜح ايجكات " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ  1/213اجملطٚسٌ، 

اؿـسٜح ; ابـٔ اؾـٛظٟ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،       ٚقـاٍ: ٖـٛ َٓهـط    379-2/378نـعؿا٤ ايطدـاٍ،   

 . 1/418; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  1/173

 .2/129ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (5)

ٕ قاسب قكل  (6) ٌ بٔ ع١ًٝ، نا ٟ ض٣ٚ عٔ َعا١ٜٚ بٔ قط٠ ض٣ٚ عٓ٘ إزلاعٝ دًس بٔ أٜٛب ايبكط

ٔ  2/257َٚٛاعٜ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  إبـاضى "أٖـٌ ايبكـط٠ ٜهـعٿؿٕٛ      ٚقاٍ: قاٍ ابـ

ٚقـاٍ: بكـطٟ نـعٝـ; ابـٔ أبـٞ سـامت،        28سسٜح اؾًس " ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ، م 
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ٓوؤٿض ا٨ّخ٫ْوپ رون ٫ڀْوش ٫ون      0 حٿٔخؿِ ػنخ حٿَرْ٪ ٬ّ٨ض حٿ٘وخٳ٬ِ ّٸوٌٽ  "
 .#1$"أ٫َحرِ ٬ًٟٴو حٿ٘خٳ0ِ٬ ح٩ّڀي رن أٌّد ٳٸخٽ

رون اروَحىْڂ ػنوخ كوَد روون     ُٻَّوخ حٿٔوخؿِ كويػّٗ ٸّْوَ رون ّوٌنْ ػنووخ ڃٔوڀڂ        "
كوويػنخ ح٩ّڀووي روون أّووٌد ٫وون ڃ٬خًّووش روون ٷووَس ٫وون ٯّڄووي روون  ، ڃْڄووٌڅ ًٻووخڅ ٛوويًٷخ 

ٷيڃض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل0 ڃٔڀڄش ٷخٽ      ٳؤهٌ رْيُ ٳڄخ طَٹ ّويُ كظوَ طَٻوض
 .#3$"#2$ّيه

حٿٔخؿِ ػنخ نَٜ رن ٫ڀِ ػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ ٫ن ح٩ّڀي رن أّوٌد ٫ون ڃ٬خًّوش    "
 .#5$"#4$٫َ٘س ح٪0ّْٞ رن ٷَس ٫ن أنْ ٷخٽ

114-  ِ أرووٌ حألٓووٌى حٿټووٌيف ڃوون طووْڂ حهلل $ص رووّٙ   ، ٥ّْوو٪ روون ٫ڄووّ٘ حٿظْڄوو

                                                                                                                   

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: " يٝؼ ٜػ٣ٛ سسٜج٘ ؾ٦ٝاڄ"، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ  2/459اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

سٜح ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ َعٌ: دًس بٔ أٜٛب نعٝـ، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: "ٖٛ ؾٝذ أعطابٞ نعٝـ اؿ

٘ بايهصب ; ابٔ  211-1/210وتر ب٘"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ ٌ بٔ ع١ًٝ ٜطَٝ ٕ إزلاعٝ ٚقاٍ: نا

"ٚيًذًس بٔ أٜٛب غـرل َـا شنـطت ٚيـٝؼ بـايهجرل      ٚقاٍ:  2/438عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٜٴتــابع عًٝــ٘ عًــ٢ أْــٞ مل أض ٗ سسٜجــ٘ ســسٜجاڄ َٓهــطاڄ دــساڄ          ايــساضقڀين،  "; ٚقــس ض٣ٚ أسازٜــح ٫ 

 .3/389ٚقاٍ: َذلٚى; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  1/261ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ

 .436-2/435ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠  19/234اؿسٜح أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ايڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل،  (2)

ٚقـــاٍ: " ضٚاٙ   9/17فُـــع ايعٚا٥ـــس،  ٚقـــاٍ ٚاؾًـــس نـــعٝـ; اشلٝجُـــٞ،     3/1676اؿؿـــاٚ، 

 ايڀدلاْٞ ٚؾٝ٘ اؾًس بٔ أٜٛب ٖٚٛ نعٝـ".

 .2/436ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

ٔ إٛام ع٢ً ٖصا اؿسٜح بكٛي٘: " ٖٚصا اؿسٜح َعطٚف باؾًس بٔ أٜٛب عٔ َعا١ٜٚ بٔ  (4) عًل اب

 ٚ اٜــ١ اؾًــس أٜهــاڄ َطؾٛعــ١، نطٚاٜــ١  قــط٠، عــٔ أْــؼ،...، ؾاعتكــس )أٟ عبــس اؿــل اٱؾــبًٝٞ( إٔ ض

اؿػٔ بٔ زٜٓاض، ٚيـٝؼ نـصيو ; ؾـإٕ أبـا أٓـس شنطٖـا، ٗ بـاب اؾـِٝ، َـٔ ثـ٬خ طـطم عـٔ             

اؾًس، نًچٗا َٛقٛؾ١ ع٢ً أْؼ ; شنطٖا َٔ ضٚا١ٜ ٓاز بٔ ظٜس، َٚٔ ضٚا١ٜ ٜعٜس بٔ ظضٜع، َٚـٔ  

أْـؼ ; قـاٍ: إػتشانـ٘    ضٚا١ٜ عبس ايػ٬ّ بٔ سطب ; نًچِٗ عٔ اؾًس عٔ َعا١ٜٚ بـٔ قـط٠، عـٔ    

تٓتٛط.. اؿسٜح، ٖهصا ٗ ضٚإ١ٜ، ٚٗ أخط٣: اؿٝض عؿط٠.. اؿسٜح، ٚٗ أخط٣: قاٍ: قاٍ أْؼ 

بــٔ َايــو اؿــٝض ثــ٬خ ٚأضبــع.. اؿــسٜح، يــٝؼ ؾٝٗــا ضٚاٜــ١ َطؾٛعــ١، ؾــادتعأ ) أٟ عبــس اؿــل  

;  2/271يٓكًـ١،  اٱؾبًٝٞ( َا شنط اؿػٔ بٔ زٜٓـاض ٖـا ٚقـع غـرل َـبٌ، ؾـِٖٛ " بػٝـ١ ايٓكـاز ا        

ٚقــس ْــاقـ ســسٜح اؾًــس بــٔ أٜــٛب عــٔ     606 -3/605ا٭يبــاْٞ، غًػــ١ً ا٭سازٜــح ايهــعٝؿ١،  

 َعا١ٜٚ بٔ قط٠ عٔ أْؼ أع٬ٙ ٚضدب تهعٝؿ٘.

 .2/437ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)
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 #1$ځ#728ىو /110ځ 719ًىو/101ٓنّٖ
ػنووخ ح٪ّٔون روون  0 ُٻَّوخ حٿٔووخؿِ ٫ًزوي حهلل روون ٯّڄوي روون أروِ ٳخ٣ڄووش ٷوخال     "

ڃ٬خًّش رن ى٘خځ حٿٸٜخٍ ػنخ ٫ڀِ رن ٷخىځ ٫ن ٫ڀِ رن ٛخحل ٫ن كټْڂ رن ؿوزّ٘  
رون ٫ڄوَ أڅ ٍٓوٌٽ حهلل   ح ٫ون  ٫ن ٥ّْ٪ رون ٫ڄوّ٘        ٷوخٽ ٿ٬ڀوِ ٍٟوِ حهلل

 .#3$#"#2$أنض أهِ يف حٿينْخ ًحٓهَس$٫نو
 .#4$"ٛيًٵ ًىٌ، ن٨َ ًٳْو، ڃنخٻّ٘ أكخىّغ ٿو0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

 #5$٥ّْپ رن ُّي حٿ٤خثِ -115
 .#6$ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ 

أرووٌ ح٪ّټووڂ ، حٿ٬ووخڃَُ ٨ّووَس روون َرؿووخ روون هخٿووي روون ٓووڀڂ روون ؿنووخىس -116
                                                 

١ ض٣ٚ ْٝع بٔ عُرل بٔ عؿام ايتُٝٞ َٔ تِٝ اهلل بٔ ثعًب١ زلع َٔ عبس اهلل بٔ عُط ٚعا٥ؿـ  (1)

ٚقاٍ: ؾٝ٘ ْٛـط;   2/242عٓ٘ ايع٤٬ بٔ قاحل ٚقسق١ بٔ إج٢ٓ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: قً٘ ايكسم قاحل اؿسٜح نٛٗ َٔ  2/532ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٔ ِرل 1/218ايتابعٌ; اب ٔ عُرل قٛي٘: ْٝع ب ٚقاٍ: ٜهع اؿسٜح، ٚعٔ اب

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ عًُـا٤ اؾـطح:    126-5/124َٔ أنصب ايٓاؽ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .3/23ض٣ٚ ي٘ ا٭ضبع١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

ٚقاٍ:  5/636اؿسٜح أخطد٘ ْاع١ عٔ عبس اهلل بٔ عُط، َِٓٗ: ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ، ( 2)

: نعٝـ ; ابٔ ا٭عطابٞ، َعذِ ابٔ ا٭عطابٞ، سسٜح سػٔ غطٜب، ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘

;  3/15; اؿانِ، إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ،   13/197; ايڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل،  2/681

 . 88ابٔ إػاظيٞ، َٓاقب أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ بٔ أبٞ طايب، م

 .2/418ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 3)

 .1/94; ٜٓٛط أٜهاڄ: ا٭يباْٞ، نعٝـ أبٛ زاٚز،  2/112ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 4)

ٌْٝ بٔ ظٜس ايڀا٥ٞ َٔ أٌٖ ايبكط٠، زلع عبـس اهلل بـٔ عُـط ٚض٣ٚ عٓـ٘ ايجـٛضٟ، ٜٓٛـط:       ( 5)

ٚقاٍ: قاٍ أٓس عٔ أبـٞ بهـط بـٔ عـاٜـ عـٔ ْٝـٌ قـاٍ:         2/215ايبداضٟ،  ايتاضٜذ ايهبرل، 

ُٳط ؾ٦ٝ ُٳط، َا غٳُعتٴ َٔ ابٔ عٴ ُٳـط،    "ٖصٙ أسازٜح ابٔ عٴ ٔڇ عٴ اڄ، إِا قايٛا: انتب أسازٜـح ابـ

ٚقاٍ: قاٍ " عُطٚ بٔ عًٞ  2/517ؾځكځسٹَتٴ إس١ٜٓ، ؾهتبتٴٗا" ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٕ عٔ ٌْٝ بٔ ظٜس ايڀا٥ٞ ْؿ٧ ٚنإ غؿٝإ  قاٍ: مل أزلع و٢ٝ ٫ٚ عبس ايطٓٔ وسثا

ٌ بٔ ظٜس ٫ ؾ٤ٞ، ٚقاٍ: " غٴ٦ٌ أبٞ وسخ عٓ٘ "، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: قاٍ ايجٛضٟ عٔ ْٝ

ٚقاٍ: " ٌْٝ بٔ  1/217عٔ ٌْٝ بٔ ظٜس ؾكاٍ: نعٝـ اؿسٜح " ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

ٛٵضڇٟ زخٌ إس١ٜٓ ؾځذُع  ٘ٴ ايجٻ ٓٵ ُٳط ٚمل ٜطٙ ض٣ٚ عٳ ظٜس ايڀډا٥ٹٞ َٔ أٌٖ ايبكط٠ ٜطٟٚ عٳٔ بٔ عٴ

ِٻ ضدع إڇٍ ُٳط ثٴ ايبكط٠ ٚضٚاٖا عٓ٘" ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ     أځسٳازٹٜح بٔ عُط بعس َٛت بٔ عٴ

; ابـــٔ سذـــط، تٗـــصٜب  1/423; ايـــصٖيب، َٝـــعإ ا٫عتـــساٍ،  428-2/427نـــعؿا٤ ايطدـــاٍ، 

 ٚشنط أقٛاٍ عًُا٤ اؾطح ؾٝ٘.  2/136; يػإ إٝعإ،  115-2/114ايتٗصٜب، 

 .2/136ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 6)
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 #1$ځ#805ىو /190ځ  797ًىو/181حٿټٌيف$ص رّٙ ٓنّٖ 
     #2$"ڃنټَح  كيّؼخ  ٫ًَس رن ى٘خځ ٫ن كيع0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

ىوووو 150ځ 758ًىوووو/141ؿوووٌّّّ رووون ٓووو٬ْي حألُىُ ح٫َّحٓوووخنِ$ص روووّٙ ٓووونّٖ -117
 #3$ځ767#/

ڃخ ٬ّ٨ض ٸّْوَ ًال ٫زويحٿ٦َّن كويػخ    0 رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽححٿٔخؿِ ٬ّ٨ض "
 .#4$"ٷ٢ جخ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ؿٌّّّ ْٗ

 #5$كخمت رن أنْْ -118
 حإلڃووخځًٷووخٽ ، ال ّټظووذ كيّؼووو، ٳْووو ؿيخٿووش0 ٷووخٽ حروون ڃ٬وو0ّٙ ٷووخٽ حٿٔووخؿِ

                                                 

ط٠ ايػٛا٥ٞ ايهٛٗ ض٣ٚ عٔ فايس بٔ غعٝس ٚعبٝس دٓاز٠ بٔ غًِ بٔ خايس بٔ دابط بٔ زل( 1)

اهلل بٔ عُط ض٣ٚ عٓ٘ عُطإ بٔ َٝػط٠ ٚقُس بٔ َكاتٌ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

2/234 ٌ ٚقـاٍ غـأيت أبـٞ عـٔ دٓـاز٠ بـٔ غـًِ         516-2/515; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٜ

أسازٜـح َٛغـ٢ بـٔ عكبـ١     ؾكاٍ: "نعٝـ اؿسٜح َا أقطب٘ َـٔ إٔ ٜـذلى سسٜجـ٘، عُـس إٍ     

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ      5/135ؾشسخ بٗا عٔ عبٝس اهلل بٔ عُط"; إعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،   

 .4/828عًُا٤ اؾطح ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .3/466; ٜٓٛط أٜها: ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ2/117١ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب( 2)

كاغِ دٜٛدل بٔ غعٝس ايبًدٞ غهٔ بػساز ض٣ٚ عٔ ايهشاى بٔ َعاسِ ٚقُس بٔ أبٛ اي( 3)

ٚقـاٍ: نـعٝـ ; ايبدـاضٟ،     1/69ٚاغع ض٣ٚ عٓ٘ ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،    

 28ٚقاٍ: نعؿ٘ و٢ٝ بٔ َعٌ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 2/257ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: قاٍ قُس بٔ  541-2/540ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ابٔ أب

إج٢ٓ: "َا زلعت و٢ٝ ٚعبس ايطٓٔ وسثإ  عٔ غؿٝإ عٔ دٜٛدل بـٔ غـعٝس "، ٚقـاٍ:    

قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "دٜٛدل َا نإ عٔ ايهشاى ؾٗٛ ع٢ً شاى أٜػط َٚا نإ ٜػٓس عٔ 

ٞ ٚأبـا ظضعـ١ ٜكـ٫ٕٛ: دـٜٛدل بـٔ      ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾٗٞ َٓهط٠ "، ٚقاٍ: "زلعـت أبـ  

ٚقـاٍ: أقـً٘ َـٔ بًـذ      1/217غعٝس نإ خطاغاْٝا يٝؼ بـايكٟٛ"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،     

ٚقاٍ:  2/341غهٔ ايبكط٠، نعؿ٘ و٢ٝ بٔ ايكڀإ ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٝٸٔ"; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  اٍ: َذلٚى; ٚق 1/261"ايهعـ ع٢ً سسٜج٘ ٚضٚاٜات٘ ب

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ ٗ  171ـ5/167إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .3/834ايػٓٔ سسٜجا ٚٗ ايتؿػرل سسٜجا" ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .2/339ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 4)

ٚقـاٍ:   2/321، تـاضٜذ ابـٔ أبـٞ خٝجُـ١     ٖٛ سامت بٔ أْٝؼ بٔ أبٞ و٢ٝ، ٜٓٛط: ابـٔ أبـٞ خٝجُـ١    (5)

; ابـٔ   3/260زلعت و٢ٝ بٔ َعٌ ٜكٍٛ: ٫ ٜهتـب سسٜجـ٘ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،        

ٚقاٍ: ٫ ٜهتب سسٜج٘، يٝؼ ٖٛ بؿ٤ٞ ; ايـصٖيب، إػـين ٗ   1/179اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ

ٚقاٍ: ؾٝ٘ دٗاي١; ابٔ سذط، يػٔ  1/428ٚقاٍ: ٫ ٜهاز ٜعطف ; َٝعإ ا٫عتساٍ،  1/139ايهعؿا٤

ٚقاٍ: " ؾٝ٘ دٗاي١، قـاٍ ابـٔ َعـٌ: ٫ ٜهتـب سسٜجـ٘، اْتٗـ٢، ٚقـاٍ اٱَـاّ أٓـس:           2/145إٝعإ، 

 يٝؼ ب٘ بأؽ ْكً٘ عٓ٘ ايػادٞ، ٚقاٍ اـًًٝٞ نعٝـ".
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 .#1$ٿْْ رو رؤ0ّ أ٦ّي
 .#3#$2$كخؿذ حألُىُ ٫ن أرِ حٿ٬٘ؼخ  -119

 .#4$ٻخڅ ال ٍَّ ٍأُ حألرخْٟش0 ٷخٽ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #5$ځ#774ىو/158َُٜ$ص أرٌ هْ٘نش حٿز، كخؿذ رن ٫ڄًَ حٿؼٸٴِ -120
 .#6$"رن ٫ْْنش أنو ٻخڅ أرخْٟخ حكټَ حٿٔخؿِ ٫ن "

 #7$ځ#854ىو/240ځ  845ًىو/231ح٪ّخٍع رن أٳڀق$ص رّٙ ٓنّٖ  -121
 .#8$ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ 

 #9$ح٪ّخٍع رن ٗزپ حٿزَُٜ -122
                                                 

 .2/145ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 1)

بكـط٠، نـإ َؿـيت أٖـٌ ايبكـط٠،      أبٛ ايؿعؿا٤ ٖٛ دابط بٔ ظٜـس ا٭ظزٟ َـٔ أٖـٌ عُـإ غـهٔ اي      (2)

 .135-7/133ٖـ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 93ٚاتِٗ بأْ٘ نإ ٜط٣ ضأٟ ا٫بان١ٝ، تٛٗ غ١ٓ 

ُٻس سسثٓا ابٔ (3) َٴشٳ  ٍ ٟ ا٭بان١ٝ، ٚقا ٕٳ ٜط٣ ضأ ٔ ع١ٓٝٝ: نځا ٍ اب ٟ قاٍ: "سادب، قا ٙ ايبداض  =شنط

ُٹع ا٭غٛز بٔ ؾٝبإ عٔ سادب عٔ دٳابٹط بٔ ظٜس = عٔ ابٔ عٳبٻاؽ قاٍ: اؿسخ سـسثإ  َٗسٟ غٳ

ٚقـاٍ: "سادـب    3/284أؾسُٖا سسخ ايًػإ، ٚمل ٜتابع ؾٝ٘"; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،      

ٌ َٓهطٜٔ"; ايساضقڀين،  ٟ ٫ٚ إؿٗٛض ض٣ٚ سسٜجا أٚ سسٜج ٟ ض٣ٚ عٔ دابط بٔ ظٜس يٝؼ بايكٛ ايص

ٚايـطادب إٔ شيـو تكـشٝـ ;    ، سادب عٔ أبٞ ايؿعجا٤شنطٙ باغِ  87تعًٝكات ايساضقڀين، م

ٚقاٍ: " قاٍ ابٔ سبإ نإ ٖٔ ىڀ٧ ِٜٚٗ ست٢ خطز  147-2/146ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، 

عٔ سس ا٫ستذاز ب٘ إشا اْؿطز ٚقس شنطٙ ايبداضٟ ٗ ايهعؿا٤"، قاٍ: "ٚقاٍ ابٔ ع١ٓٝٝ: زلعت 

 سادباڄ ا٭ظزٟ ٚنإ ضأغاڄ ٗ ا٭بان١ٝ". 

 .87قڀين، مايساضقڀين، تعًٝكات ايساض (4)

أبٛ خؿ١ٓٝ سادب بٔ عُطٚ ايجكؿٞ ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ اؿهِ بٔ ا٭عطز ٚاؿػٔ ايبكطٟ ض٣ٚ  (5)

 101; ايعذًـٞ، ايجكـات، م   1/295عٓ٘ و٢ٝ بٔ غعٝس ايكڀإ، ٜٓٛط: َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلـا٤،  

ــٞ عبٝــس، م     ٚقــاٍ: ضدــٌ قــاحل ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح       259ٚقــاٍ: ثكــ١; أبــٛ زاٚز، غــ٪ا٫ت أب

ٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  3/285ايتعسٌٜ، ٚ ٚقاٍ: "قاٍ  2/133ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١ ; اب

 أٓس ٚابٔ َعٌ: ثك١، قًت ٚقاٍ ايعذًٞ: ثك١، ٚقاٍ اٯدطٟ عٔ أبٞ زاٚز: ضدٌ قاحل".

 .2/133ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 6)

ٓ٘ عًٞ بٔ اؿػٌ بٔ اؾٓٝس، اؿاضخ بٔ أؾًب ض٣ٚ عٔ عبس ايطٓٔ بٔ أبٞ ايعْاز ض٣ٚ ع( 7)

ٔ ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت،  4/393ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ،  ٚقاٍ: اؿاضخ بٔ أؾًب مل ٜه

ٚقاٍ: قاٍ عًٞ بٔ اؿػٌ بٔ اؾٓٝس: ايجك١ ايطنا ; ابٔ اؾٛظٟ،  3/69اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ضٙ ٖٓــا َــطتٌ ٚشنــط ٚنــط 5/803; ايــصٖيب، تــاضٜذ اٱغــ٬ّ،  1/180ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ، 

ٕ بٔ َعا١ٜٚ ; ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  ٚدعً٘ ٚاسساڄ ٚقاٍ: ض٣ٚ  2/147ايجاْٞ ٜطٟٚ عٔ َطٚا

 عٔ َطٚإ بٔ َعا١ٜٚ ٚعًٞ بٔ اؿػٌ بٔ اؾٓٝس.

 .2/147ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 8)

ٔ أّ ايٓعُإ ض٣ٚ عٓ٘ ٬ٍٖ بٔ ؾٝاض، ٜٓٛط: ايب (9) ٟ ض٣ٚ ع داضٟ، ايتاضٜذ اؿاضخ بٔ ؾبٌ ايبكط
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حٿٔخؿِ ػنخ ٯّڄي رن ٫زيحهلل حٿٸ٤خڅ ػنخ ٓيپ رن ٢ّخځ حٿ٤ٴخًُ ػنوخ ح٪ّوخٍع   "
ٷخٽ ٍٓوٌٽ حهلل 0 حٿن٬ڄخڅ ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض زپ كيػظنخ أځّرن ٗ  ـَو څ ح٪َّ$ا َ

 .#2$##1$ڃن كـخٍس ح٩ّنش ًڃٌٟ٪ ُڃِځ ه٤ٴو ؿّّّپ ّٚنخكو
 .#3$"٫نيه ڃنخٻ0ّ٘ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 ىوو 146ح٪ّخٍع رن ٫زيحٿ٦َّن رن ٫زيحهلل رن ٬ٓي حٿيًِٓ ح٬ّينِ $ص -123
 #4$ځ763#/

   .#5$"ًدل ٸّيع ٫نو ڃخٿٺكيع ٫نو أىپ ح٬ّيّنش 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
ىووو 65$صأرووٌ ُىووّ٘ ح٭ّڄوويحنِ ح٫ّووخٍيف حأل٫ٌٍحٿټووٌيف     ح٪ّووخٍع روون ٫زوويحهلل،  -124

 #6$ځ684#/
                                                                                                                   

 3/77ٚقاٍ: يٝؼ َعطٚف ٗ اؿسٜح; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  2/146ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘، 

ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: ٖٛ َٓهط اؿسٜح يٝؼ َعـطٚف، ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ; ابـٔ          

ٚقاٍ: "ٚؿاضخ بـٔ ؾـبٌ غـرل َـا شنـطت ٚبٗـصا اٱغـٓاز         2/463عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٜ٘ عٓ٘ ؾاش بـٔ ؾٝـاض ٖٚـصٙ ا٭سازٜـح غـرل قؿٛٚـ١"; ايـساضقڀين، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،          ٜطٚ

ّٸ ايٓعُإ، َكٌ، ٚيٝػت َعطٚؾ١". 2/148  ٚقاٍ: "اؿاضخ بٔ ؾبٌ ايبكطٟ، عٔ أ

عـٔ ابـٔ    3/274اؿسٜح أخطد٘ ْاع١ باخت٬ف ايًؿٜ، َِٓٗ: ابٔ أبـٞ ؾـٝب١، إكـٓـ،    ( 1)

عــٔ أْــؼ ; ايــسٜٓٛضٟ إــايهٞ،   13/443اض، َػــٓس ايبــعاض، عبــاؽ، ٚعــٔ أْــؼ كتكــطاڄ ; ايبــع 

ٚقاٍ احملكل أبٛ عبٝس٠ َؿٗٛض بٔ سػٔ: إغٓازٙ نعٝـ دساڄ;  2/171اجملايػ١ ٚدٛاٖط ايعًِ

عٔ ابـٔ عبـاؽ بـبعض اخـت٬ف ايًؿـٜ ; ابـٔ ايكٝػـطاْٞ،         11/146ايڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل

َ  1/548شخـــرل٠ اؿؿـــاٚ،  عٹـــٌ: يـــٝؼ بؿـــ٤ٞ ٗ اؿـــسٜح " ;  ٚقـــاٍ:  " ٚاؿـــاضخ: قـــاٍ ابـــٔ 

 ٚقاٍ: ٚؾٛاٖسٙ نجرل٠. 299ايػداٟٚ، إكاقس اؿػ١ٓ، م

 .2/463ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 2)

 .2/152ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 3)

أبٛ عبس ايطٓٔ اؿاضخ بٔ عبس ايـطٓٔ بـٔ غـعس بـٔ أبـٞ شبـاب ايسٚغـٞ زلـع ٜعٜـس بـٔ           ( 4)

٣ٚ عٓ٘ عاقِ بٔ عبس ايععٜع ا٫ؾذعٞ ٚسامت بٔ إزلاعٌٝ ، ٜٓٛط: ٖطَع ٚعڀا٤ بٔ ٜػاض ض

ٚقــاٍ: نــإ قًٝــٌ اؿــسٜح; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،  432-5/431ابــٔ غــعس، ايڀبكــات، 

ٟٸ أسازٜح ٚقاٍ: قاٍ أبٛ سامت: "ٜطٟٚ عٓ٘  255ـ5/254; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  2/271 ٚٳضٵزٹ ايسٻضا

ظضع١: "يٝؼ ب٘ بأؽ"، ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ أؾعاٍ ايعباز، ٚأبٛ َٓهط٠، يٝؼ بايكٟٛ"، ٚقاٍ أبٛ 

 زاٚز ؾكٞ إطاغٌٝ.

 .2/148ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)

أبٛ ظٖرل اؿاضخ بٔ عبس اهلل ا٭عٛض اـاضٗ ايهٛٗ اشلُساْٞ ض٣ٚ عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايـب ٚعبـس    (6)

  ِ ، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس، ايڀبكــات،  اهلل بــٔ َػــعٛز ض٣ٚ عٓــ٘ عبــس اهلل بــٔ َــط٠ ٚايهــشاى بــٔ َــعاس

ٚقاٍ: " نإ ي٘ قٍٛ غ٤ٛ، ٖٚٛ نعٝـ ٗ ضٚاٜتـ٘ " ; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،        6/208-209

ٚقاٍ: قاٍ ايؿعيب: "سسثٓا اؿاضخ  2/273ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ بأؽ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  3/360
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حٿٔخؿِ كيػّٗ أ٦ّي رن ٯّڄي ػنخ رَ٘ رن آىځ ػنخ ا٨ّخ٫ْپ رون ٮّخٿوي   "
ٻنووض 0 ٷووخٽ ن٬ووڂ  ح٪ّووخٍع اذلٷْووپ ٿووو ٻنووض ١ّظڀووٲ 0 ٫وون أرْووو ٫وون حٿ٘وو٬ّٓ ٷووخٽ

 .#1$"د ًٻخڅ أكٔذ حٿنخّأط٬ڀڂ ڃنو ح٪ّٔخ اٿْوأهظڀٲ 
أرووٌ ، ح٪ّووخٍع روون ٫زْووي روون ٯّڄووي روون ٫زووي ح٬ّڀووٺ روون أرووِ ٯّووًٌٍس   -125

  #2$ځ#796ىو/180ځ 787ًىو / 171ٷيحڃش حٿزَُٜ$ص رّٙ ٓنّٖ 
نوخ أروٌ ٬ّڀوَ    أهّّحٿٔخؿِ ػنخ أرٌ حٿَرْ٪ حٿِىَحنِ ػنخ ح٪ّخٍع رن ٫زْي أرٌ ٷيحڃوش  "
حى ػنوخ ح٪ّوخٍع أروٌ ٷيحڃوش ڃوئًڅ ڃٔوـي       ػنوخ ٫زويحهلل رون ٫وٌڅ ػنوخ أروٌ ٫زْويس ح٪ّوي        0 ٷوخٽ 

ٓوؤٿض ٸّْوَ رون ڃ٬وّٙ ٫ون ح٪ّوخٍع       0 حٿّّنِ ػنخ رن ٦ّخى ػنخ ٫زي حهلل رن أ٦ّوي ٷوخٽ  
ُ رن ٫زْي أرِ ٷيحڃش  ٳٸوخٽ ٟو٬ْٲ ح٪ّويّغ ًٓوؤٿض أروِ ٫نوو ٳٸوخٽ ڃ٠و٤َد          حألّوخى

                                                                                                                   

٘ٴ أسس ايهصابٌ" ; ايعذًٞ، ايجكات،  ْٻ ٔ اؿـاضخ َتُٗـاڄ; ابـٔ أبـٞ سـامت،      ٚقـاٍ: نـ   1/278ٚأؾٗس أځ

ٚقاٍ: تطى عبس ايطٓٔ بٔ َٗسٟ سسٜح اؿاضخ، ٚقاٍ و٢ٝ بـٔ   79-3/78اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

َعٌ: اؿاضخ ا٭عـٛض نـعٝـ، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: "نـعٝـ اؿـسٜح يـٝؼ بـايكٟٛ ٫ٚ ٖـٔ وـتر            

، 451-2/499اٍ، ; ابٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـ     1/222" ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، ٘عسٜج

ٚقاٍ: قاٍ ايٓػا٥ٞ: اؿاضخ بـٔ عبـس اهلل ا٭عـٛض يـٝؼ بـايكٟٛ، ٚقـاٍ:  قـاٍ ايؿـعيب عـٔ اؿـاضخ           

       ٔ ٞٸ "، ٚقـاٍ: "ٚيًشـاضخ ا٭عـٛض عـ ًٹـ ًځـ٢ عٳ ًځ٢ أسس َٔ ٖصٙ ا٭١َ َا نـصب عٳ َٳا نصب عٳ  =ا٭عٛض: "

ـٜـ   = ٘ عُٓٗــا غــرل عًــٞ ٖٚــٛ أنجــط ضٚاٜاتــ٘ عــٔ عًــٞ ٚض٣ٚ عــٔ ابــٔ َػــعٛز ايكًٝــٌ ٚعاَــ١ َــا ٜطٚ

ٚقاٍ  255-5/244; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 2/148قؿٛٚ" ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

ٍ عًُا٤ اؾطح ٚايتعسٌٜ: ض٣ٚ ي٘ ا٭ضبع١ ; ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤،  ٕ شنط أقٛا  .1/141بعس أ

ٚشنـط   147ــ 2/145; ابـٔ سذـط، تٗـصٜب ايتٗـصٜب،     2/451ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ ،   (1)

ٍ أٓس بٔ قاحل إكطٟ: اؿاضخ ا٭عٛض  ٌ ٗ ايجكات: قا ٔ ؾاٖ ٍ اب ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘، قاٍ: "ٚقا أقٛا

ثك١ َا أسؿٛ٘ َٚا أسػٔ َا ض٣ٚ عٔ عًٞ، ٚأث٢ٓ عًٝ٘، قٌٝ ي٘: ؾكس قاٍ ايؿـعيب نـإ ٜهـصب،    

 قاٍ: مل ٜهٔ ٜهصب ٗ اؿسٜح إِا نإ نصب٘ ٗ ضأٜ٘". 

بٔ عبٝس ايبكطٟ ا٭ٜازٟ زلع عبس إًـو بـٔ سبٝـب ٚعـاَط ا٭سـٍٛ زلـع        أبٛ قسا١َ اؿاضخ (2)

ٚقـاٍ:   4/248َٓ٘ َايو بٔ إزلاعٌٝ َٚٛغ٢ بٔ إزلاعٌٝ ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقاٍ: قاٍ ابٔ َٗسٟ: " ٖٚٛ َٔ ؾٝٛخٓا َٚـا   2/275نعٝـ اؿسٜح ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقــاٍ: قــاٍ أٓـس بــٔ سٓبــٌ: َهــڀطب   3/81ســامت، اؾــطح ٚايتعـسٌٜ،  ضأٜـت إ٫ خــرلاڄ"; ابــٔ أبـٞ   

ٞ عٔ أبٞ قسا١َ اؿاضخ بٔ عبٝس ؾكاٍ: يٝؼ بايكٟٛ، ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ  اؿسٜح، ٚقاٍ: " غأيت أب

ٚقاٍ: "نإ ؾٝداڄ قاؿاڄ َٔ نجط ُٖٚ٘ ست٢ خـطز   1/224وتر ب٘ "; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

ِ     عٔ ١ًْ َٔ وـتر بٗـِ إشا اْؿـطزٚا    ; ابـٔ اؾـٛظٟ،   1/172"; ابـٔ َٓذٜٛـ٘، ضدـاٍ قـشٝب َػـً

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ عًُا٤  260ـ5/258; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  1/182ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

اؾطح ٚايتعسٌٜ: "اغتؿٗس ب٘ ايبداضٟ َتابع١ ٗ َٛنعٌ َٔ نتاب٘، ٚض٣ٚ ي٘ ٗ ا٭زب، ٚض٣ٚ 

ٟٸ";   .4/597ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ي٘ َػًِ، ٚأځبٴٛ زاٚز، ٚايتٿطَص
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 .#1$"ح٪ّيّغ
 ح٬ّڀوٺ  ٫زي رن ٯّڄي رن ٫زْي رن ح٪ّخٍع ػنخ ڃٔيى ػنخ ح٪ّزخد رن حٿٴ٠پ"

 حألًحڅ ٓونش  ٫ڀڄوّٗ 0 حهلل ٍٓوٌٽ  ّوخ  ٷڀوض 0 ٷوخٽ  ؿويّه  ٫ون  ورْأ ٫ن ٯًٌٍّس أرِ رن
 ٛوالس  ٻخنوض  ٳوبڅ 0 ٷوخٽ  ػوڂ ، ڃَؿ٬وخ   ٳوٌٻَه  طٸوٌٽ "0 ًٷخٽ ٍأِٓ ڃٸيّځ ٳڄٔق0 ٷخٽ

 حهلل أٻووّّ حهلل، حٿنووٌځ ڃوون هووّ٘ حٿٜووالس، حٿنووٌځ ڃوون هووّ٘ حٿٜووالس" .ٷڀووض .حٿٜووزق
   #2$"ٛيًٷخ  ٻخڅ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ..." حهلل اال اٿو ال أٻّّ،

 .#3$"ٛيًٵ ٫ًنيه ڃنخٻّ٘"0 "حٿٔخؿِ ٷخٽ
 #4$ځ#814ىو/199ح٪ّخٍع رن ٤٫ْش حٿزَُٜ ٓټن ح٬ّْٜٜش$ص  -126
ؿڀٔض اٿْو ٳڀڂ حٻظذ ٫نوو  0 ٷخٽ حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ  ٷخٽ أ٦ّي رن كنزپ"

 .#5$"ًٷخٽ ٫نيه ٫ن حألًُح٫ِ ڃٔخثپ
127-   ِ  ىوو 151أروٌ ٯّڄوي حٿزٜوَُ$ص روّٙ ٓونّٖ      ، ح٪ّخٍع رن نزويخڅ ح٩َّڃو

   #6$ځ#776ىو/160ځ ً 768/
                                                 

 . 455-2/454ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 . 3/367; ابٔ إًكٔ، ايبسض إٓرل،  1102َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م( 2)

; ابــٔ ايكڀــإ، بٝــإ  7/106; ٜٓٛــط أٜهــاڄ: عُــس٠ ايكــاضٟ،   5/310ايعــٝين، ؾــطح غــٓٔ أبــٞ زاٚز،   (3)

 .  2/150; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  4/247ًكٔ، ايبسض إٓرل، ; ابٔ إ 3/394ايِٖٛ، 

اؿاضخ بٔ عڀ١ٝ ايؿاَٞ ايبكـطٟ ض٣ٚ عـٔ ا٫ٚظاعـٞ زلـع َٓـ٘ سػـٔ بـٔ قـباح، ٜٓٛـط:          ( 4)

; ابٔ سبإ، ايجكات،  3/85; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  2/278ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ:      262-5/261تٗصٜب ايهُاٍ، ٚقاٍ: ضَا أخڀأ ; إعٟ،  8/183

 ثك١، ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ ايٓػا٥ٞ .

 .151/ 2ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 5)

أبٛ قُس اؿاضخ بـٔ ْبٗـإ اؾطَـٞ ايبكـطٟ ض٣ٚ عـٔ عڀـا٤ بـٔ ايػـا٥ب ض٣ٚ عٓـ٘ عبـس           ( 6)

ضخ بت ْبٗإ يٝؼ ٚقاٍ: اؿا 4/111ايطٓٔ بٔ إباضى، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقاٍ:  2/284: قاٍ: ٫ ٜهتب سسٜج٘ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 4/280بؿ٤ٞ، ٚٗ ضٚا١ٜ أخط٣، 

ٚقــاٍ: نــعٝـ اؿــسٜح ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح   1/278َٓهــط اؿــسٜح ; ايعذًــٞ، ايجكــات، 

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ عـٔ اؿـاضخ بـٔ ْبٗـإ: "ضدـٌ قـاحل ٚمل ٜهـٔ         92ـ3/91ٚايتعسٌٜ

ٚقاٍ: "نإ  223ـ1/222ٜعطف باؿسٜح ٫ٚ وؿٛ٘ َٓهط اؿسٜح" ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

َٔ ايكاؿٌ ايصٜٔ غًب عًِٝٗ ايِٖٛ ست٢ ؾشـ خڀ٪ٙ ٚخطز عـٔ سـس ا٫ستذـاز بـ٘";     

 ٚقاٍ: قاٍ ايٓػا٥ٞ: َذلٚى اؿسٜح، ٚقاٍ 461ـ2/458ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٚقـاٍ:   2/148هتب سسٜجـ٘ ; ايـساضقڀين، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،     )أٟ ابٔ عسٟ(: ٖٚٛ ٖٔ ٜ

 نعٝؿاڄ نإ: ٚقاٍ إسٜين بٔ عًٞ نعؿ٘ٚقاٍ: " 72يٝؼ بايكٟٛ ; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م
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 روون ح٪ّووَع ػنووخ، ارووَحىْڂ روون ڃٔووڀڂ ػنووخ، حٿٔووڀڄِ ٌّٓووٲ روون أ٦ّووي كوويػنخ"
 أڅ حألٓووٸ٪ روون ًحػڀووش ٫وون ڃټلووٌٽ ٫وون ٓوو٬ْي أرووِ ٫وون ّٸ٨ووخڅ روون ٫ظزووش ػنووخ، نزوويخڅ
حٿنّٓ  ًرو٬ْټڂ ، ًٗوَحثټڂ ، ًٮّوخنْنټڂ ، ٛزْخنټڂ ڃٔخؿيٻڂ ؿنزٌح0 $ٷخٽ ،

َ  ًح١ّوًٌح ، ٓوٌْٳټڂ  ًٓپ، ىٻڂكيً ًاٷخڃش، أٌٛحطټڂ ًٍٳ٪، ًڃٌٜڃخطټڂ  ًٓوپ  ٫ڀو
 ...  ڃ٬ڀپ ح٪ّيّغ ىٌح. ##1$ح٩ّڄ٪ يف ٥ًًَّىخ ح٤ّ٬خىَ أرٌحّٞخ ٌْٓٳټڂ
 .#2$"ڃنخٻّ٘ ٫نيه0 حٿٔخؿِ ٷخٽ
ىوو  181أرٌ ٯّڄوي حٿزٜوَُ$ص روّٙ ٓونّٖ     ، حٿَحّٓٓ ًؿْو رن ح٪ّخٍع -128

 #3$ځ#805ىو/190ځ ً 797/
 ٫ون  ىّنوخٍ  رون  ڃخٿوٺ  ػنوخ  ،ًؿْوو  رن ح٪َّع ػنخ ح٩ّي٠ڄِ ٫ڀَ رن نَٜ كيػنخ"
حهلل ٍٓووٌٽ ٷووخٽ ىَّووَس أرووِ ٫وون، ٓووّّ٘ن روون ٯّڄووي $0ّٗوو٬َس ٻووپ ٠ّووض اڅ 

                                                                                                                   

:  ٚايتعسٌٜ اؾطح عًُا٤ أقٛاٍ شنط إٔ بعس ٚقاٍ 290 ـ 5/288، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟ ;"نعٝؿاڄ

 ٬ث١ أسازٜح، ٚقع يٓا أسسٖا بعًٛ". ٔ َاد١ ثٚاب، سسٜجاڄ ايذلَصٟ ي٘ ض٣ٚ"

-1/481اؿسٜح أخطد٘ ْاع١ عٔ ٚاث١ً بٔ ا٭غكع، َِٓٗ: ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َاد١، ( 1)

ٚقــاٍ احملكــل ؾــعٝب ا٭ضْــ٪ٚٙ: " إغــٓازٙ نــعٝـ دــسٶا، اؿــاضخ بــٔ ْبٗــإ َــذلٚى";           482

;  8/132يهــبرل، ٚقــاٍ: ايطٚاٜــ١ ؾٝٗــا يــٌ ; ايڀدلاْــٞ، إعذــِ ا    3/347ايعكًٝــٞ، ايهــعؿا٤،  

ٚقاٍ: ٖصا سسٜح ٫  1/404; ابٔ اؾٛظٟ، ايعًٌ إتٓا١ٖٝ،  4/127ايبٝٗكٞ، ايػٓٔ ايكػرل، 

ٚقاٍ: " قاٍ ايـعٜٔ ايعطاقـ٢ ٗ ؾـطح     3/349ٜكب ; ايػُاضٟ، إساٟٚ يعًٌ اؾاَع ايكػرل، 

ابٔ ايذلَص٣: ٚاؿاضخ بٔ ْبٗإ نعٝـ، ٚقاٍ ابٔ سذط ٗ إدتكط: سسٜح نعٝـ، ٚأٚضزٙ 

اؾٛظٟ ٗ ايٛاٖٝات، ٚقاٍ ابٔ سذط ٗ ؽطٜر اشلسا١ٜ: ي٘ ططم ٚأغاْٝس نًٗا ٚا١ٖٝ، ٚقاٍ 

 عبس اؿل: ٫ أقٌ ي٘، قًت: مل أض ٖصا اؿسٜح ٗ ؽطٜر أسازٜح اشلسا١ٜ ؾًٝشطض". 

 .2/159; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  1245َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م( 2)

ايطاغيب ايبكطٟ زلع َايـو بـٔ زٜٓـا زلـع َٓـ٘ ظٜـس بـٔ سبـاب،          أبٛ قُس اؿاضخ بٔ ٚدٝ٘ (3)

   ٌ  40ٚقـاٍ: يـٝؼ سسٜجـ٘ بؿـ٤ٞ ; ايبدـاضٟ، ايهـعؿا٤، م       4/85ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـ

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ ٔ أب ٘ بعض إٓانرل; اب ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: اؿاضخ  3/92ٚقاٍ: ؾٝ

ٚقاٍ: "نإ  1/224ٓانرل"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ بٔ ٚدٝ٘ نعٝـ اؿسٜح ٗ سسٜج٘ بعض إ

قًٌٝ اؿسٜح، ٚيهٓ٘ ٜتؿطز َٓانرل عٔ إؿاٖرل ٗ ق١ً ضٚاٜت٘"; ابٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤    

ٚقاٍ: "قـاٍ ايٓػـا٥ٞ: اؿـاضخ بـٔ ٚدٝـ٘ نـعٝـ"ٚقاٍ )أٟ ابـٔ عـسٟ(: ٫ٚ          463-2/462ايطداٍ

ٚقاٍ: ض٣ٚ يـ٘ أبـٛ زاٚز    306-5/304صٜب ايهُاٍأعًِ ي٘ ضٚا١ٜ إ٫ عٔ َايو بٔ زٜٓاض ; إعٟ، تٗ

ٚقـاٍ:   2/162; ابٔ سذـط، تٗـصٜب ايتٗـصٜب    4/829ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ

"قاٍ ايبٝٗكٞ: تهًُٛا ؾٝ٘، ٚقاٍ اـڀابٞ: فٍٗٛ، قًـت: دٗايتـ٘ َطؾٛعـ١ بهجـط٠ َـٔ ض٣ٚ عٓـ٘       

 َٚٔ تهًِ ؾٝ٘، ٚايكٛاب أْ٘ نعٝـ َطؾٛع".
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 ٫وون ىووٌح ّووًٍَ اٵّووخ 0حٿٔووخؿِ ٻظووخد ًيف#...#1$حٿز٘ووَ ًحنٸووٌح حٿ٘وو٬َ ًحٯٔووڀٌح، ؿنخرووش
ِ  ٫ون  ًًٍّنوخ ، ٷٌٿوو  ڃون  ىََّس أرِ ٫ن ح٪ّٔن ِ  أرو ِ  ٫ڀو  ىوٌح 0 ّٸوخٽ 0 ٷوخٽ  أنّوو  حٿ٤ٌٓو
ْ  ٗوْن  ًىوٌ  ًؿزوش  حرن0 ًّٸخٽ، ًؿْو حرن كيّغ ڃن اال ن٬َٳو ال ٯَّذ كيّغ  ٿوْ
 .  #2$"رٌحٹ

 .#3$٬ْٟٲ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 كخٍػوش  رون  حهلل ٫زوي  رن حٿ٦َّن ٫زي رن ٯّڄي حٿَؿخٽ أرِ رن كخٍػش -129

 #4$ځ#767ىو /150ځ 758ًىو /141$ص رّٙ ٓنّٖ  ح٬ّينِ حٿن٬ڄخڅ رن
 . #5$"ح٪ّيّغ ڃنټ0َ ٫ن كخٍػش رن أرِ حٿَؿخٽ حٿٔخؿِ ٷخٽ"

 #6$ځ#737ىو /119أرٌ ٸَّْ حٿټٌيف$ص ٓنش ، كزْذ رن أرِ ػخرض -130
                                                 

ٚقاٍ: " اؿاضخ سسٜج٘ َٓهط،  1/180ٜح أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز، اؿس (1)

ٚقــاٍ احملكــل ؾــعٝب ا٭ضْــ٪ٚٙ:   377-1/376ٖٚــٛ نــعٝـ"; ابــٔ َادــ١، غــٓٔ ابــٔ َادــ١،  

ٚقـاٍ: "سـسٜح    1/178إغٓازٙ نعٝـ َٔ أدٌ اؿاضخ بٔ ٚدٝ٘; ايذلَـصٟ، غـٓٔ ايذلَـصٟ،    

عطؾ٘ إ٫ َٔ سسٜج٘، ٖٚٛ ؾٝذ يٝؼ بصاى، ٚقس ض٣ٚ عٓ٘ اؿاضخ بٔ ٚدٝ٘ سسٜح غطٜب، ٫ ْ

 غرل ٚاسس َٔ ا٭١ُ٥ ".

 . 769-768َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (2)

 .2/162ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)

ّٸ أبٝـ٘ عُـط٠    (4) ساضث١ بٔ أبٞ ايطداٍ قُس بٔ عبس ايطٓٔ ا٭ْكاضٟ ايٓذاضٟ ض٣ٚ عٔ دست٘ أ

ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايبداضٟ،  91: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، مض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ ، ٜٓٛط

ٚقاٍ: َذلٚى  29ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 3/94ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقــاٍ: قــاٍ أٓــس بــٔ سٓبــٌ: نــعٝـ يــٝؼ   3/255اؿــسٜح;  ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،  

بـٔ قُـس ٖـٛ ابـٔ أبـٞ ايطدـاٍ َٓهـط اؿـسٜح نـعٝـ           بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: ساضثـ١ 

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٘ ٚؾشـ خڀ٪ٙ"; ابٔ عسٟ،  1/268اؿسٜح"; اب ٕ ٖٔ نجط ُٖٚ ٚقاٍ: "نا

ٚقــاٍ: "ٚبعــض َــا ٜطٜٚــ٘ َٓهــط، ٫ ٜتــابع عًٝــ٘"; ابــٔ   473 -2/470ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ، 

ـ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، ٚقاٍ: ن 77ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م - 5/313عٝ

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ عًُا٤ اؾطح ٚايتعسٌٜ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ سسٜجاڄ ٚاسـساڄ، ٚابـٔ    316

 .3/836َاد١، ٚقس ٚقع يٓا سسٜح ايذلَصٟ عايٝاڄ"; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .  199َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (5)

ٛ و٢ٝ سبٝب بٔ أبٞ ثابت  (6) عُط  ض٣ٚ  قٝؼ بٔ زٜٓاض ا٫غسٟ ايهٛٗ، ض٣ٚ عٔ ابٔ عباؽ ٚابٔأب

ٚقاٍ: نإ َٔ أٖـٌ ايؿتٝـا، َٚـا نـإ      6/316عٓ٘ ا٫عُـ ٚايجٛضٟ ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات

 105; ايعذًــٞ، ايجكــات، م 314ــ 2/313بايهٛؾـ١ أســس إ٫ ٜـصٍ ؿبٝــب ; ايبدــاضٟ، ايتـاضٜذ ايهــبرل   

ٚقاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: نـٛٗ       108ـ3/107ؾطح ٚايتعسٌٜٚقاٍ: تابعٞ ثك١; ابٔ أبٞ سامت، ا

ٚقـاٍ:   4/137ثك١، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: سبٝب بٔ أبٞ ثابت قسٚم ثك١"; ابٔ سبـإ، ايجكـات  

ٚقاٍ: "ٚنإ َٔ خٝاض ايهٛؾٌٝ َٚتكِٓٝٗ عًـ٢   174نإ َسيػاڄ; َؿاٖرل عًُا٤ ا٭َكاض، م
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ػنخ ڃٌَٓ رن ٓٴْخڅ ػنوخ اروَحىْڂ رون ڃٌٓوَ حٿٴوَح  ػنوخ ًىوذ رون         0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
ؿخ  ٍؿپ اذل كزْوذ رون أروِ ػخروض     0 ا٨ّخ٫ْپ كيػّٗ حٿٌٿْي رن ٸَّْ حألٓيُ ٷخٽ

حٿٰڀڄوخڅ يف ح٬ّٔوـي ّٴظٌنوٺ     اڅ طوؤطِ ىوئال   0 ٳٔؤٿو ٫ون ڃٔوؤٿش ٳؤٳظوخه ػوڂ ٷوخٽ ٿڀَؿوپ      
رون أروِ ٿْڀوَ ًكـوخؽ رون أ٣ٍوخس ٦ًّوخى رون أروِ          0 حٷڀنخ ڃن حٿٰڀڄخڅ ٷوخٽ 0 ّٜاليف ٷخٽ
 .#1$"ٓڀْڄخڅ
 #2$أرٌ حألَّٗ حٿټٌيف، كزْذ رن كٔخڅ رن أرِ حألَّٗ -131
ڃوخ ٬ّ٨وض ٸّْوَ ًال ٫زويحٿ٦َّن كويػخنخ ٫ون       0 حٿٔخؿِ ػنخ رن ح٬ّؼنَ ٷوخٽ "

 .#3$"ٷ٢ ّ ْٗجخ ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ رن أرِ حألَٗ
كوويػنخ أرووٌ ڃ٬خًّووش كوويػنخ حأل٫ڄووٖ ٫وون   0 روون ح٬ّؼنووَ ّٸووٌٽ ححٿٔووخؿِ ٬ّ٨ووض "

ٷووخٽ ٫زووي حهلل0 اًح ٍأّووظڂ أكوويٻڂ ٷووي 0 كزْووذ روون أرووِ حألٗووَّ ٫وون أرووِ ٫زْوويس ٷووخٽ 
يووڂ يووڂ حٯٴووَ ٿووو حٿڀّٳووال طڀ٬نووٌه ًال ط٬ْنووٌح ٫ڀْووو حٿ٘وو٤ْخڅ ًٿټوون ٷٌٿووٌح حٿڀّ أٛووخد كوويح 
 .#4$"٫ڀْو يڂ طذْح٦ٍّو حٿڀّ

حألٳ٤وْ ّٸوٌٽ    ٷخٽ ٫ڄًَ رن ٫ڀِ ٬ّ٨ض ٫زي حهلل رن ٓڀڄش0 خٽ حٿٔخؿِٷ"
رن أرِ حألَّٗ ؿخٍّش نَٜحنْش ًٻخڅ ٬ّ٘ٸيخ ٳظنٜوَ ًٷوخٽ ٫ڄوًَ رون ٫ڀوِ      حطًِؽ 

ِ   0 ٳووٌٻَص ًٿووٺ ٿْلْووَ روون ٓوو٬ْي حٿٸ٤ووخڅ ٳٸووخٽ      0 أٳوو١َ حألٳ٤ووْ ٷووخٽ حٿٔووخؿ
دل ًٍأّوض ىوٌه ح٪ّټخّوش يف طوخٍّن ٫ڄوًَ رون ٫ڀوِ ً       ، ًأكٔذ أڅ حٿٸٌٽ ٷٌٽ ٸَّْ

                                                                                                                   

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطدا ٔ عسٟ، ايهاَ ٔ َعٌ ٚقاٍ:" 3/319ٍتسيٝؼ ؾٝ٘"اب ٘ اب ٛ ثك١ سذ١ نُا قاي ٖٚ

 ٚيعٌ يٝؼ ٗ ايهٛؾٌٝ نبرل أسس َجً٘ يؿٗطت٘ ٚقش١ سسٜج٘ ٖٚٛ ٗ أ٥ُتِٗ هُع سسٜجـ٘"; 

 ٚقاٍ ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١. 363ـ5/358; إعٟ، تٗصٜب ايهُا149ٍابٔ َٓذٜٛ٘، ضداٍ قشٝب َػًِ

 .3/317ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

ا٭ؾــطؽ سبٝــب بــٔ سػــإ بــٔ ايهٓــصض ا٫غــسٟ ض٣ٚ عــٔ غــعٝس بــٔ دــبرل ض٣ٚ عٓــ٘ غــؿٝإ  أبــٛ  (2)

ايبدـاضٟ،   ٚقاٍ: نٛٗ ٚيٝؼ سسٜجـ٘ بؿـ٤ٞ ;   3/290ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ــاضٜذ ايهــبرل،   ٚقــاٍ:  34ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح ; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ ، م     2/313ايت

ٚقاٍ: قاٍ قُس بٔ إج٢ٓ:"َا زلعـت   3/98أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ 

و٢ٝ ٚعبس ايطٓٔ وسثإ عٔ غؿٝإ عٔ سبٝب بٔ أبٞ ا٭ؾطؽ"، ٚقاٍ:"زلعـت أبـٞ ٜكـٍٛ:    

سبٝــب بــٔ سػــإ ٖــٛ دــسٸ قــاحل ايبػــسازٟ ٚيــٝؼ بــايكٟٛ َٓهــط اؿــسٜح أسٝاْــاڄ ; ابــٔ سبــإ،    

ٕ عؿل اَطأ٠ ْكطا١ْٝ، ٚقس قٌٝ إْ٘ تٓكط  ٚقاٍ: "َٓهط اؿسٜح 1/264اجملطٚسٌ،  دساڄ، ٚقس نا

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ  ٔ عسٟ، ايهاَ ٍ ايبٝع١ َٔ أدًٗا ؾكشٝب" ; اب ٘ إ  /3ٚتعٚز بٗا، ؾأَا اخت٬ؾ

ٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  314 ٘ بأغاڄ"; اب  .1/188ٚقاٍ: "أَا ٗ باب ايطٚا١ٜ ؾًِ أض ٗ ضٚاٜات

 .3/311نعؿا٤ ايطداٍ ، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ (3)

 .313-3/312ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)
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 .#1$"ٷخٽ ًدل ِّى ٫ڀَ ًٿٺ0 ّٸپ أٳ١َ حألٳ٤ْ ًاٵّخ ٷخٽ ٻخڅ ّٸخٽ
 رن ٓالځ رن ٻ٬ذ رن آَحثْپ رن ىزّ٘س رن ػٌٍ رن أ٣ٍخس رن ح٪ّـخؽ -132

ِ ، حٿٔووڄْ٪ روون ڃڀووٺ روون ٓوو٬ْي روون كخٍػووش روون ٫ووخڃَ          أرووٌ أ٣ٍووؤس حٿټووٌيف حٿٸخٟوو
   #2$ځ#762ىو /145$ص ٓنش 

0 ٷَوخٽ  حٿظنٌٍُ ٫َڄًَْ رن ڃُلَڄي كَيَّػَنخ، حٿټڀّٓ أٓخڃش أَرٌُ كَيَّػّٗ، حٿٔخؿِ"
 ٿَوووُ ٳٸووخٽ ّٛزٔوو  ٳووؤڃَ ح٪ّټوڂ  ٮّڀووْ يف ّظٸخٟووخه اٿْوو  حرنووو ٿڀلـوخؽ  ٛوويّٶ ًؿوو 

 .#3$"ح٪ّخٻڂ كزٔو حٻظذ ٷخٽ، كزٔو ٳِِ أٻظذ ڃخ0 حٿ٣َِ٘
ِ  َٛخٿِق رن ٫َزيحٿ٦ََّّن رن ٯّڄي كَيَّػّٗ، حٿٔخؿِ"  آِْولَخٵ  كَويَّػَنخ ، حٿ٬ـڀو

َ  ًكويػّٗ 0 ٷوخٽ  ٫َُْْنش حرن ٫نِ، ْڂاِرََحىِ رن  أَرِْووِ،  ٫َون ، حألَنَْٜوخٍُِّ  آِْولَخٵ  رون  ڃٌَُٓو
 .#4$"ٓـنو ٬ّخ ح٪ّخٻڂ كزٔو حٻظذ0 ٿڀټخطذ ٷخٽ أ٣ٍخس رن ح٪ّـخؽ أڅ ٫َُْْنش حرن ٫نِ

 َٓوڄ٬ِْضُ 0 ٷوخٽ ، حألٛزيخنِ حرن كَيَّػَنخ، ٯّڄي رن أَكْڄَي كَيَّػّٗ، حٿٔخؿِ"
ِ  أ٣ٍوخس  رون  ح٪ّـوخؽ  أٍٍ ٻنض0 ٸٌُٽَّ اِىٍِّْْ رن حهلل ٫َزي  اذل هوَؽ  ػوڂ  ػْخروو  ّٴڀو

 .#5$"أ٦ّخ٭ّخ ٫ڀْيخ ٍحكڀش رؤٍر٬ّٙ ڃ٬و ًٷيځ ح٬ّييُ
                                                 

 .2/168ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 1)

ٕ َع اـًٝؿ١ أبٞ دعؿط إٓكٛض ٗ بٓا٤ َس١ٜٓ  (2) ٞ ايهٛٗ، نا ٛ أضطأ٠ اؿذاز بٔ أضطأ٠ ايكان أب

٣ عٓ٘ ايجٛضٟ ٚؾعب١ بٔ بػساز ٚتٍٛ خڀڀٗا، ْٚكب قب١ً داَعٗا، زلع عڀا٤ بٔ أبٞ ضباح، ضٚ

ٔ غعس، ايڀبكات،  ٕ نعٝؿاڄ ٗ اؿسٜح ; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ  6/342اؿذاز، ٜٓٛط: اب ٚقاٍ: نا

ٚقـاٍ: " نـإ    156 ــ 3/154ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ بـأؽ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،        2/132َعٌ، 

ٔ   ـٜع٢ٓ ابٔ أضطا٠   ـو٢ٝ بٔ غعٝس ٫ وسخ عٔ سذاز    ـٜعـين ابـٔ َٗـسٟ      ــ  ٚنإ عبـس ايـطٓ

وسخ عٓ٘، ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: نـإ اؿذـاز َـٔ اؿؿـاٚ إ٫ إٔ ٗ سسٜجـ٘ ظٜـاز٠ عًـ٢        

سسٜح ايٓاؽ ٚيٝؼ ٜهاز ي٘ سسٜح إ٫ ؾٝ٘ ظٜاز٠، قاٍ: ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: " اؿذاز بٔ أضطأ٠ 

            ٝ ب "، نٛٗ قسٚم يـٝؼ بـايكٟٛ، ٜـسيؼ عـٔ قُـس بـٔ عبٝـس اهلل ايعطظَـٞ عـٔ عُـطٚ بـٔ ؾـع

ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: سذاز بٔ أضطأ٠ قسٚم ٜـسيؼ عـٔ ايهـعؿا٤ ٜهتـب سسٜجـ٘، ٚإشا قـاٍ:       

سسثٓا، ؾٗٛ قاحل ٫ ٜطتاب ٗ قسق٘ ٚسؿٛ٘ إشا بٌ ايػُاع، ٫ٚ وتر عسٜجـ٘ " ; ابـٔ سبـإ،    

-2/218ٚقاٍ: نإ قًؿاڄ ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،       228-1/226اجملطٚسٌ، 

ٔ غرلٙ، ٚضٴَا أخڀأ  ٚقاٍ: 227 ٟٸ ٚع ٖٵط ٘ تسيٝػ٘، عٔ ايعټ ٓٻاؽ عًٝ ْٻُا عاب اي " ٚاؿذاز بٔ أضطا٠ إڇ

ٛ ٖٔ ٜهتب سسٜج٘ "; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ  ٕ ٜتعُس ايهصب ؾ٬، ٖٚ ٗ ٜعل ايطٚاٜات ؾأَا أ

ٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ عًُا٤ اؾط 428-5/420; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 231-8/225بػساز،  ح: ٚقا

 "ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب، َٚػًِ َكطْٚاڄ بػرلٙ، ٚايباقٕٛ".

 .2/519ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 3)

 .2/219ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 4)

 .220-2/219ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 5)



111 

َ  حرون  َٓڄ٬ِْض0ُ ٷخٽ، حٿٔخؿِ" َ  ٬ّ٨وض  ڃوخ 0 ّٸوٌٽ  ح٬ّؼنو  ٸّويع  َٓو٬ِْي  رون  ٸّْو
ٍُّْ ٫ن  .#1$"٫نو ٓٴْخڅ ٫ن ٸّيع ڃييُ رن ٫زيحٿ٦ََّّن ٬ّ٨ًض ح٪ّـخؽ ٫ن حٿؼٌَّ

ٚ  َٓوڄ٬ضُ 0 ّٸوٌٽ  ح٬ّؼنَ حرن َٓڄ٬ض0 ّٸٌٽ ٸَّْ رن ُٻَّخ"  ٯْوخع  رون  كٴو
 .#2$"ؿخىٿظو ًال، أكيح  هخٛڄض ڃخ0 ّٸٌٽ أ٣ٍخس رن كـخؽ َٓڄ٬ِْضُ
رون  حٷوخٽ  0 حٿٔخؿِ كيػّٗ أ٦ّي رن ٯّڄي كيػّٗ ح٪ّٔن رن حٿَرْو٪ ٷوخٽ  "
ٍأّض ح٪ّـخؽ رن أ٣ٍخس ٸّيع يف ڃٔـي حٿټٌٳوش ًحٿنوخّ ٮّظڄ٬وٌڅ ٫ڀْوو     0 ح٬ّزخٍٹ

خىّووغ ٯّڄووي روون ٫زووي حهلل حٿ٬َُڃووِ ّيٿٔوويخ كـووخؽ ٫وون ٗووٌْم  ًىووٌ ٸّوويػيڂ رؤك
 .#3$"حٿ٬َُڃِ ًحٿ٬َُڃِ ٷخثڂ ّٜڀِ ڃخ ّٸَرو أكي ًحٿِكخځ ٫ڀَ ح٪ّـخؽ

 رووون َٓووو٬ِْي رووون ٯّڄوووي كَووويَّػَنخ ٯّڄوووي، رووون أ٦َّوووي كَووويَّػّٗ، حٿٔوووخؿِ"
 كـوخؽ  ٫ن حٻظزٌح0 ّٸٌٽ ٬ُْٗزَش َٓڄ٬ِْض0ُ ٷخٽ، ى٘خځ رن ڃ٬خًّش كَيَّػَنخ، حألٛزيخنِ

 .#4$"كخٳ٨خڅ ٳبٶّڄخ آِلخٵ رن ًٯّڄي، أ٣ٍََْخسَ نر
0 ٷوخٽ  ٳْڄوخ  اال روو  أكوظؾ  ال0 هِٺّوش  حرون  ٫ون  ًًٻوَ  ٳْوو  ڃظټڀّڂ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

 .#5$"٬ّ٨ض أً، ػنخ
ْ  كـَّخؽ0 ح٩َّف ٻظخد يف حٿَّٔخؿُِّ ٸَّْ أَرٌ حٿٴٸْو0 ٷخٽ"  حألَكټوخځ  يف ّٛـَّوش  ٿوْ
 .#6$"ًحٿٴًَؽ
ِٓ  ح٪ّٴ٦ ٿوْْ   ٛيًٷخ  ٻخڅ ڃيٿٔخ "0 ٫ن ح٪ّـخؽ رن أ٣ٍؤس ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 .#7$"ّٛـش يف حٿٴ٩ًَ ًحألكټخځ
 #8$ح٪ّـخؽ رن أرِ ُّنذ حٿٔڀڄِ -133

                                                 

 .2/220ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 1)

 .2/220هاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ابٔ عسٟ، اي( 2)

 .2/520ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 3)

 .2/524، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ (4)

 . 483َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١ ،م( 5)
 .39ابٔ زس١ٝ ايهًيب، َا ٚنب ٚاغتبإ ٗ ؾها٥ٌ ؾٗط ضَهإ، م( 6)

 .2/198ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 7)
غـ اؿذاز بٔ أبٞ ظٜٓب ايٛاغڀٞ ايػًُٞ ض٣ٚ عـٔ أبـٞ عجُـإ اشلٓـسٟ ض٣ٚ عٓـ٘      أبٛ ٜٛ( 8)

ٚقـاٍ: نـإ قـك٬ٝڄ ; ابـٔ عـسٟ،       4/396ٜعٜس بٔ ٖاضٕٚ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٕ قًٌٝ اؿسٜح ٜطٟٚ عٓ٘ أٌٖ ٚاغ٘ ٚأضدٛ  531ـ2/529ايهاَ ٚقاٍ: نا
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ:  439-5/437إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  أْ٘ ٫ بأؽ ب٘ ؾُٝا ٜطٜٚ٘ ;

أخؿ٢ إٔ ٜهٕٛ نعٝـ اؿسٜح، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ ب٘ بأؽ، ٚقاٍ عًٞ بٔ إسٜين: 
نعٝـ، ٚقاٍ ايٓػا٥ٞ: يٝؼ بايكٟٛ، ثِ قاٍ)أٟ إعٟ(: "ض٣ٚ ي٘ َػًِ سسٜجا ٚاسساڄ، ٚأځبٴٛ 
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 أنزووؤ ى٘ووْڂ أنزووؤ كووخمت روون ٫زيحٿڀَّووو روون ارووَحىْڂ ح٭ّووًَُ آوولخٵ أرووٌ كوويػنخ"
 ڃٔو٬ٌى  رون  ٫زيحٿڀَّوو  ٫ون  حٿنييُ ٫ؼڄخڅ أرِ ٫ن، حٿٔڀڄِ ُّنذ أرِ رن ح٪ّـخؽ

حٿنّٓ رِ ڃَّ"0 ٷخٽ   ًحٟو٪  ًأنوخ  ُ ٍ  ّوي َ  حٿْٔوَ َ  ٫ڀو ٌ  حٿْڄنو ُ  ٳؤهو  رْوي
   .#2$"#1$حٿٍَْٔ ٫ڀَ ٳ٬ٌٟيخ حٿْڄنَ

 #3$كـخؽ رن ٳًَم حٿظڄْڄِ حٿٌح٤ِٓ -134
٬ّ٨وض رون ح٬ّؼنوَ ّٸوٌٽ ػنوخ ح٪ّـوخؽ رون ٳوًَم كويػنخ ُّوخى أروٌ            0 حٿٔخؿِ ٷوخٽ "
رَٙ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿن٫ّٓڄخٍ حأل  4$ًٻَىخ" أكخىّغ ڃنخٻّ٘ ٤ٌّٽ#. 
 .#5$"حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ ًٻَه "

 #6$ځ#828ىو /213أرٌ ٯّڄي حٿزَُٜ$ص،كـخؽ رن نّٜ٘ حٿٴٔخ٤ْ٣ِ -135
حٿٔخؿِ ػنخ ٯّڄي رن ڃ٬ڄَ ػنخ كـخؽ رن نّٜ٘ ػنخ ٬ٗزش ٫ون ڃزوخٍٹ ٫ون    "

ٻوخڅ ٍٓوٌٽ حهلل  0 ارَحىْڂ ٫ن حألٌٓى ٫ون ٫خث٘وش ٷخٿوض        ّوؤڃَ اًح كخٟوض

                                                                                                                   

ٓٻػٳا٥ٞ، ٚابٔ َاد٘.    زاٚز نصيو، ٚاي

ٚقــاٍ احملكــل ؾــعٝب  2/10اؿــسٜح أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: ابــٔ َادــ١، غــٓٔ ابــٔ َادــ١،  ( 1)
ا٭ضْ٪ٚٙ: "إغٓازٙ قتٌُ يًتشػٌ َٔ أدٌ اؿذاز بٔ أبٞ ظٜٓب، ٚقـس اختًــ عًٝـ٘ ٗ    

 ٚقاٍ احملكل غًِٝ أغس: إغٓازٙ سػٔ. 8/455إغٓازٙ" ; أبٛ ٜع٢ً، َػٓس أبٞ ٜع٢ً، 

ٔ َاد١، م (2)  .94عؿٌ، تاضٜذ ٚاغ٘، م ; شنط ايطٚا١ٜ أٜهاڄ بإغٓازآخط:1382َػًڀاٟ، ؾطح اب
سذاز بٔ ؾطٚر ايتُُٝٞ ايٛاغڀٞ قاسب ْٗط ؾطٚر أغؿٌ ٚاغ٘ ض٣ٚ عـٔ ايعـٛاّ بـٔ سٛؾـب      (3)

ٚقــاٍ:  36م ض٣ٚ عٓــ٘ قُــس بــٔ أبــٞ بهــط إكــسَٞ ، ٜٓٛــط: ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ ،    
ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ ـ ; اب ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: سذاز بٔ ؾطٚر يٝؼ  3/165نعٝ

بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ سذاز بٔ ؾطٚر ؾكاٍ: ؾٝذ فٍٗٛ" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ 
ٚقاٍ: "ٚاؿذاز بٔ ؾطٚر ٖصا، ٫ أعـطف يـ٘ نـجرل ضٚاٜـ١" ; ايـساضقڀين، ايهـعؿا٤        2/535ايطداٍ

 .1/193ٚإذلٚنٕٛ،  ٚقاٍ: َذلٚى ; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ 2/149ٚإذلٚنٕٛ

 .2/535ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 4)
 .2/179ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 5)

(6 )         ، أبٛ قُس اؿذاز بٔ ْكرل ايؿػـاطٝڀٞ ايبكـطٟ ض٣ٚ عٔـ ؾـعب١ ض٣ٚ عٓ٘ـ ٓٝـس بٔـ ظلٜٛ٘ـ
كس نطبت ع٢ً "ٜتهًُٕٛ ؾٝ٘، قاٍ ايبداضٟ: أَا أْا ؾ :ٚقاٍ 2/329ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘

ٚقاٍ: "نإ َعطٚؾڄا باؿسٜح، يهٔ أؾػسٙ أٌٖـ   109سسٜح سذاز بٔ ْكرل"; ايعذًٞ، ايجكات، م
، ؾتٴــطى"; ابـٔـ أبـٞـ ســامت، اؾــطح        ؼ َٓـ٘ـ ٜٴًكـٔـ ٚأزخـٌـ ٗ سسٜجـ٘ـ َــا يـٝـ اؿــسٜح بــايتًكٌ، نــإ 

، ٚقـاٍ: "زلعـت أ             3/167ٚايتعسٌٜ بٞـ  ٚقـاٍ: قـاٍ عًٞـ بٔـ إـسٜين: اؿذـاز بٔـ ْكـرل شٖـب سسٜج٘ـ
، نـإ ايٓـاؽ ٫ وـسثٕٛ          ٜكٍٛ: اؿذاز بٔ ْكرل َٓهط اؿـسٜح، نـعٝـ اؿـسٜح، تـطى سسٜج٘ـ

"; ابٔـ سبــإ، ايجكـات    ٍ     8/202عٓ٘ـ ٤ ِٜٚٗ;ابٔـ عـسٟ، ايهاَـٌـ ٗ نـعؿا٤ ايطدــا  2/531ٚقـاٍ: ىڀـٞـ
     ٕ ظٟ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنـٛـ ـٔـ اؾـٛـ ٍ  1/193ٚقــاٍ: قــاٍ ايٓػــا٥ٞ: نــعٝـ; اب  ;إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــا

 اٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ عًُا٤ اؾطح ٚايتعسٌٜ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ سسٜجاڄ ٚاسساڄ. ٚق 566ـ5/461
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 .#2$"#1$طٍِ ػڂ ّزخَٗىخؤڅ طأكيحنخ أ
 #3$ځ#777ىو/161أرٌ ح٤ّ٫خد حٿزَُٜ$ص ، ن ٗيحىكَد ر -136
ڃخ ٬ّ٨ض ٸَّْ رن ٓو٬ْي كويع   0 ٬ّ٨ض رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽ0 حٿٔخؿِ ّٸٌٽ"

 ."٫ن كَد رن ٗيحى ًٷي ٻخڅ ٫زي حٿ٦َّن رن ڃييُ ٷي كيع ٫نو
ڃخص كَد رن ٗويحى ٓونش اكويٍ    0 ٬ّ٨ض رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽ0 حٿٔخؿِ ّٸٌٽ"

   #4$"ًٓظّٙ ًڃخثش
أ٦ّوي رون ٯّڄوي ٬ّ٨وض أ٦ّوي رون كنزوپ ًًٻوَ         ُٻَّخ رن ٸَّْ كيػنخ "

ذل ٻظخد ًحألًُح٫ِ كخٳ٦ ًمهوخځ  اى٘خځ َّؿ٪ 0 أٛلخد ٸَّْ رن أرِ ٻؼّ٘ ٳٸخٽ
 .#5$"ػٸش ًمهخځ أػزض ڃن أرخڅ ًكَد رن ٗيحى ًڃ٬خًّش رن ٓالځ ػٸظخڅ

حٿٔخؿِ ػنخ ٯّڄي رون ح٬ّؼنوَ ػنوخ ٫زوي حٿو٦َّن رون ڃيويُ ػنوخ كوَد رون           "
أروِ ٓوڀڄش ٫ون رٔوَ رون ٓو٬ْي ٫ون ُّوي رون           ٗيحى ٫ن ٸَّْ رون أروِ ٻوؼّ٘ ٫ون    

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل0 هخٿي ح٩ّيّٗ ٷخٽ  0$ يف ٓزْپ حهلل ٳٸي ٯوِح   ڃن ؿيِ ٯخُّخ
 .#7$#"#6$يف أىڀو ّّٜ٘ ٳٸي ٯِح ًڃن هڀٲ ٯخُّخ 

                                                 

ابـٔ سٓبـٌ، َػـٓس     ; 3/530اؿسٜح أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ أبٞ ؾٝب١، َكٓـ بٔ أبٞ ؾٝب١ (1)
ٚقــاٍ احملكــل ؾــعٝب ا٭ضْــ٪ٚٙ: إغــٓازٙ قــشٝب عًــ٢ ؾــطٙ ايؿــٝدٌ ; َػــًِ،       41/476أٓــس

ٔ َا 1/242قشٝب َػًِ ببعض اخت٬ف ايًؿٜ، ٚقاٍ احملكل ؾعٝب  1/2د١، غٓٔ ابٔ َاد١;اب
 ٚقاٍ: قشٝب. 2/852إغٓازٙ قشٝب ; ا٭يباْٞ، قشٝب اؾاَع ايكػرل ا٭ضْ٪ٚٙ:

 .2/531ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 2)

أبٛ اـڀاب سطب بٔ ؾـساز ايعڀـاض ايبكـطٟ ايٝؿـهطٟ  زلـع اؿػـٔ ايبكـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ عبـس           (3)
; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٌٜ،   3/62ٔ عبس ايٛاضخ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، ايكُس ب

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: سطب بٔ ؾـساز ثبـت ٗ نـٌ إؿـاٜذ، ٚقـاٍ وٝـ٢ بـٔ         3/250-251
ٚقـاٍ: " ٚسـطب بـٔ ؾـساز ٫ بـأؽ بـ٘        3/333َعٌ: قاحل ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

٘ عٔ  ٍ عًُا٤  526-5/524نٌ َٔ ض٣ٚ " ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، ٚبطٚاٜات ٕ شنط أقٛا ٍ بعس أ ٚقا
 اؾطح ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ غ٣ٛ ابٔ َاد١. 

 .3/332ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 4)
 .3/332ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 5)
ظٜـس بـٔ خايـس ، ٚقـاٍ احملكـل      عٔ  28/391أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس،  (6)

عٔ  3/1507; َػًِ، قشٝب َػًِ، "ؾعٝب اٯضْ٪ٚٙ:"إغٓازٙ قشٝب ع٢ً ؾطٙ ايؿٝدٌ
عـٔ ظٜـس بـٔ خايـس، ٚقـاٍ ا٭يبـاْٞ ٗ تعًٝكـ٘:         6/46ظٜس بٔ خايس; ايٓػا٥ٞ، غٓٔ ايٓػا٥ٞ، 

ٚقــاٍ:   128; ابــٔ تُٝٝــ١، ؼكٝــل اٱّــإ، م    5/345قــشٝب; ايڀدلاْــٞ، إعذــِ ايهــبرل،    
 . 3/185شٝب; ابٔ نجرل، داَع إػاْٝس ٚايػٓٔ، ق

 .3/333ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (7)
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 #1$ځ#753ىو/136كَحځ رن ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄًَ حألنٜخٍُ حٿٔڀڄِ$ص  -137
 ٬ّ٨ووض0 ٌٽّٸوو كَڃڀووش ٬ّ٨ووض0 ٷووخٽ ڃووَىٹ روون أ٦ّووي كوويػّٗ حٿٔووخؿِ"

   .#2$"كَحځ كيّؼو ٫ؼڄخڅ رن كَحځ0 ّٸٌٽ حٿ٘خٳ٬ِ
ُ  ڃْڄوٌڅ  رن كَد -138 ُ  حٿو٦َّن  ٫زوي  أروٌ  حٿ٬زوي  ح٬ّ٬وًَٱ  حٿ٬خروي  حٿزٜوَ

 #3$#$ص ٓنش ر٠٪ ٤ًّخنّٙ ًڃخثش ٿڀيـَس#حألٯڄْش ٛخكذ$رو
                                                 

ٞ إسْٞ، سسخ عٔ غعس بٔ( 1) ٟ ايػًُ ٚ بٔ و٢ٝ بٔ ايٓهط ا٭ْكاض ٕ بٔ عُط ّ بٔ عجُا َعاش  سطا
ٚقاٍ:نـإ نجرلاؿـسٜح    5/455بٔ ثابت ض٣ٚ عٓ٘ َعُط بـٔ ضاؾـس، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات      

 215ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح; اؾٛظداْٞ،أسٛاٍ ايطداٍ، م 3/101ؿاڄ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرلنعٝ
ّ سطاّ"; ايعذًٞ، ايجكات، م ٚقاٍ: يٝؼ بجك١; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح  20ٚقاٍ: "اؿسٜح عٔ سطا

 بــٔ ســطاّ عــٔ اؿــسٜح:"ايؿــاؾعٞ ٚقــاٍ، بجكــ١ يــٝؼ: َايــو قــاٍ: ٚقــاٍ 283 ـــ 3/282ٚايتعــسٌٜ، 
 =أبٞ زلعت:"ٚقاٍ"، سسٜج٘ ٜط٣ٚ ٫ َسْٞ عجُإ بٔ سطاّ: "سٓبٌ بٔ أٓس ٚقاٍ"، ّسطا عجُإ

ٚقـاٍ:   1/296"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،    اؿـسٜح  َـذلٚى  اؿـسٜح  َٓهط عجُإ بٔ سطاّ: ٜكٍٛ=
ٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٘ ٜكًب ا٭غاْٝس ٜٚطؾع إطاغٌٝ"; اب "َٓهط اؿسٜح ؾُٝا ٜطٜٚ

ٞ يٝؼ بجك١ ٫ٚ َإَٔٛ، ٚقاٍ: "ٚؿطاّ بٔ عجُإ ٚقاٍ:  3/379 ٕ َسْ ّ بٔ عجُا ٍ ايٓػا٥ٞ: سطا قا
٘ َٓانرل"; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  ٘ ٚعا١َ سسٜج ٌ َا قس شنطت أسازٜح قاؿ١ تؿان

 .183ـ2/182; ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، 1/194; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  8/271-274

 .596، احملسخ ايؿاقٌ، مايطاَٗطَعٟ( 2)

أبٛ عبسايطٓٔ سطب بٔ َُٕٝٛ قاسب ا٭غُٝـ١ ايبكـطٟ، زلـع سبٝـب بـٔ سذـط ٖٚؿـاّ بـٔ         ( 3)
 ٚقـاٍ:  3/64سػإ ض٣ٚ عٓ٘ ٓٝس بٔ َػعس٠ ٚأٓس بٔ عبـس٠، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل     

ٍ:"سطب ٚقـا  3/251"قاٍ قُس بٔ عكب١: نإ سطب فتٗساڄ"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ
بٔ َُٕٝٛ أبٛ عبس ايطٓٔ قاسب ا٫غ١ُٝ ض٣ٚ عـٔ عـٛف ٖٚؿـاّ بـٔ سػـإ ٚسذـاز ض٣ٚ عٓـ٘        
َػًِ بٔ إبطاِٖٝ ْٚكط يي عًٞ ٚإكسَٞ زلعت أبٞ ٜكٍٛ شيـو، شنـطٙ أبـٞ عـٔ إغـشام بـٔ       
ٕ قاحل، سسثٓا عبس ايطٓٔ قاٍ زلعت أبٞ  ٘ قاٍ: سطب بٔ َُٝٛ َٓكٛض عٔ و٢ٝ بٔ َعٌ أْ

ُٕٛ ؾٝذ، سسثٓا عبسايطٓٔ قاٍ غ٦ٌ أبٛ ظضع١ عٔ سطب بٔ َُٝـٕٛ ؾكـاٍ:   ٜكٍٛ: سطب بٔ َٝ
ــٛ        8/213يــٌ"; ابــٔ سبــإ، ايجكــات   ــٕٛ أځبٴ ُٴ ٝٵ َٳ ــع بــٌ ٖــصا ٚايــصٟ بعــسٙ ؾكــاٍ: "ســطب بــٔ  ٝٸ ٚقــس َ

٘ٴ        ــ ــٛب ٚنــإ َتعبــساڄ ض٣ٚ عٳٓ ٜټ ــاٍ يــ٘ قــاسب ايػُٝــ١ بكــطٟ ٜــطٟٚ عــٔ أځ ٜٴكځ ــسايطٻٓٔ ايډــصٹٟ  عٳبٵ
ٌ      ايبكطٜٕٛ ىڀ٤٢ ٚيٝؼ ُٴـٕٛ أبـٞ اـڀـاب شاى ٚاٙ"، ٚٗ نتابـ٘ اجملـطٚس ٝٵ َٳ  ٖصا عطب بٔ 

ٜٴْٛٴؼ  1/261 ٘ٴ  ٓٵ ْٻ٘ قٳاسب ا٭غ١ُٝ ض٣ٚ عٳ ٟٸ ٚقس قٌٝ إڇ ٕ أځبٴٛ ايڃدٳڀډاب ايبكط ُٴٛ ٝٵ َٳ قاٍ: "سطب بٔ 
ٛٳ ٖٴ ٜٳكڂٍٛ:  ٕ بٔ سطب  ٕ غٴًُٝا ٘ نا ٕڂ٪ٳزب ىڀ٤٢ نجرلاڄ سٳتٻ٢ ؾشـ ايڃدٳڀځأ ٗ سسٜج ُٻس ا َٴشٳ  بٔ 

ٍ عٔ أبٞ اـڀاب قٌٝ إْ٘ قاسب ٘ قا ِ َٔ أْ ا٭غ١ُٝ إ٫ أْ٘ قًٌ َٔ  أنصب اـًل" ٚع٢ً ايطغ
ٝٸــع بــٌ ا٭ٍٚ ٚايجــاْٞ ؾكــاٍ عــٔ ا٭ٍٚ َتعبــس ىڀــ٤ٞ ٚعــٔ ايجــاْٞ أنــصب اـًــل;           شيــو َٚ

ٚقس نإ أنجط ٚنٛساڄ ٗ ايتُٝٝع بـٌ ا٫ثـٌٓ ؾكـاٍ:     79ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م
ٓٻهـط  "سطب بٔ َٝ ٟٸ، وسخ عٔ اي ٓٳإ بكطٜإ: أځسسُٖا: ٜهين: أځبٳا اـڀاب، ٖٚٛ ا٭ْكاض ُٕٛ اثٵ

ُٴـٕٛ أځبٴـٛ        ٝٵ َٳ ُٴ٪ٳزب ْٚٛـطا٩ٙ، ٚاٯخـط: سـطب بـٔ  ٗٳا، ض٣ٚ عٓ٘ ْٜٛؼ ايڃ ٝٵ ًځ ٜٴتٳابع عٳ بٔ أْؼ بٓػد١ يځا 
 ٓس بٔٚٳأ عٔ خايس اؿصا٤، ٖٚؿاّ بٔ سػإ، ض٣ٚ عٓ٘: ٓٝس بٔ َػٵعسٳ٠، عبسايطٻٓٔ، وسخ

ٞٸ ٚغُع عًٝ٘، ٚمل وسخ عٓ٘" ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     ٓٹ ُٳسٹٜ ٞٸ بٔ ايڃ ٚٳزلع َٓ٘ عٳً ــ  5/531عٳبس٠، 
ٚقس ٚشنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾُٝٗا ثِ قاٍ: "ٚقس ْعُٗا غرل ٚاسـس، ٚؾـطم بُٝٓٗـا غـرل ٚاسـس       538
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 .#1$"ڃنخٻّ٘ ٫نيه ح٪ّيّغ ٬ْٟٲ حألَٰٛ ڃْڄٌڅ رن كَد"0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
حألنٜوخٍُ، أروٌ ح٤ّ٫وخد حٿزٜوَُ$ص يف كويًى      كَد رون ڃْڄوٌڅ حألٻوّّ     -139

 #2$ځ#776ىو/160
ٟوو٬ْٲ ح٪ّوويّغ ٫نوويه ڃنووخٻّ٘،  0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ يف كووَد روون ڃْڄووٌڅ حألٛووَٰ "

ًحألٻّّ ٛيًٵ، كيػّٗ ٸَّْ رن ٌّنْ ػنخ ڃٔڀڂ رون اروَحىْڂ ػنوخ كوَد رون ڃْڄوٌڅ       
 ػنوخ كوَد رون ڃْڄوٌڅ ٫ون     0 ًٷخٽ ٫زي حٿ٦َّن رن ح٬ّظٌٻوپ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ، ًٻخڅ ٷيٍّخ 

ى٘خځ رن كٔخڅ، ٷخٽ حٿٔخؿ0ِ حٿٌُ ًٍٍ ٫نو ڃٔڀڂ ىٌ حألٻوّّ ًحٿوٌُ ًٍٍ ٫نوو أروٌ     
 .  #3$"ح٬ّظٌٻپ ًىٌ حألَٰٛ

كَڃڀش رون ٸّْوَ رون ٫زويحهلل رون كَڃڀوش رون ٫ڄوَحڅ رون ٷوَحى حٿظـوّْٓ            -140 
    .#4$ځ#858ىو/244أرٌ كٴٚ$ص ، ح٬َُّٜ
٬ّ٨وض  0 حٿٔخؿِ كيػّٗ أ٦ّوي رون ڃويٍٹ حٿوَحُُ ٬ّ٨وض كَڃڀوش ّٸوٌٽ       "

ٍأّض أرخ كنْٴش يف حٿنٌځ ٫ًڀْو ػْخد ًٓوش ًىوٌ ّٸوٌٽ ڃوخرل ًٿوٺ     0 ٘خٳ٬ِ ّٸٌٽحٿ

                                                                                                                   

 .227-2/226ٖٚٛ ايكشٝب إٕ ؾا٤ ايًډ٘"; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 

 .6/296اْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١، ا٭يب( 1)

ٍ ايٓهط بٔ أْؼ ا٭ْكاضٟ، ض٣ٚ عٔ أْؼ (2) َٛ ٟ ٟ ا٭ْكاض ٕ ايبكط ٛ اـڀاب سطب بٔ َُٝٛ  =أب
٘ ْٜٛؼ بٔ قُس، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، = ٚقاٍ: " قاٍ غًُٝإ بٔ سطب:  3/65ض٣ٚ عٓ

     ٚ ٝٸـع بـٌ ا٭ ٍ أبـٞ عبـسايطٓٔ سـطب ٚايجـاْٞ أبـٞ      ٖصا أنصب اـًل "ٖٚـصا ٜعـين إٔ ايبدـاضٟ َ
ٚقـاٍ: ٜٚكـاٍ: أبـٛ عبـسايطٓٔ، ثـِ تـطدِ يـ٘ ٗ         1/286اـڀاب سطب; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤، 

َهإ آخط  ؾكاٍ: "أبٛ عبسايطٓٔ ٜٚكاٍ أبٛ اـڀـاب سـطب بـٔ َُٝـٕٛ قـاسب ا٭غُٝـ١ زلـع        
 ". عڀا٤ ٚايٓهط بٔ أْؼ ض٣ٚ عٓ٘ سبإ ٚسطَٞ بٔ عُا٠ ٚأبٛ بهط بٔ ا٭غٛز

 .2/226ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 3)

أبٛ سؿل سط١ًَ بٔ و٢ٝ ايتذٝيب إكطٟ، زلـع َـٔ عبـساهلل بـٔ ٖٚـب ٚايؿـاؾعٞ ض٣ٚ عٓـ٘        ( 4)
ٔ َاد١، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل ِ ٚاب ٚقاٍ:  72ايٓػا٥ٞ، م ; ايٓػا٥ٞ، َؿٝد3/69١َػً

ِ ب٘ بأغاڄ زخٌ َكط ٖٚٛ َطٜض مل أنتب عٓ٘"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح  "سط١ًَ بٔ و٢ٝ َا أعً
ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘"; ابٔ ْٜٛؼ، تاضٜذ ابـٔ   3/274ٚايتعسٌٜ 

ٕ ؾكٝٗاڄ، ٚمل ٜهٔ َكط أنتب عٔ ابٔ ٖٚب َٓ٘"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ  1/113ْٜٛؼ ٚقاٍ: "نا
كط ٜكاٍ ي٘ سط١ًَ نإ أعًِ ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: "ؾٝذ َ 409 ـ403/ 3نعؿا٤ ايطداٍ 

ٍ أٜهاڄ: "غأيت عٳبساهلل بٔ  ٜٳشٵ٢ٝ أؾٝا٤ ثذ١ُ نطٖت شنطٖا"، ٚقا ٔ ٖٚب ؾصنط عٓ٘  ايٓاؽ باب
ًځـ١ځ   َٳ ٓٳعٴ بٹشٳطٵ َٳا تٳكٵ ٚٳ ٞٻ  ٓٳ ٜٳابٴ ٞٸ ؾ٦ٝاڄ َٔ سسٜح سط١ًَ قاٍ  َٴشٳُس بٔ إبطاِٖٝ ايؿطٖاشاْٞ ًّٞ عً

ِ أ٢ًَ عٔ سط١ًَ ث٬خ أسازٜح ٚمل ـ ث  ٜعزْٞ ع٢ً شيو"; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ سط١ًَ نعٝ
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ بعض عًُا٤ اؾطح 552ـ5/548; إعٟ، تٗصٜب ايهُا1/196ٍٚإذلٚنٕٛ

 ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايٓػا٥ٞ.
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 .#1$"ّخ ٗخٳ٬ِ ڃخرل ًٿٺ ّخ ٗخٳ٬ِ
 .#2$كَّغ رن أرِ كَّغ -141

 .#3$ال ّظخر٪ يف كيّؼو"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#4$كَّغ رن حٿٔخثذ حٿظڄْڄِ حألٓيُ ح٬ّئًڅ حٿزَُٜ -142
يػنخ أرٌ ىحًى كويػنخ كَّوغ رون    حٿٔخؿِ ػنخ أرٌ ح٩ٌُّح  أ٦ّي رن ٫ؼڄخڅ ك"

 .#5$"ٻخڅ ٬ّٶ ٫ن ًٿيه رخ٩ٍِّ حٿٔخثذ ػنخ ح٪ّٔن أڅ أنٔخ 
حٿٔخؿِ ػنخ أ٦ّي رن ٸَّْ حٿٌٜيف ػنخ ُّي رن ح٪ّزخد كيػّٗ كَّوغ رون   "

حٿٔخثذ ح٬ّئًڅ ٫ن ح٪ّٔن أڅ ٍٓوٌٽ حهلل     ّع يف ٷٌڃوو يف ٣َّوٶ ڃون    كوي
 .#7$"#6$٣َٵ ح٬ّيّنش ػالع أكخىّغ

 حٿووٌُ ٟوو٬ٴخثو ٻظووخد ٳِووِ حٿٔووخؿِ أىهڀوَّووغ روون حٿٔووخثذ"ٷووخٽ حروون ٫ووي0ُ ك
 .#8$"هَؿو

                                                 

 .3/407ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 1)

ًـبؼ، ٜٓٛـط:   سطٜح بٔ أبٞ سطٜح، زلع َٔ ظٜـس بـٔ داضٜـ١، ض٣ٚ عٓـ٘ ٜـْٛؼ بـٔ َٝػـط٠ بـٔ س         (2)
ٚقاٍ: ٫ ٜتابع، سسٜج٘ َٓكڀع ; ابٔ أبٞ سـامت،   52; ايهعؿا٤، م 3/70ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل

ٚقـاٍ:   1/260ٚقاٍ: "ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘" ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  3/263اؾطح ٚايتعسٌٜ
بـٔ عػـانط،   "َٓهط اؿسٜح دساڄ عٔ إؿاٖرل، نإ ا٫ٚظاعـٞ ضٓـ٘ اهلل ؾـسٜس اؿُـٌ عًٝـ٘" ا     

 .1/196; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  329-12/328تاضٜذ زَؿل

 .2/186ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)
أبٛ عبساهلل سطٜح بٔ ايػا٥ب ايتُُٝٞ ايبكطٟ ا٭غٝسٟ إ٪شٕ، ض٣ٚ عٔ اؿػٔ ايبكطٟ  (4)

قاٍ: ثك١ ; ايبداضٟ، ٚ 4/133ض٣ٚ عٓ٘ عبس اهلل بٔ إباضى، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٚقاٍ: ٫ بأؽ ب٘ ; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس  1/290; ايعذًٞ، ايجكات،  3/70ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقـاٍ: قـاٍ    3/264ٚقـاٍ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ ;  ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،          365اٯدطٟ، م
     ٜ ح"; و٢ٝ بٔ َعٌ: قاحل، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ سطٜح بـٔ ايػـا٥ب ؾكـاٍ: نـعٝـ اؿـس

ٕ  562-5/559إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     شنـط أقـٛاٍ عًُــا٤ اؾـطح ؾٝـ٘: ض٣ٚ يــ٘      ٚقــاٍ بعـس أ
ٚقـاٍ: "أزخًـ٘    2/343ايذلَصٟ سـسٜجاڄ ٚاسـساڄ ٚقـاٍ قـشٝب ; ابـٔ سذـط، تٗـصٜب ايتٗـصٜب،         

 ايػادٞ ٗ نعؿا٥٘، ي٘ عٓس ايذلَصٟ سسٜح ٚاسس ٗ ايكٓاع١ قشش٘".

 .2/475ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (5)

ٜطؾع٘ عٔ اؿػٔ َطغ٬ڄ ، ٚقاٍ: "سطٜح بٔ ايػا٥ب  1/219شنطٖا ابٔ إباضى، ايعٖس ٚايطقام (6)
ٟ قاٍ: سسثٓا اؿػٔ قاٍ: سسخ ضغٍٛ اهلل  ا٭غٝس   ؾٛض ي٘ بج٬ث١ أسازٜح، َطٸ ع٢ً ٗ

ٍ ايسْٝا عصاؾرلٖا، ؾًٝٓٛط ٕ ٜٓٛط إ ٙ أ ٔ غطٸ إٍ ٖصٙ  َعب١ً ٗ ططٜل َٔ ططم إس١ٜٓ ؾكاٍ: )َ
إعب١ً (، ثِ قاٍ: )يٛ إٔ ايسْٝا تعسٍ عٓس اهلل دٓاح شباب َا أعڀ٢ ناؾط َٓٗا ؾ٦ٝاڄ (، ثِ شنط 

ُٸ٘ ٚنطب٘ ٚعًعٙ، ؾكاٍ: )ث٬خٴ َا١٥ نطب١ بايػٝـ(".    إٛت ٚغ

 .2/475ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 7)

 .2/476ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 8)
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 .#1$ًٍٍ كيّؼخ  ڃنټَح 0 ًٷخٽ أ٦ّي رن كنزپ، ٬ٟٴو حٿٔخؿِ
 .#2$٬ْٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ

 ٷووخٽ أ٦ّووي0 ًٍٍ ٫وون ح٪ّٔوون ٫وون ٦ّووَحڅ ٫وون ٫ؼڄووخڅ كوويّؼخ   0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ"
ٓوجپ  0 ٸوخٽ ًٷوي ًٻوَ حألػوَځ ٫ون أ٦ّوي ٫ڀظوو ٳ      ، ٬ّّٗ حٿٌُ أهَؿو حٿّٔڃٌُ، ڃنټَح 

٫ن ح٪ّٔن ٫ون ٦ّوَحڅ    ڃنټَح  ىٌح ْٗن رَُٜ ًٍٍ كيّؼخ 0 أ٦ّي ٫ن كَّغ ٳٸخٽ
رون  حًػوٌد ّوٌحٍُ ٫وٌٍس    ، ًؿڀوٲ ح٫ّزوِ  ، ٻپ ِٗ  ٳ٠پ ٫ن ٧پ رْض$٫ن ٫ؼڄخڅ0 

ٓو٬ْي ٫ون ٷظوخىس ٫ون     0 ٷظوخىس ٹّخٿٴوو ٷوخٽ ن٬وڂ    0 ٷڀوض 0 ٷوخٽ  ##3$آىځ ٳال كٶ الرن آىځ ٳْو
كويػنخه ًٍف ػنوخ ٓو٬ْي    0 خٽ أ٦ّوي ح٪ّٔن ٫ن ٦َّحڅ ٫ن ٍؿوپ ڃون أىوپ حٿټظوخد ٷو     

 .#4$"٬ّّٗ ٫ن ٷظخىس رو
 .#5$٬ْٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

أرٌ ٫ڄًَ ح٪ّنخ١ حٿټٌيف $ص رّٙ ٓونّٖ  ، كَّغ رن أرِ ڃ٤َ حٿٴِحٍُ -143
 .  #6$ځ#767ىو/150ځ ً 758/ىو141

حٿٔخؿِ ػنخ ح٪ّٔن رن ٫ڀِ رن ٫ٴخڅ ػنخ أٓزخ١ رن ٯّڄوي ػنوخ كَّوغ رون     "
ٍّٝوخ حٯظٔوپ حٿونّٓ   0 ًٵ ٫ون ٫خث٘وش ٷخٿوض   أرِ ڃ٤َ ٫ن حٿ٬ّ٘ٓ ٫ون ڃٔوَ    

                                                 

 .1/196يهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، ابٔ اؾٛظٟ، ا( 1)

 .1/474; َٝعإ ا٫عتساٍ،  1/154ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤،  (2)

عبس  ٚقاٍ: ٫ ٜتابع ع٢ً سسٜج٘; 2/116ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤  أخطز اؿسٜح ْاع١، َِٓٗ:( 3)
 1/91بًؿــٜ كتًـــ ; ايڀدلاْــٞ، إعذــِ ايهــبرل،  1/100بــٔ ٓٝــس، َػــٓس عبــس بــٔ ٓٝــس

  202ٚقـاٍ: سـسٜح َٓهـط ; ايبٝٗكــٞ، اٯزاب، م    89ايـسٜٓٛضٟ، ايكٓاعــ١، م بًؿـٜ كتًــ;   
ٚقاٍ: نعٝـ ; ايٛازعٞ،  3/175ٚؾٝ٘ )ٚنػط خبع (; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، 

 .1/297أسازٜح َع١ً ٚاٖط٠ ايكش١، 

 .2/234ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 4)
 .3/175ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، ( 5)
سطٜح بٔ أبٞ َڀط عُطٚ ايؿـعاضٟ ايهـٛٗ اؿٓـاٙ ض٣ٚ عـٔ ايؿـعيب ض٣ٚ عٓـ٘ غـؿٝإ ايجـٛضٟ،          (6)

ٚقـاٍ: يـٝؼ عـِٓٗ بـايكٟٛ;      52ٚقاٍ: ؾٝ٘ ْٛـط ; ايهـعؿا٤،    3/71ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل
ٚقـــاٍ: َــــذلٚى اؿـــسٜح ; ابـــٔ أبــــٞ ســـامت، اؾــــطح      29ايٓػـــا٥ٞ، ايهـــعؿا٤ ٚإذلٚنــــٕٛ ، م  

ٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: سطٜح بٔ أبٞ َڀط ٫ ؾ٤ٞ، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ:  3/264ٚايتعسٌٜ ٚقاٍ: قا
ٚقـاٍ: "نـإ ٖـٔ     1/260سطٜح بٔ أبٞ َڀط نـعٝـ اؿـسٜح" ; ابـٔ سبـإ، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،       

ىڀ٤ٞ مل ٜػًب خڀأٙ ع٢ً قٛاب٘ ؾٝدطز عٔ سس ايعساي١ ٚيهٓ٘ إشا اْؿطز بايؿ٤ٞ ؾـ٬ وـتر   
ٚقاٍ بعس  565-5/562; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  1/197ٚإذلٚنٕٛ، ب٘" ; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ 

س بـ٘ ايبدـاضٟ ٗ ا٭نـاسٞ، ٚض٣ٚ يـ٘ ايذلَـصٟ ٚابـٔ            إٔ شنط أقٛاٍ عًُـا٤ اؾـطح ؾٝـ٘: "اغتؿٗـ
 .3/843َاد١"; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 
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 .#2$"#1$ٿْو ًأنخ ؿنزشاڃن ح٩ّنخرش ػڂ أطخنِ ٳ٠ڄّٗ 
 ٫وون حٿ٘وو٬ّٓ ٫وون كَّووغ ٫وون ٗووَّٺ ػنووخ ٗووْزش أرووِ روون رټووَ أرووٌ كوويػنخ"
حهلل ٌٍٓٽ ٻخڅ"0 ٷخٿض ٫خث٘ش ٫ن ڃًَٔٵ  ؿوخ   ػوڂ ، ح٩ّنخروش  ڃون  ّٰظٔپ 

 ٟوو٬ْٲ0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ خُٻَّوو أرووٌ ٻووَه..ً."حٯظٔووپ ًدل ارلّ ٳ٠ووڄڄظو ٳخٓووظيٳؤنَ
 .#3$"ٳٸ٢ ح٪ّيّغ ىٌح ٿو ًٻَ ػڂ، ڃنخٻّ٘ ٫نيه ح٪ّيّغ
 .#4$"٬ْٟٲ ح٪ّيّغ ٫نيه ڃنخٻ0ّ٘ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 #5$كَّٖ رن ح٫َّّض حٿزَُٜ -144
ٖ  ػنخ ٫ڄخٍس رن كَڃِ ػنخ ٫خٛڂ رن حٿَُٔ ػنخ حٿٔخؿِ"  ػنوخ  ح٫َّّوض  رون  ح٪ّوَّ

حهلل ٍٓوٌٽ  َدٟو  حٿظْڄڂ آّش نِٿض ٬ّخ$0 ٫خث٘ش ٫ن ڃڀْټش أرِ حرن  رْويه  َ  ٫ڀو
 .#7$##6$ٻٴْو ّٞخ ٳڄٔق أهٍَ َٟرش حألهٍَ رْيه ًَٟد ًؿيو ّٞخ ٳڄٔق حألٍٝ
 .#8$"ٳْو ٬ٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

                                                 

ٍ ٚقـاٍ: يـٝؼ بإغـٓازٙ بـأؽ، ٚقـا      1/210أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ايذلَصٟ، غـٓٔ ايذلَـصٟ،   ( 1)
إعٟ، بٓؿؼ ايًؿٜ أع٬ٙ;  1/333ايڀٛغٞ، كتكط ا٭سهاّ، ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘: نعٝـ ; 

ببعض اخت٬ف ايًؿٜ، ٚقاٍ: يٝؼ بإغٓازٙ بـأؽ; إٓـاٟٚ، نؿــ     12/313ؼؿ١ ا٭ؾطاف 
 . 12; ا٭يباْٞ، نعٝـ غٓٔ ايذلَصٟ، م 1/228إٓاٖر 

 .2/475ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 2)

 . 729-728َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م( 3)

 .235/ 2ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 4)

اؿطٜـ بٔ اـطٜت ض٣ٚ عٔ ابـٔ أبـٞ ًَٝهـ١ ض٣ٚ عٓـ٘ سطَـٞ بـٔ عُـاض٠، ٜٓٛـط: ابـٔ أبـٞ           ( 5)

ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: "     3/293;  ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  1/131خٝج١ُ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: "ٚيًشطٜـ غرل  3/376بٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ؾٝذ ٫ وتر عسٜج٘" ; ا

ٖصا اؿـسٜح ٚأخـٛٙ ايـعبرل بـٔ اـطٜـت ععٜـع اؿـسٜح أٜهـاڄ، ٫ٚ أعـطف يـ٘ نـبرل سـسٜح،             

ٚقاٍ:  74ؾأعتدل سسٜج٘، ؾأعطف نعؿ٘ َٔ قسق٘ " ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م

قاٍ : قاٍ ايبداضٟ: ؾٝ٘ ْٛط، ٚقاٍ أبٛ ٚ 584-5/583يٝؼ ب٘ بأؽ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 ظضع١: ٚاٖٞ اؿسٜح، ٚقاٍ ايساضقڀين: ٜعتدل ب٘، ثِ قاٍ: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ.

عــٔ أبــٞ ٖطٜــط٠، بــبعض   1/147أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: ابــٔ أبــٞ ؾــٝب١، َكــٓـ ابــٔ أبــٞ ؾــٝب١   (6)

ٍ ابٔ سذط عٔ غٓس ٖصا اؿسٜح:َٓكڀع، إڀا ; ايڀشاٟٚ، 2/429يب ايعاي١ٝاخت٬ف ايًؿٜ،ٚقا

عـٔ عُـاض بـٔ ٜاغـط بـبعض اخـت٬ف ايًؿـٜ; ابـٔ خعّـ١، قـشٝب ابـٔ             1/110ؾطح َعاْٞ اٯثـاض 

;ابٔ عبـساشلازٟ، تعًٝكـ١   4/1985باخت٬ف ايًؿٜ ; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿا1/135ٚخع١ّ

 سٜج٘. ٖصا سسٜح َٓهط ٚاؿطٜـ ؾٝذ ٫ وتر ع ٚقاٍ: 69ع٢ً ايعًٌ ٫بٔ أبٞ سامت، م

 .3/376ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (7)

 .2/242ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 8)
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145-    ُ  زٜووَُحٿ أرووٌ ٓوويپ  ،كٔووخځ روون ڃٜووٺ روون ٧ووخدل روون ٗوو٤ْخڅ حألُى
 #1$ځ#779ىو/163$ص

حٿٔخؿِ ّٸٌٽ ٬ّ٨ض رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽ ڃخص كٔوخځ رون ڃٜوٺ ٓونش ػوالع      "
 .#2$"ًڃخثش ًڃخص ٓيپ رن كٔخځ رن ڃٜٺ ٓنش ػالع ًڃخثظًّٙٓظّٙ 
حٿٔخؿِ ػنخ رن ح٬ّؼنَ ػنخ أرٌ ٫ڀوِ ح٪ّنٴوِ ػنوخ كٔوخځ رون ڃٜوٺ ػنوخ ٤٫وخ          "
څ ٌٍٓٽ حهللأرن ٫ڄَ ح٫ن   4$#"#3$ڃن أًڅ ّخ رالٽ ال ّٸْڂ االّ$0 ٷخٽ#. 

حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ أرٌ ىحًى ػنخ ٬ٗزش ٫ن كٔخځ رون ڃٜوٺ ٫ون أروِ ڃ٬٘وَس      "
اًح ٗووييص ٳووال طټظووذ حٿ٘وويخىس ٳووبڅ حٿټظووخد ِّّووي ًّوونٸٚ ٳووبًح       ٫0وون ارووَحىْڂ ٷووخٽ 

 .#5$"ٳخٗيي كٴ٨ض
146-    ِ  أرووٌ ٫ڀووِ حٿټووٌيف ، ح٪ّٔوون روون ر٘ووَ روون ٓووڀڂ روون ح٬ّٔووْذ ح٭ّڄوويحن

 #6$ځ#836ىو/221$ص
                                                 

ّ بٔ َكو بٔ ؾٝڀإ ا٫ظزٟ ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ قتاز٠ ٚأبٞ َعؿط ض٣ٚ (1) ٌ سػا ٛ غٗ عٓ٘ ٜعٜس  أب
ٚقاٍ: ٖٚٛ نـعٝـ ; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،        7/209بٔ ٖاضٕٚ  ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقــاٍ: "ٚاٖــٞ اؿــسٜح، َٓهــط اؿــسٜح"; ايعكًٝــٞ،   2/544ٚقــاٍ: يــٝؼ بؿــ٤ٞ ;  أبــٛ ظضعــ١،  89م
ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: سػاّ بٔ َكو يٝؼ سسٜج٘ بؿ٤ٞ " ; ابٔ  1/299ايهعؿا٤ ايهبرل، 

ٞ سامت، عًٌ اؿسٜح،  ٚقاٍ: قاٍ  3/317ٚقاٍ: "سػاّ يٝؼ بايكٟٛ"; اؾطح ٚايتعسٌٜ،  5/688أب
ٌ: َڀطٚح اؿسٜح، ٚقاٍ: "غأيت أبـٞ عـٔ سػـاّ بـٔ َكـو ؾكـاٍ: يـٝؼ بكـٟٛ،         أٓس بٔ سٓب

 =ٚقاٍ: "ٚؿػاّ غرل َا شنطت َٔ 3/366ٜهتب سسٜج٘"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 
ٚٳٖٛ إٍ ايهعـ أقطب َٓ٘ إٍ = ٛ َع نعؿ٘ سػٔ اؿسٜح،  ٚٳٖ ٘ إؾطازات،  اؿسٜح ٚعا١َ أسازٜج

ٌ ، ايساضقڀين ;ايكسم" ٍ  5/140، اضقڀينايـس  عًـ ّ : "ٚقـا ٟ  ;" اؿـسٜح  َـذلٚى  ٚسػـا  تٗـصٜب ، إـع
 سسٜجاڄ ٚاسساڄ.  ايؿُا٥ٌ ٗ ايذلَصٟ ي٘ ض٣ٚ: ٚقاٍ 8 – 6/5ايهُاٍ

 .3/361ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

ٚقاٍ: سػاّ َذلٚى اؿـسٜح ; ايـصٖيب،    5/2752أخطد٘: ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  (3)

 ٚقاٍ: َٔ َٓانرل سػاّ . 1/477ٍ، َٝعإ ا٫عتسا

 .3/365ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (4)

 .3/365ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

أبــٛ عًــٞ اؿػــٔ بــٔ بؿــط ايبذًــٞ اشلُــساْٞ ايهــٛٗ  زلــع ظٖــرل بــٔ َعاٜٚــ١ ٚض٣ٚ عٓــ٘ عبــاؽ    (6)

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ ٔ أب ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "َا أض٣ ب٘ بأغا ٗ ٚقاٍ: قا 3/3ايسٚضٟ، ٜٓٛط: اب

ٔ بٔ بؿط ايبذ٢ً ؾكاٍ: قسٚم";  ٞ عٔ اؿػ ٌ أب ْؿػ٘، ض٣ٚ عٔ ظٖرل أؾٝا٤ َٓانرل"، ٚقاٍ: "غ٦

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٔ عسٟ، ايهاَ ٚقاٍ: قاٍ ايٓػا٥ٞ: يٝؼ بايكٟٛ، ٚقاٍ: "ٚيًشػٔ بٔ  3/162اب

ٜٴشٌُ بعهٗا ع٢ً بعـض ٚيـٝؼ   ٚ بؿط أسازٜح يٝػت بايهجرل ٚأسازٜج٘ ٜكطب بعهٗا َٔ بعض

ٚقـاٍ: قـاٍ عبـس ايـطٓٔ بـٔ       301ــ  7/299اـڀٝب ايبػسازٟ، تـاضٜذ بػـساز،    ٖٛ َٓهط اؿسٜح";

; 1/199ٜٛغـ بٔ خطاف: اؿػٔ بٔ بؿط َٓهط اؿسٜح ; ابٔ اؾـٛظٟ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،    
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 .#1$ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ 
أرٌ ٓو٬ْي  ، ًىٌ ح٪ّٔن رن ًحٛپ حٿظڄْڄِ حٿزَُٜ، ح٪ّٔن رن ىّنخٍ -147

 #2$ځ#786ىو/170ځ 777ًىو/161ْڄِ$ص رّٙ ٓنّٖ حٿظڄ
حٿٔووخؿِ ػنووخ ٯّڄووي روون ڃْڄووٌڅ ػنووخ ٯّڄووي روون ڃنووخًٍ كوويػنخ ح٪ّٔوون روون    "

رون ٫ڄوَ ٷوخٽ ٍٓوٌٽ حهلل    حًحٛپ ٫ن ٫زي حهلل رن ىّنخٍ ٫ن   0$ ٫زوي   ٬َِْو ط
 .#4$#"#3$ًاًح ْٗٺ ٳال حنظٸٖ، حٿيٍىڂ ٫ًزي، حٿيّنخٍ
ًٻْو٪ ًحرون كنزوپ ًٷوخٽ أ٦ّوي0ٻخڅ       ٻخڅ ّظيڂ ًّټؼَ حٿٰڀو٢ طَٻوو  0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

ًٷووخٽ  ،حٟووَد ٫ڀْووو أُ حطَٻووو  0ًٻْوو٪ اًح أطووَ ٫ڀووَ كوويّغ ح٪ّٔوون روون ىّنووخٍ ٷووخٽ    
أڃخ ٫ڀوَ ًٿوٺ ٿٸوي ؿوخٿْ      0ح٪ّٔن رن ىّنخٍ ٳٸخٽ ٍآنِ ٬ٗزش ٫ني كـخؽ رن ٯّڄي0

 .#5$"حألْٗخم
ځ 758ىووو/141أرووٌ ٓووڀڄش حٿزٜووَُ$ص رووّٙ ٓوونّٖ  ، ح٪ّٔوون روون ًٻووٌحڅ  -148

 #6$ځ#767ىو/150ً
                                                                                                                   

ٍ عًُا٤ اؾطح: ض٣ٚ  62ـ6/58إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٕ شنط أقٛا ٍ بعس أ  ي٘ ايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ.ٚقا

 .2/256ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 1)

َٸ٘، ض٣ٚ عٔ ٖؿاّ بٔ عط٠ٚ ض٣ٚ عٓ٘  (2) أبٛ غعٝس اؿػٔ بٔ ٚاقٌ ايتُُٝٞ ايبكطٟ، ٚزٜٓاض ظٚز أ

ٚقـاٍ: "نـعٝـ ٗ اؿـسٜح، يـٝؼ      7/206ؾٝبإ بٔ عبـس ايـطٓٔ ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،       

 =ٚقاٍ: 29ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م 4/241بؿ٤ٞ"; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، = ٔ أب ٔ إباضى ; اب ٘ ٚنٝع ٚاب ٍ أٓس بٔ سٓبٌ:  13ـ3/11تطن ٚقاٍ: قا

"٫ ٜهتب سسٜح اؿػـٔ بـٔ زٜٓـاض"، ٚقـاٍ: "غـأيت أبـٞ عـٔ اؿػـٔ بـٔ زٜٓـاض ؾكـاٍ: ٖـٛ َـذلٚى              

"وسخ إٛنٛعات عٔ ا٭ثبات، ٚىايـ  ٚقاٍ: 1/232اؿسٜح نصاب" ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

ايجكات ٗ ايطٚاٜات ست٢ ٜػبل إٍ ايكًب أْـ٘ نـإ ٜعتُـس شلـا"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤         

ٍ ع٢ً نعؿ٘ ع٢ً أْٞ مل أض ي٘ سسٜجاڄ قس  131ـ3/116ايطداٍ،  ِ ٗ ايطدا ٚقاٍ: ٚقس أْع َٔ تهً

ـ أقطب  ٍ ايهع ٛ إ ّ ايٓب٤٬، داٚظ اؿس ٗ اٱْهاض ٖٚ ٍ ايكسم"; ايصٖيب، غرل أع٬ ٘ إ َٓ4/332  . 

عٔ أبٞ ٖطٜط٠، ٚيؿٛ٘: "قاٍ ضغٍٛ  8/92أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ايبداضٟ، قشٝب ايبداضٟ، ( 3)

ٜٴعـ٘ مل         ٞٳ، ٚإٕ مل  اهلل)تعؼ عبس ايـسٜٓاض، ٚايـسضِٖ، ٚايكڀٝؿـ١، ٚاـُٝكـ١، إٕ أعڀـٞ ضنـ

خـت٬ف ايًؿـٜ ; ايبـعاض، َػـٓس ايبـعاض،      بـبعض ا  5/249ٜطضٳ(; ابٔ َاد١، غـٓٔ ابـٔ َادـ١،    

باخت٬ف ايًؿٜ ; ابٔ سبإ،  128باخت٬ف ايًؿٜ ; أبٛ ٜع٢ً، َعذِ أبٞ ٜع٢ً، م 15/381

 باخت٬ف ايًؿٜ   8/12قشٝب ابٔ سبإ، 

 .3/125ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 4)

 .1/49تٓعٜ٘ ايؿطٜع١،  ; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ عطام ايهٓاْٞ، 2/205ابٔ سذط، يػإ إٝعإ (5)

ٔ غرلٜٔ ض٣ٚ عٓ٘ عبس اهلل بٔ إباضى  (6) ٟ ض٣ٚ عٔ طاٚٚؽ ٚاب ٕ ايبكط ٔ بٔ شنٛا ٛ غ١ًُ اؿػ أب
ٔ َعٌ،  ٔ َعٌ، تاضٜذ اب ٚ بٔ خايس، ٜٓٛط: اب ٕ ٚعُط ٚقاٍ: " عُطٚ بٔ خايس  4/351ٚو٢ٝ ايكڀا
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ػنخ ٸَّْ رون ٓو٬ْي ػنوخ ح٪ّٔون رون ًٻوٌحڅ ٫ون أروِ         0 حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ٷخال"
ٍؿخ  ٫ن ٫ڄَحڅ رن كّٜٙ ٫ن حٿنّٓ $     ٷخٽ ٿْووَؿن حهلل ڃون حٿنوخٍ ٷٌڃوخ 

 .#2$#"#1$ّٸخٽ ٭ّڂ ح٩ّينڄٌْڅ ر٘ٴخ٫ّٖ
   #3$ځ#819ىو/204ح٪ّٔن رن ُّخى حٿڀئٿئُ حٿٴٸْو$ص  -149
"  ِ ًٻووخڅ كخٳ٨ ووخ  ، ئُّ ٻووخڅ ٫ڀووَ حٿٸ٠ووخ   ّٸووخٽ اڅّ حٿڀُّئٿُوو 0 ٷووخٽ ُٻَّّووخ حٿٔووخؿ
ٳټخڅ اًح ؿڀْ ٿْلټڂ ًىوذ ٫نوو حٿظٌّٳْوٶ كظوَ     ، ٬ّّٗ أٛلخد حٿَأُ، ٿٸٌ٭ّڂ

                                                                                                                   

ٚقـاٍ: عـٔ    34ٯدـطٟ، م نصاب وسخ عٓ٘ اؿػٔ بٔ شنٛإ " ; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبـٞ عبٝـس ا  
ٕ ؾان٬ڄ، ؾكاٍ: َا بًػين عٓ٘ ؾهٌ" ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح  ٘ نا ِ قّٛ أْ ٕ " ظع ٔ بٔ شنٛا اؿػ

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: نعٝـ، ٚقاٍ أٜهاڄ: "زلعت أبٞ ٜكـٍٛ: اؿػـٔ بـٔ     3/13ٚايتعسٌٜ، 
ـ اؿسٜح يٝؼ بايك٣ٛ" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ٕ ٖٛ نعٝ ٚقاٍ: "  3/158 شنٛا

ٞٸ قُس بٔ اؿػٔ ثٓا عُـطٚ بـٔ عًـٞ قـاٍ: " ٚنـإ وٝـ٢ ٫ وـسخ عـٔ اؿػـٔ بـٔ            نتب اي
شنٛإ َٚا زلعت عبس ايطٓٔ شنـطٙ ٗ سـسٜح قـ٘ " ; ابـٔ اؾـٛظٟ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،        

َٴٓهط اؿځسٹٜح، ٚقاٍ أځٓس أځسٳازٹٜج٘ أباطٌٝ، ٚقـ  1/201 اٍ ٚقاٍ: "  قاٍ و٢ٝ نإ قاسب أٚابس 
ـ " ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٛٳ نٳعٹٝ ٖٴ ٞٸ:  ٓٹ ٚٳايسٻاضٳقڂڀڃ ٞٸ  ٓٻػٳا٥ٹ ٕ شنط أقٛاٍ  147-6/145اي ٍ بعس أ ٚقا

ٔ َاد١ " ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ٟٸ، ٚاب َٹصٹ ٛ زاٚز، ٚايتٿطٵ ٘ ايبداضٟ، ٚأب   =عًُا٤ اؾطح ؾٝ٘: " ض٣ٚ ي
ـِـ  2/277; ابــٔ سذــط، تٗــصٜب ايتٗــصٜب،   3/844= ا نــعـ ٕصٖبــ٘ ٚٗ سسٜجــ٘ بعــض   ٚقــاٍ: " " إ

ٙ و٢ٝ بٔ َعٌ ؾكاٍ: قاسب ا٭ٚابس َٓهط اؿسٜح ٚنعؿ٘ قاٍ: ٚنإ قسضٜاڄ ".   إٓانرل شنط

ٛ زاٚز ايڀٝايػٞ، َػٓس أبٞ زاٚز ايڀٝايػٞ (1) ٘ ْاع١، َِٓٗ: أب ٚيؿٛ٘: عٔ خصٜؿ١  1/335أخطد
إٔ ضغٍٛ اهلل   ٍتِٗ ايٓاض ؾٝسخًٕٛ اؾٓـ١  )يٝدطدٔ قّٛ َٔ ايٓاض َٓتٌٓ ٚقس قؿ :قا

عٔ أْؼ،  19/279 بط١ٓ اهلل ٚؾؿاع١ ايؿاؾعٌ ؾٝػُٕٛ اؾُٕٗٓٝٛ( ; ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس
 ٟ ٚيؿٛــ٘ عــٔ أْــؼ قــاٍ ضغــٍٛ اهلل 9/134بــاخت٬ف ايًؿــٜ ; ايبدــاضٟ، قــشٝب ايبدــاض  :

     ٌ ِ اهلل اؾٓـ١ بؿهـ ٝٴكٝي أقٛاَاڄ غؿع َٔ ايٓاض، بصْٛب أقابٖٛا عكٛبـ١، ثـِ ٜسخًٗـ ضٓتـ٘،   )ي
عٔ عُطإ بـٔ سكـٌ ; ايڀدلاْـٞ، إعذـِ      2/665ٜٴكاٍ شلِ اؾُٕٗٓٝٛ(;  ابٔ خع١ّ، ايتٛسٝس

ٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ 18/137ايهبرل ٌ ;  اب ٕ بٔ سك ٔ عُطا ْؿؼ يؿٜ سسٜح  4/2020ع
 ايػادٞ، ٚقاٍ: اؿػٔ بٔ شنٛإ يٝؼ بايكٟٛ.  

 .3/158ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 2)
ٍ ا٭ْكاض، قاسب أبٞ سٓٝؿ١، سسخ عٓ٘، ض٣ٚ عٓ٘ قُس  (3) َٛ ٟ ٔ بٔ ظٜاز ايً٪ي٪ ٛ عًٞ اؿػ أب

ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: "سػـٔ        3/15بٔ زلاعـ١، ٜٓٛـط: ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،        
٘ ؾكاٍ: نعٝـ اؿسٜح يٝؼ بجك١ ٫ٚ َإَٔٛ"; ابٔ عسٟ،  ٞ عٓ ٟ نصاب"، ٚقاٍ: "غأيت أب ايً٪ي٪

ٚقــاٍ: "ٚيًشػــٔ بــٔ ظٜــاز أسازٜــح ٚيٝػــت قــٓعت٘       162-3/161ٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،  ايهاَــ
ُٸــٔ سسٸثــ٘ ٚايهــ٬ّ ؾٝــ٘ ٚعًٝــ٘ ؾهــٌ، ٖٚــٛ نــعٝـ"; اـڀٝــب             ٜٴشــسخ ع اؿــسٜح ؾٝــسضٟ َــا 

ٚقـاٍ: قــاٍ أٓــس بــٔ سٓبـٌ: ايً٪يــ٪ٟ نــعٝـ اؿــسٜح،     238-7/235ايبػـسازٟ، تــاضٜذ بػــساز،  
ظٜاز ايً٪ي٪ٟ نصاب خبٝـح"، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ زاٚز: سػـٔ       ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: "اؿػٔ بٔ

ايً٪ي٪ٟ نـصاب غـرل ثكـ١ ٫ٚ َـإَٔٛ، ٚقـاٍ ايٓػـا٥ٞ: "اؿػـٔ بـٔ ظٜـاز ايً٪يـ٪ٟ يـٝؼ بجكـ١ ٫ٚ             
 . 209- 2/208َإَٔٛ، ٚقاٍ ايساضقڀين: نصاب نٛٗ َذلٚى; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 
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 .#1$"ٳبًح ٷخځ ٫خى اِٿْو كِٴ٨ُْو، ّٔؤٽ أٛلخرو ٫ن ح٪ُّټْڂ
٬ّ٨ووض أرووخ أٓووخڃش 0 ٷووخٽُٻَّّووخ روون ٸّْووَ حٿّٔووخؿِّ كوويَّػّٗ حروون أَرووِ ٗووْزش "

 .#2$"ّٔڄَ ح٪ّٔن رن ُّخى حٿڀئٿئُ ح٩ِّزْضَ
 #3$ح٪ّٔن رن حٿٔټن حٿزَُٜ -150

 .#4$ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ 
كِ رن ڃٔڀڂ رن كْوخڅ ح٭ّڄوٌحنِ حٿټوٌيف     ٛخحل ٪ّٔن رن ٛخحل رنح -151

 #5$#ځ785ىو/169$ص ّټنَ أرخ ٫زي حهلل
ڃوخ ٬ّ٨وض ٸّْوَ ًال ٫زوي حٿو٦َّن      0 ٬ّ٨ض رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

 .#6$"كيػخ ٫ن ح٪ّٔن رن ٛخحل رِ٘  ٷ٢
ىهوپ  0 ٬ّ٨وض أروخ ن٬وْڂ ّٸوٌٽ    0 ٦ّوي رون ٯّڄوي ٷوخٽ    أُٻَّخ حٿٔوخؿِ ػنوخ   "

ن٬وًٌ روخهلل   0 حٿؼٌٍُ ٌّځ ح٩ّڄ٬ش ڃن رخد حٿٴْپ ٳوبًح ح٪ّٔون رون ٛوخحل ّٜوڀِ ٷوخٽ      
 .#7$"ٓخٍّش أهٍَ اذلڃن ه٩ٌ٘ حٿنٴخٵ ًأهٌ ن٬ڀْو ٳظلٌٽ 

ٿوٌ  0 ٦ّي رن ٌّنْ ّٸٌٽأ٬ّ٨ض 0 ٦ّي رن ٯّڄي ٷخٽأحٿٔخؿِ كيػّٗ "
ؿخٿٔوظو  ، ّؤّٹ ح٩ّڄ٬وش ًّوٍَ حٿٔوْٲ    ، ٿوو  رون ٛوخحل ٻوخڅ هوّ٘ح      دل ٌّٿي ح٪ّٔن

                                                 

 .14/100يب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ;  ايصٖ 7/325اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (1)
 .7/327اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (2)
اؿػٔ بٔ ايػهٔ ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ ايعباؽ بٔ بهاض ٚا٭عُـ ض٣ٚ عٓ٘ غـٜٛس بـٔ غـعٝس،     (3)

 =ٚقاٍ: نعٝـ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح     109ٜٓٛط: أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس اٯدطٟ، م
اؿػٔ بٔ ايػهٔ ضٟٚ عٔ ا٫عُـ َٓهـط اؿـسٜح ; ابـٔ    ٚقاٍ: قاٍ أبٞ:  3/17ٚايتعسٌٜ، =

 .1/203اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 .2/211ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (4)

أبٛ عبس اهلل اؿػٔ بٔ قاحل بٔ قاحل ايهٛٗ ض٣ٚ عٔ قـٝؼ بـٔ َػـًِ ض٣ٚ عٓـ٘ عبـس اهلل بـٔ        (5)
ٍ  3/268إباضى، ٜٓٛط: ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ،         155م : ثكـ١ ; ايعذًـٞ، ايجكـات،   ٚقـا
ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٗ ثك١ ; اب ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "اؿػٔ بٔ  3/18ٚقاٍ: نٛ

قاحل بٔ قاحل قشٝب ايطٚا١ٜ ٜتؿكـ٘ قـا٥ٔ يٓؿػـ٘ ٗ اؿـسٜح ٚايـٛضع "، ٚقـاٍ: "زلعـت أبـٞ         
ٍ ٜكٍٛ: اؿػٔ بٔ قـاحل ثكـ١ َـتكٔ سـاؾٜ"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ا          157ــ 3/143يطدـا

ٚٳٖٛ عٓسٟ  ٘ سسٜجاڄ َٓهطاڄ فاٚظ إكساض،  ٘ أسازٜح قاؿ١ َػتك١ُٝ ٚمل أدس ي ٚقاٍ:"قس ض٣ٚ عٓ
قاٍ  بعس إٔ شنط أقٛاٍ عًُـا٤ اؾـطح ؾٝـ٘:     191 6/177َٔ أٌٖ ايكسم"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

ٟٸ ٗ نتاب ايؿٗازات َٔ اؾاَع، ٚض٣ٚ ي٘ ٗ نتاب ا٭زب، ٚض  ٣ٚ ي٘ ايباقٕٛ"."شنطٙ ايبداض

 .3/144ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (6)

(7)   ٍ ; ايـصٖيب، غـرل   6/180; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ    3/144ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نـعؿا٤ ايطدـا
 .7/53أع٬ّ ايٓب٤٬، 
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 .#1$"حٿٔڄخ  ًال ًٻَ حٿينْخ اذلٳ٪ ٍأٓو ٫ٍَّ٘ن ٓنش ٳڄخ ٍأّظو 
ػنخ ح٪ّٔن رون ٛوخحل   0 ٦ّي رن ٯّڄي ٬ّ٨ض أرخ ن٬ْڂ ّٸٌٽأحٿٔخؿِ ػنخ "

 .#2$"ًڃخ ٻخڅ ىًڅ حٿؼٌٍُ يف حٿ٩ٌٍ ًحٿٴٸو
ٷڀنوخ  0 ٸَّْ رون أروِ رټوّ٘ ٷوخٽ     ػنخ0 حٿٔخؿِ ػنخ ٫َْٔ رن كَد حٿٜٴخٍ ٷخٽ"

 .#3$"ٔپ ح٬ّْض ٳڄخ ٷيٍ ٫ڀْو ڃن حٿزټخ ٯٿڀلٔن رن ٛخحل ٛٲ ٿنخ 
كيػنخ رن حألٛزيخنِ ٬ّ٨وض ٫زويس رون    0 ٦ّي رن ٯّڄي ٷخٽأحٿٔخؿِ ػنخ "

 .#4$"څ ٬ٌّد ح٪ّٔن رن ٛخحلأنِ أٍٍ حهلل ّٔظلِ آڀْڄخڅ ّٸٌٽ 
٫وون ، ٛووخحل ٫ووّٗ روون ىحًى ػنووخ ح٪ّٔوون روون   حروون ح٬ّؼنووَ ػنووخ  ححٿٔووخؿِ ػنووخ  "

 .#5$"حٯٔپ ح٬ّخ  رخ٬ّخ 0 حأل٫ڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٷخٽ
٦ّوي رون ّوٌنْ ػنوخ ح٪ّٔون رون ٛوخحل ٫ون         أ٦ّي رن هخٿوي ػنوخ   أحٿٔخؿِ ػنخ "

رووون ٫ڄوووَ ٷوووخٽ ٗوووَد ٍٓوووٌٽ حهلل حؿوووخرَ ٫ووون نوووخٳ٪ ٫ووون   ٫نوووي  #6$حٿٴ٠وووْن             
 .#8$"#7$ڃٔـي حٿٴ٠ْن

 ِ ٸّويع ٫نووو ًّٸيڃووو   ًٻووخڅ ًٻْوو٪، ح٪ّٔون روون ٛووخحل ٛويًٵ  0 ًٷوخٽ حٿٔووخؿ
ٿْْ يف حٿٔټش ڃؼڀوو اذل أڅ ٷوخٽ0 كټوِ ٫ون ٸّْوَ      0 "ًٻخڅ ٸَّْ رن ٬ْٓي ّٸٌٽ

                                                 

 .3/144ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، (1)

 . 3/147ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،( 2)

 .3/147عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ابٔ( 3)

 .3/147ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،( 4)

 .3/149ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،( 5)

ايؿهٝذ َٔ ا٭ؾطب١، ٖٚٛ َا اؾتهذ َٔ ايبػط َٔ غرل إٔ ُػ٘ ايٓاض، ٖٚٛ ٜػهط ؾـاضب٘،   (6)

; ا٭ظٖطٟ، تٗصٜب ايًػ١،  2/176ٜٚڀًل أٜهاڄ ع٢ً عكرل ايعٓب، ابٔ غ٬ّ، غطٜب اؿسٜح، 

; ايعبٝسٟ، تاز ايعطٚؽ،  3/126)َاز٠ ؾهذ(; ايعكؿطٟ، ايؿا٥ل ٗ غطٜب اؿسٜح،  7/55

)َاز٠ ؾهذ( ; ٚناْت ايعطب ٗ اؾا١ًٖٝ تػُٞ اـُط أٜهاڄ ايؿهـٝذ، اؿُٝـسٟ،    7/312

ٜػاض أْ٘  ; "ٚعٔ َعكٌ بٔ 2/302; ايصٖيب، تٓكٝب ايتشكٝل، 2/510اؾُع بٌ ايكشٝشٌ، 

غــ٦ٌ عــٔ ايؿــطاب ؾكــاٍ: نٓــا بإسٜٓــ١ ؾهاْــت نــجرل٠ ايتُــط ؾشــطّ ضغــٍٛ اهلل        

 .5/55ايؿهٝذ " اشلٝجُٞ، فُع ايعٚا٥س، 

; ابـٔ سٓبـٌ، َػـٓس     5/96أخطد٘ ْاعـ١، َـِٓٗ: ابـٔ أبـٞ ؾـٝب١، َكـٓـ ابـٔ أبـٞ ؾـب١ٝ،          ( 7)

٢، َػٓس أبٞ ٜعًـ٢،  ٚقاٍ احملكل أٓس قُس ؾهط: إغٓازٙ نعٝـ ; أبٛ ٜعً 5/265أٓس، 

ٚقاٍ: ٚؾٝ٘  2/21ٚقاٍ احملكل غًِٝ أغس: إغٓازٙ نعٝـ; اشلٝجُٞ، فُع ايعٚا٥س،  10/101

 عبس اهلل بٔ ْاؾع نعؿ٘ ايبداضٟ ٚابٔ أبٞ سامت ٚايٓػا٥ٞ.

 .3/150ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 8)
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ِ ، ػٸش ػٸش0 رن ڃ٬ّٙ أنو ٷخٽ ًٷوي كويع أ٦ّوي رون ّوٌنْ ٫نوو ٫ون        0 ٷخٽ حٿٔوخؿ
حٓٳوش  0 ٷڀوض ، رن ٫ڄوَ يف ٗوَد حٿٴ٠وْن ًىوٌح كويّغ ڃنټوَ      حؿخرَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن 

حهلل رون ىحًى ح٫ّوَّّٓ ٸّويع ٫نوو     ًٻخڅ ٫زي 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ، ڃن ؿخرَ ًىٌ ح٬ّ٩ٴِ
ٻنووض أإځ يف ڃٔووـي رخٿټٌٳووش   0 ٤ًَّّووو ػووڂ ٻووخڅ ّووظټڀڂ ٳْووو ًّووي٫ٌ ٫ڀْووو ًّٸووٌٽ     

          ِ ٳټوخڅ  0 ٳؤ٣َّض أروخ كنْٴوش ٳؤهوٌ ح٪ّٔون رْويُ ًٳّوخنِ ٫ون حإلڃخڃوش ٷوخٽ حٿٔوخؿ
 .#1$"ًٿٺ ٓزذ ٯ٠ذ ح٫َّّّٓ ٫ڀْو

ىووو 161أرووٌ ٓوو٬ْي حٿزٜووَُ ح٩ّٴووَُ $ص   ح٪ّٔوون روون أرووِ ؿ٬ٴووَ ٫ـووالڅ،  -152
 #2$ځ777#/

ػنخ رټَ رن ٬ْٓي كيػّٗ ٯّڄي رن ٯّڄي رن ٫ڀِ رن ح٬ّويّّٗ  0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#3$و"أڃّ طَٻض كيّغ ح٪ّٔن رن أرِ ؿ٬ٴَ ح٩ّٴَُ ألنو ٗؾ0ّ ٬ّ٨ض أرِ ّٸٌٽ

ڃوخص ح٪ّٔون ح٩ّٴوَُ يف ٗو٬زخڅ ٓونش       0 ٬ّ٨ض رن ح٬ّؼنوَ ّٸوٌٽ  0 ٿٔخؿِ ٷخٽ"ح
 .#4$"اكيٍ ًٓظّٙ ًڃخثش

ٓو٬ي ٷوخٽ0 ٬ّ٨وض ٯّڄوي رون ح٬ّنويخٽ ّٸوٌٽ         ُٻَّخ حٿٔوخؿِ كويػّٗ رټوَ رون    "
٬ّ٨ض ح٪ّٔن رن أرِ ؿ٬ٴَ ٓوؤٽ رون أروِ ٫ًَروش ٫ون      0 ٬ّ٨ض ِّّي رن ٍُّ٪ ّٸٌٽ

 .#6$"ًىٌ ح٬ّخٟٮ ح٬ّخ  رخٿٴخٍْٓش، ٷخٽ آٿذ هخُ #5$#ٍرشٯّ٘ أًرل حإل$ ًؿپّ ٷٌٽ حهلل ٫ِّ

                                                 

 .2/289ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

عٓ٘  ٞ دعؿط عذ٬ٕ اؾؿطٟ ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ عُطٚ بٔ زٜٓاض ض٣ٚأبٛ غعٝس اؿػٔ بٔ أب (2)

ٔ بٔ َٗسٟ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘،  ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح; ايعذًٞ،  2/170عبس ايطٓ

ــٛ زاٚز، غــ٪ا٫ت أبــٞ عبٝــس اٯدــطٟ، م     113ايجكــات، م ٚقــاٍ:  344ٚقــاٍ: نــعٝـ اؿــسٜح ; أب

ـ ٫ أنتب سسٜج٘" ; ابٔ أبٞ سامت، ا ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ٫  3/29ؾطح ٚايتعسٌٜ، "نعٝ

ؾ٤ٞ، ٚقاٍ: " غأيت أبٞ عٔ اؿػٔ بٔ أبٞ دعؿط اؾؿطٟ ؾكاٍ: يٝؼ بكٟٛ ٗ اؿسٜح نـإ  

ٚقـاٍ: " نـإ َـٔ خٝـاض      1/236ؾٝداڄ قاؿاڄ، ٗ بعض سسٜجـ٘ إْهـاض " ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،      

ٔ عسٟ، ايهاَ ٔ " ; اب ٚقاٍ: " ٖٚٛ  143-3/133ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، عباز اهلل َٔ إتكؿؿ١ اـؿ

ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح  73عٓــسٟ ٖــٔ ٫ ٜتعُــس ايهــصب ٖٚــٛ قــسٚم " ; أبــٛ ْعــِٝ، ايهــعؿا٤، م 

٘ عًٞ بٔ إسٜين ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ ٚقاٍ: قاٍ ايٓػا٥ٞ: نعٝـ، ٚقاٍ: ض٣ٚ  78-6/73نعؿ

  ي٘ ايذلَصٟ، ٚابٔ َاد١.

 .3/133ايطداٍ ،ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤  (3)

 .3/134ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 َٔ غٛض٠ ايٓٛض. 31َٔ اٯ١ٜ ( 5)
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 .#1$"رخٿٴخٍْٓش
حٿٔخؿِ ػنخ ٫زيه رن ٫زوي حهلل ػنوخ أروٌ ىحًى ػنوخ ح٪ّٔون رون أروِ ؿ٬ٴوَ ٫ون          "

څ ٌٍٓٽ حهللأِ حٿِرّ٘ ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ أر     ٻوخڅ ٬ّـزوو
 .#3$"#2$حٿٜالس يف ح٪٤ّْخڅ

ىووو 139أرووٌ ٫ووًَس حٿټووٌيف $ص ، ح٪ّٔوون روون ٫زْوويحهلل روون ٫ووًَس حٿنو٬ووِ -153
 #4$ځ#759ىو/142ځ ًٷْپ 756/

 .#5$ٛيًٵ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
ڀوش ٷخٟوِ   أروٌ ٯّڄوي حٿټوٌيف ڃوٌذل ّْٚ    ، ح٪ّٔن رن ٫ڄخٍس رن ح٠ّ٬َد -154

 #6$ځ#770ىو/153رٰيحى$ص 
                                                 

 .3/134ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

ٚقاٍ احملكل أٓس قُس ؾانط:  2/155أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ،  (2)

ٚقـاٍ احملكـل أبـٛ عبٝـس٠      7/16ٛاٖط ايعًـِ،  إغٓازٙ نعٝـ ; ايسٜٓٛضٟ إايهٞ، اجملايػـ١ ٚدـ  

 2/434; ايبػٟٛ، ؾـطح ايػـ١ٓ،    2/107َؿٗٛض: إغٓازٙ نعٝـ ; ُاّ بٔ قُس، ؾٛا٥س ُاّ، 

 ٚقاٍ: نعٝـ. 36ٚقاٍ: إغٓازٙ نعٝـ ; ا٭يباْٞ، نعٝـ غٓٔ ايذلَصٟ، م

 =رل غــرلٚقــاٍ: ٫ ٜعــطف ضٚاٙ عــٔ أبــٞ ايــعب  3/135ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ ،  (3)

 .2/260اؿػٔ بٔ أبٞ دعؿط;  ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، =

أبٛ عط٠ٚ اؿػٔ بٔ عبٝس اهلل بٔ عط٠ٚ ايٓدعٞ ايهٛٗ زلع ايؿعيب زلع َٓ٘ ايجٛضٟ ٚابٔ  (4)

 93ٚقـاٍ: ثكـ١ ; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ، م        6/336ع١ٓٝٝ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكـات،  

ٚقــاٍ: نــٛٗ ثكــ١; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح   115، مٚقــاٍ: يــٝؼ بــ٘ بــأؽ; ايعذًــٞ، ايجكــات 

ٚقــاٍ: "غــأيت أبــٞ عــٔ اؿػــٔ بــٔ عبٝــساهلل ايٓدعــٞ ؾكــاٍ: ثكــ١ " ; ابــٔ      3/23ٚايتعــسٌٜ، 

ٚقـاٍ: ض٣ٚ يـ٘    201-6/199; إعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،    1/131َٓذٜٛ٘، ضداٍ قشٝب َػًِ، 

 اؾُاع١ غ٣ٛ ايبداضٟ. 

 .2/292ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)

أبٛ قُس اؿػٔ بٔ عُاض٠ بٔ إهطب ايهٛٗ ايكانٞ، سسخ عٔ ايعٖطٟ ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ ٜٛغـ  (6)

ٚقـاٍ:   6/347ايكانٞ، ٚيٞ قها٤ بػساز يًدًٝؿ١ إٓكٛض ايعباغٞ، ٜٓٛط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،    

ٕ نعٝؿاڄ ٗ اؿسٜح، َِٚٓٗ َٔ ٫ ٜهتب سسٜج٘" ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م ٚقاٍ: نإ  41"ٚنا

ٚقـاٍ: غـاق٘ ; ابــٔ أبـٞ سـامت، اؾــطح      62ٜهــعؿ٘ ; اؾٛظدـاْٞ، أسـٛاٍ ايطدــاٍ، م   ابـٔ عٝٝٓـ١  

ٚقــاٍ: قــاٍ ؾــعب١ اؿػــٔ بــٔ عُــاض٠: ٜهــصب، ٚقــاٍ: "تــطى ؾــعب١ ســسٜح      29-3/27ٚايتعــسٌٜ، 

اؿػٔ بٔ عُاض٠ ٚتهًِ ؾٝ٘، ثِ تهًِ ايٓاؽ ؾٝ٘ بعس"  ٚقـاٍ: قـاٍ ابـٔ عٝٝٓـ١ "نٓـت إشا زلعـت       

ٔ اي ٔ بٔ عُاض٠ ٜط٣ٚ ع عٖطٟ ٚعُطٚ بٔ زٜٓاض دعًت إقبعٞ ٗ أشْٞ"، ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ اؿػ

سٓبٌ: "اؿػٔ بٔ عُاض٠ َذلٚى اؿسٜح أسازٜج٘ َٛنـٛع١ ٫ ٜهتـب سسٜجـ٘"، ٚقـاٍ وٝـ٢ بـٔ       

َعٌ: "اؿػٔ بٔ عُاض٠ يٝؼ سسٜج٘ بؿ٤ٞ"، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: ٖٚـٛ َـذلٚى اؿـسٜح"; اـڀٝـب     

ٚقــاٍ: قــاٍ اؿػــٔ بــٔ    1/229سبــإ، اجملــطٚسٌ،   ; ابــٔ 362-7/356ايبػــسازٟ، تــاضٜذ بػــساز،  
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ڃخ ٬ّ٨ض ٸَّْ ٫ًزي حٿ٦َّن ًٍّخ ٫ون  0 حٿٔخؿِ ػنخ ٯّڄي رن ح٬ّؼنَ ٷخٽ"
 .#1$"ح٪ّٔن رن ٫ڄخٍس ْٗجخ ٷ٢

رن ح٬ّؼنَ ػنخ أرٌ حٿَرْو٪ حٿِىَحنوِ ػنوخ ٓوڀڂ رون ٷظْزوش ػنوخ ٗو٬زش         ححٿٔخؿِ ػنخ "
 .#2$يخ "ٗزْ ٿَڂْ نَـ٬َْپْ ٿو ڃن ٷزپ ٨ّْخ ٷخٽ0 ٫ن ح٪ّټڂ ٫ن ٮّخىي يف ٷٌٿو

ػنخ ڃٌٓوَ رون ٓوٴْخڅ    0 حٿٔخؿِ ًارَحىْڂ رن ٯّڄي رن ٬ْٓي حٿظُّٔٔ ٷخال"
ػنخ ٫زي حهلل رن ح٩ّيڂ ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ ٷْْ ٫ون ٓوٴْخڅ ٫ون ح٪ّٔون رون ٫ڄوخٍس       

رون ٫زوخّ ٫ون حٿونّٓ    ح٫ن ح٪ّټڂ ٫ون ٮّخىوي ٫ون       ڃون نوخځ ٫ڀوَ    $0 ٷوخٽ
 .#4$#"#3$حٿٌڃشٳڄخص ڃن ٌّڃو ٳٸي رَأص ڃنو  ٤ٓق ٿْْ ٿو ڃخ ّّٔٔه ٳوَّ

، كيّؼوو  َٹطُو  ًٷوي  ڃؤًّٹ  ح٪ّويّغ  ٟو٬ْٲ ح٪ّٔن رون ٫ڄوخٍس    0 حٿٔخؿِ ٷخٽ
، ر٘وِ   ٫نوو  ٸّويػخڅ  حٿو٦َّن  ٫زي ًال ٸَّْ ٬ّ٨ض ڃخ0 ّٸٌٽ ح٬ّؼنَ حرن ٬ّ٨ض

ٖ  ٷوخٽ  ح٨ّ٬وخدل  ًذل ٬ًّخ  ٳڀڄّوخ  ًنٴٸوش  روؤػٌحد  اٿْوو  ٳز٬وغ ، ح٨ّ٬وخدل  ًذل ٧وخدل 0 حأل٫ڄو
 .#5$"ٸٌٷنخك ٬َّٱ ڃن ڃ٨خ٬ّنخ ًذل ىټٌح0 ٷخٽ أٛزق

                                                                                                                   

ٝٵٔ ٜـسٟ   ْٳا ٖٚٛ بٳ ْٿٞ يځا أځدعً٘ ٗ سٹٌٍّ سٳتٻ٢ أځقٹـ أځ ٓٻاؽ نًڊِٗ َٓٿٞ ٗ سٹٌٍّ خ٬ ؾعب١ ؾځإڇ عُاض٠: " اي

ُٳـاض٠ أځْـ٘            ٝٵين ٚبٝٓ٘ قاٍ أځبٴـٛ سـامت ضنـٞ اهلل عٓـ٘ نـإ بًٝـ١ اؿػـٔ بـٔ عٴ ٝٳشٵهڂِ بٳ ٌٻ ؾځ ايًډ٘ عع ٚد

ٜٴ  ٕ ٚٳأبٞ ايعڀٛف نا ٕ ٜػُع َٔ َٛغ٢ بٔ َڀرل  ِ ايهټعٳؿځا٤ نا ٔ ايجٿكځات َا ٚنع عًٝٗ سيؼ ع

ُٻا ضأ٣ ؾعب١  ًځ ِ ٜٚطٜٚٗا عٔ َؿاىِٗ ايجٿكځات ؾځ ٖٴ ٘ أځزلا٤ٳ ِٻ ٜػك ِ ثٴ ٝٻاف ٚأنطابٗ ٞ عٳ ٕ بٔ أځبٹ ٚٳأځبٳا

ٚٳأطً ٜٳطٜٚٗا عٔ أځقٛاّ ثٹكات أْهطٖا عًٝ٘  ل عًٝ٘ اؾطح ٚمل ٜعًِ تًو ا٭ځسازٜح إٛنٛع١ ايډيت 

ِ عـٔ             ٖٳ٪ٴ٤٫ ايهځـصٻابٌ ؾهـإ اؿػـٔ بـٔ عٴُـاض٠ ٖـٛ اؾـاْٞ عًـ٢ ْؿػـ٘ بتسيٝػٗـ أځٕ بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ 

ٌٻ ٜطؾـع يؿـعب١ ٗ     ٖٳ٪ٴ٤٫ ٚإغكاطِٗ َٔ ايڃأځخباض سٳتٻ٢ ايتعم إٛنٛعات ب٘ ٚأځضدٛ أځٕ ايًډ٘ ععٻ ٚدـ

٘ٴ ٫         اؾٓإ زضدات ٫ ٜبًػٗا غرلٙ إڇٍ َـٔ عُـٌ عًُـ٘ بص    ْٻـ ٌٻ أځ ُٻـٔ أخـدل ايًډـ٘ عـعٻ ٚدـ بـ٘ ايهـصب ع

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٜٴٛس٢" ; ابٔ عسٟ، ايهاَ  ٞ ٕ ٖٛ إڇيډا ٚس ٚقاٍ:  115-3/93ٜٓڀل عٔ اشل٣ٛ إڇ

أقطب قكت٘ إٍ َا قاي٘ عُطٚ بٔ عًٞ أْـ٘ نـجرل ايـِٖٛ ٚاـڀـأ... ٖٚـٛ       " ٚاؿػٔ بٔ عُاض٠ َا

ٍ ايكسم" ; إ ٘ إ ـ أقطب َٓ ٍ ايهع ٟ  277-265/ 6عٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، إ ٘ ايذلَص ٚقاٍ: "ض٣ٚ ي

 ٚابٔ َاد١ ٚشنطٙ ايبداضٟ ٗ سسٜح عط٠ٚ ايباضقٞ".

 .3/93ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 .64/172; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  3/99ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

 2/824ػٝــ١ ايباســح عــٔ ظٚا٥ــس َػــٓس اؿــاضخ،   أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: ابــٔ أبــٞ أغــا١َ، ب   (3)

ــس،     ــاخت٬ف ايًؿــٜ; اشلٝجُــٞ، فُــع ايعٚا٥ ــٛ سصٜؿــ١، اْــٝؼ     8/99ب بإغــٓاز كتًـــ ; أب

 ٚقاٍ: اؿػٔ بٔ عُاض٠ َذلٚى.   7/5055ايػاضٟ، 

 .3/113ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، (4)

 . 823-822َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (5)
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 .#1$أ٥ّ٪ أىپ ح٪ّيّغ ٫ڀَ طَٻو"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
"   ِ ح٪ّٔون رون ٫ڄوخٍس َأرُوٌ ٯّڄَّوي ڃوٌذل ّْٚڀوش        0 ٷوخٽ ، ُٻَّخ رون ٸّْوَ حٿٔوخؿ

 .#2$"أ٥ّ٪ أىپ ح٪ّيّغ ٫ڀَ طَٹ كيّؼو، ڃًّٔٹ، ٬ْٟٲ ح٪ّيّغ
  أرووٌ ٫زوويح٬ّڀٺ ًّٸووخٽ أرووٌ هخٿووي حٿيڃ٘ووٸِ  ، ح٪ّٔوون روون ٸّْووَ ح٫ّ٘ووّٗ -155
 .#3$ځ#805ىو/190 $ص ر٬ي

ػنخ أرٌ ىحًى ػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٫زيحٿ٦َّن ػنوخ ح٪ّٔون رون ٸّْوَ     0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#4$"ح٫ّّ٘ٗ ًٻخڅ ػٸش

 ىووو201ح٪ّٔووّٙ روون ح٪ّٔوون روون ٤٫ْووش روون ٓوو٬ي حٿ٬ووٌيف حٿٸخٟووِ حٿټووٌيف$       -156
 #5$ځ816#/

                                                 

; ابٔ إًكٔ، ايبسض  3/12; ابٔ عبس اشلازٟ، تٓكٝب ايتشكٝل،  8/170ٓتِٛ، ابٔ اؾٛظٟ، إ (1)

 .3/364إٓرل، 

; ابٔ  1/207; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  7/362اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (2)

 . 2/306سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 

ع بؿـط بـٔ سٝـإ، زلـع َٓـ٘      أبٛ عبس إًـو اؿػـٔ بـٔ وٝـ٢ اـؿـين ايؿـاَٞ ايب٬طـٞ زلـ         (3)

 =ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ابٔ أبٞ سامت، 4/466اشلٝجِ بٔ خاضد١، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقــاٍ: " زلعــت أبــٞ ٜكــٍٛ: اؿػـٔ بــٔ وٝــ٢ اـؿــ٢ٓ: قــسٚم غــ٧ٝ   3/44اؾـطح ٚايتعــسٌٜ،  =

َٴٓهط ايڃشٳسٹٜح دسا ٜطٟٚ عٳ 1/235اؿؿٜ" ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  َٳا٫ أقـٌ  ٚقاٍ: "  ٔ ايجٿكځات 

٘ نجرل ايِٖٛ  ٔ ضد٬ڄ قاحل وسخ َٔ سٛؿ ٕ اؿػ ٜٴتٳابع عًٝ٘... ٚقس نا َٳا٫   ٌ ٘ٴ ٚعٔ إتكٓ يځ

٘ٴ         ْٻـ ؾُٝا ٜطٜٚ٘ سٳتٻ٢ ؾشـ إٓانرل ٗ أخباضٙ ايډتٹٞ ٜطٜٚٗـا عـٔ ايجٿكـات ستٻـ٢ ٜػـبل إڇٍ ايڃكًـب أځ

ٕڂتٳعٳُس شلا ؾًصيو اغتشل ايذلى " ; ابٔ   170-3/168عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، نإ ا

ٚقاٍ: " ٚأْهط َا ضأٜت ي٘ ٖصٙ ا٭سازٜح اييت أًَٝتٗا، ٖٚٛ ٖٔ ؼتٌُ ضٚاٜات٘ " ; ابـٔ عػـانط،   

 342- 6/339ٚقاٍ: قاٍ ايٓػـا٥ٞ: يـٝؼ بجكـ١ ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،        8-14/3تاضٜذ زَؿل، 

 بٛ زاٚز ٗ إطاغٌٝ ٚابٔ َاد١.ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ عًُا٤ اؾطح ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أ

 .2/327ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

ٔ بٔ عڀ١ٝ بٔ غعس بٔ دٓاز٠ ايهٛٗ ٚيٞ قها٤ بػساز، سسخ عٔ  (5) ٌ بٔ اؿػ ٛ عبس اهلل اؿػ أب

عٔ غًُٝإ ا٭عُـ ض٣ٚ عٓ٘ عُط بـٔ ؾـب١ ايـُٓرلٟ، ٜٓٛـط: ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،          

ٞ عٓ٘  3/48 ٔ عسٟ، ٚقاٍ: "غأيت أب ـ اؿسٜح"; اب ٌ ٗ ايهعؿا٤ ؾكاٍ: نعٝ  328-3/327ايهاَ

ُٳـ  ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: نعٝـ، ٚقاٍ: "ٚيًشػٌ بٔ اؿػٔ أسازٜح، عٔ أبٝ٘، عٔ ا٭ځعٵ

ٜٴتٳـابٳعٴ عًٝـ٘"; اـڀٝـب ايبػـسازٟ، تـاضٜذ بػـساز،           32ــ 8/29ٚعٔ أبٝ٘ ٚعٔ غرلُٖا ٚأؾـٝا٤ ٖـا، ٫ 

يعٛٗ نإ نعٝؿاڄ ٗ ايكها٤ نـعٝؿاڄ ٗ اؿـسٜح، ٚقـاٍ ايٓػـا٥ٞ:     ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ا

 .396-6/395نعٝـ; ايصٖيب، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬، 
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، حٗوؤٍّ ٍَؿُووپ ڃوون أٛوولخد حٿٸخٟووِ حٿ٬ووٌيفّ ؿخٍّووش       0 ُٻَّّووخ حٿّٔووخؿِّ ٷووخٽ  "
ٿ٬َُووٌد ّووخ  0 أًٷووخٽ ٭ّووخ حٿ٬ووٌيفّ، حنٴِووٌْىخ ارل0ّ ٳٸووخٽ، حٿ٬ووٌيفّ ٳ٘ووټخ ًٿووٺ اذل، ٰخٟووزظوٳ

ڃووخ ىووٌح حٿظڄنُّوو٪ ح٬ُّـخنِووذ ٿڀوووّ٘حص ًحالهظْووخٍ ٿ هووالٵ   ، ٫َووًُِد، ّووخًحص ح٩ّالٿْووذ 
ّوخ  0 ٳٸوخٽ ، ٳڄُوَْهُ ّزو٬ّْٗ  ، ٿْٔوض رل ٳْوو كخؿوش   ، أّّي حٿڀَّو حٿٸخ0ِٟ ٷخٿض ح٬ّْ٘نٌُ حص 

أڃوخ ٫ڀڄوضِ أڅّ ٳو١َ حال٫ظْخٛوخص ڃون      ، ڀوْڂ ىُنَْْش ٻپ كټوْڂ ًرَلّوخع ٫ون حٿڀ٤ّوخثٲ ٫    
ڃئىّّووخص اذل ٫وويځ  ، ًحٿزووخًٿّٙ حٿټووَحثڂ ح٬ّٜووٌنخص  ، ح٬ٌّڃٌٷووخص ٫ڀووَ ٣ووخٿّٓ ح٬ّووٌىحص   

ٿْْ يف حٿينْخ أٛڀق ٭ٌّه حٿ٬ؼنٌنوخص ح٬ّنظ٘وَحص ٫ڀوَ ٛويًٍ     0 ٳٸخٿض ٿو، ح٬ّٴيٌڃخص 
 .#1$"ٳ٠لټض ڃن ك٠َ، ًٟلټض، أىپ حٿَٻخٻخص ڃن ح٬ٌّحِٓ ح٪ّخٿٸخص

 .#2$ځ#803ىو/188رن ح٪ّٔن رن ّٔخٍ حٿزَُٜ، أرٌ ٫زي حهلل$ص ح٪ّّٔٙ  -157
ػٸش ٛيًٵ ڃؤڃٌڅ طټڀوڂ ٳْوو أُىوَ رون ٓو٬ي ٳڀوڂ ّڀظٴوض اٿْوو         0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

   .#3$"ًڃؼڀو ٷّپ ٫ن ىٌح ح٬ٌّٟ٪ ٬ّّٗ ٻظخد حٿ٬٠ٴخ 
 .#4$ح٪ّّٔٙ رن أرِ ٓٴْخڅ -158
 .#5$"ٷخٽ حٿٔخؿِ كيّؼو ٿْْ ّٝٔظٸْڂ"

 #6$ځ#835ىو /220ً ځ826ىو/211ُ $ص رّٙ ٓنّٖح٪ّّٔٙ رن ٫ًَس حٿزَٜ-159

                                                 

 .106-14/105; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  8/31اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (1)

ٔ بٔ بػاض ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ عبس اهلل بٔ عٕٛ ض٣ٚ عٓ (2) ٌ بٔ اؿػ ٛ عبس اهلل اؿػ  =٘ أٓس بٔأب

; ايبـادٞ، ايتعـسٌٜ    1/136سٓبٌ ٚو٢ٝ بٔ َعٌ، ٜٓٛـط: ابـٔ َٓذٜٛـ٘، ضدـاٍ قـشٝب َػـًِ،       =

ٟ ٗ ا٫غتػكا٤ سسٜجاڄ َٛقٛؾاڄ"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  2/493ٚايتذطٜب،  ٘ ايبداض ٚقاٍ: " أخطز ي

ٔ َٔ ايجكات إأٌَْٛ، ٚقاٍ اي 6/363-365 ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: َٔ إعسٚزٜ ٓػا٥ٞ: ثك١، ٚقاٍ: قا

 ٚقاٍ: ٚض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ َٚػًِ ٚايٓػا٥ٞ. 

 .398; ٖس٣ ايػاضٟ، م 2/335ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 3)

اؿػٌ بٔ أبٞ غؿٝإ، ض٣ٚ عٔ أْؼ بٔ َايو ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ ؾٝب١ عبسايطٓٔ بٔ إغشام، ( 4)

ٛ       3/54ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٌٜ،   ٍ يـٝؼ  ٚقـاٍ: "زلعـت أبـٞ ٜكـٍٛ: ٖـٛ فٗـ

ٚقــاٍ: قــاٍ ايبدــاضٟ: سسٜجــ٘ يــٝؼ    1/213بــايكٟٛ"; ابــٔ اؾــٛظٟ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ،   

 ٚقاٍ: نعٝـ.  1/536َػتكِٝ; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 

 .2/285ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 5)

اؿػٌ بٔ عط٠ٚ ايبكـطٟ ض٣ٚ عـٔ َايـو بـٔ أْـؼ ٚغـؿٝإ بـٔ عٝٝٓـ١ ض٣ٚ عٓـ٘ بهـط بـٔ            ( 6)

ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، خًـ، ٜٓٛط: ا ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: ٫ بأؽ ب٘";  3/62ب

 1/334ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ; ايصٖيب، ايهاؾـ،  6/391إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

ٚقاٍ: نعٸؿ٘ ا٫ظزٟ ٚقٛاٙ أبٛ سامت; تاضٜذ اٱغ٬ّ،  1/173ٚقاٍ: قسٚم; إػين ٗ ايهعؿا٤، 

5/300. 
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 .#1$ٳْو ٬ٟٲ ًٷخٽ حألُىُ ٬ْٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #2$ځ#859ىو/245صح٪ّّٔٙ رن ٫ڀِ رن ِّّي حٿټَحرِْٔ حٿٴٸْو حٿزٰيحىُ$-160
خ ًٟ٪ أرٌ ٫زْوي ٻظزوو يف حٿٴٸوو    0ّّ٬ ٿٔخؿِ أڅ ؿ٬ٴَ رن أ٦ّي كيػيڂ ٷخٽ"ح

ٳْيوخ ٳوبًح ىوٌ ٸّوظؾ ّٛـوؾ حٿ٘وخٳ٬ِ       رڀٮ ًٿٺ حٿټَحرِْٔ ٳؤهٌ ر٬وٞ ٻظزوو ٳن٨وَ    
ًٸّټَ ٿٴ٨و ًال ّٔڄْو ٳ٠ٰذ حٿټَحرِْٔ ػڂ ٿٸْو ٳٸخٽ ڃخٿٺ ّوخ أروخ ٫زْوي طٸوٌٽ     

ٳوالڅ ًطوويٯڂ ًٻوَ حٿ٘ووخٳ٬ِ ًٷوي ٓووَٷض    0 ٯّڄوي روون ح٪ّٔون ٷووخٽ  0 يف ٻظزوٺ ٷووخٽ 
ٳٔؤٿو ٫ون ڃٔوؤٿش ٳؤؿخروو    ، اٵّخ أنض ٍحًّش حكظـخؿو ڃن ٻظزو ًأنض ال ٠ّٔن ْٗجخ 

 .#3$"ال ٠ّٔن ؿٌحد ڃٔؤٿش ًحكيس ٳټْٲ ط٠٪ حٿټظذأنض 0 رخ٤ّ٫ؤ ٳٸخٽ
161-   ِ أرووٌ رټووَ ح٩ّووٍُِ حٿزخؿوويحثِ  ، ح٪ّٔووّٙ روون ٫ْووخٕ روون كووخُځ حٿٔووڀڄ

 #4$ځ#819ىو/204حٿَٷِ$ص 
 .#5$٬ْٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ

 #6$حٿٌح٤ِٓ ٫ڀِ ٌأرًٷْپ كنٖ، كن٘خٍ ح٬ّڀٸذ حٿَكّٓ ٷْْ رن ّٔٙح٪ّ-162
                                                 

 .2/343ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

(2)     ٘  أبٛ عًٞ اؿػٌ بٔ عًٞ بٔ ٜعٜس ايهطابٝػٞ، زلع قُس بـٔ إزضٜـؼ ايؿـاؾعٞ ض٣ٚ عٓـ

ٚقـاٍ: "ٚسـسٜح    66-8/63قُس بٔ خًـ ايبعاض، ٜٓٛط: اـڀٝب ايبػسازٟ، تـاضٜذ بػـساز  

ٕٳ ٜتهًِ ؾٝ٘ بػبب َػأي١ ا ُٳس بٔ سٓبٌ نځا يًؿٜ، ٚنإ ايهطابٝػٞ ٜعع دساڄ ٚشيو إٔ أځسٵ

ٖٛ أٜهاڄ ٜتهًِ ٗ أځٓس، ؾتذٓب ايٓـاؽ ا٭خـص عٓـ٘ شلـصا ايػـبب"، ٚقـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ:          

     ٌ قـاٍ: َـا أسٛدـ٘ إٔ ٜهـطب"      -"ٚقٌٝ ي٘: إٕ سػٝٓاڄ ايهطابٝػـٞ ٜـتهًِ ٗ أځٓـس بـٔ سٓبـ

ٚقاٍ:  قاٍ ا٫ظزٟ:  2/361ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب 80-12/79ايصٖيب، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬

ٜطدع إٍ قٛي٘،  ٚقاٍ ابٔ سبإ ٗ ايجكات: "نإ ٖٔ ْع ٚقٓـ ٖٚٔ وػٔ غاق٘ ٫ 

 ايؿك٘ ٚاؿسٜح أؾػسٙ ق١ً عكً٘". 

 .2/362ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)
ٞ ايطقٞ ايبادسا٥ٞ، ض٣ٚ عٔ ظٖرل بٔ َعا١ٜٚ ض٣ٚ  (4) أبٛ بهط اؿػٌ بٔ عٝاف بٔ ساظّ ايػًُ

; ابٔ اؾٛظٟ،  3/62أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ض٣ٚ عٓ٘ ٬ٍٖ بٔ ايع٤٬ ايطقٞ، ٜٓٛط: ابٔ
 460-6/459ٚقــاٍ: نــعؿ٘ ا٫ظزٟ ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،   1/216ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ، 

ٚقاٍ: نعؿ٘  1/173ٚقاٍ: قاٍ ايٓػا٥ٞ: ثك١، ٚض٣ٚ ي٘ ايٓػا٥ٞ ; ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤، 
 بعهِٗ ٚٚثك٘ ايٓػا٥ٞ ٚغرلٙ. 

 .2/363ايتٗصٜب، ابٔ سذط، تٗصٜب  (5)
أبــٛ عًــٞ اؿػــٌ بــٔ قــٝؼ ايٛاغــڀٞ ايكــٓعاْٞ اشلُــساْٞ ض٣ٚ عــٔ عڀــا٤ ٚعهطَــ١ ض٣ٚ عٓــ٘     (6)

ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ:       64ــ 3/63غًُٝإ ايتُٝٞ، ٜٓٛط: ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،      
 "سػٌ بٔ قٝؼ ايطسيب يٝؼ سسٜج٘ ْؿ٧ ٫ أضٟٚ عٓ٘ ؾـ٦ٝاڄ"، ٚقـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: نـعٝـ،      
ٚقاٍ أبٛ ظضع١: نعٝـ، ٚقاٍ:  غأيت أبٞ عٔ سٓـ اشلُساْٞ ؾكاٍ: ٖٛ سػٌ بٔ قـٝؼ ٚسـٓـ   
يكب ٖٚٛ نعٝـ اؿسٜح َٓهـط اؿـسٜح. قٝـٌ يـ٘ نـإ ٜهـصب؟ قـاٍ: أغـأٍ اهلل ايػـ١َ٬ ; ابـٔ           
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ِ  رون  رټوَ  أرٌ كيػنخ  حرنوخ  ىوخًٍڅ  رون  ِّّوي  ػنوخ  ٍڃنٜوٌ  رون  ًآولخٵ  ٗوْزش  أرو
 أڅ"0 ٫زووخّ حروون ٫وون ٫ټَڃووش ٫وون حٿووَكّٓ ٫ڀووِ أرووِ ٫وون ٓوو٬ْي روون ڃٔووڀڄش
حٿنّٓ  ؿنخرش ڃن حٯظٔپ ، ٍ  ٳزڀّيوخ  ٲّڄّظوو $0 ٳٸوخٽ  ح٬ّوخ   ّٜوزيخ  دل ٬ّ٬وش  ٳوَأ
 ٟو٬ْٲ 0 حٿٔخؿِ ًٷخٽ.. ." #1$٫ڀْيخ ٬َٗس ٳ٬َٜ"0 كيّؼو يف آلخٵ ًٷخٽ"# ٫ڀْو

   .#2$"٣ْپرٌح رؤكخىّغ ٸّيّع ڃًّٔٹ ح٪ّيّغ 
ځ 773ىووو/157ح٪ّٔووّٙ روون ًحٷووي ح٬ّووًَُُ، أرووٌ ٫زووي حهلل ٷخٟووِ ڃووًَ $ص      -163
 #3$ځ#775ىو/159ًّٸخٽ 
 .#4$"أكخىّؼو ڃخأىٍُ اّٖ ى0ِٷخٽ أ٦ّي،ٳْو ن٨َ ًىٌ ٛيًٵ ّيڂ0ٷخٽ حٿٔخؿِ"

ځ 777ىوو/ 161كَ٘ؽ رن نزخطش حألٗـ٬ِ، أرٌ ڃټوَځ حٿټوٌيف$ص روّٙ ٓونّٖ     -164
 #5$ځ#786ىو/170ً

                                                                                                                   

ٌ ٗ ايهعؿا٤ ايطداٍ ٍ ايٓػا٥ٞ: َذلٚى 223-3/218عسٟ، ايهاَ اؿسٜح، ٚقاٍ: "ٖٚٛ  ٚقاٍ: قا
; إعٟ، تٗصٜب  320-15/315َٓ٘ إٍ ايكسم " ; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  إٍ ايهعـ أقطب

ٚقــاٍ: قــاٍ ايبدــاضٟ: " أسازٜجــ٘ َٓهــط٠ دــساڄ ٫ٚ ٜهتــب سسٜجــ٘ "، ٚقــاٍ         468-6/465ايهُــاٍ، 
ٜٴعـطف "، ٚقـاٍ: ض٣ٚ يـ٘ ايذلَـصٟ ٚابـٔ َادـ١ ; ابـٔ             ايعكًٝٞ: " ي٘ غـرل سـسٜح ٫ ٜتـابع عًٝـ٘ ٫ٚ 

 . 2/365سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 

; ابـٔ َادـ١، غـٓٔ ابـٔ      1/46أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ أبٞ ؾٝب١، َكٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١،  (1)
ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ دساڄ أبٛ عًـٞ ايـطسيب َـذلٚى;     1/422َاد١، 

 2/50باخت٬ف ايًؿٜ; ايبٝٗكٞ، َعطؾ١ ايػٓٔ اٯثاض،  1/196ايساضقڀين، غٓٔ ايساضقڀين، 
 =ٚقاٍ: نًٗا نعٝؿ١ ; ايبٛقرلٟ، إؼاف 1/72ايًؿٜ; ايٟٓٛٚ، خ٬ق١ ا٭سهاّ، باخت٬ف 

ٚقاٍ: " ٚؾٝ٘  9/552ٚقاٍ: ٖصا إغٓاز نعٝـ; إتكٞ اشلٓسٟ، نٓع ايعُاٍ،  1/381اـرل٠، =
 أبٛ عًٞ ايطسيب نعؿٛٙ ٚٚضز َٔ ططٜل آخط َطغٌ ".

 .2/365 ; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 938َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (2)

أبٛ عبس اهلل اؿػٌ بٔ ٚاقـس إـطٚظٟ َـٍٛ عبـس اهلل بـٔ عـاَط بـٔ نطٜـع قانـٞ َـطٚ ض٣ٚ عـٔ             (3)

ٚقــاٍ: ثكــ١ ; ايبدــاضٟ،  101عهطَــ١ ض٣ٚ عٓــ٘ ا٭عُـــ ، ٜٓٛــط: ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــٌ، م 

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،   2/389ايتاضٜذ ايهبرل،  ٔ أب ٍ أٓس بٔ سٓب 3/66; اب ٌ: ٫ بأؽ ٚقاٍ: قا

ٚقـاٍ: "ٚنـإ َـٔ خٝـاض      6/209ب٘ ٚأث٢ٓ عًٝ٘، ٚقاٍ أبٛ ظضع١: يٝؼ ب٘ بأؽ  ; ابٔ سبـإ، ايجكـات  

َٴػــًِ ؾًــِ ٜػٵــأځٍ عٓٗــا أســساڄ إڇٍ أځٕ الًــت ٚضَــا أځخڀځــأ ٗ ايطٿٚاٜــات" ;   ٓٻــاؽ ٚقعــت ؾتٓــ١ أبــٞ  اي

س بــ٘ ٚ 495-6/491; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،  2/498ايبــادٞ، ايتذــطٜب ٚايتعــسٌٜ  قــاٍ: "اغتؿـٗـ

 ايبداضٟ ٗ ؾها٥ٌ ايكطإٓ، ٚض٣ٚ ي٘ ٗ ا٭زب، ٚض٣ٚ ي٘ ايباقٕٛ".

 .2/374ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 4)

ٕ ض٣ٚ عٓ٘ عبٝساهلل بٔ َٛغ٢، ( 5) ٞ ايهٛٗ، زلع غعٝس بٔ دُٗا ّ سؿطز بٔ ْبات١ ا٭ؾذع ٛ َهط أب

ٚقــاٍ: ثكــ١; ايبدــاضٟ،  3/311 ; ابـٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعـٌ،   6/358ٜٓٛـط: ابــٔ غــعس، ايڀبكــات،  
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خ ٯّڄي رن ڃ٬خًّش حٿِّخىُ ػنوخ أروٌ حٿٌٿْوي حٿ٤ْخٿٔوِ ػنوخ ك٘وَؽ رون        حٿٔخؿِ ػن"
ٷوخٽ ٍٓوٌٽ    0نزخطش كيػّٗ ٬ْٓي رن ٥ّيخڅ ٫ون ٫زْويحهلل رون أروِ رټوَ ٫ون أرْوو ٷوخٽ        

حهلل $0   ّٸووخٽ ٭ّووخ حٿزٜووَس ٳْټؼووَ ٫وويىىڂ ًّټؼووَ     ٿظنووِٿن ٣خثٴووش ڃوون أڃووّٖ أٍٟووخ
 .#2$##1$ٴّڀيڂ

 .#3$٬ْٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
أروٌ ٫ڄوَ ًّٸوخٽ أروٌ ٫ڄوَحڅ حأل٦ّٔوِ       ، رون حٿٴوَحص  كّٜٙ رن ٫ڄوَ   -165

 #  4$ځ#805ىو/190ځ ً 797ىو/181حٿټٌيف$ص رّٙ ٓنّٖ 
                                                                                                                   

ٚقـاٍ: يـٝؼ بـايكٟٛ ; ابـٔ أبـٞ سـامت،        34; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 39ايهعؿا٤، م

ٚقـاٍ: قــاٍ أٓـس بـٔ سٓبــٌ: نـٛٗ ثكـ١، ٚقـاٍ أبــٛ ظضعـ١: " ٫ بـأؽ بــ٘          3/269اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،   

ج٘ ٫ٚ وتر ب٘" ; سسٜج٘ َػتكِٝ"، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: سؿطز بٔ ْبات١ قاحل ٜهتب سسٜ

 ٌ ٚقــاٍ: "نــإ قًٝــٌ اؿــسٜح َٓهــط ايطٚاٜــ١ ؾُٝــا ٜطٜٚــ٘ ٫ٚ هــٛظ      1/277ابــٔ سبــإ، اجملــطٚس

ٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٙ إشا اْؿطز"; اب ٚقاٍ: "ٚؿؿطز غرل  375ـ3/372ا٫ستذاز غدل

ٚٙ عًٝ٘ ٖٚٛ َا شنطت َٔ اؿسٜح ٚأسازٜج٘ سػإ ٚاؾطازات ٚغطا٥ب ٚقس قُت بعصضٙ ؾُٝا أْهط

ٕ أٓس ٚو٢ٝ قس ٚثكاٙ " ; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  ٘ ع٢ً أ عٓسٟ ٫ بأؽ ب٘ ٚبطٚاٜات

ٚقاٍ بعس  509-6/506ٚقاٍ: قاٍ ايبداضٟ: ٫ ٜتابع ع٢ً سسٜج٘ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  1/218

 .4/339اٱغ٬ّ،  إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ سسٜجاڄ ٚاسساڄ ; ايصٖيب، تاضٜذ

ٗ سسٜح طٌٜٛ ; ْعِٝ  2/200أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: أبٛ زاٚز ايڀٝايػٞ، َػٓس أبٞ زاٚز، ( 1)

; ابٔ  15/91ٗ سسٜح طٌٜٛ ; ابٔ أبٞ ؾٝب١، َكٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١،  2/677بٔ ٓاز، ايؿً، 

" ٚيؿٛ٘: قاٍ ضغٍٛ اهلل 24/102سٓبٌ، َػٓس أٓس،       يتٓـعئ طا٥ؿـ١ َـٔ أَـيت( :

ضناڄ ٜكاٍ شلا: ايبكرل٠، ٜهجط بٗا عسزِٖ، ٜٚهجط بٗا نًِٗ، ثِ ه٤ٞ بٓٛ قٓڀٛضا٤ عطاض أ

ايٛدٛٙ، قػاض ايعٕٝٛ، ست٢ ٜٓعيٕٛ ع٢ً دػط شلِ ٜكاٍ ي٘ زد١ً، ؾٝتؿطم إػـًُٕٛ ثـ٬خ   

ؾطم، ؾأَـا ؾطقـ١ ؾٝأخـصٕٚ بأشْـاب اٱبـٌ، ٚتًشـل بايبازٜـ١ ًٖٚهـت، ٚأَـا ؾطقـ١ ؾتأخـص عًـ٢             

صٙ ٚتًو غٛا٤، ٚأَا ؾطق١ ؾٝذعًـٕٛ عٝـاشلِ خًــ ٚٗـٛضِٖ ٜٚكـاتًٕٛ،      أْؿػٗا ؾهؿطت، ؾٗ

ؾكـت٬ِٖ ؾــٗسا٤، ٜٚؿـتب اهلل عًــ٢ بكٝتٗـا( ٚقــاٍ احملكـل ؾــعٝب ا٭ضْـ٪ٚٙ: نــعٝـ َٚتٓــ٘      

ٗ سسٜح طٌٜٛ، ٚقاٍ: "ٖٚصا اؿسٜح ٫ ْعًِ أسساڄ ٜطٜٚ٘  9/118َٓهط; ايبعاض، َػٓس ايبعاض، 

عٔ ضغٍٛ اهلل    ٙ َجـٌ   4/909"; ايـساْٞ، ايػـٓٔ ايـٛاضز٠ ٗ ايؿـً،     إ٫ أبٛ بهط٠ ٚسـس

 ٚقاٍ: ضٚٙ أبٛ زاٚز ايڀٝايػٞ ٚضٚات٘ ثكات. 8/64يؿٜ ابٔ سٓبٌ; ايبٛقرلٟ، اؼاف اـرل٠، 

  3/375ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 2)

 .2/378ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 3)

ٞ ايهٛٗ (4) ٌ بٔ عُط بٔ ايؿطات ا٭ٓػ ٛ عُط سك ، سسخ عٔ كاضم بٔ عبٝس اهلل، سسخ عٓ٘ أب

ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح ; ايعذًــٞ،    48قُــس بــٔ بؿــط ايعبــسٟ، ٜٓٛــط: ايبدــاضٟ، ايهــعؿا٤، م    

ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح ; ايٓػــا٥ٞ،    1/540ٚقــاٍ: ثكــ١ ; َػــًِ، ايهٓــ٢ ٚا٭يكــاب،    123ايجكــات، م
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ِ   0 ِ حٿٔخؿِ ٷخٽُْٻَّّخ رن ٸّ" ٸّويع  ، كّٜٙ رن ٫ڄَ أَرُوٌ ٫ڄوَ حأل٦ّٔو
 .#1$"ًا٨ّخ٫ْپ رن أَرِِ هخٿي ڃنټَ ح٪ّيّغ ٻٌيف، ٫ن ّٰخٍٵ

 .#2$ڃنټَ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #3$ځ#796ىو/180ڃٌ 787ىو/171رّٙ ٓنّٖ  كٴٚ رن ٥ّْ٪ $ص -166
   .#4$"٬ٟٲ ًٳْو ڃنخٻّ٘، رؤكخىّغ ٨ّخٹ ٫ن ٸّيع0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

ىوو  180كٴٚ رن ٓڀْڄخڅ حٿٰخٟوَُ حألٓويُ أروٌ ٫ڄوًَ حٿټوٌيف حٿٸوخٍة$ص       -167
 #5$ځ796#/

 ڃٔووڀڂ روون ًٷووْْ ڃَػووي روون ٫ًڀٸڄووش ٨ّووخٹ ٫وون ٸّوويع0 حٿٔووخؿِ ُٻَّووخ ٷووخٽ"
                                                                                                                   

ٚقاٍ: قـاٍ   3/194يتعسٌٜ، ٚقاٍ: نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚا 31ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م

و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ بؿـ٤ٞ، ٚقـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ: " إْـ٘ نـإ ٜهـصب "، ٚقـاٍ أبـٛ ظضعـ١: َٓهـط             

اؿسٜح، ٚقاٍ: " سسثٓا عبس ايـطٓٔ قـاٍ زلعـت أبـٞ ٜكـٍٛ: ٖـٛ ٚاٖـٞ اؿـسٜح دـساڄ، ٫ أعًـِ           

ٚقــاٍ:  271-1/270ٜــطٟٚ ســسٜجاڄ ٜتــابع عًٝــ٘، ٖــٛ َــذلٚى اؿــسٜح " ; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ،   

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ عسٟ، ايهاَ ٟ إٛنٛعات عٔ ا٭ثبات" ; اب ٚقاٍ: "ٖٚٛ   302 -3/299"ٜطٚ

; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     259-8/257َتُاغو ٫ بأؽ ب٘" ; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 

 اڄ".ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ عًُا٤ اؾطح ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ سسٜجاڄ ٚاسس 6/526-529

 .6/528; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  8/259اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، ( 1)
 .2/385ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 2)
سؿل بٔ ْٝع ض٣ٚ عٔ زلاى بٔ سطب ض٣ٚ عٓ٘ أٓس بٔ عبس٠، ٜٓٛط: ابٔ أبـٞ سـامت،   ( 3)

عت أبٞ ٜكٍٛ: ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: يٝؼ بايكٟٛ، ٚقاٍ: " زل 171-3/170اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح،     1/256سؿل بٔ ْٝع نعٝـ اؿـسٜح " ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،     

نــإ ٖــٔ ىڀــ٤ٞ ستــ٢ خــطز عــٔ ســس ا٫ستذــاز بــ٘ إشا اْؿــطز ; ابــٔ اؾــٛظٟ، ايهــعؿا٤   
شنط أقٛاٍ عًُا٤ اؾطح ٚقاٍ بعس إٔ  7-7/6; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  1/220ٚإذلٚنٕٛ، 

  4/602َاد١  ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ 

 10/632ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  (4)

أبٛ عُطٚ سؿل بٔ غًُٝإ ايػها٥طٟ ا٫غسٟ ايكاض٤ٟ، سسخ عٔ زلاى بـٔ سـطب ض٣ٚ عٓـ٘     (5)
ٔ َعٌ، م ٔ َعٌ، تاضٜذ اب ٚقاٍ: يٝؼ بجك١ ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤،  97عبٝس بٔ ايكباح، ٜٓٛط: اب

ٚقاٍ: َذلٚى اؿـسٜح; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤     1/540ٍ: تطنٛٙ ; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤ٚقا 45م
ٕ ، م ٚقاٍ: قاٍ  174ـ3/173ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 31ٚإذلٚنٛ

أٓـس بــٔ سٓبــٌ: َــذلٚى اؿــسٜح، ٚقــاٍ أبــٛ ظضعـ١: نــعٝـ اؿــسٜح، ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٞ:"٫ ٜهتــب    
ٌ     سسٜج٘، ٖٚٛ نعٝـ اؿ ٚقـاٍ:  1/255سٜح، ٫ ٜكسم، َـذلٚى اؿـسٜح" ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚس

"نإ ٜكًب ا٭غاْٝس ٜٚطؾع إطاغٌٝ ٜٚأخص نتب ايٓاؽ ؾٝٓػـدٗا ٜٚطٜٚٗـا َـٔ غـرل زلـاع" ;      
ٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٚقاٍ:"ٖٚصٙ ا٭سازٜح ٜطٜٚٗا سؿل بٔ غًُٝإ  276ـ3/268اب

َـ   ١ سسٜجـ٘ عـٔ َـٔ ض٣ٚ عـِٓٗ غـرل قؿٛٚـ١"; إـعٟ،        ٚؿؿل غرل َا شنطت َٔ اؿـسٜح ٚعا
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقـٛاٍ عًُـا٤ اؾـطح ؾٝـ٘: ض٣ٚ يـ٘ ايذلَـصٟ ٚايٓػـا٥ٞ         16ـ7/10تٗصٜب ايهُاٍ

 ٚابٔ َاد١.
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 .#1$"رٌح٣ْپ أكخىّغ ٫ًخٛڂ
 ڃ٬ووّٙ روون ٸّْووَ ٬ّ٨ووض0 ٷووخٽ، حٿزٰوويحىُ ٯّڄووي روون أ٦ّووي كوويػنخ ٔووخؿِحٿ"
ٕ  رون  رټوَ  ًأروٌ  ٓڀْڄخڅ رن كٴٚ ٻخڅ0 ّٸٌٽ ّ  أ٫ڀوڂ  ڃون  ٫ْوخ ، ٫خٛوڂ  رٸوَح س  حٿنوخ
 .#2$"ٻٌحرخ  كٴٚ ًٻخڅ، ٛيًٷخ  رټَ أرٌ ًٻخڅ، رټَ أرِ ڃن أٷَأ كٴٚ ًٻخڅ

حٿٔووخؿِ ػنووخ أ٦ّووي روون ٯّڄووي حٿ٤٬ووخٍ ػنووخ ٓووڀْڄخڅ روون ىحًى حٿ٬ظټووِ ػنووخ     "
رون ٫زوخّ ٷوخٽ ٻوخڅ     حٴٚ رن أرِ ىحًى ٫ن ٨ّخٹ رن كَد ٫ون ٫ټَڃوش ٫ون    ك

حٿنّٓ   4$"#3$ال ّنٴن يف ٬٣خځ ًال َٗحد ًال ّظنٴْ يف حإلنخ#. 
حٿٔخؿِ ػنخ أ٦ّي ػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ػنخ كٴٚ رن أرِ ىحًى ٫ن ٯّڄوي  "

رن ٫زخّ ٷخٽ ٻخڅ ٿَٓوٌٽ حهلل حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٤٫خ  ٫ن       ڃوٌذل ّٸوخٽ ٿوو
ًٿو أم ٱّڀٌٹ ٳخّٗٔحه ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛخحل  $5$#ٷي ٫ظٶ كّٙ ڃڀټظو#". 
حٿٔخؿِ ػنخ ٓيپ حٿٔوټَُ ػنوخ أروٌ ٫ڄوَ ح٪ّڀوٌحنِ ػنوخ كٴوٚ رون ٓوڀْڄخڅ          "

ٌٍٓٽ حهلل0 ٷخٽ0 ٫ن أٌّد ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ      ّٙڃون أهوالٵ ح٬َّٓوڀ
 #7$"#6$ًٟ٪ حٿْڄّٙ ٫ڀَ حٿ٘ڄخٽ

ًىووٌ حروون ُٓووڀْڄخڅ  ، ِ ىحًىكٴووٚ روون أروو 0 ُٻَّّووخ روون ٸّْووَ حٿٔووخؿِ ٷووخٽ  "

                                                 

 .63ابٔ عبس اشلازٟ، ايكاضّ إٓهٞ ٗ ايطز ع٢ً ايػبهٞ، م (1)

; ابٔ  7/15عٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، ; ٜٓٛط أٜهاڄ: إ 3/368ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (2)

 .63عبس اشلازٟ اؿٓبًٞ، ايكاضّ إٓهٞ ٗ ايطز ع٢ً ايػبهٞ، م

; ابٔ سٓبٌ، َػـٓس أٓـس،    5/107أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ أبٞ ؾٝب١، َكٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١،  (3)

ٔ َاد١،  3/251 ٔ اب ٔ َاد١، غٓ ٜ ; اب ببعض اخت٬ف ايًؿٜ، ٚقاٍ احملكل  4/419باخت٬ف ايًؿ

 5/20; اشلٝجُٞ، فُع ايعٚا٥س،  17/315ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ ; ايبعاض، َػٓس ايبعاض، 

ُٝإ ا٫غـسٟ ٖٚـٛ َـذلٚى; ا٭يبـاْٞ، إضٚا٤             ٚقاٍ عٔ سـسٜح ايػـادٞ أعـ٬ٙ: ؾٝـ٘ سؿـل بـٔ غًـ

 ٌ ٕ ٜتٓؿؼ ٗ اٱْا٤ أٚ ٜٓؿذ ؾٝ٘" قشٝب.  7/36ايػًٝ ٔ عباؽ َطؾٛعاڄ: "٢ْٗ أ ٍ عٔ سسٜح اب  ٚقا

 .3/275ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (4)

ٚقـاٍ: ضٚاٙ سؿـل بـٔ غـًُٝإ ٖٚـٛ       3/1816أخطدـ٘ أٜهـاڄ ابـٔ ايكٝػـطاْٞ ٗ شخـرل٠ اؿؿـاٚ،        (5)

ُٝإ غـاق٘، ٚابـٔ أبـٞ يًٝـ٢        َذلٚى اؿسٜح ;  قاٍ ابٔ سعّ: ٖٚصا أثط ؾاغس ٭ٕ سؿـل بـٔ غًـ

; ٜٓٛط اٜهاڄ: ابٔ سذط،  ٢ً8/188، احملغ٤ٞ اؿؿٜ، ٚيٛ قب مل ٜهٔ ؾٝ٘ إضقام َٔ عسا ا٭ر " 

 .3/325اٱقاب١، 

ٚقاٍ: ضٚاٙ سؿـل بـٔ غـًُٝإ     4/2160أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  (6)

َـع ظٜـازات ; ابـٔ سذـط، ايسضاٜـ١ ٗ       2/470عٔ إٔ، ٖٚٛ َذلٚى اؿسٜح ; ايعًٜعٞ، ْكـب ايطاٜـ١،   

 .َع ظٜازات 1/285ؽطٜر أسازٜح اشلسا١ٜ، 

 .3/275ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (7)
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ًَٻوٌٿٺ  ، ٸّيع ٫ون ٨ّوخٹ ٫ًَڀٸڄوش رون ڃَػوي     ، حألُىُ ًَّټنَ رؤرِ ٫ُڄََ حٿٸخٍة
 .#1$"٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٫ًَخٛڂ رن ّٞيٿش أكخىّغ رٌح٣پ

 ىووو210ځ 816ًىووو/201كٴووٚ روون ٫ڄووَ روون ىّنووخٍ حألّڀووِ$ص رووّٙ ٓوونّٖ     -168
 #2$ځ825#/

 .#3$"ْپ رن كٴٚٻخڅ ّټٌد ًٷي ٻظزض ٫ن حرنو ا٨ّخ٫ 0ٽ حٿٔخؿِ"ٷخ
 #4$ځ#805ىو/190أرٌ ٫ٌڅ$ص، ح٪ّټڂ رن ٓنخڅ حٿزخىڀِ حألنٜخٍُ -169
 .#5$"ٷخٽ حٿٔخؿِ ٛيًٵ ٻؼّ٘ حٿٌىڂ أٍحه ٻٌحرخ "
ىووو 199ح٪ّټووڂ روون ٫زوويحهلل روون ڃٔووڀڂ، أرووٌ ڃ٤ْوو٪ حٿزڀوووِ ح٫َّحٓووخنِ$ص       -170

 #6$ځ814#/

                                                 

 .85; ٜٓٛط أٜهاڄ: ايصٖيب، َعطؾ١ ايكطا٤ ايهباض، م8/185اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز (1)

أبٛ إزلاعٌٝ سؿل بٔ عُـط بـٔ زٜٓـاض ا٭ًٜـٞ  ض٣ٚ عـٔ قُـس بـٔ عذـ٬ٕ ض٣ٚ عٓـ٘ ٜعٜـس بـٔ             (2)

ٚقـاٍ: "غـأيت أبـٞ عٓـ٘      3/183طح ٚايتعسٌٜ، غٓإ ايبكطٟ ْعٍ َكط، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سامت، اؾ

ٚقــاٍ: ; ٜكًــب ا٭خبــاض با٭غــاْٝس  1/258ؾكــاٍ: نــإ ؾــٝداڄ نــصاباڄ" ;  ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ،  

ايكشٝش١ إتٕٛ ايٛا١ٖٝ ٜٚعُـس إٍ خـدل ٜعـطف َـٔ ططٜـل ٚاسـس ؾٝـأتٞ بـ٘ َـٔ ططٜـل آخـط ٫            

 =قاٍ: " ٚأسازٜج٘ نًٗا إَا َٓهطٚ 288 -3/286ٜعطف" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

;  1/223إــً أٚ َٓهــط اٱغــٓاز، ٖٚــٛ إٍ ايهــعـ أقــطب"; ابــٔ اؾــٛظٟ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ،  =

-1/561ٚقاٍ: قاٍ ايٓػا٥ٞ: يٝؼ بجك١ ; َٝعإ ا٫عتـساٍ،   1/180ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤، 

َٚػـعط، َٚايـو بـٔ َػـٍٛ،      ٚسؿل بٔ عُط ٖـصا وـسخ عـٔ ؾـعب١،      ٚقاٍ: " قاٍ ايعكًٝٞ: 562

 ٚقاٍ: ٚاٙ.  5/57ٚا٭١ُ٥ بايبٛاطٌٝ"; تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .2/325ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)

أبٛ عٕٛ اؿهِ بٔ غٓإ ايباًٖٞ ايكطبـٞ ايبكـطٟ ض٣ٚ عـٔ َايـو بـٔ زٜٓـاض ض٣ٚ عٓـ٘ ظٜـاز بـٔ           (4)

سٜح"; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ   ٚقاٍ: "ٚنإ نعٝؿاڄ ٗ اؿ 7/214و٢ٝ ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

٘ إغٓاز نبرل"; ايهعؿا٤، م 2/335ايهبرل ٛ زاٚز، غ٪ا٫ت  43ٚقاٍ: "يٝؼ ي ٚقاٍ: ٜهتب سسٜج٘; أب

ٞ عبٝس اٯدطٟ، م ٚقاٍ: نعٝـ;  30ٚقاٍ: نعٝـ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 316أب

ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  نجرل ٚيٝؼ بايكٟٛ  ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: عٓسٙ ِٖٚ 3/117اب

   ٌ ٚقــاٍ: "ٖــٔ ٜٓؿــطز عــٔ ايجكــات    1/249ٚقًــ٘ ايكــسم ٜهتــب سسٜجــ٘"; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚس

ٚقـاٍ:   2/486با٭سازٜح إٛنـٛعات ٫ٜؿـتػٌ بطٚاٜتـ٘"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،         

ٜٴتـابع عًٝـ٘"; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،         ٕ شنـط   ٚقـاٍ بعـس أ   98-7/96"ٚؾُٝا ٜطٜٚ٘ بعهـ٘ ٖـا ٫ 

 أقٛاٍ عًُا٤ اؾطح ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٗ نتاب إػا٥ٌ. 

 .2/427ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)

ٕ ع٢ً قها٤ بًذ سسخ عٔ ٖؿاّ ( 6) ٞ نا ٞ اـطاغاْ ِ ايبًد ِ بٔ عبساهلل بٔ َػً ٛ َڀٝع اؿه أب
 7/263ٖؿاّ بٔ سػـإ ٚغـؿٝإ ايجـٛضٟ ض٣ٚ عٓـ٘ أٓـس بـٔ َٓٝـع، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،            

ــاڄ، ٖٚــٛ نــعٝـ عٓــسِٖ ٗ اؿــسٜح ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،         = =ٚقــاٍ: نــإ َطد٦
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 .#1$"َٹ ٿَأّوط0ُ ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 #  2$ح٪ّټڂ رن ٤٫ْش حٿ٬ِْ٘ حٿزَُٜ -171
٬ّ٨وض رنويحٍ ٸّويع ٫وون أروِ ىحًى ٫ون ح٪ّټوڂ رون ٤٫ْوش ٫وون         0 حٿٔوخؿِ ٷوخٽ  "

ػخرض ٫ن أنْ رٌٿٺ ٬ّّٗ أڅ حٿنّٓ   ّٷْڄظوو  ْٔو ٓوڀڄش ٫ڀوَ ڃظوخ٩ َّ    طوًِؽ أځ ٌٍ
 .#4$"#3$٫َ٘س ىٍحىڂ

كويػنخ ح٪ّټوڂ   0 كيػنخ ٫زيحٿ٦َّن رن ڃييُ ٷخٽ0 حٿٔخؿِ كيػنخ رنيحٍ ٷخٽ"
ٳؤ٤٫ظووو ، ٓوؤٿو ٳووؤ٪ّٲ  ٿ٬خٿْوش أڅ ٓووخثالً رون ٤٫ْووش كويػنخ طٌرووش حٿ٬نوُّّ ٫وون أرووِ ح   

 .#5$"ٿو ٻخڅ هّ٘ح  ٿٌ نخًٿظو ٻڀزخ 0 ٳٸخٽ، حڃَأس ٻَٔس

                                                                                                                   

ٚقاٍ: قاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ: ٫ ٜٓبػـٞ إٔ ٜـطٟٚ عٓـ٘ "، ٚقـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: أبـٛ             3/121-122
َڀٝع اـطاغاْٞ يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: " غأيت أبٞ عٔ أبٞ َڀٝع ايبًدٞ ؾكاٍ: نإ قانٞ بًذ 

ٚقاٍ: "نـإ َـٔ ض٩غـا٤ إطد٦ـ١      1/250اؿسٜح" ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، ٚنإ َطد٦ا نعٝـ 
ٚقاٍ: قاٍ  503-2/501ٖٔ ٜبػض ايػٓٔ َٚٓتشًٝٗا" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٜٴتٳـابٳعٴ عًٝـ٘";        ٝٸٔ ايهعـ ٗ أسازٜجـ٘ ٚعاَـ١ َـا ٜطٜٚـ٘، ٫ځ  ايٓػا٥ٞ: نعٝـ، ٚقاٍ: "ٚأځبٴٛ َڀٝع ب
 .1/574; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  221-8/218تاضٜذ بػساز، اـڀٝب ايبػسازٟ، 

 .2/335ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 1)
اؿهــِ بــٔ عڀٝــ١ ايعٝؿــٞ ايبكــطٟ ض٣ٚ عــٔ قُــس بــٔ غــرلٜٔ ض٣ٚ عٓــ٘ أبــٛ ايٛيٝــس ٚقــط٠ بــٔ  ( 2)

 43ايهـعؿا٤، م  ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ بأؽ ; ايبداضٟ، 4/200سبٝب، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ
 =ٚقـاٍ: يـٝؼ بـايكٟٛ ;    30ٍ: نإ أبٛ ايٛيٝس ٜهعؿ٘ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ، م ٚقا

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "٫ بأؽ ب٘ ض٣ٚ عٓ٘  126-3/125ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، =
ٚنٝع ٚايڀؿاٟٚ إ٫ إٔ أبا زاٚز ايڀٝايػٞ ض٣ٚ عٓ٘ أسازٜح َٓهط٠"، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعـٌ:  

بٔ عڀ١ٝ بكطٟ ثك١ "، ٚقاٍ أٜهاڄ:  غأيت أبٞ عٔ اؿهِ بٔ عڀ١ٝ قـاٍ: ٜهتـب سسٜجـ٘     "اؿهِ
 1/248يٝؼ َٓهط اؿسٜح"، ٚقاٍ: " نإ أبٛ زاٚز ٜـصنطٙ باؾُٝـٌ" ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،      

ٚقــاٍ: " ٚنــإ اؿهــِ ٖــٔ ٫ ٜــسضٟ َــا وــسخ ؾطَــا ٖٚــِ ٗ اـــدل هــ٤ٞ نأْــ٘ َٛنــٛع            
ٚقاٍ: "ٚيًشهِ بٔ عڀٝـ١   286-2/484ٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ؾاغتشل ايذلى"; ابٔ عس

ٜٴهتب سسٜج٘" ; إعٟ، تٗصٜب  غرل َا شنطت أسازٜح عٔ ثابت ٚغرلٙ ٖٚٛ عٓسٟ ٖٔ ٫ بأؽ ب٘ 
ٚقــاٍ: "ض٣ٚ يــ٘ أبــٛ زاٚز ٗ إطاغــٌٝ، ٚايذلَــصٟ ٚقــس ٚقــع يٓــا سسٜجــ٘ عايٝــاڄ";   124ـــ7/120ايهُــاٍ

 ٚقاٍ: َٔ ايڀبك١ ايطابع١.  4/104ٍَػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُا

(3)   ٞ ; ابـٔ أبـٞ عاقـِ،     3/510أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: أبٛ زاٚز ايڀٝايػٞ، َػٓس أبـٞ زاٚز ايڀٝايػـ
ٚقاٍ: " ٖٚصا اؿسٜح ٫ ْعًِ ضٚاٙ، عٔ ثابت،  13/305; ايبعاض، َػٓس ايبعاض 5/422اٯساز ٚإجاْٞ 

ٛ ٜع٢ً، َػٓس أب ِ بٔ عڀ١ٝ"; أب ٚقاٍ احملكل غًِٝ أغس: إغٓازٙ  6/114ٞ ٜع٢ً، عٔ أْؼ إ٫ اؿه
; ا٭يبـــاْٞ، غًػـــ١ً  1/127; إدًـــل، إدًكـــٝات 23/247نـــعٝـ; ايڀدلاْـــٞ، إعذـــِ ايهـــبرل   

 ٚقاٍ: َٓهط. 13/1055ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، 

 .2/485ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 4)

 .486-2/485ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (5)
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 .#1$"ٛيًٵ ّيڂ ٥ّ٪ رنيحٍ كيّؼو0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
كټْڂ رن ؿزّ٘ حألٓيُ حٿټٌيف ڃٌذل ح٪ّټڂ رن أرِ حٿ٬وخٙ $ص روّٙ    -172
 #2$ځ#747ىو/130ځ  738ًىو/121ٓنّٖ 
ڃووخ ٬ّ٨ووض ٫زووي حٿوو٦َّن روون  0 ّٸووٌٽ٬ّ٨ووض روون ح٬ّؼنووَ  0 حٿٔووخؿِ ّٸووٌٽ"

 .#3$"ڃييُ كيع ٫ن كټْڂ رن ؿزّ٘ حألٓيُ رِ٘  ٷ٢
٬ّ٨وض ٸّْوَ رون ٓو٬ْي ٸّويع      0 ٬ّ٨وض رون ح٬ّؼنوَ ّٸوٌٽ    0 حٿٔخؿِ ّٸٌٽ"

 .#4$"٫ن ٓٴْخڅ حٿؼٌٍُ ٫ن كټْڂ رن ؿزّ٘
ػنوخ ٓوٴْخڅ ٫ون كټوْڂ رون ؿوزّ٘ ٫ون        0 حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ كيػنخ أرٌ ٫خٛوڂ ٷوخٽ  "

ٷوخٽ ٍٓوٌٽ حهلل  0 ِّّي ٫ن أرْوو ٫ون ٫زويحهلل ٷوخٽ    ٯّڄي رن ٫زيحٿ٦َّن رن   0
ًڃوخ ّٰنْوو أً   0 ٷوخٿٌح  #يف ًؿيو ّوٌځ حٿٸْخڃوش   أً ٻيًكخ  ڃن ٓؤٽ ًٿو ڃخ ّٰنْو ؿخ  ْٗنخ $

 .#6$#"#5$أً كٔخّٞخ ڃن حٿٌىذ ٧ٌّٔڅ ىٍمهخ 0 $ٷخٽ ًڃخ ٯنخإه ٷخٽ
حٿٔخؿِ ػنخ ح٪ّٔن رن ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػّٗ ٫ڀِ رن ٷخىځ ٫ون ٫ڀوِ رون    "

                                                 

 .2/436ٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، اب( 1)

سهِٝ بٔ دبرل ا٫غسٟ ايهٛٗ ض٣ٚ عٔ قُس بٔ عبس ايطٓٔ بٔ ٜعٜس ض٣ٚ عٓ٘ ؾـطٜو بـٔ    (2)

ايهـبرل،   ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ 3/286عبس اهلل، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقـاٍ: " نـإ ؾـعب١     ٤49، مٚقاٍ: " نإ و٢ٝ، ٚابـٔ َٗـسٟ ٫ وـسثإ عٓـ٘" ; ايهـعؿا      3/16

ٚقاٍ: نصاب ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ،   49ٜتهًِ ؾٝ٘"; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م

ٚقاٍ: غٴ٦ٌ ؾعب١ عـٔ سـسٜح    140 ـ1/139ٚقاٍ: نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  30م

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ِ بٔ دبرل ؾكاٍ: أخاف ايٓاض ; اب جرل ايِٖٛ ؾُٝا ٜطٟٚ ; ٚقاٍ: ن 1/246سهٝ

ٚقاٍ بعس إٔ شنط  169ـ 7/165; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  2/148ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 .3/398أقٛاٍ عًُا٤ اؾطح ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ا٭ضبع١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .2/506ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 3)

 .2/506اٍ ،ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطد( 4)

ٚقــاٍ احملكــل أٓــس ؾــانط: إغــٓازٙ   3/541أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: ابــٔ سٓبــٌ، َػــٓس أٓــس،  ( 5)

ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ:  69ـ3/68نعٝـ يهعـ سهِٝ بٔ دبرل ; أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز، 

-48"سسٜح قشٝب، ٖٚصا إغٓاز نعٝـ يهعـ سهِٝ بٔ دبرل"; ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َاد١، 

ٚقاٍ: " سسٜح ابٔ َػعٛز سسٜح سػٔ، ٚقس تهًِ ؾعب١ ٗ  3/31يذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ، ; ا 49

ــاْٞ ٗ تعًٝكــ٘: قــشٝب ; ايبــعاض، َػــٓس            سهــِٝ بــٔ دــبرل، َــٔ أدــٌ ٖــصا اؿــسٜح "ٚقــاٍ ا٭يب

ٚقاٍ: "ٚسهِٝ بٔ دبرل ٖصا ضدٌ َٔ أٌٖ ايهٛؾ١ نعٝـ اؿسٜح"; ايٓػـا٥ٞ، غـٓٔ    5/294ايبعاض

; اؿـانِ،  2/191يباْٞ ٗ تعًٝك٘: قشٝب; ايڀدلاْـٞ، إعذـِ ا٭ٚغـ٘،    ٚقاٍ ا٭ 5/97ايٓػا٥ٞ

 ٚقاٍ: "سؿٛٞ إٔ ؾعب١ نإ ٫ ٜطٟٚ عٔ سهِٝ بٔ دبرل".  1/565إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ

 .510-2/509ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 6)
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روون ٫ڄووَ أڅ ٍٓووٌٽ   ححل ٫وون كټووْڂ روون ؿووزّ٘ ٫وون ٥ّْوو٪ روون ٫ڄووّ٘ ٫وون       ٛووخ
حهلل  2$#"#1$أنض أهِ يف حٿينْخ ًحٓهَس$0 ٷخٽ ٿ٬ڀِ رن أرِ ٣خٿذ#. 

حٿٔخؿِ ػنخ رن ح٬ّؼنَ كيػنخ رن ىحًى ٫ن ح٪ّٔن رن ٛخحل ٫ون كټوْڂ رون    "
ٻووخنٌح أً ٻنووخ ننزووٌ ٿَٓووٌٽ    0 ؿووزّ٘ ٫وون ارووَحىْڂ ٫وون حألٓووٌى ٫وون ٫خث٘ووش ٷخٿووض      

حهلل  ٍَّ3$"أه٠َ يف ؿ#. 
كويػنخ ٫ڀوِ رون ڃٔويَ ٫ون      0 حٿٔخؿِ ػنخ ا٨ّخ٫ْپ رن ڃٌَٓ حألٓيُ ٷوخٽ "

رون ٫زوخّ ٷوخٽ ٍٓوٌٽ حهلل    ححأل٫ڄٖ ٫ن كټْڂ رن ؿوزّ٘ ٫ون     $   ڃوخ آڃون
 .#5$#"#4$ذل ؿنزوا رِ ڃن رخص ٗز٬خڅ ًؿخٍه ٣خًٍ

ٯّ٘ ػزض يف ح٪ّيّغ ٳْو ٬ٟٲ ًًٍٍ ٫نو ح٪ّٔون رون ٛوخحل    0 خٽ حٿٔخؿِ"ٷ
 .#6$"ټَح ڃن كيّؼخ 

 ىووو190ځ 797ًىووو/181كټووْڂ روون هووٌحځ حالُىُ حٿزٜووَُ$ص رووّٙ ٓوونّٖ   -173
 #7$ځ805#/

                                                 

(1)        ٟ ٖـصا سـسٜح   ٚقـاٍ: "  5/636أخطد٘ ْاع١ عـٔ ابـٔ عُـط، َـِٓٗ: ايذلَـصٟ، غـٓٔ ايذلَـص

;  2/681ٞسػٔ غطٜب" ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘: نعٝـ ; ابٔ ا٭عطابٞ، َعذِ ابٔ ا٭عطاب

ــٞ، إعذـــِ ايهـــبرل   ــانِ، إػـــتسضى عًـــ٢      13/197ايڀدلاْـ ــبعض اخـــت٬ف ايًؿـــٜ ; اؿـ بـ

 . 88; ابٔ إػاظيٞ، َٓاقب أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ بٔ أبٞ طايب، م 3/15 ايكشٝشٌ

 .2/510نعؿا٤ ايطداٍ،  ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ (2)

 .2/510ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

ٞ ؾٝب١ (4) ـ ابٔ أب ٔ أبٞ ؾٝب١، َكٓ ٔ عباؽ، َِٓٗ: اب ٘ ْاع١ عٔ اب ;عبس بٔ ٓٝس، 6/164أخطد

بًؿــٜ  60بــاخت٬ف ايًؿــٜ; ايبدــاضٟ، ا٭زب إؿــطز، م  231ٓٝــس، َػــٓس عبــس بــٔ ٓٝــس، م 

ٚقـاٍ احملكـل غـًِٝ     5/92ب; أبٛ ٜع٢ً، َػٓس أبٞ ٜعًـ٢ كتًـ، ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘: قشٝ

عٔ أْؼ بٔ َايو;اؿانِ، إػتسضى عًـ٢  1/259ايڀدلاْٞ،إعذِ ايهبرل أغس: إغٓازٙ سػٔ;

عــٔ أّ إــ٪ٌَٓ عا٥ؿــ١،ببعض اخــت٬ف ايًؿــٜ; ُــاّ بــٔ قُس،ؾٛا٥ــس ُــاّ،  2/15 ايكــشٝشٌ

2/105 . 

 .2/512ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

 .2/446ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (6)

أبٛ زلرل سهِٝ بٔ سصاّ ا٫ظزٟ ايبكطٟ زلـع عبـسإًو بـٔ عُـرل ٚا٫عُــ، ض٣ٚ عٓـ٘        (7)

ٚقاٍ: نإ ٜط٣  3/18ايكٛاضٜطٟ ٚقُس بٔ غًُٝإ يٜٛٔ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل

ٝـ; ابٔ أبٞ سامت، ٚقاٍ: نع 30ايكسض، َٓهط اؿسٜح; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م

 ٌ ــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤        3/302اؾــطح ٚايتعــسٜ ــٞ: َــذلٚى اؿــسٜح; اب ٚقــاٍ: قــاٍ أب

 74ٚقاٍ: ٖٚٛ ٖٔ ٜهتب سسٜج٘; ايساضقڀين، تعًٝكات ايـساضقڀين، م  515ـ2/513ايطداٍ، 
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 .#1$"ٸّيع رؤكخىّغ رٌح٣ْپ ٫ُڂ أنو ٨ّ٪ ڃن حأل٫ڄ0ٖ ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 #2$ځ#796ىو/180ځ 787ًىو/171كټْڂ رن نخٳ٪ حٿَٷِّ$ص رّٙ ٓنّٖ  -174

   .#3$٫نيه ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #4$ځ#767ىو/150ځ 758ًىو/141ُ$ص رّٙ ٓنّٖ ٦ّخى رن ؿ٬ٴَ حٿزَٜ -175
0 حٿٔخؿِ ػنخ ارَحىْڂ رن ٬ْٓي ح٩ٌّىَُ ًكيػنخ ح٪ّٔوّٙ رون ا٨ّخ٫ْوپ ٷوخٽ    "

كيػنخ أروٌ ٓوٴْخڅ ح٪ّڄوُّ٘ ٫ون حٿ٠ولخٹ رون ٦ّوَس        0 ٷخال أٿيًٍٷِكيػنخ ٬ّٸٌد 
٫وون ٦ّووخى روون ؿ٬ٴووَ ٫وون ڃْڄووٌڅ روون ٓووْخه ٫وون أنووْ روون ڃخٿووٺ ٫وون ٍٓووٌٽ         

حهلل  ٷخٽ حهلل يف ڃڀټٌص ٫َٗو ٫زويُ   الّاهخه يف حهلل أٍ أٺّخ ٫زي ًِّ$0 ٷخٽ
ِ  ، ًًٻوَ ح٪ّويّغ   #ُحٍنِ ٫ڀِ ٷَحه ًٿون أٍٟوَ ٿ٬زويُ رٸوَحه ىًڅ     $0 ًٷوخٽ حٿويًٍٷ

   .#1$#"#5$څ ٣زض ٣ًخرض ٿٺ ح٩ّنشأنخىٍ ڃنخىُ ڃن حٿٔڄخ   الّ$ا0 ًٷخٽ، #ح٩ّنش
                                                                                                                   

 .4/839ٚقاٍ: وسخ بأسازٜح بٛاطٌٝ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

;  1/55; ٜٓٛط أٜها: ابـٔ عـطام ايهٓـاْٞ، تٓعٜـ٘ ايؿـطٜع١،       2/343ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (1)

 .10/24ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، 

ِ بٔ ْاؾع ايكطؾٞ ايطقٞ سسخ عٔ عڀا٤ اـطاغاْٞ ٚغًُٝإ ا٭عُـ ض٣ٚ  (2) أبٛ دعؿط سهٝ

أبٞ  ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ بأؽ ; ابٔ 4/464عٓ٘ قُس بٔ بهاض، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقاٍ: زلت أبٞ ٜكٍٛ: " ٖٛ نعٝـ اؿسٜح، َٓهط اؿسٜح  3/207سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقاٍ: "نـإ   1/248عٔ ايجكات "، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

ٜكًب إػاْٝس، ٜٚطؾع إطاغٌٝ، ٫ وتر ب٘ ؾُٝا ٜطٜٚ٘ َٓؿطزاڄ، نعؿ٘ و٢ٝ بٔ َعٌ "; ابٔ 

ٚقـاٍ: ٖٚـٛ ٖـٔ ٜهتـب سسٜجـ٘; اـڀٝـب        517-2/515ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،     عسٟ،

ٚقاٍ: قاٍ ايٓػا٥ٞ: ٫  4/607; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  257-8/256ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 

 بأؽ ب٘، قاٍ: " ٚدا٤ عٔ ابٔ َعٌ ؾٝ٘ ث٬ث١ أقٛاٍ، أسسُٖا: ثك١ ". 

 .2/346ٛط أٜهاڄ:  ابٔ ايذلنُاْٞ، اؾٖٛط ايٓكٞ، ; ٜٓ 2/344ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)

ٛ عبس اهلل ايؿاَٞ، ٜٓٛط: ابٔ (  4) ٓاز بٔ دعؿط ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ ؾٗط بٔ سٛؾب ض٣ٚ عٓ٘ أب

ٚؾطم بٝٓ٘ ٚبٌ ٓاز بٔ دعؿط بٔ ظٜس ايعبسٟ ايبكطٟ  3/134أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

غعٝس ايٛاغڀٞ  ; ابٔ سبإ، ايجكات،  ايصٟ ٜطٟٚ عٔ عڀا٤ ايػًُٝٞ ٚض٣ٚ عٓ٘ إػتًِ بٔ

ٚقاٍ: ٓاز بٔ دعؿط ض٣ٚ عٔ ؾٗط بٔ سٛؾـب، ثـِ شنـط: ٓـاز بـٔ دعؿـط بـٔ ظٜـس          6/221

ٚقاٍ: ض٣ٚ عٔ أبٝ٘ ٚعٓ٘ إػتًِ بٔ غعٝس ايٛاغڀٞ ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

٘ بكطٜاڄ َٓهط اؿسٜح " ; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذل 3/9 ٚقاٍ:  1/232ٚنٕٛ، ٚقاٍ: " أٚٓ

ٚقس ْع بٌ ٓاز بٔ دعؿط ٚٓاز بٔ  231-7/230َٓهط اؿسٜح ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 3/848ٚمل ٜؿطم بُٝٓٗا ; تـاضٜذ اٱغـ٬ّ،    1/589دعؿط بٔ ظٜس ; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 

 ٌ. بٌ ا٫ثٓ   ٚمل ٜؿطم 6-3/5ٚقاٍ: قاٍ ابٔ َعٌ: ثك١ ; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 

بـبعض اخـت٬ف    13/101أخطد٘ ْاع١ عٔ أْؼ بٔ َايو، َِٓٗ: ايبـعاض، َػـٓس ايبـعاض،    ( 5)
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176-    ُ ىووو 167أرٌ ٓووڀڄش ڃووٌذل ٢ّووْڂ$ص  ،٦ّووخى روون ٓووڀڄش روون ىّنووخٍ حٿزٜووَ
 #2$ځ783#/

 #3$ٻخڅ ػٸش كخٳ٨خ  ڃؤڃٌنخ "0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #4$ځ#786ىو/٦170ّخى رن ٬ْٗذ ح٪ّڄخنِ حٿټٌيف$ص كيًى  -177

 #1$ٳْو ٬ٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
                                                                                                                   

ايًؿٜ، ٚيؿٛ٘ عٔ أْؼ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل   َا َٔ عبس أت٢ أخا ي٘ ٜعٚضٙ ٗ اهلل( :

إ٫چ ْازاٙ َٓاز َٔ ايػُا٤: إٔ طبت، ٚطابت يو اؾ١ٓ، ٚإ٫چ قاٍ اهلل ٗ ًَهٛت عطؾ٘: عبسٟ 

ٗٻ ٞٻ قــطاٙ، ؾًــِ ٜــطض يــ٘ بجــٛاب زٕٚ اؾٓــ١ " ; أبــٛ ٜعًــ٢، َػــٓس أبــٞ ٜعًــ٢،  ظاض   7/166، ٚعًــ

; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  3/107ببعض اخت٬ف ايًؿٜ ;  أبٛ ْعِٝ، س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤، 

 8/173ٚقــاٍ: " ٚٓــاز أٚٓــ٘ بكــطٟ َٓهــط اؿــسٜح " ; اشلٝجُــٞ، فُــع ايعٚا٥ــس،      2/1063

: "  ضٚاٙ ايبعاض ٚأبٛ ٜع٢ً ٚضداٍ أبٞ ٜع٢ً ضداٍ ايكشٝب غرل َُٕٝٛ باخت٬ف ايًؿٜ، ٚقاٍ

; إتكٞ اشلٓسٟ، نٓع ايعُـاٍ،   11/579بٔ عذ٬ٕ ٖٚٛ ثك١ " ; ابٔ سذط، إڀايب ايعاي١ٝ، 

 . 6/277; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١،  9/19

 .3/9ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 1)

ٔ إباضى ٚو٢ٝ ٓاز بٔ غ١ًُ ا( 2) ٘ اب ٚ بٔ زٜٓاض ض٣ٚ عٓ يبكطٟ، ٜه٢ٓ أبا غ١ًُ، زلع قتاز٠ ٚعُط

ٔ غعس، ايڀبكات،  ٕ ٓاز بٔ غ١ًُ نجرل 7/208بٔ غعٝس، ٜٓٛط: اب اؿسٜح، ٚضَا  =ٚقاٍ: " نا

، ثك١: " ٚقاٍ 131 م، ايجكات ايعذًٞ ; 1/381، ٚا٭زلا٤ ايه٢ٓ، َػًِ ;سسخ باؿسٜح إٓهط " =

ٕ ، غـرلٙ  عٓس يٝؼ سػٔ سسٜح أيـ عٓسٙ إٕ: ٜكاٍ، اؿسٜح ػٔس، قاحل ضدٌ  وـسخ  ٫ ٚنـا

ٌ  اؾـطح ، سـامت  أبٞ ابٔ ;"  إكشـ ٗ ْٛطٶا آ١ٜ َا١٥ ٜكطأ ست٢ ٍ  142 – 3/141، ٚايتعـسٜ : "  ٚقـا

غ٦ٌ أٓس بٔ سٓبٌ عٔ ٓاز بٔ غ١ًُ ؾكاٍ: قـاحل "، ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: ٓـاز بـٔ         

 65-3/35; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  217-6/216جكات، غ١ًُ ثك١ ; ابٔ سبإ، اي

ٚٳٖٛ َؿيت ايبكط٠ ٚقسثٗا َٚكط٥ٗـا ٚعابـسٖا ٚقـس     قاٍ: "  ٚٓاز بٔ غ١ًُ َٔ أد١ً إػًٌُ، 

 279-7/253سسخ عٓ٘ َٔ ا٭١ُ٥ َٔ ٖٛ أندل غٓاڄ َٓ٘ َٔ ا٭٥ُـ١ " ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     

ؾٝـــ٘: "ٚض٣ٚ يـــ٘ ٗ " ا٭زب، ٚض٣ٚ يـــ٘ َػـــًِ َكطْٚـــا بػـــرلٙ،   ٚقـــاٍ بعـــس إٔ شنـــط أقـــٛاٍ ايعًُـــا٤ 

 .595-1/590ٚايباقٕٛ"; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 

 .3/15ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 3)

ٓاز بٔ ؾعٝب اؿُاْٞ ٜه٢ٓ أبا ؾعٝب  ض٣ٚ عٔ أبٞ ايعبرل ض٣ٚ عٓ٘ سػٌ اؾعؿٞ َٚٛغ٢  (4)

   ٌ ٚقـاٍ: ٓـاز بـٔ ؾـعٝب نـعٝـ ; ايبدـاضٟ،        3/333، بٔ أعٌ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـ

٘ ْٛط ; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤،  3/25ايتاضٜذ ايهبرل،  ٚقاٍ: نعٝـ اؿسٜح ; أبٛ  1/426ٚقاٍ: ؾٝ

 31ٚقاٍ: تطنٛا سسٜج٘ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ، م   139زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م 

ٚقاٍ: "غ٦ٌ أٓـس عـٔ ٓـاز بـٔ ؾـعٝب       3/142ٌٜ، ٚقاٍ: نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعس

ٚقــاٍ: "غــهٔ ايبكــط٠ ٜكًــب ا٭خبــاض  1/251ؾكــاٍ: ٫ أزضٟ نٝـــ ٖــٛ" ; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ، 

ٔ  ;ٜٚطٜٚٗا ع٢ً غرل دٗتٗـا"   ٟ  ابـ ٌ ، عـس ٍ  18 – 3/15 ايطدـاٍ،  نـعؿا٤  ٗ ايهاَـ ٛ : "ٚقـا ٔ  ٖٚـ  ٖـ

 ". نعؿ٘ َع سسٜج٘ ٜهتب
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ځ 796ىووو/٦180ّووخى روون ٫ڄووًَ، أرووٌ ا٨ّخ٫ْووپ حٿنٜووّْٓ$ص رووّٙ ٓوونّٖ      -178
 #2$#805ىو/190ً

 #3$أ٥ّ٪ أىپ حٿنٸپ أنو ڃًّٔٹ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
أروووٌ ا٨ّخ٫ْوووپ حٿټوووٌيف حألٗووو٬َُ  ، ٓوووڀْڄخڅ ڃٔوووڀڂ ٦ّوووخى رووون أروووِ -179

 #4$ځ#737ىو/120$ص
 #5$ٻنوض ڃو٪ ُرْوي   0 حٿٔخؿِ ػنخ ٫زخّ حٿ٬نوُّّ ػنوخ أروٌ ىحًى ػنوخ ٗو٬زش ّٸوٌٽ      "

                                                                                                                   

 .2/348ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 1)

ٓاز بٔ عُطٚ ايٓكٝيب، ض٣ٚ عٔ غؿٝإ ايجٛضٟ ٚظٜـس بـٔ ضؾٝـع ض٣ٚ عٓـ٘ عُـاض بـٔ َڀـط،        ( 2)

ٚقاٍ: ٓاز بـٔ عُـطٚ  نـعٝـ نـصاب يـٝؼ       1/63ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ و٢ٝ بٔ َعٌ، 

ٚقــاٍ: َٓهـــط اؿــسٜح ; ايٓػـــا٥ٞ،    2/291بجكــ١ ٫ٚ َــإَٔٛ  ; ايبدـــاضٟ، ايتــاضٜذ ا٭ٚغـــ٘،    

ٚقــاٍ: َــذلٚى اؿــسٜح ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،   31ٕٛ ، م ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــ

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: ٚاٖٞ اؿسٜح، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: " غأيت  3/144

أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: َٓهط اؿسٜح، نعٝـ اؿسٜح دساڄ " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

أسازٜح ٚعا١َ سسٜج٘ ٖا ٫ ٜتابع٘ أسس َٔ ايجكات " ; ٚقاٍ: " ٓاز بٔ عُطٚ ٖصا ي٘  3/10

ٚقاٍ: " مل ٜهٔ بجك١ ٚقس ضأٜت٘ " ; أبٛ  74ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 

ٚقاٍ: " ٜطٟٚ عٔ ايجكات إٓانرل ٫ ؾـ٤ٞ " ; اـڀٝـب ايبػـسازٟ،     74ْعِٝ، ايهعؿا٤، م 

٘   4/839ٱغــ٬ّ، ; ايــصٖيب، تــاضٜذ ا  151-8/149تــاضٜذ بػــساز،   ــ  =; ابــٔ ضظٜــل، َــٔ تهًــِ ؾٝ

 .2/351ٚقاٍ: قاٍ ايساضقڀين نعٝـ ; ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  1/46ايساضقڀين، =

 .1/234ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، ( 3)

ٓاز بٔ أبٞ غًُٝإ ٍَٛ إبطاِٖٝ بٔ أبٞ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ زلع أْػاڄ ٚض٣ٚ عٔ إبـطاِٖٝ  ( 4)

ٚقاٍ: " ٚنإ  325-6/324يجٛضٟ ٚؾعب١، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، ايٓدعٞ،  زلع َٓ٘ ا

ٓاز نعٝؿاڄ ٗ اؿسٜح ؾاختً٘ ٗ آخط عُطٙ، ٚنإ َطدٝـاڄ، ٚنـإ نـجرل اؿـسٜح " ;     

ٚقاٍ: نٛٗ ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت،  131; ايعذًٞ، ايجكات، م 3/19ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

أٓس ابٔ سٓبٌ عٔ ٓاز بٔ أبٞ غًُٝإ قاٍ:  ٚقاٍ: "غ٦ٌ 148-3/146اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ضٚا١ٜ ايكسَا٤ عٓ٘ تكاضب ايجٛضٟ ٚؾعب١ ٖٚؿاّ، ٚأَا غرلِٖ ؾذا٩ا عٓ٘ بأعادٝـب "، ٚقـاٍ:   

ٚشنط ٓاز بـٔ   ـقاٍ: و٢ٝ بٔ َعٌ: ٓاز بٔ أبٞ غًُإ: ثك١، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ  

   ٗ ايؿكــ٘ ٚإشا دــا٤ اٯثــاض   أبــٞ غــًُٝإ ؾكــاٍ: ٖــٛ قــسٚم ٫ٚ وــتر عسٜجــ٘ ٖــٛ َػــتكِٝ 

ٚقــاٍ: ىڀــ٤ٞ ٚنــإ َطد٦ــاڄ ; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ     4/160ؾــٛف"; ابــٔ سبــإ، ايجكــات،  

ٚقاٍ: "ٜكع ٗ أسازٜج٘ إؾطازات ٚغطا٥ب، ٖٚٛ َتُاغو ٗ اؿسٜح  8-3/3نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٌٷ ع٢ً ٓاز ٫74 بأؽ ب٘"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م بٔ  ٚقاٍ: " ٜٚ

;  1/159أبٞ غًُٝإ ايهـصاب َـا ضأٜتـ٘ عٓـس إبـطاِٖٝ"; ابـٔ َٓذٜٛـ٘، ضدـاٍ قـشٝب َػـًِ،           

ٚقــاٍ بعــس شنــط أقــٍٛ ايعًُــا٤ ؾٝــ٘: "ٚض٣ٚ يــ٘ )أٟ        279-7/269إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،   

 َػًِ َكطْٚاڄ بػرلٙ، ٚايباقٕٛ" ايبداضٟ( ٗ ا٭زب، ٚض٣ٚ ي٘ 

١ اث٢ٓ عًٝ٘ ؾعب١، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٖٛ ظبٝس بٔ اؿاضخ ايُٝاْٞ َٔ أٌٖ ايهٛؾ (5)
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 .#1$"طنق ٫ن ىٌح ٳبنو ٷي أكيع0 ٳڄٍَنخ ّٛڄخى رن أرِ ٓڀڄخڅ ٳٸخٽ
خ اٵّو 0 حٿٔخؿِ ػنخ ٫زخّ حٿ٬نُّّ ػنخ ٫ڀِ رن ح٬ّيّّٗ ػنخ ؿََّ ٫ن ڃّٰ٘س ٷوخٽ "

 .#2$"ٍؿخ  ٪ّخؿشطټڀڂ ٦ّخى يف حإل
 #3$#774ىو/158أرٌ ٫ڄخٍس حٿټٌيف$، ٦ِّس رن كزْذ رن ٫ڄخٍس حٿظْڄِ -180
ًىوووٌ ٛووويًٵ يف ، ّظټڀڄوووٌڅ يف ٷَح حطوووو اذل كخٿوووش ڃٌڃٌڃوووش 0 حٿٔوووخؿِ ٷوووخٽ
 .#4$ٿْْ ّٝظٸن، ح٪ّيّغ

   .#5$ٛيًٵ ِٓ  ح٪ّٴ٦"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
ٷَح س ٦ِّس ري٫وش ِّّوي ڃوخ    0 ٽكټَ ُٻَّخ حٿٔخؿِ أڅ أرخ رټَ رن ٫ْخٕ ٷخ"

 #6$"ڃخٿش ًٯّ٘ ًٿٺٳْيخ ڃن ح٬ّي ح٬ّٴ١َ ًحٿٔټض ًطّْٰ٘ ح٭ّڄِ يف حٿٌٷٲ ًحإل
" ِ ٛويًٵ ٓوِ  ح٪ّٴو٦ ٿوْْ ّٝوظٸن يف ح٪ّويّغ ًٷوي ًڃوو ٥ّخ٫وش          0 ٷخٽ حٿٔوخؿ

ًٷووخٽ ، ڃوون أىووپ ح٪ّوويّغ يف حٿٸووَح س ًأر٤ووپ ر٠٬وويڂ حٿٜووالس رخهظْووخٍه ڃوون حٿٸووَح س       
ڄووٌڅ يف ٷَح طووو ًّنٔووزٌنو اذل كخٿووش ڃٌڃٌڃووش ٳْووو ًىووٌ يف ّظټڀ0 ًحألُىُ حٿٔووخؿِ أ٠ّووخ 

ٷوخٽ حٿٔوخؿ0ِ ٬ّ٨وض ٓوڀڄش     ، ح٪ّيّغ ٛيًٵ ِٓ  ح٪ّٴ٦ ٿْْ ّٝظٸن يف ح٪ّويّغ 
 .#7$"ٻخڅ أ٦ّي ّټَه أڅ ّٜڀِ هڀٲ ڃن ّٸَأ رٸَح س ٦ِّس0 رن ٗزْذ ّٸٌٽ

أرٌ حألٌٓى حٿټَحرِْٔ $ص روّٙ  ، ٦ّْي رن حألٌٓى رن حألٗٸَ حٿزَُٜ -181

                                                                                                                   

 .1/142ٚايتعسٌٜ، 

 .3/4ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 .8/140; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  3/5ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

، ٖٛ ٓع٠ بٔ سبٝب ايعٜات ايكاض٤ٟ ايهٛٗ ٍَٛ تِٝ اهلل ض٣ٚ عـٔ ا٭عُــ زلـع َٓـ٘ ٚنٝـع      (3)

ٚقـاٍ: "نـٛٗ تُٝـٞ ثكـ١ ضدـٌ       133; ايعذًٞ، ايجكات، م 3/52ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٔ أب ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ٓع٠ ايعٜات ثك١ ٗ  3/210قاحل" ; اب

ٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ٓع٠ ايعٜات ثك١ ; ابٔ سبإ، ايجكات،  نإ ٚقاٍ: " ٚ 6/228اؿسٜح، ٚقاٍ: قا

ٕ َٔ خٝاض عباز اهلل عبٳازٳ٠ ٚؾه٬ڄ ٚٚضعاڄ ْٚػهاڄ َات غ١ٓ غٹتٸ  ٘ بايكطا٤ات ٚنا ٌ ظَاْ َٔ عًُا٤ أٖ

ٜٵت َـٔ ايهٛؾـ١ إڇٍ سًـٛإ ٚهًـب َـٔ سًـٛإ اؾڂـي         =ٚٳٔػٌ َٚا١٥ عًٛإ ٚنإ هًب ايعٻ

ُـ  ; إعٟ،  2856-6/2855ٚاؾٛظ إڇٍ ايهٛؾ١"; ٜاقٛت، َعذِ ا٭زبا٤، = -7/314، اٍتٗـصٜب ايه

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ غ٣ٛ ايبداضٟ. 323

 .1/605ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، ( 4)

 .1/605; َٝعإ ا٫عتساٍ،  6/531ايصٖيب، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬، ( 5)

 .1/606ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، ( 6)

 .3/28ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (7)



131 

 #1$#805ىو/190ځ ً 797/ىو181ٓنّٖ 
 .#2$ٷخٽ حٿٔخؿِ ٛيًٵ ٫نيه ڃنخٻّ٘

أرووٌ ، كن٨ڀووش روون ٫زوويحهلل ًٷْووپ روون ٫زْوويحهلل ًٷْووپ روون ٫زوويحٿ٦َّن      -182
 #3$٫زيحٿَكْڂ حٿٔيًِٓ

حٿٔخؿِ ٬ّ٨ض ٯّڄي رن ڃٌَٓ ح٪َِّٗ ٸّيع روو ٫ون ٦ّوخى رون ُّوي      "
   ْ ظٸْنوخ  أّونلّٗ ر٠٬ونخ ٿوز٬ٞ اًح حٿ   "0 ٷْوپ ّخٍٓوٌٽ حهلل  0 ٷوخٽ  ٫ن كن٨ڀوش ٫ون أنو

0 ٷووخٽ ٳْٜووخٳق ر٠٬وونخ ر٠٬ووخ  0 ٷْووپ# ال$0 ٷووخٽ ٳْڀووِځ ر٠٬وونخ ر٠٬ووخ  0 ٷْووپ# ال$0 ٷووخٽ
 .#4$#"ن٬ڂ$

حٿٔخؿِ كيػّٗ ٯّڄي رن ڃٔڀڄش ػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ػنخ ٬ٗزش ٫ن كن٨ڀوش  "

                                                 

٭غٛز بٔ ا٭ؾكط قاسب ايهطابٝؼ ٜه٢ٓ أبا ا٭غٛز زلع عبس اهلل بٔ عٕٛ زلع َٓ٘ ٓٝس بٔ ا (1)

; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،       2/357عبس اهلل بٔ إباضى، ٜٓٛط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،    

ٍ غأيت أبٞ عٔ ٓٝس بٔ ا٭غٛز ؾكاٍ: ثك١ " ; ابٔ سبإ، ايجكات،  3/218 ; ابٔ  6/190ٚقاٍ: " قا

ٚقـاٍ: نـإ قـسٚقاڄ ; ابـٔ اؾـٛظٟ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،         70ٌ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكـات، م ؾاٖ

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط     352 -7/350ٚقاٍ: نإ عؿإ وٌُ عًٝ٘ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُـاٍ،   1/237

أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: " ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ َكطْٚاڄ بػرلٙ، ٚايبـاقٕٛ غـ٣ٛ َػـًِ " ; ايـصٖيب، إػـين ٗ      

ٚقــاٍ: " ٓٝــس بــٔ ا٭غــٛز ؾــٝذ َػــسز ثكــ١، ٚنــإ عؿــإ وُــٌ عًٝــ٘، ٚقــاٍ   1/193ا٤، ايهـعؿ 

 .4/840أٓس: غبشإ اهلل َا أْهط َا ه٤ٞ ب٘، ٚٚثك٘ أبٛ سامت" ; تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .399; ٖس٣ ايػاضٟ، م  3/37ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

ٜٴكاٍ: ابٔ عٴبٳٝس اهلل،  (3) ٜٴكـاٍ: ابـٔ أځبـٞ قـؿ١ٝ،         س١ًٛٓ بٔ عٳبس ايًډ٘، ٚ ٜٴكـاٍ: ابـٔ عبـس ايـطٓٔ، ٚ ٚ

ٟٸ، إَـاّ َػـذس بـين غـسٚؽ، ض٣ٚ عـٔ أْـؼ بـٔ َايـو            ايػسٚغٞ، ٜه٢ٓ أبا عبس ايـطسِٝ ايبكـط

ٚؾٗط بٔ سٛؾـب ض٣ٚ عٓـ٘ إبـطاِٖٝ بـٔ طُٗـإ ٚؾـعب١ بـٔ اؿذـاز، ٜٓٛـط: ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤            

ٚقــاٍ "قــاٍ عًــٞ بــٔ   451-7/447ٚقــاٍ: نــعٝـ ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،    35ٚإذلٚنــٕٛ ، م

ٝٳ٢ بٔ غٳعٹٝس ٚشنط س١ًٛٓ ايػسٚغٞ، ؾكاٍ: قـس ضأٜتـ٘ ٚتطنتـ٘ عًـ٢ عُـس.       ٜٳشٵ إسٜين: زلعت 

ـ اؿسٜح، ٚقاٍ: قاٍ  ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: نعٝ ٕ قس اختً٘؟ قاٍ: ْعِ، ٚقاٍ: قا قًت يٝش٢ٝ: نا

ذلَـصٟ ٚابـٔ َادـ١    و٢ٝ بٔ َعٌ: نعٝـ، ٚقاٍ قاٍ أبٛ سامت: يٝؼ بايكٟٛ، ٚقاٍ: "ض٣ٚ ي٘ اي

 سسٜجاڄ ٚاسساڄ، ٚقس ٚقع يٓا عايٝاڄ عٓ٘". 

ٚقاٍ: "ٖٚصا ٜٓؿطز ب٘  7/161أخطد٘ بٗصا ايًؿٜ ْاع١ َِٓٗ: ايبٝٗكٞ، ايػٓٔ ايهدل٣،  (4)

س١ًٛٓ ايػسٚغ٢ ٚقس نإ اختً٘، تطن٘ و٢ٝ ايكڀإ ٫خت٬ط٘ ٚاهلل أعًِ"; ايعطاقٞ، 

٘ ايذلَصٟ ٚسػٓ٘ ٚابٔ َاد١ ٚنعؿ٘ أٓس ٚقاٍ: "أخطد 665إػين عٔ ٌٓ ا٭غؿاض، م

ٚقاٍ: ضٚاٙ س١ًٛٓ بٔ عبٝس اهلل ايػسٚغٞ،  3/1715ٚايبٝٗكٞ"; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ ايعكب٢

 ٚس١ًٛٓ َذلٚى اؿسٜح، َٚٓهطٙ". 
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ٷخٽ أٛلخد حٿن0ّٓ حٿٔيًِٓ ٫ن أنْ ٷخٽ      ٿڀنّٓ حٿَؿوپ ّڀٸوَ حٿَؿوپ
 #ن٬وڂ $0 ٳْٜوخٳلو ٷوخٽ  0 ٷوخٽ ، #ال$0 خٽٷوخٽ ٳْونلّٗ ٿوو ٷو    ، #ال$0 ٳْٸزڀو ٬ًّخنٸو ٷخٽ

 .#2# $1$ًٿٺ" ًٍهٚ يف
 .#3$ٛيًٵ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

        أروووٌ ٷزْوووپ ح٬ّ٬وووخٳَُ ح٬ّٜوووَُ، كوووِ رووون ىوووخنِ  رووون نخٟوووَ رووون ٺّنووو٪ -183
 #4$ځ#745ىو/128ځ ًٷْپ 744ىو/ 127$ص 

 .#5$"ًكټَ ٫ن حرن ڃ٬ّٙ أنو ٬ٟٴو، ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ  ٿو"
 ىوووو168أروووٌ ح٪ّـوووخؽ$ص ، ح٫َّحٓوووخنِ حٿ٠وووز٬ِ ڃٜووو٬ذ رووون هخٍؿوووش -184

 #6$ځ784#/
                                                 

ٚيؿٛ٘: " قاٍ: قاٍ  5/75اؿسٜح أخطد٘ ْاع١ عٔ أْؼ، َِٓٗ: ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ،  (1)

٘ٹ ًډ ٌٷ: ٜا ضغٍٛ اي ٘ٴ   ضٳدٴ َٴـ ًڃتٳعڇ ٝٳ ٘ٴ؟ قاٍ: )٫(، قاٍ: أځؾځ ٓٹٞ يځ ٓٵشٳ ٜٳ ٘ٴ أځ ٚٵ قٳسٹٜكځ ٙٴ أځ ًڃكځ٢ أځخٳا ٜٳ ٓٻا  َٹ ٌٴ  ايطٻدٴ

٘ٴ؟ قـاٍ: )ْعـِ( "ٚقـاٍ: "ٖـصا سـسٜح سػـٔ "         ٜٴكٳـاؾٹشٴ ٚٳ ٙٹ  ٝٳسٹ ٝٳأڃخٴصٴ بٹ ٘ٴ؟ قاٍ: )٫(، قاٍ: أځؾځ ًڂ ٜٴكځبٿ ٚٳ

بـبعض اخـت٬ف ايًؿـٜ     7/269ٚقاٍ احملكل ا٭يباْٞ: سػٔ ; أبـٛ ٜعًـ٢، َػـٓس أبـٞ ٜعًـ٢،      

; ابـٔ   2/728ٚقاٍ احملكل غًِٝ أغس: إغٓازٙ نعٝـ ; ابٔ ا٭عطابٞ، َعذـِ ابـٔ ا٭عطابـٞ،    

 ببعض اخت٬ف ايًؿٜ.  127ؾاٌٖ، ايذلغٝب ٗ ؾها٥ٌ ا٭عُاٍ، م 

 .3/342ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (2)

 .3/62ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)

ٟ ٜه٢ٓ أبا قبٌٝ، قسّ َكط ٗ أٜاّ َعا١ٜٚ ٚغعا سٞ بٔ ٖاْٞ (4) ٟ إكط ٤ بٔ ْانط بٔ ّٓع إعاؾط

دعٜط٠ ضٚزؽ َع دٓاز٠ بٔ أبٞ أ١َٝ ٚإػطب َع سػإ بٔ ايٓعُإ، ض٣ٚ عٔ عكب١ بٔ عاَط، ض٣ٚ 

ٚقـاٍ يـ٘    7/354عٓ٘ عُطٚ بٔ اؿاضخ، ٜٚعٜس بٔ أبٞ سبٝب، ٜٓٛط: ابٔ غـعس، ايڀبكـات ايهـدل٣،    

ٚقاٍ: ثكـ١ ; ابـٔ أبـٞ سـامت،      139; ايعذًٞ، ايجكات، م 3/75يبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، أسازٜح ; ا

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بـٔ سٓبـٌ ثكـ١، ٚقـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: ثكـ١، ٚقـاٍ أبـٛ            3/275اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ظضع١: َكطٟ ثك١، ٚقاٍ: " غٴ٦ٌ أبٞ عٔ أبٞ قبٌٝ ؾكاٍ: قاحل اؿسٜح " ; ابٔ ْٜٛؼ، تاضٜذ ابٔ 

ٔ سبإ، ايجكات،  1/144ْٜٛؼ،  ٕ ىڀ٤ٞ ; ابٔ َان٫ٛ، اٱنُاٍ،  4/178; اب ;  7/251ٚقاٍ: نا

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٍٛ ايعًُا٤ ؾٝ٘: " ض٣ٚ ي٘: ايبداضٟ ٗ  593 -7/490إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

ٓٻػٳا٥ٞ، ٚابٔ َاد١ ٗ ايتؿػرل ". ٟٸ، ٚاي  أؾعاٍ ايعباز، ٚأځبٴٛ زاٚز ٗ ايكسض، ٚايتٿطَص

 .3/73ٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، اب( 5)

ٞ ايػطخػٞ، ٜه٢ٓ أبا اؿذاز، ض٣ٚ عٔ ظٜس بٔ أغًِ ض٣ٚ  (6) ٞ اـطاغاْ خاضد١ بٔ َكعب ايهبع

ــٔ غــعس، ايڀبكــات،       ــٔ اؾــطاح، ٜٓٛــط: اب ــع ب ــ٘    7/262ض٣ٚ عٓــ٘ ٚنٝ ٚقــاٍ: "اتكــ٢ ايٓــاؽ سسٜج

ٚقـاٍ: "   58مٚقـاٍ: نـعٝـ; ايبدـاضٟ، ايهـعؿا٤،      1/68ؾذلنٛٙ"; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابـٔ َعـٌ،   

تطن٘ ٚنٝع، نإ ٜسيؼ عٔ غٝاخ بٔ إبطاِٖٝ، ٫ٚ ٜعطف قشٝب سسٜج٘ َٔ غرلٙ"; ايٓػا٥ٞ، 

-3/375ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  36ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م

ٔ ٜٓهط َٔ سسٜج٘ إ٫ َا  376 ِ اؿسٜح ٚمل ٜه ٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: "خاضد١ عٓسْا َػتكٝ  ٚقاٍ: قا
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 #1$"ًٻْ٪ طَٻو، حإلٍؿخ  ڃٌىزو ٻخڅ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
أرووٌ ح٭ّْووؼڂ ، هخٿووي روون اٿْووخّ ًّٸووخٽ اّووخّ روون ٛوووَ روون أرووِ ح٩ّيووڂ -185

  #2$ځ#786ىو /170ځ ً 777ىو/161حٿ٬يًُ ح٬ّينِ$ص رّٙ ٓنّٖ 
٠و٬ٲ  خٿوي رون اٿْوخّ ُّ   ه0 رون ڃؼنوَ ّٸوٌٽ   ح٬ّ٨وض  0 ٷخٽ حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ "

 .#3$"ًٿْْ ىٌ ّٛـش يف أكټخځ ىٌ ٬ْٟٲ ح٪ّيّغ ؿيح 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ، يف ح٪ّيّغ
ڃوٌالىڂ حٿزٜوَُ   ، أروٌ ح٭ّْوؼڂ ح٬ّيڀوّٓ   ، هخٿي رن هويحٕ رون ٫ـوالڅ    -186

 #4$ځ#837ىو/223$ص
                                                                                                                   

نإ ٜسيؼ عٔ غٝاخ ؾأْا قس نٓا قس عطؾٓـا تًـو ا٭سازٜـح ؾـ٬ ْعـطض يـ٘"، ٚقـاٍ أٓـس بـٔ          

سٓبٌ: "٫ ٜهتب سسٜج٘"، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: خاضد١ بٔ َكعب َهـڀطب اؿـسٜح يـٝؼ    

٘ قٌ ايهصب " ; ابٔ  ٔ قً ِ بٔ خايس ايعلٞ، مل ٜه ٘ ٫ٚ وتر ب٘ َجٌ َػً بكٟٛ، ٜهتب سسٜج

ٚقاٍ: " نإ ٜسيؼ عٔ غٝاخ بٔ إبطاِٖٝ ٚغرلٙ ٜٚطٟٚ َا زلع َِٓٗ  1/288سبإ، اجملطٚسٌ، 

ٖا ٚنعٛٙ ع٢ً ايجكات عٔ ايجكات ايصٜٔ ضآِٖ ؾُٔ ٖٓا ٚقع ٗ سسٜج٘ إٛنٛعات عٔ ا٫ثبات 

ٚقـاٍ: "ٚخاضدـ١ بـٔ     503-٫3/494 وٌ ا٫ستذاز ب٘" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدـاٍ،  

٘ سسٜح نجرل أناف ؾ ٚٳٖٛ َكعب ي ٝٗا َػٓس َٚكاطٝع ٚسسخ عٓ٘ أٌٖ ايعطام ٚأٌٖ خطاغإ، 

ٚٳإشا ض٣ٚ        ٖٔ ٜهتب سسٜج٘ ٚعٓسٟ أْ٘ إشا خـايـ ٗ اٱغـٓاز أٚ ٗ إـً ؾإْـ٘ ٜػًـ٘، ٫ٚځ ٜتعُـس، 

سسٜجاڄ َٓهطاڄ ؾٝهٕٛ ايب٤٬ ٖٔ ضٚاٙ عٓـ٘ ؾٝهـٕٛ نـعٝؿاڄ ٚيـٝؼ ٖـٛ ٖـٔ ٜتعُـس ايهـصب " ; ابـٔ          

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط     22-8/16; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     406 -15/399عػانط، تاضٜذ زَؿـل،  

 أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١. 

 . 297َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م ( 1)

خايس بٔ إيٝاؽ بٔ قدط بٔ أبٞ اؾِٗ ايعسٟٚ ايكطؾٞ إسْٞ ض٣ٚ عٔ أبإ بٔ قاحل ٚغعٝس  (2)

٘ أٓس بٔ عبس اهلل بٔ ْٜٛ ٟ ض٣ٚ عٓ ٟ ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ إكدل ؼ ٚقُس بٔ عُط ايٛاقس

ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح;  2/882ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح ; َػــًِ، ايهٓــ٢ ٚا٭زلــا٤،   2/195ا٭ٚغــ٘، 

ٕ ، م  ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  36ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٛ

3/321   ٜ ح، ٚقـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ، ٚقـاٍ:        ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: َـذلٚى اؿـس

"زلعت أبٞ ٜكٍٛ: خايس بٔ إيٝاؽ نـعٝـ اؿـسٜح، َٓهـط اؿـسٜح، قًـت ٜهتـب سسٜجـ٘؟ قـاٍ:         

ٚقاٍ: "ٜطٟٚ إٛنٛعات عٔ ايجكات ست٢ ٜػبل إٍ ايكًب  1/279ظسؿاڄ"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

ٔ  ;أْ٘ ايٛانع شلا ٫ وٌ إٔ ٜهتـب سسٜجـ٘ إ٫ عًـ٢ دٗـ١ ايتعذـب"      ٟ  ابـ ٌ ، عـس  نـعؿا٤  ٗ ايهاَـ

ٔ  ٚإؾـطازات  غطا٥ب نأْٗا ٚأسازٜج٘: "ٚقاٍ 417 – 3/413 ايطداٍ، ُٻـ ِ  وـسخ  عٳ ٘  َٚـع  عـٓٗ  نـعؿ

ٍ  شنط إٔ بعس ٚقاٍ 33-8/29، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟ ;"سسٜج٘ ٜهتب ٘  ايعًُـا٤  أقـٛا يـ٘   ض٣ٚ: ؾٝـ

 .4/352ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .3/81تٗصٜب ايتٗصٜب،  ابٔ سذط،( 3)

خايـس بــٔ خـساف بــٔ عذــ٬ٕ َـٍٛ آٍ إًٗــب، بكـطٟ غــهٔ بػــساز سـسخ عــٔ أْـؼ بــٔ َايــو        (4)

٘ أٓس بٔ سٓبٌ ٚعباؽ ايسٚضٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات،  ٟ ض٣ٚ عٓ  =ٚقاٍ: 7/347ٚقاحل إط

ٔ َعٌ، = ٔ َعٌ، تاضٜذ اب ٕ ثك١ ; اب اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚقاٍ: ٫ بأؽ ب٘ ; ابٔ أبٞ سامت،  1/86نا
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َ ً"، #1$"٬ْٟٲ0 حٿٔخؿِ ًُٻَّخ ح٬ّيّّٗ حرن ٷخٽ" ِ  كټو ِ  ٫ون  حٿٔوخؿ  ٫ڀو
ٕ  رون  ٿيهخ ٬٠ّٲ ٻخڅ أنو ح٬ّيّّٗ رن ، #2$"ُّوي  رون  ٦ّوخى  ٫ون  ًٍحّظوو  يف هويح

 .#3$ٳْو ٬ٟٲ"0 ًٷخٽ حٿٔخؿِ أ٠ّخ 
ځ 758ىوو/ 141هخٿي رن ٍرخف ح٭ّوٌرل، أروٌ حٿٴ٠وپ حٿزٜوَُ$ص روّٙ ٓونّٖ        -187

 #4$ځ#767ىو/150ً
حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ ٸَّْ حٿٸ٤خڅ ػنوخ هخٿوي رون ٍروخف ٫ون أروِ حٿٔوٌحٍ ٫ون         "

٫ڄَحڅ رن كّٜٙ ٫ن حٿنّٓ  6$"#5$#وْخ  هّ٘ ٻڀّح٪ّ$0 ٷخٽ#. 

                                                                                                                   

ٔ سبإ، ايجكات،  3/327 ٌ أبٞ عٔ خايس بٔ خساف ؾكاٍ: قسٚم"; اب ; اـڀٝب  8/225ٚقاٍ: " غ٦

"مل ٜٛضز ظنطٜا ، ٚقاٍ: 50-8/45; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  304-8/301ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 

ْٻـ٘ تؿـطز بطٚاٜـ١ أس          ازٜـح، َٚجـٌ   ايػادٞ ٗ تهعٝؿ٘ سذ١ غـ٣ٛ اؿهاٜـ١ عـٔ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ أځ

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ  شيو َٛدٛز ٗ سسٜح َايو، ٚايجٛضٟ، ٚؾعب١، ٚغرلِٖ َٔ ا٭١ُ٥ "، 

ٓٻػٳا٥ٞ " ; ايصٖيب، غرل  ٚٴزٳ ؾٹٞ سسٜح َايو، ٚاي ٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب، ٚأبٛ زٳا ايعًُا٤ ؾٝ٘: " ٚض٣ٚ ي

ح عٔ ٓـاز بـٔ ظٜـس ٖٚـصا ٫     " أبًؼ َا ْكُٛا عًٝ٘، أْ٘ ٜٓؿطز بأسازٜٚقاٍ:  8/499أع٬ّ ايٓب٤٬، 

 ٜسٍ ع٢ً يٝٓ٘ ؾإْ٘ ٫ظَ٘ َس٠ ".

 .2/316; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  1/629ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (1)

 .3/337سذط، اٱقاب١، ; ابٔ  2/324ايػٝٛطٞ، ايٰيٞ إكٓٛع١،  (2)

; إعٟ، تٗصٜب  ٬16/147ّ، ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ 8/303اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، ( 3)

 .8/47ايهُاٍ، 

خايس بٔ ضاح اشلصيٞ، ٜه٢ٓ أبا ايؿهٌ، زلع عهط١َ ٚاؿػٔ ايبكطٟ زلع َٓ٘ ٚنٝع  ، ( 4)

ٚقــاٍ: بكــطٟ ثكــ١ ; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،  4/100ٜٓٛــط: ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــٌ، 

، ؾأؾػـسٚٙ بايكځـسٳض " ; ابـٔ أبـٞ     ٚقاٍ: " قاٍ و٢ٝ ايكځڀچإ: نإ ثبتاڄ، قاسبٳ عطب١ٝٺ 3/148

ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: خايس بٔ ضباح قاحل اؿسٜح يٝؼ  3/331سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقـاٍ: " نـإ قـسضٜاڄ نـجرل اـڀـأ       1/281ب٘ بأؽ قً٘ ايكـسم"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،     

ٚقاٍ:  3/441اٍ، ٜطٟٚ إٓانرل عٔ إؿاٖرل ٫ وتر ب٘"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطد

يــٝؼ سسٜجــ٘ بــايهجرل ٚض٣ٚ عٓــ٘ وٝــ٢ ايكڀــإ، ٖٚــٛ عٓــسٟ ٫ بٳــأڃؽ بــ٘";   ٚخايــس بــٔ ضبــاح"

 .1/489; ابٔ سذط، تعذٌٝ إٓؿع١، 3/854ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

أخطدــ٘ ْاعـــ١ عـــٔ عُـــطإ بـــٔ اؿكـــٌ، َـــِٓٗ: أبـــٛ زاٚز ايڀٝايػـــٞ، َػـــٓس أبـــٞ زاٚز    (5)

ٔ  2/187ايڀٝايػــٞ ــ ــبعض اخــت٬ف ايًؿــٜ ;    33/183سٓبــٌ، َػــٓس أٓــس،   كتكــطاڄ; اب ب

ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ:  7/173; أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز،  1/64َػًِ، قشٝب َػًِ، 

 ببعض اخت٬ف ايًؿٜ ; ايطٜٚاْٞ، َػٓس ايطٜٚاْٞ 9/64إغٓازٙ قشٝب; ايبعاض، َػٓس ايبعاض

 .18/205إعذِ ايهبرل، ايڀدلاْٞ، ;  110م; اـطا٥ڀٞ، َهاضّ ا٭خ٬م، 1/131

 .441-3/440ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (6)
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هخٿووي روون ٣ڀْووٶ روون ٯّڄووي روون ٫ڄووَحڅ روون ح٪ّٜووّٙ ح٫ِّح٫ووِ $ص        -188
 #1$ځ#758ىو/169كٌحرل 
 #2$"ٛيًٵ ّيڂ ًحٿٌُ أطَ ڃنو ًٍحّظو ٯّ٘ حٿؼٸخص0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

189-  ٙ أرووٌ ، هخٿووي روون ٫ڄووًَ روون ٯّڄووي روون ٫زوويحهلل روون ٓوو٬ْي روون حٿ٬ووخ
 #3$ځ#825ىو/210ځ ً 816ىو/٬ٓ201ْي حٿٸَِٗ حألڃٌُ $ص رّٙ ٓنّٖ 

"   ِ هخٿووي روون ٫ڄووًَ ٬ّووي يف حٿټووٌٳّْٙ ڃنټووَ      0 ٷووخٽ، ُٻَّّووخ روون ٸّْووَ حٿٔووخؿ
 .#4$"ح٪ّيّغ

 .#5$ٷخٽ ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ڃنټَ ح٪ّيّغ
 #6$ځ#826ىو /211أرٌ ح٭ّْؼڂ ح٬ّيحثّٗ$ص، هخٿي رن حٿٸخٓڂ -190

                                                 

خايس بٔ طًٝل بٔ قُس بٔ عُطإ بٔ اؿكٌ اـعاعٞ ٚيـٞ ايبكـط٠ يًدًٝؿـ١ إٗـسٟ      (1)

ايعباغٞ، ض٣ٚ عٔ اؿػٔ ايبكطٟ ض٣ٚ عٓ٘ غٌٗ بٔ ٖاؾِ ايٛاغڀٞ، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سامت، 

; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤  2/151قڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، ; ايساض 3/337اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

 123ٚقاٍ: قاٍ ايساضقڀين: يٝؼ بايكٟٛ ; ابـٔ ايٓـسِٜ، ايؿٗطغـت، م     1/246ٚإذلٚنٕٛ، 

ٚقاٍ: " ضا١ٜٚ َٔ ايٓػابٌ ٚنإ َعذباڄ تٝاٖاڄ ٫ٚٙ إٗسٟ قها٤ ايبكط٠ ٚبًؼ َٔ تٝٗ٘ أْ٘ 

ا قاّ ٚسسٙ ؾكاٍ ي٘ َط٠ اْػـإ اغـت٣ٛ ايكــ    نإ إشا أقُٝت ايك٠٬ قاّ ٗ َٛنع٘ ؾطَ

 .  2/379ؾكاٍ بٌ ٜػتٟٛ ايكـ بٞ " ; ايصٖيب، يػإ إٝعإ، 

 .2/379ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (2)

خايس بٔ عُطٚ بٔ قُس بٔ عبس اهلل بٔ غعٝس بٔ ايعام ا٭َـٟٛ ايكطؾـٞ ايهـٛٗ سـسخ عـٔ       (3)

  ِ بـٔ غـ٬ّ، ٜٓٛـط: ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،          ؾعب١ ٚغؿٝإ ايجٛضٟ ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ عبٝـس ايكاغـ

ٕ ٜهصب " ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  1/60 ٔ بؿ٤ٞ نا ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ;  3/64ٚقاٍ: " مل ٜه

 36ٚقــاٍ: نــعٝـ نتبٓــا عٓــ٘ ; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ ، م   1/330ايعذًــٞ، ايجكــات، 

ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: " ٖصا ؾٝذ  3/344 ٚقاٍ: يٝؼ بجك١ ; اب

َٓهط اؿسٜح "، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: َٓهط اؿسٜح، ٚقاٍ: " غأيت أبٞ عٔ خايس بٔ عُطٚ ؾكاٍ: 

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ـ " ; اب ٔ ٜٓؿطز عٔ ايجكات  1/283ٖٛ َذلٚى اؿسٜح نعٝ ٖ ٕ ٚقاٍ: " نا

; إــعٟ،  297-8/295ػــسازٟ، تــاضٜذ بػــساز، بإٛنــٛعات ٫ وــٌ ا٫ستذــاز بــ٘ " ; اـڀٝــب ايب 

، ايـصٖيب  ; َادـ١  ابٔ ي٘ ض٣ٚ: ؾٝ٘ ايعًُا٤ أقٛاٍ شنط إٔ بعس ٚقاٍ 141 – 8/138تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .5/66، اٱغ٬ّ تاضٜذ

 .8/298اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (4)

 .1/249ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  (5)

ين ٜه٢ٓ أبا اشلٝجِ، زلع ايًٝح بٔ غعس ٚإزلاعٌٝ بٔ دعؿط سسخ خايس بٔ ايكاغِ إسا٥( 6)

ٚقاٍ:"أَـا اخـص عٓـسٟ إ٫     2/201عٓ٘ اؿػٔ بٔ َهطّ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،    

 2/882ٚقـاٍ: َــذلٚى; َػـًِ، ايهٓـ٢ ٚا٭زلــا٤،     3/167بًػـاْ٘"; ايبدـاضٟ، ايتــاضٜذ ايهـبرل،    

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ابـٔ   36ٚإذلٚنٕٛ ، مٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ 
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يّغ هخٿي رن حٿٸخٓڂ ح٬ّيحثّٗ أ٥ّ٪ أىوپ ح٪ّو  0 "ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷخٽ
 .#1$"ٻخڅ ٬ّڄي اذل ح٪ّيّغ ح٬ّنٸ٤٪ ٳْٔنيه، طَٹ كيّؼو٫ڀَ 

 ىوو/ 151أرٌ حٿَكخٽ حألنٜخٍُ حٿزَُٜ $ص رّٙ ٓونّٖ ، هخٿي رن ٯّڄي -191
 #2$ځ#776ىو/160ځ ً 768

حٿٔخؿِ ػنخ ٯّڄي رن ح٬ّؼنوَ ػنوخ ِّّوي رون رْوخڅ أروٌ هخٿوي حٿ٬ٸْڀوِ ػنوخ أروٌ           "
ٷوخٽ ٍٓوٌٽ حهلل  0 حٿَكخٽ حألنٜخٍُ ٫ن أنْ ٷخٽ  0$     ڃوخ أٻوَځ ٗوخد ٗوْوخ 

 .#3$#ٷْٞ حهلل ڃن ّټَڃو ٫ني ٓنو ٬ّّٗ ٿٔنو االّ
192-   ِ ىووو 213أرووٌ ح٭ّْووؼڂ حٿزـڀووِ حٿټووٌيف $ص  ، هخٿووي روون ّٰڀووي حٿٸ٤ووٌحن

 #4$ځ#829ىو/214ځ ًٷْپ 828/
                                                                                                                   

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ٜعٜس ٗ اٱغٓاز، ٚقـاٍ:   348ـ2/347ٚايتعسٌٜ،  أبٞ سامت، اؾطح

"غأيت أبٞ عٔ خايس بٔ ايكاغِ إسا٥ين ؾكاٍ: َذلٚى اؿسٜح، قشب ايًٝـح َـٔ ايعـطام    

دطز ضدٌ َٔ أٌٖ ايعطام إٍ َه١ ٚإٍ َكط ؾًُا اْكطف نإ وسخ عٔ ايًٝح بايهجرل ؾ

ٜكاٍ ي٘ أٓس بٔ ٓاز ايهصٚا بتًو ايهتب إٍ َكط ؾعاضض بهتب ايًٝح ؾإشا قس ظاز ؾٝ٘ 

ٚقــاٍ: "نــإ ٜٛقــٌ إكڀــٛع  1/282ايهــجرل ٚغــرلٙ ؾــذلى سسٜجــ٘"; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ، 

ٌ ٜٚػٓس إٛقٛف ٚأنجط َا ؾعٌ شيو بايًٝح بٔ غعس ٫ ؼٌ نتاب١ سسٜج٘" ;  ٜٚطؾع إطغ

 . 384-2/383ٚقاٍ: َذلٚى; ايصٖيب، يػإ إٝعإ،  76أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م

 .8/300اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، ( 1)

خايس بٔ قُس ا٭ْكاضٟ ٜه٢ٓ أبا ايطساٍ ايبكطٟ زلع أْؼ بٔ َايو  ض٣ٚ عٓ٘ غًِ ( 2)

ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٚقاٍ: عٓسٙ عذا٥ب; 3/173بٔ قتٝب١، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: "عٓسٙ َٓـانرل ٜطٜٚٗـا عـٔ أْـؼ عًـ٢ قًـ١ ضٚاٜتـ٘ َـا ٫ ٜتـابع عًٝـ٘ ٫ٚ هـٛظ             1/284

ٚقـاٍ: "ٖٚـٛ    354-3/353ا٫ستذاز ب٘ إشا اْؿـطز"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،       

ٕـ  1/250قًٌٝ اؿسٜح ٚٗ سسٜج٘ بعض ايٓهط"; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  عٟ، ; ا

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤: "ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ سسٜجاڄ ٚاسساڄ";  33/310تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .4/262ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

ٔ ايذلَصٟ،  (3) ٘ ْاع١ عٔ أْؼ بٔ َايو، َِٓٗ: ايذلَصٟ، غٓ ٚقاٍ: "ٖصا  4/372اؿسٜح أخطد

      ٕ ; ابـٔ عــسٟ،  6/94عذـِ ا٭ٚغـ٘،   سـسٜح غطٜـب " ٚقـاٍ احملكـل ا٭يبـاْٞ: نــعٝـ ; ايڀدلاْـٞ، ا

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: " ٖٚصا اؿسٜح ٫ ٜعطف إ٫چ َٔ ضٚا١ٜ ٜعٜس عٔ أبٞ  453، 3/452ايهاَ

ـ زٜٓاض، م ٔ بؿط، م 418ايطساٍ"; ايكڀٝعٞ، دع٤ ا٫ي ٞ اب ٔ بؿط، أَاي ; ايبٝٗكٞ، اٯزاب،  24; اب

 َٓهط. ٚقاٍ: 1/474; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، 19م

خايس بٔ كًس ايكڀٛاْٞ ايهٛٗ ايبذًٞ ٜه٢ٓ أبا اشلٝجِ زلع َايو بٔ أْـؼ ض٣ٚ عٓـ٘    (4)

ٚقاٍ: نإ َٓهط اؿسٜح  6/372عجُإ ٚعبس اهلل ابٓا أبٞ ؾٝب١، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ بأؽ; ايعذًٞ، ايجكات،  104نتبٛا عٓ٘ نطٚض٠; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، م

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ:  3/354ٚقاٍ: نٛٗ ثك١; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  141م
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 .#1$ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ 
 #2$ځ#763ىو /146ح٫ّْٜذ رن ؿليٍ$ص  -193
 .#3$"رِ٘  ٻٌحد ڃًّٔٹ ح٪ّيّغ ٿ0ْْ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

ىوو  136أرٌ ٫ٌڅ ح٪٠ّوَڃِ ح٪َّحنوِ $  ، هْٜٲ رن ٫زيحٿ٦َّن ح٩ٍُِّ -194
 #4$ځ#754ىو/137ًٷْپ 753/

 .#5$ٛيًٵ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ 

                                                                                                                   

ي٘ أسازٜح َٓانرل، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكـٍٛ: خايـس بـٔ كًـس ٜهتـب سسٜجـ٘"; ابـٔ عـسٟ،         

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: "ٖٚٛ عٓسٟ إْؿا٤ اهلل ٫ بأؽ ب٘"; ايه٬باشٟ، ضداٍ  3/466ايهاَ

-8/163ٚقاٍ: ض٣ٚ عٓ٘ ايبداضٟ ٗ ايعًِ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  1/230قشٝب ايبداضٟ، 

٘ٴ أځبٴٛ زاٚز ؾٹٞ سسٜح َايو، ٚايباقٕٛ". 167  ٚقاٍ: "ٚض٣ٚ يځ

 .3/118ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

اـكٝب بٔ دشسض ايهٛٗ ض٣ٚ عٔ أبٞ قاحل ٚسبٝب بٔ زٜٓاض ض٣ٚ عٓ٘ عبـس ايكـُس بـٔ     (2)

ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢ ايكڀـإ      3/397أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     غًُٝإ ا٭ظضم ، ٜٓٛط: ابٔ

ٜطٟٚ ث٬ث١ عؿط أٚ أضبع١ عؿط سسٜجا، قاٍ و٢ٝ ؾشسثت بٗا ؾعب١ ؾكاٍ: ٗ ْؿػٞ َـٔ  "نإ 

 =سسٜح ٖصا ؾ٧، ؾًُا نجطت قاٍ ؾعب١: أمل أقٌ يو "، ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ي٘ أسازٜح

ـ اؿسٜح، ٚقاٍ: " زلعت= أبٞ ٜكٍٛ: خكٝب بٔ دشسض نعٝـ اؿسٜح "  َٓانرل، ٖٚٛ نعٝ

 ٕ ٚقــاٍ: " نصبــ٘  1/653; ايــصٖيب، َٝــعإ ا٫عتــساٍ،  1/253; ابــٔ اؾــٛظٟ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٛ

ؾعب١، ٚايكڀإ، ٚابٔ َعٌ، ٚقاٍ أٓس: ٫ ٜهتب سسٜج٘. ٚقاٍ ايبداضٟ: نصاب، اغتعس٣ عًٝ٘ 

 ؾعب١ ".

 .2/398ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)

ٔ عبس ايطٓٔ اؿطاْٞ اؾعضٟ ٜهٓـ٢ أبـا عـٕٛ زلـع غـعٝس بـٔ دـبرل ض٣ٚ عٓـ٘         خكٝـ ب (4)

ٚقـاٍ: نـإ ثكـ١ ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ       7/334غؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ، ٜٓٛط: ابٔ غـعس، ايڀبكـات،   

ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ أبٞ سامت،  37; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 3/228ايهبرل، 

قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: خكٝـ اؾعضٟ نعٝـ اؿسٜح، ٚقاٍ ٚقاٍ:  3/403اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚتهًـِ ٗ   ـو٢ٝ بٔ َعٌ: خكٝـ قاحل، ٚقاٍ: زلعت أبٞ ٜكٍٛ: خكٝـ قـاحل ىًـ٘    

غ٤ٛ سؿٛ٘ "، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: خكٝـ بٔ عبس ايـطٓٔ ثكـ١ ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،      

ٓٳا ٚاسٵـتر بـ٘ ْاعـ١ آ    1/287 ُٻت خٳـطٴٕٚ ٚنـإ خكـٝـ ؾـٝدٓا     ٚقاٍ: " تٳطن٘ ْاع١ َٔ أځ٥ٹ

ٜٴتٳابع  ٘ٴ نإ ىڀ٤٢ نجرلاڄ ؾُٝا ٜطٟٚ ٜٚٓؿطز عٔ إؿاٖرل َا ٫  ْٻ قاؿا ؾكٹٝٗا عابساڄ إڇيډا أځ

ٜٳات ٚتطى  ٚٳا َٳا ٚاؾل ايجٿكځات َٔ ايطٿ عًٝ٘ ٖٚٛ قٳسٴٚم ٗ ضٚاٜت٘ إڇيډا أځٕ اٱڇْكٳاف ٗ أَطٙ قبٴٍٛ 

ٜٴتٳابع عًٝ٘ ٚإڇٕ نإ ي٘ َسٵ ِٵ  ًډ٘ ؾٝ٘"; ابٔ اؾـٛظٟ،  خٌ ٗ َا يځ ُٻٔ أغتدرل اي َٹ ايجٿكځات ٖٚٛ 

ٍ    1/254ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ  261ــ 8/257ٚقاٍ نعؿ٘ و٢ٝ ايكڀإ ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـا

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ا٭ضبع١.

 .3/144ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 5)
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 #1$أرٌ ٓڀْڄخڅ حٿزَُٜ، هڀْي رن ؿ٬ٴَ رن ٣َّٲ ح٪ّنٴِ -195
" ِ أكخىّؼووو 0ىووٌ اذل حٿ٠وو٬ٲ أٷووَد ًٷووخٽ أ٦ّووي   0 روون ڃ٬ووّٙ حٷووخٽ 0 ٷووخٽ حٿٔووخؿ
 .#2$"كٔخڅ

ْي رن ى٫ڀوؾ حٿٔيًٓوِ، أروٌ كڀوزْ ًّٸوخٽ أروٌ ٫زْوي ًّٸوخٽ أروٌ ٫ڄوَ           هڀ -196
 #3$ځ#782ىو/166$ص

 .#4$ٮّڄ٪ ٫ڀَ ط٬٠ْٴو"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
   #5$ځ#854ىو/240هڀْٴش رن هْخ١ حٿزَُٜ ٬َّٱ ر٘زخد حٿ٬ٜٴَُ $ص -197
 ٬ّ٨ووض0 ٷووخٽ حألٍُُ ٸّْووَ روون ح٪ّٔوون كوويػنخ0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ ٸّْووَ روون ُٻَّووخ"

                                                 

٢ٓ أبا غـًُٝإ ض٣ٚ عـٔ َعاٜٚـ١ بـٔ قـط٠ زلـع َٓـ٘        خًٝس بٔ دعؿط بٔ ططٜـ ايبكطٟ ٜه( 1)

; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  3/198ؾعب١ بٔ اؿذاز، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: غ٦ٌ و٢ٝ بٔ غعٝس ايكڀإ عٔ خًٝس بٔ دعؿط ؾكاٍ: "مل أضٙ ٚيهٔ بًػين أْ٘  3/383

ط ثك١، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: خًٝس ٫ بأؽ ب٘"، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: خًٝس بٔ دعؿ

ٚقاٍ بعس  306-8/304; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  6/271بٔ دعؿط قسٚم"; ابٔ سبإ، ايجكات، 

 إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ َػًِ ٚايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ".

 .3/157ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 2)

ٝت إكسؽ ٚقُس بٔ غرلٜٔ زل٘ خًٝر بٔ زعًر ايػسٚغٞ زلع اؿػٔ ايبكطٟ غهٔ ب( 3)

ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايٓػا٥ٞ،  4/432َٓ٘ و٢ٝ بٔ ايُٝإ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

 3/384ٚقـاٍ: يـٝؼ بجكـ١; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،          36ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 

ٍ أْت ٗ خًٝس؟ ؾكاٍ:  ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: نعٝـ اؿسٜح، ٚقاٍ: "قًت ٭بٞ ؾُا تكٛ

قـــاحل يـــٝؼ بـــإتٌ ٗ اؿـــسٜح ســـسخ عـــٔ قتـــاز٠ أسازٜـــح بعهـــٗا َٓهـــط٠ "; ابـــٔ سبـــإ،  

ٚقاٍ: "نإ نجرل اـڀأ ؾُٝا ٜطٟٚ عٔ قتاز٠ ٚغرلٙ ٜعذـبين ايتٓهـب    1/285اجملطٚسٌ، 

ٚقـاٍ " ٚعاَـ١ سسثـ٘     3/489عٔ سسٜجـ٘ إشا اْؿـطز"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،        

غرلٙ ٚٗ بعض سسٜج٘ إْهاضٙ ٚيٝؼ بإٓهط اؿسٜح دساڄ " ; ابٔ عػانط، تاضٜذ ٜتابع٘ عًٝ٘ 

 .309-3/307; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  26-19/20زَؿل، 

 .2/129غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، ; ا٭يباْٞ،  3/159ايتٗصٜب،  ابٔ سذط، تٗصٜب( 4)

زلـع غـؿٝإ بـٔ عٝٝٓـ١      خًٝؿ١ بٔ خٝـاٙ ايعكـؿطٟ ايبكـطٟ ٜهٓـ٢ أبـا عُـطٚ ًٜٚكـب بؿـباب         (5)

; ابـٔ أبـٞ سـامت،     3/191َٚعُط بٔ غًُٝإ سسخ عٓ٘ ايبداضٟ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٍ غأيت أبٞ عٓ٘: " ؾكاٍ: ٫ أسسخ عٓ٘، ٖٛ غرل قٟٛ، نتبت  379-3/378اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٚقا

٘ عٓٗا ؾأ ٞ ايٛيٝس ؾأتٝت أبا ايٛيٝس ٚغأيت ٙ أسازٜح ث٬ث١ عٔ أب ْهطٖا ٚقاٍ: َا ٖصٙ َٔ َٔ َػٓس

سسٜجٞ، ؾكًت نتبتٗا َٔ نتب ؾباب ايعكؿطٟ، ؾعطؾ٘ ٚغهٔ غهب٘ " ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،    

ٚقاٍ: قاٍ عًـٞ بـٔ إـسٜين: "يـٛ مل وـسخ       3/517; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  8/233

٘ "، قاٍ: " ٫ٚځ أزضٟ ٖصٙ اؿها١ٜ عٔ عًٞ بٔ إسٜين يٛ  ٕ خرلاڄ ي مل وسخ ؾباب نإ ؾباب نا

خرلاڄ ي٘ قشٝش١ أّ ٫ "، قاٍ: "ٚـًٝؿ١ َٔ اؿسٜح ايهجرل َـا ٜػـتػين إٔ أشنـط يـ٘ ؾـ٦ٝا َـٔ       

ٚٳٖٛ َػتكِٝ اؿسٜح قسٚم " ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،   . 319-8/314سسٜج٘، 
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 هْوخ١  رون  ًٗوزخد 0 ؿزڀوش  رون  ٫ڄوًَ  رون  ٫زويحٿ٦َّن  ىحٍ يف ّٸوٌٽ ، ح٬ّيّّٗ رن ٫ڀِ
 .#1$"ح٪ّيّغ ٸّڄپ ٗـَ

 ىوو/ 210ځ ً 816ىوو / 201هڀْپ رن ُٻَّخ حٿْ٘زخنِ حٿزَُٜ$ص رّٙ ٓنّٖ -198
 #2$ځ825#

كويػنخ  0 كيػنخ ٯّڄي رون ڃ٬خًّوش حٿِّوخىُ ٷوخٽ    0 ٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷخٽ"ُ
كويػنخ ى٘وخځ رون كٔوخڅ ٫ون      0 ٽكيػنخ ح٫ّڀْپ رن ُٻَّخ ٷخ0 ح٪ّٔن رن حٿٔټن ٷخٽ

ح٪ّٔوون ٫وون أرووِ رټووَس أڅ ٍٓووٌٽ حهلل  اڅ حهلل ال ّٸزووپ ٛوويٷش ڃوون $0 ٷووخٽ
 .#4$"#3$#ٯڀٌٽ ًال ٛالس رّٰ٘ ٣يٌٍ

 .#5$ٹّخٿٲ يف ر٬ٞ كيّؼو"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #6$ځ#776ىو/160هڀْپ رن ڃَس حٿ٠ز٬ِ حٿزَُٜ نِٽ حٿَٷش$ص  -199

                                                 

 .2/22ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (1)

طبٝــع بــٔ قــبٝب ض٣ٚ عٓــ٘ اـًٝــٌ بــٔ ظنطٜــا ايؿــٝباْٞ ايبكــطٟ ض٣ٚ عــٔ ٖؿــاّ بــٔ سػــإ ٚاي  (2)

     ٍ  3/509إبطاِٖٝ بٔ ْكط ايهٓسٟ ٖٚؿاّ ايسغتٛا٥ٞ، ٜٓٛـط:ابٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـا

ا َــٔ دٗــ١      ٚقــاٍ: "ا٭ځسازٜــح ايډتٹــٞ شنطتٗــا بأغــاْٝسٖا عــٔ اـًٝــٌ بــٔ ظنطٜــا َٓــانرل نًـٗـ

 ٚقـس تهًُـٛا   اٱغٓاز ٚإً ْٝعا ٚيًدًٌٝ غرل َا شنطت َٔ اؿسٜح ٚمل أض ٕٔ تكسّ ؾٝ٘ ق٫ٛ

   ٍ =  337 ــ 3/334ؾُٝٔ نإ خرلا َٓ٘ بسضدات ٭ځٕ عا١َ أسازٜج٘ َٓانرل"; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـا

ٌ عٔ ايجكات، ٚقاٍ ا٫ظزٟ: َذلٚى اؿسٜح، ٚقاٍ: "ض٣ٚ ي٘ = ٚقاٍ: قاٍ ايعكًٝٞ: وسخ بايبٛاطٝ

; تـاضٜذ  1/667ساٍابٔ َاد١ سسٜجٶا ٚاساز، ٚقس ٚقع يٓا عايٝـا َـٔ ضٚاٜتـ٘"; ايـصٖيب، َٝـعإ ا٫عتـ      

 .5/70اٱغ٬ّ، 

عـٔ ابـٔ عُـط ; أبـٛ زاٚز، غـٓٔ أبـٞ زاٚز،        4/366أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓـس،   (3)

عـٔ أبـٞ إًـٝب عـٔ أبٝـ٘، ٚقـاٍ        1/181عٔ أبٞ إًٝب عـٔ أبٝـ٘ ; ابـٔ َادـ١، غـٓٔ ابـٔ َادـ١        1/44

عٔ أبٞ إًٝب عٔ  4/605ٔ سبإاحملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ قشٝب ; ابٔ سبإ، قشٝب اب

ِ ايهبرل ٘ ; ايڀدلاْٞ، إعذ ٕ بٔ سكٌ; ايبٛقرلٟ، َكباح ايعداد١،  18/206أبٝ  1/41عٔ عُطا

  ٚقاٍ عٔ سسٜح خًٌٝ بٔ ظنطٜا ٜطؾع٘ عٔ أبٞ بهط٠ إغٓازٙ نعٝـ يهعـ خًٌٝ بٔ ظنطٜا.

 .8/336إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

 .3/166ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)

خًٌٝ بٔ َط٠ ايهبعٞ ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ أظٖط بٔ عبس اهلل ض٣ٚ عٓ٘ ايًٝح بٔ غـعس، ٜٓٛـط:    (6)

 38ٚقــاٍ: ؾٝــ٘ ْٛــط ; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ، م  3/199ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل

ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ شيو ٚغأيت٘  3/379ٚقاٍ: نعٝـ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

بكٟٛ ٗ اؿسٜح، ٖٛ ؾٝذ قاحل"، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضعـ١: ؾـٝذ قـاحل; ابـٔ     عٓ٘ ؾكاٍ: يٝؼ 

ٚقاٍ: " ٚيًدًٝـٌ أسازٜـح غـرل َـا شنطتـ٘       309- 3/504عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٚٳٖــٛ ؾــٝذ بكــطٟ ٚقــس ســسخ عٓــ٘ ايًٝــح ٚأٖــٌ ايؿهــٌ ٚمل أض ٗ أسازٜجــ٘   أسازٜــح غطا٥ــب، 
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 #1$٬ْٟٲ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ
 #2$أهٌ ٬ْٓي رن ح٬ّْٔذ ألڃّو، ٬ّينِىحًى رن ؿزّ٘ ح -200

 .#3$ىٌ ڃنټَ ح٪ّيّغ0 ًٻَ حٿٔخؿِ يف حٿزٰيحىّّٙ ىحًى رن ؿزّ٘ ٳٸخٽ
     .#4$"ٷخٽ حٿٔخؿِ ڃنټَ ح٪ّيّغ"

 #5$ځ#752ىو/135ىحًى رن ح٪ّّٜٙ ح٬ّينِ $ص  -201
 .#6$ڃنټَ ح٪ّيّغ ڃظيڂ رَأُ ح٫ٌّحٍؽ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

ځ 797ىوووو/190ىووو ً 181ًڅ$ص رووّٙ ٓووونّٖ ىحًى روون ٫زووويح٩ّزخٍ حٿټووٌيف ح٬ّوووئ  -202
 #7$ځ805#ً

                                                                                                                   

ٚٳٖٛ ٗ ١ًْ  َـٔ ٜهتـب سسٜجـ٘ ٚيـٝؼ ٖـٛ َـذلٚى اؿـسٜح";        سسٜجاڄ َٓهطاڄ قس داٚظ اؿس، 

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط عًُا٤ اؾطح ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ .  345-8/342إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .3/170ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ    زاٚز بٔ دبرل إسْٞ ضأ٣ غـعٝس بـٔ إػـٝب ض٣ٚ عٓـ٘ ظٜـس بـٔ اؿبـاب، ٜٓٛـط:         (2)

ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٞ: ٫ أعطؾــ٘ ; ابــٔ سبــإ،   3/408ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،   ; 3/239ايهــبرل

 ٚقاٍ: قاٍ ا٫ظزٟ:"٫ أعطؾ٘ أْا ظطح ٫ٚ بعساي١".  2/417; ابٔ سذط، يػإ إٝعإ 6/286 ايجكات

 .2/417ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)

 .92ايعطاقٞ،  شٌٜ َٝعإ ا٫عتساٍ، م (4)

إسْٞ ٍَٛ عُطٚ بٔ عجُإ بٔ عؿإ ٜه٢ٓ أبا غًُٝإ ض٣ٚ عٔ عهط١َ ٚعبـس   زاٚز بٔ اؿكٌ (5)

ٚقـاٍ: نـإ ثكـ١ ;     5/414ايطٓٔ ا٭عطز ض٣ٚ عٓ٘ َايو بٔ أْؼ، ٜٓٛط: ابٔ غـعس، ايڀبكـات،   

ٚقـاٍ: ثكـ١ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح        147; ايعذًـٞ، ايجكـات، م   3/231ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهـبرل،  

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١، ٚقاٍ: " غأيت أبٞ عٔ زاٚز بـٔ سكـٌ    409-3/408ٚايتعسٌٜ، 

 ،" ٘ ٘ يذلى سسٜج ٕ َايهاڄ ض٣ٚ عٓ ٟ ٚي٫ٛ أ ، عسٟ ابٔ ; يٌ ٖٛ: ظضع١ أبٛ قاٍ: ٚقاٍؾكاٍ: يٝؼ بكٛ

 ٌ ٍ  561 -3/560 ايطدــاٍ، نـعؿا٤  ٗ ايهاَـ ، إــعٟ ; ثكـ١  عٓــ٘ ض٣ٚ إشا اؿـسٜح  قــاحل زاٚز: ٚقـا

ٍ  تٗصٜب ٍ  380 – 8/379، ايهُـا ٍ : ٚقـا ٞ  قـا ٔ  عًـ ٔ  ض٣ٚ َـا : إـسٜين  بـ اؿـسٜح،   ؾُٓهـط  عهطَـ١  عـ

ٚقاٍ: قاٍ غؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ: نٓا ْتكٞ سسٜح زاٚز بٔ اؿكـٌ، ٚقـاٍ: قـاٍ ايٓػـا٥ٞ: يـٝؼ بـ٘       

 بأؽ، ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١. 

ٔ سذط، ٖس٣ ايػاضٟ، م (6) ٘ ايٓٛط، 1/660; ايبكاعٞ، ايٓهت ايٛؾ401١ٝاب  .1/253;ايػُعْٛٞ،تٛدٝ

زاٚز بٔ عبس اؾباض ايهٛٗ ٜه٢ٓ أبا غًُٝإ سسخ عٔ إبطاِٖٝ بٔ دطٜط ايبذًٞ ض٣ٚ عٓ٘ غعٝس  (7)

ٚقــاٍ: يــٝؼ بجكــ١; ايبدــاضٟ،   3/70بــٔ غــًُٝإ ايٛاغــڀٞ، ٜٓٛــط: ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــٌ،   

ٝ  38ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 3/241ايتاضٜذ ايهبرل،  ؼ ٚقاٍ: يـ

ٚقـاٍ:   3/418ٚقاٍ: يٝؼ بجك١; ابٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،      2/5بجك١; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 

ٞ عٔ زاٚز بٔ عبس اؾباض ؾكاٍ: َٓهط اؿسٜح"، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: َٓهط اؿسٜح; ابٔ  "غأيت أب

هاَـٌ ٗ  ٚقاٍ: " َٓهط اؿسٜح دساڄ ًَِٛ ايطٚا١ٜ َط٠ " ; ابٔ عـسٟ، اي  1/290سبإ، اجملطٚسٌ

ٚقاٍ: " ٚيساٚز ؾ٤ٞ ٜػرل َٔ اؿـسٜح غـرل َـا شنطتـ٘ ٜٚتـبٌ عًـ٢        549 ـ3/548نعؿا٤ ايطداٍ

 .4/847; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 2/152ضٚاٜات٘ نعؿ٘"; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 
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 .#1$ٳْو ٿّٙ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
ىوو  121ڃٌذل ٷْْ رون ح٪ّوخٍع $ص روّٙ ٓونّٖ     ، ىحًى رن ٳَحىْؾ ح٬ّينِ -203

 #2$ځ#747ځ 738ًىو /130ً
 .#3$ٻخڅ أ٦ّي ٬٠ُّٴو"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

 ټوووٌيفحٿأروووٌ ِّّوووي حألًىُ حٿ٫ِوووخٳَُ ، ىحًى رووون ِّّوووي رووون ٫زووويحٿ٦َّن -204
 #4$ځ#768ىو /151$ص

ڃووخ ٬ّ٨ووض ٸّْووَ ًال ٫زووي حٿوو٦َّن   0 روون ح٬ّؼنووَ ّٸووٌٽ ححٿٔووخؿِ ٬ّ٨ووض "
 .#5$"ٷ٢ كيػنخ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ىحًى رن ِّّي ْٗجخ 

٬ّ٨ض ٗوَّٺ  0 حٿٔخؿِ كيػّٗ أ٦ّي رن ٯّڄي ػنخ ح٭ّْؼڂ رن هخٿي ٷخٽ"
ْ حًًٻَ ٿو  #6$رن ٫زيحهلل ٠ًَّٺّوو ٿڀنزْوٌ ٳٸوخٽ أىوپ رْوض ؿنوٌڅ أ٦ّوٶ         #1$رن اىٍّو

                                                 

 .2/420ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (1)

اـسضٟ ض٣ٚ عٓ٘ قُـس   َڀـطف ٚؾـعب١    زاٚز بٔ ؾطاٖٝر إسْٞ زلع أبٞ ٖطٜط٠ ٚأبٞ غعٝس  (2)

ٔ غعس، ايڀبكات،  ٚقاٍ: " ٖٚٛ قسِٜ إٛت ٚي٘ أسازٜح " ; ابٔ َعٌ،  5/237بٔ اؿذاز، ٜٓٛط: اب

ٔ َعٌ، م  قاٍ: ٖٚٛ نعٝـ اؿسٜح ;  3/180ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ بأؽ، ٚٗ ضٚا١ٜ أخط٣،  108تاضٜذ اب

اؾتكط " ; ايٓػا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ،   ٚقاٍ: " نإ ندل ٚ 3/230ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ ايكڀـإ: " نـإ    3/422ٚقاٍ: نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  38م

 =ؾعب١ ٜهـعـ سـسٜح زاٚز بـٔ ؾـطاٖٝر "، قـاٍ: ٚقـاٍ أبـٞ: زاٚز بـٔ ؾـطاٖٝر قـسٚم ; ابـٔ سبـإ،            

ٚقاٍ: " ٫ٚ أض٣ َكساض َا  544-3/543; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  4/216ايجكات، =

 .3/405ٜطٜٚ٘ بأغاڄ " ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .1/507ابٔ سذط، تعذٌٝ إٓؿع١،  (3)

زاٚز بــٔ ٜعٜــس بــٔ عبــس ايــطٓٔ ا٭ٚزٟ ايععــاؾطٟ ايهــٛٗ َــٔ َــصسر ٜهٓــ٢ أبــا ٜعٜــس ض٣ٚ عــٔ     (4)

٘ ابٔ أخٝ٘ عبس اهلل بٔ إزضٜؼ ، ٜٓٛط: ابٔ غعس،  ٚقاٍ: " ٚنإ  6/344ايڀبكات، ايؿعيب ض٣ٚ عٓ

٘ أسازٜح قاؿ١ " ; ايعذًٞ، ايجكات، م ٚقاٍ: " ٜهتب سسٜج٘ ٚيٝؼ بايكٟٛ، ٚقاٍ  148نعٝؿاڄ ي

ٚقـاٍ: قـاٍ غـؿٝإ: " ؾـعب١ ٜـط٣ٚ عـٔ        3/427َط٠: ٫ بأؽ ب٘ "; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٌٜ،  

: " زاٚز بٔ ٜعٜس وسخ عٔ ايؿعيب زاٚز بٔ ٜعٜس ا٭ٚزٟ؟ تعذباڄ َٓ٘ "، ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ

ـ اؿسٜح "، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: " زاٚز بٔ ٜعٜس ا٫ٚز٣ يٝؼ سسٜج٘ بؿ٧ "، ٚقاٍ: "  نعٝ

ٚقـاٍ: "   1/289زلعت أبٞ ٜكٍٛ: زاٚز ا٭ٚزٟ يٝؼ بكٟٛ، ٜتهًُٕٛ ؾٝ٘"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

ٚقـاٍ: " ٚمل أض   542-3/541طداٍ، نإ ٖٔ ٜكٍٛ بايطدع١ " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ اي

ٗ أسازٜج٘ َٓهطاڄ هاٚظ اؿس إشا ض٣ٚ عٓ٘ ثكـ١ ، ٚزاٚز ٚإٕ نـإ يـٝؼ بـايكٟٛ ٗ اؿـسٜح ؾإْـ٘       

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط     470-8/467ٜهتب سسٜج٘ ٜٚكبٌ إشا ض٣ٚ عٓ٘ ثك١"; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،    

ٟٸ، ٚابٔ َاد٘". أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب سسٜجاڄ ٚاسساڄ  ، ٚايتٿطَص

 .3/539ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

ؾطٜو بٔ عبس اهلل ايهٛٗ ايكانٞ، ٚيٞ قها٤ ايهٛؾـ١ يًدًٝؿـ١ إٓكـٛض ايعباغـٞ ٚتـٛٗ       (6)
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ڃ٬ڀووڂ ًٿووي ٫ْٔووَ روون ڃٌٓووَ ح٭ّووخٻِّ ًٿٸووي ٷووخٽ   ٶ ٻووخڅ أرووٌه ىووخ ىنووخروون أ٦ّوو
ٳؤڃوخ  ، و ىحًى رن ِّّي ال ٢ٌّص كظَ ٠ّن ٳڄخ ڃخص كظَ ٻٌُ رَأٓوو حٿ٬ّ٘ٓ ٿ٬ڄّ

رون اىٍّوْ ٸّوَځ حٿنزْوٌ ٳٔوڄ٬ض أروخ ٬ّڀوَ ح٬ٌّٛوڀِ         حٷٌٽ َّٗٺ ًڃخ ًٻوَ ٿوو أڅ   
 0ّٸٌٽ ٬ّ٨ض أرخ هْؼڄش ّٸٌٽ ٬ّ٨ض ٫زيحهلل رن اىٍّْ ّٸٌٽ

ــطاب  َػــــــــــهط نــــــــــجرلٙ نــــــــــٌ ؾــــــــ

 

 َــــــــــٔ ُـــــــــــط٠ أٚ عٓــــــــــب عكـــــــــــرلٙ   

  ٙ ـــط ــطّ ٜػٝـــــــــــــــــــ ــ٘ قـــــــــــــــــ  ؾإْـــــــــــــــــ

 

  ٙ ـــط  (2)إْــــــــٞ يهــــــــِ َــــــــٔ ؾــــــــطٙ ْصٜــــــ

 205- ِ أروٌ ٫ڄوَ حٿټوٌيف $ٻوخڅ كْوخ       ، ًٍ رن ٫زيحهلل رن ٍُحٍس ح٬َّىّٓ ح٭ّڄويحن
 #3$ځ#699ىو/80ٓنش

 .#4$ٻخڅ ٍَّ حإلٍؿخ ، ٛيًٵ يف ح٪ّيّغ0 ٔخؿِحٿٷخٽ 
 #5$ځ#719ىو/101ينِ$ص ًٻٌحڅ أرٌ ٛخحل حٿٔڄخڅ حٿِّخص ح٬ّ -206

 .#6$ػٸش ٛيًٵ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

                                                                                                                   

 . 290-9/280ّ(، ٜٓٛط: اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 793ٖـ /177غ١ٓ )

بس ايطٓٔ ا٫ظزٟ ايهٛٗ زلع غًُٝإ ا٭عُـ ٚغؿٝإ عبس اهلل بٔ إزضٜؼ بٔ ٜعٜس بٔ ع (1)

ّ، ٜٓٛـط: اـڀٝـب ايبػـسازٟ، تـاضٜذ      807ٖـ/192ايجٛضٟ ض٣ٚ عٓ٘ َايو بٔ أْؼ تٛٗ غ١ٓ 

 . 426-9/422بػساز، 

 .3/540ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

ا٤ َـع عبـس ايـطٓٔ بـٔ     شض بٔ عبس اهلل بٔ ظضاض٠ بٔ َعا١ٜٚ اشلُـساْٞ نـإ ٖـٔ خـطز َـٔ ايكـط       (3)

-6/287ا٭ؾعح ض٣ٚ عٔ غعٝس بٔ دبرل ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،    

ٕ َطد٦اڄ ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م 288 ٕ َٔ أبًؼ ايٓاؽ ٗ ايككل ٚنا ٚقاٍ: ٖٚٛ  60ٚقاٍ: نا

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ ٔ أب َا عسٜج٘  ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: 3/453قسٚم ٗ اؿسٜح ; اب

ٔ سبإ، ايجكات  ٍ أبٞ: شض بٔ عبس اهلل قسٚم ; اب ٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١، ٚقاٍ: قا ; 6/294بأؽ، ٚقا

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١.   513ـ8/511إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .3/218ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

سْٞ نـإ هًـب ايػـُٔ ٚايعٜـت إٍ ايهٛؾـ١ ض٣ٚ عـٔ       شنٛإ أبٛ قاحل ايػُإ ايعٜات إ (5)

غـعس بـٔ أبــٞ ٚقـام ٚابـٔ عبــاؽ ض٣ٚ عٓـ٘ عڀـا٤ بــٔ أبـٞ ضبـاح ٚايعٖــطٟ، ٜٓٛـط: ايبدــاضٟ،          

ٚقاٍ: تابعٞ ثك١ ; ابٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح     150; ايعذًٞ، ايجكات، م 3/260ايتاضٜذ ايهبرل، 

، ٚقاٍ و٢ٝ بـٔ َعـٌ: ثكـ١،    ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ٖٛ ثك١ ثك١ 451ـ3/450ٚايتعسٌٜ، 

ٚقاٍ أبٛ ظضع١: َسْٞ ثك١ َػتكِٝ اؿسٜح، ٚقـاٍ: "زلعـت أبـ٢ ٜكـٍٛ: أبـٛ قـاحل شنـٛإ        

 517ــ 8/513; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 4/221قاحل اؿسٜح وتر عسٜج٘"; ابٔ سبإ، ايجكات

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١. 

 .3/220ٗصٜب، ابٔ سذط،  تٗصٜب ايت (6)
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 #1$ڃن أىپ ًح٢ٓ، ٍحٗي رن ڃ٬زي -207
ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ  ًأًٍى يف ط٥َّظو ڃن ٣َّٶ ٫زي حهلل رن ٍؿخ  ٫نو 

ڃخٻخڅ ٿزخٓنخ ًٳَٗنخ ٫ڀَ ٫يويه $0 حهلل ٫نو ٫ِن أنْ ٍٟ  2$#ال ح٩ّڀوٌى ا# 
 #3$"رؤّ روال 0 ًٷخٽ أرٌ ىحًى، ٫نو الّاال ٸّٴ٦ 
 #4$ٍرخف رن أرِ ڃ٬ًَٱ رن أرِ ٓخٍس ح٬ّټِ -208
 .#5$"ٷخٽ حٿٔخؿِ ٫ن أ٦ّي ٻخڅ ٛخ٪ّخ "

 #6$ځ#794ىو/178حٿَرْ٪ رن ريٍ حٿ٬ٔيُ حٿظڄْڄِ حٿزَُٜ$ص -209
                                                 

ضاؾس بٔ َعبس ايٛاغـڀٞ ايجكؿـٞ زلـع أْـؼ بـٔ َايـو زلـع َٓـع ظٜـس بـٔ سبـاب، ٜٓٛـط: ابـٔ               (1)

ٔ َعٌ،  ٕ ،  4/385َعٌ، تاضٜذ اب ـ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٛ ـ ;  40ٚقاٍ: نعٝ ٚقاٍ: نعٝ

أقـٍٛ  ٚقاٍ: " ض٣ٚ عٔ ظٜس بٔ سباب عٔ أْـؼ أؾـٝا٤ َٛنـٛع١ ٫     1/298ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

شلا ٜؿٗس َٔ يٝؼ ايعًِ قٓاعت٘ أْٗا َٛنٛع١ ٜهجط شنطٖـا " ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤      

 90ٚقاٍ: نعٝـ ٗ اؿسٜح ; ابٔ ؾاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤ ٚايهـصابٌ، م     4/86ايطداٍ، 

 ٚقاٍ: " ٗ سسٜج٘ َٛنٛعات ٫ ؾ٤ٞ"  82ٚقاٍ: نعٝـ ; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م

 ٚقاٍ: ٫ وؿٜ إ٫ عٓ٘.  2/55ٗ ايهعؿا٤ أخطد٘ ايعكًٝٞ  (2)

 .2/440ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 3)

ضباح بٔ أبٞ َعطٚف بٔ أبٞ غاض٠ إهٞ ٜطٟٚ عڀا٤ ٚإػرل٠ بٔ سهِٝ ض٣ٚ عٓ٘ ٚنٝع ٚأبٛ ( 4)

ٚقـاٍ: نـإ قًٝـٌ اؿـسٜح; ابـٔ َعـٌ،        6/40زاٚز ايڀٝايػٞ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،     

ٚقاٍ: َهٞ ٫ بأؽ بـ٘; ايٓػـا٥ٞ،    152ٚقاٍ: نعٝـ; ايعذًٞ، ايجكات، م 1/69ابٔ َعٌ، تاضٜذ 

ٕ ، م  ٚقاٍ:  3/489ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  41ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٛ

ٕ و٢ٝ بٔ غعٝس ٚعبس ايطٓٔ بٔ َٗسٟ ٫ وسثإ عٔ ضباح بٔ أب٢ َعطٚف بؿ٧، ٚنإ  "نا

"، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: قاحل، ٚقاٍ: " زلعت أبـٞ ٜكـٍٛ: ضبـاح    عبس ايطٓٔ سسخ عٓ٘ ثِ تطن٘ 

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٚقاٍ: " نإ ٖٔ ىڀ٤ٞ ٜٚطٟٚ  1/300بٔ أبٞ َعطٚف قاحل اؿسٜح"; اب

ٟ ايتٓهب عُا اْؿطز ب٘ َٔ اؿسٜح ٚا٫ستذاز َا ٚاؾل  ٟ عٓس ٘ ٚايص عٔ ايجكات َا ٫ ٜتابع عًٝ

ٚقاٍ: "َٚا أض٣ بطٚاٜات٘ بأغـاڄ ٚمل أدـس يـ٘     4/108ؿا٤ ايطداٍ، ايجكات"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نع

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ يـ٘   49-4/47سسٜجاڄ َٓهطاڄ "; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

ٓٻػٳا٥ٞ". ٚٴز ٗ إػا٥ٌ ٚاي   ايبداضٟ ٗ ا٭زب، َٚػًِ، ٚأبٛ زٳا

 .3/235ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)

ع بٔ بسض بٔ عُطٚ بٔ دطاز ايتُُٝٞ ايػعسٟ ٜه٢ٓ أبا ايع٤٬ ٚبًكب ع١ًٝ سسخ عـٔ أبـٞ   ايطبٝ (6)

ايعبرل إهٞ ٚأبٞ ٖاضٕٚ ايعبسٟ ض٣ٚ عٓ٘ عبـس اهلل بـٔ عـٕٛ، ٜٓٛـط: اؾٛظدـاْٞ، أسـٛاٍ ايطدـاٍ،        

ٞ اؿسٜح; ايعذًٞ، ايجكات،  191م ٚقاٍ: نعٝـ ; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس،  1/350ٚقاٍ: ٚاٖ

ٍ  – 3/455ٚقاٍ: نعٝـ اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  252م ٍ : ٚقـا ٔ  وٝـ٢  قـا  بـ

 نعٝـ ؾاْ٘ بطٚاٜت٘ ٫ٚ ب٘ ٜؿتػٌ ٫ بسض بٔ ايطبٝع: ٜكٍٛ أب٢ زلعت: " ٚقاٍ، بؿ٤ٞ يٝؼ: َعٌ

ْٝس ا٭غــا ٜكًــب ٖــٔ نــإ: " ٚقــاٍ 1/297، اجملــطٚسٌ، سبــإ ابــٔ ;"  اؿــسٜح شاٖــب اؿــسٜح

ٟ عٔ ايجك ٔ ايهعؿا٤ إٛنٛعات " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ٜٚطٚ ات إٛنٛعات ٚع
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 ٫ن 0ًٍَّ طزٔڂ ًٻَه اًح كنزپ رن أ٦ّي ًٻخڅ، ٬ٟٲ ٳْو0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#1$"ڃنټَح  كيّؼخ  حأل٫ڄٖ
أرٌ رټَ ًٷْوپ أروٌ كٴوٚ ًٷْوپ أروٌ ؿ٬ٴوَ       ، حٿ٬ٔيُ حٿَرْ٪ رن ٛزْق -210

 #2$ځ#776ىو/160حٿزَُٜ$ص 
ٻوخڅ ٸّْوَ رون ٓو٬ْي ال     0 رن ح٬ّؼنَ ّٸوٌٽ حُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٬ّ٨ض "

 .#3$"ٸّيع ٫ن حٿَرْ٪ رن ٛزْق ًٻخڅ ٫زي حٿ٦َّن ٸّيع ٫نو
 ...ڃووخص حٿَرْوو٪ روون ٛووزْق0 روون ح٬ّؼنوَ ّٸووٌٽ ح٬ّ٨ووض 0 ُٻَّوخ حٿٔووخؿِ ّٸووٌٽ "

 #  4$" ًڃخّشٓنش ٓظّٙ
حٿٔووخؿِ كوويػّٗ أ٦ّووي روون ٯّڄووي كوويػّٗ ڃٔووڀڂ روون ارووَحىْڂ ٬ّ٨ووض     "

 .#5$"٬ٗزش ّٸٌٽ حٿَرْ٪ رن ٛزْق ڃن ٓخىحص ح٬ّٔڀڄّٙ
ػنخ أ٦ّي رن ٸَّْ حٿٜوٌيف ػنوخ ٷزْٜوش ٫ون     0 ُٻَّخ حٿٔخؿِ ًحرن ٬ْٓي ٷخال"

                                                                                                                   

ٚقاٍ: " عا١َ سسٜج٘ ٚضٚاٜات٘ عُٔ ٜطٟٚ عِٓٗ ٖا ٫ ٜتابع٘ أسـس عًٝـ٘" ; اـڀٝـب     4/29-37

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ  66-9/63; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  418-8/413ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 

ٟٸ سسٜجاڄ ٚاسساڄ َكطْٚاڄ بػرلٙ، ٚابٔ َاد٘".ايعًُا٤ ؾٝ٘: "  َٹصٹ  ض٣ٚ ي٘ ايتٿطٵ

 .1626َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (1)

ايطبٝع بٔ قبٝب ايػعسٟ ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا سؿل ض٣ٚ عٔ اؿػٔ ايبكطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ غـؿٝإ    (2)

ٔ غعس، ايڀبكات ٕ نعٝؿڄا ٗ اؿسٜح ٚقس ض٣ٚ عٓ٘ ايجٛ 7/205ايجٛضٟ، ٜٓٛط: اب  =ضٟٚقاٍ: "ٚنا

ٚقاٍ: ثك١; ابٔ أبٞ سامت،  1/95ٚأَا عؿإ ؾذلن٘ ؾًِ وسخ َٓ٘"; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ=

ٚقاٍ: "نإ عبس ايطٓٔ بٔ َٗسٟ وسخ عٔ ايطبٝع بٔ قبٝب ٚنـإ   3/464اؾطح ٚايتعسٌٜ

ٕ ايطبٝع بٔ قبٝب ضد٬ڄ غعا٤ٶ ٚإشا َسح  ٍ ايؿاؾعٞ: " نا و٢ٝ بٔ غعٝس ٫ وسخ عٓ٘"، ٚقاٍ: قا

٘ ؾكس ٖٚل  ٌ بػرل قٓاعت ٞ عٔ ايطبٝع بٔ قبٝب ؾكاٍ، ٫ بأؽ  ـايطد ٜعين زم"، ٚقاٍ: "غأيت أب

 ٌ ٚقـاٍ:   1/296ب٘، ضدٌ قاحل"، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: " ؾٝذ قاحل قسٚم "; ابٔ سبإ، اجملـطٚس

ٓٻشٵٌ َٔ نجط٠ ايتٻ ٌ ببٝت اي ٝٵ ٘ بٹايًډ ٘ بٳٝت ٕ ٜؿب ِ ٚنا ٌ ايبكطٳ٠ ٚظٖازٖ ٕ َٔ عباز أٖ ٗٳذټس إڇيډا "نا

أځٕ اؿسٹٜح يځِ ٜهٔ َٔ قٓاعت٘ ؾهإ ِٜٗ ؾٹُٝا ٜطٟٚ نجرلاڄ سٳتٻ٢ ٚقع ؾٹٞ سسٜج٘ إٓانٹرل َـٔ  

َٴعٵتٳدل مل أض  ٛٳاؾل ايجٿكځات ؾځإڇٕ اعٵتدل ب٘  ٜٴ ُٳا  ْٵؿځطز ٚؾٹٝ ٓٹٞ ايٹاستٹذاز ب٘ إڇشا ا ٜٴعذب ًځا  سٝح ٫ ٜؿٵعط ؾځ

ــ٤4/37 ايطدــاٍبــصيو بٳأڃغــاڄ"; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا   ٚقــاٍ:"ٚيًطبٝع أسازٜــح قــاؿ١   41ـ

َػتك١ُٝ ٚمل أض يـ٘ سـسٜجاڄ َٓهـطا دـساڄ ٚأضدـٛ أْـ٘ ٫ بـأؽ بـ٘ ٚبطٚاٜاتـ٘"; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ             

ــ9/89 س بــ٘ ايبدــاضٟ ٗ ايهؿــاضات، ٚض٣ٚ يــ٘       94ـ ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ ايعًُــا٤ ؾٝــ٘: "اغتؿـٗـ

ٟٸ ٚابٔ َاد١".  ايتٿطَص

 .4/37ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ (3)

 .4/37ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (4)

 .4/38ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)
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كووؾ ٍٓووٌٽ  0 حٿؼووٌٍُ ٫وون حٿَرْوو٪ روون ٛووزْق ٫وون ِّّووي حٿَٷخٗووِ ٫وون أنووْ ٷووخٽ      
حهلل  ٍ َ0 رن ٬ْٓي ػڂ ٷوخٽ حًٷ٤ْٴش ال طٔخًُ أٍر٬ش ىٍحىڂ ُحى  كپ ٍع٫ّڀ
 .#2$"ًٷخٽ ػالػش ىٍحىڂ #1$#ًال ٬ّ٨ش، يڂ انِ أٓؤٿٺ كـش ال ٍّخ  ٳْيخحٿڀّ$

ُٻَّوخ حٿٔوخؿِ ػنوخ رون ح٬ّؼنووَ ػنوخ ٫زوي حٿو٦َّن روون ڃيويُ ٫ون حٿَرْو٪ روون           "
 .#3$"أٻؼَ ح٪ّْٞ ٧ّْ ٫َ٘س0 ٛزْق ٫ن ح٪ّٔن ٷخٽ

 .#4$"ٛخ٪ّخ  يّغ أكٔزو ٻخڅ ّيڂ ًٻخڅ ٫زيح ٬ْٟٲ ح٪0ّ خٽ حٿٔخؿِ"ٷ
 #5$أرٌ ٯّڄي حٿزَُٜ، حٿَرْ٪ رن ٫زي حهلل رن ه٤خٱ حألكيد -211
 .#6$٬ْٟٲحٿٔخؿِ  ٷخٽ
 #7$#786ً ځ777ىو /170ىو ً 161ٍر٬ْش رن ٻڀؼٌځ حٿزَُٜ$ص رّٙ ٓنّٖ -212

                                                 

ٚقـاٍ احملكـل    4/138اؿسٜح أخطد٘ ْاع١ عٔ أْؼ، َِٓٗ: ابٔ َاد١، غٓٔ ابـٔ َادـ١،    (1)

ِ   13/508ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ ; ايبعاض، َػٓس ايبـعاض،   ، سًٝـ١ ا٭ٚيٝـا٤   ; أبـٛ ْعـٝ

ٚقاٍ: اؿسٜح باٱغٓاز أع٬ٙ  230-6/227; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١،  6/308

 بٔ قبٝب قسٚم غ٤ٞ اؿؿٜ، ٚيهٔ اؿسٜح قشٝب بڀطم أخط٣.  نعٝـ ٭ٕ ايطبٝع 

 .40-4/39ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 2)

 .98ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م( 3)

 .3/248بٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب، ا( 4)

ٔ ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا قُس ٚابٔ غرلٜٔ ض٣ٚ  (5) ٟ زلع اؿػ ايطبٝع بٔ عبس اهلل بٔ خڀاف ايبكط

٘ َٛغ٢ بٔ إزلاعٌٝ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل  ٚقاٍ: نإ عبس ايطٓٔ بٔ  3/272ض٣ٚ عٓ

 40هـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ، م  َٗسٟ ٜجين عًٝ٘، ٚو٢ٝ ايكڀإ قاٍ: ٫ ٜـط٣ٚ عٓـ٘  ; ايٓػـا٥ٞ، اي   

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ  ٔ أب ٟ ; اب ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ ايكڀإ: ٫ تطٚ عٓ٘  3/466ٚقاٍ: يٝؼ بايكٛ

ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ثك١ ;  ٕ عٓسٟ ثك١ ٗ سسٜج٘، ٚقا ٔ بٔ َٗسٟ: نا ٍ عبس ايطٓ ؾ٦ٝاڄ، ٚقاٍ: قا

ٕ ايجكات،  ٔ سبا ٍ  6/297اب ٌ ٗ نعؿا٤ ايطدا ٔ عسٟ، ايهاَ ٚقاٍ: "ٚمل أض يطبٝع بٔ عٳبس  4/43; اب

ايًډ٘ بٔ خڀاف ٖصا سسٜجاڄ ٜتٗٝأ يٞ إٔ أقٍٛ َٔ أٟ د١ٗ أْ٘ نعٝـ ٚايصٟ ٜطٜٚـ٘ عـٔ اؿػـٔ،    

ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ  96- 9/95ٚابــٔ غــرلٜٔ إِــا ٖــٞ َكــاطٝع" ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ  

 ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب.

 . 3/249ٜب، ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗص( 6)

ضبٝع١ بٔ نًجّٛ بٔ ددل ايبكطٟ زلع اؿػٔ ايبكطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ َٛغـ٢ بـٔ إزلاعٝـٌ ،     ( 7)

 159ٚقاٍ: نإ ؾٝداڄ عٓسٙ أسازٜح; ايعذًـٞ، ايجكـات،    7/204ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

   ٕ ٚقــاٍ: يــٝؼ بـايكٟٛ; ابــٔ أبــٞ   41، م ٚقـاٍ: بكــطٟ ثكـ١; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنـٛ

ٚقاٍ: ٚقٌ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١، ٚقاٍ أٓس بٔ  478-3/477ايتعسٌٜ، سامت، اؾطح ٚ

; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ     6/301سٓبٌ: قاحل ض٣ٚ عٓ٘ و٢ٝ بٔ غعٝس  ; ابٔ سبإ، ايجكات، 

ٚقاٍ: " ٚيٝؼ يطبٝع١ بٔ نًجّٛ بٌ ايكًٌٝ َٔ اؿسٜح ٖٚصا اؿسٜح  4/89نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ      145-9/142تٗـصٜب ايهُـاٍ،    ضٚاٙ عٔ اؿػٔ ْاعـ١ " ; إـعٟ،  
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0 ٷوخٽ  ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ػنخ ٫زْي حهلل رن ڃ٬خً ػنخ أرِ ػنوخ ٍر٬ْوش رون ٻڀؼوٌځ    "
حٿ٬ْي ّټٌڅ ًطټٌڅ ح٩ّڄ٬ش ٳْټوٌڅ ٿؼوٶ ًڃ٤وَ ٳوؤرَ     0 ٻنخ ٫ني ح٪ّٔن ٳٔؤٿو ٍؿپ ٳٸخٽ

ٍٓوٌٽ حهلل  رلّا٫يوي  0 ػنخ أرٌ ىََّس ٷخٽ0 حٿٰٔپ ػڂ ٷخٽ الّا٫ڀْو     حٿٰٔوپ  0 ػالػوخ
 .#2$"#1$ٌّځ ح٩ّڄ٬ش ًحٿٌطَ ٷزپ أڅ أنخځ ًػالػش أّخځ ڃن حٿ٘يَ

ىووو 188، أرووٌ ح٪ّـووخؽ$ص ُح٬ّيووَ ىووالٽ روون ڃٴڀووق روون ٓوو٬ي روون ٍٗوويّن-213
 #3$ځ803#/

0 ڃنووخٻّ٘ ٫نوويه ٻخنووض أنووو ڃ٬ووّٙ حروون ٫وون ًٻووَ حٿ٠وو٬ٴخ  ٻظووخد يف حٿٔووخؿِ"
 ٿوو  ٯَٳوش  يف ٍٗويّن  ڃو٪  ٻنوض 0 ٷوخٽ  هخٿي رن ح٭ّْؼڂ ػنخ ٯّڄي رن أ٦ّي كيػّٗ
، ن٬وڂ 0 ٷڀض ح٬ّٸزپ  ىٌح ط0ٍَ ٍٗيّن ٳٸخٽ ٗخد ٳؤٷزپ، ر٬ي اذل ڃن٨َس ٭ّخ ًٻخڅ
 ٳَكوخ   ٳَأّظوو 0 ٷوخٽ  أكوي  ّال٫زو ڃخ حٿ٤َ٘نؾ رڀ٬ذ ٿنخّح أ٫ڀڂ ًىٌ، حرّٗ ىٌح ٷخٽ

 .#4$"رٌٿٺ

                                                                                                                   

 ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚايٓػا٥ٞ . 

;  4/145أخطد٘ ْاع١ عٔ أبٞ ٖطٜط٠، َِٓٗ: أبـٛ زاٚز ايڀٝايػـٞ، َػـٓس أبـٞ زاٚز ايڀٝايػـٞ،       (1)

ٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس  ٟ  7/33اب ;  1/498; َػًِ، قشٝب َػًِ،  3/41; ايبداضٟ، قشٝب ايبداض

 .3/229; ايٓػا٥ٞ، غٓٔ ايٓػا٥ٞ،  17/280; ايبعاض، َػٓس ايبعاض،  2/570أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز، 

 .4/89ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

ٟ ايكٝين، ٜه٢ٓ أبا اؿذاز  إكطٟ ض٣ٚ عٔ ْٜٛؼ بٔ ٜعٜس ض٣ٚ  (3) ٍ إٗط ٔ بٔ غعس بٔ ٬ٖ ضؾسٜ

ٚقــاٍ: نــإ نــعٝؿاڄ ; ايبدــاضٟ،  7/358ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس، ايڀبكــات،  عٓــ٘ عبــس اهلل بــٔ إبــاضى  ،

ٚقاٍ: " نإ ٫ ٜبايٞ َا زؾع إيٝ٘ ؾٝكطأٙ " ; اؾٛظدـاْٞ أسـٛاٍ ايطدـاٍ،     3/337ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٙ َعانٌٝ َٚٓانرل نجرل٠ " ; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤،  267م  ٚقاٍ: نعٝـ  1/27ٚقاٍ: " عٓس

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح  41ٚإذلٚنٕٛ ، م  اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بـٔ سٓبـٌ: نـعٝـ، ٚقـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: ٫ ٜهتـب سسٜجـ٘،           3/513ٚايتعسٌٜ، 

ٚقاٍ أبٛ ظضع١: نعٝـ اؿسٜح، ٚقاٍ: " زلعت أبٞ ٜكٍٛ: ضؾسٜٔ بٔ غعس َٓهـط اؿـسٜح ٚؾٝـ٘    

 1/178ٝـ اؿـسٜح " ; ابـٔ ٜـْٛؼ، تـاضٜذ ابـٔ ٜـْٛؼ،       غؿ١ً، ٚوسخ بإٓانرل عـٔ ايجكـات، نـع   

ٚقاٍ: " نإ ضد٬ڄ قاؿاڄ، ٫ ٜؿوچ ٗ ق٬س٘ ٚؾهً٘، ؾأزضنت٘ غؿًـ١ ايكـاؿٌ، ؾدًـ٘ ٗ    

ٚٳٜكڃطٳأ نٌ  1/303اؿسٜح " ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٜٴذٝب ٗ نٌ َا ٜػٵأځٍ  ُٻٔ  َٹ ٚقاٍ: " نإ 

أځٚ َـٔ غـرل سسٹٜجـ٘ ٜٚكًـب إٓـانٹرل ٗ أخبـاضٙ عًـ٢        َا ٜسٵؾع إڇيٝ٘ غٛا٤ نإ شيـو سسٹٜجـ٘ َـٔ    

ُٻـٔ    85 ـ4/68َٴػتكِٝ سسٜج٘ " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: " ٚعا١َ أسازٜجـ٘ عٳ

ٚٳٖـٛ َـع نـعؿ٘ ٜهتـب سسٜجـ٘"; إـعٟ، تٗـصٜب                 ٜطٜٚ٘ عٓـ٘ َـا أقـٌ ؾٝٗـا ٖـٔ ٜتابعـ٘ أسـس عًٝـ٘، 

 اٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١.ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛ 195-9/191ايهُاٍ، 

 . 552َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م  (4)
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 #1$ځ#796ځ 787ًىو /180ىو 171ًٍٳيس رن ٷ٠خ٫ش حٿٰٔخنِ$ص رّٙ ٓنّٖ -214
ِ  ٷ٠وخ٫ش  رون  ٍٳويس  كيػنخ، ٫ڄخٍ رن ى٘خځ كيػنخ" ِ  كويػنخ ، حٿٰٔوخن  حألًُح٫و
 ٍٓووٌٽ ٻووخڅ0 ٷووخٽ كزْووذ روون ٫ڄووّ٘ ؿوويه ٫وون أرْووو ٫وون ٫ڄووّ٘ حروون ٫زوويحهلل ٫وون
حهلل  ٪يف كويّغ  ىوٌح " #2$"ح٬ّټظٌروش  حٿٜوالس  يف طټوزّ٘س  ٻوپ  ڃو٪  ّيّوو  َّٳ 

 يف0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ ٳووبڅّ ...ٯٔووخڅ ڃووٌذل ٷ٠ووخ٫ش روون ٍٳوويس ٿ٠وو٬ٲ ٟوو٬ٲ  ٓوونيه
 .#3$"طؤٿْٴو ح٫ٌٌّٟ٬خص ٻظخد يف ىٌح كيّؼو ًًٻَ ڃنخٻّ٘، أكخىّؼو
 #4$ٍٻّٙ رن ٫زي حأل٫ڀَ -215

 .#5$٬ْٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ځ826ىوو/ 220ىوو ً 211روٌ ٫خٛوڂ حٿ٬ٔوٸالنِ$ص روّٙ ٓونّٖ     أ رن ح٩َّحف، ًٍحى-216

 #6$ځ835#ً
                                                 

ضؾس٠ بٔ قهاع١ ايػػاْٞ ايؿاَٞ ض٣ٚ عٔ ا٫ٚظاعٞ ض٣ٚ عٓ٘ َطٚإ بٔ قُس ايڀاططٟ،  (1)

ــ٘،    ــاضٜذ ا٭ٚغـ ــاضٟ، ايتـ ــط: ايبدـ ــعؿا٤    2/256ٜٓٛـ ــا٥ٞ، ايهـ ــ٘"; ايٓػـ ــابع ٗ سسٜجـ ٜٴتـ ــاٍ: "٫  ٚقـ

ٚقاٍ: "زلعـت   3/523قاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚ 40ٚإذلٚنٕٛ ، م

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٞ ٜكٍٛ: ٖٛ َٓهط اؿسٜح " ; اب ٓٵؿطز بإٓانرل  1/304أب ُٻٔ ٜ َٹ ٚقاٍ: " نإ 

ْٵؿـطز عـٔ ا٭ځثبـات با٭ؾـٝا٤ إكًٛبـات"; أبـ           ٖٹرل ٫ وڃتٳر بـ٘ إڇشا ٚاؾـل ايجٿكځـات ؾهٝــ إڇشا ا ٛ عٔ إؿا

ٚقاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤      214-9/212; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  81ْعِٝ، ايهعؿا٤، م 

 .4/620ؾٝ٘: " ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد٘ سسٜجاڄ ٚاسساڄ، ٚقس ٚقع يٓا عايٝا عٓ٘ " ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

ٚ     2/42أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ:  ابٔ َاد١، غٓٔ ابـٔ َادـ١،    (2) ٙ: ٚقـاٍ احملكـل ؾـعٝب ا٭ضْـ٪

ٚقاٍ أَا  2/65; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  2/173إغٓازٙ نعٝـ ; ابٔ أبٞ عاقِ، اٯساز ٚإجاْٞ، 

; ابـــٔ  17/48ٖـــصا اٱغـــٓاز ؾـــ٬ ٜعـــطف إ٫ َـــٔ ســـسٜح ضؾـــس٠  ; ايڀدلاْـــٞ، إعذـــِ ايهـــبرل،  

; ايـــصٖيب،  2/26; اؾٛضقــاْٞ، ا٭باطٝـــٌ ٚإٓـــانرل،   3/1781ايكٝػــطاْٞ، شخـــرل٠ ايعكبـــ٢،  

َٴٓهط، ٚضؾس٠ يٝؼ بؿ٤ٞ ". 101اض٠، مأسازٜح كت  ٚقاٍ: " ٖصا 

 . 1458َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (3)

ضنٌ بٔ عبس ا٭ع٢ً ايهيب َٔ أٌٖ ايهٛؾ١ ض٣ٚ عٔ ُِٝ بٔ سصمل ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ،  (4)

ٕٳ عطٜؿـاڄ َػؿـ٬ڄ مل         3/330ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل ٚقاٍ: "... ضنـٌ بـٔ عبـس ا٭عًـ٢ نځـا

ٕ ، مٜه ٞ سامت، اؾطح  41ٔ ٜطتؿع عسٜج٘"; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٛ ٔ أب ٚقاٍ: نعٝـ; اب

قاٍ غأيت دطٜطاڄ عـٔ ضنـٌ ايهـيب ايـصٟ      ـٜعين ابٔ إسٜين   ـٚقاٍ: قاٍ: "عًٞ   3/514ٚايتعسٌٜ

ا٭ع٢ً، ٚمل ٜهٔ ٖـٔ ٜ٪خـص عٓـ٘ اؿـسٜح،      ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ؾكاٍ: قس ضأٜت٘ ٖٚٛ ضنٌ بٔ عبس

ٌ  ٚنإ  ٖډـٔ    ٚقـاٍ:  1/304عطٜؿاڄ، ٚنإ َػؿ٬ڄ مل ٜطتؿع عسٜج٘" ابٔ سبـإ، اجملـطٚس "نـإ 

ٓٹــٞ ا٫ستذــاز بٹدــدلٙ إڇيډــا ؾُٝــا ٚاؾــل      ٜٴعذب ٓٵؿــطز بإٓــانرل عــٔ إؿــاٖرل عًــ٢ قًډــ١ ضٚاٜتــ٘ ؾــ٬  ٜ

 ايجٿكات". 

 .2/463ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (5)

ْٞ ض٣ٚ عـٔ غـؿٝإ ايجـٛضٟ ض٣ٚ عٓـ٘ أبـٛ بـو بـٔ أبـٞ         ضٚاز بٔ اؾطاح ٜه٢ٓ أبا عاقِ ايعػـك٬  (6)
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 .#1$٫نيه ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
أرٌ ٬ٓي ًّٸوخٽ أروٌ ٓو٬ْي حٿيڃ٘وٸِ $ص روّٙ      ، ًٍف رن ؿنخف حألڃٌُ -217
 #2$ځ#767ځ 758ًىو /150ىو ً 141ٓنّٖ 
ٳٸْووو ًحكووي أٗووي ٫ڀووَ $ ڃظنووو ًحكوويح  ًٍٍ ٿووو حٿّٔڃووٌُ ًحروون ڃخؿووش كوويّؼخ  "

    #3$#ڃن أٿٲ ٫خريحٿ٤ْ٘خڅ 
 #4$ًىٌ كيّغ ڃنټَ"0 ٷخٽ حٿٔخؿ0ِ ٷڀض
أرووٌ ڃ٬ووخً حٿزٜووَُ $ص رووّٙ ٓوونّٖ  ، ًٍف روون ٤٫ووخ  روون أرووِ ڃْڄٌنووش  -218

 #5$ځ# 796ځ 787ً/ ىو180ىو 171ً
                                                                                                                   

 3/336ٚقـاٍ: ثكـ١ ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهــبرل     110ابــٔ َعـٌ، م  ؾـٝب١ ، ٜٓٛـط: ابـٔ َعـٌ تـاضٜذ     

ٜٴكاٍ: ٜعٜس"; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  ٕ قس اختً٘، ٫ ٜهاز إٔ ٜكّٛ سسٜجٴ٘، ٚ ٚقاٍ: " نا

ٟٸ ض٣ٚ غــرل ســسٜح  40م َٴٓهــط ٚنــإ قــس اخٵــتٳً٘"; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح  ٚقــاٍ: "يــٝؼ بــايكٛ

ٚقاٍ: قاٍ أبٞ "ٖٛ َهڀطب اؿـسٜح تػـرل سؿٛـ٘ ٗ آخـط عُـطٙ ٚنـإ قًـ٘         3/524ٚايتعسٌٜ

ٜٴدـايـ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤       8/246ايكسم"; ابٔ سبإ، ايجكات ٚقاٍ: نإ ىڀ٤ٞ ٚ

ٜٴتٳ120ـ 4/114ايطداٍ  ٫ ٘ ٟ عٔ َؿاى َٻ١ َا ٜطٚ ٕ ؾٝدٶا قاؿڄا ٚقاٍ: "ٚعا ٘ ٚنا ٓٻاؽ عًٝ ٘ٴ اي ابٹعٴ

ٔ ٜهتب سسٜج٘"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٖډ ٘ٴ  ْٻ ٓٻهط٠ إ٫ډ أځ ٌ بعض اي  230ـ 9/227ٚٗ سسٜح ايكٻاؿ

 .5/312، اٱغ٬ّ تاضٜذ، ايصٖيب َاد١; ابٔ ي٘ ض٣ٚ: ؾٝ٘ ايعًُا٤ أقٛاٍ شنط إٔ بعس ٚقاٍ

 .3/289ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 1)

ِ، ٜٓٛـط:          ( 2) ضٚح بٔ دٓاح ا٭َٟٛ ايؿاَٞ ٜه٢ٓ أبـا غـعس زلـع ايعٖـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ ايٛيٝـس بـٔ َػًـ

ٚقــاٍ: " شنــط عــٔ ايعٖــطٟ ســسٜجاڄ َعهــ٬ڄ ؾٝــ٘ شنــط";         271اؾٛظدــاْٞ، أســٛاٍ ايطدــاٍ، م  

ٚقـاٍ: يـٝؼ بـايكٟٛ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،          40ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م

ٍ أبٛ ٚطع١: يٝؼ بايكٟٛ، ٚقاٍ: " غ٦ٌ أب٢ عٔ ضٚح بٔ دٓاح ؾكاٍ: أخٛٙ َطٚإ ٚقاٍ: قا 3/494

ٞٸ َٓ٘، ٜهتب سسٜجُٗا ٫ٚ وتر بُٗا " ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٚقاٍ: "  1/300بٔ دٓاح أسبٸ إي

ْٵػٳــإ ايډــصٹٟ يــٝؼ بــإتبشط ٗ قــٓاع١      َٴٓهــط اؿــسٜح دــساڄ ٜــطٟٚ عــٔ ايجٿكځــات َــا إڇشا زلعٗــا اٱڇ

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، اؿس ٔ عسٟ، ايهاَ ٚقاٍ: " ضٴَا أخڀأ  62-4/59ٜح ؾٗس شلا بايٛنع " ; اب

ٚٳٖٛ ٖٔ ٜهتب سسٜج٘"; أبـٛ ْعـِٝ، ايهـعؿا٤، م     81ٗ ا٭غاْٝس ٜٚأتٞ َتٕٛ ٫ ٜأتٞ بٗا غرلٙ، 

َٴٓهط٠ ٫ ؾ٤ٞ " ; إعٟ، تٗصٜب ايهُـاٍ،   َٴذاٖس بأځسازٜح  ٚقـاٍ   238- 9/233ٚقاٍ: " ٜط٣ٚ عٔ 

 . 3/863بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

ٚقـاٍ احملكـل ؾـعٝب     1/150أخطد٘ ْاع١ عٔ ابٔ عباؽ َـِٓٗ: ابـٔ َادـ١، غـٓٔ ابـٔ َادـ١،        (3)

ٚقــاٍ  5/48ا٭ضْــ٪ٚٙ: إغــٓازٙ نــعٝـ دــساڄ يهــعـ ضٚح بــٔ دٓــاح ; ايذلَــصٟ، غــٓٔ ايذلَــصٟ،     

; ابٔ إكـط٤ٟ، َعذـِ ابـٔ إكـط٤ٟ،      12/78يباْٞ: َٛنٛع ; ايڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل، احملكل ا٭

ٚقـاٍ:   3/232; ايبٝٗكٞ، ؾعب اٱّإ،  1/125; ابٔ عبس ايدل، داَع بٝإ ايعًِ ٚؾهً٘،  290م

 تؿطز ب٘ ضٚح بٔ دٓاح. 

 .293-3/292ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 4)

ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ ؾعب١ ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ زاٚز ايڀٝايػٞ، ٜٓٛـط:   ضٚح بٔ عڀا٤ بٔ أبٞ ١َُْٛٝ( 5)
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٤٫وخ  رون أروِ    0 حٿٔخؿِ ػنخ أ٦ّي رن ٯّڄي ٬ّ٨ض ٸَّْ رن ڃ٬ّٙ ّٸٌٽ"
 .#1$"ڃْڄٌنش ٷيٍُ ًحرنو ٷيٍُ ٬ّّٗ ًٍف

ِ   حٿٔخؿِ ػنخ أرٌ"  ٻخڃپ ح٩ّليٍُ ػنخ ًٍف رن ٤٫خ  رن أرِ ڃْڄٌنش كويػّٗ أرو
ًكٴووٚ ح٬ّنٸووَُ ٫وون ح٪ّٔوون ٫وون ٨ّووَس أڅ ٍٓووٌٽ حهلل    ٻووخڅ ّٔووڀڂ طٔووڀْڄش

   #3$"#2$طڀٸخ  ًؿيو
 .#4$ًٍڃخه رخٿٸيٍ ٬ْٟٲحٿٔخؿِ  ٷخٽ
 #5$ځ#788ىو / 172أرٌ رَ٘ حٿزَُٜ $ص ، ًٍف رن ڃٔخٳَ -219

                                                                                                                   

ٚقاٍ:  40ٚقاٍ: نعٝـ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 4/200ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بـٔ سٓبـٌ: َٓهـط اؿـسٜح،      3/497نعٝـ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

ــ١        ــٔ أبــ٢ َُْٝٛ ــٞ عــٔ ضٚح بــٔ عڀــا٤ ب ــإ،    ٚقــاٍ: "غــأيت أب ــٔ سب ؾكــاٍ: يــٌ اؿــسٜح"; اب

ٜٴتٳـابع عًٝـ٘ ٚايډـصٟ           1/300اجملطٚسٌ،  ٖډـٔ ىڀـ٤٢ ٜٚـطٟٚ عـٔ ايجٿكځـات َـا٫  ٚقاٍ: "نإ 

ْٵؿطز ب٘ َٔ اؿسٜح ٚا٫ستذاز َا ٚاؾل ايجٿكـات َـٔ ايطٿٚاٜـات " ;     ُٻا ا ٘ٹ ايتٓهب ع عٓسٟ ؾٹٝ

ٔ عڀا٤ ٖصا ي٘ غرل َا شنطت َٔ ٚقاٍ: " ٚضٚح ب 4/55ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

اؿسٜح َٚا أض٣ بطٚاٜات٘ بأغاڄ ٚايصٟ أْهط عًٝ٘ ٖا ىايـ ٗ أغاْٝسٙ ؾًعً٘ غبك٘ يػاْ٘ أٚ 

أخڀأ ؾٝ٘ ؾأَا نعـ بٌ ٗ سسٜج٘ ٚضٚاٜات٘ ؾ٬ ٜتبٌ ع٢ً إٔ ايٓهط بٔ سلٌٝ َع د٬يت٘ 

 .4/621ٱغ٬ّ، ٚأبا زاٚز ايڀٝايػٞ ٚغرلُٖا قس سسثٛا عٓ٘ " ; ايصٖيب، تاضٜذ ا

 .3/54ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 1)

ٌ         2/81أخطد٘ ْاع١ َِٓٗ: ابٔ َاد١، غـٓٔ ابـٔ َادـ١،     (2) عـٔ عبـس إٗـُٝٔ بـٔ عبـاؽ بـٔ غٗـ

ايػاعسٟ عٔ أبٝ٘ عٔ دـسٙ، ْٚكـ٘ إٔ ايـٓيب             ًٍچِ تػـ١ًُٝ ٚاسـس٠ تًكـا٤ ٚدٗـ٘ " ٚقـا " غـ

َـٔ   18/113ـ عبس إُٗٝٔ ; ايبعاض، َػٓس ايبـعاض،  احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ يهع

ٕ ايٓيب سسٜح عا٥ؿ١ أ   نإ ٜػًِ تػ١ًُٝ ٚاسس٠ " قاٍ: ٖٚصا اؿسٜح ضٚاٙ غرل ٚاسس "

 1/270َٛقٛؾاڄ ٫ٚ ْعًِ أغٓسٙ إ٫ عُطٚ بٔ أبٞ غ١ًُ ، عٔ ظٖرل ; ايڀشاٟٚ، ؾطح َعاْٞ اٯثاض، 

َٔ سسٜح عا٥ؿـ١، ٚقـاٍ احملكـل ؾـعٝب      5/335 ْؿؼ ْل ايبعاض ; ابٔ سبإ، قشٝب ابٔ سبإ،

ِ ا٭ٚغ٘،  ـ ; ايڀدلاْٞ، إعذ ٙ نعٝ َٔ سسٜح عا٥ؿ١، ٚقاٍ: مل ٜطٚ ٖصا  7/25ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓاز

عـٔ اؿػـٔ عـٔ     2/22اؿسٜح عٔ ٖؿاّ بٔ عط٠ٚ إ٫ ظٖرل بٔ قُس; ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ، 

عڀا٤ ٫ زخٌ ي٘ ٗ إغـٓازٙ ; ابـٔ سذـط،    زلط٠، قاٍ: " ٚعًت٘ إِا ٖٞ نعـ ضٚح بٔ عڀا٤ ٚٚايس 

ِ ٗ زلاع اؿػٔ  4/205إڀايب ايعاي١ٝ،  ٚقاٍ: " عڀا٤ ٖصا نعٝـ، َعطٚف بايكسض، َع ن٬َٗ

عـٔ عا٥ؿـ١ إٔ ايـٓيب    1/252عٔ زلط٠ " ; ا٭يباْٞ، قشٝب َٛاضز ايهُإٓ،      ًِچ "نـإ ٜػـ

 تػ١ًُٝ ٚاسس٠، تًكا٤ ٚدٗ٘ إٍ ايكب١ً " قاٍ: قشٝب يػرلٙ. 

 .55/ 4ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ( 3)

 .2/467ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (4)

ُٝإ ض٣ٚ عٓـ٘ قـاحل بـٔ              (5) ضٚح بٔ َػاؾط ايبكطٟ ٜهٓـ٢ أبـا َعؿـط سـسخ عـٔ ٓـاز بـٔ أبـٞ غًـ

ٚقـاٍ: بكـطٟ نـعٝـ ; ايبدـاضٟ،      4/105َايو اـٛاضظَٞ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،    

ٚقاٍ:  84ٚقاٍ: تطن٘ ابٔ إباضى ٚغرلٙ ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م  3/110ايتاضٜذ ايهبرل، 
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ػنووخ ٫ؼڄووخڅ روون ٓوو٬ْي  0 ٌيف ٷووخالُٻَّووخ حٿٔووخؿِ ػنووخ أ٦ّووي روون ٸّْووَ حٿٜوو   "
حألكٌٽ ػنخ ًٍف رن ڃٔخٳَ ٫ن حأل٫ڄوٖ ٫ون ٫زويحهلل رون ٫زْويحهلل ٫ون ٓو٬ْي رون         

ٷڀوض ّوخ ٯّڄوي أهّّنوِ ٫ون ىوٌح       0 رن ٫زوخّ ٫ون ًٍٷوش رون نٌٳوپ ٷوخٽ      حؿزّ٘ ٫ن 
ّووؤطّْٗ ڃوون حٿٔووڄخ  ؿنخكووخه ٿئٿووئ ًرووخ٣ن ٷيڃْووو $0 حٿووٌُ ّؤطْووٺ ٬ّووّٗ ؿّّّووپ ٷووخٽ

 .#2$"#1$#أه٠َ
 .#3$٬ْٲ0ٟ ٷخٽ حٿٔخؿِ

ىوو  181أرٌ ٓڀْڄخڅ حألّخىُ حٿٸٌىٔظخنِ $ص رّٙ ٓنّٖ، ُحٳَ رن ٓڀْڄخڅ -220
 .#4$ځ#805ځ 797ًىو/ 190ً

                                                                                                                   

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ،  1/142َذلٚى ; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤، 

ٚقــاٍ: قــاٍ أٓــس بــٔ  3/496ٚقــاٍ: َــذلٚى اؿــسٜح ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،   40م 

، ٚقـاٍ أبـٛ ظضعـ١: نـعٝـ، ٚقـاٍ: " غـأيت أبـ٢ عـٔ ضٚح بـٔ َػـاؾط ؾكـاٍ:            سٓبٌ: َـذلٚى اؿـسٜح  

ــٔ ٜــطٟٚ   1/299نــعٝـ اؿــسٜح ٫ ٜهتــب سسٜجــ٘ " ; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ،    ٖډ ٚقــاٍ: " نــإ 

إٛنٛعات عٔ ا٭ځثٵبات ٫ ؼٌ ايطٿٚا١ٜ عٓ٘ ٫ٚ نتابـ١ سسٜجـ٘ " ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤       

بٔ َػاؾط ؾٝٗا َؿاٖرل َٚٓٗا َا٫ ٜتـابع عًٝـ٘ ؾأَـا ايـصٟ ٫ ٜتـابع       ٚقاٍ: " يطٚح 4/53ايطداٍ، 

عًٝ٘ ؾشسٜح ٚضق١ بٔ ْٛؾٌ ٚسسٜح ؾكٝل عٔ عبس اهلل نإ ايٓيب إشا بـإ َـٔ أقـشاب٘ ايؿاقـ١     

ٔٸ َؿاٖرل، ٚيطٚح غـرل   ٚسسٜح سبٝب بٔ أبٞ ثابت بٔ شنٛإ ٚايباقٞ قس ؾاضن٘ ايٓاؽ ؾٝ٘ ٖٚ

 =ٚعا١َ َا ٜٓهط عًٝـ٘ ؾٗـٛ َـا شنطتـ٘ إشا سـسخ عٓـ٘ ثكـ١       َا شنطت َٔ اؿسٜح، سسٜح قاحل 

ؾأَا إشا سـسخ عٓـ٘ نـعٝـ ٜهـٕٛ ايـب٤٬ َٓـ٘ ٫ َـٔ ضٚح ٖٚـٛ ٗ ًْـ١ ايهـعؿا٤ ايـصٜٔ ٜهتـب             =

 . 400-8/398; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  81سسٜجِٗ " ; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م

; ايڀدلاْٞ، إعذِ ا٭ٚغ٘،  1/428اْٞ، أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ أبٞ عاقِ، اٯساز ٚإج (1)

ٚقاٍ: مل ٜطٚ ٖـصا اؿـسٜح عـٔ ا٭عُــ إ٫ ضٚح ; ابـٔ ايكٝػـطاْٞ، شخـرل٠ اؿؿـاٚ،          8/381

 ٚقاٍ: نعٝـ.  8/256ٚقاٍ: ضٚح نعٝـ ٫ ٜتابع عًٝ٘ ; اشلٝجُٞ، فُع ايعٚا٥س،  3/1706

 .52/ 4 ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، (2)

 .2/468إ إٝعإ، ابٔ سذط، يػ (3)

ظاؾط بٔ غًُٝإ ا٭ٜازٟ ايكٖٛػتاْٞ ٜه٢ٓ أبا أٜاز سسخ عـٔ غـؿٝإ ايجـٛضٟ ٚؾـعب١ ض٣ٚ      (4)

ٚقـاٍ: قـسٚم، َٚـط٠ قـاٍ: ثكـ١،       1/81و٢ٝ بـٔ َعـٌ، ٜٓٛـط: ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،         عٓ٘ 

ا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، ٚقاٍ: عٓسٙ َطاغٌٝ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿ 3/451; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  1/112

 625-3/624ٚقاٍ: " عٓسٙ سسٜح َٓهط عٔ َايـو " ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،        43م

ُٝإ قًـ٘           ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ظاؾط ثك١ ضأٜتـ٘، ٚقـاٍ:: " زلعـت أبـ٢ ٜكـٍٛ: ظاؾـط بـٔ غًـ

ٗ اٯثـاض  ٚقـاٍ: " نـجرل ايػًـ٘ ٗ ا٭ځخبـاض ٚاغـع ايـِٖٛ        1/315ايكسم"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

٘ٹ"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،          ٚقـاٍ: " ٚنـإ أسازٜجــ٘    206-4/203عًـ٢ قـسم ؾٝـ

ٜٴتٳابٳعٴ عٳًٝ٘ ٜٚهتب سسٜجـ٘ َـع نـعؿ٘ " ; إـعٟ،      َكًٛب١ اٱغٓاز َكًٛب١ إً ٚعا١َ َا ٜطٜٚ٘، ٫ځ 
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 .#1$ٻؼّ٘ حٿٌىڂ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ 
ُحٳووَ روون ٓووڀْڄخڅ حٿٸٌىٔووظخنِ ٻووخڅ ّټووٌڅ   0 "ُٻَّووخ روون ٸّْووَ حٿٔووخؿِ ٷووخٽ  

 #2$ٻؼّ٘ حٿٌىڂ"، رخٿَُ
 #3$ځ#771ىو /155ُ $ص أرٌ ؿٌّن ح٪ّڄَحً، ُرخڅ رن ٳخثي ح٬َُّٜ -221

 .#4$٫نيه ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
حٿووِرّ٘ روون ٓوو٬ْي روون ٓووڀْڄخڅ روون ٓوو٬ْي روون نٌٳووپ روون ح٪ّووخٍع روون        -222

 #5$٫زيح٤ّ٬ڀذ ح٭ّخٻِّ ح٬ّيحثّٗ$ص ر٠٪ ٧ًّّٔٙ ًڃخثش ٿڀيـَس#
 .#6$حٿِرّ٘ رن ٬ْٓي ٬ْٟٲ"0 "ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷخٽ

                                                                                                                   

ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: " ض٣ٚ ي٘ ايتٿ 270-9/267تٗصٜب ايهُاٍ،  ٓٻػٳا٥ٞ ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛا ٟٸ، ٚاي طَص

  .4/851ٗ ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ ٚٗ سسٜح َايو، ٚابٔ َاد٘ " ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

;  ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح  2/64; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  9/297إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

 .12/578ايهعٝؿ١، 

 .8/496اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (2)

ؾا٥س اؿُطاٟٚ إكطٟ ٜه٢ٓ أبا دٜٛٔ ض٣ٚ عٔ غـٌٗ بـٔ َعـاش اؾٗـين ض٣ٚ عٓـ٘       ظبإ بٔ( 3)

ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ      3/616غعٝس بٔ أبـٞ أٜـٛب، ٜٓٛـط: ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،         

سٓبٌ: ظبإ بٔ ؾا٥س أسازٜج٘ َٓانرل، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ؾٝذ نعٝـ، ٚقاٍ: " قاٍ 

ٚقاٍ: "نـإ   1/184اٍ: قاحل"; ابٔ ْٜٛؼ، تاضٜذ ابٔ ْٜٛؼ، غٴ٦ٌ أبٞ عٔ ظبإ بٔ ؾا٥س ؾك

ٚقاٍ: "َٓهط  1/313آخط َٔ ٍٚ يب٢ٓ أ١َٝ، ٚنإ َٔ أعسٍ ٫ٚتِٗ"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝـ٘:   283-9/281اؿسٜح دساڄ "; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

ٟٸ، ٚابٔ َاد٘ "."ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ نتاب ا٭زب، ٚأځبٴٛ   زاٚز، ٚايتٿطَص

 .3/308ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 4)

ايعبرل بٔ غعٝس اشلاسلٞ إسا٥ين ٜه٢ٓ أبا ايكاغِ سسخ عٔ قُـس بـٔ إٓهـسض ض٣ٚ عٓـ٘      (5)

عبرل قًٌٝ اؿسٜح ; ٚقاٍ: نإ اي 446-5/445دطٜط بٔ ساظّ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقـاٍ: ض٣ٚ   1/367ٚقاٍ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ; ايعذًـٞ، ايجكـات،      4/143ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقـاٍ: ٗ سسٜجـ٘ ْهـاض٠ ; ابـٔ      310سسٜجاڄ َٓهطاڄ ٗ ايڀ٬م; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبـٞ عبٝـس، م  

َٴٓهط ايطٿٚا١ٜ ؾُٝا ٜطٜٚ٘ هب  1/313سبإ، اجملطٚسٌ،  ايتٓهٝب عٔ ٚقاٍ: "قًٌٝ اؿسٜح 

ٚقـاٍ:   4/190َؿاضٜسٙ ٚا٫ستذاز َا ٚاؾل ايجٿكات"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدـاٍ،  

ٚقاٍ "ايعبرل بٔ  94قاٍ ايٓػا٥ٞ: نعٝـ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م

ٚقـاٍ بعـس إٔ    307ــ 9/304غعٝس ، نإ ٜٓعٍ إسا٥ٔ ٚنإ نعٝؿاڄ"; إعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،   

 شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١. 

ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، ; ٜٓٛط أٜهاڄ:  8/468اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (6)

 .9/307; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  1/293
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 #1$ځ#776ځ 768ًىو /160و ً ى151ٍُرِ رن ٫زيحهلل $ص رّٙ ٓنّٖ  -223
 .#2$٫يه حٿٔخؿِ ڃن ٬ٟٴخ  حٿزَّّٜٙ

ځ 777ىوووو/170ىوووو 161ًُٻَّوووخ رووون كټوووْڂ ح٪ّز٤وووِ حٿټوووٌيف$ص روووّٙ ٓووونّٖ  -224
 #3$ځ786#ً

 .#4$٬ْٟٲحٿٔخؿِ  ٷخٽ
 #5$ُٻَّخ رن أرِ ڃَّڂ -225

 .#6$طټڀڄٌح ٳْو"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
ِ حٿٸخٟووِ أرووٌ ٸّْووَ حٿٸ٧َوو ، ُٻَّووخ روون ڃن٨ووٌٍ روون ٫ٸزووش روون ػ٬ڀزووش     -226
 #7$ځ#805ځ 797ًىو/190ىو ً 181رّٙ ٓنّٖ ح٬ّينِ$ص

                                                 

ُـطٚ بـٔ   ظضبٞ بٔ عبـس اهلل ا٭ظزٟ ايبكـطٟ ٜهٓـ٢ أبـا وٝـ٢ زلـع أْـؼ بـٔ َايـو زلـع َٓـ٘ ع            (1)

 1/312ٚقاٍ: ؾٝ٘ ْٛـط ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،      3/445َٓكٛض، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

٘  قًـ١  عًـ٢  اؿـسٜح  َٓهطٚقاٍ: "  ٔ  ;"  ضٚاٜتـ ٟ  ابـ ٌ ، عـس  214-4/213 ايطدـاٍ،  نـعؿا٤  ٗ ايهاَـ

 إٔ بعس ٚقاٍ 347 – 9/346، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟ ;"  َٓهط٠ أسازٜج٘ َتٕٛ ٚبعض ٚأسازٜج٘: ٚقاٍ

 .4/51صٟ ٚإ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ايذلَ ي٘ ض٣ٚ: ؾٝ٘ ايعًُا٤ أقٛاٍ شنط

 .103ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م( 2)

ظنطٜا بٔ سهِٝ اؿبڀٞ ايبسٟ ايهٛٗ سسخ عٔ عاَط ايؿعيب ض٣ٚ عٓ٘ اؿػٔ بٔ غٛاض ( 3)

   ٌ ٝؼ بجكـ١ ; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤  ٚقــاٍ: يــ 3/544ايبػـٟٛ، ٜٓٛــط: ابــٔ َعـٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعـ

ٚقاٍ: " ٜطٟٚ عٔ ا٭ځثبات  1/314ٚقاٍ: يٝؼ بجك١; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ 43ٚإذلٚنٕٛ ، م

ٕڂتعُس شلا ٫ هٛظ ا٫ستذاز غدلٙ " ; ابٔ  ٘ٴ ا ْٻ َا٫ ٜؿب٘ أځسازٜجِٗ سٳتٻ٢ ٜػٵبل إڇٍ ايكًب أځ

ٜٻا بٔ سهِٝ َٔ اؿسٜح غرل ٚقاٍ: " ٚيع 172-4/171عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ/  نط

ٜٴذٵُـع سـسٜجِٗ " ; ايـساضقڀين، ايهـعؿا٤           ٝٿٌ ايډـصٜٔ  َا شنطت قًٝـٌ، ٖٚـٛ ٗ دٴًُـ١ ايهـٛؾٹ

 .4/366; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  2/154ٚإذلٚنٕٛ، 

 2/479ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 4)

(5 )          ٛ ط:ايٓػا٥ٞ،ايهــعؿا٤  ظنطٜــا بــٔ أبــٞ َــطِٜ ايؿــاَٞ زلــع أبــا أَاَــ١ زلــع َٓــ٘ ٖؿــِٝ، ٜٓ

ٌ  43ٚإذلٚنــٕٛ،م ٚقاٍ:قٌٝ"يؿــعب١  3/592ٚقــاٍ:يٝؼ بــايكٟٛ;ابٔ أبــٞ ســامت،اؾطح ٚايتعــسٜ

ٍٸ قٝش١ ؾعب١  يكٝت ظنطٜا٤ زلع َٔ أب٢ إَا١َ؟ ؾذعٌ ٜتعذب، ثِ شنطٙ ؾكاح قٝش١... ز

ٍ  2/83أْ٘ مل ٜطض ظنطٜا"; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ ٚقـاٍ:  4/172;ابٔ عسٟ،ايهاٌَ ٗ نـعؿا٤ ايطدـا

٘ ضْٚل ٚن٤ٛ". " ِ سسٜح ي ٘ ٖؿٝ ٌ ٚيٝؼ ؾُٝاض٣ٚ عٓ ِ ايكًٝ ٞ َطٜ ٟ عٔ ظنطٜا بٵٔ أب ِ ٜطٚ  ٖٚؿٝ

 .2/482ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، ( 6)

ظنطٜا بٔ َٓٛٛض بٔ عكب١ ايكطٚٞ ا٭ْكاضٟ إسْٞ ٢ّٓ أبا و٢ٝ سسخ عٔ غ١ًُ بـٔ زٜٓـاض    (7)

ٔ بٔ ظباي١ ٚيٞ  قها٤ ّ بٔ عط٠ٚ ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ اؿػ ايطق١ يًطؾٝس ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ،  ٖٚؿا

٫  3/219يـٝؼ بجكـ١ ، ٚقـاٍ أٜهـاڄ:      3/177ٚقاٍ ؾٝذ نعٝـ، ٚقاٍ أٜهاڄ:  1/73تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقاٍ:  1/314ٚقاٍ: يٝؼ بصيو ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  3/424بأؽ ب٘; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
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 .#1$ُٻَّخ رن ڃن٨ٌٍ رن أرِ ػ٬ڀزش حألنٜخٍُ ٳْو ٬ٟٲ"0 ُٻَّخ حٿٔخؿِ ٷخٽ
ىووو 151$ص رووّٙ ٓوونّٖ   ح٬ّټووِ ػووڂ حٿْڄووخڃِ ح٩ّنوويُ ٛووخحل روون ُڃ٬ووش -227

  #2$ځ#776ځ 768ًىو /160ً
 .  #3$"حألكټخځ يف شكـ كيّؼو ّټن دل0 ٷخٽ ٿڀ٬٠ٴخ  ٻظخد يف حٿٔخؿِ ًٻَه"

أروٌ ٫زويحهلل حٿ٬وَيف ح٬ّټوِ$ص روّٙ      ، ُنٴپ رون ٫زويحهلل ًٷْوپ حرون ٗويحى     -228
 #4$ځ#767ځ 758ًىو/150ىو ً 141ٓنّٖ 

 .#5$ٷخٽ حٿٔخؿِ ٬ْٟٲ

                                                                                                                   

ٚقـاٍ: " ٚظنطٜـا بـٔ     171-4/168طداٍ، "َٓهط اؿسٜح دساڄ " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ اي

َٓٛٛض يٝؼ ي٘ أسازٜح أْهط ٖا شنطت٘ ٚي٘ غرل َا شنطتـ٘ َـٔ اؿـسٜح غطا٥ـب، ٖٚـٛ نـعٝـ       

ٚقــاٍ بعـس إٔ شنــط   373-9/369نُـا شنـطٚٙ إ٫ أْــ٘ ٜهتـب سسٜجــ٘ " ; إـعٟ، تٗــصٜب ايهُـاٍ،      

 .4/851أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

; ابٔ ايعسِٜ،  19/69; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  8/456اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (1)

 .9/372; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  8/3818بػ١ٝ ايڀًب، 

ــع، ٜٓٛــط:           (2) ــ٘ ٚنٝ ــٔ ٖٚــطاّ ض٣ٚ عٓ ١ُ ب ظَعــ١ بــٔ قــاحل اؾٓــسٟ ايُٝــاَٞ إهــٞ ض٣ٚ عــٔ غـًـ
ايـ ٗ سسٜجـــ٘، تطنـــ٘ ابـــٔ َٗـــسٟ أخـــرلاڄ " ;     ٚقـــاٍ: " ىـــ  3/451ايبدـــاضٟ، ايتـــاضٜذ ايهـــبرل،   

 43ٚقاٍ: َتُاغو ; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ، م    251اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م 
 3/624ٚقاٍ: " يٝؼ بايكٟٛ َهٞ نجرل ايػً٘ عٔ ايعٖطٟ " ; ابٔ أبٞ سامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،   

ٍ و٢ٝ بٔ َع ـ اؿسٜح، ٚقا ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: نعٝ ٌ: نعٝـ، ٚقاٍ أبٛ ظضع١: " َهٞ ٚقاٍ: قا
يٌ ٚاٖٞ اؿسٜح "، ٚقاٍ: " زلعت أب٢ ٜكٍٛ: ظَع١ ابٔ قـاحل نـعٝـ اؿـسٜح " ; ابـٔ سبـإ،      

ٚقاٍ: " نـإ ضدـ٬ڄ قـاؿاڄ ٜٗـِ ٫ٚ ٜعًـِ ٚىڀـ٤٢ ٫ٚ ٜؿٗـِ ستٻـ٢ غًـب ٗ           1/312اجملطٚسٌ، 
٘ إٓانرل ايډيت ٜطٜٚٗا عٔ إؿاٖرل " ; ابٔ عسٟ، ايها  202-4/197ٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، سسٹٜج

ٚقاٍ: " ٚسسٜج٘ نً٘ نأْ٘ ؾٛا٥س، ٚضٴَا ِٜٗ ٗ بعض َا ٜطٜٚ٘ ٚأضدٛ إٔ سسٜج٘ قاحل ٫ بأؽ 
ٚقاٍ: نعٝـ اؿسٜح ; إعٟ، تٗصٜب  91ب٘"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 

ُٻـس بـٔ     ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ضٚ 389-9/386ايهُاٍ،  ٣ ي٘ َػـًِ َكطْٚـا َش
 .4/53أځبٞ سؿك١، ٚأبٛ زاٚز ٗ إطاغٌٝ، ٚايباقٕٛ غ٣ٛ ايبداضٟ"; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .3/339; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  490َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م  (3)

ٍ عطؾ١ زلع قعع١ بٔ غٜٛس   (4) ٕ ٜٓع ٞ ٜه٢ٓ أبا عبس اهلل نا ٌ بٔ عبس اهلل إه ض٣ٚ عٓ٘ ايٓهط ظْؿ
    ٌ ــٔ َعــ ــاضٜذ اب ٚقــاٍ: يــٝؼ بؿــ٤ٞ; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤     3/124بــٔ طــاٖط، ٜٓٛــط: ابــٔ َعــٌ، ت

ٚقــاٍ: "ٚقــس ضٟٚ ٗ ا٫غــتداض٠   2/96ٚقــاٍ: يــٝؼ بجكــ١; ايعكًٝــٞ، ايهــعؿا٤  43ٚإذلٚنــٕٛ، م
ٚقاٍ: "زلعت أب٢ ٜكٍٛ: ظْؿٌ نـعٝـ   3/618أسازٜح قاؿ١"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

ٌ  اؿ ٚقـاٍ: "نـإ قًٝـٌ اؿـسٜح ٚٗ قًتـ٘ َٓـانرل ٫ هـٛظ         1/311سٜح"; ابٔ سبـإ، اجملـطٚس
ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: " ٫ ٜتابع ع٢ً َا ٜطٜٚ٘";  409ـ 4/208ا٫ستذاز ب٘ " ; ابٔ عسٟ، ايهاَ

ٟٸ         394-9/393إعٟ، تٗصٜب ايهُـاٍ،    ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: " ض٣ٚ يـ٘ ايتٿطَـص
 .3/866سسٜجاڄ ٚاسساڄ، ٚقس ٚقع يٓا عايٝاڄ عٓ٘"; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .9/394; ٜٓٛط أٜهاڄ: إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  1/297ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  (5)
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 #1$ځ#778ىو /162أرٌ ح٬ّنٌٍ ح٫َّحٓخنِ$ص ، ُىّ٘ رن ٯّڄي حٿظڄْڄِ -229
 .#2$ٛيًٵ ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

 #3$ځ#801ىو /185أرٌ هيحٕ$ص ، رْ٪ حٿْلڄيُ حٿزَُُّٜخى رن حٿَ -230
ٷوخٽ أروٌ    0حٿٔخؿِ ػنخ أرٌ ڃٌَٓ ػنخ ُّخى رون حٿَرْو٪ حٿْلڄويُ أروٌ هويحٕ ٷوخٽ      "

 ِ ڃخٗووزيض حٿٸووٌځ ًٻؼووَس حٿ٤ْخٿٔووش اال رْيووٌى     0 ٷووخٽ أنووْ روون ڃخٿووٺ   0 ٫ڄووَحڅ ح٩ّووٌن
 .#4$"هّّْ

ُ   ، ُّووخى روون أرووِ ُّووخى  -231       أرووٌ ٯّڄووي ح٩ّٜووخٙ حٿٌحٓوو٤ِ ًٷْووپ حٿزٜووَ
 .#5$#ځ759ً768ىو/150ىو ً 141$ص رّٙ ٓنّٖ 

رن ح٬ّؼنَ ػنخ ٫َ٫َس رن حٿّّني ػنوخ ُّوخى ح٩ّٜوخٙ ٫ون ح٪ّٔون ٫ون       ححٿٔخؿِ ػنخ "
                                                 

ظٖرل بٔ قُس ايتُُٝٞ اـطاغاْٞ ٜه٢ٓ أبا إٓصض زلع عبس اهلل بٔ أبٞ بهط بٔ سعّ زلع ( 1)
ٚقاٍ: ثك١ ; ايبداضٟ،  4/354بٔ َٗسٟ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، َٓ٘ عبس ايطٓٔ 
ٚقــاٍ: "ض٣ٚ عٓــ٘ أٖــٌ ايؿــاّ أسازٜــح َٓــانرل"; ايٓػا٥ٞ،ايهــعؿا٤   3/427ايتــاضٜذ ايهــبرل، 
ٚقاٍ:  590ـ8/589ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  43ٚإذلٚنٕٛ ، م

سٜح ; ٚقاٍ: " غأيت أبٞ عٔ ظٖرل بٔ قُس قاٍ: قً٘ قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: َػتكِٝ اؿ
٘ غ٤ٛ ٚنإ سسٜج٘ بايؿاّ أْهط َٔ سسٜج٘ بايعطام يػ٤ٛ سؿٛ٘ ٚنإ  ايكسم ٚٗ سؿٛ
َٔ أٌٖ خطاغإ غهٔ إس١ٜٓ ٚقسّ ايؿاّ ؾُـا سـسخ َـٔ نتبـ٘ ؾٗـٛ قـاحل َٚـا سـسخ َـٔ          

ٜٴ   6/337سؿٛ٘ ؾؿٝ٘ اغـايٝ٘"; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،       =دـايـ"; ابـٔ عـسٟ،   ٚقـاٍ: "ىڀـ٤ٞ ٚ
ٚقــاٍ: " أضدــٛ أْــ٘ ٫ بــأؽ بــ٘ " ; إــعٟ، تٗــصٜب   187-4/177ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ، =

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١.   418 ـ 9/414ايهُاٍ، 
 .3/350ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 2)
خـساف ض٣ٚ عـٔ قـاحل ايـسٖإ ض٣ٚ عٓـ٘      ظٜاز بـٔ ايطبٝـع ايٝشُـسٟ ا٭ظزٟ ايبكـطٟ إهٓـ٢ أبـا        (3)

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: " ظٜاز  3/531أٓس بٔ سٓبٌ، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
بٔ ايطبٝع أبـٛ خـساف ايٝشُـسٟ ؾـٝذ بكـطٟ يـٝؼ بـ٘ بـأؽ َـٔ ايؿـٝٛر ايجكـات " ; ابـٔ سبـإ،              

ٚقـاٍ: " ٫ أض٣ بأسازٜجـ٘    144 -4/143; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،       6/325ايجكات، 
 ٚقاٍ: " ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ".  460-9/458بأغاڄ " ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .4/143ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 4)
ظٜاز بٔ أبٞ ظٜاز ايٛاغڀٞ ٚقٌٝ ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا قُس سـسخ عـٔ أْـؼ بـٔ َايـو ٚاؿػـٔ        (5)

ٌ  ايبكطٟ ض٣ٚ عٓ٘ ٖؿِٝ ٚقـاٍ: ٚاغـڀٞ يـٝؼ     4/385بٔ بؿرل، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعـ
ٌ ٫ بأؽ ب٘ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  167بؿ٤ٞ; ايعذًٞ، ايجكات، م ٟ ا٭ق ٚقاٍ: بكط

ٚقاٍ: غ٦ٌ أٓس بٔ سٓبٌ عٔ  3/532ٚقاٍ: يٝؼ بجك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  44م
  ٘ ــ ــ٘ ٫ ٜجبت ــاز       ظٜــاز اؾكــام ؾهأْ ــٞ عــٔ ظٜ ــٛ ظضعــ١: ٚاٖــٞ اؿــسٜح، ٚقــاٍ: " غــأيت أب ، ٚقــاٍ أب

ٚقاٍ: ضَا ِٖٚ ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ  6/320اؾكام ؾكاٍ: َٓهط اؿسٜح " ; ابٔ سبإ، ايجكات، 
ٚقاٍ: " سسخ عٓ٘ أٌٖ ايبكط٠ ٚغرلِٖ َٔ ايؿاٌَٝ ٚمل لس  132-4/130ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

  ٜ ا بعهـاڄ ٖٚـٛ ٗ ًْـ١ َـٔ هُـع ٜٚهتـب          ي٘ سسٜجا َٓهطاڄ دـساڄ ؾـأشنطٙ ٚأساز جـ٘ وُـٌ بعهٗـ
ٚقـاٍ بعــس إٔ شنـط أقــٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝــ٘: ض٣ٚ يــ٘     472-9/470سسٜجـ٘ " ; إــعٟ، تٗـصٜب ايهُــاٍ،   
 .3/866ايبداضٟ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 
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ٷووْْ روون ٫ٜووخځ ٬ّ٨ووض ٍٓووٌٽ حهلل     ّنوويَ ٫وون حٿنْخكووش يف كوويّغ ٣ٌّووپ
 .#2$"#1$ًٻَه

 #3$ىو#183ُّخى رن ٫زي حهلل حٿزټخثِ$ص  -232
ڄي رون ڃٌٓوَ ح٪َّٗوِ نوخ ُّوخى رون ٫زوي حهلل نوخ         "ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ نخ ٯّ

٫ڄَ رن ٫زي حهلل حٿؼٸٴِ نخ ح٬ّنيخٽ رن ٫ڄًَ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزّ٘ ٫ن حرون ٫زوخّ ٷوخٽ0    
$ٻٴّووَ ٍٓووٌٽ حهلل          رٜووخ٩ ڃوون ٢ّووَ، ًأڃووَ حٿنووخّ أڅ ٤٬ُّووٌح، ٳڄوون دل ٷّووي

 .#4$ٳنٜٲ ٛخ٩#
ځ 768ىووو/160ىووو ٫151ًڄووخٍ حٿزٜووَُ$ص رووّٙ ٓوونّٖ   ُّووخى روون ڃْڄووٌڅ، أرووٌ  -233

                                                 
ٗ سـسٜح   6/181أخطد٘ ْاع١ عٔ قٝؼ بٔ عاقِ، َـِٓٗ: ايڀدلاْـٞ، إعذـِ ا٭ٚغـ٘،      (1)

 ٕ ٗ سـسٜح طٜٛـٌ ; اؿـانِ، إػـتسضى عًـ٢ ايكـشٝشٌ،        18/341عذـِ ايهـبرل،   طٜٛـٌ ; ا
ٚقاٍ: عٔ سسٜح قٝؼ بٔ عاقِ إغٓازٙ  417-3/416; ايبٛقرلٟ، إؼاف اـرل٠،  3/708

ٚقاٍ عٔ سسٜح قـٝؼ بـٔ عاقـِ: " ٚؾٝـ٘      108-3/107نعٝـ ; اشلٝجُٞ، فُع ايعٚا٥س، 
   ٞ شنـط   359 -358، قـشٝب ا٭زب إؿـطز،   ظٜاز اؾكام، ٚؾٝ٘ ن٬ّ ٚقـس ٚثـل " ; ا٭يبـاْ

 سسٜح قٝؼ بٔ عاقِ بڀٛي٘ ثِ قاٍ: سػٔ يػرلٙ. 

 .4/130ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

ظٜاز بٔ عبس اهلل بٔ ايڀؿٌٝ ايبها٥ٞ ايهٛٗ زلـع َٓكـٛض بـٔ إعتُـط ض٣ٚ عٓـ٘ أٓـس بـٔ         (3)

ِ نعٝؿاڄ ٚقس سـسثٛا عٓـ٘";   ٚقاٍ: "نٔ عٓسٖ 366ـ6/365سٓبٌ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات

ٚقــاٍ: قــاٍ ٚنٝــع: "ٖــٛ أؾــطف َــٔ إٔ ٜهــصب"; ايٓػــا٥ٞ،      3/360ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل 

ٌ         45ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  3/538ٚقـاٍ: يـٝؼ بـايكٟٛ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٜ

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "يٝؼ ب٘ بأؽ، سسٜج٘ سسٜح أٌٖ ايكسم"، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: 

ظٜاز ايبها٥ٞ يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ أبٛ ظضع١: قسٚم، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: ظٜاز بـٔ عبـساهلل   

ـځڀځأ  1/307ايبها٥ٞ ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ ٚقاٍ: "نإ ؾاسـ ا

َٻـا ؾُٝـا ٚاؾـل ايجٿكـات ٗ ايطٿٚاٜـات ؾـإڇٕ           نجرل ايِٖٛ ٫ هڂٛظ ا٫ستذـاز غـدلٙ إڇشا اْؿـطز ٚأځ

َٴعتدل ؾ٬ نرل"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٚقاٍ: "ٚقس ض٣ٚ  140ـ4/136اعٵتدل بٗا 

;  479ـ 8/477عٓ٘ ايجكات َٔ ايٓاؽ َٚا أض٣ بطٚاٜات٘ بأغاڄ; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز

 ٍ ٟټ          490ــ 9/485إعٟ، تٗصٜب ايهُـا ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: "ض٣ٚ يـ٘ ايبدـاض

ٟٸ، ٚابٔ َاد٘". سسٜجاڄٶ  ٚاسسٶا َكطْٚاڄ بػرلٙ، َٚػًِ، ٚايتٿطَص

; ايبـعاض، َػـٓس ايبـعاض،    3/248أخطد٘ ْاع١ عٔ ابٔ عباؽ، َِٓٗ: ابـٔ َادـ١، غـٓٔ ابـٔ َادـ١      (4)

ِٴ أسٳساڄ ضٚاٙ عٔ إٓٗاٍ إ٫ډ عٴُط بٔ عبساهلل بٔ ٜع٢ً ٖٚٛ ضدٌ  11/308 قاٍ: "ٖٚصا اؿسٜح ٫ ْعًځ

ٟ ٚاحملؿٛ ٍ اهلليٝؼ بايكٛ ٚ عٔ ضغٛ   د١ٗ قشٝش١ خ٬ف ٖصا ايًؿٜ ٚخ٬ف ٖصا َٔ

ْٻُا شنطْاٙ ع٢ً َا ؾٝ٘ ٭ٕ يؿٛ٘ مل مؿٛ٘ عٔ ايٓيب ٚٳإ ايؿعٌ،    ;"٘إ٫ډ َٔ ٖصا ايٛد

ٖصا خدل غاق٘ ٭ٕ ظٜـاز بـٔ    ٚقاٍ: " 6/342; ابٔ سعّ، احمل٢ً،  11/447ايڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل

ٛ   ـ دسٙ إٍ ٜٓػب ٚقس ـ ٖٚٛ ابٔ ٜع٢ً بٔ َط٠  عبس اهلل نعٝـ ٚعُط بٔ عبساهلل ـ  ٖٚـ أبـٛ  "نـعٝ

 ٚقاٍ: "إغٓازٙ نعٝـ يهعـ عُط بٔ عبساهلل بٔ ٜع٢ً".  6/3970سصٜؿ١، أْٝؼ ايػاضٟ
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 #1$ځ776#ً
ػنوخ ح٪ّـوخؽ رون ٳوًَم ػنوخ ُّوخى أروٌ        0 رن ح٬ّؼنوَ ّٸوٌٽ  ح٬ّ٨ض 0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

٫ڄخٍ حألرَٙ ٫ن أنْ ٫ن حٿنّٓ  2$"أكخىّغ ڃنخٻّ٘ ٤ٌّٽ ًٻَىخ#. 
حٿٔووخؿِ ػنووخ ٯّڄووي روون ڃٌٓووَ ح٪َّٗووِ ػنووخ ڃْڄووٌڅ روون ُّووي ػنووخ ُّووخى روون  "

ٍٓووٌٽ حهلل ٷووخٽ0 ڃْڄووٌڅ ٫وون أنووْ ٷووخٽ  $ ٻووپ ٣ڀووذ حٿ٬ڀووڂ ٳ٠َّووش ٫ڀوو َ
 .#4$"#3$#ڃٔڀڂ

 ىوو 136أرٌ أٓخڃش ًّٸخٽ أرٌ ٫زويحهلل ح٬ّوينِ $ص   ، ُّي رن أٓڀڂ حٿ٬يًُ -234
 #5$ځ753#/

                                                 

ظٜاز بٔ َُٕٝٛ ايبكطٟ ايجكؿٞ ٜه٢ٓ أبا عُاض زلع أْؼ بٔ َايو ض٣ٚ عٓ٘ عباز بٔ َٓكٛض ،  (1)

ٚقــاٍ:  1/578ٚقــاٍ: تطنــٛٙ ; َػــًِ، ايهٓــ٢ ٚا٭زلــا٤،  3/371ٜٓٛــط: ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل، 

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت،  44َذلٚى اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ زاٚز ايڀٝايػٞ: يكٝت أْا ٚعبس ايطٓٔ بٔ َٗسٟ  545-3/544اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٕ " ؾػأيٓاٙ ؾكاٍ عسٚا إٕ ايٓ اؽ ٫ ٜعًُٕٛ أْٞ مل أيل أْػاڄ، أ٫ تعًُإ أْٞ مل أيل ظٜاز بٔ َُٝٛ

أْػاڄ؟ ثِ بًػٓا أْ٘ ٜط٣ٚ عٓ٘ ؾأتٝٓاٙ ؾكاٍ عسٚا إٔ ضدـ٬ڄ أشْـب، شْبـاڄ ؾٝتـٛب ٫ ٜتـٛب اهلل عًٝـ٘ ؟       

ؾإْٞ أتٛب، َا زلعت َٔ أْؼ ق٬ًٝڄ ٫ٚ نجرلاڄ، ؾهإ بعس شيو ٜبًػٓا أْ٘ ٜط٣ٚ  قًٓا: ْعِ، قاٍ

 =قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ سسٜج٘ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ أبٛ ظضعـ١: ٚاٖـٞ اؿـسٜح،   عٓ٘ ؾذلنٓاٙ"، ٚقاٍ: 

٘ نصاب، تطى سسٜج٘"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ = ٍ أْ ٕ ٜكا ٕ نا ٚقاٍ: "زلعت أب٢ ٜكٍٛ: ظٜاز بٔ َُٝٛ

ٚقاٍ: "ٚأسازٜج٘ َكساض َا ٜطٜٚ٘ ٫ ٜتابع٘ أسس عًٝـ٘"; أبـٛ ْعـِٝ،     129ـ4/128ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

 .4/54ذلٚى; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ٚقاٍ: َ 83ايهعؿا٤، م

 .102; ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م 4/127ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (2)

عـٔ أْـؼ بػـرل ايڀطٜـل     1/151اؿسٜح أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ َادـ١، غـٓٔ ابـٔ َادـ١     (3)

ٙ ٚباخت٬ف ايًؿٜ ; ايبعاض، َػٓس ايبعاض ي٘ أقٌ عٔ أْؼ  ٚقاٍ: ٖصا نصب يٝؼ1/164أع٬

ٜٴط٣ٚ ؾٝٗا عٔ أْؼ ؾػرل قشٝب ; ايڀدلاْٞ، إعذِ ا٭ٚغ٘  ; ابٔ اؾٛظٟ،  3/57ٚنٌ َا 

سٝح شنط ْٝع ططم اؿسٜح َٚٓٗا سـسٜح ظٜـاز بـٔ َُٝـٕٛ     66-54ايعًٌ إتٓا١ٖٝ، م

ٚقـاٍ: "ٖٚــصٙ ا٭سازٜــح نًـٗا ٫ ٜجبــت " ٚقــاٍ عـٔ ســسٜح ظٜــاز بـٔ َُٝــٕٛ: إٕ ظٜــازاڄ نــإ     

ٚقــس ْــاقـ طــطم ؽــطٜر اؿــسٜح ٚقــاٍ:       135ـــ 1/132ؿٗٝــس، ايــطٚض ايبػــاّ،   نــصاباڄ ; اي

"ٚيًشـسٜح عــٔ أْــؼ طـطم أخــط٣ أنــطبت عـٔ شنطٖــا ٭ْٗــا ٫ ؽًـٛ َــٔ نــصاب َــتِٗ أٚ     

 َذلٚى َڀچطٳح"ٚقاٍ أٜهاڄ:"ؾاؿسٜح بٗصٙ ايڀطم فتُع١ سػٔ".

 .102ضقڀين، م; ايساضقڀين، تعًٝكات ايسا 4/128ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ (4)

ظٜس بٔ أغًِ ايعسٟٚ إسْٞ ٍَٛ عُط بٔ اـڀاب  ض٣ٚ عٔ عبساهلل بـٔ عُـط ض٣ٚ عٓـ٘ غـؿٝإ      (5)

ٚقاٍ:نإ ثك١ نجرل اؿسٜح; ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح    5/413ابٔ غعس، ايڀبكات ايجٛضٟ، ٜٓٛط:

ٝـ     ٚقاٍ:"ٓاز بٔ ظٜس قاٍ: 3/555ٚايتعسٌٜ ساهلل بـٔ  قسَت إس١ٜٓ ٚظٜس بٔ أغـًِ سـٞ ؾػـأيت عب

عُط ؾكًت إٕ ايٓاؽ ٜتهًُٕٛ ؾٝ٘ ؾكاٍ: َا أعًِ ب٘ بأغاڄ إ٫ أْ٘ ٜؿػط ايكطإٓ بطأٜ٘"، ٚقاٍ: قـاٍ  
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ٻوخڅ ُّوي   0 ٷوخٽ حرون ٫ْْنوش   0 ػنخ أ٦ّي رن ٯّڄي ح٤ْ٬ّ٬وِ ٷوخٽ  0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 .#1$"ًٻخڅ يف كٴ٨و ِٗ  ٛخ٪ّخ  رن أٓڀڂ ٍؿالً

أرٌ ؿزّ٘س ح٬ّوينِ   ،ُّي رن ؿزّ٘س رن ٯّڄٌى رن أرِ ؿزّ٘س حألنٜخٍُ -235
 #2$ځ#767ځ ً 758ىو /150ىو 141ً$ص رّٙ ٓنّٖ

ِ  اروَحىْڂ  رون  ٯّڄي كيػنخ" َ  ٫ون  ِّّوي  رون  حهلل ٫زوي  ػنوخ ، حٿيڃ٘وٸ  رون  ٸّْو
َ "0 ٷوخٽ  ٫ڄوَ  حرون  ٫ن نخٳ٪ ٫ن ح٪ّّٜٙ رن ىحًى ٫ن ؿزّ٘س رن ُّي ٫ن أٌّد  ٶّو
حهلل ٍٓووٌٽ  ًح٬ّٸووّّس، ًحجملووٍِس، ح٬ِّرڀووش يف0 ڃووٌح٣ن ٓووز٪ يف ّٜووڀَ أڅ ،
 ُٻَّووخ أرووٌ ًٷووخٽ.. .#3$"حٿټ٬زووش ًٳووٌٵ، حإلِرووپ ٣نًڃووٌح، خځًح٪ّڄّوو، حٿ٤َّووٶ ًٷخ٫ٍووش
 أنوو  اال ػٸوش  كٜوّٙ  رون  ىحًى ٫ون  ُّليِّع حٿٌُ حألنٜخٍُ ؿزّ٘س رن ُّي0 حٿٔخؿِ

 .#4$"٫ڄَ حرن كيّغ0 ٬ّّٗ - ح٪ّيّغ ىٌح يف ّٝنټَ أطَ
غ ٬ّوّٗ كويّ   كيع ٫ن ىحًى رن ح٪ّّٜٙ ّٛيّغ ڃنټَ ؿيح 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

                                                                                                                   

; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ    4/246أٓس بٔ سٓبٌ: ثك١، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: ثك١; ابـٔ سبـإ، ايجكـات   

ٔ     164ـ4/163نعؿا٤ ايطداٍ ايطٚاٜـ١ عٓـ٘    ٚقاٍ:"ٚظٜس بٔ أغًِ ٖٛ َٔ ايجكـات ٚمل ّتٓـع أسـس َـ

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: ض٣ٚ يـ٘     18ـ10/12سسخ عٓ٘ ا٭١ُ٥"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ

 اؾُاع١.

 .3/397ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

ظٜس بٔ دبرل٠ ا٭ْكاضٟ إسْٞ ٜهٓـ٢ أبـا دـبرل٠ ض٣ٚ عـٔ زاٚز بـٔ اؿكـٌ ض٣ٚ عٓـ٘ وٝـ٢ بـٔ           (2)

ــٞ ســامت، اؾــطح       3/390ضٜذ ايهــبرلأٜــٛب ، ٜٓٛــط: ايبدــاضٟ، ايتــا    ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح ; ابــٔ أب

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ٫ ؾ٤ٞ، ٚقاٍ: " زلعت أبـ٢ ٜكـٍٛ: ظٜـس بـٔ دـبرل٠       3/559ٚايتعسٌٜ، 

  ٌ  نعٝـ اؿسٜح، َٓهط اؿسٜح دساڄ، َذلٚى اؿسٜح، ٫ ٜهتب سسٜج٘"; ابٔ سبـإ، اجملـطٚس

َٴٓهط اؿسٜح ٜطٟٚ 310ـ1/309 إٓانرل عٔ إؿاٖرل ؾاغٵتشلٻ ايتٓهب عٔ ضٚاٜت٘"; ابـٔ   ٚقاٍ: " 

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٔ ض٣ٚ عِٓٗ ٫ ٜتابع٘ عًٝ٘  157ـ4/153عسٟ، ايهاَ ُٸ ٘ ع ٚقاٍ: "ٚعا١َ َا ٜطٜٚ

ٍ   2/153أسس"; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،   ٚقـاٍ بعـس إٔ    45ــ 10/34 ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـا

 .8/868٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي

;  ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َاد١،  1/259أخطد٘ ْاع١ عٔ ابٔ عُط، َِٓٗ: ابٔ ٖٚب، اؾاَع،  (3)

ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: " إغٓازٙ نعٝـ دسٶا، ظٜس بٔ دبرل٠ َذلٚى " ; ايبعاض،  1/479

;  2/71; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ ايهبرل،  2/420ايطٜٚاْٞ، ; ايطٜٚاْٞ، َػٓس  1/264َػٓس ايبعاض، 

ٚقاٍ: ٚظٜس َٓهط اؿسٜح ; ابٔ عػانط، َعذِ ابٔ  2/903ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ، 

ٚقاٍ: ٖصا سسٜح ٫ ٜكب ; ا٭يباْٞ،  1/401; ابٔ اؾٛظٟ، ايعًٌ إتٓا١ٖٝ،  2/1014عػانط، 

 ٚقاٍ: نعٝـ.   475نعٝـ اؾاَع ايكػرل، م

 . 1236-1235َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (4)
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   .#1$"حٿنيِ ٫ن حٿٜالس يف ٓز٬ش ڃٌح٣ن
ځ 758ىووو/150ىووو 141ًأرووٌ أٓووخڃش حٿټووٌيف$ص ّووّْ ٓوونّٖ    ، ُّووي ح٪ّـووخځ -236

 #2$ځ767#ً
 .#3$ٿْْ رو رؤ0ّ ٷخٽ حٿٔخؿِ

ىوووو 200ٓوووخدل رووون نوووٌف رووون أروووِ ٤٫وووخ  حٿزٜوووَُ، أروووٌ ٓووو٬ْي حٿ٤٬وووخٍ$ص -237
 #4$ځ815#/

ٟوخ٩  0 ٓوخدل رون نوٌف   حٿٔخؿِ ػنخ ٫ڄًَ رن ٫ڀِ ٷڀض0ٿْلَْ رن ٬ْٓي ٷوخٽ رل  "
ٸّْوَ ڃوخ روؤّ    0 ڃّٗ ٻظخد ٌّنْ ًح٩ََُّّ ٳٌؿي٣ّڄخ ر٬ي أٍر٬ّٙ ٓنش أكويػيخ ٳٸوخٽ  

 .#5$"رٌٿٺ
 .#6$ٛيًٵ ػٸش ًأىپ حٿزَٜس أ٫ڀڂ رو ڃن حرن ڃ٬ّٙ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

ىوو  150ىوو ً  141ص روّٙ ٓونّٖ   َُ رن ا٨ّخ٫ْپ ح٭ّڄيحنِ حٿټوٌيف $ حٿٔ -238
 #7$ځ#767ځ 758ً/

                                                 

 .3/401ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 1)

ظٜس اؿذاّ ايهٛٗ ٜه٢ٓ أبا أغا١َ زلع ايكاغِ بٔ قُس بٔ أبٞ بهط ايكسٜل ض٣ٚ عٓ٘ ( 2)

; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  3/388عٝػ٢ بٔ ْٜٛؼ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

٢ بٔ َعٌ: ثك١، ٚقاٍ: " زلعت أبـ٢ ٜكـٍٛ: أبـٛ أغـا١َ اؿذـاّ ثكـ١       ٚقاٍ: قاٍ وٝ 3/578

ٚقاٍ بعـس إٔ   10/121;  إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  6/317قاحل اؿسٜح " ; ابٔ سبإ، ايجكات، 

 .3/869شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايٓػا٥ٞ سسٜجاڄ ٚاسساڄ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 3/429ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)

ٟ ايعڀاض ٜه٢ٓ أبا غعٝس ض٣ٚ عٔ ْٜٛؼ بٔ عبٝس ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ بؿاض،  (4) غامل بٔ ْٛح ايبكط

ٔ َعٌ ٔ َعٌ، تاضٜذ اب  46ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 1/61ٜٓٛط: اب

َـ   4/188ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ا أض٣ ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبـٌ: "

ب٘ بأغاڄ قس نتبت عٓ٘"، ٚقاٍ أبٛ ظضع١: ٫ بأؽ بع قسٚم ثك١، ٚقاٍ: "غـأيت أبـٞ عـٔ غـامل بـٔ      

 382-4/4/378ْٛح ؾكاٍ: ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ وـتر بـ٘"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،        

ٚقاٍ: " سسخ عٓ٘ َٔ أٌٖ ايبكط٠ ْاع١ ٚمل ىتًؿـٛا ٗ ايطٚاٜـ١ عٓـ٘ ٚعٓـسٙ غطا٥ـب ٚإؾـطازات       

ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ   175-10/172أسازٜجــ٘ قتًُــ١ َتكاضبــ١"; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،   ٚ

 ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚايباقٕٛ غ٣ٛ ابٔ َاد١ ".

 .4/378ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

  3/443ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (6)

(7)  ٗ  ض٣ٚ عــٔ ايؿــعيب ض٣ٚ عٓــ٘ ٜعٜــس بــٔ ٖــاضٕٚ ٚيــٞ قهــا٤ ايػـطٟ بــٔ إزلاعٝــٌ اشلُــساْٞ ايهــٛ

ٚقاٍ: " ٚنإ قًٌٝ اؿسٜح " ; ابٔ َعٌ، تـاضٜذ ابـٔ    6/348ايهٛؾ١، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقـاٍ: " قـاٍ وٝـ٢ ايكڀـإ:      4/176ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،     3/522َعٌ، 
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يّغ ح٬ّنټَ ٫ن حٿَُٔ رن ا٨ّخ٫ْپ ڃوخ ًٻوَه ن٬وْڂ رون     ًح٪0ّ حٿٔخؿِ ّٸٌٽ"
٫زي ح٪ّڄْي حٿٌح٤ِٓ ػنخ حٿَُٔ رن ا٨ّخ٫ْپ ػنخ حٿ٘و٬ّٓ ٫ون ڃٔوًَٵ ٫ون ٫زوي      

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل0 حهلل رن ڃ٬ٌٔى ٷخٽ   رخٿ٘وظخ    ڃَكزوخ  $0 اًح ؿخ  حٿ٘ظخ  ٷوخٽ
ِ ٷو ، #1$#خ ٶّخٍه ٳٸّٜ٘ ٿڀْٜخځخ ٿْڀو ٳ٤ٌّپ ٿڀٸْخځ ًأڃّٳْو طنِٽ حٿّّٻش أڃّ 0 خٽ حٿٔوخؿ

ًىٌ ٫نيُ ٫ن ٯّڄي رن ڃٌَٓ ح٪َِّٗ ٫ن ن٬ْڂ أهّّنوخه ٫زوي حهلل رون حٿ٬زوخّ     
 .#2$"حٿ٤ْخٿِٔ ػنخ ٯّڄي رن ڃٌَٓ ػنخ ن٬ْڂ رن ٫زي ح٪ّڄْي ٳٌٻَ ىٌح ح٪ّيّغ

 .#3$"٬ْٟٲ ؿيح "0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
أرٌ آلخٵ ًّٸخٽ ، ٬ٓي رن ارَحىْڂ رن ٫زيحٿ٦َّن رن ٫ٌٱ حٿِىَُ -239

 #4$ځ#745ځ ً 744ىو /128ىو ًٷْپ 127أرٌ ارَحىْڂ $ص 
 .#5$أ٥ّ٪ أىپ حٿ٬ڀڂ ٫ڀَ ٛيٷو0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

 ،#6$"ڃخٿوٺ  ػٸش أ٥ّ٪ أىپ حٿ٬ڀڂ ٫ڀَ ٛيٷو ًحٿًَحّش ٫نوو االّ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

                                                                                                                   

ٚقــاٍ: ٜهــعـ سسٜجــ٘ ;  145أســٛاٍ ايطدــاٍ، م اغــتبإ يــٞ نصبــ٘ ٗ فًــؼ " ; اؾٛظدــاْٞ، 

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  51ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م

 إزلاعٌٝ بٔ ايػطٟ عٔ أبٞ غ٦ٌ: " ٚقاٍ، بايكٟٛ يٝؼ: سٓبٌ بٔ أٓس قاٍ: ٚقاٍ 283 – 4/282

ٔ  ;"  فايس ٚزٕٚ ظا٥س٠ أبٞ بٔ ظنطٜا زٕٚ شاٖب ٖٛ: ؾكاٍ ٕ  ابـ ٌ ، سبـا ٍ  1/355، اجملـطٚس : " ٚقـا

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ا ;" إطاغٌٝ ٜٚطؾع ا٭غاْٝس ٜكًب نإ ٔ عسٟ، ايهاَ ٚقاٍ:  539-4/536ب

"ٚأسازٜج٘ اييت ٜطٜٚٗـا ٫ ٜتابعـ٘ أسـس عًٝٗـا ٚخاقـ١ عـٔ ايؿـعيب ؾـإٕ أسازٜجـ٘ عٓـ٘ َٓهـطات ٫            

ٚقـاٍ بعـس    231-10/227، تٗصٜب ايهُاٍٜطٜٚٗا عٔ ايؿعيب غرلٙ ٖٚٛ إٍ ايهعـ أقطب"; إعٟ

 .3/870إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

عٔ عبٝس بٔ عُرل باخت٬ف ايًؿٜ;   2/344أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ أبٞ ؾٝب١، إكٓـ (1)

 تًـ. عٔ عبٝس بٔ عُرل ٚبًؿٜ ك 3/267أبٛ ْعِٝ، س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ 

 .10/230; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  4/538ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

 .3/242; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  3/460ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 3)

غعس بٔ إبطاِٖٝ بٔ عبس ايطٓٔ بٔ عٛف ايعٖـطٟ ٚيـٞ قهـا٤ إسٜٓـ١ زلـع عبـس اهلل بـٔ        ( 4)

ٚقـاٍ: نـإ ثكـ١     5/364ايجٛضٟ ٚؾعب١، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكـات،  دعؿط ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ 

ٚقاٍ: " قس ضأ٣ ابٔ عُط قاٍ: ٚنإ ٜكّٛ  1/148نجرل اؿسٜح ; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ

ايسٖط قـاٍ: ٚنـإ ىـتِ ايكـطإٓ ٗ نـٌ يًٝـ١ أٚ قـاٍ ٗ نـٌ يًٝـتٌ "; ايعذًـٞ، ايجكـات،            

 ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعس167ٌٜـ1/150ا٠، ٚقاٍ: َسْٞ ثك١ ; ٚنٝع، أخباض ايكه 178م

 =; إـعٟ، 4/298ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: غعس بٔ إبطاِٖٝ ثك١"; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،     4/79

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١. 247ـ10/240تٗصٜب ايهُاٍ، =

 . 2/378ابٔ سذط، ؾتب ايباضٟ، ( 5)

 .3/464تٗصٜب، ابٔ سذط، تٗصٜب اي( 6)
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ًڃخٿٺ اٵّخ طَٹ حٿًَحّش ٫نو ٳؤڃخ أڅ ّټٌڅ ّوظټڀڂ ٳْوو ٳوال أكٴ٨وو ًٷوي ًٍٍ      $0 ًٷخٽ
 .#1$"٫ٴْٴخ  ٫نو حٿؼٸخص ًحألثڄش ًٻخڅ ىّنخ 

ُ  ، ٬ٓي رن أًّ حٿ٬يًُ -240 أروٌ ٯّڄوي $ص روّٙ    ، ًّٸخٽ حٿ٬زويُ حٿزٜوَ
 #2$ځ#767ځ ً 758ىو/150ىو ً 141ٓنّٖ 

 .#3$ٛيًٵ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
ىووو ً 141ٓوو٬ي روون ٣َّووٲ حإلٓووټخيف ح٪ّن٨ڀووِ حٿټووٌيف $ص رووّٙ ٓوونّٖ    -241

 #4$ځ#767ځ ً 758ىو /150
ن ٣َّووٲ ٫وون حٿٔووخؿِ ػنووخ ٫زووي ح٩ّزووخٍ روون حٿ٬ووال  ػنووخ ٓووٴْخڅ ٫وون ٓوو٬ي روو  "

ڃوون أىڃوون حالهووظالٱ اذل ح٬ّٔووـي  0 حألٛووزٮ روون نزخطووش ٫وون ح٪ّٔوون روون ٫ڀووِ ٷووخٽ  
 .#6$"#5$أٛخد ٓظش هالٽ ًًٻَ ح٪ّيّغ

حٿٔخؿِ ػنخ ارَحىْڂ رن ٓڀْڄخڅ حٿټٌيف ػنخ ٫زْي رن ٫زي حٿو٦َّن ػنوخ ٓو٬ي    "
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل0 رن ٣َّٲ ٫ن حألٛزٮ رن نزخطش ٫ن ٫ڀِ  0$  ڃخ ڃٍَص ٿْڀوش

                                                 

 .3/465ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 1)

غعس بٔ أٚؽ ايعسٟٚ ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا قُس زلع ظٜاز بٔ نػٝب ض٣ٚ عٓـ٘ ٓٝـس بـٔ    ( 2)

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: بكطٟ نعٝـ، ٚقاٍ: " غأيت  4/80َٗطإ، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سامت، 

 =; ابٔ ؾاٌٖ، تـاضٜذ  6/377كات، أبٞ عٔ غعس بٔ أٚؽ ايهاتب قاٍ: قاحل"; ابٔ سبإ، ايج

 1/254ٚقاٍ: بكطٟ نعٝـ; ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤،  98أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م=

 .3/871ٚقاٍ: "نعؿ٘ ابٔ َعٌ ٚٚثك٘ غرلٙ شنطٙ ابٔ سبإ ٗ ايجكات "; تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .3/467ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 3)
(4 )    ٛ ٗ ض٣ٚ عـٔ ؾـكٝل بـٔ غـ١ًُ ض٣ٚ عٓـ٘ َكـعب بـٔ غـ٬ّ ،         غعس بـٔ ططٜــ اؿًٓٛـٞ ايهـ

 4/59ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  3/453ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٚقـاٍ: َـصَّٛ ; ايعذًـٞ، ايجكـات،      78ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م 

ٕ   179م ٚقـــاٍ: َـــذلٚى  53ذلٚنــٕٛ ، م ٚقــاٍ: نـــعٝـ اؿــسٜح ; ايٓػـــا٥ٞ، ايهـــعؿا٤ ٚا
ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١: نـٛٗ يـٌ، ٚقـاٍ:         4/87اؿسٜح ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،      

"زلعت أبٞ ٜكٍٛ غعس بٔ ططٜـ  َٓهط اؿسٜح نعٝـ اؿسٜح َذلٚى اؿـسٜح " ; ابـٔ   
ٚقـاٍ " نـإ ٜهـع اؿـسٜح عًـ٢ ايؿـٛض " ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ           1/357سبإ، اجملطٚسٌ، 

ٚقاٍ: ٖٚٛ نعٝـ دـساڄ ; ابـٔ ؾـاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤        387 ـ4/383نعؿا٤ ايطداٍ، 
ٚقاٍ: "غعس بٔ ططٜـ يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ َط٠ أخط٣: ٫ وٌ ٭سـس ٜـطٟٚ    98ٚايهصابٌ، م

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝـ٘: "ض٣ٚ يـ٘    275-10/270عٓ٘"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 
ٟٸ سسٜجاڄ، ٚا  .3/872بٔ َاد٘ آخط"; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ايتٿطَص

 .4/2195ٜٓٛط: ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ، ( 5)

ٚقــاٍ: ٖهــصا ضٚاٙ ابــٔ عٝٝٓــ١ عــٔ غــعس عــٔ   4/384ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ، ( 6)
 ا٭قبؼ عٔ اؿػٔ َٛقٛؾاڄ.
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 .#2$"#1$#أڃظٺ رخ٪ّـخڃش ٷخٿض ح٬ّالثټش ڃَْ ٿٔڄخ  االّأَُٓ رِ يف ح
 .#3$٫نيه ڃنخٻّ٘ ٤ٌّٽ ًٻَىخ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

أروٌ ڃ٬وخً   ، ٬ٓي رن ٫زي ح٪ّڄْي رن ؿ٬ٴَ رن ح٪ّټوڂ رون أروِ ح٪ّټوڂ     -242
 #4$ځ#834ىو/219حألنٜخٍُ $ص 

"  ِ ٓوو٬ي روون ٫زيح٪ّڄْوي روون ؿ٬ٴووَ ّظټڀڄووٌڅ يف   0ٷووخٽ، ُٻَّوخ روون ٸّْووَ حٿٔوخؿ
 .#5$"كيّؼو

أرووٌ ُّووي حألنٜووخٍُ حٿنلووٌُ    ، ٓوو٬ْي روون أًّ روون ػخرووض روون ر٘ووّ٘      -243
 #6$ځ# 830ځ ً 829ىو /215ىو ًٷْپ 214$ص  حٿزَُٜ

 .#7$ٻخڅ ٷيٍّخ  ٬ْٟٴخ  ٯّ٘ ػزض"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
                                                 

بـاؽ، ٚقـاٍ احملكـل    عـٔ ابـٔ ع   4/524أخطد٘ ْاع١، َـِٓٗ: ابـٔ َادـ١، غـٓٔ ابـٔ َادـ١،       ( 1)
عـٔ َايـو بـٔ     2/313ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ دساڄ ; ايڀدلاْـٞ، إعذـِ ا٭ٚغـ٘،    

ٚقاٍ: غعس بٔ ططٜـ نعٝـ اؿسٜح ;  4/2099قعكع١ ; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ، 
ٚقــاٍ: " ضٚاٙ ايڀدلاْــٞ ٗ ا٭ٚغــ٘ ٚايهــبرل ٚضدايــ٘ ضدــاٍ   5/91اشلٝجُــٞ، فُــع ايعٚا٥ــس، 

 قاٍ ٚي٘ ؾٛاٖس. 335-5/334; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١، ايكشٝب"

 .4/386ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،( 2)

 .3/474ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 3)

غعس بٔ عبس اؿُٝس بٔ دعؿط بٔ اؿهِ ا٭ْكاضٟ ٜه٢ٓ أبا َعاش إسْٞ غهٔ بػساز سسخ عٔ ( 4)

٘ ٜعكٛب بٔ  ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، عٔ َايو بٔ أْؼ ض٣ٚ عٓ ٚقاٍ:  4/92ؾٝب١، ٜٓٛط: اب

٘ أبٞ ٚمل ٜهتب عٓ٘ ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٖډٔ ٜطٟٚ إٓانرل عٔ  1/357أزضن ٚقاٍ: "ٚنإ 

ٙٴ ٚنجــط ُٖٚــ٘ ستٻــ٢ سػــٔ ايتٓهــب عــٔ ا٫ستذــاز بــ٘"; اـڀٝــب      ٖډــٔ ؾشـــ خڀــ٪ٴ إؿــاٖرل 

قاٍ أٓس بٔ سٓبـٌ ٚأبـا خٝجُـ١ ٚوٝـ٢ بـٔ َعـٌ:       ٚقاٍ:  128-9/126ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 

"نإ ٖآٖا ٗ ضبض ا٭ْكاض ٜسعٞ أْـ٘ زلـع عـطض نتـب َايـو بـٔ أْـؼ. ٚقـاٍ يـٞ أٓـس:           

ٚايٓاؽ ٜٓهطٕٚ عًٝ٘ شاى، ٖٛ ٖآٖـا ببػـساز مل وـر، ؾهٝــ زلـع عـطض َايـو؟"، ٚقـاٍ: قـاٍ          

ٚقـاٍ   287-10/285ُـاٍ،  و٢ٝ بٔ َعٌ: " يٝؼ ب٘ بأؽ، قس نتبـت عٓـ٘ " ; إـعٟ، تٗـصٜب ايه    

 بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: " ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد١ ".

 .9/127اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، ( 5)

غعٝس بٔ أٚؽ بٔ بؿرل بٔ ثابت ا٭ْكاضٟ ايبكطٟ ايٓشٟٛ ٜه٢ٓ أبا ظٜس سسخ عٔ عُطٚ ( 6)
      ً ٚقـاٍ:   1/333ِ، ايهٓـ٢ ٚا٭زلـا٤ ،   بٔ عبٝس ض٣ٚ عٓ٘ قُـس بـٔ غـعس ايهاتـب، ٜٓٛـط: َػـ

ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: نـإ        5ــ 4/4ٜصنط بايكسض ; ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،    
 ;"قسٚم ٖٛ: ٜٚكٍٛ ؾأْ٘ ٜٚطؾع ايٓشٟٛ ظٜس أبٞ ٗ ايكٍٛ هٌُ أبٞ زلعتقسٚقاڄ، ٚقاٍ: "

ــإ ابــٔ ــٛظ ٫: " ٚقــاٍ 1/324، اجملــطٚسٌ، سب ــاز هڂ ــطز َــا ا٫ستذٳ ــ٘ اْؿځ ــاض َــٔ ب  ٫ٚ ا٭ځخب
ٍ  تٗصٜب، إعٟ ;"اٯثاض ٗ ايجٿكات ٚاؾل َا إڇيډا ا٫عتباض ٍ  337 – 10/330، ايهُـا عـس إٔ  ب ٚقـا

 شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: شنطٙ أبٛ زاٚز ٗ ايعنا٠ ٚض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ سسٜجاڄ ٚاسساڄ.
 .5-4/4ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 7)
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244-   ِ أروووٌ ٸّْوووَ ح٬ّٜوووَُ  ، ٓووو٬ْي رووون أّوووٌد ًح٨ّوووو ڃٸوووالٙ ح٫ِّح٫ووو
 #1$ځ#782ىو/166ځ ًٷْپ 777ىو/161ځ ًٷْپ 766ىو/149$ص

 .#2$ٛيًٵ"0 ٽ حٿٔخؿِ"ٷخ
245-  ُ ځ 784ىوو / 168أروٌ ٫زويحٿ٦َّن حٿزٜوَُ $ص    ، ٬ْٓي رن ر٘وّ٘ حألُى
 #3$ځ#786ىو/170ځ ًٷْپ 785ىو/169ًٷْپ 

 .#4$كيع ٫ن ٷظخىس ّٝنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #5$ځ#753ىو /136أرٌ كٴٚ حٿزَُٜ$ص، ٬ْٓي رن ٥ّيخڅ حألٓڀڄِ -246
ػنوخ ٦ّوخى ٓوڀڄش ٫ون ٓو٬ْي رون        رن ح٬ّؼنَ ػنخ ٸَّْ رن ٦ّوخى ححٿٔخؿِ ػنخ "

                                                 
إه٢ٓ أبا و٢ٝ سسخ عٔ نعب بٔ عًك١ُ ض٣ٚ عٓ٘ عبـس اهلل   غعٝس بٔ أٜٛب اـعاعٞ إكطٟ( 1)

ٚقــاٍ: نــإ ثكــ١ ثبتــاڄ ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح    7/357بــٔ إبــاضى، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس، ايڀبكــات،  
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: يٝؼ ب٘ بأؽ، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثكـ١ ; ابـٔ    4/66ٚايتعسٌٜ، 

ٔ ْٜٛؼ ٔ سبإ، ايجكات، ٚقاٍ: ن 1/204ْٜٛؼ، تاضٜذ اب ٕ ؾكٝٗاڄ; اب ; اـڀٝب ايبػسازٟ،  5/462ا
ٚقاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤      345-10/342; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  197غا١ٜ إًتُؼ، م

 ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ 

 .4/8ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 2)

ٕ بايبكط٠ ؾتشٍٛ (3) ٔ نا ٟ  إه٢ٓ أبا عبس ايطٓ ٍ زَؿل ض٣ٚ  غعٝس بٔ بؿرل ا٭ظز ّ ْٚع ٍ ايؿا إ

ٚقـاٍ نـإ    7/324ض٣ٚ عٔ َٓكٛض بٔ ظاشإ ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ بهاض، ٜٓٛط: ابٔ غـعس، ايڀبكـات  

ٔ َعٌ،  ٔ َعٌ، تاضٜذ اب ٚقاٍ:  3/460ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  4/94قسضٜاڄ; اب

اؿــسٜح; ايٓػــا٥ٞ، ٚقــاٍ: نــعٝـ  252"ٜتهًُــٕٛ ٗ سؿٛــ٘"; أبــٛ زاٚز، غــ٪ا٫ت أبــٞ عبٝــس، م  

ٚقـاٍ:   7-4/6ٚقاٍ: نعٝـ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،       52ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 

نإ أٓس بٔ سٓبٌ ٜهعـ أَطٙ، ٚقاٍ: " زلعت أبـٞ ٚأبـا ظضعـ١ شنـطا غـعٝس بـٔ بؿـرل ؾكـا٫:         

ٛٸٍ قً٘ ايكسم عٓسْا "، قاٍ: " ٚزلعت أبٞ ٜٓهط ع٢ً َٔ أزخً٘ ٗ نتاب ايهعؿا٤ ٚقاٍ: و

ٚقاٍ: " ٚنإ ضز٤ٟ اؿؿٜ ؾاسـ اـڀځأ ٜطٟٚ عٔ قتاز٠  1/319َٓ٘ "; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

٘ " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٜٴتٳابع عًٝ ٜٴطٟٚ  422-4/412َا٫  ٚقاٍ: " ٫ٚ أض٣ َا 

٘ ٚايػايب ع٢ً سسٜج٘ ا ٘ ِٜٗ ٗ ايؿ٤ٞ بعس ايؿ٤ٞ ٜٚػً ٫غتكا١َ عٔ غعٝس بٔ بؿرل بأغاڄ ٚيعً

; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،   33-22-21ٚايػايــب عًٝــ٘ ايكــسم " ; ابــٔ عػــانط، تــاضٜذ زَؿــل،   

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ا٭ضبع١. 10/348-356

 .4/10ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 4)

(5)   ٝ ١ٓ غعٝس بٔ دُٗإ ا٭غًُٞ ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا سؿل َٔ ايتابعٌ زلع ايكـشابٞ غـؿ

ٚقـاٍ: ثكـ١ ; ابـٔ أبـٞ      4/114زلع َٓ٘ ٓاز بٔ غ١ًُ ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعـٌ،  

ٚقاٍ: " زلعت أبٞ ٜكٍٛ: غعٝس بٔ ْٗإ ؾٝذ ٜهتب سسٜج٘  4/10سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

-4/456; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٫ٚ4/278 وتر ب٘ "; ابٔ سبإ، ايجكات، 

ٚقاٍ بعـس إٔ شنـط    379-10/376ضدٛ أْ٘ ٫ بأؽ ب٘"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، ٚقاٍ: "ٚأ 458

 أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ.
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0 ًروّٙ ّيّوو ٗوِ  ڃون ٢ّوَ ٳٸوخٽ أروٌ حٿٸوّٙ         أرِ حٿٸّٙ ٍٻذ ٦ّخٍح  ٥ّيخڅ أڅ ٫ڂّ
ٳخنز٤ق ٫ڀْو ًرټَ ٳٸخٽ حٿنّٓ نؤهٌ ڃنو ْٗجخ   0$ّ2$"#1$#يڂ ُىه ٗلخ حٿڀ#. 

0 رن ح٬ّؼنَ ػنخ ٸَّْ رون ٣ڀلوش رون أروِ ٗوييس أروٌ ٣ڀلوش ٷوخٽ        ححٿٔخؿِ ػنخ "
ٻنض ڃو٪ حٿونّٓ  0 خڅ ٸّيع ٫ن ٓٴْنش ٷخٽ٬ّ٨ض ؿيُ ٬ْٓي رن ٥ّي  

 .#4$"#3$#ح٦ّڀٌح ٫ڀْو ٳبنو ٓٴْنش$0 ٳٸخٽ
 حٿٔخؿِ ػنخ ٌٓحٍ رن ٫زي حهلل ػنخ ٫زي حٿوٌحٍع ٫ون ٓو٬ْي رون ٥ّيوخڅ ٫ون      "

ًػنخ ح٪ّٔن رن ٫ڀِ ػنخ ىْ٘ڂ ٫ن حٿ٬وٌحځ رون كٌٗوذ ٫ون ٓو٬ْي رون       0 ٓٴْنش ٷخٽ
٥ّيخڅ ٫ن ٓٴْنش أڅ ٌٍٓٽ حهلل  6$"#5$#ػّٙ ٓنشح٫ّالٳش ػال$0 ٷخٽ#. 

 .#7$"ال ّظخر٪ ٫ڀَ كيّؼو"0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #8$٬ْٓي رن كْخڅ ح٪ّڄِٜ -247

                                                 

; اشلٝجُـٞ، نؿــ ا٭غـتاض،     6/2993أخطد٘ ْاعـ١، َـِٓٗ: أبـٛ ْعـِٝ، َعطؾـ١ ايكـشاب١،        (1)

 . 10/243; فُع ايعٚا٥س،  4/236

 .457-4/456ٍ ،ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدا (2)
; إدًـل،   1/441أخطد٘ ْاع١ عٔ غعٝس بٔ ْٗإ، َِٓٗ: ايطٜٚاْٞ، َػٓس ايطٜٚاْٞ،  (3)

 . 4/1915; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  3/313إدًكٝات، 
 .4/457ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)
; ايذلَــصٟ، غـٓٔ ايذلَــصٟ،   عــٔ غـؿ١ٓٝ  7/43أخطدـ٘ ْاعـ١، َــِٓٗ: أبـٛ زاٚز، غــٓٔ أبـٞ زاٚز،      (5)

عٔ غؿ١ٓٝ ٚيؿٛ٘، قاٍ ايٓيب  4/503       اـ٬ؾ١ ٗ أَيت ث٬ثـٕٛ غـ١ٓ، ثـِ ًَـو بعـس( :
شيو ( ثِ قاٍ يٞ غؿ١ٓٝ: أَػو خ٬ؾ١ أبـٞ بهـط، ٚخ٬ؾـ١ عُـط، ٚخ٬ؾـ١ عجُـإ، ثـِ قـاٍ يـٞ:          

 ٜ ععُـٕٛ إٔ  أَػو خ٬ؾ١ عًٞ، قاٍ: ؾٛدسْاٖا ث٬ثٌ غ١ٓ، قاٍ غعٝس: ؾكًت ي٘: إٕ بين أَٝـ١ 
اـ٬ؾ١ ؾِٝٗ، ؾكاٍ: نصبٛا بٓٛ ايعضقا٤ بٌ ِٖ ًَٛى َٔ ؾطٸ إًٛى" ٚقاٍ: " ٖصا سسٜح سػٔ، 

٘ إ٫ َٔ سسٜج٘"; ايبعاض، َػٓس ايبعاض ٙ غرل ٚاسس عٔ غعٝس بٔ دُٗإ، ٫ٚ ْعطؾ عٔ  9/280ٚقس ضٚا
; ابٔ  3/156غؿ١ٓٝ ٚيؿٛ٘: )اـ٬ؾ١ بعسٟ ث٬ثٕٛ غ١ٓ(; اؿانِ، إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ

 ٞ عـٔ غـؿ١ٓٝ  ٚيؿٛـ٘: قـاٍ ايـٓيب      2/506ا٭عطابٞ، َعذِ ابٔ ا٭عطابـ    خ٬ؾـ١ ايٓبـ٠ٛ( :
عـٔ غـؿ١ٓٝ ; اـڀٝـب ايبػـسازٟ، دـاَع بٝـإ ايعًـِ،         333ث٬ثٕٛ غ١ٓ( ; ايبٝٗكٞ، ا٫عتكاز، م

ٚقاٍ: "ٖصا سسٜح ٫ ْعطؾ٘، إ٫ َٔ سسٜح غعٝس  14/75عٔ غؿ١ٓٝ ; ايبػٟٛ، ؾطح ايػ١ٓ 2/351
ٚقــاٍ: سػــٔ ; أبــٛ سصٜؿــ١، أْــٝؼ ايػــاضٟ،       3/1484ْٗــإ"; ايتدلٜــعٟ، َؿــها٠ إكــابٝب   بــٔ 

 827-2/820ٚشنـط طــطم اؿــسٜح ; ا٭يبـاْٞ، غًػــ١ً ا٭سازٜــح ايكــشٝش١،    4/4044-3048
 اؿسٜح سػٔ َٔ ططٜل غعٝس بٔ ْٗإ".   سٝح شنط ططم اؿسٜح، ٚقاٍ: "١ًْٚ ايكٍٛ: إٕ 

 .4/457ا٤ ايطداٍ ،ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿ( 6)

 .1/825;  ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١، 4/14ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،   (7)

ؾُٝا شنطٙ ايػادٞ: ضأٜت٘ بايبكط٠،  ـغعٝس بٔ سٝإ اؿُكٞ، قاٍ َػًڀاٟ: "قاٍ قتٝب١  (8)

; ٚناْت ٚؾا٠ دطٜط بـٔ  5/280ٚنإ دطٜط بٔ عبس اؿُٝس ٜهصب٘ "إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ

 . 7/269ٖـ، ٜٓٛط: اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 188اؿُٝس ايطاظٟ غ١ٓ عبس
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 .#1$"ٻخڅ ّټٌد0 ٷخٽ ُٻَّخ حٿٔخؿِ"
248-  ُ    أرووٌ ٫ؼڄووخڅ ح٬ّووينِ ، ٓوو٬ْي روون ىحًى روون ٓوو٬ْي روون أرووِ ُنووّّ حٿِنووّّ

 #2$ځ#835ىو/220ځ ً 826ىو /211$ص رّٙ ٓنّٖ 
 .#3$٫نيه ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

249-    ُ أروٌ ٯّڄوي ًّٸوخٽ أروٌ ٦ّوخى $ص      ، ٬ْٓي رن ٍحٗوي حٿٔوڄخٹ حٿزٜوَ
 .#4$ځ#786ىو/170ځ ً 777ىو /161رّٙ ٓنّٖ

حٿٔخؿِ كيػّٗ ٓيپ حٿٔټَُ ػنخ ٫َْٔ رن اروَحىْڂ ػنوخ ٓو٬ْي رون ٍحٗوي      "
رن ٫ڄَ ٷوخٽ حؿظڄو٪ ٫ْويحڅ ٫ڀوَ     حأرٌ ٯّڄي حٿٔڄخٹ ٫ن ٤٫خ  رن أرِ ٍرخف ٫ن 

 .#6$"#5$ٌّځ ٬ّ٥ش ًٌّځ ٫ْي ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ىوو/  161أرٌ ٫زْيس ًٷْوپ أروٌ ڃ٬خًّوش $ص روّٙ     ، ٬ْٓي رن ٍُرِ حٿزَُٜ -250

                                                 

 .132/ 2ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (1)

غعٝس بٔ زاٚز بٔ غعٝس ايعْدلٟ إسْٞ إه٢ٓ أبا عجُإ سسخ عٔ َايو بٔ أْؼ ض٣ٚ عٓ٘   (2)

أبـٞ عٓـ٘   ٚقـاٍ: غـأيت    4/18عٓ٘ ٜعكٛب بٔ ؾٝب١، ٜٓٛط: ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ      

ًڂٛبـ١      1/325ؾكاٍ: يٝؼ بايكٟٛ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  َٳكڃ ٝٳا٤  ٚقاٍ: "ٜطٟٚ عـٔ َايـو أځؾٵـ

ْٳاز ٫ ؼٌ نتاب١  ْٳاز ؾشسخ بٗا عٔ َايو عٔ أځبٞ ايعٿ قًب عًٝ٘ قشٝؿ١ ٚضٵقا٤ عٔ أځبٞ ايعٿ

ْعــِٝ، ; أبــٛ  85ـــ9/83إڇيډــا عًــ٢ دٗــ١ ا٫عتبــاض"; اـڀٝــب ايبػــسازٟ، تــاضٜذ بػــساز  = =سسٜجــ٘

ٍ  87ايهعؿا٤، م ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط     422ــ 10/417ٚقاٍ: نجرل ايِٖٛ; إعٟ، تٗصٜب ايهُـا

 .5/321أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ

 .4/25ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،   (3)

ايبكطٟ ٚقُس  غعٝس بٔ ضاؾس ايػُاى إاظْٞ ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا قُس ض٣ٚ عٔ اؿػٔ (4)

 3/471بٔ غرلٜٔ ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ عبس اهلل ا٭ْكاضٟ ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهـبرل،  

ٚقاٍ: َذلٚى ; ابٔ أبٞ سامت،  53ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م

ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٓ٘ قاٍ: نعٝـ اؿسٜح، َٓهـط اؿـسٜح";    20-4/19اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقاٍ: "ٜٓؿـطز عـٔ ايجكـات بإعهـ٬ت"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ         1/324ٔ سبإ، اجملطٚسٌ، اب

ٚقاٍ: "ٚيػعٝس بٔ ضاؾس غـرل َـا شنـطت َـٔ اؿـسٜح ؾـ٤ٞ        431-4/429نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٜػرل ٚضاٜٚات٘ عٔ عڀا٤ ٚابٔ غرلٜٔ ٚغرلُٖا ٫ٚ ٜتابع٘ أسس عًٝ٘"; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ 

 .4/375ٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ; ايص 2/157ٚإذلٚنٕٛ، 

عـٔ ابـٔ عُـط بـبعض اخـت٬ف       2/345أخطد٘ ْاع١، َـِٓٗ: ابـٔ َادـ١، غـٓٔ ابـٔ َادـ١،        (5)

عٔ أبٞ  15/386ايًؿٜ، ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ; ايبعاض، َػٓس ايبعاض، 

يًؿـٜ ;  عـٔ ابـٔ عُـط بـاخت٬ف ا     12/435ٖطٜط٠ باخت٬ف ايًؿٜ; ايڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل

ــإ، م     ــٔ سب ــ٢ اجملــطٚسٌ ٫ب ــساضقڀين عً ; ايبٝٗكــٞ، ايػــٓٔ  109ايــساضقڀين، تعًٝكــات اي

 .2/195عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ; اشلٝجُٞ، فُع ايعٚا٥س،  3/444ايهدل٣، 

 .4/431ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،  (6)
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 #  1$ځ#786ىو/170ځ ً 777
حٿٔخؿِ ػنخ نَٜ رن ٫ڀِ ػنخ ڃٔڀڂ رن ارَحىْڂ أهّّنوخ ٓو٬ْي رون ٍُروِ ػنوخ      "

ػخرض ٫ون أنوْ ٫ون حٿونّٓ        ڃون   ٿٸوي أًطوِ أروٌ ڃٌٓوَ ڃِڃوخٍح      $0 أنوو ٷوخٽ
 .#3$"#2$#ىحًىڃِحڃّ٘ آٽ 
ىوو  207أرٌ ٫ؼڄخڅ ًّٸخٽ أرٌ ٫ڄوَ حٿٸَٗوِ ح٬ّويحثّٗ$ص   ، ٬ْٓي رن ُٻَّخ -251

 #  4$ځ822#/
 .#5$"٬ْٓي رن ُٻَّخ ح٬ّيحثّٗ ٬ْٟٲ0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷخٽ"

ىوووو 160ځ 768ًىوووو/151ٓووو٬ْي رووون ًُڅ حٿوووظٰڀّٓ حٿزٜوووَُ$ص رْوووض ٓووونّٖ   -252
                                                 

ٜـْٛؼ بـٔ قُــس،   غـعٝس بـٔ ظضبـٞ ايبكـطٟ إهٓـ٢ أبـا عبٝــس٠ ض٣ٚ عـٔ ثابـت ايبٓـاْٞ ض٣ٚ عٓـ٘             (1)

 3/473ٚقاٍ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،       126ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، م

ٚقاٍ: قاسب عذاٜب ; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت  2/758ٚقاٍ: قاسب عذا٥ب ; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤، 

ٞ عبٝس، م  ـ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 311أب جك١ ; ابٔ ٚقاٍ: يٝؼ ب 53ٚقاٍ: نعٝ

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ ـ اؿسٜح، َٓهط  4/224أب ٞ ٜكٍٛ: غعٝس بٔ ظضبٞ نعٝ ٚقاٍ: "زلعت أب

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ ٙ عذا٥ب َٔ إٓانٞ" ; اب ٕ ٜطٟٚ إٛنٛعات  1/318اؿسٜح، عٓس ٚقاٍ: "نا

ٖـٛ  ٚقـاٍ: "  412-3/406ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ    عٔ ا٫ثبات ع٢ً قًـ١ ضٚاٜتـ٘" ; ابـٔ عـسٟ،     

٘ بأؾٝا٤ ٫ ٜتابع٘ عًٝ٘ أسس ٚعا١َ سسٜج٘ ع٢ً شيو" ; ابٔ ؾاٌٖ، ٟ عٓ ٞ عٔ نٌ َا ٜطٚ  =ٜأت

ٍ     99تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م= -430 /10ٚقاٍ: يٝؼ بؿـ٤ٞ ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـا

 .4/376ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  432

ٚقـاٍ احملكــل ؾـعٝب ا٭ضْــ٪ٚٙ:    14/288أخطدـ٘ ْاعـ١، َــِٓٗ: ابـٔ سٓبــٌ، َػـٓس أٓــس      (2)

  ٟ عـٔ أبـٞ َٛغـ٢; َػـًِ، قـشٝب َػـًِ،        6/195إغٓازٙ قشٝب; ايبداضٟ، قـشٝب ايبدـاض

عـٔ أبـٞ ٖطٜـط٠ ;  ايبـعاض، َػـٓس ايبـعاض،        2/365عٔ بطٜس٠; ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َاد١ 1/546

عٔ أبٞ ٖطٜـط٠; اؿـانِ، إػـتسضى     2/180ٔ ايٓػا٥ٞعٔ أبٞ ٖطٜط٠; ايٓػا٥ٞ، غٓ 14/297

ٚقاٍ: ٖصا سسٜح قشٝب عًـ٢ ؾـطٙ ايؿـٝدٌ; ا٭يبـاْٞ، غًػـ١ً       4/314ع٢ً ايكشٝشٌ

 . 7/1583ا٭سازٜح ايكشٝش١، 

 .4/408ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،  (3)

عٝس اشلـاسلٞ ض٣ٚ  غعٝس بٔ ظنطٜا ايكطؾٞ إسا٥ين ٜه٢ٓ أبا عُطٚ ض٣ٚ عٔ ايعبرل بـٔ غـ    (4)

ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ بأؽ ; ايبداضٟ،  1/82عٓ٘ أٓس بٔ سٓبٌ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقاٍ: " غـأيت   4/23ٚقاٍ: قسٚم ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  3/474ايتاضٜذ ايهبرل، 

كات، ; ابٔ سبإ، ايجأبٞ عٔ غعٝس بٔ ظنطٜا ؾكاٍ: ٖٛ َسا٥ين قاحل يٝؼ بصاى ايكٟٛ " 

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘  438-10/345; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  8/263

 .5/79ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

ٚقــاٍ: خــايـ ظنطٜــا ٗ ٖــصا ايكــٍٛ ْاعــ١ َــٔ   9/72اـڀٝــب ايبػــسازٟ، تــاضٜذ بػــساز،   (5)

 .10/437عٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، ا٭١ُ٥ ؾٛقؿٛا غعٝساڄ بايك٬ح ٚايجك١;  إ
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 #1$ځ776#/
0 رن ٷخىځ ػنخ ٬ْٓي رن ًُڅ ٫ون أنوْ ٷوخٽ    حٿٔخؿِ ػنخ ٸَّْ رن ٌّنْ ػنخ حٿنڄَ"

هيڃض ٌٍٓٽ حهلل  ّخ أنْ أٓوزٮ حٿٌٟوٌ  ّوِحى    0 $رل ًأنخ رن ٤ّخڅ كـؾ ٳٸخٽ
ڂ ٫ڀوَ ڃون ٿٸْوض ڃون     ٛالس حٿ٠لَ ٳبٶّخ ٛالس حألًحرّٙ ٷزڀٺ ًٓڀّ يف ٫ڄَٹ ًٛپّ

ڂ ٫ڀوَ أىوپ رْظوٺ اًح ىهڀوض رْظوٺ ّټؼوَ هوّ٘        أڃّٖ يف حٿ٤َّٶ طټؼَ كٔنخطٺ ًٓوڀّ 
 .#3$"#2$#ٿټزّ٘ ًحٍكڂ حٿّٰٜ٘ حٿّٰٜ٘ طَحٳٸّٗ يف ح٩ّنشرْظٺ ًًٷَ ح

 .#4$ؤ"ڃنټَ ح٪ّيّغ ٻؼّ٘ ح0٤ّ٫ ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 #5$ځ#815ىو/200أرٌ ٫ؼڄخڅ ح٬ّټِ $ص ٷزپ ، ٬ْٓي رن ٓخدل حٿٸيحف -253
 .#6$"ًٯّ٘ه ٦ّيأ ٬ًٟٴو ڃ٬ّٙ حرن ٳْو ح٤َٟد0 حٿٔخؿَ ٷخٽ"
څ ٓو٬ْي حٿٸويحف ّٴوّٖ    ٻوخ 0 ػنوخ حٿَرْو٪ ٬ّ٨وض حٿ٘وخٳ٬ِ ّٸوٌٽ     0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

                                                 

غعٝس بٔ ظٕٚ ايتػًيب ايبكطٟ ضأ٣ أْؼ بٔ َايو ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ غعٝس ، ٜٓٛط: ابٔ   (1)

ٚقاٍ: "٫  4/473ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل 115َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، م

سٜح ; ابـٔ أبـٞ   ٚقاٍ: َذلٚى اؿ 53ٜٴتابع ٗ سسٜج٘"; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م

ٚقاٍ: "غأيت أبٞ ٚأبا ظضع١ عـٔ غـعٝس بـٔ ظٕٚ ايـجعًيب ؾكـا٫:       4/24سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

      ٌ  1/317يٝؼ ٖٛ بكٟٛ، ٚقاٍ أبٞ أٜهاڄ: غعٝس بـٔ ظٕٚ نـعٝـ دـساڄ"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚس

ٚقاٍ: "ٜـطٟٚ عـٔ أْـؼ إٛنـٛعات ايـيت ٫ أقـٌ شلـا"; ابـٔ ؾـاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤             

 .4/59ٚقاٍ: ٫ ؾ٤ٞ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  99ابٌ، م ٚايهص

ٚقاٍ: " ٖصا إً ايصٟ  4/406أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،   (2)

دــا٤ بــ٘ عــٔ أْــؼ ايــصٟ شنطتــ٘ مل ٜــأت بٗــصا إــً أٚ أضدــب َٓــ٘ إ٫چ نــعٝـ َجًــ٘ " ; ابــٔ     

 " ٚغعٝس بٔ ظٕٚ ٖصا نعٝـ. ٚقاٍ:  1/390ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ، 

 .4/406ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،   (3)
 .3/30ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،   (4)

غعٝس بٔ غامل ايكساح إهٞ ٜه٢ٓ أبـا عجُـإ ض٣ٚ عـٔ غـؿٝإ ايجـٛضٟ ض٣ٚ عٓـ٘ وٝـ٢ بـٔ آزّ،           (5)
ٜتهًِ ٗ ضأ٣ أب٢ سٓٝؿ١ ٚقاٍ: "يٝؼ ب٘ بأؽ، إِا نإ  1/90ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ 

 1/399ٚقــاٍ: "ٜــط٣ اٱضدــا٤"; ايعذًــٞ، ايجكــات  3/482 ٚيهٓــ٘ قــسٚم"; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل
ِ، ايهٓــ٢ ٚا٭زلــا٤        ٚقــاٍ: "نــإ ٜــط٣    1/549ٚقــاٍ: "نــإ ٜــط٣ اٱضدــا٤ يــٝؼ عذــ١" ; َػـًـ

غامل ايكساح ٖـٛ   ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: " غعٝس بٔ 4/31أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ  اٱضدا٤"; ابٔ
ٍ ايكسم َا ٖٛ "، ٚقاٍ: " زلعت أبٞ ٜكٍٛ: غعٝس بٔ غامل قً٘ ايكسم " ; ابٔ عسٟ،  عٓسٟ إ

ٚٳٖٛ سػٔ اؿسٜح ٚأسازٜج٘ َػتك١ُٝ ٚضأٜـت   454-4/452ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: " 
ُـ          ٔڇ ابـٔ دٴـطٳٜر ٚايكاغـِ بـٔ َعـٔ ٚغرلٖ ٚٳٖـٛ  ايؿاؾعٞ نجرل ايطٚا١ٜ عٓ٘ نتب عٓـ٘ َهـ١، عـ ا، 

ٚقـاٍ بعــس أ،   457-10/454عٓـسٟ قـسٚم ٫ بــأؽ بـ٘ َكبــٍٛ اؿـسٜح"; إــعٟ، تٗـصٜب ايهُــاٍ،      
 .4/1107شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايٓػا٥ٞ  ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .3/393ابٔ ايذلنُاْٞ، اؾٖٛط ايٓكٞ،   (6)
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 .#1$"ٷخٽ حٿٔخؿِ ًىٌ ٬ْٟٲ، ّٝټش ًٌّىذ اذل ٷٌٽ أىپ حٿ٬َحٵ
254-  ُ أرووٌ ٓووٴْخڅ ًٷْووپ أرووٌ ح٪ّٔوون  ، ٓوو٬ْي روون ٓووٴْخڅ ح٩ّلوويٍُ حٿزٜووَ

 #2$ځ#820ىو/205ځ أً 819ىو/204$ص
كويػنخ ٓو٬ْي رون    0 كويػنخ ٯّڄوي رون ح٬ّؼنوَ ٷوخٽ     0 ٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷوخٽ "ُ

خ ٗووو٬زش ٫ووون ٷظوووخىس ٫ووون ح٪ّٔووون ٫ووون ٨ّوووَس ٫ووون     كووويػن0 ٓوووٴْخڅ ح٩ّلووويٍُ ٷوووخٽ 
حٿنّٓ  0$3$#ڃن طٌٟؤ ٌّځ ح٩ّڄ٬ش ٳزيخ ًن٬ڄض ًڃن حٯظٔپ ٳخٿٰٔپ أٳ٠پ#  . 

ىوو  ٬ٓ151ْي رن ٫زي حٿ٦َّن أهٌ أرِ كوَّس حٿزٜوَُ $ص روّٙ ٓونّٖ      -255
 #4$ځ#776ىو /160ځ ً 768/

                                                 

 .4/35ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،   (1)

ٔ غؿٝإ اؾشسضٟ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا غؿٝإ زلع ؾعب١ بٔ اؿذاز ض٣ٚ عٓ٘ قُس غعٝس ب  (2)

ٚقـاٍ:   4/27; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  3/476بٔ إج٢ٓ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٞٸ     8/265قاٍ أبٞ: قً٘ ايكسم; ابٔ سبإ، ايجكات،  ٖډٔ ىڀ٤٢ ٓـٌ عًٝـ٘ عًـ ٚقاٍ: "ٚنإ 

ٌ       بٔ إسٜينٸ ِٻ مل ٜتعـط عـٔ ايـِٖٛ ٚاـڀځـأ اغٵـتشل اؿُـ َٳػٵًو ا٭ځثٵبٳات ث  =ٚيٝؼ َٔ ٜػٵًو 

َٳػـًو ا٭ځثٵبـات إڇٍ غرلٖـِ " ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،       =  474-10/473عًٝ٘ ستٻ٢ ٜعسٍ ب٘ عٔ 

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايٓطَصٟ سسٜجٌ. 

ٛ زاٚز   (3) ٘ ْاع١، َِٓٗ: أب عٔ  عبس ايطٓٔ  2/688ايڀٝايػٞ، َػٓس أبٞ زاٚز ايڀٝايػٞ، أخطد

بٔ زلـط٠، قـاٍ: " ٫ٚ أعًُـ٘ إ٫ عـٔ ايـٓيب               ٔقـاٍ: )... اؿـسٜح( ; ابـٔ اؾعـس، َػـٓس ابـ

عـٔ زلـط٠ ، ٚقـاٍ احملكـل ؾـعٝب       33/346عٔ زلـط٠ ; ابـٔ سٓبـٌ، َػـٓس أٓـس،       155اؾعس، م

ٔ ايسا ٔ يػرلٙ" ; ايساضَٞ، غٓ ِ أغس"ضداي٘  2/963ضَٞا٭ضْ٪ٚٙ: "سػ ٍ احملكل غًٝ عٔ زلط٠، ٚقا

ٔ ابٔ َاد١ ٔ َاد١، غٓ ٔ َٔ زلط٠ يٝؼ بجابت";  اب ٕ زلاع اؿػ عٔ أْؼ بٔ  2/191ثكات غرل أ

َايو ٚيؿٛ٘، قاٍ ضغٍٛ اهلل           َ٘ـٔ تٛنـأ ٜـّٛ اؾُعـ١، ؾبٗـا ْٚعُـت، ػـع٤ٟ عٓـ( :

ْـ٪ٚٙ: "سـسٜح سػـٔ يػـرلٙ" ;     ايؿطٜه١، َٚٔ اغتػٌ ؾايػػٌ أؾهٌ( ، ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ض

عٔ زلط٠، ٚقـاٍ: "سـسٜح زلـط٠ سـسٜح سػـٔ";  ايبـعاض، َػـٓس         2/369ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ 

عٔ زلـط٠، ٚقـاٍ: "ٖـصا سـسٜح ٫ ْعًـِ ضٚاٙ عـٔ ٜـْٛؼ عـٔ اؿػـٔ عـٔ زلـط٠ إ٫             10/401ايبعاض

ٔ زلط٠ ; ايڀشاٟٚ، ؾطح َعاْٞ 2/42خايس بٔ و٢ٝ"; ايطٜٚاْٞ، َػٓس ايطٜٚاْٞ،   1/119اٯثاض ع

ٚقاٍ: " ضٚاٙ عٔ قُـس بـٔ إجٓـ٢، ؾٛاؾكٓـاٙ ؾٝـ٘ بعًـٛ،        10/474عٔ زلط٠ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ

سٝح تتبع ططم اؿسٜح ; أبٛ سصٜؿ١، أْـٝؼ   1031-3/1027سػٔ"; ابٔ سذط، ايتُٝٝع،  ٚقاٍ

ٚقـاٍ   424سٝح تتبـع طـطم اؿـسٜح  ; ايٓـٟٛٚ، ضٜـاض ايكـاؿٌ، م       4995-7/4989ايػاضٟ، 

 .  2/1063٭يباْٞ ٗ ؼكٝك٘: "سسٜح سػٔ" ; قشٝب اؾاَع ايكػرل، ا

غــعٝس بــٔ عبــس ايــطٓٔ ايبكــطٟ أخــٛ أبــٞ ســط٠ زلــع قُــس بــٔ غــرلٜٔ ض٣ٚ عٓــ٘ عبــس      (4)

ٚقاٍ:  1/402; ايعذًٞ، ايجكات،  3/494ايطٓٔ بٔ َٗسٟ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقـاٍ: يـٝؼ بـايكٟٛ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح         53ثك١ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 
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حٿٔخؿِ ػنوخ اروَحىْڂ ح٪ّڀوّٓ ػنوخ رون ىحًى ٫ون ٓو٬ْي رون ٫زويحٿ٦َّن أهوٌ           "
 .#1$"حطٸٌح حهلل ًحطٸٌح حٿنخ0ّ رن ّّٓ٘ن ٷخٽ ٫ڄَحس ٫ن رِ كَّأ

256-    ِ أرووٌ ٫زوويحهلل  ، ٓوو٬ْي روون ٫زوويحٿ٦َّن روون ٫زوويحهلل ح٩ّڄلووِ حٿٸَٗوو
   #2$ځ#792ىو /176ح٬ّينِ ٷخِٟ رٰيحى$ص 

ِ  حٿو٦َّّن  ٫زوي  رون  ٬ْٓي0 ٷخٽ حٿٔخؿِ ٸَّْ رن ُٻَّخ"  ٫ون  ًٍٍ، ح٩ّڄلو
ّ  أًٍٍ ٫ڀْيوخ  ّظوخر٪  دل غأكخىّو  ٛوخحل  أرِ رن ًٓيْپ، ٫ًَس رن ى٘خځ  ٫نوو  حٿنوخ
 .#3$"ًىذ رن حهلل ٫زي

 ىوو/ 117أرٌ ٓو٬ي ح٬ّوينِ$ص ٷْوپ   ، ٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي ٻْٔخڅ ح٬ّٸُّّ -257
 #4$ځ#743ىو/126ځ ًٷْپ 742ىو /125ځ ًٷْپ 740ىو/123ځ  ًٷْپ 735

                                                                                                                   

ٚقاٍ: قاٍ ٚنٝع: "غعٝس بٔ عبس ايطٓٔ أخٛ أبٞ سط٠ ٚنإ ثك١ "، ٚقاٍ:  4/40ٚايتعسٌٜ، 

قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "غعٝس بٔ عبس ايطٓٔ أخٛ أبٞ سط٠ ثك١"، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: 

ٞ سط٠"; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،    ثك١، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: غعٝس أخٛ أبٞ سط٠ أتكٔ َٔ أب

ٚقاٍ: "٫ٚ أض٣ َا ٜطٟٚ غعٝس  443-4/442; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  6/367

بٔ عبسايطٓٔ َٚكساض َا ٜطٜٚ٘ بأغاڄ ٖٚٛ ععٜع اؿسٜح ٚأخٛٙ أبٛ سط٠ نصيو"; ايصٖيب، 

 .36-3/35; ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  4/59تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .3/901; ٜٓٛط أٜها: ابٔ ؾب١، تاضٜذ إس١ٜٓ 4/443هاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍابٔ عسٟ، اي  (1)

ُٳٔ بٔ عبساهلل بٔ ٌْٝ اؾُشٞ إسْٞ ٜه٢ٓ أبا عبس اهلل ٚيٞ قها٤   (2) غعٝس بٔ عبسايطٻسٵ
بػساز يًدًٝؿتٌ إٗـسٟ ٚايطؾـٝس سـسخ عـٔ ٖؿـاّ بـٔ عـط٠ٚ ض٣ٚ عٓـ٘ قُـس بـٔ ايكـباح            

ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ  1/401; ايعذًٞ، ايجكات،  3/494تاضٜذ ايهبرل، ايس٫ٚبٞ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، اي
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: يٝؼ ب٘ بأؽ ، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ  4/41أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

َعٌ: ثك١، ٚقاٍ: " غ٦ٌ أبٞ عٔ غعٝس بٔ عبس ايطٓٔ اؾُش٢ ؾكاٍ قاحل" ;  ابٔ سبإ، 
ات أؾٝا٤ َٛنٛع١ ٜتداٌٜ إٍ َٔ زلعٗا أْ٘ نإ ٚقاٍ: ٜطٟٚ عٔ ايجك 1/323اجملطٚسٌ، 

ٚقـاٍ: " ٚغـعٝس بـٔ عبـس      454-4/453إتعُس شلا ; ابٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،     
ُٳٔ ي٘ أسازٜح غطا٥ـب سػـإ ٚأضدـٛ أْٗـا َػـتك١ُٝ ٚإِـا ٜٗـِ عٓـسٟ ٗ ايؿـ٤ٞ بعـس            ايطٻسٵ

ٚقاٍ  532-10/528ايهُاٍ،  ايؿ٤ٞ ٜطؾع َٛقٛؾا ٜٚٛقٌ َطغ٬ ٫ عٔ تعُس"; إعٟ، تٗصٜب
 بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٚايباقٕٛ غ٣ٛ ايذلَصٟ. 

;ايصٖيب، 10/530; ٜٓٛط أٜهاڄ: إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 9/70اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز  (3)
 .3/251; ابٔ إًكٔ، ايبسض إٓرل،  2/148َٝعإ ا٫عتساٍ، 

إكدلٟ إسْٞ ٜه٢ٓ أبا غعس ض٣ٚ عٔ غعس بٔ أبٞ ٚقام ٚأبٞ ٖطٜـط٠،  غعٝس بٔ نٝػإ   (4)
 184ٚقاٍ: نإ ثك١ نجرل اؿسٜح ; ايعذًٞ، ايجكات، م 5/343ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: يٝؼ ب٘  4/57ٚقاٍ: َسْٞ ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
 ٚ قـاٍ: " زلعـت أبـٞ ٜكـٍٛ: غـعٝس إكـدلٟ قـسٚم " ; ابـٔ         بأؽ، ٚقاٍ أبٛ ظضع١: َسْٞ ثكـ١، 

ٚقاٍ: نإ قس اختً٘ قبٌ إٔ ّٛت بأضبع غٌٓ ; ابـٔ عـسٟ،    285-4/284سبإ، ايجكات، 
شنطت غٳعٹٝس إكدلٟ ٗ ًْـ١ َـٔ    ٚقاٍ: " ٚإِا 444-4/443ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 
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 .#1$"أػزض حٿنخّ يف ٬ْٓي رن أرِ ًثذ0 ٷخٽ حرن ڃ0ّٙ٬ ٷخٽ حٿٔخؿِ"
ِ ٬ْٓي رن ٯّڄي  -258 أروٌ ح٪ّٔون حٿټوٌيف $ص روّٙ ٓونّٖ      ، حٿٌٍحٵ حٿؼٸٴو

 #2$ځ#815ىو/200ځ ً 806ىو/191
 كويَّػَنَخ  ٽخٷو  حٿ٬نوُُّّّ  ٫زَّخّ كَيَّػَنَخ ٷخٽ ٯّڄَّي رن ٬ْٓي كيَّػَنَخ ٷخٽ حٿَّٔخؿُِّ"

 ٫ڄوَ  رون  حٿڀَّوو  ٫زْوي  كويَّػَنَخ  ّٸوٌٽ  ح٬ُّٴ٠ََّپ رن رَِْ٘ َٓڄ٬ض ٷخٽ حألٌَٓى رن رټَ أَرٌ
 .#4$"#3$#َّظَٴَََّٷَخ دل ڃخ رخ٫ِّْخٍِ حٿز٬َِّْخڅ$0 ٷخٽ ٫ڄَ نرح ٫ن نخٳ٪ ٫ن

 .#5$"كيع رؤكخىّغ ال ّظخر٪ ٫ڀْيخ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
أرٌ ٓو٬ي حٿزٸوخٽ حأل٫وٌٍ حٿ٬زٔوِ حٿټوٌيف $ص ر٠و٪       ، ٬ْٓي رن ح٬َُّرخڅ -259

 #6$ًأٍر٬ّٙ ًڃخثش ٿڀيـَس#
                                                                                                                   

ضدٛ إٔ غٳعٹٝس َٔ أٌٖ ايكسم ٚقس ازل٘ غعٝس ٭ٕ ؾٴعب١ ٜكٍٛ، سسٻثٓا غعٝس بعس َا ندل ٚأ
قبً٘ ايٓاؽ ٚض٣ٚ عٓ٘ ا٭١ُ٥ ٚايجكات َٔ ايٓاؽ َٚا تهًِ ؾٝ٘ أسس إ٫ډ غرل " ; إعٟ، تٗصٜب 

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١. 473-10/466ايهُاٍ، 

 .405; ٖس٣ ايػاضٟ، م  4/40ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،   (1)
ٔ قُــس ايجكؿــٞ ايهــٛٗ ايــٛضام ٜهٓــ٢ أبــا اؿػــٔ ســسخ عــٔ وٝــ٢ بــٔ غــعٝس      غــعٝس بــ  (2)

 =ٚقــاٍ: " ٚنــإ 6/367ا٭ْكــاضٟ ض٣ٚ عٓــ٘ أٓــس بــٔ سٓبــٌ، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس، ايڀبكــات،  
ٚقـاٍ: يـٝؼ سسٜجـ٘ بؿـ٤ٞ ;      3/263نعٝؿاڄ ٚقس نتبٛا عٓ٘"; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، =

 59ـ4/58ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ ٚقاٍ: غرل 337اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م
ٚقاٍ: "غـأيت أبـٞ عـٔ غـعٝس بـٔ قُـس ايـٛضام ؾكـاٍ: يـٝؼ ٜكـ٣ٛ"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ              

ٚقـاٍ: "ٜٚتــبٌ عًــ٢ سسٜجـ٘ ٚضٚاٜاتــ٘ نـعؿ٘"; ابــٔ ؾــاٌٖ،     461-4/459نـعؿا٤ ايطدــاٍ،  
ٝـ      98تاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤ ٚايهـصابٌ، م     ب ايبػـسازٟ،  ٚقـاٍ: يـٝؼ سسٜجـ٘ بؿـ٤ٞ; اـڀ

ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ   50 -11/74; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،   75-9/73تــاضٜذ بػــساز، 
 .4/1109ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

; َػـًِ، قـشٝب   4/307أخطد٘ َطؾٛعاڄ عِ ابٔ عُط ْاع١، َِٓٗ: ابـٔ سٓبـٌ، َػـٓس أٓـس،       (3)
ٚقاٍ احملكـل ؾـعٝب ا٭ضْـ٪ٚٙ: إغـٓازٙ      5/326ظٜاز٠ ; أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز، َع  3/1164َػًِ، 

ٚقـاٍ ا٭يبـاْٞ ٗ تعًٝكـ٘: قـشٝب; ايذلَـصٟ، غـٓٔ        2/736قشٝب ; ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َاد١، 
 .7/429ٚقاٍ: سسٜح سػٔ قشٝب ; ايٓػا٥ٞ، غٓٔ ايٓػا٥ٞ،  3/539ايذلَصٟ، 

 .3/70ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،   (4)

 .4/77ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،   (5)
ٗ ا٭عٛض إه٢ٓ أبا غعس ايبكاٍ ٍَٛ سصٜؿ١ بٔ ايُٝإ ض٣ٚ عٔ   (6) ٞ ايهٛ ٕ ايعبػ غعٝس بٔ إطظبا

ٚقاٍ:نـإ قًٝـٌ    6/339أْؼ بٔ َايو ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ بهط بـٔ عٝـاف، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات      
ٔ َعٌ ٔ َعٌ، تاضٜذ اب ٔ ثك١; ا 1/62اؿسٜح;اب ٚقاٍ: نعٝـ;  1/404يعذًٞ، ايجكاتٚقاٍ:مل ٜه
ٔ أبٞ سامت،اؾطح ٚايتعسٌٜ،  52ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م ٚقاٍ:  4/62ٚقاٍ: نعٝـ; اب

ٕ بٔ ع١ٓٝٝ أ٢ًَ عًٝٓا إ٫ سسٜجاڄ ٚاسساڄ َٔ سسٜح أبٞ غعس  ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "َا ضأٜت غؿٝا قا
بٛ ظضع١ عٔ أبٞ غعس ايبكـاٍ ؾكـاٍ:   ايبكاٍ، قًت مل؟ قاٍ: يهعـ أبٞ غعس عٓسٙ"، ٚقاٍ: "غ٦ٌ أ

ٕ ٫ ٜهصب"، ٚقاٍ:"زلعت أبٞ ٜكٍٛ َا أقطب  ِ نا ٛ قسٚم؟ قاٍ: ْع ٌ اؿسٜح، َسيؼ، قًت ٖ ي
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 ٯّڄٌى نخكَيَّػَ، ارلّ ٻظذ ٳْڄخ رټٍَ رن ٯّڄي رن أ٦َّي أهّّنِ حٿٔخؿِ"
ُ  ٻوخڅ  ن٬وڂ  ٳٸوخٽ  حٿزٸوخٽ  ٬ٓي أرِ ٫ن، ٓجپ ًٻْ٪ ٬ّ٨ض ٯْْالڅ رن  ٫ون ، ّوًَ
   #1$"ػٸش ًحثپ أرٌ ًٻخڅ ًحثپ أرِ

حٿٔووخؿِ ػنووخ أرووٌ ٓوو٬ْي حألٗووؾ ػنووخ ح٪ّٔوون روون ٫زوويحٿ٦َّن ػنووخ أرووٌ ٓوو٬ي    "
حٿزٸخٽ ٻنض أنخ ٫ًزيحٿ٦َّن رن حألٌٓى يف ٗيَ ٍڃ٠خڅ نٌىذ اذل ح٬ّٔخؿي نظزو٪  

 .#2$"كٔن حٿٌٜص
رن ح٬ّؼنَ ػنخ ٯّڄي رن ؿ٬ٴَ ػنخ ٬ٗزش ٫ن أروِ ٓو٬ي حٿزٸوخٽ    حٿٔخؿِ ػنخ ح"

٬ّ٨ض أرخ ٫ڄًَ حٿْ٘زخنِ ٸّيع أنو أطَ حٿٌٔحى ٳؤطَ رآروخٵ ٤ّْنوش ٳوؤطَ ّٞوڂ     0 ٷخٽ
 .#3$خ "ٻپ ڃن ٻپ ٍأّ أٍر٬ّٙ ىٍمه ًڃخال  ٷي أٛزض هّ٘ح 0 رن ڃ٬ٌٔى ٳٸخٽح

   .#4$ٛيًٵ ٳْو ٬ٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
ڄش رن ى٘خځ رن ٫زوي ح٬ّڀوٺ رون ڃوًَحڅ حألڃوٌُ حٿٸَٗوِ       ٬ْٓي رن ڃٔڀ -260

 #5$ځ#825ىو /210ځ ً 816/ىو201$ص رّٙ ٓنّٖ

                                                                                                                   

          ٌ ٚقـاٍ: "نـجرل    1/317أبا غـعس ايبكـاٍ َـٔ أبـٞ دٓـاب ٫ وـتر عسٜجـ٘"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚس
   ٍ ــ4/432ايــِٖٛ ؾــاسـ اـڀــأ"; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــا ٚقــاٍ:"ٖٛ ٗ ًْــ١   436 ـ

نعؿا٤ ايهٛؾ١ ايصٟ هُع سسٜجِٗ ٫ٚ ٜذلى"; ابٔ ؾاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤ ٚايهـصابٌ،     
ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ  56ـ11/52ٚقاٍ:يٝؼ بؿ٤ٞ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 98م ٍ بعس إٔ شنط أقٛا ٚقا

 .5/345ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١; َػًڀاٟ،إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .4/433ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،   (1)

 .4/433ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،  (2)

 .4/436ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،  (3)
; َػًڀاٟ،  4/80; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  2/382ابٔ عطام ايهٓاْٞ، تٓعٜ٘ ايؿطٜع١،   (4)

 .5/346إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، 

غعٝس بٔ َػ١ًُ بٔ ٖؿاّ بٔ عبس إًو ا٭َٟٛ ايكطؾٞ ض٣ٚ عٔ دعؿـط بـٔ قُـس ايكـازم        (5)
ٚقـاٍ: "    4/13ٚإزلاعٌٝ بٔ أ١َٝ ض٣ٚ عٓ٘ اؿهِ بٔ َٛغ٢، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،    

ٓٵكٴـٛض       َٳ ُٹعت ٖـصا ايهتـاب َـٔ  ٓٵكٴٛض ؾكاٍ ي٘ ضدٌ: غٳـ َٳ نځإ غعٝس بٔ َػ١ًُ عٓسٙ نتاب عٔ 
ٜٳذٹ٤ٞ ابين ؾأغأي٘ " ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،    ؾكاٍ: سٳتٻ ٚقـاٍ: ؾٝـ٘ ْٛـط ; ايٓػـا٥ٞ،      ٢3/516 

ٕ ، م ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  53ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٛ ـ ; اب ٚقاٍ: " غأيت  4/67ٚقاٍ: نعٝ
١ُ ٖـصا ؾكـاٍ: يـٝؼ بكـٟٛ، ٖـٛ نـعٝـ اؿـسٜح، َٓهـط اؿـسٜح "             ; ابـٔ  أبٞ عٔ غعٝس بـٔ َػًـ

ٚقــاٍ: " َٓهـط اؿـسٜح دــساڄ ؾـاسـ اـڀـأ ٗ ا٭خبــاض " ; ابـٔ عــسٟ،       1/321طٚسٌ، سبـإ، اجملـ  
ٚقــاٍ: " ٚأضدــٛ أْــ٘ ٖــٔ ٫ ٜــذلى سسثــ٘ ٚوتُــٌ ٗ   428-4/425ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ، 

ٚقاٍ: نـعٝـ ٜعتـدل بـ٘ ; ابـٔ      3/138ضٚاٜات٘ ؾإْٗا َكاضب١ " ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 
ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط     66-11/63; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     299-21/295ل، عػانط، تاضٜذ زَؿ

 .5/81أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 
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 .#1$ٛيًٵ ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
ر٬ي حٿؼالػّٙ ًٷْوپ  أرٌ حٿ٬ال  ح٬َُّٜ$ص ، ٬ْٓي رن أرِ ىالٽ حٿڀْؼِ -261

 .#2$ىو#135ًٷْپ، ٷزڀيخ ًٷْپ ٷزپ ح٫ّڄّٔٙ رٔنش
 .#3$"ڃن حٿٔخىٓش، و حهظڀ٢حٿٔخؿِ كټَ ٫ن أ٦ّي أن"

ڃوووخأىٍُ أُ ٗوووِ  ٹّڀووو٢ يف    0ٻوووخڅ أ٦ّوووي ّٸوووٌٽ   ،ٛووويًٵ 0خٽ حٿٔوووخؿِ"ٷووو
 .#4$"حألكخىّغ
 .#5$ځ#809/وى194ٓڀڂ رن ٓخدل حٿزڀوِ$ص  -262
ًَُّ ٫ن حرن ؿوَّق أكخىّوغ دل ّظوخر٪    ، ٓڀڂ رن ٓخدل ح٬ّټ0ِ ٷخٽ حٿٔخؿِ"
حرن ؿَّق ٫ون ٤٫وخ  ٫ون ؿوخرَ أڅ حٿونّٓ     0 ڃنيخ، ٫ڀْيخ   ڃون ًؿوي    0ٷوخٽ$

                                                 

 .4/84ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،   (1)
(2)       ٔ  غعٝس بٔ أبٞ ٬ٍٖ ايًٝجٞ إكطٟ إه٢ٓ أبا ايع٤٬ ض٣ٚ عـٔ ايعٖـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ ايًٝـح بـ

ٚقاٍ: "نإ ثك١ إٕ ؾا٤ اهلل"; ابٔ سٓبٌ، غـ٪ا٫ت   7/356غعس، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 
ٍ َا أزضٟ أٟ ؾ٤ٞ سسٜج٘؟  46ا٭ثطّ، م  ٚقاٍ: "زلعت أبا عبس اهلل ٜكٍٛ: غعٝس بٔ أبٞ ٬ٖ

ٚقـاٍ: ثكـ١ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،         189ىً٘ ٗ ا٭سازٜح"; ايعذًٞ، ايجكات، 
"غ٦ٌ أب٢ عٔ غـعٝس ابـٔ أبـٞ ٖـ٬ٍ ؾكـاٍ: ٫ بـأؽ بـ٘"; ابـٔ ٜـْٛؼ، تـاضٜذ ابـٔ             ٚقاٍ: 4/71

 =ٚقاٍ بعس إٔ 97-11/94; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  6/374; ابٔ سبإ، ايجكات،  1/212ْٜٛؼ، 
ٚقاٍ: ثك١  2/162شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ ; ابٔ سذط، َٝعإ ا٫عتساٍ، =

 يػت١، قاٍ: ٚقاٍ ابٔ سعّ ٚسسٙ: يٝؼ بايكٟٛ.  َعطٚف سسٜج٘ ٗ ايهتب ا

; ٜٓٛـط أٜهـا: ابـٔ ايهٝـاٍ،      406; ٖـس٣ ايػـاضٟ، م    242ابٔ سذط، تكطٜـب ايتٗـصٜب، م    (3)

 .1/189; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  469ايهٛانب ايٓرلات، م

ٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،   (4) يػادٞ ب٬ سذ١ ٚقاٍ: " شنطٙ ا 462; ٖس٣ ايػاضٟ، م  4/95اب

 ٚمل ٜكب عٔ أٓس تهعٝؿ٘ ". 

ِ بٔ غامل ايبًدٞ إهٞ ٜه٢ٓ أبا قُس ٚقٌٝ أبا عبس ايطٓٔ ض٣ٚ عٔ غؿٝإ ايجٛضٟ ض٣ٚ   (5) غً

ٚقاٍ: "ٚنإ َطد٦ٶا نـعٝؿڄا   7/264عٓ٘ ٖؿاّ بٔ عبٝس اهلل ايطاظٟ ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

َٶا ٜـأَط بـإعطٚف   ٜٚٓٗـ٢ عـٔ إٓهـط "; اؾٛظدـاْٞ، أسـٛاٍ ايطدـاٍ،        ٗ اؿسٜح ٚيهٓ٘ نإ قاض

ٚقـاٍ: نـعٝـ ; ابـٔ أبـٞ سـامت،       46ٚقاٍ: غرل ثك١ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 352م

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "  غًِ بٔ غامل ايبًدٞ يٝؼ بـصاى   267-4/266اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ ب ٘ "، ٚقا ٘ نعؿ ؿ٤ٞ، ٚقاٍ: " زلعت أبٞ ٜكٍٛ: غًِ بٔ ٗ اؿسٜح، نأْ

ٚقـاٍ:   1/344غامل نـعٝـ اؿـسٜح ٚتـطى سسٜجـ٘، ٚمل ٜكـطأٙ عًٝٓـا " ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،          

َٴٓهط اؿسٜح ٜكًب ا٭ځخباض قًباڄ ٚنإ َطد٦اڄ ؾسٜس اٱضدا٤ زاع١ٝ إڇيٝٗا " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ  "

ِ بٔ غا 349-4/348ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  مل أسازٜح إؾطازات ٚغطا٥ب ٚأْهط َا ضأٜت ٚقاٍ: "  ٚيػً

ا يعـٌ ايـب٤٬ ؾٝـ٘ َـٔ غـرلٙ ٚأضدـٛ إٔ وتُـٌ سسٜجـ٘";            ٘ٴ َا شنطت٘ َٔ ٖصٙ ا٭سازٜـح ٚبعهٗـ يځ

 . 145-9/141اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 
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 .#2$"#1$٫ّٙ ڃخٿو ٫ني ڃٴڀْ ٳيٌ أكٶ رو#
 ىووو130ځ 738ًىووو/121ٓووڀڂ روون ٷووْْ حٿ٬ڀووٌُ حٿزٜووَُ$ص رووّٙ ٓوونّٖ      -263

   .#3$ځ748#/
ُٻَّخ حٿٔخؿِ ػنخ ر٬وٞ أٛولخرنخ ػنوخ ٯّڄوي رون حٿ٬وال  ػنوخ رون اىٍّوْ ٷڀوض           "
ٍأّوض أروخڅ رون أروِ ٫ْوخٕ ّټظوذ       0 ػنخ ڃييُ رن ڃْڄٌڅ ٫ن ٓڀڂ حٿ٬ڀٌُ ٷخٽ0 ٿ٬٘زش
 .#4$"٬ٗزش ٓڀڂ حٿ٬ڀٌُ ٍَّ ح٭ّالٽ ٷزپ حٿنخّ رڀْڀظ0ّٙ أنْ رخٿڀْپ ٳٸخٽ ٫ني

حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ ح٪ّٔن رن ٫زيحٿ٦َّن رن حٿ٬َروخڅ ػنوخ رون ٫وٌڅ ٷوخٽ ًٻوَ       "
ٍأّووض ح٭ّووالٽ  0رل أڅ ٓووڀڂ حٿ٬ڀووٌُ ٍأٍ ح٭ّووالٽ ٳؤطْظووو ًٻووخڅ رووّْٗ ًرْنووو ڃ٬َٳووش ٷڀووض

 ".ن٬ڂ0 ٷخٽ
ػنوخ ٦ّوخى رون ُّوي     0 ٪َِّٗ ّٸوٌٽ ٬ّ٨ض ٯّڄي رن ڃٌَٓ ح0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

ٿٔڀڂ حٿ٬ڀٌُ كيػّٗ ٷخٽ ّخرّٗ ٫ڀْٺ رؤرخڅ ٳبنِ ٷي ٍأّظو ّټظوذ رخٿڀْوپ   0 ٷخٽ ٷڀض

                                                 

عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ٚيؿٛ٘: " قاٍ ضغٍٛ  6/528أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس،   (1)

اهلل   :    ،ٚدس عٌ َاي٘ عٓس ضدٌ قس أؾًؼ، ؾٗٛ أسلټ ب٘ ٖـٔ غـٛاٙ" ; أبـٛ زاٚز َٔ"

عٔ زلط٠ بٔ دٓسب ٚيؿٛ٘ " قاٍ ضغٍٛ اهلل  5/391غٓٔ أبٞ زاٚز،   ٌٳ َٳٔ ٚدٳسٳ عٳ  " :

َٳـٔ باعـ٘" ٚقـاٍ احملكـل ؾـعٝب ا٭ضْـ٪ٚٙ: سـسٜح         ٝٿعٴ  ٌڈ، ؾٗٛ أسٳلټ ب٘ ٜٚتٸبع ايب َايٹ٘ عٓسٳ ضٳدٴ

عٔ زلـط٠ بًؿـٜ كتًــ " ; ايڀدلاْـٞ، إعذـِ       3/422غٓٔ ابٔ َاد١،  سػٔ ; ابٔ َاد١،

 83-5/82عٔ زلط٠ بًؿٜ كتًـ ; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  7/207ايهبرل، 

ٍ عٔ سسٜح زلط٠ إغٓازٙ نعٝـ ; أبٛ سصٜؿ١، أْٝؼ ايػاضٟ،  ٚقس ْاقـ  765-10/764ٚقا

 ادٞ إطؾٛع عٔ دابط.بعض ططم اؿسٜح إ٫ أْ٘ مل ٜؿط إٍ سسٜح ايػ

 . 116ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م  (2)

غًِ بٔ قٝؼ ايعًٟٛ ايبكطٟ مل ٜهٔ َٔ أ٫ٚز عًٞ بٔ أبـٞ طايـب إ٫چ إٔ قَٛـاڄ بايبكـط٠       (3)
ٕ ٜٓعٍ َٛنعاڄ بايكط٠ ٜكاٍ ي٘ بين عًٞ ض٣ٚ عٔ  ناْٛا بين عًٞ ؾٓػب ٖصا إيٝ٘، ٚقٌٝ نا

عٓ٘ دطٜط بٔ ساظّ ، ٜٓٛط: إكسَٞ، ايتاضٜذ ٚأزلا٤  أْؼ بٔ َايو ٚاؿػٔ ايبكطٟ ض٣ٚ
ٚقاٍ: قاٍ ؾعب١ عٔ غًِ ايعًٟٛ:  4/263; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعس172ٌٜاحملسثٌ، م

"نإ ٜط٣ اشل٬ٍ قبٌ ايٓاؽ بّٝٛ"، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: نعٝـ  ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ 
اؿسٜح دساڄ ٫ٚ أعًِ ي٘ ْٝع َا ٜطٟٚ ٚقاٍ: "ٚغًِ ايعًٟٛ قًٌٝ  4/352ٗ نعؿا٤ ايطداٍ

إ٫ زٕٚ ٔػ١ أٚ ؾٛقٗا قًٌٝ ٚبٗـصا إكـساض ٫ ٜعتـدل ؾٝـ٘ سسٜجـ٘ أْـ٘ قـسٚم أٚ نـعٝـ ٫ٚ         
 2/9غُٝا إشا مل ٜهٔ ٗ َكساض َا ٜطٟٚ ًَ َٓهط " ; ابـٔ اؾـٛظٟ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،     

ــس    ــاٍ ا٫ظزٟ: َــــذلٚى اؿــ ــ٘، ٚقــ ــتر بــ ٜٴشــ ــإ: ٫  ــٔ سبــ ــاٍ ابــ ــاٍ: قــ ــصٜب ٚقــ ــعٟ، تٗــ ٜح; إــ
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: " ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚأځبٴٛ  239-11/236ايهُاٍ،

ٓٻػٳا٥ٞ ؾٹٞ ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ " ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  ٟٸ ؾٹٞ ايؿُا٥ٌ، ٚاي  .3/424زاٚز، ٚايتٿطٵَص

 .352-4/351ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،  (4)
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 .#1$"٫ني أنْ ٫ني حٿَٔحؽ
 .#2$ٳْو ٬ٟٲ"0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 ىووو200ځ 806ًىووو/191ٓووالځ روون أرووِ هزووِس حٿ٤٬ووخٍ حٿزٜووَُ $ص رووّٙ ٓوونّٖ   -264
 #3$ځ815#/

 .#4$ح "٫خري ڃًّٔٹ ح٪ّيّغ ًٻخڅ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
حروون ٓووڀڂ أرووٌ ٫زوويحهلل   0 حروون ٓووڀْڄخڅ ًّٸووخٽ 0 ٓووالځ روون ٓووْڀڂ ًّٸووخٽ   -265

   #5$ځ#793ىو /177حٿظڄْڄِ حٿ٬ٔيُ ح٫َّحٓخنِ ح٬ّ٬ًَٱ رخٿ٤ٌّپ$ص يف كيًى 
حٿٔخؿِ ػنخ أرٌ حٿَرْ٪ حٿِىَحنِ ػنخ ٓالځ حٿ٤ٌّپ ٫ن ُّي حٿ٬ڄِ ٫ن ٦ّوخى  "

ٿنّٓرن أرِ ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن ٫زي حهلل ٫ن ح  $ اڅ حٿن٤ٴش ٿظټٌڅ
ػوڂ طټوٌڅ ڃؼوپ ًٿوٺ ٫ڀٸوش ػوڂ طټوٌڅ ڃؼوپ ًٿوٺ ڃ٠وٰش ػوڂ             يف حٿَكڂ أٍر٬ّٙ ٌّڃخ 

ٍٓوٌٽ  0 ٳٸوخٽ  ، ّز٬غ حهلل ڃڀټخ رؤٍر٪ ٻڀڄخص ٳْټظذ ٍُٷو ًأؿڀو ًٗٸِ أځ ٬ْٓي
حهلل         اڅ أكيٻڂ ٬ّڄپ ر٬ڄپ أىپ ح٩ّنش كظوَ ڃوخ ّټوٌڅ رْنوو ًروّٙ ح٩ّنوش

                                                 

 .4/352عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، ابٔ  (1)

 .5/433; ٜٓٛط أٜهاڄ: َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُا4/135ٍابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب ( 2)
غ٬ّ بٔ أبـٞ خبـع٠ َهـٝؼ ايعڀـاض ٜهٓـ٢ أبـا عبـساهلل  َـٔ أٖـٌ ايبكـط٠ ض٣ٚ عـٔ ثابـت ايبٓـاْٞ                (3)

ٚقاٍ: "نعؿ٘ قتٝب١  72عؿا٤، مْٜٚٛؼ بٔ عبٝس ض٣ٚ عٓ٘ سػٌ بٔ َعاش، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايه
 =ايهـعؿا٤  ٚقـاٍ: نـعٝـ; ايٓػـا٥ٞ،    183دساڄ، ٚمل وسخ عٓ٘"; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبـٞ عبٝـس، م  

 261-4/260ٚقــاٍ: َــذلٚى اؿــسٜح; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،    47ٚإذلٚنــٕٛ ، م=
       ٌ ٚقـاٍ:"نجرل   1/340ٚقاٍ: غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكـاٍ: يـٝؼ بكـٟٛ ٫ٚ نـصاب; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚس

ـځڀځأ َعهٌ ا٭ځخباض ٜطٟٚ عٔ ايجٿكځات إكًٛبات ٫ هٛظ ا٫ستذاز ب٘" ; ابٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ    ا
ٜٴتابع عًٝـ٘"; ابـٔ ؾـاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤       316ـ4/312نعؿا٤ ايطداٍ ٚقاٍ: " ٚعا١َ َا ٜطٜٚ٘ يٝؼ 

; ايصٖيب،  2/156ٕ، ٚقاٍ: نعٝـ ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٛ 101ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م
ٕ ايهعؿا٤، م4/118تاضٜذ اٱغ٬ّ ٙٺ.  1/270ٚقاٍ: َذلٚى ; إػين ٗ ايهعؿا٤ 165; زٜٛا  ٚقاٍ: ٚا

 .3/57ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،   (4)
ِ ايتُُٝٞ ايػعسٟ اـطاغاْٞ إعطٚف بايڀٌٜٛ ٜه٢ٓ أبا عبس اهلل سسخ عٔ ظٜس   (5) ّ بٔ غًٝ غ٬

 ٚقاٍ: يـٝؼ  4/376ط إسا٥ين، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، ايع٢ُ ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ دعؿ
ٚقـاٍ:غرل   333ٚقاٍ: تطنٛٙ ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م 55بؿ٤ٞ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م

ٚقاٍ: َذلٚى  46ٚقاٍ: نعٝـ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 1/443ثك١; ايعذًٞ، ايجكات
ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ سسٜجـ٘ بؿـ٤ٞ،    4/260عسٌٜاؿسٜح; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايت

ِ ؾكـاٍ:ٖٛ غـ٬ّ ايڀٜٛـٌ،               ٚقاٍ أبـٛ ظضعـ١: نـعٝـ اؿـسٜح، ٚقاٍ:"غـأيت أبـٞ عـٔ غـ٬ّ بـٔ غًـ
 ٌ ٚقــاٍ: "ٜــطٟٚ عــٔ ايجٿكــات إٛنــٛعات  1/339نــعٝـ اؿــسٜح، تطنــٛٙ"; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚس

ٕڂعتُس شلا"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ  ٘ٴ نإ ا ْٻ ٚقاٍ: "ٚيػ٬ّ أسازٜح  312ـ4/306نعؿا٤ ايطداٍنأځ
ُٻٔ ٜطٜٚ٘ عٔ ايهعؿا٤ ٚايجكات ٫ ٜتابع٘ أسـس عًٝـ٘";    قاؿ١ غرل َا شنطت٘ ٚعا١َ َا ٜطٜٚ٘ عٳ

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١. 281ـ21/277إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ
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ٓزٶ ٫ڀْوو ٳ٬ْڄوپ ر٬ڄوپ أىوپ حٿنوخٍ كظوَ ٺّوٌص         اال ًٍح٩ ػڂ ّيٍٻو حٿټظخد حٿٌُ
ًٍح٩ ػوڂ ّيٍٻوو    االًاڅ أكيٻڂ ٿ٬ْڄپ ر٬ڄپ أىپ حٿنخٍ كظَ ڃخ ّټٌڅ رْنو ًرْنيخ 
 .#2$"#1$#حٿټظخد حٿٌُ ٓزٶ ٫ڀْو ٳ٬ْڄپ ر٬ڄپ أىپ ح٩ّنش ٷزپ أڅ ٺٌّص

 ٫ون  ٦ّْوي  ٫ون  ٓوڀْڂ  رون  ٓوالځ  ٫ون  حپّخٍرِ ػنخ ٬ْٓي رن حهلل ٫زي كيػنخ"
حهلل ٌٽٍٓ ٻخڅ"0 ٷخٽ أنْ  أڅ اال ٌّڃوخ   أٍر٬وّٙ  ٿڀنٴٔخ  ًٷض  ٍ  حٿ٤يوَ  طوَ
   .#4$.. ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ ".#3$"ًٿٺ ٷزپ

ٓووالځ روون ٓووڀْڂ هَحٓووخنِ نووِٽ ح٬ّوويحثن ٫نوويه   0ُٻَّووخ روون ٸّْووَ حٿٔووخؿِ ٷووخٽ "
 .#5$"ڃنخٻّ٘

ىوو  171أروٌ ح٬ّنوٌٍ حٿٸوخٍُ  حٿنلوٌُ حٿټوٌيف$ص      ٓالځ رن ٓڀْڄخڅ ح٬ِّنِ،-266
 #6$ځ787#/

، ٻوخڅ ٛوخكذ ٓونش   ، ٓالځ أرٌ ح٬ّنوٌٍ ٛويًٵ  0 ُٻَّخ رن ٸِّ حٿٔخؿِ"ٷخٽ 

                                                 
; 140-4/139ابــٔ سٓبــٌ، َػــٓس أٓــس أخطدــ٘ ْاعــ١ عــٔ عبــساهلل بــٔ َػــعٛز، َــِٓٗ:     (1)

; أبـٛ زاٚز، غـٓٔ أبـٞ زاٚز،    4/2036; َػًِ، قشٝب َػًِ، 9/135ايبداضٟ، قشٝب ايبداضٟ
; 55-1/54قاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ قشٝب; ابٔ َاد١، غـٓٔ ابـٔ َادـ١    7/93

 ٚقــاٍ: ٖـصا سـسٜح سػـٔ قــشٝب;  ايبـعاض، َػـٓس ايبــعاض،      4/446ايذلَـصٟ، غـٓٔ ايذلَـصٟ،    
ٚقاٍ: ٖصإ اؿسٜجإ ٫ ْعًُُٗا ٜطٜٚإ َٔ سسٜح ٓاز عـٔ إبـطاِٖٝ عـٔ عًكُـ١      4/351

; ايؿطٜابٞ، ايكسض،  10/195ٚا٭غٛز عٔ عبساهلل إ٫ َٔ ٖصا ايٛد٘; ايڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل، 
 .    148; ايبٝٗكٞ، ايكها٤ ٚايكسض، م109م

 .4/306ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،  (2)

ٚقـاٍ احملكـل ؾـعٝب     1/414أخطد٘ ْاع١ عٔ أْؼ، َِٓٗ: ابـٔ َادـ١، غـٓٔ ابـٔ َادـ١،        (3)

ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ ؾٝ٘ غ٬ّ ايڀٌٜٛ َذلٚى اؿسٜح ; أبـٛ ٜعًـ٢، َػـٓس أبـٞ ٜعًـ٢،      

ٚقاٍ:  1/408ٚقاٍ احملكل غًِٝ أغس: إغٓازٙ نعٝـ ; ايساضقڀين، غٓٔ ايساضقڀين،  6/422

; ا٭يباْٞ، غًػ١ً  1/506اؿسٜح ; ايبٝٗكٞ، ايػٓٔ ايهدل٣، ؾٝ٘ غ٬ّ ايڀٌٜٛ ٖٚٛ نعٝـ 

 ٚقاٍ: نعٝـ دساڄ ؾٝ٘ غ٬ّ ايڀٌٜٛ ٖٚٛ نعٝـ.  12/342ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، 

; إاٚضزٟ، اؿاٟٚ  1/414; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سعّ، احمل٢ً،  913َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م  (4)

 . 1/437ايهبرل، 

 .9/196بػساز، اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ   (5)

غ٬ّ بٔ غًُٝإ إعْٞ ايكاض٤ٟ ٜه٢ٓ أبا إٓصض ٍَٛ َع١ٜٓ زلع عاقِ بٔ بٗسي١ ض٣ٚ عٓ٘   (6)

; أبـٛ زاٚز، غـ٪ا٫ت أبـٞ عبٝـس،      4/134عٓ٘ ظٜس بٔ اؿباب، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٝـ    4/259ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ بأؽ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،    309م ٢ بـٔ  ٚقـاٍ: قـاٍ و

زلعت أبٞ ٜكٍٛ: غ٬ّ بٔ غًُٝإ أبٛ إٓصض قاسب عاقـِ قـسٚم   "َعٌ: ٫ ؾ٤ٞ، ٚقاٍ: 

ٚقاٍ إٔ  291-12/288; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  6/416قاحل اؿسٜح"; ابٔ سبإ، ايجكات، 

 شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ. 
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 .#1$ًٻخڅ ّئځ يف ؿخڃ٪ حٿزَٜس"
   .#2$"ٛيًٵ ّيڂ ٿْْ ّٝظٸن يف ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 #3$#ځ780ىو/164ٓالځ رن أرِ ڃ٤ْ٪ حٿزَُٜ ح٫ِّح٫ِ$ص  -267
ٷوخٽ  0 حٿٔخؿِ ػنخ نَٜ رن ٫ڀِ ػنخ حألٛڄ٬ِ ٫ن ٓالځ رون أروِ ڃ٤ْو٪ ٷوخٽ    "
 .#4$"ًال أؿِْ ٗيخىطو، ٍد أم ڃن اهٌحنِ أٍؿٌ ى٫خ ه0 أٌّد

268-   ِ أروٌ ًٍف ًٷْوپ أروٌ هَروٶ     ، ٓالڃش رن ًٍف رن هخٿي رون ٫ٸْوپ حإلّڀو
 .#5$ځ#813ىو/198$ص 

                                                 

 .80ايصٖيب، َعطؾ١ ايكطا٤ ايهباض، م  (1)

 .4/285بٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب، ا  (2)

غ٬ّ بٔ أبٞ َڀٝع غعٝس ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا غعٝس ض٣ٚ عٔ قتاز٠ بٔ زعا١َ ض٣ٚ عٓ٘ َع٢ً   (3)

 ٌ ٚقــاٍ: نــإ قاقــاڄ; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ   4/190بــٔ أغــس، ٜٓٛــط: ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــ

ٖٛ أعكٌ أځٌٖ ايبكط٠، ٚقاٍ: "ٚنإ ٜكاٍ:  309; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م4/134ايهبرل،

 =بٔ سٓبٌ: ٚقاٍ: قاٍ أٓس 259ـ4/258ٚنإ ٗ ايػ١ٓ"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

، سبــإ ابــٔ ;"اؿــسٜح قــاحل: ؾكــاٍ َڀٝــع أبــٞ بــٔ غــ٬ّ عــٔ أبــٞ غــأيتثكــ١، ٚقــاٍ: " =

ٛٳِٖ نجرل ا٭ځخٵص غ٤ٞ نإ: "ٚقاٍ 1/341، اجملطٚسٌ  ابٔ"زاْؿط إڇشا ب٘ ا٫ستذاز هڂٛظ ٫ اي

 ٟ ٌ ، عــس قـــاٍ: "ٚيػــ٬ّ أسازٜـــح سػــإ غطا٥ـــب   ٚ 322 – 4/317 ايطدــاٍ،  نـــعؿا٤ ٗ ايهاَــ

ٖٚٛ ٜعس َٔ خڀبا٤ أٌٖ ايبكط٠ َٚٔ عك٥٬ِٗ ٚنإ نجرل اؿر َٚات ٗ ططٜل  ٚإؾطازات،

َه١ ٚمل أض أسساڄ َٔ إتكسٌَ ْػب٘ إٍ ايهعـ ٚأنجط َا ٗ سسٜج٘ إٔ ضٚاٜت٘، عٔ قځتازٳ٠ 

ت َشؿ١ٚٛ ٫ ٜطٜٚٗا، عٔ قځتازٳ٠ غرلٙ َٚع ٖصا نً٘ ؾٗٛ عٓسٟ ٫ بأؽ ب٘ ؾٝ٘ أسازٜح يٝػ

ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م  301-12/298; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  101ٚبطٚاٜات٘"; اب

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٗ إػا٥ٌ ٚايباقٕٛ.

 .4/319اٍ ،ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطد  (4)

ُٸ٘ عكٌٝ بٔ خايس ض٣ٚ   (5) غ١َ٬ بٔ ضٚح بٔ خايس اٱًٜٞ ٜه٢ٓ أبا ضٚح ٚقٌٝ أبا خطبل زلع ع

; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح  4/195عٓ٘ عُطٚ بٔ ٓاز ايبكطٟ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

كٌٝ ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ قاحل: " غأيت با١ًٜ عٔ غ١َ٬ ابٔ أخٞ ع 302-4/301ٚايتعسٌٜ، 

غـرل ٚاســس ؾــاخدلْٞ ضدــٌ َـٔ ثكــاتِٗ إٔ غــ١َ٬ مل ٜػــُع َـٔ عكٝــٌ ٚسسٜجــ٘ عــٔ نتــب     

عكٌٝ"، ٚقاٍ: "ٚغ٦ٌ عٔ غ١َ٬ بـٔ ضٚح ؾكـاٍ يـٝؼ بـايكٟٛ، قًـ٘ عٓـسٟ قـٌ ايػؿًـ١"،         

ٚقاٍ: "غـأيت أبـا ظضعـ١ عـٔ غـ١َ٬ بـٔ ضٚح قـاٍ: أًٜـٞ نـعٝـ، َٓهـط اؿـسٜح، قًـت: ٜهتـب              

ٚقاٍ: َػتكِٝ اؿسٜح; ابٔ  8/300اض"; ابٔ سبإ، ايجكاتسسٜج٘ قاٍ: ْعِ، ٜهتب ع٢ً ا٫عتب

; ابــٔ ؾـــاٌٖ، تــاضٜذ أزلـــا٤ ايهـــعؿا٤،    332-4/329عــسٟ، ايهاَـــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدـــاٍ،   
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حٿٔخؿِ ًأ٦ّي رن ٬ْٗذ حٿّٜ٘يف ٫ًزيحهلل رون ٯّڄوي حٿٔوڄنخنِ ٫ًڀوِ رون      "
ًڅ حٿزڀويُ ٫ًزويحهلل   آلخٵ رن ٍىح  ًٯّڄي رن كخمت حٿنٔخثِ رخٿَڃڀش ًحٿن٬ڄخڅ رن ىخٍ

رن ٸَّْ حٿَٔهِٔ ٬ًْٓي رن نَٜ حٿ٤ُّّ ٫ًزيحهلل رن ح٬ّنويخٽ ٫ًزويحهلل رون ٯّڄوي     
روون ڃٔووڀڂ ًؿ٬ٴووَ روون ٓوويپ حٿزخٿٔووِ ٬ًّٸووٌد روون آوولخٵ أرووٌ ٫ٌحنووش ًأ٦ّووي روون     

ػنخ ٯّڄي رن ٫ِّوِ ػنوخ   0 كٴٚ حٿ٬ٔيُ ًٯّڄي رن ٯّڄي رن حأل٬ٗغ حٿټٌيف ٷخٿٌح
ٷوخٽ ٍٓوٌٽ حهلل  0 د ٫ون أنوْ ٷوخٽ   ٓالڃش رن ًٍف ٫ون ٫ٸْوپ ٫ون رون ٗويخ       0

 .  #3$"#2$##1$اڅ أٻؼَ أىپ ح٩ّنش حٿزڀو$
 #4$ځ#775/ ىو159ُٓڀڄَ رن ٫زيحهلل رن ُٓڀڄَ،أرٌ رټَ ح٭ٌّرل حٿزَُٜ$ص-269

                                                                                                                   

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: اغتؿٗس  306-12/304; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 103م

 ب٘ ايبداضٟ ٚض٣ٚ ي٘ ايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد١. 

٘ٴ ( ٭ِْٗ أغؿًٛا أَط ايبً٘،   (1) ًڃ ٛ ايػعازات: " قس دا٤ ٗ اؿسٜح ) أنجط أٌٖ اؾ١ٓ ايبٴ قاٍ أب

زْٝاِٖ، ؾذًٗٛا سصم ايتكطف ؾٝٗا، ٚأقبًٛا ع٢ً آخطتِٗ، ؾأتكٓٛا أغبابٗا، ٚؾػًٛا أْؿػِٗ 

بٗا، ٚيٝؼ َٔ عذع عٔ نػب ايسْٝا ٚؽًـ ٗ اؿـصم بٗـا، ٚأعـطض عٓٗـا إٍ انتػـاب      

َصََٛاڄ، ٖٚ٪٤٫ ايصٜٔ خكت بِٗ اؾ١ٓ ض١ٓڄ َٔ اهلل ضِٓٗ بٗا، إش ايباقٝات ايكاؿات 

ٚؾډكِٗ اهلل شلا، نُا خٴكٸت ايٓاض بإتهدلٜٔ ايصٜٔ ٜػتشكطٕٚ ايٓاؽ ٜٚعزضِْٚٗ، ٫ٚ ٜطٕٚ 

 .10/544شلِ قسضاڄ، ٜٚطؾعٕٛ أْؿػِٗ عًِٝٗ " داَع ا٭قٍٛ، 

ٚقـاٍ: "  ٖٚـصا اؿـسٜح     13/32ايبعاض،  أخطد٘ ْاع١ عٔ أْؼ بٔ َايو، َِٓٗ: ايبعاض، َػٓس  (2)

ٞٸ  ٓٻبٹ قس ضٟٚ بعض ن٬َ٘، عٳٔ اي   ،٘ٚدٛٙ ٚبعه٘ ٫ ْعًُ٘ ٜطٟٚ إ٫ډ َٔ ٖصا ايٛد َٔ

ٌ بٔ خايس، ٚمل ٜتابع عًٞ سسٜح أنجط أٌٖ اؾ١ٓ ايبً٘ عًٞ أْ٘ يٛ  ٞ عكٝ ٔ أخ ٕ اب ٚغ١َ٬ نا

; اشلٝجُٞ،  2/634ٞ، ايڀٝٛضٜات، ; ايػًؿ 2/110قب نإ ي٘ َعين"; ايكهاعٞ، َػٓس ايؿٗاب، 

٘ غ١َ٬ بٔ ضٚح ٚثك٘ ابٔ سبإ ٚغرلٙ ٚنعؿ٘ غرل  10/264فُع ايعٚا٥س،  ٙ ايبعاض ٚؾٝ ٚقاٍ: " ضٚا

 ٚقاٍ: نعٝـ.   13/351ٚاسس"; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، 

از َٓهط مل ٚقاٍ: "ٖٚصا اؿسٜح بٗصا اٱغٓ  4/329ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،   (3)

 .2/497ٜطٚٙ عٔ عكٌٝ غرل غ١َ٬ ٖصا"; ايبٝٗكٞ، ؾعب اٱّإ، 

غٴ٢ًُ بٔ عبساهلل بٔ غٴ٢ًُ اشلصيٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا بهط نإ َٔ قشاب١ اـًٝؿ١ إٓكٛض   (4)
ايعباغــٞ ض٣ٚ عــٔ قُــس بــٔ غــرلٜٔ ٚاؿػــٔ ايبكــطٟ ض٣ٚ عٓــ٘ عبــساهلل بــٔ إبــاضى، ٜٓٛــط:        

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح;ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     46ذلٚنٕٛ، م ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإ
ٚقاٍ: غ٦ٌ ؾعب١ عٔ أبٞ بهط اشلصيٞ ؾكاٍ: زعين ٫ أق٤ٞ، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: "  نإ  4/313

ٞ إَآَا ٚنإ ٜهصب "، ٚقاٍ: " زلعت أبٞ ٜكٍٛ: أبٛ بهط اشلصيٞ  ٛ بهط اشلصي ٕ أب ٍ نا غٓسض ٜكٛ
تب سسٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘"، ٚقاٍ:  قـاٍ أبـٛ ظضعـ١ عـٔ أبـٞ بهـط اشلـصيٞ:        يٝؼ بكٟٛ يٌ اؿسٜح ٜه

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٟ نعٝـ; اب ٚقاٍ: " ٜطٟٚ عٔ ا٭ثبات ا٭ؾٝا٤ إٛنٛعات"; ابٔ  1/359بكط
ٚقاٍ: " ٚ٭بٞ بهط غرل َا شنـطت سـسٜح قـاحل     347-4/339عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ُٻٔ ٜطٜٚ٘ ٫  ٜتابع عًٝـ٘ عًـ٢ أْـ٘ قـس سـسخ عٓـ٘ ايجكـات َـٔ ايٓـاؽ ٚعاَـ١ َـا            ٚعا١َ َا ٜطٜٚ٘ عٳ
وسخ بـ٘ قـس ؾـٛضى ؾٝٗـا ٚوتُـٌ َـا ٜطٜٚـ٘ ٚٗ سسٜجـ٘ َـا٫ وتُـٌ، ٫ٚځ ٜتـابع عًٝـ٘"; إـعٟ،              
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رون  ححٿٔخؿِ ػنخ أ٦ّوي رون ٓو٬ْي ح٭ّڄوٌحنِ ػنوخ آولخٵ رون حٿٴوَحص ٫ون          "
څ ٍٓوٌٽ حهلل أرن ٫ـالڅ ٫ون أروِ رټوَ ح٭ّوٌرل ٫ون ح٪ّٔون       ح٭٬ّْش ٫ن   

 .#2$"#1$#ّٟخًُ حهلل ٫ن أڃّٖ ح٤ّ٫ؤ ًحٿنْٔخڅ ًحإلٓظټَحه$0 ٷخٽ
أَرٌُ رټَ ح٭ٌّرل ح٨ّو ٓوڀڄَ رون ٫زويحهلل رون     0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#5$"ٿْْ رخ٪ّخٳ٦ ٫نيىڂ، #4$٫ًټَڃش، #3$ًٯّڄي، كيع ٫ن ح٪ّٔن، ٓڀڄَ

ځ 768ىووو/151أرووٌ ٓووڀڄش $ص رووّٙ ٓوونّٖ ، ٓووڀْڂ ڃووٌذل حٿ٘وو٬ّٓ حٿټووٌيف-270
 #6$ځ#776ىو/160ً

ڃوخ ٬ّ٨وض ٸّْوَ ًال ٫زويحٿ٦َّن     0 رن ح٬ّؼنوَ ّٸوٌٽ  ح٬ّ٨ض 0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#7$"كيػخ ٫ن ٓڀْڂ ڃٌذل حٿ٬ّ٘ٓ رِ٘  ٷ٢

ػنخ ٫ڀِ رن نٌف ػنوخ ٯّڄوي رون    0 حٿٔخؿِ ػنخ ح٪ّٔن رن ٫ڀِ حٿٌح٤ِٓ ٷخٽ"
ٻؼّ٘ ػنخ ٓڀْڂ ڃٌذل حٿ٬ّ٘ٓ ٫ن حٿ٬ّ٘ٓ أڅ ٍٓوٌٽ حهلل      ٍأٍ ُّنوذ رنوض

أال أ٣ڀٸيووخ ّووخ 0 ٳٸووخٽ ُّووي روون كخٍػووش #ٓووزلخڅ حهلل ڃٸڀووذ حٿٸڀووٌد$0 ٽؿلووٖ ٳٸووخ
ًَاًِْ طَٸُوٌٽُ ٿِڀَّوٌُِ   $ ًؿوپّ  ٳوؤنِٽ حهلل ٫وِّ   #أڃٔٺ ٫ڀْوٺ ًُؿوٺ  $0 ٳٸخٽ، ٌٍٓٽ حهلل

 .#1$"#8$#أَن٬َْڂَ حٿڀَّوُ ٫َڀَْْوِ ًَأَن٬َْڄْضَ ٫ڀْو أڃٔٺ ٫ڀْٺ ًُؿٺ

                                                                                                                   

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١.  161-33/159تٗصٜب ايهُاٍ، 

عــٔ ابــٔ  2/216ِ، إػــتسضى عًــ٢ ايكــشٝشٌ،  أخطدــ٘ ْاعــ١ َطؾٛعــاڄ، َــِٓٗ: اؿــان    (1)
عٔ ابٔ  10/104عباؽ، ٚقاٍ: سسٜح قشٝب ع٢ً ؾطٙ ايؿٝدٌ ; ايبٝٗكٞ ايػٓٔ ايهدل٣، 

ٚقاٍ عٔ اؿسٜح أع٬ٙ عٔ اؿػٔ َطغ٬ڄ  2/1235عباؽ ; ابٔ ايكٝػطاْٞ، تصنط٠ اؿؿاٚ، 
 ْاقـ ططم اؿسٜح.   ٚقس 183-4/177ٚأبٛ بهط اشلصيٞ نعٝـ; ابٔ إًكٔ، ايبسض إٓرل، 

 .4/343 ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (2)

 ٜعين قُس بٔ غرلٜٔ.  (3)

 ٖٛ عهط١َ ٍَٛ ابٔ عباؽ.  (4)

 . 12/46; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  9/224اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،   (5)

ٗ ض٣ٚ عٔ ايؿعيب ض٣ٚ ع  (6) ٍ ايؿعيب ٜه٢ٓ أبا غ١ًُ ايهٛ َٛ ِ ٓ٘ اؿػٌ بٔ ايٛيٝس، ٜٓٛط: غًٝ
ٚقاٍ:  48ٚقاٍ: نعٝـ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 3/368ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

 334 -4/333; ابــٔ عـسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،   6/414يـٝؼ بجكــ١ ; ابــٔ سبـإ، ايجكــات،   
٘ ا٭غاْٝس ٘ ًَ َٓهط ٚإِا عٝب عًٝ ٘ يٝؼ ي ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤  ٚقاٍ: " َٚكساض َا ٜطٜٚ " ; اب

 .4/69ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  101ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م

ٚقاٍ:  2/736; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  4/333ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،  (7)
 غًِٝ َذلٚى اؿسٜح. 

 ٖٚصاٚقاٍ أٜهاڄ: "  14/799ايهعٝؿ١  قاٍ ا٭يباْٞ: اؿسٜح َٓهط دساڄ، غًػ١ً ا٭سازٜح  (8)
 ".  غًِٝ يهعـ ; نعٝـ – إضغاي٘ َع -
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 .#2$"ٿْْ رؼٸش يف ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 ىووو161أرووٌ ڃ٬ووخً حألنٜووخٍُ حٿزٜووَُ$ص رووّٙ ٓوونّٖ  ، روون أٍٷووڂٓووڀْڄخڅ -271

 #3$ځ#786ىو /170ځ 777ً/
حٿٔخؿِ كيػّٗ أ٦ّي رون ٯّڄوي ػنوخ أّوٌد رون ٓوڀْڄخڅ رون روالٽ ػنوخ أروٌ           
رټَ رن أرِ أًّْ كيػّٗ ٓڀْڄخڅ رن رالٽ ٫ن ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٫ن حٿِىَُ ٫ن 

ٷوخٽ  0 ٷخٿوض ٓڀْڄخڅ رن أٍٷڂ ٫ن ٸَّْ رون أروِ ٻوؼّ٘ ٫ون أروِ ٓوڀڄش ٫ون ٫خث٘وش         
ٌٍٓٽ حهلل  0$ّّٙ5$"#4$#ال نٌٍ يف ڃ٬ْٜش ًٻٴخٍطو ٻٴخٍس ٺ#. 

 حٿُِّىوَُّ  ٫ون ، ؿَُّؾ حرن ٫ن، حجملْي ٫زي أَنخ حٿَّ٘خٳ٬ُِّ أَنخ حٿََّرْ٪ أَنخ حٿَّٔخؿُِّ"
 .#1$"#6$ٛخثڄظّٙ أٛزلظخ ًكٴٜش ٫خث٘ش أَڅَّ ح٪ّٔن ٫ن أٍَٷڂ رن ُٓڀْڄخڅ ٫ن

                                                                                                                   

 .4/333ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،   (1)

; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ قڀًٛبػا، ايجكات ٖٔ مل ٜكع ٗ ايهتب  3/112ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،   (2)
 .5/87ايػ١ٓ، 

اش سـسخ عـٔ اؿػـٔ ايبكـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ عًـٞ بـٔ ٓـع٠         غًُٝإ بٔ أضقِ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا َع  (3)
ٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ ٟ ؾًػاڄ"; ايبداضٟ، ايهعؿا٤،  3/527ايهػا٥ٞ، ٜٓٛط: اب ٚقاٍ: "يٝؼ ٜػاٚ

ٚقاٍ: غاق٘; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤،  174ٚقاٍ: تطنٛٙ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م 69م 
ٞ     48ٚإذلٚنـٕٛ، م ٚقاٍ: َٓهـط اؿـسٜح; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤       2/776  =ٚقـاٍ: نـعٝـ; ابـٔ أبـ
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: يٝؼ بؿـ٤ٞ، ٚقـاٍ: "زلعـت أبـ٢      101ـ4/100سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ=

بكـطٟ نـعٝـ اؿـسٜح شاٖـب      "ٜكٍٛ: غًُٝإ بٔ أضقِ َذلٚى اؿـسٜح"، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١:     
 ٌ ــٔ ٜكًــب ا٭ځ  1/328اؿــسٜح"; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚس ٖډ ــات  ٚقــاٍ: "نــإ  خبــاض ٜٚــطٟٚ عــٔ ايجٿكځ

ٚقاٍ: "ٚيػًُٝإ بٔ أضقِ غرل َا  238 ـ4/228إٛنٛعات " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ
شنطت َٔ اؿسٜح أسازٜح قاؿ١ ٚعا١َ َا ٜطٜٚ٘ ٫ ٜتـابع عًٝـ٘"; ابـٔ ؾـاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤       

ٕ    97ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م ٕ ٚقاٍ: يٝؼ بؿـ٤ٞ; ايـساضقڀين، ايهـعؿا٤ ٚا ; إـعٟ،  2/155ذلٚنـٛ
ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: ض٣ٚ يـ٘ أبـٛ زاٚز ٚايذلَـصٟ           355ــ 11/351تٗصٜب ايهُـاٍ،  

 .4/398ٚايٓػا٥ٞ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

٘ ْاع١ عٔ عا٥ؿ١، َِٓٗ: أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز  (4) ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ":  5/182أخطد
مل ٜػـُع٘ َـٔ    ـٖٚٛ قُس بٔ َػـًِ    ـنعٝـ، ٫ْكڀاع٘. ايعٖطٟ  سسٜح قشٝب، ٖٚصا إغٓاز 

ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ تعًٝكـ٘:   1/686ٖٚٛ ابٔ عبس ايطٓٔ" ; ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َاد١،  ـأبٞ غ١ًُ   
ٚقـاٍ: ٖـصا سـسٜح غطٜـب ; ايٓػـا٥ٞ، غـٓٔ ايٓػـا٥ٞ،         4/103قشٝب ; ايذلَـصٟ، غـٓٔ ايذلَـصٟ    

ؿـسٜح ٚاهلل أعًـِ " ٚقـاٍ ا٭يبـاْٞ ٗ تعًٝكـ٘: قـشٝب ;       ٚقاٍ: "غًُٝإ بٔ أضقـِ َـذلٚى ا   7/27
ِ ا٭ٚغ٘،  ٔ ايكػرل،  5/36ايڀدلاْٞ، إعذ ٚقاٍ: " ؾإْ٘ مل ٜجبت إغٓازٙ،  4/112; ايبٝٗكٞ، ايػٓ

ٕ بٔ أضقِ  ِ عٔ و٢ٝ بٔ أبٞ نجرل عٔ أبٞ غ١ًُ، ٚغًُٝا ٕ بٔ أضق ٔ غًُٝا ٟ ع ٙ ايعٖط إِا شنط
 ٚقاٍ: ضٚاٙ اـُػ١ ٚاستر ب٘ أٓس. قشٝب.  8/214 َذلٚى"; ا٭يباْٞ، إضٚا٤ ايػًٌٝ،

 .4/233ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،  (5)
; ابٔ   1/319أخطد٘ ْاع١ عٔ ايعٖطٟ عٔ عا٥ؿ١ َطغ٬ڄ، َِٓٗ: َايو بٔ أْؼ، إٛطأ،   (6)

; ابـٔ ضاٖٜٛـ٘، َػـٓس إغـشام بـٔ      1/266; ايؿـاؾعٞ، َػـٓس ايؿـاؾعٞ،     1/170ٖٚب، اؾاَع، 
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أرٌ أٌّد ح٬ّنٸَُ حٿزَُٜ ح٬ّ٬وًَٱ  ، ُّخىٓڀْڄخڅ رن ىحًى رن رَ٘ رن  -272
 #2$ځ#848ىو/234رخٿ٘خًٻٌنِ$

ِ   -ٻَّّخ رن ٸَّْ"ُ كويَّػنخ حرون   ، كويّػّٗ أ٦ّوي رون ٯّڄّوي     -٬ّوّٗ حٿٔوخؿ
ِ ، ًحرون أروِ هيًّوو   ، ٻنوض ٫نوي ٸّْوَ رون ٓو٬ْي ٫ًنويه رڀزوپ       0 ٫َ٫َس ٷخٽ  .٫ًڀو

ْڂ رن ڃيوخؿَ   ٣خٍٵ ًارَحى0 ّٸٌٽ ٿْلَْ حٿٸ٤ّخڅ ٳؤٷزپ حرن حٿ٘خًٻٌنِ ٳٔڄ٪ ٫ڀْخ 
 َ ِ ، ٷَّّووخڅ ٮّووٍَ ًحكوويح  0 ٳٸووخٽ ٸّْوو ُ 0 ٳٸووخٽ حٿ٘ووخًٻٌن ، نٔووؤٿٺ ٫ڄووخ ال نوويٍ

كويّغ اروَحىْڂ رون ڃيوخؿَ     ، اٵّوخ نټظوذ ٫ڀْوٺ ًنٌروٺ    ، ًطټڀٲ ٿنخ ڃخ ال ٠ّٔون 
، ٫ًون ٣وخٍٵ ٫٘وَس   ، ٫نيٹ ٫ن اروَحىْڂ ڃخثوش  ، ًكيّغ ٣خٍٵ ڃخثظّٙ، ٧ّٔڄخثش

ى٫ٌه ٳبڅ ٻڀڄظڄوٌه دل آڃون أڅ   0 ٳٸخٽ ٸَّْ .ٳؤٷزپ ر٠٬نخ ٫ڀَ ر٬ٞ ٳٸڀنخ ىٌح ًٽّ
 .#3$"ّٸٌٳنخ رؤ٨٫ڂ ڃن ىٌح

ٻنوخ  0 حٿٔخؿِ كيػّٗ أ٦ّي رون ٯّڄوي ػنوخ أروٌ رټوَ رون أروِ حألٓوٌى ٷوخٽ         "
٫ني ٸَّْ حٿٸ٤خڅ ٫ًنيه رڀزپ ًٻخڅ أٌٓى ٳـٍَ رْنو ًرّٙ حٿ٘وخًٻٌنِ ٻوالځ ٳٸوخٽ    

َ 0 ٿووو حٿ٘ووخًٻٌنِ ض ن٬ووڂ أنوو0 ٓووزلخڅ حهلل طٸظڀووو ٷووخٽ 0 ًحهلل ألٷظڀنووٺ ٳٸووخٽ ٿووو ٸّْوو
كيػظّٗ ٫ن ٫وٌٱ ٫ون ح٪ّٔون ٫ون ٫زوي حهلل رون ڃٰٴوَ ٷوخٽ ٍٓوٌٽ حهلل           0

                                                                                                                   

ــ٘ ضاٖ ــدل٣،   2/160ٜٛـ ــٓٔ ايهـ ــٞ، ايػـ ــ١ ;    4/463; ايبٝٗكـ ــٔ عا٥ؿـ ــط٠ٚ عـ ــٔ عـ ــطٟ عـ ــٔ ايعٖـ عـ
سٝح تتبع ططم اؿـسٜح ثـِ قـاٍ: " ٚيـٝؼ ؾٝٗـا       45-15/40ايساضقڀين، عًٌ ايساضقڀين، 

 .2/196نًٗا ؾ٤ٞ ثابت " ; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 

 .4/234ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،   (1)

ٕ بٔ زا  (2) ٚز بٔ بؿط إٓكطٟ ايبكطٟ إعطٚف بايؿاشنْٛٞ ٜه٢ٓ أبا أٜٛب سسخ عٔ ٓاز غًُٝا

ٚقـاٍ: ؾٝـ٘ ْٛـط ;     2/364بٔ ظٜاز ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ ق٬ب١ ايطقاؾٞ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتـاضٜذ ا٭ٚغـ٘،   

ٚقاٍ قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: " إٕ ايؿاشنْٛٞ ض٣ٚ عٔ  115ـ4/114ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٕ  اهلل عسٚ نصاب: ؾكاٍ ـسسٜجا شنط ي٘   ـٓاز بٔ ظٜس  ٍ "،   اؿـسٜح  ٜهـع  نـا ٔ  أٓـس  ٚقـا  =بـ

 ٜهصب – أْ٘ ٜعين - ا٭ؾڀؼ غ١ًُ بٔ اهلل عبس مٛ َٔ ٖٛ: ؾكاٍ ايؿاشنْٛٞ ٚشنط: "سٓبٌ=

 سسٜج٘ ٚتطى اؿسٜح َذلٚى، بؿ٧ يٝؼ ايؿاشنْٛٞ غًُٝإ: ٜكٍٛ أبٞ زلعت قاٍ: " ٚقاٍ"، 

ٔ سبإ، وسخ ٚمل ٘ " ; اب ٚقاٍ: " ٚنإ وؿٜ ستٻ٢ شنط ٗ اؿؿاٚ إڇيډا أځْ٘  8/279ايجكات،  عٓ

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ عسٟ، ايهاَ ٘ سٳتٻ٢ ٜطز ٗ ايكًٛب " ; اب ْٳؿػ ـ  ٚقاٍ:  305-4/299مل ٜك

" َا ضأٜت " ا٭سازٜح اييت شنطتٗا بعهٗا َٓانرل ٚبعهٗا غطق١ َٚا أؾب٘ قٛض٠ أَطٙ َا قاٍ 

٘ ؾهإ وسخ سؿٛا ؾٝػًٜ ٚإِـا أتـ٢ َـٔ ٖٓـاى ٜؿـتب٘ عًٝـ٘ ؾًذطأتـ٘        عبسإ: إْ٘ شٖبت نتب

ٚاقتساضٙ ع٢ً اؿؿٜ ّط ع٢ً اؿسٜح ٫ أْ٘ ٜتعُسٙ "، إ٫چ أْ٘ قـاٍ ٗ قـسض تطْتـ٘: " سـاؾٜ     

 . 2/155َادٔ عٓسٟ ٖٔ ٜػطم اؿسٜح " ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 .9/45، بػساز تاضٜذ، ايبػسازٟ اـڀٝب ; 301 – 4/300ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ   (3)
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ش ڃن حألڃڂ ألڃَص رٸظڀيخ ٳوخٷظڀٌح ڃنويخ ٻوپ أٓوٌى ّٞوْڂ ًىوٌح       ٿٌال أڅ حٿټالد أڃّ$
 .#2$"#1$#أٌٓى

 .#3$ٿْْ رِ٘ 0 ٷخٽ ٸَّْ رن ڃ٬ّٙ، ٓڀْڄخڅ رن ىحًى0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ىووو160ځ 768ًىووو/151ّٖٓووڀْڄخڅ روون أرووِ ىحًى ح٩ّووٍُِ ح٪َّحنووِ$ص رووّٙ ٓوون-273

 #4$ځ776#/
 .#5$ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ 

 #6$ځ#848ىو /234ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿ٬ظټِ، أرٌ حٿَرْ٪ حٿِىَحنِ حٿزَُٜ$ص-274
ٷوخٽ  0 ٬ّ٨ض ٫زي حٿٸيًّ رن ٯّڄوي ّٸوٌٽ  "0 ًٍٍ ٫نو ُٻَّخ حٿٔخؿِ ًٷخٽ

   .#7$"ْوحٷَأ ٫ڀَ أرِ حٿَرْ٪ ٳبنو ڃٌٟ٪ ّٸَأ ٫ڀ0 رل ٫زي حهلل رن ىحًى ح٫َّّّٓ
 ٌأروو، ًّٸووخٽ ٓووڀْڄخڅ روون ٷٔووْڂ، ًّٸووخٽ روون أٓووّ٘، ٓووڀْڄخڅ روون ّٔووّ٘ -275
 #8$ځ#767ىو/150ځ ً 758ىو /141$ص رّٙ ٓنّٖنو٬ِحٿټٌيف حٿحٿٜزخف 

                                                 

ٔ اؾعس، م  (1) ٔ اؾعس، َػٓس اب ٘ ْاع١ عٔ عبس اهلل بٔ َػؿط، َِٓٗ: اب ; ابٔ سٓبٌ،  462أخطد

ٚقـاٍ احملكـل ؾـعٝب ا٭ضْـ٪ٚٙ إغـٓازٙ قـشٝب ; أبـٛ زاٚز، غـٓٔ أبـٞ زاٚز،           34/176َػٓس أٓـس،  

َـع   4/364قـشٝب ; ابـٔ َادـ١، غـٓٔ ابـٔ َادـ١،       ٚقاٍ احملكل ؾـعٝب ا٭ضْـ٪ٚٙ: إغـٓازٙ     4/467

ٚقاٍ: سسٜح سػـٔ قـشٝب ; ايٓػـا٥ٞ، غـٓٔ ايٓػـا٥ٞ،       4/78ظٜازات ; ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ، 

 . 12/473َع ظٜازات، ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘: قشٝب ; ابٔ سبإ، قشٝب ابٔ سبإ،  7/185

 .4/301ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،   (2)

 .113ضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، مايسا (3)

ٟ اؿطاْٞ ٜه٢ٓ أبا أٜٛب ض٣ٚ عٔ عبس هلل بٔ ْاؾع ٚايعٖطٟ ض٣ٚ عٓ٘  (4) ٞ زاٚز اؾعض ٕ بٔ أب غًُٝا

ٚقـاٍ: َٓهــط اؿـسٜح ; ابـٔ أبـٞ ســامت،      4/11قـط٠ بـٔ غـًُٝإ، ٜٓٛـط: ايبدــاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،       

غًُٝإ بٔ زاٚز ٖصا َذلٚى اؿسٜح"; ابٔ  ٚقاٍ: " زلعت أبا ظضع١ ٜكٍٛ: 4/11اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٜٴدايـ سسٜح ايجٿكات  1/335سبإ، اجملطٚسٌ،  َٴٓهط اؿسٜح دساڄ ٜطٟٚ عٔ ا٭ځثبات َا  ٚقاٍ: "

ا٭ځثبات"; ابٔ َٓسٙ، ؾتب ايباب ٗ ايه٢ٓ ٚا٭يكاب، ستٻ٢ خطز عٔ سس ا٫ستذاز ب٘ إڇيډا ؾُٝا ٚاؾل 

 .4/66ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ٚقاٍ: ٗ سسٜج٘ بعض إٓانرل;  64م

 .3/90ابٔ سذط،  يػإ إٝعإ،  (5)

غًُٝإ بٔ زاٚز ايعتهٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا ايطبٝع ايعٖطاْٞ زلع َايو بٔ أْؼ ض٣ٚ عٓ٘  (6)
ٔ غعس، ايڀبكات،   4/113; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  7/224ظنطٜا ايػادٞ، ٜٓٛط: اب

قسٚم، ٚقاٍ: "غأيت أبـٞ عـٔ أبـٞ ايطبٝـع ايعٖطاْـٞ ؾكـاٍ:        ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١
ٚقاٍ بعـس إٔ شنـط    425-11/423; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  8/278ثك١"; ابٔ سبإ، ايجكات، 

 أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايٓػا٥ٞ 

 .4/191ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (7)
ٍ اؿذاز بـٔ أضطـأ٠ ايٓدعـٞ ض٣ٚ    غًُٝإ بٔ ٜػرل ايٓدعٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا ايكباح َٛ (8)
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ڃوووخ ٬ّ٨ووض ٸّْووَ ًال ٫زوووي   0 رووون ح٬ّؼنووَ ّٸووٌٽ  ح٬ّ٨ووض  0 حٿٔووخؿِ ّٸووٌٽ  "
 .#1$"حٿ٦َّن كيػخ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّّٔ٘ رِ٘ 

ؼنوَ ٬ّ٨وض ٫زوي حهلل رون ىحًى ٸّويع ٫ون ٓوڀْڄخڅ رون         رن ح٬ّححٿٔخؿِ ػنخ "
 .#2$"َّ٘د نزٌْ حٿ٬َّ ال ّٔؤٽ ٫نو ٍأّض مهخڃخ 0 ّّٔ٘ ٷخٽ
 #3$ځ#757ىو/140ځ 748ً/وى131ٓنخڅ رن ٍر٬ْش حٿزخىڀِ حٿزَُٜ$ص رّٙ ٓنّٖ و276
حٿٔخؿِ ػنخ أ٦ّي رن ٫زيس ػنخ ٦ّخى رن ُّي ػنخ ٓنخڅ رن ٍر٬ْوش ٫ون ٗويَ    "

أڅ حٿنّٓ رن كٌٗذ ٫ن أرِ أڃخڃش  1$"#4$#نخڅ ڃن حٿَأًُّحألُ$0 ٷخٽ#. 

                                                                                                                   

عٔ إبطاِٖٝ ايٓدعٞ ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ ٚعٝػ٢ بٔ ْٜٛؼ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ 
ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ عٓسِٖ;  4/42ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل 3/278َعٌ، 

ٚقاٍ; "ؾٝذ  1/435ٚقاٍ: غرل َكٓع; ايعذًٞ، ايجكات،  146اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م
ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ابٔ  49قسِٜ نعٝـ اؿسٜح"; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م

ٚقاٍ: أٓس بٔ سٓبـٌ: "غـًُٝإ بـٔ ٜػـرل يـٝؼ ٜػـاٟٚ        4/150أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ
ٍ أبٛ ظضع١: "ٚاٖٞ اؿسٜح نعٝـ اؿسٜح"، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: غًُٝإ بٔ  ؾ٦ٝاڄ"، ٚقا

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ٜػرل نعٝ ٚقاٍ:  264ـ4/263ـ اؿسٜح يٝؼ َذلٚى"; ابٔ عسٟ، ايهاَ
"ٖٚٛ إٍ ايهعـ أقطب َٓ٘ إٍ ايكسم"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 

96     ٕ ــساضقڀين، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٛ ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،   2/155ٚقــاٍ: يــٝؼ بؿــ٤ٞ; اي
 =قٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسـساڄ، ٚقـس  ٚقاٍ بعس إٔ شنط أ 108 ـ12/106
 .3/888ٚقع يٓا بعًٛ عٓ٘ " ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، =

 .4/263ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)
 .4/263ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)
َايو ض٣ٚ عٓـ٘ ٓـاز بـٔ    غٓإ بٔ ضبٝع١ ايبكطٟ ايباًٖٞ إه٢ٓ أبا ضبٝع١ زلع أْؼ بٔ  (3)

ٚقاٍ: يٝؼ ٖٛ بايكٟٛ ; ايٓػا٥ٞ، ايهـعؿا٤   4/165ظٜس، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
 252-4/251ٚقـاٍ: يـٝؼ بـايكٟٛ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،          51ٚإذلٚنٕٛ ، م

ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ غٓإ بٔ ضبٝع١ ؾكاٍ: ؾٝذ َهڀطب اؿسٜح"; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ ٗ  
ٚقاٍ: " ٚيػٓإ أسازٜح ق١ًًٝ ٚأضدٛ أْ٘ ٫ بأؽ ب٘ " ; إعٟ، تٗصٜب  4/513نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: ض٣ٚ يـ٘ ايبدـاضٟ ٚأبـٛ زاٚز           149-12/147ايهُاٍ، 
 .3/670ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

ْٚك٘: "عٔ غٓإ بٔ  36/613ٓبٌ، َػٓس أٓس، أخطد٘ ْاع١ عٔ أبٞ أَا١َ، َِٓٗ: ابٔ س (4)

ضبٝع١ عٔ ؾٗط بٔ سٛؾب عٔ أبٞ أَا١َ: إٔ ضغٍٛ اهلل    ،تٛنأ ؾػػٌ ٚدٗ٘ ث٬ثاڄ

ٜٚسٜ٘ ث٬ثاڄ ث٬ثاڄ، َٚػب بطأغ٘، ٚقاٍ ايٮڂشٴْإ َٔ ايطأؽ، قاٍ ٓاز ؾ٬ أزضٟ َٔ قٍٛ أبٞ 

أَا١َ أٚ َٔ قٍٛ ايٓيب   ٚنإ ضغٍٛ اهلل ،   ًـ٢ إـٛقٌ " ، ٚقـاٍ    ّػـب ع

; ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ  1/94احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: قشٝب يػرلٙ ; أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز، 

ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: " إغٓازٙ نعٝـ يهعـ غٓإ بٔ ضبٝع١ ٚؾٗط  1/283َاد١، 

ٔ ْؿؼ ْل اب 1/53بٔ سٛؾب ع٢ً ا٫خت٬ف ٗ ضؾع٘ ٚٚقؿ٘ " ; ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ، 

سٓبٌ، ٚقاٍ: " ٖصا سسٜح يٝؼ إغٓازٙ بصاى ايكا٥ِ، ٚايعٌُ ع٢ً ٖصا عٓس أنجط أٌٖ ايعًِ 



182 

 ىووو171 $ص رووّٙ ٓوونّٖ أرووٌ ر٘ووَ حٿټووٌيف، ٓوونخڅ روون ىووخًٍڅ حٿ٥ّّّووِ -277
 #2$ځ#796ىو /180ځ 787ً/

   .#3$٬ْٟٲ ڃنټَ حألكخىّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #4$ځ#776/ ىو160ځ 768ًىو/151ٓيپ رن أرِ حٿّٜڀض حٿَٔحؽ$ص رّٙ ٓنّٖ-278

 .#5$"ىٌ ٛيًٵ0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#6$"ٛيًٵ ٻخڅ ٸَّْ رن ٬ْٓي ال ٠ّخه0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

أرٌ ٫زيحٿ٦َّن ًّٸخٽ أرٌ ٫زويحهلل حٿزٜوَُ    ،ٓيپ رن ٌّٓٲ حألٵّخ٣ِ -279
 #7$ځ#805ىو/190$ص 

                                                                                                                   

َٔ أقشاب ايٓيب    ،بعسِٖ إٔ ا٭شٴٌْ َٔ ايطأؽ " ; ايڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل َٔٚ

 قشٝب.ٚقاٍ احملكل ا٭يباْٞ:  1/130; ايتدلٜعٟ، َؿها٠ إكابٝب،  8/121

 .4/513ا٤ ايطداٍ ،ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿ (1)

غٓإ بٔ ٖاضٕٚ ايدلْٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا بؿط ض٣ٚ عٔ ٓٝـس ايڀٜٛـٌ ض٣ٚ عٓـ٘ عبٝـسايعڀاض،     ( 2)
ٚقاٍ: نٛٗ ٫ بأؽ ب٘; ابٔ أبٞ  208; ايعذًٞ، ايجكات، م4/166ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل 

ٕ   ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعـٌ: قـاحل، ٚقاٍ:"غٴـ    4/253سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ بـٔ   ٦ٌ أبـٞ عـٔ غـٓا
     ٌ ٟ   1/354ٖـاضٕٚ ايدلْـ٢ ؾكــاٍ: ؾـٝذ"; ابـٔ سبــإ، اجملـطٚس  =ٚقـاٍ:"َٓهط اؿــسٜح دـساڄ ٜــطٚ

ٚقاٍ:"ٚيػــٓإ بــٔ ٖــاضٕٚ  4/512إٓــانرل عــٔ إؿــاٖرل";ابٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ=
ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايه ٘ ٫ بأؽ ب٘"; اب ٛ أْ عؿا٤ ٚايهصابٌ، أسازٜح ٚيٝؼ بإٓهط عاَتٗا ٚأضد

ٍ    ٚقــاٍ:04م ــ٘ بؿــ٤ٞ; إعٟ،تٗــصٜب ايهُــا ــ12/155يــٝؼ سسٜج ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ    157ـ
ٓـ         ٟٸ سـسٜجاڄ ٚاسـساڄ، ٚقـس ٚقـع يٓـا عايٝـا ع َٹـصٹ ايـصٖيب،تاضٜذ اٱغـ٬ّ،    ";٘ايعًُا٤ ؾٝ٘:"ض٣ٚ ي٘ ايتٿطٵ

4/635. 

 . 4/243ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)
ز ايبكــطٟ ايعبػــٞ ض٣ٚ عــٔ اؿػــٔ ايبكــطٟ ض٣ٚ عٓــ٘ عبــس  غــٌٗ بــٔ أبــٞ ايكــًت ايػــطا (4)

ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ بأؽ ; ايبداضٟ،  4/200تاضٜذ ابٔ َعٌ، ايطٓٔ بٔ َٗسٟ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، 
ٚقاٍ: " قاٍ َػًِ: ٚنإ ثك١ " ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،       4/101ايتاضٜذ ايهبرل، 

از ؾكاٍ: ض٣ٚ ؾ٦ٝاڄ َٓهطاڄ أْ٘ ضأ٣ اؿػٔ ٚقاٍ: عٔ " و٢ٝ بٔ غعٝس شنط غ٬ٗ ايػط 4/200
ٜك٢ً بٌ غڀٛض ايكبٛض ٚاؿػٔ ٜطٟٚ عٔ ايٓيب    ،"ٗٳ٢ عٔ ايك٠٬ بٌ ايكبٛض ْٳ ٘ٴ  ْٻ أځ

    ٔ  =ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ غٌٗ بٔ أبٞ ايكًت ؾكاٍ: بكطٟ قاحل اؿـسٜح ٫ بـأؽ بـ٘"; ابـ
ٚٳٖٛ ٗ  519-4/518; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  6/406سبإ، ايجكات، = ٚقاٍ: " 

ٚٳٖٛ غطٜب اؿسٜح ٚأسازٜج٘ إػٓس٠ ٫ باؽ  عساز َٔ هُع سسٜج٘ َٔ ؾٝٛر أٌٖ ايبكط٠، 
ٚقـاٍ   197-12/195; إعٟ، تٗصٜب ايهُـاٍ،   39بٗا"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م

 .4/69اٱغ٬ّ، بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٗ ايكسض ; ايصٖيب، تاضٜذ 

 .2/239; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  3/513ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ،  (5)
 .4/255ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (6)
غٌٗ بٔ ٜٛغـ ا٫ِاطٞ ايبكطٟ إػُعٞ ٜه٢ٓ أبا عبس اهلل ض٣ٚ عٔ ٓٝس ايڀٌٜٛ ض٣ٚ  (7)

ــاضٜذ ايهــبرل،        ــ٘ أٓــس بــٔ سٓبــٌ، ٜٓٛــط: ايبدــاضٟ، ايت بــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح    ; ا 4/102عٓ
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 .#1$ٛيًٵ ًحٿٌُ ًٟ٪ ڃنو حٿٸيٍ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #2$ځ#783ىو /167أرٌ كخمت حٿزَُٜ ح٪ّنخ١$ص،ٌّٓي رن ارَحىْڂ ح٩ّليٍُ-280

 .#3$كيع ٫ن ٷظخىس كيّغ ڃنټَ"، ٳْو ٬ٟٲ0 ٔخؿِ"ٷخٽ حٿ
 #4$ځ#771ىو/155ْٓٲ رن ٓڀْڄخڅ ح٬ّوًِڃِ ح٬ّټِ$ص  -281
 .#5$"رخٿٸيٍ ح٣ّڂ أنو ٯّ٘ ،ػٸش ٛيًٵ أنو ٫ڀَ أ٬ّ٥ٌح"0 حٿٔخؿَ ٷخٽ"

ُ  ٓوٴْخڅ  أهض رنح، حٿؼٌٍُ ٯّڄَّي رن ْٓٲ -282 ٻوٌيف نوِٽ رٰويحى     حٿؼوٌٍ
 #6$ځ#805ىو /190ځ ً 797ىو /181$ص رّٙ ٓنّٖ 

                                                                                                                   

; ابـٔ   6/407ٚقاٍ: غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: ٫ بأؽ ب٘ ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،     4/205ٚايتعسٌٜ، 
ٚقاٍ  214-12/213ٚقاٍ: ثك١ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  108ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م

 بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ غ٣ٛ َػًِ. 

 4/260ب ايتٗصٜب، ابٔ سذط، تٗصٜ (1)

ٙ  ٜه٢ٓ أبا سامت ض٣ٚ عٔ اؿػٔ ايبكطٟ ض٣ٚ  (2) غٜٛس بٔ إبطاِٖٝ اؾشسضٟ ايبكطٟ اؿٓا
ٚقاٍ: "زلعت و٢ٝ بٔ َعٌ  248عٓ٘ و٢ٝ ايكڀإ، ٜٓٛط: أبٛ زاٚز غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م

 =ٚقـاٍ: نــعٝـ; ابـٔ أبــٞ سـامت، اؾــطح    51ٜهـعؿ٘"; ايٓػــا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ ، م  
ٚقاٍ: " عٔ و٢ٝ بٔ َعٌ أْ٘ قاٍ غٜٛس بـٔ إبـطاِٖٝ قـاحل "، ٚقـاٍ: "      4/237تعسٌٜ، ٚاي=

زلعت أبا ظضع١ ٜكٍٛ: غٜٛس أبٛ سامت يٝؼ بايكٟٛ، ٜؿب٘ سسٜج٘ سسٜح أٌٖ ايكسم " ; ابٔ 
ــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ       1/350سبــإ، اجملــطٚسٌ،   ٚقــاٍ: " ٜــطٟٚ إٛنــٛعات عــٔ ا٭ثبــات"; اب

ٚقاٍ: " ٖٚٛ إٍ ايهعـ أقطب"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات،  489ـ4/485نعؿا٤ ايطداٍ
; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،  2/157ٚقــاٍ: قــاحل ; ايــساضقڀين، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ،   110م
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب. 12/242-244

 .56أسازٜح َٚطٜٚات ٗ إٝعإ، م; ايؿٓكٝڀٞ،  4/270ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)
غٝـ بٔ غًُٝإ ٜٚكاٍ ابٔ أبٞ غًُٝإ إهٞ ٜه٢ٓ أبا غًُٝإ زلع فاٖس ض٣ٚ عٓ٘ غـؿٝإ   (4)

ٚقاٍ: " نإ ثك١ نجرل اؿسٜح " ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ  6/39ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 
ٖـ         4/171ايهبرل،  ٔ ٜكـسم ٚوؿـٜ " ; ايعذًـٞ،    ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢ يكڀـإ: " نـإ عٓـسْا ثكـ١ 

ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ:       4/274ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  1/445ايجكات، 
; ابـٔ   6/425ثك١، ٚقاٍ: " غٴ٦ٌ أبٞ عٔ غٝـ بٔ غًُٝإ ؾكاٍ: ٫ بأؽ بـ٘"; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،     

٘ٴ 511ـ4/509عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚٳسٳسٹٜجٴ يٝؼ بإٓهط ٚأضدٛ أْ٘ ٫ بأؽ ب٘";  ٚقاٍ: " 
ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م ٚقاٍ  323-12/320ٚقاٍ: ثك١ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  104اب

 بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ غ٣ٛ ايذلَصٟ.

 .8/297ٌ، ; ا٭يباْٞ، إضٚا٤ ايػًٝ 406; ٖس٣ ايػاضٟ، م  4/294ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)
ـ بٔ قُس ايجٛضٟ ابٔ أخت غؿٝإ ايجٛضٟ ض٣ٚ عٔ ٜعٜس بٔ خكٝؿ١ ض٣ٚ عٓ٘ ْٗٛض بٔ  (6) غٝ

ٚقاٍ: " نإ ؾٝداڄ ٖا ٖٓا نـصاباڄ خبٝجـاڄ " ;    118َٓكٛض، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، م
 50، مٚقـاٍ: نـعؿ٘ أٓـس ; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ        4/172ايبداضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،   

ٚقاٍ: قاٍ أٓس  4/277ٚقاٍ: " يٝؼ بجك١ ٫ٚ َإَٔٛ َذلٚى " ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
٘ شاٖب اؿسٜح " ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٚقاٍ: "نإ  1/246بٔ سٓبٌ: " نعٝـ، ٫ ٜهتب سسٜج

ٖډٔ ٜسخ  ٕ ٞ عٔ إؿاٖرل بإٓانرل نا ٘ٴ ٜأڃت ْٻ ٘ ؾٝذٝب إڇشا زلع ؾٝداڄ قاؿاڄ َتعبساڄ إڇيډا أځ ٌ عًٝ
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 .#1$"ح٪ّيّغ ٠ّ٪0 حٿٔخؿِ ُٻَّخ  ٷخٽ"
 ٫ون  َّٯوذ  ڃن رخد يف ٓٴْخڅ رن ٬ّٸٌد ًٻَه ح٪ّيّغ ٠ّ٪0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#2$"٫نيڂ حٿًَحّش

أرووٌ ٫زْوويس ، ٗووخً روون ٳْووخٝ حٿْ٘ووټَُ ًح٨ّووو ىووالٽ ًٗووخً ٿٸووذ ٿووو  -283
 #3$ځ#839ىو /225حٿزَُٜ$ص 

 .#4$"َحىْڂ ٫ن ٷظخىسٛيًٵ ٫نيه ڃنخٻّ٘ ًَّّيخ ٫ن ٫ڄًَ رن ار0ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 #5$ځ#820ىو /205$ص ح٬ّيحثُّّٗ أر٫ٌڄًَ، حٿٴِحٍُُّ ٌَّٓحٍ رن ٗزخرش -284
 .#6$"٫ڀْو ٸّڄپ كنزپ رن أ٦ّي ٻخڅ،حإلٍؿخ  اذل ّي٫ٌ ٛيًٵٌ 0حٿَّٔخؿُِّ ٷخٽ"

285-     ِ أرووٌ ٫زوي حٿٸويًّ حٿټوٌيف$ص روّٙ ٓوونّٖ     ، ٗوزغ رون ٍر٬وِ حٿظڄْڄو
                                                                                                                   

; ابـٔ عـسٟ،   2226-9/224إط٤ سسٜج٘ ؾٗس عًٝ٘ بايٛنع ";  اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػـساز،  
ٝٸٔ ايهـعـ دـساڄ; ايـساضقڀين، ايهـعؿا٤         506-4/501ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقـاٍ: "ٖٚـٛ بـ

ٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ٚقاٍ بعس إٔ شنط أق 332-12/328; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  2/157ٚإذلٚنٕٛ، 
 .4/862"ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ سسٜجاڄ ٚاسساڄ، ٚقس ٚقع يٓا بعًٛ عٓ٘"; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

; إــعٟ،  2/35; ابــٔ اؾــٛظٟ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ،  9/226اـڀٝــب ايبػــسازٟ، تــاضٜذ بػــساز،  (1)

 .12/252يؿتا٣ٚ، ; ابٔ ت١ُٝٝ، فُٛع ا312; ايػبيت، ٤ٌَ ايعٝب١، م 12/331تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .4/297ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

ؾاش بٔ ؾٝاض ايٝؿهطٟ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا عبٝس٠ ٚازل٘ ٬ٍٖ سسخ عٔ ٓاز بـٔ غـ١ًُ    (3)
; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح       8/211ض٣ٚ عٓ٘ و٢ٝ بٔ َعٌ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،   

 1/364ثكـ١"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،     ٚقاٍ: "زلعت أبـٞ ٜكـٍٛ: ٖـٛ قـسٚم      9/78ٚايتعسٌٜ 
ــات ٜٚكًــب ا٭غــاْٝس ٫ ٜؿــتػٌ بطٚاٜتــ٘ نــإ قُــس بــٔ           ٚقــاٍ "نــإ ٖــٔ ٜطؾــع إكًٛب

; 129إزلاعٌٝ ايبداضٟ ضٓ٘ اهلل ؾسٜس اؿٌُ عًٝ٘"; ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م
 ي٘ ايٓػا٥ٞ. ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ 341ـ12/339إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .4/299ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

ؾباب١ بٔ غٛاض ايؿعاضٟ إسا٥ين ٜه٢ٓ أبا عُطٚ سسخ عٔ ؾعب١ بٔ اؿذاز ض٣ٚ عٓ٘ أٓس  (5)
ٚقـاٍ: "ٚنـإ ثكـ١ قـاحل ا٭َـط ٗ اؿـسٜح،        7/232بٔ سٓبٌ، ٜٓٛط: ابٔ غـعس، ايڀبكـات،   

"ثكـ١ ٚنـإ ٜـط٣ اٱضدـا٤"; ابـٔ أبـٞ        ٚقاٍ: 1/447ايعذًٞ، َعطؾ١ ايجكات، ٚنإ َطدٝاڄ"; 
ٚقاٍ: قاٍ عًٞ بٔ إسٜين: ثك١، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١،  4/392سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ ؾباب١ بٔ غٛاض ؾكاٍ: قسٚم ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘ " ; ابٔ سبإ، 
 72 ٤5/71 ايطدــاٍ، ٚقــاٍ: َػـتكِٝ اؿــسٜح ; ابـٔ عــسٟ، ايهاَـٌ ٗ نــعؿا    8/312ايجكـات،  

ٚقاٍ: " ٚؾباب١ عٓسٟ إِا شَ٘ ايٓاؽ يٲضدا٤ ايصٟ نإ ؾٝ٘ ٚأَا ٗ اؿسٜح ؾإْ٘ ٫ بأؽ 
ــاضٜذ أزلــا٤ ايجكــات، م     ــ٘ " ; ابــٔ ؾــاٌٖ، ت ٚقــاٍ: قــسٚم ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،     114ب

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١. 12/343-349

; ٜٓٛط أٜهـاڄ: اـڀٝـب ايبػـسازٟ، تـاضٜذ      109 ـ108ؼؿ١ عٝس ايؿڀط، م ايؿشاَٞ، دع٤ (6)
; ابٔ سذط، ٖس٣ 7/156; ايعٝين، عُس٠ ايكاضٟ،  12/346ايهُاٍ،  ; إعٟ، تٗصٜب9/298بػساز

 .409ايػاضٟ، م 
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 #1$ځ#699ىو/80ځ ً 690ىو/71
 .#2$"ٳْو ن0َ٨ ِٷخٽ حٿٔخؿ"

 .#3$ٳْو ن٨َ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ يف ٻظخد ح٩َّف ًحٿظ٬يّپ
أرووٌ ڃ٬ڄووَ ح٤ّ٫ْووذ ، ٗووزْذ روون ٗووْزش روون ٫زوويحهلل روون ٫ڄووًَ حألىووظڂ  -286

 #4$ځ#780ىو /164ح٬ّنٸَُ حٿزَُٜ$ص 
حٿٔخؿِ ػنخ ٸَّْ رن ٌّنْ ػنخ ٫زي حهلل رن ٛخحل حٿ٬ـڀِ ػنخ ٗزْذ رون ٗوْزش   "

أٗويي ٿٔوڄ٬ض ٍٓوٌٽ حهلل   0 ٽ٫ن ح٪ّٔن ٫ن ٫ڄًَ رن طٰڀذ ٷوخ     0ال $ّٸوٌٽ
 .#1$"يف كيّغ ٣ٌّپ ًٻَه #5$#طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ّټؼَ ىٌح ح٬ّخٽ ٳْٴْٞ

                                                 

ؾبح بٔ ضبعٞ ايتُُٝٞ ايهٛٗ ٜه٢ٓ أبـا عبـس ايكـسٚؽ ض٣ٚ عـٔ عًـٞ بـٔ أبـٞ طايـب عًٝـ٘           (1)
ٚقاٍ: "قاٍ ؾـبح: أْـا    74قُس بٔ نعب، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م ايػ٬ّ ض٣ٚ عٓ٘ 

ٚقاٍ: "نإ  214أٍٚ َٔ سطض اؿطٚض١ٜ، ؾكاٍ ضدٌ: َا ٗ شيو َسح" ; ايعذًٞ، ايجكات، م
أٍٚ َٔ أعإ ع٢ً قتٌ عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘، ٖٚـٛ أٍٚ َـٔ سـطض اؿطٚضٜـ١، ٚأعـإ عًـ٢ قتـٌ        

ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: سسٜج٘ َػتكِٝ  4/388ح ٚايتعسٌٜ، اؿػٌ بٔ عًٞ" ; ابٔ أبٞ سامت، اؾط
-12/351ٚقاٍ: ىڀ٤ٞ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ ٫4/371 أعًِ ب٘ بأؽ; ابٔ سبإ، ايجكات، 

 .2/820ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  353

 .4/304ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب (2)

 .6/207، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، َػًڀاٟ (3)

ؾبٝب بٔ ؾٝب١ بٔ عبس اهلل بٔ عُطٚ بٔ ا٭ٖتِ إٓكطٟ ايتُُٝٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا َعُط  (4)

ٚقـاٍ:   4/232ض٣ٚ عٔ عڀا٤ ض٣ٚ عٓ٘ َٛغ٢ بٔ إزلاعٌٝ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

قاٍ: نعٝـ ; ابـٔ  ٚ 56نإ َع أبٞ دعؿط اشلاسلٞ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ بجك١، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ  4/358أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقـاٍ: " نـإ َـٔ ؾكـشا٤      1/363ؾبٝب بٔ ؾٝب١ يٝؼ بكـ٣ٛ" ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،     ٜكٍٛ: 

ٓٻاؽ ٚزٖاتِٗ ٗ ظَاْ٘ ٚنإ ِٜٗ ٗ ا٭ځخباض ٚىڀ٤ٞ إڇشا ض٣ٚ غرل ا٭ځؾعاض ٫ وڃ تٳر َا اْؿطز اي

ٜٴكاٍ أځعكٌ َٔ ايبكط٠"; ابٔ عسٟ،  ٘ َٔ اٯثٳاض ٚنإ  ٜٴتابع عًٝ ٌ َا مل  ب٘ َٔ ا٭ځخباض ٫ٚ ٜؿٵتٳػ

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط بعـض َـٔ غـرلت٘: "  ٚأضدـٛ َـع ٖـصا إٔ           51 ــ 4/49ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

يهـعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ،  ؾـبٝب ٫ ٜتعُـس ايهــصب بـٌ يعًــ٘ ٜٗـِ ٗ بعــض أسازٜجـ٘ " ; ايــساضقڀين، ا     

ٚقاٍ  368-12/362; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  137-73/120; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  2/158

ٟٸ سسٜجاڄ ٚاسساڄ، ٚقس ٚقع يٓا عايٝاڄ عٓ٘". َٹصٹ  بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: " ض٣ٚ ي٘ ايتٿطٵ

٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ ضاٖٜٛ٘، َػٓس إغشام بٔ ضاٖٜٛ٘، ( 5) عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ; ابٔ سٓبٌ،  1/398أخطد

عٔ أبٞ ٖطٜط٠، ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ قـشٝب عًـ٢ ؾـطٙ     15/231َػٓس أٓس، 

عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ٚيؿٛ٘: قاٍ ضغٍٛ اهلل 2/701َػًِ ; َػًِ، قشٝب َػًِ،     ّٴ : )يځـا تٳكڂـٛ

ٌٴ  ٜٳدٵطٴزٳ ايطٻدٴـ ٜٳؿٹٝضٳ، سٳتٻ٢  ٚٳ ٍٴ  ُٳا ٜٳهڃجٴطٳ ايڃ ٘ٴ،         ايػٻاعٳ١ڂ سٳتٻ٢  ٓٵـ َٹ ٗٳـا  ًڂ ٜٳكڃبٳ ٜٳذٹـسٴ أځسٳـسٶا  ًځـا  ٘ٹ ؾځ َٳايٹـ بٹعٳنځـا٠ٹ 

ْٵٗاضٶا( ;  ايبعاض، َػٓس ايبعاض،  َٴطٴٚدٶا ٚأځ عٔ أبـٞ ٖطٜـط٠ ; ا٭يبـاْٞ،     16/37ٚٳسٳتٻ٢ تٳعٴٛزٳ أځضٵضٴ ايڃعٳطٳبٹ 

ٚ بٔ تػًب 9/370ايتعًٝكات اؿػإ،  ٔ عُط ٞ ٖطٜط٠ ٚقاٍ: قشٝب ; ٚأَا اؿسٜح إطؾٛع ع  عٔ أب
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ٗزْذ رن ْٗزش كيّع ٫ن ح٪ّٔون رون ٫ڄوًَ    0 ٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷخٽ"ُ
 .#2$"ٛيًٵ ّيڂ طٰڀذرن 

 .#3$ٛيًٵ ّيڂ"0 "ٷخٽ ُٻَّخ حٿٔخؿِ
 ىووو123$ص ح٬ّووينِ ٤ڄووِح٫ّ حألنٜووخٍُ ٓوو٬ي أرووِ ٓوو٬ي روون ٗووَكزْپ-287

 #4$ځ740#/
 ػنوخ  ٫ؼڄوخڅ  رون  حٿ٠ولخٹ  ػنوخ ، ح٪ّنٴِ رټَ أرٌ ػنخ رَ٘ رن هڀٲ رن رټَ كيػنخ"

حهلل ٍٓووٌٽ ٻووخڅ"0 ّٸووٌٽ حهلل ٫زووي روون ؿووخرَ ٬ّ٨ووض0 ٷووخٽ ٗووَكزْپ  ِّٜووڀ 
 ٟو٬ٲ  آونخىه  يف كويّغ  ىوٌح  .#5$"ٺّْنو ٫ن ٳؤٷخڃّٗ ّٔخٍه ٫ن ٳـجضِ ٳٸڄض ح٬َّٰد

                                                                                                                   

ٙٴ ؾبٝب بـٔ ؾـبٝب١ عٳـٔ ايڃشػـٔ،      5/2634ؾكس أخطد٘ ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  ٚٳا ٚقاٍ: "ضٳ

ٞٵ٤".  ٝٵؼٳ بٹؿٳ ُٵطٚ بٔ تػًب، ٚؾبٝب يځ  عٳٔ عٳ

 .5/51ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 .73/125; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  9/278اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (2)

، َٝعإ ; ايصٖيب 12/364; ٜٓٛط أٜهاڄ: إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  8/275اؾٛظٟ، إٓتِٛ، ابٔ  (3)
 .5/84; اشلٝجُٞ، فُع ايعٚا٥س،  2/263ا٫عتساٍ، 

ٞ إسْٞ ٜه٢ٓ أبا غعس ٍَٛ ظٜس بٔ ثابت ا٭ْكاضٟ ض٣ٚ عٔ ظٜس  (4) ؾطسبٌٝ بٔ غعس اـڀُ
ا٭ْكــاضٟ ، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس،    بــٔ ثابــت ٚأبــٞ غــعٝس اـــسضٟ ض٣ٚ عٓــ٘ وٝــ٢ بــٔ غــعٝس        

ٚقاٍ: ض٣ٚ عٔ عا١َ أقشاب ضغٍٛ اهلل  5/237ايڀبكات،    ٕٚبكٞ إٍ آخط ايعَا "
ست٢ اختً٘ ٚاستاز سادـ١ ؾـسٜس٠: ٚيـ٘ أسازٜـح ٚيـٝؼ وـتر بـ٘"; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ            

، ٚقاٍ: " ٚؾطسبٌٝ يٝؼ بؿ٤ٞ ٖٚٛ نعٝـ"; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ  2/225َعٌ، 
ٚقـاٍ: " غٴـ٦ٌ قُـس بـٔ      339-4/338ٚقاٍ: نـعٝـ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،        56م

إغشام عٔ ؾطسبٌٝ بٔ غعس ؾكاٍ: مٔ ٫ ْط٣ٚ عٓ٘ ؾ٦ٝاڄ "، قاٍ: قاٍ غؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ: " ٚمل 
ٜهٔ بإس١ٜٓ أسس أعًِ بإػاظٟ ٚايبسضٌٜ َٓ٘ ؾاستاز ؾهـأِْٗ اتُٗـٛٙ ٚنـاْٛا ىـاؾٕٛ إشا دـا٤      

ٍ ايط ٘ إٔ ٜكٍٛ: مل ٜؿٗس أبٛى بسضاڄ "، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: َسْٞإ ٌ ٜڀًب َٓ٘ ؾ٦ٝاڄ ؾًِ ٜعڀ  د
ؾٝ٘ يٌ، ٚقاٍ: "غـأيت أبـٞ عـٔ ؾـطسبٌٝ بـٔ غـعس ٚقٝـٌ يـ٘ ٗ سسٜجـ٘ يـٌ؟ قـاٍ: ْعـِ، نـعٝـ              

ٚقـاٍ:   66-5/64; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،       4/365اؿسٜح"; ابٔ سبإ، ايجكـات،  
ازٜح ٚيٝؼ بايهجرل ٚٗ عا١َ َا ٜطٜٚ٘ إْهاض ع٢ً أْـ٘ قـس سـسخ عٓـ٘ ْاعـ١ َـٔ       "ٚيؿطسبٌٝ أس

ٌ إس١ٜٓ َٔ أ٥ُتِٗ ٚغرلِٖ إ٫ َايو ؾإْ٘ نطٙ ايطٚا١ٜ عٓ٘ ٚن٢ٓ عٔ ازل٘ ٗ اؿسٜجٌ  أٖ
ٚٳٖــٛ إٍ ايهــعـ أقــطب " ; ابــٔ ؾــاٌٖ، تــاضٜذ أزلــا٤ ايهــعؿا٤ ٚايهــصابٌ،       ايًــصٜٔ شنطتُٗــا، 

ٚقـاٍ بعـس إٔ    417ــ 12/413ؿـ٤ٞ. ٖـٛ نـعٝـ" ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،       ٚقاٍ: "يٝؼ ٖـٛ ب  108م
 شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚأبٛ زاٚز ٚابٔ َاد١.

ْٚكـ٘: " عـٔ ابـٔ     312أخطد٘ ْاع١ عٔ ابٔ عباؽ، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس بٔ سٓبـٌ،  ( 5)
عباؽ: إٔ ضغٍٛ اهلل     اؿـطخ، ؾكـاّ ٜكـًٞ َـٔ ايًٝـٌ، قـاٍ:       نإ ٗ بٝت ١َُْٛٝ بٓـت

بــاخت٬ف  1/528ؾكُــت عــٔ ٜػــاضٙ، ؾأخــص بٝــسٟ ؾأقــاَين عــٔ ّٝٓــ٘" ; َػــًِ، قــشٝب َػــًِ،  
; 2/117بـاخت٬ف ايًؿـٜ ; ابـٔ َادـ١، غـٓٔ ابـٔ َادـ١،         2/412ايًؿٜ ; أبٛ زاٚز، غٓٔ أبـٞ زاٚز،  

يبـاْٞ ٗ تعًٝكـ٘: قـشٝب ;    ٚقـاٍ ا٭  2/87; ايٓػا٥ٞ، غٓٔ ايٓػـا٥ٞ،   11/45ايبعاض، َػٓس ايبعاض، 
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0 آهوَ  ڃٌٟو٪  ًيف، رٌحٹ ًٿْْ، ٬ٟٲ ٳْو0 حٿٔخؿِ ٽٷخ...٬ٓي رن َٗكزْپ ر٬٠ٲ
 .#1$"٬ْٟٲ

 #2$َٗٷِ رن حٿٸ٤خڃِ حٿټٌيف ڃئىد ح٬ّييُ -288
، ٗووَٷِ ح٬ّ٩ٴووِ ىووٌ حروون ٷ٤ووخڃِ ٟوو٬ْٲ  0 ُٻَّووخ روون ٸّْووَ حٿٔووخؿِ ٷووخٽ "

 .#3$"ٿو كيّغ ًحكي ٿْْ رخٿٸخثڂ، ٸّيع ٫ن ٬ٗزش
 .#4$٬ْٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#5$ٿٔخؿِ""َٗٷِ ٬ٟٴو ُٻَّخ ح0 ٷخٽ حرن ح٬ّڀٸن

 .#6$٬ْٟٲ0 ٷخٽ ُٻَّخ حٿٔخؿِ
ٗووَّٺ روون ٫زوويحهلل روون ح٪ّووخٍع روون ٗووَّٺ روون ٫زووي حهلل حٿنو٬ووِ           -289
 #7$ځ#793ىو /177$صټٌيفحٿحٿٸخِٟ 

                                                                                                                   

٘ ؾٴطٳسٵبٹٌٝ بٔ غعس  ٍ ايبٛقرلٟ: " ٖصا إڇغٓاز ؾٝ ٌ بٔ غعس، ؾكا ٘ ؾطسبٝ ٟ ٜطؾع ٚعٔ اؿسٜح ايص
نعؿ٘ غرل ٚاسس بٌ اتُٗ٘ بٳعهِٗ بٹايهصب يځهٔ شنطٙ ابٔ سبٳإ ٗ ايجٿكځات "، َكباح ايعداد١، 

 غعس ٖٚٛ نعٝـ.   ٚقاٍ: ؾٝ٘ ؾطسبٌٝ بٔ 2/95; اشلٝجُٞ، فُع ايعٚا٥س،  1/119

 . 1627َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (1)
ؾطقٞ بٔ ايكڀاَٞ ايهٛٗ ٚؾطقٞ ٚقڀاَٞ يكبإ ٚاغِ ؾطقٞ ايٛيٝس بٔ سكٌ بٔ سبٝب  (2)

بٔ ْاٍ ايهًيب ٜه٢ٓ أبا إج٢ٓ ض٣ٚ عٔ قُس بـٔ ظٜـاز ض٣ٚ عٓـ٘ ٜعٜـس بـٔ ٖـاضٕٚ، ٜٓٛـط:        
ٚقاٍ: زلعت أبٞ  4/376اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ; ابٔ أبٞ سامت، 4/254ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

;  6/449ٜكٍٛ: "ٜكٍٛ يٝؼ بكٟٛ اؿسٜح، يٝؼ عٓسٙ نجرل سسٜح " ; ابٔ سبإ، ايجكات، 
ٚقاٍ: " ٚيٝؼ يؿطقٞ ٖصا َٔ اؿسٜح إ٫  56-5/55ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

قاٍ: ٚنإ  118ت، م قسض عؿط٠ أٚ مٛٙ ٚٗ بعض َا ضٚاٙ َٓانرل " ; ابٔ ايٓسِٜ، ايؿٗطغ
 ;  235-5/233نصاباڄ ; ابٔ قڀًٛبػا، ايجكات ٖٔ مل ٜكع ٗ ايهتب ايػت١ 

; ٜٓٛط أٜهـاڄ: ا٭ْبـاضٟ، ْعٖـ١ ا٭يبـا٤ ٗ طبكـات       9/280اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (3)
 .1/476; ايعٝين، َػاْٞ ا٭خٝاض،  3/143; ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  39ا٭زبا٤، م

 .2/39اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  ابٔ (4)

 .2/197; اشلٝجُٞ، فُع ايعٚا٥س،   7/37ابٔ إًكٔ، ايبسض إٓرل،   (5)

 .2/268; َٝعإ ا٫عتساٍ،  1/297ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤،  (6)

ؾــطٜو بــٔ عبــساهلل بــٔ اؿــاضخ بــٔ ؾــطٜو ايٓدعــٞ ايهــٛٗ ٜهٓــ٢ أبــا عبــساهلل ٚيــٞ ايكهــا٤       ( 7)
ٞ دعؿط إٓكٛض ٚابٓ٘ إٗسٟ زلع َٓكٛض بـٔ إعتُـط ض٣ٚ عٓـ٘ عبـساهلل بـٔ إبـاضى،       يًدًٝؿ١ أب

ٔ غعس، ايڀبكات،  ٚقاٍ: " ٚنإ ؾطٜو ثك١ َأَْٛاڄ نجرل اؿسٜح، ٚنإ  356ـ6/355ٜٓٛط: اب
ٚقاٍ:"غــ٤ٞ اؿؿــٜ َهــڀطب اؿــسٜح    150اؾٛظدــاْٞ، أســٛاٍ ايطدــاٍ، م  ٜػًــ٘ نــجرلاڄ"; 

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 217 َا٥ٌ"; ايعذًٞ، ايجكات، م ٔ أب ٚقاٍ: قاٍ  367ـ4/365ٚقاٍ: ثك١ ; اب
أبٛ ظضع١:"نإ نجرل اؿسٜح قاسب ِٖٚ، ٜػً٘ أسٝاْاڄ"، ٚقاٍ:"غـأيت أبـٞ عـٔ ؾـطٜو ٚأبـٞ      
ٞٸ َـٔ أبــٞ              ٞٸ ؾـطٜو قــسٚم، ٖٚـٛ أسـب إيـ ا٭سـٛم أُٜٗـا أسـب إيٝـو؟ قــاٍ: ؾـطٜو أسـب إيـ

ٚقاٍ: "ٚيؿٳطڇٜو  36 ـ5/10اٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍا٭سٛم ٚقس نإ ي٘ أغايٝ٘"; ابٔ عسٟ، ايه
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ڃووووخ ٬ّ٨ووووض ٸّْووووَ روووون ٓوووو٬ْي 0 روووون ح٬ّؼنووووَ ّٸووووٌٽححٿٔووووخؿِ ٬ّ٨ووووض "
 .#1$خ "٫ًزيحٿ٦َّن رن ڃييُ كيػخ ٫ن َّٗٺ ْٗج

٬ض ٸّْوَ رون ٓو٬ْي كويع ٫ون      ڃخ 0ّ٨ رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽححٿٔخؿِ ٬ّ٨ض "
 .#2$"آَحثْپ ًال َّٗٺ ًٻخڅ ٫زي حٿ٦َّن ٸّيع ٫نيڄخ

حٿٔوخؿِ كوويػّٗ أ٦ّووي روون ٯّڄووي ػنوخ ح٭ّْووؼڂ روون هخٿووي ٬ّ٨ووض ٗووَّٺ   "
أىوپ رْوض ؿنوٌڅ أ٦ّوٶ رون أ٦ّوٶ ٻوخڅ        0 ًًٻَ ٿو رن اىٍّْ ٠ًَّٺّو ٿڀنزْوٌ ٷوخٽ  

 .#3$"أرٌه ىخ ىنخ ڃ٬ڀڂ ًٿي ٫َْٔ رن ڃٌَٓ ح٭ّخٻِّ
ٔون رون أ٦ّوي ػنوخ ٯّڄوي رون أروِ ٫ڄوَ حٿ٠وََّ ٫ون أرْوو            حٿٔخؿِ ػنخ ح٪ّ"

 .#4$"ٿْْ كيّؼو رِ٘ 0 ٓؤٿض رن ح٬ّزخٍٹ ٫ن َّٗٺ ٷخٽ0 ٷخٽ
روون حٷووخٽ رل 0 حٿٔووخؿِ كوويػّٗ أ٦ّووي روون ٯّڄووي ػنووخ روون حألٛووزيخنِ ٷووخٽ  "
ٳٸڀوض  0 ڃخ طٸٌٽ0 أٿٴِ ىٍىڂ ٳٸخٽ رل ٷيڃّٗ ٍؿپ اذل َّٗٺ ٳخى٫َ ٫ڀ0ِّ اىٍّْ

أ٫وِٹ حهلل انوو   0 ٷوي أٷوَ ٿوٺ ٳوؤڃَ ّٛزٔوِ ٳٸڀوض ٿوو       0 ٷخٽأٿٴخ ىٍىڂ  ٿو ن٬ڂ ٿو ٫ڀِّ
ٳڀڄوخ أٍىص ٷ٠وخ ىخ    ٬ّوخ أهو٣ٌّخ ٍأّوض حٿ٬ْنوش كوالال      0 ٫ْنّٗ ٳ٠ٰذ ٗوَّٺ ٳٸوخٽ  

 .#5$"أٳض ٌّٞح كخٻش حٿ٫ِخٳَ ٍأّض ٍىىخ كَحڃخ 
كوويػّٗ أ٦ّووي روون ٯّڄووي ٬ّ٨ووض ٫زووي حٿوو٦َّن روون ٗووَّٺ 0 حٿٔووخؿِ ٷووخٽ"
 .#6$"خرَ ح٬ّ٩ٴِ ٫ًَ٘س آالٱ ٫ن ٿْغٻخڅ ٫ني أرِ ٫َ٘س آالٱ ڃٔؤٿش ٫ن ؿ0 ّٸٌٽ

0 روون ح٬ّزووخٍٹ ّٸووٌٽ ححٿٔووخؿِ ػنووخ أ٦ّووي روون ٯّڄووي ػنووخ ٓوو٬يًّو ٬ّ٨ووض     "

                                                                                                                   

ْٻُا شنطت َٔ سسٜج٘ ٚأخباضٙ ططؾاڄ ٚٗ بعض َا  سسٜح نجرل َٔ إكڀٛع ٚإػٓس ٚأقٓاف، ٚإڇ
ٟ ٜكع  ٘ ايكش١ ٚا٫غتٛا٤ ٚايص ٘ ٖا أًَٝت بعض اٱْهاض ٚايػايب ع٢ً سسٜج ِ ع٢ً سسٜج مل أتهً

ٞ ؾٝ٘ َٔ غ٤ٛ سؿٛ ٘ َٔ ايٓهط٠ إِا أت ٘ ٫ أْ٘ ٜتعُس ٗ اؿسٜح ؾ٦ٝاڄ ٖا ٜػتشل إٔ ٗ سسٜج
; إــعٟ، تٗــصٜب 294ـــ9/280ٜٓػــب ؾٝــ٘ إٍ ؾــ٤ٞ َــٔ ايهــعـ";اـڀٝب ايبػــسازٟ، تــاضٜذ بػــساز 

 ٍ ِ ٚاسـتر بــ٘          475ــ 12/462ايهُـا ٚقـاٍ بعـس إٔ شنــط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: ض٣ٚ يــ٘ ايبدـاضٟ َٚػًـ
 ايباقٕٛ.

 .5/11ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 .5/11ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

 .5/11ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

 .5/11ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 .5/12ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

 .5/13ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (6)
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 .#1$"ّٛيّغ حٿټٌٳّْٙ ڃن ٓٴْخڅ حٿؼٌٍُ َّٗٺ أ٫ڀڂ
٫زوي حهلل   ٫نوي  ٻنوض 0 حٿٔخؿِ كيػّٗ ٯّڄي رن ٫ڄَ رن ٫ڀوِ رون ڃٸويځ ٷوخٽ    "

0 رون ٫زوي حهلل ّٸوٌٽ   ٬ّ٨ض ٗوَّٺ  0 ٬ّ٨ض أرخ ن٬ْڂ ّٸٌٽ0 رن ىحًى ٳٸخٽ ٿو حٿ٤ڀلِ
 .#2$"رن ىحًى ًأنخ ال أٷٌٽ اال ىټٌححٷيځ ٫ؼڄخڅ ٌّځ ٷيځ ًىٌ أٳ٠پ حٿٸٌځ ٷخٽ 

حٿٔخؿِ ػنخ ٫زي حهلل رن ح٪ّّٔٙ رن ح٪ّٔن حألٗٸَ ٬ّ٨ض أرخ ىحًى حٿويىخڅ  "
 .#3$"هّ٘ حٿزَ٘ ٳڄن أرَ ٳٸي ٻٴَ ٫ڀ0ٌِ ٬ّ٨ض َّٗٺ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ0 ّٸٌٽ

ٷووخٽ ٍؿووپ 0 ػنووخ ٫ڀووِ روون كټووْڂ ٷووخٽ حٿٔووخؿِ كوويػّٗ أ٦ّووي روون ٯّڄووي  "
 .#4$"ٍأّض أرخه َّ٘د حٿنز0ٌْ ٍأّض حٿؼٌٍُ َّ٘د حٿنزٌْ ٷخٽ0 ٿَّ٘ٺ
ٍأّووض 0 ُٻَّووخ روون ٸّْووَ حٿٔووخؿِ كوويػّٗ أ٦ّووي روون ٯّڄووي ػنووخ ح٪ّڄووخنِ ٷووخٽ"

0 ّووخ أرووخ ٫زووي حهلل ڃ٬ووِ أكخىّووغ ٳلوويػّٗ ٷووخٽ   0 ارووَحىْڂ روون ٓوو٬ي ٫نووي ٗووَّٺ ٳٸووخٽ  
كويػّٗ ٗوَّٺ ٷوخٽ0    0 ٷوخٽ أٷوٌٽ  ، ػڂ طٸٌٽ ڃخًح0 ٽٳؤٷَإىخ ٫ڀْٺ ٷخ0 ٷخٽ أؿينِ ٻٔالً

 .#5$"طټٌد اًح 
 #6$ځ#757ىو /140َّٗٺ رن ٫زيحهلل رن أرِ ٵَّ أرٌ ٫زيحهلل ح٬ّينِ$ص  -290

 #7$ٻخڅ َّڃِ رخٿٸيٍ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #8$٬ْٗذ رن ٳًُّ٘ حٿزٰيحىُ -291

                                                 

 .5/13ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (1)

 .5/14ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (2)

 .42/372; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  5/14ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

 .5/15ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 .5/24ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

بس اهلل ض٣ٚ عٔ أْؼ بٔ َايو ض٣ٚ عٓ٘ ؾطٜو بٔ عبس اهلل بٔ أبٞ ِط ايًٝجٞ ٜه٢ٓ أبا ع (6)

ٚقـاٍ: "ٚنـإ ثكـ١ نـجرل اؿـسٜح"; ايعذًـٞ،        398ــ 5/397غعٝس إكدلٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، 

ٚقـاٍ:   364ـ4/363ٚقاٍ: َسْٞ تابعٞ ثك١; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  217ايجكات، م

ابـٔ سبـإ، ايجكـات،    قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: " ؾطٜو بٔ عبس اهلل بٔ أبٞ ِط يٝؼ ب٘ بأؽ " ; 

٘ٴ ٫  5/9; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  4/360 ْٻ ٚقاٍ: " ٚسسٜجٴ٘ إڇشا ض٣ٚ عٓ٘ ثك١څ ؾإڇ

ٚقـاٍ بعـس إٔ    477ــ  12/475بأڃؽ بطٚاٜت٘ إڇ٫ أځٕ ٜطٟٚ عٓ٘ نعٝـ " ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،    

 شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ ٚايذلَصٟ ٗ ايؿُا٥ٌ.

; ايػُعْٛٞ، تٛدٝ٘  1/443; ايػداٟٚ، ايتشؿ١ ايًڀٝؿ١،  410ابٔ سذط، ٖس٣ ايػاضٟ، م  (7)

 .1/255تٛدٝ٘ ايٓٛط، 

 ؾعٝب بٔ ؾرلٚظ ايبػسازٟ مل ْعجط ع٢ً تطْت٘ ٗ إكازض اييت بٌ أٜسٜٓا. (8)
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 .#1$"ٷخٿو ُٻَّخ حٿٔخؿِ، ڃنټَ ح٪ّيّغ، رٰيحىُ"
 #2$يفٗٸْٶ حٿ٠ّٓ حٿټٌ -292
0 حٿٔخؿِ ػنخ ٓٴْخڅ رن ًٻْ٪ ػنخ أروٌ رټوَ رون ٫ْوخٕ ٫ون أروِ كٜوّٙ ٷوخٽ        "

ىهووپ ٫ڄووَ روون ٳووالڅ ٫ڀووَ ٫زووي حٿوو٦َّن حٿٔووڀڄِ ٳٸووخځ اٿْووو أرووٌ ٫زووي حٿوو٦َّن   
 .#3$"ٿ٠َْرو ٳلْپ رْنو ًرْنو ٳٸخٽ ال ٷّخٿّٔٗ أكي ٷّخٿْ ٗٸْٶ حٿ٠ّٓ

ٿٸوِ  0 حٿٔخؿِ ػنخ ٓٴْخڅ رن ًٻْ٪ ػنوخ أروٌ رټوَ رون ٫ْوخٕ ٫ون ٫خٛوڂ ٷوخٽ        "
ٳ٬وپ حهلل روٺ ٻوٌح ًٻوٌح     0 أرٌ ٫زي حٿ٦َّن حٿٔڀڄِ ٗٸْٶ حٿ٠ّٓ ٳٸخٽ ٿو ٗوٸْٶ 

 .#4$"ٿيّنٺ انِ ٍأّظٺ أُ ٫يً حهلل ڃ٠ڀال0ً ٢ّن٪ حٿنخّ أڅ ّؤطٌنِ ٷخٽ
حٿٔووخؿِ ػنووخ ٸّْووَ روون كزْووذ ػنووخ ٦ّووخى روون ُّووي ٫وون ٫خٛووڂ ٻنووخ نووؤطِ       "

ٙ     0 ٫زيحٿ٦َّن حٿٔڀڄِ ٳْٸٌٽ ٿنوخ  ًاّوخٻڂ   ال ّٟخٿٔوٌح حٿٸٜوخٙ ٯوّ٘ أروِ حألكوٌ
 .#5$"ًٗٸْٶ ًٻخڅ ٍَّ ٍأُ ح٫ٌّحٍؽ

 .#6$"ًىٌ ٿْْ ٫نيُ ٗٸْٶ رن ٓڀڄش0 ُٻَّخ حٿٔخؿِ ٽٷخ"
 .#7$"ڃزظي٫خ  ٻخڅ ٷخْٟخ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

ِ   كٌٗوذ  رن ٗيَ -293 ، ٫زويحهلل  أروٌ 0 ًّٸوخٽ  ٓو٬ْي،  أروٌ  حألٗو٬َُ حٿ٘وخڃ
ُ  ح٬ّ٩وي  أر0ٌ ًّٸخٽ، ٫زيحٿ٦َّن أر0ٌ ًّٸخٽ ِ  حألٗو٬َ  ٸِحٿيڃ٘و 0 ًّٸوخٽ ، ح٪ّڄٜو

                                                 

 .3/148; ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  2/277ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (1)

ٗ ا (2) ٘ قٝؼ بٔ َػًِ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، ؾكٝل ايهيب ايهٛ  3/553يكام ض٣ٚ عٓ

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  3/553 ٔ أب ٕ هًؼ َع ايككام" ; اب ٘ اؿسٜح، نا ٚ عٓ ٚقاٍ: "مل ٜط

ٚأزلــاٙ ؾــكٝل بــٔ عبــس اهلل ايهــيب ; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ      6/447; ابــٔ سبــإ، ايجكــات،  4/372

ٌ ايهٛؾ١ ٚايػايب عًٝ٘ ايككل ٫ٚ أعطف ٚقاٍ: "ٚنا 71ـ5/70نعؿا٤ ايطداٍ،  ٕ َٔ قكام أٖ

ٌ بًسٙ ِٖٚ أعطف ب٘"; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ّ عٓس أٖ ٙ ٖٚٛ َصَٛ ٘ أسازٜح َػٓس٠ نُا يػرل  =ي

ٟ اـٛاضز "; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  2/42ٚإذلٚنٕٛ، = ٕ ٜط٣ ضأ ٚقاٍ: "َٔ  2/279ٚقاٍ: "نا

أعٓـ٢ ايػـًُٞ"; ابـٔ قڀًٛبػـا،      ـبـٛ عبـسايطٓٔ ٜصَـ٘     قسَا٤ اـٛاضز، قسٚم ٗ ْؿػ٘، ٚنإ أ

 ٚأزلاٙ ؾكٝل بٔ عبس اهلل ايهيب.  5/261ايجكات ٖٔ مل ٜكع ٗ ايهتب ايػت١، 

 .5/70ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (3)

 .5/70ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (4)

 .5/70ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (5)

 .5/70عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ابٔ  (6)

 .3/151ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (7)
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 #1$ځ#730ىو/112ًٷْپ  718ىو/100ځ ًٷْپ 716ىو98$ص
 .#2$"خ٪ّخٳ٦ر ًٿْْ، ٬ٟٲ ٳْو0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 ٻظووخد يف حٿٔووخؿَِ ٸّْووَ رون  ُٻَِّّووخ ُ ٸّووِ أرووٌ ُڃخنوو  يف حٿ٘ووخٳ٬ْش ٳٸْووو ٷوخٽ "

 0ٳْو ٳٸْپ #3$ ه٤َّش ٳَٔٵ ح٬ّخٽ رْضَ ىهپ ٗيَْح  اڅ0 ..،.ٿو" ًحٿظـَّق حٿظ٬يّپ"
 طٜڀـــــــ١ٺيكـــــــسٵ بـــــــاع ؾـــــــٗطٷ زٜٓـــــــ٘ غ

 

ٗٵطٴ       ٔٴ ايكڂــطٸا٤ بعٵــسى ٜــا ؾــ َٳ  (4)ؾُــٔ ٜــأ

 .#5$"حهلل ٦ٍّو ڃخٿٺَ ڃٌىذ ٫ڀَ ّيه رٸ٤٪ حٿزَٜس أىْپ ًأٳظَ 
حٿٔخؿِ كيػّٗ أ٦ّي رن ٯّڄي ػنخ هڀٲ ح٬ّوًِڃِ ػنخ ٫ڀِ رون كٴوٚ   "

أنوو ٸّويع ٫ون     االٛويًٵ  0 ح٬ّيحثّٗ ٓؤٿض ٬ٗزش ٫ن ٫زي ح٪ّڄْي رن َّٞحځ ٳٸوخٽ 
                                                 

ّٸ غ١ًُ ٚعبس اهلل بٔ عُـطٚ ض٣ٚ عٓـ٘ قتـاز٠، ٜٓٛـط:     ( 1) ؾٗط بٔ سٛؾب ايؿاَٞ ْعٍ ايبكط٠ زلع أ

ٔ غعس، ايڀبكات،  ٕ نعٝؿاڄ ٗ اؿسٜح"; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ،  7/312اب  4/434ٚقاٍ: "ٚنا

ٚقـاٍ:   156; اؾٛظدـاْٞ، أسـٛاٍ ايطدـاٍ، م    259ــ 4/258بدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،    ٚقاٍ: ثبـت ; اي 

أسازٜج٘ ٫ تؿب٘ أسازٜح ايٓاؽ، قاٍ: "إٕ ابٔ عٕٛ غٴ٦ٌ عٔ سسٜح يؿٗط ؾكاٍ إٕ ؾٗطاڄ تطنـٛٙ  

ٕ ؾٗطاڄ تطنٛٙ"; ايعذًٞ، ايجكات،  ٞ ثك١; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 223إ  56ٚقاٍ: تابع

ٚقاٍ: إٕ ؾعب١ تطى سسٜج٘،  283-4/382يكٟٛ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚقاٍ: يٝؼ با

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "َا أسػـٔ سسٜجـ٘ ٚٚثكـ٘"، ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: ثكـ١، ٚقـاٍ:           

ٛ ظضع١ عٔ ؾٗط بٔ سٛؾب ؾكاٍ: ٫ بأؽ ب٘"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٌ أب   =ٚقاٍ: "نإ 1/361"غ٦

يجٿكځات إعه٬ت ٚعٔ ا٭ځثٵبٳات إكًٛبات"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ٖډٔ ٜطٟٚ عٔ ا=

ٚقاٍ: " ٚؾٗط ٖصا يٝؼ بايكٟٛ ٗ اؿسٜح ٖٚٛ ٖٔ ٫ وتر عسٜج٘ ٫ٚ ٜتسٜٔ ب٘" ;  63ـ 5/57

ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م ٚقاٍ  589ـ12/578ٚقاٍ: ٖٚٛ ثك١; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  111اب

 إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب، َٚػًِ َكطْٚاڄ بػرلٙ، ٚايباقٕٛ".بعس 

 .285، 282َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (2)

ٜٴؿٵطٳز ع٢ً َـا ؾٝـ٘ ٖٚـٞ َجـٌ ايهـٝؼ، ٜٓٛـط: ايعبٝـسٟ، تـاز          (3) اـطٜڀ١: ٚعا٤ٷ َٔ أځزّ ٚغرلٙ 

 َاز٠ )خطٙ(.  19/243ايعطٚؽ، 

ٔ ٜعٜس بٔ إًٗب ٗ ايبكط٠ " 6/539ٟ، دا٤ ٗ تاضٜذ ايڀدل( 4) ٕ ع٢ً خعا٥ : إٕ ؾٗط بٔ سٛؾب نا

" ؾطؾعٛا عًٝ٘ أْ٘ أخص خطٜڀ١، ؾػأي٘ ٜعٜس عٓٗا، ؾأتاٙ بٗا، ؾسعا ٜعٜس ايصٟ ضؾع عًٝـ٘ ؾؿـتُ٘،   

ٜٚكاٍ: غٓإ بـٔ َهُـٌ    -ٚقاٍ يؿٗط: ٖٞ يو، قاٍ: ٫ ساد١ يٞ ؾٝٗا، ؾكاٍ ايكڀاَٞ ايهًيب

 ايُٓرلٟ:

ــاع ؾــــــٗطٷ  ــ١ٺ يكــــــسٵ بــــ ــ٘ غطٜڀــــ  زٜٓــــ

 

ٗٵطٴ  ٔٴ ايكڂـــطٸا٤ بعٵـــسى ٜـــا ؾـــ َٳ  ؾُـــٔ ٜـــأ

 
ــ٦ٝاڄ   ــ٘ ؾـــ ــصت بـــ ٘ أخـــ ــ ــاڄ ٚبعتـــ  طؿٝؿـــ

 

 َــٔ ابــٔ دْٛبــٛش إٕ ٖــصا ٖــٛ ايػــسض    

  

; ٜٓٛط اٜهاڄ: ابٔ عسٟ،  50ابٔ زس١ٝ، أزا٤ َا ٚدب َٔ بٝإ ٚنع ايٛناعٌ ٗ ضدب، م (5)

 .5/59ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،
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 #1$"ٗيَ رن كٌٗذ
أرٌ ڃ٬خًّش حٿظڄْڄِ ح٬ّئىد حٿزٜوَُ  ، ْزخڅ رن ٫زي حٿ٦َّن حٿنلٌُٗ -294

   #2$ځ#780ىو/164$ص 
 .#3$٫ًنيه ڃنخٻّ٘ ًأكخىّغ ٫ن حأل٫ڄٖ طٴَى ّٞخ"، ٛيًٵ0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

أروٌ ٯّڄوي حألرڀوِ    ، ْٗزخڅ رن ٳًَم ًىٌ ْٗزخڅ رن أرِ ْٗزش ح٪ّز٤ِ -295
 #4$ځ#850ىو/236ځ ًٷْپ 849ىو/235$ص

 .#5$ٍُ اال أنو ٻخڅ ٛيًٷخ "ٷي0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
296-  ِ ڃووٌذل ى٘ووخځ روون ٫زووي ح٬ّڀووٺ نووِٽ  ، ٛووخحل روون أرووِ حأله٠ووَ حٿْڄووخڃ

 #6$#757ىو/140حٿزَٜس $ص يف كيًى 

                                                 

 .5/59ايطداٍ ، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ (1)

ؾٝبإ بٔ عبس ايطٓٔ ايتُُٝٞ ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا َعا١ٜٚ غهٔ ايهٛؾ١ ثِ اْتكٌ إٍ بػساز  (2)

ض٣ٚ عــٔ اؿػــٔ ايبكــطٟ ض٣ٚ عٓــ٘ عبــس ايــطٓٔ بــٔ َٗــسٟ، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس، ايڀبكــات،   

ٚقاٍ: ثك١ ;  224، مايعذًٞ، َعطؾ١ ايجكاتٚقاٍ: نإ ثك١ نجرل اؿسٜح;  6/354-355

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: " ؾٝبإ ثبت ٗ  456- 4/355سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ابٔ أبٞ 

 =نٌ إؿاٜذ "، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ؾٝبإ ثك١، ٚقاٍ: " زلعت أب٢ ٜكٍٛ: ؾٝبإ ايٓشٟٛ

; 6/449نٛٗ سػٔ اؿسٜح قاحل اؿسٜح ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘";ابٔ سبإ،ايجكات، =

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١. 598ـ12/592إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .12/211;  ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  4/374ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)

ؾٝبإ بٔ ؾطٚر اؿبڀٞ ا٫بًٞ ٜه٢ٓ أبا قُس ض٣ٚ عٔ أبإ بٔ ٜعٜس ايعڀاض ض٣ٚ عٓ٘ عبس  (4)

ٚقاٍ: "زلعت أبا ظضع١ ٜكـٍٛ: ؾـٝبإ    4/357ٞ سامت، اهلل بٔ أٓس بٔ سٓبٌ ، ٜٓٛط: ابٔ أب

بٔ ؾطٚر قسٚم"، ٚقاٍ: "غٴ٦ٌ أبٞ عٔ ؾٝبإ بٔ ؾطٚر  ؾكاٍ: نإ ٜط٣ ايكسض ٚانڀط ايٓاؽ 

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ  601ـ12/598إيٝ٘ بآخط٠ "; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 ٍ: أسس ايجكات.ٚقا 2/285ي٘ َػًِ ; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 

 .6/309; َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  4/375ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)

قـاحل بــٔ أبـٞ ا٭خهــط ايُٝـاَٞ ْــعٍ ايبكـط٠ ض٣ٚ عــٔ ايعٖـطٟ ض٣ٚ عٓــ٘ وٝـ٢ بــٔ إتٛنــٌ،       ( 6)

ٔ َعٌ،   ٔ َعٌ، تاضٜذ اب ٍ ٚقاٍ: قا 4/273: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 3/62ٜٓٛط: اب

ٚقــاٍ: " اتٗــِ ٗ أسازٜجــ٘"; ايعذًــٞ،  191وٝــ٢: يــٝؼ بؿــ٤ٞ ; اؾٛظدــاْٞ، أســٛاٍ ايطدــاٍ، م

 328-327ٚقاٍ: "ٜهتـب سسٜجـ٘، ٚيـٝؼ بـايكٟٛ"; أبـٛ زاٚز، غـ٪ا٫ت أبـٞ عبٝـس،          225ايجكات، م

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٔ أب ٕ و٢ٝ بٔ غعٝس ٫ وسخ عٓ٘"; اب ٚقاٍ:  395-4/394ٚقاٍ: "نا

ظضعــ١ عــٔ قــاحل بــٔ أبــٞ ا٭خهــط ؾكــاٍ: نــعٝـ اؿــسٜح، نــإ عٓــسٙ عــٔ ايعٖــطٟ    "غــ٦ٌ أبــٛ

ٜٴعطف ٖصا َٔ ٖصا"، ٚقاٍ: "زلعت  ٌ أسسُٖا عطض ٚاٯخط َٓاٚي١، ؾاختًڀا ْٝعاڄ ؾ٬  نتاب

ٚقاٍ: "ٜطٟٚ عـٔ   1/368أبٞ ٜكٍٛ: قاحل بٔ أبٞ ا٭خهط يٌ اؿسٜح"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

ٟ أؾٝا٤ َكًٛب١"; ا ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍايعٖط ٔ عسٟ، ايهاَ ٚقاٍ: "ٚٗ بعض أسازٜج٘  102ـ 5/98ب
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 .#1$ٛيًٵ ّيڂ ٿْْ ّٛـش"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #2$ځ#628ىو/110ځ 719ًىو/101ٛخحل رن أرِ كٔخڅ ح٬ّينِ$ص رّٙ ٓنّٖ -297

 .#3$ڃٔظٸْڂ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#4$ػٸش ڃٔظٸْڂ ح٪ّيّغ"0 ٽ حٿٔخؿِ"ٷخ
 ىووو111أرووٌ حألُىووَ حٿزٜووَُ $ص رووّٙ ٓوونّٖ ، ٛووخحل روون ىٍىووڂ حٿزووخىڀِ -298

 #5$ځ#737ىو/120ځ ً 729/
 .#6$"َڃِ رٸٌٽ ح٫ٌّحٍؽ٫ن حرن ڃ٬ّٙ ٷيٍُ ًٻخڅ 0ُّ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 #8#$7$ٛخحل حٿيىخڅ حٿزَُٜ -299
ٛوخحل حٿويىخڅ    0حٿٔخؿِ ػنخ أ٦ّي رن ٯّڄي ٬ّ٨ض ٸَّْ رن ڃ٬ّٙ ّٸوٌٽ "
ًٻووخڅ ؿووخرَ ، ًًٿووٺ ٿڀًِڃووو ؿووخرَ روون ُّووي ، َ رٸووٌٽ ح٫ّووٌحٍؽڃووًَٻووخڅ ُّ، ٷوويٍُ

                                                                                                                   

ٚٳٖٛ َٔ ايهعؿا٤ ايصٜٔ ٜهتب سسٜجِٗ"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ  ٚقاٍ بعس  15ـ13/8َا ٜٓهط عًٝ٘، 

ٕ ا٫عتساٍ ٘ ا٭ضبع١; ايصٖيب، َٝعا ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي ٕ شنط أقٛا  ٚقاٍ: قاحل اؿسٜح.  2/288أ

 .6/318; َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  4/381صٜب ايتٗصٜب، ابٔ سذط،  تٗ (1)

قاحل بٔ أبٞ سػإ إسْٞ زلع غعٝس بٔ إػـٝب ض٣ٚ عٓـ٘ بهـرل بـٔ ا٭ؾـر، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ،        ( 2)

ٚقاٍ: " غ٦ٌ أبـٞ عـٔ قـاحل بـٔ      4/399; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  4/275ايتاضٜذ ايهبرل، 

ـ اؿسٜح " ٕ ؾكاٍ: نعٝ ٚقاٍ: قاٍ ايذلَصٟ: " زلعت  13/32; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  أب٢ سػا

قُساڄ، ٜعين ابٔ إزلاعٌٝ ايبداضٟ: ٜكـٍٛ: قـاحل بـٔ سػـإ َٓهـط اؿـسٜح، ٚقـاحل بـٔ أځبـٞ          

ٓٻػٳا٥ٞ: فٍٗٛ، ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١.   سػإ ايصٟ ض٣ٚ عٓ٘ ابٔ أځبٞ ش٥ب ثك١ "، ٚقاٍ: ٚقاٍ اي

 .4/385ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)

 .6/324َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

قاحل بٔ زضِٖ ايباًٖٞ ايبكطٟ  ٜه٢ٓ أبا ا٭ظٖط زلع َٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ ٚزلط٠ بـٔ   (5)
ٚقاٍ: ضأ٣ ابٔ  4/196دٓسب ض٣ٚ عٓ٘ ؾعب١ بٔ اؿذاز ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

حل ايــسٖإ ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح  ٚقــاٍ إْــ٘ قــا 4/278عُــط ; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،  
ٚقاٍ بعس  41-13/39; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  4/376، ابٔ سبإ، ايجكات;  4/400ٚايتعسٌٜ، 

 إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز سسٜجاڄ ٚاسساڄ. 

  4/389ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (6)
سٖإ، قـاحل بـٔ زضٖـِ ٜـط٣ٚ عـٔ أبـ٢       قاٍ ابٔ أبٞ سامت: "ٚيٝؼ قاحل بٔ زضِٖ قاحل ايـ  (7)

ٖطٜط٠ ٚأب٢ غعٝس ٚقاحل ايسٖإ نٓٝت٘ أبٛ ْٛح، ٚقاحل بٔ زضِٖ نٓٝت٘ أبٛ ا٭ظٖط" بٝإ 
 .1/49خڀأ ايبداضٟ ٗ تاضى٘، 

قاحل ايسٖإ ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا ْٛح ض٣ٚ عٔ دـابط بـٔ ظٜـس ا٫ظزٟ ض٣ٚ عٓـ٘ َڀـط ايـٛضام،        (8)
ٚقاٍ: ٖٛ  394ـ4/393; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  2/851ٜٓٛط: َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤، 

قاحل بٔ إبطاِٖٝ، ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: قاحل ايسٖإ يٝؼ ب٘ بأؽ، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ 
ــاضٜذ أزلــا٤ ايجكــات،        ــٛإ  116بــٔ َعــٌ: قــاحل ايــسٖإ ثكــ١ ; ابــٔ ؾــاٌٖ، ت ; ايــصٖيب، زٜ

 ٍٗٛ، أخص عٔ دابط اؾعؿٞ".ٚقاٍ: "قاحل ايسٖإ: بكطٟ، قسضٟ، ف 193ايهعؿا٤، م
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روز٬ٞ ٷوٌٽ ؿوخرَ ًر٬وٞ ٷوٌٽ      0 ًٻخڅ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ّٸٌٽ ٫ًټَڃش ٛٴَّخ  أرخْٟخ 
 .#1$"ًٿْْ ىٌ ڃ٬ًَٳخ ، ًٛخحل ىٌح دل ٸ٠َّنِ ٿو كيّغ ٳؤًٻَه، ٫ټَڃش
 #2$ځ#769ىو /152 أرٌ ٫خڃَ ح٫ِّحُ حٿزَُٜ$ص، ٛخحل رن ٍٓظڂ -300
څ ٫ڀوِ رون   0 اٷوخٽ ٍؿوپ ٿْلْوَ رون ڃ٬وّٙ     0 حٿٔخؿِ ػنخ أ٦ّي رن ٯّڄوي ٷوخٽ  "

ح٬ّوويّّٗ ٸّوويع ٫وون أرووِ ٫ووخڃَ ح٫ّووِحُ ًال ٸّوويع ٫وون ٫ڄووَحڅ حٿٸ٤ووخڅ ٷووخٽ ٓووونش          
 .#3$"٫ْنو

حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ ٸَّْ رن ٬ْٓي ػنخ ٛخحل رن ٍٓظڂ أرٌ ٫خڃَ ح٫ِّحُ ػنخ "
ٓووٌٽ حهللڅ ٍأروون أرووِ ڃڀْټووش ٫وون روون ٫زووخّ     ًّٜووڀِ ًٷووي   ٍأٍ ٍؿووال

 .#5$"#4$#أطٜڀِ حٿٜزق أٍر٬خ $0 ٳٸخٽ، ٛالس حٿٜزق، أٷْڄض حٿٜالس
 ىوووو145ٛوووخحل رووون ٯّڄوووي رووون ُحثووويس ح٬ّوووينِ،أرٌ ًحٷوووي حٿڀْؼوووِ حٿٜوووّٰ٘$ص-301

   #6$ځ762#/

                                                 

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ( 1) ٔ عسٟ، ايهاَ ٍ تٗصٜب ايهُا5/111ٍاب  .6/328;ٜٓٛط أٜهاڄ: َػًڀاٟ، إنُا
قاحل بٔ ضغتِ اـعاظ ايبكطٟ إعْـٞ ٜهٓـ٢ أبـا عـاَط زلـع اؿػـٔ ايبكـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ وٝـ٢           (2)

; ايعذًــٞ،  4/280رل، ; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــب   380ايكڀــإ، ٜٓٛــط: ابــٔ خٝــاٙ، ايڀبكــات، م    
ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  225ايجكات، م ٚقاٍ: قاٍ أبٛ زاٚز: ثك١، ٚقاٍ  4/403ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ أب

أٓس بٔ سٓبٌ: قاحل اؿسٜح، ٚقاٍ: ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: "قـاحل بـٔ ضغـتِ ٫ ؾـ٤ٞ"، ٚقـاٍ:      
ٖـ   ٛ قـاحل"; ابـٔ سبـإ،    "غأيت أبٞ عٔ أبٞ عاَط اـعاظ ؾكاٍ: ؾٝذ ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ وتر بـ٘، 

 =ٚقاٍ: " ٖٛ عٓسٟ ٫ بأؽ ب٘ 112 ـ5/111; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  6/457ايجكات، 
ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، = ٚقاٍ: قازم اؿسٜح ; تاضٜذ  117ٚمل أض سسٜجاڄ َٓهطا دساڄ " ; اب

ٚقاٍ  50-13/47ايهُاٍ،  ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; إعٟ، تٗصٜب 110أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م
 بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٚايباقٕٛ.

 .13/49; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  5/112ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)
ٛ زاٚز ايڀٝايػٞ، َػٓس أبٞ زاٚز ايڀٝايػٞ (4) ٔ عباؽ، َِٓٗ: أب ٘ ْاع١ عٔ اب ; ابٔ  4/456أخطد

ٚقاٍ احملكل أٓس ؾانط: إغٓازٙ قشٝب; أبٛ ٜعًـ٢، َػـٓس أبـٞ     2/532ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس
; ابـٔ سبـإ،    3/120ٚقاٍ احملكل غًِٝ أغس: إغٓازٙ سػٔ ; ايػطاز، سـسٜح ايػـطاز   4/449 ٜع٢ً

 ٕ ٚقــاٍ: " ٖــصا ســسٜح   1/451; اؿــانِ، إػــتسضى عًــ٢ ايكــشٝشٌ،   6/221قــشٝب ابــٔ سبــا
ٚقــاٍ: سػــٔ  4/203ْٞ، ايتعًٝكــات اؿػــإ، قــشٝب عًــ٢ ؾــطٙ َػــًِ ٚمل ىطدــاٙ " ; ا٭يبــا  

 قشٝب.

 .5/112ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)
قاحل بٔ قُس بٔ ظا٥س٠ ايًٝجٞ إسْٞ إه٢ٓ أبا ٚاقس ض٣ٚ عٔ غعٝس بٔ إػٝب ض٣ٚ عٓ٘ عبس ( 6)

ٚ  5/427ايععٜــع بــٔ قُــس، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس، ايڀبكــات،    ٖــٛ ٚقــاٍ: ضأٜتــ٘ ٚمل أزلــع َٓــع ؾــ٦ٝاڄ 
ٚقـاٍ: " ٚيـٝؼ سسٜجـ٘ بـصاى " ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ        3/181نعٝـ; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،      

ٚقــاٍ: " ٜهتــب سسٜجــ٘، ٚيــٝؼ    226ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح ; ايعذًــٞ، ايجكــات، م   4/291ايهــبرل، 
ٚقـاٍ: يـٝؼ بـايكٟٛ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح         57بـايكٟٛ"; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ، م    
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 .#1$"ڃنټَ ح٪ّيّغ ٳْو ٬ٟٲ"0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 
 ىوو/ 150ځ 758ًىوو/ 141ٛيٷش رن ٬ْٓي ح٬ّ٩ٴِ ح٪ّنٴِ حٿټٌيف$ص روّٙ ٓونّٖ  -302

 #2$ځ767#
 .#3$"رِ٘  ٿ0ْْ حٿٔخؿِ ٳْو ٷخٽ"

 .#4$"ٛيًٵ ًىٌ، ن٨َ ًٳْو ڃنخٻّ٘ أكخىّؼو يف0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
303-  ِ أرووٌ ح٬ّٰووّ٘س ًّٸووخٽ أرووٌ ٯّڄووي حٿٔووڀڄِ   ، ٛوويٷش روون ڃٌٓووَ حٿوويٷْٸ

 #5$ځ#776ىو/160ځ ً 768ىو/151حٿزَُٜ$ص رّٙ ٓنّٖ 
                                                                                                                   

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: َا أض٣ ب٘ بأغاڄ، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بـٔ َعـٌ:    412-4/411، ٚايتعسٌٜ
نعٝـ ٚيٝؼ سسٜج٘ بصاى، ٚقاٍ: " غأيت أبٞ عٔ قاحل بٔ قُس بٔ ظا٥س٠ ؾكاٍ: يٝؼ بكٟٛ 
اؿسٜح، تطن٘ غًُٝإ بٔ سطب، ٚنإ قاسب غعٚ َٓهط اؿسٜح " ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،    

ٖډ 1/367 ُٻا نجط ٚقاٍ: "نإ  ٔ ٜكًب ا٭ځخباض ٚا٭غاْٝس ٫ٚ ٜعًِ ٜٚػٓس إطاغٌٝ ٫ٚ ٜؿِٗ ؾً
 92-5/89شيـو َـٔ سسٜجـ٘ ٚؾشــ اغـتشل ايتٸـطى" ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،            

٘ٴ َـٔ اؿـسٜح إ٫ ايكًٝـٌ، ٖٚـٛ َـٔ        ٚقاٍ: "ٚبعض أسازٜج٘ َػتك١ُٝ ٚبعهٗا ؾٝ٘ إْهاض ٚيٝؼ يځـ
ٚقــاٍ: نــعٝـ ;  110; ابــٔ ؾــاٌٖ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٌ، مايهــعؿا٤ ايــصٜٔ ٜهتــب ســسٜجِٗ" 
-13/84ٚقاٍ: َسْٞ نعٝـ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  2/158ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝـ٘: ض٣ٚ يـ٘ أبـٛ زاٚز ٚايذلَـصٟ ٚايٓػـا٥ٞ ٗ ايٝـّٛ ٚايًًٝـ١         89
 ٚقاٍ: َكاضب اؿاٍ.  2/299 ٚابٔ َاد١; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،

; ايسخٌٝ،  6/343; َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  402/ 4ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)
 .2/718غ٪ا٫ت ايذلَصٟ يًبداضٟ، 

قسق١ بٔ غعٝس اؾعؿٞ اؿٓؿٞ ايهٛٗ زلع ْٝع بٔ عُرل ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ بهط بٔ عٝاف،  (2)
ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  4/293ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  ٚقاٍ: غأيت  4/430; اب

ٚقاٍ بعس إٔ  13/132; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  6/466أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: ؾٝذ ; ابٔ سبإ، ايجكات، 
شنط أقٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: ض٣ٚ يـ٘ أبـٛ زاٚز ٚايٓػـا٥ٞ ٚابـٔ َادـ١ ; ايـصٖيب، تـاضٜذ اٱغـ٬ّ،           

 اٍ: "َكبٍٛ َٔ ايػازغ١".ٚق 451; ابٔ سذط، تكطٜب ايتٗصٜب،  3/897

; ايصٖيب،  5/19; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ،  719َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (3)
; َػًڀـاٟ،   1/261; ابٔ ضدب، ؾتب ايباضٟ ؾطح قشٝب ايبداضٟ،   2/310َٝعإ ا٫عتساٍ، 

 .1/180;  ابٔ ايذلنُاْٞ، اؾٖٛط ايٓكٞ،  6/362إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، 
 . 720َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (4)

ٞ إه٢ٓ أبا إػرل٠ زلع َايو بٔ زٜٓاض ض٣ٚ عٓ٘  (5) قسق١ بٔ َٛغ٢ ايػًُٞ ايبكطٟ ايسقٝك
;ابٔ أبٞ سـامت،اؾطح ٚايتعـسٌٜ،   4/297أبٛ زاٚز ايڀٝايػٞ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل

ٞ عـٔ قـسق١ أبـٞ    ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بـٔ َعـٌ: يـٝؼ سسٜجـ٘ بؿـ٤ٞ، ٚقـاٍ: "غـأيت أبـ         4/432
إػرل٠ قاٍ: يٌ اؿسٜح، ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘، يٝؼ بكٟٛ";  ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،    

ٚقاٍ: "نإ ؾٝداڄ قـاؿاڄ إڇيډـا أځٕ اؿـسٜح مل ٜهـٔ َـٔ قـٓاعت٘ ؾهـإ إڇشا ض٣ٚ قًـب          1/373
 122-5/118ا٭ځخباض ستٻ٢ خطز عٔ سس ا٫ستذاز"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٜٴتٳابٳعٴ عٳًٝ٘ " ; ابٔ ؾـاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤     ٚقاٍ: "ٚبعض أسازٜج٘ ٖا ٜتابع عًٝ٘ ٚبعه٘، ٫ 
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 .#1$٬ْٟٲ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
أرووٌ ڃ٬خًّووش  ، ّٸووخٽ ح٨ّووو ٫ڄووَ ًٛووٴيُ ٿٸووذ    ، روون ٓوونخڅ ٛووٰيُ  -304

   #2$ځ#815ىو/200ځ 806ًىو/191حٿزَُٜ $ص رّٙ ٓنّٖ
 .#3$"ٷيٍُ ٬ْٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

٬ّووَٱ رووؤرِ ٗوو٬ْذ حجملنووٌڅ حٿزٜووَُ$ص يف كوويًى  ، حٿٜووڀض روون ىّنووخٍ-305
 #4$ځ#776ىو/160

                                                                                                                   

ٚقاٍ:  36-24/35ٚقاٍ: نعٝـ ; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  111ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م
قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: نعٝـ، ٚقاٍ ايٓػا٥ٞ: قسق١ ايسقٝكٞ نعٝـ، ٚقـاٍ: ٖٚـٛ نـعٝـ ;    

ٚقاٍ: قاٍ ايذلَصٟ: قسق١ يٝؼ بصاى ايكٟٛ، ٚقاٍ:  155-13/149اٍ، إعٟ، تٗصٜب ايهُ
; ابـٔ سذـط،    4/87ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚايذلَـصٟ ٚأبـٛ زاٚز; ايـصٖيب، تـاضٜذ اٱغـ٬ّ،      

 ٚقاٍ: "قسٚم ي٘ أٖٚاّ َٔ ايػابع١".  452تكطٜب ايتٗصٜب، م

 .4/419تٗصٜب، ; ابٔ سذط، تٗصٜب اي 6/365َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)
قؿسٟ بـٔ غـٓإ ٚازلـ٘ عُـط ٚقـؿسٟ يكـب يـ٘ ٜهٓـ٢ أبـا َعاٜٚـ١، ٜٓٛـط: ايدلزهـٞ، طبكـات              ( 2)

ٚقاٍ: قػسٟ ايبكطٟ ٜه٢ٓ  454ـ4/453; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعس124ٌٜا٭زلا٤ إؿطز٠، م
٘ ايٛيٝس بٔ عُطٚ بٔ غهٌ ايبكطٟ، ٚقاٍ: قا ٞ ٖٓس ض٣ٚ عٓ ٍ و٢ٝ أبا و٢ٝ ض٣ٚ عٔ زاٚز بٔ أب

 =بٔ َعٌ عٔ ايكػسٟ ايبكـطٟ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ، ٚقـاٍ: "غـأيت أبـٞ عـٔ قـػس٣ بـٔ غـٓإ ؾكـاٍ:           
نعٝـ اؿسٜح، يٝؼ بك٣ٛ"، ٚؾطٸم بٝٓ٘ ٚبـٌ قـػسٟ ايهـٛٗ ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤        =

ٚؾطم بٌ قـػسٟ ايبكـطٟ ٚقـؿسٟ ايهـٛٗ ٚقـاٍ: "قـػسٟ ايبكـطٟ: يـٝؼ          143ـ5/140 ايطداٍ
ٟ ايهٛٗ: ٍ ًٜكب بأبٞ َعا١ٜٚ، قاٍ: "ٚيكؿسٟ غرل َا شنطت َٔ  بؿ٤ٞ، ٚقؿس ثك١"، قاٍ: ٚا٭ٚ

      ّ ٕ    4/1131اؿسٜح ٜتبٌ عًـ٢ سسٜجـ٘ نـعؿ٘" ; ايـصٖيب، تـاضٜذ اٱغـ٬  ; ابـٔ سذـط، يػـإ إٝـعا
 ٚقاٍ:"قاٍ ايساضقڀين َذلٚى ٚشنطٙ ايعكًٝٞ ٚابٔ اؾاضٚز ٚابٔ ؾاٌٖ ٗ ايهعؿا٤".  3/191

 .3/191، ابٔ سذط، يػإ إٝعإ (3)

ايكًت بٔ زٜٓاض ا٭ظزٟ اشلٓا٥ٞ ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا ؾـعٝب اجملٓـٕٛ ض٣ٚ عـٔ عبـس اهلل بـٔ ؾـكٝل       ( 4)

ٚقـاٍ: " ٖٚـٛ نـعٝـ يـٝؼ بؿـ٤ٞ " ;       7/206ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقـاٍ:   2/134ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايبداضٟ، ايتـاضٜذ ا٭ٚغـ٘،    4/128ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقاٍ: " يٝؼ بكٟٛ اؿـسٜح " ; أبـٛ    207نإ ؾعب١ ٜتهًِ ؾٝ٘ ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م

 438-4/437ٚقاٍ: نعٝـ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،       249زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م

ٔ بٔ َٗسٟ ٫ وسثإ عٓ٘، ٚقاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: تطى  ٕ و٢ٝ بٔ غعٝس ٚعبس ايطٓ ٚقاٍ: نا

ٞ عٔ ايكًت ابٔ زٜٓاض ؾكاٍ: يٌ ايٓ ٟ يٌ، ٚقاٍ: " غأيت أب ٛ ظضع١: بكط ٍ أب اؽ سسٜج٘، ٚقاٍ: قا

 1/375اؿسٜح، إٍ ايهعـ َا ٖٛ، َهڀطب  اؿسٜح ٜهتب سسٜج٘ " ; ابٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،   

ٚقــاٍ: "  128ــ 5/125ٚقـاٍ: "نجـط٠ إٓــانرل ٗ ضٚاٜتـ٘ " ; ابـٔ عــسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدــاٍ،       

ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، مٚعا ٘ ايٓاؽ عًٝ٘"; اب ٘ ٖا ٫ ٜتابع  ١َ109 َا ٜطٜٚ

ٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  ٚقاٍ: قاٍ ٜعكٛب بٔ غؿٝإ: ايكًت  202ـ24/195ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; اب

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤       226ـ13/225بٔ زٜٓاض َطد٤ٞ نعٝـ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 ٚقاٍ: بكطٟ يٌ. 2/318: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، ؾٝ٘
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حٿٔخؿِ ٬ّ٨ض ن٠َ رن ٫ڀِ ٸّيع ٫ن أرْوو ٫ون حٿٜوڀض رون ىّنوخٍ ٫ون       "
څ حٿونّٓ أن٠وَس ٫ون ؿووخرَ   أروِ      َذل ٣ڀلووش ٺّ٘وِ يف ر٬وٞ ٓووټٺ   ان٨و

   .#2$"#1$#ٗيْي ٺِّ٘ ٫ڀَ ًؿو حألٍٝ$0 ح٬ّيّنش ٳٸخٽ
ٚ  ٻوخڅ  ٫0وٌٱ  ٷوخٽ  0ٷوخٽ  حٿ٠و٬ٴخ   ٥ّڀش يف حٿٔخؿِ ًٻَه" ِ  ّنوظٸ ِ  رون  ٫ڀو  أرو
 .#3$"٣خٿذ

 .#4$ځ#843/ ىو229َٟحٍ رن ٛڀض حٿظڄْڄِ، أرٌ ن٬ْڂ حٿ٤لخڅ حٿټٌيف$ص-306
 .#5$٫نيه ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

ځ 798ىووو /182أرووٌ ٫زوويحهلل حٿَڃڀووِ$ص ، ٟووڄَس روون ٍر٬ْووش حٿٴڀٔوو٤ّْٗ  -307
 #6$ځ#817ىو/202ًٷْپ 

                                                 

أخطد٘ ْاعـ١ عـٔ دـابط بـٔ عبـس اهلل َـِٓٗ: أبـٛ زاٚز ايڀٝايػـٞ، َػـٓس أبـٞ زاٚز ايڀٝايػـٞ،            ( 1)

ٚقـاٍ احملكـل ؾـعٝب ا٭ضْـ٪ٚٙ: "إغـٓازٙ نـعٝـ دـسٶا،         1/90; ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َادـ١   3/340

ٛ ابٔ-ايكًت  ٟ َذلٚى" ; ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ -زٜٓاض ٖٚ ٚقاٍ: " ٖصا سسٜح  5/644ا٭ظز

غطٜب ٫ ْعطؾ٘ إ٫ َٔ سسٜح ايكًت، ٚقس تهًِ بعض أٌٖ ايعًِ ٗ ايكًت بٔ زٜٓاض ٚنعؿ٘ " ; 

ٚقاٍ: " تؿطز ب٘ ايكًت بٔ زٜٓاض، ٚيٝؼ َـٔ ؾـطٙ    3/424اؿانِ، إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ 

ٚقـاٍ: غطٜـب ; ابـٔ ايكٝػـطاْٞ، شخـرل٠ اؿؿـاٚ،        3/100س١ًٝ ا٭ٚيٝـا٤،  ٖصا ايهتاب " ; أبٛ ْعِٝ، 

 3/1727ٚقاٍ: تؿطز ب٘ ايكًت بٔ زٜٓاض ٖٚٛ َذلٚى اؿسٜح ; ايتدلٜعٟ، َؿها٠ إكابٝب،  2/742

 ٚقاٍ: قشٝب. 2/727ٚقاٍ احملكل ا٭يباْٞ: نعٝـ ; ا٭يباْٞ، قشٝب اؾاَع ايكػرل، 

 .5/127ايطداٍ ،ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤  (2)

 .6/392َػًڀاٟ، إنُاٍ  تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)

ٗ زلع إعتُط بٔ غًُٝإ ض٣ٚ عٓ٘  (4) ٕ ايهٛ ِ ايڀشا ٗ إه٢ٓ أبا ْعٝ ٞ ايهٛ نطاض بٔ قطز ايتُُٝ
ٔ غعس، ايڀبكات،  ٛ ظضع١ ، ٜٓٛط: اب ٟ ٚأب ٛ سامت ايطاظ ;  4/340; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  6/378أب

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  59ٚإذلٚنٕٛ ، مايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ 
ِ نطاض بٔ قطز "،  4/465 ٛ ْعٝ ٞ ٚأب ِ ايٓدع ٛ ْعٝ ٕ أب ٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: " بايهٛؾ١ نصابا ٚقاٍ: قا

٘ ٫ٚ وتر ب٘";  ٕ ٚؾطا٥ض قسٚم ٜهتب سسٜج ٞ قاسب قطآ ٍ أبٞ: " نطاض بٔ قطز ايتُٝ ٚقاٍ: قا
٘ٴ ٜـطٟٚ إكًٛبـات عـٔ            1/380ٌ، ابٔ سبإ، اجملـطٚس  ْٻـ ٚقـاٍ: " نـإ ؾكٝٗـاڄ عإـاڄ بـايؿطا٥ض إڇيډـا أځ

ايجٿكځات سٳتٻ٢ إڇشا زلعٗا َٔ نإ زاخ٬ڄ ٗ ايعًِ ؾٗس عًٝ٘ باؾطح ٚايٖٛٔ"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ 
ٕ ٜػطم ا٭سازٜح ؾرلٜٚٗا"; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ "ٚقاٍ:  113أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م نا

ٚقاٍ: نإ َتعبساڄ ; ايصٖيب، إػـين   306-13/303; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  2/159إذلٚنٕٛ، ٚ
 ٚقاٍ: قاٍ ايبداضٟ: َذلٚى.  1/312ٗ ايهعؿا٤، 

 . 4/456; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  7/32َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (5)
زلع عبـس اهلل بـٔ ؾـٛشب ض٣ٚ عٓـ٘      نُط٠ بٔ ضبٝع١ ايؿًػڀٝين ايطًَٞ إه٢ٓ أبا عبس اهلل (6)

ْٶا خبرلاڄ مل ٜهٔ  7/327اؿػٔ بٔ ٚاقع، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات،  ٚقاٍ: " ٚنإ ثك١ َأَٛ
ٚقـــاٍ: ثكـــ١ ; ايبدـــاضٟ، ايتـــاضٜذ     135ٖٓـــاى أؾهـــٌ" ; ابـــٔ َعـــٌ، تـــاضٜذ ابـــٔ َعـــٌ، م     

 4/467ايتعسٌٜ، ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚ 1/473; ايعذًٞ، ايجكات،  4/337ايهبرل
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 .#1$ٛيًٵ ّيڂ ٫نيه ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
٣ووخٍٵ روون ٫زوويحٿ٦َّن حٿزـڀووِ حأل٦ّٔووِ حٿټووٌيف $ص رووّٙ ٓوونّٖ        -308

 #2$ځ#767ىو /150ځ ً 758ىو/141
 .#3$"ٞ حٿ٬٠ٲكټَ حٿٔخؿِ ٫ن أ٦ّي يف كيّؼو ر٬"

أرووٌ ٓووٴْخڅ حٿزٜووَُ $ص رووّٙ  ، حألٗوويپ حٿٔوو٬يُ ٗوويخد روون ٲ٣َّوو -309
 #4$ځ#767ىو/150ځ/ ً 758ىو 141ٓنّٖ 
ٻوخڅ ٸّْوَ ٫ًزويحٿ٦َّن ال ٸّويػخڅ ٫ون      0 رن ح٬ّؼنَ ّٸوٌٽ ححٿٔخؿِ ٬ّ٨ض "

 .#5$"رن ٗيخد رِ٘  ٲأرِ ٓٴْخڅ حٿ٬ٔيُ ٣َّ

                                                                                                                   

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: " َٔ ايجكات إأٌَْٛ ضدٌ قاحل قاحل اؿسٜح، مل ٜهٔ بايؿاّ 
;  8/325ضدٌ ٜؿبٗ٘ "، ٚقاٍ: " زلعت أبٞ ٜكٍٛ: نُط٠ بٔ ضبٝع١ قاحل"; ابٔ سبإ، ايجكات، 

عس ٚقاٍ ب 321-316/ 13; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  414 -24/404ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل، 
 إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚايباقٕٛ غ٣ٛ َػًِ.

 .4/461; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  7/37َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)
طــاضم بــٔ عبــس ايــطٓٔ ايبذًــٞ ايهــٛٗ ٜهٓــ٢ أبــا ايٓذاؾــٞ زلــع غــعٝس بــٔ إػــٝب ض٣ٚ عٓــ٘    (2)

; ايعذًـٞ،   4/353; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،     4/121ٜذ ابٔ َعـٌ،  ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاض
 ابٔ أبٞ =ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ; 60ٚقاٍ: ثك١; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ،م 233ايجكات،م

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "طاضم بٔ عبس ايطٓٔ يٝؼ سسٜج٘  486 ـ/4سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
  ٛ ٔ    بــصاى "، ٚقــاٍ: "زلعــت أبــٞ ٜكــ ــ ٜٴهتــب سسٜجــ٘"; اب  =       ٍ: طــاضم بــٔ عبــس ايــطٓٔ ٫ بــأؽ بــ٘، 

ٚقـاٍ: " ٚطـاضم بـٔ عبـس      5/183; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،       4/395سبإ، ايجكـات،  =
ايطٓٔ ي٘ أسازٜح ٚيٝؼ بايهجرل ٚأضدٛ أْـ٘ ٫ بـأؽ بـ٘ " ; ابـٔ ؾـاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤         

ٚقاٍ بعس  348-13/345سٜج٘ بصاى " ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، ٚقاٍ: " يٝؼ س 114ٚايهصابٌ، م
 .3/900إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .5/5;  ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  7/48َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)
ٔ ايبكطٟ ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ططٜـ بٔ ؾٗاب ايػعسٟ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا غؿٝإ ض٣ٚ عٔ اؿػ (4)

ٚقــاٍ: يــٝؼ بــايكٟٛ عٓــسِٖ ; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤      62ايجــٛضٟ، ٜٓٛــط: ايبدــاضٟ، ايهــعؿا٤، م  
ٕ ، م ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  60ٚإذلٚنٛ ٔ أب ٚقاٍ:  493-4/492ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; اب

ٜٴهتب سسٜج٘ "، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ن ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: يٝؼ بؿ٤ٞ ٫  عٝـ اؿسٜح، قا
اب ؾكـاٍ: نـعٝـ اؿـسٜح يـٝؼ بكـٟٛ" ;  ابـٔ           ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ أبٞ غؿٝإ ططٜــ بـٔ ؾٗـ

ٚقـاٍ: " نـإ ؾـٝداڄ َػؿـ٬ڄ ٜٗـِ ٗ ا٭ځخبـاض ستٻـ٢ ٜكًبٗـا ٜٚـطٟٚ عـٔ            1/381سبإ، اجملـطٚسٌ،  
قـاٍ:  ٚ 188 -5/185ايجٿكات َا٫ ٜؿب٘ سسٜح ا٭ځثبات" ; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،    

"ٚ٭بٞ غؿٝإ ٖصا غرل َا أًَٝت ٚقس ض٣ٚ عٓ٘ ايجكات ٚإِا أْهط عًٝ٘ ٗ َتٕٛ ا٭سازٜح أؾـٝا٤  
ٚقاٍ:  2/159مل ٜأت بٗا غرلٙ ٚأَا أغاْٝسٙ ؾٗٞ َػتك١ُٝ" ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

ٚ       380-13/377نـعٝـ ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،      ٣ يــ٘ ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: ض
 .3/900ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .5/185ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (5)
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ُُّ  َٓيْپٌ كيَّػَنخ، حٿَّٔخؿُِّ"  آولخٵ  كَويَّػَنخ ، ّٞڀوٌٽ  رون  آولخٵ  نخكويَّػَ ، حٿُّٔوټََّ
ٍُّْ ٫ن حألٍُٵ ِ  ٫ن، ُٓٴْخڅ أَرِ ٫ن، حٿؼٌَّ ِ  ٫ون ، ن٠َْوََسَ  أَرو 0 ٷوخٽ  ح٫ُّويٍُِّ  ٓو٬ْي  أَرو
 ًًٻوووَ  ح٬ّٔوووـي ٷوووَد  اذل ّنظٸڀوووٌح أڅ ٳوووؤٍحىًح ر٬ْووويس  ڃنوووخُ٭ّڂ ٓوووڀڄش  رنوووٌ ٻخنوووض
 .#2$"#1$ح٪ّيّغ
 .#3$"حٿٔخؿِ حٿ٬٠ٴخ  ٻظخد يف ًٻَه"

أرووٌ ٓووټّٙ ًّٸووخٽ أرووٌ ٯّڄووي حٿَٷووِ $ص رووّٙ  ، ٣ِڀلووش روون ُّووي حٿَٷوو -310
 .#4$ځ#805ىو/190ځ ً 797ىو/181ٓنّٖ 
 .#5$ح٪ّيّغ ڃنټ0َ حٿٔخؿِ ٷخٽ

 .#6$ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #7$ځ#769ىو/٣152ڀلش رن ٫ڄًَ ح٪٠َّڃِ ح٬ّټِ $ص  -311

                                                 

ايبدـاضٟ، قـشٝب    عـٔ أْـؼ ;   21/296اؿسٜح أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ سٓبـٌ، َػـٓس أٓـس    (1)
ٛٻيڂــٛا إڇٍ قڂــطٵب إػــذس، ؾځ        3/23ايبدــاضٟ ١ُ أځٕ ٜتش هــطٙ ضٳغٴــٍٛ  عــٔ أْــؼ، ٚيؿٛــ٘: "أځضاز بٓــٛ غـًـ

٘ٹ ايًډ   َٴٛا"; َػًِ، قشٝب ِٵ(ؾځأځقځا ٕٳ آثٳاضٳنڂ ُٳ١ځ أځ٫ځ تٳشٵتٳػٹبٴٛ ًٹ ٓٹٞ غٳ ٜٳا بٳ ٕځس١ٜٓ ٚقاٍ: ) ٕٵ تٴعٵطٳ٣ ا أځ
عـٔ أْـؼ; ايذلَـصٟ، غـٓٔ     1/502عٔ دابط بٔ عبساهلل; ابٔ َادـ١، غـٓٔ ابـٔ َادـ١     1/462 َػًِ

سػٔ غطٜب َٔ سسٜح ايجٛضٟ ٚأبـٛ  عٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ، ٚقاٍ: "ٖصا سسٜح  5/363 ايذلَصٟ
عــٔ أْــؼ; اؿــانِ، إػــتسضى عًــ٢  13/158غــؿٝإ ٖــٛ ططٜـــ ايػــعسٟ"; ايبــعاض، َػــٓس ايبــعاض 

ٞ غعٝس اـسضٟ، ٚقاٍ:"ٖصا سسٜح قشٝب عذٝب َٔ سسٜح ايجٛضٟ".  2/465ايكشٝشٌ  عٔ أب

 .5/187ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (2)

 . 550َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م  (3)

طًش١ بٔ ظٜس ايطقٞ ايؿاَٞ ض٣ٚ عٔ إبطاِٖٝ بـٔ أبـٞ عبًـ١ ض٣ٚ عٓـ٘ عجُـإ بـٔ عبـس ايـطٓٔ          (4)

; ابٔ  77ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ايهعؿا٤، م 2/202ايڀطا٥ؿٞ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘ 

ٚقــاٍ: "قــاٍ غــأيت أبــٞ عٓــ٘ ؾكــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح نــعٝـ    4/480أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ  

َٴٓهـط اؿـسٜح دـساڄ ٜـطٟٚ عـٔ        1/383ٜح ٫ ٜهتب سسٜج٘" ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ اؿس ٚقـاٍ: " 

ٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،   179-5/174ايجٿكات إكًٛبات ٫ وٌ ا٫ستذاز بٹددلٙ" ; اب

  ٕ ; أبــٛ ْعــِٝ، 2/159ٚقــاٍ: "ٚيڀًشــ١ ٖــصا أسازٜــح َٓــانرل" ; ايــساضقڀين، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٛ

; إـعٟ، تٗـصٜب   29-25/24ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح ; ابـٔ عػـانط، تـاضٜذ زَؿـل        96، مايهعؿا٤

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابـٔ َادـ١ سـسٜجاڄ ٚاسـساڄ ;      398-13/395ايهُاٍ، 

 . 4/868ٚقاٍ: " نعؿٛٙ ٚقٌٝ نإ ٜهصب ; تاضٜذ اٱغ٬ّ 1/316ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤، 

 .158; ايػٝٛطٞ، ايؿُا٥ٌ ايؿطٜؿ١، م1477-1476ابٔ َاد١، مَػًڀاٟ، ؾطح  (5)

 .5/16; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 7/67َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (6)

طًش١ بٔ عُطٚ اؿهطَٞ بٔ عجُإ إهٞ ض٣ٚ عٔ غـعٝس بـٔ دـبرل ض٣ٚ عٓـ٘ غـؿٝإ ايجـٛضٟ،        (7)

ح نعٝؿاڄ دساڄ، ٚقس ضٚٚا عٓ٘"; ابٔ ٚقاٍ: " ٚنإ نجرل اؿسٜ 6/39ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٔ َعٌ،  ـ ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م 3/75َعٌ، تاضٜذ اب ٚقاٍ: " ٖٛ يٌ عٓسِٖ" ;  61ٚقاٍ: نعٝ
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 .#1$حٿ٬٠ٴخ  ٥ّڀش يف حٿٔخؿِ ًٻَه
ڄووِ ح٬ّووينِ نِّووپ حٿټٌٳووش ٣ڀلووش روون ٸّْووَ روون ٣ڀلووش روون ٫زْوويحهلل حٿظْ -312

 ځ# 765ىو/148$ص
 .#2$"ٛيًٵ دل ّټن رخٿٸ0ٌُ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 #3$٫خثٌ حهلل حجملخ٬ِٗ -313
حٿٔوخؿِ ػنووخ ح٪ّٔون روون ٫ڀووِ حٿٌحٓو٤ِ ػنووخ ِّّوي روون ىووخًٍڅ ػنوخ ٓووالځ روون      "

ٷڀنوخ ّخٍٓوٌٽ   0 ػنخ ٫خثٌ حهلل أ٧نو ٫ن أرِ ىحًى ٫ون ُّوي رون أٍٷوڂ ٷوخٽ     0 ڃٔټّٙ ٷخٽ
رټوپ ٗو٬َس   $0 ٷوخٽ 0 ٓنش أرْٺ ارَحىْڂ ٷڀنخ ٳڄخ ٿنخ ٳْيوخ 0 كِ ٷخٽڃخ ىٌه حألٟخ0 حهلل

   .#1$"#4$#يف ٻپ ٬َٗس ڃن حٿٌٜٱ كٔنش$0 ٷڀنخ ٳخٿٌٜٱ ٷخٽ0 ٷخٽ #كٔنش

                                                                                                                   

ٍ ايطداٍ، م ٞ ٗ سسٜج٘"; ايعذًٞ، ايجكات 249اؾٛظداْٞ، أسٛا ٚقاٍ:  1/478ٚقاٍ: " غرل َطن

اؿسٜح ; ابٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح     ٚقاٍ: َذلٚى 60نعٝـ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م

ٚقــاٍ: قــاٍ أٓــس بــٔ سٓبــٌ: "٫ ؾــ٤ٞ َــذلٚى اؿــسٜح"، ٚاٍ أبــٛ ظضعــ١: َهــٞ        4/478ٚايتعــسٌٜ

نعٝـ، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ طًش١ بٔ عُطٚ ؾكاٍ: َهٞ يٝؼ بايكٟٛ يٌ اؿـسٜح عٓـسِٖ" ;   

 ٌ ٔ سبإ، اجملطٚس ٖډٔ ٜطٟٚ عٔ ايجٿكځات َا يٝ 1/382اب ؼ َٔ أځسازٜجِٗ ٫ وٌ ٚقاٍ: " نإ  

نتاب١ سسٜج٘ ٫ٚ ايطٿٚاٜـ١ عٓـ٘ إڇ٫ عًـ٢ دٗـ١ ايتٻعذټـب"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،           

ٜٴطٟٚ عٓ٘ ٫ ٜتابعْٛـ٘ عًٝـ٘"; ابـٔ ؾـاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤         174ـ 5/171 ٚقاٍ: " ٚعا١َ َا 

 .439-13/427ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  114ٚايهصابٌ، م

 .7/80; إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، 1451-1450َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (1)

 .5/28ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

عا٥ص اهلل اجملاؾعٞ ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا َعاش ض٣ٚ عٔ أبٞ زاٚز ْؿٝع بٔ اؿاضخ ض٣ٚ عٓ٘ غ٬ّ بٔ ( 3)
ٜجـ٘"; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح      ٚقـاٍ: "٫ ٜكـب سس   7/84َػهٌ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهـبرل،  

ٚقاٍ: عٔ أبٞ  2/315ٚقاٍ: زلعت أبٞ ٜكٍٛ: َٓهط اؿسٜح; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  7/38ٚايتعسٌٜ، 
ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح عًــ٢ قًتــ٘ ٫ هــٛظ   2/192زاٚز ٫ٚ ٜعــطف إ٫ بــ٘"; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ،  

ٗ ا٭خباض يهإ عس٫ َكبـٍٛ   تعسًٜ٘ إ٫ بعس ايػدل ٚيٛ نإ ٖٔ ٜطٟٚ إٓانرل ٚٚاؾل ايجكات
ِ َا ٜٛدب ايكسح ؾش٦ٓٝص ىطز  َٗٓ ٌ ِ ع٢ً ايك٬ح ٚايعساي١ ست٢ ٜتب ايطٚا١ٜ إش ايٓاؽ أسٛاشل

ايعساي١ إٍ اؾطح ٖصا سهِ إؿاٖرل َٔ ايطٚا٠ ؾأَا اجملاٌٖٝ ايصٜٔ مل ٜـطٚ   َا ٚٗط َِٓٗ َٔ
ٍ نًٗا" ; إعٟ ٕ ع٢ً ا٭سٛا ِ إ٫ ايهعؿا٤ ؾِٗ َذلٚنٛ ٍ  94-14/93، تٗصٜب ايهُاٍ، عٓٗ ٚقا

 بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد٘ سسٜجاڄ ٚاسساڄ، ٚقس ٚقع يٓا بعًٛ عٓ٘". 

ٚقـاٍ احملكـل ؾـعٝب      32/34أخطد٘ ْاع١ عـٔ ظٜـس بـٔ أضقـِ، َـِٓٗ: ابـٔ سٓبـٌ، َػـٓس أٓـس          (4)
ـ دسٶا، أبٛ زاٚز ٙ نعٝ -َذلٚى اؿسٜح، ٚعا٥ص اهلل ـ ٚازل٘ ْؿٝع بٔ اؿاضخ ـا٭ضْ٪ٚٙ: "إغٓاز

  ; 5/197; ايڀدلاْـٞ، إعذـِ ايهـبرل    4/305نعٝـ" ; ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َاد١،  ـ  ٖٚٛ اجملاؾعٞ
ٚقاٍ: "ٖصا سـسٜح قـشٝب اٱغـٓاز ٚمل ىطدـاٙ،      2/422اؿانِ، إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ، 

ٛ سامت: َٓهط اؿسٜح ; إ ٍ أب ٍ ايصٖيب ٗ تعًٝك٘: عا٥ص اهلل قا -14/94عٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، ٚقا
 ٚقاٍ: َٛنٛع. 2/14ٚقاٍ: ٚقع يٓا عايٝاڄ بسضدتٌ ; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  95
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 .#2$ال ّٜق كيّؼو"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
أروٌ ٗو٬ْذ حٿظڄْڄوِ حٿټوٌُُ حٿزٜوَُ $ص روّٙ       ، ٫خٛڂ رون ٓوڀْڄخڅ   -314
 #3$ځ#815ىو/200ځ 806ًىو/191ٓنّٖ 
 .#4$غ"ڃًّٔٹ ٠ّ٪ ح٪ّي0ّ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 .#5$٠ّ٪ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
   ٫خٛووڂ روون ٫زْوويحهلل روون ٫خٛووڂ روون ٫ڄووَ روون ح٤ّ٫ووخد حٿ٬وويًُ ح٬ّووينِ    -315

 #6$#ص أًٽ هالٳش حٿٔٴخف$
ٻوٌح يف  0 كټَ حٿٔخؿِ ٫ن ى٘خځ رن ٫زي ح٬ّڀٺ رن ڃوًَحڅ أنوو ٻوخڅ ّٸوٌٽ    "

حٿٌٿْوي رون ح٬ّٰوّ٘س     أٌّد رن ٓڀڄش رن ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي رون 0 حألَٗحٱ ڃن ٷَّٖ

                                                                                                                   

 .7/63ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)
 .7/160َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)

ِ بٔ غًُٝإ ايتُُٝٞ ايبكطٟ ايهٛظٟ ٜه٢ٓ أبا ؾعٝب ض٣ٚ عٔ ٖ (3) ؿاّ بٔ سػإ ض٣ٚ عٓ٘ عاق
ٚقـــاٍ: َـــذلٚى اؿـــسٜح ;  78اؿػـــٔ بـــٔ عطؾـــ١، ٜٓٛـــط: ايٓػـــا٥ٞ، ايهـــعؿا٤ ٚإذلٚنـــٕٛ، م  

ٚقــاٍ: "غًــب عًــ٢ سسٜجــ٘ ايــِٖٛ"; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،   3/220ايعكًٝــٞ، ايهــعؿا٤
ٚ بٔ عًٞ" إٕ عاقُاڄ ايهٛظ٣ نإ نصاباڄ وسخ بأسازٜح يٝؼ شلا أ 6/344 ٍ عُط قٍٛ ٚقاٍ: قا

نــصب عــٔ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ ٚأقــشاب٘ "، ٚقــاٍ: "زلعــت أبــٞ ٜكــٍٛ: أبــٛ ؾــعٝب   
ُٝإ ايهــٛظ٣ نــعٝـ اؿــسٜح َــذلٚى اؿــسٜح"; ابــٔ سبــإ،             ايتُُٝــٞ ازلــ٘ عاقــِ بــٔ غـًـ

٘ إڇيډا ع٢ً  2/126اجملطٚسٌ،  ٟ إٛنٛعات عٔ ا٭ځثٵبات ٫ وٌ نتاب١ سسٜج ٖډٔ ٜطٚ  ٕ ٚقاٍ: "نا
 =ٚقاٍ: "ٜعس ؾُٝٔ ٜهـع اؿـسٜح"   6/412ذټب"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، د١ٗ ايتٻع

ٝٸٔ عًـ٢ أخبـاضٙ";     = َٻ١ڂ أسازٜج٘ َٚا ٜطٟٚ َٓانرل إَا َتٓاڄ أٚ إغٓازاڄ ٚايهـعـ بـ ٚقاٍ أٜهاڄ: "ٚعا
ٚقــاٍ: بكــطٟ نــصاب; ايــصٖيب، تــاضٜذ اٱغــ٬ّ،      2/166ٚإذلٚنــٕٛ، = =ايــساضقڀين، ايهــعؿا٤ 

4/1132 . 

 .3/219ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (4)

 .9/210ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح إٛنٛع١،  (5)
ض٣ٚ عٓـ٘   عاقِ بٔ عبٝساهلل بٔ عاقِ بٔ عُط بٔ اـڀاب ايكطؾٞ ض٣ٚ عـٔ عبـساهلل بـٔ عُـط     (6)

ٕ ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات ٕ نجرل اؿسٜح ٫ وتر ب٘;  373-5/372غؿٝا ٚقاٍ: " نا
ٔ َعٌ، ت ٔ َعٌاب ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ;  90ٚقاٍ: نعٝـ ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م 1/74اضٜذ اب

ٚقــاٍ:  241ٚقــاٍ: نــعٝـ اؿــسٜح ; ايعذًــٞ، ايجكــات، م  237اؾٛظدــاْٞ، أســٛاٍ ايطدــاٍ، م
   ٌ ٚقـاٍ: "غـأيت أبـٞ عـٔ عاقـِ بـٔ        348 6/347َسْٞ ٫ بأؽ ب٘ ; ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٜ

ٜح َهــڀطب اؿــسٜح يــٝؼ يــ٘ ســسٜح ٜعتُــس عًٝــ٘" ; ابــٔ سبــإ،   عبٝــس اهلل ؾكــاٍ َٓهــط اؿــس 
 ٌ ٕ غ٤ٞ اؿؿٜ نجرل ايِٖٛ ؾاسـ اـڀأ ؾځذلى َٔ أدٌ نځجط٠  2/127اجملطٚس ٚقاٍ: "ٚنا

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٛ َع نعؿ٘ ٜهتب سسٜج٘"; ابٔ  393ـ6/387خڀ٦٘"; ابٔ عسٟ، ايهاَ ٚٳٖ ٚقاٍ:"
ـ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  8ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م  506ـ13/500ٚقاٍ: نعٝ

 ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٚايٓػا٥ٞ ٚايباقٕٛ غ٣ٛ َػًِ. ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘:
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رون   ٫ًخٛڂ رن ٫زْي حهلل رن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رون ح٤ّ٫وخد ٫ًزوي ح٬ّڀوٺ رون ٫نزٔوش      
ال ٹّووَؽ حٿوويؿخٽ 0 ٓوو٬ْي روون حٿ٬ووخٙ ًارووَحىْڂ روون ٫زووي حهلل روون ڃ٤ْوو٪ ٷووخٽ ى٘ووخځ 

   .#1$"ڃ٤٠َد ح٪ّيّغ0 ًٷخٽ حٿٔخؿِ، ًًحكي ڃن ىئال  كِ
 #2$ځ#747ىو/٫130خڃَ رن ٫زي حٿٌحكي حألكٌٽ حٿزَُٜ$ص  -316
رن ح٬ّؼنَ ػنخ ٸّْوَ رون ٻوؼّ٘ ٫ون ٗو٬زش ٫ون ٫وخڃَ حألكوٌٽ         ححٿٔخؿِ ػنخ "

٫ن ٫ڄًَ رن ٬ْٗذ ٫ن أرْو ٫ن ؿويه ٫ون حٿونّٓ     0$   ٷوخٽ ال ّظوٌحٍع
 .#4$"#3$#أىپ ڃڀظّٙ

روون ح٬ّؼنووَ ّٸووٌٽ ڃووخص ٫ووخڃَ حألكووٌٽ ًكزْووذ ٓوونش   ححٿٔووخؿِ ّٸووٌٽ0 ٬ّ٨ووض  "
 .#5$"ػالػّٙ ًڃخّش

 .#6$ًٵ"ًىٌ ٛي، ٸّظڄپ ٿٜيٷو0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #7$ځ#725ىو /٫107خڃَ رن ًحػڀش أرٌ حٿ٤ٴْپ حٿڀْؼِ ح٬ّټِ$ص  -317

                                                 

ٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 1)  .7/108; ٜٓٛط أٜهاڄ: َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  49-5/48اب

عُطٚ بٔ ؾعٝب زلـع َٓـ٘ ؾـعب١ بـٔ      عاَط بٔ عبس ايٛاسس ا٭سٍٛ ايبٓاْٞ ايبكطٟ زلع (2)
 -6/326; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  6/456اؿذاز، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٍ يٝؼ بك٣ٛ ٗ اؿسٜح "، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ  327 ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "عاَط ا٭سٛ
اٍ ٖٛ ثك١ ٫ بأؽ ب٘، َعٌ: يٝؼ عسٜج٘ بأؽ، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ عاَط ا٭سٍٛ ؾكاٍ: ؾك

; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ 5/193قًــت: وــتر عسٜجــ٘؟ قــاٍ ٫ بــأؽ بــ٘"; ابــٔ سبــإ، ايجكــات،  
 67-14/65ٚقـاٍ: "٫ٚ أض٣ بطٚاٜتـ٘ بأغـاڄ"; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،        6/154نعؿا٤ ايطداٍ، 

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٚايباقٕٛ.

٘ ْاع١  (3) ; أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ  6/220عٔ عبس اهلل بٔ عُطٚ، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓسأخطد

; 4/33ٚقــاٍ احملكــل ؾــعٝب ا٭ضْــ٪ٚٙ: إغــٓازٙ سػــٔ ; ابــٔ َادــ١، غــٓٔ ابــٔ َادــ١     4/537زاٚز، 

 ٟ عـٔ دـابط بـٔ عبـس اهلل، ٚقـاٍ: "ٖـصا سـسٜح غطٜـب ٫ ْعطؾـ٘ َـٔ            4/424ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَـص

ٔ أبـٞ يًٝـ٢ "ٚقـاٍ ا٭يبـاْٞ ٗ تعًٝكـ٘: قـشٝب ; ايٓػـا٥ٞ، غـٓٔ         سسٜح دـابط إ٫ َـٔ سـسٜح ابـ    

ِ ا٭ٚغ٘،  6/125ايٓػا٥ٞ،   ٚقاٍ: سػٔ.  6/158; ا٭يباْٞ، إضٚا٤ ايػًٌٝ،  6/251; ايڀدلاْٞ، إعذ

 .6/154ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (4)

 .6/154ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (5)

 .5/78; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  7/146ٗصٜب ايهُاٍ، َػًڀاٟ، إنُاٍ ت (6)

عاَط بٔ ٚاث١ً بٔ عبساهلل ايهٓاْٞ إهٞ ٜه٢ٓ أبا ايڀؿٌٝ ٚيس ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل (7)  

ٗ عاّ أڂسـس، ٚضآٙ، ٖٚـٛ آخـط َـٔ تـٛٗ َـٔ ايكـشاب١، ض٣ٚ عـٔ ايـٓيب               ٔٚعبـس اهلل بـ

ٚقـاٍ: "نـإ    2/221، َتُِ ايكشاب١، َػعٛز ض٣ٚ عٓ٘ ايعٖطٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات

; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغـ٘،   488أبٛ ايڀؿٌٝ ثك١ ٗ اؿسٜح " ; ابٔ خٝاٙ، ايڀبكات، م

;  6/328ٚقاٍ: َهٞ ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  245; ايعذًٞ، ايجكات، م 1/250

ٚقــاٍ: " ٚنــإ  6/161; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،  3/291ابــٔ سبــإ، ايجكــات، 
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 .#1$ٛيًٵ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #2$٫زخى رن ؿٌَّّش -318
" ِ رون ڃ٬وّٙ ًدل ٸّويع ٫نوو     حكويع ٫نوو   ، ًٻوخڅ ّيوڂ   ٻوخڅ ٛوخ٪ّخ    0ٷخٽ حٿٔوخؿ
 .#3$"رنيحٍ

 ىوووو160ځ 768ًىوووو/٫151زوووخى رووون ٍحٗوووي حٿظڄْڄوووِ حٿزٜوووَُ$ص روووّٙ ٓووونّٖ  -319
 #4$ځ776#/

رون هخٿوش ىحًى رون    ح٫زخى رن ٍحٗوي  0 رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽح٬ّ٨ض 0 حٿٔخؿِ ّٸٌٽ"

                                                                                                                   

اـٛاضز ٜصَْٛـ٘ باتكـاي٘ بعًـٞ بٵـٔ أبـٞ طايـب ٚقٛيـ٘ بؿهـً٘ ٚؾهـٌ أًٖـ٘ ٚيـٝؼ بطٚاٜاتـ٘             

 ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١.  82 -14/79بأؽ"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .1/257ايػُعْٛٞ، تٛدٝ٘ ايٓٛط،  (1)

طٟ، ٜٓٛــط: عبــاز بــٔ دٜٛطٜــ١ ايبكــطٟ ض٣ٚ عــٔ ا٫ٚظاعــٞ ض٣ٚ عٓــ٘ ٜعٜــس بــٔ غــٓإ ايبكــ     (2)

 343ٚقاٍ: قاٍ أٓس: نصاب ; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م 6/43ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ;  74ٚقاٍ: غرل ثك١ ٫ٚ َإَٔٛ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م

 ٚقاٍ: " غأيت أبـا ظضعـ١ عـٔ عبـاز بـٔ دٜٛطٜـ١ ؾكـاٍ:        6/78ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقاٍ: " ٫ ٜتابع ع٢ً سسٜج٘";  2/641يٝؼ بؿ٧ َا أض٣ إٔ وسخ عٓ٘"; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 

ٖډٔ ٜكًب ا٭ځغاْٝس ٜٚطؾع إطاغٌٝ ٜٚطٟٚ عٔ  172ـ2/171ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ ٚقاٍ: "نإ 

 555ـ5/554إؿاٖرل ا٭ځؾٝا٤ إٓانرل ؾاغٵتشلٻ ايتٸطٵى"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٞٸ ٚعـــٔ غـــرلٙ";  ٚٵظاعـــ  =ٚقـــاٍ: "ٚعبـــاز بـــٔ دٜٛطٜـــ١ ٖـــصا ٜتـــبٌ نـــعؿ٘ عًـــ٢ ضٚاٜاتـــ٘ عـــٔ ا٭ځ

 .2/165ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، =

 .3/228ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)

عباز بٔ ضاؾس ايتُُٝٞ إٓكطٟ ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ اؿػٔ ايبكطٟ ض٣ٚ عٓ٘ ض٣ٚ عٓـ٘ عبـس    (4)

ٚقـاٍ: تطنـ٘ وٝـ٢ ايكڀـإ ;      6/36ٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، ايطٓٔ بٔ َٗسٟ، ٜٓٛط: اب

ٚقاٍ: ثك١ ; ايٓػا٥ٞ،  246ٚقاٍ: ِٜٗ ايؿ٤ٞ ; ايعذًٞ، ايجكات، م 89ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م

 6/79ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،      74ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م

قاٍ غأيت أبٞ عٔ عباز بٔ ضاؾس "، ٚقاٍ: ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ؾٝذ ثك١ قسٚم قاحل

ؾكاٍ قاحل اؿسٜح، ٚأْهط ع٢ً ايبداضٟ إزخاٍ ازل٘ ٗ نتاب ايهعؿا٤ ٚقاٍ: وٍٛ َٔ 

ٖډٔ ٜأڃتٞ بإٓانرل عـٔ أځقـٛاّ َؿـاٖرل     2/163ٖٓاى"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٚقاٍ: "نإ 

ٕڂتعُـس شلــا ؾبڀـٌ ا٫     ٘ٴ نــإ ا ْٻــ ستذــاز بــ٘"; ابـٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ  سٳتٻـ٢ ٜػٵــبل إڇٍ ايكًـب أځ

ٚقـاٍ: "ٚعبـاز بـٔ ضاؾـس ٖـصا يـٝؼ سسٜجـ٘ بـايهجرل ٚسسٜجـ٘           550-5/549نعؿا٤ ايطدـاٍ،  

َكساض َا ي٘ ٖا شنطت٘ َٚا مل أشنطٙ ع٢ً ا٫غتكا١َ"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، 

ٝ٘: " ض٣ٚ ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾ 119-14/116; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  171م

ٓٻػٳا٥ٞ، ٚابٔ َاد٘"; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،   .4/92ي٘ ايبداضٟ َكطْٚاڄ بػرلٙ، ٚأځبٴٛ زاٚز، ٚاي
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 .#1$"أرِ ىني ڃٌذل رّٗ ٷّ٘٘ حٓڂ أرِ ىني ىّنخٍ ًٻخڅ أٛڀو ڃن هَحٓخڅ
 .#2$"ٛيًٵ حٿٔخؿِ ًٷخٽ"

 #3$ځ#728ىو/٫212زخى رن ٛيْذ حٿزَُٜ $ص ٷَّزخ  ڃن  -320
ٍ  ٻظزو ٻخنض0 حٿٔخؿِ ُٻَّخ ٷخٽ" ُ ً، حٿټوٌد  ڃون  ڃو   ٫زوخى  ٫ون  ٿوو  حٿوَحً
   #4$"أ٠ّخ  ٬ْٟٲ
ِ "ٷ  ٫نوَ ر٤ڀوذ ح٪ّويّغ ًٍكوپ ًٻظوذ ٫نوو حٿنوخّ ًٻوخڅ ٷويٍّخ          0 خٽ حٿٔوخؿ

ٷوخٽ ٸّْوَ رون    ، ًٻخڅ ٸّيع ٫ن ٻوپ ڃون ٿٸوَ ًٻخنوض ٻظزوو ڃو ٍ ڃون حٿټوٌد        
څ حهلل ٠ّو٪ ڃون ّ٘وخ  ًَّٳو٪ ڃون ّ٘وخ  ٷْوپ ٿوو         أٻخڅ ڃن ح٪ّيّغ ّٝټخڅ اال 0 ڃ٬ّٙ

 .#5$"ڃخ ٻظزض ٫نو ْٗجخ يف ح٪ّيّغ  ٷخٽ  أٳّٔحه ٛيًٷخ 
 #6$٫زخى رن ٻؼّ٘ حٿؼٸٴِ حٿزَُٜ $ص ٓنش ر٠٪ ٧ًّّٔٙ ًڃخثش# -321

                                                 

 .5/549ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 .5/92; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  7/166َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)

ع عٔ ٖؿاّ بٔ عط٠ٚ زلع َٓ٘ قُس بٔ َٛغ٢ ، عباز بٔ قٗٝب ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا بهط زل (3)

قاٍ: " ٚقس نـإ طًـب ايعًـِ ٚزلـع َـٔ ايٓـاؽ. ٚنـإ         7/217ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٜٽا زاع١ٝ ؾذلى سسٜج٘ " ; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ،  ٚقاٍ: َا  4/139قسّاڄ ٚيهٓ٘ نإ قسض

اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ،  ٚقاٍ: قسضٟ تطنٛٙ ; 89نتبت سسٜج٘ ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م

ٚقاٍ: " نإ غايٝاڄ ٗ بسعت٘ كاقُاڄ بأباطًٝ٘"; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ،  188م

ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ      6/81ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     74م

 =عٔ عبـاز  سٓبٌ: "ضأٜت٘ بايبكط٠ غرل َط٠ ٚناْت ايكسض١ٜ تٓتشً٘"، ٚقاٍ: "قاٍ غأيت أبٞ

بٔ قٗٝب ؾكاٍ: نعٝـ اؿسٜح، َٓهـط اؿـسٜح، تـطى سسٜجـ٘"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،        =

ٚقاٍ: "نإ قسضٜاڄ زٳاعٝاڄ إڇٍ ايكسض َٚع شيو ٜطٟٚ إٓـانرل عـٔ إؿـاٖرل ايډـيت إڇشا      2/164

ٓٳاعٳ١ ؾٗس شلا بايٛنع"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  زلعٗا إبتس٤٣ ٗ ٖصٙ ايكٿ

ٚقاٍ: "ٚيعباز تكاْٝـ نـجرل٠ ٚسـسٜح نـجرل عـٔ إعـطٚؾٌ ٚعـٔ ايهـعؿا٤         5/557-559

 ٜٚتبٌ ع٢ً سسٜج٘ ايهعـ َٚع نعؿ٘ ٜهتب سسٜج٘". 

 .2/71ابٔ عطام ايهٓاْٞ، تٓعٜ٘ ايؿطٜع١،  (4)
 .3/231ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (5)
ض٣ٚ عٓـ٘ ظٖـرل بـٔ َعاٜٚـ١،      عباز بٔ نجرل ايجكؿٞ ايبكطٟ ايهـاًٖٞ ض٣ٚ عـٔ َايـو بـٔ زٜٓـاض      (6)

ٚقاٍ: يٝؼ سسٜج٘ بؿـ٤ٞ، ٚقـاٍ َـط٠ أخـط٣: ٗ سسٜجـ٘       1/53ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٚقـاٍ: بكـطٟ غـهٔ َهـ١ تطنـٛٙ ;       89) ضٚا١ٜ ايسٚضٟ ( ; ايبدـاضٟ، ايهـعؿا٤، م   4/268نعـ،  

عًـِ " ; أبـٛ زاٚز،   ٚقاٍ: " ؾـ٬ ٜٓبػـٞ ؿهـِٝ إٔ ٜـصنطٙ ٗ اي     177اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م
ٚقاٍ:  74ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 250غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م
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ُٻَّخ حٿٔخؿِ ػنخ ٸَّْ رن ٌّنْ ػنخ ٗخً رن ٳْخٝ ػنخ ٫زوخى رون ٻوؼّ٘ ٫ون     "
ٻووخڅ أكووذ حٿٴخٻيووش اذل ٍٓوووٌٽ     0ى٘ووخځ روون ٫ووًَس ٫ووون أرْووو ٫وون ٫خث٘ووش ٷخٿوووض      

حهلل      روخ٬ّڀق ًٻوخڅ    و االّڀَو أٍحى أٻْ حٿ٣َذ ًحٿز٤وْن ًٻوخڅ ال ّؤٻوپ حٿٸؼوخ  اًح
   #1$ّؤٻپ ح٫َّرِ

   .#3$"#2$رخٿظڄَ ًٻخڅ ٬ّـزو ڃَٵ حٿيرخ 
 .#4$"ٸّٴ٦ ال ح٪ّيّغ ڃنټَ حٿٌىڂ ٻؼّ٘ حٿِىي أىپ ڃن ٛيًٵ"ٷخٽ حٿٔخؿ0ِ 

٫زخى رن ٻؼّ٘ حٿَڃڀِ حٿٴڀ٤ّْٔٗ ًٷْپ ٫زخى رون ٻوؼّ٘ رون ٷوْْ حٿظْڄوِ      -322
 #5$#ځ786ىو/170ص ر٬ي $

                                                                                                                   

ٔ  أٓس قاٍ: ٚقاٍ 85 – 6/84َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٌ  بـ  ض٣ٚ: " سٓبـ
 عباز عٔ أبٞ غأيت قاٍ: " ٚقاٍ"،  قاؿاڄ ٚنإ َه١ أٌٖ َٔ ٚنإ ٜػُعٗا مل ناشب١ أسازٜح

 ٚقاٍ"،  إْهاض ايجكات عٔ سسٜج٘ ٚؾ٢، اؿسٜح نعٝـ َه١ ٜػهٔ نإ ؾكاٍ ايبكطٟ نجرل بٔ
: " غأيت أبا ظضع١ عـٔ عبـاز بـٔ نـجرل قًـت: ٜهتـب سسٜجـ٘ ؟ قـاٍ ٫، ثـِ قـاٍ: نـإ ؾـٝداڄ             أٜهاڄ

٘ اؿسٜح " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٕ ٫ ٜهب " ٚقاٍ:  543-5/538قاؿاڄ ٚنا
ٜٴتـابع عًٝــ٘ " ;           ٚيعبـاز بـٔ نــجرل غـرل َــا شنـطت َـٔ اؿــسٜح َٚكـساض َــا أًَٝـت َٓـ٘ عاَتــ٘ ٫ 

٘ ٚقـاٍ: "   122; أبـٛ ْعـِٝ، ايهـعؿا٤، م    2/165ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،   ٕ  نصبـ  غٴـؿڃٝا
ٟٸ ٛٵض  شنـط  إٔ بعـس  ٚقاٍ 150 – 14/145، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟ ;"  عًٝ٘ ٜكٌ ؾًِ ٚؾات٘ ٚسهط ايجٻ

 . 375-2/371، ا٫عتساٍ َٝعإ، ايصٖيب ; َاد١ ٚابٔ زاٚز أبٛ ي٘ ض٣ٚ: ؾٝ٘ ايعًُا٤ أقٛاٍ

 . 3/285اـطبع ٖٛ ايبڀٝذ، ابٔ غٝسٙ، إدكل،  (1)

عٔ عا٥ؿ١، ٚيؿٛ٘: إٕ ضغٍٛ اهلل 3/363أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز،  (2)   
 ٝ ٌٴ ايڀِّبٿٝذٳ بايطټطځـبٹ، ؾ كـٍٛ: ) ْهػٹـطٴ سٳـطٻ ٖـصا بـدلز ٖـصا، ٚبٳـطٵزٳ ٖـصا عځـطٿ ٖـصا (" ٚقـاٍ            نإ ٜأنڂ

ٞ ٗ تعًٝك٘: سػٔ ; ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ عٔ عا٥ؿ١، ٚيؿٛ٘:"إٔ ايٓيب 4/280ا٭يباْ  
نإ ٜأنٌ ايبڀٝذ بايططب "ٚقاٍ: ٖـصا سـسٜح سػـٔ غطٜـب ; ابـٔ سبـإ، قـشٝب ابـٔ سبـإ،          

ْـ      12/53 عـٔ عبـس اهلل بـٔ دعؿـط،      14/141ٞ، إعذـِ ايهـبرل،   عـٔ أْـؼ، ٚبًؿـٜ كتًــ ; ايڀدلا
ٔ ايهدل٣،  ٙ ايبٝٗكٞ، ايػٓ ٞ زاٚز، شنط ٜ أب ـ ; ٚبٓؿؼ يؿ ٜ كتً ;  أبٛ ْعِٝ، ايڀب  7/281بًؿ

قـشٝب  ; ايعطاقـٞ، إػـين عـٔ      2/835عٔ أْؼ ; ٚقـاٍ ايػـٝٛطٞ، ايػـطاز إـٓرل،      2/730ايٓبٟٛ، 
 ضٚاٙ ابٔ عسٟ ٚؾٝ٘ عباز بٔ نجرل َذلٚى.  ٚقاٍ عٔ اؿسٜح أع٬ٙ: 1/648ٌٓ ا٭غؿاض، 

 .5/541ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (3)

 .7/179َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

عباز بٔ نجرل ايتُٝٞ ايطًَٞ ايؿًػڀٝين ايؿاَٞ ض٣ٚ عٔ ثٛض ٜعٜس ض٣ٚ عٓ٘ ظٜاز بـٔ ايطبٝـع،    (5)
ٚقاٍ: ؾٝـ٘   ١6/43 ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، ٚقاٍ: ثك 145ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، م

ٕ ، م ٚقاٍ: يٝؼ بجك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  74ْٛط ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٛ
ٌ أبٞ عٔ عباز بٔ نجرل ايطًَٞ  6/85 ـ "، ٚقاٍ: " غٴ٦ ٘ نعٝ ٚاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: " ظعُٛا أْ

نجرل ايبكطٟ ؾإشا ٖٛ قطٜب َٓ٘ نـعٝـ اؿـسٜح "،   ؾكاٍ: ٚٓٓت أْ٘ أسػٔ سا٫ڄ َٔ عباز بٔ 
ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ـ اؿسٜح ; اب ٛ ظضع١: نعٝ ٍ أب ٚقاٍ: " ٖٛ عٓسٟ ٫ ؾ٤ٞ ٗ  2/169ٚقاٍ: قا

ٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: ٖٛ خرل َٔ عباز ايبكطٟ;  544-5/543اؿسٜح" ; اب
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 .#1$ٸّيع ّٝنخٻّ٘" ٬ْٟٲ0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #2$#ځ769ىو/152ص٫زخى رن ڃنٌٍٜ حٿنخؿِ حٿزَُٜ حٿٸخِٟ، أرٌ ٓڀڄش$-323
ٍأّوض ٫ڄوَ   0 حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ ٸَّْ رن ٬ْٓي ػنوخ ٫زوخى رون ڃنٜوٌٍ ٷوخٽ     "

 .#3$"ِ ڃّٔر٬خ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ّٜڀّ
حٿٔخؿِ ػنخ ٯّڄي رن ڃ٬ڄَ ػنخ ح٪ّـخؽ رن ڃنويخٽ ػنوخ ٗو٬زش كويػّٗ ٫زوخى      "

٬ّ٨وض حٿٸخٓوڂ رون ٯّڄوي ٫ون أروِ ىَّوَس ٫ون حٿونّٓ         0 ٍ ٷوخٽ رن ڃنٌٜ  
 .#5$"#4$#ًَّرْيخ ح٪ّيّغ ٣ْزخ  اڅ حهلل ّٸزپ حٿٜيٷخص ًال ّٸزپ ڃنيخ االّ$0 ٷخٽ

                                                                                                                   

ٚقـاٍ بعـس إٔ    154 -14/150ٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،   ٚقاٍ: ٫ ؾ٤ٞ ; إع 123أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م
 شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚابٔ َاد١ ٚقس ٚقع يٓا عًٝاڄ عٓ٘.

 .5/102; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  7/181َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

ػـٔ ايبكـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘    عباز بٔ َٓكٛض ايٓادٞ ايبكطٟ ايكانٞ إه٢ٓ أبـا غـ١ًُ ض٣ٚ عـٔ اؿ    (2)
ٚقـاٍ: ٖٚـٛ نـعٝـ يـ٘ أسازٜـح َٓهـط٠ ; ابـٔ         7/200ٜعٜس بٔ ٖاضٕٚ، ٜٓٛط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،    

قــاٍ: يــٝؼ  4/142ٚقـاٍ: نــإ ٜطَــ٢ بايكـسض، ٚٗ ضٚاٜــ١ ايـسٚضٟ     4/124َعـٌ، تــاضٜذ ابـٔ َعــٌ،   
ٍ ايطداٍ، م ٜ ؾُٝا زلع٘ ٚتػرل 190بؿ٤ٞ; اؾٛظداْٞ، أسٛا ٕ غ٤ٞ اؿؿ  أخرلاځٶ"; ٚقاٍ: "ٚنا

ٚقــاٍ: "٫ بــأؽ بــ٘، ٜهتــب سسٜجــ٘"; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ ،   247ايعذًــٞ، ايجكــات، م
ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  74م ٕ أٜهاڄ قس تػرل"; اب ـ ٚقس نا ٚقاٍ: قاٍ  6/86ٚقاٍ: " نعٝ

ـ اؿسٜ ٕ نعٝ ٞ عٔ عباز بٔ َٓكٛض قاٍ: نا ٍ غأيت أب ٟ يٌ، ٚقاٍ: "قا ٛ ظضع١: بكط ح ٜهتب أب
; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ "ٚقاٍ: نإ قسضٜاڄ زاعٝاڄ إٍ ايكسض 2/166سسٜج٘"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

ٜٴهتب سسٜج٘"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤  549-5/544نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ " ٖٚٛ ٗ ١ًْ َٔ 
 =ٍ بعسٚقا 161-14/156ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  146ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م

 إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: " اغتؿٗس ب٘ ايبداضٟ، ٚض٣ٚ ي٘ ا٭ضبع١ ".=

 .2/377; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  5/545ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

; ابـٔ سٓبـٌ، َػـٓس أٓـس،      2/758أخطد٘ ْاع١ عٔ أبٞ ٖطٜط٠، َِٓٗ: ابٔ ظلٜٛـ٘، ا٭َـٛاٍ،    (4)

3/369   ٝ ْٚكـ٘: قــاٍ ضغـٍٛ اهلل    9/126ب ايبدــاضٟ، ; ايبدـاضٟ، قـش   ٍَــٔ تكـسم بعــس( :

ا بُٝٝٓـ٘، ثـِ ٜطبٝٗـا يكـاسب٘،           ُط٠ َٔ نػـب طٝـب، ٫ٚ ٜكبـٌ اهلل إ٫ ايڀٝـب، ٚإٕ اهلل ٜتكبًٗـ

; ابـٔ َادـ١،    2/702نُا ٜطبٞ أسسنِ ؾًٛٙ، ست٢ تهٕٛ َجٌ اؾبٌ ( ; َػًِ، قـشٝب َػـًِ،   

بـبعض اخـت٬ف    3/40; ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَـصٟ،   ببعض اخت٬ف ايًؿٜ 3/50غٓٔ ابٔ َاد١، 

 3/135; ايعكًٝـٞ، ايهـعؿا٤    14/359ايًؿٜ، ٚقاٍ: سسٜح سػٔ قشٝب ; ايبـعاض، َػـٓس ايبـعاض،    

 3/351ٚقــاٍ: ضٚاٙ ايجــٛضٟ عــٔ عبــاز بــٔ َٓكــٛض َطؾٛعــاڄ َٚٛقٛؾــاڄ ; ايڀدلاْــٞ، إعذــِ ا٭ٚغــ٘،  

ْٚك٘ " قاٍ ضغٍٛ اهلل    ،٫ٚ ٜكبٌ َٓٗا إ٫ طٝباڄ، ٜٚكبًٗا بُٝٝٓـ٘،  إٕ اهلل ٜكبٌ ايكسقات

ثِ ٜطبٝٗا يكاسبٗا، نُا ٜطبٞ ايطدٌ َٓهِ َٗط٠ ٚؾكًٝ٘، ست٢ إٔ ايًك١ُ يتكرل َجٌ أسـس";  

ٚقـاٍ عـٔ غـٓس     598-10/597; أبٛ سصٜؿ١، أْـٝؼ ايػـاضٟ،    304أبٛ ٜع٢ً، إبڀاٍ ايتأ٬ٜٚت، م

 اؿسٜح أع٬ٙ: ٚعباز ٫ بأؽ ب٘ ٗ إتابعات. 

 .549-5/548عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ابٔ (5)
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 اذل ّنٔووذ ًٻووخڅ، ڃنووخٻّ٘ أكخىّووغ ًٍٍ،ّوويٿْ ٟوو٬ْٲ0 حٿٔووخؿِ ٳْووو ٷووخٽ"
 .#1$"حٿٸيٍ

 .#2$ًٻخڅ ُّنٔذ اذل حٿٸيٍ"، ٬ْٟٲٌ ڃيٿ0ْ "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #3$زي ح٪ّټڂ رن ٫زي حهلل حٿٸٔڄڀِ حٿز٫َُٜ -324
كويػّٗ ٯّڄوي رون ڃٌٓوَ ػنوخ ٫ْٔوَ رون ٗو٬ْذ ٫ون ٫زوي           0 حٿٔخؿِ ٷوخٽ "

ح٪ّټڂ ٫ن أنْ ٫ن حٿنّٓ  5$"#4$#ٷِّة ڃن حٿٌٔحٹ حألٛخر٪$0 ٷخٽ#. 
كيػّٗ ٓيپ حٿٔټَُ ػنوخ ٫ڄوًَ رون ڃنٜوٌٍ ػنوخ ٫زوي ح٪ّټوڂ        0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

رن ٫زي حهلل ػنخ أنْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل   اڅ ڃون ڃټوخٍځ حألهوالٵ    $0 ٻخڅ ّٸوٌٽ
 .#7$"#6$#ن ٧ڀڄٺ ًطٜپ ڃن ٷ٬٤ٺ ًط٤٬ِ ڃن كَڃٺأڅ ط٬ٴٌ ٫ڄّ

 .#8$ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ىووو171ځ 786ًىووو/٫170زيح٪ّڄْووي روون ّٞووَحځ حٿٴووِحٍُ ح٬ّوويحثّٗ$ص رووّٙ ٓوونّٖ-325

                                                 

 .4/467ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ،  (1)

 . 36; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ ايعذُٞ، ايتبٌٝ ٭زلا٤ إسيػٌ، م 3/251ايعًٜػٞ، ْكب ايطا١ٜ،  (2)

ٞ ايعسٟٚ ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ أْؼ بٔ َايو ض٣ٚ عٓ٘ اؿاضخ بٔ  (3) ِ بٔ عبس اهلل ايكػًُ عبس اؿه

ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح    6/129ٓٛــط: ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،  َػــًِ، ٜ

ـ اؿسٜح، قًت ٜهتب سسٜج٘؟  6/35ٚايتعسٌٜ،  ٛ َٓهط اؿسٜح، نعٝ ٖ ٍ ٞ ٜكٛ ٚقاٍ: " زلعت أب

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٟ عٔ أْؼ َا يٝؼ َٔ سسٜج٘  2/143قاٍ: ظسؿاڄ " ; اب ٔ ٜطٚ ٖډ  ٕ ٚقاٍ: " نا

٘ َع٘ َؿاؾ١ٗ ٫ وٌ نتاب١ سسٜج٘ إڇيډا ع٢ً دٗـ١ ايتٻعٳذټـب " ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ      ٫ٚ أعًِ ي

ٜٴتٳـابٳعٴ عًٝـ٘ ٚبعـض َتـٕٛ َـا ٜطٜٚـ٘          30-7/29نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: " ٚعا١َ أسازٜجـ٘ ٖـا، ٫ 

َؿــاٖرل إ٫ډ أْــ٘ باٱغــٓاز ايــصٟ ٜــصنطٙ عبــس اؿهــِ يعًــ٘ ٫ ٜــط٣ٚ شاى"; أبــٛ ْعــِٝ، ايهــعؿا٤،     

 . 304-16/402ٚقاٍ: "ض٣ٚ عٔ أْؼ ْػد١ َٓهط٠، ٫ ؾ٤ٞ"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  106م

ٔ ايهدل٣ (4) ٘ ْاع١ عٔ أْؼ، َِٓٗ: ايبٝٗكٞ، ايػٓ ; نٝا٤ ايسٜٔ إكسغٞ، ا٭سازٜح  1/66أخطد

ّ ٗ َعطؾ١ ا٭سهاّ،  7/252إدتاض٠،  ٔ زقٝل ايعٝس، اٱَا ٔ ; اب سٝح شنط  1/396ٚقاٍ: إغٓاز سػ

ـ اؿسٜح ; ا٭يباْٞ، إضٚا٤ ايػًٌٝ، ططم ا ِ ايكػُٞ: نعٝ ٍ عٔ عبس اؿه -1/107ؿسٜح، ٚقا

 سٝح شنط ططم اؿسٜح، ٚقاٍ عٔ سسٜح عبس اؿهِ ايكػًُٞ: سسٜح نعٝـ. 108

 .7/29ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (5)

يًؿــٜ; بـبعض اخـت٬ف ا   2/50أخطدـ٘ ْاعـ١ عـٔ أْــؼ، َـِٓٗ: ايػـٝٛطٞ، ايؿـتب ايهــبرل       (6)

ٚقـاٍ عـٔ    5/2893; ايٛا٥ًٞ ايكٓعاْٞ، ْعٖـ١ ا٭يبـاب،    15/817إتكٞ اشلٓسٟ، نٓع ايعُاٍ

  سسٜح عبساؿهِ ايكػًُٞ: عبساؿهِ َٓهط اؿسٜح;ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،

 ٚقاٍ: نعٝـ دساڄ. 382ٚقاٍ: نعٝـ دساڄ ; نعٝـ اؾاَع ايكػرل، م 7/441

 .7/29عؿا٤ ايطداٍ، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ ن (7)

 .6/108ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (8)



218 

 #1$ځ787#/
ڃوخ ٬ّ٨وض ٸّْوَ ٫ًزوي حٿو٦َّن      0 رون ح٬ّؼنوَ ّٸوٌٽ   ح٬ّ٨وض  0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#2$"ٷ٢ خ ٫ن ٫زي ح٪ّڄْي رن َّٞحځ ْٗجخ كيػ

حٿٔخؿِ كيػّٗ أ٦ّي رن ٯّڄي ػنخ هڀٲ ح٬ّوَڃِ ٷخٽ ػنخ ٫ڀِ رون كٴوٚ   "
ٛويًٵ اال أنوو ٸّويع ٫وون    0 ح٬ّويحثّٗ ٓوؤٿض ٗو٬زش ٫ون ٫زوي ح٪ّڄْوي روون ّٞوَحځ ٳٸوخٽ        

 .#3$"ٗيَ رن كٌٗذ
 .#4$"ٛيًٵ ّيڂ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"0 ٷخٽ حرن كـَ

هلل رن ح٪ّټڂ رن ٍحٳ٪ رن ٓنخڅ حألنٜوخٍُ  ٫زيح٪ّڄْي رن ؿ٬ٴَ رن ٫زيح-326
 #5$ځ#770ىو/153أرٌ حٿٴ٠پ ًّٸخٽ أرٌ كٴٚ$ص، حألًِٓ

                                                 

عبس اؿُٝس بٔ بٗطاّ ايؿعاضٟ إسا٥ين ض٣ٚ عٔ ؾٗط بٔ سٛؾـب ض٣ٚ عٓـ٘ عبـس اهلل بـٔ إبـاضى،       (1)

ٔ َعٌ،  ٔ َعٌ، تاضٜذ اب ٚقاٍ: ٫ بأؽ ب٘ ;  286ٚقاٍ: ثك١ ; ايعذًٞ، ايجكات، م 4/375ٜٓٛط: اب

ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايت ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ؾٝذ ثك١، ٚقاٍ: " غأيت أبٞ  9-6/8عسٌٜ، اب ٚقاٍ: قا

عٔ عبس اؿُٝس ؾكاٍ: ٖٛ ٗ ؾٗط بٔ سٛؾب َجـٌ ايًٝـح بـٔ غـعس ٗ غـعٝس إكـدل٣، قًـت: َـا         

ط بــٔ سٛؾــب    ط قــشاح ٫ أعًــِ ض٣ٚ عــٔ ؾـٗـ تكــٍٛ ؾٝــ٘ ؟ ؾكــاٍ يــٝؼ بــ٘ بــأؽ، أسازٜجــ٘ عــٔ ؾـٗـ

ٝــ٘ ٗ غــٛاز ايهٛؾــ١، قًــت وــتر بــ٘: قــاٍ: ٫، ٫ٚ أسازٜـح أسػــٔ َٓٗــا ٫ٚ أنجــط َٓٗــا، أًَــ٢ عً 

; ابـٔ   61ــ 11/59عسٜح ؾٗط بٔ سٛؾب ٚيهٔ ٜهتب سسٜج٘";  اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 

ٚقاٍ: " ٖٚٛ ٗ ْؿػ٘ ٫ بأؽ  8ـ7/7; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  7/120سبإ، ايجكات، 

ٔ سٛؾب ٚؾٗط نعٝـ دـساڄ " ; ابـٔ ؾـاٌٖ، تـاضٜذ     ب٘ ٚإِا عابٛا عًٝ٘ نجط٠ ضٚاٜات٘ عٔ ؾٗط ب

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ  413-16/409ٚقاٍ: ثك١ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  160أزلا٤ ايجكات، م

 .4/431ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .7/7ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)
 .23/235; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  7/7ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)
 .6/110ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)
عبس اؿُٝس بٔ دعؿط بـٔ ضاؾـع ا٭ْكـاضٟ ا٭ٚغـٞ إـسٜين ٜهٓـ٢ أبـا ايؿهـٌ زلـع قُـس بـٔ             (5)

ٚقـاٍ: نـإ ثكـ١     5/450عُطٚ بـٔ عڀـا٤ زلـع َٓـ٘ وٝـ٢ ايكڀـإ، ٜٓٛـط ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،           
ٚقاٍ: ثك١ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ،   1/97نجرل اؿسٜح ; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ:       6/10ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،    72م
ابٔ سبإ،  يٝؼ ب٘ بأؽ ثك١، ٚاٍ: " غأيت أبٞ عٔ عبس اؿُٝس بٔ دعؿط ؾكاٍ قً٘ ايكسم " ;

ٚقـاٍ: " ٚأضدـٛ    5-7/3ٚقاٍ: ضَا أخڀأ ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  7/122ايجكات، 
ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م ٘ ٫ بأؽ ب٘، ٖٚٛ ٖٔ ٜهتب سسٜج٘" ; اب ٚقاٍ: " يٝؼ ب٘  159أْ

ٚقـاٍ بعـس    420- 16/416بأؽ، ٚقاٍ ٗ ضٚا١ٜ أخط٣: ثك١ ٜطَٞ بايكسض" ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 
 إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: اغتؿٗس ب٘ ايبداضٟ ٚض٣ٚ ي٘ ايباقٕٛ 
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 .#1$ػٸش ٛيًٵ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#2$"ڃظخر٬ش ڃٌحٟ٪ ٿو حٿٸيٍ أؿپ ڃن ٬ٟٲ اٵّخ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

   أرووٌ ٫ڄووًَ ًٷْووپ أرووٌ أڃْووش حٿټووٌيف   ، ٫زيح٪ّڄْووي روون ح٪ّٔوون ح٭ّووالرل  -327
 #3$ځ#796ىو/180ځ ً 787ىو/171$ص رّٙ ٓنّٖ 

 .#4$"٬ْٟٲ ٸّيع ّٝنخٻّ٘ ًٻخڅ حرن ڃ٬ّٙ ٌّػٸو0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 ىوووو170ځ 777ًىوووو/٫161زووويحٿ٦َّن رووون اروووَحىْڂ حٿٸوووخٙ$ص روووّٙ ٓووونّٖ    -328

 #5$ځ786#/

                                                 

 .6/112ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)
 .457ابٔ سذط، ٖس٣ ايػاضٟ، م  (2)

عبساؿُٝس بٔ اؿػٔ اشل٬يٞ ايهٛٗ ض٣ٚ عٔ قُس بٔ إٓهسض ض٣ٚ عٓ٘ ٜعٜس بٔ ٖاضٕٚ،  (3)
ٚقاٍ:  6/54ٚقاٍ: ثك١ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  162، م ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ

ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١:      6/11ٜه٢ٓ أبا عُط اشل٬يٞ بكطٟ; ابٔ أبٞ سامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،   
نعٝـ، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ عبس اؿُٝس بٔ اؿػٔ ؾكاٍ: ؾٝذ"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

ٖډــٔ ىڀــ 2/142 ٤٢ سٳتٻــ٢ خــطز عــٔ ســس ا٫سٵتذــاز بــ٘ إڇشا ٚقــاٍ: َــٔ أٖــٌ ايبكــط٠ "نــإ 
ٔڇ ابٔ إٓهسض عٔ  7/10اْؿطز"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: "يعبس اؿُٝس، ع

ٜٴتٳابٳعٴ عٳًٝ٘"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤    دابط أسازٜح بعهٗا َؿاٖرل ٚبعهٗا، ٫ځ 
ٚقاٍ: نٛٗ  2/162ؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ; ايساضقڀين، ايهع 134ٚايهصابٌ، م

 =ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: 428-6/425سسخ بايبكط٠; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 
 .4/675ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، =

 .6/114ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

ٞ ايبكطٟ زلع اي (5) ع٤٬ بٔ عبس ايطٓٔ ض٣ٚ عبسايطٓٔ بٔ إبطاِٖٝ ايكام إسْٞ ايهطَاْ

ٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ،  ٚقاٍ: "ٚنإ قاقاڄ ٚنإ  3/199ض٣ٚ عٓ٘ ظٜس بٔ سباب، ٜٓٛط: اب

 5/257قاٍ: نإ ٜٓـعٍ نطَـإ ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،       4/174ثك١" ٚٗ ضٚا١ٜ ايسٚضٟ 

َ   276ٚقـاٍ: ثكــ١ َٚٓعيـ٘ بايبكــط٠; أبـٛ زاٚز، غــ٪ا٫ت أبـٞ عبٝــس، م     ٓهــط ٚقـاٍ: "ٖــٛ عٓـسٟ 

ٚقاٍ: عبسايطٓٔ بٔ إبـطاِٖٝ ايهطَـاْٞ    66اؿسٜح"; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م

ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ: "نـإ        5/211يٝؼ بايكٟٛ; ابٔ أبٞ سامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،   

قاقاڄ َٔ أٌٖ إس١ٜٓ نإ عٓسٙ نطاغ١ ؾٝٗا يًع٤٬ بٔ عبس ايطٓٔ ٚيٝؼ ب٘ بأؽ"، ٚقاٍ: 

 بأؽ ب٘ أسازٜج٘ َػتك١ُٝ، ٚقاٍ: "غٴ٦ٌ أبٞ عٔ عبس ايطٓٔ بـٔ إبـطاِٖٝ   قاٍ أبٛ ظضع١: ٫

ٚقاٍ:  2/60; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، "ايكام ؾكاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ض٣ٚ سسٜجاڄ َٓهطاڄ عٔ ايع٤٬

ٜٴتٳابع عًٝ٘ ٚيٝؼ َؿٗٛض ٗ ايعساي١  ٕ ثِ اْتكٌ إٍ ايبكط٠" ٜطٟٚ َا٫  نإ ٜػهٔ نطَا

أځٕ ايتٓهب عٔ أخباضٙ أٍٚ عٓس ا٫ستذاز"; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ ٗ   ؾٝكبٌ َٓ٘ َا اْؿطز ع٢ً

ٚقـاٍ: "ٚمل ٜتـبٌ ٗ سسٜجـ٘ ٚضٚاٜاتـ٘ سـسٜح َٓهـط ؾـأشنطٙ"; ابـٔ          5/501نعؿا٤ ايطداٍ، 

 .4/432ٚقاٍ: ثك١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  144ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م
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 .#1$حٿ٬٠ٴخ  يف حٿٔخؿَ ًٻَه
أروٌ ٗوْزش حٿٌحٓو٤ِ    ، ٫زي حٿ٦َّن رن آلخٵ رون ٓو٬ي رون ح٪ّوخٍع     -329

 #2$يفحألنٜخٍُ ًّٸخٽ حٿټٌ
   .#3$"ٻٌيف أٛڀو ًح٤ِٓ أكخىّؼو ڃنخٻ0ّ٘ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

٫زوويحٿ٦َّن روون آوولخٵ روون ٫زوويحهلل روون ح٪ّووخٍع روون ٻنخنووش حٿ٬ووخڃَُ      -330
 #4$ځ#767ىو/150ځ ً 758ىو /141حٿٸَِٗ$ص رّٙ ٓنّٖ 

                                                 

 . 4/96هاڄ: ا٭يباْٞ، إضٚا٤ ايػًٌٝ، ; ٜٓٛط أٜ 401/ 3ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (1)

عبس ايطٓٔ بٔ إغشام ا٭ْكاضٟ ايٛاغڀٞ ٜه٢ٓ أبا ؾٝب١ ض٣ٚ عٔ ايٓعُإ بٔ غعس ض٣ٚ عٓ٘ ( 2)

ٚقاٍ: نإ نعٝـ اؿـسٜح ; ابـٔ َعـٌ،     6/343إزلاعٌٝ بٔ ع١ًٝ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٔ َعٌ،  ٗ  4/46تاضٜذ اب ٔ بٔ إغشام ايهٛ  3/391يٝؼ بؿ٤ٞ ٚٗ ضٚا١ٜ ايسٚضٟ ٚقاٍ: عبس ايطٓ

ـ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ٖٛ َٓهط اؿسٜح ؾٝ٘  5/259قاٍ: نعٝ

ٚقـاٍ:   666ٚقاٍ: نعٝـ ; ايٓػا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ، م   287ْٛط  ; ايعذًٞ، ايجكات، م

ظضع١: يٝؼ بكٟٛ، ٚقاٍ: " غـأيت   ٚقاٍ: قاٍ أبٛ 5/213نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

أبٞ عٔ أبٞ ؾٝب١ عبس ايـطٓٔ ابـٔ إغـشام ؾكـاٍ: ٖـٛ نـعٝـ اؿـسٜح، َٓهـط اؿـسٜح، ٜهتـب           

ٖډٔ ٜكًب ايڃأځخٵباض ٚا٭غـاْٝس   2/54سسٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘ " ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٚقاٍ: " نإ 

عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٜٚٓؿطز بإٓانرل عٔ إؿاٖرل ٫ وٌ ا٫ستذاز غدلٙ "; ابٔ

ٕ خرلاڄ  498ـ5/495 ٔ نا ـ ؾٝ٘ ٚؾُٝ ِ ايػً ٘ ٚتهً ٘ ايجكات عًٝ ٘ ٫ ٜتابع ٚقاٍ: " ٚٗ بعض َا ٜطٜٚ

٘ "; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  ٚقاٍ بعس  518-16/515; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  2/161َٓ

 . إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ

 .6/137ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)

عبس ايطٓٔ بٔ إغشام ايهٓاْٞ ايعاَطٟ ايكطؾٞ إسٜين غهٔ ايبكط٠ ٜكاٍ ي٘ عبـاز ض٣ٚ عـٔ    (4)

ٚقـاٍ َـسٜين َـات     4/335ايعٖطٟ زلع َٓ٘ بؿط بٔ إؿهٌ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابـٔ َعـٌ،   

ٚقاٍ: "ٜهتب  287ا ِٖٚ ; ايعذًٞ، ايجكات، مٚقاٍ: ضَ 5/258بايبكط٠; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: "نـإ إزلاعٝـٌ بـٔ عًٝـ١      304سسٜج٘، ٚيٝؼ بايكٟٛ"; ابٔ أبٞ خٝج١ُ، أخباض إهٌٝ، م

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ غعٝس ايكڀإ: "غأيت  213-5/212ٜطناٙ"; ابٔ أب

ٔ بٔ إغشام ؾًِ أضِٖ وُسْٚ٘" ، ٚقاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: قاحل اؿسٜح، بإس١ٜٓ عٔ عبس ايطٓ

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١ قاحل اؿسٜح، ٚقاٍ: غـأيت أبـٞ عـٔ عبـس ايـطٓٔ بـٔ إغـشام        

ٚقاٍ: َتكٔ دساڄ; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ   7/86ؾكاٍ: ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘ ; ابٔ سبإ، ايجكات، 

ٜٴتـابع عًٝـ٘ ٚا٭نجـط َٓـ٘      ٚقاٍ: "ٚٗ سسٜج٘ بعـض َـا ٜٓهـط،    495ـ5/489ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،   ٫ٚ

ٚٳٖٛ قـاحل اؿـسٜح"; ابـٔ ؾـاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤ ايجكـات، م        ٚقـاٍ: يـٝؼ بـ٘ بـأؽ;      147قشاح، 

ٚقاٍ: " ٜط٢َ بايكسض، نعٝـ اؿسٜح "; إعٟ، تٗصٜب  2/162ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

س بـ    525-16/511ايهُاٍ،  ٘ ايبدـاضٟ ٚض٣ٚ يـ٘ ٗ   ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝـ٘: اغتؿٗـ

 . 3/913اٱغ٬ّ، ا٭زب، ٚض٣ٚ ي٘ ايباقٕٛ ; ايصٖيب، تاضٜذ 
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   .#1$"ٛيًٵ ڃينِ ى0ٌ حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#2$"ٛيًٵ َّڃِ رخٿٸي0ٍ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

يحهلل رون أروِ ڃڀْټوش حٿظْڄوِ ح٬ّوينِ      ٫زيحٿ٦َّن رون أروِ رټوَ رون ٫زْو     -331
 #3$ځ#786ىو/170ځ ً 777ىو/161$ص رّٙ ٓنّٖ 

 .#4$ٛيًٵ ٳْو ٬ٟٲ ٸّظڄپ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
332-   ِ  ىووو145$ص أرووٌ كَڃڀووش ، ٫زوويحٿ٦َّن روون كَڃڀووش روون ٫ڄووًَ حألٓووڀڄ

 #5$ځ762#/
 .#6$ٛيًٵ يف ح٪ّيّغ ّيڂ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

ًّٸوخٽ أروٌ حٿٌٿْوي حٿٴيڄوِ      أرٌ هخٿي، ٫زيحٿ٦َّن رن هخٿي رن ڃٔخٳَ -333
 #7$ځ#744ىو/127ح٬َُّٜ$ص 

                                                 

 . 1146َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (1)

 .6/139ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

ٞ إسْٞ ايكطؾٞ ض٣ٚ عٔ إزلاعٌٝ بٔ عبس اهلل بٔ ( 3) ٔ بٔ أبٞ بهط بٔ أبٞ ًَٝه١ ايتُٝ عبس ايطٓ

ٚقـاٍ: يـ٘ أسازٜـح     6/40عٓ٘ ضٚح بٔ عباز٠، ٜٓٛط: ابٔ غـعس، ايڀبكـات،    دعؿط بٔ أبٞ طايب ض٣ٚ

ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  5/260نعٝؿ١ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بـٔ َعـٌ: نـعٝـ، ٚقـاٍ " غـأيت أبـٞ عـٔ عبـس ايـطٓٔ إًٝهـٞ            5/217-218

َٴٓهط اؿسٜح دساڄ ٜٓؿطز عٔ  2/52ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ؾكاٍ: يٝؼ بك٣ٛ اؿسٜح " ; ٚقاٍ: " 

ٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٘ سسٜح ا٭ځثبات "; اب ٚقاٍ: "  483-5/481ايجٿكځات َا ٫ ٜؿب

ٚقـاٍ:   127ٖٚٛ ٗ اؾ١ًُ َٔ ٜهتب سسٜج٘"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهـعؿا٤ ٚايهـصابٌ، م  

ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ ايعًُــا٤ ؾٝــ٘: ض٣ٚ يــ٘   554-16/553هُــاٍ، نــعٝـ; إــعٟ، تٗــصٜب اي

 . 4/433ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .2/49; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١،  6/146ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

ٕػـٝب ض٣ٚ عٓـ٘   عبسايطٓٔ بٔ سط١ًَ ا٭غًُٞ إسْٞ إه٢ٓ أبا سط١ًَ سسخ عٔ غـعٝس بـٔ ا  ( 5)

ٚقـاٍ: نـإ ثكـ١ نـجرل اؿـسٜح ; ايبدـاضٟ،        5/428غؿٝإ ايجـٛضٟ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات     

ٚقاٍ: غٴ٦ٌ و٢ٝ ايكڀإ عٔ ابٔ  5/223; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 2/83ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘

ٜهتب  سط١ًَ ؾهعؿ٘ ٚمل ٜسؾع٘، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: قاحل، ٚقاٍ: "غٴ٦ٌ أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ:

ٔ سبإ، ايجكات ٘ ٫ٚ وتر ب٘"; اب ٚقاٍ: نإ ىڀ٤ٞ ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤  7/68سسٜج

ٍ  503ـ5/502ايطداٍ ٚقـاٍ   61ــ 17/58ٚقاٍ: "ٚمل أض ٗ أسازٜج٘ سسٜجا َٓهطاڄ"; إعٟ، تٗصٜب ايهُـا

 بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ غ٣ٛ ايبداضٟ.

 6/161ايتٗصٜب، ابٔ سذط، تٗصٜب  (6)

عبسايطٓٔ بٔ خايس بٔ َػاؾط ايؿُٗٞ إكطٟ أَرل َكط شلؿاّ بٔ عبس إًو ض٣ٚ عٔ  (7)

; ايعذًٞ، ايجكات،  5/277ايعٖطٟ ض٣ٚ عٓ٘ ايًٝح بٔ غعس، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
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 .#1$"ىٌ ٫نيىڂ ڃن أىپ حٿٜيٵ ًٿو ڃنخٻ0ّ٘ ٷخٽ حٿٔخؿِ"
أرووٌ ح٩ّيووڂ ًّٸووخٽ أرووٌ كـووَ ح٬ّٜووَُ  ، ٫زوويحٿ٦َّن روون ٍحٳوو٪ حٿظنووٌهِ-334

 #2$ځ#731ىو/113حٿٸخِٟ$ص
 .#3$"ٳْو ن0َ٨ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

أرووٌ ٯّڄووي ح٬ّووينِ  ، ٫زوويحٿ٦َّن روون أرووِ حٿِنووخى ٫زوويحهلل روون ًٻووٌحڅ   -335
   #4$ځ#809ىو/194ڃٌذل آٽ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ $ص 

ڃوخ  ، ٫زويحٿ٦َّن رون أروِ حٿِنوخى ٳْوو ٟو٬ٲ      0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔوخؿِ ٷوخٽ  "
 .#5$"كيع رخ٬ّيّنش أٛق ٱّخ كيع رزٰيحى

٫زووي 0 ًٷووخٽ حروون ڃ٬ووّٙ ٳْڄووخ كټووخه حٿٔووخؿِ، حٿٔووخؿِ أكخىّؼووو ٛوولخف ٷووخٽ

                                                                                                                   

ٚقـاٍ: غٴـ٦ٌ أبـٞ عٓـ٘      5/299ٚقاٍ: َكـطٟ ثكـ١ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،         292م

ٚقاٍ: نإ ثبتاڄ ٗ اؿسٜح ; ابٔ سبإ،  1/301ؾكاٍ: قاحل ; ابٔ ْٜٛؼ، تاضٜذ ابٔ ْٜٛؼ، 

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ  77-17/76; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 7/83ايجكات، 

 ي٘ ايبداضٟ ٚأبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ ٚاغتؿٗس ب٘ َػًِ.

 .166ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، / (1)

عبسايطٓٔ بٔ ضاؾع ايتٓٛخٞ إكطٟ ايكانٞ ض٣ٚ عٔ عبس اهلل بٔ عُطٚ بٔ ايعام ض٣ٚ  (2)

ــبرل،     ــاضٜذ ايهـ ــاضٟ، ايتـ ــط: ايبدـ ــاز، ٜٓٛـ ــٔ ظٜـ ــسايطٓٔ بـ ــ٘ عبـ ــ٘  5/280عٓـ ــاٍ: "ٗ سسٜجـ ٚقـ

ٚقاٍ: ؾٝذ َػطبـٞ يـ٘ سـسٜح َٓهـط; ابـٔ       5/232َٓانرل"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 

اٍ: "٫ وڃتٳر غدلٙ إڇشا نإ َٔ ضڇٚا١ٜ عبس ايطٻٓٔ بٔ ظٜاز بٔ أْعِ ٚق 5/95سبإ، ايجكات، 

ْٻُا ٚقع إٓانرل ٗ سسٜج٘ َٔ أځدً٘" ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ض٣ٚ  86-17/83اٱؾطٜكٞ ٚإڇ

 ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚأبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١.

 .6/168ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)

ٔ أبٞ ايعْاز إسْٞ ٜه٢ٓ أبا قُس زلع ٖؿاّ بٔ عط٠ٚ ض٣ٚ عٓ٘ عبس إًو بٔ عبس ايطٓٔ ب( 4)

ٚقاٍ: "نإ نـجرل اؿـسٜح عإـاڄ"; ايعذًـٞ، ايجكـات،       5/486دطٜب، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقاٍ: نعٝـ; ابٔ أبٞ سـامت،   68ٚقاٍ: َسْٞ ثك١ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م 292م

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: َهـڀطب اؿـسٜح، ٚقـاٍ وٝـ٢ بـٔ       253-5/252اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٞ ايعْاز ؾكاٍ: ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ  ٔ بٔ أب ٞ عٔ عبس ايطٓ ٌ أب ٜٴشتر عسٜج٘، ٚقاٍ: " غ٦ َعٌ: ٫ 

ٓٵؿځـطز بإكًٛبـات عـٔ ا٭ځثٵبـات ٚنـإ        2/56وتر ب٘"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٖډـٔ ٜ ٚقاٍ: "نإ 

٘ ٚنج ٘ ؾ٬ هٛظ ا٫ستذاز غدلٙ إڇشا اْؿطز ؾأځَا ؾُٝا ٚاؾل ايجٿكځات شيو َٔ غ٤ٛ سؿٛ ط٠ خڀ٦

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ عسٟ، ايهاَ ٚقاٍ: "ٚبعض  453ـ5/449ؾٗٛ قازم ٗ ايطٿٚاٜات وتٳر ب٘"; اب

ٜٴهتب سسٜج٘"; اـڀٝب ايبػسازٟ، تـاضٜذ بػـساز   ٖډٔ  ٜٴتابع عًٝ٘، ٖٚٛ  ; 230ــ 10/227َا ٜطٜٚ٘، ٫ 

ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: اغتؿٗس ب٘ ايبداضٟ ٚض٣ٚ  101ـ17/95ٗصٜب ايهُاٍ، إعٟ، ت ٍ بعس إٔ شنط أقٛا ٚقا

 ي٘ َػًِ ٗ َكس١َ نتاب٘ ٚايباقٕٛ .

 .17/100; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  10/229اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (5)
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 .#1$كـش ٫ن أرِ ىََّس حٿ٦َّن رن أرِ ُنخى ٫ن أرْو ٫ن حأل٫َؽ
 رون  أٓوڀڂ  رون  ّټوَد  ڃ٬وي  رون  ىٍُ رون  أن٬ڂ رن ُّخى رن ٫زيحٿ٦َّن -336

ٞ  رون  ٓز٬ّٙ ًٍ رن ٬ٓي رن أ١َٗ رن ٫ڄًَ رن كيّپ رن حٿؼڄخى رن ڃنزو  ر٬و
ِ  ح٬َُّٜ ح٬ّ٬خٳَُ حٿ٘ـخنِ ٷْْ رن ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ رن ٬ٗزخڅ رن ٛنْ٪ رن  أرو

   #2$#ځ772ىو/156ص$حإلٳَّٸِ أٌّد
   .#3$"٬ٟٲ ٳْو 0ٔخؿِحٿ ٷخٽ"
ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ كيػّٗ أ٦ّي رن ٯّڄوي كويػّٗ ح٭ّْوؼڂ رون هخٍؿوش      "

ٳَّٸْش ؿٌٍ ڃن حٿٔڀ٤خڅ ٳڀڄخ ٷخځ ًٿوي حٿ٬زوخّ ٷويځ    ب٧يَ ر0 ٨ّخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٷخٽانخ 
٫زي حٿو٦َّن رون ُّوخى رون أن٬وڂ ٫ڀوَ أروِ ؿ٬ٴوَ ٳ٘وټخ ٿوو حٿ٬ڄوخٽ رزڀويه ٳؤٷوخځ رزخروو               

0 ٧يوَ ح٩ّوٌٍ رزڀوينخ ٳـجوض أل٫ڀڄوٺ ٷوخٽ      0 ڃخ أٷويڃٺ ٳٸوخٽ   0ػڂ ىهپ ٫ڀْو ٳٸخٽ أٗيَح 
 .#4$ربهَحؿو"أرٌ ؿ٬ٴَ ًىڂ رو ػڂ أڃَ ، ح٩ٌٍّ ٹَّؽ ڃن ىحٍٹ ٳ٠ٰذ

٫زوي حٿو٦َّن رون ُّوخى رون أن٬وڂ ٻوخڅ ّټوٌڅ         0 ُٻَّخ رن ٸّْوَ حٿٔوخؿِ ٷوخٽ   "
   .#5$"ٳْو ٬ٟٲ، ربٳَّٸْش

                                                 

 .6/173ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

عاؾطٟ إكطٟ إه٢ٓ أبا أٜٛب اٱؾطٜكٞ ٚقٌٝ أبا خًـ ض٣ٚ عٔ عبس ايطٓٔ بٔ ظٜاز بٔ أْعِ إ( 2)

ٞ ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ،  ٔ اؿبً ٞ عبس ايطٓ ٚقاٍ:  1/72أب

: "يـٝؼ بــ٘ بــأؽ، ٚؾٝـ٘ نــعـ"; ايبدــاضٟ،   4/421"يـٝؼ بــصاى ايكـٟٛ" ٚقــاٍ أٜهــاڄ ضٚاٜـ١ ايــسٚضٟ    

ٚقـاٍ:   263عـض إٓـانرل"; اؾٛظدـاْٞ، أسـٛاٍ ايطدـاٍ، م     ٚقاٍ: "ٗ سسٜج٘ ب 70ايهعؿا٤، م

ٚقـاٍ: ثكـ١; ايٓػـا٥ٞ،     292"غرل قُٛز ٗ اؿسٜح ٚنإ قازقاڄ خؿـٓاڄ"; ايعذًـٞ، ايجكـات، م   

ٕ ، م ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  66ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٛ ٔ أب ٚقاٍ: نعؿ٘  5/234ٚقاٍ: نعٝـ; اب

بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: قاٍ أبـٛ ظضعـ١: يـٝؼ بكـٟٛ، ٚقـاٍ:       و٢ٝ ايكڀإ، ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: يٝؼ

ٜٴهتـب سسٜجـ٘ ٫ٚ وـتر بـ٘"; أبـٛ ايعـطب،                "غأيت أبٞ عـٔ عبـس ايـطٓٔ بـٔ ظٜـاز بـٔ أْعـِ ؾكـاٍ: 

ًڃباڄ ٗ قها٥٘،  27طبكات عًُا٤ إؾطٜك١ٝ، م ٕ عس٫ڄ، قٴ ٝٻ١، ٚنا ٞٳ قځها٤ إڇؾطٜكٹ ٕ قس ٚيٹ ٚقاٍ: "ٚنا

٘ أځسازٜح" ;  ابٔ سبا ٜٳطٟٚ إٛنٛعات عٔ ايجٿكځات 2/50ٕ، اجملطٚسٌ، ٚأځْهځطٴٚا عًٝ  =ٚقاٍ: "نإ 

ٜٴسيؼ "; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، = ٜٚأڃتٞ عٔ ا٭ځثٵبٳات َا يٝؼ َٔ أځسازٜجِٗ ٚنإ 

ٜٴتٳابٳعٴ عًٝ٘"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤  5/457-460 ٘ َٚا ٜطٜٚ٘، ٫  ٚقاٍ: " ٚعا١َ سسٜج

ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ;  2/161ٚقاٍ: نعٝـ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  127ٚايهصابٌ، م

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝـ٘: ض٣ٚ يـ٘ ايبدـاضٟ ٗ     110-17/102إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 ا٭زب ٚأبٛ زاٚز ٚابٔ َاد١. 

 .525َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م  (3)

 .34/352ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  (4)

 .34/363; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل، 10/216ڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، اـ (5)
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، ٤َّّوو  ذًىو  رون  حهلل ٫َزوي  ًٻخڅ، ٬ٟٲ ٳْو0 حٿٔخؿِ ٸَّْ رن ُٻََّّخ ٷخٽ"
 .#1$"ٳْو ّظټڀڂ ڃن ٫ڀَ ًّنټَ، ػٸش ى0ٌ ّٸٌٽ ٛخحل رن أ٦َّي ًٻخڅ

 #2$ځ#798ىو/٫182زيحٿ٦َّن رن ُّي رن أٓڀڂ حٿ٬يًُ ح٬ّينِ$ص  -337
ِ  كويػنخ  ٷوخٽ  ٓوڀْڄخڅ  رن حٿَرْ٪ كيػنخ0 ٷخٽ حٿٔخؿَ ٸَّْ رن ُٻَّخ"  حٿ٘وخٳ٬
 ٌٽٍٓوو أڅ ؿوويٹ ٫وون أرووٌٹ كوويػٺ0 أٓووڀڂ روون ُّووي روون ٿ٬زوويحٿ٦َّن ٷْووپ ٷووخٽ
حهلل  ح٬ّٸوووخځ هڀوووٲ ضًٛوووڀّ ٓوووز٬خ  رخٿزْوووض ٣خٳوووض نوووٌف ٓوووٴْنش اڅ0 ٷوووخٽ 

 .#4$"#3$ن٬ڂ0 ٷخٽ ٍٻ٬ظّٙ 
 .#5$"ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

                                                 

 .17/108إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

عبـسايطٓٔ بـٔ ظٜـس بــٔ أغـًِ ايعـسٟٚ َــٍٛ عُـط بـٔ اـڀـاب َــٔ أٖـٌ إسٜٓـ١ ض٣ٚ عــٔ            (2)

 ٚقاٍ: "ٚنإ 5/484قؿٛإ بٔ غًِٝ ض٣ٚ عٓ٘ أقبؼ بٔ ايؿطز ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٞٷ دـساڄ";       5/284نجرل اؿسٜح نعٝـ دـساڄ"; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،      ٚقـاٍ: "نـعؿ٘ عًـ

ٚقـاٍ: نــعٝـ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعــسٌٜ،       66ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ ، م   

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: نعٝـ، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ سسٜج٘ بؿ٤ٞ  5/233-234

: نعٝـ اؿسٜح، ٚقاٍ: " غأيت أبٞ عٔ عبس ايطٓٔ بٔ ظٜس بٔ نعٝـ، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١

أغًِ ؾكاٍ: يٝؼ بكٟٛ اؿسٜح نإ ٗ ْؿػ٘ قاؿاڄ ٚٗ اؿسٜح ٚاٖٝاڄ، نعؿ٘ عًٞ ٜعين 

ٖډٔ ٜكًب ا٭ځخٵباض ٖٚـٛ ٫ ٜعًـِ    2/57ابٔ إسٜين دساڄ"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ ٚقاٍ: "نإ 

ٛٵقڂـٛف ؾاغٵـتشلٻ ايتٸـطٵى"; ابـٔ عـسٟ،        سٳتٻ٢ نجط شيو ٗ ضٚاٜت٘ َٔ ضؾع إ طاغـٌٝ ٚإغـٓاز إ

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: "ٖٚٛ ٖٔ استًُ٘ ايٓاؽ ٚقسق٘ بعهِٗ، ٖٚٛ  448ـ5/441ايهاَ

ٚقاٍ: َذلٚى;إعٟ، تٗـصٜب   2/161ٖٔ ٜهتب سسٜج٘"; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 =ُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١; ابٔٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعً 119ـ17/114ايهُاٍ، 

 ٚقاٍ:"عبسايطٓٔ بٔ ظٜس نعٝـ باتؿام اؿؿاٚ". 1/488إًكٔ، ايبسض إٓرل=

عٔ عبس اهلل  233-1/232أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ إطدٞ إكسغٞ، ؾها٥ٌ بٝت إكسؽ،  (3)

ابـٔ عبـس اشلـازٟ،    ;  1/238بٔ غ٬ّ ٚبًؿٜ كتًـ ; ايسًُٜٞ، ايؿطزٚؽ َـأثٛض اـڀـاب،   

عٔ عبس ايطٓٔ بٔ ظٜـس، ٚقـاٍ: " ؾكـس تهًـِ ٗ عبـس ايـطٓٔ بـٔ ظٜـس          42ايكاضّ إٓهٞ م

ٚقاٍ: "ٚقاٍ ايؿٻاؾٹعٹٞ: شٴنٹطٳ ٕايو اؿسٜح، ؾكاٍ:  1/449ْاع١"; ابٔ إًكٔ، ايبسض إٓرل، 

ٓٵكځڀٹعاڄ، ؾكاٍ: اشٖبٵ إڇٍ عبـس ا  َٴ ٓٳازاڄ  ٘ٴ إڇغٵ يـطٻٓٔ بـٔ ظٜـس بـٔ أغـًِ،      َٔ سٳسٻثو ؟ ؾځصنط يځ

ًځاّ"; ا٭يباْٞ، إضٚا٤ ايػًٌٝ، ـ وسٿثو عٔ أځبٝ٘، عٔ ْٛح  ٚقاٍ: عبس ايطٓٔ  5/322عًٝ٘ ايػٻ

 بٔ ظٜس ض٣ٚ عٔ أبٝ٘ أسازٜح َٛنٛع١.

; ابـٔ سذـط،    1/100; ابـٔ اؾـٛظٟ، إٛنـٛعات،     160ايساضقڀين، تعًٝكـات ايـساضقڀين، م   (4)

 . 6/179تٗصٜب ايتٗصٜب، 

; ايػٝٛطٞ،  1/250;  ابٔ عطام ايهٓاْٞ، تٓعٜ٘ ايؿطٜع١،  6/179ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)

 .1/100ايػٝٛطٞ، ايعٜازات ع٢ً إٛنٛعات، 
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338-   ُ أرووٌ ٓوو٬ْي ّڀٸووذ  ، ٫زوويحٿ٦َّن روون ٫زووي حهلل روون ٫زْووي حهلل حٿزٜووَ
 #1$ځ#812ىو/197ؿَىٷش $ص 

 .#2$ّيڂ يف ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ىووو186زوويحهلل روون ٫ڄووَ روون كٴووٚ حٿ٬ڄووَُ ح٬ّووينِ$ص  ٫زوويحٿ٦َّن روون ٫-339

 #3$ځ802#/
حٿٔخؿِ ػنخ أرٌ حٿَرْو٪ حٿِىَحنوِ ػنوخ ٫زويحٿ٦َّن رون ٫زويحهلل رون ٫ڄوَ أهّّنوِ          "

 رن ٫ڄَ أڅ أرخ رټَ حٿٜيّٶ نخٽ ڃون ٫ڄوَ ٗوْجخ    حأرِ ٫ًزْي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن 
ٳظٜوڄض ٫ڄوَ    0ٷوخٽ  حٓوظٰٴَ رل ّوخ أهوِ ٳظٜوڄض ٫ڄوَ ٷوخٽ ٿوو ًٿوٺ ڃوَحٍح          0 ػڂ ٷوخٽ 

ٳٌٻَ ٿڀنّٓ     ًحنظيٌح اٿْو ًؿڀٔوٌح ٳٸوخٽ ٍٓوٌٽ حهلل  $   ّٔوؤٿٺ أهوٌٹ
ًأنووخ  ًحٿووٌُ ر٬ؼووٺ رووخ٪ّٶ ڃووخ ڃوون ڃووَس ّٔووؤٿّٗ االّ  0 ٳٸووخٽ# أڅ طٔووظٰٴَ ٿووو ٳووال طٴ٬ووپ 

ًأنوخ ًحٿوٌُ ر٬ؼوٺ    0 ٳٸوخٽ أروٌ رټوَ   ، ڃنوو  ارلّ حٓظٰٴَ ٿو ًڃخ ڃن هڀٶ حهلل ر٬يٹ أكذّ

                                                 

عبسايطٓٔ بٔ عبساهلل ايبكطٟ ْعٌٜ َه١ إه٢ٓ أبا غـعٝس ٚإًكـب ظطزقـ١ َـٍٛ بـين ٖاؾـِ       ( 1)

; ابـٔ أبـٞ   5/316يتـاضٜذ ايهـبرل  زلع ٓاز بٔ غ١ًُ ض٣ٚ عٓ٘ أٓس بٔ سٓبٌ، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ا  

 ٌ ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ثك١، ٚقاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١، ٚقاٍ:  5/254سامت، اؾطح ٚايتعسٜ

ٞ عٔ أبٞ غعٝس ٍَٛ بين ٖاؾِ ؾكاٍ: نإ أٓس ٜطناٙ، قٌٝ ي٘: َا تكٍٛ ؾٝ٘، ؾكاٍ:  ٌ أب "غٴ٦

ٕ ب٘ بأؽ"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘  ٚقاٍ بعس إٔ 219ـ17/217َا نا

ٚقاٍ:"قـسٚم ضَـا    344ايبداضٟ ٚأبٛ زاٚز ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد١; ابٔ سذط، تكطٜب ايتٗصٜب، م

 أخڀأ".

 .418; ٖس٣ ايػاضٟ،  6/210ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

3 -    ٘  عبسايطٓٔ بٔ عبساهلل ايعُطٟ ايكطؾٞ إسْٞ غهٔ بػساز ض٣ٚ عـٔ غـعٝس إكـدلٟ ض٣ٚ عٓـ

ٚقاٍ:"نصاب يٝؼ بؿ٤ٞ"; ايبداضٟ،  1/61عبسايععٜع ا٭ٚغٞ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ

ٕ ، م 2/239ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘ ٘ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٛ  =ٚقاٍ: َذلٚى; 66ٚقاٍ: غهتٛا عٓ

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبـٌ: "يـٝؼ بؿـ٧ ٚقـس زلعـت أْـا        5/253ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ=

ثِ َعقت٘، ٚنإ ٜكًب سسٜح ْـاؾع عـٔ ابـٔ عُـط هعًـ٘ عبـس اهلل بـٔ زٜٓـاض عـٔ ابـٔ عُـط،            َٓ٘ 

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: َذلٚى اؿسٜح، ٚقاٍ:"زلعت أبٞ ٜكٍٛ: عبسايطٓٔ بـٔ عبـساهلل ايعُـطٟ    

ٚقاٍ:"نـإ   2/53َذلٚى اؿسٜح أنعـ َٔ أخٝ٘ ايكاغِ نإ ٜهصب; ابٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ   

ٕځتٵٔ         ٖډٔ ٜطٟٚ عٔ عُ٘  ٕځـً بـا ًڃـعم ا ٓٳاز ٜٚ َا يٝؼ َٔ سسٜج٘ ٚشاى أځْـ٘ نـإ ٜٗـِ ؾٝكًـب اٱڇغٵـ

 ٚقـاٍ:  457ـ5/453ٜؿشـ شيو ٗ ضٚاٜت٘ ؾاغٵتشلٻ ايتٸطى"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ

ــا إغــٓازاڄ ٚإَــا َتٓــاڄ   َٸ "; ابــٔ ؾــاٌٖ، تــاضٜذ أزلــا٤ ايهــعؿا٤  نــعٝـ"ٚعا١َ َــا ٜطٜٚــ٘ َٓــانرل إ

ٚقاٍ: "نإ ٍٚ قهـا٤ إسٜٓـ١، سـصؾتٴ سسٜجـ٘ َـص زٖـط،يٝؼ بؿـ٤ٞ، سسٜجـ٘         126ٚايهصابٌ، م

 ٍ ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ   237-17/234أسازٜــح َٓــانرل نــإ نــصاباڄ"إعٟ، تٗــصٜب ايهُــا

 ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ. 
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ڃنووو، ٳٸووخٽ ٍٓووٌٽ حهلل   ارلّ رووخ٪ّٶ ڃووخ ڃوون ح٫ّڀووٶ أكووي ر٬وويٹ أكووذّ       0$ ال
0 ٻٌرض، ًٷخٽ أروٌ رټوَ  0 ٳبڅ حهلل ر٬ؼّٗ رخ٭ّيٍ ًىّن ح٪ّٶ ٳٸڀظڂ، طئًًنِ يف ٛخكّٓ

ٳٔويًح ٻوپ    ، ًٿټن أهٌس حهلل أالّال١ٌّطو هڀْالً ًٿٌال أڅ حهلل ٨ّخه ٛخكزخ ، ٛيٷض
 .#2$"#1$#هٌهش اال هٌهش رن أرِ ٷلخٳش

 رټوووَس أروووِ رووون ٫زووويحٿ٦ََّّن رووون شأُڃَّْووو رووون ٫ُؼڄوووخڅ رووون ٫زووويحٿ٦ََّّن -340
 #3$ځ#810ىو/195أرٌ َّٛ$ص ، حٿزَُٜ حٿزټَحًُ
   .#4$"كَيِّغ َٛخكذ َٛيًُٵ ٌى0 ٬ْٓي رن ٸَّْ ٷخٽ0 حٿَّٔخؿِِ ٻظخد يف"ً
341- ْ أروٌ ڃ٬خًّوش حٿ٠وّٓ حٿ٫ِٴَحنوِ حٿزٜوَُ$ص روّٙ       ، ٫زيحٿ٦َّن رن ٷوْ
 #5$ځ#825ىو/210ځ ً 816ىو/201ٓنّٖ 

                                                 

باطــٌ بٗــصا ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٞ: ٖــصا اؿــسٜح   6/454أخطدــ٘ ابــٔ أبــٞ ســامت، عًــٌ اؿــسٜح،    (1)

ٙ كتكطاڄ: أبٛ ْعِٝ، س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤،  عٔ ابٔ عباؽ; ابٔ ايكٝػطاْٞ،  3/343اٱغٓاز;  ٚشنط

عٔ ابٔ عُط، ٚقاٍ: عبس ايطٓٔ َذلٚى اؿسٜح; اشلٝجُٞ، فُع  1/573شخرل٠ اؿؿاٚ، 

عــٔ ابــٔ عُــط، ٚقــاٍ: ضٚاٙ ايڀدلاْــٞ، ٚضدايــ٘ ضدــاٍ ايكــشٝب; إتكــٞ    45-9/44ايعٚا٥ــس، 

ٚقاٍ: "قًت: عبس  9/6708; أبٛ سصٜؿ١، أْٝؼ ايػاضٟ،  552-11/551نٓع ايعُاٍ، اشلٓسٟ، 

ايطٓٔ بٔ عبس اهلل بٔ عُط مل ىطز ي٘ قاسبا ايكشٝب ؾ٦ٝاڄ، بٌ ٖٛ نـصاب نُـا قـاٍ    

 أٓس ٚابٔ َعٌ ٚأبٛ سامت، ٚقاٍ ايٓػا٥ٞ ٚغرلٙ: َذلٚى اؿسٜح".

 .12/372ڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل، ; اي 5/456ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (2)

ٟ إه٢ٓ أبا عط ض٣ٚ عٔ ٓٝس ايڀٌٜٛ ض٣ٚ  (3) ٞ ايبكط ٕ بٔ أبٞ بهط٠ ايجكؿ ٔ بٔ عجُا عبس ايطٓ

ٞ ؾٝب١، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  ٛ بهط بٔ أب ٘ أب  =ٚقاٍ: قاٍ أٓس: "ططح ايٓاؽ 5/331عٓ

ٚقــاٍ:  66ٞ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ، م ٚقــاٍ: ثكــ١; ايٓػــا٥   2/82سسٜجــ٘"; ايعذًــٞ، ايجكــات،   =

ٚقــاٍ: قــاٍ وٝــ٢ بــٔ َعــٌ: نــعٝـ    265-5/264نــعٝـ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،  

اؿسٜح، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: غأيت عًٞ بٔ إس٢ْ عٔ أبٞ عط ايبهـطاٟٚ ؾػـهت، ؾٛٓٓـت    

؟ قـاٍ: يـٝؼ بكـٟٛ    أْ٘ ٫ هػط إٔ ٜصنطٙ بػ٤ٛ ٭ٕ ي٘ عؿرل٠ ٚأٌٖ بٝـت، قٝـٌ ٭بـٞ: َـا سايـ٘      

ــٔ ٜــطٟٚ   2/61ٜهتــب سسٜجــ٘ ٫ٚ وــتر بــ٘"; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ،    ٖډ ٚقــاٍ: " َٓهــط اؿــسٜح 

إكًٛبات عٔ ا٭ځثٵبٳات ٜٚأڃتٞ عٔ ايجٿكځات َا ٫ ٜؿب٘ أځسازٜجِٗ ٫ هٛظ ا٫ستذاز ب٘ " ; ابٔ عسٟ، 

ٍ  485 – 5/483ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدـاٍ،   ٘ : " ٚقـا ٔ  غطا٥ـب  أسازٜـح  ٚيـ ٔ  ؾٴـعٵبٳ١  عـ ٔ  غـرلٙ  ٚعـ  َـ

ٔ  ٚٳٖٛ، ايبكطٌٜ ٘  ٜهتـب  ٖـ ٟ  ;"سسٜجـ ٍ  تٗـصٜب ، إـع ٍ  274-17/271، ايهُـا  شنـط  إٔ بعـس  ٚقـا

 .َاد١ ٚابٔ زاٚز أبٛ ي٘ ض٣ٚ: ؾٝ٘ ايعًُا٤ أقٛاٍ

 .21/184ايعٝين، عُس٠ ايكاضٟ،  (4)

٣ٚ عٓـ٘ أبـٛ   عبس ايطٓٔ بٔ قٝؼ ايهيب ايبكطٟ إه٢ٓ أبا َعاٜٚـ١ ض٣ٚ عـٔ ٓٝـس ايڀٜٛـٌ ض     (5)

زاٚز ايڀٝايػـٞ َــٔ أٖــٌ ايبكــط٠ غــهٔ بػــساز ثــِ اْتكــٌ إٍ ْٝػــابٛض، ٜٓٛــط: ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ   

ٚقـــاٍ: شاٖـــب اؿـــسٜح ;  2/760ٚقـــاٍ: شٖـــب سسٜجـــ٘ ; َػـــًِ، ايهٓـــ٢ ٚا٭زلـــا٤   5/339ايهـــبرل، 

، ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 68ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م
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٫زي حٿ٦َّن رن ٷْْ حٿ٫ِٴَحنِ ؿخٍ ٪ّڄوخى  0 ٷخٽ، ُِٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿ"
 .#1$"ٻخڅ ٷي أٻؼَ ٫نو، ٻظزض ٫ن كٌػَس ح٬ّنٸَُ ٫نو، ٬ْٟٲ، رن ڃ٬ٔيس
٫زوويحٿ٦َّن روون ڃخٿووٺ روون ڃٰووٌٽ حٿزـڀووِ حٿټووٌيف $ص رووّٙ ٓوونّٖ         -342

 #2$ځ#805ىو/190ځ ً 797ىو/181
 .#3$ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ 

أروووٌ ٯّڄوووي حٿټوووٌيف  ، خٍر٫ِزووويحٿ٦َّن رووون ٯّڄوووي رووون ُّوووخى حپّووو    -343
   #4$ځ#810ىو/195$ص

                                                                                                                   

٘ بؿ٧، َذلٚى اؿسٜح، سسٜج٘ سسٜح نعٝـ "،  5/278 ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: " يٝؼ سسٜج ٚقاٍ: قا

ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٛ ظضعــ١: نــإ نــصاباڄ، ٚقــاٍ: " غــأيت أبــٞ عٓــ٘ ؾكــاٍ: شٖــب سسٜجــ٘ " ; ابــٔ سبــإ،   

ٖډــٔ ٜكًــب ا٭ځغــاْٝس ٜٚٓؿــطز عــٔ ايجٿكــات َــا ٫ ٜؿــب٘ ســسٜح    2/59اجملــطٚسٌ،  ٚقــاٍ: " نــإ 

َٻ١ڂ َا ٜطٜٚ٘ ٫ ٜتابع٘  577-5/573بٳات " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ا٭ځثٵ ٚقاٍ: " ٚعا

ٚقـاٍ: َـذلٚى اؿـسٜح ;     128ايجكات عًٝ٘ "; ابٔ ؾاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤ ٚايهـصابٌ، م    

ٚقـاٍ بعـس إٔ    367-17/364; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     2/161ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،  

 .5/108ط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٗ ايؿُا٥ٌ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، شن

 .6/258; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب 10/250اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز (1)

ّ بٔ عط٠ٚ ض٣ٚ عٓ٘ زاٚز ( 2) ٗ إه٢ٓ أبا ظنطٜا سسخ عٔ ٖؿا ٍ ايهٛ ٔ بٔ َايو بٔ َػٛ عبس ايطٓ

ٚقاٍ: نصاب، ٚقاٍ: ضٚا١ٜ ايسٚضٟ: ضأٜت٘ ٚيٝؼ  1/61َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ بٔ َٗطإ، ٜٓٛط: ابٔ

ٚقاٍ: سسٜج٘ يـٝؼ بؿـ٤ٞ ; اؾٛظدـاْٞ، أسـٛاٍ ايطدـاٍ،       5/349بجك١; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  152م ٔ أب ـ ا٭َط دساڄ "; اب  =ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ 5/286ٚقاٍ: " نعٝ

٘ َٓص زٖط َٔ ايسٖط "، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: يٝؼ بكٟٛ، ٚقاٍ: سٓبٌ: " يٝؼ بؿ= ٤ٞ خطقٓا سسٜج

"زلعت أبٞ ٜكٍٛ: عبس ايطٓٔ بٔ َايو بٔ َػٍٛ َـذلٚى اؿـسٜح"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،      

٘ عٔ ا٭ځثٵبٳات"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ  2/61 ٌ ي ٟ عٔ ايجٿكځات إكًٛبات َٚا ٫ أق ٔ ٜطٚ ٖډ  ٕ ٚقاٍ: "نا

ٍ ايٓػا٥ٞ: يٝؼ بجك١، ٚقاٍ: " َع نعؿ٘ ٜهتب سسٜج٘ ";  471ـ5/469يطداٍ، ٗ نعؿا٤ ا ٚقاٍ: قا

ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م ٚقاٍ: " نصاباڄ أؾاناڄ ٫ ٜؿو ؾٝ٘ أسس";  128اب

; ايصٖيب،  236-234; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  2/61ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 .4/906غ٬ّ، تاضٜذ اٱ

 .3/428ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)

عبس ايطٓٔ بٔ قُس بٔ ظٜاز ايهٛٗ ٜه٢ٓ أبا قُس زلع يٝح بٔ أبـٞ غـًِٝ ض٣ٚ عٓـ٘     (4)

ٔ غعس، ايڀبكات،  ٚقاٍ: " نإ ؾٝداڄ ثك١ نجرل ايػً٘ " ;  6/363أٓس بٔ سٓبٌ، ٜٓٛط: اب

ٚقـاٍ:   5/282سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،    ٚقاٍ: ٫ بأؽ ب٘ ; ابٔ أبـٞ   299ايعذًٞ، ايجكات، م

قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١، ٚقـاٍ: " غـأيت أبـٞ عـٔ عبـس ايـطٓٔ احملـاضبٞ ؾكـاٍ: قـسٚم إشا          

اجملٗٛيٌ " سسخ عٔ ايجكات ٜٚط٣ٚ عٔ اجملٗٛيٌ أسازٜح َٓهط٠ ؾٝؿػس سسٜج٘ بطٚاٜت٘ عٔ 
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 .#1$ٛيًٵ ّيڂ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ىوو ٫181زيحٿ٦َّن رن ڃٔيَ ٷخِٟ ح٩ّزپ أّخځ حٿَْٗي $ص رّٙ ٓونّٖ   -344

 #2$ځ#805ىو/190ځ 797ً/
 .#3$ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ 

٫زوويحٿ٦َّن روون ڃٰووَح  روون ٫ْووخٝ روون ح٪ّووخٍع روون ٫زوويحهلل روون ًىووذ         -345
 #4$ځ#815/ ىو200ځ ً 806ىو/191 حٿټٌيف ٷخِٟ حألٍىڅ$ص رّٙ ٓنّٖحٿيًِٓ، أرٌ ُىّ٘
 .#5$ڃن أىپ حٿٜيٵ ٳْو ٬ٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

 #6$ځ#798ىو/173أرٌ ٯّڄي$ص، ٫زيحٿ٦َّن رن أرِ ح٬ٌّحرل ح٬ّينِ -346
                                                                                                                   

 ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١. ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ 390ـ17/387; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .3/145; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١،  266/ 6ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

ٔ بٔ َػٗط بٔ عُطٚ ايؿٗطٟ ايكطؾٞ ٜه٢ٓ أبا اشلٝجِ ايكانٞ سسخ عٔ ٖؿاّ  (2) عبس ايطٓ

اٍ: ؾٝ٘ ٚق 5/351بٔ عط٠ٚ ض٣ٚ عٓ٘ و٢ٝ بٔ أٜٛب ايعابس، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح  68ْٛط ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ أبٛ ظضع١: ٜهطب ع٢ً سسٜج٘،  5/291ٚايتعسٌٜ، 

ٚقاٍ: " زلعت أبٞ ٜكٍٛ: ٖـٛ َـذلٚى اؿـسٜح ٫ ٜهتـب سسٜجـ٘ " ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،         

ٖډٔ ى٤٘ ستٻ٢ ٜأڃتٞ با٭ؾـٝا٤ إكًٛبـ١ ايډتٹـٞ ٜؿـٗس شلـا َـٔ اؿـسٜح        ٚقا 2/57 ٍ: " نإ 

ًڃب"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٚقاٍ: "ٚعبس ايطٓٔ  481-5/479قٓاعت٘ بايكځ

ٜٴتٳابٳعٴ عٳًٝـ٘"; ابـٔ ؾـاٌٖ،     بٔ َػٗط ٫ ٜعطف ي٘ نجرل ضٚا١ٜ َٚكساض َا ي٘ َٔ ايطٚاٜات، ٫ځ 

 ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ.  127ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، متاضٜذ أزلا٤ 

 .3/439ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)

عبس ايطٓٔ بٔ َػطا٤ بٔ عٝاض ايسٚغٞ إه٢ٓ أبا ظٖرل ايهٛٗ ايكانـٞ غـهٔ ايـطٟ ض٣ٚ عـٔ     ( 4)

إزلاعٌٝ بٔ أبٞ خايس ض٣ٚ عٓ٘ إبطاِٖٝ بٔ َٛغـ٢ ايؿـطا٤، ٜٓٛـط: ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،         

ٚقـاٍ: قـاٍ ٚنٝـع:     291ــ  5/290مل ٜهٔ ب٘ بأؽ"; ابٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     ٚقاٍ: " 1/92

"طًب اؿسٜح قبًٓا ٚبعسْا "، ٚقاٍ قُس بٔ َٗطإ: "شاى قاسب زلط"، ٚقاٍ أبٛ ظضع١: قسٚم 

ٚقـاٍ: "ٖٚـٛ َـٔ ًْـ١      5/471; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدـاٍ،   7/92; ابٔ سبإ، ايجكات، 

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ      422 ــ 17/418ٜٴهتب سسٜجِٗ"; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،    ايهعؿا٤ ايصٜٔ 

 .4/1151ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب غ٣ٛ َػًِ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .6/275; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 8/230َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (5)

ٓـ٢ أبـا قُـس َـٔ َـٛايٞ عًـٞ بـٔ أبـٞ طايـب عًٝـ٘           عبسايطٓٔ بٔ أبـٞ إـٛايٞ إـسْٞ ٜه    (6)

ايػ٬ّ زلع قُس بٔ إٓهسض ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابـٔ َعـٌ،   

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ  501-5/499ٚقاٍ: ثك١; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  3/158

ٚقاٍ:  2/883سٌٜ ٚايتذطٜب، سٓبٌ: ٫ بأؽ ب٘، ٚقاٍ: ٖٚٛ َػتكِٝ اؿسٜح ; ايبادٞ، ايتع

 قاٍ أبٛ ظضع١: ٫ بأؽ ب٘ قسٚم، ٚقاٍ أبٛ سامت: ٫ بأؽ ب٘.
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٫ون ٯّڄوي    ٿٔخؿِ ػنخ أرٌ ڃٌَٓ ػنخ أرٌ ٫خڃَ ػنخ ٫زيحٿ٦َّن رن أرِ ح٬ّوٌحرل "ح
روو ًٍىحإه ڃٌٟو٩ٌ    رَ ًىوٌ ّٜوڀِ يف ػوٌد ًحكوي ڃڀظلٴوخ      رن ح٬ّنټويٍ ىهڀنوخ ٫ڀوَ ؿوخ    

يف ػوٌد ًحكوي ًٍىحإٹ ڃٌٟو٩ٌ ٷوخٽ      طٜوڀِ ڃڀظلٴوخ   0 ٳڀڄخ حنٜوَٱ ٷڀوض ّخأروخ ٫زويحهلل    
انووِ أكززووض أڅ َّحنووِ ح٩ّيووخٽ ڃووؼڀټڂ انووِ ٍأّووض ٍٓووٌٽ حهلل       0 ن٬ووڂ   ٪ٛوون
 .#2$"#1$ىټٌح

و ىو ٫151زيحٿ٦َّن رن ِّّي رن ٢ّْڂ حٿٔوڀڄِ حٿيڃ٘وٸِ $ص روّٙ ٓونّٖ     -347
 #3$ځ#776ىو/160ً 768/

 .#4$"٬ْٟٲ ٸّيع ٫ن ڃټلٌٽ ڃنخٻ0ّ٘ ٷخٽ حٿٔخؿِ"
ىووو 184ص$ أرووٌ ُّووي  ٫زوويحٿَكْڂ روون ُّووي روون ح٪ّووٌحٍُ حٿ٬ڄووِ حٿزٜووَُ،     -348

 #5$#ځ800/
                                                 

; إــطٟ،  1/83أخطدــ٘ ْاعــ١ عــٔ دــابط بــٔ عبــساهلل، َــِٓٗ: ايبدــاضٟ، قــشٝب ايبدــاضٟ،    (1)

بــبعض اخــت٬ف ايًؿــٜ ; اؿُٝــسٟ، اؾُــع بــٌ ايكــشٝشٌ،     1/299إدتكــط ايٓكــٝب،  

 .2/454ع ا٭قٍٛ، ; أبٛ ايػعازات، دا2/360َ

 .5/500، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ (2)

عبسايطٓٔ بٔ ٜعٜس ايػًُٞ ايسَؿـكٞ ايؿـاَٞ ٜهٓـ٢ أبـا عُـطٚ  ض٣ٚ عـٔ ايعٖـطٟ زلـع َٓـ٘          ( 3)

ٚقاٍ:  85ٚقاٍ: عٓسٙ َٓانرل; ايهعؿا٤،  5/365ايٛيٝس بٔ َػًِ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل

٘ ؾإْ٘ ٍ أٓس: ض تطٵٚ، عٓ ٕ ، م قا ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح;  68نصاب; ايٓػا٥ٞ،ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٛ

 ٌ  =      ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٛ ظضعــ١: نــعٝـ اؿــسٜح، ٚقــاٍ:   301-5/300ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٜ

"غأيت أبٞ عٔ عبس ايطٓٔ بٔ ٜعٜس بٔ ُِٝ ؾكـاٍ: عٓـسٙ َٓـانرل"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،       =

ٓٵؿځطز عٔ اي 2/55 جٿكځات َا ٫ ٜؿب٘ سسٜح ا٭ځثٵبٳات َٔ نجط٠ ايِٖٛ ٚاـڀـأ ٖٚـٛ   ٚقاٍ: " نإ ٜ

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٔ عسٟ، ايهاَ َٴػًِ"; اب ٜٴسٳيؼ عٔ ايٛيٝس بٔ   ٟ ٚقاٍ: "ٖٚٛ  479-5/478ايډص

٘ َٔ ايهټعؿا٤"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م ٜٴهتب سسٜج ٔٵ  َٳ  ١ًْ َٔ128 ;

ٔ عػانط، تاضٜذ زَؿ ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ  4/131; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  47-36/41ل، اب

 ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايٓػا٥ٞ َتابع١. 

 .6/297; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  8/250َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

(5 )   ٘  عبــسايطسِٝ بــٔ ظٜــس ايعُــٞ ايبكــطٟ إهٓــ٢ أبــا ظٜــس ض٣ٚ عــٔ أبٝــ٘ َٚايــو بــٔ زٜٓــاض ض٣ٚ عٓــ

ٌ بٔ عٝاض، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م ٙ ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ،  92ايؿهٝ ٚقاٍ: تطنٛ

ٚقـاٍ: ٫ ٜهتـب سسٜجـ٘ ; ايٓػـا٥ٞ،      286ٚقاٍ: غرل ثك١ ; أبـٛ زاٚز، غـ٪ا٫ت أبـٞ عبٝـس، م     334م

 340-5/339ٚقــاٍ: َــذلٚى ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،    68ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ ، م

ـ اؿسٜح، ٚقاٍ: "زلعت  ٚقاٍ: قاٍ ٞ نعٝ ٛ ظضع١: ٚاٖ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: قاٍ أب

ٜٴؿػس أباٙ وسخ عٓ٘ بايڀاَات"; ابـٔ   أبٞ ٜكٍٛ: عبس ايطسِٝ بٔ ظٜس ايع٢ُ تطى سسٜج٘، نإ 

ٗٳا َعُٛي١  2/161سبإ، اجملطٚسٌ،  ْٻ ٚقاٍ: " عٔ أځبٝ٘ ايعذا٥ب ٫ ٜؿو َٔ اؿسٜح قٓاعت٘ أځ

ٚقاٍ: " ٚي٘ أسازٜح غرل  495-١6/493 نًٗا " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، أځٚ َكًٛب
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 .#1$٫نيه ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
349-  ِ أرووٌ ٫زوويحهلل حٿټووٌيف حٿټٌٓووؾ $رووّٙ ٓوونّٖ  ، ٫زيٍرووو روون رووخٍٵ ح٪ّنٴوو

 #2$ځ#805ىو/190ځ 797ًىو/181
 .#3$"٬ّ٨ض ح٪َِّٗ ٸّيع ٫نو ّٝنخٻ0ّ٘ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 #4$ځ#786ىو/171أرٌ ٗيخد ح٪ّنخ١ حٿټٌيف$ص، ٫زيٍرو رن نخٳ٪ حٿټنخنِ -350
   .#5$"ٛيًٵ ّيڂ يف كيّؼو0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 #6$ځ#805/ ىو190ځ 797ًىو/٫181زيحٿَُحٵ رن ٫ڄَ حٿؼٸٴِ$ص رّٙ ٓنّٖ -351
                                                                                                                   

َا شنطت نًٗا َا ٫ ٜتابعـ٘ ايجكـات عًٝٗـا " ; ابـٔ ؾـاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤ ٚايهـصابٌ،          

ٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م 132م ٚقاٍ  36-18/43; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  110ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; أب

 أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١. بعس إٔ شنط 

; ٬ٖبـٞ،   6/306; ابـٔ سذـط، تٗـصٜب ايتٗـصٜب،      8/260َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗـصٜب ايهُـاٍ،    (1)

 .135ْٛطات ٗ سسٜح أقشابٞ نايٓذّٛ، م

عبس ضب٘ بٔ باضم اؿٓؿٞ ايهٛٗ ٜٚكاٍ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا عبس اهلل ايهٛغـر ض٣ٚ عـٔ دـسٙ     (2)

 6/43عٓ٘ بؿـط بـٔ اؿهـِ، ٜٓٛـط: ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،          زلاى بٔ ايٛيٝس ض٣ٚ 

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ، يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: يٝؼ ب٘ بأؽ; ابٔ سبإ، 

ــاٍ،    7/153ايجكـــات،  ــعؿا٤ ايطدـ ــٌ ٗ نـ ــٔ عـــسٟ، ايهاَـ ــٌ   288-5/287; ابـ ــٛ قًٝـ ــاٍ: ٖـ ٚقـ

بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘  ٚقاٍ 474-16/472اؿسٜح; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .4/919ايذلَصٟ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .6/125ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، (3)

٘ َٔ ايهٛؾ١ زلع قُس بٔ  (4) عبس ضب٘ بٔ ْاؾع ايهٓاْٞ اؿٓاٙ إسا٥ين إه٢ٓ أبا ؾٗاب أقً

ٚقــاٍ: "نــإ ثكــ١  6/363غـٛق١ ض٣ٚ عٓــ٘ أبــٛ زاٚز ايڀٝايػـٞ، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس، ايڀبكـات،    

ٚقاٍ: ٫ بأؽ ب٘ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  287نجرل اؿسٜح"; ايعذًٞ، ايجكات، م

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ ايكڀإ: "مل ٜهٔ أبٛ ؾٗاب اؿٓاٙ باؿاؾٜ "، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ  6/42

سٜح " ; َعٌ: ثك١، ٚقاٍ: "زلعت أب٢ ٜكٍٛ: أبٛ ؾٗاب اؿٓاٙ عبس ضب٘ بٔ ْاؾع قاحل اؿ

; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  161; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م 7/154ابٔ سبإ ـ ايجكات، 

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ غ٣ٛ ايذلَصٟ. 16/485-488

 .417; ٖس٣ ايػاضٟ، م  6/129ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)

ٞ ايس( 6) ٞ ٜه٢ٓ أبا بهط ايؿاَٞ ض٣ٚ عٔ ايعٖطٟ ض٣ٚ عٓ٘ اؿهِ بٔ عبس ايطظام بٔ عُط ايجكؿ َؿك

ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح ; اؾٛظدــاْٞ، أســٛاٍ ايطدــاٍ،   95َٛغــ٢، ٜٓٛــط: ايبدــاضٟ، ايهــعؿا٤، م

ٔ سسٜج٘" ; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤،  279م ـ اؿسٜح;  1/125ٚقاٍ: "زلعت َٔ ٜٖٛ ٚقاٍ: نعٝ

َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚقاٍ:  69ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م

ـ اؿسٜح، ٚقاٍ: " غأيت  6/39 ٛ ظضع١: نعٝ ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: قاٍ أب

أبٞ عٔ عبس ايطظام بٔ عُط ؾكـاٍ: ٖـٛ نـعٝـ اؿـسٜح َٓهـط اؿـسٜح ٫ ٜهتـب سسٜجـ٘ " ; ابـٔ          

ُٻٔ ٜكًب 2/159سبإ، اجملطٚسٌ،  َٹ ُٻـا      ٚقاٍ: " نإ  ٚٳنځجٵـط٠ ُٖٚـ٘ ؾً ا٭ځخٵبٳاض َٔ غ٤ٛ سؿٛـ٘ 
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 حٿوَُحٵ  ٫زوي  ٻوخڅ 0 ٷوخٽ  كوخُځ  رون  ح٭ّْوؼڂ  ػنوخ  ٯّڄي رن أ٦ّي ػنخ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
ّ  رْوض  أً حٿَڃڀوش  اذل حٿظلوٌٽ  ًأٍحى، ٷيٺّخ  حٿِىَُ ڃن ٨ّ٪ ٷي ٫ڄَ رن ٌ  ح٬ّٸوي  ٳؤهو

ٚ  ٳـوخ  ، آهوَ  يف ًٻٔوٌطو  نٴٸظوو  ًؿ٬وپ ، ؿيّوي  هَؽ يف ٻظزو ٳـ٬پ، هَؿّٙ  ٿو
ُ  ال ٻوخڅ ، كٴ٨وو  ٳخ٤َٟد، ح٪ّيّغ هَؽ ٳَٔٵ ڃنِٽ يف نًِٽ ًىڂ رخٿڀْپ  ڃوخ  ّويٍ
 .#1$"ّٸٌٽ

 .#2$"ٸّيع ّٝخ ّيٍٍ ال ٳټخڅ ٻظزو طڀٴض ح٪ّيّغ ڃ٤٠َد حٿٔخؿَ خٽٷ"
352-       ِ أروٌ  ، ٫زيحٿٔالځ رن ٛخحل رن ٓوڀْڄخڅ رون أّوٌد رون ڃْٔوَس حٿٸَٗو

 .#3$ځ#850ىو/236حٿٜڀض ح٭ًَُّ$ص 
٫زيحٿٔووالځ روون ٛووخحل أرووٌ حٿٜووڀض ح٭ّووًَُ 0 ُٻَّووخ روون ٸّْووَ حٿٔووخؿِ ٷووخٽ"

 .#4$"ًىٌ ٫نيىڂ ٬ْٟٲ، ٸّيع ّٝنخٻّ٘
يحٿٜڄي رن ٓڀْڄخڅ حألٍُٵ حٿٌح٤ِٓ$ص حٿنٜٲ حٿؼوخنِ ڃون حٿٸوَڅ    ٫ز -353

 #5$حٿؼخنِ ح٭ّـَُ#
                                                                                                                   

٘ اغتشل ايتٸطٵى " ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤، م  ٚقاٍ: َذلٚى  137نجط شيو ٗ ضٚاٜت

ٚقاٍ: نعٝـ ; ابٔ عػانط، تـاضٜذ زَؿـل،    2/163اؿسٜح ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 . 4/909; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  36/150-158

 .8/264َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، ( 1)

 .3/204ابٔ ايذلنُاْٞ، اؾٖٛط ايٓكٞ،  (2)

ٟ ض٣ٚ عٔ عباز بٔ ايعٛاّ ض٣ٚ عٓ٘ عباؽ( 3) ٞ إه٢ٓ أبا ايكًت اشلطٚ ّ بٔ قاحل ايكطؾ  =عبسايػ٬

ٚقاٍ: "يٝؼ ٖٔ ٜهصب"; ايعذًٞ،  1/79بٔ قُس ايسٚضٟ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، =

ٚقــاٍ:"يٝؼ بجكــ١ ٫ٚ    63ٚقــاٍ: بكــطٟ ثكــ١; ايٓػــا٥ٞ، َؿــٝد١ ايٓػــا٥ٞ، م      303كــات، مايج

ٚقاٍ: "ٚأَا أبٛ ظضع١ ؾأَط إٔ ٜهطب ع٢ً سـسٜح   6/48َإَٔٛ"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

أبٞ ايكًت ٚقاٍ: ٫ أڂسسخ عٓ٘ ٫ٚ أضناٙ"، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: مل ٜهٔ عٓـسٟ بكـسٚم   

ٌ      ٖٚٛ نـعٝـ ٚمل  ٚقـاٍ: "٫ هـٛظ ا٫ستذـاز بـ٘ إشا      2/151وـسثين عٓـ٘"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚس

; 108ٚقـاٍ:  ثكـ١ قـسٚم; أبـٛ ْعـِٝ، ايهـعؿا٤، م       156اْؿطز"; ابٔ ؾاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤ ايجكـات   

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١. 81ـ18/73إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 

; ابٔ سذط، تٗصٜب   18/80; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  11/52اضٜذ بػساز، اـڀٝب ايبػسازٟ، ت (4)

 .6/321ايتٗصٜب، 

عبس ايكُس بـٔ غـًُٝإ ا٭ظضم ض٣ٚ عـٔ خكـٝب بـٔ دشـسض ض٣ٚ عٓـ٘ غـعٝس بـٔ غـًُٝإ،            (5)

ٚقــاٍ: َٓهـــط اؿــسٜح ; ابـــٔ أبــٞ ســـامت، اؾـــطح     6/106ٜٓٛــط: ايبدـــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهـــبرل،   

َٴٓهط  2/149ٍ أبٞ: َٓهط اؿسٜح ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، ٚقاٍ: قا 6/51ٚايتعسٌٜ،  ٚقاٍ: " 

ُٻا  اؿسٜح دساڄ ٫ وڃتٳر غدل ضٳٚاٙ إڇيډا َٔ غرل ضٚا١ٜ خكٝب بٔ دشسض ٚنصيو ايتٓهب ع

ٜٴتٳابع عًٝ٘ " ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،   ْٵؿطز َا مل  ٚقـاٍ: " نـعٝـ عـٔ     2/162ا
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 .#1$"ًٻَه حٿٔخؿِ ًحٿ٬ٸْڀِ ًحرن ح٩ّخًٍى يف حٿ٬٠ٴخ "
 #2$٫زي حٿ٬ِِّ رن كٌٍحڅ -354
 .#3$"ًٻَه يف حٿ٬٠ٴخ  حٿٔخؿِ ًحرن ٗخىّٙ ًحٿ٬ٸْڀِ"

حً  رن أروِ ٫زْوي   ٫زْي رن ٯّڄَّي رن حٿ٬ِِّ ٫زي -355  ٯّڄَّوي  أروٌ ، ٍىُُّحٿويٍَّ
 #4$ځ#802ىو /186$ص ح٬ّينُِّ ح٩ّيُّّٗ
 .#5$"حٿٌىڂ ٻؼّ٘ أنو االَّ، ًحألڃخنش حٿٜيٵ أىپ ڃن ٻخڅ0 حٿَّٔخؿُِّ ٷخٽ"

     ٫زوويحٿ٬ِِّ روون أرووِ ًٍحى ڃْڄووٌڅ ح٬ّټووِ ڃووٌذل ح٬ّيڀووذ روون أرووِ ٛووٴَس      -356
 #6$ځ#775ىو/159$ص 

                                                                                                                   

ٚقاٍ َعاقط شلؿِٝ بٔ بؿرل ايػًُٞ إتٛؾ٢ غ١ٓ  4/20ٕٝعإ ايهعؿا٤"; ابٔ سذط، يػإ ا

 ٚقاٍ: تايـ.  239ٖـ; اـعضدٞ، خ٬ق١ تٗصٜب ايهُاٍ، م183

 .4/20ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (1)

عبــسايععٜع بــٔ ســٛضإ ايكــٓعاْٞ ض٣ٚ عــٔ ٖٚــب بــٔ َٓبــ٘ ض٣ٚ عٓــ٘ ضبــاح بــٔ ظٜــس، ٜٓٛــط:      (2)

ٚقاٍ: قاٍ ٖؿاّ بٔ  5/380أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ; ابٔ 6/19ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقـاٍ: " نـإ نـعٝؿاڄ،     2/497ٜٛغـ: "نإ نعٝؿاڂ ٜؿب٘ ايككام"; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 

; ابـٔ عـسٟ،    7/111ٜؿب٘ ايككام " ٚأزلـاٙ عبـس ايععٜـع بـٔ دـٛظإ ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،         

٘ َـٔ إػـٓس ؾـ٦ٝاڄ " ; ابـٔ ؾـاٌٖ،      ٚقاٍ: " َٚا أعًِ إٔ ي 6/510ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٚأزلاٙ عبس  2/397; ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤،  135تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م

 . 2/627ايععٜع بٔ دٛضإ ; َٝعإ ا٫عتساٍ، 

 ٚأزلاٙ عبس ايععٜع بٔ سٛظإ.  4/29ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)

ٕه٢ٓ أبا قُس أقً٘ َٔ زضاٚضز قطٜـ١ ٗ خطاغـإ غـهٔ    عبس ايععٜع بٔ قُس اؾٗين إسْٞ ا (4)

ِ ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾعٞ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات  ٕ بٔ غًٝ إس١ٜٓ ض٣ٚ عٔ قؿٛا

ــٞ، 482ٚقــاٍ: "نــإ نــجرل اؿــسٜح ٜػًــ٘"; خًٝؿــ١ بــٔ خٝــاٙ، ايڀبكــات، م      5/492 ; ايعذً

ٚقاٍ: نإ َايو بٔ أْـؼ   5/395سٌٜ، ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتع 306ايجكات، م

٘ ؾٗٛ قشٝب، ٚإشا  ٕ َعطٚؾاڄ بايڀًب، ٚإشا سسخ َٔ نتاب ٜٛثك٘، ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "نا

ِ ؾٝدڀ٧، ٚضَا قًب سسٜح  عبس اهلل ايعُط٣  ٕ ٜكطأ َٔ نتبٗ سسخ َٔ نتب ايٓاؽ ِٖٚ، نا

ٝؼ ب٘ بأؽ"، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ:    ٜطٜٚ٘ عٔ عبٝس اهلل بٔ عُط"، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: "قاحل ي

ٚقــاٍ: نــإ ىڀــ٤ٞ ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،    7/116عبــس ايععٜــع قــسخ ; ابــٔ سبــإ، ايجكــات  

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ ٚايبداضٟ َكطْٚاڄ بػـرلٙ ;   18/187-195

 ٚقاٍ:"قسٚم ٚغرلٙ أق٣ٛ َٓ٘". 2/399ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤

; ابٔ سذط،   80، 78; ايؿشاَٞ، دع٤ ؼؿ١ عٝس ايؿڀط، م 49بٔ ظباي١، أخباض إس١ٜٓ، ما (5)

 . 420ٖس٣ ايػاضٟ، م 

ٞ إه٢ٓ أبا عبس ايطٓٔ ض٣ٚ عٔ إزلاعٌٝ بٔ أ١َٝ ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ  (6) عبس ايععٜع بٔ أبٞ ضٚاز إه

اڄ، ٚنــإ َعطٚؾــاڄ  ٚقــاٍ: "يــ٘ أسازٜــح، ٚنــإ َطد٦ــ   6/39ايجــٛضٟ، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس، ايڀبكــات،   

ٚقـاٍ: نــإ ٜــط٣ اٱضدــا٤ ; اؾٛظدــاْٞ،   88بايكـ٬ح ٚايــٛضع ٚايعبــاز٠"; ايبدــاضٟ، ايهــعؿا٤، م 
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 .#1$"ٛيًٵ ٍَّ حإلٍؿخ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 #2$ځ#776ىو/160أرٌ ڃَّڂ حألنٜخٍُ $ص ر٬ي ، ٴخٍ رن حٿٸخٓڂ٫زي حٿٰ -357

 .#3$يف حٿ٬٠ٴخ  ًٻَه حٿٔخؿِ
 #4$ځ#744ىو /127أرٌ أڃْش حٿزَُٜ $ص، وخٍٵأرِ ح٬ّ رن حٿټَّڂ ٫زي -358
ٍأّوض  0 ٷوخٽ أّوٌد  0 ػنوخ ٓوٴْخڅ ٷوخٽ   0 حٿٔخؿِ ػنخ ٫زوي ح٩ّزوخٍ رون حٿ٬وال  ٷوخٽ     "

                                                                                                                   

ٍ ايطداٍ، م ٕ عابساڄ غايٝاڄ ٗ اٱضدا٤"; ايعذًٞ، ايجكات، م 261أسٛا ٚقاٍ: ثك١;  304ٚقاٍ: "نا

ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٍ و٢ٝ ايكڀإ: "عبس ايع 5/394اب عٜع بٔ أبٞ ضٚاز ثك١ ٗ ٚقاٍ: قا

ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "عبس ايععٜع بٔ أبٞ  ٟ أخڀأ ؾٝ٘"، ٚقا ٘ يطأ اؿسٜح يٝؼ ٜٓبػ٢ إٔ ٜذلى سسٜج

ضٚاز ضدٌ قاحل ٚنإ َطد٦اڄ، ٚيٝؼ ٖٛ ٗ ايتجبت َجٌ غرلٙ"، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١، 

      ٜ ح َتعبـس"; ابـٔ سبـإ،    ٚقاٍ: " زلعت أبٞ ٜكٍٛ: عبس ايععٜـع بـٔ أبـٞ ضٚاز قـسٚم ثكـ١ ٗ اؿـس

٘ ايتكؿـ سٳتٻ٢ نإ ٫ ٜسٵضٟ  2/136اجملطٚسٌ،  ٔ غًب عًٝ ٖډ  ٕ ٕ ٜط٣ اٱضدا٤ ٚنا ٚقاٍ: "نا

ٚقـاٍ: "ٚٗ بعـض ضٚاٜاتـ٘ َـا ٫ځ      510ــ 6/507َا وسخ ب٘"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،   

ٚقـاٍ   140ــ 18/136ٗصٜب ايهُاٍ، ; إعٟ، ت139ٜٴتٳابٳعٴ عٳًٝ٘"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م

س بـ٘ ايبدـاضٟ ٗ ايكـشٝب ٚض٣ٚ يـ٘ ٗ ا٭زب، ٚض٣ٚ يـ٘          بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: اغتؿٗـ

 ايباقٕٛ غ٣ٛ َػًِ. 

 .6/339ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

عبس ايػؿاض بٔ ايكاغِ ا٭ْكاضٟ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا َطِٜ ض٣ٚ عٔ ْاؾع ٍَٛ ابٔ عُط زلع  (2)

 =ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ; 3/366ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ و٢ٝ بٔ غعٝس ا٭ْكاضٟ، ٜٓٛط: َٓ٘

ٚقــاٍ: َــذلٚى اؿــسٜح ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح   70ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ ، م=

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ  أبٛ َطِٜ: " يٝؼ بجك١ نإ وسخ بب٬ٜا  54- 6/53ٚايتعسٌٜ، 

ٚ ٘ عا١َ سسٜج٘ بٛاطٌٝ "، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: يٌ، ٚقاٍ: " غأيت أبٞ ٗ عجُإ ضنٞ اهلل عٓ

عٔ أبٞ َطِٜ ا٭ْكاضٟ ؾكاٍ ٖٛ َذلٚى اؿسٜح"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،      

ٚقاٍ: " ٜٚهتب سسٜج٘ َع نعؿ٘"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ،  7/18-20

 ٚقاٍ: نعٝـ. 2/163عؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايساضقڀين، ايه 133م

 .2/191; ايػداٟٚ، ايتشؿ١ ايًڀٝؿ١،  4/43ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)

عبس ايهطِٜ بٔ أبٞ إداضم ايبكطٟ إه٢ٓ أبا أ١َٝ إعًِ ْعٜـٌ َهـ١ ض٣ٚ عـٔ اؿػـٔ ايبكـطٟ       (4)

ٕ ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، م ٘ غؿٝا ٝؼ بؿ٤ٞ ; ايبداضٟ، ٚقاٍ: ي 186ض٣ٚ عٓ

ٍ ايطداٍ، م 6/89ايتاضٜذ ايهبرل،  ٚقاٍ: " غرل ثك١ ٚضسِ اهلل " ; أبٛ زاٚز،  161; اؾٛظداْٞ، أسٛا

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  292غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م ٔ أب  60-6/59ٚقاٍ: َٔ َطد١٦ ايبكط٠ ; اب

        ٍ أبـٛ ظضعـ١: يـٌ، ٚقـاٍ: "      ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبـٌ: " يـٝؼ ٖـٛ بؿـ٤ٞ ؾـب٘ َـذلٚى "، ٚقـاٍ: قـا

غـأيت أبـٞ عــٔ عبـس ايهـطِٜ أبــٞ أَٝـ١ ؾكـاٍ: نــعٝـ اؿـسٜح " ; ابـٔ عــسٟ، ايهاَـٌ ٗ نــعؿا٤          

ٝٸٔ عًـــ٢ نـــٌ َـــا ٜطٜٚـــ٘ " ; ايـــساضقڀين، ايهـــعؿا٤         41-7/37ايطدـــاٍ،  ٚقـــاٍ: " ٚايهـــعـ بـــ

ُا٤ ؾٝ٘: ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعً 265-18/259; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  2/163ٚإذلٚنٕٛ، 

 " اغتؿٗس ب٘ ايبداضٟ، ٚض٣ٚ ي٘ َػًِ ٗ إتابعات، ٚأبٛ زاٚز ٗ نتاب إػا٥ٌ، ٚايباقٕٛ". 
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 .#1$"ْغرّٙ ػٸْڀّٙ رّٙ ٫زي حٿټَّڂ ًٿ ٣خًّ ؿخٿٔخ 
ٿٸووي كٴ٨ووض 0 ٷووخٽ رل ٫زوويحٿټَّڂ0 حٿٔووخؿِ ػنووخ ٫زووي ح٩ّزووخٍ ػنووخ ٓووٴْخڅ ٷووخٽ "

ًٷوخٽ رل ٫زوي حٿټوَّڂ ًكويع ّٛويّغ      ، يف حٿٜالس ٫ڀَ ح٩ّنوخثِ  ط٬ٔش ٫َ٘ كيّؼخ 
0 كويػّٗ نوخٳ٪ ٷزوپ أڅ ٌّٿوي أروٌٹ ًأنوخ ًىوٌ ؿخٿٔوّٙ يف ٧وپ حٿوًٍِح  ٷوخٽ ٿنوخ            0 ٷوخٽ 

 .#3$"#2$َأس كخث٠خ رن ٫زخّ ڃن أطَ حڃححٿٔخؿِ ٍٳ٪ كيّغ ڃٸٔڂ ٫ن 
رون ٫زوخّ   ححٿٔخؿِ ػنخ ٫زي ح٩ّزوخٍ ػنوخ ٓوٴْخڅ ٫ون ٫زويحٿټَّڂ ٫ون ڃٸٔوڂ ٫ون         "
 .#4$"ڃَٳ٫ٌخ 
حٿٔووخؿِ ػنووخ رنوويحٍ ٫وون ًٍف روون ٫زووخىس ٫وون ڃخٿووٺ ٫وون ٫زووي حٿټووَّڂ روون أرووِ     "

 .#6$"#5$رن ٫زخّ أنو أًطَ ػڂ ٛڀَ حٿٜزقحح٬ّوخٍٵ حٿزَُٜ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزّ٘ ٫ن 
ػنخ ٓوٴْخڅ ٫ون ٫زوي حٿټوَّڂ أروِ أڃْوش ٫ون ٫زوي حهلل          حٿٔخؿِ ػنخ ٫زي ح٩ّزخٍ"

ح٪ّخٍع ٫ون ٛوٴٌحڅ رون أڃْوش أڅ ٍٓوٌٽ حهلل        لوڂ ٶّٔوخ   حٶّٔوٌح حٿڀّ $0 ٷوخٽ 
 .#1$"#7$#ٳبنو أٗيَ ًأڃَأ

                                                 

 .7/38ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (1)

ْٚكـ٘: "قـاٍ ضغـٍٛ اهلل    8/201أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ايٓػا٥ٞ، ايػٓٔ ايهدل٣،  (2)  :

ٚ نآٖاڄ ؾكس نؿط َا أْعٍ ع٢ً قُس ق٢ً اهلل )َٔ أت٢ اَطأ٠ سا٥هاڄ أٚ اَطأ٠ ٗ زبطٖا أ

عٔ ابٔ عباؽ ْٚك٘: "قاٍ ضغـٍٛ   3/1141عًٝ٘ ٚغًِ(; ابٔ ا٭عطابٞ، َعذِ ابٔ ا٭عطابٞ، 

اهلل       ،َٟٚٛــٔ أتــ٢ اَــطأ٠ ٖٚــٞ ســا٥ض، ؾًٝتكــسم بــسٜٓاض، أٚ ْكـــ زٜٓــاض(; ايٓــ( :

تؿل اؿؿاٚ ع٢ً نعـ ٚقاٍ: عٔ سسٜح ابٔ عباؽ أع٬ٙ: "ٚا 323ـ  1/330خ٬ق١ ا٭سهاّ، 

ٚقـاٍ  عـٔ    10/32ٖصا اؿسٜح ٚانڀطاب٘، ٚتًْٛ٘" ; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهـعٝؿ١،  

 سسٜح ابٔ عباؽ: نعٝـ ٚعبس ايهطِٜ بٔ أبٞ كاضم فُع ع٢ً نعؿ٘. 

 .7/38ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

 .7/38ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

; عبـس ايـطظام ايكـٓعاْٞ، إكـٓـ،      1/122ْاع١، َِٓٗ: َايو بٔ أْـؼ، إٛطـأ،   أخطد٘  (5)

 .11/421;  ايڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل،  1/585

 .7/39ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (6)

عٔ قؿٛإ بٔ  24/9أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: أخطد٘ ْاع١ َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس،  (7)

ْٗػــٛا ايًشــِ ْٗػــاڄ ( ٚقــاٍ احملكــل ؾــعٝب ا٭ضْــ٪ٚٙ عــٔ ســسٜح  بــٔ أَٝــ١، إ٫ إٔ يؿٛــ٘ ) ا

ِ بٔ أبٞ كاضم ; ايساضَٞ، غٓٔ  أٓس: قشٝب يػرلٙ، ٖٚصا إغٓاز نعٝـ يهعـ عبس ايهطٜ

ْٚك٘: "إٔ ضغٍٛ  2/1315ايساضَٞ،      )قاٍ: )اْٗػٛا ايًشِ ْٗػاڄ ؾإْ٘ أؾـ٢ٗ ٚأَـطأ

ٌ غًِٝ أغس: إغٓازٙ نعٝـ;  ايذلَص عٔ قؿٛإ  4/276ٟ، غٓٔ ايذلَصٟ، قاٍ احملكل: سػ

َــٔ ســسٜح  1/481بــٔ أَٝــ١، ٚقــاٍ ا٭يبــاْٞ: نــعٝـ ; اؿُٝــسٟ إهــٞ، َػــٓس اؿُٝــسٟ،    

 . 5/218قؿٛإ بٔ أ١َٝ ; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، 
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   .#2$"حألكټخځ يف ّٛـش ٿْْ ٬ٟٲ ٳْو0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
أرٌ ٯّڄوي ح٬ّوينِ $ص روّٙ    ، ٫زيحهلل رن ارَحىْڂ رن أرِ ٫ڄًَ حٿٰٴخٍُ-359

 #3$ځ#825ىو/210ځ ً 816ىو/201ٓنّٖ
 .#4$ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#5$ڃنټَ ح٪ّيّغ"، أٛڀو ڃين0ِ "ٷخٽ حٿٔخؿِ

360-      ُ أروٌ  ، ٫زي حهلل رن اىٍّْ رن ِّّوي رون ٫زويحٿ٦َّن رون حألٓوٌى حألًى
 #6$ځ#807ىو /192ٯّڄي حٿټٌيف $ص

 نأٳ٠وپ ڃو   ڃخٍأّوض رخٿټٌٳوش ٍؿوالً   0 رن ح٬ّؼنوَ ّٸوٌٽ  ح٬ّ٨ض 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
   #7$حرن اىٍّْ"

                                                                                                                   

 .7/39ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 .8/294ايهُاٍ،  ; إنُاٍ تٗصٜب 316، 314َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١ ،م  (2)

عبس اهلل بٔ إبطاِٖٝ ايػؿـاضٟ إـسْٞ إهٓـ٢ أبـا قُـس ض٣ٚ عـٔ َايـو بـٔ أْـؼ ض٣ٚ عٓـ٘            (3)

ٖډـٔ ٜـأڃتٞ عـٔ ايجٿكځـات        2/37غ١ًُ بٔ ؾبٝب، ٜٓٛـط: ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،      ٚقـاٍ: "نـإ 

ٚقاٍ:  320-5/313إكًٛبات ٚعٔ ايهټعٳؿځا٤ إًعقات"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

 ٘ ٫ ٜتابعــ٘ ايجكـات عًٝــ٘" ٚقــاٍ أٜهــاڄ: "ٚمل أدـس يًُتكــسٌَ ؾٝــ٘ ن٬َــاڄ    "ٚعاَـ١ َــا ٜطٜٚــ

ٚقـاٍ: قـاٍ    154ؾصنطت٘ ٭بٌ إٔ ضٚاٜات٘ ؾٝٗا ْٛط"; ايـساضقڀين، تعًٝكـات ايـساضقڀين، م   

إبطاِٖٝ بٔ أٓس: عبس اهلل بٔ إبطاِٖٝ ايػؿاضٟ إسْٞ َٓهط اؿسٜح; أبٛ ْعِٝ، ايهـعؿا٤،  

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ زاٚز: ؾـٝذ َٓهـط    277-14/274ٚقاٍ: ٫ ؾ٤ٞ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  99م

; َٝعإ ا٫عتساٍ،  5/97اؿسٜح، ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 ٚقاٍ: "ٜسيػْٛ٘ يٖٛٓ٘". 2/388

 .5/138ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

 .7/227ُاٍ، َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايه (5)

عبس اهلل بٔ إزضٜؼ ا٭ٚزٟ إصسذٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا قُس زلع غؿٝإ ايجٛضٟ زلع َٓ٘  (6)

ٚقاٍ: "نإ ثك١ َأَْٛاڄ نجرل اؿسٜح  6/362َايو بٔ أْؼ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقــاٍ: ثكــ١ ; ايعذًــٞ،   3/370سذــ١ قــاسب غــ١ٓ ْٚاعــ١"; ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــٌ،    

ٝٽا، ٚوطّ ايٓبٝص";  249م ايجكات، ٚقاٍ: "ثك١، ثبت، قاسب غ١ٓ، ظاٖس، قاحل، ٚنإ عجُاْ

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: نإ ْػٝر ٚسسٙ، ٚقاٍ:  9-5/8ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

قاٍ ع٢ً ابٔ إسٜين: عبس اهلل بٔ إزضٜؼ َٔ ايجكات"، ٚقاٍ: زلعـت أبـٞ ٜكـٍٛ: سـسٜح بـٔ      

; أبـٛ   7/59ٛ إَاّ َٔ أ١ُ٥ إػـًٌُ ثكـ١ " ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،      إزضٜؼ سذ١ وتر بٗا ٖٚ

ٚقاٍ  300-14/293; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  1/396ْكط ايه٬باشٟ، ضداٍ قشٝب ايبداضٟ، 

 بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١. 

 .5/146; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  7/234َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (7)
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 #1$٫زيحهلل رن رِّٮ حألنٜخٍُ-361
 .#2$"ًٍٍ ٫نو ٸَّْ رن ٯْالڅ ڃنخٻّ٘، ٿْْ ّٛـش0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

ىوو/  ٫151زيحهلل رن رَ٘ رن حٿظْيخڅ حٿَّٷِ ٷخِٟ حٿَٷوش $ص روّٙ ٓونّٖ     -362
 #3$ځ#776ىو /160ځ 768ً

 روون ڃ٬ڄووَ ٫نووو ّووًَُ حٿووٌُ ر٘ووَ روون ٫زوويحهلل"0 ڃ٬ووّٙ حروون ٫وون0 حٿٔووخؿِ ٷووخٽ"
 ٫وون ًٍحه ًٷووي اال ح٬ّٔووڀڄّٙ ڃوون أكووي ًٍحه ڃنټووَ كوويّغ ّزووٶ دل، ٻووٌحد ٓووڀْڄخڅ
 .#4$"حأل٫ڄٖ

                                                 

عبس اهلل بٔ بعٜع ا٭ْكاضٟ قانٞ تػذل ض٣ٚ عٔ ضٚح بٔ ايكاغِ ض٣ٚ عٓ٘ عبس اهلل بٔ ضؾٝس،  (1)

ُٻٔ ٜطٟٚ عٓ٘  417-5/415ٜٓٛط: ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: " أسازٜج٘ عٳ

يٝػت َشؿ١ٚٛ أٚ عاَتٗا... ٚيـٝؼ ٖـٛ عٓـسٟ ٖـٔ وـتر بـ٘ " ; ابـٔ اؾـٛظٟ، ايهـعؿا٤          

ٚقاٍ: قاٍ ايساضقڀين: يٌ اؿسٜح يـٝؼ َـذلٚى ; ايـصٖيب، إػـين ٗ      2/116 ٚإذلٚنٕٛ،

ٚقـاٍ: يٝٓـ٘    212ٚقاٍ: قاٍ ايساضقڀين: يٝؼ بكـٟٛ ; زٜـٛإ ايهـعؿا٤، م    1/333ايهعؿا٤، 

ٚقاٍ: عبس اهلل بٔ بعٜع ٖٚٛ نعٝـ ; ابٔ  114ايساضقڀين ; ايعطاقٞ، شٌٜ َٝعإ ا٫عتساٍ، م

ٚقاٍ: " ابٔ بعٜع يٝؼ بكٟٛ " ; خًـ، َعذـِ اؾـطح    2/75ڀين، ضظٜل، َٔ تهًِ ؾٝ٘ ايساضق

ٚقاٍ: نعٝـ ; ا٭ثطٟ، إعذِ ايكػرل يطٚا٠ اٱَاّ  92ٚايتعسٌٜ يطداٍ ايػٓٔ ايهدل٣، م

ٚقاٍ: عبس اهلل بٔ بعٜع١ ٚايكشٝب: عبس اهلل بٔ بعٜع ; اؿٜٛين،  1/305ابٔ دطٜط ايڀدلٟ، 

ٔٴ بعٜ 2/360ْجٌ ايٓباٍ،   ع َع نعؿ٘ ؾكس خايؿ٘ اؿُٝسٟ ٚابٔ إكط٤ٟ".ٚقاٍ: " ٚاب

 .28; ايٛازعٞ، تطادِ ضداٍ ايساضقڀين، م 3/263ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (2)

عبــساهلل بــٔ بؿــط بــٔ ايتٝٗــإ ايطقــٞ ايكانــٞ ايهــٛٗ ا٭قــٌ ض٣ٚ عــٔ ايعٖــطٟ ٚغــًُٝإ       (3)

ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ  3/450ا٭عُـ ض٣ٚ عٓ٘ َعُط بٔ غًُٝإ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: "عبـس اهلل بـٔ بؿـط ايـصٟ ٜـط٣ٚ       5/14أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

سسٜح ا٭عُـ: اْٛـط اؿـادِ ٚاحملذـّٛ، ثكـ١ َـٔ خٝـاض إػـًٌُ"، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١:            

ٖډٔ ٜ 2/32"نٛٗ ا٭قٌ قانٞ ايطق١ ٫ بأؽ ب٘"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  طٟٚ ٚقاٍ: "نإ 

ٝٳا٤ ٜؿٵـٗس إػـتُع شلـا إڇشا نـإ اؿـسٜح       َٳا٫ ٜؿب٘ سسٜح ا٭ځثٵبٳات ٜٚٓؿطز بأځؾٵ عٳٔ ايجٿكځات 

     ٍ ًڂٛب١"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـا ٗٳا َكڃ ْٻ ٚقـاٍ: "ٚأسازٜجـ٘    404ــ  5/402قٓاعت٘ أځ

يهُاٍ، ٚقاٍ: ثك١; إعٟ، تٗصٜب ا 125عٓسٟ َػتك١ُٝ";ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م

ٚقاٍ: قاٍ ايٓػا٥ٞ: يٝؼ ب٘ بأؽ، ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ ايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد١; ايـصٖيب،   338ـ14/336

ّ      1/333إػين ٗ ايهعؿا٤ ; َػًڀـاٟ، إنُـاٍ تٗـصٜب     4/97ٚقـاٍ: ؾٝـ٘ يـٌ ; تـاضٜذ اٱغـ٬

ٚقاٍ بعس إٔ شنط قٍٛ ايػادٞ أع٬ٙ: "قس شنط ْاع١ عٔ ابٔ َعٌ:  262ـ7/261ايهُاٍ، 

عباؽ ٚابٔ أبٞ خٝج١ُ أْ٘ قاٍ ؾٝ٘: ثك١ ٖٚصا َعاضض ي٘، ايًچِٗ إ٫ إٔ ٜهٕٛ دا٤ ايساضَٞ ٚ

 أبٛ ظنطٜا)ٜعين ايػادٞ( بعس َا نإ أٚ قس سكٌ ٗ إسس٣ ايطٚاٜتٌ غؿ١ً أٚ ْػٝإ". 

 .6/447;  ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١،  5/160ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)
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 #1$٫زيحهلل رن رټّ٘ حٿٰنٌُ حٿټٌيف -363
 .#2$"ح٪ّيّغ يف رِٸٌَُ ًٿْْ، حٿٜيٵ أىپ ڃن اِنَّو0 حٿَّٔخؿِ ٷخٽ"

أرٌ ؿ٬ٴوَ ٓوټن حٿزٜوَس    ، ٫زيحهلل رن ؿ٬ٴَ رن ٲّْق حٿ٬ٔيُ ح٬ّيّّٗ -364
 #3$ځ#794/ىو178$ص

حٿٔخؿِ ػنخ ٯّڄي رون ڃٌٓوَ ح٪َّٗوِ ػنوخ ٫زوي حهلل رون ؿ٬ٴوَ ػنوخ حٿ٬وال           "
څ ٍٓوٌٽ حهلل أ٫ن أرْو ٫ون أروِ ىَّوَس            ٍٻوخڅ ّوزّٗ ح٬ّٔوـي ٳـ٬وپ ٫ڄوخ
حٿن0ّٓ ّنٸپ ٿزنظّٙ ٿزنظّٙ ٳٸخٽ  $1$"#4$#طٸظپ ٫ڄخٍ حٿٴجش حٿزخٯْش#. 

                                                 

ٟٓٛ ايهٛٗ زلع سهِٝ بٔ سبرل زلع َٓـ٘ عبـس ايـطٓٔ بـٔ َٗـسٟ،      عبس اهلل بٔ بهرل ايػ (1)

ٚقــاٍ: يــٝؼ بــ٘ بــأؽ ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح     3/392ٜٓٛــط: ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــٌ،   

ــسٌٜ،  ــات،   5/16ٚايتعـ ــإ، ايجكـ ــٔ سبـ ــاٍ،    8/335; ابـ ــعؿا٤ ايطدـ ــٌ ٗ نـ ــسٟ، ايهاَـ ــٔ عـ ; ابـ

 1/333; ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤،  ٚقاٍ: " ٚمل أض يًُتكسٌَ ؾٝ٘ ن٬َاڄ " 5/410-411

ٚٳقځبًــ٘ بٳعهــِٗ " ;       َٴٓهــط  ٚقــاٍ: " عبــس اهلل بــٔ بهــرل ايػٓــٟٛ ايهڂــٛٗ عــٔ ابــٔ غــٛق٘ سٳسٹٜجــ٘ 

 .5/492ايػداٟٚ، ايجكات ٖٔ مل ٜكع ٗ ايهتب ايػت١، 

 .2/399; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  3/342ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ،  (2)

ؿط بٔ لٝب إسْٞ ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا دعؿط ض٣ٚ عٔ إبـطاِٖٝ بـٔ إزلاعٝـٌ بـٔ     عبس اهلل بٔ دع( 3)

ٚقـاٍ: "   2/216فُع ض٣ٚ عٓ٘ أٓس بٔ إبـطاِٖٝ إٛقـًٞ ، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ا٭ٚغـ٘،       

٘ و٢ٝ بٔ َعٌ " ; ايهعؿا٤ ايكػرل، م ِ ؾٝ ٚقاٍ:  186; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م 78تهً

 62ا ٜكٛيٕٛ َا٬٥ڄ عٔ ايڀطٜل " ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م"ٚاٖٞ اؿسٜح نإ ؾُٝ

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٔ أب  =ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: 23-5/22ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; اب

 قاٍ: ٚقاٍ"،  عًٝ٘ أدع: قاٍ إسٜين عًٞ أبٞ دعؿط بٔ اهلل عبس سسٜح ع٢ً أت٢ إشا ٚنٝع نإ"=

 إسٜين دعؿط بٔ اهلل عبس عٔ ٚغأيت٘ - ٜكٍٛ أبٞ زلعت: " ٚقاٍ، ٤ٞبؿ يٝؼ: َعٌ بٔ و٢ٝ

ٔ  وـسخ ، اؿـسٜح  نعٝـ، دساڄ اؿسٜح َٓهط: ؾكاٍ – ٜٴهتـب سسٜجـ٘ ٫ٚ   بإٓـانرل  ايجكـات  عـ  ،

ٚقاٍ: ٚنإ ٖٔ ِٜٗ ٗ ا٭خباض ست٢ ٜـأتٞ بٗـا    15-2/14وتر ب٘ " ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

ٜٴدڀـــ٤ٞ ٗ اٯثـــاض ستـــ٢  نأْـــ٘ َعُٛيــ١ " ; ابـــٔ عـــسٟ، ايهاَـــٌ ٗ نـــعؿا٤ ايطدـــاٍ،   َكًٛبــ١ ٚ

ٚقاٍ: " ٚيعبس اهلل بٔ دعؿط َٔ اؿسٜح غرل َا شنطت قسض قاحل ٚعا١َ سسٜج٘  5/289-297

٘ ٖٔ ٜهتب سسٜج٘ " ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤  ٛ َع نعؿ ٚٳٖ ٘ أسس عًٝ٘،  ِ ٫ ٜتابع ٟ عٓٗ ٔ ٜطٚ ُٻ عٳ

; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     97; أبٛ ْعِٝ، ايهـعؿا٤، م  ٚقاٍ: نجرل إٓانرل  2/160ٚإذلٚنٕٛ، 

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١.  14/379-384

ّٸ غ١ًُ ;  3/174أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: أبٛ زاٚز ايڀٝايػٞ، َػٓس أبٞ زاٚز ايڀٝايػٞ،  (4) عٔ أ

ايعام، باخت٬ف ايًؿٜ ; ايبداضٟ،  عٔ عبس اهلل بٔ عُطٚ بٔ 6/56ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس، 

عٔ ابٔ عباؽ، باخت٬ف ايًؿٜ عٓس بٓا٤ إػذس ; َػًِ، قـشٝب   1/97قشٝب ايبداضٟ، 

عـٔ أبـٞ ٖطٜـط٠، ٚقـاٍ: ٖـصا       5/669عٔ أّ غ١ًُ ; ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَـصٟ،   4/2236َػًِ، 

 85/ 15ض، سسٜح سػٔ قشٝب غطٜب، ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘: قشٝب ; ايبعاض، َػٓس ايبعا
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" ِ رڀووِ يف آهووَ  ٻووخڅ ڃوون أىووپ ح٪ّوويّغ ًٿټنووو    0 ٷووخٽ حروون ڃ٬ووّٙ 0 ٷووخٽ حٿٔووخؿ
 .#2$"٫ڄَه

ىوو  131أروٌ كَّوِ ٷخٟوِ ٓـٔوظخڅ $ص روّٙ ٓونّٖ      ، ٫زيحهلل رن ح٪ّٔوّٙ -365
 #3$ځ#757ىو/140ځ 748ً/

حٿٔخؿِ ػنخ أ٦ّوي رون ٓوڀْڄخڅ حألىوٌحُُ ػنوخ كٴوٚ رون ٫ڄوَ ػنوخ ٫ؼڄوخڅ رون            "
 ڃ٤ووَ حٿ٘ووْزخنِ ػنووخ أرووٌكَِّ ٫وون حٿ٘وو٬ّٓ ٫وون حٿن٬ڄووخڅ روون ر٘ووّ٘ أڅ ٍٓووٌٽ حهلل         

  ًانوِ   ٜوّ٘ ًحٿِرْوذ ًحٿظڄوَ ًح٪ّن٤وش ًحٿ٘و٬ّ٘ ًحٿوٌٍس أال      ح٫ّڄوَ ڃون حٿ٬  $ 0ٷوخٽ
 .#5$"#4$#أٶّخٻڂ ٫ن ٻپ ڃٔټَ

حٿٔخؿِ ػنخ نَٜ رن ٫ڀِ ػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ ٫ون ٳ٠وْپ أروِ ڃ٬وخً ٫ون أروِ       "
كَِّ ٫ن حٿ٬ّ٘ٓ ٫ن ٫خث٘وش أڅ ٍٓوٌٽ حهلل       ڃون رنخطوو    ٻوخڅ اًح ًُؽ رنظوخ

ٛووڀَ حهلل ٫ڀْووو  ٯّڄووياڅ ٳووالڅ روون ٳووالڅ ٹ٤ّووذ ٳالنووش رنووض $0 أطووَ حٿزْووض ٷووخٽ
                                                                                                                   

عٔ أبٞ ٖطٜط٠، ٚقاٍ " ٖٚصا اؿسٜح ٫ ْعًِ ضٚاٙ عٔ ايع٤٬ إ٫ډ عبس اهلل بٔ دعؿط، ٫ٚ ْعًِ 

عٔ عجُإ بٔ  232ٜط٣ٚ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ إ٫ډ َٔ ٖصا ايٛد٘" ; أبٛ ٜع٢ً، َػٓس أبٞ ٜع٢ً، م

ّٸ غ١ًُ، ٚقاٍ احملكـل  ؾـعٝب ا٭ضْـ٪    15/131عؿإ; ابٔ سبإ، قشٝب ابٔ سبإ،  ٚٙ: عٔ أ

 .23/364سسٜح قشٝب ; ايڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل، 

 .5/293ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 .5/176; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  7/286َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)

عبساهلل بٔ اؿػٌ قانـٞ غذػـتإ إهٓـ٢ أبـا سطٜـع ض٣ٚ عـٔ ايؿـعيب ض٣ٚ عٓـ٘ ايؿهـٌٝ بـٔ            (3)

ٚقــاٍ: "غــرل قُــٛز اؿــسٜح"; ايٓػــا٥ٞ،     155ط:اؾٛظدــاْٞ، أســٛاٍ ايطدــاٍ، م   َٝػــط٠، ٜٓٛ

ٚقاٍ: قاٍ  35ـ   5/34ٚقاٍ: نعٝـ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 61ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م

أٓس بٔ سٓبٌ: سسٜج٘ َٓهط، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: بكطٟ ثك١، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: ثكـ١،  

أبٞ سطٜع ؾكاٍ: ٖٛ سػٔ اؿسٜح، يـٝؼ َٓهـط اؿـسٜح ٜهتـب سسٜجـ٘";      ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ 

 =ٚقـاٍ:  266ــ  5/260ٚقاٍ: ثكـ١; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،        7/25ابٔ سبإ، ايجكات، 

٘ٴ ٚعاَـ١ َـا ٜطٜٚـ٘ ٫ ٜتابعـ٘ أسـس عًٝـ٘ " ; إـعٟ،           = "ٚ٭بٞ سطٜع ٖصا َٔ اؿسٜح غـرل َـا شنطٵتٴـ

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: " اغتؿٗس بـٔ ايبدـاضٟ ٗ    423-14/420تٗصٜب ايهُاٍ، 

َٴػًِ " ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،   .3/676ايكشٝب، ٚض٣ٚ ي٘ ٗ ا٭زب، ٚض٣ٚ ي٘ ايباقٕٛ، غ٣ٛ 

; ابـٔ سبـإ،    5/520أخطد٘ ْاع١ عٔ ايٓعُإ بٔ بؿرل، َـِٓٗ: أبـٛ زاٚز، غـٓٔ أبـٞ زاٚز،      (4)

ٍ احملكــل ؾــعٝب ا٭ضْــ٪ٚٙ: إغــٓازٙ قــشٝب، ٖٚــٛ ســسٜح    ٚقــا 12/220قــشٝب ابــٔ سبــإ،  

;  ايبٝٗكٞ،  5/454; ايساضقڀين، غٓٔ ايساضقڀين،  21/89قشٝب ; ايڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل، 

 .4/124; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١،  3/331ايػٓٔ ايكػرل، 

 .5/265ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)



229 

 .#2$"#1$ًٓڀڂ#
حٿٔخؿِ ػنخ رن ح٬ّؼنَ ػنخ أرٌ ىحًى ػنخ ٬ٗزش أهّّنِ أرٌ ڃ٬خً ٫ن أرِ كَّوِ  "

ٳڀڄووخ ٍؿ٬ووض اذل حٿوون0ّٓ ٫وون حٿ٘وو٬ّٓ ٫وون ٫ڀووِ ٷووخٽ     ڃووخ  ٷووخٽ رل ٷووٌال
 .#4$"#3$أڅ رل رو حٿينْخ ٬ّّٗ يف أرِ ٣خٿذ كّٙ ڃخص أكذّ

 ِ  روون أ٦ّووي ٷخٿووو، ح٪ّوويّغ كٔوون ًىووٌ، ٓوو٬ْي ٫نووو 0ًٍٍ "ٷووخٽ حٿٔووخؿ
   .#5$"كنزپ

366-   ِ أروٌ ؿ٬ٴوَ حٿټوٌيف $ص روّٙ     ، ٫زيحهلل رن هَحٕ رن كَّوغ حٿ٘وْزخن
 #6$ځ#786ىو/170ځ 777ًىو/161ٓنّٖ 
 .#7$"ح٪ّيّغ ٠ّ٪ ٻخڅ، رِ٘  ٿْْ، ؿيّح  ح٪ّيّغ ٬ْٟٲ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

                                                 

عٔ إٗـادط، ٚيؿٛـ٘:    6/142ِٗ: عبس ايطظام ايكٓعاْٞ، َكٓـ عبس ايطظام، أخطد٘ ْاع١، َٓ( 1)

"إٔ ايٓيب            )إشا خٴڀب إيٝ٘ إسس٣ بٓاتـ٘ هـ٤ٞ اــسض ؾٝكـٍٛ: )إٕ ؾ٬ْـاڄ ىڀـب ؾ٬ْـ١

ٕ غهتت ظٚدٗا " ; ابٔ أبٞ ؾٝب١، َكٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١،  ٕ سطنت اـسض مل ٜعٚدٗا، ٚإ  3/459ؾإ

عٔ عا٥ؿ١، ٚقاٍ احملكل غًِٝ أغس: ضداي٘ ثكات;  8/294أبٞ ٜع٢ً،  عٔ عڀا٤ ; أبٛ ٜع٢ً، َػٓس

عٔ أبٞ ٖطٜط٠  4/278عٔ ابٔ عباؽ ; اشلٝجُٞ، فُع ايعٚا٥س،  7/199ايبٝٗكٞ، ايػٓٔ ايهدل٣، 

ٕ ايٓيب  ٚيؿٛ٘: أ    ٕإشا أضاز إٔ ٜعٚز بٓتاڄ َٔ بٓات٘ دًؼ عٓس خسضٖا ثِ ٜكٍٛ: )إ ٕ نا

)غـهٛتٗا إشْٗـا( قـاٍ: ضٚاٙ ايبـعاض ٚضدايـ٘       ت ؾـصيو إشْٗـا أٚ قـاٍ:   ؾ٬ْاڄ ىڀـب ؾ٬ْـ١( ؾـإٕ غـهت    

 ثكات. 

 .5/265ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (2)

قاٍ: " ٖصا اؿسٜح نعٝـ بٗصا اٱڇغٓاز ; ٭ٕ ايؿعيب  16/82ابٔ سذط، إڀايب ايعاي١ٝ،  (3)

 مل ٜػُع َٔ عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘ غ٣ٛ َا ٗ ايكشٝب".

 . 5/266ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، ابٔ عسٟ، (4)

 .7/308َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (5)

عبساهلل بٔ خطاف ايؿٝباْٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا دعؿط ض٣ٚ عٔ ٚاغ٘ بٔ اؿاضخ ض٣ٚ عٓ٘ َػعٛز ( 6)

ــعؿا٤، م    ــاضٟ، ايهـ ــط: ايبدـ ــ١، ٜٓٛـ ــٔ دٜٛطٜـ ــعؿا٤     81بـ ــا٥ٞ، ايهـ ــسٜح; ايٓػـ ــط اؿـ ــاٍ: َٓهـ ٚقـ

ٚقاٍ: قاٍ أبـٛ   46-5/45يٝؼ بجك١; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٚقاٍ: 61ٚإذلٚنٕٛ، م

ـ اؿسٜح"، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: عبس اهلل بٔ خطاف َٓهط اؿسٜح،  ظضع١: "يٝؼ بؿ٤ٞ نعٝ

ـ اؿسٜح"; ابٔ سبإ، ايجكات،  ٚقاٍ: ضَا أخڀأ ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ  8/341شاٖب اؿسٜح، نعٝ

ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤  352-5/347ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٘ غرل قؿٛٚ"; اب ٚقاٍ: "ٚعا١َ َا ٜطٜٚ

; إـعٟ،   2/160ٚقـاٍ: نـصاب ; ايـساضقڀين، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،       119ايهعؿا٤ ٚايهـصابٌ، م 

ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد٘ سٳسٹٜجٌ،  455-14/453تٗصٜب ايهُاٍ،  ٕ شنط أقٛا ٍ بعس أ ٚقا

  .4/1138ًٛ " ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ٚقس ٚقع يٓا نٌ ٚاسس َُٓٗا بع

;  ا٭يباْٞ،  5/198;  ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  7/324َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (7)
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 #1$ځ#744ىو/127أرٌ ٫زي حٿ٦َّن ح٬ّينِ$ص، ٫زيحهلل رن ىّنخٍ حٿ٬يًُ -367
أٻوّّ ڃنوو ًىوٌ ػزوض يف نٴٔوو       #2$نوخٳ٪ 0 جپ ٫نوو أ٦ّوي ٳٸوخٽ   0ُٓ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 .#3$"ًٿټن نخٳ٪ أٷٌٍ ڃنو
368- ِ  ىووو187أرووٌ ٫ڄووَحڅ حٿزٜووَُ$ٻخڅ كْووخ  ٓوونش   ،٫زوويحهلل روون ٍؿووخ  ح٬ّټوو

 #4$ځ802#/
 ٫نوويه ح٬ّټووِ ٍؿوخ   حروون0 طؤٿْٴوو " ًحٿظ٬وويّپ ح٩ّووَف" ٻظوخد  يف حٿٔووخؿِ ٷوخٽ "
، ًىزوض  ٻظزوو  أڅ ٫ُڄوٌح 0 كنزپ رن أ٦ّي ٷخٽ، ٳْو ٸًَّْ أ٦ّي حهظڀٲ ڃنخٻّ٘
 ٫ون [ ّٛوي ]ً كويّؼّٙ  اال ڃنوو  ٬ّ٨وض  ًڃوخ ، ڃنوخٻّ٘  ٳ٬نيه كٴ٨و ڃن ّټظذ ٳټخڅ
ّ  حرن ٫ن ڃخىٺ حرن ٫ن ُّي رن ٫ڀِ ٫ن ّٛيّغ حٿ٬ڄَُ ٫ڄَ رن حهلل ٫زي  ٫زوخ
 .#6$ټّ#5$آهَََ اِٿَيًخ حٿڀَّوِ ڃَ٪َ َّي٫ٌُْڅَ ٿَخ ًَحٿٌَِّّنَٽّ حّٓش ىٌه ٷَأنخ0 ٷخٽ

٫زويحهلل روون ُّوخى روون ٓووڀْڄخڅ رون ٬ّ٨ووخڅ ح٬ّوًِڃوِ أرووٌ ٫زوويحٿ٦َّن      -369

                                                                                                                   

 .7/1524غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١، 

عبس اهلل بٔ زٜٓاض ايعسٟٚ إسْٞ إه٢ٓ أبا عبس ايطٓٔ ٍَٛ عبس اهلل بٔ عُط بٔ اـڀاب  (1)

بـٔ عُـط  ض٣ٚ عٓـ٘ إزلاعٝـٌ بـٔ دعؿـط إـسْٞ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،             زلع عبـس اهلل 

ٚقـاٍ: ثكـ١;    150ٚقاٍ: "نإ ثكـ١ قًٝـٌ اؿـسٜح"; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ، م         5/410

ٚقاٍ: قاٍ  47-5/46ٚقاٍ: ثك١; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  254ايعذًٞ، ايجكات، م

ك١ َػتكِٝ اؿسٜح "، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١، أٓس بٔ سٓبٌ: "عبس اهلل بٔ زٜٓاض ث

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: َسْٞ ثك١، ٚقاٍ: "غـأيت أبـٞ عـٔ عبـس اهلل بـٔ زٜٓـاض ؾكـاٍ: ثكـ١"; ابـٔ          

; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ، 124; ابــٔ ؾــاٌٖ، تــاضٜذ أزلــا٤ ايجكــات، م  5/10سبــإ، ايجكــات، 

 ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١.  ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: 14/471-474

 .5/201ٜككس ْاؾع ايكطؾٞ ٍَٛ ابٔ عُط، ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

 .5/202; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  7/331إعٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ  (3)

(4 )     ٔ  =عبس اهلل بٔ ضدا٤ إه٢ٓ أبا عُطإ َٔ أٌٖ ايبكط٠ ؾٓعٍ َه١ ٚتٛٗ بٗـا سـسخ عـٔ َٛغـ٢ بـ

 6/43س اهلل بٔ ايعبرل اؿُٝسٟ ٚأٓس بٔ سٓبٌ ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكـات عكب١ ض٣ٚ عٓ٘ عب=

ٚقــاٍ:" نــإ ؾــٝداڄ   81ٚقــاٍ: "نــإ ثكــ١ نــجرل اؿــسٜح" ; ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــٌ، م    

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: عبـس   55- 5/54قسٚقاڄ ٫ بأؽ ب٘"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

ٔ أَطٙ، ٚقاٍ أبٛ ظضع١: ٖٛ ؾٝذ قاحل، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ:ٖـٛ قـسٚم;   اهلل بٔ ضدا٤ نإ َه١ ؾشػ

ٚقــاٍ: ايجكــ١ إــإَٔٛ     129; ابــٔ ؾــاٌٖ، تــاضٜذ أزلــا٤ ايجكــات، م     8/339سبــإ، ايجكــات،    ابــٔ

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘:ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ  504ـ14/500إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ اؿاؾٜ;

 ٚايباقٕٛ غ٣ٛ ايذلَصٟ. 

 .68ٛض٠ ايؿطقإ، َٔ اٯ١ٜ غ (5)

 .5/211; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  7/347َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (6)
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 #1$ځ#776ىو/160ځ ً 768ىو/151ح٬ّينِ$رّٙ ٓنّٖ 
 .#2$٬ْٟٲ ؿيح "0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

370-   ُ              أروووووٌ ٯّڄوووووي ح٬ّوووووينِ  ، ٫زووووويحهلل رووووون ُّوووووي رووووون أٓوووووڀڂ حٿ٬ووووويً
 #3$ځ#780/وى164$ص 

أنووخ أرووٌ ، ٓووڀڂ كوويّؼخ  ڃنټووَح ٷووي ًٍٍ ٫زووي حهلل روون ُّووي رون أ 0 "حٿٔوخؿِ ٷووخٽ 
0 ػنخ أرٌ ٫خڃَ ٫ن ٫زي حهلل رن ُّوي رون أٓوڀڂ ٫ون أرْوو ٫ون حرون ٫ڄوَ ٷوخٽ         ، ح٬ّؼنَ

                                                 

ّٸ غـ١ًُ   ( 1) عبس اهلل بٔ ظٜاز بٔ غًُٝإ بٔ زلعإ إدعَٚٞ إسْٞ إه٢ٓ أبا عبس ايطٓٔ َـٍٛ أ

ٚقـاٍ: غـهتٛا    5/96تـاضٜذ ايهـبرل،   ض٣ٚ عٔ ايعٖطٟ ض٣ٚ عٓ٘ ضٚح بٔ ايكاغـِ ، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، اي   

ٚقـــاٍ: شاٖـــب ; ايٓػـــا٥ٞ،  244عٓـــ٘، ٚنـــإ َايـــو ٜهـــعؿ٘ ; اؾٛظدـــاْٞ، أســـٛاٍ ايطدـــاٍ، م 

 62ـ 5/60ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  63ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م

ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: َذلٚى اؿسٜح ٍ َايو بٔ أْؼ: نصاب، ٚقاٍ: قا ، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ ٚقاٍ: قا

بٔ َعٌ: "ابٔ زلعإ نعٝـ اؿسٜح يٝؼ بؿ٤ٞ"، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١: "ٖـٛ ٫ ؾـ٤ٞ"، ٚقـاٍ:        

ـ اؿسٜح غبًٝ٘ غبٌٝ ايذلى"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٕ نعٝ  2/7"زلعت أبٞ ٜكٍٛ: ابٔ زلعا

    ٗ ُٻــٔ مل ٜــطٙ ٚوــسخ َــا مل ٜػــُع"; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ  ــٔ ٜــطٟٚ عٳ ٖډ نــعؿا٤  ٚقــاٍ: " نــإ 

ٚقاٍ: "٫ٚبٔ زلعإ َٔ اؿسٜح أسازٜح قـاؿ١ ٚضأٜـت أض٣ٚ ايٓـاؽ عٓـ٘      205ـ   5/201ايطداٍ، 

ٝٸٔ"; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،   2/159عٳبس اهلل بٔ ٖٚب ٚايهعـ ع٢ً سسٜج٘ ٚضٚاٜات٘ ب

ٞ َذلٚى ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٤ ؾٝ٘: ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا 532-14/529ٚقاٍ: َسْ

ٚقـاٍ:   1/339ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٗ إطاغٌٝ َكطْٚاڄ، ٚأبٛ َاد١ َكطْٚاڄ; ايصٖيب، إػين ٗ ايهـعؿا٤ 

 .4/98تطنٛٙ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .5/221; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  7/360َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)

أبا قُس ٍَٛ عُط بٔ اـڀـاب ض٣ٚ عـٔ   عبس اهلل بٔ ظٜس بٔ أغًِ ايعسٟٚ إسْٞ إه٢ٓ  (3)

ٚقاٍ: " نإ أثبـت ٚيـس    5/483أبٝ٘ ض٣ٚ عٓ٘ ايٛيٝس بٔ َػًِ ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

 63; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م5/94أغًِ ٗ اؿسٜح"; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ثك١،  ٚقاٍ: 5/59ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: " بٓٛ ظٜس بٔ أغًِ ث٬ثتِٗ يٝؼ سسٜجِٗ ْؿ٧، نعؿا٤ نًچِٗ "، 

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: يٝؼ ب٘ بأؽ، ٚقاٍ: "سسثين أبٞ قاٍ: غأيت أٓس بٔ سٓبٌ عٔ ٚيس ظٜس 

ٕ، اجملـطٚسٌ،  بٔ أغًِ: أِٜٗ أسب إيٝو قاٍ: أغا١َ قًت ثِ َٔ قاٍ عبس اهلل " ; ابٔ سبـا 

ٛٳِٖ ٜأڃتٞ با٭ؾٝا٤ عٔ ايجٿكځات ايډتٹٞ  2/10 ٚقاٍ: " نإ ؾٝداڄ قاؿاڄ نجرل اـڀځأ ؾاسـ اي

ٛٳنٵـع " ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤          ٓٳاع١ ؾـٗس عًٝٗـا باي ٖٳصٙ ايكٿـ إڇشا غٳُعٗا إبتس٨ ٗ 

ٜٴهتب سسٜج٘ ع٢ً أْ٘ قـس ٚثكـ٘    308 ـ5/306ايطداٍ ٚٳٖٛ َع نعؿ٘  غـرل ٚاسـس"; ابـٔ    ٚقاٍ: "

ٚقاٍ  538-14/535ٚقاٍ: ثك١ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  130ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م

 بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ. 
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$ٻخڅ أكذ حٿيىن اذل ٌٍٓٽ حهلل  1$ىُىن ح٪ّڀٌٱ#  ، 
   .#3$"#2$٠ًّ٪ رو رنٔخثو#، ّيىن رو

 .#4$٬ْٟٲ ٿْْ كيّؼو رِ٘ "0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
يف  ڃنټوَح   ٍٳ٬يڂ ًًٍٍ ٫ون أرْوو كويّؼخ    رنٌ ُّي ػالػش ٫زيحهلل أ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 .#5$"ىىن ح٫ّڀٌٵ
   #6$٫زيحهلل رن ٬ٓي رن ٳًَس حٿزـڀِ  حٿيڃ٘ٸِ حٿټخطذ -371
ْ  رون  ٫َْٔ  كيػنخ، حٿَحُُ ڃٌَٓ رن ارَحىْڂ كيػنخ0 ىحًى ٌأر"  ٫ون ، ّوٌن

ِ  ٫ون  ٬ٓي رن حهلل ٫زي ٫ن، حألًُح٫ِ حٿونّٓ  أڅ ڃ٬خًّوش   ٫ون ، حٿٜونخّٛ  
ِ  ًٻوَه ..." #7$#حٿٰڀ٣ٌخص ٫ن $ٶَّ  ىوٌح  ٿوو  ًأًٍى، حٿ٘وخځ  أىوپ  ٟو٬ٴخ   يف حٿٔوخؿ

                                                 

يعٌ ايه١ًُ ؾٝٗا تكشٝـ، إش ٚضزت ٗ نتب اؿسٜح ا٭خط٣ اـًٛم، ٖٚٛ طٝب َعـطٚف   (1)

ايععؿطإ، ٜٚػًب عًٝ٘ اؿُط٠ ٚايكؿط٠، ٚإِا ٢ْٗ عٓ٘ ٭ْ٘ َٔ طٝب ايٓػا٤،  َطنچب َٔ

ؾإْ٘ أبٝب شلٔ ايتععؿڂط، نُا أبٝب شلٔ ايصٖب ٚاؿطٜط ٚغرل شيو َـٔ ايعٜٓـ١، ٜٓٛـط: أبـٛ     

( تعًٝل ا٭ضْ٪ٚٙ، ٚقاٍ ايؿاؾعٞ: " اـًٛم طٝـب  1ٖاَـ ضقِ) 6/250زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز، 

ٚغرلٙ َٔ أْٛاع ايڀٝب ٚتػًب عًٝ٘ اؿُط٠ ٚايكـؿط٠ ٚقـس ٚضز    ٜتدص َٔ ايععؿطإ َعطٚف

 .2/61تاض٠ بإباست٘ ٚتاض٠ بايٓٗٞ عٓ٘ ٚايٓٗٞ أنجط ٚأثبت " َػٓس ايؿاؾعٞ، 

ٕ ايٓيب (2) ٟ أ ٚقس ٚضز ٗ  قشٝب ايبداض   ٕٴ ٛٳا ٔ اـًٛم ٗ اؿر ٚايعُط٠ ؾعٔ "قٳؿڃ ٢ْٗ ع

ٝٻ١ځ  َٳ ٔڇ أڂ ًځ٢ بٵ ٜٳعٵ ٔٴ  ٓٹٞ  ـبٵ ٔٵـٜٳعٵ ٘ٹ  ، عٳ ٝٵ ًځ ٚٳعٳ ْٳ١ٹ،  ٛٳ بٹايڃذٹعٵطٳا ٖٴ ٚٳ ِٳ  ًډ ٚٳغٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٞٻ قٳًډ٢ اهللڂ عٳ ٓٻبٹ ًڄا أځتٳ٢ اي ٕٻ ضٳدٴ ٘ٹ، أځ أځبٹٝ

ًڂٛمڇ   ـځ ٘ٹ أځثٳطٴ ا ٝٵ ًځ ٚٳعٳ ٍٳ: قٴؿڃطٳ٠څ   ـدٴبٻ١څ  ٚٵ قځا ٘ٴ     ـأځ ٍٳ ايًډـ ْٵعٳ ُٵطٳتٹـٞ؟ ؾځـأځ ٓٳعٳ ؾٹـٞ عٴ ٕٵ أځقٵ ْٹٞ أځ َٴطٴ ـٳ تٳأڃ ٝٵ ٍٳ: نځ ، ؾځكځا

ًځ٢ اي ٘ٹ عٳ ٝٵ ًځ ٞٻ قٳًډ٢ اهللڂ عٳ ٓٻبٹ ٜٵتٴ اي ْٿٞ قځسٵ ضٳأځ ٚٳزٹزٵتٴ أځ ٚٳ ٛٵبٺ،  ِٳ ؾځػٴتٹطٳ بٹجٳ ًډ ٚٳغٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٞٿ قٳًډ٢ اهللڂ عٳ ٚٳقځسٵ ٓٻبٹ ِٳ  ًډ ٚٳغٳ

ٝٵـ   ًځ ًډ٢ اهللڂ عٳ ٞٿ قٳـ ٓٻبٹ ٛڂطٳ إڇيځ٢ اي ٓٵ ٕٵ تٳ ٜٳػٴطټىځ أځ ٍٳ أځ ُٳطٴ: تٳعٳا ٍٳ عٴ ٞٴ، ؾځكځا ٛٳسٵ ٘ٹ اي ٝٵ ًځ ٍٳ عٳ ْٵعڇ ٍٳ    أڂ ْٵـعٳ ٚٳقځـسٵ أځ ِٳ،  ًډ ٚٳغٳـ ٘ٹ 

٘څ، ٘ٴ غځڀٹٝ ٘ٹ يځ ٝٵ ٛځطٵتٴ إڇيځ ٓٳ ٛٵبٹ، ؾځ ِٵ، ؾځطٳؾځعٳ طځطٳفٳ ايجٻ ْٳعٳ ًڃتٴ:  ٞٳ؟ قڂ ٛٳسٵ ٘ٹ اي ٝٵ ًځ ٘ٴ عٳ ٘ٹ  ـايًډ ٍٳ: نځػٳڀٹٝ ٘ٴ قځا ٚٳأځسٵػٹبٴ

ٓٵوځ ـايبٳهڃطڇ  ًځعٵ عٳ ُٵطٳ٠ٹ اخٵ ٔڇ ايعٴ ٌٴ عٳ ٔٳ ايػٻا٥ٹ ٜٵ ٍٳ: )أځ ٘ٴ قځا ٓٵ ٟٳ عٳ ُٻا غٴطٿ ًځ ٓٵوځ،  ؾځ ًڂٛمڇ عٳ ـځ ٌٵ أځثٳطٳ ا ٚٳاغڃػٹ اؾڂبٻ١ځ، 

ٓٳعٴ ؾٹٞ سٳذٿوځ("، قشٝب ايبداضٟ،  ُٳا تٳكٵ ُٵطٳتٹوځ نځ ٓٳعٵ ؾٹٞ عٴ ٚٳاقٵ ْٵلڇ ايكټؿڃطٳ٠ځ،   .6-3/5ٚٳأځ

 .2/838; ٜٓٛط أٜهاڄ: َػًِ، قشٝب َػًِ،  142ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م (3)

 .7/363َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

 .5/223ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)

عبس اهلل بٔ غعس بٔ ؾط٠ٚ ايبذًـٞ ايهاتـب َـٔ أٖـٌ ايؿـاّ يـ٘ عكـب بعهـا، ٚيـٞ ايبشـط يًدًٝؿـ١            ( 6)

ــ٘ ا٫ٚظاعــٞ ، ٜٓٛــط:          إٓكــٛض ايعباغــٞ، ســسخ عــٔ عبــسايطٓٔ بــٔ عػــ١ًٝ ايكــٓاغٞ ض٣ٚ عٓ

ٚقاٍ: زلعت أبٞ ٜكٍٛ:  5/64ٚايتعسٌٜ، ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح  5/106ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

; 49-29/45ٚقاٍ: ىڀ٤ٞ; ابـٔ عػـانط، تـاضٜذ زَؿـل،      7/39ٖٛ فٍٗٛ; ابٔ سبإ، ايجكات، 

 ٚقاٍ: "ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز سسٜجاڄ ٚاسساڄ، ٚقع يٓا عايٝاڄ". 21-15/20إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

ْٳ 39/92ابـــٔ سٓبـــٌ، َػـــٓس أٓـــس أخطدـــ٘ ْاعـــ١ َـــِٓٗ:( 7) ٍٴ اهللٹٚيؿٛـــ٘:" ٗٳ٢ ضٳغٴـــٛ   ٔڇ عٳـــ
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 ڃون  -أ٫ڀوڂ  ًحهلل- روٌٿٺ  ٬ّّٗ ًاٵّخ0 ح٪ّيّغ يف حٿ٘خځ أىپ ٴو0ّ٬ٟ ًٷخٽ، ح٪ّيّغ
 .#1$"ّٛخٿو حٿ٬ڀڂ ٫ًيځ ًٍحّظو ٫يځ

 .#2$٬ٟٴو أىپ حٿ٘خځ يف ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ يف ٻظخد ح٩َّف ًحٿظ٬يّپ
372-   ْ  -ځ806ىوووو/200-191$روووّٙ ٓووونّٖ ٫زووويحهلل رووون ٓوووڀڄش حٿزٜوووَُ حألٳ٤

 #3$ځ815#
   .#4$ٻخڅ ّنٔذ اذل حٿټٌد"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ 
 .#5$"ٻخڅ ٸَّْ ّنٔزو اذل حٿټٌد 0ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 حٿټووٌيف $ص رووّٙ ٓوونّٖ   ح٭ّڄوويحنِ حٿ٬خٿْووش ٌأروو، ٓووڀڄش روون ٫زوويحهلل -373
     #6$ځ ىو#80/699ځ 71/690ً

                                                                                                                   

ٔ أبٞ زاٚز  ٛ زاٚز، غٓ ٗٳا"; أب ٚٳقٹعٳابٴ ٌڇ  ُٳػٳا٥ٹ ًڂٛطځاتٹ ؾٹسٳازٴ ايڃ ٞټ: ايڃػٴ ٚٵظٳاعٿ ٍٳ ايڃأځ ًڂٛطځاتٹ "قځا ٚقاٍ  5/498ايڃػٴ

; ايتدلٜـعٟ، َؿـها٠    19/380احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نـعٝـ; ايڀدلاْـٞ، إعذـِ ايهـبرل    

 ٚقاٍ: نعٝـ.  8/5652ا٭يباْٞ: نعٝـ; أبٛ سصٜؿ١، أْٝؼ ايػاضٟ ٚقاٍ احملكل 1/81إكابٝب

 .4/67ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ،  (1)

 .5/235; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب 7/379َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ (2)

عبس اهلل بٔ غ١ًُ ايبكطٟ ا٭ؾڀؼ ٜه٢ٓ أبا عبس ايطٓٔ ض٣ٚ عٔ ا٭عُـ ض٣ٚ عٓ٘ عُـط بـٔ    (3)

ٍ أٓس: تطى ايٓاؽ سسٜح عبس  2/292ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘ غب١ ايُٓرلٟ، ٚقاٍ: " قا

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ،  1/521اهلل بٔ غ١ًُ ا٭ؾڀؼ ايبكطٟ"; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤

ٕ ، م  -5/69ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  64ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٛ

١ُ ا٭ؾڀـؼ          ٚقاٍ: قاٍ عًٞ 70 بٔ إسٜين: " قًت يٝشٝـ٢ بـٔ غـعٝس ايكڀـإ إٕ عبـس اهلل بـٔ غًـ

ٍ عٓس أسس ٚأْا َع٘، ٚأْا نٓت أغأٍ ٚأنتب،  ٍ و٢ٝ: َا غأ ٌ ؾكا ٍ احملسث ٕ ٜػأ ٘ نا ِ أْ ٜعع

 =َذلٚى ثِ ٜٓػدٗا َين "، ٚقاٍ أٜهاڄ: " غأيت أبٞ عٔ عبس اهلل بٔ غ١ًُ ا٭ؾڀؼ ؾكاٍ: نإ

ٚقـاٍ: "نـإ غـ٤ٞ     ٢2/20 ٚعبس ايـطٓٔ "; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،     اؿسٜح تطى سسٜج٘ وٝ=

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ عسٟ، ايهاَ ِ " ; اب ـ اـڀأ نجرل ايٖٛ ٜ ؾاس ٚقاٍ:  328-5/326اؿؿ

ٛ َع نعؿ٘ ٜهتب سسٜج٘ "; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م  ٘ٹ عبٝس  128" ٖٚ ٍٳ ؾٹٝ ٚقاٍ: "قځا

ٕٳ ؾٹٞ يٹػٳاْ٘ يٹبٳاؽاهلل بٔ عُط ايكٛاضٜطٟ: مل ٜه ٚٳيځهٹٔ نځا ; تاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤، م   "ٔ ٜهصب 

; ايــصٖيب، تــاضٜذ    2/160ٚقــاٍ: تــطى ايٓــاؽ سسٜجــ٘ ; ايــساضقڀين، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ،         119

 . 4/1139اٱغ٬ّ، 

 .1/73ابٔ عطام ايهٓاْٞ، تٓعٜ٘ ايؿطٜع١،  (4)

 .3/292ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (5)

بٔ غ١ًُ اؾًُٞ َٔ َطاز، ٜهٓـ٢ أبـا ايعايٝـ١، َـٔ ايتـابعٌ زلـع عُـط ٚعًـٞ          ٖٛ عبس اهلل (6)

ٚقاٍ: أخدلْا أبٛ  6/171ٚعُاض بٔ ٜاغط ض٣ٚ عٓ٘ عُطٚ بٔ َط٠، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

زاٚز ايڀٝايػٞ عٔ ؾعب١ عٔ عُطٚ بٔ َط٠: نإ عبس اهلل بٔ غ١ًُ قس ندل ؾهـإ وـسخ   

ٚقاٍ: ٫ ٜتابع ٗ سسٜجـ٘ ; ايعذًـٞ ايجكـات،     5/99ايهبرل، ؾٓعطف ْٚٓهط; ايبداضٟ، ايتاضٜذ 
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رون ڃوَس ٫ون ٫زوي حهلل     حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ أرٌ حٿٌٿْي ٷوخٽ ٗو٬زش ػنوخ ٫ڄوًَ     "
   .#1$"رن ٓڀڄش ط٬َٱ ًطنټَ

 .#2$"ّيڂ ٻخڅ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ
   #3$ځ#719ىو/ ٫101زيحهلل رن ٛخحل ًٻٌحڅ حٿٔڄخڅ ح٬ّينِ ًّٸخٽ ٿو ٫زخى$ -374
 .#4$ػٸش ٛيًٵ"0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 #5$٫زي حهلل رن ٛٴٌحڅ -375
 .#6$"٬ْٟٲ ال ٸّٴ٦ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

ُ ٫زيحهلل رن ٫زي ح٪ّټ -376 أروٌ ٯّڄوي حٿٴٸْوو    ، ڂ رن أ٫ّٙ رن ٿْغ ح٬ّٜوَ
 #7$ځ#829ىو/214$ص

                                                                                                                   

ٚقاٍ: قـاٍ عبٝـس    1/197ٚقاٍ: نٛٗ ثك١ ; ابٔ أبٞ خٝج١ُ، تاضٜذ ابٔ أبٞ خٝج١ُ،  258م 

اهلل بٔ عُط: "عبساهلل بٔ غ١ًُ مل ٜهصب، ٚيهٔ نإ ٗ يػاْ٘ يًٓاؽ"; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ 

ٌ قاٍ: ٜعطف ٜٚٓهط ; ابٔ أ 64ٚإذلٚنٕٛ، م  ٚقـاٍ: "   74-5/73بٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٜ

ٚقاٍ: ىڀأ; ابٔ  5/12ٴ٥ٌ أبٞ عٔ عبس اهلل بٔ غ١ًُ ؾكاٍ: تعطف ٚتٓهط"; ابٔ سبإ، ايجكات، 

ٚأضدٛ أْ٘ ٫ بأؽ ب٘"; إعٟ، تٗصٜب "ٚقاٍ:  281-5/279عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

: ض٣ٚ ي٘ ا٭ضبع١; ايـصٖيب، تـاضٜذ   ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘ 55-15/50ايهُاٍ، 

 . 391-7/388; َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  2/840اٱغ٬ّ، 

 .5/280ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 . 754- 753َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (2)

ٖٛ عبساهلل بٔ قاحل شنٛإ ايػُإ ايعٜات إسْٞ ٍَٛ غڀؿإ ٚقٌٝ َـٍٛ اَـطأ٠ َـٔ قـٝؼ،      (3)

ٖــ، ٜٓٛـط:   101ض٣ٚ عٔ أبٞ ٖطٜط٠، ض٣ٚ عٓ٘ ا٭عُـ ٚعبس اهلل بٔ زٜٓاض ٚظٜس بٔ أغًِ، تـٛٗ غـ١ٓ  

 245ٚقاٍ: ثك١ نـجرل اؿـسٜح; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ، م         231ـ5/230ابٔ غعس، ايڀبكات

; ايعذًـٞ،  261 ــ 3/260; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل 432ٚقاٍ: ثك١; خًٝؿ١ بٔ خٝاٙ، ايڀبكات، م

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 150كات، مايج ٔ أب ٞ ثك١; اب ٗ تابع ٞ نٛ  =:ٚقاٍ 451ـ 3/450ٚقاٍ: َسْ

ٟ  ;"  عسٜج٘ وتر اؿسٜح قاحل شنٛإ قاحل أبٛ: ٜكٍٛ أب٢ زلعت"= ٍ  تٗـصٜب ، إـع ، ايهُـا

 عس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١.ب ٚقاٍ 8/513-517

 . 3/220ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب ،  (4)

عبس اهلل بٔ قؿٛإ بٔ نًيب ايكٓعاْٞ َٔ أٌٖ قٓعا٤ ض٣ٚ عٔ ٖٚب بٔ َٓب٘، ٜٓٛط: ابٔ  (5)

ٚقاٍ: قاٍ عًٞ بٔ إسٜين: غأيت ٖؿاّ بٔ ٜٛغـ عٔ عبس  5/84أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

اهلل بٔ قؿٛإ بٔ نًُٞ ؾكاٍ: مل ٜهٔ وؿٜ اؿسٜح ٚنإ نعٝؿاڄ " ابٔ عسٟ، ايهاٌَ 

ٚقاٍ: " نإ نعٝؿاڄ ٚمل ٜهـٔ وؿـٜ اؿـسٜح" ; ابـٔ اؾـٛظٟ،       5/289ايطداٍ، ٗ نعؿا٤ 

 . 7/412; َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  2/128ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 .3/302ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (6)

عبس اهلل بٔ عبس اؿهِ بٔ أعٌ بٔ يٝح إه٢ٓ أبا قُس ايؿكٝ٘ إكطٟ ، زلع ايًٝح بٔ  (7)



235 

 #1$"ڃ٬ّٙ رن ٸَّْ ٻٌرو، ّظٴٸو ٻخڅ0 ًحٿظ٬يّپ ح٩َّف ٻظخد يف0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
أروٌ ٫زويحٿ٬ِِّ   ، ٫زيحهلل رن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زيحهلل رون ٫وخڃَ رون أٓوْي     -377

 #2$ځ#796ىو/ 180ځ 171/787ًح٬ّينِ$ص رّٙ ٓنّٖ 
 #4$"#3$ٍرٌّخ   ًنٔزو حهظڀ٢ انو ٸخٽ0ُّ ٷخٽ ًحٿظ٬يّپ ح٩َّف ٻظخد يف حٿٔخؿِ"

 #5$ځ#796/ ىو180ځ ٫171/787ًزيحهلل رن ٫َحىس حٿٔيًِٓ$ص رّٙ ٓنّٖ -378

                                                                                                                   

َٚايو بٔ أْؼ ض٣ٚ عٓ٘ ٖاضٕٚ بٔ إغشام ، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،    غعس 

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: َكطٟ ثك١، ٚقاٍ: " غٴ٦ٌ أبٞ عٔ عبس اهلل بٔ عبس اؿهِ  5/105-106

 8/347; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،     1/275إكطٟ ؾكـاٍ: قـسٚم"; ابـٔ ٜـْٛؼ، تـاضٜذ ابـٔ ٜـْٛؼ،        

ٚقاٍ بعس  194 -15/191َصٖب َايو ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٚقاٍ: نإ ٖٔ تؿك٘ ع٢ً

 إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: نإ ضد٬ڄ قاؿاڄ ثك١ ض٣ٚ ي٘ ايٓػا٥ٞ . 

 .5/289; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  8/25َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

بـٔ سـطاظ ايًٝجـٞ إـسْٞ إهٓـ٢ أبـا عبـس         عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع بٔ عبس اهلل بـٔ عـاَط بـٔ أغـٝس    ( 2)

٘ غعٝس بٔ َٓكٛض، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م  ٟ ض٣ٚ عٓ ٚقاٍ: ٖٚٛ  79ايععٜع، ض٣ٚ عٔ ايعٖط

ٍ ايطداٍ، م  ٚقاٍ: "ٜطٟٚ عٔ ايعٖطٟ َٓانرل  222َٓهط اؿسٜح، قس خٴً٘ ; اؾٛظداْٞ، أسٛا

ٚقاٍ: نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت،  61، م  بعٝس، َٔ أٚع١ٝ ايكسم "; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ

ٚقاٍ: "قاٍ غـأيت أبـٞ عـٔ عبـس اهلل بـٔ عبـس ايععٜـع ايًٝجـٞ ؾكـاٍ: َٓهـط            5/103اؾطح ٚايتعسٌٜ

٘ خڀأ، ٫  ٌ غڀا٥٘، عا١َ سسٜج ٕ ٜؿتػ ٘ يٝؼ ٗ ٚظ ٌ عسٜج ـ اؿسٜح ،٫ ٜؿتػ اؿسٜح، نعٝ

١: يــٝؼ بــايكٟٛ; ابــٔ سبــإ،    أعًــِ يــ٘ ســسٜجاڄ َػــتكُٝاڄ، ٜهتــب سسٜجــ٘ "، ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٛ ظضعــ        

ٚٳٜطٵؾځع  2/8اجملطٚسٌ،  ٛٳ ٫ ٜعًِ  ٖٴ ٚٳ ْٹٝس  ٕٳ ٜكًب ايڃأځغٳا ُٻٔ اخٵتٳًځ٘ بٹأخطٳ٠ سٳتٻ٢ نځا َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا

ِ ؾځاغٵتشلٻ ايتٸطٵى "; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٝٵحٴ يځا ٜؿٗ ٌ َٔ سٳ ُٳطٳاغٹٝ  259ـ 256  /5ايڃ

=          طٟ َٓــانرل";ابٔ ؾــاٌٖ،تاضٜذ أزلــا٤ ايهــعؿا٤ ٚايهــصابٌ،ٚقــاٍ: "ٚسسٜجــ٘ خاقــ١ عــٔ ايعٖــ

ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ  241-15/238ٚقــاٍ: يــٝؼ بؿــ٤ٞ ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،   118م =

 .4/662اٱغ٬ّ، ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ  ; ايصٖيب، تاضٜذ 

ٍ ايطبص٠ ٖٚٞ َٔ قط٣ إس١ٜٓ ع (3)  .٢ً3/24 ث٬ث١ أٜاّ َٓٗا، ٜٓٛط: ٜاقٛت، َعذِ ايبًسإ، ْػب١ إ

 .5/302; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  8/40َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

عبس اهلل بٔ عطاز٠ ايػسٚغٞ ايؿٝباْٞ ٜه٢ٓ أبا ؾٝبإ ايبكطٟ، ض٣ٚ عٔ ايطقاؾٞ ٚغًُٝإ بٔ  (5)

 2/211عٝػ٢ ايٛاغڀٞ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘، أبٞ زاٚز اؿطاْٞ ض٣ٚ عٓ٘ َٗسٟ بٔ 

ٚقـاٍ: نـعٝـ ; ابـٔ أبـٞ ســامت،      61ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح ; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ ، م     

ٚقاٍ: "  2/8ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: نعٝـ ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  5/133اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ُٻٔ ٜكًب ايڃأځخٵبٳاض ٚىڀ٤ٞ ؾٹ َٹ ٕٳ  ٚٳاؾـل          نځا ُٳـا  ٙٴ إڇيډـا ؾٹٝ ٚٳا ُٳـا ضٳ ٞ اٯثٳـاض تُٖٛـا يځـا هـٛظ ايٹاسٵتٹذٳـاز بٹ

ٜٴتـابع       332-5/330ايجٿكځات"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،    ٚقـاٍ: "ٚعاَـ١ َـا ٜطٜٚـ٘، ٫ 

ٚقــاٍ: نــعٝـ; إــعٟ، تٗــصٜب    120عًٝــ٘"; ابــٔ ؾــاٌٖ، تــاضٜذ أزلــا٤ ايهــعؿا٤ ٚايهــصابٌ، م    

٘ٵ سـسٜجا ٚاسـسا،      296-15/294ايهُاٍ،  َٳادٳـ ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ابـٔ 

ٙٺ ; تاضٜذ اٱغ٬ّ،  1/574ٚقس ٚقع يٓا عٓ٘ عايٝا دساڄ"; ايصٖيب، ايهاؾـ،   . 4/663ٚقاٍ: ٚا
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ڃنټوَ  ، ٟو٬ْٲ ، ٫زيحهلل رن ٫َحىس، "ًڃنيڂ ٬ّّٗ أىپ حٿزَٜس0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#1$ىٌ ٬ْٟٲ"0 ٷخٽ ٸَّْ رن ڃ٬ّٙ، ح٪ّيّغ
 #2$"ح٪ّيّغ ڃنټَ ٬ْٟٲ0 ٷخٽ ّپًحٿظ٬ي ح٩َّف ٻظخد يف حٿٔخؿِ"

٫زوويحهلل روون ٫ٸزووش روون ٭٬ّْووش $ًٷْووپ روون ٭٬ّْووش روون ٫ٸزووش# ح٪٠ّووَڃِ      -379
 #3$ځ#790ىو/ 174ح٬َُّٜ $ص 

 أل٦ّوي  ًٷْوپ ، ٫نوو  ٦ّوپ  ڃخ ر٬ي ٻظزو حكّٔٷض ٫نيىڂ ٬ْٟٲ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
َ  كيّغ أً حٿؼٸخص ًٍحه حٿٌُ ٭٬ّْش حرن كيّغ اٿْٺ أكذ أٺّخ0 #4$ٛخحل رن  رون  ٸّْو
َ  ٻوخڅ 0 ٳٸوخٽ   #5$ٌدأّ رن ٞ  ًيف كخٳ٨وخ   ٸّْو  ٭٬ّْوش  حرون  ًكويّغ  ٗوِ   أكخىّؼوو  ر٬و

 ًأُ ح٬ّٜووَّّٙ ٍحًّووش ٭٬ّْووش حروون0 ٳٸووخٽ ٭٬ّْووش  ًحروون#6$حٿڀْووغ ٳلوويّغ ٿووو ٳٸْووپ أٛووق
                                                 

 .142ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م (1)

 .8/66َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)

١ بٔ شلٝع١ اؿهطَٞ ٚقٌٝ عبس اهلل بٔ شلٝع١ بٔ عكب١ ٜه٢ٓ أبا عبس ايطٓٔ عبس اهلل بٔ عكب (3)

إكطٟ، ض٣ٚ عٔ أٓس بٔ خاظّ إعاؾطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ ايًٝـح بـٔ غـعس ، ٜٓٛـط ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،         

ٚقاٍ: "ٚنإ نعٝؿڄا ٚعٓـسٙ سـسٜح نـجرل، َٚـٔ زلـع َٓـ٘ ٗ أٍٚ أَـطٙ أسػـٔ سايڄـا ٗ           7/358

ٙ، ٚأَا أٌٖ َكط ؾٝصنطٕٚ أْ٘ مل ىتً٘ ٚمل ٜعٍ أٍٚ أَـطٙ ٚآخـطٙ   ضٚاٜت٘ ٖٔ زلع َٓ٘ بآخط

ٚاسسٶا ٚيهٔ نإ ٜكطأ عًٝـ٘ َـا يـٝؼ َـٔ سسٜجـ٘ ؾٝػـهت عًٝـ٘. ؾكٝـٌ يـ٘ ٗ شيـو ؾكـاٍ: َٚـا             

شْــيب؟ إِــا ه٦ٝــٕٛ بهتــاب ٜكط٩ْٚــ٘ ٜٚكَٛــٕٛ ٚيــٛ غــأيْٛٞ ٭خــدلتِٗ أْــ٘ يــٝؼ َــٔ ســسٜجٞ";   

سٟ عٔ و٢ٝ بٔ غعٝس: نإ ٫ ٜطاٙ ؾ٦ٝاڄ; َػًِ، ٚقاٍ: قاٍ اؿُٝ 66ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م 

ــ٢ ٚا٭زلـــا٤،   ــا٥ٞ، ايهـــعؿا٤        1/519ايهٓـ ــ٢ ٚٚنٝـــع" ; ايٓػـ ــٔ َٗـــسٟ ٚوٝـ ــاٍ: "تطنـــ٘ ابـ ٚقـ

ٕ ، م  ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  61ٚإذلٚنٛ ٔ أب ـ ; اب ٚقاٍ: "غأيت  148 -5/145ٚقاٍ: نعٝ

ٞ ٚأبا ظضع١ عٔ ابٔ شلٝع١ ٚا٭ؾطٜكٞ أُٜٗا أسب إيٝهُ ا، ؾكا٫: ْٝعاڄ نعٝؿإ، بٌ اٱؾطٜكٞ أب

ٔ شلٝع١ نجرل، أَا ابٔ شلٝع١ ؾأَطٙ َهڀطب، ٜهتب سسٜج٘ ع٢ً ا٫عتباض"  تاضٜذ، ْٜٛؼ ابٔ ;ٚاب

 ٚسسٜج٘=: "ٚقاٍ 253 ـ5/237ايطداٍ نعؿا٤ ٗ ايهاٌَ، عسٟ ابٔ ;283 ـ 1/281إكطٟ ْٜٛؼ ابٔ

ــٔ ٜػــتبإ نأْــ٘ =سػــٔ ُٻ ــاضٜذ أزلــا٤    ٖــٔ ٜهتــب   ٚٳٖــٛ، عٓــ٘ ض٣ٚ عٳ سسٜجــ٘" ; ابــٔ ؾــاٌٖ، ت

; إـعٟ،   159-32/136ٚقاٍ: نعٝـ ; ابٔ عػانط، تـاضٜذ زَؿـل،    118ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقـٛاٍ ايعًُـا٤: ض٣ٚ يـ٘ َػـًِ ٚايبدـاضٟ ٚأبـٛ        503-14/487تٗصٜب ايهُاٍ، 

 زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ٚايٓػا٥ٞ.

ه٢ٓ أبـا دعؿـط ٚإعـطٚف بـابٔ ايڀـدلٟ ض٣ٚ عـٔ إبـطاِٖٝ بـٔ         ٖٛ أٓس بٔ قاحل إكطٟ ٜ (4)

ٖــ، ٜٓٛـط: إـعٟ، تٗـصٜب      248اؿذاز ض٣ٚ عٓ٘ ايبداضٟ، نإ ثكـ١ ٗ اؿـسٜح تـٛٗ غـ١ٓ     

 .354-1/340ايهُاٍ، 

و٢ٝ بٔ أٜٛب ايبذًٞ اؾطٜطٟ َٔ ٚيس دطٜط بٔ عبس اهلل، ض٣ٚ عٔ عاَط ايؿعيب، ض٣ٚ عٓ٘  (5)

 .7/594طٙ ابٔ سبإ ٗ ايجكات، عٓ٘ عبس اهلل بٔ إباضى شن

ايًٝح بٔ غعس بٔ عبس ايطٓٔ إكطٟ َٔ ؾكٗا٤ َكط ٚقسثٝٗا ض٣ٚ عٔ إبطاِٖٝ بٔ أبٞ  (6)



237 

 ٸّيػوو  ٗوْجخ   ٿٸون  اًح حٿؼٸوخص  ڃون  ٭٬ّْوش  حرون  ٻوخڅ  ڃٜوَ  كيّغ ڃن حٿڀْغ ٫ني ِٗ 
 .  #1$"كيػّٗ
أنوو   ٭٬ّْوش ڃون حٿؼٸوخص االّ    ًكټَ حٿٔخؿِ ٫ن أ٦ّي رن ٛوخحل ٻوخڅ حرون   "

 .#2$"كيع رو اًح ٿٸن ْٗجخ 
0 حٿؼالػوش  حٿ٬زخىٿوش  أكوي  ٣َّوٶ  ڃون  ؿوخ   اًح ٛولْق  كيّؼوو  أڅ٫ًن حٿٔوخؿِ" 

 ٳٸوخٽ ، #5$ح٬ّٸوٍَ   ِّّي رن حهلل ٫ًزي، #4$ح٬ّزخٍٹ رن حهلل ٫ًزي، #3$ًىذ رن حهلل ٫زي
، ٛلْق ٳيٌ ش٭٬ّْ حرن ٫ن حٿ٬زخىٿش ًٍٍ اًح0 حألُىُ ٬ْٓي رن حٿّٰٗ ٫زي ح٪ّخٳ٦

   .#6$"ڃؼڀو ًٯّ٘ه حٿٔخؿِ ًًٻَ، ًح٬ّٸَة ًىذ ًحرن ح٬ّزخٍٹ حرن
ځ 191/806أرٌ هڀوٲ حٿزٜوَُ $ص روّٙ ٓونّٖ    ، ٫زيحهلل رن ٫َْٔ ح٫ِّحٍ-380

 #7$ځ#815ىو/ 200ً
 .#8$٫نيه ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

                                                                                                                   

ٖـــ، ٜٓٛــط: إــعٟ، تٗــصٜب  175أبـٞ عبًــ١ ض٣ٚ عٓــ٘ أٓــس بــٔ عبــس اهلل بــٔ ٜــْٛؼ، تــٛٗ غــ١ٓ  

 .278-24/256ايهُاٍ، 

 .145-8/144َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

 .5/378ٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، اب (2)

ٖٛ عبس اهلل بٔ ٖٚب بٔ َػًِ ايكطؾٞ ايؿٗطٟ إه٢ٓ أبا قُس إكطٟ ايؿكٝـ٘ ض٣ٚ عـٔ    (3)

ّ، ٜٓٛـط:  812ٖــ/  197إبطاِٖٝ بٔ غعس ايعٖطٟ ض٣ٚ عٓ٘ أٓس بٔ قاحل إكطٟ تٛٗ غـ١ٓ  

 .286-16/277إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

ًٓٛٞ ايتُُٝٞ إطٚظٟ إه٢ٓ أبا عبس ايـطٓٔ أسـس أ٫ّ   عبس اهلل بٔ إباضى بٔ ٚانب اؿ (4)

اٱغ٬ّ ٚاؿؿاٚ ض٣ٚ عٔ أبإ بٔ تػًب ض٣ٚ عٓ٘ إبطاِٖٝ بٔ سلاؽ ايػُطقٓسٟ تٛٗ غ١ٓ 

 .24-16/5ٖـ، ٜٓٛط: إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  181

٘ َايو عبس اهلل بٔ ٜعٜس ايكطؾٞ إدعَٚٞ إكط٤ٟ إسْٞ ض٣ٚ عٔ عط٠ٚ بٔ ايعبرل ض٣ٚ عٓ (5)

 .319-16/318بٔ أْؼ، ٚنإ قسخ ثك١، ٜٓٛط: إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .1/595ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١،  (6)

عبس اهلل بٔ عٝػ٢ اـعاض ايبكطٟ قاسب اؿطٜط إه٢ٓ أبا خًـ ض٣ٚ عٔ زاٚز بٔ أبٞ ٖٓس  (7)

 ظضع١ أبٛ غٴ٦ٌٚقاٍ: "  5/127ض٣ٚ عٓ٘ عُط بٔ ؾب١، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

 نعؿا٤ ٗ ايهاٌَ، عسٟ ابٔ ;"  اؿسٜح َٓهط ؾكاٍ اـعاظ خًـ أبٛ عٝػ٢ بٔ اهلل عبس عٔ

 عًٝ٘ ٚنتًـ نًٗا إؾطازات ٚأسازٜج٘ اؿسٜح َهڀطب ٚٳٖٛ: " ٚقاٍ 415 – 5/411 ايطداٍ،

 2/134ذلٚنٕٛ، ٫خت٬ؾ٘ ٗ ضٚاٜات٘... ٚيٝؼ ٖٛ ٖٔ وتر ب٘"; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإ

ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ ايعًُــا٤ ؾٝــ٘: ض٣ٚ يــ٘        417-15/416; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،   

 قاٍ: ٖٚٛ نعٝـ. 4/1140ايبداضٟ ٚايذلَصٟ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

; ابـٔ سذـط،    8/111; َػًڀـاٟ، إنُـاٍ تٗـصٜب ايهُـاٍ،      3/431ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ،  (8)
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٫زوويحهلل روون أرووِ ؿ٬ٴووَ ٫ْٔووَ روون ڃخىووخڅ حٿووَحُُ $ص رووّٙ ٓوونّٖ           -381
 #1$ځ#805ىو/ 190ځ 181/797ً

 .#2$ٳْو ٬ٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #3$أرٌ ح٬ّّٰ٘س $ص أًٽ هالٳش ح٬ّنٌٍٜ#، ٫زيحهلل رن أرِ ٿزْي ح٬ّينِ -382
 ػنوخ  ٯّڄوي  رون  أ٦ّوي  ػنوخ ، رخٿٸويٍ  ح٣ّوڂ  أنوو  ٯّ٘ ٛيًٷخ  ٻخڅ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

ِ  رون  حهلل ٫زي ٷخٽ ٓٴْخڅ ػنخ ح٪ّڄُّ٘  ًٷوخٽ ، ح٬ّيّنوش  أىوپ  ٫زوخى  ڃون  ٻوخڅ  ٿزْوي  أرو
 .#5$"رخٿٸيٍ َّڃ0َ #4$حٿالٿټخثِ

 .#6$"ٯّ٘ أنو ح٣ّڂ رخٿٸيٍ ٻخڅ ٛيًٷخ  0ٷخٽ حٿٔخؿِ"
أروٌ ڃؼنوَ حألنٜوخٍُ    ، ٫زيحهلل رن ح٬ّؼنَ رن ٫زيحهلل رن أنْ رن ڃخٿٺ -383

                                                                                                                   

 . 5/353تٗصٜب ايتٗصٜب، 

عبساهلل بٔ أبٞ دعؿط عٝػ٢ بٔ َاٖإ ايطاظٟ ض٣ٚ عٔ ؾعب١ بٔ اؿذاز ض٣ٚ عٓ٘ قُـس   (1)

ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١:      5/127بٔ عٝػ٢ بٔ ايڀباع، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،   

; ابٔ عسٟ،  8/335قسٚم، ٚقاٍ: "قاٍ غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: قسٚم ثك١"; ابٔ سبإ، ايجكات، 

 ٗ ٌ ٚقاٍ: "ٚبعض سسٜج٘ ٖا ٫ ٜتابع عًٝ٘"; ابٔ اؾٛظٟ،  363ـ5/361نعؿا٤ ايطداٍايهاَ

٘ٴ عؿطٳ٠ آيځاف سٳسٹٜح ؾطَٝـت   2/135ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  ٓٵ َٹ ُٹعت  ٍٳ ابٔ ٓٝس غٳ ٚقاٍ: "قځا

ٗٳا"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: ض٣ٚ يـ٘ أبـٛ       387ـ14/385ب

 .4/874، تاضٜذ اٱغ٬ّ، زاٚز; ايصٖيب

 .5/177; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  7/290َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)

عبس اهلل بٔ أبٞ يبٝس إسْٞ ٍَٛ ا٭خٓؼ بٔ ؾطٜل ايجكؿٞ ٜه٢ٓ أبا إػرل٠ ٚأبا عبس اهلل  (3)

ٚقـاٍ:   5/421ض٣ٚ عٔ غعٝس بٔ إػٝب ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ غـعس، ايڀبكـات  

"ٚنإ ٜكٍٛ بايكسض، ٚنإ َٔ ايعباز إٓكڀعٌ... قًٌٝ اؿسٜح"; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ     

ٚقـاٍ: نـإ َـٔ عبٸـاز أٖـٌ إسٜٓـ١،         79ٚقاٍ: ثك١; ايبدـاضٟ، ايهـعؿا٤، م    142َعٌ، م 

ٚقاٍ: َسْٞ ثك١; ابٔ أبٞ سـامت،   274ٚنإ ٜط٣ ايكسض، ٖٚٛ وتٌُ; ايعذًٞ، ايجكات، م 

ٌ اؾطح ٚايت ٚقـاٍ: "قـاٍ غـأيت أبـٞ عـٔ عبـساهلل بـٔ أبـٞ يبٝـس ؾكـاٍ: قـسٚم ٗ             5/148عـسٜ

 398-5/397; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،      5/46اؿسٜح"; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،    

 =ٚقاٍ بعس إٔ 485-15/483ٚقاٍ: "أَا ٗ باب ايطٚاٜات ؾ٬ بأؽ ب٘"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

ٟٸ".  ي٘ ايبداضٟ َكطْٚاڄ بػرلٙ،  شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ= َٹصٹ  ٚايباقٕٛ غ٣ٛ ايتٿطٵ

ٖٛ أبٛ ايكاغِ ٖب١ اهلل بٔ اؿػٔ بٔ َٓكٛض ايڀدلٟ ايطاظٟ ايؿاؾعٞ اي٬يهـا٥ٞ سـاؾٜ    (4)

ّ، ٜٓٛط: اـڀٝب  1027ٖـ/ 418ٚؾكٝ٘، غهٔ بػساز،  ٖٚٛ ؾٝذ اـڀٝب ايبػسازٟ، تٛٗ غ١ٓ 

 .16/108ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 

 .8/142َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (5)

 .2/74; ٜٓٛط أٜها: ايػداٟٚ، ايتشؿ١ ايًڀٝؿ١،  5/372ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (6)
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    #1$ځ#796ىو/ 180ځ ً 171/787حٿزَُٜ$ص رّٙ ٓنّٖ 
 حرنوو  ًٻوخڅ  ڃنوخٻّ٘  ًٍٍ كويّغ  ٛوخكذ  ّټون  دل ٟو٬ٲ  ٳْو0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 #2$"حٿٜيٵ أىپ ڃن ًٍأُ كيّغ ٛخكذ ٯّڄي

 .#3$ٳْو ٬ٟٲ دل ّټن ڃن أىپ ح٪ّيّغ ًٍٍ ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#4$ڃنټَ ح٪ّيّغ"، "٬ْٟٲ0 "حٿٔخؿِ ٷخٽ ٫نو

 .#5$دل ّټن ٛخكذ كيّغ"، ٳْو ٬ٟٲ0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #6$٫زيحهلل رن ٯَّ$ٯَُّ#ح٩ٍُِّ حٿ٬خڃَُ$ص يف هالٳش ح٬ّنٌٍٜ حٿ٬زخِٓ#-384
 #6$حٿ٬زخِٓ#

                                                 

عبساهلل بـٔ إجٓـ٢ بـٔ عبـساهلل بـٔ أْـؼ بـٔ َايـو ا٭ْكـاضٟ ٜهٓـ٢ أبـا إجٓـ٢ زلـع ثابـت                (1)

ايعذًــٞ، ايجكــات، ايبٓــاْٞ َٚايــو بــٔ زٜٓــاض ض٣ٚ عٓــ٘ عبــس ايكــُس بــٔ عبــسايٛاضخ، ٜٓٛــط:  

ٚقـاٍ: "٫ أخـطز سسٜجـ٘"; ابـٔ أبـٞ       232ٚقاٍ: ثك١ ; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م  276م

ٚقاٍ: قاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: قـاحل، ٚقـاٍ أبـٛ ظضعـ١: قـاحل،          5/177سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٞٸ ؾكاٍ:  ٚقاٍ: " قاٍ غأيت أبٞ عٔ عبس اهلل بٔ إج٢ٓ ٚايس ا٭ْكاضٟ ؾكاٍ: قاحل، ثِ ْٛط إي

/ 2; ابٔ اؾٛظٟ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،    1/429ؾٝذ"; ايه٬باشٟ، ضداٍ قشٝب ايبداضٟ، 

ٚقاٍ بعس إٔ شنط  27-16/25ٚقاٍ: "نإ نعٝؿاڄ ٗ اؿسٜح"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  137

 . 4/672أقٛاٍ ايعًُا٤: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .8/163ٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، َػًڀا (2)

 .5/388; تٗصٜب ايتٗصٜب، 416; ٖس٣ ايػاضٟ، م 9/595ابٔ سذط، ؾتب ايباضٟ،  (3)

;  ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ ايذلنُاْٞ، اؾٖٛط 9/21; عُس٠ ايكاضٟ، 6/238ايعٝين، ؾطح أبٞ زاٚز،  (4)

 . 5/408; ابٔ إًكٔ، ايبسض إٓرل،  4/89ايٓكٞ، 

 .2/480; ٜٓٛط أٜهاڄ: ايعًٜعٞ، ْكب ايطا١ٜ،  3/277، تٓكٝب ايتشكٝل، ابٔ عبس اشلازٟ (5)

 =عبساهلل بٔ قطظ ايعاَطٟ اؾعضٟ ض٣ٚ عٔ ايعٖطٟ ٚقتاز٠ ض٣ٚ عٓ٘ عبسايطٓٔ بٔ أبٞ (6)

ٚقـاٍ:   7/483عُاض ايبهطٟ، ٚيـٞ ايطقـ١ ٭بـٞ دعؿـط إٓكـٛض، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،          =

"    ٟ ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح ;    2/144، ايتــاضٜذ ا٭ٚغــ٘،  نــإ نــعٝؿاڄ يــٝؼ بــصاى"; ايبدــاض

ٚقاٍ: "ٖايو ي٘ ع٢ً َا نإ ؾٝ٘ إقـساّ" ; ايٓػـا٥ٞ،    307اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م 

ٚقــاٍ: َــذلٚى اؿــسٜح; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،    62ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ ، م 

ضع١ عٔ عبس اهلل بٔ قطض ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: "غأيت أبا ظ 5/176

ؾكاٍ: نعٝـ اؿسٜح ٚاَتٓع َٔ قطا٠٤ سسٜج٘ ٚنطبٓا عًٝ٘"، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عـٔ عبـس   

اهلل بٔ قطض ؾكاٍ: َذلٚى اؿسٜح، َٓهط اؿسٜح، نعٝـ اؿسٜح، تطى سسٜج٘ عبس اهلل 

ٝٳـا  2/23، ٚقاٍ ٗ اجملطٚس7/56ٌبٔ إباضى"; ابٔ سبإ، ايجكات،  ٕٳ َـٔ خٹ ٚٳنځا ض عبـاز اهلل  : "

ٚٳيځا ٜعًِ ًٜٚكب ُٻٔ ٜهصب  ٚٳيځا ٜؿِٗ"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  َٹ  ـ5/213ايڃأځخٵبٳاض 

ٚقاٍ: " ا٭سازٜح ٫بٔ قطض عاَتٗا غرل قؿٛٚات ٚي٘ غرل َا أًَٝت أسازٜح ٜطٜٚ٘  220

ُٻٔ ٜطٜٚ٘ غرل قؿ١ٚٛ " ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإ  2/160ذلٚنٕٛ، عٓ٘ ايجكات ٚضٚاٜات٘ عٳ

ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح ;     8/75ٚقاٍ: بكطٟ غهٔ ايؿاّ ; ابٔ ْاقط ايسٜٔ، تٛنـٝب إؿـتب٘،   
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روَحىْڂ ح٩ّوخًٍىُ ػنوخ ٓوڀْڄخڅ رون ڃوًَحڅ ػنوخ ٫زويحهلل رون          حٿٔخؿِ ػنخ ٓيپ رن ا"
څ ٍٓووٌٽ حهللأ٫وون ٷظووخىس ٫وون أنووْ   ُٯّووَ  ّ٫وون نٴٔووو ر٬ووي ڃخر٬ؼووو حهلل   ٫ووٶ
 .#2$"#1$نزْخ 

385-        ِ أروٌ ٯّڄوي   ، ٫زيحهلل رن ٯّڄوي رون ٫ٸْوپ رون أروِ ٣خٿوذ ح٭ّوخٻّ
 #3$ځ#759ىو/142ح٬ّينِ$ص

 ٸّويع  دل، ح٪ّويّغ  يف ّٝوظٸن  ّټن ًدل حٿٜيٵ أىپ ڃن ٻخڅ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#4$"٬ْٓي رن ٸَّْ ًال ڃخٿٺ ٫نو

 .#5$"ح٪ّيّغ يف ّٝظٸن ّټن ًدل، حٿٜيٵ أىپ ڃن ٻخڅ0 ِحٿٔخؿ ٷخٽ"
أرووٌ ، ٫زوويحهلل روون ڃ٬خًّووش روون ٫خٛووڂ روون ح٬ّنووٌٍ روون حٿووِرّ٘ روون حٿ٬ووٌحځ    -386

                                                                                                                   

 ٚقاٍ: قاٍ أبٛ سامت: فٍٗٛ.  6/101ايػداٟٚ، ايجكات ٖٔ مل ٜكع ٗ ايهتب ايػت١، 

ٚقــاٍ: عبــس اهلل بــٔ قــطض  13/478اؿــسٜح أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: ايبــعاض، َػــٓس ايبــعاض،   (1)

٘ َا يٝؼ عٓس غرلٙ ; ايڀدلاْٞ، إعذِ ا٭ٚغ٘،  نعٝـ ٜٴهتب َٔ سسٜج اؿسٜح دساځ ٚإِا 

ٚقاٍ: "إِـا تطنـٛا عبـس اهلل بـٔ قـطض ؿـاٍ ٖـصا         9/505; ايبٝٗكٞ، ايػٓٔ ايهدل٣، 1/298

ٚقاٍ: عبساهلل بٔ قطض َذلٚى اؿسٜح;  2/768اؿسٜح"; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ، 

 سٝح ْاقـ ططم اؿسٜح ْٝعٗا.  1208-2/1206اضٟ، أبٛ سصٜؿ١، أْٝؼ ايػ

 .5/214ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (2)

ٌ بٔ أبٞ طايب اشلاسلٞ إسْٞ إه٢ٓ أبا قُس  ض٣ٚ عٔ ضبٝع  (3) عبس اهلل بٔ قُس بٔ عكٝ

 5/392بٓت َعٛش ٚقُس بٔ اؿٓؿ١ٝ ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكـات،  

ٍ: "نإ َٓهط اؿسٜح، ٫ وتذٕٛ عسٜج٘، ٚنإ نجرل ايعًِ"; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ ٚقا

ٚقـاٍ: "َـسْٞ، تـابعٞ، ثكـ١،      277ٚقاٍ: نعٝـ اؿسٜح ; ايعذًٞ، ايجكـات، م   1/72َعٌ، 

ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ عبس اهلل  154-5/153دا٥ع اؿسٜح"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٍ: يٌ اؿسٜح، يٝؼ بايكٟٛ ٫ٚ ٖٔ وتر عسٜج٘ ٜهتب سسٜج٘"; بٔ قُس بٔ عكٌٝ ؾكا

ٝٵت  2/3ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٗٳا٤ أٌٖ ايڃبٳ ُٴػًٌُ َٔ ؾڂكځ ٕٳ عبس اهلل َٔ غٳازٳات ايڃ ٚقاٍ: "نځا

ٓٳٓ٘  ٝٳذٹ٤ٞ بايڃددل ع٢ً غرل غ ٖټِ ؾځ ٛٳ ٕٳ وسخ عٳٔ ايتٻ ٕٳ ضٳزٹ٤ٟ ايڃشٹؿڃٜ نځا ٚقطا٥ِٗ إڇيډا أځْ٘ نځا

ًځ ٚٳدــب فاْبتٗــا ٚا٫ستذــاز بهــسٖا"; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ  ؾځ ُٻــا نجــط شٳيٹــو ؾٹــٞ أخبــاضٙ 

ٚٳٖٛ خرل َٔ بٔ 209ـ5/205نعؿا٤ ايطداٍ،   =ٚقاٍ: "ض٣ٚ عٓ٘ ْاع١ َٔ إعطٚؾٌ ايجكات، 

 ابٔ ; بصاى يٝؼ: ٚقاٍ 118 م، ايهعؿا٤ أزلا٤ تاضٜذ، ؾاٌٖ ابٔ ;زلعإ ٜٚهتب سسٜج٘"=

 إٔ بعــس ٚقــاٍ 85 – 16/78، ايهُــاٍ تٗــصٜب، إــعٟ ; 267-32/254، لزَؿــ تــاضٜذ، عػــانط

ٟٸ ي٘ ض٣ٚ: "ؾٝ٘ ايعًُا٤ أقٛاٍ شنط ٟٸ، ا٭ز ؾٹٞ ايڃبٴدٳاضڇ َٹصٹ ٚٴز، ٚايتٿطٵ ب ٚٗ أؾعاٍ ايعباز، ٚأبٛ زٳا

 ٚابٔ َاد٘". 

 .8/178َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

 .366غ٪ا٫ت ايذلَصٟ يًبداضٟ، م; ايسخٌٝ،  6/15ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)



241 

 #1$ځ#757ىو/ 140ځ ً 748ىو/131ڃ٬خًّش $ص رّٙ ٓنّٖ
 .#2$ٻّ٘"ٛيًٵ ًيف أكخىّؼو ڃنخ0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

َ ، ٫زيحهلل رن ڃَْٔس -387  ىوو 141ًىوٌ أروٌ آولخٵ $ص روّٙ ٓونّٖ     ، أرٌ ٿْڀو
 #3$ځ#767ىو/150ځ 758ً/

حٿٔخؿِ ػنخ ٯّڄي رن ڃ٬ڄَ ػنخ ڃٔڀڂ رون اروَحىْڂ ػنوخ ٫زوي حهلل رون ڃْٔوَس       "
څ ٍٓوٌٽ حهلل أػنخ ارَحىْڂ رن أرِ كوَس ٫ون ٮّخىوي ٫ون ٫خث٘وش          َڅ أًٻو

   .#1$"#4$ٔيًنخ ٫ڀَ حإلٓالځ ًحألًحڅحٿْيٌى دل ٸّٔيًنخ ٫ڀَ ِٗ  ڃخ ك

                                                 

عبساهلل بٔ َعا١ٜٚ بٔ عاقِ بٔ إٓصض بٔ ايعبرل بٔ ايعـٛاّ ايـعبرلٟ إهٓـ٢ أبـا َعاٜٚـ١ ض٣ٚ عـٔ        (1)

        ٘ ٚقـاٍ: َٓهـط    2/287ٖؿاّ بٔ عط٠ٚ ض٣ٚ عٓـ٘ أٓـس بـٔ سٓبـٌ، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ا٭ٚغـ

انرل"; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤   ٚقــاٍ: "ٗ بعــض أسازٜجــ٘ َٓــ     80اؿــسٜح; ايهــعؿا٤ ايكــػرل، م  

ٚقـاٍ: زلعـت أبـٞ     5/178ٚقاٍ: نعٝـ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،       63ٚإذلٚنٕٛ ، م 

َٳـا خٳـايـ ٜعٵتٳـدل سٳسٹٜجـ٘ إڇشا بٳـٌ        7/46ٜكٍٛ: ٖٛ َػتكِٝ اؿسٜح; ابـٔ سبـإ، ايجكـات    ٚقـاٍ: "ضٴ

       ٍ ٜٳتــ٘"; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــا ٚٳا ٚقــاٍ: "بعــض سسٜجــ٘    326ـــ5/325ايػــُاع ؾٹــٞ ضڇ

 ٕ ٖٹؿٳـاّ بـٔ         2/143َٓانرل"; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٛ ٞٸ وـسخ عٳـٔ  ًٹـ ٍٳ ايڃعكٝ ٚقـاٍ: "قځـا

ٞٸ نٳـعٹٝـ"; ايـصٖيب، تـاضٜذ       ٓٻػٳـا٥ٹ ٍٳ اي ٚٳقځـا َٴٓهط اؿځسٹٜح  ٟٸ  ٍٳ ايبٴدٳاضڇ ٚٳقځا ٗٳا  ٓٳانٹرل يځا أقٌ يځ َٳ ٚٳ٠  عٴطٵ

 .3/683اٱغ٬ّ، 

 .1/767ٕٓؿع١، ابٔ سذط، تعذٌٝ ا (2)

عبساهلل بٔ َٝػط٠ اؿاضثٞ إه٢ٓ أبـا يًٝـ٢ ايهـٛٗ زلـع إبـطاِٖٝ بـٔ أبـٞ سـط٠ زلـع َٓـ٘            (3)

      ٌ ٚقـاٍ: مل ٜهـٔ ثكـ١، ٚٗ ضٚاٜـ١      1/64َػًِ بٔ إبطاِٖٝ ، ٜٓٛـط: ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـ

ـ اؿسٜح; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م  3/264ايسٚضٟ ٚقاٍ: نعٝـ;  65قاٍ: نعٝ

ٚقاٍ: غٴ٦ٌ عٓ٘ أٓس بٔ سٓبٌ ؾهأْ٘ ٜهعؿ٘،  178ـ5/177ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: "ٖٛ ٚاٖٞ اؿسٜح  نعٝـ اؿسٜح، ٚقاٍ أٜهاڄ: غأيت أبٞ ؾكاٍ: يٌ ; 

ُٴدٳايؿځـ١           2/32ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٜٳتـ٘ نـجرل ايڃ ٚٳا ًډـ١ ضڇ ٛٳِٖ عًـ٢ ق ٕٳ نـجرل ايڃـ ٚقـاٍ: "نځـا

ُٳا ٜطٟٚ عٳٔ ايڃأځثٵبٳات"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍيً ٚقاٍ: "ٚعبس  283ـ5/281جكات ؾٹٝ

ــابع عًٝـــ٘"; ايجكـــات    =; ايـــساضقڀين، ايهـــعؿا8/333٤اهلل بـــٔ َٝػـــط٠ عاَـــ١ َـــا ٜطٜٚـــ٘ ٫ ٜتـ

ٚقـــاٍ بعـــس إٔ شنـــط أقـــٛاٍ  198-16/196; إـــعٟ، تٗـــصٜب ايهُـــاٍ،  2/160ٚإذلٚنـــٕٛ، =

 . 3/911ي٘ ايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ

بـبعض اخـت٬ف ايًؿـٜ ٚؾٝـ٘:  إٔ      1/22أخطد٘ ْاعـ١ َـِٓٗ: ايبدـاضٟ  ايتـاضٜذ ايهـبرل،       (4)

ايٓيب    ،ٌٌڇ " ; عؿ َٹ ٚٳايتٻأڃ ّڇ  ًځا َٳا سٳػٳسٴٚا بٹايػٻ ٞٵ٤ٺ  ْٳا بٹؿٳ ٜٳشٵػٴسٴٚ ِٵ  ٗٴٛزٳ يځ ٝٳ ٕٻ ايڃ قاٍ: "إڇ

; ايـساضقڀين،   2/32بـبعض اخـت٬ف ايًؿـٜ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،        135، م تاضٜذ ٚاغ٘

 2/82; ايبٝٗكـٞ، ايػـٓٔ ايهـدل٣،     152تعًٝكات ايساضقڀين ع٢ً اجملطٚسٌ ٫بٔ سبإ، م 

ٚقاٍ: إغٓازٙ نعٝـ يهعـ عبس اهلل  7/4625باخت٬ف ايًؿٜ; أبٛ سصٜؿ١، أْٝؼ ايػاضٟ، 
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   #2$٫زيحهلل ڃٌذل ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ -388
ِ أ رن ْٗزش رٌأ نخ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ" ِ أ رون  رټوَ  رو  رون  ٓوڀْڄخڅ  نوخ 0 ٷوخٽ  ٗوْزش  رو
٫زووي  كويػّٗ 0 ٷووخٽ ٫ٴوخڅ  رون  ٫ؼڄووخڅ ڃوٌذل  ٫زوويحهلل ٫ون  شرٸّْو  كوويػنخ0 ٷوخٽ  ٫زْويحهلل 
 ٍٓووٌٽ ٷووخٽ0 خٽٷوو ڃخٿووٺ روون نووْأ ٫وون ٓووّّ٘ن روون ٯّڄووي كوويػ0ّٗ ٷووخٽ ِحٿ٬ِّوو
حهلل  04$"#3$#حهلل ٫ٴٌ حٿٌٷض ًآهَ حهلل ٌٍٟحڅ حٿٌٷض ًٽ$أ#.   

 #5$٫زي حهلل رن ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ -389
 .#6$"ٳْو ٬ٟٲ دل ّټن ٛخكذ كيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

390-    ُ أرووٌ ٯّڄووي ح٬ّټووِ ح٬ّ٬ووًَٱ   ، ٫زوويحهلل روون حٿٌٿْووي روون ڃْڄووٌڅ حألڃووٌ
 #7$ځ#825ىو/ 210ځ ً 816ىو / 201رخٿ٬ينِ$ص رّٙ ٓنّٖ 

                                                                                                                   

 . 14/1050ح ايهعٝؿ١، بٔ َٝػط٠; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜ

 .5/283ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (1)

ٍ عجُإ بٔ عؿإ ض٣ٚ عٓ٘ بك١ٝ بٔ ايٛيٝس اؿُكٞ إتٛقٞ غ١ٓ(2) ّ،  812ٖـ/197عبس اهلل َٛ

ٚقاٍ: ٫ ٜعطف; ابٔ ايكٝػـطاْٞ، شخـرل٠    2/271ٜٓٛط ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

 .1/390، ايعًٌ إتٓا١ٖٝ، ; ابٔ اؾٛظ2/1032ٟاؿؿاٚ، 

ٚقاٍ ٚؾٝ٘ ٜعكٛب بـٔ ايٛيٝـس إـسْٞ نـإ      3/138أخطد٘ ْاع١ َِٓٗ: ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  (3)

        ٍ  ٖٔ ٜهع اؿسٜح ع٢ً ايجكات ٫ وـٌ نتابـ١ سسٜجـ٘; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـا

ٝٸ١ ٖٚٛ َٔ ا٭سازٜح اييت  2/271 ضٜٚٗا بك١ٝ عٔ اجملٗٛيٌ ٚقاٍ: "٫ ٜطٜٚ٘ بصيو اٱغٓاز إ٫ بك

ٜٴعطؾــإ"; ايــساضقڀين، غــٓٔ ايــساضقڀين،    ; ابــٔ 1/468٭ٕ عبــساهلل َــٍٛ عجُــإ ٚعبــس ايععٜــع ٫ 

ٚقــاٍ: "ٚيــٝؼ   1/640; ايبٝٗكــٞ، ايػــٓٔ ايهــدل٣  22ؾــاٌٖ، ايذلغٝــب ٗ ؾهــا٥ٌ ا٭عُــاٍ، م   

ٔ ايكٝػطاْٞ، تصنط٠ اؿؿاٚ، م  ٚقاٍ: ٖصا  ١ٝ1/390; ابٔ اؾٛظٟ، ايعًٌ إتٓا144ٖبؿ٤ٞ"; اب

 ٚقاٍ: نعٝـ.   312اؿسٜح ٫ ٜكب; ا٭يباْٞ، نعٝـ اؾاَع ايكػرل، م 

 .1/390; ابٔ اؾٛظٟ، ايعًٌ إتٓا١ٖٝ،  2/271ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (4)

عبــساهلل بــٔ ٖؿــاّ ايسغــتٛا٥ٞ ٜهٓــ٢ أبــا عبــساهلل َــٔ أٖــٌ ايبكــط٠  ض٣ٚ عــٔ أبٝــ٘ عــٔ أٜــٛب               (5)

 ٞ ٚ بٔ عًٞ ايؿ٬ؽ، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ايػدتٝاْ ٘ عُط ٚقاٍ:  5/193ض٣ٚ عٓ

; ابـٔ اؾـٛظٟ، ايهـعؿا٤     8/347"غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: ٖٛ َذلٚى اؿسٜح"; ابٔ سبإ، ايجكـات،  

 .2/144ٚإذلٚنٕٛ، 

 .3/371ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (6)

ٞ ايعسْٞ إه٢ٓ أبا قُس  زلع غؿٝإ ايجٛضٟ عبس اهلل بٔ ايٛيٝس بٔ َُٕٝٛ ا٭َٟٛ إه (7)

-5/217ٚإبطاِٖٝ بٔ طُٗإ ض٣ٚ عٓ٘ أٓس بٔ سٓبـٌ، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،      

ٚقـاٍ: قـاٍ    5/188; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،       2/743; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤، 218

  ٜ هـٔ قـاسب سـسٜح،    أٓس بٔ سٓبٌ: "زلعت َٔ غؿٝإ ٚدعٌ ٜكشب زلاعـ٘، ٚيهـٔ مل 

ٚسسٜج٘ سسٜح قشٝب، ٚنإ ضَا أخڀأ ٗ ا٭زلا٤ ٚقس نتبت أْا عٓ٘ نـجرلاڄ "، ٚقـاٍ:   

قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: "٫ أعطؾ٘، مل أنتب عٓ٘ ؾ٦ٝاڄ "، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: قسٚم، ٚقـاٍ: "  
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 .#1$"حٿٔخؿِ أڅ حرن ڃ٬ّٙ ٬ٟٴو"
391-     ِ     أرووٌ ٯّڄووي ح٬ّٜووَُ حٿٸٴْووو  ، ٫زوويحهلل روون ًىووذ روون ڃٔووڀڂ حٿٸَٗوو

 #2$ڃڂ#812ىو/197$ص 
ٛوويًٵ ػٸووش ًٻووخڅ ڃوون حٿ٬زووخى ًٻووخڅ ّظٔووخىپ يف حٿٔووڄخ٩ ألڅ  0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ"

ًٷووخٽ ، كوويػّٗ ٳووالڅ0 ڃووٌىذ أىووپ رڀوويه أڅ حإلؿووخُس ٫نوويىڂ ؿووخثِس ًّٸووٌٽ ٳْيووخ   
رون  ح0 ٬ّ٨ض حرن ًىذ ًٷْپ ٿو0 ٬ّ٨ض حٿَرْ٪ رن ٓڀْڄخڅ ّٸٌٽ 0 أ٠ّخ حٿٔخؿِ 

ٳووالڅ كوويع ٫نووٺ ٫وون حٿوونّٓ  ال طټَىووٌح حٿٴووّٕ ٳووبڅ ٳْيووخ كٜووخى $0 ٷووخٽ
ٳووؤهّّنِ أ٦ّووي روون ٫زووي  أ٫ڄووخه حهلل اڅ ٻووخڅ ٻخًرووخ 0 ٳٸووخٽ حروون ًىووذ #3$#ح٬ّنووخٳٸّٙ

   .#4$"حٿ٦َّن أڅ حٿَؿپ ٫ڄِ

                                                                                                                   

ٚقـاٍ:   8/348غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: ؾـٝذ ٜهتـب سسٜجـ٘ ٫ٚ وـتر بـ٘"; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،         

ٚقاٍ: "َٚـا ضأٜـت ٗ    408-5/407كِٝ اؿسٜح; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، َػت

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ  273-16/271أسازٜج٘ ؾ٦ٝاڄ َٓهطاڄ ؾأشنطٙ"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

ٚٴزٳ،  ٘ٹ ايبداضٟ ٗ ايكشٝب، ٚض٣ٚ ي٘ ٗ نتاب ا٭زب، ٚض٣ٚ ي٘ أځبٴٛ زٳا ايعًُا٤ ؾٝ٘: "اغتؿٗس بٹ

ٓٻػٳا٥ٞ";  ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ٚايتٿطٵ ٟٸ، ٚاي  .  5/105َٹصٹ

 .3/178; ٜٓٛط أٜها: ابٔ ايذلنُاْٞ، اؾٖٛط إٓتكٞ،   6/70ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

عبس اهلل بٔ ٖٚب بٔ َػًِ ايكطؾٞ باي٤٫ٛ إكطٟ إه٢ٓ أبا قُس، قـشب َايـو بـٔ أْـؼ،      (2)

ٕ ايجٛضٟ زلع َٓ٘ إزلاعٝ ٚقاٍ:  7/359ٌ بٔ أبٞ أٜٚؼ ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، زلع غؿٝا

ٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، م  ٕ ٜسيؼ ; اب ِ ثك١، ٚنا ٕ نجرل ايعً ٚقاٍ: " أضدٛ إٔ ٜهٕٛ  174نا

ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت،  283; ايعذًٞ، ايجكات، م  5/218قسٚقاڄ " ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: " عبس اهلل بٔ ٖٚب قشٝب اؿسٜح  190 -5/189اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٜؿكٌ ايػُاع َٔ ايعطض ٚاؿسٜح َٔ اؿسٜح، َا أقب سسٜج٘ ٚأثبت٘، قٌٝ يـ٘: أيـٝؼ نـإ    

ٜػ٧ ا٭خص ؟  قاٍ: قس نإ ٜػ٧ ا٭خص ٚيهٔ إشا ْٛطت ٗ سسٜج٘ َٚا ض٣ٚ عٔ َؿاى٘ ٚدست٘ 

ٛ مثاٌْ أيـ سسٜح َٔ سـسٜح ابـٔ ٖٚـب َكـط     قشٝشاڄ "، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: " ْٛطت ٗ م

ؾ٬ أعًِ أْـٞ ضأٜـت سـسٜجا يـ٘ ٫ أقـٌ يـ٘، ٖٚـٛ ثكـ١ "، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: عبـس اهلل بـٔ ٖٚـب قـاحل                

; ابـٔ عـسٟ،    8/346; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،    1/289اؿسٜح قسٚم ; ابـٔ ٜـْٛؼ، تـاضٜذ ابـٔ ٜـْٛؼ،      

بٔ ٖٚب َٔ أد١ً ايٓاؽ ٚثكاتِٗ"; إعٟ، ٚقاٍ: "عبس اهلل  341ـ5/336ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١.  287 ـ16/277تٗصٜب ايهُاٍ، 

٘ ْاع١، َِٓٗ: ايػداٟٚ، إكاقس اؿػ١ٓ، م  (3) ٌ ; ابٔ عطام ايهٓاْٞ،  722أخطد ٘ باط ٚقاٍ: إْ
٘ ايؿطٜع١،  ٚقاٍ: َٛنٛع ; ايعضنؿٞ، ايٰي٤ٞ  222; ايؿتين، تصنط٠ إٛنٛعات، م  2/351تٓعٜ

ٚٳغــًِ " ; أبــٛ سصٜؿــ١، أْــٝؼ    219إٓجــٛض٠، م  ٘ٹ  ــ ٝٵ ًځ ٓٻبٹــٞ قــ٢ً اهلل عٳ ٖٳــصٳا يځــا ٜعــطف عٳــٔ اي ٚقــاٍ: " 
 . 12/738ٚقاٍ: إْ٘ باطٌ ; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  9/6123ايػاضٟ، 

 .6/74ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)
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 #1$ځ#748ىو/131أرٌ ّٔخٍ ح٬ّټِ$ص، ٫ِزيحهلل رن أرِ ٲّْق ّٔخٍ حٿؼٸٴ-392
 .#2$"رخٿٸيٍ ٫ن حرن ڃ٬ّٙ ٻخڅ ڃ٘يٌٍح 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

ىووو 130ځ 738ًىووو/٫121زوويحأل٫ڀَ روون ٫ووخڃَ حٿووؼ٬ڀّٓ حٿټووٌيف$ص رووّٙ ٓوونّٖ   -393
 #3$ځ747#/

 .#4$ٛيًٵ ّيڂ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
394-     ُ أروٌ ڃٔو٬ٌى ح٩ّوِحٍ حٿټوٌيف نِّوپ      ، ٫زيحأل٫ڀَ رون أروِ ح٬ّٔوخًٍ حٿِىوَ

 #5$ځ#776ىو/160$ص ر٬ي  يحثنح٬ّ

                                                 

بٞ لٝب ٜػاض إه٢ٓ أبا ٜػاض إهٞ زلع عڀا٤ ٚفاٖـس زلـع َٓـ٘ ايجـٛضٟ،     عبس اهلل بٔ أ (1)
ٚقـاٍ: "نـإ ثكـ١ نـجرل اؿـسٜح ٜٚـصنطٕٚ أْـ٘ نـإ          32ــ 6/31ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات

ٚقاٍ: "ثك١، ٜٚكاٍ:  281; ايعذًٞ، ايجكات، م5/233ٜكٍٛ بايكسض"; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل
ٚ بـٔ عبٝـس أؾػـسٙ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،         إْ٘ نإ ٜط٣ ايكـسض، ٜٚكـاٍ: إٕ عُـط   

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١، ٚقاٍ أبٛ ظضع١: َهٞ ثك١، ٚقاٍ: غـأيت أبـٞ عـٔ ابـٔ      5/203
أبٞ لٝب ؾكاٍ: "إِا ٜكاٍ ٗ ابٔ أبٞ لٝب ايكسض، ٖٚٛ قاحل اؿسٜح"; ابٔ سبإ، ايجكات، 

ٚقاٍ: ثكـ١ ; ايبـادٞ، ايتعـسٌٜ ٚايتذـطٜب،      124; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م  7/5
2/854  ٍ ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: ض٣ٚ يـ٘         219 ــ 15/215; إعٟ، تٗـصٜب ايهُـا

ٚقاٍ: ٖٛ ٗ ايجكات، َٚا ثبت عٓ٘ ايكـسض ٚيعًـ٘    2/515اؾُاع١; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 
 ٚقاٍ: نإ ٜسيؼ. 20ـ4/18تاب; اؿٜٛين، ْجٌ ايٓباٍ، 

 .6/54بٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ا (2)
عبس ا٭عًـ٢ بـٔ عـاَط ايـجعًيب ايهـٛٗ ض٣ٚ عـٔ قُـس بـٔ اؿٓؿٝـ١  ض٣ٚ عٓـ٘ غـؿٝإ ايجـٛضٟ،              (3)

ٚقـاٍ: نـإ نـعٝؿاڄ ٗ اؿـسٜح ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،         6/326ٜٓٛط: ابٔ غـعس، ايڀبكـات،   
ٔٵ أسازٜــح عٳبٵــس   6/72 ٔڇ ابٵــٔ اؿٓؿٝــ١   ٚقــاٍ: قــاٍ وٝــ٢ بــٔ غــعٝس: "غــأيت ايجــٛضٟ عٳــ ا٭عًــ٢ عٳــ

ــاْٞ، أســـٛاٍ ايطدـــاٍ، م   ٜٴهـــعـ سسٜجـــ٘ ; ايٓػـــا٥ٞ، ايهـــعؿا٤   57ؾهـــعؿٗا"; اؾٛظدـ ٚقـــاٍ: 
ٕ ، م  ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  69ٚإذلٚنٛ ٚقاٍ: قاٍ  6/26ٚقاٍ: "يٝؼ بصاى ايكٟٛ" ; اب

١: ٖٛ نـعٝـ دـساڄ،   أٓس بٔ سٓبٌ: عبس ا٭ع٢ً بٔ ايجعًيب نعٝـ اؿسٜح، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع
ُٻـٔ     2/155ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: نعٝـ اؿسٜح ؾب٘ َذلٚى ; ابٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،    َٹ ٕٳ  ٚقـاٍ: "نځـا

ْٵؿځطز"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ  ٘ٹ إڇشا ا ٓٹٞ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٜٴعذب ًځا  ٘ ؾځ ٜٳت ٚٳا ىڀ٤٢ ٜٚكًب ؾځهجط شٳيٹو ؾٹٞ قًډ١ ضڇ
ٔڇ  عٹٝس بٵٔٚقاٍ: "وسخ عٳٔ غٳ 547ـ6/546ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ُٳ ٔ اؿٓؿ١ٝ ٚأبٞ عٳبسايطٻسٵ دبرل، ٚاب

 ٍ ٜٴتٳــابٳعٴ عٳًٝٗــا"; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــا ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ  355ـــ16/352ايػــًُٞ بأؾــٝا٤، ٫ځ 
 .3/451ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ا٭ضبع١; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ

 .2/258; اؿٜٛين، ْجط ايٓباٍ، 6/95ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

عبس ا٭ع٢ً بٔ أبٞ إػاٚض ايعٖطٟ ايهٛٗ إسا٥ين إه٢ٓ أبا َػعٛز اؾـعاض، ض٣ٚ عـٔ ٓـاز بـٔ      (5)

ُٝإ ض٣ٚ عٓـ٘ قـاحل بـٔ َايـو، ٜٓٛـط: ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،             ٚقـاٍ: يـٝؼ    1/54أبٞ غًـ

ٕٛ ، م ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚن 6/74بؿ٤ٞ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٛ ظضعــ١:  27-6/26ٚقـاٍ: َــذلٚى اؿــسٜح ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾـطح ٚايتعــسٌٜ،    69

ٍ عبس ا٭ع٢ً بٔ أبٞ إػاٚض نعٝـ اؿسٜح ؾب٘ إذلٚى";  ٞ ٜكٛ ـ دساڄ، ٚقاٍ: " زلعت أب نعٝ
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 .#1$ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
أرووٌ ٫زيح٪ّڄْووي ح٬ّټووِ ، ٫زيحجملْووي روون ٫زوويحٿ٬ِِّ روون أرووِ ًٍحى حألُىُ -395

 #2$ځ#821ىو/206$ص 
٫ون ُّوي رون أٓوڀڂ ٫ون ٤٫وخ  رون         ڃنټوَح   ًٍٍ ٫ون ڃخٿوٺ كويّؼخ    0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

ؾ أكخىّوووغ دل ّظوووخر٪ ّٔوووخٍ ٫ووون أروووِ ٓووو٬ْي حأل٫ڄوووخٽ رخٿنْوووخص ًًٍٍ ٫ووون حرووون ؿوووَّ
 .#3$"٫ڀْيخ

   .#4$"٫ڀْيخ ّظخر٪ دل أكخىّغ ؿَّؾ حرن ٫ن 0ًٍٍ حٿٔخؿِ ٷخٽ"
أرووٌ ٫زوويحهلل حٿٸَٗووِ ح٪ّـووخُُ ح٬ّټووِ  ، ٫زوويح٬ّڀٺ روون ارووَحىْڂ ح٩ّوويُ -396

 #5$ځ#820ىو/205ًٷْپ  819ىو/204$ص

                                                                                                                   

ٝـ     548 -6/547ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٘ ٚقاٍ: "ٚعا١َ أسازٜجـ٘ ٖـا ٫ ٜتابعـ٘ عً

ٚقاٍ: نعٝـ  104; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م  2/162ايجكات " ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

ــساز،     ــاضٜذ بػـ ــسازٟ، تـ ــب ايبػـ ــ٤ٞ; اـڀٝـ ــٝؼ بؿـ ــساڄ يـ ــاٍ،   70-11/68دـ ــصٜب ايهُـ ــعٟ، تٗـ ; إـ

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١.  13/366-369

 .6/98 ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، (1)

عبس اجملٝس بٔ عبس ايععٜع بٔ أبٞ ضٚاز ا٭ظزٟ إهٞ إه٢ٓ أبا عبس اؿُٝس ض٣ٚ عٔ عبـس إًـو    (2)

٘ أٓس بٔ سٓبٌ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات  ٚقاٍ: "نإ نجرل اؿسٜح  6/43بٔ دطٜب ض٣ٚ عٓ

ٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ قسٚقاڄ غهٝتاڄ  ٚقاٍ: "نإ ٚاهلل َا عًُت ضد٬ڄ 1/86نعٝؿاڄ َطد٦اڄ"; اب

قـاٍ: ثكـ١; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،       3/60إٕ غٴ٦ٌ عٔ ؾ٤ٞ سسخ ٚإ٫ ؾٗـٛ غـانت"، ٚٗ ضٚاٜـ١    

ِٴ ؾٝــ٘"; َػــًِ، ايهٓــ٢ ٚا٭زلــا٤،    6/112 ًډ ٜٳــتٳهځ ٟٸ  ُٳٝــس ٕٳ اؿڂ ٔٵ أځبٝــ٘، ٚنځــا ٚقــاٍ: "ٜــط٣ اٱضدــا٤، عٳــ

ٚقـاٍ: غـأيت أبـٞ     65-6/64ٚقاٍ: نإ ٜط٣ اٱضدا٤; ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     1/648

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ ٘ ; اب ٘ ؾكاٍ: يٝؼ بايكٟٛ، ٜهتب سسٜج   اؿځسٹٜح َٴٓهطٚقاٍ: " 161-2/160عٓ

ٟ  ايڃأځخٵبٳـاض  ٜكًـب  دسا ٓٳـانٹرل  ٜٚـطٚ ُٳ ٔ  ايڃ ٖٹرل  عٳـ ُٳؿٳـا ٔ  ;" ايتٸـطٵى  ؾځاغٵـتشلٻ  ايڃ ٞ  ابـ  اؾـطح ، سـامت  أبـ

٘  أْهـط  َـا  ٚعاَـ١ : "ٚقاٍ 49 ـ 7/47ٚايتعسٌٜ ٟ  ا٤;اٱضدـ  عًٝـ ٍ  تٗـصٜب ، إـع  276-18/271، ايهُـا

 ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ َػًِ َكطْٚاڄ بػرلٙ، ٚايباقٕٛ غ٣ٛ ايبداضٟ".  ايعًُا٤ أقٛاٍ شنط إٔ بعس ٚقاٍ

 .8/298; ٜٓٛط أٜهاڄ: َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  6/382ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 3)

 .2/851، غ٪ا٫ت ايذلَصٟ يًبداضٟ، ٌٝ; ايسخ 8/406ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  (4)

عبسإًو بٔ إبطاِٖٝ ايكطؾٞ اؿذاظٟ إهٞ إه٢ٓ أبا عبـس اهلل اؾـسٟ زلـع ؾـعب١ بـٔ       (5)
; ابٔ أبٞ  5/406اؿذاز ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ َٓكٛض اؾٛاظ ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل

; 8/387; ابٔ سبإ، ايجكات ٚقاٍ: غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: ؾٝذ  5/342سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ
ٚقاٍ بعس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: "ض٣ٚ يـ٘ ايبدـاضٟ        282ـ18/280إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ

ٓٻػٳا٥ٞ"; اؿٜٛين، ْجٌ ايٓباٍ،  ٟٸ ٚاي َٹصٹ ٚقاٍ تعكٝباڄ  418ـ2/417َكطْٚا بػرلٙ، ٚأبٛ زاٚز ٚايتٿطٵ
ًٹو بايتٻ ٕځ ّٷ يعبسٹ ا َٳٔ ضَاٙ بصيو.ٚاهلل أعًِ". ع٢ً قٍٛ ايػادٞ:"ٚٗ ٖصا اتٿٗا  سيٝؼ، ٚمل أځضٳ 



246 

 .#1$"دل ّظخر٪ ٫ڀْو ًٍٍ ٫ن ٬ٗزش كيّؼخ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 #2$ځ#747ىو/ 130ځ 738ًىو/121ٿټٌيف$ص رّٙ ٓن٫ّٖزيح٬ّڀٺ رن أ٫ّٙ ح-397
 .#3$ح٪ّيّغ يف ًٸّظڄپ ٻخڅ0 ًحٿظ٬يّپ ح٩َّف ٻظخد يف حٿٔخؿِ ٷخٽ
 #4$٫زي ح٬ّڀٺ رن هٔٺ ًٷْپ ه٘ٺ -398
 .#5$0 ٬ْٟٲحٿٔخؿِ ٷخٽ
399-       ُ أروٌ  ، ٫زيح٬ّڀٺ رن ٫زيحٿ٦َّن ًّٸوخٽ حرون ى٘وخځ رون ٯّڄوي حٿوٌڃخٍ

 #6$ځ#815ىو/ 200ځ ً 806ىو/ 191ى٘خځ ًّٸخٽ أرٌ حٿ٬زخّ$ص رّٙ ٓنّٖ 
                                                 

; اؿٜٛين ْجٌ  6/385; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب8/302َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)
 .2/418ايٓباٍ، 

عبس إًو بٔ أعٌ ايهٛٗ ٍَٛ بين ؾٝبإ ض٣ٚ عٔ عبس اهلل بٔ ؾساز بٔ اشلاز  زلع َٓ٘  (2)
ٚقـاٍ: وتُـٌ ٗ اؿـسٜح ; ايعذًـٞ، ايجكـات،       ٤87، م ايجٛضٟ ، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايهـعؿا   

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ  5/343ٚقاٍ: نٛٗ تابعٞ ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  2/102
َعٌ: يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: زلعت أبٞ ٜكٍٛ: قً٘ ايكـسم قـاحل اؿـسٜح ٜهتـب سسٜجـ٘ ;      

ٚقاٍ: " نٛٗ يٝؼ ب٘  158ات، م ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجك 7/94ابٔ سبإ، ايجكات، 
ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ;  133بأؽ قاي٘ و٢ٝ"; ٚشنطٙ ٗ تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ ، م 

 286-18/282; إعٟ، تٗصٜب ايهُـاٍ،   2/862أبٛ ْكط ايه٬باشٟ، ضداٍ قشٝب ايبداضٟ، 
 .3/456غ٬ّ، ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱ

 .6/386; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  8/302َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)

ٞ ض٣ٚ عٔ سذط إسضٟ ٖٚٚب بٔ َٓب٘ ض٣ٚ عٓ٘ ضباح بٔ ( 4) ٞ ايُٝاْ عبس إًو بٔ خػو ايكٓعاْ
ٔ عٳبـس إًـو   ٚقاٍ: قاٍ " ٖؿاّ بٵٔ ٜٛغـ ايكٓعاْٞ عٳـ   2/523ظٜس ، ٜٓٛط: ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٔ أب ٘ نعـ"; اب ٕٳ ؾٝ ٍٳ: نځا ٟ ؾځكځا ٟ عٳٔ سذط إسض ٟ ٜطٚ بٵٔ خػو ايص
ٚقـاٍ: " ٚعبـس    6/530; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدـاٍ،   7/102;  ابٔ سبإ، ايجكات،  5/349

ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ٘ٴ إ٫ډ ؾ٤ٞ ٜػرل َٔ اؿسٜح"; اب ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م  إًو ٫ أعطف يځ
 . 443ـ  6/442ٚقاٍ: نإ ؾٝ٘ نعـ; ايػداٟٚ، ايجكات ٖٔ مل ٜكع ٗ ايهتب ايػت١ 133

 .4/63ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (5)

عبس إًو بٔ عبس ايطٓٔ بٔ قُس ايصَاضٟ ٜه٢ٓ أبا ٖؿـاّ ٜٚكـاٍ أبـا ايعبـاؽ ؾـاَٞ       (6)

 =عطعط٠،ٜٓٛط:ايبداضٟ،ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘،غهٔ ايبكط٠ ض٣ٚ عٔ ا٫ٚظاعٞ ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ 

ٚقــاٍ: نــعؿ٘ عُــطٚ بــٔ عًــٞ دــساڄ َٓهــط اؿــسٜح;  ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤     2/245=

ٚقـس   2/151ٚقاٍ: ي٘ أسازٜح َٓانرل; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  6/531ايطداٍ، 

ٍ قاٍ: ٚثك٘ عُطٚ شنط اثٌٓ اسسُٖا ٜه٢ٓ أبا ٖؿاّ ايصَاضٟ ٚاٯخط أبا ايعباؽ، ٚعٔ ا٭ٚ

بٔ عًٞ، ٚعٔ ايجاْٞ قاٍ: قاٍ عُطٚ بٔ عًٞ نصاب، ٚايجاْٞ ٖٛ ايصٟ عٓاٙ ايبداضٟ أع٬ٙ ; 

ٚقاٍ: ٜكاٍ أبا ٖؿـاّ ٜٚكـاٍ أبـا ايعبـاؽ، ٚبعـس إٔ شنـط        338-18/335إعٟ، تٗصٜب إاٍ، 

ٜـطٟٚ   أقٛاٍ ايعًُا٤ قاٍ: "ٚؾطم أبٛ سامت ٚايبداضٟ بٌ ايؿاَٞ ٚبٌ ايصَاضٟ، ٚن٬ُٖـا 

ُٵطٚ بٔ عًٞ، ؾاهلل أعًِ" ; ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤،  ٚدعًُٗا ٚاسس، ٚقـاٍ:   2/406عٓ٘ عٳ

ٛٳ     ٖٴــ ٞٸ نصبــ٘ ايؿــ٬ؽ قًــت  ٚٵظٳاعٹ ُٳٔ ؾٳــاَٞ ْــعٍ ايڃبٳكٵـطٳ٠ عٳــٔ ايڃــأځ "عبـسايڃًُو بــٔ عبــس ايــطٻسٵ
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  .#1$حٿٔخؿِ ٻخڅ ّٜلٲ ًال ٸّٔن ّٸَأ ٻظخرو ٷخٽ
٫زووي ح٬ّڀووٺ روون ٫زووي حٿ٬ِّووِ روون ٫زووي حهلل روون أرووِ ٓووڀڄش ح٬ّخؿ٘ووٌڅ           -400
 #2$ځ#828ىو /213ځ أً 827ىو/212أرٌ ڃًَحڅ ح٬ّينِ$ص ، حٿظْڄِ

 .#3$٬ٟٴو حٿٔخؿِ
ِ  ٷخٽ" ِ  ٸخٓوڂ حٿ كويػّٗ ، ٍأُ ٛوخكذ ، ح٪ّويّغ  يف ٟو٬ْٲ 0 حٿٔوخؿ  #4$حٿْڄوخن
 ٻوٌح  يف ّٸوٌٽ  ح٬ّخؿ٘وٌڅ  رن ٫زيح٬ّڀٺ اڅ0 كنزپ رن أل٦ّي0 ٷڀض0 ٷخٽ #5$حألػَځ كيػنخ
 .#6$"٫نو ّؤهٌ ڃن حٿ٬ڀڂ  أىپ ڃن ح٬ّڀٺ ٫زي ٫زيح٬ّڀٺ  ڃن0 ٳٸخٽ .ًٻٌح ٻٌح

 .#7$٬ْٟٲ يف ح٪ّيّغ ٛخكذ ٍأ0ُ ًٷخٽ أ٠ّخ ، "٬ٟٴو حٿٔخؿِ"
   #8$نًِٓؤٿض ٫ڄًَ رن ٯّڄي حٿ٬ؼڄخ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 .#9$"٫نو ٳـ٬پ ٌّڃو
٫زي ح٬ّڀٺ رن ٷيحڃش رن ارَحىْڂ رن ٯّڄي رن كخ٣ذ ح٩ّڄلِ ح٬ّوينِ   -401

  #10$ځ#786ىو/ 170ځ 776ًىو /160$ص رّٙ ٓنّٖ 
                                                                                                                   

ٝٵؼٳ بٹكځٟٛ" ;  ٞٸ يځ ٓٹ ٍٳ ايسٻاضٳقڂڀڃ ًٹب قځا ٜٵ ٛٳ  .4/1161تاضٜذ اٱغ٬ّ، ايصَاضڇٟ إڇٕ ؾٳا٤ٳ اهلل قٴ

 .6/401ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

١ُ إادؿـٕٛ إهٓـ٢ أبـا َـطٚإ َـٔ أقـشاب           ( 2) عبس إًو بٔ عبس ايععٜع بٔ عبـس اهلل بـٔ أبـٞ غًـ

 5/505َايو بٔ أْؼ زلع َٓ٘ ض٣ٚ عٓ٘ بهـاض بـٔ بػـط ايسَؿـكٞ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،         

;  8/389; ابٔ سبـإ، ايجكـات،    5/358سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٚقاٍ: نإ ي٘ ؾك٘ ٚضٚا١ٜ; ابٔ أبٞ

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ زاٚز: ٫ ٜعكٌ اؿسٜح، ثِ قاٍ: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز  362ـ18/358إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 ٚقاٍ: "ضأؽ ٗ ايؿك٘ قًٌٝ اؿسٜح قسٚم". 1/667ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد١; ايصٖيب، ايهاؾـ

 .2/658ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (3)

ُٳـط قځايځـ٘     7/167شنطٙ ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  (4) ٚقاٍ: "ايكاغِ ايُٝاْٞ، قاٍ غأيت ابـٔ عٴ

ٔٵ س١ًٛٓ".  ٚنٝع عٳ

أٓس بٔ قُس بٔ ٖا٤ْٞ إه٢ٓ أبا بهط ا٫ثطّ ايڀا٥ٞ ض٣ٚ عٔ أٓس بٔ سٓبٌ ض٣ٚ عٓ٘  (5)

 .2/72يتعسٌٜ، أٓس بٔ قُس بٔ غانٔ ايعلاْٞ، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚا

 .8/325َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (6)

 .1/17ايبٛقرلٟ، َكباح ايعداد١،  (7)

عُطٚ بٔ قُس ايعجُاْٞ إه٢ٓ أبا عجُإ قانٞ َه١ ض٣ٚ عٔ إزلاعٌٝ بٔ أبٞ أٚؽ ض٣ٚ  (8)

 .6/263عٓ٘ ابٔ أبٞ سامت ٚقاٍ: قسٚم، ٜٓٛط: اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

 .6/408ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (9)

عبسإًو بٔ قسا١َ بٔ إبطاِٖٝ بٔ قُس اؾُشٞ ض٣ٚ عبساهلل بٔ زٜٓاض زلع َٓ٘ ابـٔ أبـٞ    (10)

قاٍ:  3/74ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ بأؽ، ٚٗ ضٚا١ٜ ايسٚضٟ،  1/85أٚؽ ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقاٍ: ثك١ ;  3111ٚقاٍ: ٜعطف ٜٚٓهط ; ايعذًٞ، ايجكات، م 5/428ثك١ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
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 .#1$ًػٸو حرن ڃ٬ّٙ"، ط٬َٱ ًطنټ0َ "يف ٻظخد حٿٔخؿِ
 .#2$ًػٸو حرن ڃ٬ّٙ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

أروٌ ٯّڄوي ًّٸوخٽ    ، حٿټوٌيف ٫زي ح٬ّڀٺ رن أرِ ٓڀْڄخڅ ڃَْٔس حٿ٬َُڃِ  -402
 #3$ځ#762ىو/145أرٌ ٓڀْڄخڅ$ص 

حٿٔخؿِ ػنخ ؿ٬ٴَ حٿٴَّخرِ ػنخ أروٌ ٷيحڃوش ٬ّ٨وض ٸّْوَ رون ٓو٬ْي حٿٸ٤وخڅ        "
ٿٌ ًٍٍ ٫زيح٬ّڀٺ رن أرِ ٓڀْڄخڅ كيّؼخ آهَ ڃؼپ كويّغ حٿ٘وٴ٬ش ٿّٔٻوض    0 ّٸٌٽ

 .#4$"كيّؼو
0 ٽػنوخ ٯّڄوي رون أروِ ٛوٴٌحڅ حٿؼٸٴوِ ػنوخ أڃْوش رون هخٿوي ٷوخ           0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

انٺ ٠ّيع ٫ن ٯّڄي رون ٫زْوي حهلل حٿ٬َُڃوِ ًطوي٩ ٫زوي ح٬ّڀوٺ رون        0 ٷڀض ٿ٬٘زش

                                                                                                                   

ٚقـــاٍ: َـــسْٞ يـــٝؼ بـــايكٟٛ; ابـــٔ أبـــٞ ســـامت، اؾـــطح   69ايٓػـــا٥ٞ، ايهـــعؿا٤ ٚإذلٚنـــٕٛ، م

ٚقـاٍ: "غـأيت أبـٞ عـٔ عبـس إًـو بـٔ قساَـ١ ؾكـاٍ: يـٝؼ بـايكٟٛ نـعٝـ              363ـ5/362ٚايتعسٌٜ

ٕٳ قٳــسٴٚقڄا ؾٹــٞ  2/135اؿــسٜح، وــسخ بــإٓهط عــٔ ايجكــات" ; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ،  ٚقــاٍ: "نځــا

ٖټِ ؾٝشًٝ٘ عٳٔ  ٛٳ ٞٵ٤ ع٢ً ايتٻ ٜٳأڃتٹٞ بايؿٻ ٚٳنجط ُٖٚ٘ سٳتٻ٢  ٙٴ  ُٻٔ ؾشـ خٳڀ٪ٴ َٹ ٕٳ  ٘ نځا ٜٳ١ إڇيډا اْ ٚٳا ايطٿ

ٛٳاؾــل ايجٿكځـات" ; ابــٔ عـسٟ، ايهاَــٌ ٗ          ٜٴ ُٳـا مل  ٘ٹ ؾٹٝ ٓٳٓ٘ يځــا هـٛظ ايٹاسٵتٹذٳــاز بٹـ ٙٴ ٜٚكًبـ٘ عٳــٔ غـ ٓٳـا َٳعٵ

٘ أؾٝا٤ عٔ ابٔ 6/536نعؿا٤ ايطداٍ،  عُط يٝػت باحملؿ١ٚٛ ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤  ٚقاٍ: ي

ٚقـاٍ: "ٜـطٟٚ عــٔ عبـس اهلل بـٔ زٜٓــاض      106ٚقـاٍ: ثكــ١ ; أبـٛ ْعـِٝ، ايهــعؿا٤، م     157ايجكـات، م  

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: ض٣ٚ يـ٘      382 -18/380َٓانٞ" ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .  ٚقاٍ: نعٝـ 1/668ابٔ َاد١ ; ايصٖيب، ايهاؾـ، 

 .8/334َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

 .415/ 6ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

عبس إًو بٔ أبٞ غًُٝإ َٝػط٠ ايعطظَٞ ايهٛٗ ٜه٢ٓ أبا عبس اهلل سسخ عٔ أْؼ بٔ َايـو   (3)

ٚقـاٍ: " نـإ ثكـ١ َأَْٛـاڄ ثبتـاڄ " ;       6/337ض٣ٚ عٓ٘ غـؿٝإ ايجـٛضٟ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،       

ٚقاٍ: " نٛٗ، ثك١، ثبت ٗ اؿسٜح،  309; ايعذًٞ، ايجكات، م  5/417اضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، ايبد

-10/392بػـسازٟ، تـاضٜذ بػـساز،    ٜٚكاٍ: إٕ غؿٝإ ايجٛضٟ نـإ ٜػـُٝ٘: إٝـعإ";  اـڀٝـب اي    

 -5/366ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  137; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م 397

 7/97ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ثك١ ، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: ٫ بـأؽ بـ٘ ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،       368

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ عسٟ، ايهاَ ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤  527-6/525ٚقاٍ: ضَا أخڀأ; اب

ٌ       148ايجكـات، م   ٚقـاٍ: تطنـت سسٜجـ٘;     132ٚقـاٍ: ثكـ١ ، ٚشنـطٙ ٗ أزلـا٤ ايهـعؿا٤ ٚايهـصاب

ٚقــاٍ بعــس إٔ  329-18/322; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ، 3/129ضقڀين، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ، ايـسا 

شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "اغتؿٗس ب٘ ايبداضٟ ٗ ايكشٝب، ٚض٣ٚ ي٘ ؾٹٞ  ضؾع ايٝسٜٔ ٚٗ ا٭زب، 

٘ٴ ايباقٕٛ"; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،   ٚقاٍ: "أسس ايجكات إؿٗٛضٜٔ".  2/656ٚض٣ٚ يځ

 .6/525سٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،ابٔ ع (4)
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 .  #1$"ڃن كٔنيخ ٳٍَص0 أرِ ٓڀْڄخڅ حٿ٬َُڃِ ًىٌ كٔن ح٪ّيّغ ٷخٽ
َ  كَويَّػَنخ ، رُنْويَحٍ  كَيَّػَنخ، حٿَّٔخؿُِِّ" ِ  رْون  ح٬ّڀوٺ  ٫َزوي  ٫َون  َٓو٬ِْي  رْون  َّلْْو  أرو
 رون  ٓو٬ي  رون  أ٦ّوي  كَيَّػَنخ، ُٓڀَْْڄَخڅَ رْنِ ڄَيَأَكْ رْنُ ٫َڀُِِّ كَيَّػَنَخ حٿ٬َُڃِ ٓڀْڄخڅ

   .#2$"ػٸش ٓڀْڄخڅ أرِ رْن ح٬ّڀٺ ٫َزي َّٸٌُٽُ ڃ٬َِّٙ رْن َّلَْْ َٓڄ٬ِْضُ ڃَّڂ أَرِِ
" ِ  ٬ّ٨ووض ىِّنَوخٍٍ  رْونُ  اِرْوََحىِْڂُ  كَويَّػّٗ ، ڃُلَڄوي  رْون  أَكْڄَوي  كَويَّػّٗ ، حٿٔوخؿ

 أرووِ روون ح٬ّڀووٺ ٫َزووي حٿْڄِْووَِحڅُ كَوويَّػّٗ ،حٿؼَّووٌٍُّْ ُٓووٴَْْخڅُ كَوويَّػَنخ، ّٸووٌٽ ن٬ووْڂ أرووخ
 .#3$"ٓڀْڄخڅ
حٿٔخؿِ ًٯّڄي رن أ٦ّي رن ح٪ّّٔٙ ػنخ ٫زويحهلل رون ٓو٬ْي ػنوخ ًٻْو٪ ػنوخ       "

٬ٗزش ٫ن ٫زيح٬ّڀٺ رن أرِ ٓڀْڄخڅ ٫ن ٤٫خ  ٫ن ؿخرَ أڅ حٿونّٓ   0$  ٷوخٽ
٦ ًحٿڀٴوو #4$#اًح ٻووخڅ ٣َّٸيڄووخ ًحكوويس   نظ٨ووَ ًاڅ ٻووخڅ ٯخثزووخ   ُّ وِزِٸََٔووح٩ّووخٍ أكووٶ رِ 

 .#5$"ّٸٌّو ٿٌ ٻخڅ ْٗجخ 0 ٷخٽ ٿنخ ٬ٗزش0 ٿ ىٌحُُ ًُحى حٿٔخؿِ ٷخٽ ًٻْ٪
ِ  ٻظخد"  ٻوخڅ 0 آهوَ  ڃٌٟو٪  ًيف، ح٪ّٴوخ٥  ڃون  ػٸوش  ػٸوش 0 أ٦ّوي  ٫ون 0 حٿٔوخؿ
 ٓوو٬ْي روون ٸّْووَ ٫نووو ًٍٍ، ٛوويًٵ0 حٿٔووخؿِ ًٷووخٽ، ح٪ّٴوو٦ ٓووْت ًٻووخڅ، ػٸووش

 .#6$"ًحٿؼٌٍُ ٬٠ّٴو ٬ٗزش ًٻخڅ، ٫نو رنيحٍ كيػنخه ٟوڄخ  ؿِ ح  حٿٸ٤خڅ
٫زووويح٬ّڀٺ رووون ىوووخًٍڅ رووون ٫نّٔس$طوووٌيف أروووٌه يف ڃنظٜوووٲ حٿٸوووَڅ حٿؼوووخنِ        -403
 #7$ح٭ّـَُ#

                                                 

 .6/525ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)
 .6/525ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (2)

 .5/526ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (3)

ٚؾٝ٘ قاٍ ايٓيب 3/87أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ايبداضٟ، قشٝب ايبداضٟ،  (4)   اؾاض أسل(
; ايذلَــصٟ، غــٓٔ   3/545; ابــٔ َادــ١، غــٓٔ ابــٔ َادــ١    5/376بــٛ زاٚز، غــٓٔ أبــٞ زاٚز  بػــكب٘(; أ
 .  7/320ٚقاٍ احملكل ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘: قشٝب; ايٓػا٥ٞ، غٓٔ ايٓػا٥ٞ،  3/644ايذلَصٟ، 

 .6/526ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،ابٔ عسٟ،  (5)
 .6/398ط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ; ٜٓٛط أٜهاڄ: بٔ سذ 8/315َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (6)

 =عبسإًو بٔ ٖاضٕٚ بٔ عٓذل٠ بٔ عبسايطٓٔ ايؿٝباْٞ ض٣ٚ عٔ سبٝب بٔ أبٞ ثابـت، ٜٓٛـط:  ( 7)
=  ٘  101ٚقـاٍ: َٓهـط اؿــسٜح; اؾٛظدـاْٞ، أسـٛاٍ ايطدــاٍ، م      2/261ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ا٭ٚغــ

ٜح; ابــٔ أبــٞ ٚقــاٍ: َــذلٚى اؿــس 70ٚقــاٍ: زدــاٍ نــصاب; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ، م 
ٕ بٔ عٓذل٠ نعٝـ  5/374سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "عبس إًو بٔ ٖاضٚ ٚقاٍ: قا

اؿسٜح"، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعـٌ: نـصاب، ٚقـاٍ: "غـأيت أبـٞ عـٔ عبـس إًـو بـٔ ٖـاضٕٚ بـٔ            
     ٌ ُٻـ    2/133عٓذل٠ ؾكاٍ: َذلٚى اؿسٜح شاٖـب اؿـسٜح"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚس َٹ ٕٳ  ٔ ٚقـاٍ: "نځـا

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ  ٔ عسٟ، ايهاَ ٗٳ١ ايٹاعٵتٹبٳاض"; اب ٘ إڇيډا ع٢ً دٹ ٌ نٹتٳابٳ١ سٳسٹٜج ٜهع اؿځسٹٜح يځا و
ُٻـا ٫   6/529 َٹ ٙٹ عٳٔ ايكشاب١  ٘ٹ، عٳٔ دٳسٿ ٔٵ أځبٹٝ ٘ٴ أسازٜح غطا٥ب، عٳ ٚٳعٳبس إًو بٵٔ ٖاضٕٚ يځ ٚقاٍ: " 



251 

 #1$ ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ 
ّټنوَ أروخ   ، رون رنوض ًىوذ رون ڃنزوو     حرون ٓونخڅ   ٫زي ح٬ّن٬ڂ رون اىٍّوْ    -404
 #2$ځ#842ىو/228$ص ٫زيحهلل
ْ    0 ُٻَّخ رون ٸّْوَ حٿٔوخؿِ ٷوخٽ    " ٻوخڅ ّ٘ؤُّ ٻظوذ    ، ٫زوي ح٬ّون٬ڂ رون اىٍّو

 .#3$"ڃخ ٬ّ٨يخ ڃن أرْو ًال ر٠٬يخ، ٳًّّ٘يخ، ّٔ٘سحٿ
 #4$ځ#815ىو/200ځ 806ًىو/٫191زي ح٬ّن٬ڂ رن ن٬ْڂ حٿَڃخكِ$ص رّٙ ٓنّٖ -405
 .#5$"ط٬خذل حهلل ٗخ  اڅ-ػٸش ى0ٌ ٷخٽ ٬ٓي حرن ٻخڅ ًاڅ ٬ْٟٴخ  ٻخڅ0حٿٔخؿِ ٷخٽ"

 .#6$٬ْٟٲ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
     ي حٿٔوخ٫يُ حألنٜوخٍُ ح٬ّوينِ    ٫زيح٬ّيْڄن رن ٫زوخّ رون ٓويپ رون ٓو٬      -406

                                                                                                                   

٘ٹ أځسٳــسٷ"; ابـــٔ ؾـــاٌٖ، تــاضٜذ    ٝٵـــ ًځ ٘ٴ عٳ ٚقـــاٍ: نـــصاب;  133أزلـــا٤ ايهـــعؿا٤ ٚايهــصابٌ، م   ٜٴتٳابٹعٴــ
ٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م2/163ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ٘ َٓانرل.105; أب  ٚقاٍ: ض٣ٚ عٔ أبٝ

 .4/72ابٔ سذط،  يػإ إٝعإ،  (1)

عبسإٓعِ بٔ إزضٜؼ بٔ غٓإ، ابٔ بٓت ٖٚب بٔ َٓب٘ ٜه٢ٓ أبا عبساهلل ض٣ٚ عٔ نٛثط بٔ  (2)

ٚقـاٍ: "ٚض٣ٚ   7/257عٓ٘ قُس بٔ غعٝس اؾُـاٍ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،      سهِٝ ض٣ٚ 

نتب ٖٚب َٔ أسازٜح ا٭ْبٝا٤ ٚايعباز ٚأسازٜح بين إغطا٥ٌٝ عٔ أبٝ٘ عٔ ٖٚب بٔ َٓب٘"; 

ٚقاٍ: ٫ ٜهتب سسٜج٘; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ،  3/179ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘، 

; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،     6/67بـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     ٚقاٍ: يٝؼ بجك١ ; ابٔ أ 70م 

ٚٳيځــا     2/157 ٘ٹ  ٚقـاٍ: "ٜهــع اؿځــسٹٜح عًــ٢ أځبٹٝــ٘ ٚعٳًــ٢ غځــرلٙ َـٔ ايجٿكځــات يځــا وــٌ ايٹاسٵتٹذٳــاز بٹــ

٘ٴ"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،        ٜٳ١ عٳٓـ ٚٳا ٚقـاٍ: "ٚعبـس إـٓعِ بـٔ إزضٜـؼ       7/35ايطٿ

نٖٛب بٔ َٓب٘ ٚغرلٙ ٫ ٜعطف با٭سازٜح إػٓس٠"; ايساضقڀين، قاسب أخباض بين إغطا٥ٌٝ 

 . 135-11/133; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  2/163ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

; أبـٛ اؿػـٓات،    4/74; ايـصٖيب، يػـإ إٝـعإ،     11/135اـڀٝب ايبػـسازٟ، تـاضٜذ بػـساز،     (3)

 .42اٯثاض إطؾٛع١، م

ِ بٔ ْع (4) ِ ض٣ٚ عٓ٘ َع٢ً بٔ أغس، عبس إٓع ِ ايطَاسٞ إه٢ٓ أبا غعٝس زلع و٢ٝ بٔ َػً ٝ

ٚقــاٍ: َٓهـــط اؿــسٜح ; ابـــٔ أبــٞ ســـامت، اؾـــطح     6/137ٜٓٛــط: ايبدـــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهـــبرل،   

 2/157، اجملطٚسٌ، سبإ ابٔ ;"  اؿسٜح َٓهط: ؾكاٍ عٓ٘ أبٞ غأيتٚقاٍ: "  6/67ٚايتعسٌٜ، 

٘ٹ ايٹاسٵتٹذٳاز ٜٳذٴٛظ يځا ايڃشٳسٹٜح َٴٓهط: " ٚقاٍ 158 – ـ  ايجٿكځـات  ٚٳاؾل إڇشٳا بٹ ْٵؿځـطز"; ابـٔ   ا إڇشٳا ؾځهٝـ

ٚقاٍ: ٖٛ قًٌٝ اؿسٜح ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤  35-7/34عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٚقــاٍ: "عــٔ وٝــ٢ بــٔ َػــًِ فٗــٍٛ ٫ ٜعــطف إ٫ بــ٘"; إــعٟ، تٗــصٜب    2/163ٚإذلٚنــٕٛ، 

ــ18/439ايهُــاٍ،   =ٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ ايعًُــا٤ ؾٝــ٘: "ض٣ٚ يــ٘ ايذلَــصٟ ســسٜجاڄ    ٚقــا 440ـ

 .4/1164ٚقاٍ: ٚاٙ ; تاضٜذ اٱغ٬ّ،  1/671ايصٖيب، ايهاؾـ،  ٚاسساڄ";=

 . 1124َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (5)

 .6/432ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (6)
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   #1$ًٷْپ رّٙ ح٬ّخثش ًحٿؼڄخنّٙ ًحٿظ٬ّٔٙ ٿڀيـَس#، ځ796ىو/180ځ 787ًىو/171$ص رّٙ
 ؿويه  ٫ون  أرْوو  ٫ون  نٔووش  ٫نويه 0 حٿٔخؿِ ُحى، ح٪ّيّغ ڃنټ0َ حٿٔخؿِٷخٽ"

 .#2$"ڃنخٻّ٘ ٳْيخ #ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ$حٿنّٓ ٫ن
 .#3$"يخ ڃنخٻ٫ّ٘نيه نٔوش ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٳ0ْ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 #4$٫زي ح٬ّئڃن رن ٫زخى حٿ٬زيُ -407
 .#5$حٿ٬٠ٴخ  يف حٿٔخؿِ ًٻَه"

 ىووو160ځ 768ًىووو/ ٫151زيحٿٌحكووي روون ُّووي حٿزٜووَُ حٿِحىووي$ص رووّٙ ٓوونّٖ    -408
 #6$ځ776#/

                                                 

ٕـسْٞ ٜهٓـ٢ أبـا عُـطٚ     عبس إُٗٝٔ بٔ عباؽ بٔ غٌٗ بٔ غعس ايػاعسٟ اـعضدـٞ ا٭ْكـاضٟ ا  ( 1)
ٛ ثابت قُس بٔ عبٝس ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘،  ٘ أب ّ بٔ زٜٓاض ض٣ٚ عٓ ٞ ساظ ض٣ٚ عٔ أب

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ;  70ٚقاٍ: قاسب َٓانرل ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م  2/254
ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ُٗٝٔ بٔ ايعباؽ بٔ ٚقاٍ " زلعت أبٞ ٜكٍٛ عبس إ 68-6/67اب

ٌ َٓهــط اؿــسٜح" ; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ،       ٝٳا٤      149-2/148غـٗـ ٓٵؿځــطز عٳــٔ أځبٹٝــ٘ بأځؾٵــ ٚقــاٍ: "ٜ
٘ٹ"; ابـٔ        ٜٳتـ٘ بٳڀـٌ ايٹاسٵتٹذٳـاز بٹـ ٚٳا ُٻا ؾشـ شٳيٹو ؾٹـٞ ضڇ ًځ ٗٳا َٔ نځجٵطٳ٠ ُٖٚ٘ ؾځ ٝٵ ًځ ٜٴتٳابع عٳ ٓٳانٹرل يځا  َٳ

" ٚعبس إُٗٝٔ ٖصا ي٘ قسض عؿط٠ أسازٜـح أٚ   ٚقاٍ: 47-6/46عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 
ٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م  ٞٵ٤"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  107أقٌ"; أب َٴٓهطٳ٠ يځا ؾٳ ٘ٹ أځسٳازٹٜح  ٚقاٍ: " عٳٔ آبٳا٥ٹ

ٚقاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: ض٣ٚ يـ٘ ايذلَـصٟ ٚابـٔ َادـ١ ; ايـصٖيب،            442 -18/440
ٙٺ ; تاٚقاٍ:  1/671ايهاؾـ،   .4/685ضٜذ اٱغ٬ّ، ٚا

 .8/359َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)

 .6/432ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)

عبس إ٪َٔ بٔ عباز ايعبسٟ ايبكطٟ زلع غعٝس بٔ أْؼ ض٣ٚ عٓـ٘ ْكـط بـٔ عًـٞ، ٜٓٛـط:       (4)
ٌ  6/117ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل ٍ  6/66ٚقاٍ: ٫ ٜتابع; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٜ : ٚقـا

    ٕ ٚقـاٍ:   2/147"ٚغأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ نعٝـ اؿسٜح"; ابـٔ اؾـٛظٟ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٛ
 نعٝـ اؿسٜح .

 . 6/170: ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، أٜها ; ٜٓٛط 4/76ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (5)

ٚز عبسايٛاسس بٔ ظٜس ايبكطٟ ٜهٓـ٢ أبـا عبٝـس٠ ض٣ٚ عـٔ اؿػـٔ ايبكـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ أبـٛ زا         (6)
ٚقاٍ: نعٝـ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  1/93ايڀٝايػٞ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ

ٍ   2/143ٚقـاٍ: تطنـٛٙ; ايتــاضٜذ ا٭ٚغـ٘،     6/62  =ٚقــاٍ: َٓهـط اؿــسٜح; اؾٛظدـاْٞ، أســٛا
ٚقاٍ: "نإ قاقاڄ بايبكط٠ غ٤ٞ إصٖب يـٝؼ َـٔ َعـازٕ ايكـسم"; أبـٛ       197ايطداٍ، م =

 68ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ ، م  304بٝس، مزاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ ع
       ٌ ٚقـاٍ: "غـأيت أبـٞ عـٔ عبـس       6/20ٚقاٍ: َـذلٚى اؿـسٜح; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٜ

 2/154ايٛاسس بٔ ظٜس ؾكاٍ: يٝؼ بايك٣ٛ ٗ اؿسٜح نعٝـ َط٠"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 
٘ٹ  155ـ ٝٵ ًځ ُٻٔ ٜػًب عٳ َٹ ٕٳ  ٓٳانٹرل ٚقاٍ: "نځا ُٳ ُٳا ٜطٟٚ ؾځهجط ايڃ ايڃعٹبٳازٳ٠ سٳتٻ٢ غؿٌ عٳٔ اٱتكإ ؾٹٝ

٘ٹ"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٜٳت٘ ؾځبٳڀٌ ا٭ستاز بٹ ٚٳا ٚقاٍ: نإ  519ـ6/518ؾٹٞ ضڇ
ٚقاٍ: يٝؼ  132قاسب َٛاعٜ بايبكط٠; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 
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ٻووخڅ ٱّوون ّٸڀووذ حألهزووخٍ ڃوون ٓووٌ  كٴ٨ووو  0 ًٻووَه حٿٔووخؿِ يف حٿ٠وو٬ٴخ  ٳٸووخٽ
 .#1$ًٻؼَس ًمهو ٳڀڄخ ٻؼَ ًٿٺ ڃنو حٓظلٶ حٿّٔٹ

أروٌ ٫زْويس حٿزٜوَُ    ، ٫زيحٿٌحٍع رن ٬ْٓي رن ًٻٌحڅ حٿظڄْڄِ حٿ٬نُّّ -409
 #2$ځ#796ىو/180$ص

 ًځ، ڃظٸنووخ  ٛوويًٷخ  ٷوويٍّخ  ًٻووخڅ، #3$٫زوويحهلل روون ٿٔووٌحٍ ڃووٌذل0 حٿٔووخؿِ ٷووخٽ"
 .#4$"٤َّّو ٬ٗزش ًٻخڅ، ٿزي٫ظو
 ٷوخٽ ، ...ٻوخڅ ٗو٬زش ٤َّّوو   ، ٿزي٫ظو ځًُّ ڃظٸنخ  ٛيًٷخ  ٻخڅ ٷيٍّخ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 .#5$"حٿٌُ ًٟ٪ ڃنو حٿٸيٍ ٳٸ0٢ حٿٔخؿِ
 ٬ّ٨وض 0 ّٸوٌٽ  هخٿي رن ىيرش ٬ّ٨ض أ٦ّي رن ٫ڀِ كيػنخ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

 #6$"حٿٸيٍ اال ڃنو ًٟ٪ ڃخ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ0 ٷ٢ حال٫ظِحٽ ٍأّض ڃخ0 ّٸٌٽ ٫زيحٿٌحٍع
ُ    ، ٫زي حٿٌىخد رون ٤٫وخ    -410 ڃوٌذل روّٗ ٫ـوپ    ، أروٌ نٜوَ ح٫ّٴوخٱ حٿزٜوَ

  #7$ځ#819ىو /204$ص

                                                                                                                   

ّ   ٤2/162 ٚإذلٚنٕٛبؿ٤ٞ; ايساضقڀين، ايهعؿا ; غـب٘ ابـٔ   4/139; ايـصٖيب، تـاضٜذ اٱغـ٬
  ٚقاٍ: ؾٝذ ايكٛؾ١ٝ ٚٚاعِٛٗ.  175ايعذُٞ، ايهؿـ اؿجٝح، م 

 .4/81ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (1)

عبس ايٛاضخ بٔ غعٝس بٔ شٚإ ايتُُٝٞ ايعٓدلٟ ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا عبٝس٠ زلع إغشام بٔ  (2)

ٚقاٍ: "نإ ثك١ سذ١";  7/212ٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، غٜٛس ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ، ٜٓ

ٜٳسٵعٴٛ إيٝ٘"; ابٔ أبٞ سامت،  2/107ايعذًٞ، ايجكات،  ٚٳيځا  ٕٳ ٜط٣ ايڃكسض  ٚٳنځا ٚقاٍ: " بٳكطڇٟ ثٹكځ١ 

ٍ  76 – 6/75اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٍ : ٚقـا ٔ  أٓـس  قـا ٌ  بـ ٕ : "سٓبـ  ايٓـاؽ  أقـب  ايـٛاضخ  عبـس  نـا

ٍ : ٚقاٍ"، اؿسٜح ٗ قاؿاڄ ٚنإ إعًِ سػٌ عٔ سسٜجاڄ ٔ  وٝـ٢  قـا ٌ  بـ ٔ : َعـ  أثبـت  َـ

ٍ : ٚقاٍ، ايبكطٌٜ ؾٝٛر ٛ  قـا ٍ ، ثكـ١ : ظضعـ١  أبـ ٞ  زلعـت : ٚقـا ٍ  أبـ ٔ  ; قـسٚم : ٜكـٛ ٕ  ابـ ، سبـا

 484-18/478ٚقاٍ: " نإ قسضٜاڄ َتكٓاڄ ٗ اؿسٜح"; إعٟ، تٗـصٜب إـاٍ،    7/140، ايجكات

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١. 

غٛاض بٔ عبس اهلل بٔ قسا١َ ايعٓدلٟ ايتُُٝٞ ٚيٞ قها٤ ايبكط٠ يًدًٝؿ١ إٓكٛض ايعباغٞ  (3)

 .4/70; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  7/193ّ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات،  772ٖـ/ 156تٛٗ غ١ٓ 

 .8/369َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

 .6/443ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)

 .422، ٖس٣ ايػاضٟ، م ابٔ سذط (6)

ُٝإ ايتُٝـٞ ٚٓٝـس              ( 7) عبس ايٖٛـاب بـٔ عڀـا٤ اـؿـاف ايبكـطٟ إهٓـ٢ أبـا ْكـط  سـسخ عـٔ غًـ

ٚقــاٍ:  7/240ايڀٜٛـٌ ض٣ٚ عٓـ٘ أٓـس بـٔ سٓبـٌ ٚوٝـ٢ بــٔ َعـٌ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،            

ٚقـاٍ:   150"نإ نجرل اؿسٜح َعطٚؾڄا قسٚقڄا إٕ ؾا٤ اهلل" ; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ، م      
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٫زووي حٿٌىّووخد ح٫ّٴووخٱ ٛوويًٵ ٿووْْ رووخٿٸٌُ 0 خ روون ٸّْووَ حٿٔووخؿِ ٷووخٽُٻَّوو"
انووِ ٷووي ، ٳټظووذ اذل أهْووو، هووَؽ اذل رٰوويحى ڃوون حٿزٜووَس ٳټظزووٌح ٫نووو، ٫نوويىڂ

 .#1$"كيػض رزٰيحى ٳٜيٷٌنِ ًأنخ أ٦ّي حهلل ٫ڀَ ًٿٺ
 .#2$ٛيًٵ ٿْْ رخٿٸٌُ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

 #3$أرٌ ٫خٛڂ، ٫زْي حهلل رن ٢ّخځ حٿٔڀڄِ -411
 .#4$"ىني أرِ ًحرن ًهخٿي ٌّنْ ٫ن ّٝنخٻّ٘ ٸّيع، ٻٌحد0 ؿِحٿٔخ ٷخٽ"

أرٌ ٓٴْخڅ حألٓيُ ، ٫زْيحهلل رن ٓٴْخڅ رن ٫زْيحهلل رن ًٍحكش حٿٰيحنِ -412
   #5$ځ#825ىو/ 210ځ ً 816ىو/ 201حٿٌٜيف حٿزَُٜ$ص رّٙ ٓنّٖ

                                                                                                                   

ٚقــاٍ: يــٝؼ بــايكٟٛ عــِٓٗ ٖٚــٛ وتُــٌ; ايٓػــا٥ٞ،    92يــٝؼ بــ٘ بــأؽ; ايبدــاضٟ، ايهــعؿا٤، م  

ٚقـاٍ:   6/72ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  68ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 

قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: أَا ْا ؾأٟٚ عٓ٘، ٚقاٍ: " غأيت أبٞ عٔ عبس ايٖٛاب بٔ عڀا٤ ؾكاٍ: ٜهتـب  

ٔ سبإ، ايجكات،  ٘ ايكسم " ; اب ٘ قً ٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  7/133سسٜج  6/517; اب

 18/509; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 26ـ11/22ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز ٚقاٍ: " ٖٚٛ ٫ بأؽ ب٘"; اـڀٝب

 "ايباقٕٛٚ، ايعباز أؾعٌ نتاب ٗ ايبداضٟ ي٘ ض٣ٚ: " ؾٝ٘ ايعًُا٤ أقٛاٍ شنط إٔ بعس ٚقاٍ 515 ـ

;  إــعٟ،  173-5/172; ايػــُعاْٞ، ا٭ْػــاب،   11/24اـڀٝــب ايبػــسازٟ، تــاضٜذ بػــساز،     (1)

 .18/513تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .6/451ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

١ُ بـٔ سٝـإ ،           (3) عبٝس اهلل بٔ ُاّ ايػًُٞ إه٢ٓ أبـا عاقـِ ض٣ٚ عـٔ خايـس اؿـصا٤ ض٣ٚ عٓـ٘ غًـ

ٚقـاٍ: عٓـسٙ عذا٥ـب ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعــسٌٜ،         5/375ايهـبرل  ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ   

ٕ ٜهطب ع٢ً سسٜج٘"، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٓ٘  5/309 ـ اؿسٜح ٚأَط بأ ٛ ظضع١: "نعٝ ٍ أب ٚقاٍ: قا

 67-2/66ؾكاٍ: يٝؼ بايكٟٛ، نعٝـ اؿسٜح، ض٣ٚ أسازٜح َٓهـط٠" ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،     

ٓٵؿځطز  ُٻٔ ٜ َٹ ٕٳ  ُٻـٔ         ٚقاٍ: " نځا َٹ ٗٳا  س َـٔ غٳـُع ُٳا يځا ٜعـطف َـٔ أځسٳـازٹٜجِٗ سٳتٻـ٢ ٜؿٵٗـ عٳٔ ايجٿكځات بٹ

ٙٹ" ; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ ٗ   ًڂٛبٳ١ يځا وٌ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹدٳبٳطڇ َٳكڃ ٗٳا َعُٛي١ أځٚ  ْٻ ٕٳ اؿځسٹٜح قٓاعت٘ أځ نځا

ــاٍ،  ــساضقڀين   535-5/532نـــعؿا٤ ايطدـ ــ٘ َٓـــانرل" ; ايـ ــا ٜطٜٚـ ــ٘ ٖـ ــاٍ: "ٗ بعـــض ضٚاٜاتـ ، ٚقـ

 ٚقاٍ: نصب٘ ايػادٞ.   2/455; اؿٜٛين، ْجٌ ايٓبا2/161ٍايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ

; 10/734; ٜٓٛط  أٜها:  ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  4/97ابٔ سذط، يػإ إٝعإ (4)

 قاٍ: قاٍ ايػادٞ: نصاب.  1/83ابٔ عطام ايهٓاْٞ، تٓعٜ٘ ايؿطٜع١، 

 =بٔ ضٚاس١ ايػساْٞ ايبكطٟ ايكٛٗ ٜه٢ٓ أبا غؿٝإ سسخ عبٝساهلل بٔ غؿٝإ بٔ عبٝساهلل (5)

عٔ َايو بٔ أْؼ ض٣ٚ عٓ٘ عبس ايطٓٔ بٔ بؿط، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، =

 2/66ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: ٖٛ ؾٝذ يـٝؼ بـايكٟٛ "; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،       5/318

ٓٵؿځطز بإكًٛبات عٳٔ ايڃ ُٻٔ ٜ َٹ ٕٳ  ٕٳ و٢ٝ بٔ ٚقاٍ: "نځا ٜٳأڃتٹٞ عٳٔ ايجٿكځات بإعه٬ت نځا ٚٳ أځثٵبٳات 

ٖٳـصٳا نځـصٻاب" ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،         ٜٳكڂٍٛ  ٚقـاٍ: "ٗ   536-5/535َعٹٌ 

; ابٔ اؾٛظٟ، 313-10/312بعض أسازٜج٘ بعض ايٓهط٠" ; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 

 . 5/119تاضٜذ اٱغ٬ّ، ; ايصٖيب،  2/163ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 
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روون ٫وٌڅ ڃووخ  حروون ًٍحكوش ّووًَُ ٫ون   0 حأرووٌ ٓوٴْخڅ حٿٜووٌيف ّٸوخٽ  0 حٿٔوخؿِ ّٸوٌٽ  "
 .#1$"رن ح٬ّؼنَ كيػٌح ٫نو رِ٘ حڃن أٛلخرنخ حٿزَّّٜٙ ال رنيحٍ ًال  ٬ّ٨ض أكيح 

ٸّويع ٫نوو ػوڂ كټوَ ٫ون حرون ڃ٬وّٙ         دل أٿوٶ أكويح   " 0حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ  ٷخٽ
 .#2$"طټٌّزو

٫زْووويحهلل رووون ٫ټوووَحٕ رووون ًإّوووذ رووون كَٷوووٌٙ رووون ؿ٬ووويس رووون ٫ڄوووًَ  -413
 #3$حٿظڄْڄِ
ِ  ٷوخٽ " ّ  ٬ّ٨وض  0ٷوخٽ  ُّوي  أروٌ  ًكويػّٗ ، كيّؼوو  ّټظوذ  ال0 حٿٔوخؿ  رون  حٿ٬زوخ
 ٛوويٷخص" كوويّغ0 ح٪ّوويّغ ىووٌح #5$حٿٴ٠ووپ روون حٿ٬ووال  ًٟوو٪0 ّٸووٌٽ #4$حٿ٨٬ووْڂ ٫زووي
0 ّٸوٌٽ  ٛوٴٌحڅ  أروخ  ٬ّ٨وض ، أرْوو  ٫ن ٫ټَحٕ رن حهلل ٫زْي ٫ن ًٍحه حٿٌُ، "#6$ٷٌڃو
 أروٌ  ٷوخٽ ، ٫نوو  أٻظوذ  ٳڀوڂ ، ٍؿپ ٫ڀَ ّٴُّٔ ٳٔڄ٬ظو ح٪ّيّغ ىٌح ٫ن ألٓؤٿو ًىزض
 روو  ٸّويع  #7$ح٪ّـوخؽ  أروٌ  ٣وخىَ  رن حٿن0َ٠ ٿو ّٸخٽ هٿٸْنخ ٍؿپ رخٿزَٜس ىنخ ٻخڅ0 ٸَّْ
 #0#8$$ّٸٌٽًٻخڅ، ٫ټَحٕ رن ٫زْيحهلل ٫ن

                                                 

اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ ; ٜٓٛط أٜهاڄ:  536-5/535ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (1)

 .10/213بػساز، 

 .4/105ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (2)

عبٝس اهلل بٔ عهطاف بٔ ش٩ٜب ايتُُٝٞ ض٣ٚ عٔ أبٝ٘  ض٣ٚ عٓ٘ ايع٤٬ بٔ ايؿهٌ ، ٜٓٛـط:   (3)

 330 ـ5/329ٚقاٍ: ٫ ٜجبت; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  5/394ايهبرل،  ايبداضٟ، ايتاضٜذ

َٴٓهط اؿځسٹٜح  2/62ٚقاٍ: زلعت أبٞ ٜكٍٛ: ٖٛ ؾٝذ فٍٗٛ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٚقاٍ: "

ُٳا نځا ٚٳَٔ أځٜٗ ًځا٤ بٔ ايڃؿهٌ  ٚٵ َٔ ايڃعٳ ٗٳت٘ أځ ٚٳقع َٔ دٹ ٓٳانٹرل ؾٹٞ سٳسٹٜج٘  ُٳ ًځا أځزٵضڇٟ ايڃ ٕٳ دسا ؾځ

ٛٳاٍ"; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  ٘ٹ ع٢ً ايڃأځسٵ َٴشٵتٳر بٹ ٛٳ غرل  ٗٴ ; إعٟ، تٗصٜب 2/164ؾځ

٘ٵ، ٚقځسٵ  120ـ19/117ايهُاٍ،  َٳادٳ ٔٴ  ٟٸ ٚابٵ َٹصٹ ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ايتٿطٵ

 ٚقځعٳ يٓا سسٜج٘ عايٝاڄ دساڄ". 

إزلاعٌٝ ايعٓدلٟ إه٢ٓ أبا ايؿهٌ َٔ أٌٖ ايبكط٠ زلع  ٖٛ ايعباؽ بٔ عبس ايعِٛٝ بٔ (4)

اـڀٝــب ّ، ٜٓٛــط: 860ٖـــ/246وٝــ٢ بــٔ ايكڀــإ ض٣ٚ عٓــ٘ َػــًِ بــٔ اؿذــاز تــٛٗ غــ١ٓ    

 .12/13137ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 

ايع٤٬ بٔ ايؿهٌ بٔ عبس إًو إٓكطٟ ايػعسٟ إه٢ٓ أبا اشلصٌٜ ض٣ٚ عٔ عبٝـس اهلل بـٔ    (5)

ّ، ٜٓٛط: إعٟ، تٗصٜب  835ٖـ/ 220إزلاعٌٝ بٔ إغشام ايكانٞ تٛٗ غ١ٓ  عهطاف ض٣ٚ عٓ٘

 . 533-22/530ايهُاٍ، 

 .184 -2/183ٜٓٛط اؿسٜح: ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  (6)

ايٓهط بٔ طاٖط ايبكطٟ ، قاٍ عٓ٘ ابٔ عسٟ: " نعٝـ دساڄ ٜػطم اؿسٜح ٚوسخ عُٔ  (7)

 .8/268ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، مل ٜطِٖ، ٫ٚځ وٌُ غٓ٘ إٔ ٜطاِٖ "، ايهاَ

 اقتهاٖا ايػٝام  (8)
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ٞٸ   ــ ــسا عًـــ ــطِٜ إشا غـــ ــٞ يًهـــ ــٞ ٭ضثـــ  إْـــ

 

   ٘ ـــ ــِٝ بڀايتـــــــــ ــس اي٦ًــــــ ــع عٓــــــ  ٚأنــــــ

 يــــــ٘ نــــــٌ ٜــــــّٛ تطســــــ١ ٚعهانــــــ١      

       

 إشا َـــا اْـــع٣ٚ أْــــ ايبدٝـــٌ ٚسادتـــ٘ 

   ٘ ــ ــس بابــــ ــؼ عٓــــ ــٔ هًــــ ــاٙ َــــ  ٚاضػــــ

 

ًـ     ٘ نِ ُٓـ٢ يًڀـطف ٚايع  (1)ر ضانبـــ

ٻخڅ ىنخ ٍؿپ ّٸخٽ ٿو حٿن٠وَ رون ٣وخىَ ٸّويع ٫ون ٫زْوي حهلل       0 ٷخٽ حٿٔخؿِ" 
ًكوويػّٗ أرووٌ ُّووي ٬ّ٨ووض 0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ، روون ٫ټووَحٕ ًٻووخڅ ّټووٌد يف ًٍحّظووو

ًٟوو٪ حٿ٬ووال  روون حٿٴ٠ووپ ىووٌح ح٪ّوويّغ كوويّغ   0 حٿ٬زووخّ روون ٫زووي حٿ٨٬ووْڂ ّٸووٌٽ 
 .#2$حٿٌُ ًٍحه ٫زْيحهلل" ٛيٷخص ٷٌڃو

ٯّڄي رن كٴٚ رن ٫ڄَ رن ڃٌَٓ رن ٫زْيحهلل رون ڃ٬ڄوَ،    ٫زْيحهلل رن -414
   #3$ځ#842ىو /228أرٌ ٫زيحٿ٦َّن حٿظْڄِ حٿزَُٜ ح٬ّ٬ًَٱ رخرن ٫خث٘ش$ص 

ٚ  رون  ٯّڄوي  رن ٫زْيحهلل0 ٷخٽ حٿٔخؿِ ٸَّْ رن ُٻَّخ" ِ  كٴو  حرون  ًىوٌ  حٿظْڄو
 ٷوَٱ ، ٛوّٓ  ًأنوخ  ؿنخُطوو  ًٗوييص ، ًڃوخثظّٙ  ٫ًَّ٘ن ٤ّخڅ ٓنش طٌيف، ٛيًٵ ٫خث٘ش
ِ  رون  ٫خث٘ش رن ٯّڄّي ٬ّ٨ض، ڃنو رَّجخ  ًٻخڅ رخٿٸيٍ ، ًٿوٺ  ّوٌٻَ  ٫خث٘وش  حرون  أهو
ّ  اذل ّظلزوذ  ًٻخڅ، ٥ّْپ هڀٶ ٿو ٻخڅ اٵّخ0 ًٷخٽ  ٻوپ  ٳټوخڅ ، حپّخڃوي  ًٸّوذ ، حٿنوخ
ِ  ٸَّْ أرٌ ٷخٽ، حٿٸيٍ اػزخص اال ڃٌىزو ٻخڅ ًڃخ، رخٿزَ٘ ٿٸْو ؿخ ه ڃن  ًٻوخڅ 0 حٿٔوخؿ

 .#4$"ٓوْخ  ٻَٺّخ  ٻخڅً، ًٿٺ ٫ن ڃيحٳ٪ ٯّ٘ حٿزَٜس ٓخىحص ڃن ْٓيح 
ڃنوو ٬ّ٨وض    رخٿٸويٍ ًٻوخڅ رَّجوخ     ٱََِٛيًٵ ٷُو 0 ٷخٽ ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ"

اٵّخ ٻخڅ ٿوو هڀوٶ ٥ّْوپ    0 رن ٫خث٘ش ٌّٻَ ًٿٺ ًٷخٽحرن أهِ حٯّڄي رن ٫خث٘ش 
ًڃوخ ٻوخڅ   ، ًٻخڅ ّظلزذ اذل حٿنخّ ًٸّذ حپّخڃي ٳټخڅ ٻپ ڃن ؿخ ه ٿٸْوو رخٿز٘وَ  

ڃن ٓخىحص حٿزٜوَس ٯوّ٘ ڃويحٳ٪     ًٻخڅ ْٗوخ 0 حٿٔخؿِٷخٽ ، اػزخص حٿٸيٍ ڃٌىزو االّ

                                                 

 .52-9/51َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

 .7/37ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

أبـا عبـس ايـطٓٔ ٚإعـطٚف بـابٔ       عبٝس اهلل بٔ قُـس بـٔ سؿـل ايتُٝـٞ ايبكـطٟ إهٓـ٢       (3)

;  7/220عس، ايڀبكـات،  غـ  عا٥ؿ١ زلع ٓاز بٔ غ١ًُ ض٣ٚ عٓ٘ أٓس بٔ سٓبٌ، ٜٓٛط: ابٔ

ٚقاٍ: "قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: عبٝس اهلل ايعٝؿٞ قسٚم  5/335ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٕٳ عٳإاڄ بأْػاب  8/405ٗ اؿسٜح"، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: قسٚم ثك١; ابٔ سبإ، ايجكات،  ٚقاٍ: "نځا

َٴػٵتٳكٹِٝ اؿځسٹٜح" ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٛڄا  ٚقاٍ بعس إٔ شنط  152-19/147ايڃعٳطٳب سٳاؾٹ

 أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ. 

 .10/317اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (4)
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 .#1$"ٓوْخ  ًٻخڅ ٻَٺّخ ، ٫ن ًٿٺ
 ٿَؿوپ  انوو 0 ٳٸوخٽ ، كنزوپ  رون  أ٦ّوي  ٫نوي  ًٻوَ 0 حألػوَځ  ٷخٽ0 ..0.حٿٔخؿِ ٷخٽ"

0 حٿٔووخؿِ ٷووخٽ، حٿزي٫ووش ًأىووپ حٿٸيٍّووش أًٿجووٺ ّووٍَ ٻووخڅ، ٫نووو ح٪ّوويّغ حٓووظنٸپ
ُ 0 حٿٔخؿِ ٽٷخ، رنيحٍ ٫نو ٸّيع ًدل، ٫نو ٸّيع ح٬ّؼنَ حرن ٬ّ٨ض  ًٟو٬و  حٿوٌ
 يف ٌّٟو٪  أڅ ڃون  أؿپ ًٻخڅ، ح٪ّيّغ ألىپ ّظٜن٪ ّټن ًدل، ح٬ّزخّنش طَٹ ٫نيىڂ
 .#2$"ري٫ش اذل ٳْنٔذ ٫ڀْو ّٰڀ٢ ٿجال ٬ًٟنخه ًاٵّخ، حٿټظخد ىٌح

 ٷووخٽ، ٫نووو ح٪ّوويّغ ألٓظٴٜووپ انوو0ِ أ٦ّووي ٷووخٽ0 حألػووَځ ٷووخٽ0 حٿٔووخؿِ ٷووخٽ"
 ألىوپ  ّظٜون٪  ًدل0 ٷخٽ، حٿٸيٍّش ٬ّّٗ ح٬ّخنْش طَٹ ٫نيىڂ ڃنو ًٟ٪ ًحٿ0ٌُ حٿٔخؿِ
 .#3$"ري٫ش اذل ٳْنٔذ ٫ڀْو ّٰڀ٢ ٿجال ًٻَنخه ًاٵّخ، ح٪ّيّغ
ًّٸووخٽ  حٿټووٌيف ح٭ّووٌرل ح٤ّ٫ووخد أرووِ ٯخٿووذ ٦ّْووي أرووِ روون ٫زْوويحهلل -415

 #4$ځ#776ىو/ 160ځ 768ًىو/ 151رَُٜ $ص رّٙ ٓنّٖ
ڃوخ ٬ّ٨وض ٸّْوَ ًال ٫زوي حٿو٦َّن      0 ٬ّ٨ض رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

 .#5$"ٸّيػخڅ ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ ٦ّْي رِ٘  ٷ٢
حٿٔووخؿِ ُٻَّووخ روون ٸّْووَ ػنووخ ٯّڄووي روون ڃٌٓووَ ػنووخ ٯّڄووي روون ٫زووي حهلل   "

ٷوخٽ  0 رون ٫زوخّ ٷوخٽ   ححألنٜخٍُ ػنخ ٫زْي حهلل رون أروِ ٦ّْوي ٫ون أروِ ح٬ّڀوْق ٫ون        
، ٳْوو ٳټخىوش  0 ٷخٽ، ًأّن أنض ڃن ٫ڀ0ِ ٷخٽ ٷڀض، ڃن ٭ٌّح حألڃَ ڃن ر٬ي0ُ ٫ڄَ

                                                 

 .19/150; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  16/273ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  (1)

 .9/61َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)

 .7/46ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)

ٗ ٜٚكاٍ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا اـڀاب ض٣ٚ عٔ أبٞ عب (4) ٝس اهلل بٔ أبٞ ٓٝس غايب اشلصيٞ ايهٛ
ٚقـاٍ:   309/ 3إًٝب اشلصيٞ ض٣ٚ عٓ٘ عٝػ٢ بٔ ْٜٛؼ ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابـٔ َعـٌ،   

ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤  5/377نعٝـ اؿسٜح; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
 313 – 5/312ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  66م ٚإذلٚنٕٛ، 

: "غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: َٓهط اؿسٜح ٚقاٍ، سسٜج٘ ايٓاؽ تطى: سٓبٌ بٔ أٓس قاٍ: ٚقاٍ
ٜٳـأڃتٹٞ        2/65نـعٝـ اؿـسٜح"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،       ٚٳ ْٹٝس  ُٻـٔ ٜكًـب ايڃأځغٳـا َٹ ٕٳ  ٚقـاٍ: "نځـا

ًڂٛبٳـ١څ ؾځاغٵـتشلٻ ايتٸـطٵى ٕـا نجـط ؾٹـٞ            با٭ؾٝا٤ ايډتٹٞ يځـا   َٳكڃ ٗٳـا  ْٻ ٘ٴ أځ ٓٳاعٳتٴ ٔڇ ايڃشٳـسٹٜحٴ قٹـ َٳـ ٜؿـو 
ٜٳت٘"; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  ٚٳا ٚقاٍ: بطٟٚ  103; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م 2/161ضڇ

: ؾٝ٘ ايعًُا٤ أقٛاٍ شنط إٔ بعس ٚقاٍ 31 – 19/29إٓانرل ٫ ؾ٤ٞ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 
 .4/144، اٱغ٬ّ تاضٜذ، ايصٖيب ٚاسساڄ; سسٜجاڄ َاد١ ابٔ ي٘ ٣ضٚ

 .5/525ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (5)
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 .#2$"#1$ٳْو ٣ٌٽ ٳٌٻَ كيّؼخ 0 نض ڃن حٿِرّ٘ ٷخٽٳؤّن أ0 ٷڀض
 .#3$٬ْٟٲ ٫زْيحهلل رن أرِ ٦ّْي0 حٿٔخؿِ ُٻَّخ أرٌ ٷخٽ
ىوو  ٫213زْيحهلل رون ڃٌٓوَ رون أروِ ح٬ّوظوخٍ روخًحځ حٿ٬زٔوِ حٿټوٌيف $ص          -416

 #4$ځ#829ىو/214ځ ًٷْپ 828/
ًٍٍ ڃنوخٻّ٘ ًٷوي ٍأّظوو ّٝټوش ٳخ٫َٟوض      "0 ٷوخٽ أ٦ّوي  ، ٛويًٵ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ

ًر٬ي ًٿٺ ٫ظزٌح ٫ڀْو طَٹ ح٩ّڄ٬ش ڃ٪  ځ#704ىو/85$ٓنش ًٷي ٬ّ٨ض ڃنو ٷيٺّخ ٫نو 
 .#5$"اىڃخنو ٫ڀَ ح٪ّؾ أڃَ ال ّ٘زو ر٠٬و ر٠٬خ 

   .#6$ًًػٸو آهًَڅ"، ٿْْ رخٿٸ0ٌُ "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #7$ځ#767/ ىو150ځ 758ًىو/ ٫141زْيحهلل رن حٿٌٿْي حٿٌٛخيف$ص رّٙ ٓنّٖ -417

                                                 

; ابـٔ ايكٝػـطاْٞ، شخـرل٠ اؿؿـاٚ،      3/883أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ ؾب١، تـاضٜذ إسٜٓـ١،    (1)
 اؿسٜح. ٚقاٍ: ؾٝ٘ عبٝس اهلل َذلٚى  4/2408

 .٤5/527 ايطداٍ، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا (2)
 . 569-568َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (3)
عبٝس اهلل بٔ َٛغ٢ بٔ أبٞ كتاض باشاّ ايعبػٞ ايهٛٗ ٜه٢ٓ أبا قُس ض٣ٚ عٔ ا٭عُـ  (4)

ٚقـاٍ: "نــإ ثكــ١   6/368ٖٚؿـاّ بــٔ عـط٠ٚ ض٣ٚ عٓــ٘ ايبدـاضٟ، ٜٓٛــط: ابــٔ غـعس، ايڀبكــات،     
ٔ اشل١٦ٝ"; ; ايعذًٞ،  5/401ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  قسٚقاڄ إٕ ؾا٤ اهلل نجرل اؿسٜح سػ

ٚقاٍ:  قسٚم، ٚقاسب قطإٓ ضأغٶا ؾٝ٘، ؾذٞ ايكطا٠٤، َا ضأٜت عبٝس اهلل بٔ  319ايجكات، م 
 5/334َٛغ٢ ضاؾعٶا بكطٙ إٍ ايػُا٤، َٚا ض٩ٟ نـاسهڄا; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،       

ٝـس اهلل بـٔ َٛغـ٢ ؾكـاٍ: قـسٚم      ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١، ٚقـاٍ: "غـأيت أبـٞ عـٔ عب    
ٔ اؿسٜح"; ابٔ سبإ، ايجكات،   164; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م 7/152نٛٗ سػ
ٚقاٍ أخطز ي٘ ايبدـاضٟ ٗ ايكـ٠٬ ; إـعٟ،     2/886ٚقاٍ: ثك١; ايبادٞ، ايتعسٌٜ ٚايتذطٜب، 

 ٘ اؾُاع١. ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي 173 -19/164تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .9/70، ٜٓٛط أٜهاڄ: َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، 7/53ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)
 .423ابٔ سذط، ٖس٣ ايػاضٟ، م  (6)

عبٝساهلل بٔ ايٛيٝس ايٛقاٗ َٔ بهط بـٔ ٚا٥ـٌ إهٓـ٢ أبـا إزلاعٝـٌ َـٔ ايڀبكـ١ ايػازغـ١ زلـع          ( 7)
; 284خًٝؿــ١ بــٔ خٝــاٙ، ايڀبكــات، م  عڀــا٤ بــٔ أبــٞ ضبــاح زلــع َٓــ٘ ٜعًــ٢ بــٔ عبٝــس، ٜٓٛــط:      

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسخ; ابٔ  66; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 5/402ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل
 ٌ ــ 5/336أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٜ  َشهــِ يــٝؼ ايٛقــاٗ:"سٓبــٌ بــٔ أٓــس قــاٍ: ٚقــاٍ 337 ـ

عٝـ اؿسٜح، ٚقاٍ أبٛ اٗ نايٛق: َعٌ بٔ و٢ٝ قاٍ: ٚقاٍ"، يًُعطؾ١ سسٜج٘ ٜهتب اؿسٜح
ٗ نعٝـ، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ عبٝساهلل بٔ ايٛيٝس ايٛقاٗ ؾكاٍ: نعٝـ اؿسٜح";   ظضع١: نٛ

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  َٳا٫ ٜؿب٘ 2/63اب ٚٳغځرلٙ  ٟ عٳٔ ايجٿكځات عٳڀا٤  َٴٓهط ايڃشٳسٹٜح دسا ٜطٚ  =ٚقاٍ: "
ٗٳا إػتُع غبل إڇ= ٗٳا ؾځاغٵتشلٻ ايتٸطٵى" ; ابٔ سٳسٹٜح ايڃأځثٵبٳات سٳتٻ٢ إڇشا غٳُع يځ٢ قًب٘ أځْ٘ نإتعُس يځ

ٚٳٖٛ نعٝـ دسا ٜتبٌ نعؿ٘ ع٢ً سسٜجـ٘";   522ـ5/520عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٚقاٍ: "
ايــساضقڀين،   ٚقــاٍ: نــعٝـ اؿــسٜح;   151ابــٔ ؾــاٌٖ، تــاضٜذ أزلــا٤ ايهــعؿا٤ ٚايهــصابٌ، م      

 زثــاض بــٔ قځــاضب عٳــٔ وــسخٚقــاٍ: " 103م ; أبــٛ ْعــِٝ، ايهــعؿا2/161،٤ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ



258 

٫زويحهلل روون اىٍّووْ ٫وون ٫زْوويحهلل روون حٿٌٿْووي   حٿٔوخؿِ ػنووخ ٓووٴْخڅ روون ًٻْوو٪ ػنووخ "
ٳوؤطَ   ٣ڀوٶ ٍؿوپ حڃَأطوو حٿٴوخ     0 حٿٌٛخيف ٫ن ىحًى رن ارَحىْڂ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ

رنٌه ٌٍٓٽ حهلل  ّڃوخ  0 $ٷوخٽ  ٳيپ طوٍَ ٿوو َّٰؿوخ     نخ أٿٴخ ٳٸخٿٌح0 اڅ أرخنخ ٣ڀٶ أڃ
ًطٔو٪ ڃخثوش يف   رخنوض ڃنوو رؼالػوش ًٓوز٬ش ًطٔو٬ّٙ       حطٸَ حهلل أرٌٻڂ ٳْـ٬پ ٿوو َّٰؿوخ   

 .#2$"#1$#٫نٶ أرْټڂ
 رون  ٫زويحهلل  ٫نوو  ًٍٍ، ؿويح   ح٪ّويّغ  ٟو٬ْٲ ، ڃنوخٻّ٘  ٫نويه 0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#3$"ارَحىْڂ رن ىحًى ٫ن ًكيع، ن٬ْڂ ًأرٌ، اىٍّْ

ِ  ، ٫زْوويس روون ٦ّْووي روون ٛوويْذ    -418 0 ًٷْووپ، أرووٌ ٫زووي حٿوو٦َّن حٿظْڄوو
 #4$ځ#805ىو/190$ص  ًحٿڀْؼِ ٬ًَّٱ رخ٪ٌّح ، حٿ٠ّٓ
ًىوٌ ڃون أىوپ     ،٫زْيس رن ٦ّْي ٿوْْ روخٿٸٌُ يف ح٪ّويّغ    0خؿِ ٷخٽُٻَّخ حٿٔ"
 .#5$"حٿٜيٵ
 ىوو 141أروٌ ٫زوي حٿټوَّڂ$ص روّٙ ٓونّٖ     ، ٫زْيس رن ڃ٬ظوذ حٿ٠وّٓ حٿټوٌيف   -419

                                                                                                                   

ٓٳانٹرلڇ ُٳ ٞٵ٤ يځا بٹايڃ  ض٣ٚ:"ؾٝ٘ ايعًُا٤ أقٛاٍ شنط إٔ بعس ٚقاٍ 176ـ19/173ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟ ;"ؾٳ
ٟٸ،، ا٭زب ٗ ايبدــاضٟ يــ٘ ــصٹ َٹ ٚقــاٍ: نــعؿٛٙ; تــاضٜذ   1/866ايهاؾـــ، ايــصٖيب ;"َادــ٘ ٚابــٔ ٚايتٿطٵ

 .  3/924اٱغ٬ّ، 

ٚقاٍ: ضٚات٘ فٗٛيٕٛ ٚنعؿا٤ ;  5/36َِٓٗ: ايساضقڀين، غٓٔ ايساضقڀين،  أخطد٘ ْاع١، (1)
ؾٝ٘ عبٝس  3/1556; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ، 14/231اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 

٘ عبٝساهلل بٔ ايٛيٝس  4/334اهلل بٔ ايٛيٝس َذلٚى اؿسٜح; اشلٝجُٞ، فُع ايعٚا٥س ٚقاٍ: ؾٝ
 ٚقاٍ: نعٝـ دساڄ. 3/355ٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، ايٛقاٗ نعٝـ; ا٭يباْ

 .5/522 ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، (2)
 .7/56; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  9/75َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)

عبٝس٠ بٔ ٓٝس بٔ قٗٝب ايتُٝٞ إه٢ٓ أبا عبس ايطٓٔ إعطٚف باؿصا٤ زلع َٓكـٛض   (4)
ٚقـاٍ: نـإ ثكـ١     7/237بٔ إعتُط ض٣ٚ عٓ٘ أٓـس بـٔ سٓبـٌ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،        

 6/92ٚقاٍ: ٫ بأؽ ب٘ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  324قاحل ; ايعذًٞ، ايجكات، م 
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: قاحل اؿسٜح، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ " َا ب٘ َػـهٌ بـأؽ   

ٚقاٍ:  175; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م  7/163إ، ايجكات، يٝؼ ي٘ غت"; ابٔ سب
ٓٵس أځقٵشٳاب ايڃهتب";  اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ  ٕٳ ٜكڃعس عٹ ٘ٹ بٳأڃؽ ٚإِا عابٛٙ اْ٘ نځا "مل ٜهٔ بٹ

ٞٸ       2/933; ايبادٞ، ايتذطٜب ٚايتعـسٌٜ،   125-11/122بػساز،  ٓٹ ُٳـسٹٜ ٞٸ بـٔ ايڃ ٍٳ عٳًـ ٚقـاٍ: "قځـا
ــسٳ٠ بــ ٝٵ ٘   عٴبٳ ٚٳنٳــعؿ ٝٵ٦ا  ــ ٘ٴ ؾٳ ــا ضٜٚــت عٳٓــ َٳ ٚٳ ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،  "ٔ ٓٝــس أځسٳازٹٜجــ٘ قٹــشٳاح 

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ غ٣ٛ َػًِ.  19/257-262

 =;3/25; ٜٓٛط أٜهاڄ: ايصٖيب، َٝـعإ ا٫عتـساٍ،   11/124اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (5)
 .7/82ٗصٜب، ابٔ سذط، تٗصٜب ايت=
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 #1$ځ#767ىو/150ځ 758ً/
ڃوووخ ٬ّ٨ووض ٸّْووَ ًال ٫زوووي   0 رووون ح٬ّؼنووَ ّٸووٌٽ  ح٬ّ٨ووض  0 حٿٔووخؿِ ّٸووٌٽ  "

 .#2$"ِ٘  ٷ٢حٿ٦َّن ٸّيػخڅ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زْيس رن ڃ٬ظذ حٿ٠ّٓ ر
حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ ىحًى ػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زْويس رون ڃ٬ظوذ ٫ون اروَحىْڂ ٫ون       "

ٓيڂ رن ڃنـخد ٫ن ٷ٫ِش ٫ن ٷَػ٪ ٫ن أرِ أٌّد ٫ن حٿنّٓ  أٍرو٪  $0 ٷخٽ
 .#4$"#3$#ٷزپ حٿ٨يَ ال ٓالځ رْنين طٴظق ٫نيىخ أرٌحد حٿٔڄخ 

َ  ًحرون ، رُنْويَحٍ  كَيَّػَنخ، حٿٔخؿِ"  كَويَّػَنخ ، ؿ٬َْٴَوٍَ  رْونُ  ڃُلَڄوي  نخكَويَّػَ 0 ٷَوخال ، ح٬ّؼنو
 ٫َونْ  ٷ٫ََِْوشَ  ٫َونْ  ڃِنْـَوخدٍ  رْونِ  َٓويْڂِ  ٫َونْ  اِرْوََحىِْڂَ  ٫َونْ  ٸّيع ٫زْيس َٓڄ٬ِْض0ُ ٷَخٽَ، ٬ُْٗزَش
َ  حٿنَّزِِّ ٫َن، أٌّد أرِ ٫َن، ٷََْػَ٪ٍ  ٫ونِ ، رُنْويَحٍ  ُحى ًَٿِوٺَ  رِڄِؼْوپِ  ًَٓوڀَّڂَ  ٫َڀَْووِ  حٿڀَّووُ  َٛوڀَّ
حٿنَّزِِّ ٫َن، أٌّد أرِ ٫َن، ٷَػ٪ ٫ن ٍؿپ ٫ن ڃنـخد حرن 

$5#. 
                                                 

عبٝس٠ بٔ َعتب ايهيب ايهٛٗ ٜه٢ٓ أبا عبس ايهطِٜ نإ َهؿٛؾاڄ ض٣ٚ عٔ إبطاِٖٝ ايٓدعٞ  (1)

ٚقــاٍ: "نــإ نــعٝؿاڄ دــساڄ";   6/339ض٣ٚ عٓــ٘ غــؿٝإ ايجــٛضٟ، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس، ايڀبكــات،  

ا٤ ٚقاٍ: ض٣ٚ عٓ٘ ؾعب١ قبٌ إٔ ٜتػرل; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿ 128ـ6/127ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

 6/94ٚقاٍ: "نعٝـ ٚنإ قس تػرل"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٌٜ،   73ٚإذلٚنٕٛ، م 

ٚقاٍ: " نإ و٢ٝ بٔ غعٝس ايكڀإ ٫ وسخ عـٔ عبٝـس٠ ايهـيب "، ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ        

َعٌ: يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ أبٛ ظضع١: يٝؼ بكٟٛ، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عـٔ عبٝـس٠ ايهـب٢ ؾكـاٍ:     

ًځ٘ بٹأخطٳ٠ سٳتٻ٢ دعٌ  2/173إ، اجملطٚسٌ، نعٝـ اؿسٜح"; ابٔ سب ُٻٔ اخٵتٳ َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا

ٝٻع سٳسٹٜج٘ ايڃكځسٹِٜ َٔ سٳسٹٜج٘ ايڃذٳسٹٜس ؾځبٳڀٌ  ُٳ ٚٳمل ٜتٳ ُٻ١  وسخ با٭ؾٝا٤ إكًٛب١ عٳٔ أځقٛاّ أځ٥ٹ

٘ٹ"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  تب ٚقاٍ: " ٖٚٛ َع نعؿ٘ ٜه 60ـ7/59ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ

ٚقاٍ: ٫ بأؽ ب٘، ٚقاٍ ٗ تـاضٜذ أزلـا٤    167سسٜج٘"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م 

ٚقاٍ بعس  276-19/273: يٝؼ بؿ٤ٞ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 138ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 

ٟٸ، ٚابٔ َاد َٹصٹ ٚٴزٳ، ٚايتٿطٵ ٘"; إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "اغتؿٗس ب٘ ايبداضٟ، ٚض٣ٚ ي٘ أځبٴٛ زٳا

 .3/925ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .7/59ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (2)

; أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز،  2/17أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ أبٞ ؾٝب١، َكٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١،  (3)

ٚقــاٍ احملكــل ؾــعٝب ا٭ضْــ٪ٚٙ سػــٔ يػــرلٙ، ٖٚــصا إغــٓازٙ نــعٝـ يهــعـ عبٝــس٠        2/449

ٚقاٍ احملكل ا٭عُٛٞ إغـٓازٙ نـعٝـ; ابـٔ     1/600ب ابٔ خع١ّايهيب; ابٔ خع١ّ، قشٝ

ٚقـاٍ: ضٚاٙ   1/379; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ، 7/59عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٚقاٍ  1/367. ايتدلٜعٟ، َؿها٠ إكابٝب، 2/142عبٝس٠ ٖٚٛ نعٝـ ;  ايعًٜعٞ، ْكب ايطا١ٜ، 

 احملكل ا٭يباْٞ: نعٝـ. 

 .7/59يهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،ابٔ عسٟ، ا (4)

 .7/60ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (5)
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 .#1$"رن ح٬ّزخٍٹحٶَّ ٫نو ، ٬٠ّٲ ٫نيىڂ، ٷخٽ حٿٔخؿ0ِ ٛيًٵ ِٓ  ح٪ّٴ٦"
ِ   ، ٫زْْ$ًٷْوپ ٫زْويس   -420 أرووٌ ، ًٷْووپ ٫ْٔوَ# روون ڃْڄوٌڅ حٿظْڄووِ حٿَٷخٗو

   #2$ځ#796ىو/ 180ځ ً 787ىو/٫171زْيس ح٫ِّحٍ حٿزَُٜ حٿ٤٬خٍ$ص رّٙ ٓنّٖ 
 ٫زويحٿ٦َّن  ٬ّ٨وض  ڃخ0 ٷخٽ ح٬ّؼنَ رن ٯّڄي كيػنخ0 ٷخٽ، ٸَّْ رن ُٻَّخ"
 .#3$"ڃْڄٌڅ رن ٫زْْ ٫ن ٸّيع
 .#4$"٬ْٟٲ ڃًّٔٹ ٸّيع ّٝنخٻ0ّ٘ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 ىوو 188أرٌ ح٪ّٔن ًّٸخٽ أرٌ ٓيپ ح٪َّحنِ $ص، ٫ظخد رن رّ٘٘ ح٩ٍُِّ -421
 #5$ځ#805ىو/190ځ ًٷْپ 803/

                                                 

 .7/87; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 9/116َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

عبٝؼ )ٚقٌٝ عبٝس٠ ٚقٌٝ عٝػ٢( بٔ َُٕٝٛ ايتُٝٞ ايطقاؾٞ ايبكطٟ ايعڀاض إه٢ٓ أبا عبٝس٠ ( 2)

٣ٚ عٓـ٘ أبـٛ زاٚز ايڀٝايػـٞ، ٜٓٛـط: ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،          اـعاض ض٣ٚ عٔ ثابـت ايبٓـاْٞ ض  

ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت  2/180ٚقاٍ: نعٝـ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘  189م

ٍ  315 ــ  3/313ايهعؿا٤، ايعكًٝٞ ;"سسٜج٘ تطى قسٚقاٍ: " 323أبٞ عبٝس، م ٍ : ٚقـا ٔ  أٓـس  قـا  بـ

ــٔ َعــٌ: نــعٝـ، ٚقــاٍ: قــاٍ      زٜــح َٓــانرل أسا عبــٝؼ أسازٜــح: "سٓبــٌ "، ٚقــاٍ: قــاٍ وٝــ٢ ب

ٕ ٜصٖب إٍ  ٟ نعٝـ، نا ٕ ايبكط ٛ زاٚز: "عبٝؼ بٔ َُٝٛ ٍ أب ايبداضٟ: َٓهط اؿسٜح، ٚقاٍ: قا

ٚقاٍ: "قاٍ أبٞ: نعٝـ اؿـسٜح، َٓهـط اؿـسٜح";     7/34، اؾطح ٚايتعسٌٜابٔ ابٞ سامتايكسض"; 

  ٌ ٕٳ ؾٳـٝداڄ     2/186ابٔ سبـإ، اجملـطٚس ٝٳا٤ إٛنـٛعات       ٚقـاٍ: "نځـا َػؿـ٬ڄ ٜـطٟٚ عٳـٔ ايجٿكځـات ايڃأځؾٵـ

ٔ عسٟ، ايهاٌَ  ٗٳا"; اب ُٴتٳعٳُس يځ ٕٳ ايڃ ٘ نځا ِ أځْ ًڂٛبٗ ِ غبل إڇيځ٢ قڂ ٌ ايڃعً ٗٳا أٖ تُٖٛا يځا تعُساڄ ؾځإڇشا غٳُع

 ٍ                ٚقـــاٍ: "عاَـــ١ َـــا ٜطٜٚـــ٘ غـــرل قؿـــٛٚ"; أبـــٛ ْعـــِٝ، ايهـــعؿا٤،        91ــــ7/90ٗ نـــعؿا٤ ايطدـــا

ٚقاٍ بعس إٔ شنـط   281-19/276ٜطٟٚ إٓانرل، ٫ ؾ٤ٞ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٚقاٍ: 124م

ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد٘ سسٜجاڄ ٚاسساڄ، ٚقس ٚقع يٓا عٓ٘ عايٝاڄ دساڄ"; ايصٖيب، تاضٜذ  أقٛا

 . 4/688اٱغ٬ّ، 

 .3/314ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (3)

 .7/89ٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ; اب 9/117َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

عتــاب بــٔ بؿــرل اؾــعضٟ اؿطاْــٞ ٜهٓــ٢ أبــا اؿػــٔ ٚقٝــٌ أبــا غــٌٗ ض٣ٚ عــٔ خكــٝـ بــٔ     (5)

ٚقاٍ:  7/336عبسايطٓٔ ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ عٝػ٢ بٔ ايڀباع ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات

بـٔ  ٚقـاٍ: قـاٍ عًـٞ     154"نإ قـسٚقڄا ثكـ١ إٕ ؾـا٤ اهلل" ; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ، م        

ٚقاٍ: ثك١ ; ايعكًٝٞ،  326إسٜين نطبٓا ع٢ً سسٜح عتاب بٔ بؿرل ; ايعذًٞ، ايجكات، م 

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ٜهعـ، ٚقاٍ: "قاٍ عبس اهلل بٔ أٓـس: غـأيت    3/212ايهعؿا٤، 

 13-7/12أبٞ عٔ عتاب بٔ بؿرل ؾكاٍ: نـصا ٚنـصا" ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،        

ٕ ب٘ بأؽ، ض٣ٚ بأخط٠ أسازٜح َٓهط٠، َٚا أض٣ إ٫ ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ  =سٓبٌ: "أضدٛ إٔ ٫ ٜهٛ

ٚقـاٍ:   8/522أْٗا َٔ قبٌ خكٝـ"، ٚقاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: ثكـ١، ابـٔ سبـإ، ايجكـات        =

ٜٴدايـ" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: إْٞ أضدٛ أْ٘ ٫  65-7/64"نإ ٖٔ 

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘  279-19/286، بأؽ ب٘ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ
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٫وون ًٻْوو٪  ٠ّووخ ، ًكوويع أأ٦ّووي ٫نووو كوويع، ٫نوويه ڃنووخٻّ٘ 0ٷووخٽ حٿٔووخؿِ"
 .#1$"٫نو

 #2$أرٌ رَ٘ حٿزَُٜ، ٫ظخد رن كَد رن ٫زي حهلل -422
 .#3$يف حٿ٬٠ٴخ  حٿٔخؿِ ًٻَه
٫ظْووٶ روون ٬ّٸووٌد روون ٛوويّٶ روون ڃٌٓووَ روون ٫زوويحهلل روون حٿووِرّ٘ روون      -423

 #4$ځ#842ىو/228أرٌ ٬ّٸٌد حٿِرُّ٘ ح٬ّينِ $ص ، حٿ٬ٌحځ
، ڃنټوَح   س كويّؼخ  نوو ًٍٍ ٫ون ى٘وخځ رون ٫وًَ     ا0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷوخٽ "

   .#5$"ٔذ اٿْوطٴَى رو نُ خٿټن ٬ّ، ًٻخڅ ًٍحه ٫ن ى٘خځ رٌح٤ٓش
٫ؼڄخڅ رن هخٿي رون ٫ڄوَ رون ٫زويحهلل رون حٿٌٿْوي رون ٫ؼڄوخڅ رون ٫ٴوخڅ            -424
 #6$ځ#825ىو/ 210ځ ً 816ىو/ 201أرٌ ٫ٴخڅ ح٬ّينِ$ص رّٙ ٓنّٖ ، حألڃٌُ

                                                                                                                   

ٓٻػٳا٥ٞ".  ٟٸ، ٚاي َٹصٹ  ايبداضٟ، ٚأبٛ زاٚز، ٚايتٿطٵ

 . 7/91; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  9/119َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

بـٔ ضغـتِ زلـع َٓـ٘     عتاب بٔ سطب بٔ عبساهلل إعْٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا بؿط زلع قاحل  (2)
ٚقـاٍ: نـعؿ٘ عُـطٚ بـٔ عًـٞ; ابـٔ أبـٞ         7/55عُطٚ بٔ عًٞ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل

ٚأزلاٙ عتـاب بـٔ عبـساهلل بـٔ سـطب،       8/522; ابٔ سبإ، ايجكات7/12سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ
ٓٵ 2/189ٚشنطٙ ٗ اجملطٚسٌ ُٻٔ ٜ َٹ ٕٳ  ؿځطز ٚأزلاٙ: عتاب بٔ سطب بٔ دبرل إعْٞ ٚقاٍ: " نځا

ْٵؿځطز"; ابٔ  ٘ٹ إڇشا ا ُٻٔ وڃتٳر بٹ َٹ ٝٵؼٳ  ًځ ٜٳت٘ ؾځ ٚٳا ُٳا يځا ٜؿب٘ سٳسٹٜح ايڃأځثٵبٳات ع٢ً قًډ١ ضڇ عٳٔ ايجٿكځات بٹ
ٚدعًُٗا اثٌٓ عتاب بٔ سطب بٔ عبـس اهلل ٚعتـاب بـٔ سـطب بـٔ       4/127سذط، يػإ إٝعإ 

ْٞ: قاحل بـٔ ضغـتِ ٖـٛ أبـٛ     دبرل، ٚقاٍ عٔ ا٭ٍٚ ٜطٟٚ عٔ أبٞ قاحل اـعاظ، ٚقاٍ ٗ ايجا
 عاَط اـعاظ، أقٍٛ: ؾًعًُٗا ٚاسس.

ٕ إٝعإ،  (3)  .7/65; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ قڀًٛبػا، ايجكات ٖٔ مل ٜكع ٗ ايهتب ايػ4/128١ٓيػا
عتٝل بٔ ٜعكٛب بٔ قسٜل ايعبرلٟ إسْٞ إه٢ٓ أبا ٜعكٛب زلع أْؼ بٔ َايو ض٣ٚ عٓ٘  (4)

ٚقاٍ: "ٚمل ٜعٍ عتٝل َٔ خٝاض إػًٌُ";  5/504، ايڀبكات، ايعبرل بٔ بهاض، ٜٓٛط: ابٔ غعس
ٚقاٍ: سؿٜ إٛطأ ٗ ظَٔ َايو; ابٔ سبإ، ايجكات،  7/46ٚايتعسٌٜابٔ أبٞ سامت، اؾطح 

; ابٔ سذط، يػإ إٝـعإ،  3/173ٚقاٍ: ٜه٢ٓ أبا بهط; ايكانٞ عٝاض، تطتٝب إساضى 8/527
 ٚقاٍ: ٚثك٘ ايساضقڀين. 4/130

 .4/130ذط، يػإ إٝعإ، ابٔ س (5)
عجُإ بٔ خايس بٔ عُط ا٭َٟٛ إسْٞ إه٢ٓ أبا عؿإ ض٣ٚ عٔ عبس اهلل بٔ عُط بٔ ٖٚٝب ض٣ٚ  (6)

ٔ بٔ عبسإًو بٔ ؾٝب١ اؿعاَٞ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘ ٘ عبسايطٓ ٚقاٍ:  2/204 عٓ
 3/64; ايعكًٝــٞ، ايهــعؿا٤ ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح 1/651عٓــسٙ َٓــانرل; َػــًِ، ايهٓــ٢ ٚا٭زلــا٤

ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٘ ايِٖٛ"; اب  =ٚقاٍ "غأيت أبٞ عٓ٘ 6/149ٚقاٍ: "ايػايب ع٢ً سسٜج
= ٌ ُٻــٔ ٜــطٟٚ إكًٛبــات عٳــٔ   2/102ؾكــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح"; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚس َٹ ٕٳ  ٚقــاٍ: "نځــا

      ِ ٝٵؼٳ َــٔ ضٚاٜــاتٗ ْٹٝس يځــ ْٹٝس يځــا وــٌ      ايجٿكځــات ٜٚــطٟ عٳــٔ ايڃأځثٵبٳــات أځغٳــا ٕٳ ٜكًــب ايڃأځغٳــا ٘ٴ نځــا ْٻــ نځأځ
ٚقاٍ: أسازٜج٘ غرل قؿٛٚـ١; أبـٛ    301ـ6/298ايٹاسٵتٹذٳاز"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 
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 .#1$"٫نيه ڃنخٻّ٘ ٯّ٘ ڃ٬ًَٳش0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 ىووو151أرووٌ رټووَ حٿزٜووَُ $ص رووّٙ ٓوونّٖ   ، روون ٓوو٬ي حٿټخطووذ  ٫ؼڄووخڅ  -425

 #2$ځ#776ىو/160ځ  768ً/
ػنوخ أروٌ ٫خٛوڂ ٫ون ٫ؼڄوخڅ      0 ػنخ ارَحىْڂ رن ٯٔخڅ حٿٰالرِ ٷوخٽ 0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

روون ٓوو٬ي حٿټخطووذ ٫وون أنووْ أڅ حٿوونّٓ       حٿٜووڄض كټووڂ ًٷڀْووپ   $0 ٷووخٽ
 .#4$"#3$#ٳخ٫ڀو

ي رون ح٩َّڃوِ ػنوخ    ػنخ ٓو٬ْي رون ٯّڄو   0 ػنخ ٓيپ حٿٔټَُ ٷخٽ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
ػنوخ ٫ؼڄوخڅ رون ٓو٬ي حٿټخطوذ ٷوخٽ ٬ّ٨وض أنوْ رون ڃخٿوٺ           0 أرٌ ٫زْي ح٪ّويحى ٷوخٽ  

أًدل حٿوون0ّٓ ّٸووٌٽ  ّرووؤځ    ِ  ىووٌح ه٤ووؤ اٵّووخ ىووٌ أځّ   0 ٓووڀْڂ ٷووخٽ ٿنووخ حٿٔووخؿ
   .#5$"ٓڀڄش

 .#6$ًٻَه حٿٔخؿِ يف ٥ّڀش حٿ٬٠ٴخ 

                                                                                                                   

 365ــ 19/363ٚقاٍ: "أسازٜح َٛنٛع١ ٫ ؾـ٤ٞ"; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،      115ْعِٝ، ايهعؿا٤، م
٘ٴ ٘ٵ سسٜجٌ، ٚقس ٚقع يٓا نٌ ٚاسس َُٓٗا  ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ يځ َٳادٳ ابٔ 

 . 5/121ٚقاٍ: قاٍ ايٓػا٥ٞ: يٝؼ بجك١; تاضٜذ اٱغ٬ّ،  2/6بعًٛ"; ايصٖيب، ايهاؾـ

 . 7/114; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 9/143َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)
ٕه٢ٓ أبا بهط زلع أْؼ بٔ عجُإ بٔ غعس ايتُُٝٞ)ٚقٌٝ ايتُٝٞ( ايهاتب إعًِ ايبكطٟ ا (2)

َايو ٚقُس بٔ غرلٜٔ زلع َٓ٘ و٢ٝ بٔ نجرل بٔ زضِٖ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ 
ٚقاٍ: يٝؼ بـايكٟٛ;   75ٚقاٍ: يٝؼ بصاى; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 4/141َعٌ

أبٞ ٚقاٍ: "سهٛا عٔ و٢ٝ بٔ غعٝس ايكڀإ ؾٝ٘ ؾ٦ٝاڄ ؾسٜساڄ; ابٔ  3/70ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤
ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: يٌ، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ عجُإ بٔ غعس  6/153سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 

ٝٵد٘ َٔ ؾٝذ  2/96ايهاتب ؾكاٍ: ؾٝذ"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ ٝٸع ؾٳ ُٳ ٜٴ ُٻٔ يځا  َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا
٘ٹ" ًځا هٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ُٳا ٜػٵأځٍ ؾځ ُٳا يځا ٜسٵضڇٟ ٚهٝب ؾٹٝ ٚٳوسخ بٹ ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ  غځرلٙ 

ٚقاٍ: ٖٚٛ سػٔ اؿسٜح َع نعؿ٘ ٜهتب سسٜج٘"; إعٟ، تٗصٜب  290ـ6/287نعؿا٤ ايطداٍ
 ٍ ٚقـاٍ بعــس إٔ شنــط أقـٛاٍ ايعًُــا٤ ؾٝــ٘: "ض٣ٚ يـ٘ أبــٛ زاٚز ٚايذلَــصٟ";     377ـــ 19/375ايهُـا

 . 4/147ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

; ايكهاعٞ، َػٓس  7/74، ؾعب اٱّإ، أخطد٘ ْاع١ عٔ أْؼ بٔ َايو، َِٓٗ: ايبٝٗكٞ (3)
٘ٴ عٓس أبٞ  3/603; ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ،  1/168ايؿٗاب،  ْٻ ٚقاٍ " ٚعٓسٟ أځْ٘ نٳعٹٝـ، ؾإڇ

ِ بٔ غػٻإ ايػ٬بٹٞ، سسثٓا أځبٴٛ عاقِ عٔ عجُإ  أځٓس ٖهصا: سسثٓا ايػٻادٹٞ، سسثٓا إڇبطاٖٝ
ٖډٔ ٜطٟٚ عٓ٘ " ; ا٭يباْٞ، بٔ غعس، ؾصنطٙ، ٚعجُإ ٖصا ٜهعـ، ٚنإ ابٔ  َعٌ ٜعذب 

 ٚقاٍ: نعٝـ. 5/444غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، 

 .288-6/287ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 .6/288ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

 .9/146َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (6)
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ُ   ، ٫ؼڄخڅ رن ٫زي حٿ٦َّن ح٩ّڄلِ -426  أرٌ ٫ڄًَ ًّٸخٽ أروٌ ٫ڄوَ حٿزٜوَ
 #1$ځ#800ىو/184$ص

ٸّووويع ٫ووون ٯّڄوووي رووون ُّوووخى رؤكخىّوووغ ال ّظوووخر٪ ٫ڀْيوووخ ًىوووٌ  0 ٷوووخٽ حٿٔوووخؿِ"
 .#2$"ٛيًٵ

٫ؼڄووخڅ روون ٫زوويحٿ٦َّن روون ٫ڄووَ روون ٓوو٬ي روون أرووِ ًٷووخٙ حٿووٌىَُ     -427
 #3$ځ#786ىو/170ځ 777ًىو/161حٿٸَِٗ أرٌ ٫ڄًَ ح٬ّينِ$ص رّٙ ٓنّٖ

 .#4$ٸّيع رؤكخىّغ رٌح٣ْپ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
أرووٌ ٫زوويحٿ٦َّن ًّٸووخٽ أرووٌ  زوويحٿ٦َّن روون ڃٔووڀڂ ح٪َّحنووِ،٫ؼڄووخڅ روون ٫ -428

ىوووو 203ځ ًٷْوووپ817ىوووو/202روووخٿ٤َحثٴِ$ص٫زووويحهلل ًّٸوووخٽ أروووٌ ىخٗوووڂ ح٬ّټظوووذ ح٬ّ٬وووًَٱ 
 #5$ځ818#/

                                                 

ٟ إه٢ٓ( 1) ٞ ايبكط ٔ اؾُش ٕ بٔ عبس ايطٓ ٌ أبٛ عُط  ض٣ٚ عٔ قُس بٔ ظٜاز  عجُا أبا عُط ٚقٝ
٘ عبٝس اهلل بٔ عُط ايكٛاضٜطٟ، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ ٚقاٍ: "غأيت  6/158ض٣ٚ عٓ

أبـٞ عٓـ٘ ؾكـاٍ: ٖـٛ بكـطٟ يـٝؼ بـايكٟٛ، ٜهتـب سسٜجـ٘ ٫ٚ وـتر بـ٘"; ابـٔ اؾـٛظٟ، ايهــعؿا٤              
ٚقاٍ: قاٍ ايبداضٟ: فٍٗٛ، ٚقـاٍ: "ض٣ٚ   433ـ19/431; إعٟ، تٗصٜب ايهُا2/168ٍٚإذلٚنٕٛ، 

ٟٸ عايٝاڄ".  َٹصٹ ٟٸ سسٜجاڄ، ٚابٔ َاد٘ آخط، ٚقس ٚقع يٓا سسٜح ايتٿطٵ َٹصٹ  ي٘ ايتٿطٵ

 .9/167; ٜٓٛط أٜهاڄ: َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  7/136ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

إه٢ٓ أبا عُطٚ سسخ عٔ عڀا٤  عجُإ بٔ عبس ايطٓٔ ايٛقاقٞ ايعٖطٟ ايكطؾٞ إسْٞ (3)
 3/361بٔ أبٞ ضباح ض٣ٚ عٓ٘ قاحل بٔ َايو اـٛاضظَٞ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقاٍ: غهتٛا عٓ٘، ٚقاٍ ٗ ايتـاضٜذ ايهـبرل،    2/161ٚقاٍ: نعٝـ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘
ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤، ٚقاٍ: غاق٘; َػًِ،  217: تطنٛٙ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م 6/238
ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ;  75ٚقاٍ: شاٖب اؿسٜح; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  1/569

ٚقاٍ: غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكـاٍ: "َـذلٚى اؿـسٜح شاٖـب      6/157ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ
ُٻٔ ٜطٟٚ عٳٔ ايجٿكځات ايڃ 2/98اؿسٜح نصاب"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  َٹ ٕٳ  ٝٳا٤ ٚقاٍ: "نځا أځؾٵ

٘ٹ"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: "  273ـ6/271إٛنٛعات يځا هٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ
ٓٵهځــطٶا"; ابــٔ ؾــاٌٖ، تــاضٜذ أزلــا٤ ايهــعؿا٤   َٴ ٘ٴ  ٓٳــ َٳتٵ ٚٵ  ٙٴ أځ ٓٳازٳ َٻــا إڇغٵــ ٓٳــانٹرلٴ إڇ َٳ ٚعاَــ١ أسازٜجــ٘ 

ٚ   124ٚايهــصابٌ، م  ; اـڀٝــب 2/166نــٕٛ، ٚقــاٍ: نــعٝـ ; ايــساضقڀين، ايهــعؿا٤ ٚإذل
ٚقاٍ بعس إٔ شنـط    428ـ19/425; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ  279ـ11/278ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 

 .4/454أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ سسٜجاڄ ٚاسساڄ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .7/134; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب9/165َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

ٔ ض٣ٚ عٔ أٓس ع( 5) ٞ إعطٚف بإهتب ٜه٢ٓ أبا عبس ايطٓ ِ اؿطاْ ٔ بٔ َػً ٕ بٔ عبس ايطٓ جُا
أٓس بٔ سؿل اؾعضٟ ض٣ٚ عٓ٘ أْس بٔ غًُٝإ ايطٖاٟٚ، ٜٓٛط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،    

ٟ عٔ قّٛ نعاف; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ 6/238 ٚقاٍ: "نإ ٜتتبع أسازٜجاڄ ططا٥ـ،  3/73ٚقاٍ: ٜطٚ
ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  بصاى،= =ؾػُٞ ٔ أب ّ نعاف" ; اب ٟ عٔ قٛ ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ  6/157ٜطٚ

بٔ َعٌ: ثك١، ٚقاٍ: غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: " قسٚم ٚأْهط ع٢ً ايبداضٟ إزخاٍ ازلـ٘ ٗ نتـاب   
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 .#1$٫نيه ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
429-     ِ ِ ، ٫ؼڄووخڅ روون ٤٫ووخ  روون أرووِ ڃٔووڀڂ ح٫َّحٓووخن  أرووٌ ڃٔوو٬ٌى ح٬ّٸيٓوو

 #2$ځ#771ىو/155ځ ًٷْپ 768ىو/151$ص
 .#3$٬ْٟٲ ؿيح "0 ٽ حٿٔخؿِ"ٷخ
 #4$أرٌ ٫ڄًَ، ٫ؼڄخڅ رن ٫زيحهلل ح٬ّ٬ّّ -430
ِ  ح٬ّ٬وّّ  ٫زويحهلل  رن ٫ؼڄخڅ ٫ڄًَ أرٌ كيػنخ حٿٔخؿَ ٸَّْ رن ُٻَّخ" َ  أهّّنو  أرو

                                                                                                                   

ايهعؿا٤، ٚقاٍ وٍٛ َٓ٘، ٚقاٍ: ٜط٣ٚ عٔ ايهعؿا٤ ٜؿب٘ ببك١ٝ ٗ ضٚاٜت٘ عٔ ايهعؿا٤ " ; ابـٔ  
ٝٳا٤ ٜسيػٗا عٳٔ ايجٿكځات سٳتٻ٢ إڇشا  97-2/96، سبإ، اجملطٚسٌ ٚقاٍ: " ٜطٟٚ عٳٔ أځقٛاّ نٹعٳاف أځؾٵ

ًڃـوځ إٛنـٛعات           ٘ٹ تٹ ُٻـا نجـط شٳيٹـو ؾٹـٞ أخبـاضٙ أيعقـت بٹـ ًځ ٗٳا ؾځ ٚٳنع ٗٳا إػتُع مل ٜؿو ؾٹٞ  غٳُع
ٗٳا ٓٵسٹٟ ايٹاسٵتٹذٳاز بطٚاٜت٘ نً ًځا هٛظ عٹ ٓٻاؽ ؾٹٞ ايڃذطٵح ؾځ ٘ٹ اي ٝٵ ًځ ٛٳاٍ ٕا  ٚٳٌٓ عٳ ع٢ً سٳايځ١ َٔ ايڃأځسٵ

ٖٹرل ٚإٛنٛعات عٳٔ ايجٿكځات" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤  ُٳؿٳا ٓٳانٹرل عٳٔ ايڃ ُٳ ٗٳا َٔ ايڃ ٝٵ ًځ غًب عٳ
ْٵهځاضڇ  298-6/295ايطداٍ،  ٔٳ اٱڇ َٹ ٘ٴ  ٘ٹ سٳسٹٜجٴ ٜٳكځعٴ ؾٹٝ ٘ٹ ثٹكځ١څ ٫ بأؽ ب٘ قسٚم َا  ْٳؿڃػٹ ٛ ؾٹٞ  ٚٳٖ ٚقاٍ: " 

ٜٳكځعٴ ُٳا  ْٻ ٘ٴ " ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م  ؾځإڇ ٓٵ ٚڇٟ عٳ ٜٳطٵ ٔٵ  َٳ ٗٳ١ٹ  ٔٵ دٹ ٚقاٍ: " ثٹكځ١ ثٹكځـ١   138َٹ
ٕٳ ٜطٟٚ عٳٔ ايهٿـعٳاف ٚا٭قٜٛـا٤"; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،       ٚقـاٍ بعـس إٔ    431-19/428إڇيډا اْ٘ نځا

ٓٻػٳا٥ٞ، ٚابٔ َاد١".   شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ أځبٴٛ زاٚز، ٚاي

 7/135; ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب، 9/166َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

ٔ ايؿاّ، ض٣ٚ  (2) ٞ غه ٞ إه٢ٓ أبا َػعٛز، خطاغاْ ٞ إكسغ ِ اـطاغاْ ٞ َػً ٕ بٔ عڀا٤ بٔ أب عجُا
            ٌ ٚقــاٍ:  1/68عـٔ أبٝـ٘ ض٣ٚ عٓـ٘ قُـس بــٔ ؾـعٝب بـٔ ؾـابٛض، ٜٓٛـط: ابــٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـ

٘ نــعٝـ اؿــسٜح; ايبدــ   ٚقــاٍ: يــٝؼ بؿــ٤ٞ; اؾٛظدــاْٞ، أســٛاٍ      2/121اضٟ، ايتــاضٜذ ا٭ٚغــ
ٚقاٍ: نـعٝـ   2/779ٚقاٍ: "يٝؼ بايكٟٛ ٗ اؿسٜح"; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤ 275ايطداٍ، م 

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ ٔ أب ٘ عٔ  6/162اؿسٜح; اب ٍ زلعت زسُٝا ٚغأيت ٚقاٍ: "سسثين أبٞ قا
ٕ بٔ عڀا٤ ؾكاٍ: ٫ بأؽ ب٘ ؾكً ت: إٕ اقشابٓا ٜهعؿْٛ٘، ؾكاٍ: ٚأٟ ؾأ سسخ عجُإ َٔ عجُا

ــإ،         ــٔ سبـ ــ٘"; ابـ ــتر بـ ــ٘ ٫ٚ وـ ــب سسٜجـ ــٞ: "ٜهتـ ــاٍ أبـ ــاٍ: قـ ــ٘"، ٚقـ ــٔ سسٜجـ ــسٜح، ٚاغتشػـ اؿـ
ٗٳـا ؾًػـت      2/100اجملطٚسٌ ٗٳا َٔ إكًٛبات ايډتٹـٞ ٖٚـِ ؾٹٝ ٚقاٍ: "يځا هٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بطٚاٜت٘ ٕا ؾٹٝ

ًڃوځ ايڃأځخٵ ٟ ايب١ًٝ ؾٹٞ تٹ ٝٳ١ أځبٹٝ٘أځزٵضڇ ْٳاس ٘ٴ أځٚ َٔ  ٓٵ َٹ ٗٴٛض  بٳاض  ُٳؿٵ ٝٵؼٳ بٹ ٞٵ٤ ٜؿٵتٳب٘ إڇشا ض٣ٚ ضدٌ يځ ٖٳصٳا ؾٳ ٚٳ
ٗٴٍٛ زْٚ٘ بٌ  ُٳذٵ ٗٳصٳا ايڃ ٗٳا عٳٔ غځرلٙ يځا ٜتٗٝأ إيعام ايڃكسح بٹ ٚڇٜ ٜٳطٵ ٝٳا٤ يځا  بٹايڃعٳسٳايځ١ٹ عٳٔ ؾٝذ نٳعٹٝـ أځؾٵ

ُٳطٵ ُٹٝعٶا سٳتٻ٢ وڃتٳاٙ ايڃ ُٻا ضٜٚا دٳ ٜٴهځًــ اهلل عبـازٙ أځخٵـصٳٙ عٳـٔ     هب ايتٓهب عٳ ٘ٹ يٹأځٕ ايسٻٜٔ مل  ٤ ؾٹٝ
ٝٵؼٳ بعسٍ َطنٹٞ"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقـاٍ: ٖٚـٛ ٖـٔ     293ــ 6/290نٌ َٔ يځ

ٚقــاٍ: "عــٔ أبٝــ٘ أسازٜــح َٓهــط٠ "; إــعٟ، تٗــصٜب     114ٜهتــب سسٜجــ٘; أبــٛ ْعــِٝ، ايهــعؿا٤، م   
قــٛاٍ ايعًُــا٤ ؾٝــ٘: "ض٣ٚ يــ٘ أبــٛ زاٚز ٗ ايٓاغـــذ      ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أ    445-19/441ايطدــاٍ،  

ٜٵر ٚابٔ َاد١ ".  ٚإٓػٛر َكطْٚاڄ بابٔ دٴطٳ

 .7/139; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  9/171َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)
عجُإ بٔ عبس اهلل إعدل إه٢ٓ أبا عُطٚ  ٜطٟٚ عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ عٔ أْؼ بٔ َايو ض٣ٚ  (4)

ُٳإ ابٵٔ عبس  3/72ٜٓٛط: ابٔ اؾٛظٟ، إٛنٛعات، عٓ٘ ايػادٞ،  ٍٳ ابٵٔ سبٳإ: عٴجٵ ٚقاٍ: " قځا
ــاضاڄ "; ايػــٝٛطٞ، ايٰيــ٤ٞ         ٘ٹ إڇ٫ اعٵتٹبٳ ــ ــبٴ سٳسٹٜجٹ ٌټ نځتٵ ــ ٜٳشٹ ــا  ــ٢ ايجكــا٠ يځ ــسٹٜح عً اهلل ٜهــع اؿځ

 ٚقاٍ: عجُإ ٜهع اؿسٜح.   2/239إكٓٛع١، 
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حهلل ٍٓوٌٽ  ٷوخٽ  0ٷوخٽ  ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن ؿيُ ٫ن 0$ ح٭ّوالٽ  ٍأٍ ٫زوي  ڃون  ڃوخ 
 ًٿووٺ حٿ٬ووّٙ ًؿوو٪ ڃوون هللح أ٫ٴووخه اال ڃووَحص ٓووز٪ ح٪ّڄووي ًٷووَأ ٫ڀْووو ًأػنووَ ٳلڄوويحهلل

 .#1$#حٿ٘يَ
 #2$ځ#762/ ىو٫145ؼڄخڅ رن ٫ڄّ٘،أرٌ حٿْٸ٨خڅ حٿټٌيف حٿزـڀِ$ٻخڅ كْخ  ٓنش-431

ػنوخ ٫زوي حهلل رون ٵّوّ٘     0 ُٻَّخ حٿٔخؿِ ٷخٽ ػنخ ڃٌَٓ رن آولخٵ حٿټنوخنِ ٷوخٽ   
ػنخ حأل٫ڄٖ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄّ٘ أرِ حٿْٸ٨خڅ ٫ن أرِ كَد رن أرِ حألٌٓى 0 ٷخٽ
حهلل روون ٫ڄووَ ًّٸووٌٽ ٬ّ٨ووض ٍٓووٌٽ حهلل  ٬ّ٨ووض ٫زووي0 ٷووخٽ  ڃووخ $0 ّٸووٌٽ

 .#4$"#3$#أ٧ڀض ح٠ّ٫َح  ًال أٷڀض حٿّّٰح  ڃن ٍؿپ أٛيٵ ڃن أرِ ًٍ

                                                 

(1)       ٛ ٍڇ         3/72عاتأخطدـ٘ ْاعـ١، َـِٓٗ: ابـٔ اؾـٛظٟ، إٛنـ ٔٵ ضٳغٴـٛ ٜٳكٹـبټ عٳـ ٖٳـصٳا سٳـسٹٜح يځـا  ٚقـاٍ: "
٘ ايؿطٜع١ 2/239"; ايػٝٛطٞ، ايٰي٤ٞ إكٓٛع١"م ٔ عطام، تٓعٜ ٚقاٍ: ٫  2/281ٚقاٍ:٫ ٜكب; اب

ــٛعات،م     ــصنط٠ إٛنــ ــساهلل;ايؿتين، تــ ــٔ عبــ ــإ بــ ــ٘ عجُــ ــب ؾٝــ ــ٘    221ٜكــ ــب ؾٝــ ــاٍ: ٫ ٜكــ ٚقــ
 ٚقاٍ: ٗ إغٓازٙ ٚناع.  221ٕٛنٛع١، مٚانع;ايؿٛناْٞ، ايؿٛا٥س اجملُٛع١ ٗ ا٭سازٜح ا

ٔ أْؼ بٔ َايو  ض٣ٚ عٓ٘ يٝح بٔ أبٞ  (2) ٕ ض٣ٚ ع ٗ إه٢ٓ أبا ايٝكٛا ٞ ايهٛ ٕ بٔ عُرل ايبذً عجُا
ِ ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ،  ٚقاٍ: يٝؼ ٗ سسٜج٘ بؿ٤ٞ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ  3/458غًٝ

٫ وـسثإ عٓـ٘"; اؾٛظدـاْٞ، أسـٛاٍ ايطدـاٍ،      ٚقاٍ: "نإ و٢ٝ ٚعبس ايطٓٔ  6/246ايهبرل، 
ٚقاٍ: "غاٍ إصٖب َٓهط اؿسٜح زلعـت ابـٔ سٓبـٌ ٜكـٍٛ: ٖـٛ َٓهـط اؿـسٜح ٚؾٝـ٘ شاى          51م

ٚقاٍ: نعٝـ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤  184ايسا٤";  إكسَٞ، ايتاضٜذ ٚأزلا٤ احملسثٌ ٚنٓاِٖ، م 
ٚقـاٍ: "غـأيت    6/161طح ٚايتعـسٌٜ،  ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾـ  75ٚإذلٚنٕٛ، م 

أبــٞ عــٔ عجُــإ بــٔ عُــرل أبــٞ ايٝكٛــإ ؾكــاٍ: نــعٝـ اؿــسٜح َٓهــط اؿــسٜح نــإ ؾــعب١ ٫   
ًځـا     2/95ٜطناٙ" ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٘ٹ ؾځ َٳا وـسخ بٹـ ُٻٔ اخٵتٳًځ٘ سٳتٻ٢ يځا ٜسٵضڇٟ  َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا

ٚٳاؾــل ايجٿ ٙٹ ايډــصٹٟ  ٘ٹ عٳــٔ ايڃأځثٵبٳــات ٫خــت٬ٙ ايڃــبٳعٵض  هــٛظ ايٹاسٵتٹذٳــاز بٹدٳبٳــطڇ ْٵؿځــطز بٹــ ٚٳيځــا ايډــصٹٟ ا كځــات 
ٚقـاٍ: " ٚعجُـإ بـٔ عُـرل أبـٛ       286-6/282بٹايڃبٳعٵضڇ " ; ابٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،     

ٍ ٗ ايتؿٝع ٜ٪َٔ بايطدع١ ع٢ً إٔ ايجكات قس ضٚٚا عٓ٘ ٚي٘ غرل َا  ٕ ٖصا ضز٤ٟ إصٖب غا ايٝكٛا
ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م  شنطت ٜٚهتب سسٜج٘ ٚقاٍ:  124ع٢ً نعؿ٘"; اب

ٍ  شنط إٔ بعس ٚقاٍ 472 ـ 19/469يٝؼ سسٜج٘ بؿ٤ٞ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٘  ايعًُـا٤  أقـٛا : ؾٝـ
ٟٸ، زاٚز أبٛ ي٘ ض٣ٚ" َٹصٹ  . 3/1023، اٱغ٬ّ تاضٜذ، ايصٖيب ;"َاد١ ٚابٔ، ٚايتٿطٵ

(3)  ٔ ٚقـاٍ احملكـل أٓـس ؾـانط: إغـٓازٙ       83ــ 6/82سٓبـٌ، َػـٓس أٓـس،     أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابـ
٘ عجُإ بٔ عُرل نعٝـ; ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ،  ـ ؾٝ ٚقاٍ: "ٖصا سسٜح سػٔ"  5/669نعٝ

ٍ احملكل ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘: قشٝب; ابٔ ا٭عطابٞ، َعذِ ابٔ ا٭عطابٞ ; ايڀدلاْٞ، 3/1022ٚقا
ٌ ; اؿانِ، إػتس16/304إعذِ ايهبرل ٚقـاٍ: "ٖـصا سـسٜح قـشٝب      4/526ضى ع٢ً ايكـشٝش

ٚقـاٍ: سػــٔ; اشلٝجُـٞ، فُــع    6/393عًـ٢ ؾـطٙ َػــًِ ٚمل ىطدـاٙ" ; إــعٟ، ؼؿـ١ ا٭ؾــطاف    
ـٷ،              9/329ايعٚا٥س ٘ٹ نٳـعٵ ٚٳؾٹٝـ ٚٴثٿـلٳ  ٚٳقځـسٵ  ٜٵـسٺ  ٔٴ ظٳ ٞټ بٵـ ًٹـ ٘ٹ عٳ ٚٳؾٹٝـ ٞټ،  ْٹـ ٚٳايڀډبٳطٳا ٚٳايڃبٳـعٻاضٴ،  ُٳـسٴ،  ٙٴ أځسٵ ٚٳا ٚقـاٍ: "ضٳ

٘ٹ ثٹكځاتٷ"; ا٭يباْٞ، قشٝب اؾاَع ايكػرلٚٳبٳكٹ  ٚقاٍ: قشٝب.  2/971ٝٻ١ڂ ضڇدٳايٹ

 .6/286ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (4)
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 .#1$٬ْٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
أرٌ حٿٴ٠پ ًّٸخٽ أرٌ ٫ڀِ حٿزٜوَُ$ص روّٙ   ، ٫ؼڄخڅ رن ڃ٤َ حٿْ٘زخنِ -432
 #2$ځ#796ىو/ 180ځ ً 787ىو/171ٓنّٖ 
٫ڄووَ روون ڃٌٓووَ ٸّوويع ٫نووو ٫وون ػخرووض   ٬ّ٨ووض ،ٳْووو ٟوو٬ٲ0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ"
 .#3$"ڃنخٻّ٘

 ىوو ٫163ؼڄخڅ رن ڃٸٔوڂ حٿوُّّ، أروٌ ٓوڀڄش حٿټنويُ حٿزٜوَُ$ص يف كويًى       -433
 #4$ځ779#/

                                                 

 .9/178َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

عجُإ بٔ َڀط ايؿٝباْٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا ايؿهٌ سسخ عٔ ثابت ايبٓاْٞ ض٣ٚ عٓ٘ َػًِ بٔ ( 2)
ٚقــاٍ: نــعٝـ ; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،  4/128ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــٌ،  إبــطاِٖٝ، ٜٓٛــط:

ٚقــاٍ: نــعٝـ ; ايٓػــا٥ٞ،   316ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح ; أبــٛ زاٚز، غــ٪ا٫ت أبــٞ عبٝــس، م      6/253
ـ ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  75ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ  80-3/79ٚقاٍ: نعٝ

ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١:      170-6/169ٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     َعٌ: "نعٝـ نعٝـ" ; ابـ 
ـ اؿسٜح، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ عجُإ بٔ َڀط قاٍ نعٝـ اؿسٜح َٓهط اؿسٜح"; ابٔ  نعٝ

٘ٹ " ;  2/99سبإ، اجملطٚسٌ،  ٟ إٛنٛعات عٳٔ ايڃأځثٵبٳات يځا وٌ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٚڇ ٜٳطٵ  ٔ ُٻ َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا
ٓٳـانٹرلٴ      280-6/277اٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ابٔ عسٟ، ايه َٳ ٔٵ ثٳابٹـتٺ خٳاقٻـ١ڄ  ٘ٴ عٳـ ٚٳأځسٳازٹٜجٴ ٚقاٍ: "

ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤  ٘ٹ"; اب ًځ٢ سٳسٹٜجٹ ٔٷ عٳ ٝٿ ـٴ بٳ ٚٳايهٻعٵ ٓٳانٹرلٴ  َٳ ٗٳا  ٚٳؾٹٝ ٖٹرلٴ  َٳؿٳا ٗٳا  ٘ٹ ؾٹٝ ٚٳغٳا٥ٹطٴ أځسٳازٹٜجٹ
ـ ; ايساضقڀين، 123ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م  ; اـڀٝب 2/166ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  ٚقاٍ: نعٝ
ٚقاٍ بعس إٔ شنط  497-19/494; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  277-11/276ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 

 . 4/690أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .7/155; ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  9/188َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)

ٟ إه٢ٓ أبا غ١ًُ ض٣ٚ عٔ غعٝس إكدلٟ ض٣ٚ عٓ٘ َػًِ ( 4) ٟ ايبكط ٟ ايهٓس ِ ايدل ٕ بٔ َكػ عجُا
ٛٴؾچٞ ٗ         7/109بٔ إبطاِٖٝ  ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات،  ٚقـاٍ: "يـٝؼ بؿـ٤ٞ ٚقـس تـطى سسٜجـ٘، تٴـ

"; ايٓػــا٥ٞ، ٕٚقــاٍ: "تطنــ٘ وٝــ٢ بــٔ غــعٝس ايكڀــا     98خ٬ؾــ١ إٗــسٟ"; ايبدــاضٟ، ايهــعؿا٤،    
ــٕٛ، م ا ــعؿا٤ ٚإذلٚنـ ــسثٌ     75يهـ ــا٤ احملـ ــاضٜذ ٚأزلـ ــسٜح; إكـــسَٞ، ايتـ ــاٍ: َـــذلٚى اؿـ ٚقـ

ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٛ عٛاْــ١: عجُــإ  84-3/80ٚقــاٍ: نــعٝـ; ايعكًٝــٞ، ايهــعؿا٤ 183ٚنٓــاِٖ، م 
ايدلٟ عػٌ ٗ دًس خٓعٜط، ٚقاٍ: قاٍ عبس اهلل بـٔ إبـاضى: "نـإ قـسضٜاڄ، ٚأنجـط َـا دـا٤ بـ٘ ٫         

ٔ أبٞ  ِ بٔ ٓاز: زلعت ابٔ َٗسٟ  169ـ6/167سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٜعطف"; اب ٍ ْعٝ ٚقاٍ: "قا
ٜكٍٛ: عجُإ ايدل٣ ثكـ١ ثكـ١، ؾذازيتـ٘ ؾٝـ٘ ؾـأب٢"، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ زاٚز ايڀٝايػـٞ: "ٗ قـسضٟ           

َـا سـسثت َٓٗـا ْؿـ٧"، ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ          ـٜع٢ٓ عٔ عجُإ ٜع٢ٓ ايدل٣   ـعؿط٠ آ٫ف سسٜح  
سٜج٘ َٓهط، ٚنإ ضأٜ٘ ضأٟ غـ٤ٛ"، ٚقـاٍ: "غـأيت أبـٞ عـٔ عجُـإ ايـدل٣        سٓبٌ: "عجُإ ايدلٟ س

ُٻـٔ ٜـطٟٚ إكًٛبـات عٳـٔ        2/101ؾكاٍ: َذلٚى اؿـسٜح"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،      َٹ ٕٳ  ٚقـاٍ: "نځـا
ٜٴتٳـابٳعٴ       269ــ 6/264ايڃأځثٵبٳات"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدـاٍ،   ُٻـا، ٫ځ  َٹ ٘ٹ  َٻـ١ڂ سٳسٹٜجٹـ ٚٳعٳا ٚقـاٍ: "

٘ٹ ايڃ ًځ ًڃػٳ ٚٳنٳعٻؿڂٛٙٴ يٹ ّٷ إڇيځ٢ ايكٻسٵمڇ  ٛٵ ٘ٴ قځ ْٳػٳبٳ ٚٳ ٘ڂ ايڃهځجٹرلٳ  ًځ ٜٳػٵ ٔٵ  ُٻ َٹ ٚٳٖٛ  ٓٶا،  َٳتٵ ٚٵ  ٓٳازٶا أځ ٘ إڇغٵ هځجٹرلڇ ايډصٹٟ عٳًٝ
ــ٘" ; ايــساضقڀين، ايهــعؿا٤           َٳــعٳ نــعؿ٘ ٜهتــب سسٜج ٚٳ ـٷ  ــ١ٹ نٳــعٹٝ ًځ ُٵ ٘ٴ ؾٹــٞ ايڃذٴ ــ ْٻ ٘ڂ إ٫ډ أځ ًځــ ٜٳػٵ ٕٳ  ــا نځ

 ٚقاٍ: "أسس ا٭ع٬ّ، ع٢ً نعـ ؾٝ٘".  4/456; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 2/166ٚإذلٚنٕٛ، 
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 ٫ًزووي، ٸّْووَ ٻووخڅ0 ٷووخٽ ح٬ّؼنووَ روون ٯّڄووي كوويػنخ0 ٷووخٽ، ٸّْووَ روون ُٻَّووخ"
 .#1$"حٿُّّ ڃٸٔڂ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن ٸّيػخڅ ال حٿ٦َّن
ٛويٷو يف   ًأڃوخ ، ًٯڀوٌه يف حإل٫ظوِحٽ   طَٻو أىپ ح٪ّويّغ ٿَأّوو  0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

ٻوخڅ ٸّْوَ ٫ًزوي حٿو٦َّن ال     0 حٿًَحّش ٳٸوي حهظڀٴوٌح ٳْوو ٬ّ٨وض حرون ڃؼنوَ ّٸوٌٽ       
    َ ٬ّ٨ًوض ٫زوي حٿو٦َّن ٤َّّوو يف كويّغ ح٪ّـوخُّّٙ       0 ٸّيػخڅ ٫نوو ٷوخٽ حرون ڃؼنو

 .#2$"ٻخڅ كيّؼو ٫نيڂ ڃظٸخٍرخ  0ًّٸٌٽ
ٜووَُ  ٫ؼڄووخڅ روون ح٭ّْووؼڂ روون ؿيووڂ روون ٫ْٔووَ روون كٔووخڅ حألٗووؾ حٿ٬          -434

ځ ًٷْووپ 835ىووو/220ځ ًٷْووپ833ىووو/218حٿ٬زوويُ، أرووٌ ٫ڄووًَ حٿزٜووَُ ڃووئًڅ ح٩ّووخڃ٪$ص 
 #3$ځ#836ىو/222

" ِ ْ  ًڃَ اذلؤ٫نووي أ٦ّووي روون كنزووپ ٳوو    ٻووًَُ، ٛوويًٵ 0ٷووخٽ حٿٔووخؿ  أنووو ٿووْ
 .#4$رؼزض"

 #5$ځ#787ىو/ 171أرٌ كخمت حٿزَُٜ$ص، ٫يُ رن حٿٴ٠پ حٿظْڄِ -435

                                                 

 .3/84ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (1)

 .4/157ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (2)

عجُإ بٔ اشلٝجِ بٔ اؾِٗ ا٭ؾر ايعبسٟ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا عُطٚ، َـ٪شٕ دـاَع ايبكـط٠ ض٣ٚ    ( 3)
 6/172ٜٓٛط: ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،       عٔ دعؿط بٔ ايعبرل ايؿاَٞ ض٣ٚ عٓ٘ ايبداضٟ،

ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٞ: "نــإ قــسٚقاڄ غــرل أْــ٘ بــأخط٠ نــإ ٜــتًكٔ َــا ًٜكــٔ"; ابــٔ سبــإ، ايجكــات،             
 .504ـ 502 /19; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 2/524; ايه٬باشٟ، ضداٍ قشٝب ايبداضٟ، 454ـ8/453

; ٖس٣ ايػاضٟ، 7/158ايتٗصٜب ; ابٔ سذط، تٗصٜب9/192َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ (4)
 .424م 

عسٟ بٔ ايؿهٌ ايتُٝٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا سامت ض٣ٚ عٔ قُس بٔ ايعبرل ض٣ٚ عٓ٘ َػًِ  (5)
ِ ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ،  ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ، ٚٗ ضٚا١ٜ ايساضَٞ  1/62بٔ إبطاٖٝ

ٚ  4/183قاٍ: يٝؼ بجك١، ٚٗ ضٚا١ٜ ايسٚضٟ  162م  ٫ نطاَـ١ يـ٘ " ; اؾٛظدـاْٞ،    قـاٍ: " ٫ 
ٚقـاٍ:   2/132ٚقاٍ: " مل ٜكبٌ ايٓـاؽ سسٜجـ٘ " ; ايعذًـٞ، ايجكـات،      184أسٛاٍ ايطداٍ، م 

ٚقـاٍ: نـعٝـ ; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤      304نعٝـ اؿسٜح ; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝـس، م  
ٚقاٍ: قاٍ  7/4ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  78ٚإذلٚنٕٛ، م 

أبٛ ظضع١: يٝؼ بايكٟٛ، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ عس٣ بٔ ايؿهٌ ؾكاٍ: َذلٚى اؿسٜح " ; ابٔ 
ٓٳـانٹرل ؾٹـٞ سٳسٹٜجـ٘          2/187سبإ، اجملطٚسٌ ُٳ ٙٴ سٳتٻـ٢ ٚٗـط ايڃ ُٻـٔ نجـط خٳڀـ٪ٴ َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا

"ٚيعسٟ بٔ  ٚقاٍ: 94ـ7/92ؾځبٳڀٌ ايٹاسٵتٹذٳاز بطٚاٜت٘"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 
ايؿهٌ أسازٜح قاؿ١ عٔ ؾٝٛر ايبكط٠ َجٌ أٜٛب ايػدتٝاْٞ ْٜٚٛؼ بٔ عٴبٳٝس ٚغرلُٖا 

 145َٓانرل ٖا ٫ وسخ ب٘ عِٓٗ غرلٙ"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ  542ـ19/539ٚقاٍ: نعٝـ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 

 ٚقاٍ: تطنٛٙ.  2/16ٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ; ايصٖيب، ايهاؾـ، ي٘ اب
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 .#1$"ټٌد ٻخڅ ّيڂ يف ح٪ّيّغ٬ْٟٲ ٻخڅ ڃن حٿ٬زخى ًدل ّټن 0ّٷخٽ حٿٔخؿِ"
 #2$#ىو150ىو ً 141رّٙ ٓنّٖ  ٫ٔپ رن ٓٴْخڅ حٿّ٘ر٫ٌِ حٿزَُٜ$ص -436
رون ح٬ّؼنوَ ػنوخ ٫زوي حٿٜوڄي ػنوخ ٗو٬زش ٫ون ٫ٔوپ رون ٓوٴْخڅ ٫ون             ححٿٔخؿِ ػنوخ  "

ڃوون حٿٸووَآڅ ٳؤؿووخُ ًٿووٺ ٍٓووٌٽ    طووًِؽ حڃووَأس ٫ڀووَ أڅ ٬ّڀڄيووخ ٗووْجخ    ٤٫ووخ  أڅ ٍؿووالً 
حهلل 

$3#"$4#. 
   .#5$حٿ٬٠ٴخ ًٻَه حٿٔخؿِ يف 

 #6$أرٌ ٯّڄي ح٪ّڄخٽ$ًٷْپ ح٩ّڄخٽ#، ٤٫خ  -437
   .#7$ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ 

                                                 

 .9/211; ٜٓٛط أٜهاڄ: َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  7/170ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)
عػٌ بٔ غؿٝإ ايتُُٝٞ ايرلبٛعٞ ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا قط٠ ض٣ٚ عٔ عڀا٤ بٔ أبٞ ضبـاح ض٣ٚ عٓـ٘    (2)

ٚقاٍ: نإ ؾٝ٘ نعـ ; ايبداضٟ، ايتـاضٜذ   7/191ايڀبكات،  ؾعب١ بٔ اؿذاز، ٜٓٛط: ابٔ غعس،
ٚقـاٍ: " ٗ سسٜجـ٘ ٖٚـِ " ; ابـٔ      3/324ٚقاٍ: عٓسٙ َٓانرل ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  2/22ا٭ٚغ٘، 

ٚقــاٍ: قــاٍ أٓــس بــٔ سٓبــٌ: " يــٝؼ ٖــٛ عٓــسٟ قــٟٛ     43-7/42أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،  
ٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: نعٝـ، ٚ ٕ ؾكاٍ: َٓهط اؿسٜح "، ٚقاٍ: قا ٌ بٔ غؿٝا ٔ عػ قاٍ: " غأيت أبٞ ع

ًٹٌٝ اؿځسٹٜح نـجرل ايتؿـطز عٳـٔ ايجٿكځـات      2/195اؿسٜح" ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٕٳ قځ ٚقاٍ: " نځا
ٓٳٔ    ٚٳيځــا ٜتٗٝــأ ايٹاسٵتٹذٳــاز بــاْؿطاز َــٔ مل ٜػٵــًو غــ ٜٳتــ٘  ٚٳا َٳــا٫ ٜؿــب٘ سٳــسٹٜح ايڃأځثٵبٳــات عًــ٢ قًډــ١ ضڇ

ٚٳ ُٻٔ أغتدرل ايڃعٴسٴٍٚ ؾٹٞ ايطٿ َٹ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٜٳت٘ ٚزخٛي٘ ؾٹٞ ًْځ١ ايجٿكځات إڇٕ أځزخٌ ؾِٝٗ،  ٚٳا ٜٳات ع٢ً قًډ١ ضڇ ا
ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ عسٟ، ايهاَ ٘ٹ"; اب ٚٳٖٛ قًٌٝ اؿسٜح َٚع نعؿ٘  92-7/91اهلل ؾٹٝ ٚقاٍ: " 

ٕـ    131ٜهتب سسٜجـ٘ "; ابـٔ ؾـاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤ ٚايهـصابٌ، م         عٟ، ٚقـاٍ: نـعٝـ ; ا
ٚٴزٳ سـسٜجاڄ،         55-52-20تٗصٜب ايهُاٍ،  ٚقاٍ بعس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: " ض٣ٚ يـ٘ أځبٴـٛ زٳا

ٟٸ آخط، ٚقس ٚقع يٓا سسٜج٘ عايٝاڄ " ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  َٹصٹ  .3/928ٚايتٿطٵ

 ٚقاٍ: " ٖٚصا اؿسٜح ٫ 7/91أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (3)
; ابٔ ايكٝػطاْٞ،  212أعًِ ٜطٜٚ٘ عٔ عڀا٤ غرل عػٌ"; ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م 

ٛٵقٴـ٫ٛ عٳـٔ عػـٌ غـرل          2/649شخرل٠ اؿؿاٚ،  َٳ ٙٴ  ٚٳا ٚٳيځـا أعًـِ ضٳ ٙٴ ؾٴعٵبٳ١: عٳـٔ عػـٌ،  ٚٳا ٚقاٍ: "ضٳ
ٕ ا٫عتساٍ ُٳإ"; ايصٖيب، َٝعا ٗٵ ٖٹِٝ بٔ ط ؼ ايػاضٟ، ٚقاٍ: َطغٌ ; أبٛ سصٜؿ١، أْٝ 3/66إڇبٵطٳا

 ٚقاٍ: إغٓازٙ نعٝـ يهعـ عػٌ بٔ غؿٝإ.  1/164

 .7/91ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 .9/236َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (5)

عڀا٤ ٍَٛ إغشام بٔ طًش١ ٜه٢ٓ أبا قُس اؿُاٍ ض٣ٚ عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ض٣ٚ عٓ٘  (6)
 3/298; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ 6/471ذ ايهبرلعٓ٘ عًٞ بٔ قاحل بٔ سٞ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜ
     ٌ ٚقـاٍ: نـعؿ٘ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ; ابـٔ        6/340ٚقاٍ: نعٝـ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٜ

ٚقاٍ: "َٓهط اؿسٜح ع٢ً قًت٘ ، ٜطٟٚ عٔ عًٞ َا ٫ ٜتـابع عًٝـ٘،    2/131سبإ، اجملطٚسٌ
 3/77َٝعإ ا٫عتساٍ،  ٚيٝؼ َٔ ايعساي١ باحملٌ ايصٟ ٜعتُس عًٝ٘ عٓس ا٫ْؿطاز";  ايصٖيب،

 ٚقاٍ: " يٝؼ بايكٟٛ عٓسِٖ".  2/43ٚقاٍ: نعؿ٘ و٢ٝ بٔ َعٌ ; إكتؿ٢ ٗ غطز ايه٢ٓ، 

 =; ابٔ قڀًٛبػا، ايجكات ٖٔ مل 7/220; تٗصٜب ايتٗصٜب،  4/173ابٔ سذط،  يػإ إٝعإ،  (7)
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أرٌ حٿٔوخثذ ًّٸوخٽ أروٌ ُّوي     ، ٤٫خ  رن حٿٔخثذ رن ِّّي حٿؼٸٴِ حٿټٌيف -438
 #1$#ځ ًٷْپ ٷزپ ًٿٺ754ىو/137ځ ًٷْپ753ىو/136ًّٸخٽ أرٌ ٯّڄي حٿټٌيف$ص

٤٫ووخ  روون 0 ٷووخٽ أرووٌ آوولخٵ0 حٿٔووخؿِ ػنووخ أ٦ّووي روون أرووخڅ ػنووخ ٓووٴْخڅ ٷووخٽ "
 .#2$"حٿٔخثذ ڃن حٿؼٸخص حٿزٸخّخ

ًٻوَ أروٌ آولخٵ ٤٫وخ  رون حٿٔوخثذ       0 حٿٔخؿِ ػنخ ٫زي ح٩ّزخٍ ػنخ ٓٴْخڅ ٷوخٽ "
   .#3$"انو ٬ّن حٿٸيڃخ 0 ٳٸخٽ

 ٓوض  ٓونش  ڃخص، حٿٸيّڂ كيّؼو يف حٿنخّ ّظټڀڂ دل، ػٸش ٛيًٵ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 ًؿَّووَ، حٿ٤لووخڅ ًهخٿووي، ٫ْْنووش حروون ڃنووو ٳٔووڄ٪، ٤٫ووخ  ًحهووظڀ٢، ًڃخثووش ًػالػووّٙ
 .#4$"حالهظال١ يف ڃنو ٨ّ٪ ٱّن ٫ٌحنش ًأرٌ، حألًٽ يف ًٍّٝخ ٤٫خ  ڃن ٬ّ٨ٌح

439-  ِ أروووٌ ٯّڄوووي حٿزٜوووَُ حٿ٤٬وووخٍ$ص روووّٙ  ، ٤٫وووخ  رووون ٫ـوووالڅ ح٪ّنٴووو
 #5$ځ#757ىو/140ځ 748ًىو/131ٓنّٖ

                                                                                                                   

 .7/143ٜكع ٗ ايهتب ايػت١، = =مل

 6/328ٗ إه٢ٓ أبا ايػا٥ب ، ٜٓٛط: ابٔ غـعس، ايڀبكـات  عڀا٤ بٔ ايػا٥ب بٔ ٜعٜس ايجكؿٞ ايهٛ (1)
ٕ ثك١، ٚقس ض٣ٚ عٓ٘ إتكسَٕٛ، ٚقس نإ تػرل سؿٛ٘ بآخطٙ ٚاختً٘ ٗ آخط عُطٙ";  ٚقاٍ: "نا

ٚقاٍ: "نـإ قـس شٖـب أضٙ ٜعـين اخـتً٘"; ايبدـاضٟ، ايهـعؿا٤،         2/197ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ
سساڄ َٔ ايٓاؽ ٜكٍٛ ٗ عڀا٤ بٔ ايػا٥ب ؾ٦ٝاڄ ٗ ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ ايكڀإ: "َا زلعت أ 107م

ّٶا       332سسٜج٘ ايكسِٜ"; ايعذًٞ، ايجكات، م ٚقاٍ: "دا٥ع اؿسٜح، ٚقـاٍ َـط٠: نـإ ؾـٝدٶا قـس
ّٶا ؾٗـٛ قـشٝب اؿـسٜح"; ابـٔ أبـٞ سـامت،          ثك١، ض٣ٚ عٔ ابٔ أبٞ أٚؾ٢، َٚٔ زلع َٔ عڀـا٤ قـس

: "َٔ زلع َٓ٘ قسّاڄ نإ قشٝشاڄ َٚٔ ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ 334ـ6/332اؾطح ٚايتعسٌٜ
ٔ ْؿ٧ "، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: نإ عڀا٤ بٔ ايػا٥ب قً٘ ايكسم  ٘ سسٜجاڄ مل ٜه زلع َٓ
قــسّاڄ قبــٌ إٔ ىــتً٘، قــاحل َػــتكِٝ اؿــسٜح، ثــِ بــأخط٠ تػــرل سؿٛــ٘ ٗ سسٜجــ٘ ؽــايٝ٘    

ٕٳ قـس اخٵـتٳًځ٘ بٹـآخٹط      7/251نجرل٠"; ابـٔ سبـإ، ايجكـات    ٚٳنځـا ٚٳمل ٜؿشــ خڀـا٤ٙ سٳتٻـ٢    ٚقـاٍ: " ٙٹ 
           ٍ ًځو ايڃعٴـسٴٍٚ بعـس"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـا َٳػٵـ ٔٵ  ٘ٹ عٳـ  78ــ 7/72ٜػٵتٳشل أځٕ ٜعـسٍ بٹـ

ٚقــاٍ: "ٚعڀــا٤ بــٔ ايػــا٥ب اخــتً٘ ٗ آخــط عُــطٙ ؾُــٔ زلــع َٓــ٘ قــسّاڄ َجــٌ ايجــٛضٟ ٚؾــعب١       
"; إـعٟ، تٗـصٜب   ؾشسٜج٘ َػتكِٝ َٚٔ زلـع َٓـ٘ بعـس ا٫خـت٬ٙ ؾأسازٜجـ٘ ؾٝٗـا بعـض ايٓهـط٠        

ٟټ سٳسٹٜجٶا ٚاسٹسٶا َتابعـ١،   94ـ20/86ايهُاٍ،  ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ايڃبٴدٳاضڇ
 ٚايباقٕٛ غ٣ٛ َػًِ". 

 .7/74ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

 .7/74ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، (3)
 . 7/206; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  9/247َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

عڀا٤ بٔ عذ٬ٕ اؿٓؿٞ ايبكطٟ ايعڀاض إه٢ٓ ابٔ قُس ض٣ٚ عٔ إػرل٠ بٔ سهِٝ ض٣ٚ  (5)
ٚقـاٍ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ، ٚٗ     1/53عٓ٘ إزلاعٌٝ بٔ عٝاف  ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح;     108ايهـعؿا٤، م  قاٍ: يٝؼ بجك١ ; ايبدـاضٟ،   3/404ضٚا١ٜ ايسٚضٟ، 
 =ٚقاٍ: ثك١; 333ٚقاٍ: نصاب ; ايعذًٞ، ايجكات، م  165اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م 
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ٙ  هخٿي ٫ن كيع، ح٪ّيّغ ڃنټ0َ حٿٔخؿِ ٷخٽ"  ىوٌ  ىوٌح  ًهخٿوي ، ح٩ّٜوخ
 ٻوخڅ  هخٿوي  رون  ٌّٓٲ أڅ رڀّٰٗ حٿنـخٍ ٓخدل ٫ًن، حٿٔڄّٖ هخٿي رن ٌّٓٲ أرٌ

 .#1$"ٷ٢ ّٛيّغ ىٌح ؿخٍنخ كيع ًال، ٷ٢ ّٛيّغ أرِ كيع ڃخ0 ّٸٌٽ
 #2$ځ#748ىو/131أرٌ ڃ٬خً$ص ٓنش، ٤٫خ  رن أرِ ڃْڄٌنش حٿزَُٜ -440
٤٫وخ  رون   0 ٬ّ٨ض ٸَّْ رن ڃ٬ّٙ ّٸٌٽ0 حٿٔخؿِ ػنخ أ٦ّي رن ٯّڄي ٷخٽ"

 .#3$"نو ٷيٍُأرِ ڃْڄٌنش ٷيٍُ ًحر
0 حٿٔخؿِ ػنوخ أروٌ ٻخڃوپ ح٩ّلويٍُ ػنوخ ًٍف رون ٤٫وخ  رون أروِ ڃْڄٌنوش ٷوخٽ           "

كيػّٗ أرِ ًكٴٚ ح٬ّنٸَُ ٫ن ح٪ّٔن ٫ون ٨ّوَس أڅ ٍٓوٌٽ حهلل       ٻوخڅ

                                                                                                                   

ــٕٛ، م  = ــعؿا٤ ٚإذلٚنـ ــا٥ٞ، ايهـ ــعؿا٤،    85ايٓػـ ــٞ، ايهـ ــسٜح; ايعكًٝـ ــذلٚى اؿـ ــاٍ: َـ ٚقـ
، اؾـطح  ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "ٚنِ ض٣ٚ، ؾ٦ٝاڄ ٜػـرلاڄ"; ابـٔ أبـٞ سـامت     3/296-297

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: ٚاغڀٞ نعٝـ، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: عڀـا٤ بـٔ    6/335ٚايتعسٌٜ، 
ٕٳ  2/130عذ٬ٕ نعٝـ اؿسٜح َٓهط اؿسٜح دساڄ " ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٚٳنځا ٚقاٍ: "

ُٳـا ٜػٵـأځٍ سٳ   ُٳا ًٜكٔ ٚهٝب ؾٹٝ ًځكډٔ نځ ٜٳتٳ ٜٳكڂٍٛ  َٳا  ٕٳ يځا ٜسٵضڇٟ  تٻـ٢ قٳـاض   قس زلع اؿځسٹٜح ؾځهځا
ًځـ٢ غٳـبٹٌٝ ايٹاعٵتٹبٳـاض "; ابـٔ عـسٟ،           ٜطٟٚ إٛنٛعات عٳٔ ايجٿكځات يځا وـٌ نٹتٳابٳـ١ سٳسٹٜجـ٘ إڇيډـا عٳ

ٚقاٍ: "عا١َ ضٚاٜات٘ غرل قؿ١ٚٛ": ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ  79ـ7/78ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 
يهٛؾـ١"; إـعٟ،   ٚقـاٍ: "يـٝؼ بجكـ١ ٫ٚ َـإَٔٛ، نـإ با      143أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهـصابٌ، م  

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ سسٜجاڄ  99-20/94تٗصٜب ايهُاٍ، 
ٚقـاٍ: " ٚاٙ اتُٗـ٘ بعـض ا٭٥ُـ١"; ايـصٖيب، تـاضٜذ اٱغـ٬ّ،         2/32ٚاسساڄ; ايـصٖيب، ايهاؾــ،   

ٚقــاٍ: نـعٝـ، ٚٗ َٛنــع آخــط قــاٍ:   3/104; ابـٔ ضظٜــل، َــٔ تهًـِ ؾٝــ٘ ايــساضقڀين،    3/700
 ٚقاٍ ٫ ٜهتب سسٜج٘. 109ذلٚى; ابٔ إدلز اؿٓبًٞ، عط ايسّ، م َ

 .7/209; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  9/250َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

٘ ؾعب١ بٔ اؿذاز، ( 2) ٟ إه٢ٓ أبا َعاش زلع أْؼ بٔ َايو زلع َٓ ٞ ١َُْٛٝ ايبكط عڀا٤ بٔ أب

ٚقـاٍ: "نــإ ٜــط٣ ضأٟ ايكــسض، َـات بعــس ايڀــاعٕٛ بايبكــط٠،    7/182ٜٓٛـط: ابــٔ غــعس، ايڀبكــات،  

ٚقـاٍ: يـٝؼ بـ٘     4/151ٚنإ ايڀاعٕٛ غ١ٓ إسس٣ ٚث٬ثٌ َٚا١٥" ; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابـٔ َعـٌ،   

ٚقـاٍ:   333ٚقاٍ: نإ ٜط٣ ايكسض ; ايعذًٞ، ايجكات، م  6/269بأؽ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقـاٍ:   3/297ٚقـاٍ: نـعٝـ ; ايعكًٝـٞ، ايهـعؿا٤،      40ٚنٕٛ، م ثك١ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذل

ٕ ٜط٣ ايكسض ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: ثك١، ٚقاٍ: "غأيت  6/337نا

; ابـٔ  5/203أبٞ عٔ عڀا٤ بـٔ أبـٞ َُْٝٛـ١ ؾكـاٍ: قـاحل ٫ وـتر عسٜجـ٘"; ابـٔ سبـإ، ايجكـات          

ٚقاٍ: "ٖٚٔ ٜـطٟٚ عٓـ٘ ٜهٓٝـ٘ بـأبٞ َعـاش ٫ٚ ٜػـُٝ٘        83ـ7/82عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م ٘ ٖٚٛ َعطٚف بايكسض "; اب ٚقاٍ: نعٝـ;  90يهعؿ

 ٕ ٍ   2/152ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٛ ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط     119ــ 20/117; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـا

 . 3/702ايذلَصٟ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ غ٣ٛ 

 .7/82ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ (3)
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 .#2$"#1$ّٔڀڂ طٔڀْڄش طڀٸخ  ًؿيو
ًكويػنخ رنويحٍ ػنوخ ٯنويٍ     0 رن ح٬ّؼنَ ػنخ أرٌ حٿٌٿْي ػنخ ٗو٬زش ٷوخٽ  ححٿٔخؿِ ػنخ "

ىهوپ ٍٓوٌٽ   0 خ  رن أرِ ڃْڄٌنش أنو ٨ّ٪ أنوْ رون ڃخٿوٺ ّٸوٌٽ    ػنخ ٬ٗزش ٫ن ٤٫
حهلل  4$"#3$ح٫ّال  ٳـجض ًأنخ ٯالځ ربىحًس ڃن ڃخ  ّٔظنـِ ّٞخ#. 

441-    ِ أرووٌ ، ٤٫ووخٱ روون هخٿووي روون ٫زوويحهلل روون حٿ٬ووخٙ روون ًحرٜووش ح٬ّوًِڃوو
 #5$ځ#709ىو/91ٛٴٌحڅ ح٬ّينِ$ًٿي ٓنش 

                                                 

ٌ         2/81أخطد٘ ْاع١ َِٓٗ: ابٔ َادـ١، غـٓٔ ابـٔ َادـ١،     ( 1) عـٔ عبـس إٗـُٝٔ بـٔ عبـاؽ بـٔ غٗـ
ايػاعسٟ عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ، ْٚك٘ إٔ ايٓيب     ٍغًچِ تػ١ًُٝ ٚاسس٠ تًكا٤ ٚدٗ٘ " ٚقـا "

َـٔ   18/113٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ يهعـ عبس إُٗٝٔ ; ايبعاض، َػٓس ايبـعاض،  احملكل ؾعٝب ا
سسٜح عا٥ؿـ١ إٔ ايـٓيب              ١ُٝ ٚاسـس٠ " قـاٍ: ٖٚـصا اؿـسٜح ضٚاٙ غـرل ِ تػًـ " نـإ ٜػًـ

ٚاسس َٛقٛؾاڄ ٫ٚ ْعًِ أغٓسٙ إ٫ عُطٚ بٔ أبٞ غ١ًُ ، عٔ ظٖرل ; ايڀشـاٟٚ، ؾـطح َعـاْٞ اٯثـاض،     
َٔ سـسٜح عا٥ؿـ١، ٚقـاٍ احملكـل      5/335ابٔ سبإ، قشٝب ابٔ سبإ،  ْؿؼ ْل ايبعاض ; 1/270

َٔ سسٜح عا٥ؿ١، ٚقاٍ: مل  7/25ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ ; ايڀدلاْٞ، إعذِ ا٭ٚغ٘، 
عـٔ   2/22ٜطٚ ٖصا اؿسٜح عٔ ٖؿـاّ بـٔ عـط٠ٚ إ٫ ظٖـرل بـٔ قُـس ; ابـٔ ايكڀـإ، بٝـإ ايـِٖٛ،           

ٔ عٔ زلط٠، قاٍ: " ٚعًت٘ إِا ٖٞ نعـ ضٚح بٔ عڀا٤ ٚٚايس عڀا٤ ٫ زخٌ ي٘ ٗ إغٓازٙ ;  اؿػ
ٚقاٍ: " عڀا٤ ٖصا نـعٝـ، َعـطٚف بايكـسض، َـع ن٬َٗـِ ٗ       4/205ابٔ سذط، إڀايب ايعاي١ٝ، 

عـــــٔ عا٥ؿـــــ١ إٔ  1/252قـــــشٝب َـــــٛاضز ايهـــــُإٓ، زلـــــاع اؿػـــــٔ عـــــٔ زلـــــط٠ " ; ا٭يبـــــاْٞ، 
ايٓيب   يكب١ً " قاٍ: قشٝب يػرلٙ. "نإ ٜػًچِ تػ١ًُٝ ٚاسس٠، تًكا٤ ٚدٗ٘ إٍ ا 

 .7/82ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)
٘ ْاع١ عٔ أْؼ بٔ َايو، َِٓٗ: أبٛ زاٚز ايڀٝايػٞ، َػٓس أبٞ زاٚز ايڀٝايػٞ (3)  3/596أخطد

ٔ اؾعس، م  ٔ اؾعس، َػٓس اب ; ابٔ خع١ّ، قشٝب  21/270; ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس،  193; اب
ٔ خع١ّ،   4/289; ابٔ سبإ، قشٝب ابٔ سبإ،  1/188بٛ عٛا١ْ، َػتدطز أبٞ عٛا١ْ، ; أ 1/86اب

ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ قشٝب عًـ٢ ؾـطٙ ايؿـٝدٌ; ايبٝٗكـٞ، ايػـٓٔ ايهـدل٣،       
 ٚقاٍ: قشٝب . 3/100; ا٭يباْٞ، ايتعًٝكات اؿػإ، 1/170

 .7/82ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

ايس بٔ عبس اهلل إدعَٚٞ إسْٞ إه٢ٓ أبا قؿٛإ ض٣ٚ عٔ ظٜس بـٔ أغـًِ ض٣ٚ عٓـ٘    عڀاف بٔ خ (5)
 3/158ٚقاٍ: ثك١، ٚٗ ضٚا١ٜ ايـسٚضٟ   170ايٛيٝس بٔ َػًِ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، م

ٚقـاٍ:   245ــ 3/244ٚقاٍ: ثك١; ايعكًٝٞ، ايهـعؿا٤  335قاٍ: قاحل اؿسٜح; ايعذًٞ، ايجكات، م 
ٚقـاٍ:   33-7/32ايجٛضٟ ٜهعـ سسٜح عڀ١ٝ ; ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،    نإ غؿٝإ 

ٛ َا١٥ سسٜح "،  ٌ إس١ٜٓ ثك١ قشٝب اؿسٜح ض٣ٚ م ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: " ٖٛ َٔ أٖ  قاٍ: ٚقاٍقا
، ايعكًٝٞ ;" بصاى يٝؼ قاحل ؾكاٍ خايس بٔ عڀاف عٔ أبٞ غأيت: ٚقاٍ، بأؽ ب٘ يٝؼ: ظضع١ أبٛ

 ؾعـٌ،  قس: قاٍ خايس؟ بٔ ايعڀاف سسخ قس: أْؼ بٔ ٕايو قٌٝ: " ٚقاٍ 324 – 2/323، ايهعؿا٤
ٚٳغځرلٙ َٔ ايجٿكځات  2/193إ، اجملطٚسٌ، سب ابٔ ;"  ايكباب إبٌ َٔ ٖٛ يٝؼ ْٳاؾٹع  ٟ عٳٔ  ٚقاٍ: " ٜطٚ

ٓٵسٹٟ ايٹاسٵتٹذٳاز ًځا هٛظ عٹ ٘ ؾځ ٞ شٳيٹو َٔ غ٤ٛ سؿٛ ٜٴ٪ٵتٹ ٕٳ  ٘ٴ نځا ٚٳأځسٵػب ِٵ  ٘ سٳسٹٜجٗ بطٚاٜت٘  َٳا٫ ٜؿب
َٳايو بٔ أْـؼ يځـا ٜطنـاٙ ";  ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،          ٕٳ  ٚٳاؾل ايجٿكځات نځا ُٳا  إڇيډا ؾٹٝ

 =ٚقاٍ: " ٚمل أض عسٜج٘ بأغا إشا سسخ عٓ٘ ثك١ "; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 7/95-97
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ّظخر٪ ٫ڀْوو ٬ّوّٗ كيّؼوو     دل رن ٫ڄَ كيّؼخ حًٍٍ ٫ن نخٳ٪ ٫ن 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
أڅ حٿنّٓ  ٕ2$"#1$أٷخى ڃن هيح#. 
 ىوو 127ځ ًٷْوپ 729ىوو/ 111أروٌ ح٪ّٔون$ص   ٬وٌيف، حٿ ؿنوخىس  ٫ون  ٬ٓي رن ٤٫ْش -442

 #3$ځ744#/
 .#4$"ّٛـش كيّؼو ٿ0ْْ حٿٔخؿِ ٷخٽ"

 #5$أرٌ ح٬ّ٬ٌٽ، ٤٫ْش حٿ٤ٴخًُ -443
 .#6$٬ْٟٲ ؿيح "0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

 #7$ځ#782ىو/166حٿ٬زيُ حٿزَُٜ$ص ٫ٸزش رن ٫زي حهلل حٿَٳخ٫ِ  -444

                                                                                                                   

نـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤    ٚقاٍ بعـس إٔ ش  142-20/138ٚقاٍ: نعٝـ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  2/167=
ٓٻػٳا٥ٞ".  ٟٸ، ٚاي َٹصٹ  ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب، ٚأبٛ زاٚز ٗ ايكځسٳض، ٚايتٿطٵ

ٚقاٍ: "يٝؼ ٖصا َٔ سسٜح ابٔ عُـط   2/193أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ  (1)
اْٞ، ٚقـاٍ: ٖٚـٛ َٓهـط; ابـٔ ايكٝػـط      ٫ٚ7/96 ْاؾع"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،      

ٚقـاٍ: "ٚايعڀـاف ٖـصا نـإ َايـو ٫ ٜطنـاٙ"; شخـرل٠ اؿؿـاٚ،          107تصنط٠ اؿؿاٚ، م 
 ٚقاٍ: "ٖٚصا َٓهط بٗصا اٱغٓاز".   2/691

 .7/222ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)
عڀ١ٝ بٔ غعس ايعٛٗ إه٢ٓ أبا اؿػٔ ض٣ٚ عٓيب غعٝس اـسضٟ ٚأبٞ ٖطٜط٠ ض٣ٚ عٓ٘ أبإ  (3)

 ٔ ٘ٴ أځسٳازٹٜــحٴ   6/305غــعس، ايڀبكــات،  بـٔ تػًــب، ٜٓٛــط: ابــ ٚٳيځــ ٘ٴ  ًډــ ٕٵ ؾٳــا٤ٳ اي ٕٳ ثٹكځــ١ڄ إڇ ٚقـاٍ: "نځــا
٘ٹ"; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م  ٜٳشٵتٳرټ بٹ ٔٵ ٫  َٳ ٓٻاؽڇ  ٔٳ اي َٹ ٚٳ ٚقاٍ: َا٥ٌ ; أبٛ  72قٳايٹشٳ١څ. 

ٚقاٍ: "يـٝؼ بايـصٟ ٜعتُـس عًٝـ٘"; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح          105زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م 
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "ٖٛ نعٝـ اؿسٜح بًػين إٔ عڀ١ٝ نإ ٜأتٞ  6/383ٚايتعسٌٜ، 

ايهًيب ؾٝأخص عٓ٘ ايتؿػرل "، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: قاحل، ٚقاٍ: قاٍ أبـٛ ظضعـ١: يـٌ،    
ٚقــاٍ: " غــأيت أبــٞ عــٔ عڀٝــ١ ايعــٛٗ ؾكــاٍ: نــعٝـ اؿــسٜح ٜهتــب سسٜجــ٘"; ابــٔ سبــإ،    

ٗٳ١ ايتٻعٳذټب"; ٚقاٍ 2/176اجملطٚسٌ،  ًځ٢ دٹ ٚٳيځا نٹتٳابٳ١ سٳسٹٜج٘ إڇيډا عٳ ٘ٹ  ًځا وٌ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ : " ؾځ
َٳـعٳ نـعؿ٘ ٜهتـب سسٜجـ٘";        85-7/84ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،     ٚٳٖـٛ  ٚقـاٍ: " 

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: " ض٣ٚ ي٘ ايڃبٴدٳاضڇٟ  149ـ20/145إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 
َٳادٳ٘"; ايصٖيب، ايهاؾـ،  ؾٹٞ ٟٸ، ٚابٔ  َٹصٹ  ٚقاٍ: نعؿٛٙ.  2/27ا٭زب، ٚأځبٴٛ زاٚز، ٚايتٿطٵ

 . 7/226; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 1294-1293َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (4)
عڀ١ٝ ايڀؿاٟٚ ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا إعصٍ ض٣ٚ عٔ عبساهلل بٔ عُط ض٣ٚ عٓ٘ خايس اؿصا٤،  (5)

; ابــٔ  261-5/260; ابــٔ سبــإ، ايجكــات،  6/384، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ، ٜٓٛــط: ابــٔ أبــٞ ســامت 
 ٚقاٍ: "قاٍ ا٫ظزٟ: نعٝـ دساڄ".  2/179اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 .7/150; ابٔ قڀًٛبػا، ايجكات ٖٔ مل ٜكع ٗ ايهتب ايػت١، 4/176ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (6)

ٞ ايبكطٟ( 7) ِ ايطؾاع زلع قُس بٔ غرلٜٔ ض٣ٚ عٓ٘ عبس اهلل بٔ إباضى،  عكب١ بٔ عبس اهلل ا٭ق
ٚأٚضز تطْتٌ أٚشلُا يعكب١ بـٔ عبـساهلل ا٭قـِ ٚأخـط٣      6/441ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: عكب١ بٔ عبساهلل ا٭قِ، قاٍ و٢ٝ  2/237يعكب١ بٔ عبس اهلل ايطؾاعٞ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 
ٌ   315ــ 6/314ٔ أبٞ سامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،   بٔ َعٌ: عكب١ ا٭قِ يٝؼ بؿ٤ٞ; اب  =ٚشنـط اثـٓ
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 .#1$"ٿْْ ىٌ ٱّن ٸّظؾ ّٛيّؼو ًٳْو ٬ٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
٫ټَڃش رن هخٿي رن ى٘خځ رون ٓو٬ْي رون حٿ٬خٛوِ رون ح٬ّٰوّ٘س رون ٫زوي          -445

 #2$ځ#731ىو/113حهلل ح٬ّوًِڃِ$ٻخڅ كْخ  ٓنش 
 .#3$"٬ْٟٲ ح٪ّيّغ نِٽ حٿزَٜس"0 ٷخٽ حٿٔخؿِ

                                                                                                                   

اسسُٖا يعكب١ ا٭قِ ٚا٭خط٣ يعكب١ ايطؾاعٞ، ٚقاٍ عٔ ا٭ٍٚ: "غأيت أبٞ عٔ عكبـ١ ا٭قـِ   =
ؾكاٍ: يٌ اؿسٜح يٝؼ بكٟٛ،  ٚعٔ عكب١ ايطؾاعٞ قاٍ:  قاٍ  عُطٚ بٔ ع٢ً ايكـرلؾ٢: "عكبـ١   

 7/246ٜح يـٝؼ باؿـاؾٜ" ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،      بٔ عبس اهلل ايطؾاعٞ نإ نـعٝؿاڄ ٚاٖـٞ اؿـس   
ُٻـٔ     2/199ٚشنط عكب١ ايطؾاعٞ ؾك٘ ، ؾُٝا شنط عكب١ ا٭قِ ٗ اجملطٚسٌ،  َٹ ٕٳ  ٚقـاٍ: "  نځـا

ٛٳنٵعڇ";  ٗٳا بٹايڃ ٘ ؾٗس يځ ٗٳا َٔ ايڃشٳسٹٜح قٓاعت ٖٹرل سٳتٻ٢ إڇشا غٳُع ُٳؿٳا ٔ ايجٿكځات ايڃ ٓٳانٹرلڇ عٳ ُٳ ٓٵؿځطز بٹايڃ ٜ
ُا ٚاسـساڄ إش قـاٍ: عكبـ١ بـٔ عبـس اهلل        491-6/488ٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدـاٍ،  ابٔ عسٟ، ايها ٚدعًٗـ

ٜٴتٳابٳعٴ عٳًٝ٘ " ; ايساضقڀين، ايهـعؿا٤   ا٭قِ ايطؾاعٞ " بعض أسازٜج٘ َػتك١ُٝ ٚبعهٗا ٖا، ٫ځ 
 2/181ٚدعٌ ا٭قِ ٚايطؾاعٞ ٚاسساڄ ; ابٔ اؾٛظٟ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،    2/167ٚإذلٚنٕٛ، 

ٞ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، ٚؾطم بٌ ا ِ ٚايطؾاع ٌ ا٭قِ ٚايطؾاعٞ ٚاسساڄ،  208-20/205٭ق ٚدع
ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ; ايصٖيب، ايهاؾـ،  ٕ شنط أقٛا ٍ بعس أ ٚدعًُٗا ٚاسساڄ  2/29ٚقا

ٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  ٟ بٌ عكب١ بٔ عبس اهلل  245ـ7/244ٚقاٍ: نعٝـ; اب ٚقاٍ: "ؾطم ايبداض
 ٚبٌ عكب١ ايطؾاعٞ ْٚعُٗا ابٔ عسٟ ٚغرلٙ ٖٚٛ ايكٛاب".  ا٭قِ 

 .7/245ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

عهط١َ بٔ خايس بٔ ٖؿاّ بٔ إػرل٠ بٔ عبس اهلل بٔ عُط بٔ كعّٚ زلع عبس اهلل بٔ عُط  (2)
ٚقــاٍ: نــإ ثكــ١ ٚيــ٘  6/26ض٣ٚ عٓــ٘ سًٓٛــ١ بــٔ أبــٞ غــؿٝإ، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس، ايڀبكــات، 

;  1/277ٚقاٍ: ثك١; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘،  162; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، مأسازٜح
; إـعٟ، تٗـصٜب    5/231ٚقاٍ: ثك١; ابٔ سبإ، ايجكات،  7/9ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

 ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ غ٣ٛ ابٔ َاد١.  251ـ249ايهُاٍ، 

ٍ ابـٔ ايكڀـإ: "عهطَـ١ بـٔ خايـس ضدـ٬ٕ، ٚن٬ُٖـا        :  قـا 406 ـ5/405ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ، ( 3)
كعَٚٝإ، أسسُٖا عهط١َ بٔ خايس بٔ غعٝس بٔ ايعام ٖٚٛ تـابعٞ ٜـطٟٚ عـٔ ابـٔ عُـط ٚابـٔ       
عباؽ ٚض٣ٚ عٓ٘ عُطٚ بٔ زٜٓاض ٚإبطاِٖٝ بٔ َٗادط ٚابٔ دطٜر ٚعاَط ا٭سٍٛ ٚسًٓٛـ١ بـٔ أبـٞ    

٘ ايٓػا٥ٞ ٚابٔ َعٌ ٚأبٛ ظضع١ ٚمل ٜػُع ؾ ٝ٘ بتهعٝـ ق٘، ٚقس أخطز ي٘ ايبداضٟ غؿٝإ، ٚثك
ِ ; ٚاٯخط عهط١َ بٔ خايس بٔ غ١ًُ ٜطٟٚ عٔ أبٝ٘ ٚعٓ٘ َػًِ بٔ إبطاِٖٝ ْٚكط بٔ عًٞ،  َٚػً
شنطٙ إيٝاؽ ٗ ايهـعؿا٤ قـاٍ ايبدـاضٟ ٚأبـٛ سـامت: ٖـٛ َٓهـط اؿـسٜح، قـاٍ: ٚنـإ سطٜـاڄ بـإٔ             

ًـ٘ بـإٔ تـطدِ ٗ إهـٌٝ باغـِ      ٜصنطٙ ايػادٞ ٗ نتاب٘ ٗ ايهعؿا٤، إ٫ أْـ٘ ٕـا أضاز شيـو، غ   
ٙ َٔ شيو ٖٛ ٖصا: َِٚٓٗ عهط١َ بٔ خايس بٔ  ٍ شنط ايجاْٞ، ْٚل ايٛاقع عٓس ا٭ٍٚ، ثِ خطز إ
ٖؿاّ بٔ غعٝس بٔ ايعاقٞ بٔ إػرل٠ بٔ عبس اهلل إدعَٚٞ، نعٝـ اؿسٜح ْعٍ ايبكط٠، ؾأَا 

           ٞ ١ُ إدعَٚـ ١ُ ؾجكـ١،  قـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ: خايـس بـٔ غًـ ثكـ١، ض٣ٚ عٓـ٘ عهطَـ١     خايس بـٔ غًـ
ســسٜجا عــٔ ابــٔ عُــط قــاٍ: قــاٍ ضغــٍٛ اهلل     :"   ٫ تهــطبٛا ايطقٝــل ; ؾــإْهِ ٫ تــسضٕٚ َــا

ٍ شنط ايجاْٞ، ؾايصٟ نإ ٗ خٝاي٘ "تٛاؾكٕٛ ِ ا٭ٍٚ، ثِ عاز إ ِ باغ ،  ٖصا ْل َا شنط، ؾذلد
خايس بـٔ   إِا ٖٛ ايجاْٞ، ؾكاٍ عٓ٘: نعٝـ اؿسٜح نُا ٖٛ عٓسِٖ، ُِٚ شنطٙ بصنط أبٝ٘:

ٌ ع٢ً أْ٘ مل  ٍ زيٝ ِ  ٖٚصا أز ِ بٔ إبطاٖٝ ٔ َػً ٘ ٚع ٘ عهط١َ ض٣ٚ عٓ ٕ ابٓ ٘ ثك١، ٚأ غ١ًُ ؾصنط أْ
 =ٜطز ا٭ٍٚ، ؾأْ٘ يٛ أضازٙ مل ٜهٔ يًدطٚز إٍ شنـطٙ ٚايـس ايجـاْٞ َعٓـ٢، ٚ٭ْـ٘ ٫ ٜكـب إٔ ٜطٜـس       
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 رون  ٓوڀڄش  رون  ى٘وخځ  رون  هخٿوي  رون  ٫ټَڃوش 0 وٿ حٿ٬٠ٴخ  ٻظخد يف ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 ٙ  ٓووڀڄش رون  هخٿووي ٳؤڃوخ ، حٿزٜووَس نوِٽ  ح٪ّوويّغ ٟو٬ْٲ ، ح٬ّوًِڃووِ ح٬ّٰوّ٘س  روون حٿ٬وخ

ِ  طوَؿڂ 0 حٿٸ٤وخڅ  رون ح ٷوخٽ ، ٫ڄَ رنح ٫ن كيّؼخ  #1$٫ټَڃش ٫نو ًٍٍ ٳؼٸش  رخٓوڂ  حٿٔوخؿ
ِ  ىوٌ  هْخٿوو  يف ٻوخڅ  ٳخٿٌُ حٿؼخنِ ًٻَ اذل ٫خى ػڂ حألًٽ  ٢ًّوڂ  ٟو٬ْٲ 0 ٫نوو  ٳٸوخٽ  حٿؼوخن
 .  #2$"حألًٽ َّى دل أنو ٫ڀَ ىٿْپ ًىٌح ٓڀڄش رن هخٿي أرْو رٌٻَ ًٻَه

 #3$ځ#775ىو/159أرٌ ٫ڄخٍ حٿ٬ـڀِ حٿْڄخڃِ$ص، ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ -446
٬ّ٨ض ٓوڀْڄخڅ رون كوَد    0 ٬ّ٨ض ٫زخّ رن ٫زيحٿ٨٬ْڂ ّٸٌٽٷخٽ0 "حٿٔخؿِ 

ٍ يف ٷيځ ٫ڀْنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ڃن حٿْڄخڃش ٳَأّظو ٳوٌٵ ٓو٤ق ٹّخٛوڂ أىوپ حٿٸوي     0 ّٸٌٽ
 .#4$"حٿٸيٍ

ػنخ ڃ٬خً رن ڃ٬وخً ٷوخٽ ٻنوض أنوخ ًهخٿوي      0 ػنخ ٌٓحٍ رن ٫زي حهلل ٷخٽ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

                                                                                                                   

: 3/90تـساٍ،  ا٭ٍٚ، ؾإْ٘ يٝؼ بهعٝـ، ؾهٝـ ٜصنط ٗ ايهعؿا٤ "; ٚقـاٍ ايـصٖيب، َٝـعإ ا٫ع   =
 ـعٔ عهط١َ بٔ خايس بٔ غعٝس إدعَٚـٞ: "أخڀـأ ابـٔ سـعّ ٗ تهـعٝؿ٘، ٚشيـو ٭ٕ أبـا قُـس          

 ٕ ٔ ايكڀا ٙ اب ٞ ٗ ايطداٍ ؾاختكطٙ ٚضتب٘ ع٢ً اؿطٚف، ـ ؾُٝا سها ٘ نتاب ايػاد ٕ ٚقع إيٝ نا
، ؾعيل ٗ ٖصا ايطدٌ بايصٟ قبًـ٘ ٚمل ٜـتؿڀٔ يـصيو، ٖٚـصا ايطدـٌ ٚثكـ٘ ابـٔ َعـٌ، ٚأبـٛ ظضعـ١          

 ٚايٓػا٥ٞ، َات قبٌ ايعؿطٜٔ َٚا١٥". 
عهطَــ١ بــٔ خايــس بــٔ غــ١ًُ إدعَٚــٞ ض٣ٚ عــٔ أبٝــ٘ ض٣ٚ عٓــ٘ َػــًِ بــٔ إبــطاِٖٝ، ٜٓٛــط:     (1)

 86ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  7/49ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
ٍ: َٓهـط اؿـسٜح ; إـعٟ،    ٚقـا  7/9ٚقاٍ: َذلٚى اؿسخ ; ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،    

ٚقــاٍ: قــاٍ وٝــ٢ بــٔ َعــٌ: يــٝؼ بؿــ٤ٞ ; ايــصٖيب، تــاضٜذ   252-20/251تٗــصٜب ايهُــاٍ، 
 ّ. 737ٖـ/ 120ّ  ٚ 728ٖـ/ 110ٚقاٍ: تٛٗ بٌ غٓيت  3/282اٱغ٬ّ، 

 . 7/260ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

مل بٔ عبس اهلل بٔ عُـط ض٣ٚ عٓـ٘   عهط١َ بٔ عُاض ايعذًٞ ايُٝاَٞ إه٢ٓ أبا عُاض سسخ عٔ غا (3)
ٌ      6/79غؿٝإ ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ غـعس، ايڀبكـات   ٚقـاٍ: ثكـ١ ;    1/99; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـ

ٞ عبٝس، م  2/144ايعذًٞ، ايجكات ٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أب ٞ سامت،  264ٚقاٍ: ثك١ ; أب ٔ أب ٚقاٍ: ثك١ ; اب
١ بٔ عُاض َهڀطب اؿسٜح عٔ غرل ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "عهطَ 11ـ7/10اؾطح ٚايتعسٌٜ

إٜــاؽ بــٔ غــ١ًُ ٚنــإ سسٜجــ٘ عــٔ إٜــاؽ بــٔ غــ١ًُ قــاحل ٚسسٜجــ٘ عــٔ وٝــ٢ بــٔ أبــٞ نــجرل    
َهڀطب"، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ عهط١َ بٔ عُاض ؾكاٍ: نإ قسٚقاڄ ٚضَا ِٖٚ ٗ سسٜج٘ ٚضَا 

ٚقـاٍ:   5/233زيؼ ٚؾ٢ سسٜجـ٘ عـٔ وٝـ٢ بـٔ أبـٞ نـجرل بعـض ا٫غـايٝ٘"; ابـٔ سبـإ، ايجكـات           
ٕٳ وسخ َٔ غرل نٹتٳابٳ١"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ  ٘ٹ انٵڀٹطٳاب نځا ٜٳت٘ عٳٔ و٢ٝ بٵٔ أځبٹٞ نجرل ؾؿٹٝ ٚٳا "ضڇ

ابـٔ ؾـاٌٖ، تـاضٜذ     ٚقاٍ: "ٖٛ َػتكِٝ اؿسٜح إشا ض٣ٚ عٓ٘ ثك١"; 486ـ6/478ٗ نعؿا٤ ايطداٍ
ٍ         177أزلا٤ ايجكـات، م  ٚقـاٍ:   264ــ 20/256ٚقـاٍ: "يـٝؼ بـ٘ بـأؽ قـسٚم"; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـا

"اغتؿٗس ب٘ ايبداضٟ ٗ ايكشٝب، ٚض٣ٚ ي٘ ٗ نتاب ضؾـع ايٝـسٜٔ ؾٹـٞ ايكـ٠٬، ٚغـرلٙ، ٚض٣ٚ يـ٘       
 ايباقٕٛ".

 . 6/479ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)
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حٿنوخّ   َرن ح٪ّخٍع ٫ني ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ كوّٙ ٷويځ يف ڃٔوـي أروِ ٍُّون ٳؤٷزوپ ٫ڀو       
 .  #1$"ٷخځ ًهَؽ ٫ّٗ ٳبنِ ال أكيػو أهَؽ ٫ڀِ ٍؿپ اڅ ٻخڅ ٍَّ حٿٸيٍ اال0ّ ٳٸخٽ

ػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن اّوخّ  0 كيػنخ ٸَّْ ٷخٽ0 ٷخٽػنخ رنيحٍ 0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
٤٫وْ ٍؿوپ ٫نوي حٿونّٓ    0 رن ٓڀڄش رن حألٻ٩ٌ ٫ون أرْوو ٷوخٽ        ٳ٘وڄظو ػوڂ

   .#3$"#2$#أنض ڃِٻٌځ$0 ٤٫ْ ٳ٘ڄظو ػڂ ٤٫ٖ ٳ٘ڄظو ٳٸخٽ يف حٿؼخٿؼش
ػنوخ ٯّڄوي رون ح٪ّٔوّٙ رون ٻوَىُ ػنوخ ٯّڄوي رون ؿ٬ٴوَ ػنوخ            0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

ٻوخڅ   ّخّ رن ٓڀڄش رن حألٻ٩ٌ ٫ن أرْو أڅ ٍؿال٬ًٗزش ٫ن ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن ا
ّؤٻپ ٫ني حٿنّٓ  ّٓر٘ڄخٿو ٳٸخٽ ٿو حٿن  0$  ال 0 ٷوخٽ  #ٻوپ رْڄْنوٺ

 .#5$"#4$#ذل ٳْواال حٓظ٬٤ض ٳڄخ ٍٳ٬يخ ر٬ي $0 أٓظ٤ْ٪ ٷخٽ
ُ  رْون  حٿْلَُٔوْْنِ  رْونَ  ڃُلَڄي َٓڄ٬ِْض0ُ ٷَخٽَ، حٿَّٔخؿُِِّ"  ڃُلَڄوي  ٫َون  ٸّويع  ٻوَى

 .#6$"ًٻَىخ ٤ٌّٽ أكخىّغ ر٬يس ٫ڄخٍ رْن ٫ِټَڃَش ٫َن، زَش٬ُْٗ ٫َن ؿ٬ٴَ رْن
، ًٍٍ ٫نوو ٗو٬زش  ، ٫ټَڃوش رون ٫ڄوخٍ ىوٌ ٛويًٵ     0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷخٽ"
أڅ  االّ .ًأ٦ّوي رون كنزوپ   ، ًًػٸش ٸَّْ رن ڃ٬ّٙ، ًٸَّْ رن ٬ْٓي حٿٸ٤خڅ، ًحٿؼٌٍُ

َ  ٸَّْ حٿٸ٤خڅ ٬ٟٴو يف أكخىّغ ٫ن ٸَّْ رون أروِ ٻوؼّ٘، ًٷويځ ڃالُڃوخ       ٫ټَڃوش   ٫ڀو
 .#7$"رن ٫ڄخٍ

                                                 

 .6/479ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

عٝب ا٭ضْـ٪ٚٙ: إغـٓازٙ   ٚقـاٍ احملكـل ؾـ    27/27أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػـٓس أٓـس    (2)

; أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز،  4/2292; َػًِ، قشٝب َػًِ 509قشٝب ; ايبداضٟ، ا٭زب إؿطز، م 

; ايڀدلاْـٞ، إعذـِ    5/84; ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ  4/662; ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َاد١،  7/380

 ٗ تعًٝك٘: قشٝب. ٚقاٍ احملكل ا٭يباْٞ 3/1339; ايتدلٜعٟ، َؿها٠ إكابٝب7/13 ايهبرل

 .6/485ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

; عبس بٔ ٓٝس، َػٓس عبس بٔ ٓٝس، 27/21أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس (4)

ٔ سبإ،  5/163;  أبٛ عٛا١ْ، َػتدطز أبٞ عٛا١ْ،  3/1599; َػًِ، قشٝب َػًِ، 149م  ; اب

; ايتدلٜـعٟ، َؿـها٠ إكـابٝب،    7/14إعذـِ ايهـبرل   ; ايڀدلاْـٞ،  14/442قشٝب ابـٔ سبـإ،   

 ٚقاٍ احملكل ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘: قشٝب. 3/1657

 .6/485ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

 .6/486، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ (6)

، غـرل  ; ايـصٖيب 20/261; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     12/255اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (7)

 .7/363; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 6/559أع٬ّ ايٓب٤٬، 
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ىووو 115ځ ًٷْووپ725ىووو/107ځ ًٷْووپ723ىووو/٫105ټَڃووش ڃووٌذل حروون ٫زووخّ$ص    -447
 #1$ځ733#/

ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ أنخ ٯّڄوي رون ڃٌٓوَ ح٪َّٗوِ نوخ ٫زويحهلل رون ٫ْٔوَ         "
حطوٶ حهلل ًٸّوٺ ّخنوخٳ٪    0 ٬ّ٨وض حرون ٫ڄوَ ّٸوٌٽ ٿنوخٳ٪     0 ٷوخٽ  #3$ٸَّْ حٿزټخ  #2$أرٌ هڀٲ

، ٻڄخ أكوپّ حٿٜوَٱ ًأٓوڀڂ حرنوو     ٫ټَڃش ٫ڀَ حرن ٫زخّٻڄخ ٻٌد  ًال طټٌد ٫ڀِّ
 .#4$ّٛ٘ٳْخ "
ځ  758ىوو/ 141أرٌ ٬ْٓي حٿيڃ٘ٸِ$ص رّٙ ٓنّٖ، حٿ٬ال  رن ٻؼّ٘ حٿڀْؼِ -448

                                                 

عهط١َ ٍَٛ ابٔ عباؽ إه٢ٓ أبا عبس اهلل اشلاسلٞ زلع عبس اهلل بٔ عباؽ ض٣ٚ عٓ٘ دابط بـٔ  ( 1)
ٍٳ ابـٔ عٝٝٓـ١ عـٔ عُـطٚ بـٔ زٜٓـاض "          7/48ظٜس ا٫ظزٟ ، ٜٓٛط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،     ٚقـاٍ: قځـا

ٞ دابط بٔ ظٳ ٍٳ: غٌ عهط١َ ؾذعًت نأْٞ أتباطأ، ؾاْتععٗا َٔ أعڀاْ ٗٳا َػا٥ٌ قځا ٜٵس قشٝؿ١ ؾٹٝ
ِ ايٓاؽ"; ايعذًٞ، ايجكات، م  ٍ ابٔ عٳبٻاؽ ٖصا أعً ٍٳ: ٖصا عهط١َ َٛ ٚٳقځا ٚقاٍ: " ثك١،  339ٜسٟ 

٘ ايٓاؽ ب٘ َٔ اؿطٚض١ٜ، ٖٚٛ تابعٞ"; ابٔ أبٞ خٝج١ُ، ايتاضٜذ ايهبرل ٛ بط٤ٟ ٖا ٜطَٝ ٖٚ2/199 ;
ٚقـس أْـٌ أقـٛاٍ َــٔ دطسـ٘ َٚـٔ أثٓـ٢ عًٝـ٘; ابـٔ أبـٞ ســامت،            271ــ 3/258ًـٞ، ايهـعؿا٤،   ايعكٝ

ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ عهط١َ ٍَٛ ابٔ عباؽ ؾكاٍ:ٖٛ ثك١، قًـت: وـتر    9ـ7/7اؾطح ٚايتعسٌٜ 
عسٜج٘؟ قـاٍ:ْعِ، إشا ض٣ٚ عٓـ٘ ايجكـات، ٚايـصٟ أْهـط عًٝـ٘ وٝـ٢ بـٔ غـعٝس ا٭ْكـاضٟ َٚايـو            

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ؾًػبب ضأٜ٘"; ابٔ ٚقاٍ: "ٚعهط١َ ٍَٛ ابٔ عباؽ مل  477ـ6/469عسٟ، ايهاَ
٘ٴ         ٓٵـ ٟٳ عٳ ٚڇ ٜٳـطٵ ٕٵ  ٘ٴ ؾٗـٛ َػـتكِٝ اؿـسٜح، إ٫ډ أځ ٓٵـ ٖٴٓا َٔ سسٜج٘ ؾ٦ٝاڄ، ٭ٕ ايجكـات إڇشٳا ضٚٚا عٳ ٖٳا أخطز 

٘ٴ ٚأ  ٓٵـ ـٷ، ؾٝهٕٛ قس أتٞ َٔ قبٌ نعٝـ ٫ َٔ قبً٘، ٚمل ّتٓع ا٭١ُ٥ َٔ ايطٚا١ٜ عٳ قـشاب  نٳعٹٝ
ٚٳٖٛ أؾٗط َٔ إٔ وتاز إٔ أدطح سسٜجا  ٘ٴ ثك١ ؾٹٞ قشاسِٗ،  ٓٵ ٘ إڇشٳا ض٣ٚ عٳ ايكشاح أزخًٛا أسازٜج

ٚٳٖٛ ٫ بأؽ ب٘"; ابٔ اؾٛظٟ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،    ٖٹـس     2/182َٔ سسٜج٘،  َٴذٳا ٚقـاٍ: "نصبـ٘ 
َٳا نٓت ٭تُٗ ٜټٛب  ٍٳ أځ ٚٳقځا َٳايو بٔ اْؼ  ٚٳ ٚٳو٢ٝ بٔ غعٝس   ٔ ٔ غٹرلڇٜ ٍٳ ٚٳابٵ ٚٳقځا ٕٳ نصابا  َٳا نځا  ٘

ٚٳقـس          ٓٸـ قًـت  ٕڂكٳـ ٍٳ ا ٕٳ غـرل ثٹكځـ١ قځـا ٍٳ نځـا ٚٳعٳٔ ابٵٔ أبٞ شٹ٥ٵب أځْ٘ قځـا ٕٳ ثٹكځ١  ٚٳو٢ٝ نځا ابٵٔ أبٞ شٹ٥ٵب 
ٔڇ"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ ٝٵ ِ ؾٹٞ ايكٻشٹٝشٳ َٴػً ٚٳ ٟٸ  ٘ٴ ايبٴدٳاضڇ ٚقاٍ بعس إٔ شنط  292ـ20/264أخطز عٳٓ

ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘:"ض٣ٚ ي٘ ٙ ٚاستر ب٘ ايباقٕٛ"; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ أقٛا ِ َكطْٚاڄ بػرل  3/93َػً
ٚقاٍ: "تهًِ ؾٝ٘ يطأٜ٘ ٫ ؿؿٛ٘ ؾاتِٗ بطأٟ اـٛاضز، ٚقس ٚثك٘ ْاع١، ٚاعتُسٙ ايبداضٟ ٚأَا 

ــ٘،  ــسٙ إ٫ ٗ ســسٜح أٚ        َػــًِ ؾتذٓب ــاڄ بػــرلٙ، ٚأعــطض عٓــ٘ َايــو ٚؼاٜ ــ٘ قًــ٬ٝڄ َكطْٚ ٚض٣ٚ ي
 سسٜجٌ". 

ٛ عبس ( 2) اهلل بٔ عٝػ٢ اـطاظ إه٢ٓ أبا خًـ ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ ْٜٛؼ بٔ عبٝس ض٣ٚ عٓ٘ قُس ٖ
ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ عسٟ، ايهاَ  ٚقاٍ: ٫ وتر عسٜج٘. 417-411بٔ عبس ا٭ع٢ً، ٜٓٛط: اب

وٝــ٢ بــٔ َػــًِ ايبهــا٤ ايهــٛٗ ض٣ٚ عــٔ اؿػــٔ ايبكــطٟ ض٣ٚ عٓــ٘ عبــس إــٓعِ بــٔ ْعــِٝ    (3)
ّ، ٜٓٛط: ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ  747ٖـ/ 130ٝـ اؿسٜح، تٛٗ غ١ٓ ايػكا٤ نإ َذلٚى نع

 .536ـ 31/533; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 15ـ9/13نعؿا٤ ايطداٍ، 

; ٜٓٛــط: ايــصٖيب، غــرل أعــ٬ّ   41/107; ابــٔ عػــانط، تــاضٜذ زَؿــل،  2/262ايعكًٝــٞ، ايهــعؿا٤( 4)
ٍ عٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ: ايبها٤ ٚاٙ ; ٚقس شنط ب 5/22ايٓب٤٬،  ؿاض عٛاز إٍ إٔ " ٖصا ايكٍٛ إٓػٛب ٚقا

ُٳط ٫ ٜكب عٓ٘ ؾإْ٘ َٔ ضٚا١ٜ أبٞ خًـ اؾعاض عٔ وٝـ٢ ايبهـا٤، ٚوٝـ٢ ايبهـا٤ ٖـصا       إٍ ابٔ عٴ
 (.  3ٖاَـ) 20/279َذلٚى، ؾ٬ ٜكب إٔ هطح أسس به٬ّ فطٚح " إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 
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 #1$ځ#767ىو/150ً
 .#2$ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

أرٌ أ٦ّي ًّٸخٽ أرٌ ح٪ّٔن ڃوٌذل حٿ٬زوخّ رون ٯّڄوي     ، ٫ڀِ رن ػخرض -449
   #3$ځ#805ىو/190ځ 797ًىو/181ٓنّٖ ح٭ّخٻِّ ح٩ٍُِّ$ص رّٙ 

 .#4$"ًٻخڅ ٫ڀِ رن ػخرض ح٩ٍُِّ ال رؤّ رو0 ُٻَّخ حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 ىوووو140ځ 748ًىووو/ ٫131ڀووِ روون ح٪ّووًٍِ حٿٰنووٌُ حٿټووٌيف$ص رووّٙ ٓوونّٖ        -450

 #5$ځ757#/
                                                 

ٔ َهشــٍٛ ايؿــاَٞ ض٣ٚ عٓــ٘  ايعــ٤٬ بــٔ نــجرل ايًٝجــٞ ايسَؿــكٞ ٜهٓــ٢ أبــا غــعٝس ض٣ٚ عــ    (1)
ٚقـاٍ: َٓهـط    6/520غًُٝإ بٔ اؿهِ بٔ عٛاْـ١ ايهًـيب، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،       

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: سسٜج٘ يٝؼ بؿ٤ٞ ; ابٔ أبٞ  3/231اؿسٜح; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 
"، ٚقاٍ:  ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: " نعٝـ اؿسٜح ٚاٖٞ اؿسٜح 6/360سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

 182-2/181غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: "َٓهط اؿسٜح ٫ ٜعطف بايؿاّ "; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 
ٗٳـا       ٚٳاؾـل ؾٹٝ ٚٳإڇٕ  ُٳـا ض٣ٚ  ُٻٔ ٜطٟٚ إٛنٛعات عٳٔ ايڃأځثٵبٳات يځا وـٌ ايٹاسٵتٹذٳـاز بٹ َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا

 ٍ هــط اؿــسٜح ; ابــٔ ٚقــاٍ: ٖــٛ َٓ 277ــ 6/275ايجٿكځـات"; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــا
 . 3/931; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  2/188اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 .191/ 8ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)
عًـٞ بـٔ ثابـت اؾــعضٟ إهٓـ٢ أبـا أٓـس ٜٚكــاٍ أبـا اؿػـٔ سـسخ عــٔ عبـس اؿُٝـس بـٔ دعؿــط             ( 3)

ٕ ايجٛضٟ ض٣ٚ عٓ٘ أٓس بٔ سٓبٌ ٚو٢ٝ بٔ َعٌ ٟ ٚغؿٝا ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، ا٭ْكاض
ٕ ثك١ قسٚقاڄ ; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ،  7/238 ٚقاٍ: " يٝؼ ب٘ بأؽ إشا سسخ  1/80ٚقاٍ: نا

ٞ م  ; ايعذًٞ، ايجكات،  6/264قاٍ: ثك١، ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  175عٔ ثك١، ٚٗ ضٚا١ٜ ايساضَ
ٚقــاٍ: ثكــ١ ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح    346ٚقــاٍ: ثكــ١ ; أبــٛ زاٚز، غــ٪ا٫ت أبــٞ عبٝــس، م    344م 

ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٛ ظضعــ١: "ثكــ١ ٫ بــأؽ بــ٘"، ٚقــاٍ: "غــأيت أبــٞ عــٔ عًــٞ بــٔ ثابــت   6/177ٚايتعــسٌٜ، 
ٚقاٍ "ضَا أخڀأ"; اـڀٝب ايبػسازٟ،  8/456اؾعضٟ ؾكاٍ: ٜهتب سسٜج٘"; ابٔ سبإ، ايجكات، 

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤       339ـ20/335; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  358ـ11/356تاضٜذ بػساز، 
 .4/926ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .7/289; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  11/358اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، ( 4)
ٜـ  ( 5) ْٛؼ بـٔ بهـرل،   عًٞ بٔ اؿعٚض ٖٚٛ ابٔ أبٞ ؾاط١ُ ايهٛٗ ض٣ٚ عٔ ا٭قبؼ بٔ ْبات١ ض٣ٚ عٓـ٘ 

ٔ َعٌ،  ٔ َعٌ، تاضٜذ اب ٚقاٍ: يٝؼ وٌ ٭سس إٔ ٜطٟٚ عٓ٘ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ  3/420ٜٓٛط: اب
ٚقاٍ: ؾٝـ٘ ْٛـط ; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤      6/292ٚقاٍ: عٓسٙ عذا٥ب، ايتاضٜذ ايهبرل،  2/56ا٭ٚغ٘، 

ٍ: ٫ ٜتـابع ;  ٚقـا  192-3/191ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ايعكًٝٞ، ايهـعؿا٤،   77ٚإذلٚنٕٛ، م 
ٚقاٍ: قـاٍ أبـٞ: َٓهـط اؿـسٜح ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،         6/182ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٜٳتـ٘";       2/109 ٚٳا ْٵؿځـطز عًـ٢ قًډـ١ ضڇ ٘ٹ إڇشا ا ُٻٔ ىڀ٤٢ سٳتٻ٢ خطز عٳٔ سس ايٹاسٵتٹذٳاز بٹـ َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا
ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ عسٟ، ايهاَ ٜكاٍ عًٞ بٵٔ أبٞ ؾاط١ُ ؾُِٓٗ َٔ ٚقاٍ: " ٚ 318-6/317اب

ٍٴ عًٞ بٵٔ أبٞ ؾاط١ُ يهعؿ٘ ست٢ ٜؿتب٘"; ابٔ  ٜٳكڂٛ ٍ عًٞ بٵٔ اؿعٚض َِٚٓٗ َٔ  ٘ٴ ؾٝكٛ ٓٵ ٟ عٳ ٜطٚ
ٚقــاٍ: يــٝؼ بجكــ١; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،    124ؾــاٌٖ، تــاضٜذ أزلــا٤ ايهــعؿا٤ ٚايهــصابٌ، م   

 =ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ; ايـصٖيب، ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘  20/366-368
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 .#1$٫نيه ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
أرووٌ ٫زوويحهلل ، ٫ڀووِ روون ٍرووخف روون ٷٜووّ٘ روون حٿٸ٘ووْذ حٿڀوڄووِ ح٬ّٜووَُ -451

 #2$ځ#735ىو/117ځ ًٷْپ732ىو/114ٸخٽ أرٌ ڃٌَٓ$صًّ
 .#3$"رن ًىذ ًَُّ ٫نو ًال َّٰٜهحٻخڅ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

٫ڀِ رن ُّي رن ٫زي حهلل رن أرِ ڃڀْټوش ُىوّ٘ رون ٫زويحهلل رون ؿوي٫خڅ        -452
 #4$ځ#748ىو/131ځ ًٷْپ746ىو/129أرٌ ح٪ّٔن حٿزَُٜ$ص، حٿٸَِٗ نِٽ حٿزَٜس

ٗوو٬زش كوويػنخ ٫ڀووِ روون ُّووي ًٻووخڅ    0حٿٌٿْووي ٷووخٽ أرٌ ٷنووخ 0حٿٔووخؿِ ػنووخ رنوويحٍ ٷووخٽ  "
 .#5$"ٍٳخ٫خ 

 ٛووخ٪ّش أكخىّووغ ٗوو٬زش ٫وون ًًٍٍ، حٿٜوويٵ أىووپ ڃوون ٻووخڅ0 حٿٔووخؿِ ٷووخٽ"

                                                                                                                   

  ّ.776ٖـ/ 160ّ ٚ 768ٖـ / 151ٚقاٍ: تٛٗ بٌ غٓيت  4/154تاضٜذ اٱغ٬ّ، =

 .7/297; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  9/291َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

عًٞ بٔ ضباح بٔ قكرل ايًدُٞ ٜه٢ٓ أبا عبس اهلل ٚقٌٝ أبا َٛغـ٢ زلـع عُـطٚ بـٔ ايعـام       (2)
ٚقــاٍ: ثكــ١ ;   7/354ض٣ٚ عٓــ٘ اؿــاضخ بــٔ ٜعٜــس اؿهــطَٞ، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس، ايڀبكــات،        

ٚقاٍ: تابعٞ ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت،  346; ايعذًٞ، ايجكات، م  6/274ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
ٚقاٍ: قاٍ عٓ٘ أٓس بٔ سٓبٌ: "َا عًُت إ٫ خرلاڄ " ; ابٔ ٜـْٛؼ،   6/186اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

; ابـٔ عػـانط، تـاضٜذ زَؿـل،      5/161; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،     362-1/360ْؼ، تاضٜذ ابٔ ٜٛ
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘:  431-20/426; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  41/474-482

 "ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚٗ أؾعاٍ ايعباز، ٚض٣ٚ ي٘ ايباقٕٛ ". 

 .7/319تٗصٜب ايتٗصٜب،   ; ابٔ سذط، 9/319َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)
عًٞ بٔ ظٜس بٔ أبٞ ًَٝه١ ايكطؾـٞ ايتُٝـٞ ايبكـطٟ إهٓـ٢ أبـا اؿػـٔ زلـع أْـؼ بـٔ َايـو            (4)

ٚقاٍ: "نـإ نـجرل اؿـسٜح ٚؾٝـ٘      7/187زلع َٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 
ٟ     141نعـ ٫ٚ وـتر بـ٘"; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ، م        ، ٚٗ ضٚاٜـ١  ٚقـاٍ: يـٝؼ بـصاى ايكـٛ

ٚقـاٍ: نـإ ضؾاعـاڄ ;     6/275قاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ٗ اؿسٜح; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل    3/84ايسٚضٟ 
ٍ ايطداٍ، م  ٘ ٌَٝ عٔ ايككس ٫ وتر  194اؾٛظداْٞ، أسٛا ـ ٚؾٝ ٞ اؿسٜح نعٝ ٚقاٍ: " ٚاٖ
ؽ بـ٘ ;  ٚقاٍ: ٜهتب سسٜج٘، ٚيٝؼ بايكٟٛ، ٚقـاٍ َـط٠: ٫ بـأ    346عسٜج٘"; ايعذًٞ، ايجكات، م 

ٚقاٍ: قاٍ  187ـ6/186ٚقاٍ: نإ ضؾاعاڄ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 3/94ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤
أٓس بٔ سٓبٌ: "يٝؼ ٖٛ بـايكٟٛ ض٣ٚ عٓـ٘ ايٓـاؽ"، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١: يـٝؼ بـايكٟٛ، ٚقـاٍ:           
ــ٘ ٫ٚ وــتر بــ٘"; ابــٔ سبــإ،             "غــأيت أبــٞ عــٔ عًــٞ بــٔ ظٜــس ؾكــاٍ: يــٝؼ بــايكٟٛ ٜهتــب سسٜج

ٕٳ ٜٗـِ ؾٹـٞ ايڃأځخٵبٳـاض ٚىڀـ٧ ؾٹـٞ ايڃآثٳـاض سٳتٻـ٢            2/103طٚسٌ، اجمل ٚٳنځـا ًڄـا  ًٹٝ ٕٳ ؾٳـٝدا دٳ ٚقاٍ: " نځا
ٖٹرل ؾځاغٵتشلٻ تطى ايٹاسٵتٹذٳاز  ُٳؿٳا ٗٳا عٳٔ ايڃ ٚڇٜ ٜٳطٵ ٓٳانٹرل ايډتٹٞ  ُٳ ٗٳا ايڃ ٌ ؾٹٝ ٚٳتب  ٙ نجط شٳيٹو ؾٹٞ أخباض

٘ٹ" ; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،     ٚقـاٍ: "ٖٚـٛ َـع نـعؿ٘ ٜهتـب سسٜجـ٘";        344 ــ 6/333بٹ
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ  445-20/434إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 ا٭زب، َٚػًِ َكطْٚاڄ بجابت ايبٓاْٞ، ٚايباقٕٛ". 

 .6/334ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (5)
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 حٿ٬ڀووڂ أىووپ ڃوون حألؿڀّووش ألڅّ حٿًَحّووش ٸّظڄووپ ًىووٌ، كوويّؼخ  ٫٘ووَ ر٠وو٬ش ڃنوويخ أٓووني
 .#1$"ح٪ّيّغ يف نٴٔو ٫ڀَ أ٥ّ٪ ڃن ٮٍَّ ٷٍَّ ًٿْْ ونڃ كًٌٍح
ىپ حٿٜيٵ ًٸّظڄوپ ٿًَحّوش ح٩ّڀوش ٫نوو ًٿوْْ ٷّوَُ       ٻخڅ ڃن أ0 خٽ حٿٔخؿِ"ٷ

 .#2$"ٮٍَّ ڃن أ٥ّ٪ ٫ڀَ ػزظو
453-     ِ أروٌ ٯّڄوي ًّٸوخٽ أروٌ     ، ٫ڀِ رن ٛخحل رن ٛوخحل رون كوِ ح٭ّڄويحن

   #3$ځ#770ىو/154ځ  ًٷْپ 768ىو/151ح٪ّٔن حٿټٌيف $ص 
 ٫زويحٿ٦َّن  ٬ّ٨وض  ڃخ0 ٷخٽ ح٬ّؼنَ رن ٯّڄي كيػنخ0 ٷخٽ، ٸَّْ رن ُٻَّخ"
 .#4$"ٷ٢ ْٗجخ  ٛخحل رن ٫ڀِ ٫ن ٸّيع
َ  حرون  ٬ّ٨وض 0 ٿڀٔخؿِ ًحٿظ٬يّپ ح٩َّف ٻظخد يف"  ٬ّ٨وض  ڃوخ 0 ّٸوٌٽ  ح٬ّؼنو
 ٸّْووَ أرووٌ ٷووخٽ، ٸّْووَ ًال ٷوو٢ ر٘ووِ  ٛووخحل روون ٫ڀووِ ٫وون كوويػنخ ڃيوويُ حروون

 .#5$"٬ْٟٴخڅ أهٌه ٫ًڀِ ٛخحل رن كٔن0 ڃ٬ّٙ حرن ًٷخٽ0 حٿٔخؿِ
ٿټوٌيف ٷخٟوِ   أرٌ ح٪ّٔون حٿ٬زٔوِ ح  ، ٫ڀِ رن ٧زْخڅ رن ىالٽ رن ٷظخىس -454

 #6$ځ#807ىو/192رٰيحى$ص 
                                                 

 . 781-780َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (1)
 .7/324ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

عًٞ بٔ قاحل اشلُساْٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا قُس ض٣ٚ عٔ إبطاِٖٝ بٔ َٗادط ض٣ٚ عٓ٘ عبـس اهلل   (3)
ٚقـاٍ: نـإ قـاسب قـطإٓ ٚنـإ ثكـ١ ; ابـٔ َعـٌ،          6/353بٔ زاٚز، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،     

ٚقـاٍ:   347ذًـٞ، ايجكـات، م   ٚقاٍ: عًٞ بٔ قاحل ٚأخٛٙ اؿػٔ بـٔ قـاحل ثكتـإ  ; ايع    3/334
ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٔ أب ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ثك١ ; ابٔ سبإ، ايجكات،  6/190ثك١ ; اب ٚقاٍ: قا

ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م  7/208 -20/464ٚقاٍ: ثك١ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  141; اب
 ٣ٛ ايبداضٟ". ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ غ 468

 .3/99ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (4)

 .7/333; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  9/334َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (5)

7/333. 

عًٞ بٔ ٚبٝإ ايعبػٞ ايهٛٗ ايكانٞ إه٢ٓ أبا اؿػٔ ض٣ٚ عٔ إزلاعٌٝ بـٔ أبـٞ خايـس ض٣ٚ     (6)
ٚقاٍ: "  1/50; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ،  6/369عٓ٘ زاٚز بٔ ضؾٝس، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقــاٍ: َــذلٚى اؿــسٜح ;  77نــصاب خبٝــح يــٝؼ بجكــ١ " ; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ، م 
ٚقاٍ: قاٍ ايبداضٟ: َٓهط اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  3/100ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 

ٚى اؿـسٜح " ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،     ٚقاٍ: " غأيت أبٞ عٔ عًٞ بٔ ٚبٝـإ ؾكـاٍ: َـذل    6/191
ُٻا نجط شٳيٹـو   2/105 ًځ ٚٳيځا ٜؿِٗ ؾځ ٚٳيځا ٜعًِ ٚىڀ٤ٞ ؾٹٞ ايڃآثٳاض  ُٻٔ ٜكًب ايڃأځخٵبٳاض  َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا

ٙ " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٘ ايٹاسٵتٹذٳاز بأخباض ٘ غك ٜٳت ٚٳا ٚقاٍ:  322-6/318ؾٹٞ ضڇ
ـ ع٢ً سسٜج٘ بٌ " ٚقاٍ: يٝؼ  125; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م  "ٚايهع

٘ بؿ٤ٞ ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،   502 – 20/496; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  2/166سسٜج
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 .#1$"٫ڀِ رن ٧زْخڅ حٿٸخِٟ ٬ْٟٲ ٸّيع ّٝنخٻ0ُّ٘ٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷخٽ"
ىوو  180ځ 787ًىوو/ ٫171ڀِ رن ٫خرْ حألٓيُ حألٍُٵ حٿټوٌيف$ص روّٙ ٓونّٖ    -455

 #2$ځ796#/
 .#3$٫نيه ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

ىوووو 201ڄوووِ$ص٫ڀوووِ رووون ٫خٛوووڂ رووون ٛووويْذ حٿٌحٓووو٤ِ، أروووٌ ح٪ّٔووون حٿظْ-456
 #4$ځ816#/

ٳڀوْْ  ، ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٻخڅ ڃن أىپ حٿٜويٵ 0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷخٽ"

                                                                                                                   

 . نعؿٛٙ: ٚقاٍ 2/42، ايهاؾـ، ايصٖيب ; َاد١ ابٔ ي٘ ض٣ٚ: ؾٝ٘ ايعًُا٤ أقٛاٍ شنط إٔ بعس ٚقاٍ

; ابــٔ سذــط،  20/499; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،  11/444تــاضٜذ بػــساز، اـڀٝــب ايبػــسازٟ،  (1)

 .7/342تٗصٜب ايتٗصٜب، 

عًٞ بـٔ عـابؼ ا٫غـسٟ ايهـٛٗ ض٣ٚ عـٔ يٝـح بـٔ أبـٞ غـًِٝ ض٣ٚ عٓـ٘ إبـطاِٖٝ بـٔ ٜٛغــ               (2)

 ٌ ٚقــاٍ: يــٝؼ بؿــ٤ٞ; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ   3/281ايبًدــٞ، ٜٓٛــط: ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــ

ٚقــاٍ: "نــعٝـ  83عؿ٘ ابــٔ َعــٌ; اؾٛظدــاْٞ، أســٛاٍ ايطدــاٍ، مٚقــاٍ: نــ 6/290ايهــبرل

ٚقاٍ: نعؿ٘ ابـٔ َعـٌ; ابـٔ سبـإ،      6/197اؿسٜح ٚاٖٞ"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

٘ٹ ؾځبٳڀـٌ ايٹاسٵتٹذٳـاز    2/105اجملطٚسٌ ٚٳنجط ُٖٚ٘ ؾٝا ٜطٜٚ ٙٴ  ُٻٔ ؾشـ خٳڀ٪ٴ َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا

٘ٹ"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ا ٚقاٍ: "ٖٚٛ َع نعؿ٘ ٜهتب سسٜج٘";  324ـ6/322يطداٍ بٹ

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ  504-20/502إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .4/693سسٜجاڄ ٚاسساڄ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .7/344; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  9/349َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)

ٞ بٔ( 4) ٔ سسخ عٔ قُس بٔ غٛق١ ض٣ٚ عٓ٘ أٓس بٔ  عً ٞ إه٢ٓ أبا اؿػ ٞ ايتُٝ ِ ايٛاغڀ عاق

ٔ غعس، ايڀبكات،  ٚقاٍ: " نصاب يٝؼ  1/50; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ،  7/228سٓبٌ، ٜٓٛط: اب

، ايجكــات، ايعذًــٞ ;"  عٓــسِٖ بــايكٟٛ يــٝؼٚقــاٍ: "  6/290بؿــ٤ٞ " ; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،  

ٕٳ"  :ٚقاٍ 2/156 ٓٻاؽ بٹايڃشٳسٹٜحٹ َٳعٵطٴٚؾا ثٹكځ١ نځا ٕ  أځسٳازٹٜح ؾٹٞ ًُْٜٛٛ٘ ٚٳاي ٗٳا  إٔ ٜػـايٛ ِ  ٜٳـسع  ؾځًـ

 109 – 3/107، ايهعؿا٤، ايعكًٝٞ ; نعٝـ: ٚقاٍ 76 م، ٚإذلٚنٕٛ ايهعؿا٤، ايٓػا٥ٞ ;"ٜؿعٌ

٘ بايهصب، ٚقاٍ: قاٍ خًس اؿصا٤: " نصاعجُ قاٍ: ٚقاٍ ٞ ؾٝب١: َا ظيٓا ْعطؾ ٔ أب ٕ اب ب ؾاسصضٚٙ ا

ٚقـاٍ: قـاٍ    199- 6/198"، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ زاٚز: ٫ تهتبٛا عٓ٘ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٌٜ،  

أٓس بٔ سٓبٌ: " عًٞ بٔ عاقـِ َجـٌ ايٓـاؽ ٜػًـ٘  "، ٚقـاٍ: " غـأيت أبـٞ عـٔ عًـٞ بـٔ عاقـِ            

ٕٳ   ٚقـاٍ:  2/113ؾكاٍ: يٌ اؿسٜح، ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ وـتر بـ٘ " ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،       " نځـا

٘ٴ مل ٜطدع " ; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،     ٜٴكٹِٝ ع٢ً خڀ٦٘ ؾځإڇشا بٳٌ يځ ٚٳ ُٻٔ ىڀ٤٢  َٹ

ٚقاٍ بعـس   520ـ20/504ٚقاٍ: " ٚايهعـ بٌ ع٢ً سسٜج٘ " ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  6/325-331

ٔ َاد١"; ايصٖيب ٟ ٚاب ٛ زاٚز ٚايذلَص ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ أب ٕ شنط أقٛا ٚقاٍ:  2/42، ايهاؾـ، أ

 "نعؿٛٙ ٚنإ عٓسٙ َا١٥ أيـ سسٜح".  
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٫وون ، ٫وون اِرووَحىْڂ ، كوويّغ حروون ُٓووٌٷَش   ٫ظزووٌح ٫ڀْووو يف ، رووخٿٸٌُ ٳِووِ ح٪ّوويّغ  
 ٫ن حٿنَّزِِِّ، ٫ن ٫زيحٿڀَّوِ، حألٌََْٓى  0$ 2$"#1$#ڃن ٫ٍِ ڃٜخرخ#. 
 رون  أل٦ّوي  كيّؼوو  ًًٻ0َ ٽٷخ، كيّؼو أٓٸ٢ أنو ٸَّْ ٫ن حٿٔخؿِ ٻظخد"
 #3$"رو ٬ّزؤ ٳڀڂ كنزپ
ٻخڅ ڃن أىپ حٿٜيٵ ٿْْ رخٿٸٌُ يف ح٪ّويّغ ٫ظزوٌح ٫ڀْوو يف    0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 .#4$"كيّغ ٯّڄي رن ٌٓٷش
457-  ُ أرووٌ ح٪ّٔوون ح٬ّوويّّٗ ، ٫ڀووِ روون ٫زوويحهلل روون ؿ٬ٴووَ روون ٲّووْق حٿٔوو٬ي

   #5$ځ#849ىو/235حٿزَُٜ$ص 
ُ  يحٿ٨٬ْڂ٫َزْ رْن حٿ٬زخّ ٬ّ٨ض0 َّٸٌُٽُ حٿٔخؿِ"  ًٍف ٬ّ٨وض 0 َّٸُوٌٽُ  حٿ٬نوّّ

 أ٫ڀوڂ  ح٬ّيّّٗ رن ٫ڀ0ِّ ّٸٌٽ ڃييُ رْن ٫َزْيحٿََّكْڄَن ٬ّ٨ض0 َّٸٌُٽُ ح٬ّئڃن ٫َزْي رْن
   .#6$"٫ْْنش حرن ّٛيّغ ًهخٛش، ًََٓڀَّڂَ ٫َڀَْْوِ حٿڀَّوُ َٛڀََّ حٿڀَّوِ ٌٍَُٓٽ رِلَيِّغِ حٿنخّ

                                                 

ٔ ايذلَصٟ، ( 1) ٘ ْاع١، َِٓٗ: ايذلَصٟ، غٓ ِٳ  3/377أخطد ًډ ٚٳغٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٘ٴ عٳ ٞٿ قٳًډ٢ ايًډ ٓٻبٹ ٔٵ اي ْٚك٘:  عٳ
ْٳعٵ ٖٳصٳا سٳسٹٜحٷ غځطڇٜبٷ يځا  ٙٹ ( ٚقاٍ: "  ٌٴ أځدٵطڇ َٹجٵ ٘ٴ  ًځ َٴكٳابٶا ؾځ ٔٵ عٳعٻ٣  َٳ ٍٳ: ) ٔٵ سٳسٹٜحٹ قځا َٹ َٳطٵؾڂٛعٶا إڇيډا  ٘ٴ  طڇؾڂ

ٜٳطٵؾځعٵ ِٵ  ٚٳيځ ٛٵقڂٛؾڄا،  َٳ ٘ٴ  ًځ َٹجٵ ٓٳازٹ  ٗٳصٳا اٱڇغٵ ٔڇ غٴٛقځ١ځ بٹ ُٻسٹ بٵ َٴشٳ ٔٵ  ِٵ، عٳ ٗٴ ٚٳ٣ بٳعٵهٴ ٚٳضٳ ِڈ،  ٔڇ عٳاقٹ ٞٿ بٵ ًٹ ٍٴ: عٳ ٜٴكځا ٚٳ ٘ٴ، 
ُٴٛا عٳ ْٳكځ ٗٳصٳا اؿځسٹٜحٹ  ِڈ بٹ ٔٴ عٳاقٹ ٞټ بٵ ًٹ ٘ٹ عٳ ٞٳ بٹ ًٹ َٳا ابٵتٴ ٘ٹ " ;  ايبعاض، َػٓس ايبعاض، أځنڃجٳطٴ  ٝٵ ٚقاٍ: "  5/64ًځ

ِڇ " ; ايؿاؾـٞ، َػـٓس    ٚٳعٳبٵسٴ ايڃشٳهٹـٝ ِڈ،  ٔٴ عٳاقٹ ٞټ بٵ ًٹ ٙٴ عٳ ٓٳسٳ ٚٳأځغٵ ٛٵقڂٛؾڄا،  َٳ ٚٳاسٹسٺ  ٝٵطٴ  ٙٴ غځ ٚٳا ٖٳصٳا ايڃشٳسٹٜحٴ ضٳ  ٚٳ
ابـٔ   ; 369; ايڀدلاْٞ، ايسعا٤، م  1/182; ابٔ ا٭عطابٞ، َعذِ ابٔ ا٭عطابٞ،  1/423ايؿاغٞ،  

;  11/465; ايبٝٗكٞ، ؾـعب اٱّـإ،    2/91; ُاّ ؾٛا٥س ُاّ،  537ايػين، عٌُ ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ، م 
ٚقـس ْـاقـ طـطم اؿـسٜح ٚقـاٍ: "  قـس اتؿـل اؿؿـاٚ          367-2/663أبٛ أغا١َ، عذايـ١ ايطاغـب،   

 ٚقاٍ: نعٝـ.  3/217احملسثٕٛ ع٢ً تهعٝـ ٖصا اؿسٜح " ; ا٭يباْٞ، إضٚا٤ ايػًٌٝ، 

 .20/514، تٗصٜب ايهُاٍ، ; إعٟ 11/450ڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، اـ (2)
 .9/351َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)

 .7/347ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)
عًٞ بٔ عبس اهلل بٔ دعؿط ايػعسٟ ايبكـطٟ إهٓـ٢ أبـا اؿػـٔ  ٜٚعـطف بـابٔ إـسٜين ض٣ٚ عـٔ          (5)

;  7/224إزلاعٝـٌ ايبدـاضٟ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،        دعؿط بٔ غًُٝإ ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ
ٚقاٍ: " دٓب إٍ ابٔ أبـٞ ز٩از ٚاؾُٗٝـ١،    3/101; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  349ايعذًٞ، ايجكات، م 

ِ إٕ ؾا٤ اهلل " ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٛ ٗ اؿسٜح َػتكٝ ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ  6/194ٖٚ
ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: "٫ ْطتاب ٗ قسق٘"، ٚقاٍ: "زلعـت أبـٞ   بٔ َعٌ: " عًٞ َٔ أٌٖ ايكسم "، 

ٜكٍٛ: نإ عًٞ بٔ إسٜين عًُاڄ ٗ ايٓاؽ ٗ َعطؾ١ اؿسٜح ٚايعًٌ، ٚنإ أٓس بٔ سٓبٌ ٫ 
ُٸٝ٘ إِــا ٜهٓٝــ٘ أبــا اؿػــٔ تبذــ٬ٝڄ يــ٘ َٚــا زلعــت أٓــس زلٸــاٙ قــ٘" ; ابــٔ سبــإ، ايجكــات،    ٜػــ

ٕٳ َٔ أعًِ أ 8/469-470 ِ           ٚقاٍ: "نځا ٚٳغًـ ٘ٹ  ٝٵـ ًځ ٘ٴ عٳ ًډ٢ ايًډـ ٘ٹ قٳـ ٍڇ ايًډـ َٳاْـ٘ بعًـٌ سٳـسٹٜحٹ ضٳغٴـٛ ٖـٌ ظٳ
ٜ ٚشانط" ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٚٳسؿ ـ  ٚٳنتب ٚقٓ ٚٳْع  ٔ ضٳسٌ  ُٻ ٚقاٍ بعس إٔ  35-12/5َٹ

 .شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد١ ٗ ايتؿػرل

 .11/458، اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز (6)
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 اٿْووو ٳٜووخٍ حٿزٜووَس ح٬ّوويّّٗ روون ٫ڀووِّ ٷوويځ0 ٷَووخٽَ حٿٔووخؿِ َّلَْْووَ رْوون ُٻَّووخ"
 -رنويحٍ  ٿوو  ٳٸوخٽ  حٿڀَّوو  ٫َزْوي  أَرُوٌ  ٷَوخٽَ ، حٿڀَّوو  ٫َزْي أَرٌُ ٷخٽ0 ّٸٌٽ ٫ڀِ ٳـ٬پ، #1$رنيحٍ
ِ  رْون  أَكْڄَوي ، ال0 ٷَوخٽَ  كنزوپ   رْون  أَكْڄَي ٫َزْيحٿڀَّو  أَرٌُ ڃن -ح٬ّ  ٍ ًّ ٫ڀَ  أَرِو
   .#2$"ًٷخځ، ًٯ٠ذ، حىٌ ٫ڀَِّ ُٗزِّو، ه٤خُ أكظٔذ حٿڀَّو ٫ني0 رنيحٍ ٷَخٽَ، ىإحى

 ىووو213ځ ًٷْووپ827ىووو/٫212ڀووِ روون ٷووخىځ ح٫ِّح٫ووِ، أرووٌ ح٪ّٔوون حٿټووٌيف$ص  -458
 #3$ځ828#/

   .#4$"ًٳْو ٬ٟٲ، ٛيًٵ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
أرٌ ٫زي ح٬ّڀٺ ًّٸخٽ أروٌ ح٪ّٔون   ، ٫ڀِ رن ِّّي رن أرِ ىالٽ حأل٭ّخنِ -459

 #5$ځ#747ىو/ 130ځ ً 738ىو/ 121حٿيڃ٘ٸِ $ص رّٙ ٓنّٖ 
 .#6$"ِّّي رن ٫ڀِّ ٬ٟٲ ٫ڀَ حٿنَّٸْپ أىپ حطّٴٶ0 خؿِحٿَّٔ ٽخٷ"

                                                 

ٖٛ قُس بٔ بؿاض ايعبسٟ ايبكطٟ إًكب ببٓساض ٗ اؿسٜح أٟ اؿاؾٜ  ض٣ٚ عٔ بؿط بٔ  (1)
ّ،  866ٖـ/ 252ايٛناح ض٣ٚ عٓ٘ ظنطٜا بٔ و٢ٝ ايػادٞ، نإ ثك١ ٗ اؿسٜح، تٛٗ غ١ٓ 

 .518-24/511ٜٓٛط: إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .7/354أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  ; ٜٓٛط 11/467اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز (2)
عًٞ بٔ قازّ اـعاعٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا اؿػٔ زلع غؿٝإ ايجٛضٟ ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ بهط بٔ أبٞ  (3)

ٚقـاٍ: "ٚنـإ ٖتٓعـاڄ َٓهـط اؿـسٜح"; ايعذًـٞ،        6/371ؾٝب١، ٜٓٛط: ابٔ غـعس، ايڀبكـات،   
: نعؿ٘ ابٔ َعٌ; ابٔ أبٞ سامت، ٚقاٍ 3/116ٚقاٍ: ثك١; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ 349ايجكات، م 

; ابـٔ   7/214ٚقاٍ: قـاٍ أبـٞ: قًـ٘ ايكـسم ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،         6/201اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: نعٝـ، ٚقاٍ: "  345-6/344عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

نـط أقـٛاٍ   ٚقـاٍ بعـس إٔ ش   109-21/106ٖٚٛ ٖٔ ٜهتب سسٜج٘ " ; إعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،   
 ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ. 

 .7/374; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  9/371َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)
ٞ إه٢ٓ أبا عبس إًو ض٣ٚ عٔ ايكاغِ بٔ أبٞ عبس ( 5) ٞ ايسَؿك ٍ ا٭شلاْ ٞ بٔ ٜعٜس بٔ أبٞ ٬ٖ عً

ٛـ     ٘   عبس ايطٓٔ ض٣ٚ عٓ٘ عبٝـس اهلل بـٔ ظسـط، ٜٓ ٚقـاٍ: َٓهـط    1/310ط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ا٭ٚغـ
ٚقاٍ: "ضأٜت غرل ٚاسس َٔ ا٭١ُ٥ ٜٓهط أسازٜجـ٘";   285اؿسٜح; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م 

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  77ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 
ٞ  209ـ6/208 نأْـ٘ ٜهـعؿ٘"، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١: يـٝؼ         ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "ٖٛ زَؿـك

بكــٟٛ، ٚقاٍ:"غــأيت أبــٞ عــٔ عًــ٢ بــٔ ٜعٜــس ؾكــاٍ: نــعٝـ اؿــسٜح سسٜجــ٘ َٓهــط"; ابــٔ سبــإ،  
ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح دساڄ ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهـصابٌ، م   2/110 اجملطٚسٌ

125  ٕ ٍ  ; إـع 2/166ٚقاٍ: نعٝـ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٛ  182ــ 21/178ٟ، تٗـصٜب ايهُـا
ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ ايعًُــا٤ ؾٝــ٘: ض٣ٚ يــ٘ ايذلَــصٟ ٚابــٔ َادــ١; ايــصٖيب، تــاضٜذ اٱغــ٬ّ،   

3/466. 

; 9/388; ٜٓٛط أٜهاڄ: َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  4/99ايبٛقرلٟ، َكباح ايعداد١،  (6)
 .7/397; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 9/388
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، ٫ًڀوِّ رون ِّّوي   ، #1$ًأكخىّوغ ٫زْوي حٿڀَّوو رون ُكوَ     0 ٷخٽ أرٌ ُٻَّخ حٿٔخؿَّ"
 .#2$"ڃَٳ٫ٌش ٬ْٟٴش ش٫ن أرِ أڃخڃ، ٫ن حٿٸخٓڂ
 #3$ځ#751ىو/134أرٌ ىخًٍڅ حٿ٬زيُ حٿزَُٜ $ص، ٫ڄخٍس رن ؿٌّن -460
حٓووڂ أرووِ ىووخًٍڅ حٿ٬زوويُ ٫ڄووخٍس روون 0 ٌٽروون ح٬ّؼنووَ ّٸوو0 ححٿٔووخؿِ ٷووخٽ ٬ّ٨ووض"
 .#4$"ؿٌّن
٬ّ٨وض أروخ   0 حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ أرٌ أ٦ّي ػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ىوخًٍڅ ٷوخٽ  "
 .#6$"ٻنض أ٫ِٽ ٫ن ؿخٍّش رل ٳٌٿيص أكذ حٿنخّ ارل0ّ ّٸٌٽ #5$٬ْٓي
ِ  ٫َون ، ٫وٌڅ  حرون  كَويَّػَنخ ، ڃ٬وخً  رن ڃ٬خً كَيَّػَنخ، رُنْيَحٍ كَيَّػَنخ، حٿٔخؿِ"  أَرِو

 .#7$"ح٪ّيّغ ٳٌٻَ هيّؾ رْن ٍحٳ٪ ؿِنخَُس ٳِِ ٻُنخ0 ٷَخٽ حٿ٬زيُ خًٍُڅَىَ
َ   0 ػنخ ٫زويحهلل رون أ٦ّوي ٷوخٽ    0 ٷخٽ حٿٔخؿِ" ّٸوٌٽ ر٘وَ رون    0 ٷڀوض ألروِ ٸّْو

 .#8$"ٛيٵ ٸ0َّْ ڃن أرِ ىخًٍڅ ٳٸخٽ كَد أكذ ارلّ
 #9$ځ#784ىو/ 168أرٌ ٓڀڄش حٿزَُٜ$ص ، ٫ڄخٍس رن ُحًحڅ حٿْٜيالنِ -461

                                                 

 =طٜكٞ ايهٓاْٞ ايهُطٟ ض٣ٚ عٔ عًٞ بٔ ٜعٜس ض٣ٚ عٓ٘ يٝح بٔ أبٞعبٝس اهلل بٔ ظسط اٱؾ (1)
; إـعٟ،   5/315غًِٝ، ٚنإ نعٝؿاڄ ٗ اؿسٜح، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،    =

 .39-19/36تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .12/90إكطٜعٟ، إَتاع ا٭زلاع،  (2)

أبـٞ غـعٝس اــسضٟ ض٣ٚ عٓـ٘     عُاض٠ بٔ دٜٛٔ ايعبسٟ ايبكـطٟ إهٓـ٢ أبـا ٖـاضٕٚ ض٣ٚ عـٔ       (3)
ٚقاٍ: "نإ نعٝؿاڄ ٗ اؿسٜح"; ايبداضٟ،  7/182غؿٝإ ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات 

٘ و٢ٝ ايكڀإ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م 6/499ايتاضٜذ ايهبرل،  ٚقاٍ:  159ٚقاٍ: تطن
يعكًٝـٞ،  ٚقـاٍ: َـذلٚى اؿـسٜح; ا    84"نصاب َؿذل"; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ، م    

ٚقاٍ: "نإ أبٛ ٖـاضٕٚ ايعبـسٟ نـصاباڄ، وـسخ بايػـسا٠ بؿـ٤ٞ، ٚبايعؿـٞ         3/192ايهعؿا٤، 
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: يٝؼ بؿ٤ٞ،  364ـ6/363ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ بؿ٤ٞ";

ٌ   ٚقاٍ:  2/177قاٍ أبٛ ظضع١: نعٝـ اؿسٜح، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: نعٝـ; ابٔ سبـإ، اجملـطٚس
ٗٳ١ ايتٻعٳذټب"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ٚقاٍ: "يځا و ٌ نٹتٳابٳ١ سٳسٹٜج٘ إڇيډا ع٢ً دٹ

ٚقـاٍ: "   2/164ٚقاٍ: نتب ايٓاؽ سسٜج٘ ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  149 ـ6/147
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ  236ـ21/232َتًٕٛ خاضدٞ"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ

 ٟ ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١.ي٘ ايبداض

 .6/147ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)
 ٜككس أبٛ غعٝس اـسضٟ. (5)
 .6/148ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (6)
 .6/147ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (7)

 .7/413ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (8)
ٟ إهٓ( 9) ٞ ايبكط ٕ ايكٝس٫ْ ٢ أبا غ١ًُ ض٣ٚ عٔ اؿػٔ ايبكطٟ ض٣ٚ عٓ٘ خايس بٔ عُاض٠ بٔ ظاشا

ٚقـاٍ: ثكـ١ ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،       146بٔ خـساف، ٜٓٛـط: ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ، م        
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ْ ، ٟو٬ٲ  ٳْوو 0 ًحٿظ٬ويّپ  ح٩ّوَف  ٻظخروو  يف حٿٔخؿِ ٷخٽ" ُ  ًال، ر٘وِ   ٿوْ  رٸوٌ
 #1$"ح٪ّيّغ يف

 #2$ځ#825ىو/ 210ځ ً 816ىو/ ٫201ڄّخٍ رن ڃ٤َ حٿَىخًُ$ص رّٙ ٓنّٖ -462
 .#3$"ح٪ّيّغ ڃًّٔٹ أنَّو ٫ڀَ أ٬ّ٥ٌح0 حٿٔخؿُِّ ٷخٽ"

٫ڄَ رن كزْذ رن ٯّڄي رن ٮّخٿي حٿ٬يًُ ٷخِٟ حٿزٜوَس ٿڀڄوؤڃٌڅ،   -463
 #4$ځ#822ىو/207رن ٫زي ڃنخس$ص ڃن رّٗ ٫يُ 

، ٫ڄَ رن كزْذ حٿ٬يًُ ّيڂ ٫ون حٿؼٸوخص ًٻوخڅ ٷخٟوْخ     0 ُٻَّخ حٿٔخؿِ ٷخٽ"

                                                                                                                   

٘ " ; ايعذًٞ، ايجكات، م  6/505 ٚقاٍ: ثك١ ; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت  353ٚقاٍ: " ضَا ٜهڀطب ٗ سسٜج
ٚقــاٍ: قــاٍ  366ـــ6/365ٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜٚقــاٍ: يــٝؼ بــصاى ; ابــٔ أبــ 249أبــٞ عبٝــس، م 

بٔ سٓبٌ: " ؾٝذ ثك١ َا بـ٘ بـأؽ "، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١: ٫ بـأؽ بـ٘، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: "            = =أٓس
; ابـٔ عـسٟ، ايهاَــٌ ٗ    7/263ٜهتـب سسٜجـ٘، ٫ٚ وـتر بـ٘، يـٝؼ بـإتٌ " ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،          

٫ بأؽ ب٘ ٖٔ ٜهتب سسٜجـ٘ " ; ابـٔ ؾـاٌٖ،    ٚقاٍ: " ٖٚٛ عٓسٟ  152-6/149نعؿا٤ ايطداٍ، 
ٚقـاٍ: نــعٝـ ; ايـساضقڀين، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ،    144تـاضٜذ أزلــا٤ ايهـعؿا٤ ٚايهــصابٌ، م   

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: " ض٣ٚ يـ٘         246-21/243; إعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،    2/165
َٹصٹ ٟٸ ٗ نتاب ا٭زب، ٚأبٛ زاٚز، ٚايتٿطٵ  .4/465ٟٸ، ٚابٵٔ َاد٘"; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ايڃبٴدٳاضڇ

 .7/417; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  10/16َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

عُاض بٔ َڀط ايعٓدلٟ ايطٖاٟٚ ٜه٢ٓ أبا عجُإ ض٣ٚ عٔ أبٞ ٜٛغـ ايكانٞ ض٣ٚ عٓ٘ عبس  (2)
ٚقـــاٍ: "وـــسخ عـــٔ ايجكـــات  3/208ايكـــُس بـــٔ أبـــٞ خـــساف، ٜٓٛـــط: ايعكًٝـــٞ، ايهـــعؿا٤،  

ٚقاٍ: "زلع َٓ٘ أبٞ ٚغأيت٘ عٓ٘ ؾكاٍ:  6/394بإٓانرل"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
ٚقاٍ: "ٜػـطم اؿځـسٹٜح ٜٚكًبـ٘ يځـا      2/196نتبت عٓ٘ ٚنإ ٜهصب"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

ٛڇؾځام  ٓٵس ايڃ ٘ٹ عٹ ٝٵ ٘ٹ إڇيډا ي٬غت٦ٓاؽ إڇيځ ُٳا ٜطٜٚ ٛٳ َجً٘ ؾٹٞ اٱتكإ"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ اعٵتٹبٳاض بٹ ٖٴ  َٔ
ٚقاٍ: "ٚايهعـ ع٢ً ضٚاٜات٘ بـٌ"; ايـصٖيب، تـاضٜذ اٱغـ٬ّ،      141ـ6/138ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

 . 3/103ين، ;  ابٔ ضظٜل، َٔ تهًِ ؾٝ٘ ايساضقڀ 5/132

 .4/438ابٔ عبس اشلازٟ، تٓكٝب ايتشكٝل،  (3)
خ عٔ خايس اؿصا٤ ض٣ٚ عٓ٘ قُس بـٔ عبٝـساهلل   عُط بٔ سبٝب ايعسٟٚ ايكانٞ ايبكطٟ سس (4)

ٔ َعٌ،  ـ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  4/134إٓازٟ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ اب  6/148ٚقاٍ: نعٝ
ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ; ايٓػا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،    2/164ٚقاٍ: ٜتهًُٕٛ ؾٝ٘; ايعذًٞ، ايجكات

اٍ: "زلعت أبا عبس اهلل شنط عٔ عُط بٔ سبٝب ٚق 3/12ٚقاٍ: نعٝـ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ 83م
ٔ  ;ايكانٞ، قاٍ: قـسّ عًٝٓـا ٖآٖـا، ٚمل ْهتـب عٓـ٘ ٫ٚ سـطف، ٚنـإ َػـتدؿاڄ بـ٘ دـساڄ"           ٞ  ابـ  أبـ

 ابٔ ;"بكٟٛ يٝؼ: ؾكاٍ سبٝب بٔ عُط عٔ أبٞ غأيت: " ٚقاٍ 105 ـ 6/104ٚايتعسٌٜ اؾطح، سامت
ٕٳ: " ٚقاٍ 2/89، اجملطٚسٌ، سبإ ُٻٔ نځا ٓٵ َٹ ٗٳا إبتس٤٣ ٜ ؿځطز بإكًٛبات عٳٔ ايڃأځثٵبٳات سٳتٻ٢ إڇشٳا غٳُع

٘ٹ"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٗٳا َعُٛي١ يځا  ْٻ ٓٳاعٳ١ ؾٗس أځ ٖٳصٹٙ ايكٿ ؾٹٞ 
ٜٳهڃتٴـبٴ سسٜجـ٘ َـع نـعؿ٘"; ابـٔ ؾـاٌٖ،            76ـ6/70 َٳـعٳ شٳيٹـوځ  ٚٳ ٔٴ ايڃشٳـسٹٜحٹ  ٚٳٖـٛ سٳػٳـ تـاضٜذ   ٚقاٍ: " 

;  200ـ11/196ٚقاٍ: نعٝـ; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  122أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١.  296ـ21/290إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ
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ُ  ، ٫نو أهٌ #1$ًٻخڅ ڃن أٛلخد ٫زْيحٿڀَّو رن ح٪ّٔن ، ٳؤ٧نيڂ طَٻٌه ٬ٌّٟو٪ حٿوَأ
   .#2$"ًدل ّټن ڃن ٳَٓخڅ ح٪ّيّغ ٻخڅ ٛيًٷخ 

َ  حرن ٬ّ٨ض0 حٿٔخؿِ" ِ  ٷوخٽ  ،٫نوو  ٸّويع  ڃؼنو  رنويحٍ  ٫نوو  ٸّويػنخ  ًدل0 حٿٔوخؿ
 .  #3$"رِ٘ 

 #4$ځ#813ىو/ 198أرٌ كٴٚ حٿ٬زيُ حٿزَُٜ $ص ، ٫ڄَ رن كٴٚ -464
٫ڄَ رن كٴوٚ َأرُوٌ كٴوٚ حٿ٬زويُ ٸّويع ٫ون ػخروض        0 ُٻَّخ حٿٔخؿِ ٷخٽ"

ًڃخٿووٺ روون ىّنووخٍ، ، ٻووخڅ ٷوويځ رٰوويحى ٳلوويػيڂ ٫وون ػخرووض0 ّٸووخٽ، ڃوؤًّٹ ح٪ّوويّغ
 ِ ٳـ٬ووپ ، رووِ ٓووڀڄش حٿظزووًٌٻ٫ِنووي أ ًٻووخڅ ٸّْووَ روون ڃ٬ووّٙ ٌّڃووخ ، ًِّّوي حٿَٷخٗوو

ٿ٬ڀو حٿٌُ ٷيځ ٫ڀْنوخ رٰويحى  ٳظزٔوڂ أَرُوٌ ٓوڀڄش      0 ٸّيع ٫نو ٳؤٷزپ ٫ڀْو ٸَّْ ٳٸخٽ
ٛوَص طويٿْ ٫ڀْنوخ ّوخ أروخ ٓوڀڄش        0 ًٷوخٽ ، ٳؤهٌ ٸَّْ حٿٸڀڂ ٳ٠َد ٫ڀَ كيّؼوو 

ٳڀڄخ ٷيځ ٫ڀْټڂ رٰيحى ٍأٍ حٿِكخځ ، اٵّخ ٻنخ ن٬َٳو ٫نينخ رؤكخىّغ0 ٳٸخٽ أَرٌُ ٓڀڄش
 .#5$"ڃن كيّؼوٳليع ّٝخ ٿْْ 

 #6$٫ڄَ رن ح٪ّټڂ ح٭ٌّرل حٿزَُٜ -465

                                                 

 =عبٝساهلل بٔ اؿػٔ ايعٓدلٟ قانٞ ايبكط٠ زلع خايس اؿصا٤ ض٣ٚ عٓ٘ عبسايطٓٔ بٔ (1)

 .312-10/306ّ، ٜٓٛط: اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  784ٖـ/ 168َٗسٟ، تٛٗ غ١ٓ =

; إـعٟ، تٗـصٜب     2/2; ايٟٓٛٚ، تٗصٜب ا٭زلا٤،  11/200اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (2)

 .7/432; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 21/293ايهُاٍ، 

 .10/34َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)

بٔ سؿل ايعبسٟ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا سؿل سسخ عـٔ ثابـت ايبٓـاْٞ ض٣ٚ عٓـ٘ أٓـس بـٔ        عُط (4)

ٔ غعس، ايڀبكات ِ ٗ اؿسٜح، نتبٛا  7/247بؿاض ايكرلٗ، ٜٓٛط: اب ٕ نعٝؿڄا عٓسٖ ٚقاٍ: " نا

ٚقـــاٍ: يـــٝؼ بكـــٟٛ; ايٓػـــا٥ٞ، ايهـــعؿا٤   6/150عٓـــ٘ ثـــِ تطنـــٛٙ"; ايبدـــاضٟ، ايتـــاضٜذ ايهـــبرل،  

ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ: "       3/16; ايعكًٝـٞ، ايهـعؿا٤،   ١ٍ: يـٝؼ بجكـ  ٚقا 81ٚإذلٚنٕٛ، م 

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٔ أب ٘ ٚخطقٓاٙ"; اب ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ  6/103تطنٓا سسٜج

سسٜج٘ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ عُط بٔ سؿل ايعبس٣ ؾكاٍ: نعٝـ اؿسٜح يٝؼ بك٣ٛ، 

ٗٳـا     2/85طٚسٌ، ٖٛ ع٢ً ٜسٟ عسٍ"; ابٔ سبإ، اجمل ٚٳوـسخ ب ٜٳؿٵتٳطڇٟ ايڃهتـب  ُٻٔ  َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا

٘ٹ"; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤   ُٻــا وــسخ بٹــ َٹ ٚٳإڇٕ مل ٜهــٔ  ُٳــا ٜػٵــأځٍ  َــٔ غــرل غٳــُاع ٚهٝــب ؾٹٝ

ـ ع٢ً ضٚاٜات٘ بٌ"; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  102ـ6/98ايطداٍ،   . 2/164ٚقاٍ: " ٚايهع

 4/299، يػإ إٝعإ، ; ابٔ سذط 11/193سازٟ، تاضٜذ بػساز، اـڀٝب ايبػ (5)

ٚقـاٍ: شاٖـب    2/203عُط بٔ اؿهـِ اشلـصيٞ ايبكـطٟ، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ا٭ٚغـ٘،         (6)

ٚقاٍ: "زلعـت أبـٞ ٜكـٍٛ: فٗـٍٛ شاٖـب       6/102اؿسٜح; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

 ٚقاٍ: قاٍ ايبداضٟ: شاٖب اؿسٜح.  6/98اؿسٜح"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 
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 .#1$يف حٿ٬٠ٴخ  ًِٻَه حٿٔخؿ
 ىوو 151أروٌ كٴوٚ حٿْڄوخڃِ $ص روّٙ ٓونّٖ     ، ٫ڄَ رن ٍحٗي رن ٗوـَس  -466

 #2$ځ#776ىو/ 160ځ 768ً/
حٿٔخؿِ كيػّٗ ٓيپ حٿٔټَُ ػنوخ أروٌ ن٬وْڂ ػنوخ ٫ڄوَ رون ٍحٗوي ٫ون رون أروِ           "

ٍٓوٌٽ حهلل  ٷوخٽ 0 رون ٫زوخّ ٷوخٽ   حٻؼّ٘ ٫ن ٫ټَڃوش ٫ون     0$    يف أڃوّٖ أٍرو٪ ڃون
أڃَ ح٩ّخىڀْش ٿٌْٔح رظخٍٻِ ًٿٺ حٿٴوَ يف حألكٔخد ًحٿ٬٤ون يف حألنٔوخد ًحالٓظٔوٸخ     

ٶّوخ طز٬وغ ّوٌځ    بڅ حٿنخثلش اًح دل طظذ ٷزپ ّوٌځ حٿٸْخڃوش ٳ  ارخٿنـٌځ ًحٿنْخكش ٫ڀَ ح٬ّْض ً
 .  #4$"#3$#حٿٸْخڃش ٫ڀْيخ َٓرخٽ ڃن ٷ٤َحڅ ػڂ ّٰڀَ ٫ڀْيخ ري٩ٍ ڃن ٭ّذ حٿنخٍ

                                                 

 .4/301ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (1)

عُط بٔ ضاؾس ايُٝاَٞ إه٢ٓ أبا سؿل ض٣ٚ عٔ وٝـ٢ بـٔ أبـٞ نـجرل سـسخ عٓـ٘ عبـس اهلل بـٔ          (2)

      ٌ ٚقـاٍ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،        1/53إباضى ، ٜٓٛـط: ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـ

ٚقاٍ: "زلعت أٓـس بـٔ    205طب ٗ سسٜج٘; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م ٚقاٍ: ٜهڀ 6/155

ٚقــاٍ: ٫ بــأؽ بــ٘; ايٓػــا٥ٞ،    357سٓبــٌ ٜكــٍٛ: ٫ ٜػــاٟٚ سسٜجــ٘ ؾــ٦ٝاڄ"; ايعذًــٞ، ايجكــات، م   

٘ إ٫ َٔ  3/19ٚقاٍ: يٝؼ بجك١ ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  84ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  ٚقاٍ: "٫ ٜتابع

ٚقــاٍ: قــاٍ أٓــس بــٔ سٓبــٌ:   108ـــ 6/107أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،  ٖــٛ زْٚــ٘ أٚ َجًــ٘"; ابــٔ  

ـ يٝؼ َػتكِٝ سسخ عٔ و٢ٝ بٔ أبٞ نجرل أسازٜح َٓانرل "، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ  ٘ نعٝ "سسٜج

ٌ اؿسٜح ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٝٳا٤ إٛنعات عٳٔ  2/83ظضع١: ي ُٻٔ ٜطٟٚ ايڃأځؾٵ َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا

ُٻ١ يځا  ٗٳـ١        ثٹكځات أځ٥ٹ ًځـ٢ دٹ ٚٳيځـا نٹتٳابٳـ١ سٳسٹٜجـ٘ إڇيډـا عٳ ٘ٹ  ًځ٢ غٳبٹٌٝ ايڃكسح ؾٹٝـ وٌ شنطٙ ؾٹٞ ايڃهتب إڇيډا عٳ

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ عسٟ، ايهاَ ـ أقطب َٓ٘ إٍ  29-6/27ايتٻعٳذټب"; اب ٍ ايهع ٚقاٍ: " ٖٛ إ

٘  121ايكــسم "; ابــٔ ؾــاٌٖ، أزلــا٤ ايهــعؿا٤ ٚايهــصابٌ، م     ــ ؾــ٦ٝاڄ";  ٚقــاٍ: "٫ ٜػــاٟٚ سسٜج

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ      343-21/340; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     2/164ايساضقڀين، ايهـعؿا٤،  

 .4/161ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

بًؿـٜ كتًــ عـٔ أبـٞ ٖطٜـط٠، ٚيؿٛـ٘        8/25أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػـٓس أٓـس،    (3)

ِ   ))قاٍ ضغٍٛ اهلل : "أضبـع َـٔ أَـط اؾاًٖٝـ١ يـٔ ٜـسعٗٔ ايٓـاؽ: ايتعـٝرل ٗ         (قـًٞ اهلل عًٝـ٘ ٚغـً

ا٭سػاب، ٚايٓٝاس١ ع٢ً إٝت، ٚا٭ْٛا٤، ٚأدطب بعرل ؾأدطب َا١٥، َٔ أدطب ايبعرل ا٭ٍٚ ( ٚقاٍ 

سـسٜح ايػـادٞ    3/533احملكل أٓـس ؾـانط: إغـٓازٙ قـشٝب  ; ابـٔ أبـٞ سـامت، عًـٌ اؿـسٜح،          

ٍٳ ٚقـاٍ: " أع٬ٙ عٔ ابٔ عباؽ،  ٞ  قځـا ٞ  ــ  َٴٓهځـطٷ  سـسٜحٷ  ٖٳـصٳا : أځبٹـ ٓٹـ ٗٳـصٳا : ٜٳعٵ ٓٳازٹ   ا بٹ ٔٴ ضاؾـس     ـٱڇغٵـ ٚعُـطٴ بٵـ

  ٕ ـٴ اؿــسٜح"; ايبٝٗكــٞ، ؾــعب اٱّــا يؿــٜ أٓــس أعــ٬ٙ; ابــٔ ايكٝػــطاْٞ، شخــرل٠     7/136نــعٝ

ســسٜح ايػــادٞ أعــ٬ٙ عــٔ ابــٔ عبــاؽ ٚقــاٍ: ضٚاٙ عُــط بــٔ ضاؾــس ٖٚــٛ َــذلٚى     3/1630 اؿؿــاٚ

يؿــٜ أٓــس أعــ٬ٙ ; ايبٛقــرلٟ، َكــباح    1/313عػــانط، َعذــِ ابــٔ عػــانط،  اؿــسٜح; ابــٔ 

ٜ سسٜح ايػادٞ أع٬ٙ عٔ ابٔ عباؽ، ٚقاٍ: إغٓازٙ نعٝـ يهعـ عُط بٔ  2/45ايعداد١،  يؿ

 ضاؾس. 

 .6/29ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (4)
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 .#1$"٬ٟٲ ٳْو0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 $ص رووّٙ ٓوونّٖحٿ٠ووََّ حٿزٜووَُ كٴووٚ أرووٌ، حٿ٬زوويُ ٍّووخف روون ٫ڄووَ -467

 #2$ځ#796ىو/ 180ځ 787ً/ ىو171
ٚ  أروٌ  ٍّوخف  رن ٫ڄ0َ حٿٔخؿِ ٷخٽ" ، ًڃنوخٻّ٘  رزٌح٣ْوپ  ٸّويع  رخىڀوش  ڃوٌذل  كٴو

 ٫زوويُ أٿٌحنووخ  ّنٔووذ أنووو ٫ڀووَ ٳظلٜووڀنخ ،ّٝنووخٻّ٘ ٫نووو ٸّوويع حٿٜووخ٪ِّ ٬ّ٨ًووض
 .#3$"رخىڀًِ ٬ًٓيُ
 #4$ځ#739ىو/225أرٌ كٴٚ$ص ، ٫ڄَ رن ٬ْٓي رن ٓڀْڄخڅ حٿيڃ٘ٸِ-468

 .#5$ٻٌحد0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #6$ځ#817ىو/٫202ڄَ رن ٗزْذ ح٬ّٔڀِ$ص  -469

                                                 

 .10/52َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

كطٟ ايهطٜط إه٢ٓ أبا سؿل ض٣ٚ عٔ عبس اهلل بٔ طاٚٚؽ  ض٣ٚ عٓـ٘  عُط بٔ ضٜاح ايعبسٟ ايب (2)
ٚقاٍ: نعٝـ دساڄ ، ٚٗ  2/236إبطاِٖٝ بٔ َٗسٟ إكٝكٞ ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘، 

ٚقـاٍ: ٖـٛ زدـاٍ ; ايٓػـا٥ٞ،      1/205قـاٍ: زدـاٍ ; َػـًِ، ايهٓـ٢ ٚا٭زلـا٤       6/156ايتاضٜذ ايهبرل، 
ٚقــاٍ: َٓهــط  3/21ٚقــاٍ: َــذلٚى اؿــسٜح ; ايعكًٝــٞ، ايهــعؿا٤،   83ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ، م 

ٚڇٟ إٛنٛعات عٳٔ ايڃأځثٵبٳات يځـا وـٌ    2/86اؿسٜح ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٜٳطٵ ُٻٔ  َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا
ٗٳـ١ ايتٻعٳذټـب " ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،            ًځـ٢ دٹ  106-6/104نٹتٳابٳ١ سٳسٹٜجـ٘ إڇيډـا عٳ

٘ٹ";             ٚقاٍ: "ٜ ًځـ٢ سٳسٹٜجٹـ ٔٷ عٳ ٝٿ ـٴ بٳـ ٚٳايهٻـعٵ ٘ٹ  ٝٵـ ًځ ٘ٴ أځسٳـسٷ عٳ ٜٴتٳابٹعٴـ َٳـا ٫  ٌڇ  ٛٳاطٹٝـ ٔڇ ابـٔ طـاٚٚؽ بٹايڃبٳ طٟٚ عـ
ٚقـاٍ بعـس إٔ    348-23/346; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     2/164ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،  

 .4/697شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

;  10/53; ٜٓٛط أٜهاڄ: َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  7/448ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)
 .11/534ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، 

عُط ٜٔ غعٝس بٔ غًُٝإ ايسَؿكٞ إه٢ٓ أبا سؿل سسخ عٔ غعٝس بـٔ بؿـرل ض٣ٚ عٓـ٘     (4)
ــس:   6/160برل، َٛغــ٢ بــٔ ٖــاضٕٚ ايڀٛغــٞ، ٜٓٛــط: ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــ    ُٳ ٍٳ أځسٵ ــا ٚقــاٍ: " قځ

تطنت٘ أخطز يٓا نتاب غٳعٹٝس بٵٔ بؿرل ؾإشا أسازٜح ابٔ أځبٹٞ عطٚب١ " ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ 
٘ سسٜج٘ " ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  284ايطداٍ، م  ٚقاٍ:  3/28ٚقاٍ: " نتبٓا عٓ٘ ببػساز غك

ٚقاٍ: "زلعت  6/111عسٌٜ، قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: تطنت سسٜج٘ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايت
أبــٞ ٜكــٍٛ أتٝــت عُــط بــٔ غــعٝس ايسَؿــكٞ ٚنتبــت عٓــ٘ ٚططســت سسٜجــ٘"; ابــٔ سبــإ،            

ٗٳا عٳٔ أځقٛاّ أنطِٖٗ"; ابٔ عسٟ،  2/89اجملطٚسٌ،  ُٻٔ ٜطٟٚ نتبا مل ٜػٵُع َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا
 ٚقـاٍ: " أسازٜجـ٘ غـرل قؿٛٚـ١"; ايـساضقڀين، ايهـعؿا٤       6/116ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

 .3/199; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  2/164ٚإذلٚنٕٛ، 

 .14/1248; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  7/454تٗصٜب ايتٗصٜب، ابٔ سذط،  (5)

عُط بٔ ؾبٝب إػًٞ َٔ َصسر  سسخ عٔ عبس إًو بٔ عُرل ض٣ٚ عٓ٘ إغشام بٔ َٛغ٢  (6)
 3/405ٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعــٌ،   ; ابـٔ َعـ   6/361َٛغـ٢ ا٭ْكـاضٟ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكــات     

ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ; ايعكًٝٞ،  83ٚقاٍ: "مل ٜهٔ بؿ٤ٞ"; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م
ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: "عُط بٔ ؾبٝب، مل ٜهٔ بؿ٤ٞ، قس ضأٜت٘"; ابٔ أبٞ  3/32ايهعؿا٤
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"أرووٌ ٸّْووَ ُٻَّووخ روون ٸّْووَ حٿٔووخؿِ نووخ ٯّڄووي روون ا٨ّخ٫ْووپ روون ٨ّووَس      
٫ڄوَ  حأل٦ِّٔ نخ ٫ڄَ رن ٗزْذ ح٬ُّٔڀِ نخ ٫زيحهلل رن ٫َْٔ ٫ن ٤٫ْش ٫ن حرن 

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل0 ٷخٽ  02$##1$٫ًي٣ّّخ ك٠ْظخڅ، $٣الٵ حألڃَشَ ػنظخڅ#.    
 .#3$ًٻَه حٿٔخؿِ يف ٥ّڀش حٿ٬٠ٴخ 

أٍم ر٠٬يڂ ًٳخطو ٓنش حػنظّٙ ًڃخثظّٙ ًىٌ آهوَ ڃون ًٍٍ ٫نوو    "0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#4$"٫زي ح٬ّڀٺ رن ٫ڄّ٘

470-   ِ أرووٌ ، ٫ڄووَ روون ٛوويزخڅ ًّٸووخٽ ٫ڄووَ روون ٯّڄووي روون ٛوويزخڅ حألٓووڀڄ
 #5$ځ#773ىو/157َ ح٬ّينِ$صؿ٬ٴ

                                                                                                                   

قاٍ غأيت أبٞ عٔ ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: يٌ اؿسٜح، ٚقاٍ: " 6/115سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
 =2/90عُط بٔ ؾبٝب إػ٢ً ؾكاٍ: ؾٝذ ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 

ــٔ ســس          = ــ٢ خــطز عٳ ٕٳ ىڀــ٤٢ نــجرلاڄ سٳتٻ ــ٘ نځــا ٚٳيهٓ ــسٴٚقڄا  ــاؿا قٳ ــٝدا قٳ ٕٳ ؾٳ ــا ٚقــاٍ: "نځ
  ٍ ٜٳت٘"; إعٟ، تٗـصٜب ايهُـا ٚٳا ْٵؿځطز ع٢ً قًډ١ ضڇ ٘ٹ إڇشا ا ٚقـاٍ بعـس إٔ    394-21/390ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ

 شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ، ٚقع يٓا بعًٛ عٓ٘".

عــٔ عا٥ؿــ١، ٚقــاٍ احملكــل ؾــعٝب  3/512أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: أبــٛ زاٚز، غــٓٔ أبــٞ زاٚز،  (1)
عـٔ   3/225ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ يهعـ َٛاٖط بٔ أغًِ; ابٔ َاد١، غٓٔ ابـٔ َادـ١،   

اٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ يهعـ عُـط بـٔ ؾـبٝب; ايذلَـصٟ،     ابٔ عُط، ٚق
عٔ عا٥ؿ١ ٚقاٍ: سسٜح غطٜب، ٗ غٓسٙ َٛاٖط بٔ أغًِ;  ايڀدلاْٞ،  3/480غٓٔ ايذلَصٟ، 

ٚقـاٍ: نـعٝـ يهـعـ عُـط بـٔ       3/129; ايبٝٗكٞ، ايػٓٔ ايكػرل، 13/170إعذِ ا٭ٚغ٘، 
ٔ  عُط ٭ٕ غاق٘ اـدل ٖصا: "ٚقاٍ 36 – 10/35ؾبٝب ٚعڀ١ٝ ايعٛٗ; ابٔ سعّ، احمل٢ً،   بـ

 عــٔ ٚقــاٍ 2/131، ايعدادــ١ َكــباح، ايبٛقــرلٟ ;"بُٗــا ٜٴشــتر ٫ نــعٝؿإ ٚعڀٝــ١ ؾــبٝب
ٓازٙ نعٝـ يهعـ عڀ١ٝ ايعٛٗ ٚعُط بٔ ؾبٝب; ا٭يباْٞ، إضٚا٤ ايػًٌٝ، إغ أع٬ٙ اؿسٜح

 ٘. ٚقس عطض ططم اؿسٜح ٚقاٍ: عُط بٔ ؾبٝب ٫ وتر بطٚاٜت 7/148-150

 .10/35ابٔ سعّ، احمل٢ً،  (2)

 .10/74َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)

 .7/462ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)
ٕ ا٭غًُٞ إسْٞ إه٢ٓ أبا دعؿط ٚقٌٝ أبا سؿل ض٣ٚ عٔ قؿٛإ بٔ غًِٝ ض٣ٚ ( 5) عُط بٔ قٗبا

تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،     ; ابـٔ َعـٌ،  5/463عٓ٘ قُس بٔ ايكًت ا٭قِ ، ٜٓٛط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات   
ٚقـــاٍ: َٓهـــط اؿـــسٜح ; ايٓػـــا٥ٞ،  96ٚقـــاٍ: "٫ ٜػـــ٣ٛ ؾًػـــاڄ"; ايبدـــاضٟ، ايهـــعؿا٤، م 3/254

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ  3/33ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ 83ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م
    ٌ نـعٝـ  ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١:      6/116َعٌ: سسٜج٘ يٝؼ بصاى; ابٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٜ

ــإ،      ــٔ سبـ ــسٜح"; ابـ ــسٜح، َـــذلٚى اؿـ ــط اؿـ ــسٜح، َٓهـ ــعٝـ اؿـ ــاٍ أبٞ:"نـ ــاٍ: قـ ــسٜح، ٚقـ اؿـ
ٗٳا َـٔ اؿځـسٹٜح        82ـ2/81اجملطٚسٌ ُٻٔ ٜطٟٚ عٳٔ ايجٿكځـات إعهـ٬ت ايډتٹـٞ إڇشا غٳـُع َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا

٘ ؾٹٞ ايڃهتب"; ابٔ عسٟ، اي ٜٳت ٚٳا ٔ ضڇ ٗٳا َعُٛي١ هب ايتٓهب عٳ ْٻ ٘ مل ٜؿو أځ هاٌَ ٗ نعؿا٤ قٓاعت
ًځ٢ سسٜج٘ إٓانرل";  27ـ6/24ايطداٍ،  ٚقاٍ: "ٚعا١َ أسازٜج٘ َا ٫ ٜتابع٘ ايجكات عًٝ٘ ٚايػًب١ عٳ

ٚقــاٍ: نــعٝـ; ايــساضقڀين، ايهــعؿا٤   121ابــٔ ؾــاٌٖ، تــاضٜذ أزلــا٤ ايهــعؿا٤ ٚايهــصابٌ، م   
 ٕ ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛا 401ـ21/398; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 2/164ٚإذلٚنٛ
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ٷووخٽ حٿٔووخؿ0ِ ٳْووو ٟوو٬ٲ ٸّوويع ٫وون أرووِ حٿووِرّ٘ ٫ًڄووخٍس روون ٯِّووش رؤكخىّووغ    "
 #1$"ٹّخٿٲ ٳْيخ
ځ 752ىووووو/135كٴووووٚ حٿزٜووووَُ$ص أرووووٌ، ٫ڄووووَ روووون ٫ووووخڃَ حٿٔووووڀڄِ -471

 #2$ځ#753ىو/136ًٷْپ
حٿٔخؿِ ػنخ ٯّڄي رن ڃ٬ڄَ ػنوخ ٓوخدل رون نوٌف ػنوخ ٫ڄوَ رون ٫وخڃَ ٫ون أّوٌد           "

ذ ٍٓوٌٽ حهلل ٻنوض أ٣ّْو   0ش أٶّخ ٷخٿوض ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن ٫خث٘    و ٫ًنوي  ٫نوي كڀّو
 .#3$"كَڃو
 ٫َووون، أَُّّوووٌدُ كَووويَّػَنخ، ٫َزووويحٿٌَْىَّخدِ كَووويَّػَنخ، حٿْڄُؼَنَّوووَ حرْووونُ كَووويَّػَنخ، حٿَّٔوووخؿُِِّ"

حٿنَّزِِِّ ٫َن، ٫َخث٘ش ٫َنْ أَرِْوِ ٫َنْ، حٿْٸَخِٓڂِ رْنِ ٫َزيحٿََّكْڄَنِ  4$"ًٿٺ#. 
ًٷوخٽ  0 ٷوخٽ ، ٛيًٵ ٿْْ رخٿٸٌُ ٳْو ٟو٬ٲ ، ڃن حٿٌْ٘مىٌ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 .#5$"ٻخڅ ٫زيحٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع ًَُّ ٫نو ٫ن ٷظخىس ڃنخٻ0ّ٘ أ٦ّي

 #6$ځ#762ىو/145أرٌ كٴٚ$ص ، ٫ڄَ رن ٫زيحهلل ح٬ّيّّٗ -472
                                                                                                                   

 ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ.

 .7/465; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  10/76َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)
عُط بٔ عاَط ايػًُٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا سؿل قانٞ ايبكط٠ ض٣ٚ عٔ أٜٛب ايػـدتٝاْٞ ض٣ٚ   (2)

; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ    376م عٓ٘ اؿاضخ بٔ َـط٠ اؿٓؿـٞ، ٜٓٛـط: خًٝؿـ١ بـٔ خٝـاٙ، ايڀبكـات،        
 81ٚقـاٍ: ثكـ١ ; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ، م       359; ايعذًـٞ، ايجكـات، م    6/181ايهبرل، 

ٟ ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  ٕ ؾعب١ ٫ ٜػتُط٥٘ "، ٚقاٍ: قاٍ أٓس  3/44ٚقاٍ: يٝؼ بايكٛ ٚقاٍ: "نا
; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح     بٔ سٓبٌ: "عُط بـٔ عـاَط، ثكـ١ ثبـت ٗ اؿـسٜح، إ٫ أْـ٘ نـإ َطدـ٧"         

ٔ عاَط  ٭سازٜح أْهطٖا، ٚقاٍ:  127-6/126ٚايتعسٌٜ،  ٕ و٢ٝ بٔ غعٝس ٫ ٜطن٢ اب ٚقاٍ:  نا
قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ ب٘ بأؽ، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: عُط بٔ عـاَط ثكـ١ ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،      

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  7/180 ٔ عسٟ، ايهاَ ٟ ٫ بأؽ ب٘ " ; إعٟ، ٚقاٍ: " ٖٚٛ عٓس 56-6/50; اب
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ َػًِ ٚايٓػا٥ٞ .   407-21/403تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .6/52ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (3)

 .6/52ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (4)

 .7/467ب، ; ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜ 10/78َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (5)
عُط بٔ عبس اهلل إسٜين إه٢ٓ أبا سؿل ٍَٛ غؿط٠ بٓت ضباح ض٣ٚ عٔ عبس اهلل بٔ عًٞ بٔ  (6)

ٚقاٍ:  5/426ايػا٥ب ض٣ٚ عٓ٘ ايًٝح بٔ غعس ٚأزضى ابٔ عباؽ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 
"ٚنإ ثك١ نجرل اؿسٜح يـٝؼ ٜهـاز ٜػـٓس، ٖٚـٛ ٜطغـٌ أسازٜجـ٘، أٚ عاَتٗـا" ; ايبدـاضٟ،         

ٚقاٍ: ثك١ ضدٌ قاحل ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤  359; ايعذًٞ، ايجكات، م  6/169يتاضٜذ ايهبرل، ا
ٚقاٍ: يٌ اٱغـٓاز ; ابـٔ أبـٞ     3/40ٚقاٍ: نعٝـ ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  81ٚإذلٚنٕٛ، م 

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: " عُط ٍَٛ غؿط٠ يٝؼ ب٘ بـأؽ   6/119سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
ج٘ َطاغٌٝ "، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: نعٝـ، ٚقاٍ: " زلعت أبٞ ٜكٍٛ: ٚيهٔ أنجط سسٜ

ُٻـٔ ٜكًـب      2/81عُط َـٍٛ غؿـط٠ ٜهتـب سسٜجـ٘ " ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،         َٹ ٕٳ  ٚقـاٍ: " نځـا
ٚٳيځـا شنـطٙ ؾٹـٞ      ٘ٹ  ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹـ َٳا يځا ٜؿب٘ سٳسٹٜح ايڃأځثٵبٳات يځا  ايڃأځخٵبٳاض ٜٚطٟٚ عٳٔ ايجٿكځات 
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َ  أرٌ ٷخٽ" ِ  ٸّْو  طَٻوو  حٿٜويٵ  أىوپ  ڃون  روالٽ  أهوض  ٯٴوَس  ڃوٌذل  ٫ڄوَ  0حٿٔوخؿ
 رون  آولخٵ  ػنوخ ، حألُىُ ٛوخحل  رون  حٿ٦َّن٫زوي  رون  ٯّڄوي  كيػ0ّٗ أنْ رن ڃخٿٺ
 ًڃوخ  حٿٜويٵ  أىوپ  ڃون  ٍؿخٿ وخ  أىٍٻوض 0 ڃخٿوٺ  ٷوخٽ 0 ٷوخٽ  ٫زيحهلل رن ڃ٤َٱ ػنخ، ارَحىْڂ
 ه٘وْش 0 ٷوخٽ  ًحٿٴ٠وپ   حٿٜيٵ أىپ ًىڂ طَٻظيڂ ِٗ  أل0ُ ٷْپ، ْٗج خ ٫نيڂ أكيع
 .#1$"ڃنيڂ حٿِٿپ

ىوو  ٫131ڄَ رن ٫زيحهلل رن ٬ّڀَ رن ڃنزو حٿؼٸٴِ حٿټٌيف $ص رّٙ ٓنّٖ -473
 #2$ځ#757ىو/ 140ً  ځ748/

٬ّ٨وض ؿَّوَ   0 حٿٔخؿِ كيػّٗ أ٦ّي رن ٯّڄي ػنخ ٸّْوَ رون ڃ٬وّٙ ٷوخٽ    "
 .#3$"ٻخڅ ٫ڄَ رن ٬ّڀَ حٿؼٸٴِ َّ٘د ح٫ّڄ0َ رن ٫زي ح٪ّڄْي ّٸٌٽ

حٿٔخؿِ ػنخ ٯّڄي رن ڃٌٓوَ ح٪َّٗوِ ػنوخ ُّوخى رون ٫زوي حهلل ػنوخ ٫ڄوَ رون          "
رون ٫زوخّ   ح٫ن ٬ْٓي رن ؿزّ٘ ٫ن ٫زي حهلل رن ٬ّڀَ حٿؼٸٴِ ػنخ ح٬ّنيخٽ رن ٫ڄًَ 

َ ٌٍٓٽ حهللٻٴ0ّ ٷخٽ  َّٳڄون دل  ، ًأڃَ حٿنخّ أڅ ٤٬ّوٌح ، ٺّْنو رٜخ٩ ڃن ٢
 .#1$"#4$ڃن رَ ٷّي ٳنٜٲ ٛخ٩

                                                                                                                   

ًځ٢ غٳبٹٌٝ ايٹاعٵتٹبٳاض" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ا ٚقاٍ: "ٖٚٛ  69-6/68يڃهتب إڇيډا عٳ
= ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ 423-21/420ٖٔ ٜهتب سسٜج٘" ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 . 211-3/210ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، =

 .7/472; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  10/86ايهُاٍ، إنُاٍ تٗصٜب َػًڀاٟ،  (1)

عُط بٔ عبس اهلل بٔ ٜع٢ً بـٔ َٓبـ٘ ايجكؿـٞ ايهـٛٗ ض٣ٚ عـٔ أْـؼ بـٔ َايـو  ض٣ٚ عٓـ٘ غـؿٝإ            (2)
ٚقاٍ: ٜتهًُٕٛ ؾٝ٘ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  97ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م 

ٚقاٍ: قاٍ دطٜط بٔ عبس اؿُٝس: "أضزت إٔ أغأٍ  3/37; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  ٚقاٍ: نعٝـ 81م 
عُط بٔ عبس اهلل بٔ ٜع٢ً بٔ َط٠ ايجكؿٞ عٔ أسازٜح، ؾكاٍ يٞ ظا٥س٠: ٫ تػأي٘ عٔ ؾ٤ٞ ; ؾإْٞ 

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ:  119-6/118ضأٜت٘ ٜؿطب اـُط" ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
 بٔ ٜع٢ً بـٔ َـط٠ نـعٝـ اؿـسٜح"، ٚقـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: نـعٝـ اؿـسٜح،           "عُط بٔ عبس اهلل

ٔ عُط بٔ عبس اهلل بٔ ٜع٢ً بٔ َط٠ ايجكؿٞ ؾكاٍ:  ٛ ظضع١: يٝؼ بكٟٛ، ٚقاٍ: " غأيت أبٞ ع ٍ أب ٚقا
ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح ; ابـٔ      2/91ٖٛ نعٝـ اؿسٜح َٓهـط اؿـسٜح " ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،      

ٚقاٍ: نعٝـ اؿسٜح ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤  120ؿا٤ ٚايهصابٌ، م ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهع
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘:  420-21/417; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  2/164ٚإذلٚنٕٛ، 

 . 3/712ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .21/417تٗصٜب ايهُاٍ،  ; إعٟ، 6/65ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)
٘ ْاع١، َِٓٗ: ايبعاض، َػٓس ايبعاض،  (4) ٌٷ  11/308أخطد ٖٴٛ ضٳدٴ ًځ٢، ٚ ٜٳعٵ ٔڇ  ٘ٹ بٵ ٔٴ عٳبس ايًډ ُٳط بٵ ٚقاٍ: " عٴ

ٖٳـصٳا           ٗٳـ١ٺ قٳـشٹٝشٳ١ٺ خٹـ٬فٳ  ٔٵ دٹ َٹـ ًډِ  ٚٳغٳـ ًځٝـ٘  ٘ٴ عٳ ًډ٢ ايًډـ ٘ٹ قٳـ ٍڇ ايًډ ٔٵ ضٳغٴٛ ٚڂ عٳ ُٳشٵؿڂٛ ٚٳايڃ ٟٿ  ٛڇ ٝٵؼٳ بٹايڃكځ يځ
ــٔ ايكٝػــطاْٞ، شخــرل٠ اؿؿــاٚ،      اي ٌڇ " ; اب ــ ــصٳا ايڃؿٹعٵ ٖٳ ــ٬فٳ  ٚٳخٹ ٜٹ  ــ قــاٍ: ٚعُــط ايجكؿــٞ    4/1840ًډؿڃ

ٚقــاٍ " ٗ إغــٓازٙ عُــط بــٔ عبــس اهلل بــٔ ٜعًــ٢    4/33نــعٝـ;  ابــٔ اـــطاٙ، ا٭سهــاّ ايٛغــڀ٢،  
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كويػنخ ٓوٴْخڅ ٫ون ٫ڄوَ رون ٬ّڀوَ رون        ، كويػنخ رنويحٍ ًأروٌ ٫وخڃَ    ، "حٿٔخؿِ
   #2$ٷخٽ أڃّنخ ٬ْٓي رن ؿزّ٘ ٳٸَأ رزّٗ آَحثْپ يف حٿَٻ٬ظّٙ ٬ّْ٥خ "، ڃنزو

 ڃون  ٗوْج خ  َّ٘د ٍآه ٳؤكٔزو، ّٔټَ ڃخ َٗد ٍَّ ال ُحثيس ٻخڅ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 ٫ًنوويه0 ٸّْووَ أرووٌ ٷووخٽ، ٧ّووَ كَحڃًووخ َّحىووخ ڃوون ڃوون ٫نووي ىووِ حٿووّٖ حألنزووٌس ىووٌه

 .#3$"ڃنخٻّ٘
كيػّٗ أ٦ّي رن ٯّڄي ػنوخ كوّٓ ٸّْوَ رون ڃ٬وّٙ ٬ّ٨وض       0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 ...حٿؼٸٴوِ ّ٘وَد ح٫ّڄوَ    ٻخڅ ٫ڄَ رن ٬ّڀوَ رون ڃنْوش    0ؿََّ رن ٫زي ح٪ّڄْي ّٸٌٽ
0 ػوڂ ٷوخٽ  ، ػڂ كټَ ٷٌٽ ُحثيس أنو ٻخڅ َّ٘د ح٫ّڄَ، ٫نيه ڃنخٻ0ّ٘ ًٷخٽ حٿٔخؿِ

ڃوون ىووٌه  ٳؤكٔووزو ٍآه ّ٘ووَد ٗووْجخ  0 ٻووخڅ ُحثوويس ال َّڃووِ ر٘ووَد ڃووخ ّٔووټَ ٷووخٽ  
 .#4$"حالنزٌس حٿّٖ ىِ ٫ني ڃن ٍَّ أٶّخ كَحځ ٧َّ

474-       ِ      زٜووَُ أرووٌ ؿ٬ٴووَ حٿ ، ٫ڄووَ روون ٫ڀووِ روون ٤٫ووخ  روون ڃٸوويځ ح٬ّٸوويڃ
 #5$ځ#807ىو/192ځ ًٷْپ 805ىو/190$ص 

ْ  ٻوخڅ  ػٸوش  ٛويًٵ 0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"  ٍؿڀ وخ  ٻوخڅ 0 كنزوپ  رون  أ٦ّوي  ٷوخٽ ، ّويٿ
 .#6$"ٿظيٿْٔو ًځ رو رؤّ ال، ػٸش ٫خٷڀ خ ٳخٟڀ خ ٫ٴْٴ خ ٛخ٪ّ خ

ىووو ٫160ڄووَ روون ٷووْْ ح٬ّټووِ، أرووٌ ؿ٬ٴووَ ح٬ّ٬ووًَٱ رٔوونيٽ $ص كووٌحرل        -475

                                                                                                                   

 ايجكؿٞ ٖٚٛ نعٝـ عٓسِٖ".

 .6/65ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)
 .6/65ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،ابٔ عسٟ، ايهاَ (2)

 .10/84َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)

 .7/471ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)
عُط بٔ عًٞ بٔ عڀا٤ إكسَٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا دعؿط ض٣ٚ عٔ غعس بٔ ططٜـ ض٣ٚ عٓ٘  (5)

ا ٚقاٍ: " نـإ ثكـ١، ٚنـإ ٜـسيؼ تسيٝػٶـ      7/213ْكط بٔ عًٞ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 
ٚقاٍ:  1/92ؾسٜسٶا، ٚنإ ٜكٍٛ: زلعت ٚسسثٓا. ثِ ٜػهت " ; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

 6/124ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  360يٝؼ ب٘ بأؽ ; ايعذًٞ، ايجكات، م 
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ثك١، ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ:  مل أنتـب عٓـ٘ ؾـ٦ٝا ٚنـإ          

ب٘ بأؽ سػٔ اشل١٦ٝ، ٚقاٍ: " غأيت أبٞ عٓـ٘ ؾكـاٍ: قًـ٘ ايكـسم ٚيـ٫ٛ      ٜسيؼ  َٚا نإ 
، سبإ ابٔ ;تسيٝػ٘ ؿهُٓا ي٘، إشا دا٤ بعٜاز٠ غرل أْا ناف بإٔ ٜهٕٛ أخصٙ عٔ غرل ثك١ " 

 بأؽ ٫ أْ٘ ٚأضدٛ: " ٚقاٍ 92- 6/90 ايطداٍ، نعؿا٤ ٗ ايهاٌَ، عسٟ ابٔ ; 7/188، ايجكات
ٍ  تٗصٜب، إعٟ ;" ب٘ ٍ  474 – 21/470، ايهُـا ٍ  شنـط  إٔ بعـس  ٚقـا ٘  ايعًُـا٤  أقـٛا ٘  ض٣ٚ: ؾٝـ  يـ

 : " خًل ضدٌ قاحل َٛثل ٜسيؼ ". ٚقاٍ 2/67، ايهاؾـ، ايصٖيب ; اؾُاع١

 .7/478; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  10/107َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (6)
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 #1$ځ776#/
٫ًڄَ رن ٷْْ ٳٔؤ٭ّڄخ ٫ن ِٗ  ڃون   ي٫خ ڃخٿټخ كؾ ىخًٍڅ ٳ0 خٽ حٿٔخؿِ"ٷ

أنوض أكْخنوخ ٤ّ١وَ     0 ٳٸوخٽ ٫ڄوَ ٬ّخٿوٺ   ، أڃَ ح٪ّؾ ٳخهظڀٴخ ٳظنخ٧َح ًؿ٬ال ٸّظـوخڅ 
ّ  0 ٳٸوخٽ ، ًأكْخنخ ال طْٜذ ٳڀڄوخ هوَؽ ڃخٿوٺ حٗوظټَ ٫ڀوَ ٷ٬نوذ       ، ٻوٌحٹ حٿنوخ

ِ  ، ٷوخٽ ًحٹ حٿټوٌحد  ، ٳؤهّّه ّٝخ ٷخٽ ٫ڄَ ٳ٠ٰذ ٟو٬ْٲ ح٪ّويّغ   0 ًٷوخٽ حٿٔوخؿ
 .#2$"٤٫خ  رزٌح٣ْپ ال ٠ّٴ٦ ٫نو ًٻخڅ ٤٫خ  ّٔظؼٸڀوٸّيع ٫ن  ؿيح 

 ىووو٫240ڄووَ روون ڃٌٓووَ روون ٓووڀْڄخڅ، أرووٌ كٴووٚ ح٪ّووخىُ حٿ٘ووخڃِ$ص         -476
 #3$ځ854#/

رون  ححٿٔخؿِ ػنخ ٫ڄَ رن ڃٌَٓ ػنخ أرٌ ىوالٽ ٫ون ٯّڄوي رون ٓوّّ٘ن ٫ون       "
٫زخّ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل  0$َ1$"#4$#ٛالس حٿڀْپ ڃؼنَ ڃؼن#.   

                                                 

ٞ إه٢ٓ أبا دعؿط ٚإعطٚف بػ (1) ٘ عبس اهلل بٔ ٖٚب، عُط بٔ قٝؼ إه ٟ ض٣ٚ عٓ ٍ ض٣ٚ عٔ ايعٖط ٓس
ٔ غعس، ايڀبكات،  ٘ بصا٤ ٚتػطع إٍ ايٓاؽ ؾأَػهٛا عٔ سسٜج٘ 6/34ٜٓٛط: اب ٕ ؾٝ  =ٚقاٍ: " ٚنا

ٚقــاٍ: َٓهــط  6/187ٚأيكــٛٙ، ٖٚــٛ نــعٝـ ٗ سسٜجــ٘ يــٝؼ بؿــ٤ٞ " ; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،  =
غـاق٘ ; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،     ٚقاٍ:  254اؿسٜح ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م 

ٚقـاٍ: قـاٍ َايـو بـٔ أْـؼ: "٫       49-3/47ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ايعكًٝـٞ، ايهـعؿا٤،    81م 
 6/129ٜؿطب اـٓسضٜؼ، ٜعين: ايٓبٝص إػهط" ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،       تهًُٛٙ، ؾإْ٘

شٝب "، ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ     ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: " َـذلٚى اؿـسٜح مل ٜهـٔ سسٜجـ٘ بكـ     
َعــٌ: نــعٝـ اؿــسٜح، ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٛ ظضعــ١: يــٌ اؿــسٜح، ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٞ: نــعٝـ اؿــسٜح   

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ْٹٝس ٜٚطٟٚ عٳٔ  2/85َذلٚى اؿسٜح ; اب ٘ٹ زعاب١ ٜكًب ايڃأځغٳا ٕٳ ؾٹٝ ٚقاٍ: " نځا
ٔ عسٟ، ايهاٌَ ٘ سٳسٹٜح ايڃأځثٵبٳات" ; اب َٳا٫ ٜؿب ٚقاٍ: "ٚعا١َ  13-6/9ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ايجٿكځات 

ــٔ ؾــاٌٖ، أزلــا٤ ايهــعؿا٤ ٚايهــصابٌ، م        ــ٘" ; اب ــابع عًٝ ــ٘ ٫ ٜت ٚقــاٍ: نــعٝـ ;   121َــا ٜطٜٚ
ٚقـاٍ بعـس إٔ    491-21/487; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     2/164ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،  

 . 3/219َٝعإ ا٫عتساٍ،  شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجٌ; ايصٖيب،

 .10/111; ٜٓٛط أٜهاڄ: َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  7/491ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

عُط بٔ َٛغ٢ بٔ غًُٝإ اؿازٟ ايؿاَٞ إهٓـ٢ أبـا سؿـل ايػـٝاضٟ ايبكـطٟ ض٣ٚ عـٔ        (3)
ضَا أخڀأ ;  ٚقاٍ: 8/446ٓاز غ١ًُ ض٣ٚ عٓ٘ عبسإ اؾٛايكٞ، ٜٓٛط: ابٔ سبإ، ايجكات، 

ٚقـاٍ: "نـعٝـ ٜػـطم اؿـسٜح ٚىـايـ       111ــ 6/109ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،   
; ابٔ قڀًٛبػا، ايجكات ٖٔ مل ٜكع ٗ 2/216ا٭غاْٝس"; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 .321-7/320ايهتب ايػت١، 

ٚايٛتط ضنع١ َـٔ آخـط    ظاز عًٝ٘"... 4/437أخطد٘ ْاع١ َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس،  (4)
عٔ ابٔ عُـط، ٚقـاٍ احملكـل ؾـعٝب      2/348ايًٌٝ" عٔ ابٔ عُط ; ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َاد١، 

عٔ ابٔ عُط، ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ  2/491ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ قشٝب ; ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ، 
ِ      1/292تعًٝك٘: قشٝب ; َٚجً٘ ايڀدلاْـٞ، إعذـِ ا٭ٚغـ٘،      عـٔ ابـٔ عُـط ; ٜٚٓٛـط: غـًٝ

عٔ ايػادٞ ٜطؾع٘ عٔ ابٔ عباؽ، ٚقاٍ ٗ  3/402دطاض، اٱّا٤ إٍ ظٚا٥س ا٭َايٞ ٚا٭دعا٤، 
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 ىووو151 حٿووٌؿْيِ حٿ٘ووخڃِ $ص رووّٙ ٓوون٫ّٖڄووَ روون ڃٌٓووَ روون ًؿْووو   -477
 #2$ځ#776ىو/160ځ 768ً/

حٿٔخؿِ ًأ٦ّي رون ٸّْوَ رون ُىوّ٘ ًاروَحىْڂ رون ٯّڄوي رون ٓو٬ْي حٿظٔؤُّ           "
ٷخٿٌح0 ػنخ ٓيپ رن َّٛ ػنخ ارَحىْڂ رن نخٳ٪ ح٩ّالد ػنخ ٫ڄوَ رون ڃٌٓوَ رون ًؿْوو ٫ون       

ٷووخٽ ٍٓووٌٽ حهلل0 ٨ّووخٹ روون كووَد ٫وون ؿووخرَ روون ٨ّووَس ٷووخٽ  0$ حٿٔووٴظـخص
 .  #4$"#3$#َحځك

 .#5$٬ْٟٲ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #6$ځ#767ىو/150ځ 758ًىو/٫141ڄَ رن نخٳ٪ حٿؼٸٴِ حٿټٌيف$ص رّٙ ٓنّٖ-478

                                                                                                                   

 ( َٔ ْؿؼ ايكؿش١: )قشٝب ٚإغٓازٙ نعٝـ(. 3ٖاَـ)
ٍٳ: عٳٔ أبـٞ  ٚقاٍ: "  6/110ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (1) َٴٛغٳ٢ ؾځكځا ُٳط بٵٔ  خايـ عٴ

ٔڇ  ٔڇ غٹرلڇٜٔ، ع َٴشٳُس بٵ ٔٵ  ُٳط ٚطـطم  ٬ٍٖ عٳ ٔڇ عٴ ٔڇ ابٵ ٔڇ غٹرلڇٜٔ، ع ٔڇ ابٵ ٔڇ عٳبٻاؽڈ ٚغرلٙ ضٚاٙ، ع ابٵ
ُٳط"; ٔڇ عٴ ٔڇ ابٵ  =; ابـٔ طٛيـٕٛ،  125َطزٜٚـ٘، دـع٤ ؾٝـ٘ أسازٜـح ابـٔ سبـإ، م       ٖٳصٳا اؿسٜح، ع

 .4/310; ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  69ا٭سازٜح إا١٥، م=
طٓٔ بـٔ غـِٓ ض٣ٚ عٓـ٘ قُـس بـٔ      عُط بٔ َٛغ٢ بٔ ٚدٝ٘ ايٛدٝٗٞ ايؿاَٞ ض٣ٚ عٔ عبس اي (2)

  ٌ ٚقــاٍ: "مل ٜهــٔ بجكــ١ ٫ٚ َطنــٞ"; ايبدــاضٟ،   1/53إغــشام، ٜٓٛــط: ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــ
ٍ ايطداٍ، م  6/197ايتاضٜذ ايهبرل،  ٘ ْٛط ; اؾٛظداْٞ، أسٛا ٕ سسٜج٘;  295ٚقاٍ: ؾٝ ٚقاٍ: ٜصَٛ

 82ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ، م   ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايٓػا٥ٞ،  163أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م 
ٚقــاٍ: يــٝؼ بجكــ١ ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح    3/53ٚقــاٍ: َــذلٚى اؿــسٜح ; ايعكًٝــٞ، ايهــعؿا٤،   

ٚقاٍ " قاٍ: إزلاعٌٝ بٔ عٝاف يعُط بٔ َٛغ٢ ايٛد٢ٗٝ: أٟ غ١ٓ زلعت َٔ  6/133ٚايتعسٌٜ، 
ضبع غـٌٓ، قًـت   خايس بٔ َعسإ ؟ قاٍ: غ١ٓ مثإ َٚا١٥، قًت: ؾأْت زلعت َٓ٘ بعـس َـا َـات بـأ    

ٔ زلعت َٓ٘؟ قاٍ: بأض١َٝٓٝ ٚآشضبٝذإ، قًت: إُْٗا يجػطإ َا زخًُٗا ق٘ "، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ:  ٚأٜ
ٚقـاٍ: "    2/86" َذلٚى اؿسٜح، شاٖب اؿسٜح، نإ ٜهع اؿـسٜح " ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،     

ٚٳ   ُٻا نجـط ؾٹـٞ ضڇ ًځ ٖٹرل ؾځ ُٳؿٳا ٓٳانٹرل عٳٔ ايڃ ُٳ ٚڇٟ ايڃ ٜٳطٵ ُٻٔ  َٹ َٳـا٫ ٜؿـب٘ سٳـسٹٜح       نإ  ٜٳتـ٘ عٳـٔ ايجٿكځـات  ا
ايڃأځثٵبٳات سٳتٻ٢ خطز عٳٔ سس ايڃعٳسٳايځ١ إڇيځ٢ ايڃذطٵح ؾځاغٵتشلٻ ايتٸـطٵى" ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤      

ٚقــاٍ: "ٖٚــٛ بــٌ ا٭َــط ٗ ايهــعؿا٤ ٖٚــٛ ٗ عــساز َــٔ ٜهــع اؿــسٜح َتٓــاڄ    23-6/13ايطدــاٍ، 
; 350 ـ45/344; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  2/164ذلٚنٕٛ، ٚإغٓازاڄ " ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإ

 ٚقاٍ: "ٖٛ ٖٔ ٜهع اؿسٜح".  297; زٜٛإ ايهعؿا٤، م  4/167ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  (3) ٚقاٍ: عُط بٔ َٛغ٢ ايٛدٝٗٞ  3/1490أخطد
 4/60ٚقاٍ: ٫ ٜكب ; ايعًٜػٞ، ْكـب ايطاٜـ١،    2/249َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ اؾٛظٟ، إٛنٛعات، 

٘ ; ابٔ سذط، ايسضا١ٜ ٗ ؽطٜر أسازٜح اشلسا١ٜ،  ٘ عُط بٔ َٛغ٢ بٔ ٚدٝ ـ ؾٝ ٍ نعٝ  2/164ٚقا
: ٚقـاٍ:  139ٚقاٍ: ؾٝ٘ عُط بٔ َٛغ٢ ايٛدٝٗٞ ٜهع اؿسٜح ; ايؿتين، تصنط٠ إٛنٛعات، م 

 اٍ: ؾٝ٘ عُط بٔ َٛغ٢ ٚنٸاع.ٚق ٫148 ٜكب; ايؿٛناْٞ، ايؿٛا٥س اجملُٛع١، م 

 .6/16ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (4)

 .4/334ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (5)

عُط بٔ ْاؾع ايجكؿـٞ ايهـٛٗ ض٣ٚ عـٔ أْـؼ بـٔ َايـو زلـع َٓـ٘ وٝـ٢ بـٔ َكـعب; ابـٔ              (6)
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 .#1$٬ْٟٲ0 يف ٻظخد حٿ٬٠ٴخ  حٿٔخؿِ ٷخٽ
أرووٌ كٴووٚ حٿؼٸٴووِ  ، ٫ڄووَ روون ىووخًٍڅ روون ِّّووي روون ؿووخرَ روون ٓووڀڄش   -479

 #2$ځ#809ىو/194حٿزڀوِ$ص 
ػنوخ أروٌ ٻخڃوپ ػنوخ ٫ڄوَ رون ىوخًٍڅ ػنوخ          0ڃّٰ٘س ح٫ّخٍٻِ ًُٻَّخ حٿٔوخؿِ ٷوخال  "
رن ُّي ٫ون ٫ڄوًَ رون ٗو٬ْذ ٫ون أرْوو ٫ون ؿويه أڅ ٍٓوٌٽ حهلل          شأٓخڃ  

 .#4$"#3$ٻخڅ ّؤهٌ ڃن ٫َٝ ٪ّْظو ٣ًٌ٭ّخ يف حٿٌّٔش
 .#5$"٫ڄَ رن ىخًٍڅ حٿزڀوِ ٳْو ٬ٟٲ0 ُٻَّخ حٿٔخؿِ ٷخٽ"

                                                                                                                   

; 6/200ٚقاٍ: يٝؼ سسٜج٘ بؿ٤ٞ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهـبرل،   4/498َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٔ سبإ، ايجكات، 6/138ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤  5/153; اب

ٚشنط  21/514ٚقاٍ: يٝؼ سسٜج٘ بؿ٤ٞ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  121ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 
 .2/935قٍٛ و٢ٝ بٔ َعٌ ؾٝ٘; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .7/500; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  10/120َػًڀاٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)
عُط بٔ ٖاضٕٚ بٔ ٜعٜس ايجكؿٞ ايبًدٞ إه٢ٓ أبا سؿل سسخ عٔ أّٔ بٔ ْابٌ ض٣ٚ عٓ٘  (2)

ٚقاٍ: يٝؼ ٖٛ ثكـ١; اؾٛظدـاْٞ،    1/54أٓس بٔ سٓبٌ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٚقـاٍ:   2/171كـات،  ٚقـاٍ: "مل ٜكٓـع ايٓـاؽ عسٜجـ٘"; ايعذًـٞ، ايج      355أسـٛاٍ ايطدـاٍ، م   

ٚقـاٍ: "َـذلٚى اؿـسٜح بكـطٟ"; ابـٔ أبـٞ        84نعٝـ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 
ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ: "أنجـطت عـٔ عُـط بـٔ           141-6/140سامت، اؾطح ٚايتعـسٌٜ،  

ٖاضٕٚ ٫ٚ أضٟٚ عٓ٘ ؾ٦ٝاڄ"، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: "ايٓاؽ تطنٛا سسٜج٘"، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: " ٖٛ 
ٚڇٟ عٳٔ ايجٿكځات إعه٬ت  2/90ـ اؿسٜح"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، نعٝ ٜٳطٵ ُٻٔ  َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا

ٝٴٛخٶا مل ٜطِٖ"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م  ٚقاٍ: يٝؼ  122ٜٚسع٢ ؾٴ
 133ٚقاٍ: نعٝـ; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م  2/164بؿ٤ٞ ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ

; إعٟ، تٗصٜب 190-٫11/187 ؾ٤ٞ ٜطٟٚ إٓانرل; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػسازٚقاٍ: 
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ;  531-21/520ايهُاٍ، 

 ٚقاٍ: ٚاٙ اتُٗ٘ بعهِٗ. 2/70ايصٖيب، ايهاؾـ، 

ٔ ايذلَصٟ (3) ٘ ْاع١، َِٓٗ: ايذلَصٟ، غٓ ُٻسٳ ٚقاٍ: "  5/94أخطد َٴشٳ ُٹعٵتٴ  ٚٳغٳ ٖٳصٳا سٳسٹٜحٷ غځطڇٜبٷ، 
ٌٷ   ٘ٴ أځقٵـ ٝٵؼٳ يځـ ٘ٴ سٳسٹٜجٶا يځ َٴكځاضڇبٴ اؿځسٹٜحٹ يځا أځعٵطڇفٴ يځ ٕٳ  ٖٳاضٴٚ ٔٴ  ُٳطٴ بٵ ٍٴ: "عٴ ٜٳكڂٛ ٌٳ،  ُٳاعٹٝ ٔٳ إڇغٵ ٍٳ  -بٵ ٚٵ قځـا أځ

٘ٹ" ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  - ٓٵؿځطڇزٴ بٹ قـ٢ً اهلل   ٚقاٍ: " ٫ٚ ٜعطف إ٫ ب٘، ٚقس ضٟٚ عـٔ ايـٓيب   2/58ٜٳ
عًٝــ٘ ٚغــًِ بأغــاْٝس دٝــاز، أْــ٘ قــاٍ: ) أعؿــٛا ايًشــ٢ ٚأسؿــٛا ايؿــٛاضب(، ٖٚــصٙ ايطٚاٜــ١ أٍٚ" ;       

ٚ  8/416ايبٝٗكــٞ، ؾــعب اٱّــإ  ٚقــاٍ: عُــط بــٔ ٖــاضٕٚ   2/825; ابــٔ ايكٝػــطاْٞ، شخــرل٠ اؿؿــا
  ٓ ــٛ سصٜؿــ١، أْــٝؼ    4/540; ايبٛقــرلٟ، إؼــاف إٗــط٠  ١12/108نــعٝـ ; ايبػــٟٛ، ؾــطح ايػــ ; أب

 ٚقاٍ: َٛنٛع. 1/456ٚقاٍ: نعٝـ دساڄ ; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ2/1256١ يػاضٟا

ٚٳيځا أځزٵضڇٟ  6/59ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (4) ٛڇٍّٟ  ٝٵطٴ قځ ٞټ غځ ًڃدٹ ٕٳ ايڃبٳ ٖٳاضٴٚ ٔٴ  ُٳطٴ بٵ ٚقاٍ: "عٴ
ٙٴ". ٝٵطٴ َٳ١ځ غځ ٔٵ أڂغٳا ٙٴ عٳ ٚٳا ٔٵ ضٳ  َٳ

; إــعٟ،  45/372; ابـٔ عػــانط، تـاضٜذ زَؿـل،     11/191ٜذ بػـساز،  اـڀٝـب ايبػـسازٟ، تــاض   (5)
 .3/228; َٝعإ ا٫عتساٍ، 8/44; ايصٖيب، غرل إع٬ّ ايٓب٤٬، 21/529تٗصٜب ايهُاٍ، 
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 ارلّ ٻظوذ  ٳْڄخ رټَ رن ٯّڄي رن أ٦ّي حٿ٬زخّ أرٌ كيػ0ّٗ حٿٔخؿِ ٷخٽ"
0 ٳٸوخٽ  ىوخًٍڅ  رون  ٫ڄوَ  ٫ون  ًٓوجپ  ًٻ٬ًْوخ  ٬ّ٨ض0 ٷخٽ ٯْالڅ رن ٯّڄٌى ػنخ0 ٷخٽ

 ٻخڃوپ  أروخ  ٬ّ٨وض  ر٘وِ   ٿ0ْْ ڃ٬ّٙ حرن ًٷخٽ، ٿْڀش ٫نينخ رخص ط٬خذل حهلل ٦ٍّو
 .#1$"ًٻَىخ ٤ٌّٽ ّٝنخٻّ٘ ٫نو ٸّيػخڅ ڃٌَٓ رن ًٯّڄٌى ح٩ّليٍُ
 وىووو150ځ 758ًىوووو/٫141ڄوووَ رووون حٿٌٿْوووي حٿ٘وووّٗ حٿ٬زووويُ$ص روووّٙ ٓووونّٖ -480

 #2$ځ767#/
   .#3$"طٌػْٸو0 حٿٔخؿِ ٫ن أ٦ّي رن كنزپ"

 ىوووو145أروووٌ حٿ٬ووٌحځ حٿٸ٤وووخڅ حٿزٜوووَُ$ٻخڅ كْووخ  ٓووونش  ، ٫ڄووَحڅ رووون ىحًٍ  -481
 #4$ځ762#/

دل ٸّويع ٸّْوَ رون ٓو٬ْي ٫ون ٫ڄوَحڅ       0 رن ح٬ّيّّٗ ّٸٌٽححٿٔخؿِ ٬ّ٨ض "
 .#5$"حٿٸ٤خڅ ًكيػنخ ٫زي حٿ٦َّن ٫نو

خ ٫ڄوًَ رون ٫خٛوڂ ٷوخٽ ػنوخ أروٌ       ػنوخ ٯّڄوي رون ح٬ّؼنوَ ٷوخٽ ػنو      0 حٿٔخؿِ ٷوخٽ "
                                                 

 .7/505; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  10/123، َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ (1)

اب بـٔ عبـاز ايعكـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ أبـٛ        عُط بٔ ايٛيٝس ايؿين ٜه٢ٓ أبا غًُ( 2) ١ ايبكطٟ ض٣ٚ عـٔ ؾٗـ
; 6/203ٚقـاٍ: ثكـ١; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل      147ْعِٝ ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ، م    

ٚقـاٍ "قـاٍ    3/57ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ 82ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 
عتُس عًٝ٘، ٚيهٓـ٘ ٫ بـأؽ بـ٘"; ابـٔ أبـٞ سـامت،       و٢ٝ بٔ غعٝس ايكڀإ: "يٝؼ ٖٛ عٓسٟ ٖٔ أ

ٚقاٍ: قاٍ: قاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ: يـٝؼ بـ٘ بـأؽ، ٚأنـاف: ؾـٝذ ثكـ١،          140ـ6/139اؾطح ٚايتعسٌٜ
; ابـٔ   8/443ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: ثك١، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ:"َـا أض٣ عسٜجـ٘ بأغـاڄ"; ابـٔ سبـإ، ايجكـات      

   ٍ ٛٳ قًٝــٌ اؿــسٜح ٚمل       ٚقــاٍ: "ٚعُــط  6/85عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــا ٖٴــ ٖٳــصٳا  بٵــٔ ايٛيٝــس 
    ّ ــاضٜذ اٱغــ٬ ٘ٴ ؾــ٤ٞ ؾأشنطٙ";ايــصٖيب، ت ــ ــ٘ عــٔ عهطَــ١     3/936وهــطْٞ يځ ٚقاٍ:"ٚعاَــ١ سسٜج

 َكاطٝع". 

 .4/337ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)
ــا ايعــٛاّ زلــع اؿػــٔ ايبكــطٟ ض٣ٚ عٓــ٘ أبــٛ زاٚز        (4) عُــطإ بــٔ زاٚض ايكڀــإ ايبكــطٟ إهٓــ٢ أب

ضٚاٜـ١ ابـٔ قـطظ  ٚقـاٍ: نـعٝـ، ٚٗ ضٚاٜـ١        1/69ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، ايڀٝايػٞ ، 
ٔ زاع١ٝ" ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م  4/141ايسٚضٟ،  ٟ اـٛاضز ٚمل ٜه ٕ ٜط٣ ضأ ٚقاٍ:  105قاٍ: "نا

٘ أؾٝا٤، ؾطَٝت بٗا " ;  ٌ اؿسٜح، ٚنتبت عٓ ٔ َٔ أٖ ٔ ب٘ بأؽ، مل ٜه ٍ و٢ٝ ايكڀإ: مل ٜه "قا
ٛ زاٚز ٚقاٍ:  قاٍ و٢ٝ  3/176ٚقاٍ: نعٝـ ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  325، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م أب

ٟٳ اــٛاضز، ٚمل ٜهـٔ زاعٝـ١" ; ابـٔ أبـٞ سـامت،            بٔ غعٝس ايكڀإ: " نـإ عُـطإ ايكڀـإ ٜـط٣ ضأ
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "أضدٛ إٔ ٜهٕٛ قاحل اؿسٜح" ; ابٔ  298-6/297اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقــاٍ: "ٖٚــٛ ٖــٔ  164-6/162; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،  7/243ت، سبــإ، ايجكــا
ٚقاٍ: نـعٝـ اؿـسٜح ;    149ٜهتب سسٜج٘" ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 

ٟٸ  330-22/328إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "اغتؿٗس ب٘ ايڃبٴدٳاضڇ ٕ شنط أقٛا ٍ بعس أ ٚقا
٘ٴ ايباقٕٛ غ٣ٛ َػًِ".  ٗ ايكشٝب، ٚضٚ  ٣ ي٘ ٗ ا٭زب، ٚض٣ٚ يځ

 .6/162; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، 3/176ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (5)
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 .#1$"حٿ٬ٌحځ ٫ڄَحڅ رن ىًحٍ حٿٸ٤خڅ
ػنوخ ٫ڄوَحڅ رون    0 ػنوخ ٫ٴوخڅ ٷوخٽ   0 كيػنخ أ٦ّوي رون ٯّڄوي ٷوخٽ    0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

 .#2$"ىًحٍ أرٌ حٿ٬ٌحځ ًٻخڅ ػٸش
اڅ ٫ڀوِ  0 ٷوخٽ ٍؿوپ ٿْلْوَ رون ڃ٬وّٙ     0 ػنخ أ٦ّي رن ٯّڄي ٷخٽ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

ٓوونش  0  ٸّويع ٫ون ٫ڄوَحڅ حٿٸ٤وخڅ ٳٸوخٽ     رن ح٬ّيّّٗ ٸّيع ٫ون أروِ ٫وخڃَ ح٫ّوِحُ ًال    
 .#3$"٫ْنو

 .#4$ٛيًٵ ًػٸو ٫ٴخڅ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ 
 #5$أرٌ ػخرض حٿِىَُ$ص حٿٸَڅ حٿؼخنِ ح٭ّـَُ#، ٫ڄَحڅ رن ٫زي حٿ٬ِِّ -482
   .#6$٬ْٟٲحٿٔخؿِ  ٷخٽ
483-  َ  ىووو٫119ڄووَحڅ روون أرووِ حٿٴ٠ووپ$ًٍٍ ٫وون نووخٳ٪ ڃووٌذل حروون ٫ڄووَ ح٬ّظووٌٳ

 #7$ځ737#/
 .#8$حٿٔخؿِ ٬ْٟٲ ٷخٽ

                                                 

 .6/162ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)
  2/315; ٜٓٛط أٜهاڄ: ا٭يباْٞ، قشٝب أبٛ زاٚز،  6/162ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

 .163-6/162عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، ابٔ (3)

 .8/132ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

ٕ بٔ عبس ايععٜع ايعٖطٟ إه٢ٓ أبا ثابت إسٜين ض٣ٚ عٔ و٢ٝ بٔ غعٝس ا٭ْكاضٟ ،  (5) عُطا
ٚقــاٍ: َٓهـــط اؿــسٜح ; ابـــٔ أبــٞ ســـامت، اؾـــطح     6/427ٜٓٛــط: ايبدـــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهـــبرل،   

ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: "يٝؼ ٖٛ عٓسٟ بإتٌ ٜتهًِ ؾٝ٘ نعٝـ اؿسٜح  302-6/301ٚايتعسٌٜ، 
ٓٵؿځطز با٭ؾٝا٤  125َٓهط اؿسٜح" ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، م  َٴٓهط اؿځسٹٜح دسا ٜ ٚقاٍ: " 

ٚٳتطى ايٹاسٵتٹذٳاز بآثاضٙ"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ  ٚٳدب ايتٓهب عٳٔ أخباضٙ  ٗٳا  ٝٵ ًځ ٜٴتٳابع عٳ ايډتٹٞ يځا 
ــعؿا٤ ايط ــاٍ، نـ ــات    173-6/171دـ ــساضقڀين، تعًٝكـ ــ٘"; ايـ ــ٢ سسٜجـ ٝٸٔ عًـ ــ ــعؿ٘ بـ ٚقاٍ"ٚنـ

 ٚقاٍ: يٝؼ بجك١، ٚنإ قاسب ؾعط.  187ايساضقڀين، م 

 .2/601; اؿٜٛين، ْجٌ ايٓباٍ،  4/347ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (6)
(7 )         ٔ  عُطإ بٔ أبٞ ايؿهٌ ض٣ٚ عٔ ْاؾع َـٍٛ ابـٔ عُـط ض٣ٚ عٓـ٘ إزلاعٝـٌ بـٔ عٝـاف، ٜٓٛـط: ابـ

 85ٚقـاٍ: يـٝؼ سسٜجـ٘ بؿـ٤ٞ; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ، م        1/53َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ
٘ غرل قؿٛٚ، ٚقس ض٣ٚ َٓانرل"; ابٔ أبٞ  3/178ٚقاٍ: نعٝـ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ ٚقاٍ: "سسٜج

ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: نعٝـ اؿسٜح َٓهط اؿسٜح دساڄ";  6/303سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ
ٜٳتـ٘ يځـا      2/124اجملطٚسٌ ابٔ سبإ، ٚٳا ًځـ٢ قًډـ١ ضڇ ُٻٔ ٜطٟٚ إٛنٛعات عٳٔ ايڃأځثٵبٳات عٳ َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا

ٍ      وٌ نٹتٳابٳ١ سٳسٹٜج٘ إڇيډا عًـ٢ غٳـبٹٌٝ ايتٻعٳذټـب";     173ــ 6/171ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـا
ٝٸٔ ع٢ً سسٜج٘" ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ ٘ ب ٚقاٍ:يٝؼ 149م ،ٚقاٍ: "ٚنعؿ

 بؿ٤ٞ. 

 .4/349ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (8)
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ىووو 151أروٌ رټوَ حٿزٜوَُ $ص روّٙ ٓونّٖ     ، ٫ڄوَحڅ رون ڃٔوڀڂ رون ٷٜوّ٘      -484
 #1$ځ#776ىو/160ځ ً 768/

0 ػنخ ٫ڄوَحڅ حٿٸٜوّ٘ ٷوخٽ   0 ػنخ ٸَّْ رن ٬ْٓي ٷخٽ0 ػنخ رنيحٍ ٷخٽ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
ڃو٪ ٍٓوٌٽ حهلل   #2$طَڄَظ٬َّْنَخ0 ػنخ أرٌ ٍؿخ  ٷخٽ ػنخ ٫ڄَحڅ رن كّٜٙ ٷخٽ    ٳڀوڂ

 .#4$"#3$ْيخ ٻظخد رنٔوونِٽ ٳو ٫نيخ ًدل َّنْنُ
ػنوخ ح٪ّٔون ٫ون    0 ػنوخ ٫ڄوَحڅ ٷوخٽ   0 ػنوخ ٸّْوَ ٷوخٽ   0 ػنخ رنيحٍ ٷخٽ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

أًٛووخنِ هڀْڀووِ ٍٓووٌٽ حهلل 0 أرووِ ىَّووَس ٷووخٽ      رووخٿٌطَ ٷزووپ حٿنووٌځ ًٛووالس
 .#1$"#5$حٿ٠لَ ًحٿٰٔپ ٌّځ ح٩ّڄ٬ش

                                                 

ٔ ايبكطٟ سسخ عٓ٘ و٢ٝ  (1) ٟ إه٢ٓ أبا بهط زلع اؿػ ٟ إٓكط ِ ايككرل ايبكط ٕ بٔ َػً عُطا
ٔ        7/199بٔ غعٝس ايكڀإ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات   =ٚقـاٍ: يـ٘ أسازٜـح ; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـ

ٍ ثك١  ; ايعكًٝ 4/104َعٌ، = ٕ ٜط٣ ايكسض ;  3/181ٞ، ايهعؿا٤ ٚقا ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ ايكڀإ: نا
ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ ايكڀإ: ثك١، ٚقاٍ: قـاٍ أبـٞ: ٫    305-6/304ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 
ًځـسٙ      2/123بأؽ ب٘ ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ  ٜٳـ١ أٖـٌ بٳ ٚٳا ٘ٴ ايبكطٜٕٛ ٚايكطب٢ ؾځأځَـا ضڇ ٚقاٍ: "ض٣ٚ عٳٓ

٘ٴ ؾُػتك١ُٝ تؿب٘ ٚٳوٝـ٢   عٳٓ ٜٵس بٔ عبس ايڃعٳعڇٜع  ٛٳ ٘ٴ ايڃكڂطٵبٳ٢ َجٌ غٴ ٙٴ عٳٓ ٚٳا َٳا ضٳ ٚٳأَا  سٳسٹٜح ايڃأځثٵبٳات 
٘ٹ ؾٝذٝـب أّ تػـرل سٳتٻـ٢           ٝٵـ ًځ ٕٳ ٜـسٵخٌ عٳ ٓٳـانٹرل نځـجٹرلٳ٠ ؾًػـت أځزٵضڇٟ أځنځـا َٳ ٘ٹ  بٔ غًِٝ ٚشُٜٚٗا ؾځؿٹٝ

ٓٳانٹرل ع٢ً أځٕ و٢ٝ بٔ غًِٝ ٚغٴٜٛس بـٔ عبـس ا   ُٳ ٖٳصٹٙ ايڃ ٘ٴ  ٛٳِٖ     ٌٓ عٳٓ ُٹٝعٶـا ٜهجـطإ ايڃـ يڃعٳعڇٜـع دٳ
ْٵكٳـاف   ٝٵؼٳ بٹعسٵٍ إڇيډا بعس ايػٸرل بٌ ايڃإڇ ٚٳأځْ٘ يځ َٴػًِ بٹايڃذطٵحڇ  ٚٳيځا هٛظ أځٕ وهِ ع٢ً  ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٚٳايڃدٳڀځأ عٳ

٘ٴ ا ٙٴ عٳٓ ٚٳا ُٳا ضٳ ٜٳ١ ٚا٫ستذاز بٹ ٚٳا ٔ ؾٹٞ ايطٿ ٝٵؼٳ َتك ٔ يځ ُٻ َٹ ٘ٴ  ٟٳ عٳٓ ٚڇ َٳا ضٴ ٙ فاْب١  ٓٵسٹٟ ؾٹٞ أَط يجٿكځات عٹ
٘ٹ " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ  ُٻٔ أغتدرل اهلل ؾٹٝ َٹ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٘ٴ َسخًڄا ؾٹٞ ايڃعٳسٳايځ١ ؾٹٞ ًْځ١ إتكٌٓ  ٘ يځ ع٢ً أځْ

ًڃــوځ   170-6/168ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،  ّٷ بٹتٹ ٛٵ ٘ٴ قځــ ٓٵــ ٜٳتٳؿځــطٻزٴ عٳ ٚٳ ٙٴ  ٝٵــطٴ ٗٳــا غځ ٚڇٜ ٜٳطٵ ٝٳا٤ٳ ٫  ٚڇٟ أځؾٵــ ٜٳــطٵ ٚقــاٍ: "
ٔٵ  ُٻ َٹ  ٛ ٚٳٖ ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م ا٭ځسٳازٹٜحٹ،  ٘ٴ "; اب ٚقاٍ: ثك١ ; إعٟ،  178ٜٴهڃتٳبٴ سٳسٹٜجٴ

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ غ٣ٛ ابـٔ   353-22/351تٗصٜب ايهُاٍ، 
 ٚقاٍ: نإ ٜط٣ ايكسض. 4/169َاد١; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .16سذ١ ايٓيب، م  قاٍ ا٭يباْٞ: ٜعين َتع١ اؿر، ٜٓٛط: (2)

ٕٳ  2/90أخطد٘ ْاع١ عٔ عُطإ بٔ سكٌ، َِٓٗ: َػًِ، قشٝب َػًِ،  (3) ُٵطٳا ٔٵ عٹ ْٚك٘ )عٳ
ٍٳ:  ٘ٴ، قځا ٓٵ ٞٳ اهللڂ عٳ ٔڈ ضٳنٹ ٝٵ ٔڇ سٴكٳ ٕٳ بٵ ُٵطٳا ٍٵ »عٹ ٓٵعڇ ٜٳ ِٵ  ٚٳيځ ِٳ،  ًډ ٚٳغٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ًډ٢ اهللڂ عٳ ٍڇ اهللٹ قٳ َٳعٳ ضٳغٴٛ ٓٳا  ُٳتٻعٵ تٳ

ٕٴ ٘ٹ ايڃكڂطٵآ ٌٷ « ؾٹٝ ٍٳ ضٳدٴ َٳا ؾٳا٤ٳ ( ; ايبعاض، َػٓس ايبعاض، قځا ٘ٹ  ٜٹ ٖٳصٳا ايڃشٳسٹٜحٴ قځـسٵ   9/61بٹطٳأڃ ٚٳ ٚقاٍ: "
ٔٷ " ; ايطٜٚاْٞ، َػٓس ايطٜٚاْٞ،  ٕٳ سٳػٳ ُٵطٳا ٔٵ عٹ ٖٳصٳا عٳ ٓٳازٴ  ٚٳإڇغٵ ٙٺ  ٔٵ ٚدٴٛ َٹ ٕٳ  ُٵطٳا ٔٵ عٹ ٟٳ عٳ ٚڇ ;  1/108ضٴ

ــ١،   ــٞ عٛاْـ ــ١، َػـــتدطز أبـ ــاض،  2/344أبـــٛ عٛاْـ ــطح َعـــاْٞ اٯثـ ــٔ  2/143 ; ايڀشـــاٟٚ، ؾـ ; ابـ
ٗٳا غځرلٙ". 2/1166ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  ٚڇٜ ٜٳطٵ ٓٵؿځطز بٹأځسٳازٹٜح يځا  ُٵطٳإ ٜ ٚٳع  ٚقاٍ: "

 .6/168ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)
; 4/145أخطد٘ ْاع١ عٔ أبٞ ٖطٜط٠،َِٓٗ: أبٛ زاٚز ايڀٝايػٞ، َػٓس أبٞ زاٚز ايڀٝايػٞ،  (5)

 ; َػًِ، قشٝب َػ3/41ًِ; ايبداضٟ، قشٝب ايبداض7/33ٟ; ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس4/145
; ايٓػا٥ٞ، غٓٔ ايٓػا٥ٞ، 17/280; ايبعاض، َػٓس ايبعاض2/570; أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز1/498
3/229. 
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ػنخ ٫ڄوَحڅ  0 ػنخ ٬ٗزش ٷخٽ0 ػنخ أرٌ حٿٌٿْي ٷخٽ0 رن ح٬ّؼنَ ٷخٽحػنخ 0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
ألڅ أٷٌٽ حهلل أٻّّ ڃخثوش  0 ٬ّ٨ض أرخ ٍؿخ  ٸّيع ٫ن أرِ حٿيٍىح  ٷخٽ0 حٿٸّٜ٘ ٷخٽ
 .#2$"ڃن أڅ أطٜيٵ ّٝخّش ىّنخٍ ارلّ ڃَه أكذّ
ځ 806ىووو/٫191ڄووًَ روون رټووَ روون ٢ّووْڂ حٿٔټٔووټِ حٿ٘ووخڃِ$ص رووّٙ ٓوونّٖ     -485

 #3$ځ#815ىو/200ً
 .#4$٬ْٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

أرٌ ٯّڄي ًّٸوخٽ أروٌ ػخروض حٿټوٌيف     ، زټ٫َُڄًَ رن ػخرض رن ىَڃِ حٿ -486
 #5$ځ#788ىو/172$ص

 ٫زويحٿ٦َّن  ٬ّ٨وض  ڃخ0 ٷخٽ ح٬ّؼنَ رن ٯّڄي كيػنخ0 ٷخٽ، ٸَّْ رن ُٻَّخ"
 .#6$"ح٬ّٸيحځ أرِ رن ػخرض رن ٫ڄًَ ٫ن ٸّيع

                                                                                                                   

 .6/168 ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، (1)
 .169-6/168ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)
ػهػهٞ ايؿاَٞ ض٣ٚ عٔ إبطاِٖٝ بٔ أبٞ عب١ً إبطاِٖٝ بـٔ قُـس بـٔ    عُطٚ بٔ بهط بٔ ُِٝ اي (3)

ٚقاٍ: سسٜج٘ غـرل قؿـٛٚ ; ابـٔ أبـٞ سـامت،       3/121ٜٛغـ ايؿاضابٞ، ٜٓٛط: ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 
ًځـ١ځ         2/78; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  6/222اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٔڇ أځبٹـٞ عٳبٵ ِٳ بٵـ ٖٹٝ ٔٵ إڇبٵـطٳا ٚقـاٍ: " ٜـطٟٚ عٳـ

ٚٳ ٗٳـا        ٚٳابٵٔ دطٜر  ْٻ ٖٳـصٳا ايؿٻـأڃٕ قـٓاعت٘ أځ ُٳا َٔ ايجٿكځات ا٭ٚابس ٚايڀاَات ايډتٹٞ يځـا ٜؿـو َـٔ  غځرلٖ
٘ٹ " ; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،     ًڂٛبٳ١ يځا وٌ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ َٳكڃ  251-6/250َعُٛي١ أځٚ 

ٔڇ ايجٿكځ ٓٳانٹرلٴ عٳ َٳ ٖٳصٳا أځسٳازٹٜحٴ  ٔڇ بٳهڃطڈ  ٚ بٵ ُٵطڇ ٚٳيٹعٳ ٚقاٍ: ٫  120اتٹ " ; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م ٚقاٍ: " 
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "  ض٣ٚ ي٘ ابٔ  552-22/549ؾ٤ٞ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 . 4/1175َاد٘ سسٜجا ٚاسسا، ٚقس ٚقع يٓا بعًٛ عٓ٘ " ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .8/8ٗصٜب ايتٗصٜب، ; ابٔ سذط، ت 10/135َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)
ٟ ايهٛٗ ٜه٢ٓ أبا قُس ٚقٌٝ أبا ثابت ض٣ٚ عٔ عبس ايطٓٔ بٔ ( 5) ٚ بٔ ثابت بٔ ٖطَع ايبهط عُط

ٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، م  ٞ ، ٜٓٛط: اب ٛ زاٚز ايڀٝايػ ٘ أب ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ،  150عابؼ ض٣ٚ عٓ
ـ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  3/336ٚٗ ضٚا١ٜ ايسٚضٟ،  ٞ إكساّ:  6/319قاٍ: نعٝ ٔ أب ٍ ٖٚٛ اب ٚقا

ٚقاٍ: ٚاٖٞ اؿسٜح; َػًِ، ايهٓـ٢ ٚا٭زلـا٤،    2/172"يٝؼ بايكٟٛ عٓسِٖ" ; ايعذًٞ، ايجكات، 
ٚقـاٍ: " نـإ ضدـٌ غـ٤ٛ " ;      211ٚقاٍ: نعٝـ اؿسٜح ; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م  1/167

أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ 80ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 
ٚقاٍ: قاٍ أبـٛ ظضعـ١: نـعٝـ اؿـسٜح، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: " نـعٝـ اؿـسٜح، ٜهتـب            6/222-223

 " ٟ ٕ ضز٤ٟ ايطأ ٕٳ: " ٚقاٍ 2/76، اجملطٚسٌ، سبإ ابٔ ;سسٜج٘، نا ُٻٔ نځا  يځا إٛنٛعات ٜطٟٚ َٹ
ٌ  عًـ٢  إڇيډـا  شنطٙ وٌ ٔ  ;" ايٹاعٵتٹبٳـاض  غٳـبٹٝ ٟ  ابـ ٌ ، عـس ٍ  نـعؿا٤  ٗ ايهاَـ ٍ  215 ــ  6/212ايطدـا : ٚقـا

ـٴ" ــعٵ ــ٢ ٚٳايهٻ ًځ ٘ٹ عٳ ــ ٜٳاتٹ ٚٳا ٔٷ ضڇ ٝٿ ــ ــاضٜذ أزلــا٤ ايهــعؿا٤ ٚايهــصابٌ، م     ا ;"بٳ ــٔ ؾــاٌٖ، ت ٚقــاٍ:  142ب
ٚقاٍ بعس  559ـ22/553; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 2/166نعٝـ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 ٗ ايتؿػرل.إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ 

 .3/127ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (6)
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 .#1$"ڃٌڃٌځ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 #2$أرٌ ٬ْٓي حٿزـڀِ حٿټٌيف، ٫ڄًَ رن ؿََّ -487
 كويػنخ 0 ٷوخٽ ، ح٬ّوئىد  ٓوڀْڄخڅ  رون  ىحًى كيػنخ0 ٷخٽ، حٿٔخؿِ ٸَّْ رن ُٻَّخ

ِ  رن ٷْْ ٫ن، هخٿي أرِ رن ا٨ّخ٫ْپ ٫ن، ؿََّ رن ٫ڄًَ  ٷوٌٽ  يف، كوخُځ  أرو
   .#5$"#4$ڃ٬ْٜش يف ٍُٷخ 0 ٷخٽ، #3$ټَّٟنټ خ ڃ٬ََِْ٘ش  ٿَوُ ٳَبِڅَّٽ0ّ ًؿپ ٫ِ حهلل

 .#6$٬ْٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ّٖأروووٌ ڃنوووٌٍ ًٷْوووپ أروووٌ ٫ؼڄوووخڅ $ص روووّٙ ٓووون   ، ٫ڄوووًَ رووون ٥ّْووو٪  -488

 #7$ځ#805ىو/190ځ 797ًىو/181
ًٻوخڅ  ، ٫ڄوًَ رون ٥ّْو٪ ٻوخڅ ٷخٟوِ كڀوٌحڅ      0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷوخٽ "

   .#8$"٫ّڀٲ رن ٓخدل رزٰيحى ؿخٍح 
489-  ُ أروٌ أڃْوش ح٬ّٜوَُ    ، ٫ڄًَ رن ح٪ّخٍع رن ٬ّٸٌد رن ٫زيحهلل حألنٜوخٍ

 #9$ځ#866ىو/149ځ ًٷْپ 865ىو/148ځ ًٷْپ 864ىو/147$ص
                                                 

 .8/10; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  10/137َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

عُطٚ بٔ دطٜط ايبذًٞ إه٢ٓ أبا غعٝس ض٣ٚ عٔ إزلاعٌٝ بٔ خايس ض٣ٚ عٓـ٘ أبـٛ عكـٝس٠     (2)
ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚقاٍ: عٓسٙ َٓانرل; اب 3/130أٓس بٔ عبٝس، ٜٓٛط: ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤

 =ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٞ: نــإ ٜهــصب; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،      6/224ٚايتعــسٌٜ، 
ٚقــاٍ: يــ٘ َــٔ ا٭سازٜــح َٓــانرل اٱغــٓاز ٚإــً ; ايــساضقڀين، ايهــعؿا٤          6/255-256=

 . 251-3/250; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 2/165ٚإذلٚنٕٛ، 

 .124غٛض٠ ط٘ آ١ٜ  (3)

٘ٴ  }ًٝــٞ: ٖـصا اؿــسٜح "ؾــرل٣ٚ َـٔ غــرل ٖــصا ايٛدـ٘، غــ٬ف ٖــصا ايًؿـٜ:     قـاٍ ايعك  (4) ٕٻ يځــ ؾځــإڇ
; ٜٓٛط أٜهاڄ: ايڀدلٟ، تؿػرل ايڀدلٟ،  3/131قاٍ: عصاب ايكدل"، ايهعؿا٤،  {َٳعٹٝؿٳ١ڄ نٳٓهڄا

 عٔ قٝؼ بٔ أبٞ ساظّ.  8/433عٔ قٝؼ بٔ أبٞ ساظّ ; ابٔ سذط، ؾتب ايباضٟ،  18/392
 .4/358; ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  131-3/130، ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ (5)

 .4/358ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (6)
عُطٚ بٔ ْٝع إه٢ٓ أبا َٓصض اؿًٛاْٞ ض٣ٚ عٔ ايًٝح بٔ أبٞ غًِٝ ض٣ٚ عٓ٘ اؿهِ بـٔ   (7)

ٚقاٍ: " نإ نصاباڄ خبٝجاڄ " ; ايٓػا٥ٞ،  2/462غًُٝإ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٚقاٍ: قاٍ  6/224ٚقاٍ: َذلٚى ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  79إذلٚنٕٛ، ايهعؿا٤ ٚ

ُٻٔ ٜطٟٚ إٛنٛعات عٳٔ  2/78أبٞ: نعٝـ اؿسٜح ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا
٘ٴ إڇيډــا عًــ٢ غٳــبٹ     ٚٳيځــا ايـصٸنط عٳٓــ ٖٹرل يځـا وــٌ نٹتٳابٳــ١ سٳسٹٜجــ٘  ُٳؿٳــا ٌٝ ايڃأځثٵبٳـات ٚإٓــانرل عٳــٔ ايڃ

ٚٳ٣     199-6/196ايٹاعٵتٹبٳاض "; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،       ُٻـٔ ضٳ ٘ٴ عٳ ٜٳاتٴـ ٚٳا ٚقـاٍ: " ضڇ
ٗٳا"; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، ٛٳنٵعٹ ِٴ ٵبٹ ٗٳ ٜٴتٻ ٕٳ  ٚٳنځا ٓٳانٹرلٴ  َٳ ٗٳا  َٻتٴ ٚٳعٳا ٚځ١ٺ  ُٳشٵؿڂٛ ٝٵؼٳ بٹ   يځ

 . 4/935نرل ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ٚقاٍ: ٜطٟٚ إٓا 119; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م 2/165

 .12/187اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (8)

عُطٚ بٔ اؿاضخ بٔ ٜعكٛب ا٭ْكاضٟ إكطٟ إه٢ٓ أبا أ١َٝ زلـع عُـاض٠ بـٔ غعٜـ١ زلـع َٓـ٘       ( 9)
ٚقـاٍ: " نـإ ثكـ١ إٕ ؾـا٤ اهلل " ; ابـٔ َعـٌ،        7/357ايًٝح بٔ غعس، ٜٓٛط: ابٔ غـعس، ايڀبكـات،   
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   .#1$ػٸش"ٛيًٵ 0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #2$ځ#834ىو/219ص$ ٫ڄًَ رن كټخځ حٿزَُٜ -490
 .#3$ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ  

أروووووٌ ٯّڄوووووي حٿټوووووٌيف  ، ٫ڄوووووًَ رووووون ٦ّوووووخى رووووون ٣ڀلوووووش حٿٸنوووووخى    -491
 #4$ځ#836ىو/222$ص

 .#5$"ّظيڂ يف ٫ؼڄخڅ ٫ًنيه ڃنخٻ0ّ٘ ٷخٽ حٿٔخؿِ" 
 #6$ځ#776/ ىو160ځ 768ًىو/٫151ڄًَ رن هخٿي حٿٌح٤ِٓ$ص رّٙ ٓنّٖ -492

                                                                                                                   

; ايعذًـٞ، ايجكـات،    321-6/320ٚقاٍ: ثك١ ; ايبداضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،    1/107ابٔ َعٌ،  تاضٜذ
ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  2/172 ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: ثك١، ٚقاٍ:  226-6/225ٚقاٍ: ثك١ ; اب

٘ ٚمل ٜهٔ ي٘ ْٛرل ٗ اؿؿٜ ٗ ظَاْ٘" ; ابٔ ْٜٛؼ، تاضٜ ٜ ايٓاؽ ٗ ظَاْ ٕ أسؿ ٍ أبٞ: "نا ذ قا
ٔ ْٜٛؼ ٔ سبإ، ايجكات،  1/370اب ٕ أزٜباڄ ؾكٝٗاڄ َؿتٝاڄ يًعًِ"; اب ; إعٟ، تٗصٜب  7/228ٚقاٍ: "نا

ٚقاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: ض٣ٚ يـ٘ اؾُاعـ١; ابـٔ سذـط، يػـإ            578ـ 21/570ايهُاٍ
 ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "ضأٜت ي٘ َٓانرل".   7/324إٝعإ، 

 .8/16ايتٗصٜب، ابٔ سذط، تٗصٜب  (1)

ٕ ايجٛضٟ ض٣ٚ عٓ٘ ( 2) ٕ ض٣ٚ عٔ غؿٝا ٟ إه٢ٓ أبا عجُا ٟ ايبكط ٞ ايٛناح ا٫ظز ّ بٔ أب ٚ بٔ سها عُط
ٚقاٍ: "نـعؿ٘ عًـٞ ٚايٓـاؽ"; َػـًِ، ايهٓـ٢       100عباز بٔ ايٛيٝس، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م 

ٚقــاٍ: يــٝؼ  240ٚقــاٍ: تــطى سسٜجــ٘ ؾــعب١ ; أبــٛ زاٚز، غــ٪ا٫ت أبــٞ عبٝــس، م   1/552ٚا٭زلــا٤، 
ٚقــاٍ: َــذلٚى اؿــسٜح ; ايعكًٝــٞ، ايهــعؿا٤،    79بؿــ٤ٞ ; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ، م  

ٛ أضبع١ آ٫ف سسٜح، ٚتطى سسٜج٘" ;  2/133 ٕ ٜط٣ٚ عٔ ؾعب١ م ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: " نا ٚقاٍ: قا
ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٛ ظضع١: يٝؼ بايكٟٛ، ٚقاٍ: 2228-6/227اب ٍ أب قاٍ أبٞ:  ٚقاٍ: قا

ُٻـٔ     2/80" ٖٛ ؾـٝذ يـٝؼ بـايك٣ٛ يـٌ ٜهتـب سسٜجـ٘ " ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،           َٹ ٕٳ  ٚقـاٍ: "نځـا
ْٵؿځطز"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤  ٘ٹ إڇشا ا ٘ سٳسٹٜح ايڃأځثٵبٳات يځا وڃتٳر بٹ ُٻا يځا ٜؿب َٹ ٔ ايجٿكځات  ٓٵؿځطز عٳ ٜ

بع عًٝ٘ إ٫ډ أْ٘ ٜهتب سسٜج٘ " ; ابٔ ؾـاٌٖ،  ٚقاٍ: "ٚعا١َ َا ٜطٜٚ٘ غرل َتا 329 ـ6/327ايطداٍ، 
 . 5/409ٚقاٍ: يٝؼ بجك١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  143تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 

 .4/361ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)
عُطٚ بٔ ٓاز بٔ طًش١ ايكٓاز إه٢ٓ أبا قُس ايهٛٗ زلـع أغـباٙ بـٔ ْكـط ض٣ٚ عٓـ٘       (4)

ٚقاٍ: "نإ ثك١ إٕ ؾا٤  6/373كٛب اؾٛظداْٞ ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، إبطاِٖٝ بٔ ٜع
ٚقـاٍ: قـاٍ    6/228; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٌٜ،   6/323اهلل"; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

; إـعٟ،   8/483و٢ٝ بٔ َعٌ: قسٚم، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: نٛٗ قسٚم ; ابٔ سبـإ، ايجكـات،   
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ َػًِ . 595-21/591تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .8/23; ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  10/153َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (5)
ٌ بٔ ( 6) ٘ إغطا٥ٝ ٞ ثابت ض٣ٚ عٓ ٞ ٜه٢ٓ أبا خايس ض٣ٚ عٔ سبٝب بٔ أب ٗ ايٛاغڀ ٚ بٔ خايس ايهٛ عُط

 83ٚقـاٍ: نـصاب ; ايبدـاضٟ، ايهـعؿا٤، م      160ْٜٛؼ ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ، م    
ٍ ايطداٍ، م ٛ َٓهط اؿسٜح"; اؾٛظداْٞ، أسٛا ٖٚ ٌ ٘ إغطا٥ٝ ٚقاٍ: غرل ثك١;  101ٚقاٍ: "ض٣ٚ عٓ

ٚقـاٍ:  3/135ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  80ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 
 6/230ٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     قاٍ أبٛ عٛاْـ١: "نـإ ٜؿـذلٟ ايهتـب َـٔ ايكـٝازي١" ; ابـ       
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   .#1$ح٪ّيّغ ڃنټَ ى0ٌ حٿٔخؿِ ٷخٽ"
ځ 748ىوو/  131أرٌ ٸَّْ حأل٫ٌٍ حٿزَُٜ $ص رّٙ ٓونّٖ ، ٫ڄًَ رن ىّنخٍ -493

 #2$ځ#757/ ىو140ً
حٿٔخؿِ ػنخ ٫زيحٿٌحكي رن ٯْخع ًٯّڄي رن ڃٌٓوَ ح٪َّٗوِ ًكويػنخ حٿٴ٠وپ     "

ٍ كيػنخ ٦ّخى رن ُّي ٫ن ٫ڄًَ رون ىّنوخ  0 رن ٫زيحهلل رن ّٰڀي ػنخ رَ٘ رن ڃ٬خً ٷخٿٌح
ٷيَڃخڅ آٽ حٿِرّ٘ ٫ن ٓوخدل رون ٫زويحهلل ٫ون أرْوو ٫ون ؿويه ٷوخٽ ٍٓوٌٽ حهلل           0

ڃوون ٷووخٽ يف ٓووٌٵ ڃوون ىووٌه حألٓووٌحٵ ال اٿووو اال حهلل ًكوويه ال ٗووَّٺ ٿووو ح٬ّڀووٺ ًٿووو  $
ح٪ّڄي ٸِّْ ًٺّْض ًىٌ كِ ال ٺٌّص رْيه ح٫ّّ٘ ًىٌ ٫ڀَ ٻوپ ٗوِ  ٷويَّ ٻظوذ حهلل     

 .#1$"#3$#يف ح٩ّنش جش ًرنَ ٿو رْظخ ط٬خذل ٿو أٿٲ أٿٲ كٔنش ًٯّخ ٫نو أٿٲ أٿٲ ْٓ
                                                                                                                   

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبـٌ: "َـذلٚى اؿـسٜح، يـٝؼ ٜػـ٣ٛ ؾـ٦ٝاڄ"، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١: " نـإ            
ٚاغــڀٝاڄ ٚنــإ ٜهــع اؿــسٜح، ٚمل ٜكــطأ عًٝٓــا سسٜجــ٘ ٚقــاٍ: انــطبٛا عًٝــ٘ "، ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٞ:   

ُٻـٔ   2/76سٌ، "َذلٚى اؿسٜح، شاٖب اؿسٜح، ٫ ٜؿتػٌ ب٘"; ابٔ سبإ، اجملطٚ َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا
ٚڇٟ إٛنٛعات عٳٔ ايڃأځثٵبٳات سٳتٻ٢ ٜػٵبل إڇيځ٢ ٜٴـسٳيؼ    ٜٳطٵ ٗٳا َـٔ غـرل أځٕ  ُٴتٳعٳُس يځ ٕٳ ايڃ ٘ٴ نځا ْٻ ; "ايڃكًب أځ

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ عسٟ، ايهاَ ٚقاٍ: "ٚعا١َ َا ٜطٜٚ٘ َٛنٛعات"; ابٔ ؾاٌٖ،  224ـ6/217اب
 =ٚقـاٍ: غـرل ثكـ١; ايـساضقڀين، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،       141، متاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤       607-21/602ٚقاٍ: نصاب; إعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،    2/166=
  4/170ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .  930َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١،  (1)
ه٢ٓ أبا و٢ٝ ض٣ٚ عٔ غامل بٔ عبس اهلل ض٣ٚ عٓ٘ ٓاز بٔ عُطٚ بٔ زٜٓاض ايبكطٟ ا٭عٛض إ (2)

ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤،  137غ١ًُ ، ٜٓٛط:  ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، م 
ٚقــاٍ: نــعٝـ اؿــسٜح ;  183ٚقــاٍ: ؾٝــ٘ ْٛــط ; اؾٛظدــاْٞ ، أســٛاٍ ايطدــاٍ، م   100م 

ٚقاٍ:  6/232سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٚقاٍ: يبؼ بايكٟٛ ; ابٔ أبٞ 2/175ايعذًٞ، ايجكات، 
قاٍ أبٛ ظضع١: ٚاٖـٞ اؿـسٜح، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: نـعٝـ اؿـسٜح ٚعاَـ١ سسٜجـ٘ َٓهـط ; ابـٔ            

ٓٵؿځطز بإٛنٛعات عٳـٔ ايڃأځثٵبٳـات يځـا وـٌ نٹتٳابٳـ١       2/71سبإ، اجملطٚسٌ،  ُٻٔ ٜ َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا
ٔ ؾاٌٖ ٗٳ١ ايتٻعٳذټب"; اب ًځ٢ دٹ ٚقاٍ:  140، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م سٳسٹٜج٘ إڇيډا عٳ

ٚقاٍ بعس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: ض٣ٚ يـ٘       16-22/13نعٝـ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 
 . 3/713ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 1/304أخطد٘ ْاع١ عٔ غامل بٔ عبس اهلل عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓـس،   (3)
ٚقاٍ احملكل أٓس ؾانط: إغٓازٙ نعٝـ دساڄ ؾٝ٘ عُطٚ بٔ زٜٓاض ; عبس بٔ ٓٝس،  َػٓس عبس 

ٚقاٍ احملكل َكڀؿ٢ ايعسٟٚ إغٓازٙ نعٝـ ; ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ،  82-1/81بٔ ٓٝس، 
٘ٹ بٳعٵـ    5/491 ِٳ ؾٹٝـ ًډـ ٚٳقځسٵ تٳهځ ٟپ،  ٝٵذٷ بٳكٵطڇ ٛٳ ؾٳ ٖٴ ٖٳصٳا  ٓٳاضڈ  ٔٴ زٹٜ ُٵطٴٚ بٵ ٚٳعٳ ٔٵ    ٚقاٍ: "  َٹـ ضٴ أځقٵـشٳابٹ اؿځـسٹٜحٹ 

٘ٹ"; ايبــعاض، َػــٓس ايبــعاض،  ٛٳدٵــ ٖٳــصٳا ايڃ ٝٵــطڇ  ; ايعكًٝــٞ، 1/398; ايــس٫ٚبٞ، ايهٓــ٢ ٚا٭زلــا٤،  12/302غځ
، ٚقــاٍ: "ٚقــس ض٣ٚ ٖــصا اؿــسٜح عُــطٚ بــٔ زٜٓــاض ايكٗطَــإ ٚغــرلٙ عــٔ غــامل،      3/181ايهــعؿا٤، 

; ايساضقڀين، عًٌ ايساضقڀين،  251ا٤، م ; ايڀدلاْٞ، ايسع"ٚا٭غاْٝس ٗ ٖصا اؿسٜح ؾٝٗا يٌ
ٌٴ            2/48-50 ًٹٝــ ـٷ قځ ٘ٴ نٳــعٹٝ ْٻــ ٓٳــاضڈ، يٹأځ ٔڇ زٹٜ ُٵــطڇٚ بٵــ ٔٵ عٳ َٹــ ٘ٹ  ٕٳ ايٹانٵــڀٹطٳابٴ ؾٹٝــ ٜٳهڂــٛ ٕٵ  ٘ٴ أځ ٜٳؿٵــبٹ ٚٳ ٚقــاٍ: " 
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0 حٿٔخؿِ أهّّنخ ٫زي حٿٌحكي رون ٯْوخع ًٯّڄوي رون ڃٌٓوَ ح٪َّٗوِ ٷوخٿٌح       "
كيػنخ ٦ّخى رن ُّي ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٷيَڃخڅ آٽ حٿوِرّ٘ ٫ون ٓوخدل رون ٫زوي حهلل      

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل0 ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ  0$     0 ڃوخ ڃون ٍؿوپ ٍأٍ ڃزظڀوَ ٳٸوخٽ
 ٱّخ حرظالٹ حهلل رو ًٳ٠ڀّٗ ٫ڀَ ٻؼّ٘ ٱّن هڀٸو طٴ٠ْال االّح٪ّڄي هلل حٿٌُ ٫خٳخنِ 

 .#3$"#2$#ڃخ ٻخڅ ٫خٳخه حهلل ڃن ًٿٺ حٿزال  ٻخثنخ 
 روون ا٨ّخ٫ْووپ كوويػنخ0 ٷووخٽ، أّووٌد روون ُّووخى كوويػنخ0 ٷووخٽ، ٸّْووَ روون ُٻَّووخ"
 ىوٌح  ّټون  دل0 ا٨ّخ٫ْپ ٷخٽ، حٿِرّ٘ آٽ ًٻْپ - ىّنخٍ رن ٫ڄًَ كيػنخ0 ٷخٽ، ٫ڀْش

 .#4$"ىٌح ڃن أٻؼَ ٷخٽ ًٷي0 ٷخٽ، غح٪ّيّ ٸّٴ٦ حٿْ٘ن
 .#5$، ّٸخٽ0 انو ڃن أىپ ح٬ّيّنش"ٸّيع ٫ن ٓخدل ح٬ّنخٻّ٘، ٬ْٟٲ0ٷخٽ حٿٔخؿِ"

ځ 827ىوو/ 212أرٌ كٴوٚ حٿيڃ٘وٸِ$ص   ، ٫ڄًَ رن أرِ ٓڀڄش حٿظنِْٔ -494
 #6$ځ#829ىو/214ځ ًٷْپ 828ىو/213ًٷْپ 

                                                                                                                   

  ٌ ٘ٹ"; اؿانِ، إػتسضى عًـ٢ ايكـشٝش  8/280; أبـٛ ْعـِٝ، سًٝـ١ ا٭ٚيٝـا٤     722-1/721ايهٻبٵ
ٞ    ٚقــاٍ: غطٜــب َــٔ ســسٜح عبــس   ; ايــسًُٜٞ،  1/37اهلل عــٔ غــامل ; ابــٔ ايؿــذطٟ، تطتٝــب ا٫َــاي

ٚقاٍ: إغٓازٙ نعٝـ  241-1/237; أبٛ أغا١َ، عذاي١ ايطاغب 3/476ايؿطزٚؽ َأثٛض اـڀاب 
 دساڄ ٖٚٛ قشٝب يػرلٙ.

 .6/235ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

َـ  (2) ِٓٗ: أبـٛ زاٚز ايڀٝايػـٞ، َػـٓس أبـٞ     أخطد٘ ْاع١ عٔ غامل بٔ عبس اهلل عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ، 

ٍٳ:     5/370; ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ،  1/16زاٚز،  ِٳ قځـا ًډ ٚٳغٳـ ٘ٹ  ٝٵـ ًځ ٘ٴ عٳ ٍٳ اهللٹ قٳًډ٢ ايًډ ٕٻ ضٳغٴٛ ٚيؿٛ٘: "أځ

ًځ ٓٹٞ عٳ ًځ ٚٳؾځهٻ ٘ٹ،  ُٻا ابٵتٳ٬ځىځ بٹ َٹ ْٹٞ  ٘ٹ ايډصٹٟ عٳاؾځا ًډ ُٵسٴ يٹ ٍٳ: اؿځ ٔٵ ضٳأځ٣ قٳاسٹبٳ بٳ٬ځ٤ٺ، ؾځكځا َٳ ٔٵ ) ُٻ َٹ ٢ نځجٹرلڈ 

ٚٳؾٹٞ ايبٳابٹ  ٖٳصٳا سٳسٹٜحٷ غځطڇٜبٷ،  َٳا عٳافٳ(،  ٕٳ  َٳا نځا ٓٶا  ٔٵ شٳيٹوځ ايبٳ٬ځ٤ٹ نځا٥ٹ َٹ ٞٳ  ًځلٳ تٳؿڃهٹ٬ٝڄ، إڇ٫ډ عٴٛؾٹ خٳ

ٛٳ بٹ ٖٴ ٝٵؼٳ  ٚٳيځ ٟپ،  ٝٵذٷ بٳكٵطڇ ٛٳ: ؾٳ ٖٴ ٝٵطڇ  ٍڇ ايعټبٳ ٕڇ آ َٳا ٗٵطٳ ٓٳاضڈ قځ ٔٴ زٹٜ ٚ بٵ ُٵطٴ ٚٳعٳ ٜٵطٳ٠ځ  ٖٴطٳ  ٞ ٔٵ أځبٹ ٟٿ ؾٹٞ اؿځسٹٜحٹ، عٳ ٛڇ ايڃكځ

ٔڇ عٳ      ُٻـسٹ بٵـ َٴشٳ ٔٵ أځبٹـٞ دٳعٵؿځـطڈ  ٟٳ عٳـ ٚڇ ٚٳقځسٵ ضٴ ُٳطٳ،  ٔڇ عٴ ٔڇ عٳبٵسٹ اهللٹ بٵ ِڇ بٵ ٔٵ غٳايٹ ٘ٴ   ٚٳقځسٵ تٳؿځطٻزٳ بٹأځسٳازٹٜحٳ عٳ ْٻـ ًٹٍٞـّ، أځ

ُٹ  ٜٴػٵــ ٚٳ٫ځ  ٘ٹ،  ْٳؿڃػٹــ ٍٴ شٳيٹــوځ ؾٹــٞ  ٜٳكڂــٛ ٛٻشٴ،  ٜٳتٳعٳــ ٍٳ: إڇشٳا ضٳأځ٣ قٳــاسٹبٳ بٳــ٬ځ٤ٺ  عٴ قٳــاسٹبٳ ايڃــبٳ٬ځ٤ٹ"; ايبٝٗكــٞ، قځــا

ٚقـاٍ: احملكـل ززلـإ وٝـ٢ َعـايٞ: إغـٓازٙ        2/456; ايػـًؿٞ، ايڀٝٛضٜـات  2/201ايسعٛات ايهبرل

ٖٳـصٳا    131ــ 5/130نعٝـ، ؾٝ٘ عُطٚ بٔ زٜٓاض ايبكطٟ، ٖٚٛ نعٝـ ; ايبػـٟٛ، ؾـطح ايػـ١ٓ    ٚقـاٍ: "

ٍڇ ا ٕٴ آ َٳا ٗٵطٳ ٓٳاضڈ قځ ٔٴ زٹٜ ُٵطٴٚ بٵ ٚٳعٳ ٟٿ"; ا٭يبـاْٞ، غًػـ١ً      سٳسٹٜحٷ غځطڇٜبٷ،  ٛڇ ٝٵؼٳ بٹـايڃكځ ٟپ يځـ ٝٵذٷ بٳكٵـطڇ ٝٵطڇ، ؾٳ يعټبٳ

ٚقاٍ بعس إٔ عطض ططم اؿسٜح: "ٚع٢ً نٌ سـاٍ ؾاؿـسٜح    153ـ2/151ا٭سازٜح ايكشٝش١ 

 قٟٛ َذُٛع ايڀطٜكٌ ا٭ٚيٌ، ٚاهلل أعًِ".

 .6/236ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

 .3/137ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (4)

 .8/31; ٜٓٛط أٜهاڄ:  ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب 10/167َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ (5)

ٞ إه٢ٓ أبا سؿل ض٣ٚ عٔ عبسايطٓٔ ا٫ٚظاعٞ ض٣ٚ عٓ٘  (6) ٞ ايسَؿك ٞ غ١ًُ ايتٓٝػ ٚ بٔ أب عُط

ٔ بٔ عبس ايععٜع، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘ ٚقاٍ:  3/143; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 2/326اؿػ
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   .#1$٬ْٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
ڃنيخ كيّؼو ٫ن ُىّ٘ ٫ن ى٘وخځ ٫ون    ًٓخٵ حٿٔخؿِ ...٬ْٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

أرْو ٫ن ٫خث٘ش ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل  3$"#2$ّٔڀڂ طٔڀْڄش#. 
ٙ  رون  ٫ڄوًَ  رون  حهلل ٫زوي  رون  ٯّڄوي  رن ٬ْٗذ رن ٫ڄًَ -495 أروٌ  ، حٿ٬وخ

 #4$ځ#736ىو /118 ارَحىْڂ ح٬ّينِ ًّٸخٽ حٿ٤خثٴِ $ص

                                                                                                                   

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: نـعٝـ،   236ـ6/235ٗ سسٜج٘ ِٖٚ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٍ أبٞ ٚقاٍ: نإ ثك١;  2/160"ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘"; ابٔ ْٜٛؼ، تاضٜذ ابٔ ْٜٛؼ :ٚقاٍ: قا

ٔ سبإ، ايجكات ٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل، 8/482اب ٖـ; 214قاٍ: ٚايكشٝب ٚؾات٘ غ١ٓ 70 ـ46/60; اب

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١.  55ـ22/51ٕعٟ، تٗصٜب ايهُاٍا

; َػًڀـاٟ، إنُـاٍ تٗـصٜب     3/263; َٝعإ ا٫عتـساٍ،   2/484ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤،  (1)
 .10/183ايهُاٍ، 

ٌٗ عٔ عبس إُٗٝٔ بٔ عباؽ بٔ غ 2/81أخطد٘ ْاع١ َِٓٗ: ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َاد١،  (2)
ايػاعسٟ عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ، ْٚك٘ إٔ ايٓيب    ٍغًچِ تػ١ًُٝ ٚاسس٠ تًكا٤ ٚدٗ٘ " ٚقا"

 18/113احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ يهعـ عبس إُٗٝٔ; ايبعاض، َػٓس ايبعاض، 
َٔ سسٜح عا٥ؿ١ إٔ ايٓيب    ٙنإ ٜػًِ تػ١ًُٝ ٚاسس٠" قاٍ: ٖٚصا اؿـسٜح ضٚا "

ْعًِ أغٓسٙ إ٫ عُطٚ بٔ أبٞ غ١ًُ ، عٔ ظٖرل ; ابٔ خع١ّ، قشٝب ابٔ غرل ٚاسس َٛقٛؾاڄ ٫ٚ 
ْؿؼ ْل ايبعاض ; ابٔ  1/270باخت٬ف ايًؿٜ ; ايڀشاٟٚ، ؾطح َعاْٞ اٯثاض،  1/382خع١ّ 

ٔٵ عا٥ٹؿٳ١ َٛقٛفٶ " ;  2/340أبٞ سامت، عًٌ اؿسٜح  ٛٳ عٳ ٖٴ َٴٓهځطٷ،  ٖٳصٳا سسٜحٷ  ٍٳ أځبٹٞ:  ٚقاٍ: " قځا
َــٔ ســسٜح عا٥ؿــ١، ٚقــاٍ احملكــل ؾــعٝب ا٭ضْــ٪ٚٙ:   5/335ب ابــٔ سبــإ، ابــٔ سبــإ، قــشٝ

َــٔ ســسٜح عا٥ؿــ١، ٚقــاٍ: مل ٜــطٚ ٖــصا   7/25إغــٓازٙ نــعٝـ; ايڀدلاْــٞ، إعذــِ ا٭ٚغــ٘،  
ٚقاٍ:  14/172اؿسٜح عٔ ٖؿاّ بٔ عط٠ٚ إ٫ ظٖرل بٔ قُس; ايساضقڀين، عًٌ ايساضقڀين، 

٘ٴ ؾځكځـسٵ        "ضٚاٙ عبٝس اهلل بٔ عُـط، عـٔ ايكاغـِ، عـٔ عا٥     ٔٵ ضٳؾځعٳـ َٳـ ٚٳ ٛٳ ايكٻـشٹٝبٴ،  ٖٴـ ٚٳ ٛٵقڂٛؾڄـا،  َٳ ؿـ١، 
ِٳ"; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ ٖٹ عٔ اؿػٔ عٔ  2/22; ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ،  2/838ٚٳ

زلط٠، قاٍ: "ٚعًت٘ إِا ٖٞ نـعـ ضٚح بـٔ عڀـا٤ ٚٚايـس عڀـا٤ ٫ زخـٌ يـ٘ ٗ إغـٓازٙ ; ابـٔ          
ا٤ ٖــصا نــعٝـ، َعـطٚف بايكــسض، َــع ن٬َٗــِ ٗ  ٚقاٍ:"عڀـ  4/205سذـط، إڀايــب ايعايٝــ١ 

ــط٠";   ــٔ زلــ ــٔ عــ ــاع اؿػــ ٕ   زلــ ــُآ ــٛاضز ايهــ ــشٝب َــ ــاْٞ، قــ ــ١ إٔ   1/252ا٭يبــ ــٔ عا٥ؿــ عــ
ايٓيب   .ٙنإ ٜػًچِ تػ١ًُٝ ٚاسس٠، تًكا٤ ٚدٗ٘ إٍ ايكب١ً"، قاٍ: قشٝب يػرل " 

 . 8/44ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)
ٔ عُطٚ بٔ ايعام إـسْٞ ايڀـا٥ؿٞ ٜهٓـ٢ أبـا إبـطاِٖٝ      عُطٚ بٔ ؾعٝب بٔ قُس بٔ عبس اهلل ب (4)

ٚقـاٍ: "قـاٍ أبـٛ عُـطٚ بـٔ       101زلع غعٝس بٔ إػٝب ض٣ٚ عٓ٘ ايعٖطٟ، ايبدـاضٟ، ايهـعؿا٤، م  
ايع٤٬: نإ قتاز٠ ٚعُطٚ بٔ ؾعٝب، ٫ ٜعاب عًُٝٗا ؾ٤ٞ، إ٫چ أُْٗا ناْا ٫ ٜػُعإ ؾـ٦ٝاڄ إ٫  

ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ      3/142ثك١ ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ٚقاٍ:  365سسثا ب٘"; ايعذًٞ، ايجكات، م 
ٕ ٜهٕٛ سذ١، ؾ٬";  ٜٴعتدل ب٘، ؾأَا أ  ٘ ٜٴهتب سسٜج ٘ أؾٝا٤ َٓانرل، إِا  ٚ بٔ ؾعٝب ي سٓبٌ: "عُط

ٚقاٍ: قاٍ وٝـ٢ ايكڀـإ: عُـطٚ بـٔ ؾـعٝب عٓـسْا ٚاٖـٞ،         6/238ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ
ٚضَا استذذٓـا بـ٘ ٚضَـا ٚدـؼ ٗ ايكًـب َٓـ٘"،        ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "أْا انتب سسٜج٘

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١، ٚقاٍ: قاٍ أبـٛ ظضعـ١: "َهـٞ نأْـ٘ ثكـ١ ٗ ْؿػـ٘ إِـا تهًـِ ؾٝـ٘          
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ّ 0 ٷوخٽ  ٦ّوّ٘  ٫ن ٓڀڄش رن ٦ّخى ػنخ، ح٬ّؼنَ حرن ػنخ0 حٿٔخؿِ ٻظخد"  حٿنوخ
 -حٿونّٓ  أڅ ح٤ّ٫وخد  رون  ٫ڄَ ٫ن ؿيّه ٫ن أرْو ٫ن ًٍحه كيّغ يف ٫ڄًَح ّظيڄٌڅ

 .#2$"#1$حرنيخ ىًڅ ٿ٬ٜزظيخ ح٬َّأس ڃٌحرل يف ٷ0َ٠ "-حٿٔالځ ٫ڀْو
ْ ، ٳْوو  كـش ال ؿيه ٫ن أرْو ٫ن، حٿٔخؿِ ٻظخد"  ًىوٌ ، ّٝظٜوپ  ىوٌ  ًٿوْ
ٍ  ٳټوخڅ  ٫ڄوًَ  رون  حهلل ٫زوي  ٻظوذ  ٗو٬ْذ  ًؿيّ، ڃَٓپ أنو ٷزپ ڃن ٬ْٟٲ  ّوًَ

 .#3$"ّٔڄ٬يخ دل أنو ٯّ٘ ٫ڄًَ، حرن ٫ن ٛلخف ًىِ، آٍخٿ خ ؿيّه ٫ن
 .  #4$"حهظالٱ ٳْو0 ٷخٽ حٿ٬٠ٴخ  ٻظخد يف حٿٔخؿِ"
 #7$ح٬ّ٬ڀوووڂ ًكٔوووّٙ #6$ؿوووَّؾ ًحرووون #5$أّوووٌد ٫نوووو ًٍٍ ڃوووخ0 حٿٔوووخؿِ ٷوووخٽ"

 #2$٭٬ّْوش  ًحرون  #1$أ٣ٍوخس  رون  ًح٪ّـوخؽ  #8$حٿٜوزخف  رن ح٬ّؼنَ ٫نو ًٍٍ ًاًح، ٳٜلْق
                                                                                                                   

ٙ "، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ عُطٚ بٔ ؾعٝب ؾكاٍ: يٝؼ بكٟٛ ٜهتب سسٜج٘، َٚا  بػبب نتاب عٓس
ٕ اجملطٚسٌ ٔ سبا ٘ ايجكات ؾٝصانط ب٘"; اب ُٵطٚ  74ـ2/71ض٣ٚ عٓ ٓٵسٹٟ ؾٹٞ عٳ ِ عٹ ٝٵؼٳ اؿه ًځ ٚقاٍ: " ؾځ

ٛٵيځـا       ٚٳيځ ُٳا ض٣ٚ عٳـٔ ايجٿكځـات غـرل أځبٹٝـ٘  َٳا ض٣ٚ عٳٔ أځبٹٝ٘ عٳٔ دسٙ ٚا٫ستذاز بٹ ٝٵب إڇيډا فاْب١   بٔ ؾٴعٳ
ٍٸ  ٝٳا٤ ٜػٵتٳس ٙٴ عٳٔ أځبٹٝ٘ عٳٔ دسٙ أځؾٵ ٚٳا ٓٳانٹرل أخباضٙ ايډتٹٞ ضٳ َٳ ٌ يصنطت َٔ  ٛڇٜ ٖٳ١ ايتٻڀڃ ٗٳا ع٢ً نځطٳا ب

 ٍ ٓٳاز "; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدـا ٖٳصٳا ايڃإڇغٵ ٔٴ ؾٴـعٳٝب     205ــ 6/201ٚٳٖٔ  ُٵـطٴٚ بٵـ ٚٳعٳ  =ٚقـاٍ: " 
ٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل= ٙٹ" ; اب ٘ٹ، عٳٔ دٳسٿ ٔٵ أځبٹٝ ٚٳ٣ عٳ ٘ٴ إڇشٳا ضٳ ْٻ ٘ٹ ثٹكځ١څ إ٫ډ أځ ْٳؿڃػٹ ; إعٟ،  95-46/75ؾٹٞ 

نـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: "ض٣ٚ يـ٘ ايبدـاضٟ ٗ ايكـطا٠٤        ٚقاٍ بعس إٔ ش 75-24/62تٗصٜب ايهُاٍ
 خًـ اٱَاّ، ٚغرلٙ، ٚايباقٕٛ غ٣ٛ َػًِ". 

ٗٳا،  2/228دا٤ ٗ َٛطأ َايو  (1) َٹ ٛٵ ٚٳ٫ځ قځ ٗٳا  ٝٵطڇ عٳكٳبٳتٹ ٔٵ غځ َٹ ٚٳيځسٷ  ٚٳ ٚٵزٷ  ٗٳا ظٳ ُٳطٵأځ٠ٹ يځ قاٍ: "قس تهٕٛ ايڃ

ًځ١ٺ ٔٵ قځبٹٝ َٹ ٕٳ  ٗٳا إڇشٳا نځا ٚٵدٹ ًځ٢ ظٳ ٝٵؼٳ عٳ ًځ ٔٵ   ؾځ َٹـ ْٴٛا  ٖٳا إڇشٳا نځا ٚٳيځسٹ ًځ٢  ٚٳ٫ځ عٳ ٞٵ٤ٷ،  ًٹٗا ؾٳ ٔٵ عٳكڃ َٹ أڂخٵطٳ٣ 

ُٹرلٳ      ٗٳـ٪ٴ٫ځ٤ٹ أځسٳـلټ بٹ ٗٳـا ، ؾځ َٹ ٛٵ ٚٳ٫ځ قځ ٗٳا  ٝٵـطڇ عٳكٳـبٳتٹ ٔٵ غځ َٹ ٗٳا  َٿ ٔٵ أڂ َٹ ٗٳا  ٛٳتٹ ًځ٢ إڇخٵ ٚٳ٫ځ عٳ ٗٳا،  َٹ ٛٵ ٝٵطڇ قځ ٗٳـا،  غځ اثٹ

ٕڇ  َٳا ٓٵصٴ ظٳ َٴ ٌٴ،  ِٴ ايڃعٳكڃ ٗڇ ٝٵ ًځ ٍڇ اهللٹٚٳايڃعٳكٳبٳ١ڂ عٳ ِٵ )م(ضٳغٴٛ ٗٴ َٹرلٳاثٴ ُٳطٵأځ٠ٹ،  ٛٳايٹٞ ايڃ َٳ ٚٳنځصٳيٹوځ  إٍ ايّٝٛ، 

ٗٳـا"، ٚٗ َكـٓـ عبـس          ًځتٹ ًځـ٢ قځبٹٝ ٛٳايٹٞ عٳ ُٳـ ٌٴ ايڃ ٚٳعٳكڃـ ٗٳـا،  ًځتٹ ٝٵـطڇ قځبٹٝ ٔٵ غځ َٹـ ْٴٛا  ٕٵ نځا ٚٳإڇ ُٳطٵأځ٠ٹ،  ٛٳيځسٹ ايڃ  يٹ

ٛٳيځا٤ٹ  9/36ايطظام ٔٳ ايڃ َٹ ٓٿػٳا٤ٴ  ٔٳ". عٔ ايؿعيب قاٍ: "يځا تٳطڇخٴ اي ٔٵ أځعٵتٳكڃ َٳ ٚٵ أځعٵتٳلٳ  ٔٳ أځ َٳا أځعٵتٳكڃ  إڇيډا 

 . 1/300َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١،  (2)

 .1/301َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١،  (3)

 .303/ 1َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١،  (4)

أٜٛب بٔ أبٞ ١ُُٝ ايػدتٝاْٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا بهط ض٣ٚ عٔ اؿػٔ ايبكطٟ ض٣ٚ عٓـ٘   (5)

 .463-3/457ٖـ، ٜٓٛط: إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  131غ١ٓ  غؿٝإ ايجٛضٟ، تٛٗ

عبس إًو بٔ عبس ايععٜع بٔ دطٜر ايكطؾٞ إهٞ إه٢ٓ أبا ايٛيٝس ض٣ٚ عٔ إزلاعٌٝ بٔ  (6)

 .352ـ18/338ٖـ، ٜٓٛط: إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  149ع١ًٝ ض٣ٚ عٓ٘ عبساهلل بٔ إباضى، تٛٗ غ١ٓ

ايبكـطٟ ض٣ٚ عـٔ غـًُٝإ ا٭سـٍٛ ض٣ٚ عٓـ٘ إبـطاِٖٝ بـٔ        سػٌ بٔ شنٛإ إعًِ ايعٛشٟ  (7)

 . 375-6/374طُٗإ، ٜٓٛط: إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

إج٢ٓ بٔ ايكباح ايُٝاْٞ إهٞ إه٢ٓ أبا عبس اهلل ض٣ٚ عٔ عُطٚ بٔ ؾعٝب ض٣ٚ عٓـ٘ عبـس    (8)

 .207-27/203ٖـ، ٜٓٛط: إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  149اهلل بٔ إباضى، تٛٗ غ١ٓ 
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 .#3$"٬ٟٲ ٳٴْو
ه ًڃخ ًٍٍ ٫ن أرْوو ٫ون ؿويّ   ، ىٌ ػٸش يف نٴٔو0 رن ڃ٬ّٙحٷخٽ 0 خٽ حٿٔخؿِٷ"

ٗو٬ْذ ٻظوذ    ًؿويّ ، ال كـش ٳْو ًٿْْ ّٝظٜپ ًىٌ ٬ْٟٲ ڃن ٷزْپ أنو ڃَٓپ
ًىوِ ٛولخف ٫ون ٫زوي حهلل رون       ه آٍوخال  ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ ٳټوخڅ ًَّّيوخ ٫ون ؿويّ    

 .#4$"٫ڄًَ ٯّ٘ أنو دل ّٔڄ٬يخ
 #5$ځ#773ىو/ 157أرٌ ٫زيحهلل$ص ،٫ڄًَ رن ٻَّ ح٬ّ٩ٴِ حٿټٌيف -496
كيػنخ أ٦ّي رن ٸَّْ حٿٜوٌيف ػنوخ أٓوْي رون ُّوي ٫ون ٫ڄوًَ        0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

0 رن ٻَّ ٫ن ؿخرَ ح٬ّ٩ٴِ ٫ن ٫زيحٿ٦َّن رن ٓخر٢ ٫ن ؿخرَ رن ٫زوي حهلل ٷوخٽ  
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل  7$"#6$ّٔـي ٫ڀَ ٻٌٍ حٿ٬ڄخڃش#. 

                                                                                                                   

اؿذاز بٔ أضطأ٠ بٔ ثٛض بٔ ٖبرل٠ ايٓدعٞ ايهٛٗ ايكانٞ ض٣ٚ عٔ ثابت بٔ عبٝس ض٣ٚ عٓ٘  (1)

 .428ـ5/423غؿٝإ ايجٛضٟ، تٛٗ َع اـًٝؿ١ إٗسٟ ايعباغٞ، ٜٓٛط: إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ

عبس اهلل بٔ شلٝع١ بٔ عكب١ اؿهـطَٞ إكـطٟ ايكانـٞ ايؿكٝـ٘ ض٣ٚ عـٔ أٓـس بـٔ خـاظّ          (2)

 .500ـ15/487ٖـ، ٜٓٛط: إعٟ، تٗصٜب ايهُا174ٍعٓ٘ ايًٝح بٔ غعس، تٛٗ غ١ٓإعاؾطٟ ض٣ٚ 

 .10/189َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)

 .8/54; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  10/189َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

ٚ بٔ سلط اؾعؿٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا عبس اهلل ض٣ٚ عٔ دابط اؾعؿٞ ض٣ٚ عٓ (5) ٘ أغٝس بٔ ظٜس، عُط

ٚقاٍ: "نإ قاقاڄ ٚناْت عٓسٙ أسازٜح، ٚنإ نعٝؿاڄ دساڄ  6/356ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ،  ٚقاٍ: يٝؼ بجك١ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘،  1/57َذلٚى اؿسٜح"; اب

; ايٓػـا٥ٞ،   ٚقـاٍ: نـصاب ظا٥ـؼ    73ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح; اؾٛظداْٞ، أسـٛاٍ ايطدـاٍ، م    2/204

ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  80ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  240ـ6/239ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; اب

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: نعٝـ اؿـسٜح، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: "َٓهـط اؿـسٜح دـسا نـعٝـ اؿـسٜح ٫          

ٙ " ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٌ ب٘ تطنٛ ٟ إٛنٛعا 2/57ٜؿتػ ُٻٔ ٜطٚ َٹ ٕٳ  ت عٳٔ ايجٿكځات ٚقاٍ: " نځا

 ٗ ٌ ٔ عسٟ، ايهاَ ٗٳ١ ايتٻعٳذټب"; اب ًځ٢ دٹ ٘ إڇيډا عٳ ٖٳا يځا وٌ نٹتٳابٳ١ سٳسٹٜج ٚٳغځرل ٝٵت  ٌ ايڃبٳ ٌ أٖ ؾٹٞ ؾځهٳا٥ٹ

ٚ ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ 230ـ6/226نعؿا٤ ايطداٍ ٘ غرل قؿٛ  ٚقاٍ: ٚعا١َ َاٜطٜٚ

ٓٳانٹرل". ٚقاٍ: "ٜطٟٚ  118; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م2/165 ُٳ ٞٸ بإٛنٛعات ايڃ  عٳٔ دٳابط ايڃذعٵؿٹ

عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ٚقاٍ: قاٍ أبـٞ:   2/443أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ أبٞ سامت، عًٌ اؿسٜح،  (6)
عـٔ عبـس اهلل بـٔ أبـٞ أٚؾـ٢ ; ُـاّ،        7/170ٖصا سسٜح باطـٌ ;  ايڀدلاْـٞ، إعذـِ ا٭ٚغـ٘،     

ٔ عُط ; أبٛ ْعِٝ، س١ًٝ ا٭ 2/292ايؿٛا٥س،  عٔ غعٝس بٔ دبرل ; ايبٝٗكٞ،  8/54ٚيٝا٤، عٔ اب
ٚقاٍ: " ٫ ٜجبت ؾ٤ٞ َٔ شيو " ; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخـرل٠ اؿؿـاٚ،    2/153ايػٓٔ ايهدل٣، 

ٚقاٍ عـٔ سـسٜح دـابط     1/385ٚقاٍ: عُط بٔ سلط نعٝـ ; ايعًٜعٞ، ْكب ايطا١ٜ،  3/1381
ٚ بٔ سلط اؾعؿٞ نعٝـ ; ابٔ سذط، ايتُٝٝع،  ٚقاٍ عٔ سسٜح دابط  3/723أع٬ٙ: ؾٝ٘ عُط
 أع٬ٙ: " ؾٝ٘ عُطٚ بٔ سلط، ٚدابط اؾعؿٞ ُٖٚا َذلٚنإ".

 .6/228ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ (7)
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حهلل رون ٫ڄوَ    كيػّٗ كٔوّٙ رون ٦ّْوي ح٫ّوِحُ كويػّٗ ٫زوي      0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
حٿٸَِٗ ػنخ أْٓي رن ُّي ٫ن ٫ڄًَ رن ٻَّ ٫ن ٫ڄَحڅ رن ڃٔڀڂ ٫ن ٌّٓي رون  

٫ن حٿنّٓ #$ٯٴڀش ٫ن رالٽ ٫ن أرِ رټَ حٿٜيّٶ  ظٌٟوؤ ڃون   ال 0ُّ ٷخٽ
 .  #2$"#1$حهلل أٻڀو ٬٣خځ أكپّ

ٸَّْ رن أرِ رټوّ٘ ػنوخ ٫ڄوًَ رون ٻّوَ      0 حٿٔخؿِ ػنخ ٫َْٔ رن ڃٌَٓ ٷخٽ"
س ًٌّٓي رن ٯٴڀش ٫ًون ٫ڄوَحڅ رون ڃٔوڀڂ ٫ون ٓوٌّي رون        ٫ن أرْو ٫ن ِّّي رن ڃَ

ٻخڅ ٍٓوٌٽ حهلل 0 ٬ّ٨ض ٫ڀْخ ٫ڀْو حٿٔالځ ّٸٌٽ0 ٯٴڀش ٷخٽ     اًح طزٔوڂ ّوَى
ڀٸوض  ٬ّ٨ض ؿّّّپ ٫ڀْو حٿٔالځ ّٸٌٽ ڃخ ٟلټض ڃنوٌ هُ $0 ّيه ٫ڀَ ٳْو ًّٸٌٽ

ٳڄخ ٍأّض نٌحؿٌ ٌٍٓٽ حهلل #ؿينڂ        ڃن ٟولٺ ر٬وي ًٿوٺ كظوَ ٷز٠وو
   .#4$"#3$ًؿپّ حهلل ٫ِّ

ىووو ٫143ڄووًَ روون ٫زْووي روون رووخد، أرووٌ ٫ؼڄووخڅ حٿزٜووَُ ڃووٌذل رووّٗ ٢ّووْڂ$ص -497
 #5$ځ760#/

٫ڄًَ رن ٫زْي رن رخد ڃخص ر٤َّٶ ڃټش ٓونش  0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷخٽ"

                                                 

; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠  2/558أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ ا٭عطابٞ، َعذِ ابٔ ا٭عطابٞ،  (1)
;  1/113َػٓس ايؿاضٚم،  ٚقاٍ: عُط بٔ سلط َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ نجرل، 5/2700اؿؿاٚ، 

 . 4/99غًِٝ دطاض، اٱّا٤ إٍ ظٚا٥س ا٫َايٞ ٚا٭دعا٤، 

 .6/229ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

; ايــسًُٜٞ، ايؿــطزٚؽ  1753/ 3أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: ابــٔ ايكٝػــطاْٞ، شخــرل٠ اؿؿــاٚ،    (3)
 .  5/335َأثٛض اـڀاب، 

 .6/229داٍ ،ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايط (4)
(5)          ،١ُ عُطٚ بٔ عبٝس ايبكطٟ إه٢ٓ أبا عجُـإ ض٣ٚ عـٔ اؿػـٔ ايبكـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ ٓـاز بـٔ غًـ

ٚقاٍ: " َعتعيـٞ قـاسب ضأٟ يـٝؼ بؿـ٤ٞ ٗ اؿـسٜح " ; ابـٔ        7/201ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 
ٚقــاٍ: تطنــ٘  101ٚقــاٍ: يــٝؼ بؿــ٤ٞ ; ايبدـاضٟ، ايهــعؿا٤، م   4/213َعـٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعـٌ،   

ٚقــاٍ: غــرل ثكــ١ نــاٍ ; َػــًِ، ايهٓــ٢       182وٝــ٢ ايكڀــإ ; اؾٛظدــاْٞ، أســٛاٍ ايطدــاٍ، م     
ٚقاٍ: َـذلٚى   79ٚقاٍ: قسضٟ غهتٛا عٓ٘ ; ايٓػا٥ٞ ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  1/547ٚا٭زلا٤، 

ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٚقاٍ: قاٍ ٓاز بٔ غ١ًُ: نإ ٜهصب  247-6/246اؿسٜح ; اب
كطٟ، ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبـٌ: "عُـطٚ بـٔ عبٝـس يـٝؼ بأٖـٌ إٔ وـسخ عٓـ٘"،         ع٢ً اؿػٔ ايب

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٚ بٔ عبٝس ؾكاٍ: َذلٚى اؿسٜح"; اب ٞ عٔ عُط ٚقاٍ: "  2/69ٚقاٍ: "غأيت أب
َٳعٳ شٳيٹو ؾٹٞ اؿځسٹٜح تُٖٛاڄ يځا تعُساڄ"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،       -6/174ٜهصب 

ٚٳٖ 195 ٘ٹ ايٓـاؽ"; ابـٔ   ٚقاٍ: "  ٍٳ ؾٹٝ َٳا قځا ْٳا  ٚٳقځسٵ نځؿځا ٔٷ بٹايڃبٹسٳعڇ  ًځ َٴعٵ ـٴ ايڃشٳسٹٜحٹ دٳسٽا  ّٷ نٳعٹٝ َٴٛ َٳصٵ  ٛ
ٚقــاٍ: يــٝؼ بؿــ٤ٞ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،   140ؾــاٌٖ، تــاضٜذ أزلــا٤ ايهــعؿا٤ ٚايهــصابٌ، م 

  ايؿً ٗ ايبداضٟ ي٘ ض٣ٚ: ؾٝ٘ ايعًُا٤ أقٛاٍ شنط إٔ بعس ٚقاٍ 135 – 22/123
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طَٻوو أىوپ حٿنٸوپ ًڃون ٻوخڅ ٺّْوِ       ، ًٻخڅ ىح٫ْوش ، ًٻخڅ ٷيًٍّخ، ػالع ًأٍر٬ّٙ ًڃخثش
ٳوًًَح  ، ٻوخڅ ٿوو ٨ّوض ًا٧يوخٍ ُىوي     ً، ًًٍٍ ٫نوو حٿَٰروخ   ، حألػَ ڃن أىپ حٿزٜوَس 
 .#1$"ًٷي ًٍٍ ٫نو ٬ٗزش كيّؼّٙ ػڂ طَٻو، ٫نو ٧ًنٌح رو هًّ٘ح

ػنووخ ٗوو٬زش ٫وون ٫ڄووًَ روون ٫زْووي ٫وون 0 ػنووخ ٓووڀڂ ٷووخٽ0 حٿٔووخؿِ ػنووخ رنوويحٍ ٷووخٽ"
 .#2$"ح٬ّونغ0 ح٪ّٔن ٯّ٘ أًرل حإلٍرش ٷخٽ

اٵّوخ  0 حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ ٓوڀڂ ػنوخ ٗو٬زش ٫ون ٫ڄوًَ رون ٫زْوي ٫ون ح٪ّٔون         "
 .#3$"ٷ0ٌٍ ٬َّ٘ٻٌڅ ٲّْ ٷخٽح

٬ّ٨ض ٸَّْ رن ٓو٬ْي ٸّويع ٫ون    0 ٬ّ٨ض رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#4$"٫ڄًَ رن ٫زْي ػڂ طَٻو رآهَه

ػنخ ٯّڄوي رون ٫زوي    0 ػنخ ٯّڄي رن ٫ڄَ رن ٫ڀِ ح٬ّٸيڃِ ٷخٽ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
ىوٌح ڃون ٷوٌرل    0 ٻخڅ ٫ڄوًَ رون ٫زْوي اًح ٓوجپ ٫ون ٗوِ  ٷوخٽ       0 حهلل حألنٜخٍُ ٷخٽ

 .#5$"ٳٌْمهيڂ أنو ح٪ّٔن رن أرِ ح٪ّٔن ًاٵّخ ىٌ ٷٌٿو، نَٔح٪َّ
ػنوخ ٦ّوخى رون ُّوي     0 ػنخ ٓوڀْڄخڅ رون كوَد ٷوخٽ    0 ػنخ رنيحٍ ٷخٽ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

څ ٫ڄًَ رن ٫زْي ًٍٍ ٫ن ح٪ّٔن ال ٷّڀي حٿٔوټَحڅ ڃون حٿنزْوٌ    اٷڀض ألٌّد 0 ٷخٽ
 .#6$"ٷّڀي حٿٔټَحڅ ڃن حٿنز0ٌْ أنخ ٬ّ٨ض ح٪ّٔن ّٸٌٽ، أٌّد ٻٌد0 ٳٸخٽ

ػنوخ ٦ّوخى رون ُّوي ٷوخٽ ٷْوپ       0 ػنوخ ٓوڀْڄخڅ ٷوخٽ   0 ػنوخ رنويحٍ ٷوخٽ   0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
ًٍٍ ٫ن ح٪ّٔن ٫ن حٿنّٓ اڅ ٫ڄَح 0 ألٌّد  0$    َٷخٽ اًح ٍأّوظڂ ڃ٬خًّوش ٫ڀو

 .#1$"ٻٌد0 ٷخٽ أٌّد #7$#ح٬ّنّّ ٳخٷظڀٌه
                                                 

 .22/132; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  12/182اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (1)

 .6/181ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

 .6/181ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

 .6/181ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 .10/214، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، ; َػًڀاٟ 6/181ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

 .6/181ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (6)

ٚقـاٍ: نـصب عُـطٚ بـٔ      1/406أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ سٓبـٌ، ايعًـٌ َٚعطؾـ١ ايطدـاٍ،      (7)

ٚقاٍ: " ٫ٚ ٜكب ٗ ٖصٙ إتٕٛ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘،  1/480عبٝس; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 

ــت"  ;   ــ٘ ٜجبـ ــٔ ٚدـ ــ٤ٞ َـ ــٌ ٚإٓـــانرل،  ؾـ ــاْٞ، ا٭باطٝـ ــطٚ ;   1/350اؾٛظقـ ــصب عُـ ــاٍ نـ ٚقـ

 ٚقاٍ: نصب عُطٚ.   1/388ايػٝٛطٞ، ايٰيٞ إكٓٛع١ ٗ ا٭سازٜح إٛنٛع١، 
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0 ػنخ رن ح٬ّؼنَ ٷخٽ ٬ّ٨ض ٯّڄوي رون ٫زويحهلل حألنٜوخٍُ ٷوخٽ     0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
څ ٫ڄووًَ روون ٫زْووي ٷووخٽ ٫وون ح٪ّٔوون ٫وون ؿووخرَ ٫وون     ا0 ٔووڀڂٷووخٽ ا٨ّخ٫ْووپ روون ڃ 

حٿونّٓ   0$      ًىوٌ ٫ڀوَ أٍّټظوو    ، أال ىوپ ٫ٔوَ أكويٻڂ ٸّويع ٫وّٗ ّٛويّغ
ح٪ّٔن ٫ن ِّّي حٿَٷخِٗ ٫ون  ، ٳبٵّخ كيػنخه #2$#ى٫ٌنخ ڃن ىٌح ًىخطٌح حٿٸَآڅ0 ٳْٸٌٽ

ح٪ّٔون ٳٔوؤٿنخه    اذلٯّڄي رن ح٬ّنټيٍ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ ا٨ّخ٫ْپ ٳخن٤ڀٸض ڃ٪ ٫ڄًَ 
كيػّٗ ِّّي حٿَٷخِٗ ٫ن رن ح٬ّنټيٍ ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿنّٓٳٸخٽ  "$3#. 
رون  ح٬ّ٨وض ا٨ّخ٫ْوپ رون اروَحىْڂ ًىوٌ      0 ػنخ ڃئڃپ رن ى٘خځ ٷخٽ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

أًٽ ڃن طټڀڂ يف حال٫ظوِحٽ ًحٛوپ حٿٰوِحٽ ٳويهپ ڃ٬وو يف ًٿوٺ ٫ڄوًَ رون          ٫0ڀْش ّٸٌٽ
 .#4$"څ هڀْٴشڅ ّټٌأ ًُؿظٺ رَؿپ ڃخ ّٜڀق اال٫0ّزْي ٳؤ٫ـذ رو ٳًِؿو أهظو ًٷخٽ

0 ػنووخ أرووٌ ٷظْزووش ٷووخٽ0 كوويػّٗ ح٪ّٔووّٙ روون ٯّڄووي حٿووٌٍح٩ ٷووخٽ0 حٿٔووخؿِ ٷووخٽ"
ػنوخ ڃٔوڀڂ رون اروَحىْڂ ٫ون ٓوالځ رون أروِ ڃ٤ْو٪          0 ًكيػّٗ ٯّڄي رن ڃٌَٓ ٷخٽ

ٷّوِة يف ٻٴوخٍس حٿوْڄّٙ    0 كيػّٗ ح٬ّټظٌځ ٫ڄًَ رن ٫زْي ٫ون أروِ حٿ٬خٿْوش ٷوخٽ    0 ٷخٽ
 .#1$"#5$ٿټپ ڃٔټّٙ ٍٯْٲ ڃ٤ڀِ رټخڃن

                                                                                                                   

 .165; ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م 6/181ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (1)

عٔ أبٞ ضاؾع عٔ  29/287أٓس، أخطد٘ ْاع١ باخت٬ف ايًؿٜ َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس  (2)

ٔٵ سٳـسٹٜجٹٞ         َٹـ ِٵ  ًځـؼٳ أځسٳـسٳنڂ َٳـا بٳ ٔٻ  ٍٳ: )يځـأځعٵطڇؾځ ِٳ قځـا ًډ ٚٳغٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ًډ٢ اهللڂ عٳ ٞٿ قٳ ٓٻبٹ ٔڇ اي أبٝ٘  ٚيؿٛ٘:  عٳ

ٖٳــصٳا ؾٹــٞ نٹتٳــابٹ اهللٹ( ٚقــاٍ احملكــل ؾــعٝب   َٳــا أځدٹــسٴ  ٍٴ:  ٝٳكڂــٛ ٘ٹ، ؾځ ًځــ٢ أځضڇٜهځتٹــ َٴتٻهٹــ٧ٷ عٳ ٛٳ  ٖٴــ ٚٳ ٞٵ٤ٷ،  ؾٳــ

عٔ أبٞ ضاؾع عٔ أبٝ٘ ٚيؿٛ٘: )عٔ  7/15ا٭ضْ٪ٚٙ: سسٜح قشٝب ; أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز، 

ُٻا أَطٵتٴ ب٘ أٚ  )م(ايٓيبٿ َٹ ٘ٹ ٜأتٝ٘ ا٭َطٴ َٔ أَطٟ  َٴتٻه٦اڄ ع٢ً أضٜهځتٹ ٝٳٔ أسسٳنڂِ  قاٍ: ٫ أڂيڃؿٹ

ٗٳٝتٴ عٓ٘، ؾٝكٍٛ: ٫ ْسضٟ، َا ٚدسْا ٗ نتاب اهلل اتٻبعٓاٙ( ; ابٔ َاد١ ، غـٓٔ ابـٔ َادـ١،    ْٳ

ٚقاٍ: ٖصا سسٜح سػٔ ; ايطٜٚاْٞ، َػٓس ايطٜٚاْٞ،  5/37; ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ،  1/10

ٚقاٍ: ٖٚٛ  1/190; اؿانِ، إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ،  1،412; اٯدطٟ، ايؿطٜع١،  1/473

ٚشنــط ســسٜح   2/1048قــشٝب عًــ٢ ؾــطٙ ايؿــٝدٌ ; ابــٔ ايكٝػــطاْٞ، شخــرل٠ اؿؿــاٚ،     

٘ عٔ عُطٚ بٔ عبٝس عٔ اؿػٔ عٔ دابط ; ابٔ عطام ايهٓاْٞ، تٓعٜ٘ ايؿطٜع١ ايػادٞ ٜطؾع

 سٝح شنط ططم اؿسٜح.  265-1/264عٔ ا٭سازٜح إٛنٛع١، 

 .6/182ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

 .6/182ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 ) َاز٠ نُذ (. 4/157يعٌ، ايهاَذ َٔ نُذ أٟ ا٭زّ، ٜٓٛط: ايؿطاٖٝسٟ، ا (5)
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ػنوخ ٦ّوخى رون ٫ْٔوَ     0 ػنخ ٯّڄي رن ڃٌَٓ ح٪َّٗوِ ٷوخٽ  0 ِ ٷخٽحٿٔخؿ"
0 ح٩ّيّٗ ٫ن رن ؿَّؾ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زْي ٫ن ح٪ّٔن ٫ن أرِ ىَّوَس أٍحه ٷوخٽ  

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل $ 0      اًح ٷ٬ي رّٙ ٬ٗزيخ حألٍرو٪ ٳوؤٿِٵ ح٫ّظوخڅ رخ٫ّظوخڅ ٳٸوي
 . #3$"#2$#ًؿذ حٿٰٔپ

ٷوخٽ ن٬وْڂ   0 خحل ٷوخٽ ػنخ أ٦ّي رن ٛو 0 ػنخ ٓڀڄش رن ٗزْذ ٷخٽ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
دل ًٍّووض ٫وون ٓوو٬ْي ًى٘ووخځ حٿيٓووظٌحثِ ًطَٻووض   0 ٷْووپ الروون ح٬ّزووخٍٹ 0 روون ٦ّووخى

ٻوخڅ ٫ڄوًَ رون ٫زْوي ّوي٫ٌ اذل ٍأّوو       0 كيّغ ٫ڄًَ رون ٫زْوي ًٍأّيوڂ ًحكوي ٳٸوخٽ     
 .#4$"٨ًّيَ حٿي٫ٌس ًٻخڅ ىٌحڅ ٓخٻظّٙ

ٍأّظو ّٜڀِ يف ڃٔـيه هوالٱ ٛوالطو   0 ًٷخٽ ٸَّْ رن ٬ْٓي0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
ًٿو ڃؼخٿذ ٤ٌّٽ ًٻَىوخ ًكيّؼوو ال ّ٘وزو    0 ٷخٽ حٿٔخؿِ، نٔزو اذل حٿَّخ  يف ڃنِٿو

 .#5$"ًٍحّش أىپ حٿزْض
ځ ًٷْوپ  837ىو/223أرٌ ٫ؼڄخڅ حٿزَُٜ $ص ، ٫ڄًَ رن ڃًَُٵ حٿزخىڀِ -498

 #6$ځ#328ىو/224
                                                                                                                   

 .6/182ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

عـٔ غـعٝس بـٔ إػـٝب عـٔ عا٥ؿـ١، ٚقـاٍ         1/38أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ:ايؿاؾعٞ، َػٓس ايؿاؾعٞ (2)
ٔ ضاٖٜٛ٘، َػٓس إغشام بٔ ضاٖٜٛ٘ ٙ قشٝب; اب عٔ عا٥ؿ١;  2/514احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓاز

ِ  40/250ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس  1/271عٔ عا٥ؿ١ ببعض اخت٬ف ايًؿٜ; َػًِ، قشٝب َػـً
ٔ أبٞ ٖطٜط٠ ٚيؿٛ٘: ٞ ضاؾع ع ٗٳا  عٔ أب ٔٳ ؾٴعٳبٹ ٝٵ ٍٳ: )إڇشٳا دٳًځؼٳ بٳ ِٳ قځا ًډ ٚٳغٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٞٻ اهللٹ قٳًډ٢ اهللڂ عٳ ْٳبٹ ٕٻ  "أځ

ٌٴ(;  أبٛ زاٚز، غٓٔ أ ٘ٹ ايڃػٴػٵ ٝٵ ًځ ٚٳدٳبٳ عٳ ٖٳا، ؾځكځسٵ  ٗٳسٳ ِٻ دٳ بٓؿؼ اٱغـٓاز أعـ٬ٙ;    1/155بٞ زاٚزايڃأځضٵبٳعڇ ثٴ
ٔ ايٓػا٥ٞ 17/69ايبعاض، َػٓس ايبعاض ٞ ٖطٜط٠; ايٓػا٥ٞ، غٓ ٞ ضاؾع عٔ أب عٔ أبٞ ضاؾع  1/110عٔ أب

عـٔ عا٥ؿـ١ ; ابـٔ     2/390عٔ أبٞ ٖطٜط٠، ٚقاٍ احملكل ا٭يباْٞ: قشٝب; ايػطاز، سسٜح ايػـطاز،  
عـٔ أبـٞ    3/450ٕ، قـشٝب ابـٔ سبـإ،    عٔ عا٥ؿ١; ابـٔ سبـا   1/319ا٭عطابٞ، َعذِ ابٔ ا٭عطابٞ

      ٘  عـٔ أبـٞ ٖطٜـط٠; ايـساضقڀين، عًـٌ ايـساض       3/363ضاؾع عـٔ أبـٞ ٖطٜـط٠; ايڀدلاْـٞ، إعذـِ ا٭ٚغـ
ٙ قاٍ: "ٚايكشٝب عٔ اؿػٔ 259ـ8/252قڀين سٝح شنط ططم اؿسٜح ٚعًًٗا، ٚعٔ ايػٓس أع٬

ٍ عـٔ ايػـٓس أعـ٬ٙ: ؾٝـ٘     ٚقا 1/348عٔ أبٞ ضاؾع عٔ أبٞ ٖطٜط٠"; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ
ٚ بٔ عبٝس َذلٚى اؿسٜح; أبٛ سصٜؿ١، أْٝؼ ايػاضٟ  سٝح شنط ططم اؿسٜح. 292ـ1/285عُط

 .6/182ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)
 .6/182ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 .8/74ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)
(6 ) ٟ ٞ ايبكط ٚ بٔ َطظٚم ايباًٖ إه٢ٓ أبا عجُإ ض٣ٚ عٔ ؾعب١ بٔ اؿذاز ض٣ٚ عٓ٘ ايبداضٟ عُط

ٚقـاٍ: "نـٔ ثكـ١ نـجرل اؿـسٜح عـٔ ؾـعب١";         7/222َكطْٚاڄ بػرلٙ ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات    
 3/166ٚقــاٍ: "نـعٝـ وــسخ عـٔ ؾــعب١ يـٝؼ بؿــ٤ٞ"; ايعكًٝـٞ، ايهــعؿا٤     270ايعذًـٞ، ايجكـات  

ٌ ٚقاٍ: نإ قاسب غعٚ ٚخرل; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح  ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ      264ــ 6/263ٚايتعـسٜ
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 .#1$"ٛيًٵ ڃن أىپ حٿٸَآڅ ًح٩ّيخى ٻخڅ أرٌ حٿٌٿْي ّظټڀڂ ٳْو0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 #2$ځ#47ىو/130ځ 738ً/ىو121نيُ حٿْڄخنِ$ص رّٙ ٓن٫ّٖڄًَ رن ڃٔڀڂ ح٩ّ-499

 .#3$ٛيًٵ ّيڂ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #4$ځ#761ىو/144أرٌ ٫ؼڄخڅ ح٬ّينِ $ص ، ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ ڃَْٔس -500

 .#5$"ٛيًٵ اال أنو ّيڂ0 حٿٔخؿِ "ٻظخد ح٩َّف ًحٿظ٬يّپ
 #6$٫ڄًَ رن حٿٌٿْي حألٯ٠ٲ -501

                                                                                                                   

سٓبٌ: عُطٚ بٔ َطظٚم ضدٌ قاحل، ٚقاٍ: نـإ وٝـ٢ بـٔ ايكڀـإ ٫ ٜطنـ٢ عُـطٚ بـٔ َـطظٚم،         
ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ عُطٚ بٔ َطظٚم ؾكاٍ: ثك١ ٚنإ َٔ ايعباز ٚمل لـس َـٔ أقـشاب ؾـعب١     

ٔ سسٜجاڄ َٓ٘"; ابٔ سبإ، ايجكات،  ٘ أسػ ٙٴ ٚقاٍ:  8/484ٖٔ نتبٓا عٓ َٳا أځخڀځأ مل ٜهجط خٳڀ٪ٴ " ضٴ
٘ٹ  ٝٵ ًځ ٞٵ٤ ايډصٹٟ عٳ ٝٵؼٳ ايؿٻ ٚٳيځ ٘ٴ ايڃبؿط  ٓٵ َٹ ٓٵؿځوچ  ٜٳ ُٳا يځا  ٘ٴ بٹ ٓٵ َٹ ٘ أځتٳ٢  ٚٳيهٓ  ٍ ٔ ايڃعٴسٴٚ ٓٳ ٘ٹ عٳٔ غ ٍ بٹ سٳتٻ٢ ٜعس

َٳـا مل            ٘ٹ قـس دٳـا٤ٳ  ُٴٛدـب َـٔ ٚدـس شٳيٹـو ؾٹٝـ ٗٴِ بٹ ٓٵ َٹـ ٘ٴ أسـس  ٓٵـ َٹ ٓٵؿځوچ  ٜٳ  =ايڃعٳامل فبٛيٕٛ سٳتٻ٢ يځا 
ــاٍ،     = ــعٟ، تٗـــصٜب ايهُـ ٘ٹ س٦ٓٝـــص" إـ ــ ــٖٛٔ بٹـ ــتشل إيـــعام ايـ ــإڇشا ؾشــــ اغٵـ ٘ٴ ؾځـ ــ ٓٵـ َٹ ٜؿشــــ شٳيٹـــو 

 . 231ـ22/224

 .8/101ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

عُطٚ بٔ َػًِ اؾٓسٟ ايُٝاْٞ َٔ أٌٖ قٓعا٤ ض٣ٚ عٔ عهط١َ ٍَٛ ابٔ عباؽ ض٣ٚ عٓ٘  (2)
; ابٔ أبٞ  6/370بداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، ; اي 6/71ظٜاز بٔ غعس، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: " ٖٛ نعٝـ، ٚقـاٍ َـط٠:    260-6/259سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
; ابـٔ   7/217يٝؼ بصاى "، ٚقاٍ: قاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: يـٝؼ بـايكٟٛ ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،         

دساڄ ؾأشنطٙ" ;  ٚقاٍ: "ٚيٝؼ ي٘ سسٜح َٓهط 211-6/210عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ  245-22/243إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 . 3/477ٗ أؾعاٍ ايعباز ٚايباقٕٛ غ٣ٛ ابٔ َاد١ " ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .9/25، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، ; ا٭يباْٞ 8/105ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)

بٔ أبٞ عُطٚ َٝػط٠ إسْٞ إه٢ٓ أبا عجُإ زلع أْؼ بٔ َايو ض٣ٚ عٓ٘ َايو بٔ  عُطٚ (4)
ٚقاٍ: قاسب َطاغٌٝ; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابـٔ َعـٌ،    5/426أْؼ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات

; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، 6/359ٚقاٍ: ٗ سسٜج٘ نعـ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل 3/203
ٜ  212م ٚقـاٍ: ثكـ١، ٜٓهـط عًٝـ٘ سـسٜح       367ح; ايعذًـٞ، ايجكـات، م  ٚقاٍ: َهڀطب اؿـس

ٚقاٍ: قاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: ٫ وـتر عسٜجـ٘; ابـٔ أبـٞ         3/162ايب١ُٝٗ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: يٝؼ ب٘ بأؽ، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ     253ـ6/252سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

 5/185ٓـ٘ َايـو"; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،      ظضع١: َسْٞ ثك١، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: "٫ بأؽ بـ٘ ض٣ٚ ع 
٘ٴ"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٓٵ ٜٳ١ ايجٿكځات عٳ ٚٳا َٳا أځخڀځأ ٜعٵتٳدل سٳسٹٜج٘ َٔ ضڇ ٚقاٍ: "ضٴ

ٚٵ قٳسٴٚمڈ" ; إعٟ،  6/305-307 ٔٵ ثٹكځ١ٺ أځ ٚڇٟ إ٫ډ عٳ ٜٳطٵ َٳايٹهڄا ٫  ٕٻ  ٘ٹ ٭ځ ٓٵسٹٟ ٫ بٳأڃؽٳ بٹ ٚٳٖٛ عٹ ٚقاٍ: " 
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١. 171-22/168يهُاٍ، تٗصٜب ا

 .8/83; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  10/236َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (5)
عُطٚ بٔ ايٛيٝس ا٭غهـ ايبكطٟ ايكانٞ ض٣ٚ عٔ َعاٜٚـ١ بـٔ وٝـ٢ ض٣ٚ عٓـ٘ َعـاش بـٔ        (6)

   ٜ ــاض ــأؽ" ;     4/200ذ ابــٔ َعــٌ،  َعــاش، ٜٓٛــط: ابــٔ َعــٌ، ت ٚقــاٍ: "قــس أزضنٓــاٙ ٚيــٝؼ بــ٘ ب
; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤  8/481; ابٔ سبإ، ايجكات،  6/379ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
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ڃ٬ووخً روون ڃ٬ووخً ػنووخ حألٯ٠ووٲ حٿٔووخؿِ ػنووخ ٯّڄووي روون ڃٌٓووَ ح٪َّٗووِ ػنووخ  "
٫ڀوَ   ٫ڄًَ رن حٿٌٿْي ٷخٽ ٷڀض ٿ٬زخى رن ڃنٌٍٜ ڃن كيػٺ أڅ أرِ رون ٻ٬وذ ٍىّ  

ٳؤنوخ  0 ٳٸڀوض 0 ٳٸخٽ كيػّٗ رو ٍؿوپ ڃوخ أ٫َٳوو ٷوخٽ    0 رن ڃ٬ٌٔى كيّؼو يف حٿٸيٍ ٷخٽ
 .#1$"ٷڀض ٤ْٗخڅ0 أ٫َٳو ٷخٽ ڃن ىٌ

   #2$أرٌ ٯّڄي ڃٌذل رّٗ ىخٗڂ، ٫ڄّ٘ رن آلخٵ حٿٸَِٗ -502
َ  رن ُٻَّخ" َ  أروٌ  كويػنخ 0 ٷوخٽ ، ٸّْو َ  رون  ٯّڄوي  ڃٌٓو  كويػّٗ 0 ٷوخٽ ، ح٬ّؼنو
ْ  رون  ٬ّخٿوٺ  ٷڀض0 ٷخٽ ٍؿپ كيػ0ّٗ ٷخٽ، حألنٜخٍُ حهلل ٫زي رن ٯّڄي  ڃون 0 أنو
 ٳْوو  نٸوٌٽ  أڅ نٔظ٤ْ٪ ال ٍؿپ ٫نو ًٍٍ أنو اال، أىٍُ ال0 ٷخٽ آلخٵ  رن ٫ڄّ٘
 .#3$"٫ٌڅ حرن0 ٬ّّٗ، ْٗجخ 

ىووو 198ٿنـووخى حألڃووٌُ حإلّڀووِ$ص  ٫نزٔووش روون هخٿووي روون ِّّووي روون أرووِ ح    -503
 #4$ځ813#/

ڃخٿنوخ  0 ًٻخڅ أ٦ّي رن كنزوپ ّٸوٌٽ  ، ٷخٽ حٿٔخؿِ طٴَى ٫ن ٌّنْ رؤكخىّغ"
، ًٿ٬نزٔش! أُ ٗت هَؽ ٫ڀْنخ ڃن ٫نزٔش  ىوپ ًٍٍ ٫نوو ٯوّ٘ أ٦ّوي رون ٛوخحل      

 .#5$"ًأػنَ ٫ڀْو أرٌ ىحًى، رپ ًٍٍ ٫نو ٥ّخ٫ش0 ٷڀض

                                                                                                                   

ٚقاٍ: " ٚعُطٚ بٔ ايٛيٝس ي٘ أسازٜح سػإ غطا٥ب ٚأضدٛ أْ٘ ٫ بأؽ  250-6/348ايطداٍ، 
ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م   ٚقاٍ: يٌ اؿسٜح.  2/491; ايصٖيب، ايهاؾـ، 153ب٘"; اب

 .6/248ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (1)
عُرل بٔ إغشام ايكطؾٞ إه٢ٓ أبا قُس َٔ أٌٖ إس١ٜٓ ْعٍ ايبكط٠ ض٣ٚ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ض٣ٚ  (2)

٘ عبس اهلل بٔ عٕٛ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات،  ٚقاٍ:  4/250; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َع7/164ٌعٓ
ٚٳيځهٹٔ ٜهڃتب سٳسٹٜج٘ " ; ابٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،      ٝٵ٦ا  ٚڇٟ ؾٳ ٜٴػٳا ٝٵط بٔ إڇغٵشٳام يځا  ُٳ ٕٳ عٴ "نځا

ٔ سبإ، ايجكات،  6/375 ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  254; اب ٔ عسٟ، ايهاَ ٚٳٖٛ  134-6/133; اب ٚقاٍ: " 
ٜٳ   ٞٵ٤ٷ  ٔٳ ايڃشٳـسٹٜحٹ ؾٳـ َٹ ٘ٴ  ٚٳيځ ٘ٴ  ٜٴهڃتٳبٴ سٳسٹٜجٴ ٔٵ  ُٻ ٚقـاٍ   371-22/369ػٹـرلٷ " ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     َٹ

 بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚايٓػا٥ٞ. 

; ايبٛقرلٟ،  8/143ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ; ٜٓٛط أٜهاڄٶ:  3/197ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (3)
 .5/80إؼاف اـرل٠، 

ٟ اٱًٜ( 4) ٞ ٜه٢ٓ أبا عجُإ ض٣ٚ عٔ ْٜٛؼ بٔ ٜعٜس ض٣ٚ عٓ٘ أٓس عٓبػ١ بٔ خايس بٔ ٜعٜس ا٭َٛ
ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  7/38بٔ قاحل إكطٟ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،   6/402; ابٔ أب

ٕ ٜعًل ايٓػا٤ بايجسٟ";  ٕ ع٢ً خطاز َكط ٚنا ٚقاٍ: " غأيت أبٞ عٔ عٓبػ١ بٔ خايس ؾكاٍ: نا
ٔ ْٜٛؼ ٔ ْٜٛؼ، تاضٜذ اب -22/404; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  8/515ٔ سبإ، ايجكات، ; اب2/161اب

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ َكطْٚاڄ بػرلٙ ٚأبٛ زاٚز.  406

 .3/298ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (5)
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 .#1$"نوًٍٍ ٫ن ٌّنْ أكخىّغ حنٴَى ّٞخ 0٫ ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 ىووو ٫131نزٔووش روون ٓوو٬ْي حٿٸ٤ووخڅ حٿزٜووَُ حٿٌحٓوو٤ِ $ص رووّٙ ٓوونّٖ     -504

 #2$ځ#757ىو/ 140ځ ً 748/
 ٫زوي  ٬ّ٨وض  ڃخ0 ٷخٽ ح٬ّؼنَ رن ٯّڄي كيػنخ0 ٷخٽ، ٸَّْ رن ُٻَّخ كيػّٗ"

 .#3$"حٿٸ٤خڅ ٫نزٔش ٫ن ٸّيع ڃييُ رن حٿ٦َّن
ِ  ًَٷَوخٽَ 0 َّٸُوٌٽُ  حٿٔخؿِ ٬ّ٨ض" 0 ٷَوخٽَ  ڃ٬َِوّٙ  رْون  ََّلْْو  ٫َون ، أرْوو  ٫َون ، حٿٰالرو
ِ  ٫َزيحٿٌحكي رْن ٫نزٔش ُ  #5$حٿوٌٍحٵ  ٫ًنزٔوش ، ػٸوش  #4$حٿٸَٗو َ  ٫َنْووُ  ًٍٍ رٜوَ  رْون  َّلْْو
 ٟوو٬ْٲ #6$٫َزوويحٿََّكْڄَنِ رْوون ٫ًنزٔووش ،حٿؼٸٴووِ ٫ًََزوويحٿٌىخد ،ًًىْووذ حٿٸ٤ووخڅ َٓوو٬ِْي
، #8$ح٪ّخٓووذ َٓوو٬ِْي رْوون ٫ًنزٔووش، َٗووَِّٺ ٫َنْوووُ ًٍٍ #7$٦ّْووي رْوون ٫ًنزٔووش، حألڃووَ
 ٫نزٔوش  ٫َون  ًَُٓوجِپ ، ٫َنْووُ  كويع  حٿ٬٤وخځ  ٛخكذ ٫ًنزٔش، ح٬ّٸخٍّٞ ٛخكذ ش٫ًنزٔ
 رووو ٿووْْ حٿووَُ ٷخٟووِ ٻَووخڅَ #1$حٿووَحُُ َٓوو٬ِْي رْوون ٫ًنزٔووش، أ٫َٳووو ال0َ ٷَووخٽ  #9$ح٪ّوويحى

                                                 

 .433; ٖس٣ ايػاضٟ، م  8/154ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

 =٣ عٔ اؿػٔ ايبكـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ ٜعٜـس بـٔ ٖـاضٕٚ،ٜٓٛط:     عٓبػ١ بٔ غعٝس ايكڀإ ايبكطٟ ضٚ( 2)
ٚقاٍ: أخٛ أبٞ ايطبٝع ايػُإ ٖٚٛ نـعٝـ; أبـٛ زاٚز، غـ٪ا٫ت     4/222َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ ابٔ=

ٓٻاؽ ؾٹٞ ايػـ١ٓ،   332أبٞ عبٝس، م ٓٵبٳػ١ بٵٔ غٳعٹٝس أځؾسٻ اي ٕٳ عٳ ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ أٜهاڄ: "نځا
ْٶا عاقًڄا ٚأسٝ ٕٳ أسٝا ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜٚٳنځا ٔ أب ْٶا"; اب ْٶا فٓٛ ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ  6/399ا

        ٌ  2/178عٓبػ١ أخٞ أبٞ ايطبٝع ؾكـاٍ: نـعٝـ اؿـسٜح ٜـأتٞ بايڀاَـات"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚس
ٛٳاؾل ايجٿكځات"; ا ٜٴ ٘ٹ إڇشٳا مل  ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٜٳت٘ يځا  ٚٳا ًځ٢ قًډ١ ضڇ َٴٓهط ايڃشٳسٹٜح دسا عٳ بٔ عسٟ، ٚقاٍ: "

٘ٴ غـرل َـا شنـطت ٚبعـض            468ــ 6/465ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٖٳـصٳا يځـ ٚقـاٍ: "ٚعٓبػـ١ بٵـٔ غٳـعٹٝس 
ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م ٜٴتٳابٳعٴ عٳًٝ٘"; اب ٘ َػتك١ُٝ ٚبعهٗا، ٫ځ   130أسازٜج

    ٕ ٜ     2/167ٚقاٍ: نـعٝـ; ايـساضقڀين، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٛ ب ايهُـاٍ،  ٚقـاٍ: نـعٝـ; إـعٟ، تٗـص
ٚقاٍ بعس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘: ض٣ٚ يـ٘ أبـٛ زاٚز سـسٜجاڄ ٚاسـساڄ ; ايـصٖيب،           22/411-414

 .3/719تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .6/465; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، 3/252ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (3)

يعام ا٭َـٟٛ إهٓـ٢ أبـا خايـس     عٓبػ١ بٔ عبس ايٛاسس بٔ أ١َٝ بٔ عبس اهلل بٔ غعٝس بٔ ا (4)
 .22/422ض٣ٚ عٔ بٗع بٔ سهِٝ ض٣ٚ عٓ٘ إبطاِٖٝ بٔ َٗسٟ، ٜٓٛط: إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

عٓبػ١ ايٛظإ زلع أبا يباب١ زلع َٓع و٢ٝ ايكڀإ، قاٍ ابٔ أبٞ سامت ٫ بأؽ ب٘، اؾطح  (5)
 .6/402ٚايتعسٌٜ، 

عام ا٭َـٟٛ ض٣ٚ عـٔ إغـشام بـٔ َـط٠      عٓبػ١ بٔ عبس ايطٓٔ بٔ عٓبػ١ بٔ غعٝس بٔ اي (6)
 .419-22/416ض٣ٚ عٓ٘ أٓس بٔ عبس اهلل بٔ ْٜٛؼ، ٜٓٛط: إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .6/404عٓبػ١ بٔ ٓٝس شنطٙ ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  (7)

عٓبػ١ بٔ غعٝس بٔ نجرل ايكطؾٞ ايتُٝٞ ايهٛٗ اؿاغب ض٣ٚ عٔ دسٙ نجرل بٔ عبٝس  (8)
 .411-22/410طٓٔ بٔ َٗسٟ، ٜٓٛط: إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، ض٣ٚ عٓ٘ عبس اي

عٓبػ١ بٔ َٗطإ اؿساز ض٣ٚ عٔ ايعٖطٟ ض٣ٚ عٓ٘ عبس اهلل بٔ ضدا٤ إهٞ، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ  (9)
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 .  #2$"رؤّ
 حٿَرْوو٪ أرووَ روون ٓوو٬ْي كوويػنخ ّڀووَحإل ٯّڄووي روون َٸحٿٜوو كوويػنخ حٿٔووخؿَ"
ُ  ٫ون  څڃْڄوٌ  رون  ٫ڄوًَ  ٫ون  حٿٸ٤وخڅ  ٫نزٔوش  كويػنخ  حٿٔڄخڅ  ٫ون  ٫وًَس  ٫ون  حٿِىوَ
حهلل ٌٍٓٽ أڅ ٫نيخ حهلل ٍِٟ ٫خث٘ش 4#$3$#٦ّخٍ حٿِٲِّ$0 ٷخٽ#.   

 #5$٫ٌحځ رن ٦ِّس حٿزَُٜ -505
ٓوؤٿض أروخ   0 حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ ٸَّْ رن ٓو٬ْي ػنوخ حٿ٬وٌحځ رون ٦ّوِس ٷوخٽ      "

٫ون أروِ   0 ٷوخٽ ، نْٷڀوض ٫ڄَّو  ، #6$ر٬وي حٿَٻو٩ٌ  0 ٫ؼڄخڅ ٫ن حٿٸنٌص يف حٿٜوزق ٳٸوخٽ  
 .#7$"٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نيڂ أ٬ّ٥ّٙرټَ 

 ىوووو212أروووٌ ٯّڄوووي حٿزٜوووَُ$ص ، ٫وووٌڅ رووون ٫ڄوووخٍس حٿ٬زووويُ حٿٸْٔوووِ -506

                                                                                                                   

 .6/402سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

عٓبػ١ بٔ غعٝس بٔ نطٜؼ ا٫غسٟ إه٢ٓ أبا بهط ايكانٞ غـهٔ ايـطٟ ض٣ٚ عـٔ ا٭عُــ      (1)
 .6/399س اهلل بٔ إباضى، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ض٣ٚ عٓ٘ عب

 .6/466ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (2)

ٚقاٍ: عٓبػ١ نعٝـ دساڄ;  3/1525أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  (3)
ٍ و٢ٝ بٔ ٚقاٍ: " سسٜح ٫ ٜكب، ؾؿٝ٘ عٓبػ١، قا 234-2/233ابٔ اؾٛظٟ، إٛنٛعات، 

 َعٌ: يٝؼ بؿ٧، ٚقاٍ ايٓػا٥ٞ: َذلٚى". 

 .6/466ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (4)

عــٛاّ بــٔ ٓــع٠ إــاظْٞ ايبكــطٟ ض٣ٚ عــٔ أبــٞ عجُــإ ايٓٗــسٟ ض٣ٚ عٓــ٘ غــعٝس بــٔ وٝــ٢      (5)
٘ٹ َــٔ   7/67ايكڀــإ، ٜٓٛــط: ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،   ٚقــاٍ قــاٍ وٝــ٢ ايكڀــإ: "َــا أقطبٹــ

َٳػٵعٴٛز مل ٜهٔ ب٘ بأؽ" ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، َٳػٵعٴ ٞٸ ٚ ًٹ ٚقاٍ: قاٍ أٓس بـٔ   3/308ٛز بٵٔ عٳ
ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ  23-7/23سٓبٌ: ي٘ أسازٜح َٓانرل ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

َعٌ: يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: "غ٦ٌ أبٛ ظضع١ عٔ ايعٛاّ بٔ ٓع٠ إاظْٞ ؾكاٍ ؾٝذ، قٌٝ نٝـ 
; ابـٔ عــسٟ،   7/299سسٜجـ٘؟ ؾكـاٍ: ٫ أعًـِ إ٫ خـرلاڄ " ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،        تـط٣ اغـتكا١َ   

٘ٴ ٫ بٳأڃؽٳ ب٘".  104- 7/103ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ْٻ ٚٳأځضٵدٴٛ أځ ٚٳٖٛ قًٌٝ ايڃشٳسٹٜحٹ   ٚقاٍ: "

ٌٵ 19/169أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس،  (6) ٖٳ َٳايٹوٺ:  ٔٴ  ْٳؼٴ بٵ ٌٳ أځ  ٚيؿٛ٘ "غٴ٦ٹ
ٍٴ اهللٹ ٓٳتٳ ضٳغٴٛ ٍٴ )م(قځ ٓٳتٳ ضٳغٴٛ ٌٵ قځ ٖٳ َٳطٻ٠ڄ أڂخٵطٳ٣:  ٌٳ بٳعٵسٳ شٳيٹوځ  ِٻ غٴ٦ٹ ِٵ بٳعٵسٳ ايطټنڂٛعڇ. ثٴ ْٳعٳ ٍٳ:  ؟ قځا

ٜٳػٹرلٶا" ; ابٔ َاد١، غٓٔ  ِٵ بٳعٵسٳ ايطټنڂٛعڇ  ْٳعٳ ٍٳ:  ًځا٠ٹ ايكټبٵبڇ ؟ قځا ِٳ ؾٹٞ قٳ ًډ ٚٳغٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ًډ٢ اهللڂ عٳ اهللٹ قٳ
ْؿؼ إغـٓاز ايػـادٞ أعـ٬ٙ ;     1/167عٔ أْؼ ; ايبٝٗكٞ، ايػٓٔ ايكػرل،  2/256ابٔ َاد١، 

عٔ ايعٛاّ بٔ ٓع٠ عٔ أبٞ عجُإ ايٓٗسٟ، ٚقاٍ: ٖصا إغٓاز سػٔ ;  2/288ايػٓٔ ايهدل٣، 
ــع،    ــٛت ;      711-2/699ابــٔ سذــط، ايتُٝٝ سٝــح عــطض ْٝــع طــطم اؿــسٜح أسازٜــح ايكٓ

ٚخًل بايكٍٛ عٔ أسازٜح ايكٓٛت بكٛي٘:  152-143ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، 
 "ٜٚ٪خص َٔ ْٝع ا٭خباض أْ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ نإ ٫ ٜكٓت إ٫ ٗ ايٓٛاظٍ".

 .7/103ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (7)
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 #1$ځ827#/
 .#2$"ٛيًٵ ٳْو ٯٴڀش ّيڂ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 #3$٫ْخٝ رن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿ٦َّن حٿٴيَُ ح٬ّينِ نِٽ ڃَٜ -507
 .#4$ًٍٍ ٫نو حرن ًىذ أكخىّغ ٳْيخ ن٨َ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ 

508-  ُ أرووٌ آوولخٵ ، ٫ْٔووَ روون ارووَحىْڂ روون ٓووْخٍ ًّٸووخٽ روون ىّنووخٍ حٿ٘وو٬ّ٘
 #5$ځ#842ىو/ 228ًّٸخٽ أرٌ ٫ڄًَ ًّٸخٽ أرٌ ٸَّْ حٿزَُٜ ح٬ّ٬ًَٱ رخٿّّٻِ$ص 

ًكويػنخ ٫نوو   ، ٸّيع ٫نو رنيحٍح  ڃخ ٬ّ٨ض، أكٔزو ٻخڅ ّيڂ0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#6$"ىٌح رٸْش ٻالځ حٿٔخؿِ، ٿْْ رِ٘ 0 رن ڃ٬ّٙحًٷخٽ ، رن ڃؼنَح

 ىوووو120ځ 802ًىوووو/٫111ْٔوووَ رووون ؿخٍّوووش حألنٜوووخٍُ ح٬ّوووينِ$ص روووّٙ ٓووونّٖ  -509
 #7$ځ737#/

                                                 

عٕٛ بٔ عُاض٠ ايعبسٟ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا قُس ض٣ٚ عٔ غًُٝإ ايتُٝٞ ض٣ٚ عٓ٘ إبطاِٖٝ  (1)
ٚقاٍ:  3/209; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  7/18، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، بٔ ضاؾس ا٭زَٞ 

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: َٓهط  6/388قاٍ ايبداضٟ: تعطف ٚتٓهط; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
اؿــسٜح، ٚقــاٍ: "زلعــت أبــٞ ٜكــٍٛ شيــو، ٜٚكــٍٛ أزضنتــ٘ ٚمل أنتــب عٓــ٘ ٚنــإ َٓهــط      

ٌ  اؿسٜح نـعٝـ اؿـسٜح"; ابـٔ سبـإ،     ُٻـٔ نجـط       2/197اجملـطٚس َٹ ٕٳ قٳـسٴٚقڄا  ٚقـاٍ: "نځـا
ٚٳاؾل ايجٿكځات"; ابٔ عسٟ، ُٳا  ٘ٹ إڇيډا ؾٹٝ ٜٳت٘ إكًٛبات ؾځبٳڀٌ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٚٳا ٙٴ سٳتٻ٢ ٚدس ؾٹٞ ضڇ  =خٳڀ٪ٴ

ٚقاٍ: ٖٚٛ " َع نعؿ٘ ٜهتب سسٜج٘ " ; ايطبعـٞ، تـاضٜذ    7/102ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، =
ٚقاٍ: ٜطٟٚ إٓانرل، ٫ ؾ٤ٞ ;  124; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م  2/473اتِٗ، َٛيس ايعًُا٤ ٚٚؾٝ

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١.  464ـ22/462إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .8/173ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)
ٟ ض٣ٚ عٔ كط١َ بٔ غًُٝإ ض٣ٚ (3) ٞ إكط ٟ إسْ عٓ٘ عبساهلل بٔ ٖٚب   عٝاض بٔ عبساهلل ايؿٗط

ٚقاٍ: ٫  3/234; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  7/22ٖٚب  ٚايًٝح بٔ غعس، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: يٝؼ بكـٟٛ ; ابـٔ سبـإ،     6/409ٜكِٝ اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

-22/569تٗـصٜب ايهُـاٍ،   ; إـعٟ،   2/237; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  7/283ايجكات، 
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ َػًِ ٚأبٛ زاٚز ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد١. 570

 .2/407; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  8/201ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)
ِ زلع عٝػ٢ بٔ إبطاِٖٝ بٔ غٝاض ايبكطٟ ايؿعرلٟ إعطٚف بايدلنٞ ٚإه٢ٓ أبا إبطاٖٝ (5)

عبسايععٜع بٔ َػًِ ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ سامت ايطاظٟ ٚأبٛ ظضع١ ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهـبرل،  
ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: قسٚم; ابـٔ   6/272; ابٔ أبٞ سامت،  1/574; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤، 6/407

 . 582 – 22/580; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  8/494سبإ، ايجكات، 

 .8/205ب، ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜ (6)
عٝػ٢ بٔ داض١ٜ ا٭ْكاضٟ إسْٞ زلـع غـامل بـٔ عبـس اهلل ض٣ٚ عٓـ٘ عٓبػـ١ قانـٞ ايـطٟ،          (7)

ٚقــاٍ: ٚسسٜجــ٘ يــٝؼ بــصاى; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ  4/365ٜٓٛـط: ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــٌ،  
ٚقـاٍ: َٓهـط; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح        76; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  6/385ايهبرل
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 .#1$ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ 
أرٌ ٓنخڅ حٿٸٔڄڀِ حٿٴڀ٤ّْٔٗ ٓټن حٿزٜوَس  ، ٫َْٔ رن ٓنخڅ ح٪ّنٴِ -510

 #2$ځ#767ىو/ 150ځ 758ًىو/ 141$ص رّٙ ٓنّٖ 
 .#3$ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ "

 #4$ځ#768ىو/ 151ح٪ّنخ١ حٿٰٴخٍُ حٿټٌيف$ص ٫َْٔ رن أرِ ٫َْٔ  -511
ػنخ ح٪ّٔن رن ٫ڀِ حٿٌح٤ِٓ ػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫َْٔ ػنخ ٫ْٔوَ  0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

رن أرِ ٫َْٔ ح٪ّنخ١ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو أڅ حٿونّٓ     ٷوخٽ ٩ّّّّوپ
 .#1$"#5$#ٿٸي حٓظزَ٘ أىپ حٿٔڄخ  رنٔټټڂ0 ٳٸخٽ ىپ أٛزنخ نٔټنخ $0 ٫ڀْو حٿٔالځ

                                                                                                                   

ٞ إٔ ٜهٕٛ َسْٝاڄ ٫ بأؽ ب٘"; ابٔ سبإ، ايجكات،  6/273، ٚايتعسٌٜ ٛ ظضع١: "ٜٓبػ ٚقاٍ: قاٍ أب
ٚقـاٍ: ٚأسازٜجـ٘ غـرل قؿٛٚـ١;      438ــ 6/436; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدـاٍ،   5/214

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١  590ـ22/588إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 
 . 3/293ٚقس ٚقع يٓا بعًٛ عٓ٘"; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  سسٜجاڄ ٚاسساڄ،

 .8/207ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)
عٝػ٢ بٔ غٓإ ايكػًُٞ ايؿًػڀٝين ايبكـطٟ إهٓـ٢ أبـا غـٓإ ض٣ٚ عـٔ  ٖٚـب بـٔ َٓبـ٘          (2)

ٚقاٍ: نعٝـ; ايبداضٟ،  4/429زلع َٓ٘ ٓاز بٔ غ١ًُ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
; ابٔ 3/277ٚقاٍ: ٫ بأؽ ب٘; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  379; ايعذًٞ، ايجكات6/397ايهبرل ايتاضٜذ

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: نعٝـ، ٚقاٍ: "زلعـت أبـٞ    6/277أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
ٔ  ;ٜكٍٛ: أبٛ غـٓإ ٖـصا يـٝؼ بكـٟٛ ٗ اؿـسٜح"      ٕ  ابـ ٟ  ; 7/235، ايجكـات ، سبـا  تٗـصٜب ، إـع

٘  ايعًُا٤ أقٛاٍ شنط إٔ بعس اٍٚق 609 ـ 22/606ايهُاٍ ٘  ض٣ٚ: ؾٝـ ٟ  يـ ٛ  ا٭زب ٗ ايبدـاض  ٚأبـ
 .3/1021، اٱغ٬ّ تاضٜذ، ايصٖيب ; َاد١ ٚابٔ ٚايذلَصٟ زاٚز

 .8/212ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)
عٝػ٢ بٔ أبٞ عٝػ٢ اؿٓاٙ ايػؿاضٟ ايهٛٗ ٜه٢ٓ أبا قُس ض٣ٚ عٔ أْؼ بٔ َايو ض٣ٚ  (4)

ٓٸـاٙ      5/462ٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، عٓ٘ سامت بٔ إزلاعٌٝ، ٜ ٚقاٍ: " نـإ ٜكـٍٛ: أْـا س
ٚخٝاٙ ٚخباٙ. ن٬ قس عاؾت٘. ٚنـإ قـس قـسّ ايهٛؾـ١ ٗ ػـاض٠. ؾًكـٞ ايؿـعيب ٚزلـع         

ٚقاٍ:  102َٓ٘. ٚسسخ عٓ٘. ٚنإ نجرل اؿسٜح. ٫ وتر ب٘ " ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م 
نعٝـ ; ايٓػا٥ٞ، َؿٝد١ ايٓػا٥ٞ، ٚقاٍ:  380نعؿ٘ و٢ٝ ايكڀإ ; ايعذًٞ، ايجكات، م 

 6/289; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  3/285ٚقاٍ: َذلٚى ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  75م 
ٚقـاٍ: قــاٍ أٓـس بــٔ سٓبـٌ: يــٝؼ بؿــ٤ٞ نـعٝـ، ٚقــاٍ: زلعـت أبــٞ ٜكـٍٛ: يــٝؼ بــايكٟٛ       

ٚٳايڃ 2/117َهڀطب اؿسٜح ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٕٳ غ٤ٞ ايڃؿځِٗ  ٚٳنځا شٹؿڃٜ نجرل ٚقاٍ: "
ٛٳِٖ ؾځــاسـ ايڃدٳڀځــأ اغٵــتشل ايتٸــطٵى يهجطتــ٘" ; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،           ايڃــ

ٜٴتٳابٳعٴ عٳًٝٗا َتٓاڄ، ٫ٚځ إغٓازاڄ " ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤  6/430-436 ٚقاٍ: "ٚأسازٜج٘، ٫ځ 
عٟ، تٗــصٜب ; إــ 2/166; ايــساضقڀين، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ،  145ايهــعؿا٤ ٚايهــصابٌ، م 

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١.  19-23/15ايهُاٍ، 

ٚقاٍ: ٚعٝػ٢ َذلٚى اؿسٜح ; ايـصٖيب،   2/778أخطد٘: ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  (5)
 ٚقاٍ: نعٝـ.  5/387َٝعإ ا٫عتساٍ، 
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 #2$ن ٷ٣َخّ حٿټٌيف٫َْٔ ر -512
 .#3$ٻٌحد0 ٷخٽ حٿٔخؿِ

 ىوووو٫160ْٔوووَ رووون ڃخىوووخڅ، أروووٌ ؿ٬ٴوووَ حٿوووَحُُ حٿظڄْڄوووِ $ص يف كووويًى  -513
 #4$ځ776#/

 .#5$"ّٝظٸن ٿْْ، ٛيًٵ0ٌ حٿَّٔخؿُِّ ٸَّْ رن ُٻَّخ ٷخٽ"
 #6$ځ#843ىو/٫229َْٔ رن ڃٔڀڂ حٿٜٴخٍ حأل٦َّ $ص  -514

 .#7$ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ 
                                                                                                                   

ؿٓاٙ َذلٚى اؿسٜح دساڄ ٚقاٍ: " عٹٝػٳ٢ ا 6/435ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (1)
 َٓهط اؿسٜح ".

عٝػــ٢ بــٔ قططــاؽ ا٫غــسٟ ايهــٛٗ ض٣ٚ عــٔ عهطَــ١ َــٍٛ ابــٔ عبــاؽ ض٣ٚ عٓــ٘ عبٝــس اهلل بــٔ    (2)
ٔ َعٌ،  ٔ َعٌ، تاضٜذ اب ـ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  4/24َٛغ٢، ٜٓٛط: اب ;  6/401ٚقاٍ: نعٝ

ٚقاٍ:  6/285ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚقاٍ: نإ َٔ ايػ٠٬ ; اب 3/289ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 
ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٌ ; اب ٗ ي ٛ ظضع١: نٛ ٍ أب ٚڇٟ إٛنٛعات عٳٔ  2/118قا ٜٳطٵ ُٻٔ  َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا

٘ٹ " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،   =ٚقاٍ: "ٖٚٛ 443-6/441ايجٿكځات يځا وٌ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ
٘ " ; ابٔ ؾا= ٚقاٍ: " يٝؼ وٌ  145ٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م ٖٔ ٜهتب سسٜج

ٚقاٍ  23-23/22; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  2/166ايطٚا١ٜ عٓ٘"; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 
 بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ ٗ ايتؿػرل. 

; اؿٜٛين، 4/130٭سازٜح ايهعٝؿ١ ; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا440ابٔ سذط، تكطٜب ايتٗصٜب، م (3)
 .2/647ْجٌ ايٓباٍ، 

ٟ ايتُُٝٞ إه٢ٓ أبا دعؿط، زلع عڀا٤ بٔ أبٞ ضباح سسخ عٓ٘ ؾعب١  (4) عٝػ٢ بٔ َاٖإ ايطاظ
ٚقاٍ: نإ ثك١ ; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ،  7/267بٔ اؿذاز، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقاٍ: قاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ: يـٝؼ بـايكٟٛ ٗ       3/282ٚقاٍ: ثك١ ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  1/99
ٖٹرل يځـا         2/120اؿسٜح ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ُٳؿٳـا ٓٳـانٹرلڇ عٳـٔ ايڃ ُٳ ٓٵؿځـطز بٹايڃ ُٻـٔ ٜ َٹ ٚقـاٍ: " 

ُٳــا مل    ٚٳيځــا هــٛظ ايٹاعٵتٹبٳــاض بطٚاٜتــ٘ إڇيډــا ؾٹٝ ٚٳاؾــل ايجٿكځــات  ُٳــا  ٙٹ إڇيډــا ؾٹٝ ٓٹــٞ ايٹاسٵتٹذٳــاز بٹدٳبٳــطڇ ٜٴعذب
ٚقـاٍ: " ٚأسازٜجـ٘    450-6/448ايڃأځثٵبٳات " ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،       ٜٴدٳايـ

;  149-11/145عاَتٗا َػتك١ُٝ ٚأضدٛ أْ٘ ٫ بأؽ ب٘ " ;  اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ  196-33/192إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 . 4/259قٕٛ غ٣ٛ َػًِ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ٗ ا٭زب ٚايبا

; ابٔ عبس اشلازٟ،  11/149; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  2/397ايبٝٗكٞ، ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ،  (5)
;  1/231; ايصٖيب، تٓكٝب ايتشكٝل،  33/195; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  2/446تٓكٝب ايتشكٝل، 

 .1/599ٔ سذط، ايتًدٝل اؿبرل، ; اب 3/622ابٔ إًكٔ، ايبسض إٓرل، 
عٝػ٢ بٔ َػًِ ايكؿاض إعطٚف با٭ٓط ض٣ٚ عٔ َايو بٔ أْؼ ض٣ٚ عٓ٘ َڀرل ايهٛٗ،  (6)

ٚقاٍ: ": قاٍ عٓ٘ أٓس بٔ سٓبٌ: " شاى خبٝح ايكٍٛ " ;  3/288ٜٓٛط: ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 
ٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚقاٍ: ض٣ٚ أسازٜح َٓهط٠ ; اب 11/161اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 

 . 2/501; ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤،  2/241ٚإذلٚنٕٛ، 

 .4/405ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (7)
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أروٌ ڃٌٓوَ ح٬ّ٬وًَٱ روخرن ىحّوش $ص      ، ٌڅ ح٩َِّٗ ح٬ّټ٫َِْٔ رن ڃْڄ -515
 #1$ځ#776ىو/ 160ځ ً 768ىو/ 151رّٙ ٓنّٖ 

 .#2$ػٸش"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ىوو 170ځ 77ًىوو/ 161أرٌو ڃٔوڀڄش ح٫ّوٌحٙ$ص روّٙ ٓونّٖ      ٫َْٔ رن ڃْڄٌڅ،-516

 #3$ځ786#/
َ  رون  ُٻَّخ" ِ  ٸّْو  ٫زوي  ٬ّ٨وض 0 ٷوخٽ  ٓونخڅ  رون  أ٦ّوي  كويػنخ 0 ٷوخٽ  حٿٔوخؿ

 حألكخىّوغ  ىوٌه 0 ٳٸڀض ڃْڄٌڅ رن ٫َْٔ ٫ڀَ حٓظ٬يّض ٷخٽ ،ڃييُ رن حٿ٦َّن
 .#4$"أ٫ٌى ال0 ٳٸخٽ، ٫خث٘ش ٫ن ٯّڄي رن حٿٸخٓڂ ٫ن ّٞخ ٸّيع حٿّٖ

 .#5$"ڃنټَ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
ځ 768/وىووووو151ٯخٿووووذ روووون ٫زْوووويحهلل حٿ٬ٸْڀووووِ ح٩ّووووٍُِ$ص رووووّٙ ٓوووونّٖ       -517

 #6$ځ#776ىو/160ً
                                                 

عٝػـ٢ بـٔ َُٝـٕٛ اؾطؾـٞ إهـٞ إعـطٚف بــابٔ زاٜـ١ ض٣ٚ عـٔ قـٝؼ بـٔ غـعس ض٣ٚ عٓـ٘ غــؿٝإ              (1)
ٔ َعٌ،  ٔ َعٌ، تاضٜذ اب ٘ بؿ٤ٞ ;  3/61ايجٛضٟ، ٜٓٛط: اب ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚقاٍ: يٝؼ سسٜج

ٚقـاٍ:   8/489ٚقاٍ: غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: ٖٛ ثكـ١ ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،      288-6/287ٚايتعسٌٜ، 
ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م  ِ اؿسٜح ; اب ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ 176َػتكٝ

 =بعـس إٔ شنـط  ٚقـاٍ   48-23/46ٚقاٍ: َهٞ ثك١ غـهٔ ايبكـط٠ ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،       2/166
 ٚقاٍ: نإ ٜط٣ ايكسض . 4/180أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، =

 .8/236ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

ٞ إه٢ٓ أبا غ١ًُ ض٣ٚ عٔ قُس بٔ نعب ايكطنٞ ( 3) ٕ اـٛام إسٜين ايٛاغڀ عٝػ٢ بٔ َُٝٛ
 6/401ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،      ايكطنٞ ٚايكاغِ بٔ قُس ض٣ٚ عٓ٘ أٓـس بـٔ بؿـرل،   

ٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م  ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤  358ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; أب
ٌ       76ٚإذلٚنٕٛ، م  ٚقـاٍ: قـاٍ    6/287ٚقاٍ: َذلٚى اؿـسٜح ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٜ

ؿسٜح، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ عٝػـ٢  و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: نعٝـ ا
بٔ َُٕٝٛ إس٢ْ ايـصٟ ٜـط٣ٚ عـٔ ايكاغـِ بـٔ قُـس ؾكـاٍ: ٖـٛ َـذلٚى اؿـسٜح" ; ابـٔ سبـإ،             

ٛٵنٴـٛعٳات ؾځاغٵـتشلٻ فاْبـ١ سٳسٹٜجـ٘        2/118اجملطٚسٌ َٳ ٗٳـا  ْٻ ٝٳا٤ نځأځ ٚقاٍ: " ٜطٟٚ عٳٔ ايجٿكځات أځؾٵـ
ُٳ ٚٳتطى ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٜٳت٘  ٚٳا ٓٳانٹرل"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٚا٫دتٓاب عٳٔ ضڇ ُٳ ٘ٹ َٔ ايڃ ٝٵ ًځ ا ٜطٟٚ ٕا غًب عٳ

ــ6/418ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،  ــا ٜطٜٚــ٘ ٫ ٜتابعــ٘ أســس عًٝــ٘"; إــعٟ، تٗــصٜب      424ـ َٳ ــ١ڂ  َٻ ٚٳعٳا ٚقــاٍ: " 
ٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب،  52-23/48ايهُاٍ،  ٘ ايذلَص ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛا

 .4/473تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .3/281ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (4)
 .4/407ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (5)
غايــب بــٔ عبٝــس اهلل ايعكًٝــٞ ض٣ٚ عــٔ فاٖــس ض٣ٚ عٓــ٘ وٝــ٢ بــٔ ٓــع٠، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس،        ( 6)

ٚقـاٍ:   4/427ٚقاٍ: " نإ نعٝؿاڄ يٝؼ بصاى " ; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،       7/335ايڀبكات، 
ٚقاٍ: َٓهط اؿـسٜح ; اؾٛظدـاْٞ، أسـٛاٍ ايطدـاٍ،      2/140ٚغ٘، نعٝـ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭



318 

 #1$٬ْٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ٌ ٯخٿوووذ رووون ه٤وووخٱ حٿزٜوووَُ $ص روووّٙ ٓووونّٖ ًىووو، ٯخٿوووذ حٿٸ٤وووخڅ -518

 #2$ځ#768ىو/150ً ځ758ىو/141
رن ح٬ّؼنَ ػنخ ٫زي حٿٜڄي ػنخ ٬ٗزش ػنخ ٯخٿذ حٿٸ٤خڅ ٫ن ٍؿوپ  ححٿٔخؿِ ػنخ "

٫ن أرْو ٫ن ؿيه أنو أطَ حٿنّٓ  0 اڅ أرِ ّٸَأ ٫ڀْٺ حٿٔالځ ٳٸخٽ$0 ٳٸخٽ
 #4$"#3$#٫ًڀْٺ ٫ًڀَ أرْٺ حٿٔالځ$

 #5$حٿزَُٜٯٔخڅ رن ٫ٌٱ ح٬ّخُنِ  -519
 .#1$٬ٟٴو حٿٔخؿِ

                                                                                                                   

ٚقـاٍ: َـذلٚى    86ٚقاٍ: " غرل َكٓع ٗ اؿسٜح " ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ، م   306م 
ٚقـاٍ: نـإ نـعٝؿاڄ ٗ اؿـسٜح ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،         3/327اؿسٜح ; ايعكًٝٞ، ايهـعؿا٤،  

ُٻــٔ ٜــطٟٚ ا  2/201 َٹ ٕٳ  ٕٳ    ٚقــاٍ: " نځــا ــا ــا غــبل إڇيځــ٢ ايڃكًــب أځْــ٘ نځ َٳ ٕعهــ٬ت عٳــٔ ايجٿكځــات سٳتٻــ٢ ضٴ
ٙٹ بٹشٳاٍ " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹدٳبٳطڇ ٗٳا يځا  ُٴتٳعٳُس يځ -7/109ايڃ

ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م  110 ٘ َٓهط٠ ; اب ٚقاٍ: نعٝـ ;  152ٚقاٍ: أسازٜج
 ٚقاٍ: َذلٚى.   3/108; ابٔ ضظٜل، َٔ تهًِ ؾٝ٘ ايساضقڀين،  4/182صٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، اي

 .4/415ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (1)
غايب بٔ خڀاف ايكڀإ ايبكطٟ ايطاغيب ٜه٢ٓ أبا غ١ًُ ض٣ٚ عـٔ اؿػـٔ ايبكـطٟ ض٣ٚ     (2)

١ ; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ٚقاٍ: نإ ثك 7/200عٓ٘ ؾعب١ بٔ اؿذاز، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 
 7/48ضٚا١ٜ ايـساضَٞ ٚقـاٍ: نـعٝـ  ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،          189ابٔ َعٌ، م 

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ثكـ١، ٚقـاٍ: " قـاٍ غـأيت أبـٞ عـٔ غايـب ايكڀـإ ؾكـاٍ: قـسٚم           
ٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ  ٚقاٍ: ٗ أسازٜج٘ بعض ايٓهط٠ ; ابٔ 112ـ7/111قاحل"; اب

-23/84ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ بأؽ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  183ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م 
 .3/949ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  88

; ابٔ أبٞ  221أخطد٘ ْاع١ عٔ غايب ايكڀإ، َِٓٗ: ابٔ اؾعس، َػٓس ابٔ اؾعس، م  (3)
ٚقــاٍ احملكــل  38/191; ابــٔ سٓبـٌ، َػــٓس أٓـس،    51-2/50ابـٔ أبــٞ ؾـٝب١،    ؾـٝب١، َػــٓس 

بٓؿؼ اٱغٓاز عـٔ غايـب    4/560ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ ; أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز، 
ايكڀإ عٔ ضدٌ عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ  ٗ سسٜح طٌٜٛ، ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ 

; ابـٔ ايػـين، عُـٌ ايٝـّٛ      542يڀدلاْٞ، ايـسعا٤، م  نعٝـ ؾٗاي١ ايطدٌ ٚأبٝ٘ ٚدسٙ  ; ا
;  3/1319; ايتدلٜـعٟ، َؿـها٠ إكـابٝب،     11/267; ايبٝٗكٞ، ؾعب اٱّإ  202ٚاي١ًًٝ، م 

 .نعٝـ إغٓازٙ ٚقاٍ 411 – 2/410ا٭يباْٞ، نعٝـ أبٞ زاٚز، 

 .7/112ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (4)

غعس اؾطٜطٟ ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ داَع ايعڀاض ، ٜٓٛط:  غػإ بٔ عٛف ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ (5)
ٚقـاٍ عٓـ٘: ؾـٝذ بكـطٟ ٚض٣ٚ سـسٜح غطٜـب ; ايعكًٝـٞ،         2/101أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، 

 2/246ٚقاٍ: " ٫ ٜتابع ع٢ً سسٜج٘ " ; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  3/336ايهعؿا٤، 
: ض٣ٚ عٓــ٘ أبــٛ زاٚز ســسٜجاڄ ٚاســساڄ ;    ٚقــاٍ 23/106ٚقــاٍ: نــعٝـ ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،     

ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ;  2/506ٚقاٍ: غرل سذ١ ; إػين ٗ ايهعؿا٤،  2/116ايصٖيب، ايهاؾـ، 
 ٚقاٍ: قاٍ ا٫ظزٟ: نعٝـ.  3/335َٝعإ ا٫عتساٍ 
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 ىوو 161ن حٿنو٬ِ حٿټٌيف$ص روّٙ ٓونّٖ  أرٌ ٫زيحٿ٦َّ، ٯْخع رن ارَحىْڂ-520
 #2$ځ#786ىو/ 170ځ ً 777/

 .#3$"ٯْخع رن ارَحىْڂ ٻٌيف طَٻٌه0 ٷخٽ، ُٻَّخ حٿٔخؿِ"
 #4$ځ#725ىو/107ٯْالڅ رن أرِ ٯْالڅ ڃٔڀڂ $ص يف كيًى  -521
ٳٸظووپ ، ٫ڀْووو ٫ڄووَ روون ٫زووي حٿ٬ِّووِ  ى٫ووخ، ىح٫ْووش ٻووخڅ ٷوويٍّخ 0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ"
   .#5$"ٻخڅ ڃخٿٺ ّنيَ ٫ن ٮّخٿٔظو، ًٻخڅ ٯّ٘ ػٸش ًال ڃؤڃٌڅ، ًٛڀذ

ځ 768ىوو  151أروٌ حٿٌٍٷوخ  حٿ٤٬وخٍ حٿټوٌيف $ص روّٙ     ، ٳخثي رن ٫زيحٿ٦َّن -522
 #6$ځ#776/ ىو160ً

حٿٔخؿِ ػنخ ٓيپ حٿٔټَُ ػنخ ٓڀڂ رن ٓڀڂ حٿ٠ّٓ ػنخ ٳخثي أرٌ حٿٌٍٷخ  ٫ون  "
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل0 ن ؿخرَ ٷخٽرن ح٬ّنټيٍ ٫ح  0$   ڃن ٷخٽ ال اٿوو اال حهلل ًكويه

                                                                                                                   

 .2/103; ا٭يباْٞ، نعٝـ أبٛ زاٚز،  247/ 8ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)
عٞ إه٢ٓ أبا عبسايطٓٔ ض٣ٚ عٔ أبٞ عُطٚ ا٭ٚظاعٞ ض٣ٚ عٓ٘ بك١ٝ غٝاخ بٔ إبطاِٖٝ ايٓد (2)

ضٚا١ٜ ابٔ قطظ ٚقـاٍ: نـصاب خبٝـح ;     1/55بٔ ايٛيٝس، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٚقاٍ: نإ  240ٚقاٍ: تطنٛٙ ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م  113ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م 

 =ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ 1/522ٜهع اؿسٜح; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤، 
ٚقـاٍ:   7/57ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     86ٚإذلٚنٕٛ، م =

قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "َذلٚى اؿسٜح تطى ايٓاؽ سسٜج٘"، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: تطى سسٜج٘ ; ابٔ 
بٌ ا٭َط ؾٹٞ ايهعـ ٚأسازٜج٘ ٚقاٍ: "ٚغٝاخ ٖصا  7/113عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

 .4/474; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 127نًٗا ؾب٘ إٛنٛع"; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م 

 .4/422; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، يػإ إٝعإ، 12/323اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (3)

ٛب بٔ عتب١، ٜٓٛط: غ٬ٕٝ بٔ أبٞ غ٬ٕٝ ٍَٛ عجُإ بٔ عؿإ ٜه٢ٓ أبا َطٚإ ض٣ٚ عٓ٘ ٜعك (4)
ٚقــاٍ:  2/795ٚقــاٍ: قــًب بايؿــاّ; َػــًِ، ايهٓــ٢ ٚا٭زلــا٤،     113ايبدــاضٟ، ايهــعؿا٤، م 

ٝٳــ١ إڇيځــ٢ ايڃكــسض قتــٌ ٚقــًب   2/200قــاسب ايكــسض; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ،  ٕٳ زٳاعٹ ٚقــاٍ: "نځــا
ٜٳسٵعٴٛ إڇيځ ٕٳ  ٘ٹ يسعٝت٘ ايډتٹٞ نځا ٘ٴ ٚا٫ستذاز بٹ ٗٳا"; ابٔ بٹايؿٻاّ يځا ؼٌ ايطقاب١ عٳٓ ٝٵ ًځ ٚٳقتٌ عٳ ٗٳا  ٝٵ

ٚقاٍ: ٫ أعًِ ي٘ ٗ إػٓس ؾ٦ٝاڄ; ايصٖيب، إػـين ٗ   7/116عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ
 ٚقاٍ: ناٍ.  2/507ايهعؿا٤

 .4/424ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (5)

٣ عٓ٘ ؾا٥س بٔ عبسايطٓٔ ايعڀاض ايهٛٗ إه٢ٓ أبا ايٛضقا٤ ض٣ٚ عٔ عبساهلل بٔ أبٞ أٚؾ٢ ضٚ (6)
ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح ; ايعكًٝـٞ،      7/132ٓاز بٔ غـ١ًُ، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،      

 7/83ٚقاٍ: "٫ ٜتابع٘ إ٫ َٔ ٖٛ َجًـ٘"; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،        3/263ايهعؿا٤
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: َذلٚى اؿسٜح، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٚأبا ظضع١ ٜك٫ٕٛ: ؾا٥ـس أبـٛ   

٫ ٜؿتػٌ ب٘، زلعت أبٞ ٜكٍٛ: ؾا٥س شاٖـب اؿـسٜح ٫ ٜهتـب سسٜجـ٘"; ابـٔ سبـإ،        ايٛضقا٤
ٜٳأڃتٹٞ عٳٔ بٔ أبٞ أٚؾ٢  2/203اجملطٚسٌ،  ٚٳ ٖٹرل  ُٳؿٳا ٓٳانٹرل عٳٔ ايڃ ُٳ ُٻٔ ٜطٟٚ ايڃ َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا

٘ٹ"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  : ٚقاٍ 139-7/138بإعه٬ت يځا هٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ
; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،    128"ٖٚــٛ َــع نــعؿ٘ ٜهتــب سسٜجــ٘"; أبــٛ ْعــِٝ، ايهــعؿا٤، م        

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١. 23/137-140
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 أكوي ٫٘وَ ڃوَحصٍ    دل ّڀوي ًدل ٌّٿوي ًدل ّټون ٿوو ٻٴوٌح       ٛڄيح  ال َّٗٺ ٿو أكيح 
 .#1$"ٻظذ حهلل ط٬خذل ٿو أٿٴِ أٿٲ كٔنش ًڃن ُحى ُحىه حهلل ط٬خذل

   .#2$٬ٟٴو حٿٔخؿِ
٩ّووٍُِ $ص رووّٙ أرووٌ ٓووڀْڄخڅ ًٷْووپ أرووٌ ح٬ّ٬ڀووَ ح ، ٳووَحص روون حٿٔووخثذ  -523
 #3$ځ#786ىو/170ځ 777ًىو/161ٓنّٖ 

 .#4$طَٻٌه"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ىوو  171ٳَحص رن أرِ حٿٴَحص ُىّ٘ حٿزَُٜ أروٌ ٫ْٔوَ $ص روّٙ ٓونّٖ     -524

  #5$ځ#796ىو/180ځ 787ً/
 .#6$"٬ْٟٲ ٸّيع رؤكخىّغ ٳْيخ ر٬ٞ ح٬ّنخٻ0ّ٘ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

525-   ِ أروٌ ٳ٠وخٿش ح٪ّڄٜوِ     ،حٿٴَؽ رن ٳ٠خٿش رن حٿن٬ڄخڅ رن ن٬وْڂ حٿظنوٌه

                                                 

 .7/139ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (1)
 .8/256ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)
ه٢ٓ أبا غًُٝإ ض٣ٚ عٔ َُٕٝٛ بٔ َٗطإ ض٣ٚ عٓ٘ ؾـباب١ بـٔ   ؾطات بٔ ايػا٥ب اؾعضٟ إ (3)

ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م  4/421غٛاض، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ،  7/130ٚقاٍ: تطنٛٙ; ايتاضٜذ ايهبرل  144
ٚقـــاٍ: َـــذلٚى  ٤87 ٚإذلٚنــٕٛ، م  ٚقــاٍ: نـــعٝـ اؿــسٜح; ايٓػـــا٥ٞ، ايهـــعؿا   306م 

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "ايؿطات بٔ ايػا٥ب، قطٜب  3/358اؿسٜح; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 
ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح   َــٔ قُــس بــٔ ظٜــاز ايڀشــإ ٗ َُٝــٕٛ، ٜــتِٗ َــا ٜــتِٗ بــ٘ شاى";  

شيو ٚغأيت٘ ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: نعٝـ اؿسٜح، ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ  7/80ٚايتعسٌٜ، 
ُٻٔ  2/206عٓ٘ ؾكاٍ: نعٝـ اؿسٜح َٓهط اؿسٜح"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا

ٜٳ١  ٚٳا ٚٳيځا ايطٿ ٘ٹ  ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٜٳأڃتٹٞ بإعه٬ت عٳٔ ايجٿكځات يځا  ٚٳ ٜطٟٚ إٛنٛعات عٳٔ ايڃأځثٵبٳات 
ٚٳيځـا نٹتٳابٳـ١ سٳسٹٜجـ٘ إڇيډـا عًـ٢ غٳـبٹٌٝ ا٫       ٘ٴ  ختبـاض "; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،       عٳٓ

 129ٚقاٍ: " أسازٜج٘ عٔ َُٕٝٛ بٔ َٗطإ َٓانرل"; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م  7/133-136
 . 4/476ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح تطنٛٙ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .4/431ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (4)
ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ َعا١ٜٚ بٔ قـط٠ ٚايؿهـٌٝ بـٔ    ؾطات بٔ أبٞ ايؿطات ظٖرل إه٢ٓ أبا عٝػ٢  (5)

ٚقاٍ: يٝؼ  268طًش١ ض٣ٚ عٓ٘ عبس ايٛاسس بٔ غٝاخ، ٜٓٛط: أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م 
ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ:  7/80بؿ٤ٞ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

-7/321; ابٔ سبإ، ايجكات، "غأيت أبٞ عٔ ؾطات بٔ أب٢ ايؿطات ؾكاٍ: قسٚم ٫ بأؽ ب٘" 
-7/132ٚقاٍ: "سػٔ ا٫غتكا١َ ٗ ايطٚاٜات" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  322
ٚقــاٍ: " ٚايهــعـ بــٌ عًــ٢ ضٚاٜاتــ٘ ٚأسازٜجــ٘ " ; ابــٔ ؾــاٌٖ، تــاضٜذ أزلــا٤ ايهــعؿا٤     133

 .  4/705ٚقاٍ: يٝؼ ٖٛ بؿ٤ٞ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  157ٚايهصابٌ، م 

 .4/432ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (6)



321 

 #1$ځ#793ىو/177$ص
حٿٴَؽ رن ٳ٠خٿش ح٪ّڄِٜ أَرُوٌ ٳ٠وخٿش ٟو٬ْٲ    0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷخٽ"
ٻوخڅ ٸّْوَ رون ٓو٬ْي ٫ًزوي      ، ًٍٍ ٫ن ٸَّْ رن ٬ْٓي أكخىّوغ ڃنوخٻّ٘  ، ح٪ّيّغ

 .#2$"حٿ٦َّن رن ڃييُ ال ٸّيػخڅ ٫نو
 #3$ځ#748ىو/131أرٌ ٬ّٸٌد حٿزَُٜ$ص، ٳَٷي رن ٬ّٸٌد حٿٔزوِ -526
" ِ ِ  ، ..،.ٻوخڅ ٸّْوَ رون ٓو٬ْي ّټوَه ح٪ّويّغ ٫نوو       0 ٷخٽ حٿٔوخؿ 0 ٷوخٽ حٿٔوخؿ

 .#4$ًحٿٔنن" حهظڀٲ ٳْو ًٿْْ ّٛـش يف حألكټخځ يًٷ
ىووو 190ځ 797ًىووو/181ٳ٠ووخٿش روون كٜووّٙ حٿ٠ووّٓ حٿزٜووَُ$ص رووّٙ ٓوونّٖ    -527

 #5$ځ805#/

                                                 

ٞ إه٢ٓ أبا ؾهاي١ سسخ عٔ يكُإ بٔ عاَط ض٣ٚ  (1) ٞ اؿُك ٕ ايتٓٛخ ايؿطز بٔ ؾهاي١ بٔ ايٓعُا
ٚقــاٍ: "ٚنـإ نــعٝؿاڄ ٗ اؿــسٜح";   7/237عٓـ٘ ؾــعب١ بــٔ اؿذـاز، ٜٓٛــط: ابــٔ غـعس، ايڀبكــات   

ٚقاٍ: َٓهط  2/685ه٢ٓ ٚا٭زلا٤، ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; َػًِ، اي 7/130ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  87اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  ٔ أب ـ ; اب ٚقاٍ: نعٝ

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: نعٝـ اؿسٜح، ٚقاٍ: "غأيت أبـٞ عـٔ ؾـطز بـٔ ؾهـاي١ ؾكـاٍ:        7/86
ُٻــٔ ٜكًــبٚقــ 2/206قــسٚم ٜهتــب سسٜجــ٘ ٫ٚ وــتر بــ٘"; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ،  َٹ ٕٳ   =اٍ: "نځــا

٘ٹ" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ = ْٹٝسٹ ايكٻشٹٝشٳ١ يځا وٌ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٝٳ١ بٹايڃأځغٳا ٖٹ ٛٳا ٕ ايڃ ُٴتٴٛ ًڃعم ايڃ ٚٳٜ ْٹٝس  ايڃأځغٳا
ٚقــاٍ: ٖٚـٛ َــع نـعؿ٘ ٜهتــب سسٜجـ٘ ; إــعٟ، تٗـصٜب ايهُــاٍ      143-7/141ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،   

 ُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١.ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعً 23/156-164

، إــعٟ، 48/266; ابــٔ عػــانط، تــاضٜذ زَؿــل،   12/392اـڀٝــب ايبػــسازٟ، تــاضٜذ بػــساز،   (2)
 .8/262سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ; ابٔ  23/161تٗصٜب ايهُاٍ، 

ٓاز بٔ  ؾطقس بٔ ٜعكٛب ايػبدٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا ٜعكٛب ض٣ٚ عٔ غعٝس بٔ دبرل ض٣ٚ عٓ٘( 3)
ٚقاٍ: "ٚنإ نعٝؿاڄ َٓهط اؿسٜح"; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ     7/180غ١ًُ ، ٜٓٛط:ابٔ غعس، ايڀبكات

ٚقــاٍ:"ٗ سسٜجــ٘  7/131ضٚاٜــ١ ايــساضَٞ ٚقــاٍ: ثكــ١; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل  190ابــٔ َعــٌ م
 87ٚقـاٍ: ٫ بـأؽ بـ٘; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ، م        283َٓانرل"; ايعذًٞ، ايجكـات، م  

ٔ  ٚنإ، سا٥هاڄ نإ: "ٚقاٍ 360ـ 3/359ٚقاٍ: نعٝـ ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  ، أضَٝٓٝـ١  ْكـاض٣  َـ
ٚايتعسٌٜ  اؾطح، سامت أبٞ ابٔ"ايػبدٞ ؾطقس عٔ ايطٚا١ٜ تعذبين َا:"ايكڀإ و٢ٝ قاٍ: ٚقاٍ

٤ ايطداٍ نعؿا ٗ ايهاٌَ، عسٟ ابٔ ; سسٜح بكاسب يٝؼ ايػبدٞ ؾطقس: أبٞ قاٍ :ٚقاٍ 7/81
ٛٳ بهجرل اؿـسٜح";  ابـٔ سبـإ،     7/141 ٖٴ ٕٳ ٜعس َٔ قاؿٞ أٌٖ ايبكط٠ ٚيٝؼ  ٚقاٍ: "ٚؾطقس نځا

ٛٳ  2/205اجملطٚسٌ ٖٴ ٚٳ ُٳطٳاغٹٌٝ  ُٳا ٜطٟٚ ؾرلؾع ايڃ ٕٳ ِٜٗ ؾٹٝ ٘ٹ غځؿًځ١ ٚضزا٠٤ سؿٜ ؾځهځا ٕٳ ؾٹٝ ٚقاٍ:"نځا
٘ٴ ٚؾ ٓٵ َٹ ُٻا نجرل شٳيٹو  ًځ ٝٵحٴ يځا ٜؿِٗ ؾځ ٛٵقڂٛف َٔ سٳ ُٳ ِ ٜٚػٓس ايڃ َٴدٳايؿځت٘ ايجٿكځات بٳڀٌ يځا ٜعً شـ 

 ٕ ٘ٹ"ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٛ  188; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م2/127ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ
ٚقاٍ: يـٝؼ بجكـ١; إـعٟ، تٗـصٜب      156ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ بأؽ; تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 

 ض٣ٚ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١.ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘:  170ـ23/164ايهُاٍ

 .8/263ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

ؾهاي١ بٔ سكٌ ايهيب ايبكطٟ إه٢ٓ أبا َعا١ٜٚ ايعڀاض ض٣ٚ عـٔ ٜعٜـس بـٔ ْعاَـ١ ض٣ٚ      (5)
ٚقاٍ: َهڀطب اؿسٜح; ابٔ أبٞ  7/125عٓ٘ ظٜس بٔ سباب، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل 
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   .#1$"ڃنخٻّ٘ ٫ًنيه ٬ٟٲ ٳْو ٛيًٵ حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 #2$أرٌ ٷظْزش حٿزَُٜ، ٿ٤ٴخًُحٿٴ٠پ رن ٫ڄّ٘س حٿٸِْٔ ح -528
 .#3$ڃنخٻّ٘ ٫ًنيه، ٬ٟٲ كيّؼو يف0 ًٷخٽ، حٿ٬٠ٴخ  يف حٿٔخؿِ ًٻَه"

529-   ِ أرووٌ ٫ْٔووَ حٿزٜووَُ$ص رووّٙ  ، حٿٴ٠ووپ روون ٫ْٔووَ روون أرووخڅ حٿَٷخٗوو
 #4$ځ#767ىو/ 150ځ 758ً/ ىو141ٓنّٖ 
َ  رون  ٯّڄوي  كويػنخ 0 ٷخٽ، ٸَّْ رن ُٻَّخ" َ  ٬ّ٨وض  ڃوخ 0 ٷوخٽ  ح٬ّؼنو  ًال ٸّْو

 .#5$"ٷ٢ ْٗجخ حٿَٷخِٗ ٫َْٔ رن حٿٴ٠پ ٫ن كيػخ ٫زيحٿ٦َّن
ٻوخڅ  0 رن ح٬ّؼنَ ّٸوٌٽ حٷخٽ0 ٬ّ٨ًض ، ٻخڅ ٬ْٟٲ ح٪ّيّغ ٷيٍّخ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 .#6$"ٸَّْ ٫ًزي حٿ٦َّن ال ٸّيػخڅ ٫نو ًٻخڅ ٬ٗزش ّ٘يي أرخڅ رن أرِ ٫ْخٕ ًأڃؼخٿو
 #7$ځ#802ىو/186أرٌ ٓڀْڄخڅ حٿزَُٜ$ص، ٳ٠ْپ رن ٓڀْڄخڅ حٿنڄُّ٘ -530

                                                                                                                   

ٚقاٍ:  2/205طب اؿسٜح ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، ٚقاٍ: َهڀ 7/78سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
 .4/941ٜطٟٚ عٔ ايجكات َا يٝؼ َٔ أسازٜجِٗ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

; ابٔ عطام ايهٓـاْٞ،   2/209; ايػٝٛطٞ، ايٰيٞ إكٓٛع١،  4/435ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (1)
 .2/256تٓعٜ٘ ايؿطٜع١، 

 =ه٢ٓ أبا قتٝب١ زلع ثابت ايبٓاْٞ َُٕٚٝٛ ايهطزٟ ض٣ٚايؿهٌ بٔ عُرل٠ ايڀؿاٟٚ ايبكطٟ إ (2)
ٞ بٔ عُاض٠، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل= ٘ سطَ ٚقاٍ: ٫  3/342; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ 7/117عٓ

; إعٟ، تٗصٜب  9/5; ابٔ سبإ، ايجكات  7/65ٜتابع ع٢ً إغٓازٙ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ
ٍ ض٣ٚ ي 240ـ23/238ايهُاٍ  ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح.  2/512٘ ايٓػا٥ٞ; ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤ٚقا

 .8/155;  ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  8/281ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)

ٟ إه٢ٓ أبا عٝػ٢ ض٣ٚ عٔ اؿػٔ ايبكطٟ ض٣ٚ عٓ٘  (4) ٞ ايبكط ٕ ايطقاؾ ٌ بٔ عٝػ٢ بٔ أبا ايؿه
ٕ ايجٛضٟ ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ا ٚقاٍ: " نإ ٜط٣ ايكسض،  ٚنإ أ٬ٖڄ إٔ  7/118يتاضٜذ ايهبرل، غؿٝا

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: نعٝـ،  65-٫7/64 ٜط٣ٚ عٓ٘ " ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
ٚقاٍ أبٛ ظضع١: َٓهط اؿسٜح، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ ايؿهٌ بٔ عٝػ٢ ايطقاؾـٞ قـاٍ: ٗ سسٜجـ٘    

ٛ َٓهط اؿسٜح يٝؼ  ٖٚ ٔ ٕٳ  211-2/210بكٟٛ" ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، بعض ايٖٛ ٚقاٍ: "نځا
ٖٹرل"; ابـٔ عـسٟ،        ُٳؿٳـا ٓٳـانٹرل عٳـٔ ايڃ ُٳ ٚڇٟ ايڃ ٜٳـطٵ ُٻٔ  َٹ ٕٳ ٜكل بٹايڃبٳكٵطٳ٠ٹ  ٚٳنځا ٝٳ١ إڇيځ٢ ايڃكسض  قسضٜا زٳاعٹ

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ  120-7/119ايهاَ ٘ "; اب ٔ ع٢ً َا ٜطٜٚ ٝٸ ـ ب ٚقاٍ: " ٚايهع
ٚقـاٍ   248-23/244ٚقاٍ: نعٝـ ; إعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،    154يهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م أزلا٤ ا

 . 3/950بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .3/342ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، ( 5)

 .8/284ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (6)
٢ أبا غًُٝإ ض٣ٚ عٔ َٛغ٢ بٔ عكبـ١ ض٣ٚ عٓـ٘ عًـٞ    ؾهٌٝ بٔ غًُٝإ ايُٓرلٟ ايبكطٟ إهٓ (7)

ــاضٜذ ابــٔ َعــٌ،       ٚقــاٍ: غــرل ثكــ١ ; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤     4/296بــٔ إــسٜين، ٜٓٛــط: ابــٔ َعــٌ، ت
ٚقاٍ: قاٍ  73-7/72ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  88ٚإذلٚنٕٛ، م 

; 7/316يكٟٛ، ٜهتب سسٜجـ٘"; ابـٔ سبـإ، ايجكـات    أبٛ ظضع١: يٌ اؿسٜح، ٚقاٍ: "قاٍ أبٞ: يٝؼ با
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ًٷووخٽ ، روون ڃ٬ووّٙ ٿووْْ ىووٌ ر٘ووِ  ًال ّټظووذ كيّؼووو  ح٫وون 0 حٿٔووخؿِٷووخٽ "
 .#1$"٫ًنيه ڃنخٻّ٘ ًٻخڅ ٛيًٷخ 0 حٿٔخؿِ
ځ 770ىوو/  153صٳ٤َ رن هڀْٴش حٿٸَِٗ ح٬ّوًِڃِ،أرٌ رټَ ح٪ّنخ١ حٿټوٌيف$  -531
 #2$#ځ771ىو /155ًٷْپ 
0 رون ٫زوخّ ٷوخٽ   ححٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ ٸَّْ رن ٬ْٓي ٫ون ٳ٤وَ ٫ون ٤٫وخ  ٫ون      "

حهلل ٷووخٽ ٍٓوووٌٽ  $ 0 ڃووون أٛوووخرظو ڃٜوووْزش ٳڀْوووٌٻَ ڃٜوووْزظو روووِ ٳبٶّوووخ أ٨٫وووڂ
 .  #4$##3$ح٬ّٜخثذ
حٿٔخؿِ ػنخ ح٪ّٔن رن ٫ڀِ حٿٌحٓو٤ِ ػنوخ ًٻْو٪ ٫ون ٳ٤وَ رون هڀْٴوش ٷڀوض         "
0 رون ٫زوخّ ّٸوٌٽ   حٻوخڅ  0 ٓوزٶ حٿټظوخد ح٬ّٔوق ٳٸوخٽ    0 رڀٰنخ أڅ ٫ټَڃوش ّٸوٌٽ  0 ٿ٤٬خ 

 .#5$"٢ّٔق ٫ڀْيڄخ ًاڅ هَؿض ڃن حٿٰخث٢
رون ٫ؼڄوخڅ حالًىُ ػنوخ ٯّڄوي رون حٿٸخٓوڂ ػنوخ ٳ٤وَ ٫ون           ٦ّيأحٿٔخؿِ ػنخ "

ٍأّوض حٿونّٓ  0 ٤وَ ًىوٌ ٗوْن ٻوزّ٘ ٷوخٽ     ٳ٤٫خ  ْٗن ڃن رّٗ ْٗزش أىٍٻوو    
 .#1$"#6$٫ني ح٬ّٸخځ ّٜڀِ ٫ًڀْو ن٬ڀّٙ ٓزظْظّٙ دل هڀ٬يڄخ

                                                                                                                   

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١.  285ـ23/271إعٟ ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .12/505أٜها:ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، ط; ٜٓٛ 6/292ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب (1)
٘        ؾڀط بٔ خًٝؿ١ إدعَٚـٞ ايهـٛٗ اؿٓـاٙ إه    (2)  =ٓـ٢ أبـا بهـط ض٣ٚ عـٔ عُـطٚ بـٔ سطٜـح ض٣ٚ عٓـ

ٔ غعس، ايڀبكات، = ٚقاٍ: " ٚنإ ثك١ إٕ ؾا٤ اهلل، َٚٔ  6/344و٢ٝ بٔ غعٝس ايكڀإ، ٜٓٛط: اب
ٚقــاٍ: ثكــ١ ; اؾٛظدــاْٞ، أســٛاٍ   3/267ايٓــاؽ َــٔ ٜػتهــعؿ٘"; ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــٌ،    

ٔ اؿسٜح"; ابٔ  385، م ٚقاٍ: "ظا٥ؼ غرل ثك١" ; ايعذًٞ، ايجكات 95ايطداٍ، م  ٚقاٍ: "ثك١، سػ
ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ثك١ قاحل اؿسٜح، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ:  7/90أب
ٔ سبإ، ايجكات ٚقاٍ: "ٚؾڀط  147ـ7/145; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  7/323قاحل ; اب

٘ ٗ ؾها٥ٌ عًٞ ٚغـرلٙ ٖٚـٛ َتُاغـو    بٔ خًٝؿ١ ي٘ أسازٜح قاؿ١ عٓس ايهٛؾٌٝ ٜطْٚٚٗا عٓ
ٚقـاٍ بعـس إٔ    316ــ 23/312ٚأضدٛ اْ٘ ٫ بأؽ ب٘ ٖٚٛ ٖٔ ٜهتـب سسٜجـ٘"; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،      

 شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ َكطْٚاڄ بػرلٙ، ٚايباقٕٛ غ٣ٛ َػًِ". 

ٚقـاٍ احملكـل غـًِٝ     عـٔ ؾڀـط عـٔ عڀـا٤،     1/222أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ايساضَٞ، غٓٔ ايساضَٞ (3)
عٔ عبسايطٓٔ بٔ غـاب٘ عـٔ   7/167أغس: إغٓازٙ قشٝب ٖٚٛ َطغٌ; ايڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل

عـٔ ابـٔ بطٜـس٠ عـٔ أبٝـ٘; ايبٝٗكـٞ، ؾـعب اٱّـإ،          534أبٝ٘; ابٔ ايػين، عُـٌ ايٝـّٛ ٚايًًٝـ١، م   
اٍ: ٚقـ 2/659عٔ ؾڀط عٔ ؾطسبٌٝ بٔ غعس عٔ ابـٔ عبـاؽ; أبـٛ أغـا١َ، عذايـ١ ايطاغـب       12/423

ٚقاٍ: اؿـسٜح   98 ـ3/97إغٓازٙ سػٔ يػرلٙ ٖٚٛ قشٝب; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١
 قشٝب ي٘ ؾٛاٖس.

 .7/145ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 .7/145ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

بـٔ ايكاغـِ    :  أَـا سـسٜح عڀـا٤: "َـٔ ططٜـل قُـس      2/834قاٍ ايكٓعاْٞ، ْع١ٖ ا٭يباب،  (6)
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حٿٔخؿِ ػنخ ٯّڄي رن ح٬ّؼنَ ػنخ ٫زي حهلل رون ىحًى ػنوخ ٳ٤وَ رون هڀْٴوش ٫ون       "
حن٤ڀٸض ڃ٪ أروِ اذل حٿونّٓ  0 أرْو ٫ن ٫ڄًَ رن كَّغ ٷخٽ    ٳوو٢ رل ىحٍح 

 #3$"#2$رخ٬ّيّنش ًًٻَ ح٪ّيّغ
"  ِ ىووٌ 0 ٻوخڅ أ٦ّوي روون كنزوپ ّٸوٌٽ    ، ٛوويًٵ ػٸوش ٿوْْ ّٝووظٸن  0 ٷوخٽ حٿٔوخؿ
٫ڀَ ٫ؼڄوخڅ ًٻوخڅ ٸّْوَ رون ٓو٬ْي       ًٻخڅ ّٸيځ ٫ڀْخ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ، ڃٴ١َ هّ٘ٓ
 ٳ٤وَح   ًٷي كټوَ ًٻْو٪ أڅ  0 ًٷخٽ حٿٔخؿِ، كيع ٫ن ٤٫خ  ًدل ّٔڄ٪ ڃنو0 ّٸٌٽ

٫ن ٍؿپ ّٸخٽ ٿو ٤٫خ  ٍأٍ حٿنّٓ ٓؤٽ ٤٫خ  ًًٍٍ أ٠ّخ  "$4#. 
 ىووو168$صح٬ّووينِِّ َأرووٌ ٸّْوو ،ح٫ِّح٫ووِّ ح٬ّٰووّ٘س أرووِ روون ٓووڀْڄخڅ روون ٳُڀووْق -532

 #5$ځ784#/
 ٫زويحٿ٦َّن  ٬ّ٨وض  ڃخ0 ٷخٽ ح٬ّؼنَ رن ٯّڄي كيػنخ0 ٷخٽ، ٸَّْ رن ُٻَّخ"
 .#6$"ٓڀْڄخڅ رن ٳڀْق ٫ن ٸّيع
 .#7$"حٿِّٜيٵ أىپ ڃن ٻخڅ ًاڅ، ڂّي0ِ حٿَّٔخؿِ ٷخٽ"

                                                                                                                   

ا٭غس٣ قاٍ: سسثٓا ؾڀط بٔ خًٝؿ١ عٔ عڀا٤ ؾٝذ َٔ بـين ؾـٝب١ أزضنـ٘ ؾڀـط ٖٚـٛ ؾـٝذ       
عٓـس إكـاّ ٜكـ٢ً ٚعًٝـ٘ ْعًـٌ غـبتٝتٌ مل ىًعُٗـا "         )م(نبرل قـاٍ: "ضأٜـت ضغـٍٛ اهلل   

ٚايػٝام ٫بٔ عس٣ قاٍ اشلٝج٢ُ: "ٚؾٝ٘ قُس بٔ ايكاغِ ا٭غـس٣ ُٖٚـا اثٓـإ ٚن٬ُٖـا     
ـ نجرل ٚبك١ٝ ضداي٘ ثكات"، ٖٚصا ٖٛ ايهعٝـ ايؿسٜس ايهعـ، شاى ٚثل ٚؾ٢ أسسُٖا نع

 ايصٟ أؾاض إيٝ٘ اشلٝج٢ُ أقسّ َٔ ٖصا ٚأْسض ٗ ايطٚا١ٜ ٜط٣ٚ عٔ إتكسّ ايتابعٕٛ". 

 .7/146ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ (1)

حملكـل  ٚقـاٍ ا  4/664أخطد٘ ْاع١ عٔ عُطٚ بٔ سطٜـح: َـِٓٗ: أبـٛ زاٚز، غـٓٔ أبـٞ زاٚز،       (2)
; أبـٛ   2/37ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ يهعـ ؾڀط ; ابٔ أبٞ عاقـِ، اٯسـاز ٚإجـاْٞ    

ٚشنط اؿسٜح بڀٛي٘;  14/458; ايڀشاٟٚ، ؾطح َؿهٌ اٯثاض،  3/45ٜع٢ً، َػٓس أبٞ ٜع٢ً، 
 ٚقاٍ: سسٜح َٓهط، إغٓازٙ نعٝـ. 2/453ا٭يباْٞ، نعٝـ أبٞ زاٚز، 

 .7/146يطداٍ، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ا (3)
 8/302ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)
ؾًـٝب بـٔ غـًُٝإ اـعاعـٞ إـسْٞ إهٓـ٢ أبـا وٝـ٢ ض٣ٚ عـٔ ايعٖـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ غـعٝس بــٔ              (5)

ضٚا١ٜ قطظ ٚقاٍ: نعٝـ، ٚٗ ضٚا١ٜ ايسٚضٟ،  1/69َٓكٛض، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ
ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ; ابٔ أبٞ  87ذلٚنٕٛ، مقاٍ: مل ٜكٛ أَطٙ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإ 3/171

; ابٔ  7/324ٚقاٍ قاٍ أبٞ: يٝؼ بايكٟٛ; ابٔ سبإ، ايجكات،  7/85سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
ٚقاٍ: "ٖٚٛ عٓسٟ ٫ بأؽ بـ٘"; ابـٔ ؾـاٌٖ، تـاضٜذ      7/144عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

-23/317تٗـصٜب ايهُـاٍ،   ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; إـعٟ،   156أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١.  322

 .3/367ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (6)

ِ 142 ـ141ايؿشاَٞ، دع٤ ؼؿ١ عٝس ايؿڀط، م (7) ; ايـصٖيب،   4/37; ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايـٖٛ
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روو ڃوخ ًٻوَ     ِڃو ًأ٬ٛذ ڃخ ٍُ، ّيڂ ًاڅ ٻخڅ ڃن أىپ حٿٜيٵ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
نوو ٻوخڅ ّظنوخًٽ ڃون أٛولخد      أل، ٻنوخ نظيڄوو  0 ٷخٽ، ٫ن أرِ ٻخڃپ، ٫ن حرن ڃ٬ّٙ

 #1$"حٿنّٓ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 .#2$ػٸش0 ٷخٽ حٿٔخؿِ

 .#3$انو ّيڂ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ ٫نو
 #4$ځ#746ىو/٧129زْخڅ ح٩ّنّٓ حٿټٌيف $ص ٷخرٌّ رن أرِ -533
ڃخ ٬ّ٨ض ٸّْوَ ٫ًزوي حٿو٦َّن ٸّويػخڅ     0 رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽححٿٔخؿِ ٬ّ٨ض "

   .#5$"٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٷخرٌّ رن أرِ ٧زْخڅ رِ٘ 
ػنخ ٫زيحٿ٦َّن ػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٷخرٌّ رن أرِ 0 حٿٔخؿِ ٬ّ٨ض رنيحٍ ّٸٌٽ"

ض حٿٜوخحل ؿوِ  ڃون    ح٭ّويُ حٿٜوخحل ًحٿٔوڄ   0 رون ٫زوخّ ٷوخٽ   ح٧زْخڅ ٫ن أرْو ٫ون  
ػوڂ ٟوَد ٫زويحٿ٦َّن ٫ڀوَ كويّغ      0 ڃن حٿنزٌس ٷخٽ رنويحٍ  ٧ّٔش ٫ًَّ٘ن ؿِ ح 
 .#1$"#6$ٷخرٌّ ًدل ٸّيػنخ رو

                                                                                                                   

 .7/47غرل أع٬ّ ايٓب٤٬، 

 .8/304اڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ; ٜٓٛط أٜه 3/365ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (1)
 .6/307ايعٝين،  عُس٠ ايكاضٟ،  (2)

 .3/509ابٔ إًكٔ، ايبسض إٓرل،  (3)

قابٛؽ بٔ أبٞ ٚبٝإ سكٌ بٔ دٓسب اؾٓيب ايهٛٗ ض٣ٚ عٔ أبٝ٘ سكٌ بٔ دٓسب ض٣ٚ  (4)

ب٘ ; ابـٔ  ٚقاٍ: ؾٝ٘ نعـ، ٫ وتر  6/330عٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقــاٍ: ٫ بــأؽ بــ٘ ;   2/209ٚقــاٍ: ثكــ١ ; ايعذًــٞ، ايجكــات،   3/274َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــٌ،  

ٚقاٍ: قاٍ دطٜط بٔ عبس اؿُٝس: ْؿل قابٛؽ، ْؿل قابٛؽ ; ابٔ  3/393ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "يٝؼ ٖٛ بـصاى ض٣ٚ ايٓـاؽ    7/145أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

قاٍ: "غأيت أبٞ عٔ قابٛؽ بٔ أبٞ ٚبٝإ ؾكاٍ: نعٝـ اؿسٜح، يٌ ٜهتب سسٜج٘ عٓ٘"، ٚ

ُٳا  ٫ٚ2/216 وتر ب٘"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٕٳ ضٳزٹ٤ٟ ايڃشٹؿڃٜ ٜتؿطز عٳٔ أځبٹٝ٘ بٹ ٚقاٍ: " نځا

        ٍ ٛٵقڂــٛف"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَــٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدــا ُٳ ٚٳأغٵـٓسٳ ايڃ ُٳطٳاغٹــٌٝ  َٳـا ضؾـع ايڃ ٘ٴ ضٴ ، يځـا أقـٌ يځــ

ــ7/172 ٚقــاٍ: "ٚأسازٜجــ٘ َتكاضبــ١ ٚأضدــٛ أْــ٘ ٫ بــأؽ بــ٘"; ابــٔ ؾــاٌٖ، تــاضٜذ أزلــا٤       176 ـ

ٚقاٍ بعس  330ـ23/327ٚقاٍ: يٝؼ بصاى; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  159ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 

 إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚأبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١.

 .7/172ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ابٔ عسٟ، (5)

ٔٴ      3/206أخطد٘ ْاع١ عٔ ابٔ عباؽ، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس  (6) ٚضؾعـ٘ قـاٍ: "عبـسٴ اهلل بـ

ٔڃػـ١ٺ    )م(عباؽ، إٔ ْيبٻ اهلل ٔٵ  َٹـ ُٵتٳ ايكٻاحلٳ، ٚا٫قتكازٳ، دٴع٤ٴ  ٟٳ ايكٻاحلٳ، ٚايػٻ قاٍ: )إٕ اشلځسٵ

ٛٻ٠ٹ(; ايبد ٓٴب َٳٔ اي ٚقاٍ ا٭يباْٞ: سػـٔ; أبـٛ زاٚز، غـٓٔ     424اضٟ، ا٭زب إؿطز، م ٚعؿطٜٔ دٴع٤اڄ 
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 حرْوونِ ٫وونِ، أَرِْوووِ ٫َوونْ، ٷَووخرٌٌُّ ٫َوون ؿَّووَ كَوويَّػَنخ، أرووِ كَوويَّػَنخ، حٿٔووخؿِ"
ُ  حٿََّؿُوپَ  څَّأَ$0 ًََٓڀَّڂَ ٫َڀَْْوِ حٿڀَّوُ َٛڀََّ حٿڀَّوِ ٌٍَُٓٽُ ٷَخٽَ، ٫َزَّخٍّ ِ  ٿَوَْْْ  حٿَّوٌِ  ؿٌَْٳِووِ  ٳِو
 .#3$##2$حٿْوََِدِ ٻَخٿْزَْْضِ حٿْٸَُْآڅِ ڃِنَ َِْٗ ٌ
ػنخ ٫زيحهلل رن كّٔٙ حألٗٸَ ػنخ أروِ ٫ون ٷوخرٌّ    0 حٿٔخؿِ ًريٍ رن ح٭ّْؼڂ ٷخال"

ؿجووض حٿوونّٓ 0 ه ٫وون ٫ڀووِ روون أرووِ ٣خٿووذ ٷووخٽ    ٫وون أرْووو ٫وون ؿوويّ     ّرووَأ
 .#5$"#4$ڃَكذ
 .#6$"رؼزض ٿْْ ًٵٛي ى0ٌ حٿٔخؿِ ٷخٽ"
ِ  رنح اذل ؿخ  ٫ؼڄخڅ ٫ڀَ ٫ڀْخ  ّٸيځ، رؼزض ٿ0ْْ حٿٔخؿِ ٷخٽ" َ  أرو  #7$ٿْڀو
   .#8$"ٳ٠َرو ٿْڀَ أرِ رنح ٫ڀْو ٳلڄپ ٷ٠ْش يف ٫نيه ٫ڀْو ٳ٘يي

 ىووو228حٿٸخٓووڂ روون ٓووالځ روون ڃٔووټّٙ ًٷْووپ ٓووټن حٿوونڄُّ٘ حٿزٜووَُ$ص    -534
 #9$ځ842#/

                                                                                                                   

ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْـ٪ٚٙ: سػـٔ يػـرلٙ، ٚإغـٓازٙ نـعٝـ يهـعـ قـابٛؽ ;         7/155أبٞ زاٚز، 

ٟٴ        12/106ايڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل،  ٗٳـسٵ ِٳ: )ايڃ ًډ ٚٳغٳـ ٘ٹ  ٝٵـ ًځ ًډ٢ اهللڂ عٳ ٍٴ اهللٹ قٳـ ٍٳ ضٳغٴـٛ ٚؾٝ٘ َطؾٛعاڄ:  قځـا

ٛٻ٠ٹ(; ايبٝٗكٞ، اٯزاب،ايكٻا ٓټبٴ ٔٳ اي َٹ ٌٳ دٴعٵ٤ٶا  ٚٳأځضٵبٳعٹ ُٵػٳ١ٺ  ٔٵ خٳ َٹ ٚٳايٹاقڃتٹكٳازٴ دٴعٵ٤ٷ  ُٵتٴ ايكٻايٹبٴ،  ٚٳايػٻ  يٹبٴ، 

 ٚقاٍ: سػٔ. 294; ا٭يباْٞ، قشٝب ا٭زب إؿطز، م 59م 

 .7/172ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

ٚقـاٍ احملكـل أٓـس     2/459ابـٔ سٓبـٌ، َػـٓس أٓـس     أخطد٘ ْاع١ عٔ ابٔ عباؽ، َِٓٗ: (2)
     ٞ ٚقـاٍ احملكـل غـًِٝ أغـس: إغـٓازٙ       4/2084ؾانط: إغـٓازٙ قـشٝب; ايـساضَٞ، غـٓٔ ايـساضَ

ٚقـاٍ: ٖـصا سـسٜح سػـٔ قـشٝب، ٚسهـِ ا٭يبـاْٞ         5/177سػٔ; ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ، 
قـشٝب  ٚقـاٍ: " ٖـصا سـسٜح     1/741عًٝ٘: نعٝـ; اؿـانِ، إػـتسضى عًـ٢ ايكـشٝشٌ،     

;  9/537; إكسغٞ، ا٭سازٜح إدتاض٠،  3/339اٱغٓاز ٚمل ىطداٙ"; ايبٝٗكٞ، ؾعب اٱّإ، 
 .351ا٭يباْٞ، نعٝـ غٓٔ ايذلَصٟ، 

 .7/175ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (3)

ٌ ايكشاب١،  (4) ; ايڀشاٟٚ، ؾطح َؿهٌ اٯثاض،  2/631أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، ؾها٥
 . 9/222ٚقاٍ ٫ ٜتابع عًٝ٘ ; ايبٝٗكٞ، ايػٓٔ ايهدل٣،  1/465; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤  7/401

 .7/175ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)
 .5/82ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ،  (6)
ٞ ي٢ًٝ ٜػاض بٔ ب٬ٍ ا٭ٚغٞ ٜه٢ٓ أبا عٝػ٢ ض٣ٚ عٔ عُط بٔ اـڀاب، خطز  (7) ٔ بٔ أب عبسايطٓ

ٖــ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،       81بٔ ا٭ؾعح ع٢ً اؿذاز ٚقتٌ بسدٌٝ غ١َٓع عبس ايطٓٔ 
 .168ـ/6

 .8/306ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ( 8)

ايكاغِ بٔ غ٬ّ بٔ َػهٌ ايُٓرلٟ ٜه٢ٓ أبا قُس ض٣ٚ عٔ ٓاز بٔ ظٜس ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ سـامت  ( 9)
ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ ٚقاٍ: غأيت أبٞ ٚأبا ظضع١  7/110قُس بٔ إزضٜؼ ايطاظٟ، ٜٓٛط: اب
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 .#1$ٳْو ٬ٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ىووو160ځ 768ًىووو/151ٿ٦َّن حألنٜووخٍُ$ص رووّٙ ٓوونّٖ حٿٸخٓووڂ روون ٫زوويح -535

 #2$ځ776#/
، ًٓخٵ ٿو ٫ن أروِ كوخُځ  ، ٬ْٟٲ ؿيح  00ٷخٽ حرن ڃ٬ّٙ كټَ حٿٔخؿِ ٫ن

   .#4$"#3$ٶَّ ٌّځ هّّْ ٫ن حٿن٨َ يف حٿنـٌځ0 ٍٳ٬و-٫ن حرن ٫زخّ
0 پْو ًٷ ڃ٬خًّوش  ڃوٌذل  أرٌ ٫زويحٿ٦َّن ، حٿ٘خڃِ ٫زيحٿ٦َّن رن حٿٸخٓڂ -536

   #5$ځ#730ىو/ 112$صٓٴْخڅ ِأر رنض ؿٌَّّش ڃٌذل
                                                                                                                   

ٔ سبإ، ايجكات،   . 23/270ٚقاٍ: َػتكِٝ اؿسٜح; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  9/18ؾكا٫: قسٚم; اب

   .7/338; يػإ إٝعإ، 8/319; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب 3/370ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (1)
بـٔ عًـٞ بـٔ اؿػـٌ ض٣ٚ عٓـ٘      ايكاغِ بٔ عبس ايطٓٔ ا٭ْكـاضٟ ض٣ٚ عـٔ أبـٞ دعؿـط قُـس       (2)

ٔ َعٌ ٔ َعٌ، تاضٜذ اب ِ بٔ َايو إعْٞ، ٜٓٛط: اب ٟ ؾ٦ٝاڄ"; ابٔ 3/372ايكاغ  =ٚقاٍ: "يٝؼ ٜػٛ
ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: َٓهط اؿـسٜح ; ٚقـاٍ: "غـأيت أبـٞ      113ـ7/112أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، =

ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ     عٔ ايكاغِ بٔ عبس ايطٓٔ ؾكاٍ: نعٝـ اؿـسٜح َهـڀطب اؿـسٜح";   
ٚقاٍ: يٝؼ ٖٛ بإعطٚف ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ،  7/152نعؿا٤ ايطداٍ، 

 .4/185; تاضٜذ اٱغ٬ّ،  2/519ٚقاٍ: يٝؼ ٜػٟٛ ؾ٦ٝاڄ ; ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤،  168م 

ضز عٔ عڀا٤ عـٔ أبـٞ ٖطٜـط٠ إٔ    ٚضز عٔ ايٓٗٞ بايٓٛط ٗ ايٓذّٛ بػرل ايػٓس ٚإً أع٬ٙ، ؾكس ٚ( 3)
ايٓيب   ،٘إدًل،  ٢ْٗ8/131 عٔ ايٓٛط ٗ ايٓذّٛ، ٜٓٛط: ايڀدلاْٞ، إعذِ ا٭ٚغ ;

ٔ ايكٝػطاْٞ، أططاف ايػطا٥ب،  7/169; ايبٝٗكٞ، ؾعب اٱّإ 1/303إدًكٝات ٚقاٍ:  5/235; اب
بٞ ٖطٜط٠ ٜطؾع٘ ٚقاٍ: ٗ عٔ عڀا٤ عٔ أ 5/117تؿطز ب٘ عكب١ ا٭قِ ; اشلٝجُٞ، فُع ايعٚا٥س، 

غــٓسٙ عكبــ١ بــٔ عبــس اهلل ا٭قــِ نــعٝـ  ; ٚقــس ٚضز ٗ ايٓٗــٞ عــٔ ايٓٛــط ٗ ايٓذــّٛ بأسازٜــح       
ــس     ــٓس أٓــ ــٌ، َػــ ــٔ سٓبــ ــا: ابــ ــط عٓٗــ ــشٝش١، ٜٓٛــ ٔڇ    3/454قــ ــ ــ٘:  عٳــ ــاؽ ٚيؿٛــ ــٔ عبــ ــٔ ابــ عــ

ٞٿ ٓٻبٹ اي  ّڇ، إڇ٫ اقڃتٳبٳؼٳ ٓټذٴٛ ٔٳ اي َٹ ُٶا  ًڃ ٌٷ عٹ َٳا اقڃتٳبٳؼٳ ضٳدٴ ٍٳ: )  َٳـا ظٳازٳ   قځا ٔٳ ايػٿشٵطڇ،  َٹ ٗٳا ؾٴعٵبٳ١ڄ  بٹ
; ابـٔ َادـ١،    6/51ظٳازٳ (  ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ قشٝب ; أبٛ زاٚز، غٓٔ أبـٞ زاٚز،  

;  4/1225; أبــٛ ايؿــٝذ، ايعُٛــ١،  11/135; ايڀدلاْــٞ، إعذــِ ايهــبرل،  2/1228غــٓٔ ابــٔ َادــ١، 
 .١ً2/420 ا٭سازٜح ايكشٝش١، ; ا٭يباْٞ، غًػ 141ايبٝٗكٞ، اٯزاب، م 

 .3/374ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (4)
ايكاغِ بٔ عبس ايطٓٔ ايؿاَٞ ٜه٢ٓ أبا عبس ايطٓٔ ٍَٛ دٜٛط١ٜ بٓت أبٞ غؿٝإ ض٣ٚ عٔ  (5)

عًٞ بـٔ أبـٞ طايـب ٚعبـس اهلل بـٔ َػـعٛز ٚأّ إـ٪ٌَٓ عا٥ؿـ١ َطغـ٬ڄ  ض٣ٚ عٓـ٘ عُـط بـٔ َٛغـ٢              
ٚقــاٍ: أزضى أضبعــٌ بــسضٜاڄ ٚيــ٘ ســسٜح نــجرل ;       7/312ڀبكــات، ايــٛدٝٗٞ، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس، اي   

ٍٳ َا ضأٜت أسسا أؾهٌ  7/159ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  ُٳٔ بٵٔ ٜعٜس بٵٔ دٳابٹط قځا ٚقاٍ: " عٳبٵس ايطٻسٵ
ٕٳ ايٓـاؽ ٜطظقـٕٛ ضغـٝؿٌ ضغـٝؿٌ ؾٹـٞ          ُٳٔ نٓـا بايكػـڀٓڀ١ٝٓٝ ٚنځـا َٔ ايكاغِ أځبٹٞ عٳبٵس ايطٻسٵ

ٕٳ  ٜتكسم بطغٝـ ٜٚكّٛ ٜٚؿڀط ع٢ً ضغٝـ " ; ابٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     نٌ ّٜٛ ٚنځا
ِ ؾٝ٘ أٓس بٔ سٓبٌ ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  7/113 ُٻٔ  212-2/211ٚقاٍ: تهً َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا

ٍ اهلل ٟ عٳٔ أځقٵشٳاب ضٳغٴٛ ٚڇ ٞ عٳٔ ايجٿكځات با٭ؾٝا٤ إكًٛبات " ; ابٔ عػانط )م(ٜٳطٵ ٜٳأڃتٹ ٚٳ ، إعه٬ت 
ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ      391-23/383; إعٟ، تٗصٜب ايهُـاٍ،   1115-49/101تاضٜذ زَؿل، 

 ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚايباقٕٛ غ٣ٛ َػًِ.
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 .#1$حٿ٬٠ٴخ  ٻظخد يف حٿٔخؿِ ًٻَه
 #2$حٿٸخٓڂ رن ٯٜن حٿټٌيف -537

 .#3$ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ 
أروٌ ؿ٬ٴوَ ح٬ِّنوِ حٿټوٌيف$ص ٓونش نْوٲ ًطٔو٬ّٙ ًڃخثوش          حٿٸخٓڂ رن ڃخٿوٺ، -538
 #4$ٿڀيـَس#
"   ِ حٿٸخٓوڂ رون ڃخٿوٺ ح٬ِّنوِ ىوٌ ٟو٬ْٲ ًٷوي        0 ٷوخٽ ، ُٻَّخ رون ٸّْوَ حٿٔوخؿ
   .#5$"٫نو ٫ڀِّ رن ح٬ّيّّٗ ًحٿنخّ ًٍٍ

 .#6$٬ْٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 رټووَ أرووِ ح٪ّووخٳ٨ّٙ أهووٌ حٿ٬زٔووِ ٗووْزش أرووِ روون ٯّڄووي روون حٿٸخٓووڂ -539
 #7$ځ#849ىو/235$ص٫ًؼڄخڅ

                                                 

 . 441َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (1)

ايكاغِ بٔ غكٔ ايهٛٗ زلع ٌْٝ بٔ ظٜس زلع َٓ٘ قُس بـٔ عبـس ايععٜـع ايطًَـٞ، ٜٓٛـط:       (2)
ٚقــاٍ: قــاٍ أٓــس بــٔ سٓبــٌ: وــسخ َٓــانرل; ايعكًٝــٞ،        2/249دــاضٟ، ايتــاضٜذ ا٭ٚغــ٘،   ايب

ٌ  3/374ايهعؿا٤،  ٚقـاٍ: قـاٍ    7/116ٚقاٍ: ٫ ٜتابع ع٢ً سسٜج٘ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٜ
ــإ، ايجكــات         ــايكٟٛ، ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٞ: نــعٝـ اؿــسٜح ; ابــٔ سب ــٛ ظضعــ١: يــٝؼ ب  =; ٚٗ 7/339أب

ْٹٝس سٳتٻ٢ ٜطؾع  2/212اجملطٚسٌ، = ٖٹرل ٜٚكًب ايڃأځغٳا ُٳؿٳا ٔ ايڃ ٓٳانٹرل عٳ ُٳ ٟ ايڃ ٔ ٜطٚ ُٻ َٹ ٕٳ  قاٍ: " نځا
٘ٹ    ٚٳاؾل ايجٿكځات ؾځإڇٕ اعٵتـدل بٹـ ُٳا  ْٵؿځطز ؾځأځَا ؾٹٝ ٘ٹ إڇشا ا ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٛٵقڂٛف يځا  ُٳ ُٳطٳاغٹٌٝ ٜٚػٓس ايڃ ايڃ

ٔ عسٟ، ايهاَ ٚقاٍ: "  ٚايكاغِ  143-7/152ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، َٴعٵتٳدل مل أض بصيو بٳأڃغاڄ " ; اب
بٔ غكٔ ي٘ أسازٜح قاؿ١ غطا٥ب َٚٓانرل " ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهـصابٌ،  

 ٚقاٍ: سسخ أسازٜح َٓانرل.  159م 

 .4/464ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)

ض بٔ ؾًؿٌ ض٣ٚ عٓ٘ قُـس بـٔ   ايكاغِ بٔ َايو إعْٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا دعؿط  ض٣ٚ عٔ كتا (4)

ٚقاٍ: ثك١ قاحل اؿسٜح ; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ  6/362غعس ايهاتب، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     387ٚقاٍ: ثك١ ; ايعذًٞ، ايجكات، م  1/99َعٌ، 

اؿـسٜح يـٝؼ بـإتٌ"; ابـٔ      ٚقاٍ: " غ٦ٌ أبٞ عٔ ايكاغِ بٔ َايو إعْـٞ ؾكـاٍ: قـاحل    7/122

ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ  426ـ23/422; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 7/339سبإ، ايجكات ٍ بعس إٔ شنط أقٛا ٚقا

٘ اؾُاع١ غ٣ٛ أبٞ زاٚز; ايصٖيب، ايهاؾـ، م  ٚقاٍ: " استر ب٘ ايبداضٟ َٚػًِ، ٚنعؿ٘  150ي

ٚقـاٍ: " ٫ ٚدـ٘ ٗ    8/78ايٓب٤٬، ايػادٞ ٚسسٙ، ٚٚثٸك٘ طا٥ؿ١، ٖٚٛ ٖٔ ٫ بأؽ ب٘"; غرل أع٬ّ 

ٚقاٍ: " ثك١ ؾٗرل نعؿ٘ ظنطٜا ايػادٞ ٚسـسٙ" ;   154تهعٝؿ٘ ; َٔ تهًِ ؾٝ٘ ٖٚٛ َٛثٛم، م 

  ٚقاٍ: "نإ ِٜٗ ٗ بعض سسٜج٘". 36-3/35اؿٜٛين، ْجٌ ايٓباٍ، 

 .23/425; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 12/399اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (5)

 ٚقاٍ:"نعؿ٘ ايػادٞ ب٬ َػتٓس".463;ٖس٣ ايػاضٟ،م 8/332تٗصٜب ايتٗصٜب  ابٔ سذط، (6)

ايكاغِ بٔ قُس بٔ أبٞ ؾٝب١ ايعبػٞ ض٣ٚ عٔ و٢ٝ بٔ أبٞ ظا٥س٠ سسخ عٓـ٘ أبـٛ سـامت     (7)
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 .#1$"ٸّيع ّٝنخٻّ٘، ح٪ّيّغ ڃًّٔٹ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ" 
 #2$ځ#735ىو/117أرٌ ح٤ّ٫خد حٿزَُٜ$ص، ٷظخىس رن ى٫خڃش حٿٔيًِٓ -540
ٌ ٸَّْ حٿٔخؿِ كيػنخ نٜوَ رون ٫ڀوِ ح٩ّي٠وڄِ ڃوٌالُ ٫ون هخٿوي رون         ٷخٽ أر"

ِ   0 ػڂ ٷخٽ، ٷ٢ ڃخ نْٔض ْٗجخ 0 ٷخٽ ٷظخىس، ٷْْ ٷخٽ ن٬ڀوٺ  0 ٷوخٽ ، ّخ ٯوالځ نوخًٿّٗ ن٬ڀو
 .#3$"يف ٍؿڀٺ
 #4$ځ#783ىو/167$صحٿټٌيف حألٓيُ ٯّڄي أرٌ، حٿَرْ٪ رن ٷْْ -541

                                                                                                                   

ٚقاٍ: " سسثين قُس بٔ عجُإ بٔ أبٞ  2/384ايطاظٟ ٚتطن٘ ، ٜٓٛط: ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 

ُٸو نـعٝـ ٜـا ابـٔ أخـٞ،     ؾٝب١، قاٍ: غأيت و٢ٝ بٔ َعٌ ع ُٸٞ ايكاغِ، ؾكاٍ يٞ: ع ٔ ع

قاٍ أبٛ دعؿط: ٚيٛ ٚٓٓت أْ٘ ٜكٍٛ يـٞ ٖـصا مل أغـأي٘" ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،         

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١ نتبت عٓ٘ ٚمل أسسخ عٓ٘، ٚقاٍ: "غ٦ٌ أبٞ عٓـ٘ ؾكـاٍ: نتبـت     7/120

 ٍ: "نعٝـ اؿسٜح َط٠".ٚقا 5/902عٓ٘ ٚتطنت سسٜج٘"; ايصٖيب،  تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .7/737، غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١، ; ٜٓٛط أٜها: ا٭يباْٞ 466/ 4ابٔ سذط، يػإ إٝعإ (1)

قتــاز٠ بــٔ زعاَــ١ ايػسٚغــٞ ٜهٓــ٢ أبــا اـڀــاب زلــع أْــؼ بــٔ َايــو ض٣ٚ عٓــ٘ ؾــعب١ بــٔ   (2)
ْٶـا سذـ١ ٗ اؿـ       7/171اؿذاز، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات،  سٜح، ٚقـاٍ: " ٚنـإ ثكـ١ َأَٛ

; ايعذًٞ، ايجكات،  187-7/185ٚنإ ٜكٍٛ بؿ٤ٞ َٔ ايكسض" ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
ٚقاٍ: ثك١، نإ ٜكٍٛ بؿ٤ٞ َٔ ايكسض إ٫ أْ٘ ٫ ٜسعٛ إيٝ٘ ٫ٚ ٜتهًِ ؾٝ٘ ; ابٔ أبٞ  389م 

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: قتاز٠ أسؿٜ أٌٖ ايبكط٠،  135-7/133سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: قتاز٠ أع٢ً أقشاب اؿػٔ ; ابٔ سبإ، ٚقاٍ: 

ٚقاٍ بعس  517-23/398ٚقاٍ: نإ َسيػاڄ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  322-5/321ايجكات، 
 .43إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ ; ابٔ سذط، طبكات إسيػٌ، م 

 .5/2234ٜاقٛت، َعذِ ا٭زبا٤،  (3)

قٝؼ بٔ ايطبٝع ا٫غسٟ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا قُس زلع ٖؿاّ بٔ عط٠ٚ ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ايجـٛضٟ،  ( 4)
ٚقاٍ: "نـإ ٜكـاٍ يكـٝؼ اؾـٛاٍ يهجـط٠ زلاعـ٘ ٚعًُـ٘"; ابـٔ          6/355ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات

 115ضٚا١ٜ ايـساضَٞ ٚقـاٍ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ ; ايبدـاضٟ، ايهـعؿا٤، م       192َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، م 
ٚقاٍ: نإ ٚنٝع ٜهعؿ٘، ٚقاٍ: "إِا أتٞ قٝؼ َٔ قبٌ ابٓ٘، نإ ابٓ٘ ٜأخص أسازٜح ايٓـاؽ،  

 96ؾٝسخًٗا ٗ ؾطز نتاب قـٝؼ، ٫ٚ ٜعـطف ايؿـٝذ شيـو " ;  اؾٛظدـاْٞ، أسـٛاٍ ايطدـاٍ، م        
٘ ; ايعذًٞ، ايجكات،  ٚقاٍ: ايٓاؽ ٜهعؿْٛ٘ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  2/220ٚقاٍ: غاق

ٚقاٍ: قاٍ أٓـس بـٔ    98-7/96: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚقاٍ 88م
سٓبٌ: ض٣ٚ أسازٜـح َٓهـط٠، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١: يـٌ اؿـسٜح، ٚقـاٍ: " غـ٦ٌ أبـٞ عـٔ قـٝؼ بـٔ               
ايطبٝع قاٍ: عٗـسٟ بـ٘ ٫ٚ ٜٓؿـ٘ ايٓـاؽ ٗ ايطٚاٜـ١ عٓـ٘، ٚأَـا اٯٕ ؾـأضاٙ أسًـ٢ ٚقًـ٘ ايكـسم            

ٚقـاٍ: آؾتـ٘ ٗ ابٓـ٘ ;     219ـ2/216سٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، ٚيٝؼ بكٟٛ، ٜهتب س
ٚقاٍ: ٫ بأؽ ب٘; ابٔ ؾاٌٖ، شنط َٔ اختًـ  171ـ7/157ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٓٵـسٹٟ          83ــ 81ايعًُا٤ ْٚكاز اؿسٜح ؾٝـ٘، م   ٚٳسٳسٹٜجـ٘ عٹ ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط قـٌ اــ٬ف ؾٝـ٘: "
; إعٟ، تٗصٜب ايهُـاٍ،  458ـ12/451ؾٳا٤ٳ اهلل"; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  قٳشٹٝب دٳا٥ٹع إڇٕ

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١. 24/25-38



331 

 .#1$"حٿ٬٠ٴخ  ٻظخد يف حٿٔخؿِ ًٻَه"
ٌ  حرون  ٿو ٻخڅ0 ٷخٽ أنو كنزپ نر أ٦ّي ٫ن حٿٔخؿِ" ، ڃٔو٬َ   كويّغ  ّؤهو
 .#2$"٬ّڀڂ ال ًىٌ أرْو كيّغ يف ٳْيهڀيخ، ًح٬ّظٸيڃّٙ، ًٓٴْخڅ
حٿٔخؿِ ػنخ ح٪ّٔون رون أ٦ّوي ػنوخ ٯّڄوي رون أروِ ٫ڄوَ حٿ٠وََّ ٫ون أرْوو            "

 .#3$"يف كيّؼو ه٤ؤ0 رن ح٬ّزخٍٹ ٫ن ٷْْ ٳٸخٽحٓؤٿض 0 ٷخٽ
ٓوٴْخڅ ٸّويػخڅ ٫ون ٷوْْ ًٻوخڅ      ٻخڅ ٗو٬زش ً 0 رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽححٿٔخؿِ ٬ّ٨ض "

 .#4$"ٸَّْ ٫ًزيحٿ٦َّن ال ٸّيػخڅ ٫نو ًٻخڅ ٫زيحٿ٦َّن كيع ٫نو ػڂ أڃٔٺ
حٿ٬ـوذ  0 ٷوخٽ ًٻْو٪  0 حٿٔخؿِ كيػّٗ أ٦ّي رن ٯّڄي ػنخ ٸّْوَ ح٪ّڄوخنِ ٷوخٽ   "

 .#5$"رن ح٬ّزخٍٹ ىٌح ٸّيع ٫ن ١َٗ أىپ حٿ٘خځ ًّظټڀڂ يف ٷْْ رن حٿَرْ٪ح ڃن
٬ّ٨وض  0 ّٗ أرٌ ن٬وْڂ حٿنو٬وِ ٷوخٽ   حٿٔخؿِ كيػّٗ أ٦ّي رن ٯّڄي كيػ"

 .#6$"ٿْو ٷْْااال ًٷي ٓزٸنخ  ڃخ ٻنخ نؤطِ ْٗوخ 0 َّٗٺ رن ٫زيحهلل ّٸٌٽ
ٻوخڅ ٗوَّٺ ٨٬ّڄوو ًهوَؽ يف     0 رن ح٬ّؼنوَ ػنوخ أروٌ حٿٌٿْوي ٷوخٽ     حػنخ 0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

ًٷوي  0 ٷوخٽ أروٌ حٿٌٿْوي   ، ًٷوي ًٍٍ ٗوَّٺ ٫نوو    ،ًال أىٍُ ڃن أّون ٍٻوذ   ؿنخُطو ڃخْٗخ 
٫ؼڄووخڅ ٫نووي ٗوو٬زش ًىووٌ ٸّوويع ّٸووٌٽ ػنووخ ٷووْْ ػنووخ ٷووْْ ًىووٌ          ٍأّووض ٫زوويحهلل روون  

 .#7$"ّٔڄ٪
ٷوخٽ رل  0 ػنوخ أروٌ حٿٌٿْوي ػنوخ ٓوڀڂ رون ٷظْزوش ٷوخٽ        0 رن ح٬ّؼنَ ٷوخٽ ححٿٔخؿِ ػنخ "
 .#8$"ال ّٴٌطٺ رنٴٔو أىٍٹ ٷْٔخ 0 ٬ٗزش
ال أ0 حٿٔخؿِ ػنخ ٯّڄي رن ٫ڄَ رن ٫ڀِ ػنخ أروٌ ىحًى ٬ّ٨وض ٗو٬زش ّٸوٌٽ    "

 .#9$"ّٗ ٸَّْ حٿٸ٤خڅ ّٸ٪ يف ٷْْ حألٓيُط٬ـزٌڅ ڃن ىٌح حألكٌٽ ٬ّ
رن ح٬ّؼنَ ػنخ ٫زي حٿٜوڄي ػنوخ ٗو٬زش ٫ون ٷوْْ رون حٿَرْو٪        حػنخ 0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

                                                 

 .1/373َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١  (1)

ٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ  4/151ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ،  (2)  .7/157 نعؿا٤ ايطداٍ،; ٜٓٛط أٜهاڄ: اب

 .7/158ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

 .7/158ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 .7/158ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

 .7/158ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (6)

 .7/158ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (7)

 .7/159هاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،ابٔ عسٟ، اي (8)

 .7/159ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (9)



331 

 .#2$"#1$٫ن أرِ كّٜٙ ٫ن هخٿي رن ٬ٓي أڅ أرخ ڃ٬ٌٔى ٻَه ٶّخد حٿٰڀڄخڅ
حٿٔووخؿِ ػنووخ ٯّڄووي روون هخٿووي ػنووخ ّٰووٌٽ روون ارووَحىْڂ ػنووخ ٷووْْ ٫وون أرووِ  "

 .#4$"#3$أنخ ٷْٔڂ حٿنخ0ٍ ّٸٌٽ كّٜٙ ٫ن ٫زخّش ٬ّ٨ض ٫ڀْخ 
0 حٿٔخؿِ ػنخ أ٦ّي رن ٯّڄي رن حٿٜڀض ػنخ ٷْْ ٬ّ٨ض حأل٫ڄٖ ّٸوٌٽ "

 .#5$"ّؤطِ َٓحٵ حٿٸزخثپ ّٔؤٿٌنِ ٫ن كيّغ ٫ڀِ أنخ ٷٔڂ حٿنخٍ
 ىو161أرٌ ىخٗڂ$ص رّٙ ٓنّٖ، ٻؼّ٘ رن ٫زيحهلل حألرڀِ حٿزَُٜ حٿنخؿِ -542

 #6$ځ#786ىو/ 170ځ ً 777/
 .#7$ڃنټَ ح٪ّيّغ"، حألرڀِ ٸّيع ٫ن أنْٻؼّ٘ 0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

ځ 748ىوو/ 131أروٌ ٷوَس حٿزٜوَُ $ص روّٙ ٓونّٖ     ، ٻؼّ٘ رن ٗن٨ّ٘ ح٬ّخُنِ -543
 #8$ځ#757ىو/140ً

                                                 

ٚضؾعـــ٘ إٍ  73أخطدـــ٘ ْاعـــ١ عـــٔ ابـــٔ َػـــعٛز، َـــِٓٗ: أبـــٛ ايؿـــٝذ، شنـــط ا٭قـــطإ، م   (1)

ايٓيب   ،ٚمل ٜطؾع٘ ; غًِٝ دطاض، اٱّا٤ إٍ ظٚا٥س  7/468; ايبٝٗكٞ، ايػٓٔ ايهدل٣

 : إغٓازٙ نعٝـ. ٚقاٍ 4/60ا٫َايٞ ٚا٭دعا٤، 

; قـاٍ ايعـٝين   7/468; ايبٝٗكـٞ، ايػـٓٔ ايهـدل٣   7/160ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ (2)

 .10/494ٜهطٙ ايٓٗب يًػًُإ خٛؾاڄ َٔ ايعڀب عًِٝٗ ٚايتذاشب، نب ا٭ؾهاض، 

 1/500; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  3/310أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (3)
بإغٓاز  1/177: ضٚاٙ قٝؼ بٔ ايطبٝع: ٚيٝؼ بؿ٤ٞ; ايؿذطٟ، تطتٝب ا٭َايٞ اـُٝػ١ٝٚقاٍ

ًځـ٢ ايڃشٳـلٿ،           ٛٳ عٳ ٗٴـ ٞٳ ؾځ َٳعٹـ ٔٵ  َٳـ ٌٻ  ٕٻ نڂـ ٓٿـٞ بٹـصٳيٹوځ أځ ُٳـا عٳ ْٻ كتًـ ٚأناف قاٍ عُاض بٔ ٜاغط: "إڇ
ًڋا"; ابٔ إػاظي َٴهٹ ٌڇ نٳايڋا  ًځ٢ ايڃبٳاطٹ ٜٳ١ځ عٳ ٚڇ َٴعٳا َٳعٳ  ٔٵ  َٳ ٌټ  ٞ، َٓاقب أَرل إ٪ٌَٓ عًـٞ بـٔ   ٚٳنڂ

; ا٭يبــاْٞ، غًػــ١ً ا٭سازٜــح   2/462; ابــٔ اؾــٛظٟ، ايعًــٌ إتٓاٖٝــ١،    121أبــٞ طايــب، م  
 ٚقاٍ: نعٝـ، ٚعًت٘ َٛغ٢ بٔ ططٜـ نإ نعٝؿاڄ. 10/597ايهعٝؿ١ 

 .7/160ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)
 .7/160ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

نجرل بٔ عبس اهلل ا٭بًٞ إه٢ٓ أبا ٖاؾِ ايٛؾا٤ ض٣ٚ عٔ أْؼ بٔ َايو ض٣ٚ عٓ٘ إبطاِٖٝ بـٔ  ( 6)
ٟ ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل  ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  7/218عبساهلل اشلطٚ

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ 3/402 ٔ عبس ٚقاٍ ٖٚٛ ايصٟ ٜكاٍ ي٘ نجرل ب 2/223ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; اب
٘ٹ  ِٻ وسخ بٹ ٘ٹ ث ٝٵ ًځ ٜٳهٳع عٳ ٚٳ  ٘ ٜٳت ٘ َٔ غرل ضٴ٩ٵ ٝٵؼٳ َٔ سٳسٹٜج َٳا يځ ٔ أْؼ  ٟ عٳ ُٻٔ ٜطٚ َٹ ٕٳ  اهلل ٚقاٍ: " نځا
٘ٴ إڇيډـا عًـ٢ غٳـبٹٌٝ ا٫ختبـاض"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ  نـعؿا٤          ٜٳ١ عٳٓ ٚٳا ٚٳيځا ايطٿ يځا وٌ نٹتٳابٳ١ سٳسٹٜج٘ 

ٔ أْؼ ٗ  202ـ7/200 ايطداٍ ٘ َا يٝؼ باحملؿٛٚ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤  ٚقاٍ: ض٣ٚ ع بعض ضٚاٜات
ِٝ ؾـٝذ َـٔ أٖـٌ ايهٛؾـ١; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،          3/128ٚإذلٚنٕٛ  ٚقاٍ ٖٛ غرل نجرل بٔ غًـ

 ٚقــاٍ َـٔ أٖــٌ ا٭بًـ١ غــهٔ ٚاغـ٘ قــاٍ: ٖٚـٛ نــعٝـ; ايـصٖيب، إػــين ٗ ايهــعؿا٤      121ــ 24/119
 . 4/484; تاضٜذ اٱغ٬ّ، 3/406ا٫عتساٍ ٚؾطم بٝٓ٘ ٚبٌ نجرل بٔ غًِٝ ; َٝعإ 531ـ2/530

 .224ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م (7)
ٔ ايبكطٟ ض٣ٚ عٓ٘ ٓاز بٔ ظٜس،  (8) ٟ إه٢ٓ أبا قط٠ ض٣ٚ عٔ اؿػ ٞ ايبكط نجرل بٔ ؾٓٛرل إاظْ
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رن ح٬ّؼنَ ػنخ أ٦ّي رن ٬ْٓي حٿيحٍڃِ ػنوخ حٿن٠وَ رون ٻّْوپ     حػنخ 0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#1$"رن ٫ڄنخحخ ًٻخڅ أرٌ ٫ڄًَ رن حٿ٬ال  ڃنّ ٻخڅ ٻؼّ٘ رن ٗن٨ّ٘ ٍؿال0ً ٷخٽ

رن ح٬ّؼنَ ػنخ ٯّڄي رن ٫زيحهلل حألنٜخٍُ ػنخ أروٌ ٫وخڃَ ح٫ّوِحُ ٫ون     ححٿٔخؿِ ػنخ "
ه٤زنوووخ ٍٓوووٌٽ  ڃوووخ0 ٻوووؼّ٘ رووون ٗووون٨ّ٘ ٫ووون ح٪ّٔووون ٫ووون ٫ڄوووَحڅ رووون كٜوووّٙ ٷوووخٽ 

حهلل  ّال ، أال ًاڅ ڃون ح٬ّؼڀوش أڅ ٹّوِځ حٿَؿوپ أنٴوو     ، أٶّخنخ ٫ن ح٬ّؼڀش ه٤زش اال
ٳڀْيوووي  ٳڄووون نوووٌٍ أڅ ٸّوووؾ ڃخٗوووْخ   څ ڃووون ح٬ّؼڀوووش أڅ ّنوووٌٍ حٿَؿوووپ أڅ ٸّوووؾ ڃخٗوووْخ   اً

 .#3$"#2$ًٿّ٘ٻذ
 .#4$"ًٸّظڄپ ٿٜيٷو، ٿْْ رٌحٹ، ٷخٽ حٿٔخؿ0ِ ٛيًٵ ًٳْو ر٬ٞ حٿ٬٠ٲ"

ىوو  161ٻؼّ٘ رن ٫زيحهلل رن ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ ح٬ِّنوِ ح٬ّوينِ$ص روّٙ ٓونّٖ     -544
 #5$ځ#786ىو/170ً 777/

                                                                                                                   

ٚقاٍ: نإ ثك١ إٕ ؾا٤ اهلل; ابٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،      7/180ظٜس، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات 
ٞ ٚقاٍ: ثك١، ٚٗ ضٚا١ٜ ايسٚضٟ،  196م  قاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤  4/212ضٚا١ٜ ايساضَ

ٌ  89ٚإذلٚنٕٛ، م  ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ      7/153ٚقاٍ: نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٜ
ٌ ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٟ ي ٛ ظضع١: بكط ٕٳ نجرل  2/223سٓبٌ: قاحل، ٚقاٍ: قاٍ أب ٚقاٍ: "نځا

ٗٳا عٳٔ سس ايٹاسٵتٹذٳاز ايڃدٳ ٓٳانٹرل سٳتٻ٢ خطز بٹ َٳ ٝٳا٤  ٖٹرل أځؾٵ ُٳؿٳا ٟ عٳٔ ايڃ ُٻٔ ٜطٚ َٹ  ٘ ٜٳت ٚٳا ڀځأ ع٢ً قًډ١ ضڇ
ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ عسٟ، ايهاَ ٚٳاؾل ايجٿكځات  ; اب ُٳا  ٚقاٍ: "ٚيٝؼ ؾٹٞ سسٜج٘  210ـ7/208إڇيډا ؾٹٝ

ٕ َػتك١ُٝ"; ابٔ ٕ تهٛ ٛ أ ٘ أضد ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ،  ؾ٤ٞ َٔ إٓهط ٚأسازٜج
 =ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ 125ـ24/122ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  161م 

 .3/723ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ غ٣ٛ ايٓػا٥ٞ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، =

 .7/208ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،ابٔ عسٟ، ايهاٌَ  (1)
ٕ بٔ اؿكٌ، َِٓٗ: أبٛ زاٚز ايڀٝايػٞ، َػـٓس أبـٞ زاٚز ايڀٝايػـٞ،    أخطد٘ ْاع١ عٔ عُطا (2)

ٚقاٍ احملكل ؾـعٝب ا٭ضْـ٪ٚٙ: قـشٝب زٕٚ قٛيـ٘: "ٚإٕ      23/90; ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس،  2/174
ٚقـاٍ   2/345َٔ إج١ً... إخل"، ٖٚصا إغٓاز نعٝـ ; ايـسٜٓٛضٟ إـايهٞ، اجملايػـ١ ٚدـٛاٖط ايعًـِ،      

; اؿانِ، إػتسضى ع٢ً  18/158ٙ نعٝـ ; ايڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل، احملكل أبٛ عبٝس٠: إغٓاز
ٚقاٍ: "ٖصا سسٜح قشٝب اٱغٓاز ٚمل ىطداٙ" ; ايبٝٗكٞ، ايػٓٔ ايهدل٣،  4/338ايكشٝشٌ، 

; أبـــٛ  4/189; اشلٝجُــٞ، فُـــع ايعٚا٥ــس،    4/2077;  ابــٔ ايكٝػــطاْٞ، شخـــرل٠ اؿؿــاٚ،     10/138
سٝح شنط ططم ؽطٜر اؿسٜح; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح  447ـ1/446سصٜؿ١، أْبؼ ايػاضٟ، 

ٚقاٍ: ٗ إغٓازٙ عًتٌ: نعـ أبٞ عاَط اــعاظ، ٚعٓعٓـ١ اؿػـٔ ايبكـطٟ      697ـ1/696ايهعٝؿ١ 
ٚنإ َسيػاڄ، ٚقاٍ: "ٚقس ض٣ٚ أٓس ٚغـرلٙ َـٔ طـطم عـٔ اؿػـٔ عـٔ عُـطإ ايٓٗـٞ عـٔ إجًـ١           

ٍ ع٢ً ٛ عاَط، ؾس ٙ أب ٟ ضٚا ٘ ٖصا ايص نعؿ٘، ٚنصيو دا٤ت أسازٜح نجرل٠ ٗ أَط َٔ  ٚيٝؼ ؾٝ
 ْصض اؿر َاؾٝاڄ إٔ ٜطنب ٜٚٗس٣ ٖسٜاڄ، ٚيٝؼ ٗ ؾ٤ٞ َٓٗا، إٔ ْصض اؿر َاؾٝاڄ َٔ إج١ً". 

 .7/210ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

 .436; ٖس٣ ايػاضٟ، م 8/419ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)
ٕعْـٞ إـسْٞ ض٣ٚ عـٔ قُـس بـٔ نعـب ض٣ٚ عٓـ٘ َـطٚإ بـٔ          نجرل بٔ عبساهلل بـٔ عُـطٚ  ا   (5)
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 .#1$حٿټٌَِد أٍَْٻخڅ ڃن ٍٻن0 ٳْو ٷخٽ أَنو حٿَّ٘خٳ٬ِ ٫ن حٿَّٔخؿِِ
 .#2$٬ْٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ

 #3$ځ#766ىو/149أرٌ ح٪ّٔن حٿزَُٜ$ص، ٻيڄْ رن ح٪ّٔن حٿظڄْڄِ -545
 .#4$ٛيًٵ ّيڂ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#5$رن ڃ٬ّٙ ٬ٟٴوحًنٸپ أڅ ، ٛيًٵ ّيڂ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ

 #6$أرٌ ٫ؼڄخڅ حٿزَُٜ حٿڀئٿئُ، ٻيڄْ رن ح٬ّنيخٽ حٿٔيًِٓ -546
 .#1$"٫نو حٿؼٸخصدل ٸّيع  ٬ْٟٴخ  ٻخڅ ٷيٍّخ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

                                                                                                                   

ٚقاٍ: "نإ قًٌٝ اؿسٜح ٜػتهعـ"; ابٔ َعٌ،  5/482َعا١ٜٚ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات
ٚقاٍ: نـعٝـ   236ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م 1/61تاضٜذ ابٔ َعٌ

 اؿسٜح; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ ٚقاٍ: َذلٚى 89اؿسٜح; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 
ٚقاٍ: نإ نجرل اـك١َٛ ٚمل ٜهٔ أسس َٔ أقشابٓا ٜأخص عٓ٘ ; ابٔ أبٞ سامت،  3/398

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: َٓهط اؿسٜح يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ  7/154اؾطح ٚايتعسٌٜ
عـٛف   ظضع١: ٚاٖٞ اؿسٜح يٝؼ بكٟٛ، ٚقاٍ: "غ٦ٌ أبٞ عٔ نجرل بٔ عبس اهلل بٔ عُطٚ بٔ

ٚقاٍ:َٓهط اؿسٜح دساڄ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ  2/221ؾكاٍ: يٝؼ بإتٌ"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ
 =ٚقاٍ: "ٚعاَـ١ َـا ٜطٜٚـ٘ ٫ ٜتـابع عًٝـ٘"; ابـٔ ؾـاٌٖ، تـاضٜذ         197ـ7/187ٗ نعؿا٤ ايطداٍ

ــصابٌ، م   = ــعؿا٤ ٚايهـ ــا٤ ايهـ ــساضقڀين، ايهـــعؿا٤     161أزلـ ــسٜح ; ايـ ــعٝـ اؿـ ــاٍ: نـ ٚقـ
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤  140-24/136; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  3/128ٚإذلٚنٕٛ، 

 .4/458ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٚأبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

; ابٔ إًكٔ، ايبسض  2/261;  ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ،  596ايطاَٗطَعٟ، احملسخ ايؿاقٌ، م (1)
 .5/77إٓرل، 

 .8/423بٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، ا (2)
نُٗؼ بٔ اؿػٔ ايتُُٝٞ ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا اؿػٔ ض٣ٚ عٔ عبس اهلل بٔ ؾكٝل ض٣ٚ عٓ٘  (3)

ٚقاٍ: ثك١ ; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،       2/200َعاش بٔ َعاش، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 
ؾـطح ٚايتعـسٌٜ،   ; ابـٔ أبـٞ سـامت، ا    379ٚقاٍ: ثك١ ; خًٝؿ١ بٔ خٝاٙ، ايڀبكات، م  4/83
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ثك١ ٚظٜاز٠، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: ٫ بأؽ عسٜج٘ ; ابـٔ سبـإ،    7/170

ٟٸ ؾٹــٞ نتــاب  2/612; ايبــادٞ، ايتعــسٌٜ ٚايتذــطٜب،  7/358ايجكــات،  ٘ٴ ايبٴدٳــاضڇ ٚقــاٍ: " أزخًــ
ٍٳ وٍٛ َٔ نتاب ايهټعٳؿځا٤ " ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٚقاٍ بعس  234-24/232ايهټعٳؿځا٤ ؾځكځا

 إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ .  

 .1/269ايػُعْٛٞ، تٛدٝ٘ ايٓٛط،  (4)

 .437; ٖس٣ ايػاضٟ، م  8/451ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)
نُٗؼ بٔ إٓٗاٍ ايػسٚغٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا عجُإ ض٣ٚ عٔ غعٝس بٔ أبٞ عطٚبـ١ ض٣ٚ عٓـ٘   ( 6)

ٚقاٍ: نإ ٜكاٍ ؾٝ٘ ايكسض ; ابٔ أبٞ سامت،  117يبداضٟ، ايهعؿا٤، م غعٝس بٔ نجرل، ٜٓٛط: ا
ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: ٜهتب سسٜج٘ قً٘ ايكسم، ٚقـاٍ: "أزخًـ٘ ايبدـاضٟ ٗ     7/171اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٔ سبإ، ايجكات،  ٍ َٔ نتاب ايهعؿا٤" ; اب ٍ وٛ ٞ ٜكٛ ; إعٟ،  7/27نتاب ايهعؿا٤ ؾػُعت أب
ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: "ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ سسٜجاڄ ٚاسساڄ  235ـ24/234تٗصٜب ايهُاٍ،  ٕ شنط أقٛا ٍ بعس أ ٚقا
 َكطْٚاڄ بػرلٙ".
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، ٻٌػَ رن كټوْڂ رون أروخڅ رون ٫زويحهلل رون حٿ٬زوخّ ح٭ّڄويحنِ ح٪ّڀوّٓ          -547
 #2$ځ#786ىو/170ځ 777ًىو/161أرٌ ّٰڀي$ص رّٙ ٓنّٖ

 .#3$٬ْٟٲ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #4$ٻْٔخڅ أرٌ ٫ڄَ حٿٸٜخٍ -548

 .#5$"٬ٟٴو حٿٔخؿِ يف ٻظخرو
549-  ِ ځ 760ىوو/ 143صأروٌ رټوَ حٿټوٌيف$   ، ٿْغ رن أرِ ٓڀْڂ رن ُنْڂ حٿٸَٗو
 #6$ځ#765ىو/148ًٷْپ 

                                                                                                                   

 .8/451ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

نٛثط بٔ سهِٝ بٔ أبإ اشلُـساْٞ اؿًـيب إهٓـ٢ أبـا كًـس ض٣ٚ عـٔ عڀـا٤ ض٣ٚ عٓـ٘ بؿـط بـٔ           ( 2)
ح; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜ 118إزلاعٌٝ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م 

 89ٚقاٍ: "٫ وٌ نتاب سسٜج٘ عٓسٟ ٭ْ٘ َڀطح"; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 340م
 =ٚقاٍ: قاٍ أبٛ زاٚز: ٫ ٜهتب سسٜج٘; ابٔ أبٞ 3/407ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤

، ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ     ٚقاٍ: قاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ      7/176سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، =
سٓبٌ: َذلٚى اؿسٜح، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: نعٝـ اؿسٜح، ٚقـاٍ: "غـأيت أبـٞ عـٔ نـٛثط بـٔ       
سهِٝ ؾكاٍ: نعٝـ اؿسٜح، قًـت َـذلٚى اؿـسٜح ؟ قـاٍ ٫ أعًـِ يـ٘ سـسٜجاڄ َػـتكُٝاڄ" ; ابـٔ          

ٖٹ 2/228سبإ، اجملطٚسٌ،  ُٳؿٳا ٓٳانٹرل عٳٔ ايڃ ُٳ ُٻٔ ٜطٟٚ ايڃ َٹ ٕٳ  َٳا ٚقاٍ: "نځا ٜٳأڃتٹٞ عٳٔ ايجٿكځات  ٚٳ رل 
ٝٵؼٳ َٔ سٳسٹٜح ايڃأځثٵبٳات"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،    ٚقـاٍ: ٚعاَـ١ َـا     221-7/217يځ

 134; أبــٛ ْعــِٝ، ايهــعؿا٤، م3/128ٜطٜٚــ٘ غــرل قؿٛٚــ١; ايــساضقڀين، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ، 
 .4/486ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .4/491سذط، يػإ إٝعإ،  ابٔ (3)

نٝػإ أبٛ عُط ايككاض  ض٣ٚ عٔ ٫َٛٙ ٜعٜس بٔ ب٬ٍ ايؿعاضٟ ض٣ٚ عٓ٘ ايكاغِ بٔ َايو  (4)

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ؾٝذ نعٝـ اؿسٜح ;  3/408إعْٞ، ٜٓٛط: ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 

ٜ  7/166ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ح ; ابـٔ سبـإ،   ٚقاٍ: قاٍ ابٔ َعٌ: نعٝـ اؿـس

ٚقاٍ: "ٚنٝػإ ٖصا يٝؼ ي٘  7/223; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  7/355ايجكات، 

َٔ اؿسٜح إ٫ډ ايٝػرل، ٫ٚځ ٜتبٌ بصيو ايٝػرل ايصٟ ٜطٜٚ٘ أْ٘ نعٝـ أٚ قسٚم" ; إعٟ، 

 ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ ٗ ايتؿػرل. 245-24/242تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .8/454; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  5/708بسض إٓرل، ابٔ إًكٔ، اي (5)

يٝح بٔ أبٞ غًِٝ بٔ ظِْٝ ايكطؾٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا بهط ٍَٛ عٓبػـ١ بـٔ أبـٞ غـؿٝإ ض٣ٚ عـٔ       (6)

ٚقــاٍ: نــإ نــعٝؿاڄ ٗ   6/336فاٖــس ض٣ٚ عٓــ٘ غــؿٝإ ايجــٛضٟ، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس، ايڀبكــات،     

ضٚاٜـ١ ايـساضَٞ ٚقـاٍ: نـعٝـ; خًٝؿـ١ بـٔ خٝـاٙ،         158اؿسٜح; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، م 

ٍ ايطداٍ، م 283ايڀبكات،  ٚقاٍ: "ٜهعـ سسٜج٘ يٝؼ بجبت"; ايعذًٞ،  149; اؾٛظداْٞ، أسٛا

ٚقـاٍ:   90ٚقاٍ: دا٥ع اؿسٜح، ٫ بأؽ ب٘; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ، م    399ايجكات، م 

    ٌ ــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٜ ــٔ أب ــٌ: َهــڀطب     ٚقــاٍ: 179ـــ7/177نــعٝـ; اب قــاٍ أٓــس بــٔ سٓب

ٔ سسخ ايٓاؽ عٓ٘، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: " يٝح بٔ أبٞ غًِٝ يٌ اؿسٜح ٫ تكّٛ ب٘  اؿسٜح، ٚيه
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ڃخ ٬ّ٨وض ٸّْوَ رون ٓو٬ْي ٸّويع      0 رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽح٬ّ٨ض 0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
٫وون ٿْووغ روون أرووِ ٓووڀْڂ ًال ٫وون كـووخؽ روون أرووِ أ٣ٍووخس ٬ّ٨ًووض ٫زوويحٿ٦َّن   

 #1$"ٸّيع ٫ن ٓٴْخڅ ٫نيڄخ
ٍأّوض ٣وخًّ ؿخٿٔوخ روّٙ     0 ٷخٽ أٌّد0 حٿٔخؿِ ػنخ ٫زي ح٩ّزخٍ ػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ"

 #2$"ٿټَّڂ ًٿْغػٸڀّٙ ٫زي ح
0 ًكيػّٗ ٯّڄي رن هڀٲ حٿظْڄِ ػنخ ٷزْٜوش رون أروِ ٫ٸزوش ٷوخٽ     0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

ٿْڀوش ٫وَّ   0 أّن ٥ّ٪ ٿٺ ٤٫خ  ٣ًخًّ ًٮّخىي ٷوخٽ 0 ٷخٽ ٬ٗزش ٿڀْغ رن أرِ ٓڀْڂ
ٿڀْوغ رون ٓوڀْڂ     ٳڀڂ ِّٽ ٗو٬زش ڃظٸْوخ   0 ٷخٽ ٷزْٜش، أرٌٹ رؤڃٺ اً ٻخڅ ٠َّد رخ٫ّٲ

 .#3$"ڃنٌ ٌّڃجٌ
ٷووخٽ رل 0 ي رون ٯّڄوي ػنووخ ح٪ّڄْويُ ػنوخ ٓووٴْخڅ ٷوخٽ     ٦ّووأحٿٔوخؿِ كويػّٗ   "

اًح ٷيڃض حٿټٌٳش پَّؽ ٫ڀَ ٿْوغ رون أروِ    0 ىٍِس رن ڃٔڀڂ أهٌ ح٪ّٔن رن ڃٔڀڂ
ٻظخد أهِ ح٪ّٔن رن ڃٔڀڂ ٫ون ٣وخًّ حٓوظ٬خٍه ڃوّٗ ٳڀوْْ       ٓڀْڂ أڅ َّى ٫ڀِّ

 .#4$"َّىه
ًكيػّٗ أ٦ّي رن ٯّڄي ػنخ أروٌ حٿٴوظق نٜوَ رون ح٬ّٰوّ٘س ػنوخ       0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

اًح ًٷو٪ اٿْوٺ ٗوِ  ڃون كويّغ ٣وخًّ       0 ٷخٽ رل ٿْغ رن أروِ ٓوڀْڂ  0 ْخڅ ٷخٽٓٴ
 .#5$"ٿْواٳخٻظذ رو 

٦ّي رن ٯّڄي كويػنخ رون حألٛوزيخنِ ٬ّ٨وض أروخ رټوَ       أحٿٔخؿِ كيػّٗ "
                                                                                                                   

ِ باؿسٜح"، ٚقاٍ: "قاٍ زلعت أبٞ ٚأبا ظضع١ ٜك٫ٕٛ: يٝح ٫ ٜؿتػٌ ب٘ ٖٛ  ٌ ايعً اؿذ١ عٓس أٖ

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ ٕٳ 2/231َهڀطب اؿسٜح" ; اب ٚٳنځا ٚٳيځهٹٔ اخٵتٳًځ٘ ؾٹٞ آخط  ٚقاٍ: "  َٔ ايڃعباز 

ٜٳـأڃتٹٞ عٳـٔ ايجٿكځـات     ٚٳ ُٳطٳاغٹٌٝ  ٚٳٜطٵؾځع ايڃ ْٹٝس  ٕٳ ٜكًب ايڃأځغٳا ٘ٹ ؾځهځا َٳا وسخ بٹ ٕٳ يځا ٜسٵضڇٟ  عُطٙ سٳتٻ٢ نځا

ًځاط٘ تٳطن٘"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤  ٘ٴ ؾٹٞ اخٵتٹ ٓٵ َٹ ٕٳ  ٝٵؼٳ َٔ أځسٳازٹٜجِٗ نٌ شٳيٹو نځا ُٳا يځ بٹ

ٍ    238ــــ7/233 ايطدـــاٍ ــا  ٚقـــاٍ: "َٚـــع ايهـــعـ ايـــصٟ ؾٝـــ٘ ٜهتـــب سسٜجـــ٘"; إـــعٟ، تٗـــصٜب ايهُـ

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: اغتؿٗس بـ٘ ايبدـاضٟ ٚض٣ٚ يـ٘ َػـًِ َكطْٚـاڄ       288ـ24/279

 ٚض٣ٚ ي٘ ايباقٕٛ.  

 .7/233ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 .7/234ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

 .7/234ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

 .7/235ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 .7/235ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)
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ٳوبًح ًٷو٪    ٻخڅ ٿْغ رن أرِ ٓڀْڂ ڃن أٻؼَ حٿنوخّ ٛوالس ًٛوْخڃخ    0 رن ٫ْخٕ ّٸٌٽ
 #1$"٫ڀْو ِٗ  دل َّىه

٬ّ٨وض  0 ڄوي رون ؿ٬ٴوَ ػنوخ ٗو٬زش ٫ون ٿْوغ ٷوخٽ        حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنوخ ٯّ "
رن ٫زخّ ٫ن حٿنّٓح٣خًّ ٸّيع ٫ن   ًَّٔح ًال ط٬ٔوًَح ًاًح  $0 نو ٷخٽأ

 .#3$"#2$#ٯ٠ذ أكيٻڂ ٳڀْٔټض
 .#4$"حٿٰڀ٢ ٻؼّ٘ ح٪ِّٴ٦ ْٓت ٻخڅ، ٬ٟٲ ٳْو َٛيًُٵ0 حٿَّٔخؿِ ٷخٽ"
ٛيًٵ ٳْو ٬ٟٲ ٻخڅ ٓوِ  ح٪ّٴو٦ ٻوؼّ٘ حٿٰڀو٢ ٻوخڅ ٸّْوَ       0 خٽ حٿٔخؿِ"ٷ
نش رون ڃ٬وّٙ ڃنټوَ ح٪ّويّغ ًٻوخڅ ٛوخكذ ُٓو       حًٷوخٽ  ، څ رآهَه ال ٸّيع ٫نوحٿٸ٤خ

  ِ ًٻوخڅ أروٌ ىحًى ال ّويهپ كيّؼوو يف ٻظوخد      0 ًٍٍ ٫ن حٿنخّ اذل أڅ ٷوخٽ حٿٔوخؿ
 .#5$"حٿٔنن حٿٌُ ٬ٟٴو ٻٌح ٷخٽ ًكيّؼو ػخرض يف حٿٔنن ٿټنو ٷڀْپ ًحهلل أ٫ڀڂ

 #6$ځ#829ىو/ 214ڃخٿٺ رن ٓڀْڄخڅ ح٭ًَُّ$ص  -550
 .#7$"رَُٜ ًَُّ ڃنخٻ0ّ٘ ِٷخٽ حٿٔخؿ"

ُ    ،ڃزووخٍٹ روون ٓوولْڂ ًّٸووخٽ روون ٫زوويحهلل     -551        أرووٌ ٓوولْڂ حٿزنووخنِ حٿزٜووَ

                                                 

 .7/235ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

ــٞ زا     (2) ــٛ زاٚز ايڀٝايػـــٞ، َػـــٓس أبـ ــٔ عبـــاؽ، َـــِٓٗ: أبـ ــٔ طـــاٚٚؽ عـــٔ ابـ ٚز أخطدـــ٘ ْاعـــ١ عـ
ٞ ؾٝب١ 4/337ايڀٝايػٞ،  ٔ أب ٞ ؾٝب١، َكٓـ اب ٔ أب ِ ايهبرل 5/216; اب ;  11/33; ايڀدلاْٞ، إعذ

 ٕ  5/2785ببعض اخت٬ف ايًؿٜ; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  10/527ايبٝٗكٞ، ؾعب اٱّا
ٝٵح نٳعٹٝـ"; ٚض ٚٳيځ ٝٵح بٔ أبٞ غًِٝ: عٳٔ طا٩ؽ، عٳٔ ابٵٔ عٳبٻاؽ.  ٙٴ يځ ٚٳا ٟٚ بػرل ٖصا ايػٓس ٚقاٍ: " ضٳ

ٍٴ اهللٹ ٍٳ ضٳغٴٛ سسٜح قشٝب عٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ: قځا  ٚٳيځا ٓٴٛا  ٚٳغٳهِّ ٚٳيځا تٴعٳػٿطٴٚا،  ٜٳػٿطٴٚا  ( :
ٓٳؿِّطٴٚا(; ايبداضٟ، قشٝب ايبداضٟ  . 3/1359;َػًِ، قشٝب َػًِ،  8/30تٴ

 .7/238ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)
 .2/106ٓرل، ابٔ إًكٔ، ايبسض إ (4)
 8/468ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)

َايو بٔ غًُٝإ اشلطٟٚ ض٣ٚ ؾعب١ بٔ اؿذاز  ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ َٛغـ٢ ايبًدـٞ ، ٜٓٛـط:     (6)
ٚقاٍ:  8/210ٚقاٍ: "ٗ سسٜج٘ ْٛط"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  3/600ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 

ُٻـٔ ْـع       9/165ٕ، ايجكـات،  " غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: ٫ أعطؾـ٘ "; ابـٔ سبـا    َٹ ٕٳ َطد٦ـا  ٚٳنځـا ٚقـاٍ: "
٘ٹ ؾـإ         ٝٵـ ًځ ٘ٹ سٳسٹٜجـ٘ ٜٚكـط٩ٕ عٳ ٝٵـ ًځ ْٴٛا ٜكًبـٕٛ عٳ ٚقٓـ ىڀ٤٢ نجرلا ٚاَتشٔ بأقشاب غ٤ٛ نځـا
ٖٳا  ٘ٹ مل هس ُٻا بٳٌ ايػُاع ؾٹٝ َٹ ٘ٴ ايڃأځثٵبٳات  ٟ عٳٓ ٘ٹ عٳٔ ايجٿكځات ٜٚطٚ ٟ ٜطٜٚ ٘ ايډصٹ ُٴعٵتٳدل سٳسٹٜج اعٵتدل ايڃ

ٔ اغتدرل اهلل عع إڇيډ ُٻ َٹ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٕ ؾٳا٤ٳ اهلل  ٌ إڇ ٘ َٔ ًْځ١ ايهټعٳؿځا٤ أځزخ ٓٻاؽ ع٢ً أځْ ٘ سٳسٹٜح اي َٳا ٜؿب ا 
٘ٹ" ; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ   .5/457ٚقاٍ: نعؿ٘ ايساضقڀين ;  تاضٜذ اٱغ٬ّ،  3/427ٚٳدٌ ؾٹٝ

 .5/4ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (7)
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 #1$$ص ٓنش ر٠٪ ٤ًّخنّٙ ًڃخثش#
ػنووخ ٫نووو  روون ٛوويْذ ٫وون ٫زوويحٿ٬ِِّ نٔوووش ڃنټووَ ح٪ّوويّغ ٿووو 0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ"
 .#2$"رنيحٍ

أرووٌ ، ًىووٌ حروون أرووِ أڃْووش ڃووٌذل ٫ڄووَ روون ح٤ّ٫ووخد، ڃزووخٍٹ روون ٳ٠ووخٿش -552
 #3$ځ#782ىو /166ځ ًٷْپ 781ىو /165ٳ٠خٿش حٿزَُٜ$ص

ڃزخٍٹ رون  0 حٿٔخؿِ كيػّٗ أ٦ّي رن ٯّڄي ٬ّ٨ض ٸَّْ رن ڃ٬ّٙ ّٸٌٽ"
   #4$"ٳ٠خٿش ٷيٍُ

ٷخٽ أرِ ٫زي حٿ٦َّن رون ٳ٠وخٿش ىوٌ    0 ٷخٽ ٫زي حهلل رن أ٦ّي0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
   .#5$"ْٗن ػٸش0 أرٌ أڃْش ىٌ أهٌ ڃزخٍٹ رن ٳ٠خٿش

                                                 

كطٟ إه٢ٓ أبا غشِٝ زلع عبس ايععٜع بٔ قٗٝب ض٣ٚ عٓـ٘  َباضى بٔ غشِٝ ايبٓاْٞ ايب (1)
ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح;     7/427إزلاعٌٝ بٔ اشلٝجِ ايعبسٟ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل  

ٚقاٍ: أبٛ غشِٝ َباضى بٔ عبساهلل َٓهط اؿسٜح; ايٓػـا٥ٞ،   1/417َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤
ٚقـاٍ: أسازٜجـ٘    4/41يعكًٝـٞ، ايهـعؿا٤  ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ا 98ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١: ٚاٖـٞ اؿـسٜح َٓهـط         8/341َٓانرل; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ
اؿسٜح، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ َباضى بٔ غشِٝ ؾكاٍ: ٖٛ َٓهط اؿسٜح، نعٝـ اؿسٜح"; 

ٓٳانٹ 3/23ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ُٳ ٓٵؿځطز بٹايڃ ُٻٔ ٜ َٹ ٕٳ  ٝٵبٚقاٍ: "نځا ٗٳ  =رلڇ عٳٔ عبسايڃعٳعڇٜع بٔ قٴ
َٴعٵتٳـدل مل وـطز ؾٹـٞ ؾعًـ٘      = ٘ٹ  ٚٳاؾل ايجٿكځات ؾځإڇٕ اعٵتدل بٹـ ٚٳإڇشا  ْٵؿځطز  ٘ٹ إڇشٳا ا ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ يځا 

ٚقاٍ: " ٗ بعض ضٚاٜات٘ َٓانرل" ;  28-8/26شٳيٹو"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 
ٚقاٍ بعس  177-27/175; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  3/132 ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،

 . 4/730إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .10/27;  ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  11/57َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)
(3)  ٚ ٣ عـٔ اؿػـٔ ايبكـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ ٜعٜـس بـٔ       َباضى بٔ ؾهاي١ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا ؾهـاي١ ض

ضٚا١ٜ ابٔ قطظ ٚقاٍ: "يٝؼ ب٘ بأؽ مل ٜهٔ  1/113ٖاضٕٚ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٚقاٍ: ٫ بأؽ ب٘ ;  419قاٍ: ثك١ ; ايعذًٞ، ايجكات، م  4/83بايهصٚب "، ٚٗ ضٚا١ٜ ايسٚضٟ، 

ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  ٚقاٍ: ؾسٜس ايتسيٝؼ; 281أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م 
ٚقاٍ: نإ ٜسيؼ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح  42-4/41ٚقاٍ: نعٝـ ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  98

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: "ٜسيؼ نجرلاڄ ؾإشا قاٍ سسثٓا ؾٗٛ ثك١" ; ابٔ  339-8/338ٚايتعسٌٜ، 
ا٤ ايطدـاٍ،  ٚقاٍ: نإ ىڀ٤ٞ ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿ     502-7/501سبإ، ايجكات، 

ٚقاٍ: "ٚأسازٜج٘ أضدٛا إٔ تهٕٛ َػتك١ُٝ" ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤  8/23-26
ٚقاٍ بعس  190-27/180ٚقاٍ: نعٝـ اؿسٜح; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  180ٚايهصابٌ، م 

إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: اغتؿٗس ب٘ ايبداضٟ ٗ ايكشٝب ٚض٣ٚ ي٘ ٗ ا٭زب ٚض٣ٚ ي٘ أبٛ 
 ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١.زاٚز 

 .8/23ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ (4)
 .8/23ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ (5)
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 ًٻوخڅ ، رخ٪ّوخٳ٦  ّټون  دل، ٟو٬ٲ  ٳْوو ، ح٤ّ٫وخد  رون  ٫ڄوَ  ڃوٌذل 0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
ِ  رون  ٫ڄوًَ  ٷوخٽ ، حٿنٔوخٹ  ڃون  ًٻخڅ، هْخٍح  ڃٔڀڄخ  ٛيًٷخ  َ  ٫نوو  ٸّويع  دل0 ٫ڀو  ٸّْو

 رون  ًِّّوي ، ًح٬ّ٬ڄوَ ، ٍُّو٪  رن ِّّي ڃؼپ أؿڀش ٷٌځ ٫نو كيع ًٷي، حٿ٦َّن ٫زي ًال
َ  ٬ّ٨وض 0 ٷوخٽ  ٯّڄوي  رون  أ٦ّوي  ًػنوخ ، ٫ًٴوخڅ ، ح٬ّزخٍٹ ًحرن، ىخًٍڅ  ڃ٬وّٙ  رون  ٸّْو
 .#1$"ٷيٍُ ڃزخٍٹ0 ّٸٌٽ

حٿٔخؿِ ػنوخ ى٘وخځ رون ٫ڀوِ ػنوخ أروٌ ٫ڄوَ ح٩ٌّٟوّٗ ػنوخ ڃزوخٍٹ رون ٳ٠وخٿش ٫ون              "
ػنخ ٯّڄي رن ڃ٬خًّش حٿِّخىُ ػنخ كزوخڅ رون ىوالٽ ػنوخ ڃزوخٍٹ      0 ح٪ّٔن رن أرِ رټَس ٷخٽ

ٍٓووٌٽ حهللَ طوو0 أروون ٳ٠ووخٿش ػنووخ ح٪ّٔوون كوويػّٗ أرووٌ رټووَس ٷووخٽ        ٫ڀووَ ٷووٌځ
ال طٴ٬ڀٌح ىٌح ٿ٬ون حهلل ڃون ٳ٬وپ ىوٌح أًٿوْْ ٷوي ٶّْوض        $ 0ٳٸخٽ ڃٔڀٌال  ّظ٬خ٣ٌڅ ْٓٴخ 

 .  #3$"#2$#ٳؤٍحى أڅ ّنخًٿو أهخه ٳڀْٰڄيه ػڂ ٿْنخًٿو اّخه ٫ن ىٌح اًح أهٌ أكيٻڂ ْٓٴخ 
أرٌ ٫زيحهلل ًّٸخٽ أرٌ ٸّْوَ ح٬ّټوِ   ، ح٬ّؼنَ رن حٿٜزخف حٿْڄخنِ حألرنخًُ -553

 #4$#ځ766ىو/149ص$

                                                 

 .10/31; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  11/58َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

ؾــعٝب  ٚقــاٍ احملكــل  34/74أخطدــ٘ ْاعــ١ عــٔ أبــٞ بهــط٠، َــِٓٗ: ابــٔ سٓبــٌ، َػــٓس أٓــس         (2)
ٚقاٍ:  4/323ا٭ضْ٪ٚٙ: قشٝب يػرلٙ، ٖٚصا إغٓاز سػٔ ; اؿانِ، إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ

   ٍ عـٔ أبـٞ   1/105"ٖصا سسٜح قشٝب اٱغٓاز ٚمل ىطداٙ"; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـا
بهط٠ كتكطاڄ ٚيؿٛ٘" ٢ْٗ ضغٍٛ اهلل       ٟٜٴتعاط٢ ايػٝـ َػ٫ًٛڄ" ٚقس عًـل ابـٔ عـس إٔ 

ٔٳ ايڃشٳسٹٜحٹ ع٢ً ٖصا اؿ َٹ ٘ٴ: بػاّ، ؾًُا ؾځطٳؽٳ  ٜٴكځاٍ يځ ٕٷ  ْٵػٳا ٖٳصٳا ايڃشٳسٹٜحٳ إڇ ٘ٴ  ٓٳ ٕٳ يځكډ ٚٳنځا سٜح قا٬٥ڄ: "
ِٻ ٘ٹ ثٴ ْٳؿڃػٹ ٕٴ ؾٹٞ  َٶا، ؾځؿځهډطٳ عٳؿډا ُٻا ٖٳ ٗٳصٳا  ّٷ، ٫ٚځ سٳسٻخٳ قځتٳازٳ٠ڂ بٹ ُٻا ٖٳ ٖٳصٳا  ِٵ  َٳا سٳسٻثٳهڂ ٘ٹ  ٚٳايًډ ٘ٴ قځسٵ قځاٍ:  ْٻ ِٳ أځ ًٹ  عٳ

ُٳـا خٳًډكٴـٛٙٴ إ٫ډ    أځخٵ َٳـامټ، ؾځ ٜٳا  ٜٳا ؾځادٹطٴ  ٜٵؼڇ  ٙٴ إٍ ؿ١ٝ بػاّ ٚقاٍ: ازعٛا يٹٞ قٳاسٹبٳ ايعٻ ٜٳسٳ ُٳسٻ  ڀځأځ، ؾځ
عٔ دابط، نُا 22/113باؾٗس"; نُا أخطد٘ ْاع١ عٔ دابط، َِٓٗ: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس

عـٔ   4/231ٓٔ أبـٞ زاٚز ; أبـٛ زاٚز، غـ  166ــ 23/165ضٚاٙ عٔ اؿػٔ ايبكـطٟ َٓكڀعاڄ،َػـٓس أٓـس   
   ٟ ، عـٔ دـابط، ٚقـاٍ: ٚٗ ايبـاب عـٔ أبـٞ بهـط٠، ٖٚـصا سـسٜح          4/464دابط; ايذلَـصٟ، غـٓٔ ايذلَـص

١ُ عٓـسٟ أقـب; اؿـانِ،          سػٔ غطٜب َٔ سسٜح ٓاز بٔ غ١ًُ، قـاٍ: ٚسـسٜح ٓـاز بـٔ غًـ
ٜٴدطداٙ.  4/322إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ ٙ َػًِ ٚمل  ٔ دابط،ٚقاٍ: سسٜح قشٝب ع٢ً ؾط  ع

 .8/24ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

إج٢ٓ بٔ ايكباح ايُٝاْٞ إهٞ إه٢ٓ أبا عبس اهلل ض٣ٚ عٔ عڀا٤ بٔ أبـٞ ضبـاح ض٣ٚ عٓـ٘ غـؿٝإ      (4)
ٚقـاٍ: قـاٍ    4/68ٚقـاٍ: نـعٝـ ; ايعكًٝـٞ، ايهـعؿا٤،      6/37ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ غـعس، ايڀبكـات،   

سٜج٘ ؾ٦ٝاڄ َهڀطب اؿسٜح";  ابٔ أبـٞ سـامت،   أٓس بٔ سٓبٌ: " َج٢ٓ بٔ ايكباح ٫ ٜػاٟٚ س
ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: نعٝـ، ٚقاٍ أبٛ ظضع١: يٌ اؿسٜح، ٚقاٍ:   8/324اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقاٍ: "نعؿ٘ ا٭١ُ٥ إتكسَٕٛ  172-8/169قاٍ أبٞ: نعٝـ ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ ايهعؿا٤، 
     ٕ ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،    3/134ذلٚنـٕٛ،  ٚايهعـ عًـ٢ سسٜجـ٘ بـٌ"; ايـساضقڀين، ايهـعؿا٤ ٚا

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١. 207 -27/203
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ِ  ٷخٽ" ُ  ٫نوو  كويع ، ّٝنوخٻّ٘  كويع ، ؿويح   ح٪ّويّغ  ٟو٬ْٲ 0 حٿٔوخؿ  حٿؼوٌٍ
 ٤ّوٌٽ  ّٝنوخٻّ٘  كويع  ،ؿويح   ح٪ّويّغ  ٟو٬ْٲ 0 حٿٔخؿِ ٷخٽ" #1$"٫زيحهلل أرخ ًٻنخه
   #2$"ّيڂ ٫خريح  ًٻخڅ، ًٻَىخ

ًَ أروٌ ٫ڄو  ، ټوٌيف حٿحنِ يٮّخٿي رن ٬ْٓي رن ٫ڄّ٘ رن ًُ ڃَحڅ ح٭ّڄو  -554
 #3$ځ#761ىو/144ًّٸخٽ أرٌ ٬ْٓي$ص

َ روون ٓوو٬ْي ٸّوويع ٫وون    ٬ّ٨ووض ٸّْوو 0 روون ح٬ّؼنووَ ّٸووٌٽ  ححٿٔووخؿِ ٬ّ٨ووض  "
 .#4$"ٮّخٿي
حٿٔووخؿِ ػنووخ أ٦ّووي روون ٯّڄووي ػنووخ ر٘ووَ روون آىځ ٷڀووض ٫ّخٿووي روون ٫زوويحهلل            "

ألنوو ٻوخڅ   0 ىهڀض حٿټٌٳش ًٻظزض ٫ن حٿټٌٳّْٙ ًدل طټظذ ٫ون ٮّخٿوي ٷوخٽ    0حٿٌح٤ِٓ
 .#5$"٣ٌّپ حٿڀلْش

حٿٔخؿِ ػنخ رن ح٬ّؼنَ ٓؤٿض ٸَّْ رن ٬ْٓي ٫ون كويّغ ٮّخٿوي ٫ون حٿ٘و٬ّٓ      "
َ      ٫0خٛڂ ٳليػّٗ ٳٸڀض أځ٫ّن ڃًَٔٵ كيّغ  ڃوخ نَؿوٌ   0 ٷوپ ٫ون ڃٔوًَٵ ٳٸوخٽ ٸّْو

څ ّٸوٌٽ ٻڀويخ ٫ون ڃٔوًَٵ ٿٴ٬وپ أً      أٿٌ ٦ّڀوض ٮّخٿوي   0 څ أٷٌٽ ٫ن ڃًَٔٵ ػڂ ٷخٽأ
 .#6$"ٳٌّ ىٌح

                                                 

 .11/65َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

 .2/420; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  10/36ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)
٘         فايس بٔ غعٝس بٔ  (3)  =عُرل اشلُـساْٞ ايهـٛٗ ٜهٓـ٢ أبـا عُـطٚ ض٣ٚ عـٔ عـاَط ايؿـعيب ض٣ٚ عٓـ

ٚقـاٍ: نـإ نـعٝؿاڄ ٗ اؿـسٜح ;      6/336و٢ٝ بٔ غعٝس ايكڀإ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكـات،  =
ٚقـاٍ: نـإ وٝـ٢     130ٚقاٍ: ثكـ١ ; ايبدـاضٟ، ايهـعؿا٤، م     3/269ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٕ أٓس بٔ سٓ ٕ ٜهعؿ٘، ٚنا ٙ ؾ٦ٝاڄ ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م ايكڀا ٌ ٫ ٜطا ٚقاٍ:  114ب
ٔ اؿسٜح " ; ابٔ أبٞ خٝج١ُ،  420غرل قُٛز ; ايعذًٞ، ايجكات، م  ٚقاٍ: " دا٥ع اؿسٜح، سػ

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعـٌ: فايـس ثكـ١، ٚقـاٍ َـط٠ أخـط٣: نـعٝـ ٚاٖـٞ          3/117ايتاضٜذ ايهبرل، 
ٚقاٍ: نعٝـ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  95نٕٛ، م اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚ

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  8/361-362 ٟ اؿسٜح"; اب ٍ أبٞ: " يٝؼ فايس بكٛ ٚقاٍ: "  3/10ٚقاٍ: قا
ُٳطٳاغٹٌٝ يځا هٛظ ايٹاسٵتٹذٳـاز"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ      ٚٳٜطٵؾځع ايڃ ْٹٝس  ٕٳ ضٳزٹ٤ٟ ايڃشٹؿڃٜ ٜكًب ايڃأځغٳا نځا

ٜطٜٚـــ٘ غـــرل قؿـــٛٚ"; ايـــساضقڀين، ايهـــعؿا٤  ٚقـــاٍ: "ٚعاَـــ١ َـــا 169ــــ8/166نـــعؿا٤ ايطدـــاٍ، 
ٚقاٍ بعس إٔ شنـط   225-27/219ٚقاٍ: يٝؼ بكٟٛ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  3/134ٚإذلٚنٕٛ، 

 أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ َػًِ َكطْٚاڄ ٚايباقٕٛ غ٣ٛ ايبداضٟ.

 .8/166ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 .8/167بٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،ا (5)
 .8/167ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (6)
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 #1$أّوٌد  رون  ح٩ّڀوي  ٫ًن ٮّخٿي ٫ن أطخٹ ڃخ0 ٿڀٔخؿِ ًحٿظ٬يّپ ح٩َّف ٻظخد يف"
 ٸّظڄوپ  ر٠٬ويڂ  ٳوبڅ ، ٿًَحّوش ح ٻوؼّ٘  ٮّخٿوي  ٻوخڅ  ًاڅ، ٳْوو  رخٿن٨َ طظ٬ذ أالّ ٫ڀْٺ ٳال

0 ٷوخٽ  ٮّخٿوي  ٫ًون ، ٮّخٿوي  ڃون  أػزوض  أٗو٬غ 0 ٬ْٓي رن ٓٴْخڅ ًٷخٽ، ٿٜيٷو كيّؼو
 ًٍٍ .ح٪ّويّغ .. .ٻظخروخ   ڃَحڅ ًُ رن ٫ڄّ٘ ؿيُ اذل ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنّٓ ٻظذ
 .#2$"ڃٔنيح  ٫َّ٘ن ڃن ٳٌّ ٳْيخ، رنيحٍ ّٞخ ػنخ، أكخىّغ ٫نو ٬ْٓي رن ٸَّْ

رن ٤٫ْش حٿ٘خڃِ ػنخ ٫ڄَ رن ا٨ّخ٫ْپ رن ٮّخٿوي  حٿٔخؿِ كيػّٗ ٯّڄي "
ٻخڅ حٿن0ّٓ ػنخ أرِ ٫ن ٮّخٿي ٫ن حٿ٬ّ٘ٓ ٫ن ح٪ّخٍع ٫ن ٫ڀِ ٷخٽ   اًح

ٟوپ أً أ٧ڀوڂ أً   څ أُٽ أً أُأيوڂ انوِ أ٫وًٌ روٺ     رٔوڂ حهلل حٿڀّ $0 هَؽ ڃن رْظوو ٷوخٽ  
 .#4$"#3$#ـيپ ٫ڀِّؿيپ أً ُّأ٧ڀڂ أً أُ

َ  أروٌ  كيػنخ0 ٷخٽ، ٸَّْ رن ُٻَّخ" َ  رون  ڄوي ٯّ ڃٌٓو َ  كويػنخ 0 ٷوخٽ ، ح٬ّؼنو  ٸّْو
 ًڃخطوض ، ٫خٛوڂ  أځّ ٣ڀوٶ  ٫ڄوَ  أڅ، ڃٔوًَٵ  ٫ون ، ٫وخڃَ  ٫ون ، ٮّخٿي ٫ن، ٬ْٓي رن

، ؿيطوو  ڃو٪  حٿٌٿي ّټٌڅ أڅ ٳٸ٠َ، رټَ أرِ اذل ٳوخٛڄظو، ؿيطو كـَ يف ٫ًخٛڂ
 ٷوخٽ 0 ٳٸوخٽ  ڃٔوًَٵ   ٫ن0 ٷخٽ0 ٿْلَْ ٳٸڀض، #5$رو أكٶ ى0ِ ًٷخٽ، ٫ڄَ ٫ڀَ ًحٿنٴٸش

َ  ٦ّڀظوو  ٿوٌ 0 ٽٷخ ػڂ، ڃًَٔٵ ٫ن0 رل ٷخٽ  أً ،ڃٔوًَٵ  ٫ون 0 يوخ ٻڀّ ٳْيوخ  ّٸوٌٽ  أڅ ٫ڀو
 .#6$"ٿٴ٬پ، ٳٌّه ٻالڃخ 
 .#7$"ٷخٽ ٯّڄي رن ح٬ّؼنَ ٸّظڄپ كيّؼو ٿٜيٷو0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

                                                 

اؾًس بٔ أٜٛب قسخ َٔ أٌٖ ايبكط٠ ض٣ٚ عٔ َعا١ٜٚ بٔ قـط٠ ض٣ٚ عٓـ٘ دطٜـط بـٔ سـاظّ،       (1)
 .1/210ٜٓٛط: ابٔ سبإ، ايجكات، 

 .11/72َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)

عٔ ١َُْٛٝ ;  3/199أبٛ زاٚز ايڀٝايػٞ، َػٓس أبٞ زاٚز ايڀٝايػٞ، أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ:  (3)
ّٸ  7/224عــٔ أّ غــ١ًُ ; أبــٛ زاٚز، غــٓٔ أبــٞ زاٚز،   1/311اؿُٝــسٟ، َػــٓس اؿُٝــسٟ،  عــٔ أ

ٔ َاد١،  عٔ أّ غ١ًُ ببعض اخت٬ف  5/47غ١ًُ ببعض اخت٬ف ايًؿٜ ; ابٔ َاد١، غٓٔ اب
عـٔ أّ   8/268عٔ أّ غـ١ًُ ; غـٓٔ ايٓػـا٥ٞ،     175ايًؿٜ ; ايٓػا٥ٞ، عٌُ ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ، م 

ٍ ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘: قشٝب ; ايڀدلاْٞ، ايسعا٤، م  عٔ أّ غ١ًُ; اؿانِ،  147غ١ًُ، ٚقا
ِٵ        1/700إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ،  ٚٳيځـ ٔڇ،  ٝٵ ٝٵدٳ ٙٹ ايؿٻـ ًځـ٢ ؾٳـطٵ ٖٳصٳا سٳـسٹٜحٷ قٳـشٹٝبٷ عٳ ٚقاٍ: "

ٛٳ َٴتٳ ِٳ  ٖٻ ٛٳ ُٳا تٳ ٚٳضٴبٻ ٙٴ،  ٌٳ  ٜٴدٳطٿدٳا ٘ٴ زٳخٳـ ْٻ ٝٵؼٳ نځصٳيٹوځ، ؾځإڇ ٚٳيځ ُٳ١ځ،  ًځ ّٿ غٳ ٔٵ أڂ َٹ ُٳعٵ  ٜٳػٵ ِٵ  ٞٻ يځ ٕٻ ايؿٻعٵبٹ ِٷ أځ ٖٿ
ُٹٝعٶا".  ُٳا دٳ ٗٴ ٓٵ ٜٳ١ځ عٳ ٚٳا ِٻ أځنڃجٳطٳ ايطٿ ُٹٝعٶا، ثٴ ُٳ١ځ دٳ ًځ ّٿ غٳ ٚٳأڂ ًځ٢ عٳا٥ٹؿٳ١ځ،   عٳ

 .8/168ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

; غعٝس بٔ  4/1114بٔ اـڀاب ٚأّ عاقِ: َايو بٔ أْؼ، إٛطأ،  ٜٓٛط عٔ خك١َٛ عُط (5)
 . 8/104; ايڀشاٟٚ، ؾطح َؿهٌ اٯثاض،  2/139بٔ َٓكٛض، غٓٔ غعٝس بٔ َٓكٛض، 

 .4/52ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (6)

 .10/41ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (7)
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 #1$ٯٍَّ$ٯَُّ# رن ىخًٍڅ رن ٫زيحهلل رن ٯَُّ رن ح٭ّيَّ حٿظْڄِ -555
 .#2$ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

ِ    ٯّڄي رن أرخڅ رون ٛوخحل رون ٫ڄوّ٘ ح     -556 أروٌ  ، ٿٸَٗوِ ًّٸوخٽ ٿوو ح٬ّ٩ٴو
   #3$ځ#791ىو/٫175ڄَ حٿټٌيف$ص 

 ٫زووي ٬ّ٨ووض ڃووخ0 ٷووخٽ ح٬ّؼنووَ روون ٯّڄووي كوويػنخ0 ٷووخٽ، ٸّْووَ روون ُٻَّووخ"
 .#4$"أرخڅ رن ٯّڄي ٫ن ٸّيع ڃييُ رن حٿ٦َّن
 .#5$"ٻخڅ ڃن ى٫خس ح٬َّؿجش 0ٷخٽ حٿٔخؿِ"

557-    ِ ينِ أروٌ اروَحىْڂ ح٬ّو   ، ٯّڄي رن أرِ ٦ّْي اروَحىْڂ حألنٜوخٍُ حٿٍِٷو
 #6$ځ#776ىو/ 160ځ ً 768ىو/ 151ح٬ّڀٸذ ّٛڄخى$ص رّٙ ٓنّٖ 

                                                 

ٔ ؾرلٚظ ٜعكـٛب بـٔ قُـس    قطض بٔ ٖاضٕٚ بٔ عبس اهلل ايتُٝٞ إسْٞ ا٭عطز  ض٣ٚ عٔ عُاض٠ ب( 1)
ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  131ايعٖطٟ، ٜٓٛط:ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م

ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح; ابــٔ أبــٞ ســامت،   4/48ٚقــاٍ: َٓهــط اؿــسٜح; ايعكًٝــٞ، ايهــعؿا٤،   100م
 ٖــٛ يــٝؼ، َٓــانرل أسازٜــح ث٬ثــ١ ٜــط٣ٚ: ٜكــٍٛ أبــٞ زلعــتٚقــاٍ: "  8/345اؾــطح ٚايتعــسٌٜ، 

 تٗصٜب، إعٟ ; ب٘ إ٫ ٜعطف ٫ أبٝ٘ عٔ: ٚقاٍ 3/132، ٚإذلٚنٕٛ ايهعؿا٤، ايساضقڀين  ;"بايك٣ٛ
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ سسٜجاڄ ٚاسساڄ ٚقس  274 – 27/272 ايهُاٍ

ٜٳ 3/20ٚقع يٓا بعًٛ عٓ٘ ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ ٚٳا ٘ٹ".ٚقاٍ: "يځا ؼٌ ايطٿ ٚٳيځا ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٘ٴ  ٓٵ  ١ عٳ

 .10/55; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  11/93َػًڀاٟ إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)
قُس بٔ أبإ بٔ قاحل ايكطؾٞ ايهٛٗ اؾعؿٞ إه٢ٓ أبا عُط ض٣ٚ عٔ عًك١ُ بٔ َطثس  (3)

ضٚاٜــ١ ٚقــاٍ: ناْــت يــ٘    6/359ض٣ٚ عٓــ٘ أبــٛ زاٚز ايڀٝايػــٞ، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس، ايڀبكــات      
 119ٚقـاٍ: نـعٝـ; ايبدـاضٟ، ايهـعؿا٤، م      3/331يًشسٜح; ابٔ َعٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،    

ٚقاٍ: نعٝـ اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ،  116ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م 
ٚقاٍ:  7/199ٚقاٍ: نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  90ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 

ٌ: "أَا أْ٘ مل ٜهٔ ٖٔ ٜهصب"، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ قُس بٔ أبإ بٔ قاٍ أٓس بٔ سٓب
قاحل ؾكاٍ: يٝؼ ٖٛ بك٣ٛ اؿسٜح ٜهتـب سسٜجـ٘ عًـ٢ اجملـاظ ٫ٚ وـتر بـ٘ "; ابـٔ سبـإ،         

ٛٳِٖ ايڃهجرل ؾٹٞ ايڃآثٳاض "; ابٔ عسٟ،  2/260اجملطٚسٌ،  ٚٳي٘ ايڃ ُٻٔ ٜكًب ايڃأځخٵبٳاض  َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا
ٜٴتٳـابٳعٴ عٳًٝـ٘ َٚـع         298ـ7/296ا٤ ايطداٍ، ايهاٌَ ٗ نعؿ ٚقاٍ: "ٗ بعـض َـا ٜطٜٚـ٘ ْهـطٙ، ٫ځ 

ٚقاٍ: نعٝـ ;  165نعؿ٘ ٜهتب سسٜج٘"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 
 ٚقاٍ: قٌٝ نإ َطد٦اڄ. 3/453ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 

 .3/422ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (4)

 .1/34; ٜٓٛط أٜها: ايبداضٟ: ايتاضٜذ ايهبرل،  5/31عإ، ابٔ سذط، يػإ إٝ (5)
قُس بٔ أبٞ ٓٝس إبطاِٖٝ ا٭ْكاضٟ إسْٞ إًكب عُاز ٚإه٢ٓ أبـا إبـطاِٖٝ ض٣ٚ عـٔ     (6)

قُس بٔ نعب ايكطٚٞ ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ زاٚز ايڀٝايػٞ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،    
: َــسْٞ نـعٝـ اؿـسٜح ; ايبدــاضٟ،   1/68 ٚقـاٍ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ ، ٚقــاٍ ٗ َٛنـع آخـط:      1/55

ٚقـاٍ:   3/330ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ابٔ أبـٞ خٝجُـ١، ايتـاضٜذ ايهـبرل،      1/70ايتاضٜذ ايهبرل، 
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ:  234ـ 7/233يٝؼ سسٜج٘ بؿ٤ٞ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
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 ٫زووي ٬ّ٨ووض ڃووخ0 ٷووخٽ ح٬ّؼنووَ روون ٯّڄووي كوويػنخ0 ٷووخٽ، ٸّْووَ روون ُٻَّووخ"
 .#1$"حألنٜخٍُ ٦ّْي أرِ رن ٯّڄي ٫ن ٸّيع حٿ٦َّن

 .#2$ڃنټَ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #3$ٯّڄي رن آلخٵ حٿٔڀڄِ -558
 حٿٔووڀڄِ آوولخٵ روون ٯّڄووي كوويػنخ ّٛووَ روون ٓوويپ كوويػنخ حٿٔووخؿِ ُٻَّووخ"
ُ  ٓٴْخڅ ٫ن ح٬ّزخٍٹ رن حهلل ٫زي كيػنخ ِ  ٫ون  حٿؼوٌٍ ِ  ٫ون  حٿِنوخى  أرو  ٫ون  كوخُځ  أرو
حهلل ٍٓووٌٽ ٷووخٽ0 ٷووخٽ ىَّووَس أرووِ  $ٍ٫ڀڄخثيووخ ًهْووخٍ ٫ڀڄخإىووخ أڃووّٖ هْووخ 

 ًنزوخ   ٿڀ٬وخدل  ّٰٴوَ  أڅ ٷزوپ  ًنزوخ   أٍر٬وّٙ  ٿڀـخىوپ  ّٰٴوَ  ط٬وخذل  حهلل ًاڅ أال، ٦ٍّخإىخ
ِ  أٟخ  ٷي نٌٍه ًاڅ حٿٸْخڃش ٌّځ ٷِّ  حٿَكْڂ دلحٿ٬خ ًاڅ أال، ًحكيح   روّٙ  ٳْوو  ٺّ٘و
 .#5$##4$حٿيٍُ حٿټٌٻذ ٠ِّ  ٻڄخ ًح٬َّٰد ح٬َّ٘ٵ

 #6$#ىو151ٯّڄي رن آلخٵ رن ّٔخٍ $ص -559
                                                                                                                   

اٍ أبـٞ: ٖـٛ َٓهـط اؿـسٜح     أسازٜج٘ َٓانرل، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: نعٝـ اؿسٜح، ٚقاٍ: ق
ٚڇٟ    1/253نعٝـ اؿسٜح ; ابٔ سبإ، ايجكات ٜٳـطٵ ٛٳِٖ  ٕٳ نجرل ايڃدٳڀځأ ؾځاسـ ايڃـ ٚقاٍ: "نځا

ٙٹ";  ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹدٳبٳطڇ ٗٳا يځا  ُٴعٵتٳُس يځ ٘ٴ ايڃ ْٻ ٖٹرل سٳتٻ٢ ٜػٵبل إڇيځ٢ ايڃكًب أځ ُٳؿٳا ٓٳانٹرل عٳٔ ايڃ ُٳ ايڃ
ٚقاٍ: ٖٚٛ َع نعؿ٘ ٜهتـب سسٜجـ٘ ; ابـٔ     414ـ7/410اٍ، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطد

ٚقـاٍ: يـٝؼ سسٜجـ٘ بؿـ٤ٞ ; ايـساضقڀين،       73ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهـعؿا٤ ٚايهـصابٌ، م   
ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط   115-25/112; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،  2/131ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ، 

 .4/200تاضٜذ اٱغ٬ّ، أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، 

 .3/463ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (1)

 .9/133ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

قُس بٔ إغشام ايػًُٞ إطٚظٟ ض٣ٚ عٔ عبساهلل بٔ إباضى ض٣ٚ عٓ٘ غٌٗ بٔ عط، ٜٓٛط:  (3)
ٚقاٍ: أسس ايػطبا٤ اجملٗٛيٌ ض٣ٚ عٔ عبس اهلل  353ـ1/352اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 

ٚقـاٍ: ؾٝـ٘ دٗايـ١ ; ابـٔ سذـط،       3/477ٔ إباضى سسٜجاڄ َٓهـطاڄ; ايـصٖيب، َٝـعإ ا٫عتـساٍ،     ب
 ٚقاٍ: ؾٝ٘ دٗاي١ ٚأت٢ غدل باطٌ.  5/68يػإ إٝعإ، 

ٚقــاٍ: ســسٜح َٓهــط ضٚاٙ  1/353أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: اـڀٝــب ايبػــسازٟ، تــاضٜذ بػــساز   (4)
ايـسًُٜٞ، ايؿـطزٚؽ َـأثٛض اـڀـاب،     قُس بـٔ إغـشام ايػـًُٞ عـٔ عبـساهلل بـٔ إبـاضى;        

ٚقـاٍ:   132; ابـٔ اؾـٛظٟ، ايعًـٌ إتٓاٖٝـ١،      2/226; اؾٛظقاْٞ، ا٭باطٌٝ ٚإٓانرل، 2/174
ٚقاٍ: خدل باطٌ  3/477أْهطٙ اـڀٝب ٚمل ٜتِٗ ب٘ إ٫ ايػًُٞ ; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 

ٔ سذط، يػإ إٝعإ،  ; إتكٞ اشلٓسٟ، نٓع ايعُاٍ،  ٚقاٍ: ٖصا اؿسٜح َٓهط 5/68َتٓ٘ ; اب
ٚقـاٍ: "ٚاؿـسٜح باطـٌ     3/499; ايػُاضٟ اؿػين، إساٟٚ يعًـٌ اؾـاَع ايكـػرل،     10/152

 ٚقاٍ: باطٌ.  1/543َٛنٛع"; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، 

 .206-1/205ايػٝٛطٞ، ايٰيٞ إكٓٛع١،  (5)

ٔ إڀًب بٔ عبس َٓاف ٜه٢ٓ أبا بهط ٚقٌٝ قُس بٔ إغشام بٔ ٜػاض ٍَٛ قٝؼ بٔ كط١َ ب( 6)
اب ايعٖـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ غـؿٝإ ايجـٛضٟ،       أبا عبس اهلل قاسب ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ض٣ٚ عٔ قُس بٔ ؾٗـ
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 كويع  ٸَّْ ٬ّ٨ض ڃخ0 ٷخٽ ح٬ّؼنَ رن ٯّڄي كيػنخ0 ٷخٽ، ٸَّْ رن ُٻَّخ"
 .#1$"ٷ٢ رِ٘  آلخٵ رن ٯّڄي ٫ن

ك٠َص ِّّي رون ىوخًٍڅ ًىوٌ ٸّويع     0 پ رن ٯٔخڅًًٍٍ حٿٔخؿِ ٫ن ح٬ّٴ٠"
كظوَ كويػيڂ ٫ون ٯّڄوي رون      ، رخٿزٸْ٪ ٫ًنيه نخّ ڃن أىپ ح٬ّيّنش ّٔوڄ٬ٌڅ ڃنوو  

ٳووٌىذ ِّّووي ٸّووخً٭ّڂ ٳڀووڂ ، ٳّوون أ٫ڀووڂ رووو، ال ٠ّوويػنخ ٫نووو0 آوولٶ ٳؤڃٔووټٌح ٷووخٿٌح
 .#2$"ٳؤڃٔٺ ِّّي، ّٸزڀٌح

ځ 768/ ىوو 151ٯّڄي رن ػخرض رن أٓڀڂ حٿزنخنِ حٿزَُٜ $ص رّٙ ٓنّٖ -560
 #3$ځ#776ىو/160ً

حٿٔخؿِ ػنخ آلخٵ رن ارَحىْڂ حٿ٘ويْيُ ػنوخ ٯّڄوي رون ّٔوخٍ ػنوخ ٯّڄوي رون         "
ٷووخٽ ٍٓووٌٽ حهلل0 ػخروض حٿزنووخنِ ٫وون أرْووو ٫وون أنووْ ٷووخٽ   0 ّٙال ّٸووخى حٿووز٬ّ٘ روو$

                                                                                                                   

ٔ غعس، ايڀبكات،  ٚقاٍ: " نإ نجرل اؿسٜح، ٚقس نتبتٵ عٓ٘ ايعًُا٤  451-5/450ٜٓٛط: اب
ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،    ٚقاٍ: ثك١ ;  400َِٚٓٗ َٔ ٜػتهعؿ٘" ; ايعذًٞ، ايجكات، م 

ٚقاٍ: قاٍ ؾعب١ بـٔ اؿذـاز: قُـس بـٔ إغـشام قـسٚم ٗ اؿـسٜح، ٚقـاٍ: قـاٍ           7/190-194
و٢ٝ بٔ َعٌ: قسٚم ٚيهٔ يٝؼ عذ١، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١: قـسٚم، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: ٜهتـب          

ٚقـاٍ: "   7/383 سسٜج٘ ، ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: نـجرل ايتـسيٝؼ دـساڄ ;  ابـٔ سبـإ، ايجكـات،      
ٜٳت٘"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ  ٚٳا ٓٳانٹرل ؾٹٞ ضڇ ُٳ ٛٳقع ايڃ ٜٴسٳيؼ ع٢ً ايهټعٳؿځا٤ ؾځ ٕٳ  ٘ٴ نځا ْٻ ٞ يٹأځ َٳا أڂتٹ  ٞ ُٳا أڂتٹ ْٻ إڇ

ٚقاٍ: "قس ؾتؿت أسازٜج٘ ايهجرل٠ ؾًِ أدس ؾٹٞ أسازٜج٘ َـا ٜتٗٝـأ    270-7/254نعؿا٤ ايطداٍ، 
ـٖـ  ِ ؾٹــٞ ايؿــ٤ٞ بعــس ايؿــ٤ٞ نُــا ىڀــ٧ غــرلٙ ٚمل  إٔ ٜكڀــع عًٝــ٘ بايهــعـ، ٚضٴَــا أخڀــأ أٚ ٚ

ٛ ٫ بأؽ ب٘ " ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٚٳٖ ٘ ايجكات ٚا٭١ُ٥،  ـ عٓ٘ ؾٹٞ ايطٚا١ٜ عٓ  429ـ24/405ٜتدً
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: اغتؿٗس ب٘ ايبداضٟ ٚض٣ٚ ي٘ َػًِ ٗ إتابعات ٚاستر ب٘ 

َٳـاّ يځـا   2/552، ايباقٕٛ ; ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤ ًځاّ قٳسٴٚم قٟٛ اؿځسٹٜح إڇ  =ٚقاٍ: " اڂسٵسٴ ايڃأځعٵ
ٚٳو٢ٝ ايڃكڀډإ ٖٚٚٝب".= َٳايو  ٚٳ ٚٳ٠  ّ ابٵٔ عٴطٵ ٖٹؿٳا ٚٳ ٞٸ  ُٹ ٝٵ ٕ ايتٻ ُٳا ٝٵ ًځ ٘ غٴ ٚٳقس نصب ُٳا ؾٹٞ ايػٸرل،    غٹٝ

 .3/430ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (1)

 . 1/16ابٔ غٝس ايٓاؽ، عٕٝٛ ا٭ثط،  (2)

ابـت ايبٓـاْٞ ايبكـطٟ ض٣ٚ عـٔ قُـس بـٔ إٓهـسض زلـع َٓـ٘ أبـٛ زاٚز ايڀٝايػـٞ ،            قُـس بـٔ ث  ( 3)
 1/50ٚقاٍ: قاحل اؿسٜح ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  4/276ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقـــاٍ: نـــعٝـ ; ايٓػـــا٥ٞ، ايهـــعؿا٤  242ٚقـــاٍ: ؾٝـــ٘ ْٛـــط ; أبـــٛ زاٚز، غـــ٪ا٫ت أبـــٞ عبٝـــس، م  
ٚقاٍ: قاٍ أبـٛ ظضعـ١:    7/217اٍ: نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚق 91ٚإذلٚنٕٛ، م 

يٌ، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: " قُس بٔ ثابت ايبٓا٢ْ ٜهتب سسٜجـ٘ ٫ٚ وـتر بـ٘ َٓهـط اؿـسٜح" ; ابـٔ       
ٜٳذٴـٛظ            2/252سبإ، اجملطٚسٌ،  ٘ٴ ثٳابـت آخـط يځـا  ْٻـ ٝٵؼٳ َـٔ سٳسٹٜجـ٘ نځأځ َٳـا يځـ ٚقاٍ: "ٜطٟٚ عٳٔ أځبٹٝـ٘ 

٘ٴ عًـ٢ قًتـ٘" ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،        ايٹاسٵ ٜٳ١ عٳٓ ٚٳا ٚٳيځا ايطٿ ٘ٹ   315-7/313تٹذٳاز بٹ
 167ٚقاٍ: ٚعا١َ أسازٜج٘ ٖا ٫ ٜتابع عًٝ٘ ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 

ـ اؿسٜح" ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٘ نعٝ ٘ ٚيهٓ ٌ قاحل ٗ ْؿػ ٚقاٍ  549- 24/547ٚقاٍ: "ضد
 . 4/199بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 
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 .#2$#"#1$حٿَؿڀّٙ
 #3$ځ#764ىو /147ٯّڄي رن ػخرض حٿ٬زيُ$ص -561

ُ ًڃنويڂ ٯّڄوي رون ػخروض حٿ٬ٜوَ     0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ ٸّويع ٫ون نوخٳ٪    ، ُ حٿ٬زوي
ٷوخٽ ٸّْوَ رون    ، ًٍٍ ٫نو ر٘وَ رون ح٬ّٴ٠وپ ًًٻْو٪ ًحرون ح٬ّزوخٍٹ      ، ٫ًڄًَ رن ىّنخٍ

 ٫َون  ًَهَخٿٴووُ ، ٳَٳ٬وو ، #4$حٿظََّْڄُّڂ كَيِّغ نَخٳِ٪ ٫َن ًٍٍ، ٬ْٟٲ ٿْْ رِ٘ 0 ڃ٬ّٙ
 .#5$"٫ڄَ حرْن ٳ٬پ ڃن ىٌََح0 ٷَخٿٌُح، حٿڀَّو ٫ًَزْي، أٌَُّّد نَخٳِ٪

                                                 

ٞ قاٍ: إٕ ٖٓاى ؼطٜـ ٚقع ٗ طبع١  (1) ٗ ا٭قٌ)٫ ٜعاز ايكدل بٌ اثٌٓ( ٚايتكشٝب َٔ ا٭يباْ
زاض ايؿهـــط ايبرلٚتٝـــ١  يًهاَـــٌ ٗ نـــعؿا٤ ايطدـــاٍ ٫بـــٔ عـــسٟ ٚايكـــشٝب)٫ ٜكـــاز ايـــبعرل بـــٌ   

ٚقس عًل ع٢ً ٖصا اؿسٜح قاٍ: َٓهط، ؾٝ٘ قُس بـٔ ثابـت ايبٓـاْٞ َٓهـط اؿـسٜح،        يطدًٌ(،ا
ّ 1997; قًت: )ٚنصا ٗ طبع١ زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت 497ـ13/493غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١

ّ بًؿـٜ: ٫ ٜعـاز ايعـرل    2013)٫ ٜعاز ايكدل بٌ اثٌٓ(، ٚٗ طبع١ َهتب١ ايطؾس، ايطٜاض  بًؿٜ:
عــٔ  8/422 اثــٌٓ(;  ٚبــايؿٜ ايكــشٝب: أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،   بــٌ

٘ٹ ٍٴ ايًډ ٍٳ ضٳغٴٛ ٔڇ(; اؿـانِ،   )م(قُس بٔ ثابت َطؾٛعاڄ، ٚيؿٛ٘:  قځا ٝٵ ًځ ٔٳ ايـطٻدٴ ٝٵ ٜٴكځازٴ ايڃبٳعٹرلٴ بٳ  ٫(
ٞٻ  ٚيؿٛ٘: 4/312إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ ٓٻبٹـ ٕٻ اي ُٵ  )م()أځ ٜٳ ٕٵ  ٗٳـ٢ أځ ٔڇ     ْٳ ٜٵ ٔٳ ايڃـبٳعٹرلٳ ٝٵ ٌٴ بٳـ ٞٳ ايطٻدٴـ ؿٹـ

ُٳا(ٚقـــاٍ ايـــصٖيب ٗ تعًٝكـــ٘: ٖٴ ــا ٚقـــع    ٜٳكڂٛزٴ قُـــس بـــٔ ثابـــت ايبٓـــاْٞ: نـــعؿ٘ ايٓػـــا٥ٞ ; نُـ
ٔٳ     395ايتكشٝـ أٜهاڄ عٓـس: ابـٔ ايكٝػـطاْٞ، تـصنط٠ اؿؿـاٚ، م      ٝٵ ٜٴكځـازٴ ايڃعٳبٵـسٴ بٳـ  =ٚيؿٛـ٘:)٫ 

ٔڇ( ٚنـــصا يؿٛــ٘ أٜهـــاڄ ٗ َعطؾــ١ ايتـــصنط٠ م   = ٝٵ ٓٳــ  2/205; اشلٝجُــٞ، نؿــــ ا٭غـــتاض،  253اثٵ
ٔڇ(; فُـع ايعٚا٥ـس       ٝٵ ًځ ٔٳ ايـطٻدٴ ٝٵ ٜٴكځـازٴ ايڃعٳبٵـسٴ بٳـ ٔٳ      6/288ٚيكڀ٘: )٫  ٝٵ ٜٴكځـازٳ ايڃعٳبٵـسٴ بٳـ ٕٵ  ٗٳ٢ أځ ْٳ ٚيؿٛـ٘:)

ٔڇ(; ٝٵ ًځ ٚقس عًل ا٭يباْٞ ع٢ً َادا٤ َٔ تكشٝـ ٗ اؿسٜح بإٔ شيو نإ قسّاڄ بػبب  ايطٻدٴ
"ايبعرل" ٚ"ايعبس"، إِا ٖٛ  ِ قاٍ: "يعٌ ٖصا ايتٓاقض بٌ يؿٛيت:ْكٌ إتأخطٜٔ عٔ ابٔ عسٟ ث
ـ  ٟ ايهعٝ ٘ ايطاٚ ٞ  ـَٔ ؽايٝ ٛ ايبٓاْ ٘ بٗصا ايًؿٜ، ٚتاض٠ بٗصا، أٚ شيو َٔ ـٖٚ ٕ تاض٠ ٜطٜٚ ; ؾها

ايــطاٌٜٚ عٓــ٘، ٚقــس عطؾــت ساشلُــا. ٚاهلل غــبشاْ٘ ٚتعــاٍ أعًــِ"، غًػــ١ً ا٭سازٜــح ايهــعٝؿ١،      
 .497ـ13/496

 .7/315سٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،ابٔ ع (2)
قُس بٔ ثابت ايعبسٟ بكطٟ إه٢ٓ أبا عبس اهلل  ٚيٞ قها٤ َطٚ ض٣ٚ عٔ ْاؾع ٍَٛ ابٔ  (3)

 1/72عُط  ٚعُطٚ بٔ زٜٓاض ض٣ٚ عٓ٘ عبس اهلل بٔ إباضى، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
قاٍ: يٝؼ ب٘ بأؽ،  215يساضَٞ، م ٗ ضٚا١ٜ ابٔ قطظ ٚقاٍ: يٝؼ بصاى ايكٟٛ، ٚٗ ضٚا١ٜ ا

ٚقــاٍ: ٗ سسٜجــ٘  98قــاٍ: يــٝؼ بؿــ٤ٞ ; ايبدــاضٟ، ايهــعؿا٤، م   4/112ٚٗ ضٚاٜــ١ ايــسٚضٟ 
ٚقـاٍ:   91ٚقاٍ: ثك١ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  401ؾ٤ٞ; ايعذًٞ، ايجكات، م 

ٖـٛ بـإتٌ،    ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: " يـٝؼ     7/216يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٌٜ،  
ــطٚسٌ،     ــإ، اجملـ ــٔ سبـ ــ٘"; ابـ ــب سسٜجـ ــٓس     2/251ٜهتـ ــٌٝ ٜٚػـ ُٳطٳاغٹـ ــع ايڃ ٕٳ ٜطؾـ ــا ــاٍ: " نځـ ٚقـ

٘ٹ" ; ابـٔ عـسٟ،        ٘ٴ بٳڀـٌ ايٹاسٵتٹذٳـاز بٹـ ٓٵـ َٹ ُٻا ؾشـ شٳيٹو  ًځ ٛٵقڂٛؾځات تُٖٛا َٔ غ٤ٛ سؿٛ٘ ؾځ ُٳ ايڃ
ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ; إعٟ، تٗصٜب ٚقاٍ: "ٚعا١َ أسازٜج٘، ٫ ٜتابع عًٝ٘"  313ـ7/308ايهاَ

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚابٔ َاد١. 557ـ 24/554ايهُاٍ، 

 . 3/439; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  1/90ٜٓٛط سسٜح ْاؾع ٗ ايتُِٝ: أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز،  (4)

 .234ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م (5)
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 ىووو171أرووٌ ٫زويحهلل حٿْڄوخڃِ حٿټووٌيف $ص روّٙ ٓونّٖ    ، َٯّڄوي رون ؿوخر    -562
 #1$ځ#796ىو/ 180ځ ً 787/

حٿٔووخؿِ ػنووخ رنوويحٍ ػنووخ ٯّڄووي روون ؿ٬ٴووَ ػنووخ ٗوو٬زش ٫وون ٯّڄووي روون ؿووخرَ  "
ٓوؤٿض ٍٓوٌٽ حهلل  0 ح٪ّنٴِ ٫ن ٷْْ رون ٣ڀوٶ ٫ون أرْوو ٷوخٽ        ڃَوَّْ  ٫َڄَّون 

 .#3$##2$ؿََٔيِٹَ ڃِنْ ر٬ْ٠َُشٌ ىٌَُ$ٳَٸَخٽَ حٿٌَّٻَََ
ِ ٯّ -563      أروٌ ٫زويحهلل حٿزٜوَُ    ، ڄي رن ح٪ّخٍع رن ُّخى رن حٿَرْ٪ ح٭ّوخٻّ

 #4$ځ#815ىو/200ځ 806ىو/191$ص رّٙ ٓنّٖ
 .#5$"رن حٿزْڀڄخنِ ّٝنخٻّ٘حٸّيع ٫ن 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 #6$ځ#835/ ىو220ځ 826ًىو/211ٯّڄي رن ح٪ّٔن رن ُرخٿش$ص رّٙ ٓنّٖ-564
                                                 

ايػشُٝٞ ايُٝاَٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا عبـس اهلل ض٣ٚ عـٔ قـٝؼ    قُس بٔ دابط بٔ غٝاض بٔ طًل  (1)
ٚقاٍ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ; ايبدـاضٟ، ايهـعؿا٤،      4/91بٔ طًل ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ، ٜٓٛط، ابٔ َعٌ

ِ ; ايعذًٞ، ايجكات، م 119م  ٟ عٓسٖ ٚقاٍ: نعٝـ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤  401ٚقاٍ: يٝؼ بايكٛ
ٔ أبٞ سا 92ٚإذلٚنٕٛ، م ـ ; اب ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١:  220ـ7/219مت، اؾطح ٚايتعسٌٜٚقاٍ: نعٝ

ٔ قُس بٔ دابط ؾكاٍ: شٖب نتب٘ ٗ آخط  ٌ ايعًِ، ٚقاٍ: " غأيت أبٞ ع ٘ اؿسٜح عٓس أٖ غاق
٘ بعس، ٚنإ  ٘ ثِ تطن ٔ بٔ َٗسٟ وسخ عٓ ٕ عبس ايطٓ ٕ ًٜكٔ، ٚنا ٙ ٚغا٤ سؿٛ٘، ٚنا عُط

ضأٚا ٗ نتب٘ ؿكاڄ، ٚسسٜج٘ عٔ ٓاز  ٜط٣ٚ أسازٜح َٓانرل، ٖٚٛ َعطٚف بايػُاع دٝس ايًكا٤
٘ عؿط٠ َٔ ايجكات"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ ٘ انڀطاب ض٣ٚ عٓ ًڃشل  2/270ؾٝ ٕٳ أع٢ُ ٜ ٚقاٍ: "نځا

    ٍ ٝٵؼٳ َٔ سٳسٹٜج٘"; ابٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـا َٳا يځ  =ٚقـاٍ: ٜهتـب   342ــ 7/330ؾٹٞ نتب٘ 
يـٝؼ بؿـ٤ٞ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،       ٚقـاٍ:  242سسٜج٘; ايـساضقڀين، تعًٝكـات ايـساضقڀين، م    =

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚابٔ َاد١ سـسٜجاڄ ٚاسـساڄ ;    24/564-569
 . 4/734ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

; ابــٔ أبــٞ ؾــٝب١،   35/13أخطدــ٘ ْاعــ١ عــٔ قــٝؼ بــٔ طًــل، َــِٓٗ: َايــو بــٔ أْــؼ، إٛطــأ،     (2)
ٜ ; ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ ببعض اخت٬ف 1،152إكٓـ،  ببعض اخت٬ف ايًؿٜ ;  1/131ايًؿ

ٔ سذط، ايتُٝٝع 2/295ايبٝٗكٞ، اـ٬ؾٝات  سٝح ططم اؿسٜح  ٚاـ٬ف ؾٝ٘. 338-1/334; اب

 .7/332ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)
ٟ إه٢ٓ أبا عبساهلل  ض٣ٚ عٔ قُس بٔ عبسايطٓ( 4) ٔ ايبًُٝاْٞ قُس بٔ اؿاضخ بٔ ظٜاز ايبكط

ٚقـاٍ: يـٝؼ ٖـٛ بؿـ٤ٞ; أبـٛ زاٚز،       4/226ض٣ٚ عٓ٘ عُط بٔ ؾب١، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ
ٚقاٍ: "َا ٗ قًيب َٓ٘ ؾ٤ٞ، ايب١ًٝ َٔ ابٔ ايبًُٝاْٞ"; ابٔ أبٞ سامت،  273غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م

ٌ      7/231اؾطح ٚايتعسٌٜ  ٚقـاٍ:   2/293، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: نـعٝـ اؿـسٜح ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚس
ٚقاٍ: ٚعا١َ َـا ٜطٜٚـ٘ غـرل     384ـ7/380َٓهط اؿسٜح دساڄ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ 

ٚ ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م  32ـ25/29ٚقاٍ: ثك١ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  208قؿٛ
 .1190/ ٬4ّٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ

 .9/105ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)
ٔ بٔ ظباي١ إسْٞ إدعَٚٞ ض٣ٚ عٔ َايو بٔ أْؼ ض٣ٚ عٓ٘ أٓس بٔ قاحل ، ( 6) قُس بٔ اؿػ

ٚقاٍ: " نإ نصاباڄ ٚمل ٜهـٔ بؿـ٤ٞ " ; اؾٛظدـاْٞ،     3/227، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
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د ڃؼخٿذ حألنٔخد ٳـٴوخه أىوپ   ٫ڀَ ڃخٿٺ ًًٟ٪ ٻظخ ًٟ٪ كيّؼخ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 .#1$"ح٬ّيّنش

565-      ُ أروٌ ٫زويحهلل ًّٸوخٽ أروٌ ؿ٬ٴوَ      ، ٯّڄي رون ح٪ّٔون رون حٿوِرّ٘ حألٓوي
 #2$ځ#815ىو/200ح٬ّ٬ًَٱ رخٿظپ حٿټٌيف$ص 

 .#3$"ٷخٽ حٿٔخؿ0ِ ٬ْٟٲ ًٷي أىٍٻض حرنو ٫ڄَ ًٻظزض ٫نو ٫ن أرْو أكخىّغ"
566-     ُ أرووٌ ٫زووي حهلل   ،ٯّڄووي روون ح٪ّٔوون روون ٳَٷووي حٿ٘ووْزخنِ ًٷْووپ حألُى

   #4$ځ#804ىو/189ٛخكذ أرِ كنْٴش$ص 
                                                                                                                   

 92عسٜج٘ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ، م   ٚقاٍ: مل ٜكٓع ايٓاؽ 231أسٛاٍ ايطداٍ، م 
ٚقاٍ: قاٍ ايبداضٟ: عٓسٙ َٓانرل ; ابـٔ أبـٞ    3/354ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: ٚاٖٞ اؿسٜح، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: " ٚاٖٞ  228-7/227سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 
سٜح، عٓــسٙ َٓــانرل، ٚيــٝؼ َــذلٚى    اؿــسٜح، نــعٝـ اؿــسٜح، شاٖــب اؿــسٜح، َٓهــط اؿــ      

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ عسٟ، ايهاَ ّڇ  373-7/372اؿسٜح"; اب ٖٹؿٳا ٚٳ٣ سٳسٹٜحٳ  َٳا ضٳ ْٵهٹطٳ  ٚٳأڂ ٚقاٍ: " 
ــٕٛ،     ــعؿا٤ ٚإذلٚنـ ــساضقڀين، ايهـ ـٹ " ; ايـ ٝٵ ــ ــطٳ٣ بٹايػٻـ ــتٹ ايڃكڂـ ٚٳ٠ځ ؾڂتٹشٳـ ــطٵ ٔڇ عٴـ ــ ــِٝ،  3/130بٵـ ــٛ ْعـ ; أبـ

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط     67-25/60ح ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜ 141ايهعؿا٤، م 
 . 5/434أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٗ ايتؿػرل ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .1/437ٜٓٛط أٜها: ايبٛقرلٟ، إؼاف اـرل٠، ;  9/117ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)
ٟ ايهٛٗ إعطٚف (2) بايتٌ إه٢ٓ أبا دعؿط ض٣ٚ عٔ غؿٝإ  قُس بٔ اؿػٔ بٔ ايعبرل ا٫غس

٘ أبٛ بهط بٔ أبٞ ؾٝب١، ٜٓٛط: ايعذًٞ، ايجكات، م  ٚقاٍ: ٫ بأؽ ب٘ ; ابٔ  403ايجٛضٟ ض٣ٚ عٓ
ٚقاٍ: غأيت أبٞ: ؾكاٍ: ؾٝذ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  226ـ7/225أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

ُٳطٳ 2/277 ُٻٔ ٜطؾع ايڃ َٹ ٕٳ ؾځاسـ ايڃدٳڀځأ  ُٻٔ وڃـتٳر  ٚقاٍ: "نځا َٹ ٝٵؼٳ  ْٹٝس يځ اغٹٌٝ ٜٚكًب ايڃأځغٳا
ٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٘ٹ"; اب ٚقاٍ: مل أض عسٜج٘ بأؽ; ايبادٞ،  377-7/375بٹ

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ      69-25/67; إعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،    2/627ايتذطٜب ٚايتعسٌٜ، 
 ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد١.

 .9/118ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)
٘ قُس بٔ ( 4) ٟ ض٣ٚ عٓ ٕ ايجٛض ٞ إه٢ٓ أبا عبس اهلل زلع غؿٝا ٔ بٔ ؾطقس ايؿٝباْ قُس بٔ اؿػ

ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ; ايعكًٝٞ، ايهـعؿا٤،  3/364إزضٜؼ ايؿاؾعٞ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ
ٌ    ٚقاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: دُٗـٞ نـصاب; ابـٔ أ        455ـ3/454  7/277بـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٜ

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ٫ أضٟٚ عٓ٘ ؾ٦ٝاڄ; ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكـٍٛ ٚدـست ٗ نتـاب ايػـرل     
حملُس بـٔ اؿػـٔ قـاسب ايـطأٟ عـٔ ايٛاقـسٟ أسازٜـح ؾًـِ ٜهـبڀٛا"; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،             

ٕٳ ٜطٟٚ عٳٔ ايجٿكځ 276ـ2/275 ٞٵ٤ نځا ٝٵؼٳ ؾٹٞ اؿځسٹٜح بٹؿٳ ُٻـا ؾشــ شٳيٹـو    ٚقاٍ: "يځ ًځ ٗٳا ؾځ ات ِٜٚٗ ؾٹٝ
ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٔ عسٟ، ايهاَ ٌ نځجٵطٳ٠ خڀ٦٘"; اب ٘ َٔ أد ٘ٴ اغٵتشل تٳطن ٓٵ ٚقاٍ:  280ـ7/279َٹ

ــٕٛ            ــ٘ ٜعٓ ــٞ طبكت ٕٳ ؾٹ ــا ٛٳ ٖــٔ نځ ــ ٖٴ ٛٳ َــٔ أٖــٌ اؿــسٜح، ٫ٚځ  ــ ٖٴ ــٔ اؿػــٔ ٖــصا يــٝؼ  "قُــس بٵ
ٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤، م يٝؼ بؿ٤ٞ;  ايصٖيب، َٓاقب اٱَاّ ٚقاٍ  163باؿسٜح"; اب

ٚقاٍ: يٝٓـ٘   3/513ٚقاٍ: قاٍ ايٓػا٥ٞ: نعٝـ; َٝعإ ا٫عتساٍ 95ـ79أبٞ سٓٝؿ١ ٚقاسبٝ٘، م 
 ٕ ٕ إٝعا ٔ سذط، يػا ٛ زاٚز: ٫ ٜػتشل ايذلى ، ٚقاٍ: قاٍ عًٞ بٔ  5/122ايٓػا٥ٞ; اب ٍ أب ٚقاٍ: قا

 إسٜين: قسٚم.
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 .#1$"ٯّڄي رن ح٪ّٔن ٻخڅ ّٸٌٽ رٸٌٽ ؿيڂ ًٻخڅ ڃَؿجخ 0 ٻَّخ حٿٔخؿِ ٷخٽ"ُ
 ىووو141ٯّڄووي روون ًٻووٌحڅ حألُىُ ح٩ّي٠ووڄِ حٿزٜووَُ$ص رووّٙ ٓوونّٖ      -567

 #2$ځ#767ىو/150ځ 758ً/
 .#3$"٫نيه ڃنخٻ0ّ٘ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

أرووٌ ٫زوويحهلل حٿيڃ٘ووٸِ ٓووټن  ، ح٫ووِٯّڄووي روون ٍحٗووي ح٬ّټلووٌرل ح٫ِّ -568
 #4$ځ#776ىو /160حٿزَٜس $ص ر٬ي 

 .#5$"ٛيًٵ اٵّخ طټڀڄٌح ٳْو ٬ٌّٟ٪ حٿٸيٍ ال ٯ0ّ٘ ٷخٽ حٿٔخؿِ"
أرووٌ ٫زووي حهلل $ص روون  ، ٯّڄووي روون ٍر٬ْووش حٿټالرووِ حٿَإحٓووِ حٿټووٌيف   -569

                                                 

; ايعٝين، َعاْٞ  2/177; ابٔ سذط، تعذٌٝ إٓؿع١،  2/176اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (1)
 . 3/541ا٭خٝاض، 

قُس بٔ شنٛإ ايڀا٥ٞ اؾٗهـُٞ ايبكـطٟ ض٣ٚ عـٔ ثابـت ايبٓـاْٞ َٚڀـط ايـٛضام ض٣ٚ عٓـ٘         ( 2)

ٚقاٍ: َٓهط اؿـسٜح ; ابـٔ أبـٞ سـامت،      1/79قُس بٔ إغشام، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٍ ٚيس ٓاز بٔ ظٜس َٓهط  7/251اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٕ خا ٚقاٍ: "زلعت أبٞ ٜكٍٛ: قُس بٔ شنٛا

ٚقــاٍ: "ٜــطٟٚ عٳــٔ   2/262اؿــسٜح، نــعٝـ اؿــسٜح، نــجرل اـڀــأ " ; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ،   

٘ٹ"          ٜٳتـ٘ سٳتٻـ٢ غـك٘ ايٹاسٵتٹذٳـاز بٹـ ٚٳا ٖٹرل عًـ٢ قًډـ١ ضڇ ُٳؿٳـا ٓٳانٹرل ٚإعه٬ت عٳـٔ ايڃ ُٳ  ابـٔ=  ;ايجٿكځات ايڃ

َٻـ١ڂ "اؿـسٜح  َٓهـط : ٚقاٍ 419 – 7/416، ايطداٍ نعؿا٤ ٗ اٌَايه، =عسٟ ٘ٹ  َٳـا  ٚٳعٳا ٚڇٜـ  إڇؾڃـطٳازٳاتٷ  ٜٳطٵ

َٳــعٳ ٚٳغځطٳا٥ٹــبٴ ٗــصٜب ت، إــعٟ ;3/131ٚإذلٚنــٕٛ ايهــعؿا٤، ايــساضقڀين ;" سسٜجــ٘ ٜهتــب نــعؿ٘ ٚٳ

 ٍ ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجٌ; ايص 184-25/180ايهُا ٕ شنط أقٛا ٍ بعس أ ٖيب، ٚقا

 .3/958تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .9/157ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)

قُس بٔ ضاؾس اـعاعٞ ايسَؿكٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبـا عبـس اهلل ٚقٝـٌ أبـا وٝـ٢ ض٣ٚ عـٔ        (4)

ٞ ض٣ٚ عٓ٘ ؾعب١ بٔ اؿذاز ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ،  ٚقاٍ:  4/465َهشٍٛ ايؿاَ

ٍٳ عٳبٵس ايطظام َا ضأٜت ضدـ٬ڄ ٗ اؿـسٜح أٚضع    1/81ثك١; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  ٚقاٍ: "قځا

ٚقاٍ: يـٝؼ بـايكٟٛ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح        95َٓ٘"; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ثك١، ٚقـاٍ: "غـأيت أبـٞ عـٔ قُـس بـٔ ضاؾـس         7/253ٚايتعسٌٜ، 

ٕٳ َـٔ أٖـٌ    2/253اجملطٚسٌ،  ؾكاٍ: نإ قسٚقاڄ سػٔ اؿسٜح " ; ابٔ سبإ، ٚقاٍ: " نځا

ٚٳوسخ  ٞٵ٤ ع٢ً اؿػبإ  ٜٳأڃتٹٞ بايؿٻ ٕٳ  ٚٳمل تهٔ قٓاعٳ١ اؿځسٹٜح َٔ بعٵضٳ٠ ؾځهځا ٛٳضع ٚايٓػو  ايڃ

٘ٹ " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ  ٜٳت٘ ؾځاغٵتشلٻ تطى ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٚٳا ٓٳانٹرل ؾٹٞ ضڇ ُٳ ٖټِ ؾځهجط ايڃ ٛٳ ع٢ً ايتٻ

٘ٹ بٳأڃؽٷ إڇشٳا سٳسٻخٳ عٓ٘ ثك١ ؾشسٜج٘ َػتكِٝ";  421ـ7/417نعؿا٤ ايطداٍ،  ٜٳاتٹ ٚٳا ٝٵؼٳ بٹطڇ ٚٳيځ ٚقاٍ: "

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ا٭ضبع١. 191ـ25/186إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .9/160ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)
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 #1$ځ#815ىو/ 200ځ ً 806ىو/ 191ٓنّٖ 
 .#2$"ٳْو ٿ0ّٙ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 #3$حڅ ح٬ّينِٯّڄي رن ُحً -570
ٯّڄوي رون ُحًحڅ ًٍٍ ٫ون ى٘وخځ رون ٫وًَس ال ّټظوذ كيّؼوو         0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 .#4$"ٿْْ كيّؼو رِ٘ 0 رن ڃ٬ّٙحًٍٍ ٫نو حرنو ٫زي حهلل ٷخٽ 
ٯّڄي رون حٿوِرّ٘ حٿظڄْڄوِ ح٪ّن٨ڀوِ حٿزٜوَُ حٿټوٌيف حألٛوپ$ص روّٙ          -571
 #5$ځ#767ىو/ 150ځ ً 758ىو/ 141ٓنّٖ 
ال  ٺَٷڀوض ٗو٬زش ڃخٿَو   0 ي ػنخ أرٌ ىحًى ٷوخٽ ًٻَ كٌػَس رن ٯّڄ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

                                                 

ع غؿٝإ ايجٛضٟ ض٣ٚ عٓ٘ و٢ٝ بٔ قُس بٔ ضبٝع١ ايه٬بٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا عبساهلل زل (1)

   ٌ  1/80ٚقـاٍ: ثكـ١; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل      3/272َعٌ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـ

ٚقاٍ: ثك١; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح  125ٚقاٍ: زلع َػتكُٝاڄ; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م

; إـعٟ، تٗـصٜب    7/443ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: قاحل اؿسٜح; ابٔ سبإ، ايجكـات  7/252ٚايتعسٌٜ، 

ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ ايعًُــا٤ ؾٝــ٘: ض٣ٚ يــ٘ ايبدــاضٟ ٗ ا٭زب         199ـــ25/196ايهُــاٍ، 

 .4/1194ٚا٭ضبع١; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .9/163ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

 =قُــس بــٔ ظاشإ إــسْٞ ض٣ٚ عــٔ دــابط بــٔ عبــساهلل ض٣ٚ عٓــ٘ عٓبػــ١ بــٔ عبــسايطٓٔ، ٜٓٛــط:   (3)

ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح، ٫ ٜهتـب سسٜجـ٘; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح           1/88ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، =

ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: َذلٚى اؿسٜح ٫ٚ ٜهتب عٓ٘"; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ   7/260ٚايتعسٌٜ

ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ٫ ٜهتب سسٜج٘ ٚأسازٜج٘ نًٗا َهڀطب١;  426 ـ7/424ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٚقـاٍ   207-25/206ٚقاٍ: َٓهـط اؿـسٜح ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،       140ْعِٝ، ايهعؿا٤، م أبٛ 

 بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١.

 .9/165ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

قُس بٔ ايعبرل اؿًٓٛٞ ايبكطٟ ايهٛٗ ض٣ٚ عٔ اؿػـٔ ايبكـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ ٓـاز بـٔ ظٜـس،        (5)

ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ;  120ٚقاٍ: ؾٝ٘ ْٛط ; ايهعؿا٤، م  1/86ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  ٜٓٛط:

 7/259ٚقاٍ: نعٝـ ; ابٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،      95ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: نعٝـ ٫ ؾ٤ٞ، ٚقـاٍ: "غـأيت أبـٞ عـٔ قُـس بـٔ ايـعبرل اؿًٓٛـٞ         

ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح دـساڄ ;      2/259يك٣ٛ ٗ سسٜج٘ إْهاض"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، ؾكاٍ: يٝؼ با

ٚقاٍ: "  ٚسسٜج٘ قًٝـٌ ٚايـصٟ ٜطٜٚـ٘ غطا٥ـب      424-7/422ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ  212-25/211ٚإؾطازات" ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛا

 .3/959طاغٌٝ ٚايٓػا٥ٞ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، زاٚز ٗ إ
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ىوٌح  0 روو ٍؿوپ ٳوخٳٍّٔ ٫ڀْوو ٳٸڀوض      ڃوَّ 0 ٠ّيع ٫ن ٯّڄي رن حٿِرّ٘ ح٪ّن٨ڀِ ٷوخٽ 
 .#1$"انو أٯخ0ّٗ٧ ڃن ڃؼڀٺ ٻزّ٘ ٳٸخٽ

حٿٔخؿِ أهّّنخ ٯّڄي رن ڃٌَٓ ػنوخ ٫زيحجملْوي رون أروِ ًٍحى ٫ون حٿؼوٌٍُ ٫ون        "
ٿوو ٻظوذ يف ح٩ّويٍ رٔوڂ      حرنوخ  ٍأّوض ٫ڄوَ رون ٫زويحٿ٬ِِّ ٟوَد       0ٯّڄي رن حٿِرّ٘ ٷخٽ

 .#2$"حهلل
حٿٔخؿِ ػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ػنخ رن ًىوذ ػنوخ ؿَّوَ رون كوخُځ ٫ون ٯّڄوي        "

رن حٿِرّ٘ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄَحڅ رن كّٜٙ أڅ ٌٍٓٽ حهلل  0$   ٷوخٽ ال نوٌٍ يف
 .#4#$3$#ڃ٬ْٜش ًٻٴخٍطو ٻٴخٍس ٺّّٙ

   .#5$ٻخڅ ٬ٗزش ال َّٟخه"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ىووو146أرووٌ حٿن٠ووَ $ص، روون ر٘ووَ حٿټڀووّٓ حٿټووٌيف ٯّڄووي روون حٿٔووخثذ  -572

 #6$ځ763#/

                                                 

 .7/422ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 .7/422ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

٘ ْاع١، َِٓٗ: ايؿاؾعٞ، َػٓس ايؿاؾعٞ( 3)  ْٚك٘ قاٍ ٚببعض ا٫خت٬ف، 2/296أخطد  :
، ٚقــاٍ 33/193ابــٔ آزّ(; ابــٔ سٓبــٌ، َػــٓس أٓــس،   )٫ ْــصض ٗ َعكــ١ٝ اهلل، ٫ٚ ؾُٝــا ٫ ًّــو   

ـ دساڄ قُس بٔ ايعبرل ٙ نعٝ  ـَذلٚى، ٚاؿػٔ  ـٖٚٛ اؿًٓٛٝ ـاحملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: "إغٓاز
 ٟ ــط ــٛ ايبكـ ــًِ،     ـ      ٖٚـ ــشٝب َػـ ــًِ، قـ ــطإ"; َػـ ــٔ عُـ ــُع َـ ــٌ،   3/1262مل ٜػـ ــسٜح طٜٛـ ٗ سـ

قاٍ ُٳ ٚٳيځا ؾٹٝ ٝٳ١ٺ،  َٳعٵكٹ ٓٳصٵضڈ ؾٹٞ  ٚٳؾځا٤ٳ يٹ ٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز، : )يځا  ًٹوڂ ايڃعٳبٵسٴ(;  أب ُٵ ٜٳ  5/182ا يځا 
عٔ عا٥ؿ١، ْٚك٘: قاٍ  ٘ٴ نځؿاض٠ڂ ٌّ(، ٚقاٍ احملكل ؾعٝب : )٫ ْصضٳ ٗ َعك١ٝ، ٚنؿډاضٳتٴ

عـٔ عُـطإ بـٔ     1/686ا٭ضْ٪ٚٙ: سسٜح قشٝب ٖٚصا إغٓاز نعٝـ ; ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َاد١
اٍ ا٭يبـــاْٞ ٗ تعًٝكـــ٘: قـــشٝب; ايذلَـــصٟ، غـــٓٔ اؿكـــٌ ْؿـــؼ ْـــل ابـــٔ سٓبـــٌ أعـــ٬ٙ، ٚقـــ

عٔ عُطإ بٔ  7/19عٔ عا٥ؿ١، ٚقاٍ: ٖصا سسٜح غطٜب; ايٓػا٥ٞ، غٓٔ ايٓػا4/103ٞ٥ايذلَصٟ
ٞ  سكٌ ْؿؼ ْل ابٔ سٓبٌ أع٬ٙ،  ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘: قشٝب; ايطٜٚاْٞ، َػٓس ايطٜٚـاْ

1/102  ٌ  بــٔ اؿكــٌ; ابــٔ عػــانط،  عــٔ عُــطإ   4/338; اؿــانِ، إػــتسضى عًــ٢ ايكــشٝش
 عـٔ عا٥ؿـ١ بإغـٓاز كتًــ، ٚقـاٍ: ٖـصا سـسٜح َٓهـط بٗـصا اٱغـٓاز;           1/242َعذِ ابٔ عػـانط 

 .141ـ3/137ايؿٗٝس، ايطٚض ايبػاّ،  ٜٚٓٛط إعٜس َٔ ايتعًٝكات ع٢ً ؽطٜر اؿسٜح أع٬ٙ:

 .7/422ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 .9/167ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)

قُس بٔ ايػا٥ب بٔ بؿط ايهًيب ايهٛٗ إهٓـ٢ أبـا ايٓهـط ض٣ٚ عـٔ أبـٞ قـاحل بـاشاّ ض٣ٚ عٓـ٘          (6)
ــ6/341غــؿٝإ ايجــٛضٟ ، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس، ايڀبكــات،    ٚقــاٍ: "قــايٛا ٚيــٝؼ بــصاى، ٗ ضٚاٜتــ٘    342ـ

ـ دساڄ"; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  ٍٳ يٞ اي 1/101نعٝ ٍٳ: قځا ٔٵ غٴؿٝإ، قځا ٞ أځبٛ ٚقاٍ: "عٳ ٍٳ ي هځًيبټ: قځا
ٚقــاٍ: نــصاب  66قــاحل: نــٌ ؾــ٤ٞٺ ســسٻثتٴوځ ؾٗــٛ نځــصٹبٷ" ; اؾٛظدــاْٞ، أســٛاٍ ايطدــاٍ، م   

٘ ; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤،  ٚقاٍ: قاسب زلط ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  2/772غاق
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ٷوخٽ رل  0 حٿٔخؿِ ػنخ أ٦ّي رن ٓنخڅ حٿٸ٤خڅ ٬ّ٨ض ِّّوي رون ىوخًٍڅ ّٸوٌٽ    "
ٳنٔوْظو ًك٠وَ ح٪ّـوخځ ٳوؤًڃَ اذل ٪ّْظوو ٳٸوزٞ ٷز٠وش         ڃخ كٴ٨ض ٗوْجخ  0 حٿټڀّٓ

 .#1$"هٌ ڃن ىخ ىنخ ٳؤهٌىخ ڃن ًٍح  حٿٸز٠ش0 ٳؤٍحى أڅ ّٸٌٽ هٌ ڃن ىخ ىنخ ٳٸخٽ
ڃووخ ٬ّ٨ووض ٸّْووَ ًال ٫زووي حٿوو٦َّن   0 روون ح٬ّؼنووَ ّٸووٌٽ حٿٔووخؿِ ٬ّ٨ووض ح"

 .#2$"ٸّيػخڅ ٫ن حٿټڀّٓ رِ٘ 
َ  رن ٯّڄي كيػنخ0 ٷخٽ، ٸَّْ رن ُٻَّخ" َ  ٬ّ٨وض  ڃوخ 0 ٷوخٽ  ح٬ّؼنو  ًال، ٸّْو
 .#3$"حٿټڀّٓ ٫ن، ٓٴْخڅ ٫ن ٸّيػخڅ حٿ٦َّن ٫زي

كيػّٗ ٯّڄي رن ڃٌَٓ ػنخ ِّّي رن ٍُّو٪ ػنوخ حٿټڀوّٓ ًٻوخڅ     0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#5$"#4$ٓزجْخ 

٬ّ٨ووض 0 روون ح٬ّؼنووَ ػنووخ أرووٌ ڃ٬خًّووش ػنووخ ٓوو٬ْي ح٭ّڄوويحنِ ٷووخٽحػنووخ 0 حٿٔووخؿِ ٷووخٽ
 .#6$"أ٦ّٶ ڃن ىٌه حٿٔزجْش ىٓض ىٌه حألىٌح  ٻڀيخ رٸيڃِ ٳڀڂ أٍ ٷٌڃخ 0حٿ٬ّ٘ٓ ّٸٌٽ

ٖ  0 رن ح٬ّؼنَ ػنخ أرٌ ڃ٬خًّوش ٷوخٽ  ححٿٔخؿِ ػنخ " حطوٶ ىوٌه حٿٔوزجْش    0 ٷوخٽ حأل٫ڄو
 .#7$"ّٔڄٌٶّڂ حٿټٌحرّٙٳبنِ أىٍٻض حٿنخّ ًاٵّخ 

رن ح٬ّؼنَ ػنخ ٫ؼڄخڅ رن ح٭ّْؼڂ ػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٮّخىوي ٫ون   ححٿٔخؿِ ػنخ "
اًح ٻؼوَص حٿٸيٍّوش رخٿزٜوَس حٓوظټٴض أىڀويخ ًاًح ٻؼوَص       0 رن ٫زوخّ ٷوخٽ  حأرْو ٫ن 

                                                                                                                   

اٍ وٝـ٢ بــٔ  ٚقـاٍ: قــ  271ــ 7/270ٚقـاٍ: َـذلٚى اؿــسٜح ; ابـٔ أبـٞ ســامت، اؾـطح ٚايتعــسٌٜ،       90
ٞ عٔ قُس بٔ ايػا٥ب ايهًيب ؾكاٍ: ايٓاؽ فتُعٕٛ ع٢ً  َعٌ: يٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: " غأيت أب

ٛ شاٖب اؿسٜح"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٌ ب٘ ٖ ٘ ٫ ٜؿتػ ٕٳ  255-2/253تطى سسٜج ٚٳنځا ٚقاٍ: " 
ٌ ٗ نعؿا ٔ عسٟ، ايهاَ ٘ٹ بٵٔ غبأ"; اب ٞٸ غب٦ٝا َٔ أځقٵشٳاب عٳبٵس ايًډ ًڃبٹ  284 -٤7/274 ايطداٍ، ايڃهځ

ٚقاٍ: "إشا ض٣ٚ عٔ أبٞ قاحل عٔ ابٔ عباؽ ؾؿٝ٘ َٓانرل ٚاؾتٗط ب٘ ؾُٝا بـٌ ايهـعؿا٤ ٜهتـب    
ٚقـاٍ   253-25/246; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  3/130سسٜج٘ ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ٗ ايتؿػرل.

  .7/275ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 . 7/277ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)
 .3/484ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (3)

ايػبا١ٝ٥ ْػب١ إٍ عبس اهلل بٔ غبأ ٜٗٛزٟ ؾأغًِ، ٚغ٬ ٗ عًٞ بٔ أبٞ طايب عًٝ٘ ايػ٬ّ  (4)
ٗ ايػشاب ٚقٛت٘ ايطعس ٚتبػُ٘ ٚظعِ إٔ عًٞ عًِ ّت ٭ٕ ؾٝ٘ اؾع٤ اٱشلٞ ٚأْ٘ ه٤ٞ 

ايدلم ٚأْ٘ غٝٓعٍ إٍ ا٭ضض ؾُٝٮٖا عـس٫ڄ نُـا ٦ًَـت دـٛضاڄ، ٜٓٛـط: ايؿٗطغـتاْٞ، إًـٌ        
 .1/174ٚايٓشٌ، 

 . 7/277ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

 . 7/277ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (6)
 . 7/277ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (7)
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   #1$"حٿٔزجْش رخٿټٌٳش حٓظټٴض أىڀيخ
حٿٸوخن٪   0ٷوخٽ حٿټڀوّٓ  0 ٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ ٯّڄوي رون ؿ٬ٴوَ ػنوخ ٗو٬زش ٷوخٽ      "ح

 .#2$"حٿٌُ ّٔؤٽ ًح٬ّ٬ّٔ حٿٌُ ٬ّّّٔٺ ٻؤنو ّظ٬َٝ
ٷوخٽ رل أروٌ   0 ٬ّ٨وض حٿټڀوّٓ ّٸوٌٽ   0 حٿٔخؿِ ػنخ ٫زي ح٩ّزخٍ ػنوخ ٓوٴْخڅ ٷوخٽ   "
 .#3$"أنخ ٫ڀڄظو ٫ًڀڄض أرخه ٿْْ ّٝټش أكي اال0ّ ٛخحل
حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ ٫زي حٿ٦َّن ػنخ ٓوٴْخڅ ٫ون ٯّڄوي رون حٿٔوخثذ ٫ون       "

 .#4$"َّٻ٪ ٍٻ٬شح٫ّخثٲ 0 أرِ ٛخحل ٷخٽ
حٿٔخؿِ ػنخ أ٦ّي رن ٫زي ح٩ّزخٍ ػنوخ أروٌ رټوَ رون ٫ْوخٕ ٫ون حٿټڀوّٓ ٫ون         "

ٷوخٽ ٍٓوٌٽ حهلل  0 رون ٫زوخّ ٷوخٽ   حأرِ ٛخحل ٫ون    0$   5$#ٻوپ ڃٔوټَ كوَحځ# 
ٿوْْ ٻوٌٿٺ   $0 اڅ ىٌح حٿَ٘حد اًح أٻؼَنوخ ڃنوو ٓوټَنخ ٷوخٽ    0 ٳٸخٽ ٍؿپ أً ٍؿالڅ

 .#7$"#6$#ٳٔټَ ٳٌحٹ كَحځاًح َٗد ط٬ٔش ٳڀڂ ّٔټَ ٳال رؤّ ًاًح َٗد حٿ٬خَٗ 
ًٷي حطٴٶ ػٸوخص أىوپ حٿنٸوپ    ، ؿيح  ڃًّٔٹ ح٪ّيّغ ًٻخڅ ٬ْٟٴخ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#8$حٿًَحّش ٫نو يف حألكټخځ ًحٿٴ٩ًَ ٫ڀَ ًڃو ًطَٹ

 #9$ځ#757ىو/ 140أرٌ ٓيپ حٿټٌيف ح٭ّڄيحنِ$ص ر٬ي، ٯّڄي رن ٓخدل-573
                                                 

 . 7/278ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 .7/278ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

 .7/278ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

 .7/278ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، (4)

أبـٛ زاٚز   ; 1/43أخطد٘ ْاع١ بًؿٜ)نٌ َػهط سطاّ( بسٕٚ ظٜاز٠، َِٓٗ: ابٔ ٖٚب، اؾـاَع،   (5)
ٚقــاٍ احملكــل  3/182; ابــٔ سٓبــٌ، َػــٓس أٓــس،  1/401ايڀٝايػــٞ، َػــٓس أبــٞ زاٚز ايڀٝايػــٞ، 

; َػــًِ، قــشٝب َػــًِ،   5/161أٓــس ؾــانط: إغــٓازٙ قــشٝب ;  ايبدــاضٟ، قــشٝب ايبدــاضٟ،   
ٚقــاٍ احملكــل ؾــعٝب ا٭ضْــ٪ٚٙ: إغــٓازٙ       5/526; ابــٔ َادــ١، أبــٛ زاٚز، غــٓٔ أبــٞ زاٚز،       3/1586

ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ قشٝب ; ايذلَصٟ، غـٓٔ   4/474ٔ ابٔ َاد١، قشٝب; غٓ
; ابــٔ سبــإ،  12/58ٚقــاٍ ا٭يبــاْٞ ٗ تعًٝكــ٘: قــشٝب ;ايبــعاض، َػــٓس ايبــعاض،    2/291ايذلَــصٟ، 

 ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ قٟٛ.   12/198قشٝب ابٔ سبإ، 

ٚقـاٍ: "ٖٚـصا    4/171ابـٔ اــطاٙ، ا٭سهـاّ ايٛغـڀ٢،     أخطد٘ بٗصٙ ايعٜاز٠ ْاع١، َِٓٗ:  (6)
ٚقاٍ:  4/1358اٱغٓاز َذلٚى َٔ أدٌ ايهًيب ٚأبٞ قاحل" ; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ، 

ٚقاٍ: "أبٛ قاحل مل ٜط ابٔ  3/559ٚايهًيب ٖصا َذلٚى اؿسٜح ; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 
عس اؿطف، ؾًُا استٝر إيٝ٘ أخطدت ي٘ عباؽ، ٫ٚ زلع ايهًيب َٔ أبٞ قاحل إ٫ اؿطف ب

 ا٭ضض أؾ٬ش نبسٖا، ٫ وٌ شنطٙ ٗ ايهتب، ؾهٝـ ا٫ستذاز ب٘". 

 .3/556; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  7/278ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (7)
 .9/181ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (8)

ٌ ض (9) ٗ إه٢ٓ أبا غٗ ٞ ايهٛ ٣ٚ عٔ عاَط ايؿعيب ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ، قُس بٔ غامل اشلُساْ
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زويحٿ٦َّن  ڃخ ٬ّ٨وض ٸّْوَ ًال ٫  0 رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽحُٻَّخ حٿٔخؿِ ٬ّ٨ض "
 .#1$"كيػخ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٯّڄي رن ٓخدل رِ٘  ٷ٢

"  ُ كويػنخ  ، كيػنخ حٿٔخؿِ كيػّٗ ٯّڄي رن ٫زي حٿ٦َّن رون ٛوخحل حألُى
ڃخ ٳ٬پ ٯّڄي ًحٹ حأل٫ڄوَ  0 ٷخٽ ٮّخٿي0 ٷخٽ، ڃخٿٺ ح٩ّنّٓ كيػنخ أر0ٌ ٷخٽ، أرِ

 .#2$"ٷخٽ ڃخ أنټَه ٍّٝخ ىهپ ٫ڀَ حٿ٬ّ٘ٓ ّٔخثڀو يف ح٪ّڄخځ0 ٷڀض ٛخحل
 ًٍحىووخ أكخىّووغ أ٦ّووي أنټووَ، حٿ٘وو٬ّٓ ٫وون حٿٴووَحثٞ ّوو0ًَُ ٿٔووخؿِح ٷووخٽ"
 .#3$"ڃ٫ٌٌٟش ى0ِ ًٷخٽ

ځ ًٷْوپ  781ىوو/ 165أروٌ ىوالٽ حٿَحٓوّٓ حٿزٜوَُ$ص     ، ٯّڄي رن ٓڀْڂ -574
 #4$ځ#783ىو/167

                                                                                                                   

ٔ غعس، ايڀبكات،  ٕ نعٝؿا نجرل اؿسٜح"; ابٔ َعٌ، تاضٜذ  6/342ايجٛضٟ، ٜٓٛط: اب ٚقاٍ: "نا
ٚقـاٍ: ٜتهًُـٕٛ ؾٝـ٘ ; اؾٛظدـاْٞ،      121ٚقاٍ: نعٝـ ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م  1/68ابٔ َعٌ، 

ٚقـاٍ: َـذلٚى اؿـسٜح ;     1/398 ٚقاٍ: غرل ثك١ ; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤، 81أسٛاٍ ايطداٍ، م 
ٚقاٍ:  3/480ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  90ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٔ أب ٘ إذلٚى; اب ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ٖٛ ؾب ٚقاٍ: قاٍ أبٞ:  273ـ7/272قا
ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ـ اؿسٜح َٓهط اؿسٜح; اب ْٹٝس "ٍ: ٚقا 2/262نعٝ ُٻٔ ٜكًب ايڃأځغٳا َٹ ٕٳ  ٚٳنځا

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ عسٟ، ايهاَ ٝٵؼٳ َٔ أسازٜجِٗ"; اب َٳا يځ ٟ عٳٔ ايجٿكځات  ٚقاٍ:  345ـ7/342ٜٚطٚ
ــاضٜذ أزلــا٤ ايهــعؿا٤ ٚايهــصابٌ، م         ٝٸٔ"; ابــٔ ؾــاٌٖ، ت ــ ــ٘ ب ــ٢ ضٚاٜات ٚقــاٍ:  166"ٚايهــعـ عً

عــس إٔ شنــط أقــٛاٍ ايعًُــا٤ ؾٝــ٘: ض٣ٚ يــ٘      ٚقــاٍ ب 242ـــ25/238نــعٝـ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،    
  3/728ايذلَصٟ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .3/481; ٜٓٛط أٜهاڄ: ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  7/343ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)
 .7/343ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

 . 1/105ٓعٜ٘ ايؿطٜع١، ابٔ عطام ايهٓاْٞ، ت;  9/177ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)

ٟ إه٢ٓ أبا ٬ٍٖ زلع اؿػٔ ايبكطٟ ض٣ٚ عٓ٘ عبس ايطٓٔ ( 4) ِ ايطاغيب ايبكط قُس بٔ غًٝ
ٚقاٍ:  212ٚقاٍ: ؾٝ٘ نعـ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م 7/205بٔ َٗسٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات

ٟ عٓ٘"; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤  ٔ َٗسٟ ٜطٚ ٟ عٓ٘، ٚاب ٕ و٢ٝ بٔ غعٝس ٫ ٜطٚ ٚإذلٚنٕٛ، م "نا
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "عٔ  7/273ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  90

أبٞ ٬ٍٖ ٜع٢ٓ ايطاغب٢ قاٍ: قس استٌُ سسٜج٘، إ٫ أْ٘ ىايـ ٗ سسٜح قتـاز٠، ٖٚـٛ َهـڀطب    
ٍ ايطا ٞ عٔ أبٞ ٬ٖ ٛ ظضع١: يٌ، ٚقاٍ:"غأيت أب ٍ أب ٔ قتاز٠"، ٚقاٍ: قا غب٢ ؾكاٍ: قً٘ اؿسٜح ع

ايكسم مل ٜهٔ بصاى إتٌ... قاٍ أبٛ قُس أزخً٘ ايبداضٟ ٗ نتـاب ايهـعؿا٤ ؾػـُعت أبـٞ     
ًځـاٍ ؾٳـٝداڄ    2/283ٜكٍٛ: وٍٛ َٔ نتاب ايهعؿا٤"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٖٹ ٕٳ أځبٴٛ  ٚقاٍ: " نځا

ٕٳ ىڀ٤٢ نجرلاڄ َٔ غرل تعُس سٳتٻ٢ قٳاض ٜطؾع ا ٘ نځا َٳا قٳسٴٚقڄا إڇيډا أځْ ٚٳأنڃجط  ٚٳيځا ٜعًِ  ُٳطٳاغٹٌٝ  يڃ
ٓٳــانٹرل ؾٹـٞ سٳسٹٜجــ٘ َـٔ غــ٤ٛ سؿٛـ٘"; ابــٔ عـسٟ، ايهاَــٌ ٗ         ُٳ ٛٳقـع ايڃ ٕٳ وــسخ َـٔ سؿٛــ٘ ؾځ نځـا

 296ــ 25/292ٚقاٍ: "ٖٚٛ ٖٔ ٜهتب سسٜجـ٘" ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،      443ـ7/437نعؿا٤ ايطداٍ
 اضٟ  ٚايباقٕٛ، غ٣ٛ َػًِ.ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: اغتؿٗس ٚض٣ٚ ي٘ ايبد
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 .#1$"ًٍٍ ٫نو كيّغ ڃنټ0َ ٷخٽ حٿٔخؿِ" 
 #2$ځ#932ىو/320أرٌ ٫ڀِ ح٬ّخٿټِ حٿزَُٜ$ص ر٬ي، ٯّڄي رن ٓڀْڄخڅ-575
ّٸووٌٽ ٯّڄووي روون ٓووڀْڄخڅ أرووٌ ٫ڀووِ     $حٿوويحٍٷ٤ّٗ#ن روون ٫ڀووِ روون ٫ڄَ ح٪ّٔوو"

ح٬ّخٿټِ، حٿٌُ كيع رخٿزَٜس، ٿْْ ىٌ رٌحٹ، ٷڀضُ ٿوو ألُ ٓوزذ  ٷوخٽ رڀٰوّٗ أنوو      
ٻخڅ ٷي كيع يف أّخځ حٿٔوخؿِ، ٫ون حرون أروِ ٫ڄوَ حٿ٬وينِ، ٳزڀوٮ ًٿوٺ حٿٔوخؿِ،          

ِ ٫ڄوَ،  ٳٸخٽ ڃن أّن ٿو حرن أرِ ٫ڄَ  ًاٵّخ كــض ٷزڀوو، ًٻوخڅ ٷوي ڃوخص حرون أرو      
 .#3$"ٷخٽ ػڂ أڃٔٺ ًدل ٸّيع ر٬ي ًٿٺ ٫نو رِ٘ ، ًٻخڅ ٷي أٳٔيه حرنو

 #4$ځ#879ىو/266أرٌ ٫زيحهلل$ص ، ٯّڄي رن ٗـخ٩ حٿؼڀـِ حٿزٰيحىُ -576
ار٤وخٽ   حكظوخٽ يف ، ٻخڅ ٯّڄّي رن ٗـخ٩ حٿؼڀـِ ٻٌّحرخ 0 ُٻَّخ حٿٔخؿِ ٷخٽ"

ح٪ّيّغ ٫ن ٌٍُٓٽِ حٿڀَّو  5$"ًٍىه نَٜس ألرِ كنْٴش ًٍأّو#. 
ڄي رن ٫زي حٿ٦َّن رن أرِ ٿْڀَ رن رالٽ رن أكْلش رن ح٩ّالف ٯّ -577
 #6$ځ#765ىو /148$ص  ٫زي حٿ٦َّن ٷخِٟ حٿټٌٳش ٌأر، حألنٜخٍُ

                                                 

 .9/196ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

ٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا عًٞ قانٞ ايبكط٠ ض٣ٚ عٔ  (2) قُس بٔ غًُٝإ بٔ عًٞ بٔ أٜٛب  إايه
٘ أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ عُط ايساضقڀين، ٜٓٛط: ايساضقڀين،  قُس بٔ َٛغ٢ اؿطؾٞ ض٣ٚ عٓ

ٚقاٍ: " ضسٌ إيٝ٘ ايساضقڀين  3/572ٝعإ ا٫عتساٍ، ; ايصٖيب، َ 85تعًٝكات ايساضقڀين، م 
ٕ إٝعإ،  ٚقاٍ:  5/189ٗ سسٚز ايعؿطٜٔ ٚث٬مثا١٥، ٫ٚ بأؽ ب٘ إٕ ؾا٤ اهلل "; ابٔ سذط، يػا

 ض٣ٚ عٔ بٓساض ٚأنجط  عٓ٘ ايساضقڀين. 

إػين ; إٓكٛضٟ، ايسيٌٝ  5/189; ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  3/572ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (3)
ٚقاٍ: قاٍ ايساضقڀين: يٝؼ ٖٛ بصاى، ٚقاٍ:  394يؿٝٛر اٱَاّ أبٞ اؿػٔ ايساضقڀين، م 

 .قًت: ٖٛ قسٚم ٗ ْؿػ٘
قُس بٔ ؾذاع  ايبػسازٟ ايجًذٞ اؿٓؿٞ إه٢ٓ أبا عبس اهلل ض٣ٚ عٔ إزلاعٌٝ بٔ ع١ًٝ  (4)

عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ ; ابــٔ  9/135ض٣ٚ عٓــ٘ ٜعكــٛب بــٔ أبــٞ ؾــٝب١، ٜٓٛــط: ابــٔ سبــإ، ايجكــات،   
٘ٴ إڇيځ٢ أځقٵشٳابٹ  551-7/550نعؿا٤ ايطداٍ،  ٓٵػٹبٴ ٜٴ ٘ٹ  ٜٳهٳعٴ أځسٳازٹٜحٳ ؾٹٞ ايتٻؿٵبٹٝ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا

ًځ٢  ٌ ب٘ ٭ْ٘ يٝؼ َٔ أٌٖ ايطٚا١ٜ ًٓ٘ ايتعكب عٳ ٘ٹ... ؾ٬ هب إٔ ٜؿتػ ِٵ بٹ ٗٴ ًٹبٳ ٝٳجٵ ايڃشٳسٹٜحٹ يٹ
; ابــٔ  465-25/362تٗـصٜب ايهُــاٍ،   إٔ ٚنـع أسازٜــح ٜجًـب أٖــٌ ا٭ثــط بـصيو  " ; إــعٟ،   

 ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: َبتسع قاسب ٣ٖٛ.  221-9/220سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 

; إــعٟ،  210-12/209; ابـٔ اؾـٛظٟ، إٓـتِٛ،     2/426اـڀٝـب ايبػـسازٟ، تـاضٜذ بػـساز،      (5)
ايتٗـصٜب،  ; ابـٔ سذـط، تٗـصٜب     3/578; ايـصٖيب، َٝـعإ ا٫عتـساٍ،     25/363تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .  341; اـعضدٞ، خ٬ق١ تٗصٜب ايهُاٍ، م 9/220
قُس بٔ عبس ايطٓٔ بٔ أبٞ ي٢ًٝ ا٭ْكاضٟ ايكانٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا عبس ايطٓٔ ض٣ٚ  (6)

 1/162ض٣ٚ عٔ عاَط ايؿعيب ض٣ٚ عٓ٘ ؾعب١ بٔ اؿذاز، ٜٓٛط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،    
ٚقـاٍ: قـسٚم ثكـ١ ; ايٓػـا٥ٞ،      407جكات، مٚقاٍ: قاٍ ؾعب١: أسازٜج٘ َكًٛب١; ايعذًٞ، اي
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ٷوخٽ ٓوٴْخڅ   0 رون ح٬ّؼنوَ ٬ّ٨وض ٫زوي حهلل رون ىحًى ّٸوٌٽ      حػنوخ  0 حٿٔخؿِ ٷوخٽ "
 .#1$"رن أرِ ٿْڀَ ًحرن ّّٗڃشحٳٸيخإنخ 0 حٿؼٌٍُ
0 َ ػنخ ٫زيحهلل رن ىحًى ٬ّ٨ض ح٪ّٔن رن ٛوخحل ّٸوٌٽ  رن ح٬ّؼنححٿٔخؿِ ػنخ "

 .#2$"رن أرِ ٿْڀَ ٿٌُحڅ ٿڀټالځحڅ ٻخڅ ا
ٸَّْ رن ُٻَّخ كيػّٗ أ٦ّي رن ٯّڄي ػنخ أ٦ّي رن ٌّنْ ٓوؤٿض ُحثويس   "
 .#3$"ًحٹ أٳٸو حٿنخ0ّ رن أرِ ٿْڀَ ٷخٽح٫ن 

حٿٔخؿِ كيػّٗ أ٦ّوي رون ٯّڄوي كويػنخ ٫وخٍځ ػنوخ ٦ّوخى رون ُّوي ٳٸڀوض           "
رون أروِ ٿْڀوَ ًحرون     حروپ ٯّويػٌنخ   0 ٸيخإنخ أٌّد ًحرن ٫وٌڅ ًّوٌنْ ٳٸوخٽ   ٳ0 ٿڀؼٌٍُ
 .#4$"ّّٗڃش
ًكويػّٗ ٯّڄوي رون ٫زويحهلل رون ّٛوَ حٿٔوخؿِ ػنوخ ڃٔويى ػنوخ           0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

روون أرووِ ٿْڀووَ ٳٸيْنووخ ًڃ٬ڀڄنووخ ٳڀووڂ أٗوويي  حڃووخص 0 ٷووخٽ حٿؼوو0ٌٍُ ٸّْووَ حٿٸ٤ووخڅ ٷووخٽ
 .#5$"ؿنخُطو ٷخٽ ٸَّْ أٍحى حٿنْش

٬ّ٨وض ٸّْوَ رون ٓو٬ْي     0 حىْڂ رون ٯّڄوي حٿظْڄوِ ٷوخٽ    حٿٔخؿِ أهّّنخ اروَ "
 .#6$"دل ٠ّ٠َنِ نْش0 ٫ڀْيخ ًّٸٌٽ حٿٸ٤خڅ ٻخڅ ٓٴْخڅ اًح ك٠َ ؿنخُس دل ّٜپّ

٬ّ٨وض أروخ    0حٿٔخؿِ ٷخٽ أهّّنِ أ٦ّوي رون ٯّڄوي ػنوخ ر٘وَ رون حٿٌٿْوي ٷوخٽ        "
 ڃخ ًرل حٿٸ٠خ  أكي أٳٸو يف ىّن حهلل ًال أٷَأ ٿټظخد حهلل ًال أٷوٌٽ كٸوخ   0 ٌّٓٲ ّٸٌٽ

                                                                                                                   

ــطح    92ايهـــعؿا٤ ٚإذلٚنـــٕٛ، م ــٞ ســـامت، اؾـ ــايكٟٛ ٗ اؿـــسٜح; ابـــٔ أبـ ــاٍ: يـــٝؼ بـ ٚقـ
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "نإ غ٤ٞ اؿؿٜ َهڀطب اؿسٜح "،  322ـ 7/321ٚايتعسٌٜ، 

   ٟ ، ٚقـاٍ:  ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يٝؼ بصاى، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: ٖٛ قـًب يـٝؼ بـايكٛ
"غأيت أبٞ عٔ ابٔ أب٢ ي٢ًٝ ؾكاٍ: قً٘ ايكسم نإ غ٧ٝ اؿؿٜ ؾػٌ بايكها٤ ؾػـا٤  
سؿٛ٘ ٫ ٜتِٗ ْؿ٧ َٔ ايهصب إِا ٜٓهط عًٝ٘ نجط٠ اـڀأ ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘"; ابٔ 

ٛٳِٖ ؾځــاسـ ايڃدٳڀځــأ ٜــطٟٚ    244/ 2سبــإ، اجملــطٚسٌ ــ ٕٳ ضٳزٹ٤ٟ ايڃشٹؿڃــٜ نــجرل ايڃ ٚقــاٍ: "نځــا
ٞٵ٤  ٜٳت٘ ؾځاغٵتشلٻ ايتٸطٵى"; ابٔ ايؿٻ ٚٳا ٓٳانٹرل ؾٹٞ ضڇ ُٳ ٚٳوسخ ع٢ً اؿػبإ ؾځهجط ايڃ ٖټِ  ٛٳ ع٢ً ايتٻ

ٚقاٍ: "ٖٚٛ َع غ٤ٛ سؿٛ٘ ٜهتب سسٜج٘"; إعٟ،  399ـ7/390عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ا٭ضبع١.  628ـ25/622تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .7/392ٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍاب (1)
 .7/392ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)
 .7/392ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)
 .7/392ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)
 .7/392ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

 .7/393ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (6)
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ٳوخرن ٗوّّڃش ٷوخٽ ًحٹ ٍؿوپ     0 رن أرِ ٿْڀوَ ٷوخٽ ٳٸڀوض   حرخهلل ًال أ٫ٲ ٫ن حألڃٌحٽ ڃن 
 .#1$"ڃټؼخٍ
كيػّٗ ڃٌَٓ رن ٓٴْخڅ ػنخ ارَحىْڂ رون ڃٌٓوَ حٿٴوَح  ػنوخ ًىوذ      0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

ؿوخ  ٍؿوپ اذل كزْوذ رون أروِ      0 رن ا٨ّخ٫ْپ كيػّٗ حٿٌٿْي رون ٸّْوَ حألٓويُ ٷوخٽ    
اڅ طؤص ىئال  حٿٰڀڄوخڅ يف ح٬ّٔوـي ّٴظوٌٹ     ٿڀَؿپ0 ٳؤٳظخه ػڂ ٷخٽ ڃٔؤٿشػخرض ٳٔؤٿو ٫ن 

رون أروِ ٿْڀوَ ًكـوخؽ رون أ٣ٍوخس ٦ًّوخى رون أروِ          حٷخٽ0 0 حٿٰڀڄخڅ نْٷڀنخ ڃ0َ ّٜاليف ٷخٽ
 .#2$"ٓڀْڄخڅ
رن أروِ ٿْڀوَ ٫ون ح٪ّټوڂ     ححٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ ٫زيحٿ٦َّن ػنخ ٓٴْخڅ ٫ن "

 #ًَحْٓـُيُِ ًَحٍْٻ٬َِِ ڃَو٪َ حٿوَحٻ٬ّٙ   َّخڃَََّْڂُ حٷْنُظِِ ٿََِرِّٺِ$ًؿپّ ٫ن ٮّخىي يف ٷٌٿو ٫ِّ
 .#3$"أ٣ْڀِ حٿَٻ0٩ٌ ٷخٽ

َّوخڃَََّْڂُ حٷْنُظِوِ   $ رن اىٍّْ ٫ن ٿْوغ ٫ون ٮّخىوي   حرن ح٬ّؼنَ ػنخ ححٿٔخؿِ ػنخ "
 .#4$"ٻخنض طٸٌځ كظَ طٌٍڃض ٷيڃخىخ0 ٷخٽ #ٿََِرِّٺِ
حٿٔوخؿِ كوويػّٗ أ٦ّوي روون ٯّڄوي كوويػّٗ ر٘ووَ رون حٿٌٿْووي ػنوخ ٫خثووٌ روون      "

ڃخ أٷ٩َ ٳْو ٌٍٓٽ حهلل0 ن أرِ ٿْڀَ ّٸٌٽرحكزْذ ٬ّ٨ض     ٳيٌ كٶ ًڃوخ
 .#5$"دل ّٸ٩َ ٳْو ٳيٌ ٷڄخى

رون أروِ ٿْڀوَ ٫ون     ححٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ ٬ْٓي رن ٫وخڃَ كويػنخ ٗو٬زش ٫ون     "
څ حٿونّٓ أأهْو ٫ن أرْو ٫ن أرِ أّوٌد حألنٜوخٍُ     0$ حٿ٬وخ٣ْ ّٸوٌٽ   0 ٷوخٽ

حهلل ًّيوويّټڂ حهلل ّوو٦َّټڂ 0 ًّٸووٌٽ حٿووٌُ ّ٘ووڄظو  ، ح٪ّڄووي هلل ٫ڀووَ ٻووپ كووخٽ   
 .#1$"#6$#ًّٜڀق رخٿټڂ

                                                 

 .7/393ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 .7/393ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

 .70/101; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  7/393ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

 .7/393ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 .7/393ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

ٚقــاٍ  3/1739أخطدــ٘ ْاعــ١ عــٔ أبــٞ أٜــٛب ا٭ْكــاضٟ، َــِٓٗ: ايــساضَٞ، غــٓٔ ايــساضَٞ،     (6)

احملكـل غــًِٝ أغــس إغــٓازٙ نـعٝـ عبــس ايــطٓٔ بــٔ قُــس بـٔ أبــٞ يًٝــ٢ غــ٤ٞ اؿؿــٜ ;     

ٚقاٍ: عبس ايطٓٔ بٔ أبٞ ي٢ًٝ  9/90; ايػٓٔ ايهدل235٣ايٓػا٥ٞ، عٌُ ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ، م

; اؿـانِ، إػـتسضى عًـ٢     3/57ايؿاؾـٞ، إػـٓس    يٝؼ بايكٟٛ ٗ اؿسٜح غ٤ٞ اؿؿـٜ; 

٘ٹ             4/295ايكشٝشٌ،  ًځـ٢ ايڃؿځكٹٝـ ٝٵ ٔڇ أځبٹـٞ يځ ٔڇ بٵـ ُٳ ٔڇ عٳبٵـسٹ ايـطٻسٵ ُٻـسٹ بٵـ َٴشٳ ّڇ  ٖٳـا ٚٵ ٔٵ أځ َٹـ ٖٳـصٳا  ٚقاٍ: " 
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 ٓووِ  ًٻووخڅ ًٍأُ ٳٸووو ٛووخكذ ٻووخڅ0ٷووخٽ حٿ٠وو٬ٴخ  ٻظووخد يف حٿٔووخؿِ ًٻووَه"
 ّټون  ٳڀوڂ  ح٪ّويّغ  يف ٳؤڃوخ  ،ًٷ٠وخثو  ٳٸيوو  يف ُّڄظيف ًٻخڅ ،حٿټٌد ّظ٬ڄي ال ح٪ّٴ٦
 .  #2$"ّٛـش

 يف ٳؤڃخ،ٷ٠وخثو  يف ٺّويف  ٳټخڅ،حٿټوٌد  ّظ٬ڄي ال ح٪ّٴ٦ ِٓ  ٻخڅ0حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#3$"ّّٗڃش ًحرن ٿْڀَ أرِ رن ٳٸيخإنخ0 ّٸٌٽ حٿؼٌٍُ ًٻخڅ0ٷخٽ كـش ّټن ٳڀڂ غح٪ّيّ

 #4$ځ#747ىو/ 130أرٌ ؿخرَ حٿزْخِٟ ح٬ّينِ$ص، ٯّڄي رن ٫زيحٿ٦َّن -578
 .#5$ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

 ىوو 171ٯّڄي رن ٫زيحٿ٦َّن حٿزْڀڄخنِ حٿټٌيف حٿنلٌُ $ص رّٙ ٓنّٖ -579
 #6$ځ#796ىو/180ځ 787ً/

                                                                                                                   

ُٳا ّڇ يځ ٖٳا ٚٵ ٙٹ ايڃأځ ٖٳصٹ ٔٵ  َٹ ٗٳطٳ  ٚځ َٳا  ٛٵيځا  ًځ ٘ٴ تٳعٳايځ٢ ؾځ ًډ ٘ٴ اي ُٳ ٞ ضٳسٹ ٟٿ ايڃكځانٹ ْٵكٳاضڇ ُٻ١ڂ ايڃشٳسٹٜحٹ  ايڃأځ ٘ٴ أځ٥ٹ ْٳػٳبٳ

٘ٴ" ; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  َٳا شٳنځطٵتٴ ٕٴ  ٝٳا ٚٳبٳ ٜٹ  ٚقاٍ قُس  3/1605إڇيځ٢ غٴ٤ٛٹ ايڃشٹؿڃ

 بٔ أبٞ ي٢ًٝ نعٝـ.

ٚقاٍ: " ٖهصا ض٣ٚ ٖصا اؿسٜح و٢ٝ ايكڀإ   7/398ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (1)

ٔ أبٞ ي٢ًٝ ؾكاٍ: عٔ أبٞ أٜٛب ا٭ْكاضٟ، ٖٚصا نً٘ ٜ٪تٞ ؾكاٍ: عٔ عًٞ ٚضٚاٙ ؾعب١ عٔ  اب

 عٔ ابٔ أبٞ ي٢ًٝ َٔ غ٤ٛ سؿٛ٘ نُا قاٍ ؾعب١: َا ضأٜت أغٛأ سؿٛا َٔ ابٔ أبٞ ي٢ًٝ ".

 . 13/143; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، ؾتب ايباضٟ،   374َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (2)

 .9/303ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)

ٞ إسْٞ إه٢ٓ أبا دابط ض٣ٚ عٔ غعٝس بٔ إػٝب ض٣ٚ  قُس بٔ (4) ٞ اـعضد ٔ ايبٝان عبسايطٓ
ٚقــاٍ: "ٚنـإ قًٝــٌ اؿـسٜح، ٚضأٜــتِٗ    5/407عٓـ٘ ابـٔ أبــٞ ش٩ٜـب ، ٜٓٛــط: ابـٔ غــعس، ايڀبكـات،      

ٔ َعٌ،  ٔ َعٌ، تاضٜذ اب ٕ سسٜج٘" ; اب ٕ نصاباڄ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  3/190ٜتكٛ ٚقاٍ: نا
ٚقاٍ: َـذلٚى   91قاٍ: قاٍ َايو: مل ٜهٔ بطنٞ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م ٚ 1/163

ٚقاٍ: قاٍ َايو: ْتُٗ٘ بايهـصب ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح       3/511اؿسٜح ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 
ٚقاٍ: قـاٍ ايؿـاؾعٞ: "بـٝض اهلل عـٌ َـٔ ٜـطٟٚ عٓـ٘ ٚشيـو تػًٝٛـاڄ عًـ٢ َـٔ             7/324ٚايتعسٌٜ، 

ٜهصب ع٢ً ضغٍٛ اهلل    :ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: َٓهط اؿسٜح، ٚقاٍ: قاٍ أبـٛ ظضعـ١ ،
ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ـ اؿسٜح ; اب ٍ أبٞ: َذلٚى اؿسٜح نعٝ ـ اؿسٜح، ٚقاٍ: قا  2/258نعٝ

َٳـا٫ ٜؿـب٘ سٳـسٹٜح ايڃأځثٵبٳـات"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤            ُٻٔ ٜطٟٚ عٳـٔ ايجٿكځـات  َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا
ٚقاٍ: ٖٚٛ نعٝـ اؿسٜح; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤ ٚايهـصابٌ،     390 ـ7/388ايطداٍ، 

 ٚقاٍ: غاق٘.  139ٚقاٍ: يٝؼ بجك١; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م  201م

 .5/245ابٔ سذط،  يػإ إٝعإ،  (5)
قُس بٔ عبس ايطٓٔ ايبًُٝاْٞ ايهٛٗ ايٓشٟٛ ض٣ٚ عٔ أبٝ٘ ض٣ٚ عٓـ٘ غـؿٝإ ايجـٛضٟ،     (6)

ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايكػرل، م  201عٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، م ٜٓٛط: ابٔ َ
ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ابٔ  92ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  122

ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: " ٖٛ َٓهط اؿسٜح نعٝـ اؿسٜح " ;   7/311أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
ٗٳا          2/264ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ُٹـا٥ٳيت سٳـسٹٜح نًـ ٚقاٍ: " سـسخ عٳـٔ أځبٹٝـ٘ بٓػـد١ ؾٳـبٹٝٗا بٹ
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   .#1$ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 ٽ حٿٔخؿِ"ٷخ
أرووٌ ٫زوويحهلل ح٬ّٜووَُ   ، ٯّڄووي روون ٫زوويحهلل روون ٫زوويح٪ّټڂ روون أ٫ووّٙ      -580

 #2$ځ#881ىو/268$ص
ٳٔوؤٿض  0 ٻخڅ ٯّڄي ٸّيع ٫ن حٿ٘خٳ٬ِ رټظخد حٿٌٛوخّخ ٷوخٽ  0 خٽ حٿٔخؿِ"ٷ

ًؿووينخه ّٜوو٢ حٿ٘ووخٳ٬ِ ر٬ووي ڃٌطووو ًدل ٸّوويع رووو ًدل ّٸووَأ 0 حٿَرْوو٪ ٫وون ًٿووٺ ٳٸووخٽ
 .#3$"٬ّ٨ظو ڃن حٿ٘خٳ٬ِ ٳخهلل أ٫ڀڂ0 ح٪ّټڂ ًٷخٽ حرن ٫زي، ٫ڀْو

 #4$حٿَحُُ ڃخىخڅ رن ٫َْٔ ؿ٬ٴَ أرِ رن حهلل ٫زي رن ٯّڄي -581
 .#5$"ّٝظٸن ٿْْ ٛيًٵ0 حٿٔخؿِ ٸَّْ رن ُٻَّخ  ٷخٽ"

أروٌ ٫زوي   ٯّڄي رن ٫زي حهلل رن ح٬ّؼنَ رن ٫زي حهلل رن أنْ رن ڃخٿٺ  -582
ػوڂ ٷخٟوِ   ، خِٟ حٿزَٜس ُڃون حٿَٗوْي  ٷ، حهلل حألنٜخٍُّ حٿزوخٍُّ حألنِّٔ حٿزَُّٜ

 #6$ځ#829ىو/214ځ ًٷْپ 827ىو/212$ص رٰيحى 
ًدل ّټون ٫نويىڂ   ، ٯڀذ ٫ڀْو حٿَأُ، ٍؿپ ؿڀْپ ٫خدل0 ٷخٽ ُٻَّّخ حٿّٔخؿِ"

                                                                                                                   

ٗٳـ١ ايتٻعٳذټـب " ; ابـٔ عـسٟ،         ًځـ٢ دٹ ٚٳيځا شنطٙ ؾٹٞ ايڃهتـب إڇيډـا عٳ ٘ٹ  ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٛٵنٴٛعٳ١ يځا  َٳ
ــٛ ْعــِٝ،      388-7/284ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،    ٝٸٔ ; أب ــ ٚقــاٍ: ٚايهــعـ عًــ٢ سسٜجــ٘ ب

ٚقاٍ بعس إٔ  596-25/594ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  140ايهعؿا٤، م 
 . 4/508شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .9/294ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)
ٞ ض٣ٚ عٓـ٘ أبـٛ   قُس بٔ عبساهلل بٔ اؿهِ إكطٟ إه٢ٓ أبا عبـساهلل زلـع أبـاٙ ٚايؿـاؾع     (2)

قـاٍ ايٓػـا٥ٞ:    ٚقـاٍ:  364ـ53/354سامت ايطاظٟ ٚايٓػا٥ٞ، ٜٓٛط: ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل
قاٍ ابٔ أبٞ سامت:نتبت عٓ٘ ٖٚٛ  ٚقاٍ: 500ـ25/497قسٚم ٫ بأؽ ب٘;إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ

 ٚقاٍ: قاسب ايؿاؾعٞ اْتكٌ إٍ َصٖب َايو. 23قسٚم ثك١;ابٔ إًكٔ، ايعكس إصٖب،م

 .9/261ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)
قُس بٔ عبس اهلل بٔ عٝػ٢ بٔ َاٖإ ض٣ٚ عٔ عبـس ايـطٓٔ بـٔ ظٜـس بـٔ أغـًِ ض٣ٚ عٓـ٘         (4)

ٚقاٍ: قاٍ  7/302قُس بٔ أٜٛب ٚأبٛ سامت ايطاظٟ، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
 2/185ايصٖيب، ايهاؾـ، ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ;  25/461أبٞ: قسٚم; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .344ٚقاٍ: قسٚم; اـعضدٞ، خ٬ق١ تٗصٜب ايهُاٍ، م 

 . 5/37ايعٝين، ؾطح أبٞ زاٚز،  (5)
قُس بٔ عبس اهلل بٔ إج٢ٓ ا٭ْكاضٟ ايكانٞ ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا عبس اهلل  زلع َايو بٔ  (6)

ٚقاٍ: نإ  7/216زٜٓاض ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ إزلاعٌٝ ايبداضٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 
ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: قـسٚم ثكـ١ ; ابـٔ سبـإ،         7/305قسٚقاڄ; ابٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،    

 -25/539; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 2/657; ايه٬باشٟ، ضداٍ قشٝب ايبداض443ٟ/ 7ايجكات
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١.  549
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   .#1$"ڃن ٳَٓخڅ ح٪ّيّغ ڃؼپ ٸَّْ حٿٸ٤ّخڅ ًن٨ََُحثو
ٻوخڅ ٯّڄوي رون ٫زوي     0 كيػض ٫ن ٸَّْ رون ڃ٬وّٙ ٷوخٽ   0 ُٻَّخ حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 0ّخ أرخ ُٻَّخ ٳخ٪ّيّغ ٳٸخٽ0 ٜخٍُ ّڀْٶ رو حٿٸ٠خ  ٳٸْپ ٿوحهلل حألن

ــٛا  ــا خًكـــــــــ ــٛاّ شلـــــــــ ــطب أقـــــــــ  يًشـــــــــ

 

 

ــاب"   ــاب ٚسػٸـــــــ ــسٚاٜٚٔ نتٸـــــــ  (2)ٚيًـــــــ

 

 

 

ڃون  0 ٬ّ٨ض حألنٜخٍُ ّٸٌٽ0 ٬ّ٨ض ٯّڄي رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
٫ُڂ ڃون أٛولخد أٗو٬غ ٱّون ٻوخڅ ّڀِڃوو أنوو ٻوخڅ ال َّحنوِ اذل ؿنزوو ٳيوٌ ڃون             

0 ٫ًڀووَ ىووٌح ٳٸووي ط٬خٍٟووخ ٳظٔووخٷ٤خ ٷووخٽ ، #3$ٝ ٬ّٝووخً روون ڃ٬ووخًحٿټووخًرّٙ ٻؤنووو ٬ّووَ
ٷوي ًٿْوض   0 ٬ّ٨وض حألنٜوخٍُ ّٸوٌٽ   0 ٬ّ٨ًض ر٘وَ رون آىځ رون رنوض أُىوَ ّٸوٌٽ      

٬ّ٨ًوض ٯّڄوي   0 ٷوخٽ ، حٿٸ٠خ  ڃَطّٙ ًحهلل ڃخ كټڄض روخٿَأُ ًٿٸوي ر٬وض ڃويرَح     
ٓؤٿض حألنٜخٍُ ٫ن ِٗ  ٷ٠َ رو ٫ڀْنخ ڃ٬خً رون ڃ٬وخً   0 رن ٫زيحهلل حٿِّخىُ ّٸٌٽ

ٳڀڄخ ًرل حٿٸ٠وخ  ٷ٠وَ يف طڀوٺ ح٬ّٔوؤٿش ّٝوخ ٷ٠وَ روو ڃ٬وخً ٳٔوؤٿظو          ، ؤٳظَ ّٜالٳوٳ
ٻنض أن٨َ يف ٻظذ أرِ كنْٴش ٳبًح ؿوخ  ىهوٌٽ ح٩ّنوش ًحٿنوخٍ دل ٲّوي حٿٸوٌٽ       0 ٳٸخٽ

 .#4$"اال ڃخ ٷخٽ ڃ٬خً
 #5$ًدل ّټن ڃن ٳَٓخڅ ح٪ّيّغ"، ٻخڅ ٫خ٬ّخ 0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

 روون ٫زوويحهلل روون ٗوويخد   ٯّڄووي روون ٫زوويحهلل روون ڃٔووڀڂ روون ٫زْوويحهلل    -583
 #6$ځ#773ىو/157أرٌ ٫زيحهلل ح٬ّينِ$ص، حٿِىَُ

                                                 

; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 25/543; إعٟ، تٗصٜب ايهُا3/28ٍاـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز (1)
 .1/272; تصنط٠ اؿؿاٚ، 15/378

 .3/28; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، 184َٔ ض٣ٚ عِٓٗ ايبداضٟ، مابٔ عسٟ،  (2)

 =ٖـٛ َعــاش بـٔ َعــاش بــٔ ْكـط بــٔ سػــإ ايعٓـدلٟ ايتُُٝــٞ ٚيــٞ قهـا٤ ايبكــط٠ يًدًٝؿــ١      (3)
 .7/482ّ، ٜٓٛط: ابٔ سبإ، ايجكات،  811ٖـ/ 196ايطؾٝس ٚتٛٗ غ١ٓ =

 .9/276ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

 .440ابٔ سذط، ٖس٣ ايػاضٟ، م  (5)

قُــس بــٔ عبــساهلل بــٔ َػــًِ بــٔ عبٝــساهلل  ايعٖــطٟ إــسْٞ إهٓــ٢ أبــا عبــساهلل ابــٔ أخــٞ       (6)
ٓٛط: ابٔ غعس، ايعٖطٟ، زلع َٔ قُس بٔ ؾٗاب ايعٖطٟ زلع َٓ٘ عبس اهلل بٔ َػ١ًُ، ٜ

 2/349ٚقاٍ: نإ نجرل اؿسٜح قاؿاڄ ; ابٔ أبٞ خٝج١ُ، ايتاضٜذ ايهبرل،  5/473ايڀبكات، 
ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: يـٝؼ بـصاى ايكـٟٛ، ٚقـاٍ َـط٠: نـعٝـ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح           

ٚقاٍ: قاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ: ٫ بـأؽ، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: يـٝؼ بكـٟٛ، ٜهتـب            7/304ٚايتعسٌٜ، 
ٛٳِٖ ىڀ٤٢ عٳٔ  2/249; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  سسٜج٘ ٕٳ ضٳزٹ٤ٟ ايڃشٹؿڃٜ نجرل ايڃ ٚقاٍ: " نځا

ْٵؿځطز"; إعٟ،  ٘ٹ إڇشٳا ا ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ًځا  ُٳا ٜطٟٚ عٳٔ ايڃأځثٵبٳات ؾځ ٜٴدٳايـ ؾٹٝ ٚٳ ٜٳات  ٚٳا عٳُ٘ ؾٹٞ ايطٿ
 ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١. ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: 559-25/554تٗصٜب ايهُاٍ، 
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 .#1$"و رؤكخىّغ دل ّظخر٪ ٫ڀْيخٛيًٵ طٴَى ٫ن ٫ڄ0ّ ٷخٽ حٿٔخؿِ"
584-  ِ أروووٌ ٫زووويحٿ٦َّن حٿټوووٌيف حٿٴوووِحٍُ  ، ٯّڄوووي رووون ٫زْووويحهلل حٿ٬َُڃووو

 #2$ځ#771ىو/155$ص
 زويحٿ٦َّن ٫ ٬ّ٨وض  ڃخ0 ٷخٽ ح٬ّؼنَ رن ٯّڄي كيػنخ0 ٷخٽ، ٸَّْ رن ُٻَّخ"
 #3$"حٿ٬َُڃِ حهلل ٫زْي رن ٯّڄي ٫ن ٸّيع
رن ح٬ّؼنَ ػنخ ٫زوي حٿٜوڄي ػنوخ ٗو٬زش ػنوخ ٯّڄوي حٿ٬َُڃوِ ٫ون         ححٿٔخؿِ ػنخ "

٫ڄًَ رن ٬ْٗذ ٫ن ٬ْٓي رن ح٬ّْٔذ أڅ أرخ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٻوخنٌح ال ٷّْوًِڅ   
   .#4$"حٿٜيٷش كظَ طٸزٞ

طوَٹ كيّؼوو   ڃنټَ ح٪ّيّغ أ٥ّ٪ أىوپ حٿنٸوپ ٫ڀوَ    ، ٛيًٵ0 ًٷخٽ حٿٔخؿِ"
 .#5$"٫نيه ڃنخٻّ٘

 #6$ځ#765ىو/148أرٌ ٫زي حهلل $، ٯّڄي رن ٫ـالڅ ح٬ّينِ حٿٸَِٗ -585
                                                 

  9/280ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)
ٞ ايؿعاضٟ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا عبس ايطٓٔ ض٣ٚ عٔ عڀا٤ بٔ أبٞ ضباح ( 2) قُس بٔ عبٝس اهلل ايعطظَ

ٔ غعس، ايڀبكات ِ بٔ ٖطاغ١، ٜٓٛط: اب ٘ إبطاٖٝ ٕ قس زلع زلاعاڄ نجرلاڄ  6/347ض٣ٚ عٓ ٚقاٍ:"نا
شيو سسخ، ٚقس شٖبت نتب٘ ؾهـعـ ايٓـاؽ سسٜجـ٘ شلـصا      ٚنتب ٚزؾٔ نتب٘، ؾًُا نإ بعس

ٔ َعٌ ٔ َعٌ، تاضٜذ اب ٚقاٍ: "تطن٘ 123ٚقاٍ: نعٝـ; ايبداضٟ،ايهعؿا٤، م 3/563إع٢ٓ" ; اب
ٔ إباضى ٚو٢ٝ"; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م   409ٚقاٍ: غاق٘; ايعذًٞ، ايجكات، م  77اب

ـ اؿسٜح ; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤ ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤  1/523ٚقاٍ: نعٝ
ٚقاٍ: قاٍ أبـٛ   2ـ8/1ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 91ٚإذلٚنٕٛ، م 

ٞ عٔ قُس بٔ عبٝس اهلل ايعطظ٢َ ؾكاٍ: نعٝـ اؿسٜح  ظضع١: ٫ ٜهتب سسٜج٘، ٚقاٍ: "غأيت أب
ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٕٳ ضٳزٹ٤ٟ ايڃشٹؿڃٜ ٚقاٍ: "نځا 2/246دساڄ"; اب ٚٳنځا ٘ شٖبت  ٕٳ قٳسٴٚقڄا إڇيډا أځٕ نتب

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٔ عسٟ، ايهاَ ٜٳت٘"; اب ٚٳا ٓٳانٹرل ؾٹٞ ضڇ ُٳ ِ ؾځهجط ايڃ ٜٗٚ ٘  =ؾځذعٌ وسخ َٔ سؿٛ
ٚقاٍ: ٚعا١َ ضٚاٜات٘ غرل قؿ١ٚٛ; ابٔ ؾاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤ ٚايهـصابٌ،      254ـ7/245=

إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤    = =ٚقاٍ بعـس  44ـ26/41إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; 164م 
 ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١. 

 .3/518ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (3)

 .7/246ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)
 .9/324ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)
عهط١َ ٍَٛ ابٔ عباؽ ض٣ٚ عٔ  قُس بٔ عذ٬ٕ إسْٞ ايكطؾٞ إه٢ٓ أبا عبس اهلل زلع (6)

ٚقاٍ: نإ ثك١ نجرل اؿسٜح ;  431-5/430غؿٝإ ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 
ٚقاٍ:  197-1/196ٚقاٍ: ثك١ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  3/195ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

أبـٞ خٝجُـ١،   ٚقاٍ: ثكـ١ ; ابـٔ    410إٕ َايو شنط ابٔ عذ٬ٕ خرلا ; ايعذًٞ، ايجكات، م 
ٚقاٍ: نإ و٢ٝ بٔ غعٝس ٫ ٜطنـ٢ قُـس بـٔ عذـ٬ٕ ; ابـٔ أبـٞ        2/318ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ: ثكـ١، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ ٚأبـٛ           50-8/49سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
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، ًٳ٠وپ  ٷويٍ  ٿوو  ٫ـوالڅ  رون  ٯّڄوي 0 ڃؼنَ رن ٯّڄي ٫ن حٿٔخؿِ ٻظخد"
 ٫وخرٌه  اٵّوخ  حٓظٜوَٰه  ٻؤنوو  ّّٔ٘ح  اال ڃخٿٺ ٫نو ٸّيع دل حٿٜيٵ ى0ٌ حٿٔخؿِ ٷخٽ

 .#1$"٫ڀْو ٬ْٓي كيّغ رخهظال١
 .#2$ح "ىٌ ڃن أىپ حٿٜيٵ دل ٸّيع ٫نو ڃخٿٺ اال 0ّّ٘ٔ ٔخؿِٷخٽ حٿ" 

586-     ِ أرووٌ ٫زوويحهلل حٿٌحٷوويُ ح٬ّووينِ   ، ٯّڄووي روون ٫ڄووَ روون ًحٷووي حألٓووڀڄ
 #3$ځ#822/ ىو207$ص

كوويّػّٗ ارووَحىْڂ روون ، كوويّػنخ أ٦ّووي روون ٯّڄّووي حٿوويٷْٸِ، ٻَّووخ حٿٔووخؿِ"ُ
ُ  0 ٬ّ٨ض ٫ڄَ حٿنخٷي ٷخٽ0 ٬ّْٖ ٷخٽ 0 ٌحٷويُ  ٷوخٽ  ڃوخ طٸوٌٽ يف حٿ  0 ٷڀوض ٿڀويٍحًٍى

 .#4$"طٔؤٿّٗ ٫ن حٿٌحٷيُ! ٓپ حٿٌحٷيُ ٫ّٗ
ٯّڄووي روون ٫ڄووَ روون ًحٷووي حألٓووڀڄِ ٷخٟووِ رٰوويحى       0"ُٻَّووخ حٿٔووخؿِ ٷووخٽ  

 .#5$ڃظيڂ"
ِ  ٷخٽ" ّ  ٬ّ٨وض ، ًحهوظالٱ  ن٨وَ  كيّؼوو  يف0 حٿٔوخؿ ُ  حٿ٬زوخ  ٸّويع  حٿ٬نوّّ

 ّويهپ  حٿٌحٷيُ ٻخڅ0 ٷخٽ حٿ٘خًٻٌنِ ػنخ، ٮّخىي رن ريٍ ػنخ، ٤ًَّّو حٿٌحٷيُ ٫ن
 يف ڃنووو ٓووٸ٢ ٍّٝووخ ًٻووخڅ، ّټظووذ ًال ٳ٬ْٸويه  هوو٢ْ ًڃ٬ووو حأل٫ووَحد ٳْٔووؤٽ ىّوش حٿزخ

 "  ح٬ّيّنش يف رو ٳْؤطٌنو ًحٷي حرن ه٢ْ ىٌح0 ٳظٸٌٽ حأل٫َحد ٳظـيه ٣َّٸو

                                                                                                                   

-26/101; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  7/386ظضع١: قُس بٔ عذ٬ٕ ثك١ ; ابٔ سبإ، ايجكات، 
 عس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: اغتؿٗس ب٘ ايبداضٟ ٚض٣ٚ ي٘ ايباقٕٛ. ٚقاٍ ب 108

 .10/273َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

 .9/342ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)
ٞ إه٢ٓ أبا عبساهلل زلع َايو بٔ أْؼ ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ غعس  (3) ٟ إسْ قُس بٔ عُط ايٛاقس

ٕڄــا بإػــاظٟ ٚايػــرل٠ ٚايؿتــٛح       499ـــ5/493ايهاتــب، ٜٓٛــط:ابٔ غــعس، ايڀبكــات    ٚقــاٍ: "ٚنــإ عا
   ٗ  =ٚباخت٬ف ايٓاؽ ٗ اؿسٜح ٚا٭سهاّ ٚادتُاعِٗ ع٢ً َا ادتُعٛا عًٝ٘، ٚقـس ؾػـط شيـو 

; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،    1/499نتب اغتدطدٗا ٚٚنعٗا ٚسسخ بٗا"; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤=
ٓٻــ  2/290 ٜٻــاّ اي ُٻــٔ وؿــٜ أځ َٹ ٕٳ  ٚٳعٳــٔ ٚقاٍ:"نځـا ٚڇٟ عٳــٔ ايجٿكځــات إكًٛبــات  ٜٳــطٵ ٕٳ  ٚٳنځــا اؽ ٚغــرلِٖ 

ُٴتٳعٳُـس يـصٳيٹو"    ٕٳ ايڃ ٘ٴ نځـا ْٻ َٳا غبل إڇيځ٢ ايڃكًب أځ ٔ  ;ايڃأځثٵبٳات إعه٬ت سٳتٻ٢ ضٴ ٟ  ابـ ٌ ، عـس  ٗ ايهاَـ
ٝٸٔ ٖٚٛ، قؿ١ٚٛ غرل ايٛاقسٟ أخباض: "ٚقاٍ 484 ـ 7/480ايطداٍ نعؿا٤ ، اؾٛظٟ ابٔ ;"ايهعـ ب

ٍ  تٗصٜب، إعٟ ; نصاب: ٚقاٍ 3/87ٚإذلٚنٕٛ ايهعؿا٤ ٍ  194ــ 26/180ايهُـا  شنـط  إٔ بعـس  ٚقـا
 10/290َػًڀـــاٟ، إنُـــاٍ تٗـــصٜب ايهُـــاٍ،  ; ســـسٜجاڄ َادـــ١ ابـــٔ يـــ٘ ض٣ٚ: ؾٝـــ٘ ايعًُـــا٤ أقـــٛاٍ

ٕ ايٛناعٕٛ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ٍ ايٓػا٥ٞ: ايهصابٛ ٚقاٍ:"قا   ."ٟأضبع١، ؾصنط َِٓٗ ايٛاقس 

 .54/449; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  3/218تاضٜذ بػساز،  اـڀٝب ايبػسازٟ، (4)
; إــعٟ،   54/434; ابــٔ عػــانط، تــاضٜذ زَؿــل،  3/226اـڀٝــب ايبػــسازٟ، تــاضٜذ بػــساز،  (5)

 .26/182تٗصٜب ايهُاٍ، 
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ِ  حٿٌحٷيُ ٫ڄَ رن ٯّڄي0 حٿٔخؿِ ٸَّْ رن ُٻَّخ ٷخٽ" ، ڃظويڂ  رٰويحى  ٷخٟو
َُ  رن ٬ّّٗ ٯّڄي رن أ٦ّي كيػّٗ  ّوِٽ  دل0 ّٸوٌٽ  كنزوپ  رون  أ٦ّوي  ٬ّ٨وض  ٯّو
0 كويّغ  ٓوڀڄش  أځّ ٫ون  نزيخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ًٍٍ كظَ حٿٌحٷيُ أڃَ ّيحٳ٪

 ّووًَه دل ّووٌنْ كوويّغ ًح٪ّوويّغ، ٳْووو كْڀووش ال ر٘ووِ  ٳـووخ  ،#1$أنظڄووخ أٳ٬ڄْووخًحڅ
 .#2$"ٯّ٘ه

" ِ يف كيّؼووو ن٨وَ ًحهووظالٱ ٬ّ٨ًووض حٿ٬زوخّ حٿ٬نووُّّ ٸّوويع   0 ٷوخٽ حٿٔووخؿ
ٷڀوض  0 ػنوخ ٫ڄوًَ حٿنخٷوي ٷوخٽ     ًػنخ أ٦ّوي رون ٯّڄوي ٬ّوّٗ رون ٯّوَُ      ، ٫نو ٤ًَّّو

رون هؼوْڂ ٫ون ٫زوي حٿو٦َّن رون نزويخڅ ٫ون ٫زوي          حٿڀٌحٷيُ ٠ّٴ٦ ٫ن حٿؼٌٍُ ٫ون  
كويػنخ ٓوٴْخڅ   0 حٿ٦َّن رن كٔخڅ رن ػخرض ٫ن أرْو يف ٿ٬ون ًُحٍحص حٿٸزوٌٍ ٳٸوخٽ   

أروخ حنوخ ٫زوي حٿو٦َّن رون ػٌروخڅ ٳٸڀوض        0 ٿ٬ڀو ٫ڀِ ٳؤڃاله ٫ڀِ رخٿٔني ٳٸوخٽ 0 ٳٸڀض
ٷووخٽ ، ض ط٬ووَٱ أنٔووخد ح٩ّوون ڃؼووپ ىووٌح ٹّٴووَ ٫ڀْووٺح٪ّڄووي هلل حٿووٌُ أًٷ٬ووٺ أنوو

 .#3$"ًح٪ّيّغ كيّغ ٷزْٜش ڃخ ًٍحه ٫ن ٓٴْخڅ ٯّ٘ه0 حٿٔخؿِ
أروٌ ٓويپ حألنٜوخٍُ حٿوٌحٳٸِ     ، ٯّڄي رن ٫ڄًَ رن ٫زْوي رون كن٨ڀوش    -587

 .#4$ځ#786ىو/170ځ 777ًىو/161حٿزَُٜ $ص رّٙ ٓنّٖ 
روون حٿٔووخؿِ كوويػّٗ ٓوويپ حٿٔووټَُ ػنووخ ٫ڄووًَ روون ڃنٜووٌٍ ٬ّ٨ووض ٯّڄووي   "

                                                 

ّٸ غـ١ًُ ، َـِٓٗ: ابـٔ      (1) ّٸ غ١ًُ عـٔ أ أخطد٘ ْاع١ عٔ ْٜٛؼ عٔ ايعٖطٟ عٔ ْبٗإ ٍَٛ أ
ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ ; أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ  4/159سٓبٌ، َػٓس أٓس، 

ٍڇ اهلل       6/204زاٚز،  ّٿ غـ١ًُ، قايـت: نٓـتٴ عٓـسٳ ضغـٛ ٚؾٝ٘: " عٔ أڂ      ،ْٳـ١ڂ ٝٵُٛ َٳ ٚعٓـسٙ 
َٹطْا باؿٹذٳابٹ، ؾكاٍ ايٓيبټ  ّڈ، ٚشيو بعس إٔ أڂ ّٻ َهتٛ ٔٴ أڂ ٌٳ اب ؾأقب    )٘ٓٵـ َٹ : )استٳذٹبٳـا 

ٓٳا ؟ ؾكاٍ ايٓيبٻ ؾځكڂًٓا: ٜا ض ٜٳعٵطڇؾڂ ْٳا ٫ٚ  ٜٴبٵكٹطٴ ٍٳ اهلل، أيٝؼ أع٢ُ، ٫  غٛ    ٕڇ )أؾځعٳُٝاٚا
٘ٹ( ; ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ،  ْٹ ُٴا؟ أيػتُا تٴبٵكٹطٳا ٚقاٍ: ٖصا سسٜح سػٔ قشٝب،  5/102أْت

 . 21/387ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘: نعٝـ ; ابٔ سبإ، قشٝب ابٔ سبإ، 

 .364-9/363ايتٗصٜب،  ابٔ سذط، تٗصٜب (2)

 .9/367ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)
قُس بٔ عُطٚ ا٭ْكاضٟ إه٢ٓ أبا غٌٗ سسخ عٔ اؿػٔ ايبكطٟ ض٣ٚ عٓ٘ عبس اهلل بٔ  (4)

ٚقاٍ: نعٝـ ; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس،  4/95إباضى، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٚقاٍ: عٔ  8/32٘; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜٚقاٍ: نإ و٢ٝ بٔ غعٝس ٜهعؿ 349م 

 2/186ابٔ ِرل: أبٛ غٌٗ قُس بٔ عُطٚ بكطٟ يٝؼ ٜػ٣ٛ ؾ٦ٝاڄ ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 
٘ٹ" ; ابٔ عسٟ،  ٖٹرل ٜعٵتٳدل سٳسٹٜج٘ َٔ غرل استذاز بٹ ُٳؿٳا ٓٳانٹرلڇ عٳٔ ايڃ ُٳ ٓٵؿځطز بٹايڃ ُٻٔ ٜ َٹ ٚقاٍ: " 

ٚقـاٍ: "أسازٜجــ٘ إؾـطازات ٜٚهتــب سسٜجـ٘ ؾٹــٞ ًْــ١     460ـــ7/458ايهاَـٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدـاٍ،   
ٚقـاٍ: نـعٝـ ; إـعٟ،     165ايهعؿا٤"; ابـٔ ؾـاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤ ٚايهـصابٌ، م       

 .4/511ٚشنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  223ـ26/221تٗصٜب ايهُاٍ، 
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0 ٬ّ٨وض أروخ ىَّوَس ّٸوٌٽ    0 ٫ڄًَ أرخ ٓيپ حألنٜخٍُ ٬ّ٨وض ٯّڄوي رون ٓوّّ٘ن ٷوخٽ     
أًٛخنِ هڀْڀِ رؼالع0 ْٛخځ ػالػش أّخځ ڃن ٻوپ ٗويَ ًحالٯظٔوخٽ ّوٌځ ح٩ّڄ٬وش ًحٿوٌطَ       

 .#2$"#1$ٷزپ حٿنٌځ
 #3$ٯّڄي رن ٫ڄًَ حٿْخٳ٬ِ ح٬َُّٜ حٿ٫َّْٗ -588

 أٷووٌٍ ٯووّ٘ه 0ٷووخٽ أنووو ڃ٬ووّٙ روون ٸّْووَ ٫وون ًنٸووپ ،حٿ٠وو٬ٴخ  يف حٿٔووخؿَ ًٻووَه"
 .#4$"ڃنو

 ىووو170ځ 777ًىوو/ 161أرووٌ ٸّْوَ حٿ٬زوويُ$ص روّٙ ٓوونّٖ   ٯّڄوي روون ٫ْٔوَ،  -589
 #5$ځ786#/

، ٷوخٽ حٿ٘وْن  ، ُٻَّخ رن ٸّْوَ حٿٔوخؿِ ٬ّ٨وض ٯّڄوي رون ح٬ّؼنوَ ٸّويع       "
أ٧نو ٫ن ٫زْي رن ًحٷي ٫ن ٯّڄي رون ٫ْٔوَ رون كٔوخڅ ح٭ّوٌرل أروِ ٸّْوَ ػنوخ         

ٓووٌٽ حهللٯّڄووي روون ح٬ّنټوويٍ ٫وون ؿووخرَ ٫وون ٫ڄووَ ٷووخٽ ٍ   0$ اڅ حهلل هڀووٶ
ش ش ڃنيخ ٓظڄخثش يف حٿزلَ ًأٍر٬ڄخثش يف حٿّّ ٳؤًٽ ِٗ  ّيڀٺ ڃن ىوٌه حألڃّو  أٿٲ أڃّ

 .  #7$##6$ح٩َّحى ٳبًح ىڀټض طظخر٬ض ڃؼپ حٿن٨خځ ٷ٤٪ ٓڀټو
                                                 

٘ ْاع١ عٔ أبٞ ٖطٜط٠، َِٓٗ: أبٛ زاٚز ايڀٝ (1) ابٔ  ;4/145ايػٞ، َػٓس أبٞ زاٚز ايڀٝايػٞأخطد
; أبٛ 1/498; َػًِ، قشٝب َػًِ،  3/41; ايبداضٟ، قشٝب ايبداضٟ  7/33سٓبٌ، َػٓس أٓس 

 .3/229; ايٓػا٥ٞ، غٓٔ ايٓػا٥ٞ، 17/280; ايبعاض، َػٓس ايبعاض2/570زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز

 .7/459ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)
عُطٚ ايٝـاؾعٞ إكـطٟ ض٣ٚ عـٔ دـطٜب ٚغـؿٝإ ايجـٛضٟ ض٣ٚ عٓـ٘ عبـساهلل بـٔ ٖٚـب،           قُس بٔ ( 3)

ٚقاٍ: غأيت أبـٞ   8/32; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  1/194ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
ٚقـاٍ: سـسخ بػطا٥ـب; ابـٔ      1/459ٚأبٛ ظضع١ ؾكا٫: ؾٝذ ٫بٔ ٖٚب; ابٔ ْٜٛؼ، تاضٜذ ابٔ ٜـْٛؼ،  

ٚقـاٍ: ٗ سسٜجـ٘ َٓـانرل;     7/460; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،       9/40، سبإ، ايجكات
   ٚقاٍ: ض٣ٚ ي٘ َػًِ ٚايٓػا٥ٞ. 229-26/226إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .4/380ا٭يباْٞ، إضٚا٤ ايػًٌٝ،   9/380ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)
(5)        ٟ ض٣ٚ عٓـ٘ عبـس اهلل بـٔ     قُس بٔ عٝػ٢ ايعبـسٟ إهٓـ٢ أبـا وٝـ٢  زلـع اؿػـٔ ايبكـط

; ايعكًٝٞ،  2/906َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤،   1/203إباضى، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
 8/37ٚقاٍ: قاٍ ايبداضٟ: َٓهط اؿسٜح; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  3/527ايهعؿا٤، 

 488-4/486 ٚقاٍ: غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: ٫ أعطؾ٘; ابٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،    
; ابٔ سذط، تٗـصٜب ايتٗـصٜب،    4/512ٚقاٍ: نعٝـ َٓهط اؿسٜح; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 ٚقس شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘. 5/332-333

; ابـٔ   5/1783; أبـٛ ايؿـٝذ، ايعُٛـ١،     2/712أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ايس٫ٚبٞ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤، ( 6)
ُـ   1/578ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  س بـٔ عٝػـ٢ َٓهـط اؿـسٜح ; اشلٝجُـٞ، إككـس       ٚقـاٍ: ق

 ٚقاٍ: إغٓاز نعٝـ يهعـ قُس بٔ عٝػ٢. 5/306; ايبٛقرلٟ، إؼاف اـرل٠،  4/430ايعًٞ، 

 .7/7/487ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (7)
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590-    ِ أروٌ ٫ڀوِ حٿټوٌيف$ص روّٙ     ، ٯّڄي رن حٿٴَحص حٿظڄْڄوِ ًّٸوخٽ ح٩َّڃو
 #1$ځ#805ىو/ 190ځ ً 797ىو/ 181ٓنّٖ
 .#2$"ڃنټَ ح٪ّيّغ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

591-      ُ أروٌ ّٛوَ $ص   ، ٯّڄي رن ٳ٠وخ  رون هخٿوي ح٩ّي٠وڄِ حألُىُ حٿزٜوَ
 #3$ځ#776ىو/ 160ځ ً 768ىو/ 151رّٙ ٓنّٖ

ػنوخ ڃ٬ظڄوَ   0 ػنخ ٯّڄي رن ڃٌَٓ ٬ّّٗ ح٪َِّٗ ٷخٿٌح، ًحٿڀٴ٦ ٿو، حٿٔخؿِ"
 ٬ّ٨ض ٯّڄي رن ٳ٠خ  ٸّيع ٫ن أرْو ٫ن ٫ڀٸڄش رن ٫زيحهلل ٫ن أرْو ٫ون 0 ٷخٽ

حٿنّٓ  ّ1$"#4$ڃن رؤّ ٶَّ ٫ن ٻَٔ ٓټش ح٬ّٔڀڄّٙ ح٩ّخثِس رْنيڂ اال#. 

                                                 

قُس بٔ ايؿطات ايتُُٝٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا عًٞ سسخ عٔ قاضب بٔ زثاض ض٣ٚ عٓ٘ ؾعٝب  (1)
ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤،  124، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م بٔ سطب

ٚقـاٍ: سـسخ بأسازٜـح ٫     537-3/536ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  1/558
ٚقاٍ: قاٍ وٝـ٢ بـٔ عـٌ: يـٝؼ      60-8/59ٜتابع عًٝٗا ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ضع١: نعٝـ اؿسٜح، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: "نعٝـ اؿسٜح شاٖب سسٜج٘ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظ
ُٻٔ ٜطٟٚ إعه٬ت عٳٔ ايڃأځثٵبٳات سٳتٻ٢  2/281اؿسٜح"; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا

٘ٹ " ; ابــٔ عــسٟ،      ٛٵنٴــٛعٳ١ يځــا وـٌ ايٹاسٵتٹذٳــاز بٹــ َٳ ٗٳــا  ْٻ ٗٳا َــٔ ايڃشٳــسٹٜح قــٓاعت٘ عًـِ أځ إڇشٳا غٳـُع
ٌ ٗ نعؿا ٚقاٍ: " ٚايهعـ ع٢ً َا ٜطٜٚ٘ َٔ ض٣ٚ عٓ٘ " ; ابٔ  319-٤7/315 ايطداٍ، ايهاَ

ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; أبٛ ْعِٝ، ايهـعؿا٤،   164ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 
ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤       296-26/272تٗصٜب ايهُاٍ ٚقاٍ: َذلٚى; إعٟ،  142

 .4/964ساڄ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاس

 .9/397; ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  10/308َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)
خايس بٔ ؾها٤ اؾٗهُٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا عط ض٣ٚ عٔ عًك١ُ بـٔ عبـساهلل إعْـٞ ض٣ٚ عٓـ٘      (3)

ـ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، ٚقاٍ: نعٝ 4/108ٓاز بٔ ظٜس ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٚقاٍ: "نإ غًُٝإ بـٔ سـطب ٜػـ٤ٞ ايـطأٟ ؾٝـ٘ ٜٚكـٍٛ نـإ ٜبٝـع ايؿـطاب"; ايٓػـا٥ٞ،            1/109

ٚقــاٍ: ٫ ٜتــابع عًــ٢    3/538ٚقــاٍ: نــعٝـ; ايعكًٝــٞ، ايهــعؿا٤    94ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ، م  
ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٔ أب ـ اؿس 8/56سسٜج٘; اب ٛ ظضع١: نعٝ ٍ أب ٜح، ٚقاٍ: "غأيت ٚقاٍ: قا

أبٞ عٔ قُس بٔ ؾها٤ ؾكاٍ: يٝؼ بكـ٣ٛ ض٣ٚ عـٔ أبٝـ٘ أسازٜـح مل ٜؿـاضن٘ ؾٝٗـا أسـس"; ابـٔ         
ٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤  2/274سبإ، اجملطٚسٌ،  ٜٳ١" ; اب ٚٳا َٴٓهط ايطٿ ٌ ايڃشٳسٹٜح  ًٹٝ ٕٳ قځ ٚقاٍ: "نځا

ٚقـاٍ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ ;     165; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهـعؿا٤ ٚايهـصابٌ، م    371ـ7/369ايطداٍ
ٕ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ  279ـ26/277إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ ٍ بعس أ ٚقا

 .4/208ٚابٔ َاد١; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

ٞ ؾٝب١،  (4) ٔ أب ـ اب ٞ ؾٝب١، َكٓ ٔ أب ٘ ْاع١، َِٓٗ: اب ; ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َاد١،  4/535أخطد
ل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نعٝـ يهعـ قُس بـٔ ؾهـا٤ ; ابـٔ أبـٞ     ٚقاٍ احملك 3/370َاد١، 

; ايڀدلاْـٞ، إعذـِ    3/915; ابٔ ا٭عطابٞ، َعذـِ ابـٔ ا٭عطابـٞ،     2/337عاقِ، اٯساز ٚإجاْٞ، 
; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿـاٚ،   2/36; اؿانِ، إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ،  13/193ايهبرل، 

ٚقـاٍ: قُـس بـٔ     3/181يٝؼ بؿ٤ٞ ; ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ، ٚقاٍ: قُس بٔ ؾها٤  5/2520
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 .#2$"ڃنټَ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 #3$ځ#822ىو/207أرٌ ارَحىْڂ $ص، ٯّڄي رن حٿٸخٓڂ حألٓيُ -592
، ڃٌَُْٟو٫ٌَش  أَكَخىِّغ، كَيّؼو ّټْظذ ال0 ٷخٽ أَنو أ٦َّي ٫ن حٿَّٔخؿِ كټَ" 
 .#4$"رَِِ٘  ٿََْْْ

 .#5$"كيّؼو ّټظذ ال0 ٫نو خؿِحٿٔ ٻظخد"
ځ 797ىوو/ 181ٯّڄي رن ٻؼّ٘ حٿٔڀڄِ حٿزَُٜ حٿٸٜخد$ص روّٙ ٓونّٖ   -593

   #6$ځ#805ىو/190ً
 .#7$"0 ڃنټَ ح٪ّيّغ"ٷخٽ حٿٔخؿِ 

594-   ِ أرووٌ أّووٌد حٿٜوون٬خنِ نِّووپ  ، ٯّڄووي روون ٻووؼّ٘ روون أرووِ ٤٫ووخ  حٿؼٸٴوو

                                                                                                                   

 ٚقاٍ: اؿسٜح نعٝـ ٫ تكّٛ ب٘ سذ١.  1/8ؾها٤ نعٝـ; ايػداٟٚ، ا٭دٛب١ إطن١ٝ، 

 .7/370ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 .9/400; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  10/309َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)

ِ ا٫غسٟ إه٢ٓ أبا ايكاغِ زلع عبس ايطٓٔ ا٫ٚظاعٞ ض٣ٚ عٓ٘ إبطاِٖٝ قُس  (3) بٔ ايكاغ
ٚقاٍ: نإ ٜبٝع اؿُط ٚاٱبٌ ٚناْت  9/369بٔ َٛغ٢ ايطاظٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات

ٚقـاٍ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ نـإ ٜهـصب ; ايبدـاضٟ،        1/50عٓسٙ أسازٜح; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ
ٚقاٍ: نإ ؾٝداڄ قسٚقاڄ  411ضَاٙ أٓس; ايعذًٞ، ايجكات، م ٚقاٍ:  1/214ايتاضٜذ ايهبرل

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  95عجُاْٝاڄ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م
ٜٴتابع ع٢ً سسٜج٘; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 3/539 ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: "يٝؼ 8/65ٚقاٍ: ٫ 

ُٻٔ ٜطٟٚ عٳٔ ايجٿكځات  2/288اجملطٚسٌبكٟٛ، ٫ ٜعذبين سسٜج٘"; ابٔ سبإ،  َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا
ٜٳ١ ٚٳا ٚٳيځا ايطٿ ٘ٹ  ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ُٳا مل وسثٛا يځا  ٜٳأڃتٹٞ عٳٔ ايڃأځثٵبٳات بٹ ٚٳ ٝٵؼٳ َٔ أځسٳازٹٜجِٗ   =َٳا يځ

٘ٴ بٹشٳاٍ"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ= ٜٴتابع 494ـ7/491عٳٓ  ٚقاٍ: ٚعا١َ أسازٜج٘ ٫ 
ــاضٜذ أزلــا٤ ايهــعؿا٤ ٚايهــصابٌ ، م       ــٔ ؾــاٌٖ، ت ٚقــاٍ: "ٜهــصب، أسازٜجــ٘    163عًٝٗــا; اب

ٚقـاٍ: ٜهـصب; إـعٟ، تٗـصٜب      3/130"; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،  ١أسازٜح َٛنٛع
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ. 303ـ26/301ايهُاٍ

 .3/187ابٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ ،  (4)
 .10/316َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (5)

قُس بٔ نجرل ايػًُٞ ايبكطٟ ايككاب ض٣ٚ عٔ ْٜٛؼ بٔ عبٝـس ض٣ٚ عٓـ٘ ْعـِٝ بـٔ ٓـاز،       (6)
ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،          1/218ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ـ اؿسٜح َٓهط اؿسٜح; ا 8/70 ٕٳ  2/287بٔ سبإ، اجملطٚسٌ، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: نعٝ ٚقاٍ: " نځا
ٜٳت٘";  ٚٳا ْٵؿځطز ع٢ً قًډ١ ضڇ ٘ٹ إڇشٳا ا ٖٹرل سٳتٻ٢ خطز عٳٔ سس ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ُٳؿٳا ٓٳانٹرلڇ عٳٔ ايڃ ُٳ ٓٵؿځطز بٹايڃ ٜ ٔ ُٻ َٹ

ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح; ايـساضقڀين، ايهـعؿا٤    498-7/497ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 
 .4/965ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  3/130ٚإذلٚنٕٛ، 

 .5/351; يػإ إٝعإ،  9/417ايتٗصٜب، ابٔ سذط، تٗصٜب  (7)
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 #1$ځ#834ىو/219ځ ًٷْپ 833ىو/218ًٷْپ  831ىو/216ح٬ّْٜٜش$ص 
 .#2$"ٛيًٵ ٻؼّ٘ حٿٰڀ0٢ حٿٔخؿِ ٷخٽ"

 ىووو181 أروٌ آوولخٵ$ص روّٙ ٓوونّٖ  ، ٯّڄوي روون ٻوؼّ٘ حٿٸَٗووِ حٿټووٌيف   -595
 #3$ځ#805ىو/ 190ځ 797ً/

 .#4$ڃًّٔٹ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
ٯّڄي رن ڃًَحڅ رن ٫زوي حهلل رون ا٨ّخ٫ْوپ رون ٫زويحٿ٦َّن حٿٔويُ        -596

 #5$ځ#805ىو/ 190ځ ً 797ىو/ 181حألَٰٛ حٿټٌيف$ص رّٙ ٓنّٖ

                                                 

قُــس بــٔ نــجرل ايكــٓعاْٞ ايجكؿــٞ إكٝكــٞ إهٓــ٢ أبــا ٜٛغـــ ض٣ٚ عــٔ عبــس ايــطٓٔ   (1)
; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ   ٚقـاٍ: نـإ ثكـ١    7/339ا٫ٚظاعٞ ض٣ٚ عٓ٘، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكـات،  

ٚقــاٍ: قــاٍ أٓــس بــٔ سٓبــٌ:  3/542ٚقــاٍ: نــعؿ٘ أٓــس; ايعكًٝــٞ، ايهــعؿا٤ 1/218ايهــبرل
ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٚقاٍ: "سسثين أبٞ قاٍ: زلعت اؿػٔ  8/69نعٝـ دسا ; اب

; ابٔ عسٟ،  9/70بٔ ايطبٝع ٜكٍٛ: قُس بٔ نجرل ايّٝٛ أٚثل ايٓاؽ"; ابٔ سبإ، ايجكات، 
ٚقاٍ: ب٘ ضٚاٜات عٔ ا٭ٚظضاعـٞ َٚعُـط ٖـٔ ٫ ٜتابعـ٘      501ـ7/500يهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍا

ٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ  334-26/329عًٝٗا أسس ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٚقا
 ٚقاٍ: اختً٘ بآخطٙ.  2/212ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ ; ايصٖيب، ايهاؾـ، 

 .9/417; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  10/321ٗصٜب ايهُاٍ، َػًڀاٟ، إنُاٍ ت (2)

 =قُس بٔ نجرل ايكطؾٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا إغشام ض٣ٚ عٔ يٝح بٔ أبٞ غًِٝ ض٣ٚ عٓ٘ َٛغ٢( 3)
ٚقـاٍ: مل ٜهـٔ بـ٘ بـأؽ ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ        3/478بٔ زاٚز، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،    =

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ابٔ أبٞ  1/41ايٓػا٥ٞ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح;  1/217ايهبرل
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: خطقٓا سسٜج٘ ٚمل ْطن٘، ٚقاٍ: قـاٍ   69ـ8/68سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

ٓٵؿځـطز عٳـٔ ايجٿكځـات با٭ؾـٝا٤         2/387أبٞ: نعٝـ اؿسٜح ; ابٔ سبإ، ايجكات ُٻـٔ ٜ َٹ ٕٳ  ٚقـاٍ: "نځـا
ٞ إڇشٳا  ٘ٹ بٹشٳاٍ" ابٔ إكًٛبات ايډتٹ ًڂٛبٳ١ يځا وڃتٳر بٹ َٳكڃ ٗٳا َعُٛي١ أځٚ  ْٻ ِ أځ ٘ عً ٗٳا َٔ ايڃشٳسٹٜح قٓاعت غٳُع

ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ٚايهعـ ع٢ً سسٜج٘ ٚضٚاٜات٘  500 ـ7/498عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ 
ٝٸٔ ; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،   .4/965; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  411ـ3/408ب

 .5/352ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (4)

قُس بٔ َطٚإ بٔ عبس اهلل ايػسٟ ا٭قػط ايهٛٗ ض٣ٚ عٔ قُس بٔ ايػا٥ب ايهًيب ض٣ٚ  (5)
ٚقـاٍ: غـهتٛا عٓـ٘ ٫ ٜهتـب      124ض٣ٚ عٓ٘ ٜٛغـ بـٔ عـسٟ، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايهـعؿا٤، م      

ــٛاٍ ايطدـــاٍ، م     ــ١; اؾٛظدـــاْٞ، أسـ ــ٘ ايبتـ ــا٥ٞ، ايهـــعؿا    78سسٜجـ ــاٍ: شاٖـــب ; ايٓػـ ٤ ٚقـ
ٚقـاٍ:   7/86ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،       93ٚإذلٚنٕٛ، م 

"زلعت أبٞ ٜكٍٛ: ٖٛ شاٖـب اؿـسٜح َـذلٚى اؿـسٜح ٫ ٜهتـب سسٜجـ٘ ايبتـ١" ; اـڀٝـب         
ــ58ايبػــسازٟ، تــاضٜذ بػــساز،   ــٔ ٜــطٟٚ    2/286; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ،  60ـ ُٻ َٹ ٕٳ  ــا ٚقــاٍ: " نځ

٘ٹ بٹشٳاٍ إٛنٛعات عٳٔ ايڃأځ ٚٳيځا ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٗٳ١ ايٹاعٵتٹبٳاض  ًځ٢ دٹ ثٵبٳات يځا وٌ نٹتٳابٳ١ سٳسٹٜج٘ إڇيډا عٳ
ٛٳاٍ"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ ايهعؿا٤،  ٚقاٍ: "ٚعا١َ ضٚاٜات٘ غرل قؿٛٚ  513ـ7/512َٔ ايڃأځسٵ

ٝٳٔ" ; أبـٛ ْعـِٝ، ايهـعؿا٤، م      ٜ    143ٚايهعـ ع٢ً ضٚاٜاتـ٘ بـ اتـ٘;  ٚقـاٍ: غـاق٘ ٗ أنجـط ضٚا
 .  4/966; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  394ـ26/392إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 
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 .#1$ًٍٍ ٫نو حٿؼٸخص"، ال ّټظذ كيّؼو0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ىووو126أرووٌ حٿووِرّ٘ ح٬ّټووِ $ص ، ٯّڄووي روون ڃٔووڀڂ روون طوويٍّ حألٓوويُ -597

 #2$ځ#745ىو/ 128ځ ًٷْپ 743/
 ًٷزڀوٌه ، حٿنٸوپ  أىوپ  ٫نوو  ًٍٍ ٷوي ، حألكټخځ يف كـش ٛيًٵ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

 أً كوويّؼّٙ اال ٗوو٬زش ٫نووو ّووًَ دل، ٫ً٘ووَّن ٤ّووخڅ ٓوونش ڃووخص، ّٛيّؼووو ًحكظـووٌح
ُ 0 ّٸوٌٽ  ٬ٗزش ٬ّ٨ض، ڃييُ حرن ٬ّ٨ض ٓنخڅ رن أ٦ّي ػنخ، ػالػش  ٫ون  ٫نوي
َ  أروٌ  ٷوخٽ ، ّٛيّغ ڃنيخ أكيع ڃخ كيّغ اال كيّغ ڃخثش حٿِرّ٘ أرِ  رڀٰوّٗ 0 ٸّْو
 يوڂ آٿڀ0ّ ًح٬ّٸوخځ  حٿوَٻن  روّٙ  حٿوِرّ٘  أروخ  ٗو٬زش  حٓوظلڀٲ 0 ٷوخٽ  أنوو  ڃ٬ّٙ رن ٸَّْ ٫ن
 ّٸٌٿوو ، ؿوخرَ  ڃون  ٬ّ٨ظويخ  انِ آهلل0 ٳٸخٽ ؿخرَ  ڃن حألكخىّغ ىٌه ٬ّ٨ض انٺ
 #3$"ح٬ّ٩ٴِ ؿخرَ ٫ن ٦ًّپ ٫نو ٸّڄپ دل ػڂ، ٫ڀْو َّىىىخ ڃَحٍ ػالع
ٷوي ًٍٍ ٫نوو أىوپ حٿنٸوپ ًٷزڀوٌه      ، ٛويًٵ كـوش يف حألكټوخځ   0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

أرخ حٿِرّ٘ رّٙ  شحٓظلڀٲ ْٗز0 ًرڀّٰٗ ٫ن ٸَّْ رن ڃ٬ّٙ أنو ٷخٽ0 ًحكظـٌح رو ٷخٽ
حألكخىّوغ ڃون ؿوخرَ ٳٸوخٽ حهلل انوِ ٬ّ٨ظويخ ڃون         حٿَٻن ًح٬ّٸخځ انٺ ٬ّ٨ض ىوٌه 

ٻخڅ أروٌ حٿوِرّ٘ ٫نوينخ ّٝنِٿوش هزوِ حٿ٘و٬ّ٘ اًح دل       0 ًٷخٽ حرن ٫ْْنش، ؿخرَ ّٸٌٽ ػالػخ 
 .#4$"ٲّي ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ًىزنخ اٿْو

 #5$ځ#793ىو/ 177ٯّڄي رن ڃٔڀڂ رن ٌٓٓن حٿ٤خثٴِ $ص -598
                                                 

 .9/437; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  10/334َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)
قُــس بــٔ َػــًِ بــٔ تــسضؽ ا٫غــسٟ إهــٞ إهٓــ٢ أبــا ايــٛبرل ض٣ٚ عــٔ دــابط بــٔ عبــساهلل        (2)

 ٜ ٕٳ ثٹكځـ١ڄ     6/30ٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،     ا٭ْكاضٟ ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ بٔ عٝٝٓـ١،  ٚقـاٍ: "نځـا
ًځـ١ٺ"; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ      َٳ َٴعٳا ٘ٴ ؾٹـٞ  ًځ ٙٴ ؾځعٳ ٘ٴ ضٳآ ْٻ ِٳ أځ ٞٵ٤ٺ ظٳعٳ ٘ٴ يٹؿٳ ٕٻ ؾٴعٵبٳ١ځ تٳطٳنځ نځجٹرلٳ ايڃشٳسٹٜحٹ إڇ٫ أځ

ٚقاٍ: قٌٝ  3/545ٚقاٍ: ثك١; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ 413; ايعذًٞ، ايجكات، م222ـ1/221ايهبرل
: "َا يو تطنت سسٜح أبٞ ايعبرل؟ قاٍ: ضأٜت٘ ٜعٕ ٜٚػـذلدب ٗ إٝـعإ"; ابـٔ أبـٞ     يؿعب١

;  5/351ٚقاٍ: قاٍ ؾعب١: ٫ وػٔ ٜكًٞ; ابٔ سبإ، ايجكات،  1/151سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ
ٚٳٖـٛ ؾٹـٞ ْؿػـ٘ ثكـ١ إ٫ډ إٔ ٜـطٟٚ عٓـ٘        293ـ287ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: "

ٕٛ شٳيٹوځ َٔ د١ٗ ايهعٝـ، ٫ٚځ ٜهٕٛ َٔ قبً٘، ٚأځبٴٛ ايعبرل ٜطٟٚ أسازٜح بعض ايهعؿا٤ ؾٝه
ٚٳٖٛ قسٚم ٚثك١ ٫ بأؽ ب٘"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،   26/402قاؿ١ ٚمل ٜتدًـ عٓ٘ أسس، 

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ إ٫ ايبداضٟ ض٣ٚ يـ٘ َكطْٚـاڄ    411-
 ٚقاٍ: َؿٗٛض بايتسيٝؼ. 45سيػٌ، م بػرلٙ; ابٔ سذط، طبكات إ

 .10/337َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)

 .443/ 9ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

قُس بٔ َػًِ بٔ غٛغٔ ايڀا٥ؿٞ ض٣ٚ عٔ عُطٚ بٔ زٜٓاض ض٣ٚ عٓ٘ عبس اهلل بٔ إباضى،  (5)
دـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،    ٚقاٍ: مل ٜهٔ ب٘ بـأؽ ; ايب  3/76ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
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 ىّنووخٍ كوويّؼخ ًٍٍ ٫وون ٫ڄووًَ روون ، ٛوويًٵ ّيووڂ يف ح٪ّوويّغ0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ"
 .#1$"ٳؤكٔزو ح٣ّڂ رخٿٸيٍ ٿًَحّظو، ٸّظؾ رو حٿٸيٍّش دل ًَّه ٯّ٘ه

ىوو  265أروٌ ٫زوي حهلل رون ًحٍس $ص    ، ٯّڄي رن ڃٔڀڂ رن ٫ؼڄخڅ حٿَحُُ -599
 #2$ځ#883ىو/270ځ ًٷْپ 878/

، ًٻوخڅ يف حرون ًحٍس رَوؤًٌْ   ، ؿخ  حرن ًحٍس اِذل أرِ ٻَُّوذ 0 ٷخٽ ُٻَّخ حٿّٔخؿِّ"
أَنخ ٯّڄوي  ، أدل ّؤطٺ نزجِ أَنخ ًً حٿَّكڀظّٙ، أدل ّزڀٰٺ ه0ُّّ ٳٸخٽ ألرِ ٻَُّذ

ًحهلل ال ، ًڃوووخ ًحٍسُ ًڃوووخ أىٍحٹ ڃوووخ ًحٍس ٷُوووڂ   ، ًحٍس0ُ ٳٸوووخٽ، رووون ڃُٔوووڀڂ رووون ًحٍس  
 .#3$"أنض ٳْيڂ ًال كيَّػضُ ٷٌڃخ ، كيػظٺ
 #4$ځ#843ىو/229أرٌ ٫ڀِ حٿنْٔخرٌٍُ$ص ، ٯّڄي رن ڃ٬خًّش رن أ٫ّٙ -600

                                                                                                                   

ٚقاٍ:  8/77ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  414; ايعذًٞ، ايجكات، م  1/223
ٚقاٍ: نإ ىڀ٤ٞ ; ابٔ  7/399قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: َا أنعـ سسٜج٘ ; ابٔ سبإ، ايجكات، 

ٚٳٖٛ قاحل اؿسٜح ٫ بأؽ  296-7/294عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ب٘ ٚمل أض ٚقاٍ: " 
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقـٛاٍ ايعًُـا٤    417-26/412ي٘ سسٜجا َٓهطاڄ " ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 ؾٝ٘: اغتؿٗس ب٘ ايبداضٟ ٚض٣ٚ ي٘ ايباقٕٛ.

 .9/445; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  10/3999َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)
ٚإه٢ٓ أبا عبساهلل زلع عبٝساهلل بٔ قُس بٔ َػًِ بٔ عجُإ ايطاظٟ إعطٚف بابٔ ٚاضٙ  (2)

َٛغ٢ ايعبػـٞ ض٣ٚ عٓـ٘ وٝـ٢ بـٔ قُـس بـٔ قـاعس، ٜٓٛـط: ايٓػـا٥ٞ، َؿـٝد١ ايٓػـا٥ٞ،            
ٕٳ قٳــاسب سٳــسٹٜح   9/150ٚقــاٍ: ثكــ١ قــاسب ســسٜح; ابــٔ سبــإ، ايجكــات   54م ٚقــاٍ: "نځــا

٘ٹ"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،   .452 -26/444وؿٜ ع٢ً قًـ ؾٹٝ

ــاضٜذ بػــساز،   اـڀٝــب ايبػــسازٟ،  (3) ــاضٜذ زَؿــل،    24-4/23ت ; إــعٟ،  55/393; ابــٔ عػــانط، ت

 .2/118; تصنط٠ اؿؿاٚ،  20/178; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  26/451تٗصٜب ايهُاٍ، 

ٟ إه٢ٓ أبا عًٞ ض٣ٚ عٔ ايًٝح بٔ غعس ض٣ٚ عٓ٘ و٢ٝ بٔ  (4) ٌ ايٓٝػابٛض قُس بٔ َعا١ٜٚ بٔ أع

ٚقـاٍ: يـٝؼ بجكـ١ ; ايبدـاضٟ،      1/50ٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،     عبس اؿُٝـس اؿُـاْٞ، ٜٓٛـط: ابـ    

 1/558ٚقاٍ: ض٣ٚ أسازٜح ٫ ٜتابع عًٝٗا ; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤،  246-1/245ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقــاٍ: قــاٍ وٝــ٢ بــٔ َعــٌ:   2/689ٚقــاٍ: َــذلٚى اؿــسٜح ; ابــٔ أبــٞ خٝجُــ١، ايتــاضٜذ ايهــبرل،   

ٞ سامت،  93ٕٛ، م نصاب; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚن ٚقاٍ: يٝؼ بجك١ َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أب

ٚقاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ: أسازٜجـ٘ أسازٜـح َٛنـٛع١، ٚقـاٍ:          104-8/103اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٜٶتـابع                تـطى أبـٛ ظضعـ١ سسٜجـ٘، ٚقـاٍ: " غـأيت أبـٞ عـٔ قُـس بـٔ َعاٜٚـ١ ؾكـاٍ: ض٣ٚ أسازٜـح مل 

ٚقــاٍ:  2/298سٜح " ; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ، عًٝٗــا، أسازٜــح َٓهــط٠ ؾــتػرل سايــ٘ عٓــس أٖــٌ اؿــ 

٘ٹ ؾځاغٵتشلٻ ايتٸطٵى  ٝٵ ًځ ٜٴتٳابع عٳ ُٳا يځا  ٞ عٳٔ ايجٿكځات بٹ ٜٳأڃتٹ ٚٳ ٖٹرل  ُٳؿٳا ٓٳانٹرلڇ عٳٔ ايڃ ُٳ ٓٵؿځطز بٹايڃ ُٻٔ ٜ َٹ ٕٳ  "نځا

ٚٳاؾل ايجٿكځات"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ُٳا  ٓٵس ايٹاعٵتٹبٳاض ؾٹٝ ٚقاٍ: ض٣ٚ  535 ـ7/533إڇيډا عٹ

ٝٸٔ ايهعـ ٜتبٌ ع٢ً ضٚاٜات٘ ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  أسازٜح ٫ ٜتابع عًٝٗا ٖٚٛ ب

 .481ـ26/478; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 3/130
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، ٯّڄوي رون ڃ٬خًّوش حٿنْٔوخرٌٍُ ٓوټن ڃټوش      0 خؿِ ٷوخٽ ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔو "
 .#1$"طټڀڄٌح ٳْو، ٿْْ ّٝظٸن يف ح٪ّيّغ

 #2$ٯّڄي رن ڃ٬خًّش رن ٫زي حٿ٦َّن حٿِّخىُ حٿزَُٜ ّڀٸذ ٫ْٜيس -601
 روون أ٦ّووي كوويػنخ حٿِّووخىُ ڃ٬خًّووش روون ٯّڄووي كوويػنخ أرووِ كوويػنخ حٿٔووخؿِ"

ِ  ٤٫ْوش  رن ُىّ٘ رن ٯّڄي كيػنخ ح٪َّحنِ ٫زيحٿ٦َّن  ٯّڄوي  أروٌ  كويػّٗ ، حٿٔوڀڄ
ُ  ڃوٌىًى  رون  ى٘وخځ  كويػنخ  ح٬ّٸيّ رْض ّٔټن ًٻخڅ ِ  ڃوٌٍٵ  ٫ون  ح٭ّـوَ  ٫ون  حٿ٬ـڀو
حٿووونّٓ اذل حهلل أًكووو0َ ٷوووخٽ حٿٜوووخڃض رووون ٫زوووخىس  ٳبنوووو ڃ٬خًّوووش حٓوووظټظذ             
 .  #4$#"#3$ڃؤڃٌڅ أڃّٙ

 #5$ٯّڄي رن أرِ ح٬ّڀْق رن أٓخڃش ح٭ٌّرل حٿزَُٜ -602
َ  ٬ّ٨وض  ڃخ0 ٷخٽ، ح٬ّؼنَ رن ٯّڄي كيػنخ0 ٷخٽ، ٸَّْ رن ُٻَّخ"  ًال، ٸّْو

 .#6$"ٷ٢ ْٗجخ ح٭ٌّرل ح٬ّڀْق أرِ رن ٯّڄي ٫ن، كيػخ ٫زيحٿ٦َّن
 .#7$حٿ٬٠ٴخ  يف حٿٔخؿِ ًٻَه

                                                 

; ابٔ سذط، تٗصٜب   26/478; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  4/40اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (1)

 .9/465ايتٗصٜب، 

ٔ َعا١ٜٚ ايعٜازٟ ايبكطٟ إًكب بعكٝس٠ ض٣ٚ عٔ إبطاِٖٝ بٔ عبس ايـطٓٔ بـٔ   قُس ب (2)

َٗــسٟ ض٣ٚ عٓــ٘ ايٓػــا٥ٞ ٚأٓــس بــٔ عًــٞ اؾــاضٚزٟ ٚظنطٜــا بــٔ وٝــ٢ ايػــادٞ، ٜٓٛــط:     

ٚقاٍ: " أضدٛ إٔ ٜهٕٛ قسٚقاڄ نتبت عٓ٘ ؾ٦ٝاڄ ٜػرلاڄ " ;  99ايٓػا٥ٞ، َؿٝد١ ايٓػا٥ٞ، م 

; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،   3/98ڀــ١، إنُــاٍ اٱنُــاٍ،  ; ابــٔ ْك 9/98ابــٔ سبــإ، ايجكــات،  

ٚقــاٍ: قــاٍ َػــ١ًُ بــٔ ايكاغــِ: ثكــ١  10/361; َػًڀـاٟ، إنُــاٍ تٗــصٜب ايهُــاٍ،   26/475

 ٚقاٍ: قسٚم عاضف َٔ ايػابع١. 507قسٚم ; ابٔ سذط، تكطٜب ايتٗصٜب، م 

ٔ اؾٛظٟ، إٛنٛعات( 3) ٘ ْاع١ عٔ عباز٠ بٔ ايكاَت، َِٓٗ: اب قاٍ: ٖٚصا اؿسٜح ٚ 2/18أخطد
ــع ايڀــطم ٫ ٜكــب; ايــصٖيب، إػــين ٗ ايهــعؿا٤     ــعإ    2/851َــٔ ْٝ ــِ ; َٝ ٚقــاٍ: إغــٓازٙ ًَٛ

ٕ إٝعإ 3/553ا٫عتساٍ ٔ سذط، يػا ٚقاٍ: خدل باطٌ; ايػٝٛطٞ،  170ـ5/169ٚقاٍ: خدل باطٌ; اب
ٜٳ 1/384ايٰي٤ٞ إكٓٛع١ ٗ ا٭سازٜح إٛنٛع١،  َٴعٳاٚ ُٻس بٵٔ  َٴشٳ ٝٵؼٳ ٚقاٍ: "  ٝٵد٘ يځ ٚٳؾٳ ١ نځصٻاب 

ٙٴ";   ٞٸ اؾـذلا ُٹ ٌٻ ايػٸً ٖٳصٳا خدل بٳاطٹٌ يځعٳ ُٹٝعٳإ:  ٍٳ ؾٹٞ ايڃ ٝٵد٘ يځا ٜعطف، قًت: قځا ٚٳؾٳ بٹُ٪تٳُٔ ٚايػًُٞ 
 .2/5ابٔ عطام ايهٓاْٞ، تٓعٜ٘ ايؿطٜع١ إطؾٛع١ عٔ ا٭سازٜح ايؿٓٝع١ إٛنٛع١، 

 .384-1/383يٞ إكٓٛع١، ; ايػٝٛطٞ، ايٰ 2/18ابٔ اؾٛظٟ، إٛنٛعات،  (4)

قُس بٔ أبٞ إًٝب عاَط بٔ أغا١َ اشلصيٞ ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ أبٝ٘ ٚعبـس إًـو بـٔ ٜعًـ٢      (5)
; ابٔ أبٞ سامت،  1/184ض٣ٚ عٓ٘ عبس ايكُس بٔ عبس ايٛاضخ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

 . 7/431; ابٔ سبإ، ايجكات،  8/44اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

 .3/435يهعؿا٤، ايعكًٝٞ، ا (6)

 .10/84; ٜٓٛط أٜها: ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  5/390ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (7)
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 #1$ىو#198ٯّڄي رن ڃنخًٍ حٿ٘خ٫َ$ص  -603
 .#2$٫نيه ڃنخٻ0ّ٘ حٿٔخؿِٷخٽ 
604-   ِ      أرووٌ آوولخٵ حٿظڄووخٍ حٿټووٌيف ، ح٬ّوظووخٍ روون نووخٳ٪ حٿظْڄووِ ًّٸووخٽ حٿ٬ټڀوو

 #3$ځ#776ىو/160ځ 768ًىو/ 151$ص رّٙ ٓنّٖ 
 .#4$ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

أرووٌ ح٬ّٔووٌٍ ح٬ّوًِڃووِ ، َّٰڃووش روون رټووّ٘ روون ٫زووي حهلل حألٗووؾ حٿٸَٗووِ-605
 #5$ځ#774ىو/158ح٬ّينِ$ص 

                                                 

ٟ ٜه٢ٓ أبا شضٜب ض٣ٚ عٔ غؿٝإ ايجٛضٟ ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ بهط  (1) قُس بٔ َٓاشض ايؿاعط ايبكط
شض َٔ أٌٖ عسٕ، ٚقاٍ: "نإ قُس بٔ َٓا 119ايككرل، ٜٓٛط: ابٔ إعتع، طبكات ايؿعطا٤، م

ٚنإ ٚقع إٍ ايبكط٠ يهجط٠ ايعًُا٤ ٚا٭زبا٤ بٗـا، ؾُـا ظاٍ ًٜـعّ أٖـٌ ايؿكـ٘ ٚأقـشاب اؿـسٜح        
ٚا٭زب ست٢ بًؼ َٔ شيو أقك٢ َبًؼ، ٚنإ ع٢ً غذل ٚق٬ح ٚسًِ ٚٚقاض، إٍ إٔ اؾتٗط بعبس 

بـٔ سبــإ،  اجملٝـس بـٔ عبـسايٖٛاب ايجكؿـٞ ثــِ خـطز إٍ َهـ١ بعـس َـٛت عبــس اجملٝـس ٚأقـاّ بٗـا"; ا           
٘ٹ"; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ   2/271اجملطٚسٌ ٛڃٗطاڄ يًُذٕٛ يځا هٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٓٶا َ َٳادٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا

ٕٳ   521ـــ7/520ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ ٚٳنځــا ٔٵ أځقٵــشٳابٹ ايڃشٳــسٹٜحٹ  َٹــ ٔٵ  ٜٳهڂــ ِٵ  ٓٳــاشٹضڈ يځــ َٴ ٔٴ  َٴشُــس بٵــ ٚٳ ٚقــاٍ: "
ٛٴ"; ابـٔ     ٗٵـ ًډ ٚٳاي ٕٴ  ُٴذٴـٛ ٘ٹ ايڃ ٝٵ ًځ ٕ   ايڃػٳايٹبٴ عٳ ٍٳ وٝـ٢ يځـا      3/101اؾـٛظٟ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٛ ٚقـاٍ: "قځـا

ٚٳٜكب إساز ؾٹٞ  ٓٻاؽ  ُٳػٵذٹس ايڃشٳطٳاّ يتًسؽ اي ٜٴطٵغٌ ايعكاضب ؾٹٞ ايڃ ٕٳ  ٘ٹ خرل نځا ٘ٴ ضدٌ ؾٹٝ ٟ عٳٓ ٜطٚ
ٓٻاؽ"; ايكؿسٟ، ايٛاٗ بايٛؾٝات،  ٚٴدٴٛٙ اي ٛٳانٹع ايڃٛنٴ٤ٛ يٝػٛز   .5/43َٳ

 .5/390; ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  11/107اٍ، َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُ (2)
إدتاض بٔ ْاؾع ايتُٝٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا إغشام ايتُاض ض٣ٚ عٔ عبسا٭ع٢ً ايتُٝٞ ض٣ٚ عٓ٘  (3)

ٚقاٍ: َٓهـط اؿـسٜح; ايعذًـٞ،     2/93عٓ٘ ْٜٛؼ بٔ بهرل، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘
ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: ؾـٝذ      8/311تعـسٌٜ،  ٚقاٍ: ثك١; ابٔ أبٞ سامت، اؾـطح ٚاي  422ايجكات، م 

ٜٳـأڃتٹٞ        10-3/9اؿسٜح ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  =َٓهط ٕٳ  َٴٓهـط اؿځـسٹٜح دـسا نځـا ٚقـاٍ: " 
ُٴتٳعٳُـس يـصٳيٹو " ; ابـٔ عـسٟ،        ٕٳ ايڃ ٘ٴ نځـا ْٻـ ٖٹرل سٳتٻ٢ ٜػٵبل إڇيځ٢ ايڃكًب أځ ُٳؿٳا ٓٳانٹرلڇ عٳٔ ايڃ ُٳ بٹايڃ

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،   147قاٍ: َٓهط اؿسٜح ; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م ٚ 200-8/199ايهاَ
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤  323-27/321ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 . 4/209ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ سسٜجاڄ ٚاسساڄ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .10/70ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)
 إدعَٚٞ إـسْٞ إهٓـ٢ أبـا إػـٛض ض٣ٚ عـٔ عبـس اهلل بـٔ ٖٚـب ض٣ٚ         كط١َ بٔ بهرل بٔ عبس اهلل (5)

ٚقاٍ: نـإ ثكـ١ نـجرل اؿـسٜح; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ          5/464عٓ٘، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 
ٞ سامت، اؾطح ٚايتعس8/16ٌٜٚقاٍ: نعٝـ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل 3/239َعٌ،  ٔ أب  8/363; اب

; ابـٔ   7/510ثك١، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: قاحل اؿسٜح; ابٔ سبإ، ايجكـات  ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: 
ٚقاٍ: أضدٛ أْ٘ ٫ بأؽ ب٘; ابٔ ؾاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤    177ـ8/175عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ

ٚقاٍ بعس إٔ شنط  328ـ27/324ٚقاٍ: نعٝـ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  176ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م
 ٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب َٚػًِ ٚأبٛ زاٚز ٚايٓػا٥ٞ. أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي
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 .#1$ٛيًٵ ًٻخڅ ّيٿْ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
606-  ِ        أروووٌ حٿ٠ووولخٹ حٿزٜوووَُ   ،ّٰڀوووي رووون حٿ٠ووولخٹ رووون ڃٔوووڀڂ حٿ٘وووْزخن

 #2$ځ#783ىو/167$ص
 .#3$ال ّظخر٪ ٫ڀَ كيّؼو"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

 ىوو 193أروٌ ٸّْوَ ًّٸوخٽ أروٌ هويحٕ$ص      ڀي رون ِّّوي حٿٸَٗوِ ح٪َّحنوِ،    ّٰ-607
 #4$ځ808#/

 .#6$"#5$رټّ٘ رن ڃٔټّٙ ٫ڀْو كنزپ رن أ٦ّي ًٷيځ، ّيڂ ٻخڅ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
ٳڄوون ، ٫ڀْووو #7$ًٷوويځ أ٦ّووي ڃٔووټّٙ روون ٻووؼّ٘  ، ٻووخڅ ّيووڂ0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ"

 ًىخڃو كيّؼو ٫ن حألًُح٫ِ ٫ن ٫زوي حٿٌحكوي رون ٷوْْ ٫ون أروِ ىَّوَس ٍٳ٬وو ٷوخٽ         أ
 #1$"#8$#ّټٴَ ٻپ ٪ّخ  ٍٻ٬ظخڅ$

                                                 

; طبكات إسيػٌ، 10/71; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب11/109َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ (1)
 .25م

كًس بٔ ايهـشاى ايؿـٝباْٞ ايبكـطٟ إهٓـ٢ أبـا ايهـشاى زلـع ايـعبرل بـٔ عبٝـس زلـع َٓـ٘             ( 2)
ٚقـاٍ: ٫   4/49; ايعكًٝـٞ، ايهـعؿا٤،    7/437رل، سطَٞ بـٔ عُـاض٠، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـب      

; إـعٟ،   9/185; ابٔ سبـإ، ايجكـات،    8/348ٜٴتابع ع٢ً سسٜج٘ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
ٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ ; ايصٖيب، ايهاؾـ،  27/339تٗصٜب ايهُاٍ،  ٘ اب  ٚقاٍ: ؾٝ٘ يٌ. 2/249ض٣ٚ ي

 .10/75ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)
(4)   ٘  =كًس بٔ ٜعٜس ايكطؾٞ اؿطاْٞ إه٢ٓ أبا خساف ض٣ٚ عٔ ا٭سٛم بٔ سهـِٝ ض٣ٚ عٓـ

= ٌ ٚقـاٍ: يـٝؼ بـ٘ بـأؽ; ايبدـاضٟ،       4/440أٓس بٔ سٓبٌ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعـ
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "٫  8/347; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 7/437ايتاضٜذ ايهبرل

; ابـٔ  9/186عٓ٘ ٚنإ ِٜٗ "، ٚقاٍ: قـاٍ أبـٞ: قـسٚم; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،        بأؽ ب٘ نتبت
-27/343ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ بأؽ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  233ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م 

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١ غ٣ٛ ايذلَصٟ.  345

يطٓٔ اؿصا٤ ض٣ٚ عٔ غـؿٝإ ايجـٛضٟ ض٣ٚ عٓـ٘    َػهٌ بٔ بهرل اؿطاْٞ إه٢ٓ أبا عبس ا (5)

 .486-27/485ٖـ، ٜٓٛط: إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  198أٓس بٔ سٓبٌ تٛٗ غ١ٓ 

 .443; ابٔ سذط، ٖس٣ ايػاضٟ،  11/114ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (6)

 .23/142ايكشٝب َػهٌ بٔ بهرل، ٜٓٛط: ابٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس،  (7)

; ايؿـٓكٝڀٞ، تهُٝـٌ   2/160بـٞ ؾـٝب١، َكـٓـ ابـٔ أبـٞ ؾـٝب١      أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابـٔ أ  (8)

ٚقاٍ ْاقـ ططم اؿسٜح ٚخًل إٍ ايكٍٛ:  68ـ 65ايٓؿع َا مل ٜجبت ب٘ ٚقـ ٫ٚ ضؾع، م 

ٌ إٔ اؿسٜح ٫ ٜجبت َطؾٛعاڄ ٫ٚ َٛقٛؾاڄ، ٫ٚ دس٣ٚ َٔ قاٚي١ ايذلدٝب يهعؿ٘  "ٚاؿاق

ٛ قٛي٘ ع٢ً نٌ ساٍ، ٚتػين عٔ َعٓاٙ أسازٜح أخط٣ ثابت١ م  اتل اهلل سٝجُا( :

نٓت ٚاتبع ايػ١٦ٝ اؿػ١ٓ ُشٗا، ٚخـايل ايٓـاؽ غًـل سػـٔ( ٚقٛيـ٘: )إشا عًُـت غـ١٦ٝ        

ؾأتبعٗــا سػــ١ٓ ُشٗــا، قٝــٌ: ٜاضغــٍٛ اهلل، أَــٔ اؿػــٓات: ٫ إيــ٘ إ٫ اهلل؟ قــاٍ: ٖــٞ أؾهــٌ  

 اؿػٓات(". 
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ىوو  161أروٌ ٍؿوخ  حٿزٜوَُ $ص روّٙ ٓونّٖ      ، ڃَؿَ رن ٍؿخ  حٿْ٘ټَُ -608
 #2$ځ#786ىو/ 170ځ ً 777/

حٿٔخؿِ ػنخ أ٦ّي رن ٯّڄي حٿ٤٬خٍ ػنخ أروٌ ٫ڄوَ ح٪ٌّٟوِ ػنوخ ڃَؿوَ رون       "
أٛوزق ٍؿوپ ڃون أٛولخد ٍٓوٌٽ      0 ُڃوِ ٫ون ٤٫وخ  ٫ون ؿوخرَ ٷوخٽ      ٍؿخ  ٫ون حٿ٬َ 

حهلل   ّٓأٛخرظو ؿنخرش يف ٌّځ رخٍى ٳخٯظٔپ ٳڄخص ٳٸخٽ حٿون  0$  ٻوخڅ
   #4$"#3$#ًّظْڄڂ وَِكِّټٴْو أڅ ٺّٔق ٫ڀَ ؿُ

ٿوووْْ كيّؼوووو 0 ٷوووخٽ ٸّْوووَ رووون ڃ٬وووّٙ 0 "حٿٔوووخؿِ يف ٥ّڀوووش حٿ٠ووو٬ٴخ  ٷوووخٽ 
 .#5$رِ٘ "
609-  ُ  ىووو181ي حهلل ح٩ّووٍُِ$ص رووّٙ ٓوونّٖ أرووٌ ٫زو ، ڃوًَحڅ روون ٓووخدل حٿٰٴووخٍ

 #6$ځ#805ىو/ 190ځ ً 797/
                                                                                                                   

 .10/77ابٔ سذط ،تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

ايبكطٟ إه٢ٓ أبا ضدا٤ ض٣ٚ عٔ ٖؿاّ بٔ عـط٠ٚ ض٣ٚ عٓـ٘ أٜـٛب     َطدٞ بٔ ضدا٤ ايٝؿهطٟ (2)

ٚقاٍ: يٝؼ بـ٘ بـأؽ، ٚٗ َٛنـع آخـط      4/85ايػدتٝاْٞ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: ثك١ ; ابٔ  8/412قاٍ: نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  4/221

ٕٳ   3/27سبإ، اجملطٚسٌ،  ٖٹرل " ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ        ٚقاٍ: " نځـا ُٳؿٳـا ٓٵؿځـطز عٳـٔ ايڃ ُٻـٔ ٜ َٹ

ٜٴتابع عًٝ٘ ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     203-8/201نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: بعض أسازٜج٘ ٫ 

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: اغتؿٗس ي٘ ايبداضٟ عسٜح ٚاسـس ;   27/361-364

 .4/515ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

بًؿٜ كتًـ، ٚيؿٛ٘: "عٔ دابط، قـاٍ:   ١1/252، َِٓٗ: أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز، أخطد٘ ْاع( 3)
ٍٳ أقـشابٳ٘ ؾكـاٍ: ٖـٌ        ِٳ، ؾػـأ ًځ ِٻ اسـتٳ ٘ٹ، ثـ ٘ٴ ٗ ضأغٹ خٳطٳدٓا ٗ غٳؿځطڈ ؾأقابٳ ضد٬ڄ َعٓا سٳذٳطٷ ؾؿٳذٻ

ْٳذٹسٴ يوځ ضٴخك١ڄ ٚأْتٳ تٳكسٹضٴ عًـ٢ ا  ِڇ ؟ قايٛا: َا  ُټ ٕٳ يٞ ضٴخك١ڄ ٗ ايتٝ ٌٳ ؾُـاتٳ،    تٳذٹسٴٚ ٕـا٤، ؾاغتٳػٳـ
َٵٓا ع٢ً ايٓيبٿ  ُٸا قځسٹ ؾً   ،ٜٳعًځُٛا ِٴ اهللڂ، أ٫ غأيٛا إشٵ مل  ٗٴ ًځ أڂخبٹطٳ بصيو، ؾكاٍ: ) قځتٳًٛٙٴ قځتٳ

ٜٳعكٹـطٳ            ُٻِ ٚ ٝٳ ٜٳتٳـ ٘ٹ إٔ  ٕٳ ٜهؿٝـ ٍٴ، إِـا نـا ٞٸ ايػټـ٪ا ٜٳعكٹـبٳ، ؾـوډ َٛغـ٢   ـ ؾإِـا ؾٹـؿا٤ٴ ايعٹـ عًـ٢   ـ  أٚ 
ٜٳُػٳـ    ِٻ  ٘ٹ خٹطقـ١ڄ، ثـ ٌٳ غـا٥ٹطٳ دٳػٳـسٹٙ( " ٚقـاٍ احملكـل ؾـعٝب ا٭ضْـ٪ٚٙ: إغـٓازٙ          دٴطسٹ ٜٳػػٹـ بٳ عًٝٗـا ٚ

ٚقاٍ ٗ إغٓازٙ:  2/505; ايبٝٗكٞ، اـ٬ؾٝات 164نعٝـ;  ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م 
;  1/409َطدــ٢ بــٔ ضدــا٤ يــٝؼ بــايكٟٛ، ٚايعطظَــٞ نــعٝـ; ابــٔ ايكٝػــطاْٞ، شخــرل٠ اؿؿــاٚ،      

ٍ ا٭يباْٞ 1/165ب ايتدلٜعٟ، َؿها٠ إكابٝ ٗ تعًٝك٘: قشٝب يػرلٙ ; ا٭يباْٞ، قشٝب أبٞ  ٚقا
 ٚقاٍ: ٚي٘ ؾاٖس ٫ بأؽ ب٘ ؿسٜح دابط قبً٘. 168-2/165زاٚز، 

 .8/201ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 .10/84; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  11/122َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (5)

ايػؿاضٟ اؾعضٟ إه٢ٓ أبا عبـس اهلل ض٣ٚ عـٔ عبـس إًـو بـٔ أبـٞ غـًُٝإ         َطٚإ بٔ غامل (6)
ٚقؿٛإ بٔ عُطٚ  ض٣ٚ عٓ٘ عبس اجملٝس بٔ عبس ايععٜع، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعـٌ،  

ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح ; ايعكًٝـٞ،      7/373ٚقاٍ: يٝؼ بجك١ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهـبرل،   1/55
ٜٴتابع عًٝٗا" ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚقاٍ: " أسا 4/17ايهعؿا٤،  زٜج٘ َٓانرل ٫ 
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 .#1$٠ّ٪ ح٪ّيّغ، ٻٌحد0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
ىوو  180أروٌ هخٿوي ح٬ّټوِ ح٬ّڀٸوذ روخٿِٲِّ$ص      ، ڃٔڀڂ رون هخٿوي رون ٳوًَس     -610

 #2$ځ#795ىو/179ځ ًٷْپ 796/
حٿٔخؿِ ػنخ ٓيپ رن ٸَّْ حٿٔټَُ ػنوخ أروٌ ن٬وْڂ ػنوخ ڃٔوڀڂ رون هخٿوي ٫ون         "

څ ٫ڀْوخ ٍٟوِ حهلل ٫نوو حٗوظټَ     أحٿ٦َّن ٫ن أرْو ٫ون أروِ ىَّوَس     حٿ٬ال  رن ٫زي
ٗټٌٍ ػڂ نٸو ڃنو ٳيهپ ٫ڀَ حٿنّٓ      ٳ٤وَف اٿْوو ٣ٍزوش     ًىوٌ ّؤٻوپ ٣ٍزوخ

 .#4$"#3$#كٔزٺ$0 ػڂ ٷخٽ ػڂ أهٍَ ػڂ أهٍَ كظَ ٣َف ٫ڀْو ٓز٬خ 
 ٛووخكذ ،ٛوويًٷ خ څٻووخً ،حٿٸوويٍ ّووٍَ ًٻووخڅ، حٿٰڀَوو٢ ٻووؼّ٘ اِنَّووو0 حٿَّٔووخؿِ ٷووخٽ"
   #5$"ٳٸوًَ ،ٍَّأُْ

                                                                                                                   

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: يٝؼ بجك١، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ َطٚإ بٔ غامل  8/274-275
ؾكاٍ: َٓهط اؿسٜح دساڄ نعٝـ اؿسٜح يٝؼ ي٘ سسٜح قا٥ِ، قًت ٜذلى سسٜج٘ ؟ قاٍ: ٫، 

ٓٳــانٹرل عٳــٔ   3/13بــٌ ٜهتــب سسٜجــ٘"; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ،   ُٳ ٚڇٟ ايڃ ٜٳــطٵ ُٻــٔ  َٹ ٕٳ  ٚقــاٍ: "نځــا
ٜٳتـ٘ بٳڀـٌ        ٚٳا ُٻـا نجـط شٳيٹـو ؾٹـٞ ضڇ ًځ ٝٵؼٳ َٔ سٳسٹٜح ايڃأځثٵبٳات ؾځ َٳا يځ ٜٳأڃتٹٞ عٳٔ ايجٿكځات  ٚٳ ٖٹرل  ُٳؿٳا ايڃ

ٚقاٍ: "ٚعا١َ سسٜجـ٘   121ـ 8/119ايٹاسٵتٹذٳاز بأخباضٙ"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ
٘ٹ"; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، ٖا ٫ ٜتابع٘ اي ٝٵ ًځ ; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤،  3/134جكات عٳ

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط     395-27/392ٚقاٍ: َـذلٚى اؿـسٜح; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،       146م 
 .4/971أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجٌ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

; ا٭يباْٞ،   526; ابٔ سذط، تكطٜب ايتٗصٜب، م 11/133َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)
 .3/152إضٚا٤ ايػًٌٝ، 

(2)   ٘  =َػًِ بٔ خايس بٔ ؾط٠ٚ إهٞ إًكب بايعلٞ إه٢ٓ أبا خايس ض٣ٚ عٔ ايعٖـطٟ ض٣ٚ عٓـ
ٕٳ نځجٹرلٳ ايڃشٳسٹٜحٹ  6/42قُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾعٞ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، = ٚٳنځا ٚقاٍ: " 

ٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، نځجٹرلٳ ايڃػٳ ٘ٹ " ; اب ٚٳايڃدٳڀځأٹ ؾٹٞ سٳسٹٜجٹ ٘ٹ  ضٚا١ٜ ابٔ قطظ ٚقاٍ:  1/85ًځ
ٚقاٍ: َٓهط  7/260قاٍ: ثك١ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  3/60يٝؼ ب٘ بأؽ، ٚٗ ضٚا١ٜ ايسٚضٟ 

ٕ، ٚقاٍ: ثك١ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٛ 1/267اؿسٜح ; ابٔ أبٞ خٝج١ُ، ايتاضٜذ ايهبرل
ٚقاٍ: "  غأيت أبٞ عٔ َػًِ  8/183ٚقاٍ: نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  97م 

بٔ خايس ايعلٞ ؾكاٍ: يٝؼ بصاى ايك٣ٛ َٓهط اؿسٜح، ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘، تعطف 
ٚقاٍ: " ٖٚٛ سػٔ اؿسٜح، ٚأضدٛ أْ٘  11ـ8/6ٚتٓهط" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ  514-27/508إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٫ بأؽ ب٘" ;
 ي٘ أبٛ زاٚز ٚابٔ َاد١. 

َٴػًِ  2/926أخطد٘ ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  (3) ٚٳ ًځا٤ غرل قؿٛٚ.  ٖٳصٳا عٳٔ ايڃعٳ ٚقاٍ: "
 بٔ خٳايٹس نٳعٹٝـ".

 .8/11ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)
 .4/102; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 3/446ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ،  ابٔ (5)
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 .#1$ٻؼّ٘ حٿٰڀ٢"0 "حٿٔخؿِ ٷخٽ
ِ  ، ًٻوخڅ ّوٍَ حٿٸويٍ   ، ٛيًٵ ٻخڅ ٻوؼّ٘ حٿٰڀو٢   "ٷخٽ حٿٔخؿِ" 0 ٷوخٽ حٿٔوخؿ

كويػنخ أ٦ّوي رون ٯّوَُ ٬ّ٨وض ٸّْوَ رون ڃ٬وّٙ         ، ًٷي ًٍٍ ٫نو ڃخ ّنٴِ حٿٸويٍ 
ٳڄوخ أنټوًَح ٫ڀْوو كيّؼوو ٫ون رون       ، ٻخڅ ڃٔڀڂ رن هخٿي ػٸش ٛخحل ح٪ّويّغ 0 ّٸٌٽ

َّس ًٷخٽ ڃَس ٫ن رن ؿَّؾ ٫ن ٫ڄًَ رن ٗو٬ْذ ٫ون   ؿَّؾ ٫ن ٤٫خ  ٫ن أرِ ىَ
حٿزْنووش ٫ڀووَ ڃوون حى٫ووَ ًحٿووْڄّٙ ٫ڀووَ ڃوون أنټووَ اال يف    $0 أرْووو ٫وون ؿوويه ڃَٳ٫ٌووخ  

ڃڀ٬وٌڅ ڃون أطوَ    $٫زوخّ ٍٳ٬وو    ًكيّؼو ٫ن ىحًى ٫ن ٫ټَڃش ٫ن حرن، #2$#حٿٸٔخڃش
ًكيّؼو ٫ن ُّخى رن ٬ٓي ٫ن رن ح٬ّنټيٍ ٫ون ٛوٴٌحڅ رون    ، #3$#ىرخٍىنأحٿنٔخ  يف 
ر٬ؼض ٫ڀَ أػَ ٤ّخنْش آالٱ نّٓ ڃنيڂ أٍر٬ش آالٱ ڃن روّٗ  $ ن أنْ ڃَٳ٫ٌخ ٓڀْڂ ٫
   .#5$"ًٯّ٘ ًٿٺ ڃن ح٬ّنخٻّ٘ #4$#آَحثْپ
 رون  أ٦ّوي  كويػّٗ ، ًٳٸوو  ٍأُ ٛوخكذ ، حٿٰڀو٢  ٻوؼّ٘ ، ٛويًٵ 0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
، ح٪ّويّغ  ٛوخحل  ػٸوش  هخٿوي  رن ڃٔڀڂ ٻخڅ0 ّٸٌٽ ڃ٬ّٙ رن ٸَّْ ٬ّ٨ض0 ٷخٽ ٯّڄي

                                                 

 .13/236; إتكٞ اشلٓسٟ، نٓع ايعُاٍ، 4/102ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (1)

; ايــساضقڀين، غــٓٔ   198أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: ابــٔ إكــط٤ٟ، َعذــِ ابــٔ إكــط٤ٟ، م         (2)
ايسًُٜٞ، ايؿطزٚؽ َأثٛض اـڀاب، ;  8/213; ايبٝٗكٞ، ايػٓٔ ايهدل٣،  198ايساضقڀين، م 

َٳ١ (  2/1129; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  2/32 ٛٵي٘: ) إڇيډا ايڃكػٳا ٜٳازٳ٠ قځ ُٳتٵٔ ظڇ ٚقاٍ: "ؾٹٞ ايڃ
ٔ ايكڀإ، بٝإ ايِٖٛ،  ٚقاٍ: نعٝـ ; ايعذًْٛٞ، نؿـ  475ـ 5/474ٚايعلٞ نٳعٹٝـ";  اب

ٚقاٍ:  352٭يباْٞ، نعٝـ اؾاَع ايكػرل، ٚقاٍ: ؾٝ٘ نعـ َع أْ٘ َطغٌ; ا 1/332اـؿا٤، 
 نعٝـ.

ٍٴ اهلل   3/490أخطدـ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: أبـٛ زاٚز، غــٓٔ أبــٞ زاٚز   (3) ٚيؿٛـ٘: "قــاٍ ضغــٛ  
ٔٵ أتٳ٢ اَطأتٳ٘ ٗ زٴبٴطڇٖا( ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغـٓازٙ سػـٔ; ابـٔ َادـ١،      َٳ ًڃعٴٕٛ  َٳ (

 8/191ع٬ٙ ; ايٓػا٥ٞ، ايػٓٔ ايهدل٣، ْؿؼ يؿٜ سسٜح أبٞ زاٚز أ 3/108غٓٔ ابٔ َاد١، 
ٞٿ  ٓٻبٹ ٔڇ اي ٚيؿٛ٘" عٳ   ;)ٔٻ ٖٹ ٓٿػٳا٤ٳ ؾٹٞ أځزٵبٳاضڇ ٔٳ ايڃشٳلٿ يځا تٳأڃتٴٛا اي َٹ ٜٳػٵتٳشٹٝٞ  ٕٻ اهللځ يځا  ٍٳ: )إڇ قځا

ٚقـاٍ ا٭يبـاْٞ ٗ تعًٝكـ٘: قـشٝب; أَـا سـسٜح إغـٓاز         9/514ابٔ سبإ، قشٝب ابٔ سبإ، 
ؾكــس أخطدــ٘ ْاعــ١ بػــٓس نــعٝـ َــِٓٗ:  ابــٔ أبــٞ ســامت، عًــٌ      ايػــادٞ ٗ إــً أعــ٬ٙ، 

; ابـــٔ ايكٝػـــطاْٞ، شخـــرل٠ اؿؿـــاٚ، 2/166; ايـــساضقڀين، عًـــٌ ايـــساضقڀين 3/717اؿـــسٜح 
 ٚقاٍ: ؾٝ٘ َػًِ بٔ خايس ايعلٞ نعٝـ.  4/2158

ٚقاٍ احملكل غًِٝ أغس: إغـٓازٙ   7/131أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: أبٛ ٜع٢ً، َػٓس أبٞ ٜع٢ً،  (4)
ٚقـاٍ احملكـل َؿـٗٛض بـٔ      7/301ٝـ دساڄ;  ايسٜٓٛضٟ إـايهٞ، اجملايػـ١ ٚدـٛاٖط ايعًـِ،     نع

; ايڀدلاْــٞ، إعذــِ   1/173سػــٔ: إغــٓازٙ نــعٝـ ; ابــٔ ا٭عطابــٞ، َعذــِ ابــٔ ا٭عطابــٞ،     
ٚقاٍ: تؿطز ب٘ إبـطاِٖٝ بـٔ إٓـصض ; اؿـانِ، إػـتسضى عًـ٢ ايكـشٝشٌ،         1/236ا٭ٚغ٘، 

;  2/1105عًٝكــ٘: غــٓسٙ ٚاٙ  ; ابــٔ ايكٝػــطاْٞ، شخــرل٠ اؿؿــاٚ،      ٚقــاٍ ايــصٖيب ٗ ت  2/653
 ٚقاٍ: نعٝـ.  13/202ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، 

 .10/129ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)
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 ػنوخ ، ٮّخىوي  رون  ريٍ ػنخ، حٿٸيٍ ّنٴِ ڃخ ٫نو ًٍٍ ٷي0 ٸَّْ ٌأر ٷخٽ، حٿٸيٍ ٍَّ ًٻخڅ
 ألٻظوذ  - ڃٔوڀڄخ   ٬ّوّٗ  - أطْظوو 0 ّٸوٌٽ  ڃ٬وخً  رون  ڃ٬وخً  ٬ّ٨وض 0 ٷخٽ ىحًى رن ٓڀْڄخڅ

ِ  ًٻوخڅ ، ٯنوخ   ٛوٌص  ڃنِٿو ڃن ٳٔڄ٬ض، ٫نو َ  ؿخٿٔوخ   ڃ٬و ، ٫ڀْوو  ٳٜوخف ، رخروو  ٫ڀو
 حهلل ىوٌ 0 خٽٳٸو ، أٓوٌى  ٳووَؽ ، ٳويهپ  ٷخځ ػڂ، ٫ڀْو ٳٜخف، حٿٰنخ  اذل ٫خى ػڂ، ٳټٲ
َ  أروٌ  ٷوخٽ "، حألٛوٌحص  ٫ڀْنخ ّٸّٔف ًىزظڂ اًح ، ڃويٍٹ  حرون  ًأ٦ّوي  ىحًى أروٌ  ػنوخ 0 ٸّْو

 .#1$"حٿِٲِّ كڀٸش يف ح٪ّٔن رن ًٯّڄي حٿ٘خٳ٬ِ ٍأّض0 ٷخٽ ٷظْزش ٬ّ٨نخ
611-    ِ أروٌ ٫زويحهلل حأل٫وٌٍ حٿټنويُ حٿټوٌيف      ، ڃٔڀڂ رون ٻْٔوخڅ حٿ٠وّٓ ح٬ّالثو

 #2$ځ#757ىو/ 140ځ ً 748ىو/ 131رّٙ ٓنّٖ  $ص
ڃوووخ ٬ّ٨ووض ٸّْووَ ًال ٫زوووي   0 رووون ح٬ّؼنووَ ّٸووٌٽ  ح٬ّ٨ووض  0 حٿٔووخؿِ ّٸووٌٽ  "

 .#3$"حٿ٦َّن كيػخ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃٔڀڂ ح٬ّالثِ رِ٘  ٷ٢
كيػّٗ أ٦ّوي رون ٯّڄوي كويػّٗ هڀوٲ ح٬ّوًِڃوِ كويػّٗ        0 حٿٔخؿِ ّٸٌٽ

ٷڀوض ٬ّٔوڀڂ ح٬ّالثوِ ًٓوؤٿظو ٫ون      0 ٸَّْ رن ٓو٬ْي كويػّٗ كٴوٚ رون ٯْوخع ٷوخٽ      
٫ون ٫ڀٸڄوش   0 ٷوخٽ  نْنْو ارَحىْڂ ٷڀوض اروَحىْڂ ٫ون ڃَو    كيػ0 كيّغ ٱّن ٬ّ٨ظو ٳٸخٽ

 .#4$"٫ن ٫خث٘ش0 ٷخٽ ن٫ْن ٫زي حهلل ٷڀض ٫زي حهلل ٫ن ڃ0َ ٷخٽ نْٷڀض ٫ڀٸڄش ٫ن ڃَ
 .#5$"ڃنټَ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

612-  ِ  ىوو 181أروٌ ٯّڄوي حٿزٜوَُ $ص روّٙ ٓونّٖ     ، ڃٔڀڄش رن ٫ڀٸڄش ح٬ّوخُن
 #6$ځ#805ىو/190ځ 797ً/

                                                 

 .11/172َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

ْـ    (2) ؼ بـٔ َايـو ض٣ٚ عٓـ٘    َػًِ بٔ نٝػإ ا٥٬ٕٞ ايهٓسٟ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا عبـس اهلل ض٣ٚ عـٔ أ
ٔ َعٌ،  ٔ َعٌ، تاضٜذ اب ٘ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  3/311دعؿط بٔ عٕٛ، ٜٓٛط: اب ٚقاٍ: اختً

ٍ ايطداٍ، م  7/271 ٕ ؾٝ٘; اؾٛظداْٞ، أسٛا ٚقاٍ: غرل ثك١; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤  76ٚقاٍ: ٜتهًُٛ
ٔ ٚ 3/575ٚقــاٍ: َــذلٚى اؿــسٜح; ايعكًٝــٞ، ايهــعؿا٤،   97ٚإذلٚنــٕٛ، م  =قــاٍ: قــاٍ أٓــس بــ

ـ اؿسٜح، ٫ ٜهتب سسٜج٘ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، = ٚقاٍ:  193-8/192سٓبٌ: نعٝ
قــاٍ أبــٛ ظضعــ١: نــعٝـ اؿــسٜح، ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٞ: " ٜتهًُــٕٛ ؾٝــ٘، ٖٚــٛ نــعٝـ " ; ابــٔ سبــإ،        

اٍ: ٚقـ  6-8/3ٚقـاٍ: اخـتً٘ سسٜجـ٘ ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،          3/8اجملطٚسٌ، 
ٝٸٔ ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،      ــ ــ٘ ب ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ    535-27/530ٚايهــعـ عًــ٢ ضٚاٜات

 .3/736ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .8/3ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)

 .8/4ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)

 .10/136; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  11/177تٗصٜب ايهُاٍ، َػًڀاٟ، إنُاٍ  (5)

َػ١ًُ بٔ عًك١ُ إاظْٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا قُـس زلـع زاٚز بـٔ أبـٞ ٖٓـس ض٣ٚ عٓـ٘ قـٝؼ بـٔ         ( 6)



375 

 ٫زووي ٬ّ٨ووض ڃووخ0 ٷووخٽ ح٬ّؼنووَ روون ٯّڄووي كوويػنخ0 ٷووخٽ، ٸّْووَ روون ُٻَّووخ"
 #1$"٫ڀٸڄش رن ڃٔڀڄش ٫ن ٸّيع ڃييُ رن حٿ٦َّن
رون  ح٬ّ٨وض  ، ًٍٍ ٫ن ىحًى رن أرِ ىني ڃنخٻّ٘ ًٻوخڅ ٷويٍّخ   0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 .#2$"ڃؼنَ ّٸٌٽ ڃخ ٬ّ٨ض ٫زي حٿ٦َّن ٸّيع ٫نو رِ٘  أٍحه ٿزي٫ظو
  ٿزال٣ووِ أرووٌ ٓوو٬ْي حٿيڃ٘ووٸِ ح، ڃٔووڀڄش روون ٫ڀووِ روون هڀووٲ ح٫ّ٘ووّٗ -613

   #3$ځ#805ىو/190ٷزپ  $ص
 .#4$"٬ْٟٲ ؿيح 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 #5$ڃٔڀڄش رن ٯّڄي حٿؼٸٴِ حٿزَُٜ -614
 ًًٷٴوو ، ر٠٬ويڂ  ٫نوو  ٍٳ٬وو  0#6$كيّغ اّخٻڂ ًحٿوِنؾ  يف ط٥َّظو يف حٿٔخؿِ ٷخٽ"

                                                                                                                   

 268-8/267; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٌٜ،   7/388سؿل، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

سٜح، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١: ٫ بـأؽ بـ٘، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ:          ٚقاٍ: قاٍ أٓس بـٔ سٓبـٌ: نـعٝـ اؿـ    

 22-8/21; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،       9/180قاحل اؿسٜح ; ابٔ سبإ، ايجكـات،  

ٚقـاٍ:   177ٚقاٍ: نعٝـ اؿسٜح  ٫ ٜتابع ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤ ٚايهـصابٌ، م    

ٚقاٍ بعس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘:      567- 27/565نعٝـ اؿسٜح ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .4/972ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٗ ؾها٥ٌ ا٭ْكاض ٚايباقٕٛ غ٣ٛ ايبداضٟ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .4/27ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (1)

 .10/145; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب11/190َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ (2)

سَؿكٞ إه٢ٓ أبا غعٝس ض٣ٚ عٔ إبطاِٖٝ بٔ أبٞ عب١ً َػ١ًُ بٔ عًٞ بٔ خًـ اـؿين اي (3)
    ٌ ٚقــاٍ: يــٝؼ بؿــ٤ٞ;   4/450ض٣ٚ عٓــ٘ بكٝــ١ بــٔ ايٛيٝــس، ٜٓٛــط: ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــ

 282ٚقاٍ: َٓهط اؿـسٜح; اؾٛظدـاْٞ، أسـٛاٍ ايطدـاٍ، م      7/389ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل
ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح;  97م ٚقاٍ: نعٝـ سسٜج٘ َذلٚى; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،

ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: نعٝـ اؿسٜح ٫ ٜؿـتػٌ بـ٘; ابـٔ     8/268ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
ٚقـــاٍ: مل ٜهـــٔ عٓـــسِٖ بـــصاى ٗ اؿـــسٜح; ابـــٔ سبـــإ،  2/323ٜـــْٛؼ، تـــاضٜذ ابـــٔ ٜـــْٛؼ، 

َٳا  3/33اجملطٚسٌ،  ْٹٝس ٜٚطٟٚ عٳٔ ايجٿكځات  ُٻٔ ٜكًب ايڃأځغٳا َٹ ٕٳ  ٝٵؼٳ َٔ أځسٳازٹٜجِٗ ٚقاٍ: "نځا يځ
٘ٹ";  ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  ٘ٴ بٳڀٌ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٓٵ َٹ ُٻا ؾشـ شٳيٹو  ًځ ;  53-58/46تُٖٛا ؾځ

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١.  571ـ27/567إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .10/147يتٗصٜب;  ابٔ سذط، تٗصٜب ا11/192َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

َػ١ًُ بٔ قُس ايجكؿـٞ ض٣ٚ عـٔ زاٚز بـٔ أبـٞ ٖٓـس ض٣ٚ عٓـ٘ َػـسز بـٔ َػـطٖس، ٜٓٛـط: ابـٔ            ( 5)
; ابـٔ  7/388ٚقاٍ: يٝؼ سسٜج٘ بؿ٤ٞ ; ايبداضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،    3/242َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٞ عٓ٘ ؾكاٍ: يٝؼ َؿٗٛض، ٜهتب  8/168أب سسٜج٘ ; ابٔ ٚقاٍ: غأيت أب
 ٚقاٍ: ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ زاٚز. 574-27/573; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  9/180سبإ، ايجكات، 

; ابٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤     59أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: اـ٬ٍ، إٓتدب َٔ ايعًٌ، م  (6)
ٚقاٍ: إغٓازٙ عـاَط يـٝؼ بجكـ١ ;     2/1052; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  6/155ايطداٍ، 

 27/574ٚقاٍ: ٖصا اؿسٜح ٫ ٜكب  ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  2/233اؾٛظٟ، إٛنٛعات، ابٔ 
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   #1$"ر٠٬يڂ
 ىوووو186أروووٌ ٓووو٬ْي حٿظڄْڄوووِ حٿ٘وووٸَُ حٿټوووٌيف$ص   ح٬ّٔوووْذ رووون ٗوووَّٺ، -615

 #2$ځ802#/
 .#3$ٸّيع ّٝنخٻّ٘"، ڃًّٔٹ ح٪ّيّغ0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ 

 #4$ځ#860ىو/246حٿٔڀڄِ حٿظڀڄِٔ ح٪ّڄِٜ$ص  ًحٟق رن ح٬ّْٔذ -616
 .#5$"ڃنخٻّ٘ أكخىّؼو يف أڅّ طټڀّڄٌح0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

ىوو/   181ڃ٬ٜذ رن ٓالځ حٿظڄْڄِ حٿټٌيف نِّپ رٰيحى $ص رّٙ ٓونّٖ  -617
 #6$ځ#805ىو/ 190ځ 797ً

                                                                                                                   

 ٚقاٍ: َٓهط. 10/148ٚقاٍ: َٔ سسخ بٗصا ؾاتُٗ٘ ; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 

 .3/139; ا٭يباْٞ، قشٝب أبٛ زاٚز،  10/148ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

ه٢ٓ أبا غعٝس سسخ عـٔ غـًُٝإ ا٭عُــ ض٣ٚ عٓـ٘     إػٝب بٔ ؾطٜو ايتُُٝٞ ايهٛٗ إ (2)
ٚقاٍ: ٚنإ نعٝـ اؿسٜح ٫ وتر ب٘;  7/239ايًٝح بٔ غعس، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقاٍ: نإ َػؿ٬ڄ نعٝؿاڄ ; اؾٛظدـاْٞ، أسـٛاٍ ايطدـاٍ،     1/67ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح;  1/363ٚقاٍ: غهت ايٓاؽ عٔ سسٜج٘; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤ 332م 

ٚقاٍ: قاٍ ايبداضٟ: غهتٛا عٓ٘; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  4/63ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 
ـ اؿسٜح نأْ٘  8/294 ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: تطى ايٓاؽ سسٜج٘، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: نعٝ

ٕٳ ؾٳـٝدا قٳـاؿا نـجرل ايڃ      3/24َذلٚى ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،     ًځـ١ مل تهـٔ   ٚقـاٍ: " نځـا ػٳؿڃ
ٝٵحٴ يځا ٜعًـِ ؾځٛٗـط َـٔ سٳسٹٜجـ٘      ٚٳوسخ ؾِٝٗ َٔ سٳ قٓاعٳ١ اؿځسٹٜح َٔ ؾٳأڃْ٘ ٜطٟٚ ؾٝدڀأ 
٘ٴ إڇيډـا عًـ٢ غٳـبٹٌٝ              ٜٳـ١ عٳٓـ ٚٳا ٚٳيځـا ايطٿ ٘ٹ  ٜٳذٴـٛظ ايٹاسٵتٹذٳـاز بٹـ ٗٳا عٳـٔ ايڃأځثٵبٳـات يځـا  ٚڇٜ ٜٳطٵ إعه٬ت ايډتٹٞ 

 ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح. 180ؿا٤ ٚايهصابٌ، مايتٻعٳذټب"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهع

 .2/415; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  13/141اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (3)

إػٝب بٔ ٚانب ايػًُٞ اؿُكٞ ٜه٢ٓ أبا قُس ض٣ٚ عٔ عبس اهلل بٔ إباضى ض٣ٚ عٓـ٘   (4)
قاٍ: ٖٚٛ عٓسٟ نعٝـ ; ابٔ أبٞ  72أبٛ سامت ايطاظٟ، ٜٓٛط: ايٓػا٥ٞ، َؿٝد١ ايٓػا٥ٞ، م 

ٚقاٍ: " غ٦ٌ أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: قسٚم، نإ ىڀ٧ نجرلاڄ ؾإشا  8/294سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
ٚقـاٍ: نـإ ىڀـ٤ٞ ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ        9/204قٌٝ ي٘ مل ٜكبٌ " ; ابٔ سبإ، ايجكات، 

ؾٝـ٘ ايـساضقڀين،   ٚقاٍ: ٖٚٛ ٫ بأؽ ب٘ ; ابٔ ضظٜـل، َـٔ تهًـِ     126-8/123نعؿا٤ ايطداٍ، 
 ٚقاٍ: قاٍ ايساضقڀين: نعٝـ. 3/128

 . 6/41; ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  293َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١ ،م (5)
َكعب بٔ غ٬ّ ايتُُٝٞ ايهٛٗ ايبػسازٟ سـسخ عـٔ عبـس اهلل بـٔ ؾـدل١َ ض٣ٚ عٓـ٘ أٓـس بـٔ         ( 6)

ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،    ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ بأؽ ;  3/316سٓبٌ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٚقاٍ: نعؿٛٙ  105ٚقاٍ: ثك١ ; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م  429; ايعذًٞ، ايجكات، م  7/354

ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: قًـ٘      308-8/307بأسازٜح اْكًبت عًٝ٘ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،      
٘ٴ أٌٖ ايڃعطٳا 3/28ايكسم ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٕٳ     ٚقاٍ: "ض٣ٚ عٳٓ ٘ٹ قـشا٥ؿ٘ ؾځهځـا ٝٵـ ًځ م اْكًبـت عٳ

ٝٵحٴ يځا ٜؿِٗ" ; ابٔ  ٖٳصٳا َٔ سٳ َٳا زلع َٔ شٳاى عٳٔ  ٚٳ ٛٳ يځا ٜعًِ  ٖٴ ٚٳ ٖٳصٳا عٳٔ شٳاى  َٳا زلع َٔ  وسخ 
٘ٹ        88-8/86عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٝٵـ ًځ ٘ٹ ٚأَـا َـا اْكًبـت عٳ ٘ٴ ٫ بٳـأڃؽٳ بٹـ ْٻ ٚٳأځضٵدٴٛ أځ ٚقاٍ: "
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 .#1$"٬ْٟٲ ڃنټَ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 #2$ځ#818ىو/203أرٌ ٫زيحهلل حٿټٌيف $ص، ڃ٬ٜذ رن ح٬ّٸيحځ ح٫ّؼ٬ڄِ -618
ِ   حٿ٬زخى ڃن ٻخڅ، ح٪ّيّغ ٬ْٟٲ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"  ٷوخٽ ، أٛولخد ىحًى حٿ٤وخث
 ػوڂ ، ح٤ّ٫وؤ  ٻوؼّ٘  ىوٌ  ٳوبًح ٿوو   ٻظخروخ   َأّوض ٳ، ٛوخ٪ّخ   ٍؿوالً  ٻوخڅ 0 كنزوپ  رن أ٦ّي
 .#3$"حٿؼٌٍُ ٫ن ڃظٸخٍرش أكخىّؼو ٳبًح، كيّؼو يف ر٬ي ن٨َص

أرٌ ٍؿخ  ح٫َّحٓخنِ ٓوټن حٿزٜوَس $ص ٷوَد    ، ڃ٤َ رن ٣يڄخڅ حٿٌٍحٵ -619
 #4$ځ#746ىو/129

رن ح٬ّؼنَ ػنخ أرٌ ىحًى ػنخ ٬ٗزش كيػّٗ ڃ٤وَ حٿوٌٍحٵ ٫ًڀوِ رون     ححٿٔخؿِ ػنخ "
يف ٍؿوپ ٧وخىَ روّٙ    0 څ ٫ڄوَ ٷوخٽ  أح٪ّټڂ ٬ّ٨خ ٫ڄًَ رن ٬ْٗذ ٫ن رن ح٬ّٔوْذ  

 .#5$"٫ڀْو ٻٴخٍس ًحكيس0 ػالع نٌٔس ٷخٽ
 .#6$ًٷي ًٍٍ ٫نو ٬ٗزش رن ح٪ّـخؽ"، ٛيًٵ ّيڂ0 خٽ حٿٔخؿِ"ٷ
 #1$أرٌ هخٿي حٿټٌيف، ڃ٤َ رن ڃْڄٌڅ حپّخٍرِ حإلٓټخٱ -620

                                                                                                                   

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ ايعًُـا٤       31-28/28; إعٟ، تٗصٜب ايهُـاٍ،   ؾإْ٘ غً٘ َٓ٘ ٫ تعُس"
 .4/974ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ سسٜجاڄ ٚاسساڄ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .10/161; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  11/215َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

ض٣ٚ عٔ غؿٝإ ايجٛضٟ ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ  َكعب بٔ إكساّ اـجعُٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا عبس اهلل (2)
ٚقاٍ:  430; ايعذًٞ، ايجكات، م  7/354بهط بٔ أبٞ ؾٝب١، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: ٫ بأؽ ب٘ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح  137نٛٗ َتعبس ; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م 
; إعٟ، تٗصٜب  9/175ايجكات، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: قاحل اؿسٜح ; ابٔ سبإ،  8/308ٚايتعسٌٜ، 

ٚقـــاٍ بعـــس إٔ شنـــط أقـــٛاٍ ايعًُـــا٤ ؾٝـــ٘: ض٣ٚ يـــ٘ َػـــًِ ٚايذلَـــصٟ   46-28/43ايهُـــاٍ، 
ِٳ ايػادٞ إٔ  98ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد١ ; ايؿٓكٝڀٞ، أسازٜح َٚطٜٚات ٗ إٝعإ، م  ٖٳ ٚٳ ٚقاٍ: 

قاٍ ابٔ َعٌ، َكعب بٔ إكساّ نإ نعٝؿاڄ، ٚأناف: "ثِ إٕ قٍٛ ايػادٞ: قاٍ أٓس، أٚ: 
ْٿٞ ٗ َجٌ شيو".  ٜٴشتٳرټ ب٘، ٭ْ٘ مل ٜسضنُٗا، ؾٝٓبػٞ ايتٳأ  ٫ 

 .10/166; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  11/219َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)
َڀط بٔ طُٗإ ايٛضام اـطاغاْٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا ضدا٤ ض٣ٚ عٔ اؿػٔ ايبكطٟ ض٣ٚ عٓـ٘   (4)

ٚقاٍ: "نإ ؾٝ٘ نعـ ٗ اؿـسٜح" ; ايبدـاضٟ،    7/89بٔ غعس، ايڀبكات، ٓاز بٔ ظٜس، ٜٓٛط: ا
ٚقاٍ: َط٠ قسٚم َٚـط٠ ٫ بـأؽ بـ٘ ; ايٓػـا٥ٞ،      430; ايعذًٞ، ايجكات، م  7/401ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  97ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  ٟ ; اب  288-8/287ٚقاٍ: يٝؼ بايكٛ
ٜهعؿ٘، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: قاحل نأْ٘ يـٌ أَـطٙ، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ:      ٚقاٍ: نإ غعٝس ايكڀإ 

ٔ سبإ، ايجكات،   134-8/133; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  5/435قاحل اؿسٜح ; اب
ٚقـاٍ بعـس إٔ    55-28/51ٚقاٍ: ٖٚٛ َـع نـعؿ٘ هُـع سسٜجـ٘ ٜٚهتـب ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،         

 اضٟ ٗ باب ايتذاض٠ ٚض٣ٚ ي٘ ايباقٕٛ. شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: شنطٙ ايبد

 .8/134ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ (5)
 .10/169; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 11/223ايهُاٍ، َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب  (6)
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 .#2$ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ىووو191أرووٌ أّووٌد حٿٜوون٬خنِ ٷخٟووِ حٿووْڄن$ص  ڃ٤ووَٱ روون ڃووخُڅ حٿټنووخنِ،  -621

 #3$ځ806#/
 .#4$٬٠ُّٲ"0 "ٷخٽ ُٻَّخ حٿٔخؿِ

 #5$ځ#815ىو/ 200خځ حٿيٓظٌحثِ$ص ڃ٬خً رن ى٘ -622
0 ٬ّ٨ووض ٫ڀووِ روون ح٬ّوويّّٗ ّٸووٌٽ 0 حٿٔووخؿِ ٬ّ٨ووض ٫زووخّ حٿ٬نووُّّ ّٸووٌٽ "

، ٫نوويُ ٫٘ووَس آالٱ0 ًٷووخٽ ٿووو ٫نوويٹ ٷووخٽ 0 ٬ّ٨ووض ڃ٬ووخً روون ى٘ووخځ ّٝټووش ّٸووٌٽ  
ٱّوخ   ٳڀڄخ ؿجنخ اذل حٿزٜوَس أهوَؽ اٿْنوخ ڃون حٿټظوذ ٳّوٌح       ، َنخ رووَِٓٳؤنټَنخ ٫ڀْو ًَ

 .#6$"٬ّ٨ض ًىٌح دل أ٬ّ٨و ٳـ٬پ ٺِّْىخ ىٌح0 ٷخٽ ٬ّّٗ ٫ن أرْو ٳٸخٽ
                                                                                                                   

َڀط بٔ َُٕٝٛ احملاضبٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا خايس زلع أْؼ بٔ َايو ض٣ٚ عٓـ٘ ٜـْٛؼ بـٔ     (1)
ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح ; ابـٔ أبـٞ سـامت،        402-7/401اضٜذ ايهـبرل بهرل، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتـ 

ٚقـاٍ:   3/5ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: َٓهط اؿسٜح ; ابٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،    8/287اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
ُٻٔ ٜطٟٚ إٛنٛعات عٳٔ ايڃأځثٵبٳات"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  َٹ ٕٳ  -8/134"نځا

ٚقاٍ: ٚناع  148إٍ ايكسم; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م ٚقاٍ: ٖٚٛ إٍ ايهعـ أقطب َٓ٘  135
ٚقاٍ بعس إٔ شنط بعـض أقـٛاٍ    59-28/58يٮسازٜح ٗ ايؿها٥ٌ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١. 

 .10/170; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب 11/225َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ (2)
ٞ إه٢ٓ أبا أٜٛب ايكانٞ ض٣ٚ عـٔ ٜعًـ٢ بـٔ َكػـِ ض٣ٚ عٓـ٘      َڀطف بٔ َاظٕ ايهٓاْٞ ايكٓعاْ( 3)

     ٌ ٚقــاٍ: نــصاب; ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ    3/177بكٝــ١ بــٔ ايٛيٝــس، ٜٓٛــط: ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــ
ٚقـاٍ: "ٜتجبـت ٗ    265ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ: نصاب; اؾٛظداْٞ، أسـٛاٍ ايطدـاٍ، م   2/263ا٭ٚغ٘

 =ٚقاٍ: يٝؼ بجك١; ابٔ أبٞ 96ٚإذلٚنٕٛ، م سسٜج٘ ست٢ ٜب٢ً َا عٓسٙ"; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ 
ٚقاٍ:  3/29ٚشنط قٍٛ و٢ٝ أْ٘ نصاب; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  8/314سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ=

ٓٵـس          ٘ٴ إڇيډـا عٹ ٜٳـ١ عٳٓـ ٚٳا ُٻـٔ مل ٜـطٙ يځـا ػـٛظ ايطٿ َٳا مل ٜهڃتب عٳ ُٳا مل ٜػُع ٜٚطٟٚ  ُٻٔ وسخ بٹ َٹ ٕٳ  "نځا
ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ايڃدٳٛام ي٬عتباض " ; ابٔ ٚقاٍ: ي٘ أسازٜح ٜتؿطز  110-8/108عسٟ، ايهاَ

 .211-5/210بٗا عُٔ ٜطٜٚٗا عٓ٘ ; ابٔ خًهإ، ٚؾٝات ا٭عٝإ، 

 .2/266ابٔ سذط، تعذٌٝ إٓؿع١،  (4)
َعاش بٔ ٖؿاّ ايسغتٛا٥ٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا عبساهلل ض٣ٚ عٔ أبٝ٘ ض٣ٚ عٓ٘ أٓس بٔ سٓبٌ،  (5)

ٚقاٍ: قسٚم يٝؼ عذ١ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  4/263، تاضٜذ ابٔ َعٌٜٓٛط: ابٔ َعٌ
ٚقاٍ: نـإ   263ٚقاٍ: نإ بايبكط٠ غ١ٓ َا٥تٌ ; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م  7/366

ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: يـٝؼ        3/204و٢ٝ ٫ ٜطناٙ; ابٔ أبٞ خٝج١ُ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
; ابٔ عسٟ، 9/176; ابٔ سبإ، ايجكات،  8/248ؾطح ٚايتعسٌٜ، بصاى ايكٟٛ; ابٔ أبٞ سامت، ا

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ/  ٚٳٖٛ ضَا  185 ـ8/182ايهاَ ٘ٹ أسازٜح قاؿ١،  ٚقاٍ: "ٕٚعاش عٔ غرل أځبٹٝ
٘ٴ قسٚم"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ْٻ ٚقاٍ بعس  143ـ28/139ٜػً٘ ؾٹٞ ايؿ٤ٞ بعس ايؿ٤ٞ ٚأضدٛ أځ

 : ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١.إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘

 .8/183ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (6)
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623- ِ أروووٌ ٫زووويحٿ٦َّن حٿزٜوووَُ ح٬ّ٬وووًَٱ ، ڃ٬خًّووش رووون ٫زووويحٿټَّڂ حٿؼٸٴووو
 #1$ځ#796ىو/180$ص  رخٿ٠خٽ
ِ  ٷوخٽ " ِ  ًًالإه، ٛويًٵ 0 حٿٔوخؿ ، رخٿزٜووَس حٿٸ٠وخس  ٹّڀوٲ  ًٻوخڅ ، رټووَس ألرو
َ  رون  ًٯّڄي كزخد رن ٫زْي رن ٯّڄي ٫ن ٻظزظيخ نٔوش ٫نيُ  ٫ون  ٫نوو  ڃٌٓو
 .#2$"ڃٔني ِٗ  ٳْيخ ًڃخ، ٔنًح٪ّ ٤٫خ 

624- ُ ځ 819ىووو/204أرووٌ ح٪ّٔوون حٿټووٌيف$ص ، ڃ٬خًّووش روون ى٘ووخځ حٿٸٜووخٍ حألُى
 #3$ځ#820ىو/205ًٷْپ 
ِ  0 ٷخٽ حٿٔخؿ0ِ ٛيًٵ ّيڂ، ٷخٽ أ٦ّي رن كنزپ" 0 ىٌ ٻؼّ٘ ح٤ّ٫ؤ ٷوخٽ حٿٔوخؿ

ِ  ٻِو ٬ّ٨وض ٷزْٜوش ًًُ  0 ًكيػّٗ ح٪ّٔن رن ڃ٬خًّش رن ى٘وخځ ٷوخٽ   ٳٸوخٽ أّون   ، َ ٿوو أرو
ٓوز٬ش   ٻخڅ ٫ني أروِ ٫ون حٿؼوٌٍُ ػالػوش ٫٘وَ أٿٴوخ ٫ًنوي ٷزْٜوش        0 ٷخٽ ح٪ّٔن، وأٷ٪ ڃن
 .#4$آالٱ"

 ىووو151أرووٌ ًٍف حٿيڃ٘ووٸِ$ص رووّٙ ٓوونّٖ  ، ڃ٬خًّووش روون ٸّْووَ حٿٜووييف   -625
   #5$ځ#776ىو/ 160ځ 768ً/

                                                 

ٌٳ  (1) َعا١ٜٚ بٔ عبس ايهطِٜ ايجكؿٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا عبس ايطٓٔ إعطٚف بايهاٍ ٭ْ٘ ن
ٗ ططٜل َه١ ض٣ٚ عـٔ اؿػـٔ ايبكـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ َٛغـ٢ بـٔ إزلاعٝـٌ ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس،           

ٚقـاٍ: َـا أعًـِ ضدـ٬ڄ أعكـٌ َٓـ٘ ; ابـٔ أبـٞ          127 ; ايبداضٟ، ايهـعؿا٤، م  7/209ايڀبكات، 
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "ثك١ َا أثبت سسٜج٘، َا  382-8/381سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

أقب سسٜج٘"، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ َعاٜٚـ١ بـٔ عبـس ايهـطِٜ ؾكـاٍ: قـاحل اؿـسٜح قًـ٘         
وٍٛ َٓ٘ ; ابٔ سبإ،  ايكسم ٫ٚ وتر ب٘، أزخً٘ ايبداضٟ ٗ نتاب ايهعؿا٤ ؾكاٍ أبٞ:

 . 202-28/199; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  7/470ايجكات، 

 .10/214; ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  274-11/273َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)

َعا١ٜٚ بٔ ٖؿاّ ايككاض ا٭ظزٟ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا اؿػٔ ض٣ٚ عٔ غؿٝإ ايجٛضٟ ض٣ٚ عٓ٘  (3)
ٚقاٍ: نـإ قـسٚقاڄ نـجرل     371-6/370ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، أبٛ بهط بٔ أبٞ ؾٝب١، 

ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ أبٞ  433; ايعذًٞ، ايجكات، م  7/337اؿسٜح ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ  9/166ٚقاٍ: قسٚم ; ابٔ سبإ، ايجكات،  8/385سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

أضدــٛ أْــ٘ ٫ بــأؽ بــ٘ ; ابــٔ ؾــاٌٖ، تــاضٜذ أزلــا٤   ٚقــاٍ:  148-8/147ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ، 
ٚقاٍ بعس  221-28/218ٚقاٍ: قسٚم ٚيٝؼ عذ١ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  220ايجكات، م 

 إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚايباقٕٛ. 

 .11/277اٍ، ; ٜٓٛط أٜهاڄ: َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايطد 10/219ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)
اب ايعٖـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘     (5) َعا١ٜٚ بٔ و٢ٝ ايكسٗ ايسَؿكٞ إه٢ٓ أبا ضٚح ض٣ٚ عٔ قُس بٔ ؾٗـ

ٚقاٍ: عٓسٙ َٓـانرل ; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤     127عٝػ٢ بٔ ْٜٛؼ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م 
ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  96ٚإذلٚنٕٛ، م  ٔ أب قاٍ: ٚ 384-8/383ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; اب

قاٍ أبٛ ظضع١: يٝؼ بايكٟٛ، ٚقاٍ: قـاٍ أبـٞ: ٖٚـٛ نـعٝـ اؿـسٜح ٗ سسٜجـ٘ إْهـاض ; ابـٔ سبـإ،          
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ٿڀِىوَُ ڃون حٿٔوٌٵ     ًٻخڅ حُّٗٔ ٻظخروخ   ٬ْٟٲ ح٪ّيّغ ؿيح 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 .#1$"ٳًٍَ ٫ن حٿِىَُ

 #2$ځ#776ىو/ 160ځ 768ًىو/151رن هَرًٌ ح٬ّټِ$ص رّٙ ٓنّٖڃ٬ًَٱ  -626
   #3$ٛيًٵ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #4$ڃخ أىٍُ ٻْٲ كيّؼو"، ٛيًٵ0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

 #5$ڃ٬ڀَ رن ٫َٳخڅ حٿټٌيف -627
 .#6$"پ ّٝنخٻّ٘ثكيع ٫ن أرِ ًح0 ٷخٽ حٿٔخؿِ" 

أرٌ ٫زيحهلل حٿ٤لوخڅ حٿټوٌيف $ص   ، ڃ٬ڀَ رن ىالٽ رن ٌّٓي ح٪٠َّڃِ -628
 #7$ځ#796ىو/ 180ځ 787ًىو/ 171ٓنّٖ رّٙ

                                                                                                                   

ٕٳ  3/3اجملطٚسٌ،  ِٻ تػرل سؿٛ٘ ؾځهځا ٗٳا ث ٚٳوسخ ب ٟ ايڃهتب  ٜٳؿٵتٳطڇ ٕٳ  َٴٓهط اؿځسٹٜح دساڄ نځا ٚقاٍ: " 
عاَـ١ ضٚاٜاتـ٘ ؾٝٗـا    ٚقاٍ: ٚ 140-8/137وسخ بايِٖٛ " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ ايعًُــا٤ ؾٝــ٘: ض٣ٚ يــ٘       224-28/221ْٛــط ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،    
 .4/221ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

; ٜٓٛـط   10/220; ابٔ سذـط، تٗـصٜب ايتٗـصٜب،     11/278َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)
 .1/293ح ايهعٝؿ١، أٜها: ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜ

َعطٚف بٔ خطبٛش إهٞ ض٣ٚ عٔ أبٞ ايڀؿٌٝ عاَط بٔ ٚاثًـ١ ض٣ٚ عٓـ٘ أبـٛ بهـط بـٔ عٝـاف،        (2)
ٚقـاٍ: ثكـ١ ; ايعكًٝـٞ،     434; ايعذًـٞ، ايجكـات، م    7/414ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهـبرل،  

ٚقاٍ:  8/231ٚقاٍ: ٫ ٜتابع ع٢ً سسٜج٘ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  4/37ايهعؿا٤، 
;  5/439قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ، نـعٝـ، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: ٜهتـب سسٜجـ٘ ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،          

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ  266-28/263إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 
 .4/222َٚػًِ ٚأبٛ زاٚز ٚابٔ َاد١; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .444ابٔ سذط، ٖس٣ ايػاضٟ، م  (3)

 .11/289َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

ُٸ٘ أبٞ ٚا٥ٌ ض٣ٚ عٓ٘ عٝػ٢ بـٔ ٜـْٛؼ، ٜٓٛـط:     (5) َع٢ً بٔ عطؾإ ا٭غسٟ ايهٛٗ ض٣ٚ عٔ ع
 96ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ، م   129 ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م

َعٌ: يٝؼ بؿ٤ٞ ;  ابٔ أبٞ  ٚقاٍ عٔ ابٔ 4/28ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 
ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: نعٝـ، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: نعٝـ اؿسٜح  8/330سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚٳعٳٔ عٳُ٘  3/16َٓهط اؿسٜح ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ُٻٔ ٜطٟٚ عٳٔ ايڃأځثٵبٳات  َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا
َٳهډ١ يځ ٕٳ عطاؾا ؾٹٞ طځطڇٜل  ٚٳنځا ٘ٹ عٳُ٘  ٘ٹ" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ َٳا مل وسخ بٹ ا وٌ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ

 . 148ٚقاٍ: نعٝـ; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م  8/96نعؿا٤ ايطداٍ، 

 .6/64ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (6)
َع٢ً بٔ ٬ٍٖ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا عبس اهلل ايڀشإ ض٣ٚ عٔ َٓكٛض بٔ إعتُط ض٣ٚ عٓ٘ عبس  (7)

ٚقاٍ: تطنـٛٙ ; ايعذًـٞ، ايجكـات،     7/396يتاضٜذ ايهبرل، ايػ٬ّ بٔ سطب، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ا
ٚقاٍ: َذلٚى اؿـسٜح ; ابـٔ    96ٚقاٍ: نصاب ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  2/289

ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ: "َـذلٚى اؿـسٜح،         332-8/331أبٞ سامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،   
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٬ّ٨ض أَروخ  0 ٫ن أ٦َّي رن حٿ٬زخّ ح٩ّنئّخرٌٍُ، ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ"
 .#1$"ڃ٬ڀَ رن ىالٽ رخٿټٌد االّ ٻخڅ ٓٴْخڅ حٿؼٌٍُ ال َّڃِ أكيح 0 ن٬ْڂ ّٸٌٽ

٬ّ٨وض أروخ ن٬وْڂ ّٸوٌٽ     0 حٿٔخؿِ كيػّٗ أ٦ّي رون ٯّڄوي حٿزٰويحىُ ٷوخٽ    "
 ىحالڅ ٢ّوَ رنوخ ح٬ٌّحٻوذ اٿْوو ًٻوخڅ حٿؼوٌٍُ ًٗوَّٺ        ٻخڅ ڃ٬ڀَ رن ىالٽ ّنوِٽ روّٗ  

 .#2$"ّظټڀڄخڅ ٳْو ٳال ّڀظٴض اذل ٷٌ٭ّڄخ ٳڀڄخ ڃخص ٳټؤٵّخ ًٷ٪ يف رجَ
٬ّ٨وض أروخ حٿٌٿْوي    0 حٿٔخؿِ كيػّٗ أرٌ رټَ حٿٌحٓو٤ِ كويػّٗ هوخرل ٷوخٽ    "
نوخ ڃ٬ڀوَ رون ىوالٽ ٸّويع رؤكخىّوغ ٷوي ًٟو٬يخ ٳؤطْظوو ٳٸڀوض روّْٗ            أٍأّوض  0 ّٸٌٽ

ڃخٿووٺ ًٿووٌحٹ حٿزووخثْ 0 ټڀڄووٌنِ ٳْووو ٳؤطْووض أرووخ حألكووٌٙ ٳٸووخٽ ًرْنووٺ حٿٔووڀ٤خڅ ٳ
 .#3$"ىٌ ّئًڅ ٫ڀَ ڃنخٍس ٣ٌّڀش0 ىٌ ٻٌحد ٳٸخٽ0 ٳؤهّّطو ٳٸڀض

حٿٔخؿِ كيػّٗ ٯّڄي رن هخٿوي ػنوخ ٫وٌڅ رون ٓوالځ ػنوخ ڃ٬ڀوَ رون ىوالٽ          "
حٿظٸنو٪ ڃون أهوالٵ حألنزْوخ  ًٻوخڅ      0 ٫ن رن أرِ ٲّْق ٫ن ٮّخىوي ٫ون ٫زويحهلل ٷوخٽ    

حٿنّٓ  ٪5$"#4$ّظٸن#. 
 ىووو 211$ص رووّٙ ٓوونّٖ ٍحٳوو٪ أرووِ روون حهلل ٫زْووي روون ٯّڄووي روون ڃ٬ڄووَ -629

 #6$ځ#835ىو/220ځ ً 826/
                                                                                                                   

ٚقـاٍ:   3/16ٕ، اجملـطٚسٌ،  سسٜج٘ َٛنٛع نصب"، ٚقاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١: نـصاب ; ابـٔ سبـا      
َٿٝا يځا ٜهڃتب" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤  ٕٳ أڂ ٚٳنځا ٕٳ ٜطٟٚ إٛنٛعات عٳٔ أځقٛاّ ثٹكځات  "نځا

 148ٚقاٍ: " ٖٚٛ ٗ عساز َٔ ٜهع اؿسٜح " ; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م  102-8/99ايطداٍ، 
ٚقاٍ بعـس إٔ شنـط    301-28/298ٚقاٍ: ض٣ٚ عٔ ايجكات بإٓانرل ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

  4/747أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .10/242; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  28/300إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)
 .8/100ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)
 .8/101ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)
ٚقاٍ: َٚع٢ً نصاب ٜهع  2/1177اع١، َِٓٗ: ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ، أخطد٘ ْ (4)

ٚقاٍ: "نإ إع٢ً وسخ بٗصا اؿسٜح عٔ ابٔ  4/152اؿسٜح ; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 
أبٞ لٝب، َا أسٛد٘ إٔ تهطب عٓك٘" ;  ايػٝٛطٞ، ؼصٜط اـٛام َٔ أناشٜب ايككام، 

 ٚقاٍ: إع٢ً نصاب.   112م 

 .8/101ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

َعُط بٔ قُس بٔ عبٝس اهلل بٔ أبٞ ضاؾع إسٜين ض٣ٚ عٔ أبٝ٘ ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ بهرل، ٜٓٛط:  (6)
ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 4/80ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ ٔ أب ٘ ; اب ٚقاٍ:   8/373ٚقاٍ: ٫ ٜتابع ع٢ً سسٜج

غـ١ٓ ثـ٬خ عؿـط٠ َٚـا٥تٌ، أتٝتـ٘ ؾدـطز عًٝٓـا ٖٚـٛ          زلعت أبٞ ٜكٍٛ: "ضأٜت٘ ٚمل انتب عٓ٘ ٗ
كهٛب ايطأؽ ٚايًش١ٝ ؾًِ أغأي٘ عٔ ؾ٤ٞ ٚزخٌ ايبٝت ؾطأْٞ بعض أٌٖ اؿسٜح ٚأْـا قاعـس   
ٕ ىطز ؾكاٍ: ٖصا نصاب، نإ و٢ٝ بٔ َعٌ  ٘ ؾكاٍ: َا ٜكعسى؟ قًت اْتٛط ايؿٝذ أ ع٢ً باب

ٓٵؿځطز عٳــٔ أځبٹٝــ٘ بٓػــد١   3/38يــٝؼ ٖــصا بؿــ٧ ٫ٚ أبــٛٙ بؿــ٧"; ابــٔ سبــإ، ايجكــات    ٜكــٍٛ: ٚقــاٍ:"ٜ
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 .#1$"ڃ٬ڄَ ًحرنو ڃنخٻّ٘ ٫نيه ح٪ّيّغ ٬ْٟٲ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 #2$ڃْٰغ $ًٷْپ ڃظ٬ذ# ڃٌذل ؿ٬ٴَ رن ٯّڄي -630

 .#3$٬ْٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #4$ځ#737ىو/ 120ح٬ّّٰ٘س رن ٬ْٓي حٿټٌيف$ص  -631
ػنخ ٫زي حهلل رن ىحًى ػنخ ٦ّخى رن ُّوي ٫ون   0 رن ح٬ّؼنَ ٷخٽحػنخ 0 ٔخؿِ ٷخٽحٿ"

 .#5$"څ ح٬ّّٰ٘س ٬ّّٗ رن ٬ْٓي ًأرخ ٫زيحٿ٦َّن ٻٌحرخڅا0 ٷخٽ ارَحىْڂ0 رن ٫ٌڅ ٷخٽ
632-      ِ أروٌ ح٪ّٔون حٿزڀووِ    ، ڃٸخطپ رون ٓوڀْڄخڅ رون ر٘وّ٘ حألُىُ ح٫َّحٓوخن

 #6$ځ#767ىو /150$ص

                                                                                                                   

ٗٳ١ ايتٻعٳذټب"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ  ًځ٢ دٹ ٘ٴ إڇيډا عٳ ٓٵ ٜٳ١ عٳ ٚٳا ٚٳيځا ايطٿ ٘ٹ  ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ًڂٛبٳ١ يځا  َٳكڃ ٖٳا  أځنڃجٳط
 28/329ٚقاٍ: عٔ أبٝ٘ َٓهط اؿسٜح، ٫ ٜتابع; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  8/307ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

اٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ يـ٘ ابـٔ َادـ١ سـسٜجٌ; ايـصٖيب، تـاضٜذ اٱغـ٬ّ،        ٚق 331ـ
5/463 . 

 . 344 - 343َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (1)

َػٝح ٚقٌٝ َعتب ٍَٛ دعؿط ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ ض٣ٚ عٔ دعؿط ايكازم ض٣ٚ عٓ٘ خايس  (2)
ــعؿا٤   4/2075بــــٔ كًــــس، ٜٓٛــــط: ايــــساضقڀين، إ٪تًـــــ ٚإدتًـــــ،   ; ابــــٔ اؾــــٛظٟ، ايهــ

ٚقاٍ: قاٍ ا٫ظزٟ: ٫ ٜػاٟٚ ؾ٦ٝاڄ ; غب٘ ابٔ ايعذُٞ، ايهؿـ اؿجٝح،  3/129ٚإذلٚنٕٛ 
 ٚقاٍ: قاٍ ا٫ظزٟ: نصاب.  259م 

 .6/74; ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  4/158ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (3)
ض٣ٚ عٓ٘ خًـ بٔ ٜاغٌ، ٜٓٛط: ابٔ إػرل٠ بٔ غعٝس ايبذًٞ ض٣ٚ عٔ َٓكٛض بٔ عبس ايطٓٔ  (4)

ٔٳ    5/246غــعس، ايڀبكــات،  َٹــ ٝٵــوځ  ْٿــٞ أځبٵــطٳأڂ إڇيځ ِٻ إڇ ٗٴــ ًډ ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٛ دعؿــط ايبــاقط عًٝــ٘ ايػــ٬ّ: "اي
ٔڇ غٳعٹٝسٺ" ; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،       ُٴػٹرلٳ٠ٹ بٵ ٚقـاٍ: ضدـٌ غـ٤ٛ ; اؾٛظدـاْٞ، أسـٛاٍ       3/516ايڃ

ٌ ايٓ 53ايطداٍ، م  ٘ ٚايؿعبص٠"; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، ٚقاٍ: " أؾع ٕ بايهٛؾ١ بايتُٜٛ -3/605رلا
ٚقاٍ: نإ ٜ٪َٔ بايطدع١، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ دعؿط ايباقط عًٝ٘ ايػـ٬ّ: "بـط٨ اهلل ٚضغـٛي٘ َـٔ      610

ٌٳ ايبٝت"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٕ ; ؾإُْٗا نصبا عًٝٓا أٖ  8/223إػرل٠ بٔ غعٝس، ٚبٝا
ٚقـاٍ: نـإ ٜهـع اؿـسٜح ; ابـٔ       3/7 إػرلٜـ١ ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،     ٚقاٍ: ٜٓػب أتباع٘ إٍ

ٚقاٍ: ٚإػرل٠ بٔ غعٝس ٖصا ٜهجط َٔ ايتعٜٚط عًـ٢   73-8/71عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 
 عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚع٢ً أٌٖ ايبٝت ٖٚٛ زا٥ُا ٜهصب عًِٝٗ ٫ٚ أعطف ي٘ َٔ ا٭سازٜح َػٓساڄ . 

 .8/71 نعؿا٤ ايطداٍ ،ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ (5)

َكاتٌ بٔ غًُٝإ ايبًدٞ إهٓـ٢ أبـا اؿػـٔ ض٣ٚ عـٔ عڀٝـ١ ايعـٛٗ ض٣ٚ عٓـ٘ ؾـباب بـٔ غـٛاض،            (6)
ٚقـاٍ: قـاسب تؿػـرل، ٚأقـشاب اؿـسٜح ٜتكْٛـ٘ ٜٚٓهطْٚـ٘;         7/263ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكـات،  

ٚقـاٍ:   343طداٍ، م ٚقاٍ: ٫ ؾ٤ٞ ايبت٘ ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ اي 8/14ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
ٚقــاٍ: َـذلٚى اؿــسٜح ; ابـٔ أبــٞ سـامت، اؾــطح     2/295نـإ زدــا٫ڄ دػـٛضاڄ ; ايعذًــٞ، ايجكـات،    

ٚقـاٍ: "   3/14ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: َذلٚى اؿسٜح ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،     355-8/354ٚايتعسٌٜ، 
َٳعٳ شٳيٹو ؾٹٞ اؿځسٹٜح ٕٳ ٜهصب  ٚٳنځا ٕٳ ؾٳبٹٝٗا ٜؿب٘ ايطب بإدًٛقٌ  ٔ  ;"  نځا ٟ  ابـ ٌ ، عـس  ٗ ايهاَـ

٘  َـع  ٖٚٛ: ٚقاٍ 190-8/185، ايطداٍ نعؿا٤ ٘  ٜهتـب  نـعؿ ٔ  ; سسٜجـ ٌ  ابـ  أزلـا٤  تـاضٜذ ، ؾـاٖ
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0 ٷوخٿٌح ، ٸخطپ رون ٓوڀْڄخڅ ڃون أىوپ هَحٓوخڅ     ڃ0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#1$"ڃًّٔٹ ح٪ّيّغ ٻخڅ ٻٌحرخ 

 .#2$ڃٸخطپ ٻٌحد ڃًّٔٹ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ 
ىوو  101أرٌ حٿٸخٓڂ ًّٸوخٽ أروٌ حٿ٬زوخّ$ص   ، ڃٸٔڂ رن َّٚس ًّٸخٽ رن ٲّيس -633

 #3$ځ719#/
 .#4$"طټڀڂ حٿنخّ يف ر٬ٞ ًٍحّظو0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

634-  ُ ځ ًٷْووپ 783ىووو/167رووٌ ٫زوويحهلل حٿټووٌيف $صأ، ڃنوويٽ روون ٫ڀووِ حٿ٬نووِ
 #5$ځ#784ىو/168

 حٿوو٦َّن ٫زووي ٬ّ٨ووض ڃووخ0 ٷووخٽ ڃٌٓووَ أرووٌ كوويػنخ0 ٷووخٽ، ٸّْووَ روون ُٻَّووخ"
 .#6$"٫ڀِ رن ڃنيٽ ٫ن ٸّيع
ٻوخڅ ٫زويحٿ٦َّن   0 رن ڃؼنَحًٷخٽ رل ، ٿْْ رؼٸش ًٍٍ ڃنخٻ0ّ٘ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

                                                                                                                   

، بػــساز تــاضٜذ، ايبػــسازٟ اـڀٝــب ; بؿــ٤ٞ سسٜجــ٘ يــٝؼ: ٚقــاٍ 182 م، ٚايهــصابٌ ايهــعؿا٤
ٟ، تٗـصٜب  طإٓ، ٚمل ٜهٔ ٗ اؿسٜح بصاى ; إعايك بتؿػرل َعطؾ١ ي٘ نإ: ٚقاٍ 170 – 13/161

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز. 451-28/434ايهُاٍ، 

 .60/134; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  13/170اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (1)
(2)  ِ ٔ اؾٛظٟ، إٓتٛ  .5/257ٚؾٝات ا٭عٝإ،  ; ابٔ خًهإ، 3/137; ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٌ  8/127اب
ٔ ظط٠ إه٢ٓ أبا ايكاغِ زلع عبس اهلل بٔ ايعباؽ ض٣ٚ عٓـ٘ اؿهـِ بـٔ عتٝبـ١، ٜٓٛـط:      َكػِ ب (3)

 =ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: قـاحل  8/414; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  8/33ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘:  463-28/461اؿسٜح ٫ بأؽ ب٘ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، = ٕ شنط أقٛا ٍ بعس أ ٚقا
 ٣ ي٘ اؾُاع١ غ٣ٛ َػًِ. ضٚ

ٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4) ; ٖس٣ ايػاضٟ، 10/289; ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  11/348َػًڀاٟ، إنُا
 .445م 

َٓسٍ بٔ عًٞ ايعٓعٟ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا عبس اهلل سسخ عٔ عاقِ ا٭سٍٛ ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ ْعِٝ  (5)
٘ نعـ، َِٚٓٗ َـٔ ٜؿـتٗٞ   ٚقاٍ: ؾٝ 6/357ايؿهٌ بٔ زنٌ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقـاٍ: " يـٝؼ بـصاى ٚنـعـ ٗ أَـطٙ ثـِ        1/85سسٜج٘ ٜٚٛثك٘ ; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٚقاٍ: دا٥ع اؿسٜح;  439; ايعذًٞ، ايجكات،  8/73قاٍ: ٖٛ قاحل"; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

يتعــسٌٜ، ٚقـاٍ: نــعٝـ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚا      98ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ، م    
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: نعٝـ اؿسٜح، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: يـٌ، ٚقـاٍ:    8/434-444

ٕٳ َطد٦ـا َـٔ ايڃعبـاز إڇيډـا أځْـ٘        25-3/24قاٍ أبٞ: ؾٝذ ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٚقاٍ: " نځـا
ٜٳات َ ٚٳا ٜٴدٳايـ ايجٿكځات ؾٹٞ ايطٿ ٚٳ ٛٵقڂٛؾځات  ُٳ ُٳطٳاغٹٌٝ ٜٚػٓس ايڃ ٕٳ ٜطؾع ايڃ ٔ غ٤ٛ سؿٛ٘ " ; ابٔ نځا

ٚقاٍ: ٖٚٛ ٖٔ ٜهتب سسٜج٘ ; إعٟ، تٗصٜب  216-8/214عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚابٔ َاد١  499-28/493ايهُاٍ، 

 .89/ 4ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (6)
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 .#1$"رن ڃييُ ال ٸّيع ٫نو
 #2$ځ#796ىو/180ځ 787ًىو/171َُٜ$ص رّٙ ٓنّٖح٬ّنٌٍ رن ُّخى حٿ٤خثِ حٿز-635

 ٠ّووو٪ ٻوووخڅ ٱّووون ٻوووخڅ ًأكٔوووزو، رٌح٣ْوووپ رؤكخىّوووغ ٸّووويع"ٷوووخٽ حٿٔوووخؿ0ِ  
 .#3$"ح٪ّيّغ

أرووٌ ّٰڀووي ًّٸووخٽ أرووٌ هخٿووي ڃووٌذل أرووِ رټووَس     ، ح٬ّيووخؿَ روون ّٰڀووي  -636
 #4$ځ#757ىو/ 140ځ ً 748ىو/ 131حٿزَُٜ $ص رّٙ ٓنّٖ

ٻووخڅ ًىْووذ ٬ّْووذ  0 وًِڃووِ ٷووخٽحٿٔووخؿِ ػنووخ روون ح٬ّؼنووَ ػنووخ أرووٌ ى٘ووخځ ح٬ّ   "
 .#5$"ال ٸّٴ0٦ ح٬ّيخؿَ ّٸٌٽ

حٿٔخؿِ ػنخ ُّخى رن ٸَّْ ػنخ كخمت رون ًىحڅ ٫ون أّوٌد كويػنخ ڃوٌذل أروِ رټوَس        "
٬ّّٗ ڃيوخؿَ ٫ون أروِ حٿ٬خٿْوش ٫ون أروِ ىَّوَس ٫ون ٍٓوٌٽ حهلل              كويّغ ح٬ّوًِى

 .#1$"#6$ًحٿظڄَ
                                                 

َ 10/299ابــٔ سذــط،  تٗــصٜب ايتٗــصٜب    (1) ػًڀــاٟ، إنُــاٍ تٗــصٜب ايهُــاٍ،     ; ٜٓٛــط أٜهــاڄ: 
11/360. 

ٟ إه٢ٓ أبا و٢ٝ ض٣ٚ عٔ ايٛيٝس بٔ غطٜع  ض٣ٚ عٓ٘ عُطٚ بٔ  (2) إٓصض بٔ ظٜاز ايڀا٥ٞ ايبكط
ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  4/10عًٞ، ٜٓٛط: ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 

ْٹٝس  3/37ٚقاٍ: نإ نصاباڄ ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  8/243 ُٻٔ ٜكًب ايڃأځغٳا َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "  نځا
ْٵؿځطز " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ  ٘ٹ إڇشٳا ا ٖٹرل ؾځاغٵتشلٻ تطى ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ُٳؿٳا ٓٳانٹرلڇ عٳٔ ايڃ ُٳ ٜٚٓؿطز بٹايڃ

 . 4/750ٚقاٍ: غرل قؿٛٚ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  95-8/94ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

 .295/ 4ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  ; 6/90ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)

إٗادط بٔ كًس ايبكطٟ ٍَٛ أبٞ بهط٠ ٜه٢ٓ أبا كًس ض٣ٚ عٔ عبس ايطٓٔ بٔ أبٞ بهط٠  (4)

; ايعكًٝــٞ،  7/381بهــط٠ ض٣ٚ عٓــ٘ عبــس ايٖٛــاب ايجكؿــٞ، ٜٓٛــط: ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبرل،     

بـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     ٚقاٍ: قـاٍ ٖٚٝـب بـٔ خايـس: ٫ وؿـٜ ; ابـٔ أ       4/21ايهعؿا٤، 

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: قاحل، ٚقـاٍ: " غـأيت أبـٞ عـٔ َٗـادط أبـٞ كًـس َـٍٛ          8/262

ايبهطات ؾكاٍ: يٌ اؿسٜح، يٝؼ بصاى، ٚيـٝؼ بـإتٌ، ؾـٝذ ٜهتـب سسٜجـ٘ " ; ابـٔ سبـإ،        

٤ ؾٝ٘: ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا 582-28/579; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  7/486ايجكات، 

 .3/743ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .8/220ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

ٚقــاٍ احملكــل أٓــس ؾــانط: إغــٓازٙ    8/370أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: ابــٔ سٓبــٌ، َػــٓس أٓــس     (6)

 ٟ ــطٳ٠ځ  5/685قــشٝب; ايذلَــصٟ، غــٓٔ ايذلَــص ٜٵ ٖٴطٳ ٔٵ أځبٹــٞ  ــ ٞٻ ْٚكــ٘: "عٳ ــ ٓٻبٹ ــتٴ اي ٝٵ ٍٳ: أځتٳ ــا ، قځ  

ٔٻ بٹايبٳطٳ  ٗڇ ِٻ زٳعٳا يٹٞ ؾٹـٝ ٔٻ ثٴ ٗٴ ُٻ ٔٻ بٹايبٳطٳنځ١ٹ ؾځهٳ ٗڇ ٘ٳ ؾٹٝ ٘ٹ ازٵعٴ ايًډ ٍٳ ايًډ ٜٳا ضٳغٴٛ ًڃتٴ:  ُٳطٳاتٺ، ؾځكڂ ٍٳ   بٹتٳ نځـ١ٹ، ؾځكځـا

ٚٳزٹ، نڂًډ ٕٹعٵ ٖٳصٳا ا ٚٵ ؾٹٞ  ٖٳصٳا، أځ ٚٳزٹىځ  َٹعٵ ٔٻ ؾٹٞ  ٗٴ ًڃ ٚٳادٵعٳ ٔٻ  ٖٴ ٌٵ      يٹٞ: )خٴصٵ ٝٵ٦ٶا ؾځأځزٵخٹـ ٘ٴ ؾٳـ ٓٵـ َٹ ٕٵ تٳأڃخٴـصٳ  ُٳـا أځضٳزٵتٳ أځ

ٌڇ         ٚٳغٵـلڈ  ؾٹـٞ غٳـبٹٝ ٔٵ  َٹـ ٚٳنځـصٳا  ُٵـطڇ نځـصٳا  ٔٵ شٳيٹـوځ ايتٻ َٹ ًڃتٴ  ُٳ ْٳجٵطٶا (، ؾځكځسٵ سٳ ٙٴ  ٓٵجٴطٵ ٚٳيځا تٳ ٙٴ  ٘ٹ ؾځدٴصٵ  ٜٳسٳىځ ؾٹٝ
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ُّوي ٫ون ڃيوخؿَ    حٿٔخؿِ ػنخ ٫ڄَحڅ رون ڃٌٓوَ حٿٸوِحُ حٿزٜوَُ ػنوخ ٦ّوخى رون        "
أرووِ ّٰڀووي ٫وون أرووِ حٿ٬خٿْووش ٫وون أرووِ ىَّووَس ٫وون ٍٓووٌٽ حهلل      ٷٜووش ح٬ّووًِى

 .#2$"ًحٿظڄَ
حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ ٯّڄي رن كٴٚ ػنوخ ٫وٌٱ ٫ون ڃيوخؿَ أروِ ّٰڀوي       "

كيػّٗ أرٌ ڃٔوڀڂ ٫ون أروِ ًٍ ٓوؤٿض ٍٓوٌٽ حهلل          0 أُ حٿڀْوپ أٳ٠وپ ٷوخٽ
 .#4$"#3$#ؿٌٱ حٿڀْپ$

ػنوخ ٫زوي حٿٌىوخد حٿؼٸٴوِ ػنوخ ڃيوخؿَ رون        0 ؼنَ ٷوخال حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ًحرن ح٬ّ"
څ ٍٓووٌٽ أّٰڀووي ڃووٌذل أرووِ رټووَس ٫وون ٫زووي حٿوو٦َّن روون أرووِ رټووَس ٫وون أرْووو      

حهلل   6$"#5$ٿڀڄٔخٳَ ًٿْڀش ٿڀڄٸْڂ يف ح٬ّٔق ٫ڀَ ح٫ّٴّٙ ًٷض ػالػخ#. 
 .#7$ٛيًٵ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#8$"رِ٘ ، ٮّيٌٽ0 ٳْو ٷخٽ ڃن ًٿْْ ڃ٬ًَٱ ٛيًٵ ىٌ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

                                                                                                                   

 ٟ ٛڇ ٜٴؿځاضڇمٴ سٹكڃ ٕٳ يځا  ٚٳنځا ِٴ،  ْٴڀڃعٹ ٚٳ ٘ٴ  ٓٵ َٹ ٌٴ  ْٳأڃنڂ ٓٻا  ٘ٹ، ؾځهڂ ْٵكځڀځعٳ"قاٍ ايًډ ٘ٴ ا ْٻ ٕٳ ؾځإڇ ُٳا ٌڇ عٴجٵ ّٴ قځتٵ ٛٵ ٜٳ ٕٳ  سٳتٻ٢ نځا

ٔٵ  ٘ٹ عٳ ٛٳدٵ ٖٳصٳا اي ٝٵطڇ  ٔٵ غځ َٹ ٖٳصٳا اؿځسٹٜحٴ  ٟٳ  ٚڇ ٚٳقځسٵ ضٴ ٘ٹ  ٛٳدٵ ٖٳصٳا اي ٔٵ  َٹ ٔٷ غځطڇٜبٷ  ٖٳصٳا سٳسٹٜحٷ سٳػٳ ايذلَصٟ: "

ٜٵطٳ٠ځ" ; ايبعاض، َػٓس ايبعاض  ٖٴطٳ ُـ  4/1574; اٯدـطٟ، ايؿـطٜع١   17/13أځبٹٞ  ;  2/286اّ، ؾٛا٥ـس ُـاّ   ; 

 .6/1048ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١، 

 .8/220ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)

 .221 – 8/220ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

ٗ سسٜح طٌٜٛ ;   2/51أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: عبس ايطظام ايكٓعاْٞ ، َكٓـ عبس ايطظام،  (3)
ِٳ  35/440أٓس،  ابٔ سٓبٌ، َػٓس ًډ ٚٳغٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ًډ٢ اهللڂ عٳ ٍٳ اهللٹ قٳ ٍٳ أځبٴٛ شٳضٍّ: غٳأځيڃتٴ ضٳغٴٛ ٚيؿٛ٘: " قځا

٘ٴ  ( " ;       ًڂـ ٌٷ ؾځاعٹ ًٹٝـ ٚٳقځ ٌڇ،  ٝٵـ ًډ ـٴ اي ْٹكٵـ ٚٵ  ٌڇ ايڃػٳـابٹطڇ، أځ ٝٵ ًډ ٛٵفٴ اي ٍٳ: ) دٳ ٛٵفٷ، ؾځكځا ٓٹٞ، ؾٳوډ عٳ ُٳا غٳأځيڃتٳ نځ
ٚقـاٍ: َٚٗـادط    2/1050يكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿـاٚ،  ; ابٔ ا 2/121ايساضَٞ، َػٓس ايساضَٞ، 

 .5/61; ا٭يباْٞ، قشٝب أبٞ زاٚز،  2/388أْهط عًٝ٘ ٖصا اؿسٜح ; اشلٝجُٞ، َٛاضز ايهُإٓ، 

 .8/221ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (4)
ٜ ٚيهـٔ بًؿـ   1/503;  ابـٔ سٓبـٌ، إػـٓس     1/161أخطد٘ ْاع١ َِٓٗ: ابـٔ أبـٞ ؾـٝب١، إكـٓـ      (5)

ٝٻـا، ؾػـأيت٘،    كتًـ "ؾطٜب بٔ ٖا٧ْ قاٍ: غأيت عا٥ؿ١ عٔ إػب ع٢ً اـؿٌ؟ ؾكايت: غٌ عً
ّٷ ٚيًٝـ١ يًُكـِٝ" ; ايڀدلاْـٞ، إعذـِ ا٭ٚغـ٘،            ؾكاٍ: ث٬ث١ أٜـاّ ٚيٝـايٝٗٔ، ٜعـين يًُػـاؾط، ٜٚـٛ

عٔ ططٜـل عـٔ عبـس اؿُٝـس بـٔ دعؿـط عـٔ أٜـٛب بـٔ دطٜـط عـٔ أبٝـ٘، ٚقـاٍ: مل ٜـطٚ ٖـصا                 7/265
ٔ أٜٛب بٔ دطٜط إ٫ عبس اؿُٝس بٔ دعؿط ; ايبٝٗكٞ، ايػٓٔ ايهدل٣اؿسٜ ; ابٔ عبس 1/414ح ع

 . 3/199; ٚقاٍ ا٭يباْٞ: سسٜح قشٝب، غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١، 11/155ايدل، ايتُٗٝس، 

 .8/221ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (6)

 .4/329ٞ،غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١، ; ا٭يباْ 1/428ابٔ سذط،ايٓهت ع٢ً نتاب ابٔ ايك٬ح (7)

 .2/788; ٜٚٓٛط أٜهاڄ: ا٭يباْٞ، ايجُط إػتڀاب،  10/323ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (8)
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 ځ787ىووو/171أرووٌ ٫زوويحهلل حٿزٜووَُ$ص رووّٙ ٓوونّٖ   ، ڃيوويُ روون ىووالٽ  -637
 #1$ځ#796ىو/180ً

 .#2$"ڃن حٿي٫خس ٻخڅ ٷيٍّخ  0ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 ىوو 181أروٌ ٫زويحهلل حٿوَحُُ$ص روّٙ ٓونّٖ     ، ڃيَحڅ رن أرِ ٫ڄوَ حٿ٤٬وخٍ   -638

 #3$ځ#805ىو/ 190ځ 797ً/
 .#4$"ُ ٫نو ًٍحّشيف كيّؼو ح٤َٟحد ًىٌ ڃن أٻؼَ أٛلخد حٿؼ0ٌٍٷخٽ حٿٔخؿِ"

 #5$ځ#770/ ىو153ڃٌَٓ رن أٌّد رن ٫خڃَ حٿٰخٳٸِ ػڂ ح٭ّزخٍُ ح٬َُّٜ$ص-639
 .#6$ڃنټَ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ

 #7$ځ#767ىو/ 150ځ ً 758ىو/141ڃٌَٓ رن ىّنخٍ ح٬ّټِ$ص رّٙ ٓنّٖ  -640
                                                 

َٗسٟ بٔ ٬ٍٖ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا عبس اهلل ض٣ٚ عٔ ٜـْٛؼ بـٔ عبٝـس ض٣ٚ عٓـ٘ ٓـسإ بـٔ        (1)
 129داضٟ، ايهعؿا٤، م ٚقاٍ: نصاب ; ايب 4/123عُط، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ;  1/491ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ ايكڀإ: غرل ثك١ ; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤، 
 96ٚقاٍ: نصاب ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  281أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م 

ــا    4/44ٚقــاٍ: َــذلٚى اؿــسٜح ; ايعكًٝــٞ، ايهــعؿا٤،    ٕ، ٚقــاٍ: نــإ ٜــط٣ ايكــسض ; ابــٔ سب
ُٻـٔ ٜـطٟٚ إٛنـٛعات عٳـٔ ايڃأځثٵبٳـات ٚإعهـ٬ت عٳـٔ ايجٿكځـات          3/30اجملطٚسٌ،  َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا

٘ٹ" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ:  230-8،228سٳتٻ٢ خطز عٳٔ سس ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ
ٜٴتٳابٳعٴ عٳًٝ٘ ٚيٝؼ ع٢ً سسٜج٘ ٘ٹ، ٫ځ  ٚڇٜ ٜٳطٵ َٳا  َٻ١ڂ  ٕٳ  "َٚٗسٟ بٵٔ ٬ٍٖ عٳا ن٤ٛ، ٫ٚځ ْٛض ٭ْ٘ نځا

  .4/752; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  149ٜسعٛ ايٓاؽ إڇيځ٢ ضأٜ٘ ٚبسعت٘"; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م 

 .6/107ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (2)

َٗطإ بٔ أبٞ عُط ايطاظٟ إه٢ٓ أبا عبس اهلل ايعڀاض زلع غؿٝإ ايجٛضٟ ض٣ٚ عٓ٘ قُـس   (3)
ٚقـــاٍ: ٗ سسٜجـــ٘ انـــڀطاب ; ايعكًٝـــٞ،  130ٟ، ايهـــعؿا٤، م بـــٔ ٓٝـــس ، ٜٓٛـــط: ايبدـــاض

ٚقــاٍ: ض٣ٚ عــٔ ايجــٛضٟ أسازٜــح ٫ ٜتــابع عًٝٗــا ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح        4/47ايهــعؿا٤، 
ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: عٓسٙ غً٘ نجرل، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: ثك١ قـاحل   8/301ٚايتعسٌٜ، 

طب ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤     ٚقاٍ: ىڀ٤ٞ ٜٚػـ  7/523اؿسٜح ; ابٔ سبإ، ايجكات، 
ٚقاٍ:  234ٚقاٍ: ٗ سسٜج٘ انڀطاب ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م  8/222ايطداٍ، 

ٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘:  599-28/595قسٚم ىڀ٤ٞ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٚقا
 .4/984ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .10/328; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  11/384اٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، َػًڀ (4)

َٛغ٢ بٔ أٜٛب ايػاؾكٞ إكطٟ زلع أٜاؽ بٔ عاَط ض٣ٚ عٓ٘ عبس اهلل بٔ إباضى، ٜٓٛـط:   (5)
; ايعذًـٞ،   7/280ٚقاٍ: ثك١ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهـبرل،   4/429ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

; ابٔ ْٜٛؼ، تاضٜذ  8/134بأؽ ب٘ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٚقاٍ: ٫ 443ايجكات، م 
ٚقاٍ بعس  33-29/31; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  5/402; ابٔ سبإ، ايجكات،  1/478ابٔ ْٜٛؼ، 

 إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد١.

 .10/336تٗصٜب ايتٗصٜب، ; ابٔ سذط،  3/3َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (6)

َٛغــ٢ بــٔ زٜٓــاض إهــٞ إهٓــ٢ أبــا اؿػــٔ ض٣ٚ عــٔ غــعٝس بــٔ دــبرل ض٣ٚ عٓــ٘ ٜٛغـــ بــٔ خايــس     (7)
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"ٷووخٽ حٿٔووخؿ0ِ كوويػّٗ ٓوو٬ْي روون ٫زوويحٿ٦َّن، ػنووخ ٫ڄووًَ روون ٫ڀووِ، ٷووخٽ0        
حٿٸ٤خڅ ّٸٌٽ0 ٻنوخ أنوخ ًكٴوٚ رون ٯْوغ ًحىوزّٙ اذل ڃٌٓوَ        ٬ّ٨ض ٸَّْ رن ٬ْٓي 

رن ىّنخٍ، ًٻخڅ أرٌ ْٗن ؿخٍّش رن ىَځ ّټظذ ٫نو، ٳـ٬پ كٴٚ ٠ّ٪ ٿوو، ًّٸوٌٽ0   
كيػظٺ ٫خث٘وش رنوض ٣ڀلوش، ٫ون ٫خث٘وش أځّ ح٬ّوئڃنّٙ رټوٌح  ٳْٸوٌٽ0 كويػظّٗ ٫خث٘وش           
رنض ٣ڀلش، ًّٸٌٽ0 كيػٺ حٿٸخٓڂ رن ٯّڄي ٫ن ٫خث٘ش رټٌح  ًكويػٺ ٓو٬ْي رون    

زّ٘ ٫ن حرن ٫زخّ ّٝؼڀو  ٳْٸٌٽ0 كيػّٗ، ٳڀڄخ ٳَ٭ ٟوَد كٴوٚ رون ٯْوخع رْويه      ؿ
 .#1$اذل أٿٌحف أرِ حٿْ٘ن ٳڄلخىخ، ٳٸخٽ0 أرٌ ْٗن0 كٔيًنِ"

 .#2$"ٻٌحد ڃًّٔٹ0 ِحٿٔخؿ ٷخٽ"
 .#3$"ٻٌحد ڃًّٔٹ ح٪ّيّغ 0ٷخٽ حٿٔخؿِ"

641-         ُ أروٌ ٫زوي   ، ڃٌَٓ رن ٫زْويس رون ن٘و٢ْ رون ٫ڄوًَ رون ح٪ّوخٍع حٿَروٌ
 #4$ځ#770ىو/153ځ  ًٷْپ 769ىو/٬152ّينِ$ص حٿ٬ِِّ ح

                                                                                                                   

ًځـ٢       1/261ايػُيت، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ خٝج١ُ، ايتاضٜذ ايهبرل ٝٳـ٢ بـٔ غـعٝس: "زخًـت عٳ ٜٳشٵ ٍٳ  ٚقاٍ: قځا
ٝٳاخ، ؾذعًت ٫ أضٜسٙ  ٘ٴ ، ؾدطدٓا ؾتبعٓا َٴٛغٳ٢ بٵٔ زٜٓاض إهٞ أْا ٚسٳؿڃل بٵٔ غٹ ٓٳ ٞٸ ؾ٤ٞ إڇ٫ يڂكِّ ًٹ عٳ

ٙ ؾذعٌ ٫ ٜكبٌ"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٘ أَط ٔ ي ٝٿ ٛ ؾٝذڈ ؾذعًتٴ أڂبٳ ٚقاٍ: قاٍ  8/142أځبٴ
  ٌ َٳـا          2/137أبٞ: فٍٗٛ ; ابٔ سبـإ، اجملـطٚس ٜٴبٳـايٹٞ  ٖٳـصٳا ؾٳـٝدا َػؿـ٬ يځـا  َٴٛغٳـ٢  ٕٳ  ٚقاٍ:"نځـا

ٞٵ٤ ٜػٵـأځ    ُٳاع٘ ؾځاغٵـتشلٻ ايتٸـطٵى"; ابـٔ          ًٜكٔ ؾٝتًكٔ ٚنـٌ ؾٳـ ٝٵؼٳ َـٔ غٳـ ُٳـا يځـ ٚٳوـسخ بٹ ٍ ؾٝذٝـب 
ٚقاٍ: نإ ععٜع اؿـسٜح دـساڄ; ايـصٖيب، تـاضٜذ اٱغـ٬ّ،       8/60عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ

3/985. 

 .229-228ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين،  (1)

 .1/120ابٔ عطام ايهٓاْٞ، تٓعٜ٘ ايؿطٜع١،  (2)

 .6/117ػإ إٝعإ، ابٔ سذط، ي (3)

َٛغ٢ بٔ عبٝس٠ ايطبصٟ إسْٞ إه٢ٓ أبا عبـسايععٜع ض٣ٚ عـٔ قُـس بـٔ نعـب ض٣ٚ عٓـ٘        (4)

ٚقـاٍ: "نـإ ثكـ١ نـجرل اؿـسٜح ٚيـٝؼ        5/453غؿٝإ ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ غـعس، ايڀبكـات  

ٚقاٍ: نعٝـ اؿسٜح; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،     1/71عذ١"; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ

ٚقاٍ: نعٝـ اؿسٜح ; ابٔ أبٞ  1/639ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤ 7/291

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: يٝؼ بكٟٛ اؿسٜح، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ:  152ـ8/151سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

ٝٳاض عبـاز اهلل ْػـها ٚؾهـ٬     2/234َٓهط اؿسٜح; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٕٳ َٔ خٹ ٚقاٍ: "نځا

٘ٴ         ٚٳعبازٳ٠ ٚق٬ ٞٵ٤ ايډـصٹٟ يځـا أقـٌ يځـ ٜٳـأڃتٹٞ بايؿٻـ سا إڇيډا أځْ٘ غؿٌ عٳٔ اٱتكإ ؾٹٞ ايڃشٹؿڃـٜ سٳتٻـ٢ 

٘ٹ  ٘ٴ ؾځبٳڀٌ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٝٵؼٳ َٔ سٳسٹٜح ايڃأځثٵبٳات َٔ غرل تعُس يځ َٳا يځ ُٶا ٜٚطٟٚ عٳٔ ايجٿكځات  ٛٳٖ َٴتٳ

ٓٻكڃٌ"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٗٳ١ اي قاٍ: ٚايهعـ ع٢ً ضٚاٜاتـ٘  ٚ 50ـ8/44َٔ دٹ

ٝٸٔ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  ٚقاٍ: ٫ ٜتابع ع٢ً سسٜجـ٘ ; إـعٟ، تٗـصٜب     3/133ب

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١. 114ـ29/104ايهُاٍ، 



388 

َ  ػنخ0 فحح٩َّ رن ًٻْ٪ ًٷخٽ، ح٪ّيّغ ڃنټ0َ حٿٔخؿِ ٷخٽ" ، ٫زْويس  رون  ڃٌٓو
  ،  ػٸش ًٻخڅ

ُ  ًٻوخڅ ، ٫نوو  ٸّويع  ال حٿٸ٤وخڅ  ٸَّْ ٻخڅ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ  أروٌ  ػنوخ 0 ّٸوٌٽ  حٿؼوٌٍ
0 ٷوخٽ  ٫ڄوَ  رون  ٯّڄوي  ٫ون  ًكيػض0 ٷخٽ، ٛخ٪ّخ  ٍؿالً ًٻخڅ، حٿَرٌُ حٿ٬ِِّ ٫زي
َ  خػنو  $أُ  ٸّْووَ أروٌ  ٷوخٽ ، ٺّون  ًُ ڃون  حٿ٬وَد  ڃوون ٍؿوپ  ًىوٌ ، ٫زْويس  رون  ڃٌٓو

 ٫ون  ًٍٍ ًٷوي ، ٫ڀْيوخ  ّظوخر٪  دل أكخىّوغ  ىّنوخٍ  رون  حهلل ٫زوي  ٫ون  كيع0 حٿٔخؿِ#
 آولخٵ  رون  ٯّڄوي 0 ٷوخٽ  أنوو  ڃ٬وّٙ  حرون  ٫ون  ًرڀٰوّٗ ، ڃنوخٻّ٘  ٫ڄوَ  حرون  ٫ن أرْو

َ  اڅ0 ٿْلْووَ ًٷْووپ، ٫زْوويس رون  ڃٌٓووَ ڃوون ارلّ أكوذ   ُحٿِىووَ ٫وون ٸّوويع ڃٌٓو
ِ  ٫ون  ٸّيع انو0 ٷْپ، ڃنخًٿش اٶّخ0 ٷخٽ أكخىّغ ِ  ٫ون  كوخُځ  أرو  ّٛويّغ  ىَّوَس  أرو
 ًڃووخص، اٿْووو ٛووخٍ ٻظووخد ڃوون ىووِ، ٗووْجخ  كووخُځ أرووِ ڃوون ّٔووڄ٪ دل0 ٷووخٽ ٛووخحل
 .#1$"ًڃخثش ٧ًّّٔٙ ػالع ٓنش ڃٌَٓ
ًٻخڅ حٿٸ٤وخڅ ال ٸّويع ٫نوو     ٛخ٪ّخ  ڃنټَ ح٪ّيّغ ًٻخڅ ٍؿال0ً ٷخٽ حٿٔخؿِ"

رون ىّنوخٍ أكخىّوغ     ٻخڅ ػٸش ًٷي كيع ٫ون ٫زوي حهلل  0 ًٷخٽ، ًٷي كيع ٫نو ًٻْ٪
څ ڃٌٓووَ ٸّوويع ٫وون حٿِىووَُ    ا0 ًٷْووپ ٿْلْووَ روون ڃ٬ووّٙ   0 ٷووخٽ، دل ّظووخر٪ ٫ڀْيووخ 
انو ٸّيع ٫ن أرِ كخُځ ٫ن أروِ ىَّوَس ًدل ّٔوڄ٪    0 اٶّخ ڃنخًٿش ٷْپ0 أكخىّغ ٷخٽ

 .#2$"ڃن أرِ كخُځ ىِ ڃن ٻظخد ٛخٍ اٿْو
642-   ِ  ىوو 164زويحٿ٦َّن ح٬ّٜوَُ$ص  أروٌ ٫ ، ڃٌَٓ رن ٫ڀِ رون ٍروخف حٿڀوڄو

 #3$ځ780#/
ِ  ٷخٽ"  أٍرو٪  ٓونش  رخإلٓوټنيٍّش  ًڃوخص ، ّٜٝوَ  ٷخٟوْخ  ًٻوخڅ ، ٛويًٵ 0 حٿٔوخؿ
 ح٪ّويّغ  يف ّټون  ًدل، ٗويخد  حرون  ٫ون  0ًٍٍ ڃ٬وّٙ  رن ٸَّْ ًٷخٽ، ًڃخثش ًٓظّٙ

                                                 

 .12/28َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

 .10/360ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

اب   (3) َٛغــ٢ بــٔ عًــٞ بــٔ ضبــاح ايًدُــٞ إكــطٟ إهٓــ٢ أبــا عبــس ايــطٓٔ ض٣ٚ عــٔ قُــس بــٔ ؾـٗـ
ٔ غعس، ايڀبكات،  ٘ ايًٝح بٔ غعس، ٜٓٛط: اب ٟ ض٣ٚ عٓ ٕ ؾا٤ اهلل";  7/357ايعٖط ٕ ثك١ إ ٚقاٍ: "نا

طح ٚقـاٍ ثكـ١ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـ       444; ايعذًـٞ، ايجكـات، م    7/287ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهـبرل،  
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بـٔ سٓبـٌ: ثكـ١، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: "نـإ ضدـ٬ڄ قـاؿاڄ           154-8/153ٚايتعسٌٜ، 

ٚنإ ٜتكٔ سسٜج٘ ٫ ٜعٜس ٫ٚ ٜٓكل، قاحل اؿسٜح ٚنإ َٔ ثكـات إكـطٌٜ ٚنـإ ٚايٝـا     
; إعٟ، تٗصٜب  7/453; ابٔ سبإ، ايجكات،  489ـ1/488ع٢ً َكط" ; ابٔ ْٜٛؼ، تاضٜذ ابٔ ْٜٛؼ، 

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚايباقٕٛ. 125ـ29/122ُاٍ، ايه
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 كيّوي  ڃون  ٣وخر٪  ٫ڀْوو  ّٜٝوَ  ىحٍه ٍأّض0 ٸَّْ أرٌ ٷخٽ، ّټٌد ىٌ ًٿْْ، رخٿٸٌُ
 .#1$"٫ڀِ رن َٓڃٌ حٿٸخِٟ أهض0 ٫ڀْو ڃټظٌد
 .#2$"دل ّټن رخٿٸ0ٌُ ًٷخٽ حرن ڃ0ّٙ٬ ٷخٽ، ٛيًٵ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

643-   ُ أروٌ حٿٜوزخف حٿټوٌيف ًّٸوخٽ حٿٌحٓو٤ِ      ، ڃٌَٓ رن أرِ ٻوؼّ٘ حألنٜوخٍ
 #3$ځ#747ىو/ 130ځ 738ًىو/121ح٬ّ٬ًَٱ ٌَّٝٓ حٿټزّ٘$ص رّٙ ٓنّٖ 

   .#4$ٷٌٱ رخٿٸيٍ ًحإلٍؿخ "0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
ڃٌٷْوپ  835ىوو/ 220أرٌ كٌّٴش حٿنيويُ حٿزٜوَُ$ص   ، ڃٌَٓ رن ڃ٬ٌٔى -644

 #5$ځ#836/ ىو221
، ٫نووو ٸّوويع ال رنوويحٍ ًٻووخڅ، ٫نوويىڂ ٿووّٙ ًىووٌ، ّٜوولٲ ٻووخڅ0 حٿٔووخؿِ ٷووخٽ"
 ٳټووخڅ، حٿؼٸٴووِ ٫زوويحٿٌىخد روون ٿ٬ڄووَ ًٻووْالً ًٻووخڅ، ٫نووو ٸّوويع ح٬ّؼنووَ حروون ًٻووخڅ
 .#6$"أ٧ن ٳْڄخ حٿٌىخد ٫زي رن ٿ٬ڄَ ٻخنض ًحٿنٔوش، حٿؼٌٍُ ڃن ٫ڄَ ڃن ٨ّخ٫و

 .#7$ٻخڅ ّٜلٲ ًىٌ ٿّٙ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
ڃٌَٓ رن ٬ّٸٌد رن ٫زي حهلل رن ًىذ رن ُڃ٬ش رون حألٓوٌى حألٓويُ     -645

                                                 

 .12/33َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

 .10/364ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

ٟ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا ايكباح ض٣ٚ عٔ غعٝس بٔ إػٝب ض٣ٚ عٓ٘  (3) َٛغ٢ بٔ أبٞ نجرل ا٭ْكاض
ٚقـاٍ: " نـإ َٛغـ٢ َـٔ إـتهًٌُ ٗ       6/329ٟ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،     غؿٝإ ايجـٛض 

اٱضدا٤ ٚغرلٙ، ٚنإ ؾُٝٔ ٚؾس إٍ عُط بٔ عبس ايععٜع ؾهًُ٘ ٗ اٱضدا٤، ٚنـإ ثكـ١ ٗ   
ٚقـاٍ: ثكـ١ ٖٚـٛ َطدـ٤ٞ ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ        3/564اؿسٜح" ; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقـاٍ: قـاٍ    8/147ايكسض ; ابٔ أبٞ سامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،   ٚقاٍ: نإ ٜط٣  7/293ايهبرل، 
 =ٚقاٍ: نإ 135; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م  7/457أبٞ: قً٘ ايكسم ; ابٔ سبإ، ايجكات، 

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقـٛاٍ ايعًُـا٤ ؾٝـ٘:     139-29/135ٜط٣ ايكسض ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، =
 .3/538تاضٜذ اٱغ٬ّ،  ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚايٓػا٥ٞ ; ايصٖيب،

 .10/368; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/35َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)
َٛغ٢ بٔ َػعٛز ايٓٗسٟ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا سصٜؿ١ ض٣ٚ عٔ غؿٝإ ايجٛضٟ ض٣ٚ عٓ٘ أٓس  (5)

"; ٚقاٍ: "نإ نجرل اؿسٜح ثك١ إٕ ؾا٤ اهلل 7/221بٔ سٓبٌ،   ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 
ٚقاٍ: مل ٜهٔ َٔ أٌٖ ايهصب ; ايبداضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،    1/78ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقــاٍ: قــسٚم ثكــ١ ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،      445; ايعذًــٞ، ايجكــات، م  7/295
ــ8/163 ٚقــاٍ: قــاٍ أٓــس بــٔ سٓبــٌ: َــٔ أٖــٌ ايكــسم، ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٞ: قــسٚم ٚيهــٔ       164ـ

 149ــ 29/145ٚقـاٍ: ضَـا أخڀـأ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،        7/459ات، ٜكشـ; ابٔ سبإ، ايجك
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١.

 .12/28َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (6)

 .446; ٖس٣ ايػاضٟ، م  10/371ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (7)
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 #1$أرٌ ٯّڄي ح٬ّينِ$ص يف آهَ هالٳش ح٬ّنٌٍٜ حٿ٬زخِٓ#، حٿِڃ٬ِ
َ  كنزوپ  رون  أ٦ّوي  حهظڀوٲ 0 ٷوخٽ  ًحٿظ٬ويّپ  ح٩ّوَف  ٻظخد يف حٿٔخؿِ"  ًٸّْو

َ  ًٷوخٽ ، كيّؼوو  ٬ّـوزّٗ  ال0 أ٦ّوي  ٷخٽ، ٳْو ِ  ٷوخٽ ، ػٸوش 0 ٸّْو  ًٍٍ ًٷوي 0 حٿٔوخؿ
 رنوض  ُّنوذ  وأڃّو  ٫ون  أرْوو  ٫ن حٿ٬ڄپ ٫ڀْو ٿْْ ڃنټَح  كيّؼخ  ٫زْيس أرِ و٫ڄّ ٫ن
 ًڃ٬وو  ُڃ٬وش  رون  ًىوذ  ىهپ حٿنلَ ٌّځ ڃٔخ  ٻخڅ ٬ّخ0 ٷخٿض ٓڀڄش أځّ ٫ن ٓڀڄش أځّ

حهلل ٍٓووٌٽ ٳٸووخٽ، ڃٸڄٜووّٙ ٍؿووخٽ  0 ٷووخٽ، ال0 ٷووخٽ أٳ٠ووض  ىووپ0 ٿٌىووذ
ٚ  ّوٌځ  ىوٌح  اڅ$0 ٷوخٽ  ًدل 0 ٷخٽ ػڂ ،ٳن٩ِ، #حٿٸڄْٚ ٳخن٩ِ$  ٍڃْوظڂ  اًح ٿټوڂ  ٍهو

 رون  ٯّڄوي  ٫نو ًٍحه، ح٪ّيّغ #2$#...حٿنٔخ  اال كَځ ِٗ  ٻپ ڃن ٠ّڀٌح أڅ ح٩ّڄَ
   .#3$"آلخٵ
ِ  ٷخٽ ، ال ٬ّـوزّٗ كيّؼوو  0 حهظڀوٲ أ٦ّوي ًٸّْوَ ٳْوو ٷوخٽ أ٦ّوي      "0 حٿٔوخؿ

 .#4$ػٸش"0 ًٷخٽ حرن حٿٸ٤خڅ
646-  ُ  ٿ٦َّن حٿزٜووَُ نِّووپ ڃټووش أرووٌ ٫زوويح ، ڃئڃووپ روون ا٨ّخ٫ْووپ حٿ٬وويً

 #5$ځ#821/ ىو206$ص

                                                 

ايكطؾٞ إـسْٞ إهٓـ٢ أبـا قُـس ض٣ٚ عـٔ عبـس اهلل بـٔ         ٛغ٢ بٔ ٜعكٛب ا٫غسٟ ايعَعَٞ (1)
ٚقاٍ: ثك١; 3/157نٝػإ ض٣ٚ عٓ٘ عبسايطٓٔ بٔ َٗسٟ ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ

ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ;  95; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 7/298ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤    7/458ايجكات ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ سبإ،  8/167ابٔ أبٞ سامت، 

 173ـ29/171ٚقاٍ:"ٖٚٛ عٓسٟ ٫ بأؽ ب٘ ٚبطٚاٜات٘" ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  58ـ8/56ايطداٍ 
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚايباقٕٛ غ٣ٛ َػًِ. 

ــاض، إػــٓس    2/1398أخطدــ٘ ْاعــ١ َــِٓٗ: ابــٔ خعّــ١، قــشٝب ابــٔ خعّــ١،       (2) ــس اؾب ; عب

 ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘: إغٓازٙ سػٔ قشٝب.  14/123إٛنٛعٞ، 

 .43-21/42َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)

 .10/379ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

َ٪ٌَ بٔ إزلاعٌٝ ايعسٟٚ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا عبـس ايـطٓٔ ض٣ٚ عـٔ غـؿٝإ ايجـٛضٟ ض٣ٚ       (5)

ٚقاٍ: ثك١ نجرل ايػًـ٘ ; ايبدـاضٟ،    6/44ٕسٜين، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، عٓ٘ عًٞ بٔ ا

ٚقاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ:      8/374; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  8/49ايتاضٜذ ايهبرل، 

ثك١، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: " قسٚم، ؾسٜس ٗ ايػـ١ٓ نـجرل اـڀـأ، ٜهتـب سسٜجـ٘ " ; ابـٔ سبـإ،        

ٚقاٍ بعس إٔ شنـط   179-29/176أخڀأ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، ٚقاٍ: ضَا  9/187ايجكات، 

 أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: اغتؿٗس ب٘ ايبداضٟ ٚض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايباقٕٛ غ٣ٛ َػًِ.
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 .#1$"ٛيًٵ ٻؼّ٘ ح٤ّ٫ؤ ًٿو أًىخځ ٤ٌّٽ ًٻَىخ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 #2$أرٌ ٦ِّس حأل٫ٌٍ حٿٸٜخد حٿټٌيف حٿَح٫ِ، ڃْڄٌڅ -647
 .#3$ٿْْ رٌحٹ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ 

 #4$أرٌ ٫زي حهلل حٿزَُٜ ڃٌذل ٫زي حٿ٦َّن رن ٨َّس، ڃْڄٌڅ -648
ٯّڄي رن ؿ٬ٴَ ػنوخ ٗو٬زش ٫ون ڃْڄوٌڅ أروِ ٫زوي حهلل       حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ "

٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٫ن حٿنّٓ  0$1$"#5$#ڃٌاله ٌِٷخٽ ڃن ٻنض ڃٌاله ٳ٬ڀ#. 

                                                 

 .10/381ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)

َُٝــٕٛ ايككــاب ايهــٛٗ ايطاعــٞ إهٓــ٢ أبــا ٓــع٠، ٚازلــ٘ َػــًِ بــٔ نٝػــإ ا٥٬ٕــٞ، ض٣ٚ عــٔ   (2)

ٚقـاٍ: يـٝؼ    1/53ايٓدعٞ ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،    إبطاِٖٝ 

 3/317ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ عٓسِٖ ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  2/20بؿ٤ٞ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘، 

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ عسٟ، ايهاَ ـ اؿسٜح ; اب ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: نعٝ  156-8/155ٚقاٍ: قا

زٜح عٔ إبطاِٖٝ ٫ ٜتابع عًٝٗا ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م ٚقاٍ: ي٘ أسا

; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     102ٚقاٍ: ٫ ٜهتب سسٜج٘ ;  اشلطٟٚ، َؿتب٘ أغاَٞ احملسثٌ، م  179

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١.  29/237-243

 .10/396تٗصٜب، ابٔ سذط، تٗصٜب اي (3)

َُٕٝٛ ٍَٛ عبس ايطٓٔ بٔ زلط٠ إه٢ٓ أبا عبس اهلل زلع ظٜس بٔ أضقِ ض٣ٚ عٓ٘ ؾعب١ بٔ  (4)

ٚقــاٍ: نــإ وٝــ٢ ٫   1/306اؿذــاز ٚخايــس اؿــصا٤، ٜٓٛــط: ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ا٭ٚغــ٘،   

 ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: أسازٜج٘ 235ـ8/234وسخ عٓ٘; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

ٕ ٜػ٤ٞ ايطأٟ ؾٝ٘; ابٔ ؾاٌٖ،  5/418َٓانرل; ابٔ سبإ، ايجكات،  ٚقاٍ: نإ و٢ٝ ايكڀا

ٍ  179تــــاضٜذ أزلـــــا٤ ايهـــــعؿا٤ ٚايهــــصابٌ، م     ٚقـــــاٍ: ٫ ؾـــــ٤ٞ; إــــعٟ، تٗـــــصٜب ايهُـــــا

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد232.١ـ29/231

٘ ْاع١، َِٓٗ:  (5) ٞ ؾٝب١، َكٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١، أخطد ٔ أب عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ; ابٔ  6/368اب

ٞٸ ايٓـاؽ ٗ      2/18سٓبٌ، َػٓس أٓس،  ٝٵعڇ قـا٫: ْؿـس عًـ ٜٴجٳ ٔڇ  ٚؾٝ٘: عٔ غعٝس بٔ ٖٚب ٚعٔ ظٜس ب

ٍ اهلل  ايطٻسٵب١: َٔ زلع ضغٛ   ،ِٸ إ٫ قاّ ؟ قاٍ: ؾكاّ َٔ قٹبٳٌ غعٝس غت١ ّ غسٜط خ ٜٛ ٍ ٜكٛ

َٹٔ قبٳٌ ظٜس غ ٍ اهلل ٚ ِ زلعٛا ضغٛ ت١، ؾؿٗسٳٚا أْٗ   ِٻ: )أيٝؼ اهلل ٍ يعًٞ ّٜٛ غسٜط خ ٜكٛ

ٍڇ َٔ ٚا٫ٙ، ٚعـازٹ   أٍٚ بإ٪ٌَٓ؟ "قايٛا: ب٢ً، قاٍ: ) ايًچِٗ َٔ نٓت ٫َٛٙ ؾعًٞ ٫َٛٙ، ايًِٗ ٚا

ٔ َاد١،  ٔ اب ٔ َاد١، غٓ عٔ غعس بٔ أبٞ ٚقام قاٍ: )قسّ َعا١ٜٚ ٗ بعض  1/188َٔ عازاٙ("; اب

ت٘ ؾسخٌ عًٝ٘ غعس ؾصنطٚا عًٝاڄ. ؾٓاٍ َٓ٘. ؾػهب غعس ٚقاٍ: تكٍٛ ٖصا يطدـٌ زلعـت   سذا

ضغٍٛ     ٜٔكٍٛ)َٔ نٓت ٫َٛٙ ؾعًٞ ٫َٛٙ( ٚزلعت٘ ٜكٍٛ: )أْت َين َٓعي١ ٖـاضٕٚ َـ

٘ ٫ ْيب بعسٟ ( ٚزلعت٘ ٜكٍٛ: ) ٭عڀٌ ايطا١ٜ ايّٝٛ ضد٬ڄ وب اهلل ٚضغٛي٘ ( قاٍ  َٛغ٢ إ٫ أْ

عــٔ ظٜــس بــٔ أضقــِ ;    10/211ضْــ٪ٚٙ: ســسٜح قــشٝب" ; ايبــعاض، َػــٓس ايبــعاض،    احملكــل ؾــعٝب ا٭ 

 5/15عـٔ عًـٞ بـٔ أبـٞ طايـب ; ايڀشـاٟٚ، ؾـطح َؿـهٌ اٯثـاض،           7/439ايٓػا٥ٞ، ايػٓٔ ايهدل٣، 
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حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ ٯّڄي رون ؿ٬ٴوَ ػنوخ ٫وٌٱ ٫ون ڃْڄوٌڅ أروِ ٫زويحهلل         "
څ ٌٍٓٽ حهللأ٫ن حٿّّح  رن ٫خُد ًُّي رن أٍٷڂ   أنض ڃّٗ ٻيوخًٍڅ  $0 ٷخٽ

 .#3$"#2$#نٺ ٿٔض نزْخ أڃن ڃٌَٓ ٯّ٘ 
 #4$حٿزَُٜڃْڄٌڅ رن ڃٌَٓ ح٬َّحثِ -649

                                                                                                                   

ٔ َع ايٓيب ّ مل ٜه ٘ ايػ٬ ٕ عًٝاڄ عًٝ ٚقاٍ: " إ   ٗ ٟخطٚد٘ إٍ اؿر َٔ إس١ٜٓ ايص ٗ

عــٔ غــعس بــٔ أبــٞ  165ِ إِــا ٖــٛ باؾشؿــ١ " ايؿاؾــٞ، إػــٓس، ططٜكــ٘ بػــسٜط خــِ ٭ٕ غــسٜط خــ

ٚقـاٍ احملكـل ؾــعٝب ا٭ضْـ٪ٚٙ: "إغـٓازٙ سػــٔ،      15/376ٚقـام; ابـٔ سبــإ، قـشٝب ابـٔ سبــإ،     

ضداي٘ ثكات ضداٍ ايؿٝدٌ، غـرل ؾڀـط بـٔ خًٝؿـ١ ٖٚـٛ قـسٚم، ض٣ٚ يـ٘ ايبدـاضٟ سـسٜجا ٚاسـسا           

   ٟ عـٔ ظٜـس بـٔ أضقـِ ; ابـٔ       4/2049، ايؿـطٜع١،  َكطْٚا بػرلٙ، ٚاستر بٔ أقـشاب ايػـٓٔ " ; اٯدـط

ْٚكـ٘ قـاٍ:    3/419; اؿانِ، إػـتسضى عًـ٢ ايكـشٝشٌ،     35إكط٤ٟ، َعذِ ابٔ إكط٤ٟ، م

"أخدلْٞ ايٛيٝس ٚأبٛ بهط بٔ قطٜـ ثٓا اؿػٔ بٔ غـؿٝإ ثٓـا قُـس بـٔ عبـس٠ ثٓـا اؿػـٔ بـٔ         

َـ   ع عًـٞ ٜـّٛ اؾُـٌ ؾبعـح إٍ     اؿػٌ ثٓا ضؾاع١ بٔ إٜاؽ ايهيب عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ قاٍ: نٓـا 

طًش١ بٔ عبٝس اهلل إٔ ايكين ؾأتاٙ طًش١ ؾكـاٍ: ْؿـستو اهلل ٖـٌ زلعـت ضغـٍٛ اهلل        

ِ ٚاٍ َـٔ ٫ٚٙ، ٚعـاز َـٔ عـازاٙ ( قـاٍ: ْعـِ: قـاٍ: ؾًـِ            ٜكٍٛ: )َٔ نٓت ٫َٛٙ ؾعًٞ َـ٫ٛٙ، ايًٗـ

         ٜ ح اؿـانِ:  تكاتًين؟ قاٍ: مل أشنـط قـاٍ: ؾاْكـطف طًشـ١" قـاٍ ايـصٖيب ٗ تعًٝكـ٘ عًـ٢ سـس

ٞ يٝؼ بجك١" ; ايبٝٗكٞ، ا٫عتكاز، م ٛ ايعطْ ٖٚ ٔ ;  1/191; ايؿذطٟ، تطتٝب ا٭َايٞ،  354اؿػ

عٔ ظٜس بٔ أضقِ، ٚقاٍ: نعٝـ ; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح  3/1823ايتدلٜعٟ، َؿها٠ إكابٝب، 

 ٚؾٝ٘ ؽطٜر اؿسٜح َٔ ططق٘ إتعسز٠.     4/330ايكشٝش١، 

 .8/157ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍابٔ عسٟ، ايهاَ (1)

(2)  ٞ ٘ ْاع١، َِٓٗ: عٔ ظٜس بٔ أضقِ: ايطٜٚاْٞ، َػٓس ايطٜٚاْ ٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ 1/278أخطد ; اب
ٛ سصٜؿ١، أْٝؼ  1/503اؿؿاٚ ُٳصٵنڂٛضٳ٠";  أب ٔ اؿځسٹٜح قٳشٹٝب َٔ غرل ٖصٙ ايڀچطم ايڃ ٚٳَتٵ ٚقاٍ: "
اهلل ; ٚدـا٤ َـٔ طـطم أخـطٟ: ابـٔ       ٚقاٍ إغٓازٙ نـعٝـ يهـعـ َُٝـٕٛ أبـٞ عبـس      9/6036ايػاضٟ

ٞٿ    67ـ 3/66سٓبٌ، َػٓس أٓس،  ٓٻبٹـ َٳـعٳ اي ٝٽا خٳـطٳزٳ  ًٹ ٕٻ عٳ عٔ غعس بٔ أبٞ ٚقام ٚيؿٛ٘: "أځ  
ٕٵ تٳ َٳا تٳطٵنٳ٢ أځ ٚٳ ٍٳ: )أځ ـٹ؟ ؾځكځا ٛٳايٹ َٳعٳ ايڃدٳ  ٞ ٓٹ ٍٴ: تٴدٳِّؿڂ ٜٳكڂٛ  ٞ ٜٳبٵهٹ ٞپ  ًٹ ٚٳعٳ ٛٳزٳاعڇ  ٝٻ١ځ ايڃ ٓٹ ٕٳ سٳتٻ٢ دٳا٤ٳ ثٳ ٓٿٞ هڂٛ َٹ

ٛٻ٠ځ(" ; ايبدـاضٟ، قـشٝب ايبدـاضٟ،        ٓټبٴـ َٴٛغٳـ٢ إڇ٫ اي ٔٵ  َٹـ ٕٳ  ٖٳاضٴٚ ٓٵعڇيځ١ٹ  ُٳ ٔٳ     5/19بٹ ِٳ بٵـ ٖٹٝ ٚيؿٛـ٘: "إڇبٵـطٳا
ٍٳ  ٍٳ: قځــا ٘ٹ، قځــا ٔٵ أځبٹٝــ ــ ٞټ  غٳــعٵسٺ، عٳ ٓٻبٹــ اي      ٔٵ ــ َٹ ٕٳ،  ــاضٴٚ ٖٳ ٓٵعڇيځــ١ٹ  ُٳ ــٞ بٹ ٓٿ َٹ ٕٳ  ٕٵ تٳهڂــٛ ــا تٳطٵنٳــ٢ أځ َٳ يٹعٳًٹٍٞــّ: )أځ

ِ  َٴٛغٳ٢(" َػًِ،  عـٔ غـعس;    1/83عـٔ غـعس; ابـٔ َادـ١، غـٓٔ ابـٔ َادـ١،         4/1870قـشٝب َػـً
 عٔ غعس.    7/307عٔ غعس; ايٓػا٥ٞ، ايػٓٔ ايهدل٣،  4/89ايذلَصٟ، غٓٔ ايذلَصٟ

 .8/157ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)
ايبكطٟ َٔ إَط٤ٟ ايكٝؼ َٔ َهط زلع َـٔ اؿػـٔ ايبكـطٟ    َُٕٝٛ بٔ َٛغ٢ إطا٥ٞ  (4)

; أبـٛ زاٚز، غـ٪ا٫ت    342-7/341عٓ٘ و٢ٝ ايكڀإ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهـبرل،   ض٣ٚ
ٚقاٍ:  237-7/236ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ بأؽ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  356أبٞ عبٝس، م 

قــاٍ أٓــس بــٔ سٓبــٌ: َــا أض٣ بــ٘ بــأؽ، نــإ ٜــسيؼ، ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٞ: قــسٚم ; ابــٔ سبــإ،  
ٚقاٍ: " إشا قځاٍ: سٳسٻثٳٓا  160-8/159، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ; ابٔ عس9/173ٟايجكات، 

ٕٳ َتُٗاڄ ؾٹٞ ايتسيٝؼ " ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٚقاٍ بعس  231-29/227ؾٗٛ قسٚم ٭ْ٘ نځا
 .4/239إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 
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حٿٔخؿِ ػنخ رن ح٬ّؼنَ ػنخ ٦ّخى رن ڃٔو٬يس ٫ون ڃْڄوٌڅ رون ڃٌٓوَ ح٬َّحثوِ       "
ٓڀڄش أڅ حٿنّٓ و ٫ن أځ٫ّن ح٪ّٔن ٫ن أڃّ    ّٙٻخڅ ّٜڀِ ٍٻ٬ظّٙ هٴْٴوظ

 .#2$"#1$ًىٌ ؿخٿْ ر٬ي حٿٌطَ
ڄٌڅ ح٬َّحثِ ٫ن ح٪ّٔن ٫ن ٫ڀوِ  حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ ٸَّْ حٿٸ٤خڅ ٫ن ڃْ" 
 .#4$"#3$ڃن طًِؽ ًىٌ ٯَّځ ن٫ِنخ ڃنو حڃَأطو0 ٷخٽ

 .#5$ٻخڅ ّيٿْ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
أروٌ ًٍّوڂ ًّٸوخٽ أروٌ     ، نخٳ٪ رن ٫زيحٿ٦َّن رن أرِ ن٬ْڂ حٿٸخٍُ  ح٬ّينِ -650

 #6$ځ#785ىو/٫169زيحٿ٦َّن$ص 
ټوَ  ٳٸخٽ ٛيًٵ أ٦ّوي ڃن ، ٛيًٵ حهظڀٲ ٳْو أ٦ّي ًٸ0َّْ ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 .#7$"ٸَّْ ػٸش0 ًٷخٽ، ح٪ّيّغ
 #8$ځ#808ىو/193أرٌ ٓيپ ح٫َّحٓخنِ$ص، نَٜ رن رخد -651

                                                 

ّٸ غ١ًُ ٚقاٍ احملكل ؾعٝب  2/264ٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َاد١، أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: اب (1) عٔ أ
ا٭ضْ٪ٚٙ: " قشٝب َٔ سسٜح عا٥ؿ١، ٖٚصا إغٓاز نعٝـ، َُٕٝٛ بٔ َٛغ٢ إط٥ٞ َسيؼ، 

 12/83; عبساؾباض، إػٓس إٛنٛعٞ، 196ٚضٚاٙ بايعٓع١ٓ"; إطٚظٟ، كتكط قٝاّ ايًٌٝ، م 
 ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘: قشٝب. 

 .8/159ٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ،اب (2)

;  ابــٔ ايكٝػــطاْٞ، شخــرل٠ اؿؿــاٚ،   5/106أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: ايبٝٗكــٞ، ايػــٓٔ ايهــدل٣،      (3)
ٛ ايؿسا٤، َػٓس ايؿاضٚم،  4/2244 ِ بايتسيٝؼ ; أب ٕ قسٚم ٜتٗ ٚقاٍ: قشٝب ;  2/118ٚقاٍ: َُٝٛ

ٞ اشلٓسٟ، نٓع ايعُاٍ،  ٔ سذط، إڀاي 5/268إتك سٝح شنط ططم  386-6/385ب ايعاي١ٝ، ; اب
 ؽطٜر اؿسٜح ٚقاٍ: " شنط غعٝس بٔ إػٝب إْاع أٌٖ إس١ٜٓ ع٢ً ايتؿطٜل بُٝٓٗا".

 .8/160 ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، (4)
 .10/393ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)

ع َــٍٛ ابـٔ عُــط ض٣ٚ عٓــ٘  ْـاؾع بــٔ عبـس ايــطٓٔ ايكــاض٤ٟ إـسْٞ إهٓــ٢ أبـا ضٜٚــِ ض٣ٚ عــٔ ْـاؾ      (6)
ٌ بٔ دعؿط، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل  8/456; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚيتعسٌٜ  7/87إزلاعٝ

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: " نإ ٜ٪خص عٓ٘ ايكطا٠٤ ٚيٝؼ ٗ اؿسٜح بؿ٧"، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ 
ٔ سبإ، ايجكات ٌ 7/532بٔ َعٌ: ثك١، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: قسٚم قاحل اؿسٜح; اب ٔ عسٟ، ايهاَ ; اب

 ٍ ٘ ٫ بأؽ ب٘; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ  310ـ8/309ٗ نعؿا٤ ايطدا ٛ أْ ٚقاٍ  284ـ29/281ٚقاٍ: ٚأضد
; ايـصٖيب، َعطؾـ١ ايكـطا٤ ايهبـاض،     بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝـ٘: ض٣ٚ يـ٘ ابـٔ َادـ١ ٗ ايتؿػـرل     

 . 66ـ1/64

 10/408ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (7)

اب اـطاغاْٞ إه٢ٓ أبا غـٌٗ ض٣ٚ عـٔ إبـطاِٖٝ بـٔ َُٝـٕٛ ض٣ٚ عٓـ٘ قُـس بـٔ         ْكط بٔ ب (8)
ٚقاٍ: "سسخ عٔ إبطاِٖٝ ايكا٥ؼ ؾاتُٗٛٙ  7/248عٝػ٢ ايڀباع، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات

ضٚا١ٜ بٔ قطظ ٚقاٍ: نصاب خبٝح، ٚٗ  1/56ؾذلنٛا سسٜج٘"; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ
ٚقـاٍ: ٜطَْٛـ٘ بايهـصب;    133; ايبدـاضٟ، ايهـعؿا٤، م  قاٍ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ   4/355ضٚا١ٜ ايسٚضٟ

ٚقـاٍ: ٫ ٜػـاٟٚ سسٜجـ٘ ؾـ٦ٝاڄ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح          335اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م
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نٜوَ رون روخد هَحٓوخنِ ٬ّ٨وض ٓوڀڄش رون        0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔوخؿِ ٷوخٽ  "
 .#1$"ٿْْ ىٌ رِ٘ 0 ًٷخٽ ٸَّْ رن ڃ٬ّٙ، ٗزْذ ٸّيع ٫نو ّٝنخٻّ٘

ّٙ أرووٌ ح٪ّووخٍع حٿزـڀووِ حٿووٌٍّحٵ $ص روو    ،نٜووَ روون ٦ّووخى روون ٫ـالڅ    -652
   #2$ځ#825ىو/ 210ځ 816ًىو/201ٓنّٖ
أَرُووٌ ح٪ّووخٍع نٜووَ روون ٦َّّووخى حٿووٌٍََّحٵ ٬ّووي ڃوون    0ُٻَّووخ روون ٸّْووَ حٿٔووخؿِ ٷووخٽ "
 .#3$"حٿ٬٠ٴخ 
 #4$ځ#786ىو/ 170أرٌ ؿُِ حٿزخىڀِ حٿزَُٜ$ص ، نَٜ رن ٣َّٲ-653
ٻوخڅ ٸّْوَ ٫ًزويحٿ٦َّن ال ٸّويػخڅ     0 ٬ّ٨ض رن ح٬ّؼنوَ ّٸوٌٽ  0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

                                                                                                                   

ٌ    8/469ٚايتعسٌٜ ٕٳ    3/53ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: َذلٚى اؿسٜح; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚس ٚقـاٍ: "نځـا
ٓٵؿځطز عٳٔ ايجٿكځات بإكًٛبات ٜٚطٟٚ عٳٔ ايڃ ُٻٔ ٜ ُٻا نجـط  َٹ ًځ َٳا يځا ٜؿب٘ سٳسٹٜح ايجٿكځات ؾځ أځثٵبٳات 

ٜٳت٘ بٳڀٌ ايٹاسٵتٹذٳاز " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚٳا ٚقاٍ:  285ـ8/282شٳيٹو ؾٹٞ ضڇ
ٍٳ أځسٵُس  242ٖٚٛ َع نعؿ٘ ٜهتب سسٜج٘ ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م  ٚقاٍ: " قځا

ٓٻ ُٳا أْهط اي ْٻ ٘ٹ بٳأڃؽ قٌٝ ْكط بٔ بٳاب إڇ ٕٳ بٹ َٳا نځا ٚٳ ٖٹِٝ ايكاٜؼ  ٘ٹ عٳٔ إڇبٵطٳا ٘ٴ سٳسٹٜجا سسخ بٹ اؽ عٳٓ
ٖٳصٳا أځٕ أقٛي٘ اغٵتػٵؿط اهلل". َٳا ادذل٣ ع٢ً  ٍٳ  ٍٳ ْكط بٔ بٳاب نځصٻاب قځا ُٳ١ قځا ٝٵجٳ ُٳس إڇٕ أځبٳا خٳ  يٹأځسٵ

 .13/282اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (1)

ًٞ ايٛضام إه٢ٓ أبا اؿاضخ ض٣ٚ عٔ ؾعب١ بٔ اؿذـاز ض٣ٚ  ْكط بٔ ٓاز بٔ عذ٬ٕ ايبذ (2)
٘ ; َػًِ، ايه٢ٓ  133عٓ٘ ايطبٝع بٔ قبٝب، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م  ٚقاٍ: ٜتهًُٕٛ ؾٝ

ٔ   3/54ٚقــاٍ: شاٖــب اؿــسٜح; ابــٔ سبــإ، اجملــطٚسٌ،       1/236ٚا٭زلــا٤ ٕٳ َــ  =ٚقــاٍ: "نځــا
ٕٳ ىڀ٤٢ نجرلا ِٜٚٗ ؾٹٞ ا= ٚٳيهٓ٘ نځا ًڂٛبٳ١ ايڃشؿاٚ  َٳكڃ ٗٳا  ْٻ ٜٳأڃتٹٞ با٭ؾٝا٤ نځأځ ْٹٝس سٳتٻ٢  يڃأځغٳا

ْٵؿځطز " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدـاٍ،   ٘ٹ إڇشا ا ٘ٴ بٳڀٌ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٓٵ َٹ ُٻا نجط شٳيٹو  ًځ ؾځ
;  3/134ٚقاٍ: ٖٚٛ َع نعؿ٘ ٜهتب سسٜج٘ ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  291ـ8/287

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١  345-29/342، إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ
 .5/207سسٜجاڄ ٚاسساڄ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .29/342; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  13/283اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (3)
ٚقاٍ:  7/209ْكط بٔ ططٜـ ايباًٖٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا دعٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات،  (4)

ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايبداضٟ،  1/62"يٝؼ بؿ٤ٞ، قس تطى سسٜج٘" ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٚقـاٍ:   164ٚقاٍ: غهتٛا عٓ٘، شاٖب ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطدـاٍ، م   8/105ايتاضٜذ ايهبرل

 101ٚقاٍ: شاٖب; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  1/189شاٖب; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤
ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: "يٝؼ  468-8/466َذلٚى اؿسٜح; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٚقاٍ:

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٝٵؼٳ  3/52بؿ٤ٞ، ٖٚٛ َذلٚى اؿسٜح" ; اب َٳا يځ ٚقاٍ: "ٜطٟٚ عٳٔ ايجٿكځات 
٘ٹ"; ابـٔ عـسٟ، ايها         ُٴتٳعٳُـس يـصٳيٹو يځـا هـٛظ ايٹاسٵتٹذٳـاز بٹـ ٕٳ ايڃ ٘ٴ نځا ْٻ َـٌ ٗ  َٔ أځسٳازٹٜجِٗ نځأځ

٘ٴ ٜط٣ٚ َا يٝؼ قؿٛٚا ٜٚٓؿطز  282-8/274نعؿا٤ ايطداٍ،  ْٻ ٚقاٍ: "ايػايب ع٢ً ضٚاٜات٘ أځ
ـ ٚقس أْعٛا ع٢ً نعؿ٘"; ايطبعٞ، تاضٜذ ٚيس ايعًُا٤  ٝٸٔ ايهع ٚٳٖٛ ب عٔ ايجكات َٓانرل، 

 .3/134ٚٚؾٝاتِٗ ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 
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 .#1$"رن ٣َّٲ ٫ن أرَ ؿٍِ نَٜ
٬ّ٨وض ِّّوي رون    0 ٦ّوي رون ٓونخڅ حٿٸ٤وخڅ ّٸوٌٽ     أ٬ّ٨وض  0 حٿٔخؿِ ّٸوٌٽ "

 .#2$"نَٜ رن ٣َّٲ أرٌ ؿُِ ٬ْٟٲ0 ىخًٍڅ ّٸٌٽ
654-  ِ أرووٌ ح٬ّٰووّ٘س حٿٸووخٙ حٿټووٌيف  ، حٿن٠ووَ روون ا٨ّخ٫ْووپ روون كووخُځ حٿزـڀوو

 #3$ځ#798ىو/182$ص
 .#4$٫نيه ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

 #5$حٿن٠َ رن أرِ ڃَّڂ ٣يڄخڅ -655
 .#6$"ٻٌيف ٿْْ كيّؼو رِ٘  ٻخڅ ٍىُ حٿڀٔخڅ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

حٿن٠َ رون ڃنٜوٌٍ حٿزوخىڀِ ًّٸوخٽ حٿ٬نوُِ ًّٸوخٽ حٿٰنوٌُ، أروٌ ٫زويحٿ٦َّن          -656
 حٿټٌيف  
 .#7$"ٳْو ڃنټَ ح٪ّيّغ0 كټَ حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴخ  ٫ن حرن ڃ٬ّٙ أنو ٷخٽ"

 #8$ځ#767ىو/150أرٌ كنْٴش حٿظْڄِ$ص ، حٿن٬ڄخڅ رن ػخرض -657
                                                 

 .4/113; ٜٓٛط: أٜهاڄ: ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  8/274ٍ ،ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدا (1)
 .8/274ايطداٍ ، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ (2)

ٗ إه٢ٓ أبا إػرل٠ سسخ عٔ قُس بٔ غٛق١ ض٣ٚ عٓ٘  (3) ٞ ايكام ايهٛ ٌ ايبذً ايٓهط بٔ إزلاعٝ
ٟ، ايتـاضٜذ  ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايبداض 3/474أٓس بٔ سٓبٌ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

 499ٚقــاٍ: قــاٍ أٓــس بــٔ سٓبــٌ: مل ٜهــٔ وؿــٜ اٱغــٓاز ; ايعذًــٞ، ايجكــات، م   8/90ايهــبرل، 
ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: يٝؼ بكٟٛ ; ابٔ سبـإ،   8/474ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚٳنجط ُٖٚ٘ اغٵتشل ايتٸطٵى 3/51اجملطٚسٌ،  ٙٴ  ُٻٔ ؾشـ خٳڀ٪ٴ َٹ ٕٳ  َٔ أځدً٘ " ; ابٔ  ٚقاٍ: "  نځا
ٚقـاٍ: ٖٚـٛ ٖـٔ ٜهتـب سسٜجـ٘ ; إـعٟ، تٗـصٜب         268-8/266عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ.  375-29/372ايهُاٍ، 

 .10/435ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

٘ ض٣ٚ عٔ غعٝس بٔ دبرل ض٣ٚ عٓ٘ إزلاعٌٝ بـٔ  ايٓهط بٔ أبٞ َطِٜ طُٗإ إه٢ٓ أبا يٝٓ (5)
ٚقاٍ:  8/476; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  8/88ظنطٜا، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

 قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ثك١، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: قاحل اؿسٜح.

 .6/165ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (6)

 .10/445ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (7)

عُإ بٔ ثابت ٍَٛ بين تِٝ اهلل بٔ ثعًب١ إه٢ٓ أبا سٓٝؿ١ ض٣ٚ عـٔ قُـس بـٔ عًـٞ ايبـاقط      ايٓ (8)
ض٣ٚ عٓ٘ عبس اهلل بٔ إباضى، ٚقس اختًـ ؾٝ٘ بٌ َعسٍ َٚٛثل ٗ اؿسٜح، ٚنإ ايػادٞ َـٔ  

ـ ٗ اؿسٜح ٚنإ قاسب ضأٟ" ;  7/233َٓتكسٜ٘، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات،  ٛ نعٝ ٚقاٍ: "ٖٚ
ٚقاٍ: قاٍ غؿٝإ ايجٛضٟ: اغتتٝب أبٛ سٓٝؿ١ َٔ ايهؿط َطتٌ ; َػًِ،  132، ايهعؿا٤، ايبداضٟ

ٟ َهڀطب اؿسٜح يٝؼ ي٘ نبرل سسٜح قشٝب ;  1/276ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤،  ٚقاٍ: " قاسب ايطأ
ٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٘ َصَّٛ ٚبسْ٘ ٫ ٜصنط";  8/450اب ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "ضأٜ ٚقاٍ: قا

ٔ سبإ، ا ٔ اؿځسٹٜح قٓاعت٘ سسخ  3/63جملطٚسٌ، اب ٛٳضع مل ٜه ٚځاٖط ايڃ ٕٳ ضد٬ دس٫  ٚقاٍ: " نځا
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٬ّ٨وض أروخ ؿ٬ٴوَ    0 ٬ّ٨وض ٯّڄَّوي رون ڃ٬خًّوش حٿِّوخىُ ّٸوٌٽ      0 ِ ّٸوٌٽ حٿٔخؿ"
 .#1$"ٳٔڄَ نٴٔو حٿن٬ڄخڅ ًأرخه ػخرظخ ، ٻخڅ أَرٌُ كنْٴش ح٨ّو ٫ظْٺ رن ٣ًَُس0 ّٸٌٽ

هڀوٶ حٿٸوَآڅ    يفروخد أروَ كنْٴوش أنوو حٓوظظْذ       يفٻظخد حٿ٬ڀپ ٿوو   يفحٿٔخؿَ "
 .  #2$"ٳظخد

"    ِ ْ    0خ ٷوخٽ كويَّػنخ ر٬وٞ أٛولخرن   ، ُٻَّوخ رون ٸّْوَ حٿّٔوخؿ انووِ  0ٷوخٽ حرون اىٍّو
ًٷووَح س  ،ًٗوَد ح٬ّٔووټَ  ،ألٗوظيِ ڃوون حٿوينْخ أڅ ٹّووَؽ ڃون حٿټٌٳووش ٷووٌٽ أروِ كنْٴووش    

 .#3$"٦ِّس
٬ّ٨وض أَكْڄَوي حرون    0 كيَّػّٗ ٯّڄَّي رن ًٍف ٷخٽ، ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿّٔخؿِ"

ػوڂ ٓوجڀض ٫نوو    ، ٿٌ أڅ ٍؿال ًرل حٿٸ٠خ  ػڂ كټڂ رَأُ أرِ كنْٴش0 كنزپ ّٸٌٽ
 .#4$"كټخڃوأ ٍىٿَأّض أڅ أ

ًًٻووَ حٿٔووخؿَ ٷووخٽ نووخ أرووٌ حٿٔووخثذ ٷووخٽ ٬ّ٨ووض ًٻْوو٪ روون ح٩ّووَحف ّٸووٌٽ     "
 .#5$"كيّغ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخثّٖرخ كنْٴش هخٿٲ أًؿيص 

                                                                                                                   

ٚٳعؿٵطٜٔ سٳـسٹٜجا   ٗٳا ؾٹٞ َا٥ٳ١  ٓٵ َٹ ٝٳا غځرلٙ أځخڀځأ  ْٵ ٘ٴ سٳسٹٜح ؾٹٞ ايسټ َٳا يځ ٌٳ سٳسٹٜجا َػاْٝس  ًځاثٹ ٚٳثٳ ُٹا٥ٳ١  بٹ
ٝٵحٴ يځا ٜ ٘ َٔ سٳ َٳتٓ ٙ أځٚ غرل  ٓٳاز ٕ أقًب إڇغٵ َٻا أځٕ ٜهٛ ٛٳاب٘ اغٵتشل تطى إڇ ٙٴ ع٢ً قٳ ُٻا غًب خٳڀ٪ٴ ًځ ِ ؾځ عً

٘ٹ ؾٹــٞ ايڃأځخٵبٳــاض" ; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،     ــ ٚقــاٍ: "ٚأځبٴــٛ  246-8/235ايٹاسٵتٹذٳــاز بٹ
٘ٴ أسازٜــح قــاؿ١ ٚعاَــ١ َــا ٜطٜٚــ٘ غًــ٘ ٚتكــاسٝـ ٚظٜــازات ؾٹــٞ أغــاْٝسٖا َٚتْٛٗــا     سٓٝؿــ١ يځــ

ٍ ٚعا١َ َا ٜطٜٚ٘  ـ ؾٹٞ ايطدا ٘ٴ ؾٹٞ ْٝع َا ٜطٜٚ٘ إ٫ بهع١ عؿط ٚتكاسٝ نصيو ٚمل ٜكب يځ
ٙٹ  ٖٳصٹ ٘ أضدب َٔ ث٬مثٹ٦ٳ١ سسٜح َٔ َؿاٖرل ٚغطا٥ب ٚنً٘ ع٢ً  سسٜجا ٚقس ض٣ٚ َٔ اؿسٜح يعً
ٙٹ قٛضت٘ ؾٹـٞ اؿـسٜح"; ابـٔ     ٖٳصٹ ٛٳ َٔ أٌٖ اؿسٜح، ٫ٚځ وٌُ ع٢ً َٔ تهٕٛ  ٖٴ ايكٛض٠ ٭ْ٘ يٝؼ 

ْٳؿػ٘ َٔ أځٕ ٜهصب"; شنط ٚ 241ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م  ٛ سٓٝؿځ١ أْبٌ ؾٹٞ  ٕٳ أځبٴ قاٍ: "نځا
ـ ايعًُا٤ ْٚكاز اؿسٜح ؾٝ٘، م ٕٳ  97َٔ اختً ٚٳنځا ٘ٹ انٵڀٹطٳاب  ٞ سٓٝؿ١: "سٳسٹٜج٘ ؾٹٝ ٍ عٔ أب ٚقا

ُٻ١ ؾٹٞ  ٘ٹ َٔ طعٔ َٔ ايڃأځ٥ٹ ٝٵ ًځ ُٳا طعٔ عٳ ْٻ ٚٳإڇ ٟڇ أبٵكط َٔ اؿځسٹٜح  ٕٳ بٹايطٻأڃ ٚٳنځا ٜٳ١  ٚٳا ٌ ايطٿ ًٹٝ ٚٳإڇشا قځ ايطٻأڃٟ 
ٚٳابٵـٔ        ٟٸ  ٛٵض ٚٳنځؿـاى بػـؿٝإ ايجٻـ ُٳـا٤ بايػـٓٔ  ٘ٹ ايڃعً ٚٳؾتب ايطٻأڃٟ تهًِ ؾٹٝ قٌ بٳكٹرلٳ٠ ايڃعٳامل بايػٓٔ 
ٚٳاهلل أعًِ"; أبـٛ ْعـِٝ،    ٚٳعطف ايڃشل َٔ ايڃبٳاطٹٌ  ٓٳٔ  ٓٵبٳٌ غٳازٳات َٔ ْكٌ ايػٸ ٚٳأٓس بٔ سٳ ُٴبٳاضى  ايڃ

ٍٳ بٹدًل ا 154ايهعؿا٤، م  ًځاَـ٘"; اـڀٝـب ايبػـسازٟ، تـاضٜذ        ٚقاٍ: "قځا يڃكڂـطٵإٓ ٚاغـتتٝب َـٔ نځ
ٚقس اغتٛؾ٢ اـڀٝب ايبػسازٟ فٌُ غرل٠ أبٞ سٓٝؿ١  ٚن٬ّ ايؿطٜكٌ  426 ـ13/325بػساز، 

ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط ؾهـا٥ً٘ ٚأقـٛاٍ       445ــ 29/417ؾٝ٘ َعسيٝ٘ َٚهعؿٝ٘; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،    
 ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ.

 .326/ 13اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (1)
ٚايػـادٞ ٖــٔ نــإ ٜٓــاؾؼ أقــشاب أبــ٢   ٚقــاٍ ابــٔ عبــسايدل:150ابـٔ عبــسايدل، ا٫ْتكــا٤، م  (2)

  .سٓٝؿ١
 .13/406، اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز (3)
 .1/298; أبٛ ٜع٢ً، طبكات اؿٓاب١ً،  13/413اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (4)

 .151عبس ايدل، ا٫ْتكا٤، م ابٔ (5)
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 ُنخ ڃ٬خً رن ڃ٬وخً حٿ٬زوي  0 ٷخال ح٬ّٸَةنخ رنيحٍ ًٯّڄي رن 0 ًًٻَ حٿٔخؿَ ٷخٽ
 .#1$ڃَطّٙرٌ كنْٴش أحٓظظْذ 0 ّٸٌٽ حٿؼ٬ّ٨ٌٍُض ٓٴْخڅ 0 ٷخٽ

نووخ حٿ٬زووخّ روون ٫زووي حٿ٨٬ووْڂ ٫وون  0 ٷووخٽ حٿووَحُُنووخ حرووٌ كووخمت 0 ًًٻووَ حٿٔووخؿَ ٷووخٽ
حٿٸووَآڅ ّٰڀووٌٵ ًحٓووظظخرو 0 نووو ٷووخٽرووٌ كنْٴووش ألأٵّووخ حٓووظظْذ 0 اٯّڄووي روون ّووٌنْ ٷووخٽ

 .#2$٫َْٔ رن ڃٌَٓ
0 نوَ ڃ٬ڀوَ رون أٓوي ٷوخٽ     0 نوَ ٯّڄوي رون ًٍف ح٬ّويحّنَ ٷوخٽ     0 ًًٻَ حٿٔخؿَ ٷخٽ

ٿوْْ  0 ٷوخٽ ، روَ كنْٴوش  أنوٺ طوٌىذ اذل ٷوٌٽ    اٿنوخّ ّٸٌٿوٌڅ   ٻخڅ ح0 ٷڀض الرن ح٬ّزخٍٹ
 .#3$ٻپ ڃخّٸٌٽ حٿنخّ ّْٜزٌڅ ٳْو ٷي ٻنخ نؤطْو ُڃخنخ ًٳّن ال ن٬َٳو ٳڀڄخ ٫َٳنخه طَٻنخه

 #4$ځ#765ىو/148ن٬ْڂ رن كټْڂ ح٬ّيحثّٗ$ص  -658
 .#5$حرن ڃ٬ّٙ ٬ٟٴوحٿٔخؿِ  ٷخٽ
 #6$ن٬ْڂ رن ٫زي ح٪ّڄْي حٿٌح٤ِٓ -659
ُ َٗوِ ػنوخ ن٬وْڂ رون ٫زيح٪ّڄْوي حٿٌحٓو٤ِ ػنوخ        ٯّڄي رن ڃٌٓوَ ح٪ّ " رون   حٿٔوَ

ٻوخڅ ٍٓوٌٽ   0 ا٨ّخ٫ْپ ح٭ّڄٌحنِ ٫ن حٿ٬ّ٘ٓ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ٫زيحهلل رن ڃ٬ٌٔى ٷخٽ
حهلل     خ ٿْڀوو ٳ٤ٌّووپ  ڃّو أرخٿ٘وظخ  ٳْوو طنوِٽ حٿّّٻوش      ڃَكزوخ  0 $اًح ؿوخ ه حٿ٘وظخ  ٷوخٽ

ُ ح٬ّنټوَ   ًح٪ّويّغ 0 ٬ّ٨وض حٿٔوخؿِ ّٸوٌٽ    #7$#خ ٶّخٍه ٳٸٜوّ٘ ٿڀٜوْخځ  ڃّأٿڀٸْخځ ً  ٿڀٔوَ
                                                 

 .151ابٔ عبس ايدل، ا٫ْتكا٤، م (1)
 .151ابٔ عبس ايدل، ا٫ْتكا٤، م (2)
 .151ابٔ عبس ايدل، ا٫ْتكا٤، م (3)
٘ و٢ٝ بٔ غعٝس ايكڀإ، ٜٓٛط:  (4) ٞ ض٣ٚ عٓ ِ ايجكؿ ٞ َطٜ ِ إسا٥ين ض٣ٚ عٔ قٝؼ أب ِ بٔ سهٝ ْعٝ

;  8/99و ٗ اؿـسٜح" ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل    ٚقـاٍ: "ٚمل ٜهـٔ بـصي    232ابٔ غعس، ايڀبكـات  
; ابــٔ سبــإ،   8/462ٚقــاٍ: ثكــ١ ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ        451ايعذًــٞ، ايجكــات، م  

ٚقـاٍ: قـاٍ ا٫ظزٟ: سسٜجـ٘ َٓـانرل;      3/164; ابٔ اؾـٛظٟ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ     9/218ايجكات
 ٍ ٕ شنط  465ـ29/464إعٟ، تٗصٜب ايهُا ٍ بعس أ ٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٚأبٛ زاٚز ٚقا أقٛا

 ٚايٓػا٥ٞ.

 .10/458; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  13/65َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (5)

ْعِٝ بٔ عبس اؿُٝس ايٛاغڀٞ ض٣ٚ عٔ ايػطٟ بـٔ إزلاعٝـٌ ض٣ٚ عٓـ٘ قُـس بـٔ َٛغـ٢        (6)
  ٚقاٍ: ضَا أغطب. 9/218اؿطؾٞ، ٜٓٛط: ابٔ سبإ، ايجكات، 

; ايػُعاْٞ، إٓتدب َٔ  4/164أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ايسًُٜٞ، ايؿطزٚؽ َأثٛض اـڀاب،  (7)
ٚقاٍ: َٓهط ; إتكٞ  4/270; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  798َٔ َعذِ ؾٝٛر ايػُعاْٞ، م 

ٚقاٍ: " نًِٗ ضٚٚٙ عٔ  6-2/5; ايعذًْٛٞ، نؿـ اـؿا٤،  12/322اشلٓسٟ، نٓع ايعُاٍ، 
ا، ٚٗ غٓسٙ أبٛ اشلٝجِ، نعؿ٘ ْاع١ ٚٚثك٘ آخطٕٚ نابٔ َعٌ ٚأنطاب٘، أبٞ غعٝس َطؾٛعٶ

ع٢ً إٔ شلصا اؿسٜح ؾٛاٖس ؾٝكرل سػٓاڄ يػرلٙ " ; غًِٝ دطاض، اٱّا٤ إٍ ظٚا٥س ا٫َـايٞ  
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 ِ طْنوخه ڃون ٷزوپ    أًٿ٬وپ انټوخٍه   ، رن ا٨ّخ٫ْپ ىٌ ىٌح، ٳٌٻَ ٿنخ حٿٔخؿِ ٫ن ح٪َّٗو
ُ ًدل ّوًَه ٫ون    ،ن٬ْڂ ىٌح ٳبنو ٿْْ رٌحٹ يف ح٪ّيّغ ٯوّ٘ ن٬وْڂ ًن٬وْڂ ڃ٬وًَٱ      حٿٔوَ

 .#1$"ٌّٞح ح٪ّيّغ
نٴْوو٪ روون ح٪ّووخٍع حٿٔووز٬ِْ حٿټووٌيف أرووٌ ىحًى حأل٫ڄووَ حٿٸووخٙ $ص رووّٙ   -660
 #2$ځ#747ىو/130ً ځ 738ىو/121ٓنّٖ 
ٷويځ ٫ڀْنوخ أروٌ ىحًى نٴْو٪     0 رن ح٬ّؼنَ ػنخ ٫ٴخڅ ػنخ مهوخځ ٷوخٽ  ححٿٔخؿِ أهّّنخ "

ػنوخ حٿوّّح    0 ٳـ٬وپ ّٸوٌٽ  0 رن ح٪ّخٍع حٿٌُ ًٍٍ ا٨ّخ٫ْپ رن أروَ هخٿوي ٫نوو ٷوخٽ    
ٻوٌحد اٵّوخ ٻوخڅ ىوٌح     0 طْنوخ ٷظوخىس ٳلويػنخه ٫نوو ٳٸوخٽ     ؤرن ٫خُد ًػنخ ُّي رون أٍٷوڂ ٳ  

 .#3$"٣خ٫ٌڅ ح٩ّخٍٱ ّظټٴٲ حٿنخّ ٷزپ ٓخثالً
 ٦ِّوي رون ٫زوي ح٩ّزوخٍ ػنوخ أروٌ ڃ٬خًّوش ٫ون ا٨ّخ٫ْوپ رون أرو           أحٿٔخؿِ ػنوخ  "

ٷووخٽ ٍٓووٌٽ حهلل0 هخٿووي ٫وون أرووَ ىحًى ٫وون أنووْ ٷووخٽ  $ 0ّڃووخ ڃوون ٯووّٗ اال 
 .#5$"#4$#نو ٻخڅ أًطِ يف حٿينْخ ٷٌطخ أٌْٓى 
 ىوٌح  ألڅ ٓوخثالً  ٻوخڅ  أنوو  ٳْوو  ٷظوخىس  ٷٌٽ ّٜلق ح٪ّيّغ ًىٌح0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
   #6$"حٿٔئحٽ كيّغ

                                                                                                                   

 ٚقاٍ: اؿسٜح َٛنٛع ٚٗ إغٓازٙ أنجط َٔ نعـ. 553-552ٚا٭دعا٤، م 

 .6/170; ٜٓٛط أٜضٶ: ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  251ـ8/250ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ  (1)
ْؿٝع بٔ اؿاضخ ايػبٝعٞ ايهٛٗ ايكام إه٢ٓ أبا زاٚز ا٭ع٢ُ ض٣ٚ عٔ أْؼ بٔ َايو ض٣ٚ  (2)

ٚقاٍ: ٜتهًُٕٛ ؾٝ٘; ابٔ أبٞ  143عٓ٘ إزلاعٌٝ بٔ أبٞ خايس، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م 
ٝـ٢ بـٔ َعـٌ: يـٝؼ بؿـ٤ٞ، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ         ٚقاٍ: قاٍ و 490ـ4/489سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

ظضع١: مل ٜهٔ بؿ٤ٞ، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: َٓهط اؿسٜح نعٝـ اؿسٜح ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 
ٝٳا٤ إٛنٛعات تُٖٛا يځا هٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ٘ 3/55 ٚڇٟ عٳٔ ايجٿكځات ايڃأځؾٵ ٜٳطٵ ُٻٔ  َٹ ٕٳ   =ٚقاٍ: "نځا
ًځ= ٘ٴ إڇيډا عٳ ٓٵ ٜٳ١ عٳ ٚٳا ٗٳ١ ايٹاعٵتٹبٳاض" ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛٚٳيځا ايطٿ ; أبٛ ْعِٝ، ٢3/134 دٹ

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ  14-30/9ٚقاٍ: ٫ ؾ٤ٞ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 152ايهعؿا٤، م 
 ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١. 

 .4/126ايهعؿا٤، ; ٜٓٛط أٜهاڄ: ايعكًٝٞ،  8/328ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (3)
ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ  5/252أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: أبٛ زاٚز، غٓٔ أبٞ زاٚز،  (4)

ٚقاٍ ا٭يباْٞ ٗ  2/1387نعٝـ دساڄ ْؿٝع بٔ اؿاضخ َذلٚى ; ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َاد١، 
٠ اؿؿـاٚ،  ; ابـٔ ايكٝػـطاْٞ، شخـرل    10/69تعًٝك٘: نعٝـ دساڄ ; أبٛ ْعِٝ، سًٝـ١ ا٭ٚيٝـا٤،   

ٚقــاٍ: ْؿٝــع بــٔ اؿــاضخ َــذلٚى اؿــسٜح ; ا٭يبــاْٞ، غًػــ١ً ا٭سازٜــح ايهــعٝؿ١،   4/2117
 ٚقاٍ: نعٝـ دساڄ. 10/472

 .12/78; َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  8/329ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)

 .10/472;  ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/78َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (6)
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ِ  ٷخٽ" َ  حٿ٬ڀوڂ  أىوپ  أ٥ّو٪ 0 حٿٔوخؿ  رؤكخىّوغ  ٸّويع  ٻوخڅ  ،كيّؼوو  طوَٹ  ٫ڀو
 .#1$"رٌح٣ْپ

 .#2$"ّټٌد، ح٪ّيّغ ڃنټَ ٻخڅ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
ىوو  160ځ 768ًىوو/ 151حٿنيخّ رن ٷيوڂ حٿزٜوَُ، أرٌو ح٤ّ٫وخد$ص روّٙ ٓونّٖ      -661

 #3$ځ776#/
ٿنويخّ رون ٷيوڂ ٫ون     حٿٔخؿِ ػنخ أرٌ رټَ رن نخٳ٪ ػنخ ڃ٬ٌٔى رن ًحٛپ ػنخ ح"

ٷظخىس ٫ن ٬ْٓي رن ح٬ّْٔذ ٫ن أرَ ىَّوَس ٫ون ٍٓوٌٽ حهلل      أٳ٠وپ  $0 ٷوخٽ
 خّيحٿنو  ٫ًون  ٷيوڂ  رن حٿنيخّ ٯََُْْ ٷَظخىَس ٫َن ًٍَحه أ٫َْڀَڂُ ال0 ٷَخٽ #4$#حألّخځ أّخځ حٿ٬َ٘

 .#5$"ًحٛپ رن ڃ٬ٌٔى ٷيڂ رن
 .#6$أٍحه ٓٸ٢ كيّؼو ٌّٞح ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ أرٌ ٸَّْ حٿٔخؿِ

 ىووو182$ص أرووٌ ٯّڄووي حٿټووٌيف حٿٸخٟووِ ڃووٌذل حٿنووو٪  ، ٌف روون ىٍّحؽنوو -662
 #7$ځ798#/

                                                 

 .4/126ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  (1)

 .5/267ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١،  (2)
ايٓٗاؽ بٔ قِٗ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا اـڀاب ض٣ٚ عٔ عڀا٤ بٔ أبٞ ضباح ض٣ٚ عٓـ٘ ٜعٜـس بـٔ     (3)

بٞ عبٝس، ٚقاٍ: نعٝـ ; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أ 219ظضٜع، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، م 
ٚقاٍ: قاٍ أبٞ:  8/511ٚقاٍ: نإ و٢ٝ ٜهعؿ٘ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  349م 

ٖٹرل     3/56يٝؼ ؾ٤ٞ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ُٳؿٳـا ٓٳـانٹرل عٳـٔ ايڃ ُٳ ُٻٔ ٜطٟٚ ايڃ َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا
٘ٹ"; ابٔ عسٟ، اي ٜٳات يځا هٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٚٳا ٜٴدٳايـ ايجٿكځات ؾٹٞ ايطٿ هاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدـاٍ،  ٚٳ

 =ٚقاٍ: "ٚأسازٜج٘ ٖا ٜٓؿطز ب٘ عٔ ايجكـات، ٫ٚ ٜتـابع عًٝـ٘"; إـعٟ، تٗـصٜب      8/325-327
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚأبٛ  31-30/29ايهُاٍ، =

 .4/241زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

ٚقـاٍ ايٓٗـاؽ ٫ ٜػـاٟٚ     270، َِٓٗ: ايساضقڀين، تعًٝكـات ايـساضقڀين، م   أخطد٘ ْاع١ (4)
ٙٴ عٳٔ قځتٳازٳ٠ غـرل ايٓٗـاؽ،    1/429ؾ٦ٝاڄ ; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  ٚٳا ٚٳيځا أعًِ ضٳ ٚقاٍ: "

ٚٳاقٌ" . َٳػٵعٴٛز بٔ   ٚٳعٳٔ ايٓٗاؽ 

 .327-8/326ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)
 .270تعًٝكات ايساضقڀين، مايساضقڀين،  (6)

ْٛح بٔ زضاز ايهٛٗ ايكانٞ إه٢ٓ أبا قُس سسخ عٔ غًُٝإ ا٭عُـ ض٣ٚ عٓ٘ غعٝس بٔ  (7)
ٚقــاٍ: نــصاب خبٝــح ; ايبدــاضٟ،   3/362بــٔ َٓكــٛض، ٜٓٛــط: ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــٌ،    

ــؼ ;   75ٚقــاٍ: يــٝؼ بــصاى ; اؾٛظدــاْٞ، أســٛاٍ ايطدــاٍ، م     134ايهــعؿا٤، م  ٚقــاٍ: ظا٥
 101ٚقاٍ: نعٝـ اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  453يعذًٞ، ايجكات، م ا

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١:  485-8/484ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
ٚقاٍ:  3/46"ٚأضدٛ إٔ ٫ ٜهٕٛ ب٘ بأؽ"، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، 
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ًٻووخڅ ، نووٌف روون ىٍحؽ ٻووخڅ ٷخٟووْخ رخٿټٌٳووش 0 ٻَّووخ روون ٸّْووَ حٿٔووخؿِ ٷووخٽ "ُ
كيع ٫ن ٯّڄَّوي رون آولخٵ رؤكخىّوغ     ، ٛخكذ ٍأُ ٱّن أهٌ ٫ن أرِ كنْٴش
 .#1$"دل ّظخر٪ ٫ڀْيخ ٿْْ ىٌ ٫نيىڂ رِ٘ 

ْڄِوِّ ٷخٽ حٿٔخؿِ أ٠ّخ0 كَيَّػّٗ ٯّ" ٷوخٽ0 كَويَّػَنَخ ٯّڄوي رون     ، ڄي رن هڀٲ حٿظَّْ
ْڄِِّ ٳوَأٍ  ، ٷخٽ0 ٻنض أهظڀوٲ أنوخ ًح٪ّٔون حٿڀئٿوئُ اذِل ُٳوَ رون ح٭ّوٌّپ       ، ر٤ٔخځ حٿظَّْ

ٳ٬ّّنخىوخ ٫ڀوَ   ، ٫ڀوَ ٦ّوخٍ ٷزوْق ح٬ّن٨وَ     ػوڂ ٛوخٍ  ، حٿڀئٿئُ ٍإّخ ٻؤنو ٫ڀوَ ٳوَّ ىوخى   
، ىنْوخ   خڅ ر٬ويه ٍؿوالً  ًطڀِڃو ، ٺّوٌص ٫ون ٷڀْوپ    نزوْالً  ٳٸْيوخ   طڀِڃوخڅ ٍؿوالً  0 ٳٸوخٽ ، ٍؿپ

 .#2$"ڃخ ٻخڅ أ٩َٓ ٛلش حٿَإّخ0ٳٸخٽ رل حٿڀئٿئُ، ٳڄخص ُٳَ ٳڀِڃنخ نٌف رن ىٍحؽ ر٬يه
ًكيع ٫ن ٯّڄي رن آولخٵ رؤكخىّوغ   ، ٻخڅ ٛخكذ ٍأُ 0ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 .#3$"دل ّظخر٪ ٫ڀْيخ ٿْْ ىٌ ٫نيىڂ رِ٘ 
 #4$ځ#757/ ىو 140ځ 748ًىو/131نٌف رن ًٻٌحڅ حٿزَُٜ$ص رّٙ ٓنّٖ -663

   .#5$ٸّيع رؤكخىّغ رٌح٣ْپ ًحهلل أ٫ڀڂ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ىووو173نووٌف روون أرووِ ڃووَّڂ ح٬ّووًَُُ، أرووٌ ٫ٜووڄش حٿٸَٗووِ ٷخٟووِ ڃووًَ$         -664

 #6$ځ789#/
                                                                                                                   

ُٻ َٹ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ُٻس يصٳيٹو "  ٕٳ ٜتٳعٳ ٘ٴ نځا ْٻ َٳا ٜػٵبل إڇيځ٢ ايڃكًب أځ ٔ ٜطٟٚ إٛنٛعات عٳٔ ايجٿكځات سٳتٻ٢ ضٴ
٘ٹ" ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ         ٜٳـأڃتٹٞ بٹـ َٳا  ٚقـاٍ: ٜهتـب    301-8/300َٔ نځجٵطٳ٠ 

ٚقاٍ  48-30/43; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 3/134سسٜج٘ ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 
 بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ ٗ ايتؿػرل.

 .30/45; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  13/318اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (1)

 .48-30/47إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)
 .10/483ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)

ٟ ض٣ٚ عٔ و٢ٝ بٔ أبٞ نجرل ض٣ٚ (4) ٕ ايبكط عٓ٘ غٜٛس بٔ عبس ايععٜع، ٜٓٛط: ابٔ  ْٛح بٔ شنٛا
ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: يٝؼ بؿ٤ٞ فٍٗٛ ; ابٔ سبإ، اجملـطٚسٌ،   8/485أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقـاٍ: أسازٜجـ٘    8/299ٚقاٍ: َٓهـط اؿـسٜح دـساڄ ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،          3/47
ٚقاٍ بعس إٔ  50-30/48ايهُاٍ،  ; إعٟ، تٗصٜب 152يٝػت قؿ١ٚٛ ; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م 

 .3/747شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجٌ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

; ابٔ عطام  10/484; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/92َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (5)
 .2/119ايهٓاْٞ، تٓعٜ٘ ايؿطٜع١، 

ٚقاٍ:  1/63أبا عك١ُ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ ْٛح بٔ أبٞ َطِٜ قانٞ َطٚ إه٢ٓ (6)
ٚقاٍ: شاٖب اؿسٜح دساڄ ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ  8/111يٝؼ بجك١ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل 

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ;  1/643ٚقاٍ: غك٘ سسٜج٘ ; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤ 345ايطداٍ، م 
ٍ أٓس بٔ سٓبـٌ: ٜـطٟٚ أسازٜـح َٓـانرل،     ٚقاٍ: قا 8/484ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

ٚقـــاٍ: قـــاٍ أبـــٛ ظضعـــ١: نـــعٝـ اؿـــسٜح، ٚقـــاٍ: قـــاٍ أبـــٞ: َـــذلٚى اؿـــسٜح ; ابـــٔ سبـــإ،  
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 .#1$أكخىّغ رٌح٣ْپ" ڃًّٔٹ ح٪ّيّغ ٫نيه0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 ىووو180ځ 787ًىووو/171ىووخًٍڅ روون كْووخڅ حٿَٷووِ حٿ٬ٸْڀووِ$ص رووّٙ ٓوونّٖ     -665

 #2$ځ796#/
 .#3$حٿ٬٠ٴخ  ًٻَه حٿٔخؿِ يف

   #4$ىخًٍڅ رن ىّنخٍ حٿزَُٜ حٿ٬ـڀِ -666
 .#5$٬ْٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ

ىوو  141ىخًٍڅ رن ٓو٬ي حٿ٬ـڀوِ ح٬ّ٩ٴوِ حٿټوٌيف حأل٫وٌٍ $ص روّٙ ٓونّٖ        -667
 #6$ځ#767ىو/150ځ 758ً/

 .#7$ٻخڅ ٯخٿْخ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #8$أرٌ حٿ٤ْذ حٿَٔهِٔ، ىخًٍڅ رن ٯّڄي -668

                                                                                                                   

ٝٵؼٳ َـٔ سٳـسٹٜح     3/48اجملطٚسٌ،  َٳا يځـ ْٹٝس ٜٚطٟٚ عٳٔ ايجٿكځات  ُٻٔ ٜكًب ايڃأځغٳا َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا
٘ٹ" ; ابٔ عسٟ، ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٚقـاٍ:   299-8/292ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ايڃأځثٵبٳات يځا 

ٕٳ دٳاَعاڄ ؾٹٞ ايڃدٳڀځـأ   151ٖٚٛ َع نعؿ٘ ٜهتب سسٜج٘ ; أبٛ ْعِٝ، ايهعؿا٤، م  ٚقاٍ: "نځا
ٞٵ٤" ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘:  61-30/56ٚٳايڃهصب يځا ؾٳ

 .ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٗ ايعًٌ ٚابٔ َاد١ ٗ ايتؿػرل

 .10/489; ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/97َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)
ٖاضٕٚ بٔ سٝإ ايطقٞ إه٢ٓ أبا ايككط ض٣ٚ عٔ قُس بٔ إٓهسض ض٣ٚ عٓ٘، ٜٓٛط: ايعكًٝٞ،  (2)

; 8/99ٚقاٍ: قاٍ ايبداضٟ: ٗ سسٜج٘ ْٛط; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 4/189ايهعؿا٤
ُٳا يځا ٜؿب٘ سٳسٹٜح ايڃأځثٵبٳات  3/94طٚسٌابٔ سٝإ، اجمل ٓٵؿځطز عٳٔ ايجٿكځات بٹ ُٻٔ ٜ َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا

٘ٹ"; ايـساض           ٘ٹ عٳـٔ ايڃأځثٵبٳـات قٳـاض غٳـاقٹ٘ ايٹاسٵتٹذٳـاز بٹـ ُٳـا ٜطٜٚـ َٴدٳايؿځت٘ ايجٿكځـات ؾٹٝ ُٻا ؾشـ  ًځ = ؾځ
 . 4/759; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 3/135قڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، =

 .6/178ابٔ سذط،  يػإ إٝعإ،  (3)
ٖاضٕٚ بٔ زٜٓاض ايبكطٟ  إه٢ٓ أبا إػرل٠ ض٣ٚ عٔ أبٝ٘ ض٣ٚ عٓ٘ و٢ٝ بٔ ضاؾس إػتًُٞ،  (4)

ٚقاٍ: نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  250ٜٓٛط: أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م 
 .3/135عؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: ؾٝذ يٝؼ َؿٗٛض ; ايساضقڀين، ايه 9/89

 .2/319; تعذٌٝ إٓؿع١،  6/179ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (5)
ٖاضٕٚ بٔ غعس ايعذًٞ ايهـٛٗ ا٭عـٛض ض٣ٚ عـٔ مثاَـ١ بـٔ عكبـ١ ض٣ٚ عٓـ٘ غـؿٝإ ايجـٛضٟ،           (6)

ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ بـأؽ ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،      224ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، م 
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: قاحل، ٚقاٍ: قاٍ  91ـ9/90بٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ; ابٔ أ8/221

-8/439; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 7/579أبٞ: ٫ بأؽ ب٘ ; ابٔ سبإ، ايجكات، 
ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ  88-30/85ٚقاٍ: ٚأضدٛ أْ٘ ٫ بأؽ ب٘; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  440

 .3/997ػًِ سسٜجاڄ ٚاسساڄ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ َ

 . 11/6; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/108َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (7)

ٖاضٕٚ بـٔ قُـس إهٓـ٢ أبـا ايڀٝـب ٜـط٣ٚ عـٔ ابـٔ أبـٞ عطٚبـ١ ض٣ٚ عٓـ٘ زاٚز بـٔ ضؾـٝس ، ٜٓٛـط:                (8)
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 .#1$"ىڂٷخٽ حٿٔخؿِ حٿٰخٿذ ٫ڀَ كيّؼو ً" 
 #2$ځ#866ىو/ 252ىخًٍڅ رن ڃٌَٓ حٿٴًَُ $ص  -669
ْ  ، ٫ن ٦ّْوي ، ٫ن أرِ ٟڄَس، ًحرن نخؿْش ٫نو، حٿٔخؿِ" ٫ون  ، ٫ون أنو
حٿوووونّٓ   3$اڅ حهلل ٸّـووووذ حٿظٌرووووش ٫وووون ٻووووپ ٛووووخكذ ري٫ووووش  $0 ٷووووخٽ# #        

 .#4$"ىٌح ڃنټَ
670-         ِ ، ىخًٍڅ رن ىخًٍڅ رون ٫زوي حهلل رون ٯّوَُ رون ح٭ّويَّ حٿٸَٗوِ حٿظْڄو

 #5$ځ#776 ىو/160ځ 768ًىو/151ٌ ٯَُّ ًّٸخٽ أرٌ ٫زي حهلل ح٬ّينِ $ص رّٙ ٓنّٖأر
 .#6$ٿْْ رٌحٹ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

671-     ِ  ىوو 66أروٌ ح٪ّوخٍع حٿټوٌيف $ص   ، ىزّ٘س رون ّوَّڂ حٿ٘وْزخنِ ًّٸوخٽ ح٫ّوخٍٷ

                                                                                                                   

يــِٖٛ ; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤   ٚقــاٍ: ايػايــب عًــ٢ سسٜجــ٘ ا   4/189ايعكًٝــٞ، ايهــعؿا٤،  
ٚقاٍ: نإ َٔ ا٫ْباض ٚنإ نصاباڄ ٖٚٛ يٝؼ َعطٚف َٚكـساض َـا ٜطٜٚـ٘ يـٝؼ      8/441ايطداٍ، 

 . 2/705; ايصٖيب، إػين ٗ ايهعؿا٤،  3/171َشؿٛٚ ; ابٔ اؾٛظٟ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 6/182ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (1)
عًك١ُ ايؿطٟٚ إه٢ٓ أبا َٛغ٢ إـسْٞ ض٣ٚ عـٔ قُـس بـٔ ؾًـٝب      ٖاضٕٚ بٔ َٛغ٢ بٔ أبٞ  (2)

; ايٓػــا٥ٞ،  2/768ض٣ٚ عٓــ٘ ايػــادٞ  ٚأبــٛ ســامت ايــطاظٟ، ٜٓٛــط: َػــًِ، ايهٓــ٢ ٚا٭زلــا٤،   
ٚقـاٍ:   9/95ٚقاٍ: ٫ بأؽ ب٘ ; ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     102َؿٝد١ ايٓػا٥ٞ، م 

 .115-30/113عٟ، تٗصٜب ايهُاٍ; إ 9/241قاٍ أبٞ: ؾٝذ ; ابٔ سبإ، ايجكات

 =بًؿٜ كتًـ عٔ ابٔ عباؽ ٚقاٍ 1/35أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َاد١ (3)
; ايبٝٗكـٞ،   1/21احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: إغٓازٙ نـعٝـ دـساڄ ; ابـٔ أبـٞ عاقـِ، ايػـ١ٓ،       =

ٛ  2/143; ايـسًُٜٞ، ايؿــطزٚؽ َـأثٛض اـڀــاب،    12/54ؾـعب اٱّــإ،   ظٟ، ايعًــٌ ; ابـٔ اؾــ
ٚقـاٍ: ٖـصا    4/270ٚقاٍ: ٖصا سـسٜح ٫ ٜكـب ; ايـصٖيب، َٝـعإ ا٫عتـساٍ،       1/138إتٓا١ٖٝ، 

; ا٭يبــاْٞ، قــشٝب اؾــاَع ايكــػرل،  3/50َٓهـط ; ابــٔ إــدلز اؿٓبًــٞ، ايتدــطٜر ايكـػرل،   
 ٚيؿٛ٘: "إٕ اهلل استذط ايتٛب١ ع٢ً نٌ قاسب بسع١"  1/349

 .4/287ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (4)
ايتُٝٞ إسْٞ إه٢ٓ أبا عبس اهلل ض٣ٚ عٔ قُـس بـٔ    ٖاضٕٚ بٔ ٖاضٕٚ بٔ عبس اهلل ايكطؾٞ (5)

 8/226إٓهسض ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ إزلاعٌٝ ابٔ أبٞ ؾسٜو، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل
ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: َٓهط اؿسٜح يٝؼ  9/98ٚقاٍ: يٝؼ بصاى ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ُٻٔ ٜـطٟٚ إٛنـٛعات عٳـٔ اٱثبـات يځـا       3/94ايكٟٛ ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ، ب َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا
ٓٳاعٳ١ ؾځكځ٘ " ; ابٔ عسٟ،  ٌ ايٹاعٵتٹبٳاض ٭ٌٖ ايكٿ ٘ٴ إڇيډا ع٢ً غٳبٹٝ ٓٵ ٜٳ١ عٳ ٚٳا ٚٳيځا ايطٿ ٘ٹ  وٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ

ــ٘ ;    ٚقــاٍ: ٚأسازٜجــ٘ ٖــا ٫   438-8/436ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،    ٜتابعــ٘ ايجكــات عًٝ
ٚقاٍ بعس إٔ  121-30/119; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  5/135ايساضقڀين، يهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 .4/242شنط بعض أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجٌ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .11/15; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/116َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (6)
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 #1$ځ685#/
 .#2$"ىٌ ٮّيٌٽ0 ٷخٽ ٸَّْ رن ڃ0ّٙ٬ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

ىوو  170ځ 777ًىوو/ 161زويڀٌٽ$ص روّٙ ٓونّٖ   ح٭ٌّّپ رن رالٽ ح٬ّويحّّٗ، أرٌو حٿ  -672
 #3$ځ786#/

 .#4$٬ْٟٲ حٿٔخؿِ ٷخٽ
 #5$ځ#835ىو/ 220ځ ً 826ىو/ 211ى٘خځ رن ٬ْٓي حٿزِحُ $ص رّٙ ٓنّٖ -673
 .#6$"٬ٟٲ ٳْو ٸَّْ ٫ن ٫زخّ ًٷخٽ، ٸَّْ طَٻو0 حٿٔخؿَ ٷخٽ"

 #7$ځ#763ىو/ 146ى٘خځ رن ٫ًَس أرخ ح٬ّنٌٍ $ص  -674

                                                 

ٖبرل٠ بٔ ٜطِٜ ايؿٝباْٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا اؿاضخ ض٣ٚ عٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ  (1)
ٚقاٍ: يٝؼ بـصاى ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ     6/211إغشام ايػبٝعٞ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقاٍ:  455ٚقاٍ: نإ هٝع ع٢ً اؾطس٢ َع إدتاض ; ايعذًٞ، ايجكات، م  8/241ايهبرل، 
ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ: ٫ بــأؽ       110-9/109ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،      ثكـ١;  

; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ  5/511عسٜج٘، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: ٖٛ ؾبٝ٘ باجملٗٛيٌ ; ابٔ سبإ، ايجكات، 
ٚقــاٍ: ٚأضدــٛ أْــ٘ ٫ بــأؽ بــ٘ ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،         450-8/449ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ،  

 شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ا٭ضبع١. ٚقاٍ بعس إٔ  30/150-151

 .11/24; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/128َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)

اشلصٌٜ بٔ ب٬ٍ إساٜين إه٢ٓ أبا ايبًٍٗٛ ض٣ٚ عٔ ْاؾع ٍَٛ عبس اهلل بٔ عُط ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ  (3)
ٕ نعٝؿاڄ ٗ اؿسٜح; ابٔ َعٌ، ٚقاٍ: نا 7/232زاٚز ايڀٝايػٞ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات 

  ٌ ــ ــٔ َع ــاضٜذ اب ــاضٜذ ايهــبرل     4/381ت  =; ايٓػــا٥ٞ، 8/245ٚقــاٍ: يــٝؼ بؿــ٤ٞ; ايبدــاضٟ، ايت
 9/113ٚقــاٍ: نــعٝـ ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،  104ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ، م  =

ج٘ ; ابٔ ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: ٖٛ يٌ يٝؼ بايكٟٛ، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: قً٘ ايكسم ٜهتب سسٜ
ٜٳت٘  3/95سبإ، اجملطٚسٌ،  ٚٳا ُٳطٳاغٹٌٝ ع٢ً قًډ١ ضڇ ٚٳٜطٵؾځع ايڃ ْٹٝس  ُٻٔ ٜكًب ايڃأځغٳا َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا

ٚٳقٳاضٳ  ٘ٹ عٳٔ ايڃأځثٵبٳات خطز عٳٔ سس ايڃعٳسٳايځ١ إڇيځ٢ ايڃذطٵح  ُٳا ٜطٜٚ َٴدٳايؿځت٘ ايجٿكځات ؾٹٝ ُٻا نجط  ًځ ؾځ
ٚقـاٍ: يـٝؼ ٗ    433-8/432اٌَ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،   ؾٹٞ عساز إذلٚنٌ " ; ابٔ عسٟ، ايه

ٚقاٍ:  192سسٜج٘ سسٜجاڄ َٓهطاڄ ؾأشنطٙ ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م
 .4/532يٝؼ بؿ٤ٞ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .6/193ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (4)
ع١ ض٣ٚ عٓ٘ أٓـس بـٔ سٓبـٌ، ٜٓٛـط:     ٖؿاّ بٔ غعٝس ايبعاظ ٜه٢ٓ أبا أٓس زلع عبساهلل بٔ شلٝ (5)

ٚقــاٍ: نــإ ثكــ١ َٚــات قبــٌ إٔ ٜػــُع َٓــ٘ ايٓــاؽ; َػــًِ، ايهٓــ٢      7/248ابــٔ غــعس، ايڀبكــات،  
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: "ٖؿـاّ بـٔ    63ـ9/62; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  1/77ٚا٭زلا٤

 ٍ ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط     210ــ 30/209غعٝس ثك١: قاسب خرل ٚق٬ح ٗ بسْ٘"; إعٟ، تٗصٜب ايهُـا
 .5/473أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚأبٛ زاٚز ٚايٓػا٥ٞ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ

 .1/5ابٔ ايذلنُاْٞ، اؾٖٛط ايٓكٞ،  (6)
ّ بٔ عط٠ٚ بٔ ايعبرل بٔ ايعٛاّ إه٢ٓ أبا إٓصض ض٣ٚ عٔ عبس اهلل بٔ عُط ٚدابط بٔ عبس  (7) ٖؿا

  ٝ ٚقـاٍ: نـإ ثكـ١ ثبتــاڄ ٗ     5/375إ ايجـٛضٟ، ٜٓٛـط: ابـٔ غــعس، ايڀبكـات،     اهلل ض٣ٚ عٓـ٘ غـؿ
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نزؤنوخ اروَحىْڂ   0  أ٦ّوي رون ٯّڄّوي حٿزٰويحىُ ٷوخٽ     ُٻَّخ حٿٔخؿِ ٷخٽ كويّػّٗ "
ْ    0 نزؤنخ ٯّڄي رن ٳڀْق ٷخٽ0 رن ح٬ّنٌٍ ٷخٽ ى٘وخځ رون ٫وًَس    0 ٷوخٽ رل ڃخٿوٺ رون أنو

٫ٔووَ أٍحى يف 0 ٳٔووؤٿض ٸّْووَ روون ڃ٬ووّٙ ٷووخٽ   0 ٷووخٽ أ٦ّووي روون ٯّڄووي  ، ٻووٌحد
 .#1$"ًىٌ ڃن حٿًَحس ٫نو، ٳؤڃخ ح٪ّيّغ ٳيٌ ػٸش، حٿټالځ

 #2$ځ#801ىو/185ٓنش ى٘خځ رن الكٶ $ٻخڅ كْخ   -675
ُ  ٷخٽ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ  ٗوزخرش  أنټوَ  ڃنوخٻّ٘  ٫نويه  ح٪ّويّغ  ڃ٠و٤َد  ىوٌ 0 حٿزووخٍ
 .#3$ّظخر٪ ال ًىٌ حٿٔخؿِ ٷخٽ، أكخىّؼو

 #4$ځ#761ىو/144أرٌ حٿ٬ال  حٿزَُٜ $ص ، ىالٽ رن هزخد حٿ٬زيُ -676
 .#5$يف كيّؼو ًىڂ ًطّٰ٘ آهَه0 ٷخٽ حٿٔخؿِ

 #6$أرٌ ٫ٸخٽ، ٿزَُٜىالٽ رن ُّي رن ّٔخٍ رن رٌال ح -677

                                                                                                                   

ٚقاٍ: نإ ثك١ ٚمل ٜهٔ  459; ايعذًٞ، ايجكات،  8/193اؿسٜح; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: ثكـ١ إَــاّ ٗ      9/64وػـٔ ٜكـطأ نتبـ٘ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾــطح ٚايتعـسٌٜ،        

; إــعٟ،  250; ابــٔ ؾــاٌٖ، تــاضٜذ أزلــا٤ ايجكــات، م  5/502اؿــسٜح; ابــٔ سبــإ، ايجكــات، 
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١. 424-30/232تٗصٜب ايهُاٍ، 

; ايـصٖيب، غـرل    24/415; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     1/239اـڀٝب ايبػـسازٟ، تـاضٜذ بػـساز،     (1)
 .6/495أع٬ّ ايٓب٤٬، 

 إه٢ٓ أبا عجُإ ض٣ٚ عٔ عاقِ ا٭سٍٛ ض٣ٚ عٓ٘ أٓس بٔ سٓبٌ، ٖؿاّ بٔ ٫سل إسا٥ين (2)
ٚقاٍ:  4/162ٚقاٍ: مل ٜهٔ ب٘ بأؽ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ 8/200ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل

   ٌ ٚقـاٍ:   9/70"٫ ٜتابع ع٢ً ضؾع سسٜج٘، قشٝش٘ َٛقٛف"; ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٜ
ٔ سبإ، اجملط َٳا٫ 3/90ٚسٌأْهط عًٝ٘ أسازٜح ; اب َٴٓهط اؿځسٹٜح ٜطٟٚ عٳٔ ايجٿكځات   =ٚقاٍ: "

٘ٹ ٕا أځنجط َٔ إكًٛبـات عٳـٔ أځقـٛاّ ثٹكځـات" ; ابـٔ      = ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٜؿب٘ سٳسٹٜح ايڃأځثٵبٳات يځا 
 ٚقاٍ: أضدٛ أْ٘ ٫ بأؽ ب٘.  413-8/412عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

 .6/198بٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)

٬ٍٖ بٔ خباب ايعبسٟ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا ايع٤٬ ض٣ٚ عٔ غعٝس بٔ دبرل ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ  (4)
ٚقـاٍ: ثكـ١ ;    4/83; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعـٌ،   7/232ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

 4/176ٚقاٍ: نإ قس تػرل قبٌ َٛت٘ ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  8/210ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
ٚقاٍ: قاٍ أٓـس   9/75: ٗ سسٜج٘ ِٖٚ، تػرل بآخطٙ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚقاٍ

ٜٴكـاٍ تػـرل قبـٌ َٛتـ٘ َـٔ نـدل             بٔ سٓبٌ: ؾٝذ ثك١، ٚقاٍ: قـاٍ أبـٞ: "ثكـ١ قـسٚم، ٚنـإ 
ٜٴدايـ ; اجملطٚسٌ،  7/574ايػٔ" ; ابٔ سبإ، ايجكات،  ٕٳ  3/87ٚقاٍ: ىڀ٤ٞ ٚ ٚقاٍ: "نځا

ًځ٘ ؾٹــ   ُٻـٔ اخٵـتٳ ٘ٹ إڇشا       َٹ ٖټِ يځـا هــٛظ ايٹاسٵتٹذٳـاز بٹــ ٛٳ ٞٵ٤ عًـ٢ ايتٻــ ٕٳ وــسخ بايؿٻـ ٞ آخـط عُــطٙ ؾځهځـا
ْٵؿځطز"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: ٚأضدٛ أْ٘ ٫ بأؽ ب٘ ; إعٟ،  430ـ8/428ا

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ا٭ضبع١.  333-30/330تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .11/78; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/174ٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، َػًڀا (5)

٬ٍٖ بٔ ظٜس بٔ ٜػاض ايبكطٟ إه٢ٓ أبا عكاٍ زلع أْؼ بٔ َايو ض٣ٚ عٓ٘ إبـطاِٖٝ بـٔ    (6)
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 .#1$يف كيّؼو ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ 
 #2$ىالٽ رن أرِ ُّنذ ٳًُّ٘ حٿٸَِٗ حٿزَُٜ -678
 .#3$"٬ْٟٲ ًىٌ، رِ٘  ٍڃٌه، طَٻٌه0 ٫ٌڅ حرن ٷخٽ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

أروٌ ٫زويحهلل حٿزٜوَُ    ، مهخځ رن ٸَّْ رن ىّنخٍ حألُىُ حٿ٬ًٌُ حپّڀڄِ -679
 #4$ځ#780ىو/164ځ ًٷْپ 779ىو/163$ص

٦ّووي روون ٯّڄووي ٬ّ٨ووض أ٦ّووي روون ٯّڄووي ٬ّ٨ووض أحٿٔووخؿِ أهّّنووِ "
 .#5$"ػزض ڃن أرخڅ يف ٸَّْ رن أرَ ٻؼّ٘أمهخځ ػٸش ىٌ 0 ٦ّي رن كنزپ ّٸٌٽأ

 ًڃووخ، ٛووخحل ٳيووٌ ٻظووخد ڃوون كوويع ڃووخ، ح٪ّٴوو٦ ٓووْت، ٛوويًٵ0 حٿٔووخؿِ ٷووخٽ
َ  حرون  ٬ّ٨ض، رِ٘  ٳڀْْ كٴ٨و ڃن كيع  ًٓوظّٙ  ػوالع  ٓونش  ڃوخص 0 ّٸوٌٽ  ڃؼنو
ْ  رون  حٿن٠وَ  ٫ون ، ٷظوخىس  ٫ون ، مهوخځ  ػنوخ 0 حٿو٦َّن  ٫زوي  ػنخ0 ح٬ّؼنَ نحر ػنخ، ًڃخثش  أنو
 ٫ڄوَ  ٳوبڅ ، ٳخٷز٠وو  ٿٺ ٷٌُّ أڅ َٓٹ اڅ0 رَىس أرٌ ٳٸخٽ، ىحٍه نٜٲ أنْ ٳّڀ0ّٗ ٷخٽ
 ٳيووٌ ّٸووزٞ دل ًڃووخ، ؿووخثِ ٳيووٌ ڃنوويخ ٷووزٞ ڃووخ أڅ حألٳّووخٽ يف ٷ٠ووَ ح٤ّ٫ووخد روون

                                                                                                                   

ٚقاٍ: ٗ سسٜج٘ َٓانرل ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤  8/205غٜٛس، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 
ٚقاٍ: قاٍ  9/74ط اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚقاٍ: َٓه 104ٚإذلٚنٕٛ، م 

ُٻٔ ٜطٟٚ عٳٔ أْؼ بٔ  87-3/86أبٞ: َٓهط اؿسٜح ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: " نځا
٘چ " ; ابـٔ عــسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدــاٍ،           ٗٳـا أْــؼ قـ َٳــا سـسخ ب ٛٵنٴـٛعٳ١  َٳ ٝٳا٤  َٳايـو أځؾٵـ

 336-30/334رل قؿ١ٚٛ ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،    ٚقاٍ: ٚعا١َ أسازٜج٘ غ 8/422-424
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط بعض أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ 

 .11/80; ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/175َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)
بـس اهلل بـٔ   ٬ٍٖ بٔ أبٞ ظٜٓب ؾرلٚظ ايكطؾٞ ايبكطٟ ض٣ٚ عٔ ؾٗط بٔ سٛؾـب ض٣ٚ عٓـ٘ ع   (2)

ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  4/216عٕٛ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٚقاٍ بعس، شنط بعض  337-30/336; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 7/573; ابٔ سبإ، ايجكات 9/76

 . ٚقاٍ: ٫ ٜعطف 4/314أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ ; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 

 .11/80; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/176َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (3)
ُٖاّ بٔ و٢ٝ بٔ زٜٓاض ا٫ظزٟ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا عبس اهلل ض٣ٚ عـٔ اؿػـٔ ايبكـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘      (4)

ــٔ غــعس، ايڀبكــات،       ــسايطٓٔ بــٔ َٗــسٟ ، ٜٓٛــط: اب ٚقــاٍ: نــإ ثكــ١ ضَــا غًــ٘ ٗ     7/208عب
ٍٳ ُٖـاّ ٫ ؽـاف ؾـإْٞ ٫ أزيـؼ" ; ايعذًـٞ،       8/237ح; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، اؿسٜ ٚقاٍ: "قځا

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بـٔ   109-8/107ٚقاٍ: ثك١ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  461ايجكات، م 
ٛ ظضع١: ٫ بأؽ ب٘، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: ثك١ قسٚم ٗ سؿٛ٘  ٌ إؿاٜذ، ٚقاٍ: قاٍ أب سٓبٌ: ثبت ٗ ن

ٚقــاٍ:  447-8/442; ابــٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،      7/586ؾـ٤ٞ ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،     
٘ٴ سسٜح َٓهط أٚي٘ سسٜح َٓهط ٚأسازٜج٘ َػتك١ُٝ" ; إعٟ،  ٕ ٜصنط يځ ّ أؾٗط ٚأقسم َٔ أ "ُٖا

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١. 310ـ30/302تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .30/305; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  8/443، يهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍابٔ عسٟ، ا (5)
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َ  حرون  ٷوخٽ ، ٳٸٔوڄيخ  حٿَٗوٺ  ِّّوي  ٳوي٫ٌص 0 ٷوخٽ ، ڃّ٘حع 0 حٿو٦َّن  ٿ٬زوي  ڀوض ٷ0 ح٬ّؼنو
َ  ٫ون ، ٷظوخىس  ٫ون  ّٸٌٿوو  ٫ًَرش أرِ رن ٬ْٓي ِ  ٫ون ، ٬ّڄوَ  رون  ٸّْو َ  أرو  ٫ون ، ڃٌٓو

، حٿَٗووٺ ٳووي٫ٌص0 ٷووخٽ، ر٬الڃووش رووو ًؿووخ ، اڃووال  ٻظزوويخ مهخڃووخ اڅ0 ٳٸووخٽ، ٯّڄووي
َ  حرون  ٷوخٽ ، ٓو٬ْي  كيّغ ڃن ٫نيه أػزض مهخځ كيّغ ٻخڅ ٻؤنو، ٳٸٔڄيخ  ػوڂ 0 ح٬ّؼنو

 رون  حٿن٠وَ  ٫ون ، ٷظوخىس  ٫ون ، أرْوو  ٫ون  ػنخٳلوي ، ًٿوٺ  ر٬وي  ى٘وخځ  رون  ڃ٬وخً  ٫ڀْنوخ  ٷيځ
 .  #1$"ح٪ّيّغ.... ٫ڄَ أڅ0 رَىس أرِ ٫ن، أنْ

َ  ٬ّ٨وض 0 ٯّڄوي  رون  أ٦ّوي  ًكويػّٗ 0 حٿٔخؿِ ٷخٽ" 0 ّٸوٌٽ  ڃ٬وّٙ  رون  ٸّْو
، مهوخځ  ڃون  ارلّ أكوذ  ٫زوخى  رن ٫زخى0 ڃ٬ّٙ رن ٸَّْ ٷخٽ0 ٯّ٘ه ًٷخٽ، ٷيٍُ مهخځ

ِ  ٷوخٽ 0 ٷوخٽ  أ٦ّوي  رن حهلل ٫زي ٫ن ًكيػض َ  ٻوخڅ 0 أرو َ  نټوَ ّ ٸّْو  أنوو  مهوخځ  ٫ڀو
 ٷوخٽ ، ٻْوٲ 0 مهوخځ  ٫ون  ّٔوؤٿّٗ  ٸَّْ ٻخڅ0 ٷخٽ ٫ٴخڅ ٫ًُڂ0 ٷخٽ، حإلٓنخى يف ِّّي
ِ  ٷوخٽ  ،-أكخىّوغ  يف ڃ٬وخًح  ًحٳوٶ  أنوو  ًًٿوٺ -ى٘خځ  رن ڃ٬خً ٷيځ كّٙ  ًٻوخڅ 0 أرو
 َ ٍ  ٸّْو ْ  أنوو  ّوَ  ىوٌ 0 ّٸوٌٽ  ٫زويحٿ٦َّن  ٬ّ٨ًوض 0 أ٦ّوي  ٷوخٽ ، ٓو٬ْي  ڃؼوپ  ٿوْ
 روآهَه  مهوخځ  ڃون  ٨ّو٪  ًڃون 0 ٦ّوي أ ٷخٽ، ٫ًَرش أرِ حرن ڃؼپ حٿٜيٵ يف ٫نيُ
 رخٿټظووخد ٫يويه  ّٸوَد  ٳټووخڅ، ُڃخنوش  ٫ڄوَه  آهوَ  يف أٛووخرو مهوخځ  ألڅ أؿوٌى   ٳيوٌ 
 .#2$"ٹ٤ّت ڃخ ٷپ ٳټخڅ

ىوووو 170ځ 777ًىوووو/161ح٭ّْوووؼڂ رووون ٥ّوووخُ ح٪ّنٴوووِ حٿزٜوووَُ$ص روووّٙ ٓووونّٖ-680
 #3$ځ786#/

٦ّي رن حألٛزيخنِ ػنخ ٯّڄي رون  أ٦ّي رن ٸَّْ حٿټٌيف ػنخ أحٿٔخؿِ ػنخ "

                                                 

 .12/167َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

 .12/168َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)

ٟ  ض٣ٚ عٔ و٢ٝ بٔ أبٞ نجرل ض٣ٚ عٓ٘ َػًِ بٔ إبطاِٖٝ ،  (3) اشلٝجِ بٔ ْاظ اؿٓؿٞ ايبكط
;  8/216ٚقاٍ: نعٝـ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  4/108ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

 4/184ٚقاٍ: نإ قاقاڄ نعٝؿاڄ ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  205اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م 
ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ      9/81ٚقاٍ: سسٜج٘ غـرل قؿـٛٚ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،        

اٍ: قـاٍ أبـٞ: نـعٝـ اؿـسٜح َٓهـط      سٓبٌ: َٓهط اؿسٜح، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: نعٝـ، ٚق
ُٻـٔ غؿـٌ عٳـٔ          3/91اؿسٜح ; ابٔ سبإ، اجملـطٚسٌ،   َٹ ٕٳ َـٔ ايڃعبـاز ٚايبهـا٥ٌ  ٚقـاٍ: " نځـا

ُٻا ٚٗط  ًځ ٕٳ ٜطٟٚ إعه٬ت عٳٔ ايجٿكځات تُٖٛا ؾځ ٚٳايڃشٹؿڃٜ ٚاؾتػٌ بٹايڃعبٳازٳ٠ سٳتٻ٢ نځا اؿځسٹٜح 
٘ٹ" ; ابــ   ٘ٴ بٳڀــٌ ايٹاسٵتٹذٳــاز بٹــ ــ ٓٵ َٹ ٍ شٳيٹــو  ــ8/395ٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــا ٚقــاٍ:  399ـ

يــٝؼ بــاحملؿٛٚ"; ابــٔ ؾــاٌٖ، تــاضٜذ أزلــا٤    "ٚأسازٜجــ٘ أؾــطاز غطا٥ــب عــٔ ثٳابٹــت ٚؾٝٗــا َــا  
 .4/535ٚقاٍ: نعٝـ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  191ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 



417 

ٷوخٽ  0 خٹ ٫ون ح٭ّْوؼڂ رون ٥ّوخُ ٫ون ِّّوي رون أروخڅ ٫ون أنوْ رون ڃخٿوٺ ٷوخٽ             حٿٔڄ
ٌٍٓٽ حهلل  0$ّ2$"#1$#حهلل ڃن ٌٛص ٭ّٴخڅ اذل ڃخ ڃن ٌٛص أكذ#. 

 .#3$"ًٻَه حٿّّٷِ يف حٿټٌحرّٙ ڃًّٔٹ ؿيح 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 ىوو 207أرٌ ٫زيحٿ٦َّن ح٬ّنزـِ ػوڂ حٿټوٌيف $ص  ، ح٭ّْؼڂ رن ٫يُ حٿ٤خثِ-681

 #4$ځ822#/
 .#5$"ٓټن ڃټش ًٻخڅ ّټٌد0 حٿٔخؿِٷخٽ "

 #6$ځ#769ىو/152أرٌ كَس $ص، ًحٛپ رن ٫زي حٿ٦َّن حٿزَُٜ -682
حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ ٸَّْ رن ٬ْٓي ػنخ أروٌ كوَس ٓوؤٿض ح٪ّٔون ٫ون ڃوْ       "

 .#7$"ٿْْ ٳْو ًٌٟ 0 حإلر٢ ٷخٽ
دل ّٸوٲ  0 ٷخٽ رل أرٌ ٫زْيس ح٪ّيحى0 ٷخٽ أ٦ّي رن كنزپ0 "يف ٻظخد حٿٔخؿِ

                                                 

ٔ ؾاٌٖ، ايذلغٝب ٗ ;  اب 2/252أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: اؿهِٝ ايذلَصٟ، ْٛازض ا٭قٍٛ،  (1)
ٚقاٍ: اشلٝـجِ نـعٝـ;    4/2111; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  165ؾها٥ٌ ا٭عُاٍ، م 

 . 4/227; إتكٞ اشلٓسٟ، نٓع ايعُاٍ،  4/45ايسًُٜٞ، ايؿطزٚؽ َأثٛض اـڀاب، 

 .8/397ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

 .6/205ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)
ٝجِ بـٔ عـسٟ ايڀـا٥ٞ ايهـٛٗ إهٓـ٢ أبـا عبـس ايـطٓٔ سـسخ عـٔ ٖؿـاّ بـٔ عـط٠ٚ سـسخ عٓـ٘                اشل (4)

 ٌ ٚقـاٍ: يـٝؼ بجكـ١ نـإ ٜهـصب;       3/363قُس بٔ غعس ايهاتب، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ بٔ َعـ
ٍ ايطداٍ، م  138ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م  ٚقاٍ: غاق٘;  339ٚقاٍ: غهتٛا عٓ٘; اؾٛظداْٞ، أسٛا

ٌ  462م ايعذًٞ، ايجكات،  ٚقـاٍ:   9/85ٚقاٍ: "نصاب ٚقس ضأٜت٘"; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٜ
ٓٻـاؽ بايػـرل      93ـ3/92قاٍ أبٞ: َذلٚى اؿسٜح; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ ُٳـا٤ اي ًځ ٕٳ َـٔ عٴ ٚقاٍ: "نځا

ٛٵنٴـٛعٳ١ ٜػٵـ     َٳ ٗٳـا  ْٻ ٝٳا٤ نځأځ ٓٻاؽ ٚأخباض ايڃعٳطٳب إڇيډا أځْ٘ ض٣ٚ عٳٔ ايجٿكځات أځؾٵـ ٜٻاّ اي ٘ٴ    ٚٳأځ ْٻـ بل إڇيځـ٢ ايڃكًـب أځ
     ٘ ٚٳدٳب فاْب١ سٳسٹٜجـ٘ عًـ٢ عًُـ٘ بايتـاضٜذ َٚعطؾتـ ٚٳ ٘ٹ  ًڃوځ ايعه٬ت بٹ ٕٳ ٜسيػٗا ؾايتعم تٹ  =نځا

=   ٍ ٍڇ "; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـا ٚقـاٍ: "ٖـٛ قـاسب أخبـاض ٚأزلـاض       401ــ 8/400بٹايطٿدٳا
 ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ. 191م  ْٚػب ٚأؾعاض"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ،

 .6/210ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (5)

ٚاقٌ بٔ عبس ايطٓٔ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا سط٠ زلع اؿػٔ ايبكـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ وٝـ٢ بـٔ      (6)
ٚقاٍ: نإ ؾٝ٘ نعـ; ايبداضٟ، ايتـاضٜذ   7/203غعٝس ايكڀإ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات

ٚقاٍ: أبٛ سـط٠ يـٝؼ بـصاى ; ابـٔ أبـٞ       244 ; أبٛ زاٚ، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م171ـ8/170ايهبرل
ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ثك١، ٚقاٍ: قاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ:     9/31سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٔ سبإ، ايجكات،  ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  7/559قاحل ; اب ٔ عسٟ، ايهاَ ٚقاٍ: "مل  374-8/372; اب
; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     247ايجكـات،   أدس ٗ سسٜج٘ َٓهطاڄ ؾأشنطٙ "; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ َػًِ ٚأبٛ زاٚز ٚايٓػا٥ٞ. 30/406-408

 .8/373ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (7)
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 .#1$"٫ڀَ ِٗ  ٱّخ ٨ّ٪ ڃن ح٪ّٔن اال ٫ڀَ ػالػش أكخىّغأرٌ كَس 
 #2$ًحٷي رن ٓالڃش ًٷْپ ًحٳي -683
 .#3$"ًّٸخٽ أنو دل ّڀٸو، كيع ٫ن أن0ْ ٷخٽ حٿٔخؿِ"

ِ  ٤٫ووخ  روون حٿٌٟووّٙ -684 أرووٌ ، روون ٻنخنووش روون ٫زووي حهلل روون ڃٜووي٩ ح٫ِّح٫وو
 #4$ځ#766ىو/149ٻنخنش ًّٸخٽ أرٌ ٫زيحهلل حٿيڃ٘ٸِ $ص 

ِ  ح٬ّٜٴَ رن ٯّڄي كيّػنخ"  ٫ون  ٤٫وخ   رون  حٿٌٟوّٙ  ٫ون  رٸْوش  ػنوخ ، ح٪ّڄٜو
 أڅ ٣خٿووذ أرووِ روون ٫ڀووِ ٫وون حألًىُ ٫خثووٌ روون حهلل ٫زووي ٫وون ٫ڀٸڄووش روون ٯّٴوو٥ٌ
حهلل ٌٍٓٽ  ٬ّوخ  كيّغ ىٌح، ##5$ٳڀْظٌٟؤ نخځ ٳڄن، حٿٔو ًٻخ  حٿ٬ّٙ$0 ٷخٽ 

 ًحكوي  كويّغ  ٫نويه 0 ٷوخٽ  حٿٌٟوّٙ  ط٥َّش يف حٿ٬٠ٴخ  ٻظخد يف حٿٔخؿِ ًٻَه ٬ّخ
 ًال حٿٔونن  ٻظوخد  يف ح٪ّويّغ  ىوٌح  ّيهپ ىحًى أرخ ًٍأّض0 ٷخٽ ػڂ ىٌح ًًٻَ ڃنټَ
   .#6$"٫نيه ٛلْق ًىٌ االّ ٬ًٟو أٍحه

                                                 

 .11/105; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/201َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)

ٜعٜــس ايطقاؾــٞ ض٣ٚ عٓــ٘ قُــس بــٔ عذــ٬ٕ، ٜٓٛــط: ايبدــاضٟ،     ٚاقــس بــٔ غــ١َ٬ ض٣ٚ عــٔ    (2)
ٚقـاٍ: ٫ ٜتــابع ; ابـٔ أبــٞ    4/155ٚقــاٍ: مل ٜكـب سسٜجــ٘; ايعكًٝـٞ، ايهــعؿا٤   137ايهـعؿا٤ 

ٚقاٍ: َٓهط سسٜج٘ عٔ ٜعٜس ايطقاؾٞ; ابٔ سبإ، اجملـطٚسٌ،   0/50سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ
ٜٳ 3/85 ٚٳا ًځ٢ قًډ١ ضڇ َٴٓهط ايڃشٳسٹٜح عٳ ٛٵنٴٛعٳ١ عٳٔ أځقٛاّ نعؿا٤ " ;  ابٔ ٚقاٍ: "  َٳ ٝٳا٤  ٜٳأڃتٹٞ بأځؾٵ ت٘ 

ٚقـاٍ: مل ٜكـب سسٜجـ٘، ٚيـٝؼ يـ٘ سـسٜح        382-8/380عسٟ، ايهاٌَ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،   
 . 3/135نجرل; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 .1/338; آٍ ْادٞ، ايتصٌٜٝ ع٢ً نتب اؾطح ٚايتعسٌٜ،  6/215ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (3)

ٞ إه٢ٓ أبا نٓا١ْ ض٣ٚ عٔ غامل بٔ عبس اهلل بٔ  (4) ٞ ايسَؿك ٌ بٔ عڀا٤ بٔ نٓا١ْ اـعاع ايٛن
٘ قُس بٔ عُط ايٛاقسٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات،  ٚقاٍ: نإ نعٝؿاڄ  7/323بٔ عُط ض٣ٚ عٓ

ٍ   9/50ٗ اؿسٜح; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  : ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: ٫ بأؽ بـ٘، ٚقـا
قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ثك١ يٝؼ ب٘ بأؽ، ٚقاٍ:"غأيت أبٞ ؾكاٍ: تعطف ٚتٓهط"; ابٔ سبإ، ايجكات 

 =ٚقاٍ: َٚا أض٣ بأسازٜج٘ بأغاڄ; ابٔ ؾاٌٖ، 377ـ8/376; ابعسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطدا7/564ٍ
ٕ ٚقـاٍ بعـس أ   453-30/449ٚقـاٍ: ثكـ١ ; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،       247، م تاضٜذ ازلا٤ ايجكات=

 شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ َاد١. 

ٚقــاٍ احملكــل أٓــس ؾــانط: إغــٓازٙ    1/111َػــٓس آــس  أخطدــ٘ ْاعــ١، َــِٓٗ: ابــٔ سٓبــٌ،     (5)
ــٞ زاٚز،    ــٛ زاٚز، غــٓٔ أب ــ٪ٚٙ: إغــٓازٙ نــعٝـ ؾٝــ٘       1/146قــشٝب; أب ٚقــاٍ احملكــل ؾــعٝب ا٭ضْ

;  215; أبـٛ ٜعًـ٢، َعذـِ أبـٞ ٜعًـ٢، م       1/301اد١، ايٛنٌ ؾٝ٘ ن٬ّ ; ابٔ َاد١، غٓٔ ابٔ َ
; ايتدلٜــعٟ، َؿــها٠ إكــابٝب،   19/372; ايڀدلاْــٞ، إعذــِ ايهــبرل،   4/154ايعكًٝــٞ، ايهــعؿا٤، 

ٞ ٗ تعًٝك٘: قشٝب ; ا٭يباْٞ، قشٝب أبٞ زاٚز،  1/103 ٍ ا٭يباْ  ٚقاٍ: إغٓازٙ سػٔ. 1/367ٚقا

; ٜٓٛــط أٜهــاڄ: ابــٔ  12/220ٍ تٗــصٜب ايهُــاٍ، ; إنُــا 400َػًڀــاٟ، ؾــطح ابــٔ َادــ١، م (6)
 .11/121سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 
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أروٌ ِّّوي حٿټوٌيف $ص    ، ًٷخ  رن اّوخّ حألٓويُ حٿوٌحٿّٓ ًّٸوخٽ ح٩ّونّٓ      -685
 #1$ځ#767ىو/ 150ځ ىو 141/758ًرّٙ ٓنّٖ 

 روون ًًىووذ ٯّڄووي روون أٓووزخ١ ٫نووو ًًٍٍ، ڃنووخٻّ٘ ٫نوويه0 حٿٔووخؿِ ٷووخٽ"
 .#2$"ڃنخٻّ٘ حألٓيُ ا٨ّخ٫ْپ
 ىووو180ځ 787ًىووو/171حٿٌٿْووي روون ٫ڄووًَ روون ًٓووخؽ ح٪َّحنووِ$ص رووّٙ ٓوونّٖ   -686

 #3$ځ796#/
 .#4$٬ْٟٲ حٿٔخؿِ ٷخٽ
 ىووو151حٿٌٿْووي روون ٻووؼّ٘ ح٬ّوًِڃووِ، أرووٌ ٯّڄووي ح٬ّووينِ ٓووټن حٿټٌٳووش $ص   -687

 #5$ځ768#/
ّ  ال، ػٸوش  ػٸوش 0 ڃ٬وّٙ  حرون  ًٷوخٽ ، ارخْٟخ  ٻخڅ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ  أروٌ  خٽٷو ، روو  روؤ

 .#6$"حٿَأُ ٫ڀْو ٫خرٌح اٵّخ، أكي ٬٠ّٴو دل، ّٛيّؼو ٸّظؾ، ػزض ٛيًٵ0 ٸَّْ
أروٌ ٯّڄوي حٿټوٌيف    ، ًىذ رن ا٨ّخ٫ْپ رن ٯّڄي رن ٷْْ حألٓيُ -688

                                                 

ٚقا٤ بٔ إٜاؽ ايٛاييب ا٫غسٟ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا ٜعٜس سسخ عٔ إدتـاض بـٔ ؾًؿـٌ ض٣ٚ عٓـ٘      (1)
ٚقاٍ: ٚنإ ثك١ إٕ ؾا٤ اهلل ; ايبداضٟ،  6/339غؿٝإ ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ: مل ٜهٔ  ٚقا٤ بايكٟٛ ;  4/153; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  8/188ايتاضٜذ ايهبرل، 
ٚقاٍ: ٚأضدٛ  378-8/377; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  7/565ابٔ سبإ، ايجكات، 

ٚقـاٍ: قـاٍ وٝـ٢ بـٔ غـعٝس: َـا        247أْ٘ ٫ بأؽ ب٘ ; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلـا٤ ايجكـات، م   
 .3/1006; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، نإ ٚقا٤ بايصٟ ٜعٵتٳُس عًٝ٘ 

 .11/122; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب 12/222َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ (2)

ايٛيٝس بٔ عُطٚ بٔ ٚغاز اؿطاْٞ اؾعضٟ ض٣ٚ عٔ عبس اهلل بٔ أبٞ ٖٓس ض٣ٚ عٓ٘ عًٞ بـٔ   (3)
عٝـ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ٚقاٍ: ن 4/427ثابت اؾعضٟ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقاٍ: "زلعت  9/11ٚقاٍ: نعٝـ ا٭َط دساڄ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  252ايطداٍ، م 
ٕ ابٓا عُطٚ بٔ غاز ٜهتب سسٜجُٗا ٫ٚ وتر بُٗا"; ابٔ سبإ، ايجكات،  ٞ ٜكٍٛ: ايٛيٝس ٚعجُا أب

َٴٓهط اؿځسٹٜح  3/79ٚقاٍ: ضَا أخڀأ; اجملطٚسٌ،  7/553 ٝٳا٤ٚقاٍ: "  =دسا ٜطٟٚ عٳٔ ايجٿكځات ايڃأځؾٵ
٘ٹ ٕـا نجــط            = ٗٳــا يځـا هـٛظ ايٹاسٵتٹذٳــاز بٹـ ُٴتٳعٳُـس يځ ٕٳ ايڃ َٳـا غــبل إڇيځـ٢ ايڃكًـب أځْــ٘ نځـا إكًٛبـات سٳتٻـ٢ ضٴ

ٜٳات"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٚٳا ٘ ايجٿكځات ؾٹٞ ايطٿ ٚقاٍ: "ٚأسازٜج٘  345ـ 8/353َٴدٳايؿځت
 .4/763٘ ٜهتب سسٜج٘"; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، َتكاضب١، َٚع نعؿ

 .6/225ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (4)

ايٛيٝس بٔ نجرل إدعَٚٞ إسْٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا قُس ض٣ٚ عـٔ قُـس بـٔ نعـب ض٣ٚ عٓـ٘       (5)
ٚقـاٍ: نـإ يـ٘ عًـِ بايػـرل٠ ٚإػـاظٟ، ٚيـ٘         5/449عٝػ٢ بٔ ْٜٛؼ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكـات،  

ٔ َعٌ، أسازٜح ٚي ٔ َعٌ، تاضٜذ اب ٚقاٍ: قاحل يٝؼ ب٘ بأؽ ; ابٔ أبٞ سامت،  1/86ٝؼ بصاى; اب
ٕ بٔ ع١ٓٝٝ: ايٛيٝس بٔ نجرل قسٚقاڄ ; ابٔ سبإ، ايجكات،  9/14اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٍ غؿٝا ٚقاٍ: قا

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١.  75ـ31/73; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 7/458

 .11/148; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط،تٗصٜب ايتٗصٜب، 12/248َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ (6)
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   #1$ځ#805ىو/ 190ځ ً 797ىو/181رّٙ ٓنّٖ  $ص
 ٛووخحل ّټووٌڅ أڅ أٍؿوو0ٌ كنزووپ روون أ٦ّووي حهلل ٫زووي أرووٌ ٷووخٽ0 حٿٔووخؿِ ٷووخٽ
 .#2$"رٌح٣ْپ أكخىّغ اّخّ رن ًٷخ  ٫ن 0ًٍٍ ٷخٽ ػڂ ،أىٍُ ًڃخ، ح٪ّيّغ
رن ٻؼّ٘ رن ٫زي حهلل رن ُڃ٬ش رون حألٓوٌى رون ح٤ّ٬ّڀوذ رون      ًىذ رن ًىذ  -689

                  أَرُوووٌ حٿوووزؤُّ حٿٸَٗوووِ ح٬ّووويّّٗ   ، أٓوووي رووون ٫زووويحٿ٬ٍِ رووون ٷٜوووِ رووون ٻوووالد      
 #3$ځ#815ىو/200$ص 

 ًىوٌ  حٿَٗوْي  ٫ڀَ ىهپ ٍّٔحٿزو أرخ أڅ رڀ0ّٰٗ ٷخٽ حٿٔخؿَ ٸَّْ رن ُٻَّخ"
 كويػّٗ 0 ٳٸوخٽ   ٗوْجخ   ىوٌح  يف ٠ّٴو٦  ىپ0 ٳٸخٽ، ح٪ّڄخځ ٤َّّْ ًحٹ اً ًىخًٍڅ ٷخٝ
حٿونّٓ  أڅ$0 ٫خث٘وش  ٫ن أرْو ٫ن ٫ًَس رن ى٘خځ   ٳٸوخٽ ، ح٪ّڄوخځ  ٤َّّْو  ٻوخڅ 
ٖ  ڃن ٍؿپ أنو ٿٌال0 ٷخٽ ػڂ، ٫ّٗ أهَؽ0 ىخًٍڅ  ڃون  ح٪ّويّغ  ىوٌح ، #ٿ٬ِٿظوو  ٷوَّ

                                                 

ٖٚب بٔ إزلاعٌٝ بٔ قُس ا٫غسٟ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا قُس ض٣ٚ عٔ ٚقا٤ بـٔ إٜـاؽ ض٣ٚ    (1)
; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م 8/169عٓ٘ أٓس بٔ سٓبٌ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل 

ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ      9/27ا زلعت إ٫ خرلاڄ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٌٜ،  ٚقاٍ: َ 106
 ; ىڀـ٤ٞ : ٚقاٍ 9/228، ايجكات، سبإ ابٔ ;سٓبٌ: "ض٣ٚ عٓسْا َٓانرل عٔ ٚقا٤ بٔ إٜاؽ"

٘ٴ  ٚأضدٛ: "ٚقاٍ 339ـ 8/338، ايطداٍ نعؿا٤ ٗ ايهاٌَ، عسٟ ابٔ ْٻـ ٘  بـأؽ  ٫ أځ ٘  ض٣ٚ إشا بـ  عٓـ
 ايعًُا٤ أقٛاٍ شنط إٔ بعس ٚقاٍ 115ـ31/113، ايهُاٍ تٗصٜب، إعٟ ; " ثك١ عٔ ٜٚطٟٚ ثك١
 .٣ٚ4/997 ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚابٔ َاد١; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ض: ؾٝ٘

 .11/159; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/255َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)

يكطؾـٞ إـسْٞ إهٓـ٢ أبـا ايـبشذلٟ      ٖٚب بٔ ٖٚب بٔ نجرل َٔ بـين أغـس بـٔ عبـس ايعـع٣ ا      (3)

ايكانٞ سسخ عٔ ٖؿاّ بٔ عط٠ٚ سسخ عٓ٘ ايكاغِ بٔ غعٝس بٔ إػٝب، ٜٓٛط: ابٔ غعس، 

ــصاى، ض٣ٚ َٓهــطات ؾــذلى سسٜجــ٘";      ـــ24ـــ 7/239ايڀبكــات،   =ٚقــاٍ: " مل ٜهــٔ ٗ اؿــسٜح ب

ٚقاٍ:  229ٚقاٍ: غهتٛا عٓ٘; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م  136ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م =

ٚقـاٍ: َـذلٚى اؿـسٜح;     1/153"نإ ٜهصب ٚهػط ؾػك٘ َٚاٍ"; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤

ــٕٛ، م  ــعؿا٤ ٚإذلٚنـ ــا٥ٞ، ايهـ ــعؿا٤،    104ايٓػـ ــٞ، ايهـ ــسٜح ; ايعكًٝـ ــذلٚى اؿـ ــاٍ: َـ ٚقـ

ٚقاٍ: "٫ أعًِ ٭بٞ ايبشذلٟ سسٜجاڄ َػتكُٝاڄ، نًٗا بٛاطٌٝ"; ابٔ أبٞ سـامت،   148ـ4/147

قاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: َڀطٚح اؿسٜح، ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بـٔ   26ـ9/25اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

َعٌ: ٜهع ا٭سازٜح، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: ٫ ػعٌ ٗ سٜٛكًتو ؾ٦ٝاڄ َٔ سسٜج٘، ٚقاٍ: 

ُٻٔ ٜهع اؿځسٹٜح ع٢ً  3/74قاٍ أبٞ: نإ نصاباڄ ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  َٹ ٕٳ  ٚٳنځا ٚقاٍ: "  

ٕٳ إڇشا دٓ٘ ا ٘ٹ يځا ايجٿكځات نځا ٚٳوسخ بٹ ٘ٴ  ٜٳهڃتٴب ِٻ  َٻ١ يًٝ٘ ٜتٳصٳنډط اؿځسٹٜح ٜٚهع٘ ث ٝٵٌ غٗط عٳا ًډ ي

ٚٳيځا نٹتٳابٳ١ سٳسٹٜج٘ " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٘ٴ  ٜٳ١ عٳٓ ٚٳا  338 -8/333ػٛظ ايطٿ

 ٚقاٍ: نصاب. 3/135ٚقاٍ: ٖٚٛ ٖٔ ٜهع اؿسٜح; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 
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   .#1$"حٿٌٟخ٫ّٙ ٻزخٍ ڃن ٻخڅ، ًىذ رن ذًى ًح٨ّو، حٿزؤٍّ أرَ ٫ڄپ
٬َّّوخ  ، ٻوخڅ ٻوٌحرخ   ، أَرٌُ حٿزَؤُّّ ًىذ رن ًىوذ 0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷخٽ"

 .#2$"ح٪ّڄي هلل حٿٌُ أٍحف ح٬ّٔڀڄّٙ ڃنو0 ٷخٽ، رڀٮ ٫زيحٿ٦ََّّن رن ڃييُ ڃٌطو
ڃون ًٿوي   ، رن ٯّڄوي رون ٷ٤ون رون ٬ّ٨وخڅ رون ڃ٘ونؾ        ٸَّْ رن أٻؼڂ -690

 #3$ځ#856ىو/242$صّټنَ أرخ ٯّڄي، ظڄْڄِأٻؼڂ رن ْٛٴِ حٿ
٬ّ٨ضُ أَرَخ ٫خٛوڂ  0 كيػنخ ٫زيحهلل رن آِلخٵ ح٩ٌّىَُ ٷخٽ، ُٻَّّخ حٿٔخؿِ"
 .#4$"ٸَّْ رن أٻؼڂ ٻٌحد0 ّٸٌٽ

ځ ًٷْوپ  764ىوو/ 147أرٌ ؿنخد حٿټڀّٓ حٿټوٌيف $ص  ، ٸَّْ رن أرِ كّْش -691
 #5$ځ#767ىو/150

ْوَ ًال ٫زويحٿ٦َّن كويػخ    ڃخ ٬ّ٨ض ٸ0ّ رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽححٿٔخؿِ ٬ّ٨ض "
 .#6$"٫ن أرَ ؿنخد رِ٘ 

                                                 

; ابٔ اؾٛظٟ، 63/413; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل، 13/458ڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػسازاـ (1)

 .2/197; ايػٝٛطٞ، ايٰيٞ إكٓٛع١،  3/12إٛنٛعات، 

 .63/422; ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل،  13/461اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (2)

اهلل بـٔ إبـاضى ض٣ٚ عٓـ٘     و٢ٝ بٔ أنجِ بٔ قُس ايتُُٝـٞ ٜهٓـ٢ أبـا قُـس زلـع عبـس       (3)

ٚقاٍ: " غأيت  9/129قُس بٔ إزلاعٌٝ ايبداضٟ، ٜٓٛط: ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

أبٞ عٓ٘ قًت َا تكٍٛ ؾٝ٘ ؟ قاٍ: ؾٝ٘ ْٛط، قًت: ؾُا تط٣ ؾٝ٘ ؟ قاٍ: ْػأٍ اهلل ايػ١َ٬ " ; 

ٞ  266-9/265ابــٔ سبــإ، ايجكــات،  ٓٻــاؽ ؾٹــ ــا٤ اي ُٳ ًځ ٕٳ َــٔ عٴ ٘ٴ   ٚقــاٍ: " نځــا َٳاْــ٘ سٳــسٻثٓا عٳٓــ ظٳ

٘ٴ"; ابـٔ ؾـاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤             ٜٳكـب عٳٓـ ٖٳـا يځـا  ٘ٴ ؾـإ أځنڃجٳط ُٳا وڃهـ٢ عٳٓـ ٓٳا يځا ٜؿٵتٳػٌ بٹ ٝٴٛخ ؾٴ

 . 223-31/207ٚقاٍ: نإ ٜهصب; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 195ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 

ــاضٜذ زَؿــل    (4) ــٔ عػــانط، ت ٔ سذــط، تٗــصٜب  ; ابــ31/210; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،    64/79اب

 .11/180ايتٗصٜب

ٗ إه٢ٓ أبا دٓاب ض٣ٚ عٔ عاَط ايؿعيب ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ،  (5) ٞ س١ٝ ايهًيب ايهٛ و٢ٝ بٔ أب
ٚقاٍ: ٚنإ نعٝؿاڄ ٗ اؿسٜح ; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ،  6/342ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

نــإ وٝــ٢ ايكڀــإ ٜهــعؿ٘ ;    ٚقــاٍ: 139ٚقــاٍ: يــٝؼ بكــٟٛ ; ايبدــاضٟ، ايهــعؿا٤، م     1/70
ٚقاٍ: " نعٝـ اؿسٜح، ٜهتب سسٜج٘، ٚؾٝ٘ نعـ، ٚنإ ٜـسيؼ: ٫   471ايعذًٞ، ايجكات، م 

ٚقــاٍ: نــعٝـ ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح       109بــأؽ بــ٘ " ; ايٓػــا٥ٞ، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٕٛ، م     
أبـٞ: "٫  ٚقاٍ: قاٍ أبـٛ ظضعـ١: قـسٚم غـرل أْـ٘ نـإ ٜـسيؼ، ٚقـاٍ: قـاٍ           139-9/138ٚايتعسٌٜ، 

ٟ ; ابٔ سبإ، ايجكات،  ٘ ؾ٦ٝاڄ، يٝؼ بايكٛ ُٻٔ  3/111; اجملطٚسٌ،  7/597تهتب َٓ َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا
ٖٹرل ُٳؿٳا ٗٳا عٳٔ ايڃ ٚڇٜ ٜٳطٵ ٓٳانٹرل ايډتٹٞ  ُٳ ٘ٹ ايڃ َٳا زلع َٔ ايهټعٳؿځا٤ ؾايتعم بٹ " ; ابٔ ٜٴسٳيؼ ع٢ً ايجٿكځات 

ٚقاٍ: نعٝـ اؿسٜح ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  194ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ . 31/284-290

 .9/50ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (6)
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 .#1$"ٻٌيف ٛيًٵ ڃنټَ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 ىوو 146ٸَّْ رن أرِ أنْٔش ُّي ًّٸوخٽ أٓوخڃش حٿٰنوٌُ، أروٌ ُّوي ح٩ّوٍُِ $ص      -692

 #2$ځ763#/
َ  رون  ٯّڄوي  كويػنخ 0 ٷخٽ، ٸَّْ رن ُٻَّخ" َ  ٬ّ٨وض  ڃوخ 0 ٷوخٽ  ح٬ّؼنو  ًال ٸّْو

 #3$"ٷ٢ ْٗجخ أنْٔش أرِ رن ٸَّْ ٫ن كيػخ ٫زيحٿ٦َّن
 .#4$"ًدل ّټن رخ٪ّخٳ٦ ، ٻخڅ ٛيًٷخ ڃًّٔٹ ح٪ّيّغ ٬ْٟٲ ؿيح 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 #5$ځ#784ىو /168أرٌ حٿ٬زخّ ح٬َُّٜ$ص ، ٸَّْ رن أٌّد حٿٰخٳٸِ -693
َ 0 ّٸوٌٽ  كنزوپ  رن أ٦ّي ٻخڅ، ّيڂ ٛيًٵ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ  ٹ٤ّوت  أّوٌد  رون  ٸّْو

 ٻوخڅ ، أّوٌد  رون  ٓو٬ْي  ًڃون  أٌّد رن ٸَّْ ڃن أ٫ڀَ َّٗق رن ًكٌْس، ٻؼّ٘ح  ه٤ؤ
 .#6$"ىئال  ىًڅ ًىٌ، ح٪ّٴ٦ ْٓت ًٻخڅ، حٿڀْغ اذل ٷّڀْ أٌّد رن ٸَّْ

                                                 

 .11/203; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/302َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)
أْٝػ١ ظٜس ايػٟٓٛ اؾعضٟ إه٢ٓ أبا ظٜس ض٣ٚ عٔ ايعٖطٟ ض٣ٚ عٓ٘ إزلاعٌٝ  و٢ٝ بٔ أبٞ (2)

ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤،  4/415بٔ عٝاف، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٚقـاٍ: غـرل ثكـ١ ; ايعذًـٞ،      303ٚقاٍ: يٝؼ بصاى; اؾٛظداْٞ، أسـٛاٍ ايطدـاٍ، م   139م 

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح;  109ا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، مٚقاٍ: نصاب; ايٓػ 20ايجكات، م
    ٌ ٚقـاٍ: قـاٍ أٓـس بـٔ سٓبـٌ: يـٝؼ ٖـٔ ٜهتـب          130ــ 9/129ابٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٜ

سسٜج٘، ٚقاٍ: " قاٍ غأيت أبٞ ٚأبا ظضع١ عٔ و٢ٝ بٔ أبٞ أْٝػ١ ؾكا٫: يٝؼ بايك٣ٛ"; ابٔ 
ُٻٔ ٜكًب ايڃ 3/110سبإ، اجملطٚسٌ َٹ ٕٳ  ٗٳا ٚقاٍ: "نځا ُٳطٳاغٹٌٝ سٳتٻ٢ إڇشا غٳُع ٚٳٜطٵؾځع ايڃ ْٹٝس  أځغٳا

٘ٹ"; ابٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ    ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٗٳا َعُٛي١ يځا  ْٻ ٓٳاعٳ١ مل ٜؿو أځ إبتس٤٣ ؾٹٞ ايكٿ
ٚقـــاٍ: ٖٚـــٛ َـــع نـــعؿ٘ ٜهتـــب سسٜجـــ٘; إـــعٟ، تٗـــصٜب ايهُـــاٍ،   13ــــ9/3نـــعؿا٤ ايطدـــاٍ، 

 ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ سسٜجاڄ ٚاسساڄ.ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ  230ـ31/223

 .4/232ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (3)

 .11/185; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/286َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)
و٢ٝ بٔ أٜٛب ايػاؾكٞ إكطٟ إه٢ٓ أبا ايعباؽ زلع ٜعٜس بٔ أبٞ سبٝب ض٣ٚ عٓـ٘ عبـس    (5)

ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ  7/357ايڀبكات،  اهلل بٔ قاحل، ٜٓٛط: ابٔ غعس،
ٚقاٍ:  468; ايعذًٞ، ايجكات، م  8/260ٚقاٍ: ثك١ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  1/98َعٌ، 

ٚقاٍ: يٝؼ بصاى ايكٟٛ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  107ثك١ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 
ٚقاٍ: قاٍ أبٞ:  128-9/127، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚقاٍ: نصب٘ َايو; ابٔ أبٞ سامت 4/230

ٚقاٍ: "نإ  1/506قً٘ ايكسم ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘; ابٔ ْٜٛؼ، تاضٜذ ابٔ ْٜٛؼ، 
; ابــٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نــعؿا٤    7/600أسـس ايڀًچـابٌ يًعًـِ باٯؾــام"; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،       

-31/233تٗصٜب ايهُـاٍ،  ٚقاٍ: ٖٚٛ عٓسٟ قسٚم ٫ بأؽ ب٘; إعٟ،  59-9/50ايطداٍ، 
ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ ايعًُــا٤ ؾٝــ٘: ض٣ٚ يــ٘ اؾُاعــ١ ; ابــٔ ضظٜــل، َــٔ تهًــِ ؾٝــ٘         238

 ٚقاٍ: "ٗ بعض سسٜج٘ انڀطاب". 3/145ايساضقڀين، 

 .11/187; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، 12/289َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصب ايهُاٍ (6)
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ٸّْووَ روون أرووِ رَىس$رَّووي# روون ٫زوويحهلل روون أرووِ رووَىس روون أرووِ ڃٌٓووَ    -694
 #1$ځ#805ىو/190ځ 797ًىو/181أرٌ رَىس$ص رّٙ ٓنّٖ، حأل٬َُٗ
 .#2$٬ْٟٲحٿٔخؿِ  ٷخٽ
 #3$ٷخِٟ ّٗ٘حُ، ٬ّينِٸَّْ رن ٬ْٓي حٿظڄْڄِ ح -695

 .#4$٬ْٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
أرٌ ُٻَّخ حٿ٘وخڃِ ح٪ّڄٜوِ $ص يف   ، ٸَّْ رن ٬ْٓي حٿ٤٬خٍ حألنٜخٍُ -696

   #5$ځ#815ىو/200كيًى
 .#6$ٿْْ رِ٘ "0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 .#7$٫نيه ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

                                                 

عبس اهلل بٔ أبٞ بطز٠ بٔ أبٞ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ إه٢ٓ أبـا بـطز٠    و٢ٝ بٔ أبٞ بطز٠ )بطٜس( بٔ (1)
ض٣ٚ عٔ أبٝ٘ أبٞ بطز٠ ض٣ٚ عٓ٘ عبٝس اهلل بٔ عُـط ايكـٛاضٜطٟ، ٜٓٛـط: ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ        

; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح      8/264ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  2/223َعٌ، 
عٝـ اؿسٜح يٝؼ َذلٚى، ٜهتب سسٜج٘" ;  ابٔ سبإ، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: "ن 9/132ٚايتعسٌٜ، 

 75-9/73ٚقـاٍ: ٜػـطب ٚىڀـ٤ٞ ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،          9/254ايجكات، 
-14/124ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: نعٝـ اؿسٜح ; اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػـساز،  

ٚاٖـٞ اؿـسٜح ، ٚقـاٍ: قـاٍ     ٚقاٍ: قاٍ عًٞ بٔ إسٜين: َٓهط اؿسٜح، ٚقـاٍ أبـٛ ظضعـ١:     125
 .4/998ايساضقڀين: يٝؼ بايكٟٛ ٗ اؿسٜح ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .6/243ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (2)
وٝـ٢ بـٔ غــعٝس ايتُُٝـٞ إــسْٞ ايهـٛٗ قانــٞ ؾـرلاظ ض٣ٚ عــٔ ايعٖـطٟ ض٣ٚ عٓــ٘ عبـس اهلل بــٔ         (3)

اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٚقاٍ: َٓهط 4/243إباضى ، ٜٓٛط: ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 
ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  9/152 ٍ ; اب ٘ ٖٚٛ فٗٛ ٍ أبٞ: َٓهط اؿسٜح، ٫ أعطؾ ٚقاٍ:  3/118ٚقاٍ: قا

ٜٳـــات   ٚٳا ْٵؿځـــطز َـــٔ ايطٿ ُٻـــا ا ٛٳدٳـــبٳ ايتٓهـــب عٳ ٕٳ ضٳزٹ٤ٟ ايڃشٹؿڃـــٜ ؾځ ٚٳنځـــا ٜٴدڀـــ٧ نـــجرلا  ُٻـــٔ  َٹ ٕٳ  "نځـــا
ٚٳاؾل ايجٿكځات ُٳا   ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح.  186" ; ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م ٚا٫ستذاز بٹ

 .6/258ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (4)

و٢ٝ بٔ غعٝس ا٭ْكاضٟ ايؿاَٞ اؿُكٞ إه٢ٓ أبا ظنطٜا ايعڀاض ض٣ٚ عـٔ قُـس بـٔ     (5)
ٚقـاٍ:   4/245عبس ايطٓٔ ايٝشكيب ض٣ٚ عٓ٘ س٠ٛٝ بٔ ؾطٜب، ٜٓٛط: ايعكًٝـٞ، ايهـعؿا٤،   

ٚقـاٍ: قـاٍ    9/152ؿسٜح، ٫ ٜتابع ع٢ً سسٜجـ٘ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،       َٓهط ا
ٕٳ    3/123و٢ٝ بٔ َعٌ: نـعٝـ ض٣ٚ أسازٜـح َٓهـط٠ ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،        ٚقـاٍ: "نځـا

ٚٳيځا ايطٿ ٘ٹ  ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٚڇٟ إٛنٛعات عٳٔ ايڃأځثٵبٳات ٚإعه٬ت عٳٔ ايجٿكځات يځا  ٜٳطٵ ُٻٔ  ٜٳ١ َٹ ٚٳا
ًځ٢ غٳبٹٌٝ ايٹاعٵتٹبٳاض" ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٘ٴ إڇيډا عٳ ٓٵ ٚقاٍ: ٫ ٜتابع، ٖٚٛ  9/16عٳ

ٝٸٔ ايهــعـ ; ايــساضقڀين، تعًٝكــات ايــساضقڀين، م  ٚقــاٍ: ؾــٝذ يــٌ ; إــعٟ، تٗــصٜب  105بــ
 . 4/1249; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  346-31/343ايهُاٍ، 

 .3/279ٞ، اؾٖٛط ايٓكٞ، ابٔ ايذلنُاْ (6)
 .11/221; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/315ايهُاٍ، َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب  (7)
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ىووو 198ٸّْووَ روون ٓوو٬ْي روون ٳووًَم حٿٸ٤ووخڅ حألكووٌٽ ح٬ّټنووَ أرووخ ٓوو٬ْي$ص      -697
 #1$ځ813#/

 أ٫ڀووڂ ٍأّووضُ ڃووخ0 ٷَووخٽَ حٿْڄَوويِّنِِّ روون ٫ڀووِ ٫وون كوويػض0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ ُٻَّّووخ"
 ڃون  ًح٤ّ٫ب ح٪ّيّغ رٌٜحد أ٫ڀڂ ٍأّضُ ًال، حٿٸ٤خڅ ٬َِْٓي رْن َّلََْْ ڃن رخٿَؿخٽ

 ٍَؿُوپ  كيّغ طَٹ ٫َڀََ ٫ًزيحٿََّكْڄَن َّلََْْ حؿظڄ٪ ٳبًح، ڃييُ رْن حٿََّكْڄَن ٫َزْي
 .#2$"٫َنْوُ كيػضُ أكيمهخ ٫َنْوُ كَيَّع ًاًح كيّؼو طَٻضُ

أروٌ ٯّڄوي ًّٸوخٽ أروٌ ُٻَّوخ ح٬ّټوِ       ، ٸَّْ رن ٓڀْڂ حٿٸَِٗ حٿ٤خثٴِ -698
  #3$ځ#809ىو/194ځ  ًٷْپ 808ىو/193ح٪ٌّح  ح٫َّحُ$ص

 حهلل ٫زْوي  ًٍحىوخ  أكخىّوغ  يف ًأه٤وؤ ، ح٪ّويّغ  يف ّيڂ ٛيًٵ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#4$"أ٦ّي ٸّڄيه دل، ٫ڄَ رن

أروووٌ ُٻَّوووخ ًّٸوووخٽ أروووٌ ٛوووخحل حٿ٘وووخڃِ      ِ،ٸّْوووَ رووون ٛوووخحل حٿٌكوووخ٧   -699
 #5$ځ#836ىو/222$ص

                                                 

و٢ٝ بٔ غعٝس بٔ ؾطٚر ايتُُٝٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا غعٝس ايكڀإ ض٣ٚ عٔ ا٭عُـ ض٣ٚ عٓـ٘   (1)
ٝعاڄ سذ١ ; ٚقاٍ: نإ ثك١ َأْْٛاڄ ضؾ 7/215عبس ايطٓٔ بٔ َٗسٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ــٔ َعــٌ،     ــٔ َعــٌ، تــاضٜذ اب ٚقــاٍ: " ثكــ١، ْكــٞ    472ٚقــاٍ: ثكــ١ ; ايعذًــٞ، ايجكــات، م    4/83اب
ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  ٕ ٫ وسخ إ٫ عٔ ثك١ " ; ابٔ أب ٚقاٍ: قاٍ  151-9/149اؿسٜح، ٚنا

ايجكـات،  أبٛ ظضع١: و٢ٝ بٔ غعٝس َٔ ايجكات اؿؿاٚ، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: سـاؾٜ ثكـ١ ; ابـٔ سبـإ،     
ٛٳ            7/611 ٖٴـ ٚٳ َٳاْـ٘ سؿٛـا ٚٚضعـا ٚعكـ٬ ٚؾُٗـا ٚؾهـ٬ ٚزٜٓـا ٚعًُـا  ٕٳ َٔ غٳازٳات أٖـٌ ظٳ ٚقاٍ: "نځا

ٚٳتــطى ايهټــعٳؿځا٤" ; إــعٟ،   ٓٻكڃــٌ  ٔڇ اي ايډــصٹٟ َٗــس ٭ٖــٌ ايڃعــطٳام ضغــِ اؿځــسٹٜح ٚأَعــٔ ؾٹــٞ ايڃبٳشٵــح عٳــ
 ض٣ٚ ي٘ اؾُاع١. ٚقاٍ بعس إٔ شنط إططا٤ ايعًُا٤ ي٘: 343-31/329تٗصٜب ايهُاٍ، 

; ابــٔ سذــط،  31/336; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،   14/143اـڀٝــب ايبػــسازٟ، تــاضٜذ بػــساز،   (2)
 .11/217تٗصٜب ايتٗصٜب، 

و٢ٝ بٔ غًِٝ ايڀا٥ؿٞ إهٞ اؿصا٤ اـطاظ إه٢ٓ أبا قُـس زلـع إزلاعٝـٌ بـٔ نـجرل       (3)
 =ٚقاٍ: ثك١; ايبداضٟ، 1/109َعٌ ض٣ٚ عٓ٘ عبساهلل بٔ إباضى، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ

ٚقاٍ: ثك١ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  473; ايعذًٞ، ايجكات، م8/279ايتاضٜذ ايهبرل=
ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: "ؾٝذ  9/156ٚقاٍ: يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  108م 

;  7/615بإ، ايجكات، قً٘ ايكسم ٚمل ٜهٔ باؿاؾٜ ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘ " ; ابٔ س
ٚقاٍ: ٖٚٛ قسٚم ٫ بأؽ ب٘; ايطبعٞ، تاضٜذ  64-9/62ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 

ٚقــاٍ: ثكــ١ ;  159; ابــٔ ؾــاٌٖ، تـاضٜذ أزلــا٤ ايجكــات، م   1/453َٛيـس ايعًُــا٤ ٚٚؾٝــاتِٗ،  
 اؾُاع١. ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘  369-31/365إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .5/309; ا٭يباْٞ، إضٚا٤ ايػًٌٝ،  11/227ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)

و٢ٝ بٔ قاحل ايٛساٚٞ ايؿاَٞ إه٢ٓ أبا ظنطٜـا زلـع غـعٝس بـٔ عبـس ايععٜـع، ٜٓٛـط:         (5)
ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ  9/158; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  8/282ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

 ٚ ; ابـٔ عػـانط، تـاضٜذ     9/260قـاٍ: قـاٍ أبـٞ: قـسٚم ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،        بٔ َعٌ: ثكـ١، 
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ٷوخٽ ٫زويحهلل رون أ٦ّوي     ، ىٌ ٫نيىڂ ڃن أىپ حٿٜيٵ ًحألڃخنوش 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 .#1$"دل حٻظذ ٫نو ألنِ ٍأّظو يف ڃٔـي ح٩ّخڃ٪ ِّٔ  حٿٜالس0 ٷخٽ أرِ
   #2$ځ#813ىو/198أرٌ ٫زخى حٿزَُٜ نِٽ رٰيحى$ص ،ٸَّْ رن ٫زخى حٿ٠ز٬ِ-700
، ٸّْوَ رون ٫َزَّوخى رٜوَُ نوِٽ رٰويحى ٟو٬ْٲ       0 رن ٸّْوَ حٿٔوخؿِ ٷوخٽ   ُٻَّخ "

 .#3$"كيَّع ٫نو أىپ رٰيحى
 أىووپ ٫نووو كوويع، ٟوو٬ْٲ، رٰوويحى نووِٽ رٜوو0َُ حٿٔووخؿِ ٸّْووَ رْوون ُٻَّووخ

ِ  ڃُلَڄَّوي  رْون  حٿْلََٔن ٬ّ٨ض، رٰيحى  دل، ًٯوّ٘ه  ُٗو٬ْزَش  ٫َونْ  ٫نوو  ٸّويع  حٿ٫ِٴَحنو
 #4$"ح٬ّؼنَ حرْن ًال رنيحٍ ال، رخٿزَٜس أٛلخرنخ ڃن أكي ٫نو ٸّيع

 .#5$٬ْٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
ًدل ٸّوويع ٫نووو ، كوويع ٫نووو أىووپ رٰوويحى، رٜووَُ ٟوو٬ْٲ0 خٽ حٿٔووخؿِ"ٷوو

 .#6$"أكي ڃن أٛلخرنخ رخٿزَٜس
 حٿ٤زٸوش  يف ح٬ّويّّٗ  ؿ٬ٴَ رن ٫زيحهلل رن ٫ڀِ ح٪ّٔن أرٌ ًٻَه0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

ِ  ٫نوي  ًىوٌ ، ٗو٬زش  أٛلخد ڃن حٿٔخىٓش  شحٿٔخىٓو  يف أ٠ّوخ  ًًٻوَه ، ٛويًٵ  ٫ڀو
 .#7$"ح٪ّـخؽ رن ڃٔڀڂ ٬ٗزش أٛلخد ڃن

 #8$ٸَّْ رن ٫زي حٿ٦َّن رن ٫يُ $ًٷْپ ٯّڄي# رن ًٍىحڅ -701
 .#9$٬ْٟٲ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ

 ىوو 231أروٌ ُٻَّوخ ح٬ّٜوَُ$ص    ٸَّْ رن ٫زيحهلل رن رټّ٘ حٿٸَٗوِ ح٬ّوًِڃوِ،  -702
                                                                                                                   

ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ   381-31/375; إــعٟ، تٗــصٜب ايطدــاٍ،   283-63/273زَؿــل، 
 ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايباقٕٛ غ٣ٛ ايٓػا٥ٞ.

 .12/327; ٜٓٛط أٜهاڄ:َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، 11/231ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب (1)

و٢ٝ بٔ عباز ايهبعٞ ايبكطٟ ايبػسازٟ إه٢ٓ أبا عباز ض٣ٚ عٔ ؾـعب١ بـٔ اؿذـاز ض٣ٚ عٓـ٘     ( 2)
 9/173; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  8/292أٓس بٔ سٓبٌ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

 398-31/395; إعٟ، تٗصٜب ايهُـاٍ،   9/256ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: يٝؼ ب٘ بأؽ ; ابٔ سبإ، ايجكات، 
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ َٚػًِ ٚايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ.

 .14/150اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (3)
 .31/397إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

 .2/738; إػين ٗ ايهعؿا٤،  13/477ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  (5)

 .11/236ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (6)

 .12/332َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (7)

 و٢ٝ بٔ عبس ايطٓٔ بٔ قُس بٔ ٚضزإ شنطٙ ايصٖيب ٚتبع٘ ابٔ سذط ، ٜٓٛط أزْاٙ. (8)

 .6/266; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب  4/393ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (9)
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   #1$ځ845#/
" ِ ٨ّو٪ ٸّْوَ رون رټوّ٘ ح٣ٌّ٬وؤ ر٬وَٝ كزْوذ        0 رون ڃ٬وّٙ  حٷوخٽ  0 ٷخٽ حٿٔوخؿ

ٝ   ، ڃخٿٺطذ ٻخ ّ      كزْوذ  ٻوخڅ ، ًٻوخڅ ٗوَ ٫وَ ، ّٸوَأ ٫ڀوَ ڃخٿوٺ ه٤و١ٌ حٿنوخ
َ  ٷخٽ ، ٿْْ رِ٘ 0 ٓؤٿّٗ ٫نو أىپ ڃَٜ ٳٸڀضً، ًّٜٴق ًٍٷظّٙ ػالػش 0 أروٌ ٸّْو

   #2$"ًٍٍ ٫ن حٿڀْغ ٳؤٻؼَ، ىٌ ٛيًٵ
ٸّْووَ روون ٫زوويحهلل روون ٓووخدل روون ٫زوويحهلل روون ٫ڄووَ روون ح٤ّ٫ووخد ح٬ّووينِ  -703

 #3$ځ#770ىو/153$ص
 ٟوو٬ْٲ ىوو0ٌ ڃ٬ووّٙ روون ٸّْووَ ُٻَّووخ أرووٌ ًٷووخٽ، ٛوويًٵ ٯوو0ّ٘ حٿٔووخؿِ ٷووخٽ"
 .#4$"ٛيًٵ، ح٪ّيّغ
 .#5$ٛيًٵ ٬ْٟٲ ح٪ّيّغ0 ڃ٬ّٙ حرن ٷخٽ0 حٿٔخؿَ ٷخٽ
ٸَّْ رن ٫زْيحهلل رن ٫زيحهلل رون ڃٌىوذ حٿظْڄوِ حٿٸَٗوِ ح٬ّوينِ نِّوپ        -704
 #6$ځ#767ىو/ 150ځ 758ًىو/ 141$ص رّٙ ٓنّٖ  حٿټٌٳش

                                                 

ٞ إكطٟ إه٢ٓ أبا ظنطٜا ض٣ٚ عٔ ا (1) يًٝح بٔ غعس زلع َٓ٘ و٢ٝ بٔ عبس اهلل بٔ بهرل إدعَٚ

; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،     8/285َٓ٘ أبٛ سامت ايطاظٟ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ  9/165ٚقاٍ: نعٝـ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  107م 

ٔ سبإ، ايجكات،  1/507وتر ب٘ ; ابٔ ْٜٛؼ، تاضٜذ ابٔ ْٜٛؼ،  ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  9/262; اب

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ َػًِ ٚابٔ َاد١. 31/401-404

 .11/238ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  ;12/336َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ (2)

11/238. 

ٞ ٜه٢ٓ أبا عبساهلل  (3) ض٣ٚ عٔ ٜعٜس و٢ٝ بٔ عبساهلل بٔ غامل بٔ عبساهلل بٔ عُط بٔ اـڀاب إسْ

; ابٔ  8/286ٜعٜس بٔ عبساهلل بٔ اشلاز ض٣ٚ عٓ٘ عبس اهلل بٔ ٖٚب، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل 

ٚقاٍ: ضَا أغطب; إـعٟ، تٗـصٜب    9/249; ابٔ سبإ، ايجكات163ـ9/162أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

أبـــٛ زاٚز ض٣ٚ يـــ٘ َػـــًِ ٚ ٚقـــاٍ بعـــس إٔ شنـــط بعـــض أقـــٛاٍ ايعًُـــا٤ ؾٝـــ٘: 409ــــ408/ 31ايهُـــاٍ

 ٚايٓػا٥ٞ.

 .12/338َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

 .11/240; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  5/191ابٔ ايذلنُاْٞ، اؾٖٛط ايٓكٞ،  (5)
و٢ٝ بٔ عبٝساهلل بٔ عبساهلل بٔ َٖٛب ايتُٝٞ إسْٞ ايهٛٗ ض٣ٚ عٔ أبٝـ٘ ض٣ٚ عٓـ٘ إزلاعٝـٌ     (6)

ٔ ع١ٓٝٝ ٜهعؿ٘; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  140بٔ عٝاف، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م ٕ اب ٚقاٍ: نا
4/260          ٌ ــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٜ ــٌ: ٫ ٜعــطف ٖــٛ ٫ٚ أبــٛٙ;  اب  ٚقــاٍ: قــاٍ أٓــس بــٔ سٓب
ٍ أٓس بٔ سٓبٌ: َٓهط اؿسٜح يٝؼ بجك١، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: نعٝـ اؿسٜح  168ـ9/167 ٚقاٍ: قا

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ َٳا ٚ 3/121َٓهط اؿسٜح دساڄ; اب ٘ٹ  ٝٳاض عباز اهلل ٜطٟٚ عٳٔ أځبٹٝ ٕٳ َٔ خٹ قاٍ: "نځا
٘ٹ";  ٝٵؼٳ َٔ سٳسٹٜج٘ غك٘ عٳٔ سس ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ َٳا يځ ٘ عٳٔ أځبٹٝ٘  ٜٳت ٚٳا ُٻا نجط ضڇ ًځ ٚٳأځبٛٙٴ ثٹكځ١ ؾځ ٘ٴ  ٌ يځ يځا أق
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َ  ٬ّ٨وض  ڃوخ 0 ٷوخٽ  ح٬ّؼنَ نر ٯّڄي كيػنخ0 ٷخٽ، ٸَّْ رن ُٻَّخ  كويع  ٸّْو
 .#1$"طَٻو ػڂ، ٫نو كيع ٻخڅ ًٷي، ٷ٢ ْٗجخ حهلل ٫زْي رن ٸَّْ ٫ن

 .#2$"ٷٌُّ يف حٿِىي ًيف حٿَٷخثٶ ًٿْْ ىٌ ّٛـش يف حألكټخځ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 ىووووو180$ص أرووووٌ ٓوووويپ حٿزٜووووَُ،ٸّْووووَ روووون ٫ؼڄووووخڅ حٿٸَٗووووِ حٿظْڄِ-705

 #3$ځ796#/
 .#4$"ًٍٍ ڃنخٻ0ّ٘ ٷخٽ٬ٟٴو ٸَّْ رن ڃ٬ّٙ 0ً خٽ حٿٔخؿِ"ٷ
706-  ِ أروٌ ٓوڀڄش ًّٸوخٽ أروٌ ٫ڄوًَ حٿوَحُُ$ص روّٙ        ، ٸَّْ رن حٿ٬ال  حٿزـڀو
 #5$ځ#786ىو/ 170ځ ً 777ىو/161ٓنّٖ 
 .#6$"ڃنټَ ح٪ّيّغ ٳْو ٬ٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

و ىوو190ځ 797ًىووو/181ٸّْوَ روون ٫ٸزووش رون أرووِ حٿ٬ْووِحٍ حٿټووٌيف$ص روّٙ ٓوونّٖ   -707

                                                                                                                   

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ٔ عسٟ، ايهاَ ٚقاٍ: بعض َا ٜطٜٚ٘ َا ٫ ٜتابع عًٝ٘; ابٔ ؾاٌٖ،  36ـ9/31اب
ٚقاٍ  453ـ31/449 ٚقاٍ: يٝؼ ثك١; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 196اضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، مت

 .3/1012 بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ

 . 8/32; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، 4/261ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (1)
 .11/254; ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/345نُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ، َػًڀاٟ، إ (2)
و٢ٝ بٔ عجُإ ايتُٝٞ ايكطؾٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا غٌٗ ض٣ٚ عٔ إزلاعٝـٌ بـٔ أَٝـ١ ض٣ٚ عٓـ٘      (3)

ِ بٔ إبطاِٖٝ، ٜٓٛط: َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤ ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  1/398َػً
ٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜٚقاٍ: ٫ ٜتابع عً 4/264 ٚقاٍ: غأيت أبٞ  ؾكاٍ:  ٢9/174 سسٜج٘; ابٔ أب

   ٌ ٜٴتٳـابع           3/122ؾٝذ ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚس ٓٳـانٹرل يځـا  َٳ ٝٳا٤  َٴٓهـط اؿځـسٹٜح دـساڄ ٜـطٟٚ أځؾٵـ ٚقـاٍ: "
٘ٹ"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ        ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹـ ٗٳا يځا  ٝٵ ًځ ٚقـاٍ: َٚكـساض َـا     70ــ 9/68عٳ

ٚ ; ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م  ٘ غرل قؿٛ ٘ يٝؼ بايكا٥ِ; إعٟ،  288ٜطٜٚ ٚقاٍ: سسٜج
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚابٔ َاد١. 466ـ31/464تٗصٜب ايهُاٍ

 .11/258; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب12/348َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)
 =٤٬ ايبذًٞ ايطاظٟ إه٢ٓ أبا غ١ًُ ض٣ٚ عٔ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عكٌٝ ض٣ٚو٢ٝ بٔ ايع (5)

ٚقاٍ: يٝؼ بجك١ ; ايبداضٟ،  4/369عٓ٘ إبطاِٖٝ بٔ بهط، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، =
ٚقاٍ:  341ٚقاٍ: نإ ٚنٝع ٜتهًِ ؾٝ٘; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م  140ايهعؿا٤، م 

ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت،  107عؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م غرل َكٓع; ايٓػا٥ٞ، ايه
ٚقاٍ: قاٍ أبـٛ ظضعـ١: ٗ سسٜجـ٘ نـعـ، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: يـٝؼ          180ـ9/179اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٓٵؿځـطز عٳـٔ ايجٿكځـات با٭ؾـٝا٤         116ـ3/115بايكٟٛ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ُٻـٔ ٜ َٹ ٕٳ  ٚقـاٍ: "نځـا
ٗٳ ُٴعٵتٳُس يصٳيٹو يځا إكًٛبات ايډتٹٞ إڇشا غٳُع ٕٳ ايڃ ا َٔ اؿځسٹٜح قٓاعت٘ غبل إڇيځ٢ قًب٘ أځْ٘ نځا

٘ٹ"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚقاٍ: ٚأسازٜج٘ "ٖا ٫ځ  28ـ9/23هٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ
ٜٴتٳابٳعٴ عٳًٝ٘ ٚنًٗا غرل قؿ١ٚٛ ٚو٢ٝ بٔ ايع٤٬ بٌ ايهعـ ع٢ً ضٚاٜت٘ ٚسسٜج٘"; إعٟ، 

 .4/542; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ،  488-31/484اٍ، تٗصٜب ايهُ

 .11/262; ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/352َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (6)



418 

 #1$ځ805#/
 .#2$خ ًٻَه حٿٔخؿِ يف حٿ٬٠ٴ"

ځ 777ىوو/ 161ٸَّْ رن ٫ڄًَ رن ڃخٿٺ حٿنټوَُ حٿزٜوَُ$ص روّٙ ٓونّٖ     -708
 #3$ځ#786ىو/170ً

 .#4$ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 ځ806ىوو/ 191أروٌ حٿن٠وَ ٛوخكذ حٿزٜوَُ$ص روّٙ ٓونّٖ       ٻؼّ٘ رن ٸَّْ -709

 #5$ځ# 815ىو/200ً
                                                 

و٢ٝ بٔ عكب١ بٔ أبٞ ايعٝعاض ايهٛٗ إه٢ٓ أبا ايكاغِ سسخ عٔ ٖؿاّ بٔ عط٠ٚ ض٣ٚ عٓـ٘   (1)

ٚقاٍ: "نصاب خبٝح  1/61بٔ َعٌعبسايطٓٔ بٔ ٚاقس ايٛاقسٟ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ا

ٚقـاٍ:   8/297عسٚ هلل نإ ٜػدط ب٘ يٝؼ ٖهٔ ٜهتب سسٜج٘"; ايبداضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،   

ٚقاٍ: يٝؼ بجك١ ; ابٔ أبٞ سـامت،   107َٓهط اؿسٜح ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 

ٞ         9/179اؾطح ٚايتعسٌٜ،  : "  َـذلٚى  ٚقاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١: نـعٝـ اؿـسٜح، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـ

ٕ ٜؿتعٌ اؿسٜح " ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٕٳ  3/117اؿسٜح شاٖب اؿسٜح نا ٚٳنځا ٚقاٍ: " 

٘ٹ " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤  ٚڇٟ إٛنٛعات عٳٔ أځقٛاّ أثبات يځا هٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٜٳطٵ ُٻٔ  َٹ

 .4/1003ٜذ اٱغ٬ّ، ٚقاٍ: ٚعا١َ َا ٜطٜٚ٘ ٫ ٜتابع عًٝ٘ ; ايصٖيب، تاض 72-9/70ايطداٍ، 

 .6/270ابٔ سذط،  يػإ إٝعإ،  (2)

ِ بـٔ إبـطاِٖٝ، ٜٓٛـط:            (3) و٢ٝ بٔ عُطٚ بٔ َايـو ايٓهـطٟ ايبكـطٟ ض٣ٚ عـٔ أبٝـ٘ ض٣ٚ عٓـ٘ َػًـ

ٚقـــاٍ: نـــعٝـ ;  108; ايٓػـــا٥ٞ، ايهـــعؿا٤ ٚإذلٚنـــٕٛ، م  8/292ايبدــاضٟ، ايتـــاضٜذ ايهـــبرل،  

عًـــ٢ سسٜجـــ٘ ; ابـــٔ أبـــٞ ســـامت، اؾـــطح ٚايتعـــسٌٜ،  ٚقـــاٍ: ٫ ٜتـــابع 4/265ايعكًٝـــٞ، ايهـــعؿا٤، 

ٕٳ  3/114ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: نعٝـ اؿسٜح ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  9/176-177 ٚقاٍ: " نځا

ٚٳيځا ْػتشٌ  َٳعٶا  ُٳا  ٗٴ ٓٵ َٹ ٘ٴ أځٚ َٔ أځبٹٝ٘ أځٚ  ٓٵ َٹ ٕ ايػٻبٳب ؾٹٞ شٳيٹو  ٕ ٜهٛ ٌ أځ ٚٳوڃتٳُ  ٘ ٜٳ١ عٳٔ أځبٹٝ ٚٳا َٴٓهط ايطٿ

ٜٴڀً  ٕ ٗٳا َٔ أځ ٗٳا عٳٔ أځبٹٝ٘ ٕا ؾٹٝ ٚڇٜ ٜٳطٵ ٜٳ١  ٚٳا ٛٳادٹب تٓهب نٌ ضڇ ِ قبٌ ا٫تهاح بٌ ايڃ َٴػً ل ايڃذطٵح ع٢ً 

ُٹٝعٶـا َذلٚنـٌ َـٔ غـرل أځٕ          ٚٳأځبـٛٙٴ دٳ ٛٳ  ٖٴـ ٝٳا٤ إعهـ٬ت ؾځٝهـٕٛ  َٴدٳايؿځ١ ايجٿكځات ٚايٛدٛز َٔ ايڃأځؾٵ

ُٳا"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايط ٗٳا ع٢ً أځسسٖ ٚٳنع ٚقـاٍ: ا٭سازٜـح    39-9/37داٍ، ٜٴڀًل 

 =ٚقـاٍ: نـعٝـ دـساڄ;    285اييت شنطٖا يٝؼ َشؿ١ٚٛ; ايـساضقڀين، تعًٝكـات ايـساضقڀين، م    

ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط بعــض أقــٛاٍ ايعًُــا٤ ؾٝــ٘: "ض٣ٚ يــ٘   479-31/477إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ، =

 . 4/543ايذلَصٟ سسٜجاڄ ٚاسساڄ ٚقس ٚقع يٓا بعًٛ عٓ٘"; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .11/260; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/350َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (4)

ٟ إه٢ٓ أبا ايٓهط ض٣ٚ عٔ أٜٛب ايػدتٝاْٞ ض٣ٚ عٓ٘ ؾٝبإ بٔ  (5) و٢ٝ بٔ نجرل قاسب ايبكط

ٚقاٍ: نجرل ايػً٘ ٚايِٖٛ ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  2/843بٔ ؾطٚر، ٜٓٛط: َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤، 

ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ  183-9/182اٍ: َٓهط اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚق 4/271

َعٌ: نعٝـ، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ ظضعـ١: نـعٝـ اؿـسٜح، ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٞ: نـعٝـ اؿـسٜح، شاٖـب             

ٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٜٳذٴٛظ  3/130اؿسٜح ; اب ٝٵؼٳ َٔ أځسٳازٹٜجِٗ يځا  َٳا يځ ٚقاٍ: " ٜطٟٚ عٳٔ ايجٿكځات 
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 حٿؼٸووخص ٫وون ٸّوويّع، ڃوؤًّٹ ؿوويًح ح٪ّوويّغ ٟوو٬ْٲ ٻووخڅ0 حٿٔووخؿِ ٷووخٽ"
 .#1$"٫نيڂ حٿًَحّش ٫ن َُّٯذ ڃن رخد يف ٬ّٸٌد ًٻَه رٌح٣ْپ رؤكخىّغ
710-  ُ أرووٌ ٫ٸْووپ ح٬ّووينِ ًّٸووخٽ حٿټووٌيف ح٪ّووٌح     ، ٸّْووَ روون ح٬ّظٌٻووپ حٿ٬ڄووَ

 #2$ځ#783ىو/167حٿ٠ََّ$ص 
َ  ٫ٸْپ ٌأر نخ0 ٷخال حٿِىَحنِ حٿَرْ٪ رٌأ كيػنخ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"  ح٬ّظٌٻوپ  رون  ٸّْو
 ٍٓووٌٽ ٓووؤٿض0 طٸووٌٽ ٫خث٘ووش ض٬ّ٨وو0 ٷخٿووض حٿٸخٓووڂ ڃووٌالس ّْٞووش كوويػ0ّٗ ٷووخٽ
حهلل  ٫ون  ًٓوؤٿظو ، #ح٩ّنش يف$0 ٷخٽ حٿٸْخڃش ٌّځ ىڂ أّن ح٬ّٔڀڄّٙ ًالىأ ٫ن 
 ّويٍٻٌح  دل0 ٿوو  ٮّْزوش  ٳٸڀوض ، #حٿنوخٍ  يف$0 ٷوخٽ  حٿٸْخڃش ٌّځ ىڂ أّن ح٬َّ٘ٻّٙ ًالىأ
ُ ، ٫وخڃڀّٙ  ٻوخنٌح  ّٝخ ٫ڀڂأ ٍرٺ$0 ٷخٽ، ٷالځحأل ٫ڀْيڂ َّٟ ًدل ٫ڄخٽحأل ِ  ًحٿوٌ  نٴٔو

   .#4$"#3$#حٿنخٍ يف ط٠خٯْيڂ أل٬ّ٨ظٺ ٗجض ٿجن رْيه
                                                                                                                   

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ايٹ ٔ عسٟ، ايهاَ ْٵؿځطز " ; اب ٘ٹ إڇشا ا ٚقاٍ: ٖٚٛ َٔ ١ًْ  101-8/98اسٵتٹذٳاز بٹ

ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقـٛاٍ   504-31/502ايهعؿا٤ ايصٜٔ ٜهتب سسٜجِٗ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 

 .4/1252ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .11/267; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  320ػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، مَ (1)

ٌ ض٣ٚ عٔ ب١ٝٗ ٠٫َٛ ايكاغِ ض٣ٚ عٓ٘ عبس اهلل  (2) ٌ اؿصا٤ ايهطٜط إه٢ٓ أبا عكٝ و٢ٝ بٔ إتٛن

ــاضٜذ ابــٔ َعــٌ،      ٚقــاٍ: قــاحل يــٝؼ بــايكٟٛ ; ايٓػــا٥ٞ،    1/67بــٔ إبــاضى، ٜٓٛــط: ابــٔ َعــٌ، ت

 190-8/198ٚقـاٍ: نـعٝـ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،         109ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 

ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٛ ظضعــ١: ؾــٝذ يــٌ، ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٞ: نــعٝـ اؿــسٜح، ٜهتــب سسٜجــ٘ ; ابــٔ سبــإ،      

ٗٳا أقٴٍٛ " ; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ ٗ   3/116اجملطٚسٌ،  ٝٵؼٳ يځ ٝٳا٤ يځ ٓٵؿځطز بأځؾٵ َٴٓهط ايڃشٳسٹٜح ٜ ٚقاٍ: " 

ٚقـــاٍ: ٚعاَـــ١ أسازٜجـــ٘ غـــرل قؿٛٚـــ١ ; إـــعٟ، تٗـــصٜب ايهُـــاٍ،   43-9/39نـــعؿا٤ ايطدـــاٍ، 

 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ َػًِ ٗ َكس١َ نتاب٘ ٚأبٛ زاٚز. 31/511-515

ٔ اؾعس، م  (3) ٔ اؾعس، َػٓس اب ٘ ْاع١، َِٓٗ: اب ٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس،  436أخطد  42/484; اب
ضْ٪ٚٙ: إغـٓازٙ نـعٝـ يهـعـ أبـٞ عكٝـٌ وٝـ٢ بـٔ إتٛنـٌ         كتكطاڄ ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭

; فُــع  238; اشلٝجُــٞ، بػٝــ١ ايباســح، م   2/302ٚدٗايــ١ بٗٝــ١; ايڀدلاْــٞ، إعذــِ ا٭ٚغــ٘،  
ٌ و٢ٝ بٔ إتٛنٌ نعؿ٘ اؾُٗٛض ;  ايبٛقرلٟ، إؼاف اـرل٠،  7/217ايعٚا٥س،  ٛ عكٝ ٚقاٍ: أب

١        ٚ 5/3718; أبٛ سصٜؿ١، أْٝؼ ايػـاضٟ،   1/183 قـاٍ: ٖٚـٛ سـسٜح نـعٝـ دـساڄ ; ا٭يبـاْٞ، غًػًـ
ٚقاٍ عطض ططم اؿسٜح ٚقاٍ: سسٜح َٛنٛع  ; ٚقس شنط  369-8/367ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، 

عؿط٠ أقٛاٍ ٗ أطؿاٍ إؿطنٌ، قاٍ: " ٚؾِٝٗ عؿط٠ أقٛاٍ:  1/154ايعذًْٛٞ، نؿـ اـؿا٤، 
    ٜ ٍٸ عًٝ٘ اؿسٜح َٔ أْٗـِ ٗ اؾٓـ١ ٚشنطٖـا اؿـاؾ ابـٔ سذـط ٗ ؾـطح ايبدـاضٟ      أقشٗا َا ز

ٚغرلٙ، ثاْٝٗا: أِْٗ ٗ َؿ١٦ٝ اهلل تعاٍ، ثايجٗا: أِْٗ تبع ٯبا٥ِٗ ٗ ايٓاض، ضابعٗا: أْٗـِ ٗ غـطح   
بٌ اؾ١ٓ ٚايٓاض، خاَػٗا: ٚعًٝ٘ ا٭نجط أِْٗ ٗ ايٓاض، غازغٗا: أِْٗ غٝكرلٕٚ تطابا، غابعٗا: 

 ؾايٓـاض، ثآَٗـا: أْٗـِ ٜبكـٕٛ ٗ احملؿـط،      أِْٗ ّتشٓـٕٛ ٗ اٯخـط٠ ؾُـٔ اَتجـٌ زخـٌ اؾٓـ١ ٚإ٫      
 تاغعٗا ايٛقـ، عاؾطٖا اٱَػاى، ٚٗ ايؿطم بُٝٓٗا زق١ ٚخؿا٤ ؾًٝتأٌَ ".

ٚقاٍ: ٖصا سسٜح ٫ ٜكب، قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: و٢ٝ  2/442ابٔ اؾٛظٟ، ايعًٌ إتٓا١ٖٝ،  (4)
 يٝؼ بؿ٤ٞ.: بٔ إتٛنٌ ٜطٟٚ عٔ ب١ٝٗ أسازٜح َٓهط٠ ٖٚٛ ٚاٖٞ اؿسٜح، ٚقاٍ و٢ٝ



421 

 .#1$ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
ٸّْوووَ رووون ٯّڄوووي رووون ٫زوووخى رووون ىوووخنت ح٬ّوووينِ حٿ٘وووـَُ $ص روووّٙ       -711
 #2$ځ#815ىو/ 200ځ 806ًىو /191ٓنّٖ
 ٫ون  ٸّويع ، ّڀٸون  ٟوََّح   ًٻوخڅ ، ًأٯوخٿ٢ْ  ڃنخٻّ٘ أكخىّؼو يف0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#3$"ْڂارَحى حرنو ٫نو ًٍٍ، آلخٵ رن ٯّڄي

أروٌ ُٻوّ٘ حٿ٠وََّ حٿزٜوَُ ح٬ّويّّٗ      ، ٸَّْ رن ٯّڄي رن ٷْْ حپّخٍرِ -712
 #4$ځ#815ىو/ 200ځ ً 806ىو/ 191$ص رّٙ ٓنّٖ 

حٿٔخؿِ ػنخ ٯّڄي رن ح٬ّؼّٗ ًػنوخ هخٿوي رون حٿن٠وَ ػنوخ ٯّڄوي رون ڃٌٓوَ         "
ػنخ ٸَّْ رن ٯّڄي رن ٷْْ ٬ّ٨ض حٿ٬ال  رون ٫زوي حٿو٦َّن ٫ون     0 ح٪َِّٗ ٷخال

ٷووخٽ ٍٓووٌٽ حهلل0 ىَّووَس ٷووخٽ أرْووو ٫وون أرووَ  0څ ٛووخځ اّووش ح٬ّنووخٳٶ ػووالع ً$آ
 .#6$"#5$#ع ٻٌد ًاًح حإ٢ّن هخڅ ًاًح ٫خىي ٯيٍاًح كي0ّ نو ڃٔڀڂأَ ٫ًُڂ ًٛڀّ

   .#7$ًيف كيّؼو ٿّٙ"، انو ٛيًٵ ّيڂ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

                                                 
 .11/271;  ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  12/359َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (1)
و٢ٝ بٔ قُس بٔ عباز إسْٞ ايؿذطٟ ض٣ٚ عٔ قُس بٔ إغشام ض٣ٚ عٓ٘ عبس اؾبـاض   (2)

 4/276; ايعكًٝـٞ، ايهـعؿا٤،    8/304بٔ غعٝس إػاسكٞ، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،     
ٚقاٍ: قاٍ أبٞ:  9/185سازٜج٘ َٓانرل ٚأغايٝ٘ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٚقاٍ: ٗ أ

ٚقاٍ بعس  522-31/520; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  9/255نعٝـ اؿسٜح ; ابٔ سبإ، ايجكات، 
 . 4/1254إٔ شنط بعض أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

ٕ ا (3) ٔ ايكڀإ،بٝا ٔ إًكٔ، ايبسض إٓرل ;4/411يِٖٛاب  .11/273، ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب;9/68اب
و٢ٝ بٔ قُس بٔ قٝؼ احملاضبٞ إسٜين ايبكطٟ إه٢ٓ أبا ظنرل ايهطٜط ؾاعط ايبكط٠   (4)

; 8/304ض٣ٚ عٔ ٖؿاّ بٔ عـط٠ٚ ض٣ٚ عٓـ٘ ْعـِٝ بـٔ ٓـاز ، ٜٓٛـط: ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل         
 9/184ٚقاٍ: ٫ ٜتابع ع٢ً سسٜج٘; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  4/275ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤

 3/119ٚقاٍ: قاٍ و٢ٝ بٔ َعٌ: نعٝـ، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: ٜهتب سسٜج٘;ابٔ سبإ،اجملطٚسٌ
ُٳطٳاغٹـٌٝ َـٔ غـرل تعُـس"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ          ٚٳٜطٵؾځـع ايڃ ْٹٝس  ُٻٔ ٜكًب ايڃأځغٳا َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا

بٝٓاٙ; ايساضقڀين، تعًٝكات  ٚقاٍ: ٚعا١َ أسازٜج٘ َػتك١ُٝ إ٫ َا 106ـ9/104نعؿا٤ ايطداٍ 
ٚقاٍ بعـس إٔ   527ـ31/524ٚقاٍ: قاسٞ قطا٤ات; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  287ايساضقڀين، م 

شنــط أقــٛاٍ ايعًُــا٤ ؾٝــ٘: ض٣ٚ يــ٘ ايبدــاضٟ ٗ ا٭زب َٚػــًِ َتابعــ١ ٚأبــٛ زاٚز ٗ إطاغــٌٝ  
 .4/1253ّ، ٚايباقٕٛ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬

ٚقاٍ  11/406; أبٛ ٜع٢ً، َػٓس أبٞ ٜع٢ً 1/78أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: َػًِ، قشٝب َػًِ (5)
ٙ سػٔ; ابٔ َٓسٙ، اٱّإ ; 1/125; ايبػٟٛ، َكابٝب ايػ١ٓ،  2/605احملكل غًِٝ أغس: إغٓاز

ٚقــاٍ ا٭يبــاْٞ ٗ تعًٝكــ٘: قــشٝب; ايعًٜػــٞ، ؽــطٜر       1/23ايتدلٜــعٟ، َؿــها٠ إكــابٝب،   
 ٚقاٍ: قشٝب. 1/66; ا٭يباْٞ، قشٝب اؾاَع ايكػرل،  1/366ح ايهؿاف، أسازٜ

 .9/106، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ (6)

 . 1/251;  ايػداٟٚ، ؾتب إػٝح،  11/275ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (7)
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أرٌ أّوٌد حٿظڄوخٍ حٿزٜوَُ    ، ٸَّْ رن ڃْڄٌڅ رن ٤٫خ  رن ُّي حٿٸَِٗ -713
 #1$ځ#805/ىو190حٿزٰيحىُ$ص 

 .#2$"كيع ٫ن ٫ڀِ رن ُّي رؤكخىّغ رٌح٣ْپ، ٻخڅ ّټٌد0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
   #3$ځ#803ىو/188أرٌ ُٻَّخ حٿټٌيف$ص  ، ٸَّْ رن ٺّخڅ حٿ٬ـڀِ -714
َ  رون  ٯّڄوي  كيػنخ0 ٷخٽ، ٸَّْ رن ُٻَّخ"  حٿو٦َّن  ٿ٬زوي  ًٻوَص 0 ٷوخٽ  ح٬ّؼنو
ِ  ٫ون ، ٓو٬ي  رون  هخٿوي  ٫ون ، ڃنٌٍٜ ٫ن، ٓٴْخڅ كيّغ  پٓوج 0 ٷوخٽ  ڃٔو٬ٌى  أرو
حهلل ٌٍٓٽ  4$"ٌّٞح ٠ّيع ال0 ٳٸخٽ ىٌ  أكَحځ0 حٿنزٌْ ٫ن#. 
0 ٷوخٽ ، ٸَّْ رن َّڄخڅ ٬ٟٴَّو أ٦َّي رون كنزوپ  0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷخٽ"

كيَّع ٫ن حٿؼٌٍُ ر٬ـخثذ ال أىٍُ دل ِّٽ ىټٌح أً طٰوّ٘ كوّٙ ٿٸْنوخه أً دل ّوِٽ     
 .#5$"ًًٍٍ ڃن حٿظٴّٔ٘ ٫ن حٿؼٌٍُ ٫ـخثذ، ح٤ّ٫ؤ ٳِِ ٻظُزو

حٿزٜووَُ حٿٸووخٙ حٿِحىووي $ص رووّٙ  ٫ڄووًَ أرووٌ، حٿَٷخٗووِ أرووخڅ روون ِّّووي -715
 #6$ځ#747ىو/130ځ ً 738ىو/121

                                                 

ٞ ايبػسازٟ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا أٜٛب ايتُاض ض٣ٚ عٔ ع (1) اقِ و٢ٝ بٔ َُٕٝٛ بٔ عڀا٤ ايكطؾ
; َػًِ،  8/303ا٭سٍٛ ض٣ٚ عٓ٘ اؿػٔ بٔ ايكباح ايبعاض، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

 189-9/188ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٌٜ،   1/69ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤
ٚقاٍ: ٚقاٍ: قاٍ عُطٚ بٔ عًٞ: نإ نصاباڄ سسخ بأسازٜح َٛنٛع١; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ 

ٍ: "٫ ؼٌ ايطٚا١ٜ عٓ٘ ٫ٚ ا٫ستذاز ب٘"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ٚقا 3/121
ٚقاٍ بعس إٔ  12ـ32/10تٗصٜب ايهُاٍٚقاٍ: ٚعا١َ َا ٜطٜٚ٘ يٝؼ َشؿٛٚ; إعٟ،  78ـ 9/75

 شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز. 

 .11/291ٗصٜب، ; ابٔ سذط، تٗصٜب ايت 12/372َػًڀاٟ، إنُاٍ تٗصٜب ايهُاٍ،  (2)
و٢ٝ بٔ ّإ ايعذًٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا ظنطٜا ض٣ٚ عٔ غؿٝإ ايجٛضٟ ض٣ٚ عٓ٘ و٢ٝ بٔ  (3)

ٚقاٍ: يٝؼ ب٘ باؽ قـسٚم، يـٝؼ ٖـٛ بـصاى      1/68َعٌ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
ٌ، ٚقاٍ: ثك١ دا٥ع اؿسٜح; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٜ 477ايك٣ٛ ; ايعذًٞ، ايجكات، م 

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: ٜهڀطب ٗ بعض سسٜج٘، ٚقاٍ: "غأيت أبٞ عٔ و٢ٝ بٔ  9/199
ّإ ؾكاٍ: َهڀطب اؿسٜح، ٗ سسٜج٘ بعض ايكٓع١، ٚقً٘ ايكسم"; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ 

٘ٹ غـرل قؿـٛٚ، ٚابـٔ ّـإ ٗ ْؿػـ٘ ٫           95ـ9/91ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٚڇٜـ ٜٳطٵ َٳـا  َٻـ١ڂ  ٚٳعٳا ٚقـاٍ: "
ٚقاٍ:  162إ٫ أْ٘ ىڀ٧ ٜٚؿتب٘ عًٝ٘"; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م ٜتعُس ايهصب

ٚقـاٍ بعـس إٔ    60ــ 32/55"نإ قسٚقاڄ ثك١ ٚيهٔ ٗ سؿٛ٘ ؽًٝ٘"; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ، 
 شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚايباقٕٛ.

 ٜج٘ إ٫ َٔ ٖٛ زْٚ٘.ٚقاٍ: ٫ ٜتابع٘ ع٢ً سس 4/282ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (4)

; ابٔ سذط، تٗصٜب  32/57; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  14/129اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (5)
 .11/306تٗصٜب ايتٗصٜب، 

ٜعٜس بٔ أبإ ايطقاؾٞ ايبكطٟ ايكام إه٢ٓ أبا عُطٚ ض٣ٚ عٔ أْؼ بـٔ َايـو ض٣ٚ عٓـ٘     (6)
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 ىوخًٍڅ  رون  ِّّوي  ٬ّ٨وض 0 ٷوخٽ ، ٗوزْذ  رون  ٓوڀڄش  كيػنخ0 ٷخٽ، ٸَّْ رن ُٻَّخ"
 .  #1$"حٿَٷخِٗ ِّّي ٫ن أًٍُ أڅ ڃن ارل أكذ أُنِ ألڅ0 ّٸٌٽ ٬ٗزش ٬ّ٨ض0 ّٸٌٽ

َ  رون  ٯّڄوي  كويػنخ 0 ٷوخٽ ، ٸَّْ رن ُٻَّخ ، حٿو٦َّن  ٫زوي  كويع 0 ٷوخٽ  ح٬ّؼنو
 .#2$"حٿَٷخِٗ ِّّي ٫ن، ٛزْق رن حٿَرْ٪ ٫ن

 ًٛووالكو ٿٜوويٷو كيّؼووو ًٸّظڄووپ ٸّٴوو٦ ًال ّووظڂ ٛووخ٪ّ خ ٍؿڀ ووخ ٻووخڅ 0حٿٔووخؿِ"
 .#3$"ًٳ٠ڀو

 #4$ځ#825/ ىو210ځ 816ًىو/201ِّّي رن رْخڅ حٿ٬ٸْڀِ ح٬ّ٬ڀڂ$ص رّٙ ٓنّٖ-716
٦ّي رن كٴٚ ػنخ ٫زيحهلل رون  أ ػنخ ٯّڄي رن ح٬ّؼّٗ ًكيػنخ0 حٿٔخؿِ ٷخٽ"

كيػنخ ِّّي رن رْخڅ حٿ٬ٸْڀوِ ح٬ّټظوذ حٿزٜوَُ ػنوخ     0 ٫زي حٿ٦َّن حٿٔڄَٷنيُ ٷخٿٌح
كيػنخ أرٌ حٿَكخٽ 0 ِّّي رن رْخڅ أرٌ هخٿي حٿ٬ٸْڀِ ٷخٽ0 رن ڃؼنَحأرٌ حٿَكخٽ ًٷخٽ 

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل0 حألنٜخٍُ ٫ن أنْ ٷخٽ  0$ ٫نوي ٓونو    ٻَځ ٗخد ْٗوخ أڃخ

                                                                                                                   

ٍ: نإ نعٝؿاڄ قسضٜاڄ ; ايبداضٟ، ٚقا 7/182قُس بٔ إٓهسض ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 
ٚقــاٍ:  1/571ٚقــاٍ: نــإ ؾــعب١ ٜــتهًِ ؾٝــ٘ ; َػــًِ، ايهٓــ٢ ٚا٭زلــا٤،   141ايهــعؿا٤، م 

ٚقاٍ: ضدٌ قاحل ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤  320َذلٚى اؿسٜح; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ عبٝس، م 
ٚقـاٍ:   252-9/251ٚقاٍ: َذلٚى ; ابٔ أبٞ سامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،    110ٚإذلٚنٕٛ، م 

"غأيت أبٞ عٔ ٜعٜس ايطقاؾ٢ ؾكاٍ: نإ ٚاعٛاڄ بها٤ نجرل ايطٚا١ٜ عٔ أْؼ َا ؾٝ٘ ْٛط، 
ٝٳاض عباز  3/98قاسب عباز٠ ٚٗ سسٜج٘ قٓع١ " ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٕٳ َٔ خٹ ٚقاٍ: " نځا

ُٻٔ  َٹ ٌڇ ؾٹٞ اـًٛات ٚايكا٥ٌُ باؿكا٥ل ؾٹٞ ايػدلات  ٝٵ ًډ غؿٌ عٳٔ قٓاعٳ١ اهلل َٔ ايبها٥ٌ بٹاي
ايڃشٳــسٹٜح ٚسؿٛٗـــا ٚاؾــتػٌ بٹايڃعبٳـــازٳ٠ ٚأغـــبابٗا"; ابــٔ عـــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نـــعؿا٤ ايطدـــاٍ،     

ــ9/130 ٕ    131ـ ; إــعٟ، 3/137ٚقــاٍ: ْطدــٛ أْــ٘ ٫ بــأؽ بــ٘; ايــساضقڀين، ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٛ
ٚقـــاٍ بعـــس إٔ شنـــط غـــذاٜاٙ ٚٚضعـــ٘ ض٣ٚ يـــ٘ ايبدـــاضٟ ٗ ا٭زب   77ــــ32/64تٗـــصٜب ايهُـــاٍ

 ٟ ٚابٔ َاد١. ٚايذلَص

 .4/205ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (1)

 .4/205ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  (2)

 .11/311; ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،   321َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١ ،م (3)

ٞ إه٢ٓ أبا خايس ض٣ٚ عٔ أبٞ ايطساٍ ا٭ْكاضٟ ض٣ٚ عٓ٘ أٓس بٔ إبطاِٖٝ  (4) ٕ ايعكًٝ ٜعٜس بٔ بٝا
 =ٚقاٍ: "٫ ٜتابع ع٢ً 4/208; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤ 8/323تاضٜذ ايهبرلايسٚضقٞ، ٜٓٛط: ايبداضٟ، اي

ٚقـاٍ: أثٓـ٢ عًٝـ٘ عُـطٚ بـٔ       9/254سسٜج٘، ٫ٚ ٜعطف إ٫ ب٘  ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعـسٌٜ،  =
ٗٳا َـٔ          3/109عًٞ ; ابٔ سبإ، اجملـطٚسٌ،   ٓٳـانٹرلڇ ايډتٹـٞ إڇشٳا غٳـُع ُٳ ٓٵؿځـطز بٹايڃ ُٻـٔ ٜ َٹ ٕٳ  ٚقـاٍ: "نځـا

٘ٹ بٹشٳـاٍ" ; ايـساضقڀين،        ايڃشٳ ٜٳذٴـٛظ ايٹاسٵتٹذٳـاز بٹـ ًڂٛبٳـ١ يځـا  َٳكڃ ٗٳا َعُٛي١ أځٚ  ْٻ سٹٜح قٓاعت٘ يځا ٜؿو أځ
ٚقاٍ بعس إٔ شنط بعض أقٛاٍ  98-32/96; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  3/137ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 .5/227ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ سسٜجاڄ ٚاسساڄ ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 
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 #2$"#1$#ڃن ّټَڃو ٫ني ٓنو ًؿپّ هلل ٫ِّٞ حٷّْ الّا
 #3$أرٌ حٿ٬ال ، ِّّي رن ىٍىڂ حٿزَُٜ حٿ٬زِٔ -717
ًَآطُوٌح  $رن ح٬ّؼنَ ػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ن ِّّي رن ىٍىوڂ ٫ون أنوْ    ححٿٔخؿِ ػنخ "

 .#5$"حٿِٻخس0 ٷخٽ# 4$#كَٸَّوُ ٌّځ كٜخىه
 .#6$٬ْٟٲ حٿٔخؿِ ٷخٽ
ٌذل رووووّٗ ىخٗووووڂ  أرووووٌ ٫زوووويحهلل ڃوووو ، ِّّووووي روووون أرووووِ ُّووووخى حٿټووووٌيف    -718

 #7$ځ#753ىو/136$ص
كويػنخ ٫زوي   0 أٓوخڃش حٿټڀوّٓ ّٸوٌٽ    ٬ّ٨ِض ٫زي حهلل رن أرو 0 حٿٔخؿِ ّٸٌٽ"

                                                 

ٚقـاٍ: ٖـصا سـسٜح غطٜـب، ٚقــاٍ      4/392أخطدـ٘ ْاعـ١، َـِٓٗ: ايذلَـصٟ، غـٓٔ ايذلَــصٟ،       (1)
ٚقاٍ: " ٫ ٜتـابع عًـ٢ سسٜجـ٘، ٫ٚ     4/208ا٭يباْٞ ٗ تعًٝك٘: نعٝـ ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤، 

ٚقاٍ: تؿـطز بـ٘ ٜعٜـس بـٔ بٝـإ ; ايبٝٗكـٞ،        6/94ٜعطف إ٫ ب٘ " ; ايڀدلاْٞ، إعذِ ا٭ٚغ٘، 
 4/2062; ابٔ ايكٝػطاْٞ، شخرل٠ اؿؿاٚ،  24; ابٔ بؿط، أَايٞ ابٔ بؿط، م  19م اٯزاب، 

;  ايكهاعٞ، َػٓس  4/61ٚقاٍ: ٜعٜس بٔ بٝإ ؾٝ٘ ْٛط ; ايسًُٜٞ، ايؿطزٚؽ َأثٛض اـڀاب، 
; ايؿتين، تصنط٠ إٛنٛعات،  2/339; ايؿذطٟ، تطتٝب ا٭َايٞ اـُٝػ١ٝ،  2/19ايؿٗاب، 

 ٚقاٍ: َٓهط. 1/474ًػ١ً ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، ; ا٭يباْٞ، غ 123م 

 ٚقاٍ: أْهطت عًٝ٘ ٖصا اؿسٜح. 9/170ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)

ٜعٜس بٔ زضِٖ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا ايع٤٬ ض٣ٚ عٔ َايو بٔ أْؼ ض٣ٚ عٓ٘ ٚنٝع، ٜٓٛط: ابٔ  (3)
 ٌ ;ابــٔ أبــٞ 8/330ايهــبرلٚقــاٍ: يـٝؼ بؿــ٤ٞ; ايبداضٟ،ايتــاضٜذ   4/111َعـٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــ
;ابٔ سبـإ،  بس ايكُس بٔ عبس ايٛاضخ: نإ ثك١ٚقاٍ: قاٍ ع 9/260سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ

ٚقـاٍ:  197ابٔ ؾاٌٖ، تـاضٜذ أزلـا٤ ايهـعؿا٤ ٚايهـصابٌ، م     ٚقاٍ:ىڀ٤ٞ; 5/538 ايجكات
 يٝؼ بؿ٤ٞ. 

 .141غٛض٠ ا٭ْعاّ، َٔ اٯ١ٜ  (4)

 .9/168ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (5)
 .6/286ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  (6)

ٜعٜس بٔ أبٞ ظٜاز ايهٛٗ إه٢ٓ أبا عبس اهلل ض٣ٚ عٔ عبس ايطٓٔ بٔ أبٞ يًٝـ٢ ض٣ٚ عٓـ٘ غـؿٝإ     (7)
 =ٚقـاٍ: " نـإ ثكـ١ ٗ ْؿػـ٘ إ٫ أْـ٘ اخـتً٘ ٗ آخـط        6/330ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

ٚقــاٍ: يــٝؼ بــصاى ; ايبدــاضٟ،   3/361ابــٔ َعــٌ،  عُــطٙ ؾذــا٤ بايعذا٥ــب " ; ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ =
ٚقاٍ: زلعتِٗ ٜهـعؿٕٛ سسٜجـ٘ ;    151; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م  8/334ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقاٍ: دا٥ع اؿسٜح ٚنإ بآخطٙ ًٜكٔ ; أبٛ زاٚز، غـ٪ا٫ت أبـٞ عبٝـس،     479ايعذًٞ، ايجكات، م 
ٚقـاٍ:   111ا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ، م   ٚقاٍ: ثبت، ٫ أعًِ أسس تطى سسٜجـ٘ ; ايٓػـ   158م 

ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: يٌ ٜهتب سسٜج٘ ٫ٚ  9/265يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
ٕٳ ٜعڇٜـس     100-3/99وتر ب٘، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  ٚقـاٍ: " نځـا

ٚٳتػٳ ًځكډٔ " ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،      قٳسٴٚقڄا إڇيډا أځْ٘ ٕا ندل غٳا٤ٳ سؿٛ٘  ٜٳتٳ ٕٳ  رل ؾځهځا
٘ " ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  9/163-166 ٘ ٜهتب سسٜج ٚقاٍ بعس  140-32/135ٚقاٍ: " َع نعؿ

 إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ َٚػًِ َكطْٚاڄ بػرلٙ ٚاستر ب٘ ايباقٕٛ.
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0 ٬ّ٨وض ٗو٬زش ّٸوٌٽ   0 ٬ّ٨وض حٿن٠وَ رون ٻّْوپ ّٸوٌٽ     0 ٍُڃش ٷخٽ ِحٿ٬ِِّ رن أر
 .#1$"ٻخڅ ٍٳخ٫خ 0 ًًٻَ ِّّي رن أرَ ُّخى ٳٸخٽ

 .#2$"ٛيًٵ"0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
أرووٌ ح٬ّيووِځ حٿظڄْڄووِ ، ٦ّن روون ٓووٴْخڅِّّووي روون ٓووٴْخڅ ًٷْووپ ٫زوويحٿَ  -719

 #3$ځ#737ىو/ 120حٿزَُٜ$ص ر٬ي 
"  ِ ٿووْْ ىووٌ ّٛـووش ٳِووِ   ،٫نوويه أكخىّووغ ڃنووخٻّ٘  0ٷووخٽ ُٻَّووخ روون ٸّْووَ حٿٔووخؿ
 .#4$"حٿٔنن

أروٌ  ، ِّّي رن ٫زيح٬ّڀٺ رن ح٬ّّٰ٘س رن نٌٳپ رن ح٪ّخٍع رن ٫زي ح٤ّ٬ڀذ -720
 #5$ځ#783ىو/167ح٬ّّٰ٘س ًّٸخٽ أرٌ هخٿي ح٬ّينِ$ص 

 .#6$ًحهظڀ٢ رآهَه"، ڃنټَ ح٪ّيّغ، ٬ْٟٲ0 ٽ حٿٔخؿِ"ٷخ
 .#7$٫ًنيه ڃنخٻّ٘"، ٳْو ٬ٟٲ0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

                                                 

 .9/164، ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ (1)

; 3/351; ٜٓٛـط أٜهـاڄ: ايعـٝين، ؾـطح أبـٞ زاٚز،       1470-1469َػًڀاٟ، ؾطح ابٔ َاد١، م (2)

 .  5/273عُس٠ ايكاضٟ، 

ٜعٜس بٔ غؿٝإ ايتُُٝٞ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا إٗعّ ض٣ٚ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ض٣ٚ عٓ٘ ٓاز بٔ غ١ًُ،  (3)

 1/45ٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعـٌ،  ٚقاٍ: نإ ؾعب١ ٜهعؿ٘ ; اب 7/177ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 

٘ ؾعب١ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  141ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤،  ٚقاٍ: تطن

ٚقاٍ: ٫ ٜتابع ع٢ً سسٜج٘ ; ابٔ أبٞ  4/218ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح ; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  110م 

; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤     ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: نـعٝـ اؿـسٜح    9/269سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقـاٍ:   160ٚقاٍ: ٚعا١َ َا ٜطٜٚ٘ غرل قؿٛٚ ; أبٛ ْعـِٝ، ايهـعؿا٤، م    150-9/148ايطداٍ، 

ٚقـاٍ بعــس إٔ شنـط أقــٛاٍ    329-34/327ض٣ٚ عـٔ أبـٞ ٖطٜــط٠ إٓـانرل ; إــعٟ، تٗـصٜب ايهُــاٍ،     

 .3/350ٱغ٬ّ، ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١ ; ايصٖيب، تاضٜذ ا

 .34/328إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،   (4)

ٜعٜس بٔ عبس إًو بٔ إػرل٠ ايٓٛؾًٞ إه٢ٓ أبا إػرل٠ ض٣ٚ عٔ غعٝس إكدلٟ ض٣ٚ عٓ٘ عبس  (5)
ٚقـاٍ: "نـإ دًـساڄ قـاضَاڄ ثكـ١ يـ٘        5/455عبس ايععٜع ا٭ٜٚػٞ ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات

 =قاٍ أٓس: عٓسٙ َٓانرل ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ٚقاٍ:  141أسازٜح"; ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م 
ٚقـاٍ: ٫ ٜتـابع    4/221ٚقاٍ: َذلٚى اؿـسٜح ; ايعكًٝـٞ، ايهـعؿا٤،     110ٚإذلٚنٕٛ، م =

ٚقاٍ: ٚعا١َ َا ٜطٜٚ٘ غرل  140-9/135ع٢ً سسٜج٘ ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 
 200-32/196ٗصٜب ايهُاٍ، ; إعٟ، ت 3/137قؿٛٚ ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

  ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ.

; ابـٔ إًكـٔ،    420ــ  1/419; ايعٝين، ؾطح أبـٛ زاٚز،   1/133ابٔ ايذلنُاْٞ، اؾٖٛط ايٓكٞ،  (6)

 . 2/470ايبسض إٓرل، 

 .11/348ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (7)
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721-  ِ    أرووٌ ح٪ّټووڂ ح٬ّووينِ نووِٽ حٿزٜووَس ، ِّّوي روون ٫ْووخٝ روون ح٬ّ٩يّووش حٿڀْؼوو
 #1$#776ىو/ 160ځ ً 768ىو/151$ص رّٙ ٓنّٖ

ِ ِّّوي رون ٫ْوخٝ رون ؿ٬يّوش ٿْ     0 ُٻَّخ رون ٸّْوَ حٿٔوخؿِ ٷوخٽ    " َ ڃټوِ ڃُنټو   ؼو
 .#2$"ح٪ّيّغ

 #3$ځ#798ىو /182أرٌ ٌّٓٲ حٿٸخِٟ $، ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ -722
٬ّٸٌد رن اِرَحىْڂ أَرٌُ ٌّٓٲ ٛوخكذ أروِ كنْٴوش ڃوٌڃٌځ     0 ُٻَّخ حٿٔخؿِ ٷخٽ"
 .#4$"ڃَُؿت

   #5$ځ#771ىو/٬ّ155ٸٌد رن ٤٫خ  رن أرِ ٍرخف ڃٌذل ٷَّٖ ح٪ّـخُُ$ص  -723
                                                 

ًٝجٞ إسْٞ ايبكـطٟ إهٓـ٢ أبـا اؿهـِ  ض٣ٚ عـٔ قُـس بـٔ إٓهـسض ض٣ٚ عٓـ٘          ٜعٜس بٔ عٝاض اي (1)

ٚقــاٍ: نــإ قًٝـٌ اؿــسٜح ٜػتهــعـ; ابــٔ   5/483ٜعٜـس بــٔ ٖــاضٕٚ، ٜٓٛـط: ابــٔ غــعس، ايڀبكـات   

ٔ َعٌ ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح;  141ٚقاٍ: يٝؼ بؿ٤ٞ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م 1/61َعٌ، تاضٜذ اب

ٚقــاٍ: شٖــب سسٜجــ٘ غــهت ايٓــاؽ عٓــ٘; ايعذًــٞ، ايجكــات،   219اؾٛظدــاْٞ، أســٛاٍ ايطدــاٍ، م 

ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح; ايٓػـا٥ٞ، ايهـعؿا٤       1/241ٚقاٍ: نعٝـ; َػـًِ، ايهٓـ٢ ٚا٭زلـا٤    2/366

ٚقـاٍ:   283ــ 9/282ٚقاٍ: َذلٚى اؿسٜح; ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     110ٚإذلٚنٕٛ، م

عٝـ اؿــسٜح، َٓهــط اؿــسٜح; ابــٔ سبــإ، قــاٍ أبــٛ ظضعــ١: نــعٝـ اؿــسٜح، ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٞ: نــ 

ٖٹرل ٚإكًٛبات عٳٔ ايجٿكځات"; ابٔ  3/108اجملطٚسٌ ُٳؿٳا ٓٳانٹرلڇ عٳٔ ايڃ ُٳ ٓٵؿځطز بٹايڃ ُٻٔ ٜ َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا

ٚقاٍ: ٚأسازٜج٘ عاَتٗا غرل قؿٛٚـ١; ابـٔ ؾـاٌٖ،     145ـ9/140عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ

ٚقاٍ  225ـ 32/221ٚقاٍ: َذلٚى ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ  197 تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م

 .4/254بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايذلَصٟ ٚابٔ َاد١; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .14/333اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (2)

ـ قاسب أبٞ سٓٝؿ١ ض٣ٚ ٕ غًُٝإ  (3) ٞ إه٢ٓ أبا ٜٛغ ِ ايكان ايتُٝٞ ض٣ٚ عٓ٘ ٜعكٛب بٔ إبطاٖٝ

ــٔ غــعس، ايڀبكــات،       ــٌ، ٜٓٛــط: اب ــ7/237عٓــ٘ أٓــس بــٔ سٓب ٚقــاٍ: "نــإ ٜعــطف بــاؿؿٜ    238ـ

يًشسٜح، ٚنإ وهط احملسخ ؾٝشؿٜ ٔػٌ ٚغتٌ سسٜجٶا ؾٝكّٛ ؾًُٝٝٗا ع٢ً ايٓاؽ، ثـِ  

يعّ أبا سٓٝؿ١ ايٓعُإ بٔ ثابت ؾتؿك٘ ٚغًب عًٝ٘ ايطأٟ ٚدؿا اؿسٜح"; ابـٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ     

ٚقـاٍ: تطنـ١ وٝـ٢ ٚابـٔ      153ــ 142ضٚا١ٜ ايساضَٞ ٚقاٍ: ثكـ١; ايبدـاضٟ، ايهـعؿا٤    229م َعٌ، 

ٚقاٍ: َٔ أٌٖ ايـطأٟ ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،        2/922َٗسٟ; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤، 

ٍ أبٞ: ٜهتب سسٜج٘ ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  9/201-202  468-8/465ٚقاٍ: قا

٘ٹ ٚبطٚاٜات٘ ".ٚقاٍ: " إشا ضٚ ٘ٴ ثك١ ٜٚط٣ٚ ٖٛ عٔ ثك١ ؾ٬ بأؽ بٹ ٓٵ  ٣ عٳ

 .14/259اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (4)

ٕ بٔ ع١ٓٝٝ، ٜٓٛط: ابٔ غعس،  (5) ٘ غؿٝا ٘ ض٣ٚ عٓ ٟ ض٣ٚ عٔ أبٝ ٜعكٛب بٔ عڀا٤ بٔ أبٞ ضباح اؿذاظ
٘ أسازٜح ; ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل،  6/35غعس، ايڀبكات،  ابٔ أبٞ سامت، ;  8/398ٚقاٍ: ناْت ي

ٚقاٍ: قاٍ أٓس بٔ سٓبٌ: َٓهط اؿسٜح، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: نعٝـ،  9/211اؾطح ٚايتعسٌٜ، 
ٔ سبإ، ايجكات،  ٘ " ; اب ٍ أبٞ: " يٝؼ عٓسٟ بإتٌ، ٜهتب سسٜج ٚقاٍ: ضَا أخڀأ;  7/639ٚقاٍ: قا

ٌ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  ٔ عسٟ، ايهاَ ٘ ٚعٓسٙ غطا٥ب ; ٚقاٍ: ٖٚٛ ٖٔ ٜهتب سسٜج 465-8/463اب
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 .#1$"ٿْْ رٌحٹ0 ٬ْٟٲ ًٷخٽ رن ڃ0ّٙ٬ ٷخٽ أ٦ّي0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
٬ّٸٌد رن ٯّڄي رون ٫ْٔوَ رون ٫زويح٬ّڀٺ رون ٦ّْوي رون ٫زويحٿ٦َّن          -724

 #2$ځ#828ىو/213رن ٫ٌٱ، أرٌ ٌّٓٲ حٿِىَُ ح٬ّينِ $ص 
 .#3$"ٷخٽ حٿٔخؿ0ِ ڃنټَ ح٪ّيّغ"

ًٻوخڅ اروَحىْڂ رون    ، رن ح٬ّويّّٗ ّوظټڀڂ ٳْوو   حًٻخڅ ، ڃنټَ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 .#4$"ح٬ّنٌٍ ٤َّّو
 ىوووو189هخٿوووي رووون ٫ڄوووّ٘ حٿٔوووڄّٖ، أروووٌ هخٿوووي حٿزٜوووَُ$ص  ٌّٓوووٲ رووون -725

 #5$ځ804#/
ٟوو٬ْٲ ح٪ّوويّغ ٻووؼّ٘ حٿووٌىڂ ٻووخڅ ٛووخكذ ٍأُ ًؿوويٽ يف   0 ٷووخٽ حٿٔووخؿِ"
ًأًٽ ڃون ؿڀوذ ٍأُ أروِ كنْٴوش اذل     ، ًىٌ أًٽ ڃن ًٟ٪ ٻظخد حٿ١ًَ٘، حٿيّن

                                                                                                                   

ٚقــاٍ: نــعٝـ; إــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ،   200ابــٔ ؾــاٌٖ، تــاضٜذ أزلــا٤ ايهــعؿا٤ ٚايهــصابٌ، م  
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايٓػا٥ٞ سسٜجاڄ ٚاسساڄ. 32/353-355

 .11/393ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)
أبا ٜٛغـ ض٣ٚ عٔ قاحل بٔ قسا١َ ض٣ٚ  ٜعكٛب بٔ قُس بٔ عٝػ٢ ايعٖطٟ إسْٞ إه٢ٓ (2)

ٚقــاٍ: نــإ ساؾٛــاڄ يًشــسٜح;     5/505عٓــ٘ عبــاؽ ايــسٚضٟ، ٜٓٛــط: ابــٔ غــعس، ايڀبكــات،       
ٚقاٍ: " ٗ سسٜج٘ ِٖٚ نجرل،  4/294; ايعكًٝٞ، ايهعؿا٤،  8/398ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، 

ٚقـاٍ: قـاٍ    215-٫ٚ9/214 ٜتابع٘ إ٫ َـٔ ٖـٛ مـٛٙ " ; ابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،         
أٓس بٔ سٓبٌ: يٝؼ ٜػ٣ٛ ؾ٤ٞ، ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ظضع١: ٚاٖٞ اؿسٜح، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: " ٖٛ 

; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  9/284ع٢ً ٜسٟ عسٍ، أزضنت٘ ٚمل أنتب عٓ٘ " ; ابٔ سبإ، ايجكات، 
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ. 32/367-372

 .4/454ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ،  (3)
 .11/397ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)
ـ بٔ خايس ايػُيت ايبكطٟ إه٢ٓ أبا خايس ض٣ٚ عٔ إزلاعٌٝ بٔ َػًِ إهٞ ض٣ٚ عٓ٘  (5) ٜٛغ

 ٚقاٍ: " نإ ي٘ بكط بايطأٟ ٚايؿت٣ٛ 7/214خًٝؿ١ بٔ خٝاٙ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 
ايٓـاؽ ٜتكـٕٛ سسٜجـ٘ يطأٜـ٘، ٚنـإ نـعٝؿڄا ٗ اؿـسٜح"; ابـٔ َعـٌ،          ٚايهتب ٚايؿطٚٙ، ٚنإ 

ٚقاٍ: غهتٛا عٓـ٘; ايعذًـٞ،    142ٚقاٍ: نصاب ; ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م  4/133تاضٜذ ابٔ َعٌ، 
و٢ٝ بٔ  =ٚقاٍ: نإ 1/283ٚقاٍ: َذلٚى يٝؼ بجك١ ; َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤،  486ايجكات، م 

ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ     222-9/221ابٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     َعٌ ٚعُطٚ بٔ عًٞ ٜهصباْ٘ ; =
ـ اؿسٜح، انطب ع٢ً سسٜج٘ "، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: شاٖب اؿسٜح; ابٔ  ظضع١: "شاٖب اؿسٜح، نعٝ

ٕٳ ٜهــع     3/131سبــإ، اجملــطٚسٌ،  ٚٳنځــا ٙٹ  َٳاْــ٘ بٹايؿټــطٴٚ ُٳــا٤ أٖــٌ ظٳ ًځ ٕٳ َطد٦ــا َــٔ عٴ ٚقــاٍ: " نځــا
ٚٳٜكڃ ٝٴٛر  ٘ٹ   اؿځسٹٜح ع٢ً ايؿټ ٚٳيځا ايٹاسٵتٹذٳـاز بٹـ ٘ٴ ع١ًٝ  ٜٳ١ عٳٓ ٚٳا ٗٴِ يځا ؼٌ ايطٿ ٓٵ ٗٳا عٳ ٚڇٜ ٜٳطٵ ِٻ  ٗڇِ ث ٝٵ ًځ طٳأ عٳ

ٚقاٍ: ٚقس أْع عًـ٢ نصبـ٘ أٖـٌ     497-8/490بٹشٳاٍ " ; ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، 
قاٍ بعس ٚ 424-32/421; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  3/137بًسٙ ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجاڄ ٚاسساڄ.
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 نو نوخ٧َ نٜوَحنْخ   أٻٌرو ٸَّْ رن ڃ٬ّٙ ًأكٔذ أنو ٦ّپ ٫ڀْو ألنو ٷْپ ، حٿزَٜس
رن ڃ٬ّٙ ٯڀ٢ أڃَه ڃون ىوٌح   ححنٸڀي ٷٌٿٺ ًطنخ٧َنِ ٳخكٔذ أڅ 0 ڂ ٷخٽ ٿوٳٸ٬٤و ػ
ًًٿٺ أڅ ح٩ّيڄْوش طظٸڀوي ٷٌٿوو ٬ًّٟڀوو     ، ًأڃخ ح٪ّيّغ ٳڀْْ ٌّٟٝ٪ ٿٌٿٺ، حٿ٤َّٶ
 .#1$"ٷ٢ رن ڃؼنَ كيػخ ٫نو ْٗجخ حًال  ًال ٬ّ٨ض رنيحٍح ، اڃخڃخ 

 #2$أرٌ ٫زي حهلل حٿزَُٜ، ٌّٓٲ رن ُّخى -726
ّوًَُ ٫ون حرون    ، ٌّٓوٲ رون ُّوخى نوِٽ رٰويحى     0 خؿِ ٷوخٽ ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔو "

 .#3$"أرِ هخٿي ڃنټَ ح٪ّيّغ
 .#4$٬ْٟٲحٿٔخؿِ  ٷخٽ
727-    ُ أرووٌ ٓوويپ ، ٌّٓووٲ روون ٤٫ْووش روون ػخرووض حٿٜووٴخٍ حألنٜووخٍُ حٿٔوو٬ي

 #5$ځ#802ىو/187ح٩ّٴَُ حٿزَُٜ$ص
ٻخڅ ّّٰ٘ أكخىّغ ػخروض  ، ّيڂ ًٻخڅ ٛيًٷخ ، ٬ْٟٲ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

 .#6$"٬ڀيخ ٫ن أن٫ْن حٿٌْ٘م ٳْـ

                                                 

 .290; ٜٓٛط أٜهاڄ: ايساضقڀين، تعًٝكات ايساضقڀين، م 11/412ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب (1)
 ٜٔٛغـ بٔ ظٜاز ايبكطٟ إهٓـ٢ أبـا عبـس اهلل ض٣ٚ عـٔ إزلاعٝـٌ بـٔ أبـٞ خايـس ض٣ٚ عٓـ٘ عًـٞ بـ            (2)

ٚقاٍ: َٓهط اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح  8/388داضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل، سذط إطٚظٟ، ٜٓٛط: ايب
ٚقاٍ: " غًب ع٢ً  3/133ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: َٓهط اؿسٜح ; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  9/222ٚايتعسٌٜ، 

ــات قٳــاض غٳــا           ــا يځــا ٜؿــب٘ سٳــسٹٜح ايجٿكځ ُٳ ــ١ ايجٿكځــات ٚا٫ْؿــطاز عٳــٔ ايڃأځثٵبٳــات بٹ َٴتٳابعٳ ــ٘ قًډــ١  قٹ٘ سٳسٹٜج
٘ٹ"; ايــساضقڀين، تعًٝكــات ايــساضقڀين، م   ٛض   156ايٹاسٵتٹذٳــاز بٹــ ٚقــاٍ: ٜٛغـــ بــٔ ظٜــاز ؾــٝذ َؿـٗـ

 با٭باطٌٝ.

 .14/298اـڀٝب ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز،  (3)
 .6/321، ابٔ سذط، يػإ إٝعإ (4)
ـ بٔ عڀ١ٝ بٔ ثابت ايكؿاض ا٭ْكاضٟ ايبكطٟ إه٢ٓ أبا غٌٗ ض٣ٚ عٔ ثابت ايبٓا (5) ْٞ ٜٛغ

 ٌ ٚقــاٍ: يــٝؼ بؿــ٤ٞ;  1/60ض٣ٚ عٓــ٘ إغــشام بــٔ ضاٖٜٛــ٘، ٜٓٛــط: ابــٔ َعــٌ، تــاضٜذ ابــٔ َعــ
 200ٚقـاٍ: َٓهـط اؿـسٜح; اؾٛظدـاْٞ، أسـٛاٍ ايطدـاٍ، م       8/387ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبرل

ٚقاٍ: نعٝـ اؿسٜح; أبٛ زاٚز، غ٪ا٫ت أبٞ  2/275ٚقاٍ: ٫ وُس سسٜج٘; ايعذًٞ، ايجكات
ٚقـاٍ: َـذلٚى    106يٝؼ بؿ٤ٞ ; ايٓػا٥ٞ، ايهـعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ، م   ٚقاٍ:  159عبٝس، م 

ٛ ظضع١: نعٝـ اؿسٜح، 227ـ9/226اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،   =ٚقاٍ: قاٍ أب
ُٻـٔ ٜكًـب      3/134ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: َٓهـط اؿـسٜح ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،      = َٹ ٕٳ  ٚقـاٍ: " نځـا

ُٴتٴٕٛ ا ًڃعم ايڃ ٚٳٜ ْٹٝس  ٘ٹ ايڃأځغٳا ٗٳا يځا هٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ ٚٳوسخ ب ْٹٝسٹ ايكٻشٹٝشٳ١  ٛٵنٴٛعٳ١ بٹايڃأځغٳا ُٳ يڃ
ٚقـاٍ: ٚعاَـ١ سسٜجـ٘ ٖـا ٫      482-8/480بٹشٳاٍ " ; ابٔ عسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،    
-32/443; إعٟ، تٗصٜب ايهُـاٍ،   3/137ٜتابع عًٝ٘ ; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

  نط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ ٗ ايتؿػرل.ٚقاٍ بعس إٔ ش 447

 .11/419ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (6)
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ىوو  199أروٌ رټوَ ًّٸوخٽ أروٌ رټوّ٘$ص      ٌّنْ رن رټوّ٘ رون ًحٛوپ حٿ٘وْزخنِ،     -728
 #1$ځ814#/

رن ح٬ّيّّٗ ال ٸّيع ٫نو ًىوٌ ٫نويىڂ ڃون أىوپ حٿٜويٵ      حٻخڅ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
ٷوخٽ  ، ڃخ ٻخڅ أُىي حٿنخّ ٳْو ًأنٴَىڂ ٫نو ًٷي ٻظزض ٫نوو 0 ًٷخٽ أ٦ّي رن كنزپ

ٿْلْوَ ح٪ّڄوخنِ   0 ٬ّّٗ رون ٯّوَُ ٷوخٽ ٷڀوض    ًكيػّٗ أ٦ّي رن ٯّڄي 0 حٿٔخؿِ
اال 0 ًٷڀوض الرون أروِ ٗوْزش    0 ٷخٽ دل ّټن ٧خىَح 0 اال طًَُ ٫ن ٌّنْ رن رټّ٘ ٷخٽ

اال أنو ٻخڅ ّظز٪ حٿٔڀ٤خڅ  ًٻخڅ ٛيًٷخ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ، ٻخڅ ٳْو ٿ0ّٙ طًَُ ٫نو ٷخٽ
 .#2$"ًٻخڅ ڃَؿجخ 
ىوو  151ٓونّٖ ٌّنْ رن ح٪ّخٍع حٿؼٸٴوِ حٿ٤وخثٴِ نِّوپ حٿټٌٳوش $ص روّٙ       -729

 #3$ځ#776ىو/ 160ځ 768ً/
 .#4$اال أنو ال ّيڂ رخٿټٌد"، ٬ْٟٲ0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

730-   ُ أروٌ ٦ّوِس ًّٸوخٽ أروٌ ح٩ّيوڂ حٿټوٌيف $ص       ، ٌّنْ رن هزوخد حألٓوْي
 #5$ځ#757ىو/ 140ځ ىو ً 131/748رّٙ ٓنّٖ

                                                 

ْٜٛؼ بٔ بهرل بٔ ٚاقٌ ايؿٝباْٞ إه٢ٓ أبا بهط زلع قُس بٔ إغشام ض٣ٚ عٓ٘ و٢ٝ بٔ  (1)
ٌ     6/368َعٌ ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات ٚقـاٍ: يـٝؼ بـ٘     1/81; ابٔ َعـٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـ

ٞ إٔ ٜتجبت ٗ أَطٙ ًٕٝ٘ عٔ ايڀطٜل ;  138ٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، مبأؽ; اؾ ٚقاٍ: "ٜٓبػ
 9/236ٚقاٍ: نعٝـ اؿسٜح ; ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،     487ايعذًٞ، ايجكات، م 

; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤      9/289ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: قً٘ ايكـسم ; ابـٔ سبـإ، ايجكـات،     
ٚقاٍ بعس  497-32/493عٓسٙ غطا٥ب ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  ٚقاٍ: 525-8/521ايطداٍ، 

 إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: اغتؿٗس ب٘ ايبداضٟ ٚض٣ٚ ي٘ ايباقٕٛ  غ٣ٛ ايٓػا٥ٞ.

 .11/436ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)

ٚ بٔ ايؿطٜس ض٣ٚ عٓ٘ ٚنٝع بٔ اؾطاح،  (3) ٗ ض٣ٚ عٔ عُط ٞ ايهٛ ٞ ايڀا٥ؿ ْٜٛؼ بٔ اؿاضخ ايجكؿ
ٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، ٜٓٛ  106ٚقاٍ: نعٝـ ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م  3/78ط: اب

ٚقــاٍ: قــاٍ أٓــس بــٔ سٓبــٌ: أسازٜجــ٘  9/237ٚقــاٍ: نــعٝـ ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ، 
ٚقـاٍ: " غـ٤ٞ ايڃشٹؿڃـٜ     3/140َهڀطب١، ٚقاٍ: قاٍ أبـٞ: يـٝؼ بـايكٟٛ ; ابـٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،       

ٛٳ ٝٳا٤ إكًٛبـات"; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ نـعؿا٤ ايطدـاٍ،       نجرل ايڃ ٕٳ ٜطٟٚ عٳٔ ايجٿكځات ايڃأځؾٵ ِٖ نځا
ٚقــاٍ:  292ٚقــاٍ: يــٝؼ بــ٘ بــأؽ ٜهتــب سسٜجــ٘ ; ايــساضقڀين، تعًٝكــات ايــساضقڀين، م         8/520

ـ ٗ اؿسٜح ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،   ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: 504-32/500نعٝ
 .4/256بٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١  ; ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، ض٣ٚ ي٘ أ

 .1/277; ا٭يباْٞ، نعٝـ أبٛ زاٚز،  11/437ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)
ْٜٛؼ بٔ خباب ا٭غـٝسٟ ايهـٛٗ إهٓـ٢ أبـا ٓـع٠ ض٣ٚ عـٔ اؿػـٔ ايبكـطٟ ض٣ٚ عٓـ٘ غـؿٝإ            (5)

ٚقـاٍ: ضدـٌ غـ٤ٛ ; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،        3/407ايجٛضٟ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تـاضٜذ ابـٔ َعـٌ،    
ٍ ايطداٍ، م  8/408 ٚقاٍ: نصاب َؿذل ; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  50; اؾٛظداْٞ، أسٛا
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ڃخ ٬ّ٨وض ٸّْوَ ٷو٢ ًال ٫زوي حٿو٦َّن      0 رن ح٬ّؼنَ ّٸٌٽححٿٔخؿِ ٬ّ٨ض "
 .#1$"هزخد رِ٘  ٷ٢كيػخ ٫ن ٌّنْ رن 

ػنخ ٗو٬زش ٫ون ّوٌنْ رون     0 حٿٔخؿِ ػنخ رنيحٍ ػنخ رن أرَ ٫يُ ًأرٌ ىحًى ٷخال"
   .#2$"حٿٔخ٫ش حٿّٖ يف ح٩ّڄ٬ش ر٬ي حٿ0َٜ٬ هزخد ٫ن ٤٫خ  ٫ن أرَ ىََّس ٷخٽ

َ  كَويَّػَنخ ، حٿٜوخثٮ  ا٨ّخ٫ْوپ  رن ڃُلَڄي كَيَّػَنخ، حٿٔخؿِ" ِ  رْونُ  َّلْْو ، رُټَوّ٘  أَرِو
ْ  كَويَّػَنخ ، ٬ُْٗزَش كَيَّػَنخ  ٫َون ، ٍؿوپ  ٫ون  حٿ٠وّٓ  ٫ُڄَوَ  أَرُوٌ  كَويَّػّٗ ، هزوخد  رْون  ُّوٌنُ
ْىَح  أرِ  .#4$"#3$ح٪ّيّغ ٳٌٻَ رخألؿَ حألڃٌحٽ أٛلخد ًىذ حهللِ ٌٍَُٓٽ َّخ ٷڀنخ ٷَخٽَ حٿيٍَّ

ِ أ كويػّٗ 0 ٷوخٽ  ٛخحل رن حٿ٦َّن ٫زي رن ٯّڄي كيػ0ّٗ ٷخٽ حٿٔخؿِ"  رو
 نوخ أ هَؿوض 0 ٷخٽ ڃخٿٺ رن نْأ ٫ن هزخد رن ٌّنْ ٫ن ٬ّڀَ رن ٸَّْ أنخ0 ٷخٽ

حهلل ٍٓووٌٽ ڃوو٪ ٫ًڀووِ  ڃووخ0 ٫ڀووِ ٳٸووخٽ ّٛيّٸووش ٳڄٍَنووخ ح٬ّيّنووش ك٤ْووخڅ يف 
حٿنّٓ ٳٸخٽ، ىٌه كٔنأ  0$ڃنويخ  كٔون أ ح٩ّنوش  يف كيّٸظٺ# ، َ  ڃوَ  كظو

حٿنّٓ ًؿ٬پ ڃؼڀيخ ًّٸٌٽ كيحثٶ رٔز٪  ِ0 ٷوخٽ  ّزټْٺ ڃخ ٫ڀ0ِّ ٳٸخٽ ّزټ
 .#1$#"#5$ٸيًنِّٴ كظَ ّزيًٶّخ ال ٷٌځ ٛيًٍ يف ٰٟخثن$

                                                                                                                   

ٚقــاٍ: قــاٍ أبــٞ: َهــڀطب     9/238ٚقــاٍ: نــعٝـ ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،        106م 
ضدـٌ غـ٤ٛ ; ابـٔ عـسٟ، ايهاَـٌ ٗ       ٚقـاٍ:  3/140اؿسٜح، يٝؼ بايكٟٛ ; ابٔ سبـإ، اجملـطٚسٌ،   

ٚقاٍ: نـإ َـٔ ايػـايٌ ٚأسازٜجـ٘ َـع غًـٛٙ تهتـب ; ايـساضقڀين،          519-8/515نعؿا٤ ايطداٍ، 
ٚقـاٍ بعـس إٔ شنـط أقـٛاٍ      507-32/503; إـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ،     3/137ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، 

 .3/759تاضٜذ اٱغ٬ّ،  ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٗ ا٭زب ٚايباقٕٛ غ٣ٛ َػًِ ; ايصٖيب،

 .8/516ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (1)
 .8/516ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ ، (2)
ٔ سٓبٌ، َػٓس أٓس،  (3) ٘ ْاع١ ، َِٓٗ: اب ٚقاٍ احملكل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ: قشٝب  35/323أخطد

ٙ ; ايبعاض، َػٓس ايبعاض،  ٍٳ أځبٴٛ ايسٻضٵ 10/84يػرل ٘ٹ ْٚك٘ " قځا ٍٳ ايًډ ٕٻ ضٳغٴٛ زٳا٤ٹ: أځ   ٔٳ َٹ ْٳاؽٷ  ٙٴ  أځتٳا
           ًِّٞ ْٴكٳــ ُٳــا  ٕٳ نځ ًڊٛ ٜٴكٳــ ٚٳاٯخٹــطٳ٠ٹ  ٝٳا  ْٵ ٍڇ بٹايــسټ ٛٳا َٵــ ٖٳــبٳ أځقٵــشٳابٴ ا٭ځ ٍٳ اهللٹ شٳ ٜٳــا ضٳغــٛ ايڃؿڂكځــطٳا٤ٹ ؾځكځــايڂٛا: 

ٍٳ ْٳتٳكٳسٻمٴ ؾځكځا ٕٳ، ٫ٚځ  ٜٳتٳكٳسٻقڂٛ ٚٳ ٕٳ  ٖٹسٴٚ ٜٴذٳا ٚٳ ّٴ  ْٳكٴٛ ُٳا  ٕٳ نځ َٴٛ ٜٳكٴٛ ًځـ٢  ٚٳ ٜٳا أځبٳا ايسٻضٵزٳا٤ٹ أځ٫ أځزٴيڊوځ عٳ  ( :
ِٵ: تٴػٳـبٿ   ٛٵيٹهڂ ٌٳ قځـ َٹجٵ ٍٳ  ٔٵ قځا َٳ ِٵ أځسٳسٷ إ٫ډ  ٜٴسٵضڇنڃهڂ ِٵ  ٚٳيځ ِٵ  ٔٵ غٳبٳكځهڂ َٳ ِٵ  ُٴٛٙٴ أځزٵضٳنڃتٴ ًڃتٴ َٵطڈ إڇشٳا ؾځعٳ ٌٿ   أځ بٴ ؾٹـٞ نڂـ

ٌٳ ("  ٚٳثٳ٬ثٹ ; ايٓػا٥ٞ، عٌُ ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ،  قٳ٠٬ٺ ثٳ٬ثٶا ٚث٬ثٌ ٚؼُس ث٬خ ٚث٬ثٌ ٚتهدل أضبع 
 . 1118-3/117; ا٭يباْٞ، غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١ 225; ايڀدلاْٞ، ايسعا٤، م  206ـ205م

 .517-8/516ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (4)

ٜٴطٵ 2/293أخطد٘ ْاع١، َِٓٗ: ايبعاض، َػٓس ايبعاض،  (5) ٘ٴ  ُٴ ًځ ْٳعٵ ٖٳصٳا ايڃشٳسٹٜحٴ يځا  ٚٳ ٔٵ ٚقاٍ: "  ٚٳ٣ عٳ
ٔٵ عٳًٹٍّٞ إڇيډ ٟټ، عٳ ٗٵسٹ ٓٻ ٕٳ اي ُٳا ٚٳ٣ أځبٴٛ عٴجٵ ِٴ ضٳ ًځ ْٳعٵ ٚٳيځا  ٓٳازٹ.  ٗٳصٳا ايڃإڇغٵ ٘ٹ بٹ ٛٳدٵ ٖٳصٳا ايڃ ٔٵ  َٹ ٖٳصٳا " ; أبٛ عٳًٹٍّٞ إڇيډا  ا 

; ابـٔ ايكٝػـطاْٞ، شخـرل٠     12/73; ايڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل،  1/426ٜع٢ً، َػٓس أبٞ ٜع٢ً، 
ْٜٛؼ بٔ خباب أْعٛا ع٢ً نعؿ٘ ; ابٔ اؾٛظٟ، ايعًٌ إتٓا١ٖٝ،  ٚقاٍ: 3/1281اؿؿاٚ، 

ٚقاٍ: ْٜٛؼ بٔ خباب َهڀطب اؿسٜح، قـاٍ وٝـ٢ بـٔ َعـٌ: ٜـْٛؼ يـٝؼ بؿـ٤ٞ         1/241
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 .#2$"ٛيًٵ يف ح٪ّيّغ طټڀڄٌح ٳْو ڃن ؿيش ٍأّو حٿٌٔ 0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
731-   ِ أرووٌ ، ّووٌنْ روون أرووِ آوولخٵ ٫ڄووًَ روون ٫زوويحهلل ح٭ّڄوويحنِ حٿٔووز٬ْ

 #3$ځ#775ىو/159ځ ًٷْپ 774ىو/ 158آَحثْپ حٿټٌيف $ص 
 .#4$٬ًٟٴو ر٠٬يڂ، ٛيًٵ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ

ًحٷي حٿ٬زيُ حٿټٌيف $ص روّٙ ٓونّٖ   ٌّنْ رن أرِ ٬ّٴٌٍ ًٷيحڅ ًٷْپ  -732
 #5$ځ#796ىو/ 180ځ ً 787ىو/171

 .#6$٬ًٟٴو أ٦ّي رن كنزپ، ٳْو ٬ٟٲ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ
أرٌ رټَ رن ٫زي حهلل رن ٯّڄي رن أروِ ٓوّّس رون أروِ ٍىوڂ رون ٫زوي         -733

 #7$ځ#778ىو/162حٿ٬ٍِ حٿٸَِٗ حٿ٬خڃَُ ح٬ّينِ $ص 
                                                                                                                   

 ضدٌ غ٤ٛ، ٚقاٍ ايٓػا٥ٞ ٫ وٌ ايطٚا١ٜ عٓ٘.  

 .1/241; ابٔ اؾٛظٟ، ايعًٌ إتٓا١ٖٝ،  8/517ابٔ عسٟ، ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ،  (1)
 .11/438ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)
ْٜٛؼ بٔ أبٞ إغشام عُطٚ بٔ عبس اهلل اشلُساْٞ ايهٛٗ إه٢ٓ أبا إغطا٥ٌٝ ض٣ٚ عٔ أْؼ بٔ  (3)

ٚقاٍ: "نإ ثك١ إٕ ؾا٤  6/344َايو ض٣ٚ عٓ٘ غؿٝإ ايجٛضٟ ، ٜٓٛط: ابٔ غعس، ايڀبكات، 
ٚقاٍ: ثك١ ; ايعذًٞ، ايجكات،  235م اهلل ٚي٘ أسازٜح نجرل٠" ; ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ، 

ٚقــاٍ: قــاٍ أٓــس بــٔ   244-9/243ٚقــاٍ: ثكــ١ ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،    63م 
سٓبٌ: سسٜج٘ َهڀطب، ٚقاٍ: قاٍ أبٞ: "نإ قسٚقاڄ إ٫ أْ٘ ٫ وتر عسٜج٘" ; ابٔ سبإ، 

 ـ32/488ب ايهُاٍ، ; إعٟ، تٗصٜ 263; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، م 7/650ايجكات، 
 ٚقاٍ بعس إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ ٚايباقٕٛ. 493

 .11/434ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (4)
ْٜٛؼ بٔ أبٞ ٜعؿٛض ايعبسٟ ايهٛٗ ض٣ٚ غؿٝإ ايجٛضٟ ض٣ٚ عٓ٘ غعٝس بٔ َٓكٛض، ٜٓٛط:  (5)

ايٓػـــا٥ٞ، ايهـــعؿا٤  ;2/22ٚقـــاٍ: نـــعٝـ; ايبدـــاضٟ، ايتـــاضٜذ ا٭ٚغـــ٘ 3/362ابـــٔ َعـــٌ، 
ٌ    106ٚإذلٚنٕٛ، م  ٚقـاٍ: قـاٍ أبـٛ     7/247ٚقاٍ: نعٝـ; ابٔ أبٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٜ

:" َٓهط اؿـسٜح  ٜـطٟٚ   3/139، ٚقاٍ ٗ اجملطٚس7/651ٌظضع١: قسٚم; ابٔ سبإ، ايجكات، 
ٜٳذٴٛظ ايٹاسٵتٹذٳاز َٳا٫ بؿب٘ سٳسٹٜح ايڃأځثٵبٳات يځا  ٚٳعٳٔ ايجٿكځات  ْٵؿځـطز َـٔ     عٳٔ أځبٹٝ٘  ُٳـا ا ٓٵسٹٟ بٹ ٘ٹ عٹ بٹ

 ٍ ٚقــاٍ: ٖٚــٛ عٓــسٟ ٖــٔ ٜهتــب   521ـــ8/520ايڃأځخٵبٳــاض"; ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــا
ٚقاٍ: نعٝـ ; إعٟ، تٗصٜب  199سسٜج٘; ابٔ ؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايهعؿا٤ ٚايهصابٌ، م 

ــ32/558ايهُــاٍ،  ِ     559ـ ٚابــٔ َادــ١;   ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ ايعًُــا٤ ؾٝــ٘: ض٣ٚ يــ٘ َػــً
 .4/769ايصٖيب، تاضٜذ اٱغ٬ّ، 

 .11/452ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (6)

أبٛ بهط بٔ عبس اهلل بٔ قُس بٔ أبٞ غدل٠ ايكطؾٞ ايعاَطٟ إسْٞ ض٣ٚ عٔ ظٜس بٔ أغـًِ ض٣ٚ  ( 7)
ٔ غعس، ايڀبكات،  ٘ عبسايطظام بٔ ُٖاّ، ٜٓٛط: اب ٕ نجرل اؿسٜح ٚيٝؼ  476ـ5/475عٓ ٚقاٍ: نا

ٔ َعٌعذ١ ٔ َعٌ، تاضٜذ اب ٚقاٍ: يٝؼ سسٜج٘ بؿ٤ٞ ; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ،  3/157; اب
ُٻٔ ٜطٟٚ إٛنٛعات  3/147ٚقاٍ: ٜهعـ سسٜج٘; ابٔ سبإ، اجملطٚسٌ،  242م َٹ ٕٳ  ٚقاٍ: "نځا

 ٌ ٔ عسٟ، ايهاَ ٘ٹ بٹشٳاٍ" ; اب ٚٳيځا ايٹاسٵتٹذٳاز بٹ  ٘ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، عٳٔ ايڃأځثٵبٳات يځا وٌ نٹتٳابٳ١ سٳسٹٜج
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 ٓونش  ٓوّّس  أَرِِ رْنِ ڃُلَڄَّيِ رْنِ حٿڀَّوِ زْي٫َِ رْنُ رَټَْ أَرٌُ ڃخص"0ٷخٽ حٿَّٔخؿِ ُٻَّخ
 #1$"ًڃخثش ًٓظّٙ حػنظّٙ

 .#2$٫نيه ڃنخٻّ٘"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
ًّٸخٽ ح٨ّو ٗو٬زش ًّٸوخٽ ٯّڄوي ًّٸوخٽ ٓوخدل $ص      ، أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ-734

 #3$ځ#807/ ىو192
حٿٔوخؿِ ػنوخ أ٦ّووي رون ٫زووي ح٩ّزوخٍ حٿ٤٬وخٍىُ ػنووخ ٯّڄوي روون ٫زويحهلل كوويػّٗ        "

ؿوخ  ؿنويّخڅ ٳٔوؤالنِ ڃنوِٽ أروِ      0 أرِ رټوَ رون ٫ْوخٕ كويػّٗ أروِ ٷوخٽ      ارَحىْڂ رن 
أؿوذ ح٫ّڀْٴوش   0 أنوض ىوٌ ٳٸڀوض ن٬وڂ ٳٸوخال     0 رټَ رن ٫ْخٕ ٳٸڀض ڃخ طَّويحڅ ڃنوو ٳٸوخال   

أىهوپ أٿوزْ ػوٌرِ ٳٸوخال0 ٿوْْ اذل ًٿوٺ ٓوزْپ ٳؤٍٓوڀض ڃون ؿوخ نِ رؼْوخرِ            0 ٳٸڀض
ٳٔووڀڄض ٫ڀْووو  ًڃ٠ووْض ڃ٬يڄووخ اذل ىووخًٍڅ حٿَٗووْي رووخ٪ّّ٘س ٳوويهڀض ٫ڀْووو ًىووٌ ڃظټووؤ  

ع ّٛويّغ ٫ون   اڅ أروخ ڃ٬خًّوش حٿ٠وََّ كويّ    ، ًٷي أ٫ٍزنوخٹ ّوخ أروخ رټوَ     ال أٍحنخ اال0ّ ٳٸخٽ
ٌٍٓٽ حهلل     ّټٌڅ ٷٌځ ر٬يُ ّنظزًٌڅ رخٿَحٳ٠ش ٳخٷظڀٌىڂ ٳبٶّڂ ڃ٘وَٻٌڅ ٳوٌحهلل

ألٷظڀنيڂ ٳڀڄخ ٍأّوض ًٿوٺ هٴوض ڃنوو ٳٸڀوض ّوخ أڃوّ٘ ح٬ّوئڃنّٙ ٿوجن ٻوخڅ            ٿجن ٻخڅ كٸخ 
أٗوي ڃون روّٗ أڃْوش ًىوڂ اٿوْټڂ أڃْوپ ٳٔوَُ ٫نوو ػوڂ أڃوَ رل            ًٿٺ ٻؤٶّڂ ٿْلزٌنوٺ  

أهوٌص حٿويٍحىڂ ڃوخ    0 رؤٍر٪ ريٍ ٳؤه٣ٌّخ ٳڀٸّْٗ ٍؿپ ڃنيڂ ٿو ٌٛص ٳٸوخٽ ّوخ أروخ رټوَ    
٫وٌٍُ  0 ًُحىنوِ ر٬وٞ أٛولخرِ ٳْوو ٳٸڀوض ٿوو      0 ٷخٽ ٿنخ حٿٔخؿِ، ٫ٌٍٹ ٫ني حهلل ٯيح 

 .#4$"٫ني حهلل أنِ هڀٜظٺ ڃن حٿٸظپ

                                                                                                                   

ٚقاٍ بعـس   107ـ33/102ٚقاٍ: ٖٚٛ ٗ ١ًْ َٔ ٜهع اؿسٜح ; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  202ـ9/197
 إٔ شنط أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ ابٔ َاد١ سسٜجٌ. 

 .14/374ايبػسازٟ، تاضٜذ بػساز، اـڀٝب  (1)

 .12/28ابٔ سذط،  تٗصٜب ايتٗصٜب،  (2)
(3)  ٔ غــامل اـٝــاٙ َــٍٛ ٚاقــٌ بــٔ سٓــإ ا٭غــسٟ، زلــع غــًُٝإ  ٖـٛ أبــٛ بهــط بــٔ عٝــاف بــ

٘ بٔ إباضى ، َٔ أٌٖ ايهٛؾ١ غهٔ بػساز ٚسسخ بٗا، نإ  ًډ ايتُٝٞ، ض٣ٚ عٓ٘ ض٣ٚ عٓ٘ عبس اي
َٔ ايعباز، ٚقاٍ عٓ٘ ايجٛضٟ إْ٘ قاسب قطإٓ، ٚقـاٍ أبـٛ زاٚز أبـٛ بهـط ثكـ١، ٚقـاٍ أٓـس بـٔ         

ٔ سؿٛ٘،  اـڀٝب ايبػـسازٟ، تـاضٜذ بػـساز،    سٓبٌ: أبٛ بهط نإ نجرل اـڀأ إشا سسخ َ
ٚقاٍ: " نإ أبٛ بهط ثك١  6/369; ٜٓٛط أٜهاڄ: ابٔ غعس، ايڀبكات ايهدل٣،  14/374-387

قــسٚقاڄ عاضؾــاڄ باؿــسٜح ٚايعًــِ إ٫ أْــ٘ نــجرل ايػًــ٘" ; ابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ،  
َٔ إتٛضعٌ ٗ ايسٜٔ ٖٔ ٚقاٍ: " 272; ابٔ سبإ، َؿاٖرل عًُا٤ ا٭َكاض، م 350ـ9/348

 ; ايـصٖيب، َٝـعإ ا٫عتـساٍ،   135 -33/129نإ ِٜٗ ٗ ا٭ساٌٜ"; إعٟ، تٗصٜب ايهُـاٍ،  
 ، ٚقاٍ عٓ٘ "قسٚم ثبت ٗ ايكطا٠٤، يهٓ٘ ٗ اؿسٜح ٜػً٘ ِٜٚٗ".503 ـ4/499

اٍ قــٚ  7/448; ايــصٖيب، غــرل أعــ٬ّ ايٓــب٤٬،   5/42ابــٔ عــسٟ، ايهاَــٌ ٗ نــعؿا٤ ايطدــاٍ ،  (4)
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 .#1$ٛيًٵ ّيڂ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #2$أرٌ طٌرش حٿٸخٙ  -735

 .#3$رَُٜ ٻٌحد"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ
 #4$ځ#718ىو/100أرٌ هخٿي حٿٌحٿّٓ حٿټٌيف ًح٨ّو ىَڃِ$ص  -736
ػنخ آولخٵ رون اروَحىْڂ ػنوخ ٸّْوَ رون ٺّوخڅ ٫ون حأل٫ڄوٖ ٫ون           0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"

ًٳوينخ اذل ٫ڄوَ رون ح٤ّ٫وخد ٳوٌٻَ      0 ڃخٿٺ رن ح٪ّخٍع ٫ن أرِ هخٿوي حٿوٌحٿّٓ ٷوخٽ   
 .#5$"ڀَ أڅ كيّؼو ٫ن ٫ڄَ ٯّ٘ ڃَٓپٷٜش ٳيٌح ّيٽ ٫

 #6$أرٌ ٌٍٓس حٿ٤خثِ حرن أهِ أرِ أٌّد حألنٜخٍُ -737
 .#7$ڃنټَ ح٪ّيّغ"0 "ٷخٽ حٿٔخؿِ

 أرٌ ٷظخىس ْٗن ٻخڅ ًَُّ ٫ن حألًُح٫ِ   -738
ىٍد أروِ   ٻوخڅ ٫نوينخ يف  0 ٷخٽ ٸَّْ رون ڃ٬وّٙ  0 ُٻَّخ رن ٸَّْ حٿٔخؿِ ٷخٽ"

ِ حٿ٤ْذ رزٰيحى ْٗن ُّټنَ رؤرِ ٷظخىس َّ ًٻوخڅ ّٸوٌٽ كويَّػنخ أَرُوٌ     ، ًُ ٫ن حألًُح٫و

                                                                                                                   

 ايصٖيب: "قًت: قُس بٔ عبس اهلل ٖصا ٫ أعطؾ٘، ٚمل تكب ٖصٙ اؿها١ٜ".

 12/37ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (1)
ٚقاٍ: نعٝـ;  3/138أبٛ تٛب١ ايكام ايبكطٟ، ٜٓٛط: ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ،  (2)

 ٚقاٍ: ٫ ٜعطف.  1/135ايصٖيب، إكت٢ٓ ٗ غطز ايه٢ٓ، 

 .7/23; ابٔ سذط، يػإ إٝعإ،  1/131ْٞ، تٓعٜ٘ ايؿطٜع١، ابٔ عطام ايهٓا (3)
أبٛ خايس ايٛاييب ايهٛٗ قٌٝ ازل٘ ٖطَع َٔ بين أغس بٔ خع١ّ ض٣ٚ عٔ دـابط بـٔ زلـط٠     (4)

; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،     6/180ض٣ٚ عٓ٘ ؾڀط بـٔ خًٝؿـ١ ، ٜٓٛـط: ابـٔ غـعس، ايڀبكـات،       
ٚقاٍ: غأيت أبٞ عٓ٘ ؾكاٍ: قاحل اؿسٜح;  9/121; ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ،  8/250

ٚقاٍ بعس إٔ شنـط بعـض    276-33/275; إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ،  5/514ابٔ سبإ، ايجكات، 
 أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝ٘: ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١.

 .12/83ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (5)
ا٭ْكاضٟ ض٣ٚ عٔ أبٞ أٜـٛب ا٭ْكـاضٟ ض٣ٚ عٓـ٘     أبٛ غٛض٠ ايڀا٥ٞ ابٔ أخٞ ايكشابٞ أبٞ أٜٛب (6)

ٌ بٔ ايػا٥ب ، ٜٓٛط: ابٔ َعٌ، تاضٜذ ابٔ َعٌ،  ٚقاٍ: " أبٛ غٛض٠ ابٔ أخٞ أب٢ أٜٛب  1/122ٚاق
 4/33ٖصا يٝؼ ٖٛ ا٭ْكاضٟ إِا ٖٛ ضدٌ طـا٢٥ يٝػـت يـ٘ قـشب١"; ايبدـاضٟ، ايتـاضٜذ ايهـبرل،        

ٚقـاٍ: " ض٣ٚ عُـٔ    4/33سامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ،   ٚقاٍ: ازل٘ غعٝس بٔ ؾٝبإ ايڀا٥ٞ ; ابٔ أبٞ 
ــات     ــإ، ايجكـ ــٔ سبـ ــٌ"; ابـ ــع يًُٓـ ــت اـبـ ــامت ٜؿـ ــٔ سـ ــعؿا٤  5/570ضأ٣ عـــسٟ بـ ــساضقڀين، ايهـ ; ايـ

ٚقـاٍ: قـاٍ ايبدـاضٟ:     395-33/394ٚقاٍ: فٍٗٛ ; إعٟ، تٗصٜب ايهُـاٍ،   3/138ٚإذلٚنٕٛ، 
ٜٴهعـ ٗ سسٜج٘، ٚقاٍ: ض٣ٚ ي  =٘ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١;َٓهط اؿسٜح، ٚقاٍ ايذلَصٟ: 

ٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب، = ٚقاٍ: أبٛ غٛض٠ نعٝـ;  6/217; ايبٛقرلٟ، إؼاف اـرل٠  12/124اب
 ٚقاٍ: فٍٗٛ ساٍ . 2/24إكٓعٞ ايعٓػٞ، َكباح ا٭ضٜب، 

 .6/217; ايبٛقرلٟ، إؼاف اـرل٠،  12/124ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (7)
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يف حٿ٘ووڄْ ًًىزنووخ  ٳٸ٬ووينخ ٌّڃووخ ، ًحهظڀٴنووخ اِٿْووو، ٳووٌىزنخ اِٿْووو، ٫ڄووًَ ٦ٍّووو حهلل
نن٨ووَ ٳووبًح يف أ٫ڀووَ حٿٜوولْٴش كوويَّػنخ ا٨ِّخ٫ْووپ روون ٫زوويحهلل روون ٨ّخ٫ووش ٫وون           

ِ ، حألًُح٫ووِ، ٳ٤َكنووخ ٛوولْٴظو ًطَٻنووخهُ  ىووٌح ٻووخڅ ، ًٿووْْ ىووٌ أَرُووٌ ٷظووخىس ح٪َّحنوو
 .#1$"آهَ ٍؿال

ًح٨ّوو ٫خثوٌ رون    ، أرٌ ڃخؿي ًّٸخٽ أرٌ ڃخؿيس ح٪ّنٴِ حٿ٬ـڀِ حٿټٌيف -739
 #2$ن٠ڀش
 .#3$"ٮّيٌٽ ڃنټَ ح٪ّيّغ0 ٷخٽ حٿٔخؿِ"
 
 
 

                                                 

 .14/403، تاضٜذ بػساز، اـڀٝب ايبػسازٟ (1)

أبٛ َادس ايعذًٞ ايهٛٗ ٚازل٘ عا٥ص بٔ ْه١ً ض٣ٚ عٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز ض٣ٚ عٓ٘ و٢ٝ  (2)
ٚقاٍ: "قاٍ اؿُٝسٟ: عٔ ابٔ  145-144بٔ عبس اهلل اؾابط، ٜٓٛط: ايبداضٟ، ايهعؿا٤، م 

    ٚ ٖــٛ َٓهــط عٝٝٓــ١، قًــت يٝشٝــ٢ اؾــابط: َــٔ أبــٛ َادــس ؟ قــاٍ: طــاض طــرل عًٝٓــا، ؾشــسثٓا، 
 509ٚقاٍ: غرل َعطٚف ; ايعذًٞ، ايجكات، م  91اؿسٜح"; اؾٛظداْٞ، أسٛاٍ ايطداٍ، م 

ٚقاٍ: َٓهط اؿـسٜح ; ابـٔ أبـٞ سـامت،      133ٚقاٍ: ثك١; ايٓػا٥ٞ، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٕٛ، م 
ٚقـاٍ: فٗـٍٛ ; إـعٟ،     3/238; ايساضقڀين، ايهعؿا٤ ٚإذلٚنـٕٛ،   7/16اؾطح ٚايتعسٌٜ، 

ٚقــاٍ بعــس إٔ شنــط أقــٛاٍ ايعًُــا٤ ؾٝــ٘: ض٣ٚ يــ٘ أبــٛ زاٚز        242-34/241هُــاٍ، تٗــصٜب اي
ٚقاٍ: ٫  4/566ٚايذلَصٟ ٚابٔ َاد١، ٚقس ٚقع يٓا سسٜج٘ بعًٛ ; ايصٖيب، َٝعإ ا٫عتساٍ، 

 ٜعطف. 

 .12/217ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب،  (3)
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 مصادر ومراجع الكتاب

 
 أواًل: املصادر األولية 

ابٔ ا٭ثرل، عع ايسٜٔ أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ أبٞ ايهطّ قُس بٔ قُس بٔ عبس ايهطِٜ بٔ عبـس  
 ّ(. 1232ٖـ/630ايٛاسس ايؿٝباْٞ )ت 

أغس ايػاب١ ٗ َعطؾ١ ايكشاب١، ؼكٝل عًٞ قُس عٛض ٚعازٍ أٓس عبس إٛدٛز، زاض -1
 ّ.1994، 1ايهتب ايع١ًُٝ، ٙ

 برلٚت، ز.ت.  –ايًباب ٗ تٗصٜب ا٭ْػاب، ؼكٝل إسػإ عباؽ، زاض قازض -2
 ّ(970ٖـ /360اٯدطٟ، قُس بٔ اؿػٌ بٔ عبس اهلل ايبػسازٟ )ت 

 ّ.1999، ايطٜاض، 2ايؿطٜع١، ؼكٝل عبس اهلل بٔ عُط ايسَٝذٞ، ٙ-3
 ّ(981ٖـ/370ا٭ظٖطٟ، أبٛ َٓكٛض قُس بٔ أٓس اشلطٟٚ )ت 

 ّ. 2001تٗصٜب ايًػ١، ؼكٝل قُس عٛض َطعب، برلٚت،  -4
 ّ(896ٖـ/282ابٔ أبٞ أغا١َ، أبٛ قُس اؿاضخ بٔ قُس بٔ ايتُُٝٞ ايبػسازٟ )ت 

١ٝ ايباسح عـٔ ظٚا٥ـس َػـٓس اؿـاضخ، ؼكٝـل سػـٌ أٓـس قـاحل ايبـانطٟ، إسٜٓـ١           بػ-5
 ّ.1992إٓٛض٠، 

 ّ. 1992َػٓس اؿاضخ، ؼكٝل سػٌ أٓس قاحل ايبانطٟ، إس١ٜٓ إٓٛض٠، -6
 ّ(952ٖـ/ 340ابٔ ا٭عطابٞ، أبٛ غعٝس أٓس بٔ قُس بٔ ظٜاز بٔ بؿط بٔ زضِٖ ايبكطٟ )ت 

ــٔ ا٭عطابــ  -7 ــٔ أٓــس اؿػــٝين، زاض ابــٔ       َعذــِ اب ــطاِٖٝ ب ــٔ إب ــس احملػــٔ ب ٞ، ؼكٝــل عب
 ّ.1997اؾٛظٟ، ايػعٛز١ٜ، 

 ّ(1181ٖـ / 577ا٫ْباضٟ، أبٛ ايدلنات عبس ايطٓٔ بٔ قُس ا٭ْكاضٟ )ت 
ْع١ٖ ا٭يبا٤ ٗ طبكات ا٭زبا٤، ؼكٝل إبطاِٖٝ ايػاَطا٥ٞ، َهتب١ إٓاض، ايعضقـا٤، ا٭ضزٕ،  -8

1985ّ. 

 ّ(.1081 - 1012/ ٖ  474ايٛيٝس غًُٝإ بٔ خًـ بٔ غعس ابٔ أٜٛب) ايبادٞ، أبٛ

ايتعــسٌٜ ٚايتذــطٜب ٕــٔ خــطز عٓــ٘ ايبدــاضٟ ٗ اؾــاَع ايكــشٝب ايتعــسٌٜ ٚايتذــطٜب،      -9
 ؼكٝل أٓس ايبعاض، َطانـ.

 ّ( 870ٖـ/ 256ايبداضٟ، أبٛ عبس اهلل قُس بٔ إزلاعٌٝ)
، َػتؿٝسٶا َٔ ؽطهات ٚتعًٝكات قُس ا٭زب إؿطز، ؼكٝل زلرل بٔ أٌَ ايعٖرلٟ-10

 ّ.1998ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، ايطٜاض، 
 ّ.2014بط ايٛايسٜٔ، ؼكٝل عبس ايعاطٞ ايؿطقاٟٚ، َهتب١ اٱَاّ ايبداضٟ، َكط، -11
 ّ. 1977ايتاضٜذ ا٭ٚغ٘، ؼكٝل قُٛز إبطاِٖٝ ظاٜس، زاض ايٛعٞ، ايكاٖط٠،  -12
 ايسنٔ.  –عبس إعٝس خإ، سٝسض آباز ايتاضٜذ ايهبرل، َطاقب١ قُس  -13
ؽطٜر ا٭سازٜح إطؾٛع١ إػٓس٠ ٗ نتاب ايتاضٜذ ايهبرل يًبداضٟ، إعساز قُس بٔ  -14

 ّ.1999عبس ايهطِٜ بٔ عبٝس، ايطٜاض، 
قشٝب ايبداضٟ )اؾاَع ايكشٝب إدتكـط(، ؼكٝـل َكـڀؿ٢ أزٜـب ايبػـا، بـرلٚت،        -15

 ٖـ. 1422 بٔ ْاقط، زاض طٛم ايٓذا٠، ّ ، ْٚػد١، بتشكٝل قُس ظٖرل1987
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نتاب ايهعؿا٤، ؼكٝل أبـٛ عبـس اهلل أٓـس بـٔ إبـطاِٖٝ بـٔ أبـٞ ايعٝـٌٓ، َهتبـ١ ابـٔ            -16
 ّ. 2005عباؽ، 

 ّ( 509ٖـ/  292عؿٌ، أغًِ بٔ غٌٗ بٔ أغًِ ايٛاغڀٞ )ت 
 ّ. 2006تاضٜذ ٚاغ٘، ؼكٝل نٛضنٝؼ عٛاز، برلٚت،  -17

 ّ( 905ٖـ/ 292ُطٚ بٔ عبس اـايل )ت ايبعاض، أبٛ بهط أٓس بٔ ع
َػٓس ايبعاض إٓؿٛض باغِ ايبشط ايعاخط، ؼكٝل قؿـٛٚ ايـطٓٔ ظٜـٔ ايـسٜٔ ٚعـازٍ       -18

 ّ.2009ّ إٍ 1988غعس ٚقدلٟ عبس اـايل، َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ، إس١ٜٓ إٓٛض٠، 

ُـ       س بـٔ بؿٵـطإ بـٔ    ابٔ بؿط، أبٛ ايكاغِ عبس إًو بٔ قُس بـٔ عبـس اهلل بـٔ بؿٵـطإ بـٔ ق
 ّ(1039ٖـ/430َٗطإ ايبػسازٟ )

 ّ.1997أَايٞ ابٔ بؿطإ، نب٘ ْك٘ عازٍ بٔ ٜٛغـ ايععاظٟ، ايطٜاض،  -19
 ّ(1309ٖـ /  709ايبعًٞ، أبٛ عبس اهلل قُس بٔ أبٞ ايؿتب )ت 

إڀًع ع٢ً أيؿاٚ إكٓع، ؼكٝل قُٛز ا٭ضْ٪ٚٙ ٜٚاغٌ قُـٛز اـڀٝـب، َهتبـ١     -20
 ّ. 2003ايػٛازٟ، 

 ّ( 1122ٖـ /516ايبػٟٛ، أبٛ قُس اؿػٌ بٔ َػعٛز بٔ قُس ايؿطا٤  )ت 
 ّ.1983، برلٚت، 2ؾطح ايػ١ٓ، ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ ٚقُس ظٖرل ايؿاٜٚـ، ٙ -21
ٞ ٚقُس غًِٝ إبطاِٖٝ  -22 ٔ إطعؿً ـ عبس ايطٓ َكابٝب ايػ١ٓ، ؼكٝل ايسنتٛض ٜٛغ

 ّ.1987زلاض٠ ْٚاٍ ٓسٟ ايصٖيب، برلٚت، 
 ّ(1480ٖـ / 885يبكاعٞ، بطٖإ ايسٜٔ إبطاِٖٝ بٔ عُط)ت ا

 ّ. 2007ايٓهت ايٛؾ١ٝ َا ٗ ؾطح ا٭يؿ١ٝ، ؼكٝل َاٖط ٜاغٌ ايؿشٌ، َهتب١ ايطؾس،  -23
 ّ(1436ٖـ/840ايبٛقرلٟ، أبٛ ايعباؽ ؾٗاب ايسٜٔ أٓس بٔ أبٞ بهط ايهٓاْٞ )ت 

كٝــل زاض إؿــها٠ يًبشــح ايعًُــٞ،    إؼــاف اـــرل٠ إٗــط٠ بعٚا٥ــس إػــاْٝس ايعؿــط٠، ؼ      -24
 ّ.1999ايطٜاض، 

 َكباح ايعداد١، زاض اؾٓإ، برلٚت. -25
ٚٵدٹطزٟ اـطاغـاْٞ)ت     ـڂػٵـطٳ ٖــ/  458ايبٝٗكٞ، أبٛ بهط أٓس بٔ اؿػٌ بٔ عًٞ بٔ َٛغـ٢ ا

1065    )ّ 

، قسّ ي٘ قُس ظاٖس ايهٛثطٟ، َهتب١ اــالٞ، ايكـاٖط٠،   2أسهاّ ايكطإٓ يًؿاؾعٞ، ٙ -26
 ّ. 1994ٖـ /  1414

 ّ.1988، برلٚت، 1اٯزاب، اعت٢ٓ ب٘ أبٛ عبس اهلل ايػعٝس٠، َ٪غػ١ ايهتب ايجكاؾ١ٝ، ٙ -27
28- ٙ  ،1اؾــاَع يؿــعب اٱّــإ، ؼكٝــل عبــس ايعًــٞ عبساؿُٝس،َهتبــ١ ايطؾــس، ايطٜــاض،

2003.ّ 
 ّ.2009ايسعٛات ايهبرل، ؼكٝل بسض بٔ عبس اهلل، ايهٜٛت، -29
 ّ.1989ؼكٝل عبس إعڀٞ أٌَ، نطاتؿٞ، بانػتإ،  ايػٓٔ ايكػرل، -30
 ّ 2003ايػٓٔ ايهدل٣، ؼكٝل قُس عبس ايكازض عڀا، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت،  -31
 ّ.2000ايكها٤ ٚايكسض، ؼكٝل قُس عبس اهلل آٍ عاَط، َهتب١ ايعبٝهإ، ايطٜاض،  -32
 ٖـ.1405ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت،  -33
 ّ.2003ؾعب اٱّإ، سكك٘ عبس ايعًٞ عبس اؿُٝس، َهتب١ ايطؾس، ايطٜاض،  -34
35-      ٙ ــاض، ؼكٝــل عبــسإعڀٞ أَــٌ، داَعــ١ ايسضاغــات اٱغــ١َٝ٬،  ، 1َعطؾــ١ ايػــٓٔ ٚاٯث

1991.ّ 
 ّ.1970َٓاقب ايؿاؾعٞ، ؼكٝل ايػٝس أٓس قكط، ايكاٖط٠، -36

 ّ( 1340ٖـ/ 741ايتدلٜعٟ، قُس بٔ عبس اهلل اـڀٝب ايعُطٟ)ت 
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 ّ.1985، برلٚت، 5َؿها٠ إكابٝب، ؼكٝل قُس ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، ٙ-37
 ّ( 1349ٖـ/ 750ابٔ ايذلنُاتٞ، عًٞ بٔ عجُإ بٔ إبطاِٖٝ إاضزٜين )ت 

 اؾٖٛط ايٓكٞ ع٢ً غٓٔ ايبٝٗكٞ، زاض ايؿهط، برلٚت.-38
 ّ( 892ٖـ/ 279ايذلَصٟ، أبٛ عٝػ٢ قُس بٔ عٝػ٢ )ت 

 ّ.1998ايذلَصٟ، ؼكٝل بؿاض عٛاز، برلٚت، غٓٔ -39
 ٖـ. 1409ايعًٌ ايهبرل، ؼكٝل قبشٞ ايػاَطا٥ٞ ٚآخطٕٚ، عامل ايهتب، برلٚت، -40

 ّ(1023ٖـ/414ُاّ بٔ قُس، أبٛ ايكاغِ ُاّ بٔ قُس بٔ عبس اهلل ايبذًٞ ايطاظٟ ) 
 ٖـ.1412ؾٛا٥س ُاّ، ؼكٝل ٓسٟ عبس اجملٝس ايػًؿٞ، ايطٜاض،  -41

 ّ ( 994ٖـ /  384يتٓٛخٞ، احملػٔ بٔ عًٞ ايبكطٟ ) ت ا
 ٖـ. 1391ْؿٛاض احملانط٠ ٚأخباض إصانط٠، برلٚت، -42

 ّ ( 1745ٖـ/ 1158ايتٗاْٟٛ، قُس بٔ عًٞ ايكانٞ ) ت بعس 
 ّ. 1996نؿاف اقڀ٬سات ايؿٕٓٛ ٚايعًّٛ، ؼكٝل عًٞ زسطٚز، برلٚت، -43

 ّ ( 1328ٖـ/728بٔ عبس اؿًِٝ بٔ عبس ايػ٬ّ ) ت  ابٔ ت١ُٝٝ، تكٞ ايسٜٔ أبٛ ايعباؽ أٓس
 بٝإ تًبٝؼ اؾ١ُٝٗ، َ٪غػ١ قططب١.-44
 ّ.1993ؼكٝل اٱّإ، إهتب اٱغ٬َٞ، برلٚت، -45
 ّ.1977ايهًِ ايڀٝب، ؼكٝل قُس ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، برلٚت، -46
 ّ. 1995ٕٓٛض٠، فُٛع ايؿتا٣ٚ، ؼكٝل عبس ايطٓٔ بٔ قُس بٔ قاغِ، إس١ٜٓ ا-47

 ّ (920ٖـ/307ابٔ اؾاضٚز، أبٛ قُس عبس اهلل بٔ عًٞ ايٓٝػابٛضٟ ) ت 
 ّ.1988إٓتك٢ َٔ ايػٓٔ إػٓس٠، ؼكٝل عبس اهلل عُط ايباضٚزٟ، برلٚت،  -48

 ّ ( 1429ٖـ/ 833ابٔ اؾعضٟ، سلؼ ايسٜٔ قُس بٔ قُس ) ت 
 ٖـ. ١ُٝ1351، غا١ٜ ايٓٗا١ٜ ٗ طبكات ايكطا٤، َهتب١ ابٔ تٝ -49

 ّ ( 845ٖـ / 230أبٛ اؾعس، عًٞ ) ت 
 ّ. 1990َػٓس ابٔ اؾعس، ؼكٝل عاَط أٓس سٝسض، َ٪غػ١ ْازض، برلٚت، -50

 ّ(1148ٖـ/ 543اؾٛظقاْٞ، أبٛ عبس اهلل اؿػٌ بٔ إبطاِٖٝ بٔ اؿػٌ بٔ دعؿط )ت 
س اؾباض ايؿطٜٛا٥ٞ، ٭باطٌٝ ٚإٓانرل ٚايكشاح ٚإؿاٖرل، ؼكٝل بس ايطٓٔ بٔ عب -51

 ّ.2002ايطٜاض، 
 ّ(  1148ٖـ/ 543اؾٛضقاْٞ، ابٛ عبس اهلل اؿػٌ بٔ إبطاِٖٝ اشلُصاْٞ )ت 

ٔ بٔ عبس اؾباض ايؿطٜٛا٥ٞ،  -52 ٌ ٚإٓانرل ٚايكشاح إؿاٖرل، ؼكٝل عبس ايطٓ ا٭باطٝ
 ّ. 2002زاض ايعكُٝٞ، ايطٜاض، 

 ّ ( 873 ٖـ/ 259اؾٛظداْٞ، إبطاِٖٝ بٔ ٜعكٛب ) ت 
 أسٛاٍ ايطداٍ، ؼكٝل عبس ايعًِٝ عبس ايعِٛٝ، ؾٝكٌ آباز، بانػتإ.-35

 ّ ( 1201ٖـ/ 597ابٔ اؾٛظٟ، ْاٍ ايسٜٔ أبٛ ايؿطز عبس ايطٓٔ بٔ عًٞ ) ت 
ايتشكٝل ٗ أسازٜح اـ٬ف، ؼكٝل َػعس عبس اؿُٝس ايػعسْٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، -54

 ٖـ.1415برلٚت، 
 ٖـ. 1406ٚنٕٛ، ؼكٝل عبس اهلل ايكانٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، ايهعؿا٤ ٚإذل-55
 ٖـ.1403ايعًٌ إتٓا١ٖٝ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، -56
إٓتِٛ ٗ تاضٜذ إًٛى ٚا٭َِ، ؼكٝل قُس عبس ايكازض عڀا َٚكـڀؿ٢ عبـس ايكـازض    -57

 ّ. 1992عڀا، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، 
 ّ.1968 -ّ 1966عبس ايطٓٔ قُس عجُإ، إس١ٜٓ إٓٛض٠،  إٛنٛعات، ؼكٝل-58

ابٔ أبٞ سامت، أبٛ قُـس عبـس ايـطٓٔ بـٔ قُـس بـٔ إزضٜـؼ بـٔ إٓـصض ايتُُٝـٞ اؿًٓٛـٞ            
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 ّ ( 938ـ / ٖ  327ايطاظٟ ) ت 
بٝــإ خڀــأ ايبدــاضٟ ٗ تاضىــ٘، ؼكٝــل عبــس ايــطٓٔ وٝــ٢ إعًُــٞ، زا٥ــط٠ إعــاضف       -59

 باز ايسنٔ.ايعجُا١ْٝ، سٝسض آ

 . ٖ  1271، زاض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ، برلٚت، 1اؾطح ٚايتعسٌٜ، ٙ -60 
ــاظ،         -61 ــ١ ْــعاض َكــڀؿ٢ ايب تؿػــرل ايكــطإٓ ايعٛــِٝ، ؼكٝــل أغــعس قُــس ايڀٝــب، َهتب

 ٖـ.1419ايػعٛز١ٜ، 
عًٌ اؿسٜح، ؼكٝل ؾطٜل َـٔ ايبـاسجٌ بإؾـطاف ٚعٓاٜـ١ غـعس بـٔ عبـس اهلل اؿُٝـس          -62

 ّ.2006، 1ايطٓٔ اؾطٜػٞ، َڀابع اؿُٝهٞ، ٙ ٚخايس بٔ عبس
 ّ( 1015ٖـ/405اؿانِ، أبٛ عبس اهلل قُس بٔ عبس اهلل بٔ ٓسٜٚ٘ ايٓٝػابٛضٟ )ت 

ٟ َٚػًِ، ؼكٝل نُاٍ ٜٛغـ اؿٛت، زاض اؾٓإ، برلٚت، -63 ِ ايبداض تػ١ُٝ َٔ أخطدٗ
 ٖـ. 1407

 ّ.1990، ايهٜٛت، 1ا، ٙإػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ، ؼكٝل َكڀؿ٢ عبس ايكازض عڀ -64
 ّ( 965/ ٖ  354ابٔ سبإ، قُس بٔ سبإ بٔ أٓس أبٞ سامت ايتُُٝٞ ايبػيت )ت 

ٔ اشلٓس ،1ايجكات، ٙ-65 / ٖ  1393، َڀبع١ فًؼ زا٥ط٠ إعاضف ايعجُا١ْٝ عٝسض آباز ايسن
1973  . 

 ّ.1988قشٝب ابٔ سبإ، ؼكٝل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ، َ٪غػ١ ايطغاي١، برلٚت،  -66

ِ ظاٜس، ز.ّ، ز.ت.  -67 ٌ ٚايهعؿا٤ ٚإذلٚنٌ، ؼكٝل قُٛز إبطاٖٝ ٌ َٔ احملسث  اجملطٚس

 ّ ( 1448ٖـ/ 852ابٔ سذط، ؾٗاب ايسٜٔ أبٛ ايؿهٌ أٓس بٔ عًٞ ايعػك٬ْٞ )ت 

إؼاف إٗط٠ بايؿٛا٥س إبتهط٠ َٔ أططاف ايعؿـط٠، فُـع إًـو ؾٗـس، إسٜٓـ١ إٓـٛض٠،        -68
ٙ1 ،1994.ّ 

قاب١ ٗ ُٝٝع ايكشاب١، ؼكٝل عازٍ أٓس عبس إٛدٛز ٚع٢ً قُس َعٛض، زاض اٱ -69
 ٖـ.1415ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، 

 ٖـ.1405تػًٝل ايتعًٝل، ؼكٝل غعٝس عبس ايطٓٔ َٛغ٢، برلٚت،  -70
 –، ؼكٝل  َكڀؿ٢ عبس ايكازض عڀا، زاض إهتب١ ايع١ًُٝ، برلٚت 2تكطٜب ايتٗصٜب، ٙ -71

 ّ   1995يبٓإ 

ٔ بٔ عباؽ  -72 ِ سػ ٛ عاق ٞ ايهبرل، ؼكٝل أب ايتًدٝل اؿبرل ٗ ؽطٜر أسازٜح ايطاؾع
 ّ.1995ٖـ/1416بٔ قڀب، َ٪غػ١ قططب١، َكط 

 .ٖ  1404، زاض ايؿهط، برلٚت، 1تٗصٜب ايتٗصٜب، ٙ -73
ايسضا١ٜ ٗ ؽطٜر أسازٜح اشلسا١ٜ، ؼكٝل ايػٝس عبـس اهلل ٖاؾـِ ايُٝـاْٞ، زاض إعطؾـ١،     -74

 رلٚت.ب
طبكات إسيػٌ، إعـطٚف بــ )تعطٜــ أٖـٌ ايتكـسٜؼ َطاتـب إٛقـٛؾٌ بايتـسيٝؼ (،          -75

 ّ. 1983ؼكٝل عاقِ عبس اهلل ايكطٜٛتٞ، عُإ، 
 ٖـ.1379ؾتب ايباضٟ ٗ ؾطح قشٝب ايبداضٟ، زاض إعطؾ١، برلٚت،  -76

 ّ. 1971ٖـ/1390يبٓإ،  –، َ٪غػ١ ا٭عًُٞ يًُڀبٛعات برلٚت 2يػإ إٝعإ، ٙ -77
كتكــط ظٚا٥ــس َػــٓس ايبــعاض عًــ٢ ايهتــب ايػــت١ َٚػــٓس أٓــس، ؼكٝــل قــدلٟ عبــس     -78

 ّ.1992، برلٚت، 1اـايل، ٙ
إڀايب ايعاي١ٝ بعٚا٥س إػاْٝس ايجُا١ْٝ، ؼكٝل غعس بٔ ْاقط ايؿؿطٟ، زاض ايعاق١ُ،  -79

 ٖـ.1419ايػعٛز١ٜ، 
 ّ. 1998كٝل قُس ؾهٛض، برلٚت، إعذِ إؿٗطؽ أٚ ػطٜس أغاْٝس ايهتب، ؼ -80
ْتا٥ر ا٭ؾهاض ٗ ؽطٜر أسازٜح ا٭شناض، ؼكٝل ٓسٟ عبـس اجملٝـس، زاض ابـٔ نـجرل،      -81
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ٙ2 ،2008 .ّ 
 ّ. 1984ايٓهت ع٢ً نتاب ابٔ ايك٬ح، ؼكٝل ضبٝع بٔ ٖازٟ، إس١ٜٓ إٓٛض٠،  -82
 ٖـ. 1379ٖس٣ ايػاضٟ، َكس١َ ؾتب ايباضٟ، زاض إعطؾ١، برلٚت،  -83

ٞ ايكططيب ايٛاٖطٟ )ت  ٛ قُس عًٞ بٔ أٓس بٔ غعٝس ا٭ْسيػ ٔ سعّ، أب  ّ(1063ٖـ/ 456اب
 . 1403/1983، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، 1ْٗط٠ أْػاب ايعطب، ٙ -84

 احمل٢ً، ؼكٝل أٓس قُس ؾانط، زاض ايؿهط. -104
 (932ّٖـ/320اؿهِٝ ايذلَصٟ، قُس بٔ عًٞ بٔ اؿػٔ بٔ بؿط )مٛ 

 ّ. 2010ْٛازض ا٭قٍٛ، ؼكٝل تٛؾٝل قُس ته١ً، زاض ايٓٛازض،  -85
 ّ(1095ٖـ/ 488اؿُٝسٟ، أبٛ عبس اهلل قُس بٔ أبٞ ْكط ؾتٛح ا٫ظزٟ إٝٛضقٞ )ت 

 ّ.2002اؾُع بٌ ايكشٝشٌ، ؼكٝل عًٞ سػٌ ايبٛاب، زاض ابٔ سعّ، برلٚت،  -86
 ّ.  1966ض إكط١ٜ يًٓؿط، ايكاٖط٠ دص٠ٚ إكتبؼ ٗ شنط ٠٫ٚ ا٭ْسيؼ، ايسا -87

 ّ(834ٖـ/219اؿُٝسٟ إهٞ، أبٛ بهط عبس اهلل بٔ ايعبرل ايكطؾٞ ا٫غسٟ )ت
 ّ. 1996َػٓس اؿُٝسٟ، ؼكٝل سػٔ غًِٝ أغس، زَؿل،  -88

 ّ( 855ٖـ/241ابٔ سٓبٌ، أبٛ عبس اهلل أٓس بٔ قُس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْٞ )ت 
 ّ.1983 قُس عباؽ، برلٚت، ؾها٥ٌ ايكشاب١، ؼكٝل ٚقٞ اهلل -89
ّ، ْٚػـد١ أخـط٣ بتشكٝـل    1995َػٓس أٓس، ؼكٝل أٓـس قُـس ؾـانط، ايكـاٖط٠،      -90

 ّ. 2001ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ ٚعازٍ َطؾس ٚآخطٕٚ، َ٪غػ١ ايطغاي١، 
 ّ( 939ٖـ/ 327اـطا٥ڀٞ، أبٛ بهط قُس بٔ دعؿط بٔ قُس بٔ غٌٗ ايػاَطٟ ) 

 ّ.1999بس اؾابط ايبشرلٟ، ايكاٖط٠، َهاضّ ا٭خ٬م، ؼكٝل أّٔ ع -91
 ّ(1517ٖـ/  923اـعضدٞ، قؿٞ ايسٜٔ أٓس بٔ عبس اهلل بٔ أبٞ اـرل ا٭ْكاضٟ )ت بعس 

 ٖـ.1416خ٬ق١ تٗصٜب ايهُاٍ ٗ أزلا٤ ايطداٍ، ؼكٝل عبس ايؿتاح أبٛ غس٠، برلٚت،  -92
 ّ(923ٖـ/311ابٔ خع١ّ، أبٛ بهط قُس بٔ إغشام ايٓٝػابٛضٟ ) 

93-    ٙ ٛإ،  ٌٸ، ؼكٝــل عبــس ايععٜــع إبــطاِٖٝ ايؿـٗـ ، 5ايتٛسٝــس ٚإثبــات قــؿات ايــطب عــعٸ ٚدــ
 ّ 1994ايطٜاض 

 قشٝب ابٔ خع١ّ، ؼكٝل قُس َكڀؿ٢ ا٫عُٛٞ، إهتب اٱغ٬َٞ، برلٚت.  -94
 ّ(.1070ٖـ/ 463اـڀٝب ايبػسازٟ، أبٛ بهط أٓس بٔ عًٞ)ت

ــاضٜذ بػــساز، ؼكٝــل َكــڀؿ٢ عبــس ايكــازض عڀــا      -95 ، زاض ايهتــب ايعًُٝــ١، بــرلٚت ،   1، ٙت
 . 1997ٖـ/1417

 ّ . 1985، ؼكٝل  غٴه١ٓٝ ايؿٗابٞ، زَؿل، 1تًدٝل إتؿاب٘ ٗ ايطغِ، ٙ  -96
 ّ. 2001غ١ٝٓ إًتُؼ إٜهاح إًتبؼ، ؼكٝل و٢ٝ عبس اهلل ايبهطٟ، ايطٜاض،  -97

 ّ(1282ٖـ/  681ابٔ خًهإ، أٓس بٔ قُس بٔ إبطاِٖٝ )ت 
 ّ. 1994ت ا٭عٝإ ٚأْبا٤ أبٓا٤ ايعَإ، ؼكٝل إسػإ عباؽ، زاض قازض برلٚت، ٚؾٝا -98

 ّ( 854ٖـ/ 240خًٝؿ١ بٔ خٝاٙ، أبٛ عُطٚ خًٝؿ١ بٔ خٝاٙ ايعكؿطٟ ايبكطٟ ) ت 
 ٖـ. 1397، برلٚت، 2تاضٜذ خًٝؿ١ بٔ خٝاٙ، ؼكٝل أنطّ نٝا٤ ايعُطٟ، ٙ  -99

 ّ. 1993برلٚت، ايڀبكات، ؼكٝل غٌٗٝ ظناض، زاض ايؿهط،  -100
 ّ ( 891ٖـ/ 279ابٔ أبٞ خٝج١ُ، أبٛ بهط أٓس بٔ أبٞ خٝج١ُ ) ت 

أخباض إهـٌٝ َـٔ نتـاب ايتـاضٜذ ايهـبرل ٫بـٔ أبـٞ خٝجُـ١، ؼكٝـل إزلاعٝـٌ سػـٔ             -101
 ّ. 1997سػٌ، زاض ايٛطٔ، ايطٜاض، 

 ّ. 2006ايتاضٜذ ايهبرل، ؼكٝل ق٬ح بٔ ؾتشٞ ٬ٍٖ، ايكاٖط٠،  -102
ٱؾـــبًٝٞ، أبـــٛ بهـــط قُـــس بـــٔ خـــرل بـــٔ عُـــط بـــٔ خًٝؿـــ١ ايًُتـــْٛٞ ا٭َـــٟٛ )ت  ابــٔ خـــرل ا 
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 (1179ٖـ/575
بـرلٚت،   –ؾٗطغ١ ابٔ خرل ا٫ؾبًٝٞ، ؼكٝل قُس ؾ٪از َٓكٛض، زاض ايهتب ايع١ًُٝ  -103 

 ّ.1998ٖـ/1419

 ّ(995ٖـ/ 385ايساضقڀين، أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ عُط ايبػسازٟ )ت
طٚسٌ ٫بــٔ سبــإ، ؼكٝــل خًٝــٌ قُــس ايعطبــٞ،      تعًٝكــات ايــساضقڀين عًــ٢ اجملــ    -104

 ّ. 1994ايكاٖط٠، 
غٓٔ ايساضقڀين، ؼكٝل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ سػٔ عبس إٓعِ ؾًيب، عبس ايًڀٝـ سطظ  -105

 ّ. 2004اهلل، أٓس بطّٖٛ، َ٪غػ١ ايطغاي١، برلٚت، 
ــ١     -106 ــ١ اؾاَعـ ــس ايؿـــكرلٟ، فًـ ــس ايـــطٓٔ قُـ ــل عبـ ــعؿا٤ ٚإذلٚنـــٌ، ؼكٝـ ايهـ

 ١َٝ٬، إس١ٜٓ إٓٛض٠  اٱغ
ٌ ايٛاضز٠ ٗ ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ (، ؼكٝل قُس قاحل ايسباغٞ،  -135 ٌ ايساضقڀين ) ايعً عً

 ّ. 2011برلٚت، 
إ٪تًــ ٚإدتًـــ، ؼكٝــل َٛؾــل بــٔ عبــس اهلل بــٔ عبــس ايكــازض، زاض ايػــطب اٱغــ٬َٞ،    -107

 ّ 1986برلٚت، 
 ّ ( 869ٖـ/255ٔ ايتُُٝٞ ) ت ايساضَٞ، أبٛ قُس عبس اهلل بٔ عبس ايطٓ

 ّ.2000غٓٔ ايساضَٞ، ؼكٝل سػٌ غًِٝ أغس، زاض إػين، ايػعٛز١ٜ،  -108
 ّ.2015َػٓس ايساضَٞ، زاض ايتأقٌٝ، ايكاٖط٠،  -109

 ّ (1053ٖـ/444ايساْٞ، أبٛ عُطٚ عجُإ بٔ غعٝس ) ت 
 ٖـ. 1416اق١ُ، ايطٜاض، ايػٓٔ ايٛاضز٠ ٗ ايؿً ٚغٛا٥ًٗا ٚايػاع١ ٚأؾطاطٗا، زاض ايع -139

 ّ ( 889ٖـ/275أبٛ زاٚز، غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح ايػذػتاْٞ ) ت 
 غٓٔ أبٞ زاٚز، ؼكٝل قُس قٞ ايسٜٔ عبس اؿُٝس، برلٚت. -110 

ّ أٓس بٔ سٓبٌ ٗ دطح ايطٚا٠ ٚتعسًِٜٗ، ؼكٝل  -111 ٞ يٲَا ٞ زاٚز ايػذػتاْ غ٪ا٫ت أب
 ّ. 2010قُس عًٞ ا٭ظٖطٟ، ايكاٖط٠، 

 ّ ( 819ٖـ/204ٛ زاٚز ايڀٝايػٞ، غًُٝإ بٔ زاٚز ايبكطٟ ) ت أب
 َػٓس أبٞ زاٚز ايڀٝايػٞ، زاض إعطؾ١، برلٚت. -112

 ّ ( 1236ٖـ /  633ابٔ زس١ٝ ايهًيب، أبٛ اـڀاب عُط بٔ اؿػٔ بٔ عًٞ ا٭ْسيػٞ ) ت 
ٕ ٚنع ايٛناعٌ ٗ ضدب، ؼكٝل قُس ظٖرل ايؿاٜٚـ،  -113 ٚخطز أزا٤ َا ٚدب َٔ بٝا

 ّ.  1998أسازٜج٘ قُس ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، إهتب اٱغ٬َٞ، 
 ّ. 2003َا ٚنب ٚاغتبإ ٗ ؾها٥ٌ ؾٗط ضَهإ، عًل عًٝ٘ ْاٍ ععٕٚ، ايطٜاض،  -114

 ّ ( 923ٖـ/310ايس٫ٚبٞ، أبٛ بؿط قُس بٔ أٓس بٔ ٓاز ) ت 
 ّ.2000ض ابٔ سعّ، برلٚت، ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤، ؼكٝل أبٛ قتٝب١ ْٛط قُس ايؿاضابٞ، زا -115

 ّ ( 1115ٖـ/ 509ايسًُٜٞ، ؾرلٜٚ٘ بٔ ؾٗطزاض ) ت 
ايؿــطزٚؽ َــأثٛض اـڀــاب، ؼكٝــل ايػــعٝس بــٔ بػــْٝٛٞ ظغًــٍٛ، زاض ايهتــب ايعًُٝــ١،   -116

 ّ. 1986برلٚت، 
 ّ (974ٖـ/ 364ايسٜٓٛضٟ إايهٞ، أبٛ بهط أٓس بٔ قُس بٔ إغشام ) ت 

 ٖـ.1409ٜٛغـ اؾسٜع، ايطٜاض، ايكٓاع١، ؼكٝل عبس اهلل -117
اجملايػ١ ٚدٛاٖط ايعًِ، أبٛ عبٝس٠ َؿٗٛض بٔ سػٔ آٍ غـًُإ، زاض ابـٔ سـعّ، بـرلٚت،      -118

 ٖـ 1419
 ّ(. 1347ٖـ /748ايصٖيب، أبٛ عبس اهلل قُس بٔ أٓس بٔ عجُإ بٔ قاّاظ )ت

ٔ اؾٛظٟ، ؼكٝل عبس ايطٓ -119 ٞ ٚاب ٔ بٔ عبس أسازٜح كتاض٠ َٔ َٛنٛعات اؾٛضقاْ
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 ٖـ. 1404اؾباض ايؿطٜٛا٥ٞ، إس١ٜٓ إٓٛض٠، 

 ّ.  2003تاضٜذ اٱغ٬ّ، ؼكٝل بؿاض عٛاز، زاض ايػطب اٱغ٬َٞ، برلٚت،  -120

 يبٓإ، ز.ت.  –برلٚت  –تصنط٠ اؿؿاٚ، زاض إسٝا٤ ايذلاخ  -121
122-   ٔ ــٛط ــل َكـــڀؿ٢ أبـــٛ ايػـــٜٝ، زاض ايـ ، تٓكـــٝب ايتشكٝـــل ٗ أسازٜـــح ايتعًٝـــل، ؼكٝـ

 ّ.200ايطٜاض، 
زٜــٛإ ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٌ ٚخًــل َــٔ اجملٗــٛيٌ ٚثكــات ؾــِٝٗ يــٌ، ؼكٝــل ٓــاز    -123

 ّ. 1967قُس ا٭ْكاضٟ، َهتب١ ايٓٗه١، َه١ إهط١َ، 
ضغاي١ ططم سسٜح َٔ نٓت ٫َٛٙ ؾعًٞ ٫َٛٙ، ؼكٝل عبـسايععٜع ايڀبڀبـا٥ٞ، قـِ،    -124

 ٖـ.1410
َا ٫ ٜٛدـب ضزٖـِ، ؼكٝـل قُـس إبـطاِٖٝ إٛقـًٞ، زاض       ايطٚا٠ ايجكات إتهًِ ؾِٝٗ  -125

 ّ. 1992ايبؿا٥ط، برلٚت، 

 ّ   1993ٖـ/  1413برلٚت،  –، َ٪غػ١ ايطغاي١ 9غرل أع٬ّ ايٓب٤٬، ٙ -126
طبكات اؿؿاٚ ٚأزلا٤ إسيػـٌ، ؼكٝـل قُـس ظٜـاز عُـط، زاض ايبؿـا٥ط اٱغـ١َٝ٬،        -127

2000 .ّ 

ٙ   ايهاؾـ ٗ َعطؾ١ َٔ ي٘  -128 ، ؼكٝـل قُـس عٛاَـ١، أٓـس     1ضٚاٜـ١ ٗ ايهتـب ايػـت١، 
 .1992  1413قُس ِط اـڀٝب، زاض ايكب١ً يًجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬ ، دس٠، 

 ٖـ.   404-15َعطؾ١ ايكطا٤ ايهباض، ؼكٝل بؿاض عٛاز ٚآخطٕٚ، َ٪غػ١ ايطغاي١، برلٚت -129

ّ عبسايطسِٝ، زاضايعط-130 ٌ ٗ طبكات احملسثٌ، ؼكٝل ُٖا ٕ عُإ، ا٭ضزٕ، إع  ٖـ. 1404ؾا

 ـ.  ٖ  1418يبٓإ،   –برلٚت  -، زاض ايهتب ايع١ًُٝ 1إػين ٗ ايهعؿا٤، ٙ -131
 ّ. 2005َٔ تهًِ ؾٝ٘ ٖٚٛ َٛثٛم أٚ قاحل اؿسٜح، ؼكٝل عبس اهلل نٝـ،  -132

ٞ قُس ايبذاٟٚ، ٙ -133 ٍ ٗ ْكس ايطداٍ، ؼكٝل عً ٕ ا٫عتسا  ، زاض إعطؾ١، برلٚت،1َٝعا
 ّ.  1963ٖـ/ 1382

 ّ( 970ٖـ/ 360ايطاَٗطَعٟ، اؿػٌ بٔ عبس ايطٓٔ بٔ خ٬ز )

، زاض ايؿهط، 3احملسخ ايؿاقٌ بٌ ايطاٟٚ ٚايٛاعٞ، ؼكٝل قُس عذاز اـڀٝب، ٙ -134
 ٖـ. 1404برلٚت، 

 ّ ( 853ٖـ/238ابٔ ضاٖٜٛ٘، أبٛ ٜعكٛب إغشام بٔ إبطاِٖٝ إطٚظٟ ) ت 
 ّ.1991ٜٛ٘، ؼكٝل عبس ايػؿٛض عبس اؿل، إس١ٜٓ إٓٛض٠، َػٓس إغشام ابٔ ضاٖ -135

 ّ ( 989ٖـ/ 379ايطبعٞ، قُس بٔ عبس اهلل بٔ أٓس بٔ ضبٝع١ ) ت 
ــاضٜذ َٛيــس ايعًُــا٤ ٚٚؾٝــاتِٗ، ؼكٝــل عبــس أٓــس غــًُٝإ اؿُــس، زاض ايعاقــ١ُ،        -136 ت

 ٖـ  1410ايطٜاض، 
 ّ ( 1393ٖـ/ 795) ت ابٔ ضدب، أبٛ ايؿطز عبس ايطٓٔ بٔ أٓس اؿٓبًٞ 

ؾتب ايباضٟ ٗ ؾطح قـشٝب ايبدـاضٟ، ؼكٝـل قُـٛز بـٔ ؾـعبإ بـٔ عبـس إككـٛز           -137 
 ّ. 1996ٚآخطٕٚ، ايكاٖط٠، 

 ّ ( 1400ٖـ/ 803ابٔ ضظٜل، قُس بٔ عبس ايطٓٔ إكسغٞ ) ت 
138-     ٌ ــِ ؾٝــ٘ ايــسٻاضقڀين ٗ نتــاب ايػــٓٔ َــٔ ايهــعؿا٤ ٚإذلٚنــٌ ٚاجملٗــٛي ٔٵ تٳهًډ ــ ، َٳ

 ّ. 2007ؼكٝل أبٛ عبس اهلل سػٌ بٔ عهاؾ١، قڀط، 
 ّ (920ٖـ/307ايطٜٚاْٞ، أبٛ بهط قُس بٔ ٖاضٕٚ ) ت

 ٖـ.1416َػٓس ايطٜٚاْٞ، ؼكٝل أّٔ عًٞ أبٛ ّاْٞ، ايكاٖط٠،  -139
 ّ (  814ٖـ/  199ابٔ ظباي١، قُس بٔ اؿػٔ بٔ ظباي١ ) ت 

 ّ. 2003ح عبس ايععٜع، إس١ٜٓ إٓٛض٠، أخباض إس١ٜٓ، ْع ٚتٛثٝل ٚزضاغ١ ق٬ -140



442 

 ّ (1790ٖـ/1205ايعبٝسٟ، قب ايسٜٔ أبٛ ايؿٝض قُس َطته٢ )ت

 1994ّٖـ/ 1414تاز ايعطٚؽ ٗ دٛاٖط ايكاَٛؽ، ؼكٝل عًٞ ؾرلٟ، زاض ايؿهط،  -141

 ّ( 1392ٖـ/ 745ايعضنؿٞ، قُس بٔ بٗازض بٔ عبس اهلل ) ت 
 ٜح إؿٗٛض٠، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت.ايٰي٤ٞ إٓجٛض٠ ٗ ا٭ساز -142

 ّ( 1143ٖـ / 538ايعكؿطٟ، أبٛ ايكاغِ قُٛز بٔ عُط ) ت 
ايؿا٥ل ٗ غطٜب اؿسٜح ٚا٭ثط، ؼكٝـل عًـٞ قُـس ايبذـاٟٚ ٚقُـس أبـٛ ايؿهـٌ         -143

 ، زاض إعطؾ١، يبٓإ.2إبطاِٖٝ، ٙ 

 ّ(865ٖـ/251ابٔ ظلٜٛ٘، أبٛ أٓس ٓٝس بٔ كًس اـطاغاْٞ ) ت 
 ّ.1986ا٭َٛاٍ، ؼكٝل ؾانط شٜب ؾٝاض، ايػعٛز١ٜ،  -144

 ّ  (1360ٖـ/ 762ايعًٜعٞ، ْاٍ ايسٜٔ أبٛ قُس عبس اهلل بٔ ٜٛغـ بٔ قُس ) ت 
 ّ.1997ْكب ايطا١ٜ ٭سازٜح اشلسا١ٜ، ؼكٝل قُس عٛا١َ، دس٠،  -145 

 ّ ( 1321ٖـ/ 721ايػبيت، قُس بٔ عُط بٔ ضؾٝس ايؿٗطٟ ايػبيت ) ت 
َــٌ ايعٝبــ١ َــا دٴُــع بڀــٍٛ ايػٳٝبــ١ ٗ ايٛدٗــ١ ايٛدٝٗــ١ إٍ اؿــطٌَ َهــ١ ٚطځٝبــ١،     -146

 ّ. 1988ؼكٝل قُس اؿبٝب، زاض ايػطب اٱغ٬َٞ، برلٚت، 

أبٛ ايػعازات، إباضى بٔ قُس بٔ قُس بٔ قُس ابٔ عبس ايهـطِٜ ايؿـٝباْٞ اؾـعضٟ )ت    
 ّ( 1210ٖـ /606

ايكازض ا٭ضْ٪ٚٙ، َڀبع١ ا٬ٕح، َهتب١ زاض ايبٝإ، ايػٓٛات  داَع ا٭قٍٛ، ؼكٝل عبس -147
 ّ. 1972ّ إٍ 1969

ايٓٗا١ٜ ٗ غطٜب اؿـسٜح، ؼكٝـل طـاٖط أٓـس ايـعاٟٚ ٚقُـٛز قُـس ايڀٓـادٞ،          -148
 ّ. 1979برلٚت، 

 ّ(.  1369ٖـ/771ايػبهٞ، أبٛ ْكط عبس ايٖٛاب بٔ عًٞ بٔ عبس ايهاٗ)

ؼكٝــل قُــٛز قُــس ايڀٓــاسٞ ٚعبــس ايؿتــاح قُــس   طبكــات ايؿــاؾع١ٝ ايهــدل٣،   -149
 اؿًٛ، زاض إسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ 

 ّ (1497ٖـ/902ايػداٟٚ، قُس بٔ عبس ايطٓٔ ) ت 
 ّ. 1993ايتشؿ١ ايًڀٝؿ١ ٗ تاضٜذ إس١ٜٓ ايؿطٜؿ١، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت،  -150
٢ ا٭يػ١ٓ، ؼكٝـل قُـس   ٗ بٝإ نجرل َٔ ا٭سازٜح إؿتٗط٠ عًإكاقس اؿػ١ٓ  -151

 ّ.1985عجُإ اـؿت، برلٚت، 
 ّ. 2003ؾتب إػٝح بؿطح أيؿ١ٝ اؿسٜح يًعطاقٞ، ؼكٝل عًٞ سػٌ عًٞ، َكط،  -152

 ّ (925ٖـ/313ايػطاز، قُس بٔ إغشام بٔ إبطاِٖٝ بٔ َٗطإ ايجكؿٞ )ت 
153-    ً ڀباعــ١ ســسٜح ايػــطاز، ؼكٝــل سػــٌ بــٔ عهاؾــ١ بــٔ ضَهــإ، ايؿــاضٚم اؿسٜجــ١ ي

 ّ.2004ٚايٓؿط، 
 ّ ( 785ٖـ/ 230ابٔ غعس، قُس بٔ غعس بٔ َٓٝع ايبكطٟ )ت 

 ّ 1990ايڀبكات ايهدل٣، ؼكٝل قُس عبس ايكازض عڀا، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت،  -154
ٖــ/  227غعٝس بٔ َٓكٛض، أبٛ عجُإ غعٝس بٔ َٓكـٛض بـٔ ؾـعب١ اـطاغـاْٞ اؾٛظدـاْٞ )ت      

842)ّ 
 ّ.1982َٓكٛض، ؼكٝل سبٝب ايطٓٔ ا٫عُٛٞ، اشلٓس، غٓٔ غعٝس بٔ  -155

 ّ( 838ٖـ/ 224ابٔ غ٬ّ، أبٛ عبٝس ايكاغِ بٔ غ٬ّ اشلطٟٚ)ت 
 ّ.1964غطٜب اؿسٜح، ؼكٝل قُس عبس إعٝس خإ، سٝسض آباز ايسنٔ،  -156

 ّ(1180ٖـ/576ايػًؿٞ، أبٛ طاٖط أٓس بٔ قُس بٔ غًؿ١ ا٫قبٗاْٞ )ت 
أقٍٛ أبٞ اؿػٌ إباضى بٔ عبس اؾباض ايكرلٗ ايڀٝٛضٟ، ؼكٝل  ايڀٝٛضٜات، َٔ -157
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 ّ.2004زلإ و٢ٝ َعايٞ ٚعباؽ قدط اؿػٔ، ايطٜاض، 

 ّ(1166ٖـ/ 562ايػُعاْٞ، أبٛ عبس ايهطِٜ بٔ قُس بٔ َٓكٛض ايتُُٝٞ )ت 

158-  ٙ ٖــ/   1408يبٓـإ،   –بـرلٚت   –، زاض اؾٓـإ  1ا٭ْػاب، تعًٝل عبس اهلل عُط ايبـاضٚزٟ، 
1988   .ّ 

 ّ ( 974ٖـ/364ابٔ ايػين، أبٛ بهط أٓس بٔ قُس ايسٜٓٛضٟ )ت 
 عٌُ ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ، ؼكٝل نٛثط ايدلْٞ، زاض ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬، برلٚت. -159

 ّ(1334ٖـ/  734ابٔ غٝس ايٓاؽ، قُس   قُس ايٝعُطٟ )ت 
بــطاِٖٝ قُــس ضَهــإ، زاض  عٝــٕٛ ا٭ثــط ٗ ؾٓــٕٛ إػــاظٟ ٚايؿــُا٥ٌ ٚايػــرل، تعًٝــل إ   -160

 ّ.  1993ايكًِ، برلٚت، 
 ّ(. 1505ٖـ/911ايػٝٛطٞ، أبٛ ايؿهٌ عبس ايطٓٔ بٔ أبٞ بهط بٔ قُس اـهطٟ )ت

تسضٜب ايطاٟٚ ٗ ؾطح تكطٜب ايٓٛاٟٚ، ؼكٝـل أبـٛ قتٝبـ١ ْٛـط قُـس ايؿاضٜـابٞ، زاض        -161
 طٝب١، ز.ت. 

 ّ.2010ايطٜاض،  ايعٜازات ع٢ً إٛنٛعات، ؼكٝل ضاَع خايس، -162
ايػطاز إٓرل ٗ تطتٝب أسازٜح اؾاَع ايكػرل، ضتب٘ ٚعًل عًٝ٘ عكِ َٛغ٢ ٖـازٟ،   -206

 ّ.2009، زاض ايكسٜل، 3ٙ

 1403برلٚت،  –، زاض ايهتب ايع١ًُٝ 1طبكات اؿؿاٚ، ٙ -163
 ايؿتب ايهبرل ٗ نِ ايعٜاز٠ إٍ اؾاَع ايكػرل، ؼكٝل ٜٛغـ ايٓبٗاْٞ، زاض ايؿهـط،  -164

 ّ.2003برلٚت 
ايٰي٤ٞ إكٓٛع١ ٗ ا٭سازٜح إٛنٛع١، ؼكٝـل قـ٬ح قُـس عٜٛهـ١، زاض ايهتـب       -165

 ّ.1996ايع١ًُٝ، برلٚت، 
 ّ (946ٖـ/335ايؿاؾٞ، أبٛ غعٝس اشلٝجِ بٔ نًٝب بٔ غطٜر بٔ َعكٌ ايبٓهجٞ ) ت 

 ٖـ.1410إػٓس، ؼكٝل قؿٛٚ ايطٓٔ ظٜٔ اهلل، إس١ٜٓ إٓٛض٠،  -166
 ّ ( 820ٖـ/204ؿاؾعٞ، قُس بٔ إزضٜؼ بٔ ايعباؽ ايكطؾٞ إڀًيب ) ت اي

 ٖـ.1400َػٓس ايؿاؾعٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت،  -167
 ّ ( 995ٖـ/385ابٔ ؾاٌٖ، أبٛ سؿل عُط بٔ أٓس بٔ عجُإ ) ت 

 ّ. 1984تاضٜذ أزلا٤ ايجكات، ؼكٝل قبشٞ ايػاَطا٥ٞ، ايهٜٛت،  -168
 ّ. 1989يهعؿا٤ ٚايهصابٌ، ؼكٝل عبس ايطسِٝ قُس ايكؿكطٟ، تاضٜذ أزلا٤ ا -160
 ّ.1995ايذلغٝب ٗ ؾها٥ٌ ا٭عُاٍ ٚثٛاب شيو، ؼكٝل ط٘ أٓس َكًب، ايسَاّ،  -170

 ّ (876ٖـ/262ابٔ ؾب١، أبٛ ظٜس عُط بٔ ؾب١ ايُٓرلٟ ايبكطٟ ) ت 
هتب ايعًُٝـ١، بـرلٚت،   تاضٜذ إس١ٜٓ، عًٞ قُس زْسٍ ٜٚاغٌ غعس ايسٜٔ بٝإ، زاض اي -171

1996.ّ 
 ٖـــ499ايؿــذطٟ، وٝــ٢ إطؾــس بــاهلل بــٔ اؿػــٌ إٛؾــل بــٔ إزلاعٝــٌ بــٔ ظٜــس اؿػــين )ت     

/1105 ) ّ 
تطتٝب ا٭َايٞ اـُٝػ١ٝ، ؼكٝل قُس سػٔ قُـس، زاض ايهتـب ايعًُٝـ١، بـرلٚت،      -172

2001.ّ 
 ّ( 1138ٖـ/  533ايؿشاَٞ، أبٛ ايكاغِ ظاٖط بٔ طاٖط )ت 

٤ ؼؿ١ عٝس ايؿڀط، ؼكٝل عبـس ايععٜـع كتـاض، َٓؿـٛضات داَعـ١ إًـو غـعٛز،        دع -173
 ٖـ.1429

 ّ(1153ٖـ/  548ايؿٗطغتاْٞ، قُس بٔ عبس ايهطِٜ )
 إًٌ ٚايٓشٌ، َٓؿٛضات َ٪غػ١ اؿًيب. -174
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 ّ ( 1834ٖـ/  1250ايؿٛناْٞ، قُس بٔ عًٞ ) ت 
ـٝـ     -175 ل عبـس ايـطٓٔ وٝـ٢ إعًُــٞ، زاض    ايؿٛا٥ـس اجملُٛعـ١ ٗ ا٭سازٜـح إٛنـٛع١، ؼك

 ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت.
 ّ ( 850ٖـ/235ابٔ أبٞ ؾٝب١، أبٛ بهط بٔ عبس اهلل بٔ قُس ايعبػٞ ) ت 

َػــٓس ابــٔ أبــٞ ؾــٝب١، ؼكٝــل عــازٍ بــٔ ٜٛغـــ ايعــعاظٟ ٚأٓــس بــٔ ؾطٜــس إعٜــسٟ،       -176
 ّ 1997ايطٜاض، 

 َكٓـ بٔ أبٞ ؾٝب١، ؼكٝل قُس عٛا١َ.  -177
 ّ( 979ٖـ/ 369ايؿٝذ، عبس بٔ دعؿط بٔ قُس بٔ سٝإ ا٫قبٗاْٞ )ت أبٛ  

 ّ.1996شنط ا٭قطإ، ؼكٝل َػعس ايػعسْٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت،  -178
 ٖـ. 1408ايع١ُٛ، ؼكٝل ضنا٤ اهلل بٔ قُس إزضٜؼ إباضنؿٛضٟ، ايطٜاض،  -179

 (1086ّٖـ /  476ايؿرلاظٟ، إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ )ت 
 ّ.1970طبكات ايؿكٗا٤، ؼكٝل إسػإ عباؽ، برلٚت،  -180

 ّ (. 1362ٖـ/ 764ايكؿسٟ، ق٬ح ايسٜٔ خًٌٝ اٜبو ) ت

ايٛاٗ بايٛؾٝات، ؼكٝل أٓس ا٫ضْ٪ٚٙ َٚكڀؿ٢ تطنٞ، زاض إسٝا٤ ايذلاخ، برلٚت،  -181
   ّ. 2000ٖـ/1420

 ّ(1203ٖـ/  599ت )ايهيب، أٓس بٔ و٢ٝ بٔ عُرل٠ 
 ّ. 1967إًتُؼ ٗ تاضٜذ ضداٍ أٌٖ ا٭ْسيؼ، ايكاٖط٠،  بػ١ٝ -182

 ّ( 971ٖـ/360ايڀدلاْٞ، أبٛ ايكاغِ غًُٝإ بٔ أٓس بٔ أٜٛب ايًدُٞ ايؿاَٞ )ت 
 ّ. 1987ايسعا٤، ؼكٝل قُس غعٝس قُس، زاض ايبؿا٥ط اٱغ١َٝ٬، برلٚت، -183
حملػـٔ بـٔ إبـطاِٖٝ    إعذِ ا٭ٚغـ٘، ؼكٝـل طـاضم بـٔ عـٛض اهلل بـٔ قُـس ٚعبـس ا         -184

 اؿػٝين،  زاض اؿطٌَ، ايكاٖط٠.
 إعذِ ايهبرل، ؼكٝل ٓسٟ عبس اجملٝس، َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، ايكاٖط٠. -185

 ّ ( 933ٖـ/321ايڀشاٟٚ، أبٛ دعؿط أٓس بٔ قُس بٔ غ١َ٬  ) ت 
 ٖـ.1494ؾطح َؿهٌ اٯثاض، ؼكٝل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ، َ٪غػ١ ايطغاي١،  -186
ٞ اٯثاض، سكك٘ قُس ظٖطٟ ايٓذاض ٚقُس غٝس داز اؿل، عامل ايهتـب،  ؾطح َعاْ -187

1994.ّ 
 ّ (923ٖـ/ 310ايڀدلٟ، أبٛ دعؿط قُس بٔ دطٜط ) ت 

 ٖـ. 1387، برلٚت، 2تاضٜذ ايطغٌ ٚإًٛى، زاض ايذلاخ، ٙ  -188
تؿػرل ايڀدلٟ، إػ٢ُ داَع ايبٝإ ٗ تأٍٚ ايكطإٓ، ؼكٝـل أٓـس قُـس ؾـانط،      -189

 ّ.2000غػ١ ايطغاي١، َ٪
 ّ(1546ٖـ/ 953ابٔ طٛيٕٛ، قُس بٔ عًٞ بٔ أٓس بٔ عًٞ بٔ ٔاضٜٚ٘ ) 

ا٭سازٜح إا١٥ إؿت١ًُ ع٢ً َا٥ـ١ ْػـب١ إٍ ايكـٓا٥ع، ؼكٝـل َػـعس عبـس اؿُٝـس         -190
 ايػعسْٞ، زاض ايڀ٥٬ع.

 ّ ( 924ٖـ/ 312ايڀٛغٞ، أبٛ عًٞ اؿػٔ بٔ عًٞ ايڀٛغٞ ) ت 
هاّ )َػتدطز ايڀٛغٞ ع٢ً داَع ايذلَصٟ (، ؼكٝل أْٝؼ بٔ أٓس كتكط ا٭س -191

 ٖـ.  1415ا٭ْسْٚٛغٞ، إس١ٜٓ إٓٛض٠، 
 ّ( 900ٖـ/ 287ابٔ أبٞ عاقِ، أبٛ بهط عُطٚ بٔ أبٞ عاقِ ايهشاى بٔ كًس ايؿٝباْٞ )ت 

 ّ.1991اٯساز ٚإجاْٞ، ؼكٝل باغِ ؾٝكٌ، ايطٜاض،  -192
 ِٖ  1413قط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، برلٚت، ايػ١ٓ، ؼكٝل قُس ْا -193

 ّ ( 1070ٖـ/463ابٔ عبس ايدل، أبٛ عُط ٜٛغـ بٔ عبس اهلل بٔ قُس ايُٓطٟ ايكططيب )ت
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ايتُٗٝــس ٕــا ٗ إٛطــأ َــٔ إعــاْٞ ٚا٭غــاْٝس، ؼكٝــل  َكــڀؿ٢ بــٔ أٓــس ايعًــٟٛ ،    -194
 ٖـ.1387قُس عبس ايهبرل ايبهطٟ، إػطب، 

 –امل قُـس عڀـا ٚقُـس عًـٞ َعـٛض، زاض ايهتـب ايعًُٝـ١        ا٫غتصناض، ؼكٝل غ -195
 . 2000برلٚت، 

 ّ. 1992ا٫غتٝعاب ٗ َعطؾ١ ا٭قشاب، ؼكٝل عًٞ قُس ايبذاٟٚ، برلٚت،  -196

ٌ ايطٚا٠، ؼكٝل إبطاِٖٝ ا٫بٝاضٟ،  زاض ايهتب ايعطب١ٝ، برلٚت،  -197 ٙ ع٢ً قبا٥  ّ. 1985ا٭ْبا
ا٭١ُ٥ ايؿكٗـا٤ َايـو ٚايؿـاؾعٞ ٚأبـٞ سٓٝؿـ١ ضنـٞ اهلل       ا٫ْتكا٤ ٗ ؾها٥ٌ ايج٬ث١  -198

 عِٓٗ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت.  
 ّ.1994داَع بٝإ ايعًِ ٚؾهً٘، ؼكٝل أبٞ ا٭ؾباٍ ايعٖرلٟ، ايػعٛز١ٜ  -199

 ّ( 863ٖـ/ 249عبس بٔ ٓٝس، أبٛ قُس عبس بٔ ٓٝس ايهػٞ )ايهؿٞ( )ت 
 ّ.  1988َػٓس عبس بٔ ٓٝس، ايكاٖط٠،  -200

 ّ ( 827ٖـ/211عبس ايطظام ايكٓعاْٞ، عبس ايطظام بٔ ُٖاّ بٔ ْاؾع اؿُرلٟ )ت 
 ّ.2015إكٓـ، زاض ايتأقٌٝ، ايكاٖط٠،  -201

 ّ(1272ٖـ/774ابٔ عبس اشلازٟ إكسغٞ، قُس بٔ أٓس)ت 
تعًٝك١ ع٢ً ايعًٌ ٫بٔ أبـٞ سـامت، ؼكٝـل غـاَٞ بـٔ قُـس بـٔ دـاز اهلل، ايطٜـاض،           -202

2003 .ّ 
ٔ قاحل ؾعبإ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت،  -203 تٓكٝب ؼكٝل أسازٜح ايتعًٝل، ؼكٝل أّ

1998 .ّ 
204-    ٙ ، زاض 2ضغــاي١ يڀٝؿــ١ ٗ أسازٜــح َتؿطقــ١ نــعٝؿ١، ؼكٝــل قُــس عٝــس ايعباغــٞ، 

 ّ.1983اشلسٟ، 
ايكاضّ إٓهٞ ٗ ايطز ع٢ً ايػـبهٞ، ؼكٝـل عكٝـٌ قُـس ايُٝـاْٞ، َ٪غػـ١ ايطٜـإ،         -205
 ّ. 2003رلٚت، ب

 ّ(1749ٖـ/ 1162ايعذًْٛٞ، إزلاعٌٝ بٔ قُس بٔ عبس اشلازٟ اؾطاسٞ )ت 
ــ١ ايعكــط١ٜ،        -206 ــساٟٚ، إهتب ــس اؿُٝــس أٓــس اشلٓ ــٌ اٱيبــاؽ، عب نؿـــ اـؿــا٤ َٚعٜ

2000.ّ 

 ّ(874/ ٖ  261ايعذًٞ، أبٛ اؿػٔ أٓس بٔ عبس اهلل بٔ قاحل )ت 
207-  ِ ــ ــصاٖبِٗ   َعطؾـــ١ ايجكـــات َـــٔ ضدـــاٍ أٖـــٌ ايعًـ ٚاؿـــسٜح َٚـــٔ ايهـــعؿا٤ ٚشنـــط َـ

عبس ايعًـِٝ عبـس ايعٛـِٝ ايبػـتٟٛ، َهتبـ١ ايـساض بإسٜٓـ١ إٓـٛض٠،          ، ؼكٝل1ٚأخباضِٖ، ٙ
1405  ٖ . 

 841ابٔ ايعذُٞ، إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ خًٌٝ ايڀطابًػٞ إعـطٚف بػـب٘ ابـٔ اشلذُـٞ ) ت     
 ّ ( 1438ٖـ/

ؾــؿٝل سػــٔ، زاض ايهتــب ايعًُٝــ١، بــرلٚت، ايتبــٌٝ ٭زلــا٤ إسيػــٌ، ؼكٝــل وٝــ٢  -208
1986.ّ 

ايهؿـ اؿجٝح عُٔ ضَٚٞ بٛنع اؿسٜح، ؼكٝل قبشٞ ايػاَطا٥ٞ، عًـِ ايهتـب،    -209
 ّ. 1987برلٚت، 

 ّ(  976/ٖ  365ابٔ عسٟ، أبٛ أٓس عبس اهلل اؾطداْٞ )

 ّ. 1998ـ/ ٖ  1409، ؼكٝل غٌٗٝ ظناض،  3ايهاٌَ ٗ نعؿا٤ ايطداٍ، ٙ -210

 ّ(1262ٖـ/660ايعسِٜ، عُط بٔ أٓس بٔ ٖب١ اهلل بٔ أبٞ دطاز٠ ايعكًٝٞ )ت ابٔ 
 بػ١ٝ ايڀًب ٗ تاضٜذ سًب، ؼكٝل غٌٗٝ ظناض، زاض ايؿهط.-211

 ّ( 1556ٖـ/ 963ابٔ عطام ايهٓاْٞ، عًٞ بٔ قُس بٔ عًٞ )ت 
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بــس تٓعٜــ٘ ايؿــطٜع١ إطؾٛعــ١ عــٔ ا٭خبــاض ايؿــٓٝع١ إٛنــٛع١، ؼكٝــل عبــس ايٖٛــاب ع  -212
 ٖـ. 1399ايًڀٝـ ٚعبس اهلل قُس ايكسٜل، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، 

 ّ (1404ٖـ/806ايعٹطاقٞ، أبٛ ايؿهٌ عبس ايطسِٝ بٔ اؿػٌ ايهطزٟ ) ت 
شٌٜ َٝعإ ا٫عتساٍ، ؼكٝل عًٞ قُس عٛض ٚعازٍ أٓس عبس إٛدٛز، زاض ايهتب  -213

 ّ. 1995ايع١ًُٝ، برلٚت، 
 ّ.  1995٭غؿاض، ؼكٝل أؾطف عبس إككٛز، َهتب١ طدل١ٜ، ايطٜاض، إػين عٔ ٌٓ ا -214

 ّ(.1175ٖـ/571ابٔ عػانط، أبٛ ايكاغِ عًٞ بٔ اؿػٔ )ت

 ّ.  1995/ ٖ  1415تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل، ؼكٝل عًٞ ؾرلٟ، زاض ايؿهط، برلٚت،  -215
 ّ.2000َعذِ ابٔ عػانط، ؼكٝل ٚؾا٤ تكٞ ايسٜٔ، زَؿل،  -216

 ّ(933ٖـ/322دعؿط قُس بٔ عُطٚ بٔ َٛغ٢ بٔ ٓاز إهٞ ) ايعكًٝٞ، أبٛ
 ّ. 2013ايهعؿا٤، زاض ايتأقٌٝ،  -217

 ّ(1678ٖـ/ 1089عبس اؿٞ )تابٔ ايعُاز اؿٓبًٞ، أبٛ ايؿ٬ح 

 برلٚت، ز.ت. –ؾصضات ايصٖب ٗ أخباض َٔ شٖب، زاض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ  -2168
 ّ(928ٖـ/316ايٓٝػابٛضٟ )تأبٛ عٛا١ْ، ٜعكٛب بٔ إغشام بٔ إبطاِٖٝ 

 ّ.1998َػتدطز أبٞ عٛا١ْ، ؼكٝل أّٔ عاضف ايسَؿكٞ، برلٚت،  -219
 ّ (1451ٖـ/ 855ايعٝين، بسض ايسٜٔ قُٛز بٔ أٓس بٔ َٛغ٢ اؿٓؿٞ )

 ّ. 1999ؾطح غٓٔ أبٞ زاٚز، ؼكٝل خايس إبطاِٖٝ إكطٟ، ايطٜاض،  -220
 ض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ، برلٚت.عُس٠ ايكاضٟ ٗ ؾطح قشٝب ايبداضٟ، زا -221
َػاْٞ ا٭خٝاض ٗ ؾطح اغأَٞ ضداٍ َعاْٞ اٯثـاض، ؼكٝـل قُـس سػـٔ قُـس، زاض       -222

 ّ.   2006ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، 
نب ا٭ؾهاض ٗ تٓكٝب َباْٞ ا٭خباض ٗ ؾطح َعاْٞ اٯثاض، ؼكٝل أبٛ ُِٝ ٜاغط بٔ  -223

 ّ.2008إبطاِٖٝ، قڀط، 

 ّ(1753ٖـ/1167سٜٔ أبٛ إعايٞ قُس بٔ عبس ايطٓٔ ) تايػعٟ، سلؼ اي
 1990/ ٖــ 1411زٜٛإ اٱغ٬ّ، ؼكٝل غٝس نػطٟٚ سػٔ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بـرلٚت -224

.ّ 
 ّ (1578ٖـ/986ايؿتين، قُس طاٖط بٔ عًٞ ايكسٜكٞ اشلٓسٟ ) ت 

 ٖـ.1343، 1تصنط٠ إٛنٛعات، إزاض٠ ايڀباع١ إٓرل١ٜ، ٙ -225
 ّ ( 1372ٖـ /  774ا، عُاز ايسٜٔ إزلاعٌٝ بٔ عُط ) ت أبٛ ايؿس

ٔ اشلازٟ ٭قّٛ ايػٓٔ، ؼكٝل عبس إًو بٔ عبس اهلل ايسٖٝـ،  -226 داَع إػاْٝس ٚايػٓ
 ّ 1998، برلٚت 2ٙ 

 ّ (786ٖـ/170ايؿطاٖٝسٟ، خًٌٝ بٔ أٓس ايبكطٟ ) ت 
 شل٬ٍ.ايعٌ، ؼكٝل َٗسٟ كعَٚٞ ٚإبطاِٖٝ ايػاَطا٥ٞ، َهتب١ ا -227

 ّ (913ٖـ/301ايؿطٜابٞ، أبٛ بهط دعؿط بٔ قُس بٔ اؿػٔ بٔ إػتؿاض ) ت 
 ّ.1997ايكسض، ؼكٝل عبس اهلل بٔ ٓس إٓكٛض، أنٛا٤ ايػًـ،  -228

 ّ ( 1606ٖـ /  1014ايكاضٟ، عًٞ بٔ غًڀإ بٔ قُس اشلطٟٚ ) ت 
229-   ٖ ٝـجِ ْـعاض، زاض ا٭ضقـِ،    ؾطح نب١ ايؿهط ٗ َكڀًب أٌٖ ا٭ثط، ؼكٝل قُـس ْـعاض ٚ

 برلٚت.
 ّ( 1149ٖـ/ 544ايكانٞ عٝاض، عٝاض بٔ َٛغ٢ بٔ عٝاض ايٝشكيب )

 ّ. 1970تطتٝب إساضى ٚتكطٜب إػايو، ؼكٝل عبس ايكازض ايكشطاٟٚ، إػطب،  -230

 ّ( 1447ٖـ/851ابٔ قانٞ ؾٗب١، أبٛ بهط بٔ أٓس بٔ قُس بٔ عُط ا٭غسٟ ايسَؿكٞ )ت
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 ٖـ.  1407اؾع١ٝ، ؼكٝل عبس ايعًِٝ خإ، عامل ايهتب، برلٚت، طبكات ايؿ -231

 ّ ( 1062ٖـ/454ايكهاعٞ، أبٛ عبس اهلل قُس بٔ غ١َ٬ ) ت 
 ّ.1986، برلٚت، 2َػٓس ايؿٗاب، ؼكٝل ٓسٟ عبس اجملٝس ايػًؿٞ، ٙ -232

ٔ ايكڀإ ايؿاغٞ، أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ قُس بٔ عبس إًو ايهتاَٞ اؿُرلٟ  )ت ـ/ 628ٖاب
1230)ّ 

بٝـــإ ايـــِٖٛ ٚاٱٜٗـــاّ ٗ نتـــاب ا٭سهـــاّ، ؼكٝـــل اؿػـــٌ آٜـــت غـــعٝس، زاض طٝبـــ١،   -233
 ّ.1997ٖـ/1418ايطٜاض، 

 ّ(1474ٖـ / 879ابٔ قڀًٛبػا، ظٜٔ ايسٜٔ قاغِ بٔ قڀًٛبػا ) ت 
 ّ. 2011ايجكات ٖٔ مل ٜكع ٗ ايهتب ايػت١، ؼكٝل ؾازٟ بٔ قُس، قٓعا٤،  -234

ٔ ايكٝػطاْٞ، أب ٖـ/ 507ٛ ايؿهٌ قُس بٔ طاٖط بٔ عًٞ بٔ أٓس إكسغٞ ايؿٝباْٞ، )ت اب
1113)ّ 

ِ يٲَاّ ايساضقڀين،  -235 ٘ ٚغً ٍ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ أططاف ايػطا٥ب ٚا٭ؾطاز َٔ سسٜح ضغٛ
 ّ. 1998ؼكٝل قُٛز قُس قُٛز، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، 

 -ٓك٘ ٚايهـب٘، ؼكٝـل زٟ ٜـْٛر، يٝـسٕ     ا٭ْػاب إتؿك١ ٗ اـ٘ إتُاثً٘ ٗ اي -236
 ّ.  1865ٖـ /  1282بطٌٜ، 

تــصنط٠ اؿؿــاٚ، أطــطاف أسازٜــح نتــاب اجملــطٚسٌ، ؼكٝــل ٓــسٟ عبــس اجملٝــس،    -237
 ّ. 1995ايطٜاض، 

 ّ.1996شخرل٠ اؿؿاٚ، ؼكٝل عبس ايطٓٔ ايؿطٜٛا٥ٞ، ايطٜاض،  -238
 ٖـ. 1411ض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، إ٪تًـ ٚإدتًـ، ؼكٝل نُاٍ ٜٛغـ اؿٛت، زا -239

 (. 1372ّٖـ/774أبٛ ايؿسا٤ إزلاعٌٝ ايسَؿكٞ )ت ابٔ نجرل، 

 ّ.1998داَع إػاْٝس ٚايػٓٔ، ؼكٝل عبس إًو بٔ عبس اهلل ايسٖٝـ، برلٚت،  -240
 ّ. 1976ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ، ؼكٝل َكڀؿ٢ عبس ايٛاسس، برلٚت،  -241

س عُــط ٖاؾــِ ٚقُــس ظٜــِٓٗ قُــس عــعب، َهتبــ١  طبكــات ايؿــاؾعٌٝ، ؼكٝــل أٓــ -242
 ّ  1993ايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ 

َػٓس ايؿاضٚم أَرل إ٪ٌَٓ أبٞ سؿل عُط بٔ اـڀاب ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚأقٛايـ٘ عًـ٢    -243
 ّ.2009أبٛاب ايعًِ، ؼكٝل إَاّ عًٞ إَاّ، ايؿّٝٛ، َكط، 

 ّ ( 1008/  ٖـ 398ايه٬باشٟ، أبٛ ْكط أٓس بٔ قُس بٔ اؿػٌ ايبداضٟ ) ت 
 ٖـ. 1407ضداٍ قشٝب ايبداضٟ، ؼكٝل عبس اهلل ايًٝجٞ، زاض إعطؾ١، برلٚت،  -244

 ّ(819ٖـ/204ابٔ ايهًيب، أبٛ إٓصض ٖؿاّ بٔ قُس أبٞ ايٓهط بٔ ايػا٥ب )ت 

 ّ.2004ْٗط٠ ايٓػب، ؼكٝل ْادٞ سػٔ، عًِ ايهتب، برلٚت،  -245
 ّ ( 1523ٖـ/ 929ٝب ) ت ابٔ ايهٝاٍ، بطنات بٔ أٓس بٔ قُس اـڀ

ايهٛانب ايٓرلات ٗ َعطؾ١ َٔ ايطٚا٠ ايجكات، ؼكٝل عبس ايكّٝٛ عبس ضب ايٓيب، زاض  -246
 ّ.  1981إإَٔٛ، برلٚت، 

 ّ (887ٖـ/273ابٔ َاد١، أبٛ عبس اهلل قُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين ) ت 
ُٻس ناٌَ  -247 ٔ َاد١، ؼكٝل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ ٚعازٍ َطؾس ٚق ٔ اب قطٙ بًًٞ ٚعٳبس غٓ

 ّ.2009ايًچڀٝـ سطظ اهلل، زاض ايطغاي١ ايعا١ٕٝ، 

 ّ(   1082ٖـ /475ابٔ َان٫ٛ، أبٛ ْكط عًٞ بٔ ٖب١ اهلل بٔ عًٞ بٔ دعؿط )ت
اٱنُـــاٍ ٗ ضؾـــع ا٫ضتٝـــاب عـــٔ إ٪تًــــ ٚإدتًــــ ٗ ا٭زلـــا٤ ٚايهٓـــ٢ ٚا٭ْػـــاب،   -248 

 ايكاٖط٠، ز.ت. 
ٟٚ إعطؾ١ ٚأٚيٞ ا٭ؾٗاّ، ؼكٝل غٝس نػطٟٚ سػٔ، تٗصٜب َػتُط ا٭ٖٚاّ ع٢ً ش  -249
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 ٖـ. 1410زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، 

 ّ (795ٖـ/ 179َايو بٔ أْؼ ) 
 ّ.2004إٛطأ، ؼكٝل قُس بٔ عًٟٛ بٔ عباؽ إايهٞ، أبٛ ٚيب،  -250

ٔ عبس اهلل بٔ إباضى بٔ ٚانب اؿًٓٛٞ إطٚظٟ ) ت  ٛ عبس ايطٓ ٔ إباضى، أب  ّ(797/ٖـ181اب
 ايعٖس ٚايطقام، ؼكٝل سبٝب ايطٓٔ ا٫عُٛٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت. -251

 ّ(1503ٖـ/ 909ابٔ إدلز اؿٓبًٞ، ٜٛغـ بٔ سػٔ بٔ أٓس )ت 
عــط ايــسّ ؾــُٝٔ تهًــِ ؾٝــ٘ اٱَــاّ أٓــس َــسح أٚ شّ، ؼكٝــل ضٚسٝــ١ عبــس ايــطٓٔ       -252

 ّ. 1992ايػٜٛؿٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، 
 ّ. 2011ايتدطٜر ايكػرل ٚايتشبرل ايهبرل، زاض ايٓٛازض، غٛضٜا،  -253

 ٖـــ975إتكــٞ اشلٓــسٟ، عــ٤٬ ايــسٜٔ عًــٞ إتكــٞ بــٔ سػــاّ ايــسٜٔ اشلٓــسٟ ايدلٖــإ ؾــٛضٟ )ت   
/1567)ّ 
نٓع ايعُاٍ ٗ غٓٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ، قشش٘ بهطٟ سٝاْٞ ٚقؿ٠ٛ ايػؿا، َ٪غػ١  -254

 ّ. 1989ـ / ٖ  1409ايطغاي١، برلٚت، 

 ّ ( 1003ٖـ/ 393إدًل، قُس بٔ عبس ايطٓٔ بٔ ايعباؽ ايبػسازٟ ) ت 
إدًكٝات ٚأدعا٤ أخط٣ ٭بٞ طاٖط إدًل، ؼكٝل ْبٌٝ غعس ايـسٜٔ دـطاض، قڀـط،     -255

2008.ّ 
 ّ ( 1098ٖـ/ 492ابٔ إطدٞ، أبٛ إعايٞ إؿطف بٔ إطد٢ بٔ إبطاِٖٝ إكسغٞ ) ت 

سؽ، ؼكٝل أّـٔ ْكـط ايـسٜٔ ا٭ظٖـطٟ، زاض ايهتـب ايعًُٝـ١، بـرلٚت،        ؾها٥ٌ بٝت إك -256
2002 .ّ 

 ّ (1104ٖـ/ 498ابٔ َطزٜٚ٘، أٓس بٔ قُس بٔ أٓس بٔ َٛغ٢ ا٫قبٗاْٞ ) ت 
 ٖـ.1414دع٤ ؾٝ٘ أسازٜح ابٔ سٝإ، ؼكٝل بسض عبس اهلل ايبسض، ايطٜاض،  -257

 ّ (859ٖـ/245 إطٚظٟ، أبٛ عبس اهلل اؿػٌ بٔ سطب ايػًُٞ ) ت
 ٖـ.1419ايدل ٚايك١ً، ؼكٝل قُس غعٝس غاضٟ، ايطٜاض،  -258

 ّ ( 1042ٖـ / 435إطٟ، إًٗب بٔ أٓس بٔ أبٞ قؿط٠ ا٭ْسيػٞ ) ت 
إدتكط ايٓكٝب ٗ تٗصٜب ايهتاب اؾاَع ايكشٝب، ؼكٝل أٓس بٔ ؾاضؽ ايػًّٛ،  -259

 ّ  2009ايطٜاض، 

 ّ(1341ٖـ/ 742ز ٜٛغـ )إعٟ، ْاٍ ايسٜٔ أب٢ اؿذا
، إهتــب 2ؼؿــ١ ا٭ؾــطاف َعطؾــ١ ا٭طــطاف، ؼكٝــل عبــس ايكــُس ؾــطف ايــسٜٔ، ٙ     -260

 ّ. 1983اٱغ٬َٞ، 
ٍ ٗ أزلا٤ ايطداٍ، ؼكٝل بؿاض عٛاز َعطٚف، ٙ-261  ّ.  1985/ 1406، برلٚت4تٗصٜب ايهُا

 ّ( 875ٖـ/261َػًِ، أبٛ اؿػٔ َػًِ بٔ اؿذاز ايكؿرلٟ ايٓٝػابٛضٟ )ت 
ِ ) إػٓس ايكشٝب إدتكط بٓكٌ ايعسٍ عٔ ايعسٍ إٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً  -262 قشٝب َػً

 اهلل عًٝ٘ ٚغًِ(، ؼٝل قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ، زاض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ، برلٚت.
 ّ. 1984ايه٢ٓ ٚا٭زلا٤، ؼكٝل عبس ايطسِٝ قُس أٓس ايكؿكطٟ، إس١ٜٓ إٓٛض٠،  -263

 ّ(770ٖـ/153عط٠ٚ ا٫ظزٟ اؿساْٞ ايبكطٟ )ت  َعُط بٔ ضاؾس، أبٛ
 ٖـ. 1403، برلٚت، 2اؾاَع، ؼكٝل سبٝب ايطٓٔ ا٫عُٛٞ، ٙ -264

 ّ( 848ٖـ/  233ابٔ َعٌ، و٢ٝ بٔ عبس إعڀٞ)ت 
ّ،  1985تــاضٜذ ابــٔ َعــٌ، ضٚاٜــ١ ابــٔ قــطظ، ؼكٝــل قُــس ناَــٌ ايككــاض، زَؿــل،    -265

ْٛض، زاض إإَٔٛ، زَؿل، ٚضٚا١ٜ ايسٚضٟ، ؼكٝل أٓس ٚضٚا١ٜ ايساضَٞ، ؼكٝل أٓس قُس 
 ّ. 1979قُس ْٛض، َه١ إهط١َ، 
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ابـٔ إػــاظيٞ، أبـٛ اؿػــٔ عًــٞ بـٔ قُــس بــٔ قُـس بــٔ ايڀٝـب بــٔ أبــٞ ٜعًـ٢ بــٔ اؾ٬بــٞ        
 ّ ( 1090ٖـ/483ايٛاغڀٞ )ت 

اهلل َٓاقب أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ بـٔ أبـٞ طايـب ضنـٞ اهلل عٓـ٘، ؼكٝـل تطنـٞ بـٔ عبـس           -266
 ّ.2003ايٛازعٞ، قٓعا٤، 

ٖـــ  762َػًڀــاٟ، َػًڀــاٟ بــٔ قًــٝر بــٔ عبــس اهلل ايبهذــطٟ إكــطٟ اؿهــطٟ اؿٓؿــٞ )ت           
/1360 )ّ 

ــ١        -267 ــطاِٖٝ، ايؿــاضٚم اؿسٜج إنُــاٍ تٗــصٜب ايهُــاٍ، ؼكٝــل عــازٍ قُــس ٚأغــا١َ إب
 ّ.2001يًڀباع١ ٚايٓؿط، 

ض َكـڀؿ٢ ايبـاظ، ايػـعٛز١ٜ،    ؾطح غٓٔ ابٔ َاد١، ؼكٝل ناٌَ عٜٛه١، َهتب١ ْـعا  -268
 ّ. 1999ٖـ /  1419

 ّ ( 1245ٖـ/643إكسغٞ، نٝا٤ ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل قُس بٔ عبس ايٛاسس ) ت 
ا٭سازٜح إدتاض٠ أٚ إػتدطز َٔ ا٭سازٜح إدتاض٠ ٖا مل ىطد٘ ايبداضٟ َٚػًِ  -269

 ّ.2000، ، برلٚت3ٗ قشٝشُٝٗا، ؼكٝل عبس إًو بٔ عبس اهلل بٔ زٖٝـ، ٙ
طـطم سـسٜح ايـٓيب سٝــح نـإ ٗ اؿـا٥٘، إعـساز أٓــس اـهـرلٟ، كڀـٛٙ َــٔ          -270

 ايؿا١ًَ.
 ّ ( 991ٖـ/381ابٔ إكط٤ٟ، أبٛ بهط قُس بٔ إبطاِٖٝ ا٫قبٗاْٞ اـاظٕ ) ت 

 ّ.1998َعذِ ابٔ إكط٤ٟ، ؼكٝل أبٛ عبس ايطٓٔ عازٍ بٔ غعس، ايطٜاض، -271
 ّ( 1441ـ/ ٖ  845ٔ عًٞ بٔ عبس ايكازض بٔ قُس )تإكطٜعٟ، تكٞ ايسٜٔ أٓس ب 

إَتاع ا٭زلاع َا يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ ا٭سٛاٍ ٚا٭َٛاٍ ٚاؿؿس٠ ٚإتـاع ،  -272
 ّ. 1999ؼكٝل قُس عبس اؿُٝس ايُٓٝػٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، 

 ّ. ١ٓ1994، ايكاٖط٠، كتكط ايهاٌَ ٗ ايهعؿا٤، ؼكٝل أّٔ بٔ عاضف، َهتب١ ايػ -273
 ّ (1401ٖـ/ 804ابٔ إًكٔ، عُط بٔ عًٞ بٔ أٓس ا٭ْكاضٟ ) ت 

ايبسض إٓرل ٗ ؽطٜر ا٭سازٜح ٚا٭ثاض ايٛاقع١ ٗ ايؿطح ايهبرل، ؼكٝل َكڀؿ٢ أبٛ  -274
 ّ.2004ايػٝ٘ ٚعبس اهلل بٔ غًُٝإ ٜٚاغط بٔ نُاٍ، ايطٜاض، 

ٔ ْكط ا٭ظٖطٟ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ايعكس إصٖب ٗ طبكات ١ًٓ إص-275 ٖب، ؼكٝل أّ
 ّ. 1997برلٚت، 

 ّ( 1622ٖـ/ 1031إٓاٟٚ، قُس عبس ايط٩ٚف بٔ تاز ايعاضؾٌ بٔ عًٞ بٔ ظٜٔ ايعابسٜٔ )ت 
 ّ.1988، ايطٜاض، 3ايتٝػرل بؿطح اؾاَع ايكػرل، َهتب١ ايؿاؾعٞ، ٙ-276
 ّ. 1956ذاض١ٜ، َكط، ؾٝض ايكسٜط ؾطح اؾاَع ايكػرل، إهتب١ ايت-277

 ّ( 1037ٖـ/  428ابٔ َٓذٜٛ٘، أبٛ بهط أٓس بٔ عًٞ ) ت 
 ٖـ. 1407ضداٍ قشٝب َػًِ، ؼكٝل عبس اهلل ايًٝجٞ، برلٚت، -278

 ّ (. 1311ٖـ/ 711ابٔ َٓٛٛض، أبٛ ايؿهٌ ْاٍ ايسٜٔ قُس بٔ َهطّ اٱؾطٜكٞ إكطٟ )ت 

 ّ. 1984ٖـ/1405يػإ ايعطب، قِ، إٜطإ، -279
 ّ ( 1244ٖـ/ 642ٔ إٛام، أبٛ عبس اهلل قُس بٔ أبٞ بهط إطانؿٞ ) ت اب

بػ١ٝ ايٓكاز ايٓك١ً ؾُٝا أخٌ ب٘ نتاب ايبٝإ ٚأغؿً٘ أٚ أمل ب٘ ؾُا ُُـ٘ ٫ٚ نًُـ٘،    -280
 ّ. 2004ؼكٝل قُس خطؾاٗ، َهتب١ أنٛا٤ ايػًـ، ايطٜاض، 

ٔ ْاقط ايسٜٔ ايسَؿكٞ، ْاقط ايسٜٔ سلؼ ايسٜٔ قُس  بٔ عبس اهلل بٔ قُس ايكٝػٞ اب
 ّ( 1438/  ـٖ 842)ت

تٛنٝب إؿتب٘ ٗ نب٘ أزلا٤ ايطٚا٠ ٚأْػابِٗ ٚأيكـابِٗ ٚنٓـاِٖ، ؼكٝـل قُـس     -281 
 .ٖ  1414، َ٪غػ١ ايطغاي١، 2ْعِٝ ايعطقػٛغٞ، ٙ
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 ّ(.1046ٖـ/ 438ابٔ ايٓسِٜ، أبٛ ايؿطز قُس بٔ أبٞ ٜعكٛب اغشل إعطٚف بايٛضام )ت 

 ّ 1971ٖـ/ 1391، ؼكٝل ضنا ػسز إاظْسضاْٞ، طٗطإ َٗط، ايؿٗطغت-282

 ّ ( 915ٖـ/303ايٓػا٥ٞ، أبٛ عبس ايطٓٔ أٓس بٔ ؾعٝب اـطاغاْٞ ) ت 
ايػٓٔ ايهدل٣، ؼكٝل سػٔ عبس إٓعِ ٚإؾطاف ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ، َ٪غػ١ ايطغـاي١،   -283

 ّ.2001برلٚت، 
 عطؾ١، برلٚت.غٓٔ ايٓػا٥ٞ، َهتب ؼكٝل ايذلاخ، زاض إ -284
 ٖـ.1396ايهعؿا٤ ٚإذلٚنٌ، ؼكٝل قُٛز إبطاِٖٝ ظاٜس، سًب،  -285
 ٖـ.1406عٌُ ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ، ؼكٝل ؾاضٚم ٓاز٠، َ٪غػ١ ايطغاي١، برلٚت،  -286
تػ١ُٝ َؿاٜذ أبٞ عبس ايطٓٔ أٓس بٔ ؾعٝب بٔ عًـٞ ايٓػـا٥ٞ ٚشنـط إسيػـٌ،      -287

 ٖـ. 1423، زاض عامل ايؿٛا٥س، َه١ إهط١َ، ؼكٝل ايؿطٜـ سامت بٔ عاضف ايعٛٗ
 ّ(  1038ٖـ /  430أبٛ ْعِٝ، أٓس بٔ عبس اهلل ا٭قؿٗاْٞ  )ت 

 ّ. 1974س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ ٚطبكات ا٭قؿٝا٤، َكط،  -288
 ّ.  1984ايهعؿا٤، ؼكٝل ؾاضٚم ٓاز٠، ايساض ايبٝها٤،  -289
 ّ.1998ٜاض، َعطؾ١ ايكشاب١، ؼكٝل عازٍ ٜٛغـ ايععاظٟ، ايط -290

 ّ ( 843ٖـ/ 228ْعِٝ بٔ ٓاز، ْعِٝ بٔ ٓاز بٔ َعا١ٜٚ بٔ اؿاضخ اـعاعٞ إطٚظٟ ) ت 
 ٖـ.1412ايؿً، ؼكٝل زلرل أٌَ ايعٖرلٟ، ايكاٖط٠،  -291

 ّ (1277ٖـ /676ايٟٓٛٚ، أبٛ ظنطٜا قٝٞ ايسٜٔ و٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ ) ت 
 ١ُٝ، برلٚت.تٗصٜب ا٭زلا٤ ٚايًػات، زاض ايهتب ايعً-292
خ٬ق١ ا٭سهاّ ٗ َُٗات ايػٓٔ ٚقٛاعس اٱغ٬ّ، ؼكٝل سػـٌ إزلاعٝـٌ اؾُـٌ،    -293

 ّ. 1997برلٚت، 
 ضٜاض ايكاؿٌ، ؼكٝل قُس ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، إهتب اٱغ٬َٞ، برلٚت. -294

 ّ(1405ٖـ/807اشلٝجُٞ، أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ أبٞ بهط بٔ غًُٝإ )ت 
 ّ.2001ظٚا٥س إػٓس، ؼكٝل خ٬ف قُٛز، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت،  غا١ٜ إككس ٗ-295
 ٖـ.1412فُع ايٛظا٥س َٚٓبع ايؿٛا٥س، زاض ايؿهط، برلٚت،  -296
َــٛاضز ايهـــُإٓ إٍ ظٚا٥ــس ابـــٔ سبـــإ، ؼكٝــل قُـــس عبــسايطظام ٓـــع٠، زاض ايهتـــب     -297

 ايع١ًُٝ.
ـ ا٭غتاض عٔ ظٚا٥س ايبعاض، ؼكٝل سبٝب عبس -298 ٔ ا٭عُٛٞ، برلٚت،  نؿ  ّ. 1979ايطٓ

 ّ ( 918ٖـ / 306ٚنٝع، قُس بٔ خًـ ايهيب ) ت 
 ّ. 1947أخباض ايكها٠، ؼكٝل عبس ايععٜع َكڀؿ٢ إطاغٞ، إهتب١ ايتذاض١ٜ، َكط،  -299

 ّ (813ٖـ/197ابٔ ٖٚب، عبس اهلل بٔ ٖٚب بٔ َػًِ ايؿٗطٟ باي٤٫ٛ إكطٟ ) ت 
 ّ 2005ظٟ عبس إڀًب ٚعًٞ عبس ايباغ٘ َعٜس، زاض ايٛؾا٤، اؾاَع، ؼكٝل ضؾعت ؾٛ -300

 ّ(. 1228ٖـ/626ؾٗاب ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل ٜاقٛت  بٔ عبس اهلل ايطَٚٞ )تٜاقٛت، 

 ّ. 1980ٖـ/1400، زاض ايؿهط، برلٚت، 3َعذِ ا٭زبا٤، ٙ-301

 ّ.1979ٖـ/1399َعذِ ايبًسإ، زاض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ، برلٚت، -302

 ّ(920ٖـ/307، أٓس بٔ عًٞ بٔ إج٢ٓ ايتُُٝٞ إٛقًٞ )ت أبٛ ٜع٢ً
 ّ 1984َػٓس أبٞ ٜع٢ً، ؼكٝل سػٌ غًِٝ أغس، زَؿل، -303
 ٖـ. 1407َعذِ أبٞ ٜع٢ً، ؼكٝل إضؾاز اؿل ا٭ثطٟ، ؾٝكٌ آباز، -304

 ّ( 1131ٖـ/ 526أبٛ ٜع٢ً، قُس بٔ قُس ايؿطا٤ )ت 
ٍ ايتأ٬ٜٚت ٭خباض ايكؿات، ؼ-305  كٝل قُس بٔ ٓس ايٓذسٟ، زاض إ٬ٜف، ايهٜٛت.إبڀا
 طبكات اؿٓاب١ً، ؼكٝل قُس ساَس ايؿكٞ، زاض إعطؾ١، برلٚت. -
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 ّ(1517ٖـ/ 923ايُٝين، قؿٞ ايسٜٔ أٓس بٔ عبس اهلل اـعضدٞ ا٭ْكاضٟ )ت بعس 

، ؼكٝل عبـس ايؿتـاح أبـٛ غـس٠،     4خ٬ق١ تصٖٝب تٗصٜب ايهُاٍ ٗ أزلا٤ ايطداٍ، ٙ -306
  1411رلٚت، ب

 ّ ( 958ٖـ/ 347ابٔ ْٜٛؼ، أبٛ غعٝس عبس ايطٓٔ بٔ أٓس ايكؿسٟ ) 
 ٖـ. 1421تاضٜذ ابٔ ْٜٛؼ إكطٟ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت،  -307

 ثاىيًا: املزاجع الجاىوية 
 ا٭ثطٟ، أنطّ بٔ قُس بٔ ظٜاز٠ ايؿايٛدٞ

 عؿإ، ايكاٖط٠. إعذِ ايكػرل يطٚا٠ اٱَاّ ابٔ دطٜط ايڀدلٟ، زاض ابٔ -1
 أبٛ أغا١َ، غًِٝ بٔ عٝس اشل٬يٞ 

ٓٿٞ، برلٚت،  -2 ٚٳاي١ًًٝ ٫بٔ ايػټ ٝٳّٛ  ٌڇ اي ُٳ ٓٿٞ ٗ ؽطٜر نٹتابٹ عٳ ُٳ ٕڂتٳ  ّ 2001عٴذاي١ ايطٸاغٹب ا
 ّ ( 1999ٖـ /1420ا٭يباْٞ، قُس ْاقط ايسٜٔ )ت 

 ّ.1985إضٚا٤ ايػًٌٝ، إهتب اٱغ٬َٞ، برلٚت، -3
ؿػــإ عًــ٢ قــشٝب ابــٔ سبــإ ُٚٝٝــع غــكُٝ٘ َــٔ قــشٝش٘، ٚؾــاشٙ َــٔ   ايتعًٝكــات ا -4

 ّ 2003قؿٛٚ٘، دس٠، 
 ٖـ.1422ايجُط إػتڀاب ٗ ؾك٘ ايػ١ٓ ٚايهتاب، غطاؽ يًٓؿط،  -5 
 ّ.2009، زاض ايكسٜل، 3ايػطاز إٓرل ٗ تطتٝب أسازٜح اؾاَع ايكػرل، ٙ -6
 ، ايطٜاض.1غًػ١ً ا٭سازٜح ايكشٝش١، ٙ -7
 ّ.1992، ايطٜاض، 1ا٭سازٜح ايهعٝؿ١، ٙغًػ١ً  -8
 ّ.2000قشٝب أبٞ زاٚز، ايهٜٛت،  -9

 ّ.2002قشٝب َٛاضز ايُٛإٓ إٍ ظٚا٥س ابٔ سبإ، ايطٜاض،  -10
 قشٝب اؾاَع ايكػرل ٚظٜازات٘، َٓؿٛضات إهتب اٱغ٬َٞ. -11
 ّ. 1998، 4نعٝـ ا٭زب إؿطز، ٙ -12
 ٖـ.1423نعٝـ أبٞ زاٚز، ايهٜٛت،  -13
 ّ.1991نعٝـ غٓٔ ايذلَصٟ، برلٚت،  -14

 اؿساز، أبٛ عبس اهلل قُٛز بٔ قُس 
ٖــ(، ايعبٝـسٟ    771ٖــ(، ابـٔ ايػـبه٢ )    806ؽطٜر أسازٜح إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ، يًعطاقـٞ)  -15

 ّ.1987ٖـ(، ايطٜاض،  1205)
 أبٛ سصٜؿ١، ْبٌٝ بٔ َٓكٛض بٔ ٜعكٛب بٔ غًڀإ ايبكاض٠ ايهٜٛيت 

ْٹٝؼٴ ايػٻاض -16 ٔ سٳذط ايعػك٬ْٞ أ ٜ اب ٚٳؼكٝل ا٭سازٜح اييت شنطٖا اؿځاؾ ٟ ٗ ؽطٜر 
 ّ.2005ٗ ؾځتب ايبٳاضٟ، ؼكٝل ْبٌٝ بٔ َٓكٛض، برلٚت، 

 أبٛ اؿػٓات، قُس بٔ عبس اؿٞ ايًهٟٓٛ اشلٓسٟ 
اٯثاض إطؾٛعـ١ ٗ ا٭خبـاض إٛنـٛع١، ؼكٝـل قُـس ايػـعٝس بػـْٝٛٞ، َهتبـ١ ايؿـطم           -17

 .اؾسٜس، بػساز
 اؿٜٛين، أبٛ إغشام سذاظٟ قُس ؾطٜـ 

 ّ. 2012ْجٌ ايٓباٍ َعذِ ايطداٍ، زاض ابٔ عباؽ، َكط،  -18
 خًـ، لِ عبس ايطٓٔ 

 ّ. 1989َعذِ اؾطح ٚايتعسٌٜ يطداٍ ايػٓٔ ايهدل٣، زاض ايطا١ٜ،  -19
 خًٌٝ، قُٛز قُس 

 ّ.1993إػٓس اؾاَع، ايهٜٛت،  -20
 سٟ ايسخٌٝ، ٜٛغـ بٔ قُس ايٓذ
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 ّ. 2003غ٪ا٫ت ايذلَصٟ يًبداضٟ، إس١ٜٓ إٓٛض٠،  -21
ٖــ/  1276ايطباعٞ، اؿػٔ بٔ أٓس بـٔ ٜٛغــ بـٔ قُـس بـٔ أٓـس ايطټبـاعٞ ايكـٓعاْٞ )ت         

1860 )ّ 
 ٖـ.1427ؾتب ايػؿاض اؾاَع ٭سهاّ غ١ٓ ْبٝٓا إدتاض، عامل ايؿٛا٥س،  -22

 ّ(.1989ٖـ / 1410ايعضنًٞ، خرل ايسٜٔ  )ت 
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 غًِٝ دطاض، ْبٌٝ غعس ايسٜٔ 

ٞ ٚا٭دعا٤  -24 ٍ ظٚا٥س ا٭َاي ٞ ٚايؿٛا٥س ٚإعادِ ٚإؿٝدات ع٢ً  -اٱّا٤ إ ظٚا٥س ا٭َاي
 ّ. 2007ايهتب ايػت١ ٚإٛطأ َٚػٓس اٱَاّ أٓس، أنٛا٤ ايػًـ، 

 ّ ( 1919ٖـ/ 1338ؾعا٥طٟ ) ت ايػُعْٛٞ، طاٖط بٔ قاحل ا
 ّ.   1995تٛدٝ٘ ايٓٛط إٍ أقٍٛ ا٭ثط، ؼكٝل عبس ايؿتاح أبٛ غس٠، سًب،  -25

 ٖـ ( 1429ايؿٓكٝڀٞ، قُس بٔ عُطٚ بٔ عبس ايًڀٝـ ايؿٓكٝڀٞ ) ت 
 ّ. 2004أسازٜح َٚطٜٚات ٗ إٝعإ، َه١ إهط١َ،  -26
 ّ. 1989، اؾٝع٠، َكط، تهٌُٝ ايٓؿع َا ٫ ٜجبت ب٘ ٚقـ ٫ٚ ضؾع -27

 عبس اؾباض، قٗٝب 
 ّ. 2013إػٓس إٛنٛعٞ ؾاَع ايهتب ايعؿط٠، غ١ٓ  -28

 ايعتيب، أٓس بٔ َػؿط بٔ َعذب
 ّ.2009زضاغ١ ْكس١ٜ، ضغاي١ َادػترل،  -َطٜٚات ابٔ اؾٛظٟ ٗ قٝس اـاطط  -29

 ايػُاضٟ اؿػين، أبٛ ايؿٝض أٓس بٔ قُس بٔ ايكسٜل 
 ّ. 1996يعًٌ اؾاَع ايكػرل ٚؾطسٞ إٓاٟٚ، ايكاٖط٠،  إساٟٚ -30

 ايؿٗٝس، أبٛ غًُٝإ داغِ بٔ غًُٝإ بٔ ٓس ايسٚغطٟ 
 ّ.1987ايطٚض ايبػاّ بذلتٝب ٚؽطٜر ؾٛا٥س ُاّ، برلٚت،  -31

 ايهٓعاٟٚ، َٗٓس عبس ايطنا غًُإ

َ٪غػـ١ ايػـٝاب،    ايتعًِٝ ٗ ايبكط٠ ٚتـأثرلٙ ٗ ايعًـِ ٚايعًُـا٤ ٗ ايعكـط اٱغـ٬َٞ،      -32
 ّ. 2012يٓسٕ، 

 ّ. 2010، ايبكط٠ 1َػذس داَع ايبكط٠ ايهبرل، زضاغ١ تاضى١ٝ، ٙ -
 ا٬ٕح، أبٛ عبس ايطٓٔ قُٛز بٔ قُس

ا٭سازٜح ايهعٝؿ١ ٚإٛنٛع١ اييت سهِ عًٝٗا اؿاؾٜ ابٔ نجرل ٗ تؿػرلٙ، إس١ٜٓ  -33
 ّ 2010إٓٛض٠، 

  إٓكٛضٟ، أبٛ ايڀٝب ْاٜـ بٔ ق٬ح
 ّ. 2007ايسيٌٝ إػين يؿٝٛر اٱَاّ أبٞ اؿػٔ ايساضقڀين، زاض ايهٝإ يًڀباع١،  -34

 ٬ٖبٞ، قاحل بٔ غعٝس 
 ّ. 1970ْٛطات ٗ سسٜح أقشابٞ نايٓذّٛ، إس١ٜٓ إٓٛض٠،  -35

 ايٛا٥ًٞ ايكٓعاْٞ، سػٌ بٔ قُس بٔ سٝسض
 ٖـ.1426ٛظٟ، ايػعٛز١ٜ، ْع١ٖ ا٭يباب ٗ قٍٛ ايذلَصٟ "ٚٗ ايباب"، زاض ابٔ اؾ -36

 ايٛازعٞ، أبٛ عبس ايطٓٔ َكبٌ بٔ ٖازٟ 
 ّ.2000، 2أسازٜح َع١ً ٚاٖطٖا ايكش١، زاض اٯثاض يًٓؿط، ٙ -37

٘ ايصٜٔ مل ٜذلدِ شلِ ٗ ايتكطٜب ٫ٚ ٗ ضداٍ اؿانِ،  - ٍ ايساضقڀين ٗ غٓٓ ِ ضدا تطاد
 ّ. 1999زاض اٯثاض، قٓعا٤، 
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. إبطاِٖٝ بٔ عبس إًو -8 . . . . . . . . . . . . . .  

. إبطاِٖٝ بٔ ايع٤٬ -9 . . . . . . . . . . . . . . .  

. اهلل إبطاِٖٝ بٔ عبس -10 . . . . . . . . . . . . . .  

. إبطاِٖٝ بٔ عڀ١ٝ -11 . . . . . . . . . . . . . . .  

.إبطاِٖٝ بٔ ايؿهٌ -12 . . . . . . . . . . . . . . .  

. إبطاِٖٝ بٔ عًٞ -13 . . . . . . . . . . . . . . .  

. إبطاِٖٝ بٔ أبٞ ايًٝح -14 . . . . . . . . . . . . . .  

. إبطاِٖٝ بٔ قُس ايتػذلٟ-15 . . . . . . . . . . . .  



454 

. إبطاِٖٝ بٔ قُس -16 . . . . . . . . . . . . . . .  

. إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ ٜٛغـ -17 . . . . . . . . . . .  

. إبطاِٖٝ بٔ َػًِ -18 . . . . . . . . . . . . . . .  

. إبطاِٖٝ بٔ َعا١ٜٚ -19 . . . . . . . . . . . . . . .  

. إبطاِٖٝ بٔ إٓصض -20 . . . . . . . . . . . . . . .  

. إبطاِٖٝ بٔ َٗادط -21 . . . . . . . . . . . . . . .  

. بطاِٖٝ بٔ ْاؾعإ -22 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ا٭دًب بٔ عبس اهلل -23 . . . . . . . . . . . . . .  

. أٓس بٔ دعؿط  -24 . . . . . . . . . . . . . . .  

. أٓس بٔ غعٝس -25 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. أٓس بٔ عبس اهلل -26 . . . . . . . . . . . . . . .  

. أٓس بٔ عڀا٤ -27 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. أٓس بٔ و٢ٝ -28 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. أٓس بٔ ٜعٜس -29 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ا٭سٛم بٔ سهِٝ -30 . . . . . . . . . . . . . . .  

. أظٖط بٔ غٓإ ايكطؾٞ -31 . . . . . . . . . . . . .  

. ا٭ظٚض بٔ غايب -32 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. أغا١َ بٔ سؿل إسْٞ -33 . . . . . . . . . . . . .  

. أغباٙ بٔ ْكط -34 . . . . . . . . . . . . . . . .  

.م بٔ إبطاِٖٝإغشا -35 . . . . . . . . . . . . . . .  

. إغشام بٔ أبٞ إغطا٥ٌٝ -36 . . . . . . . . . . . . .  

. إغشام بٔ ساظّ -37 . . . . . . . . . . . . . . .  

. إغشام بٔ ايكباح -38 . . . . . . . . . . . . . . .  

. إغشام بٔ عبس اهلل -39 . . . . . . . . . . . . . .  

. إغشام بٔ قُس -40 . . . . . . . . . . . . . . .  

. إغشام بٔ قُس بٔ عبس ايطٓٔ -41 . . . . . . . . . .  

. إغشام بٔ و٢ٝ -42 . . . . . . . . . . . . . . .  

. أغس بٔ عُطٚ -43 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. إغطا٥ٌٝ بٔ ْٜٛؼ -44 . . . . . . . . . . . . . . .  

. إزلاعٌٝ بٔ أبإ -45 . . . . . . . . . . . . . . .  

. إزلاعٌٝ بٔ إبطاِٖٝ إهٞ -46 . . . . . . . . . . . .  

. زلاعٌٝ بٔ إبطاِٖٝ بٔ عكب١إ -47 . . . . . . . . . . .  

. إزلاعٌٝ بٔ إبطاِٖٝ بٔ َٗادط -48 . . . . . . . . . . .  

. إزلاعٌٝ بٔ أبٞ عباز أ١َٝ -49 . . . . . . . . . . . .  

. إزلاعٌٝ بٔ أٚغ٘ -50 . . . . . . . . . . . . . .  

. إزلاعٌٝ بٔ سؿل -51 . . . . . . . . . . . . . .  

. إزلاعٌٝ بٔ ٓاز -52 . . . . . . . . . . . . . . .  
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. إزلاعٌٝ بٔ ضاؾع -53 . . . . . . . . . . . . . . .  

. إزلاعٌٝ بٔ ضدا٤ -54 . . . . . . . . . . . . . . .  

. إزلاعٌٝ بٔ غًُٝإ -55 . . . . . . . . . . . . . .  

. إزلاعٌٝ بٔ زلٝع اؿٓؿٞ -56 . . . . . . . . . . . .  

. طٓٔإزلاعٌٝ بٔ عبس اي -57 . . . . . . . . . . . .  

. إزلاعٌٝ بٔ عٳبس إًو -58 . . . . . . . . . . . . .  

. إزلاعٌٝ بٔ عٝاف -59 . . . . . . . . . . . . . .  

. إزلاعٌٝ بٔ ٜع٢ً -60 . . . . . . . . . . . . . . .  

. أزلط بٔ َهطؽ -61 . . . . . . . . . . . . . . .  

. أغٝس بٔ ظٜس -62 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. أؾعح بٔ بطاظ -63 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. أؾعح بٔ غعٝس -64 . . . . . . . . . . . . . . .  

. أؾعح بٔ غٛاض -65 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. أؾعح بٔ عبس إًو -66 . . . . . . . . . . . . . .  

. أقبؼ بٔ ظٜس-67 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. أقبؼ بٔ ْبات١ -68 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. أقطّ بٔ غٝاخ -69 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. أغًب بٔ ُِٝ -70 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. بس اهللأٚؽ بٔ ع -71 . . . . . . . . . . . . . . .  

. أّٔ بٔ ْابٌ -72 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. أٜٛب بٔ خٛٙ -73 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. أٜٛب بٔ غًُٝإ -74 . . . . . . . . . . . . . . .  

. أٜٛب بٔ غٜٛس -75 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. باشاّ بٔ قاحل -76 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عط بٔ نجرل -77 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. بػٸاّ -78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. بؿط بٔ عُاض٠ -79 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. بؿط بٔ ِرل -80 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. بؿرل بٔ ظاشإ -81 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. بؿرل بٔ إٗادط -82 . . . . . . . . . . . . . . .  

. بك١ٝ بٔ ايٛيٝس -83 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. بهاض بٔ عبس ايععٜع -84 . . . . . . . . . . . . . .  

. بهط بٔ ا٭غٛز -85 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. بهط بٔ بهاض -86 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. بهط بٔ خٓٝؼ -87 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. بهط بٔ ايؿطٚز -88 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. بهرل بٔ عاَط ايبذًٞ -89 . . . . . . . . . . . . . .  
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. بهرل بٔ عبس اهلل -90 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ب١ٝٗ ٠٫َٛ ايكاغِ  -91 . . . . . . . . . . . . . .  

. تًٝس بٔ غًُٝإ -92 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ثابت بٔ ظٖرل -93 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ثابت بٔ ٜعٜس  -94 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. مثا١َ بٔ عبس اهلل -95 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ثٜٛط بٔ أبٞ ؾاخت١ -96 . . . . . . . . . . . . . .  

. ثٛض بٔ ٜعٜس -97 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. دابط بٔ ٜعٜس -98 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. بٔ ٜعٜس اؾاضٚز -99 . . . . . . . . . . . . . . .  

. داض١ٜ بٔ ٖطّ -100 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. اؾطاح بٔ َٓٗاٍ -101 . . . . . . . . . . . . . . .  

. دطٜط بٔ أٜٛب -102 . . . . . . . . . . . . . . . .  

.دطٜط بٔ ساظّ -103 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. دػط بٔ ؾطقس -104 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. اؾعس بٔ عبس ايطٓٔ -105 . . . . . . . . . . . . .  

. دعؿط بٔ بطقإ -106 . . . . . . . . . . . . . . .  

. دعؿط بٔ دػط -107 . . . . . . . . . . . . . . .  

. دعؿط بٔ ضبٝع١ ا٫ظزٟ -108 . . . . . . . . . . . . .  

. دعؿط بٔ ايعبرل -109 . . . . . . . . . . . . . . .  

. دعؿط بٔ غًُٝإ -110 . . . . . . . . . . . . . .  

. دعؿط بٔ قُس -111 . . . . . . . . . . . . . . .  

. بٔ َٝػط٠دعؿط  -112 . . . . . . . . . . . . . . .  

. دًس بٔ أٜٛب ايبكطٟ -113 . . . . . . . . . . . . .  

. ْٝع بٔ عُرل -114 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٌْٝ بٔ ظٜس ايڀا٥ٞ -115 . . . . . . . . . . . . .  

.  دٓاز٠ بٔ غًِ -116 . . . . . . . . . . . . . . .  

. دٜٛدل بٔ غعٝس -117 . . . . . . . . . . . . . . .  

. سامت بٔ أْٝؼ -118 . . . . . . . . . . . . . . .  

. سادب ا٭ظزٟ -119 . . . . . . . . . . . . . . . .  

.  سادب بٔ عُطٚ ايجكؿٞ -120 . . . . . . . . . . . .  

. اؿاضخ بٔ أؾًب -121 . . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿاضخ بٔ ؾبٌ -122 . . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿاضخ بٔ عبس ايطٓٔ -123 . . . . . . . . . . . . .  

. س اهللاؿاضخ بٔ عب -124 . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿاضخ بٔ عبٝس -125 . . . . . . . . . . . . . . .  

.  اؿاضخ بٔ عڀ١ٝ -126 . . . . . . . . . . . . . .  
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. اؿاضخ بٔ ْبٗإ -127 . . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿاضخ بٔ ٚدٝ٘ -128 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ساضث١ بٔ أبٞ ايطداٍ -129 . . . . . . . . . . . . .  

. سبٝب بٔ أبٞ ثابت -130 . . . . . . . . . . . . . .  

. سبٝب بٔ سػإ -131 . . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿذاز بٔ أضطا٠ -132 . . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿذاز بٔ أبٞ ظٜٓب -133 . . . . . . . . . . . . .  

. سذاز بٔ ؾطٚر -134 . . . . . . . . . . . . . . .  

. سذاز بٔ ْكرل -135 . . . . . . . . . . . . . . .  

. سطاّ بٔ عجُإ -136 . . . . . . . . . . . . . . .  

. سطب بٔ ؾساز -137 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. سطب بٔ َُٕٝٛ -138 . . . . . . . . . . . . . . .  

. سطب بٔ َُٕٝٛ ا٭ندل -139 . . . . . . . . . . . .  

.  سط١ًَ بٔ و٢ٝ -140 . . . . . . . . . . . . . . .  

. سطٜح بٔ أبٞ سطٜح -141 . . . . . . . . . . . . . .  

. سطٜح بٔ ايػا٥ب -142 . . . . . . . . . . . . . .  

. سطٜح بٔ أبٞ َڀط -143 . . . . . . . . . . . . . .  

. سطٜـ بٔ اـطٜت -144 . . . . . . . . . . . . . .  

. سػاّ بٔ َكو -145 . . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿػٔ بٔ بؿط -146 . . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿػٔ بٔ زٜٓاض -147 . . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿػٔ بٔ شنٛإ -148 . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿػٔ بٔ ظٜاز-149 . . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿػٔ بٔ ايػهٔ -150 . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿػٔ بٔ قاحل  -151 . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿػٔ بٔ أبٞ دعؿط عذ٬ٕ -152 . . . . . . . . . . .  

. اؿػٔ بٔ عبٝس اهلل -153 . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿػٔ بٔ عُاض٠  -154 . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿػٔ بٔ و٢ٝ  -155 . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿػٌ بٔ اؿػٔ  -156 . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿػٌ بٔ اؿػٔ بٔ ٜػاض  -157 . . . . . . . . . . .  

. اؿػٌ بٔ أبٞ غؿٝإ  -158 . . . . . . . . . . . . .  

.  اؿػٌ بٔ عط٠ٚ  -159 . . . . . . . . . . . . . .  

. عٜساؿػٌ بٔ عًٞ بٔ ٜ  -160 . . . . . . . . . . . .  

. اؿػٌ بٔ عٝاف  -161 . . . . . . . . . . . . . .  

.  اؿػٌ بٔ قٝؼ  -162 . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿػٌ بٔ ٚاقس  -163 . . . . . . . . . . . . . . .  
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. سؿطز بٔ ْبات١  -164 . . . . . . . . . . . . . . .  

. سكٌ بٔ عُط  -165 . . . . . . . . . . . . . . .  

. سؿل بٔ ْٝع  -166 . . . . . . . . . . . . . . .  

. سؿل بٔ غًُٝإ  -167 . . . . . . . . . . . . . .  

. سؿل بٔ عُط بٔ زٜٓاض  -168 . . . . . . . . . . . .  

. اؿهِ بٔ غٓإ  -169 . . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿهِ بٔ عبس اهلل  -170 . . . . . . . . . . . . . .  

. اؿهِ بٔ عڀ١ٝ  -171 . . . . . . . . . . . . . . .  

. سهِٝ بٔ دبرل  -172 . . . . . . . . . . . . . . .  

. سهِٝ بٔ خصاّ  -173 . . . . . . . . . . . . . . .  

. سهِٝ بٔ ْاؾع  -174 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٓاز بٔ دعؿط  -175 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٓاز بٔ غ١ًُ  -176 . . . . . . . . . . . . . . .  

. بٔ ؾعٝبٓاز   -177 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٓاز بٔ عُطٚ  -178 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٓاز بٔ أبٞ غًُٝإ  -179 . . . . . . . . . . . . .  

. ٓع٠ بٔ سبٝب  -180 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٓٝس بٔ ا٭غٛز  -181 . . . . . . . . . . . . . . .  

. س١ًٛٓ بٔ عبس اهلل  -182 . . . . . . . . . . . . . .  

. سٞ بٔ ٖا٤ْٞ  -183 . . . . . . . . . . . . . . .  

. خاضد١ بٔ َكعب  -184 . . . . . . . . . . . . . .  

. خايس بٔ إيٝاؽ  -185 . . . . . . . . . . . . . . .  

. خايس بٔ خساف  -186 . . . . . . . . . . . . . . .  

. خايس بٔ ضباح  -187 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. خايس بٔ طًٝل  -188 . . . . . . . . . . . . . . .  

. خايس بٔ عُطٚ  -189 . . . . . . . . . . . . . . .  

. خايس بٔ ايكاغِ  -190 . . . . . . . . . . . . . . .  

. خايس بٔ قُس  -191 . . . . . . . . . . . . . . .  

. خايس بٔ كًس  -192 . . . . . . . . . . . . . . .  

. اـكٝب بٔ دشسض  -193 . . . . . . . . . . . . . .  

. خكٝـ بٔ عبس ايطٓٔ  -194 . . . . . . . . . . . .  

. خًٝس بٔ دعؿط  -195 . . . . . . . . . . . . . . .  

. خًٝس بٔ زعًر  -196 . . . . . . . . . . . . . . .  

. خًٝؿ١ بٔ خٝاٙ  -197 . . . . . . . . . . . . . .  

. طٜاخًٌٝ بٔ ظن  -198 . . . . . . . . . . . . . . .  

. خًٌٝ بٔ َط٠  -199 . . . . . . . . . . . . . . . .  

.  زاٚز بٔ دبرل  -200 . . . . . . . . . . . . . . .  
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. زاٚز بٔ اؿكٌ  -201 . . . . . . . . . . . . . . .  

.  زاٚز بٔ عبس اؾباض  -202 . . . . . . . . . . . . . .  

. زاٚز بٔ ؾطاٖٝر  -203 . . . . . . . . . . . . . . .  

. زاٚز بٔ ٜعٜس   -204 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. شض بٔ عبس اهلل -205 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. شنٛإ أبٛ قاحل ايػُإ -206 . . . . . . . . . . . .  

. ضاؾس بٔ َعبس -207 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ضباح بٔ أبٞ َعطٚف -208 . . . . . . . . . . . . . .  

. ايطبٝع بٔ بسض -209 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ايطبٝع بٔ قبٝب -210 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ايطبٝع بٔ عبس اهلل -211 . . . . . . . . . . . . . .  

. ضبٝع١ بٔ نًجّٛ -212 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ضؾسٜٔ بٔ غعس -213 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ضؾس٠ بٔ قهاع١ -214 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ضنٌ بٔ عبس ا٭ع٢ً -215 . . . . . . . . . . . . .  

. ضٚاز بٔ اؾطاح -216 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ضٚح بٔ دٓاح -217 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ضٚح بٔ عڀا٤ -218 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ضٚح بٔ َػاؾط -219 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ظاؾط بٔ غًُٝإ -220 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ظبإ بٔ ؾا٥س -221 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ايعبرل بٔ غعٝس -222 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ظضبٞ بٔ عبس اهلل -223 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ظنطٜا بٔ سهِٝ -224 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ظنطٜا بٔ أبٞ َطِٜ -225 . . . . . . . . . . . . . .  

.ظنطٜا بٔ َٓٛٛض -226 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ظَع١ بٔ قاحل -227 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ظْؿٌ بٔ عبس اهلل -228 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ظٖرل بٔ قُس -229 . . . . . . . . . . . . . . .  

.ظٜاز بٔ ايطبٝع -230 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ظٜاز بٔ أبٞ ظٜاز -231 . . . . . . . . . . . . . . .  
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. ايػطٟ بٔ إزلاعٌٝ -238 . . . . . . . . . . . . . .  
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. غ٬ّ بٔ أبٞ َڀٝع -267 . . . . . . . . . . . . . .  
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. غٴ٢ًُ بٔ عبس اهلل -269 . . . . . . . . . . . . . .  

. غًِٝ ٍَٛ ايؿعيب -270 . . . . . . . . . . . . . .  

. غًُٝإ بٔ أضقِ -271 . . . . . . . . . . . . . . .  

. غًُٝإ بٔ زاٚز -272 . . . . . . . . . . . . . . .  

. غًُٝإ بٔ أبٞ زاٚز -273 . . . . . . . . . . . . . .  

. غًُٝإ بٔ زاٚز ايعتهٞ -274 . . . . . . . . . . . . .  
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. غًُٝإ بٔ ٜػرل -275 . . . . . . . . . . . . . . .  

. غٓإ بٔ ضبٝع١ -276 . . . . . . . . . . . . . . .  

. غٓإ بٔ ٖاضٕٚ -277 . . . . . . . . . . . . . . .  
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. ؾاش بٔ ؾٝاض -283 . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. ؾطسبٌٝ بٔ غعس -287 . . . . . . . . . . . . . . .  
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.  ؾعٝب بٔ ؾرلٚظ -291 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ؾكٝل ايهيب ايهٛٗ -292 . . . . . . . . . . . . . .  

. ؾٗط بٔ سٛؾب -293 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ؾٝبإ بٔ عبس ايطٓٔ -294 . . . . . . . . . . . . .  

. ؾٝبإ بٔ ؾطٚر -295 . . . . . . . . . . . . . . .  
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. قاحل بٔ ضغتِ -300 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قاحل بٔ قُس -301 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قسق١ بٔ غعٝس -302 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قسق١ بٔ َٛغ٢ -303 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قػسٟ بٔ غٓإ -304 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ايكًت بٔ زٜٓاض -305 . . . . . . . . . . . . . . .  

.نطاض بٔ قًت ايتُُٝٞ -306 . . . . . . . . . . . . .  

. نُط٠ بٔ ضبٝع١ -307 . . . . . . . . . . . . . . .  

. طاضم بٔ عبس ايطٓٔ -308 . . . . . . . . . . . . .  

. ططٜـ بٔ ؾٗاب -309 . . . . . . . . . . . . . . .  

. طًش١ بٔ ظٜس ايطقٞ -310 . . . . . . . . . . . . . .  

. طًش١ بٔ عُطٚ -311 . . . . . . . . . . . . . . .  
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. طًش١ بٔ و٢ٝ -312 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عا٥ص اهلل اجملاؾعٞ -313 . . . . . . . . . . . . . .  

. عاقِ بٔ غًُٝإ -314 . . . . . . . . . . . . . .  

. عاقِ بٔ عبٝس اهلل -315 . . . . . . . . . . . . . .  

. عاَط بٔ عبس ايٛاسس -316 . . . . . . . . . . . . .  

. عاَط بٔ ٚاث١ً -317 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عباز بٔ دٜٛط١ٜ -318 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عباز بٔ ضاؾس -319 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عباز بٔ قٗٝب -320 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عباز بٔ نجرل -321 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عباز بٔ نجرل -322 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عباز بٔ َٓكٛض -323 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اؿهِ بٔ عبس اهلل -324 . . . . . . . . . . . . .  

. ٝس بٔ بٗطاّعبس اؿُ -325 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اؿُٝس بٔ دعؿط -326 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اؿُٝس بٔ اؿػٔ -327 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ إبطاِٖٝ -328 . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ إغشام بٔ غعس -329 . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ إغشام -330 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ أبٞ بهط -331 . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ سط١ًَ -332 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ خايس -333 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ ضاؾع -334 . . . . . . . . . . . . .  

. طٓٔ بٔ أبٞ ايعْازعبس اي -335 . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ ظٜاز -336 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ ظٜس -337 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ عبس اهلل -338 . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ عبس اهلل بٔ عُط -339 . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٻٓٔ بٔ عٴجُإ -340 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ قٝؼ -341 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ َايو -342 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ قُس بٔ ظٜاز -343 . . . . . . . . . .  

. ػٗطعبس ايطٓٔ بٔ َ -344 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ َػطا٤ -345 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ أبٞ إٛايٞ -346 . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطٓٔ بٔ ٜعٜس -347 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطسِٝ بٔ ظٜس-348 . . . . . . . . . . . . . .  



463 

. عبس ضب٘ بٔ باضم -349 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ضب٘ بٔ ْاؾع -350 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايطظام بٔ عُط -351 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايػ٬ّ بٔ قاحل -352 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايكُس بٔ غًُٝإ -353 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايععٜع بٔ سٛضإ -354 . . . . . . . . . . . . .  

ُٻسعبس اي -355 . ععٜع بٔ ق . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايععٜع بٔ أبٞ ضٚاز -356 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايػؿاض بٔ ايكاغِ -357 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايهطِٜ بٔ أبٞ إداضم -358 . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ إبطاِٖٝ -359 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ إزضٜؼ -360 . . . . . . . . . . . . . .  
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.  عبس اهلل بٔ بؿط -362 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ بهرل ايػٟٓٛ ايهٛٗ -363 . . . . . . . . . .  

. طعبس اهلل بٔ دعؿ -364 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ اؿػٌ -365 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ خطاف -366 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ زٜٓاض -367 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ ضدا٤ -368 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ ظٜاز -369 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ ظٜس -370 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ غعس -371 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ غ١ًُ ا٫ؾڀؼ -372 . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ غ١ًُ أبٛ ايعاي١ٝ -373 . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ قاحل -374 . . . . . . . . . . . . . .  

. بٔ قؿٛإعبس اهلل  -375 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ عبس اؿهِ -376 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع -377 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ عطاز٠ -378 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ عكب١ -379 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ عٝػ٢ -380 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ أبٞ دعؿط -381 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ أبٞ يبٝس -382 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ إج٢ٓ -383 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ قط -384 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ قُس -385 . . . . . . . . . . . . . .  
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. بس اهلل بٔ َعا١ٜٚع -386 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ َٝػط٠ -387 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل ٍَٛ عجُإ -388 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ ٖؿاّ -389 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ ايٛيٝس -390 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ ٖٚب -391 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهلل بٔ أبٞ لٝب -392 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ا٭ع٢ً بٔ عاَط -393 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ا٭ع٢ً بٔ أبٞ إػاٚض -394 . . . . . . . . . . . .  

. عبس اجملٝس بٔ عبس ايععٜع -395 . . . . . . . . . . . .  

. ًو بٔ إبطاِٖٝعبس إ -396 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس إًو بٔ أعٌ -397 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس إًو بٔ خػو -398 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس إًو بٔ عبس ايطٓٔ -399 . . . . . . . . . . .  

. عبس إًو بٔ عبس ايععٜع  -400 . . . . . . . . . . . .  

. عبس إًو بٔ قسا١َ -401 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس إًو بٔ أبٞ غًُٝإ -402 . . . . . . . . . . . .  

. عبس إًو بٔ ٖاضٕٚ -403 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس إٓعِ بٔ إزضٜؼ -404 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس إٓعِ بٔ ْعِٝ -405 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس إُٗٝٔ بٔ عباؽ -406 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس إ٪َٔ بٔ عباز -407 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايٛاسس بٔ ظٜس -408 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايٛاضخ بٔ غعٝس -409 . . . . . . . . . . . . .  

. عبس ايٖٛاب بٔ عڀا٤ -410 . . . . . . . . . . . . .  

. عبٝس اهلل بٔ ُاّ -411 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبٝس اهلل بٔ غؿٝإ -412 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبٝس اهلل بٔ عهطاف -413 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبٝس اهلل بٔ قُس -414 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبٝس اهلل بٔ أبٞ ٓٝس -415 . . . . . . . . . . . . .  

. عبٝس اهلل بٔ َٛغ٢ -416 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبٝس اهلل بٔ ايٛيٝس -417 . . . . . . . . . . . . . .  

. عبٝس٠ بٔ ٓٝس -418 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبٝس٠ بٔ َعتب -419 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ؼعبٝ -420 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عتاب بٔ بؿرل -421 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عتاب بٔ سطب -422 . . . . . . . . . . . . . . .  
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. بٔ ٜعكٛب عتٝل -423 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عجُإ بٔ خايس -424 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عجُإ بٔ غعس -425 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عجُإ بٔ عبس ايطٓٔ اؾُشٞ -426 . . . . . . . . . .  

. عجُإ بٔ عبس ايطٓٔ بٔ عُط -427 . . . . . . . . . .  

. عجُإ بٔ عبس ايطٓٔ بٔ َػًِ -428 . . . . . . . . . .  

. عڀا٤ عجُإ بٔ -429 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عجُإ بٔ عبس اهلل -430 . . . . . . . . . . . . . .  

. عجُإ بٔ عُرل -431 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عجُإ بٔ َڀط -432 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عجُإ بٔ َكػِ -433 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عجُإ بٔ اشلٝجِ  -434 . . . . . . . . . . . . . .  

. عسٟ بٔ ايؿهٌ -435 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عػٌ بٔ غؿٝإ -436 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عڀا٤ ، أبٛ قُس اؿُاٍ -437 . . . . . . . . . . . .  

. بٔ ايػا٥بعڀا٤  -438 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عڀا٤ بٔ عذ٬ٕ -439 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عڀا٤ بٔ أبٞ ١َُْٛٝ -440 . . . . . . . . . . . . .  

. ف بٔ خايسعڀا -441 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عڀ١ٝ بٔ غعس -442 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عڀ١ٝ ايڀؿاٟٚ -443 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عبس اهللعكب١ بٔ  -444 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عهط١َ بٔ خايس -445 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عهط١َ بٔ عُاض -446 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عهط١َ ٍَٛ ابٔ عباؽ -447 . . . . . . . . . . . . .  

. ايع٤٬ بٔ نجرل -448 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عًٞ بٔ ثابت -449 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عًٞ بٔ اؿعٚض -450 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عًٞ بٔ ضباح -451 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عًٞ بٔ ظٜس -452 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عًٞ بٔ قاحل -453 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عًٞ بٔ ٚبٝإ -454 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عًٞ بٔ عابؼ -455 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عًٞ بٔ عاقِ -456 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عًٞ بٔ عبس اهلل -457 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عًٞ بٔ قازّ -458 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عًٞ بٔ ٜعٜس -459 . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. عُاض٠ بٔ دٜٛٔ -460 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُاض٠ بٔ ظاشإ -461 . . . . . . . . . . . . . . .  

ُٸاض بٔ َڀط -462 . ع . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ سبٝب -463 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ سؿل -464 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ اؿهِ -465 . . . . . . . . . . . . . . .   

. عُط بٔ ضاؾس -466 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ ضٜاح -467 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ غعٝس -468 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ ؾبٝب -469 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ قٗبإ -470 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ عاَط -471 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ عبس اهلل -472 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ عبس اهلل -473 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ عًٞ -474 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ قٝؼ إهٞ -475 . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ َٛغ٢ -476 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ َٛغ٢ -477 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ ْاؾع -478 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ ٖاضٕٚ -479 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُط بٔ ايٛيٝس -480 . . . . . . . . . . . . . . .  

.عُطإ بٔ زاٚض -481 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُطإ بٔ عبس ايععٜع -482 . . . . . . . . . . . . .  

. عُطإ بٔ أبٞ ايؿهٌ -483 . . . . . . . . . . . . .  

. عُطإ بٔ َػًِ -484 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُطٚ بٔ بهط -485 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُطٚ بٔ ثابت -486 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُطٚ بٔ دطٜط -487 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُطٚ بٔ ْٝع -488 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُطٚ بٔ اؿاضخ -489 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُطٚ بٔ سهاّ -490 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُطٚ بٔ ٓاز -491 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُطٚ بٔ خايس -492 . . . . . . . . . . . . . . .  

.عُطٚ بٔ زٜٓاض -493 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُطٚ بٔ أبٞ غ١ًُ -494 . . . . . . . . . . . . . .  

. عُطٚ بٔ ؾعٝب -495 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُطٚ بٔ سلط -496 . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. عُطٚ بٔ عبٝس -497 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُطٚ بٔ َطظٚم -498 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُطٚ بٔ َػًِ -499 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُطٚ بٔ أبٞ عُطٚ -500 . . . . . . . . . . . . . .  

. عُطٚ بٔ ايٛيٝس -501 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عُرل بٔ إغشام -502 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عٓبػ١ بٔ خايس -503 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عٓبػ١ بٔ غعٝس -504 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عٛاّ بٔ ٓع٠ -505 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عٕٛ بٔ عُاض٠ -506 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. عٝاض بٔ عبس اهلل -507 . . . . . . . . . . . . . .  

. عٝػ٢ بٔ إبطاِٖٝ -508 . . . . . . . . . . . . . .  

. عٝػ٢ بٔ داض١ٜ -509 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عٝػ٢ بٔ غٓإ -510 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عٝػ٢ بٔ أبٞ عٝػ٢ -511 . . . . . . . . . . . . . .  

. عٝػ٢ بٔ قططاؽ -512 . . . . . . . . . . . . . .  

. عٝػ٢ بٔ َاٖإ -513 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عٝػ٢ بٔ َػًِ -514 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عٝػ٢ بٔ َُٕٝٛ -515 . . . . . . . . . . . . . . .  

. عٝػ٢ بٔ َُٕٝٛ -516 . . . . . . . . . . . . . . .  

. غايب بٔ عبٝس اهلل -517 . . . . . . . . . . . . . .  

. غايب ايكڀإ -518 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. غػإ بٔ عٛف -519 . . . . . . . . . . . . . . .  

. غٝاخ بٔ إبطاِٖٝ -520 . . . . . . . . . . . . . . .  

. غ٬ٕٝ بٔ أبٞ غ٬ٕٝ -521 . . . . . . . . . . . . . .  

. ؾا٥س بٔ عبس ايطٓٔ -522 . . . . . . . . . . . . .  

. ؾطات بٔ ايػا٥ب -523 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ؾطات بٔ أبٞ ايؿطات -524 . . . . . . . . . . . . . .  

. ايؿطز بٔ ؾهاي١ -525 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ؾطقس بٔ ٜعكٛب -526 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ؾهاي١ بٔ سكٌ -527 . . . . . . . . . . . . . .  

.  ايؿهٌ بٔ عُرل٠ -528 . . . . . . . . . . . . . .  

. ايؿهٌ بٔ عٝػ٢ -529 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ؾهٌٝ بٔ غًُٝإ -530 . . . . . . . . . . . . . .  

. ؾڀط بٔ خًٝؿ١ -531 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ؾڂًٝب بٔ غًُٝإ -532 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قابٛؽ بٔ أبٞ ٚبٝإ -533 . . . . . . . . . . . . .  



468 

. ايكاغِ بٔ غ٬ّ -534 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ايكاغِ بٔ عبس ايطٓٔ -535 . . . . . . . . . . . .  

. ايكاغِ بٔ عبس ايطٓٔ -536 . . . . . . . . . . . .  

. ايكاغِ بٔ غكٔ -537 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ايكاغِ بٔ َايو -538 . . . . . . . . . . . . . .  

. ايكاغِ بٔ قُس -539 . . . . . . . . . . . . . .  

. قتاز٠ بٔ زعا١َ -540 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قٝؼ بٔ ايطبٝع -541 . . . . . . . . . . . . . . .  

. نجرل بٔ عبس اهلل -542 . . . . . . . . . . . . . .  

. نجرل بٔ ؾٓٛرل -543 . . . . . . . . . . . . . . .  

. نجرل بٔ عبس اهلل -544 . . . . . . . . . . . . . .  

. نُٗؼ بٔ اؿػٔ  -545 . . . . . . . . . . . . . .  

. نُٗؼ بٔ إٓٗاٍ -546 . . . . . . . . . . . . . .  

. نٛثط بٔ سهِٝ -547 . . . . . . . . . . . . . . .  

. نٝػإ أبٛ عُط ايككاض -548 . . . . . . . . . . . .  

. يٝح بٔ أبٞ غًِٝ -549 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َايو بٔ غًُٝإ -550 . . . . . . . . . . . . . .  

. َباضى بٔ غشِٝ -551 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ي١َباضى بٔ ؾها -552 . . . . . . . . . . . . . . .  

. إج٢ٓ بٔ ايكباح -553 . . . . . . . . . . . . . . .  

. فايس بٔ غعٝس -554 . . . . . . . . . . . . . . .  

. (قطظقطض ) -555 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ أبإ -556 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ أبٞ ٓٝس -557 . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ إغشام -558 . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ إغشام بٔ ٜػاض -559 . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ ثابت -560 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ ثابت -561 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٔ دابطقُس ب -562 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ اؿاضخ -563 . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ اؿػٔ -564 . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ اؿػٔ بٔ ايعبرل -565 . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ اؿػٔ بٔ ؾطقس -566 . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ شنٛإ -567 . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ ضاؾس -568 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ُس بٔ ضبٝع١ق -569 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ ظاشإ -570 . . . . . . . . . . . . . . .  
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. قُس بٔ ايعبرل -571 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ ايػا٥ب -572 . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ غامل -573 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ غًِٝ -574 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ غًُٝإ -575 . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ ؾذاع -576 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ عبس ايطٓٔ -577 . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ عبس ايطٓٔ  -578 . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ عبس ايطٓٔ  -579 . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ عبس اهلل -580 . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ عبس اهلل بٔ أبٞ دعؿط -581 . . . . . . . . . .  

.  ٕج٢ٓقُس بٔ عبس اهلل بٔ ا -582 . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ عبس اهلل بٔ َػًِ -583 . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ عبٝس اهلل ايعطظَٞ -584 . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ عذ٬ٕ -585 . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ عُط -586 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ عُطٚ بٔ عبٝس -587 . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ عُطٚ ايٝاؾعٞ -588 . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ عٝػ٢ -589 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ ايؿطات -590 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ ؾها٤ -591 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ ايكاغِ -592 . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ نجرل -593 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ نجرل بٔ أبٞ عڀا٤  -594 . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ نجرل ايكطؾٞ -595 . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ َطٚإ -596 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ َػًِ -597 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ َػًِ -598 . . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ َػًِ بٔ عجُإ -599 . . . . . . . . . . . .  

. َعا١ٜٚ قُس بٔ -600 . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ َعا١ٜٚ بٔ عبس ايطٓٔ -601 . . . . . . . . .  

. قُس بٔ أبٞ إًٝب -602 . . . . . . . . . . . . . .  

. قُس بٔ َٓاشض -603 . . . . . . . . . . . . . . .  

. إدتاض بٔ ْاؾع -604 . . . . . . . . . . . . . . .  

. كط١َ بٔ بهرل -605 . . . . . . . . . . . . . . .  

. كًس بٔ ايهشاى -606 . . . . . . . . . . . . . .  

. كًس بٔ ٜعٜس ايكطؾٞ -607 . . . . . . . . . . . . .  
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. َطد٢ بٔ ضدا٤ -608 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َطٚإ بٔ غامل -609 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َػًِ بٔ خايس -610 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َػًِ بٔ نٝػإ -611 . . . . . . . . . . . . . .  

. َػ١ًُ بٔ عًك١ُ -612 . . . . . . . . . . . . . .  

. َػ١ًُ بٔ عًٞ -613 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َػ١ًُ بٔ قُس -614 . . . . . . . . . . . . . .  

. إػٝب بٔ ؾطٜو -615 . . . . . . . . . . . . . .  

. إػٝب بٔ ٚانب -616 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َكعب بٔ غ٬ّ -617 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َكعب بٔ إكساّ -618 . . . . . . . . . . . . . .  

. َڀط بٔ طُٗإ -619 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َڀط بٔ َُٕٝٛ -620 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َڀطف بٔ َاظٕ -621 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َعاش بٔ ٖؿاّ -622 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. َعا١ٜٚ بٔ عبس ايهطِٜ -623 . . . . . . . . . . . . .  

. َعا١ٜٚ بٔ ٖؿاّ -624 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َعا١ٜٚ بٔ و٢ٝ -625 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َعطٚف بٔ خطبٛش -626 . . . . . . . . . . . . . .  

. َع٢ً بٔ عطؾإ -627 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َع٢ً بٔ ٬ٍٖ -628 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َعُط بٔ قُس -629 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َػٝح -630 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. إػرل٠ بٔ غعٝس -631 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َكاتٌ بٔ غًُٝإ -632 . . . . . . . . . . . . . .  

. َكػِ بٔ ظط٠ -633 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َٓسٍ بٔ عًٞ -634 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. إٓصض بٔ ظٜاز -635 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. إٗادط بٔ كًس -636 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َٗسٟ بٔ ٬ٍٖ -637 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َٗطإ بٔ أبٞ عُط -638 . . . . . . . . . . . . . .  

. َٛغ٢ بٔ أٜٛب -639 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َٛغ٢ بٔ زٜٓاض -640 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َٛغ٢ بٔ عبٝس٠ -641 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َٛغ٢ بٔ عًٞ -642 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َٛغ٢ بٔ أبٞ نجرل -643 . . . . . . . . . . . . . .  

. َٛغ٢ بٔ َػعٛز -644 . . . . . . . . . . . . . . .  
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. َٛغ٢ بٔ ٜعكٛب -645 . . . . . . . . . . . . . . .  

. َ٪ٌَ بٔ إزلاعٌٝ -646 . . . . . . . . . . . . . .  

. َُٕٝٛ ، أبٛ ٓع٠ ا٭عٛض -647 . . . . . . . . . . . .  

. َُٕٝٛ ، أبٛ عبس اهلل ايبكطٟ -648 . . . . . . . . . . .  

. َُٕٝٛ بٔ َٛغ٢ -649 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ْاؾع بٔ عبس ايطٓٔ -650 . . . . . . . . . . . . .  

. ْكط بٔ باب -651 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ْكط بٔ ٓاز -652 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ْكط بٔ ططٜـ -653 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ايٓهط بٔ إزلاعٌٝ -654 . . . . . . . . . . . . . .  

. ايٓهط بٔ أبٞ َطِٜ -655 . . . . . . . . . . . . . .  

. ايٓهط بٔ َٓكٛض -656 . . . . . . . . . . . . . .  

. عُإ بٔ ثابتايٓ -657 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ْعِٝ بٔ سهِٝ  -658 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ْعِٝ بٔ عبس اؿُٝس -659 . . . . . . . . . . . . .  

. ْؿٝع بٔ اؿاضخ -660 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ايٓٗاؽ بٔ قِٗ -661 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ْٛح بٔ زضٸاز -662 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ْٛح بٔ شنٛإ -663 . . . . . . . . . . . . . . .  

.طِٜ ْٛح بٔ أبٞ َ -664 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٖاضٕٚ بٔ سٝإ -665 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٖاضٕٚ بٔ زٜٓاض  -666 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٖاضٕٚ بٔ غعس -667 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٖاضٕٚ بٔ قُس -668 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٖاضٕٚ بٔ َٛغ٢ -669 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٖاضٕٚ بٔ ٖاضٕٚ -670 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٖبرل٠ بٔ ٜطِٜ -671 . . . . . . . . . . . . . . .  

. اشلصٌٜ بٔ ب٬ٍ -672 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٖؿاّ بٔ غعٝس -673 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٖؿاّ بٔ عط٠ٚ -674 . . . . . . . . . . . . . . . .   

. ٖؿاّ بٔ ٫سل -675 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٬ٍٖ بٔ خباب -676 . . . . . . . . . . . . . . .   

. ٬ٍٖ بٔ ظٜس -677 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٬ٍٖ بٔ أبٞ ظٜٓب -678 . . . . . . . . . . . . . .  

. ُٖاّ بٔ و٢ٝ -679 . . . . . . . . . . . . . . .  

. اشلٝجِ بٔ ْاظ -680 . . . . . . . . . . . . . . .  

. اشلٝجِ بٔ عسٟ -681 . . . . . . . . . . . . . . .  
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. ٚاقٌ بٔ عبس ايطٓٔ -682 . . . . . . . . . . . . .  

. ٚاقس بٔ غ١َ٬ -683 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ايٛنٌ بٔ عڀا٤ -684 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٚقا٤ بٔ إٜاؽ -685 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ايٛيٝس بٔ عُطٚ -686 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ايٛيٝس بٔ نجرل -687 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٖٚب بٔ إزلاعٌٝ -688 . . . . . . . . . . . . . .  

. ٖٚب بٔ ٖٚب -689 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ أنجِ -690 . . . . . . . . . . . . . . .  

ٝٸ١ -691 . و٢ٝ بٔ أبٞ س . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ أبٞ أْٝػ١ -692 . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ أٜٛب -693 . . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ أبٞ بطز٠  -694 . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ غعٝس ايتُُٝٞ -695 . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ غعٝس -696 . . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ غعٝس بٔ ؾطٚر -697 . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ غًِٝ -698 . . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ قاحل -699 . . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ عباز -700 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ عبس ايطٓٔ -701 . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ عبس اهلل -702 . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ عبس اهلل بٔ غامل -703 . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ عبٝس اهلل -704 . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ عجُإ -705 . . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ ايع٤٬ -706 . . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ عكب١ -707 . . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ عُطٚ -708 . . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ نجرل -709 . . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ إتٛنٌ -710 . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ قُس -711 . . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ قُس بٔ قٝؼ -712 . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ َُٕٝٛ -713 . . . . . . . . . . . . . . .  

. و٢ٝ بٔ ّإ -714 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٜعٜس بٔ أبإ -715 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٜعٜس بٔ بٝإ -716 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٜعٜس بٔ زضِٖ -717 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٜعٜس بٔ أبٞ ظٜاز -718 . . . . . . . . . . . . . . .  
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. ٜعٜس بٔ غؿٝإ -719 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٜعٜس بٔ عبس إًو -720 . . . . . . . . . . . . . .  

. ٜعٜس بٔ عٝاض -721 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٜعكٛب بٔ إبطاِٖٝ -722 . . . . . . . . . . . . . .  

. ٜعكٛب بٔ عڀا٤ -723 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٜعكٛب بٔ قُس -724 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٜٛغـ بٔ خايس -725 . . . . . . . . . . . . . . .  

.ٜٛغـ بٔ ظٜاز -726 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ٜٛغـ بٔ عڀ١ٝ -727 . . . . . . . . . . . . . . .  

.ْٜٛؼ بٔ بهرل -728 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ْٜٛؼ بٔ اؿاضخ -729 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ْٜٛؼ بٔ خباب -730 . . . . . . . . . . . . . . .  

. ْٜٛؼ بٔ أبٞ إغشام -731 . . . . . . . . . . . . .  

. ْٜٛؼ بٔ أبٞ ٜعؿٛض -732 . . . . . . . . . . . . . .  

. أبٛ بهط بٔ عبس اهلل -733 . . . . . . . . . . . . . .  

. أبٛ بهط بٔ عٝاف -734 . . . . . . . . . . . . . . .  

. أبٛ تٛب١ ايكام -735 . . . . . . . . . . . . . . .  

. أبٛ خايس ايٛاييب -736 . . . . . . . . . . . . . . .  

. أبٛ غٛض٠ ايڀا٥ٞ -737 . . . . . . . . . . . . . . .  

. أبٛ قتاز٠ -738 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. أبٛ َادس ٜٚكاٍ أبٛ َادس٠ -739 . . . . . . . . . . . .  

   


