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بسمميحرلا نمحرلا هللا 



 اإلهداء

نا ان ونبيِ سيدِ  ،اعليهَ  ويثيبُ  مهما قلَّتْ  اهلديةَ  الذي يقبلُ  ،املكرمِ  والنبِّ  ،األعظمِ  إىل احلبيبِ 
 : ولُ قأ م،وسلَ وعلى آلو وصحبو صلى هللا عليو  نا حممدٍ أعينِ  نا وقرةِ وحبيبِ 

 .هللاِ  اي رسولَ  قليلٌ  منْ  ىذا لكَ 

احللِب  احلسينِ  الدينِ  سراجِ  هللاِ  عبدِ  مامِ اإل املفسرِ  احلافظِ  احملدِّثِ  العالمةِ  الشيخِ سيدي إىل 
 رمحُو هللاُ، أقوُل:

 ىذا ُجهدي فساحمن على تقصريي.

 إىل والديَّ العزيزيِن حفَظُهَما هللاُ، أقوُل: أساُل هللَا أْن يدميَُكَما اتجاً على رأِسي.

 إىل مشاخِيي وأساتذيت، أقوُل: أنتم ملوُك قلِب ومناراُت درِب.

 إىل أِخي وحبيِب وصديِقي حمموِد حممِد انِجي سيٍف أِب الناجي رمحُو هللاُ، أقوُل:

 ِء، وجعَلَك من أىِل الطُوََب.تقبَّلَك هللاُ من الشهدا

 إىل كلِّ حمبٍّ للنبِّ صلى هللاُ عليِو وسَلم وحلديِثِو الشريِف.

 

 

 
  



 بطاقة شكر

م ببطاقة شكر ووفاء إىل من كان هلم  أن أتقدَّ ِب  رُ دُ ال يشكر هللا، لذا يَ  شكر الناسَ من ال ي
ة، إىل املعلمني الذين مل علي الفضل األكرب يف ىذه الرسالة خاصة ويف علم احلديث عام

 ين مل يبخلوا علي بنصح أو إرشاد،ني الذيبخلوا علي أبي معلومة طوال الوقت، إىل املربِ 
 أقول: جزاكم هللا كل خري، ونفع بكم وبعلومكم.

 إىل كل من ساعدين يف إجناز ىذا البحث، أقول: جزاكم هللا كل خري.
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ادلـقـدمـة
كعلى آل  كألحاب  أٚتعُت   للى  هلل علي كالصبلة كالسبلـ على سيًدان دمحماٟتمد هلل رب العا١تُت, 

 .كالتابعُت ٢تم إبحساف إذل يـو الدين

 أما بعد:

مػػػػػػػدل لػػػػػػػها انؿ ارتمػػػػػػػاـ العلمػػػػػػػا  كالبػػػػػػػاح ُت, علػػػػػػػى  النبػػػػػػػوم رػػػػػػػو ا١تصػػػػػػػدر ال ػػػػػػػا  للت ػػػػػػػ ي ,اٟتػػػػػػػدي  فػػػػػػػ ف  
العصػػػػػػور, فػػػػػػهع ول مػػػػػػن كاػػػػػػت م الظ ػػػػػػَت , كبػػػػػػهلوا َّ سػػػػػػبي  اٟت ػػػػػػاظ عليػػػػػػ  ال ػػػػػػارل كالن ػػػػػػي , ف ع ػػػػػػدكا َّ سػػػػػػبي  
مػػػػػػ   ذلػػػػػػا ال واعػػػػػػد كأل ػػػػػػوا الظتػػػػػػع كا١تصػػػػػػن ات, َّ مػػػػػػ  علػػػػػػم مػػػػػػن علومػػػػػػ , كمػػػػػػن رػػػػػػ ال  العلمػػػػػػا   ال ػػػػػػي  العبل 

الػػػػػػػػػهم تػػػػػػػػػ ؾ م ل ػػػػػػػػػات ( ـ ََِِ/  قُِِْت )تعػػػػػػػػػاذل عبػػػػػػػػػد هلل سػػػػػػػػػ اج الػػػػػػػػػدين رٛتػػػػػػػػػ   هلل اإلمػػػػػػػػػاـ اٟتػػػػػػػػػاف  
 عديدة َّ علـو اٟتدي ؛ َّ ا١تص لح, كاٟتدي  ا١توضوعي, كاٟتدي  التحليلي... 

اٞت ػػػػػػػود )ككفػػػػػػػا ن لل ػػػػػػػي  عبػػػػػػػد  هلل سػػػػػػػ اج الػػػػػػػدين كا ػػػػػػػودل ك دمتػػػػػػػ  للسػػػػػػػن  ا١ت  ػػػػػػػ ة؛ مػػػػػػػاف رػػػػػػػها البحػػػػػػػ   
 (., دراس  أتليلي  ٖتليل  م ارن اٟتدي ي  لل ي  عبد  هلل س اج الدين

 :بحثأواًل: أمهيُة ال

  الن اط التالي  تتلخص أ٫تي  البح  َّ

 . ْت  كاحدبد  هلل س اج الدين َّ ل ي  عٚت  شتات اٞت ود اٟتدي ي  العمي   ل – ُ

االست ادة من من ج ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ مناا   ال ب ات كال د على ال اعنُت َّ ح ود أر   – ِ
 . بلـ كإلزاـ ا١تعاندين ابلربارُتالعلم ا١تتبلح   َّ إيضاح اٟتج  ألر  اإلس

البح  اانع من الوفا  ٞت ود العلما  كال ظ  ٞتميل م كحسن عنايت م َّ  دم  الدين كالهكد عن  – ّ
 .حياض 

 أسباب اختيار البحث: –اثنياً 

ـ(, كاد ش دت رها اٟتدث كعاي ت ميف لار ََِِكفاة ال ي  عبد  هلل س اج الدين رٛت   هلل عاـ )مانت 
العام  كا٠تال , كميف لارت تع د ا١ت ارانت بُت مظان  اٟتدث مادة حدي  طبلب العلم َّ ٣تالس م  رها

ال ي  َّ علم اٟتدي  م  بعض األٝتا  البارزة َّ فلا رها العلم َّ العصور األ َتة, م  ما منت أعاين  دائمان 



  ِ   

 

م ا كدفاع رلُت عما ي ار حو٢تا من شب ات, فيما ت   علي  يدم من متب  رٛت   هلل, من ارتماـ ابلغ ابلسن  كعلو 
  فهردت لهلا أف أٚت  رها البح  )اٞت ود اٟتدي ي  لل ي  عبد  هلل س اج الدين(.

 اً: الدراسات السابقة:لثاث

   (ٔ)دل أاد دراس  أمادٯتي  ساب   عن اٞت ود اٟتدي ي  لل ي  عبد هلل س اج الدين, كإ٪تا كادت
فيما عبل ًمن أسانيد ال ي  عبد هلل س اج الدين". لتلميهل ال ي  أٛتد الس دار. متاب"إعبلـ ال لب  النااحُت 

كي   َّ حوارل مئتُت كأربعُت ل ح  من اٟتجم العادم. تظلم في  ال ي  الس دار عن م اي  ال ي  عبد هلل س اج 
أحادي  رسوؿ  هلل للى  الدين كعن تبلمهت , كعن األسانيد كاإلاازات اليت ي كم هبا ال ي  عبد هلل س اج الدين

 .(ٕ) هلل علي  كسلم

أكؿ ت ٚت  لل ي  عبد هلل س اج الدين مانت ب لم الدمتور يوسف ا١ت ع لي, أستاذ اٟتدي  كال    َّ اامع  ك 
. كري عبارة عن ثبلث ل حات س  را ف ط. ااتص  في ا على ذم  بعض (ٖ)بَتكت اإلسبلمي , َّ معجم 

, كبعض دركس , كبعض متب , كمانت يـو ت ٚت  الدمتور يوسف ٜتس  ع    شيوخ ال ي  عبد هلل س اج الدين
متاابن, كذم  اإلاازة من ال ي  عبد هلل س اج الدين ل . كرهل الًتٚت  ٥تتص ة ادان, كدل تستوعع م ل ات ال ي  

 كال دركس .

الظبَت فضيل  سيدم الوالد  كمتاب ال ي  عبد هلل س اج الدين "حوؿ ت ٚت  ا١ت حـو اإلماـ العبلم  ال  َت كالعارؼ
 ال ي  دمحم ٧تيع س اج الدين اٟتسيٍت", فعندما ت ام لوالدل تظلم عن ن س  أيضان. 

كمتاب الدمتور نور الدين عًت "ل حات من حياة ال ي  اإلماـ شي  اإلسبلـ عبد هلل س اج الدين اٟتسيٍت" 
خصي  كالعلمي , كٯتتاز أبف في  أسئل  سه٢تا الدمتور الهم تناكؿ ت ٚت  موسع  ٟتياة ال ي  عبد هلل س اج الدين ال 

                                                           
 .اعتمدت َّ ت تيع الظتع على أسب يت ا َّ ت ٚت  كدراس  ا ود ال ي  عبد  هلل س اج الدين رٛت   هلل تعاذل (ُ)

كرو ثبت احملدث ا١ت س  ا١تسند اٟتاف  أيب النجيع. ٗت يج تلميهل ال اكم عن  ا١تعتز ابهلل ل ي الدين أيب دمحم عبل  الدين أٛتد  (ِ)
 بن دمحم بن س دار اٟتليب ال افعي. دار ال لم الع يب.

معجم ا١تعاام كا١ت يخات, كال  ارس كالربامج كاألثبات, موسوع  إسنادي  تضم ت اام ا١تسندين عرب ال  كف, مظتب  ال شد, (ّ)
 ـ(.ََِِرػ/ُِّْ, عاـ )ُايض, ط ال  



  ّ   

 

نور الدين عًت لل ي  عبد هلل س اج الدين حاؿ حيات , كفي  أيضان أمور داي   من حياة ال ي  عبد هلل س اج الدين 
 .(ٔ)ال يع ف ا إال ا١ت  بُت من  م   ح يدل ا١ت حـو دمحم ٣تارد بن نور الدين عًت

ت حوؿ موااف سيدان رسوؿ  هلل م  العادل" اليت ٚتع ا كلدل ال ي  ٤تي الدين, كم دم  متاب دركس "٤تاض ا
كاا ت ا١ت دم  َّ حوارل ٙتانُت ل ح  من ال ياس العادم. تظلم في ا عن حياة كالدل ال خصي  كالعلمي , كعن 

 دركس  كمتب , كعن م امات  ككفات .

الدين كأث ل َّ علم اٟتدي ", الهم تناكؿ موازان كمتاب الدمتور علي انيف الب اعي "اٟتاف  عبد هلل س اج 
عن حياة ال ي  عبد هلل س اج الدين كبعض آرائ  اٟتدي ي  ب ظ  ٥تتصى . اا  رها الظتاب َّ حوام ٙتانُت 
ل ح  من اٟتجم ا١تتوسط, كذلا ألف الظتاب عبارة عن م ارم  للدمتور الب اعي َّ ندكة حوؿ  دم  السن  

َّ اامع  ال ارا , إدارة ملي  اإلماـ األكزاعي, كا تار أف يظوف مبلم  في ا عن أعبلـ ـ( ََِٓا١ت   ة عاـ )
احملدثُت َّ العص  اٟتدي , كأث رم َّ  دم  السُّن  , فلم ٬تد أا ب إذل ن س  من الظتاب  عن أث  ال ي  عبد هلل 

 .(ٕ)س اج الدين؛ عسى أف يسلط الضو  على أث  من آاثرل

 من ا كعدة م االت لح ي  

موا  رػ(. ُِِْ/ُِ/ِٓ, متب  َّ )عوام م ال  بعنواف "العبلم  ال اب  ا١ت يب ال ي  عبد هلل س اج الدين", ب لم  
 )موسوع  در  ( االلظًتك .

رػ(, ٣تل  الًتاث الع يب, ُّٗٗأمُت )ت  كم ال  بعنواف "ال ي  عبد هلل س اج الدين", ب لم  أ.د.بظ م شي 
 رػ(.ُِْٕرمضاف/ََِٔأيلوؿ(, )َُّدم ق, العدد )

 .االلظًتك  منتدل ركض ال ايحُت()د. نور الدين عًت, موا  أ.كم ال  بعنواف "موالان عبد هلل س اج الدين", ب لم  

ال ٝتي ل ضيل  ال ي  اإلماـ العبلم   ا١توا )م ال  بعنواف  إاازات ال ي  اإلماـ, ب لم كلدل  دمحم ٤تي الدين, 
  س اج الدين(.ا١ت س  احملدث عبد هلل

                                                           
ر , داعًتالدين اٟتسيٍت هنع هللا يضر, ب لم  تليهل كابن أ ت  كل  ل ل حات من حياة اإلماـ شي  اإلسبلـ ال ي  عبد اللل  س اج  (ُ)

 ـ(.ََِّرػ, ُِِْ,)ِال ؤي , ط

 ـ(.ََُِرػ, ُُّْرمضاف)– ُالب اعي, ط علي انيف .اٟتاف  عبد هلل س اج الدين هنع هللا يضر كأث ل َّ علم اٟتدي , إعداد د (ِ)



  ْ   

 

منتدل ركض )ال ي  عبد هلل سادل, موا   ت ٚت  لئلماـ العبلم  السيد عبد هلل س اج الدين", ب لم م ال  بعنواف "
  ـ(. ََِِ-ِٗ-ِّرػ/ُِّْ-ٗ–ُٓ) ,ال ايحُت( االلظًتك . نيً  ى َّ ٣تل  اجملتم  الظويتي 

 واجلديد الذي يقدمو ىذا البحث ىو: 

 ي  لل ي  عبد هلل س اج الدين, كدراس  ٚتي  اآلرا  كا١توااف كالتح ي ات اٟتدي ي  ا١تواودة إب از ا١تظان  اٟتدي
 َّ متب  كدركس  دراس  أتليلي  ٖتليلي .

 اثلثاً: منهج البحث:

 يتب  الباح  َّ رها البح  ا١تن ج االست  ائي مث ا١تن ج الول ي ك التحليلي, مث من ج ا١ت ارن .

إٍذ يعتمد رها البح  على است  ا  متع كدركس ال ي  اٟتدي ي  است  ا ن اتمان, كٚت   :ادلنهج االستقرائي ـ أ
 ا١تواضي  اٟتدي ي  كلياغت ا لياغ  علمي  أمادٯتي .

  إٍذ يعتمد على كلف األْتاث ا١تستنب   كٖتليل ا من  بلؿ الدراس  العمي   ادلنهج الوصفي والتحليلي -ب 
 امي ا, للتول  إذل نتائج علمي  لحيح .كالتمحيص الدايق ٢تا كمع ف  م  

  تيارات ال ي  عبد  هلل س اج الدين م  الن اد من احملدثُت كا١توازن  بين ا.أت ارن  منهج ادلقارنة:  –ج 

 خطة البحث: ـ رابعاً 

 الفصل األول: الشيخ عبد هللا سراج الدين حياتو الشخصية والعلمية.

 س اج الدين. ا١تبح  التم يدم  عص  ال ي  عبد  هلل

 ا١تبح  األكؿ  اٟتياة ال خصي  لل ي  عبد  هلل س اج الدين.

 ا١تبح  ال ا   اٟتياة العلمي  لل ي  عبد  هلل س اج الدين.

ال ي  عبد  هلل س اج الدين. ا١تبح  ال ال   اٞتانع اٟتدي ي َّ من ج  
 ثجهود الشيخ عبدهللا سراج الدين يف علم مصطَلح احلديين: الفصل الثَّا

 مبح  ٘ت يدم  مد   إذل علم مص لىح اٟتدي .
 .للمنظوم  البىي يوني ال ي  عبد هلل س اج الدين  ش ح  كؿاأل بح ا١ت

 ٖت ي ات ال ي  عبد  هلل س اج الدين كا تيارات  َّ ا١تص لحا١تبح  ال  ا   



  ٓ   

 

 جهود الشيخ عبدهللا سراج الدين يف علم الرِّوايةثالث: الفصل ال
 .د   إذل علم ركاي  اٟتدي مبح  ٘ت يدم  م
ى بيول .االا١تبح  األك ؿ  

 عتماد على األحادي  ا١ت
 ا١تبح  ال  ا   من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ ٗت يج األحادي .

 ال ي  عبد هلل س اج الدين. ل كاي  كاإلسناد عندا١تبح  ال  ال   ا
 اب١تتوف. ال ي  عبد  هلل س اج الدين ا١تبح  ال  اب   ارتماـ

 الفصل الرابع: جهود الشيخ عبد هللا سراج الدين يف علوم الِعَلِل والرتاجم والشَّمائل.
  ا١تبح  األكؿ  علم الًعلى .

 ا١تبح  ال  ا   علم الًتاام.

 ا١تبح  ال  ال   ال  مائ  النبوي  .

.ومنهجو يف ذلك حلديثيالفصل اخلامس: جهود الشيخ عبد هللا سراج الدين يف االستنباط والشَّرح ا  
  هثور.ا١تبح  األك ؿ  ال   ح اب١ت

 ا١تبح  ال  ا   ال   ح ابللُّ  .
 ا١تبح  ال  ال   ذم  ا١تسائ  الع ائدي .

 ا١تبح  ال  اب   ال   ح أباواؿ علما  اٟتدي  كعمل م.
 ا١تبح  ا٠تام   ذم  ا١تسائ  ال   ي  كاأللولي .

 .علم السلوؾ  ا١تبح  الس ادس  ذم  مسائ
 الفصل السادس: التحقيقات احلديثيَّة يف مصنفات الشيخ عبد هللا سراج الدين.

 علي  كسىل م. ا١تبح  األك ؿ  ٖت يق ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ األحادي  ا١تو٫ت  كاوع ا٠ت ه من النيب لىل ى  هلل
ادي  الواردة َّ التربؾ كالتوس  ابلنيب لىل ى  هلل علي  ا١تبح  ال  ا   ٖت يق ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ األح

 كسىل م.
 كسىل م. حظم أبوم النيب لىل ى  هلل علي ا١تبح  ال  ال   ٖت يق ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ األحادي  الواردة َّ 

 .اخلادتة

 سيف دمحم اناي إعداد ال الع  دمحم منَت
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 الفصل األول

 الشيخ عبد هللا سراج الدين حياتو الشخصية والعلمية.

 ادلبحث التمهيدي

 عصر الشيخ عبد هللا سراج الدين.
 :احلالة السياسية –أواًل 

ـ( ك س ت الدكل  الع ماني  سل ت ا على ببلد ال اـ, ُُٔٗاٟت ب العا١تي  األكذل عاـ )اامت  
لببلد, كظلم الناس كسلب م ح وا م, فانت   الهم عاث فسادان َّ اي, كألبحت سوراي ٖتت االنتداب ال  نس

اٞت   كال   . مث اامت اٟت ب العا١تي  ال اني  اليت أهنظت الدكؿ ا١ت ارم  في ا كمن بين ا ف نسا, كبعد هناي  اٟت ب 
ياسي  تظ   شيئان ـ(. كبدأت اٟتياة السُْٕٗا رت ف نسا سحع اواهتا من سوراي, كانلت سوراي است بل٢تا عاـ )

ف يئان مصحوب ن اب١تظار  العسظ ي  ال معي . كاد ماف رئي  اٞتم وري  كات ا شظ م ال وتلي, مث ااـ حسٍت الزعيم 
ـ(, ككا  ات ااي  سبلـ م  إس ائي ؛ فهاثر ذلا غضع ُْٗٗابن بلب عسظ م َّ ال    ال ال  من عاـ )

)رئي  اجملل  العسظ م األعلى( ابن بلب َّ ال    ال امن ال عع, كأدل ذلا ل ياـ دمحم سامي حلمي اٟتناكم 
ـ(, ُُٓٗـ(, ليـو كاحد مث مت تسليم السل   ٢تاشم األاتسي, فاستم  حظم  سنتاف حىت عاـ )ُْٗٗمن عاـ )

مث ااـ أديع ال ي ظلي ابن بلب علي  ف ضع الناس؛ فاض   ال ي ظلي لتسليم اٟتظم بعد يـو كاحد ف ط من 
ـ(, مث ام أديع ال ي ظلي )للم ة ال اني ( ابن بلب ُّٓٗ, الهم حظم سنتاف حىت عاـ )حظم  ل وزم سلو

ـ(, مث توذل اٟتظم مهموف الظزب م ثبلث  أايـ ف ط, مث استلم ُْٓٗعسظ م, كستم  حظم  ١تدة سن  حىت عاـ )
استلم اٟتظم شظ م ـ(, فُٓٓٗاٟتظم راشم األاتسي )للم ة ال اني (, كاستم  حظم  سن  حىت عزؿ ابل وة عاـ )

ال وتلي )للم ة ال اني (, كاستم  حظم  ثبلث سنوات, مث تنازؿ عن اٟتظم عند اياـ الوحدة م  مص , كاستلم 
ـ(, مث مت االن صاؿ, ُُٔٗاٟتظم ٚتاؿ عبد النال  َّ ع د الوحدة اليت استم ت ثبلث سنوات, حىت عاـ )

م ات  )ش  ين(, كاستلم بعدل عزت النص م اتان أيضان ١تدة )ٜت  كاستلم اٟتظم مهموف الظزب م )للم ة ال اني ( ١تدة 
ـ(, مث استلم ُّٔٗكع  ين يومان(, مث استلم اٟتظم انظم ال دسي كاستم  حظم  حوارل السنتاف حىت عاـ )

ـ(, كاستم  حظم  ثبلث ُّٔٗاٟتظم ل م األاتسي ١تدة أربع  أش   حي  ااـ أمُت اٟتاف  ابن بلب عاـ )
ـ(, كمت َّ َُٕٗ(, مث استلم اٟتظم نور الدين األاتسي ١تدة أرب  سنوات, حىت عاـ )ُٔٔٗاـ )سنوات حىت ع

ع دل تواي  ات ااي  إن ا  سد ال  ات, مث استلم اٟتظم أٛتد ا٠ت يع ١تدة أربع  أش  , مث استلم اٟتظم حاف  
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ـ( ُِٖٗ –ـ َُٖٗ  )ـ(, كَّ سنَََِـ(, كاستم  حظم  حوارل ثبلثُت سن  حىت عاـ )ُُٕٗاألسد عاـ )
اامت م الع إلبلحي  َّ مناطق سوري  عام  كمن بين ا حلع, كلظن اابلت ا األا زة األمني  أبم  من  ابل م  
كالظلم, فسجنت الظ َت كاتلت الظ َت من الناس َّ م  مظاف ينادم أرل  ابإللبلح, كمانت حلع من أعظم 

شباهبا بدكف هتم  أك ٤تامم  ب  رميان ابل لاص َّ شوارع ا١تدف ببل  َّ ذلا الوات, ف د مت ات  الظ َت من 
حلع. كانت   ا٠توؼ كا٢تل  بُت الناس, كعم  الظلم كال ساد, كتوذل س  ا  الببلد إدارهتا حىت يعينوا اٟتظوم  
الظا١ت  على ظلم ا, كاد ٘تظنوا من ذلا بسبع الظلم الهم دل يعد للناس طاا  على مواا ن , كدل يسع م إال 

مث استلم اٟتظم من بعدل عبد اٟتليم  داـ م اتان ١تدة أربعُت يومان, مث استلم  ظار ا١تنظ  ب لوهبم اٞت ٭ت  ا١تظلوم .إن
 . (ٔ)اٟتظم ب ار حاف  األسد, حىت اآلف

ن اط علمي  , كماف ل عاش ال ي  عبد  هلل س اج الدينَّ رهل الظ كؼ الصعب  اليت م ت على سوري   
اعتزؿ الناس  ـ(َُٖٗالعلم رو أساس م  ت دـ كحضارة ك إلبلح. كعندما اامت أحداث )كاس , ألن  ي ل أف 

 , من الببلد, كاد اض  د النظاـ اجملـ  العلما  موابان للخ كج كاد ا٠ت   ٤ت   ان  مثالعزل , َّ الت ح   ك كابلغ 
 ـ(, ألدا َُٖٗرػ/ ََُْمن سن  ) األكؿ مثي  غادر إذل ا١تدين  ا١تنورة َّ ش   ربي  ساف  فج ان فاستعد لهلا ك 

ـ(, ُّٖٗرػ/ َُّْ هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م. كب ي رناؾ حىت ش   شعباف من سن  ) العم ة كالزايرة ل سوؿ
ان  ال   بسبع مبَتة,  ت معاان ن , كرناؾ مانتسنوات كنصف الس فجاكر َّ ا١تدين  ا١تنورة ما يزيد على ثبلث

فتق َّ الربي وف  الهم ٟت  , كبسبع ذلا لار ٭تًي ي ب ي  يتح ؾ َّ أمعائ , كإذا رو أبمور الببلد كال م العظيم
مث عاد إذل مدين  حلع, كاتب  ن اط  العلمي ٔتا يوافق الظ كؼ  اد أليع ب  َّ موضعُت, كمن مثي  لار يضاي  .

ي  غايت  من ن   العلم, كيظوف اليت م ت ابلببلد, كٖتوؿ من الدركس َّ ا١تسااد إذل التهليف العلمي الهم ٭ت ق ف
بن   الوات بعيدا عن اال تبلط ابلناس. مث استم  َّ عزلت  عن الناس كااتصارل على الواابات الض كري  َّ ن   

 .(ٕ)ـ(ََِِق/ ُِِْالعلم حىت كافت  ا١تني  عاـ )

 :احلالة العلمية –اثنياً 

ي ـو علي ا العلما , مث ت ورت رهل اٟتل ات  العلم م تب ان اب١تسااد من  بلؿ حل ات التعليم اليتماف  
كٖتولت إذل مدارس ش عي  منتظم , كاد ساعدت البيئ  االاتماعي  كالديني  رهل ا١تدراس على الظ ور كب وة 
بسبع م  ة األكااؼ كعودة م دكدرا على ا١تسااد كعلى العلم ال  عي, كساعدرا ذلا ا١ت دكد ا١تادم َّ إع ا  

 بلب, كمانت رهل ا١تدارس ال  عي  تضم أبنا  اجملتم  كماف ل بلهبا أث رم َّ توعي  الناس َّ ركاتع لبلساتهة كال
                                                           

 (؛ موا  )اناة اٞتزي ة( االلظًتك .ُّْرشاد حداد, ص )من اتري  سوراي ا١تعال , غساف دمحم    يينظى  (ُ)
 (.َُُل حات, د. عًت, ص) (,ّْٖ/صٕيينظى   إعبلـ النببل , ال باخ, )ج (ِ)
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ا لل  ف العاش  ا٢تج م, كا١تدرس  ال عباني  لل  ف  ال ضااي ال ئيسي  اليت هتم ا١تسلمُت, فا١تدرس  ا٠تس كي  يعود اترٮت
دايت ا مانت تعتمد على مدرس ي  أ الظتاب على اٟتادم ع   ا٢تج م, كت ورت رهل ا١تدراس م  م كر األايـ, فب

طبلب  َّ حل   علمي , كعند هناي  الظتاب ي ـو ا١تدرس اب تبار لل بلب َّ رها الظتاب, كالنااح أي ه إاازة 
تدؿ على ٘تظن  في , كال اسع يعود ٟتضور اٟتل   من اديد, مث ٖتولت إذل ط ي   ا١ت اعد كالسبورة, كاالمتحاانت 

 ١تهام ات التح ي ي  كال   ي . ال صلي  كا

االحتبلؿ ال  نسي فانت   اٞت   كم  ت األمي  بُت الناس,  مانت رهل حال  اجملتم  اٟتليب العلمي  إذل أف اا 
التصدم  على العلما  فعم  دين اإلسبلـ.   َّ الببلد كتدعوا الناس إذل ت ؾتنت  التنصَتي  كبدأت ٛتبلت التب َت
حل ات التعليم َّ الدركس الديني  العام  لظ  الناس, كمن  بلؿ االستم ار َّ  ن  بلؿ٢تهل الظ كؼ الصعب  م

 , كمانت تن سم إذل اسمُت  كا١تدارس ال  عي  ا١تسااد

كتيسم ى ابلظتاتيع. كت ور  ال سم األكؿ  يعتٍت ابألط اؿ الص ار كيعلم م مبادئ ال  ا ة كالظتاب  كاٟتساب.
 تعتمد منارج دراسي  لعدة سنوات متتالي .بعض ا فهلبح مدرس  تعليمي  

كري ا١تدارس ال  عي , اليت تعلم ال بلب  ال سم ال ا   يعتٍت ب بلب العلم ال  عي كيعلم م العلـو ال  عي .
٥تتص ات العلـو ال  عي  لل بلب  بلؿ عدة سنوات م  أتمُت السظن لل بلب َّ بعض ا١تدارس, ٦تا يتيح 

 بلن َّ العلم ال  عي. لل الع است مار الوات مام

 دمج سب  مدارس ـ( حي  متُْٗٗال  عي  َّ حلع عاـ )كبعد است بلؿ سوراي, لدر ا ار توحيد ا١تدارس 
ش عي  موزع  َّ أحيا  حلع على مدرستُت اثنتُت  ا٠تس كي  كال عباني , كماف ٢تها ال  ار أث  إ٬تايب َّ توحيد 

 ا ود العلما  َّ  دم  راتُت ا١تدرستُت.

اا ت فظ ة إد اؿ العلـو الظوني  إذل ا١تدارس ال  عي  ليتعلم طبلب ال  يع  بعض العلـو األ  ل ٦تا ٭تتاج  مث
إلي  ال الع َّ اٟتباة اإلاتماعي . كتع ي ال الع ش ادة تعادؿ ال  ادة الدراسي  َّ ا١تدارس اٟتظومي  يست ي  

لان أف اامع  دم ق اد افتتحت ملي  ال  يع  عاـ من  بل٢تا د وؿ اٞتامعات اٟتظومي  كالوظائف أيضان, ك صو 
ـ(, فاستجاب ٢تهل ال ظ ة بعض العلما  كبدأكا بتعدي  منارج ا١تدارس ال  عي  اليت ي  فوف علي ا, ُْٓٗ)

كامتن  علما  آ  كف بسبع ٖتوب  بعض الساعات من العلـو ال  عي  إذل العلـو الظوني  ٦تا ي دم لضعف 
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ي . كمانت النتيج  ري تنوع ا١تدارس ال  عي  إذل نوعُت, مدارس ش عي  تعلم العلـو ال الع َّ العلـو ال  ع
 .(ٔ)ال  عي  ف ط, كمدارس ش عي  تعلم العلـو ال  عي  ك الظوني 

منه ل  ل َّ الظيت اب َّ اام  سليماف, مثي  ٔتدرس  اام  اد التحق ال ي  عبد هلل س اج الدين كماف 
 الظ ي  -إذل السن  األ َتة ت َتت منارج ا٠تس كي  كعندما كل  ,لعلـو ال   ًعي ل٠تس كي  ١تدرس  امث اب,  السل اني

العلـو ال   ًعي  في ا بسبع د وؿ ا١تواد  علي ا من اج كزارة ا١تعارؼ بظامل , ك  ت منارج , كأيٍدً  ى -ا١تتين 
يباؿ ب وات ال  ادة  , فاعتزؿ ا١تدرس , كدلالظوني , كمت إابار طبلب الصف الس ادس على العودة إذل الصف ال  اب 

يع. كعظف على علـو ال  ع بدأب عظيم, إبش اؼ كالدل ا١تدرس , م تباتك  من   ٘تظن كبعد ال  ي  ٤تم د ٧تًى
َّ ك  .التدري  َّ ا١تدارس ال  عي العلـو ال  عي  ابدر لن   العلم عن ط يق اإلمام  كا٠ت اب  كدركس ا١تسااد ك 

ابل  واؼ على الن اس َّ ال  ل البسي   اليت ينت   في ا اليت ت ـو ظاف ة التب َتي  الماعات اٞت رها الوات م  ت
ك١تا علم ال ي  عبد هلل س اج الدين بهلا نظ م ٣تموع  من الدعاة, ٗت ج م  . إذل غَت دين اإلسبلـ تدعورم اٞت  

ـ َّ ا   بسيارة  كلظن الدعوة إذل  هلل َّ األرايؼ  .مسا ن إذل حلعكتزكر ال  ل ا١تواودة مث يعودكف عدًٌة أاي 
كإرساؿ الدُّعاة إلي م ال يظ ي؛ ١تا في  من م     مبَتة على طبلب العلم, كعدـ ادرهتم على استيعاب م ًٌ ال  ل 
, ابٞتوالت الد عوي , لهلا ح ص على إاام  م مز يتوافد علي  أر  ال  ل لتعلُّم أمور دين م, كيصبح دعاهتم من م

 ال  بتعليم  ا١تادم البلـز ٢تهل ا١تدرس , كأن ه داران    ٚتعي   َتي  لتامُت الدعمفهن ه ا١تدرس  ال  عي , كأس
راد ه٧تاحا ابر ان, كٗت ج من ا طبلب علم ش عي ٦تيزين بعلم م. ف ٧تحت ا١تدرس  ال  عي ك  .ال  آف الظ مي كح ظ 

تتو٬تان لعم  رهل ا١تدرس  ك٬تع  متابع  الدراس  اٞتامعي   افتتاح اسم ٗتصص كدراسات اامعي  َّ ا١تدرس  يظوف
. كاض   ال ي  الدراسات اٞتامعي    كعـ( حالت دكف إ٘تاـ مَُٖٗي ا, لظن أحداث )أم ان يسَتا أماـ   ٬ت

كبعد عودت  إذل مدين  حلع, ااتص  على ال لي  من الدركس َّ  عبد  هلل س اج الدين للخ كج من الببلد.
ٖتوؿ إذل التهليف العلمي كانلت م ل ات  إاباالن عظيمان أيضان, حي  ح  ت رامان مبَتان من ا١تبيعات. ا١تسااد, ك 

 .(ِ)كرظها استم  ال ي  عبد  هلل َّ أتلي   للظتع حىت كافت  ا١تني  كرو ي لف متاابن َّ معا  أٝتا   هلل اٟتسٌت
  

                                                           
(؛ ُّ(؛ التعليم ال  عي كلناع  الت ميش, عبد الظ مي بظار, ص )ِّمن ركائ  حضارتنا, مص  ى السباعي, ص ) يينظى   (ُ)

ق(؛ م ال  )ا١تدرس  ُّٗٓس كي (, ب لم  دمحم طي ور السبسيب, ٣تل  اٞتامع  اإلسبلمي  اٟتلبي , عدد )م ال  بعنواف  ) ا١تدرس  ا٠ت
 ـ(. ََِٓال عباني (, ب لم  دمحم س اج الدين بييب, عدد )

ل حات, د. عًت, ؛ (ُٖٔ/صّ(؛ معجم ا١ت اي , د. ا١ت ع لي )جُٗت ٚت  ال ي  ٧تيع, س اج الدين, ص)نظى   يي  (ِ)
 (.ّّص)
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  ولادلبحث األ
 ناحلياة الشخصية للشيخ عبدهللا سراج الدي

 : ونسبو وأسرتوالشيخ عبد هللا سراج الدين  وامس :أوالً 
 :و ونسبوامس – ٔ

يع ٤تم د ال  ي , ابن نىًجيعال وأب  هلل س اج الدينل ي  عبدا ور  . الدًٌين, بن يوسف, س اج ٤تم دبن  ,٧تًى
من ا   السبط  سىل مك  علي لىل ى  هلل ينت ي نسب ا إذل النيب  ك من األس  الع ي   َّ حلع, الدًٌينأس ة س اج  ك

 .اٟتسُت
   (ٔ)م ٯتُت ٫تا  ينالدك  ا١تع ف , بُتك  الربم , م  ور ابلعلمك  من. َّ بيت عام  ابليي (ـ ُِْٗ/رػ ُِّْ) عاـ دى لً كي 

 : َنَِيب زلمَّد الشَّيخ :هوالد
يع ٤تم دالعبلم   ال  ي  ور         َّ  (,ـُٕٖٓ/رػُِْٕ) ن س دى لً ك  .الدًٌين, بن يوسف, س اج ٤تم دبن  ,٧تًى

 .(ٕ)تسعُت سن ك  . عن تسع (ـُْٓٗ/رػُّّٕ) في ا سن  وَّ تي ك  مدين  حلع,

مبادئ  :(ٖ)َّ ا١تدرس  ال  انلي تعلم است اد من مدرسي ا, فك   ال   ًعيانتسع منه ل  ل إذل ا١تدارس 

  (ٗ)انت   إذل ا١تدرس  اإلٝتاعيلي مثي  ١توازة, ا علمي  درس في ا ا١ت ل ات الك  ط ابتدائي,ا  مبس  ك    علىال   ًعيالعلـو 

اليت مانت تيسم ى   (٘)انت   إذل ا١تدرس  ال عباني مثي  أٚت , ك  أطوؿك  ا  أكس ك    علىال   ًعيدرس في ا العلـو ك 
مبار   استم  َّ أ ه العلم عنك  . علمي  ا أ م و الت الظتع الك  الواسع , علمي  درس في ا الظتع الك  أزر  حلع,

 علم ا١تن قك  الع بي  َّ العلـو ك  ,الزراا ٤تم د ال  ي   َّ ال     من أب ز شيو  ك  دم ق,ك  ا١ت اي  َّ حلع
بن يوسف اٟتسٍت  ٤تم دبن  الدًٌينبدر   ال  ي   َّ اٟتدي ك  ,ب َت ا١تع كؼ ابل ٌزًم ٤تم د ال  ي   الت وحيدك 

                                                           
(؛ ل حات, د. عًت, ُٖٔ/صّ, د. ا١ت ع لي )جمعجم ا١ت اي (؛ ٔ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ُ)

 .(ُٓص)
 (.ُُٗ(؛ ل حات, د. عًت, ص)ٔ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ِ)
رػ(. يينظى   إعبلـ النببل , ٕٕٓل  انلي حوارل سن  )ا١تدرس  ال  انلي   َّ اام  ال  انلي الواا  َّ ٤تل  ال  اف ة, بنال بظتم  ا (ّ)

 (.ٖٔ/صِال باخ, )ج
رػ(. يينظى   إعبلـ النببل , ال باخ, ُِٓٓا١تدرس  اإلٝتاعيلي   ت   ابل  ب من دار اٟتظوم , أكا  ا إٝتاعي  با, سن  ) (ْ)

 (.ّْٗ/صّ)ج
رػ(. َُٖٓبن أٛتد آغا ا١تهمور بتحصي  األمواؿ َّ حلع سن  )ا١تدرس  ال عباني   ت   َّ ٤تل  ال  اف ة, بنارا شعباف آغا  (ٓ)

 (.ّْٖ/صٕيينظى   إعبلـ النببل , ال باخ, )ج



  ُِ   

 

, ا١ت  ور اب١تواًٌت اٟتىنبىليٌ أٛتد  ال  ي مام  بن   ٤تم د ال  ي ك  ,ابلز ب م  َتال   بظ م بن أٛتد  ال  ي ك  .الدًٌم  يٌ 
 .اٟتىلىيبٌ 

يع ٤تم د ال  ي توا ت األنظار إذل ك   اشت ارل ابلت ول, فتم تعيين  إمامان ك  لتمظن  َّ العلم, منه شباب  ٧تًى
اٞتام  َّ ك  فاة ميدًٌرسي ا,ك  دارس اليت ااكر في ا بعدأيسند إلي  التدري  َّ ا١تك  اام  سليماف األيويب  يبان َّ ك 

٤تظم , غني  ك  ع فاني , متسلسل ك  علمي  ٤تاض ات  انت دركس  ٔت اب مك  .اٟتىمومٌ اام  َّ ك  ,األموم الظبَت
 ٟتسٍتا الدًٌينبدر  ال  ي ف د ماف  عالي  عند أر  العلم, ال  ي . ٦تا اع  مظان  (ٔ)السن ك  من الظتاب ًدل  ألاب

م  ا١ت شد, ) يع ٤تم د ال  ي ي ٍت على  (ٕ)رػ(.ُّْٓ –٤ُِٕٔتدًٌث ال اـ, العبل  سع  ك    بصبلح ,,كٯتدح٧تًى
سلموا على   ي وؿ لل ادمُت إذل مدين  حلعك  التسليمات,ك  ي س  التحياتك  َّ ٖت يق اٟتق, أًدل ت اوة ك  علوم ,

اٟتاف  احملدًٌث  ال  ي كل   ك  السن . ي٤تي  بل ع   علما  ا٢تندل بك  .(ٖ)الببلدك  ل  بن   العبادو يدعك  س اج حلع,
, إمامان َّ َّ اٟتدي  ان , إمامالت  سَت, َّ ماف إمامان َّ ال   "  , ي ول يظا١تالً علوم  إماـ اٟتـ  ا١تظي ال  ي 

  صولان ك  تبلمهة م  ,ت وال ك  است اد من علم ك  متع  هلل تعاذل لدركس  ال بوؿ َّ ن وس الناس,ك  .(ٗ)الع يدة..."
ل ي  اك  ,الباد٧تظي الل يفل ي  عبداك  بظ م راع, ال  ي   أب ز تبلمهت ن مً ك  , هلل س اج الدينل ي  عبدالدل ك 

 .(٘)ايسُت ال ادا  ال  ي ك  ,فوزم فيض  هلل ٤تم د ال  ي ك  , َت إسبَت ٤تم د ال  ي ك  ,غيد ة وأب ال ت احعبد
 : ادلكتيبة خدجية السَّيد :تووالد

الدرا إذل اٟت ب العا١تي  األكذل ك  حيد ا١تظتيب, ذرعك  اجملارد الس يد, بنت ة  د٬ت  ا١تظتيبالس يدري 
مانت ك  الورع, أٛتد ا١تظتيب الت ي ال  ي مانت آنهاؾ ل َتة فًتبت َّ بيت عم ا ك  دل يعد,ك  ,َّ اٞت اد راغبان 

 . سىل مك  لىل ى  هلل علي على النيب  الص بلةك  ,لاٟت  ت ي  متعبدة ال ي ًت لساهنا عن ذم   هلل 
 .(ٙ)عن عم  ينارز التسعُت عامان  (ـَُٖٗ/رػََُْ)كتوفيت سن  

                                                           
 (.ُْص) (,َّ, ص ), س اج الدينت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ُ)
لدًٌين اٟتسٍت كأث  (, احملدًٌث األمرب شي  شيوخ ال اـ ال  ي  ٤تم د بدر اِْٖ/صِ, د. ا١ت ع لي, )جمعجم ا١ت اي يينظى    (ِ)

 (. ٣ُُٗتالس  َّ اجملتم  الدم  ي, ٤تمود بَتكيت, ص)
 (.ِّ, س اج الدين ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ّ)
 االلظًتك . (م ساؿ)موا   ؛(ُُٗل حات, د. عًت, ص) (ْ)
(, ُّ, ص)يج  الس دار(, إعبلـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت  ِِّ, س اج الدين ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيع يينظى   (ٓ)

يع س اج الدًٌين", ب لم  ٣تد (, ٕٓ/صّ, د. ا١ت ع لي. )جمعجم ا١ت اي (, ِِل حات, د. عًت, ص) م ال  بعنواف "٤تم د ٧تًى
 مظي, موا  )موسوع  در  ( االلظًتك .

 (.ُُِيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ٔ)



  ُّ   

 

  :أوالدهو  وزواج -ٕ
 ٤تم دفاطم  بنت   ة ا١تصوفالس يدتسع  ع   عامان, مت زكاا  من   هلل س اج الدينل ي  عبداعندما بلغ 

  تعاذل. را  لاحل حاف  لظتاب  هلل ورك  آؿ ط  م,
,ك  , خصي  ب وة ال كمانت تتصف ,ك  اٟتـز توفيت سن  . (ٔ)زكا ا أحسن رعاي ك  رعت أكالدراك  الظـ 

 (.ـَُُِ/رػُِّْ)
   أرب  إانث, أما الهمور ف مك  ذمور  ٜتس  هلل س اج الدينل ي  عبداتعاذل ك  كرع  هلل سبحان 

ال    من اامع  َّ  (الدمتورال)ص  على درا  العا١تي  حك  درس علـو ال  يع  , :َنَِيب زلمَّد الشَّيخالدكتور  -
 أانةك  ما ٘تت  ب  من حلمك  ,علمي  إبدارة ا١تدرس  ال عباني , ١تا رأل في  من ٘تاـ األرلي  ال كالدلع د إلي   .األزر 

(ٕ). 
درس ك  ,وف السُّودعي العزيزل ي  عبداح   ال  آف الظ مي على ال  ا ات السب  عن  :أمحد حيىي الشَّيخالقارئ  -

حص  على درا  ا١تااستَت َّ ال    من األزر , متمظن َّ العلم م َت ا١تسا ل  لوالدل َّ فضائ  ك  علـو ال  يع ,
 .(ٖ)َّ ال عباني ال ي  ا  ٔتدرس   كالدلع د إلي   .أمور ع فاني ك  علمي  

يع ٤تم دٔتساعدة أ ي  الدمتور  الدلك  أشار ل  .م ذ ك  ل  ٣تال  تعلم :الدِّينزلي  زلمَّدادلهندس  - َّ  دم   ٧تًى
 . (ٗ)َّ متع م بوع  لدر من ا أازا  عديدة الدلك  ااـ ّتم  دركس .ما يتعلق هباك  ا١تدرس  ال عباني 

 .(٘)الدلك  على البيخارمٌ ا احت ا , ا أ م  إ وت  لحيح ك  طع العيوفدرس  :الدكتور إبراىيم -
فاست اد من ذلا أن  ماف ٤ت  نظ   ت  غان مامبلن , األ َتة م َّ أاي الدلك  ت  غ ٠تدم  :الدِّينعماد  الشَّيخ -

 .(ٙ)لاحع س لك  ,كالدل
ت عن تظل مشي  عن حياهتن َّ ا١ت اا  اليت  كفبل يواد ذم  ألٝتائ ن أبنات  األرب  كأم ا  :اإلانث األربعة -
أ تاف مثي  بعدرا أ ت ا ك  ري أمرب األكالد.ك  ,ايتزك   مربارن" إال ما اال  الدمتور نور  هلل س اج الدينل ي  عبدا

                                                           
 (.ُِّ, ص)ل حات, د. عًتيينظى    (ُ)
 (. ٔ(؛ دركس الت  سَت, س اج الدين, ٚت   ٤تم د ٤تي الدًٌين س اج الدًٌين, ص)ُِْد. عًت, ص) يينظى   ل حات, (ِ)
 (.ُِْيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ّ)
 (.٤ٔتي الدًٌين س اج الدًٌين, ص)(, دركس الت  سَت, س اج الدين, ٚت   ٤تم د ُِْيينظى   ل حات, د. عًت, ص)(ْ)
 (.ُِْ, ص)يينظى   ل حات, د. عًت (ٓ)
 (.ُِْ, ص)  ا١ت ا  السابق يينظى  (ٔ)



  ُْ   

 

 التدينك  احتجاب مام , ال يًت صن ب ي  أبدان َّ التزاـ اٟتجاب الظام ,ك  تصوُّف,ك  أيضان, مل ن ذكات تدين,
 .(ٔ)"الت ولك 

 : هللا سراج الدينلشيخ عبدانشأة  - اثنياً 
 :وطلبو للعلم عامةلا ةنشأال - ٔ

يع ٤تم د ال  ي ماف  مهلا عندما ك  من م, الدُّعا ي لع ل  ك  مع   هللعبد لدلك  ما زار رابلن لاٟتان أي همل    ٧تًى
  .(ٕ)ل  الدُّعا ُت ف ن  ي لع من م الص اٟتيزكرل أحد 

 ,تغَترا من الصلواك  لصبلة ال ج , الدلك  م َتان ما يهرع م   ل َت السن ورك   هلل س اج الدينل ي  عبداكماف 
 .دركس مع  ك٭تض  ماف يهرع ك 

يع ٤تم د ال  ي ماف  ا١تساعدات إذل ا١تستح ُت األت يا  األع ا   ماف يبع ك  مصدر ث   أغنيا  حلع, ٧تًى
ال ي بلوف ك  م  ت حاااهتمك  من م من أر  العلم الهين مربت سن م,ك  الهين ٭تسب م اٞتار  أغنيا  من التع ف,

 يبل  م سبلـك  بظمي  من ا١تاؿ إلي م, فيزكررم دين هلل س اج الل ي  عبدالدل ك  األ ه من الناس, فظاف يبع 
  .(ٖ)٭تظى بدعواهتم الظ َتةك  يع ي م األمان  ا١ت سل  من ,ك  الدلك 

التحق ٔتدرس  اام  مثي  الظيت اب َّ اام  سليماف,  منه ل  ل َّ  هلل س اج الدينل ي  عبداالتحق 
ال  آف تبلكة  في ا تعلمفي ا أرب  سنوات,  الت عًليمت مدة مانك  ,(٘) َت إسبَت ٤تم د ال  ي إبدارة  (ٗ) اني لالس

, َّ اام  (ٙ)ا١تًص مٌ  الور ابل ي  عبدا ال  آف الظ مي عند ت ن ٕتويدأك  كاٟتساب, والنحك  ي  الدًٌينالعلـو ك  الظ مي

 .(ٚ)   سن اثنتا ع ل  من العم ك  فاستظ   ال  آف الظ ميال  آف غيبان,  ح   الدلك  حبع إلي ف الع ماني ,

                                                           
 (.ُِٓ, ص)ل حات, د. عًتيينظى    (ُ)
 (.َُِ(؛ ل حات, د. عًت, ص)ُّ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ِ)
 (.ِّٗ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ّ)
الظار  كلظن  دل يتم ا, إذل أف اا  ط  ي  أاتبا العزيز فعم را سن  ا١تدرس  السل اني   ت   أماـ الع  حلع, أسس ا ا١تلا  (ْ)
 (.ّٖٔ/صْ , ال باخ, )جيينظى   إعبلـ النببل. (رػَِٔ)
 (.ُِ)ستهيت ت ٚتت , ص (ٓ)
 (.َِ)ستهيت ت ٚتت , ص (ٔ)
 (.ُِيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ٕ)



  ُٓ   

 

الدرا  األكذل َّ ٚتي  سٍت  كحاز , ال   ًعيتعٌت بتدري  العلـو اليت مانت  (ٔ)اب١تدرس  ا٠تس كي  التحق مث
, إضاف  ١ت  رات ح  ك  , الدًٌرىاس م  ألول , مث  اٟتن ي على ا١تهرع , كأت ن ال    ا١تدرس  متوف أم ات العلـو

 .(ٕ) اتب  على ا١تهارع األربع 
زارة ك  علي ا من اج أيٍدً  ى ك  ,-ا١تتين   ي  ظال-إذل السن  األ َتة ت َتت منارج ا٠تس كي  ل ك  كعندما
مت إابار طبلب الصف ك    في ا بسبع د وؿ ا١تواد الظوني ,ال   ًعيالعلـو    ت منارجك  ا١تعارؼ بظامل ,

عظف على علـو ك  ,م تباهتاك  ادةيباؿ ب وات ال   دلك  , فاعتزؿ ا١تدرس ,ال  اب على العودة إذل الصف  الس ادس
يًتدد إذل تلا ال  ف   َّ ا١تدرس  ال عباني , كب ي غ ف  كالدلحص  على ك  ل,الدك  ال  ع بدأب عظيم, إبش اؼ

ي ضي أكاات  َّ م الع  الظتع العلمي  , كيتناكؿ ا١ت والت من ا َّ علم الت  سَت كالت وحيد كش كح اٟتدي  كال    
 .(ٖ) من سنتُت ما ي  ب كغَترا كب ي على ذلا

   احلديثو  لتَّفسرياب التشت اال -ٕ
 منه ل  ل, سىل مك  لىل ى  هلل علي ح   أحادي  رسوؿ  هلل   هلل س اج الدينل ي  عبداإذل  حبع  هلل تعاذل

  إذل اام تيسَت الولوؿ  متاب الدلك  مظتب  اإلعدادم َّ ا١تدرس  ا٠تس كي  رأل َّ ال  ا ١تا ماف َّ الصف ك 
ح   َّ م   ش ع َّ اٟت   حىتك  فتناكؿ اجمللد األكؿ من ا َّ الع ل  الصي ي  ي   َّ أرب  ٣تلداتك  ,(ٗ)األلوؿ

ماف ال ي  ع َّ ح   شي  اديد حىت ك  ا١تدرس  ا٠تس كي  أهنى اٟت   َّ آ   ع ل  من دراست  َّك  ع ل  ٣تلدان 
غيعاح   أحادي  مثي   ,(٘) الس اب ٤ت وظات   يت نك  يتمظن ريعك  لًت   الت  سَتأحادي  ك  أحادي  ا١تسانيد,ك  ,الًت 

 .(ٙ)ل   ابٟتاف ك  لهلاك  ,ب مانُت أل ان الدمتور نور الدًٌين ًعًت ادر عدىدرا ك  ا١تواوف .ك  ا١ت فوع 
 
 

                                                           
رػ(. يينظى   إعبلـ ُٓٗابشا, سن  ) رس  السل اني , بنارا  س كا١تدرس  ا٠تس كي   ت   َّ منت ى ٤تل  الس احي  غ ب ا١تد (ُ)

 (.ُْٗ/صّالنببل , ال باخ, )ج
(؛ ل حات, د. عًت ُٖٔ/صّ, د. ا١ت ع لي )جمعجم ا١ت اي (؛ ُٗ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ِ)

 (.ِِص)
 (. ُٖٓ, د. عًت, ص)(؛ يينظى   ل حاتُٕٖ/صّ, د. ا١ت ع لي )جمعجم ا١ت اي يينظى    (ّ)
ال سوؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م"البن األثَت,  متاب"تيسَت الولوؿ"  من أحسن ا١تختص ات لظتاب "اام  األلوؿ ألحادي   (ْ)

 (.ّٔٓ/صُ(. يينظى   م ف الظنوف, حااي  لي  , )جْْٗا١تع كؼ اببن الديب  ال يبا , )ت   لئلماـ عبدال  ٛتن بن علي
 (. َّ(؛ ل حات, د. عًت, ص)ُٕٖ/صّ, د. ا١ت ع لي )ججم ا١ت اي معيينظى    (ٓ)
 (.َّيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ٔ)



  ُٔ   

 

  اء الشيخ عبد هللا سراج الدين:أصدق –اثلثاً 
  :(ىـٕ٘ٗٔ –ٖٖٖٔ)،الدِّمشقيّ  ،الشاغوري ،الرَّمحنلشيخ عبدا -

) س اج الدين هلل ل ي  عبد َت الزايرة للعلما  العاملُت كمن بين م اماف م ,لعادل ا١ت شد, احملدًٌثا
ٔ). 

  :(ىـ ٜٜٖٔ-ٖٖ٘ٔ) ،احِلمصيّ  ،عيون السُّود ،العزيزلشيخ عبدا -
َّ  كاد أاازل لدين هلل س اج ال ي  عبدلك  م َت الزايرة ٟتلع  افما١ت  ئ, ا١ت س , ال  ي  اٟتىن ٌي, احملدًٌث,  

 .(ٕ)ال كاي 
  ىـ(: ٚٔٗٔ – ٖٖٙٔالشيخ عبدالفتَّاح، أبوُغدَّة، ) -

م ,  .(ّ)ا٠تس كي , منه أايـ الدراس  َّ ا١تدرس  لديق ال ي  عبد هلل س اج الدينماف   ال  اًفعٌي, احملدًٌث, العبل 
  :ابدَنكي ،اللطيفلشيخ عبدا -

يع ٤تم د لل  ي التلميه ا١تبلـز   .(ٗ) هلل س اج الدينل ي  عبدلالصديق اٟتميم ك  ,٧تًى
  :(ىـ ٖٜٖٔ – ٕٖٔٔ) ،الِكتَّاينّ  ،مكي السَّيد -

دم ق  َّ الًظت ا ٌ مظي  الس يديزكر   هلل س اج الدينل ي  عبدا ماف احملدًٌث, ا١ت يب, رئي  راب   العلما  السوريُت,
 .(٘)رػ(ُّّٗالورع, كًلدى َّ دم ق سن  ) ,احملدًٌث ال اتح ٤تم د الس يد ٧تل  استم ت الصداا  أيضان م ك  م  فًتة,

 .(٘)رػ(ُّّٗ)
  :(ىـٕٓٗٔ – ٕٖٛٔ) ،احلَمويّ  ،احلامد ،زلمَّد الشَّيخ -
م ٛتاة  شي   .(ٙ)م اسبلت  هلل س اج الدينل ي  عبدابُت ك  بين اد ماف ك  الزارد اجملارد. العبل 

 

                                                           
موا  )كيظيبيداي( االلظًتك ؛ م ال  بعنواف "حوار بُت ال ي  ال اغورم  (؛ِْٓ/صّ, د. ا١ت ع لي )جمعجم ا١ت اي يينظى    (ُ)

  .ك ال ي  س اج الدين", موا  )موسوع  در  ( االلظًتك 
 موا  )نسيم ال اـ( االلظًتك . (؛ٕٓل حات, د. عًت, ص)(؛ َْ/صّ, د. ا١ت ع لي )ج معجم ا١ت اي يينظى    (ِ)
 (.ُّص) (؛ ل حات, د. عًت,ُُُ/صّ, د. ا١ت ع لي, )ج معجم ا١ت اي يينظى    (ّ)
 .(ٖٔ(؛ يينظى   ل حات, د. عًت, ص)ِِّ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ْ)
موا  )راب   العلما  السوريُت( (؛ ّْ-ِْل حات, د. عًت ص)(؛ ْٓ/صّ, د. ا١ت ع لي )ج معجم ا١ت اي يينظى    (ٓ)

 االلظًتك .
 (.ٕٓل حات, د. عًت, ص)(؛ َُٔ/صُ, د. ا١ت ع لي )ج معجم ا١ت اي يينظى    (ٔ)



  ُٕ   

 

 
  :(ىـٕٙٗٔ – ٕٖٛٔ) ،ادلدين ،الُبخاريّ  ،زكراي زلمَّد الشَّيخ -

 هلل ل ي  عبدا من بين مك  ,بظبار علمائ ا ىالت ك  زار سوري   يب,ا١ت شد ا١تزارد, ك ال عابدال  بندم, اٟتىن ٌي, الن
 .(ٔ)٤تب  عظيم ردااي ك كماف بين ما  س اج الدين

 الشَّيخ زلمَّد فوزي، فيض هللا: -
م  ال  ي  الظبَت الورع.الدمتور     عبد هلل س اج ماف الصديق ا١تبلـز لل ي ,ـ(ُِٓٗكًلدى َّ حلع ) العبل 

 .(ٕ)الدين
 : أسفارهو  هللا سراج الدينلشيخ عبدارحالت  - رابعاً 

 : الثالثة رحالت احلج -ٔ
 .م  كالدل ,(ـ ُْٔٗ/رػ ُّٕٔ) مانت سن    رحل  اٟتج األكذل-
 .الدت ك  , م (ـ ُٓٓٗ/رػ ُّْٕ) مانت سن     ال  انيرحل  اٟتج -
 .(ّ)زكات , م  (ـُٔٔٗ/رػ ُّٖٔ) مانت سن    ال  ال رحل  اٟتج -
 : إىل ادلدينة ادلنورة توىجر  - ٕ

اب٠ت كج من الببلد, ب    هلل س اج الدينل ي  عبدادل يس ع  (ـَُٖٗ/رػ ََُْ)أحداث سن   عندما بدأت
 ثثبل ب ي رناؾك ,  ان, موابان للخ كج, ف ادر إذل ا١تدين  ا١تنورةاد ا٠ت   ٤ت   ك  العزل , لظن ك  ح  ابلغ َّ الت  ك  أتىن

 .(ٗ) , مث عاد إذل حلع.نصف السن ك  سنوات
 : اإىل تركيَّ  تورحل -ٖ

 .(٘)عدة م ات أزمَت مدين   هلل س اج الدينل ي  عبدازار 
  :األخرى ورحالت -ٗ

                                                           
حجار, موا   ٤تم د زم اي البيخارٌم", ب لم  عبدال  ٛتن م ال  بعنواف "ال  ي  (؛ٕٗ/صُ,د.ا١ت ع لي,)جمعجم ا١ت اي يينظى    (ُ)

 )موسوع  در  ( االلظًتك .
 .(َْٕ/صُ(؛ مائ  أكائ  ًمن حلع, مبيض, )جُّيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ِ)
 (.ٕٔص) ل حات, د. عًت,(؛ ِِّ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ّ)
 (.َُّص) يينظى   ل حات, د. عًت, (ْ)
 (.ٖٔص) ,ا١ت ا  السابقيينظى    (ٓ)



  ُٖ   

 

سن   رح  إذل ال دسك  ب داد, رح  إذلك  ٛتال,ك  ٛتصك  إذل دم ق ال ي  عبد  هلل س اج الدينرح   
 .(ٔ) (ـُُٓٗ)

 مآثره.و  هللا سراج الدينعبد لشيخاصفات  - خامساَ 
  أمُت الدمتور بظ م شي اوؿ   امنك  ,األكلاؼ أٚت ك  ركعأب ال ي  عبد  هلل س اج الدين كلف الوال وف

ًص ادمي فػى  من, سىل مك  لىل ى  هلل علي  هللا متم   ب سوؿال ي  عبد  هلل س اج الدين " , َّ مظ  ل, ٍ ًؽ شىع ًل إذل أىٜتى
 .(ٕ)  ".ا ..َّ أ بلك , َّ حدي  ك 

 : هصف عام دلظهر و  -
ٌيا, أ ض  العينُت,  هلل س اج الدينل ي  عبداماف  يحى

اسعتاف ابعتداؿ, م  اللحي ,  ال  ا شيع, ك  ٚتي  ا١ت
ال واـ, أبيض ميٍ  ىابن ْتم ة اليل , أش  ى ال ع , , س ي ى ك  أم  , معتدؿ ال ام , ٨تيف البني  كم داررا ابض  أ

 .(ٖ) حاد الهما  ,ا١تن ق وحل وت,حسن الص ,م يعى ال لع , ا٠ت و
 : وأخالقن مِ  -

مثي  الدل َّ اٟتج  األكذل ل , ك  ف   ٠تدم ك  اد ماف ٭تمد  هلل م َتان, أفك , حيات  طيل  الدي ك  ب   : بره بوالديو
 .(ْ), كماف م َتا ما يهم  كالدل َّ دركس   ل ال  انيت  َّ اٟتج   دمت  لوالد

 (ٓ)االنظسار هلل تعاذل ظار ة علي ك  مانت ل   الهؿك عول, الدك  عن الظ ور عدابتك  تواض : تواضعو
 ٜتسمائ  نسخ  كزع ,سىل مك  لىل ى  هلل علي على النيب  الص بلة  من ل يف م م  أن  ١تا طب  متاب: كرمو
 .(ٙ)لضيوف 
 : مراثيوو  ،وفاتوو  ،هللا سراج الدينلشيخ عبدلاألخري ر  ادل -سادساً 

  :خرياأل ومرض -ٔ

                                                           
 (.ْٕص) ,ل حات, د.عًتيينظى    (ُ)
, (َُّ)دد م ال  بعنواف "ال ي  عبد  هلل س اج الدين", ب لم  أ.د.شي  أمُت, ٣تل  الًتاث الع يب, دم ق, العيينظى    (ِ)
 .(رػُِْٕ, رمضافََِٔأيلوؿ)
 (.ُّّص) يينظى   ل حات, د. عًت, (ّ)
 (ِِٗ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ْ)
 (.َٗص) يينظى   ل حات, د. عًت, (ٓ)
 (.َُْص) ,ا١ت ا  السابقيينظى    (ٔ)



  ُٗ   

 

 أزم  . حص  لل ي  عبد  هلل س اج الدين(ـ ََِِ/ِ/ُٔ  ا١توافق لػػرُِِْ/ُِ/ْ)َّ يـو السبت 
 ٘تت يـو ال بلاث  ,ا احي  عملي  احتاج األم  لك  النصف,ك   ال  ال الساع   الل ي يصلي اياـ  وليبلن بينما ر لحي 
 .(ٔ)العناي  ا١ت ددةَّ غ ف  يب ى  ًعل ت ا لصحت  مضاع ات اصلتلظن ك  ,بنجاح
 وفاتو: – ٕ
أبذاف    م  ارت اع لوت ا١ت ذنُتالس ابع, الساع  (ـ ََِِ/ّ/ْػا١توافق لػر ُِِْ/ُِ/َِ) االثنُت يـوَّ 
 .مانت كفاة ال ي  عبد  هلل س اج الدين  الع ا 
ل  ل كابن  كمانت انازت  م  ودة, حي  ايدًٌرى عدد من حض را ٔتليوف شخص, كتوذل الصبلة على اٞتنازة 
  ات اٞتنازة إذل م  را األ َت َّ مدفن اام  مثي   الدين عًت َّ مسجد عبد  هلل بن عباس, الدمتور نورأ ت  

على النيب  الص بلةك  ااؿ َّ تل ين  بعد اٟتمد هللكتوذل تل ين  أيضان الدمتور نور الدين عًت, فظاف ٦تا  ,ل عباني ا
 أل ت َّ ذلا متاابن ك  رسوؿ  هلل, ٤تم د, ش ادة ال إل  إال  هلل الت وحيدتعلمنا  إنا منت" سىل مك  لىل ى  هلل علي 

 .(ِ) "سىل مك  لىل ى  هلل علي ل سول   ٤تب  ك  ل هبا ٤تب  مؤلت ال لوب ك 
 : اثيومر  -ٖ
   من اك  ,ال ع ا , بظ َت من العباراتك  الظ َت من العلما  س اج الدين هلل ل ي  عبدارثى 

 : ِعرت الدِّينتور نور عزاء الدك
إف ك  ي ل ,ك  إف ال لع ليحزفك    ع الي  عظيم, س اج الدين هلل ل ي  عبداإف ا٠ت ع بوفاة شيخنا اإلماـ "

حملزكنوف, ل د منت  س اج الدين هلل ل ي  عبداإان ل  ااا اي إمامنا ك  ربنا, ال ن وؿ إال ما ي ضيك  العيوف لتدم ,
  (ٖ)."رسول ك  هبدم  هللرديتنا  رسول ,ك  رادينا بعد  هلل

                                                           
 (.َُٖص) ,ا١ت ا  السابق  ظى  يين (ُ)
 (.ُُُص) ,ل حات, د. عًتيينظى    (ِ)
 (.ِٕٓ, ص)ا١ت ا  السابقيينظى    (ّ)



  َِ   

 

الثاينادلبحث   

سراج الدينهللا لشيخ عبدياة العلمية لاحل  
 عبد هللا سراج الدين وتالمذتو. تشيوخ الشيخ -أوالً 

 :يف التلقي وتشيوخ – ٔ
رة , م  اإلشا(ٔ) اد م   الظبلـ على ذلاك  ,ب ع في اك  الع بي  ك   ال   ًعيلعلـو ا س اج الدين هلل ل ي  عبدا تل  ى

شيوً  يتضح  ك إذل أٝتا  بعض شيو  ,  ال  ي الدل ك  نمً  ت اٚت م ب ظ  م ص  , بد ان ك  َّ رها ا١ت لع ذًم  ي
يع ٤تم د  مبياف أب ز من تل ى عن مثي  . ي أم   أر  العلم فضبلن عل ورك   (رػ ُّّٕ  ت), (ٕ)الدًٌينس اج  ٧تًى

   (ٖ)رمك  ا١تسااد,ك  ا١تدرس  ا٠تس كي ك  َّ الظتاتيع علمال
 : (ىـٖٚٙٔ :ت) (دّ اجلَ ) ،الكبري ،السَّلِقينّ  دمحم، ،إبراىيم الشَّيخ -

 .(ٗ)َّ ا١تدرس  ا٠تس كي  ال ي  عبد  هلل س اج الدين من شيوخ ورك  ,ا العادل البظ   ال  ي 
 : ىـ( ٖٖٚٔ: ت) ،الُكرديّ  ،أمحد الشَّيخ -

 .حلع م يت الدايق النظ  اٟتن ي ال  ي 
الـز دركس  َّ ال    َّ ا١تدرس  مثي   على يدي  َّ ا١تدرس  ا٠تس كي , س اج الدين  هللل ي  عبداتتلمه 
أ٘ت ا لن س  مثي  , بدأرا علي  "حاشي  ابن عابدين على الدر ا١تختار ش ح تنوي  األبصار"ا أ علي  أيضان ك  اإلٝتاعيلي ,

 .(٘)"ش ح ا١تيدا  على ال دكرم"ماف حض  علي ك  الدل,ك  إبش اؼ
 : ىـ( ٕٔٗٔ :)ت ادِلصريّ  ،الوىَّابعبد لشيخا -

 ماف أب ز علما  ال  ا ات َّ حلع.ك  ,يجيٌ يج, ا١تع كؼ ابلتًٌ التًٌ  وأٛتد أب ال  ي أ ه ال  آف عن 
ميت اب اام   ح ظ  على يدي , َّك  عندل ٕتويد ال  آف الظ مي, س اج الدين هلل ل ي  عبداكاد تعلم 

 .(ٔ)الع ماني 

                                                           
  (.ُْ)ص (ُ)
 .(ُُ)ص (ِ)
 ئي, حسع اٟت ؼ األكؿ من االسم, م  االحت اظ اب١تظان  العلمي   لظ  شي  من م.على الًتتيع ا٢تجا (ّ)
 (؛ موا  )كيظيبيداي( االلظًتك .ّٗٔ/صُمائ  أكائ  ًمن حلع, مبيض, )ج(؛ ُٗيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ْ)
 (.ُْٗ(؛ل حات, د. عًت, ص)ُٖٔ/صّ, د. ا١ت ع لي )جمعجم ا١ت اي يينظى    (ٓ)



  ُِ   

 

 : ىـ(ٕٖٙٔ-ٜٕٓٔ) يانُوينّ البَ  ،عيسى الشَّيخ  -
 أ ه العلم عن علما  حلع كدم ق. ال  اًفعٌي, احملدًٌث, األديع, تعل م َّ ا١تدرس  الع ماني  ْتلع,ال  ي  

 .(ٕ)َّ ا١تدرس  ا٠تس كي  س اج الدين هلل ل ي  عبداماف من أساتهة 
 :ىـ( ٖٜٖٔ-ٖ٘ٓٔ) عَبو جيّ  ،أسعد زلمَّد الشَّيخ -

 .(ٖ)َّ ا١تدرس  ا٠تس كي  س اج الدين هلل ل ي  عبداماف من أساتهة لع,  م يت ال  اًفعٌي  ْت
 ىـ(: ٜٖٓٔ-ٜٖٓٔالشَّيخ زلمَّد خري الدين، ِإسِبري) -

 .م س  مع د دار ال بلح َّ اام  السل اني اٟتىن ي, األديع, ال  ي  
ال ي  عبد  هلل  ٭تض  دركسمثي  لار  ال  ا ة كالظتاب  كبعض ال صائد.  اج الدين عندل هلل سل ي  عبدتعلم ا
كرهل مظ م  عظيم  ال تظوف من شي  و أستاذو ل الع إال ل الع َّ غاي  التمظن العلمي ؛ مواظبان  س اج الدين
 . (ٗ) كال    الدًٌيني  

 ىـ(:  ٖٓٚٔ-ٖٜٕٔ)الشَّيخ دمحم راغب، الطَبَّاخ،  -
 هلل س اج الدين ل ي  عبد, كاد أ ه عن  ا كي اف مدرسان كمدي ان للمدرس  ا٠تسمكا١ت رخ.   ,, احملدًٌثم العبٌل 

ماف ال  ي  دمحم راغع ال ىب اخ معجبان بهما  ال ي  عبد هلل س اج الدين, كشدة ك , علم اٟتدي  كا١تص لىح في ا
 .(٘)  ح ظ  لؤلحادي  النبوي  

  :(ىـ ٕٕٗٔ :ت) ،(األب) ،السَّلِقينّ  ،زلمَّد الشَّيخ -
م , ال  ي , األلورل,  أ ه العلم عن كالدل ال ي  إب اريم, كغَتل من مبار العلما . العبل 

 .مادة األلوؿ َّ ا١تدرس  ا٠تس كي  س اج الدين هلل ل ي  عبدادرس علي  
 .(ٙ)حضورل مهام ة َّ العلم"" س اج الدين هلل ل ي  عبدا٦تتدحان  الس لً يٍتٌ  ٤تم د ال  ي كااؿ 

 
                                                                                                                                                                                     

 (.ُْٗ(؛كل حات, د. عًت, ص)ُٖٔ/صّ,د. ا١ت ع لي, )جمعجم ا١ت اي يينظى  (ُ)
 .(َّل حات, د. عًت, ص)(؛ ْٖٓ/صِ, د. ا١ت ع لي, )جمعجم ا١ت اي يينظى  (ِ)
 .(َّل حات, د. عًت, ص) يينظى  (ّ)
. عًت, ل حات, د (؛ُُٔ(؛ مائ  أكائ  ًمن حلع, مبيض, )ج/صُٖٖ/ص ّ,د. ا١ت ع لي, )جمعجم ا١ت اي يينظى   (ْ)

 موا  )راب   العلما  السوريُت( االلظًتك .(؛ ُٕص)
 (.ُٖٓ(؛ ل حات, د. عًت, ص)ُِ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ٓ)
(؛ مائ  أكائ  ًمن حلع, مبيض, ُّٗ(؛ ل حات, د. عًت, ص )َُِ/صّ, د. ا١ت ع لي, )جمعجم ا١ت اي يينظى    (ٔ)

 .(َّل حات, د. عًت, ص)(؛ ْٖٓ/صِ, د. ا١ت ع لي, )جي معجم ا١ت ايينظى   (.ّٗٔ/صُ)ج



  ِِ   

 

   ىـ( ٖٓٚٔ: ت)،اإلدليب ،سعيد زلمَّد الشَّيخ -
ال  ي , اٟتليب, ال فاعي, ماف من أا اب  ال ي  عبد  هلل س اج الدين, كاست اد من  م َتا ّتظم الزايرات 

 .(ٔ)ا١تتظ رة

  :(ىـٜٔٗٔ :ت) ،الزرقا ،مصطفى الشَّيخ -
در س َّ العديد من  ال ي  أٛتد, كغَتل من علما  حلع كدم ق,ال  ي  اٟتىن ٌي, أ ه العلم عن كالدل  

 ات اإلسبلمي , كشارؾ َّ اجملام  ال   ي , ككض  ا١تنارج للعديد من اٞتامعات اإلسبلمي . اٞتامع
 .(ٕ) لدين َّ ا١تدرس  ا٠تس كي س اج ا هلل ل ي  عبدا ماف من أساتهة

  :ايسني سريّو الشَّيخ -
يع د٤تم   ال  ي  الدلك  , حي  الزم  عندما ااكر َّ غ ف س اج الدين هلل ل ي  عبداأاىٌ  شيوخ  من َّ  ٧تًى

  .(ٖ)ا١تدرس  ال عباني 
 .العلم رٛت م  هللك  ا١تدرسُت أر  ال ض  نكغَترم مً 

 : يف اإلجازة وتشيوخ – ٕ
 .(ٗ)  ان, ي يد اإل بار اإلٚتارل عي فىان  إذف َّ الٌ ًكاي  ل ظان أكاإلاازة ري  

 .شيخ  ٔتىا أيذفى ل  ب كايت  عن التلميه أهنا تتضمن إ باريعٍت  كرها 
ي من  صائص األم  األسبلمي  اليت امتازت هبا عن غَترا من األمم بعلم اإلسناد, ألف األحادي  النبوي  كر

ال  ي   ن ل ا لنا الصحاب  مث التابعوف مث من بعدرم إذل عص  التدكين, مث  اف  العلما  على رها ال  ؼ العظيم 
ل ي  انظ ان ٟت   ك تصل  إذل رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص. كاتبعوا اإلاازات من م  شي  لتبلميهل, حىت تب ى األسانيد م

ُت إذل احملدًٌثك  إطبلع  الواس  على متع اٟتدي , ابدر مبار العلما ك  لؤلحادي  الظ َتة, س اج الدين هلل عبد
يع ٤تم د ال  ي الدل ك  أاازل ماف أكؿ منك  ,أاازرم ب  شيو  م إاازت  لل كاي  عن م ٔتا أاازل ب   ّتمي  ما ٧تًى

                                                           
(؛ م ال  بعنواف "ال  ي  ٤تم د ِٖ/صُ, د. ا١ت ع لي, )جمعجم ا١ت اي (؛ َُ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى   (ُ)

 سعيد اإلدليب". موا  )موسوع  در  ( االلظًتك .
 موا  )كيظيبيداي( االلظًتك .(؛ َّ(؛ ل حات, د. عًت, ص)َٔ/صُ, د. ا١ت ع لي, )جمعجم ا١ت اي يينظى    (ِ)
 (.َّ(؛ ل حات, د. عًت, ص)ُٖٔ/ّ, د. ا١ت ع لي )معجم ا١ت اي يينظى    (ّ)
 (.َُِيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , س اج الدين, ص) (ْ)



  ِّ   

 

م , احملدًٌثسيدم الوالد, العارؼ ابهلل, " الدلك  إاازت  عننىٌص  َّ س اج الدين هلل ل ي  عبداي وؿ  ,شيو   , العبل 
يع ٤تم د ال  ي ا١تسند, ا١ت س ,    غَتل, م  ك  .(ٔ).."اٟتىن يٌ , اٟتىلىيبٌ , اٟتسيٍت, الدًٌين, س اج ٤تم د, بن اٟتاج ٧تًى

  :(ىـٜٖٛٔ-ٖٗٔٔ)،احلَنفيّ  ،اخلَتنّ بن سعد هللا، إبراىيم،  الشَّيخ  -
 .ا١تدين  ا١تنورة"كتوَّ َّ الزارد, األديع, كًلدى َّ"ا ل ااش"َّ" نت"بًتمستاف, العادل, 

م , احملدًٌث"إاازت  عن نىٌص  َّ س اج الدين هلل ل ي  عبدا, ي وؿ ا١تنورة د ا١تدين سنً مي كرو   . (ٕ), ال  ي  الظبَت"العبل 
 : (ىـ ٕٔٗٔ-ٜٖٔٔ)،اذلِنديّ ، األعَظميّ حبيب الرمحن،  يخالشَّ  -

م " إاازت  عن نىٌص  َّ س اج الدين هلل ل ي  عبداي وؿ رئي  اجملل  العلمي َّ م ات ي,  ٤تدًٌث  الظبَت, العبل 
 .(ٖ)"ا٢تند

  :(ىـ ٜٜٖٔ-ٖٚٔٔ)،ادلَكِّيّ ، ادلشَّاط، زلمَّدحسن، بن  الشَّيخ  -
م , ا١تالظي, توذل  نىٌص  َّ س اج الدين هلل ل ي  عبداي وؿ , كَّ ا١تدارس ال  عي  التدري  َّ اٟتـ  ا١تظيالعبل 

م , احملدًٌث" إاازت  عن   .(ٗ)"د, ال  بت, ا١تسنًٌ العبل 
 : (ٜٜٖٔ :ت)،احِلمصيّ ، عيون السُّود، زلمَّد، بن العزيزلشيخ عبدا -

م  احملدًٌث كمن م" إاازت  عن نىٌص  َّ س اج الدين هلل ل ي  عبداي وؿ   .(٘)"ال ارئ ا١ت  ئ العبل 
  :(ىـٕٖٛٔ :ت)، احَلضَرميّ ، السَّقَّافبن أمحد، ، القادرلشيخ عبدا -

م , احملدًٌث" إاازت  عن نىٌص  َّ س اج الدين هلل ل ي  عبداي وؿ   . (ٙ)"الظبَت العبل 
  :(ىـٜٖٓٔ – ٜٖٓٔ)احلََليبّ ري، سبِ ى، إِ ، بن مصطفَ زلمَّد الشَّيخ -

م " إاازت  عن نىٌص  َّ س اج الدين هلل ل ي  عبدا ااؿ  َت الدين, أيضان؛ فل  اٝتاف. كرو دمحم , األديع, العبل 
 .(ٚ)اث "اظم, الن  الن  

                                                           
 (.ُِٗ, ص)(؛ ل حات, د. عًتُّإعبلـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار, ص) (ُ)
(؛ ِٖإعبلـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار, ص)(؛ َٓٓ/صِ, )ج, د. ا١ت ع ليمعجم ا١ت اي يينظى   (ِ)

 (.ُِٗل حات, د. عًت, ص)
 (.ِٗ(؛ إعبلـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار, ص)ٕٓ/صّ, د. ا١ت ع لي, )جمعجم ا١ت اي يينظى   (ّ)
 (.ِٖإعبلـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار, ص)(؛ ّٕٓ/صِ, د. ا١ت ع لي, )جمعجم ا١ت اي يينظى   (ْ)
 (.ُِٗ(؛ ل حات, د. عًت, ص)ِٖيينظ   إعبلـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار, ص) (ٓ)
 (.ِٗس اج الدين, ٗت يج الس دار, ص) إعبلـ ال لب  النااحُت,(؛ ْٖ/صُ, د. ا١ت ع لي, )جمعجم ا١ت اي يينظى   (ٔ)
 (.ُٗ(؛ اٟتاف  عبد  هلل س اج الدين, د. الب اعي, ص)ِٖيينظ   إعبلـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار, ص) (ٕ)



  ِْ   

 

 : (ىـٖٓٚٔ – ٖٜٕٔ)، احلََليبّ ، الطَبَّاخراغب  زلمَّد الشَّيخ -
م , احملدًٌث" إاازت نىٌص  َّ س اج الدين هلل ل ي  عبداااؿ عن    .(ٔ)١ت رًٌخ الظبَت", االعبل 

  :(ىـ ٕٓٗٔ-ٖ٘ٔٔ)،الكانَدىلويّ حيىي،  زلمَّدزكراي، بن  زلمَّد الشَّيخ -
م , احملدًٌث" إاازت  عن نىٌص  َّ س اج الدين هلل ل ي  عبدا ااؿ    . (ٕ)"ال   َتالظبَت  العبل 

  :ىـ( ٖٜٖٔ-ٕٖٔٔ)،الِكتَّاينّ ، زلمَّد السَّيدي، بن كِّ مَ  زلمَّد الشَّيخ -
إاازت  نىٌص  َّ س اج الدين هلل ل ي  عبداؿ ااأيضان مظي الظتا  ا١تهمور َّ ألدااا  ال ي , كرو 

م , احملدًٌث" عن   يبًٌ الظام ,  العبل 
ي
 .(ٖ)ا١ت شد, ال اض "ا١ت

  :ىـ(ٖٕٗٔ :ت)،ادلَ ِربّ ، الِكتَّاينّ يوسف،  الشَّيخ -
ل ي  اأاازل ك  ,س اج الدين هلل ل ي  عبدا زآ   من أاا وكرأستاذ اٟتدي  النبوم َّ اامع  ال  كيُت, 

 .(ٗ)أيضان, فح  ا ما يسما التدبيج  هلل س اج الدينعبد
اد حص  على  س اج الدين هلل ل ي  عبدا للباح  العلمي من  بلؿ رها ا١تس د ألرم اإلاازات, أف  كيتبُت  

 هلل ل ي  عبدا ُت ٦تن أاازاحملدًٌثك  ئم  ن األغَترم مك  ا٢تندك  ا١ت  بك  اٟتجازك  ال اـك  أسانيد مبار العلما  َّ حلع
يع ٤تم د ال  ي الدل ك  ٔتا أاازل ب  وأاازرم رك  ش  ي ,ك  إباازات   ي  س اج الدين   .ٔتا ٭ت  ل  إاازهتم ب ك  ٧تًى

دل أسانيك  ال  ي حوؿ إاازات  لتلليفإاازات  ف د أف د اب م  ةك  س اج الدين هلل ل ي  عبداأسانيد  وكنظ ان لعل
إاازة  اٟتال  على ,(٘)(رػُُْٖ ت)الوا ي  ْتلع  مدي  ا١تظتب  , ال افعي,س دار ٤تم دأٛتد بن  ال  ي العالي  

  (ٙ)أف د م ل ان  الان بهلا. َّ اٟتدي  ال  يف, س اج الدين هلل ل ي  عبداإاازة من 
 
 

                                                           
 (.ِٖيينظ   إعبلـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار, ص) (ُ)
 (.ِٗإعبلـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار, ص)(؛ ٕ/صّ)ج, د. ا١ت ع لي, معجم ا١ت اي يينظى   (ِ)
 (.ُِٗ(؛ ل حات, د. عًت, ص)ِٖيينظ   إعبلـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار, ص) (ّ)
 (؛ موا  )ملت ى أر  اٟتدي ( االلظًتك .ُِٗيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ْ)
 (؛ موا  )ملت ى أر  اٟتدي ( االلظًتك .ُٖٔ/صّا١ت ع لي, )ج , د.معجم ا١ت اي يينظى    (ٓ)
كم ال  بعنواف "موالان عبد هلل س اج الدًٌين", ب لم  د. عًت, موا  )منتدل ركض  (؛ِٖيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ٔ)

شي  أمُت, موا  )موسوع   لم  د.ال ايحُت( االلظًتك ؛ كم ال  بعنواف "دكر العلما  َّ األم , ال ي  عبد  هلل س اج الدين", ب 
 (.ُّٓ, ص)سيهيت الظبلـ عن الظتاب م صبلن در  ( االلظًتك ؛ 



  ِٓ   

 

  :توتالمذ -ٖ
 هنلوا من علم ,ك  أر  بيت  الهين ع فوا ادرلَّ م دمت م ك   لق م َت س اج الدين هلل ل ي  عبداالعلم عن أ ه 

يع ٤تم د  أكالدل ا١ت اي   رمك  أم م م  هلل ابلتلمهة على يدي ,ك   ٭تِت. ٤تم دك  أٛتد ٭تِت,ك  ,الدًٌين٤تي  ٤تم دك  ,٧تًى
 لق م َت ك  .(ٔ)ـ(ُّٕٗ, كيًلدى َّ حلع سن ) ًعًت الدًٌيننور  , الدمتور, احملدًٌث, ال  ي ,ال  ي ل  ل ك  ابن أ ت ك 

  (ٕ)من أب زرمك  ,غَتراك  من أرارل حلع
  :َعوَّاَمة ،زلمَّد الشَّيخ -

 س اج الدين هلل ل ي  عبداإذل  عوام ال ي  دمحم كاد أردل نزي  ا١تدين  ا١تنورة, العبلم , ال  ي , احملدًٌث, 
إذل " , ف اؿلس خىاًكمٌ ل"ي  على اٟتبيع ال    الص بلةال وؿ البدي  َّ "فاة شيخ ك  لدر عندك  متاب  الهم ح   

رسول  ك   هلل تعاذل ٤تب  ٚتع ا على ك  الع وؿك  من أانر ال لوب.السن ك  الناطق بربارُت الظتاب ,العلمك  الدًٌينركح ٤تي 
م . سىل مك  لىل ى  هلل علي   يبًٌ  ال  اب  ٌ  العبل 

ي
 .(ٖ)" عىو امى  ٤تم د  ...من تلميهلالدًٌينآؿ س اج  هلل ل ي  عبداا١ت

 :سراج الدين هللالشيخ عبدامصنَّفات  - اثنياً 
العادل ي اف ي  بلؿ  ال  ي ا١ت اف  , ف أف ن   التصانيف أم  ي من ن   س اج الدين هلل ل ي  عبدال د آمن         

دلي  ك  ..ا١ت بوع  ي اف  عددان ال ٭تصى, ما  يل وا بعد م ل ات ك  لظن  بتصاني  ك  حيات  عددان ٤تدكدان من الناس,
ل د دأب َّ ك  مما يست يدكف من م اٮت م ا١تعاًل ين,  العلما  الهين أدرم م ا١توت رها انت اعي الناس بتصانيف

م  تلا الدركس ا١تل اة راح يسج  دركس  بتصانيف ك  َّ ا١تسااد,ك   ال   ًعيحيات  على إل ا  الدركس َّ ا١تدارس 
 معظم ا يبح  َّ اٞتوانع اإلٯتاني ك  ,سىل مك  لىل ى  هلل علي  سن  رسوؿ  هللك  مظتوب  معتمدان على متاب  هلل

اد انت  ت  ك  ال  آف الظ مي, بعض ا َّ ت سَتك  اٟتدي  مص لىحبعض ا َّ علم ك  األ بلؽ بعض ا َّك  ال كحي ك 
إذل للت تلا الظتع ك  ٭ت لوف على ااتنائ ا حىتك  يت ادكهنا فيما بين مك  ب  بُت أرارل حلع ف احوا ي تنوهنامت

 .(ْ)بعضي ا إذل ل ات أانبي  تي ًامى ك  شىت ب اع األرض,

                                                           
 (؛ ا١توا  ال ٝتي )للمظتب  ال امل ( االلظًتك .َّيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ُ)
ي, كإال فتبلميه ال ي  عبد ر ال  ا١تهموركف رم الهين ذم رم من ت ام لل ي  عبد هلل س اج الدين, ك صولان الدمتور الب اع (ِ)

  هلل س اج الدين أم   من أف ٭تصي م متاب.
م ال  بعنواف "ل ا  م  ال ي  دمحم عوام ", موا  )ملت ى أر  اٟتدي ( (؛ َُٖ/صُ)ج , د. ا١ت ع لي,معجم ا١ت اي يينظى    (ّ)

 سوع  در  ( االلظًتك .موا  )مو االلظًتك ؛ م ال  بعنواف "ال ي  عبد  هلل س اج الدين", ب لم  عوام , 
شي   ( كم ال  بعنواف "دكر العلما  َّ األم , ال ي  عبد  هلل س اج الدين", ب لم  د.ُِّيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ْ)

 أمُت, موا  )موسوع  در  ( االلظًتك .



  ِٔ   

 

كأم   ما ٚتعت  " س اج الدين هلل ل ي  عبداا١توضوعي, ي وؿ ك  النصي الت  سَتكرهل ا١تصن  ات من ابي  
   ا ُتك  ا١توضوعي لل  آف الظ مي, ألف ت سَت ال  آف على الت  سَتمن ا١تصن  ات يعترب من ابب 

 م مب ,ك  م  دة الع بي  ت سَت نصوص ملمات اآلايت ال  آني  أبٚتع ا من حي  علـو  ورك   النصي  سَتالت    األك ؿ"
 من حي  ال  ا اتك  ,الت ابعُتك  الص حاب اآلاثر الواردة عن ك  النبوي  من حي  الن   الوارد َّ بياهنا من األحادي  ك 
 رها م ص  َّ الت اسَت.ك  ذلا, و٨تك  من حي  األحظاـك 

تناكيؿ ْت  معُت من األْتاث الوارد معنارا َّ ك  ١توضوع  اص من مواضي  ال  آف,  ا١توضوعي الت  سَت  ال  ا 
 الت دب  ٔتا اا  في ا, م  ذم  ماك  ش ح معاني ا,ك  بياهناك  استي ا  اآلايت ا١تتعل   بهلا ا١توضوع,ك  ال  آف الظ مي,

اد رأيت شد ة اٟتاا  إذل رها النوع من ك  .الت ابعُتك  الص حاب أاواؿ ك  النبوي  رد َّ ذلا ا١توضوع, من األحادي  ك 
لسور من الظتاب  الت  سَت   هلل أف يوف ٍت إذل إ٘تاـ متاب م  ذلا ف   أراوك  م  ة االنت اع ب .ك  الت  سَت
 .(ٔ)ا١تنَت"

١تعلومات الت سَتي  كاٟتدي ي , , م َتة ال وائد كا(ٕ)كري أيضان من ابي  األازا  اٟتدي ي  كاٟتدي  ا١توضوعي
فالباح  َّ متع ال ي  عبد  هلل س اج الدين ٬تد َّ م  متاب من الظتع أْتااثن كٖت ي ات ت سَتي  كحدي ي  

 . (ٖ)مبتظ ةن كايم  تستحق دراسات علمي  ٥تتص  ت ي رهل األْتاث ح  ا
عند ٬تد الباح  ك  اليت تبح  في ا, حسع ا١توضوعات س اج الدين هلل ل ي  عبدا كَّ رها ا١تبح  ت سيم متع

 .(ٗ)ة عن , كعن ايمت  العلمي الظبلـ عن م  متاب حمل  مواز 
 : النصي التَّفسرييف  ومصنَّفات  -ٔ
 : -أمِّ القرآن الكرمي-كتاب حول تفسري سورة الفاحتة -

   , تظل م عن(ٓ)ل ح  من اٟتجم العادم (ِِّ)اا  رها الظتاب َّ 

                                                           
 (.ُْردم ال  آف للعوادل, س اج الدين ص) (ُ)
األحادي  ا١ت كي  عن را  كاحد من الص حاب  أك من بعدرم,أك ا١تصنف الهم  اٞتز  اٟتدي ي  رو الظتاب الهم ٕتم  في  (ِ)

يستى  ىف , ٤تم د بن اع   الًظت اٌ , ص)
(؛ ش ح ا١تنظوم , س اج ٬ٖٕتم  األحادي  ا١تتعل   ٔتوضوع ازئي كاحد. يينظى   الٌ ًسىال  ا١ت

 (.َِٗ(؛ مىن ىج الن  د, د.عًت, ص)ُْالدين, ص)
 (.ٖٔ(؛ اٟتاف  عبد  هلل س اج الدين, د. الب اعي, ص)ِِٓحات, د. عًت, ص)يينظى   ل (ّ)
ت تيع الظتع على أح ؼ ا٢تجا  حسع اٟت ؼ األكؿ من اسم م  متاب, إال َّ متع الت  سَت النصي فًتتيب ا حسع  (ْ)

 تسلس  سور ال  آف الظ مي.
سم(,  ُٕل باع  رو  أف يظوف ع ض الص ح  )ـ(. كاٟتجم العادم َّ اَََِرػ/َُِْ, )ُدار ال بلح, حلع, ط (ٓ)

 سم(.ِٓكطو٢تا  )



  ِٕ   

 

مواطن ك  فضائ  السورة,ك  م  ما يتعلق هبا, من األحظاـ اليت تًتتع علي ا,ك  هتا,ش ح م  داك  معا  اآلايت,
 ال  ا ة.

٢تها الظتاب َّ عدة  ,(ٔ) ـ(َُّٗ, )كلد سن   أمُت ال  ي األستاذ الدمتور بظ م  تلميهل كاد ع ض
ب اعلتٍت أؤمن ٔتا ف ف ا ا ة رهل الظتا  كبعد" بعد أف استع ض حملات ٦تا اا  َّ ت سَتل للسورة ااؿك  ل حات

اجمللدات, ك  حدرا ٯتؤل مئات الصحفك  ًمن أف  ش ح سورة ال اٖت  ل  ازًمٌ ا الدًٌين فخ ك  علي بن أيب طالع, ب  ل ح
 .(ٕ) تعاذل علي "  هلل مع ف  ذلا إال ١تن فتح ال تتهتىك  في ا اآل  ة بظ  ازئياهتا,ك  فالسورة في ا اٟتياة بظ  داائ  ا,

 : رة احلجراتكتاب حول تفسري سو  -
   تظل م في  عن, (ٖ)ل ح  من اٟتجم العادم (ّّْ)اا  رها الظتاب َّ 

ال وائد ا١تستنب   من ك  األحظاـك  ,النػُّزيكؿسبع ك  اشتما٢تا على اٟت وؽ اإلٯتاني ك  أ٫تيت اك  مدني  رهل السورة
 اآلايت.
 : كتاب حول تفسري سورة ق -

تظل م في  عم ا تضمنت  السورة الظ ٯت  من ألوؿ  ,(ٗ)دمل ح  من اٟتجم العا (ُْٗ)اا  رها الظتاب َّ 
 لبلة ال ج .ك  العيدينك  لػ ا َّ اجملام  سىل مك  لىل ى  هلل علي ا ا ة رسوؿ  هلل ك  اإلٯتاف,
 : كتاب حول تفسري سورة ادللك -

 . (٘)ل ح  من اٟتجم العادم (ّْٓ)اا  رها الظتاب َّ 
 : كتاب حول تفسري سورة اإلنسان -

   (ٙ)ل ح  من اٟتجم العادم (ِٕٗ)ها الظتاب َّ اا  ر
 : كتاب حول تفسري سورة العلق -

 .(ٔ)ل ح  من اٟتجم العادم (ِّٗ)اا  رها الظتاب َّ 

                                                           
 يينظى   موا  )اإلثنيني ( االلظًتك . (ُ)
 شي  أمُت, موا  )موسوع  در  ( االلظًتك . م ال  بعنواف "دكر العلما  َّ األم , ال ي  عبد  هلل  س اج الدين", ب لم  د. (ِ)
  ـ(.ُِٗٗرػ/ُُّْ, )ُدار ال بلح, حلع, ط (ّ)
 ـ(.ُّٗٗرػ/ُُْْ, )ُدار ال بلح, حلع, ط (ْ)
 ـ(.ُٕٗٗرػ/ُُْٖ, )ُدار ال بلح, حلع, ط (ٓ)
 ـ(.َََِرػ/َُِْ, )ُدار ال بلح, حلع, ط (ٔ)



  ِٖ   

 

 : كتاب حول تفسري سورة الكوثر -
 .(ٕ)ل ح  من اٟتجم العادم (ُِٖ)اا  رها الظتاب َّ     

 : ني بعدىاتَ ذَ وِّ عَ ادلُ و  كتاب حول تفسري سورة اإلخالص -
   , تظل م في  عن(ٖ)ل ح  من اٟتجم العادم (ُٖٗ)اا  رها الظتاب َّ 

 فضائل ا, معاني ا.ك  بياف أسباب نزكؿ رهل السور,
 : كتاب دروس حول تفسري بعض آايت القرآن الكرمي -
حد اك  َّ از  الدًٌين٤تي  ٤تم د ال  ي لدل ك  ٚتع اك  ,س اج الدين هلل ل ي  عبداعبارة عن دركس أل ارا  وكر
 .(ٗ)ل ح  من اٟتجم العادم (ْْٔ)اا  َّ 
 : يف علوم القرآن تومصنَّفا  -ٕ
 : خصائصها –آداهبا  –كتاب تالوة القرآن اجمليد فضائلها  -

 سع  َّ ا١تدين  ا١تنورةك  مثي  رػ, ُّٖٓ, ٚتع  عاـ (٘)ل ح  من اٟتجم العادم (َِْ)اا  رها الظتاب َّ 

يصىح فطباع  انؿ إعجاب م  ال ب ات حىت اامت م سس  ك 
 .(ٙ)توزيع  من تل ا  ن س اك  ب باعت  ا١ت

 عندما رأل إع اض أم   ا١تسلمُت عن متاب رهبم,  ٢تها الظتاب أن  س اج الدين هلل ل ي  عبداكسبع أتليف 
ال لط ال احش َّ تبلكت , م  أف النصوص ك  ذلا ما أدل هبم إذل نسياف ا ا ت ,ك  مادكا يت خدكن  ا آانن م جوران,ك 

أف  س اج الدين هلل ل ي  عبداالعم  ب , لهلا أراد ك  ح ظ ك  تبلكة ال  آف الظ مي السن  اد أكابتك  الظتاب َّ
 اليت تيلزًـ ا١تسلم اب١تواظب  على تبلكة ال  آف الظ مي, ًدل  ٬تم  َّ متاب  رها فصوالن موازة, يهم  في ا أط افان من األ

 بعض  صائص اآلايتك  م الب اك  مما ذم  آداب ال  ا ة م ال  ابت,أعظك  تيبُتًٌ ل  أهنا من أرمًٌ العبادات,ك 
  .(ٚ)ابلظتاب العزيز الس لىفلور من ٘تسا ك  السور,ك 

 

                                                                                                                                                                                     
 ـ(.ََُِرػ/ُُِْ, )ُدار ال بلح, حلع, ط (ُ)
 ـ(.ُٔٗٗرػ/ُُْٕ, )ُدار ال بلح, حلع, ط (ِ)
 ـ(.ُٔٗٗرػ/ُُْٔ, )ُدار ال بلح, حلع, ط (ّ)
 ـ(.ََِّرػ/ُِْْ, )ُل بلح, حلع, طدار ا (ْ)
 ـ(.ُٕٗٗرػ/ُُْٖ, )ُدار ال بلح, حلع, ط (ٓ)
 (.ِِٔيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ٔ)
 (.ٔيينظى   تبلكة ال  آف اجمليد, س اج الدين, ص) (ٕ)



  ِٗ   

 

 : الُُبىانو  احلُجَّةكتاب ىدي القرآن الكرمي إىل  -
 .(ٔ)ل ح  من اٟتجم العادم (ِِٖ)اا  رها الظتاب َّ 

دعوة بعض ا١تتصوف  إذل تع ي  الع  , فهلف   ماف سبع أتلي  ك  أ٘ت   بعد عودت  إذل حلع,مثي  ش ع ب  اب  رج ت  
 رها الظتاب ال  يد َّ موضوع . س اج الدين هلل ل ي  عبدا

  .(ٕ)ا١توضوعي الت  سَتات العليا َّ مادة الدًٌرىاسكاد ا رل الدمتور نور على طبلب 
 : ابألكوان التَّفكُّرو  كتاب ىدي القرآن الكرمي إىل معرفة العوامل -

 .(ٖ)ل ح  من اٟتجم العادم (ُّْ)اا  رها الظتاب َّ 

 .(ٗ)من متاب ردم ال  آف للحج  ال  ا الظتاب يعترب ٔت اب  اٞتز  رها أف   ٔت دم  يبُت في ا  افتتح
بعض العوادل األرضي  على الوا  ك  اسع  من العوادل العلوي  اليت اا  ذم را َّ ال  آف الظ مي,ك  ٚتل   في كاد بُت  

 ارد عن لاحع البياف عن ال  آف.الو 
َّ  الت  ظُّ ك  حظمت ,ك  سع  علم ك  مماؿ ل ات ,ك  االزدايد من العلم بعظم   هلل تعاذل,  كا٢تدؼ من البح  رو
 عظيم ٥تلواات  تعاذل. 

 : علم مصطلح احلديثيف  اتومصنَّف -ٖ
 : احلديث مصطَلحة يف الَبيُقونِيّ ادلنظومة  كتاب تشرح -

 .(٘)ل ح  من اٟتجم العادم (ُِِ) اا  رها الظتاب َّ
 : الّرَِجالو  الرتاجم علم يف ومصنَّفات -ٗ
مةحول ترمجة اإلمام "كتاب -  : رمحو هللا تعاىل" الدِّينسراج  َنَِيب زلمَّدادلرحوم  العالَّ

 .(ٙ)ل ح  من اٟتجم العادم (ِّْ)اا  رها الظتاب َّ 
 
 

                                                           
 ـ(.ُْٗٗرػ/ُُْٓ, )ُدار ال بلح, حلع, ط (ُ)
 (.ِِٕيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ِ)
 ـ(. ُُٗٗرػ/ُُُْ, )ُطدار ال بلح, حلع,  (ّ)
 (.ِِٖيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ْ)
 (.ّٕ, ص)ـ(. كسيهيت الظبلـ عن ََِٗرػ/َُّْدار ال بلح, حلع, ) (ٓ)
 (.ُّٗ, ص)ـ(. كسيهيت الظبلـ عن ََِِرػ/ُِِْ, )ُمظتب  دار ال بلح, حلع, ط (ٔ)



  َّ   

 

 : يف األسانيد ومصنَّفات -٘
 : سراج الدينهللا لشيخ عبداالناجحني فيما عال من أسانيد إعالم الطلبة  كتاب -
 بن س دار.  ٤تم دأٛتد بن  ال  ي ٗت يج تلميهل , س اج الدين هلل ل ي  عبداثبت  وكر

 .(ٔ)ل ح  من اٟتجم العادم (َِْ)اا  رها الظتاب َّ 
 :عني كتاابً من أرب سراج الدينهللا لشيخ عبداكتاب أربعون حديثاً نبوايً أبسانيد فضيلة  -

 بن س دار. ٤تم دأٛتد بن  ال  ي تلميهل ٚتع  
 .(ٕ)ل ح  من اٟتجم العادم (ُّٓ)اا  رها الظتاب َّ 

  :)النظرية( علميَّةيف قضااي اإلديان ال ومصنَّفات -ٙ
 : مواقفهاو  اإلديان بعوامل اآلخرة كتاب -

 , بوفا  رها ال من اإلٯتا  ما ٬تع,ا  عظيمك  ماف ل ك  ,(رػَُّٕ)ماف أكؿ متاب يصدرل, ف غ من أتلي   
 .(ٖ)(رػُّٕٗ)سع  أربع  أم ال  سن  ك  مثي  إي اظ الناس آل  هتم, ك 

 .(ٗ)ل ح  عادي  (ُُٓ)فجا  َّ 
 : معو حبث عامل اجلنو  مواقفهم-ظائفهمو -أصنافهم-صفاهتم ،السَّالمكتاب اإلديان ابدلالئكة عليهم  -

 .(٘)العادمل ح  من اٟتجم  (َّٖ)اا  رها الظتاب َّ 

 .(ٙ)اضاايلك  لئلٯتاف ال  ي ا١ت   ُت ان باع عن توا  ك  , فصار لدل العلما (رػُِّٗ)أ٧تزل عاـ 
 : تشرح أمساء هللا احلسىن كتاب -
 .(ٚ)فات ك  لظن  دل يتم, بسبعك  ,س اج الدين هلل ل ي  عبداآ   متع  وكر
 : اجلاللو  رفع األعمال إىل الكبري ادلتعال ذي العزةو  كتاب صعود األقوال -

 .(ٔ)ل ح  من اٟتجم العادم (ِٕٖ)اا  رها الظتاب َّ 
                                                           

 .(ُّٓ, ص)كسيهيت الظبلـ عن  َّ فص   اص دار ال لم الع يب, حلع. (ُ)
 (.ُٓٔ)ص ,كسيهيت الظبلـ عن  ـ(.ُٓٗٗرػ/ُُْٓ, )ُدار ال لم الع يب, حلع, ط (ِ)
 (.ِِٓيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ّ)
 ـ(.ُٗٗٗرػ/ُُْٗدار ال بلح, حلع, ) (ْ)
 ـ(.ََِٕرػ/ُِْٖ, )ٓدار ال بلح, حلع, ط (ٓ)
 (.ِِٖيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ٔ)
 (.َِّ, ص)ا١ت ا  السابقيينظى    (ٕ)



  ُّ   

 

 , َّ ا١تدين  ا١تنورة.(ـُّٖٗ/رػَُّْ)سن   س اج الدين هلل ل ي  عبداأل   
ًلمي ال  يًٌعي للً  مىٍن مىافى يي ًيدي اٍلًعز ةى فى }كفي  الظبلـ حوؿ اول  تعاذل  يعنا ًإلىٍيً  يىٍصعىدي اٍلظى  {يػىٍ فػىعي ي  الص احلعىمى ي الٍ ك  اٍلًعز ةي ٚتًى

 .[َُ  فاط ]
 إم اـ  هلل تعاذل ل  بتوفي   للظلم ال يعك  أف يع ؼ ا١تسلم فض   هلل تعاذل علي , ور  كا٢تدؼ من الظتاب

ال شا أن  إف ع ؼ تلا ك  شههنما َّ ا١تؤل األعلى, وعلك  أف يع ؼ م امت ما عند  هلل تعاذل,ك  ,الص احلالعم  ك 
 العم .ك  مسارع  َّ ال وؿك  ٫ت ك  ج, ف ن  يزداد ن اطان النتائك  ا١ت اتع
  :اجلَنَّةصفات أىل  اجلَنَّةألوان النعيم يف  – اجلَنَّةمراتب  اجلَنَّةكتاب زلاضرات حول عامل  -
 رتب اك  ,الدًٌين٤تي  ٤تم د ال  ي لدل ك  ٚتع اك  ,س اج الدين هلل ل ي  عبداعبارة عن دركس أل ارا  وكر

 .(ٕ)ل ح  من اٟتجم العادم (َْٕ)احد, اا  َّ ك  َّ از  علي اإلدليب, اا ت ٤تم د ال  ي ضب  ا ك 
 : عمليَّةيف قضااي اإلسالم ال ومصنَّفات -ٚ
  :مطالبها -معانيها –فضلها  – َسلَّمو  َصلَّى هللا عليورسول هللا  دمحم تشهادة ال إلو إال هللا كتاب -
ل ح  من اٟتجم  (َُٓ)اا  رها الظتاب َّ ك    ا١تنورة.َّ ا١تدين س اج الدين هلل ل ي  عبدا   أل  
 .(ٖ)العادم

األركاح إذل ك  مع اج ال لوبك  سلم ال ًٌااي  لئلٯتاف,ك  ا ابب الد وؿ َّ اإلسبلـ,مفي  عن ال  ادتُت ألهن تظل م
 ,-ام ف د ذم  أم   من أربعُت حدي ان َّ فضل-فضائ  ال  ادتُت   في ذم ك  ال ٛتن.ال  حيم رب األمواف 

تهمَت ك  تعليم اٞتار   كا٢تدؼ من البح  ما تت لع رااتف ال  اداتف.ك  م ارد٫تا,ك  شوارد٫تاك  معاني ماك 
هنم ا لوا من أمور دين م ما أعمت م ال  بلت, حىت إك  تنبي  ال اف , ف ف م َتان من الناس غ هتم اٞت االت,ك  العاا ,

 .(ٗ)شظوا َّ أمور اإلٯتاف ال  عي ك  ي ,ال ٬توز أف ٬ت لول, ب  اراتبوا َّ ال ضااي الي ين
أٛتد الزبييب األستاذ َّ ملي  ال  يع  َّ اامع  دم ق,   كرها الظتاب من ا١ت اا  اليت اعتمد علي ا الدمتور

 .(٘)ل بلب السن  األكذل"نظاـ اإلسبلـ"َّ أتليف متاب الع يدة
 
 

                                                                                                                                                                                     
 ـ(.ََِِرػ/ُِّْ, )ِدار ال بلح, حلع, ط (ُ)
 ـ(.ََِٓرػ/ُِْٔ, )ُدار ال بلح, حلع, ط (ِ)
 .ُدار ال بلح, حلع, ط (ّ)
 (.ٓص)يينظى   ال  ادتُت, س اج الدين,  (ْ)
 (. ِِنظاـ اإلسبلـ, أٛتد الزبييب, كتيسَت العم , ص) (ٓ)



  ِّ   

 

 : آداهبا –آاثرىا  –فضائلها  – الدِّينمنزلتها يف  :يف اإلسالم الصَّالةكتاب  -
 .(ٔ)ل ح  من اٟتجم العادم (ُُٕ)اا  رها الظتاب َّ   

 أس ار تعيُت أكااهتا,ك  أس اررا,ك  ,الص بلةفضائ   س اج الدين هلل ل ي  عبداذم  في   ,متاب ايًٌم ٥تتص 
متاب آ   دل ال   ي  إذل   الص بلةكأحاؿ الظبلـ عن أحظاـ  م االت ٥تال ُت شاذين.ك  في  ردكد على إشظاالتك 

 .(ٕ)يتم ل 
م , ا١ت ال فاعي الظ ميل ي  عبدلنسخ  من   س اج الدين هلل ل ي  عبداأردل  , احملدًٌث, ال العبل    ي , يبًٌ

إال أف أحض  الظتاب ي  ؤل بتمام  َّ درس  ال ئيسي َّ  الظ ميل ي  عبدا, فما ماف من (ٖ)(رػُّّٗ  ت)

 .(ٗ)اام  زيد بن اثبت
يامكتاب  -  : فضائلو –فوائده  –مطالبو  –ابو آد-الصِّ

 .(٘)ل ح  من اٟتجم ا١تتوسط (ٗٓ)اا  َّ 
ياـعن فضائ   س اج الدين هلل ل ي  عبداتظل م في   بعض األحظاـ ال   ي  ا١ت م  لظ  ك  الصًٌ

 مسلم.
وبعض األحاديث -آداهباو  َسلَّمو  َصلَّى هللا عليوويليها أحكام زايرة النيب -كتاب مناسك احلج -

  :وخطبو يوم حجة الوداع-َسلَّمو  َصلَّى هللا عليودة يف فضلو الوار 
 .(ٙ)ل ح  من اٟتجم ا١تتوسط (ُِٓ)اا  رها الظتاب َّ 

ٚتل  من الدعوات ا١تهثورات ك  بياانت ,ك  في  إيضاحاتك  ,الزائ ك  ا١تعتم ك  تاب ٥تتص  ردف  إرشاد اٟتاجًٌ م وكر
 من أدعيت  سىل مك  لىل ى  هلل علي ت شدل إذل ما اا  عن  ك  م ت  ,عك  ا١تعتم  على أدا  حجًٌ ك  يستعُت هبا اٟتاجُّ 

ب  عندما ي د علي  و تعلًٌم  بعض ما يدعك  عند زايرت  , سىل مك  لىل ى  هلل علي تهم  الزائ  ببعض ما ٬تع ل  ك  سنت  ,ك 
  .٭تط َّ ساحت ك  سىل مك  لىل ى  هلل علي 

                                                           
 ـ(.ََِٔرػ/ُِْٕ, )ٓدار ال بلح, حلع, ط (ُ)
 (.ٔ  الص بلة, س اج الدين, ص)يينظى  (ِ)
 (.َٓٗ/صِيينظى   اتري  علما  دم ق, ٤تم د م ي  اٟتاف , نزار أابظ  )ج (ّ)
 (.ِِٔيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ْ)
 سم(.  ُٕسم(, كطو٢تا )ُّأف يظوف ع ض الص ح  ) رػ(. كاٟتجم ا١تتوسط روُِْٓ, )ِدار ال بلح, حلع, ط (ٓ)
 ـ(.ََِٓرػ, ُِْٔ, )ِدار ال بلح, حلع, ط (ٔ)



  ّّ   

 

 كاابات  تيس ان لل  م ,ك  ادـ ذم  مي ي  اٟتج على ف كض   ظتابَّ رها ال س اج الدين هلل ل ي  عبدامن ج 
 .(ٔ)تس يبلن للت بيق ال عليك 

 فوائدىا:  –فضائلها  –كتاب الصَّالة على النيب َصلَّى هللا عليو وَسلَّم: أحكامها  -
 .(ٕ)( ل ح  من اٟتجم العادمِٓٗاا  رها الظتاب َّ )

تى ي عبد هلل س اج الدين حوؿ معا  اول  تعاذل  }متاب ٥تتص  م يد, تظل م في  ال ي   كرو   ًإف   هللى كمىبلىًئظى
{ ]األحزاب   [. ضمن  ال ي  عبد هلل س اج الدين أْتااثن تتعلق ابلص بلة على النيب لىل ى  هلل ٔٓييصىلُّوفى عىلىى الن يبًٌ

ذم  األًدل   على ذلا من األحادي  علي  كسىل م, من حي  أحظام ا, كفضائل ا, كفوائدرا, كبعض أس اررا, م  
 النبوي  , كاآلاثر ا١ت كي . كاا  ٥تتص ان رغب  الن اط َّ ا ا ت  كمتابعت , كمساعدة الن وس ا١ت من  على ت بي  .

 :احملمَّديَّةواخلصائص  الشَّمائليف  ومصنَّفات -ٛ
 : مشائلو اجمليدة –ة خصالو احلميد َسلَّمو  َصلَّى هللا عليورسول هللا  زلمَّدكتاب سيدان  -

 .(ٖ)ل ح  من اٟتجم العادم (ُٔٔ)اا  رها الظتاب َّ  
 : أسراره –فضائلو  –ادلعراج. آاثره و  كتاب زلاضرات حول اإلسراء -
احد. ك  َّ از  الدًٌين٤تي  ٤تم د ال  ي لدل ك  ٚتع اك  ,س اج الدين هلل ل ي  عبداعبارة عن دركس أل ارا  وكر
 .(ٗ)اٟتجم ا١تتوسطل ح  من  (ُٖٕ)اا  َّ 
 : مع العامل َسلَّمو  َصلَّى هللا عليوكتاب زلاضرات حول مواقف رسول هللا  -
َّ ثبلث  أازا .  الدًٌين٤تي  ٤تم د ال  ي لدل ك  ٚتع اك  ,س اج الدين هلل ل ي  عبداعبارة عن دركس أل ارا  وكر

ل ح  من اٟتجم  (َْٗ)َّ    ا ال. اا  اٞتز  (٘)ل ح  من اٟتجم العادم (ّْٗ)اا  اٞتز  األكؿ َّ 

 .(ٚ)ل ح  من اٟتجم العادم (َِٓ)َّ  ال  ال . اا  اٞتز  (ٙ)العادم
 

                                                           
 (.ٖٓيينظى   مناسا اٟتج, س اج الدين, ص) (ُ)
 ـ(.َُٗٗرػ/َُُْ, )ُدار ال بلح, حلع, ط (ِ)
 (.َِٔ, ص)ظبلـ عن . كسيهيت الٕدار ال بلح, حلع, ط (ّ)
 (.َِّ), صكسيهيت الظبلـ عن  ـ(.ََِٓرػ/ُِْٔ,)ُدار ال بلح, حلع, ط (ْ)
  ـ(.ََِّرػ/ُِْْ, )ُدار ال بلح, حلع, ط (ٓ)
 ـ(.ََِٓرػ/ُِْٔ, )ُدار ال بلح, حلع, ط (ٔ)
 (.َِٓ, ص)(. كسيهيت الظبلـ عن اـََِٖرػ/ُِْٗ, )ُدار ال بلح, حلع, ط (ٕ)



  ّْ   

 

 : َسلَّمو  َصلَّى هللا عليو احملمَّديَّةكتاب زلاضرات حول الفضائل  -
احد. ك  َّ از  الدًٌين٤تي  ٤تم د ال  ي لدل ك  ٚتع اك  ,س اج الدين هلل ل ي  عبداعبارة عن دركس أل ارا  وكر
 .(ٔ)ل ح  من اٟتجم العادم (ِٓٔ)اا  َّ 

سلم من مكة ادلكرمة إىل ادلدينة و  آلوو  كتاب زلاضرات حول ىجرة رسول هللا صلى هللا عليو -
 : ادلنورة

احد. ك  َّ از  الدًٌين٤تي  ٤تم د ال  ي لدل ك  ٚتع اك  ,س اج الدين هلل ل ي  عبداعبارة عن دركس أل ارا  وكر
 .(ٕ)ح  من اٟتجم ا١تتوسطل  (ِِٔ)اا  َّ 
  :األذكارو  يف األدعية ومصنَّفات -ٜ
 : ابتهاالت ساطعةو  زلامدو  يليها دعوات مستجابة قاطعةو  ادلساءو  كتاب أدعية الصباح -

ل ح  من  (ٔٗ)اا  َّ ال بعات اٟتدي   َّ ك  ل ح  من اٟتجم ا١تتوسط, (ٖٖ)اا  رها الظيتىيعي َّ 
 .(ٖ)اٟتجم الص َت
ذم  ما ٢تا من ك  رتب  ا,ك  ا١تسائي ,ك  األدعي  الصباحي ك  أط افان من األذمار س اج الدين هلل عبد ل ي اٚت  في  

 العلما ك  الت ابعُتك  الص حاب عن ك  ,سىل مك  لىل ى  هلل علي مه هرا عن النيب ك   صائص مهثورة, م  بياف سندرا
 ُت. الص اٟتك 

 : أطراف النهارو  اللَّيلاألذكار الواردة آانء و  كتاب األدعية -
عبارة عن رسال  موازة ٥تتص ة, ٠تص  ورك  .(ٗ)ل حات من اٟتجم العادم (ُّٖ)اا  رها الظتاب َّ 

 (٘)في ا ط فان من األدعي  ا١تهثورة ا١ت ت  ة تيسَتان على الداعُت ا١تستص  ُت, ا١تتعل   الوهبم ب ب العا١تُت.
 : سلتلف األوقاتو  ترد يف ادلناسباو  ما –آدابو -فضائلو: الدُّعاءكتاب  -

ل ح  من اٟتجم  (ُّٗ)اا  رها الظتاب َّ ك  , َّ ا١تدين  ا١تنورة.(ـُْٖٗ/رػَُْْسن  ) أل  
 .(ٙ)العادم

                                                           
 (.َِٔ, ص)كسيهيت الظبلـ عن ا ـ(.ََِٕرػ/ُِْٖ, )ُدار ال بلح, حلع, ط (ُ)
 ـ(.ََِٔرػ, ُِْٕ, )ُمظتب  دار ال بلح, حلع, أايوؿ, ط (ِ)
 سم(. ُِسم(, كطو٢تا ) ٓ,ٖأف يظوف ع ض الص ح  ) رػ(. كاٟتجم الص َت روُُّٗح, حلع. )دار ال بل (ّ)
 ـ(.ََِْرػ/ُِْٓ, )ٓدار ال بلح, حلع, ط (ْ)
 (.ٓيينظى   األدعي  كاألذمار, س اج الدين, ص) (ٓ)
 ـ(.ََِٗرػ/َُّْ, )ِدار ال بلح, حلع, ط (ٔ)



  ّٓ   

 

اآلاثر ا١ت كي , رتب ا تيسَتان على ا١ت منُت الداعُت, ا١تنيب  الوهبم ل ب العا١تُت, ك  النبوي  العديد من األدعي   في ٚت  
 .الدُّعا اارئ ا, ادـ ل  ٔت دم  َّ فض  ك  مبت يان بهلا ثواب داعي ا

 : األخالقو  التَّزكيةيف  ومصنَّفات -ٓٔ
 : مراتبو –طريقو  –فضلو  :إىل هللا تعاىل التَّقربكتاب  -

 .(ٔ)ل ح  من اٟتجم العادم (ّٔٗ)اا  رها الظتاب َّ 
ا١تسلم, إذا لح ت  ميف ت م  ما ي ـو ب ك  , في  ٖت ي ات عجيب  َّ م  ـو العبادة,(رػَُْٖ)لدر سن  

 .(ٕ) شدين, أبسلوب ل يف يد   الوب اٞتمي ا١تفي  تصحيح أمور ي   في ا الناس ب  بعض ك  نيت ,
نىا ًمٍن ًعبىاًدانى مثي  }  ٔت دم  بُت في ا أف الظتاب يدكر حوؿ اآلي  الظ ٯت   افتتح أىٍكرىثٍػنىا اٍلًظتىابى ال ًهينى اٍل ى ىيػٍ

ًبَتي  وذىًلاى ري   هللً ًمنػٍ يٍم سىاًبقه اًب٠تٍىيػٍ ىاًت إبًًذيًف ك  ًمنػٍ يٍم مٍُّ تىًصده ك  ًس ً نػى ٍ لً فىًمنػٍ يٍم ظىادله   .[ِّ  فاط ] {اٍل ىٍض ي اٍلظى
زلاسن اآلداب و  إىل مكارم األخالق َسلَّمو  َصلَّى هللا عليو احملمَّديَّةاإلرتشادات و  كتاب اذلدي النبوي -

 : السنية
 (ٖ)  من اٟتجم العادم.ل ح (ُّٓ)اا  رها الظتاب َّ 

 علمللنشره و  سراج الدينهللا لشيخ عبدادروس  -اثلثاً 
  :ادلساجد و يفدروس – ٔ

يع ٤تم د ل  ي ت دمت السن اب ا١ت ض الهم ألاب , ك  دل يعد اادران على ال ياـ بوظائ   بسبع الورنك  ,٧تًى
 أف ي ـو -الدراُت و  لدرس َّ اام  أببت وؽ ٔتساب  الهم ٧تح-  هلل س اج الدينل ي  عبدالدل ك  فهشار على

 .(ٗ)الع  ين عامان ك   ال  ال ال يزاؿ ابن ك  ,ابهلل لا  َت اياـ مستعينان به ف اـ ,ابلتدري  بدالن عن 
بعد العودة من ا عاد ك  حي  ساف  إذل ا١تدين  ا١تنورة, (ـَُٖٗ/رػََُْاستم  َّ دركس  َّ حلع حىت عاـ )ك 

 .ليفالتهٖتوؿ ن اط  إذل ك  الدركس١تا ماف علي , لظن    ف من 
   بعدراك  كسيظوف الظبلـ عن الدركس َّ ا١تسااد عرب م حلتُت زمنيتُت, ٫تا اب  ا٢تج ة إذل ا١تدين  ا١تنورة

 : قبل اذلجرة إىل ادلدينة ادلنورة ودروس -
    اآلتيمانت دركس  َّ ا١تسااد 

                                                           
 .ـ(ُٕٗٗرػ, ُُْٖ, )ِمظتب  دار ال بلح, حلع, ط (ُ)
 (.ِِٖيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ِ)
 ـ(.ُٗٗٗرػ/ُُْٗ, )ُدار ال بلح حلع, ط (ّ)
 (.ّٗل حات, د. عًت, ص) (ْ)



  ّٔ   

 

٘تظن ك  ,اللُّ  ك  علـو الع  ك  علـو ال  ع ٥تتلف الدينس اج  هلل ل ي  عبدابعد أف حص  ى : (ٔ)الدرجني وجامع أب
دل يظن اد ٕتاكز ك  َّ رهل ا١تساب   ال  ي َّ م  من ا, أيعلن عن مساب   للتدري  َّ اام  أيب الد رىاُت, فاشًتؾ 

اس بدأ يعلم النك  بت وؽ,ك  على اٞتمي  ال  ي ماف ا١ت شحوف ٢تا مل م من أساتهت , فنجح ك  الع  ين من عم ل,
 (ٕ)كغَت ذلا يوميان ما عدا اٞتمع . والنحك  ال   

َّ الدركس, فظاف ل  ظ   م   الدلك  َّ رها ا١تسجد ب انمج س اج الدين هلل ل ي  عبدااتب  : (ٖ)اجلامع الكبري

).عملي  ال اثنُت درس يتظل م في  عن ال ضااي يـو
ٗ)  

َّ الدركس, فظاف ل  عص  م   الدلك  ا١تسجد ب انمج َّ رها س اج الدين هلل ل ي  عبدااتب  : (٘)جامع ابنقوسا

 .(ٙ) عن ت سَت بعض سور ال  آف الظ ميك  ,علمي  اإلٯتاني  ال ٚتع  درس يتظل م في  عن ال ضااي يـو

َّ الدركس, فظاف ل  لباح م   الدلك  َّ رها ا١تسجد ب انمج س اج الدين هلل ل ي  عبدااتب  : (ٚ)احلَمويّ جامع 
درس بعد   ب  ك  .  ال ك  اٟتدي ,ك  ,الت  سَتك  ,النبوي   ٞتمع  درس ي  أ في  أْتااثن من السَتةعدا يـو ا م  يـو
 .(ٛ)اٞتمع 

 تواف راتع الدركس في , فاستم ك  ,اٟتىمومٌ أكااؼ اام   إل ا  ورك  ؛كأثنا  تدريس  حص  أم  دل يظن ابٟتسباف

٥تال ت  عن الناس, حىت أدل ذلا إذل ازدحاـ الناس َّ  مثً ٤توان إلك  فا  ل  ط الوااف,ك  يدرس ا متربعا, ال  ي 
 .إذل بنا  سيدًٌة للمسجد دا   اٞتام  ٔتسا٫ت  أر  ا٠تَت س اج الدين هلل ل ي  عبداساحت , فسارع ك  اٞتام 

                                                           
مسجد ادمي َّ حلع, ي   َّ من    تدعى )ابب انس ين(, َّ زااؽ أيب الدراُت, كعيً ؼى ابسم  مسجد أبوالدراُت, رو (ُ)

 (.َُّ/ص ِرػ(. يينظى   هن  الهرع, ال زم, )ج َٓٗم, سن  )الزااؽ, بنال ككا   اٟتاج ٭تِت بن موسى ال ٭تاك 
 (.ّٖل حات, د. عًت, ص) (؛ُٕٖ/صّ, د. ا١ت ع لي )جمعجم ا١ت اي يينظى    (ِ)
اٞتام  الظبَت  ا ت   الص حاب  عندما فتحوا حلع إبمارة أيب عبيدة بن اٞت اح َّ ع د عم  بن ا٠ت اب اب١تصاٟت  م  أر   (ّ)

 (.ٖٔ/صِبنا ل سليماف بن عبدا١تًلا. إعبلـ النببل , ال باخ, )ج حلع, مثي  ادد
 (.ْٓيينظى   ل حات, د. عًت, ص)(ْ)
, بدأ بنا ل   اص با -كرها سبع التسمي  –اام  ابن وسا  مسجد ادمي, ي   ابل  ب من ابب اٟتديد, َّ شارع ابن وسا  (ٓ)

 (.َُّ/صٔ, ال باخ, )جا٠توااا, مثي  أ٘ت  أر  ا٠تَت من بعدل. إعبلـ النببل 
 (.ْٓيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ٔ)
 ً يٌب, سن   (ٕ)

ى
اام  اٟتىموٌم  مسجد ادمي, ي   َّ مد   حي البياض  ش اي ال لع , أن هل  ٤تم د بن داككد النورم ا١ت

 المًتك . ـ(. يينظى   م ال  بعنواف "أ حيا  حلع ال دٯت  كعبلماهتا", موا   )٧تـو الزماف( أَُٓرػ/ٖٔٗ)
 . (ّٗل حات, د. عًت, ص) (؛ُٕٖ/صّ, د. ا١ت ع لي )جمعجم ا١ت اي يينظى    (ٖ)



  ّٕ   

 

٠تس كي ,   اال   ًعيال   , َّ ال انوي  ك  علوم ,ك  اٟتدي ك  ,الت  سَتًم ى إلي  تدري  ك  كاستم  على رها ا١تنواؿ إذل أف
 .(ٔ)ا٠تمي ك  األربعا ك  الدركس على أايـ األحد فا تص  تلا

على  ب يك  اٟتىمومٌ الًتاكيح إمامان َّ اام  ك  ا١تبارؾ يصلي الع ا  َّ ش   رمضاف س اج الدين هلل ل ي  عبداكماف 
 .(ٕ)؛ لضيق اام  اٟتمومن   ذلا إذل اام  ا١تدرس  ال عباني مثي  ذلا سنُت 

كبدأ , الدلك  اإلمام  َّ رها ا١تسجد عنك  ا٠ت اب  س اج الدين هلل ل ي  عبدااستلم : (ٖ)يوبجامع سليمان األ

 .(ٗ)أم  ك  حضور الناس يتظاثف م لما مافك  ٮت ع ْتضورل الظ مي,

ماف اٟتاض كف َّ رها ا١تسجد ي وموف ٔتجل  ذم  أسبوعي يـو االثنُت بعد الع ا , : (٘)جامع العثمانية

 .(ٙ) س اج الدين هلل ل ي  عبداإبش اؼ 
 . س  ل إذل ا١تدين  ا١تنورة كاستم ت رهل الدركس َّ رهل ا١تسااد حىت اا 

 : بعد العودة من ادلدينة ادلنورة ودروس -
ف من     ك  العلمي. ليفالته وبعد عودت  من ا١تدين  ا١تنورة ٨ت س اج الدين هلل ل ي  عبداٖتولت ا ود 
على ك  َّ ا١تدرس  ال عباني , ص لىحا١تك  اٟتدي ك  الت  سَت  على دركس ااتصك  الدعوي ك  ن اطات  االاتماعي 

   الدركس ا١تسجدي  اآلتي 
ت سَتل ل ول  تعاذل َّ فض  نبي    ماف أكؿ درس أل ال يـو اإلثنُت َّ األموم رو :اإلثنني ظهرًا يف اجلامع الكبري

ا الن يبُّ ًإان  أى }  سىل مك  لىل ى  هلل علي  . است  ؽ  بل٢تا ساع  زمني  [ٖ  ال تح] {نىًهي ان ك  ميبى ًٌ ان ك  ٍرسىٍلنىاؾى شىاًردان ايأىيػُّ ى
 .(ٕ)على األمم سىل مك  لىل ى  هلل علي َّ ش ح ش ادت  

 

                                                           
 (.ّٔل حات, د. عًت, ص) (؛ّٔ(, )ُِ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ُ)
 (.ّٔل حات, د. عًت, ص) (؛ُِٗ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ِ)
رػ(. يينظى   ّٖٕمسجد ادمي, ي   ابل  ب من حي ااضي عسظ , بنال اٟتاج سليماف األيويب, سن  ) اام  سليماف األيويب  (ّ)

 (؛ م ال  بعنواف "أحيا  حلع ال دٯت  كعبلماهتا", موا   )٧تـو الزماف( االمًتك .ّْٓ/صُهن  الهرع, ال زم, )ج
 (.ّٖ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ْ)
رػ. إعبلـ النببل , ال باخ, ُُُْني   ي   دا   ابب النص , بنال كارل حلع ع ماف ابشا الدركمي, سن  اام  الع ما (ٓ)

 (.َُّ/صٔ)ج
 (.ٕٔيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ٔ)
 (.ٕٔيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ٕ)



  ّٖ   

 

 .جامع ابنقوسا يفاجلمعة عصراً 
لىل ى النيب  ٣تل  لبلة على س اج الدين هلل ل ي  عبداافتتح  :األربعاء بعد العشاء يف جامع ادلدرسة الشعبانية

 .(ُ), كتواف أثنا  س  ل للمدين  ا١تنورة مث اتبع  بعد عودت (ـُٔٔٗ), بعد عودت  من اٟتج سن  سىل مك   هلل علي 
, "ح ائق التهكي ك  مدارؾ التنزي " من ت سَت ي  أ في  :التَّفسريدرس أسبوعي خاص بنخبة من طالب العلم يف 

 .(ّ)غوامض اك  عبارات النس ي , ٭ت  في (ِ)لئلماـ أيب الربمات النس ي
 : الرتوايح يف رمضان يف جامع ادلدرسة الشعبانيةو  اإلمامة يف العشاء

 إحيا  ٢تاك  ا١تبارؾ, حبان في ا َّ ش   رمضاف الًتاكيح إماماك  كاد انت   إذل اام  ا١تدرس  ال عباني  ليصلي الع ا 
 ١تا لتلا الليارل ا١تبارم  من عظيم ال ض  ص بلةال بعد الدُّعا ي ي  ك   ال  أايـ الع   األ َت من رمضافك 
 .(ٗ)مضاع   األا ك 

 : احلََليبّ يف اجملتمع  وأثر دروس -
مانت دركس  َّ " ف اؿ الت همَتك  الوع ك  َّ العلم س اج الدين هلل ل ي  عبدا٣تال   عوام ال ي  دمحم كلف 

مانت ك  ,الص احل الس لىفردم ك  ,السن ك  لظتابتزمي  مدع م  ابك  ت اي ك  تواي ك  دركس علم ,مسااد حلع الظربل
ي الس لى ا٢تدم ك  الهم ٭تض ل طبلب  ب كحو متع ًٌ  و للعلم ,َّ مستوارا العلمي تعدؿ ا١تستول اٞتامعي الع يق

 .(٘)م بي ا"ك  متم بلن َّ شخص أستاذرا ,الص احل
 : يف ادلدارس ودروس -ٕ

 :ةالشَّرِعييف ادلدارس  سوتدري  –
 , إضاف  ال   ًعيا١تعارد ك  من  التدري  َّ ا١تدارس من العلم, طيًلعى  س اج الدين هلل ل ي  عبداعي ؼ ب   نظ ا ١تا

 .(ٙ)إذل دركس  العام  َّ ا١تسااد

                                                           
 (.ٕٔيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ُ)
رػ(. كرو  متاب كسط َّ التهكيبلت, اام   َُٕبن أٛتد النس ي, )ت  مدارؾ التنزي  كح ائق التهكي , لئلماـ عبد هلل  (ِ)

اليا أبااكي  أر  السن  كاٞتماع ,  اليا عن أابطي  أر   لواول اإلع اب كال  ا ات, متضمنا لداائق علم البدي  كاإلشارات, حى
 (.َُْٔ/صِالبدع كالضبلل . يينظى   م ف الظنوف, حااي  لي  , )ج

 (.ٕٔد. عًت, ص) يينظى   ل حات, (ّ)
 (.ُِٗ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ْ)
 موا  )موسوع  در  ( االلظًتك .م ال  بعنواف "ال ي  عبد  هلل س اج الدين", ب لم  عوام ,  (ٓ)
 (.ّٖيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ٔ)



  ّٗ   

 

الهم أن هت  دائ ة األكااؼ عوضان عن ا١تدرس   –ا١تدرس  ال عباني     َّال   ًعيف د ديعي للتدري  َّ مع د العلـو 
   األلوؿ.ك  اٟتدي  مص لىحك  اٟتىن يٌ ال  ً  ك  اٟتدي ك  الت  سَتلًٌف بتدري  مي ك  ,-ا٠تس كي 

-طبلب  في ا قى ٟتً أي ك  هبا" ال   ًعيمع د العلـو "بعدما أيدمج –ا٠تس كي    ال   ًعيمهلا استيدعي إذل ا١تدرس  ال انوي  
 .(ٔ)ص لىحا١ت ألف متاابن َّك  ال   ,ك  ,ص لىحا١تك  فدر س في ا اٟتدي ,

أييت إذل مثي  ييلخص من ا, ك  ألوؿ التدري  الن ااح , فظاف ي ا  إذل ا١تصن  ات ا١ت و ل  ل ي االتـز ك 
يػيو ضح ا١تعلومات ا١تدكن  ك  يع ض من ا١ت  ر ما يي يد ش ح ,مثي  ا١تدرس  في تتح الدرس ٔت دم  في ا ت ويق لل لب , 

ييظم  فائدة الدرس ٔتا يناسع من تواي  ال لوب إذل  هلل ك  ييضيف إلي ا ما يناسع حاا  ال الع,ك  َّ الظتاب,
 ذلا. و٨تك  ٗتليص ا من ال وائعك  تص ي  النًٌي ك  تعاذل

 ين ض بن س ك  من  رب إذل أم  إذل است  اـ,ك  أما أسلوب  فظاف يت ن ن َّ اإلل ا  من أسلوب غائع إذل ٥تاطع,
 يع على أسئلت م.٬تك  ٭تاكر ال بلب,ك  ,-ٓت   اٞتمي  –يظتع على السبورة ك 

 أمتعوا الوهبمك  اس  شام ,ك  أهنم اغتنوا بعلم غزي ك  ادكا أن س م,ك  ال بلب ٬تدكف عندل أهنم اد لهلا ماف
 . (ٕ)ركح  الصافي  الن اذة إذل ال لوب, فظانوا يت واوف لدركس ك  ال  ي أركاح م من أن اس ك 

 ة:افتتاح ادلدرسة الشعباني -
ا من مبار العلما انت ا١تدرس  ا٠تس كي  تيدرًٌ م ١تا ك, س العلـو ال   ًعي  ف ط كٗتي ًٌج العلما  ا١تتمظًٌنُت, كأساتههتي
ي , على حساب ا١تواد ال   عً  منارج ا١تدرس  ا٠تس كي  كاػيٌ ًر في ا دراس  م َت من ا١تواد الظوني  عيدًٌلىت

ـو ال   ًعي , يصلحوف إلمام  ا١تسااد العل ١تدرس  ش عي  ٗتي ًٌج طلب  ًعلم أاواي  َّ اس  ماٟتاا   ألبحت
 كا٠ت اب .

ٚتاعات تب َتي  ماف ة ابل  واؼ على الن اس َّ ال  ل, لدعوة أر  رهل ال  ل البسي   اليت ينت   في ا  اامتك 
بهلا نظ م ٣تموع  من الدعاة, ٗت ج م  عدًٌة  س اج الدين هلل ل ي  عبدا١تا علم ك  اٞت   إذل غَت دين اإلسبلـ,

 كلظن الدعوة إذل  هلل َّ األرايؼ يعودكف آ   الن ار,مثي  توزع م على ا ل تلا اٞت  , ك  ـ َّ ا   بسيارةأاي  
عدـ ادرهتم على استيعاب م ًٌ ال  ل ك  ١تا في  من م     مبَتة على طبلب العلم, ؛إرساؿ الدُّعاة إلي م ال يظ يك 

على إاام  م مز يتوافد علي  أر  ال  ل لتعلُّم أمور  الدين س اج هلل ل ي  عبداابٞتوالت الد عوي , لهلا ح ص 
 .(ّ)يصبح دعاهتم من مك  دين م,

                                                           
 (.ّٕص),سيهيت الظبلـ عن متاب  (.ّٖل حات, د. عًت, ص) (؛ُٕٖ/صّا١ت ع لي )ج ,دمعجم ا١ت اي  يينظى   (ُ)
 (.ْٓل حات, د. عًت, ص) (؛ُٖٔ/صّ, د. ا١ت ع لي )جمعجم ا١ت اي يينظى    (ِ)
 (.ِٔيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ّ)



  َْ   

 

الفتتاح ا١تدرس  ال  عي , كبدأ العم  من أا  ذلا, كأكؿ لعوب  مانت َّ عدـ كاود  رهل األسباب دعت 
درس  مواودة, ٨تن ألسنا مواودين؟!... فا١ت" ااؿ ٢تمك  ,العلما ك  بعض ا١تدرسُت م م  تاا١تظاف, لهلا ا

 . (ٔ)ا١تدرس , لي  اٞتدراف"
 س اج الدين هلل ل ي  عبداحىت حص   اٟتىمومٌ غ فتُت َّ اام   الص ف األك ؿ َّك  كمت افتتاح الص ف التحضَتم

 عمل  في ا. ل ي افتاب   ,ال عباني  على ا١تدرس 
إف   ا١ت اي  ال يعملوف. ن وؿ لظم  ي ولوف ااؿ ٢تم إف  بعض العواًـٌ ك  م  بعض التجار األت يا , كااتم  أيضان 

لظن نعُتًٌ ك  أان ال آ ه بيدم شيئان   ندف  لا ما ت لع, ااؿك  ا١ت اي  يعملوف ف   األغنيا  ين  وف, االوا نعم,
 .(ٕ)(ـُٖٓٗ/رػُّٕٕ)عاـ ال  عي  الت عًليمٚتعي   يصت    إن ا  ك  مت   كبهلا٭تاسع. ك  يص ؼك  شخصان يستلم

موردان لتمويل م, ماف من ك  من مع  من ا١تدرسُت مظاانن للدركسك  س اج الدين هلل ل ي  عبدااد ك  بعد أف
 علمي  فق     ك   يا١تنارج ا١تدرس س اج الدين هلل ل ي  عبداض  ك  لهلا ,ا١ت مًٌ أف يضعوا من جان ش عيان متينان 

لىل ى  هلل رها من ًشد ة تعل   ابل سوؿ ك  ,لنبوي  ا ال  مائ ك  كلل  البي  ابلسَتةك  ش عي , م  ت بي  إٯتاني  ًع فاني ,
مانت النتيج  أف ٖتو ؿ طلب  العلم الصًٌ ار الهين تتلمهكا على يدي  إذل ك  ٘تسظ  ال ديد ابتًٌباع ,ك  ,سىل مك  علي 

 .(ٖ)اٞتدًٌ َّ  دم  العلمك  ات باع السن  ك  ا٠تلق, وعلك  ٔتتان  العلم, كعلما  رابنيُت ٘تي ز 
سياس  طبلبي  حظيم  أد اي إذل ٧تاح ك  َّ سبي  ذلا ت تيبان إداراين حازمان, س اج الدين هلل ل ي  عبدات ب  اك   

 بص وف ا الست  , فخ  ات أفوااان من ال باب الدارسك  العلمي َّ ا١تدرس ,ك  امتم  العم  اإلدارمف ا١تدرس .
  .  دراس ن عمي  ن ال   ًعيللعلـو 

  َّ ملي  ال  يع  َّ األزر . ألبح طبلهبا م بولُتك  ابل  ادة األزر ي ,  لادكأضحت ش ادهتا مع
كاد ٗت  ج عن ا١ت امز مئات من طبلب العلم احتلوا م امزرم ا١تناسب  َّ ٤تاريع " عوام ال ي  دمحم كَّ رها ي وؿ 

 .(ٗ)العم  َّ مدين  حلع"ك  مفهحيا  هلل ب  العل ,دكؿ ا٠تليجك  َّ م َتو من مدف السعودي ك  ,مناب راك  اي اراك  حلع
 
 

                                                           
 (.ِٔل حات, د. عًت, ص) (؛ُٖٔ/صّ, د. ا١ت ع لي )جمعجم ا١ت اي يينظى    (ُ)
بعنواف "موالان عبد هلل س اج  كم ال ؛ (ِٔل حات, د. عًت, ص) ؛(ُِٗ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ِ)

م ال  بعنواف "دكر العلما  َّ األم ", ب لم  أ.د.شي  أمُت, ك  ؛الدًٌين", ب لم  د. عًت, موا  )منتدل ركض ال ايحُت( االلظًتك 
 موا  )موسوع  در  ( االلظًتك .

 (.ُٖيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ّ)
 . م ال  بعنواف "ال ي  عبد  هلل س اج الدين", ب لم  عوام , موا  )موسوع  در  ( االلظًتك يينظى    (ْ)



  ُْ   

 

 : يف البيت ودروس  -ٖ
اعتزؿ م   ك  عوارض لحي  تعوا  عن الدركس, فاعتزؿ الدركس مل  ا,  هلل س اج الدينل ي  عبدللارت 

ك صص بعض الوات الست باؿ الضيوؼ ك ال  طبلب العلم الهين مانوا يزكركف  ,ليفالتهكعظف على  ,عم 
 . (ٔ) دركس  اليت مانت ت مز على اإلٯتاف ابهلل كاحملب  هلل كل سول  ملسو هيلع هللا ىلصال ي  َّ بيت  كيست يدكف من 

 : (ٕ)وثناء العلماء عليو ة الشيخ عبد هللا سراج الدينمكان –رابعاً 
اشت   ال ي  عبد هلل س اج الدين بتحصي  العلـو أبنواع ا, حىت مش  ا١ت والت دراس  كاستحضاران, 

بتخ يج من ين   ار علما  عص ل ْتضور كإت اف, مثي  عم  على ن   العلم بدركس  ال يم , ك كتل ى العلم عن مب
سديد, ابفتتاح مدرس  الت عًليم ال   ًعي, مثي  أردؼ ذلا ابلتلليف ال يم  النافع , كماف َّ العلم على من ج علمي 

ا٠تلق كلُت اٞتانع  ت ول كرفع  الن  , كٝتوظ  رهل األحواؿ عا١تان كداعيان إذل  هلل تعاذل على غاي  الورع كال
 (ٖ)كالتواض .

كانؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين الظ َت من األل اب العلمي   من أر  اال تصاص َّ علم اٟتدي , كماف على 
  علم أان رااستح اؽ مام  ٢تا ١تا بهؿ من ا د َّ حيات  العلمي  , ف د ماف متعلمان كعا١تان. كم َتان ما ماف ي وؿ "

 . كمن رهل األل اب  (ٗ)كتعليم"
 اإلمام:  -

, كماف يص   دائمان بل ع اإلماـ, عندما يسهؿ عن  (٘)أكؿ من أطل  ا علي  الدمتور ٤تم د فوزم فيض  هلل

  .(ٙ)الدمتور نور الدًٌين ًعًت

 احملدِّث ادلسِند:  -
 .(ٛ)هبها الل ع ف اؿ عن  "٤تدًٌث مسند" (ٚ)كل   ال  ي  أٛتد الس دار

                                                           
 (.ُّٕيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ُ)
 (.ُِٓ)ص عن ا َّمظانت  عند أر  الص بلح فسيتم الظبلـ  عند احملدًٌثُت, كأما ت م الظبلـ َّ رها ا١ت لع عن مظانسيت (ِ)
موا  )موسوع  در  ( كم ال  بعنواف "ال ي  عبد  هلل س اج الدين", ب لم  عوام , ؛ (َِّعًت, ص). يينظى   ل حات, د (ّ)

 , موا  )مظتب  ليد ال وائد( االلظًتك .د. أٛتد طعاف", ب لم  ر  س  ت العمام كم ال  بعنواف "؛ االلظًتك 
  (.ُِٗ ص)يينظى   ل حات, د. عًت (ْ)
  (.ُٕ, ص)م ت ت ٚتت  (ٓ)
 (.ّٖ, ص)نظى   ل حات, د. عًتيي  (ٔ)
 (.ِْ, ص)م ت ت ٚتت  (ٕ)
 (.ُِإعبلـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج  الس دار, ص) (ٖ)



  ِْ   

 

 .(ٔ)من ي كم اٟتدي  إبسنادل كا١تسند  رو
من اشت   ابٟتدي  ركاي  كدراي , كٚت  ركاة, كاطل  على م َت من ال ُّكىاة كال كاايت َّ عص ل, ك٘تيز  كاحملدًٌث  رو

 .(ٕ)َّ ذلا حىت ع ؼ في      كاشت   في  ضب  
 احلافظ:  -

ا الل ع ف اؿ "اٟتاف  للسن  النبوي   ابلل ع هبه (ٖ)عوام ال ي  دمحم كل   الظ َت من العلما  كمن م   

 .(ٗ)العلمي"
ريع, كأحادي  ا١تسانيد, كأحادي  الت  سَت ا١ت فوع   غيع كالًت  كذلا ألن  ماف ٭ت    الظتع الست  كالًت 

ن ال ي  كا١تواوف , كاد ادررا الدمتور نور الدًٌين ًعًت ب مانُت ألف حدي , كادررا ال  ي  ٤تم د ٤تي الدًٌين اب
 . (٘)عبد هلل س اج الدين ٔتائ  ألف

من ح   مائ  ألف حدي  متنان كسندان, ككعى ما  كاد ع  ؼ ال ي  عبد هلل س اج الدين اٟتاف  ف اؿ "كرو
 .(ٙ)٭تتاج إلي "

بَت علما  البامستاف َّ ال  ا ات م  ل  ي  ٤تم د طار  ال حيمي, كروكي وؿ الدمتور الب اعي "كمنت سهلت ا
دي  ال  يف, ك٨تن َّ مسجد النيب للى  هلل عل  كسلم عمن ٭ت   متوف ٙتانُت ألف حدي  ف اؿ  رها كاٟت

 . (ٚ")حاف  كاآلف علينا التسار  َّ األسانيد ل و٢تا, ال َّ ا١تتوف
 تشيخ اإلسالم:  -

ـ, أن  يستحق ل ع  شي  اإلسبل .. حىت رأيتكل   الدمتور نور الدًٌين ًعًت بل ع شي  اإلسبلـ ف اؿ "
بياف ذلا ألحد األماب , أف من مم  َّ علـو الت وحيد كال    كاأللوؿ كالت  سَت كاٟتدي   كذلا أ  كا ت على

                                                           
 (.ِّ/صُيينظى   تىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي, )ج (ُ)
 (َّ/صُ, )جا١ت ا  السابقيينظى    (ِ)
 (.ِٓ, ص)م ت ت ٚتت  (ّ)
 ٤تم د اإلف ي ي, موا  )ملت ى أر  اٟتدي ( االلظًتك .  ي  دمحم عوام ", ب لم  أبوم ال  بعنواف "ل ا  م  ال (ْ)
 (.َّل حات, د. عًت, ص)يينظى    (ٓ)
 (.ِِش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , س اج الدين, ص) (ٔ)
 (.ُّاٟتاف  عبد  هلل س اج الدين, د. الب اعي, ص) (ٕ) 



  ّْ   

 

ذلا, كماف بُت ل يف من األساتهة َّ  ظادل ل , ف لت ل  اإلسبلـ, كمن ال يسمي  بهلا ف و شي  كالت صوُّؼ ف و
 .(ٔ")تواض  كالبعد عن الدعولال عباني , فتنص  من ذلا على عادت  َّ ال ا١تدرس 

مم  َّ علـو الت وحيد كال    كاأللوؿ كالت  سَت كاٟتدي  كاتبع  على ذلا أيضان الدمتور الب اعي ف اؿ "
 .(ٕ)كالت صوُّؼ حىت استحق أف يل ع ب ي  اإلسبلـ"

 ُت أبكلاؼ تبُتًٌ كالص اٟت ا ف ال ي  عبد هلل س اج الدين علم  ابلعم  م  الت ول كالورع, ككل   مبار العلما كاد 
 . كًمن ذلا  مظان  رها ال  ي  عند أر  الص بلح

 هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, كإذا    أنت عليا أنظار رسوؿ(ٖ)رػ(ُِّٖ – ُُّٓاٟتاركف ) ااؿ عن  ال  ي  أٛتد

).اٞتمي  س   ٧تما غ  ى على
ٗ) 

 .(ٙ)أنت ال ٮتي ىى عليا ال اي ي وؿ   (٘)رػ( ُُّٖكماف ال  ي  ٭تِت الصباغ )ت  
ف اؿ عن   العادل العام  احمل ق اٟتاف  للسن  النبوي   ابلل ع العلمي, ا١ت سًٌ   ,عوام ال ي  دمحم  كل   تلميهلك 

ا١تتظلًٌم الصُّوَّ الهم يدعم مبلم  ًمن الت صوُّؼ ابلظتاب كالسن , كلساف حال  ي وؿ  ال أت هكا مٍتًٌ ملم  إال 
 (ٚ)دؿ ًمن الظتاب كالسن .ب اردىم ع

ككل   الدمتور نور الدًٌين ًعًت ف اؿ  كل  إذل م تب  ال  بي  , أم  مبَت األكليا  َّ زمان . كرها ما نيعتى ب  عند 
 .(ٛ)الص بلة علي  َّ ا١تسجد النبوم ال  يف

                                                           
 (.َّل حات, د. عًت, ص) (ُ)
 (.ُّبد  هلل س اج الدين, د. الب اعي, ص)اٟتاف  ع (ِ) 
 أٛتد بن ٤تم د بن غنيم, اٟتاركف, اٟتجار, الدم  ي, العادل, الص احل, ا١تن ق, اجملارد. كًلدى َّ دم ق, كن ه في ا زاردان متعبدان, (ّ)

   الًظت اٌ . ماف ل  دركس كحل ات كماف يًتدد على أماب  علما  دم ق, م    أمُت سويد, ك٤تم د بدر الدًٌين اٟتسٍت, ك٤تم د اع
علمي   َّ بيت  كبيوت ألحاب  كتبلمهت , ي  ح في ا متع الت صوُّؼ, كماف من ألحاب  ا١تبلزمُت  أمُت ا٠ت بوطلي, كأمُت م تارك, 

 ا٠تَت ا١تيدا  الدم  ي. موا  )نسيم ال اـ( االلظًتك . كعبداحملسن الت ليب. كمن أب ز تبلمهت   أبو
 (.ْٕ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ْ)
٭تِت بن ٤تي الدًٌين بن لاحل, الصب اغ, الدم  ي, العادل, الص احل, الورع. من شيو    لاحل ا١توللي, كعبدال  ٛتن الع ار,  (ٓ)

  ك٤تم د بدر الدًٌين اٟتسٍت. كمن تبلميهل  يون  ال  ّتي. موا  )نسيم ال اـ( االلظًتك .
 (.ْٕ, ص)عًتد.  يينظى   ل حات, (ٔ)
 يبًٌ  (ٕ)

ي
ٌ  ا١ت م  ال  اب   .موا  )موسوع  در  ( االلظًتك , عوام , ب لم  س اج الدينيينظى   م ال  بعنواف  العبل 

 (.ِٕ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ٖ)
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 لثالثادلبحث ا
 الشيخ عبد هللا سراج الدين اجلانب احلديثي يف منهج

سراج الدين احلديثيَّة. عبد هللالشيخ مصادر ا -أوالً   
 : طريقة ترتيبهاو  تنوعها،و  راجعادلكثرة  - ٔ

 :تنوعهاو  كثرة ادلراجع -
 الظ َت من ا١ت اا  اليت يعتمد علي ا للحصوؿ على ا١تعلوم ,  هلل س اج الدينل ي  عبدا٬تد الباح  َّ متع 

يت ضح من  بلؿ رهل ك  األ بلؽ, اخل..,ك  ال   ,ك  ة,اٟتدي , الع يدك  ,الت  سَت , من ال   ًعيَّ ماف  العلـو ك 
 ال  ي أٝتا  بعض ا على سبي  ا١ت اؿ ال اٟتص , سع  علم  اليت سيتم س دك  ,  اا  ا١تواودة َّ العديد من متبا١ت
 اطًٌبلع .ك 

   َّ م  الظتع أ هان عنك  فالباح  ٬تد دائمان 
 ...مسند اإلماـ أٛتد,ك  موطه اإلماـ مالا,ك  ربع ,األ السُّنىنك  ُت,الص حيح م   :كتب رواية األحاديث

اٟتلي  ك  بن اإلماـ أٛتد على متاب الزرد,عبد هلل زكائد ك  الزرد لئلماـ أٛتد, م   :احلديثيَّةكتب األجزاء عن  و 
غيعك  شعع اإلٯتاف للبي  ي,ك  الص ات للبي  ي,ك  األٝتا ك  ,يب نػيعىٍيمأل ريعك  الًت  ُت لص اٟتارايض ك  ,لمينًهرًمٌ ل الًت 

اًم  العيليـوك  الواب  الصيع من الظلم ال يع البن ال يم,ك  ,للن وًكمٌ األذمار ك  ,للن وًكمٌ   ,اٟتىنبىليٌ رىاىع البن  اًٟتظىمك  اى
ىوىارً ك  ,حىجى  بلوغ ا١ت اـ البنك 

نًٌي   ا١ت  ...,ل ىس بلى ٌ لع الل دي
 ,... لسُّييوًطيٌ اٞتام  الص َت لك  َت,اام  األلوؿ البن األث م   :اجلوامعو  التَّخرِيجوعن كتب 
فيض ال دي  ك  البن حج , البىارمفتح  ,-على مسلم الن وًكمٌ ش ح -ا١تن اج م    احلديثي الشَّرحوعن كتب 

 ٖت   األحوذم للمبارم ورم,...ك  .للزُّراىا ٌ ش ح ا١توارع ك  البن عبلف, الن وًكمٌ ش ح أذمار ك  للمناكم,
 ,لسُّييوًطيٌ ل ا١تن يور الدُّرك  ت سَت ابن م َت, ت سَت ال  طيب,  ٬تد من متع الت اسَتك  ب كرها لي  ف ط َّ اٟتدي  

 ...ا١تنَت للخ يع ال  بيٍت السًٌ ىاجك 
  م   :(ٔ)كل كتاب أمساًء لبعض ادلراجع  وجيد أيضاً أثناء

   م   متعدًٌدىةاعتمد على متع  ةالَبيُقونِيّ يف كتاب تشرح ادلنظومة 
ت  يع ك  ات للج اا ,الت ع ي ك  ,لسُّييوًطيٌ ل تىدرًيع ال  اًكمك  األربعُت البلداني  لل راكم,ك  ,لل ظنىومٌ  اًضل األاوبى  ال ى 

 ,ا٢تىيتىًميحىجى     البنالن وًكيٌ ش ح األربعُت ك  ال سال  ا١تست  ف ,ك  األفظار للصنعا , تىوًضيحك  الت هيع البن حج ,

                                                           
 على الًتتيع ا٢تجائي حسع اٟت ؼ األكؿ من اسم م  متاب.م تب  أٝتا  ا١ت اا   (ُ)
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ش ح ك  لزم اي األنصارم, لًع ىاًايٌ ا ألً ي  ش ح ك  للظ ما , البيخارمٌ ش ح ك  الت تازا ,  للسعد الن وًكيٌ ش ح األربعُت ك 
 م دم  ٖت   األحوذم للمبارم ورم.ك  عدكم,لل ط الدرر لك  مليات أيب الب ا ,ك  النخب  البن حج ,
   م   متعدًٌدىةاعتمد على متع  َسلَّمو  َصلَّى هللا عليو زلمَّدويف كتاب سيدان 

ٚت  الوسائ  ك  ٖت   الهام ين لل وما ,ك  ,له رىيبٌ اتري  اإلسبلـ لك  الن اي  البن م َت,ك  البداي ك    البن حج ,اإللاب
الظام  البن ك  طب ات ابن سعد,ك  ش ح السن  للب وم,ك  ش ح اإلحيا  للزبيدم,ك  للًتمهم لل ارم, ال  مائ ش ح 
 حسن  اف. نزؿ األب ار لصديقك  م آة الزماف البن اٞتوزم,ك  عدم,

   م   متعدًٌدىةاعتمد على متع  ويف كتاب الشهادتني
نياال ظ  البن أيب ك  للبي  ي, النُّبو ةدالئ  ك  ,لسُّييوًطيٌ ا٠تصائص الظربل ل على  الص بلةالب   َّ ك  الصبلتك  ,الدُّ

 .ا٢تًندمٌ منز العماؿ للمت ي ك   َت الب   لل َتكز آابدم,
 طريقة الرتتيب. –

     ي تُت يعتمد علي ا عند ذم را با١ت اا  اليت  هلل س اج الديندل ي  عباي تع 
 : األقدميةو  ترتيب ادلراجع حسب الزمن الطريقة األوىل:

  روك  السبع َّ ذلاك  الهم يلي ,كرظها..,مثي  الهم يلي , مثي   _بق زمنيان األس_ يهم  ا١ت ا  األادـف
  أفضلي  العلما  الس اب ُت على من بعدرم.بياف ك  أكالن, بنسع ا١تعلوم  إذل من اا٢تا علمي  األمان  ال

الصناْتي, أن  ادـ ا١تدين  َّ  بلف  أيب بظ  عبد هلل البي  ي, عن أيب ك  ,ال  اًفعيٌ ك  ,ركل اإلماـ مالا" م بلن  ي وؿف
يٍػتػىنىا{ ]آؿ}   ال  ال الصديق,...ف  أ َّ   .(ٔ)"[ٖ  عم اف رىبػ نىا الى تيزًٍغ اػيليوبػىنىا بػىٍعدى ًإٍذ رىدى

مثي  , (رػَِْ  ت) ال  اًفعيٌ مسند مثي  , (رػُٕٗ  ت)ف د ذم  ا١ت اا  حسع األادـ, فهم  موطه اإلماـ مالا 
 رػ(. ْٖٓ  ت)سنن البي  ي 

كدليبلن  استدالالن علي .ك  ذلا ت وي  لعمل ك  عن العلما  الس اب ُت م   رها العم ,  هلل س اج الدينل ي  عبداكين   
   السَت على من اا مك  من االعًتاؼ ب ض  العلما  الس اب ُتك ى م  ة ٖت ي  ل  ؽ اٟتدي , عل
ًمهمك  ركل اإلماـ أٛتد," ي وؿف   ."(ٕ)ا١تن يور الدُّر ..مها َّ.لحح , عن علي أن  أييتى بداب ك  الًتًٌ

                                                           
مسند ال  اًفعٌي,متاب  ؛ (َُٕ/صِ(, )جِٗٓمتاب  الندا  للصبلة, ابب ال  ا ة َّ ا١ت  ب كالع ا , ب ام  )موطه مالا,   (ُ)

السُّنىن الظربل, البي  ي, متاب  الص بلة, ابب  من استحع ا ا ة ؛ (ُِٓ(, ص)َُٗٓا تبلؼ مالا كال  اًفعٌي, ب ام  )
 (.ُْْ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيع ؛(ْٔ/صِج(, )َِّٗب ام  )السورة بعد ال اٖت  َّ األ  يُت, 

ًمهم,متاب  ؛ (ٕٗ/صُ(, )جّٕٓمسند أٛتد, مسند الع  ة ا١تب  ين ابٞتىن  , مسند علي بن أيب طالع, ب ام  ) (ِ) سنن الًتًٌ
ت ٚت  (؛ ّٖٔ/صٕ)جالدُّرُّ ا١تن يور, السُّييوًطٌي, ؛ (َُٓ/صٓ(, )جّْْٔالدعوات, ابب  ما ي وؿ إذا رمع الناا , ب ام  )

 (.ٕٔ, س اج الدين, ص)ال ي  ٧تيع
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ًمهم  مثي  , (رػُِْ  ت)ف نا ذم  مسند اإلماـ أٛتد   .لسُّييوًطيٌ ل ا١تن يورالدُّر  عن ن بلن  ,(رػِٕٗ  ت)سنن الًتًٌ
 : مهيَّةترتيب ادلراجع حسب األ الطريقة الثانية:

 لحت ا.ك  ذلا ارتمامان بدا  ا١تعلوم ك  عند أر  اال تصاص, علمي  ا١ت اا  حسع أ٫تيت ا ال يهم ف
ًمه  ي وؿف اي م لع " أف ي وؿ يظ   سىل مك  لىل ى  هلل علي ماف النيب   عن أن , ااؿ ,أٛتدك  م,حدي  الًتًٌ

 .(ٔ)"ال لوب ثبت اليب على دينا
ًمهمف د ذم  سنن   العام  لظتابي ما. ٫تي  ذلا حسع األك  ,(رػُِْ  ت)مسند أٛتدمثي  , (رػِٕٗ  ت)الًتًٌ

 : صيلةاأل عتماد على ادلراجعاال -ٕ
َّ م ًٌ علم , ا١تعتمدةاألساسي  , األكلي  كا١تصادر  ليل ا١تعلومات على ا١ت اا  األعن  ْت  عتمد َّ في
ا١تختص  األليل  أي ه ا١تعلومات من ا١ت اا  ك م ًٌ علم من متع ذلا العلم,  أئم  ين   أاواؿ  وف   تظل م عن 

 بظ ًٌ مسهل و من ا١تسائ  اليت يبح  في ا.
 : كلِّ علم  أئمَّةاالعتماد على أقوال  -

  :التَّفسرييف 
 ًئظيٍم أى  بػيييوتً  كأى }  عند مبلم  عن اول  تعاذل م ااؿ " [. ااؿُٔ  النور] {بػيييوًت أيم  ىاًتظيم كآَبى بظ  بن و أب العبل 

أابح  هلل تعاذل لنا األم  من ا   النسع من غَت استئهاف إذا ماف ال عاـ   "أحظاـ ال  آف"من متابالع يٌب 
 .(ٕ)مبهكالن"

 :ويف احلديث
 البيخارمٌ ي  ال  اع  ا١تواود َّ َّ حد الس بلـعن سبع اعتهار نوح علي   مبلم   عند

, ن   أاوب  اٟتاف  (ٖ)
اد استوفارا بدعائ  على أر  األرض, فخ ي ك  أف ل  دعوة ٤ت    ٣تاب   من اك  ,البىارممن متاب  فتح حىجى   ابن

  .(ٗ)أف ي لع فبل ٬تاب
 

                                                           
ًمهم, متاب  ال در, ابب  ما اا  أف ال لوب بُت ألبعي ال ٛتن, ب ام ) (ُ) كااؿ  كَّ  ,(ْْٖ/صْ(, )جَُِْسنن الًتًٌ

عن النيب كعائ   كركل بعض  عن األعمش عن أيب س ياف عن ااب   الباب عن النواس بن ٝتعاف كأـ سلم  كعبيد  هلل بن عم ك
(, ُُِِٖمسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين من الص حاب , مسند أن  بن مالا, ب ام  ) ؛كحدي  أيب س ياف عن أن  ألح ,ملسو هيلع هللا ىلص
 (.ُِْ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيع؛ (ُُِ/صّ)ج

 (.َِْالدين, ص)حوؿ ت سَت سورة اٟتج ات, س اج  ؛(ُٕٔ/صِأحظاـ ال  آف, أبو بظ  ابن الع يب, )ج (ِ)
 (.ُُِٓ/صّ(, )جُِّٔ, ب ام  )[ُ]نوح { ومً  اى ذلى ا إً وحن ا ني لنى رسى  أى ان  إً تعاذل }  ابب اول, متاب األنبيا لحيح البخارم,   (ّ)
 (.ِّٖاإلٯتاف ابآل  ة, س اج الدين, ص) ؛(ُْْ/صُُ)جفتح البىارم, ابن حىجى  العىس ىبلى , (ْ)
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  :ويف الفقو
 ا١ت  كض  على مهرع اإلماـ  الص بلة آ   َّ سىل مك  لىل ى  هلل علي على النيب  الص بلةعن ف ضي   د مبلم عن

 {سىلًٌميوٍا تىٍسًليمان ك  لىلُّوٍا عىلىٍي ً }  كاستدؿ ألحابنا ب ول  تعاذل" من اجملموع الن وًكمٌ , ن   اوؿ اإلماـ ال  اًفعيٌ 
 .(ٔ)"الص بلةكذل األحواؿ هبا أى ك  علي  الص بلةأكاع  هلل تعاذل َّ رهل اآلي    ال  اًفعيٌ . ااؿ [ٔٓ  األحزاب]

 : االعتماد على ادلراجع اخلاصة يف كل مسألة -
 م ت ٚت  , , َّ اترٮت ال ىب اخراغع دمحم  ال  ي كاد ذم  " ااؿ ,أٛتد الًتمانيٍت ال  ي عن ت ٚت   مبلم   عند  العبل 

 .(ٕ)معارف "ك  بُت في ا سع  علوم ك  أٛتد الًتمانيٍت فهطاؿ َّ ت ٚتت  ال  ي  ال   َتالعارؼ ك  الظبَت
  االحتجاج ابلسن   اٞتىن  َّ االحتجاج ابلسن  اعتمد على متاب م تاح  ال  اًفعيٌ كعندما ذم  مبلـ اإلماـ َّ
لسُّييوًطيٌ ل

(ٖ). 

  لسُّييوًطينور اللمع  لك  ,   اعتمد على متايب  صائص اٞتمععن  صائص يـو اٞتمع ند مبلم عك
(ٗ). 

 يظتع اٟتدي  ال ي تدل ب  َّ رها األم , ألف علمنا رها ك  من دل ٭ت   ال  آف" كعندما ذم  اوؿ اإلماـ اٞتنيد
 .(٘)ال  َتي  السن ". اعتمد على متاب ال سال ك  م يد ابلظتاب

  اعتمد على متاب إنبا  األذميا  َّ حياة األنبيا    عن حاؿ أر  الربزخ من حي  األعماؿ التعبدي  مبلم   عندك
لسُّييوًطيٌ ل

(ٙ). 

  ري العنظبوت, ف هنا دكيب  ك  فانظ  َّ رهل الدكيب  الص َتة,  ااؿ (ٚ)عن حدي  نسيج العنظبوت مبلم  عندك

 .(ٔ)مما اا  َّ حياة اٟتيواف  ااؿمثي  دكيب  ل َتة, تنسج َّ ا٢توا  
                                                           

 (.ّٓالص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, س اج الدين, ص)؛ (ْٕٔ/صّاجملموع, الن وكٌم, )ج (ُ) 
 (.ُٓ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ِ)
 (.ََُ, ص)ا١ت ا  السابقيينظى    (ّ)
 (.ِٗٓيينظى   ا٢تدم النبوم إذل األ بلؽ كاآلداب, س اج الدين, ص) (ْ)
(. يينظى   م ف ْٓٔلئلماـ أيب ال اسم عبدالظ مي بن روازف ال  َتم األستاذ ال  اًفعٌي, )ت  ال سال  ال  َتي   َّ الت صوُّؼ,  (ٓ)

 (.ٖٔ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيع ؛(ّٖٖ/صُالظنوف, ٟتااي  لي  , )ج
 (.ُِّيينظى   اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا, س اج الدين, ص) (ٔ)
مى  الز كائًد,  ّْٖ/صُ(, )جُِّٓ) مسند أٛتد, مسند بٍت راشم, ب ام  (ٕ) (؛ ا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً ,. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

اٞتزرم كث   ابن ًحب اف كضع    (  كفي  ع ماف بن عم كََُ/صٕ(, )جَُُِٖمتاب  الت  سَت, ابب  سورة األع اؼ, ب ام  )
 (  إسناد حسن.ِّٔ/صٕارم, )جغَتل كب ي  راال  رااؿ الص حيح. كااؿ ابن حىجى  َّ فتح البى 



  ْٖ   

 

  ىٍ كىزًمبن نص   م دحمل الل ي عن فضائ  تبلكة ال  آف اعتمد على متاب اياـ  مبلم  عندك
إبسنادل ن   حدي   ك  ,ا١ت

 مى ػي ى  َتلك  اتس  على أرل ك  تنظبت عن  ال ياطُت,ك  إف  البيت إذا ا أ في  ال  آف حض ت  ا١تبلئظ "عن أن  م فوعان 
 ا  ش ل".ك 

  –كااؿ 
ى
 .(ٕ)"عن ابن سَتينك  كَّ الباب عن أيب ر ي ة مواوفان," -مزً كى  ٍ ا١ت

ركل الدارا ٍت ك  أث  أيب ر ي ة ركال الدارمي.ك   الت  على ذلا مع ًٌبىان   هلل س اج الدينل ي  عبداااؿ مثي  
أم  كا من تبلكة ال  آف َّ بيوتظم ف ف  البيت الهم " ااؿ سىل مك  لىل ى  هلل علي ااب و عن النيب ك  عن أن و "األف اد"َّ

  .(ٖ)يضيق على أرل "ك  يظ   ش ٌل,ك  ال ي  أ في  ال  آف, ي  ُّ  َتل ,
يتح  ل عن لحت ا من حي  ك  ماف ال ين   معلوم  إال   هلل س اج الديني  عبدل اأف يبُت رها ا١ت اؿ األ َت 
يع ع علي ا إف رأل في ا ٥تال  ن ألاواؿ ك  ٢تا إف ماف معنارا لحيحان, ًدل  يبح  عن األك  الن   اٟت َّ, ب 

 .(ٗ)العلما 
 يف دراسة األحباث هللا سراج الدينلشيخ عبدا منهج - اثنياً 

 : اثيف عر  األحب منهجو -ٔ
 : ابدلقدِّمات مىتمااال -
على سبي  ك  ا١توضوع الهم يتناكل  الظتاب, أ٫تي  َّ متب  أف يي دًٌـ لظتب  ٔت دًٌم  يبُتًٌ في ا   ظاف من من جف
   ا١ت اؿ

 الع  ك  السن ك  على ذلا من ال  آف ًدل  األك  حىق   بياف أف اآل  ة  است تح متاب اإلٯتاف ابآل  ة. ٔت دًٌم  في ا
 . (٘)أث  ذلا َّ الن وسك  اٟت ,ك 

, كح  الناس على احًتاـ فض  طلع العلمك  ,الدُّعا ك  فض  الهم   األذمار ٔت دم  َّك  كاست تح متاب األدعي 
 .(ٔ)العلما 

                                                                                                                                                                                     
 .(ّٔٗردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س اج الدين, ص)؛ (ِٕ/صِحياة اٟتيواف, الدمَتم, )ج (ُ)
كَّ (؛ ِِٓ/صِ(, )جَّّٗسنن الدارمي, متاب فضائ  ال  آف, ابب فض  من ا أ ال  آف, ب ام  )حدي  أيب ر ي ة َّ  (ِ)

؛ (ْٕٖ/صَُ(, )جََّٓٔن أيب شيب , متاب فضائ  ال  آف, ابب  َّ البيت الهم ي  أ في  ال  آف, ب ام  )مصنف اب
ىٍ كىزًم, ص)؛ (َّْٔٔب ام  )َّ ن   الباب, مصنف ابن أيب شيب , دي  ابن سَتين َّ كح

 (.٥ِِٔتتص  اياـ الل ي , ا١ت
 (.ُِّ/صُ(, )جِِِّم  )م  الص َت, ال  ي  يوسف النب ا , ب ان بلن عن متاب  ال تح الظبَت َّ ضم الزايدة إذل اٞتا (ّ)
 (.ُْٕ, ص)اف ت صي  رها الظبلـكمظ (.ْْيينظى   تبلكة ال  آف اجمليد, س اج الدين, ص) (ْ)
 (.ِِيينظى   اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا, س اج الدين, ص) (ٓ)



  ْٗ   

 

 . (ٕ)٤تبت ك  اوب التع ؼ على النيبك   ٔت دم  في ا سىل مك  لىل ى  هلل علي  ٤تم دكاست تح متاب سيدان 

 عند  هلل تعاذل , الص احلالعم  ك  الظبلـ على فض  الظلم ال يع,  ٔت دم  في ا (ٖ)األاواؿ كاست تح متاب لعود
 أث ٫تا على ا١ت من. ك 

رافك  اٟتيج  كاست تح متاب ردم ال  آف الظ مي إذل  الربي
 اائم على اٟتجج الدًٌينبياف أف رها   ٔت دم  في ا (ٗ)

 الربارُت. ك 
منضبط, كال ٮت ى ما   أتلي ات  على من ج علميعلى أن  ماف يسَت َّكرو يدل  كرها من ج مت ًب  َّ سائ  متب , 

 للم دم  َّ األْتاث من أ٫تي  َّ تسليط الضو  على موضوع البح  كأ٫تيت  كاحملور الهم يدكر البح  حول .
 : فهرستهاو  االىتمام بتبويب الكتب -
اعتمد َّ رها الت سيم ك  أم ان يسَتان على ال ارئ, يػي  ًسم الظتاب إذل أبواب رئيسي , ٕتع  البح  َّ الظتابف

   متعدًٌدىةعلى أمورو 
   ما يوردل من معلومات يدرا  ٖتت رها التبويعك  رت ع األبواب حسع اآلايت اليت ي س را, :التَّفسرييف كتب 

 ا ثبلث  أنواع, تظل  ك  َّ متاب حوؿ ت سَت سورة ال اٖت , عن أنواع ا٢تداي  مبلم   عند  م عن ا ببياف م ص  أهن 
 (٘) .[ٕ  ال اٖت ] اٍرًدانى الصًٌ ىاطى اٍلميٍستىً يمى{}اا  ت تيب ا ضمن الظبلـ عن اول  تعاذل ك 

ذلا ألن   أل ف الظتاب ٢تها ك   ,البىي يونًيٌ رت ع األبواب حسع أبيات ا١تنظوم     البىي يونًيٌ كَّ متاب ش ح ا١تنظوم  
سار على رها ك  عن أنواع علـو اٟتدي  َّ بداي  الظتاب اس م ا إذل أربع  أنواع, مبلم   عندا١ت صد, م  أن   
 . (ٙ)ا١تبتدئُت ن    الف ت تيع ا١تصنًٌف ألبيات ا١تنظوم  تس يبلن لل بلباألساس, حىت إ

  هلل س اج الدينل ي  عبدا٬تد الباح  َّ متع ك  رت ع األبواب حسع ا١توضوع الهم يبح  , :وكتبابقي  ويف 
عناكين اامع  دكف ت صي  بسبع ك  اضحان َّ ف ارس ا ب ظ  م ص , أما َّ طياهتا فيجدل ب ظ  عاـك  ذلا

   م اؿ ذلاك  رب  ا م  بعض ا ب ظ  متسلس  متناسق.ك  ا١تواضي  بل   أدبي  رفيع  ارتمام  بس د

                                                                                                                                                                                     
 (.َُ-ٕص)يينظى   األدعي  كاألذمار, س اج الدين,  (ُ)
 (.ُِ-ٕيينظى   ال  مائ  احملم دي  , س اج الدين, ص) (ِ)
 (.ُِ-ٓيينظى   لعود األاواؿ, س اج الدين, ص) (ّ)
راف, س اج الدين, ص) (ْ)  (.ٓيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل اٟتيج   كالربي
 .(ُُٔ – ُُّيينظى   حوؿ ت سَت سورة ال اٖت , س اج الدين, ص) (ٓ)
 (.ّٕ)لظبلـ بت اليل  ٕتدل َّ مبح  صكا (.١ّّتنظوم  البىي يونًٌي , س اج الدين, ص)يينظى   ش ح ا (ٔ)



  َٓ   

 

 رافك  اٟتيج  َّ متاب  ردم ال  آف الظ مي إذل  مبلم   عند لىل ى الربارُت اليت ماف ي دم ا النيب ك  ًدل  عن األ ,الربي
من ذلا ما ركل ك   اٞتاحدين معنواف عاـ, انت   فوران إذل بياف ال   ة ال  عي  ف اؿك  للملحدين سىل مك   هلل علي 
. بينما (ٔ)كابن  الت  معاذ بن ع  ا  حىت ادما مظ  ولحح , عن رفاع  بن راف  الزركاي, أن    ج رك  اٟتامم

 .(ٕ)معاذ بن ع  ا "ك  إسبلـ رفاع  بن راف  ًاص  " ل   س ف اؿعنوف ٢تا َّ ا
بُت األم ين َّ متاب لعود األاواؿ, ف د رت ع األبواب دا     هلل س اج الدينل ي  عبداكاد ٚت  

 . (ٖ) سَّ ال    ك  الظتاب
-رثت ك  ؼ منإش اك  إبذف-, أف ي وموا هلل س اج الدينل ي  عبداك٬تدر ابإل وة ا١ت  فُت على طبعات متع 

  ضع ا آ   الظتاب.ك  بتبويع ب ي  متب  على رها ا١تنواؿ, مست يدين من ال  ارس اليت
  :(العناوين)تراجم األبواب  -

ف رهل الًتاام تي ظًٌ  از ان من َّ ت ٚتت  لؤلبواب, حىت إ  هلل س اج الدينل ي  عبدل علمي  تربز ا١تظان  ال
 ا١تعلوم  ال ٯتظن االست نا  عن .

ت سَت سورة..., ألن  ي ل أف    دل يسم متاب ك  ..,.حوؿ ت سَت سورة  النصي ٖتت عنواف الت  سَتمتع   لدرأف د 
 .(ٗ)ا , ف هف ت سَت متاب  هلل أا ُّ عندل من رهاك  ما يتظل م ب  ال يصلح أف يسمى ت سَتان لظتاب  هلل عز

  فض   متعدًٌدىةردت أحادي  ك  ادك   , ااؿ(٘)ا ا ة سورة الظ ف في اك  عن فضائ  يـو اٞتمع  مبلم   عندك َّ
معٌت رها أن  ك  ساؽ ال كاايت دكف تعليق علي ا,مثي  ع   من آ  را.  كع   من أك٢تا, أ كا ا ة سورة الظ ف, أ

 ٛت  ال كاايت على التعدُّد ف د عرب بعنواف ال   ة عم ا ي يدل, دكف ذم ل ل اح .
  فائدة بظ  " مع ًٌبىان ااؿ  (ٙ)ميف ي و٢تا ا١تسلمك  ,سىل مك  لىل ى  هلل علي نيب على ال الص بلةعن معا   مبلم   عندك

 سىل مك  لىل ى  هلل علي اف عند ارب النيب ك  َّ ال وؿ البدي  عن را  لس خىاًكمٌ ن ل ا ا ًاص  ذم  في ا مثي  . " َت عائدة
تى ي ييصىلُّوفى عىلىى ك  ًإف   هلل}  فتبل رهل اآلي    األحزاب]{سىلًٌميوٍا تىٍسًليمان ك  النيب ايأي ا الهين آمىنيوٍا لىلُّوٍا عىلىٍي ً مىبلىًئظى

                                                           
يستىدرىؾ  (ُ)

(. كااؿ اله رىيًبٌ َّ ُٓٔ/صْ(, )جُِْٕعبد هلل اٟتامم, متاب الرب كالصل , ب ام  ) على الص حيحُت, أبوا١ت
 التلخيص  ٭تِت ال ج م لاحع منامَت. 

راف, س اج الدين, ص)يينظى   ردم ال  آف الظ   (ِ)  (.ْٖمي إذل اٟتيج   كالربي
 (.ٓٔيينظى   لعود األاواؿ, س اج الدين, ص) (ّ)
 يبًٌ ال ي  عبد  هلل س اج الدين", ب لم  عوام ,  (ْ)

ي
ٌ  ا١ت م  ال  اب   موا  )موسوع  در  ( االلظًتك .يينظى   م ال  بعنواف "العبل 

 (.ُِٔؽ كاآلداب, س اج الدين, ص)يينظى   ا٢تدم النبوم إذل األ بل (ٓ)
 (.ّْالص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ص)يينظى    (ٔ)



  ُٓ   

 

للى  هلل عليا اي فبلف, دل تس ط لا   . سبعُت م ة. فنادال ملا٤تم دللى  هلل عليا اي   ااؿمثي   .[ٔٓ
 . (ٔ)حاا 

 ابل وائد اليت ٭تتاا ا م  مسلم. َتالتعبك  هبها العنوافال ي  ا  أنظار   هلل س اج الدينل ي  عبداف د شد  
. (ٕ)ل اطان مست يمان يـو ال يام  الدًٌينتظل م في ا عن ٘ت ُّ  "ذم لك  تنبي "كبعد الظبلـ عن الص اط ا١تست يم, ااؿ

 من بعيد. ولك  ف د ع ع هبها العنواف عندما أراد الظبلـ عن م ًٌ ما ل  عبلا  ابلبح 
 : احلديثيَّةاإلكثار ِمن الشواىد  -
, ْتي  تتضح الص احل الس لىفردم ك  اآلاثرك  األحادي ك  يهيت لظ ًٌ موضوع يتحدث عن  ب وارد من ال  آفف

ييظ   من مثي   ت  فان, –ادك  إف-من م  ة ال وارد علي ا.., فيهم  أكالن ال ارد من ال  آف ؛ال ظ ة َّ ن   ال ارئ
 .(ٖ)توضح ا١توضوعك  اليت ت يد- شارد ل الما أييت ْتدي  ضعيف الك  –اٟتسن  ك   الص حيحاألحادي  

 ًفلى ن  الل ي كىًمنى }  , افتتح الظبلـ ب ول  تعاذلسىل مك  لىل ى  هلل علي عن هتجدل  مبلم   عندف اى عسى لى فػىتػى ىج ٍد بًً  انى
  .(ٗ)ادي  الواردة َّ ا١توضوعانت   إذل األحمثي  ش ح ا, مثي  , [ٕٗ  اإلس ا ] {ميودان ٤تىٍ أىف يػىبػٍعى ىاى رىبُّاى مى ىامان 

  ال ك  البهؿ ببل إحجاـك  ت وي  عزٯتت  على اإلاداـك  عن أث  اإلٯتاف ابآل  ة َّ الن وض هبم  لاحب , مبلم   عندك
 لىل ى  هلل علي فدان ا١ت  موف ف اؿ رسوؿ  هلل   في ك  است  د ْتدي  أن  بن مالا َّ غزكة بدر  ٓت 
 .(٘)"األرضك   ا السمواتاوموا إذل ان   ع ض" سىل مك 
يـو أحد ,  سىل مك  لىل ى  هلل علي ش د م  رسوؿ  هلل " است  د أيضان ْتدي  أن  بن الن ض  َّ غزكة أحد ااؿك 

أادل  اٞتىن  اران ل يح ك   ااؿ أن  بن الن ض مثي   ؟أين كاي أاب عم    فاست ب  سعد بن معاذ , ف اؿ ل  أن  بن الن ض 
 .(ٙ)دكف أحد"

                                                           
 (.ُٓٔيينظى   ال وؿ البدي , الس خىاًكٌم, ص) (ُ)
 (.ُْٗيينظى   حوؿ ت سَت سورة ال اٖت , ص) (ِ)
ال ي  عبد هلل م  الس يد عبد هلل س اج الدًٌين", ب لم  ت ٚت  لئلماـ العبل  (؛ م ال  بعنواف "ِِْيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ّ)

 يبًٌ ال ي  عبد  هلل س اج الدين", ب لم 
ي
ٌ  ا١ت م  ال  اب  عوام ,  سادل, موا  )منتدل ركض ال ايحُت( االلظًتك ؛ كم ال  بعنواف "العبل 

 موا  )موسوع  در  ( االلظًتك .
 (.ّٖٓ اج الدين, ص)يينظى   ال  مائ  احملم دي  , س (ْ)
 (.َُٗٓ/صّ(, )جَُُٗلحيح مسلم, متاب  اإلمارة, ابب  ثبوت اٞتىن   لل  يد, ب ام  ) (ٓ)
عىلىٍيً ..{  لحيح البيخارٌم, متاب  اٞت اد كالسَت, ابب  اوؿ  هلل تعاذل }ًمنى اٍلميٍ ًمًنُتى رًاىاؿه لىدىايوا مىا عىارىديكا  هلل (ٔ)

 (.ِٕ(. يينظى   اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا, س اج الدين, ص)َُِّ/صّ(, )جُِٓٔ[, ب ام  )ِّ]األحزاب 



  ِٓ   

 

   السبع َّ ذلاك  ؛ورد َّ مواض  اليل و أفظاران ببل شوارد علي اي   اد أن  إال
ي  إك  أن  توس  َّ ال وارد َّ مظاف سىاًبق, فييورًدي ال ظ ة دكف شارد َّ ا١تظاف البلحق,  ذل شواردرا َّ ٭تي

 .أمامن ا الس اب  
  الظتاب ا١تخصص لهلاسىل مك  ى  هلل علي لىل  على النيب  الص بلةعن فوائد على سبي  ا١ت اؿ  مبلم   عندك َّ , 
. بينما تظل م عن ا َّ متاب (ٔ)ش ح اك  عد درا,ك  اًدل ت , فص ل ا أبسىل مك  لىل ى  هلل علي على النيب  الص بلة  روك 

 كأ ,لنبوي  اكٚتي  ما ت دـ من ال وائد اا  ابألحادي  " ااؿمثي  األذمار, فعد  ع  ين فائدة متعد اد, ك  األدعي 
 .(ٕ)"سىل مك  لىل ى  هلل علي على النيب  الص بلة انظ  للتوس  متايبك  ي ,الس لى اآلاثر 
  :بُلَ ة سهلة علميَّةعر  ادلادة ال -

 من ال ضااي العمي   بل   س ل  مبس    ي ٌ هبا لؤلذراف أبسلوب ٦تت  اه اب, علمي  فظاف يع ض ا١تادة ال
  (ٖ).ساعد على س ع  ال  ميض ب األم ل  اليت تك 

  أش اؼ أميت ٛتل  ال  آف," , أن  ااؿسىل مك  لىل ى  هلل علي , عن النيب عىب اسعن حدي  ابن  مبلم   عندك 
 .(ٗ)"الل ي ألحاب ك 

أم  :الل ي ألحاب " علمي  شارحان رها اٟتدي  بعبارة س ل  موازة غني   اب١تادة ال  هلل س اج الدينل ي  عبداااؿ 
م ااؿ   ااؿمثي   .الل ي ا١تواظبوف على اياـ  ينىاًكم العبل 

ٛتل  ال  آف رم ح اظ  اٟتاملوف ل  َّ لدكررم, العا١توف   ا١ت
م ااؿ   ااؿمثي  رم الهين ٭تيون  أبنواع العبادة.  الل ي ألحاب ك  تبلكت , العاملوف ٔت تضال, إضاف    ال ييب العبل 

ن يواظع علي "  في , مما ي اؿ الص بلةك  مباش ة ال ياـلظ  ة  الل ي األلحاب إذل 
ى
  .(٘)ابن السبي  ١ت

 رهل األم ل  ًمن حياة الناسك  ضوح ال ظ ة اليت ي  ح ا,ك  أف أييت ابألم ل  الوااعي  لزايدة  كماف من من ج
   من ذلاك  الوهبم.ك  كااع م لتظوف أا ب إذل ع و٢تمك 

                                                           
 (.ُُٗيينظى   الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ص) (ُ)
 (.َِٓيينظى   األدعي  كاألذمار, س اج الدين, ص) (ِ)
م  الس يد عبد هلل س اج الدًٌين", ب لم  ت ٚت  لئلم ال  بعنواف " (؛ُِّ(, كص)ْٔيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ّ) ماـ العبل 

 ال ي  عبد هلل سادل, موا  )منتدل ركض ال ايحُت( االلظًتك .
(. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ُِٓ/صُِ(, )جُِّٗٔا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ابب  العُت, أحادي  عبد هلل بن العىب اس, ب ام  ) (ْ)

مى  الز كائًد, متاب الت   (  ضعيف؛ شعع اإلٯتاف, ّّٓ/صٕ(, )جَُُْٔ سَت, ابب  َّ فض  ال  آف كمن ا أل, ب ام  )٣تى
 (.ٔٓٓ/صِ(, )جَِّٕالبي  ي, ابب َّ تعظيم ال  آف, فص  َّ تنوي  موض  ال  آف, ب ام  )

 (.ُٕيينظى   تبلكة ال  آف اجمليد, س اج الدين, ص) (ٓ)



  ّٓ   

 

 يس  رل اليسان ٭تدثٍت ْتدي  ٝتع   الل  يم    ادمت ا١تدين  ف لت  ااؿ عن حدي  ابيص  بن حي ىي  مبلم   عند
إ  سهلت  هلل تعاذل   , لع    هلل تعاذل ين عٍت ب  , فجلست إذل أيب ر ي ة ف لت سىل مك  لىل ى  هلل علي ًمن رسوؿ  هلل 

إف  أك ؿ مىا ييسهىؿ عن  العبد يـو " , ي وؿمسىل  ك  لىل ى  هلل علي إ  ٝتعت رسوؿ  هلل   أف ي زاٍت اليسان لاٟتان, ف اؿ
إف انت ص ًمن ك   س  ,ك  إف فسدت ف د  ابك  أ٧تح ,ك  , ف ف للحت , ف د أفلح الص بلةال يام  ًمن عمل  

انظ كا ر  لعبدم ًمن ت وع فيظم  هبا مىا انت ص ًمن ال  يض  ,   تعاذل للمبلئظ ك  ف يضت  شيئان ااؿ ال بُّ تبارؾ
 .(ٔ)"سائ  عمل  على ذلا يظوفمثي  

 إف  النواف  تيظًم  ن ص ال  ائض  م بلن بعد ش ح اٟتدي  لزايدة الوضوح, ف اؿ  هلل س اج الدينل ي  عبداض ب 
ال يظوف مىن أتى ابلنواف  متن ًٌبلن إال  إذا مملت ل  ف ائض  ًمن م  ك  لهلا ينب ي احملافظ  علي ا ,ك  ٕترب مس را ,ك 

أم ا إذا مانت ال  ع  ٭تتاا ا ا٠تي اط لتظمي  ك  ال وب مىا زادت على ال وب بعد  ياطت , ف ف  فىضلى  ؛اانع
 .(ٕ)اٞتوانع , فليست تلا ال  ع  فىضىلى  , ب  ري ًمن ٘تاـ ال وب كالظ    أ كأ األمماـ
  :األصيلة يف البحث علميَّةيف بيان ادلسائل ال توسُّعال -
ماف إذا أراد التوس  ك   ت صيبلن حىت ال يًتؾ ١تستزيد حاا  إذل زايدة.ك  ْت ان موضوعان إال أشبع   ال يتناكؿ ظافف

  ...ملم  مس ب , ش ح م ص  , ْت  ن ي ,  َّ ْت  ما عرب عن ذلا بػ
  لظ  م  دة من  لت  ًصي اب (ٖ)اإلب اريمي  الص بلةاإلب اريمي , ش ح حدي   الص بلةعن معا   مبلم   عندك

 .(ٗ) ل ح  من اٟتجم العادمجاكز البح  َّ اٟتدي  حوارل أربعُتمن ا١تعا , فت لظ  معٌتك  ا١ت  دات
  ملم  مس ب  َّ إم اـ  هلل ألكرل " , عن فض  العلم ااؿالس بلـَّ متاب اإلٯتاف اب١تبلئظ  علي م  مبلم   عندك

 الظبلـ عن ورك  َّ الظتابرب   ٔتبح  أللي ك  فص   البح  ت صيبلن اتمان,ك  العلم الناف ". وبياف ما رك  العلم
 .(٘)من ا إم اـ طالع العلمك  ظائف ا١تبلئظ ,ك 

                                                           
ًمهم, أبواب  الص بلة, ابب  (ُ) (. كااؿ  حسن غ يع ِٗٔ/صِ(, )جُّْأف أكؿ ما ٭تاسع ب  العبد..., ب ام  ) سنن الًتًٌ

من رها الوا , كاد ركم رها اٟتدي  من غَت رها الوا  عن أيب ر ي ة؛ سنن النسائي,متاب  الص بلة, ابب  احملاسب  على 
 (. ِِّ/صُ(, )جْٓٔالص بلة, ب ام  )

  (.ِٖٗ, س اج الدين, ص)يينظى   اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا (ِ)
{ ]النًٌسىا    (ّ) ًليبلن (, ُّٖٗ[, ب ام  )ُِٓلحيح البيخارٌم, متاب  األنبيا , ابب  اوؿ  هلل تعاذل }كىاٗت ىهى اَّلل ي إًبٍػ ىاًريمى  ى

 (.ُِِّ/صّ)ج
 (. َِٕ – ُْٔيينظى   الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ص) (ْ)
 (.ُِٖاب١تبلئظ  علي م الس بلـ, س اج الدين, ص)ف يينظى   اإلٯتا (ٓ)



  ْٓ   

 

  سىل مك  لىل ى  هلل علي عن حدي  أيب ر ي ة أف رسوؿ  هلل َّ متاب ت سَت سورة اٟتج ات  مبلم   عندك 
ال ك  ال ٖتاسدكا ,ك  ال تنافسوا ,ك  ال ٕتسسواك  ال ٖتسسواك  الظن , ف ف الظن أمهب اٟتدي  ,ك  إايمم" ااؿ

ألن   , (ٕ)است  ؽ حوارل ع  ين ل ح . ش ح  ش حان م ص بلن (ٔ)"مونوا عباد  هلل إ واانن ك  ال تداب كا ,ك  تباغضوا ,
  .ح وؽ األ و ة اإلٯتاني  ورك  يتعلق أبم  م مًٌ 

 : البعيدة عن صلب البحث علميَّةيف بيان ادلسائل ال ختصاراال -
رها ك  ٭تي  من ي يد التوس  إذل ا١ت اا  األم ات,مثي  يد اب تصار, أف أييت اب١تعلوم  اليت ي    ظاف من من جف

   األم  ل  أسباب أكضح ا َّ متب . ٯتيظن إٚتا٢تا َّ ثبلث ن اط
 : علميَّةدلسائل الااختصار  األوىل:

 اس  ادان,ك  الس بلـإف موضوع ا١تبلئظ  علي م " الس بلـَّ م دم  متاب اإلٯتاف اب١تبلئظ  علي م  ف اؿ
أط اؼ من ا١تسائ  ا١ت م   ك  اد ااتص ت َّ رها الظتاب الهم اا  على عجال  من أم ل, على ٚتي  من ال وؿ,ك 

 .(ٖ), لعل  ا تظ ي ببعض ا١ت اد من ا١توضوع"الس بلـا١تتعلًٌ   اب١تبلئظ  علي م 
 وع".ا١تواوؼ لي  ْتج  ما دل يظن َّ حظم ا١ت ف" كعند مبلم  عن حظم اٟتدي  ا١تواوؼ ااؿ 
, َّ ئم  كعلى م  ف ها حظم ا١تواوؼ من حي  اإلٚتاؿ, أما من حي  ت صي  أاواؿ األ" ااؿ َّ ا٢تامشمثي   

 .(ٗ)إ٪تا م دل إذل متع األلوؿ"ك  ؛ذلا, فلي  رنا موضوع 
 : للتوسع إىل كتب أخرى حالةاإل الثانية:

ا  ا١تختص  اليت توسعت َّ ا١توضوع إذل ا١ت ا ي يد التوس  َّ البح  العلميالهم  ال ارئى فظاف ي شد 
   من متع العلما  كن متب  أإما مً 

 ات َّ ا١توضوع  ى م  آداب  أحاؿ ال ارئ للتوس  َّ ا١ت اا  األي ك  الدُّعا , عن ش كط الدُّعا َّ متاب  مبلم   عندف
اًم  العيليـوك  ا١تن اج للحليمي,  م   فالن وًكيٌ ر ش ح األذماك  ,اٟتىنبىليٌ رىاىع البن  اًٟتظىمك  اى   . (٘)  البن عبل 

                                                           
 (.ُٕٔٗ/صٓ(, )جْْٖٗ, ب ام )ابب ال ٮت ع من   ع أ ي  حىت ينظح أكيدعلحيح البخارم, متاب  النظاح,  (ُ)
 (.َِْ – َِِت سَت سورة اٟتج ات, س اج الدين, ص) يينظى   حوؿ (ِ)
بح , كلظن ا َّ اٟت ي   كرهل العبارات اد تورم الت صَت َّ ال (.َُج الدين, ص)يينظى   اإلٯتاف اب١تبلئظ  علي م الس بلـ, س ا  (ّ)

 , كأ بلا  الظ ٯت . إذ ٭تتوم الظتاب على أْتاث رفيع  ا١تستول َّ اضااي إٯتاني .من تواضع 
 (.ٕٗيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , س اج الدين, ص) (ْ)
 (.ُٓٓيينظى   الدُّعا , س اج الدين, ص) (ٓ)



  ٓٓ   

 

  ا٠تصاؿ اليت ينعم ا١ت من بسبب ا ابالستظبلؿ بظ ًٌ ع ش ال ٛتن يـو ال يام , ااؿ َّ آ    عن مبلم   عندك
 لسُّييوًطيٌ امثي   لس خىاًكمٌ اد لنف العلما  أازا   ال  ٚتعوا في ا أحادي  الظبلؿ, ماٟتاف  اك   البح 

 .(ٔ)غَت٫تاك 

  ال  ؽ بين ما, أحاؿ للتوسُّ  َّ ا١تسهل  إذل اإلماـ ال زارل َّ اإلحيا ك  البصَتةك  عن البص  مبلم   عندك(ٕ). 
 .ن س  الظتابإذل موض  آ   من  كالهم ي يد التوس  إذل متاب آ   من متب , أ ال ارئى  ٭تي كماف 

  فائدة البح .تيهرع ك  ذلا ح لان على إمداد ال ارئ اب١تعلومات اليت ي يدرا, دكف إطال  تي تتك 
 م داررا تع  ض ك  ابألمواف, عن األايـ الزمني  الت  ظُّ ك  َّ متاب ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل مبلم   عندف

ا ال تد   َّ رها ا١توضوعك  ١تسهل  األركاح ا يواد ك  ال مادةك  الهم ال ٭تتاج مدة  ألهنا من عادل األم  اجمل د ؛أهن  إ٪ت 
  .(ٖ)مما سيت ضح لا َّ ْت  عادل األم   ااؿ مثي  . (مين)ػبً 
  ُت, عن أيب ال  يخ, عن حدي  ابألمواف الت  ظُّ ك  َّ متاب ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل مبلم   عندك

لى اد فص لت الظبلـ عك " . ااؿ بعدل(ٗ)ما بُت الن ختُت أربعوف"" ااؿ سىل مك  لىل ى  هلل علي ر ي ة أف رسوؿ  هلل 

 .(٘)مواا  ا"ك  ش ح  َّ متاب اإلٯتاف بعوادل اآل  ةك  رها اٟتدي 
 : علميَّةللمسائل ال هللا سراج الدينلشيخ عبداأسباب اختصار  الثالثة:

ما مضى َّ ال   تُت  إضاف  إذلى اال تصار عل  هلل س اج الدينل ي  عبدااألسباب اليت ٛتلت ف
   السببُت اآلتيُت ري الس اب تُت,

 : ليس أصياًل يف الكتابو  تكميليًا،و  ون البحث اثنوايً أن يك - أ
 عن أرماف اإلٯتاف, أٚت  ال وؿ عن اإلٯتاف ابهلل َّ ا١ت دم ,  الس بلـَّ متاب اإلٯتاف اب١تبلئظ  علي م  مبلم   عند
 .(ٙ)انت   إذل موضوع الظتابمثي  
 

                                                           
 (.ُِٗيينظى   اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا, س اج الدين, ص) (ُ)
 (.ِّٕيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س اج الدين, ص) (ِ)
 (.ِٔص) يينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س اج الدين, (ّ)
(, لحيح مسلم, متاب  ال نت ُُٖٖ/صْ(, )جُْٓٔالبيخارٌم, متاب  الت  سَت, ابب  سورة النبه, ب ام  ) لحيح (ْ)

 (.َِِٕ/صْ(, )جِٓٓٗكأش اط الساع , ابب  ما بُت الن ختُت, ب ام  )
 (.ُٖص) يينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س اج الدين, (ٓ)
 (.ُِص)    اإلٯتاف اب١تبلئظ  علي م الس بلـ, س اج الدين,يينظى  (ٔ)



  ٓٔ   

 

 : عدم التوسُّع خشية ادللل - ب
  أما ما يتعل ق " ااؿ سىل مك  لىل ى  هلل علي , عن نوافل  سىل مك  لىل ى  هلل علي  د٤تم  َّ متاب سيدان  مبلم   عندف
ياـاب . (ٔ)اسع  من ذلا"ك  لوال ٥تاف  مل  ال ارئ ألتينا ّتمل ك  ,السُّنىنم ص   َّ متع  وف   اٟتجًٌ ك  الص دااتك  لصًٌ

 .(ٕ)النافل  حوارل مئ  ل ح   ص بلةال, فاست  ؽ مبلم  عن الص بلةكاد تظل م عن ذلا بتوس  َّ متاب 
  ى  ٤تم د  َّ متاب ال  ادتُت, عن أكا  ااًتاف مبلم   عندك من رها  أكا عدة رسوؿ  هلل ببل إل  إال  هلل, بُت 

كسوؼ أتظل م عن ب ي  الواول َّ متاب آ   إف شا   هلل تعاذل حىت ال ٯت   " ااؿمثي  ا١تعٌت َّ عدة ل حات 
 .(ٖ)ال ارئ"
 : أسباب ذلكو  بعض ادلواضيع يف كتبو، كرارت -
ح ا بظ  ما تعني  الظلم , َّ ربط  ظاف من من جف تناسق بُت األفظار, لهلا ك  أف يتظل م عن ال ظ ة فيوضًٌ

سيتضح ذلا من ك  ْت ان ما, َّ أم   من موض , حسع ا١تناسب  اليت ت تضي الظبلـ. كفظ ة أ كاد يظٌ ًر حدي ان أ
   اآلتي  اطالنػُّ ى  بلؿ دراس  

 : بعض ادلواضيع يف كتبو تكرار األوىل:
 متاب تبلكة ال  آف اجمليد عن ح    هلل تعاذل ٢تها ال  آف الظ مي, است  ؽ َّ البح , ما ي ارب  مبلم   عندف َّ

رافك  اٟتيج  رها البح  ٕتدل َّ متاب  ردم ال  آف الظ مي إذل ك  .(ٗ)الع  ين ل ح  د است  ؽ دا  , ف ك  بتوسُّ  الربي

 . (٘)است  ؽ حوارل ٙتانُت ل ح 
  تظل م عن  أيضان َّ  ك  اسعان,ك  , عن عادل ا١ت اؿ, فص ل  ت صيبلن الس بلـَّ متاب اإلٯتاف اب١تبلئظ  علي م  مبلم   عندك

ام , تظل م أيضان عن بعض ٘ت ُّبلت األعماؿ يـو ال يك  ابألمواف, الت  ظُّ ك  ب ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادلمتا
  .(ٙ)مواا  اك  اإلٯتاف بعوادل اآل  ةَّ متاب 

 

                                                           
 (.َْٖص) ال  مائ  احملم دي  , س اج الدين, (ُ)
 (.ُُٕ – ِٕيينظى   الص بلة, س اج الدين, ص) (ِ)
 (.ٖٓيينظى   ال  ادتُت, س اج الدين, ص) (ّ)
 (.ّْ-ُْيينظى   تبلكة ال  آف اجمليد, س اج الدين, ص) (ْ)
راف, س اج الدين, ص)يينظى  (ٓ)  (.ِّٓ – ُٕٓ   ردم ال  آف الظ مي إذل اٟتيج   كالربي
ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف,  ؛(ْٖ – ِّاإلٯتاف اب١تبلئظ  علي م الس بلـ, س اج الدين, ص)يينظى    (ٔ)

 (.ّْٔ – ُّْ, س اج الدين, ص)اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا؛ (ُٖٗ – َُٕابألمواف, س اج الدين, ص)
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 : بوأسباب تكرار بعض ادلواضيع يف كت الثانية:
  :صعوبة اإلحالة إىل مكان آخر على بعض القرَّاء - أ

على العواٌـً من  علمي  أف يست يد أمرب ادر من الناس من متب , فعم  على تس ي  ا١تعلومات ال ت مانت غاي
َّ أم   من موض , لصعوب  إحال  ال ارئ البسيط إذل مظاف آ   من    ر أم   من موضوعلهلا مك  ال   ا ,

   إذل متاب آ   كالظتاب, أ
  اد ٝتعت مبلمظم" عندما أكرد حدي"(ٔ) . 

يصعع على بعض الناس اإلحال  إذل ما ك  اد ذم ت  رنا ١تناسب  ا١توضوع,ك  ت دـ ذم  رها اٟتدي ," مع ًٌبىان  ااؿ
 .(ٕ)ت دـ"

  كاد ذم ت رها اٟتدي  َّ عد ة مناسبات, مما " , ااؿ(ٖ)"ثبلث رن حق" علي م فوعاحدي  كعند إي ادل

 .(ٗ)عاديت َّ ركاي  اٟتدي  ال  يف, ألف اإلحال  إذل ما ت دـ ذم ل في ا لعوب  على بعض الناس" ور
 : إيراد فوائد جديدة يف كل مرة - ب

ات اٞتديدة, شهن  َّ ذلا شهف مبار احمل  ُت من أر  العلم مهم اؿ فلم يظن التظ ار  ليان عن ال وائد كالل ت
وسُّ  َّ بعض تك  ش ح م  دات,ك  زايدة إيضاح, ٕتد تظ  ارال البخارم كمسلم كالنوكم كابن حج  كالسيوطي, ف ي

 ...اٞتوانع
 أان سيد كلد "لي  كسىل م ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل ع ر ي ة, ااؿ َّ متاب ال  ادتُت, عن حدي  أيب  مبلم   عندف

 (٘)آدـ يـو ال يام  كأك ؿ من ين ق عن  ال رب كأك ؿ شاف  كأك ؿ م   ".
سيد كلد آدـ َّ م  العوادل؛ ألف  يـو  كإ٪ت ا ذم  سيادت  لىل ى  هلل علي  كسىل م يـو ال يام , م  أن  رو"ااؿ مع ًٌبىان 
    سيادت  لظ ًٌ ام ئ عياانن ببل إنظار منظ , فبل يناَّ أف  سيادت  يوـه ٣تموع ل  الناس, فتظ   في   ال يام  رو

نيا كَّ ٚتي  العوادل. كأطلق َّ الولف  لىل ى إلفادة العمـو ألكرل  –سيادت  كلد آدـ  – هلل علي  كسىل م اثبت  َّ الدُّ
                                                           

ًمهم, متاب  ا١تنااع, ابب  َّ فض  النيب ملسو هيلع هللا ىلص ب ام  ) (ُ) (, كااؿ  رها حدي  غ يع؛ كسنن ٕٖٓ/صٓ(, )جُّٔٔسنن الًتًٌ
 (.ّٗ/صُ(, )جْٕالدارمي, ا١ت دم , ابب  ما أع ي النيب ملسو هيلع هللا ىلص من ال ض , ب ام  )

  (.ُِٖص)ذم ل م ة أ  ل  (, مثَُٓذم ل أكؿ م ة ص ) , س اج الدين,ال ي  ٧تيع ت ٚت يينظى    (ِ)
مى  الز كائًد, متاب  الزرد, ابب  ا١ت   م  من ّٗ/صِ(, )جْٕٖا١تعجم الص َت, ال  ربىاً ,ب ام  ) (ّ) (؛ كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 وف بن ا٠تياط كاد كثًق.(  كراال  رااؿ الص حيح غَت مهمْٔٗ/صَُ(, )جَُُِٖأحع, ب ام  )
 (.َِّ, س اج الدين, ص)ي  ٧تيعت ٚت  ال يينظى    (ْ)
(, ِِٖٕ, ب ام  )ت ضي  نبينا للى  هلل علي  ك سلم على ٚتي  ا٠تبلئق  اببلحيح مسلم, متاب  ال ضائ ,  (ٓ)

 (.ُِٖٕ/صْ)ج
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ى  هلل علي  كسىل م أفض  حىت من لىل   العـز كغَترم من األنبيا  كا١ت سلُت, كٗتصيص كلد آدـ لي  لبلحًتاز, إذ رو
 .(ٔ) واص ا١تبلئظ  إٚتاعان"

 كَّ رها اٟتدي  بياف ", ااؿ اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  اعن رها اٟتدي  م ة أ  ل, َّ متاب  مبلم   كعند
كىأىم ا } تعاذل  السيادة العام  ل  لىل ى  هلل علي  كسىل م, كٖتدث  بهلا من ابب التحدث بنعم رب  كمصدااان ل ول 

ً  رىبًٌاى فىحىدًٌث م مي ال ـو كش ي  م, الهم ي تم ب ههنم,  كمن ا١تعلـو أف سيد ال ـو رو [.ُُ ]الضحى  {بًًنٍعمى
كيسعى ١تا في  لبلح أم رم, ي زعوف إلي  َّ ا١ت مات, كي صدكن  َّ النائبات, كي اوف  َتل كب ل َّ ال دائد 

 علي  كسىل م ٔت اـ سيادت  لي صدكل َّ أشدًٌ اٟتاالت كالظ ابت"كالضائ ات, كلها أعلن لىل ى  هلل
(ٕ) . 

  لىل ى عن بعض ألحاب النيب   ,ابن مااك  ,حدي  أيب داكد" إذل  هلل تعاذل, عن الت   بَّ متاب  مبلم   عندك
َّ   أم –"الص بلةف ت وؿ َّ مي" ل ا  سىل مك  لىل ى  هلل علي ااؿ النيب   َّ ركاي  عن ااب  ااؿك  ,سىل مك   هلل علي 
ال ك  أما إ  ال أحسن دندنتاالن ار أعوذ با من ك  اٞتىن  إ  أسهلا  الل  يم    أاوؿك  ت  د  أااؿ-الص بلة كأ الدُّعا 

لىل ى ف اؿ  –ب  معاذ بصوتظما ا٠ت ي  وال ما يدعك  ال أدرم ما تدعوا ب  أنت اي رسوؿ  هلل  أم –دندن  معاذ 
نًدف" سىل مك   هلل علي   .(ٖ)بهلا وملنا يدع  أم"حو٢تا نيدى

ركل ابن ماا  َّ سنن  عن أيب لاحل عن أيب ك   لظن ذم  َّ أك٢تاك  ,ن س ا الٌ ًكاي بعد ل حات ذم  مثي  
  , ااؿسىل مك  لىل ى  هلل علي بسندل, عن بعض ألحاب النيب  الص بلة, َّ ابب ٗت يف أبو داكدر ي ة , مما ركل 

رها ال ا  ك   ع ع على اٟتدي  اائبلن مثي   .ن س ا الٌ ًكاي   هلل س اج الدينل ي  عبداساؽ مثي  , ...يب ل ا ,ااؿ الن
لىل ى  هلل , فبُت  ل  الن ار يعيهل من ك  اٞتىن  َّ لبلت  أف يد ل   هلل تعاذل  رم الس لمي , ماف يدعوسليم األنصا ور

   منمى  اليبلن, فا٢تينى أرف  من ا٢تىي ورك  ال يي  ىم ,ك  لدندن  ري الظبلـ الهم ييسمى اك  ا١ت لوب. وأف رها ر سىل مك  علي 
 .(ٗ)ال ي  مك  مبلـ ال يسم 

 توس   في  َّ متاب ردم ال  آف  عن شوارد على من ج ال  آف َّ ا٢تدم إذل اإلٯتاف ابهلل تعاذل  مبلم   كعند
راف    َّ متاب ال  ادتُت إذ ا١توضوع َّ متاب ردم ال  آف للحيج   يتعلقأم   ٦تا توس   (٘)الظ مي إذل اٟتيج   كالربي

                                                           
 (. ُِّيينظى   ال  ادتُت, س اج الدين, ص) (ُ)
 (.ِِٖآل  ة كمواا  ا, س اج الدين, ص)يينظى   اإلٯتاف بعوادل ا (ِ)
سنن ابن ماا , متاب  إاام   ؛(َِٕ/صُ(, )جِٕٗسنن أيب داكد, متاب  الص بلة, ابب  َّ ٗت يف الص بلة, ب ام  ) (ّ)

 (. كَّ الزكائد  إسنادل لحيح كراال  ث ات.ِٓٗ/صُ(, )جَُٗالص بلة كالسن  في ا, ابب  ما ي اؿ َّ الت  د, ب ام  )
 (.ِْٔ   الت   ب إذل  هلل تعاذل, س اج الدين, ص)يينظى 

 (.ِْٕيينظى   الت   ب إذل  هلل تعاذل, س اج الدين, ص) (ْ)
راف, س اج الدين, ص) (ٓ)  (.َُِ( حىت ص )َٖيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل اٟتيج   كالربي
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, بينما َّ متاب ال  ادتُت يتعلق البح  , فاست  ؽ ع  ين ل ح  مظتوب بظ  ما ل  عبلا  اب١تن ج ال  آ  يتعلق
 . (ٔ), فاست  ؽ أرب  ل حاتٔتا ٬تع أف يعت دل ا١تسلم

يسَت على من ج دايق؛ فحي  ٭تتاج البح  إس اابن كإيضاحان  فما  أف ال ي  عبد  هلل س اج الدينعلى  كرها يدؿ
 ال  كاإلس اب ٕتدل ي تص  على ا١ت م كال يتوس .َّ ذلا, كحي  ال ٭تتم  البح  اإلطالن    ي ي  ٕتدل
 : تعدَِّدةيف عر  اآلراء ادل منهجو – ٕ

كت دمي  الًتايح,ك  االستدالؿك  من حي  ط ي   الع ض ا١تصنًٌ ُتعلى  م  ة اآلرا  ت ظ  عبئان ال ٮت ى أف  
ما ح   الت دمي كأت َت ما ح   الته َت, كأر  العلم ا١تصن وف اد ٗتتلف منارج م َّ ع ض اآلرا  ا١تتعددة, كفيما 

  َّ ن   األاواؿ كع ض اآلرا يلي بياف ألرم معادل من ج ال ي  عبد  هلل س اج الدين 
َدةذكر أقوال العلماء ادل -   :الرتجيح بينها ثَّ ا أِدلَّتهمع  تعدِّ

 .(ٕ)سيهيت م اؿ رها الظبلـ الح ان 
َدةذكر أقوال العلماء ادل -   :دليلوو  الّراجحا مع ذكر القول أِدلَّتهدون  تعدِّ
, ف ط ال ٌااحلل وؿ  الد لي رهل األاواؿ, ب  يهم   ًدل  ٚتي  األاواؿ الواردة َّ ا١تسهل , دكف أف أييت أب يهم ف

 ال يبٌت علي  أث  مبَت, كفيما يلي ٪توذج م ص  ٢تها ا١تسلا  كذلا حي  يظوف ا٠تبلؼ
 ال وؿ ك  ر  البسمل  آي  مست ل   أـ آي  من م  سورة من ال  آف الظ مي, ذم  ا٠تبلؼ  عن مسهل  مبلم   عندف

   اإلٚتاع ف اؿك  الص حاب عم  ك  من السن   ال ٌااحلل وؿ  الد لي م   ال ٌااح
كيضعىت أماـ م ًٌ سورة ك  إذل أف البسمل  ري من ال  آف الظ مي, نزلت مست ل  , لس لىفامن  ئم  ذرع بعض األ

 لل ص  بُت السور.
ضعىت رهل اآلي  أماـ م  سورة لل ص  ك  لظنك  إذل أف البسمل  ري من سورة ال اٖت   ال  , ئم  كذرع بعض األ

 بُت السور.
دل أيت ابلبسمل  ف د ا أ ك  ن م ًٌ سورة بعدرا, فمن ا أ السورة,الظ َتكف إذل أف البسمل  ري آي  م ئم  كذرع األ
   لحيح  أذم  بعضان من اك  م َتة  أًدل  ل  ك  ال وؿ اٞتام  بُت األاواؿ, ورها ال وؿ رك  ,ًاص  السورة ان

رىبًٌ هلًل ال  ًحيًم, اٟتٍىٍمدي  ال  ٍٛتىنً  هلًل ًبٍسًم }  ي  ًٌ  ا ا ت  سىل مك  لىل ى  هلل علي ماف رسوؿ  هلل " عن أـ سلم , االت
, ال  ٍٛتىًن ال  ًحيًم{.   .(ٖ)"[ّ-ُ  ال اٖت ]اٍلعىالىًمُتى

                                                           
 (.ٔٔ( حىت ص )ِٔادتُت, س اج الدين, ص)يينظى   ال   (ُ)
 (.ٖٕص) (ِ)
(؛ مسند أٛتد, اباي مسند األنصار, ّّْ/صِ(, )جََُْسنن أيب داكد, متاب  اٟت كؼ كال  ا ات, ابب .., ب ام  ) (ّ)

 (.َِّ/صٔ(, )جِِٓٔٔحدي  أـ سلم , ب ام  )



  َٔ   

 

  أم ,[ِ  ال اٖت { ]رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى هلًل اٟتٍىٍمدي }" سئ  علي عن السب  ا١ت ا , ف اؿ  بن  َت ااؿعبد هلل كعن 
ا ري ستُّ آايت, ف اؿ  سورة ال اٖت . ف ي  ل   .(ٔ). آي ه من ال اٖت "[ُ  ال اٖت ]. {ال  ٍٛتىًن ال  ًحيمً  هلًل ًبٍسًم }  إ٪ت 
  .سب  آايت[ِ  ال اٖت ]. {رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى هلًل اٟتٍىٍمدي }" سىل مك  لىل ى  هلل علي ااؿ رسوؿ  هلل   كعن أيب ر ي ة ااؿ

ُـّ ال  آف,ك  ال  آف العظيم,ك  ي السب  ا١ت ا رك  إحدارن, [ُ  ال اٖت ]. {ال  ٍٛتىًن ال  ًحيمً  هلًل ًبٍسًم } ري فاٖت  ك  ري أ
 .(ٕ)الظتاب"

لي ك  ري آي ه من م  سورة بعدرا,ك  فالبسمل  آي ه من ال اٖت ,    على ذلا أيضان  الد 
زؿ حىت تن – ا٘ت  السورة  َّ ركاي ك –ال يع ؼ فص  السورة  سىل مك  لىل ى  هلل علي ماف النيب " ااؿ عىب اسعن ابن 

 .(ٖ)"[ُ  ال اٖت ]. {ال  ٍٛتىًن ال  ًحيمً  هلًل ًبٍسًم }علي  
. ل يح َّ أف البسمل  مانت تنزؿ م  [ُ  ال اٖت ]. {ال  ٍٛتىًن ال  ًحيمً  هلًل ًبٍسًم }حىت تنزؿ علي    عىب اسف وؿ ابن 
 م  سورة.
. [ُ  ال اٖت ]. {ال  ٍٛتىًن ال  ًحيمً  هلًل ًبٍسًم }ربي  ف  أماف إذا اا  ا" سىل مك  لىل ى  هلل علي , أف النيب عىب اسكعن ابن 

 .(ٗ)علم أهنا سورة"
 . ل يح َّ أهنا من السورة.[ُ  ال اٖت ]. {ال  ٍٛتىًن ال  ًحيمً  هلًل ًبٍسًم }ف  أ   عىب اسف وؿ ابن 

  رف  رأس  ضاحظان, ف ي  ل مثي   ة, َّ ا١تسجد إذ أغ ى إغ ا سىل مك  لىل ى  هلل علي بينا رسوؿ  هلل " كعن أن  ااؿ
ال  ٍٛتىًن ال  ًحيًم, ًإان   هلًل ًبٍسًم } نزلت علي  سورة آن ان, ف  أ  سىل مك  لىل ى  هلل علي ما أضحظا اي رسوؿ  هلل؟ ف اؿ 

نىاؾى الظوث ...  .(٘)"[ُ  الظوث { ]أىٍع ىيػٍ

                                                           
[. آي  اتم  من ال اٖت , ُ  السُّنىن الظربل, البي  ي,متاب  الص بلة, ابب  الد لي  على أف }ًبٍسًم  هلًل ال  ٍٛتىًن ال  ًحيًم{ ]ال اٖت  (ُ)

 (.ّْٕ/صِ(, )جِِْٖب ام  )
مى  الز كائًد,متاب  الص بلة, ابب  َّ َِٖ/صٓ(, )جَُِٓا١تعجم األكسط, ال  ربىاً , ب ام  ) (ِ) (؛ كااؿ عن  ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 (  راال  ث ات.ِِٖ/صِ(, )جِّٓٔبسمميحرلا نمحرلا هللا , ب ام  )
(؛ سنن البي  ي, متاب  الص بلة, ابب  ّٗٔ/صُ(, )جٖٖٕب  الص بلة, ابب  من ا   هبا, ب ام  )سنن أيب داكد,متا (ّ)

 (. ّْٔ/صِ(, )جِّْٕالد لي  على أف ما ٚتعت  مصاحف, ب ام  )
يح (, كااؿ  لحٖٔٔ/صِ(, )جُِْٖميستدرىؾ اٟتامم, متاب  الت  سَت, ابب  ذم  الص حاب  الهين ٚتعوا ال  آف, ب ام  ) (ْ)

اإلسناد, كتع ب  اله رىيًبٌ ف اؿ  ال؛ كشعع اإلٯتاف, البي  ي,ابب  َّ تعظيم ال  آف, فص   َّ ابتدا  السورة ابلتسمي , ب ام  
 (.ّْٗ/صِ(, )جِِّّ)
 (.ََّ/صُ(, )جََْلحيح مسلم,متاب  الص بلة, ابب  حج  من ااؿ البسمل  آي  من أكؿ م  سورة, ب ام  ) (ٓ)



  ُٔ   

 

لىل ى أف ي ا  عن دين , إذل أف ااؿ  سىل مك  ل ى  هلل علي لى كعن ااب , َّ حدي  مناا   عتب  بن ربيع  ل سوؿ  هلل 
ال  ٍٛتىًن  هلًل ًبٍسًم }  سىل مك  لىل ى  هلل علي ف  أ "فاستم  مٍت" نعم. ااؿ  أف غت اي أاب الوليد؟ ااؿ  سىل مك   هلل علي 

 .(ٔ)[ُ  فصلت{ ]...ال  ًحيًم, حم تػىٍنزًي ه ًمنى ال  ٍٛتىًن ال  ًحيم
اد منعوا أف يظتبوا م  ال  آف ك  يدؿ على أف البسمل  آي ه من م ًٌ سورة بعدرا أهنا مظتوب  أماـ م ًٌ سورة, ك٦تا

ذلا لئبل  ٮتتلط ابل  آف ما لي  و ٨تك  األٜتاس,ك  غَتل, حىت إهنم مانوا ال يظتبوف العبلمات الدال   على األع ار,
األكؿ على أف ما بُت  الس لىفاد أٚت  ك  متبورا أماـ م ًٌ سورة. رها  دل تظن البسمل  آي ٌّ من م ًٌ سورة ماو ب  آف, فل
 . (ٖ)البسمل  مظتوب ه بُت م ًٌ سورتُت بُت الدُّفتىُتك  ,(ٕ)مبلـ  هلل تعاذل والدُّفتىُت ر

َدةذكر أقوال العلماء ادل -  : واإلدلاح إىل الرتجيح إستدالالً ، دون ترجيح تعدِّ
 فهرع م َت من العلما  إذل أف الن خات ثبلث   ا تلف العلما    الصُّور ااؿعن عدد الن خات َّ مبلم   عندف  

ذرع اسم من العلما  إذل أف ك  ن خ  إحيا .ك  ,-إمات  –ن خ  لعق ك  ري الس اب   على غَترا,ك  ن خ  فػىزىع,
 ن خ  إحيا .ك  ن خ  إمات ,  رناؾ ن ختُت

عن اول   مبلم   عندف  ال  ا   يبُت أن  ٮتتار ال أم اآلتي لظن عمل  َّ الص حات ؛رظها دكف ت ايح بُت ال ولُت
  اليت يظوف في ا ال  انيتلا الن خ  ك   .ااؿ[ِْ  ؽ] {كج ي ذىًلاى يػىٍوـي ا٠تي ٟتىٌق يػىٍوـى يىٍسمىعيوفى الصيح  اب}  تعاذل

ةه فىً ذىا ريٍم ك  فىً ٪ت ىا ًريى زىٍا ىةه } عن اول  تعاذل مبلم   عندك  اإلحيا . إ٪تا   , ااؿ[ُْ-ُّ  النازعات] {اًبلس اًر ىةً اًحدى
 .(ٗ) , اليت هبا إحيا  األمواتال  انيري ال  ادف  اليت ري الن خ  

  :فقط، مع اإلتشارة إىل خالف العلماء دون ذكر أقواذلم الّراجحذكر القول  -
ا١تسهل  ف ط, م  اإلشارة  أم  , َّ كاحدان ماف أك  ال ٌااحأحياانن ال وؿ   هلل س اج الدينل ي  عبدايهم  

   الواحد ال ٌااحمن أم ل  ال وؿ ك  ا,أًدل ت ك  إذل  بلؼ العلما , دكف ذم  أاوا٢تم
 كاد م  ت أاواؿ العلما  َّ ال  ؽ بُت رهل العوادل " عادل اٞتربكت, ااؿك  عادل ا١تلا,ك  عن عادل األم , مبلم   عند

   عنا  هلل تعاؿ هبم أٚتعُتالعارفُت ن   وما اال  ٤ت ًٌ اٟتىٌق ك  ال بلث ,
يى بهلا ألن  يواد أبم  ك  ال كحانياتك  عادل األركاح ور  –كييسمىى عادل ا١تلظوت - أف عادل األم  اٟتىٌق الن وس, ٝتي
 مد ة.ك  اس   ماد ةك  سبحان  ببل

                                                           
(؛ ميستدرىؾ اٟتامم,  َّّ/صٕ(, )جَّٔٓٔشيب , متاب  ا١ت ازم, ابب  َّ أذل ا يش للنيب ملسو هيلع هللا ىلص, ب ام  ) مصنف ابن أيب (ُ)

 (.ّٕ/صّ(, )جََِّمتاب الت  سَت, ا ا ات النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٦تا دل ٮت اال كاد لح سندل, ب ام  )
 (.ُّٔ/صُم اتيح ال يع, ال خ  ال  ازًٌم, )ج (ِ)
 (.ِّيينظى   حوؿ ت سَت سورة ال اٖت , س اج الدين, ص) (ّ)
 (.ُْٕص)(, ُِٕص ) ,(ُْٔص) , س اج الدين,  اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  يينظى  (ْ)



  ِٔ   

 

 ماد ة,ك  م  ٔتد ةما يواد بعد األ ورك  اٞتسمانياتك  عادل األاساـ ور  –ييسمىى عادل ال  ادة ك  –كأف عادل ا١تلا 
 الت والد.ك  ٬ت م علي  الًتميعك 

اي  ك  اٟت  ,ك  ال   , في م  عادل الربزخ ورك  م تق من اٞترب ور  ف اؿ بعض م ؛فا تل وا في   كأما عادل اٞتربكت
الن وس, الستعبل  رها العلم عن ت مب  من ك  مه وذ من اإلابار ٔتعٌت االستعبل , في م  عادل الع وؿ ور

 .(ٔ)"...العنال 
   أف مانت أم   من اوؿك    عندلال ٌااحاألاواؿ   هلل س اج الدينل ي  عبداكم اؿ ذم  

 الس لىفا تيلفى َّ تعيين ا, فهرع م َت من ك   عن ساع  اإلااب  من يـو اٞتمع  ااؿ مبلم   عند 
ٔتا ركال مسلم, عن استدلوا على ذلا ك   الص بلةأهنا منه لعود ا٠ت يع ا١تنرب إذل انت ا   ا٠تلف إذلك 

َّ  سىل مك  لىل ى  هلل علي أٝتعت أابؾ ٭تدث عن رسوؿ  هلل " بن عم عبد هلل ااؿ رل   أيب ب دة ااؿ
استدلوا ْتدي  ك   ذرع آ  كف على أهنا بعد لبلة العص  إذل غيبوب  ال م ك .(ٕ)"شهف ساع  اٞتمع ..

ًمهم عن أن  النسائي ك  أبو داكداستدلوا ٔتا ركال ك   د عص  اٞتمع ذرع بعض م على أهنا آ   ساع  بعك  .(ٖ)الًتًٌ

 .(ٗ)عن ااب 
ٙت  أاواؿ أ  ل ك  أاوارا,ك  كرهل األاواؿ َّ تعيُت ساع  اإلااب  من يـو اٞتمع  ري أش   األاواؿ" مع ًٌبىان ااؿ مثي  

 .(٘) هلل تعاذل أعلم"ك ألر  العلم,
 : اءفقط، دون اإلتشارة إىل خالف العلم الّراجحذكر القول  -
 عمل  ب ,ك  رها دلي  ا تيارل ل ك  َّ ا١تسهل  ف ط, دكف اإلشارة إذل  بلؼ العلما , ال ٌااحال وؿ  يهم ف

  , كمن أم ل  ذلا أتميدل علي ك
 العلما  ال ائلُت هبها ال وؿ دكف ذم  ال وؿ اآل    أًدل  عن م  كعي  اضا  الص لوات ا١ت  كض , ذم   مبلم   عند
 . (ٙ)رها يعٍت أن  ٮتتار ال وؿ األكؿك  .أًدل ت كال  -١تن ت م ا عامدان  لص بلةاعدـ اضا   ورك  –

                                                           
 (.ّٕاإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا, س اج الدين, ص) (ُ)
 (.ْٖٓ/ِ(, )جّٖٓ  )لحيح مسلم, متاب  اٞتمع , ابب  َّ الساع  اليت َّ يـو اٞتمع , ب ام (ِ)
ًمهم, متاب  أبواب اٞتمع , ابب  َّ الساع  اليت ت اى َّ يـو اٞتمع , ب ام  ) (ّ)  (.ِّٔ/صِ(, )جُْٗسنن الًتًٌ
(؛ كسنن ِّْ/صُ(, )جَُْٖ, متاب  الص بلة, ابب  اإلااب  أي  ساع  ري َّ يـو اٞتمع , ب ام  )أبو داكدسنن  (ْ)

 (.ٗٗ/ص ّ(, )جُّٖٗات اٞتمع , ب ام  )النسائي, متاب  اٞتمع , ابب  ك 
 (.ُٖٓالدُّعا , س اج الدين, ص) (ٓ)
 (.ْٖيينظى   الص بلة, س اج الدين, ص) (ٔ)



  ّٔ   

 

  اا  َّ النصوص ال  آني   الظبلـ عندرم, ااؿك  الس بلـٝتاع م ك  عن اطًٌبلع أر  الربزخ مبلم   عندك 
 ف ابلظبلـي ع ك ك  ي  موفك  ما يدؿ على أف األموات يسمعوف سبلـ من يسلم علي م, ,النبوي  األحادي  ك 
 .(ٔ)دل يتع ض لآلرا  األ  ل َّ ا١تسهل ك  السن ,ك  على ذلا من الظتاب ًدل  ساؽ األمثي  ا٠ت اابت ا١توا  إلي م. ك 

َمات -اثلثاً   :هللا سراج الدينلشيخ عبدل العلمي منهجلل امعةاجل السِّ
رميزة م م  َّ  اج الدين ال ي  عبد  هلل س الًتبي  العلمي  اليت سبق بياهنا َّ الظبلـ عن ن هةشظلت 

لياغ  شخصيت  العلمي , رهل الن هة َّ بيت كالدل كَّ ا١ت سسات العمي  اليت ٗت ج من ا ظ   أث را كاضحان َّ 
م ل ات  مل ا, ابتدا ن بظتع اٟتدي  اليت ٘تيز هبا, كَّ غَترا من الظتع على تنوع موضوعاهتا. كٯتظن للمت حص 

 ج ي ـو على ثبلث, فيما يلي بياهنا  ١ت ل ات  أف يلح  أف رها ا١تن 
 : السنَّةو  ابلكتاب تمسكال  -ٔ

 ال ارئ ٬تد ال ظ ةك  ف ا١تستم إحىت  ,النبوي  األحادي  ك  ال  آني  بظ  ة س د اآلايت  دركسك   ٘تي زت متب
سىل مك  لىل ى  هلل علي ل سول  ك  هلل ٤تب  ك  يزداد إٯتاانن ك  .اٟتدي ي  اضح ن من م  ة س د الٌ ًكاايت ك 

(ٕ)   
 فع و  كاعلم أف اٟتيظم على اوؿو أ" أف التبلكة من أعظم العبادات ااؿك  م الب ا,ك  عن آداب ال  ا ة مبلم   عندف

حسن ه يبت ى ثواهبا عند  هلل تعاذل, م ُّ ذلا ٭تتاج إذل دلي  من  كا ب ه إذل  هلل تعاذل, أ كأبن  عبادةه هلل تعاذل, أ
 كا ب ه إذل  هلل تعاذل أ كال ع  أبن  عبادةه أك  لف ال وؿك  م دكد على اائل , ألف   وال ف إك  ال  ع ي بت رها اٟتظم,

حسن ه أم ه تواي ي, مواوؼ على الوركد َّ ال  ع م  اإلذف بهلا"
(ٖ) . 

 أيتينا على ما ي وؿ ب اردين عدلُت من الظتاب الظ ميك فما مين ا نسم  من  شيئان إال" عوام ال ي  دمحم كي وؿ 
 .(ٗ)"الت وحيدك  ذلا َّ داائق العلمك  ,السن   ا١ت    ةك 

    اآلتي النػُّ ىاطكيتضح ذلا من  بلؿ 
 : بتالوة القرآن الكرمي واىتمام -

 ت جيعان ٢ًتمم ا١ت منُت,ك  أحظام ,ك  استنباطان من علوم ك  معظم متب  للظبلـ عن ال  آف ت سَتان آلايت , فى أل  ف د 
أل ف َّ ك  أهنا أك ؿ ا٠ت وات َّ االست ادة من رها الظتاب الظ مي,ك  الظتاب الظ مي,ح  الناس على تبلكة رها ك 

   تناكؿ ا١توضوع َّ م َت من أْتاث متب ك  تبلكة ال  آف اجمليد,  روك  ذلا متاابن 

                                                           
 (.َُٓة كمواا  ا, س اج الدين, ص)يينظى   اإلٯتاف بعوادل اآل    (ُ)
 (.ِِْيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ِ)
 (.ٖٕ)يينظى   تبلكة ال  آف اجمليد, س اج الدين, ص (ّ)
 موا  )موسوع  در  ( االلظًتك .يينظى   م ال  بعنواف  "ال ي  عبد  هلل س اج الدين", ب لم  عوام ,  (ْ)



  ْٔ   

 

  ب ىت  األذمار, بُت  أف  ال  ب ردف م لدُّ ا١تسلمُت عن ال  آفك  عند مبلم  عن آداب التبلكة َّ متاب األدعي
 .(ٔ)ا١تنظ ك  الوسائ , لهلا يسعوف لن   ال  ذيل 

من دركس  ٤تاض ات حوؿ موااف سيدان  ال  ال رها اٞتز  ك  ي تم هبها األم ,ك  كماف َّ دركس  م َتا ما ي ج 
 رسوؿ  هلل م  العادل ٥تصص لتعليم الظتاب الظ مي.

  :النبويَّةة نَّ دفاع عن السُّ ال -
مانت حلع مىدين  ل  إبن اذرا  ا١تخال ُت للسن   ا١تتهث ين ابٟتضارة ال  بي  حىت الدًٌين ال د  على أعدا   ماف دأب

).اٞتماع  م ل , ٔتا أييت ب  من اٟتجج ال اطع ك  عن السن   لدًٌفاعدل يظن في ا من ي ـو ابك  من م ًٌ فظ  شاذًٌ,
ٕ) 

  :الذي ىو منهج القرآن والسنة على الوسطية ثحلا -
ضُّ على ظافف يبتعد أشد  ك  رها غلط, رها    ,  ي وؿك  ٭تهًٌر من ال لو,ك  السلوؾ,ك  االعتداؿ ابل ظ  ٭تى

٨تن رنا أر  " ماف ي وؿ لبعض ا١تظ  ةك  االبتداع,ك  التس ُّع ل مي مسلم ابلضبلؿ كاالبتعاد عن تظ َت ا١تسلمُت, أ
ال سق, ك  اٟتظم علي  ابلض بلؿ كم أمن ٮتال ظ السن   لي  عندان إشظاؿ ضد  أحد, إ٪تا اإلشظاؿ عندمم بتظ َت

 .(ٖ)ف ااعوا أن سظم أنتم"
  ٖتد ث عن ت ول رسوؿ  هلل ُّ  أىتٍػ ىاميٍم{ ]اٟتج ات هلًل ًإف  أىٍم ىمىظيٍم ًعٍندى }  عن اول  تعاذل مبلم   عندك ,]

ال ك  إتباع آرا  ا١تت ددين, ور اإلسبلمي الدًٌينفلي  " عُت الت ول, ااؿ وأف  ما اا  ب  رك  ,سىل مك  لىل ى  هلل علي 
, ف ف ا٢تدل الهم اا  سىل مك  لىل ى  هلل علي  ٤تم دإتباع سيد ا١ت سلُت سيدان  وإ٪تا دين اإلسبلـ رك  أروا  ا١تت لتُت,

 ,سىل مك  لىل ى  هلل علي  ٤تم د َت ا٢تدم ردم ك  ف ف  َت اٟتدي  متاب  هلل تعاذل," ب  فوؽ م ًٌ ردل, ٟتدي 
 .(ٗ)مور ٤تداثهتا,..."ش  األك 

 : جلانب اإلديايناتعزيز   -ٕ
ت وي  إٯتاهنم, في وؿ عند  ك  ري رداي  الناسك  ,التلليفك  ال اي  من ا دل العلمي َّ التدري ك  ا٢تدؼ يبُتًٌ ف

, (٘)إحالت  إذل متاب سي ل   َّ ب ي  العوادل الظ َتة اليت دل يهم را َّ رها الظتابك  مبلم  عن عادل ا١تبلئظ ,

                                                           
 (.َٗيينظى   األدعي  كاألذمار, س اج الدين, ص) (ُ)
 (.ٕٓيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ِ)
 (.ِٗ, ص)ا١ت ا  السابقيينظى    (ّ)
يينظى   حوؿ ت سَت سورة  (.ِٗٓ/صِ(, )جٕٖٔٗت يف الص بلة كا٠ت ب , ب ام  )لحيح مسلم, متاب  اٞتمع , ابب   (ْ)

 (.ُُّالعلق, س اج الدين, ص)
 (.ُُْيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س اج الدين, ص) (ٓ)



  ٔٓ   

 

يتعل م ك  تعم  ب  ال ائدة, فيتهم   العاا ك  , لتتم  ل ا إف شا   هلل َّ متاب مست  ًٌ ن صًٌ ك  كسوؼ نبح  في ا" ااؿ
ع ًٌ ك  لي ول إٯتاف ا١توحد,ك  اٞتار ,

ي
ذلا ك  ب ييت, ورك  م صدم ًمن ن   رهل الظتع, ورها رك    ا١تلحد,يوحد ا١ت

, ال أب ي بهلا سىل مك  لىل ى  هلل علي ن  م ألحادي  رسوؿ  هلل ك  أمنييت, ف ف أْتاثي ا١تتعل   بظتاب  هللك  سعاديت
لىل ى  هلل , ف د ااؿ الصادؽ ا١تصدكؽ, رسوؿ  هلل األمـ  سىل مك  لىل ى  هلل علي رضى رسول  ك  إال رضى  هلل تعاذل,

 . (ٔ)"من ٛت  النعم احدان  َت لاك  ألف ي دم  هلل با رابلن " ا  ك  , ألمَت ا١ت منُت علي مـ   هللسىل مك  علي 
 فيما يلي ٯتظن أف يسلط مزيدان من التوضيح على رهل ال ميزة ك 

 : من أحاديث الفضائل كثاراإل  -
عند مبلم  عن ثواب ا١ت منُت -ييعلًٌ  ذلا ب ول ك  أف ييورىد م َتان من أحادي  ال ضائ ,  ن من جمً ف

ذلا ك  ما يظ م م ب  يـو ال يام ,ك  على ا١ت منُت, إ٪تا ذم ت ٚتل  من ال ضائ  اليت يت ض   هلل هباك   -ا١تخلصُت
لين ض هبم   إذل اإلم ار ك  ت  ُّابن إلي ,ك  ليزداد حب ان هلل,ك  ليعلم ا١ت من فض  اإلٯتاف الهم ت ض   هلل تعاذل ب  علي ,

ًلمي ال  يًٌعي ًإلىٍيً  }  األاواؿ ال يب , ااؿ تعاذلك   ,الص اٟتيبهؿ ا دل َّ األعماؿ ك  من عبادة  هلل تعاذل,  يىٍصعىدي اٍلظى
  ااؿ تعاذل  رٛتت  هبمك  َّ ذلا ب ائ  للم منُت لي  حوا ب ض   هلل علي مك  .[َُ  يػىٍ فػىعي ي{ ]فاط  الص احلاٍلعىمى ي ك 
يػٍ ه ٦ت ا ٬تىٍمىعيوفى{ ]يون  وًب ىٍٛتىًتً  فىًبهىًلاى فػىٍليػىٍ  ىحيوا ري ك  هلًل ايٍ  بً ىٍضً  }  [.ٖٓ   ى

إ  أم ت أف أا أ عليا سورة  " سىل مك  لىل ى  هلل علي ااؿ رل رسوؿ  هلل " اـ أٛتد, عن أيب بن معع ااؿركل اإلم
دلٍى يىظيًن }  سىل مك  لىل ى  هلل علي ف  أ رسوؿ  هلل   . ااؿ"إف  هلل أم   أف أا أ عليا ال  آف" َّ ركاي ك  ,"مهاك  مها

لىل ى  هلل اد ذم ت رناؾ؟ ف اؿ ك  اي رسوؿ  هلل  ااؿ أيبٌ  .[ُ  البين ] {ٍلميٍ  ًًمُتاك  الهين مى ى يكٍا ًمٍن أىٍرً  اٍلًظتىابً 
ًب ىٍٛتىًتً  ك  هلًل ايٍ  بً ىٍضً  }   هلل تعاذل ي وؿك ما ٯتنعٍت,ك   ف  حت بهلا؟ ف اؿ أيبٌ   . ف ي  أليبٌ "نعم"سىل مك  علي 

يػٍ ه ٦ت ا ٬تىٍمىعيوفى  وفىًبهىًلاى فػىٍليػىٍ  ىحيوا ري   .(ٕ)"[.ٖٓ  { ]يون  ى
  :َسلَّمو  َصلَّى هللا عليوهللا  كلَّ فضيلة برسول  ربط -
فيبُتُّ سب   األعظم   سىل مك  لىل ى  هلل علي  هلل  ب سوؿ منزل  ك لق م مي أ ك بط م   فضيل  أأف ي ج ن من مً ف

على  الص بلة  ال  ض, م   متابهنا م تبس  من ردي , لها  ص ص بعض الظتع ٢تها أك  ٢تا سىل مك  لىل ى  هلل علي 
 .(ٖ)ال ضائ ك  دركس ا١تواافك  .الظوث ك  ,اٟتج ات  ت سَت سوريتك  ,ال  ادتُت متابك  ,سىل مك  لىل ى  هلل علي النيب 
 

                                                           
 (.َُٕٕ/صّ(, )جِّٖٕ إذل اإلسبلـ..., ب ام  )لحيح البيخارٌم, متاب  اٞت اد كالسَت, ابب  دعا  النيب ملسو هيلع هللا ىلص (ُ)
يينظى   حوؿ ؛ (ُِّ/صٓ(, )جُُِٕٓن معع, ب ام  )مسند أٛتد,مسند األنصار, حدي  عبدال  ٛتن بن أبزل عن أيب ب(ِ)

 (.َُّت سَت سورة اإل بلص كا١تعوذتُت بعدرا, س اج الدين, ص)
 (.ٕٕعًت, ص)يينظى   ل حات, د. (ّ)



  ٔٔ   

 

 : لدُّعاءىتمام اباال -
ثناف من , االدُّعا اد أل ف ثبلث  متع عن ك  ألن  ي وم لل  العبد ب ب  تعاذل, لدُّعا االرتماـ اب  ن من جمً ف

 ,األذمارك  األدعي   ٫تاك  ش كن ,ك  اٟتجم العادم, ضمن ما ٚتي  األدعي  اليت ٭تتاا ا ا١تسلم َّ م ًٌ أحوال 
 أعاد طبع  ْتج ل َت ليحمل  اإلنساف َّ ايب , ٚت  في  أدعي  الصباحمثي  متيع من اٟتجم ا١تتوسط, ك  ,الدُّعا ك 
   ب مت  َّ أثنا  الدُّعا  أيضان تظل م عنك  بعض االست ااثت.ك  ا١تسا ,ك 
 هلل ك اي معاذ" سىل مك  لىل ى  هلل علي ااؿ رل رسوؿ  هلل   َّ متاب سورة ال اٖت , عن حدي  معاذ ااؿ مبلم   ندعف 

حسن ك  شظ ؾك  أعٍت على ذم ؾ الل  يم    إ  ألحبا, أكليا اي معاذ أف ال تدعن َّ دب  م  لبلة أف ت وؿ
 .(ٕ)رها اٟتدي  مامبلن بت اليل  أل٫تيت  لظ  مسلم  هلل س اج الدين  عبدل يا, ف د ش ح (ٔ)"عبادتا

  اف ة من تلا األدعي ك  , ذم  ٚتل سىل مك  لىل ى  هلل علي , عن أدعي  النيب ال  مائ َّ متاب  مبلم   عندك(ٖ). 
 : اإلصالحي يف اجملتمع هللا سراج الدينلشيخ عبدامنهج   -ٖ

 شخصي  رها ما ٬تدل الباح  َّ ك  ل , ٤تب  مؤل الوب الناس ك  ل بوؿ َّ األرض,ض  ل  اك  إذا أحع  هلل عبدان 
ال ًٌ   اليت أع ارا ك  ب  من رهل احملك  من دل ي ل.ك  بار, من رآلالظك  , ف د أحب  الصًٌ ار هلل س اج الدينل ي  عبدا

اد  ك  بُت العلما   ال  .ك  عام   ما حو٢تا, ان لق بظ ًٌ ما ٯتلا من اوةو لئللبلح بُت الناسك  َّ حلع  لالناس 
٭تهًٌر ك  ردهتم بن   العلم,ك  ماف يسعى للنُّ وض اب١تسلمُت منك  للجمي , وال ٛت , ف ك  يعام  اٞتمي  اب١تود ة ماف

ما َّ يدان   اد زارل ضيوؼه من بعض احملافظات, ااؿ ل  أستاذ من مك  سبي  ا٠ت اف , ومن التد ين ب َت علم, ف 
 (ٗ)َّ يدان شي  م َت, لظن ال ت يدكف الت يَت.   هلل س اج الدينل ي  عبداشي . ف اؿ ل  

كإنا ٕتد أف رهل ا١تيزة ٔت اب  احملور الهم تدكر علي  م َت من ا١تسائ  اليت  متب ,ك  كماف رها من ج  َّ دركس 
 انا  ا كاألْتاث اليت متع في ا, كمن ج  رها بيان  َّ الن اط ال بلث اآلتي  

 : ادلؤمننياألخوة بني و  بَّةى احملعل ثُّ احل -
 است  د ْتدي  أيب ر ي ة,  مدارست ,ك  عن فض  االاتماع على تبلكة ال  آف الظ مي مبلم   عندف 

                                                           
متاب  ل     سنن النسائي,(؛ ْٕٓ/صُ(, )جُِِٓداكد, متاب  سجود ال  آف, ابب َّ االست  ار, ب ام  ) نن أيبس (ُ)

 (.ُٔ/صّ(, )جَُّّب ام  ) الصبلة, ابب  الدعا  بعد الهم ,
 (.ُُُيينظى   حوؿ ت سَت سورة ال اٖت , س اج الدين, ص) (ِ)
 (.ْْٔ – ُْٗيينظى   ال  مائ  احملم دي  , س اج الدين, ص) (ّ)
 (.ِٗيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ْ)



  ٕٔ   

 

  .(ٔ)من ن   عن م من م ب "" , ااؿسىل مك  لىل ى  هلل علي عن النيب 

 .(ٕ)التسامحك  التعاكفك  ش ح  مامبلن, ألن  ٭ت  ا١تسلمُت على التحابعك 

  ثنا ع   ل ح ,ا, ش ح  َّ حوارل (ٖ)"ا١تسلم وا١تسلم أ "َّ متاب سورة اٟتج ات, عن حدي  مبلم   عندك 
 ما أفضل , إن  دين االسبلـ,ك  ما أممل ,ك  ما أم م ,ك  ما أش ف ,ك  ,الدًٌين هلل امرب ما أعظم رها " ااؿ بعدلمثي  
 .(ٗ)"الص ا ...ك  الن ا ,ك  لنصيح ,اك  اإل ا ,ك  ,ب  احملك  دين الوفا ,ك  الوائـ,ك  ,الس بلـك 

 إذل غَت رها ٦تا ي ق اإلحاط  ب , ٦تا ط حت ب  متب  كدركس .
 : أبوضاع ادلسلمني ىتماماال -

 الن ظ  َّ رها األم  العظيم,ك  دائمان, ري األمور اليت تيصلح حاؿ ا١تسلمُت,  من أكلوايت األمور اليت ت  ل
ا١تسلموف عندرم م ُّ شي , ما " عظيمان م  رل َّ ٣تال  م َتة, ااؿاد ٠ت ص أساس لبلح ا١تسلمُت تلخيصان ك 
عى بعض م بعضان"ُتلهم ين ص م إذان؟ ال ين ص ا١تسلما  .(٘) إال أف ٭تي

رػ(, على مضاع   أسعار األراضي ُْٗٗكمن ذلا  ت ديدل اإلنظار على ٕت ار األراضي ١تا آتم كا حوارل سن  )
ت اٟتياة الص اٟت  للبنا  َّ حلع, فظاف يينظ  ذلا ادان, ألف  الس ظن من ض كراي 

(ٙ). 
   دركس ك  كماف رها دأب  َّ متب 

   ا ال ًهينى آمىنيوا}ػعن فضائ  ا٠ت اب ب  مبلمفعند ف   " [. تع ض لهم  ال اب, ف اؿُِٕ  ]الب  ة {ايى أىيػُّ ى
الص  يح ا١تباش , الٌ اب م  ذلا يتعاطوف ك   منُتللم ابُت من بعض أغنيا  ا١تاؿ ا١تتخمُت, الهين يد عوف أهنم من ا١ت

إف منتم ٗتادعوف  هلل تعاذل العظيم   اٞتن, ف   ٢تمك  يتعاطون  من ٖتت ال ناط  اليت نصب ا ٢تم شياطُت اإلن  كأ
 ماك  يعلم  ائن  األعُتك    اايمم,ك  ا  ممك  إف منتم ٖتتالوف على ش ع  هلل تعاذل فاهلل يعلم س ممك   ادعظم, وف 

  .(ٚ)ٗت ي الصدكر"

                                                           
لحيح مسلم, متاب  الهم  كالدُّعا  كالتوب  كاالست  ار, ابب  فض  االاتماع على تبلكة ال  آف كعلى الهم , ب ام   (ُ)
 (.َِْٕ/صْ(, )جِٗٗٔ)
 (.ّٔيينظى   تبلكة ال  آف اجمليد, س اج الدين, ص) (ِ)
 (. ِٖٔ/صِ(, )جَُِّدل, ابب  ال يظلم ا١تسلم ا١تسلم كال يسلم , ب ام )لحيح البيخارٌم, متاب  ا١تظا (ّ)
 (.َُّيينظى   حوؿ ت سَت سورة اٟتج ات, س اج الدين, ص) (ْ)
 (.ُِْيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ٓ)
 (.َُٕ, ص)ا١ت ا  السابقيينظى    (ٔ)
 (.ُِيينظى   حوؿ ت سَت سورة اٟتج ات, س اج الدين, ص) (ٕ)



  ٖٔ   

 

 : احرتام العلماءو  على طلب العلم ثُّ احل -
غيع  ن من جمً ف  هلل س اج ل ي  عبداٚت  الباح  الظبلـ الهم تظل م   ولك  ح ًٌ الناس علي ,ك  ابلعلم الًت 
 ة ما التعلم لظ ك  العلما , لواد بُت يدي  متاابن ف يدان من نوع , ي ج  الناس على العلمك  عن فض  العلم الدين

   من ذلاك  َّ رها اجملاؿ. الت ابعُتك  أاواؿ للصحاب ك  أحادي ,ك  يوردل من آايت,
 آي  ا آني  كٖتهي  من إل ا  شي  في  اسم  هلل تعاذل أك  عن  صائص ل   اٞتبلل   هلل, ع ع بتنبي  مبلم   عند, 
أردؼ مثي  العم  ٔتواب . ك  لي موضوع م مُّ ينب ي االطًٌبلع ع ورك  عدـ تعظيم  كحدي  ش يف على األرض أ كأ

يعملوف ب , م يدان مبلم  ك  يبلًٌ ون  للناسك  الدًٌينمن بين ا العلما  الهين الهين ٭تملوف ك  ابحًتاـ ٚتي  شعائ   هلل,
 . (ٔ)الظ َتة ًدل  ابأل
 

 

 

 

 

                                                           
 (.َٓ   حوؿ ت سَت سورة ال اٖت , س اج الدين, ص)يينظى  (ُ)



  ٔٗ   

 

 

 

 

  ال ص  ال  ا

 جهود الشيخ عبدهللا سراج الدين يف علم مصطَلح احلديث

 خل إىل علم مصطَلح احلديث.مبحث دتهيدي: مد

 .للمنظومة الَبيُقونيةالشيخ عبدهللا سراج الدين  تشرح: ولاأل بحثادل

 حتقيقات الشيخ عبد هللا سراج الدين واختياراتو يف ادلصطلحادلبحث الثَّاين: 

 



  َٕ   

 

ينالفصل الثَّا  

 جهود الشيخ عبدهللا سراج الدين يف علم مصطَلح احلديث
 مبح  ٘ت يدم

 مص لىح اٟتدي  مد   إذل علم
ٝت ى العلما  رها العلم بػ"علم مص لىح اٟتدي "لظ  ة ا١تص لىحات اليت ال لح علما  اٟتدي  على 

 تسمي  أنواع علـو اٟتدي  هبا  مالص حيح, كاٟتسن, كالضعيف, كا١ت س , كا١تعلق, كا١تنظ , كا١ت دكد, كغَترا.
ين بن ٚتىىاعى  حي  ااؿ "علم ب وانُت يع ؼ هبا أحواؿ كع فول بعدة تعاريف من أحسن ا تع يف اإلماـ عز الدًٌ 

 .(ٔ)ا١تنت" الس ند ك
أما الس ند  فا١ت اد ب  عند احملدًٌثُت حظاي  رااؿ اٟتدي  الهين رككل كاحدان عن كاحدو إذل رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  

 كسىل م.
د ي لق أحد٫تا على اآل  , مما أهنما اد ي ل اف إضاف  اٟتدي  إذل اائل , أم ًنسبت  إلي . كا كأما اإلسناد ف و

 يع ؼ ا١ت اد ابل ى ىاًئن. على رااؿ سند اٟتدي , ك
سو   تسار  بعض راال  َّ السماع, أك تدلي , أك ان  اع, أك كأحواؿ الس ند  ري ما ي  أ علي  من اتصاؿ, أك

 غَت ذلا. الظهب أك اهتام  ابل سق أك ح ظ , أك
 ينت ي إلي  الس ند من الظبلـ.ما  كأما ا١تنت  ف و

 غَت ذلا. لح  , أك شهكذ, أك كاف, أك كأحواؿ ا١تنت, ري ما ي  أ علي  من رف , أك
ى بيوؿ من ا١ت دكد كموضوع رها العلم الهم يبح   رو

 .(ٕ)الس ند كا١تنت من حي  التول  إذل مع ف  ا١ت
كفائدت   ري مع ف  ما يي ب  كما يي دُّ من األحادي 
أايم بنياف رها العلم ل اي  عظيم  ري ح     (ّ)

بهلا ح   الدين اإلسبلمي من التح يف كالتبدي   تم  ف اٟتدي  النبوم من ا٠تلط في  أك الدس كاالفًتا  علي ,

                                                           
ىن ى  ال  ًكٌم, ابن ٚتىىاعى , ص)يينظى    (ُ)

(؛ اواعد التحدي , ٚتاؿ الدًٌين ال ىاًٝتٌي, ُٖ/صُ(؛ تىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي, )جِٗا١ت
 (.ِّ, ص)عًتن  د, د. (؛ مىن ىج الَّٓ/صُ(؛ تواي  النظ  إذل ألوؿ األث , طار  اٞتزىائً ٌم, )جٕٓص)

(؛ تواي  النظ  إذل ألوؿ ٕٓاواعد التحدي , ٚتاؿ الدًٌين ال ىاًٝتٌي, ص) (؛ُٖ/صُتىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي, )جيينظى    (ِ)
 (.ِّ, ص)عًت(؛ مىن ىج الن  د, د. َّٓ/صُاألث , طار  اٞتزىائً ٌم, )ج

 (.ُٓ – ُّ, ص)الدين س اجيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ّ)



  ُٕ   

 

ف د ن لت األم  اٟتدي  النبوم ابألسانيد, كميزت ب  الصحيح عن الس يم, كلوال رها العلم اللتب  اٟتدي  
 بظبلـ غَتل.ملسو هيلع هللا ىلص وضوع, كال تلط مبلـ ال سوؿ الصحيح ابلضعيف كا١ت

اليت تدم  الع وؿ, ف د ماف  الظاذب  كاألابطي  ا٠ت افات رها العلم اد أادل فائدة عظيم  َّ تن ي  األذراف منك 
 .(ُ)ٔتن ج علمي كع لي لحيحلعلم ا١تص لح ال ض  َّ ت بي  الع وؿ اإلسبلمي  ت بي  لحيح  اعل ا ت ظ  

أ ه ال ي  عبد هلل س اج الدين علم ا١تص لىح َّ ا١تدرس  ا٠تس كي , عن ٤تدًٌث حلع ال  ي  ٤تم د كاد 
طالع َّ الص وؼ العليا َّ رها العلم, كماف الظتاب ا١ت لوب لعبان,  راغع ال ىب اخ, كٟت  األساتهة ت وا  كرو

لص بلح". إضاف  ٟت ظ  منت ا١تنظوم  البىي يونًٌي  منه "علـو اٟتدي "البن الص بلح ا١ت  ور بػ "م دًٌم  ابن ا كرو 
 ل  ل.

كع د فصبلن  ال ان  .(ٕ) َّ علم ا١تص لح  "ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ",ال ي  عبد  هلل س اج الدين كلن ف
يًٌ  الٌ ًكاي  كالعم   ابٟتدي  الض عيف َّ َّ متاب  "الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م"تظل م في  عن حيجًٌ

 . (ٖ)ال ضائ  ك٨تورا
كرهل ال واعد اليت تظل م عن ا نظ اين كأكرد أًدل ت ا من مبلـ العلما , اد طب   ا عمليان َّ دركس  كمتب , 
فالباح  العلمي ٬تد َّ متع ال ي  عبد هلل س اج الدين الظ َت من ال وائد اٟتدي ي  . كاد ش د ل  بهلا مبار 

 . (ٗ)عص ل العلما  َّ
ي سى  ا٠تىً ي َّ متاب  من ج الن د, مثي  ااؿ بعدرا "

مما أفادان كاد أكضح الدمتور نور الدًٌين ًعًت, مسهل  ا١ت
كأردل الدمتور نور الدًٌين ًعًت متاب  رها بعد ف اغ  من  إذل شيخ  ال ي   (٘)فضيل  ال ي  عبد هلل س اج الدين..."

ا   إذل الهم أحيا ال لوب ابلعلم كالهًٌم  كالًع فاف, كأمد  األاياؿ من ت اث اإلردعبد هلل س اج الدين ف اؿ "
م  ا١ت سًٌ , احملدًٌث اٟتاف , ال  ي  العارؼ,  اٟتدي  النبوم كعلوم , كأانر لؤلم  ْتقًٌ سبي  الس لىف كالسن  , العبل 

 .(ٙ)فضيل  أستاذان ال ي  عبد هلل س اج الدين.."

                                                           
 (.ِّ, ص)عًت؛ مىن ىج الن  د, د. (ُٓس اج الدين, ص)ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , يينظى    (ُ)
 (.ُٖٓ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ِ)
 (.ِٖٓ – ِِٓ هلل علي  كسىل م, س اج الدين, ص)الص بلة على النيب لىل ى يينظى    (ّ)
 (.ُْعن ا, ص)سبق الظبلـ  (ْ)
 (.ّٖٖ, ص)عًتمىن ىج الن  د, د.  (ٓ)
 (.ٓ, ص)ا١ت ا  السابق (ٔ)



  ِٕ   

 

و  على الظ َت من األْتاث كاألم ل  اليت تدؿ على ٘تظُّن ال ي  عبد هلل س اج الدين من علم تسليط الضأريد رنا ك 
. كفيما يلي بياف لل مائز األساسي  اليت تبُتًٌ ا ودل َّ  دم   ا١تص لىح ب ظ   اصًٌ كعلـو اٟتدي  ب ظ  عاٌـً

 رها العلم من ط ؼ, كا١تبلمح األساسي  ١تسلظ  َّ رها العلم من ط ؼ آ  .
 



  ّٕ   

 

 بحث األولادل
 للمنظومة الَبيُقونيةالشيخ عبدهللا سراج الدين  تشرح

, البىي يوً ٌ الدًٌم  ٌي ال  اًفعٌي, األلورل, احملدًٌث, كيعود  م  عم  بن ٤تم د بن فػيتيوحو ا١تنظوم  البي وني   للعبل 
م  ورة من علـو اٟتدي  َّ رػ(, كاد نظم طائ    ََُٖأل  عائلت  إذل ا ي  بي وف َّ ببلد أذربيجاف, )ت  

أربع و كثبلثُت بيتان تيسمىى "ا١تنظوم  البىي يونًٌي " نسب  لناظم ا. كلس ول  ح ظ ا على طبلب علم ا١تص لح كمشو٢تا 
م  اٟتاف   ١تعظم أبواب  ف د انت  ت كاشت  ت كم  ت حو٢تا ال ُّ كح كاٟتواشي, كًمن أرم ش كح ا  ش ح العبل 

م  عىً ي   األىا يورًم, )ت   ُُِِبن يوسف الزُّراىاٌ , )ت  ٤تم د بن عبدالبااي   َُُٗرػ(, كاد كض  العبل 
رػ(, كاد ُِِٗرػ(, حاشي ن على رها ال   ح, كش ح ا أيضان ال ي  دمحم بن لعداف, ال  َت بػ )ااد ا١توذل(, ) 

ا ٥تتص ة, كغَت مستوفي  ٞتمي  أنواع ا رهتا ا١تعارد ال  عي  ممنت َّ علم ا١تص لح, لظن ا ٖتتاج إذل ال  ح ألهن
 . (ُ)علـو ا١تص لح, كرها ما اع  ال  كح م َتة كمتعااب  علي ا

الح  ال ي  عبد هلل س اج الدين من ٕت بت  ال خصي   طالبان, مثي  ٕت بت  مدٌرًسان للحدي  كا١تص لىح كاد 
رػ(, سار في  على مهرع ُِّٕسن  )ي يونًٌي ", اٟتاا  إذل أتليف ٥تتص و مييس و, فهلف متاب "ش ح ا١تنظوم  البى 

ٚت ور احملدًٌثُت إال َّ بعض ا١تواض  اليت نىٌص علي ا. كاتب  ال واعد اليت است   علي ا علم مص لىح اٟتدي , 
مثي  لار مىن  انسع رها الظتاب حاا  طبلب العلم, كلاركا ي البوف مدارس م بت  ي ل علي م َّ مادة ا١تص لىح,ك 

ا١تصنًٌ ُت َّ علم ا١تص لىح ي ا  إلي , كمن ذلا  أف  مدرسان َّ ملي  اآلداب َّ دم ق أعد  مهم ةن َّ  يظتع من
ب فتىعس   على ال بلب ف م ا, ف ا  بعض م من النب ا  إذل متاب ال ي  عبد هلل س اج  مص لىح اٟتدي  لل بل 

 . (ٕ)  في ا, ف اا  ن س  كأللح مهم ت الدين, فواد أغبلطان م َتة َّ مهم ة الدمتور اٞتامعي, كرااع

 (ٖ)رػ(َُْْ-ُِّٓحي )ااؿ ال  ي  ٤تم د السماكَّ بياف ا١تظان  العلمي  للظتاب كثنا  العلما  علي , 
عن الظتاب "رها متاب عظيم, يدؿُّ على ٘تظُّن لاحب , كإف ماف ٥تتص ان, لظن ا تيارات  كدراست  تدؿ على ًسع  

 . (ٗ)علم م لًٌ  "

                                                           
 .(ُِٖ(؛ ال سال  ا١تست  ف , الظتا , ص )ْٔ/صٓ(؛ األعبلـ, الزرملي, )جُٖ/ صِمعجم ا١ت ل ُت, محال , )جيينظى    (ُ)
 (.ِِٓ(, كص)ُٖٓ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ِ)
ر ي ة ىف  األستاذ َّ الدًٌرىاسات العليا َّ اامع  األزر . ل  م ل ات م َتة, من ا "أبو ٤تم د, بن ٤تم د, السماحي, ا١تًص ٌم, (ّ)

؛ ا١ت ع لي, د. معجم ا١ت اي يينظى    ا١تيزاف", ك"ا١تعلم ب  ح ا١تختار من لحيح مسلم", ك"ا١تن ج اٟتدي  َّ علـو اٟتدي ".
  موا  )أر  اٟتدي  االلظًتك (.

 (.ِِٓ, ص)عًتل حات, د.  (ْ)



  ْٕ   

 

 "كل  ش حه من جي مدرسي مب سطه على ا١تنظوم  البىي يونًٌي "عوام  ال ي  دمحم دمحمؿ كاا
(ٔ). 

كذم ل الدمتور مص  ى سعيد ا٠تن, كالدمتور بدي  الس يد اللحاـ, َّ متاهبما "اإليضاح َّ علـو اٟتدي  
 . (ٕ)ل  ال ي  عبد هلل س اج الدين"عن ش كح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , ف اال "آ  را ش ح فضي مبلم ماعند  كاالل بلح"

كأريد رنا الظبلـ عن اٞت ود اليت به٢تا ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ ش ح  للمنظوم  البي وني  من  بلؿ الظبلـ 
 عن ا١تسائ  اآلتي  

 عر  موضوعات الكتاب.  -أواًل 
 اؿ "ٚتعت َّ رها الظتاب افتتح ال ي  عبد هلل س اج الدين متاب  رها ٔت دم  بُت في ا     البح  ف

ما اشت   من العلـو اٟتدي ي  , كما ٭تتاج إلي  من ا١تباح  كال واعد االل بلحي , االدان بهلا تيسَت السبي  
لل  الع ا١تبتدئ ابلت حصي , راايان من  هلل تعاذل أف يل مٍت الٌصواب, كأف يضاعف رل ال واب. كاد رب ُّت تلا 

حي  ٔتنت ا١تنظوم  البىي يونًٌي  لس ول  ح ظ ا, كاودة نظم ا كل ظ ا. كدل أتناكؿ َّ متايب األْتاث كا١ت الع االل بل
 .(ٖ)اارئ متع اٟتدي " رها إال األلوؿ ا١ت م   اليت ٭تتاا ا طالع علم الت حدي , أك

أمادٯتيان  عن مباح  علـو اٟتدي  كأنواع اٟتدي  ت صيبلن, م سمان ٢تهل األنواع ت سيمان علميان مثي  تظلم 
ى أنواع اٟتدي  من  فىص   في ا أنواع اٟتدي  ا١ت بوؿ عن ا١ت دكد, كفص   َّ أنواع ا١ت دكد حسع أسباب ال د, كبُت 

 حي  ا   اإلضاف  كما ي ًتؾ في ا بُت ال بوؿ كال د .
دثُت, كماف من كاا  متاب  م تمبلن على ماف  أنواع اٟتدي  اليت ذم را ابن الصبلح كابن حج  كغَت٫تا من احمل

من ج  دعم رهل ا١تباح  أبم ل  توضيحي  م  ش ح كبياف ٢تا؛ حىت تظوف ميس ة ال  م لل بلب, فظاف غ ض  
 .(ٗ)ينصع على إيضاح رها العلم كتبسي   لل لب 

 :عمل الشيخ عبدهللا سراج الدين يف الكتاب -اثنياً 
اسمُت  اسم يتعلق ب  ح أبيات ا١تنظوم , ين ًسم عم  ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ رها الظتاب إذل 

كفيما يلي بياف لظ  كاحد من عام ,  كتعام  ال ي  عبد هلل س اج الدين مع ا, كاسم يتعلق ببياف علـو ا١تص لىح
 ال سمُت 

 

                                                           
 يبًٌ  (ُ)

ي
ٌ  ا١ت م  ال  اب   موا  )موسوع  در  ( االلظًتك ., عوام , ب لم  س اج الدينال ي  عبد  هلل م ال  بعنواف  العبل 

 (.ِْاإًليضىاح َّ علـو اٟتدي  كاالل بلح, أ. د. مص  ى سعيد ا٠تن, د. بدي  الس يد اللحاـ, ص) (ِ)
 (.ٕ, ص)دينس اج الش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ّ)
 (.ِِٔ, ص)ا١ت ا  السابق (ْ)



  ٕٓ   

 

 عمل الشيخ عبدهللا سراج الدين يف تشرح أبيات ادلنظومة:  -ٔ
ح  للمنظوم  البىي يونًٌي , فدرس أبيات ا١تنظوم , كش ح ا اعتمد ال ي  عبد هلل س اج الدين ا١تن ج العلمي َّ ش  

بلي  و علمي   س ل , تيوًضح ال ظ ة لل ارئ م  ال ٌت اب١تادة العلمي  , كا١تواف العلمي من مواف   رهل األبيات ١تا 
أشظىلت العبارة  است    علي  علم ا١تص لىح, ف ف كاف ت أبياهتا ذلا عز زى ال ظ ة كثبت  ا َّ ذرن ال ارئ, كإف

ا لهرن ال ارئ, كإف  ال ت ذلا نىٌص على ا٠ًتبلؼ م  ح اظ   ال ًتبلؼ االل بلحات كض حى ا ككا  ى ا كا  هبى
 على األدب ال في  م  العلم كالعلما . كيت ضح ذلا من ً بلؿ  

 تعزِيز عمل ادلصنِّف:  - أ
 حىت ت س  َّ ذرن ال ارئ, كم اؿ ذلا   ييدعًٌم ال ظ ة الص حيح  َّ أبيات ا١تنظوم  كييعٌزًزيرا,ف 

 عن افتتاح ا١تصنف نظم  ب ول   مبلم   عند 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 دمحم  َت نيبًٌ أيرًسبل  أبدأ ابٟتمد ميصلًٌيان على 
 ف ن  ماف ي تتح متب  بسم  هلل ال ٛتن ال حيم  ااتدا ن ابلظتاب العزيز. كأتسيان ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلصػ  افتتح ا١تصنًٌف نظم  بااؿ

 .(ٔ)كرسائل  ابلبسمل 
  مث ثٌت  ا١تصنف ابٟتمد هلل  ااتدا ن ابلظتاب العزيز أيضان, حي  ايعلىت فاٖتت  سورة اٟتمد. كعمبلن ٔتا دلت ؿمث اا

 . (ٕ)علي  اآلايت ال  آني , من أف  هلل تعاذل اد بدأ األمور العظاـ  التظويني  كالت  يعي  ابٟتمد
 عن اٟتدي  اٟتسن ن   بيت ا١تصنف  مبلم   دكعن 

 راال  ال مالصحيح اشت  ت  كاٟتسن ا١تع كؼ طي اان كغدت
اٟتدي  اٟتسن, ف اؿ  رو ما اتص  سندل بن   العدؿ الضابط ضب ان أ ف  من ضبط الصحيح, كسلم من  ع ؼ

 . (ٖ)شهكذ كعل  و اادح 
  ع  ؼ الصحيح لهات  أبن  رو  ما ن ل  عدؿ اتُـّ الضبط, النخب ( حي)مع بان  رها التع يف مه وذ من  مث ااؿ

 مت ًص  السند, غَت معل  و كال ش اذٌو, مث ااؿ  ف ف  ف  الضبط ف و اٟتسن لهات , كإذل رها ي َت مبلـ ا١تصنًٌف 
 . (ٗ)راال  ال مالصحيح اشت  ت  ..................كغدت

                                                           
 (.ِٖ, ص)س اج الدينش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ُ)
 (.ِٗ, ص)ا١ت ا  السابق (ِ)
 (.ِٗ, ص)ا١ت ا  السابق (ّ)
 (.ِٓ, ص)ا١ت ا  السابق (ْ)



  ٕٔ   

 

 ا١تصنًٌف  عن اٟتدي  ا١تسنىد ن   بيت  مبلم   كعند 
 راكي  حىت ا١تص  ىى كدل يىًب   كا١تسنىد ا١تت ص  اإلسناد ًمن 

ا١تعتمىد عند ٚت ور احملدًٌثُت, كإلي  ذرع اٟتامم, كاـز  بعد أس  , ف اؿ "كتع يف ا١تصنًٌف للمسنىد رو ع  عمثي  
 . (ٔ)ب  لاحع النُّخبى "

 ئ: َتوِضيح قول الَبيُقوينّ دبا يُزيل الَوىم للقار  -ب 
توف, ألهنا ٥تتصى ة معد ة للًح   دكف 

ي
اد ي   ال ارئ َّ   ه َّ ال  م نتيج  التباس العبارة َّ متع ا١ت

إطاالت, كتىوًضيح ا كح ُّ إشظاالت عباراهتا ًمن م م  ميتع ال ُّ كح, كرها ما ٬تدل الباح  َّ ش ح ال ي  
ماف رها من ج  َّ الوىرم عن ًذرن ال ارئ, كأىكضح ا١تعلوم . ك عبد هلل س اج الدين للمنظوم  البىي يونًٌي , ف د أىبعىد 

 عمـو ش ح  للمنظوم , ك٧تدل كاضحان 
 ي ًتىًؽ أكرد بيت ا١تصنًٌف   مبلم   عند

ت ً ق كا١ت
ي
 عن ا١ت

ؽ   ميت ً قه ل ظان ك ى  ان ميت ً ق  ي ًتى
 كًضدُّل فيما ذم ان ا١ت

ؽ معنال, أبف تعد د ميسم ال. ف وما ات  ق ل ظ  ك ى  ف اؿ  رو ع  ف مثي   ؾ الل  ظي.  ُّ  كافًتى ي ًتى
 ًمن اىبي  ا١ت

 مثي  ااؿ مع ًٌبان على بيت ا١تصنًٌف ٔتا يوضح ا١تعٌت  
ي ًتىًؽ ًاسماف, كلي  األم  مهلا كإ٪تا رو

ت ً ق كا١ت
ي
ا تيوًرم عبارة ا١تصنًٌف أف ا١ت اسم كاحد, ٝتيًٌيى بهلا ألن   "رئت 

يسم ى" ميت ً قه 
 .(ٕ)َّ الل    كا٠تطًٌ مي ًتىًؽه َّ ا١ت

 َتوِجيو قول ادلصنِّف: -ت 
َّ نوعو ًمن العلـو اٟتدي ي   كييبيًٌن  كيوًضح  على ما علي  اٞتم ور, يست  د لهلا بًبىيت  عندما يبح 

لي  اٞتم ور, فيبح  ال ي  عبد هلل ا١تصنًٌف البىي يوً ٌ, كلظن اد يظوف ا١تصنًٌف البىي يوً ٌ اد ا تار اوالن غَت الهم ع
 س اج الدين عن شواردو ال تيار ا١تصنًٌف كيواًٌ  ا كي ًب  ا ٔتا علي  اٞتم ور. كم اؿ ذلا  

   عند مبلم  عن اٟتدي  ا١تن   , ن   اوؿ ا١تصنًٌف 
 إسناديل من ً   األكلىاؿ  كم ُّ ما دل يت ص  ْتىاؿ 

َّ  َّ موًض و كاحد, أك –ليىخ يج ا١ت سى   –من ركات  كاحده اىب  الص حايب مثي  ع  ف  أبن   اٟتدي  الهم س ط 
كب  ط أف ال يظوف الس ااط َّ  –ليىخ يج ا١تعضى   –مواض  متعدًٌدىة ْتي  ال يزيد الس ااط َّ م ٌو من ا على كاحد 

 الهم اـز ب  اٟتافظاف الًع ىاًاٌي كابن حج . ا١ت  ور كرو . مثي  ااؿ  كرها الت ع يف رو-ليىخ يج ا١تعل ق –أك ؿ الس ند 

                                                           
 (.ُٖ, ص)س اج الدينش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ُ)
 (.ُٖٔ, ص)ا١ت ا  السابق (ِ)



  ٕٕ   

 

ادٌم كطوائف ًمن ال   ا  أبن   اٟتدي  الهم دل يت ًص  إسنادل بوا  ما,سوا     كع  ف  ابن عبدالبػى ًٌ كا٠تى يع البى دى
ا١تن    فهم  , كإذل رها اىنح ا١تصنًٌف َّ تع ي  , كعلي   يظوف  ان آ  ل, كاحد اكم السااط ًمن أكس   أكال   ماف 

شامبلن للم سى  كا١تعضى  كا١تعل ق
(ٔ). 

   كعند مبلم  عن اٟتدي  ا١تت ص , ن   بيت ا١تصنًٌف 
 إسنىاديل لًلمص  ىى فا١تت ًص    يت ًص  كمىا بسىمً  م ًٌ راك

. أم  من (ٕ)احمل  ُتأف  اوؿ ا١تصنًٌف "للمص  ى". لي  بً ىيدو, ألف  ا١تت ًص  ي مى  ا١ت فوع كا١تواوؼ عند  بُت  مثي  
 ابب اٟتم  على ال الع ال من ابب الت  ًييد.

 سلالفتو للمصنِّف:  -ث 
ماف ردؼ ال ي  عبد هلل س اج الدين ًمن ش ح ا١تنظوم  تيسَت الس بي  على طالع العلم, لهلا اد ـ 

الف ا١تصنًٌف البىي يوً ٌ َّ بعض األبيات َّ الدًٌرىاس  كالبح  كأ    بعض ا, م اعاةن لوحدة ا١توضوع. كأيضان  
تع يف كاحدو رأل في  غيموضىان كإي امان كبعدان عن الٌصواب, كالس بع َّ ذلا اال تصار ال  ديد َّ ا١تنظومات, 

 كرو  
 أكرد بيت ا١تصنًٌف   (ٖ)عن اٟتدي  ا١ت سى  مبلم   كعند 

 ............................  كمي سى ه ًمن  الص حايب سى ىط
ت  ي ان, ل َتان   فعبلن, أك ا١ت سى  أبن   ما رفع  التابعي إذل رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, اوالن, أك دي ٟت  ؼ اع

 .(ٗ)مبَتان, ب  ط أف يظوف دل يسمع  من النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ماف التابعي أك
ف للم سى  أبن  ما س ط ًمن سندل ذم  الصحايب ف ط فً ي  مثي  ع  ع على بيت ا١تصنًٌف, ف اؿ  كأم ا تع يف ا١تصنًٌ 

ذم  اسم الصحايب ف ط لظاف ا١ت سى  م بوالن عند اٞتمي , كدل ي د ل  نظ ه, ألن  لوعيً ؼى أف  الس ااط من الس ند رو
 .(٘)أحده ًمن األئم  , ألف الصحايب عىدؿه عيً ؼى اٝت  أـ دل ييع ىؼ

 

                                                           
 (.َُُ, ص)س اج الدينش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  يينظى   (ُ)
 (.ِٖ, ص)ا١ت ا  السابقيينظى    (ِ)
 (.َُٗ, ص)ا١ت ا  السابقيينظى    (ّ)
 .(ٗٗ)ص ,رها التع يف تدا   م  ال  ح, كسيهيت ت صي  الظبلـ عن  (ْ)
ىوًاظى  ص) تع يف ا١تصنًٌف البىي يوً ٌ في  نىظ  كغَت ٤تي  ر, كاد ااؿ ب  ٚتاع  من (ٓ)

(.كاد أشار إذل ّٖأر  العلم, من م اله رىيًبٌ َّ ا١ت
ىوًاظى  ال ي  عبدال ت اح أبو

 غيد ة.  رها ٤ت ق ا١ت
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 راج الدين يف بيان علوم ادلصطَلح: عمل الشيخ عبدهللا س - ٕ
رغم ال   عدد ل حات الظتاب إال  أف  ال وائد اليت حوارا م َتةن, ح ص ال ي  عبد هلل س اج الدين على 

, ف د ماف يبهؿ ا دان مبَتان َّ تع يف م ًٌ نوعو ًمن أنواع علـو ا ا طالع علم اٟتدي اإلتياف بظ ًٌ معلوم  ٭تتا
علي  االل بلح, مثي  ي  ح الت ع يف, كيهم  األاواؿ األ  ل ليواًٌ  ا على ما است   علي  اٟتدي  ٔتىا است   

ح بين ا, كاد ي تص  على ال وؿ ال ٌااح  االل بلح, كيبح  عن األاواؿ َّ ا١توضوع كيهم را م  أًدل ت ا كي اًٌ
أنواع علـو اٟتدي , يهم  ال وائد ا١تتعل    ب .  ا تصاران كتس يبلن على ال  الع ا١تبتدئ, مثي  بعد بياف م ًٌ نوعو ًمن

 كيتضح ذلا من  بلؿ النػُّ ىاط اآلتي   
َدة مع أِدلَّتها ثَّ الرتجيح بينها:  -أ   ذكر أقوال العلماء ادلتعدِّ

ح يهم  ال ي  عبد هلل س اج الدين أحياانن ٚتي  األاواؿ الواردة َّ ا١تسهل , مثي  أييت أبًدل   رهل األاواؿ , مثي  ي اًٌ
 بين ا م  الد لي . كم اؿ ذلا  

 متاب ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , عن مسهل  تصحيح ا١تته ًٌ ين لؤلحادي   ذم   بلؼ العلما   مبلم   عند َّ
لى تلا كن   اوؿ ابن الص بلح  بعدـ اٞتواز م  أًدل ت , مثي  ن   اوؿ الن وًكٌم ابٞتواز م  أًدل ت  كرا ح  بنا ن ع

 . (ٔ)األًدل  
 متاب ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , عن مسهل  االحتجاج ابٟتدي  الضعيف كالعم  ب , ن   أاواؿ  مبلم   كعند َّ

كري  ال وؿ األك ؿ  عدـ اٞتواز, كال وؿ ال  ا   اٞتواز م ل ان, كال وؿ ال  ال   اٞتواز  ,العلما  َّ ا١تسهل  م  أًدل ت ا
, كَّ متاب الص بلة على النيب لىل ى (ٕ)كا١تنااع م  ال  كط. مثي  ساؽ األًدل   ع  ت ايح ال وؿ ال  ال  َّ ال ضائ 

 .(ٖ) , فع  ذلا أيضان  هلل علي  كسىل م
 فقط، مع اإلتشارة إىل خالف العلماء دون ذكر أقواذلم: -ادلعتمد-ذكر القول الّراجح -ب 
اج الدين على ذم  ال وؿ ال ٌااح َّ ا١تسهل , دكف ب يًٌ  األاواؿ األ  ل, كذلا اد ي تص  ال ي  عبد هلل س         

 ا تصاران على طالع العلم, حىت ال يضي  َّ ال  كع. كم اؿ ذلا  
 ح   كاٟتيسن َّ حدي  كاحد, أااب عن  مبلم   عند ًمهم على أحادي   كاٞتم  بُت الصًٌ عن أحظاـ اإلماـ الًتًٌ

إف ت دُّدى أئم   اٟتدي  َّ حىاؿ انال  اوب  ما ذم ل ابن حىجى  َّ"ش ح النخب "كحالل   ذلا ب ول   كأحظم األ
, لحيحه ابعتبار  ااتضى للمجتً د أف ال يص   أبحد الول ىُت ميعي نا, في اؿ في   حسنه ابعتبار كل   عند اوـو

 كل   عند اوـو آ  ين.
                                                           

  (.ْٗ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ُ)
 (.ْٔ, ص)ا١ت ا  السابقيينظى    (ِ)
 (.ِِٓ, ص)س اج الدينسىل م, يينظى   الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  ك  (ّ)
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لحيح. كعلى رها؛ فما ًاي ى في  حسن    أف ي وؿ  حسن أككغاي  ما في  أن  حهؼ من  ح ؼ الًتدُّد؛ ألف ح   
؛ أم إذا دل ٭تص  الت   ُّد؛  لحيح؛ دكف ما اي  في   لحيح؛ ألف  اٞتـز أاول من الًتدُّد, كرها حي  الت   ُّد. كإال 

فما ًاي ى  ف طبلؽ الول ىُت معان على اٟتدي  يظوف ابعتبار إسنادىين, أحدي٫تا لحيح, كاآل   حسن. كعلى رها؛
في   حسنه لحيح فوؽ ما ًاي ى في   لحيحه ف ط إذا ماف ف دا؛ ألف  م  ة ال  ؽ ت وم
(ٔ). 

 يعىنعىن؛ أرو مبلم   كعند
يعىنعىن, ااؿ  ا تلف العلما  َّ حيظم ا١ت

ًمن اىبي  ا١تت ص  أـ ًمن  عن حيظم اٟتدي  ا١ت
 .(ٕ)أللوليًٌُت إذل أن  يعترب من ا١تتص فهرع اٞتم ور من احملدًٌثُت كال   ا  كا اىبي  ا١تن   ؟

 كدل يهم  ال وؿ اآل  , كامت ى ابإلشارة ل . 
إيراد القول ادلعتَمد عند احملقِّقني ثَّ ذكر األقوال األخرى للعلماء مع توجيهها على مقتَضى ما  -ت 

 استقرَّ عليو االصطالح: 
ال , كاد يهم  غَتل من األاواؿ كيواًٌ  ا على م تضىى يهم  ال ي  عبد هلل س اج الدين ال وؿ ا١تعتمىد َّ ا١تس

ما است    علي  االل بلح, كذلا مي ال ي   طالع العلم اب٠ت ه, إذا ا أ ا١تسهل  الواحدة َّ أم   ًمن متاب, ف ف 
ح. كم اؿ ًلظ ًٌ عص و ال بلحات , كلظ ًٌ عادلو ا تيارات , فتواي  األاواؿ أم ه يساعد الد ارس على ال  م الص حي

 ذلا  
                                                           

بى  الً ظى , ابن حىجى  العىس ىبلى , ص)ٔٓ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ُ) (. ُِ(؛ نيزرى  الن ظى  َّ تىوًضيح ٩تي
ا ريكمى اٟتدي  الواحد البن الص بلح  إف ذلا راا  إذل اإلسناد, ف ذ كاألاواؿ َّ رهل ا١تسهل  ري ٜتس   ال وؿ األك ؿ  كرو

إبسنادىين  أحد٫تا إسناده حسنه كاآل   إسناده لحيحه است اـ أف يي اؿى في   إن  حدي  حسنه لحيحه أم إن  حسنه ابلنًٌسب  إذل 
 (.َِإسناد لحيحه ابلنًٌسب  إذل إسنادو آ  . يينظى   م دًٌم  ابن الص بلح, ص)

أراد ابٟتيسن معنال الل وم, كرو  ما ٘تي  إلي  الن    كال أيابل ال لع دكف ا١تعٌت البن الص بلح أيضان   ال وؿ ال  ا   كرو
 (.َِاالل بلحي. يينظى   م دًٌم  ابن الص بلح, ص)

ح  إال  حي  ان  د اٟتسن, أم ا إذا ارت  ال وؿ ال  ال   كرو ط في  ال صور عن الصًٌ   البن دىًايق الًعيد  إف  اٟتدي  اٟتسن ال يي ًتى
نيا   ح  ألف  كاود الدرا  العليا كري اٟت   كاإلت اف ال يناَّ كاود الدُّ ح  فاٟتسن حال  ال ٤تال  تػىبػىعىان للصًٌ إذل درا  الصًٌ
دؽ فيصح أف ي اؿ حسنه ابعتبار الصًٌ   الدُّنيا لحيحه ابعتبار العليا, كيلـز على رها أف  م   لحيحو حسن, كلي  م ُّ  مالصًٌ

 (.ُْٔ/صُنظى   تىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي )جحسنو لحيح. يي 
ح  كاٟتيسن درا ه متوس  ه بُت الص حيح كاٟتسن, فمىا ت وؿ في  حسنه لحيحه  ال وؿ ال  اب   كرو البن مىً َت  إف  اٞتم  بُت الصًٌ

ًمهم ٭تظم علي  أعلى رتب ن ًمن اٟتسن كدكف الص حيح, ألف ت دُّد أئم   اٟتدي  َّ حاؿ انال  بُت اٟتيس ح  اع  اإلماـ الًتًٌ ن كالصًٌ
 (.ُْٔ/صُهبها اٟتظم. يينظى   تىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي )ج

 كرا ح  َّ ا١تسهل . س اج الدينالهم أكردل  البن حىجى . كرو ال وؿ ا٠تام   كرو
يعى (. ك ُُٕ, ص)س اج الدينش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ِ)

اوؿ ضعيف  أن  م سى  حىت يتبُت  اتص ال .  نعىن, كروال وؿ اآل   َّ ا١ت
 (.ُِْ/صُتىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي, )ج
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 اٟتدي  ا١تت ص  اإلسناد ًمن راكي  إذل النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م  عن اٟتدي  ا١تسنىد, ع  ف  ب ول   رو مبلم   عند
 اتصاالن ظار ان.

 أـ من  عان.مثي  ااؿ بعد أس    كاد ع  ف  ابن عبدالبػى ًٌ  أبن  مىا اا  عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, مت صبلن ماف 
 على رها م ادؼ للم فوع. ف و

 كع ف  ا٠ت يع  أبن  ما اتص  سندل إذل منت ال.
 .(ٔ)في م  ا١ت فوع كا١ت  وع كا١تواوؼ

 االىتمام ابلقيود يف كالمو عن كلِّ نوٍع لبيان َما يدخل حتتو وَما ال يدخل:  -ث 
ًمن أنواع علـو اٟتدي , يبدأ إبيضاح الت ع يف بعد تع يف ال ي  عبد هلل س اج الدين للن وع الهم يتظلم علي  

كش ح  كرب   أببيات ا١تنظوم , كبياف حىدًٌل  أم بياف األمور اليت تد   ٖتت رها النوع كاعتباررا ًمن البح , 
 كبياف األمور اليت ال تد   ٖتت , كالنصًٌ على بيعًدرا عن البح . كم اؿ ذلا  

 احملدًٌثُت, ااؿ َّ هناي  البح   كما ت د ـ ًمن تع يف ا١ت  ور كم ال  ف وعن اٟتدي  ا١ت  ور عند  مبلم   عند 
ا١ت  ور عند أر  اٟتدي , كاد يي لىق ا١ت  ور على مىا اشت   على األىلًسنى , كإف دل ي ت   عند أر  اٟتدي , 

تعه فيما اشت   على األىلًسنى  في م  مىا ل  إسناده كاحده فصاعدان, ب  مىا ال ييواىد ل  إسناد ألبلن, كاد لينًٌ ىت م
 . (ٕ)ًمن األحادي 
 إيراد الفوائد احلديثيَّة ادلتعلِّقة ابلبحث:  -ج 

بعد إ٘تاـ ال ي  عبد هلل س اج الدين ًلصيلع البح  ب ظ  دايق, أييت إذل األمور اليت ت تبط ابلبح  ًمن         
 ذم ل. م اؿ ذلا   ااعدة, أك بعيد ٖتت عنواف  فائدة, أك

  ,  ً بعد مبلم  عن اٟتدي  ا١ت س  ااؿ  ذم  َّ"ش ح النخب " "أف أم   احملدًٌثُت ي  ًٌاوف بُت ا١ت سى  كا١تن
في ل وف ا١ت سى  على ما رفع  التابعي, كا١تن ً   على ما س ط من  ال اكم اػىٍب  الصحايب,..., كرهل الت   ا  ًمن 

 حي  إطبلؽ اسم ا١ت سى  كاسم ا١تن ً  .
عند استعماؿ ال ع  ا١ت تىقًٌ ًمن اإلرساؿ كاالن  اع ف هنم يستعملوف ال ع  ا١ت تىق  ًمن اإلرساؿ َّ ا١ت سى  كأم ا 

من ً عان, كال ي ولوف ا ع  فبلف, لئبل  ييتور م  كا١تن ً  , في ولوف  أىرس  اٟتدي  فبلفه, سوا ه أماف ذلا م سىبلن أك
 .(ٖ)"أن  حدي  م  وع م  موف ا١ت اد أن  من   

 
                                                           

 (.ُٖ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ُ)
 (.ٔٗ, ص)ا١ت ا  السابق (ِ)
بى  الً ظى , ابن حىجى  العىس ىبلى , ص) (؛ نيزرى  الن ظى ُُّ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ّ)  (.َّٔٔ تىوًضيح ٩تي
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 ادلنهج النقدي يف تشرح ادلنظومة:  -اثلثاً 
ا م   َّ األم ل  َّ ا١ت لبُت  ٬تد الباح  العلمي كضوح ال خصي   الن  دي   عند ال ي  عبد هلل س اج الدين, ممى

 الن  دي   أم   َّ النػُّ ىاط اآلتي    ت تتضح نظ  الس اب ُت, ك 
 يُقوينّ: ذكر أنواع مل يذكرىا ادلصنِّف البَ  - ٔ

اصد ال ي  عبد هلل س اج الدين ًمن عمل  بياف علـو اٟتدي  لل  الع ا١تبتدئ َّ رها العلم, كسار على ذلا 
ًمن  بلؿ ش ح أبيات ا١تنظوم  البىي يونًٌي  لس ول  ح ظ ا؛ كدل ي صد االاتصار على ش ح ا١تنظوم  ف ط؛ فهكرد 

ي ىن ن, كأحظاـ زايدات أنواعان ًمن العلـو اٟتدي ي   دل يهم را ا١تص
نًٌف البىي يوً ٌ, كري  اٟتدي  ا١تعل ق, كاٟتدي  ا١ت

تىًلف اٟتدي , كالن اس  كا١تنسوخ, كمع ف  مىن تي بى  ركايت  كمىن تي دُّ, كط ؽ ٖتمُّ  اٟتدي  كأدائ ,  ال ًٌ ىات, ك٥تي
ي ىن ن. ب

ا دل ينص على ذلا َّ أنواع أ  ل م    كآداب احملدًٌث كالس ام . كنص  على ذلا َّ بعض ا م    ا١ت ينمى
  .(ٔ)ا١تعل ق

 النقد العلمي ألقوال العلماء:  - ٕ
ٟتىدًٌ م ًٌ نوعو ًمن أنواع علـو اٟتدي , كإذا   يهم  ال ي  عبد هلل س اج الدين أاواؿ العلما  بدا , عند بيان
 كاد َّ رهل األاواؿ   ه ف ن  يبيًٌن  كيهم  الٌصواب. كم اؿ ذلا  

 إي اد ن د ابن حىجى  العىس ىبلى , البن الص بلح  
, ااؿ  مثي  ااؿ اٟتاف  ابن حىجى  َّ ش ح النخب   كعيً ؼى بعد مبلـ ال ي  عبد هلل س اج الدين عن اٟتدي  ا١تنظ 

ااان َّ أف  هبها أف  بُت ال  اذ كا١تنظ  عمومان ك صولان ًمن كا , ألف  بين ما ااتماعا َّ اشًتاط ا١تخال  , كافًت 
 لدكؽ, كا١تنظ  راكي  ضعيف, كاد غ   من سو ل بين ما. ال  اذ راكي  ث   أك

ب  ابن  -ابن حج   –   أراد(ٕ)مثي  ع  ع ال ي  عبد هلل س اج الدين على رها الظبلـ ب وؿ لاحع ل ط الدرر

 .(ٖ)ل  اذ...اخلالص بلح, ف ن  سو ل بين ما, حي  دل ٯتيًٌز بين ما, كااؿ ا١تنظ  ٔتعٌت ا

                                                           
(, كأاظاـ زايدة ال  ات ُُٕ, كْت  ا١ت نن ص)(ُُٓص )ْت  ا١تعلق , س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ُ)

(, كط ؽ ُِٗص)(, كمع ف  من ت ب  ركايت  كمن ت د ُٖٖ(, كالناس  كا١تنسوخ ص)ُٖٓ(, ك٥تتلف اٟتدي  ص)ُٓٓص)
 (.ُِٕ(, كآداب احملدث كالسام  ص)َِّٖتم  اٟتدي  كأدائ  ص)

رػ(. يينظى   الد لي  إذل ا١تتوف َُّٗحاشي  ل ط الدرر على ش ح ٩تب  ال ظ , ال ي  عبد هلل بن حسُت العدكم ا١تاًلظٌي, )ت   (ِ)
 (.ُُٓالعلمي  , عبدالعزيز بن إب اريم بن ااسم, ص)

 (.ُّٕ, ص)س اج الدينالبىي يونًٌي , ش ح ا١تنظوم   (ّ)
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بياف االل بلحات َّ متع العلما , مي ال ي   ال ارئ َّ الورم؛ بسبع ا    كا٢تدؼ من رها الن د رو
, كرها الن   عن ابن حىجى  ًمن ابب ت وي  عم  ال ي  عبد هلل س اج الدين ابالست  اد بعم  االل بلحات

 العلما  الس اب ُت.
 التع يع على اوؿ السُّييوًطٌي  

 كاعلم عن أحادي  فضائ  السور َّ ابب اٟتدي  ا١توضوع, ن   اوؿ اإلماـ السُّييوًطٌي َّ التدريع " مبلم   عند
أف السور اليت لحت األحادي  َّ فضائل ا ال اٖت  كالزر اكاف كاألنعاـ كالسب  ال ُّوىؿ ٣تمبل كالظ ف كي  

 .(ٔ)ذاتف كما عدارا دل يصح في  شي "كالد اف كا١تلا كالزلزل  كالنص  كالظاف كف كاإل بلص كا١تعو 

 .(ٕ)مثي  ع ع ال ي  عبد هلل س اج الدين ب ول   رها اٟتظم ابعتبار ال الع
ائ  الز ٍرً  َّ فضائ  السُّوىًر"فجم  في  أحادي  َّ فضائ  السور ٦تا رو  ألف السُّييوًطٌي ن س  ٚت  متاب "ٜتى

 .(ٖ)لحيح كحسن
  نيا عندما ن   مبلـ اإلماـ السُّ ك ييوًطٌي َّ التدريع "ااؿ شي  اإلسبلـ ابن حج   ًمن ألح مسلس  ي كل َّ الدُّ

 ا١تسلسى  ب  ا ة سورة الص ف".
ع ع ال ي  عبد هلل س اج الدين اائبلن "كا١تسلسى  ابٟت  اظ كال   ا  أيضان, ب  ذم  َّ ش ح النُّخب  أف  ا١تسلسى  

 .(ٗ)علم ال  عي"ابٟت  اظ حُت ال يظوف غ يبان ٦تا ي يد ال
 . ف د أضاؼ إذل مبلـ السُّييوًطٌي مبلمان من مبلـ ابن حىجى  ن س  دل ين ل  السُّييوًطٌي عن , ب  أٚت  ف اؿ  من ألحًٌ

 فبُت  ال ي  عبد هلل س اج الدين مىا أٚتل  اإلماـ السُّييوًطٌي. 
 النقد العلمي لألمثلة:  - ٖ

ال ظ ة لل ارئ ٔت اؿ علي  ًمن متع  إيضاحن أنواع علـو اٟتدي , نوعو مً  عن م ًٌ   عند مبلمماف من من ج  
العلما , كماف رها الن   ٔتوضوعي  كدا , ف د ماف يهم  ا١ت اؿ, كيبُتًٌ ٤ت  ال ارد, كيع ًٌع علي  ٔتا يوافق 

 الٌصواب إف رأل حاا  لهلا. كم اؿ ذلا  

                                                           
 (.ّّٔ/ص ُيينظى   تىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي, )ج (ُ)
 (.َُٖ, ص)س اج الدينش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ِ)
 (.ّّٔ/ص ُيينظى   تىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي, )ج (ّ)
 (.ٖٖ, ص)س اج الدينش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ْ)
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 ماا , عن إٝتاعي  بن ٤تم د ال  لًحي, حدثنا اثبت بن  عند مبلم  عن ا١تدرج َّ الس ند م    ل  ٔتا ركال ابن
يزيد, عن ش يا, عن األعمش, عن أيب س ياف, عن ااب , ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص "مىن م  ت  موسى أبو

لبلت  ابلل ي  حىسين كا ي  ابلن ار"
(ٔ). 

كش يا ي وؿ  -كا١تستملي بُت يدي - ال اضيمثي  ن   اوؿى اٟتامم  د   اثبت بن موسى على ش يا بن عبد هلل 
حدثنا األعمش, عن أيب س ياف, عن ااب , ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م. كدل يهم  ا١تنت. فلما نظ  

ركل  كىرًع , فظىن  اثبته أن  إذل اثبت؛ ااؿ "من م  ت لبلت  ابلل ي  حسن كا   ابلن ار". كإ٪تا أراد اثبتان لزردل ك
 رها اٟتدي  م فوعان هبها اإلسناد؛ فظاف اثبت ٭تدًٌث ب  عن ش يا, عن األعمش, عن أيب س ياف, عن ااب .

 مثي  ع  ع ال ي  عبد هلل س اج الدين على رها ا١ت اؿ اائبلن  
ما أشار إذل أم   ا١تصنًٌ ُت َّ ا١تص لىح يهم كف رهل الً ص   َّ ْت  ا١توضوع, كلظن ري بً سم ا١تدرىج أىكذل, م

من أاساـ  ذلا َّ"التدريع"كَّ"فتح ا١ت ي "حي  ااؿ بعد إي اد رهل الً ص   على الوا  ا١تهمور  فعلى رها رو
ا١تدرج. كن   األا ورم عن اٟتىموٌم أن  م    ٢تها الً سم من اإلدراج هبهل الً ص  , كااؿ  ف ف ابن ًحب اف اـز أبن  

 . (ٕ)ـ أبن  من ا١توضوعحامت از  من ا١تدرج, كإف ماف أبو
 عن اٟتدي  ا١تض ى ب,بُت  أف  اٟتدي  ال يظوف مض ى ابن إذا أمظن اٞتم  بُت ركاايت  ا١تختل  ,  مبلم   كعند

أم   عن معٌت كاحد, فم    ل  ْتدي  الوارب  ن ًس ا للنيب لىل ى  هلل  ْتي  ٯتظن أف  يظوف ا١تتظلم عرب  بل ظتىُت أك
ن اال تبلؼ َّ الل  ظ  الص ادرة من  لىل ى  هلل علي  كسىل م, فجا  َّ ركاي "زكاتظ ا", كَّ علي  كسىل م, مً 

ركاي "زكانام ا", كَّ ركاي "أمظنام ا", كَّ ركاي "ملظتظ ا". ااؿ اٟتاف  السُّييوًطٌي  كأتكي  رهل األل اظ س  , 
 .(ٖ)ف هنا رااع  إذل معٌت كاحد

م  األبيارم ح  ق أف  ذلا ًمن ابب مثي  ع ع ال ي  عبد هلل س ا  ج الدين على ذلا ف اؿ  غَت أف العبل 
االض ى اب َّ ا١تنت, ألن  يبعيد أف تظوف ٚتي  رهل األل اظ لادرةن من  لىل ى  هلل علي  كسىل م حاؿ النًٌظاح, كدل يى ًد 

 م أحد رهل األل اظ, كإذا عو لنا على أحدرا ٔتا روأف  الوااع  تعد دت, فتعُت  أف  الصادر من  لىل ى  هلل علي  كسىل  
أم بل    –ب َت ل   الت مليا ماف الع د ب   ٔتا رو أك –ب  لحيح  –بل   التمليا دؿ  على أن  أم الع د 

 . (ٗ)االض ى اب غَت لحيح, كرها رو –التمليا 
 ـ األبيارم.ف د ن   رنا مبلـ السُّييوًطٌي لتىوًضيح ال ظ ة مثي  ع ع علي  بظبل

                                                           
 (.ِِْ/صُ(, )جُّّّسنن ابن ماا , متاب  إاام  الص بلة كالسن  في ا, ابب  ما اا  َّ اياـ الل ي , ب ام ) (ُ)
 (.ِْ(؛ حاشي  األا ورم على ا١تنظوم  البىي يونًٌي , ص)ُِٓ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ِ)
 (.ِٕٔ/صُ)جيينظى   تىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي,  (ّ)
 (.ُْْ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ْ)
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 عن اٟتدي  ال  اذ َّ ا١تنت بسبع الزايدة, كض ب ل  م االن  حدي  مسلم عن نػيبػىٍي ى ى ا٢تهرل ااؿ   مبلم   كعند
 .(ٔ)ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "أايـ الت  يق أايـ أم  كش ب"

بن عام  ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل ف ن  اا  من ٚتي  أط اف  رظها, كركال موسى بن علي, عن أبي , عن ع ب  
علي  كسىل م "يـو ع ف , كيـو النح , كأايـ الت  يق, عيدان أر  اإلسبلـ, كري أايـ أم  كش ب"
(ٕ) . 

 .(ٖ)فحدي  موسى شاذ ١تخال ت  اٞتماع  بتلا الزايدة
ٚتي  ش كح ألً ي   الًع ىاًاٌي, كااؿ  مثي  ع ع ال ي  عبد هلل س اج الدين على رها ا١ت اؿ ب ول   مما ذيًم ى ذلا َّ

الس خىاًكٌم َّ ش ح   على أن  اد لحح حدي  موسى رها ابن  زٯت  كابن ًحب اف كاٟتامم كااؿ إن  على ش ط 
ًمهم  إن  حسن لحيح. كمهف ذلا ألهنا زايدة ث   غَت منافي , إلمظاف ٛتل ا على حاض م  مسلم. كااؿ الًتًٌ

 .(ٗ)ع ف 
 

                                                           
ياـ, ابب  ٖت مي لـو أايـ الت  يق, ب ام ) (ُ)  (.ِْٗ/صٓ(, )جُِٔٗلحيح مسلم, متاب  الصًٌ
ياـ, ابب  لياـ أايـ الت  يق, ب ام  ) (ِ) ًمهم, ابّٕٓ/صُ(, )جُِْٗسنن أيب داكد, متاب  الصًٌ ب  ما اا  (؛ سنن الًتًٌ

 (.ّٕٕ( ب ام )ُّٓ/صَِّ م اري  الصـو َّ أايـ الت  يق, )ج
 (.ُِٓ, ص)س اج الدينش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ّ)
ً ي , الس خىاًكٌم, )ج(؛ ُْْ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ْ)

ي
 (.ُٔٗ/صُفتح ا١ت
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 اينادلبحث الثَّ 
 حتقيقات الشيخ عبد هللا سراج الدين واختياراتو يف ادلصطلح

َّ رها ا١تبح  تسليط الضو  على ما ا تارل ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ علم مص لح اٟتدي , أريد 
من  بلؿ الظبلـ عن ٖت ي ات  كا تيارات  َّ اٟتدي  ال دسي, كَّ اٟتدي  الضعيف, كَّ اٟتدي  ا١ت س , كَّ 

ال   . حي  تظ   الدا  العلمي  َّ ا١تن ج الهم سار علي  ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ دراست  ٢تهل  زايدة
األنواع من علـو اٟتدي  كمن  بلؿ تعامل  مع ا َّ سائ  متب  عندما يست  د ْتدي  من رهل األحادي , 

 فيبُت نوع  كحجيت  كرأي  َّ ا١تسهل  ب ظ  علمي دايق.
 لقدسي:احلديث ا –أواًل 

 : و ِصَيغ روايتو تعريف احلديث الُقدِسيّ  - ٔ
 ع  ف  أبن  "الهم ي كي  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م عن  هلل تعاذل, كييسم ى  (ٔ)عن اٟتدي  ال يدًسيٌ  مبلم   عند  

ٌ  كاإل٢تي".  اٟتدي  ال  اب 
ٌّ اام ه ١تعا  اٟتدي  ال يدًسٌي, كب  ااؿ  . (ٕ)أم   العلما  كرها الت ع يف عا

مناـ فه رب عن  ما أ رب  هلل نبي  إب٢تاـ أك اٟتدي  ال يدًسٌي رو كع  ف  بعض العلما  بتعاريف أ  ل, من ا  أف  
 . (ٖ)ذلا ا١تعٌت بعبارت  فال  آف م ض   علي  إبنزاؿ ل ظ  أيضان 

 العلما     ل كاي  األحادي  ال يدًسٌي  لي تاف عند س اج الدينااؿ ال ي  عبد هلل 
 أف ي وؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م فيمىا ي كي  عن رب  تعاذل, كري عبارة الس لىف.-األكذل
 أف ي وؿ  ااؿ  هلل تعاذل فيمىا ركال عن  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م. -ال  اني 

 .(ٗ)كا١تعٌت َّ الصي تىُت كاحده, كلحيح
 
 

                                                           
 (.ِّ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ُ)
يستى  ىف , ٤تم د بن اع   الًظت اٌ , ص)ْٔاواعد التحدي , ٚتاؿ الدًٌين ال ىاًٝتٌي, ص) (ِ)

(؛ تيسَت مص لىح ِٖ(؛ الٌ ًسىال  ا١ت
 (. ِّّ, ص)عًت(؛ مىن ىج الن  د, د. ٕٔاٟتدي , د. ٤تمود ال  ح اف, ص)

ينىاًكم, ص)ال(؛ ُُّالت ع ي ات, ال  يف اٞت اا , ص) (ّ)
 (.ُِٕت وايف على م مات التعاريف, ٤تم د عبدال ؤكؼ ا١ت

(؛ تيسَت ِٓ, ص)س اج الدين(؛ ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , ّّْيينظى   ال تح ا١تبُت ب  ح األربعُت, ابن حىجى  ا٢تىيتىًمي, ص) (ْ)
 (.ِّّ), صعًت(؛ مىن ىج الن  د, د. ٕٔمص لىح اٟتدي , د. ٤تمود ال  ح اف, ص)
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 ث الُقدِسّي والقرآن الكرمي: الفرق بني احلدي - ٕ
 آراء العلماء يف الفرق بني احلديث الُقدِسّي والقرآن:  – أ

م  ت أاواؿ العلما  َّ ال  ؽ بُت اٟتدي  ال يدًسٌي كبُت ال  آف الظ مي, كاد ع ض ال ي  عبد هلل س اج الدين 
 رهل اآلرا  ابلت  ًصي  ضمن اولُت اثنُت  

 ّي من كالم هللا تعاىل، ولكنَّو ال خَيتصُّ خبصائص القرآن، من إعجاٍز وغريه: احلديث الُقدسِ  – القول األول
ييوًضح ال ي  عبد هلل س اج الدين رها ال وؿ من  بلؿ ن ل  لظبلـ ال  ي  ابن حىجى  ا٢تىيتىًمي َّ ش ح  

 على األربعُت الن وًكيٌ   
 اعلم أف  الظبلـ ا١تضاؼ إذل  هلل تعاذل أاسامان ثبلث   

يُّزًًل عن ب ي  أاساـ الظبلـ ا١تضاؼ إلي  تعاذل, إبعجازل من أكا    كرو -أك٢تا  أش ف ا ال  آف الظ مي  لًتىمى
 كري  مىون  معجزةن اباي ن على ٦ت ًٌ الد ر , ٤ت وظ ن ًمن الت  يَت كالت بدي , كًْتي م  مىسًٌ  للميحًدًث, كتبلكت  لنحو

ًنً  َّ الص بلة, كبتسميت  ا آانن, كأبف  م   ح ؼ من  بع   حسنات, كابمتناع بىيع  َّ اٞتينع, كركايت  اب١تعٌت, كبًتػىعىيُّ 
 ركاي  عند أٛتد كم ار  عند ال  اًفعٌي , كبًتىسمي  اٞتمل  من  آي  كسورة...

 .-اب  ت يَترا كتبديل ا-اثني ا  متع األنبيا  علي م الس بلـ
عن النيب لىل ى  هلل علي   –أم من غَت اشًتاط توات ل  –ي ما نيً  ى إلينا آحادان اثل  ا  ب ي  األحادي  ال يدًسٌي   كر

األغلع, كًنسبت ا إلي  حينئه  كسىل م, م  إسنادل ٢تا إذل رب  تعاذل, ف ي ًمن مبلم  تعاذل, فتيضاؼ إلي  تعاذل كرو
خرب هبا عن  هلل تعاذل,  ا١تتظل م هبا أكالن, كاد تيضاؼ إذل النيب لىل ى ًنسب  إن ا و ألن  رو

ي
 هلل علي  كسىل م ألن  ا١ت

ؼ ال  آف الظ مي ف ن  ال ييضاؼ إال  إلي  تعاذل. فيػي ىاؿ َّ ال  آف  ااؿ  هلل تعاذل, كيػي ىاؿ َّ األحادي   ًٓتبلى
 ال يدًسٌي   ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م فيمىا ي كي  عن ربًٌ  تعاذل.

حادي  ال يدًسٌي  َّ مي يًٌ  من مي يًٌات الوحي, ب  ٬توز أف تنزؿ على النيب لىل ى  هلل علي  كال تنحص  تلا األ
كسىل م أبمًٌ مي يًٌ  من مي يًٌات   م ؤاي ا١تناـ, كاإلل ا  َّ ال  كع, كعلى ًلساف ا١تلىا
(ٔ). 

   (ٕ)مثي  يع ًٌع ال ي  عبد هلل س اج الدين على رها الظبلـ ب ول 
بلـ ل يحه َّ أف  األحادي  ال يدًسٌي  ري مبلـ  هلل تعاذل كلظن دل يبلغ حىد  اإلعجاز كا٠تصائص كرها الظ

اليت ا تيص  هبا ال  آف الظ مي, ممىا أف  ب ي   الظتع اإل٢تي   الن ازًل  على ال ُّس  الس اب ُت للوات  هلل تعاذل علي م 
 ئص ال  آف الظ مي.أٚتعُت دل تبلغ حىد  اإلعجاز, كدل تن   صا

                                                           
 (.ّّْال تح ا١تبُت ب  ح األربعُت, ابن حىجى  ا٢تىيتىًمي, ص) (ُ)
 (.ِٓ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ِ)
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   (ٔ)مثي  يستدؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين على رها بدلي , في وؿ
ا ال  ؽ بُت اٟتدي  ال يدًسٌي كال  آف؟ م  الًظ مىاً  َّ ش ح  على لحيح البيخارٌم  ف ف التى فمى  كااؿ العبل 

الواس  , كم ل  ييسم ى اٟتدي  اٞتواب  ال  آف ل ظ  ميعًجز, كمنزؿ بواس   اربي . كرها غَت ميعًجز كبدكف 
. ٌ  ال يدًسٌي كاإل٢تي كال  اب 

 ف ف التى  األحادي  ملُّ ا مهلا, ألن  لىل ى  هلل علي  كسىل م ال ين ق عن ا٢تول.
ؼ غَتل. كاد يي   ؽ أبف  ال يدًسٌي ما يتعل   ق اٞتواب  ال  ؽ أبف  ال يدًسٌي مضىاؼ إذل  هلل تعاذل كم كمه عن , ٓتبلى

لي  كاٞتمالي , منسوابن إذل اٟتض ة ال يدًسٌي  تعاذل كت دس  .(ٕ)بًتىنزًي  ذات  هلل تعاذل, كبص ات  اٞتبلى
 احلديث الُقدِسّي معناه ِمن عند هللا تعاىل، ولفظُو ِمن عند رسول هللا َصلَّى هللا عليو وَسلَّم: -القول الثاين 

ًمن العلما  إذل أف  اٟتدي  ال يدًسٌي رو  ما ماف معنال  ي وؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين  كاد ذرع ف يقه 
 .(ٖ)ًمن عند  هلل تعاذل, كل ظي  ًمن عند رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م
ًمن حي  ا١تعٌت ًمن عند  هلل تعاذل, كًمن حي   ف د ااؿ ال  يف اٞتي اىاً  َّ تع ي ات   اٟتدي  ال يدًسٌي رو

ٔتناـ, فه رب علي  الص بلة  مىا أ رب  هلل تعاذل ب  نبيى  إب٢تاـ أك لىل ى  هلل علي  كسىل م, ف و الل    ًمن رسوؿ  هلل
 .(ٗ)كالس بلـ عن ذلا ا١تعٌت بعبارة نى ًس , فال  آف مي ىض  ه علي  ألف ل ظ  منز ؿ أيضان 

الل     ل يدًسٌي كبُت ال  آف, أف  ال  آف روكااؿ الس عد الت  تىازىاً  َّ ش ح  على األربعُت  كال ى ؽ بُت اٟتدي  ا
اب١تناـ, فه رب النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م أمت   ا١تنز ؿ لئلعجاز, كال يدًسٌي مىا أ رب  هلل تعاذل نبي  عن معنال ابإل٢تاـ أك

 .(٘)بعبارت  عن ذلا ا١تعٌت, فبل يظوف معًجزان كال متواتً ان مال  آف الظ مي
, كأم ا اٟتدي  ال يدًسٌي ف والبػى  كااؿ أبو   ىا  َّ ميلًٌياتً   ال  آف مىا ماف ل ظي  كمعنال ًمن عند  هلل تعاذل بوحيو اىليٌو

 اب١تناـ. ما ماف ل ظي  ًمن عند رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, كمعنال ًمن عند  هلل تعاذل ابإل٢تاـ أك
 رق بني احلديث الُقدِسّي والقرآن: اختيار الشيخ عبدهللا سراج الدين يف الفَ  -ب 

   (ٙ)في وؿ ,ال  آفٮتتم ال ي  عبد هلل س اج الدين مبلم  عن ال ى ؽ بُت اٟتدي  ال يدًسٌي ك 

                                                           
 (.ِٕ,ص)ا١ت ا  السابقيينظى    (ُ)
 (.ٕٗ/صٗيينظى   ش ح الظ ما  على لحيح البيخارٌم, )ج (ِ)
 (.ِٓ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ّ)
 (.ُُّالت ع ي ات, ال  يف اٞت اا , ص) (ْ)
 (. ُُٓش ح الت تازا  على األحادي  األربعُت الن وكيٌ , ص) (ٓ)
 (.ِٕص) ,س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ٔ)
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ًمن عند  هلل تعاذل, كإ٪تا ا تل وا  فتلخ ص ًمن رهل النُّ وؿ أف  العلما  اد ات  وا على أف  معٌت اٟتدي  ال يدًسٌي رو
ذرع إذل أف  ل ظى  ًمن عند  هلل تعاذل أيضان, كمن م مىن ذرع إذل أن  ًمن عند رسوؿ  هلل لىل ى  َّ ل ظ   فمن م مىن

  هلل علي  كسىل م.
كالهم ذم ل ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ ا٠تبلؼ َّ اٟتدي  ال دسي رو َّ ال  ؽ بين  كبُت ال  آف الظ مي, 

لى االرتماـ هبما, كأما ال  ؽ بُت اٟتدي  ال دسي كاٟتدي  النبوم ف د ذم  ال ولُت معان, تنبي ان ل الع العلم ع
 ف و َّ اإلضاف  َّ اٟتدي  ال دسي إذل  هلل تعاذل ف ط, ك رها رو التح يق َّ األم  عند احملدثُت.

 :احلديث الضعيف -اثنياً 
نظ ي  كالعملي , تعام  ال ي  عبد  هلل س اج الدين م  األحادي  الضعي   كفق اواعد مص لح اٟتدي  ال 

كيظ   رها َّ دراست  النظ ي  كَّ ت بي ات  العملي  عند ذم  األحادي  الضعي  , كرها أم  َّ غاي  األ٫تي , 
النت ار   ه عظيم عند بعض ا٠ت با  كالوعاظ َّ ركايت م ألحادي  شديدة الضعف ب  كموضوع  أحياان, ْتج  

أيضان النت ار   ه عظيم آ   عند بعض طبلب العلم كرو اواز العم  ابٟتدي  الضعيف َّ ال ضائ . كم م 
 د اٟتدي  الضعيف كاعل  َّ رتب  ا١توضوع, ْتج  التمسا ابٟتدي  الصحيح. كمبل األم ين     ٮتالف إيمن  

عم  أئم  احملدثُت الهين بينوا اواعد كش كط رها النوع من اٟتدي  كمي ي  ركايت  كحظم العم  ب . كيتضح الظبلـ 
 ؿ ما يلي من  بل
 تعريف احلديث الضعيف وحكم روايتو وكيفيتها:  - ٔ

 تعريف احلديث الضعيف:  -أ 
ع  ؼ ابن الص بلح كمىن تبع  اٟتدي  الضعيف, أبن   م ُّ حدي و دل ٬تتم  في  ل ات اٟتدي  الص حيح 

 .(ٔ)كال ل ات اٟتدي  اٟتىسن
اٟتىسن زايدة, ألف  مىا نزؿ عن اٟتىسن ماف أشد  نزكالن عن  كرها الت ع يف انت ىدل بعض م أبف  ذًم  الص حيح بعد

 الص حيح. 
أبف  م اـ الت ع يف ي تضي ذلا؛ إذ ال يلـز ًمن عدـ كاود كلف اٟتىسن عدـ كاود كلف الص حيح, كأيًاٍيعى  

  .(ٕ)إذ الص حيح ب  ط  ال يسمى حىسنان, فالًتديد متعُتًٌ 

ن   ما دل يىبلغ م تب  اٟتىسنكع  ف  ابن دىًايق الًعيد, أب
(ٔ). 

                                                           
(؛ ّٔ(؛ الت  ًييد كاإًليضىاح, الًع ىاًاٌي, ص)َُٗ/صُ)جتىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي,  (؛ُْيينظى   م دًٌم  ابن الص بلح, ص) (ُ)

ىن ى  ال  ًكٌم,  (؛ِْٔ/ص ُاألمَت الص نعىا , )ج, تىوًضيح األىفظىار ١تعىا  تىنً يح األىنظىار
(؛ اواعد التحدي , ّٖص)ابن ٚتىىاعى , ا١ت

 (.٤َُٖتم د ٚتاؿ الدًٌين ال ىاًٝتٌي, ص)
 (. َّٗ/صُم  ابن الص بلح, الز رمى ٌي, )جيينظى   النُّظىت على م دًٌ  (ِ)



  ٖٗ   

 

تصى . كلظن ي د علي  انت اد  كرو  اواب االنت اد الس ابق. كرها تع يف ٥تي
ت , كري  اتًٌصاؿ الس ند, كالعدال , كالضبط, كعدـ  ك٬تد الباح  العلمي أف  مدار ا١توضوع على ل ات ال بوؿ السًٌ

 د عند اٟتاا  إلي .كاود العاضً  ال ُّهكذ, كعدـ الًعل   ال ادح , ك
نوط ب  د ًل ات ال ىبوؿ أعمُّ كأمش , كرها ما سار علي  بعض 

ى
كم ه ًمن الت ع ي ُت لحيح, كلظن  الت ع يف ا١ت

العلما , كمن م ال ي  عبد هلل س اج الدين, ف د ع  ف  أبن   مىا دل ٬تم  ل ات ال بوؿ ا١ت  كطى  َّ اٟتىسن 
 .(ٕ)كالص حيح

ضعيف م َتة, ألن  ًب ى د م ًٌ كاحدةو ًمن ل ات ال بوؿ ينتج أنواع ًمن الض عف, اس م ا العلما  كأنواع اٟتدي  ال
 كٝتى ورىا أبٝتائً ا, كبي نوا حدكدرا َّ متب م. 

 حكم رواية الضعيف وكيفيتها:  -ب 
ضعيف ًمن غَت ٖتت عنواف "حظم ركاي  ال حظم ركاي  اٟتدي  ا١توضوععن  تظل م ال ي  عبد هلل س اج الدين

 بياف ضع  "ف اؿ  
"٬توز عند أر  اٟتدي  كغَترم الت سار  َّ األسانيد, كركاي  مىا ًسول ا١توضوع ًمن الضعيف ًمن غَت بياف ضع  , 
َّ غَت ل ات  هلل تعاذل, كاألحظاـ ماٟتبلؿ كاٟت اـ كغَت٫تا, كذلا مال ىصص كفضائ  األعماؿ, كا١تواع  كغَترا 

 .(ٖ)ابلع ائد كاألحظاـ" ٦ت ا ال تعلُّق ل 
كرها الظبلـ ميوافق ١تهرع ٚت ور احملدًٌثُت, كمن م اإلماـ أٛتد, كابن مى ًدم, كابن ا١تبارىؾ, حي  االوا  إذا رىكينا 

 َّ اٟتبلؿ كاٟت اـ شد دان, كإذا رىكينا َّ ال ضائ  ك٨تورا تسارلنا.
, ري عبارة ا إلماـ الن وًكٌم َّ الت   يع, ن ل ا ال ي  عبد هلل س اج كعبارة "أر  اٟتدي  كغَترم"اليت ت يد العمـو

الدين مما ري, كاد فس  را كذم  ب ي  األاواؿ السُّييوًطٌي َّ التدريع, كن   ال ي  عبد هلل س اج الدين, مبلـ 
 . (ٔ)األئم   ال ائلُت هبها ال وؿ, من الًظ ايى , كمن ش ح الس خىاًكٌم أللً ي   الًع ىاًايٌ 

                                                                                                                                                                                     
ىوًاظى , اله رىيبٌ, ص)ْيينظى   االاًتىاح, ابن دىًايق الًعيد, ص) (ُ)

ً ي , الس خىاًكٌم, ٗ(؛ ألً ي   الًع ىاًاٌي, ص)ّّ(؛ ا١ت
ي
(؛ فتح ا١ت

(؛ تيسَت َُٗ/صُال  اًكم, السُّييوًطٌي, )ج(؛ تىدرًيع ِٖ(؛ ش ح الت   يع كالت يسَت للنػ وىكٌم, الس خىاًكٌم, ص)ٔٗ/صُ)ج
 (.ِّمص لىح اٟتدي , د. ٤تمود ال  ح اف, ص)

(؛ مىن ىج ِِٖ(, األاوبى  ال ىاًضل , الل ظنىوٌم, ص)ٕٕ/صُيينظى   النُّظىت على متاب ابن الص بلح, ابن حىجى  العىس ىبلى , )ج (ِ)
س اج ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , , (ٕٗسعيد ا٠تين, د. بدي  الس يد الل حىاـ, ص) (؛ اإًليضىاح, د. مص ى ىِٖٔ, ص)عًتالن  د, د. 

 (.َٔ, ص)الدين
 (.ْٔ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ّ)
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 ل م ال ي  عبد هلل س اج الدين عن مي ي   ركاي  اٟتدي  الضعيف ٖتت عنواف "مي ي   ركاي  الضعيف"ف اؿ  تظك 
إذا أردت ركاي  الضعيف ب َت إسناد فبلى ت    ااؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص مها, كمىا أشب   ًمن ًليىغ اٞتـز أبف  رسوؿ  هلل 

نيً  ى عن  مها,كما أشب   ًمن ًليىغ الت م يض   بػىلى ىنا مها, أككىرىدى عن  مها, أك ريًكمى عن  مها, أكملسو هيلع هللا ىلص اال , ب  ا   
 م ىكىلى بعض م,

 .(ٕ)كمهلا أيضان ت وؿ َّ اٟتدي  الهم تى اُّ َّ لح ت  كضع  

, كرها يدؿ على ا تيارل ٢تها ال وؿ (ٖ)كاد عزال َّ ا٢تامش إذل تىدرًيع ال  اًكم للسُّييوًطٌي, كألل   الت   يع للن وًكمٌ 
 كالعم  ب .

كا تيار ال ي  عبد  هلل س اج الدين ٢تها ال وؿ َّ ال كاي  ببل إسناد رو مبلـ العلما  احمل  ُت أيضان, كال 
بد من التنبي  إذل أف ركاي  اٟتدي  الضعيف بسندرا اائزة كلو بصي   اٞتـز كالتهميد, كعلى رها سار مبار 

ماإلماـ البخارم َّ األدب ا١ت  د, كأبو داكد َّ السنن, كالًتمهم َّ اٞتام , كالنسائي َّ السنن, احملدثُت  
كغَترم, يهم كف اٟتدي  الضعيف بصي   اٞتـز عندما ي ككن  إبسنادرم, ألهنم علموا أف من أسند لا ف د 

 أحالا, مما رو م  ر عند احمل  ُت. 
 : ذلك يف الشيخ عبدهللا سراج الدين نهجمحكُم العمِل ابحلديِث الضعيِف، و  - ٕ

 : حكُم العمِل ابحلديِث الضعيفِ  - أ
 تظل م ال ي  عبد هلل س اج الدين عن رها ا١توضوع ٖتت عنواف "حظمي العمً  ابٟتديً  الضعيًف"ف اؿ  

 ا تلف العلما  َّ األ ه ابلضعيف على ثبلثً  مهارع  
   ا١تهرع األك ؿ  ال ٬توز العم ي ب  م ل ان 

 كإلي  ذرع أبوبظ  ابن الع يب, كحظالي ابن سيد الناس عن اإلماـ ٭تِت بن معُت.
 ا١تهرعي ال  ا   أن  ييعمى ي ب  م ل ان  
كعيزمى رها إذل أيب داكد كاإلماـ أٛتد
(ٗ). 

                                                                                                                                                                                     
ادٌم, ص) يينظى   (ُ) ً ي , الس خىاًكٌم, )ج ؛(ُٔٔالًظ ايى , ا٠تى يع البى دى

ي
اًكم, السُّييوًطٌي, تىدرًيع ال   ؛ (ِٖٔ/صُفتح ا١ت

 (.ّْٓ/ُ)ج
 (.ْٔ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ِ)
 (.ّْٓ/صُيينظى   تىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي, )ج (ّ)
ًمهم, ابن راع اٟتىنبىلٌي,)ج (ْ)  (. ّْْ/صُش ح عل  الًتًٌ
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لع ائد ذلا ٦تا لي  ل  تعلق اب ا١تهرعي ال  ال   ييعمى ي ب  َّ ال ضائ  العملي  , كا١تواع  كال صص, ك٨تو
اًكٌم كاد ٝتع ا من شيخ  ابن حىجى   كاألحظاـ, كرها رو ا١تعتمد عند األئم   احمل  ُت, ب  كط ثبلث  ذم را الس خى
 العىس ىبلى , كري  

أف يظوف الض عف غَت شديد, محدي  مىن ان  د ًمن الظه ابُت كا١تت  مُت ابلظهب كمىن  األك ؿ  مت  ق علي  كرو
 فحيش غل  .

ًتىع ْتي  ال يظوف ل  أل ه ألبلن.ال    , فيخ ج ما ٮتي  ا   أف يندرج ٖتت أل و عاٌـو
 ال  ال   أف ال ييعت ىد عند العم  ب  ثبوت , لئبل  يينسىع إذل النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ما دل ي ل . 

 .(ٔ)كؿ ن   العبلئي االت اؽ علي كال  طاف األ َتاف نيً بل عن ابن عبدالس بلـ كابن دىًايق الًعيد, كال  ط األ
من  ك٬تد الباح  العلمي أف ال ي  عبد هلل س اج الدين اد ع ض مهارع العلما  َّ ا١تسهل , مما ع ض ا غَتل

 , كلظن اب تصار كت تيع لؤلفظار, يدؿُّ على مظانت  العلمي  . (ٕ)العلما 
مث م ارنت ا بعمل م ركاي  األحادي , حىت يظوف كال بد من التنوي  إذل ض كرة ٖت يق نسب  األاواؿ أللحاهبا 

الظبلـ داي ا من الناحي  العلمي , كمن ذلا أف اإلماـ أبو بظ  بن الع يب الهم ااؿ  ال يعم  ابٟتدي  الضعيف. 
لا  اول  بظ ار  است  أ العلما  متب  كأحظام  على اٟتدي  فوادكا أن  اد عم  ب  َّ بعض ا١تواض , كمن ذ

, كاول  بت ميت (ٖ)١ت أة أثنا  اٞتماع   ي  اإللاب  ابلعمى م  أف اٟتدي  الوارد َّ ا١تسهل  ضعيفالنظ  ل  ج ا
العاط  ثبلاثن ف ف زاد ف ف شئت ف مت  كإف شئت فبل, ألف رها اٟتدي  كإف ماف في  ٣ت وؿ ف ن  يستحع 

 .(ٗ)العم  ب  ألن  دعا  ٓتَت كلل  كتودد للجلي  فاألكذل العم  ب 
                                                           

 (.ِٔ, ص)س اج الديننظوم  البىي يونًٌي , ش ح ا١ت ؛(ِٓٓوؿ البدي , الس خىاًكٌم, ص)يينظى   ال  (ُ)
 (.ّٖ(, األاوبى  ال ىاًضل , الل ظنىوٌم, ص)ّْٓ/صُتىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي, )ج (ِ)
أ  ا  ابن عدم َّ الظام  َّ  "إذا اام  أحدمم زكات  أك ااريت  فبل ينظ  إذل ف ا ا ف ف ذلا يورث العمى"حدي   (ّ)

 , كااؿ ابن حباف كأيب حامت  موضوع,كرو مدل  بن الوليد, ن حدي  ابن عباس من ط يق ب ي م(, ِٔٓ/صِالضع ا , )ج
حدي  ابن عباس عن ر اـ بن  الد عن ب ي  ااؿ حدثنا ابن  ال منأف ب ي بن ٥تلد رك  ,اٟتاف  ابن حج  عن ابن ال  افكن   
البي  ي َّ كاٟتدي  أ  ا   ,ف اٟتدي  ايد اإلسنادإ  ابن الصبلح, ف اؿ فص ح ابلتحدي  فانت ى ما ٮتاؼ من تدليس  ,ا يج

كااؿ ال اضي أبو بظ  ابن الع يب َّ   ,من ال  ي ُت اليت عنعن في ا ب ي  كاليت ل ح في ا ابلتحدي (,ْٗ/صٕالسنن الظربل, )ج
 عند العلما  من ال أم الضعيف أكذل ربلظ اري  اب٠ت, فال وؿ ابكبظ ار  النظ  أاوؿ ألف ا٠ترب كإف دل ي بت  متاب  م ااي الزلف

(؛ ُْْ/ صِ(؛ الآللئ ا١تصنوع  , للسيوطي, )جُِٕ. يينظى   ال وائد اجملموع  َّ األحادي  ا١توضوع , لل وما , ص)كال ياس
 (.ُِ(؛ رد اعتبار اٞتام  الصحيح, ال مارم, ص )ِّٓ/صِتنزي  ال  يع , البن ع اؽ, )ج

مم م ة ي مت    ابب ركال أبو داكد,متاب  األدب, "ئت ف مت  كإف شئت فبلي مت العاط  ثبلاث ف ف زاد ف ف ش"حدي   (ْ)
, مم ي مت العاط ما اا     ابب(. كالًتمهم, متاب  األدب عن رسوؿ  هلل, ِِٓ/صُّ(, )جّْٕٗ, ب ام  )العاط 



  ِٗ   

 

نصاف يدالف على أف الضعيف الهم ال ٬توز العم  ب  عند ابن الع يب رو الهم اشتد ضع   ادان, دكف كرهاف ال
 م لق الضعف, كبهلا يتوافق اول  م  اوؿ اٞتم ور.

 : يف االستدالل ابلضعيف والعمل بو الشيخ عبدهللا سراج الدين منهج –ب 
را َّ متب , لظن   ال مىا فضائ  األعماؿ كييوردي الضعيف َّ  ي ل ال ي  عبد هلل س اج الدين العم  ابٟتدي 

غَتل  ماف لحيحان, فظيف ب َتل؛ ب  يتبع  بدالئ  أ  ل من اٟتدي  أك يظت ي ْتدي  كاحد َّ ا١تسهل  حىت لو
ة غالبان, كذلا ا اين على عادة احملدًٌثُت ف هنم يوردكف أم   من حدي  َّ ا١تسهل  لزايدة الت وي , كحىت تتعم ق ال ظ  

َّ الع الس ام  كال ارئ, كاد داف  عن عمل  َّ بعض متب , كَّ دركس , كبُت أًدل   اٞتم ور العلمي   كالعملي  , 
كماف ي وؿ َّ بعض ا١تواطن  ال ت    اٟتدي  ضعيف, أنت ضعيف ال لع, ضعيف اإلٯتاف, مثي  أييت ابلربراف 

 .(ٔ)لبلحيت  لبلحتجاج ب  على لح   اٟتدي  كاوت  أك
يًٌ  العم  ابٟتدي  الضعيف َّ متاب , ما اال  َّ فضائ  األعماؿ كمن األًدل   العلمي   اليت استدؿ هبا على حيجًٌ

 ش ح ا١تنظوم   
تمى  أف ييتسارى  في ا حىت ٬تي  شي  في  حيظم" ىيميوً  عن اإلماـ أٛتد أن  ااؿ "األحادي  ال ااؽ ٭تي

 .(ٕ)ركل ا١ت
, عن ابن مى ًدم أن  ااؿ "إذا رىكينا عن رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ اٟتبلؿ كركل البي  ي َّ"ا١تد  "

كاٟت اـ كالسُّنىن كاألحظاـ شد دان َّ األسانيد كانت دان الٌ ًاىاؿ, كإذا رىكينا َّ ال ضائ  كال  واب كالع اب س  لنا َّ 
 .(ٖ)األسانيد كتسا٤تنا َّ الٌ ًاىاؿ"

 .(ٗ)عن ابن ا١تبارؾكنيً   ذلا أيضان 

تجُّ ب  تاج في ا إذل ما ٭تي كااؿ ابن عبدالبػىٌ   أحادي  ال ضائ  ال ٭تي
(٘). 

                                                                                                                                                                                     
, موث وف ل راا معظم ابن حج  العس بل   ااؿ. ك رها حدي  غ يع كإسنادل ٣ت وؿ  ااؿك  (.ّٖٗ/صٗ(, )جِٖٔٔب ام  )

(؛ فيض ال دي , للمناكم, ُّّ/صّ. ينظ   فتح البارم, البن حج  العس بل , )جحسن كإسناد أيب داكد م س 
(؛ األاوب  ال اضل , اللظنوم, ٖت يق  عبد ال تاح أبو غدة, ُٓ/صٖ(؛ ٖت   األحوذم, للمبارم ورم, )جُِٔ/صْ)ج
 (.ّٕص)

 (.ُٖٔ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ُ)
ادٌم, ٖت يق  د. أٛتد عم  راشم, ص)ال (ِ)  (.ًُٔٔظ ايى , ا٠تى يع البى دى
 (.ِٕٗ/صِميستدرىؾ اٟتامم, )ج (ّ)
ً ي , الس خىاًكٌم, )ج (ْ)

ي
 (.ِٕٖ/صُيينظى   فتح ا١ت

ً ي , الس خىاًكٌم, )ج (ٓ)
ي
 (.ِٕٖ/صُيينظى   فتح ا١ت
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كااؿ اإلماـ الن وًكٌم َّ األذمار "ااؿ العلما  ًمن احملدًٌثُت كال   ا  كغَترم  ٬توز كييستحىع العم  َّ ال ضائ  
ريع ابٟتدي  الضعيف مىا دل يظن موضوعا, غيع كالًت  كأم ا األحظاـ ماٟتبلؿ كاٟت اـ كالبي  كالنًٌظاح كال  بلؽ  كالًت 

ا إذا  كغَت ذلا فبل ييعم  في ا إال ابٟتدي  الص حيح أك اٟتىسن إال  أف يظوف َّ احتياط َّ شي  ًمن ذلا, ممى
 .(ٔ)األنًظح , ف ف  ا١تستحع أف ييتنزىل عن  كلظن ال ٬تع" كرد حدي  ضعيف بظ ار  بعض البيوع أك

د نىٌص على ابوؿ الضعيف َّ فضائ  األعماؿ اإلماـ الن وًكٌم َّ"الت   يع", كاٟتاف  السُّييوًطٌي كا
, كابن حىجى  ا٢تىيتىًمي َّ ش ح  على األربعُت(ٕ)َّ"التدريع"كغَتل

. كللعبلم  الل ظنىوٌم رسال  تسمى "األاوبى  (ٖ)

 .(ٗ)ال ىاًضل "ل  في ا ْت  مست يض َّ ذلا
عبد هلل س اج الدين أيضان َّ متاب الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, مدافعان عن كي وؿ ال ي  

 إي ادل لؤلحادي  الضعي   َّ متب   
 اد ي وؿ بعض الناس  مىا لىاى أتيت َّ متبا ببعض أحادي  في ا ضىعف؟!.

 لمي كالعملي, كال شا  أف  اٟتىٌق روفاٞتواب عن ذلا  أن ٍت أا م َّ ذلا على من اج ٚت ور علما  اٟتدي  الع
 م  اٞتم ور, كيد  هلل م  اٞتماع .

مما بين  اٟتاف  الس خىاًكٌم َّ  ا٘ت  متاب   ال وؿ البدي  َّ الص بلة  أما من اج اٞتم ور العلمي الهم انت جول ف و
ييعمى  ابلضعيف إذا دل ااؿ   أٛتد أن كاد ني   عن اإلماـ على اٟتبيع ال   ي  لىل ى  هلل علي  كسىل م, حي  ااؿ "

يواد غَتل, كدل يظن مثى  ما يعارض , كَّ ركاي  عن   الضعيف أىحعُّ إرل ًمن رأم الٌ ًاىاؿ, كمىها ذم  ابن حىزـو أف  
 ٚتي ى اٟتىن ٌي  ٣تمًعوف على أف  ضعيف اٟتدي  أىكذل عندرم ًمن ال أم كال ياس.

د ال ٬تد في  إال لاحع حدي  ال يدرم لحيح  ًمن س يم , كلاحع كسيًئ  أٛتد عن ال ا  يظوف َّ بل
 ال أم فمىن يسهؿ؟ ااؿ  يسهؿي لاحعى اٟتدي  كال يسهؿي لاحعى ال أم.

ة عن أيب دىاكيد أن  ٮتي ًج اإلسناد الضعيف إذا دل ٬تد َّ الباب غَتل, كأن  أاول عندل ًمن  كن   أبو عبد هلل بن مىندى
 .(٘)رأم الٌ ًاىاؿ"

                                                           
  .(ٖاألذمار, الن وكٌم, ص) (ُ)
(. كاإلشارة َّ غَترا إذل متاب "العظم كا١تن  َّ أف أبوم رسوؿ  هلل َّ اٞتىن  ", ّْٓ/صُم, السُّييوًطٌي, )جتىدرًيع ال  اكً يينظى    (ِ)

كمتاب "ا١ت ام  السندسي  َّ النسب  ال  ي   ا١تص  ي ", كمبل٫تا لئلماـ السُّييوًطٌي, تظل م في ما عن اواز العم  ابٟتدي  الضعيف 
 ؛(ِِٖال ىاًضل , الل ظنىوٌم, ص) َّ ال ضائ . يينظى   األاوبى 

 (.َُٗيينظى   ال تح ا١تبُت ب  ح األربعُت, ابن حىجى  ا٢تىيتىًمي, ص) (ّ)
 (.ِٔ, ص)س اج الدينش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  ؛(ِِٖ(, ص)ّٖص) ٖت يق  أبو غدة, يينظى   األاوبى  ال ىاًضل , الل ظنىوٌم, (ْ)
 (.ِٓٓص) خىاًكٌم,ال وؿ البدي , الس  يينظى    (ٓ)
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ىن بل   شي ه ًمن فضائ  األعماؿ  مثي  
اًكٌم "كينب ي مما ااؿ الن وًكٌم  ١ت ين   ال ي  عبد هلل س اج الدين اوؿ الس خى

م  ةن ليظوف ًمن أرل , كال ينب ي أف يًتم  م لى ان ب  أييت ٔتىا تيس   من  ل ول  لىل ى  هلل علي   أف يعم  ب  كلو
 .(ٔ)ن  ما است عتم"كسىل م "ف ذا أم تظم ب ي  فهتوا م

 "ركينا َّ از   اٟتسن بن عى ف , بسندل إذل أيب (ٕ)مثي  ين   ال ي  عبد هلل س اج الدين اوؿ الس خىاًكمٌ 
سلم  كااب  ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "مىن بل   عن  هلل عز كا  شي ه في  فضيل ه فه ه ب  إٯتاانن 

يعلى َّ ا١تسند بسند ضعيف عن أن    . كلها أ  ا  أبو(ٖ)لا كإف دل يظن مهلا"كراا  ثواب  أع ال  هلل ذ

. ك٢تها اٟتدي  شوارد من حدي  ابن عىب اس كابن عم  كأيب (ٗ)"بل   "مىن بل  ى   هلل فضيل ن فلىم يُّصدًٌؽ هبا دلى ينل ا

 . (٘)ر ي ة"
ثُت العملي  ف ف  أئم   اٟتدي  اد أكردكا َّ مثي  ي وؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين  كأم ا من اج احملدًٌ 

ريع كا١تنااع, مستدلًٌُت  غيع كالًت  ل  ًمن األحادي  الضعي  , تتعل ق ب ضائ  األعماؿ, كالًت  مصنػ  ىاهتم اٟتدي ي   ٚتي
ًمهم َّ اامع , كأبو ي  ىد, كالًتًٌ

كالن سائي كابن  دداك  كمست  ًدين على ذلا, من م  اإلماـ البيخارٌم َّ األدب ا١ت
ريع  ماا  َّ السُّنىن, كأٛتد َّ ا١تسنىد, كغَت ر ال , كملُّ م اى ىكا على إي اد اٟتدي  الضعيف َّ ال ضائ  كالًت 

غيع كا١تنااع, مست  ًدين هبا ٖتت عنواف  أبواب, أك  .(ٙ)غَت ذلا فصوؿ, أك كالًت 
يًٌ  ب وؿ  َّ فضائ  األعماؿ   العم  ابٟتدي  الضعيفمثي  ٮتتم ال ي  عبد هلل س اج الدين مبلم  َّ حيجًٌ

ارىين لل  ي  يوسف  أبو عبد هلل ال  ل اع ا١تاًلظٌي َّ ٖتي ى  األ يىار َّ الص بلة على النيب ا١تختىار, ن بلن عن سعادة الد 
ااؿ  -ى  هلل علي  كسىل مبعد أف ذم  ٚتل  من األحادي  الواردة َّ فض  الص بلة كالتسليم على النيب لىل  -الن ب ىاً ٌ 

حىاح, كرو ا نظ  بعض ضع ا  اإلٯتاف َّ بعض رهل األحادي , في دح في ا كي وؿ  دلى ت د َّ الصًٌ ًمن سيو   رٔت 

                                                           
 (.ٕٓٗ/صِ(, )جُّّٕلحيح مسلم,متاب  اٟتج, ابب  ف ض اٟتج م ة َّ العم , ب ام  ) (ُ)
 (.ِٕٓص) ال وؿ البدي , الس خىاًكٌم,يينظى    (ِ)
ادٌم, )جّْٖ/صُمسند ال  دكس, الديلمي, )ج (ّ) (؛ ا١ت الع العالي , ابن حىجى  ّْٓ/صُٔ(؛ اتري  ب داد, ا٠تى يع البى دى

 (. َُّ/صُْ(, )جّْْٕالعىس ىبلى , عن أيب يعلى, ب ام  )
مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي,متاب  العلم, ابب  فيمن مهب ٔتا لح من اٟتدي , ب ام  ) (ْ)  (.ّٕٓ/صُ(, )ج٣ُٔٔتى
 (.ِٕٓص) ال وؿ البدي , الس خىاًكٌم,يينظى    (ٓ)
 (.ِٕٓ, ص)س اج الدينل م, يينظى   الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسى  (ٔ)
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الع يدة, كال ىدًح َّ ش يع  سيد ا١ت سلُت, ب  الٌصواب تل ًٌي مىا تل  ال العلما  ابل بوؿ, ألف  عدال  أم ت  لىل ى  هلل 
 .(ٔ)ل م ٘تنع م ًمن الظهب على رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل معلي  كسى 

كأاد  أماـ رهل ا١تسهل  اليت أاثررا ال ي  عبد  هلل س اج الدين مض  ان إذل التنبي  على أمور م م  من الناحي  
د لا ف د أحالا, العلمي  كري أف رهل األحادي  أكردرا ال ي  منب ان على ذمً  إسنادرا عند ركاهتا, كمن أسن

ك٬تع أف ت  م ٔتعنارا الهم ف م  العلما  من ا كضمن ال  كط اليت نصوا علي ا, كالتهميد على أف رهل 
األحادي  كاآلاثر استدؿ هبا على العم  ابٟتدي  الضعيف الهم دل ي تد ضع  , َّ فضائ  األعماؿ كلي  َّ 

 أمور الع يدة كاألحظاـ ال   ي  ال ئيسي .
الهم توس   ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ ش ح , طب    عملي ان َّ دركس  كمتب , فالباح  َّ متب   كرها الظبلـ

كدركس  ٬تد است  اد ال ي  عبد هلل س اج الدين بعم  العلما  الس اب ُت َّ ركاي  اٟتدي  الضعيف كالعم  ب  َّ 
 اآليت   ال ضائ  ك٨تورا, على النحو

 ال   على  ١تولد الن بوم ال   يف, ااؿ عن أحادي  ا مبلم   عند كًمن عجائع كالدت  لىل ى  هلل علي  كسىل م الد 
اعي , كس وط أرب  ع  ة ًمن شي فىات , كب اؤل على تلا اٟتال  إذل يومنا رها.  نيبو ت   ارتزاز ًإيوىاف ًمس ىل كانصدى

ٌ , كاٟتاف  الزُّراىا ٌ  مثي  است  د بهم  العلما  ٢تهل األ بار َّ متب م ف اؿ  مما , كاد ذم  (ٕ)ااؿ اٟتاف  ال ىس بلى
اٟتاف  ابن م َت َّ البداي , فصبلن  ال ان فيمىا كا  ًمن اآلايت ليل  مولدل لىل ى  هلل علي  كسىل م, كذم  في ا  ظي ور 

السما , كما شيوًرد ًمن النُّور َّ ا١تنزًؿ النُّور مع  لىل ى  هلل علي  كسىل م, كنيزكل  على األرض ااثيان, رافعان رأس  إذل 
ود النًٌَتاف. كغَت ذلا ًمن  الهم كًلد في , كدينيو اع ًإيوىاف ًمس ىل, كسي وط ال ُّ فىات, كٜتي النُّجـو من م, كانصدى

 .(ٖ)الدالالت. مثي  أكرد األ بار الواردة َّ ذلا من ط ؽ متعدًٌدىة

 .(ٗ)ذم  َّ ال تح, ٚتبلن من عبلمات النُّبو ة اب  ا١تبع "مثي  ااؿ "مما أف  اٟتاف  ابن حىجى  
الزائ  , كليزداد  مثي  ااؿ "كإ٪تا ذم ان ذلا عن ر ال  اٟت اظ كاحملدًٌثُت ليظوف حج  على أر  ال لوب ا١ت يض  أك

 . (٘)ا١توانوف ي ينان كاوة"

                                                           
 (.ٖٓسعادة الد ارىين, يوسف الن ب ىاً ٌ, ص) (ُ)
ٌ , )ج (ِ) ىوىاًرع الل دينًٌي   لل ىس بلى

 (.َِٖ/صُيينظى   ش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت
 .كااؿ  ل  ط يق آ   عند البي  ي (.ِٔٔ/صِالبداي  كالن اي , ابن م َت, )جيينظى    (ّ)
 .(ْٖٓ/صٔالبىارم, ابن حىجى  العىس ىبلى , )ج فتح يينظى   (ْ)
(؛ ُّٓ/صُ(؛ كأبو نعيم, َّ دالئ  النبوة, )جٕٖ/صُحدي  ارٕتاس إيواف مس ل, أ  ا  البي  ي, َّ دالئ  النبوة, )ج (ٓ)

إال  (؛ من ط يق أيب أيوب يعلى بن عم اف البجلي, كااؿ  حدي  غ يع ال نع ف ُّٔ/صّٕكابن عسام , َّ اتري  دم ق, )ج
من حدي  ٥تزـك عن أبي  ت  د ب  أبو أيوب البجلي, كااؿ  كركال مع كؼ بن   بوذ عن ب   بن تيم ا١تظي, ااؿ السيوطي  كمن 
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ي ادرا َّ متع علما  اٟتدي  كالسَتة رو من كال بد من التنبي  إذل أم  م م ادان َّ رهل األ بار كأم ا٢تا, أف إ
ابب التسجي  ال التعوي , ف هنم اد أحالوا ال ارئ إذل إسنادرا, فيجع دراس  رهل األحادي  بدا , ف ف معيار 
ابوؿ اٟتدي  كرفض  رو لح  اإلسناد عند العلما , كاد تسار  بعض العلما  ف ككا م  ما اا  من أ بار كآاثر 

  يف كٕتارلوا أحظاـ العلما  الن اد من أر  اٟتدي  َّ بياف حظم م   رهل األحادي , َّ اص  ا١تولد ال
كت دد علما  آ  كف فمنعوا ركاي  ٚتي  رهل األ بار كاالوا بوضع ا كٕتارلوا أحظاـ العلما  مهلا, كالهم ينب ي 

 ١تسائ  العلمي .على طالع العلم ا١تنصف أف يتح ق من م  حدي  ي يد ن ل  كيبتعد عن التعميم َّ ا
 ااؿ  النا  اي رسوؿ  هلل, كمن  ل اؤؾ؟ ااؿ  "الهين أيتوف من عن حدي  "الل  يم  ارحم  ل ائي مبلم   كعند ."

رها اٟتدي  َّ  (ٕ)متاب "الًتاتيع اإلداري "  . ااؿ  أكرد َّ(ٔ)"بعدم, ي ككف أحادي ي كسنيت كيعلموهنا الناس
ال تح  األسعد رب   هلل ال  َتم, كأبو ال ام  مزم َّ"احملدًٌث ال ال ", كأبو ابب  اصو ل  كذم  ٥تٌ ًاي , كمن م 

الصابو  معان َّ"األربعُت", كا٠ت يع َّ"ش ؼ ألحاب اٟتدي ", كالديلمى, كابن النجار, كنظاـ ا١تلا 
 ًدًسٌي َّ"اٟتج ", كأبو

ى
 ا  من ح اظ بن  ني  الدًٌينورم َّ حدي  , ااؿ  كاد أ  يعل َّ"أمالي ", كنص  ا١ت

 ال اسم العزَّ َّ"الدر ا١تنظم". ا١ت  ب أبو
ينىاًكم  كرهل مىن ىبى ه ألر  اٟتدي  أىعًظم هبا ًمن مىن ىبى ,ف م  ل اؤل على اٟت ي  

 .(ٖ)ااؿ ا١ت

ال  على تضعي   غيع َّ ٝتاع اٟتدي  كتبلي  , بصي   الت م يض الد  نًهرًٌم َّ الًت 
ي
 .(ٗ)كأكردل اٟتاف  ا١ت

                                                                                                                                                                                     
اتري   يينظى  رها ال  يق أ  ا  عيبداف َّ متاب الصحاب , كااؿ ابن حج   إن  م س , كااؿ الهريب  حدي  منظ  غ يع. 

(؛ ا٠تصائص الظربل, ِْٓ/صٔاب  َّ ٘تييز الصحاب , البن حج  العس بل , )ج(؛ اإللّٖ/صُاإلسبلـ, للهريب, )ج
 (.ُْٕال  مائ  احملم دي  , س اج الدين, ص) (؛ُِٗ/صُللسيوطي, ٖت يق  د. مار  ال ح , )ج

ؼ ألحاب (؛ ا٠ت يع َّ"ش  ُٖ/صُ(؛ أبو نػيعىٍيم َّ"أ بار ألب اف", )جُّٔركال ال ام  مزم َّ"احملدًٌث ال ال ", ص) (ُ)
(؛ ٕٕ/صٔ(؛ ملُّ م عن عليًٌ م فوعان, كركال ال  ربىاً  َّ"األكسط", )جُٕ(؛ كال اضي عياض َّ"اإل١تاع"ص)ْٔاٟتدي ", ص)

(  كرها ابط ؛ كااؿ َُٕعن ابن عىب اس م فوعان. ًمن ط يق أٛتد بن عيسى بن عبد هلل ا٢تامشي. ااؿ اله رىيبٌ َّ"ا١تيزاف", ص)
(  ااؿ الدارا ٍت  مهاب. كل  ط يق أ  ل م سل  عن اٟتسن, بل   "الل  يم  ارحم ُُٓ/صُمى  الز كائًد )جا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى 

(  ركال ابن عبدالبػىٌ  َّ العلم, كا٢تى ىكم َّ ذٌـً الظبلـ, ِْ/صُ ل ائي", ااؿ عن  اٟتاف  الًع ىاًاٌي َّ ٗت يج أحادي  اإلحيا  )ج
, كاي   ابن يسار البص م, فيظوف م سىبل. كالبن السٍُّتًٌ كأيب نػيعىٍيم َّ رايض  ا١تتعلًمُت ًمن ابن علي ًمن حدي  اٟتسن ف ي   رو

 حدي  عليًٌ ٨تول. 
 (.ُٕٗ/صِالًتاتيع اإلداري , لعبداٟتىٌي الًظت اٌ , )ج (ِ)
ينىاًكم, )ج (ّ)

 كااؿ عن   ينب ي حهف  من الظتاب. (.ّٕٕ/صٖفيض ال دي , ا١ت
غيع كال (ْ) نًهرًٌم, )جالًت 

ي
ريع, ا١ت  (.ِٔ/صًُت 



  ٕٗ   

 

ٌ  َّ م دم  ش ح  على البيخارٌم, مثي  ااؿ  كال ريع أف أدا  السُّنىن إذل ا١تسلمُت نصيح  ٢تم مما أ كردل ال ىس بلى
ن يبلًٌغ عن 

ى
 .(ٔ)ًمن كظائف األنبيا  للوات  هلل كسبلم  علي م أٚتعُت, فمىن ااـ بهلا ماف  لي   ١ت

ىوىاًرع  
 .(ٕ)كسلم أبهنم  ل اؤل للى  هلل علي  –علما  اٟتدي أم –ان يضكا تيصُّوا أااؿ الزُّراىاٌ  َّ ش ح  على ا١ت

على ا   االست  اد على فضيل  التبليغ عن  ال ي  عبد هلل س اج الدين أكرد رها اٟتدي  الضعيفك ا١تبلح  أف  
ألن  َّ  اا  كغَت٫تا,النيب ملسو هيلع هللا ىلص, كبُت أن  َّ است  ادل ب  على من ج من أكردل من أر  العلم مال س بل  كالزر 

 فضائ  األعماؿ. 
 أا   أىبًتى ٦تحوؽ ًمن م ًٌ  عن حدي "م  أم  ذم ابؿ ال يبدأ في  ْتمد  هلل كالص بلة علي  ف و مبلم   كعند

ب م ". ااؿ  ركال عبدال ادر ال راكم َّ"األربعُت"كااؿ في   إن  غ يع, ت   د بهم  الص بلة في  إٝتاعي  بن أيب زايد, 
ضعيف ادان ال ييعتربى ب كايت  كال زايدت , كركال ابن ا١تديٍت كابن مندل كغَترم أبسانيد ملُّ ا م حون ه ابلضُّعى ىا   روك 

 .(ٖ)كاجملاري . ارػ. ن بلن عن فيض ال دي  للمناكم
لى  ل ول  للى ابلص بلة  –أم  اإلماـ الن وًكٌم  –كأكردل ابن حىجى  ا٢تىيتىًمي َّ ش ح األربعُت اائبلن  كأتى  بعد اٟتىمدى

أا   أبًت ٦تحوؽ من م  ب م ",   هلل علي  كآل  كسلم "م  أم  ذم ابؿ ال يبدأ في  ْتمد  هلل كالص بلة علي  ف و
 .(ٗ)كسندل ضعيف, لظن  َّ ال ضائ  كري يعم  في ا ابلضعيف

 كالعم  هبا َّ فضائ  األعماؿ. فال ي  عبد هلل س اج الدين يست  د بعم  العلما  َّ إي اد األحادي  الضعي  
كرها من ج اٞتم ور من أر  العلم من احملدثُت كال   ا  كاأللوليُت, كلظن رها م يده أبف ال يظوف اٟتدي  

 شديد الضعف, كأف يندرج اٟتدي  ٖتت أل  عاـ, كأف ال يعت د عند العم  ي  ثبوت .
 يف: طرق الشيخ عبدهللا سراج الدين يف إيراد احلديث الضع - ٖ
, (٘)ماف من من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين أف ييورىد ال وارد الظ َتة لتىوًضيح ال ظ ة اليت ي يد  

ى بيول  ًمن لحيح كحىسن, كيست  د أحياانن ابٟتدي  الضعيف َّ فضائ  األعماؿ 
كيست  د ابألحادي  ا١ت

 اآليت     َّ ركاي  الضعيف, على النحوكا١تنااع, لت وي  ال ظ ة كتعزيزرا, ًضمن ال  كط اليت كضع ا العلما
 النصُّ على ضعف احلديث مع بيان السَّبب:  -أ 

                                                           
ٌ , )ج (ُ)  (.ٔ/صُإرشىاد الس ارًم ش ح لحيح البيخارٌم, ال ىس بلى
ٌ , )ج (ِ) نًٌي   لل ىس بلى ىوىاًرع الل دي

 (.ٖ, ص)س اج الديننظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , يي  (.َْٖ/صٕش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت
ينىاًكم, )ج (ّ)

 (.ّٗ/صُّفيض ال دي , ا١ت
 (.ُٖٗت, ابن حىجى  ا٢تىيتىًمي, ص)يينظى   ال تح ا١تبُت ب  ح األربع (ْ)
 (.ُٓعن ا, ص) سبق الظبلـ (ٓ)
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 عن حدي  ال  ربىاً , عن أن  ااؿ  ماف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م إذا للى كف غ من لبلت  مسح  مبلم   عند
 .(ٔ)ال ٛتن ال حيم" بيدل على رأس  كااؿ "بسم  هلل الهم ال إل  إال رو

مى  الز كائًداؿ  ااؿ َّ ا   كَّ إسنادل زيد العىًمي كث    غَت كاحد, كضع    اٞتم ور, كب ي   رااؿ أحد إسنادم ٣تى
ال  ربىاً  ث ات كَّ بعض م  بلؼ
(ٕ). 

 عن حدي  ال  ربىاً  َّ األكسط عن اٟتارث األعور ااؿ  د لت على علي بعد الع ا  ف اؿ "ما  مبلم   كعند
 .(ٖ)ل الساع ..."اا  با ره

ااؿ  ااؿ ا٢تىي ىمٌي  اٟتارث ضعيف
(ٗ). 

 عن ع وب  اترؾ الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, كمن ا إبعىاديل كإرغىاـ أنً   است  د أبربع   مبلم   كعند
م ارت ى ا١تنرب فهمن  أحادي  ماف من ا حدي  ضعيف, ف اؿ  ريًكمى عن ابن عىب اس أف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل  

 . (٘)ثبلث م ات, مثي  ااؿ "أتدركف دل أمنت..."

ركال ال  ربىاً  إبسناد لُتًٌ ااؿ  
(ٙ). 

 النص على ضعف احلديث دون بيان السبب:  -ب 
 هلل   تم  عن م اـ ا١تع ف  ابهلل تعاذل كا٠ت ي  من  هلل تعاذل, ااؿ  ريًكمى عن معاذ بن اب  م فوعان "لو مبلم   عند 

 ع فتم  هلل تعاذل حىق  مع فت  لزىالىت لدعائظم اٞتباؿ". تعاذل حىق  ً ي ىت  لعىلمتيم العلم الهم ال ا   مع , كلو
ًمهم رامزان لضع     .(ٚ)ااؿ  عزال َّ اٞتام  الص َت إذل اٟتظيم الًتًٌ

                                                           
 (.ِٖٗ/صّ(, )جُّٖٕ(؛ كب ام  )ٔٔ/صّ(, )جِْٗٗا١تعجم األكسط, ال  ربىاً , ب ام  ) (ُ)
مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي,متاب  األذمار, ابب  الدُّعا  َّ ا (ِ) س اج الدُّعا ,  (,ُْٓ/صَُ(, )جُِٕٗٔلص بلة كبعدرا, ب ام  )٣تى

 (.َُٓ, ص)الدين
 (. ِٕ/صِ(, )جُِٖٔا١تعجم األكسط, ال  ربىاً , ب ام  ) (ّ)
مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي, متاب  األدعي , ابب  األدعي  ا١تهثورة عن رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص, ب ام  ) (ْ) (؛ ُِٗص/َُ(, )ج٣ُُِْٕتى

 (.ِِٕ, ص)س اج الدينالدُّعا , 
مى  الز كائًد, متاب  األدعي , ابب  فيمن ذم  ّٖ/صُِ(, )جُُِٖٓا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ٓ) (؛ كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 (  في  ضعف.ِٕٓ/صَُ(, )جُُّّٕذم  عندل فلم يص  علي , ب ام  )
نًهرًٌم, (ٔ)

ي
ريع, ا١ت غيع كالًت  غيع َّ إم ار الص بلة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص, ب ام  )  الًت  (, ِّٗٓمتاب  الهم  كالدُّعا ,ابب  الًت 

 (.ْْ, ص)س اج الدين(؛ الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, َّّ/صِ)ج
 (.َّٕ, ص)س اج الدين ال  مائ  احملم دي  , (؛ِّٕ/صِ(, )جْْٖٕاٞتام  الص َت, السُّييوًطٌي, ب ام  ) (ٕ)
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 أيب شىيبى  َّ ا١تصاحف, بسند  نػيعىيم َّ اتري  ألبى اف, كابن ااؿ  أ  ج أبو عن فضائ  البسمل  مبلم   كعند
 [.ًُبٍسًم  هلًل ال  ٍٛتىًن ال  ًحيًم{]ال اٖت  } ضعيف, عن أن  ااؿ  ااؿ رل رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "من متع

و دة تعظيمان هلل تعاذل غ    هلل ل "  . (ٔ)٣تي
 ـه  عن حدي  ابن ماا , عن أيب ر ي ة, عن رسوؿ  هلل لىل ى مبلم   كعند  هلل علي  كسىل م, ااؿ "إن  سيهتيظم أاوا

بيوا هبم كحيُّورم كعلًٌمورم".  ًمن بعدم ي لبوف العلم, فػى ىحًٌ
 .(ٕ)ااؿ  ااؿ َّ الزكائد  إسنادل ضعيف 

 رواية احلديث بصي ة التمريض دون النصِّ على ضعفو:  -ت 
ال  ع  لى الض عف دكف الن صًٌ على ضع    ي كم ال  ي  اٟتدي  الضعيف أحياانن بصي   الت م يض الد 

 عن حدي  ال  ربىاً , عن أيب مىاًر , ااؿ  ااؿ رل رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "اي أاب مىاًر  مىن  مبلم   عند
 .(ٖ)للى علي  م   يوـو ثبلثى م  ات..."

نًهرًٌم بصي   
ي
 . (ٗ) –ريًكمى  –ااؿ مع ًٌبىان  كاد أكردل ا١ت

 احلديث ادلرَسل - اثلثاً 
 تعريف ادلرسل وأنواعو وُحكمو:  - ٔ

 تعريف ادلرسل:  -أ 
ما رفع  التابعي إذل رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي   ع  ؼ ال ي  عبد هلل س اج الدين اٟتدي  ا١ت سى , ف اؿ  رو

يسمع  ًمن النيب لىل ى  هلل علي   مبَتان, ب  ط أف يظوف دلى  ت  ي ان, ل َتان ماف التابعي أك فعبلن أك كسىل م اوالن أك
 كسىل م.

مثي  ش ح رها الت ع يف, ف اؿ  فص ار الت ابعُت  رم الهين أم   رًكايًت م عن غَت الص حاب , كمبار الت ابعُت  رم الهين 
 .(ٔ)أم   ركايت م عن الص حاب 

                                                           
 (.ٗٓ, ص)س اج الدينحوؿ ت سَت سورة ال اٖت , (؛ ِٕ/صُالدُّرُّ ا١تن يور, السُّييوًطٌي, )ج (ُ)
(؛ ُٗ/صُ(, )جّْٖسنن ابن ماا , افتتاح الظتاب َّ اإلٯتاف كفضائ  الص حاب  كالعلم, ابب  الولاة ب لب  العلم, ب ام  ) (ِ)

 (.َّْ, ص)الدينس اج ال  مائ  احملم دي  , 
مى  الز كائًد, متاب  الولااي, ابب  كلي  ُّٔ/صُٖ(, )جُّٖٔٓا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ّ) (, كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 (  إسنادل مظلم.ّٔٗ/صْ(, )جُِِٕرسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, ب ام  )
نًهرًٌم, متاب  (ْ)

ي
ريع, ا١ت غيع كالًت  غيع َّ ا٠توؼ كفضل , ب ام  ) الًت   (, كااؿ  كروُِّ/صْ(, )جُُٓٓالتوب  كالزرد, الًت 

س اج ّتملت  منظ  كت دـ َّ مواض  من رها الظتاب ما ي  د لبعض  ك هلل أعلم ْتال ؛ الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, 
 (.َُّ, ص)الدين



  ََُ   

 

م ما رفع  إلي , فيخ ج ب  مىن لى ي النيب لىل ى  هلل كأم ا اشًتاط موف التابعي دل يسم  من النيب لىل ى  هلل علي  كسىل  
علي  كسىل م ماف ان فسم  من , مثي  أسلم بعد موت  لىل ى  هلل علي  كسىل م كحد ث ٔتىا ٝتع  من , كذلا مالتػ نيوً ي رسوؿ 

ا ٝتع  ابالتًٌصاؿ ال ابإلرساؿ. 
ى
ظويـ ١ت  ًر ىا , ف ن  م  مون  اتبعيان ٤تى

ماف , مثي  أسلم اب  موت  لىل ى  هلل علي   عن اإلرساؿ مىا إذا ٝت  ًمن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م كروكمهلا ٮت ج 
 كسىل م, كدل ي ل, مثي  حد ث عن  ٔتىا ٝتع  من  لىل ى  هلل علي  كسىل م. 

, كال    ي (ٕ)على ا١تنظوم  كاد ن   ال ي  عبد هلل س اج الدين رها الت ع يف, عن حاشييت األبيارم كاألا ورم

كمن سب   إذل رها  – اول . كأما ال    ي ال  ا   كرو(ٖ)الهم ااؿ ب  معظم علما  ا١تص لىح رو, األكؿ ًمن الت ع يف
فصحيح, كلظن  العلما  دل يىنصيوا علي  َّ  ب  ط أف يظوف دلى يسمع  ًمن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م". "-ال وؿ

ا١تعتمىد للم سى , كإ٪ت ا اعلول ًمن ايود ا١ت سى , لًنيدرىة لورة رها ال  طتع ي  م 
(ٗ) . 

 أنواع ادلرسل:  -ب 
تع يف م سى  التابعي, كرناؾ نوعىاف آ  ىاف للم سى  تظل م عن ما ال ي  عبد هلل س اج  الت ع يف الس ابق رو

 الدين, أحدي٫تا م سى  الصحايب كاآل   ا١ت سى  ا٠تىً ي. 
 رسل الصحاب: م

فعبلن, مثي   ع  ف  ال ي  عبد هلل س اج الدين ب ول  "مىا ي كي  أحدي الص حاب  عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م اوالن أك
  ٭تض ل ًلص ى  ًسنًٌ . دل يتبُت  أن  دلى يسمع  من  لىل ى  هلل علي  كسىل م, أك
علي  كسىل م مىا دلى يدرم  لًته    إسبلم  مهف يظوف أسلم َّ آ   حياة  كمهلا إذا ركل الصحايب عن النيب لىل ى  هلل

 .(٘)النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م كركل حادث  كاعت َّ لىدًر البع  
 ُحكم مرَسل الصحاب: 

أم    ي وؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين "فاٞتمارَت على أف  م اًسي  الص حاب  مولول  لحيح  ٭تتجُّ هبا, ألف  
رًكايت م عن الص حاب , كملُّ م عدكؿ, كال ت دح في م اٞت ال  أبعياهًنم, كأم ا رًكايت م عن غَت الص حاب  ف ي اندرة, 

                                                                                                                                                                                     
 (.َُٖ, ص) اج الدينسيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ُ)
 (.ْٓيينظى   حاشي  األا ورم على ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , ص) (ِ)
بى  الً ظى , ابن حىجى  العىس ىبلى , ص)ُٓيينظى   م دًٌم  ابن الص بلح, ص) (ّ) ً ي , (؛ ِٖ(؛ نيزرى  الن ظى  َّ تىوًضيح ٩تي

ي
فتح ا١ت

 (.َّٕ, ص)عًت(؛ مىن ىج الن  د, د. ُِْ/صُ, السُّييوًطٌي, )ج(, تىدرًيع ال  اًكمُّْ/صُالس خىاًكٌم, )ج
ً ي , الس خىاًكٌم, )ج (ْ)

ي
 (.ُّْ/صُيينظى   فتح ا١ت

 (.ُُِ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ٓ)



  َُُ   

 

 كإذا رككرا بيػ نيورا, ب  أم   مىا ركال الص حاب  عن الت ابعُت لي  ًمن األحادي  ا١ت فوع  ب  ًمن اإلس ىائًيًلي ات, أك
 . (ٔ)فاتمواو  ري حظاايت, أك

 .(ٕ)ا١تعتمد كرها الظبلـ موافق ١تهرع اٞتم ور مما ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين, كرو
, ألف  البح  في  مىدار  بلؼ بُت العلما , كلل ي  الظبلـ عن ا١ت سى  ا٠تىً يُّ فسيهيت  كأم ا الن وع ال  ال  كرو

 .(ٖ)عبد هلل س اج الدين في  ٖت يقه م مه 

 : (ٗ)لُحكم ادلرسَ  -ت 
 تظل م ال ي  عبد هلل س اج الدين عن رها ا١توضوع ٖتت عنواف "حيظم ا١ت سى "ف اؿ  

 ا تلف العلما  َّ االحتجاج ابٟتدي  ا١ت سى  ا تبلفان م َتان نورد من  أرم  اآلرا  كأش   األاواؿ, كري ثبلث   
الا كأٛتد َّ ا١ت  ور عن ما, كأتىباع م ًمن مهرع أيب حني  , كم ال وؿ األك ؿ  ٬توز االحتجاج ب  م لى ان, كرو

 ال   ا  كاحملدًٌثُت كاأللوليًٌُت, كدليل م على ذلا  
أف  أر  تلا ال  كف ماف غالع حا٢تم الصدؽ كالعدال , ب  ادة النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ٢تم, فحي  دلى ن  ل  -

 على ما ٬ت ح ال اكم فالظار  أن  عىدؿه م بوؿ اٟتدي .
, ف ف ماف غَت عىدؿو ب   االحتجاج ْتدي   لعدـ - أف  التابعي الهم أس ط ذًم  الصحايب إم ا أف يظوف عىدالن أىكالى

 عدالت  ال إلرسال , كإف ماف عىدالن دلى ٬تز أف ييسً طى ذًم  الواس   بين  كبُت النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, إال  كرو
 الت , كإال  ف د ماف فعل  تلبيسان اادحان َّ عدالت .عىدؿه عندل, غَت مًتد د َّ عد

ال وؿ ال  ا   أن  ضعيف ال ٭تتجُّ ب , كاد حظى َّ الت   يع أن  مهرع ٚت ور احملدًٌثُت كم َت ًمن ال   ا  
تىج ب  كاأللوليًٌُت كرو أف  ا١ت سى  ضعيفه ال ٭تي

(٘). 
ا١ت سى  ًمن ال كاايت َّ أل  اولنا كاوؿ أر  العلم ممىا حظال اإلماـ مسلم َّ م دم  لحيح  حي  ااؿ "ك 

 . (ٙ)ابأل بار لي  ْتج "

                                                           
 (.ُُِ, ص)ا١ت ا  السابقيينظى    (ُ)
ً ي , ا (ِ)

ي
 (.ُِّ/صُتىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي, )ج(, ُّٓ/صُلس خىاًكٌم, )جيينظى   فتح ا١ت

 .(َُٓ)سيهيت, ص (ّ)
 م سى  التابعي. ا١ت صود عند إطبلؽ ا١ت سى  رو (ْ)
 (.ُِٕ/صُيينظى   تىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي, )ج (ٓ)
 (. ُِ/صُيينظى   لحيح مسلم, )ج (ٔ)



  َُِ   

 

تمى  أف يظوف غَت لحايب, كإذا ماف مهلا ف ف   حهكؼ ٣ت وؿ اٟتىاؿ, ألن  ٭تي
ى
كدليل م على ذلا  أف ا١ت

ثيوا عن ال ًٌ ىات كغَت ال ًٌ ىات, ف ذا ركل أحدرم حدي ا كأرسل  لىعل   أ هل  عن غَت ث  ". ال ُّكىاة"حد 
دلي  تضعيف رها ال وؿ  كإ٪تا ضع    -(ٔ)عن ش ح النخب  البن حج -ي وؿ ال ي  عبد  هلل س اج الدين انابلن  

تم  أف يظوف  تم  أف يظوف اتبعيان, كعلى ال ا  ٭تي تم  أف يظوف لحابيان ك٭تي ر ال  للج   ْتاؿ احملهكؼ, ألن  ٭تي
تم  أف يظوف ٛت  عن اتبعي ضعي ان ك٭تتم  أف يظوف ث  , كعلى ال ا تم  أف يظوف ٛت  عن لحايب ك٭تي   ٭تي

آ  , كعلى ال ا  فيعود االحتماؿ السابق كيتعدد إما ابلتجويز الع لي ف ذل ما ال هناي , كإما ابالست  ا  ف ذل ست  
 أك سبع  كرو أم   ما كيًادى من ركاي  بعض التابعُت عن بعض.

ماالت ت تضي الًتي  كالنظ  َّ سند اٟتدي  اب  اٟتظم علي  ابلضعف كالهم ٬تدل الباح  أف رهل االحت
م ل ان. ألن  اد يظوف احملهكؼ لحابيان أك اتبعيان ث  , فيظوف اٟتدي  حج . كأما إذا ماف اتبعيان ضعي ان فيظوف 

 اٟتدي  ضعي ان. كلهلا ٬تع دراس  السند اب  اٟتظم على اٟتدي .
 أف يعتضد بواحد من أربع  أمور   مهرع اإلماـ ال  اًفعٌي, كرو وال وؿ ال  ال   الت  ًصي   كر

 أف يي كل مسنىدا ًمن كا و آ  . -
 آ   دلى أي ه عن شيوخ األكؿ فيدُّؿ ذلا على تعدُّد ٥ت ىج اٟتدي . أك يي كل م سىبل ٔتعنال عن راك-
 أك ييواف   اوؿ بعض الص حاب . -
 أك يظوف اد ااؿ ب  أم   أر  العلم. -

ًي  ال ي  عبد هلل س اج الدين مىن أراد الت وس  َّ أًدل   ا١تهرع ال  ال  إذل متاب ال سال  لل افعي  . (ٕ)مثي  ٭تي
ل  ال  كط, ألف  ك٬تد الباح  العلمي  أف  رهل ال  كط األربع  اليت ذم را ال ي  عبد هلل س اج الدين ري من ٚتي

أبف يظوف ال اكم إذا ٝتى ى مىن ركل عن  دلى ييسىمًٌ , -التابعي الظبَت كرو-اكمال  اًفعٌي ي ًتط أيضان االعتبار َّ ال  
 .(ٖ)٣ت والن كال م غوابن عن  َّ الٌ ًكاي 

ا ااؿ اٟتاف  ابن رىاىع اٟتىنبىلٌي َّ ش ح  كالهم ٬تدل الباح   أف  ٖت ي  ا١تسهل  َّ االحتجاج اب١ت سى , رو ممى
ًمهم, حي  بُت  أف   عُت  إذا   ًعلىً  الًتًٌ

ي
األاواؿ الس اب   ال تعاريض بين ا, ألف  اٟت  اظ إ٪تىا ي يدكف ًلح   اٟتدي  ا١ت

لي  بصحيح على ط ي ت م الن  ىاع  كعىدـ اتًٌصاؿ إسنادل. كأم ا ال   ا  فمي ىاديرم لح   ذلا  ماف م سىبلن كرو

                                                           
بى  الً ظى ,   يينظى  (ُ)  .(ِٖابن حىجى  العىس ىبلى , ص) نيزرى  الن ظى  َّ تىوًضيح ٩تي
 (.َُٗ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ِ)
 (.ّْٓ/صُيينظى   ال سال , ال  اًفعٌي, )ج (ّ)



  َُّ   

 

اًئن تدُّؿ على أف  ل  ألبلن اوم الظ ني بصح   ما دؿ  علي  ا١تعٌت الهم دؿ  علي  اٟتدي , ف ذا عىضىدى ذلا ا١ت سى  اػى ى 
فاحتيج  ب  م  مىا احتىفى ب  ًمن ال ى ىاًئن
(ٔ) . 

فالعلما  الهين احتجُّوا اب١ت سى  احتجُّوا ب  ًلما عضدل ًمن األًدل  , ف ف دلى يواد ل  مىا يعضدل ماف ضعي ان, فعدـ  
لما  راا ه إذل رها األم , كاد سار على رها ال  ي  طار  اٞتزىائً ٌم, َّ تواي  النظ  اٞتىـز َّ مسهل  ا١ت سى  عند الع

ج الن د, ف اؿ  . كالدمتور نور الدًٌين ًعًت َّ من (ٕ)إذل ألوؿ األث , ف اؿ  ا١ت اسي  ا١تختلف َّ االحتجاج هبا
ح   كالض عف تىج , كإف دلى ف ذا احتف  ب    اٟتدي  ا١ت سى  دائ  بُت احتمارلى الصًٌ ائن تي وًٌيً  ينب ي أف ييعمى  ب  ك٭تي

تىف  ب  ين  تي وًٌيً  ف و  .(ٖ)ضعيف مما ااؿ اٞتم ور ٭تى
 رأي الشيخ عبدهللا سراج الدين يف ادلرَسل:  - ٕ

اف  ملهلا  . (ٗ)ي ل أف  الت ضًعيف ا١ت لىق للم سى  لي  ايدان, كاد احتج  ب  اٟتىن ٌي  كا١تاًلظٌي  كاٟتنابل 

ؼو في ", لئلشارة إذل  بلؼ العلما  كعدـ اٞتـز اب١تسهل  اٟتدي ى  ملما ذم ى  ا١ت سى  اي دل بعبارة"على ً بلى
كأف   .(٘)

 األم  ٭تتاج إذل ْتى و عن ال ى ىاًئن احملي   ابٟتدي  ا١ت س , كعدـ التس ع إبطبلؽ األحظاـ, مما بين  العلما .
 آلتي   كيتضح ذلا بدا  من  بلؿ النػُّ ىاط ا

 تباين ُحكم الشيخ عبدهللا سراج الدين على األحاديث ادلرسلة:  -أ 
 ٭تظم على األحادي  ا١ت سىل  اليت ذم را َّ متب  كدركس  ْتيظم عاـ, ألف  تصحيحى ا م لى ان في  تسار ه  دل

 دي , كحظم من  بل٢تا  مبَت, كتضعي ى ا م ل ان أيضان في  ت دُّده مبَت, كإ٪تىا نظ  َّ ال ى ىاًئن اليت تعضد اٟت
 عن حدي  شي ىيًٌ بن مىاًت  األلبىًحي, أف  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ "أربع ه ي ذكف أر   مبلم   عند

 .(ٙ)الن ار على ما هبم ًمن األذل..."

ينًهرًٌم  شي ىيُّ بن مىاتً   ٥تتلىف َّ ليحبىت , ف ي  ل  لي 
حبى ااؿ مع ًٌبىان  ن بلن عن ا١ت

. كااؿ اٟتاف  ابن حج   (ٔ)

شي ىيٌّ ذم ل البيخارٌم كابن ًحب اف َّ الت ابعُت
(ٕ). 

                                                           
ًمهم, ابن راع اٟتىنبىلٌي, ٖت يق  د.  (ُ)  (.ُّٗ – ِّٕ/صُ, )جعًتيينظى   ش ح عل  الًتًٌ
 (.ُٔٔغيد ة, ص) ث , طار  اٞتزىائً ٌم, ٖت يق  عبدال ت اح أبويينظى   تواي  النظ  إذل ألوؿ األ (ِ)
 (.َّٕ, ص)عًتيينظى   مىن ىج الن  د, د.  (ّ)
 (.ُٖٔ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ْ)
 (.ُٔ, ص )س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ٓ)
مى  الز كائًد, متاب  ال  ارة, ابب  االستنزال (َُّ/صٕ(, )جِِْٕا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ٔ) ؛ كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 (  راال  موث وف.ُْٗ/صُ(, )جَُّّمن البوؿ..., ب ام  )



  َُْ   

 

ؼ على ليحبى  الصحايب, ف د يظوف م سىبلن, إذف  اعترب ال ي  عبد هلل س اج الدين رنا أف   فالًعل   ري اال تبلى
 اإلرساؿ عل  , كأن   لي  م ُّ م سى  مى بويؿ.

  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, كأهنا أكؿ األركاح  ل ان, است  د ْتدي  "منت عن ركح  مبلم   عندك
 . (ٖ)أكؿ الناس َّ ا٠تلق كآ  رم َّ البع "

مثي  ااؿ مع ًٌبىان  ركال ابن سعد م سىبلن إبسناد لحيح
(ٗ) . 

ح  .   ف نا حظم ال ي  عبد هلل س اج الدين على إسناد اٟتدي  ا١ت سى  ابلصًٌ
ىوًاظى , حي  ااؿ  كرها اٟتظ

م على أسانيد األحادي  ا١ت سل  ابألحظاـ ا١تتنوع  ل  دلي  من مبلـ اله رىيبٌ َّ ا١ت
 .(٘)كي   َّ ا١ت اًسي  األنواع ا٠تمسى   الص حيح, كاٟتسن, كالضعيف, كا١ت  كح, كا١توضوع

 اىتمام الشيخ عبدهللا سراج الدين بذكر الَشواِىد للحديث ادلرَسل:  -ب 
رد ال ي  عبد  هلل س اج الدين بعض األحادي  ا١ت سل  َّ متب  كدركس , مث أييت ابل وارد اليت ت وم يو  

 رها اٟتدي  ا١ت س , كمن ذلا 
 عن حدي  األلب ا , عن أن , ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "إذا اتب العبد ًمن  مبلم   عند

أم  آاثر  –ذينوبى , كأنسىى ذلا اوارح  كمىعاًلمى   –أم  الظ اـ الظاتبُت  –ذنوب  أنسىى  هلل عز كا  ح ظىت  
 .(ٙ)حىت  يل ى  هلل تعاذل يـو ال يام , كلي  علي  شارد ًمن  هلل بهنع" –ا١تعصي  ًمن األرض 

كسىل م ااؿ "َّللى   ااؿ مع ًٌبىان  ك٢تها اٟتدي  شارده ًمن ط يق آ    عن أيب اٞتوف م سبلن, أف  النيب لىل ى  هلل علي 
أف ح بتوب  التائع ًمن الظىملف الوىارد, كًمن العى يم الوىالد, كًمن الض اؿ الوىااد, فمىن اتب إذل  هلل توب ن نىصويحان أنسىى 

  هلل تعاذل حافظي  كاوارح  كب اع األرض ملًٌ ا   اايل كذنوب ".
 .(ٔ)مدا  َّ متاب التائبُتالعىب اس بن ت ماف ا٢ت ااؿ َّ ال تح الظبَت  ركال أبو

                                                                                                                                                                                     
ريع من النميم , ب ام  ) (ُ) نًهرًٌم, متاب  األدب, ابب  الًت 

ي
ريع, ا١ت غيع كالًت   (.ِّٗ/صّ(, )جِّْٗالًت 

, س اج الدينحوؿ ت سَت سورة اٟتج ات, (؛ ّٗٗ/صّلص حاب , ابن حىجى  العىس ىبلى , )جاإللاب  َّ ٘تييز ايينظى    (ِ)
 (.ُِٕص)

(, كرمز السُّييوًطٌي لصحت , َّ ُْٗ/صُال ب ات الظربل, ابن سعد, ابب  ذم  نبوة رسوؿ  هلل, لىل ى  هلل علي  كسىل م, )ج (ّ)
 (. ُٖٔ/صِ(, )جِّْٔاٞتام  الص َت, ب ام  )

 (.ْٓ, ص)س اج الدينظى   اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا, يين (ْ)
ىوًاظى , اله رىيًبٌ,ص) (ٓ)

 (.ّٖيينظى   ا١ت
غيع ابلتوب .., ب ام  ) (ٔ) نًهرًٌم, متاب  التوب  كالزرد, ابب  الًت 

ي
ريع, ا١ت غيع كالًت   (.ْٖ/صْ(, )جْٕٔٓالًت 



  َُٓ   

 

  عن حدي  عبدال  ز اؽ, عن معم , عن اتادة, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "ًمن اٞتى ىا   مبلم   عندك
أف أيذمى  عند رىا و فبلى ييصًلي عىلىي "
(ٕ) 

اًكٌم َّ ال وؿ البدي  "أ  ا  النمَتم رظها ًمن كا ُت ًمن  َّ اامع ,  ط يق عبدال  ز اؽ كروااؿ  ااؿ الس خى
 .(ٖ)كركات  ث ات"

تىٌج ب  كلظن ل  ألوؿ كشوارد َّ تسمي  اترؾ الص بلة علي   كااؿ َّ ابل  األف اـ "لو ت منا رها ا١ت سى  كحدل دل ٨تى
كسىل م" عند ذًم ل ٓتيبلن كشىًحيحىان, كالدُّعا  علي  ابل  غىم, كرها من موًابات اى ىائً  لىل ى  هلل علي 

(ٗ) . 
ٖ -  :  حتقيق الشيخ عبدهللا سراج الدين يف ادلرَسل اخلََفيِّ

ى رأيى  في ,  , كبػىُت  ْت ى الدمتور نور الدًٌين ًعًت َّ متاب "من ج الن د َّ علـو اٟتدي " َّ حيظم ا١ت سى  ا٠تىً يًٌ
ل  , مثي  نىسىع االست ادة َّ رها ال أ ؛ (٘)م إذل شيخ  ال ي  عبد هلل س اج الدينكال ى ؽى بين  كبُت اٟتدي  ا١تدى

لهلا سيظوف البح  َّ رها ا١ت لع عن تع يف ا١ت سى  ا٠تىً يًٌ عند العلما , كٖت يق ال ي  عبد هلل س اج الدين 
ؿ ما نى ل  عن  الدمتور نور الدًٌين ؿ متاب  "ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ", كًمن ً بلى  . عًت َّ ا١توضوع ًمن ً بلى

 تعريف ادلرَسل اخلَِفيِّ وُحكمو:  -أ 
ت , ف ف   ىسلىا, إ٪تىا يدرم  ن  اد اٟتدي  كا اًبهى

رها الن وع ًمن علـو اٟتدي  ميً مٌّ عظيم ال ىائدة, دىايقي ا١ت
 اؿ.اإلرسى  اإلعضىاؿ أك اإلسناد إذا عيً ضى على م َت من العلما  اد يى ًتى بظىاًر ل كال ي تدم ١تا في  ًمن االن  ىاع أك

 كٗتتلف آرا  العلما  َّ تع يف ا١ت سى  ا٠تىً يًٌ ً بلفىا اىواي  ميت ىابظان.
 عىدـ اللًٌ ا .  ف د ع  ف  ابن الص بلح أبن   ما عيً ؼى في  اإلرساؿ ٔتىع ًف  عىدـ السماع ًمن ال اكم في  أك

 .(ٙ)كأ ه هبها الت ع يف م َت من العلما 
ثى  عن  ب  بين  كبين  كاس  .كا تار ابن حىجى  أف  ا١ت سى   ر ًمن ميعاًل  دلى يىلقى مىن حد   ا٠تىً ي   إذا لىدى

                                                                                                                                                                                     
ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف,  . يينظى  (ْ/صّ(, )جَُٔٗال تح الظبَت, يوسف الن ب ىاً ٌ, ب ام  ) (ُ)

 (.َْٔس اج الدين, ص)
(. كرمز ُِٔ/صِ(, )جُُِّمصنف عبدال  ز اؽ, متاب  الص بلة, ابب  الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ب ام  ) (ِ)

 (.ِٕٗ/صِ(, )جُِٖٓب ام  ) السُّييوًطٌي لضع   َّ اٞتام  الص َت,
 (.ُِٓال وؿ البدي , الس خىاًكٌم, ص) (ّ)
 (.ُٓ, ص)س اج الدينالص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, (, ُّٗابل  األف اـ, ابن ال يم اٞتوزي , ص) (ْ)
 (.ّٖٖ, ص)عًتيينظى   مىن ىج الن  د, د.  (ٓ)
؛ تدريع ال اكم, للسيوطي, (ِٖٗص)م دًٌم  ابن الص بلح,  يينظى  ييوًطٌي َّ التدريع, يع, كالسُّ من م  اإلماـ الن وكٌم َّ الت     (ٔ)

 (.ٕٔٓ/صِ؛ تواي  النظ  إذل ألوؿ األث , طار  اٞتزائ م, )ج(ُُٔ/صِ)ج



  َُٔ   

 

 . (ٔ)كأ ه هبها الت ع يف م َت من العلما  أيضان 
ا أف  تىعالي  ال اكيىُت ييوًرم ات صاؿ الس ند بي فا١ت سى  ا٠تىً يُّ  رو , ًلمى ً يُّ ن ما, نوعه ًمن ا١تن ً  , إال  أف  االن  اع في   ى

كبنا ن علي  فحيظم  الض عف, كرها ال ي تضي أف يظوف ا١تنت ضعي ان, ف د يصح ا١تنت إف تبُت  ات صال  ًمن ط يق 
 .(ٕ)أ  ل

ـ م َت ألئم   ألوؿ اٟتدي , كا تلى ت في  كا ىاهتم, تػىبػىعىان  كأم ا ال ى ؽي بُت ا١ت سى  ا٠تىً يًٌ كبُت ا١تدل   فوا  في  مبلى
وؿى مىا ييعتىرب ميندرًاا َّ ا١تدل  , ااؿ اٟتاف  ابن حىجى  َّ ش ح النخب  "كال  ؽ بُت ا١تدل   كا١ت سى  ال تبلف م حى 

ل, فهم ا إف عالى ل كدل ييع ىؼ أن  لً يى  ف و ا٠تىً يًٌ دىًايقه, كرو ا١ت سى   أف  الت دلي  ٮتتصُّ ٔتىن عيً ؼى ل ىاؤل إاي 
)"يُّ ا٠تى ً 

ٖ). 
 خ عبدهللا سراج الدين: حتقيق الشي -ب 

   (ٗ)ي وؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ متاب  ش ح ا١تنظوم , عند مبلم  عن ا١تن   
 اد يظوف االن  ىاع ظار ان, كذلا أبف ي كم عن شي  عيً ؼى عىدـ معالى ت  ل .

ً ي ان أبف ي كم عم ن عالى ل كدلى يل ى , أك ٝت  من  كلظن ركل عن  حدي ان  أكلً يى  كلظن دلى يسم  من ,  كاد يظوف  ى
 آ   دل يسمع  من , فًم  ي رها ال يدرم  إال  أر  ا١تع ف  بًعلم الٌ ًاىاؿ.

ا١ت س  ا٠ت ي تػىبػىعىان ل أم ابن الص بلح َّ  كرها االن  ىاع ا٠تىً يُّ الهم تظل م عن  ال ي  عبد هلل س اج الدين رو
عن  مبلم   عندال ي  عبد هلل س اج الدين ع. ك٦تىا يدؿُّ على ذلا أف  ا١تسهل , كلظن عرب  عن اإلرساؿ ابالن  ىا 

ي كم عم ن عالى ل كدل يل ى  ميو٫ًتان أن  ٝت   أف ي كم ال اكم عم ن لىً يى  ما دلى يسمع  من , أك روتدلًي  اإلسناد ااؿ "
ف, أك ف, أك من , أبف ي وؿ  عن فيبلى ف فع  مها, أك ااؿ فيبلى ف ااؿ مها, ك٨تو أف   أف  فيبلى ذلا ًمن م ًٌ لى  و  فيبلى

ييوًرم االتًٌصاؿ كال يى تًضي ". ن بلن عن ابن الص بلح
(٘).  

ـى الس ماع رو ار الت دلًي . كيتضح رها األم  اليان َّ ٖت يق الدمتور  فاعترب ال ي  عبد هلل س اج الدين أف  إي ا مىدى
ل  ؽ بُت ا١ت سى  ا٠تىً يًٌ كا١تدل   بنا ن على اوؿ ابن حىجى  ًمن كا ىُت, نور الدًٌين ًعًت َّ متاب  من ج الن د, َّ ا

                                                           
ً ي من م  اإلماـ الس خىاًكٌم َّ  (ُ)

ي
بى  الً ظى , اب يينظى  , فتح ا١ت ؛ فتح (ٖٓص)ن حىجى  العىس ىبلى , نيزرى  الن ظى  َّ تىوًضيح ٩تي

 (. ٕٔٓ/صِتواي  النظ  إذل ألوؿ األث , طار  اٞتزائ م, )ج ؛(ُٕٗ/صُ)جا١ت ي , للسخاكم, 
 (.ُٗٔيينظى   اإًليضىاح, د. مص ى ى سعيد ا٠تين, د. بدي  الس يد الل حىاـ, ص) (ِ)
بى  الً ظى , ابن حىجى  العى  (ّ)  (.ٖٔص)س ىبلى , نيزرى  الن ظى  َّ تىوًضيح ٩تي
 (.َُِ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ْ)
 (.َُْ, ص)س اج الدين(؛ ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , ّٕص)م دًٌم  ابن الص بلح,  (ٓ)



  َُٕ   

 

كبنا ن على اوؿ ابن الص بلح ًمن كا  كاحد, كنىسىعى ال وؿ َّ رها الوا  إذل شيخ  ال ي  عبد هلل س اج الدين, 
 ف اؿ  ن دـ إليا ر نا حال  الت   يق بين ما, كذلا من كا ىُت  

لى ي  مىا دلى يسم  من  بصي   ميو٫ًتى  للس ماع, كأم ا ا١ت ًس  ف ن  ي كم عم ن  لًٌ  ي كم عم ن ٝت  من  أكاألك ؿ  أف  ا١تد
 دل يسم  من  كدل يىل ى  إ٪ت ا عالى ل ف ط. ف ما ميتباينىاف.

دلًٌ  أن  دلى يسم  اٟتدي  ًمن بُت  ا١ت ال  ا   إف  الت دلي  إيى اـ ٝتاع مىا دلى يسم , كلي  َّ اإلرسىاؿ إي ىاـ, فػىلىو
ادٌم كابن عبدالبػىٌ .   الهم دل س  عن  لىصىار اٟتدي  م سىبل ال ميدل سا, نب  على ذلا النػُّ  اد احمل ًٌ وف ما٠تى يع البى دى

ي مىبلف ركاي   ال ى ؽي بُت ا١تدل   كا١ت سى  ا٠تىً يًٌ عند مىن اعل ما مثي  ع ع الدمتور نور الدًٌين ًعًت, ف اؿ "كرها رو
 عالى ل كدلى يىل ى . مما أفادان فضيل  األستاذ ال ي  عبد هلل س اج الدين",  ال اكم عم ن لى ي  أك

أف ي كم عم ن لى يى  مىا دلى يسمع  من  ميو٫ًتا أن  ٝتع   كيي يدل ت ييد ابن الص بلح ا١تدلًٌ  ابإلي ىاـ حي  ااؿ "رو
ميو٫ًتان أن  اد لى يى  كٝتع  من ". بينما دل ي يد ا١ت سى  ا٠تىً ي  بهلا, كإ٪ت ا أحاؿ على أن   عم ن عالى ل كدلى يىل ى  من , أك

 .-عىدـ اللًٌ ا " ييع ىؼ في  اإلرساؿ "ٔتع ف  عىدـ الس ماع ًمن ال اكم في  أك
دًٌث عن  دلى يسم  من  الشت ار ذل اشت ار أن  ٝت  من   ا, أككمهلا فيمىا يي ل مىن ماف مع كفا ًمن أم ل أف  مىن ٭تي

ً ي ا ال مدل سا. كيدؿُّ على ذلا أهنم دلى يهم كا  أحادي , بعيًن ا إذا دلى ي ًصد اإلي ىاـ. ف ها ينب ي أف يظوف م سىبل  ى
م كمىن ع ف يم ًمن علما  اٞت ح كالت عدي . كًمن رنا مي   ز علما  رها الن وع َّ ا١تدلًٌسُت كدل يىًص  يم ابلت دلي  تبلمههتي

الٌ ًاىاؿ بُت ال  ي ُت مما َّ لني  اٟتاف  العبلئي كغَتل, ف هنم يينبًٌ وف على ا١تدلًٌ  أن  مدلًٌ , كيص وف غَتل 
 .(ٔ)م َت اإلرساؿ" أبن "ي ًس ", أك"

 ِزاَيدة الثَِّقة -رابعاً 
 تعريف زاَِيدة الثَِّقة وُحكمها:  - ٔ

دة ا ل ًٌ ى  ف اؿ  ري أف يى ًكمى ث تىاف حافظىاف حدي ان كاحدان, كأتيت َّ ع  ؼ ال ي  عبد هلل س اج الدين زايى
  أف ي كم ال    حدي ان م تُت, كت   َّ إحدل ركايتي  زايدة. ركاي  أحًد٫تا زايدةن دلى ي كرا اآل  , أك

دة ال ًٌ ى  ف اؿ  فالعلما  َّ حيظم ك  ة ًمن حي  ال بوؿ رهل الزايدتظل م ال ي  عبد هلل س اج الدين عن حيظم زايى
   (ٕ)على أاواؿ متعدًٌدىة كال دُّ 

األك ؿ  م بول  م لى ان  سىوا ن كاعت ٦ت ن ركل اٟتدي  اناصىان أـى ًمن غَتل. كسىوا ه تعل ق هبا حيظم ش ًعي أـى ال, 
, كسىوا ه أكاىبىت نى ض أحظاـ ثػىبػيتىت ٓتىربى لىيسىت ري في .كسىوا ه غَتت اٟتيظم ال  ابت أـى الى    أـى الى

                                                           
 (.ّٕٖ, ص)عًتيينظى   مىن ىج الن  د, د.  (ُ)
أرم األاواؿ َّ ا١تسهل , كدل يهم   س اج الدينال ي  عبد  هلل ذم  كاد  (.ُٓٓ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , (ِ)

 (.ِٕٗ/صُٚتي  األاواؿ, كاد أكلل ا السُّييوًطٌي َّ التدريع إذل ٙتاني  أاواؿ. )ج



  َُٖ   

 

 .(ٔ)كرها مهرع اٞتم ور ًمن ال   ا  كاحملدًٌثُت
 ال  ا   عىدـ ابو٢تا م لى ان.

 ال  ال   أهنا تي بى  إف زىادىرا غَت مىن ركل اٟتدي  اناصان, كال تي بى  ٦ت ن ركال م  ة اناصان.
 ث  أنواع  أف  الزايدة على ثبل ؛ كرو(ٕ)الهم ارتضال ابن الص بلح كغَتل ال  اب   كرو

ىا لىيسىت ري في . 
 حيظم ا  ال بوؿ محدي  ميست ًٌ .ك أحدرا  أف تظوف غَت ميناًفي  ١ت

اًل  .  حيظم ا  ال دُّ.ك  اثني ا  أف تظوف ٥تي
اًلف مىا لىيسىت في  بت ييد م لىق م بلن. حظم ا  دلى ٭تظم علي ا ك  اثل  ا  أف تظوف بُت راتىُت ا١ت تبػىتىُت, كذلا أبف ٗتي

 .(ٖ)ص بلح, كااؿ الن وًكٌم  أبهنا م بول  على الص حيحابن ال

, ك تم البح  أببيات من ألً ي   (ٗ)مثي  ن   ال ي  عبد هلل س اج الدين األم ل  من متاب التدريع للسُّييوًطيٌ 
 السُّييوًطٌي, ف اؿ  
 إف  ال ت ما لل  ات ف ي رد  -ا١تعتمد كرو-كابن الص بلح ااؿ

 .(٘) الف اإلطبلؽ فااب  َّ األلح أك  حاع كضأكال فخه تلا إبٚت
دة ال ًٌ ى .  ك٬تد الباح  العلمي أف  اوؿ ابن الص بلح رو ٖت ي  ا١تسهل , ألف  اوؿ اٞتم ور, أم  ال بوؿ ا١ت لىق لزايى

ابن الص بلح, يعارًضي  اشًتاطي م َّ اٟتدي  الص حيح عىدـ ال ُّهكذ, فيظوف او٢تم َّ ا١تسهل  عائدان إذل ما االى  
, كال يتهت ى ذلا ي وؿ اٟتاف  ابن حج  " كاشتى   عن ٚت و ًمن العلما  ال وؿي ب بوؿ الزايدة م لى ان, ًمن غَت ت صي و

                                                           
ادٌم, كأكرد األًدل   على ت ايح رها ال وؿ, َّ"الًظ ايى ", ص) (ُ) ا اب  ا٠تى يع اؿ بهل(؛ ك٦تن إِْن   ذلا ا٠تى يع البى دى

حل ى", )ج  البى دىادمٌ 
ي
, َّ"ا١ت ً ي ")جّْٖ/صُابن حـز

ي
(, رها ال وؿ عن  ابن حباف, ُِِ/صُ(. كن   الس خىاًكٌم َّ"فتح ا١ت

 ظار  تص ُّؼ مسلم َّ لحيح .  كاٟتامم, كٚتاع  من األلوليًٌُت, كال زارل َّ ا١تستص ىى, كا ل علي  الن وكٌم َّ مصن  ات , كرو
, َّ"نزر  (, كابن حىجى َِٖ/صُالن وكٌم َّ"الت   يع", )ج كغَتل من العلما , م    (.ٖٓم دًٌم  ابن الص بلح, ص)يينظى    (ِ)

 (.َِٖ/صُ(؛ كالسُّييوًطٌي َّ"التدريع", )جَُٓ(؛ كالس خىاًكٌم َّ ش ح  على الت   يع, ص)ٖٔالنظ ", ص)
اوؿ ال  اًفعٌي  كا١تاًلظٌي , بينما دل  َّ الزايدة ا١تًتدًٌدة بُت ال بوؿ كال د, رو س اج الدينمدل كرها ال وؿ الهم ا تارل الن وكٌم, كاعت (ّ)

, َّ"مىن ىج الن  د", عًتال دًٌ. مما نب   على ذلا الدمتور  أي ه ب  اٟتىن ٌي , كلهلا دل ي اح ابن الص بلح ال وؿ ابل بوؿ أك
 (.ِْٔص)

 (.ُٔٓ, ص)س اج الدين(؛ ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , َِٖ/صُ, السُّييوًطٌي, )جيينظى   تىدرًيع ال  اًكم (ْ)
 (.ِٓألً ي   السُّييوًطٌي َّ علم اٟتدي , ص) (ٓ)



  َُٗ   

 

أكثقي  على ط يًق احملدًٌثُت الهين ي ًتطوف َّ الص حيح أف ال يظوف شاٌذان, مثي  يي سًٌ كف ال ُّهكذ ٔتخالى   ال    مىن رو
 .(ٔ)من "
دة, في وؿ "كالعىجىعي ٦ت ن كين ايح فيمىا يتعل ق ابلزاي  ت دًٌمُت ابلًت 

ي
   اٟتاف  ابن حىجى  ال وؿى عن م َت ًمن العلما  ا١ت

أىغ   ذلا من م, م  اعًتاف  ابشًتاط انت اً  ال ُّهكذ َّ حدًٌ اٟتدي  الص حيح, كمها اٟتىسن!. كا١تن وؿي عن أئم   
ت دًٌمُت  معبد

ي
نبى , ك٭تِت بن مىًعُت, كعليًٌ بن ا١تًديًٍت, اٟتدي  ا١ت ال  ٛتن بن مى ًدم ك٭تِت ال ى  اف, كأٛتدى بًن حى

دة كغَتر ارىًا ًٍت, كغَترم, اعتباري الًتايح فيما يتعل قي ابلزاي  امًت, كالن سىاًئٌي, كالد  ا, كال كالبيخارٌم, كأيب زيٍرعى , كأيب حى
 .(ٕ)وًؿ الزايدًة"يػيٍع ىؼي عن أحدو من م إطبلؽي اب

 : يف زايدة الثقة رأي الشيخ عبدهللا سراج الدين - ٕ
دة ال ًٌ ى  دكف نىٌص على ت ايح أمًٌ من ا, كلظن   أكرد ال ي  عبد هلل س اج الدين أاواؿ العلما  َّ حيظم زايى

ع  ييبُتًٌ للباح  أن   ل  ل أم ابن الص بلح ابألم ل  كأبيات ال ًٌ ح ر  استدالى ها ال وؿ, كيتضح األم  من  بلؿ يي اًٌ
 ًعد ة ن اط َّ ال   ة اآلتي   

 تَعار  الَوقف والرَّفع: -أ 
 عار  الَوقف والرَّفع مع ترجيح الرَّفع: ت -

 عن حدي  عي بى  بن عىاًم , أف  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م  ى ىعى ف اؿ "أم ا بعد, ف ف  ألدؽ  مبلم   عند
كأكثىق العي ىل ملم ي الت  ول, ك ىَت ا١تًلىً  ًمل   إب اريم, ك ىَتي السُّنىن سين   ٤تم د لىل ى  هلل علي   اٟتدي  متاب  هلل,

كسىل م...الل  يم  اغ   رل كأليم يًت"
(ٖ). 

 .(ٗ)تظل م عن كركدل م فوعان عن ع ب  بن عام , كمواوفان عن ابن مسعود
ًظن اٟتيظم ابلواف كي وؿ َّ آ   اٟتدي   الل  يم  اغ   رل كألم يت ثبلاثن. كاد مثي  ااؿ مع ًٌبىان  كًمن العىجىع   ميف ٯتي

حس نى  السُّييوًطيٌ 
(٘) . 

 

                                                           
بى  الً ظى , ابن حىجى  العىس ىبلى , ص) (ُ)  (.ٗٔنيزرى  الن ظى  َّ تىوًضيح ٩تي
بى  الً ظى , ابن حىجى  (ِ)  (.ٗٔ  العىس ىبلى , ص)نيزرى  الن ظى  َّ تىوًضيح ٩تي
(, ُْٗٗدالئ  النُّبو ة, البي  ي, متاب  ٚتاع أبواب غزكة تبوؾ, ابب  ما ركم َّ   بت  لىل ى  هلل علي  كسىل م بتبوؾ, ب ام  ) (ّ)

 (؛ َِْ/صُٓ(؛ كاتري  دم ق, ابن عسام , )جْٕ/صٓ)ج
 (.ِٔٗ/صُّ(, )جّْٔٗٓمصنف ابن أيب شيب , ب ام  ) (ْ)
 (.ُّٕ, ص)س اج الدين(؛ حوؿ ت سَت سورة ؽ, ُُّ/صُ(, )جُٗٓٔالص َت, السُّييوًطٌي, ب ام  ) اٞتام  (ٓ)



  َُُ   

 

 تعار  الوقف والرفع مع ترجيح الوقف:  -
 بسيو  مبلم   عند ل, عن حدي  عبد هلل بن عم , أن  ٝت  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ي وؿ "إذا مات أحدمم فبل ٖتى

 .(ٔ)كأس ًعوا ب  إذل اربل, كليي  ىأ عند رأس  فىاًٖت  الب  ة, كعند رًالىي  ٓتىا٘ت  الب  ة"

 , كااؿ  الص حيح أن  مواوؼ على ابن عم . (ٕ)البي  ي َّ شيعىًع اإلٯتىاف ااؿ  ركال
  العى ي   ملم  حىق  تىسمعي ا, مثي  عن حدي  ابن عىب اس ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "نًعم  مبلم   عندك

ل" ملي ا إذل أخو لا مسًلم فتعًلم ا إاي   . (ٖ)ٖتى

ينًهرًٌم  كيي ًب  أف يظوف مواوفان على ابن عىب اس
 .(ٗ)ااؿ  ااؿ ا١ت

  وعن حدي  عبد هلل بن عىب اس م فوعان "التىائع ًمن الهنع ممىن ال ذنع ل , كا١تست ً   ًمن ذنب  كر مبلم   عندك 
ست زًئ ب ب "

ي
ميً يم علي  ما١ت

(٘). 

 .(ٙ)ااؿ ابن راع  كرفع  منظ  كلعل  مواوؼااؿ  
 عار  الَوقف والرَّفع ِمن دون ترجيح: ت -

 است  د ْتدي  عم  بن ا٠ت اب  عن العم  الص احل الهم يىل ىى اإلنساف ب  رب  كرو مبلم   عند , عن  رىاضو
يػىٍومىًئهو }ٖتاسبوا, كزنوا أن سظم اب  أف توزنوا, كتزينوا للع ض األمرب,  م فوعان كمواوفان "حاسبوا أن سظم اب  أف
اًفيى ه{ ]اٟتاا     .(ٚ)"[ُٖتػيٍع ىضيوفى الى ٗتىٍ ىى ًمنظيٍم  ى

 
                                                           

مى  الز كائًد, متاب  اٞتنائز, ابب  ما ي وؿ ْْْ/صُِ(, )جُّْٕٔا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ُ) (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى
 (  ضعيف.ُُٔ/ص ّ(, )جِِْْعند إد اؿ ا١تيت ال رب, ب ام  )

(, ِْٗٗشعع اإلٯتاف, البي  ي,ابب  َّ الص بلة على من مات من أر  ال بل , فص   َّ زايرة ال بور, ب ام  ) (ِ)
  (.ُُّ, ص)س اج الديناإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا,  (؛ُٔ/صٕ)ج

مى  الز كائًد, متاب  العلم, ابب  فيمن ن   (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ّْ/صُِ(, )جُُِْٓا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ّ) ٣تى
راف, مًتكؾ؛  (  كفي  عم اف بن اٟتصُت الع يلي كرؤَْ/صُ(, )جُٕٔعلما, ب ام  ) ردم ال  آف الظ مي إذل اٟتيج   كالربي

  (.ِِّ, ص)س اج الدين
غيع َّ ن   الع (ْ) نًهرًٌم, متاب  العلم, ابب  الًت 

ي
ريع, ا١ت غيع كالًت   (.ٖٔ/صُ(, )جَُٗلم, ب ام  )الًت 

 (.ُٗٓ(, ص)ٖٓ)التوب , ابن أيب الدُّنيا, ب ام ضعيف؛ (, كااؿ ُْٓ/صَُ(,)جََِّٓالسُّنىن الظربل, البي  ي, ب ام ) (ٓ)
 (.ِّْ, ص)س اج الدين(؛ الدُّعا , ُِٓ/صِيينظى   اام  العلـو كاٟتظم, ابن راع اٟتىنبىلٌي, )ج (ٔ)
ًمهم,متاب   (ٕ) (, كااؿ  رها حدي  حسن؛ ّٖٔ/صْ(, )جِْٗٓل   ال يام  كال اائق كالورع, ابب ..., ب ام  )سنن الًتًٌ

 (.ُِ,ص)س اج الدينالص بلة, 



  ُُُ   

 

 تباين حكم الشيخ عبدهللا سراج الدين على زاَِيدة الثَِّقة:  -ب 
دة ال ًٌ ى دلى ٭تظم ال ي  عبد هلل س اج الدين على  م لى ان, ب  ماف يتتب   ال كاايت كاألسانيد كأاواؿ  حيظمان  زايى

العلما  حىت يص  إذل الن تيج  العلمي   الص حيح , كي وؿ  إذا تعىارض الوىل  كاإلرسىاؿ, فمهرع ٚت ور احملدًٌثُت 
ألف  الوىل  زايدة كري ميتعدًٌدان,  كال   ا  كاأللوليًٌُت رو  ت دمي ا١تت ص  على ا١ت سى , سىوا ه ماف ال اكم كاحدان أك

 .(ٔ)م بول  ًمن ال    الض ابط
 كي وؿ أيضان َّ مبح  مع ف  الًعل  ؛ بعد مبلم  عن سىرًب ال ي يًؽ  

كىاف مى فيوع إرسىاؿ موليوؿ, أك من ً  ,...أك فىًحينىًئه ي تدم رها الن اًاد إذل كرم ال اكم َّ كل  م سى  أك
(ٕ).  

تًل ى , كًمن ذلا  ك٬تد الباح  أف ال ي  عبد هلل    س اج الدين اد حظم على زايدات ال ًٌ ىات أبحظاـ ٥تي
 است  د ْتدي  مسلم, عن أيب ر ي ة, ااؿ  ٝتعت رسوؿ  هلل  (ٖ)عن مناااة العبد رب   َّ الص بلة, مبلم   عند

بدم مىا سهؿ, ف ذا ااؿ العبد لىل ى  هلل علي  كسىل م ي وؿ "ااؿ تعاذل اسمت الص بلة بيٍت كبُت عبدم نص ىُت, كلع
 . (ٗ)[..."ِاٟتٍىٍمدي هلًل رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى{ ]ال اٖت   }

ًبٍسًم  هلًل ال  ٍٛتىًن ال  ًحيًم{ ]ال اٖت   }َّ زايدةو َّ أك ل  "ف ذا ااؿ العبد  البي  يك  َّ ركاي  الدارا ٍت مثي  ااؿ  كاا 
 .(ٙ)اؿ الن وًكٌم َّ اجملموع "إسنادرا ضعيف". ا(٘) ي وؿ  هلل تعاذل  ذم   عبدم.." [.ُ
  ًمُت ا١تبلئظ  َّ الص بلة, است  د  مبلم   عندك أيب ر ي ة, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل  ْتدي  الص حيحُت, عنعن أتى

نيوا, ف ن  مىن كافق أتميني  أتمُت ا١تبلئظ   غيً  ى ل  مىا ت   . (ٚ)د ـ ًمن ذنب "لىل ى  هلل علي  كسىل م "إذا أم ن اإلماـ فهمًٌ
 "إذا ااؿ أحدمم َّ الص بلة آمُت, كاالت ا١تبلئظ  َّ الس ما  د مسلممثي  ااؿ  ااؿ َّ نصع ال اي   كزا

. ااؿ  كري زايدة حىسن (ٔ)آمُت..."
(ٕ). 

                                                           
 (.ُُّ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ُ)
 (.َُْ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ِ)
 (.ّٔ,ص)ج الدينس ا يينظى   الص بلة,  (ّ)
 (.ُِٗ/صُ(, )جّٓٗلحيح مسلم,متاب  الص بلة, ابب  كاوب ا ا ة ال اٖت  َّ م  رمع ..., ب ام  ) (ْ)
السُّنىن الظربل, البي  ي, متاب  اٟتيض, ابب  تعيُت ؛ ضعيف (. كااؿ  كروِّ/صٗعل  الدارا ٍت, مسند أيب ر ي ة, )ج(ٓ)

 (.ّٗ/صِ(, )جُِٖٗال  ا ة ب اٖت  الظتاب, )
 (.ّّٖ/صّاجملموع, الن وكٌم, )ج (ٔ)
(؛ لحيح مسلم,متاب  َِٕ/صُ(, )جْٕٕلحيح البيخارٌم,متاب  ل   الص بلة, ابب  ا   اإلماـ ابلتهمُت, ب ام  ) (ٕ)

 (.َّٕ/صُ(, )جَُْالص بلة, ابب  التسمي  كالتحميد كالتهمُت, ب ام  )



  ُُِ   

 

  عن حدي  "سباب ا١تسلم فسوؽ, كاتال  م  " مبلم   عندك(ٖ). 
مىالً  مىحي مى  دىًم "ااؿ  كزاد ال  ربىاً  َّ ركايت  "كحي مى  

 . ااؿ ا٢تىي ىمٌي  كراال  رااؿ الص حيح.(ٗ)
 ضع ف الٌ ًكاي ؛ ألف  ٛت اد ت  د هبا, عن اثبت, عن  (٘)عن حدي  مسلم "أيب كأابؾ َّ النار".  مبلم   عند

ؾ َّ النار". ب  ذم كا " مى ىرتى ب رب مي  ًؾ فب ًٌ ل حي مىا أن ؛ ألف  ال ُّكىاة اآل  كف األم  كف دل يهم كا "أيب كأابى
 .(ٙ)ابلن ار"

إذل غَت رها من األم ل  الظ َتة اليت ت  ح هبا متع ال ي  عبد  هلل س اج الدين, كتظ   بوضوح من ج  العلمي 
الهم الهم سار علي , كرو إعماؿ الن د اٟتدي ي َّ ابب زايدة ال    كالًتايح بُت ال كاايت, كرو ما علي  ٚت ور 

  احملدثُت.

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 (.َّٕ/صُ(, )جَُْتحميد كالتهمُت, ب ام  )لحيح مسلم, متاب  الص بلة, ابب  التسمي  كال (ُ)
س اج الص بلة,  (؛ّٖٔ/صُنصع ال اي  ألحادي  ا٢تداي , الزيلعي, متاب  الص بلة, ابب  ل   الص بلة, )ج (ِ)

 (.ّٕ,ص)الدين
 (.ِٕ/صُ(, )جْٖلحيح البيخارٌم, متاب  اإلٯتاف, ابب   وؼ ا١ت من من أف ٭تبط عمل , ب ام  ) (ّ)
مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي, متاب  البيوع, ابب  ال صع كح م   (.ُٗٓ/صَُ(, )جَُّّٖالظبَت, ال  ربىاً , ب ام  )ا١تعجم  (ْ) ٣تى

 (.َُُس اج الدين, ص)حوؿ ت سَت سورة اٟتج ات, (؛ َّٓ/صْ(, )جٖٓٔٔماؿ ا١تسلم, ب ام  )
سيهيت  (,ُُٗ/صُ(, )جََِّّ النار, ب ام  ) اف, ابب  بياف أف من مات على الظ   ف ولحيح مسلم, متاب  اإلٯت (ٓ)

 (.ِٔٗص)الظبلـ عن  م صبلى,
(, كااؿ َّ الزكائد  َُٓ/صُ(, )جُّٕٓسنن ابن ماا ,متاب  اٞتنائز, ابب  ما اا  َّ زايرة ابور ا١ت  مُت, ب ام  ) (ٔ)

(, كااؿ  كرها اٟتدي  ال ُٔٗ/صُ(, )جَُٖٗإسناد رها اٟتدي  لحيح؛ مسند البػىز ار, مسند سعد بن أيب كااص, ب ام  )
(, ِّٖنعلم ركال إال  سعد, كال نعلم ركال عن إب اريم بن سعد إال يزيد بن راركف؛ ا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  )

مى  الز كائًد, متاب  اإلٯتاف, ابب  َّ أر  اٞتارلي , ب ام  )ُْٓ/صُ)ج   (  كراالُّٓ/صُ(, )جُْٔ(, كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى
 (؛ُٖٖ/صُ(, )جَُٓرااؿ الص حيح؛ شعع اإلٯتاف, البي  ي, ابب  ذم  كفاة عبد هلل أيب رسوؿ  هلل للى  هلل علي , ب ام  )

 (.ُِٗ, ص)س اج الدينردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, 



  ُُّ   

 

 

 

 

  ال ال ص  ال

 جهود الشيخ عبدهللا سراج الدين يف علم الرِّواية

 .مبحث دتهيدي: مدخل إىل علم رواية احلديث

 عتماد على األحاديث ادلَقُبولة.االادلبحث األوَّل: 

 ادلبحث الثَّاين: منهج الشيخ عبدهللا سراج الدين يف ختريج األحاديث.

 .ناد عند الشيخ عبدهللا سراج الدينلرواية واإلساادلبحث الثَّالث: 

 ابدلتون. الشيخ عبدهللا سراج الدين اىتمامادلبحث الرَّابع: 



  ُُْ   

 

 ثالثالفصل ال

 جهود الشيخ عبدهللا سراج الدين يف علم الرِّواية

 مبح  ٘ت يدم
 مد   إذل علم ركاي  اٟتدي 

 ركايًت ا ك ت  ي ىات  ك أكلىاف  ك أفعال  ك  كًعلم يى تىم  على أاواؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص علم ركاي  اٟتدي   رو
  .(ٔ)ٖت يً  أل اظ ا ضبً  ا ك

تع يف اام  للموضوع, إذ تناكؿ م  ما يتعلق  كرو َّ ش ح البي وني , ال ي  عبد هلل س اج الدين رظها ع ف 
 .(ٕ)ف يق من العلما  ااؿك ب  ابلنيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, 

 .(ٖ)ؿ أاواؿ الص حاب  كالت ابعُت كأفعا٢تم كأحوا٢تم, َّ علم اٟتدي  ركاي كااؿ ف يق آ    بد و 
 ًمن العلما  مىن اع  ذلا متعلًٌ ان ًبهىات النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, كمن م مىن أد   مىا نيًسعى إذل الص حاب  أك

 ف, كدل ييدً   في  مىا أيًضيفى إذل الص حاب  أكالت ابعُت, كا تار ال ي  عبد هلل س اج الدين ال أم األكؿ َّ الت ع ي
تى  ي ان,  كىل ان أك ًفعبلن أك ما أضيف إذل النيب ملسو هيلع هللا ىلص اىوالن أك روالت ابعُت؛ بنا ن على تع ي   للحدي  النبوم ب ول  "

ي  بهلا مي ابىل  لل  آف الظ مي ف ن  ادمي".  كٝتي
 تع يف اٟتدي  النبوم ف اؿ "كاد أطلىق م َت ًمن احملدًٌثُت اسم اٟتدي  على أاواؿ مثي  ن   ال وؿ اآل   للعلما  َّ

ت  ي رم, كلظن  م ييسميوف مىا أيًضيف إذل النيب ملسو هيلع هللا ىلص حدي ان مى فوعان, كمىا أيًضيف إذل  أفعا٢تم ك الص حاب  كالت ابعُت ك
 .(ٗ)ف إذل التابعي ييسمونى  حدي ان مى  وعان"الصحايب ييسمونى  حدي ان مىواوفان, كمىا أيًضي

 كالهم ٬تدل الباح   أف  ال ي  عبد هلل س اج الدين اد ٚت  بهلا بُت ال ولُت, إال  أن  را ح األكؿ من ما, كرو
 .(٘)ٖت ي  ا١تسهل 

                                                           
 .(ٕيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , س اج الدين, ص) (ُ)
 (.ُٕ/صُ)جنظى   تىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي, يي  (ِ)
 (.ٔ/صُيينظى   تىوًضيح األىفظىار ١تعىا  تىنً يح األىنظىار, األمَت الص نعىا , )ج (ّ)
 .(ُِيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , س اج الدين, ص) (ْ)
ي  , أ.د. ٤تمود أٛتد طحاف, د. عبدال  ز اؽ  لي   ال ا٬تي, د. معجم ا١تص لىحات اٟتدي (؛ َّمىن ىج الن  د, عًت, ص)يينظى    (ٓ)

 (. َّهناد عبداٟتليم عبيد, ص)



  ُُٓ   

 

 كميف أن عند اٟتدي  عن مظانت  العلمي ,  ل ي  عبد هلل س اج الدينل كسبق كظ   ّتبل  ا١تظان  العلمي 
بدأ ْت   األحادي  النبوي   منه أايم  األكذل َّ طلع العلم, فح   األحادي  ا١ت كي  َّ الظتع الست , كا١تسانيد, 

ريع, فظاف ما ٭ت ظ  من أم   من ٙتانُت أل ان, حىت انؿ ل ع اٟتاف . غيع كالًت   (ٔ)كالت  سَت, كالًت 

, حىت إهنا مانت (ٕ)من ال وارد اٟتدي ي   أن  ماف يظ  رها األث  كاضحان َّ دركس  كمتب , حي  كماف 

يصىنػ  ى  َّ موضوع ًمن ا١تواضي  اإلسبلمي  
ب العلم دركسان  ال   (ٖ)ٔت اب  األازا  اٟتدي ي   ا١ت , كماف ٮتصًٌص ل بلى

سًند احملدًٌث ا
ي
. ابألسانيد (ٗ)ٟتاف َّ ركاي  األحىادي , في  أ علي م لحيح البيخارٌم كغَتل, حىت استحق ل ع ا١ت

م َتان    ا١تت صل  إذل رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, كاد أ ه رهل اإلاازات عن مبىار ا١تسًندين َّ عص ل, كأاىاز
 .(٘)من طبلب مدرست , كطبلب الًعلم اجملدًٌين

  في ا األمور اآلتي  َّ علم الٌ ًكاي  من  بلؿ مباح  رئيسي , تتضح  رها ال ص  سيظوف الظبلـ عن من ج كَّ
ذلا من  بلؿ  موا   ًمن اٟتدي   كيبدكاعتماد الشيخ عبدهللا سراج الدين على األحاديث ادلَقُبولة:  – ٔ 

اٟتسن ل َتل؛ كموا   ًمن توثيق ابن ًحب اف للٌ ًاىاؿ, كموا   ًمن مستدرؾ اإلماـ اٟتىامم, كمن ج  َّ الت صحيح 
 ألحادي .كالت حسُت, كط ي ت  َّ إي اد ا

ذلا ًمن  بلؿ  من ج  َّ الت خ ًيج  كيبدكمنهج الشيخ عبدهللا سراج الدين يف ختريج األحاديث:  -ٕ
 كمن ج  َّ الت خ ًيج الت  ًصيلي. ,اإلٚتىارل

ذلا ًمن  بلؿ  متاب إعبلـ ال لب  الن ااحُت  يبدكالشيخ عبدهللا سراج الدين: و لرواية واإلسناد عندا -ٖ
 ابألسانيد كفضل ا,  ارتمامن أسانيد ال ي  عبد هلل س اج الدين. ك فيما عبلى مً 

ذلا ًمن  بلؿ  االرتماـ ابلنُّس  ا٠تى ًٌي  لظتع الٌ ًكاي ,  كيبدك اىتمام الشيخ عبدهللا سراج الدين ابدلتون: – ٗ
 كاالرتماـ أبل اظ الٌ ًكاي . كمن ج  َّ سى د ركاايت اٟتدي . 

   ًمن رهل ا١تباح  ابلت  ًصي  إف شا   هلل.كسيظوف الظبلـ عن م ًٌ مبح

                                                           
 (.ِْ)ص  ا,سبق الظبلـ عن (ُ)
 (.ُٓ), ص اسبق الظبلـ عن (ِ)
 (.ِٔ), ص اسبق الظبلـ عن (ّ)
 (.ُْ), ص اسبق الظبلـ عن (ْ)
 (.َِ), ص اسبق الظبلـ عن (ٓ)
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 ادلبحث األول
 اعتماد الشيخ عبدهللا سراج الدين على األحاديث ادلَقُبولة
  .(ُ)ا١ت بوؿ من اٟتدي  ما ماف لحيحان أك حسنان, كا١ت دكد ما ف د ش طان من ش كط ال بوؿ

ال وارد ًمن اٟتدي  الص حيح على إي اد  متب   َّ من ج  العلمي َّ دركس  ك ال ي  عبد هلل س اج الدين كاد سار
يت لًتعزًيز ال ظ ة كزايدة كضوًح ا ابٟتدي  الضعيف, ًضمن ال ُّ كط اليت  كاٟتىسن على م ًٌ فظ ة ي يد بياهنا, كاد أيى

 كيتضح ذلا من  بلؿ الن اط اآلتي  . (ٕ)نىٌص علي ا العلما  ًل ىبول  كاىواز ركايت 
 تقوية احلديث بكثرة طرقو وتشواىده: االعتماد على  -أواًل 

م  ة ط ؽ اٟتدي  كشواردل ٢تا فائدة مبَتة َّ ت وي  اٟتدي , ك صولان اٟتدي  الضعيف, إذ ينجرب 
الضعف بوركد ال  ؽ األ  ل؛ فيت ول اٟتدي , كأيضان يزداد اٟتدي  الصحيح لح , كاٟتدي  اٟتسن حسنان 

 .(ٖ) علما بظ  ة ال  ؽ كال وارد, مما رو م  ر عند ال
 كعلى رها ا١تن ج سار ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ متب  كدركس , كرها كاضح َّ مبلم  كَّ ن ل  عن العلما   

  عن حدي  عبدال  ٛتن بن ٝتىي ة, ااؿ    ج علينا رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ذات يـو ك٨تن َّ   عند مبلم
ان  رأيت رابلن ًمن أميت اد احتوشت  مبلئظ  العهاب, فجا  كضوؤل فاستن هل ا١تسجد ف اؿ "إ  رأيت البارح  عجب

 ًمن ذلا...".
ًمهم كال  ربىاً , كااؿ  ينىاًكم  كمها أ  ا  الديلمي  ااؿ  أكردل َّ اٞتام  الص َت, كعزال إذل  اٟتظيم الًتًٌ

ال ارح ا١ت
 ىاًاٌي إذل ا٠ت ائ ي َّ األ بلؽ كااؿ  كسندل ضعيفموسى ا١تديٍت كغَت٫تا. ااؿ  كعزال اٟتاف  العً  كاٟتاف  أبو

(ٗ). 
مى  الز كائًد  ركال ال  ربىاً  إبسنادين َّ أحد٫تا سليماف بن أٛتد الوىاس ي, كَّ اآل    كااؿ اٟتاف  ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

٫تا ضىعيف ىخزكمي, كمبلى
 .(٘) الد بن عبدال  ٛتن ا١ت

                                                           
 (.ّْالبىي يونًٌي , س اج الدين, ص) يينظى   ش ح ا١تنظوم  (ُ)
 (.ٖٖ)دي  الضعيف َّ فص  ا١تص لىح, صسبق الظبلـ عن رأم س اج الدين َّ اٟت (ِ)
نيزرى  الن ظى  َّ تىوًضيح (؛ ُٓٔ/صُ(؛ الت   يع كالت يسَت, الن وكٌم, م  ش ح "التدريع")جّّيينظى   م دًٌم  ابن الص بلح, ص) (ّ)

بى  الً ظى , ابن  (.ٖٔحىجى  العىس ىبلى , ص) ٩تي
ينىاًكم, ) (ْ)

(. كااؿ بعد ذلا  كااؿ ابن اٞتوزم بعد مىا أكردل ًمن ط ي ي  رها اٟتدي  ال ُِ/صّ(, )جِِٓٔفيض ال دي , ا١ت
 ًيًصحُّ لظن ااؿ ابن تيمي   ألوؿ السن  ت  د لى  كإذا تتب عت متى  ًاىات شواردل رأيت من ىا م َتا.

مى  الز ك  (ٓ) يينظى   الص بلة  (.ُّٕ/صٕ(, )جُُْٕٔائًد, ا٢تىي ىمٌي, متاب  التعبَت, ابب  فيما رآل النيب ملسو هيلع هللا ىلص َّ ا١تناـ, ب ام  )٣تى
 (.َُِعلى النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, س اج الدين, ص)
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نضيود  أ  ا  ٚت
ى
  من ط ؽ بعض ا حسن عن عبدال  ٛتن بن ٝت ة, مثي  ذم  اٟتدي . كااؿ اٟتاف  كااؿ َّ الدُّرًٌ ا١ت

ارىين أبو  .(ٔ)موسى ا١تديٍت إن  حدي  حسن ادان. مما ن   ذلا َّ سعادة الد 
 وي , مثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مع ًٌبىان  كًمن ا١ت  ر َّ علم اٟتدي  أف  م  ة ال ُّ ؽ تى يدي عىـز الضعيف كتي 

م   ر َّ موضع , كااؿ اٟتاف  الس خىاًكٌم  ركال ال  ربىاً  َّ الظبَت, كالد يلمي َّ  كرٔت ا لار حسنان ل َتل, ممىا رو
غيع, كااؿ ال شيد  مسند ال  دكس, كابن شىاذاف َّ م يخت  م والن, ااؿ  كرو ديٍت َّ الًت 

ى
عند أيب موسى ا١ت

 .(ٕ) ا  الت يًمي كغَتل.الع  ار  رها أحسىن ط ا . كأ 
 , ًمن ابب االستدالؿ لعمىل  كاالاتدا  هبم, كمن أم ل  ذلا  بعم  العلما  كيست  د ال ي  عبد هلل س اج الدين

  ًم  رها الًعلم ًمن م ًٌ  ىلىفو  عند مبلم عن حدي  أسام  بن زيد, عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م أن  ااؿ "٭تى
ب ًلُت, كأتكي  اٞتارلُت".عيدكل , ين يوف عن

ي
   ٖت يفى ال ىالُت, كانتحىاؿ ا١ت

ٌ  "كرها اٟتدي  ركال من الص حاب   علي, كابن عم , كابن عم ك, كابن مسعود, كابن عىب اس,  ااؿ  ااؿ ال ىس بلى
لظن  ,أبو نػيعىٍيمر ي ة. كأكردل ابن عىدم ًمن طي ؽ م َتة مٌل ا ضعي  , ممىا ل  ح ب   كااب  بن ٝت ة, كمعاذ, كأبو

ٯتظن أف يت ول بتعدُّد ط ا , كيظوف حىسنان"
(ٖ). 

 .(ٗ)ا١ت  ر َّ علم اٟتدي  ببل شا مثي  ااؿ مع ًٌبىان  أم كيظوف حسنان ل َتل مما رو
  ىن ش ل  عىيب  عن عيوب   عند مبلمك

عن حدي  أن  ااؿ   بنا رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ف اؿ "طيوَبى ١ت
 , كأن ق ال ض  ًمن مىال , كأمسا ال ض  ًمن اول , ككىسعىت  السن , كدل يىعدي عن ا إذل البدع ".الناس

ينىاًكم  ركال أبو نػيعىٍيم(٘)ااؿ  عزال َّ اٞتام  الص َت إذل ال  دكس كأشار إذل حيسن , ألن  تعد دت طي ا 
ا ااؿ ا١ت  , ممى

أك ل  كآ  ل, كالبي  ي كال  ربىاً  كسط اٟتدي , ااؿ ًمن حدي  اٟتسُت بن علي, كالبػىز ار ًمن حدي  أن   نػيعىٍيم
الًع ىاًاٌي  كملُّ ا ضعي   
(ٙ) . 

                                                           
 (.ٓٔسعادة الد ارىين, يوسف الن ب ىاً ٌ, ص) (ُ)
 (.ُُّاًكٌم, ص)ال وؿ البدي , الس خى  (ِ)
ىوىاًرع ؛ (ُِِ/صُمع ف  الص حاب , أبو نػيعىٍيم, )ج؛ (ُْٓ/صُالظام  َّ الضُّعى ىا , ابن عدم, )ج (ّ)

ش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت
ٌ , )ج نًٌي   لل ىس بلى  (.َِٖ/صّالل دي

راف, س اج الدين, ص) (ْ)  (.ِّْيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل اٟتيج   كالربي
 (.ّٖ/صُ(, )جَّٔٓاٞتام  الص َت, السُّييوًطٌي, ب ام  )؛ (ِّٔ/صُ(, )جَّّٗد ال  دكس, الديلمي, ب ام  )مسن (ٓ)
شعع  ؛(ِّٕ/صِ(, )جِّٕٔمسند البػىز ار, مسند أن  بن مالا, ب ام  )؛ (َِّ/صّحلي  األكليا , أبو نػيعىٍيم, )ج (ٔ)

(, ُْٖٔا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) ؛(ّٓٓ/صٕ(, )جَُّٔٓاإلٯتاف, البي  ي, ابب  الزرد كاص  األم , ب ام  )
ينىاًكم, )ج؛ (ُٕ/صٓ)ج

  (.ُِٖ/صْفيض ال دي , ا١ت
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 .(ٔ)ا١ت   ر مثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مع ًٌبىان  أم كلظن  تعدُّد ط ا  ٬تعل  حىسنان ل َتل مما رو
 ال: رجللموقف الشيخ عبدهللا سراج الدين ِمن توثيق ابن ِحبَّان  -اثنياً 

 آراء العلماء يف توثيق ابن حبان للرجال، واختيار الشيخ عبد هللا سراج الدين يف ذلك. – ٔ
يسنىد (ٕ)رػ( ّْٓحامت ٤تم د ابن ًحب اف البيسيًت, )ت   لن ف اإلماـ احملدًٌث اٟتىاًف  أبو

, متاب  ا١ت
يسىم ى"التػ  ىاًسيم كاألنوىاع", كاشًتط في  إ  اج ا

ًمعيوا على الص حيح, ا١ت ٟتدي  الص حيح ف ط. إال  أف  العلما  دل ٬تي
 ًلح   أحادي  ابن حباف, ب  كاعت انت ىادىات ألحادي  تىسارى  َّ تىصحيًح ا.

بلى ًمن أف يظوف ذرع إذل أف ال اكم إذا  ى كسبع رها الت ساري  مهرب  َّ تىعدي  بىعض اجمل وًلُت, حي  إن  
منظى ان, ف ن  يى بى  حدي  , لهلا ف ن  ييوثًٌق ال اكم اجمل وؿ  كدلى يى ك ,دكن  ٣ت كح أك ,ند ٣ت كحفواى  َّ الس   أك ,٣ت كحىان 

 .(ٖ)منظى ا إذا ركل عن ث   كماف ال اكم عن  ث  , كدلى ي ك
كمىا أم   فمىا أم   الضُّعى ىا  الهين يى كيكف عن ال ًٌ ىات,  ما ا تارل ابن حباف في  تسار  َّ التوثيق كالى ٮت ى أف

 ال ًٌ ىات الهين ي ككف عن الضُّعى ىا . 
لهلا كلف ٚت ور العلما  ابن ًحب اف ابلت سىاري  َّ تصحيح األحادي  كَّ تىعًدي  ال ُّكىاة, َّ رهل الن    كري 

 .(ٗ)تعدي  اجمل ولُت, كإف ماف ميتىعنًٌتىا َّ اٞت ح ًمن ا   أ  ل أًلىدىنى سبع يىلويح ل 

 .(٘) اكم الهم دل يع ؼ َّ ح   ا ح أك تعدي كاجمل وؿ رو ال
كرها الت صحيح لؤلحادي  كالت عدي  لل كاة من ابن حباف, كإف كل   اٞتم ور ابلتسار , لظن إ٫تال  
كإل ا ل مما ي   من أر  العص  لي  ايدان. ف ف غاي  تسار  ابن ًحب اف أف يسمي اٟتسن لحيحان, مما ااؿ ابن 

ي  عبد هلل س اج الدين يست  د َّ دركس  كمتب  بتصحيح ابن حباف, م  م اعاة , لهلا ماف ال (ٙ)حج 

 .(ٚ)الضوابط اليت نىٌص علي ا أر  اٟتدي 

                                                           
 (.ُِٕيينظى   حوؿ ت سَت سورة اٟتج ات, س اج الدين, ص) (ُ)
 (.ٖٗ/صّيينظى   تهم ة اٟت اظ, اله رىيًبٌ, )ج (ِ)
 (.ُْ/صُبن حباف, )جالال ًٌ ىات, (؛ َُْ/صُينظ   لحيح ابن حباف, )ج (ّ)
ً ي , الس خىاًكٌم, )جِِيينظى   م دًٌم  ابن الص بلح, ص) (ْ)

ي
(؛ َُٔ/صُ(؛ تىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي, )جُّٕ/صُ(؛ فتح ا١ت

 (.َُٓ(؛ مىن ىج الن  د, د. عًت, ص)َُٔ/صُ)ج
بى  الً ظى , ابن حىجى  العىس ىبلى , يينظى    (ٓ)  (.َُِص)نيزرى  الن ظى  َّ تىوًضيح ٩تي
ً ي , الس خىاًكٌم, )ج (ٔ)

ي
 (.ّٔ/صُيينظى   فتح ا١ت

 (.ُٖٔيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ٕ)
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ال ي  عبد هلل س اج الدين عن حيظم اٟتىسن ااؿ "اٟتىسن بًنىوعىي  ي ارؾ الص حيح َّ  مبلـ  عندك 
إف ماف ديكنى  َّ ال وة, ك٢تها أدراى  ٚتاع  َّ نوع االحتجاج كالعم  ب , عند ٚتي  ال   ا  كأم   احملدًٌثُت, ك 

الص حيح ماٟتىاًمم كابن حباف, لظن  مىن ٝتى ال لحيحان ال ينًظ  أن  ديكنى  َّ ال وة, بدلي  ت دمي الص حيح علي  عند 
التػ عىارض"
(ٔ). 

عن لحيحي  كتسمي  اٟتدي  اٟتسن لحيحان اال  ابن حج  َّ النظت على ابن الصبلح  عندما تظلم
ألهنما ٦تن ال ي ل الت  ا  بُت الصحيح كاٟتسن , ب  عند٫تا أف اٟتسن اسم من الصحيح ابن  زٯت  كابن حباف  "

األحادي  اليت َّ متاب ابن  زٯت  كابن حباف لبلحي  االحتجاج هبا لظوهنا دائ ة بُت الصحيح ف ...ال اسيم  .
 .(ِ)"كاٟتسن ما دل يظ   َّ بعض ا عل  فادح 

ت دًٌمُت, كل  ال بلحات  ا٠تىال   كش كط ,  ها أم  م مُّ ٬تع الت نبي  إلي , كروكر
ي
أف  اإلماـ ابن ًحب اف ًمن ا١ت

فعلى الباح  أف يتعام  م  رهل االل بلحات كال  كط ممىا كضع ا اائل ا, مثي  ييوًا ي ا إذل ما است   علي  
على من ج ؛ ف د سار َّ عم  ال ي  عبد هلل س اج الديناالل بلح إف است اع ذلا, كرها ما يظ   كاضحان 

ى بيوؿ, ال ًمن ابب اٟتيظم 
اٞتم ور َّ ش كط اٞت ح كالت عدي , كأن  أكرد تصحيح ابن ًحب اف ًمن ابب إي اد اٟتدي  ا١ت

ي لى  .
ح   ا١ت  على أحادي  لحيح ابن ًحب اف ابلصًٌ

 بو ودروسو: تطبيق الشيخ عبدهللا سراج الدين ذلك يف كت - ٕ
كافىق ال ي  عبد هلل س اج الدين ابن ًحب اف َّ بعض توثي ىات  كتصحيحىات  ك ىال   َّ البعض اآل  ,   

 كش كط , كيتضح ذلا من  بلؿ النػُّ ىاط اآلتي     اتت بي ان لل واعد اليت تول  إلي ا ًمن  بلؿ تعامل  م  مص لىح
 موافقتو البن حبان:  -أ 

 س اج الدين بتصحيح ابن ًحب اف َّ م َت من األحادي  اليت ي كي ا, كيعتمد َّ بعض ا يست  د ال ي  عبد هلل
 على أاواؿ العلما  الس اب ُت ت وي  كاستدالالن على ًلح   عمل   

  كَّ حدي  أيب ذىرًٌ ال  وي  الهم لىح حى  ابن ًحب اف(ٖ)عن عادل الع ش ااؿ  ااؿ اٟتاف  َّ ال تح   عند مبلم" 
رض  ًحب اف لى ى و ميل ىاةو أبى أف  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ "اي أاب ذىرًٌ مىا الس ماكات الس ب  م  الظ سي إال مىحى

 .(ٗ)فبلة..."

                                                           
 (.ٓٓي يونًٌي , س اج الدين, ص)يينظى   ش ح ا١تنظوم  البى  (ُ)
 (.َّ/صُالنظت على ابن الصبلح, ابن حج  العس بل , )ج (ِ)
 (, كااؿ  كل  شارد عن ٣تارد أ  ا  سعيد بن منصور بسند لحيح.ُُْ/صُّفتح البىارم, ابن حىجى  العىس ىبلى , )ج (ّ)
(؛ حلي  األكليا , أبو نػيعىٍيم, ٕٔ/صِ(, )جُّٔلحيح ابن حباف, متاب  الرب كاإلحساف, ابب  ال اعات كثواهبا, ب ام  ) (ْ)

 (.ُٕٔ/صُ)ج



  َُِ   

 

فال ي  عبد هلل س اج الدين رنا ين   اعتماد اٟتاف  ابن حىجى  العىس ىبلى , َّ فتح البىارم لتصحيح ابن حباف, 
 .(ٔ)كاالحتجاج ب 

 سلالفتو البن حبان:  -ب 
أكرد ال ي  عبد هلل س اج الدين االنت ادات البن ًحب اف على الت وثيق كعلى الت صحيح مست  دان أيضان بظبلـ 

 العلما   
 ك٦تا أكردل ًمن انت اد على التوثيق  

  على دكاب ٢تم كرىكاح .  عن حدي  أن , أف  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م د   على اـو كرم كاوؼ عند مبلم
ف اؿ ٢تم "ارمبورا سىا١ت  كدعورا سىا١ت ..."
(ٕ). 

ااؿ ا٢تىي ىمٌي  أحد أسانيد أٛتد  راال  رااؿ الص حيح غَت س   بن معاذ, كثػ  ى  ابن حباف, كفي  ضىعف
. كااؿ (ٖ)

 اله رىيبٌ  في  س   كفي  ًلُت.
لى توثي  , ككافق ال ي  عبد هلل س اج الدين ا٢تىي ىمٌي على ذلا بدلي  ف ها اٟتدي  تع  ع في  ا٢تىي ىمٌي ابن ًحب اف ع

إي اد اوؿ اله رىيبٌ بعدل أيضان 
(ٗ) . 

  .موقف الشيخ عبدهللا سراج الدين ِمن ُمسَتدَرك اإلَمام احلَاِكم -اثلثاً 
 آراء العلماء يف مستدرك احلاكم، واختيار الشيخ عبد هللا يف ذلك. – ٔ

يستىدرىؾَْٓعبد هلل ٤تم د بن عبد هلل اٟتامم النيسابورم )ت   احملدًٌث أبولن ف اإلماـ 
 (٘)رػ(, متاب  "ا١ت

ش ط أحد٫تا, كأ  ج في  أحادي  لحيح  ليست على  على الص حيحُت", أكدع  أحادي  على ش ط ما, أك
 .(ٙ)تلا الصًٌ ى , فجا  متاابن مبَتان حافبلن 

يستىدرىؾ, ًْٖٕر  َّ الت صحيح. فصن ف اٟتاف  اله رىيبٌ )ت لظن  العلما  انت دكل أبن  ميتسا
رػ(, ميلخ صىان ٢تها ا١ت

كتع  ع مىا في  ًمن الن ظىارة كالض عف, ك ىلص إذل نتيج  رام   َّ أحادي  رها الظتاب, حي  ا  ر أف  في  ٚتل  

                                                           
 (.ّٖج الدين, ص)يينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س ا  (ُ)
ظًٌٌيُت, ب ام  ) (ِ)

ى
(, ِْٖٔ(؛ ميستدرىؾ اٟتامم, متاب  اٞت اد, ب ام  )َْْ/صّ(, )جُْٖٔٓمسند أٛتد, مسند ا١ت

 (. كااؿ  رها حدي  لحيح اإلسناد كدل ٮت اال, كااؿ اله رىيًبٌ  لحيح.َُٗ/صِ)ج
مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي,متاب  األدب, ابب  الن ي عن  (ّ)  (.ُٗٗ/صٖ(, )جُِِّٓاٗتاذ الدكاب م اسي, ب ام  )٣تى
ينىاًكم, )ج (ْ)

 (.ِٖٗ؛ ال  مائ  احملم دي  , س اج الدين, ص)(ْٖٕ/صُفيض ال دي , ا١ت
يستىدرىؾ  متاب استيدرًؾى في  مىا فات ًمن متاب آ  , على ش ي ت . يينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , س اج الدين, ص) (ٓ) 

 (.ُٓا١ت
 (.ُِٔ/صّيينظى   تهم ة اٟت اظ, اله رىيًبٌ, )ج (ٔ)



  ُُِ   

 

ال ُّب  ٦ت ا  ًنصف الظتاب, كفي  ٨تو ا ٨توكاف ىة على ش ط ما, كأ  ل مبَتة على ش ط أحد٫تا, كلع   ٣تموع ذل
 مىناًمَت كاريىات ال تىصح كَّ بعض ذلا موضوعىات. ال ُّب  ف و ٨تو لىح  سندل كإف ماف في  ًعل  , كمىا ب ي كرو

إماـ الي . كذلا  كاد م ف اٟتاف  ابن حىجى  الس ًت عن العيهر َّ رها الت سىار  الهم سبق ًمن اٟتىاًمم كرو
 مىات اب  أف ييظًم  تن يح ميسىودىات الظتاب. ألن 

يستىدرىؾ  إذل رنا انت ى اف  ابن حج  "كاد كادت َّ ا يع نً ااؿ اٟت
صف اٞتز  ال  ا  على ٕتزئ  ًست   ًمن ا١ت

يملىى الي  ادان ابلنسب  إذل مىا بعدل"
 .(ٔ)إمبل  اٟتامم"."كالتسار  َّ ال در ا١ت

يستىدرىؾ, ب  يداف  عن . كَّ رها ي وؿ الدمتور نور  كماف ال ي  عبد هلل س اج الدين
ال ي ارؾ َّ ٛتل  ال  عن اب١ت

ى ىاًا  ًمن ت ديد اٟتمل  على مستدرؾ اٟتىامم , 
الدًٌين ًعًت "ماف ال ي  عبد هلل س اج الدين ال ي ل ما زى ى ت ب  ا١ت

ب سمي   اٟتسن لهات  , كاٟتسن ل َتل, َّ   إف  ٦ت ا ي وم رهل الوا   أف  اٟتامم أدرج اٟتسن -د. نور-كأاوؿ
 .(ٕ)ضعيف" الص حيح , فبل يىًصحُّ االستدراؾ علي  ٔتج ىد أف ييواىد َّ الس ند راك

عن حظم اٟتدي   َّ ش ح ا١تنظوم كاد استدؿ هبها الد لي  ال ي  عبد هلل س اج الدين ًمن اىب , ف اؿ  عند مبلم  
يح َّ االحتجاج كالعم  ب , عند ٚتي  ال   ا  كأم   احملدًٌثُت, كإف ماف دكن  اٟتسن "اٟتسن بنوعي  ي ارؾ الص ح

َّ ال وة, ك٢تها أدرا  ٚتاع  َّ نوع الص حيح ماٟتامم كابن حباف, لظن من ٝتال لحيحان ال ينظ  أن  دكن  َّ 
 .(ٖ)ال وة, بدلي  ت دمي الص حيح علي  عند التػ عىارض"

يستىدرىؾ, كأطلىق ال ي  عبد هلل س اج ا
 اؿ َّ متاب  )الدُّعا (  اا  َّ لحيح فلدين اسم الص حيح على ا١ت

 . (ٗ)عن أن  بن مالا, عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص, ااؿ "ال تىعجزيكا َّ الدُّعا  ف ن  ال ي لىا م  الدُّعا  أحد" اٟتامم,
يستىدرىؾ مل  ا, ب  ماف ي تم أبدىن مبلحظ  كرها الظبلـ ال يعٍت أف  ال ي  عبد هلل س اج الدين لىح حى أحادي  

ا١ت
حىسنان ل     عند مبلم  عن ااعدة  اد يظوف اٟتدي  لحيحان أكتظل م عن ا علما  اٟتدي , كمن ذلا أن   

عل   في . ااؿ  كيًتتع على ذلا أن  إذا ااؿ  راال , كال يظوف اٟتدي  لحيحان كال حىسنان ل هكذ َّ ا١تنت أك
حىسن اإلسناد مما يواد َّ مستدرؾ اٟتامم كغَتل ف ف ذلا ال يستلـز  حدي  لحيح اإلسناد أك احملدًٌث  رها
حيسن  ًلح   ا١تنت أك

(٘). 

                                                           
يستى  ىف , الًظت اٌ , ص)َُٓ/صُتىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي, )ج (ُ)

 (.َِٔ(؛ مىن ىج الن  د, د. عًت, ص)ُِ(؛ الٌ ًسىال  ا١ت
 (.ُٖٔيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ِ)
 (.ٓٓدين, ص)نًٌي , س اج اليينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يو  (ّ)
 (.ُٕٓيينظى   الدُّعا , س اج الدين, ص) ؛(ُٕٔ/صُ(, )جُُٖٖب ام )متاب  الدُّعا  كالتظبَت ك...,  ميستدرىؾ اٟتامم, (ْ)
 (.ٔٓيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , س اج الدين, ص) (ٓ)



  ُِِ   

 

تضعيف.  ًمن رها ا١تن لىق ماف ال ي  عبد هلل س اج الدين يتعام  م  أحادي  اٟتامم, دكف غيليو َّ تصحيح أك
يستىدرىؾ مىظي ٌو كم    اضحان ًمن  بلؿ تىعاميل , كرها يظ   ك اواعد علم اٟتدي  كمص لىحات كا١تعيار الوحيد رو

م  ا١ت
يستىدرىؾ مي   حدي  ْتيظم .

 أحادي  ا١ت
 ذلك يف دروسو وكتبو: سراج الدين الشيخ عبد هللا تطبيق – ٕ

ٟتامم َّ ا١تتتب  ١تا ين ل  ال ي  عبد  هلل س اج الدين من أحادي  ركارا اٟتامم ٬تدل ملتزمان ابلن   عمن كافق ا
حظم  على اٟتدي , أك استدرؾ علي , ليظوف ن ل  رها ٖت ي ان فيما دار حوؿ أحظاـ اٟتامم على اٟتدي  من 

 كذلا حسع اآليت   انت ادات.
 ُمواَفقة احلاكم على تصحيحو لبعض األحاديث:  -ٔ

العلما  الن اد َّ كافق ال ي  عبد هلل س اج الدين اإلماـ اٟتامم َّ تصحيح  لبعض األحادي , كن   مواف   
 علم اٟتدي , ٢تها الت صحيح, مدلي  على لح  اٟتدي , كمن ذلا  

 االىتمام بتَـَعقُّب اإلمام الذََّىيبّ للحاكم: 
  عن حدي  ميس ة ال ج  "منت نبيان كآدـ بُت ال كح كاٞتسد". عند مبلم 

 (ٔ)يح .ااؿ مع ًٌبىان  ركال اٟتامم كلحح , كاد أا  ل اله رىيبٌ على تصح
  ًمهمعن ح عند مبلم ك ملسو هيلع هللا ىلص ااؿ "مىن س  ل أف يستجيع  هلل كااؿ غ يع, عن أيب ر ي ة أف رسوؿ  هلل  دي  الًتًٌ

د كالظي ىب فليظ   الدُّعا  َّ ال   ىا "ل  عند ال  دائ
. ااؿ  كركال اٟتامم ًمن ط ي ُت كااؿ َّ م ٌو من ما  لحيح (ٕ)

اله رىيبٌ  اإلسناد, كأا  ل
(ٖ). 

 االىتمام بتَـَعقُّب احلافظ ادلُنِذِرّي للحاكم: 
  ال يواد يـو اٞتمع  اثنتا ع  ة ساع  عن حدي  ااب  بن عبد هلل, عن رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص, أن  ااؿ " عند مبلم

 .(ٗ)عبد مسلم يسهؿ  هلل شيئا إال  آاتل  هلل فالتمسيورا آ   سىاع  بعد العص "

نًهرًٌم  ركال اٟتامم كااؿ لحيح على ش ط مسلم كرواا
ي
 .(٘)مما ااؿ ؿ  ااؿ ا١ت

                                                           
ت دًٌمُت من األنبيا  كا١ت سلُت, ب ام (ُ)

ي
يينظى   ردم ال  آف الظ مي  (؛ٓٔٔ/صِ(, )جَِْٗ  )ميستدرىؾ اٟتامم, متاب تواري  ا١ت

 (.ُْٖ(؛ ال  ادتُت, س اج الدين, ص)َِٓإذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س اج الدين, ص)
ًمهم, متاب  الدعوات, ابب  دعوة ا١تسلم مستجاب , ب ام  ) (ِ)   (.ّْٔ/صٓ(, )جِّّٖسنن الًتًٌ
 (.ُُٕيينظى   الدُّعا , س اج الدين, ص)(؛ ِٕٗ/صُ(, )جُٕٗٗا  كالتظبَت ك..., ب ام  )ميستدرىؾ اٟتامم,متاب الدُّع (ّ)
 (.ُْْ/صُ(, )جَُِّميستدرىؾ اٟتامم, متاب  اٞتمع , ب ام ) (ْ)
نًهرًٌم, متاب  اٞتمع , ابب  تعيُت ساع  اٞتمع , ب ام  ) (ٓ)

ي
ريع, ا١ت غيع كالًت   (.ِْٖ/صُ(, )جَُّٓالًت 



  ُِّ   

 

نًهرًٌم ٟتظم اٟتامم على رها اٟتدي  كارتضا  ال ي  عبد هلل س اج الدين ٢تها اٟتظم
ي
 . (ٔ)كرها يعٍت مواف   ا١ت

 لبعض األحاديث:  تصحيحوسلالفة احلاكم يف  -ٕ
 كم: االىتمام بتَـَعقُّب احلافظ ابن َحَجر للحا 

  ًمهمعن حدي   عند مبلم  هلل ملسو هيلع هللا ىلص "مىن فيًتحى ل  منظم ابب  ااؿ  ااؿ رسوؿ ,عن ابن عم , كااؿ  غ يع ,الًتًٌ
 . (ٕ) الدُّعا  فيًتحىت ل  أبواب ال ٛت ..."

 .(ٖ)  َّ سندل لُت, كاد لحح  م  ذلا اٟتامماٟتاف  ابن حج ااؿ 
 ُيوِطّي للحاكم: االىتمام بتَـَعقُّب اإلمام السُّ 

  عن الدكاكين يـو ال يام ؛ است  د ْتدي  عائ  , االت  ااؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص "الد كىاًكين ثبلث   عند مبلم
 .(ٗ)فًديواف ال ي     هلل من  شيئا ك..."

 .(٘)كفي  لدا  بن موسى كاد ضع   اٞتم ور أٛتد ااؿ  ااؿ اٟتاف  ا٢تىي ىمٌي  ركال 

 .(ٙ)إذل حسن السُّييوًطٌي رمز  ك اٟتاممااؿ  كلحح   مثي  
ح   ا عان, مثي  أكرد  كرها يعٍت أف ال ي  عبد هلل س اج الدين ن   عل   اٟتدي  اليت ينزؿ اٟتدي  هبا عن رتب  الصًٌ

ح     . (ٚ)موافق للعل   و, مثي  أكرد حيظم السُّييوًطٌي ابٟتيسن كر-ا١تخالف َّ الظار  للعل   –حيظم اٟتامم ابلصًٌ
 االىتمام بتَـَعقُّب احلافظ الزُّرَقاينّ للحاكم: 

  ااؿ  بينا رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م اال  إذ رأينال ضحا حىت بدت عن حدي  أن ,  عند مبلم
العزة ف اؿ عم  ما أضحظا اي رسوؿ  هلل أبيب أنت كأمي ااؿ "رابلف من أميت ا يا بُت يدم رب ثناايل ف اؿ ل  

 أحد٫تا اي رب  ه رل مظلميت من أ ي..."

                                                           
 (. ِٕٔدم النبوم إذل األ بلؽ كاآلداب, س اج الدين, ص)يينظى   ا٢ت (ُ)
ًمهم, متاب  الدعوات, ابب  َّ دعا  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ب ام ) (ِ) ميستدرىؾ ؛ (ِٓٓ/صٓ(, )جّْٖٓسنن الًتًٌ

 .(ٕٓٔ/صُ( )جُّّٖب ام ) متاب  الدُّعا  كالتظبَت ك...,  اٟتامم,
 (.ُٓنظى   الدُّعا , س اج الدين, ص)يي  (.ُُْ/صُُعىس ىبلى , )جفتح البىارم, ابن حىجى  ال (ّ)
(, ُٕٕٖب ام ) , متاب  األرواؿ,(؛ ميستدرىؾ اٟتاممَِْ/صٔ(, )جَِّٕٔمسند أٛتد, مسند عائ  , ب ام  ) (ْ)

بنوس في  ا ال .ُٗٔ/صْ)ج  (. كااؿ اله رىيبٌ  لدا  ضع  يول كابن ابى
مى  الز كائًد (ٓ)  (.ِٕٗ/صُُ(, )جُِّٖٖمٌي, متاب  البع , ابب  ما اا  َّ اٟتساب, ب ام  ), ا٢تىي ى ٣تى
 (.َْٕ/صُ(, )جِْٖٗاٞتام  الص َت, السُّييوًطٌي, ب ام  ) (ٔ)
 (.ِْْيينظى   اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا, س اج الدين, ص) (ٕ)



  ُِْ   

 

 .(ٕ)كل  شوارد ت فع  إذل درا  اٟتسنااؿ اٟتاف  الزُّراىاٌ    .(ٔ)إسنادلاٟتامم كلحح ااؿ  ركال 
ً ئ  للحامم, لد وؿ اٟتسن كالص حيح عندل  كرها يعٍت أف ال ي  عبد هلل س اج الدين يػي ىًيد مبلـ الزُّراىاٌ  دكف ٗتى

ى بيوؿَّ ا
 . (ٖ)١ت
 منهج الشيخ عبدهللا سراج الدين يف التَّصحيح والتَّحسني:  -رابعاً 

 واختيار الشيخ عبدهللا سراج الدين يف ذلك:  أقوال العلماء يف التَّصحيح والتَّحسني، - ٔ
٬توز ال ي  عبد هلل س اج الدين  ا تلف علما  اٟتدي  َّ شهف الت صحيح كالت حسُت كالت ضعيف, ر   ااؿ

ت دًٌمُت؟
ي
 ذلا ألر  العصور ا١تته  ة؟ أـ ال بد ًمن ال اوع َّ ذلا إذل تىنًصيص ًمن العلما  ا١ت

ا بعد يعٍت زماف ابن الص بلح –  من رأل َّ رهل األزماف رػ( ّْٔ)ت   ف اؿ اٟتاف  ابن الص بلح حدي ان  –فمى
ظىم بصح ت ؛ ًلضىعًف أرلي  رهل لحيح اإلسناد َّ متاب أكايز , دل يػىنيص على لحت  حاف  معتمىد , فبل ٭تي

ت دًٌم  ل د ة فحًص م كاات ادرم.  الزماف. كأيضان ابعتبار أن  لو
ي
ىا أ٫تل  أئم   العصور ا١ت

 ماف لحيحان ١ت
ن ٘تظ ن كاويت مع فت . 

ى
 كااؿ اإلماـ الن وًكٌم  كاألظ   عندم اوىاز الت صحيح ١ت

ن اله كااؿ اٟتاف  الًع ىاًاٌي  كرو
ى
م علي  عم  أر  اٟتدي , ف د لىح حى ٚتاع  ًمن ا١تته ًٌ ين أحادي  دلى ٧تد ١ت

 ت د م م في ا تصحيحان.
رػ(, لاحع متاب"الوىرم كاإلي ىاـ"ف ن  لىح حى في   ِٖٔاٟتىسن ال  اف )ت   فًمن ا١تعاًل ين البن الص بلح  أبو

 ًعد ة أحادي .
 دً 
ى
ح  , كذم  أحادي  دلى  ًّْٔسٌي )ت  كمن م اٟتىاف  ضيىا  الدًٌين ا١ت يختىارة"التـز في  الصًٌ

رػ( ٚت  متاابن ٝتى ال"ا١ت
 ييسبىق إذل تىصًحيح ا.

نًهرًٌم )ت  
ي
رػ(, كمىن بعدل ماٟتاف  ش ؼ الدًٌين الدًٌميىاًطي )ت   ٔٓٔكلىح حى اٟتاف  زمي الدًٌين عبدالعظيم ا١ت

رػ(, ف ف ٚتي  ر ال  لىح حيوا أحادي  دلى  ٕٔٓلدًٌين السُّبًظي )ت  رػ(, كمن بعدل أيضان مال  ي  تىً ي ا َٕٓ
ا تصحيح ٦ت ن ت د م م.   يواد ٢تى

از الت صحيح للمته ًٌ ين فالت حسُت ٬توز ًمن ابب أىكذل.  كحي  اى
ة َّ ذلا. كأما اٟتظم للحدي  ابلتػ وىات  أك  ال ُّ  ىة فبل ٯتتن  إذا كادىت ال ُّ ؽ ا١تعتربى

 .(ٗ)ي الت وايف عن اٟتيظم ابل ى ًدي  كال ى ىاب , كعن الًعز ة أم  كينب 

                                                           
 (.َِٔ/صْ(, )جُٖٕٖب ام ) , متاب  األرواؿ,ميستدرىؾ اٟتامم (ُ)
ٌ , )جش   (ِ) نًٌي   لل ىس بلى ىوىاًرع الل دي

 (.ّٓٓ/ص ُِح الزُّراىاٌ  على ا١ت
 (ِْْيينظى   اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا, س اج الدين, ص) (ّ)
 (.ْٗ(؛ ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , س اج الدين, ص)ُٔٓ/صُتىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي, )ج (ْ)



  ُِٓ   

 

مىا را حي  األئم   ًمن اوىاز الت صحيح كالت حسُت. كعمل  َّ متب   كمن ج ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ ذلا  رو
ي  مىا ات ق العلما  على حيظم  كدركس  يبُتًٌ اٞت ود الظبَتة اليت به٢تا َّ اٟتيظم على األحادي , ألف  ًمن األحاد

ايح, كاد يظ    كمن ا مىا ا تل وا في , كرنا تظ   ا١تظان  العلمي   أم   َّ ت ايح حيظم على آ  , أك عىدـ الًت 
  ه َّ حيظم عادل على حدي  مىا فتىبًيُت ا٠ت ه كاٟتيظم على اٟتدي  ٔتىا يوافق الٌصواب أم ه ٭تتاج إذل  ربة عالي  

نًٌ, كاد تع  ع ال ي  عبد هلل س اج الدين الظ َت ًمن أحظاـ العلما  على أحادي  ي ل أهنم اد حظموا َّ رها ال ى 
علي ا ب َت اٟتيظم الص حيح, ك٬تد الباح  أيضان أحادي  دلى ٭تظم علي ا ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ دركس  

ن رهل ا١تسهل  كط ي ت  َّ الولوؿ إذل اٟتيظم كمتب , كأحادي  أ  ل حىظم علي ا أم   ًمن م ة. كيتضح موا   م
 على اٟتدي , بت صي  ًمن  بلؿ الظبلـ اآليت  

 نقل أحكام ادلصنِّفني على كتبهم:  - ٕ 
لظ  مصنًٌف  تع يبات  علي , ألف  ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين أف ين   حيظم مصنًٌف الظتاب ك 

مثي  إف  م َتان ًمن العلما  اد كضعوا ال بلحات  ال ن َّ متب م, كرم أدرل ش كطان سىار علي ا َّ تصنيف متاب , 
نًصف يتعامى  م  م ًٌ متاب ممىا رو, مثي  يواًٌ  ذلا إذل ما است   علي  العلم, كرها مىا 

ي
ٔتىا ٖتوي  متب م, كالباح  ا١ت

 ماف علي  ال ي  عبد هلل س اج الدين. كًمن أم ل  ذلا  
 ًدًسي, ك نى  ي حيظم ال  ربىاً  ٯت , ك نى  ي حيظم ابن  ز ك , ًمهمنى  ي حيظم الًتًٌ 

ى
يىا  ا١ت نى  ي حيظم ك  , نى  ي حظم الضًٌ

 .(ُ)الس خىاًكمٌ 
 نَقُل أحكام ادلَُحقِِّقني والشُّراح على كتبهم:  - ٖ

ردل َّ متب  كدركس , كإذا دل ٬تد ال ي  عبد هلل س اج الدين حيظمان ًمن ا١تصنًٌ ُت لظتب م على اٟتدي  الهم يو 
 ف ن  ينت   إذل متع ال  كح كاألازا  اٟتدي ي   كغَترا ًمن متع العلم, كمن ذلا  

ريع غيع كالًت  نًهرًٌم َّ الًت 
ي
نى  ي أحظاـ اٟتاف  ا٢تىي ىمٌي َّ , ك نى  ي أحظاـ الن وًكٌم َّ متب ,ك نى  ي أحظاـ اٟتاف  ا١ت

مى  الز كائًد نى  ي أحظاـ ك , السُّييوًطٌي َّ متب نى  ي أحظاـ ك  ,َّ متب     ابن حىجى  العىس ىبلى نى  ي أحظاـ اٟتاف, ٣تى
ٌ  َّ ا١توىارع الل دينًي   ينىاًكم َّ فيض ال دي ك , ال ىس بلى

نى  ي أحظاـ ا١ت
(ِ). 

 
                                                           

حوؿ ت سَت سورة اإلنساف, س اج الدين, ؛ (ُُِالدُّعا , س اج الدين, ص) ؛(ُْج الدين, ص)ال  ادتُت, س ا  يينظى   (ُ)
 (.َِٗحوؿ ت سَت سورة الظوث , س اج الدين, ص) ؛(ٖٗ, س اج الدين, ص)حوؿ ت سَت سورة اإل بلص ؛(ُُٓص)

, (َُٕ, ص )الدُّعا , س اج الدين ؛(ُٕٓال  مائ  احملم دي  , س اج الدين, ص)؛ (ِٖيينظى   الص بلة, س اج الدين, ص) (ِ)
ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س اج الدين, ؛ (ٓٓتبلكة ال  آف اجمليد, س اج الدين, ص)ك  ؛(ِٓٗص)
 ,ديناإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا, س اج ال ؛(ُُْص)(, ُِْص) (,َٗص) , س اج الدين,ت ٚت  ال ي  ٧تيعك ؛ (ِٖٗص)
 (.ُّص)(, َٗص)حوؿ ت سَت سورة اإل بلص كا١تعوذتُت بعدرا, س اج الدين, ؛ (َِٔص) (,ُّْص)



  ُِٔ   

 

 لَقائِلو:  ِذكر احلُكم ِمن كالم الشيخ عبدهللا سراج الدين ُدوَن َعزو - ٗ
ظاف يهم  اٟتظم على اٟتدي  ن بلن فس اج الدين على حظم العلما  على األحادي ,  اعتمد ال ي  عبد هلل

للعلما  َّ مظاف آ  . كرها دلي  على أ هل هبها  عن العلما  َّ متاب بينما ٭تظم علي  بنى   اٟتظم دكف عىزك
 اٟتظم كاعتمادل ل   

  علي  كسىل م "أال أنػىبًٌئظم ٓتىَتمم", االوا  نىعم. عن حدي  أيب ر ي ة, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل عند مبلم 
ف اؿ " يىارمم  أطولظم أعمىاران كأحسىنظم أعمىاالن"
(ٔ). 

نًهرًٌم  ركال أٛتد كركات  ركاة الص حيح
ي
 .(ٕ)ااؿ  ااؿ ا١ت

نًهرًٌم.(ٖ)بينما ااؿ عن رها اٟتدي  َّ موض  آ   "ب كاة الص حيح"
ي
 . دكف ذًم  أف  رها حيظم ا١ت

  ميـو ال لع,  عند مبلم ك عن حدي  عبد هلل بن عم  ااؿ  ًاي  اي رسوؿ  هلل  أمُّ الناس أفضى ؟ ااؿ "م ُّ ٥تى
 لدكؽ اللًٌساف".

 .(ٗ)ااؿ  ركال ابن ماا  إبسناد لحيح, كالبي  ي

للمينًهرًٌم  ك٬تد الباح  أف رها اٟتظم رو
 .(ٙ)ها اٟتظم. كرها من ابب اعتماد ال ي  عبد هلل س اج الدين ٢ت(٘)

  إبسناد ايد, عن ابن عم , أن  ٝت  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي   النسائي عن االست  ار, ااؿ  ركل عند مبلم ك
  .(ٚ)اٟتي ال يُّـو كأتوب إلي ...ًمئ  م  ة" كسىل م, ي وؿ "أست     هلل الهم الى إل  إال  رو

لبىارمالبن حىجى  َّ فتح ا ك٬تد الباح  أف رها اٟتظم رو
. كرها ًمن ابب اعتماد ال ي  عبد هلل س اج الدين (ٛ)

 .(ٔ)٢تها اٟتظم

                                                           
 (.ِّٓ/صِ(, )جُُِٕمسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين من الص حاب , ب ام  ) (ُ)
نًهرًٌم, ب ام  ) (ِ)

ي
ريع, ا١ت غيع كالًت   .(ِّٕ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيع(؛ ُِٔ/صْ(, )جََٗٓالًت 

 (.ُْٗ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ّ)
شعع اإلٯتاف, البي  ي, ابب  ؛ (ِٗٗ/صٓ(, )جُِْٔسنن ابن ماا , متاب  أبواب الزرد, ابب  الورع كالت ول, ب ام  )(ْ)

ب , كمعٌت "٥تمـو ال لع  ن ي ال لع. يينظى   غ يع اٟتدي , ابن اتي (.َِٓ/صْ(, )جََْٖح   اللساف, ب ام  )
 (.ّْٖ/صِ)ج

نًهرًٌم, متاب  األدب, ب ام  ) (ٓ)
ي
ريع, ا١ت غيع كالًت   (.ّْٗ/صّ(, )جّْٖٔالًت 

 (.ُِٖيينظى   حوؿ ت سَت سورة اإل بلص كا١تعوذتُت بعدرا, س اج الدين, ص) (ٔ)
 (.ُُٖ/صُ(, )جَُُِٖم  )السُّنىن الظربل, النسائي, متاب  عم  اليـو كالل يل , ابب  مم يست    َّ اليـو كيتوب, ب ا (ٕ)
 (.َُُ/صُُفتح البىارم, ابن حىجى  العىس ىبلى , )ج (ٖ)



  ُِٕ   

 

  بسند حسن, عن أيب زرَت الن ًمًَتم ماف إذا دعا ال  ا   داكد أبوعن الت هًمُت, ااؿ  أ  ج  عند مبلم ك
 .(ٕ)بدعا  ااؿ  ا تم  َبمُت, , ااؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م  أكاع إف  تم"

للسُّييوًطيٌ  أف رها اٟتظم رو ك٬تد الباح 
 .(ٗ). كرها من ابب اعتماد ال ي  عبد هلل س اج الدين ٢تها اٟتظم(ٖ)

 ُحكم الشيخ عبدهللا سراج الدين على األحاديث اليت تعدَّد قول العلماء فيها:  - ٘
تعدًٌدىة َّ اٟتدي , َّ اٟتيظم على األحادي  اليت تعد د اوؿ العلما  في ا أف يورد األاواؿ ا١ت  ماف ًمن من ج

ف ف مانت رهل األاواؿ ا يب  ًمن بعض ا, كال تعارض بين ا, كدلى يواد عندل م اح ألىحدرا, سىاا ا على سبي  
حىاكؿ اٞتم  كالت   يع بين ا, كأم ا إف مانت األحظاـ متباين , ف م ا أف  اإلا ار ٢تا, دكف إبدا  رأم ل  َّ اٟتيظم, أك

ال ٌااح ًمن ا١ت اوح, ك صولان إف ماف ال أم ا١ت اوح  اطئان, كإم ا أف يورد ال وؿ الهم  يهم را كيبُت  ال وؿ
ا م   َّ األحادي  الس اب    ,ي تضي  ف ط دكف الت ع ض لؤلاوىاؿ األ  ل ممى

 اآليت   . كت صي  الظبلـ على النحو(٘)
 نَقُل أحكام العلماء على األحاديث دون ترجيح:  -أ 

ح ألحًدرا, إذا كرد َّ اٟت تًل ىاف, كدلى يواىد عند ال ي  عبد هلل س اج الدين مي اًٌ دي  الواحد حيظمىاف ٥تي
 سىاا ا على سبي  اإلا ار ٢تا, دكف ت ايح  

  عن حدي  ابن مسعود ااؿ  ماف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م يعلًٌمنا رها الدُّعا  "الل  يم  ألًلح ذىاتى  عند مبلم
 .(ٙ) ألًٌف بُت الوبنا, كاردان سيب  الس بلـ..."بىيًننا, ك 

ااؿ  ركال ال  ربىاً  كاٟتامم, كرمز السُّييوًطٌي ٟتسن 
مى  الز كائًد  إسناد ال  ربىاً  َّ الظبَت ايد. (ٚ)  .(ٛ), كااؿ َّ ٣تى

  أحدمم فلي    اٟتمد هلل عن حدي  أيب ر ي ة, عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ "إذا استي    عند مبلم ك
 . (ٔ)الهم رد  علي  ريكحي, كعافىا  َّ اسدم كأىًذف رل بهم ل"

                                                                                                                                                                                     
 (.ُّّيينظى   الدُّعا , س اج الدين, ص) (ُ)
 (.َُّ/صُ(, )جّٖٗسنن أيب داكد,متاب  الص بلة, ابب  التهمُت كرا  اإلماـ, ب ام  ) (ِ)
 (.ّْ/صُالدُّرُّ ا١تن يور, السُّييوًطٌي, )ج (ّ)
 (.ُِْ   حوؿ ت سَت سورة ال اٖت , س اج الدين, ص)يينظى  (ْ)
 (.ُِٓ)سبق الظبلـ عن ا..ص (ٓ)
ميستدرىؾ اٟتامم, متاب  اإلمام  كلبلة اٞتماع , ابب  ؛ (ُُٗ/صَُ(, )جَُْْٖا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ٔ)

 رىيبٌ.(. كااؿ  لحيح على ش ط مسلم, ككاف   اله  ّٕٗ/صُ(, )جٕٕٗالتهمُت, ب ام  )
 (.ُُٔ/صُ(, )جُِْٖاٞتام  الص َت, السُّييوًطٌي, ب ام  ) (ٕ)
مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي, متاب  األدعي , ابب  األدعي  ا١تهثورة عن رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص, ب ام  ) (ٖ)  (.ِْٖ/صَُ(, )ج٣ُّٕٕٗتى

 (.ِٕٓيينظى   الدُّعا , س اج الدين, ص)



  ُِٖ   

 

ًمهم كحس ن  ااؿ  ركال ابن السيٍتًٌ إبسناد لحيح ممىا َّ األذمار للن وًكٌم, كاد ركال الًتًٌ
(ٕ) . 

 نقل أقوال العلماء ادلتعددة مع التعقيب:  -ب 
 اؿ ا١تتعدًٌدىة, إف أمظن  ذلا, كتواي  ا٠تبلؼ كٖتى ًي ل علميان, كًمن ذلا  اٞتم  بُت األاوى   كماف ًمن من ج

ِمذي َتوِضيحاً:   التعقيب على حكم الرتِّ
  ًمهم, عن عم  بن ا٠ت اب, أف  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ "مىن د   السوؽ  عند مبلم عن حدي  الًتًٌ

ًمهم كااؿ حدي  غ يعركال ا ف اؿ  ال إل  إال  هلل كحدل...".  . (ٖ)لًتًٌ
نًهرًٌم  كإسنادل مت ص  حىسن, كركات  ث ىات أثبىات, كَّ أزرى  بن 

ي
مثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مع ًٌبىان  ااؿ ا١ت

ؼ, كااؿ ابن عىًدم أراو  .(ٗ)أف الى أبس ب  ًسناف ً بلى
مً  هم حظم علي  ابل  ىاب  ألف  ل  مص لىحات  ا٠تال , كال ف د أكضح حيظم العلما  على اٟتدي  ابٟتيسن م  أف  الًتًٌ

 .(٘)تعارض بُت مبلم  كمبلـ العلما 
ف د ع ؼ اإلماـ الًتمهم َّ متاب العل  الص َت اٟتدي  ال  يع ف اؿ  كما ذم ان َّ رها الظتاب حدي  

 من كا  كاحد, كرب  غ يع, ف ف أر  اٟتدي  يست  بوف اٟتدي  ١تعاف؛ رب  حدي  يظوف غ يبا ال ي كل إال
 را  من األئم  ٭تدث ابٟتدي  ال يع ؼ إال من حدي  

في ت   اٟتدي  لظ  ة من ركل عن , كرب حدي  إ٪تا يست  ب لزايدة تظوف َّ اٟتدي , كإ٪تا يصح إذا مانت 
 .(ٙ) الزايدة ٦تن يعتمد على ح ظ , كرب حدي  ي كل من أكا  م َتة, كإ٪تا يست  ب ٟتاؿ االسناد

, غَت أف اإلماـ الًتمهم دل يتب  ت سيم التوافق بُت مبلم  كمبلـ اٞتم ورالباح  َّ مبلـ اإلماـ الًتمهم ي ل كإف 
اٞتم ور, فهد   َّ األنواع ما ل  ارتباط ابلصح  كالضعف كزايدة ال   , كرها ال  بلؼ في ؛ ألف اإلماـ الًتمهم 

 . (ٚ)ا تيار ا١تن ج الهم يعرب ب  عن م ادل سابق للظ َتين من علما  اٟتدي , كألف لظ  عادل ح ي 

 . (ٔ)ااؿ ال ي  عبد  هلل س اج الدين  حظم اٟتدي  ال  يع  اد يظوف حسنان, كَّ سنن الًتمهم من  م َتلهلا 
                                                                                                                                                                                     

ًمهم (ُ)  (.ِْٕ/صٓ(, )جَُّْ, متاب  الدعوات, ابب من , ب ام  )سنن الًتًٌ
 (.ّٔيينظى   الدُّعا , س اج الدين, ص) (.ٓٓاألذمار, الن وكٌم, ص) (ِ)
ًمهم,   (ّ)  (.ُْٗ/صٓ(, )جِّْٖمتاب  الدعوات, ابب  ما ي وؿ إذا د   السوؽ, ب ام  )سنن الًتًٌ
نًهرًٌم, متاب  البي (ْ)

ي
ريع, ا١ت غيع كالًت   (.ّّٕ/صِ(, )جُِٗٔوع, ب ام  )الًت 

 (.ْْيينظى   ال  ادتُت, س اج الدين, ص) (ٓ)
 (.ِٔٓ/صٔالعل  الص َت للًتمهم ملح   ابٞتام  )ج (ٔ)
 (.ُٗٔ – ُْٔاإلماـ الًتمهم كا١توازن  بُت اامع  كالصحيحُت للدمتور عًت ص )للتوس  َّ ا١تسهل  ينظ  متاب   (ٕ)



  ُِٗ   

 

 تـََعُقب الشيخ عبدهللا سراج الدين حلُكم العلماء على األحاديث:  - ٙ
ح بعض األاوىاؿ َّ اٟتيظم عأف   ماف ًمن من ج لى اٟتدي , إف مانت متعىارض , كدلى ٯتظن  اٞتم  بين ا, ي اًٌ

ايح اد ين ل  عن العلما  ًمن  بلؿ تع ُّب م ألحظاـ بعض م, كاد يي ٌ ًريل رو كيفقى مىا توًلل  ل  نتيج  ْت    كرها الًت 
 َّ سند اٟتدي   

  م "مىن لل ى علي  عند اربم ٝتعت , عن حدي  أيب ر ي ة, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل   عند مبلم
كمىن لل ى علي  ًمن بعيد أيٍعًلٍمتي "
(ٕ). 

ط اان  الس خىاًكمٌ أكرد كسندل ايد. مثي   العس بل  ااؿ  ااؿ الس خىاًكٌم "ااؿ ابن ال يم  إن  غ يع. كااؿ ابن حىجى  
 .(ٖ)للحدي  ت يد ت ويت "

ٟتيظم ابٞتىودىة على اٟتيظم ابل  ىاب , ن بلن عن الس خىاًكمٌ ف د راح ال ي  عبد هلل س اج الدين رنا ا
(ٗ). 

  عن ع وابت اترؾ الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, كمن ا  أن  ٮت ئ ط يق اٞتىن    است  د  عند مبلم ك
نىًسي الص بلة علي   ىً ئ ط يق  بعدة أحادي  من ا  عن ابن عىب اس ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "مىن

اٞتىن  "
(٘) . 

                                                                                                                                                                                     
 (.ِٗ يونًٌي , س اج الدين, ص)بىييينظى   ش ح ا١تنظوم  ال (ُ)
 ال  ي . دكف حظم علي . (, كااؿ  ركال أبؤٕٕ/صُ(, )جُِٖٗاٞتام  الظبَت, السُّييوًطٌي, ب ام  ) (ِ)
 (.َُٔال وؿ البدي , الس خىاًكٌم, ص) (ّ)
 (.ُّٓيينظى   الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, س اج الدين, ص) (ْ)
(, َٖٗا , متاب  إاام  الص بلة كالسن  في ا, ابب  الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ب ام  )سنن ابن ما (ٓ)

(, ُُِٖٓا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  )؛ (, كااؿ َّ الزكائد  رها إسنادل ضعيف لضعف ابارةِْٗ/صُ)ج
مى  الز كائًد, متاب  (.َُٖ/صُِ)ج (, َُّٕٕاألدعي , ابب  فيمن ذم  عندل..., ب ام  ) كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى
اـز اٟتاف  م ل ام َّ ش ح ابن ماا  بضع   ( "ِِّص /ٔج)ااؿ ا١تناكم َّ فيض ال دي , ك  (  ضعيف.ِٓٓ/صَُ)ج

رها حدي  إسنادل ضعيف لضعف راكي  ابارة بن ا١ت ل  كااب  بن يزيد, كااؿ ا١تنهرم  ضعيف كابارة ل  منامَت, كَّ ف اؿ  
ا١تيزاف  عن ابن معُت  مهاب, كعن ابن ٪تَت  يوض  ل  اٟتدي  فَتكي  كال يدرم, كمن منامَتل رها ا٠ترب, ااؿ  كرها هبها اإلسناد 

من ذم ت "ابط . لظن انتص  للحدي  ابن ا١تل ن ف اؿ  حدي  ضعيف لظن  ت ول ٔتا ركال ال ربا  عن اٟتسن بن علي م فوعا
كتبع  اٟتاف  ابن حج  ف اؿ    ا  ابن ماا  عن ابن عباس, كالبي  ي َّ ال عع "يق اٞتن عندل فخ ئ الصبلة علي   ئ ط  

 عن أيب ر ي ة, كال ربا  عن اٟتسُت بن علي, ااؿ  كرهل ال  ؽ يسد بعض ا بعضا".
 



  َُّ   

 

ينًهرًٌم  ركال ابن ماا  كال  ربىاً  كغَت٫تا, عن ايبىارة بن ا١ت ىلًٌ , كرو
تلىف َّ االحتجاج ب , كاد عيد   ااؿ  ااؿ ا١ت ٥تي

 .(ٔ)رها ًمن منامَتل
نًهرًمٌ 

ي
ف اؿ  لظن تعدد ط ؽ رها اٟتدي  عن عدة من  مثي  تع ع ال ي  عبد هلل س اج الدين رها الت ضًعيف ًمن ا١ت

 .(ٕ) اٟتق الص حاب  أبسانيد متعدًٌدىة ت وي  كٕتعل  حسنان, كلهلا رمز اٟتاف  السُّييوًطٌي إذل حسن  كرو

  عن حدي  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ "اي فاطم  اومي إذل أضحيتا فاش دي ا..." عند مبلم ك(ٖ) 

نهً 
ي
ة ًمن (ٗ)رًٌم عن بعض م اٮت  أن  حس ن ااؿ  كذم  ا١ت . كاد اا  رها اٟتدي  ًمن طي ؽ متعدًٌدىة عن ًعد 

 .(٘)الص حاب 
سُت اٟتدي . نًهرًٌم َّ ٖتى

ي
 ف د ع  ع ال ي  عبد هلل س اج الدين على اٟتدي  ابلت دلي  ل وؿ ا١ت

 ذكر الشيخ عبدهللا سراج الدين بعض األحاديث دون حكم:  - ٚ
اح  َّ متع ال ي  عبد هلل س اج الدين كدركس  أحادي  دلى ٭تظم علي ا أبمًٌ حيظم, كرها األم  ٬تد الب

 ي ا  لًعد ة أسباب  
 اإلحالة إىل السَّند:  -أ 

ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين أف ٭تي  إذل الس ند َّ بياف حيظم بعض األحادي  اليت 
ا م   ساب ان َّ اٟتد  . (ٙ)كا١ت س  ي  الضعيفيوردرا, ممى

                                                           
نًهرًٌم, متاب  الهم  كالدُّعا , ب ام  ) (ُ)

ي
ريع, ا١ت غيع كالًت   (.ُّّ/صِ(, )جِٖٗٓالًت 

ينىاًكم َّ فيض ال دي   كفي  إشارة إذل ت ويت , ب ام  َّٓ/صِ(, )جََٔٗلص َت, السُّييوًطٌي, ب ام  )اٞتام  ا (ِ)
(. كااؿ ا١ت

 (.َٓيينظى   الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, س اج الدين, ص) (.ِِّ/صٔ(, )جََٔٗ)
مى  الز كائًد, متاب  األضاحي, ابب  فض  (, كااٗٔ/صّ(, )جَِٗٓا١تعجم األكسط, ل  ربىاً , ب ام  ) (ّ) ؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

(, كااؿ  ِْٕ/صْ(, )جِْٕٓ(؛ ميستدرىؾ اٟتامم, متاب  األضاحي, ب ام  )ٗ/صْ(, )جّٓٗٓاألضحي , ب ام  )
كمل م (. ِِِ/صِ(, )جَُٖٖسنن البي  ي, متاب  ا١تناسا, ابب  الضحااي, ب ام  )لحيح, كااؿ اله رىيًبٌ  ضعيف ادان؛ 

للحدي  ط يق أ  ل ضعي   أيضان عن علي بن اٟتسُت, ركارا البي  ي َّ السُّنىن الظربل, كضع  ا,  عن عم اف بن حصُت, ك 
(, كل  ط يق ِّٖ/صٗ(, )جُّْٖٗي  دل, ب ام  ) متاب  الضحااي, ابب  ما يستحع للم   من أف يتوذل ذبح نسظ  أك

مى  الز كائًد, ب ام  )أ  ل عن أيب سعيد ا٠تدرم, ااؿ عن ا ا٢تىي ى  (  ركال البػىز ار كفي  عى ي  بن اىي  ٖ/صْ(, )جّْٗٓمٌي َّ ٣تى
.  كفي  مبلـ م َت كاد كثًٌقى

نًهرًٌم,متاب  العيدين كاألضحي , ب ام  ) (ْ)
ي
ريع, ا١ت غيع كالًت   (.ََُ/صِ(, )جُِٔٔالًت 

 (.َْيينظى   حوؿ ت سَت سورة الظوث , س اج الدين, ص) (ٓ)
 .(ٗٗ(, كعن اٟتدي  ا١ت س , )ٖٖ), صبق الظبلـ عن الضعيفس (ٔ)



  ُُّ   

 

 إيراد احلديث دون ُحكم بينَما حيكم عليو يف كتاب آخر:  -ب 
  عن فضائ  احملدًٌث ْتدي  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م است  د بًعد ة أحادي  من ا  عند مبلم

 سىل م "الل  يم  ارحم  ل ائي". حدي  ال  ربىاً  َّ األكسط, عن ابن عىب اس, ااؿ  ااؿ النيب لىل ى  هلل علي  ك 
 (ٔ) يتظل م عن سندل , بينما تظل م عن  مبلمان كاسعان َّ متاب ا١تص لىح. دكف أف ٭تظم على اٟتدي  أك

  متاب الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, عن حدي  الدارمي َّ سنن  عن نبي  بن كرع  عند مبلم ك َّ
ائ   فهم كا رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, ف اؿ معع "مىا ًمن يـو ي ل  إال نزؿ سبعوف أف  معبان د   على ع
 . (ٕ)أل ان ًمن ا١تبلئظ ..."

اًكٌم َّ ال وؿ البدي   ركال إٝتاعي  ال اضي, كابن بىٍ ظىوىاؿ, كالبي  ي َّ ال عع, كالدارمي, كابن  ااؿ  ااؿ الس خى
 ل ابن ال يم َّ ابل  األف اـ, بسندل إبا ار كتسليم, دكف أف يتع  ع بتضعيف, كاد ذم .(ٖ)ا١تبارؾ َّ ال ااؽ

 .(٘)كم اؾ هبهل األسانيد دليبلن على اوة رها اٟتدي  .(ٗ)كذلا ألف  رااؿ سندل مل م ث ات

نيا كأبو(ٙ)بينما ااؿ عن  َّ متاب ال  مائ   . (ٚ)ا َّ ا١توارعمم,   طيب ال  ي  كال    كركال ابن النجار كابن أيب الدُّ

 . (ٚ)ا١توارع
 رظها أكردل ال ي  عبد هلل س اج الدين دكف حظم علي .

 اعتماده على تشروط ادلصنِّفني يف احلُكم على أحاديث كتبهم:  – ت
ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين أف يتعام  م  متع ركاي  اٟتدي  حسع ش ط ا١تصنًٌف, 

ح  , ألف  فعند مبلم  عن األحادي  ا١تواودة َّ الص ح يحُت م بلن يظت ي ابلت خ ًيج من ما, كال ٭تظم علي ما ابلصًٌ

                                                           
راف, س اج الدين, ص) (ُ) (. كاد سبق ِّّ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيع(؛ ِِِردم ال  آف الظ مي إذل اٟتيج   كالربي

 (.ٔٗص) بيان ,
شعع اإلٯتاف, (؛ ٕٓ/صُ(, )جْٗت , ب ام  )سنن الدارمي, ابب  ما أمـ   هلل تعاذل نبي  لىل ى  هلل علي  كسىل م بعد مو  (ِ)

 (.ِْٗ/صّ(, )جَُْٕالبي  ي, ابب  َّ ا١تناسا, فض  اٟتج كالعم ة, ب ام  )
 (.ُِّال وؿ البدي , الس خىاًكٌم, ص) (ّ)
 (.ُّٓابل  األف اـ, ابن ال يم, ص) (ْ)
 (.ُْٗيينظى   الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, س اج الدين, ص) (ٓ)
 (.ُٓٔيينظى   ال  مائ  احملم دي  , س اج الدين, ص) (ٔ)
ٌ , )ج (ٕ) نًٌي   لل ىس بلى ىوىاًرع الل دي

 (.ِّٔ/صُِش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت



  ُِّ   

 

ح  , كأم ا إف كا  ن د أك طعن َّ تلا األحادي , ف ن  يبُتًٌ ال د  على ذلا ال  عن عند  األل  َّ ذم را الصًٌ
 .(ٔ)إي ادل اٟتدي , مما سيم  َّ ا ودل َّ االستنباط كال  ح اٟتدي ي

ل َت الصحيحن من متع اٟتدي  األ  ل اليت ٖتوم الص حيح, فمىا ماف مواف ان ل  ط  كأما ابلنسب   
يستىدرىؾ 

ا١ت لف أكردل إبا ار للحيظم, كمىا  الف أكردل م  بياف حيظم , كاد سبق الظبلـ عن ذلا َّ موا   ًمن ا١ت
 . (ٕ)كًمن لحيح ابن حباف

يػينػىبًٌ  على مىا في ا   الضعيف, مىظيتع السُّنىن, ف ن   كأما ابلنسب  للظتع اليت ٖتوم الص حيح كاٟتسن كبعض
ًمن ضعف, ألف  األل  َّ رهل الظتع أف  أحادي  ا لحاح كحساف. كينب  م َتان على لح  أحادي  طعن 

 البعض في ا.
اج كأما ابلنسب  إذل الظتع اليت يظ   في ا اٟتدي  الضعيف مىمعىاام ال  ربىاً , ف ف  ال ي  عبد هلل س  

ح   أك لبياف الض عف كردل. مما سبق َّ  اٟتيسن كابول , أك الدين ٭تظيم على م َت ًمن رهل األحادي , لبياف الصًٌ
 .(ٖ)مبح  اٟتدي  الضعيف

كيست ي  الباح  ال وؿ  أف األحادي  اليت أكردرا ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ متب  دكف حيظم علي ا َّ 
ى بيوؿ الص احل لبلحتجاج كالعم  ب .كاد ي كم أمًٌ موض  ًمن ا١تواض , كدك 

ف ذم  الس ند, ري َّ حيز اٟتدي  ا١ت
 .(ٗ)الضعيف َّ فضائ  األعماؿ

 تكرار احلكم على احلديث:  - ٛ
كرها التظ ار اد يظوف بن   اٟتيظم  تظ ار اٟتظم على اٟتدي ,ال ي  عبد هلل س اج الدين  ماف من من ج

دي  الواحد َّ ن   ا١توًض , لزايدة الت وي , كاد يظوف التظ ار َّ موًض  آ  , كلظن ًمن عادل آ  , على اٟت
ال ي  ا  الهين يصعيع علي م ال اوع إذل مظاف آ  , كاد يظوف اٟتيظم َّ   , لس ول  البح  علىكًمن ن   العادل

تًلف عن اآل   ابٟتيظم أك فيما حظاـ, لزايدة الت وي  أيضان. ك العادل ال ائ  ب , ٦ت ا ال يتعارض بُت األ م ًٌ موًض  ٥تي
   يلي ٪تاذج توضح ذلا

 أكثر:  ُحكم واحد لعامل واحد على احلديث يف موضعني أو –أ 

                                                           
 (.َُِسيهيت الظبلـ عن ا, ص) (ُ)
 (.ُُٖسبق الظبلـ عن ا, ص) (ِ)
 (.ٖٖسبق الظبلـ عن , ص) (ّ)
 (.ْٗيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ْ)



  ُّّ   

 

  عن حدي  عبد هلل بن عم ك بن العاص ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "ال ي من أحدمم  عند مبلم
ا ًائت ب ". 

ى
 حىت يظوف رىوىال تػىبػىعىان ١ت

 .(ٔ)ااؿ  ااؿ الن وًكٌم  حدي  حسن لحيح ركينال َّ متاب اٟتج 

 . (ٕ)مثي  ذم ل ال ي  عبد هلل س اج الدين م ة أ  ل م  حظم  َّ موض  آ   من الظتاب ن س 
ال ي  ا  الهين يصعع علي م ال اوع إذل   , لتس ي  البح  علىكرها التظ ار ماف ال ي  عبد هلل س اج الدين يت بع

آ  , ممىا سبق َّ من ج  مظاف
(ٖ). 

 أكثر ِمن حكم لعامل واحد على احلديث الواحد يف أكثر ِمن موضع:  – ب
  عن ابن مسعود م فوعان.(ٗ)َّ دركس ال ضائ , عن حدي "حيايت  َت لظم" عند مبلم , 

سن مما نب   على ذلا ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين عن رها اٟتدي  َّ متاب الص بلة  ركال البػىز ار إبسناد ح
اٟتافظاف الًع ىاًاٌي كابن حج . مثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين  كااؿ اٟتاف  ا٢تىي ىمٌي  كراال  رااؿ الص حيح, 

 .(٘)كركال ابن سعد م سبلن بسند حسن
يع س اج الدًٌين  ااؿ اٟتاف  الزُّراىا ٌ  َّ ش ح ا١توارع  ركال البػىز ار  كبينما ااؿ َّ متاب حوؿ ت ٚت  ال  ي  ٤تم د ٧تًى

كغَتل إبسناد ايد, مثي  أكرد ركاي  ابن سعد ا١ت سىل  ف اؿ عن حظم اٟتدي   ركال اٟتاف  السُّييوًطٌي َّ اٞتام  
ينىاًكم  كركال البػىز ار من حدي  ابن مسعود 

كااؿ اٟتاف   –أم  مولوالن  –الص َت رامزان ٟتسن , كااؿ ال ارح ا١ت

                                                           
كاد , (  أ  ا  اٟتسن بن س ياف, كراال  ث اتِٖٗ/صُّابن حج , َّ فتح البىارم, )ج كااؿ (؛ُِاألربعُت الن وكيٌ  ص) (ُ)

 . لحح  الن وكٌم َّ آ   األربعُت
 (.ُُّ(, كص)ٕٓ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ِ)
 (.ٔٓالظبلـ عن , ص)سبق  (ّ)
(. ْٗٓ/صٖ(, كااؿ ا٢تىي ىمٌي  ركال البػىز ار كراال  رااؿ الص حيح )جُِٓٗ(, ب ام )َّٕ/صُمسندل, )جركال البػىز ار َّ  (ْ)

كللحدي  ط يق آ  , ركال اٟتارث َّ مسندل, ابب َّ حيات  ككفات , ب ي  الباح  عن زكائد مسند اٟتارث بن أيب أسام  
 (. ّٓٗ(, ب ام )ْٖٖ/صِا٢تىي ىمٌي, )ج

(. كااؿ الًع ىاًاٌي  أ  ا  البػىز ار من حدي  عبد هلل بن مسعود َٓ/صٔ)ج كمع  ا١ت ٍت للهريب, ين, ال زارل,إحيا  علـو الدًٌ (ٓ)
كراال  رااؿ الص حيح إال أف عبداجمليد بن عبدالعزيز بن أيب داكد كإف أ  ج ل  مسلم ككث   ابن معُت كالنسائي ف د ضع   م َتكف 

ا١ت الع العالي  بزكائد ا١تسانيد ال ماني , ابن حىجى  ؛ ل من حدي  أن  بنحول إبسناد ضعيفكركال اٟتارث بن أيب أسام  َّ مسند
(. كاد أكرد اٟتاف  ابن ِّْٖ(, ب ام )ٖٓٓ/صُٓالعىس ىبلى , متاب ا١تنااع, ابب ب مت  لىل ى  هلل علي  كسىل م حي ا كميتا, )ج

مى  الز كائًد, ا٢تى ؛ حىجى  اٟتدي  دكف حظم علي  (. يينظى   الص بلة, ُٕٕ/صِطب ات ابن سعد, )ج؛ (ْٗٓ/صٖي ىمٌي, )ج٣تى
 .(ُٕس اج الدين,ص)



  ُّْ   

 

, راال  رااؿ الص حيح, كركال اٟتاف  الًع ىاًاٌي َّ ش ح الت   يع هبها النص كااؿ  ركال البػىز ار َّ مسندل ا٢تىي ىميٌ 
 .(ٔ)إبسناد ايد

فال ي  عبد هلل س اج الدين م  رى اٟتيظم َّ متابىُت ًمن متب , فم  ة ذم  اٟتيظم ابٟتيسن كم  ة ذم  اٟتيظم ابٞتىودىة, 
 , كأف  م   متاب ال ي ٍت عن اآل  . ل ائدة لل ارئ َّ متبكرها ًمن ابب زايدة ا

 طريقة الشيخ عبدهللا سراج الدين يف إيراد األحاديث:  -خامساً 
مانت ط ي   ال ي  عبد هلل س اج الدين ال  ي  أف يبدأ االست  اد على ال ظ ة ا١ت  كح  ابلٌ ًكاي  ا١تناسب  

ى بيوؿ. ف ف كاد ١توضوع البح  ًمن حي  ا١تعٌت, ما دامت 
رها الٌ ًكاي  مواف   ١تن ج  َّ االعتماد على اٟتدي  ا١ت

ركاي  ٗتدـ ا١تعٌت َّ اٟتدي  الص حيح ك صولان ًمن الص حيحُت بدأ هبا, كإف دلى ٬تد است  د ابلٌ ًكاي  اليت ٗتدـ 
 اآليت   ا١تعٌت كإف مانت ًمن غَت الص حيح. على النحو

َحاح: إيراد الرواايت ِمن كت - ٔ  ب الصِّ
  عن ا١تبلئظ  كل اهتم, است  د ْتدي  اربي  كس ال  عن اإلسبلـ كاإلٯتاف كاإلحساف, ًمن ركاي   عند مبلم

 .(ٖ)ٮتدـ ا١تعٌت ا١ت لوب . ألف نىٌص الٌ ًكاي  في  كلف اربي  علي  الس بلـ, كرو(ٕ)لحيح مسلم
 االىتمام ابألحاديث الصَّحيحة:  - ٕ

 اٟتدي  الص حيح   يت ابل وارد على مبلم , ًمن اٟتدي , كأكؿ ما يست  د ب  روأي ماف من من ج  أف
  عن ذم  الظتع الس ماكي  الس اب   لنبوة ٤تم د لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ   عند مبلم 

ص حاب  الهين ماف إف  النُّ وؿ ال ابت  ابألسانيد الص حيح  عن علما  أر  الظتاب الهين أسلموا كاليت اا ت عن ال
 ٢تم اطبلع على التوراة كاإل٧تي , ري تدؿ على ذلا كت بت   

ف د ركل البيخارٌم َّ لحيح , عن عى ىا  بن يىسىار, ااؿ  ل يت عبد هلل بن عم كبن العىاص ف لت  أ رب  عن 
 .(ٗ)ًل ى  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ التوراة. ف اؿ أا  ...

مً  ـ ااؿ "مظتوب َّ التوراة ًل ى  ٤تم د لىل ى  هلل علي  كسىل م كعيسى ابن م مي كركل الًتًٌ هم, عن عبد هلل بن سىبلى
ييدفىن مع "
(ٔ). 

                                                           
(, ُّٕٕاٞتام  الص َت, السُّييوًطٌي, ب ام  ) ؛(ِٕٓ/صّالًع ىاًاٌي, )ج اٟتاف ط ح الت  يع َّ ش ح الت   يع,  (ُ)

ينىاًكم, )ج؛ (ّْٗ/صُ)ج
ٌ , )ج ش ح الزُّراىاٌ  على؛ (ْٔٗ/صُِفيض ال دي , ا١ت ىوىاًرع الل دينًٌي   لل ىس بلى

 ؛(َُِ/صُِا١ت
 (.ُٓٔص) , س اج الدين,ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى   

 (.ّٔ/صُ(, )جٖلحيح مسلم, متاب  اإلٯتاف, ابب  بياف اإلٯتاف كاإلسبلـ كاإلحساف, ب ام  ) (ِ)
 (.ُٕيينظى   اإلٯتاف اب١تبلئظ  علي م الس بلـ, س اج الدين, ص) (ّ)
 (.ْٕٕ/صِ(, )جَُِٖلحيح البيخارٌم, متاب  البيوع, ابب  م اري  السخع َّ السوؽ, ب ام  ) (ْ)



  ُّٓ   

 

, عن أيب موسى ااؿ  ٝتعت النجاشي لاحع اٟتب   ي وؿ "أش د أف  ال إل  إال  هلل كأف  ٤تم دان أبو داكدكركل 
 .(ٕ)علي  الس بلـ..."رسوؿ  هلل, كأن  الهم ب    ب  عيسى 

 . (ٖ)كرناؾ ني وؿ م َتة أبسانيد لحيح  ٗترب عن ذلا
 :االستشهاد ابحلديث الصَّحيح ثَّ ابحلسن - ٖ

  عن األحادي  احملهًٌرة ًمن ت ؾ الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ اجملىال  كاجملتمعىات   عند مبلم 
ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "مىا اعد اـو م عىدان دل يهم كا  هلل عز كا   است  د أكالن ْتدي  أيب ر ي ة

في  , كدل ييصىلُّوا على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م إال  ماف علي م حس ة يـو ال يام  , كإف د لوا اٞتىن   لل واب"
(ٗ). 

نًهرًٌم  ركال أٛتد إبسناد لح
ي
 .(٘)يح, كابن ًحب اف َّ لحيح , كاٟتامممثي  ااؿ  ااؿ ا١ت

مثي  است  د ْتدي  أيب ر ي ة ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "مىا ال  اـو ٣تلسان دل يهم كا  هلل تعاذل 
 .(ٙ)غ   ٢تم" في  , كدلى ييصىلُّوا على نبي م لىل ى  هلل علي  كسىل م , إال  ماف علي م تً ىة ف ف شا  عه هبم كإف شا 

نًهرًٌم  ركال أبو
ي
ًمهم كااؿ  حدي  حسن ااؿ ا١ت   .(ٚ)داكد كالًتًٌ

  عن ح   ال  آف الظ مي َّ الصدكر  است  د أكالن ْتدي  مسلم, عن عياض, ااؿ  ااؿ النيب  عند مبلم ك
 .(ٛ).."لىل ى  هلل علي  كسىل م "إٌف ريب أم   أف أعلًٌمظم مىا ا لتم ٦ت ا عل مٍت يومي رها.

                                                                                                                                                                                     
ًمهم, متاب  ا١تنااع, ابب  فض  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ب ام  ) (ُ) (, كااؿ  حسن ٖٖٓ/صٓ(, )جُّٕٔسنن الًتًٌ

 غ يع.
 (.َِّ/صِ(, )جَِّٓم ٯتوت َّ ببلد ال  ؾ, ب ام  )سنن أيب داكد, متاب  اٞتنائز, ابب  الص بلة على ا١تسل (ِ)
راف, س اج الدين, ص) (ّ)  (.َُّيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل اٟتيج   كالربي
لحيح ابن حباف, متاب  الرب كاإلحساف,  ؛(ّْٔ/صِ(, )جٔٔٗٗمسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين من الص حاب , ب ام  ) (ْ)

(, َُُٖميستدرىؾ اٟتامم, متاب الدُّعا  كالتظبَت ك..., ب ام  )؛ (ّّٓ/صِ(, )جُٗٓابب  الصحب  كاحملب  , ب ام  )
نًهرًٌم,متاب  األذمار, ابب  ذم   هلل تعاذل َّ األحواؿ مل ا كالص بلة كالس بلـ على النيب ملسو هيلع هللا ىلص, ب ام   (.ٖٔٔ/صُ)ج

ي
ااؿ ا١ت

 (  راال  رااؿ الص حيح.ّٖ/صَُ(, )جُٖٕٔٔ)
نًهرًٌم, متاب  الهم  كالدُّعا , ب ام  )ا (ٓ)

ي
ريع, ا١ت غيع كالًت   (.ِّٔ/صِ(, )جُِّّلًت 

سنن ؛ (َٖٔ/صِ(, )جْٖٔٓسنن أيب داكد, متاب  األدب, ابب  م ار  أف ي ـو ال ا  من ٣تلس  كال يهم   هلل, ب ام  ) (ٔ)
ًمهم, متاب  الدعوات, ابب  َّ ال ـو ٬تلسوف كال يهم كف  هلل,   كااؿ  حسن لحيح. (.ُْٔ/صٓ(, )جَّّٖب ام  )الًتًٌ

نًهرًٌم, متاب  الهم  كالدُّعا , ب ام  ) (ٕ)
ي
ريع, ا١ت غيع كالًت  يينظى   الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي   (.ِِٔ/صِ(, )جَِّّالًت 
 .(ٔٔكسىل م, س اج الدين, ص)

 (. ُِٕٗ/صْ(, )جِٖٓٔب ام  )لحيح مسلم, متاب  اٞتىن   كل   نعيم ا كأرل ا, ابب ,  (ٖ)



  ُّٔ   

 

مثي  است  د ْتدي  أيب نػيعىٍيم عن أن  عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م "١ت ا ف غت ٦ت ا أم    هلل ب  ًمن أم  الس ماكات 
 .(ٔ)كاألرض. الت  اي رب..."

دكف , أيتزركف على مثي  است  د ْتدي  ال  ربىاً  عن ابن مسعود , أٌف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ "كأمت  اٟتما
 . (ٕ)أنصاف م..."

 إيراد الرواايت ِمن كتب الرِّواية عامَّة:  - ٗ
ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين إي اد الٌ ًكاي  اليت ٗتدـ ا١تعٌت, كإف مانت ًمن غَت الص حيحُت, كًمن 

 
ى
سىانيد كا١تصنػ  ىات كغَترا, ضمن ال  كط غَت متع اٟتدي  الص حيح, فيورد َّ متب  أحادي  اٞتوام  كالسُّنىن كا١ت

 ا١تع كف  َّ ابوؿ اٟتدي  كردًٌل  
  عن أدب ا١تبلئظ  م  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م استدؿ  ْتدي  اربي  علي  الس بلـ ا١تواود َّ  عند مبلم

 اـ أٛتد كفي ا  اٞتوام  كالسُّنىن كا١تسانيد. كركال ال ي  عبد هلل س اج الدين من ركاي  اإلم
فهم   –فجا  را   –عن ابن عم  عن عم  بن ا٠ت اب, ااؿ  بينمىا ٨تن عند رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م 

.., ًمن ريئت . ف اؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص "أيدني "فدان, ف اؿ "أيدني "فدان, ف اؿ "أيدني "فدان, حىت ماد رمبتال ٘تساف رمبتي .
 .(ٖ)تواَتان ل سوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ًمن رها, مهن  يعلم أن  رسوؿ  هلل... ـ  ما رأينا رابلن أشد  ف اؿ ال و 

 . (ٗ) بينما است  د ب كاي  مسلم عند مبلم  عن ل ات ا١تبلئظ 
  ركل ال  ربىاً  عن رىبًيعى  بن  عن إم ار النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ًمن الت سيبح َّ الل ي  كالن ار, ااؿ عند مبلم ك  

مىعع األسلىمي ااؿ  منت أ دـ النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م هنارم, ف ذا ماف الل ي  أكيت إذل ابب رسوؿ  هلل لىل ى 
 هلل علي  كسىل م , فبتُّ عندل , فبل أزاؿ أٝتع  ي وؿ "سبحاف  هلل , سبحاف  هلل , سبحاف ريب"حىت ت لبٍت عيٍت  

ف اؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م يومان "اي ربيع  , سلٍت فهع يا", ف لت  أنظ   اي رسوؿ  هلل حىت أنظ , ف لت   هانـ.ف
يًٍت ًمن الن ار , كيدً لٍت اٞتىن   اي رسوؿ  هلل أسهلا أف تدعو كَّ ركاي  مسلم ااؿ  أسهلا م اف تا  .(٘) هلل أف ينجًٌ

                                                           
 (. كااؿ  أ  ا  أبونعيم عن أن , دكف حيظم على اٟتدي .ْٗٓ/صٖالدُّرُّ ا١تن يور, السُّييوًطٌي, )ج (ُ)
مى  الز كائًد, متاب  عبلمات النُّبو ة, ٖٗ/صَُ(, )جََُٔٔا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ِ) (. كااؿ عن  ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

يينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل اٟتيج    (  في  من دل أع ف م.ْٖٓ/صٖ(, )جَُُْٖ ت  لىل ى  هلل علي  كسىل م, ب ام  )ابب  ل
راف, س اج الدين, ص)  .(ُِٓكالربي

 (.ِٓ/صُ(, )جّْٕمسند أٛتد, مسند الع  ة ا١تب  ين ابٞتىن  , ب ام  ) (ّ)
 .(ُّْ), صعن اـ كاد سبق الظبل (.ُِْيينظى   ال  ادتُت, س اج الدين, ص) (ْ)
مى  الز كائًد, متاب  الص بلة, ابب  فض  الص بلة, ٕٓ/صٓ(, )جْٖٕٓا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ٓ) (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 ث   كلظن  مدل .  (  َّ الص حيح بعض , كفي  ابن إسحاؽ كرؤُٓ/صِ(, )جَّٖٓالص بلة, ب ام  )



  ُّٕ   

 

ذاؾ , ف اؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م "فهعٍت على ن سا , بظ  ة  ااؿ  رو غَت ذلا", ف اؿ "أك .م اف تا َّ اٞتىن  
 .(ٔ)السجود"

ف د أكرد ال ي  عبد هلل س اج الدين ركاي  ال  ربىاً  اب  ركاي  مسلم. ألف  ل   ال  ربىاً  أا ب إذل موض  ال ظ ة ًمن 
 .(ٕ)انحي  ا١تعٌت

  االستشهاد ابحلديث احلسن قبل الصَّحيح: - ٘
  ح كاستب ا  مىا في  الص بلح, أكرد آايت ا آني  مثي  أكرد   عند مبلم  عم ا يي لىع ًمن الدُّعا  ابلص بلح كاإللبلى

ًمهم عن عم  بن ا٠ت اب, ااؿ  علمٍت رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, ف اؿ "ا   الل  يم  ااع   حدي  الًتًٌ
نييت ,  اؿ سى ًي ىيت  َتان ًمن عىبلى

ى
نييت لاٟت , الل  يم  إ  أسهلا ًمن لاحل مىا ت يت الناس ًمن األر  كا١ت كااع  عىبلى

" ًض ًٌ
ي
 .(ٖ)كالولد غَت الض اؿ كال ا١ت

مثي  أكرد حدي  أيب داكد, عن أيب بظ  الصديق, أٌف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ "دعوات ا١تظ كب  الل  يم  
 .(ٗ)إذل ن سي ط ف  عُت , كأللح رل شه  مل   , ال إل  إال أنت"فبل تظلٍت  رٛتتا أراو

مثي  أكرد حدي  مسلم , عن أيب ر ي ة ااؿ  ماف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ي وؿ َّ دعائ  "الل  يم  ألًلح رل 
 .(٘)في ا معادم..." عصم  أم م , كألًلح رل دنيام اليت في ا معاشي , كألًلح رل آ  يت اليت ديٍت الهم رو

كرظها يظ   من ج ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ ت تيع إي ادل لؤلحادي , كاواـ رها ا١تن ج االعتماد على درا  
اٟتدي  أكالن, كاالرتماـ ٔتوضوع ما يست  د ب  من األحادي  اثنيان؛ فجم  بُت الن د اٟتدي ي كمناسب  ا١تعٌت, 

 ادم  َّ العلم كالتصنيف.كرو ما يدؿ على دا  نظ ل كرسوخ 

                                                           
 (.ّّٓ/صُ(, )جْٖٗاب  الص بلة, ابب  فض  السجود كاٟت  علي , ب ام  )لحيح مسلم, مت (ُ)
 (.ْْٕيينظى   ال  مائ  احملم دي  , س اج الدين, ص) (ِ)
ًمهم,متاب  الدعوات, ابب ..., ب ام  ) (ّ) (. كااؿ  رها حدي  غ يع ال نع ف  إال من رها ّٕٓ/صٓ(, )جّٖٔٓسنن الًتًٌ

 الوا  كلي  إسنادل ابل وم.
 (.ْٕٓ/صِ(, )جََٗٓسنن أيب داكد, متاب  األدب, ابب  ما ي وؿ إذا ألبح, ب ام  ) (ْ)
(, َِِٕلحيح مسلم, متاب  الهم  كالدُّعا  كالتوب  كاالست  ار, ابب  التعوذ من ش  ما عم  كمن ش  ما دل يعم , ب ام  ) (ٓ)
 (.ٕٓيينظى   الدُّعا , س اج الدين, ص) (.َِٕٖ/صْ(, )جَِِٕ)



  ُّٖ   

 

 ادلبحث الثَّاين
 منهج الشيخ عبدهللا سراج الدين يف ختريج األحاديث

ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين عند ذم ل ألحادي  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, أف يهم  ٥ت ىج 
يصىنػ  ى , كماف ٮتي ًٌج

اٟتدي  إٚتاليان ًمن متع الت خ ًيج اإلٚتارل, مثي   اٟتدي , كمظاف كاودل َّ الظتع اٟتدي ي   ا١ت
 يتتب  ذلا الت خ ًيج ًمن الظتع األللي  كيهم  ٥ت ىج اٟتدي  م ص بلن.

 منهج الشيخ عبدهللا سراج الدين يف التَّخرِيج اإلمجايل:  -أواًل 
 ري: اعتماده على كتب التَّخرِيج والشُُّروح واألجَزاء احلديثيَّة والتـََّفاس - ٔ

ماف ال ي  عبد هلل س اج الدين ٮتي ًٌج اٟتدي  إٚتاليان ًمن متع الت خ ًيج  اليت ٚتعت بعض الظتع اٟتدي ي   
حي  تهم  مظاف كاود اٟتدي  َّ ا١تصن ات اليت ٚتعىت ا, كًمن متع ال ُّ يكح كاألازا  اٟتدي ي    اليت ذم  في ا 

ا األللي , كًمن متع التػ  ىاسَت  اليت لن   ا ألحاهبا على اإلسناد ألحاهبا األحادي  مثي  عىزىكرا إذل مصادرر
 اٟتدي ي. 

 ج:االعتماد على كتب التَّخرِي -أ 
لنف العلما  متبان حدي ي  ٚتعوا في ا بعض الظتع اٟتدي ي   الس اب  , مجام  األلوؿ البن األثَت, 

 ي ا٢تًندٌم, كم ُّ مصنًٌف ًمن ر ال  ٚت  عددان ًمن متع كاٞتام  الص َت كالظبَت للسُّييوًطٌي, كمنز العماؿ للمت
تصى ة يصىنػ  ى  ب موز ٥تي

مه  ا  ا٠تمسى , كركال -الٌ ًكاي , كرت ع الظتع حسع من ج , كرمىز ألسىامي الظتع ا١ت
  عبد هلل , كرهل الظتع يىس  ىت البح  َّ الظتع اٟتدي ي   اجملموع  َّ تلا ا١تصن ات, كاد اعتمد ال ي-اٞتمىاع 

س اج الدين على تلا الظتع َّ ٗت يج أحادي  , كت تيع أٝتا  ا١تصن ات اٟتدي ي   كريميوزًرىا حسع تلا الظتع 
 اٞتامع , كذلا على النحواآليت  
 االعتماد على جامع األصول: 

ب  ح   ال ي  عبد هلل س اج الدين األحادي  النبوي   ال  ي   من متاب تيسَت الولوؿ البن الدي
ا تصار لظتاب اام  األلوؿ البن األثَت, عندما ماف َّ م تب  العم , كماف م َت ال اوع إذل  ال يا , كرو

ا١تختص  كإذل الظتاب األل , َّ ٗت يج األحادي  اليت يهم را َّ متب  كدركس , كيسَت على ط ي ت  َّ ذم  ال ُّكىاة 
 , كًمن أم ل  ذلا  (ٔ)كت يم م

                                                           
 .(ُٓ), صـ عن سبق الظبل (ُ)



  ُّٗ   

 

  ًمهم,عن عبد هلل بن عم ك, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي   مسلم ي  الهم ركالعن اٟتد عند مبلم كالًتًٌ
كسىل م "متع  هلل تعاذل م ادي  ا٠تبلئق اىب ى أف ٮتلق الس ماكىات كاألرض ٓتمًسُت ألف سىنى , كع ش  على ا١تا "
(ٔ)  

 .(ٕ)  ًمن الت يسَتبُت  أن
  عن ابن عىب اس ماف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م إذا ااـ ًمن الل ي  يت ج د  ال  يخُت عن حدي  عند مبلم ك

ااؿ "الل  يم  ربنا لا اٟتمد..."
,"كال حىوؿ كال اوة إال  ابهلل العليًٌ العظيم"(ٖ)

(ٗ). 

 .(٘)اام  األلوؿ ممىا َّ  النسائيااؿ  اا ت رهل اٞتمل  َّ ركاي  
  ًي  بن عبد هلل, ااؿ  نظ  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م إذل ال م  ليل  البدر عن حدي   اى  عند مبلم ك 

 .(ٙ)ف اؿ "إنظم سًتكف ربظم.."

 .(ٚ)ااؿ  ااؿ َّ تيسَت الولوؿ  ركال ا٠تمس  إال النسائي
ف د سار ال ي  عبد هلل س اج الدين على من ج لاحع تيسَت الولوؿ َّ ا تصار أٝتا  الظتع إذل رها 

 .(ٛ)ل مزا
 
 

                                                           
ًمهم, َِْْ/صْ(, )جِّٓٔلحيح مسلم, متاب  ال در, ابب  حجاج آدـ كموسى علي ما الس بلـ, ب ام  ) (ُ) (؛ سنن الًتًٌ

 (.ْٖٓ/صْ(, )جُِٔٓمتاب  ال در, ابب ..., ب ام  )
يبى , ب ام  ) (ِ)   (.ْٔص), س اج الدين, ت ٚت  ال ي  ٧تيع(؛ ّٖٕ/صّ(, )جَٕٔٔتيسَت الولوؿ, ابن الد 
(؛ لحيح مسلم, متاب  لبلة ّٕٕ/صُ(, )جَُٗٔلحيح البيخارٌم, أبواب  الت جد, ابب  الت جد ابلل ي , ب ام  ) (ّ)

 (.ِّٓ/صُ(, )جٕٗٔا١تساف ين كاص را, ابب  الدُّعا  َّ لبلة الل ي  كايام , ب ام  )
 (.َِٗ/صّ(, )جُُٗٔت تح ب  ا١ت اـ, ب ام  )سنن النسائي, متاب  اياـ الل ي  كت وع الن ار, ابب  ذم  ما يس (ْ)
, س اج ت ٚت  ال ي  ٧تيع(؛ ِِّ/صْ(, )جُِِِاام  األلوؿ, ابن األثَت, متاب  الدُّعا , ابب  عند الت جد, ب ام  ) (ٓ)

 (.َُٖالدين, ص)
يح مسلم,  (؛ لحَِّ/صُ(, )جِٗٓلحيح البيخارٌم, متاب  مواايت الص بلة, ابب  فض  لبلة العص , ب ام  ) (ٔ)

ًمهم,  ّْٗ/صُ(, )جّّٔمتاب  ا١تسااد كمواض  الص بلة, ابب  فض  لبليت الصبح كالعص ..., ب ام  ) (؛ سنن الًتًٌ
(؛ سنن أيب داكد, متاب  السن , ابب  َّ ٕٖٔ/صْ(, )جُِٓٓمتاب  ل   اٞتىن  , ابب  رؤي  ال ب تبارؾ كتعاذل, ب ام  )

 (.ْٔٔ/صِ(, )جِْٕٗال ؤي , ب ام  )
يبى , ب ام  ) (ٕ)   (.ِٕ/صْ(, )جُِٖٓتيسَت الولوؿ, ابن الد 
  (.َُُيينظى   حوؿ ت سَت سورة اإل بلص كا١تعوذتُت بعدرا, س اج الدين, ص) (ٖ)



  َُْ   

 

 االعتماد على الكتب اجلوامع للسُُّيوِطّي: 
اعتمد ال  ي  أيضان على الظتع اليت لن   ا اإلماـ السُّييوًطٌي ٞتم  األحادي , م   اٞتام  الص َت 

 كاٞتام  الظبَت. كمن أم ل  ذلا  
  هلل ملم  عظيم  م ٯت ..." عن حدي  أن , عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ "ال إل  إال عند مبلم  (ٔ) . 

 .(ٕ)ركال ابن النجار مما َّ اٞتام  الظبَتااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين  
  ي ًمن ًمن ايح   عند مبلم ك

عن حدي  أيب ر ي ة ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "ال ييلدىغ ا١ت
 .(ٖ)م  تىُت"

 .(ٗ)اٟتدي   اإلماـ أٛتد, كال  يخُت, كأيب داكد, كابن مىاا  ااؿ  رمز َّ اٞتام  الص َت إذل ركاة
فال ي  عبد هلل س اج الدين يسَت على من ج مىن ن   عن  الت خ ًيج َّ ت تيع ال ُّكىاة, كرنا على من ج السُّييوًطٌي َّ 

 .(٘)اٞتام  الص َت ف د اد ـ اإلماـ أٛتد على الص حيحُت لسب   الزمٍت
 ز العمال: االعتماد على كن

 اعتمد ال ي  عبد هلل س اج الدين أيضان على منز العماؿ للمت ي ا٢تًندٌم, كمن أم ل  ذلا  
  عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ "حد ثٍت اربي  ااؿ  ي وؿ  عند مبلم , عن حدي  ابن عسام , عن عليًٌ

 .(ٙ)ن ًمن عهايب" هلل تعاذل  ال إل  إال  هلل ًحصًٍت, فمىن د   ًحصًٍت أمً 

 .(ٚ)منز العماؿكعزال إذل  
 

                                                           
 .(ُْٖ/صُٓ(, )جُٖٓٗٓاٞتام  الظبَت, السُّييوًطٌي, ب ام  ) (ُ)
 (.ُّال  ادتُت, س اج الدين, ص) يينظى    (ِ)
(؛ لحيح مسلم, ُِِٕ/صٓ(, )جِٖٕٓ  األدب, ابب  ال يلدغ ا١ت من من اح  م تُت, ب ام  )لحيح البيخارٌم,متاب (ّ)

سنن أيب داكد, متاب  ؛ (ِِٓٗ/صْ(, )جِٖٗٗمسلم, متاب  الزرد كال اائق, ابب  ال يلدغ ا١ت من من اح  م تُت, ب ام  )
, متاب  ال نت, ابب  العزل , ب ام  سنن ابن ماا ؛ (ِٖٔ/صِ(, ب ام  )جِْٖٔاألدب, ابب  َّ اٟتهر من الناس, ب ام  )

 (.ُُٓ/صِ(, )جْٔٗٓمسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين من الص حاب , ب ام  )؛ (ُُّٖ/صِ(, )جّّٖٗ)
 (. كرمز إذل لحت .َُْ/صِ(, )جٖٓٗٗاٞتام  الص َت, السُّييوًطٌي, ب ام  ) (ْ)
 (.ْٓ)كسبق بياف ذلا, ص(. ٓٔالدين, ص)يينظى   ا٢تدم النبوم إذل األ بلؽ كاآلداب, س اج  (ٓ)
 (.ِْٔ/صٓاتري  دم ق, ابن عسام , )ج(؛ ُِٗ/صّنعيم, )ج حلي  األكليا , أبو (ٔ)
 (.ُِال  ادتُت, س اج الدين, ص)(؛ ِٓ/صُ(, )جُٖٓمنز العماؿ, ا٢تًندٌم, ب ام  ) (ٕ)



  ُُْ   

 

 االعتماد على كتب الشُُّروح واألجَزاء احلديثيَّة:  -ب 
ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين أف يعتًمد َّ الت خ ًيج اإلٚتارل على متع ال  كح اليت لن   ا 

ان ًمن األحادي  كال كاايت  بلؿ ش ح م أكدىعيوا في ا م َت  العلما  ل  ح متاب ًمن متع اٟتدي  النبوم, ك
ألحادي  الظتاب األل , كماف يعتمد على الظتع اليت لن   ا العلما  َّ موضوع معُت  ًمن ا١تواضي  اإلسبلمي , 

 كٚتعوا األحادي  اليت تتناكؿ رها ا١توضوع َّ تلا ا١تصن  ات. كًمن األم ل  على ذلا  
ىي غيب والرتَّ  ب للُمنِذِرّي: االعتماد على الرتَّ

  عن حدي  أيب ر ي ة, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "إف  ا١تي ت إذا كًض ى َّ اربل..." عند مبلم(ٔ). 

ينًهرًٌم  ركال ال  ربىاً  كابن ًحب اف َّ لحيح , كالل   ل ااؿ
 .(ٕ)  ااؿ ا١ت

 االعتماد على راي  الصَّاحلني للنَّوِوّي: 
   أم  غزكة تبوؾ–ااب , ااؿ  منا م  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ غزاة  مسلم, عن عن حدي  مبلم عند-

ف اؿ "إف  اب١تدين  ل ًاىاالن مىا س مت مسَتىان كال ا عتم كاداين إال  مانوا معظم, حبسى م ا١ت ض"
(ٖ). 

 .(ٙ)َّ رايض الص اٟتُتااؿ  انظ  ٚتي  تلا ال كاايت  مثي  ,(٘)داكد , أبو(ٗ)ركاايت مسلم , كالبيخارمٌ  مثي  ساؽ ب ي 

 .(ٙ)الص اٟتُت
 االعتماد على َجاِمع الُعُلوم واحِلَكم البن رََجب احلَنَبلّي: 

  نيا عن حدي   عند مبلم عن أن  م فوعان "ال تزاؿ ال إل  إال  هلل ٘تن  العبد ًمن سخط  هلل مىا دلى ابن أيب الدُّ
 ذا آث كا دنيارم على ًل ى  دين م مثي  االوا  ال إل  إال  هلل رد را  هلل تعاذل علي م ي ث كا دنيارم على ًل ى  دين م , ف

 .(ٔ)كااؿ مهبتم"

                                                           
ا١تعجم األكسط, ال  ربىاً , ؛ (َّٖ/صٕ(, )جُُّّلحيح ابن حباف, متاب اٞتنائز, ابب  ا١ت يض كما يتعلق ب , ب ام  ) (ُ)

مى  الز كائًد, متاب  اٞتنائز, ابب  الس اؿ َّ ال رب, ب ام  )ُُٖ/صٕ(, )جَِٕٓب ام  ) (, ِْٗٔ(. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى
 (  كإسنادل حسن.ُْٕ/صّ)ج

نًهرًٌم, متاب اٞتنائز كما يت دم ا, ب ام  ) (ِ)
ي
ريع, ا١ت غيع كالًت  يينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل ؛ (ُٗٗ/صْ(, )جََْٓالًت 

 (.ُِٖمع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س اج الدين, ص)
 (.ُُٖٓ/صّ(, )جُُُٗعهر آ  , ب ام  ) م ض أك لحيح مسلم,متاب  اإلمارة, ابب  ثواب من حبس  عن ال زك (ّ)
 (.َُُٔ/صْ(, )جُُْٔاٟتج , ب ام  ) لحيح البيخارٌم,متاب  ا١ت ازم, ابب  نزكؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص (ْ)
 (.ُٓ/صِ(, )جَِٖٓسنن أيب داكد, متاب  اٞت اد, ابب  َّ ال  ص  َّ ال عود من العهر, ب ام  ) (ٓ)
 (.ُّٔا٢تدم النبوم إذل األ بلؽ كاآلداب, س اج الدين, ص)(؛ ّْٓرايض الص اٟتُت, الن وكٌم, ص) (ٔ)



  ُِْ   

 

انظ  ش ح ابن رىاىع اٟتىنبىلٌي على األربعُت ااؿ  
(ٕ). 

 االعتماد على اإلصابة يف دتييز الصَّحابة البن حجر: 
  علي  كسىل م كادمىي  ال  ي تىُت. است  د ْتدي  ًحصن بن عن ت بي  الص حاب  يىدى النيب لىل ى  هلل عند مبلم 

من , كيىلصىق ب سوؿ  هلل لىل ى  كحوىح األنصارم,أف  طىلح  بن الربا , ١ت ا ل ي النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م اع  يدنو
لا أم ان. فعجع لهلا النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م كيػي  ًب  ادمىي . كااؿ  اي رسوؿ  هلل م   ٔتا أحببت, كال أعصي 

ف اؿ ل  "اذرع فاات  أابؾ". فخ ج مولًٌيان لي ع  فدعال النيب لىل ى -أم  شابه حىدىثه -غبلـ  هلل علي  كسىل م كرو
 هلل علي  كسىل م ف اؿ ل  "أاب  ف   دلى أبع  ب  يع  رحم"
(ٖ). 

لل   إذل الب وم, كابن أيب  ي م , كابن أيب عالم, ا اهبهعزال َّ اإللاب  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين  
كال  ربىاً , كابن شارُت, كابن السظن, كغَترم
(ٗ). 

 االعتماد على القول البديع للسََّخاِوّي: 
  عن حدي  أن , عن رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ "ما من عبدين متحىاب ُت َّ  عند مبلم

فيتصافىحىاف كيصلًٌياف على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م إال  دلى يت  اا حىت يي  ى   هلل عز كا ...يلت ياف 
٢تما ذنوهبما مىا ت دـ كما أت  "
(٘). 
يعلى َّ مسندي ما كابن ًحب اف َّ الضُّعى ىا , كابن بىٍ ظىوىاؿ كال شيد الع ار...  ااؿ  أ  ا  اٟتسن بن س ياف كأبو

اًكمٌ ال وؿ البدي , ل ن بلن عن  .(ٙ)لس خى
 االعتماد على ادلََواِىب اللَُّدنِّيَّة للَقسطاَليّن، وتشرِحها للزُّرَقاينّ: 

  ابن زى٧تيويى  َّ فضائ   عن أذاف ببلؿ َّ أرض احمل  , است  د بعدة أحادي  من ا  ما أ  ا  عند مبلم
 علي  كسىل م "تيبعى  انا  ٙتود لصاحل فَتمب ا...". عن م َت بن مي  ة اٟتىض ىمٌي ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هللاألعماؿ 

                                                                                                                                                                                     
مى  الز كائًد, الي مي, متاب  ال نت, ابب  فيمن إذا سلمت دنيارم ٓٗ/ٕ(, )جَّْْمسند أيب يعلى ا١توللي, ب ام  ) (ُ) (؛ ٣تى

 (.ْْٓ/صٕ(, )جُُِٖٖفبل يبالوف أم  دين م, ب ام  )
 (.ُُيينظى   ال  ادتُت, س اج الدين, ص) .(َُٓاام  العلـو كاٟتظم, ابن راع اٟتىنبىلٌي, ص) (ِ)
مى  الز كائًد, متاب  ا١تنااع, ابب  ما اا  َّ ُِٓ/صٖ(, )جُٖٖٔ)ا١تعجم األكسط, ال  ربىاً , ب ام   (ّ) (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 (  حسن إف شا   هلل.َُٔ/صٗ(, )جُٗٔٗٓطلح  بن الربا , ب ام  )
 (.ِٔٓال  مائ  احملم دي  , س اج الدين, ص)(؛ ِٓٓ/صّاإللاب , ابن حج , )ج (ْ)
 (.َِّ/صٔ(, )جَِٔٗ)مسند أيب يعلى ا١توللي, ب ام   (ٓ)
 (.ْٔالص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, س اج الدين, ص)(؛ ُّٓال وؿ البدي , الس خىاًكٌم, ص) (ٔ)



  ُّْ   

 

, مثي  عزال للحاف  الًسلى ي ًمن حدي  أيب ر ي ة, أف  رسوؿ  ائ  العي َبى عُّ الدًٌين ال  ربم َّ ذ ى كمن ا  مىا أ  ا  ٤تي
ك٭تي ى  لاحل على  ,اوم م احمل   ليوافوا اب١ت منُت من األنبيا  على الد كابًٌ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ "تيبعى  

 .(ٔ)انات ..."

  .(ٕ)مثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين  ممىا َّ ا١توارع كش ح ا
 االعتماد على كتب التـََّفاسري:  -ت 

ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ الت خ ًيج اإلٚتارل االعتماد على متع الت  سَت اليت ارتم  م ل ورا 
سانيد اٟتدي ي  , فظانت م اا  ت سَتي  حدي ي  معان, مت سَت ابن م َت, كالسُّييوًطٌي"الدُّر ا١تن يور", كمن األم ل  ابأل

 على ذلا  
  زىا ي رىٍ  اى }عن حدي  اإلماـ البػى ىوم إبسنادل, عن أن , ااؿ  ا أ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م   عند مبلم

ااؿ "ر  تدركف ما ااؿ ربظم؟", االوا   هلل كرسول  أعلم, ااؿ "ي وؿ  [. ك ٍَٔحسىاف{ ]ال ٛتن  إٍلً اإٍلًٍحسىاًف ًإال  ا
ر  ازا  مىن أنعمت علي  ابلت وحيد إال  اٞتىن  "
(ٖ). 

 .(ٗ)عىزال إذل ت سَت ابن م َت

  أن   عند مبلم ك , ًمهم كلح حى  , كغَت٫تا عن, عليًٌ أييتى بداب ..."عن حدي  اإلماـ أٛتد , كالًتًٌ
 (٘). 

 .(ٙ)ااؿ  كمها َّ الدُّر ا١تن يور 
ك٬تد الباح  رنا ذًم  ميسنىد اإلماـ أٛتد اب  ذم  السُّنىن كغَترم, كرها ًمن نتائج الت خ ًيج اإلٚتارل كالس َت على 

 ى السُّنىن.سند علت دمي ا١ت ط ي ت م. كَّ رها ا١ت اؿ ن   ال ي  عبد هلل س اج الدين عن الدُّر ا١تن يور
 األسباب الداعية للتخريج اإلمجايل:  - ٕ

 ا  َّ ذلا أكالن, مثي  البح  
ى
ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين اللجو  إذل الت خ ًيج اإلٚتارل كذم  ا١ت

 لتخ يج اإلٚتارل ري  ل لعن الت خ ًيج الت  ًصيلي, كإثبات  م صبلن, كاألسباب َّ ذم  
 

                                                           
 (.ُّٓذ ائ  الع َب, ٤تع الدًٌين ال  ربم, ص) (ُ)
ٌ , )ج (ِ) نًٌي   لل ىس بلى ىوىاًرع الل دي

 (.َّ, س اج الدين, ص)ال  ادتُت(؛ ُِٖ/صُِش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت
 (.ْٔٓ/صٕت سَت الب وم, )ج (ّ)
 (.َُال  ادتُت, س اج الدين, ص)(؛ َِٖ/صٔت سَت ابن م َت, )ج (ْ)
 .(ْٓ, ص)سبق الظبلـ عن  (ٓ)
 (.ٕٔ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيع ؛(ّٖٔ/صٕن يور, السُّييوًطٌي, )جالدُّرُّ ا١تيينظى    (ٔ)



  ُْْ   

 

   جوع إىل ادلَصادر األمهات: تعذُّر الر  – أ
اعتمد ال ي  عبد هلل س اج الدين على الت خ ًيج اإلٚتارل َّ م َت ًمن األحادي  بسبع تعهُّر ال اوع إذل 

 ا١تصىادر األم ات, كًمن أم ل  ذلا إضاف  ١تا سبق  
  ؿ "اا ؤكا ال  آف , ف ف  هلل تعاذل ال عن حدي  أيب أمام  البارلي , أف  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, اا عند مبلم

 .(ٔ)يعهًٌب البان كعىى ال  آف"

 .(ٕ)ااؿ  عىزال َّ اٞتام  الص َت إذل ٘ت اـ َّ فوائدل رامزان ٟتسن 
(, ماف ٥ت وطان كنيسىخ  مي   ا , إذل أف مت  ُْْكالباح  العلمي ٬تد أف متاب ال وائد, أليب ٘ت اـ ال  ازًٌم )ت 

يد عن  لظ  عادل كابًح .(ٖ)  َّ ال ًتة األ َتةٖت ي   كإ  اا  . ٦تا ٬تع  الت خ ًيج اإلٚتارل أم ان ال ٤تى
 : ستقصاء يف ذكر الرواايتاال –ب 

, كالد لي  على ذلا ست صا  َّ ذم  ال كاايتا الت خ ًيج اإلٚتارل الهم اتب ع  ال ي  عبد هلل س اج الدين رو
   , كمن ذلاَت اليت ن ل ا مصن و الظتع اليت أ ه من ا الت خ ًيج اإلٚتارلإي اد ال كاايت األ  ل للحدي  غ

  عن أٝتا   هلل اٟتسٌت, ااؿ  اا  َّ اٟتدي  عن أيب ر ي ة, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي   عند مبلم
 . (ٗ)ت "كسىل م "إف  هلل تسع  كتسعوف اٝتان, مىن ح ظ ا د   اٞتىن  , إف   هلل كت  ٭تع الو 

يت دًٌـ, ااؿ  أ  ا  البيخارٌم هبها الل  , كمسلم 
ااؿ  ااؿ َّ تيسَت الولوؿ  بعد أف أكرد رها اٟتدي  ابلل    ا١ت

ًمهم كزاد فعىد را "رو بدكف ذم  الوت ,  .(ٙ)ها َّ الت يسَت. م(٘) هلل...الصبور" ااؿ  كركال الًتًٌ
 ح  اليت تلي ا ٖتت عنواف " هلل تعاذل ٭تيىعُّ ٞتمال  ا١ت لىق"  كاد اا  َّمثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ الص 

كعزا ال ي  عبد هلل س اج . َّ عدًٌ األٝتا  التًٌسع  كالتًٌسعُت"اٞتمي  الصادؽ" أيب نػيعىٍيم, كالبي  ي,ك  ركاي  اٟتامم,
 .(ٚ)الدين رهل الل ظ  األ َتة إذل الدُّر ا١تن يور

                                                           
 (.ٕ/صِٔ(؛ اتري  دم ق, ابن عسام , )جٕٔ/صْ(, )جُّٕٓفوائد ٘تاـ, ب ام  ) (ُ)
 (.ِِيينظى   حوؿ ت سَت سورة العلق, س اج الدين, ص) (.َُِ/صُ(, )جَُّْاٞتام  الص َت, السُّييوًطٌي, ب ام  ) (ِ)
ادٌم, )ج (ّ) نتخىب , ا٠تى يع البى دى

ي
 .(. كاوؿ احمل ًٌق  سعود بن عمَت اٞت بوعيُُ/صُِيينظى   ال وائد ا١ت

لحيح مسلم,  ؛ (ِّْٓ/صٓ(, )جَْٕٔلحيح البيخارٌم, متاب  الدعوات, ابب  هلل مائ  اسم غَت كاحد, ب ام  ) (ْ)
 ؛ (َِِٔ/صْ(, )جِٕٕٔمتاب  الهم  كالدُّعا  كالتوب  كاالست  ار, ابب َّ أٝتا   هلل تعاذل كفض  من أحصارا, ب ام  )

ًمهم, متاب  الدعوات, ابب ..., ب (ٓ)  (.َّٓ/صٓ(, )جَّٕٓ ام  )سنن الًتًٌ
 (.ُِٔ/صِ(, )جُِْٓتيسَت الولوؿ, ابن الديب , ب ام  ) (ٔ)
األٝتا  ؛ (َُٖ(, ص)َُٕنعيم, ب ام  ) أٝتا   هلل اٟتسٌت, أبو ؛(ّٔ/صُ(, )جِْميستدرىؾ اٟتامم, متاب  العلم, ب ام  ) (ٕ)

 (.ُٓٔ/صّييوًطٌي, )جالدُّرُّ ا١تن يور, السُّ ؛ (ُٓ/صُ(, )جَُاألٝتا  كالص ات, البي  ي, ب ام  )



  ُْٓ   

 

 .(ٔ)الولوؿ ب  ْت  عن ال كاايت األ  ل. اليت كردت َّ ا١توضوع كأثبت ا فلم يظتف بتخ يج تيسَت
  عن ابن عم , ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "مىن اا   زائ ان دلى عن حدي  ال  ربىاً ,  عند مبلم ك

 .(ٕ)ـ ال يام "حاا  إال  زايريت  ماف ح ان علي  أف أموف ل  ش يعان يو -أم  ٖتي ًٌم -تىنزًع 

مى  الز كائًد "دلى ييعلىم ل  حاا  إال زايريت"(ٖ)إذل الدُّر ا١تن يور عزال    .(ٗ), مثي  ااؿ  كَّ ٣تى

مى  الز كائًد  . (٘)فال ي  عبد هلل س اج الدين تتب  اٟتدي  لي  ف ط َّ الدُّر ا١تن يور, ب  َّ ٣تى
 التعقيب على التَّخرِيج اإلمجايل:  - ٖ

غل ان نب   على    عبد هلل س اج الدين يتعام  م  متع الت خ ًيج ب ظ  علمي, ف ذا كاد ن صان أكماف ال ي
 األيت   ًمن مبلم  رو, على النحو ذلا األم , إم ا ًمن مبلـ العلما  الس اب ُت أك

 ِمن قول العلماء:  -أ 
  ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ "لي  من ا مىن دلى ي حم بن العاص , أف  النيب لىل   عن حدي  عبد هلل بن عم ك عند مبلم

 .(ٙ)ل َتان, كيع ؼ ش ؼ مبَتان"

ًمهم, كاٟتامم, كرمز َّ اٞتام  الص َت لصحت   ينىاًكم  ركال (ٚ)ااؿ  ركال أٛتد, كالًتًٌ
 .(ٛ)أيضان  أبو داكد, كااؿ ا١ت

ينىاًكمفال ي  عبد هلل س اج الدين تع  ع السُّييوًطٌي َّ اٞتام  الص َت مً 
 . (ٜ) ن  بلؿ ن   مبلـ ال ارح ا١ت

 
 

                                                           
  (.ِٔ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ُ)
  (.ُٔ/صٓ(, )جْْٔٓا١تعجم األكسط, ال  ربىاً , ب ام  ) (ِ)
  (.ٗٔٓ/صُالدُّرُّ ا١تن يور, السُّييوًطٌي, )ج (ّ)
مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي,متاب  اٟتج, ابب  زايرة رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص (ْ)  (.ٔٔٔ/صّ(, )جِْٖٓ, ب ام  )٣تى
  (.ُٕيينظى   مناسا اٟتج, س اج الدين, ص) (ٓ)
ًمهم, متاب  الرب كالصل , ابب  ؛ (َّٕ/صِ(, )جّْْٗسنن أيب داكد, متاب  األدب, ابب  َّ ال ٛت , ب ام  ) (ٔ) سنن الًتًٌ

(, ّّٕٓكالصل , ب ام  ) ميستدرىؾ اٟتامم, متاب  الرب؛ (ِِّ/صْ(, )جَُِٗابب  رٛت  الصبياف, ب ام  )
 (.ُٖٓ/صِ(, )جّّٕٔمسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين من الص حاب , ب ام  )؛ (. كااؿ  لحيح, ككاف   اله رىيًبٌ ُٕٗ/صْ)ج

 (.ِٕٓ/صِ(, )جِٕٗٔاٞتام  الص َت, السُّييوًطٌي, ب ام  ) (ٕ)
ينىاًكم, ب ام  ) (ٖ)

 (.ِٕٗٔ/صٓ(, )جِٕٗٔفيض ال دي , ا١ت
  (.ُٕٗدم النبوم إذل األ بلؽ كاآلداب, س اج الدين, ص)يينظى   ا٢ت (ٗ)



  ُْٔ   

 

 الشيخ عبدهللا سراج الدين:  قولِمن  -ب 
٘تت   ال ي  عبد هلل س اج الدين ب خصي   علمي   ن دي  , ب زت َّ متب  كدركس  ب ظ  كاضح لظ  اارئ, كًمن 

 األم ل  على ذلا  
 التعقيب على ختريج احلافظ ادلُنِذِرّي: 

  حدي  أيب ر ي ة ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "مىن للىى علي  َّ متاب دلى تزؿ عن  عند مبلم
ا١تبلئظ  تست    لى  مىا داـ اٝتي َّ ذلا الظتاب"
(ٔ). 

ينًهرًٌم  ركال ال  ربىاً  كغَتل
 .(ٕ)ااؿ ا١ت

 ركاي  ال  ربىاً . كمن ا   مىا ذم انل بعد ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مع ًٌبىان  كرها ال َت رو
 .(ٖ)ركاي  سليماف بن ال  بي  عن ابن عىب اس, كركاي  أيب ال  ي  عن أيب ر ي ة. ن بلن عن ابل  األف اـ

  لا الظبَت  [.َِكىًإذىا رىأىٍيتى مثى  رىأىٍيتى نىًعيمان كميٍلظان مىًبَتا{.]اإلنساف  }عن اول  تعاذل   عند مبلم ك
ي
ش ح ا١ت

ن ينظ  إذل انان  ْتدي  
ى
ابن عم  عن رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م حي  ااؿ "إف أدىن أر  اٞتىن   منزل  ١ت

 غيدكىة كعى يًٌان".ا   كنعيم , ك دم , كس رل  مسَتة ألف سىنى , كأم م م على  هلل تعاذل من ينظ  إذل ك  كأزكاا 
ًظ ىةه, ك كي }مثي  ا أ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م   ًض ىةه, ًإذلى رىهبًٌىا انى ًس ىة{.ايوله يػىٍومىًئهو انى  [.ِْ]ال يام  كيايوله يػىٍومىًئهو ابى

ًمهم نًهرًٌم  ركال الًتًٌ
ي
ركال اإلماـ أٛتد ٥تتص ان, ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل ك  .(٘)يعلى , كأبو (ٗ)ااؿ  ااؿ اٟتاف  ا١ت

ا ي ل أدانل, ينظ  إذل أزكاا  لي علي  كسىل م "إف أدىن أر  اٞتىن   منزل ن  نظ  َّ ملظ  أل ىي سن , ي ل أاصال ممى
ن ينظ  إذل  هلل عز كا  َّ م ًٌ يـو م تىُت" البي  ي ك دم ". كزاد

ى
  .(ٙ)َّ ل   ل  "كإف  أفضل م منزل  ١ت

                                                           
مى ك  (.ِِّ/صِ(, )جُّٖٓا١تعجم األكسط, ال  ربىاً , ب ام  ) (ُ) متاب  العلم, ابب  متاب   الز كائًد, ااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

  الدارسي مهب  األزدم كغَتل. (  كفي  ب   بن عبيدِّٓ/صُ(, )جٕٕٓب ام  ) , ...الص بلة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص
نًهرًٌم, متاب  العلم, ب ام  ) (ِ)

ي
ريع, ا١ت غيع كالًت   (.ِٔ/صُ(, )جُٕٓالًت 

 (.ٖٔ(. يينظى   الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, س اج الدين, ص)َُْابل  األف اـ, ابن ال يم, ص) (ّ)
ًمهم,متاب  ل   اٞتىن  , ابب  (ْ)  (.ٖٖٔ/صْ(, )جِّٓٓ..., ب ام  )سنن الًتًٌ
 (.ٕٔ/صَُ(, )جُِٕٓمسند أيب يعلى, ب ام  ) (ٓ)
نًهرًٌم,متاب  ل   اٞتىن   كالنار, فص   فص  ؛ (ْْٓ/صُ(, )جُْٖالبع  كالن ور, البي  ي, ب ام  ) (ٔ)

ي
ريع, ا١ت غيع كالًت  الًت 

 (.ِٖٕ/صْ(, )جّٕٔٓفص  فيما ألدىن أر  اٞتىن   في ا, ب ام  )



  ُْٕ   

 

يسنىد مثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مع ًٌبىان  ك 
  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل ما يلي  عن ابن عم  ااؿ رول   ا١ت

علي  كسىل م "إف  أدىن أر  اٞتىن   منزل  لينظ  َّ ملظ  أل ي سن , ي ل أاصال مما ي ل أدانل, ينظ  َّ أزكاا  
 .(ٔ)ك دم , كإف  أفضل م منزل  ينظ  إذل كا   هلل تعاذل م  يـو م تُت"

نًهرًٌم ببياف الٌ ًكاي
ي
 . (ٕ)  الص حيح  لئلماـ أٛتدف د ع  ع على ٗت يج اٟتاف  ا١ت

  عن حدي  الع ابض بن ساري , أن  ٝت  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ي وؿ "ل د ت متظم على  عند مبلم ك
 .(ٖ)م   البيضا , ليل ا من اررا,ال يزيغ عن ا إال  رالا"

نًهرًٌم  ركال ابن أيب عالم َّ متاب"السُّن  " إبسناد حس
ي
 .(ٗ)نااؿ  ااؿ ا١ت

ااؿ  كعظنا  مثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مع ًٌبىان  كاد ركل اإلماـ أٛتد َّ مسندل, عن الع ابض بن ساري 
 رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م موعظ , ذرفت من ا العيوف, ككالت من ا ال لوب.

رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "اد ت متظم على  ف لنا  اي رسوؿ  هلل إٌف رهل ١توعظ  مودًٌع, فماذا تع د إلينا؟ ااؿ
 .(٘)البيضا  , ليل ا من اررا, ال يزيغ عن ا بعدم إال رالا"

نًهرًٌم َّ الت خ ًيج فال ي  عبد هلل س اج الدين
ي
ب  نب   إذل كاود اٟتدي  َّ مسند  دل يظتف ابالعتماد على عم  ا١ت

 .(ٙ)ح  َّ غَتل ًمن الظتعن   ركايت  من , اب  الباإلماـ أٛتد, ك 
 التعقيب على ختريج احلافظ ابن حجر: 

  عن ف ح الص حاب  بب ارة د وؿ اٞتىن   ااؿ  أكرد اٟتاف  ابن حىجى  حدي  معاذ بن اب  َّ حىق   هلل  عند مبلم
 . (ٚ)م"على العباد كحق العباد على  هلل, كَّ هنايت  اول  لىل ى  هلل علي  كسىل م "أف الى ييعهًٌهب

البيخارٌم ٨تول َّ مواض  كل مسلم, كر ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين  ااؿ اٟتاف  َّ"ال تح"  رها ل   
اي  ابن حباف "أف ي    ٢تم كال ييعهًٌهبم", كَّ ركاي  أيب ع ماف "ييدً ل م اٞتىن  ", كَّ رك (ٔ)متعدًٌدىة

(ٕ). 

                                                           
 (.ْٔ/صِ(, )جُّٕٓسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين من الص حاب , ب ام  )م (ُ)
 (.ٖٓيينظى   حوؿ ت سَت سورة اإلنساف, س اج الدين, ص) (ِ)
 (.ُْ/صُ(, )جْٕالسن , ابن أيب عالم, ب ام  ) (ّ)
نًهرًٌم, متاب  اإل بلص, ب ام  ) (ْ)

ي
ريع, ا١ت غيع كالًت   (.ْٕ/صُ(, )جّٗالًت 

 (.ُِٔ/صْ(, )جُُِٖٕ ام  )مسند أٛتد, ب (ٓ)
  (.َٗيينظى   حوؿ ت سَت سورة الظوث , س اج الدين, ص) (ٔ)
 (.ٖٓ/صُ(, )جَّلحيح مسلم, متاب  اإلٯتاف, ابب  الد لي  على أف من مات على الت وحيد د   اٞتىن   ا عا, ب ام  ) (ٕ)



  ُْٖ   

 

, كٚتي  رهل (ٖ)إف  ٚتي  رهل ال كاايت اا ت َّ مسند اإلماـ أٛتدمثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مع ًٌبىان  
 ال كاايت متبلزم , كرها اٟتىٌق رو  أف يد ل م اٞتىن  , كأف ال يعههبم, كأف ي    ٢تم.

نب   إذل كاود فال ي  عبد هلل س اج الدين تع ع اٟتاف  ابن حىجى  َّ ٗت ٬ت  ل كاايت اٟتدي , ك
 .(ٗ)أٛتد اٟتدي  َّ مسند اإلماـ

 منهج الشيخ عبدهللا سراج الدين يف التَّخرِيج التَّفِصيلي:  -اثنياً 
ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين بعد الت خ ًيج اإلٚتارل, البح  الواس  عن مصادر اٟتدي  

ضوع البح , ك٬تد اتباع فالباح  العلمي ٬تد الظ َت ًمن األحادي  كال كاايت َّ مو  ,الت  ًصيلي , كرها مىا امتاز ب 
 ال ي  عبد هلل س اج الدين ٞتم ور العلما  ا١تته ًٌ ين َّ ت تيع الظتع اٟتدي ي   كرموزرا, م  الدًٌا   كاألمان  العلمي  . 

 تتبُّع رواايت احلديث ِمن مصادرىا. - ٔ
األللي , كأف يهم  الظ َت ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين أف يتتب   ركاايت اٟتدي  ًمن مصادررا 

حىاح, كالس َت على  ًمن ال كاايت م وارد على ال ظ ة ا١ت  كح , دكف ااتصار على الص حيحُت, أك على متع الصًٌ
يصىنػ  ى .

 من ج ٚت ور ا١تته ًٌ ين َّ ت تيع الظتع اٟتدي ي   ا١ت
 عدم االقتصار على الصَّحيحني:  -أ 

  ًمهم, عن أيب ر ي ة, ااؿ  عن معٌت ال ٛتن ال    عند مبلم حيم ااؿ, اا  َّ اٟتدي  الهم ركال ال  يخاف كالًتًٌ
 .(٘)ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "اع   هلل ال ٛت  مائ  از "

  ًمهم كأبو عند مبلم ك داكد, عن أيب ر ي ة ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  عن األ وة اإلٯتاني  ااؿ  ركل مسلم كالًتًٌ
 علي  كسىل م "تع ض األعماؿ َّ م  ٜتي  كإثنُت" هلل

(ٔ). 

                                                                                                                                                                                     
(, كمتاب  اللباس, َُْٗ/صّ(, )جَُِٕ, ب ام  )لحيح البيخارٌم, متاب  اٞت اد كالسَت, ابب  اسم ال  س كاٟتمار (ُ)

متاب  االستئهاف, ابب  من أااب بلبيا كسعديا, (, ك ِِِْ/صٓ(, )جِِٔٓب ام  )ابب  إرداؼ ال ا   لف ال ا , 
 (.ِّْٖ/صٓ(, )جُّٓٔ(, كمتاب  ال ااؽ, ابب  من اارد ن س  َّ طاع   هلل, ب ام  )ُِِّ/صٓ(, )جُِٗٓب ام  )

 (.ّّٗ/صُُ, ابن حىجى  العىس ىبلى , )جفتح البىارم (ِ)
(, َِِّٗ(, كب ام  )ِّْ/صٓ(, )جَِِِٗ(, كب ام  )ِِٖ/صٓ(, )جَِِْٕمسند أٛتد, مسند األنصار, ب ام  ) (ّ)

 (ِّٖ/صٓ(, )جُِِِٔكب ام  ) ,(ِّْ/صٓ)ج
 (.ُٕٓيينظى   حوؿ ت سَت سورة اإلنساف, س اج الدين, ص) (ْ)
 (؛ لحيح مسلم,ِِّٔ/صٓ(, )جْٓٔٓألدب, ابب  اع   هلل ال ٛت  َّ مائ  از , ب ام  )لحيح البيخارٌم, متاب  ا (ٓ)

ًمهم, متاب  الدعوات, ابب  ؛ (َُِٖ/صْ(, )جِِٕٓب ام  ) ...,متاب  التوب , ابب  َّ سع  رٛت   هلل تعاذل سنن الًتًٌ
 (.ُّاٖت , س اج الدين, ص)يينظى   حوؿ ت سَت سورة ال  (.ْٗٓ/صٓ(, )جُّْٓ لق  هلل مائ  رٛت , ب ام  )



  ُْٗ   

 

ية، ال حسب الزمن(:  -ب  رين يف رموز الرِّواية )حسب األصحِّ  السري على منهج مجهور ادلتأخِّ
  عن حاا  العوادل الظوني  إذل إمداد  هلل تعاذل ٢تا ابلواود, ااؿ  اا  َّ اٟتدي  الهم ركال األئم    عند مبلم

عن عبد هلل بن عىب اس ااؿ  ماف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م إذا ااـ يت ج د ًمن الل ي  ااؿ "الل  يم  ربنا , الست 
 .(ٕ)لا اٟتمد..."

٬تد الباح  أف  ال ي  عبد هلل س اج الدين اعتمد ٗت يج األحادي  ًمن الظتع الست  هبها الل  . كرها موافق 
 .(ٖ)ا  ا١تته ًٌ ين١تن ج اٞتم ور ًمن العلم

  ًمهم, كأٛتد,عن حدي    عند مبلم ك عن أن , ااؿ  ماف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م يظ   أف ي وؿ "اي  الًتًٌ
 .(ٗ)م لع ال لوب ثبت اليب على دينا"

ًمهم على مسند أٛتد, كاتػ بىاع األل   حي .كرها يعٍت  ت دمي ال ي  عبد هلل س اج الدين لسينىن اإلماـ الًتًٌ
 التَّخرِيج على ادلصنفات واألبواب: - ٕ

ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين أف ٮت ج األحادي  ًمن ا١تصادر األللي  كيهم  اسم ا١تصنًٌف بدا  
كدكف إي اـ, كاد يهم  أحياانن اسم الظتاب كالباب ال ئيسي دا   ا١تصن ف, دكف ذًم  األبواب ال  عي , اتباعان 

األبواب ال ئيسي  دكف األبواب ال  عي , كذلا على  لما  ال دامى َّ الت خ ًيج على أٝتا  ا١تصن ات أك١تن ج الع
 اآليت   النحو
 
 

                                                                                                                                                                                     
سنن ؛ (ُٕٖٗ/صْ(, )جِٓٔٓلحيح مسلم, متاب  الرب كالصل  كاآلداب, ابب  الن ي عن ال حنا  كالت اا , ب ام  ) (ُ)

ياـ, ابب  َّ لـو االثنُت كا٠تمي , ب ام  ) , ؛ (َْٕ/صُ(, )جِّْٔأيب داكد, متاب  الصًٌ ًمهم, متاب  الصـو سنن الًتًٌ
يينظى   حوؿ ت سَت سورة  ااؿ  حسن غ يع.ك  (.ُِّ/صّ(, )جْٕٕيـو اإلثنُت كا٠تمي , ب ام  ) ابب  ما اا  َّ لـو

 (.ُِٖاٟتج ات, س اج الدين, ص)
(؛ لحيح مسلم,متاب  ِِّٖ/صٓ(, )جٖٓٗٓلحيح البيخارٌم,متاب  الدعوات, ابب  الدُّعا  إذا انتب  ابلل ي , ب ام  ) (ِ)

(؛ سنن أيب داكد,متاب  الص بلة, ِّٓ/صُ(, )جٕٗٔعا  َّ لبلة الل ي  كايام , ب ام  )لبلة ا١تساف ين كاص را, ابب  الدُّ 
ًمهم, متاب  الدعوات, ابب  ما ي وؿ إذا ِْٔ/صُ(, )جُٕٕابب  ما يست تح ب  الص بلة من الدُّعا , ب ام  ) (؛ سنن الًتًٌ

ائي, متاب  اياـ الل ي  كت وع الن ار, ابب  ذم  ما (؛ سنن النسُْٖ/صٓ(, )جُّْٖااـ من الل ي  إذل الص بلة, ب ام  )
(؛ سنن ابن ماا , متاب  إاام  الص بلة كالسن  في ا, ابب  ما اا  َّ الدُّعا  َِٗ/صّ(, )جُُٗٔيست تح ب  ال ياـ, ب ام  )

 (.َّْ/صُ(, )جُّٓٓإذا ااـ ال ا  من الل ي , ب ام  )
  (.ٔٓ, ص), س اج الدينت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ّ)
 (.ُِْ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى   (. ْٔسبق ٗت ٬ت , ص) (ْ)



  َُٓ   

 

 إىل ادلصنفات:  الدِّقَّة يف العزو -أ 
العلمي    الدًٌا  ماف من من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ الت خ ًيج ًذم  اسم الظتاب مامبلن, كذلا ًمن 

 لوضوح كاالحًتاز عن اإلي اـ, كاألم ل  على ذلا م َتة من ا  كا
 تقييد الُبخارّي يف التاريخ احرِتَازَاً عن اجلامع: 

  مبى أع ؼ أنا عن حدي  ابن عىب اس عن األع ايب الهم اا  إذل النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ف اؿ    عند مبلم
 .(ٔ)رسوؿ  هلل

ًمهم, كاٟت امم, كمها ركال البيخارٌم َّ"التاري "ااؿ  ركال الًتًٌ
(ٕ). 

 تقييد الُبخارّي يف األدب ادلفرد احرِتَازَاً عن اجلامع: 
  اورل  الل م  عن حدي  عائ  , االت  ااؿ رل رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "عليا ابلظىوىاًم ... عند مبلم

 . (ٖ) "ا دل أعلم,إ  أسهلا من ا٠تَت مل  عاال  كآال  ما علمت من , كم

 .(ٗ)ااؿ  ركال اإلماـ أٛتد, كابن ماا , كالبيخارٌم َّ"األدب ا١ت  د"
 داود يف ادلَراِسيل احرِتَازَاً عن السَُّنن:  تقييد أبو

  نيوا أموىالىظم ابلز ماة..." عند مبلم  . (٘) عن حدي  ابن مسعود, عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ "حىصًٌ

 .(ٙ)داكد َّ"م ىاًسيل "عن اٟتسن كال ال  ربىاً  كأبو نػيعىٍيم كأبوااؿ  ر 
 
 

                                                           
ًمهم, متاب  ا١تنااع, ابب ..., ب ام  ) (ُ) ميستدرىؾ اٟتامم,  ؛ (. كااؿ  حسن غ يع لحيحْٗٓ/صٓ(, )جِّٖٔسنن الًتًٌ

التاري  الظبَت, البيخارٌم, ؛ ااؿ  لحيح, ككاف   اله رىيبٌ (. ك ٕٔٔ/صِ(, )جِّْٕمتاب  آايت رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص..., ب ام  )
 (.ٔ/صٓ)ج

  (.ِّٔيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س اج الدين, ص) (ِ)
ام  مسند أٛتد, ب  ؛ (ُِْٔ/صِ(, )جّْٖٔسنن ابن ماا ,متاب  الدُّعا , ابب  اٞتوام  من الدُّعا , ب ام  ) (ّ)
 .(ِِِ/صُ(, )جّٗٔ, ب ام  )...ألذمار, ابب دعا  األخاألدب ا١ت  د, البيخارٌم, متاب  ا؛ (ُْٕ/صٔ(, )جُُِٖٓ)
 (.ُُْيينظى   حوؿ ت سَت سورة اإل بلص كا١تعوذتُت بعدرا, س اج الدين, ص) (ْ)
مى  الز كائًد, متاب  الزماة, ابب  ف ض الزماة, (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ِْٕ/صِ(, )جُّٔٗا١تعجم األكسط, ال  ربىاً , ب ام  ) (ٓ) ٣تى

ا١ت اسي , ؛ (َُْ/صِحلي  األكليا , أبونعيم, )ج؛ مًتكؾ (  كفي  موسى بن عمَت الظوَّ كروََِ/صّ(, )جّّْٔب ام  )
 (.ُِّ/صُأبو داكد, )ج

  (.ّْيينظى   الت   ب إذل  هلل تعاذل, س اج الدين, ص) (ٔ)



  ُُٓ   

 

 تقييد البيهقي يف الدالئل احرِتَازَاً عن السَُّنن: 
  عن سعيد بن ربلؿ ااؿ  ٝتعت أاب اع    , كالبي  ي َّ"الدالئ ",عن حدي  اٟتامم كلحح  عند مبلم

 .(ٔ) [ِٓالس بلـ كيػىٍ ًدم مىٍن يى ىا ي ًإذلى ًل ىاطو ميٍستىً يمو{ ]يون    ًإذلى دىارً  كى هللي يىٍدعيوكتبلى اول  تعاذل  }
 التَّخرِيج على األبواب الرئيسية:  – ب

ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين أف ٮت ًٌج بعض األحادي  على األبواب ال ئيسي , كذلا أبف 
 يورد اسم الظتاب ال ئيسي دكف ذم  األبواب ال  عي   

  ارًم, أف  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ "مىن ااؿ ال إل  إال  عند مبلم ًيم الد  ًمهم عن ٘تى عن حدي  الًتًٌ
  هلل كحدل ال ش يا ل ... ع   م  ات".

ًمهم  .(ٕ)ااؿ  انظ  متاب الد عوىات ًمن اام  الًتًٌ

  الت وحيد َّ ركاي  متاب.ك (ٖ)الب  ل اي بٍت ٘تيم" "اابلواالبيخارم َّ متاب بد  ا٠تلقعن حدي   عندمبلم ك(ٗ). 

 .(ٗ)الت وحيد
 ذكر الشيخ عبدهللا سراج الدين بعض األحاديث دون ختريج:  -اثلثاً 

٬تد الباح  َّ دركس ال ي  عبد هلل س اج الدين كمتب  بعض األحادي  دكف ٗت يج, كًمن  بلؿ االست  ا  
 م  يعود إذل سببىُت  دركس , تبُت  أف  رها األبعض  ك  الت اـ لظتب

 ذكر احلديث دون ختريج بسبب خترجيو يف موضع آخر:  - ٔ
  ا ت دـ اول  لىل ى  هلل علي   عند مبلم عن ٤تب   النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ  اد اا  َّ اٟتدي  ممى

ا ائت ب  مثي  الى يزيغ عن 
ى
 .(٘)"كسىل م "ال ي من أحدمم حىت يظوف روال تػىبػىعىان ١ت

 . حي  ااؿ رناؾ  (ٕٓ)كدل ٮت ا  إذ امت ى َّ الت خ ًيج الس ابق ص

                                                           
يستىدرىؾ, اٟتام (ُ)

دالئ  النُّبو ة, البي  ي, ؛ (. كااؿ  لحيح, ككاف   اله رىيًبٌ ّٗٔ/صِ(, )جِّٗٗم, متاب  الت  سَت, ب ام  )ا١ت
يينظى   حوؿ ت سَت سورة اإل بلص كا١تعوذتُت بعدرا,  ؛(ُّٕ/صُ(, )جّّّابب  ما اا  َّ م ل  كم   أمت  كم ل م, ب ام  )

 (.ٖٔس اج الدين, ص)
ًمهم, مت (ِ)  (.ّٖيينظى   ال  ادتُت, س اج الدين, ص) (.ُْٓ/صٓ(, )جّّْٕاب  الدعوات, ابب ..., ب ام  )سنن الًتًٌ
{ ]ال ـك  أىٍروىفي عىلىٍي  ال ًهم يػىٍبدأي ا٠تٍىٍلقى مثي  ييًعيديلي كريو لق, ابب  ما اا  َّ اوؿ  هلل تعاذل }ريولحيح البيخارٌم, متاب  بد  ا٠ت (ّ)

 (.ُُٓٔ/صّ(, )جَُّٖ[, ب ام  )ِٕ
 (.ِٗٗٔ/صٔ(, )جِٖٗٔ[, ب ام  )ٕلحيح البيخارٌم, متاب  الت وحيد, ابب  ابب  }كىمىافى عىٍ شي ي عىلىى اٍلمىا { ]رود   (ْ)

 (.َْيينظى   حوؿ ت سَت سورة اإل بلص كا١تعوذتُت بعدرا, س اج الدين, ص)
 .(ُّّسبق ٗت ٬ت , ص) (ٓ)



  ُِٓ   

 

 . (ٔ)ااؿ اإلماـ الن وًكٌم  حدي  حسن لحيح ركينال َّ متاب اٟتج 
  أم اهتم تو عن معٌت الص اط ا١تست يم, ااؿ  ي وؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م "األنبيا  أ وة أبنا  عىبل   عند مبلم ك ,

 .(ٕ)م كاحد"شىت  كدين 
 ال  يخُت. . كعزال إذل(َُِ)أكردل َّ صأكردل دكف ٗت يج, مثي  

  عن حدي  "مثي  ريًفعتي ١تستول أٝت  في  ل يف األابلـ"  عند مبلم ك(ٖ). 

 ف اؿ  ممىا اا  َّ الص حيحُت. (٘), بينما    ا  َّ متاب ردم ال  آف للعوادل (ٗ)دكف ٗت يج لأكرد
اد ال أف َّ ذلا لعوب  على بعض ال  ا  ك صولان إذا ماف التخ يج َّ متاب آ  ؛ الن  كالهم ٬تدل الباح  

 .(ٙ)بياف تظ ار ال ي  لبعض األحادي  تس يبلن على ال ارئال -َّ رها البح –كاد سبق  علي .  ل ارئي ل  ا

 .(ٙ)ال ارئ
 االكتفاء بشهرة ِصحَّة األحاديث عن خترجيها:  - ٕ

 الدين أف يورد أحادي  ش َتة كلحيح  ييظتػى ىى ب   هتا عن ٗت ٬ت ا   ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج
  عن تنبي   هلل تعاذل للع بل  لً د ة حاات م إذل ال  آف الظ مي, است  د ْتدي  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل  عند مبلم

علي  كسىل م, حي  ااؿ "ت متظم على م   البيضا , ليل ا من اررا سوا "
(ٚ). 

ج اٟتدي  كال درات  كإ٪تا ذم  أف ل  ط اان متعدًٌدىة, ف ها يعٍت حضور ال  ؽ َّ ذرن  كح ظ  كث ت   يهم  ٥ت  دل
 .(ٛ)إف دل ٮت ا ا. ألن  أكردل ب  ا  َّ متاب ت سَت سورة الظوث ك ابألحادي  اليت ي كي ا 

                                                           
 (.ٕٗ, س اج الدين, ص)ل ي  ٧تيعت ٚت  ا. يينظى   (ُّّ)سبق الظبلـ عن , ص (ُ)
(, ِّٖٓ[, ب ام  )ُٔلحيح البيخارٌم, متاب  األنبيا , ابب  }كىاذٍميٍ  ًَّ اٍلًظتىاًب مىٍ ميىى ًإًذ انٍػتػىبىهىٍت...{ ]م مي   (ِ)

 (.ُّٕٖ/صْ(, )جِّٓٔمسلم, متاب  ال ضائ , ابب  فضائ  عيسى علي  الس بلـ, ب ام  )(؛ لحيح َُِٕ/صّ)ج
ش ح النوكم على لحيح  .كأما اإل وة من األبوين في اؿ ٢تم أكالد األعياف ,رم اإل وة ألب من أم ات شىت  تبل  عى أكالد ال

 (.ُُٗ/ صُٓمسلم, )ج
(؛ لحيح ُّٓ/صُ(, )جِّْلحيح البيخارٌم, متاب  الص بلة, ابب  ميف ف ضت الصلوات َّ اإلس ا , ب ام  ) (ّ)

 (.ُْٖ/صُ(, )جُّٔب سوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص..., ب ام  )مسلم,متاب  اإلٯتاف, ابب  اإلس ا  
  (.ُُٔيينظى   ال  ادتُت, س اج الدين, ص) (ْ)
 (.ْٓيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س اج الدين, ص) (ٓ)
 (.ٕٓص ) (ٔ)
 (.ُْٕسبق ٗت ٬ت , ص) (ٕ)
راف يينظى   ردم ال  آف الظ مي (ٖ)  (.ٕٖوؿ ت سَت سورة الظوث , س اج الدين, ص)؛ ح(ٕٔ, ص)إذل اٟتيج   كالربي



  ُّٓ   

 

  اؿ  كَّ اٟتدي  عن الدًٌا   كاإلبداع اإل٢تي َّ  لق الظائنات تع ض لهم  الن حً , ف عند مبلم ك 
 .(ٔ)"...الص حيح "ا لت ٪تل  نبيًٌان ًمن األنبيا  فهم  ب  ي  الن ح  فهيح ًاىت, 

 . (ٕ)رظها دكف ٗت يج لأكرد
  ؾى نػىٍعبيدي{ ]ال اٖت   }عن معٌت   عند مبلم ك ااؿ  ممىا اا  َّ اٟتدي "رم ال ـو ال ي  ى هبم [. ًٓإاي 

. (ٖ)اليس م"  . ااؿ  كاٟتدي  معلـو

ح  ل أكرد  . (ٗ)دكف ٗت يج, كامت ى ابإلشارة إذل ش  ت  ابلصًٌ
 كالهم ٬تدل الباح  أف َّ ذلا لعوب  على بعض ال  ا  مما م  َّ ال   ة الساب  .

موا رهل األمور ألهنا اليل  ادان ابلنسب  لعم    متع ال ي  رٛت   هلل أف يتدار طباعك٬تدر ابإل وة ال ائمُت على 
ال ي  رٛت   هلل.

                                                           
 (.َُٗٗ/صّ(, )جِٖٔٓلحيح البيخارٌم, متاب  اٞت اد كالسَت, ابب  إذا ح ؽ ا١ت  ؾ ا١تسلم ر  ٭ت ؽ, ب ام  ) (ُ)
راف, ص) (ِ)   (.ّٗيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل اٟتيج   كالربي
(؛ لحيح مسلم, متاب  الهم  ِّّٓ/صٓ(, )جَْٓٔاب  الدعوات, ابب  فض  ذم   هلل عز كا , ب ام  )البيخارٌم, مت (ّ)

 كالل   ١تسلم. (.َِٗٔ/صْ(, )جِٖٗٔالهم  كالدُّعا  كالتوب  كاالست  ار, ابب  فض  ٣تال  الهم , ب ام  )
  (.َُٓيينظى   حوؿ ت سَت سورة ال اٖت , س اج الدين, ص) (ْ)



  ُْٓ   

 

 ادلبحث الثَّالث
 الشيخ عبدهللا سراج الدين لرواية واإلسناد عندا

ركاي  األحادي  ابألسانيد ا١تتصل  إذل رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص ري  صيص  لؤلم  اإلسبلمي  دكف سائ  األمم,  
ي  الهم بعدل, فظانت األحادي  م  اي  ين ل ا للجف د ن   احملدثوف ايبلن بعد اي  أحادي  رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص,  

النبوي  ٤ت وظ  من التبدي  كالتح يف, كلوال اإلسناد ل اؿ من شا  ما شا . ك٢تها ح ص العلما  َّ اٟتدي  على 
التل ي عن شيوخ عص رم كال كاي  عن م, ككث وا رها السماع كاٟتضور كاإلاازات َّ متع  ال  هبا؛ لتظوف 

 ؛ فيعلموا أف سلسل  ركاة اٟتدي  متصل  من أكؿ السند إذل من ال.م اعان ١تن بعدرم من طبلب العلم
 كتاب إعالم الطلبة الناجحني فيما عال من أسانيد الشيخ عبدهللا سراج الدين:    -أواًل 

ارتم  ال ي  عبد هلل س اج الدين أبسانيد ركاي  اٟتدي , كأاازل م َت ًمن مبار العلما  َّ كات , من حلع 
كا١ت  ب كا٢تند. كرهل األسانيد اليت ي كم هبا األحادي , مواودة َّ متاب  إعبلـ ال لب  كدم ق كاٟتجاز 

النااحُت فيما عبل من أسانيد ال ي  عبد هلل س اج الدين, ٚتع ا ك   ا ا ال  ي  أٛتد الس دار, تلميه ال ي  
ال  ي  الس دار دلى يستوعع  ـ(. كلهلا ف ف  َُٗٗرػ/ َُُْ. كانت ى من ٚتع  سن  )(ٔ)عبد هلل س اج الدين

 ً يٌب كري آ   
ى
ٚتي  إاازات ال  ي , لته ُّ  بعض ا عن اتري  متاب , م   إاازة ال  ي  الدمتور يوسف الًظت اٌ  ا١ت

 إاازات ال  ي  ف د ااتم  الدمتور يوسف م  ال ي  عبد هلل س اج الدين ابي  كفات  كأااز م  من ما اآل   كرو
  .(ٕ)بجما يسمى اب١تد

ال  ي  الس دار األلوؿ العلمي   َّ تصنيف األثبات كا١تعاام كا١ت يخات, كري  الظتع اليت ٕتم  أسانيد اتب   
العلما  َّ ركاي  األحادي  كغَترا, كبهؿ ا دان كاسعان َّ ٚت  كٗت يج رهل األسانيد, كم ُّ ذلا إبش اؼ ًمن 

س دار َّ رها الظتاب عن  إاازات ال ي  عبد هلل س اج الدين ل , مثي  ال ي  عبد هلل س اج الدين, كتظلم ال  ي  ال
ي س مى  إذل ٜتس  أاساـ, مثي   ا٘ت  ذم  في ا بعضان ًمن تبلميه ال ي  

عن أسانيد ال ي  عبد هلل س اج الدين ا١ت
 عبد هلل س اج الدين َّ الٌ ًكاي , كذم  في ا م اح  ٚتع  للظتاب ابلت  ًصي .

 
 
 

                                                           
 (.ِْ)سب ت ت ٚتت , ص (ُ)
(؛ ّْٖم دم  ابن الصبلح, ٖت يق, د. العًت, ص )يينظى   . رو أف ي كم ال  يناف م  كاحد من ما عن اآل    ا١تدبج (ِ)

 (.ُُٗل حات, د. عًت, ص)



  ُٓٓ   

 

 جازات الشيخ عبدهللا سراج الدين للشَّيخ السردار: إ - ٔ 
 اإلجازة األوىل العامة ابلكتب احلديثيَّة العشرة وتشيوخو فيها: 

ن   ال  ي  الس دار نىٌص اإلاازة العام  ابلظتع اٟتدي ي   الع  ة اليت أاازل هبا ال ي  عبد هلل س اج الدين عن 
 شيو   م  ذم  أٝتائ م ف اؿ  

سبحان  كتعاذل أرس  رسول  ٤تم دان رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م مب ًٌ ان كنهي ان كداعيان إذل  هلل إبذن  إف   هلل 
كس ااان منَتان. كمعلًٌمان كراداين إذل الناس ماف  . لت ـو علي م اٟتج  , فحم  األمان , كأدل ال سال . ككللت إلينا 

د الص حيح ا١تتص  إلينا ب كاي  العدؿ عن العدؿ ًمن أكؿ الس ند إذل منت ال, حي  ب  يق التػ وىات  كاألحادي  ابلس ن
ا ْتب   هلل ا١تتُت, كرو ا ب  ميتىمىسًٌ يتمىسًٌ

ًمن مثى  عظف علي   ًمن  صائص رهل األم , ك إف  اإلسناد من الدًٌين, كا١ت
أفوال ا١ت اي  ا ا ة كٝتاعان كإاازة كم اسىل . أر  العلم سل ان ك ل ان. كتوا ت ٫ًتىمي م على ٖتصيل  ابأل ه ًمن 

كأ ه بعض م ًمن بعض ًمن ٚتي  العصور, ك٨تن إذ ن تدم هب ال  الس لىف الص احل كرم رااؿ اٟتدي  كاإلسناد, 
ًمن  فنسلا مسلظ م, كإف منا لسنا أربلن ألف ٧تيىاز, فظيف أبف ٧تيز. كلظن على حد اوؿ ال اع  إذ ي وؿ كرو

 اجمليزين  
 الت  بُّ  ابلهين أاازكا أراو  كإذا أازت م  ال صور ف نٍت 
 سب وا إذل غي ؼ اٞتًناف كفازكا  الس اب ُت إذل اٟت ي   من جان 

م  كا١ت رخ البح اث  ال  ي  أٛتد بن ٤تم د س دار اٟتىلىيبٌ ال  اًفعٌي مدي   رها كاد طلع اإلاازة مٍتًٌ احملدًٌث العبل 
ْتلع, فنزكالن عند رغبت , كًف اران ًمن متماف العلم, كاعًتىافان ابٟتىٌق كاٞتمي  ألرل , ف نٍت أاوؿ كابهلل ا١تظتبات الوا ي  

 التوفيق  
اد أازت األخ الظ مي ال  ي  أٛتد بن ٤تم د س دار اٟتىلىيبٌ ال  اًفعٌي, ٔتىا لح رل كعٍتًٌ ٝتاع , كبظ ًٌ مىا تصح رل 

ا ركايت  كمع فت  كدرايت  ا ا  ة كٝتاعان كإاازة, ابل  ط ا١تعترب عند أر  اٟتدي  كاألث . إاازة عام   م لى   اتم  . ممى
 أ هت ا ا ة كٝتاعان كإاازة عن ا١ت اي  األعبلـ كالس ادة الظ اـ.

بًتتيع ال ي  عبد هلل س اج  –مثي  يهم  ال  ي  الس دار م اي  ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ الٌ ًكاي  كرم 
   (ٔ)لدينا

ىظًٌٌي, كال  ي  ٤تم  
يع, ال  ي  ٤تم د راغع ال ىب اخ اٟتىلىيبٌ, ال  ي  حسن بن ٤تم د ا١ت  اط ا١ت د كالدل ال  ي  ٤تم د ٧تًى

ى ً يٌب ال اسي مثي  الدًٌم  ٌي, كال  ي  إب اريم ا٠تىتٌٍت مثي  ا١تد , كال ي  عبدالعزيز عيوف السُّ 
ود مظي الًظت اٌ  ا١ت

اًٟتمصٌي, كال ي  عبدال ادر الس   اؼ اٟتىض ىمٌي, مثي  اٟتجازم, كال  ي  حبيع ال ٛتن األعظىمٌي ا٢تًندٌم, كال  ي  
ين إسرب اٟتىلىيبٌ.

 ٤تم د زم اي بن ٤تم د ٭تيي الظاندىرلوٌم مثي  ا١تد , ٤تم د  َت الدًٌ

                                                           
 (.ِِ)سب ت ت ٚتت م, ص (ُ)



  ُٓٔ   

 

م  مثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين  كهبهل األ سانيد ا١تار ة عن ط يق شيو ي ا١تهمورين إذل احملدًٌث العبل 
ت   ظًٌٌي  أركم الظتع اٟتدي ي   السًٌ

ى
سًند احمل ًٌق ا١تداًٌق اإلماـ اٟتاف  أيب سادل ال ي  عبد هلل بن سادل البص م ا١ت

ي
ا١ت

ًفعٌي, كمسند اإلماـ أٛتد, كسائ  ما ا١ت  ورة. كموطه اإلماـ مالا, كمسانيد اإلماـ أيب حني  , كمسند اإلماـ ال  ا
اد ٔتع ف  علو يسم ى  اإلمدى

ظًٌٌي ا١ت
ى
اإلسناد, ًمن الظتع اٟتدي ي   كمتع  تضم ن  ثبت اإلماـ ال ي  عبد هلل البص م ا١ت

 الت  سَت كال    كغَترا.
 البص م إذل مثي  ساؽ ال ي  عبد هلل س اج الدين إاازات تلا الظتع ًمن عند ال ي  عبد هلل بن سادل

 ا١تصنًٌ ُت على الًتتيع اآليت  
ًمهم,  لحيح اإلماـ أيب عبد هلل البيخارٌم, لحيح اإلماـ مسلم, سنن اإلماـ أيب داكد, اٞتام  لسنن اإلماـ الًتًٌ
 السُّنىن الص  ل لئلماـ النسائي, سنن ابن ماا , موطه اإلماـ مالا ب كاي  ٭تِت بن ٭تِت اللي ي, ميسنىد اإلماـ أيب

 حني   لًلحارثي, ميسنىد اإلماـ ال  اًفعٌي, ميسنىد اإلماـ أٛتد بن ٤تم د بن حنب  ال يبا .
سًند عبد هلل س اج الدين احملدًٌث اجملىاز ًمن حلع كٛتص كدم ق كا٢تند 

ي
 سًٌ  ا١ت

ي
م  ا١ت كَّ آ  را مظتوب  العبل 

 .(ٔ)كاٟتجاز
 اإلجازة الثَّانية العامَّة وتشيوخو فيها: 

ت كمسموعىات كم ل ىات ال ي  عبد هلل س اج الدين ن   , اليت أاازل ال  ي  الس دار نىٌص اإلاازة العىام   ٔت كاي 
 أادـ رها ال بت  إعبلـ ال لب  النااحُت فيمىا عبلى ًمن أسانيد ال ي  عبد هلل س اج الدين. , ف اؿ  هبا

ح  األخ الظ مي األستاذ ال ا ض  ال  ي  أٛتد ٤تم د الس دار اٟتىلىيبٌ ال  اًفعٌي  ردي   إذل اامع  ك٥تٌ ًا  كمصحًٌ
ل ابلت ول  يت كم ل ايت كما يستجدُّ من ا, كأكلي ن سي كإاي  م  كن  ابإلاازة ب  كبسائ  م  كآيت كمسموعايت كم كاي 

ابلد عوىات الص اٟت  َّ األكاات َّ السًٌ  كالنجول, كأراول أال  ينسا  ًمن لاحل دعوات  َّ  لوىات  كالوىات , كٮتص ٍت 
ال  اًْتى  كلل ى  هلل على ٤تم د رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م كعلى آل  كألحاب  كالت ابعُت ٢تم إبحساف إذل يـو 

 الدًٌين. كآ   دعواان أف اٟتمد هلل رب العا١تُت.
م  ا١ت سًٌ  ا١تسًند عبد هلل س اج ا لدين احملدًٌث اجملىاز ًمن حلع كٛتص كدم ق كا٢تند كَّ آ  را مظتوب  العبل 

 .(ٕ)كاٟتجاز
 كلمة َحقَّ وإنصاف: 

 مثي  يعنوف ال  ي  الس دار ب )ملم  حىق  كإنصاؼ( ي وؿ في ا  

                                                           
 (.ُٓص) إعبلـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار, (ُ)
 (.َِص) ,ا١ت ا  السابق (ِ)



  ُٕٓ   

 

دًٌث حىاًف  ميسًند مي ىسًٌ  فً ي   أيليورل "إف  شيخنا أاب النىًجيع ال ي  عبد هلل س اج الدين اٟتسيٍت اٟتىلىيبٌ اٟتىن ٌي, ٤تي
ح  كت وىال ككرىع  أش   ًمن أف ييهمى " نىً ي ا١تهرع, كلبلى حى
(ٔ). 

 كالهم ٬تدل الباح  أن  ال بد من حمل  بسي   عن اإلاازة كمن ج ال ي  عبد  هلل س اج الدين في ا 
ُّ  إذف َّ  م  ال ُّميٍتًٌ ا ااؿ العبل    ان, ي يد  الٌ ًكاي  ل ظان أكع  ؼ ال ي  عبد هلل س اج الدين اإلاىازة ف اؿ  كري ممى

 .(ٕ)اإل بار اإلٚتارل عي فىان 
 يعٍت  أهنا تتضمن إ بارل ٔتىا أيذفى ل  ب كايت  عن .

كال ي  عبد هلل س اج الدين رغم مىا حص  علي  ًمن إاازات ابألسانيد كاألثبات دلى ي تح ابب اإلاازة َّ 
بعد عودت  ذلا حىت رج ت  إذل ا١تدين  ا١تنورة كعودت  من ا, ك  اٟتدي , َّ بداي  األم , ألهنا أمان  عظيم , كاستم 

ًمن ا١تدين  ا١تنورة إذل حلع كتدريس  َّ ال عباني   ال   الت  سَت كاٟتدي , رأل َّ ا١تناـ أن  َّ غ ف  التدري  اليت 
يع كمع  ال  ي  اال  في ا, إذا بوالدل ال  ي   ي  أ ت سَت ال  آف الظ مي, كاٟتدي  ال  يف, فبينمىا رو ٤تم د ٧تًى

بدر الدًٌين اٟتسٍت, اد د بل ال  ف . كإذا ابل  ف  كاسع  مبَتة, مثي  ااال ل   أنت دلى دلى ت تح ابب اإلاازة َّ اٟتدي  
, ف اال ل   افتح ابب اإلاازات َّ اٟتدي  النبوم ال  يف, كسوؼ ي صدؾ م َتكف,  النبوم ال  يف؟ فسظتى

ألا  أف ٕتيزى٫تا ك٨تن الوس, كإذا ب الُت ًمن أر  العلم ال يع ف ما ال  ي  َّ الي ظ , كإذا كاآلف أيتيا رابلف 
بوالدل كالس يد البدر ي وال ل   أاز٫تا فهااز٫تا على مسم  ًمن ال  يخُت اٞتليلُت كم  د٫تا, فىسي  ا بهلا كف حا. 

ب  اص را على أر  العلم كطلبت , كأااز ٚتاع  ًمن دلى يتوس  في ا . ك (ٖ)فاستب   بهلا كس   كفتح ابب اإلاازة

 .(ٗ)ال ضبل , اصدكل ًمن الببلد اإلسبلمي  كالع بي   كالسوري .كأااز   ٬تي مدرس  ال عباني 
 مشايخ الشيخ عبدهللا سراج الدين يف الرِّواية واإلسناد:  - ٕ

 مقدمة الشَّيخ السردار: 
  "كيبُتًٌ في ا أ٫تي   اإلسناد كاإلاازة َّ ًعد ة ل حىات.مثي  يعنوف ال  ي  الس دار بػ "ا١ت دم

مثي  يهم  ال  ي  الس  دىار م اي  ال ي  عبد هلل س اج الدين الهين م   ذم رم َّ اإلاازة العام   َّ الظتع 
ببيىاف رها ال بت , كلظن رهل ا١ت  ة ب صد العمـو ًلظي ًٌ اإلاازات, كلي  ف ط للع  ة ميتع. مثي  يبدأ (٘)الع  ة

                                                           
 (.ُِص) ـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار,إعبل (ُ)
 (.َُِيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , س اج الدين, ص) (ِ)
 (.ُِٗ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ّ)
 (.َُّيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ْ)
 (.ُْٓسبق الظبلـ عن م, ص) (ٓ)



  ُٖٓ   

 

م  ا١ت سًٌ  ال  ي  األلورل ال  ي  اٞتلي  عبد هلل س اج الدين اٟتسيٍت اٟتىلىيبٌ (ٔ)ي وؿف   رها ثبت احملدًٌث العبل 
 اٟتىن ٌي.

يبُتًٌ ال  ي  الس دار َّ رها ال بت  م اي  ال ي  عبد هلل س اج الدين كعمدت  َّ الٌ ًكاي  كاإلسناد, كللت  ك 
٠تال   ابل يوخ احملدًٌثُت, كبعض مسلسبلت , مثي  يهم  أسانيدل جملموع  ًمن متع األحادي  ا١ت  ورة اليت ابألثبات ا

علي ا ا١تعو ؿ كاالعتماد. كمىا ي تضي  م ُّ موضوع ًمن مواضيع  على ًحدىة, كيهم  نىٌص اإلاازة َّ آ   رها ال  بت  
يزى ب  مىن ٗت  ج َّ رها ال نًٌ ًمن إعبلـ ال لب  النااحُت فيمىا عبلى ًمن أسانيد  ال ي  عبد هلل س اج الدين, حىت ٬تًي

مدرست  ٚتعي  الت عًليم ال   ًعي  دار اٟتدي  كالت  سَت كمىن شا  ًمن الهين ي لبوف اإلاازة كرم ٢تا ًمن ألحاب 
 ٖتمُّ  اٟتدي  كركايت . 

, كري  صولي   ًمن  صولي ات رهل األم   تسجي  االتًٌصاؿ كب ا  سلسل  اإلسناد متصل  كا١ت صود رو
 . (ٕ)احملم دي   اليت  ص  ا  هلل تعاذل هبا دكف سائ  األمم, كاٟتمد هلل على دكاـ رهل النًٌعم  اليت أم منا  هلل تعاذل هبا

 مشايخ الشيخ عبدهللا سراج الدين يف الرِّواية: 
 كري ٜتس  في وؿ  (ٖ)تبى مثي  تظلم ال  ي  الس دار عن أاساـ رها ال ػى 

ال سم األك ؿ  َّ م اي  ال ي  عبد هلل س اج الدين كعمدت  َّ الٌ ًكاي  كاإلسناد عن م عن م اٮت م كشيو  م إذل 
ألحاب األثبات كاألازا  كاألسانيد كب انمج ال يوخ كمسلسبلت ال يوخ, كم يخات ال يوخ كمعاام ال يوخ 

 كف ارس ال يوخ.
اي  ال يوخ الهين أاازكا ال ي  عبد هلل س اج الدين ابلت  ًصي  ًلظي ًٌ ط يق ًمن ال ُّ يؽ اليت كيتػىوىس   في  بهم  م 

سُت لى حى    .(ٗ)رككا هبا األحادي  كاألثبات...كيست  ؽ رها الً سم ًستان كٜتى
 صلة الشيخ عبدهللا سراج الدين أبثبات احملدِّثني ِمن أصحاب األسانيد:  - ٖ

 ار عن رها ا١توضوع َّ ال سم ال  ا  ًمن ال بت, ف اؿ  تظلم ال  ي  الس د
 ال سم ال  ا   َّ للت  أبثبات احملدًٌثُت كأسانيدرم ًمن ألحاب ال  ارس كاألسانيد كا١تعاام كا١ت يخات.

                                                           
 (. َّاج الدين, ٗت يج الس دار, ص)إعبلـ ال لب  النااحُت, س   (ُ)
 (.ِٗص) ,ا١ت ا  السابق (ِ)
ال ػىبىت ب تح البا , كٚتع  أثبات  اسم للظتع اليت ٕتم  أسانيد العلما  كإاازاهتم كٝتاعاهتم كط ؽ م كايهتم. كيعرب عن ا أيضان  (ّ)

على ا١تبال   َّ توثيق ال اكم. ينظ   نزر  النظ ,  اب١تعاام كال  ارس. كأما ال ٍبت بسظوف البا  ف ي م تب  من م اتع التعدي  تدؿ
(؛ ش ح ا٠تضَت على نظم الل ل  ُٓ/صُ(؛ معجم ال  ارس كاألثبات, عبد اٟتي الظتا , )جُٕٔابن حج  العس بل , ص )

 (.ُِْا١تظنوف للحظمي, ص )
 (. ٖٖ-ِّإعبلـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار, من ص) (ْ)



  ُٓٗ   

 

كيهم  في  بعض ا١تسلسبلت اليت ي كي ا ال ي  عبد هلل س اج الدين عن م اٮت  الع  ة ا١تهمورين, كيست  ؽ رها 
 .(ٔ)ل سم أربع  ع  ة ل ح ا

 كأرم ا١تسلسبلت اليت يهم را َّ رها ال سم ري  
 ,عن عبد هلل بن عم ككا١تنت عند أيب داكد كالًتمهم,  حدي  ال ٛت  ا١تسلس  ابألكلي   كي كي  من أربع  ط ؽ. -
. زاد م من َّ السما "" ال اٛتوف ي ٛت م ال ٛتن ارٛتوا أر  األرض ي ٛتظ , ااؿ النيب للى  هلل علي  ك سلم عن

  .(ِ)"ال حم شجن  من ال ٛتن فمن كلل ا كلل   هلل كمن ا ع ا ا ع   هللالًتمهم  "
ما مسست ح ي ا كال "ااؿ   ,عن أن , كأل  اٟتدي  َّ البخارم اٟتدي  ا١تسلس  اب١تصافح  األنسي  . -

ع فا اط أطيع من ريح أك ع ؼ النيب ديبااا ألُت من مف النيب للى  هلل علي  ك سلم كال مشمت ر٭تا اط أك 
 .(ٖ)"للى  هلل علي  ك سلم

   بيدم ف اؿأ ه رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص  ااؿ ,عن أيب ر ي ة كا١تنت َّ لحيح مسلم, اٟتدي  ا١تسلس  اب١ت ابظ . -
ك لق ا١تظ كل  ,ك لق ال ج  يـو االثنُت ,ك لق في ا اٞتباؿ يـو األحد , لق  هلل عز ك ا  الًتب  يـو السبت"

ك لق آدـ علي  السبلـ بعد العص  من يـو  ,كب  في ا الدكاب يـو ا٠تمي  ,ك لق النور يـو األربعا  ,يـو ال بلاث 
 .(ٗ)"اٞتمع  َّ آ   ا٠تلق َّ آ   ساع  من ساعات اٞتمع  فيما بُت العص  إذل اللي 

   الع  ة ا١تهمورين. كغَترا ًمن ا١تسلسبلت الظ َتة اليت ي كي ا أبسانيدل عن م اٮت
 مثي  يهم  َّ رها الً سم أيضان سىند ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ ال  آف الظ مي.

 مثي  يهم  سىنىدل إذل ت ًسَت الن سىً ي, كالبىيضىاًكم. 

                                                           
 (.َُِ-ٖٖال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار, من ص) إعبلـ (ُ)
ًمهم, متاب  الرب كالصل , ابب  َّٕ/صِ(, )جُْْٗسنن أيب داكد, متاب  األدب, ابب  َّ ال ٛت , ب ام  )(ِ) (, سنن الًتًٌ

( "ف ن  ّٕٓالن  د, ص) عًت َّ مىن ىجنور الدين ااؿ د.  (. كااؿ  حسن لحيح.ِّّ/صْ(, )جُِْٗرٛت  ا١تسلمُت, ب ام  )
إ٪تا يصح التسلس  في  ابألكلي  من أكؿ الس ند إذل س ياف بن عيين , كين    رها التسلس  بُت س ياف كمن فوا  إذل النيب لىل ى  هلل 

 علي  كسىل م".
ااؿ ٤تم د عبدالبااي األيويب َّ  .(َُّٔ/صّ(, )جّّٖٔلحيح البيخارٌم, متاب  ا١تنااع, ابب  ل   النيب ملسو هيلع هللا ىلص, ب ام  )(ّ)

(, "إف م َتا من احملدًٌثُت اـز ابف رهل الح ا١تصافحات كلهلا ااتص  علي ا م َتكف كزعموا أف ما ِْا١تنار  السلسل , ص)
 عدارا من ال  ؽ مل ا كال". 

(, ِٖٕٗـ, ب ام  )لحيح مسلم, متاب  ل   ا١تناف ُت كأحظام م, ابب  ابتدا  ا٠تلق ك لق آدـ علي  الس بل(ْ)
( "ااؿ ابن ال يع سلس  رها اٟتدي  أر  ُّااؿ ال ادا  َّ العجال  َّ األحادي  ا١تسلسل  ص) (.ُِْٗ/صْ)ج

 ال م  الس خىاًكٌم إذل ٚت  غالع ط ا  مثي  ااؿ كابٞتمل  فمدار تسلسل  على ابن أيب ٭تِت كرو ا١تسلسبلت ببل تع ع كأشار
 ف تسلس  ف اؿ الس خىاًكٌم إن  لحيح". ضعيف انت ى. كأما ا١تنت بدك 



  َُٔ   

 

 أسانيد الشيخ عبدهللا سراج الدين:  ُعُلو - ٗ
 ن ال بت, في وؿ  تظلم ال  ي  الس دار عن رها ا١توضوع َّ ال سم ال  ال  مً 

ال سم ال  ال   َّ أسانيد م كايت  ًمن متع اٟتدي  النبوم ال  يف ا١ت  ورة كمتع الت  سَت, كط ؽ الت حمُّ  َّ 
 الٌ ًكاي  عن احملدًٌثُت.

ميعظىم أسانيد ال ي  عبد هلل س اج الدين كذلا ًمن مبلـ ال ي  عبد هلل س اج الدين  كيبُت َّ رها ال سم عيليو 
ؿ سى د طي ؽ الٌ ًكاي , كيبُت  اإلسناد الن ازًؿ أيضان. فيتنىاكؿ الظتع اجملىاز هبا كاحدان تلونى  اآل   مبيًٌنان العارل  سى  ً بلى

 اآليت   كالن ازًؿ على النحو
 اجلامع الصَّحيح لإلمام الُبخارّي:  -

ها الس ند ثبلث  ع   رابلن ًمن ال ُّكىاة, ركال ًمن ط يق كالدل, مثي  ااؿ  فيظوف بيٍت كبُت اإلماـ البيخارٌم هب
 كرها الس ند عاؿ ادان.

مثي  ركال ًمن ط يق ال  ي  ٤تم د راغع ال ىب اخ, مثي  ااؿ  فيظوف بيٍت كبُت البيخارٌم هبها الس ند ثبلث  ع   رابلن ًمن 
علي  كسىل م فيظوف اجملموع ست  ع   رابلن كرها ال ُّكىاة, كرها الس ند عاؿًٌ ادان. كثبلث  رااؿ إذل النيب لىل ى  هلل 

 الس ند عاؿو ادان.
 ركال انزالن عن كالدل, مثي  ااؿ  فيظوف بيٍت كبُت اإلماـ البيخارٌم هبها الس ند ٜتسى  ع   رابلن ًمن ال ُّكىاة, كبيٍت مثي  

 سع  ع   رابلن ًمن ال ُّكىاة.كبُت رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ابلنسب  ل بلثيات البيخارٌم  ت
 صحيح اإلمام مسلم:  -

ركال عاليان عن ال  ي  ٤تم د مظي الًظت اٌ , مثي  ااؿ  فيظوف بيٍت كبُت اإلماـ مسلم هبها الس ند ست  ع   رابلن 
 ًمن ال ُّكىاة, كرها الس ند عاؿو ادان.

 سنن اإلمام أب داود:  -
د ا١ت  اط, مثي  ااؿ  فيظوف بيٍت كبُت اإلماـ أيب داكد هبها الس ند ست  ع   ركال عاليان عن ال  ي  حسن بن ٤تم  
 رابلن ًمن ال ُّكىاة, كرها الس ند عاؿو ادان.

ِمذي:  -  جامع السَُّنن لإلمام الرتِّ
بيٍت كبُت ركال عاليان عن ال  ي  إب اريم بن سعد  هلل ال ضلي, كال  ي  حسن بن ٤تم د ا١ت  اط مثي  ااؿ  فيظوف 

ًمهم هبها الس ند ست  ع   رابلن ًمن ال ُّكىاة, كرها الس ند عاؿو ادان.  اإلماـ الًتًٌ
 ُسَنن النسائي الص رى )ادلُجتََب(:  -

ركال عاليان عن شيو   الس اب ُت, مثي  ااؿ  فيظوف بيٍت كبُت اإلماـ النسائي هبها الس ند ست  ع   رابلن ًمن 
 ند عاؿ ادان.ال ُّكىاة, كرها الس  
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 ُسَنن ابن ماجو:  -
ركال عاليان عن شيو   الس اب ُت, مثي  ااؿ  فيظوف بيٍت كبُت اإلماـ ابن ماا  هبها الس ند ست  ع   رابلن ًمن 

 ال ُّكىاة, كرها الس ند عاؿو ادان.
 ُموطَأ اإلمام مالك:  -

م بن سعد  هلل ال ضلي, مثي  ااؿ  فيظوف بيٍت كبُت ركال عاليان عن ال  ي  حسن بن ٤تم د ا١ت  اط, كال  ي  إب اري
 اإلماـ مالا هبها الس ند ٜتس  ع   رابلن ًمن ال ُّكىاة, كرها الس ند عاؿو ادان.

 جامع مسانيد أب حنيفة:  -
 كبُت ركال عاليان عن ال  ي  حسن بن ٤تم د ا١ت  اط, كال  ي  إب اريم بن سعد  هلل ال ضلي, مثي  ااؿ  فيظوف بيٍت

ا٠توارزمي هبها الس ند إثنا ع   رابلن ًمن ال ُّكىاة, كرها الس ند عاؿو ادان. كرها الظتاب ٞتامع  ا٠ت يع ا٠توارزمي  
اام  ٠تمس  ع   مسندان ًمن مسانيد أيب حني  , من ا  ميسنىد ركال ٛتاد بن أيب حني   عن أبي  اإلماـ أيب حني  , 

ماـ أيب حني   هبها الس ند َّ ا١تسانيد كاحد كع  كف رابلن ًمن ال ُّكىاة, كرها الس ند مثي  ااؿ  فيظوف بيٍت كبُت اإل
 عاؿو ادان.

يوسف, كال  ا    إف ا١تسانيد ري ٜتس  ع   ميسنىدان, األك ؿ  ٚتع  ال اضي أبوكيع ًٌع ال  ي  الس دار في وؿ  
كال عن , كال  اب   ٚتع  أيضان ٤تم د بن اٟتسن كركال عن  كمعظم  ٚتع  ٤تم د بن اٟتسن, كال  ال   ٛتع  ابن  ٛت اد كر 

عن الت ابعُت كيسمى اآلاثر, كا٠تام   ركال اٟتسن بن زايد اللُّ ل م, كالس ادس  ٚتع  اٟتاف  عبد هلل بن أيب العوىاـ, 
اسم طلىح  بن ٤تم د بن اع  , كالت اس   ال  كالس اب   ٚتع  ل  اٟتاف  أبو ٤تم د اٟتارثًٌي, كال  امن  ٚتع  اإلماـ أبو

اٟتسُت ٤تم د بن ا١تظ   بن موسى بن ٤تم د, كالعاش   ٚتع  اإلماـ أبو نػيعىٍيم األلب ا   ٚتع  اإلماـ اٟتاف  أبو
بظ  بن ٤تم د بن عبدالبااي بن ٤تم د األنصارم, كال  ا   لاحع اٟتلي , كاٟتادم ع    ٚتع  ال  ي  ال    أبو

أٛتد عبد هلل بن عدم اٞت اا , كال  ال  ع    ٚتع       ٚتع  اإلماـ اٟتاف  لاحع اٞت ح كالت عدي  أبوع
بظ  أٛتد بن ٤تم د بن  الد الظبلعي, كا٠تام   اٟتاف  عم  بن اٟتسن األشنا , كال  اب  ع    ٚتع  اإلماـ أبو

 البلخي. بن  س ك عبد هلل اٟتسُت بن ٤تم د ع    ٚتع  اإلماـ اٟتاف  أبو
 ُمسَند اإلمام الشَّاِفعّي:  -

ركال عاليان عن شيو   الس اب ُت, مثي  ااؿ  فيظوف بيٍت كبُت اإلماـ ال  اًفعٌي هبها الس ند سبع  ع   رابلن ًمن 
 ال ُّكىاة, كرها الس ند عاؿو ادان.

 ُمسَند اإلمام أمحد بن حنبل:  -
ااؿ  فيظوف بيٍت كبُت اإلماـ أٛتد هبها الس ند سبع  ع   رابلن ًمن ال ُّكىاة,  ركال عاليان عن شيو   الس اب ُت, مثي  

 كرها الس ند عاؿو ادان.
 مثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين  
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 أعلى َما عند ىؤالء األئمَّة ِمن اإلسناد: 
   التساعيات.أعلى مىا كا  لئلماـ البيخارٌم َّ اامع  الص حيح  ال بلثيات. كأنزؿ مىا عندل -
 أعلى مىا كا  لئلماـ مسلم َّ لحيح   ال ابعيات. -
أعلى مىا كا  لئلماـ أيب داكد َّ سنن   حدي  كاحد عد ل البعض ًمن ال بلثيات كعد ل البعض ًمن  -

 ال ابعي ات.
ًمهم َّ اام  سنن   حدي  كاحد ثبلثي. -  أعلى مىا كا  لئلماـ أيب عيسى الًتًٌ
 نسائي َّ سنن   ال ابعي ات.أعلى مىا كا  لئلماـ ال -
 أعلى مىا كا  لئلماـ النسائي َّ سنن   ال بلثي ات. -
 أعلى مىا كا  لئلماـ مالا َّ موطئ   ال نائي ات. -
أعلى مىا كا  لئلماـ أيب حني    ركايت  عن أن  بن مالا -

(ٔ). 
 أعلى مىا كا  لئلماـ ال  اًفعٌي  ال بلثي ات. -
 مسندل  ال بلثي ات. أعلى مىا كا  لئلماـ أٛتد َّ -

مثي  تظلم عن سلسل  الهرع ف اؿ  ري ركاي  اإلماـ أٛتد بن حنب , عن ٤تم د بن إدري  ال  اًفعٌي, عن مالا بن 
 .(ٕ)أن , عن انف , عن عبد هلل بن عم , عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م

 م اٮت  الع  ة إذل الظتع اآلتي    أم   من مثي  يس د ال ي  عبد هلل س اج الدين ط ا  عن كاحد أك
مسند أيب يعلى  .ا١تسند ا١تسمى ابلبح  الز ار لئلماـ البػىز ار. مسند ال يالسي. ا ٍتسنن الدار . مسند الدارمي

يستىدرىؾ .ارث بن أيب أسام مسند اٟت .ا١توللي
يسىم ى اب١ت

مصنف أيب بظ  بن أيب  .سنن البي  ي .لحيح اٟتامم ا١ت
٥تتص  ابن أيب  .ُت للحميدماٞتم  بُت الص حيح .معجم الص َت لل  ربىاً   .دال  ز اؽ الص نعىا مصنف عب .شيب 

ريع للمينًهرًمٌ  .ٚت ة األزدم غيع كالًت   .ش ح مسلمأذمار الن وًكٌم كرايض الص اٟتُت ك . األكائ  السنبلي . الًت 
نٌي . مصن ات اٞتيبل  اٟتسٍت الب دادم, كمن ا  ال ني  ل ال ٌ , كفتح ال توح, كال يوضات ال  اب  ع اٟتق, كال تح ال  اب 

                                                           
كدل أي ه عن  ,كأبو ال  ي  ,كس   بن سعد ,كعبد هلل بن أيب أكَّ ,أن  بن مالا  أربع  من الصحاب  أيب حني   ماف َّ زمن (ُ)

تهم ة (, َُٓ/صِ(؛ ست هيع األٝتا  كالل ات, النوكم, )جَِٖ/صْ. يينظى   اتري  ب داد, ا٠ت يع الب دادم, )جأحد من م
 (.ُٖٔ/صُاٟت اظ, الهريب, )ج

 (.ُُٓإعبلـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار, ص) (ِ)
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اوت  مصن ات الس  كردم, كمن ا عوارؼ ا١تعارؼ للس  كردم, كن ب  البياف َّ ت سَت ال  آف. مصن ات ال زارل.
ظًٌٌي. مصن ات أيب ذر ككالدل الربراف اٟتىلىيبٌ 

ى
 .(ٔ)ال لوب أليب طالع ا١ت
سم ٙتاف كع  ين ل ح  من الظتاب, ذم  في ا ال  ي  الس دار أرم  أسانيد الظتع اليت ٖتم   كاد است  ؽ رها ال 

 ال ي  عبد هلل س اج الدين ركايت ا عن م اٮت .
 أسانيد الشيخ عبدهللا سراج الدين إىل كتب األثبات:  - ٘

  تظلم ال  ي  الس دار عن رها ا١توضوع َّ ال سم ال  اب  ًمن ال بت, في وؿ 
ال سم ال  اب   فيما ي كي  ًمن األثبات كاألازا  كاإلاازات كاٞتوام  كاألسانيد كالربامج كال  ارس كا١تسلسبلت 

 كا١ت يخات كا١تعاام كغَت ذلا ًمن مصن ات ال يوخ عن م اٮت  أبسانيدرم.
 . (ٕ)كيس د ال ي  عبد هلل س اج الدين أٝتا  رهل األثبات, كري إثناف كٙتانوف ثبتان  
يع ًٌع ال  ي  الس دار على ذلا في وؿ  ي كم ال ي  عبد هلل س اج الدين أم   ًمن رها العدد, إال  أن  امت ى ب , ك 

 .(ٖ)كب كايت  ٢تا تو  ى في ا األسانيد العىالي , ألف  ط ؽ ركايت ا مت عب  كمتعدًٌدىة
 عبد هلل س اج الدين في وؿ  مثي  ٮتتم ال  ي  الس دار رها ال سم ب كايت  ٢تها ال بت عن ال ي 

كْتظم إاازة شيخنا أيب النىًجيع رل. كري األكذل ًمن نوع ا بعد إشارات تل  ارا. ممىا ا رب , فهركم عن   أان 
٤تم د عبل  الدًٌين أٛتد بن ٤تم د س دار اٟتىلىيبٌ ال  اًفعٌي, ٔتا َّ رها ال بت الهم ٝتيت   إعبلـ ال لب   ا١تعتز ابهلل أبو

النااحُت فيما عبل من أسانيد ال ي  عبد هلل س اج الدين, فلل  اٟتمد كا١تن  على توفي   رل, كعلى ما أع ى 
 .(ٗ)كأنعم, كاٟتمد هلل رب العا١تُت

 َنّص إجازة الشيخ عبدهللا سراج الدين للطالبني ادلستحقني ىذا الثبت:  - ٙ
   من ال بت, في وؿ  يتظلم ال  ي  الس دار عن رها ا١توضوع َّ ال سم ا٠تام

                                                           
  أ ه الربراف كابن حىجى  العىس ىبلى , عن الز ين الًع ىاًاٌي, (ُ)مثي  يع ع ال  ي  الس دار مع فان ابلربراف اٟتىلىيبٌ ككلدل أيب ذر في وؿ (ُ)

صارم, ااؿ ابن حج   است دت من متع الربراف اٟتىلىيبٌ است ادة مبَتة. كمت ل اؤ٫تا ٔتنزؿ ابن ا١تل ن ابل ار ة. كعن ابن ا١تل ن األن
كم اي  الربراف أم   من سبعُت أما تبلمهت  فظ  , كمن م كلدل أبوذر الهم نبغ فصار ٤تدث حلع كم ر  ا كل  مصن ات م َتة 

الظ َتكف, كمن م ال اضي زم اي األنصارم, كالس ند رنا من ط ي  . يينظى   إعبلـ  من ا منوز الهرع َّ اتري  حلع, كأ ه عن 
 (.ُّّال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار, ص)

 (.ُٓٓ)ص, إعبلـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار (ِ)
 (.ُّٔ-َُٔ)ص, ا١ت ا  السابق (ّ)
 (.َُٔ, ص)ا١ت ا  السابق (ْ)
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ب  ا١تستح ُت بهلا. ال سم ا٠تام   رو   اصُّ بنىصًٌ اإلاازة اليت أااز هبا ال  ي  طبلى
   (ٔ)ي تتح ال  ي  الس دار رها ال سم ٔت دًٌم  لئلاازة يبُتُّ في ا ش كط ال الع اجملاز في وؿ

ًجيز  تلميهل طالع العلم ال   ًعي 
ي
الهم ٗتصص ب نًٌ الٌ ًكاي  كاإلسناد بعد الدًٌراس  كرها عندما ي ل احملدًٌث ا١ت

كالتهري , كٖتم  أمان  الٌ ًكاي  كالس مىاع كالل ا  كا١تعال ة, كالعدال  كالضبط كاإلت اف, كط ؽ ٖتمُّ  اٟتدي  النبوم 
ال  كط َّ اٟتدي  ًمن ال ُّكىاة كبعد دراس  فنًٌ ا١تص لىح كمىا ذم  أئمت  من  ال  يف كمع ف  راال  كت ييم م ًٌ راك

 الص حيح, كاٟتدي  اٟتسن, كاٟتدي  الضعيف,...
   (ٕ)مثي  ين   نىٌص اإلاازة عن ال ي  عبد هلل س اج الدين

 بعد اٟتمد هلل كالص بلة على نبي  لىل ى  هلل علي  كسىل م ي وؿ  
  العلم علي  كتوا ت م ااي ٫تم م ف ف اإلسناد ًمن الدًٌين, كاآل ه ب  متمسا ابٟتب  ا١تتُت, فًمن مثي  عظف أر

 اإلسناد في . إلي , كطلع علو
 ك٦ت ن كف    هلل لهلا األخ الظ مي األستاذ ال اض  ال  ي   

 -كيًتؾ رنا ال  ي  س  ان فارغان مظاف اسم ال الع اجملاز ػ
 بت بظ ًٌ مىا نيً  ى في  عن ٔتىا ٬توز لل ي  عبد هلل س اج الدين ركايت  من م  ك  كمسموع, كٔتا سي ًٌ  َّ رها ال

 ال ي  عبد هلل س اج الدين. مثي  يهم  م اٮت  الع  ة, ك٭تي  اجملاز إذل م كايهتم ابل  ط ا١تعترب عند أر  اٟتدي . 
مثي  ي وؿ  كاد أازت األخ الظ مي ا١تومىى إلي  أبف ي كم عٍتًٌ اٞتام  الص حيح للبخارم, كيسوؽ ط اان ل كايت  ل  مثي  

زل ْتدي  ال ٛت  ا١تسلس  ابألكلي . مثي  ٬تيزل أبف ي كم عن  ما َّ رها ال بت ًمن ا١ت كايت كاألثبات كاإلاازات ٬تي
كاألازا  كأسانيد ال يوخ, كب انمج ال يوخ, كف ارس ال يوخ, كا١تسلسبلت, كم يخات ال يوخ, كمعاام 

تصحُّ عن  مع فت  كدرايت  ًمن متع اٟتدي  إاازة  ال يوخ, ٔتىا في ا ٓتصوص ذلا, كبعمـو مىا ٕتوز ل  ركايت , أك
 . (ٖ)عام   كشامل  م لى   اتم   ب  ط  ا١تضبوط, كضب   ا١ت  كط

مثي  يولي ال  ي  ال الع اجملاز بت ول  هلل َّ الس  كالعبلني , ك٭ت   على االتباع الظام  ل سوؿ  هلل لىل ى 
  اإلٯتاف كعدـ معاداهتم. كيولي  اب١تنجي ات ك٭تهرل ًمن ا١ت لظات ك٭ت    هلل علي  كسىل م, كعلى السَت على ط يق أر

على التزاـ الدراات, كي لع من  دعوات َّ ظ   ال يع. مثي  ٮتتم ٔتىا بدأ من اٟتمد هلل كالص بلة على نبي  لىل ى 
  هلل علي  كسىل م.

                                                           
 (.ُٓٔـ ال لب  النااحُت, س اج الدين, ٗت يج الس دار, ص)إعبل (ُ)
 (.ُٕٔ, ص)ا١ت ا  السابق (ِ)
 (.ُٗٔ, ص)ا١ت ا  السابق (ّ)
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سًند عبد هلل س اج 
ي
م  ا١ت سًٌ  ا١ت الدين احملدًٌث اجملىاز ًمن حلع كٛتص كدم ق كا٢تند كَّ آ  را مظتوب  العبل 

 كاٟتجاز.
 اخلادتة وفيها تلخيص الكتاب:  - ٚ

 ٮتتم ال  ي  الس دار متاب  رها بتلخيص ٥تتص  يهم  في  نبهة عن م  اسم من األاساـ ا٠تمس .

  ي  عبد هلل س اج الدين.كبعدرا يهم  ال يوخ م ة أ  ل كرم ا١تهموركف ساب ان, كيهم  أٝتا  الهين رككا عن ال
 ـ(.َُٗٗرػ/ َُُْمثي  ي رخ لل  اغ من رها ال بت كالتعليق علي  سن  )

ظًٌٌي ال  اًفعٌي. 
ى
كيهم  أن  ع ض  على ال  ي  اإلماـ علم الدًٌين مسند العص  ال  ي  ٤تم د ايسُت ال ادا  اٟتسٍت ا١ت

   على طب  رها ال بت.م  رسوؿ ل  إذل اٟتجاز. ف اؿ ال  ي  ال ادا   اعم
 مثي  ٮتتم اٟتمد هلل كالص بلة على نبي  لىل ى  هلل علي  كسىل م كيهي   

 كمتع  ا١تعتز ابهلل ل ي الدًٌين أٛتد بن ٤تم د س دار اٟتىلىيبٌ ال  اًفعٌي.
 القيمة العلميَّة للكتاب:  - ٛ

 انؿ رها الظتاب إعجاب كارتماـ الباح ُت كاحملدًٌثُت  
ى عى ليال  ي  يوسف  ذم ل

 اؿ  ٚت  أسانيد ال ي  عبد هلل س اج الدين ال  ي  أٛتد بن ٤تم د س دار ف ,ا١ت
اٟتىلىيبٌ 
(ٔ). 

كااؿ عن  الدمتور نور الدًٌين ًعًت  الظتاب ال يًٌم, إعبلـ ال لب  النااحُت فيما عبل ًمن أسانيد ال ي  عبد هلل س اج 
 .(ٕ) هلل س اج الدين كألول  ا١ت رخ ال  ي  أٛتد س دارالدين, ٚتع  ًمن إاازات ال ي  عبد

إاازات  ف د أف د  أسانيد ال ي  عبد هلل س اج الدين كم  ة كااؿ ال  ي  ٤تم د ٤تي الدًٌين س اج الدًٌين  كنظ ان لعلو
إاازة  ٟتال  علىالباح  ال  ي  أٛتد بن ٤تم د س دار, ا ابلتلليف حوؿ إاازات ال  ي  كأسانيدل العالي  ا١ت رخ

 .(ٖ)من ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ اٟتدي  ال  يف, أف د م ل ان  الان بهلا
 
 
 
 

                                                           
 (.ُٖٔ/صّ, د. ا١ت ع لي )جمعجم ا١ت اي يينظى    (ُ)
 (.ُُٗيينظى   ل حات, د. عًت, ص) (ِ)
ل  ي  اإلماـ عبد هلل س اج لي الدًٌين س اج الدًٌين, )ا١توا  ال ٝتي يينظى   م ال  بعنواف  إاازات ال  ي  اإلماـ, ب لم  ٤تم د ٤ت (ّ)

 الدًٌين(. 



  ُٔٔ   

 

 كتاب أربعون حديثاً نبوايً أبسانيد فضيلة الشيخ عبدهللا سراج الدين من أربعني كتاابً:   -اثنياً 
 سبب أتليف الكتاب:  - ٔ

س اج الدين َّ متاب  إعبلـ ال لب  اجملدين, طلع بعض  بعد ٗت يج ال  ي  الس دار ألسانيد ال ي  عبد هلل
طبلب العلم ال   ًعي ًمن ال  ي  الس دار أف ٬تم  ٢تم أربعُت حدي ان نبوي  أبسانيد ال ي  عبد هلل س اج الدين؛ مي 

 ي لعوا على للت  ب سوؿ ال  لىل ى  هلل علي  كسىل م عن ط يق أسانيدل إلي . 
ار ٢تها األم , ااتدا  كت ب ان أبر  العلم الس اب ُت الهين ٚتعوا أربعُت حدي ان نبوي  ت م  فاستجاب ال  ي  الس د

 .(ٔ)اوانع اإلسبلـ
 زلتوايت الكتاب:  - ٕ

ذم  ال  ي  الس دار بعد ا١ت دم  أٝتا  م اي  ال ي  عبد هلل س اج الدين بتع يف ٥تتص  لظ  كاحد 
 .(ٕ)إعبلـ ال لب  من م, كرم ال يوخ الهين ذم رم َّ متاب 

ل ؤ س اج الدين؛ ليظوف أكؿ حدي  ي    , بسند ال ي  عبد هلل(ٖ)مثي  ذم  بعد ذلا حدي  ال  ٛت  ا١تسلس  ابألكلي  
 الباح  َّ الظتاب.

مثي  ذم  األربعُت حدي ان اليت ٚتع ا أبسانيد ال ي  عبد هلل س اج الدين عن شيو   الع  ة, ف كل من ط يق ال ي  
س اج الدين عن م  كاحد من ر ال  ال يوخ أربع  أحادي  إذل رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, م   عبد هلل

 حدي  من رهل األربعُت ًمن متاب ًمن متع ركاي  اٟتدي .
 دار, مثي  ٮتتم ال  ي  الس دار متاب  إباازة ال ي  عبد هلل س اج الدين ا٠تال   َّ رها الظتاب الهم أل   ال  ي  الس

 كالعام  َّ أسانيد ال ي  عبد هلل س اج الدين كم كايت .
كرهل اإلاازة م بت  َّ هناي  الظتاب دكف ذم  اجملاز, ليتمظن طالع العلم من اٟتصوؿ علي ا من ال ي  عبد هلل 

 س اج الدين َّ حيات , بس ول  كيس , كرها نص ا  
كالس بلـ على مىن ال نيب بعدل, كعلى آل  كلحب  كالهين اتبعوا  يسم  هلل ال ٛتن ال حيم, اٟتمد هلل كحدل, كالص بلة

 ردي , كاتبعي م إبحساف إذل يـو ل  مىا بعدل.
كبعد  ف د أازت إاازة  ال  ٔتىا ٖتتوم علي  رهل النسخ  ًمن أربعُت حدي ان أ هرا م ل  ا من أربعُت متاابن 

م ل ي ا, كعن م أبسانيدرم إذل رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  ألربعُت م ل ان, كّتمي  الظتع ا١تهمورة أبسانيدم إذل 
ًحعًٌ األكىال.

ي
 كسىل م, كأازت إاازة عام  بسائ  م كاييت  أ اان َّ  هلل ا١ت

                                                           
 (.ٕأربعوف حدي ان نبواين أبسانيد س اج الدين, ب لم ال  ي  الس دار, ص) (ُ)
 (.ُْٓسبق ذم رم, ص) (ِ)
 (.ُٖٓص)سبق ٗت ٬ت ,  (ّ)



  ُٕٔ   

 

أف ال ينسا  ًمن لاحل دعوات  َّ  لوىات  كالوىات ,  كأكلي ن سي كإايل ٔتبلزم  الت ول َّ السًٌ  كالنجول, كأراو
ٟت  َّ األكاات ال  اًْتى , كأمد ان اب١تدد األسٌت, ك تم لنا ابٟتسٌت, كللى  هلل على ٤تم د كعلى كًمن الدعوات الص ا

 آل  كلحب  كالت ابعُت كاتبعي م أٚتعُت, كآ   دعواان أف اٟتمد هلل رب العا١تُت. 
 األمهيَّة العلمية للكتاب:  - ٖ

 هلل س اج الدين َّ متاب مست  , ذم  في  ٚت  ال ي  الس دار أربعُت حدي ان من م كايت ال ي  عبد
 أربعُت حدي ان من أربعُت متاابن حدي يان كذم  أسانيد ال ي  عبد هلل س اج الدين إذل رهل الظتع.

كالهم ٬تدل الباح  أف رهل األسانيد كالظتع اليت اعتمد علي ا ال  ي  الس دار َّ رها الظتاب, من اة من متاب   
 الهم أتى ب  ال  ي  الس دار يتلخص بػ   إعبلـ ال لب . كاٞتديد

تس ي  ا١تعلوم  على طالع علم اٟتدي   حي  ذم  م  حدي  بسندل عن ال ي  عبد هلل س اج الدين, عمن 
فوا , إذل لاحع الظتاب ا١تصنف, مثي  إذل رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م. كبهلا يظوف رها الظتاب م تاحان 

لزمن اٟتاض , ٚت  في  ال  ي  الس دار أسانيد أربعُت متاابن من متع الٌ ًكاي , ككضع ا بُت يدم لعلم الٌ ًكاي  َّ ا
 طالع علم اٟتدي . 

ٚت  أربعُت حدي ان ت م  اوانع الدًٌين  حي  ذم  ا١تنت من م  حدي  ي كي , ف د أتى ابل ائدة العلمي   اإلٯتاني  
  , بعد أف ذم  أسانيدرا. اليت ٭تتاا ا م  مسلم, بهم ل ٢تهل األحادي



  ُٖٔ   

 

 ادلبحث الرَّابع
  اىتمام الشيخ عبدهللا سراج الدين ابدلتون

منت اٟتدي  كاالرتماـ ب  ابوالن كردان من ا  , كتداي ان كلياغ  كف مان ألل اظ  من ا   أ  ل, رو 
دثُت ٔتنت اٟتدي  كالتح ق ال م ة األرم كال اي  األٝتى من علـو اٟتدي  بظاف  م  دات , كمن رنا ظ  ت عناي  احمل

من أل اظ , كب زت عندرم ٣تموع  من العلـو تيعٌتى هبها اٞتانع, من ا  التصحيف كالتح يف, كال كاي  اب١تعٌت, 
ينظ  تجدل ف علـو ا١تنت,َّ  ارتماـ كاضح ل ي  عبد هلل س اج الدينلماف كا تصار اٟتدي  كت  يع , ..., ك 

كآ  , بداًٌ  عالي , مثي  يس د الٌ ًكاي  اليت ي ارا مناسًب  م ارد  كاي  ًمن ف كؽ بُت راكيبُتًٌ مىا َّ أل اظ ال ًٌ ك كي ارف 
   فيما يلي ٕتلي  ٢تهل ا١تسهل على ال ظ ة ا١ت  كح  بعدًٌة طي ؽ حسع مىا ت تضي  اٟتاا , ك 

 االىتمام ابلنَُّسخ اخلطِّية لكُتب الرِّواية:  -أواًل 
س اج الدين أف ينظ  كي ارف َّ النُّسى  ا٠ت ًٌي  لظتيع الٌ ًكاي , كي بت األلح  ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل 

ال ٌااح, كيبُت موض  ا٠ت ه الهم اد يواد َّ نيسى  متيع اٟتدي , كرهل ا١ت ارن  بُت النُّسى  ٖتتاج إلحاط  علمي   
 ذلا ًمن  بلؿ  م الٌ ًكاي  كتضلُّع  في . ك  علَّ  ن دي  بظ ًٌ النُّسى  ا٠ت ًٌي  ٤ت ًٌ الدًٌراس , كرها يدؿ على ٘تظُّن

: االىتمام  - ٔ  أبلفاظ النَُّسخ وإثبات األصحِّ
 كرها ظار  َّ ٚتي  متب , كمن ذلا 

  عن اٟتيا  است  د ْتدي  أيب مسعود ااؿ  ااؿ النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م "إف  ٦ت ا أدرؾ الناس ًمن   عند مبلم
 .(ٔ)كذل  إذا دلى تستح فالن  ما شئت"مبلـ النُّبو ة األ

ن ذم  األكذل َّ ركاايت 
ى
ااؿ مع ًٌبىان  رظها ركاي  البيخارٌم َّ ابب األدب ًمن لحيح  إبثبات"األكذل" بلفان ١ت

 البيخارٌم ملًٌ ا.
مىن  أثبت ملم "األكذل"َّ ابب األدب ًمن لحيح البيخارٌم, ك   ه كرها يدؿ على الدا  َّ العزك كالن  , ف د

 . (ٖ), دل ي د في ا ملم  األكذل(ٕ)اعل ا َّ ٚتي  ركاايت البيخارٌم, ألف  الٌ ًكاي  ال  اني  للبخارم, َّ متاب األنبيا 
ِمذي واإلتشارة إىل اختالفها. - ٕ  االىتمام بُنَسخ الرتِّ

ًمهم م َتة كيواد ا تبلؼ بين ا ك صولان َّ ا  ول   حسن, كلحيح, كغ يع, النُّسى  ا٠ت ًٌي  لسينىن اإلماـ الًتًٌ

                                                           
 (.ِِٖٔ/صٓ(, )جٕٗٔٓا شئت, ب ام  )لحيح البيخارٌم, متاب  األدب, ابب  إذا دل تستح فالن  م (ُ)
(, ِّٔٗ[, ب ام  )ٗلحيح البيخارٌم, متاب  األنبيا , ابب  }أىـٍ حىًسٍبتى أىف  أىٍلحىابى اٍلظىٍ ًف كال  ًايم{ ]الظ ف   (ِ)

 (.ُِْٖ/صّ)ج
 (.َُيينظى   ا٢تدم النبوم إذل األ بلؽ كاآلداب, س اج الدين, ص) (ّ)



  ُٔٗ   

 

ًمهم ٬تع علي  التي ُّ  ًمن ا تبلؼ أل اظ النُّسى   كاد نب   ابن الص بلح كغَتل  إذل أف  الباح  َّ متاب الًتًٌ
. كماف ال ي  عبد هلل س اج الدين يعتمد ا١ت ارن  الدأئم   بُت النُّسى  ا٠ت ًٌي  لسينىن اإلماـ (ٔ)كا١ت ارن  أبل  معتمىد

 ًمهم, كًمن أم ل  ذلا  الًتًٌ 
  ًمهم عنعن حدي   عند مبلم أيب ر ي ة, عن رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ "إف  العبد إذا أ  ه  الًتًٌ

نػىزىع كاست    كاتب ليً   الب "   يئ  نيًظتى َّ الب  نيظتى  سودا  , ف ذا رو
(ٕ). 

سي  "ااؿ ال ارح ابلسُت ا١ت مل  على البنا  للم عوؿ , األحوذم" " ٖت  ااؿ  ا١تهمور َّ الٌ ًكاي  اليت علي ا ش ح"
 . (ٗ)"ابلصاد , كالس   رو  الص  (ٖ)ااؿ  كَّ ركاي  أٛتد"ل  

 .(٘)"ل    ابلصادتيسَت الولوؿمثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين  كالهم َّ نسخ "
  كسىل م, ااؿ "ات ق  هلل حي ما منت , كأتب  السيئ   عن حدي  معاذ, عن رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  عند مبلم ك

 .(ٙ)اٟتسن  ٘تح ا , ك الق الناس ٓتليق حىسن"

ًمهمااؿ    .(ٚ)األربعُت الن وًكيٌ كااؿ  حدي  حسن, كَّ بعض النس   حسن لحيح ممىا َّ  ركال الًتًٌ

 . (ٛ)   األحوذم أيضان اٟتظم ا١تواود َّ ٖت كرها اٟتظم الهم ن ل  ال ي  عبد هلل س اج الدين رو
 االىتمام أبلفاظ الرِّواية. -اثنياً 

ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين أف يبُتًٌ م   مىا يتعل ق أبل اظ الٌ ًكاي  اليت يوردرا َّ دركس  كمتيب , 
ل   الٌ ًكاي  إذل مىن ركال.  زكتعدُّد ركاايت م  الًتايح إف أمظن, كم ُّ ذلا بداًٌ  َّ عى  فيبُتًٌ مىا في ا ًمن إدراج, أك

   من لور ذلاك 
 

                                                           
ًمهم كا١توازن  بُت اامع  ّٔص بلح, ص)يينظى   م دًٌم  ابن ال (ُ) (, كاد ْت  رهل ا١تسهل  إبي ا  الدمتور عًت َّ متاب  اإلماـ الًتًٌ

 (.ِّْكالص حيحُت, ص)
ًمهم, متاب  ت سَت ال  آف, ابب  سورة كي  للم  ًٌ ُت, ب ام  ) (ِ)  (.ّْْ/صٓ(, )جّّّْسنن الًتًٌ
 (.ِٕٗ/صِ(, )جّٕٗٗب ام  )مسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين من الص حاب ,  (ّ)
 (.ِِِ/صُٖٖت   األحوذم, ا١تبارم ورم, )ج (ْ)
 (.ُٓٗ(؛ ا٢تدم النبوم إذل األ بلؽ كاآلداب, س اج الدين, ص)ّْٓ/صُ(, )جّٕٖتيسَت الولوؿ, ابن الديب , ب ام  ) (ٓ)
ًمهم,متاب  الرب كالصل , ابب  ما اا  َّ معاش ة الناس, ب ام  ) (ٔ)  (.ّٓٓ/صْ)ج (,ُٕٖٗسنن الًتًٌ
 (.ٖاألربعُت الن وكيٌ , ص) (ٕ)
 (.ُٓٗيينظى   حوؿ ت سَت سورة الظوث , س اج الدين, ص) (.َُُ/صُُٖت   األحوذم, ا١تبارم ورم, )ج (ٖ)



  َُٕ   

 

 احلديث ادلدرج:  - ٔ
 زايدة ال اكم  الصحايب فمىن دكن  َّ منت اٟتدي  أك ع  ؼ ال ي  عبد هلل س اج الدين ا١تدرىج, ف اؿ  رو

 كليست من .-لعدـ فصل ا عن اٟتدي -سندل, ٭تسب ا مىن ي كم اٟتدي  أن  من 
 الس ند كا١تدرىج َّ ا١تنت مثي  تظلم عن حظم  ف اؿ  إف ماف اإلدراج للت سَت فييتسامىح في , مثي  تظلم عن ا١تدرىج َّ

س وان فبل ح ج إال  أف يظ   فييًخ   بضبط ال اكم, كإف ماف عن تعمُّد فح اـ كإف ماف   ه أك
(ٔ). 

 كعلى رها سار ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ دركس  كمتيب   
  ا ال ًهينى آمىنيواٍ دي  معع بن عج ة ااؿ  ١تا نزلت  }عن ح عند مبلم تى ي ييصىلُّوفى عىلىى الن يبًٌ اي أىيػُّ ى ًإف   هللى كمىبلىًئظى

[. االوا  ميف نصلي عليا اي نيب  هلل؟ ف اؿ  اولوا "الل  يم  ل  على ٔٓلىلُّوٍا عىلىٍيً  كسىلًٌميوٍا تىٍسًليما{ ]األحزاب  
  فبل -أحد ركاة اٟتدي  عن ابن أيب ليلى-د ٣تيد". ااؿ ك٨تن ن وؿ  كعلينا مع م. ااؿ يزيد٤تم د,...إنا ٛتي

 (ٕ)شي  ركال عن معع بن عج ة؟ أدرم أشي  زادل ابن أيب ليلى ًمن ًابى  ن س , أك
 ًمن ط يق ااؿ  ااؿ اٟتاف  ابن حىجى  َّ ال تح  كاد كردت رهل الزايدة ًمن كا ىُت آ  ىين  أحد٫تا عن ال  ربىاً  

. (ٖ)ابن  لي   بل   "ي ولوف  الل  يم  ل  على ٤تم د...كل  علينا مع م, كابرؾ على ٤تم د...كابرؾ علينا مع م"

ىا بي ن  زائدة عن األعمش.(ٖ)مع م"
 . ااؿ اٟتاف   كركات  موثيواوف, لظن   فيمىا أحسىع مدرىج ١ت

 , بدؿ الواك(ٗ)  لظن ااؿ "الل  يم "كاثني ما  عند الدارا ٍت ًمن كا  آ   عن ابن مسعود, م ل 

","كابرؾ". كااؿ  كفي  عبدالور اب بن ٣تارد  .(٘)ضعيف  كرو ,َّ"كل ًٌ
اإلدراج َّ رهل الزايدة بعد تتبع  ال  ؽ كا١ت ارن  بين ا م  مبلحظ  م اتع ال كاة,  ال ي  عبد هلل س اج الدين اح ف

من  بلؿ ٚت  ال  ؽ كا١ت ارن  بين ا م  مبلحظ  م اتع  كرها رو من ج أر  العلم َّ بياف عل  األحادي ؛
 .(ٙ)ال كاة

 

                                                           
 (.ُْٗيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , س اج الدين, ص) (ُ)
دي  دكف رهل الزايدة اد أ  ا  ألحاب اٞتوام  (؛ كاٟتِْْ/صْ(, )جُُٖٖٓمسند أٛتد, مسند الظوفيُت, ب ام  ) (ِ)

 (.ِّّٖ/صٓ(, )جٔٗٗٓكالسُّنىن, كمن م البيخارٌم, متاب  الدعوات, ابب  الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ب ام  )
 (.ُِٓ/صُٗ(, )جُِْٗٓا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ّ)
 (.ّٕٓ/صُ, )جلص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل مابب ذم  كاوب اسنن الدارا ٍت,  (ْ)
 (.ُٖٓ/صُُفتح البىارم, ابن حىجى  العىس ىبلى , )ج (ٓ)
 (.َّيينظى   الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, س اج الدين, ص) (ٔ)



  ُُٕ   

 

 االىتمام ابللفظ واالبتعاد عن الرِّواية ابدلعىن. - ٕ
ماف ال ي  عبد هلل س اج الدين حافظان لؤلحادي  النبوي   حاض  الهام ة, ي كم اٟتدي  بل ظ , كال ٭تع 

ال كاايت اليت يوردرا ال ي  عبد هلل س اج الدين ري بل ظ ا الص حيح, الٌ ًكاي  اب١تعٌت, لهلا ٬تد الباح  أف  معظم 
كاليبلن مىا يورد ركاي  اب١تعٌت, ًمن ابب اإليضاح كال   ح ال ًمن ابب الت صَت َّ اٟت  , كينبًٌ  على أهنا اب١تعٌت, كمن 

 أم ل  ذلا  
   عبد هلل بن عم  ب اعي غىنىم, فهراد أف ٮتترب عن زىيد بن أسلىم ااؿ  معن م ااب   هلل تعاذل,ااؿ   عند مبلم   

 إٯتان  ابهلل تعاذل, ف اؿ ل   أي ا ال  اًعي أال تبيعٍت شاة؟ 
إ٪تىا أرعارا ل ىا  ًمن أر  مظ  . ف اؿ ل  ابن عم    –أم  لست أان مالا ال نم  –ف اؿ ل  ال  اًعي  مىا رارنا رهبا 

ا ف   ل   أ هرا الهئع. ف اؿ ال  اًعي  فهين  هلل؟ ااؿ بن عم   فهان ك هلل بعٍت شاة ك ه ٙتن ا, كإذا سهلا مالظي 
 أحقُّ أف أاوؿ فهين  هلل. 

فان لق ابن عم  كاد أ ه رها اٞتواب ًمن الب  مه هان اواين, فجع  ٯت ي كي وؿ  فهين  هلل فهين  هلل, ا  كعبل, 
 . ال ال ىنىممثي  اشًتل ابن عم  ال  اًعي كاشًتل ال نم فهعت   كأع

مى  الز كائًد  كراال  رااؿ الص حيح غَت ك  ,ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مع ًٌبىان  ركال ال  ربىاً   ااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى
 . (ٕ)كاد أكردت  اب١تعٌت ,(ٔ)ث   عبد هلل بن اٟتارث اٟتاطيب كرو

إلي , ًمن ابب ال   ح كاإليضاح, م   اٟتدي ي كالعىزكفال ي  عبد هلل س اج الدين أكرد ركاي  ا١تعٌت م  كاود الظتاب 
ا نب   على رها ال  ط عند ش ح  للمنظوم  ي ي إلي , ممى  .(ٖ)ًعلم  اب١تعٌت كما ٭تًي

كإليضاح ا١ت اؿ أم   ال بد  ًمن إي اد الٌ ًكاي  بل ظ ا عند ال  ربىاً , كري  عن زىيد بن أسلىم ااؿ "م   ابن عم  ب اعي 
ا, ف اؿ ابن عم   ت وؿ أمل ا الهئع. ف ف  غىنىم ف  اؿ اي راعي ال ىنىم ر  ًمن اىزىرة؟ ااؿ ال  اًعي  ما رارنا رهبُّ

ال  اًعي رأس  إذل السما , مثي  ااؿ  فهين  هلل. ااؿ ابن عم  فهان ك هلل أحقُّ أف أاوؿ فهين  هلل. فاشًتل ابن عم  
 .ل ىنىم"ال  اًعي كاشًتل ال ىنىم فهعت   كأع ال ا

َدة:  - ٖ  الرتجيح بني رواايت ألفاظ احلديث ادلتعدِّ
ال ي  عبد هلل س اج الدين االرتماـ بل   اٟتدي  النبوم, كأمُّ ا تبلؼ َّ األل اظ اليت من من ج ماف 

 اآليت   , على النحوتدايقتعد دت ركاايهتا, ماف ٤ت   دراس  ك 

                                                           
مى  الز  َِِ/صُُمعجم الظبَت ال  ربىاً , )ج (ُ) (  كراال  رااؿ ٕٕٓ/صٗ(, )جُٖٔٔٓكائًد ب ام )(. ااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 ث  . الص حيح غَت عبد هلل بن اٟتارث اٟتاطيب كرو
 (.ٔٓيينظى   لعود األاواؿ, س اج الدين, ص) (ِ)
 (.ّٗيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , س اج الدين, ص) (ّ)



  ُِٕ   

 

  ة, ااؿ  ٝتعت النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ي وؿ "مىن رآ  َّ , عن أيب ر ي  البيخارمٌ  عن حدي  عند مبلم
ا١تنىاـ فىسىَتىا  َّ اليى ظى  , كال يتم    ال ي اف يب"
(ٔ). 

. رظها ابل  ا. (ٕ)مه٪تىا رآ  َّ الي ظ " ااؿ اٟتاف  ابن حىجى  َّ ال تح  كزاد مسلم ًمن رها الوا "أك  ااؿ

 .(ٖ)  َّ الي ظ "بدىؿ اول "فسَتا "ككا  عند ابن ماا  "فظه٪تا رآ  َّ الي ظ "ككا  عند اإلٝتاعيلي "ف د رآ

 .(ٗ)ااؿ  ف هل أل اظ ثبلث  "فسَتا  َّ الي ظ  , فظه٪تا رآ  َّ الي ظ  , ف د رآ  َّ الي ظ "

حان ٢تا ف اؿ  كرها ل   البيخارٌم فاف ىم ع  عمث   .(٘)على ركاي "فسَتا  َّ الي ظ "م اًٌ
 الدِّقَّة يف لفظ احلديث:  - ٗ

كمن   اال تبلؼ َّ األل اظ, االرتماـ بصاحع الل   الهم ركل اٟتدي , كبياف موضً   ماف ًمن من ج
عن رٛتت  لىل ى  هلل علي  كسىل م كدمع  عيني  ل  اؽ كلدل إب اريم  است  د ْتدي  أن , أف  رسوؿ  مبلم   ذلا

فجعلت عينا -أم  َّ حال  االحتضار –٬تود بنى ًس   على ابن  إب اريم , كرو هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م د   
ف اؿ "اي  ف اؿ ل  عبدال  ٛتن بن عوؼ  كأنت اي رسوؿ  هلل؟ -تدمعاف –رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م تهرًفاف 

ال ن وؿ إاٌل مىا ي ضي ربنا , كإان  ابن عوؼ إهنا رٛت "مثي  أتبعى ا أب  ل, ف اؿ "إف  العُت تدم  , كال لع ٭تزف, ك 
ل  ىااا اي إب اريم حملزكنوف"
(ٙ). 

ااؿ  ركال البيخارٌم , كركل بعض  مسلم
(ٚ). 

  ًمهم كالل   ل  ,داكد كأبو ,الهم ركال أٛتد اٟتدي عن  عند مبلم ك بن الصامت, ااؿ   عن عبادة ,كالًتًٌ
أكؿ مىا  لق  هلل ال لم" ٝتعت رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ي وؿ "إف  

(ٔ). 

                                                           
 (.ِٕٔٓ/صٔ(, )جِٗٓٔ َّ ا١تناـ, ب ام  )لحيح البيخارٌم,متاب  التعبَت, ابب  من رأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص (ُ)
, ابب  اوؿ النيب علي  الص بلة كالس بلـ من رآ  َّ ا١تناـ ف د رآ , ب ام  ) (ِ) (, ِِٔٔلحيح مسلم,متاب  ال ُّؤايى

 (.ُٕٕٓ/صْ)ج
, ابب رؤي  النيب ملسو هيلع هللا ىلص َّ ا١تناـ, (ّ)  (.ُِْٖ/صِ(, )جَّْٗب ام  ) سنن ابن ماا , متاب  تعبَت ال ُّؤايى
 (.ّّٖ/صُِفتح البىارم, ابن حىجى  العىس ىبلى , )ج (ْ)
 (.َّْيينظى   الدُّعا , س اج الدين, ص) (ٓ)
 (.ّْٗ/صُ(, )جُُِْلحيح البيخارٌم,متاب  اٞتنائز, ابب اوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص"إان با حملزنوف", ب ام  ) (ٔ)
(, ُِّٓائ , ابب  رٛتت  ملسو هيلع هللا ىلص الصبياف كالعياؿ كتواضع  كفض  ذلا, ب ام  )لحيح مسلم, متاب  ال ض (ٕ)

 (.ِْٖ(. يينظى   ال  مائ  احملم دي  , س اج الدين, ص)َُٕٖ/صْ)ج



  ُّٕ   

 

 يف سرد رواايت احلديث:  الشيخ عبد هللا سراج الدين منهج –اثلثاً 
ابل وارد ًمن اٟتدي  ال  يف على  َّ االستدالؿ ابلنصوص اٟتدي ي  اائمان على اإلتياف ماف من ج 

حىت إف  الباح  العلمي ٬تد ال ظ ة ا١توضوع الهم يتظلم عن , كيورد الظ َت ًمن ال وارد, ب در مىا تتضح ال ظ ة, 
كاضح  ًمن  بلؿ األحادي  كركاايهتا, لظ  ة األحادي  كال كاايت, م  الربىاع  َّ ط ي   ع ض ا, ف د يورد ال ي  
عبد هلل س اج الدين اٟتدي  اب تصار كااتصار على ٤ت ًٌ ال ارد ًمن اٟتدي , كاد يورد ًاص   اٟتدي  ٥تتصى ة, 

اي  مامل , كاد يورد ال كاايت الواردة اب١توضوع ٚتيعان, كاد ٬تم  بُت ال كاايت فيسوا ا َّ ركاي  كاد يورد الٌ ًك 
  ذل شي  من البسط, اوام  َّ أرب  ن اط إكتوضيح رها ٭تتاج كاحدة, 
 االقتصار على موضع الشاىد:  - ٔ
 يعتمد على ذم  از  ًمن اٟتدي  كاإلحال  إذل ٘تام  َّ مظاف آ    ف

   ًمهم عن حدي  مبلم عند عن ابن عىب اس, أف  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ماف يدعوا في وؿ "الل  يم  إ   الًتًٌ
أسهلا رٛت  ًمن عندؾ هتدم هبا اليب, كٕتم  هبا أم م كتلمُّ هبا شعً ي كتصلح هبا غائبيت كت ف  هبا شاردم كتزمًٌي 

 يت كتعصمٍت هبا ًمن م ًٌ سو  الل  يم  أع ٍت إٯتاان كي ينا لي  بعدل م  , هبا عملي كتل مٍت هبا رشدم كت دُّ هبا أل
إذل ٘تاـ اٟتدي , ممىا ذم ت  بتمام  َّ متاب"ال  مائ   .(ٕ)كرٛت ن أانؿ هبا ش ؼ م امتا َّ الدًٌينا كاآل  ة"

 .(ٗ)"فارا  إلي (ٖ)ال  ي  
  ا١تلىا, كيي مى  أبرب  ملمات  بظتع رزا  , كأال  ,  عن حدي  ابن مسعود م فوعا "مثي  يي سى  عند مبلم ك

 .(ٙ)كسيهيت ٘تام  ,اٟتدي . (٘)سعيد" كعمل  , كش ي أك

                                                                                                                                                                                     
ًمهم, متاب  الت  سَت, ابب  ؛ (ّٕٔ/صِ(, )جََْٕسنن أيب داكد, متاب  السن , ابب  َّ ال در, ب ام  ) (ُ) سنن الًتًٌ

مسند أٛتد, اباي مسند األنصار, ب ام  ؛ (. كااؿ  ااؿ رها حدي  حسن غ يعِْْ/صٓ(, )جُّّٗسورة نوف, ب ام  )
 (.ْٕ(. يينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س اج الدين, ص)ُّٕ/صٓ(, )جِِٕٕٓ)
ًمهم, متاب  الدعوات, ابب  من  ب ام  ) (ِ) (. كااؿ  حدي  غ يع ال نع ف  إال من حدي  ّْٖ/صٓ(, )جُّْٗسنن الًتًٌ

ابن أيب ليلى من رها الوا . كاد ركل شعب  كس ياف ال ورم عن سلم  بن م ي  عن م يع عن ابن عىب اس عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعض 
 رها اٟتدي  كدل يهم ل ب ول .

 (. َْٖص)يينظى   ال  مائ  احملم دي  , س اج الدين,  (ّ)
 (.ُُْيينظى   حوؿ ت سَت سورة اٟتج ات, س اج الدين, ص) (ْ)
(؛ لحيح مسلم,متاب  ال در, ُُْٕ/صّ(, )جَّّٔلحيح البيخارٌم, متاب  بد  ا٠تلق, ابب  ذم  ا١تبلئظ , ب ام  ) (ٓ)

 (.َِّٔ/صْ(, )جِّْٔابب  مي ي  ا٠تلق اآلدمي َّ ب ن أم ..., ب ام  )
كاا ت تتم  اٟتدي , َّ ن    (.ْٗف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س اج الدين, ص)يينظى   ردم ال  آ(ٔ) 

 (.ٓٓالظتاب, ص )



  ُْٕ   

 

 كاد يعتمد ال ي  عبد هلل س اج الدين ذم  ط ؼ ًمن اٟتدي  كاإلحال  إذل ٘تام  كٗت ٬ت  َّ موض  سابق  
  كىًإٍذ أى ىهى رىبُّاى   } بن معع, َّ اول  تعاذلعن أيبعن حدي  اإلماـ أٛتد, كاٟتامم, كابن عسام ,  عند مبلم

ـى ًمٍن ظي يورًًرٍم ذيرًٌيػ تػى يم{ ]األع اؼ    . (ٔ) [ًُِٕمٍن بىًٍت آدى
ا ت د ـ )ص   –ي ت  أم َّ ذرًٌ -(, عن أيب بن معع, كااؿ في  "كرأل آدـ علي  الس بلـ األنبيا  في مِْٔااؿ  ممى
 .ا ٔتي اؽ آ   ًمن ال سال  كالنُّبو ة", ك يصُّو م   السُّ ج علي م النور

ف د ذم  رنا از ن من اٟتدي  لتىوًضيح ال ظ ة ا١ت  كح  كأحاؿ على ب يت  َّ موض  سابق من الظتاب ن س 
(ٕ) . 

 إيراد ِقصَّة احلديث سلتَصرة، واالقتصار على زللِّ الشاىد ابللفظ والتَّفِصيل:  - ٕ
  ًإف   هلل }ن مظعوف, ااؿ  ك١ت ا ا أ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م رهل اآلي   عن ًاص   إٯتاف ع ماف ب عند مبلم

ً  كاٍلبػىٍ ًي يىًعظيظيٍم لىعى  اً  كاٍلميٍنظى ل ظيٍم تىهىم  يكفى{ ]النح   أيىٍمي ي اًبٍلعىٍدًؿ كاإٍلًٍحسىاًف كًإيتىاً  ًذم اٍل يٍ َبى كيػىنػٍ ىى عىًن اٍل ىٍح ى
مظعوف أ هت ٔتجام  الب  ف اؿ "فهلا حُت است   اإلٯتاف َّ اليب كأحببت ٤تم دان لىل ى  على ع ماف بن [,َٗ

 هلل علي  كسىل م"
(ٖ). 

كاد يعتمد ال ي  عبد هلل س اج الدين على سياؽ ًاص   اٟتدي  اب١تعٌت لبل تصار, كإي اد موض  ال ارد بُت 
 اوسُتى بنصًٌ   

  علي ما الس بلـ , ا تص  الً ص   , كامت ى ابإلتياف بسياؽ اٟتدي  كأكرد عن ًاص   موسى م  ا٠تض عند مبلم  
موض  ال ارد بُت اوسُت ف اؿ  حدثنا لىل ى  هلل علي  كسىل م حدي  موسى م  ا٠تض  علي ما الس بلـ, كأن  اا  

 "اي موسى  ما علمي عص ور فن   ن  ة ًمن البح  على م  د موسى كا٠تض  علي ما الس بلـ. ف اؿ ا٠تض  ١توسى
ا أ ه رها العص ور ًمن البح "كعلما   .(٘). اٟتدي  مما َّ الص حيحُت(ٗ)َّ علم  هلل تعاذل , إال  ممى

  { ]اإلس ا   }عن اول  تعاذل   عند مبلم ك  [.ٖٓكىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإال  اىًليبلن

                                                           
(. كااؿ  لحيح. ككاف   ّّٓ/ص ِ(, )جِّٓٓميستدرىؾ اٟتامم, متاب  الت  سَت, ابب  ت سَت سورة األحزاب, ب ام  ) (ُ)

 (.َّٓ/صْٕاتري  دم ق, ابن عسام , )ج؛ (ُّٓ/صٓ(, )جَُِِٕب ام  )مسند أٛتد, مسند األنصار, ؛ اله رىيبٌ 
 (.ِْٔيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س اج الدين, ص) (ِ)
(. ّٗ/صٗ(, )جّّٖٗ(؛ ا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  )ُّٖ/صُ(, )جِِِٗمسند أٛتد, مسند بٍت راشم, ب ام  ) (ّ)

مى  الز كائًد, متاب  الت  سَت, ابب  سورة النح , ب ام  ) (  ركال أٛتد كال  ربىاً  ُّٔ/صٕ(, )جُُُُٗكااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى
 (.ُِٔ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    كش   كث   أٛتد كٚتاع  كفي  ضعف ال يض  كب ي  راال  ث ات.

(, ُِِلم, ابب  ما يستحع للعادل إذا سئ  أم الناس أعلم؟ فيظ  العلم إذل  هلل, ب ام  )لحيح البيخارٌم, متاب  الع (ْ)
 (.ُْٕٖ/صْ(, )جَِّٖ(؛ لحيح مسلم, متاب  ال ضائ , ابب  من فضائ  ا٠تض  علي  الس بلـ, ب ام  )ٔٓ/صُ)ج

راف, س اج الدين, ص) (ٓ)  (.ٔٓيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل اٟتيج   كالربي



  ُٕٓ   

 

  الس اب    كرهل ال ل   َّ العلم ري َّ غاي  ال ل   , كاد ض ب ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين راكاين ن   الً ص  
ا٠تض  علي  الس بلـ م االن ٢تهل ال ل  َّ العلم اليت أيعً يى ا سائ  ا١تخلواات ابلنسب  للعلم اإل٢تي الهم ال يتنارى, 

وران , فواف على حي  ااؿ ١توسى علي  الس بلـ , حُت ااتمعا كالسا على شاطئ البح  , فهرس   هلل عص 
 ح ؼ الس ين  , كن   َّ البح .

ف اؿ ل  ا٠تض  علي  الس بلـ "اي موسى ما علمي كعلما كعلم سائ  ا٠تبلئق َّ علم  هلل تعاذل , إال  ممىا أ ه رها 
عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م , ٭تظي ذلا عن موسى كا٠تض   ممىا اا  َّ الص حيحُتالعص ور ًمن البح ".  

 .(ٔ)علي ما الس بلـ , إبا ار من  لىل ى  هلل علي  كسىل م لهلا
َدة:  - ٖ  ذكر رواايت احلديث ادلتعدِّ
هم  ركاايت اٟتدي  ا١تتعدًٌدىة, ٔتىا يزيد ا١تعٌت كضوحان, كإف مانت الٌ ًكاي  الواحدة الص حيح  تظ ي لًظن في

, ك صولان إف ماف رناؾ ا تبلؼ َّ أل اظ اٟتدي  تزيد استي ا  ال كاايت ٚتيع ا َّ البابك  للت وي  كالتىوًضيح
 ا١تعٌت كضوحان. كمن ذلا  

  أكرد ركاايت  م صل  كأكرد مىا يى ًد علي ا ًمن إشظاالت ك صولان مسهل  ظنًٌ  (ٕ)عن أحادي  ال  اع  عند مبلم

 .(ٖ)أرب  ع  ة ل ح البعض أف  األنبيا  ٢تم ذنوب, كااكب علي ا ٔتىا يزي  ال ا كتوس  َّ ذلا ا اب  

  ذم  ركاايت اٟتدي  بظ  أل اظ ا ٔتا يزيد ا١تعٌت كضوحان (ٗ)عن حدي  ا تصاـ ا١تؤل األعلى عند مبلم ك .(٘). 

 .(٘)كضوحان 
 , ليزداد كضوح ال ظ ة  م ص   ب كاايت  م اؿ اكره
  بلن سهؿ رسوؿ  هلل لىل ى عن أن , أٌف راركل ال  يخاف, عن ٤تب   النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ   عند مبلم

 هلل علي  كسىل م مىت الساع ؟ ف اؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م "مىا أعدد ت ٢تا؟". ااؿ  ال شي  , إال  أٌ ً أحع  هلل 
 كرسول . ف اؿ ل  لىل ى  هلل علي  كسىل م "أنت م  مىن أحببت".

                                                           
 (.ّْيينظى   اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا, س اج الدين, ص) (ُ)
(؛ لحيح مسلم, متاب  اإلٯتاف, ابب  إثبات ال  اع  ُِٖ/صُ(, )جِّٖلحيح البيخارٌم, متاب  التيمم, ب ام  ) (ِ)

 (. ُِٕ/صُ(, )جُْٖكإ  اج ا١توحدين من النار, ب ام  )
 (.ِِِس اج الدين, ص) يينظى   اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا, (ّ)
ًمهم, متاب ت سَت ال  آف, ابب  سورة ص, ب ام  ) (ْ) (. كااؿ  كاد ذم كا بُت أيب ابلب  كبُت ّٔٔ/ٓ(, )جِّّّسنن الًتًٌ

ابن عىب اس َّ رها اٟتدي  رابل كاد ركال اتادة عن أيب ابلب  عن  الد بن اللجبلج عن ابن عىب اس؛ مسند أٛتد, مسند بٍت 
 (. ّٖٔ/صُ(, )جّْْٖ  )راشم, ب ام

 (.ّٗيينظى   لعود األاواؿ, س اج الدين, ص) (ٓ)



  ُٕٔ   

 

نا ب وؿ النيب لىل ى  هلل  علي  كسىل م "أنت م  من أحببت"ااؿ  فهان أحع النيب ااؿ أن   فما ف حنا ب ي  ف ىحى
 .(ٔ)أف أموف مع م ْتيب إايرم لىل ى  هلل علي  كسىل م كأاب بظ  كعم  كأراو

  أف  رابلن ًمن أر  البادي  , أتى النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ف اؿ  اي رسوؿ  هلل مىت الساع ؟ كَّ ركاي  للبخارم
ت ٢تا؟"ااؿ  ما أعددُّت ٢تا , إال  أٌ ً أحع  هلل كرسول . ف اؿ ل  لىل ى  هلل علي  كسىل م "إنا ف اؿ "كيلا مىا أعدد

م  مىن أحببت".ااؿ أن   ك٨تن مهلا. ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "نعم"ف  حنا يومئه ف حان شديدان 
(ٕ) . 

 لىل ى  هلل علي  كسىل م ف حوا ب ي  دلى أررم ف حوا , كل ظ  , ااؿ أن   رأيت ألحاب رسوؿ  هللداكد أبو كركال
 ب ي  أشد  من . ااؿ را  اي رسوؿ  هلل  ال  اي  ٭تع ال  اي  على العم  ًمن ا٠تَت يعم  ب  كال يعم  م ل ؟

 .(ٖ)ف اؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م "ا١ت   م  مىن أحع"
 النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ف اؿ  اي رسوؿ  هلل ميف ت ل َّ عن ابن مسعود, ااؿ  اا  رىاي  إذل ال  يخاف كركل

 .(ٗ)ف اؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "ا١ت   م  مىن أحع" رىاي  أحع اومان كدلى يلحق هبم؟
 , عن أيب ذر, أنٌ  ااؿ  اي رسوؿ  هلل ال  اي  ٭تع ال ـو كال يست ي  أف يعم  بعمل م.داكد أبوكركل 
ااؿ لىل ى  هلل  ااؿ  ف   أحع  هلل كرسول .. رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "أنت اي أاب ذر م  مىن أحببت" ف اؿ

 .(٘)ذر, فهعادرا النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م فهعادرا أبو علي  كسىل م "ف نا م  مىن أحببت".
لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ "ثبلث أحلف علي ن... كال ايد, عن عائ  , أف  رسوؿ  هلل  أٛتد إبسناد كركل اإلماـ

  (ٙ)٭تع رىاي  اومان إال  اعل   هلل تعاذل مع م"

 .(ٚ)ف د ذم  ال ي  عبد هلل س اج الدين رهل ال كاايت لزايدة اإليضاح كالتهميد على معٌت ال ظ ة ا١ت  كح 

                                                           
(؛ لحيح ُّْٗ/صّ(, )جّْٖٓلحيح البيخارٌم, متاب  فضائ  الص حاب , ابب  منااع عم  بن ا٠ت اب, ب ام  ) (ُ)

 (.َِِّ/صْ(, )جِّٗٔمسلم, متاب  الرب كالصل  كاآلداب, ابب  ا١ت   م  من أحع, ب ام  )
 (.ِِِٖ/صٓ(, )جُٖٓٓالبيخارٌم, متاب  األدب, ابب  ما اا  َّ اوؿ ال ا  كيلا, ب ام  ) لحيح (ِ)
 (.ٕٓٓ/صِ(, )جُِٕٓسنن أيب داكد, متاب  األدب, ابب  إ بار ال ا  ال ا  ٔتحبت  إايل, ب ام  ) (ّ)
(؛ لحيح مسلم, ِِّٖ/صٓ(, )جُٕٖٓلحيح البيخارٌم, متاب  األدب, ابب  عبلم  اٟتع َّ  هلل عز كا , ب ام  ) (ْ)

 (.َِّْ/صْ(, )جَِْٔمتاب  الرب كالصل  كاآلداب, ابب  ا١ت   م  من أحع, ب ام  )
 (.ْٕٓ/صِ(, )جُِٔٓسنن أيب داكد, متاب  األدب, ابب  إ بار ال ا  ال ا  ٔتحبت  إايل, ب ام  ) (ٓ)
نًهرًمٌ ك  (.ُْٓ/صٔ(, )جُِْٔٓمسند أٛتد, مسند عائ  , ب ام  ) (ٔ)

ي
ريع, متاب  الص بلة, ب ام   ااؿ ا١ت غيع كالًت  َّ الًت 

 (  إسناد ايد.ُْٗ/صُ(, )جْٗٓ)
 (.ُٖ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ٕ)



  ُٕٕ   

 

للحديث واإلحالة إىل رواايتو األخرى يف وقد يعتمد الشيخ عبدهللا سراج الدين على إيراد عدة رواايت 
 مكان آخر: 

  أيب ر ي ة, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "ااؿ  هلل عز كا   أان عند ظن  عن حدي  عند مبلم
 .(ٖ). , كَّ ركاي "أان مع  حُت يهم  "(ٕ), كَّ ركاي "أان مع  حي  ذم  "(ٔ)عبدم يب , كأان مع  إذا ذم  "

. ف د أكردرا ال ي  عبد  هلل "(٘)"ك"الت   ب إذل  هلل تعاذل(ٗ)متايب "لعود األاواؿااؿ  انظ  اٟتدي  ب كاايت  َّ  

 .(ٙ) هلل س اج الدين رناؾ م صل 
 اجلمع بني رواايت احلديث وإيرادىا بسياق واحد: - ٗ

ن ٚت  ال كاايت ا١تتعدًٌدىة ماف ال ي  عبد هلل س اج الدين حافظان مت نان لؤلحادي  كط ا ا, لهلا ٘تظن مً 
كفيما يلي م اؿ يظ   في  رميزة للحدي  كأكردرا بسياؽ كاحد, م  التنبي  على الزايدات ًمن بعض ا على بعض, 

 اٟتدي  س دان كتعلي ات ال ي  عبد هلل س اج الدين بُت اوسُت عاديُت   اٟت   عندل, سهذم  في 
  كسىل م َّ حج  الوداع ااؿ  "اي أي ا الناس أنصتوا ف ن ظم لعل ظم ال عن   ع النيب لىل ى  هلل علي  عند مبلم  

ت ك  بعد عامظم رها. أي ا الناس إف  الزماف اد استدار م يئت  يـو  لق  هلل السماكات كاألرض , الس نى  اثنا ع   
مضى الهم بُت ٚتادل اٟتج  كاحملـ  , كراع  ال عدة كذك ش  ان , من ا أربع  حـ  , ثبلث متواليات , ذك

ف اؿ "ألي   ف لنا   هلل كرسول  أعلم , فسظت حىت ظنن ا أن  سيسمي  ب َت اٝت .ااؿ "أم ش   رها؟".  كشعباف".
ذا اٟتج ؟". النا  بلى. ااؿ "أم بلد رها؟". النا   هلل كرسول  أعلم, فسظت حىت ظنن ا أن  سيسمي  ب َت اٝت . 

ااؿ "فهم يـو رها؟". النا   هلل كرسول  أعلم , فسظت حىت ظنن ا أن   نا  بلى.ف اؿ "ألي  البلدة اٟت اـ؟". ال
ااؿ "ألي  يـو النح ؟". النا  بلى. ااؿ "ف ف دما مم كأموالظم كأع اضظم عليظم ح اـ ,   سيسمي  ب َت اٝت .

فبل ت اعوا  مح م  يومظم رها , َّ بلدمم رها , َّ ش  مم رها. كستل وف ربظم فيسهلظم عن أعمالظم. أال
بعدم م اران يض ب بعضظم رااب بعض. أال ليبلغ ال ارد ال ائع, فلع   مىن يبل   أكعى ل  ًمن بعض مىن ٝتع  

 أالى ر  بل  ت؟ أالى ر  بل  ت؟ الل  يم  اش د."

                                                           
(, َٕٗٔ[, ب ام  )ِٖلحيح البيخارٌم, متاب  الت وحيد, ابب  اوؿ  هلل تعاذل }كى٭تيىهًٌريميمي اَّلل ي نػىٍ سى { ]آؿ عم اف   (ُ)

 (.ِْٗٔ/صٔ)ج
 (.َِٗٗ/صْ(, )جِٕٓٔلحيح مسلم, متاب  التوب , ابب  َّ اٟتض على التوب  كال  ح هبا, ب ام  ) (ِ)
 (.َُِٔ/ص ْ(, )جِٕٓٔلحيح مسلم, متاب  التوب , ابب  َّ اٟتض على التوب  كال  ح هبا, ب ام  ) (ّ)
 (.ُُٔلعود األاواؿ, س اج الدين, ص) (ْ)
 (.ُٔن, ص)الت   ب إذل  هلل, س اج الدي (ٓ)
 (.ُُٗيينظى   حوؿ ت سَت سورة اٟتج ات, س اج الدين, ص) (ٔ)



  ُٕٖ   

 

, كي كل بعض ا يـو )رهل ا٠ت ع اليت   ب ا النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ حجت  األ َتة يـو الن ح  كأايـ الت  يق
 ع ف , كاد ٚتعت بعض ا إذل بعض تيسَتان كتس يبلن(.

". االوا  يـو اٟتج األمرب. ااؿ "ف ف دمائظم كأموالظم كأع اضظم عليظم ح اـ, مح م  يومظم  ااؿ "أم يـو أحـ 
دل, كال كلد على رها, َّ بلدمم رها, َّ ش  مم رها. أالى الى ٬تٍت اافو إال  على ن س , كالى ٬تٍت كالد على كل

ا١تسلم, فلي  ٭ت  ١تسلم ًمن أ ي  إال  مىا أح  ًمن ن س . أالى كإف  م  رابن َّ اٞتارلي   كالدل. أالى إف  ا١تسلم أ و
موضوع, لظم رؤكس أموالظم, ال تظلموف كال تظلموف, غَت راب العىب اس ف ن  موضوع ملُّ . أالى كإف  م   دـ َّ 

  ًلع, ماف مسًتضىعا َّ بٍت لي  ف تلت   اٞتارلي  موضوع, كأكؿ
ي
دـ أضع  ًمن دما  اٞتارلي  دـ اٟتارث بن عبد ا١ت

ي , أالى فاستولوا ابلنًٌسىا   ىَتا, ف هنن  عوىافو أسَتىات عندمم, لي  ٘تلظيوف شيئا غَت ذلا إال  أف أيًتُت ب اح    ريهى
ض اب غَت مربًٌح, ف ف أطعنظم فبل تب وا علي ن سبيبل, إف لظم  مبيًٌن , ف ف فعلن فارج كرن  َّ ا١تضاا , كاض بورن  

ًمن نسائظم ح  ا, كلنسائظم عليظم ح  ا, فهمىا ح ُّظم على نسائظم فبل يوطئن ف شظم مىن تظ روف, كالى أيذف  َّ 
ىن تظ روف, أالى كح ُّ ن  عليظم أف ٖتسنوا إلي ن  َّ مسوهتن  كطعام ن . أالى كإف  

ال ي اف اد أي  ًمن أف  بيوتظم ١ت
 ييعبىد َّ ببلدمم رهل أبدا كلظن ستظوف ل  طاع  فيمىا ٖتت  كف ًمن أعمالظم فسَتضى ب ".

ًمهم )إذل رنا اا ت الٌ ًكاي  َّ   ب  يـو الن ح  مما َّ  .((ٕ)كا١تسند (ٔ)الًتًٌ
م؟". االوا  يـو ح اـ, كش   ح اـ, كبلد "اي أي ا الناس  تدريكف َّ أم ش   أنتم؟ كَّ أم بلد أنتم؟ كَّ أم يـو أنت

ح اـ, ااؿ "ف ف دما مم كأموالظم كأع اضظم عليظم ح اـ مح م  يومظم رها َّ ش  مم رها َّ بلدمم رها اٝتعوا 
دـ  مٍت تعي وا, أالى الى تظا١توا, أالى الى تظا١توا, ثبلاث. إن  الى ٭ت ُّ ماؿ ام ئ مسلم إال  ب يع ن   من , أالى كإف  م   
َّ كماؿ كمهث ة مانت َّ اٞتارلي  ٖتت ادًمي رهل إذل يـو ال يام ". )إذل رنا كردت   ع أايـ الت  يق, مما 

 (.(ٖ)ا١تسند
"اي أي ا الناس, أالى إف  ربظم كاحد, أالى كإف  أابمم كاحد, أالى الى فض  لع يب على عجمي, كال لعجمي على ع يب, 

على أسود إال ابلت ول, أالى ر  بل  ت؟". االوا  بل غ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كالى ألسود على أٛت , كال ألٛت  
 (.(ٗ)ا١تسند كسىل م. )إذل رنا كردت   ع أايـ الت  يق, مما َّ

                                                           
ًمهم, متاب  ال نت, ابب  ما اا  دماؤمم كأموالظم  (ُ)  (. كااؿ  حسن لحيح.ُْٔ/صْ(, )جُِٗٓ, ب ام  )...سنن الًتًٌ
مى  ال (.ِٕ/صٓ(, )جَُِْٕمسند أٛتد, مسند الظوفيُت, ب ام  ) (ِ) ز كائًد, متاب  اٟتج, ابب  ا٠ت ع كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

ح ة ال ااشي كث   أبو داكد  (  ركل أبو داكد من  ض ب النًٌسىا  ف ط, كركال أٛتد  كأبوٖٓٓ/صّ(, )جَُِّٔٓ اٟتج, ب ام  )
 كضع   ابن معُت. كفي  علي بن زيد كفي  مبلـ.

 ٗت يج اٟتدي  الهم ابل  مباش ة. ن   (ّ)
 (.ُُْ/ص ٓ, )ج(ِّّٔٓمسند أٛتد, ب ام  ) (ْ)



  ُٕٗ   

 

نيا ٖتملوهنا على أعنااظم ك٬تئ الناس ابآل  ة ف ٌ ً الى أغٍت عنظم ًمن  هلل  "اي مع   ا يش ال ٕتيئو  ابلدُّ
ال  ربىاً  َّ شيئا")كردت 

(ٔ).) 
"اي أي ا الناس مىن مانت عندل كديع  فلي درا إذل مىن ائتمن  علي ا. أي ا الناس إف  ال ي اف اد أي  أف يعبد 
بببلدمم آ   الزماف كاد رضي منظم ٔتح   ات األعماؿ فاحهركا على دينظم ٤ت   ات األعماؿ. أي ا الناس إف  

ن  أبمان   هلل كاستحللتم ف كا ن  بظلم   هلل لظم علي ن  حىق  ك٢تن  عليظم حىق  النًٌسىا  عندمم عوىاف أ ه٘تور
كم اعظم علي ن  أف الى يوطئن ف شظم غَتمم كال يعصينظم َّ مع كؼ, ف ف فعلن ذلا فلي  لظم علي ن  سبي , 

٭ت ُّ الم ئ ًمن ماؿ أ ي  إال  مىا طابت ب  ك٢تن  رزا ن  كمسوهتن  اب١تع كؼ, ف ف ض بتم فاض بوا ض ابن غَت مربًٌح, ال 
 ن س . أي ا الناس إٌ ً ت مت فيظم مىا إف ٘تسظتم ب  لن تضلوا متاب  هلل فاعملوا ب ".

 (.(ٕ)الت  يق مما َّ ا١تسند)كردت َّ   ع أايـ 
, كرها الي ـو إذل يـو تل ون , "رها يـو ح اـ كبلد ح اـ, فدماؤمم كأموالظم كأع اضظم عليظم ح اـ, م   رها اليـو

كحىت دفع  دفع ا مسلم مسلمان ي يد هبا سو ان, كسه ربمم مىن ا١تسلم. ا١تسلم مىن سلم الناس من لسان  كيدل, 
كا١ت من مىن أمن  الناس على أموا٢تم كأن س م, كا١ت اا  مىن رج  ا٠ت ااي كالهنوب, كاجملارد مىن اارد ن س  َّ 

 طاع   هلل".
 (.(ٖ)ار ب ااؿ ث ات)ممىا َّ مسند البػىز  

, ٟتم  علي  ح اـ أف أيمل  ب يب , كع ض  علي  ح اـ أف ٮت ا , ككا    "ا١ت من ح اـ على ا١ت من, مح م  رها اليـو
ركاي  ال  ربىاً  ح اـ علي  أف يظلم , كأذال علي  ح اـ أف يدفع  دفعان". )مما َّ 

(ٗ).) 
   اد اد  هتا عند ريب إذل يـو ال يام , أم ا بعد ف ف  األنبيا  "أالى إف  م   نيب اد مضت دعوت  إال  دعويت ف

 (.(٘)مما َّ ركاي  ال  ربىاً  مظاثً كف فبل ٗتزك  ف   اال  لظم على اٟتوض". )

                                                           
مى  الز كائًد, متاب  اٟتج, ابب  ا٠ت ع َّ ُِ/ص ُٖ(, )جُِْْٕا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ُ) (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 (  ضعيف.ٓٗٓ/صّ(, )جُْٔٓاٟتج, ب ام  )
مى  الز كائًد, متإِ/صٓ(, )جَُِْٕمسند أٛتد, ب ام  ) (ِ) ب  اٟتج, ابب  ا٠ت ع َّ اٟتج, ب ام  (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى
 (.ٖٓٓ/صّ(, )جُِٔٓ)
مى  الز كائًد, متاب  اٟتج, ابب  ا٠ت ع َّ اٟتج, ب ام  ٖٓ/صِ(, )جِّٕٓمسند البػىز ار, ب ام  ) (ّ) (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى
 (  كراال  ث ات.ٖٗٓ/صّ(, )جِٓٔٓ)
 (.ِٗٗ/ص ّ(, )جّّْٔا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ْ)
 (.ُُْ/صٖ(, )جْٖٕٔا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ٓ)



  َُٖ   

 

"أي ا الناس إن  الى نيب بعدم كالى أم  بعدمم, أالى فاعبدكا ربظم كللوا ٜتسظم كلوموا ش  مم كأدكا زماة أموالظم 
 (.(ٔ)مما َّ ركاي  ا١تسندا أن سظم كأطيعوا كالة أم مم تد لوا ان  ربظم عز كا ". )طيب  هب

ا أنتم اائلوف؟".   "أي ا الناس إن ظم مس كلوف عٍتًٌ فمى
 االوا  ن  د أنا اد بل  ت كأد يت كنصحت.

"الل  يم  ر  بل  ت, أالى ر  بل ت, فجع  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ي ف  إلبع  إذل السما  كينظًٌس ا إلي م كي وؿ  
 .((ٕ)مما َّ مسلمأالى ر  بل ت". )

 
 
 
 

                                                           
 (.ُِٓ/صٓ(, )جُِِِٓمسند أٛتد, اباي مسند األنصار, ب ام  ) (ُ)
(. يينظى   مناسا اٟتج, س اج الدين, ٖٖٔ/ص ِ(, )جُُِٖلحيح مسلم, متاب  اٟتج, ابب  حج  النيب ملسو هيلع هللا ىلص, ب ام  ) (ِ)

 (.َُْص)



  ُُٖ   

 

 

 

 

  اب ال ص  ال

 جهود الشيخ عبدهللا سراج الدين يف علوم الِعَلِل والرتاجم والشَّمائل

 ادلبحث األوَّل: علم الِعَلل.

 ادلبحث الثَّاين: علم الرتاجم.

 ادلبحث الثَّالث: الشَّمائل النبويَّة.



  ُِٖ   

 

 رابعالفصل ال

 جهود الشيخ عبدهللا سراج الدين يف علوم الِعَلِل والرتاجم والشَّمائل

 ادلبحث األول
 ِعلم الِعَللِّ 

 دتـهـيـد
يعىل  ع ؼ العلما  

في    ى لً   رو اٟتدي  الهم اطُّ من أب زرا تع يف ابن الصبلح, بعدة تعاريف اٟتدي  ا١ت
 .(ُ)الس بلم  من ا َّ لح ت , م  أف  ظار ل ت دحعلى ًعل   

ًمن أىٍغمًض أنواًع علوـً اٟتديً  كأداًٌ ا, كال ي ـو ب     كروحىجى  اٟتاف  ابن كرو من أغمض العلـو كأدا ا, ااؿ
 ا دلى إال  مىٍن رزا   هلل تعاذل ف مان اثابان, كح ظان كاسعان, كمع ف ن اتم  ٔت اتع ال ُّكىاة, كملىظى ن اوي ن ابألسانيد كا١تتوف؛ ك٢ته

ابن ا١تديٍت, كأٛتد بن حنب , كالبيخارٌم, كيع وب بن أيب شيب ,  معلييىتظلم في  إال  ال لي  ًمن أر  رها ال هف   
الدًٌينار  كاد تػىٍ صي ي عبارةي ا١تعلًًٌ  عن إاامً  اٟتجً  على دعوال, مالصَتٌَّ َّ نػىٍ د كأيب حامت, كأيب زيٍرعى ى, كالدارا ٍت.

 .(ٕ)كالدررم
رب ًمن اٞتوام  كا١تسانيد كاألازا , كسى  ط ؽ اٟتدي  ٚت ع ف  ًعلى  اٟتدي  م    ائً ا كغموض ا ري  كط يق م 

 ت  ُّد ال اكم, كعدـ ا١تتابع  علي , أك كمع ف أحواؿ ال ُّكىاة, كمظانت م َّ اٟت   كمنزلت م َّ اإلت اف, كالضبط, 
 النااد إذل كرم ال اكم َّ كل  م سى  أك تنب حينئه يأم   عددان, فأح   من  كأضبط ك  ٥تال   غَتل ل  ٦ت ن رو

ي  ل  من  على تدلي  اادح    كاف م فوع, أك إرساؿ مولوؿ, أك إد اؿ حدي  َّ حدي  آ  , أك من ً  , أك
غَت ذلا, ْتي  ي لع على ظنًٌ  مىا كاف علي  ًمن ذلا, كي ول عندل  اض  اب أك م بداؿ ضعيف ب   , أك
 .يًتد د َّ ذلا فيتوا ف عن اٟتيظم بصح   اٟتدي , م  أف  ظار ل الس بلم  من  , أكفيحظيم بضعف اٟتدي 

 .(ّ)لهلا ركم عن علي بن ا١تديٍت أن  ااؿ  "الباب إذا دل ٕتم  ط ا  دل يتبُت    ل"

                                                           
 .(ٖٗم دم  بن الصبلح, ٖت يق  د. عًت, ص )   يينظى  (ُ)
بى  الً ظى , ابن حىجى  العىس ىبلى ,نظى   ني يي  (ِ)  (.ِٗص) زرى  الن ظى  َّ تىوًضيح ٩تي
 .(ٖٗم دم  بن الصبلح, ٖت يق  د. عًت, ص )يينظى    (ّ)



  ُّٖ   

 

سناد كاد ت   العل  َّ إسناد اٟتدي  كرو األم  , كاد ت   َّ متن , كما ي   َّ السند اد ي دح َّ لح  اإل
كا١تنت ٚتيعان, مما َّ التعلي  ابإلرساؿ كالواف, كاد ي دح َّ لح  اإلسناد  ال  من غَت ادح َّ ا١تنت, 

 .(ُ)كاٟتدي  ا١تعل  بعل  اادح  م دكد
يعىل  , ف على من ج ٚت ور العلما  َّ ال ي  عبد هلل س اج الدين ساركاد 

ىعليوؿي  ع  ف  ف اؿاٟتدي  ا١ت
يعى ُّ كا١ت

  ا١ت
عبارة عن اٟتدي  الهم اط لى  اٟتاف  البصَت في  على    اسم م عوؿ يي لىق على مىن ب  ًعل  . كال بلحان  رول  

 .(ِ)ًعل   اادح  َّ لح ت , م  أف  ظار ل الس بلم  من ا
يعىل  العلما  ش كط كط ؽ مع ف  اٟتدي  ا١تعل , ك  عن ن  مثي  

ت دـ أف  ًمن  ألن  بعل  اادح  كأن  م دكد حيظيم ا١ت
 .(ّ)ش كط ال ىبوؿ عدـ كاود الًعل   ال اًدح 

يعىل  ,  
ب ظ  عملي َّ دركس  ٕتدل حاض ان كرها الظبلـ عن الًعل   كطي ؽ مع فت ا كأنواع ا, كحيظم اٟتدي  ا١ت

كعن االرتماـ  ال ي  عبد هلل س اج الدين كمتيب , كاد سبق الظبلـ عن الت خ ًيج اإلٚتارل كالت  ًصيلي لؤلحادي ,
ى بيول , َّ ال ص  الس ابق

ح   كاٟتيسن على األحادي  ا١ت  . (ْ)ابألسانيد كا١تتوف, كعن اٟتظم ابلصًٌ
ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ مسهل  اٟتظم على األحادي   رأم عن على الظبلـ َّ رها ال ص  هاتص كس

َّ علم الًعلى ًٌ  لاٞتوزم, كعن ٪توذج م م ًمن ا ودابلت ضًعيف كالوض , كعن موا   ًمن متاب ا١توضوعات البن 
ف ًاص   ال ى ىانًيق. كرو   بياف ب بلى
 رأي الشيخ عبدهللا سراج الدين يف َتضِعيف احلديث وَوضِعو:  -أواًل 

 بعد ت ايح ال ي  عبد هلل س اج الدين ٞتواز الت صحيح كالت حسُت للمته  ين, ااؿ  
 .كمهلا أيضان حظم الت ضًعيف

مىا في   كأما اٟتيظم ابلوىض  فيمتن  إال  ًمن حي  ال ٮت ى؛ ماألحادي  ال ًٌوىاؿ ال ىًميظى  اليت كضع ا ال يص اص, أك
 اإلٚتاع. ٥تال   للع   أك

 ال ُّ  ىة فبل ٯتتن  إذا كادت ال  ؽ ا١تعتىربة َّ ذلا. كأما اٟتظم للحدي  ابلتػ وىات  أك
 .(٘)ي  كال  اب , كعن العز ة أم  كينب ي التواف عن اٟتظم ابل  د

                                                           
بى  الً ظى , ابن حىجى  العىس ىبلى , زرى  الن ظى ني (؛ ٖٗم دم  بن الصبلح, ٖت يق  د. عًت, ص ) يينظى   (ُ)  َّ تىوًضيح ٩تي

 (.ّٕ؛تدريع ال اكم, للسيوطي, ص )(ِٗص)
 (.ُّٗص) ,س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ِ)
 (.ُِْص) ,ا١ت ا  السابقيينظى    (ّ)
 (.ُّٗص) ,عن ا سبق الظبلـ (ْ)
 (.ْٗ, ص)ج الدينس ا يينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ٓ)



  ُْٖ   

 

 مىا راح  األئم   ًمن اواز الت ضًعيف, كاٟتظم ابلوض  ابل  كط اليت ذم را العلما .  كالهم علي  ال  ي  رو
 "كاٟتدي  (ٔ)عندما ن   ال ي  عبد هلل س اج الدين عبارة اإلماـ السُّييوًطٌي َّ حدي  "إف أيب كأابؾ َّ النار  

 ا عارضت  أًدل   أ  ل ري أراح من  كأاول كاع أتكيل .الص حيح إذ
ااؿ مع ًٌبىان  نعم رها إذا اتًُّ قى على لحت , فيظوف ظار ل غَت م اد كي كؿ دفعان للتػ عىارض. أم ا اٟتدي  الهم ٨تن 

 .(ٕ)  رها الل  في , كمىا في  ًمن ل   "إف أيب كأابؾ َّ النار", ف ن  ركاي  ا١تتظىلىم في , كدلى ييت ىق على لح  
 : وكتابو ادلوضوعات الشيخ عبدهللا سراج الدين البن اجلَوِزي تعقبات -اثنياً 

اٟتدي  ا١توضوع رو  ا١تختلق ا١تصنوع. كرو ش ُّ األحادي  الضعي  , كال ٖت  ركايت  ألحد علم حال  َّ 
 .(ّ)أم معٌت ماف إال م  كانن ببياف كضع 

اٟتدي  ا١توضوع  تظل م عن كعندماس اج الدين ٤تارب  األحادي  ا١توضوع ,  ماف ًمن من ج ال ي  عبد هللكاد  
ذم  من ا متاب ا١توضوعات الظربل البن اٞتوزم ع ع علي   أبن  دلى يتح  كدلى يًتي , ب  ك متيع ا١توضوعات, ك 

حىاح كاٟتساف عددان م َتا على أهنا موضوع  حىت نىسىبى     العلما  للوىرم.ذم  َّ متاب  رها ًمن األحادي  الصًٌ
سد د َّ الهب عن مسند اإلماـ أٛتد"أكرد في  أربع  كع  ين 

ي
كاد أل ف اٟتاف  بن حىجى  متاابن ٝتى ال "ال وؿ ا١ت

حدي ان ًمن أحادي  ا١تسند, ذم را ابن اٞتوزم َّ ا١توضوعات.كأل ف اٟتاف  السُّييوًطٌي متاابن ٝتى ال "ال وؿ اٟتسن َّ 
ن نىن"ذم  في  بضع  كع  ين حدي ان كمئ  حدي  أكردرا ابن اٞتوزم َّ ا١توضوعات كبعض ا َّ سناله بًٌ عن السُّ 

ًمهم, كالنسائي,كابن ماا ,كمسند الدارمي, كمستدرؾ اٟتامم,كلحيح ابن حباف.أيب داك   د, كالًتًٌ
لم َّ لحيح  كاد ااؿ ابن حج   أعجع شي  أف  ابن اٞتوزم اد ذم  َّ متاب ا١توضوعات حدي ان ركال مس

حدي  "إف طالت با ميد ة أكشا أف ت ل اومىان ي دكف َّ سخط  هلل كي كحيوف َّ لعنىت ,َّ أيدي م ًم  ي  كرو
 .(ٗ)أذانب الب  "

مع ًٌبىان على ذلا  كإهنا ل  ل ه شديدة ًمن ابن اٞتوزمااؿ ابن حىجى  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين  
(٘). 

  هلل س اج الدين البن اٞتوزم  كمن ٪تاذج تع بات ال ي  عبد

                                                           
 .(ِٔٗ, ص)كسيهيت مزيد ت صي  عن (, ُُِص) ,ٗت ٬ت سبق  (ُ)
 (.َِٗ, ص)س اج الدينيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف,  (ِ)
 (.ٖٗم دم  بن الصبلح, ٖت يق  د. عًت, ص ) يينظى   (ّ)
(, ِٕٖٓأرل ا, ابب  الن ار يد ل ا اٞتباركف كاٞتىن   يد ل ا الضُّعى ىا , ب ام  )لحيح مسلم, متاب  اٞتىن   كل   نعيم ا ك  (ْ)

 (.َُُ/ ص ّا١توضوعات, البن اٞتوزم, )ج (.ُِّٗ/صْ)ج
 (.ُِٖ, ص)س اج الدينش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , (؛ ُّال وؿ ا١تسدد, ابن حج , ص) (ٓ)



  ُٖٓ   

 

  عن حدي  أيب ر ي ة عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م "مىن للى علي َّ متاب دل تزؿ ا١تبلئظ   عند مبلم
تست    ل  مىا داـ اٝتي َّ ذلا الظتاب"
(ٔ) . 

رها ا١تعٌت كال يلتى ت إذل ذم   ٦ت ا ٭تسين إي ادل َّ  "كرها اٟتدي  كإف ماف ضعي ا ف والتدريع ااؿ مع ًٌبىان  ااؿ َّ
ط اا ٗتي ًاي  عن الوض  كت تضي أف  ل  ألبلن َّ اٞتمل  فه  ا  ال  ربىاً  ف ف ل   (ٕ)ابن اٞتوزم ل  َّ ا١توضوعات
ال  ي  األلب ا  كالديلمي ًمن ط يق أ  ل عن  كابن عدم ًمن حدي  أيب بظ   ًمن حدي  أيب ر ي ة, كأبو

نػيعىيم َّ اتري  ألب اف ًمن حدي  عائ  " َّ ت غيب  ًمن حدي  ابن عىب اس كأبوالصديق كاأللب ا  
(ٖ). 

كاد ع د َّ"ابل  األف اـ"فصبلن  ال ان للصبلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م عند متاب  اٝت , كأكرد عد ة 
 .(ٗ)أحادي  َّ ذلا

ٌي البن اٞتوزم, مثي  ذم  است  اد ابن ال يم هبها اٟتدي  ف د أكرد ال ي  عبد هلل س اج الدين تع ُّع السُّييوطً 
 . (٘)كب واردل اليت تعضدل كٗتي اي  عن مون  موضوعان. للتهميد على ال أم الهم ٮتتارل َّ اٟتدي 

  تعاذل عن حدي  ال  ربىاً  إبسنادل, عن ابن عىب اس, أف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ  إف   هلل عند مبلم ك 
ان ٤ت وظان ًمن در ة بيضىا , ل حاهتا ًمن اياوت  ٛت ىا , الم  نور, كمتاب  نور, "  لق لوحى
(ٙ). 

كاٟتظيم, ااؿ ا٢تىي ىمٌي  كركال ال  ربىاً  إبسنادين أحد٫تا راال  ث ات ,ااؿ َّ فيض ال دي   ركال اٟتامم
. ااؿ (ٚ)

ينىاًكم  كدلى يصع ابن اٞتوزم
 .(ٜ)لي  ابلوض حي  حظم ع (ٛ)ا١ت

                                                           
 (.ُْٕسبق ٗت ٬ت , ص) (ُ)
 (.ِِٖ/صُوزم, )جا١توضوعات, ابن اٞت (ِ)
 (.ٕٗ/صُتىدرًيع ال  اًكم, السُّييوًطٌي, )ج (ّ)
 (.ُُٔابل  األف اـ, ابن ال يم, ص) (ْ)
 (.َّ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ٓ)
 سَت سورة ال ٛتن, ميستدرىؾ اٟتامم, متاب  الت  سَت, ابب  ت(؛ َِٔ/صَُ(, )جَُِٕٔا١تعجم الظبَت, ال ربا , ب ام  ) (ٔ)

ًمهم,َّ أف أر  ال  ؼ ؛ (. كااؿ  لحيح, كتع ب  اله رىيًبٌ ف اؿ  كالُٔٓ/صِ(, )ج ُّٕٕب ام  ) نوادر األلوؿ, اٟتظيم الًتًٌ
 (.ٓٓ/صَّّ اٞتىن   كم اتع الدراات, )ج

مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي, متاب  ال در, ابب  اف ال لم ٔتا رو (ٕ)  (.ّّٗ/صٕ(, )جُُٕٗٗمائن, ب ام  ) ٣تى
 (.ُُٖ/صُا١توضوعات, ابن اٞتوزم, )ج (ٖ)
ينىاًكم, ب ام  ) (ٗ)

, س اج الدين(؛ ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, ِّّ/صِ(, )جُّٕٕفيض ال دي , ا١ت
 (.ْٕ, ص)الدين



  ُٖٔ   

 

 :حديث الَ َرانِيق -اثلثاً 
ا ي كاين  عن سىًعيد بن ايبىَت, ااؿ  ا أ رسوؿ  امًت كابن اى ًي , فيمى ذم  بعض ا١ت س ين ن بلن عن ابن أيب حى

تى كاٍلعيز ل  أىفػى ىأىيٍػتيمي [ فلما بلغ رها ا١توض   }ُكىالن ٍجًم ًإذىا رىوىل{ ]النجم   هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ٔتظ    } البل 
[. ااؿ سعيد  فهل ى ال ي اف على لسان  لىل ى  هلل علي  كسىل م  تلا َِ-ُٗكمىنىاةى ال  ال  ى اأٍليٍ  ىل{ ]النجم  

ى. ٕتى  ال ى ىانًيق العلى,كإف  ش اعت ن  لًتي
.-أم ا١ت  موف–االوا     مىا ذم  آ٢تتنا ٓتىَت اب  اليـو

ٍلنىا ًمٍن اػىٍبًلاى ًمٍن رىسيوؿو كال نىيبٌ{ ]اٟتج  م كسجدكا, فهنزؿ  هلل عزكا   }فسجد لىل ى  هلل علي  كسىل   كىمىا أىٍرسى
 طَت أبيض مع كؼ. كرو . كال ى ىانًيق ٚت  غي نيوؽ,(ٔ) [ُِٓ

ا الواضح  لع يدة ال تصح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من انحي  السند, ك١تخال ت  ري ًاص   مظهكبى ,ك  ف هل ًاص   ال ى ىانًيق,
كاد أكذل ال ي   ا١تسلمُت َّ مدح ا لؤللناـ, كإ٪تا اا  اإلسبلـ لعبادة  هلل كحدل كردـ األلناـ كت ؾ عبادهتا.

عبد  هلل س اج الدين رهل ال ص  ارتمامان كاسعان بسبع اإلشظاالت اليت في ا, كسلا َّ سبي  ب بلهنا مسالا 
 ن لي  كع لي , علمي  داي  , كري  

 :حكم العلماء ببطالن ىذه القصةبيان  – ٔ
 .(ٕ)ؿ اٟتاف  ابن م َت  ط ا ا ملُّ ا م سىل , كدلى أررا ميسنىدة ًمن كا  لحيحاا ف د

ح   , كال ركال ث   بسند  كرد را أيضان ال اًضي ًعيىاض, ف اؿ  يظ يا أف  رهل الً ص   دلى ٮت ا ا أحده ًمن أر  الصًٌ
يولىعوف بظ ًٌ غ يع , ا١تتل  يوف ًمن الصحف م   لحيح سليم مت ًص  , كإ٪تىا أيك 

ًل ى ب  كٔت ل  ا١ت س كف كا١ت ر وف ا١ت
 .(ٖ)أف  رهل الً ص   ًمن كض  الزاندا   اإلماـ ابن  زٯت  , كن   اوؿكس يم
ا من كض  سيًئ ى عن ا اإلماـ ٤تم د بن إسحاؽ اام  السَتة, ف اؿ  ره ,حياف َّ البح  احمليط ا١ت س  أبوكااؿ 

اإلماـ البي  ي  رهل الً ص   غَت اثبت  من ا   الن  . كركاهتا م عوف علي م , كلي  َّ  ن   عنالزاندا . ك 
حىاح كال َّ التصانيف شي  ٦تا ذم كا فوااع ط ح ا, ااؿ أبو  .(ٗ)حياف  لهلا نزرت متايب عن ذم را الصًٌ

  تلا ال ى ىانًيق العلى ًمن ٚتل  إ٭تا  ال ي اف إذل أكليائ   دم١تات يمنصور ا ااؿ ال  ي  أبو  األلوسي كااؿ ا١ت س 
 . (ٔ)ًمن الزاندا 

                                                           
 .(ْٔٔ/صُٖت سَت ال  ربم, )ج؛ (ُٕٔ/ٗت سَت ابن أيب حامت, )ج (ُ)
 (.ُْْ/صٓت سَت ابن م َت, )ج   يينظى  (ِ)
 (.ُُُ/صِ)ج ال اضي عياض, ح يوؽ ا١تص  ىى, ال ًٌ ىا بتىع يفيينظى     (ّ)
 (.ِّٓ/صٔحياف األندلسي, )ج البح  احمليط, أبو (ْ)
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 .(ٕ)َّ بياف ب بلهنا ابن الع يٌب ا١تاًلظٌي, كاإلماـ ال خ  ال  ازًٌم,كٚتاعات م َتة من أر  الت  سَت كاٟتدي  ااؿك 
 بيان بُطاَلن ىذه الِقصَّة ِمن انحية علم مصطَلح احلديث:  - ٕ 

 الً ص   م دكدة من انحي  علم ا١تص لىح ألسباب متعدًٌدىة   رهل
 أنَّ أسانيدىا كلَّها مرَسلة ، وفيها أيضًا انقطاع. السبب األوَّل: ىو

البػىز ار أن  ال يع ؼ ٢تهل الً ص   اليت في ا ال ى ىانًيق سند مت ًص   إال  ًمن ط يق كاحد , ت  د ب  أيمىي  بن  ذم 
 ,عن أيب ًب   , عن سىعيد بن ايبىَت, م  ال  اًٌ الهم كا  َّ كلل . الد, عن شيعبى 

ف د ركل البػىز ار َّ مسندل, عن يوسف بن ٛت اد ,عن أيمىي  بن  الد, عن شيعبى ,عن أيب ًب   , عن سىعيد بن 
ايبىَت, عن ابن عىب اس فيمىا أحسع ال  ا  َّ اٟتدي , مثي  ساؽ حدي  الً ص   ا١تهمورة
(ٖ) . 

ا ت دـ  إن   , م ظوؾ َّ كلل ,كمعلـو أف  مىا ماف سندل مهلا تىجُّ ب  لظ ور ضع  , كلها ااؿ ابن م َت ممى ال ٭تي
دلى ي را ميسنىدة ًمن كا  يصحُّ 
(ٗ). 

 السبب الثَّاين: اضطراب ادلنت يف ِقصَّة الَ َرانِيق: 
ت دًٌممهمور َّ ال كاي   مىا روف ي ركاي  أف  ذلا ا ل على لسان  لىل ى  هلل علي  كسىل م,م

ي
عن ابن أيب   ا١ت

 .(٘)حامت
َّ ركاي , عن ميوسىى بن عي بى  ,عن ابن ًش اب ااؿ  أينزلىت سورة  أف  ال ي اف ااؿ ذلا,ممىا رو اا  َّ ركاي ك  

ؿ  هلل لىل ى  هلل ماف رها ال  ا  يهم  آ٢تتنا ٓتىَت أا ران كألحاب . ااؿ  كماف رسو  النجم كماف ا١ت  موف ي ولوف  لو
علي  كسىل م اد اشتد  علي  مىا اال  ألحاب  ًمن أذارم, فظاف يتمٌت  ردارم,فلما أينزؿى علي  سورة النجم ااؿ  

تى كاٍلعيز ل كمىنىاةى ال  ال  ى اأٍليٍ  ىل{ ]النجم  } [. أل ى ال ي اف عندرا ملمات حُت ذم   هلل َِ-ُٗأىفػى ىأىيٍػتيمي البل 
ى ,كماف ذلا ًمن سىج  ال ي اف -ال ي اف–,ف اؿ ال واغيت ٕتى   كإهنن  ٢تن  ال ى ىانًيق العلى ,كإف  ش اعت ن  لًتي

كفتنت ,فواعت رااتف الظلمتاف َّ الع م ًٌ م  ؾ ٔتظ  ,كااؿ  كدل يظن ا١تسلموف ٝتعوا الهم أل ى ال ي اف َّ 
  .(ٙ)مسام  ا١ت  مُت

                                                                                                                                                                                     
 (.ُٕٕ/صُٕت سَت اآللوسي, )ج (ُ)
ردم ال  آف الظ مي إذل  ؛(ْْ/صِّزًٌم, )جم اتيح ال يع, ال  ا ؛(ْْٗ/صُبظ  ابن الع يب, )ج يينظى   أحظاـ ال  آف, أبو (ِ)

راف,   (.ُُٕ, ص)س اج الديناٟتيج   كالربي
 (.ُّٗ/صِ)ج(, َٔٗٓمسند البػىز ار, ب ام  ) (ّ)
 (.ُٖٓسبق الظبلـ عن ا, ص) (ْ)
 (.ُٖٓٗت ٬ت ا, ص) سبق (ٓ)
 (.ّْْ/صٓت سَت ابن م َت, )ج (ٔ)
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َّ الص بلة , ممىا اا   ,أهنا أل ارا ال ي اف على لساف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, كروكاترة تي كىل ًاص   ال ى ىانًيق 
ذلا َّ ركاي  اػىتىادىة ااؿ  ماف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م يصلًٌي عند ا١ت اـ إذ نىع , فهل ى ال ي اف على لسان   

ٕتىىى ,كإهنا ١ت  ال ى ىانًيق الع  .(ٔ)فح ظ ا ا١ت  موف.-لىكإف  ش اعتى ن  لًتي
ي ظاف لىل ى  هلل علي  كسىل م , كماف ذلا َّ اندو ًمن أندي   كاترة تي كىل ًاص   ال ى ىانًيق أهنا مانت  ارج الص بلة. كرو

 . (ٕ)ا يش م َت أرل  , ممىا َّ ركاي  ٤تم د بن مىعع ال ي ىًظي م سىبلن ركارا ابن ا ي 
   كتنااض ا كالتػ عىارض في ا الهم ال سبي  إذل دفع .فانظ  إذل اض  اب رهل الً ص  

 السبب الثَّالث: إنَّ رواية ِقصَّة الَ َرانِيق ىي منَكرة ،ألهنا سلاِلفة للصحيح ادلعروف عند احملدِّثني.
ف د ركل البيخارٌم َّ لحيح  عن األىسىود بن يىزيد عن عبد هلل بن مىسعود ااؿ "أكؿ سورة أنزلت في ا 

[. ااؿ  فسجد رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م كسجد مىن  ل   إال  رىابلن رأيت  أ ه  ُلن ٍجًم{ ]النجم  كىاسجدة}
أيمىي   بن  ىلف" م  ان ًمن ت اب فسجد علي , ف أيت  بعد ذلا ايًت ى ماف ان, كرو

(ٖ) . 
ب اس أيضان لي  في ا شي  ًمن ًاص   ال ى ىانًيق  فلي  في  شي  ًمن ًاص   ال ى ىانًيق. ب  الٌ ًكاي  الص حيح  عن ابن عى 

ف ي لحيح البيخارٌم عن ابن عىب اس ااؿ "سجد النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ابلن جم ,كسجد مع  ا١تسلموف 
 .(ٗ)كا١ت  موف كاٞتن كاإلن "

يعو ؿ علي ا, كأم ا ال كاايت اليت في
 ا ًاص   ال ى ىانًيق فباطل  ّتمي  كاور ا ف هل ال كاايت ري ا١تع كف  الص حيح  ا١ت

 منظى ة.
أف  ا١ت  مُت إذا ٝتعوا ال  آف ًمن النيب ارتز ت الوهبم كان  حت -السجود على التبلكة-كالسبع الداعي لهلا

. حىت إذا فاراوا ٣تلس  لىل ى  هلل علي  كسى  ل م لدكررم, كاعًتهتم ا٢تيب  كال زع , كَّ تلا اٟتال  ين  وف ابٟتقًٌ
كراعوا إذل اوم م نيًظسيوا على رؤكس م. كاحدكا مىا أي نوا. كرناؾ شوارد م َتة على ذلا من ا ًاص   الوليد بن 

يً َتىة ١ت ا ٝت  ال  آف ًمن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م
. كرظها ١ت ا ٝت  ا١ت  موف آ   (ٙ). كمهلا عيتبى  بن رىبيعى (٘)ا١ت

نيا كاآل  ة, أ ه ذلا من م مه هان مبَتان. ااؿ تعاذل سورة النجم , كمىا في  ا ًمن الت ديد كالوعيد ابلعهاب َّ الدُّ

                                                           
 (.ّْْ/صٓ, )جت سَت ابن م َت (ُ)
 (.ِٖٖ/ص ُُم, )جت سَت ال  رب  (ِ)
 (.ُِْٖ/صْ(, )جِْٖٓلحيح البيخارٌم,متاب الت  سَت, ابب  سورة كالنجم, ب ام  ) (ّ)
 (.ُِْٖ/صْ(, )جُْٖٓلحيح البيخارٌم,متاب الت  سَت, ابب  سورة كالنجم, ب ام  ) (ْ)
 (.ُٔ)سبق ٗت ٬ت , ص (ٓ)
 (.ّْٗ/صّ(, )جُُٖٖأيب يعلى, ب ام  )(؛ مسند ْْٓ/صَُمصنف ابن أيب شيب , ابب ؟, ب ام  )؟(, )ج (ٔ)
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 كىأىن  ي أىٍرلىاى عىادنا اأٍليكذلى كٙتىيودى فىمىا أىبٍػ ىى كاػىٍوـى نيوحو ًمٍن اػىٍب ي ًإنػ  يٍم مىانيوا ريٍم أىٍظلىمى كأىٍط ىىَّ آ   سورة النجم }
ا نىًهي ه ًمنى النُّهيًر اأٍليكذلى أىزًفىًت اآٍلزًفى ي لىٍي ى كاٍلميٍ تىً ظى ى أىٍروى  ً  رىبًٌاى تػىتىمىارىل رىهى ا مىا غى  ى فىًبهىمًٌ آالى  ٢تىىا ًمٍن ل فػى ى  ارى

ا اٟتٍىًديً  تػىٍعجىبيوفى كتىٍضحىظيوفى كالى تػىٍبظيوفى كأىنٍػتيٍم سىاًمديكفى فىاٍسجيدي  كا هلًل كاٍعبيديكا{. ديكًف  هلًل مىاًش ى ه أىفىًمٍن رىهى
 [. فلم ا ٝتعوا ذلا فزعوا ك افوا. فمىا كسع م إال  أف يسجدكا م  ا١تسلمُت.ِٔ-َٓ]النجم  

 ف ف رهل الً ص   اليت في ا ذم  ال ى ىانًيق ظار ة الوض  ألف  عبلمىات الوض  ظار ة في ا.
ح ب بلف اص  ال  انيق من انحي  علم كالهم يظ   للباح  العلمي أف ال ي  عبد  هلل س اج الدين اد أكض

ا١تص لح بييان  لضعف إسنادرا, كاض  اب متن ا, كأهنا منظ ة ال تصح, كاد  ال ت النصوص الصحيح  ال ابت  
 .(ٔ)عن رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص

 بيان سلالفة ىذه الِقصَّة لألصول الثابتة ابلكتاب والسنة:  - ٖ
٥تىالً    هل ال ص ,كرال ت  للمن وؿ الص حيح, ك٥تال ت  للع   الص حيحف  ًمن عبلمات كض  اٟتدي  ٥تإ

 لؤللوؿ ال ابت  ابلظتاب كالسن , كمعارًض  ٢تا, مما سيتضح رها من كاول متعدًٌدىة  
  سياؽ اآلايت الواردة سورة النجملًاص   ال ى ىانًيق  منافاةالوجو األوَّل: 

 كىالن ٍجًم ًإذىا رىوىل مىا ضى   لىاًحبيظيٍم كمىا غىوىل كمىا يػىٍنً قي عىًن ا٢ٍتىوىل ًإٍف ريو  }تعاذل ي وؿ َّ أكؿ سورة النجمفاهلل 
 [.ْ-ًُإال  كٍحيه ييوحىى{ ]النجم  

سبحان  يعلم عبادل كيعلن ٢تم أف  ٤تم دان رسول  الظ مي لىل ى  هلل علي  كسىل م. مىا ين ق عن ا٢تول , كإ٪ت ا ين ق  ف و
 يوحي   هلل تعاذل إلي  ,فظيف يتصور أف ين ق عن ال ي اف. عن كحي

عندما أرادكا منع  ًمن متاب  م ًٌ مىا ي وؿ النيب لىل ى  هلل علي   كَّ رها ي وؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م لعبد هلل بن عم ك
"الهم ن سي بيدل مىا ٮت ج من  كسىل م "امتع ,فو   كالدارمي. ,أٛتدأبو داكد, ك ركال  .(ٕ)إال  حقُّ

أيضان حدي  اإلماـ أٛتد عن أيب أمام   ٝتًي ى رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ي وؿ "ليد لن  اٞتىن   ب  اع  را  
 . (ٖ)لي  بنيب م   اٟتي ُت  رىبًيعى  كميضى ". ف اؿ را   اي رسوؿ  هلل أكمىا ربيع  ًمن مض ؟ ف اؿ "إ٪ت ىا أاوؿ مىا أياو ؿ"

                                                           
راف,  (ُ)  (.ُُٕ, ص)س اج الدينيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل اٟتيج   كالربي
مسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين من ؛ (ِّْ/صِ(, )جّْٔٔ)سنن أيب داكد, متاب  العلم, ابب  َّ متاب العلم, ب ام   (ِ)

 (.ُّٔ/صُ(, )جْْٖارمي, ابب  من ر ص َّ متاب  العلم, ب ام  )سنن الد؛ (ُِٔ/صِ(, )جَُٓٔالص حاب , ب ام  )
مى  الز كائًد, متاب  البع , ابب  ِٕٓ/صٓ(, )جِِِٗٔمسند أٛتد, مسند اباي األنصار, ب ام  ) (ّ) (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 ث  . ن ميس ة كرو(  راال  رااؿ الص حيح غَت عبدال  ٛتن بّٗٔ/صَُ(, )جُْْٖٓش اع  الص اٟتُت, ب ام  )
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ا أف   تى كاٍلعيز ل كمىنىاةى ال  ال  ى ًاص   ال ى ىانًيق تتناىف ل اح  م  ًٟتىاؽ اآلايت, ف د ااؿ تعاذل  } ممى أىفػى ىأىيٍػتيمي البل 
ا أىنٍػتي  تيميورى ؤيميٍم مىا أىنٍػزىؿى اَّلل ي هًبىا ًمٍن ٍم كآابى اأٍليٍ  ىل أىلىظيمي اله مى ي كلى ي اأٍلينٍػ ىى تًٍلاى ًإذان ًاٍسمى ه ًضيزىل ًإٍف ًريى ًإال  أىٍٝتىا ه ٝتى يػٍ

 [.ِّ – ُٗسيٍل ىافو ًإٍف يػىت ًبعيوفى ًإال  الظ ن  كمىا تػىٍ وىل اأٍلىنٍػ ي ي كلى ىٍد اىا ىريٍم ًمٍن رىهبًًٌمي ا٢ٍتيدىل{ ]النجم  
ؿ. فظيف يصحُّ مدح تلا اآل٢ت ـ  آ٢تت م, كسىخ ف ع و٢تم ,كسىج   علي م الض بلى    الباطل .فهم  م كذ

ن زعم أف  رهل الً ص   سبع لنزكؿ اول  تعاذل  } الوجو الثَّاين:
ى
ٍلنىا ًمٍن اػىٍبًلاى ًمٍن رىسيوؿو كالى نىيبٌو ًإال  ي اؿ ١ت كىمىا أىٍرسى

{ ]اٟتج  ًإال  [. أين بىً ي   اإلل ا ىات ال ي اني   }ًِٓإذىا ٘تىىٌت  أىٍل ىى ال  ٍي ىافي َّ أيٍمًني ًتً { ]اٟتج   [. أم  ِٓ ًإذىا ٘تىىٌت 
 مل ما تظلم أل ى ال ي اف. حسع زعمظم فهين ري تلا اإلل ا ات.

 [.ًٗإان  ٨تىٍني نػىز ٍلنىا الهًٌٍم ى كًإان  لى ي ٟتىىاًفظيوفى{ ]اٟتج  رهل الً ص   ٥تالً   للح   اإل٢تي ,ااؿ تعاذل  } الوجو الثَّالث:
تػىبى  الوحي بظتاب  ال  آف الن ازًؿ علي  فىورى النػُّزيكؿ , كدلى ي د أن  ل د ماف لىل   الوجو الرَّابع: ى  هلل علي  كسىل م أيم  مى

رااع م َّ تصحيح مىا تبلل علي م أبن  ًمن إل ا  ال ي اف, فلوماف اإلل ا  اائزان ١تنىع م ًمن الظتاب  حىت يستوضح 
ًبت, اٟتىٌق ال ٛتا  ًمن اإلل ا  ال ي ا . بينما مانو  ا يظتبوف م   مىا يصدر عن  ممىا ركل البيخارٌم, عن زىيد بن اثى
اًرديكفى َّ أف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م أىملىى علي   } الى يىٍستىًوم اٍل ىاًعديكفى ًمنى اٍلميٍ ًمًنُتى غىيػٍ ي أيكرل الض  ىًر كاٍلميجى

ًبيً   هلًل{ ]النًٌسىا    أست ي  اٞت اد  ف اؿ  ايرسوؿ  هلل  ك هلل لو -ٯتلي ا علي   كرو -ظتيـو[. فجا  ابن أيٌـً مى ٓٗسى
مما َّ  –[. ف اؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م ٓٗغىيػٍ ي أيكرل الض  ىًر{ ]النًٌسىا   معا ٞتىارديت. فهنزؿ  هلل على رسول   }

[. ف اؿ زىيد  أنز٢تا  هلل تعاذل كحدىرا ٓٗغىيػٍ ي أيكرل الض  ىًر{ ]النًٌسىا   امتع } -(ٕ)كأيب داكد (ٔ)ركاي  أٛتد

 .(ٖ) هلل لظه  أنظ  إذل ميلحى  ا عند لىدعو ماف َّ الظىًتف فهٟتى ت ا هبا, فو
كًمن  ااز كاوع ًاص   ال ى ىانًيق , لهربت درا  ال    ًمن الظاتبُت عن  لىل ى  هلل علي  كسىل م , لو الوجو اخلامس:

 ال ي اف. ا١تتل ُت عن  الحتماؿ إل ا 
يلـز ًمن اواز اإلل ا  تسلط ال ي اف على رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, بينما ي وؿ  هلل  الوجو السَّادس:

 [. فظيف ابلنيب لىل ى  هلل علي  كسىل م.ًِْإف  ًعبىاًدم لىٍي ى لىاى عىلىٍيً ٍم سيٍل ىافه{ ]اإلس ا   تعاذل  }
 ا  ال ي اف على آايت  هلل كالتد   في ا, كرسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ ميف يًصحُّ إلالوجو السَّابع: 

 تبلكة مستم ة لل  آف َّ ٚتي  أحيان , معلًٌمان كمهمًٌ ان كدلى يهم  أحده أن  اا  تصحيح آي  ًمن النيب بسبع اإلل ا .

                                                           
 (.َُٗ/صٓ(, )جَُِٖٕمسند أٛتد, مسند األنصار, ب ام  ) (ُ)
 (.ُْ/صِ(, )جَِٕٓسنن أيب داكد, متاب  اٞت اد, ابب  ال  ص  َّ ال عود من العهر, ب ام  ) (ِ)
 (.َُِْ/صّ(, )جِٕٕٔلحيح البيخارٌم, متاب  اٞت اد كالسَت, ابب  اول  تعاذل..., ) (ّ)
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ًإال  مىًن األنبيا  كري ٥تاًل   ل ول  تعاذل  } رهل الً ص   الباطل  ت بت تد   ال ي اف َّ مبلـ م ًٌ  الوجو الثَّامن:
ا لًيػىٍعلىمى أىٍف اىٍد أىبٍػلى يوا رًسىاالى  ٍلً ً  رىلىدن ٍيً  كًمٍن  ى ٍيً ٍم اٍرتىضىى ًمٍن رىسيوؿو فىً ن  ي يىٍسلياي ًمٍن بػىٍُتً يىدى ًت رىهبًًٌٍم كأىحىاطى ٔتىا لىدى

 [.ِٖ-ِٕكأىٍحصىى مي   شىٍي و عىدىدنا{ ]اٞتن  
ن زعم أف  ًاص   ال ى ىانًيق سببان لنزكؿ اول  تعاذل  } الوجو التَّاسع:

ى
ٍلنىا ًمٍن اػىٍبًلاى ًمٍن رىسيوؿو كالى نىيبٌو ًإال  ي اؿ ١ت كىمىا أىٍرسى

ألنبيا  كرم غَت [. إذا سل منا ادالن ابل ُّس  فظيف يصح َّ آًِإذىا ٘تىىٌت  أىٍل ىى ال  ٍي ىافي َّ أيٍمًني ًتً {. ]اٟتج  
, كإف اصد التلبي  على الناس ف ف  األنبيا   مهمورين بتبليغ ال  يع . ف ف اصد التلبي  على النيب ف و معصـو

 الس اب ُت غَت مهمورين ابلتبليغ ب  اد ي  ؤكف من  دين.
 إذا مانت رهل الً ص   لحيح  فهين اإلل ا ات على األنبيا  الس اب ُت. الوجو العاتشر:

إف  أسانيد الً ص   ال ي بت هبا العلم , كال تع ي اوة التصديق كاٞتـز , كإف  هلل تعاذل ي وؿ   وجو احلادي عشر:ال
{. ]اإل} [. ف هف ّٔس ا   كىالى تػىٍ في مىا لىٍي ى لىاى بًً  ًعٍلمه ًإف  الس ٍم ى كاٍلبىصى ى كاٍل ي ىادى مي ُّ أيكلىًئاى مىافى عىٍن ي مىٍسئيوالن

 سعيد ا٠تدرم كش ادة أبو نُت الت  بُّت ًمن الً ص   ممىا حدث م  عم  كت بت  ًمن ًاص   االستئهاف م  أبوا١ت م
 .(ٔ)موسى ل 

ال   ة السليم , يضيق لدرل , كت مئز ن س  من ا,ألف   رهل الً ص   إذا ٝتع ا ا١تسلم ذك الوجو الثَّاين عشر:
اإلماـ أٛتد, كالبػىز ار,عن أيب أيسىيد, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  علي ا عبلمات الوض  كاإلفًتا . ف د ركل 

أن  منظم ا يع , -أم تعلموف –كسىل م "إذا ٝتعتم اٟتدي  عٍتًٌ تع ف  الوبظم , كتلُت أشعارمم كأب ارمم, كت كف 
 ارمم, كت كف أن  بعيد منظم , فهان فهان أكالمم ب . كإذا ٝتعتم اٟتدي  عٍتًٌ تنظ ل الوبظم , كتن   من  أشعارمم كأب

. كرمز السُّييوًطٌي لصحت  َّ اامع (ٕ)أبعدمم من "
م  ال يدرم ا إال  ذك(ٖ) ال   ة السليم  كال لع  . لظن  رهل العبل 

ي يم  أن  ااؿ "إف من اٟتدي  حدي ان ل  ضو  مضو  الن ار تع ف  , كإف  السليم. كأ  ج ابن سعيد عن ال  بًي  بن  ى
ينىاًكم  كلهلا اـز أئمتنا ال  اًفعٌي  , إبف  م   

م  ا١ت من اٟتدي  حدي ان ل  ظلم  مظلم  الل ي  تنظ ل". ااؿ العبل 
 .(ٗ)حدي  أكرم ابطبلن, كدلى ي ب  التهكي  فمظهكب علي  لىل ى  هلل علي  كسىل م

ال   رهل ال ص  ا١تظهكب  للظتاب كالهم يظ   للباح  العلمي أف ال ي  عبد  هلل س اج الدين اد أثبت ٥ت
كالسن , من  بلؿ رهل الواول اليت أكردرا, ف د أكرد األدل  ال  عي  على ٥تال ت ا للظتاب كالسن , مث ذم  أدل  

                                                           
 (.َِّٓ/صٓ(, )جُٖٗٓرٌم, متاب  االستئهاف, ابب  التسليم كاالستئهاف ثبلاثن, ب ام  )لحيح البيخا (ُ)
ظًٌ  (ِ)

ى
(. كااؿ  كرها ِٓ/صِ(, )جُّٖٕمسند البػىز ار, ب ام  )؛ (ْٕٗ/صّ(, )جٌَُُِٔيُت, ب ام  )مسند أٛتد, مسند ا١ت

 أحسن من رها الوا .اٟتدي  ال نعلم  ي كل عن رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م من كا  
 (.ّٓ/صُ(, )جٗٗٔاٞتام  الص َت, السُّييوًطٌي, ب ام  ) (ّ)
ينىاًكم, ب ام  ) (ْ)

 (. ِّٖ/صُ(, )جٗٗٔفيض ال دي , ا١ت
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أ  ل من ابب زايدة البياف َّ توضيح ال ظ ة, مالوا  ال ا  ع   مث ايدل أبف مع ف  اٟتدي  الصحيح من الس يم 
ل   ة كسبلم  ال لع. كتوضيحان ٢تها ال يد الهم كضع  ال ي  عبد  هلل س اج الدين ال بد من تعود لص ا  كن ا  ا

ال وؿ  أف مع ف  اٟتدي  الصحيح من الس يم عند ألحاب ال   ة كال لوب السليم   تعتمد على اواعد علم 
 مص لح اٟتدي  كالدراس  العلمي  ل  ا  كراال , مث الولوؿ إذل النتيج  الصحيح . 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل وال َنيبٍّ ِإالَّ ِإَذا دتََىنَّ َأْلَقى بيان ادلعىن الصَّحيح لقولو تعاىل: } - ٗ
 [:ٕ٘{ ]احلج: الشَّْيطَاُن يف ُأْمِنيَِّتوِ 

,   رسوؿ ابل ب  يعكا١تعٌت الص حيح ٢تهل اآلي  رو  مىا أرسلنا ًمن رسوؿ لاحع متاب كش يع  كال نيب يعم  
منوا ٔتىا اا  ب  , أل ى ال ي اف َّ الوب بعض السامعُت مىا ٭توؿ أف ي دم اوم  كي  -أم  أحع  –إال  إذا ٘تٌت  

دكف ٖت يق أمنيت  ًمن شب ات ابطل , كإشظاالت فاسدة , ليص ؼ الوهبم عن االستجاب  كاإلٯتاف ٔتىا اا رم ب  
تًً  ك هللي عىًليمه حىًظيمه  مثي  ٭تيًٍظمي  هللي } نبي م. رسو٢تم أك ظًٌني ا َّ الوب [. ِٓ{ ]اإلس ا   آايى أم يي ًبت تلا اآلايت كٯتي

ا١ت منُت , أبف ييتًب ى بعدرا آايت كآايت في ا إب اؿ لتلا ال ب ات كالضبلالت كال ظوؾ اليت أل ارا ال ي اف 
كييزيلي ا ابألًدل   ال  آني  ال اطع 
(ٔ). 

 هلل س اج الدين َّ غاي  السبا كاإلت اف, َّ بياف ب بلف رهل ال ص , كبياف ا١تعٌت أكردل ال ي  عبد كما  
الصحيح لآلي  الظ ٯت , كرها يدؿ على رسوخ ادم  َّ العلم, كاعتمادل على ا٠ت وات العلمي  اليت كضع ا علما  

ا١تظهكب  اليت ادي  ا١توضوع  اٟتدي  َّ بياف درا  اٟتدي , كعلى ٘تسظ  ابلسن  النبوي  كالدفاع عن ا ببياف األح
  سوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص.ل ال تصج نسبت ا

                                                           
راف,  (ُ)  (.ُٗٗ-َُٕ, ص)س اج الدينيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل اٟتيج   كالربي
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 ادلبحث الثَّاين
 علم الرتاجم

 دتـهـيـد
اعتٌت العلما  ا١تسلموف منه ال دمي بعلم الًتاام, كري  إي اد حياة ال َت ٦ت ن يػي ىاد الواوؼ على حيات  

ظىم ب  ل  أك علي  ًمن  بل٢تا. كسار العلما  على دراس  ا١تل ه على األشخاص  بت صي  مي ًيد, يي  ىه من  مىا ٭تي
ا١تًتام ٢تم َّ أبواب العل , كدراس  ا١تنااع كال ضائ  َّ أبواب الًتاام كا١تنااع. كرهل الًتاام للعلما  عام  

احملدًٌثُت, ايبلن كللمحدثُت  ال   ًمن العلـو ا١ت م  الرتباط ا ابإلسناد, كاد م  ت ا١تصن ات َّ ت اام العلما  ك 
 بعد اي  حىت الوات اٟتاض , كدل ٮت  اي  مسلم ًمن الًتٚت  لعلمائ  الهين ٛتلوا راي  العلم كالدًٌين.

كاد ماف لل ي  عبد  هلل س اج الدين ح  كاؼو َّ رها العلم, كٕتلي  رها َّ أم ين  متاب  َّ ت ٚت  كالدل أكالن, 
 .كمن ج  َّ دراس  الًتاام عمومان اثنيان 

 "حول ترمجة الشَّيخ زلمَّد َنَِيب سراج الدِّين":  الشيخ عبد هللا سراج الدين كتاب  -أواًل 
سار ال ي  عبد هلل س اج الدين على من ج العلما  َّ الًتٚت  ١ت اٮت م الهين ن لوا العلم إلي م, كًمن أكذل 

يع, فهل ف ال   م اٮت متاب"حوؿ ت ٚت  ا١ت حـو ي  عبد هلل س اج الدين  كأم  رم فضبلن علي  كالدل ال  ي  ٤تم د ٧تًى
يع س اج الدًٌين اٟتسيٍت رضي  هلل تعاذل  م  ال   َت كالعارؼ الظبَت فضيل  سيدم الوالد ال  ي  ٤تم د ٧تًى اإلماـ العبل 

يع العلمي    اعان م مان َّ ٯتاني , اعتمدل العلما  ماإل عن ", ذم  في  ت الي  م م  ًمن حياة ال  ي  ٤تم د ٧تًى
يع.   الت ع يف ابل  ي  ٤تم د ٧تًى

من ال ي  عبد هلل س اج الدين أف يبُتًٌ ٢تم ٤تيب ال ي  دمحم ٧تيع طلع م َت ًمن  رو سبع أتليف الظتابكماف 
ل هئم   , ا , كعن حيات  العلمي  , كعن كظائ   الدًٌيني  , كعن من اا  َّ دركس , ك٤تاض اتالدلشيئان عن بداي  ن هة ك 

ام  , الواردة َّ اآلايت ال  آني , كاألحادي  النبوي   ال  ي  . فاستخار  هلل َّ  على اٟتيجىج البال  , كالربارُت الد 
  .(ُ)ذلا ف  ح  هلل لدرل لهلا, فهم  َّ رهل الصحف مىا تيس  ًمن ذلا, كدلى يست ص ٚتي  مىا رنالا

يع كن هت  كالبيت الهم ت َب ظتاب َّ رها الالدين ال ي  عبد هلل س اج كتظلم  عن مولد كالدل ال  ي  ٤تم د ٧تًى
م  الظبَت كالعارؼ ال   َت ال  ي  أٛتد الًتمانيٍت شي  ادل ككالدل.  في . تظلم ملم  موازة حوؿ العبل 

لىف على ال  م كبُت ع يدة كالدل َّ ابب علم الت وحيد كأهنا ع يدة الس  -مثي  تظلم عن بد  كالدل َّ طلع العلم,
 كدراست  لعلم الت  سَت, كدراست  لعلم اٟتدي  ال  يف ركاي  كدراي , كشيو   َّ اٟتدي . -الص حيح

يع عندما يصف ال ي  عبد هلل س اج الدين  ك٬تد الدارس ٢تهل األْتاث بياانن للحال  العلمي   َّ عص  ال  ي  ٧تًى
   ذلا , كمنا١تدارس اليت بدأ كالدل طلع العلم في ا

                                                           
 (.ٓ, ص)س اج الدين, ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ُ)
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 انتساب  إذل ا١تدارس ال   ًعي  كط ي   الدًٌرىاس  في ا  
كالنـو في ا, كذلا ألف  طلع العلم ماف اائمان  إذل ا١تدارس ال   ًعي , كالتـز اجملاكرة في ا,ال ي  دمحم ٧تيع انتسع 

 على م اتع كألناؼ ثبلث    على نظاـ اجملاكرة َّ ا١تدارس ال   ًعي , كمانت مستوايت ا١تدارس ال   ًعي  كاتئهو 
دراست ا على كا  مبسط ابتدائي, كفي  دراس  ا١ت ل ات العلمي   الصنف األك ؿ  في  تعلم مبادئ العلـو ال   ًعي , ك 

كاد ااكر َّ ا١تدرس  ال  انلي  ميد ة أمم  في ا م  راهتا  -كأم ا٢تا ا١تدرس  ال  انلي كماف ذلا م   ل َّ  -ا١توازة
  اط,كادٌو كاات اد, مثي  انت   إذل الصنف ال  ا .بس ع  كن

, كفي ا دراس  العلـو ال   ًعي  على كا  أكس  كأطوؿ ًمن الصنف الهم ابل  الصنف ال  ا   ًمن ا١تدارس ال   ًعي 
 يلي ا١تدرس  اإلٝتاعكماف ذلا َّ -كأٚت , كالظتع العلمي   ا١ت  رة في ا ري أكس , كمستوارا أعلى ٦تا ابل 

 .الصنف ال  ال  ًمن ا١تدارس ال   ًعي كاد ااكر في ا حىت أهنى م  راهتا على أمم  الواول, مثي  انت   إذل -كأم ا٢تا
كاد أيسند إلي  التدري  َّ ا١تدارس ال   ًعي  اليت ااكر في ا بعد كفاة مدرسي ا, فدر س في ا مدة طويل , ك١تا 

مثي  أسند إلي  الدرس َّ اٞتام  األموم, مثي  أسند إلي  -درا  أكذل-لعأسندت إلي  كظي   مدرًٌس ٤تافظ  ح
 التدري  َّ اام  اٟتىموٌم  ت ؾ التدري  َّ تلا ا١تدارس.

, اليت مانت تيسم ى أزر  حلع, ا١تدرس  ال عباني اليت ااكر في ا كاتئهو,ري  الصنف ال  ال   ًمن ا١تدارس ال   ًعي 
في  عاؿو َّ تعلم العلـو ال   ًعي , كدراس  الظتع العلمي   الواسع , كا ا ة م و الت ف هنا مانت على مستول ر 

 .(ٔ)الظتع العلمي  ,كماف ييدرًٌس في ا العلما  ال ضبل  األابل  ا١ت ارَت
يع اليت أسندت إليللحدي  ال ي  عبد هلل س اج الدين  انت  مثي    , كعن عن تدري  كدركس كالدل ال  ي  ٤تم د ٧تًى

   (ٕ)أْتاث كالدل َّ دركس  كب ا٣ت  ب ظ  عاـ, مثي  انت   إذل الت  ًصي  فتظلم عن
 مواضي  كأكاات ككلف دركس  اليت يل ي ا َّ اٞتام  األموم كَّ اام  ابن وسا. 

كسىل م كبياف التبلـز كعن أْتاث  َّ علم الت وحيد, كعن أْتاث  كت  ي ات  حوؿ ٤تب    هلل تعاذل كرسول  لىل ى  هلل علي  
 بُت احملبتىُت. اليت تناكلت ا١تسائ  اآلتي   

٤تب    هلل تعاذل كرسول  لىل ى  هلل علي  كسىل م   هلل تعاذل ٭تيىعُّ ٞتمال  ا١ت لق.  هلل تعاذل ٭تيىعُّ لنوال  كإحسان   - ُ
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.كإنعام . عبلم  احملب   الصادا  ل ب العا١تُت ا  كعبل. ٤تب   النيب 

مستمىد ًمن الظتاب كالسن  كإهنم ًمن  بياف أف مبلـ أئم   ال ـو العارفُت ابهلل تعاذل ال ابت ن ل  عن م كرو - ِ
 أشد الناس ٘تسُّظان ابلظتاب كالسن .

                                                           
 (. ُٕ, ص)س اج الدين, ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ُ)
 (. ّّ, ص)ا١ت ا  السابقيينظى    (ِ)



  ُٗٓ   

 

ا تظ    ْت   ال  آف الظ مي ألهن - ّ ا بياف ل . كأف  الوااع بياف أف السن  النبوي   ال  ي   تظ     هلل ْت ظ ا ممى
ا ثبت ٣تيئ  عن رسوؿ  هلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كافق رىوىال أك

ى
 الف رول ن س . كٖتهي ل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًمن اـو  على ا١ت من أف يستسلم ١ت

موف العم  ٔتىا اا  عن أيتوف بعدل متظربًين يد عيوف ال  م كاستنباط أحظاـ اٟتبلؿ كاٟت اـ ًمن متاب  هلل تعاذل كيًت 
 رسوؿ  هلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص َّ أحادي  .

بياف ش ؼ الع ا١ت من كفضائل  ك صائص  ككاوب االلتجا  إذل  هلل تعاذل كدعائ  ابٟت   ًمن زيغ ال لع  - ْ
تعاذل في ا اإلٯتاف.  ك٨تول. الوب ا١ت منُت الصاداُت في ا سي يج مزر ة كمصابيح نَتة. الوب ا١ت منُت ألواح متع  هلل

الوب ا١ت منُت ري منابت شج ة اإلٯتاف اليت ت م  الظلم ال يع كالعم  الص احل. الوب عباد  هلل تعاذل الص اٟتُت 
آني  رب العا١تُت.  هلل تعاذل ال ينظ  إذل لور العباد كأاسادرم كأموا٢تم كلظن ينظ  إذل الوهبم كأعما٢تم. ال لع 

اذل. ال لع ال اسي بعيد ًمن  هلل تعاذل. تعوذل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًمن الع ال ٮت   كَّ رها تعليم موض  ا٠ت وع هلل تع رو
لؤلم . تعليم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أمت  أدعي  لت بيت ال لوب على الدًٌين كح ظ ا ًمن الزيغ.  وؼ الص حاب  ًمن زيغ ال لوب. 

   ألحاب ال ار كتوسل م إذل  هلل تعاذل أبلدؽ أعما٢تم.ًمن ل ات الس اب ُت ا١ت  بُت. ًاص  
ينما  البياف ا١ت مد ًمن رب العا١تُت أف  رسول  ٤تم دان ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أرسل   هلل تعاذل رٛت  ٞتمي  العا١تُت حي ما مانوا كأ - ٓ

أٛتد  لق  هلل  أعظم ٤تمود ًمن ا٠تلق أٚتعُت,كرو  هلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رومانوا. رٛتت  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للعا١تُت َّ اآل  ة. ٤تم د رسوؿ 
٤تمود َّ ٚتي  العوادل كَّ ا١تؤل األعلى كاألدىن.  تعاذل هلل رب العا١تُت َّ ٚتي  العوادل. ٤تم د رسوؿ  هلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رو

د اٟتامدين هلل رب العا١تُت. ًمن ٤تاًمدل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص َّ الت  جُّد. ًمن اوام  ٤تاًمدل أٛت ٤تم د رسوؿ  هلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كرو
لاحع لوا  اٟتمد كٚتي  النبيًٌُت ٖتت لوائ  للوات  هلل تعاذل كسبلم  علي  كعلي م  كتسبيح  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص. ٤تم د ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رو

 أٚتعُت.
الًي  لل  ي  علي كفا, ٯتدح في ا النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص. كش ح كالدل ٢تهل ال صيدة ال   ا  كحب   مثي   تظلم عن ال صيدة الد 

لسماع ا كإن ادرا َّ ٣تالس  كت غيب  كح   للمن دين على ح ظ ا كإن ادرا. ك٤تب   كالدل لسماع ا١تدائح النبوي   
 كإم ام  ا١تن دين كتن يط ٫تت م َّ ذلا. كمواظب  كالدل على ا ا ة ًاص   ا١تولد النبوم ال  يف احملم دي   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 كحضورل ٣تل  ا ا ة ًاص   ا١تولد ال  يف كت غيب  َّ ذلا.
الصادا  هلل تعاذل   مثي  تظلم على أف ًمن ش ؼ احملب   اإلٯتاني  كفضائل ا أف  ا١ت   م  مىن أحع, كأف ًمن عبلم  احملب  

 هلل أف ٖتع هلل تعاذل, كأف تب ض ألا   هلل تعاذل. كأف  احملب   الصادا  ل سوؿ  هلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تواع ٤تب   ألحاب  للى 
إذل إم اـ ذم ال يب   علي  كآل  كسلم, كأف اإلٯتاف الصادؽ يواع على م  م من ٤تب   م ًٌ م من. كتنبي  النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ا١تسلم كتواَت الظبَت كال ٛت  ابلص َت.
 كالدل, كرهل الظ امات م َتة, من ا  م امات  نع انت   للحدي مثي  

 اإل٢تاـ الصادؽ كا٠ترب الواا .
 حج بيت  هلل اٟت اـ كزايرة رسوؿ  هلل علي  أفض  الص بلة كالس بلـ عدة م ات م  إطال  ا١تدة َّ ذلا.



  ُٗٔ   

 

 عمال  التعبدي  كالص اٟت  ا١ت ضي .م  ة أ
 التوس  َّ العلم الناف  كتعليم  طوؿ العم  م  حيسن العم  كالصدؽ كاإل بلص هلل رب العا١تُت.

 .(ٔ)إن اا  َّ سبي  ا٠تَتات كا١تساعدات
اع إ٧تاز كالهم يظ   للباح  أف ال ي  دمحم ٧تيع ماف من العلما  العاملُت فبارؾ  هلل ل  بوات  كلحت  حىت است 

 رهل األعماؿ َّ حيات , كرها من توفيق كإم اـ  هلل تعاذل لعبادل الصاٟتُت.
يع كم اثي . انت   ال ي  عبد  هلل س اج الدين للحدي مثي    مثي  ا٠تتاـ. عن كفاة ال  ي  ٤تم د ٧تًى
  القيمة العلميَّة للكتاب: 

عظيم ,  ف الربًٌ كالوفا , ضم ن  فوائدعنوا , كروي وؿ الدمتور نور  متاب  عن أبي , ماف آ   متب  طباع 
 .كآرا ل  ١تناسبات بياف ط ي   كالدل العلمي  , كش ح إتارات

يع, كرو كرها الظتاب رو َّ الوات ن س  كلف كت ٚت  لل ي  عبد هلل س اج الدين؛ ف د   كلف لل  ي  ٤تم د ٧تًى
ان ب , كًمن ي اب  أابل فمىا ظلمماف م تًداين بوالدل َّ م ًٌ مىا ذم  عن  متهسي  

(ٕ). 
 منهج الشيخ عبدهللا سراج الدين يف دراسة الرتاجم. -اثنياً 

ماف ال ي  عبد هلل س اج الدين شديد ال َتة على الدًٌين كرموزل, يسعى ا دل كيبهؿ م   طاات  َّ الدًٌفاع 
ا١تسيًئُت اٞتارلُت ْت ي   األمور الهين  وزل, أكعن ال ُّبى  اليت اد ت د ًمن ًابى  بعض اٟتاادين على اإلسبلـ كريمي 

سنوف, فالباح  العلمي ٬تد َّ متع ال  ي  كدركس  دفاعان عن رموز الدًٌين اٟتنيف,  ييسيئوف كرم يظنُّوف أهنم ٭تي
إال  كيًتام بد ان ًمن الص حاب , مثي  العلما . ك٬تد الباح  أف  ال ي  عبد هلل س اج الدين ال يهم  علمان غَت مع كؼ 

كفيما  ل  ٔتىا ييزي  ال موض كاإلي اـ, كمهلا األم  َّ الظتع العلمي  , ف ن  يهم  ًمن أ٫تيت ا كتع ي  ا أموران م م .
 يلي بياف م ص  َّ رها 

  لصحابة والدِّفاع عنهم:ابالتوسع يف التَّعريف  - ٔ
ن لحاب  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين عند مبلم  عن لحايب مً 

يهم  ًمن ل ات  مىا ل   كسىل م, أف يهم  بعض ل ات  كأ بارل إف ماف الصحايب غَت مع كؼ لدل عواٌـً ال  ا , أك
عبلا  اب١توضوع ا١تدركس إف ماف الصحايب مع كفان كم تً  ان. كماف ال ي  عبد هلل س اج الدين شديد ال َتة على 

 , يدف  عن م م  ن د, كيػي ىًمد كاوب ٤تب ت م كتعظيم م َّ الوب ا١تسلمُت, كم ُّ ذلا ابألًدل   ًمن م اـ الص حاب
  رهل ٪تاذج توضح رها ا١تن ج الظتاب كالسن . ك 

                                                           
ش ح الع يدة ال حاكي , يينظى    كاإلٯتاف بواود الظ امات ألر  اإلٯتاف كااع., أىٍم ه  ارؽ للعادة ا ل على يدم كرلالظ ام    (ُ)

 (.ُّمنت الع يدة ال حاكي , ص ) (.ُّٗس اج الدين, ص), ت ٚت  ال ي  ٧تيع(؛ َّٕ/صٓالبن أيب العز اٟتن ي, )ج
 (.ِِٗ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ِ)



  ُٕٗ   

 

 التَّعريف ابلصحاب إن مَل يكن مشتهراً بني الناس: 
  ع اؼاألعن اوؿ سادل موذل أيب حهي    كددت أٌ ً ٔتنزل  ألحاب  عند مبلم(ٔ). 

 لىل ى  هلل علي  كسىل م فن   عن اإللاب  البن حىجى  توس  َّ ت ٚت  سادل ٔتا ي ي ْتق لحايب من لحاب  رسوؿ  هلل
 .(ٕ)األحادي  َّ فضائ  رها الصحايب

  كًاي   عن م ام  س ين  موذل رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ  كا تيًلف َّ اٝت  فً ي   طى مىاف عند مبلم ك ,
مثي  ذم  تسميت  بس ين  كأن  ٝتيًٌيى بهلا ألن  ٛت  أمتع  م َتة لل ـو ف اؿ ل  رسوؿ  هلل  مىيسىاف, كًاي   مى  ىاف.

كااؿ  أعت   رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م , كاي  أعت ت  أـ سلم   لىل ى  هلل علي  كسىل م اٛت  ف ٪تا أنت س ين .
لىل ى  هلل علي  كسىل م, كاي  موذل أـ سلم  النيب . ف ي  موذللنيب لىل ى  هلل علي  كسىل مكاشًتطت علي   دم  ا

(ٖ). 
 معىن احلديث:  إذا كان لرتمجتو أثر يف بياناالىتمام برتمجة الصحاب 

  بن العاص, ف لت  أ رب   حدي  البيخارٌم عن ع ا  بن يسار ااؿ  ل يت عبد هلل بن عم كعن  عند مبلم
 .(ٗ)عن ل   رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ التوراة. ف اؿ  أا , ك هلل إن  ١تولوؼ َّ التوراة ببعض ًل ىت 

اد ا أ التوراة, كاط ل  على مىا اا  في ا من ل ات رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي   ااؿ َّ ال   ح  كماف عبد هلل بن عم ك
كسىل م اليت كل    هلل تعاذل هبا
(٘). 

 التأكيد على وجوب زلبَّة الصَّحابة مهنع هللا يضر: 
  عن ل ات ا١ت منُت كبعدرم عن اٟتسد كال  ًٌ كأم اض ال لوب, سى ىد أحادي  م َتة َّ فض   عند مبلم

 .(ٙ)الص حاب  كم م م. مهنع هللا يضر
  ـى عىلىى حيبًًٌ  ًمسٍ }على اول  تعاذل   عند مبلم ك  [.ًٖظينان كيىًتيمان كأىًسَتان{. ]اإلنساف  كىييٍ ًعميوفى ال  عىا

َّ م ض  فهاتل السائ  أكؿ م ة فهع ال العن ود الهم اشًتكل  أكرد ًاص   عبد هلل بن عم  عندما اشت ى العنع كرو
  .(ٚ)  مثي  نصحت  زكا  عبد هلل بن عم  بعدـ العودة مي يست ي  زكا ا أف أيمل  َّ ال  ال  ل , مثي  أتى ال  اني

                                                           
 (.ََِالزرد, ألٛتد بن حنب , ص) (ُ)
 (.َٖٓ, ص)س اج الديناإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا, (؛ ُّ/صّاإللاب , ابن حىجى  العىس ىبلى , )ج (ِ)
 (.ُْْ, ص)س اج الدينالت   ب إذل  هلل تعاذل, (؛ ُِّ/صّجاإللاب , ابن حىجى  العىس ىبلى , ) (ّ)
 (.ْٕٕ/صِ(, )جَُِٖلحيح البيخارٌم, متاب  البيوع, ابب  م اري  السخع َّ السوؽ, ب ام  ) (ْ)
 (.ُِّ, ص)س اج الدينحوؿ ت سَت سورة الظوث , (؛ ُِٗ/صْاإللاب , ابن حىجى  العىس ىبلى , )ج (ٓ)
 (.َُٕ, ص)س اج الدينورة الظوث , يينظى   حوؿ ت سَت س (ٔ)
 (.ِٗٓ/صّ(, )جُُّْٖشعع اإلٯتاف, البي  ي, ابب  َّ الزماة, ب ام  ) (ٕ)



  ُٖٗ   

 

ن  أف رها السائ  رو  ًمن ف  ا  الص حاب , كإ٪تا رو مثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مع ًٌبىان على الً ص    كال تتو٫ت 
 .(ٔ)ًمن ف  ا  الت ابعُت, ف ف رهل الً ص   بعد كفاة النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, كَّ أكا   ع د ابن عم 

 مهنع هللا يضر وأنَّ أحداً ال يبلغ منزلتهم: الرتكيز على قدر الصَّحابة 
 رضي  هلل عن ااؿ ,َّ حلع  م  ال ي  عبدال  ٛتن ال اغورم, َّ الل ا  الهم ٚتع ما َّ منزل  عند مبلم  

أٚتعُت, م  كاحد من م ل  الوا  الهم يعربًٌ عن رسوؿ  هلل  ألحاب رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م كن عنا  هلل هبم
أكلاف  ,  ل ى  هلل علي  كسىل م, م  كاحد ل  نسخ .. م آة.. يًتا ل في ا رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ بعضلى 

 رم  ل ا  عن اٟتىٌق كاٟت ي  . كذلا عند الظ ًٌ , مهنع هللا يضر.
ما بلغ مٌد أحدرم كال  أحدمم أن ق م   أيحيدو ذربان  أف ككرد َّ اٟتدي  "ال تسبوا ألحايب؛ كالهم ن سي بيدل لو

 (ٕ)نصي  "
 .لحاب  بعض العلما  رها اٟتدي   ميف ي وؿ  ال تسبوا ألحايب, كالهين ٮتاطب م أيضان  است ظ  على

فهااب احمل  وف  أف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ١ت ا ااؿ ال تسبُّوا ألحايب , ااؿ  م ف  هلل ل  عن أمت  إذل 
ٚتل  مىن اندال رسوؿ  هلل لىل ى  ا ل  َّ عادل ا١ت اؿ, كرآرم كاندارم مل م  ال تسبُّوا ألحايب , فًمنيـو ال يام  ك٘ت  لو 

 عادل-, كرها العادل-أم  ٘ت لنا ل - هلل علي  كسىل م ٨تن , انداان رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م , كرآان َّ عادل ا١ت اؿ
 لىل ى  هلل علي  كسىل م.م َتان ما ٖتدث عن  رسوؿ  هلل -ا١ت اؿ

عُّ ال  ي  كإذا منا ح ي  ن ٨تعُّ رسوؿ ع  ألحاب  , فمى بلن إذا من ا ٨تًي فعلينا أف   هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م فعلينا أف ٨تًي
ع  ألحاب  ف ها مهب. ع  ال  ي  كال ٨تًي ع  ألحاب ال  ي  , أم ا أف ٨تًي  . (ٖ) احملب   ٢تا شوارد ٨تًي

 التوسع يف الدِّفاع عن أئمَّة العلم رمحهم هللا:  - ٕ
دافى  ال ي  عبد هلل س اج الدين عن أئم   العلم ًمن اٟت اظ كالعلما  أم اؿ اإلماـ البيخارٌم كاإلماـ أيب 

كأم ا٢تم  حني   ٔتىا يوضح اإلشظاؿ الهم اد ي د إذل ذرن ال ارئ  عندما ي  أ ال ُّعوف ا١تتواًٌ   إذل ر ال  األئم  
 ًمن بعض أر  العلم.

  د يظوف السبع انشئان عن عصبي   مهربي , أك, فف د بُت أسباب ذلا ككا   األاواؿ ٔتىا يوافق الٌصواب
ف هل ال عوف ال ييعبىه هبا مىاداـ ا١ت عوف مع كفان ابلعدال  اد يظوف عن منافسات دنيوي .  ا تبلفات اات ادي  ,أك
  ى.كالضبط, كالص بلح كالت

                                                           
  (.ّّ, ص)س اج الدينيينظى   حوؿ ت سَت سورة اإلنساف,  (ُ)
 .(ُّّْ/صّ(, )جَّْٕلحيح البخارم, متاب  فضائ  الصحاب , ابب  اوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص..., ب ام ) (ِ)
 , موا  )موسوع  در  ( االلظًتك .س اج الدينال اغورم ك  بُت يينظى   م ال  بعنواف  حوار رائ  (ّ)



  ُٗٗ   

 

السبظي  إف  مىن ثبتت إمامت  كعدالت , كم   مادحول كمزمول,  ؿو اكاستدؿ على ذلا بظبلـ أر  العلم, م    
غَتل, ف ان  ال نلت ت إذل اٞت ح في ,  كندر اارح , كمانت ا ين  دال  على سبع ا ح   ًمن تعصع مهريب أك

ىا سلم لنىا أحد ًمن األئم  , إذ مىا فتحنا رها الباب كأ هان بت كنعم  في  ابلعدال , كإال  لو
 دمي اٞت ح على إطبلا  ١ت

 .(ٔ)ًمن إماـ إال  كاد طعن في  طاعنوف كرلا في  رالظوف
كاد ع د اٟتاف  ابن عبدالبػىٌ  َّ متاب العلم ابابن َّ حظم اوؿ العلما  بعض م َّ بعض, بدأ في  ْتدي  الزبَت 

 .(ٕ)ٟتسد كالب ضا "م فوعان "دب  إليظم دا  األمم ابلظم  ا
الهم ن سي بيدل  عن ابن عىب اس, أن  ااؿ "استمعوا  علم العلما  كال تصداوا بعض م على بعض, فوبسندل  كركل

  .(ٖ)٢تم أشد ت اي ان ًمن التُّيوس َّ زيريهًبا"
 كعن مالا بن دينار ااؿ  ي  ه ب وؿ العلما  كال ي  ا  َّ م ًٌ شي  إال اوؿ بعض م َّ بعض.

أف  اٞتارح ال يي بى  من  اٞت حي كإف فس  ل َّ حىق  مىن غلبت طاعت  على معالي , كمادحول على ذاٌمي ,  ها يتبُتكهب
كمزمول على اارحي , إذا مانت رناؾ ا ين  ي  د الع   أبٌف م ل ا حام  على الوايع  َّ الهم ا ح   ًمن 

بل ييلتػى ىتي إذل مبلـ ابن أيب ذئع َّ مالا, ف .كاألا اف دنيوي , ممىا يظوف ًمن النظ ا منافس   تعصع مهريب, أك
كابن معُت َّ ال  اًفعٌي, كالنسائي َّ أٛتد بن لاحل, ألف  ر ال  أئم   م  وركف, لار اٞتارح ٢تم ماآليت ٢تم ٓترب 

 لح لتوف ت الدكاعي على ن ل , كماف ال    اائمان على مهب .   غ يع, لو
ج كح ك٦ت ا ينب ي أف يػيتػى ى ى 

ى
دى عند اٞتى ح حاؿ الع ائد كا تبلف ا, ابلنسب  إذل اٞتارح كاجمل كح , ف ٔت ا  الف اٞتارح ا١ت

أع اض ا١تسلمُت ح  ةه من ح   النار, كاف على ت ي الدًٌين بن دىًايق الًعيد   ااؿَّ الع يدة فج ح  لهلا, 
 .(ٗ)ش َترا طائ تاف من الناس  احملدًٌثوف كاٟتظاـ

كرها     عظيم,  امت ًمن أا  مسهل  الل  ,ح زرع  كأبو اوؿ بعض م َّ البيخارٌم  ت م  أبو ذلا ًمن أم ل  ك 
ًإف اٍٟتق َّ مىٍسهىلى  الل ٍ   مىعى  ًإٍذ الى ك  أر  السن  كاٞتماع . من أئم  أ٬توز ألحد أف ي وؿ  البيخارٌم مًتكؾ؟! كرو

ًإ٪ت ىا أنظ را اإًلمىاـ أىٍٛتىد يسًتيع عىاا  من ا١تخلواُت َّ أىف تل ظ  من أىفعا ل  اٟتٍىاًدثى  ال يًت ًريى ٥تلوا  هلل تػىعىاذلى كى
رىًضيى اَّلل ي عىٍن ي لب اع  لى ظ ىا
(٘). 

                                                           
 (.ْ/صِطب ات ال  اًفعٌي  الظربل, السبظي, )ج (ُ)
ًمهم, متاب ل   ال يام  كال اائق كالورع, ابب ..., ) (ِ) (. كااؿ  لحيح؛ مسند أٛتد, ْٔٔ/صْ(, )جَُِٓسنن الًتًٌ

 (.ُْٔ/صُ(, )جُُِْ  ة ا١تب  ين ابٞتىن  , )مسند الع
  (.َْْ/صّ(, )جُُُْٔاام  بياف العلم كفضل , ابن عبدالبػىٌ , ب ام  ) (ّ)
 (.ّْاالاًتىاح, ابن دىًايق الًعيد, ص) (ْ)
 (.ْ/صِطب ات ال  اًفعٌي  الظربل, السبظي, )ج (ٓ)



  ََِ   

 

م  َّ أيب حامت بن حب اف  دل يظن ل  مبَت دين, ٨تن أ  انال  من سجستاف ألن  أنظ  كًمن ذلا اوؿ بعض اجملسًٌ
  دع لتمسظ  بع يدت  الصحيح .. ف د أ  ا  أر  الباٟتىد  هلل

  كرها شيخنا اله رىيبٌ من رها ال بي , ل  علم كداين  كعندل على أر  السن  كاٞتماع  ٖتام  م  ط, السبظي ااؿ
 فبل ٬توز أف يعتمد علي  َّ طعن ٔتىن ٮتالف مهرب .

 د, ال اعتبار لهلا ملًٌ .منافس  بُت األف ا ا تبلفات اات ادي  , أك فظ  طعن ن ه عن عصبي   مهربي , أك
بن علي عن ٤تم د بن ا١ت ٌت كبندار؟  ممىا اا  َّ ت ٚت  ٤تم د بن ا١ت ٌت ًمن متاب"هتهيع الت هيع"سئ  عم ك

 ف اؿ ث تاف, ي ب  من ما م ُّ شي  إال مىا تظلم ب  أحد٫تا َّ اآل  .
أم فبل ف  إن  ماف م ت بلن ابل     فتارة ي ولو , َّ أيب حني   أبن  ضعيف َّ اٟتدي  بعض مادح كمن ذلا  

كاترة ي ولوف  إن  ًمن ألحاب  كاترة ي ولوف  إن  دلى يبلؽ أئم   اٟتدي , إ٪ت ا أ ه ًمن ٛت اد.,  ربة ل  ابٟتدي 
ال ياس كال أم, كماف ال يعم  ابٟتدي , حىت كض  أبوبظ  بن أيب شيب  َّ متاب  "ا١تصن ف"ابابن لل دًٌ علي , كت ٚت  

 .(ٔ)ب ال د على أيب حني  ببا
ان ش عيان فبل بد ًمن ألن  يبٍت علي  حظم ,كذل أبف ي  ه من  اٟتدي ال  ي  أى  كرهل طعوف من هرا التعصع؛ ألف

 كماف سبع إم ارل عن ٛتادغَت٫تا. ركل عن م َت ًمن األئم   , ماإلماـ ٤تم د الباا , كاألعمش, ك  , كألن ثبوت  لدي 
  .(ٕ)لم, فاأل ه عن  أغنال عن األ ه ًمن غَت ماف كعا  للعل   أن  

علي بن ا١تديٍت َّ أيب حني    ركل عن  ال ورم كابن ا١تبارؾ, كٛت اد بن زيد, كر اـ, كعب اد بن العواـ, ككمي ,  ااؿ
 .(ٖ)ث   ال أبس ب , كماف شيعب  حىسن ال أم في . كااؿ ٭تِت بن معُت  ال يظًهب كاع   بن عوف, كرو

للباح  العلمي أف ال ي  عبد  هلل س اج الدين اد توس  َّ رهل ا١تسهل  دفاعان عن أئم  العلم ككض   كالهم يظ  
 .(ٗ)فبل يلت ت إلي عن ا تبلؼ َّ ا١ت ىاريم  عن عصبي   أك ان ال  عن انشئا ماف إذإذل نتيج  م ادرا  

 ومن ذلك دفاع الشيخ عبدهللا سراج الدين عن اإلمام ال زايل: 
عن ال زارل اول  عن ن س  "بضاعيت َّ اٟتدي  ميزاىاة", كمىن مثى  أد   الت  وين كال ض    مبعضف د ن   
 ا  ائ  غَت ا١تميزين لؤلمور, كأض   هبم ض ران مبَتان.ًمن متب  َّ الوب 

                                                           
 (.ُْٖص /ُْمصنف ابن أيب شيب , متاب  ال د على أيب حني  , )ج (ُ)
 (.ِّٖ/صّفواتح ال ٛتوت, ابن نظاـ الدًٌين األنصارم, )ج (ِ)
 (.ُّٖال ف  كالتظمي , الل ظنىوٌم, ص) (ّ)
 (.ُٕٗ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ْ)



  َُِ   

 

إٖتىاؼ كَّ ٣تل   اصًٌ لل ي  عبد هلل س اج الدين حض ل الدمتور نور, ذىم  ال ي  عبد هلل س اج الدين متاب"
ت ً ُت"كرو

ي
ش ح إحيا  علـو الدًٌين حملم د الز بًيًدم, كأثٌت على ٗت ٬ت  ألحادي  اإلحيا , ٗت ٬تان عجز عن   الس ادىة ا١ت

الًع ىاًاٌي َّ بعض ا١تواض , ًمن األحادي  ال  يب . كأك ؿى اوؿ ال زارل عن ن س  أبن  ًمن التواض , ألف  العلما  مىا  
 ن مها, ٨تن مها...مانوا ي ولوف ٨ت

َّ ال ضائ , كركل َّ الع ائد -غَت ا١توضوع -كااؿ  م ى ال زارل على ال واعد َّ ركاي  األحادي  الضعي  
 األحادي  الص حيح .

م لف م ا   كع ًٌع الدمتور نور موضحان كمدلبلن, ف اؿ  إف  ال زارل عادل ب  كط ابوؿ اٟتدي , كرو
ص ى", كفي  ْت  مبَت َّ السن  كش كط العم  ابٟتدي , كاد كًادىت أحادي   "ا١تست عظيم َّ ألوؿ ال    كرو

نيا, كأم ال , فمن ا ضعيف, ألف  ركاي  ا١توضوع ال ٖت , فمىا ظىنُّ أف يظوف َّ ركاايهتم  متب  َّ م اا  ابن أيب الدُّ
  (ٔ)شي  موضوع.

يعتمد على متاب اإلحيا  لل زارل كي تم  كعلى رها ا ل ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ متب  كدركس , ف د ماف
  بيدم َّ تعامل  م  رها الظتابب  كح  كأحظاـ أحادي  , كماف يعجب  من ج الز  

 م  الزبيدم َّ"ش ح اإلحيا "عن اٟتوض ال  يف, ااؿ   عند مبلم ف فص  َّ اٟتوض  ن   في  الظبلـ ااؿ العبل 
 (ٕ)ى اٟتوض الهم َّ ا١تواف كييسىم ى اٟتوض أيضان موث ان.ٔتىا يوضح أف  الظوث  دا   اٞتىن   كيصع عل
 كماف ي تمُّ ْتظم الًع ىاًاٌي على ال زارل أيضان  

  عن نعيم ال رب كم اتب  است  د ابٟتدي  الهم ركال ال زارل َّ اإلحيا , عن رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي   عند مبلم
نيا, كت   نيا...".كسىل م "ألبح رها م ٖتبلن عن الدُّ  م ا ألرل ا, ف ف ماف اد رضي فبل يس ل أف ي ا  إذل الدُّ

نيا من حدي  عم ك  .(ٖ)ابن دينار م سبلن, كراال  ث ات ااؿ الًع ىاًاٌي  ركال ابن أيب الدُّ
 التَّعريف ابألعالم:  - ٖ

ٟتُت الهين ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين أف يهم  تع ي ان موازان ألشخاص العلما  كالص ا
ُـّ ال ي  ا , كال يهم  تع يف ا١ت ارَت ًمن ابب اال تصار, كرها الت ع يف ي م  م   ال ب ات بعد  ٬ت ل م عوا

 من ذلا  الص حاب  مهنع هللا يضر, إذل زمن ا١ت لف. ك 

                                                           
 (.َِِ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ُ)
(؛ حوؿ ت سَت سورة ُِٗمتاب اإلٯتاف ابآل  ة ص)(؛  َْ/صِدم, )جإٖتاؼ السادة ا١تت ُت ب  ح إحيا  علـو الدًٌين, الزبي (ِ)

 (.َِ, ص)س اج الدينالظوث , 
 (.َُُ, ص)س اج الدين(؛ اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا, ْٕٗ/صْإحيا  علـو الدًٌين, ال زارل, )ج (ّ)



  َِِ   

 

  ااؿ  كاد سيًئ ى مالا عن حاؿ الس لىف الص احل َّ أدهبم م  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م حُت ييهمى  عند مبلم ,
 عن أيوب الس ختيىاً ؟ ف اؿ ...

مثي  ع  ع على ذم  أيوب بتع يف ٥تتص  ٢تها التابعي ف اؿ  التابعي اٞتلي , إماـ ال   ا  كاحملدًٌثُت, ركل عن  
 .(ٔ)مالا كال ورم.. كغَت٫تا

  ن   اوؿ ابن أيب فيدىيا َّ الص بلة سبعُت م ة عن فوائد الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م,  عند مبلم ك
أىنػ  يٍم ًإٍذ ظىلىميوا أىنٍػ يسى يٍم اىا يكؾى فىاٍستػىٍ  ى يكا  هلل كاٍستػىٍ  ى ى ٢تىيمي ال  سيوؿي لىوىاىديكا  هلل تػىو اابن  كىلىو}بعد ا ا ة اول  تعاذل  

دىيا  بضم ال ا  كفتح ا١ت مل  كٖتتي  كماؼ, ٤تم د بن ل ضا  اٟتوائج, ت ام البن أيب في  [.ْٔرىًحيمنا{ ]النًٌسىا   
ً , مات سن  مئتُت على الص حيح. كرو ىدى

يىلًمي ا١ت  . (ٕ)ًمن رااؿ اٞتمي  إٝتاعي  بن مسلم الد 
  ينىاًكم عم ن ااؿ  كالد رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ النار. عند مبلم ك

 عن اواب ال  ي  ش ؼ الدًٌين ا١ت
ع  ؼ ابل  ي  تع ي ان يبُتًٌ ادرل العلمي بعدة أس  , ف اؿ  كال  ي  ش ؼ الدًٌين اد الـز اٟتاف  كرل الدًٌين الًع ىاًاٌي, 
كٗت  ج ب  َّ ال    كاأللوؿ, كٝت  اٟتدي  من , كًمن ال  ؼ ابن الظويا, كتصدل لئلا ا  كاإلفتا , كٗت  ج ب  

ر ا١تًص يٌ , كل  تصانيف متعدًٌدىة, األعياف ًمن أكرل العلم, ككرل تد ري  ال    ال  اًفعٌي, كاضا  الدًٌايى
 .(ٖ)رػ(ُٕٖ)ت 

 التَّعريف ابلكتب:  - ٗ
ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين أف يهم  بعض مزااي الظتاب الهم يست ي من  ا١تعلوم , 

ُـّ ال  ا , ذلا ك  ا١ت  ور,ك  ا١تزااي أيضان َّ الظتاب ا١تع كؼيهم  بعض ك  للتع يف ابلظتاب العلمي الهم ٬ت ل  عوا
   ًمن ذلاك  للتع يف ٔت ل  . لسبع غَت الت ع يف ابلظتاب ب  للتهميد على أ٫تيت , أك

  عن اال النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, است  د أبحادي  ركارا البي  ي َّ"دالئ  النُّبو ة", مثي  بُت ايم   عند مبلم
  .(ٗ) عليا ب  ف ن  ملُّ  ردل كنوراله رىيبٌ  الهم ااؿ في   الظتاب ف اؿ 

                                                           
 (.ُٖٓ, ص)س اج الدينكسىل م,  (؛ الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي ُْ/صِ, ال اًضي ًعيىاض, )جال ًٌ ىا (ُ)
 (.ِٖٓ, ص)س اج الدين(؛ ا٢تدم النبوم إذل األ بلؽ كاآلداب, ِٓ/صٗ, )جالت هيع, ابن حىجى  يينظى   هتهيع (ِ)
 (.ِٖٔ, ص)س اج الدين,  ف  العوادلردم ال  آف الظ مي إذل مع(؛ َْْ/صٓرداي  العارفُت, إٝتاعي  ابشا, )ج (ّ)
يستى  (ْ)

 (.ُٗ, ص)س اج الدين(؛ ال  ادتُت, َُٔ/صُ  ىف , الًظت اٌ , )جالٌ ًسىال  ا١ت



  َِّ   

 

 ادلبحث الثَّالث
 الشَّمائل النبويَّة

 دتـهـيـد
ًي  ,  علم ال  مائ  رو  فنٌّ ي تم  على مع ف  الص ات الس ًني  , كالنعوت الب ي  , كاأل بلؽ الز مي  , ٠تَت الربى

رهل ا١تع ف  ري كسيل ه إذل امتبل  ال لع بتعظيم  ك٤تبت  لىل ى  هلل علي  كسىل م, كذلا ٤تم د لىل ى  هلل علي  كسىل م, ك 
سبع التباع ردي  كسنت , ككسيل ه إذل تعظيم ش ع  كمل ت , كتعظيم ال  يع  كاحًتام ا, كإذل العم  هبا كالواوؼ 

 العا١تُت.عند حدكدرا, كالعم  هبا كسيل  إذل السعادة األبدي , كال وز ب ضا ربًٌ 
كل د ح   الص حاب  لوران مامل ن شامل ن اتم  ى ا١تبٌت كا١تعٌت, اامع ن لظ ًٌ حمل و ك لج و, كح م و, كإشارة, ل سوؿ  هلل 

 ال فيق األعلى. ًمن مولدل ال  يف إذل ا تيارللىل ى  هلل علي  كسىل م, 
أحد أغ اض متع اٟتدي , اليت هتتمُّ بص ات كموضوع ال  مائ  ارتم  ب  علما  ا١تسلمُت منه الً دـ, كماف 

كأحواؿ ال سوؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م, َّ عبادت  ك ل  , كردي , كمعاملت  م  م ًٌ شي  حول  َّ  ال عاـ, 
حىاح كالسُّنىن كا١تسانيد  بلح, كالظبَت, كالص َت, كرهل متع الصًٌ كال  اب, كاللًٌباس, كاألدكات, كالد كاب, كالسًٌ

 .الزُّردم َتان ًمن أبواب ال  مائ , ف د اا ت من ورةن بُت أبواب العبادات كا١تعامبلت كاأل بلؽ, كاآلداب ك   ضم ت
مثي  أف د احملدًٌثوف كالعلما  موضوع ال  مائ  َّ متع مست ل , م ُّ متاب يتظلم َّ اانع ًمن اوانع مشائل  لىل ى 

لما  ال  كف األكذل مثي  اا  بعدرم َّ ال  كف اآلتي   لق م َته لن وا َّ  هلل علي  كسىل م, كرهل الظتع توىالت منه ع
 .(ٔ)مشائ  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م

 كًمن ر ال  العلما  ال ي  عبد هلل س اج الدين الهم  ص ص اسمان مبَتان ًمن دركس  كمتيب  ٢تها ا١توضوع.
زلمَّد رسول هللا َصلَّى هللا عليو وَسلَّم مشائلو احلميدة  "سيدان الشيخ عبد هللا سراج الدين كتاب  -أواًل 

 خصالو اجمليدة":
 موضوعات الكتاب وأىم أحباثو:  - ٔ

٘تيز ال ي  عبد  هلل س اج الدين أبف متب  شامل  للمواضي  اليت يبح  ا, كرها الظتاب اا  شامبلن ٞتمي  
الظتاب ٔت دًٌم , مثي  بُت   كاوب الت ع يؼ إذل رسوؿ  هلل  افتتحمباح  ال مائ , فلم يًتؾ ازئي  إال كْت  ا, ف د 

  .إذل مشائل  الظ ٯت لىل ى  هلل علي  كسىل م ك 
ٚتال  لىل ى  هلل كعن  أم ل لىل ى  هلل علي  كسىل م ابلنظاف ,كعن  مثي  تظلم عن  ٤تاسن لورت  لىل ى  هلل علي  كسىل م,

فصاح  لسان  كببلغ  مبلم  ك  ,حبلكة من    لىل ى  هلل علي  كسىل م مث تظلم عن علي  كسىل م كٕتمل  كأم ل بهلا.

                                                           
 (.ِّمصادر تل ي السَتة النبوي  , الدمتور ٤تم د أنور بن ٤تم د علي البظ م, ص) (ُ)



  َِْ   

 

, ك٘تيزت رهل  حدي ان من اوام  ملم  لىل ى  هلل علي  كسىل مُتأربعمثي  ذم  َّ رها الباب  , لىل ى  هلل علي  كسىل م
بد هلل س اج الدين أف يي  ًدكا رهل ك٬تدر ابإل وة ال ائمُت على  دم  متع ال ي  ع األحادي  أبهنا شامل ,
 . ليعم ن ع  ألمرب ادر ًمن الناس األحادي  بظتيع ل َت

سع  علم  كم  ة علوم  لىل ى  هلل علي  كعن  مثي  تظلم عن أراحي  ع ل  لىل ى  هلل علي  كسىل م على سائ  الع وؿ,
  ى  هلل علي  كسىل م, كأكلاف  العظيم ,عن الب  ال  يف لىل  ك كسىل م اليت ال ٭تصي ا إال  هلل تعاذل. 

 تظلم عن اوام  ًمن أكلاف  , مثي  م مي ع  ت  م  الناس مل م, كعن  مثي  تظلم عن  ل   العظيم لىل ى  هلل علي  كسىل م
 .الظ ٯت  ا١ت تمل  على ٤تاسن  ل   ك ل   كآداب  ا٠تال  كالعام 

 ل م.مثي  تظلم عن  عبادات  لىل ى  هلل علي  كسى 
عن  عناي   هلل , ك آايت مولدل ال  يف لىل ى  هلل علي  كسىل م ك ك  مثي  تظلم عن  نسب  ال  يف لىل ى  هلل علي  كسىل م,

 , كعن م اح  حيات  ملسو هيلع هللا ىلص.تعاذل ب  لىل ى  هلل علي  كسىل م منه ل  ل
لنيب لىل ى  هلل علي  ٤تبت م ل َّ عن ٪تاذج من سَتة الت ابعُتك  كسىل م,  تظلم عن  ٤تب   الص حاب  للنيب لىل ى  هلل علي مثي  

  كسىل م.
 القيمة العلميَّة للكتاب:  - ٕ

ـ(,  ُْٕٗرػ/ُّْٗي وؿ الدمتور نور الدًٌين ًعًت عن رها الظتاب  الظتاب ا١تات  ال  يد, أ٧تزل َّ راع )
م دي  حملعًٌ اله ات النبوي   احملم دي   لىل ى  هلل علي  كسىل م, ن ح  ٤ت ماف ل  لدل عظيم َّ ال لوب, كال يزاؿ, ف و
 .(ٔ)اػيٌ ًر كديرًٌس  َّ ٣تال  علم م َتة َّ ٥تتلف الببلد

 كمن ا١تعارد  مع د ال تح اإلسبلمي, كمن ا١تسااد  مسجد ال ي  عبدالظ مي ال فاعي.

صد ر رهل ا١ت ل ات متاب  ال   َت "سيدان ٤تم د رسوؿ  هلل لىل ى كي وؿ ال  ي  ٤تم د ٤تي الدًٌين س اج الدًٌين  كاد ت
ي خ  ب , ك٭تتسب  ًمن أعظم  اٟتميدة ك صال  اجمليدة"الهم ماف ال ي  عبد هلل س اج الدين  هلل علي  كسىل م مشائل 

الظتاب, أل   أف ي  أ رها تعاذل, كعند رسول  لىل ى  هلل علي  كسىل م, كي وؿ "٬تع على م  م من اله ائ  عند  هلل
 ."ذم ت في  ما البد من  لظ  م من أف يع ف  عن  صاؿ كأ بلؽ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م

َّ الت ع ؼ كاالطبلع  انت اران كاسعان َّ شىت الببلد, كأاب  ا١تسلموف على ا ا ت  رغب  كاد انؿ رها الظتاب العظيم
 علي  كسىل م, ك صال  اجمليدة لىل ى  هلل علي  كسىل م, كاد ت  ؽ ال ي  عبد هلل س اج لىل ى  هلل على بعض مشائ  النيب

 هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ًمن ا٠ت ه  رها الظتاب إذل دف  شب ات أبًدل   ااطع  حوؿ عصم  رسوؿ َّ الدين

                                                           
 (. ِِٕ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ُ)



  َِٓ   

 

 هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, إذ رآل َّ  رسوؿف غ ًمن ٚت  رها الظتاب ا١تبارؾ, حظي إبم اـ مبَت من  كا٠ت يئ , ك١ت ا
 ا١تناـ كاد كظ    ادمان مبلزمان ل  لىل ى  هلل علي  كسىل م.

ك٢تها الظتاب ًمن ا١تظان  العلمي   مىا اعل  ينت   انت اران مبَتان َّ الببلد اإلسبلمي , كًاص   ن  ل تظلم عن ا ال ي  
متيب,سبحاف  هلل, أان أمتع كمهف  ال كحاني   أكؿ ت متاب ال  مائ  كروعبد هلل س اج الدين ف اؿ  عندما متب

أف أرد  مسهل  اوؿ بعض الناس أف  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل  احملم دي   ٤تي   يب , كأحياانن أبظي , كاد كف ٍت  هلل كأ٢تمٍت
ال  مائ  , كااؿ رل  ١تنورة طلبوا مٍتًٌ متابللمدين  ا عندما ذربتَّ متاب ال  مائ , ك  علي  كسىل م اد ٮت ئ كرددهتا

ص , ض ي ب  الظتاب كي  ًٌ كفي  ن حات كب مات ٤تم دي  كفي  أشيا  -بعض م  يواد شخص عندل مظتب  َّ الٌ ايى
ص -ا١تولد , كمانوا ٭تاربوف ا١تولد كأشيا  , كفي  ما في  عن  ف ها رو , ف لت ٢تم  إذا ماف سي ب  الظتاب كي  ًٌ

ا١تاؿ لظي ي بع  على حسايب كيبيع  لنا ,  , كندف  ل  مىا ي لع ًمن ا١تاؿ , كدفعت ل  مبل ان ايدان ًمن ا١ت لوب
  ارا ا. كاسمان  كيد   اسمان إذل ا١تدين  ا١تنورة

بسبع ْت  ا١تولد, كاشتد  اإلعبلـ , كبعدرا طب  الظتاب , كأرس  ٜتسمائ  نسخ  للمدين  ا١تنورة, أكا ورا َّ
 ثبلث  كاا وف رؤاي كري أن ٍت كااف حوؿ الظعب  ا١تعظ م  , كيواد اثنُت أك , حىت رأيت َّ إحدل الليارلاألم  م َتا

كمىن تي بى  ش ادتي  تي سىم على ادار  ,ينتظ كف , اد موا مواف   على ش ادة"٤تم د رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م"
عبد هلل  إذ هبا تي سىم ش ادةي "٤تم د رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م"منالظعب  ك  الظعب  , كبينما ٨تن ننتظ  على ابب

رنا استي ظت مس كران , كالت  اٟتمد هلل. كاا  ت  يص الظتاب مامبلن بدكف سحع ْت   س اج الدين م بول .
 .(ٔ)ا١تولد
 دروس الشيخ عبدهللا سراج الدين يف الشَّمائل:  -اثنياً 

بد هلل س اج الدين َّ دركس  أف  يبح  َّ ال  مائ  كالسَتة النبوي  , كذلا َّ ٚتي  ماف ًمن من ج ال ي  ع
 دركس , كي د  اٟتاض ين لتلا الدركس ٔتىا ي دًٌم  ًمن معلومات داي  , كعلمي  , كع فاني . كًمن رهل الدركس  

 : دروسو حول مواقف سيدان رسول هللا َصلَّى هللا عليو وَسلَّم مع العامل - ٔ
أل ى ال ي  عبد هلل س اج الدين رهل الدركس عرب فًتة ًمن الزمن است  ات سنوات َّ مدين  حلع, كل  ا 

لى ىٍد مىن   هللي عىلىى اٍلميٍ ًمًنُتى ًإٍذ }ف اؿ َّ م دًٌم  ٖت ي   لظتاب"٣تال  َّ ت سَت اول  تعاذل   عوام ال ي  دمحم 
 "البن انل  الدًٌين الدًٌم  ٌي  [ٍُْٔم{ ]آؿ عم اف  بػىعى ى ًفيً ٍم رىسيوالن ًمٍن أىنٍػ يًس ً 

أما رهل اجملال   ف ف ا١تصنف ا تار رهل اآلي  اٞتامع  لظليات اإلٯتاف, كا تيارل ٢تا أذم   أكؿ مىا رأيت ٥ت وط  
ٌ  ا١ت م  ال دكة ال  اب  تظلم ا١ت سًٌ  احملدًٌث الظتاب ابجملال  العام ة ابإلٯتاف, كالعلم كال كح, ًمن ٣تال  شيخنا العبل 

                                                           
", موا  )موسوع  در  ( الدينس اج ال اغورم ك  ُت"حوار رائ  ب(؛ م ال  بعنواف ِْٖ, ص)عًتيينظى   ل حات, د. (ُ)

 االلظًتك . 



  َِٔ   

 

سيدم ال ي  عبد هلل س اج الدين, ٣تالس  حوؿ رهل اآلي  َّ اٞتام  الظبَت ٔتحل  ابن وسا ْتلع, بعد عص  م ًٌ 
تًً  }يتظلم في ا عن موااف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ال بلث    يـو ٚتع , كاليت دامت سنوات, كرو ليوعىلىٍيً ٍم آايى يػىتػٍ

 [.ٍُْٔم كيػيعىلًٌمي يمي اٍلًظتىابى كاٟتًٍٍظمى ى{ ]آؿ عم اف  كيػيزىمًٌي ً 
ك١ت ا تهم  ت رهل اجملال  ب ؤي  ٥ت وط  الظتاب, ابدرت إذل تصوي  نسخ  عن ا كت دٯت ا ردي  إلي , كاآلف أت دـ 

لظبلـ عن اول  تعاذل  إبردا   دميت للظتاب إذل ٝتاحت  راايان ابو٢تا كرضال. مثي  إن  انت   بعد تلا اجملال  إذل ا
يتظلم على   كاد است  ؽ َّ ذلا سنوات أيضان, كرو [.ِ-ُاٍلبػىيًٌنى ي رىسيوؿه ًمنى  هلًل يػىتػٍليوليحي ان مي ى   ىة{. ]البين   }

 موف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م بيًٌن   هلل العظمى كحج ت  على  ل  , كمبينان عن  هلل عز  كا  ش عى  كدينى .
 كرهل اجملال  كتلا ٚتيع ا ٤ت وظ لدي , ال ٖتتاج طباعت ا إال  إذل تن يح يسَت.

ا ٣تال ي تن   لاحب ا إذل رىٍكحو كر٭تافو ًمن ركح  -من العلما  كغَترم-كماف م ُّ مىٍن ٭تض  تلا اجملال  ي  د أهن 
اٞتىن   كر٭تاهنا كاٟتمد هلل رب العا١تُت
(ٔ). 

ع م بوع  ال  ي  ٤تم د ٤تي الدًٌين س اج الدًٌين َّ متابُت الظتاب األكؿ ًمن ثبلث  كاد ٚت  رهل الدركس َّ متي 
. كالظتاب ال  ا  ًمن موااف سيدان رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م م  العادل"بعنواف"٤تاض ات حوؿ  أازا , كرو

 . علي  كسىل م"٤تاض ات حوؿ ال ضائ  احملم دي   لىل ى  هللبعنواف " از  كاحد, كرو
 دروسو"حول فضائل سيدان رسول هللا َصلَّى هللا عليو وَسلَّم":  - ٕ

أل ى ال ي  عبد هلل س اج الدين رهل الدركس َّ اام  ابن وسا َّ مدين  حلع, كري ٔت اب  اٞتز  ال  اب  ًمن  
 متاب دركس ا١توااف. 

 أسراره":  – فضائلو –وادلعراج آاثره  اإلسراءدروسو"زلاضرات حول  - ٖ
أل ى ال ي  عبد هلل س اج الدين رهل الدركس َّ مسااد مدين  حلع, كٚتع ا كلدل ال  ي  ٤تم د ٤تي الدًٌين 

 أس ارل.  –فضائل   –َّ متاب ًمن از  كاحد بعنواف  ٤تاض ات حوؿ اإلس ا  كا١تع اج آاثرل 
 ادلكرمة إىل ادلدينة ادلنورة":  دروسو"حول ىجرة رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص من مكة - ٗ

أل ى ال ي  عبد هلل س اج الدين رهل الدركس َّ مسااد مدين  حلع, كٚتع ا كادـ ٢تا ال  ي  ٤تم د ٤تي 
 الدًٌين س اج الدًٌين. 

 منهج الشيخ عبدهللا سراج الدين يف دراسة الشَّمائل النبويَّة. -اثلثاً 
  مجيع الكتب والدروس: االىتمام ابلشَّمائل وإثبات ذلك يف - ٔ

دل ي تص  ال  ي  عبد هلل س اج الدين على متاب ال  مائ  الهم يدؿ عنوان  علي , كماف يسمي  الن  حى  
احملم دي  , ب  ذم  َّ متاب  ال  ادتُت م َتان ًمن  صائص النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م كذم  األك ليًٌات اليت ٘تت  هبا 

                                                           
 يبًٌ  (ُ)

ي
ٌ  ا١ت م  ال  اب   موا  )موسوع  در  ( االلظًتك ., عوام ", ب لم  س اج الدينيينظى   م ال  بعنواف "العبل 



  َِٕ   

 

  كسىل م, كذم  َّ متاب الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م الظ َت ًمن ال وائد كا٠تصائص ا١تتعل   لىل ى  هلل علي
 ب ض  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م.

كذم  أيضان َّ متاب اإلٯتاف بعوادل اآل  ة, عند مبلم  عن أكؿ مىن يعرب الص اط, كَّ ْت  ال  اع  مىا ي وًٌم 
 .(ٔ) صائص النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م كيعٌزًز ذم 

كااـ ال ي  عبد هلل س اج الدين ّتم  متع حوؿ ت سَت السور كاآلايت اليت تتظلم عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, 
ف د ٚت  متاب حوؿ سورة اٟتج ات, كآ   حوؿ سورة الظوث , كتظلم عن سورة الضحى, كفص  معاني ا َّ  

٤تم د رىسيوؿي  هلًل ت سَت موضوعي ل ول  تعاذل  } ب  اب  اثٍت ع  ة ل ح , كمتاب  ال  مائ  رو متاب  ال  مائ 
ا...{ ]ال تح   نػى يٍم تػى ىاريٍم ريم عنا سيج دن ا ي عىلىى اٍلظي  اًر ريٛتىىا ي بػىيػٍ  [.ِٗكال ًهينى مىعى ي أىًشد 

الدًٌين َّ متاب موااف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م م   رها عدا عن دركس  اليت ٚتع ا كلدل ال  ي  ٤تم د ٤تي
العادل َّ ثبلث  أازا , تناكلت تعليم  لىل ى  هلل علي  كسىل م كتزميت  كتب َتل كرٛتت , كاٞتز  ال  اب  ٖتت عنواف  

 ٤تاض ات حوؿ ال ضائ  احملم دي   تناكؿ في  ال ضائ  ال  ي  .
مشائ  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ك صال  ال  ي    للبح  َّ ل ي  عبد هلل س اج الدينكرها يعود إذل ٤تب   ا

ي ي د أبًدل   الظتاب كالسن   الز مي  , كاد ماف ييسى ُّ غاي  الس كر ل  ا هتا كاالطبلع علي ا ,  ال  كسَتت 
من ا ا١ت

 متاابن ٚتع   (ٕ)رػ(َُْٗ – ُِٕٗي  رشيد ال اشد )كم اريم العلما  كالعارفُت, كًمن رها ١تا ع ض علي  ال   

ا ظ ل  ال  ي , ف اؿ  .لىل ى  هلل علي  كسىل م" حوؿ رها ا١توضوع كٝتال "الدُّرُّ ا١تنظ م َّ كاوب ٤تب   الس يد األعظم
ر ان كضيا  نبواي ن زار ان, تتجلى في  نوران ٤تم داي ن اب بعد اٟتمد هلل كالص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م "رأيت في 

ال وؽ َّ الوب ا١ت تااُت مثي   متاب ييلً ع أكلاف  لىل ى  هلل علي  كسىل م الظامل  كأ بلا  الز ًمي  العالي , كرو
موضوع   يزداد ب  الهين ارتدكا ردل, كي يم اٟتج   على أر  البدع  كال دل, , يينع ي ا ب كح رايح تلا ال ايحُت

اد اغًتؼ اامع  ًمن ْتور العارفُت الزا  ة كأىْتيً   البح  َّ اله اًت احملم دي   كمىا اتص ت ب  ًمن الصًٌ ىات الس ًني  ,
فالت ى البح اف ْت  العلم كْت  الع فاف , ك هلل تعاذل أسهؿ كأبفض  أنبيائ  أتوس  أف ٬تزم اامع   العلما  الواف ة

 .(ٖ)ال  َت ١توالل  عبد هلل س اج الدين" كاٟتمد هلل رب العا١تُت.  َتان م َتان كأا ان مبَتان 

                                                           
 (. ْٓٗ, ص)س اج الدينيينظى   اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا,  (ُ)
, كًلدى َّ اتدؼ كري مدين  الص احل, ال  اًفعيٌ ب ا , الت ادَّ, اٟتىلىيبٌ, ال  ي  ا١تعم  , احملعُّ ال رشيد, بن مص  ى, بن راشد, أبو (ِ)

"م تاح النجاة َّ فض  ا٠ت وع َّ الص بلة", تنوي  الٌ ًاىاؿ َّ ظ ور ا١ت دم كالدااؿ". يينظى   م ال  م ل ات  ش ؽ مدين  حلع. 
  اٟتىلىيًبٌ", ب لم  أٛتد اٟتمدك. موا  )منتدايت مدين  اتدؼ( االلظًتك .بعنواف "ال  ي  رشيد ال اشد التادَّ

ابلعلـو ال   ًعي , ب لم  ٤تم د ٤تي الدًٌين س اج الدًٌين, )ا١توا  ال ٝتي ل ضيل  ال  ي   س اج الدينيينظى   م ال  بعنواف  اشت اؿ  (ّ)
م  ا١ت س  احملدًٌث عبد هلل س اج الدًٌ   ين(. اإلماـ العبل 



  َِٖ   

 

 احلثُّ على زلبَّة النيب َصلَّى هللا عليو وَسلَّم وتعظيمو:  - ٕ
ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين أف يوا  ال ارئ َّ متب  كا١تستم  إذل دركس  إذل ٤تب   النيب لىل ى 

 عظيم  علي  الص بلة كالس بلـ, كإذل توثيق الصل  ابلنيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, كماف رها رو هلل علي  كسىل م, كإذل ت
 هنج  َّ حيات  اب  أف يعلم  للناس, لهلا ٧تح َّ إيصاؿ ال ظ ة للناس أبسلوب س   ك٦تت .

  .  يب  ل لىل ى  هلل علي  كسىل م إايل كت كاد اا ت ب  ايت م َتة ادان تب  ل ٔتحب   النيب 
 .(ٔ)من ا أن  رأل ٤تم دان لىل ى  هلل علي  كسىل م أيم  علي بن أيب طالع أف ييلًبسى  العبا ة

كماف ال ي  عبد هلل س اج الدين يهم  النيب أبل اظ التعظيم كالتواَت, كاد اع  عنواف متاب ال  مائ  رو  سيدان 
رفعت ملم  سيدان, كمتبت  ٤تم د رسوؿ  ساتهة ال  يع  ف اؿ  لوأ٤تم د لىل ى  هلل علي  كسىل م. كاد انا   بعض 

ي بل  فلي بل  , كالهم ال ي يد علي  أف ال ي  أل , كإف   هلل؟ ف اؿ ٢تم  رهل أماـ الظ ًٌ كفوؽ الظ ًٌ , كالهم ي يد أف
ع  سيدان ٤تم د رسوؿ شاؤكا فلي ولوا  رها را  متخلًٌف , ماذا ي يدكف أف ي ولوا فلي ولوا ال يواد م ظل  , كمت

 .(ٕ) هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م
 نفي اخلطأ عن رسول هللا َصلَّى هللا عليو وَسلَّم:  - ٖ

ن د ي  أ على ذاؾ ا١ت اـ,  ماف ال ي  عبد هلل س اج الدين شديد ال َتة على م اـ النُّبو ة, يدف  م  اعًتاض أك
يهم  بعض علما  األلوؿ ي  كسىل م, كاواز ا٠ت ه االات ادم, حي  كًمن ذلا مسهل  اات اد النيب لىل ى  هلل عل

َّ متاب ال  مائ  كَّ دركس يـو بدر كأ  ه يـو مها , فهااب علي ا كردرا  أن  لىل ى  هلل علي  كسىل م أ  ه
علي  كسىل م ف ف رها لىل ى  هلل  أبًدل   ٤تظم  علمي   اوي , كماف ي وؿ "ر  إذا عصم  هللي ال سوؿى , ال ضائ  أيضان 
ميظائي  , ك هللي عصم إس افي  , ف ذا عصم سيدان ٤تم دان لىل ى  هلل علي    هللي عصم اربي  , ك هللي عصم شي  عظيم؟

 . (ٗ)كسيهيت بياف رهل ا١تسهل  م  أًدل ت ا ابلت  ًصي  .(ٖ)ا١تان ؟  كسىل م ما
 لَّم: الدِّفاع عن نسب النيب َصلَّى هللا عليو وسَ  - ٗ

توس  ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ بياف ط ارة نسع النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, إذل آدـ علي  الس بلـ ًمن 
الظ   كًمن الس اح, بهم  ا١تسائ  ا١تتعلًٌ   بهلا كاألًدل   علي ا ًمن ال  آف كاٟتدي . كًمن أرم ا١تسائ  اليت تربز 

                                                           
 .(ٖٗ) ,عًتيينظى   ل حات, د.  (ُ)
 ", موا  )موسوع  در  ( االلظًتك .س اج الدينال اغورم ك  اف "حوار رائ  بُتيينظى   م ال  بعنو  (ِ)
", موا  )موسوع  در  ( س اج الدينال اغورم ك  ائ  بُت"حوار ر (؛ م ال  بعنواف ِْٖ, ص)عًتيينظى   ل حات, د. (ّ)

 االلظًتك . 
 (.ِِٓ), صالظبلـ عن هيت سي (ْ)



  َِٗ   

 

هل  إسبلـ كالدم النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م كسيهيت الظبلـ علي ا َّ رها اجملاؿ  ري مس لفي ا ا ود
 ,كًمن تلا ا١تسائ  أيضان  (ٔ)م صبلن 

  ًلع كتوحيدل  ن   مبلـ ابن سعد َّ"ال ب ات"أبسانيدل ا١تتعدًٌدىة اوؿ  عند مبلم  
ي
ًنيً ي   عبد ا١ت عن إثبات حى
  ًلع ألـ أٯتن  اي بى مى  ال ت  لي 

ي
ف   كادت  م  غلماف ا يبان ًمن  –٤تم د لىل ى  هلل علي  كسىل م  –عن ابٍت عبد ا١ت
 .(ٕ)كإف  أر  الظتاب ي ولوف  إف  ابٍت ٤تم دان نيب رهل األم   -ال ج ة-السورة

  ًلع ًمن علما  أر  الظتاب, كأا   ذلا كدلى ينظ  علي م, كأ هت رهل الب ارة ًمن ا
ي
لب  ااؿ  فسم  ذلا عبد ا١ت

حاضنت  ابلعناي  كاالرتماـ ب ,  –أـ أٯتن  –كن س  موض  ال بوؿ كالتسليم, كأث ت في , كلهلا أكلى ب  ب م  
 .(ٖ)كعدـ ال  ل  عن 

  عىمُّ إب اريم علي  الس بلـ, ف اؿ  كماف  عن مناظ ة إب اريم علي  الس بلـ ل وم , أمد على أف  آزر رو عند مبلم ك
الس بلـ كدلى يظن كالدل الن سىيب, كإ٪ت ىا أيطًلق علي  اسم األب, ألف العم  ي لق علي  اسم األب, آزر عم إب اريم علي  

ا ى ًإٍذ حىضى ى يػىٍع يوبى اٍلمىٍوتي ًإٍذ اىاؿى لًبىًنيً  مىا تػىٍعبيديكفى ًمٍن بػىٍعًدم اىاليوا نػىٍعبيدي إً }ااؿ تعاذل   تيٍم شي ىدى ٢تىىاى كإًلى ى أىـٍ مينػٍ
ئً  ا ك٨تىٍني لى ي ميٍسًلميوف{.]الب  ة  آابى  [. ُّّاى ًإبٍػ ىاًريمى كًإٍٝتىاًعي ى كًإٍسحىاؽى ًإ٢تىنا كاًحدن

, كرو  إٝتاعي  علي  الس بلـ. ف ي رهل اآلي  إطبلؽ األب على الوالد الن سىيب, كعلى اٞتىدًٌ, كعلى العىمًٌ
الهم علي  اٞتمُّ ال  َت ًمن  العىمُّ رو [.ْٕيمي أًلىبًيً {. ]األنعاـ  كىًإٍذ اىاؿى ًإبٍػ ىارً }كموف ا١ت اد ابألب َّ اول  تعاذل  
 ال ابت ابألًدل     العلما  كاحمل  ُت كا١ت ٌرً ُت, كرو

 لن س اًبُت ا تبلؼ َّ أف  اسم أيب إب اريم علي  الس بلـ "اترىح"كي كل "اترىخ".ااؿ الز ا اج  لي  بُت ا –أ 
نًهر بس

ي
"اترح". أم  كلي   كالد إب اريم علي  الس بلـ "يًتح"أك ند لحيح, عن ابن ا يج, أف  اسمكأ  ج ابن ا١ت

 (ٗ)اٝت  آزر ب  آزر عمُّ .
 –أم  عمًٌ  ااؿ تعاذل  –إف  هلل تعاذل ذم  َّ ال  آف الظ مي أفى إب اريم علي  الس بلـ اد است    ألبي   -ب 

كأن   تربأ بعد  – [.ٖٔاٍغً ٍ  أًلىيب ًإن  ي مىافى ًمنى الض الًٌُت{ ]ال ع ا   كى }  -حظاي  على لساف إب اريم علي  الس بلـ
ى لى ي أىن  ي عىدي }ذلا من , ااؿ تعاذل   لي فػىلىم ا تػىبػىُت  ا ًإاي  ةو كعىدىرى هلًل تػىبػى  أى  ككىمىا مىافى اٍسًتٍ  ىاري ًإبٍػ ىاًريمى أًلىبًيً  ًإال  عىٍن مىٍوًعدى

مثي  ذم  لنىا أف  إب اريم اد است    لوالدي  الهين كلدال كلسائ  ا١ت منُت, كدل يتربأ بعد ذلا ًمن  [.ُُْتوب   ًمٍن ي{ ]ال
رىبًٌ }  -حظاي  على لساف إب اريم علي  الس بلـ –ًمن ا١ت منُت. ااؿ تعاذل  رها االست  ار, ألن   لادؼ ٤تل   كرو

                                                           
 (.ِْٗالظبلـ عن , ص)سيهيت  (ُ)
 (.ْٕ/صٖال ب ات الظربل, ابن سعد, )ج (ِ)
 (.ِْٗ, ص)س اج الدينيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف,  (ّ)
 (.ّٕٖ/صٓركح ا١تعا , اآللوسي, )ج (ْ)



  َُِ   

 

ي يًت رىبػ نىا كتػى ىب ٍ  ديعىاً  رىبػ نىا اٍغً ٍ  رل كًلوىاًلدىم  كلًٍلميٍ ًمًنُتى يػىٍوـى يػى يوـي اٍاعىٍلًٍت ميً يمى الص بلة كًمٍن ذيرًٌ 
}  [.ُْ]إب اريم .اٟتًٍسىابي

 أم  عمًٌ .  –غَت االست  ار الوارد ألبي   فاست  ارل لوالدي  الهين كلدال رو
لي د ااؿ  ١ت ا أرادكا أف يل وا إب اريم علي  الس بلـ َّ ت سَتل بسند لحيح, عن سليماف بن ابن ا١تنهر ركل  -ت

َّ الن ار اعلوا ٬تمعوف ل  اٟت ع حىت إذا مانت العجوز لتجم  اٟت ع, فلما ٖت  ق ذلا, ااؿ  حسيب  هلل كنعم 
منا عىلىى ًإبٍػ ىاًريم{. ]األنبيا}الومي . فلما أل ول ااؿ  هلل تعاذل   ري ميوً  بػىٍ دنا كسىبلى  .(ٔ)[ٗٔ   ايى انى

كركل ابن ا١تنهر أيضان عن ٤تم د بن مىعع كاػىتىادىة ك٣تيىارد كاٟتىسن كغَترم  أف  إب اريم علي  الس بلـ دل يزؿ يست    
هلل فلىم يست    ل , مثي  راا  إب اريم علي  الس بلـ بعد موت  حىت مات, فلم ا تبُت  ل  أن  عدك –أم  عمًٌ   –ألبي  

  الن ار راا  إذل ال اـ, مثي  د   ًمص , كات ق ل  م  اٞتب ار ما ات ق, مثي  را  ال اـ كمع  راا , مثي  أبي  كبعد كااع
رىبػ نىا ًإٌ ً أىٍسظىٍنتي ًمٍن ذيرًٌي يًت   }أم ل  هلل تعاذل أف ين   راا  ككلدرا إٝتاعي  إذل مظ  فن ل ما كدعا رناؾ ف اؿ

{ ]إب اريم  ًبوىادو غىٍَتً ًذم زىرٍعو ًعنٍ  رىبػ نىا اٍغً ٍ  رل كًلوىاًلدىم  كلًٍلميٍ ًمًنُتى يػىٍوـى يػى يوـي   }إذل اول  [.ّٕدى بػىٍيًتاى اٍلميحى ـ 
 .(ٕ)[ُْاٟتًٍسىاب{. ]إب اريم  

عمُّ , كاد رلا اب  ا٢تج ة, كأف االست  ار لوالدي  الهين كلدال   فدؿ ذلا على أف  ا١تهمور َّ ال  آف ابلظ   رو
 ٔتد ة طويل . -أم  عمًٌ  –ف بعد ربلؾ أبي  ما

نيا بعد مىا مىات آزر على الظ  , كأم ا االست  ار ال  ا  ف و  ك٦ت ا يدؿ على ذلا أف  االست  ار األكؿ تربأ من  َّ الدُّ
 معل ق على يـو اٟتساب أم  دلى يتربأ من . لن س  كلوالدي  كللم منُت كرو

م د لىل ى  هلل علي  كسىل م ًمن آدـ إذل نوح, إذل إب اريم, علي م الس بلـ, إذل أبوي  إف  عمود نسع نبينا ٤ت -ث
ال  ي ُت, ملُّ  طيع طار  ًمن دىنى  العي  , ك٧تىى  الظ  , ممىا دؿ  على ذلا مىا ركال أبو نػيعىٍيم كغَتل عن ابن 

ًتًق أبوىامى اطُّ على ًس ىاح, كدلى يزؿ  هلل تعاذل ين لٍت ًمن عىب اس, عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, أن  ااؿ "دلى يىل
ب ال  يبى  إذل األرحاـ ال  ار ة, ال تىن ىعع شيعبػىتىاف إال  منت َّ  َت٫تا شيعبى " كالعربة لعمـو الل     .(ٖ)األلبلى

 .(ٗ)فت م  ال   ارة ًمن السًٌ ىاح كًمن الظ  
 

                                                           
 (.ُٓٗ/صٕركح ا١تعا , اآللوسي, )ج (ُ)
 (.ُٓٗ/صٕ, )جا١ت ا  السابق (ِ)
(, كااؿ  غ يع ادان؛ كااؿ َْٗ/صّاتري  دم ق, البن عسام , )ج ؛(َِ/ص ُة, أبونعيم األلب ا , )جدالئ  النُّبو   (ّ)

 (  ب  منظ  ادان.ُٕٗ/صُابن م َت, َّ السَتة النبوي , )ج
 (.ُْٕ, ص)س اج الدينألمواف, يينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  اب (ْ)



  ُُِ   

 

 
 

 

ام ال ص  ا٠ت  

ومنهجو   سراج الدين يف االستنباط والشَّرح احلديثيجهود الشيخ عبدهللا

 يف ذلك

 .أثورابدل ادلبحث األوَّل: الشَّرح

 ادلبحث الثَّاين: الشَّرح ابللُّ ة.

 ادلبحث الثَّالث: ذكر ادلسائل العقائدية.

 ادلبحث الرَّابع: الشَّرح أبقوال علماء احلديث وعملهم.

 األصولية.ادلبحث اخلامس: ذكر ادلسائل الفقهية و 

 .علم السلوكمسائل ذكر ادلبحث السَّادس: 

 



  ُِِ   

 

امسالفصل اخل  

ومنهجو يف ذلك جهود الشيخ عبدهللا سراج الدين يف االستنباط والشَّرح احلديثي  
 دتـهـيـد

طالع َّ  أ ه ال ي  عبد هلل س اج الدين علم اٟتدي  َّ ا١تدرس  ا٠تس كي  كٟتىى ى األساتهة ت وُّا  كرو
ت   فجا ت رها العلم, َّ  ركاي  اٟتدي , كش ح , كح ظ , كماف ل  االرتماـ البالغ ْت   أحادي  الظتع السًٌ

دراست  َّ غاي  ال ائدة إذ لار متظاًم  الت ظوين, دراي  أللوؿ اٟتدي , كح ظان لنصول , ح ظان كاسعان شامبلن, 
كالدل ب  ح  للبخارم, كا ا ة إرشىاد الس ارًم  مثي  تعمُّ ان َّ ش ح ا كاستنباط ال وائد من ا. كماف ل  ًمن دركس
ٌ , كش ح  الواس  ٢تها ال   ح,  َت ميعُت كميوىسًٌ  لعلم   . (ٔ)لل ىس بلى

ي تم بتحلي  الل  , كدالالت  الل وي , كيورد ركاايت اٟتدي  يستعُت هبا على ش ح ا١تعٌت, كيورد آرا  ال ُّ اح,  كماف
ح لبل تيار, كيورد ًما يستدؿ ل  ًمن األحادي , كيبُتًٌ مي ي   داللت ا, ٦ت ا ينمًٌي كيبُتًٌ ا١تختار عندل, كالد   لي  ا١ت اًٌ

 الع وؿ, كي كض ا على دا  ال  م كسبلمت , كعمق االستنباط كال   .
 .(ٕ)كماف ل  تعمُّق َّ األحادي  ا١تنت دة على الص حيحُت, يبُتُّ اندفاع ال  عن عن ا

د ال ي  عبد  هلل س اج الدين كمن ج  َّ ش ح اٟتدي  كبياف ما ٭توي  من فوائد كأحظاـ َّ كأريد أف أبُت ا و 
 رها ال ص  الهم اوام  ست  مباح .

                                                           
 (.ُٖٓ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ُ)
 (.ُِٗص) ,ا١ت ا  السابقيينظى    (ِ)



  ُِّ   

 

 ادلبحث األول

 أثورالشَّرح ابدل
 دتهيد

 َت ش ح لؤلحادي  النبوي  ال  ي   رو ال  ح اب١تهثور؛ الهم يعتمد على األايت ال  آني , كاألحادي   
ألهنا لدرت عن رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص, لهلا ماف ش اح اٟتدي  يعتمدكف علي ا َّ ا١ت تب  األكذل َّ ش كح م, النبوي , 

كاد ماف ال ي  عبد  هلل س اد الدين ح يصان على ذل ؛ في  ح اٟتدي  ابآلي  ال  آني , مث ابٟتدي  النبوم, 
حادي  كمعٌت اآلايت كبُت معٌت األحادي  فيما بين ا ٔتا ك٬تاكب عن اإلشظاالت اليت تظ   لل ارئ بُت معٌت األ

 يوافق الصواب.
 الشَّرح ابآلايت القرآنية:  -أواًل 

ماف ال ي  عبد هلل س اج الدين حافظان مت نان لل  آف كم سًٌ ان آلايت  الظ ٯت , كاست اد ًمن ذلا َّ ش ح  
ال   ح ابألحادي  النبوي  . كَّ إزال  اإلشظاؿ الظار  بُت األحادي  النبوي  , ابآلايت ال  آني  اب  أف ينت   إذل 

 حدي  نبوم كآي  ا آني  فظاف يبُتًٌ ا١تعٌت اٟت ي يًٌ لآلي  كاٟتدي  ٔتا ييزًي  التػ عىارض كييوًضح ال ظ ة. 
 تشرح األحاديث ابآلايت:  - ٔ

في  ح اٟتدي  ابآلي , كرها أف يعتمد َّ ش ح  لؤلحادي  أكالن على متاب  هلل تعاذل,   ماف ًمن من ج
 , كمن أم ل  ذلا  ي اٟتدي ي   كالت  سَت  ت تظ   ًمن  بلل  مظان٭تتاج لدراي  بعلم اٟتدي  كالت  سَت, ك 

 حدي  عن ابن عىب اس م فوعان "كأيرلظىت عاد ابلد بيور" عند تعلي   على(ٔ). 
ت  ذل  }ش ح معٌت الد بيور اائبلن  كتيسىم ى العىً يم, ااؿ تعا [. ُْكىَّ عىادو ًإٍذ أىٍرسىٍلنا عىلىٍيً مي ال ًٌيحى اٍلعىً يمى{ ]اله ارايى

 .(ٕ)كري اليت ال تػيلى ًٌح سحىاابىن كال شىجى ان, كال  ىَت من ا كال بػى ىمى 

  مىن نسي الص بلة علي   ً ئ ط يق اٞتىن  "م فوعا, عن حدي  ابن عىب اس  عند مبلم ك"
نًهرًٌم . ااؿ  عد  (ٖ)

ي
ل ا١ت

, بينما اعلى  السُّييوًطٌي حسنان (ٗ)منظ ان 
 , ككاف   ال ي  عبد هلل س اج الدين. (٘)

                                                           
  (.َّٓ/صُ(, )جٖٖٗلحيح البيخارٌم, متاب  االستس ا , ابب اوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص "نيًص تي ابلص بىا", ب ام  ) (ُ)
 (.ّْٗ, ص)س اج الدينعوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, يينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  ال (ِ)
 (.ُِٗسبق ٗت ٬ت , ص) (ّ)
نًهرًٌم, متاب  الهم  كالدُّعا , ب ام  ) (ْ)

ي
ريع, ا١ت غيع كالًت    (.ِّّ/صِ(, )جِٗٗٓالًت 

 (.َّٓ/صِ(, )جََٔٗاٞتام  الص َت, السُّييوًطٌي, ب ام  ) (ٓ)



  ُِْ   

 

 مثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين شارحان رها اٟتدي   
لً أف  ا١ت اد ابلنًٌسيىاف رنا الًتؾ, نظَت اول  تعاذل َّ توبي  ال اا   } تػينىا فػىنىًسيتػى ىا كمىهى اى اٍليػىٍوـى تػيٍنسىى{ ]ط   أىتػىٍتاى آايى

[. أم  ت مت آايتنا فجزاؤؾ أنا تيًتىؾ ًمن ال ٛت  كتيوضى  َّ العهاب, كلي  ا١ت صود ًمن النًٌسيىاف رنا ُِٔ
الهُّريوؿ, ألف  الن اًسي غَت مظل ف
(ٔ). 

 إزالة اإلتشكال بني حديث وآية:  - ٕ
كعم   كرو ما يسمى )م ظ  اٟتدي (,   نبوم,اد يواد إشظاؿ ًمن انحي  الظار  بُت آي  ا آني  كحدي

, كرها لظ  من اآلي  كاٟتدي  العلما  ًمن ا١ت س ين كش  اح اٟتدي  على ح ًٌ رها اإلشظاؿ كبياف ا١تعٌت الص حيح
 مىا ماف علي  ال ي  عبد هلل س اج الدين. كًمن ذلا  

  ذل  لق السماكات كاألرض كمىا بين ما َّ ًست   عن  لق السماكات كاألرض, ااؿ  اعلم أف   هلل تعا  عند مبلم
أايـ, ممىا دؿ  على ذلا اآلايت الظ ٯت ..., فاألايـ اليت  لق  هلل تعاذل السماكات كاألرض كإف مانت ًست  , كلظن  

ألشيا  كت وي را, الت خليق اإل٢تي كالت حوي  كالت  وي  دلى ي ارا ا ٟتظ . ف ها ًمن ابب ًعظىم ال درة اإل٢تي  على  لق ا
 كٖتويل ا, ك ل  ا   ل ان بعد  لق.

ـو مثي  اٍستػىوىل عىلىى كًمن رنا تعلم التوفيق بُت اول  تعاذل  } ًإف  رىب ظيمي  هللي ال ًهم  ىلىقى الس مىاكىاًت كاأٍلىٍرضى َّ ًست ً  أىاي 
{ ]األع اؼ    [.ْٓاٍلعىٍ ًش يػيٍ ً ي الل ي  النػ  ىارى

عن أيب ر ي ة ااؿ  أ ه رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م بيدم ف اؿ " لق  هلل الًتب  يـو  كال مسلم,كبُت ما ر  
الس بت, ك لق في ا اٞتباؿ يـو األح د, ك لق ال ج  يـو االثنُت, ك لق ا١تظ كل يـو ال ُّبلاث , ك لق النور يـو 

دـ علي  الس بلـ بعد العص  ًمن يـو اٞتمع  َّ آ   ا٠تلق َّ األربعا , كب   في ا الد كىاب  يـو ا٠تمي , ك لق آ
 .(ٕ)آ   ساع  ًمن ساعات اٞتمع  فيمىا بُت العص  إذل الل ي "

ف ها اٟتدي  اد ا تلف العلما  َّ ثيبوت  كم َت من م رد ل ْتج   أن  معارض لنصًٌ اآلي  اليت تدؿُّ على أف   لق 
كرظها عظم  –ف َّ ًست   أايـ , م  أف  رها اٟتدي  ي بت ا٠تلق َّ سبع  أايـ السماكات كاألرض كمىا بين ما ما

م ب كاي  رها اٟتدي .  ا٠تبلؼ كطعن بعض م َّ أيب ر ي ة , كاهتُّ
 كم  ذلا ًمن عدـ الت دب  َّ اٟتدي .

ا ف ن   ركال مسلم, كإف  رها اٟتدي  دلى يتع ض ٠تلق شي  ًمن السماكات ألبلن حىت ي اؿ إن   عارض اآلي  , كإ٪ت 
مثي  إف  رها اٟتدي  بُت   –اٟتيواني   كالنباتي   ك٨تو٫تا  –ذم   لق مىا بُت السموات كاألرض ًمن األمور ا١تادي  

                                                           
 (.ُٓ, ص)س اج الدين هلل علي  كسىل م, يينظى   الص بلة على النيب لىل ى  (ُ)
 (.ُِْٗ/صْ(, )جِٖٕٗلحيح مسلم, متاب  ل ات ا١تناف ُت كأحظام م, ابب  ابتدا  ا٠تلق, ب ام ) (ِ)



  ُِٓ   

 

ا على كا  األرض بعدما  ل  ا سبحان  إٚتاالن , ف ها ًمن ابب }
ى
{ ت صي   لق  هلل تعاذل ١ت ن بػىٍعًد  ىٍلقو ٍل ان مًٌ  ى

 .(ٔ)كت صي  بعد ت صي  [ٔ]الزم   
غَت لحيح, رها  ال ي  عبد هلل س اج الدين ي وؿ  مسلم لي  أادب لييودًع اٟتدي  َّ لحيح  كرو كماف

 .(ٕ)اٟتدي  يتظلم عن  لق آ   غَت ا١تهمور َّ ال  آف
 تشرح احلديث ابحلديث:  -اثنياً 

٭تتاج إذل بياف أييت بيان  َّ ركاي  أ  ل  ف يب  ركاي  في ا ما ,كا١ت ارن  بين ا كذلا بتتب  ركاايت اٟتدي 
للحدي , ك َت ما ي س  ب  اٟتدي  ما ماف َّ اٟتدي  ن س  على ما بُت احملدثوف, ف د ااؿ أٛتد ابن حنب   

 .(ٖ)"اٟتدي  ي س  بعض  بعضان"
 تشرح احلديث برواايتو األخرى:  - ٔ

  علي  كسىل م ااؿ "منت أك ؿ الناس َّ ا٠تلق كآ  رم  , أف النيب لىل ى  هللابن سعد ا١ت س عن حدي   عند مبلم
 . (ٗ)َّ البع "

أبو نػيعىٍيم, ش ح ال ي  عبد هلل س اج الدين ملم  الن اس ابلنبيًٌُت مست  دان ابلٌ ًكاي  األ  ل للحدي  اليت ركارا 
"منت أك ؿ النبيُت َّ , ملُّ م ًمن حدي  سعيد بن ب َت, عن اتادة, عن اٟتسن, عن أيب ر ي ة, بل   كالديلمي

 . (٘)ا٠تلق كآ  رم َّ البع "
  ممىا اا   –أم  الظاف  -عن حدي  ابن مسعود, عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ "إف  ال  اي  عند مبلم ك 

 .(ٚ)إذل النار" , ليلجم  الع ؽ يـو ال يام  في وؿ  اي رب أرحٍت كلو(ٙ)"إف  الظاف "َّ ركاي 

                                                           
 (.ِٔ, ص)س اج الدينيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف,  (ُ)
 (.ُُٗ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ِ)
 (.ُِِ/صِاٞتام  أل بلؽ ال اكم كالسام , ا٠ت يع الب دادم, )ج (ّ)
 (.ُْٗ/صُال ب ات الظربل, ابن سعد, )ج (ْ)
يينظى   اإلٯتاف  (.ِّٖ/صُ(, )جَْٖٓمسند ال  دكس, الديلمي, ب ام  )؛ (ٔ/ص ُ(, )جّ) نعيم, ب ام  دالئ  النُّبو ة, أبو (ٓ)

 .(ْٓبعوادل اآل  ة كمواا  ا, س اج الدين, ص)
, ب ام   لحيح ابن حباف,متاب  إ بارل ملسو هيلع هللا ىلص عن منااع الص حاب , ابب  إ بارل ملسو هيلع هللا ىلص عن البع  كأحواؿ الناس َّ ذلا (ٔ) اليـو
 (.َّّ/صُٔ(, )جّّٕٓ)
مى  الز ك ٗٗ/صَُ(, )جََُُّاٞتام  الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ٕ) ائًد, متاب  البع , ابب ..., ب ام  (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى
 (  راال  رااؿ الص حيح.َٖٔ/صَُ(, )جُُّْٖ)



  ُِٔ   

 

 .(ٔ) ي  عبد هلل س اج الدين ركاي  ال  ربىاً  ب كاي  ابن حبافف د ش ح ال
 تشرح احلديث حبديث آخر:  - ٕ

  عن حدي  ابن عىب اس, عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م "كاد ٝتعت مبلمظم". إذل أف ااؿ "كأان أكؿ  عند مبلم
مىن ٭تٌ ًؾ حلق اٞتىن   في تح  هلل تعاذل"
(ٕ). 

ا  أم  أيم   هلل تعاذل ا٠تازف ا١توم  بهلا أبف ي تح ابب اٞتىن   للنيب لىل ى  هلل علي  كسىل م اب  ااؿ شارحان لهل
ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي   , عن أن َّ لحيح مسلمٚتي  ا٠تبلئق, كال ي تح ألحد ابل  مما اا  

أم  أم    هلل  –  ٤تم د, في وؿ ا٠تازف  با أيًم ت كسىل م "كآيت ابب اٞتىن   فهست تح في وؿ ا٠تازف  مىن؟ فهاوؿ
 . فالظ  يد لوف ًمن كرائ  لىل ى  هلل علي  كسىل م.(ٖ)أف ال أفتح ألحد ابلا."-تعاذل

  .(ٗ)مسلم عن أن دي  حدي  الًتمهم عن ابن عباس ْتف د ش ح ال ي  عبد هلل س اج الدين 
 سُلَتِلف احلديث:  -اثلثاً 

 و: تعريفو وحكم - ٔ
 أف يواد حدي اف متضاداف َّ ا١تعٌت ْتسع الظار . , ف اؿ  رو س اج الدينال ي  عبد  هلل  ع  ف

كحظم   ينظ  َّ ذلا, ف ف أمظن فاٞتم , كإف دل ٯتظن فالبح  عن الناس  كا١تنسوخ, ف ف دل ي بت فاأل ه 
 .(٘)ابألراح من ما, كإذا تعهر كاع التواف

 , كيتضح ذلا َّ ال   ة اآلتي    رهل ا٠ت وات م ب    ب ظ  عمليدركس , ف ف َّ متب  ك  ال ي رها سار كعلى 
 إزالة اإلتشكال ابجلمع بني احلديثني:  - ٕ

 حدي  "مىن مانت عندل  عن ش كط التوب , ذم  ش كط التحلُّ  من ا, كن   الد لي  علي  كرو مبلم   من ذلا
.."شي  من ذلا فليتحل ل  من  الي مظلم  َّ ع ض  أك . مثي  ااؿ  كاد ذرع بعض العلما  إذل أف التحلُّ  ًمن (ٙ)ـو

                                                           
 (.ُٕٔ, ص)س اج الدين, ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ُ)
ًمهم, متاب  ا١تنااع, ابب  فض  النيب ملسو هيلع هللا ىلص, ب ام  ) (ِ) (. كااؿ  حدي  غ يع؛ سنن ٕٖٓ/صٓ(, )جُّٔٔسنن الًتًٌ

 (.ّٗ/صُ(, )جْٕ , ابب  ما أع ي النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م من ال ض , ب ام  )الدارمي,ا١ت دم
 (. ُٖٖ/صُ(, )جُٕٗلحيح مسلم, متاب  اإلٯتاف, ابب  اوؿ النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م "أان أكؿ شاف ", ب ام  ) (ّ)
 (.ُِٖ, ص)س اج الدين, ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ْ)
(؛ تدريع ال اكم, ُٗنزر  النظ , البن حج  العس بل , ص ) (؛ِٖٓ  ابن الصبلح, ٖت يق  د. عًت, ص )م دم يينظى   (ٓ)

 (.ُٖٓ, ص)س اج الدينش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي , (؛ ُِٖللسيوطي, ص )
 (.ٖٓٔ/صِ(, )جُِّٕلحيح البيخارٌم,متاب  ا١تظادل, ابب  من مانت ل  مظلم  عند ال ا ..., ب ام  ) (ٔ)



  ُِٕ   

 

ن اغتاب , كاحتجوا ْتدي  
ى
ًمن ال يب  لي  بوااع على مىن كا  َّ غَتل, كااؿ  ري مظلمى  كم ارهتا االست  ار ١ت

 , ااؿ "م ارة مىن اغتبت  أف تست    ل ". كاد رد اٞتم ور رها ال وؿ من عدة كاول  م فوعان أن , 
أف رها ال وؿ في  تنااض, فظيف تظوف مظلم  كم ارهتا االست  ار, ف ف ال يب  ًمن ا١تظادل ا١تتعلًٌ    – األكؿ

, أم ا إذا تعه ر ل اؤل فيست    ل .  ابلع ض, فبل ٖتلُّ  من ا إال  ٔتسا٤ت  ا١تظلـو
, (ٔ)عع كااؿ  إسنادل ضعيفأما استدال٢تم ْتدي  "م ارة مىن اغتبت ..."ف د    ا  البي  ي َّ ال  –ال  ا  

 حدي  ضعيف ال يعارض الص حيح. . ف و(ٕ)كاد ااتص  اٟتاف  الًع ىاًاٌي َّ ٗت يج اإلحيا  على تضعي  
 ٤تميوؿ على أف ي لع ل  ا١ت   ة ًمن  هلل تعاذل إف تعهر م ااعت  كاستحبلل , أك على ف ض ثبوت   ف و –ال  ال  

 .(ٖ)ظ  ك صام  كال يسامحمانت في  م سدة مربل مهف يزداد غي
 عن ٝتاع النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م لص يف األابلـ َّ ا١تع اج, ااؿ   مبلم   كمن ذلا 

, كبُت اول  لىل ى  هلل علي  (ٗ)حدي  ٝتاع  لىل ى  هلل علي  كسىل م ل يف األابلـ ٕت م ابلظتاب  كال تعارض بُت

كسىل م "ريفعىت األابلـ كا  ت الصحف"
, ف ف األابلـ اليت ا ت ري لحي   م ًٌ إنساف متب ا ا١تلىا َّ (٘)

 .(ٙ)لحي ت  حُت ماف َّ ب ن أم  , ك٢تها ااؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م "اف  ال لم ٔتىا أنت الؽ"
م   كماف ال ي  عبد هلل س اج الدين يتتب   أاواؿ العلما  كين ل ا َّ إزال  ا٠تبلؼ الظار  بُت األحادي , كلظن

 الن ظ ة الن  دي   لظبلـ العلما , كم اؿ ذلا 
  ذل النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ف اؿ ل   إف فبلانن يصلًٌي ًمن إااؿ  اا  را   ,عن حدي  أيب ر ي ة عند مبلم

 . (ٚ)الل ي  ف ذا ألبح س ؽ. ف اؿ "إن   سين ال مىا ت وؿ"

                                                           
 (.ُّٕ/صٓ(, )جٖٕٔٔشعع اإلٯتاف, البي  ي, ابب  َّ ٖت مي أع اض الناس..., ب ام  ) (ُ)
 (.ُّٓ/صّإحيا  علـو الدًٌين, ال زارل, )ج (ِ)
 (.ُِّ, ص)س اج الدينيينظى   حوؿ ت سَت سورة اٟتج ات,  (ّ)
 (.ُّٓ/صُ(, )جِّْلحيح البيخارٌم, متاب  الص بلة, ابب  ميف ف ضت الصلوات َّ اإلس ا , ب ام  ) (ْ)
ًمهم, متاب  ل   ال يام  كال اائق كالورع, ابب ..., ب ام  )(ٓ) (؛ مسند أٛتد, مسند بٍت ٕٔٔ/صْ(, )جُِٔٓسنن الًتًٌ

 (.ِّٗ/صُ(, )جِٗٔٔراشم, ب ام  )
   ردم يينظى  (.ُّٓٗ/صٓ(, )جْٖٖٕابب ما يظ ل من التبت  كا٠تصا , ب ام  )لحيح البيخارٌم, متاب  النظاح, ابب   (ٔ)

 (.ٓٓال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س اج الدين, ص)
لحيح ابن حباف, متاب  الص بلة, ابب  ؛ (ْْٕ/صِ(, )جٕٕٕٗحاب , ب ام  )مسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين من الص  (ٕ)

 (.ََّ/صٔ(, )جَِٔٓالنواف , ب ام  )



  ُِٖ   

 

سوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "مىن دلى تن   لبلت  عن ال ح ا  كا١تنظ , كأما ما ريًكمى عن اٟتسن ااؿ  ااؿ ر ااؿ  
. كاد ريًكلى عن ابن عم  كابن مسعود ٨تول م فوعان (ٕ), كَّ ركاي  "دل يزدد من  هلل إال بعدا"(ٔ)فبل لبلة ل "

 ؛ ف د ي ظ  ذلا على بعض الناس.(ٖ)كمواوفان 
ًمن ا١تواوفات على ابن مسعود كابن عىب اس كاٟتسن كاتادة كاألعمش ااؿ ابن م َت  كاأللح َّ رها مل  أهنا 

 .(ٗ)كغَترم ك هلل أعلم
ف اؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مع ًٌبىان  كعلى ال وؿ بت وي  بعض أسانيدرا لبعض لضع  ا, ف ف  اٟتدي  اد كرد 

ؼ َّ م   رهل األمور اليت ال ٣تاؿ لل أم م فوعان ككرد مواوفان, كتصحيح ال وؿ بواف الظ ًٌ ال يظ ي, ف ف ا١تواو 
 منصوص علي . أف ٭تظم في ا ابلبعد عن  هلل تعاذل ف ف ا١تواوؼ َّ م   رها ل  حظم ا١ت فوع ممىا رو

ا١ت اد أبن  "ال لبلة ل "أم  ال لبلة ل  ألبلن,  فاٞتواب أف ي اؿ  ا١ت اد أبن  ال لبلة ل  أم  ال لبلة مامل , أك
لي  ركاي "دل يزدد من  هلل إال بعدا"كتظوف تلا الص بلة ري لبلة ا١تناف ُت الهين يصلُّوف ظار ان, األا ب بد كرها رو

لظن الوهبم  الي  ًمن اإلٯتاف, فصبلت  دلى تزدل ًمن  هلل إال  بعدان, كأما  ا١ت من ب لب  كلسان  ف ف  لبلت  تع ي  ال  ب 
 .(٘)ًمن حض ة ال بًٌ على حسع حضورل ك  وع 

اد ال ي  عبد  هلل س اج الدين أف يبُت أف حدي  "سين ال ما ت وؿ" حدي  اثبت, كفي  أف الصبلة ال تعٍت أر 
العصم  من الهنوب, ف د يصدر عمن يصلي تعبدان كت  ابن هلل بعض ا٢ت وات, كمن ماف رها حال  ف ف لبلت  

لبلت  لورة ال ح ي   ف هنا ال تزيدل من  هلل  ستن ل  إذل م اـ اٟتيا  من  هلل كاالبتعاد عن ا١تعالي, كأما من مانت
 إال بعدا.
 حديث رؤية النيب َصلَّى هللا عليو وَسلَّم لربِّو تعاىل ليلة اإلسراء وادلعراج:  - ٖ

اب١تهثور, كاللُّ    - ا١تتعلًٌ   ابإلس ا  كا١تع اج –بعد أف ن   ال ي  عبد هلل س اج الدين ت سَت اآلايت ال  آني  
, ااؿ  كال شا أف  إثبات ال ؤي  عن ابن عىب اس كغَتل (ٙ)ال ؤي , كن   مبلـ العلما  َّ إثبات رهل ال ؤي ٔتىا ي يد 

 أم ه اثبته ًمن ط ؽ متعدًٌدىة, كًمن ذلا   رو
                                                           

 (.ِْٕ/صَُت سَت ابن أيب حامت, )ج (ُ)
مى  الز كائًد, متاب  الص بلة, ابب  فيمن دل ْٓ/صُُ(, )جَُُْٕا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ِ) (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 ث   كلظن  مدل . (  في  لي  بن أيب سليم كروُّٓ/صِ(, )جّٕٓٓتن   لبلت  عن ال ح ا , ب ام  )
 (.ِْٕ/صَُت سَت ابن أيب حامت, )ج (ّ)
 (.ُِٖ/صٔابن م َت, )ج ت سَت (ْ)
 (.ّٖ, ص)س اج الدينيينظى   الص بلة,  (ٓ)
 (. ُِٔ, ص)س اج الدينيينظى   ال  ادتُت,  (ٔ)



  ُِٗ   

 

. كعن  أيضان, أن  ماف (ٔ)اا  عن ابن عىب اس, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "رأيت ريب عز كا "

. كعن  أيضان, أن  ااؿ "نظ  ٤تم د (ٕ)"إٌف ٤تم دان لىل ى  هلل علي  كسىل م رأل رب  م تُت  م ة ببص ل, كم ة ب  ادل"ي وؿ 
 إذل رب ". ااؿ عظ م   ف لت ل   نظ  ٤تم د لىل ى  هلل علي  كسىل م إذل رب ؟ ف اؿ "نعم, ايع  الظبلـ ١توسى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

.كعن  أيضان, أن  ااؿ "إٌف  هلل (ٖ)علي  الس بلـ,كا٠تل   إلب اريم علي  الس بلـ, كالن ظ  حملم د لىل ى  هلل علي  كسىل م"

. كعن  أيضان, (ٗ)ل  , كال  ى موسى ابلظبلـ, كال  ى ٤تم دان لىل ى  هلل علي  كسىل م ابل ؤي "ال  ى إب اريم اب٠ت

 .(٘)أن  ااؿ "أتعجبوف أف تظوف ا٠تل   إلب اريم, كالظبلـ ١توسى, كال ؤي  حملم د لىل ى  هلل علي  كسىل م تسليمان"

 .(ٙ)رب "كعن أن , ااؿ "رأل ٤تم د لىل ى  هلل علي  كسىل م 
 مثي  انت   ال ي  عبد هلل س اج الدين إذل ذم  ال كاايت النافي  لل ؤاي كعم  على تواي  ا, ف اؿ  

كأمىا اوؿ عائ   ١تس كؽ مما اا  َّ لحيح مسلم "مىن زعم أف  ٤تم دان لىل ى  هلل علي  كسىل م اد رأل رب   ف د 
 ييٍدرًؾي اأٍلىٍبصىارى كريو الى تيٍدرًمي ي اأٍلىٍبصىاري كريو تسم  أف   هلل تعاذل ي وؿ  }أعظم على  هلل الً  يى ". مثي  االت ل  "أكدلى 

 .(ٚ)[."َُّالل ً يفي ا٠تٍىًبَتي{. ]األنعاـ  
فلي  م صودرا ن ي رؤي  الن ظ  ابلبص , كإ٪تا م صودرا ن ي رؤي  اإلدراؾ كاإلحاط  ابلبص , كرها كاضح ًمن 

 ٯت , ف ف  اآلي  تن ي اإلدراؾ كال تن ي أل  ال ؤي  ببل إدراؾ, ألف  ال ؤي  ابلن ظ  ابإلدراؾ رواستدال٢تا ابآلي  الظ  

                                                           
مى  الز كائًد, متاب  اإلٯتاف, ابب  َّ ِٖٓ/صُ(, )جَِٖٓمسند أٛتد, مسند بٍت راشم, ب ام  ) (ُ) (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 اال  رااؿ الص حيح.(  ر َِٓ/صُ(, )جِْٕال ؤي , ب ام  )
مى  الز كائًد, متاب  اإلٯتاف, ابب  َّ ال ؤي , َٓ/صٔ(, )جُٕٔٓا١تعجم األكسط, ال  ربىاً , ب ام  ) (ِ) (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 ذم ل ابن ًحب اف َّ ال ًٌ ىات. , كاد(  راال  رااؿ الص حيح  بل ا ور بن منصور الظوََِّٓ/صُ(, )جِْٗب ام  )
مى  الز كائًد, متاب  اإلٯتاف, ابب  َّ ال ؤي , ُِٓ/صٗ(, )ج١ّٗٗٔتعجم األكسط, ال  ربىاً , ب ام  )ا (ّ) (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

(  في  ح ص بن عم  العد . ركل ابن أيب حامت توثي   عن أيب عبد هلل ال   ا  كاد ضع   ُِٓ/صُ(, )جَِٓب ام  )
 النسائي كغَتل.

 (.ْٖٓ/صِ(, )جِٕٕابن  زٯت , ب ام  )الت وحيد,  (ْ)
(. كااؿ ابن حىجى  َّ فتح ِْٕ/صٔ(, )جُُّٗٓالسُّنىن الظربل, النسائي, متاب  الت  سَت, ابب  سورة ال ور, ب ام  ) (ٓ)

(. كااؿ  لحيح, ُّّ/صُ(, )جُِٔ(  إسناد لحيح؛ ميستدرىؾ اٟتامم, متاب  اإلٯتاف, ب ام  )َٖٔ/صٖالبىارم, )ج
 ه رىيًبٌ.ككاف   ال

 (.ْٕٔ/صٕالدُّرُّ ا١تن يور, السُّييوًطٌي, )ج (ٔ)
(, ُٕٕ[, ب ام  )ُّلحيح مسلم, متاب  اإلٯتاف, ابب  معٌت اوؿ  هلل عز كا  }كىلى ىٍد رىآلي نػىٍزلى ن أيٍ  ىل{ ]النجم   (ٕ)

 (.ُٗٓ/صُ)ج



  َِِ   

 

ًظ ىة{ ]ال يام   ال ابت بنص اآلي   } ًض ىةه ًإذلى رىهبًٌىا انى [. ف هل اآلي  ري اول  تعاذل كتلا ِّ – ِِكيايوله يػىٍومىًئهو انى
ف ذلا  أٌف ال ؤي  نوعاف  رؤي  نظ  ابلبص , كرؤي  إدراؾ كإحاط  ابلبص  ري اول  تعاذل, كال ا تبلؼ بين ما. كبيا

البصَتة,فاألكذل اثبت  كري ال تستلـز إدراؾ الظين , كال اإلحاط  ٔتا يي ل, كال  اني  ت تضي ذلا, فاهلل تعاذل  ال  أك
حيط بظ ًٌ  ال ٭تيىاط ب  بىص ان ب  روييٍدرىؾي كال ٭تيىاط ب  ًعلمان, كال ييدرىؾ كال ٭تيىاط ب  ايدرة, كال ييدرىؾ ك 

ي
ا١تدرًؾ كا١ت

 شي  علمان كادرةن كبص ان ا   كعز.
مثي  يوضح ال ي  عبد هلل س اج الدين معٌت ال ُّؤايى بنوعي ا ٔت اؿ كااعي, في وؿ  كإذا أردت مىا ي  ًٌب لا ذلا ببل 

بص ؾ ح ي ت ا, كدلى ٖتط هبا رؤي , فهنت ت ارا ف ن ا ت ل السما  انظ ان إلي ا ببص ؾ, كلظنا دلى يدرؾ  –م اهب  
ًمٍ ًلً  شىٍي ه كريوك هلل تعاذل أعز كأا  } نظ ان كلظن دلى تدرم ا بص ان,  [.ُُالس ًمي ي اٍلبىًصَت{.]ال ورل   لىٍي ى مى

ٍدرىةى مىا يػىٍ  ىى{. ]النجم  إذان  فالنور ا١تتجلي على السدرة َّ اول  تعاذل  } النور الهم  [. رؤًُإٍذ يػىٍ  ىى السًٌ
ٕتلى ب  رب العزة على حبيب  لىل ى  هلل علي  كسىل م كاد رأل رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م رب  بعيٍت بص ل فما زاغ 

[. أم ما ااكز ُٕكىمىا طى ىى{. ]النجم  [. كال حار كال درش, ك}ُٕمىا زىاغى اٍلبىصى ي كمىا طى ىى{. ]النجم  بص ل}
 ارا  للعادة َّ ٝتع  كبص ل لىل ى  هلل علي  كسىل م. ألٌف  هلل تعاذل أع ال اوة    ا١تنظور إلي

كأكضح ال ي  عبد هلل س اج الدين الظبلـ ٔتزيد ًمن األًدل   ف اؿ  مما كرد َّ ركاي  أن  "فلم ا غ ي ا ًمن أم   هلل  
ا أحده ًمن  لق  هلل تعاذل يست ي  أف يًص ى  ت فمى  ا ًمن حيسن ا"مىا غ ي ا ت َت 

. كمما اا  َّ ركاي  أن  (ٔ)
أم  ف اؿ -فخ رت ساادان, ف ي  رل  –أم  سحاب  ًمن نور –أيضا "كأتيت إذل سدرة ا١تنت ى ف  يتٍت ضباب  

. كَّ ركاي  عن أن , ما ي سًٌ  ذلا "مثي  (ٕ) هلل تعاذل رل  إ  يـو  ل ت السماكات كاألرض ف ضت عليا..."
أم ألواف اٞتماؿ –أم سدرة ا١تنت ى. ف  يتٍت سحاب  في ا ًمن م ًٌ لوف  –ى إذل ال ج ة ان لق يب حىت انت 

ك  رت ساادان هلل تعاذل, ف اؿ  هلل تعاذل  اي ٤تم د إٌ ً يـو  ل ت السماكات كاألرض ف ضُّت عليا -كاٟتيسن
 .(ٖ)كعلى أمتا ٜتسُت لبلة..."

درة رو  . هلل تبارؾ كتعاذل فا١تتجلًٌي عند السًٌ
لي  الع لي ا١تن  ي حي  است  د  كبعد إثبات الد لي  ًمن ال كاايت انت   ال ي  عبد هلل س اج الدين إذل الد 

ياؽ. ف اؿ    َبحادي  أ  ل, تدؿ على ا١ت اد عن ط يق السًٌ

                                                           
 (.ُْٖ/صّ(, )جُِِٕٓمسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين من الص حاب , ب ام  ) (ُ)
(. كااؿ ابن م َت َّ ت سَتل, ُِِ/صُ(, )جَْٓسنن النسائي, متاب  الص بلة, ابب  ف ض الص بلة, ب ام  ) (ِ)

  (  في ا غ اب  كنظارة ادان.ُِ/صٓ)ج
 (.ُٕٖ/صٓالدُّرُّ ا١تن يور, السُّييوًطٌي, )ج (ّ)



  ُِِ   

 

كذلا -كفحوارا سيااات أحادي  ا١تع اج-ك٦تا يدؿ على إثبات رؤيت  لىل ى  هلل علي  كسىل م رب  ليل  اإلس ا  كا١تع اج
 ًمن كاول متعدًٌدىة  

نيا فاست تح, ف ي    األك ؿ  اول  لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ حدي  ا١تع اج"فان لق يب اربي  حىت أتى يب السما  الدُّ
مىن؟ ف اؿ  اربي , ف ي   كمن معا؟ ف اؿ  ٤تم د لىل ى  هلل علي  كسىل م, ف ي   كاد أرس  إلي ؟ ااؿ  نعم, اي   

جي  اا "
ى
. كرظها ملما است تح ٝتا ن بعد ٝتا  اي  ل  ذلا. كاد ا ت عادة ا١تلوؾ (ٔ)فم حبان ب  فلنعم ا١ت

م مي علي م أف يظ مول ْتيسن اللًٌ ا  كاالاتماع, كحسين اٟتدي  كحيسن االست باؿ  كالعظما , إذا دعوا مىن رو
 علي , ال أهنم يظلمون  ًمن كرا  حجاب كهلل ا١ت   األعلى.

ال  ا   اا  َّ حدي  ا١تع اج, اول  لىل ى  هلل علي  كسىل م "ف  ض  هلل علي  ٜتسُت لبلة َّ م  يـو كليل , فنزلت 
حىت انت يت إذل موسى, ف اؿ رل  مىا ف ض ربا عليا كعلى أمتا؟ الت  ٜتسُت لبلة, ف اؿ  ارا  إذل ربا 

إذل ريب ف لت  اي ريب   ف عن أميت...فلم أزؿ أرا  بُت فاسهل  الت خ يف, ف ف  أم تا ال ت يق ذلا. ف اعت 
ن  ٜت  للوات.."  .(ٕ)ريب كموسى حىت ااؿ  اي ٤تم د إهن 

ف ول  لىل ى  هلل علي  كسىل م "فلم أزؿ أرا  بُت ريب كبُت موسى"ظار  َّ رؤيت  لىل ى  هلل علي  كسىل م رب  َّ ٚتي  
 شي  ين ي ذلا ال ع بلن كال ن بلن.فحول اٟتدي , كلي  رناؾ  ذلا ممىا رو

إطبلع  على عجائع السماكات  ال  ال   إف ماف ا١ت صود ًمن مع اا  لىل ى  هلل علي  كسىل م إذل ا١تؤل األعلى رو
كاألرض كملظوهتا فحسع؛ فظاف يظ ي  اإلطبلع ًمن عادل األرض ممىا حص  إلب اريم علي  الس بلـ, ااؿ تعاذل  

 [.ٕٓم ًإبٍػ ىاًريمى مىلىظيوتى الس مىاكىاًت كاألىٍرًض كلًيىظيوفى ًمنى اٍلميوًاًنُت{. ]األنعاـ  كىمىهىًلاى ني ً }
تظليم  هلل تعاذل ًمن كرا  حجاب فحسع؛ فظاف ذلا ٦تظنان ًمن األرض ممىا كا   كإف ماف ا١ت صود ًمن ا١تع اج رو

 [.ُٓٓي ىاتًنىا كمىل مى ي رىبُّ ي{. ]األع اؼ  كىلىم ا اىا ى ميوسىى ًلمً ١توسى علي  الس بلـ, ااؿ تعاذل  }
 ااتماع  َّ األنبيا  فحسع؛ ف د كا  ذلا َّ بيت ا١ت دس. كإف ماف ا١ت صود رو

 .(ٖ)رؤي  ربًٌ العزة ا   كعبل عند سدرة ا١تنت ى ب  رناؾ م صد أٝتى كم لع أعلى , أالى كرو

                                                           
 (.ُّٓ/صُ(, )جِّْم  )لحيح البيخارٌم, متاب  الص بلة, ابب  ميف ف ضت الصلوات َّ اإلس ا , ب ا (ُ)
 (.ُْٓ/صُ(, )جُِٔلحيح مسلم, متاب  اإلٯتاف, ابب  اإلس ا  ب سوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص..., ب ام  ) (ِ)
 (.ُُّ – ُُِ, ص)س اج الدينيينظى   ال  ادتُت,  (ّ)



  ِِِ   

 

 ادلبحث الثَّاين
 الشَّرح ابللُّ ة

 دتـهـيـد
ال ي  عبد هلل س اج الدين ابللُّ   الع بي   أشد  االعتنا , كاد أع ال  هلل تعاذل ذركة التملُّا لل   كة اللُّ وي  , اعتٌت 

ٔتىا ح   ًمن ال  آف الظ مي كاٟتدي  النبوم, مثي  ٔتىا ح   ًمن أشعارو كنصوصو كم اماتو كغَترا. كماف ل  ذكؽ َّ 
 شيد الدًٌيني   كا١تدائح أعههبا كاعان, كأسلىسى ا نظمان, كأرا  ا عاط  , كأعبلرا فن ان. كرواألن اـ, فظاف يتخَت  ًمن األان

شاع  ل  اصائد ن   بعض ا َّ متب , لظن  دلى يص ًٌح َّ بعض ا أبهنا ًمن نظم  ب  ماف يظت ي ابل وؿ  كي حم  هلل 
 . (ٔ)ال ائ  كيهم  األبيات

ع  على الظتع األم ات في ا األث  الواضح َّ مصن ات , فظاف ينوع ا١ت اا  كماف لتضلع  َّ الع بي  كم  ة اطبل
كا١تصادر َّ ٕتلي  ما ٭تتاج ٕتلي  من النصوص اليت يوردرا, كبياف رها َّ ن  تُت, األكذل  من ج  َّ بياف ال  يع, 

 كال اني   ال ع  َّ مصن ات  كمتب .
 : ال ريب بيانيف  الشيخ عبد هللا سراج الدين منهج –أواًل 

ش ح ا١ت  دات ال  يب  َّ اٟتدي  النبوم, حىت تظوف كاضح  لل ي  ا  كالس امعُت ٚتيعان ا١ت   ف ج  ماف ًمن من 
كالعامًٌي, كيعتمد َّ ش ح  على ا١ت اا  األللي   ل  ح األل اظ ال  يب  َّ اٟتدي  النبوم, فتهيت ا١تعلوم  علمي   

 كتوضيخ  َّ الن اط اآلتي  كت صي  ذلا  كمبس   َّ آف كاحد.
 الشَّرح ادلبسَّط وادلؤيَّد ابلدَّليل ِمن القرآن والسنة:  - ٔ

ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين أف ي  ح ا١ت  دات كيبسًٌ  ا للعوىاٌـً ًمن ال   ا , حىت ي  م ا ٚتي  
لدًٌا   العلمي   كاالستدالؿ ابل  آف كالسن , ال   ا , كم  ذلا ٬تد الباح  أف رها ال   ح على مستول رفي  ًمن ا

 كمن أم ل  ذلا  
  عن حدي  عبد هلل بن مسعود, ااؿ  ٝتعت رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ي وؿ "هلل أف ح بتوب   عند مبلم
دىًكي  و م لظ , مع  رىاًحلت ..." دل ا١ت من ًمن رىا و نزؿ َّ أرضو عب

ًكي   كال  اًحلى , . مثي  ش ح َّ ا٢تام(ٕ) ش معٌت الد 

ًكي    ال بلة كالصح ا . ال  اًحلى   البعَت الهم ي مب  اإلنساف ك٭تم  علي  متاع   .(ٖ)ف اؿ  الد 

                                                           
 (.َُِ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ُ)
 (.ِِّٓ/صٓ(, )جَٓٗٓام  )لحيح البيخارٌم, متاب  الدعوات, ابب  التوب , ب   (ِ)
 (.ُٕ, ص)س اج الدين, ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ّ)



  ِِّ   

 

  ااؿ شارحان معٌت اٟتنُت  كاٟتنُت (ٔ)عن حدي  حنُت اٞتهع ل  اؽ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م عند مبلم ك ,

ىن ي ول, كتواىاف الن   إلي , كاد يصحب  البظا ال  َّ اللُّ    رو
 .(ٕ)وؽ ١ت

  عن حدي  أيب ر ي ة ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "إف  الدًٌين ييس , كلن ي اد  الدًٌين  عند مبلم ك
 .(ٖ)ٞت , كال صد ال صد تبل وا"أحده إال  غلبى , فسدًٌدكا كااربوا, كأب  كا, كاستعينوا ابل يدكىة كال  كح  كشي  ًمن الدُّ 

 فض   هلل تعاذل كرضوان . كا١تعٌت  الزموا ال صد, أم  الت وسيط َّ األم  تبل وا ا١ت صود كرو
كال يدكىة  سَت أك ؿ الن ار. كال  كحى   سَت آ   الن ار. كالدُّٞتى   سَت آ   الل ي . كرها استعارة ك٘ت ي   كمعنال  

 عز كا  ابألعماؿ َّ كات ن اطظم كف اغ الوبظم, تستلهكف العبادة كال تسهموف, استعينوا على طاع   هلل
كدابت  َّ غَترا فيص  ا١ت صود  كتبل وف م صودمم, مما أف ا١تساف  اٟتاذؽ يسَت َّ رهل األكاات كيسًتيح رو

 ب َت تعع.
 .(ٗ)لي  م ا ٚتي  ال   ا  ف د ن   ال ي  عبد هلل س اج الدين ش ح لورة االستعارة بعبارة س ل  مبس   ,

  مىا  اسمه ملحىقه ابٞتم , م  دل عادلى, كرو عن لي   الص بلة اإلب اريمي  ااؿ  كمعٌت  َّ العىالىًمُت  رو عند مبلم
تىم ب , كال  ابى   كرو ييعلىم ب , ما٠تامتى  كرو مى  ع ما ٮتي ي  العىادلى هبها االسم ألن   عبلى لى  ال   الهم مىا يي بى  ب , كٝتًُّ

لىقى سىٍب ى ٝتىىوىاتو كًمنى اأٍلىٍرًض ًم ٍػلى ين  يػىتػىنػىز ؿي عادلى أم  ييعلىم ب   ىال   كميدبًٌ ل. ااؿ تعاذل  }  ل  , ف و  هللي ال ًهم  ى
نػى ين  لًتػىٍعلىميوا أىف   هلل عىلىى مي ًٌ شىٍي و اىًدي ه كأىف   هلل  [.ُِشىٍي و ًعٍلمنا{. ]ال بلؽ   اىٍد أىحىاطى ًبظي ًٌ  اأٍلىٍم ي بػىيػٍ

 .(٘)ف د استدؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين ابل  آف على لح   تع ي  
  ىحميود. كأم ا  عند مبلم

عن م اـ الوسيل , ااؿ  الوسيل  َّ اللُّ    ري اليت يػيتػىوىس   هبا إذل ٖتصي  ا١ت صود ا١ت
 هلل علي  كسىل م ف ي عىلىمه على أعلى منزل  َّ اٞتىن   لي  فوا ا منزل , الوسيل  اليت  ص   هلل تعاذل هبا النيب لىل ى 

كري أا ب منازؿ اٞتىن   إذل الع ش كأرفع ا, ف هل منزل  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م كدارل َّ اٞتىن  . دل ت على 
ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ "إذا لل يتم علي  فسلوا ذلا األحادي  النبوي   كمن ا  حدي  أيب ر ي ة, أف  رسوؿ  هلل لىل  

                                                           
 (.ُُّّ/صّ(, )جَّّٗلحيح البيخارٌم, متاب  ا١تنااع, ابب  عبلمات النُّبو ة َّ اإلسبلـ, ب ام  ) (ُ)
 (.ّٓٓ, ص)س اج الدينيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف,  (ِ)
 (.ِّ/صُ(, )جّٗلحيح البيخارٌم, متاب  اإلٯتاف, ابب  الدًٌين يس , ب ام  ) (ّ)
 (.َّٖ, ص)س اج الدينيينظى   ال  مائ  احملم دي  ,  (ْ)
  (؛ ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ َِْ, ص)س اج الدينيينظى   الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م,  (ٓ)

 (.َُ, ص)س اج الدينابألمواف, 



  ِِْ   

 

أف أموف  رل الوسيل ". اي   اي رسوؿ  هلل كمىا الوسيل ؟ ااؿ "أعلى درا  َّ اٞتىن  , الى ينا٢تا إال  رىاي  كاحد, كأراو
 .(ٔ)أان رو"

 .(ٕ)ف د استدؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين ابلسن  على لح   تع ي  
 : تب الل ة والشروحمن كشرح ال - ٕ

أف ي  ح ا١ت  دات ًمن م ااع ا األللي  , فيبدأ بظتع ا١تعاام كغ يع اٟتدي , مثي  ال ُّ كح   ماف ًمن من ج
 اٟتدي ي   كاٞتوام  كاألازا . م  حضور ال خصي   الن  دي   َّ تىوًضيح مبلـ العلما  ال دامى, كمن أم ل  ذلا  

 ًمن متع غ يع اٟتدي   
 ف    ًُبٍسًم  هلًل ال  ٍٛتىًن ال  ًحيًم{ ]ال اٖت   عن حدي  علي بن أيب طالع, ااؿ "تػىنػىو ؽى رىاي ه َّ } د مبلم عن .]

  (ٖ) هلل ل ".
, ف اؿ  ال ي  األنيق  رو ال ي  اٟتىسن اٞتمي , كأتن ق ال  اي  َّ األم  أم عمل  بني   م    ش ح معٌت تػىنػىو ؽى

 كٚت لى .  أم  حىس نى  –تنوؽ 
حىاح(ٗ)مثي  ااؿ  انت ى ملخصان ًمن الن اي  البن األثَت   . (٘), كمما َّ ٥تتار الصًٌ

  عن حدي  أيب سعيد ا٠تدرم  ال لوب أربع ,...,ال لع األىا ىد..." عند مبلم ك(ٙ). 
, ف و ة, فنيور اإلٯتاف في  يزر .  على أل  ال     مثي  ااؿ شارحان ال لع األا د  ال لع الهم لي  في  ًغ ٌّ كال ًغشٌّ

 . (ٚ)مها َّ الن اي  البن األثَت

 .(ٛ)مثي  تع  ع اائبلن كمبينان كا  التسمي  كا١تعٌت  أم ٣ت  دان ًمن الً  ًٌ كال شًٌ كاٟت د

                                                           
ًمهم,متاب  ا١تنااع, ابب  فض  النيب ملسو هيلع هللا ىلص, ب ام  ) (ُ)  (.ٖٔٓ/صٓ(, )جُِّٔسنن الًتًٌ
 (.ُّٕ, ص)س اج الدينيينظى   ال  ادتُت,  (ِ)
يصىح ف (ّ)

 (.ْٔٓ/صِ(, )جِٕٔٔ), ب ام  ...شعع اإلٯتاف, البي  ي, ابب  َّ تعظيم ال  آف, فص   َّ ت خيم ادر ا١ت
 (.ِِّ/صُالن اي  َّ غ يع اٟتدي , ابن األثَت, )ج (ْ)
حىاح, ال  ازًٌم, ص) (ٓ)  (.ٗٓ, ص)س اج الدينحوؿ ت سَت سورة ال اٖت , (؛ ٥َِتتار الصًٌ
ايد (  ُّٗ/صُ(. كااؿ ابن م َت َّ ت سَتل )جُٕ/صّ(, )جُُُْٓمسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين من الص حاب , ب ام  ) (ٔ)

مى  الز كائًد,متاب  اإلٯتاف, ابب  َّ الع ا١ت من كغَتل, ب ام  ) (  في  ُِّ/صُ(, )جِِْايد حسن. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى
 لي  بن أيب سليم. 

 (.ِّٖ/صُالن اي  َّ غ يع اٟتدي , ابن األثَت, )ج (ٕ)
 (.ُُْ, ص)س اج الدين, ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ٖ)



  ِِٓ   

 

  بع  عن حدي  عمارة بن شبيع, أف  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ "مىن ااؿ ال إل  إال  هلل,...  عند مبلم ك
 .(ٔ)٭ت ظون  من ال ي اف حىت يصبح" –أم  مبلئظ  مسلمُت  – هلل ل  مىسلىحى ن 

م  ابن األثَت َّ ش ح غ يع اٟتدي  َّ اام   مثي  ااؿ مبينان كا  تسمي  ر ال  ا١تبلئظ  مسلح   ااؿ العبل 
 .(ٕ)كف هبا العدكمسلح , ألهنم يظونوف ذكم أسلح  ي دُّ  األلوؿ  ا١تسلح   ال ـو ٭ت ظوف ال  ور, ٝتيُّو

 ًمن متع ال  كح اٟتدي ي    
  عن حدي  ٘تيم الدارم, أف  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ "الدًٌين الن صيح ". ثبلاثن  عند مبلم(ٖ). 

م  ا٠تى  ايب  الن صيح  ري ملم  ييعرب  هبا عن ٚتل , كري إرادة ا٠تَت  للمنصوح ش ح معٌت النصيح  ف اؿ  ااؿ العبل 
 ل , ااؿ  كأل  النُّصح َّ اللُّ   ري ا٠تيلوص, ي اؿ  نصحت العس  إذا  ىل صت  ًمن ال  م .

, كالهم يظ   للباح  أف  ال ي  عبد هلل س اج الدين (ٗ)لظتاب رظها أكردل ال ي  عبد هلل س اج الدين دكف عزك 
طلب  َّ أحادي  مسلم, َّ ش ح الن وًكٌم  الدين أ ه رها ًمن ش ح العلما  لصحيح مسلم. كأك ؿ مىا ٬تد الباح 

 (٘)٢تا.
  عن حدي  أيب سعيد ا٠تدرم, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "لىييسىلىط على الظاف  َّ  عند مبلم ك

 .(ٙ)اربل تسع  كتسعوف تنًٌينان تن    كتلدغ  حىت ت ـو الساع "
نًٌ ًمن غَت إرساؿ السُّم  ش ح معٌت تن    ف اؿ  روة السُّم. ك ش ح معٌت الًتنًٌُت, ف اؿ  حي   عظيم  م َت  ال    ابلسًٌ

ن ببل ا   م  إرساؿ السُّم في .  في  , كالل دغ  ض ب ابلسًٌ
 .(ٔ), مما أشار لهلا(ٚ)كاد ن   ال ي  عبد هلل س اج الدين رها ال   ح عن ا١ت ااة

                                                           
ًمهم, مت (ُ) (. كااؿ  حدي  حسن غ يع ال نع ف  إال من ْْٓ/صٓ(, )جّّْٓاب  الدعوات, ابب ..., ب ام  )سنن الًتًٌ

 حدي  لي  بن سعد كال نع ؼ لعمارة ٝتاعا عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص؛ السُّنىن الظربل, النسائي, متاب  الدُّعا , ابب  ما يستحع من
 (.َُٓ/صُ(, )جَُُّْالظبلـ عند اٟتاا , ب ام  )

 (.ُْ, ص)س اج الدينال  ادتُت, (؛ ِِّ/صْ(, )جُُِِاام  األلوؿ, ابن األثَت, ب ام  ) (ِ)
 (.ْٕ/صُ(, )جٓٓلحيح مسلم, متاب  اإلٯتاف, ابب  بياف أف الدًٌين النصيح , ب ام  ) (ّ)
 (.ُُٓ, ص)س اج الدينيينظى   حوؿ ت سَت سورة اٟتج ات,  (ْ)
 (.ّٕ/صِش ح لحيح مسلم, الن وكٌم, )ج (ٓ)
(؛ مسند أٛتد, مسند ُّٗ/صٕ(, )جُُِّلحيح ابن حباف, متاب  اٞتنائز, ابب  ا١ت يض كما يتعلق ب , ب ام  ) (ٔ)

مى  الز كائًد, متاب  اٞتنائز, ابب  َّ العهاب َّ ّٖ/صّ(, )جُُِّٓا١تظ  ين من الص حاب , ب ام  ) (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى
 في  دراج كفي  مبلـ كاد كثًٌق.(  َُٖ/صّ(, )جِْٖٓال رب, ب ام  )

 (. ْٕٓ/صُم ااة ا١ت اتيح ش ح م ظاة ا١تصابيح, ا١تبل علي ال ارم, )ج (ٕ)



  ِِٔ   

 

   االستشهاد ابألتشعار – اثنياً 
, كلتعزيز معنال َّ الع ال ارئأببيات شع ي   لزايدة كضوح اٟتدي  الهم ي  ح   ت  اداالس  ماف ًمن من ج

 كرهل األشعار ماف ين ل ا اترة عن العلما  الس اب ُت, كاترة ينظم ال ع  ا١تناسع ١توضوع الظبلـ. 
 نقلو األتشعار: - ٔ

ن بعدرم ًمن اف
ى
 لعلما  كالص اٟتُت. كًمن ذلا  يهم  َّ متب  كدركس  أبيااتن ًمن ال ع , للصحاب  ك١ت

 ذًم  أشعار الص حاب   
 ي وؿ َّ متاب  ردم ال  آف للعوادل  كاد ن   م َت من العلما  عن علي بن أيب طالع اول   

 كداؤؾ منا كمىا تبص    دكاؤؾ فيا كمىا ت ع 
  كفظ ؾ فيا كمىا تنظ     فمىا حاا  لا ًمن  ارج
ن ول العىادلى األمربكفيا ا   كتزعم أن ا اـ  ل َت 

(ٕ). 
 كماف ًمن من ج  االست  اد بعم  العلما  َّ م  مسهل  لت وي  عمل , كمن ا رهل  

  أكرد حدي  البي  ي َّ الدالئ , عن أن "كال ْكىرىفػىٍعنىا لىاى ذًٍم ىؾ{. ]ال   ح  عن اول  تعاذل  } عند مبلم .]
 شع  حساف بن اثبت ن بلن عن البػى ىوم   . مثي  ااؿ  ذم  ابن م َت(ٖ)أذم  إال ذم ت معي"

  ًمن  هلل ًمن نور يلوح كي  د  أغ ُّ علي  ًمن النُّبو ة  ىامتى 
 إذا ااؿ َّ ا٠تم  ا١ت ذف أش د كضم  اإلل  اسم النيب إذل اٝت 

 .(ٗ)الع ش ٤تمود كرها ٤تم د فهك  كشق  ل  ًمن اٝت  لييجل  
 ذًم  أشعار أئم   العلم  

 عن ٤تب    هلل تعاذل ااؿ  كماف اإلماـ أٛتد ين د   م عند مبل 
  لوت كلظن ا  عىلىي  رايع  إذا مىا  لوت الد ر  يومان فبل ت  

كال أف  مىا ٗت ي علي  ي يع    كال ٖتسبى   هلل ي    ساع 
(ٔ). 

                                                                                                                                                                                     
 (.ٖٔ, ص)س اج الدينيينظى   اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا,  (ُ)
 (.ِِٔ, ص)س اج الدينيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف,  (ِ)
(. كأ  ا  ابن ِْٕ/صِ(, )جٕٗٔدالئ  النُّبو ة, البي  ي,ابب  الد لي  على أف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ع ج ب , ب ام  ) (ّ)

نيا, ب ام  ) (, ًِّّٖحب اف َّ لحيح ,متاب  الزماة, ابب  ذم  اإل بار عن إابح  تعداد النعم للمنعم على ا١تنعم علي  َّ الدُّ
مى  الز كائًد,متاب  عبلمات النُّبو ة, ِِٓ/صِ(, )جَُّٖيعلى َّ مسندل, ب ام  )(؛ كأيب ُٕٓ/صٖ)ج (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 (. ْٓٓ/صٖ(, )جُِِّٗابب  عظم ادرل ملسو هيلع هللا ىلص, ب ام  )
 (.ُْٔيينظى   لعود األاواؿ, س اج الدين, ص) (.ُّْ/ص ٖت سَت ابن م َت, )ج (ْ)



  ِِٕ   

 

  ذًم  أشعار الص اٟتُت 
  ن   اوؿ ال  ي  إب اريم الدسواي  (ٕ)عن ٤تب   النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م عند مبلم , 

ع  ا١تص  ى زًد لبىابى    كضمًٌ  لساف الهًٌم  منا ب يب     أالى ايى ٤تي
ا  بً لُت ف ٪ت 

ي
مى  حعًٌ  هلل حعُّ حبيب     كال تعبئن اب١ت  .(ٖ)عبلى

  تعاذل الظ مي الوراب,  هلل عن ٕتليات رب العزة سبحان  كتعاذل على أر  اٞتىن  , ااؿ  كرا ٨تن ندعو عند مبلم 
 ال ض  العظيم, ٔتا دعا ب  ال  ي  ابن ال ارض   ذك

 الس يد ا١تتواض  رسولا كرو  فيىا ربًٌ اب٠ت ًٌ اٟتبيع ٤تم د لىل ى  هلل علي  كسىل م
 .(ٗ)إلي ا الوب األكليىا  تيسىارًع    أنًلنىا م  األحباب رؤيتا اليت 

 نظمو الشعر:  - ٕ
د هلل س اج الدين شاع ان ل  اصائد ن   بعض ا َّ متب , لظن  دلى يص ح َّ بعض ا أبهنا ًمن ماف ال ي  عب

 . (٘)نظم  ب  ماف يظت ي ابل وؿ  كي حم  هلل ال ائ  كيهم  األبيات, كل ح َّ بعض ا اآل   

 كم لع ا  , (ٙ)كمن ا اصيدت  النُّوني   َّ الت ض ع إذل  هلل تعاذل َّ آ   متيع الدعوات ا١تستجاب 

يع الس ائلُت  (ٚ)ابلنيب الص ادؽ ا٢تادم األمُت.   اي إ٢تي اي ٣تًي
 كأيضان اصيدت  التائي  َّ كلف سعادت  بولول  إذل ا١تدين  ا١تنورة ف د ااؿ  

 كرو َّ طيب  على م يب ا أفض  الص بلة كالس بلـ  -ااؿ عبد هلل س اج الدين ي     هلل تعاذل ل  
 كرهل الد ار اب١تختار اد س عت  ايـ ال ضىا راعتاي الع بي  ىاؾ أ
    ا٘تت ارها م لع ا, ك 

 .(ٛ)مش  الواود اليت أنواررا هب ىت   كاا أ الس بلـ ا يبان عن م اردة

                                                                                                                                                                                     
 (.ُِٕ, ص)س اج الدين, ل ي  ٧تيعت ٚت  ايينظى    (ُ)
 (.َٖ, ص)س اج الدين, ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ِ)
 (.ُّٔالظتيب  الظامن  َّ من ل ينال ابألندل  من شع ا  ا١تائ  ال  امن , ابن ا٠ت يع, ص) (ّ)
 (.َُُين, ص)يينظى   حوؿ ت سَت سورة اإل بلص كا١تعوذتُت بعدرا, س اج الد (.ُّٔديواف ابن ال ارض, ص) (ْ)
 (.َُِ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ٓ)
 (.ِٖص) ,س اج الدينيينظى   أدعي  الصباح كا١تسا ,  (ٔ)
 (.ِِٕ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ٕ)
 (.ُٗٓ, ص)س اج الدينيينظى   حوؿ ت سَت سورة الظوث ,  (ٖ)



  ِِٖ   

 

 الدُّعا  ي دد رهل األبيات   كماف ال ي  عبد هلل س اج الدين إذا اات د َّ
  ذاؾ البىاب ال ٮتت ي ال  دل كمىن اا    يدى ال  اا  إذل اببا العىارل مددُّت

 الوض ا  يربؽ َّ الدُّاى ًضيا كا     ٔتىن   هلل ميست  ىعان  سهلتيا اي
 أبدان أبدان  لىل ى  هلل علي  كسىل م

 كي وؿ أيضان  
  أف  الت هلُّ  عند اببا ين     عا١تان  ابلهؿًٌ اد كافيت اببا

 أتض ع م ي سائبلن  كبس ت   تومبلن  كاعلت معتمدم عليا
 كأابت دعوة مىن ب  يىت        فبحقًٌ مىن أحببت  كبع ت  

 بنا اي مىن إلي  ا١ت ا  كال يف   ٥ت اان  ااع  لنا ًمن م  رمًٌ 
 َت الورل كمىن هبم ييت ى   .    مثي  الص بلة على النيب كآل  

(ٔ)  

                                                           
 (.ِّٕ, ص) اج الدينس(؛ يينظى   حوؿ ت سَت سورة العلق, َِٕ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ُ)



  ِِٗ   

 

 ادلبحث الثَّالث
 ذكر ادلسائل العقائدية

 دتـهـيـد
 س اج الدين مادة الت وحيد َّ ا١تدرس  ا٠تس كي  حسع ا١تن اج ا١ت  ر كات ا, كالهم درس ال ي  عبد هلل

ٯتي  إذل التهكي , مثي  درس علم الت وحيد ًمن ا١ت والت, كع ؼ مهارع ا١تتظلمُت, كدرس َّ ا١تًلى  كالنًٌحى , كماف 
 .(ٔ)ين   ا١تعت دات الباطل  كي دُّ علي ا

 دة كاضح  َّ ا١ت الع اآلتي   َّ ٣تاؿ الع ي لكتظ   ا ود
 عقيدة أىل السنة واجلماعة:  -أواًل 

ماف ال ي  عبد هلل س اج الدين على مهرع أر  السن   كاٞتماع , كمص لىح أر  السن   كاٞتماع  مص لىح 
نظ  ف أل  شائ , كاد تسا ىؿ م ة َّ ن س  ١تاذا رهل التسمي ؟ ١تاذا دل يظت ي العلما  بولف أر  السن   ف ط. مثي  

, فظاف ال بد  من ٘تييز األمور من بعض ا عن بعض؛ كذلا أف النيب لىل ى  هلل م   ف ا  تد عي أهنا أر  السن أف   
علي  كسىل م عل م ألحاب  ال  آف كفس  ل ٢تم بسن ت  ال ولي  كالعملي  , فه ه الص حاب  ذلا عن  كعملوا ب  , مثي  عل مول 

م الت ابعوف. مثي  عل م الت ابعوف ذلا مىن بعدرم, كرم أتباع الت ابعُت, كأر  السن  أ هكا ًعلم ال  آف ١تن بعدرم كر
كالسن   كش ح ما كالعم  هبما تل يان عن األئم   من أتباع الت ابعُت عن الت ابعُت عن الص حاب  عن رسوؿ  هلل لىل ى  هلل 

كاٞتماع   أم ٚتاع  الص حاب  كالت ابعُت اآل هين عن م كرظها..., ف ي  علي  كسىل م, لهلا ٝتوا أر  السن 
 . (ٕ)لم اـ األماف كسبي  النجاة سلسل  كثي  , متصل  إذل رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, كذلا رو

 كيتضح من ج  َّ الع يدة من  بلؿ الن اط اآلتي  
 ذكر أقوال السََّلف الصَّاحل وعملهم:  - ٔ

اف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين أف ييورًد أاواؿ كأفعاؿ الس لىف الص احل, أر  ال  كف ال بلث  األكذل, م
كي  ح األحادي  النبوي   ال  ي   بهم  أاوا٢تم كأفعا٢تم. لي   ذلا موا  ال بوؿ َّ ن   ال ارئ كالس ام  لدركس 

ى بيو 
 ل  الص اٟت  لبلحتجاج, كًمن الظتع ا١تختص . كًمن ذلا  ال  ي  كمتب . كم ُّ ذلا ابألسانيد ا١ت

   عن فض  اإلم ار من االست  ار , كذم  األحادي  الواردة َّ ذلا , ذم  بعدرا , آاثر ًمن عم   عند مبلم
ؿ ر ي ة ي و  ماف عم  ي لع ًمن الصبياف كي وؿ "إنظم دل تهنبوا". كماف أبوالص حاب  تزيد ال ظ ة كضوحان ف اؿ  ك 

 ل لماف الظتاب "اولوا الل  يم  اغ   أليب ر ي ة كي من على دعائ م". 

                                                           
 (.ُٕٔ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ُ)
 (.ِِِ, ص)ا١ت ا  السابقيينظى    (ِ)



  َِّ   

 

اًم  العيليـو كاًٟتظىم  . (ٔ)مثي  عزل الظبلـ إذل اى
  كانود ال تح اإلسبلمي َّ مع م  هناكند.  ًاص   العبل  بن اٟتىض ىمٌي, كًسَتًل على كا  ا١تا  روعن  عند مبلم ك

مى  الز كائًدعزل الً ص   إذل م ااع ا مً   .(ٕ)ن البي  ي, ك٣تى

  عن ًاص   العيتيب َّ زايرة األع ايب ل رب النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م اليت أكردرا اٟتاف  ابن م َت عند مبلم ك(ٖ) ,
إا ار كغَتل من األئم   ااؿ  كإف ذم  اٟتاف  ابن م َت رهل الً ص  , كن ل  الً ص   عن ٚتاع  ًمن العلما  َّ ذلا 

ًمن اٟتاف  ابن م َت, كًمن العلما  األماب , كت  ي  من م, كبياف كإعبلـ من م أبف  حظم اآلي  مستم , ابؽ َّ 
 . (ٗ)اٟتياة, كبعد كفات  لىل ى  هلل علي  كسىل م

 الرَّدُّ على الفرق ادلخالفة:  - ٕ
بت ا, كأييت ابألًدل   علي ا, كي دُّ على أف يبح  عن أاواؿ أر  السن  كاٞتماع  َّ الع يدة كي   ماف من من ج

ا١تخال ُت ٢تهل الع يدة, كذلا بهم  أٝتا  ال  ؽ الض ال   كال دًٌ علي ا, مثي  ٖتو ؿ إذل ذم  األًدل   على ع يدة أر  
كري  د وؿ َّ مسائ  ال  ؽ الضال . كالنتيج  كاحدة السن  كاٞتماع  كال دًٌ ع  ا١تخال ُت عمومان دكف ٗتصيص أك

الهين ال تواد عندرم ا٠تربة َّ    ا  كا١تستمعُتري أسلم للإثبات الع يدة الص حيح  كال دًٌ على الً  ؽ ا١تخال  , ك 
 . كمن ذلا  (٘)٣تاؿ علم الظبلـ

  عن عهاب ال رب كنعيم  كأهنما لل كح كاٞتسد است  د ْتدي  أيب سعيد ا٠تدرم, ااؿ  ااؿ النيب  عند مبلم
 .(ٙ)ح  ة ًمن ح   النار" لي  كسىل م "ال رب ركض  ًمن رايض اٞتىن   , أكلىل ى  هلل ع

 

                                                           
 (.ِْٔ, ص)س اج الدين(؛ الدُّعا , ّٕٗ/صُيينظى   اام  العلـو كاٟتظم, ابن راع اٟتىنبىلٌي, )ج (ُ)
مى  ؛ (ُُٗ/صٔ(, )جَِِّ, ب ام  )... ةدالئ  النُّبو ة, البي  ي, ٚتاع أبواب  غزكة تبوؾ, ابب  ما اا  َّ ا١ت اا(ِ) ٣تى

(. كااؿ  ركال ال  ربىاً  ِٖٔ/صٗ(, )جََُٕٔالز كائًد, ا٢تىي ىمٌي, متاب  ا١تنااع, ابب  ما اا  َّ العبل  بن اٟتىض ىمٌي, ب ام  )
 (.ُْٕ, ص)س اج الدين هلل تعاذل, يينظى   الت   ب إذل  كب ي  راال  ث ات. ,كدل أع ف  , اريم بن معم  ا٢ت كمَّ ال بلث , كفي  إب

 (.ِّٗم صل , ص)هيت ذم را سي, ك (ّْٖ/صِت سَت ابن م َت, )ج (ّ)
 (.ِِٖ, ص)س اج الدينيينظى   ا٢تدم النبوم إذل األ بلؽ كاآلداب,  (ْ)
 (.ُٕٔ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ٓ)
ًمهم, متاب  ل   ال يام   (ٔ) (. كااؿ  رها حدي  غ يع ال نع ف  إال ّٗٔ/صْ, )ج(َِْٔ, ابب ..., ب ام  )...سنن الًتًٌ

عن األكزاعي إال أيوب بن سويد ت  د  ل(. كااؿ  دل ي ك ِِٕ/صٖ(, )جًُّٖٔمن رها الوا ؛ ا١تعجم األكسط, ال  ربىاً , ب ام  )
مى  الز كائًد, متاب  اٞتنائز, ابب    اب ال رب, ب ام  )  ضعيف. (  كرؤُْ/صّ)ج(, ِِْٓب  ابن . كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى



  ُِّ   

 

 .(ٔ)ٮت ًٌف عن ما ًمن عهاهبما مىا دلى ييبىسا" ي  ابن عىب اس "لعل   أفكحد

 . (ٕ)ف د أثبت ال ظ ة من  بلؿ العنواف, كاألًدل   ًمن الظتاب كالسن , دكف ذم  أاواؿ ال  ؽ األ  ل
  حدي  أن , ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "ااؿ  هلل عز كا    اي ابن آدـ إنا مىا  عن عند مبلم ك

أتيتٍت ب  ىاب األرض   ااي, مثي  ل يتٍت  دعوتٍت كراوتٍت غ  ت لا على مىا ماف منا كال أابرل. اي ابن آدـ إنا لو
 .(ٖ)ال ت  ؾ يب شيئان ألتيتا ب  اهبا م   ة"

  ااي -ما ي ارب مؤلرا مل را أك كرو-اف  ابن رىاىع اٟتىنبىلٌي  فمىن اا  م  الت وحيد ب  اب األرضااؿ  ااؿ اٟت
لظن رها م  م يئ   هلل, ف ف شا  غ   ل  كإف شا  أ هل بهنوب , مثي  ماف عاابت  أف ال -ل ي   هلل تعاذل ب  اهبا م   ة

 .(ٗ)ٮتلد َّ النار, ب  ٮت ج من ا مثي  يد   اٞتىن  
ف د تظلم ال ي  عبد هلل س اج الدين عن رأم أر  السن  كاٞتماع  َّ مسهل  الوعد كالوعيد, كأثبت ا م  األًدل  , 

 . (٘)أًدل ت م دكف أف يهم  أٝتا  ال  ؽ أك
  عن حدي  معاذ ااؿ  منت رديف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م على الداب  يومان, ف اؿ رل "اي  عند مبلم ك

 معاذ"الت  لبيا اي رسوؿ  هلل. ااؿ "أتدرم ما حىق   هلل على عبادل؟"
الت   هلل كرسول  أعلم. ااؿ "حق  هلل على عبادل أف يعبدكل كال ي  موا ب  شيئان". ااؿ "حق العباد على  هلل إذا 

 .(ٙ)عبدكل كدل ي  موا ب  شيئا أف ال يعههبم"
حقٌّ كااع ذايت ل , كأم ا ح ُّ م علي  إذا عبدكل كدلى ي  موا  ف يعبدكل, روش ح  اائبلن  فحقُّ  هلل تعاذل على عبادل أ

م,. ف ها حىق  رو سبحان  ح    على ن س , ت ضُّبلن من  كتظ ُّمان, ف ن  سبحان  ًمن م م  كفضل   ب  شيئان أف الى يعههب 
قُّ على ن س , كاد ييوًاع على ن س , كيىظتيع على ن س , ك٭تيى  رو تًٌم على ن س , ك٭تٌ ًـ على ن س , م ُّ اد ٭تًي

 ذلا ًمن ابب ال ض  كالظـ  اإل٢تي.

                                                           
 (.ٖٖ/صُ(, )جُِّلحيح البيخارٌم, متاب  الوضو , ابب  ًمن الظبائ  أف ال يستًت ًمن بول , ب ام  ) (ُ)
 (.ْٗ, ص)س اج الدينيينظى   اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا,  (ِ)
ًمهم, متاب  الدعوات, ابب  َّ فض  التوب  كاالست  ار كما ذم  من  (ّ) (, َّْٓرٛت   هلل لعبادل, ب ام  )سنن الًتًٌ

(, َُُِٓ(. كااؿ  رها حدي  غ يع ال نع ف  إال من رها الوا ؛ مسند أٛتد, مسند األنصار, ب ام  )ْٖٓ/صٓ)ج
 (.ُٕٔ/صٓ)ج

 (.ّٖٗاام  العلـو كاٟتظم, ابن راع, ص) (ْ)
 (.ِّْ, ص)س اج الدينيينظى   الدُّعا ,  (ٓ)
 (.َُْٗ/صّ(, )جَُِٕكالسَت, ابب  اسم ال  س كاٟتمار, ب ام  ) لحيح البيخارٌم, متاب  اٞت اد (ٔ)



  ِِّ   

 

نىا نىٍص ي اٍلميٍ ًمًنُتااؿ تعاذل  } ٌ ان عىلىيػٍ  [.ْٕ{ ]ال ـك  كىمىافى حى
 [.ٔكىمىا ًمٍن دىاب  و َّ اأٍلىٍرًض ًإال  عىلىى  هلًل رًٍزاػي ىا{ ]رود  كااؿ تعاذل  }
 [.ٍْٓم عىلىى نػىٍ ًسً  ال  ٍٛتى ى{.]األنعاـ  مىتىعى رىبُّظي كااؿ تعاذل  }
ٍتمان مىٍ ًضٌيان{.]م مي  كااؿ تعاذل  }  [.ُٕمىافى عىلىى رىبًٌاى حى

قُّ على ن س , كييوًاع على ن س   . ف و(ٔ)كَّ اٟتدي  ال يدًسٌي "كابت ٤تبيت للمتحابُت َّ ..." سبحان  ٭تًي
 ي  ل  حىق  كااع علي  سبحان , ألٌف م  ما سوال ف م عباد ل  سبحان .فضبلن من  كم مان, كأم ا غَت  هلل تعاذل فل

ف د تظلم ال ي  عبد هلل س اج الدين عن رأم أر  السن  كاٞتماع  َّ مسهل  حىق   هلل كحقًٌ العباد, م  أًدل ت م, 
 .(ٕ)دكف ذم  األاواؿ األ  ل َّ ا١تسهل 

الدين, ح ص في  على إي اد األًدل   مما م   ًمن األم ل , كعلى  كرها ا١تواف الهم سار علي  ال ي  عبد هلل س اج
 أاواؿ العلما  م    

  , عندما تظل م عن حدي  أيب سعيد عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, أن   ااؿ "إٌف رل كزي ين ًمن أر  السما
زي ام ًمن أر  األرض  أبوبظ  ككزي ين ًمن أر  األرض, فوزي ام ًمن أر  السما   اربي  كميظائي , كك 

 .(ٖ)كعم "

م  ال  ييب  َّ اٟتدي  دالل  على أف  ا١تص  ى لىل ى  هلل علي  كسىل م رو  .(ٗ)أفض  ًمن اربي  كميظائي  ااؿ العبل 

 .(ٗ)كميظائي 
, ألن   حي  ماف اربي  كميظائي  عند ل ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مع ًٌبىان  كرها استنباط حىسن, كمبلـ حقٌو

لىل ى  هلل علي  كسىل م ٔتنزل  الوزي ين, فمنزلت  لىل ى  هلل علي  كسىل م عند٫تا ال ئي  النبي , كاألم  األلي  لىل ى  هلل 
وزي  أف ي د  األزر عند احتداـ األم , ااؿ  هلل تعاذل  إ باران عن موسى علي  الس بلـ  علي  كسىل م, كإف  شهف ال

                                                           
مسند أٛتد,  (؛ُُّٗ/صٓ(, )جَّٖٓا١توطه, ١تالا بن أن , متاب  اٞتام , ابب  ما اا  َّ ا١تتحابُت َّ  هلل, ب ام  ) (ُ)

 (.ُّٗ/صِ(, )جَّٖٔ)َّ اٞتام  الص َت, ب ام  لصحت  (. كرمز السُّييوًطٌي ِّّ/صٓ(, )جَِِّٖ)مسند األنصار,ب ام 
 (.ََُ, ص)س اج الدينيينظى   حوؿ ت سَت سورة ال اٖت ,  (ِ)
ًمهم, )ج (ّ) ًمهم, متاب  ا١تنااع, ابب ..., ب ام  )ٖٔ/صّنوادر األلوؿ, اٟتظيم الًتًٌ (, َّٖٔ(؛ سنن الًتًٌ

(. كااؿ  لحيح, َِٗ/صِ(, )جَّْٔ(. كااؿ  حسن غ يع؛ ميستدرىؾ اٟتامم,متاب  الت  سَت, ب ام  )ُٔٔ/صٓ)ج
 كأا ل  اله رىيًبٌ.

ينىاًكم, ب ام  ) (ْ)
 (.ُٖٓ/صِ(, )جِّْٖفيض ال دي , ا١ت



  ِّّ   

 

ٍد بًً  أىٍزرًل{. ]ط   كىاٍاعىٍ  رل كزًي  } كموسى أفض  ًمن راركف علي ما  [.ُّ – ِٗان ًمٍن أىٍرًلي رىاريكفى أىً ى اٍشدي
 .(ٔ)الس بلـ

  موقف السََّلف الصَّاحل ِمن مسألة الصفات: -اثنياً 
 موقف السََّلف الصَّاحل، ورأي الشيخ عبدهللا سراج الدين:  - ٔ

يع أبهنا ع يدة الس لىف الص احل, ف اؿ  تظلم ال ي  عبد هلل س اج الدين عن ع   يدة كالدل ال  ي  ٤تم د ٧تًى
فالع يدة اإلٯتاني  اليت ماف علي ا الس لىف الص احل, ا١ت  ود ٢تم اب٠تَتي , تلا الع يدة ري اهئم   على أساس اٟتمد 

مي كالسن  النبوي   ال  ي  , م  التنزي  أعٍت إثبات مىا اا  َّ الظتاب الظ  -أم  اإلثبات م  الت نزي  –م  الت سبيح 
سبحان  ال ي ب  ا١تخلواات, كال ا١تخلواات ي ب ون , ًمن ٚتي  الواول  عن الت م ي  كالت  بي  كالن ظَت, ف و

 .(ٕ)كاٟتي ي ات, فبل ٦تاثل  كال ت بي 
لت بي  كالتم ي  كالتع ي , كح يصان كرهل ع يدة ال ي  عبد هلل س اج الدين أيضان, ف د ماف بعيدان أشد  البعد عن ا

 على إثبات الص ات البلئ   ب  سبحان  كتعاذل  
 عن حدي  أيب ر ي ة َّ رؤي  ال بًٌ تبارؾ كتعاذل يـو ال يام . كفي    عند مبلم ف 

 "فيهتي م  هلل تعاذل َّ لورت  اليت يع فوف في وؿ  أانى ربظم , في ولوف  أنت ربنا فيت بعون .
رم بهراهبم إذل اٞتىن  . أكأم فيت ب يت بعوف دعوة  هلل تعاذل ٢تم  إذل اٞتىن  . فيستجيبوف  عوف أم   هلل تعاذل إاي 
 .(ٖ)لدعوت "

 [.ًِٓإذلى دىاًر الس بلـ كيػىٍ ًدم مىٍن يى ىا ي ًإذلى ًل ىاطو ميٍستىً يم{ ]يون    كى هللي يىٍدعيوااؿ  ااؿ تعاذل  }
َّ معٌت الصُّورة الواردة َّ اٟتدي   ف اؿ ٢تم اوالف  اوؿ ميعظىم الس لىف  ال ييتظل م َّ مثي  ذم  أاواؿ العلما  

معنارا. ب  ي ولوف  ٬تع علينا أف ن من هبا. كنعت د ٢تا معٌت يليق ّتبلؿ  هلل كعظمت . على اعت ادان اٞتاـز أف   هلل 
 أسلم. َّ ا   كروتعاذل لي  مم ل  شي . كأن  منز ل عن االنت اؿ, كالتحيُّز 

 مهرع معظم ا١تتظلًٌمُت  أهنا تتهك ؿ على مىا يليق هبا, على حسع موااع ا. اوؿ  كروك 
 كالتهكي   ل ؼ الظبلـ عن ظار ل ا١توًرم للت بي . إذل معٌت آ   الحق كموافق لب ي  النُّصوص م  التنزي .

 ك٬توز التهكي  ب  كط .

                                                           
 (.ِٖ, ص)س اج الدينيينظى   اإلٯتاف اب١تبلئظ  علي م الس بلـ,  (ُ)
 (.ِْ, ص)س اج الدين, ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (ِ)
ًظ ىةه{ ]ال يام   لحيح البيخارٌم, متاب  الت وحيد, ابب  اوؿ  هلل ت (ّ) ًض ىةه ًإذلى رىهبًٌىا انى [, ب ام  ِّ-ِِعاذل }كيايوله يػىٍومىًئهو انى
 (.َِْٕ/صٔ(, )جَََٕ)



  ِّْ   

 

 (ٔ)الصًٌ ى . أم يتجلى ال ب تبارؾ كتعاذل ٢تم على الص   اليت يعلموهنا. ااؿ الن وًكٌم كمعٌت الصُّورة رنا  أم
مثي  يورد ال ي  عبد هلل س اج الدين دليبلن على أف  ا١ت اد ابلصورة الصًٌ ى , في وؿ  ركل البيخارٌم عن أيب ر ي ة, أف  

 .(ٕ)ورهتم لورة ال م  ليل  البدر"رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ "أك ؿ زم ة يد لوف اٞتىن   ل
 تطبيق ذلك يف كتبو ودروسو:  - ٕ

يت ًضح ذلا بدا   ًمن ا١تن ج الهم تظلم عن  ال ي  عبد هلل س اج الدين نظ اين, طب   عمليان َّ متب  كدركس , ك 
  بلؿ األم ل  اآلتي   

  ييٍظ ىفي عىٍن سىاؽو كييٍدعىٍوفى ًإذلى السُّجيوًد فىبلى يػىٍوـى }عن معٌت الس اؽ الوارد ذم را َّ اول  تعاذل   عند مبلم
كَّ حدي  أيب سعيد ا٠تدرم, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "يظ ف  [.ِْيىٍستىً يعيوفى{ ]ال لم  

نيا راي ن كٝتع ن  فيهرع ليسجد فيعود  ربنا عن ساا  فيسجد ل  م ُّ م من كم من , كيب ى مىن ماف يسجد َّ الدُّ
ظ  ل طىبػى ىان كاحدان"
(ٖ). 

, أم  عن أم و عظيم كروؿو شديد.  كا١تعٌت أف  رب العزة يظ ف عن ساؽو
 (ٗ)ااؿ ابن عىب اس  ري أشدُّ ساع  تظوف َّ يـو ال يام .

. كالظ ف عن الس اؽ رو  مى ى  تض ب  الع ب ل د ة األم , ك٢تها ي ولوف  اامت اٟت ب على ساؽو
اض  كاي  ا١ت اد ابلساؽ رنا نور عظيم, ككرد ذلا َّ حدي  عن أيب موسى األشع م, عن النيب ااؿ ال اًضي ًعيى 

لىل ى  هلل علي  كسىل م "ييظ ف عن ساؽ. ااؿ  عن نور عظيم ٮت كف ل  سجدان"
(٘) . 

 .(ٙ)كا١تعٌت على رها  أن  سبحان  يتجل ى على عبادل َّ موااف ال يام  بنور عظيم, فيسجد ل  ا١ت منوف

                                                           
 (.ِِ/صّش ح الن وكٌم على لحيح مسلم, )ج (ُ)
ظى   يين (.ُُٖٓ/صّ(, )جَّّٕلحيح البيخارٌم, متاب  بد  ا٠تلق, ابب  ما اا  َّ ل   اٞتىن   كأهنا ٥تلوا , ب ام  ) (ِ)

 (.ّٕٓ, ص)س اج الديناإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا, 
 (.ُُٕٖ/صْ(, )جّْٓٔلحيح البيخارٌم, متاب  الت  سَت, ابب  سورة ال لم, ب ام  ) (ّ)
 (.ُٗٗ/صٖت سَت ابن م َت, )ج (ْ)
مى  الز كائًد, متاب ك  (.ُّٓ/صُّ(, )جِّٖٕمسند أيب يعلى, ب ام  ) (ٓ) الت  سَت, ابب  سورة ف, ب ام   ااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى
ش ح الن وكٌم على يينظى    (  كفي  ركح بن اناح كث   دحيم كااؿ في   لي  ابل وم كب ي  راال  ث ات.ُِٕ/صٕ(, )جُُّْٔ)

 (.ِٖ/صّلحيح مسلم, )ج
 (.ّٕٓ, ص)س اج الدينيينظى   اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا,  (ٔ)



  ِّٓ   

 

 ادلبحث الرَّابع
 الشَّرح أبقوال علماء احلديث وعملهم

ماف ال ي  عبد هلل س اج الدين ح يصان على اتباع أسبلف  ًمن علما  اٟتدي  َّ تعامل م م  األحادي  
النبوي  , ف د ماف يعتمد على متع ركاي  اٟتدي  كش كح ا, مست يدان من ا, كبن   الوات مانت نظ ت  الن  دي   

 ة ككاضح  َّ الت عام  مع ا, لهلا ٬تد الباح  أف  ش ح ال ي  عبد هلل س اج الدين لؤلحادي  غنيان ٔتعلومات  ظار
. كبياف رها ا١تن ج َّ ا١تن ول  عن العلما  الس اب ُت, كٔتا أضاف  ال ي  عبد هلل س اج الدين ًمن معافو كفوائد ايم 

 ن اط ثبلث 
 فات احلديثيَّة: االعتماد على كتب ادلصن -أواًل 

لنف العلما  متع اٟتدي  مثي  كضعوا ٢تا ش كحان حدي ي , ش حوا في ا غ يع الل  , كاستنب وا ال وائد 
بظتع ال  كح, كرها أم  ال بد الظ َتة ًمن األحادي  كدك نورا َّ ش كح م, كاد اعتٌت ال ي  عبد هلل س اج الدين 

األم  اب١تظان  كال سوخ َّ العلـو عمومان كَّ اٟتدي  على كا   من , كذلا أف ر ال  األعبلـ ٦تن ش دت ٢تم
ا٠تصوص, كال ٬توز ١تن يدرس اٟتدي  كف    أف يتجاكز ا د ر ال  األعبلـ, مهم اؿ النوكم كابن حج  كالعيٍت 

  كغَترم, كٯتظن ٖتلي  من ج ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ االعتماد على متع ش كح اٟتدي  َّ أم ين, ك٫تا
 االىتمام برتاجم األبواب للمصنفات احلديثية: - ٔ

  كذلا مًتاام البخارم َّ لحيح , كف   البخارم َّ ت اٚت ,
 ااؿ  ااؿ اإلماـ البيخارٌم َّ متاب األدب ًمن (ٔ)عن الن ي عن السُّخ ي  إال  َّ مواطن الت ع يف عند مبلم ف ,

او٢تم  ال وي  كال صَت, كااؿ النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م "مىا  ٨تواٞتام  الص حيح  ابب مىا ٬توز ًمن ذم  الناس 
اليدين", كمىا ي اد ب  شُت ال ا  ي وؿ ذك

(ٕ). 
 : سُب الشروح احلديثية واقتطاف الفوائد اخلفية – ٕ

لهلا ٕتدل ال ي تص  على ا١ت  ور من متع ال  كح؛ ب  يتس  ميداف البح  عندل لي م  الظتع البعيدة 
 لتناكؿ اليت ي   كاودرا كتداك٢تا بُت طبلب العلم. كمن ذلا عن ا

ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين أف ي ا  َّ ش ح اٟتدي  الهم يتظلم عن  إذل متع ال  كح اليت 
لن  ا العلما  ل  ح أحادي  متع الٌ ًكاي , فيبح  عن اٟتدي  َّ الظتاب ا١تخصص ل  ح , مثي  يبح  عن  َّ 

تمى  كاودل في ا.ب ي    الظتع اليت ٭تي

                                                           
 (.ُُٖ, ص)س اج الدينٟتج ات, يينظى   حوؿ ت سَت سورة ا (ُ)
 (.ِِْٖ/صٓلحيح البيخارٌم, )ج (ِ)



  ِّٔ   

 

 َت أف  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ "الس يد  هلل" مبلم   كمن ذلا خًٌ  .(ٔ)عن حدي  عبد هلل بن ال ًٌ

ينىاًكم ااؿااؿ  
 "الس يد  هلل"  أم  الهم ٖت ُّ ل  السيادة ا١ت لى  , فح ي   السُّ دد ليست إال  ل , إذ ا٠تلق  (ٕ)ا١ت

. ألن  إ بار عم ا أيعً يى ًمن ال   ؼ (ٖ)م عبيدل. كال ينااض  اول  لىل ى  هلل علي  كسىل م "أان سيد كلد آدـ"ملُّ 

 .(ٗ)على النوع اإلنسا 
 ادلنهج النقدي يف تشرح األحاديث:  -اثنياً 

خصي   ماف ال ي  عبد هلل س اج الدين لاحع شخصي   ن دي  كاضح  َّ متب  كدركس , كمانت رهل ال 
تظ   َّ ش ح األحادي  ًمن  بلؿ االستدالؿ ألاواؿ العلما  الس اب ُت ٔتا ي وًٌي ا, كًمن  بلؿ التع يع على 

 كفيما يلي بياف رها ا١تن ج  أاواؿ العلما  الس اب ُت ٔتا يزي  االلتباس كيوافق الٌصواب.
 الل ألقوال العلماء: داالست - ٔ

اض  الهام ة لؤلحادي  النبوي  , كاد سخ   ذلا َّ ش ح األحادي , فظاف ماف ال ي  عبد هلل س اج الدين ح
لي  لبل تصار أك لعدـ الولوؿ إلي , فظاف يورد ذلا  يورد األًدل   ًمن اٟتدي  النبوم ألاواؿ العلما  الهين ت موا الد 

  ٚتيعان. الد لي  لتظوف ال ظ ة غني   ابألحادي  النبوي  , ككاضح  لل ي  ا  كالسامعُت
  ن   أاوب  اٟتاف  ابن حج , كمن ا  (٘)عن سبع اعتهار نوح علي  الس بلـ َّ حدي  ال  اع  عند مبلم .

 . (ٙ)أف ل  دعوة ٤ت     ٣تاب  كاد استوفارا بدعائ  على أر  األرض, فخ ي أف يى ليع فبل ٬تاب
لت  كرها ي َت إذل ما كرد َّ اٟتدي  عن  لىل ى  هلل مثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مدلبلن على رها الظبلـ  ا

علي  كسىل م أن  ااؿ "لظ  نيبًٌ دعوة مستجاب , فتعج   م ُّ نيبًٌ دعوت , كإٌ ً ا تبهت دعويت ش اع  ألم يت يـو 
 . (ٚ)ال يام "

                                                           
(؛ مسند أٛتد, مسند ا١تدنيُت, ٗٔٔ/صِ(, )جَْٖٔسنن أيب داكد, متاب  األدب, ابب  َّ م اري  التمادح, ب ام  ) (ُ)

 (.ِْ/صْ(, )جَُّٓٔب ام  )
ينىاًكم, ب ام  ) (ِ)

 (.ُِٓ/صْ(, )جْْٖٗفيض ال دي , ا١ت
 (.ُِٖٕ/صْ(, )جِِٖٕ, ب ام  )...م, متاب  ال ضائ , ابب  ت ضي  نبينا ملسو هيلع هللا ىلصلحيح مسل (ّ)
 (.ْْ, ص)س اج الدينيينظى   حوؿ ت سَت سورة اإل بلص كا١تعوذتُت بعدرا,  (ْ)
 (.ُُِٓ/صّ(, )جُِّٔ[, ب ام  )ُتعاذل }ًإان  أىٍرسىٍلنىا نيوحنا...{ ]نوح    , متاب  األنبيا , ابب  اوللحيح البيخارمٌ  (ٓ)
 (.ّْْ/صُُفتح البىارم, ابن حىجى  العىس ىبلى , )ج (ٔ)
اإلٯتاف بعوادل اآل  ة (؛ ِِّّ/صٓ(, )جْٓٗٓلحيح البيخارٌم, متاب  الدعوات, ابب  لظ  نيب دعوة مستجاب , ب ام  ) (ٕ)

 (.ِّٖ, ص)س اج الدينكمواا  ا, 



  ِّٕ   

 

  عا  عن اإلماـ األىكزىاعي, [. ااؿ  ن   َّ ركح ا١تُِكىالى ٕتىىس سيوا{ ]اٟتج ات  عن اول  تعاذل  } عند مبلم ك
 .(ٔ)أن  ااؿ  الت جسُّ  ا١تن ي عن  االستماع إذل حدي  اوـو كرم ل  مارروف

مثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مدلبلن على رها الظبلـ  كي َت بهلا إذل اٟتدي  الهم ابن عىب اس, ااؿ  ااؿ 
 .(ٕ)حدي  اوـو كرم ل  مارروف ليع  َّ أذني  اآلنا يـو ال يام " رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "مىن استم  إذل

  عن رف  األعماؿ َّ الن ار كَّ الل ي , ااؿ  عن أيب موسى, ااؿ  ااـ فينا رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي   عند مبلم ك
 فع , يي فى  إلي  عم  الل ي  كسىل م ٓتم  ملمات ف اؿ "إف  هلل تعاذل ال يناـ كال ينب ي ل  أف يناـ, ٮت ض الً سط كي

 . (ٖ)اب  عم  الن ار, كعم  الن ار اب  عم  الل ي ,.."
ينىاًكم  كمعنال ي ف  إلي  عم  الن ار َّ أك ؿ الل ي  الهم بعدل, كعم  الل ي  َّ أكؿ الن ار الهم بعدل, ف ف   ااؿ

ا١ت
 .(ٗ)بعد ان ضائ  َّ أكؿ الل ي   عدكف أبعماؿ الن اريصان ضائ  َّ أكؿ الن ار,ك بعداٟت ظ  يصعدكف أبعماؿ الل ي  

(ٗ). 
مثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مدلًٌبلن على رها الظبلـ  كأشار بهلا إذل حدي  أيب ر ي ة, ااؿ  ااؿ رسوؿ 

لبلة كمبلئظ  ابلن ار, ك٬تتمعوف َّ لبلة ال ج  ك ابللي   هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "يتعاابوف فيظم مبلئظ  
العص , مثي  يع ج الهين ابتوا فيظم, فيسه٢تم رهبم, ميف ت متم عبادم؟ في ولوف  ت منارم كرم يصلُّوف, كأتينارم كرم 

 .(٘)يصلُّوف"
 التعقيب على كالم العلماء:  - ٕ

 ماف ال ي  عبد هلل س اج الدين ي ظان َّ ن ل  للمعلومات عن ال  كح اٟتدي ي  , ف ف كاد الظبلـ م لى ان 
ْتاا  إذل ت ييد ايدل   ي  د وؿ ما لي  في , كإف كاد الظبلـ مي ًظبلن ًمن انحي  الظار  م  مهرع ٚت ور 

الن اس  لح ح ال وؿ ٔتا يوافق  زل   ل لم ا١تصن ف أك العلما  كا  ى ي ٔتا يوافق مهرب م, كإف كاد   ه َّ الن    أك
 الٌصواب. كًمن أم ل  ذلا  

                                                           
 (.ُٖٓ/صِٔركح ا١تعا , اآللوسي, )ج (ُ)
حوؿ ت سَت سورة (؛ ُِٖٓ/صٔ(, )جّٓٔٔيح البيخارٌم, متاب  التعبَت, ابب  من مهب َّ حلم , ب ام  )لح (ِ)

 (.ُٔٗ, ص)س اج الديناٟتج ات, 
 (.ُُٔ/صُ(, )جُٕٗلحيح مسلم,متاب  اإلٯتاف, ابب  َّ اول  علي  الس بلـ إف  هلل ال يناـ..., ب ام  ) (ّ)
ينىاًكم, ب ام  ) (ْ)

 (.ِٕٔ/صِ(, )جُُّٖفيض ال دي , ا١ت
س اج لعود األاواؿ, (؛ َِّ/صُ(, )جَّٓلحيح البيخارٌم, متاب  مواايت الص بلة, ابب  فض  لبلة العص , ب ام  ) (ٓ)

 (.ٔٔ, ص)الدين



  ِّٖ   

 

  دي  أيب سعيد, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "أم ا أر  الن ار الهين رم أرل اعن ح عند مبلم-
م ال ٯتوتوف في ا كال ٭تيىوف, كلظن أانسه  –أم  الظ ار أبنواع م   –ألابت م الن ار بهنوهبم  –أم  مسلموف -ف هن 

فبػي ُّوا على أهنار اٞتىن   -أم  ٚتاعات..-هبم ضىبىائً  ضىبىائً  فهماتت م إمات , حىت إذا مانوا فحمان أيًذف ابل   اع  فجي 
 .(ٔ)فينبتوف نبات اًٟتب   َّ ٛتي  السي " –أم  ًمن هن  اٟتياة -مثي  اي   اي أر  اٞتىن   أفيضوا علي م

ار كا١تستح ُّوف للخلود ااؿ اإلماـ الن وًكٌم  كالظار  ك هلل أعلم ًمن معٌت رها اٟتدي  أف  الظ ار الهين رم أر  الن  
الى يػيٍ ضىى عىلىٍيً ٍم فػىيىميوتيوا كالى ٮتيى  في ال ٯتوتوف في ا كال ٭تيوف حياة ينت عوف هبا كيسًت٭توف, مما ااؿ تعاذل في م  }

اهًبىا{. ]فاط    {. ]األعلى  [. كمما ااؿ تعاذل  }ّٔعىنػٍ يٍم ًمٍن عىهى [. كأما اول  ُّمثي  الى ٯتىيوتي ًفي ىا كالى ٭تىٍِتى
ًيتي م  هلل إمات ن بعد أف  لىل ى  هلل علي  كسىل م "كلظن أانس ألابت م الن ار بهنوهبم"فمعنال  أف  ا١تهنبُت ًمن ا١ت منُت ٯتي
بيوا ا١تدة اليت أرادرا  هلل تعاذل كرهل إمات ه ح ي ي  يهرع مع ا اإلحساس كيظوف عهاهبم على ادر ذنوهبم. مثي   ييعهى

ًيتي  مى  األمتع  كييل ىوف على أهنار ٯتي م مثي  يظونوف ٤تبوسُت َّ الن ار ًمن غَت إحساسو فحمان, فييحمىليوف ضىبىائً , مما ٖتي
أم  تنبت أاسام م نبات اٟتًب   َّ ٛتي  السي , َّ س ع  نباهتا -اٞتىن  , فيصعُّ علي م ما  اٟتياة, فيحيوف كينبتوف

كتظم   –أم  َّ اٞتىن   -تىويى  مثي  ت تدُّ او هتم بعد ذلا, كيعودكف إذل مناز٢تمكضع  ا, فتخ ج لضع  ا ل  ا  ميل
 .(ٕ)الظار  ًمن ل   اٟتدي  كمعنال أحوا٢تم, كرها رو

مثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مع ًٌبىان على رها الظبلـ ب يدو م مٌو  كرها ال وؿ مبٍت على أف  ا١توت دلى ييهبىح بىعدي 
اٞتىن   كالن ار على السُّور عند د وؿ ا١تعه بُت النار, كإ٪تا يهبح بعدما ٮت ج العيصىاة ملُّ م ًمن الن ار كيد لوف بُت 

اٞتىن  , كال يب ى َّ الن ار إال  ا١تخل دكف أبدان 
(ٖ)"  .(ٗ). ااؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م "يي تىى اب١توت م يئ  مبشو

  ر ي ة م فوعان ااؿ "مىا ًمن أحد يسلم علي  إال  رد   هلل علي  ركحي حىت أرد  علي   عن حدي  أيب عند مبلم ك
 . (٘)الس بلـ"

 تظلم عن معٌت ردًٌ ال كح إلي  لىل ى  هلل علي  كسىل م, كن   أاواؿ العلما  َّ ذلا كرا ح أف   
٢تي  كا١تؤل األعلى عن رها العادلى, ف ذا سلم علي  أحد ركح  ال  ي   لىل ى  هلل علي  كسىل م م ت ل  ب  ود اٟتض ة اإل

ًمن أم ت  تتوا   ركح  ال   ي   إذل رها العادلى لتدرؾ سبلـ مىن يسلًٌم علي , كت د  علي ,..., م  أف  رها ال د  ال ي  ل  

                                                           
 (.ُِٕ/صُ(, )جُٖٓلحيح مسلم, متاب  اإلٯتاف, ابب  إثبات ال  اع  كإ  اج ا١توحدين من النار, ب ام  ) (ُ)
 (.ّٖ/صّلى لحيح مسلم, )جش ح الن وكٌم ع (ِ)
 (.َِّ, ص)س اج الدينيينظى   الت   ب إذل  هلل تعاذل,  (ّ)
 (.َُٕٔ/صْ(, )جّْْٓلحيح البيخارٌم, متاب  الت  سَت, ابب  ت سَت سورة م مي, ب ام  ) (ْ)
َّ رايض الص اٟتُت,  (. كااؿ الن وكمٌ ِّٔ/صُ(, )جَُِْسنن أيب داكد, متاب  ا١تناسا, ابب  زايرة ال بور, ب ام  ) (ٓ)

 (.ِٕٓ/صِ(, )جَُِٕٖ(  إسناد لحيح؛ مسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين من الص حاب , ب ام  )ّٓٔص)



  ِّٗ   

 

م علي  كاستم ت َّ اسدل عن ش ود ا١تؤل األعلى, كتظوف ال ُّكح اد ريد ت إلي  عىً عى دفن  ألا  سبلـ مىن يسلًٌ 
 لىل ى  هلل علي  كسىل م.

بصددل َّ الربزخ َّ أعماؿ أم ت , كاالست  ار ٢تم ًمن السيئات,  ا١ت اد ب دًٌ ال ُّكح  الت  غ ًمن ال ُّ   ٦ت ا رو أك
 .(ٕ), كي يدل حدي  "حيايت  َت لظم ك٦تايت  َت لظم"(ٔ)كالدُّعا  ٔتا يظ ف الببل  عن م

ف َّ ش ح األذمار  كاد أايع عن  كن   ال ي أم   –  عبد هلل س اج الدين َّ ش ح  ٢تها ا١تعٌت اوؿ ابن ًعبل 
أباوب  أ  ل أكدع ا اٟتاف  السُّييوًطٌي َّ از , كارتضى من ا اول  لىل ى  هلل علي   –حدي  رد   هلل علي  ركحي 

اضيان يي د ر في ا )اد(, ال سيما كاد أ  ج البي  ي اٟتدي  كسىل م "رد   هلل علي  ركحي". ٚتل  حالي  كاعت فعبلن م
َّ حياة األنبيا  بل   "اد رد   هلل علي  ركحي". كاٞتمل  ماضوي  ساب   على الس بلـ الواا  ًمن م ًٌ أحد, 

اد رد   هلل علي  ك"حىت"ليست تعليلي  ب  ٣ت د ع ف ٔتعٌت الواك. فصار ت  ي  اٟتدي   مىا ًمن أحدو يسلًٌم علي  إال  
 .(ٖ)ركحي اب  ذلا فهردُّ علي 

 مثي  ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مع ًٌبىان على رها الظبلـ بتصحيح   ه الن    
نعم اد اا  ذلا َّ اٞتواب ال  ا  ًمن أاوب  اٟتاف  السُّييوًطٌي َّ رسالت  ًمن متاب"اٟتاكم", مثي  ااؿ اٟتاف   

اوم ادان  أن  لي  ا١ت اد ب دًٌ ال كح عودرا بعد ا١ت ارا  للبدف, كإ٪ت ا النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ  الوا  ال  اب   كرو
نيا ًمن حال  الوحي, كَّ أكاات أي ى ,  الربزخ م  وؿ أبحواؿ ا١تلظوت مست  ؽ َّ م اردة رب , مما ماف َّ الدُّ

 ؽ ب دًٌ ال ُّكح.فعرب  عن إفاات  ًمن تلا ا١ت اردة كذلا االست  ا
 . (ٗ)كرها اٞتواب اآلف عندم أاول مىا ٬تاب ب  عن ل ظ  ال دًٌ, كاد منت را حت ال  ا , مثي  اوم رها عندم

                                                           
 (.ُِْلىل ى  هلل علي  كسىل م, س اج الدين, ص)يينظى   الص بلة على النيب  (ُ)
 (.ُّْسبق ٗت ٬ت , ص) (ِ)
نٌي  على األذمار الن وكيٌ  (ّ)  (.ِّٕ/صّ , ابن عبلف, )جال توحات ال  اب 
 (.ُِِ/صِاٟتاكم لل تاكم, السُّييوًطٌي, )ج (ْ)



  َِْ   

 

 ادلبحث اخلامس
 ذكر ادلسائل الفقهية واألصولية

 دتـهـيـد
 ال    على ا١تهارع األربع , است   ال ي  عبد هلل س اج الدين أايـ ال  لع َّ ال    اٟتىن ٌي, مثي  اتب  بعدرا َّ

كماف يتخَت َّ ال تول أحياانن حسع األًدل   كمىا ي وم أاواؿ العلما  ًمن األحادي . كماف أي ه ن س  ابلعزائم 
 كي يت الناس ابل ُّ ص.

اع كيتميز من ج  ابلت وسُّ  َّ مصادر ال    ابالعتماد على األربع  ا١ت  ورة األليل   الظتاب كالسن  كاإلٚت
 كال ياس, مثي  األ ه اب١تصادر ال  عي  م    االستحساف, كاالستصبلح, كاوؿ الصحايب...

  .(ٔ)كماف ي دُّ شهكذات ا١تنظ ين لئلٚتاع كال ياس كاالات اد
 كالن اط اآلتي  تظ   من ج ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ ذم  مسائ  ال    كاأللوؿ.

 ذكر ادلسائل األصولية:  -أواًل  
د الباح  َّ متع كدركس ال ي  عبد هلل س اج الدين ش حان لبعض ا١تسائ  األلولي  مي ب    ب ظ  عملي, ٬ت
 َّ بعض ا١تسائ  اليت تعد دت في ا أاواؿ العلما . ممسهل  اٟت ي   كاجملاز, كمسهل  ال ؤي  كحجيت ا. ل   ال   آرا ن 

 تشرح ادلفردات األصولية:  - ٔ
الدين ألوليان ابرعان ي بًٌقي ال واعد األلولي  النظ ي  ب ظ  عملي َّ ش ح  ماف ال ي  عبد هلل س اج 

 اآلتي    لنماذجااألحادي  كاستنباط األحظاـ من ا. كيتضح ذلا ًمن  بلؿ 
 الناس  كا١تنسوخ  

 .(ٕ)رف  ال ارع حظمان من  مت دمان, ْتظم من  مته  , كا١ت اد ب ف  اٟتظم  ا   تعل   عن ا١تظل ُت رو س  الن
  كم ال 

  عن فض  ال  ادتُت, أكرد حدي  أن , أف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ "اي معاذ بن اب ".  عند مبلم
ااؿ  لبيا اي رسوؿ  هلل كسعديا, ثبلاثن, ااؿ "مىا ًمن أحدو ي  د أف  ال إل  إال  هلل كأفى ٤تم دان رسوؿ  هلل لداان 

 .(ٖ)ى النار"ًمن الب , إال  ح  م   هلل عل
نًهرًٌم َّ ش ح رها اٟتدي  ف اؿ  

ي
 أكرد اوؿ ا١ت

                                                           
 (.ُّٗ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ُ)
 (.ُٖٖ, ص)س اج الدينيينظى   ش ح ا١تنظوم  البىي يونًٌي ,  (ِ)
 (.ٗٓ/صُ(, )جُِٖلحيح البخارم, متاب  العلم, ابب  من  ص  ابلعلم اومان ..., ب ام  ) (ّ)



  ُِْ   

 

نًهرًٌم  كاد ذرع طوائف ًمن أئم   العلم إذل أف  م   رهل االطبلاات اليت كردت فيمىن ااؿ  ال إل  
ي
ااؿ اٟتاف  ا١ت

ا مانت َّ ابتدا  اإلسبل ح ـ   هلل علي  النار, ك٨تو إال   هلل د   اٞتىن   أك ـ, حُت مانت الد عوة ٣ت  د اإلا ار ذلا إ٪ت 
 .(ٔ)ابلت وحيد, فلما في ضىت ال  ائض, كحيد ت اٟتدكد نيًس ى ذلا, كالدالئ  على رها م َتة متظار ة

تمى  أن  أراد رنا ابلن س   الت  ًييدم, كذلا ا اين على عادة الس لىف أهنم  ع ع ال ي  عبد هلل س اج الدين اائبلن  ٭تي
, أك بنحو س  على أم ت يَت لؤلل  ابلولف أكي ل وف الن   غَت ذلا, فا١ت اد  الت  ًييد للم لىق, أك ٗتصيص العاٌـً

أم  فلما في ضىت ال  ائض كابت علي م إذل اانع اوؿ  ال إل  إال  هلل, -رنا ت يَت اٟتظم ًمن اإلطبلؽ إذل الت  ًييد
 .(ٕ)رازائن هبا, ال ٖتح ظ  الت ليل  ًمن النار ا, أككبهلا ٖتـ  علي م النار, فمىن ت ؾ ال  ائض منظ ان ٢ت

 التََّمسُّك ابحلقيقة وعدم الصَّرف إىل اجملاز إالَّ بدليل:  - ٕ
توس   ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ ٛت  األل اظ على ح ي ت ا دكف ل ف ا إذل اجملاز, إال  لض كرة ميًلح  , 

 . كًمن أم ل  ذلا  كاست  د على ذلا بعم  العلما  الس اب ُت
  عن حدي  أن , عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ "مىا ًمن لباح كال رىكىاح إال  كب اع األرض  عند مبلم

 .(ٖ)ينادم بعض ا بعضان"
ينىاًكم  رها اٟتدي  ظار  َّ أف  األرض تتظل م بلساف ال اؿ , كال مان  من  , كال ملجه ٞتعل  بلساف اٟت

اؿ ااؿ ا١ت
آ   ًمن  كال يلـز ًمن مون  بلساف ال اؿ ٝتاعنىال كال مون  مظبلمنا , ب  اد يظوف على ٨تو –مما زعم  البعض   –

 .(ٗ)أنواع الظبلـ

 .(٘)كَّ رها است  اد ًمن ال ي  عبد هلل س اج الدين بظبلـ العلما  الس اب ُت كت وي  لعمل 
  ًمن ال  آف الظ مي, كًمن اٟتدي  ال  يف على أهنن  سب  ٝتاكات عن عادل السماكات, أكرد األًدل   عند مبلم ك  

مثي  ااؿ  كًمن رنا يعلم اإلنساف علم الي ُت اٞتاـز الهم ال يدا ل  ال  اي ا عان  أف  أتكي  السماكات الس ب  

                                                           
نًهرًٌم, متاب  الهم  كالدُّعا , )جالًت   (ُ)

ي
ريع, ا١ت  (.ِٔٔ/صِغيع كالًت 

 (.ِٓ, ص)س اج الدينيينظى   ال  ادتُت,  (ِ)
نعيم,  ت  د ب  لاحل ا١ت م؛ حلي  األكليا , أبو (. كااؿ ُٕٕ/صُ(, )جِٔٓب ام  )ا١تعجم األكسط, ال  ربىاً ,  (ّ)

مى  الز كائًد,(. كااؿ  غ يع من حدي  لاحل ت  د ُْٕ/صٔ)ج متاب  الص بلة, ابب  فض   ب  إٝتاعي . كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى
 (  كلاحل ا١ت م ضعيف.َُٗ/صِ(, )جُُّٗا١تسااد كمواض  الهم  كالسجود, ب ام  )

ينىاًكم, ب ام  ) (ْ)
 (.ْٖٓ/صٓ(, )جَْٖٓفيض ال دي , ا١ت

  (.َْٔ, ص)س اج الدينظُّ  ابألمواف, يينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت   (ٓ)



  ِِْ   

 

مبلـ ابط  م دكد,  ل م, كروابلظوامع الس يارة الس ب  افًتا  ل يح على  هلل تعاذل كعلى رسول  لىل ى  هلل علي  كسى 
ى كاول ردًٌ رها الظبلـ ًمن ال  آف الظ مي كمن اٟتدي  ال  يف أيضان َّ حوارل ٙتاني  ل حات  . (ٔ)مثي  بُت 

 ذكر ادلسائل الفقهية: -اثنياً 
, دكف يهم  ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ متب  كدركس  اٟتدي ي   ا١تسائ  ال   ي  اليت تلـز الناس ًمن حول 

, ك٘تي ز  إطال  كاست  اد   ي  ا٠ت كج عن اصد متب  كدركس , إال  عند الض  كرة ا١تلح  , ماحتياج الناس ألم  م مًٌ
 من ج  ابلبعد عن الت عصُّع كا٢تول ب  ابتًٌباع الد لي  ًمن ال  آف كالسن , كاب١تناسب  ل كح العص  الهم عاش في .

 ذم  ا١تسائ  ال   ي . كفيما يلي بياف مبلمح من ج  َّ
 البعد عن التَّعصُّب ادلذىيب:  - ٔ

  بىظ ة, ااؿ "ماف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م إذا اا ل أم   عن سجدة ال ظ , أكرد حدي  أبو عند مبلم
ييس  ه ب ,  ى   شام ان هلل تعاذل" بس كرل, أك

 لىل ى  هلل كحدي  سعد بن أيب كااص, ااؿ    انا م  رسوؿ  هلل .(ٕ)
علي  كسىل م ًمن مظ  ن يد ا١تدين , فلم ا ماف بعض ال  يق, رف  يدي  لىل ى  هلل علي  كسىل م فدعا  هلل تعاذل, ك ى   
ساادان, مثي  مظ  طويبلن, مثي  ااـ ف ف  يدي  ساع , مثي   ى   ساادان, مثي  مظ  طويبلن, مثي  ااـ ف ف  يدي  ساع , مثي  

 أميت ش عت ألم يت فهع ا  ثل ساادان, ف ع  ذلا ثبلاثن, مثي  ااؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م "إ  سهلت ريب ك   ى   
 . (ٖ)", ...فخى ىرت ل يب ساادان شام ان 

يختىار  كسجدة ال ظ  مستحب  كب  ي ىت
. كرها مهرع ٚت ور العلما . كذرع ف يق (ٗ)مثي  ااؿ  ااؿ َّ الدُّرًٌ ا١ت

, كاستدلوا -أم لبلة رمعتُت شظ ان هلل تعاذل –الص بلة  ًمن العلما  إذل أف  ا١ت اد ابلسجود الوارد رو آ  كف
ْتدي  شع ىا , االت  رأيت ابن أيب أكىف للى رمعتُت, كااؿ "للى رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ابلضحى 

 .(٘)ب أس أيب ا  " رمعتُت حُت بي ًٌ ى ابل تح, أك
 ااؿ مع ًٌبىان  كاٞتم  بُت ال ولُت أن  لىل ى  هلل علي  كسىل م, اد فع  رها كرها.مثي  

                                                           
 (.ّٗ-ٖٓ, ص)س اج الدينيينظى   ردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف,  (ُ)
ًمهم َّ سنن ,  ٕٗ/صِ(, )جِْٕٕسنن أيب داكد, متاب  اٞت اد, ابب  َّ سجود ال ظ , ب ام  ) (ِ) (. كركل ٔتعنال  الًتًٌ

  (.ُُْ/صْ(, )جُٖٕٓجدة ال ظ , ب ام  )متاب  السَت, ابب  س
 (.ٖٗ/صِ(, )جِٕٕٓسنن أيب داكد, متاب  اٞت اد, ابب  َّ سجود ال ظ , ب ام  ) (ّ)
 (.ُِٖ/صِالدر ا١تختار, اٟتص ظي, )ج (ْ)
(؛ سنن ابن ماا , متاب  إاام  َْٔ/صُ(, )جُِْٔسنن الدارمي, متاب  الص بلة, ابب  سجدة ال ظ , ب ام  ) (ٓ)

(. كااؿ البولَتم َّ الزكائد  َّ ْْٓ/صُ(, )جُُّٗ, ب ام  )...بلة كالسن  في ا, ابب  ما اا  َّ الص بلة كالسجدةالص  
 كااؿ النسائي ضعيف. ,يق. كسلم  بن راا  لين  ابن معُتإسنادل شع ا  كدل أر من تظلم في ا ال ّت ح كال بتوث



  ِّْ   

 

ل أم لاحع الدر دلي  ت ايح العم  ابٟتدي  على األاواؿ األ  ل ال ائل  بصبلة ال معتُت َّ مهرع  لكا تيار  
اٟتىن ٌي 
(ٔ) . 

  ن علي, ااؿ  ماف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م عن اإلس ار َّ دعا  الت وا  َّ الص بلة, ااؿ  ع عند مبلم ك
إذا ااـ إذل الص بلة مرب  مثي  ااؿ "كا  ت كا ي للهم ف   السماكات كاألرض حني ان كما أان ًمن ا١ت  مُت, إف  

 اًفعٌي.. كب  أ ه اإلماـ ال   (ٕ)لبليت كنسظي ك٤تيام ك٦تايت هلل رب العا١تُت ال ش يا ل  كأان ًمن ا١تسلمُت"
كعن عائ  , االت  ماف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م إذا افتتح الص بلة, ااؿ "سبحانا الل  يم  كْتمدؾ, كتبارؾ 

, كتعاذل اىدُّؾ, كال إل  غَتؾ"  .(ٗ)حني   كهبها أ ه اإلماـ أبو .(ٖ)اٝتياى
 يل االلتباس: التَّوسُّع يف األحكام الفقهية دبَا يزيد ادلعىن وضوحاً ويُز  - ٕ

 أكرد اآلايت  ف د عن الت حهي  ًمن أت َت الص لوىات ا١ت  كض  عن أكااهتا ًمن غَت عهر ش عي, مبلم   كمن ذلا
كاألحادي  َّ ا١توضوع, مثي  زاد ال ظ ة كضوحان إبي اد أم ل  ف  ي  نىٌص العلما  علي ا َّ مع ف  مىن ييعهىر َّ أت َت 

ف اؿ  اا  َّ حاشي  ابن عابدين مىا حاًللي   إذا أمظن ال  يق الص بلة ابإلٯتا  ببل عم   الص بلة كمىن ال ييعهىر, 
باح  لزم  األدا  إ٭تا ان, كإذا دل ٯتظن  ذلا فبل يلزم  األدا  كييعهىر  م َت أبف كاد مىا يتعل ق ب , أك ماف مار ان َّ السًٌ

 .(٘)ابلت ه َت
  الص بلة, است  د ْتدي  أن , ااؿ  ااؿ النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م "إف  عن مناااة العبد رب  َّ  عند مبلم ك

ا ينااي رب  , فبل يبزان  بُت يدي  كال عن ٯتين , كلظن عن يسارل أك  . (ٙ)ٖتت ادمي " ا١ت من إذا ماف َّ الص بلة ف ٪ت 

 . (ٙ)ادمي "
 مما نىٌص علي .  ااؿ  رها حي  مانت الص بلة على التػُّ ىاب, كإال  فيه ه بيدل اليس ل

                                                           
 (.ُّٕ), صس اج الدينيينظى   حوؿ ت سَت سورة العلق,  (ُ)
 (.ّْٓ/صُ(, )جُٕٕلحيح مسلم, متاب  لبلة ا١تساف ين كاص را, ابب  الدُّعا  َّ لبلة الل ي  كايام , ب ام  ) (ِ)
(. كااؿ  ِٓٔ/صُ(, )جٕٕٓسنن أيب داكد, متاب  الص بلة, ابب  من رأل االست تاح بسبحانا الل  يم  كْتمدؾ, ب ام  ) (ّ)

ًمهم, متاب  أبواب  ف روكرها اٟتدي  ي ولو  أبو داكدااؿ  عن علي بن علي عن اٟتسن م سبل الورم من اع  ؛ سنن الًتًٌ
(. كااؿ  رها حدي  ال نع ف  من حدي  عائ   إال ُُ/صِ(, )جِّْالص بلة, ابب  ما ي وؿ عند افتتاح الص بلة, ب ام  )
 من رها الوا , كحارث  اد تظلم في  من اب  ح ظ .

 (.ِْ, ص)س اج الدينرة ال اٖت , يينظى   حوؿ ت سَت سو  (ْ)
 (.ٕٓيينظى   الص بلة, س اج الدين, ص) (.ِْٕ/صٓحاشي  ابن عابدين, )ج (ٓ)
 (.َُٔ/صُ(, )جَّْٖتت ادم  اليس ل, ب ام  ) لحيح البيخارٌم, أبواب  ا١تسااد, ابب  ليبزؽ عن يسارل أك (ٔ)



  ِْْ   

 

إذل الٌ ًكاي  األ  ل للحدي  ن س , كري  عن أن   أف  النيب للى  كي َت ال ي  عبد هلل س اج الدين بػ"نيص  علي "
 هلل علي  كسلم رأل ٩تيىام  َّ الً بل  ف ق  ذلا علي  حىت ريًئيى َّ كا  , ف اـ فحظ  بيدل, ف اؿ "إف  أحدمم إذا 

ٖتت  إف  رب   بين  كبُت ال بل  فبل يبزان  أحدمم ًابى  ًابلت  كلظن عن يسارل أك ي رب   أكااـ َّ لبلت  ف ن  يناا
 .(ٔ)ي ع  رظها" ادمي ". مثي  أ ه ط ؼ رًدائ  فبصق في , مثي  رد  بعض  على بعض, ف اؿ "أك

  ِذكر احلكم الفقهي ادلُِهمِّ للناس على مذىبهم السَّائد مدعَّماً ابلدَّليل: - ٖ
ماف ًمن من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين أف يهم  ا١تهرع الس ائد للناس إف ماف اول  لحيح يعتمد علي , 
كاد ال يهم  أاواؿ كال أًدل   ال  يق اآل  , كمعظم حلع على ا١تهرع اٟتىن ٌي كالبعض على ا١تهرع ال  اًفعٌي, 

 ا١تهربُت ال  اًفعٌي كاٟتىن ٌي ف ط. كًمن أم ل  ذلا  لهلا ماف ي  ح معظم األحادي  ًمن الناحي  ال   ي  كفق 
  عن لدا  ال   , ااؿ "حيظم ا كم داررا  لدا  ال    كااب  عند اإلمامُت اٟتىن ٌي كال  اًفعٌي,  عند مبلم

 .(ٕ)( ميلوا ًمن اٟتًن ى , عن م ًٌ شخص, ك٬توز عند اٟتىن ٌي دف  ال يم "ِكم داررا )
  تل ُت ا١تيًٌت بعدما ييدفىن, كري أف ٬تل  إنساف عند رأس , كي وؿ  اي فبلف ابن فبلف, عن مسهل عند مبلم ك  

نيا ش ادة أف ال إل  إال  هلل كأف ٤تم دان رسوؿ  هلل.  اذم  الع د الهم   ات علي  ًمن الدُّ
 ه ب, ف اؿ  ااؿ

ي
الهم ٩تتارل كنعم  ب , ااؿ  و  الت ل ُت رابن الصبلح ن   اوؿ اإلماـ الن وًكٌم َّ اجملموع ش ح ا١ت

 أيب أمام  لي  إسنادل ابل ائم. لظن اعتىضىد ب وارد, كبعم  أر  ال  اـ ادٯتان. عنابن الص بلح  كركينا في  حدي ان 
ااؿ اإلماـ الن وًكٌم  الت  حدي  أيب أمام  ركال أبوال اسم ال  ربىاً  َّ معجم  إبسناد ضعيف, كل ظ   عن سعيد 

َّ الن زع, ف اؿ  إذا ًمتُّ فالنعوا يب مما أم ان رسوؿ  هلل لىل ى  هلل   األزدم, ااؿ  ش دت أاب أمام  كروبن عبد هلل
اب على اربل..." علي  كسىل م, ف اؿ "إذا مات أحده ًمن إ وانظم فسو يتم الًتُّ
. كرها اٟتدي  كإف ماف ضعي ان, (ٖ)

ريع, كاد  فييستىهنى  ب , كاد ات ق علما  اٟتدي  كغَترم غيع كالًت  على ا١تسا٤ت  َّ أحادي  ال ضائ , كالًت 
ك٫تا لحيحاف, كدلى  (ٔ)بن العاص , ككلي  عم ك(ٗ)اعتىضىد ب وارد ًمن األحادي   محدي  "اسهلوا ل  الت  بيت"

 . (ٕ)كدلى يزؿ أر  ال اـ على العم  هبها َّ زمن من يي تىدل ب  إذل اآلف
                                                           

يينظى    (.ُٕٓ/صُ(, )جّٕٗابليد من ا١تسجد, ب ام  ) حا البزاؽ  رٌم, أبواب  ا١تسااد, ابب  اببلحيح البيخا (ُ)
 (.ّٓالص بلة, س اج الدين, ص)

ياـ, س اج الدين, ص) (.ّٕٓ/صّال    اإلسبلمي كأًدل ت , د. كرب  الزحيلي الزحيلي, )ج (ِ)  (.ٕٓيينظى   الصًٌ
مى  الز كائًد, ب ام  )(. كااؿ ا٢تىي ىمٌي ِْٗ/صٖ(, )جٕٓٗٗا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ّ) (  ٔٔ/صّ(, )جَُّّٖٗ ٣تى

  في  من دل أع ف  ٚتاع .
(؛ ِّْ/صِ(, )جُِِّسنن أيب داكد, متاب  اٞتنائز, ابب  االست  ار عند ال رب للميت َّ كات االنص اؼ, ب ام  ) (ْ)

 (.َّٓ/صُ, )ج(ُُْٔسنن البي  ي,متاب  اٞتنائز, ابب  السن  َّ س  ا١تيت من اب  را  ال رب, ب ام  )



  ِْٓ   

 

الدين إبضاف  دلي  إذل مبلـ الن وًكٌم, ف اؿ  كاد استدؿ  م َت ًمن العلما  أيضان على  مثي  ع  ع ال ي  عبد هلل س اج
م  كعي  الت ل ُت بعد الدفن, ٔتا ركال مسلم كغَتل, عن أيب ر ي ة, أف  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ "ل ًٌنوا مواتمم 

 .(ٖ)ال إل  إال  هلل"

 .(ٗ)يًٌت احتياطان. مما َّ فتح ال دي فتيحمى  على احملتىًض  كعلى ا١ت

                                                                                                                                                                                     
 (.ُُِ/صُ(, )جُُِلحيح مسلم, متاب  اإلٯتاف, ابب  موف اإلسبلـ ي دـ ما ابل  كمها ا٢تج ة كاٟتج, ب ام ) (ُ)
 (.َّْ/صٓاجملموع, الن وكٌم, )ج (ِ)
 (.ُِٔ/صِ(, )جُٔٗلحيح مسلم, متاب  اٞتنائز, ابب  تل ُت ا١توتى ال إل  إال  هلل, ب ام  ) (ّ)
 (.ٕٕيينظى   اإلٯتاف بعوادل اآل  ة كمواا  ا, س اج الدين, ص) (.ِّْ/صّبن ا٢تماـ, )جفتح ال دي , ا (ْ)



  ِْٔ   

 

 ادلبحث السَّادس
 علم السلوكسائل مذكر 

 الشيخ عبد هللا سراج الدين وعلم السلوك: –أواًل  
يع كالد ال ي  عبد هلل س اج الدين على مظان  عالي  من الزرد كالورع كالصدؽ, كاد  ماف ال  ي  ٤تم د ٧تًى

ٍت, كزار م َتان من األكليا  كالص اٟتُت, كماف على لل  كثي   بعلما  عص ل, كاد ماف ت َب  عند ال  ي  أٛتد الًتماني
 ًتَب على ا٠تَتحىت ي يص حع مع  كلدل الص َت ال ي  عبد هلل س اج الدين, إذل ٣تالس  كدركس  كزايرات  لؤلكليا ؛

 . (ٔ)على اإلٯتاف كالص بلح كينمو
تبلكة ال  آف الظ مي, كح ظ , كح   أحادي   -منه ًل  ل-س اج الدينإذل ال ي  عبد هلل  حبع  هلل تعاذلكاد 

األذمار كاألدعي  ا١تهثورة عن رسوؿ  هلل لىل ى  رسال  َّ فيما بعدٚت  كاد  , كا١تداكم  على األذمار,رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص
يدي  بعد عودت  من ا١تدين  ا١تنورة كماف ,  اليومي  هلل علي  كسىل م َّ الصباح كا١تسا , كمانت رهل ًمن ٚتل  أكرادل

  .(ٕ) ال بلاث  ًمن م ًٌ أسبوع َّ اام  الع ماني  ٣تل  الصبلة على رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص بن س , كذلا ليل 
كاد َّ م امات ال  ب من  هلل تعاذل,  ت اىك  ا ف ال ي  عبد هلل س اج الدين علم  ابلعم  م  الت ول كالورع,كاد 

ف اؿ عن   العادل العام  احمل ق اٟتاف  للسن  النبوي   ابلل ع العلمي, ا١ت سًٌ  ا١تتظلًٌم  عوام ال ي  دمحم  كل   تلميهل
الصُّوَّ الهم يدعم مبلم  ًمن الت صوُّؼ ابلظتاب كالسن , كلساف حال  ي وؿ  ال أت هكا مٍتًٌ ملم  إال ب اردىم 

 (ٖ)عدؿ ًمن الظتاب كالسن .
 : تطبيق مبادئ علم السلوك يف مصنفاتو ودروسو –نياً اث

كتعمق في ا كب  م ا َّ ضو  الظتاب كالسن , كماف يهم   علم السلوؾعيًٍتى ال ي  عبد هلل س اج الدين بظتع 
كيظ ر اوؿ اٞتينىيد  ًعلمنا رها منوط ابلظتاب كالسن , ما ماف مواف ان للظتاب كالسن  ابلنال كإال  رفضنال, كيورد َّ 

 . (ٗ)ش ح  ال وؿ  ما اال  أر   هلل موافق للظتاب كالسن . كماف ٭ت ُّ عبارات م ظل  َّ ضو  ذلا
, -يعٍت ًمن الصُّوفي  -كماف يظٌ ًر أيضان اوؿ ال  ي  أٛتد ال فاعي ألر  زمان   ما لظم ت ولوف ااؿ فبلف, ااؿ فبلف

 (٘)ًفعٌي  إف دلى يظن العلما  أكليا  رهل األم  فلي  هلل كرلٌّ.كين   اوؿ ال  اوف  ااؿ مالا, ااؿ ال  اًفعٌي. كال ت ول

                                                           
 (.ُٖ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ُ)
 (.ٗ, ص)سبق الظبلـ عن ا (ِ)
 يبًٌ  (ّ)

ي
ٌ  ا١ت م  ال  اب   .موا  )موسوع  در  ( االلظًتك , عوام , ب لم  س اج الدينيينظى   م ال  بعنواف  العبل 

 (.ُٖٗ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ْ)
 (.ُِٓ, ص)ا١ت ا  السابقيينظى   (ٓ)



  ِْٕ   

 

كماف ٯتن  ال  ا ة َّ متع ال  ي  ٤تي الدًٌين بن الع يب, ألف  ل  ال بلحان  الان ب , كاد ل ح َّ م ل  
 ال توحات أف  ع يدت  ع يدة أر  السن  كاٞتماع  كاألشاع ة. 

اٟتقُّ, ف ف  ما في  ال ينسجم م  مبلـ ابن ع يب  ع يب مدسوس علي , كرها رو كماف ي ل أف  الت  سَت ا١تنسوب البن
لعبدال  ز اؽ ال ىاشىا , الزائغ ا١تتػ  ىم َّ دين  كع يدت . كنتيج  لهلا ي ل أف  ال وؿ بصح  إٯتاف  َّ متب  كإ٪ت ا رو

ف  الٌصواب ما ثبت في ا َّ موض  ف عوف ك٧تات  ا١تواود َّ بعض ٥ت وطات ابن ع يب مدسوس على ال  ي  كأ
آ   أن  رالا ٥تل د َّ النار, كيستدؿُّ على ذلا أبف النُّس  ا١ت ابل  على ال  ي  مت ً  ى  على  لودل َّ الن ار ب  

 .(ٔ)َّ الدرؾ األس  
رغع في ا كحض   كماف ينظ  على لوفي  عص ل ما ادعول ًمن االستخ اؼ ابٞتىن   كنعيم ا. كاستدؿ  أبف  هلل تعاذل

 .(ٕ)علي ا م َتان 

 .(ٖ)كاد حظم بوض  ًحوار أيب يزيد م  ال سي  ٔتخال   لب  الٌزان ر كغَت ذلا
كعندما ابلغ بعض ا١تتصوًٌف  َّ الت زمي  كاعلورا الدًٌين مل  , كغضُّوا ًمن العلم ابلدًٌين, ب  ازدركل, حىت دلى يعد َّ 

ال ا ا ة كال ت  ُّ , كلاركا بسبع ذلا ٮتب وف َّ م َت ًمن عباداهتم ن وس أتباع م رغب  َّ درس متاب, ك 
كىيػيزىمًٌيً ٍم{ ]آؿ عم اف  كمعامبلهتم على عميا , كرم ٭تسبوف أهنم ٭تسنوف لنعان. كيست  دكف ب ول  تعاذل  }

تًً  كيػيزىمًٌ [. ف اؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين  أين ب ي  اآلي   }ُْٔ ليوعىلىٍيً ٍم آايى يً ٍم كيػيعىلًٌمي يمي اٍلًظتىابى كاٟتًٍٍظمى ى{ يػىتػٍ
[. كاد رس   دركس  ل ًتة طويل  حوؿ موااف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م م  العادل ل ًتة ُْٔ]آؿ عم اف  

طويل  حوؿ رهل اآلي  كتظامي  من ج الدًٌين اإلسبلمي اٟتنيف
(ٗ) . 

, ألف  رها اٟتص  غَت ش عي, فهكراد ال ُّ ؽ مما انت د ًفع  بعض ا١تتصوف  ًمن حص  الولو  ؿ إذل  هلل بوردو معُت 
. ف ذا  ا ا تاركرا تس يبلن على العواٌـً ـه كحىص ه هبا دكف غَترا, إ٪ت  كأذماررا ا تيارات ا١ت اي  ال ضبل , لي  في ا إلزا

ظتاب كالسن  ف هنما  ص صا أنواعان تول  ا١ت يد ١تع ف  أذمار كأدعي  غَترا فبل مان  ًمن ذلا. كح   على ٖتظيم ال
ًمن الهم  من ا "ال إل  إال  هلل", ك"سبحاف  هلل", ك"اٟتمد هلل", ك"الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م".كغَترا. 

                                                           
 (ُٖٗ, ص) ا١ت ا  السابق يينظى   (ُ)
 (.ّٓص) ا١ت ا  السابق,يينظى    (ِ)
 (.ََِ, ص) ا١ت ا  السابقيينظى    (ّ)
 (.ُِٕص) ا١ت ا  السابق,يينظى    (ْ)



  ِْٖ   

 

اًم ىاًت{ ]األحزاب  ااؿ تعاذل  } ً َتنا كاله  اًم ًينى  هلل مى ظ مي, فليظ   من  ال  آف ال [. كإف  أفض  األذمار روّٓكىاله 
 .(ٔ)ا١تسلم كليتدب  معاني 

كماف يبُتًٌ اعتماد ال  ع على الع  , كي د على مىن اع  الدًٌين ن بلن للنصوص كٖتجَتان للع  , كأل فى َّ ذلا  
راف  .(ٕ)متاب   ردم ال  آف إذل مع ف  اٟتيج   كالربي

اٟتُت, ب  ض هتهيع الن  , كماف ي وؿ  زيرد الن وًكٌم كماف يي ًشدي إذل متع اإلماـ الن وًكٌم, ك صولان رايض الص  
ككىرع  أا ب ٢تها العص  ًمن ال زارل, كي وؿ "ال زارل اد ذرع مىن يسَت على   ال ًمن زماف". كأيضان أرشد إذل 

هثوران  حزب اإلماـ الن وًكٌم, كأل ف ال ي  عبد هلل س اج الدين متاب   أدعي  الصباح كا١تسا , كاع  م  ما في  م
 .(ٖ)مواوفا م فوعاى أك

عم  َّ الزُّرد كالت صوُّؼ أبًدل   ال  ع ف ي     أن  ٬تد َّ دركس ال ي  عبد هلل س اج الدين كمتب  ناظ الإف ك 
األساس, كعىهىرى مىن نيًسعى إلي  مىا ييوًرم ٥تال ت ا بتهكي  مبلم م على كفق أًدل   ال  ع, كاستدؿ  ٔتا عيًلمى ًمن ل يح 

مىا عيًلمى ًمن سلوم م أيضان  ل اظ م الظ َتة ابتباع ال  ع كالظتاب كالسن  كروأ
(ٗ) . 

عن تومي  كالدل ال  ي    مبلم  كماف ال ي  عبد  هلل س اج الدين ي  أ ا١تولد النبوم كيهم  األدل  على اوازل, فعند
يع ل  بدركس , ااؿ  اتبعت ط ي ت  َّ ذلا , كمنت أان أا أ اً  ص   ا١تولد النبوم ال  يف َّ اام  اٟتىموٌم ٤تم د ٧تًى

, كَّ اام  ابن وسا , كَّ اٞتام  الظبَت. كًمن ا١تعلـو أف  َّ ذلا أا ان مبَتان, كثواابن عظيمان , كإانرةن لل لوب, 
نبوم ال  يف كم   ةن للهُّنوب, كاستنزاؿ ال ٛت  كالربم  ًمن  هلل تعاذل, ف ف  اجملل  الهم ت  أ في  ًاص   ا١تولد ال

في  تبلكة ال  آف الظ مي , كللوات على النيب لىل ى  هلل ي تم  على ٣تموع  ًمن ا٠تَتات كال  ابت إذل  هلل تعاذل  
علي  كسىل م , كفي  ذم  بعض فضائل  , كأانشيد في ا مدح  كثنا  علي  لىل ى  هلل علي  كسىل م كابت االت إذل  هلل 

 ٣تل  اام  ألنواع ًمن ا٠تَتات كال اعات كالربمات. ذلا , ف و ر ك٨توتعاذل ابلدُّعا  كاالست  ا
 ذا أتوا ركل اإلماـ البػىز ار, عن أن  , عن النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص , أن  ااؿ "إف هلل سيارة ًمن ا١تبلئظ  , ي لبوف حلق الهًٌم  , ف

العزة تبارؾ كتعاذل في ولوف  ربنا أتينا على عباد ًمن عبادؾ  علي م , كح ُّوا هبم مثي  بع وا رائدرم إذل السما  إذل ربًٌ 
يعظًٌموف آال ؾ كيتلوف متابا كيصلُّوف على نبيًٌا ٤تم د ملسو هيلع هللا ىلص كيسهلونا آل  هتم كدنيارم. في وؿ تبارؾ كتعاذل  

                                                           
 (.ُِٗ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ُ)
 (.ّٓ, ص)ا١ت ا  السابق يينظى   (ِ)
 (.ّٖص) ا١ت ا  السابق, يينظى   (ّ)
 (.ُٖٗ, ص)ا١ت ا  السابقيينظى    (ْ)



  ِْٗ   

 

ا اعتن  م اعتنااا  في وؿ تبارؾ كتعاذل  غ ُّورم رٛتيت ف م غ ُّورم رٛتيت. في ولوف  اي رب إف  في م فبلان ا٠ت ا  إ٪ت 
 . (ٔ)اٞتلسا  ال ي  ى هبم اليس م"

 نبي  لىل ى  هلل علي  كسىل م  كاد حهر النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًمن اٞتلوس َّ ٣تل  ال يهم كف  هلل تعاذل في  , كال يصلُّوف على
سىل م, ااؿ "مىا ال  اوـه ٣تلسان ال يهم كف  هلل في  , كدلى ف د اا  َّ حدي  أيب ر ي ة, عن النيب لىل ى  هلل علي  ك 

 .(ٕ)ف ف شا   هلل تعاذل عههبم كإف شا  غ   ٢تم" –الن ص ال بيح  –م, إال  ماف علي م ت ة يصلُّوا في  على نبي 
دل  عز كا  في  , ك كعن أيب ر ي ة ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "مىا اعد اـو م عدان  دلى يهم كا  هلل

 .(ٖ)على النيب ملسو هيلع هللا ىلص , إال  ماف علي  حس ةن يـو ال يام  , كإف د لوا اٞتىن   لل واب" ايصلُّو 
م كاد بُت  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م أف  الص بلة علي  تبل   فوران كأن  يصلي على مىن يصلًٌي علي  لىل ى  هلل علي  كسىل  

 ور بلوغ الص بلة علي  لىل ى  هلل علي  كسىل م., ف
 .(ٗ)كعن اٟتسن بن عليًٌ أف  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ "حي ما منتم فصلُّوا علي  ف ف لبلتظم تبل ٍت"

كميتبىت ل   كعن أن  ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "مىن لل ى علي بل تٍت لبلت  كلل يت علي  , 
 .(٘)سول ذلا ع   حسنات"

 مثي  أحاؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين ال ارئ الهم ي يد التوس  إذل متاب "الص بلة على النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م". 
لل  ي  يوسف الن ب ىاً ٌ, ف اؿ  ذم   ًمن متاب اام  م امات األكليا  ن ل امثي  ع  ع ب ائدة ٭تتاا ا ا١تسلموف, 

أف  م ل  ا اإلماـ  أف  سبع أتليف دالئ  ا٠تَتات روال  ي  أٛتد الصاكم َّ ش ح  على للوات ال  ع الدردي  
 ال  ي  ٤تم د بن سليماف اٞتزكرل, حض ل كات الص بلة , ف اـ يتوضه , فلىم ٬تد مىا ٮتي ًج ب  ا١تا  ًمن البئ  , فبينما

 مهلا نظ ت إلي  لبي   ًمن مظاف عاؿ , ف الت ل   مىن أنت؟ فه ربرا.  رو

                                                           
مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي, ب ام  ) (ُ) (. كااؿ  ركال البػىز ار من ط يق زائدة بن أيب ال ااد عن زايد النمَتم ٕٕ/صَُ(, )ج٣ُٕٔٔٗتى

 سن. كمبل٫تا كثق على ضع   فعاد رها إسنادل ح
(؛ سنن َٖٔ/صِ(, )جْٖٔٓسنن أيب داكد, متاب  األدب, ابب  م اري  أف ي ـو ال ا  من ٣تلس  كال يهم   هلل, ب ام  ) (ِ)

ًمهم, متاب  الدعوات, ابب  َّ ال ـو ٬تلسوف ٣تلسان ال يهم كف  هلل, ب ام  ) (. كااؿ  حسن ُْٔ/صٓ(, )جَّّٖالًتًٌ
 لحيح.

 (.ُّٔسبق ٗت ٬ت , ص) (ّ)
مى  الز كائًد, متاب  األدعي , ابب  الص بلة على ُُٕ/صُ(, )ج١ّٔٓتعجم األكسط, ال  ربىاً , ب ام  )ا (ْ) (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 (  كفي  ٛتيد بن أيب زينع كدل أع ف  كب ي  راال  رااؿ الص حيح.ِِٓ/صَُ(, )جُِّٕٗالنيب ملسو هيلع هللا ىلص َّ الدُّعا  كغَتل, ب ام  )
مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي, متاب  األدعي , ابب  الص بلة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص َّ الدُّعا  كغَتل, ب ام  ) (ٓ) (  ِِٓ/صَُ(, )ج٣ُِٕٕٗتى

 دل أع ف  كب ي  راال  ث ات. ركال ال  ربىاً  َّ األكسط, كفي  راك

file:///نقلها


  َِٓ   

 

ف الت ل   أنت ال ا  الهم ي ٌت علي  اب٠تَت , كتتحَت  فيما ٗتي ًج ب  ا١تا  ًمن البئ  , كبص ت َّ البئ  ف اض ماؤل 
 على كا  األرض.

 ف اؿ ال  ي   أاسمت عليا مبى نلت رهل ا١ت تب ؟
لص بلة على مىن ماف إذا م ى َّ البػى ًٌ األا   تعل  ت الوحوش أبذايل . فحلف ٯتينان أبف ي لف  ف الت  بظ  ة ا

 .(ٔ)متاابن 
 
 
 
 

                                                           
  (. َُٗ, ص)س اج الدين, ت ٚت  ال ي  ٧تيع   يينظى  (.ِٕٔ/صُاام  م امات األكليا , الن ب ىاً ٌ, )ج(ُ)



  ُِٓ   

 

 

 

 

 ال ص  السادس

 التحقيقات احلديثيَّة يف مصنفات الشيخ عبدهللا سراج الدين

من النيب  ادلبحث األوَّل: حتقيق الشيخ عبدهللا سراج الدين يف األحاديث ادلومهة وقوع اخلطأ

 َصلَّى هللا عليو وَسلَّم.

ادلبحث الثَّاين: حتقيق الشيخ عبدهللا سراج الدين يف األحاديث الواردة يف التُبك والتوسل ابلنيب 

 َصلَّى هللا عليو وَسلَّم.

ادلبحث الثَّالث: حتقيق الشيخ عبدهللا سراج الدين يف األحاديث الواردة يف حكم أبوي النيب 

 و وَسلَّم.َصلَّى هللا علي
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سالفصل الساد  

 التحقيقات احلديثيَّة يف مصنفات الشيخ عبدهللا سراج الدين

 ادلبحث األوَّل
حتقيق الشيخ عبدهللا سراج الدين يف األحاديث ادلُومِهة وقوع اخلطأ ِمن النيب َصلَّى هللا 

 وَسلَّم عليو
 دتهيد

كر  كا   .ر  ٬توز ل  اٟتظم ابالات اد فيما ال نص في ك  ,اات اد النيب ملسو هيلع هللا ىلصا تلف العلما  َّ مسهل  
 ذلا أـ دل ي  ؟ كر  ٮت ئ ملسو هيلع هللا ىلص َّ اات ادل أـ يظوف دائمان مصيبان؟

علي اٞتبائي  األشاع ة كأم   ا١تعتزل  مهيب فهرع ف يق من العلما  إذل عدـ اواز االات اد من النيب ملسو هيلع هللا ىلص كمن م
, كذرع كابن حـز األندلسي كأبو ح ص العظربم كابن حامد من اٟتنابل  كال اضي عياض من ا١تالظي  شمكابن  را

 كأٛتد ف يق آ   إذل اوازل كمن م اإلماـ ال افعي كأٛتد كأبو يوسف من اٟتن ي  كبعض ألحاب ال افعي
للوحي مث إف أت   ااز  كمعظم اٟتن ي  ب  ط انتظار مدة معين  كال اضي عبد اٞتبار كأبو اٟتسُت البص م

, مث ا تلف ال ائلوف ابٞتواز ر  كا  ذلا من  ملسو هيلع هللا ىلص أـ دل ي  ؟ فا تار ف يق الواوع كا تار ف يق آ   عدـ االحت اد
, مث ا تلف ال ائلوف ابلواوع ر  ٮت ئ للى  هلل علي  كال ازم الواوع كتواف ف يق اثل  َّ ا١تسال  من م ال زارل

كمن م أبو بظ  اٞتصاص  ت ادل أـ يظوف مصيبان دائمان, فا تار ف يق أف اات ادل ملسو هيلع هللا ىلص لواب دائمان كسلم َّ اا
,  كا تار ال  يق ال ا  كاوع ا٠ت ه االات ادم من  ملسو هيلع هللا ىلص إال أن  ال يػي ى ي علي  ب  يػينػىب   اٟتن ي كابن اللحاـ اٟتنبلي
 كاٟتنابل  كألحاب اٟتدي .مال َتازم كاآلمدم ل افعي   علي  س يعان كمن م بعض ا

 كلظ  ف يق أدلت , كٯتظن تلخيص ا مما يلي 
 أدل  ال ائلُت بصواب فع  النيب ملسو هيلع هللا ىلص دائمان  

 .ل ألًدل   ا١ت ص  ذلا اب كاستدلوا على .أف  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م معصـو عن ا٠ت ه بعصم   هلل تعاذل  - ُ
 إف  نسب  ا٠ت ه إلي  لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ أم  ما, ٖتتاج إذل دلي  يي ًبت ذلا, كدلى ي د نىٌص ًمن آي  أك - ِ

  .علي  كسىل م َّ أم و ًمن األمورت بت ٗت ئت  لىل ى  هلل كال أاواؿ للصحاب  حدي  
ل أدل  ال ائلُت بواوع ا٠ت ه االات ادم من النيب ملسو هيلع هللا ىلص    دكف أف يػي ى   علي , لتنبي  الوحي إاي 

 أف اات اد النيب ملسو هيلع هللا ىلص لي  ٤تاالن كال ي دم إذل م سدة, ب  في  لبلح لؤلم . – ُ
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 عند أدىن ما ًاص   أس ل بدر, كًاص   أتبَت الن خ , كًاص   نزكل  لىل ى  هلل علي  كسىل م يـو بدر بواوع ذلا َّ  – ِ
نًهربدر

ي
 .(ُ), مثي  تولًٌ  عن , عمبلن ب أم اٟتيبىاب بن ا١ت

رأم العلما  ال ائلُت بعصم  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م عن ا٠ت ه, كأكرد على كا تار ال ي  عبد  هلل س اج الدين 
  ة إي اد األدل  ا١ت يدة األكؿ  م ,, كماف من ج  َّ ذلا يتميز أبم ينذلا األًدل   الظ َتة, كاعتٌت ت صي  ا١توضوع

  ْت ١تا ا تارل من العصم , كال ا   ا١تناا   الع لي  ل أم من ااؿ اب٠تبلؼ كت نيد رأب  ابألدل  ا١تن  ي , من  بلؿ 
عن موضوع اات اد النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ْت ان علميان داي ان تناكؿ في  األحادي   ظلمتَّ األحادي  اليت ت

ينًهر, كس د طي اى ا, كحيظمى ا, كأاواؿ الواردة, ك 
ري  ًاص   أس ل بدر, كاضي  أتبَت الن خ , كاضي  اٟتيبىاب بن ا١ت

 . (ِ)العلما  َّ ا١تسهل , كال وؿ ال ٌااح م  األًدل  
 حتقيقو يف أحاديث أسرى بدر:  -أواًل 

بس د األدل  ا١ت صل  على لواب فعل   , مثًاص   أس ل بدر, مبتدأ بس د ركاايت الً ص  ال ي  عبد  هلل  ْت 
 ملسو هيلع هللا ىلص, كرو ال أم الهم ا تارل َّ ا١تسهل , على النحو اآليت 

 سرد رواايت ِقصَّة أسرى بدر:  - ٔ
  كردت اص  أس ل بدر َّ العديد من ال كاايت, ٣تمل  كم صل , كمن ا 

 هلل علي  كسىل م الناس َّ األس ل يـو بدر عن أن , ااؿ  است ار رسوؿ  هلل لىل ى , أٛتد مسند ركاي 
ف اؿ  اي رسوؿ  هلل اض ب أعناا م, ااؿ   هنع هللا يضرف اؿ "إف   هلل عز كا  اد أمظنظم من م". ف اـ عم  بن ا٠ت اب 

لناس إف   هلل اد فهع ض عن  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م. مثي  عاد رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ف اؿ "اي أيُّ ا ا
ا رم إ وانظم ابألم ". ف اـ عم  ف اؿ  اي رسوؿ  هلل اض ب أعناا م, فهع ض عن  النيب لىل ى  أمظنظم من م كإ٪ت 

عن م, كأف ت ب  من م  ف اؿ  اي رسوؿ  هلل ن ل أف تع و هنع هللا يضربظ    هلل علي  كسىل م. ف اؿ للناس م   ذلا. ف اـ أبو
ا ,  ع عن كا  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل مالً دا . ااؿ  فهر , فع ا عن م, كاب  من م الً دى مىا ماف في  ًمن ال مًٌ

 .(ٖ)[ٖٔل ٍوالى ًمتىابه ًمنى  هلًل سىبىقى لىمىس ظيٍم ًفيمىا أى ىٍهمتيٍ عىهىابه عىًظيمه{.]األن اؿ  ااؿ  كأنزؿ  هلل عز كا  }

                                                           
(؛ ّٕ(؛ كاللم , لل َتازم, ص)ِّٖ/صّال صوؿ َّ األلوؿ, للجصاص, )جت صي  ا١تسهل  َّ متع ألوؿ ال   , م   ك  (ُ)

(؛ كا١تعتمد َّ ألوؿ ال   , أليب اٟتسُت البص م, ََٕ/صٓكاإلحظاـ َّ ألوؿ األحظاـ البن حـز األندلسي, )ج
؛ كا١تختص  َّ (ُٓٓ/صْآلمدم, )جل, َّ ألوؿ األحظاـ اإلحظاـك  (؛ّٕٗ/صِ؛ كا١تستص ى لل زارل, )ج(ُُِ/صِ)ج

 (.ِٕٓ/صْكتيسَت التح ي , ألمَت ابدشال, )ج(؛ ّٓٗ/ّألوؿ ال   , البن اللحاـ؛ كالت  ي  كالتحبَت, البن األمَت اٟتاج, )ج
 (.ُِٓ, ص)س اج الدينيينظى   ال  مائ  احملم دي  ,  (ِ)
مى  الز كائًد,متاب  ا١ت ازم ِّْ/صّ(, )جَُّٖٓمسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين من الص حاب , ب ام  ) (ّ) (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 (  ركال أٛتد عن شيخ  علي بن عالم بن ل يع كروُُٖ/صٔ(, )جََُُِكالسَت, ابب  ما اا  َّ األس ل, ب ام  )
 ل  الٌصواب كب ي  رااؿ أٛتد رااؿ الص حيح.م َت ال لط كا٠ت ه ال ي ا  إذا اي  
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بظ   اي نيب  هلل ر ال   , ف اؿ أبومهنع هللا يضر است ار رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص أاب بظ  كعليا كعم أٛتد أيضان  اثني  َّ مسند ركاي  ك 
العم كالع َتة كاإل واف, ف   أرل أف أت ه من م ال دي  فيظوف مىا أ هان من م او ة لنا على الظ ار كعسى  هلل  بنو

 بن ا٠ت اب؟ ااؿ  الت  ك هلل مىا أرل مىا رأل أبوا  مىا ت ل اي أف ي دي م فيظونوف لنا عضدا. ف اؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص
بظ , كلظٍتًٌ أرل أف ٘تظًٌنٍت ًمن فبلف ا يبان لعم  فهض ب عن  , ك٘تظًٌن عليان ًمن ع ي  فيض ب عن  , ك٘تظًٌن ٛتزة 

 مُت, ر ال  لناديدرم كأئمت م ًمن فبلف أ ي  فيض ب عن  , حىت يعلم  هلل أن  ليست َّ الوبنا روادة للم 
ما الت, فه ه من م ال دا . فلما أف ماف ًمن ال د, ااؿ  بظ , كدل ي و كاادهتم. فػى ىول رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص مىا ااؿ أبو

اذا يبظيا أنت بظ , كإذا ٫تا يبظياف, ف لت  اي رسوؿ  هلل أ رب  م ااعد كأبو عم  غدكت إذل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ف ذا رو
كلاحبا ف ف كادت بظا ن بظيت كإف دل أاد بظا  تباميت لبظائظما. ااؿ  ف اؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص  الهم ع ض علي 

مىا مىافى ألحابا ًمن ال دا , ل د عيً ضى علي  عهابظم أدىن ًمن رهل ال ج ة ل ج ة ا يب  كأنزؿ  هلل عز كا  }
نى اَّللًٌ سىبىقى لىمىس ظيٍم ًفيمىا [. إذل اول  }ٍٕٔس ىل حىىت  يػيٍ ًخنى َّ األىٍرًض{ ]األن اؿ  لًنىيبٌو أىف يىظيوفى لى ي أى  ل ٍوالى ًمتىابه مًٌ

[. فهح   ٗٔفىظيليوٍا ٦ت ا غىًنٍمتيٍم حىبلىالن طىيًٌبنا{. ]األن اؿ  [. إذل اول  تعاذل  }ٖٔأى ىٍهمتيٍ عىهىابه عىًظيم{. ]األن اؿ  
 .(ٔ)ال نائم هلل ٢تم 
  كَّ رها دلي  على أن  لىل ى  هلل علي  كسىل م است ار الناس عام  , مما ت دـ َّ اول  "اي أي ا الناس". الزراا ااؿ 

 .(ٕ)كاست ار ر ال  ال بلث   ال  مما دؿ  علي  رها اٟتدي , كدل يهم  عن عىًليًٌ اوابه م  أن  أحد ا١تست ارين
ت يد س اؿ النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م للصحاب  ٚتيعان مثي  للخواصًٌ بعدرا, كمن م  أٛتد َّ مسندكركاي  أ  ل 

 عبد هلل ابن ركاح , ف اؿ  ١ت ا ماف يـو بدر ااؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص "مىا ت ولوف َّ ر ال  األس ل". 
كااؿ عم   اي رسوؿ  هلل   أف يتوب علي م.بظ   اي رسوؿ  هلل اوما كأرلا استب  م كاستهف هبم لع    هلل ف اؿ أبو

كااؿ عبد هلل بن ركاح   اي رسوؿ  هلل انظ  كاداين م َت اٟت ع فهد ل م  هبم؛ فاض ب أعناا م.ا   أ  اوؾ كمهبوؾ؛
ظ , كااؿ انس  في  مثي  أضـ  علي م انران. فد   رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص كدل ي د  علي م شيئان, ف اؿ انس  أي ه ب وؿ أيب ب

أي ه ب وؿ عم , كااؿ انس  أي ه ب وؿ عبد هلل بن ركاح . فخ ج علي م رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص, ف اؿ "إف   هلل ليلُتًٌ 
الوب رااؿ في  حىت تظوف ألُت ًمن اللب, كإف   هلل لي ٌد الوب رااؿ في  حىت تظوف أشد  ًمن اٟتجارة, كإف  

ٍن تىًبعىًٍت فىً ن  ي ًمٍتًٌ كمىٍن عىصىاً  فىً ن اى غى يوره رىًحيم{.   إب اريم علي  الس بلـ, ااؿ  }مى لا اي أاب بظ  مم  فىمى
ًإٍف تػيعىهًٌبٍػ يٍم فىً نػ  يٍم ًعبىاديؾى كًإٍف تػىٍ ً ٍ  ٢تىيٍم فىً ن اى أىٍنتى اٍلعىزًيزي [. كمى لا اي أاب بظ  مم   عيسى, ااؿ  }ّٔ]إب اريم  

را{ [. كإف مى لا اي عم  مم   نوح, ااؿ  }ُُٖم{. ]ا١تائدة  اٟتٍىًظي ٍر عىلىى اأٍلىٍرًض ًمنى اٍلظىاًف ًينى دىاي  رىبًٌ ال تىهى
اٍشديٍد عىلىى اػيليوهًبًٍم فىبلى يػيٍ ًمنيوا حىىت  يػى ىكيا اٍلعىهىابى [. كإف  مى لا اي عم  مم   موسى  ااؿ  ربًٌ }ِٔ]نوح  

                                                           
 (.َّ/صُ(, )جَِٖمسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين من الص حاب , ب ام  ) (ُ)
ٌ , )ج (ِ) نًٌي   لل ىس بلى ىوىاًرع الل دي

 (.ِِٓ, ص)س اج الدينال  مائ  احملم دي  , (؛ ُِّ/صِش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت
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مىا مىافى ض ب  عنق". فهنزؿ  هلل عز كا  } [. أنتم عىال  فبل ين لنت  من م أحده إال  ب دا و أكٖٖاأٍلىلًيمى{. ]يون   
 .(ٔ)[ٖٔ –ٕٔ]األن اؿ .لًنىيبٌو أىٍف يىظيوفى لى ي أىٍس ىل حىىت  يػيٍ ًخنى َّ اأٍلىٍرًض{

 أبو داكد اؿ  كركل مسلم ك أشار ال ي  عبد هلل س اج الدين إذل ال كاايت األ  ل دكف ذم را م ص ل , فكاد 

ًمهم    .(ٕ)٨توان من رها كالًتًٌ
 األِدلَّة على صواب ِفعِلو َصلَّى هللا عليو وَسلَّم:  - ٕ

 األدل  على لواب فعل  ملسو هيلع هللا ىلص من أكا  م َتة, كري  ال ي  عبد هلل س اج الدينأكرد 
 [.ُٗٓكىشىاًكٍرريٍم َّ اأٍلىٍم {.]آؿ عم اف  اذل  }  ٔت تضى ا١ت اكرة, امت االن ل ول  تعالعم الوجو األول:
انح لىل ى  هلل علي  كسىل م إذل ال ٛت  كالع ف كاللًٌُت, ٔت تضى م اـ ال ٛت  الهم ااؿ عن   هلل تعاذل   الوجو الثاين:

علي  كسىل م ١تا ًاي  ل  يـو أحد  أدع  هلل [, حىت إن  لىل ى  هلل َُٕكىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإال  رىٍٛتى ن لًٍلعىالىًمُت{. ]األنبيا   }
ا بع ت رٛت , الل  يم  ارد اـو ف هنم ال يعلموف"  .(ٖ)على ا١ت  مُت, ف اؿ "إ٪ت 

ا َّ الظتاب األكؿ } الوجو الثالث:
ى
لىٍوالى ًمتىابه ًمنى  هلًل سىبىقى لىمىس ظيٍم ًفيمىا ًفعل  لىل ى  هلل علي  كسىل م ميواًفق ١ت

[. ااؿ اٟتاف  ابن م َت  كريًكمى م ل  عن أيب ر ي ة كابن مسعود, كسعيد بن ٖٔ عىهىابه عىًظيمه{.]األن اؿ  أى ىٍهمتيٍ 
ابَت كع ا , كاٟتسن البص م كاتادة كاألعمش, أف  ا١ت اد  لوال متاب ًمن  هلل سبق ٢تهل األم  , إبحبلؿ ال نائم, 

 .(ٗ)ال ربم ا ي  ا تيار ابن ١تس ظم فيما أ همت عهاب عظيم. كرو
ا ري َّ ح ًٌ ال نائم.  ف ف ًاي ى  لي  َّ اآلي  دلي  على ح ًٌ ال دا , كإ٪ت 

                                                           
مى  الز كائًد, متاب  ا١ت ازم كالسَت, ابب  ما اا  َّ ّّٖ/صُ)ج (,ِّّٔمسند أٛتد, ب ام  ) (ُ) (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

يينظى   ال ضائ  احملم دي  ,  عبيدة كدل يسم  ًمن أبي  كلظن راال  ث ات. (  كفي  أبوُُٓ/صٔ(, )جَََُٖاألس ل, ب ام  )
 (.ُِٕ, ص)س اج الدين

سنن أيب داكد, متاب ؛ (ُّّٖ/صّ(, )جُّٕٔ, ب ام  )...ابب  اإلمداد اب١تبلئظ  لحيح مسلم, متاب  اٞت اد كالسَت, (ِ)
ًمهم, متاب  السَت, ابب  َّ ات  األسارل سنن ؛ (ٖٔ/صِ(, )جَِٗٔاٞت اد, ابب  َّ فدا  األسَت اب١تاؿ, ب ام  ) الًتًٌ

 (.ِْٓين, ص)يينظى   ال  مائ  احملم دي  , س اج الد .(ُّٓ/صْ(, )جُٕٔٓكال دا , ب ام  )
(. بل    ١تا مس ت ُْٔ/صِ(, )جُْْٕشعع اإلٯتاف, البي  ي, ابب  َّ حع النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ب ام  ) (ّ)

ف  هلل تعاذل دل  "إرابعي  رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص كشج َّ اب ت  فجعلت الدما  تسي  على كا   اي   اي رسوؿ  هلل ادع  هلل علي م ف اؿ ملسو هيلع هللا ىلص
يبع ٍت طعاان كال لعاان كلظن بع ٍت داعي  كرٛت  الل  يم  ارد اومي ف هنم ال يعلموف". كااؿ البي  ي  م س . كأل  اٟتدي  َّ 

(, َِّٗ[, ب ام  )ٗلحيح البيخارٌم,متاب  األنبيا , ابب  }أىـٍ حىًسٍبتى أىف  أىٍلحىابى اٍلظىٍ ًف كال  ًايم{ ]الظ ف  
 (.ُِِٖ/صّ)ج

 (.َٗ/صْت سَت ابن م َت, )ج (ْ)



  ِٓٔ   

 

فاٞتواب  أبف  ال دا  ٔتعٌت ال نائم, ألن  ماؿ مه وذ ًمن الظ  ة, كي  د لهلا اول  لىل ى  هلل علي  كسىل م "أحل ت 
دي  بُت  مىا دلت علي  اآلي  ًمن ٗتصيص  لىل ى  هلل علي  كسىل م . ف ف  رها اٟت(ٔ)رل ال نائم, كدل ٖتي   ألحدو ابلي"

 .(ٕ)بهلا
ي م عم ا أ هكا ًمن ال دا  فنزلت ريًكمى أن  ١ت ا نزلت اآلي  األكذل مىف  ألحاب رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م أيدك 

الن طىيًٌبنا{. ]األرهل اآلي . } . إم ا [٦ٔٗت ا غىًنٍمتيٍم{. ]األن اؿ  }فا١ت اد ًمن  [,ٗٔن اؿ  فىظيليوا ٦ت ا غىًنٍمتيٍم حىبلى
ال دي  كإم ا م لىق ال نائم, كا١ت اد بياف حيظم مىا اندرج في ا ًمن ال دي 
(ٖ). 

حق. كرو الوجو الرابع: الن طىيًٌبنا{. فىظيليوا ٦ت ا غىًنٍمتيٍم حىبلى }اول  تعاذل   ًفعل  لىل ى  هلل علي  كسىل م كافق ال  ع البل 
 .[ٗٔ]األن اؿ  

الن طىيًٌبنا{. ]األن اؿ  نزكؿ اول  تعاذل  } الوجو اخلامس: ا فعل  رسوؿ  هلل  [. روٗٔفىظيليوا ٦ت ا غىًنٍمتيٍم حىبلى
ى
إا ار ١ت
ىا رآل. ب  استم  اٟتظم على مىا ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل  

 م.لىل ى  هلل علي  كسىل م, كتصويعه ١ت
ابن م َت  كاد است    اٟتظم َّ األس ل عند ٚت ور العلما   أف  اإلماـ ٥تَت في م  إف شا  ات , ممىا فع  ببٍت  ااؿ

ٔتىن أيًس ى ًمن ا١تسلمُت, مما فع  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي   ا يظ , كإف شا  فادل ٔتاؿ, مما فع  أبس ل بدر, أك
لل تُت مانتا َّ سيب سلم  بن األموع, حي  رد ٫تا كأ ه َّ م ابلت ما ًمن ا١تسلمُت كسىل م َّ تلا اٞتاري  كابنت ا ا

 .(ٗ) الهين مانوا عند ا١ت  مُت, كإف شا  اسًتؽ  مىن أس 
ماف فعل  لىل ى  هلل علي  كسىل م   هن ألم ل  هلل ب دًٌ ال دا  كاالست  ار, كلظن   دل ي م  فلىم  لو الوجو السادس:

 ٮت ئ.
ا افتخ  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ْت ًٌ ال نائم." لو وجو السابع:ال

ى
أحل ت رل ال نائم, كدل ٖت   ماف   ئان ١ت

 .(٘) ألحد ابلي"
على أ ه ال دا , في  ًحظىم سديدة, ألف  ال  ع الهم ينزؿ بعد إم ا أف ييصوًٌب كاد إف  ا١تواف    الوجو الثامن:

ض ب ال ااب  كإم ا أف أيم  ب دًٌ ال دا  كض ب ال ااب فحينئه ي دُّل كيض ب ال ااب, كلظن لو لو ب كاٟتمد هلل,
بن ابظ   أبو م . ااؿكاا  ال  ع بعدي ب بوؿ ال دا  من م فماذا يعم  حينئه. فظاف ت يُّ   كأ هل ال دا  عُت اًٟتظ

                                                           
 (.َّٕ/صُ(, )جُِٓلحيح مسلم, متاب  ا١تسااد كمواض  الص بلة, ب ام  ) (ُ)
ٌ , )ج (ِ) نًٌي   لل ىس بلى ىوىاًرع الل دي

 (.ِِّ/صِش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت
 (.ّٔ/صَُركح ا١تعا , اآللوسي, )ج (ّ)
 (.ُٗ/صْت سَت ابن م َت, )ج (ْ)
 (.ِٖٓص) ٗت ٬ت , سبق (ٓ)



  ِٕٓ   

 

ا ماف ًمن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م تواُّف   الع يب م مانوا اد اتلوا إ٪ت  كانتظار, كدلى يظن ال ت  لي وت, م  أهن 
 . (ٔ)الصناديد, كأثخنوا َّ األرض, فانتظ  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م  ر  ذلا ماؼو أـ ال

َتًٌ ألحاب  َّ ذلالوجو التاسع ظىم أبن  لىل ى  هلل علي  كسىل م أ  ه َّ أس ل بدر, م  أن  أيًم ى أف ٮتي ا   ميف ٭تي
 مثي  عم  ٔت تضى ذلا  

ًمهم, كالنسائي, كابن حباف, كاٟتامم , ااؿ  اا  اربي  إذل النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م يـو , عن عليًٌ ف د ركل الًتًٌ
بدر, ف اؿ ل  " َتًٌ ألحابا َّ األسارل, إف شا كا ال ت , كإف شا كا ال دا , على أف يي تى  من م مي ًببل م ل م". 

 دا  كيي تى  من ااالوا  ال
(ٕ) . 

كعند ابن سعد ًمن م س  اتادة  ف الوا ب  ن ادي م, فن ول هبم علي م, كيد   العىاـ ال اب  من ا اٞتىن   سبعوف. 
 .(ٖ)ف ادكرم

ٌ   كرها دلي  على أهنم دلى ي علوا إال  مىا أيًذفى ٢تم في   . (ٗ)ااؿ ال ىس بلى
ظىم أن  لىل ى  الوجو العاتشر:  هلل علي  كسىل م أ  ئ م  أن  ماف اب  غزكة بدر, فادل س ي   عبد هلل بن  ميف ٭تي

بػٍعى  ن  , علي م عبد هلل بن  احش, ف د اا  َّ السَت أف  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م بع  سى ًي  , كمانوا سى
بن عبد هلل, كاٟتظم بن ميساف,  بن اٟتىض ىمٌي, كأس كا ع ماف اىٍحش األسدم, فنزلوا ب ن ٩تلى , ف تلوا عم ك

كر ب مىن ر ب, فاستااوا العَت, فلم ا راعوا إذل ا١تدين  ابألسَتىين كمىا ألابوا من ا١تاؿ, أراد أر  مظ   أف ي ادكا 
ألهنما ماان  –األسَتىين, ف اؿ النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م "ال ن ديظمو٫تا حىت ي دـ لاحباان"يعٍت  سعد كعتب  

,"ف ان  ٩ت امم علي ما, ف ف ت تلو٫تا ن ت  لاحبيظم". ف دـ سعد كعتب  -لس  ي  , كلظن م أت  كا َّ العودةَّ ا
 بعدرم أبايـ, ف اد٫تا رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, م   كاحد أبربعُت أكاي .
 علي  كسىل م. حىت ايًت ى يـو بئ  معون  فهما اٟتىظىم بن مىيسىاف فهسلم كحىسن إسبلم , كأااـ عند رسوؿ  هلل لىل ى  هلل

 ش يدان.
 كأما ع ماف بن عبد هلل فلحق ٔتظ   فمات هبا ماف ان.

                                                           
 (.ُٖٕ/صْبظ  ابن الع يب, )ج أحظاـ ال  آف, أبو (ُ)
لحيح ابن حباف, متاب  ؛ (ََِ/صٓ(, )جِٖٔٔالسُّنىن الظربل, النسائي, متاب  السَت, ابب  ات  األس ل, ب ام  ) (ِ)

(, ُِٗٔم ال ي , ب ام  )ميستدرىؾ اٟتامم,متاب  اس؛ (ُُٖ/صُُ(, )جْٕٓٗالسَت, ابب  ا٠ت كج كمي ي  اٞت اد, ب ام  )
 (. كااؿ  لحيح, ككاف    اله رىيًبٌ.ُُٓ/صِ)ج

 ااؿ  عن عبيدة.ك  (.ِِ/صِال ب ات الظربل, ابن سعد, )ج (ّ)
ٌ , )ج (ْ) نًٌي   لل ىس بلى ىوىاًرع الل دي

 (.ْٗ/صٗش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت



  ِٖٓ   

 

كمانت رهل الس  ي   َّ راع كاي  َّ ٚتادل األ  ل, كمانت بدر َّ رمضاف كمبل٫تا َّ السن  ال  اني  لل ج ة. 
كمىا عتع  هلل على أ ه ال دا  َّ تلا الس  ي  
(ٔ). 

نيا اول  تعاذل  } الوجو احلادي عشر: مىا مىافى لًنىيبٌو أىٍف يىظيوفى لى ي أىٍس ىل حىىت  يػيٍ ًخنى َّ اأٍلىٍرًض تي ًيديكفى عى ىضى الدُّ
ًظيمه{. ]األن اؿ   ا علٕٔك هللي يي ًيدي اآٍلً  ىةى ك هللي عىزًيزه حى ى بعض [. لي  في  عتاب للنيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, كإ٪ت 

 الص حاب  الهين أشاركا أب ه ال دا . عندما است ار عام  الص حاب  اب  أف يست َت  ال ت م.
فدؿ  على أف  أاب بظ  ماف  .(ٕ)نزؿ العهاب مىا ٧تىا إال  عم " ف ف اي   أدل ي   رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "لو

  ٥ت هن.
رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م أ ه ب أم أيب بظ  كلو بى   هلل بعدي َّ إحبلؿ  فاٞتواب  رها ال ٬توز أف ييعتػى ىد ألف  

 ال نائم.
كيظوف أتكي  اآلي  أف  أاب بظ  أ ه ابل ُّ صى  كعم  ابلعزٯت , كاٟتدي  للح ًٌ على عزٯت  عم . كلوال  صولي  

ا ااز ٢تم 
ى
 وال اضي أب صى , فظانت ال ُّ صى  أفض  بعدي. مما ااؿ األ ه ابل ُّ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ١ت

 .(ٖ)زيد
اد ا تلف الس لىف َّ أمًٌ ال أيىُت ماف ألوب؟ ف اؿ بعض م  ماف رأم أيب بظ  ألن    ك ابن حج  العس بل  كااؿ

ا است   األم  علي , كلد وؿ م َت من م َّ اإلسبلـ إم ا ب
ى
ن س  كإم ا بهري ت  اليت كافق مىا اد ر  هلل َّ ن   األم , ك١ت

كًلدىت ل  بعد الواع , كألن  كافق غلب  ال ٛت  على ال ضع مما ثبت ذلا عن  هلل َّ حىق  مىن متع ل  ال ٛت , كأم ا 
نيا على اآل  ة كلو  .(ٗ)ا    العتاب على األ ه ف ي  إشارة إذل ذٌـً مىن آث  شيئا ًمن الدُّ

على ال ي  عبد هلل س اج الدين فهعجبت ,  (٘)ا ان أ  ل ًمن اٞتواب ع ض اكأضاؼ الدمتور نور الدًٌين ًعًت أك 
 كري  

                                                           
ىوىاًرع الل دينًٌي   ش ح الزُّراىا  (ُ)

نسيم ال ايض َّ ش ح ش ا  ال اًضي ًعيىاض,  ؛(ْٗ/صٗ, )ج   لل ىس بلى على ا١ت
 (.ُُٕ/صْال  اب ا٠ت ااي, )ج

ااؿ ا١تناكم َّ ال تح السماكم بتخ يج أاادي   (.ُٕ/صُْ(؛ ت سَت ال  ربم, )جَُُ/صُا١ت ازم, الواادم, )ج (ِ)
 عم  بن عهاب ١تا ٧تا من  غَتأ  ا  ابن ا ي  عن ابن إسحاؽ بل   )لو نزؿ من السما   ( َُٔ/صِالبيضاكم, )ج

كركال الواادم َّ ا١ت ازم من كا  آ   من   , كركل ابن م دكي  من حدي  ابن عم  رفع  )لو نزؿ , ا٠ت اب, كسعد بن معاذ(
 العهاب ١تا أفلت إال ابن ا٠ت اب(.

 (.ٕٔ/صٔالت  ي  كالتحبَت, ابن ا٢تماـ, )ج (ّ)
 (.ِْٓيينظى   ال  مائ  احملم دي  , س اج الدين, ص) (.ِّٓ/صٕ)ج فتح البىارم, ابن حىجى  العىس ىبلى , (ْ)
 (.َٖ, ص)عًتيينظى   ل حات, د.  (ٓ)



  ِٓٗ   

 

مىا مىافى لًنىيبٌو أىٍف يىظيوفى لى ي أىٍس ىل حىىت  يػيٍ ًخنى َّ األىٍرًض تي ًيديكفى عى ىضى إف  اآلي  ال  آني  ت وؿ  } الوجو الثاين عشر:
نيا ك هللي يي ًيدي اآلً  ىةى ك هللي عىزً  [, كاد أثخن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ األرض ف ت  ٕٔيزه حىًظيمه{ ]األن اؿ  الدُّ

 رؤكس الظ   كلناديدرم.
نيا ك هللي يي ًيدي اآلً  ىةى ك هللي عىزًيزه حىًظيمه{ ]األن اؿ  كالعتاب َّ اول  تعاذل  } [. لي  للنيب ٕٔتي ًيديكفى عى ىضى الدُّ

نيا دلى يظن ٢تا كا  عندرم ألبلن لىل ى  هلل علي  كسىل م ك  , كاد ااؿ النيب لىل ى  هلل علي  ال أليب بظ , ألف  الدُّ
 .(ٔ)بظ " كسىل م "إف  أمن  الناس علي  َّ لحبت  كمىال  أبو

ا العتاب ل ئ و مالت إذل ال دا  كأشارت ب , ١ت ا است ار النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م عام   الناس ر   غب  َّ ا١تاؿ, كإ٪ت 
 فهراد  هلل إع ا  ا١تسلمُت درسان لؤلبد, فعاتب م على ذلا. 

بظ  ااعدين يبظياف الت  كأم ا حدي  مسلم عن ابن عىب اس "...فلم ا ماف ًمن ال د ائت ف ذا رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص كأبو
ت كإف دل أاد بظا  تباميت اي رسوؿ  هلل أ رب  ًمن أم شي  تبظي أنت كلاحبا ف ف كادت بظا  بظي

 .(ٕ)لبظائظما. ف اؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص"أبظي للهم ع ض على ألحابا "
بدلي  اول  َّ اٟتدي  "أبظي للهم ع ض علي ألحابا". كبظا  النيب ف ها البظا  ًمن ا٠توؼ على رهل ال ئ  

كبظا  أيب بظ  أيضان رٛت   [.ُِٖرىؤيكؼه ر ًحيم{. ]التوب    اًبٍلميٍ ًمًنُتى علي م لعظيم رٛتت  ف د ااؿ  هلل تعاذل في   }
 . (ٖ)بظ " ف د كل   النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ف اؿ "أرحم أم يت أبم يت أبو

كلبياف الظماؿ َّ ا ار النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, فبل بد ًمن مع ف  أحواؿ األس ل الهين مت   الوجو الثالث عشر:
م َّ بدر, كرم فئات متعدًٌدىة  فئ    َتة أا مت َّ حىق  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, كفئ  ال     من ا كإف أس ر

مانت معادي , كفئ  مسا١ت  أي  اىت مي ران, كفئ  منحازة للمسلمُت كٗت ي ذلا, أي  ىات مي ران, من م العىب اس عمُّ 
اص ًل  يل, كٚتاع , كاد هنى النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م عند اشتباؾ ا١تع م  عن الع النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م كأبو

حد ًمن بٍت راشم, لهلا السبع, كعلى رها فلي  ًمن العدؿ كال َّ رعاي  مصلح  ا١تسلمُت أ ات  العىب اس أك
ماف ًمن ال ئ  األكذل ألهنم ًمن نوع تعميم حيظم ال ت  على م ًٌ األس ل, كاد ات  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م مىن  

من يسمى َّ ع فنا )٣تـ  ح ب(, فما معٌت ات  البااي. مما أن  ال ٯتظن ات  ا١تعادين للنيب غَت ا٠ت  ين, كت ؾ 
واًلُت ألن  يظ   م, كي  د اإلسبلـ االنت اع بوالئ م للمسلمُت, مما أف  َّ ذلا شد ة تناَّ ٝتاح  

ي
اآل  ين ا١ت

                                                           
 (.ُٕٕ/صُ(, )جْْٓلحيح البيخارٌم, أبواب  ا١تسااد, ابب  ا٠تو   كا١تم  َّ ا١تسجد, ب ام  ) (ُ)
 (.ِٖٓسبق ٗت ٬ت , ص) (ِ)
ًمهم, متاب  ا١تنااع, ابب  مناا (ّ) (؛ كااؿ  ااؿ رها حدي  ْٔٔ/صٓ(, )جَّٕٗع معاذ بن اب ..., ب ام  )سنن الًتًٌ

(, ُْٓحسن غ يع؛ سنن ابن ماا , افتتاح الظتاب َّ اإلٯتاف كفضائ  الص حاب  كالعلم, ابب  فضائ   باب, ب ام  )
 (.ٓٓ/صُ)ج



  َِٔ   

 

د كرد عن ابن عىب اس  أف  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ أللحاب  يومئه "إ  اد ع فت أف  رااالن ًمن اإلسبلـ. كا
بٍت راشم كغَترم اد أي  ًاوا مي ران, ال حاا  ٢تم ب تالنا؛ فمىن ل ي منظم أحدان ًمن بٍت راشم؛ فبل ي تل , كمىن 

  ًلع عم  رسوؿ  هلل لىل ى ل ي أاب البخًتم بن ر اـ بن اٟتارث بن أسد؛ فبل
ي
 ي تل , كمىن ل ي العىب اس بن عبد ا١ت

ا أي  ًجى ميستىظ ىران". ااؿ  ف اؿ أبو   أن ت  آاب ان -ابن عيتبى  بن رىبًيعى -حيهي ى   هلل علي  كسىل م؛ فبل ي تل ؛ ف ن  إ٪ت 
ًٟتمن   السيف. ااؿ  فبل ت رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كأبنا ان كإ واننا كع َتتنا كنًتؾ العىب اس؟! ك هلل؛ لئن ل يت ؛ ألي 

ااؿ عم   ك هلل؛ إن  ألكؿ يـو منا  في  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  -كسىل م, ف اؿ لعم  بن ا٠ت اب "اي أاب ح ص!
رسوؿ  هلل! دعٍت؛  أييض ىب كا  عمًٌ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ابلسيف؟!". ف اؿ عم   اي-كسىل م أبيب ح ص

حهي   ي وؿ  ما أان َبمن ًمن تلا الظلم  اليت الت يومئه,   هلل؛ ل د انفق. فظاف أبو فؤلض ب عن   ابلسيف, فو
ش يدان. مما َّ سَتة ابن  –َّ ح كب ال د ة -كال أزاؿ من ا  ائ ان؛ إال  أف تظ  را عٍت ال  ادة, ف ت  يـو اليمام 

 .(ٔ)إسحاؽ
 .األس ل أبدارا ال ي  عبد هلل س اج الدين كارتضارا َّ بياف ًاص   رهل الواول اليت

بعد دراس  األدل , أف ال أم ال ااح َّ ا١تسال  رو ال وؿ بعصم  النيب ملسو هيلع هللا ىلص من ا٠ت ه كالهم ٬تدل الباح  
غيع ابآل  ة كاٟتضًٌ علي ا أف  سياؽ اآلايت َّ سورة األن اؿ يدؿُّ على أف  ا٠ت اب موا   إذل ااالات ادم, ك  لًت 

يىٍسهىليونىاى عىًن األىنٍػ ىاًؿ ايً  األىنٍػ ىاؿي هلًل الى إذل التخ ئ  الات اد النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ف ي اآلي  األكذل  }
تي  [. ف د كا    هلل تعاذل ٍُم ميٍ ًمًنُتى{.]األن اؿ  كال  سيوًؿ فىاتػ  يوا  هللى كأىٍلًلحيوا ذىاتى بػىٍيًنظيٍم كأىًطيعيوا  هللى كرىسيولى ي ًإٍف مينػٍ

الص حاب  الظ اـ إذل الت ول كإلبلح ذات البُت كطاع   هلل كرسول  كا ف ذلا إبٯتاهنم. مثي  كا   م تواي ان آ  , 
كًالىٍت اػيليوبػي يٍم كًإذىا تيًليىٍت  ًإ٪ت ىا اٍلميٍ ًمنيوفى ال ًهينى ًإذىا ذيًم ى  هللي كذم  ٢تم ل ات ا١ت منُت الصاداُت ف اؿ تعاذل  }

تي ي زىادىتٍػ يٍم ًإٯتىاانن كعىلىى رىهبًًٌٍم يػىتػىوىم ليوفى ال ًهينى ييً يميوفى الص بلة ك٦ت ا رىزىاٍػنىاريمٍ  , أيكلىًئاى ريمي اٍلميٍ ًمنيوفى حى ًّا  عىلىٍيً ٍم آايى يػيٍنً  يوفى
 [.ْ-ِةه كرًٍزؽه مى ميه{.]األن اؿ  ٢تىيٍم دىرىاىاته ًعٍندى رىهبًًٌٍم كمىٍ ً  ى 

ا أىٍ  ىاىاى رىبُّاى ًمٍن بػىٍيًتاى اًبٟتىٌق كًإف  فى ًي نا ًمنى اٍلميٍ ًمًنُتى لىظىارًريوفى{ ]األن اؿ  مثي  ااؿ تعاذل  }  [.ٓمىمى
 .ا١تخهلوف ا١تتخل وف ا١تناف وفرم فهـ مىن ت ؾ اٞت اد ك 

ا لىظيٍم ي عز ة اإلسبلـ كأرل  ف اؿ تعاذل  }مثي  بُت ٢تم اًٟتظم  ًمن ا١تع م  كر كىًإٍذ يىًعديميمي  هللي ًإٍحدىل ال  ائً ىتػىٍُتً أىنػ  ى
ًلمىاتًً  كيػىٍ  ى ى دىاًب ى  ق  اٟتىٌق ًبظى ً  تىظيوفي لىظيٍم كيي ًيدي  هللي أىٍف ٭تًي  [.ٕاٍلظىاًف ًينى{.]األن اؿ  كتػىوىدُّكفى أىف  غىيػٍ ى ذىاًت ال  وٍمى

 ١تن سبق ل  النصح من عواٌـً ا١تسلمُت. ظها تستم  اآلايت َّ بياف ألوؿ اإلٯتاف, مثي  أييت العتاب, ف وكر
مثي  َّ اآلي  اٟتادي  كاألربعوف ًمن السورة ن س ا يبيح ٢تم ال نائم كينسب ا إذل ذات  العلي   مضاف  إذل رسوؿ  هلل لىل ى 

لىميوا أى٪ت ىا غىًنٍمتيٍم ًمٍن شىٍي و فىهىف  هلًل ٜتييسى ي كلًل  سيوًؿ كًلًهم اٍل يٍ َبى كاٍليػىتىامىى كىاعٍ  هلل علي  كسىل م, في وؿ تعاذل  }

                                                           
 (.ّْٔ/صِ, )جسَتةن ل  عن  ابن م َت, َّ ال (ُ)



  ُِٔ   

 

تيٍم اًبهلًل كمىا أىنٍػزىٍلنىا عىلىى عىٍبًدانى يػىٍوـى اٍل يٍ اىاًف يػىٍوـى  تيٍم آمىنػٍ  عىلىى مي ًٌ اٍلتػى ىى اٞتٍىٍمعىاًف كاَّلل ي كاٍلمىسىاًمًُت كاٍبًن الس ًبيً  ًإٍف مينػٍ
 [.ُْشىٍي و اىًدي ه{. ]األن اؿ  

 حتقيقو يف قضييت أتبري النَّخل، واحلَُباب بن ادلُنِذر:  -اثنياً 
 َّ ا١تسهل ؛ اضي  أتبَت ُت األ  يُتإذل ال ضيت ال ي  عبد هلل س اج الدين نت  ا, رأس ل بد بعد بياف ًاص  

نًهر. فالن خ , ك 
ي
كرد نىٌص اٟتدي  كا تبلؼ العلما  َّ ف م , مثي  أاكؿ اضي  أتبَت الن خ , ك تناضي  اٟتيبىاب بن ا١ت

ح على ال أم الهم  ابألًدل   ىأت   , مث ذم  اضي  اٟتباب كاواهبا, كفيما يلي ت صي  ال ضيتُت راًٌ
 َنصُّ حديث التَّأِبري واختالف العلماء يف فهمو والرأُي الّراجح:  - ٔ

دلى ت علوا لصىليح".  , عن أن   أف  النيب ملسو هيلع هللا ىلص م   ب ـو يل ًٌحوف, ف اؿ "لوأٛتد دكرد َّ لحيح مسلم, كمسنى 
. فم   هبم ف اؿ "مىا لنخلظم؟". االوا  الت مها كمها. ااؿ "أنتم أعلم أبم  دنيامم"(ٔ)ااؿ فخ ج ًشيصان 

(ٕ) . 
نيا. فًمن رها اٟتدي  ف م بعض الناس أف  النيب لىل ى  هلل علي    كسىل م اد ٮت ئ َّ أمور الدُّ

أف  أاوال  كأفعال  لىل ى  هلل علي  كسىل م يي سًٌ  بعض ا بعضان, كيي ًب  بعض ا بعضان, كأف   هلل ح ظ  ًمن  صواباللظن  
 .(ٖ)ا٠ت ه مما ح ظ  ًمن ا٠ت يئ 

 األِدلَّة على صواب فعلو َصلَّى هللا عليو وَسلَّم:  - ٕ
ر ال ي  عبد هلل س اج الدين ال أم ال ائ   بعدـ كاوع ا٠ت ه من  لىل ى  هلل علي  كسىل م, أتى بعد أف ا تا  

 ابألًدل   على ذلا, كري  
أن  لىل ى  هلل علي  كسىل م اد ن ه َّ تلا األراضي ا١تبارم  اليت ري منابت الن ًخي , كت َب بُت اـو  الدليل األول:

مىا يت لب  ًمن عناايت كل احات, فظيف ييتصو ر علي  لىل ى  هلل علي  كسىل م أف ٗت ى يعلموف فنوف زرع الن خ , ك 
 علي  تلا العادة ا١ت   ًدىة َّ إنتاج الن ًخي . كلظن  أراد أف ييظً   ٢تم أم ان ال يست يعوف نيل  أبن س م. 

, الدليل الثاين: حىت ركل أٛتد عن أيب ذرًٌ, ااؿ "ت منا ٤تم د لىل ى  أن  لىل ى  هلل علي  كسىل م انؿ مىا انؿ ًمن العلـو
 .(ٔ)لنا من  ًعلما"  ذم  هلل علي  كسىل م كمىا طائ  ٭تٌ ًؾ اناحي  َّ السما  إال  

                                                           
. الن اي  َّ غ يع األث , البن األثَت, نوىال كيػىٍ ول . كاد ال يظوفي ل  نىولن ألبل التم  الهم ال يىٍ تىدُّ ال يص  رو  (ُ)

 (.ُِٔ/صِ)ج
(؛ مسند أٛتد, ُّٖٔ/صْ(, )جِّّٔلحيح مسلم, متاب  ال ضائ , ابب  كاوب امت اؿ ما اال  ش عا..., ب ام  ) (ِ)

 (.ُِٓ/صّ(, )جُِٔٔٓمسند ا١تظ  ين من الص حاب , ب ام  )
 (.ّْٓ, ص)س اج الدينظى   ال  مائ  احملم دي  , يين (ّ)



  ِِٔ   

 

٭تتاج إذل تل يح ٔت تضى العادة َّ ًعلم الزراع , كلظن  ال سوؿ لىل ى  هلل أف ٮت ى علي  أف  الن ًخي   فظيف ييتصو ر
 ل م أراد أم ان آ  . علي  كسى 

الن ظ  َّ أشبال رهل  إف  الهم يدلنا على األم  اآل   الهم أرادل النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, رو الدليل الثالث:
 الوااع , كًمن ذلا حدي  "انكلٍت الهًٌرىاع". 

مىٍصلي   فهييت هبا ف اؿ "اي أاب راف   عن أَب راف , ااؿ  لين  ل سوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م شاةه  أٛتد سندمف ي 
اة انكلٍت الهًٌرىاع". فناكلت . مثي  ااؿ "انكلٍت الهًٌرىاع". فناكلت . مثي  ااؿ "انكلٍت الهًٌرىاع". ف لت  اي رسوؿ  هلل كر  لل   

ى  هلل علي  كسىل م سظت  لناكلتٍت من ا ذراعان ما دعوت ب ". ااؿ  كماف رسوؿ  هلل لىل   إال  ذراعاف؟!. ف اؿ "لو
 .(ٕ)يعجب  الهًٌرىاع

عن أيب عيبىيد أن  طب  ل سوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ًادرىان في ا ٟتم. ف اؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  ك 
مم لل  اة كسىل م "انكلٍت ذراع ا". فناكلت , ااؿ "انكلٍت ذراع ا". فناكلت , ف اؿ "انكلٍت ذراع ا". ف لت  اي نيب  هلل ك 

 .(ٖ)سظت  ألع تا أذرعنا مىا دعوت ب " ًمن ذراع؟! ف اؿ  كالهم ن سي بيدل لو
ان معجزان ف ول  لىل ى  هلل علي  كسىل م  انكلٍت الهًٌرىاع َّ ا١ت  ة ال  ال   م  الًعلم أف  ال اة ٢تا ذراعاف إ٪تا أراد أف ييظً   أم  

ن ااببلن, دلى تظ   تلا ا١تعجزة. كلهلا ااؿ في  الربراف, كفي  اإلش في  اإلم اـ, ك  اد ابلعياف, كلظن ١ت ا دلى ٬تد ٤تبل 
الزُّراىاٌ   ألن  سبحان  ٮتلق في ا ذراعان فهراعان, معجزة ل  لىل ى  هلل علي  كسىل م, فحملت ا١تناًكؿى عجلت  ا١ت م ب  َّ 

 .(ٗ) سبحان اإلنساف على اول   إ٪تا لل اة ذراعاف, فان    ا١تدد ًمن  هلل
أكضح ال ي  عبد هلل س اج الدين مظاف ال ارد ًمن حدي  انكلٍت الهًٌرىاع ف اؿ  كرظها َّ حادث  أتبَت كاد 

ارا  الن خ , ١ت ا مى   النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ب ـو ي بًٌ كف الن خ , أراد أف ييظ ًمى م كييتًح ى م, كييظً  ى ٢تم معجزة  
 ًدىة َّ أتبَت الن خ , فييظ ًمى م  ال   بصبلح  دكف أتبَت, كلظن ١ت ا دلى ت ب  الوب بعض أكلئا الن   , كدلى للعادة ا١ت   

نيوي    تستسلم م   االستسبلـ إذل اول  لىل ى  هلل علي  كسىل م "لو دلى ت علوا لصىليح". ب  كا وا عند معلوماهتم الدُّ

                                                                                                                                                                                     
(, ُْٖٔ(, ا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  )ُّٓ/صُ(, )جُِّٗٗمسند أٛتد, مسند األنصار, ب ام  ) (ُ)

مى  الز كائًد, ب ام  )ُٓٓ/صِ)ج ربىاً  رااؿ (  ركال أٛتد كال  ربىاً , كرااؿ ال   ّْٕ/صٖ(, )جُُّٕٗ(. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى
 ث  , كَّ إسناد أٛتد من دل ييسىم . الص حيح غَت ٤تم د بن عبد هلل بن يزيد ا١ت  ئ كرو

(, ُِّٗ(؛ ا١تعجم األكسط, ال  ربىاً , ب ام  )ٖ/صٔ(, )جَُِِٗ, اباي مسند األنصار, ب ام  )مسند أٛتد (ِ)
 ". ؽ, كركال ال  ربىاً  َّ األكسط اب تصار, كأحد إسنادم أٛتد حسنركال أٛتد كال  ربىاً  ًمن طي "  ا٢تي ميااؿ . (ِّّ/صّ)ج

مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي, متاب  عبلمات النُّبو ة, ابب  اول  ملسو هيلع هللا ىلص انكلٍت الهًٌرىاع, ب ام  )  (.ْٔٓ/صٖ(, )ج٣ُُّْْتى
 (.ّٓ/صُ(, )جْْم  طعام , ب ام  )سنن الدارمي, ابب ما أمـ  ب  النيب ملسو هيلع هللا ىلص َّ ب   (ّ)
ٌ , )ج (ْ) نًٌي   لل ىس بلى ىوىاًرع الل دي

 (.ُٕٔ/ص ٔش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت



  ِّٔ   

 

ن ااببلن ف ا . كلهلا رد رم لىل ى  هلل ا١ت   ًدىة َّ زراع  الن ًخي  , كأف  لبلح  متواف على الت هًبَت, كدلى يىلقى الظـ  ٤تبل 
علي  كسىل م بعد ذلا إذل األسباب ا١تعتىادة لدي م, ا١تعلوم  عندرم اليت كا وا عندرا كدل ٬تاكزكرا, ف اؿ ٢تم "ألنتم 

 .(ٔ)أعلم أبمور دنيامم"
الهم ابرؾ في  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ١تا عص ت  أـ لظـ  كالربىم  ًمن ظ ؼ الس من كنظَت ذلا ان  اع مدد ا

مالا, مما َّ لحيح مسلم, عن ااب , عن أـ مالا االنصاري , أهنا مانت هتدم َّ عظ   ٢تا ٝتنان للنيب لىل ى 
ًي ا اليت مانت هتدم في  الس من  هلل علي  كسىل م فبينما بنورا يسهلوهنا عن أداـ كلي  عندرا شي  فعم دت إذل ٨تى

نان فما زاؿ ي يم ٢تا أدىاـ بني ا حىت عص ت , فهتت النيب لىل ى  هلل علي   إذل النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م فوادت في  ٝتى
ت متي  مىا زاؿ ذلا اائما" كسىل م ف اؿ "أعص تي ". ف الت  نعم. ااؿ "لو

(ٕ). 
أف  رىابلن ًمن أر  البادي , أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص يست عم , فهطعم  شى   كسق ًمن شعَت, فما كركل مسلم, عن ااب   

الى , فهتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص فه ربل, ف اؿ ل  "لو دلى تىًظل  ألمىلتيم من  كأااـ  زاؿ ال  ا  أيم  من  كام أت  كضي  ما حىت مى
 . (ٖ)لظم"

دى ال ائض.فالظي  العىارض من  ا  ١تدى
كاد بُت  اإلماـ الن وًكٌم اًٟتظم  ًمن ذلا, ف اؿ  ااؿ العلما  اًٟتظم  َّ ذلا أف  عص را كميلى  ميضاد ة للت سليم 
كالت ومي  على رزؽ  هلل تعاذل كيتضم ن الت دبَت كاأل ه ابٟتىوًؿ كال و ة كتىظىلُّف اإلحاط  أبس ار ًحظم  هلل تعاذل كفضل  

عى فاعيل  بزكال فعيواً 
(ٗ) . 

. ألن  فيمىن ٮت ى (٘)الزُّراىاٌ   كال يعارض رها اول  لىل ى  هلل علي  كسىل م "ًميليوا طعامظم يبارىؾ لظم في " ااؿ
ًميليوا عند  أا , ب  ط ب ا  البااي ٣ت والن, أك ًميليوا مىا ٗت اون  للن   , لئبل ٮت ج أم   ًمن اٟتاا  أك ا٠تيان , أك

 .(ٙ)عند إد اؿ ا١تنزؿ ا , أكال   
 رهل األاوب  كاألًدل   اليت ارتضارا ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ ًاص   أتبَت الن خ . 

                                                           
 (.ّٖٓ, ص)س اج الدينيينظى   ال  مائ  احملم دي  ,  (ُ)
 (.ُْٖٕ/صْ(, )جَِِٖلحيح مسلم, متاب  ال ضائ , ابب  َّ معجزات النيب ملسو هيلع هللا ىلص, ب ام  ) (ِ)
 (.ُْٖٕ/صْ(, )جُِِٖلحيح مسلم, متاب  ال ضائ , ابب  َّ معجزات النيب ملسو هيلع هللا ىلص, ب ام ) (ّ)
 (.ِْ, صُٓش ح الن وكٌم على لحيح مسلم, )ج (ْ)
 (.ْٕٗ/صِ(, )جَُِِلحيح البيخارٌم, متاب  البيوع, ابب  ما يستحع من الظي , ب ام  ) (ٓ)
ٌ , )جش ح الزُّراىاٌ  على ا (ٔ) نًٌي   لل ىس بلى ىوىاًرع الل دي

 (.ٖٓ/ص١ٕت



  ِْٔ   

 

أف  ك  كأف ذلا من ابب اإلم اـ اإل٢تي للنيب ملسو هيلع هللا ىلص, ,أف فعل  ملسو هيلع هللا ىلص رو الصواب كالهم ٬تدل الباح  َّ اضي  الت هًبَت
شوارد رها اإلم اـ النبوم للصحاب  الًظ اـ, مىا كا  لسلماف ال ارسي عندما آمن ابلنيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ًمن 

على أف ي  س ٩تبل يعم  في ا سلماف حىت تي عم, ماف ٦تلومان للي ود فاشًتال رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص بظها كمها در٫تا, ك ك 
 ٩تل  كاحدة غ س ا عم  فحملت الن خ  ًمن عام ا كدلى ٖتم  الن خل , ف اؿ  الن خ  إالااؿ  ف  س رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص

ا فحملت رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص "مىن غ س رهل؟". ااؿ عم   أان غ ست ا اي رسوؿ  هلل. فنزع ا رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص مثي  غ س 
كااؿ ا٢تىي ىمٌي  كراال  رااؿ الص حيح. ر,ركال أٛتد, كالبػىز اًمن عام ا. 

(ٔ)  
رها اٟتدي  يدؿ على أف  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م اد غ س بيدل ال  ي   ٩تبلت فحملن ًمن عاـ كاحد, 

 كال كالن خل  اليت دلى ٖتم  نزع ا رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م مثي  غ س ا فحملت ًمن عام ا, كدل ٭تتجن لتهبَت
م الص حاب  الهين سل   ل َتل ًمن ميد ة زمني , فالعربة َّ إظ ار ا١تدد اإل٢تي على يد النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, كلو

ت موا الت هًبَت أم رم إذل  هلل على أن  ا٠تبلؽ لظ  ت تلا ا١تعجزة على أيدي م بربم  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م,  
 ت سلماف بربم  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م. مما ٛتلت ٩تبل

 قضية احلَُباب بن ادلُنِذر وجواهبا:  – ٖ
ركل ابن اسحاؽ  أف  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م نزؿ عند أدىن ما  ًمن ميال بدر, ف اؿ اٟتيبىاب بن 

نًهر  اي رسوؿ  هلل, أرأيت رها ا١تنزؿ, أمنزالن أنزلىظى   هلل
ي
ال أم كاٟت ب  , لي  لنا أف نت دـ كال نته   عن , أـ روا١ت

ظًٌٌيدة؟ ف اؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م "ب  رو
ى
ظًٌٌيدة". ف اؿ اٟتباب  ف ف  رها لي  ٔتنزؿ, فاهنض  كا١ت

ى
اٟت ب كال أم كا١ت

نبٌت علي  حوضان فنمل ل ما ن, فن  ب  ابلناس حىت أنيت أدىن ما و ًمن ال ـو فننزؿ, مثي  ن وًٌر مىا كرا ل ًمن ال ل ع, مثي  
 . (ٕ)كال ي  بوف. ف اؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م "أش ت ابل أم"

 . (ٖ)كعند ابن سعد  فنزؿ اربي  ف اؿ "ال أم ما أشار ب  اٟتباب"
ربة َّ  ابب ال أم كع ض ال ضي  للم اكرة, مما مانت عادت  لىل ى  هلل علي  كسىل م, َّ م اكرة أر  ا٠تمن كرها 

 ماف األم  دكف م اكرة للزم م االمت اؿ. م ًٌ مسهل , بدلي  اول  لىل ى  هلل علي  كسىل م "أش ت ابل أم", إذ لو
أن  ماف يداف  عن  ,ًمن  بلؿ ع ض ال ي  عبد هلل س اج الدين للمسهل  مظ , كإي اد األًدل  كالهم يتبُت للباح  

ل د   عندما اي  ل كذلا ًمن شد ة ٤تبت  كتعل   ب  لىل ى  هلل علي  كسىل م. ك  م اـ النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م,

                                                           
مسند البػىز ار, مسند ب يدة بن اٟتصيع, ب ام   ؛(ّْٓ/صٓ(, )جَِّْٕمسند أٛتد, اباي مسند األنصار, ب ام  ) (ُ)
مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي, متاب  ا١تنااع, ابب ما اا  َّ إسبلـ سلماف ال ارسي, ب ا؛ (ُّٗ/صِ(, )جَْْٕ) (, ُّٖٔٓم )٣تى

 (.َٔٓ/صٗ)ج
  (.َِٔ/صُسَتة ابن ر اـ, )ج (ِ)
 (.ُٓ/صِال ب ات الظربل, ابن سعد, )ج (ّ)



  ِٔٓ   

 

, ا  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م , كائت أبًدل   أن  ال    أنت ن يتى ا٠ت ه عن رسوؿل   يا   ١تاذا ابل ت؟اؿابل تى
على أن   مىا متبت, األًدل   اليت اد أتيتي هبا   ١تاذا رهل مبال  ؟ إذا ماف عندؾ حيج   ريد  اؿرهل مبال   , اٮت ئ , ك 

مثي  ١تاذا تتعجع؟  لظن ال تست ي  ألهنا اوي . الٮت ئ أًدل   ٤تظمى  علمي   , كإذا ماف عندؾ م درة على رىدًٌرا ريد را,
ميظائي  ,   عصم هللي عصم اربي  , ك هللي  لىل ى  هلل علي  كسىل م ف ف رها شي  عظيم؟ ر  إذا عصم  هللي ال سوؿى 

 .(ٔ)ا١تان ؟ ك هللي عصم إس افي  , ف ذا عصم سيدان ٤تم دان لىل ى  هلل علي  كسىل م مىا
 
 
 
 

                                                           
 , موا  )موسوع  در  ( االلظًتك .س اج الدينال اغورم ك  حوار رائ  بُت يينظى   م ال  بعنواف  (ُ)



  ِٔٔ   

 

 ادلبحث الثَّاين
حتقيق الشيخ عبدهللا سراج الدين يف األحاديث الواردة يف التـَّبَـرُّك والتـََّوسُّل ابلنيب َصلَّى هللا عليو 

 وَسلَّم
 دتـهـيـد

كمن  طلع ثبوت ا٠تَت اإل٢تي َّ ال ي . كال بلحان , (ُ)طلع الربم , كالربم  ري  النما  كالزايدةل    التربؾ 
ات ق العلما  على م  كعي  التربؾ َباثر النيب ملسو هيلع هللا ىلص كأكرد علما  السَتة كال مائ   ف د التربؾ َباثر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذلا 

 .(ِ)ربؾ الصحاب  الظ اـ مهنع هللا يضر أبنواع متعددة من آاثرل ملسو هيلع هللا ىلصكاٟتدي  أ بارا م َتة ٘ت   ت
 كابت وا إلي  الوسيل {  }, ااؿ تعاذلالت  ب. ي اؿ  توس  العبد إذل رب  بوسيل  إذا ت  ب إلي  بعم كالتوس   

. كمن ا (ْ)ال اعات كت ؾ ا١تن ياتعلى ما يت  ب ب  إذل  هلل تعاذل من فع   , ك ي لق ال بلحان (ّ) [ّٓا١تائدة  ]
بل  بلؼ بُت العلما  َّ التوس  ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص على معٌت اإلٯتاف ب  ف التوس  ابلنيب على معٌت اإلٯتاف ب  ك٤تبت  

 , ك٤تبت , كذلا مهف ي وؿ  أسهلا بنبيا دمحم كي يد  إ  أسهلا إبٯتا  ب  كٔتحبت , كأتوس  إليا إبٯتا  ب  ك٤تبت
ا تلف العلما  َّ م  كعي  التوس  ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص بعد كفات  م وؿ ف د  التوس  ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص بعد كفات  كأما  ك٨تو ذلا.

 ال ائ   الل م إ  أسهلا بنبيا أك ّتال نبيا أك ْتق نبيا, على أاواؿ 
كمته  ك اٟتن ي  كرو ا١تهرع عند اٟتنابل ( إذل اواز رها  ال وؿ األكؿ  ذرع ٚت ور ال   ا  )ا١تالظي  كال افعي 
  .النوع من التوس  سوا  َّ حياة النيب ملسو هيلع هللا ىلص أك بعد كفات 

كالدعا  ا١تهذكف في   ,أم أبٝتائ  كل ات إال ابهلل, ال ينب ي ألحد أف يدعو  إذل أن  حني   وأب   ذرعال وؿ ال ا 
 وؿ ال ائ   ْتق ف .[َِٖ]األع اؼ  { األٝتا  اٟتسٌت فادعول هباكهللاول  تعاذل  }ا١تهمور ب  ما است يد من 

 ذرع أبو حني   كأبو يوسف كدمحم إذل م ارت .  ؛رسلا كأنبيائا كأكليائا, أك ْتق البيت
علي  النيب للى  هلل  ذرع ت ي الدين بن تيمي  كبعض اٟتنابل  من ا١تته  ين إذل أف التوس  بهات  ال وؿ ال ال 

 ,  كش اعت  ملسو هيلع هللا ىلص َّ حاؿ حيات ئدعا, كم   ملسو هيلع هللا ىلص كب اعت م   اإلٯتاف ب   ؛كسلم ال ٬توز, كأما التوس  ب َت الهات
 .(ٓ)فجائز ال  بلؼ في 

                                                           
 (.َّلل ازم, مادة ب ؾ, ص ) (؛ ٥تتار الصحاح,ّٓٗ/صَُلساف الع ب, البن منظور, مادة كس , )ج يينظى   (ُ)
 (.ٗٔ/صَُا١توسوع  ال   ي  الظويتي , )ج يينظى   (ِ)
 (.ِِِ(؛ ٥تتار الصحاح, لل ازم, مادة كس , ص )ِْٕ/صُُلساف الع ب, البن منظور, مادة كس , )ج يينظى   (ّ)
 (.ُْٗ/صٗا١توسوع  ال   ي  الظويتي , )ج يينظى   (ْ)
(؛ ال  كع, البن م لح, ِِْ/صِ(؛ ال تاكل الظربل, البن تيمي , )جِْٖ/صٖجاجملموع, للنوكم, ) يينظى   (ٓ)

(؛ حاشي  ال حاكم على ا١ت ااي, ُّٖ/صٗ(؛ موارع اٞتلي  ش ح ٥تتص   لي , للخ اب ال عيٍت, )جُِٓ/صّ)ج
 (.ِْٕ/صُٓ(؛ ا١توسوع  ال   ي  الظويتي , )جٓ/صِٕ(, حاشي  ابن عابدين, )جْٕٓ/صِ)ج



  ِٕٔ   

 

د م  أف ال  ؽ َّ ابب كاح ْت  ال ي  عبد هلل س اج الدين مسهل  التػ بػى ُّؾ كالتػ وىسُّ  ب ظ  م ص   كموس  ,كل د 
 ,بين ما كاضح؛ الشًتام ما َّ العبلا  ب لع الربم  َباثر النيب ملسو هيلع هللا ىلص, كطلع الت  ب إذل  هلل كالتوس  إلي  ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص
م   كتناكؿ ا١توضوع ًمن اوانب  ا١تتعدًٌدىة, ب ظ  علمي ي ـو على ع ض اآلرا  َّ ا١توضوع, كا تيار ال أم ال ٌااح

عن ن   األحيا  لؤلموات ًمن  بلؿ  كماف مبلم نت ادات اليت تتوا   إلي , أًدل ت , كاٞتواب عن اإلشظاالت كاال
عن ن   األموات لؤلحيا , ًمن  بلؿ الظبلـ  مثي  ٠تَتات إذل األموات, االظبلـ عن كلوؿ ثواب ال  ا ات كسائ  
   كأًدل ت ا. عن التػ وىسُّ  كأًدل ت , كالظبلـ عن االست اث

 بيان وصول ثواب القراءات وسائر اخلريات وادلُبَّات إىل األموات.  -أواًل 
ال  آف كالسن  كمبلـ األئم   أف  ا١تيًٌت ينت   بعمل  كبعم  م َتة من أبًدل    ال ي  عبد  هلل س اج الدين ثبت أ
 كفيما يلي ت صي  رهل األدل  . (ٔ)غَتل

 العظيم على وصول ثواب االست فار لألموات:  األِدلَّة ِمن القرآن - ٔ
بػى يوانى اًبإًلٯتىاًف كالى ٕتىٍ ااؿ  هلل تعاذل  } عىٍ  َّ كىال ًهينى اىا يكا ًمٍن بػىٍعًدًرٍم يػى يوليوفى رىبػ نىا اٍغً ٍ  لىنىا كإًلٍ وىانًنىا ال ًهينى سى

 [.َُرىًحيمه{ ]اٟت     كؼه ؤ نى آمىنيوا رىبػ نىا ًإن اى رى اػيليوبًنىا ًغبلًّ لًل ًهي
ٍن دى ى ى بػىٍييًتى ميٍ ًمننا كلًٍلميٍ ًمًنُتى كاٍلميٍ ًمنىاًت كالى تىزًًد الظ اًلًمُتى كااؿ تعاذل  } ًإال  تػىبىارنا{ رىبًٌ اٍغً ٍ  رل كًلوىاًلدىم  كًلمى

 [.ِٖ]نوح  
{ ]إب اريم  رىبػ نىا اٍغً ٍ  رل كًلوىاًلدىم  كلًٍلميٍ ًمًنُتى يػى كااؿ تعاذل  }  [.ٍُْوـى يػى يوـي اٟتًٍسىابي

نًٍباى كلًٍلميٍ ًمًنُتى كاٍلميٍ ًمنىاًت{ ]٤تم د  كااؿ تعاذل للنيب لىل ى  هلل علي  كسىل م  }  [.ُٗكىاٍستػىٍ ً ٍ  ًلهى
ٍولى ي ييسىبًٌحيوفى كااؿ تعاذل عن ا١تبلئظ  علي م الس بلـ  } ًْتىٍمًد رىهبًًٌٍم كيػيٍ ًمنيوفى بًً   ال ًهينى ٭تىًٍمليوفى اٍلعىٍ شى كمىٍن حى

بيوا كاتػ بػىعيوا  ا فىاٍغً ٍ  لًل ًهينى اتى ًبيلىاى كًاً ٍم عىهىابى اٞتٍىًحيمً كيىٍستػىٍ ً  يكفى لًل ًهينى آمىنيوا رىبػ نىا كًسٍعتى مي   شىٍي و رىٍٛتى ن كًعٍلمن  {سى
 [.ٕ]غاف  

 
يام واحلج: األِدلَّة ِمن األحاديث النبويَّة على وصو  - ٕ  ل ثواب الصَّدقَات والصِّ

 ف ي الص حيحن عن عائ  , أف  رابل ااؿ للنيب ملسو هيلع هللا ىلص  إف  أمًٌي افتػىلىتىت نى سي ا كأظنُّ ا لو أمَّا الصَّدقَات: -
 .(ٕ)تظلمت تصد ات ف   ٢تا أا  إف تصدات عن ا؟ ااؿ "نعم"

ؿ للنيب ملسو هيلع هللا ىلص  إف  أيب مات كت ؾ ماالن كدلى يوًص ف   يظ ًٌ  عن  أف أتصدؽ كركل مسلم, عن أيب ر ي ة, أف  رىايبلن اا

                                                           
 (.َّٖ-ِِٔ, ص)س اج الدينعي  كاألذمار, يينظى   األد (ُ)
(؛ لحيح مسلم, متاب  ْٕٔ/صُ(, )جُِِّلحيح البيخارٌم, متاب  اٞتنائز, ابب  موت ال جهة الب ت , ب ام  ) (ِ)

 (.ٔٗٔ/صِ(, )جََُْالزماة, ابب  كلوؿ ثواب الصدا  عن ا١تيت إلي , ب ام  )



  ِٖٔ   

 

 . (ٔ)عن ؟ ااؿ "نعم"
يام:  - ف ي الص حيحُت عن عائ  , أف  رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص ااؿ "مىن مات كعلي  لياـ لاـ وأمَّا وصول ثواب الصِّ

 .(ٕ)عن  كليُّ "
ف كل البيخارٌم, عن ابن عىب اس, أف  ام أة ًمن اي ينى  اا ت إذل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ف الت  إف  احلج:  وأمَّا وصول ثواب -

ي عن ا, أرأيت لوماف على أمًٌا دينه أمنت  أمًٌي نهرىت أف ٖتج  فلىم ٖتج  حىت ماتت أىفىهىحيجُّ عن ا؟ ااؿ "نعم حجًٌ
 .(ٖ) "ااضوا  هلل فاهلل أحقُّ ابلوفا ااضي ؟

 األِدلَّة على وصول ثواب القراءة لألموات:  - ٖ
 أما كلوؿ ثواب ال  ا ات لؤلموات فل  عد ة أًدل    

عن مىعً   بن يىسار, ااؿ   كأٛتد, م,, كابن ماا , كابن حباف, كاٟتامأبو داكداٟتدي  الهم ركال  الدليل األول:
  .(ٗ) واتمم". على م[ُي { ]ي   ااؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص"اا  كا }

 كرها ي م  ال  ا ة حاؿ االحتضار, كبعد الوفاة, ألف  اٟتدي  م لىق, فبل ٬توز ت ييدل بدكف دلي .
كَّ ركاي  عن  لىل ى  هلل علي  كسىل م, أن  ااؿ "كي  الع ال  آف ال ي  ؤرا را  ي يد  هلل كالد ار اآل  ة إال  غ   ل  

 .(٘)   النسائياا ؤكرا على مواتمم". كرهل ل
إذل علي بن موسى اٟتد اد, فه رب  ااؿ  منت م  أٛتد بن حنب , ك٤تم د  ,أسند اٟتاف  ا٠تبلؿ الدليل الثاين:

بن ادام  اٞتور م َّ انازة, فلما ديًفنى ا١تيًٌت ال  را  ض ي  ي  أ عند ال رب, ف اؿ ل  أٛتد  اي رها, إف  ال  ا ة 
                                                           

 (.ُِْٓ/صّ(, )جَُّٔداىات إذل ا١تيت, ب ام  )لحيح مسلم, متاب  الزماة, ابب  كلوؿ ثواب الص   (ُ)
, ب ام  ) (ِ) , ابب  من مات كعلي  لـو (؛ لحيح مسلم, متاب  َٗٔ/صِ(, )جُُٖٓلحيح البيخارٌم, متاب  الصـو

ياـ عن ا١تيت, ب ام  ) ياـ, ابب  اضا  الصًٌ  (. َّٖ/صِ(, )جُُْٕالصًٌ
 (.ٔٓٔ/صِ(, )جُْٕٓابب  اٟتج كالنهكر عن ا١تيت, ب ام )لحيح البيخارٌم, أبواب  اإلحصار كازا  الصيد,  (ّ)
سنن ابن ماا ,  ؛ (َِٖ/صِ(, )جُُِّ, متاب  اٞتنائز, ابب  ال  ا ة عند ا١تيت, ب ام )أبو داكدسنن  (ْ)

لحيح ابن ؛ (ْٔٔ/صُ(, )جُْْٖمتاب  اٞتنائز, ابب  ما اا  فيما ي اؿ عند ا١ت يض إذا حض , ب ام  )
ميستدرىؾ اٟتامم, متاب  ؛ (ِٗٔ/صٕ(, )جََِّز, ابب  ا١ت يض كما يتعلق ب , ب ام )حباف, متاب  اٞتنائ

مسند أٛتد, مسند الظوفيُت, ؛ (ّٕٓ/صُ(, )جَِْٕفضائ  ال  آف, ذم  فضائ  سور كآم مت  ا , ب ام )
 َّ ممىا رمز إلي  السُّييوًطيٌ كمىا ًاي  َّ إسنادل ًمن ا١ت اؿ, ي ت   بتعدُّد ط ا  فيحىسن ل َتل,   (.ِٔ/صٓ(, )جَُِّٔب ام  )

مى  الز كائًد, متاب  الت  سَت, ابب  سورة الب  ة, ب ام  )َُِ/صُاٞتام  الص َت, )ج (, َُُٖٔ(. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى
 ا١تب م. (  َّ سنن أيب داكد من  ط ؼ, كركال أٛتد كفي  راكدل يسم كب ي  راال  رااؿ الص حيح. كركال ال  ربىاً  كأس طُِ/صٕ)ج

 (. ِٓٔ/صٔ(, )جَُُْٗالسُّنىن الظربل, النسائي  متاب  عم  اليـو كالل ي  ة, ابب  ما ي  أ على ا١تيت..., ب ام ) (ٓ)



  ِٔٗ   

 

ا ًمن ا١ت اب , ااؿ ٤تم د بن ادام  ألٛتد بن حنب   اي أاب عبد هلل, مىا ت وؿ َّ ميبى ًٌ  عند ال رب بدع . فلم ا   ان
ج,  اٟتىلىيبٌ؟ ااؿ  ث  , ااؿ  متبتى عن  شيئا؟ ااؿ  نعم, ااؿ  فه رب  ميبى ًٌ , عن عبدال  ٛتن بن العبل  بن اللىجبلى

الب  ة ك ا٘تت ا, كااؿ  ٝتعت ابن عم  يولي بهلا. ف اؿ  عن أبي , أن  أكلى إذا ديًفنى أف يي  ىأ عند رأس  ب اٖت 
 .(ٔ)ل  أٛتد  فارا , ف   لل ا  ي  أ

 .(ٕ)أف  ابن عم  استحع أف يي  ىأ على ال رب بعد الدفن أك ؿ سورة الب  ة ك ا٘تت ا ,سنن البي  ي كَّ

 .(ٖ) اؿ ال أبس هباكااؿ اٟتسن بن الصباح الزع  ا   سهلت ال  اًفعٌي عن ال  ا ة عند ال رب ف

ؿ, عن ال  عيب, ااؿ "مانت األنصار إذا مات ٢تم ا١تيًٌت ا تل وا إذل اربل ي   كف عندل ال  آف" كركل  .(ٗ)ا٠تبل 

 أف  اإلماـ ال  اًفعٌي كاأللحاب نصُّوا على استحباب ا ا ة ال  آف عند ا١تيت.  (٘) كاد نىٌص الن وًكم
كىال ًهينى اىا يكا ًمٍن بػىٍعًدًرٍم يػى يوليوفى رىبػ نىا م لوب ًمن األحيا  لؤلموات ب ول  تعاذل  }إف  االست  ار  الدليل الثالث:

بػى يوانى اًبإًلٯتىاًف كالى ٕتىٍعىٍ  َّ اػيليوبًنىا ًغبلًّ لًل ًهينى آمىنيوا رىبػ نى  ا ًإن اى رى يكؼه اٍغً ٍ  لىنىا كإًلٍ وىانًنىا ال ًهينى سى
 [.َُ]اٟت   {رىًحيمه 

 .(ٙ)ل " كلد لاحل يدعو كْتدي  مسلم"أك
ا يينز٢تا الدُّعا . كاد ااؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص "إف   هلل  تعاذل ي وؿ فمىا ا١تان  ًمن ا ا ة ال  آف اليت تينزًؿ ال ٛت  كالربم  ممى

مىن ش ل  ذم م عن مسهليت أع يت  أفض  مىا أع ي الس ائلُت"
(ٚ). 

ئ  ب  أم ان م  كعان كلهلا فعل  الص حاب  كالت ابعوف كإف ماف َّ إسنادرا مى ىاؿ, فهين دلي  كرها لي  بدع  سيًٌ 
ن ي وؿ ب . ف ف ماف  رب اإلابح  ضعي ان, ف ف  رب الت ح مي ال أل  ل .

ى
 الت ح مي ١ت

ًمهم, كالنور كالسظين  اليت تنزؿ ل  ا ة ال  آف أين  هبا ا١تيًٌت كينعم ب   مما كإف  ال ٛت  كال  ربىاً , عن  ركل الًتًٌ
أيسىيد بن حيضىَت  أن  أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص ف اؿ  اي رسوؿ  هلل إ  منت أا أ البارح  سورة الظ ف فجا  شي  حىت غ  ى 

                                                           
 كماف لىدكاا, كماف ابن ٛت اد ا١ت  ئ ي شد إلي ,. كااؿ عن موسى اٟتداد  (ْ/صُ(, )جّال  ا ة عند ال بور, ا٠تبلؿ, ب ام) (ُ)
د ال رب, , البي  ي, ٚتاع أبواب  التظبَت على اٞتنائز كمن أكذل إبد ال  ال رب, ابب  ما كرد َّ ا ا ة ال  آف عنالسُّنىن الظربل(ِ)

 كااؿ  إسناد حسن. (.ُٕٕ/صُاألذمار, الن وكٌم, )ج؛ (ّٗ/صْ(, )جَٖٕٔب ام  )
 (.ٔ/صُ(, )جٔال  ا ة عند ال بور, ا٠تبلؿ, ب ام) (ّ)
 (.ٖ/صُ(, )جٕؿ, ب ام )ال  ا ة عند ال بور, ا٠تبل (ْ)
 (.ُٕٕاألذمار, الن وكٌم, )ص؛ (ِْٗ/صٓاجملموع, الن وكٌم, )ج (ٓ)
 (.ُِٓٓ/صّ(, )جُُّٔلحيح مسلم, متاب  الولي , ابب  ما يلحق اإلنساف من ال واب بعد كفات , ب ام ) (ٔ)
  (.ُّْ/صُ(, )جّٕٓ, ب ام )شعع اإلٯتاف, البي  ي, ابب  َّ ٤تب    هلل عز كا , فص   َّ إدام  ذم   هلل (ٕ)



  َِٕ   

 

 .(ٔ)فمي. ف اؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص "تلا السظين  اا ت تستم  ال  آف"
سوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص "كمىا ااتم  اوـه َّ بيتو ًمن بيوت  هلل يتلوف متاب  هلل كيتدارسون  بين م كعن أيب ر ي ة, ااؿ  ااؿ ر 

 .(ٕ)أبو داكدإال  نزلت علي م الس ظين  كغ يت م ال  ٛت  كح  ت م ا١تبلئظ  كذم رم  هلل فيمىن عندل". ركال  مسلم, ك 
َّ سياا  ا١توت "ف ذا أان ًمتُّ فبل  بن العىاص كرو كح , ٢تها ااؿ عم كفا١تيًٌت يستهن  ابل  آف كينعم ب  كي اتح ب ى  

تصحبٍت انئح  كال انر ف ذا دفنتمو  فى ينُّوا عىلىي  الًتاب شىن ا مثي  أايموا حوؿ اربم اىدر ما تينحى  ازكر كيي سىم 
" ٟتمي ا حىت أستهن  بظم كأنظ  ماذا أراا  ب  ريسي  ريبًٌ
(ٖ). 

 وجوابو:  ،[َٜٖوَأْن لَْيَس ِلإِلْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى{ ]النجم: لك مع قولو تعاىل: }إتشكال ذ - ٗ

كىأىٍف لىٍي ى ًلئًلٍنسىاًف ًإال  مىا سىعىى{ ف ف ااؿ اائ   ميف يص  ال واب إذل األموات م  أف   هلل تعاذل ي وؿ  }
 [.ّٗ]النجم  

 كسعي ابلت سبع. فاٞتواب عن ذلا أف  الس عي نوعاف  سعي مباش ,
مزاكل  اإلنساف لؤلعماؿ بن س , كأف يعمل ا بن س , مصبلت  كليام , كسائ  أعماؿ  فالس عي ا١تباش   رو-

 ا٠تَت...
كاس   في ا, كسببان َّ لدكررا  أف يتسبع َّ أعماؿ يعمل ا غَتل, كلظن   يظوف رو كأما الس عي ابلت سبع  ف و

 عن ذلا العام .
مىا ركال مسلم, عن أيب ر ي ة, أف  رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص, ااؿ "إذا مات اإلنساف ان    عن  عمل  إال  ًمن كي َت إذل رها 

 .(ٗ)ل " كلد لاحل يدعو ًعلم يينتى   ب , أك ثبلث ؛ إال  ًمن لدا  ااري , أك
  من ًمن عمل  كحسنات  بعد موت ؛ علما عل م  كن  ل, أككعن أيب ر ي ة ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص "إف  ٦ت ا يلحق ا١ت

لدا  أ  ا ا ًمن مال  َّ لحت   مى ىال, أك هن ان  بيتان البن السبي  بنال, أك مسجدان بنال, أك كلدان لاٟتا ت م , أك
 .(ٔ)كحيات  تلح   ًمن بعد موت ". ركال ابن ماا , كالبي  ي

                                                           
ًمهم, متاب  فضائ  ال  آف, ابب  فض  سورة الظ ف, ب ام  ) (ُ) ا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً   (.ُُٔ/صٓ(, )جِٖٖٓسنن الًتًٌ

 (.َِٖ/صُ(, )جٖٔٓب ام )
كعلى الهم , ب ام  لحيح مسلم, متاب  الهم  كالدُّعا  كالتوب  كاالست  ار, ابب  فض  االاتماع على تبلكة ال  آف (ِ)
(, ُْٓٓسنن أيب داكد, متاب  سجود ال  آف, ابب  َّ ثواب ا ا ة ال  آف, ب ام )؛ (َِْٕ/صْ(, )جِٗٗٔ)

 (.َْٔ/صُ)ج
 (.ُُِ/صُ(, )جُُِلحيح مسلم, متاب  اإلٯتاف, ابب  موف اإلسبلـ ي دـ ما ابل  كمها ا٢تج ة كاٟتج, ب ام ) (ّ)
 (.ِّٕسبق ٗت ٬ت , ص) (ْ)



  ُِٕ   

 

مىن سىن  َّ اإلسبلـ سين   حسن  فل  أا را كأا  مىن عم  هبا بعدل ًمن غَت  "كعن اى ًي  ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص
أف ين ص ًمن أاوررم شي  كمىن سىن  َّ اإلسبلـ سين   سيئ  ماف علي  كزررا كًكزر مىن عم  هبا ًمن بعدل ًمن غَت 

 . (ٕ)أف ين ص ًمن أكزاررم شي "
ؿ بن اٟتىارث "اعلم", ااؿ  مىا أعلم اي رسوؿ  هلل؟ ااؿ "اعلم اي ببلؿ", ااؿ  مىا كااؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م لب بلى

أعلم اي رسوؿ  هلل؟ ااؿ "إن   مىن أحيا سين   ًمن سين يًت اد أيًميتىت بعدم ف ف  ل  ًمن األا  ًم   مىن عم  هبا ًمن غَت 
 هلل كرسول  ماف علي  ًم   آاثـ مىن عم  هبا ال  أف ين ص ًمن أاوررم شيئا كمىن ابتدع بدع  ضبلل  ال تي ًضي

 . (ٖ)ابن ماا ك  الًتمهم كحسن , ركالين ص ذلا ًمن أكزار الناس شيئا". 
كاا  َّ مسند أٛتد, عن عبد هلل بن عم ك, أف  العىاص بن كاًئ  نهر َّ اٞتارلي  أف ينح  مائ  بدن , كأف  ًر ىاـ 

ماف  كأف  عىم ان سهؿ النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م عن ذلا, ف اؿ "أم ا أبوؾ فلوبن العىاص ٨ت  ًحص ت  ٜتسُت بدن , 
 .(ٗ)أا   ابلت وحيد فصمت كتصدات عن  ن ع  ذلا"

 .(٘)كَّ اٟتدي  "ا١ت   م  مىن أحع"

 .(ٙ)كَّ اٟتدي  "رم ال ـو ال ي  ى هبم اليس م"

 . (ٚ)على ا٠تَت م اعل ". ركال أٛتد ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "الد اؿُّ ك 
عن أيب ر ي ة ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "إف  هلل عز كا  لَتف  الد را   ,ال  ربىاً  ك  ,كركل أٛتد

                                                                                                                                                                                     
(, ِِْبن ماا , افتتاح الظتاب َّ اإلٯتاف كفضائ  الص حاب  كالعلم, ابب  ثواب معلم الناس ا٠تَت, ب ام  )سنن ا(ُ)

يح  عن ٤تم د بن ٭تِت (. كااؿ البولَتم َّ الزكائد  إسنادل غ يع. كم زكؽ ٥تتلف في . كاد ركال ابن  زٯت  َّ لحٖٖ/صُ)ج
غيع كاحسن  ا١تنهرم َّ . كاد الهرلي ب  ريع, متاالًت  شعع اإلٯتاف, البي  ي, ؛ (ٓٓ/صُ(, )جُِّب  العلم, ب ام  )لًت 

 (.ِْٕ/صّ(, )جّْْٖابب  َّ الزماة, فص   َّ اال تيار َّ لدا  الت وع, ب ام  )
 (.َْٕ/صِ(, )جَُُٕ, ب ام  )...لحيح مسلم, متاب  الزماة, ابب  اٟت  على الصدا   (ِ)
ًمهم, متاب  العلم, اب (ّ) سنن ابن ؛ (َْٖ/صْ(, )جِٕٔٔب  ما اا  َّ األ ه ابلسن  كااتناب البدع, ب ام  )سنن الًتًٌ

 (.ٕٔ/صُ(, )جَِٗماا , افتتاح الظتاب  َّ اإلٯتاف كفضائ  الص حاب  كالعلم, ابب  من أحيا سن  اد أميتت, ب ام  )
 (.ُُٖ/صِ(, )جَْٕٔمسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين, ب ام  ) (ْ)
الص حيح  (. )رهل عادت  َّ األحادي  ُٖٔٓ(, ب ام )ِِّٖ/صٓعبلم  اٟتع َّ  هلل عز كا (, )جالبيخارٌم, ابب  (ٓ)

 .ا١ت  ورة, عدـ ٗت ٬ت ا
 (.َِٗٔ/صْ(, )جِٖٗٔ)مسلم, ابب فض  ٣تال  الهم , ب ام  (ٔ)
 (. ّٕٓ/صٓ(, )جَِّٕٕمسند أٛتد, اباي مسند األنصار, ب ام  ) (ٕ)



  ِِٕ   

 

 .(ٔ)للعبد الص احل َّ اٞتىن   في وؿ اي ربًٌ أىن رل رهل في وؿ ابست  ار كلدؾ لا"
سعيد ا٠تدرم, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "يتب  ال ا  ًمن اٟتسنات يـو كركل ال  ربىاً , عن أيب 

 .(ٕ)ال يام  أم اؿ اٞتباؿ في وؿ أىن  رها؟ فيػي ىاؿ  ابست  ار كلدؾ لا"
  للم منُت كا١ت منات كعن عبادة بن الصامت, ااؿ  ٝتعت رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ي وؿ "مىن است    

 .(ٖ) متع  هلل ل  بظ ًٌ م من كم من  حسن ". ركال ال  ربىاً  
كركل ال  ربىاً , عن أيب الدردا , أن  ٝت  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ي وؿ "مىن است    للم منُت كا١ت منات م   يـو 

 . (ٗ)ؽ هبم أر  األرض"ٜتسان كع  ين م  ة, ماف ًمن الهين ييستجىاب ٢تم, كيي زى  سبعان كع  ين م  ة, أك
كعن ابن عم  هنع هللا يضر ااؿ "من ا ٪تيًسا عن االست  ار ألر  الظبائ  حىت ٝتعنا نبينا لىل ى  هلل علي  كسىل م ي وؿ "إف  
ىن ي ا ", كااؿ "أ   ت ش اعيت ألر  الظبائ  ًمن أميت يـو 

 هلل ال ي    أف ي  ؾ ب  كي    مىا دكف ذلا ١ت
ل البػىز ار بسند ايًٌدال يام ".ركا

(٘) . 
 

 بيان معىن التـََّوسُّل وأِدلَّة جوازه:  -اثنياً 
ن    بعد بياف ال ي  عبد هلل س اج الدين لن   األحيا  لؤلموات, بدأ ببياف ال سم اآل   ًمن ا١توضوع, كرو

لتػ وىسُّ ؛ فهكضح معنال مثي  ساؽ األموات لؤلحيا , كذلا ًمن  بلؿ بياف التػ وىسُّ  كاالست ىاثى , كبدأ مبلم  ببياف ا
 األًدل   على اوازل ًمن الظتاب كالسن , كأكرد اإلشظاالت ا١تعىارًض  لتلا األًدل   م  أاوبت ا العلمي  . على النحو

 اآليت  
 تعريف التـََّوسُّل وحقيقتو:  - ٔ

                                                           
(, َُٖٓا١تعجم األكسط, ال  ربىاً , ب ام  )؛ (َٗٓ/صِ(, )جَُُٖٔن الص حاب , ب ام  )مسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين م (ُ)

مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي, متاب  التوب , ابب  است  ار الولد لوالدل, ب ام  )؛ (َُِ/صٓ)ج (. كااؿ  ُّٓ/صَُ(, )ج٣ُٕٓٗٓتى
 َت عالم بن هبدل  كاد كثًٌقى.ركال أٛتد كال  ربىاً  َّ األكسط كراا٢تما رااؿ الص حيح غ

مى  الز كائًد, متاب  التوب , ابب  است  ار ُِٓ/صِ(, )جُْٖٗا١تعجم األكسط, ال  ربىاً , ب ام  ) (ِ) (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى
 (.ُّٓ/صَُ(, )جُٕٔٗٓالولد لوالدل, ب ام  )

مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي,متاب  التوب , ابب  االست  ار  (ّ) كااؿ   (.ِّٓ/صَُ(, )جُٖٕٗٓللم منُت كا١ت منات, ب ام  )٣تى
 حدي  حسن.

مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي, متاب  التوب , ابب  االست  ار للم منُت كا١ت منات, ب ام  ) (ْ) ااؿ  ركال ك  (.ِّٓ/صَُ(, )ج٣ََُٕٔتى
   راال  ا١تسمُت ث ات.ركال ال  ربىاً  كفي  ع ماف بن أيب العاتظ  كث   غَت كاحد كضع   اٞتم ور كب ي

 (.ُٖٓ/ص َُ(, )جُّٖٓ(؛ مسند أيب يعلى, ب ام  )ِْْ/صِ(, )جَْٖٓمسند البػىز ار, ب ام ) (ٓ)



  ِّٕ   

 

ا ثبت لتلا   َّ دعائ  أكإذل  هلل تعاذل-أم  كاس  -ا١ت اد ابلتػ وىسُّ  رنا أف يت خه العبد كسيل 
ى
راائ , ١ت

ا دؿ   اٞتال, أك , أكاٟتقًٌ  الواس   عند  هلل تعاذل ًمن ال ض , أك
ى
ا١تنزل , كإااب  الدُّعا , كٚتي  ذلا اائز ش عان, ١ت

 .(ٔ)علي  متاب  هلل تعاذل كسين   رسول  لىل ى  هلل علي  كسىل م, كآاثر الص حاب , كإٚتاع األم  
 لَّة على التَـَّوسُّل بشكل عام: األدِ  - ٕ

ا ال ًهينى آمىنيوا اتػ  يوا  هللى كابٍػتػى يوا إًلىٍيً  اٍلوىًسيلى ى كاىاًرديكا َّ سىبً ااؿ تعاذل  } يًلً  لىعىل ظيٍم ايى أىيػُّ ى
 [. ّٓ]ا١تائدة تػيٍ ًلحيوفى{
تػى يوفى ًإذلى رىهبًًٌمي اٍلوىًسيلى {. من آي  } -التػ وىسُّ  ابألعماؿ كابلهات- ال وؿ ابلعمـو الب وم كاد ذم  يػىبػٍ
ٍلنىا ًمٍن رىسيوؿو ًإال  لًيي ىاعى إبًًٍذًف  هلًل كلىوكمن اآلي  ال  آني   }, [ٕٓ]اإلس ا   أىنػ  يٍم ًإٍذ ظىلىميوا أىنٍػ يسى يٍم اىا يكؾى  كىمىا أىٍرسى

ٌّ َّ الد [.ْٔ تػىو اابن رىًحيمنا{.]النًٌسىا   فىاٍستػىٍ  ى يكا  هللى كاٍستػىٍ  ى ى ٢تىيمي ال  سيوؿي لىوىاىديكا  هللى   .(ٕ)نيا كاآل  ةكرها عا
 كري نوع ًمن أنواع التػ وىسُّ ,  انت   ال ي  عبد هلل س اج الدين إذل ذم  األًدل   ا١ت ص ل  لظ ًٌ مث 
 األِدلَّة على التـََّوسُّل بذات النيب َصلَّى هللا عليو وَسلَّم:  - ٖ

ًمهم, كالنسائي, كاٟتامم, ل:الدَّليل األوَّ  عن ع ماف بن حينىيف, أف  رابلن ض ي  البص  أتى  ,كالبي  ي ركل الًتًٌ
 َته لا".  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ف اؿ  ادع  هلل أف يعافيٍت, ااؿ "إف شئت دعوت, كإف شئت لربت ف و

لدُّعا  "الل  يم  إٌ ً أسهلا كأتوا   إليا بنبيًٌا هبها ا ااؿ  فادع , ااؿ  فهم ل أف يتوضه فيحسن كضو ل كيدعو
٤تم د نيبًٌ ال ٛت , اي ٤تم د إٌ ً توا ت با إذل ريبًٌ َّ حاايت رهل لتي ضىى رل, الل  يم  ف  ًٌع  َّ . فتوضه مثي  لل ى 

 . (ٖ)رمعتُت. اا  َّ ركاي  البي  ي "ف اـ كاد أبص "
 علي  كسىل م كبعد كفات , بدلي  الٌزايدة اليت ركارا ابن  ي م  "ف ف مانت لا حاا  كرها عاٌّ َّ حيات  لىل ى  هلل

. حي  عل م رابلن آ    (ٗ)فافع  م   ذلا" . كري زايدة ث   م بولى . كأيضان ف ف راكم اٟتدي  ٛتل  على العمـو

                                                           
ٌ , )ج (ُ) ىوىاًرع الل دينًٌي   لل ىس بلى

ٌ  َّ ا١توارع, مما َّ ش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت ًمن  (. كروُِِ/صُِرها اإلٚتاع ن ل  ال ىس بلى
ُت ّتواز التػ وىسُّ  كاالست اث  م ل ان, كت صي  ا١تسهل  أبحظاـ التػ وىسُّ  كاالست اث , كمهارع العلما  في ا ٬تدل الباح  العلما  ال ائل

 (.ِْ/صَّْ ا١توسوع  ال   ي  الظويتي , )ج
 (.َُُ/صٓت سَت الب وم, )ج (ِ)
ًمهم, متاب  الد عوات, ابب ..., ب ام  ) (ّ) السُّنىن الظربل, ؛ . كااؿ  حسن لحيح غ يع(ٗٔٓ/صٓ)ج (,ّٖٕٓسنن الًتًٌ

ميستدرىؾ ؛ (ُٗٔ/صٔ(, )جَُْٓٗالنسائي, متاب  عم  اليـو كالل ي  ة, ابب  ذم  حدي  ع ماف بن حينىيف, ب ام )
. كأا ل على ش ط ما حيلحكااؿ   (.َٕٕ/صُ(, )جُِٗٗاٟتامم, متاب  الدُّعا  كالتظبَت كالت لي  كالتسبيح كالهم , ب ام  )

 .(ّّٓ/صٔ(, )جُِْٔدالئ  النُّبو ة, البي  ي, ٚتاع أبواب  دعوات نبينا لىل ى  هلل علي  كسىل م, ب ام  )هريب؛ ال
 (.ُّٔ/ص ٓاتري  ابن أيب  ي م , )ج (ْ)
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ل ى  هلل علي  كسىل م. كفى م ال اكم مانت ل  حاا , فدعا هبها الدُّعا , ف يضيىت حاات , كماف ذلا بعد كفات  لى 
 حج   َّ ا١ت اد ًمن اٟتدي .

ًمهم, كاٟتامم, كالبي  ي, َّ متاب الد عوات, ألن  ًمن  . ف د ذم ل الًتًٌ كأيضان ف ف  أئم   اٟتدي  ف موا رها العمـو
 . (ٔ)ا١تسلم عند حاات الد عوات ا١ت  كع , كذم ل الن وًكٌم َّ ابب أذمار لبلة اٟتاا . اليت يدعوا هبا 

, كال  ربىاً , عن ع ماف بن حينىيف  أف  رابل ماف ٮتتلف إذل ع ماف بن ع اف رضي  يركل البي  الدَّليل الثَّاين:
 هلل عن  َّ حاا  ل , فظاف ع ماف ال يلت ت إلي  كال ينظ  َّ حاات , فل ي ع ماف بن حينىيف ف ظا ذلا إلي , 

  ائت ا١تيضهة فتوض ه, مثي  ائت ا١تسجد فصلًٌي في  رمعتُت, مثي  ا   الل  يم  إٌ ً أسهلا ؿ ل  ع ماف بن حينىيف ف ا
كتهم  كأتوا   إليا بنبينا ٤تم د ملسو هيلع هللا ىلص نيبًٌ ال ٛت , اي ٤تم د إٌ ً أتوا   با إذل ربا ريبًٌ ا  كعز في ضي رل حاايت, 

ان لق ال ا  فصن  مىا ااؿ ل  ع ماف, مثي  أتى ابب ع ماف فجا  البواب حىت حااتا, كريح إرل  حىت أركح معا. ف
أ ه بيدل فهد ل  ع ماف بن ع اف فهالس  مع  على ال ًٌنً س , كااؿ  حااتا؟ فهم  حاات , ف ضارا ل , مثي  

إف  ال ا    ج ًمن ااؿ  ل  مىا ذم ت حااتا حىت مانت رهل الس اع , كااؿ  مىا مانت لا ًمن حاا  فهتنا. مثي  
عندل فل ي ع ماف بن حينىيف, ف اؿ ل   ازاؾ  هلل  َتا؛ مىا ماف ينظ  َّ حاايت كال يلت ت إرل  حىت مل مت  َّ , 

  .(ٕ) ."ي  ذراب بص ل..ف اؿ ع ماف بن حينىيف  ك هلل مىا مل مت  كلظن ش دت رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص كأاتل ض ي  ف ظا عل
  ًلع عمًٌ النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, كأم ل الناس أف  الثَّالث:الدَّليل 

ي
توسُّ  عم  بن ا٠ت اب ابلعىب اس بن عبد ا١ت

 يت خهكا العىب اس كسيل  إذل  هلل تعاذل َّ س يارم.
  ًلع. ف د ركل البيخارٌم, عن أن   أف عم  بن ا٠ت اب هنع هللا يضر ماف إذا اح وا استس ى ابلعىب اس بن ع

ي
بد ا١ت

ف اؿ "الل  يم  إان منا نتوس   إليا بنبيًٌنا فتس ينا كإان  نتوس   إليا بعمًٌ نبيًٌنا فاس نا. ااؿ  فيس وف".
(ٖ) 

 كرها ل يح ابلتػ وىسُّ  ابله ات ال اضل .
 كاد ي وؿ اائ   إف رها توسُّ  بدعا  العىب اس؟

 م , كلظن ا١ت صود الد اعي.ماف ا١ت صود الدُّعا  لدعال ع فاٞتواب  لو
ف د كرد "أف  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ماف ي ل للعىب اس ما ي ل الولد للوالد, فااتدكا أي ا الناس ب سوؿ  هلل 

َّ عم  العىب اس كاٗتهكل كسيل  إذل  هلل"
(ٔ) . 

                                                           
 (.َِْاألذمار, الن وكٌم, ص) (ُ)
(. كااؿ  َِٔ/صُ(, )جَٖٓاً , ب ام )ا١تعجم الص َت, ال  ربى ؛ (ّْٓ/صٔ(, )جُِْٕا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ِ)

ش ح الزُّراىا ٌ ؛ (ُّّايرة  َت األانـ, السبظي, ص)ش ا  الس اـ َّ ز كااؿ السبظي كال س بل   ال أبس ب ,  اٟتدي  لحيح.
ٌ , )ج ىوىاًرع الل دينًٌي   لل ىس بلى

 (.ُِِ/صُِعلى ا١ت
 (.ِّْ/صُ(, )جْٔٗناس اإلماـ االستس ا  إذا اح وا, ب ام  )لحيح البيخارٌم, متاب  االستس ا , ابب  س اؿ ال (ّ)
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كدلى ييظ ىف إال  بتوب , كاد توا   ال ـو يب إليا ١تظا  كَّ ذلا ي وؿ العىب اس "الل  يم  إن  دلى ينزؿ ببل  إال  بهنع, 
 .(ٕ)ًمن نبيًٌا..". أ  ا  الزُّبىَت بن بظ ار

, ااؿ  اا  أع ايب إذل النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ف اؿ  اي رسوؿ  هلل, عن أن  بن مالا ,ها ممىا ركل البي  يكر
 ليبُّ يص بح كأن دل  ك هلل ل د أتيناؾ كمىا من ا بعَت يئطُّ كال 

ا  ُـّ الص يب عن ال ًٌ     أتيناؾ كالعهرا  يىدمىى لًباهني  كاد شي لىت أ
ًلي   كأل ى بظ  ي  ال ىت إستظان    ًمن اٞتوع ضع ا مىا ٯتًي ُّ كال ٭تي

 سول اٟتىنظى  العىامًٌيًٌ كالًعلً ز الً     كال شي  ٦ت ا أيم  الناس عندان 
 كأين ف ار الناس إال  إذل ال س     ف اران كلي  لنا إال  إليا  

ف اـ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ٬ت ُّ ردا ل حىت لعد ا١تنرب مثي  رف  يدل إذل السما  ف اؿ "الل  يم  اس نا غي ا 
كٖتيي ب  األرض بعد  م ي ا م يئا م يعا غداا طب ا عًجبل غَت رائ , انفعا غَت ضارًٌ, ٘تؤل ب  الض  ع كتنبت ب  الز رع

موهتا كمهلا ٮتي ىاوف". فو هلل مىا مد  يدل إذل ٨ت ل حىت الت ت السما  أبركاا ا كاا  أر  الب ان  يضجُّوف  اي 
رسوؿ  هلل ال  ىؽ ال  ىؽ. ف ف  رأس  إذل السما  مثي  ااؿ الل  يم  حوالينا كال علينا فا٧تاب الس حاب عن ا١تدين  حىت 

 إلملي  فضحا رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م حىت بدت نوااهل كااؿ  ا أحدؽ ب  ٨تو
ماف حيان ا  ت عينال, مىن ين دان اول ؟ ف اـ علي بن أيب طالع هنع هللا يضر ف اؿ  اي رسوؿ  هلل مهنا  طالع لو هلل أبو

 أردت  
ٙتىاؿ اليتامىى عصم ه لؤلرىام    كأبيض ييستىس ىى ال ماـ بوا   

(ٖ).  
توسُّ  الص حاب  كاستس اؤرم كتربُّماهتم ك٘تسُّحاهتم َّ سائ  م ابهتم َباثر النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م,  الدَّليل الرَّابع:

 كالتماس م ا٠تَت كالربم  َّ ذلا  كرها أم  اثبت َّ األحادي  الص حيح , شائ  بُت الص حاب  كالت ابعُت  
َّ حدي  طوي , كفي   ف الت أٝتا   رهل اب   رسوؿ  هلل للى -موذل أٝتا -اا  َّ لحيح مسلم, عن عبد هلل 

 هلل علي  كسلم, فه  ات إرل  اب   طىيىاًلسى  مىس ىكىاني   ٢تا لىًبنى  ديبىاج كفى اىي ىا مظ وفىُت ابلدًٌيباج ف الت رهل مانت 
ا ايًبضىت ابضُّتي ا كماف النيب ملسو هيلع هللا ىلص   .(ٗ) يلبس ا, فنحن ن سل ا للم ضى ييستى  ىى هباعند عائ   حىت ايًبضىت, فلم 

                                                                                                                                                                                     
(؛ اتري  دم ق, ابن ّٕٕ/صّ(, )جّْٖٓميستدرىؾ اٟتامم, متاب  مع ف  الص حاب , ابب  ذم  إسبلـ العىب اس..., ب ام  ) (ُ)

آ   َّ از  ااؿ الهريب  في  داكد بن ع ا  كرو مًتكؾ, كللحدي  ط يق  (.ِّٕ/صِٔ(, )جّٔٔٓعسام , ب ام  )
 البانياسي لحيح عن أن .

 (.ْٕٗ/صِفتح البىارم, ابن حىجى  العىس ىبلى , )جن بلن عن   (ِ)
 (.ُّّ/صٔ(, )جِّٖٔدالئ  النُّبو ة, البي  ي, ٚتاع أبواب  دعوات نبينا لىل ى  هلل علي  كسىل م, ب ام  ) (ّ)
  (.ُُْٔ/صّ(, )جَِٗٔماؿ إان  الهرع كال ض ..., ب ام  )لحيح مسلم, متاب  اللباس كالز ين , ابب  ٖت مي استع (ْ)



  ِٕٔ   

 

لُت ب ض  رهل اٞتب  . ف ذا لح  التػ وىسُّ  ّتب ت  لىل ى  هلل علي  كسىل م, فظيف  فالصحاب  ي لبوف ال ًٌ ا  ًمن  هلل متوسًٌ
 ال يصحُّ التػ وىسُّ  بهات  لىل ى  هلل علي  كسىل م.

 هلل ما تنخ م رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص ٩تام  إال  كاعت َّ مفًٌ را  من م  حدي  للح اٟتديبي   ف اؿ  فو البيخارٌم ًمن كَّ
فدلا هبا كا   كالدل كإذا أم رم ابتدركا أم ل كإذا توض ه مادكا ي تتلوف على كضوئ  كإذا تظلم   ضوا ألواهتم 

 .(ٔ)عندل
ًمن ًابى  أر   ت لعبيدة عندان ًمن شع  النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألبنال ًمن ًابى  أن  أكالبيخارٌم, عن ابن سَتين, ااؿ  ال كَّ

نيا كمىا في ا. أن   أف  رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص ١ت ا حلق رأس    كعن أن . ف اؿ ألف تظوف عندم شع ة من  أحع  إرل  ًمن الدُّ
 .(ٕ)طلح  أك ؿ مىن أ ه ًمن شع ل ماف أبو

ؽ ٭تل   كأطاؼ ب  ألحاب  فمىا ي يدكف أف ت   شع ة  كَّ مسلم, عن أن , ااؿ  ل د رأيت رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص كاٟتبل 
 .(ٖ)إال  َّ يد را 

 فظانوا ٭تت ظوف ب ع ل لىل ى  هلل علي  كسىل م للتربُّؾ, كاالست  ا  هبا, كرها التػ وىسُّ  بعين . 
ااؿ  أرسلٍت -ع ماف بن عبد هلل بن مورع-ي  الهم ركال البيخارٌم عن ابن مورعكاد اا  الت ص يح َّ اٟتد

شي  بع  إلي ا  أرلي إذل أٌـً سلم  ب دح ًمن ما  في  شع  ًمن شع  النيب ملسو هيلع هللا ىلص كماف إذا ألاب اإلنساف عُت أك
 .(ٗ)٥تضب 

ض اٞتىلجى  الهم في  ًمن شع  النيب لىل ى  هلل علي  فظانوا يبع وف إذل الس يدة أـ سلم  إبان  في  ما , فتيخىضخً 
 عُت التػ وىسُّ  ابلهًٌات.  كسىل م, يست  وف بهلا, كرها رو

البيخارٌم, عن س   بن سعد, َّ الربدة اليت استورىبى ا لحايب ًمن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, فبلمى  الص حاب   كَّ
ا سهلت  إاي  .(٘) را لتظوف مى ىًٍت على طلب ا ف اؿ  إ٪ت 

ف ذلا العى ىؽ فتعص ل َّ اوىارًي ًرا ف زع النيب ملسو هيلع هللا ىلص,  َّك  ا فجعلت تين ًٌ هتى مسلم, عن أـ سيلىيم, أهنا فتحت عىًتيدى
 .(ٙ)ف اؿ "ما تصنعُت اي أـ سليم؟"ف الت  اي رسوؿ  هلل ن اوب مت  لصبياننا ااؿ "ألبت"

                                                           
 (.ْٕٗ/صِ(, )جُِٖٓ, ب ام  )...لحيح البيخارٌم, متاب  ال  كط, ابب  ال  كط َّ اٞت اد كا١تصاٟت  م  أر  اٟت ب (ُ)
 (.ٕٓ/صُ(, )جُٗٔلحيح البيخارٌم, متاب  الوضو , ابب  ا١تا  الهم ي س  ب  شع  اإلنساف, ب ام ) (ِ)
 (.ُُِٖ/صْ(, )جِِّٓلحيح مسلم, متاب  ال ضائ , ابب  ا ب النيب علي  الس بلـ من الناس كتربم م ب , ب ام  ) (ّ)
 (.َُِِ/صٓ(, )جٕٓٓٓلحيح البيخارٌم, متاب  اللباس, ابب  ما يهم  َّ ال يع, ب ام ) (ْ)
 (.ِْٗ, صُ(, )جُُِٖ, ب ام )... لحيح البيخارٌم, متاب  اٞتنائز, ابب  من استعد الظ ن (ٓ)
 (.ُُٖٓ/صْ(, )جُِِّ, ب ام ) كالتػ بػى ُّؾ ب لحيح مسلم, متاب  ال ضائ , ابب  طيع ع ؽ النيب ملسو هيلع هللا ىلص (ٔ)



  ِٕٕ   

 

ااؿ  رأيت رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص َّ اب   ٛت ا  ًمن أىدىـ كرأيت ببلال أ ه كضو  رسوؿ  هلل  كَّ البيخارٌم, عن أيب احي  
ملسو هيلع هللا ىلص كرأيت الناس يبتدركف ذاؾ الوضو  فمىن ألاب من  شيئا ٘تس ح ب  كمىن دل يصع من  شيئا أ ه ًمن بل  يد 

 .(ٔ)لاحب 
البيخارٌم, عن ابن ط ماف ااؿ  أ  ج إلينا أن  بن  , مما َّ علي  كسىل مكماف أن  ٭تت   بنع  النيب لىل ى  هلل

ف  .(ٖ). ف اؿ اثبت البػينىاً   رهل نع  النيب ملسو هيلع هللا ىلص(ٕ)مالا نعلُت ٢تما ًابىاالى
سىل م,  الد بن الوليد ماف يض  َّ النسوت  ًمن شع ات النيب لىل ى  هلل علي  ك  كركل ال ربا  كأبو يعلى أفك 

فس  ت النسوت  َّ بعض ح كب , ف د  علي ا يبح  عن ا, حىت أنظ  علي  بعض الص حاب  ًمن م  ة مىن ايًت  
بسبب ا ًمن األعدا , ف اؿ  الد  دلى أفع  ذلا ًمن أا  ال لنسوة ب  ١تا تضم نت  ًمن شع ل لىل ى  هلل علي  كسىل م, 

  .(ٗ)  مُتلئبل  أيسلىع ب مت ا كت   َّ أيدم ا١ت 
َّ اٟتىب , ثبلث شع ات ف اؿ  رها  كاا  َّ ل وة الص وة  أف  كلدان لل ض  بن ال بي  أع ى لئلماـ أٛتد, كرو

ًمن شع  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م. فهكلى اإلماـ أٛتد عند موت  أف ٬تع  على م ًٌ عُت شع ة, كشع ة على 
لسان , ف يًع ى ذلا ب  عند موت 
(٘). 

 .(ٙ)ماف مع  شي  ًمن شع  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, فجيًع ى َّ ملبوس ,َّ فتح البىارم أف  اإلماـ البيخارمٌ  كذم 

 .(ٙ)ملبوس 
مسلم, عن أن , ااؿ "ماف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م إذا ح   ال داة, اا   دـ ا١تدين  َبنيت م في ا  َّك 

ا اا  َّ ال داة الباردة في م  يدل في "ا١تا , فبل أيتون  إبان  إال  غم  في  . (ٚ)  يدل, كرٔت 
 فظانوا يترب موف َباثر ا١تا  الهم الاى يد رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م.

                                                           
 (.ُْٕ/صُ(, )جّٗٔلحيح البيخارٌم, أبواب  الص بلة َّ ال ياب, ابب  الص بلة َّ ال وب األٛت , ب ام ) (ُ)
 (.ُْ/صْ. الن اي  َّ غ يع األث , البن األثَت, )جكرو الس َت الهم يظوف بُت اإًللىبعُت ,الً باؿ   زًماـ النػ ٍع  (ِ)
 (.ََِّ/صٓ(, )جَِٓٓلحيح البيخارٌم, متاب  اللباس, ابب  اباالف َّ نع  كمن رأل اباال كاحدا كاسعا, ب ام  ) (ّ)
؛ كااؿ (َُٔ/صُّ(, )جُّٖٕيعلى, ب ام  ) مسند أيب ؛(َُْ/صْ(, )جَّٖٓاً , ب ام  )ا١تعجم الظبَت, ال  ربى  (ْ)

مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي,   كراا٢تما رااؿ الص حيح كاع   ٝت  ًمن ٚتاع  ًمن الص حاب  فبل أدرم ٝت  ًمن  الد أـ الا٢تي مي   ٣تى
 (.ِٖٓ/صٗ(, )جُِٖٖٓمتاب  ا١تنااع, ابب  ما اا  َّ  الد بن الوليد, ب ام  )

 (.ّٕٓ/صِاٞتوزم, )جل وة الص وة, ابن  (ٓ)
 (.ُْٖ/صُفتح البىارم, ابن حىجى  العىس ىبلى , )ج (ٔ)
 (.ُُِٖ/صْ(, )جِِّْلحيح مسلم, متاب  ال ضائ , ابب  ا ب النيب علي  الس بلـ من الناس كتربم م ب , ب ام  ) (ٕ)



  ِٕٖ   

 

يناـ  –كَّ الص حيحُت, عن أن , ااؿ  مانت أـ سيلىيم تبسط ل سوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م نً عىان فيىً ي  عندرا 
, فلما حض   –زااا   –ف ذا ااـ أ هت ًمن ع ا  كشع ل فجًعل ت  َّ ااركرة  –ندرا ضحوةن ع مثي  ٚتعت  َّ سياًٌ

عى  َّ حنوط  شي  ًمن ذلا السُّاًٌ   .(ٔ)أن  أكلى أف ٬تي
ـ كاد ثبت أف  ابن عم  ًمن الص حاب  كسعيد بن ا١تسيًٌع ًمن الت ابعُت, ك٭تِت بن سعيد شي  اإلماـ مالا, كاإلما

 .(ٕ)-لظون  ٤ت   الوس ا١تص  ى لىل ى  هلل علي  كسىل م -أٛتد  أهنم ٘تس حوا ٔتنرب النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م

 .(ٖ)ثبت عن اإلماـ أٛتد أن  سيًئ ى عن ت بي  ارب النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م كت بي  منربل, ف اؿ  ال أبس بهلاك 
 حبق النيب َصلَّى هللا عليو وَسلَّم: األِدلَّة على التـََّوسُّل  - ٗ

كرد عن أيب سعيد ا٠تدرم ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "مىن   ج ًمن بيت  إذل الص بلة ف اؿ  
ت الل  يم  إ  أسهلا ْتقًٌ الس ائلُت عليا, كأسهلا ْتقًٌ ٦ت ام رها, ف ٌ ً دلى أ  ج ب  ان, كال راي ن, كال ٝتع ,   ا

اتًٌ ا  سخ ا, كابت ا  م ضاتا, فهسهلا أف ين ه  ًمن النار, كأف ت    رل ذنويب, إن  ال ي    الهنوب إال  أنت, 
 .(ٗ)أاب   هلل علي  بوا  , كاست    ل  سبعوف ألف ملا". ركال ابن ماا , كرها ل ظ , كأٛتد

, د   علي ا رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, كركل ال  ربىاً , عن أن  ااؿ  ١تا ماتت فاطم  بنت أسد أٌـً علي
فجل  عند رأس ا ف اؿ "رٛتا  هلل اي أمي, منت أمي بعد أمي, ٕتوعُت كت بعيٍت, كتع ين كتظسينٍت, ك٘تنعينٍت 

م في  ن سا طيبان كت عمينٍت, ت يدين بهلا كا   هلل كالد ار اآل  ة". مثي  أم  أف تي س   ثبلاثن, فلما بلغ ا١تا  اله
الظافور كضع  بيدل, مثي   ل  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م اميص  فهلبس ا إايل, كم  ن ا بربد فوا , مثي  دعا أسام  
بن زيد كأاب أيوب األنصارم كعم  بن ا٠ت اب كغبلمان أسود ٭ت  كف, فح  كا اربرا فلما بلغ الل حدى ح  ل رسوؿ 

حي  م بيدل, كأ  ج ت اب , فلما ف غ د   في  كاض ج  كااؿ " هلل الهم ٭تي كٯتيت, كرو هلل لىل ى  هلل علي  كسىل  

                                                           
(؛ لحيح مسلم,  ُِّٔ/صٓ)ج (,ِٓٗٓلحيح البيخارٌم, متاب  االستئهاف, ابب  من زار اوما ف اؿ عندرم, ب ام  ) (ُ)

 (.ُُٖٓ/صْ(, )جُِِّمتاب  ال ضائ , ابب  طيع ع ؽ النيب ملسو هيلع هللا ىلص كالتػ بػى ُّؾ ب (, ب ام )
 (.ٕٓ/صِال ًٌ ىا بتىع يف ح يوؽ ا١تص  ىى, ال اًضي ًعيىاض, )ج (ِ)
 (.ُّٖ/صِالعل  كمع ف  الٌ ًاىاؿ, أٛتد ابن حنب , )ج (ّ)
(. كااؿ البولَتم َّ ِٔٓ/صُ(, )جٖٕٕتاب  ا١تسااد كاٞتماعات, ابب  ا١ت ي إذل الص بلة, ب ام  )سنن ابن ماا , م (ْ)

العوَّ كفضي  بن م زكؽ كال ض  بن ا١توفق مل م ضع ا . لظن ركال ابن  زٯت   الزكائد  رها إسناد مسلس  ابلضُّعى ىا . ع ي  كرو
(, ُُُِٕحاب , ب ام  )ند أٛتد, مسند ا١تظ  ين من الص  مس ؛لحيح عندل َّ لحيح  من ط يق فضي  بن م زكؽ ف و

ريع, ,لهلا حسن  ٚتاع مما ااؿ ا١تنهرم  كهبهل ا١تتابعات يزكؿ مىا َّ بعض ال كاايت ًمن ضعف,  ؛ (ُِ/صّ)ج غيع كالًت     الًت 
 (.َّٓ/صِ(, )جِْٖٔمتاب  الهم  كالدُّعا , ب ام  )



  ِٕٗ   

 

ال ٯتوت, اغ   ألمي فاطم  بنت أسد, كل ًٌن ا حج ت ا, ككسًٌ  علي ا مد ل ا ْتقًٌ نبيًٌا كاألنبيا  ًمن ابلي, ف نا 
 . (ٔ)بظ  أبوكالعىب اس ك  أرحم ال اٛتُت". كمرب  علي ا أربعان, كأد ل ا اللحد رو

ْتقًٌ البيت,  اواابن على اوؿ اٟتىن ٌي   كمي ًل ْتقًٌ رسلا كأنبيائا كأكليائا, أكال ي  عبد  هلل س اج الدين كأكرد 
ألن  ال حىق  للمخلوؽ على ا٠تالق
(ٕ). 

١تعتزل , كأم ا إذا بدع  ا ف اؿ  ينب ي ٛت  الظ ار  على مىن ماف يتو رم أف  للعبد ح ان كاابان على  هلل تعاذل مما رو
نىا نىٍص ي اٍلميٍ ًمًنُت{.]ال ـك  أريد ابٟتىٌق اٟتىٌق الهم ح    تعاذل على ن س  ت ضُّبلن, مما ااؿ تعاذل  } كىمىافى حى ًّا عىلىيػٍ

الهم دل ت علي  األحادي  الس اب  , ف ن  ال مان  من , ألن  توسُّ  إذل  هلل ْتقٌو  [. كأم اؿ ذلا, كرها روْٕ
 ب  على ن س .أكا

 األِدلَّة على التـََّوسُّل جباه النيب َصلَّى هللا عليو وَسلَّم:  - ٘
 [.ٗٔكىمىافى ًعٍندى  هلًل كًاي نا{. ]األحزاب  أ رب  هلل عن كاار  سيدان موسى علي  الس بلـ ف اؿ  }

نيا كاآلأ رب  هلل عن كاار  سيدان عيسى علي  الس بلـ ف اؿ  }ك    [.ْٓعم اف  آؿً  ىًة {.]كىًاي ان َّ الدُّ
 توسُّل ابلنيب َصلَّى هللا عليو وَسلَّم اثبت بعد انتقالو إىل احلياة الُبزخية، كما ىولاألِدلَّة على أن ا - ٙ

 اثبت يف حياتو الدنيوية: 
ت دًٌـ الدَّليل األول:

ي
ع اف,  . ف ن  عل م ال ا  الهم مانت ل  حاا  عند ع ماف بن(ٖ)حدي  ع ماف بن حينىيف ا١ت

 كذلا بعد كفاة النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, فعل م  أف يدعوا "الل  يم  إٌ ً أسهلا كأتوا   إليا بنبيًٌا ٤تم د...".
 , كم َت من ا بعد كفات  لىل ى  هلل علي  كسىل م.(ٗ)اآلاثر الس اب   بتربُّؾ الص حاب  كالت ابعُت الدَّليل الثَّاين:

ت دًٌـ ثَّالث:الدَّليل ال
ي
 , ف د توس   النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ْتقًٌ األنبيا  ابل .(٘)حدي  فاطم  بنت أسد ا١ت

الهم ف م  اإلماـ مالا, كف م   إف التػ وىسُّ  ب  لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ سائ  أحوال  كأموان , رو الدَّليل الرَّابع:
  كاألت يا . ف د ااؿ ال اًضي ًعيىاض  كاعلم أف  ح م  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م بعد أر  الص  ا  كالن  ا  ًمن العلما

موت , كتواَتل كتعظيم  الـز مما ماف حاؿ حيات , كذلا عند ذم ل لىل ى  هلل علي  كسىل م, كذم  حدي   كسين ًت , 

                                                           
ااؿ ا٢تىي ىمٌي  راال  رااؿ الص حيح, غَت رىكح بن لبلح, كاد كث     (.ٕٔ/صُ(, )جُٖٗ)ا١تعجم األكسط, ال  ربىاً , ب ام   (ُ)

مى  الز كائًد, ا٢تىي ىمٌي, ب ام  ). ابن ًحب اف كاٟتامم, كفي  ضعف  أم ضعف ٤تتمى  لي  ابل ديد"  (.ُْْ/صٗ(, )ج٣ُّٓٗٗتى
 (.ّ/صِٕحاشي  ابن عابدين, )ج (ِ)
 (.ِٕٓ, ص)سبق ٗت ٬ت  (ّ)
 .(ِٕٔ)ص ا,سبق الظبلـ عن  (ْ)
 (.ِٕٗ, ص)سبق ٗت ٬ت  (ٓ)



  َِٖ   

 

اع    ااؿ  انظ  أبو ,ركل إبسنادل إذل ابن ٛتيد كٝتاع اٝت  كسَتت , كمعامل  آل , كتعظيم أر  بيت  كألحاب , مثي  
أمَت ا١ت منُت مالظان َّ مسجد رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, ف اؿ ل  مالا  اي أمَت ا١ت منُت ال ت ف  لوتا َّ 

وىاتىظيٍم فػىٍوؽى لىٍوًت ايى أىيػُّ ىا ال ًهينى آمىنيوا الى تػىٍ فػىعيوا أىلٍ رها ا١تسجد, ف ف  هلل تعاذل أدب  اومان ف اؿ  }
.} ًإف  ال ًهينى يػى يضُّوفى أىٍلوىاتػى يٍم ًعٍندى رىسيوًؿ  هلًل أيكلىًئاى ال ًهينى اٍمتىحىنى  هللي [. كمدح اومان ف اؿ  }ِاٟتج ات  ]الن يبًٌ

كرىاً  اٍٟتيجي ىاًت أىٍم ػى يريٍم الى  ًإف  ال ًهينى يػينىاديكنىاى ًمنٍ كذـ اومان ف اؿ  } .[ّاٟتج ات  ] اػيليوبػى يٍم لًلتػ ٍ وىل{.
اع  , كااؿ  اي أاب عبد هلل أأست ب   كإف  ح مت  ميتان مح مت  حيان, فاستظاف ٢تا أبو .[ْاٟتج ات  ]يػىٍعً ليوف{.

 ال بل  كأدعو, أـ أست ب  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م؟.
ككسيل  أبيا آدـ علي  الس بلـ إذل يـو ال يام , ب  كسيلتا  ف اؿ اإلماـ مالا  كدلى تص ؼ كا ا عن  كرو

أىنػ  يٍم ًإٍذ ظىلىميوا أىنٍػ يسى يٍم اىا يكؾى فىاٍستػىٍ  ى يكا  هلل كاٍستػىٍ  ى ى  كىلىواست بل  كاست    ب  في  ع   هلل تعاذل, ااؿ تعاذل  }
 .[ْٔالنًٌسىا   ]٢تىيمي ال  سيوؿي لىوىاىديكا  هلل تػىو اابن رىًحيمنا{. 

ٌ , كالس م يودم, كابن حىجى   .(ٔ) َّ اٞتور  ا١تنظ م, كغَترم ا٢تيتمي كرهل ا١تناظ ة ذم را السُّبًظي, كال ىس بلى
كركل ابن عسام  َّ اترٮت . كابن اٞتوزم َّ م َت ال  اـ, عن العيتيب, أف  أع ابيان اا  إذل ارب النيب لىل ى  هلل علي  

أىنػ  يٍم ًإٍذ ظىلىميوا أىنٍػ يسى يٍم اىا يكؾى فىاٍستػىٍ  ى يكا  هلل  كىلىوا اي رسوؿ  هلل, ٝتعت  هلل ي وؿ  }كسىل م, ف اؿ  الس بلـ علي
[. كااؿ  كاد ائتا مست   ان ًمن ذنيب مست  عان با ْٔالنًٌسىا   ]كاٍستػىٍ  ى ى ٢تىيمي ال  سيوؿي لىوىاىديكا  هلل تػىو اابن رىًحيمنا{. 

, مثي  أن   ه ي وؿ  إذل ريبًٌ
ب أعظم   ف اب ًمن طيب ن  ال اع كاألمم   اي  َت مىن ديفنىت َّ الًتُّ

 في  الع اؼ كفي  اٞتود كالظـ     ن سي ال دا  ل رب أنت سامن 
, ف اؿ  اي عتيب اٟتىٌق ابألع ايب, كب  ل  ااؿ العيتيب  ف لبتٍت عينام, ف أيت رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ النـو

 .(ٕ) هلل تعاذل غ   ل  أبف  
كرهل الً ص    ذم را ابن م َت َّ ت سَتل إبا اررا, كذم را م َته ًمن ا١ت ر ُت  مابن  لظاف. كتل  ارا العلما  

 .(ٔ)ابل بوؿ, كذم را أئم   ا١تهارع َّ ا١تناسا مستحسنُت ٢تا

                                                           
اٞتور  ا١تنظم  ؛(ُْٗ/ص ُِش ح الزُّراىاٌ  على ا١توارع اللدني , )ج ؛(ُُّش ا  الس اـ َّ زايرة  َت األانـ, السبظي, ص)(ُ)

ا١تص  ى, الس م يودم,  فا  الوفا أب بار دارك ؛ (َّٖٖ زايرة ال رب ال  يف النبوم ا١تعظم, ابن حىجى  ا٢تىيتىًمي, ص)
ال ًٌ ىا بتىع يف ح يوؽ ؛ اسا من ٚتي  ا١تهارع, كاستحسنورا(. كااؿ  كري م  ورة حظارا ا١تصن وف َّ ا١تنُُّٔ/صْ)ج

 كااؿ  ااؿ ا٠ت ااي  إسنادرا حسن. (.ُْ/صِا١تص  ىى, ال اًضي ًعيىاض, )ج
 (.ْٖٖلسامن, ابن اٞتوزم, ص)م َت ال  اـ ا؛ (َّٕ/ص ُري  دم ق, ابن منظور, )ج٥تتص  ات (ِ)
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ٌ  كالس م يودم  ركل أبوسعيد الس معا , عن علي أف   أع ابيان ادـ علينا بعد كفاة النيب لىل ى  هلل  كااؿ ال ىس بلى
علي  كسىل م ب بلث  أايـ, ف مى بن س  على اربل, كح ى ًمن ت اب  على رأس  ف اؿ  اي رسوؿ  هلل الت فسمعنا اولا, 

ا كىلىوككعيت عن  هلل تعاذل فوعينا عنا, كماف فيما أنزؿ إليا  }  يكؾى فىاٍستػىٍ  ى يكا  هلل أىنػ  يٍم ًإٍذ ظىلىميوا أىنٍػ يسى يٍم اى
 [.ْٔكاٍستػىٍ  ى ى ٢تىيمي ال  سيوؿي لىوىاىديكا  هلل تػىو اابن رىًحيمنا{. ]النًٌسىا   

  .(ٕ)كااؿ  اد ظلمت ن سي, كائتا تست    رل, فنيوًدمى ًمن ال رب  اد غيً  ى لا
 .(ٖ)كرهل الً ص    ذم را ال  طيب َّ ت سَتل

ت ا, كت بيت لع يدهتا, إذ لو كحظاي  العلما  كاحملدًٌثُت ماف ش مان ألنظ كل كما اا ُّكل,  ٢تهل األ بار ت بيت لصحًٌ
 ماف منظ ان ألنظ كل. إا ار بصح   اعت ادرا. إذ لو ف ا ار ابن م َت كال  طيب كغَت٫تا ٢تهل األ بار رو

لىل ى  هلل علي  كسىل م بعد موت , مثي  ااؿ اإلماـ الدارمي َّ سنن , ابب  ما أمـ   هلل تعاذل نبي   الدَّليل اخلامس:
أسند إذل أيب اٞتوزا  ااؿ  ايًحطى أر  ا١تدين  اح ان شديدان, ف ظوا إذل الس يدة عائ   ف الت  انظ كا ارب النيب 

إذل السما , حىت ال يظوف بين  كبُت السما  س ف.  –أم  نوافه  –لىل ى  هلل علي  كسىل م, فااعلوا من  مول 
ف علوا, فمي  ان م  ان, حىت نبت الع ع, كٝتنت اإلب , حىت ت ت  ت ًمن ال حم, فسيمًٌيى عاـ ال تقااؿ  

(ٗ). 
الربيد إذل عم  بن  كاد ن   اإلماـ الن وًكٌم َّ هتهيب , َّ ت ٚت  ع ب  بن عام  هنع هللا يضر, أن  ش د فتوح ال اـ, كماف رو

ا١تدين  ا١تنورة َّ سبع  أايـ, كرا  من ا إذل ال اـ َّ يومُت كنصف, بسبع  ا٠ت اب هنع هللا يضر ب تح دم ق, ككل  إذل
  (٘)دعائ  عند اربل ال  يف لىل ى  هلل علي  كسىل م كت  ع  ب  َّ ت  يع ط ي  . 

كاا  َّ ل وة الص وة, أف  أٛتد بن ال تح, رأل ًب   اٟتارث اٟتاَّ َّ ا١تناـ, فسهل  عن مع كؼ الظ  ي ف اؿ  
 هلل شواان إذل ان ت , كال  وفان ًمن انرل, كإ٪تا عبدل شواان  ت, حالت بيننا كبين  اٟتجع, إف  مع كفان دلى يعبدري ا

إلي , ف فع   هلل تعاذل إذل ال فيق األعلى, فمىن مانت ل  إذل  هلل حاا , فليهت اربل, كليدع, ف ن  يستجاب ل  إف 
 شا   هلل.

                                                                                                                                                                                     
فا  الوفا أب بار دار ك ؛ (ُِٗ, صٔفيات األعياف كأنبا  الزماف, ابن  لظاف, )جك  ؛(ّْٖ/صِت سَت ابن م َت, )ج (ُ)

 (. كااؿ  كري م  ورة حظارا ا١تصن وف َّ ا١تناسا من ٚتي  ا١تهارع, كاستحسنورا.ُُّٔ/صْا١تص  ى, الس م يودم, )ج
 .(ُُّٔ/صْفا  الوفا أب بار دار ا١تص  ى, الس م يودم, )جك ؛ (ُٖٖ/ص ُِلى ا١توارع اللدني , )ج عش ح الزُّراىا ٌ  (ِ)
 (.ِٓٔ/صٓت سَت ال  طيب, )ج (ّ)
 (.ٔٓ/صُ(, )جِٗسنن الدارمي, ابب ما أمـ   هلل تعاذل نبي  ملسو هيلع هللا ىلص بعد موت , ب ام  ) (ْ)
 (.ُٔٓ, س اج الدين, ص)ت ٚت  ال ي  ٧تيعيينظى    (.َّٗ/صُ)ج هتهيع األٝتا  كالل ات, الن وكٌم, (ٓ)



  ِِٖ   

 

  ييترب ؾ ب  َّ ب داد, كماف إب اريم اٟت يب لاحع اإلماـ أٛتد ي وؿ  ارب ااؿ ابن اٞتوزم  كارب مع كؼ ظار
ايؽ اجمل  ب  .(ٔ)مع كؼ الًتًٌ

 إتشكال ذلك مع حديث توسل عمر ابلَعبَّاس وجوابو:  - ٚ
بعد ع ض ال ي  عبد هلل س اج الدين لؤلًدل   ًمن الظتاب كاٟتدي  على اواز التػ وىسُّ , أكرد إشظاؿ ذلا م  

اٞتواب على ذلا ًمن ثبلث  أكا , إضاف  ١تا اال  عند ذم  اٟتدي  َّ أًدل   ذم     توسُّ  عم  ابلعىب اس, كحدي
التػ وىسُّ  بهات النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م 
  ف اؿ, (ٕ)

 ب اس.ماف التػ وىسُّ  ابل سوؿ بعد الوفاة اائزان, لتوس   ب  عم , كدل يتوس   ابلعى  كاد ي وؿ اائ   لو
 اٞتواب  

ت ؾ فع  ال ي , ببل هني عن , ال يدؿ على عدـ اواز ال ع , فظم ًمن أمور دلى ي عل ا الص حاب   الوجو األول:
م  أهنم ل حوا ّتوازرا. كأا كرا إذا فعلت, كًمن ذلا اضي  التػ وىسُّ  ابلنيب لىل ى  هلل علي  كسىل م بعد الوفاة, ف ف 

ااؿ  ألاب  –كماف  ازف عم   – ل, ف د ركل البي  ي, كابن أيب شيب , عن مالا الد ار عم  ن س  أا  ل كدل ينظ
الناس احط َّ زماف عم  بن ا٠ت اب, فجا  را  إذل ارب النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ف ظى ل  ف اؿ  اي رسوؿ 

م َّ ا١تناـ ف اؿ  ائت عم , كأا ئ  مٍت  هلل استسق ألمتا, ف هنم اد رلظوا, فهاتل رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل  
الس بلـ, كأ ربرم أهنم ميس ىوف, كا  ل  عليا ابلظيًٌ  الظيًٌ . فهتى ال ا  عم  فه ربل, فبظى عم  مثي  ااؿ  اي 

 .(ٖ) إال  ما عجزت عن  ربًٌ ما آلو
ن   لىل ى  هلل علي  كسىل م, ب  روإف  توس  عم  ابلعىب اس لي  عدكالن عن التػ وىسُّ  ب سوؿ  هلل الوجو الثَّاين: متضمًٌ

وس  للتوسُّ  ب سوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م. ألن  إ٪تا توس   ابلعىب اس ألن  عمُّ النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م"كأن نا نت

                                                           
 (.ْٕ/صِل وة الص وة, ابن اٞتوزم, )ج (ُ)
 .(ِٕٕ), ص اق ذم رسب (ِ)
(, ِْٕٗكسىل م, ب ام  )دالئ  النُّبو ة, البي  ي, ٚتاع أبواب  من رأل َّ منام  شيئا من آاثر نبوة ٤تم د لىل ى  هلل علي   (ّ)

(, ِّٓٔٔصنف ابن أيب شيب , متاب  ال ضائ , ابب  ما ذم  َّ فض  عم  بن ا٠ت اب, ب ام  )م؛ (ُٗ/صٖ)ج
 ا١تناـ ا١تهمور رو ل سيف َّ ال توح أف  الهم رألكااؿ  كاد رك َّ فتح البارم, إسنادل  بن حج كاد لح ح ا؛ (ِّ/صُِ)ج

ل كااؿ أبو عبيدة   ؛(ْٔٗ/صِس ىبلى , )جن حىجى  العى فتح البىارم, اب ,ببلؿ بن اٟتارث ا١تز  أحد الص حاب   ازف الد ار  كال 
اإللاب  َّ ٘تييز الص حاب , ن ل  عن  ابن حج  العس بل  َّ  ,عيال , فلما ماف ع ماف كالل أيضان فسمي مالا الد ارعم  
 (.ِْٕ/صٔ)ج
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لناس, ك٭تص  ٢تم   ع  . ك١تا ماف مواف االستس ا  يت لع الدُّعا  ًمن اإلماـ حىت يسمع  ا(ٔ)إليا بعمًٌ نبيًٌا"
 كانظسار, كذل   كافت ار إذل  هلل تعاذل, فلهلا أانب العىب اس َّ الدُّعا  بدالن عن .

إف  الص حاب  إبٚتاع من م, اد توس لوا َباثر النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ا١تن صل  عن , ًمن  شىع ل,  الوجو الثَّالث:
ح, فظيف ي اؿ إف  عم  ال ٬تيز التػ وىسُّ  ب  لىل ى  هلل علي  كسىل م بعد كفات , م  كأظاف ل, ك٩تامت , كري لي  ٢تا رك 

 .أن  لىل ى  هلل علي  كسىل م حي َّ اربل
 بيان معىن االست اثة وأِدلَّة جوازىا:  -اثلثاً 

ت اث , كبياف ح ي ت ا, كاألًدل   بعد بياف ال ي  عبد هلل س اج الدين ٞتواز التػ وىسُّ  ابألًدل   انت   لبياف اواز االس
 اآليت   على ذلا, على النحو

 تعريف االست اثة وبيان الفرق بني ادلعني احلقيقي وَمن جعلو هللا سبباً لإلعانة:  - ٔ
 ذلا, ف و ٨تو م بت اعًتت , أك ضائ   أ١ت ت ب , أك ري طلع العبد اإلغاث  ل د ة كا  في ا, أك االست اثة:

  كيدف  عن  مىا ح  ب ي لع مىن يسع 
(ٕ). 

كًمن ا١ت   ر أف  اإلغاث  كال وث كاإلمداد م  ذلا ًمن  هلل تعاذل على اٟت ي   كاالست بلؿ. كلظن رها ال يناَّ أف  
 هلل تعاؿ اع  لهلا أسباابن ككسائط أعد را لهلا, كإنظار األسباب اليت نصب ا  هلل تعاذل تع يبلن للحظم , ب  

مبَتا, كلهلا ف ف  ال  آف الظ مي أضاؼ م َتان ًمن األفعاؿ إذل  هلل تعاذل  رة تعاذل  هلل عن ذلا علو ان في  ٖتديد ال د
 كحدل كم  ذلا نسب ا َّ آايت أ  ل إذل األسباب كالوسائط.

كىمىٍن أىٍحيىارىا } [. نسع اإلحيا  إذل ذات  العلي  . كااؿ تعاذل ْْأىمىاتى كأىٍحيىا{. ]النجم   كىأىن  ي ريوااؿ تعاذل  }
يعنا{ ]ا١تائدة    العبد. [. نسع اإلحيا  للسبع كروِّفىظىهى٪ت ىا أىٍحيىا الن اسى ٚتًى

ايٍ  يػىتػىوىف اميم م لىاي [. كااؿ تعاذل  }ِْ هللي يػىتػىوىىف  اأٍلىنٍػ ي ى ًحُتى مىٍوهًتىا{ ]الزم   كااؿ تعاذل  }
{ ]آؿ عم اف  كىمى كااؿ تعاذل  } [.ُُاٍلمىٍوًت{]السجدة  ًإال  [. كااؿ تعاذل  }ُِٔا الن ٍص ي ًإال  ًمٍن ًعٍنًد اَّلل 

                                                           
 (.ِٕٗ) سبق ٗت ٬ت , ص (ُ)
ا َّ طلع اٟتوائج من األحيا , إذا مانوا ي دركف علي ا. ال ا   الندب, كذلا لبلست اث  أربع  أحظاـ  األكؿ  اإلابح , كذلك  (ِ)

  يعي ن ٬تيً م  }أى  إذا است اث ابهلل, أك بص   من ل ات  َّ ال دة كالظ ب
ي
ال ال   [. ِٔ]النم  {و ى السُّ  في ظ ً يى كى  الي عى ا دى ذى إً   ى ض ى ا١ت

ال اب   التح مي, كذلا إذا است اث ٔتن ال  ف ف ت م  م  كاوب  أمث. الواوب, كذلا إذا ت تع على ت ؾ االست اث  ربلؾ أك ضماف,
 ٯتلا َّ األمور ا١تعنوي  ابل وة أك التهثَت, سوا  ماف ا١تست اث ب  إنساان, أك انا, أك ملظا, أك نبيا, َّ حيات , أك بعد ٦تات  }كال

كال ي  عبد  هلل  (.ِِ/صْ  ال   ي  الظويتي , )جيينظى   ا١توسوع.  [َُٔ]يون   تدع من دكف  هلل ما ال ين عا كال يض ؾ{
 س اج الدين أييت ابألدل  من الظتاب كالسن  لبياف اواز االست اث  ابألحيا  فيما ي دركف علي  بعد كفاهتم.
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{ ]التوب    كااؿ لىل ى  هلل علي   .(ٔ)مظلومان" [. كَّ اٟتدي "انص  أ اؾ ظا١تان أكَْتػىٍنصي يكلي فػى ىٍد نىصى ىلي اَّلل 

كسىل م "إذا سهلت فاسهؿ  هلل, كإذا استعنت فاستعن ابهلل"
كىأىم ا  أف  اضا  اٟتوائج هلل كحدل. كااؿ تعاذل  }. فبُت  (ٕ)

 [.فبُت  أن  ٬توز للمض   كاحملتاج الس اؿ ك٭تـ  رد ل.َُالس اًئ ى فىبلى تػىنػٍ ىٍ { ]الضحى  
كأف . كااؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م "(ٖ)كااؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م "ك هلل َّ عوف العبد مىا ماف العبد َّ عوف أ ي "

ًإن اى الى تػىٍ ًدم مىٍن أىٍحبػىٍبتى كلىًظن   هلل يػىٍ ًدم مىٍن يى ىا ي{ . كااؿ تعاذل  }(ٗ)ت ي وا ا١تل وؼ كأف هتدكا الض اؿ"
{ ]ال ورل  [. كااؿ تعاذل  }ٔٓ]ال صص    [.ِٓكىًإن اى لىتػىٍ ًدم ًإذلى ًل ىاطو ميٍستىً يمو

ؾى نىٍستىًعُت{ ]ال اٖت   ٖت , عند مبلم  عن اول  تعاذل }كااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ سورة ال ا [. مبيًٌنان ٓكىًإاي 
 ال  ؽ بُت ا١تعُت اٟت ي ي كمىن اعل   هلل سببان لئلعان   

يستىعاف, كعليا  
ال معُت على اٟت ي   إال  هلل تعاذل. كَّ اٟتدي  "الل  يم  لا اٟتمد, كإليا ا١ت تظى, كأنت ا١ت

 .(٘)١تست اث, كال حوؿ كال اوة إال ابهلل العلي العظيم". ركال ال  ربىاً  التُّظبلف, كبا ا
ًمهم, عن ابن عىب اس, ااؿ "منت  لف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م يومان ف اؿ رل  اي غبلـ إ  أعلًٌما   كركل الًتًٌ

 .(ٙ) استعنت فاستعن ابهلل..."ملمات, اح    هلل ٭ت ظا, اح    هلل ٕتدل ٕتارا, إذا سهلت فاسهؿ  هلل, كإذا 
عُّ أف  ًمهم, عن ابن مسعود, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "سلوا  هلل ًمن فضل , ف ف   هلل ٭تي كركل الًتًٌ

ييسهىؿ, كأفض  العبادة انتظار ال  ج"
(ٚ). 

                                                           
 (.ّٖٔ/صِ(, )جُُِّمظلومان, ب ام  ) لحيح البيخارٌم, متاب  ا١تظادل, ابب  أعن أ اؾ ظا١تان أك (ُ)
ًمه (ِ) (؛ مسند أٛتد, مسند بٍت ٕٔٔ/صْ(, )جُِٔٓم, متاب  ل   ال يام  كال اائق كالورع, ابب ..., ب ام  )سنن الًتًٌ

 (.ِّٗ/صُ(, )جِٗٔٔراشم, ب ام  )
لحيح مسلم, متاب  الهم  كالدُّعا  كالتوب  كاالست  ار, ابب  فض  االاتماع على تبلكة ال  آف كعلى الهم , ب ام   (ّ)
 (.َِْٕ/صْ(, )جِٗٗٔ)
(؛ شعع اإلٯتاف, ِٕٔ/صِ(, )جُْٕٖسنن أيب داكد, متاب  األدب, ابب  َّ اٞتلوس َّ ال  اات, ب ام  ) (ْ)

 (.َُٕ/صٔ(, )جُِٕٔالبي  ي,ابب  َّ التعاكف على الرب كالت ول, ب ام  )
مى  الز كائًد, مُُِ/صُ(, )جّّٗا١تعجم الص َت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ٓ) تاب  األدعي , ابب  دعا  موسى (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 (  كفي  مىن دل أع ف م.ِّٗ/صَُ(, )جُِْٕٕملسو هيلع هللا ىلص, ب ام  )
 (.ِٖٖ, ص)سبق ٗت ٬ت  (ٔ)
ًمهم, متاب  الد عوات, ابب  َّ انتظار ال  ج كغَت ذلا, ب ام  ) (ٕ) (, شعع اإلٯتاف, ٓٔٓ/صٓ(, )جُّٕٓسنن الًتًٌ

كاد  الص ار, ٛتاد بن كااد الرظها رك ااؿ الًتمهم   (.ّْ/صِ(, )جُُِْتعاذل, ب ام  ) البي  ي,ابب  َّ ال اا  من  هلل
 .ألح روك  أبو نعيم م سبلن  الكرك  .لي  ابٟتاف , كرو  ولف َّ ركايت 
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ًمهم, عن أيب ر ي ة, عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ " مىن دلى يسهؿ  هلل ي ضع علي "كركل الًتًٌ
(ٔ). 

ًمهم , عن أن , عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ "ليسهؿ أحدمم رب   حاات   (ٖ), كابن حباف(ٕ)كركل الًتًٌ
 مل  ا, حىت يسهل  ًشس ى نعل  إذا ان   ".

ا١تعُت على  فاهلل تعاذل روكلظن  ٚتي  ذلا ال يناَّ أن  سبحان  اع  ل ضائ  حااات العباد أسباابن ككسائط, 
اٟت ي   كال معُت غَتل, كلظن اد اع  عون  لا منوطان بواس  . كرهل الواس   مىن الهم أعاهنا على عونا؟ نعم 

سهؿ  هلل يعجز, فيم  اٟتم  ال  ي  على الداب  ف٭تأف اإلنساف تاج ٭تف د  هلل تعاذل كحدل ال ش يا ل    إ٪تا رو
 على ذلا.  مىن يعين  اد يبع  إليو ة على ذلا, ك ال   اإلعان , ف د ٬تع  في

. فهم   هلل تعاذل (ٗ)ت ف  ل  علي ا متاع  لدا ". مت ق علي  كَّ اٟتدي  "كتعُت ال ا  َّ دابت , فتحمل  علي ا أك
 تعاذل عبادل أف يعُت بعض م بعضان, فهضاؼ إلي م ألن  كاس   َّ عوف  هلل تعاذل ٢تم.

 . فالهم أعاف على اٟت ي   رو(٘) "ك هلل َّ عوف العبد مىا داـ العبد َّ عوف أ ي "مسلمكااؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م
 كاس  , ال تينظى , كسبع َّ عوف  هلل تعاذل, فبل تينًظ .  هلل تعاذل كال ا  الهم أعانا رو رو

 .(ٙ)كرظها الس اؿ  كَّ اٟتدي  "سلو  ما شئتم, فما تسهلو  عن شي إال  بينت  لظم". مت ق علي 
كَّ اٟتدي  عن ربيع  بن معع األسلمي, ااؿ  ااؿ رل رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "اي ربيع  سلٍت أع ا". 

ًمهم.(ٚ)ااؿ  أسهلا م اف تا َّ اٞتىن  ,..."  . الًتًٌ

 .(ٛ)كرظها اإلغاث   ف ي اٟتدي "كت ي وا ا١تل وؼ, كهتدكا الضاؿ"

                                                           
ًمهم, متاب  الد عوات, ابب ..., ب ام  ) (ُ) (. كااؿ  ال نع ف  إال  ًمن رها الوا ؛ مسند ْٔٓ/صٓ(, )جّّّٕسنن الًتًٌ

لاحل ا٠توزم ٥تتلىف في ,  (  أبوٓٗ/صُُ(. ااؿ اٟتاف  ابن حىجى  َّ فتح البىارم, )جّْْ/صِ(, )جٗٗٔٗأٛتد, ب ام  )
 زرع . ضع   ابن معُت كاوال أبو

ًمهم, متاب  الد عوات, ابب ..., ب ام  ) (ِ)  (.ُِْ/صٓ(, )جُّٖٔسنن الًتًٌ
 (.ُْٖ/صّ(, )جٖٔٔب ام  )لحيح ابن حباف, متاب  ال اائق, ابب  األدعي ,  (ّ)
(؛ َُٗٓ/صّ(, )جِّْٕلحيح البيخارٌم, متاب  اٞت اد كالسَت, ابب  فض  من ٛت  متاع لاحب  َّ الس  , ب ام  ) (ْ)

 (.ٗٗٔ/صِ(, )جََُٗلحيح مسلم, متاب  الزماة, ابب  بياف أف اسم الصدا  ي   على م  نوع من ا١تع كؼ, ب ام  )
 .(ِٖٖ, ص)سبق ٗت ٬ت  (ٓ)
(؛ لحيح ْٕ/صُ(, )جِٗلحيح البيخارٌم, متاب  العلم, ابب  ال ضع َّ ا١توعظ  كالت عًليم إذا رأل ما يظ ل, ب ام  ) (ٔ)

 (.ُِٗ/صُ(, )جَِٓ[, ب ام  )ُِْمسلم,متاب  اإلٯتاف, ابب  َّ اول  تعاذل  }كىأىٍنًهٍر عىً َتىتىاى اأٍلىاٍػ ىًبُت{ ]ال ع ا   
 (.ُّٕ, ص)سبق ٗت ٬ت  (ٕ)
 .(ِٖٖ, ص)بق ٗت ٬ت س (ٖ)
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  , ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "انص  أ اؾ ظا١تان أككرظها الن ص   ركل البيخارٌم, عن أن
 .(ٔ)مظلومان"

عن الس يدة عائ  , االت  ل د رأيت رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م غضع ٦ت ا ماف َّ شهف بٍت   ,كركل أيب يعلى
 .(ٕ) معع"معع دلى أرل غضع منه زماف, كااؿ "ال نص    هلل تعاذل إف دلى أنص  بٍت

كرظها ال ًٌ ا   ركل مسلم, عن ااب , ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "إف  لظ ًٌ دا  دكا , ف ذا أليع 
 .(ٖ)دكا  الدا  ب ئ إبذف  هلل تعاذل"

 إتشكال: ىل جيوز الطلب ِمن السَّبب ابعتبار أنو واسطة، وجوابو:  - ٕ
اٞتواب علي  ًمن أربع  كرد اإلشظاؿ م  أهم  إشظاؿ على رها الظبلـ, ك تع  ض ال ي  عبد هلل س اج الدين ل

 .أكا 
 ر  ٬توز طلع االست اث  كالنص  ًمن السبع, ابعتبار أن  كاس   َّ ذلا. كاإلشظاؿ رو 

 اٞتواب  إف  ذلا أبًدل   اثبت   ك 
ارٌم, َّ متاب الزماة, أف  النيب أٚت  أر  ا١تواف ملُّ م على اواز ذلا, مما كرد َّ لحيح البيخ الوجو األول:

لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ "إف  ال م  تدنوا يـو ال يام , حىت يبلغ الع ؽ نصف األذف, فبينما رم مهلا 
 .(ٗ)است اثوا َبدـ, مثي  ٔتوسى, مثي  ٔتحم د لىل ى  هلل علي  كسىل م"

إٝتاعي , ١ت ا أدرمت الع ش, فجعلت تسعى َّ طلع ا١تا ,  اا  َّ الص حيح َّ ًاص   راا  أـ الوجو الثَّاين:
 .(٘)فسمعت لواتن كال ت ل شخصان, ف الت "أغ  إف ماف عندؾ غوث"

                                                           
 (.ِٖٖ, ص)سبق ٗت ٬ت  (ُ)
مى  الز كائًد, متاب  ا١ت ازم كالسَت, ابب  غزكة ال تح, ّّْ/صٕ(, )جَّْٖمسند أيب يعلى, ب ام  ) (ِ) (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

ًحب اف  عن حزاـ بن ر اـ بن حبيش عن أبي  عن ا كاد كث  ما ابن ,يعلى (  ركال أبوِّٕ/صٔ(, )جَُِِٕال تح, ب ام  )
 كب ي  راال  رااؿ الص حيح.

يينظى   حوؿ  (.ُِٕٗ/صْ(, )جَِِْالس بلـ, ابب  لظ  دا  دكا  كاستحباب التداكم, ب ام  )لحيح مسلم, متاب   (ّ)
 .(ُُْت سَت سورة ال اٖت , س اج الدين, ص)

 (.ّٔٓ/صِج(, )َُْٓلحيح البيخارٌم, متاب  الزماة, ابب  مىن سهؿ الناس تظ  ا, ب ام  ) (ْ)
 (.ُِِٕ/صّ(, )جُّْٖ[ النسبلف َّ ا١ت ي, ب ام  )ْٗلحيح البيخارٌم, متاب  األنبيا , ابب  }يىزًفُّوف{ ]الصافات   (ٓ)

 (.ُِِٕ/صّ)ج
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كرد َّ اٟتدي , عن ابن مسعود, عن النيب للى ال  علي  كسلم, أن  ااؿ "إذا ان لتت داب  أحدمم  الوجو الثَّالث:
 . ركال ابن السٍت, كأبو(ٔ)ف ف  هلل عز كا  َّ األرض حابسان سيحبس "أبرض فبلة فليناد  اي عباد  هلل احبسوا, 

يعلى, كالبػىز ار. كااؿ الن وًكٌم  حصلت معنا َّ هبيم , كم  م اٮتنا بب ل 
(ٕ). 

أراد  أك –أم  ال  يق  –كركل ال  ربىاً , عن عتب  بن غزكاف, عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م "إذا ض   أحدمم 
. كن   َّ ش ح (ٖ)أبرض لي  هبا إن  فلي    اي عباد  هلل أعينو , ثبلاثن, ف ف  هلل عبادان ال ي ارم" , كروعوانن 

 .(ٗ)األذمار, عن بعض العلما  ال ًٌ ىات أن  ااؿ َّ رها اٟتدي   حدي  حسن ٭تتاج إلي  ا١تساف 
 بن اإلماـ أٛتد ااؿ  ٝتعت أيب ي وؿ  حججت كن   ابن م لح اٟتىنبىلٌي َّ متاب"اآلداب ال   ًعي ", عن عبد هلل

ٜت  حجج, فضىلىلت عن ال  يق, كمنت ماشيان, فجعلت أاوؿ  اي عباد  هلل دلُّوان على ال  يق, فلىم أزؿ أاوؿ 
 .(٘)ذلا حىت كا ت على ال  يق

لي  كسىل م إذل  يرب, اا  َّ الص حيحُت, عن سلم  بن األموع, ااؿ    ات م  النيب لىل ى  هلل ع الوجو الرَّابع:
فنزؿ ٭تدكا ابل ـو  –كماف عام  شاع ان  –فس ان ليبلن ف اؿ را  ًمن ال ـو لعام   اي عام  أالى تيسًمعينىا ًمن رينىي ىاًتا 

 ي وؿ  
 كال تصد انا كال لل ينا  الل  يم  لوال أنت ما ارتدينا
 كثبًٌت األاداـ إف ال اينا  فاغ   فدا ن لا ما أب ينا 

 إان  إذا ًليح بنا أبينا  كأل ُت سظين  علينا 
يىاح عو لوا علينا    كابلصًٌ

 –". االوا  عام  بن األموع. ااؿ "ي ٛت   هلل". ف اؿ را  ًمن ال ـو ؟ف اؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م "مىن رها السائق
 .(ٔ)كابت اي نيب   هلل, لوال أمتعتنا ب  –عم  

                                                           
؛ (ّْٕ/صِ(, )جَٕٓفبلة..., ب ام  )عم  اليـو كالل ي  ة, ابن السٍت, ابب  ما ي وؿ إذا ان لتت داب  أحدمم أبرض  (ُ)

ينىاًكم َّ فيض . ك (ُٖٕ/صِ(, )جِِْٗمسند البػىز ار, ب ام  )؛ (ُٕٕ/صٗ(, )جِٗٔٓمسند أيب يعلى, ب ام  )
ااؿ ا١ت

 (  ضعيف.َّٕ/صُال دي , )ج
 (.ِٕٓاألذمار, الن وكٌم, ص) (ِ)
مى  الز كائًد, متاب  األذمار, ابب  ماك  (.ُُٕ/صُٕ(, )جُّٖٕٗا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  ) (ّ) ي وؿ  ااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 (  راال  كث وا على ضعف َّ بعض م إال أف زيد بن علي دل يدرؾ عتب .ُٖٖ/صَُ(, )جَُُّٕ)ب ام  إذا ان لتت دابت , 
نٌي , ابن عبلف, )ج (ْ) نٌي  على األذمار ال  اب   (.َُٓ/صٓال توحات ال  اب 
  (.ّّ/صِاآلداب ال   ًعي , ابن م لح, )ج (ٓ)
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أف ٯتتًٌع م بعام , أم  أف ي ي  عم ل فيب ى حيان بين م. كدلى ين ال رسوؿ  هلل لىل ى  ف د طلع عم  ًمن رسوؿ  هلل
  هلل علي  كسىل م.

 إتشكال: االست اثة ابألحياء ال ابألموات لعدم اإلجابة، وجوابو:  - ٖ
ات لعدـ   ال ابألمو كرو  ٬تع أف تظوف االست اث  ابألحيا ,تع  ض ال ي  عبد هلل س اج الدين إلشظاؿ آ  

 .اإلااب 
 اٞتواب على ذلا ًمن أربع  أكا   ك 

 ل د ثبت أف  األنبيا  أحيا  للوات  هلل علي م أٚتعُت. الوجو األول:
كرد َّ لحيح مسلم, عن أيب ر ي ة َّ حدي  اإلس ا , ااؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م "كاد رأيتٍت َّ ٚتاع  ًمن 

 ا  ضى ب, اىعد, مهن  ًمن رااؿ شىنو ىة, كإذا عيسى ابن م مي علي  الس بلـ األنبيا  ف ذا موسى اائم يصلًٌي, ف ذا ب
اائم يصلًٌي, أا ب الناس شب ان ع كة بن مسعود ال   ي, كإذا إب اريم علي  الس بلـ اائم يصلًٌي, أشب  الناس ب  

 .(ٕ)لاحبظم, يعٍت ن س  لىل ى  هلل علي  كسىل م"
بيا  أحيا  َّ ابوررم يصلُّوف, فورد َّ لحيح مسلم, كالنسائي, عن أن  ااؿ  ااؿ ثبت أف  األن الوجو الثَّاين: 

 .(ٖ)رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "أيتًيتي ليل  أس م يب على موسى اائمان يصلًٌي َّ اربل عند الظ يع األٛت "
األنبيا  أحيا  َّ ابوررم يعلى, عن أن  ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل للى ال  علي  كسلم " كركل البي  ي, كأبو

 .(ٗ)يصلُّوف"

كركل الدارمي, عن سعيد بن عبدالعزيز, ااؿ  ١ت ا ماف أايـ اٟت  ة, دلى يي ذ ف َّ مسجد النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م 
ال يع ؼ  كدلى يربح سعيد بن ا١تسيع ًمن ا١تسجد, كماف –أم  تي ًؾى األذاف كاإلاام  ثبلث  أايـ  –ثبلاثن, كدلى يػي ىم 

 .(٘)كات الص بلة إال  هبم   يسمع ا ًمن ارب النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م

 .(ٔ)كلئلماـ البي  ي رسال   ال  َّ حياة األنبيا , للوات  هلل علي م أٚتعُت

                                                                                                                                                                                     
(؛ لحيح مسلم, متاب  اٞت اد ُّٕٓ/صْ(, )جَّٔٗا١ت ازم, ابب  غزكة  يرب, ب ام  ) لحيح البيخارٌم, متاب  (ُ)

 .(ُِْٕ/صّ(, )جَُِٖكالسَت, ابب  غزكة  يرب, ب ام  )
 (.ُٔٓ/صُ(, )جُِٕلحيح مسلم, متاب  اإلٯتاف, ابب  ذم  ا١تسيح بن م مي كا١تسيح الدااؿ, ب ام  ) (ِ)
سنن النسائي, متاب  ؛ (ُْٖٓ/صْ(, )جِّٕٓ, ب ام  )ن فضائ  موسى ملسو هيلع هللا ىلصلحيح مسلم, متاب  ال ضائ , ابب  م (ّ)

 (.ُِٓ/صّ(, )جُُّٔاياـ الل ي  كت وع الن ار, ابب  ذم  لبلة نيب  هلل موسى علي  الس بلـ, ب ام  )
م  "كرو حدي  لحيح", ؛ ااؿ ا١تناك (ُْٕ/صٔ(, )جِّْٓ يعلى, ب ام  )مسند أيب ؛(ِيا , البي  ي, ص)حياة األنب(ْ)

ينىاًكم, ب ام  )
 (. ُْٖ/صّ(, )جَّٖٗفيض ال دي , ا١ت

 (.ٔٓ/صُ(, )جّٗسنن الدارمي, ابب  ما أمـ   هلل تعاذل نبي  ملسو هيلع هللا ىلص بعد موت , ب ام  ) (ٓ)
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يً   هلًل أىٍموىااتن بىٍ  أىٍحيىا ه ًعٍندى كىالى ٖتىٍسىبى  ال ًهينى ايًتليوا َّ سىبً أ رب  هلل تعاذل عن حياة ال  دا  ف اؿ  } الوجو الثَّالث:
ريمي  هللي ًمٍن فىٍضًلً {. ]آؿ عم اف   [. كًمن ا١تعلـو أف م اـ ال  ادة منتظم َُٕ-ُٗٔرىهبًًٌٍم يػيٍ زىايوفى فى ًًحُتى ٔتىا آاتى

 َّ سلا النُّبو ة.
ض علي , كرها دلي  حيات  لىل ى  هلل علي  كسىل م, كإال  ثبت أف  الص بلة علي  لىل ى  هلل علي  كسىل م تيع ى  الوجو الرَّابع:

 فظيف تيع ىض على مىن ال يعي كال يسم   
عن أكس بن أكس ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "ًمن  كأٛتد, , كابن ًحب اف, كاٟتامم,أبو داكدف د ركل 

ي  الن  خ , كفي  الص ع  , فهم  كا علي  ًمن الص بلة في , ف ف  أفض  أايمظم اٞتمع , في   يًلق آدـ, كفي  ايًبض, كف
ف اؿ "إف   هلل  .-يعٍت بليت-لبلتظم مع كض  علي ", االوا اي رسوؿ  هلل كميف تيع ىض لبلتنا عليا كاد أرمت

 .(ٕ)عز كا  ح ـ  على األرض أف أتم  أاساد األنبيا "
علي  كسىل م ااؿ "أم  كا علي  ًمن الص بلة يـو اٞتمع , ف ن  يـو م  ود, ت  دل أف  النيب لىل ى  هلل  كركل ابن ماا 

 ا١تبلئظ , كإف  أحدان لن يصلًٌي علي  إال  عي ضىت علي  لبلت  حىت ي  غ من ا".
 . (ٖ)ااؿ  الت  كبعد ا١توت. ف اؿ  إف   هلل ح ـ  على األرض أف أتم  أاساد األنبيا "

أن , أف  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ "إف  أا بظم مٍتًٌ يـو ال يام  َّ م ًٌ موطن أم  مم  كركل البي  ي, عن
نيا, مىن للى علي  يـو اٞتمع , اضى  هلل ل  مائ  حاا , سبعُت ًمن حوائج اآل  ة, كثبلثُت ًمن  علي  لبلة َّ الدُّ

نيا, يومًٌ   هلل بهلا ملظان ييدً لي ا  َّ اربم, ممىا ييدً   عليظم ا٢تدااي, ٮترب  مىن لل ى علي  ابٝت  حوائج الدُّ
 .(ٗ)كنسب  إذل ع َتت , فهيثبتي  عندم َّ لحي   بيضا "

                                                                                                                                                                                     
بن اٟتسُت البي  ي ال  اًفعٌي, بظ   أٛتد  اسم الظتاب  ما كرد َّ حياة األنبيا  بعد كفاهتم, في   ألف مسهل , ٚتع ا  أبو (ُ)

 كا١ت بوع من ا اسم يسَت. (.ُْٓٓ/ص ِمما َّ م ف الظنوف, ٟتااي  لي  , )ج  رػ(,ْٖٓ)ت  
لحيح ابن حباف,  ؛ (ِّْ/صُ(, )جَُْٕاٞتمع , ب ام  )سنن أيب داكد, متاب  الص بلة, ابب  فض  يـو اٞتمع  كليل   (ِ)

(, َُِٗميستدرىؾ اٟتامم, متاب  اٞتمع , ب ام  )؛ (َُٗ/صّ(, )جَُٗمتاب  ال اائق, ابب  األدعي , ب ام  )
 (.ٖ/صْ(, )جَُِٕٔمسند أٛتد, مسند ا١تدنيُت, ب ام  )؛ كااؿ  لحيح, ككاف    اله رىيًبٌ (. ُّْ/صُ)ج

بولَتم َّ الزكائد  رها (. كااؿ الِْٓ/صُ(, )جُّٕٔسنن ابن ماا , متاب  اٞتنائز, ابب  ذم  كفات  ملسو هيلع هللا ىلص, ب ام  ) (ّ)
ن عن عبادة م سل  اٟتدي  لحيح إال أن  من    َّ موضعُت. ألف عبادة ركايت  عن أيب الدردا  م سل  اال  العبل . كزيد بن أٯت

ريع,ال؛ كااؿ عن  ا١تنهرم  إسناد ايد, اال  البيخارمٌ  غيع كالًت   (.ِّٖ/صِ(, )جِِٖٓمتاب  الهم  كالدُّعا , ب ام  )  ًت 
(؛ اتري  َٔٓ/صُ(, )جِِّٓشعع اإلٯتاف, البي  ي, ابب  َّ الص بلة علي  كعلى آل  علي  الص بلة كالس بلـ ب ام  ) (ْ)

 (.َُّ/صْٓ(, )جُُْٗٗدم ق, ابن عسام , ب ام  )



  َِٗ   

 

 .(ٔ)رها كاد ثبت َّ حدي  الت   ُّد أف ي وؿ ا١تصلي "الس بلـ عليا أي ا النيب كرٛت   هلل كب مات "

 .(ٕ)  مُت يـو بدر "مىا أنتم أبٝت  ١تا أاوؿ من م"كاد ااؿ لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ اتلى ا١ت
 :إتشكال: ىل لألنبياء نفع إن سلَّمنا حبياهتم يف القبور، وجوابو - ٗ

  .   إف سل منا ْتياهتم َّ ال بوركرو  ر  لؤلنبيا  ن ,شظاؿ آ  إل ال ي  عبد هلل س اج الدين تع ض
   كريواب من أرب  أكا , اٞتك 

 – ازف عم   – اٟتدي  الهم ركال البي  ي كابن أيب شيب  بسند لحيح عن مالا الد ار ت دـ َّ الوجو األول:
ااؿ "  ألاب الناس احط َّ زماف عم  بن ا٠ت اب, فجا  را  إذل ارب النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ف ظى ل  

علي  كسىل م َّ ا١تناـ ف اؿ  ائت  ف اؿ  اي رسوؿ  هلل استسق ألمتا, ف هنم اد رلظوا, فهاتل رسوؿ  هلل لىل ى  هلل
 .(ٖ)عم , كأا ئ  مٍت الس بلـ, كأ ربرم أهنم ميس ىوف"

كت دـ أم  الس يدة عائ   ب تح الظول فوؽ ارب النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ١ت ا شظى الناس إلي ا ال حط, ف علوا 
 . (ٗ)ذلا فميً  يكا م  ان شديدان 

عن ابن مسعود, عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, أن  ااؿ "حيايت  ,ي  الهم ركال البػىز اراا  َّ اٟتد الوجو الثَّاين:
دىث لظم, ك٦تايت  َت لظم, تيع ىض علي  أعمالظم, فما رأيت ًمن  َت ٛت دت  هلل, كما رأيت   َت لظم, ٖتدثوف ك٭تي

 .(٘) ًمن ش ًٌ است   ت لظم".

م  العيتيب ١تا اا  إذل اربل لىل ى  هلل علي  كسىل مكاد ت دمت ًاص   األع ايب عن العبل  
(ٙ). 

ركل اإلماـ أٛتد, عن أن , ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "إف  أعمالظم تيع ىض على  الوجو الثَّالث:
 .(ٚ)ىت هتدي م مما رديتنا"أااربظم كع ائ مم, ف ف ماف  َتان استب  كا, كإف ماف غَت ذلا االوا  الل  يم  ال ٘تت م ح

 .(ٚ)رديتنا"

                                                           
 (.ِٖٔ/صُ(, )جٕٕٗلحيح البيخارٌم, متاب  ل   الص بلة, ابب  الت  د َّ اآل  ة, ب ام  ) (ُ)
 (.ُُْٔ/صْ(, )جّٕٕٓرٌم, متاب  ا١ت ازم, ابب  ات  أيب ا  , ب ام  )لحيح البيخا (ِ)
 (.ِٕٕص), ٗت ٬ت سبق  (ّ)
 (.ِٖٖٔت ٬ت , ص)سبق  (ْ)
 (.ُّْٗت ٬ت , ص)سبق (ٓ)
 (.ِٖٓٗت ٬ت ا, ص)سبق  (ٔ)
مى  أُْ/صّ(, )جَُِٕٔمسند أٛتد, مسند ا١تظ  ين من الص حاب , ب ام  ) (ٕ) متاب  اٞتنائز, لز كائًد,  (. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

 كفي  مسلم  بن علي كرو ضعيف.  (ّٕ/صّ(, )جّّّٗاٞتنائز, ابب  ع ض أعماؿ األحيا  على األموات, ب ام  )



  ُِٗ   

 

ال يالسي, عن ااب , ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "إف  أعمالظم تيع ىض على  داكد أيب ل  شارد عندك 
 .(ٔ)أااربظم َّ ابوررم, ف ف ماف  َتان استب  كا, كإف ماف غَت ذلا االوا  الل  يم  أ٢تم م أف يعملوا ب اعتا"

نيا, عن ببلؿ ابن أيب الدردا , ااؿ  منت اٝت  أاب الدردا , كروكركل ابن أيب ا سااد ي وؿ  الل  يم  إٌ ً أعوذ  لدُّ
 .(ٕ)با أف ٯت تٍت  ارل ابن ركاح  إذا ل يت 

أنزؿ  هلل تعاذل آايت م ٯتات, تبُتًٌ فض  ال  دا , تن ي ان ٢تم   اجملاردين, حىت ال ٬تبنوا عن ال ت ,   الوجو الرَّابع:
  ُّ ذلا بسبع أهنم أرادكا أف يوللوا ذلا لنا, فهنزؿ  هلل اآلايت  م

, عن ابن عىب اس, أف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ أللحاب  "إن  ١ت ا أيًليعى إ وانظم أبحد, اع  أبو داكدركل 
ادي  ًمن ذرع معل    َّ ظ ًٌ  هلل أركاح م َّ اوؼ طَت  ض , ت د أهنار اٞتىن  , أتم  ًمن ٙتاررا, كأتكم إذل ان

الع ش, فلم ا كادكا طيع مهمل م كم  هبم كم يل م, االوا  مىن يبلًٌغ إ واننا أن نا أحيا  َّ اٞتىن   ني زىؽ, لئبل  يزردكا 
ال ًهينى ايًتليوا َّ  كىالى ٖتىٍسىبى  َّ اٞتىن  , كال ينظلوا عن اٟت ب. ف اؿ  هلل تعاذل "أان أبلًٌ  م عنظم". فهنزؿ  هلل تعاذل  }
ريمي  هللي ًمٍن فىٍضًلً {. ]آؿ عم اف ًبيً   هلًل أىٍموىااتن بىٍ  أىٍحيىا ه ًعٍندى رىهبًًٌٍم يػيٍ زىايوفى فى ًًحُتى ٔتىا آاتى .(ٖ)[َُٕ – ُٗٔ  سى

                                                           
 (.ّْٖ(, ص)ُْٕٗمسند ال يالسي, ب ام  ) (ُ)
 (.َُا١تنامات, ابن أيب الدُّنيا, ص) (ِ)
 (.ُٖ/صِ, )ج(َِِٓسنن أيب داكد, متاب  اٞت اد, ابب  فض  ال  ادة, ب ام  ) (ّ)



  ِِٗ   

 

 ادلبحث الثَّالث
ى هللا حتقيق الشيخ عبدهللا سراج الدين يف األحاديث الواردة يف حكم أبوي النيب َصلَّ 

 عليو وَسلَّم.
ا تل ت أاواؿ العلما  َّ حظم أبوم النيب ملسو هيلع هللا ىلص, فهرع ف يق من م إذل ال وؿ بنجاهتم من العهاب, كاستدلوا 

كغَتل من اليت ت بت ٧تاة من دل تبل   الدعوة,  [.ُٓ] اإلس ا  كما منا معهبُت حىت نبع  رسوالن{ب ول  تعاذل  }
كابن حج   كال  طيبكال خ  ال ازم  كابن عسام  كالس يلي أبو بظ  بن الع يبيع الب دادم ك ا٠ت كمن م األدل , 

, كذرع ف يق آ   من العلما  إذل ال وؿ بعدـ ٧تاهتم كأهنما كابن حج  ا٢تيتمي كاآللوسي كالسيوطي العس بل 
فلما  "َّ النار"  ااؿ ؟أيب اي رسوؿ  هلل أين  أف رابل ااؿماات على ال  ؾ, كاستدلوا ْتدي  مسلم, عن أن ,

 البي  ي كالنوكمك  اإلماـ أبو حني   كمن م كغَتل من األدل , .(ُ)  " إف أيب كأابؾ َّ النار"ف اؿ ,ا ى دعال
 .(ِ)كالبيضاكم كالنس ي كابن م َت 

 أكرد , مثي    الظ َتة علي ًدل  ألاأكرد ك , ال وؿ بنجاة األبوين ال  ي ُت ال ي  عبد هلل س اج الدين كا تار
 اإلشظاالت اليت اد ت د علي  كااكب علي ا. 

كاعتمد ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ ْت   على ثبلث  أدل  إٚتالي , ٖتت م  دلي  من ا الظ َت من األدل  اٞتزئي  
كال ا   كسىل م,  لىل ى  هلل علي  لنيبابالت صيلي , كرهل األدل  اإلٚتالي  ري  األكؿ  إحيا   هلل تعاذل ٢تما كإٯتاهنما 

دلى ي  ما, كدلى يعبدا لنمان, فاٟتىٌق م ُّ ك  ,أهنما ماات على ال   ة الدًٌيني   كال ال  أهنما ًمن أر  ال ًتة كرم اناوف, 
 .أهنما م مناف انايافاٟتىٌق 

 رهل األاواؿ كأكرد ال ي  عبد  هلل س اج الدين أاواؿ العلما  َّ ٧تاهتما اب  ا٠توض َّ ت الي  ا١تسهل , كمن 
 .(ٖ)  كأان أ ش الظ   على مىن ي وؿ في ما ب َت ذلاال وؿ الهم ن ل  الزراا  عن بعض ا١ت س ين 

لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ النار. فهااب  أبف  مىن كاوؿ ابن الع يب ا١تالظي, كاد سئ  عن را  ااؿ  إف أاب النيب 
اابن ًإف  ملعوف, ل وؿ  هلل تعاذل  } ااؿ ذلا ف و نيا كاآٍلً  ىًة كأىعىد  ٢تىيٍم عىهى ال ًهينى يػيٍ ذيكفى  هلل كرىسيولى ي لىعىنػى يمي اَّلل ي َّ الدُّ

 .(ٔ)[. ااؿ  كال أذل أعظم ًمن أف ي اؿ عن أبي , إن  َّ النارٕٓميً يننا{. ]األحزاب  

                                                           
 (.ُُٗ/صُ(, )جََِّّ النار, ب ام  ) لحيح مسلم, متاب  اإلٯتاف, ابب  بياف أف من مات على الظ   ف و (ُ)
 التهم ة, ال  طيب,(؛  ٕٗ/صّ(؛ ش ح النوكم على لحيح مسلم, )جُِْ/صِيينظى   السنن الظربل للبي  ي, )ج (ِ)

اٟتاكم (؛ َُْ/صُ(؛ ت سَت ابن م َت, )جِٕ/صُ, )ج(؛ ت سَت النس يُٖٓ/صُ؛ ت سَت البيضاكم, )ج(ُِص)
ٌ , )ج ؛(ّْٓ/صّلل تاكم, السُّييوًطٌي, )ج ىوىاًرع الل دينًٌي   لل ىس بلى

؛ ت سَت اآللوسي, (ّْٖ/صُش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت
 (.ّأدل  معت د أيب حني  , لل ارم, ص ) (؛ْٕٖ/صُ)ج

ىوىاًرع الل   (ّ)
ٌ , )جدي ش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت  .(ّْٖ/صُنًٌي   لل ىس بلى



  ِّٗ   

 

 يدان.دل يظن سول أهنما على ا١تًل   اٟتني ي   لظ ا٫تا ذلا إٯتاانن كتوح فلو
 اآليت  مثي  فص   ال ي  عبد هلل س اج الدين األًدل   ال بلث  الواردة َّ ا١تسال , على الن حو

 وإدياهنما:  لوالدي النيب ملسو هيلع هللا ىلصإحياء هللا تعاىل  -أواًل 
لي  على أف   هلل تعاذل أحيا٫تا فلمنا ب  لىل ى  هلل علي  كسىل م  اٟتدي , أن  لىل ى  هلل َّ  , ف د ااأم ا الد 

 علي  كسىل م سهؿ رب   أف ٭تيي ل  أبوي  فهحيا٫تا ل , فلمنا ب  مثي  أماهتما. 
اٟتدي  أف  رها اٟتدي  ًمن الضعيف الهم ٬توز ركايت  َّ ال ضائ  كا١تنااع, ال ًمن اسم  ف د ذم  م َت ًمن أئم  

ادٌم, كأبو ا  كمن ر ال  العلما١توضوع ممىا زعم  ابن اٞتوزم.  ال اسم ال  ربىاً , كابن عسام  ا٠تى يع البى دى
(ٕ) ,

ًنَت, كأبو ح ص ابن شىارُت, كأبو كأبو
ي
ال تح  ال اسم السُّ يلي, كال  طيب, ك٤تعُّ الدًٌين ال  ربم, كانل  الدًٌين بن ا١ت

نظم ل , كمش  الدًٌين الدًٌم  ٌي َّ  , كم ى علي  الص بلح الص  دم َّ(ٖ)كالزراا فتح الدًٌين ابن سيًٌد الناس, 
 أبيات ل  ف اؿ  

 على فض و كماف ب  رؤكفا   حبا  هلل النيب  مزيد فض 
 إلٯتاف ب  فضبلن ميًني ا   فهحيا أم   كمها أابل

 .(ٗ)كإف ماف اٟتدي  ب  ضعي ا   فسلًٌم فال دي  بها ادي 
 .م  ر عند علما  اٟتدي    ألبلن, مما روكاٟتدي  الضعيف إذا تعد دت ط ا  دؿ  ذلا على أف  ل

  –موض  ٔتظ    –ركل اٟتاف  ٤تعُّ الدًٌين ال  ربم بسندل, عن عائ  , أف  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م نزؿ اٟتيجيوف 
مًٌي فهحيا مئيبان حزينان, فهااـ ب  مىا شا   هلل عز كا , مثي  را  مس كران, فسهلت  عن ذلا, ف اؿ "سهلت ريب إحيا  أ

 .(٘)-أم  إذل ا١توت –رل أمًٌي, فلمنت يب مثي  رد را"
كأكرد السُّ يلي َّ"ال  كض"حدي ان كادل ٓتًط ادًٌل ي فع  إذل أيب الٌزاند, عن ع كة, عن عائ   "أف  رسوؿ  هلل لىل ى 

  هلل علي  كسىل م سهؿ رب  أف ٭تيي أبوي  فهحيا٫تا ل  فلمنا ب  مثي  أماهتما".

                                                                                                                                                                                     
ٌ , )جّْٓ/صّاٟتاكم لل تاكم, السُّييوًطٌي, )ج (ُ) ىوىاًرع الل دينًٌي   لل ىس بلى

ردم ال  آف  ؛(ّْٗ/صُ(, ش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت
 (.ِٖٕالظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س اج الدين, ص)

ل تاكم, السُّييوًطٌي, اٟتاكم ل؛ (ْٓٗانس  اٟتدي  كمنسو  , ابن شارُت, ص)؛ (ُِالتهم ة, ال  طيب, ص) (ِ)
ٌ , )ج؛ (ّّْ/صّ)ج نًٌي   لل ىس بلى ىوىاًرع الل دي

 (.ّٔ/صٕش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت
 (. ِْٖ/صُا١توضوعات, ابن اٞتوزم, )ج (ّ)
 (.ّّْ/صّاٟتاكم لل تاكم, السُّييوًطٌي, )ج (ْ)
 (.ّ/صُالب  , ٤تعُّ الدًٌين ال  ربم, )ج  بلل  سَت سيد (ٓ)



  ِْٗ   

 

ااؿ السُّ يلي  ك هلل تعاذل اادر على م  شي , كلي  ييعًجز رٛتت  كادرت  شي , كنبيُّ  لىل ى  هلل علي  كسىل م أر  
 .(ٔ)أف ٮتتص    هلل تعاذل ٔتا شا  ًمن فضل , كينعم علي  ٔتا شا  ًمن م امت 

من م ابن  ال  ا  الهم ااؿ للنيبًٌ لىل ى  هلل  كاد أحيا  هلل تعاذل على يدل لىل ى  هلل علي  كسىل م ٚتاع  ًمن ا١توتى  
علي  كسىل م  ال أؤمن با حىت ٖتيي رل ابنيت, فجا  إذل اربرا كاندارا, ف الت "لب يا كسعديا". ركال البي  ي َّ 

 .(ٕ)الدالئ 
اب  إحيائ ما ب  ٤تموؿ على مىا  كما اا  َّ بعض األحادي  ٦ت ا يػيتػىو رم من ا عدـ ٧تاة األبوين ال  ي ُت ف و

لىل ى  هلل علي  كسىل م
(ٖ). 

 هنما ِمن أىل الفرتة: أل َناة والدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص –اثنياً 
أهنم ًمن أر  ال ًتة  كأر  ال ًتة رم م ُّ مىن ماف بُت  كأم ا ال  يق ال  ا  على ٧تاة األبوين ال  ي ُت ف و

م, كال أدرموا رسال  ال  ا . كًاي   م ُّ مىن دلى يدرؾ رسال  رسوؿ ًمن ال ُّس , رسولىُت, كدلى يظن األكؿ م سىبلن إلي 
, كإذا أيطل ىت ال ًتة ي اد هبا مىا بُت سيدان عيسى كسيدان رسوؿ  هلل (ٗ)سوا  أيرًس  إلي  أكال, كاألم   على األكؿ

ي لىظيٍم عىلىى فػىتػٍ ىةو ًمنى ال ُّسيً  ايى أىٍر ى اٍلظً سيدان ٤تم د لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ تعاذل  } تىاًب اىٍد اىا ىميٍم رىسيولينىا يػيبػىُتًٌ
 [.ُٗأىٍف تػى يوليوا مىا اىا ىانى ًمٍن بىً َتو كال نىًهي و فػى ىٍد اىا ىميٍم بىً َته كنىًهي {.]ا١تائدة  

ًتاى ًمٍن اػىٍبً  أىٍف نىًهؿ   أىان  أىٍرلىٍظنىاريٍم بًعىهىابو ًمٍن اػىٍبًلً  لى ىاليوا كىلىوكااؿ تعاذل  } نىا رىسيوالن فػىنػىت ًب ى آايى رىبػ نىا لىٍوال أىٍرسىٍلتى إًلىيػٍ
 [.ُّْك٩تىٍزىل{. ]ط   
 [.ْٕكىلىٍوال أىٍف تيًصيبػى يٍم ميًصيبى ه ٔتىا اىد مىٍت أىٍيًديً ٍم{. ]ال صص  كااؿ تعاذل  }

 إثبات َناة أىل الفرتة: - ٔ
   ال ًتة م َتة من ا  كاألًدل   على ٧تاة أر

 [.ُٓكىمىا مين ا ميعىهًًٌبُتى حىىت  نػىبػٍعى ى رىسيوالن{. ]اإلس ا   ااؿ تعاذل  }

                                                           
 (.ُُِ/صِال كض األنف, السُّ يلي, )ج (ُ)
ٌ , )جن بلن عن  (ِ) ىوىاًرع الل دينًٌي   لل ىس بلى

كركال ال اضي عياض َّ  كاٟتدي  رظها بدكف سند. (.ّٔ/صٕش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت
 (. َِّ/صُ., )جال  ا, عن اٟتسن البص م كرو اتبعي, ااؿ أتى را  ..

 (.ّّْ/صّاٟتاكم لل تاكم, السُّييوًطٌي, )ج (ّ)
 (؛ َْْ/صَُ(؛ ت سَت اآللوسي, )جٖٓ/صُْت سَت ال  طيب, )ج (ْ)



  ِٗٓ   

 

عن أيب سعيد ا٠تدرم, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "ا٢تالا َّ ال ًتة ي وؿ  ربًٌ  ,أ  ج ابن أيب حامت
ًتاى كنىظيوفى ًمنى ي   }دلى أيتٍت متاب كال رسوؿ, مثي  ا أ رهل اآل نىا رىسيوالن فػىنػىت ًب ى آايى رىبػ نىا لىٍوال أىٍرسىٍلتى إًلىيػٍ

 . (ٔ)[."ْٕاٍلميٍ ًمًنُت{.]ال صص  
عن اتادة َّ اآلي  ااؿ  إف   هلل تعاذل لي  ٔتعهًٌب أحدان حىت يسبق إلي  ًمن  هلل , كركل ابن ا ي  كابن أيب حامت

 .(ٕ)  بيًٌنأتتي  ًمن  هلل تعاذل  رب, أك
فص  حوا أبهنما دلى  ,ًمن العلما  م َتكالدم رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م  ٧تاة كاد ا ل على رها ا١تسلا َّ 

ينىاًكم, ف ن  سيًئ ى عن كالد 
تبل  ما الدعوة. ااؿ السُّييوًطٌي  كرها ا١تسلا أك ؿ ما ٝتعت  ًمن شيخنا ش ؼ الدًٌين ا١ت

أم  زب ل كانت  ل ب دة. ف اؿ  –َّ النار؟ فزب  الس ائ  زب ة شديدة   علي  كسىل م ر  رورسوؿ  هلل لىل ى  هلل
 .(ٖ)الس ائ   ر  ثبت إسبلم ؟ ف اؿ  إن  مات على ال ًتة, كال تعهيع اب  البع  

, مثي  ااؿ مىا نصُّ     كاد ن   ًسبط ابن اٞتوزم مبلـ ادًٌل عن حدي  إحيا  أمًٌ  لىل ى  هلل علي  كسىل مسيوطيااؿ ال
[. ااؿ كالد عوة دلى تبلغ أابل ُٓكىمىا مين ا ميعىهًًٌبُتى حىىت  نػىبػٍعى ى رىسيوال{. ]اإلس ا   كااؿ اوـه  اد ااؿ  هلل تعاذل  }

 .(ٗ)كأم   فما ذنب ما
 إتشكال ذلك مع حديث أب وأابك يف النار:  - ٕ

مسلم, عن أن , أف  رابلن ااؿ  اي رسوؿ  هلل أين أيب؟ ااؿ "َّ ف ف ًاي   فمىا اٞتواب عن اٟتدي  الهم ركال 
 . (٘)دعال ف اؿ "إف  أيب كأابؾ َّ النار" –أم  ذرع - النار". فلما اف  

ا  –إف  أيب كأابؾ َّ الن ار -السُّييوًطٌي عن ذلا, ف اؿ  إف  رهل الل ظ   ف د أااب دل يػيتػ  ىق على ذًم را ال ُّكىاة, كإ٪ت 
, عن أن  هنع هللا يضر, كري ال  يق اليت ركال مسلم من ا. كاد  ال   مىعمى  عن اثبت ذم   را ٛت اد بن سىلىمى , عن اثبتو

ال دالل  في  على أف  كالدل ك  .(ٙ)فلىم يهم   إف  أيب كأابؾ َّ النار, كلظن ااؿ "إذا م رت ب رب ماف  فب ًٌ ل ابلنار"
 ر, ألن  لىل ى  هلل علي  كسىل م دلى يهم  في  كالدل ألبلن.لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ النا

                                                           
 (.َُّ/صّاٟتاكم لل تاكم, السُّييوًطٌي, )جااؿ السيوطي  حدي  حسن,  (.َّٓ/صُُت سَت ابن أيب حامت, )ج (ُ)
 (.َِْ/صُٕسَت ال  ربم, )جت ؛ (َُّ/صُُت سَت ابن أيب حامت, )ج (ِ)
  (.ِٗٗ/صّاٟتاكم لل تاكم, السُّييوًطٌي, )ج (ّ)
 (.ِٗٗ/صّاٟتاكم لل تاكم, السُّييوًطٌي, )ج (ْ)
 (.ُٖٓسبق ٗت ٬ت ,ص) (ٓ)
 (.ِٗٗ/صّلسُّييوًطٌي, )جلاٟتاكم لل تاكم, ن بلن عن  (ٔ)



  ِٗٔ   

 

كا١تعٌت أن  لىل ى  هلل علي  كسىل م ي يد بهلا أف ٮترب ال ا  أف  أابل لي  كحدل َّ الن ار لظ  ل, ب  ل  أم اؿ َّ الن ار 
اٟتىٌق بعد مىا ابف ل  كظ  , أبف  الهم سًت نور السًت, فالظاف  َّ ال  ع رو اد م  كا, كًمن ا١تعلـو أف  الظ   رو

 اتباعان ٢توال. احدل كمه ب عنادان كمربان, أك
أثبت ًمن ٛت اد, ف ف  ٛت ادان تظلم َّ ح ظ  ككا  َّ أحادي    كرها الل   أثبت ًمن حي  الٌ ًكاي , ف ف  مىعمى ان رو

٭ت  , فحد ث هبا, فوًرم في ا, كًمن مثي  دل ٮت ًٌج ل   منامَت, ذم  احملدًٌثوف أف  ربيب  دس  ا َّ متب , كماف ٛت اد ال
ىد ى "  ما    ج مسلم ٟتم اد َّ 

البيخارٌم شيئان, كال مسلم َّ األلوؿ إال  ًمن ركايت  عن اثبت. كااؿ اٟتامم َّ"ا١ت
م َّ ح ظ , كال األلوؿ إال  ًمن حدي   عن اثبت, كاد    ج ل  َّ ال وارد عن طائ  . كأم ا معم  فلىم ييتظل  
 .(ٔ)استنظ  شي  ًمن حدي  , كات  ق على الت خ ًيج ل  كالٌ ًكاي  من  ال  يخاف؛ فظاف ل ظ  أثبت كألح

سعد بن أيب كااص, ٔت   ل   ركاي  مىعمى , عن اثبت, عن أن ,  حدي من شارد ٢تها اٟتدي , كرد  كاد
إب اريم بن سعد, عن الزر م, عن عام  بن سعد بن أيب كااص, عن  فه  ج ل  البػىز ار كال  ربىاً  كالبي  ي ًمن ط يق

أبي , أف  أع ابيان ااؿ ل سوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م  أين أيب؟ ااؿ "َّ النار", ااؿ  فهين أبوؾ؟ ااؿ "حي ما 
 كركال ابن ماا . .(ٕ)م رت ب رب ماف  فب ًٌ ل ابلنار"

 .(ٖ)ل  يخُت, فتعُت  االعتماد على رها الل   كت دٯت  على غَتلكرها إسناد على ش ط اااؿ السيوطي  
أف  رناؾ م اران أم اؿ أيب ال ا , م  كا بعدما تبُت  ٢تم اٟتىٌق الهم اا  ب   ال ا  أ رب فيظوف ا١تعٌت أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 لىل ى  هلل علي  كسىل م, فحي ما م   ب رب كاحد من م فب  ل ابلنار.
مىن تص ُّؼ ال اكم, ركال اب١تعٌت حسع  رو -إف  أيب كأابؾ َّ النار- السُّييوًطٌي  فعيلم أف  الل    األكؿااؿ 
 .(ٗ)ف م 

يعٍت أف  ال اكم ف م ًمن اول  لىل ى  هلل علي  كسىل م "حي ما م رت ب رب ماف  فب ًٌ ل ابلنار". ف م ًمن ذلا أف  أابل 
 رم ًمن ال اكم, ن ه عن سو  ف م  فحد ث ٔتعٌت مىا ف م .أيضان َّ النار, ف ها ك 

                                                           
 (.ّّٔ/صّاٟتاكم لل تاكم, السُّييوًطٌي, )ج (ُ)
(. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ُْٓ/صُ(, )جِّٖا١تعجم الظبَت, ال  ربىاً , ب ام  )؛ (ُٔٗ/صُ(, )جَُٖٗ, ب ام  )ز ارمسند البػى (ِ)

مى  الز كائًد, متاب  اإلٯتاف, ابب  َّ أر  ا كركال ابن ماا     كراال  رااؿ الصحيح.(ُّٓ/صُ(, )جُْٔٞتارلي , ب ام  )٣تى
سنن ابن ماا , متاب  اٞتنائز, ابب  ما اا  َّ زايرة ابور ا١ت  مُت, ب ام   عن ابن عم , كااؿ البولَتم  رها إسناد لحيح.

 .(ُُِ/صُ(, )جَُٓدالئ  النُّبو ة, البي  ي, ب ام  )(؛ َُٓ/صُ(, )جُّٕٓ)
 (.ّّٔ/صّاٟتاكم لل تاكم, السُّييوًطٌي, )ج (ّ)
  (.ّّٔ/صّ, )جا١ت ا  السابق (ْ)



  ِٕٗ   

 

كاد كا  َّ الص حيحُت ركاايت م َتة ًمن رها الن مط, في ا ل   ًمن تص ؼ ال اكم, كاٟتاؿ غَتل أثبت من ,  
 –, كااؿ ال  اًفعٌي  إف  ال ابت ًمن ط يق آ   ينب ي ٝتاع ا (ٔ)محدي  مسلم, عن أن  َّ ن ي ا ا ة البسمل 

ًمن اارئ ال اٖت  َّ الص بلة, ف  م من  ال اكم ن ي ا ا هتا, ف كال اب١تعٌت على مىا ف م   –أم  ٝتاع البسمل  
 . (ٕ)فه  ه

متعدًٌدىة ال ُّ ؽ, من ا مىا ركال ابن ماا كردت أحادي  ك 
, كمن ا مىا ركال اٟتامم كلحح (ٖ)

كلي  َّ شي   ,(ٗ)
 ي ا١تعوؿ علي ا, دل تهم  ذلا, ف ب ي  ال كاايتبينما ركاي  ان  د هبا ٛت اد, ي كر."إف  أيب كأابؾ َّ النار"من ا ل   

 كيد  هلل م  اٞتماع .
ماف ذلا معارًضان   ", إف  أيب كأابؾ َّ الن ار"أم  ل    –فيً ضى اتًٌ اؽ ال ُّكىاة على الل   األكؿ  ااؿ السُّييوًطٌي  كلو
ا ت د ـ ًمن األًدل  

ى
ال  على أف  أر  ال ًتة كرم الهين دلى تبل  م الد عوة كرم اناوف ال  آني  كاأل ١ت حادي  النبوي   الد 

ت دًٌم .ُٓكىمىا مين ا ميعىهًًٌبُتى حىىت  نػىبػٍعى ى رىسيوال{.]اإلس ا   غَت معه بُت, بنصًٌ اول  تعاذل  }
ي
  [. كب ي   اآلايت ا١ت

 .(٘)ي أراح من  كأاول  كاع أتكيل كاٟتدي  الص حيح إذا عارضت  أًدل   أ  ل ر
ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين مع ًٌبىان على مبلـ السُّييوًطٌي  نعم رها إذا اتًُّ قى على لحت , فيظوف ظار ل غَت م اد, 

كاي  ف ن  ًمن ر  –إف  أيب كأابؾ َّ الن ار -كي ك ؿ دفعان للت عارض. أم ا اٟتدي  الهم ٨تن في , كمىا في  ًمن ل   
 يػيتػ  ىق على لح   رها الل  ا١تتظل م في , كدلى 

(ٙ). 
 :إتشكال ذلك مع أحاديث عذاب أىل الفرتة - ٖ
أم   –بن ٟتيًٌ ٬ت ُّ اصب   اا ت أحادي  لحيح  َّ تعهيع أر  ال ًتة محدي  "رأيت عم ك د ف

ؽ اٟتاج ٔتحجىن , ف ذا أبص  الهم ماف يس   . كرو(ٛ). كحدي  "لاحع ا١تًحجىن َّ النار"(ٚ)َّ النار"-أح ا ل
 ". كرها ي ظ  م  ٧تاة كالدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص.إ٪ت ا تعل ق ٔتحجٍت...أبص  ب  ااؿ  

                                                           
 (.ِٗٗ/صُ(, )جّٗٗ  من ااؿ ال ٬ت   ابلبسمل , ب ام  )لحيح مسلم, متاب  الص بلة, ابب  حج (ُ)
 (.ُُُ/صْش ح الن وكٌم على لحيح مسلم, )ج (ِ)
 (.َِِسبق ٗت ٬ت , ص) (ّ)
 تع ب  اله رىيًبٌ ف اؿ  ضعيف.ك  (.َٓٔ/صْ(, )جّٖٖٔميستدرىؾ اٟتامم, متاب  األرواؿ, ب ام  ) (ْ)
 (.ّّٖ/صّاٟتاكم لل تاكم, السُّييوًطٌي, )ج (ٓ)
 (.ِٖٖردم ال  آف الظ مي إذل مع ف  العوادل كالت  ظُّ  ابألمواف, س اج الدين, ص) (ٔ)
 (.ُِٕٗ/صّ(, )جّّّّلحيح البيخارٌم, متاب  ا١تنااع, ابب  ًاص    زاع , ب ام  ) (ٕ)
(, َْٗن   كالنار, ب ام  )لحيح مسلم, متاب  الظسوؼ, ابب  ما ع ض على النيب ملسو هيلع هللا ىلص َّ لبلة الظسوؼ من أم  اٞتى  (ٖ)

 (.ِِٔ/صِ)ج



  ِٖٗ   

 

 ف د أااب العلما  عن ذلا أباوب  متعدًٌدىة  
 األك ؿ  أهنا أ بار آحاد فبل تعارض اآلايت ال  عي  .
 أعلم ب . اذل روال  ا   أف  العهاب اال  على ر ال  بسبع  هلل تع

ا رو األظ   كاألكا  كال يناَّ اٞتواب ال  ا , كرو ال  ال   كرو بسبع  أف  التعهيع الوارد َّ بعض أر  ال ًتة,إ٪ت 
ىن ماف على ال   ة ًمن اوم م كش  عوا ٢تم مىا ٮتالف ال  ائ , معم ك

بن ٟتي ف ن  أك ؿ مىن سن  للع ب  تضليل م ١ت
 إض اررم بعبادة  هلل تعاذل, مصاحع احملجن. ش كررم,أك سبع فسادرم ,أك كعبادة األلناـ.., أ

 على ثبلث  ألناؼ  ا السَتة أف  أر  ال ًتة مانو ك اٟتدي   علما كاد ذم  احمل ًٌ وف ًمن 
نف األك ؿ  مىن أدرؾ الت وحيد ببصَتت , كر ال  من م مىن دلى يد   َّ ش يع   م   بن ساعدة..,كمن م مىن  الصًٌ

 د   َّ ش يع  حىق  دلى تت َت كدل تتبدؿ متػيب  و كاوم .
,كمن م عم ك نف ال  ا   مىن بد ؿ كغَت  كش  ع لن س  كل وم , فحل   كح ـ   بن ٟتي كأم ال . الصًٌ

نف ال  ال   مىن دلى ي  ؾ كال د   َّ ش يع  نيبًٌ كال ابتدع لن س  ش يع ,كال داف بدين,ب  ب ي عم ل مل     على الصًٌ
 غ ل .

 فييحمى  من  لح  َّ اٟتدي  تعهيب  على الصنف ال  ا .
نف ال  ال   ف م أر  ال ًتة ح ي  , نف األكؿ ف م  أما الصًٌ كرم غَت معه بُت,لؤلًدل   ال  آني  ال اطع ,كأم ا أر  الصًٌ

يظ مىُت بد وؿ اٞتىن  , مً   بن سىاعدة,كزىيد
بن نػي ىي , ف د ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  بن عىم ك ًمن ا١توحدين الن ااُت ا١ت

 هلل علي  كسىل م "إن  يػيبىع  أم   كحدل.."
نف ال  ا  ا عان,(ٔ)  . كبنا  على ذلا ف ف  األبوين ال  ي ُت ليسا ًمن الصًٌ

أر  الس خا   ف هنما ٚتيعان كٚتي  أادادل لىل ى  هلل علي  كسىل م مانوا أش اؼ الع ب ,كساداهتم,كم امت م,كرم
, ٧تدة ا١تن  عُت, كإغاث  ا١تل وؼ, كنص ة ا١تظلومُت, كعوف ا١تسامُت,...  كالظـ 

 الزُّراىاٌ   اد كرد مىا يدؿُّ على أن  ماف على اٟتني ي   كالت وحيد حي  ترب أ ًمن الصليع كعابدي . ااؿ
   
ي
 ًلع ااؿ  ١ت ا ادـ ألحاب ال ي   ف د ركل ابن سعد, عن ابن عىب اس رضي  هلل عن ما  أف  عبد ا١ت

 ػ  رحل  فامن  رحىالا  الريم  إف  ا١ت   ٯتنػ
 ك٤تىا٢تىم عدكان ٤تػػػػالىا  ال ي لب  لليبػػ م

                                                           
مى  الز كائًد,متاب  ا١تنااع, ابب  ما اا  َّ زيد بن عم كُٖٗ/صُ(, )جُْٖٔمسند أٛتد, ب ام  ) (ُ)  (.كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

(, َِْٕ(  كفي  ا١تسعودم كاد ا تلط كب ي  راال  ث ات؛ مسند أيب يعلى, ب ام  )ِٗٔ/صٗ(, )جَُُٖٔبن ن ي , ب ام  )
 (  كفي  ٣تالد كرها ٦تا مدح من حدي  ٣تالد كب ي  راال  رااؿ الص حيح.ُُٕٕٔ(. كااؿ عن  ا٢تىي ىمٌي, ب ام  )ُْ/صْ)ج



  ِٗٗ   

 

  ًلع ألٌـً أٯتن  اي ب م  ال ت  لي عن ابٍت
ي
لىل ى  هلل -٤تم د-كَّ طب ات ابن سعد أبسانيدرا ا١تتعدًٌدىة ااؿ عبد ا١ت

كإف  ًمن أر  الظتاب ي ولوف إف  ابٍت ٤تم دان لىل ى -ال  ج ة –ف   كادُّت  م  غلماف ا يبان ًمن السُّورىة  علي  كسىل م,
 هلل علي  كسىل م نيب  رهل األم 
(ٔ). 

  ًلع ًمن علما  أر  الظتاب ,كأا   ذلا, كدل ينظ  علي م,كأ هت رهل الب ارة ًمن الب  
ي
فسم  ذلا عبد ا١ت

ـٌ أٯتن-  ال بوؿ كالت سليم,كأث  ت في  ,كلهلا أكلى ب  ب م كن س  موض حاضنت ,ابلعناي  كاالرتماـ ب  ,كعدـ -أ
  ال  ل  عن .

  ًلع إذا  بل ,كإذا انـ,
ي
  ًلع ي  ًٌب النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م  فظاف يد   على ادًٌل عبد ا١ت

ي
 كماف عبد ا١ت

 
ي
 .(ٕ)  إف  البٍت رها شهانن ي وؿماف ك ،   ًلع ال ٬تلسوف علي اك٬تل  على ف اش , كماف أكالد عبد ا١ت

  ًلع أن  لىل ى  هلل علي  كسىل م 
ي
كًمن ٚتل  األًدل   اليت استدؿ هبا اإلماـ فخ  الدًٌين ال  ازًٌم كغَتل على توحيد عبد ا١ت

 انتسع إلي  يـو حنُت ف اؿ  
  ًلع.  أان النيب ال مهب

ي
 أان ابن عبد ا١ت

السُّييوًطٌي  كرها أاول ما ي ول ب  ًمن م ال  اإلماـ فخ  الدًٌين كمىن كاف  ,ألف  األحادي  كردت َّ الن ي عن  ااؿ
 .(ٖ)االنتساب إذل اآلاب  الظ ار

  ًلع ا١تعاد كا١تبدأ,أن  ماف يض ب ابل داح على ابن ,
ي
كي وؿ  ايرب  كااؿ ال   ستا   ٦ت ا يدؿُّ على إثبات عبد ا١ت

 ااؿ  ك٦ت ا يدؿُّ على موا   ٣تاؿ ال سال , مىن عندل ال  ارؼ كالت ليد. كأنت ريب ا١تلا ا١تعيد, ت ا١تلا احملمود,أن
  ًلع أاب طالع أف ٭تض  ابلنيب لىل ى  هلل علي  

ي
كش ؼ النُّبو ة ,أف  أر  مظ  ١ت ا ألاهبم ذلا اٞتدب , أم  عبد ا١ت

ن فاستس  كسىل م كرو   ًلع ب ل َت السًٌ
ي
 .(ٗ)ى عبد ا١ت

  ًلع أك ؿ مىن سىن  ديى  الن   مائ  ًمن اإلب , فج ت َّ ا يش كالع ب, كأا  را  ااؿك 
ي
الزر م, أن  ااؿ  ماف عبد ا١ت

 .(٘)رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م

                                                           
ٌ , )جُُٖ/صُال ب ات الظربل, ابن سعد, )ج (ُ) ىوىاًرع الل دينًٌي   لل ىس بلى

 (.ِّٓ/صُ(؛ ش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت
ٌ , )جش ح الزُّراىاٌ  على ا (ِ) نًٌي   لل ىس بلى ىوىاًرع الل دي

 (.ُٔالسَتة النبوي  , ابن إسحاؽ, ص)؛ (ّّٓ/ص١ُت
 (. ِّٕ/صّاٟتاكم لل تاكم, السُّييوًطٌي, )ج (ّ)
ٌ , )جَّ ش ح  الزُّراىاٌ  ن ل  عن   (ْ) ىوىاًرع الل دينًٌي   لل ىس بلى

 (.ِّٓ/صُعلى ا١ت
 (.ٕٕ)ا٠تصائص الظربل, السُّييوًطٌي, ص (ٓ)



  ََّ   

 

  ًلع ٦ت ن ح ـ  ا٠تم  على ن س  َّ اٞتارلي 
ي
, كماف ين ى عن – م  دلى ي  هباأ - كااؿ ال ىشاطيُّ  كماف عبد ا١ت

  ًلع عن ا٠تم ة يتوا  أكالن على أكالدل, ف د ن ه ابن  عبد هلل ال  يف على 
ي
ش هبا, كًمن ا١تعلـو أف  هني  عبد ا١ت

 .(ٔ)تلا ا١تبادئ ال اضل , كا٠تصاؿ الظامل , كتيوٌَّ كعم ل ٙتاف ع  ة سىنى 
ليسا ًمن دعاة الض بلل , كال ماان ًمن أر  ال ساد َّ الببلد, كال ًمن  كإذا ع فت ذلا, علمت أف  األبوين ال  ي ُت

شاب مىا بلغ الع  ين, مما ت د ـ, فهىن  ل  أف  أر  الظُّلم للعباد, كاد توَّ كالدل لىل ى  هلل علي  كسىل م عبد هلل كرو
 يدعوا إذل الض بلل ؟. يظلم أك

 ًتة ا عان. ف م إم ا ًمن الصنف ال  ال  ًمن أر  ال ًتة, كرم اناوف غَت ف ما ليسا ًمن ال سم ال  ا  ًمن أر  ال
ايت معه بُت, لؤلًدل   ال  آني  ال  عي   ال بوت كالد الل , كركاي "إف  أيب كأابؾ َّ النار". متظل م في ا, ك٥تالً   لب ي  ال كا

 َّ اٟتدي  مما ت د ـ.
دين, البااُت على اٟتني ي  , كري مل   اد٫ًٌتا إب اريم ا٠تلي  كإم ا أف يظوف األبواف ال  ي اف مً  ن الصنف األكؿ ا١توحًٌ

ا يدؿُّ على ذلا مىا أييت    علي  كعلى نبينا الص بلة كالس بلـ  ممى
 على احلنيفيَّة دين إبراىيم:  َناة والدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألهنما ماات –اثلثاً 

اة األبوين ال  ي ُت  أف  األبوين ال  ي ُت دلى ي بت عن ما ًش ؾ, ب  ماان على اٟتني ي   ال  يق ال  ال  َّ ٧ت
بن ن ي  كأم ال , كاد اـز اإلماـ ال  ازًٌم هبها ال وؿ, كأتى على  دين اد٫تا ا٠تلي  إب اريم, مما ماف زيد بن عم ك

 عن ما, أف  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ "دل ذلا بواول ًمن األًدل    كمن ا  ما اا  عن ابن عىب اس رضي  هلل
{. ]التوب   . كاد ااؿ  هلل تعاذل  }(ٕ)أزؿ أن   ًمن ألبلب ال ار ين إذل أرحاـ ال ار ات" ًإ٪ت ىا اٍلميٍ  ًميوفى ٧تىى ه

ِٖ .] 
في ا  ,رد َّ عدة أحادي ف ها ل ؼ الظبلـ عن ا١ت اد ب ,ف ن  ك    أراد بهلا ال    ًمن السًٌ اح,أما ال وؿ

الت ص يح من  لىل ى  هلل علي  كسىل م أبن    ج ًمن نظاح ال ًمن س اح, مما َّ اول  لىل ى  هلل علي  كسىل م "  ات 
 .(ٖ)ك َتمم أابن" ًمن لدف آدـ حىت انت يت إذل أيب كأمًٌي,فاان  َتمم ن سان, ًمن نظاح كدل أ  ج ًمن س اح,

ًمن م دًٌمتىُت  إحدا٫تا  أن  اد ثبت   م م ب األدل  العام ف اصٌو  من ا عاٌـو ك  ن ااوي   م ازًٌم أًدل  اإلماـ ال   أكرد كاد 
 َت أر  ا ن , محدي  البيخارٌم, َّ  َّ األحادي  الص حيح  أف  م   ادٌو ًمن أادادل لىل ى  هلل علي  كسىل م رو

 .(ٔ) َت ا كف بٍت آدـ ا انن ف  انن,حىت بع ت ًمن ال  ف الهم منت في "اول  لىل ى  هلل علي  كسىل م "بع ت ًمن 
                                                           

 (.ِٗٓ/صٕال كض األنف, السُّ يلي, )ج (ُ)
(. عن ابن عىب اس, ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "دل يلتق أبوام َِ/صُ(, )جُٓنعيم, ب ام  ) دالئ  النُّبو ة, أبو (ِ)

 تت عع شعبتاف إال منت َّ  َت٫تا". َّ س اح, دل يزؿ  هلل عز كا  ين لٍت من ألبلب طيب  إذل أرحاـ طار ة, لافيا, م هاب, ال
 (.ٔٗ/صُ(, )جُٖدالئ  النُّبو ة, البي  ي, ب ام  ) (ّ)



  َُّ   

 

ال  اني   أن  اد ثبت أف  األرض دلى ٗت  ًمن سبع  ًمن ا١تسلمُت فصاعدان, يدف   هلل تعاذل هبم عن أر  األرض, ف كل 
  األرض سبع  مسلموف فصاعدان,فلوال عن أمَت ا١ت منُت علي هنع هللا يضر, ااؿ"دل يزؿ على كا ,عبد ال ازاؽ, كابن ا١تنهر

 .(ٕ)ذلا ٢تلظت األرض كمىن علي ا"

اؿ اثبت  عن   .(ٖ)أر  العلم, كللسيوطي رسال   ال  َّ ذلاكأحادي  األبدى
ؿ َّ"م امات األكليا ", عن ابن عىب اس رضي  هلل تعاذل عن ما, ااؿ "مىا  لت  كركل اإلماـ أٛتد َّ"الزُّرد",كا٠تىبل 

 .(ٗ)وح ًمن سبع  يدف   هلل تعاذل هبم عن أر  األرض"األرض بعد ن
كرها يعٍت أهنم من م ُّ ادٌو ًمن أادادل لىل ى  هلل علي  كسىل م ًمن ٚتل  السبع  ا١تهمورين َّ زمان ,   كب  يتبُت أف

اٟتدي  ابط  ١تخال ت   كإف ماف غَترم يلـز أحد أم ىين  إم ا أف يظوف غَترم  َتان من م كروأر  التوحيد, 
ااؿ ابط  ابإلٚتاع,  كإم ا أف يظونوا  َتان من  كرم على ال ًٌ ؾ, كرو .(٘)الص حيح "بع ت ًمن  َت ا كف بٍت آدـ"

{. ]الب  ة    }تعاذل يػٍ ه ًمن ميٍ  ًؾو  [.ُِِكىلىعىٍبده ميٍ ًمنه  ى
 .(ٙ)األرض م ٌّ َّ زمان ف بت أف  أادادل لىل ى  هلل علي  كسىل م رم على الت وحيد, ليظونوا  َت أر  

, عن ابن عىب اس رضي  هلل عن ما, ااؿ "ماف بُت آدـ كنوح ع  ة ا كف, ملُّ م ف كل ابن سعد  األدل  ا٠تال أم ا 
. ااؿ  فعيً ؼى ًمن ذلا أف  أادادل (ٚ)على ش يع  نوح, إذل أف ملظ م ٪ت كد فدعارم إذل عبادة األكاثف ف علوا"

م مانوا م منُت بي ُت, ًمن آدـ إذل زمن ٪ت كد, كَّ زمن  ماف إب اريم ا٠تلي  لىل ى  هلل علي  لىل ى  هلل علي  كسىل  
{. ]إب اريم  كسىل م. ااؿ تعاذل  }  .(ٛ)[ُْرىبػ نىا اٍغً ٍ  رل كًلوىاًلدىم  كلًٍلميٍ ًمًنُتى يػىٍوـى يػى يوـي اٟتًٍسىابي

                                                                                                                                                                                     
 (.َُّٓ/صّ(, )جّّْٔلحيح البيخارٌم, متاب  ا١تنااع, ابب  ل   النيب ملسو هيلع هللا ىلص, ب ام  ) (ُ)
بسند لحيح على ااؿ السيوطي  ؛ (ٔٗ/صٓ(, )جَٗٗٗمصنف عبدال  ز اؽ, متاب  ا١تناسا, ابب  بنياف الظعب , ب ام  )(ِ)

 (.ُّٔ/صّ(؛ اٟتاكم لل تاكم, السُّييوًطٌي, )جٕٔٔ/صُالدُّرُّ ا١تن يور, السُّييوًطٌي, )ج ش ط ال  يخُت
 (.ُٗا٠ترب الداؿ على كاود ال  ع كاألكاتد كالنجبا  كاألبداؿ, السُّييوًطٌي. ص) (ّ)
 (.ِْٔ/صِرُّ ا١تن يور, السُّييوًطٌي, )جالدُّ  ؛بسند لحيح على ش ط ماااؿ السيوطي   (ْ)
 (.َّّ, ص)*سبق ٗت ٬ت  (ٓ)
 (.ُّٔ/صّاٟتاكم لل تاكم, السُّييوًطٌي, )ج (ٔ)
 (.ُٕ/صٖال ب ات الظربل, ابن سعد, )ج (ٕ)
ريم علي  رهل اآلي  رنا, ف ط مدلي  على إسبلـ كالدم إب ا س اج الدين(. يهم  ُّٗ/صّاٟتاكم لل تاكم, السُّييوًطٌي, )ج (ٖ)

اد م  الظبلـ عن ا, ك  (,ُْٕالس بلـ, بينما ذم  دلي  أف آزر عم  كلي  أابل ابألًدل   ا١ت صل  من الظتاب ن س , ص)
 (.ُِِ)ص



  َِّ   

 

لع ب ًمن ع د إب اريم رم على دين  كدلى يظ   من م أحد إذل ع د أبف  ا ,غَتلكاد لح ت األحادي  َّ البيخارٌم ك 
, ف و الهم ي اؿ ل  عم ك بن عام  ا٠تزاعي, كرو عم ك يًٌ أكؿ مىن عبد األلناـ كغَت  دين إب اريم علي   بن ٟتًى

 الس بلـ كٛت  الع ب على ذلا, كماف ا يبان ًمن زمن منان  ادًٌ النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م.
 . (ٔ)كهبها تعلم ط ارة العمود الن سيب ًمن آدـ علي  الس بلـ إذل أبي  عبد هلل  فظلُّ م أط ار ًمن ال ًٌ ؾ

  ًلع بن ربيع , عن النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ َّ  ااؿك 
ي
ًمهم, عن ا١ت َّ متاب ت سَت سورة الظوث   ركل الًتًٌ

 . (ٖ)أبي " (ٕ)ل عمًٌي ف د آذا , كإ٪تا عمُّ ال  ا  ًلنوشهف عمًٌ  العىب اس "أي ا الناس مىن آذ
ًمهم كحس ن , عن أيب ر ي ة, أف  النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ااؿ "العىب اس عمُّ رسوؿ  هلل, كإف  عم  ال ا   كركل الًتًٌ

 . (ٗ)أبي " ًلنو
ًمن أر  اٞتىن   الن ااُت ًمن النار,  لي  بظاف , ب  رو م روكَّ رها دلي  على أف  أاب رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل  

نو كذلا ألن  لىل ى  هلل علي  كسىل م ااؿ "العىب اس ًلنو ا١تً  , أم  ًم   أيب, ف   يتصور العاا  أف  رو أيب". كالصًٌ
 .(٘)لي  أببي  كيظوف أبي  ًمن أر  النارالصحايب اٞت يي ىبًٌ  رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م سيدان العىب اس عم   كرو

 موقف الشيخ عبدهللا سراج الدين: -رابعاً 
 بتلخيص ألرم النتائج اليت تول  ٢تا, كمن ا  تم ال ي  عبد هلل س اج الدين البح  َّ رهل ا١تسهل  

 اٟتقُّ. اٟتدي , كروأئم   ك ا١تعتمد عند م َت ًمن العلما  كال   ا ,  أف  ال وؿ بنجاة األبوين الظ ٯتُت, رو
  كاٟتهر م   اٟتهر ًمن ذم ٫تا ٔتا في  ن ص ف ف ذلا ي ذم النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ألف  الع ؼ ل ىس بلى ا ااؿ

كل   بولف ي ذم كلدل بهم  ذلا ل  عند ا١تخاطب . كاد ااؿ  ال خص ٔتا ين ص , أك اار أبن  إذا ذم  أبو
 .(ٙ) ال ت ذكا األحيا  بسبع األموات". ركال ال  ربىاً  لىل ى  هلل علي  كسىل م "

                                                           
 (.ُّٔ/صّاٟتاكم لل تاكم, السُّييوًطٌي, )ج (ُ)
نوي  ا١تً  . ي يد لىل ى  هلل علي  كسىل م أف  ألابن األثَت ااؿ (ِ)  (.ِٖ/صٓ)جاس كأل  أبي  كاحد,  العىب  َّ الن اي   الصًٌ
ًمهم, متاب  ا١تنااع, ابب  منااع العىب اس (ّ)  (. كااؿ  حسن لحيح.ِٓٔ/صٓ(, )جّٖٕٓ, ب ام  )...سنن الًتًٌ
  ًلع, ب ام  ) (ْ)

ي
ًمهم, متاب  ا١تنااع, ابب  منااع العىب اس بن عبد ا١ت  (.ّٓٔ/صٓ(, )جُّٕٔسنن الًتًٌ

 (.َُٓ, ص)س اج الدينسَت سورة الظوث , يينظى   حوؿ ت  (ٓ)
مى  َُِ/صُا١تعجم الص َت, ال  ربىاً , )ج (ٔ) (. كااؿ  كدل ي كل عن س ياف إال ال َتاييب ت  د ب  بن أيب م مي. كااؿ ا٢تىي ىمٌي َّ ٣تى

بن سعيد بن أيب م مي (  كفي  عبد هلل ُْٔ/صٖ(, )جَُِّّالز كائًد, متاب  األدب, ابب  الن ي عن سع األموات, ب ام  )
ٌ , )ج ؛ضعيف كرو ىوىاًرع الل دينًٌي   لل ىس بلى

 (.ّْٖ/صُش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت



  َّّ   

 

ًمهماد ركل اإلماـ ك   , عن ا١ت َتة بن شعب , ااؿ  ااؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م "ال تسبُّوا كأٛتد الًتًٌ
 . (ٔ)األموات فت ذكا األحيا "

 النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م, ف الت  اي , ااؿ  اا ت سبيع  بنت أيب ٢تع إذل, عن أيب ر ي ةكاد ركل ابن مندل
مي ضىع, ف اؿ "مىا  رسوؿ  هلل  إف  الناس ي ولوف أنت بنت ح ع النار, ف اـ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, كرو

 . (ٕ)ابؿ أاواـ ي ذنٍت َّ ا ابيت, كمىن آذا  ف د آذل  هلل تعاذل"
إم ا ألهنما -ا ا١تاًلظٌي حيظم األبوين. ف ذا سيًئلتى عن ما ف    ٫تا اناياف َّ اٞتىن  الزُّراىاٌ   كاد بين ا لا أيُّ  ااؿ

ًنَت, كإف ماف اٟتدي  
ي
أحيا٫تا  هلل تعاذل حىت آمنا ب  مما اـز ب  اٟتاف  السُّ يلي, كال ي طييب, كانل  الدًٌين بن ا١ت

كاٟتدي  الضعيف ييعمى  ب  -  َّ من ب  أم  فضيل ألف  اٟتدي  الضعيف اا –ضعي ان, ككاف   ٚتاع  ًمن اٟت اظ 
 َّ ال ضائ  كا١تنااع عند احملدًٌثُت.

م  اآليب ا١تاًلظٌي   .–شارح مسلم  –ااؿ  كإم ا ألهنما ماات َّ ال ًتة اب  البع   كال تعهيع ابل ا, مما اـز ب  العبل 
 .(ٖ)لمسا ما ش ؾ, مما ا   ب  اإلماـ السنوسي, كالتااؿ  كإم ا ألهنما على اٟتني ي   كالت وحيد, كدل يت د ـ ٢ت 

ااؿ ال ي  عبد هلل س اج الدين  كرظها ي اؿ لظ و ًمن ال  اًفعٌي  كاٟتىن ٌي  كاٟتنابل   ف ذا سيًئلتى عن األبوين الظ ٯتُت 
 د أطب ت األئم  , كاألشاع ة ًمن ف    ٫تا اناياف َّ اٞتىن  , بنا ن على الواول ال بلث  اليت ذم را اٟتاف  الزُّراىاٌ , ف

أر  األلوؿ, كال  اًفعٌي  ًمن ال   ا , على أف  مىن مات كدل تبل   الدعوة مات انايان, كيد   اٞتىن  , مم ا أف  
, ًم   ًا  بن ساعدة, كزىيد بن عىم ك اٟتىن ٌي  مت  وف على أف  مىن مات ًمن أر  ال ًتة ًمن أر  الت وحيد ف و  انجو

 . (ٗ)بن نػي ىي , كغَت٫تا, كإ٪تا ا٠تبلؼ فيمىن مات من م م  مان 
  ي  االوا رها البح   لبح  م ,السيوطياٟتاف  الزُّراىاٌ , ك ال ي  عبد  هلل ْت   بن    تم كل د  تم 

كسىل م َّ النار, , أحد أئم   ا١تاًلظٌي , عن را  ااؿ  إف  أاب النيب لىل ى  هلل علي  ا١تالظي سيًئ  ال اضي بن الع يب
اابن فهااب  أبن  ملعوف ل وؿ  هلل تعاذل  } نيا كاآٍلً  ىًة كأىعىد  ٢تىيٍم عىهى ًإف  ال ًهينى يػيٍ ذيكفى  هلل كرىسيولى ي لىعىنػى يمي  هللي َّ الدُّ

 .(٘)[. ااؿ  كال أذلن أعظم ًمن أف ي اؿ  أبول َّ النارٔٓميً يننا{. ]األحزاب  

                                                           
ًمهم, متاب  الرب كالصل , ابب  ما اا  َّ (ُ) وفيُت, مسند أٛتد, مسند الظ؛ (ّّٓ/صْ(, )جُِٖٗال تم, ب ام  ) سنن الًتًٌ

 ؛ (ِِٓ/صْ(, )جُِّْٖب ام  )
 (. كااؿ  كال.ّٓٔ/صٕ٘تييز الص حاب , ابن حىجى  العىس ىبلى , )جاإللاب  َّ  (ِ)
ٌ , )ج (ّ) نًٌي   لل ىس بلى ىوىاًرع الل دي

 (.ّْٗ/صُش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت
 (.ِٗٗ/صّاٟتاكم لل تاكم, السُّييوًطٌي, )ج (ْ)
ىوى ؛ (ّْٓ/صّل تاكم, السُّييوًطٌي, )جاٟتاكم ل (ٓ)

ٌ , )جش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت  (.ّْٗ/صُاًرع الل دينًٌي   لل ىس بلى



  َّْ   

 

  ركارا ابن عسام  بسندل, كأبو نػيعىٍيم, كا٢ت كم َّ"ذـ الظبلـ", كفي ا  أف  عم  بن عبدالعزيز ٝت  ًاص   كامثي  ذم  
النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م م  مان, ف اؿ  آل, مثي  سظت, مثي  رف  رأس  مثي   رابلن ًمن مت اب دكاكين  ي وؿ  ماف أبو

عن  !!!! مثي  ااؿ لل ا  ال ائ  ذلا  ال تتلوا رل شيئان. كَّ ركاي  ااؿ  أأا   لسان , أأا   يدل كرال , أأض ب 
 .(ٔ)ااؿ لوزي ل  ال يلي رل شيئان مىا ب يت, كعزل  عن الدكاكين ملًٌ ا

كاد اا  َّ أبيات للسيدة آمن  اهنع هللا يضر ابي  كفاهتا  مما ركل ذلا أبو نػيعىٍيم َّ"الدالئ ", من ط يق ابن ش اب 
أٝتا  بنت ريرم, عن أمًٌ ا, أف  آمن  االت لسيدان رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م, كري َّ ًعل ت ا اليت  الزُّر ًم, عن
 ماتت في ا  

 اي ابن الهم ًمن حوم  اٟتماـ   ابرؾ فيا  هلل ًمن غبلـ 
ـ  فودم غداة الض  ب ابلسًٌ اـ   ٧تا بعوف ا١تًلا العبل 

  مىا أبص ت َّ ا١تناـ  إف لح      ٔتئ و ًمن إب  سواـ
   تيبعى  َّ اٟت ًٌ كَّ اٟت اـ   فهنت مبعوثه إذل األانـ 

    دين أبيا البػى ًٌ إب ارىاـ   تبع  َّ الت ح يق كاإلسبلـ
 أف ال توالي ا م  األاواـ.    فاهلل أهناؾ عن األلناـ

 .(ٕ)يت , كاد ت مت  َتان, ككلدت ط  ان. مثي  ماتتمثي  االت  م ُّ حي ميًٌت, كم ُّ اديد ابؿ, كم ُّ مبَت ي ٌت, كأان م

 . (ٖ)َّ ٧تاة األبوين في ا األًدل   الظافي  رسائ ست  كللحاف  السُّييوًطيٌ 
 كاٟتمد هلل رب العا١تُت

                                                           
ٌ , )ج؛ (ِِِ/صْٓاتري  دم ق, ابن عسام , )ج (ُ) نًٌي   لل ىس بلى ىوىاًرع الل دي

 (.ّْٗ/صُش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت
ٌ , )ج (ِ) نًٌي   لل ىس بلى ىوىاًرع الل دي

 (.ُُّ/صُش ح الزُّراىاٌ  على ا١ت
ٌ , ) (؛ ش ح الزراا  علىٖٕٗ/صِٟتااي  لي  , )جيينظى   م ف الظنوف,  (ّ) ىوىاًرع الل دينًٌي   لل ىس بلى

 .(ُّٓ/صُجا١ت



  َّٓ   

 

 الػخػاتػمػ 
إذل رنا أموف بتوفيق  هلل تعاذل اد أهنيت بنا  رها البح  كامتملت أْتاث , كأ تم  بهم  أرم النتائج 

 لتوليات كا
 :النتائج –أواًل 

 ب خصي  علمي  ن دي , ظ  ت َّ آرائ  العلمي  كاالاتماعي . س اج الدين٘تت  ال ي  عبد هلل  - ُ
َّ دراست  لؤلحادي  النبوي  على من ج العلما  الس اب ُت, فظانت دراست   س اج الدينسار ال ي  عبد هلل   - ِ

 بعيدة عن التنااض كاأل  ا . لؤلحادي  من ركاي  كٗت يج كأحظاـ  داي  
من ج ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ االستدالؿ ابألحادي , أك ن درا, رو من ج الن اد احمل  ُت من أئم   - ّ

ال دة َّ ٤تارب   اٟتدي  فيستدؿ ابلصحيح كاٟتسن َّ ماف  األبواب, كابلضعيف َّ ال ضائ  ب يودل, م 
 حهي  من ا.ا١توضوعات كالت

ابل مائ  احملمدي , كم  ما يتعلق ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص, كابلتع يف ابلصحاب ,  س اج الدينال ي  عبد هلل  اعتٌت - ْ
كابلتابعُت, كالعلما ؛ ٦ت ا ٬تع  ال ارئ كا١تستم  على ث   أبسبلف  كاترٮت , كيتخه من م ادكة حسن  يسَت على 

   ارم َّ حيات . 
َّ ش ح  لؤلحادي  النبوي  على ا١ت ومات العلمي  العالي  لدي  َّ   لدينس اج ااعتمد ال ي  عبد هلل  - ٓ

 الت سَت, كاٟتدي , كالل  , كالع يدة, كال    كألول , كالتصوؼ؛ فظاف ش ح  كاستنباط   متظامبلن مًتاب ان.
 بلؼ ظار  بُت رلان  ا١تن ج العلمي الهم سلظ  ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ معاٞت  ال ضااي اليت في ا  - ٔ

 ا١تدارس اإلسبلمي , بعيد عن التعصع كاإلاصا , كعن اٟتدة كال عن.
موسوعي  ال ي  عبد  هلل س اج الدين كطوؿ ابع  َّ ماف  العلـو اإلسبلمي , من ع يدة, كت سَت, كحدي ,  - ٕ

 " ببل نزاع.كف  , كاتري , ك ال  َّ اٟتدي  النبوم ال  يف كركاايت , ٦تا ٬تعل  يستحق ل ع "اٟتاف 
 التوصيات: –اثنياً 

 كال بد  اب  م ادرة البح  من بعض التوليات اليت تتعلق ابلبح  العلمي, كري  
ظ   َّ البح  ال خصي  اٟتدي ي  لل ي  عبد  هلل س اج الدين َّ اٞتمل , كأن  يسَت على   ا األئم    - ُ

مباح  علم اٟتدي , كالًتميز علي ا ب ظ  عميق,   الن اد َّ اٞتانع اٟتدي ي, كاد يظوف من ا١ت يد إف اد بعض
مهف ت  د مسهل  ضوابط االستدالؿ ابلضعيف من  بلؿ من ج ال ي  عبد  هلل س اج الدين, أك مسال  م ظ  

 اٟتدي  عند ال ي  عبد  هلل س اج الدين.  
, س اج الدين   عبد هللينب ي على طبلب الدراسات العليا تناكؿ اٞتوانع األ  ل من اٞت ود العلمي  لل ي - ِ

  ك صولان ا ودل َّ علم الت سَت.



  َّٔ   

 

كَّ  تاـ رها البح  أسهؿ  هلل العلي  ال دي  أف ٬تع  عملي  الصان لوا   الظ مي, كأف ٭ت    كا١تسلمُت ٖتت 
 م  من ساعد  َّ إ٧تاز رها البح .لوا  لاحع اٟتدي  ال  يف ملسو هيلع هللا ىلص, كأف ٬تزم عٍت  َت اٞتزا   

 .كآ   دعواان أف اٟتمد هلل رب العا١تُت

 

 ال الع 

 دمحم منَت سيف

 
 

 

 

 



  َّٕ   

 

 

 

 

 الفهارس

 فهرس اآلايت القرآنية

 فهرس األحاديث النبوية

 فهرس األعالم

 فهرس األبيات الشعرية

 فهرس ادلصادر وادلراجع

 فهرس احملتوايت



  َّٖ   

 

 ف  س اآلايت ال  آني 

 لحي   الوركد                                        رام اآلي                                    نص اآلي  الظ ٯت 

 (                ُسورة ال اٖت  )

 ٗٓ ّ-ُ ًبٍسًم  هلًل ال  ٍٛتىًن ال  ًحيًم, اٟتٍىٍمدي هلل{}

ؾى نػىٍعبيدي{}  ُّٓ ٓ ًإاي 

                                                          ْٗ ٕ                                                           اٍرًدانى الصًٌ ىاطى اٍلميٍستىً يمى{                          }

 (ِسورة الب  ة )

{} ا ى ًإٍذ حىضى ى يػىٍع يوبى اٍلمىٍوتي تيٍم شي ىدى  َِٗ ُّّ أىـٍ مينػٍ

 ٕٔ                                                                      ُِٕ                                                              ايى أىيػُّ ىا ال ًهينى آمىنيوا{                  }

{} يػٍ ه ًمن ميٍ  ًؾو  َِّ ُِِ كىلىعىٍبده ميٍ ًمنه  ى

 (ّسورة آؿ عم اف )

                                                                           ْٓ                                                                            ٖ يٍػتػىنىا{                                                                    رىبػ نىا الى تيزًٍغ اػيليوبػىنىا بػىٍعدى ًإٍذ رىدى }

 ُٕٕ ِٖ نػىٍ سى { كى٭تيىهًٌريميمي اَّلل ي }

نيا كاآلً  ىًة {}  َِٖ ْٓ كىًاي ان َّ الدُّ

{                                                                       }                                                                         ِْٖ                                                                                ُِٔ كىمىا الن ٍص ي ًإال  ًمٍن ًعٍنًد اَّلل 

 ِٓٓ ُٗٓ كىشىاًكٍرريٍم َّ اأٍلىٍم {}

 َِٓ ُْٔ لى ىٍد مىن   هللي عىلىى اٍلميٍ ًمًنُتى{}

{                   } ًبيً   هلًل أىٍموىااتن  ِٖٗ                                                              َُٕ-ُٗٔ                             كىالى ٖتىٍسىبى  ال ًهينى ايًتليوا َّ سى



  َّٗ   

 

ٍعنىا مينىاًداين يػينىاًدم ًلئًلٯتىاًف{}  ِّٕ ُّٗ رىبػ نىا ًإنػ نىا ٝتًى

 (ْسورة النسا  )

{}  َُِ ْٔ كىلىو أىنػ  يٍم ًإٍذ ظىلىميوا أىنٍػ يسى يٍم اىا يكؾى

{كى } ًليبلن  ّٓ                                        ُِٓ                                                          اٗت ىهى اَّلل ي ًإبٍػ ىاًريمى  ى

 (ٓسورة ا١تائدة )

 ِٓٗ ُٗ ايى أىٍر ى اٍلًظتىاًب اىٍد اىا ىميٍم رىسيولينىا {}

ا فىظىهى٪ت ىا أىحٍ } يعنا{كىمىٍن أىٍحيىارى  ِْٖ ِّ يىا الن اسى ٚتًى

 ِٔٔ ّٓ كابت وا إلي  الوسيل {}

{                                                                      }                                                                     ِٓٓ ُُٖ ًإٍف تػيعىهًٌبٍػ يٍم فىً نػ  يٍم ًعبىاديؾى

 (ٔاألنعاـ ) سورة

                                                           ُِّ                                                       ْٓ مىتىعى رىبُّظيٍم عىلىى نػىٍ ًسً  ال  ٍٛتى ى{                                                                          }

 َِٗ ْٕ ًإٍذ اىاؿى ًإبٍػ ىاًريمي أًلىبًيً {كى }

 ُِِ ٕٓ كىمىهىًلاى ني ًم ًإبٍػ ىاًريمى مىلىظيوتى الس مىاكىاًت {}

 ُِٗ َُّ الى تيٍدرًمي ي اأٍلىٍبصىاري كريو ييٍدرًؾي اأٍلىٍبصىار{}

 (ٕسورة األع اؼ )

{}  ُِّ ْٓ ًإف  رىب ظيمي  هللي ال ًهم  ىلىقى الس مىاكىاًت كاأٍلىٍرضى

ل مى ي رىبُّ ي{}  ُِِ ُٓٓ كىلىم ا اىا ى ميوسىى ًلًمي ىاتًنىا كمى

ـى ًمٍن ظي يورًًرٍم{                                                       }  ُْٕ                                                                 ُِٕ كىًإٍذ أى ىهى رىبُّاى ًمٍن بىًٍت آدى



  َُّ   

 

 ِٔٔ َِٖ كىهلل األىٝتىا ي اٟتيسٌتى فىادعيولي هًبىا{}

 (                        ٖسورة األن اؿ )

 َِٔ ٓ-ُ يىٍسهىليونىاى عىًن األىنٍػ ىاًؿ{}

ا لىظيٍم{}  ُِٔ ٕ كىًإٍذ يىًعديميمي  هللي ًإٍحدىل ال  ائً ىتػىٍُتً أىنػ  ى

                                                           ُِٔ                                                                 ُْ  و فىهىف  هلًل ٜتييسى ي{                                                    كىاٍعلىميوا أى٪ت ىا غىًنٍمتيٍم ًمٍن شىيٍ }

                                                                      ِْٓ                                                                             ٕٔ مىا مىافى لًنىيبٌو أىف يىظيوفى لى ي أىٍس ىل{}

 ِْٓ                                                               ٗٔ-ٖٔ         ل ٍوالى ًمتىابه ًمنى  هلًل سىبىقى لىمىس ظيٍم{                                                       }

 (ٗسورة التوب  )

{}  َُّ ِٖ ًإ٪ت ىا اٍلميٍ  ًميوفى ٧تىى ه

{}  ِْٖ َْ ًإال  تػىٍنصي يكلي فػى ىٍد نىصى ىلي اَّلل 

 ِٗٓ ُِٖ اًبٍلميٍ ًمًنُتى رىؤيكؼه ر ًحيم{}

 َِٗ ُْْ  ىاري ًإبٍػ ىاًريمى أًلىبًيً {كىمىا مىافى اٍسًت ٍ }

 (َُسورة يون  )

 ُُٓ ِٓ كى هللي يىٍدعيو ًإذلى دىاًر الس بلـ{}

 ِٓٓ ٖٖ اٍشديٍد عىلىى اػيليوهًبًٍم{}

 (ُُسورة رود )

 ُِّ ٔ كىمىا ًمٍن دىاب  و َّ اأٍلىٍرًض ًإال  عىلىى  هلًل رًٍزاػي ىا{}

 ُِٓ ٕ {كىمىافى عىٍ شي ي عىلىى اٍلمىا }



  ُُّ   

 

 ٓٔ ٖٓ ايٍ  بً ىٍضً   هلًل كًب ىٍٛتىًتً  فىًبهىًلاى فػىٍليػىٍ  ىحيوا{}

ٍتمان مىٍ ًضٌيان{}  ِِّ ُٕ مىافى عىلىى رىبًٌاى حى

 (ُْسورة إب اريم )
{}  ِٓٓ ّٔ فىمىٍن تىًبعىًٍت فىً ن  ي ًمٍتًٌ

 َُِ َْ-ّٕ رىبػ نىا ًإٌ ً أىٍسظىٍنتي ًمٍن ذيٌرًي يًت ًبوىادو{}

 َُِ ُْ رىبًٌ اٍاعىٍلًٍت ميً يمى الص بلة{}

 (ُٓسورة اٟتج  )
 ُٖٗ ٗ ًإان  ٨تىٍني نػىز ٍلنىا الهًٌٍم ى كًإان  لى ي ٟتىىاًفظيوفى{}

 (ُٔسورة النح  )
 ُْٕ َٗ ًإف   هلل أيىٍمي ي اًبٍلعىٍدًؿ{}

 (ُٕسورة اإلس ا  )

                                                                  ِّٗ                                               ُٓ كما منا معهبُت حىت نبع  رسوالن{}

                                                               َُٗ                                                             ّٔ كىالى تػىٍ في مىا لىٍي ى لىاى بًً  ًعٍلمه{                                                         }

 َُٗ ِْ ًإف  ًعبىاًدم لىٍي ى لىاى عىلىٍيً ٍم سيٍل ىافه{}

تًً  ك هللي عىًليمه حىًظيمه{}  ُُٗ ِٓ مثي  ٭تيًٍظمي  هللي آايى

{} ًفلى ن لىاى  ُٓ ٕٗ كىًمنى الل ي  فػىتػى ىج ٍد بًً  انى

{                                                                     }                                                          ُٕٓ ٖٓ كىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإال  اىًليبلن

 (ُٖسورة الظ ف )

ٍ ًف كال  ًايم{}  ُٖٔ ٗ أىـٍ حىًسٍبتى أىف  أىٍلحىابى اٍلظى



  ُِّ   

 

 (ُٗسورة م مي )

 ُِٓ ُٔ كىاذٍميٍ  َّ اٍلًظتىاًب مىٍ ميىى ًإًذ انٍػتػىبىهىٍت{}

 (                         َِسورة ط  )

 ِِّ                                                       ُّ –ِٗ كىاٍاعىٍ  رل كزًي ان ًمٍن أىٍرًلي{                                      } 

تػينىا فػىنىًسيتػى ىا كمىهىًلاى اٍليػىٍوـى تػيٍنسىى{}  ُِّ ُِٔ أىتػىٍتاى آايى

 ِٓٗ ُّْ كىلىو أىان  أىٍرلىٍظنىاريٍم ًبعىهىابو ًمٍن اػىٍبًلً {}

 (ُِسورة األنبيا  )

منا عىلىى ًإبٍػ ىاًريم{                                          } ري ميوً  بػىٍ دنا كسىبلى  َُِ                                                        ٗٔ             ايى انى

                                                              ِٓٓ َُٕ كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإال  رىٍٛتى ن لًٍلعىالىًمُت{                                                }

 (ِِ)سورة اٟتج 

ٍلنىا ًمٍن اػىٍبًلاى ًمٍن رىسيوؿو كال نىيبٌ{}  ُٖٓ ِٓ كىمىا أىٍرسى

 (ِْسورة النور )  

ًئظيٍم أىك بػيييوًت أيم  ىاًتظيم{}  ْٔ ُٔ أىك بػيييوًت آَبى

 (                                    ِٔسورة ال ع ا  )

 َِٗ ٖٔ كىاٍغً ٍ  أًلىيب ًإن  ي مىافى ًمنى الض الًٌُت{}

 ِٖٔ ُِْ كىأىٍنًهٍر عىً َتىتىاى اأٍلىاٍػ ىًبُت{}

 (                                                               ِٕسورة النم  )

يض ى ى ًإذىا دىعىالي{}
يعي ا١ت  ِْٖ ِٔ أىم ن ٬تًي



  ُّّ   

 

 (ِٖسورة ال صص )

 ِٓٗ ْٕ ٍيًديً ٍم{كىلىٍوال أىٍف تيًصيبػى يٍم ميًصيبى ه ٔتىا اىد مىٍت أى }

{}  ِْٖ ٔٓ ًإن اى الى تػىٍ ًدم مىٍن أىٍحبػىٍبتى

 (َّسورة ال ـك )

 ُِٓ ِٕ {ريو ال ًهم يػىٍبدأي ا٠تٍىٍلقى مثي  ييًعيديلي }

نىا نىٍص ي اٍلميٍ ًمًنُت{} ٌ ان عىلىيػٍ  ُِّ ْٕ كىمىافى حى

 (ِّسورة السجدة )

 ِْٖ ُُ ايٍ  يػىتػىوىف اميم م لىاي اٍلمىٍوًت{}

 (ّّسورة األحزاب )

ايوا مىا عىارىديكا  هلل{}  ُٓ ِّ ًمنى اٍلميٍ ًمًنُتى رًاىاؿه لىدى

اًم ىاًت{} ً َتنا كاله  اًم ًينى  هلل مى  ِْٖ ّٓ كىاله 

تى ي ييصىلُّوفى عىلىى الن يبًٌ{}  ّّ ٔٓ ًإف   هللى كمىبلىًئظى

 ِّٗ ٕٓ مي اَّلل ي{ًإف  ال ًهينى يػيٍ ذيكفى  هلل كرىسيولى ي لىعىنػى ي }

                                                         َِٖ ٗٔ كىمىافى ًعٍندى  هلًل كًاي نا{                                                                       }

 (ّٓسورة فاط  )

 َّ َُ يعنا{مىٍن مىافى يي ًيدي اٍلًعز ةى فىللً  اٍلًعز ةي ٚتىً }

نىا{}  ّٓ ِّ مثي  أىٍكرىثٍػنىا اٍلًظتىابى ال ًهينى اٍل ى ىيػٍ

 ِّٖ ّٔ الى يػيٍ ضىى عىلىٍيً ٍم فػىيىميوتيوا{}



  ُّْ   

 

 (ّٔسورة ي  )

                                                                                    ِٖٔ ُ ي {                                                                                         }

 (ّٕسورة الصافات )

 ِٕٖ ْٗ يىزًفُّوف{}

 (                                ّٗسورة الزم  )

{} ن بػىٍعًد  ىٍلقو ٍل ان مًٌ  ُِْ ٔ  ى

 ِْٖ ِْ  هللي يػىتػىوىىف  اأٍلىنٍػ ي ى ًحُتى مىٍوهًتىا{}

 (َْسورة غاف  )

ٍولى ي ييسىبًٌحيوف{} ِ                                              ٕ       ال ًهينى ٭تىًٍمليوفى اٍلعىٍ شى كمىٍن حى ٕٔ 

 (ُْسورة فصلت )

                                                     ُٔ ُ حم تػىٍنزًي ه ًمنى ال  ٍٛتىًن ال  ًحيم...{                                                                       }

 (ِْسورة ال ورل )

ًمٍ ًلً  شىٍي ه كريو الس ًمي ي اٍلبىًصَت{}  ُِٗ ُُ لىٍي ى مى

{                                                          }                                                    ِْٖ ِٓ كىًإن اى لىتػىٍ ًدم ًإذلى ًل ىاطو ميٍستىً يمو

 (ْٕسورة دمحم )

نًٍباى كلًٍلميٍ ًمًنُتى كاٍلميٍ ًمنىاًت{}  ِٕٔ ُٗ كىاٍستػىٍ ً ٍ  ًلهى

 (ْٖسورة ال تح )

 ّٕ                                            ٖ ايأىيػُّ ىا الن يبُّ ًإان  أىٍرسىٍلنىاؾى شىاًردان كميبى ًٌ ان{}



  ُّٓ   

 

 َِٕ ِٗ ٤تم د رىسيوؿي  هلًل{}

 (ْٗسورة اٟتج ات )

                                                                           َِٖ                                        ْ-ِ ايى أىيػُّ ىا ال ًهينى آمىنيوا الى تػىٍ فػىعيوا أىٍلوىاتىظيٍم{}

 ِّٕ ُِ كىالى ٕتىىس سيوا{}

                                                              ْٔ   ُّ ًإف  أىٍم ىمىظيٍم ًعٍندى  هلًل أىتٍػ ىاميٍم{                                                              }

 (َٓسورة ؽ )

 ُٔ ِْ يػىٍوـى يىٍسمىعيوفى الص يحى  ابٟتىٌق{}

                                                  سورة الهارايت

 ُِِ ُْ كىَّ عىادو ًإٍذ أىٍرسىٍلنا عىلىٍيً مي الٌ ًيحى اٍلعىً يمى{}

 (ّٓسورة النجم )

                                                                 ُٖٓ                                                  ْ-ُ  كىالن ٍجًم ًإذىا رىوىل{                                                            }

                                                     ُِٗ ُّ                                                كىلى ىٍد رىآلي نػىٍزلى ن أيٍ  ىل{}

ٍدرىةى }  ُِٗ ُٔ مىا يػىٍ  ىى{ ًإٍذ يػىٍ  ىى السًٌ

 َِِ ُٕ مىا زىاغى اٍلبىصى ي كمىا طى ىى{}

تى كاٍلعيز ل{}  ُٖٓ َِ-ُٗ أىفػى ىأىيٍػتيمي البل 

 ِْٖ ْْ كىأىن  ي ريو أىمىاتى كأىٍحيىا{}

{}  ُٖٖ ِٔ-َٓ كىأىن  ي أىٍرلىاى عىادنا اأٍليكذلى

 



  ُّٔ   

 

 (ٓٓسورة ال ٛتن )

ٍحسىاًف ًإال  اإٍلً }  ُْْ َٔ ٍحسىاف{رىٍ  اىزىا ي اإٍلً

 (ٗٓسورة اٟت   )

 ِٕٔ َُ كىال ًهينى اىا يكا ًمٍن بػىٍعًدًرٍم يػى يوليوفى رىبػ نىا{}

 (ٓٔسورة ال بلؽ )

{                                                       }                                                          ِِّ ُِ  هللي ال ًهم  ىلىقى سىٍب ى ٝتىىوىاتو

 (ٖٔسورة ال لم )

{}  ِّْ ِْ يػىٍوـى ييٍظ ىفي عىٍن سىاؽو

 (                                                        ٗٔسورة اٟتاا  )

اًفيى ه{                                                   }                                            َُُ                                         ُٖ       يػىٍومىًئهو تػيٍع ىضيوفى الى ٗتىٍ ىى ًمنظيٍم  ى

 (ُٕسورة نوح )

ا ًإذلى اىوًم {}  ْٔ ُ ًإان  أىرسىلنىا نيوحن

را{} ٍر عىلىى اأٍلىٍرًض ًمنى اٍلظىاًف ًينى دىاي   ِٓٓ ِٔ رىبًٌ ال تىهى

ٍن دى ى ى بػىٍييًتى{رىبًٌ اٍغً ٍ  رل كًلوىاًلدى }  ِٕٔ ِٖ م  كًلمى

 (ِٕسورة اٞتن )

{}                                             َُٗ ِٕ ًإال  مىًن اٍرتىضىى ًمٍن رىسيوؿو

 (ٕٓسورة ال يام  )

ًض ىةه{}             ُْٕ ِْ كيايوله يػىٍومىًئهو انى



  ُّٕ   

 

                                       (                              ٕٔسورة اإلنساف )

ـى عىلىى حيبًًٌ  ًمٍسًظينان{}                                  ُٕٗ ٖ كىييٍ ًعميوفى ال  عىا

 ُْٕ َِ كىًإذىا رىأىٍيتى مثى  رىأىٍيتى نىًعيمان كميٍلظان مىًبَتا{}

 (ٕٗسورة النازعات )

ةه فى }   ُٔ ُّ ً ذىا ريٍم اًبلس اًر ىًة{فىً ٪ت ىا ًريى زىٍا ىةه كاًحدى

 (ٕٖسورة األعلى )

{}  ِّٖ ُّ مثي  الى ٯتىيوتي ًفي ىا كالى ٭تىٍِتى

 (ّٗسورة الضحى )

 ِْٖ َُ كىأىم ا الس اًئ ى فىبلى تػىنػٍ ىٍ {}

ً  رىبًٌاى فىحىدًٌث{}  ٖٓ ُُ كىأىم ا بًًنٍعمى

 (ْٗسورة ال  ح )

 ِِٔ ْ كىرىفػىٍعنىا لىاى ذًٍم ىؾ{}

 (ٖٗسورة البين  )

 ٓٔ ُ دلىٍ يىظيًن الهين مى ى يكاٍ ًمٍن أىٍرً  اٍلًظتىاًب{}

 (َُٖسورة الظوث  )

نىاؾى الظوث {}  َٔ ُ ًإان  أىٍع ىيػٍ

 

 



  ُّٖ   

 

 ف  س األحادي  النبوي 

 ل ح  الوركد                                                                                    ط ؼ اٟتدي     

 إ( -أ  -)ا   

 ِٗٓ أبظي للهم ع ض على ألحابا

 ُٗٔ ات ق  هلل حي ما منت

 ِٖٖ أيتًيتي ليل  أس م يب على موسى اائمان يصلًٌي َّ اربل

 ِٔٓ أحل ت رل ال نائم

 ُِٖ إذا استي   أحدمم فلي    اٟتمد هلل

نيوا  َُُ إذا أم ن اإلماـ فهمًٌ

 ِٕٖ مم أبرض فبلة فلينادإذا ان لتت داب  أحد 

 َُْ إذا اتب العبد ًمن ذنوب  أنسىى  هلل عز كا  ح ظىت 

 ُٗ إذا اام  أحدمم زكات 

 َُٗ إذا ٝتعتم اٟتدي  عٍتًٌ تع ف  الوبظم

 ِِْ إذا لل يتم علي  فسلوا رل الوسيل 

 ِٕٖ إذا ض   أحدمم أك أراد عوانن 

 ِْْ اب على اربلإذا مات أحده ًمن إ وانظم فسو يتم الًتُّ 

بسيول, كأس ًعوا ب  إذل اربل  َُٗ إذا مات أحدمم فبل ٖتى

 ُِٕ إذا مات اإلنساف ان    عن  عمل  إال  ًمن ثبلث 



  ُّٗ   

 

 ُّْ اذرع فاات  أابؾ

 َُْ أربع ه ي ذكف أر  الن ار على ما هبم ًمن األذل

 ِٗٓ أرحم أم يت أبم يت أبو بظ 

 َُِ ١ت ارمبورا سىا١ت  كدعورا سىا

 ِْْ اسهلوا ل  الت  بيت

 ُِٔ أست     هلل الهم الى إل  إال  رو اٟتي ال يُّـو كأتوب إلي 

 ِٓ أش اؼ أميت ٛتل  ال  آف, كألحاب الل ي 

نيا  ََِ ألبح رها م ٖتبلن عن الدُّ

 ِّٔ أعص تي ؟ لو ت متي  مىا زاؿ ذلا اائما.

 ُِٕ اعلم اي ببلؿ

 ِٕٖ أغ  إف ماف عندؾ غوث

 ِٖٔ ي { على مواتمماا  كا }

 ُْٓ اا ؤكا ال  آف , ف ف  هلل تعاذل ال يعهًٌب البان كعىى ال  آف

 ُٖٖ امتع ,فوالهم ن سي بيدل مىا ٮت ج من  إال  حقُّ 

 ِٖٗ أم  كا علي  ًمن الص بلة يـو اٞتمع 

 ُِٔ أال أنػىبًٌئظم ٓتىَتمم

 ُِٕ مت كتصدات عن  ن ع  ذلاأم ا أبوؾ فلو ماف أا   ابلت وحيد فص

م ال ٯتوتوف في ا كال ٭تيىوف  ِّٕ أم ا أر  الن ار الهين رم أرل ا ف هن 



  َِّ   

 

 َُٗ أم ا بعد, ف ف  ألدؽ اٟتدي  متاب  هلل

ن ينظ  إذل انان  كأزكاا  كنعيم 
ى
 ُْٕ إف أدىن أر  اٞتىن   منزل  ١ت

 ُِٗ إف  أعمالظم تيع ىض على أااربظم كع ائ مم

 َِٗ إف  أا بظم مٍتًٌ يـو ال يام  َّ م ًٌ موطن أم  مم علي  لبلة

 ْٖ إف  البيت إذا ا أ في  ال  آف حض ت  ا١تبلئظ 

 ِِّ إف  الدًٌين ييس  كلن ي اد  الدًٌين أحده إال  غلبى 

 ُِْ إف  ال  اي  ليلجم  الع ؽ يـو ال يام 

 ِٕٖ إف  ال م  تدنوا يـو ال يام 

 ُٗٔ العبد إذا أ  ه   يئ  نيًظتى َّ الب  إف  

ان ٤ت وظان ًمن در ة بيضىا   ُْٖ إف   هلل تعاذل  لق لوحى

 ِّٕ إف  هلل تعاذل ال يناـ كال ينب ي ل  أف يناـ

 ِٓٓ إف  هلل تعاذل دل يبع ٍت طعاان كال لعاان

 َِٕ إف   هلل تعاذل ي وؿ مىن ش ل  ذم م عن مسهليت 

 ِّٓ كا  اد أمظنظم من م إف   هلل عز

 ِِٕ إف  هلل عز كا  لَتف  الد را  للعبد الص احل َّ اٞتىن  

ن ي ا 
ى
 ِِٕ إف   هلل ال ي    أف ي  ؾ ب  كي    مىا دكف ذلا ١ت

ا ينااي رب    ِّْ إف  ا١ت من إذا ماف َّ الص بلة ف ٪ت 

 ُِْ إف  ا١تي ت إذا كًض ى َّ اربل



  ُِّ   

 

 ٖٗ ى  هلل علي  كسىل م ارت ى ا١تنرب فهمن  ثبلث م اتأف النيب لىل  

 َٔ أف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ماف إذا اا  اربي 

 ُِٔ أف  النيب ملسو هيلع هللا ىلص م   ب ـو يل ًٌحوف

 ِٗٓ إف  أمن  الناس علي  َّ لحبت  كمىال  أبو بظ 

 ُِٕ إف  أكؿ مىا  لق  هلل ال لم

 ّٓ ؿ مىا ييسهىؿ عن  العبد يـو ال يام  ًمن عمل  الص بلةإف  أك  

 ُِْ إف  اب١تدين  ل ًاىاالن مىا س مت مسَتىان 

 ُّٔ إٌف ريب أم   أف أعلًٌمظم مىا ا لتم

 ُٕٓ أٌف رابلن سهؿ رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م مىت الساع 

 ِِٗ نارأف رابلن ااؿ اي رسوؿ  هلل أين أيب؟ ااؿ  َّ ال

 ِّٕ إف شئت دعوت, كإف شئت لربت ف و  َته لا

 ُّٖ إف طالت با ميد ة أكشا أف ت ل اومىان ي دكف َّ سخط  هلل

 ِّٔ إف  لظ ًٌ دا  دكا , ف ذا أليع دكا  الدا  ب ئ إبذف  هلل تعاذل

 ُْٓ إف  هلل تسع  كتسعوف اٝتان 

 ِْٖ إف هلل سيارة ًمن ا١تبلئظ 

 ِِّ ًمن أر  السما  ككزي ين ًمن أر  األرضإٌف رل كزي ين 

 ُٖٔ إف  ٦ت ا أدرؾ الناس ًمن مبلـ النُّبو ة األكذل

 ُِٕ إف  ٦ت ا يلحق ا١ت من ًمن عمل  كحسنات  بعد موت 



  ِِّ   

 

 َُٗ إف من اٟتدي  حدي ان ل  ضو  مضو  الن ار تع ف 

 ٕٓ أان سيد كلد آدـ يـو ال يام 

 ِٖٖ يصلُّوف األنبيا  أحيا  َّ ابوررم

 ُِٓ األنبيا  أ وة أبنا  عىبلت, أم اهتم شىت  كدين م كاحد

 ِْٖ انص  أ اؾ ظا١تان أك مظلومان 

 َُْ إنظم سًتكف ربظم

ا بع ت رٛت   ِٓٓ إ٪ت 

ـه ًمن بعدم ي لبوف العلم  ٗٗ إن  سيهتيظم أاوا

 ُِٔ إن   سين ال مىا ت وؿ

 ُِٗ إن  ١ت ا أيًليعى إ وانظم أبحد

 ِٖٗ إن  يػيبىع  أم   كحدل

 ٓٔ إ  أم ت أف أا أ عليا سورة مها كمها

 ُُٔ إ  رأيت البارح  عجبان  رأيت رابلن ًمن أميت اد احتوشت  مبلئظ  العهاب

 ِِْ إ  سهلت ريب كش عت ألم يت فهع ا  ثل  أميت

 َِٔ إ  اد ع فت أف  رااالن ًمن بٍت راشم كغَترم اد أي  ًاوا مي ران 

 ُِٕ أكاع إف  تم

 ِّْ أك ؿ زم ة يد لوف اٞتىن   لورهتم لورة ال م  ليل  البدر

 ُٕٖ كىالن ٍجًم{أكؿ سورة أنزلت في ا سجدة}



  ِّّ   

 

 ْٓ  إايمم كالظن , ف ف الظن أمهب اٟتدي 

 ّٖ أايـ الت  يق أايـ أم  كش ب

 ث( -ت  –)ب 

 ََّ بع ت ًمن  َت ا كف بٍت آدـ ا انن ف  انن 

ظًٌٌيدة ب  رو
ى
 ِْٔ اٟت ب كال أم كا١ت

 ُِّ بينا رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م اال  إذ رأينال ضحا

 َٔ بينا رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م َّ ا١تسجد إذ أغ ى إغ ا ة

 ُّٕ بينمىا ٨تن عند رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م فجا  را 

 َُُ نع ل التىائع ًمن الهنع ممىن ال ذ

 ُّْ تيبعى  انا  ٙتود لصاحل فَتمب ا

 ِِٔ ت منا ٤تم د لىل ى  هلل علي  كسىل م كمىا طائ  ٭تٌ ًؾ اناحي  َّ السما 

 ُْٗ تع ض األعماؿ َّ م  ٜتي  كإثنُت

 َِٕ تلا السظين  اا ت تستم  ال  آف

 ِِْ    هلل ل ًبٍسًم  هلًل ال  ٍٛتىًن ال  ًحيًم{ ف  تػىنػىو ؽى رىاي ه َّ }

 ٕٓ ثبلث رن حق

 ُّٕ مثي  يي سى  ا١تلىا, كيي مى  أبرب  ملمات

 خ( -ح  –)ج 

 َٔ اٟتٍىٍمدي هلًل رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى{ سب  آايت}



  ِّْ   

 

 ُْٗ اع   هلل ال ٛت  مائ  از 

 َُُ حاسبوا أن سظم اب  أف ٖتاسبوا

 ُُْ صًٍت حد ثٍت اربي  ااؿ  ي وؿ  هلل تعاذل  ال إل  إال  هلل حً 

نيوا أموىالىظم ابلز ماة  ُُٓ حىصًٌ

 ُّْ حيايت  َت لظم

 ِْٗ حي ما منتم فصلُّوا علي  ف ف لبلتظم تبل ٍت

 ََّ   ات ًمن نظاح كدل أ  ج ًمن س اح

 ُٗٓ  لق  هلل عز ك ا  الًتب  يـو السبت

 ِٕٓ  َتًٌ ألحابا َّ األسارل

 ر (  –)د 

 ِِٕ الد اؿُّ على ا٠تَت م اعل 

 ُٖٗ دب  إليظم دا  األمم ابلظم  اٟتسد كالب ضا 

 ُّٖ دعوات ا١تظ كب الل  يم  رٛتتا أراو

 ُِّ الد كىاًكين ثبلث  فًديواف ال ي     هلل من  شيئا

 ِِٓ الدًٌين الن صيح 

 ُٗٓ ال اٛتوف ي ٛت م ال ٛتن

 ُِٖ رأيت ريب عز كا 

 ِٕٗ اررأيت عم ك بن ٟتيًٌ ٬ت ُّ اصب  َّ الن



  ِّٓ   

 

 ِٕٗ رٛتا  هلل اي أمي, منت أمي بعد أمي

 ُِٔ ريفعىت األابلـ كا  ت الصحف

 )س(

 ِّٗ سهلت ريب إحيا  أمًٌي فهحيا رل أمًٌي, فلمنت يب مثي  رد را

 ُُُ سباب ا١تسلم فسوؽ

 ِّٔ الس يد  هلل

 ع( -ط  -)ص 

 ِٕٗ لاحع ا١تًحجىن َّ النار

 ِِْ علي  كسىل م ابلضحى رمعتُتللى رسوؿ  هلل لىل ى  هلل 

ىن ش ل  عىيب  عن عيوب الناس
 ُُٕ طيوَبى ١ت

 َِّ العىب اس عمُّ رسوؿ  هلل

 ُُٓ عليا ابلظىوىاًم 

 ؽ( –)ؼ 

 ْٗ ف ذا أم تظم ب ي  فهتوا من  ما است عتم

نيا  َِِ فان لق يب اربي  حىت أتى يب السما  الدُّ

 َِِ   يـو كليل ف  ض  هلل علي  ٜتسُت لبلة َّ م

ت  ُِٗ فلم ا غ ي ا ًمن أم   هلل مىا غ ي ا ت َت 

 ِّّ فيهتي م  هلل تعاذل َّ لورت  اليت يع فوف



  ِّٔ   

 

 ُٕٓ ااؿ  هلل عز كا   أان عند ظن عبدم يب

 ُِّ ااؿ  هلل عز كا    اي ابن آدـ إنا مىا دعوتٍت كراوتٍت غ  ت لا

 َُُ نص ىُت ااؿ تعاذل اسمت الص بلة بيٍت كبُت عبدم

 َِّ ال رب ركض  ًمن رايض اٞتىن  

 ٕٓ اد ٝتعت مبلمظم

 ُّٓ ا لت ٪تل  نبيًٌان ًمن األنبيا  فهم  ب  ي  الن ح  فهيح ًاىت

نييت  ُّٖ ا   الل  يم  ااع  سى ًي ىيت  َتان ًمن عىبلى

 ِِْ ال لوب أربع 

 ُٓ اوموا إذل ان   ع ض ا السموات كاألرض

 ؿ( -)ؾ 

 ٕٗ ف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م إذا للى كف غ من لبلت ما

 َٔ ماف النيب لىل ى  هلل علي  كسىل م ال يع ؼ فص  السورة حىت

 ِّْ ماف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م إذا افتتح الص بلة, ااؿ "سبحانا الل  يم  

 ِِْ أم  بس كرلماف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م إذا اا ل 

 ِٖٕ ماف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م إذا ح   ال داة

 ٗٓ ماف رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي  كسىل م ي  ًٌ  ا ا ت 

 َُْ متع  هلل تعاذل م ادي  ا٠تبلئق اىب ى أف ٮتلق الس ماكىات

 ُِٔ م ارة مىن اغتبت 



  ِّٕ   

 

 ٕٗ م  أم  ذم ابؿ ال يبدأ في  ْتمد  هلل

ميـو ال لع, لدكؽ اللًٌساف  ُِٔ م ُّ ٥تى

 َُْ منت أكؿ الناس َّ ا٠تلق كآ  رم َّ البع 

 ُِِ منت نبيان كآدـ بُت ال كح كاٞتسد

 ٖٓ ميف ت وؿ َّ الص بلة

 ِْٔ ًميليوا طعامظم يبارىؾ لظم في 

 ُُْ ال إل  إال  هلل ملم  عظيم  م ٯت 

 ُِْ سخط  هلل ال تزاؿ ال إل  إال  هلل ٘تن  العبد ًمن

 ُٕٗ ال تسبوا ألحايب

 ُُِ ال تىعجزيكا َّ الدُّعا  ف ن  ال ي لىا م  الدُّعا  أحد

 َِّ ال ت ذكا األحيا  بسبع األموات

 ِٖٔ ال نص    هلل تعاذل إف دلى أنص  بٍت معع

 ِٕٓ ال ن ديظمو٫تا حىت ي دـ لاحباان

ي ًمن ًمن ايح  م  تىُت
 ُُْ ال ييلدىغ ا١ت

ا ًائت ب ال 
ى
 ُّّ ي من أحدمم حىت يظوف رىوىال تػىبػىعىان ١ت

 ٓٔ ألف ي دم  هلل با رابلن كاحدان 

 ُِّ لعل   أف ٮت ًٌف عن ما ًمن عهاهبما مىا دلى ييبىسا

 ُْٖ ل د ت متظم على م   البيضا 



  ِّٖ   

 

 ِْٓ ل ًٌنوا مواتمم ال إل  إال  هلل

 ِّٔ لظ  نيبًٌ دعوة مستجاب 

 َُْ التائع ًمن الظىملف الوىارد َّللى  أف ح بتوب 

 ِٖٗ دل أزؿ أن   ًمن ألبلب ال ار ين إذل أرحاـ ال ار ات

 َِٗ دلى يىلًتًق أبوىامى اطُّ على ًس ىاح

 ٔٗ الل  يم  ارحم  ل ائي

 ِٕٓ الل  يم  اس نا غي ا م ي ا م يئا م يعا غداا طب ا

 ُِٕ الل  يم  ألًلح ذىاتى بىيًننا

 ُّٖ ألًلح رل ديٍت الهم رو عصم  أم م الل  يم  

 ُّٕ الل  يم  إ  أسهلا رٛت  ًمن عندؾ هتدم هبا اليب

 َُْ الل  يم  ربنا لا اٟتمد

 َُٕ الل  يم  ل  على ٤تم د

 ِْٖ الل  يم  لا اٟتمد, كإليا ا١ت تظى

 ٖٗ لو   تم  هلل تعاذل حىق  ً ي ىت 

 ِّٔ كأااـ لظم لو دلى تىًظل  ألمىلتيم من 

 ِٖٓ لو نزؿ العهاب مىا ٧تىا إال  عم 

 ُٖٖ ليد لن  اٞتىن   ب  اع  را  لي  بنيب م   اٟتي ُت

 ُْٔ لي  من ا مىن دلى ي حم ل َتان



  ِّٗ   

 

 ِٖٓ ليسهؿ أحدمم رب   حاات  مل  ا

 ِِٓ لىييسىلىط على الظاف  َّ اربل تسع  كتسعوف تنًٌينان 

 ف( -)ـ 

 َِّ مىن آذل عمًٌي ف د آذا أي ا الناس 

 َّّ مىا ابؿ أاواـ ي ذنٍت َّ ا ابيت

 ٓٓ ما بُت الن ختُت أربعوف 

 ِٕٕ ما تصنعُت اي أـ سليم؟

 ِْٓ مىا ت ولوف َّ ر ال  األس ل

 ِْٗ مىا ال  اوـه ٣تلسان ال يهم كف  هلل في 

 ُّٔ مىا اعد اـو م عىدان دل يهم كا  هلل عز كا  في 

 ُٗٓ  ي ا كال ديبااا ألُت من مف النيب للى  هلل علي  ك سلمما مسست ح

 ِّٖ مىا ًمن أحد يسلم علي  إال  رد   هلل علي  ركحي

 ُِْ مىا ًمن لباح كال رىكىاح إال  كب اع األرض ينادم بعض ا بعضان 

 ُّْ ما من عبدين متحىاب ُت َّ  هلل عز كا 

 ِّٓ مىا ي وؿ ذك اليدين

 ٕٔ ا١تسلما١تسلم أ و 

 ِِٕ مىن است    للم منُت كا١ت منات  متع  هلل ل  بظ ًٌ م من كم من  حسن 

 ِّٕ مىن استم  إذل حدي  اوـو كرم ل  مارروف



  َّّ   

 

 ِٖٗ ًمن أفض  أايمظم اٞتمع 

 َُْ ًمن اٞتى ىا  أف أيذمى  عند رىا و فبلى ييصًلي عىلىي  

 ْٗ مىن بل   عن  هلل عز كا  شي ه في  فضيل ه 

 ِٖٕ ن   ج ًمن بيت  إذل الص بلة ف اؿ  الل  يم  إ  أسهلا مى 

 ُِٖ مىن د   السوؽ ف اؿ  ال إل  إال  هلل كحدل

 ُِٕ مىن رآ  َّ ا١تنىاـ فىسىَتىا  َّ اليى ظى 

 ُِِ مىن س  ل أف يستجيع  هلل ل  عند ال  دائد

 ُِٕ مىن سىن  َّ اإلسبلـ سين   حسن  فل  أا را

 ِْٗ ل ى علي بل تٍت لبلت  كلل يت علي مىن ل

 ُِٗ مىن لل ى علي  عند اربم ٝتعت 

 ُْٕ مىن للىى علي  َّ متاب دلى تزؿ ا١تبلئظ  تست    لى 

 ِْٔ مىن غ س رهل؟

 ُِّ مىن فيًتحى ل  منظم ابب الدُّعا 

 ُِٓ مىن ااؿ ال إل  إال  هلل كحدل ال ش يا ل 

 ِِٓ ... بع   هلل ل  مىسلىحى ن مىن ااؿ ال إل  إال  هلل,

 ُِٓ مىن مانت عندل مظلم  َّ ع ض  أك شي  من ذلا

و دة ًبٍسًم  هلًل ال  ٍٛتىًن ال  ًحيًم{من متع }  ٖٗ ٣تي

 ُِٕ مىن دلى تن   لبلت  عن ال ح ا  كا١تنظ 



  ُّّ   

 

 ِٖٓ مىن دلى يسهؿ  هلل ي ضع علي 

 ِٖٔ مىن مات كعلي  لياـ لاـ عن  كليُّ 

 ُِٗ ًسي الص بلة علي   ىً ئ ط يق اٞتىن  مىن نى 

 ٕٔ من ن   عن م من م ب 

 ِٖٖ مىن رها السائق؟

 َُُ نًعم العى ي   ملم  حىق  تىسمعي ا

ي عن ا  ِٖٔ نعم حجًٌ

 م( -ك  –)ق 

 ِٓٗ ا٢تالا َّ ال ًتة ي وؿ  ربًٌ دلى أيتٍت متاب كال رسوؿ

 ُْْ ر  تدركف ما ااؿ ربظم

 ُّٓ  ي  ى هبم اليس مرم ال ـو ال

 ِْٖ ك هلل َّ عوف العبد مىا ماف العبد َّ عوف أ ي 

 ِْٖ كأف ت ي وا ا١تل وؼ كأف هتدكا الض اؿ

 ُِِ كأيرلظىت عاد ابلد بيور

 ِٖٓ كتعُت ال ا  َّ دابت 

 ِِّ كابت ٤تبيت للمتحابُت َّ  

 ِّْ كا  ت كا ي للهم ف   السماكات كاألرض حني ان 

 ُْٕ دـ علي  الس بلـ األنبيا  في مكرأل آ



  ِّّ   

 

 ِٖٖ كاد رأيتٍت َّ ٚتاع  ًمن األنبيا  ف ذا موسى اائم يصلًٌي

 ُِٓ كاد ٝتعت مبلمظم

 ِِٔ كال أذم  إال ذم ت معي

 ِّٖ كلظن أانس ألابت م الن ار بهنوهبم

 َِٕ كمىا ااتم  اوـه َّ بيتو ًمن بيوت  هلل يتلوف متاب  هلل

 ُُٗ ا الس ماكات الس ب  م  الظ سي إال مىحىلى ى و ميل ىاةو اي أاب ذىرًٌ مى 

 ِِٔ اي أاب راف  انكلٍت الهًٌرىاع

 ٗٗ اي أاب مىاًر  مىن للى علي  م   يوـو ثبلثى م  ات

 ُِٕ اي ابن عوؼ إهنا رٛت 

 ُٕٕ اي أي ا الناس أنصتوا ف ن ظم لعل ظم ال ت ك  بعد عامظم رها

 ُّٕ فهع يا اي ربيع  , سلٍت

 ِٖٓ اي غبلـ إ  أعلًٌما ملمات, اح    هلل ٭ت ظا

 َُّ اي فاطم  اومي إذل أضحيتا فاش دي ا

 ُْٖ اي معاذ أتدرم ما حق  هلل على العباد

 َِْ اي معاذ بن اب , مىا ًمن أحدو ي  د أف  ال إل  إال  هلل

 ٔٔ اي معاذ ك هلل إ  ألحبا

 ْٔ دينا  اي م لع ال لوب ثبت اليب على

 ُْٕ اي موسى  ما علمي كعلما َّ علم  هلل تعاذل



  ّّّ   

 

 ِِٕ يتب  ال ا  ًمن اٟتسنات يـو ال يام  أم اؿ اٞتباؿ

 ِّٕ يتعاابوف فيظم مبلئظ  ابللي  كمبلئظ  ابلن ار

ًم  رها الًعلم ًمن م ًٌ  ىلىفو عيدكل   ُُٕ ٭تى

 ُٗ ي مت العاط  ثبلاث

 ِّْ م من يظ ف ربنا عن ساا  فيسجد ل  م ُّ 

 ِّٖ يي تىى اب١توت م يئ  مبشو 

 ُِِ يـو اٞتمع  اثنتا ع  ة ساع 

 ْٖ يـو ع ف , كيـو النح 

 



  ّّْ   

 

 ف  س األعبلـ
 صفحة الورود                                                                    اسم العلم ادلرتجم لو

 إ( –أ  –)ا 
 ِّ رػ(ُّٖٗ, اٟتىن ٌي,)ت  إب اريم, بن سعد  هلل, ا٠تىتٍتٌ 

 ُّ إب اريم بن عبد  هلل س اج الدين
 َِ رػ(ُّٕٔالظبَت, )اٞتىٌد( )ت   إب اريم, دمحم, الس لً يٌٍت,

 ْٕ أٛتد الًتمانيٍت
 ّْ رػ(ُِّٖاٟتاركف )ت   أٛتد

 َِ رػ( ُّّٕأٛتد, الظي دٌم, )ت  
 ِْ رػ(ُُْٖأٛتد بن ٤تم د س دار, ال افعي, اٟتليب,)ت 

 ُّ أٛتد ٭تِت بن عبد  هلل س اج الدين
 )ب(

 ُِ رػ(ُّْٓ)ت   بدر الدًٌين اٟتسٍت
 ِٕ ـ(َُّٗ, )كلد سن   بظ م ال  ي  أمُت

 خ( –)ح 
 ِّ رػ( ُُِْحبيع ال ٛتن, األعظىمٌي, ا٢تًندٌم,)ت 
ظًٌٌي,)ت 

ى
 ِّ رػ( ُّٗٗحسن, بن ٤تم د, ا١ت  اط, ا١ت
 ُِ ـ(َُٖٗرػ/ََُْت  د٬ت  بنت كحيد ا١تظتيب )

 )ر(
  رػ(َُْٗرشيد ال اشد, التادَّ, )ت  

 )ش(
ينىاًكم, )ت 

 َِِ رػ(ُٕٖش ؼ الدًٌين ا١ت
 غ( –)ع 

 ُٓ رػ(ُِْٓعبدال  ٛتن, ال اغورم, الدًٌم  ٌي,)ت  
 ُٔ رػ( ُّٗٗعبدالعزيز, عيوف السُّود, اًٟتمصٌي, )ت 

 ُٔ رػ( ُُْٕعبدال ت اح, أبوغيد ة, )ت  
 ِّ رػ(ُِّٖعبدال ادر, بن أٛتد, الس   اؼ, اٟتىض ىمٌي, )ت  

 ِّ رػ(ُّّٗعبدالظ مي, ال فاعي )ت  



  ّّٓ   

 

 ُٔ عبدالل يف, ابد٧تظي
 َِ رػ( ُُِْعبدالور اب, ا١تًص ٌم )ت  

 ّٕ رػ( َُُٗعىً ي   األىا يورًم, )ت  
 ُِ علوم ا١تالظي, ا١تظي

 ُّ عماد الدًٌين بن عبد  هلل س اج الدين
, البىي يوً ٌ الدًٌم  ٌي )ت    ّٕ رػ( ََُٖعم  بن ٤تم د بن فػيتيوحو

 ُِ رػ(ُِّٔعيسى, البىيانيوٌ  )ت 
 )ؼ(

 ُّ ـ(َُُِرػ/ُِّْ)ت  فاطم  بنت ٤تم د آؿ ط  م
 )ـ(

 ِِ رػ(ُُْٗمص  ى, الزراا, )ت  
 ُٔ رػ( ُّّٗمظي, الًظت اٌ , )ت  

 ُِ رػ( ُّّٗأسعد, عبى  اٌي )ت  ٤تم د
 ُٔ رػ(٤َُِْتم د, اٟتامد, اٟتىموٌم, )ت  
 ُُٖ رػ( ٤ّْٓتم د ابن ًحب اف البيسيًت, )ت  
 ُِ رػ(٤َُّٗتم د  َت الدين, ًإسًبَت)ت 
 ُِ رػ( َُّٕدمحم راغع, ال ىب اخ, )ت  

 ُٔ رػ(ُِْٔالبيخارٌم, ا١تد , )ت  ٤تم د زم اي,
 ِْ رػ( َُِْظاندىرلوٌم,)ت ٤تم د زم اي, بن ٤تم د ٭تِت, ال

 ُِ رػ( ٤ُِِْتم د, الس لً يٌٍت, )األب(, )ت  
 ُِ رػ( ٤َُّٕتم د سعيد, اإلدليب,)ت  

 ّٕ رػ(٤َُْْتم د السماحي )ت 
 ّٕ رػ(ُِِٗدمحم بن لعداف, ال  َت بػ )ااد ا١توذل(, ) 

 ِْ ٤تم د طار  ال حيمي, البامستا 
 ّٕ رػ( ُُِِسف الزُّراىاٌ , )ت  ٤تم د بن عبدالبااي بن يو 

 َُِ رػ(٤َْٓتم د بن عبد هلل اٟتامم النيسابورم )ت  
 ِٓ ٤تم د عىو امى , اٟتليب

 ُٔ رػ(ُّّٗالظتا , كًلدى َّ دم ق سن  ) ٤تم د ال اتح



  ّّٔ   

 

 ُٕ ـ(٤ُِٗٓتم د فوزم, فيض  هلل, كًلدى َّ حلع )
  ين٤تم د ٤تي الدًٌين بن عبد  هلل س اج الد
يع بن عبد  هلل س اج الدين.  ُّ ٤تم د ٧تًى

 ُُ ـ(ُْٓٗرػ/٤ُّّٕتم د ٧تيع بن دمحم بن يوسف س اج الدًٌين )ت 
 )ف(

 ِٓ ـ(ُّٕٗنور الدًٌين ًعًت, كيًلدى َّ حلع سن ) 
 )م(

 ِِ ايسُت س يٌو
 ّْ رػ( ُُّٖ٭تِت الصباغ )ت  

 ً يٌب,)ت  
ى
 ِْ رػ(ُِّْيوسف, الًظت اٌ , ا١ت

 



  ّّٕ   

 

 ف  س األبيات ال ع ي 
 صفحة الورود             الشاعر            الروي                                        صدر البيت

 ٕٓ عم  بن دمحم البي و  البلـ ا١ت توح    أبدأ ابٟتمد ميصلًٌيان على 
 ِِٔ أٛتد ابن حنب  البا  ا١تضموم  إذا مىا  لوت الد ر  يومان فبل ت  

 ِِٔ حساف بن اثبت الداؿ ا١تضموم  أغ ُّ علي  ًمن النُّبو ة  ىامتى 
ع  ا١تص  ى زًد لبىابى   ِِٕ إب اريم الدسواي ا٢تا  ا١تظسورة أالى ايى ٤تي

 ِِٖ عبد  هلل س اج الدين الداؿ ا١ت توح  يدى ال  اا إذل اببا العىارل مددُّت
 ِِٖ عبد  هلل س اج الدين ضموم العُت ا١ت عا١تان  ابلهؿًٌ اد كافيت اببا
 ِِٔ علي بن ايب طالع ال ا  ا١تضموم  دكاؤؾ فيا كمىا ت ع 

 ِِٕ ابن ال ارض العُت ا١تضموم  لىل ى  هلل علي  كسىل مفيىا ربًٌ اب٠ت ًٌ اٟتبيع ٤تم د 
 ٕٔ عم  بن دمحم البي و  ال اؼ السامن  ميت ً قه ل ظان ك ى  ان ميت ً ق

 ُْٓ غَت مع كؼ النوف ا١تظسورة ت م  ال صور ف نٍتكإذا أاز 
 ٕٓ عم  بن دمحم البي و  التا  السامن  كاٟتسن ا١تع كؼ طي اان كغدت
 ٕٔ عم  بن دمحم البي و  النوف السامن  كا١تسنىد ا١تت ص  اإلسناد ًمن

 ٕٔ عم  بن دمحم البي و  البلـ ا١تظسورة كم ُّ ما دل يت ص  ْتىاؿ
 ٕٕ عم  بن دمحم البي و  البلـ السامن  مً  م ًٌ راك يت ًص كمىا بسى 

 ٕٕ عم  بن دمحم البي و  ال ا  السامن  كمي سى ه ًمن  الص حايب سى ىط
يع الس ائلُت  ِِٕ عبد  هلل س اج الدين النوف السامن  اي إ٢تي اي ٣تًي

 ِِٕ ج الدينعبد  هلل س ا  التا  السامن  اي الع بي  ىاؾ أايـ ال ضىا راعت
 



  ّّٖ   

 

 ف  س ا١تصادر كا١ت اا 
, دار نوم, ٖت يق, عبد ال تاح أبو غدةدمحم عبد اٟتي اللظ األجوبة الفاضلة لألسئلة العشرة الكاملة،

 .(ـََِٓ -رػ ُِْٔ),ٔالب ائ  اإلسبلمي , بَتكت, لبناف, ط
ف  الع ااي ا١ت ٍت عن ٛت  كمع  ٗت يج اٟتا, دمحم بن دمحم بن دمحم ال زارل ال وسي، إحياء علوم الدين

 .األس ار َّ األس ار َّ ٗت يج ما َّ اإلحيا  من األ بار
 رػ(.ُُّٗعبد  هلل س اج الدين, دار ال بلح, حلع. ) أدعية الصباح وادلساء ومعها است ااثت،

, ٓدار ال بلح, حلع, ط عبد  هلل س اج الدين,األدعية واألذكار الواردة آانء الليل وأطراف النهار، 
 ـ(.ََِْرػ/ُِْٓ)

ين مستو, دار الظلم ال يع, دم ق, ٖت يق  ٤تي الد ,٭تِت بن ش ؼ النوكم ،النوويةاألذكار 
 .(ـََِٕ -رػ ُِْٖ),ُُط

 ػ.(ق َُّٕ)ال س بل , مظتب  ا١تيمنب , مص , إرتشاد الساري تشرح صحيح البخاري،
كرو ثبت احملدث ا١ت س  ، سراج الدين إعالم الطلبة الناجحني فيما عال من أسانيد الشييخ عبد هللا

 دار ال لم الع يب, حلع. أٛتد بن دمحم بن س دار اٟتليب ال افعي. ٗت يج  ا١تسند اٟتاف  أيب النجيع.

 .(ُِٗٗ), ا١ت بع  العلمي , ُدمحم راغع ال باخ, طإعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، 
 .ابن دايق العيد االقرتاح يف فن االصطالح،

 .عبد ال حيم الع اايفية العراقي يف علوم احلديث، أل
 ,دار الًتاث ,ال اضي عياض بن موسى اليحصيب ،اإلدلاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع

 .ٖت يق   السيد أٛتد ل   (,ـَُٕٗ -رػ ُّٕٗ), ُ,طتون  ,ال ار ة –ا١تظتب  العتي   
(, ُٓٗٗ – ُُْٔ), ُ, طبَتكت –١تظتع اإلسبلمي ا ,أٛتد بن حج  العس بل  ،األمايل ادلطلقة

 .ٖت يق   ٛتدم عبد اجمليد السل ي
أتليف  أ. د. مص  ى سعيد ا٠تن, د. بدي  السيد اللحاـ,  اإليضاح يف علوم احلديث واالصطالح،

 .(ـََِٕ -رػ ُِْٕ),  ٔدم ق, ط  –دار الظلم ال يع, بَتكت 
عبد ومعو حبث عامل اجلن،  ـ أصنافهم ـ وظائفهم ـ مواقفهم صفاهتم اإلديان ابدلالئكة عليهم السالم،

 ـ(.ََِٕرػ/ُِْٖ, )ٓ هلل س اج الدين, دار ال بلح, حلع, ط



  ّّٗ   

 

 ـ(.ُٗٗٗرػ/ُُْٗعبد  هلل س اج الدين, دار ال بلح, حلع, ) اإلديان بعوامل اآلخرة ومواقفها،

 .بَتكت –مظتب  ا١تعارؼ  ,إٝتاعي  بن عم  بن م َت ال  شي أبو ال دا  ،البداية والنهاية
احمل ق   د. حسُت أٛتد لاحل , نور الدين ا٢تي مي ،احلارث بن أب أسامة ب ية الباحث عن زوائد مسند

  (.ُِٗٗ – ُُّْ, )ُ, طا١تدين  ا١تنورة -م مز  دم  السن  كالسَتة النبوي   ,البام م
 يق  د. بدي  السيد اللحاـ, دار ابلؿ الدين السيوطي, ٖت تدريب الراوي يف تشرح تقريب النواوي،

 .(ـََِٓ -رػ ُِْٔ ),ُالظلم ال يع, دم ق, ط
 دار الظتع العلمي  بَتكت ,دراس  كٖت يق  زم اي عمَتات, دمحم بن أٛتد بن ع ماف الهرَب ،تذكرة احلفاظ

 (.ـُٖٗٗ -رػُُْٗ , )ُ, طلبناف –
 –دار الظتع العلمي   , وم ا١تنهرمعبد العظيم بن عبد ال ،الرتغيب والرتىيب من احلديث الشريف

 .ٖت يق   إب اريم مش  الدين ق(,ُُْٕ , )ُ, طبَتكت
, ِعبد  هلل س اج الدين, مظتب  دار ال بلح, حلع, طمراتبو،  –طريقو  –التقرب إىل هللا تعاىل: فضلو 

 ـ(.ُٕٗٗرػ, ُُْٖ)

 .٭تِت بن ش ؼ النوكم التقريب والتيسري دلعرفة سنن البشري النذير ملسو هيلع هللا ىلص،
دار ال ظ   ,زين الدين عبد ال حيم بن اٟتسُت الع ااي ،التقييد واإليضاح تشرح مقدمة ابن الصالح

 .ٖت يق   عبد ال ٛتن دمحم ع ماف (,ـَُٕٗ -رػ ُّٖٗ), ُ,طلبناف –بَتكت  -للن   كالتوزي  
, ُالدين, دار ال بلح, حلع, ط عبد  هلل س اج خصائصها، –آداهبا  –تالوة القرآن اجمليد فضائلها 

 ـ(.ُٕٗٗرػ/ُُْٖ)

, ُ,طحلع –مظتب  ا١ت بوعات اإلسبلمي   ,طار  اٞتزائ م الدم  ي ،توجيو النظر إىل أصول األثر
 .ٖت يق   عبد ال تاح أبو غدة (,ـُٓٗٗ -رػ ُُْٔ)

 -ا١تظتب  السل ي   ,دمحم بن إٝتاعي  األمَت اٟتسٍت الصنعا ، توضيح األفكار دلعاين تنقيح األنظار
 .ٖت يق   دمحم ٤تي الدين عبد اٟتميد, ا١تدين  ا١تنورة

بَتكت ,  -دار ال ظ  ا١تعال  , دار ال ظ   ,دمحم عبد ال ؤكؼ ا١تناكم ،التوقيف على مهمات التعاريف
 .ٖت يق   د. دمحم رضواف الداي  ق(,َُُْ, )ُ, طدم ق

 ػ.(ق َُْٓ), ٕط, مظتب  ا١تعارؼ للن   كالتوزي  ,الدمتور ٤تمود ال حاف، تيسري مصطلح احلديث
 ٣تل  دائ ة ا١تعارؼ الع ماني  ْتيدر آابد الدمن ا٢تند, ُ, طدمحم بن حباف التميمي البسيت ،الثقات

 ـ(.ُّٕٗ/ق ُّّٗ)



  َّْ   

 

, ُ, طم سس  ال سال  ,أٛتد دمحم شام  ٖت يق دمحم بن ا ي  ال ربم, ، جامع البيان يف أتويل القرآن
 (.ـ َََِ -ػ ر َُِْ)

 –دار ابن م َت , اليمام   ,دمحم بن إٝتاعي  أبو عبد هلل البخارم اٞتع ي ،اجلامع الصحيح ادلختصر
 .ٖت يق   د. مص  ى ديع الب ا, (ُٕٖٗ – َُْٕ) ,ّ, طبَتكت

دار ال ظ  , ابلؿ الدين عبد ال ٛتن بن أيب بظ  السيوطي ،اجلامع الص ري يف أحاديث البشري النذير
 .اع  كالن   كالتوزي  بَتكتلل ب

دار الع ب ك  دار اٞتي  ػ بَتكت ,احمل ق   د. ب ار عواد مع كؼ, دمحم بن عيسى الًتمهم ،اجلامع الكبري
 (.ـُٖٗٗ, )ِ,طاإلسبلمي ػ بَتكت

ال ي  ع ي  األا ورم, كهبام  ا ش ح  حاتشية العالمة األجهوري على تشرح ادلنظومة البيقونية،
 . (ـُّٗٗ -رػ  ُّٖٓ)  على منظوم  البي وني , ا١تظتب  التجاري  الظربل, مص ,ال ي  دمحم الزراا

– ُالب اعي, ط علي انيف د. احلافظ عبدهللا سراج الدين هنع هللا يضر وأثره يف علم احلديث،
  ـ(.ََُِرػ, ُُّْرمضاف)

بد  هلل س اج الدين, مظتب  عحول ترمجة اإلمام العالمة ادلرحوم دمحم َنيب سراج الدين رمحو هللا تعاىل، 
 ـ(.ََِِرػ/ُِِْ, )ُدار ال بلح, حلع, ط

, ُعبد  هلل س اج الدين, دار ال بلح, حلع, ط حول تفسري سورة اإلخالص وادلعوذتني بعدىا،
 ـ(.ُٔٗٗرػ/ُُْٔ)

 ـ(.َََِرػ/َُِْ, )ُعبد  هلل س اج الدين, دار ال بلح, حلع, ط حول تفسري سورة اإلنسان،

 ـ(.ُِٗٗرػ/ُُّْ, )ُعبد  هلل س اج الدين, دار ال بلح, حلع, ط سورة احلجرات، حول تفسري

 ـ(.ََُِرػ/ُُِْ, )ُعبد  هلل س اج الدين, دار ال بلح, حلع, ط حول تفسري سورة العلق،

, ُدار ال بلح, حلع, ط  عبد  هلل س اج الدين, حول تفسري سورة الفاحتة أم القرآن الكرمي،
 ـ(.َََِرػ/َُِْ)

 ـ(.ُٔٗٗرػ/ُُْٕ, )ُعبد  هلل س اج الدين, دار ال بلح, حلع, طحول تفسري سورة الكوثر، 



  ُّْ   

 

 ـ(.ُٕٗٗرػ/ُُْٖ, )ُعبد  هلل س اج الدين, دار ال بلح, حلع, ط حول تفسري سورة ادللك،

 ـ(.ُّٗٗرػ/ُُْْ, )ُعبد  هلل س اج الدين, دار ال بلح, حلع, طحول تفسري سورة ق، 

للعبلم  الظبَت كالعارؼ ال  َت, اإلماـ اٟتاف  ا١ت س  عض آايت القرآن الكرمي، دروس حول تفسري ب
احملدث ال ي  عبد  هلل س اج الدين اٟتسٍت هنع هللا يضر, ٚت  كت دمي  دمحم ٤تي الدين س اج الدين, إش اؼ  

 ـ(.ََِّرػ/ُِْْ, )ُدار ال بلح, حلع, ط ,الدمتور دمحم ٧تيع س اج الدين

دار ال بلح,  عبد  هلل س اج الدين, ما ورد يف ادلناسبات وسلتلف األوقات، –آدابو  - الدعاء:فضائلو
 ـ(.ََِٗرػ/َُّْ, )ِحلع, ط

ٔت بع  ب ي   ,طب  َّ مدين  ليدف, االماـ أَب نعيم أٛتد بن عبد  هلل االلب ا  ،ذكر أخبار إصبهان
 (.ـ ُّْٗ)

 –اإلسبلمي   دار الب ائ , دمحم بن اع   الظتا  ،ةالرسالة ادلستطرفة لبيان مشهور كتب السنة ادلصنف
 .ٖت يق   دمحم ا١تنتص  دمحم الزمزمي الظتا  (,ُٖٔٗ – َُْٔ, )ْ, طبَتكت
, ُ, طاٟتليب, مص   مظتب, دراس  كٖت يق  أٛتد شام , دمحم بن إدري  ال افعي ،الرسالة

 (.ـَُْٗرػ/ُّٖٓ)
 ػ.ق(ُُّٔ)بَتكت,, م بع يوسف بن إٝتاعي  النب ا  سعادة الدارين يف الصالة على سيد الكونني،

 .البااي ٖت يق   دمحم ف اد عبد,بَتكت –دار ال ظ   ,دمحم بن يزيد أبو عبد هلل ال زكيٍت ،سنن ابن ماجو
ٖت يق   دمحم ٤تيي الدين , دار ال ظ  ,سليماف بن األشع  أبو داكد السجستا  األزدم ،سنن أب داود

 .مىمىاؿ يوسيٍف اٟتويت   ي اتتعل, ك عبد اٟتميد
مظ   -مظتب  دار الباز , أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى أبو بظ  البي  ي ،سنن البيهقي الكُبى

 .ٖت يق   دمحم عبد ال ادر ع ا(, ُْٗٗ – ُُْْ)ا١تظ م  , 
,  ورلعلق علي  ك  ج احادي   ٣تدم بن منصور بن سيد ال ,بن عم  الدارا ٍت يعل ،سنن الدارقطن

 .لبناف –دار الظتع العلمي  بَتكت 
 (َُْٕ), ُ, طبَتكت –دار الظتاب الع يب ، عبد هلل بن عبدال ٛتن أبو دمحم الدارمي، سنن الدارمي

 .ٖت يق   فواز أٛتد زم رل ,  الد السب  العلمي
 ,ُ, طكتبَت  –دار الظتع العلمي  , أٛتد بن شعيع أبو عبد ال ٛتن النسائي، سنن النسائي الكُبى



  ِّْ   

 

 .ٖت يق   د.عبد ال  ار سليماف البندارم , سيد مس كم حسن (,ُُٗٗ – ُُُْ)
 .ٕعبد  هلل س اج الدين, دار ال بلح, حلع, طمشائلو اجمليدة،  –سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خصالو احلميدة 

ق  ُّٔٗ,)لبناف –كت بَت  ,دار ا١تع ف  ,ٖت يق مص  ى عبد الواحد ,اٝتاعي  بن م َت ،السرية النبوية
 (.ـ ُُٕٗ -

 عبد  هلل س اج الدين, دار ال بلح, حلع, تشرح  ادلنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث،
 ـ(.ََِٗرػ/َُّْ)

أتليف  دمحم بن عبد ال ٛتن  تشرح التقريب والتيسري دلعرفة سنن البشري النذير ملسو هيلع هللا ىلص لإلمام النووي،
رػ _ ُِْٗ), ُأٛتد الظندم ا١ت ر, الدار األث ي , عىماف, األردف, طالسخاكم, ٖت يق, علي بن 

 .(ـََِٖ
ٖت يق  دمحم عبد العزيز ا٠تالدم, دار  تشرح الزرقاين على ادلواىب اللدنية ابدلنح احملمدية للقسطالين،

 .(ـُٔٗٗ  -رػ ُُْٕ),ُالظتع العلمي , ط
 (.ُِّٗ)دار إحيا  الًتاث, بَتكت, تشرح النووي على مسلم،

 ,اإلماـ عبد ال ٛتن بن أٛتد الب دادم ا١تع كؼ ) اببن راع اٟتنبلي ( ،تشرح علل الرتمذي البن رجب
 ـ(. ََِٖق/ ُِْٗ, )ٓدار البَتكيت, دم ق, ط ,احمل ق   د.نور الدين عًت

  دمحم ٖت يق ق(,َُُْ), ُ,طبَتكت –دار الظتع العلمي  , أٛتد بن اٟتسُت البي  ي ،تشعب اإلديان
 .د بسيو  زغلوؿالسعي

عبد  هلل س اج الدين,  مطالبها، -معانيها –فضلها  –تشهادة ال إلو إال هللا رسول هللا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 .ُدار ال بلح, حلع, ط

م سس  ال سال   ,دمحم بن حباف بن أٛتد أبو حامت التميمي البسيت ، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان
 .ٖت يق   شعيع األرن كط (,ُّٗٗ – ُُْْ,)ِ, طبَتكت –

 بَتكت -دار إحيا  الًتاث الع يب  ,مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسُت ال  َتم النيسابورم ،صحيح مسلم
 .  دمحم ف اد عبد البااي كتعليق ٖت يق

ح, دار ال بل عبد  هلل س اج الدين, صعود األقوال ورفع األعمال إىل الكبري ادلتعال ذي العزة واجلالل،
 ـ(.ََِِرػ/ُِّْ, )ِحلع, ط



  ّّْ   

 

نور الدين عًت, دار  صفحات من حياة الشيخ اإلمام تشيخ اإلسالم عبدهللا سراج الدين احلسين،
 .(ََِّ) – ُال لم, دم ق,ط

دار ال بلح, حلع,  عبد  هلل س اج الدين, فوائدىا، –فضائلها  –الصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص: أحكامها 
 ـ(.َُٗٗػ/رَُُْ, )ُط

عبد  هلل س اج الدين, دار آداهبا،  –آاثرىا  –فضائلها  –الصالة يف اإلسالم: منزلتها يف الدين 
 ـ(.ََِٔرػ/ُِْٕ, )ٓال بلح, حلع, ط

, ِعبد  هلل س اج الدين, دار ال بلح, حلع, ط فضائلو، –فوائده  –مطالبو  –آدابو  -الصيام 
 رػ(.ُِْٓ)

  .بَتكت ,دار لادر, البص م الزر م ,عد بن مني دمحم بن س ،الطبقات الكُبى
عبد ال ادر دمحم   ٖت يق, زين الدين عبد ال حيم بن اٟتسيٍت الع ااي ،طرح التثريب يف تشرح التقريب

  ـ(.َََِ, )دار الظتع العلمي , علي
-قدار ال ظ , دم  ,  زكرم, ٖت يق  د. نور الدين عًتع ماف بن عبد ال ٛتن ال  ،علوم احلديث

 .(ـُٖٗٗ),ّسوري , ط
حملمد بن عبد ال ٛتن السخاكم, مظتب  العلـو كاٟتظم, ا١تدين   ال اية يف تشرح اذلداية يف علم الرواية،

 . ٖت يق  دمحم سيدم دمحم األمُت(ـََِِرػ/ ُِِْ),ِا١تنورة, ط
بن عبد  هلل احمل ق   عبد العزيز ,بن حج  العس بل اأٛتد بن علي  تشرح صحيح البخاري، فتح الباري

دار ال ظ   ,رام متب  كأبواب  كأحادي   كذم  أط اف ا   دمحم ف اد عبد البااي, بن ابز ك٤تع الدين ا٠ت يع
 .) مصور عن ال بع  السل ي  (
البن حج  ا٢تيتمي, عٍت ب   أٛتد ااسم دمحم احملمد, اصي دمحم نورس  الفتح ادلبني بشرح األربعني،
 -رػَُّْ), ِل يخي الداغستا , دار ا١تن اج, ادة, السعودي , طاٟتبلؽ, أنور بن أيب بظ  ا

 .(ـََِٗ
 –دار الظتع العلمي   ,مش  الدين دمحم بن عبد ال ٛتن السخاكم، فتح ادل يث تشرح ألفية احلديث

 (.قَُّْ ),ُ,طلبناف
ضب    ,ناكمللعبلم  دمحم عبد ال ؤكؼ ا١ت ،فيض القدير تشرح اجلامع الص ري من أحاديث البشري النذير

 (.ـُْٗٗ - ق ُُْٓ,)ُ, طلبناف –دار الظتع العلمي  بَتكت , كلحح  أٛتد عبد السبلـ



  ّْْ   

 

 .أليب بظ  بن ا٠تبلؿ ،القراءة عند القبور
 .دمحم ٚتاؿ الدين ال اٝتي قواعد التحديث ،

سخاكم, دار ال ايف للًتاث, دمحم بن عبد ال ٛتن ال القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع ملسو هيلع هللا ىلص،
 ال ار ة. 

, دار الظتاب الع يب ,أٛتد عم  راشم , د ٖت يق كتعليق, ا٠ت يع الب دادم ،الكفاية يف علم الرواية
 (.ـ ُٖٓٗ - ق َُْٓ) ,ُ, طبَتكت

مظتب  ابن تيمي  , مظتب  العلم , اٟتسن بن علي بن إسحاؽ نظاـ ا١تلا ،رللسان من أمايل نظام ادللك
 .ٖت يق   أبو إسحاؽ اٟتويٍت (,ُُّْ, )ُ, طل ار ة , ادةا -

بتح ي  اٟتافظُت اٞتليلُت  , للحاف  نور الدين علي بن أيب بظ  ا٢تي مي ،رلمع الزوائد ومنبع الفوائد
 (.ـ ُِٗٗ/رػ ُُِْ)دار ال ظ , بَتكت, ,الع ااي كابن حج 

عبد  هلل س اج الدين, ٚت  كلدل ٤تم د ، أسراره –فضائلو  –زلاضرات حول اإلسراء وادلعراج. آاثره 
 ـ(.ََِٓرػ/ُِْٔ,)ُدار ال بلح, حلع, ط ،٤تي الدًٌين

دار ال بلح,  ،عبد  هلل س اج الدين, ٚت  كلدل ٤تم د ٤تي الدًٌين زلاضرات حول الفضائل احملمدية ملسو هيلع هللا ىلص،
 ـ(.ََِٕرػ/ُِْٖ, )ُحلع, ط

عبد  هلل س اج ألوان النعيم يف اجلنة صفات أىل اجلنة،  –جلنة زلاضرات حول عامل اجلنة مراتب ا
 ـ(.ََِٓرػ/ُِْٔ, )ُالدين, ٚت  كلدل ٤تم د ٤تي الدًٌين, دار ال بلح, حلع, ط

أل ارا العبلم  الظبَت كالعارؼ ال  َت اإلماـ  ،زلاضرات حول مواقف سيدان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع العامل
ل ي  عبد  هلل س اج الدين اٟتسيٍت رٛت   هلل تعاذل كَّ م دمت ا ل حات َّ ت ٚت  ال ي  ا١ت س  احملدث ا

دار , اإلماـ هنع هللا يضر, ت دمي كٚت  كلدل دمحم ٤تي الدين س اج الدين, ت تيع كضبط تلميهل دمحم علي اإلدليب
 ـ(.ََِّرػ/ُِْْ, )ُال بلح, حلع, ط

ٚت   عبد  هلل س اج الدين,  من مكة ادلكرمة إىل ادلدينة ادلنورة،زلاضرات حول ىجرة رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ـ(.ََِٔرػ,ُِْٕ, )ُمظتب  دار ال بلح, حلع, أايوؿ, ط، كلدل ٤تم د ٤تي الدًٌين

, ّ, طبَتكت –دار ال ظ   ,اٟتسن بن عبد ال ٛتن ال ام  مزم ،احملدث الفاصل بني الراوي والواعي
 .  د. دمحم عجاج ا٠ت يعٖت يق  ق(,َُْْ)



  ّْٓ   

 

 ابن حـز األندلسي, ٖت يق  أٛتد شام , طبع  دار ال ظ . احمللى، 

 ,لتلخيص للحاف  الهريبكبهيل  ا ,عبد  هلل اٟتامم النيسابورم أيبماـ لئل، ادلستدرك على الصحيحني
 – ف  بَتكت دار ا١تعي, اؼ د . يوسف عبد ال ٛتن ا١ت ع لطبع  مزيدة ب   س االحادي  ال  ي   إبش

 .لبناف
رػ , َُِْ, )ِ, طم سس  ال سال  ,  شعيع األرن كط كآ  كفٖت يق ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل

 (.ـُٗٗٗ
 .علي بن انيف ال حودأٛتد بن عم ك البزار, ااـ ب   ست   ، مسند البزار

اع  ا١تصحف ال  يف ٣تم  ا١تلا ف د ل ب, دمحم أنور بن دمحم علي البظ م ،مصادر تلقي السرية النبوية
 .اب١تدين  ا١تنورة

 ٖت يق   دمحم عوام . ,عبد  هلل بن دمحم بن أيب شيب  العبسي الظوَّ، ُمصنف ابن أب تشيبة
 –ا١تظتع اإلسبلمي , عبد ال زاؽ بن ٫تاـ بن انف  اٟتمَتم اليما  الصنعا  ،مصنف عبد الرزاق

 .ٖت يق   حبيع ال ٛتن األعظمي, (َُّْ) ,ِ, طبَتكت
تنسيق   د. سعد بن ,بن حج  العس بل اأٛتد بن علي  ،ادلطالب العالية بزوائد ادلسانيد الثمانية

  (.قُُْٗ), ُ, طالسعودي  –دار العالم  , دار ال ي   ,انل  بن عبد العزيز ال   م
بن ٖت يق   طارؽ  (,ُُْٓ )ال ار ة , -دار اٟت مُت  ,سليماف بن أٛتد ال ربا  ،ادلعجم األوسط

 .عبد احملسن بن إب اريم اٟتسيٍت عوض  هلل بن دمحم ,
 .لبناف –دار الظتع العلمي  بَتكت , اللخمي ال ربا  سليماف بن أٛتد بن أيوب ،ادلعجم الص ري
, ِ, طا١تول  –مظتب  العلـو كاٟتظم , سليماف بن أٛتد بن أيوب أبو ال اسم ال ربا  ،ادلعجم الكبري

 .  ٛتدم بن عبداجمليد السل ي ٖت يق (,ُّٖٗ – َُْْ)
موسوع  إسنادي  تضم ت اام ا١تسندين عرب معجم ادلعاجم وادلشيخات، والفهارس والُبامج واألثبات، 

 ـ(.ََِِرػ/ُِّْ, عاـ )ُال  كف, د. يوسف ا١ت ع لي, مظتب  ال شد, ال ايض, ط 

 -وبعض األحاديث الواردة يف فضلو ملسو هيلع هللا ىلص  -ا ويليها أحكام زايرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وآداهب -مناسك احلج 
 ـ(.ََِٓرػ, ُِْٔ, )ِدار ال بلح, حلع, ط عبد  هلل س اج الدين, وخطبو يوم حجة الوداع، 

 .(ـُٕٗٗ-رػ ُُْٖ, )ّ, طسوري -دار ال ظ  دم ق ,نور الدين عًت ،منهج النقد يف علوم احلديث
 ,ِط دم ق, -دار ال ظ   ,دمحم بن إب اريم بن ٚتاع  ،ث النبويادلنهل الروي يف سلتصر علوم احلدي

 .ٖت يق   د. ٤تيي الدين عبد ال ٛتن رمضاف (,َُْٔ)



  ّْٔ   

 

دار , لحح , كرام , ك  ج أحادي  , كعلق علي  دمحم ف اد عبد البااي ،مام مالك بن أنسإلادلوطأ ل
 .(ـ ُٖٓٗ - ق َُْٔ,)لبناف –احيا  الًتاث الع يب بَتكت 

دمحم بن أٛتد الهريب, ٖت يق  عبد ال تاح أبو غدة, دار الب ائ   قظة يف علم مصطلح احلديث،ادلو 
 .(رػُِْٓ), ٖاإلسبلمي , بَتكت, لبناف, ط

ابن حج  العس بل , ٖت يق  نور الدين  نزىة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أىل األثر،
 .(ـَََِ -رػ ُُِْ), ّعًت, م بع  الصباح, ط

احمل ق   ربي  بن رادم عمَت  ,بن حج  العس بل اأٛتد بن علي  ،نكت على كتاب ابن الصالحال
, ُ, طعمادة البح  العلمي ابٞتامع  اإلسبلمي , ا١تدين  ا١تنورة, ا١تملظ  الع بي  السعودي  ,ا١تد لي

 (.ـُْٖٗرػ/َُْْ)
 -رػ ُُْٗ), ُ, طال ايض –أضوا  السلف  الزرم ي,بدر الدين  ،النكت على مقدمة ابن الصالح

 .ٖت يق   د. زين العابدين بن دمحم ببل ف يج (,ـُٖٗٗ
ال ي  مام  ال زم, ٣تلداف, طب  كن   دار العلم الع يب؛ كطب  للم ة األكذل هنر الذىب يف اتريخ حلب،
 .(رػ ُِّْ)َّ ا١ت بع  ا١تاركني  ْتلع عاـ 

, ُس اج الدين, دار ال بلح, حلع, طعبد  هلل ىدي القرآن الكرمي إىل احلجة والُبىان، 
 ـ(.ُْٗٗرػ/ُُْٓ)

عبد  هلل س اج الدين, دار ال بلح, حلع,  ىدي القرآن الكرمي إىل معرفة العوامل والتفكر ابألكوان،
 ـ(.ُُٗٗرػ/ُُُْ, )ُط

بد  هلل س اج عاذلدي النبوي واإلرتشادات احملمدية ملسو هيلع هللا ىلص إىل مكارم األخالق وزلاسن اآلداب السنية، 
 ـ(. ُٗٗٗرػ/ُُْٗ, )ُالدين, دار ال بلح حلع, ط

كأبس ل   الظربيت األٛت  َّ بياف علـو ال ي  األمرب ٤تي  اليواقيت واجلواىر يف بيان عقائد األكابر،
الدين بن الع يب, كرو منتخع من متاب لوااح األنوار ال دسي  ا١تختص  من ال توحات ا١تظي . أتليف  

, ُالًتاث الع يب, بَتكت لبناف, طبن أٛتد ال ع ا  ا١تص م اٟتن ي.دار إحيا  عبد الوراب 
 .(ـُٕٗٗرػ/ُُْٖ)

 



  ّْٕ   

 

 ف  س احملتوايت
 ٔ ادلقدمة

 ٙ الفصل األول: الشيخ عبد هللا سراج الدين حياتو الشخصية والعلمية.

 ٚ ادلبحث التمهيدي: عصر الشيخ عبد هللا سراج الدين.

 ٕ ي .اٟتال  السياس –أكالن 

 ٖ اٟتال  العلمي . –اثنيان 

 ٔٔ ادلبحث األول: احلياة الشخصية للشيخ عبد هللا سراج الدين.
 ُُ اسم ال ي  عبد  هلل س اج الدين كنسب  كأس ت . -أكالن 
 ُْ ن هة ال ي  عبد  هلل س اج الدين. -اثنيان 
 ُٓ .س اج الدين ال ي  عبد  هللألداا   -اثل ان 
 ُٕ ت ال ي  عبد  هلل س اج الدين كأس ارل.رحبل -رابعان 

 ُٕ ل ات ال ي  عبد  هلل س اج الدين كملث ل. - امسان 
 ُٖ ا١ت ض األ َت لل ي  عبد  هلل س اج الدين, ككفات , كم اثي . -سادسان 

 ٕٓ ادلبحث الثاين: احلياة العلمية للشيخ عبد هللا سراج الدين.
 َِ الدين كتبلمهت . شيوخ ال ي  عبد  هلل س اج -أكالن 
 ِٓ مصن  ات ال ي  عبد  هلل س اج الدين. -اثنيان 
 ّٓ دركس ال ي  عبد  هلل س اج الدين كن  ل العلم -اثل ان 
 ُْ مظان  ال ي  عبد  هلل س اج الدين كثنا  العلما  علي . –رابعان 

 ٖٗ الشيخ عبد هللا سراج الدين. يف منهجبحث الثَّالث: اجلانب احلديثي ادل
مصادر ال ي  عبد  هلل س اج الدين اٟتدي ي  . -أكالن   ٖٗ 
 ْٖ من ج ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ دراس  األْتاث. -اثنيان 
مىات اٞت -اثل ان   ّٔ للمن ج العلمي لل ي  عبد  هلل س اج الدين. امع  السًٌ

 ٜٙ ثاحلديالفصل الثَّاين: جهود الشيخ عبدهللا سراج الدين يف علم مصطَلح 
 ٓٚ مبحث دتهيدي: مدخل إىل علم مصطَلح احلديث.

 ٖٚ ادلبحث األول: تشرح الشيخ عبدهللا سراج الدين للمنظومة الَبيُقونية.



  ّْٖ   

 

 ْٕ ع ض موضوعات الظتاب. -أكالن 
 ْٕ عم  ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ الظتاب. -اثنيان 
 َٖ ا١تن ج الن دم َّ ش ح ا١تنظوم . -اثل ان 

 ٘ٛ بحث الثَّاين: حتقيقات الشيخ عبد هللا سراج الدين واختياراتو يف ادلصطلحادل
 ٖٓ اٟتدي  ال يدًسٌي. -أكالن 
 ٖٖ اٟتدي  الضعيف. -اثنيان 
 ٗٗ اٟتدي  ا١ت س . -اثل ان 
 َُٕ زايدة ال   . -رابعان 

 ٖٔٔ الفصل الثالث: جهود الشيخ عبدهللا سراج الدين يف علم الرِّواية
 ٗٔٔ حث دتهيدي: مدخل إىل علم رواية احلديث.مب

 ٚٔٔ ادلبحث األوَّل: االعتماد على األحاديث ادلَقُبولة.
 ُُٕ االعتماد على ت وي  اٟتدي  بظ  ة ط ا  كشواردل. –أكالن 
 ُُٖ مواف ال ي  عبد هلل س اج الدين من توثيق ابن ًحب اف للٌ ًاىاؿ. -اثنيان 
 َُِ  هلل س اج الدين من مستدرؾ اإلماـ اٟتامم.مواف ال ي  عبد -اثل ان 
 ُِْ من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ الت صحيح كالت حسُت. -رابعان 

 ُّْ ط ي   ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ إي اد األحادي . - امسان 
 ٖٛٔ ادلبحث الثَّاين: منهج الشيخ عبدهللا سراج الدين يف ختريج األحاديث.

 ُّٖ من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ الت خ ًيج اإلٚتارل. -أكالن 
 ُْٖ من ج ال ي  عبد هلل س اج الدين َّ الت خ ًيج الت  ًصيلي. -اثنيان 
 ُُٓ ذم  ال ي  عبد هلل س اج الدين بعض األحادي  دكف ٗت يج. -اثل ان 

 ٗ٘ٔ الدين.ادلبحث الثَّالث: الرواية واإلسناد عند الشيخ عبدهللا سراج 
 ُْٓ متاب إعبلـ ال لب  النااحُت فيما عبل من أسانيد ال ي  عبد هلل س اج الدين.  -أكالن 
 ُٔٔ متاب أربعوف حدي ان نبواين أبسانيد فضيل  ال ي  عبد هلل س اج الدين من أربعُت متاابن.  -اثنيان 

 ٛٙٔ ادلبحث الرَّابع: اىتمام الشيخ عبد هللا سراج الدين ابدلتون.
 ُٖٔ االرتماـ ابلنس  ا٠ت ي  لظتع الٌ ًكاي . -أكالن 
 َُٕ االرتماـ أبل اظ الٌ ًكاي . -اثنيان 
 ُّٕ من ج ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ س د ركاايت اٟتدي . –اثل ان 

 ٔٛٔالفصل الرابع: جهود الشيخ عبد هللا سراج الدين يف علوم الِعَلِل والرتاجم 



  ّْٗ   

 

 والشَّمائل.
 ٕٛٔ  األول: علم الِعَلل. ادلبحث

 ُّٖ رأم ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ تضعيف اٟتدي  ككضع . -أكالن 

 ُْٖ .تع بات ال ي  عبد هلل س اج الدين البن اٞتىوزًم كمتاب  ا١توضوعات -اثنيان 

 ُٖٔ حدي  ال  انيق. -اثل ان 

 ٖٜٔ ادلبحث الثَّاين: علم الرتاجم.

يع س اج الدًٌين".متاب ال ي  عب  –أكالن   ُّٗ د  هلل س اج الدين "حوؿ ت ٚت  ال  ي  ٤تم د ٧تًى

 ُٔٗ من ج ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ دراس  الًتاام. -اثنيان 

 ٖٕٓ ادلبحث الثَّالث: الشَّمائل النبويَّة.

كسىل م مشائل   متاب ال ي  عبد  هلل س اج الدين "سيدان ٤تم د رسوؿ  هلل لىل ى  هلل علي   –أكالن 
 اٟتميدة  صال  اجمليدة".

َِّ 

 َِٓ دركس ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ ال  مائ . -اثنيان 

 َِٔ من ج ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ دراس  ال  مائ  النبوي  . -اثل ان 

الفصل اخلامس: جهود الشيخ عبد هللا سراج الدين يف االستنباط والشَّرح احلديثي 
نهجو يف ذلك.وم  

ٕٔٔ 

 ٖٕٔ ادلبحث األوَّل: الشَّرح ابدلأثور.
 ُِّ  ال   ح ابآلايت ال  آني . -أكالن 
 ُِٓ ش ح اٟتدي  ابٟتدي . -اثنيان 
 ُِٔ ٥تتلف اٟتدي . -اثل ان 

 ٕٕٕ ادلبحث الثَّاين: الشَّرح ابللُّ ة.
 ِِِ من ج ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ بياف ال  يع. –أكالن 
 ِِٔ االست  اد ابألشعار. –اثنيان 

 ٜٕٕ ادلبحث الثَّالث: ذكر ادلسائل العقائدية.



  َّٓ   

 

 ِِٗ ع يدة أر  السن  كاٞتماع . -أكالن 
 ِّّ مواف الس لىف الص احل ًمن مسهل  الص ات. -اثنيان 

 ٖٕ٘ ادلبحث الرَّابع: الشَّرح أبقوال علماء احلديث وعملهم.
 ِّٓ ١تصن ات اٟتدي ي  .االعتماد على ا -أكالن 

 ِّٔ ا١تن ج الن دم َّ ش ح األحادي . -اثنيان 
 ٕٓٗ ادلبحث اخلامس: ذكر ادلسائل الفقهية واألصولية.

 َِْ ذم  ا١تسائ  األلولي . -أكالن 
 ِِْ ذم  ا١تسائ  ال   ي . -اثنيان 

 ٕٙٗ ادلبحث السَّادس: ذكر مسائل علم السلوك.
 ِْٔ  س اج الدين كعلم السلوؾ.ال ي  عبد  هلل -أكالن 
 ِْٔ ت بيق مبادئ علم السلوؾ َّ مصن ات  كدركس . –اثنيان 

 ٕٔ٘ الفصل السادس: التحقيقات احلديثيَّة يف مصنفات الشيخ عبد هللا سراج الدين.
ادلبحث األوَّل: حتقيق الشيخ عبد هللا سراج الدين يف األحاديث ادلومهة وقوع اخلطأ من النيب 

 ى هللا عليو وَسلَّم.َصلَّ 
ٕٕ٘ 

 ِّٓ ٖت يق ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ أحادي  أس ل بدر. –أكالن 
نًهر. –اثنيان 

ي
 ُِٔ ٖت يق ال ي  عبد  هلل س اج الدين َّ اضييت أتبَت الن خ , كاٟتيبىاب بن ا١ت

التُبك والتوسل  ادلبحث الثَّاين: حتقيق الشيخ عبد هللا سراج الدين يف األحاديث الواردة يف
 ابلنيب َصلَّى هللا عليو وَسلَّم.

ٕٙٙ 

 ِٕٔ بياف كلوؿ ثواب ال  ا ات كسائ  ا٠تَتات كا١ترب ات إذل األموات. -أكالن 
 ِِٕ بياف معٌت التوس  كأًدل   اوازل. -اثنيان 
 ِّٖ بياف معٌت االست اث  كأًدل   اوازرا. -اثل ان 

عبد هللا سراج الدين يف األحاديث الواردة يف حكم أبوي النيب ادلبحث الثَّالث: حتقيق الشيخ 
 َصلَّى هللا عليو وَسلَّم.

ٕٜٖ 

 ِْٗ إحيا   هلل تعاذل ألبوم النيب ملسو هيلع هللا ىلص كإٯتاهنما. -أكالن 
 ِٓٗ ٧تاة كالدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألهنما من أر  ال ًتة. –اثنيان 
 َُّ يب ملسو هيلع هللا ىلص  ألهنما ماات على اٟتني ي  دين إب اريم.٧تاة كالدم الن –اثل ان 
 َّّ .مواف ال ي  عبد  هلل س اج الدين -رابعان 



  ُّٓ   

 

 ٖ٘ٓ اخلادتة

 ٖٚٓ الفهارس

 َّٖ ف  س اآلايت ال  آني 

 ُّٖ ف  س األحادي  النبوي 

 ّّْ ف  س األعبلـ

 ّّٕ ف  س األبيات ال ع ي 

 ّّٖ ف  س ا١تصادر كا١ت اا 

 ّْٖ ف  س احملتوايت

 
 




