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 ملخص البحث 

 الحمد هلل والصلة والسلم للى سيدنا محمد رسول اهلل وللى آله وصحبه ومن وااله.

وبعددددد: فددددتن فددددي مكتبتنددددا اإلسددددلمية كمددددا  هددددالل  مددددن الم لفددددا  التددددي سددددطرها للما نددددا 
ة األجلء وفدي مختلدا العلدوم والمعداراد وقدد بقدي قسدم كبيدر مدن تلدص الكتد  مرصدوف

بددين جنبددا  المكتبددا  لددم تصددل إليهددا يددد تعتنددي بهددا وتخرجهددا إلددى النددور ليسددتفيد منهددا 
 طل  العلم والمعرفة.

الحدددظ  –ومدددن تلدددص الكتددد  المخطوطدددة هدددقا الكتدددا  الدددقي قمندددا بدراسدددته وتحقيقددده وهدددو 
 0101للم لا الشيخ للي القاري الحنفي المتوفى سدنة :   -األوفر في الحج األكبر 

  فدددي كتابددده هدددقا مسدددرلة طالمدددا تطدددرو للدددى طاولدددة البحددد  والمناقشدددة هدددد د حيددد  بحددد
الحددج  –ويتددداولها لمددوم الندداج فددي مجالسددهمد وهددي أيل مددن ألددوام الحددج نطلددق لليدده 

 ومتى يمكن لنا أن نصا قلص العام بهقا الوصا؟. –األكبر 

قه والم لا ساق كثيرا من النصدو  لبيدان هدقا األمدر وأتدى بدرقوال العلمداء لتع ديد هد
 التسمية.

 والحمد هلل أوال  وآخرا  
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Abstract 
    The Islamic library contains a huge number of publications 
written by scholars and experts in various sciences and types of 
knowledge. A great number of these books have been kept in 
the library without anyone trying to take of them so that they 
can see light and students can get benefit from them.  
   One of these books is a script we have studied and revised. It 
is entitled " Al-Hadh Al-Awfar Fi Al-Haj Al-Akbar" (Good Luck 
in Greatest Pilgrimage) by Sheikh Ali Alqari Al-Hanafi dead in 
0101 B.C. He had explored an issue of great debate and 
discussion. All the public deals with this issue in their meetings.        
    It can be summarized in the following questions: (Which 
pilgrimage seasons is called the greatest pilgrimage? When can 
we describe such a year in this way?). The authors have cited 
many texts to clarify this issue. They have collected opinions of 
scholars to support this description. 
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 المقدمة:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

لددى سدديدنا محمددد رسددول اهلل وللددى آلدده وصددحبه ومددن الحمددد هلل والصددلة والسددلم ل   
 وااله.

 وبعد :

ـنن نحزَّلننحـا  فقد تعهد اهلل لز وجل بحفدظ دينده وكتابده العزيدز فدي قولده تعدالى     ِإنَّـا نححن
ــاِ  نونح  َن لححح ــ ــا لح نَّ رح وحاِن ــْكرن ال

*د وهيددر لهددقا الحفددظ أسددبابه ومقوماتدده مددن كددل الجواندد  0
أول وهلدة لنددزول الدوحي للدى نبينددا محمدد صددلى اهلل لليده وسددلم الماديدة والمعنويدة منددق 

 مستمرا بتتابع األجيالد إلى أن ير  اهلل األرض ومن لليها.

ومددن أهددم تلددص األسددبا  التددي كاندد  مدددلاة لحفددظ هددقا الدددين أوللددص الرجددال األفددقاق    
ن لهدم القين كرسوا حياتهم وكل ما يملكون لخدمة أحكام اهلل لدز وجدلد فنبدج رجدال كدا

البدداا الطويددل فددي كددل فنددون العلددم والمعرفددةد ليصددبح أحدددهم قاموسددا يحددوي بددين طياتدده 
ددمم هالددل مددن المصددنفا  الزالدد  تنتظددر مددن  شددتى العلددومد فددركنوا مكتبتنددا اإلسددلمية ب كن

 يزيح لنها الغبار.

مددن أجددل هددقا وقاص فقددد رأينددا أن نقدددم للددى تحقيددق بعددض المخطوطددا  لنكددون مددن    
دين لسددى أن تنفعنددا فددي يددوم الينفددع فيدده مددال وال بنددون إال مددن أتددى اهلل خدمددة هددقا الدد

بقل  سدليمد فقمندا وبف دل اهلل باختيدار هدقا الكتدا  الموسدوم ) الحدظ األوفدر فدي الحدج 
 األكبر ( للعالم المحقق للي بن سلطان القاري الهروي الحنفي رحمه اهلل تعالى.

 ما :وكان منهجنا فيه يت من مقدمة ومبحثين ه   

                                                           

 .9سورة الحجر : آية / *
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المبح  األول : دراسة في حيداة الم لدا والعصدر الدقي لاشده وآثداره العلميدة وشديوخه 
وتلمقتددهد ثدددم لرجنددا بدراسدددة مقت ددبة لدددن الكتددا  ونسدددبته إلددى م لفددده والمددنهج الدددقي 

 اتبعه فيهد إلى أن أتممنا هقا المبح  بوصا لنسخ المخطوط.

 سخ التي لثرنا لليها.المبح  الثاني : هو تحقيق ن  الكتا  كما هو في الن

ثدددم لملندددا فهرسددددا لديدددا  واألحاديدددد  واأللدددلم التدددي ورد  فددددي نددد  المخطددددوطد    
 وأتبعنا قلص بقالمة للمصادر والمراجع التي التمدناها في دراستنا.

 .ومن اهلل التوفيق والسداد.

 المبحث األول

 دراسة  ي المنؤحْلِف والمنؤحلَّفِ 

 ويتضمن مطلبين:

 حياة المنؤحْلِف. المطلب األول :

 المطلب الثاني : دراسة  ي المنؤحلَّف.

 المطلب األول

 حياتَ

قبدددل البددددء بدددقكر حياتددده البدددد مدددن القدددول إن كثيدددرا مدددن البددداحثين درسدددوا بع دددا مدددن    
مصددددنفاته وأشددددبعوا حياتدددده دراسددددة وتفصددددديلد لكننددددا سددددنقوم وباختصددددار بددددالتعريا بددددده 

تدى تكدون لندد القداريء معلومدا  تغنيده وبمصنفه الدقي نحدن بصددد دراسدته وتحقيقده ح
 لن الرجوا إلى كير هقا الكتا  فيما يتعلق باسمه وحياته الشخصية. 

 :أوال: اسمَ ولقبَ ورنيتَ
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 د المكدي ثدمهو اإلمام العلمة نور الدين للي بن سلطان محمدد القاري الهدرويد    
 2ن (.والمكنى   ) أبي الحس القاري ( للي مل (   المعروا د الحنفي

 وقد قكر بعض من ترجم له أن اسمه هو : للي بن سلطان بن محمد.

والصددوا  مدددا أثبتنددداهؤ ألن الم لدددا نفسددده كتبددده بخطدده فدددي كثيدددر مدددن مصدددنفاتهد أمدددا ) 
سددلطان   محمدددد ( فهدددو للدددم مركددد  مدددن لفظدددين وهددو اسدددم والددددهد فقدددد كدددان مدددن لدددادة 

 3األلاجم أن يسمو أبناءهم برسماء مركبة.

 ( فهدددي كلمدددة يطلقهدددا األلددداجم للدددى العدددالم الكبيدددر وهدددي منحددددرة مدددن أمدددا كلمدددة ) مدددل
 1الكلمة العربية مولى.

  5أما القاري فقد اشتهر به المصناؤ ألنه أبدا في للم القراءا  وترتيل القرآن.

وأما الهروي فنسبة إلى مدينة ) هدراة ( وهدي مدن أمهدا  مددن خراسداند أمدا ا ن فهدي 
 فقد ولد ونشر فيها وترلراد ولقلص نس  إليها.  6مدينة من مدن أفغانستاند

وأمدا قدول المتددرجمين لده ) المكدي ( فهددي نسدبة إلدى ) مكددة المكرمدة ( إق إنده رحمدده اهلل 
 رحل إليها واستوطن فيها وبقي أربعين سنة مجاورا للحرم المكي إلى أن توفاه اهلل.

 :: والدتَثانيا

                                                           

سدمط النجدوم العدوالي فدي أنبداء األوالدل والتدوالي : العصدامي : د و 115/  0البدر الطالع في أليدان مدا بعدد القدرن التاسدع : الشدوكاني :  2
/  0د واكتفداء القندوا :  : 02/  5د واأللدلم الزركلدي : 085/  3لحادي لشدر : المحبدي : د خلصة األثر في أليان القرن ا192/  2

 .232/  3د وأبجد العلوم :  : 030
 .1 :قوتلي خليل الحدي : للم في وأثره القاري للي اإلمام 3
ن العلمداء مثددل : ) مددل خسددروا د مددادة ) ولدي ( فقددد اشددتهر بهددقا اللقد  جمددع مدد 110/  01تدا  العددروج : محمددد مرت دى الحسدديني :  1

 هد (. 893هد ( و ) مل كوراني المتوفى سنة :  885المتوفى سنة : 
 .368د ومختصر نشر النور : لبد اهلل مرداد أبو الخير :  3الب الة المزجاة : لبد الحليم الجشتي :  5
 .396/  5معجم البلدان : ياقو  الحموي :  6
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( لكنهم لم يقكروا سنة والدتهد إال إنندا مدن لم يختلا المترجمون أنه ولد بمدينة ) هراة 
الممكددن أن نشددير إلددى أنهددا كاندد  فددي العقددد الثدداني مددن القددرن العاشددرؤ فقددد قكددر لبددد 
القادر مصطفى بدران أنه لما ظهر السلطان اسماليل بن حيدر الصفوي المعدروا بدد 

ة أمدر هدد وهدو أول ملدوص الصدفوية الراف دة فدي هدرا 931) الشاه اسماليل ( في سنة 
دن الكثيدددر مدددن المسدددلمين ممدددن لار دددوا منهجدددده  دددرل بتشدددالة شدددعالر الدددروافض فنقنتندددلن وشن

 7السيما العلماءد وهاجر الكثير منهم.

وممن قتلوا آنقاص ) معين الدين بدن نجدم الددين ( الدقي درج للدى يديده القدراءا د 
ض ( إق كما أكد للى قلص للدي القداري نفسده فدي كتابده ) شدم العدوارض فدي قم الدرواف

ونافددق كددان يسددوق أقددوال بعددض العلمدداء فددي سدد  الددروافض ولعددنهم فقددال مددا نصدده :    ون
لم القراءة د منوالنا معين الددين بدن الحدافظ زيدن كلم أستاقي المرُحوم في ل 
مدن  8الددين 

قلص أنده لمدا ظهندر  ة في سنبيل  اهلل د ون ْن استشهد أيام الراف ن أهل زيارتكاه د وهون أول م 
اليلُسددلطانهم  فّشددوا الق تددال 9المسنددمى بشدداه إسددم  ددراق بنعدددن القددالن والقيددلد ون لددص الع  فددتحن من د ون

ددلن إلددى خراسددان مكتوبدددا  فيدده إظهددار كلبنتدده فدددي هنددقا الشددرن د وكنتدد ن فدددي  ونالقت يددل د أرسن
ْن األكابر واألليان . ابة م  سنّ  بنعض الصحن ره     آخ 

طيبدددا  فددي جددامع بنلدد    قن وكددانن الحددافظ المددقكور خن د هدددراة المشددُهور د فددرمرن بقراءتدده  فدددون
لي  ددة الددون ددْن ُجمل ددتهم العنلمن ددراءد وم  المنبددر بدداإلملء لندددن حُ ددور العلمدداء والمشددايخ وناألمن

دل  01شيخ اإلسلم الهروي سبط المحقق الرباني منوالندا سدعد الددين التفتدازانيد فلمدا ونصن
ندده ددل السندد م انتقددل م  الخطيدد  إلددى منح 
لددى طنريددق األ  األرفدداض  د  د فتعّصدد  كددلن لن

                                                           
 .07 – 06/  1طفى بدران : نزهة الخواطر : لبد القادر مص 7
هدد . 915هو معين الدين محمد بن لبد الرحمن بن محمد الحسني األيجدي الشدافعي الصدفوي د مفسدر لده أكثدر مدن م لداد وفاتده سدنة  8

  . 2018د والموسولة الميسرة :    0/601د وكشا الظنون :  8/37ينظر : ال وء اللمع : 
نمدا كدانوا مدن مشددالخ هدو إسدماليل بدن حيددر بدن جنيدد الصدفوي  9 د يعيددد الشديعة نسدبه إلدى موسدى الكداظم د ولدم يكددن أهلده مدن الملدوص وا 

الصددوفيةد ولكددن لندددما تغلدد  للددى األمددور فددي تبريددز وقددوي أمددره أظهددر لقيدددة اإلماميددة فددي إيددراند وتعصدد  لددقلص وقتددل كددل مددن 
كاد أن يدلي الربوبية وكدان يسدجد لده لسدكره ويدرتمرون  يعترض أمر لقيدتهد فقتل العلماء والعامة للى السواءد قدال الشوكاني :  

 . 3/320د وأليان الشيعة :  0/270م . ينظر :  البدر الطالع : 0621ه د/ 930برمره   ما  في سنة 
سددنة هدو سديا الددين أحمدد بددن محمدد بدن سدعد الددين مسددعود التفتدازاني الحنفدي د يعدرا بحفيدد التفتددازاني د رلديج العلمداء بهدراة د قتدل  01

  . 0/038هد . هدية العارفين : 906
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لهنقنا السب د وقالوا : ترك  المقُصود األلظدم ونالمطلدو  األفخدم د فرلدد الكدلم لتُكدون 
توقا النخطيُ  في قلص المقام د فرشارن شديخ اإلسدلم إليده أن يقدرأ  للى وجه التمنام د ون

ليدهد فدربى لندن ما هو المسطور لندنيه د ألن لنندن اإلكراه لدى  ال جنداون لن السد م وصدمم لن
رقوه   اختيار العزيمة للى الرخصة  .00القميمةد فرندزلُوه وقتلوه وحن

هددد كمددا تبددين لندداد فتندده يمكننددا  931فددتقا كاندد  وفدداة شدديخه معددين الدددين بعددد سددنة    
القول برن والدة للدي القداري ربمدا تكدون فدي نهايدة العقدد الثداني أو بدايدة العقدد الثالد د 

 يستطيع أن يتلقى العلوم ويرخق الدروجد واهلل أللم. أي أنه كان في لمر

أمدددا مدددا قكدددره بعدددض البددداحثين مدددن أن والدتددده قدددد تكدددون فدددي العقدددد األول مدددن القدددرن    
العاشددر مسددتندين إلددى المقولددة نفسددها التددي سددقناها آنفدداد ومعتمدددين للددى تدداريخ دخددول 

اء وشدردوا النداج مندق هددد بالتبدار أنهدم قتلدوا العلمد 906الروافض مدينة هراة في سدنة 
أول دخولهم للمديندةد لكدن روايدة للدي القداري التدي أكدد فيهدا أن شديخه نجدم الددين قتدل 

هددد ت يددد مددا قهبنددا إليددهد السدديما إقا مددا لرفنددا أندده كددان ممددن هدداجر بعددد 931بعددد سددنة 
حادثدددة مقتدددل شددديخه إلدددى مكدددة المكرمدددة وأخدددق يرتشدددا العلدددم ويقدددرأ الددددروج للدددى يددددي 

 02ص.للماء مكة آنقا

 ثالثا : شيوخَ وتالمكتَ:

 شيوخَ : –أ 

قكدددر  المصدددادر أن مدددل للدددي القددداري أخدددق العلدددم لدددن كثيدددر مدددن العلمددداء والفقهددداء    
 وأصحا  الشرند سنورد فيما يرتي قسما منهم مرتبين بحس  سنوا  وفياتهم:

 إبن حجر الهيثمي : – 2

                                                           
 .22شم العوارض في قم الروافض : للي القاري :  00
اطلعدد  للددى رسددالة لنيددل درجددة الماجسددتير فددي أصددول الفقدده بتحدددا الجامعددا  السددعودية اسددتنتج  فيهددا الطالبددة أن والدة للددي القدداري   02

ني شددرو مختصددر المنددار : للمددل للددي القدداري : تحقيددق : بدريددة كاندد  فددي العقددد األول مددن القددرن العاشددرد ينظددر : تو دديح المعددا
 .23بن  حسن : 
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و العبددداج هدددو أحمدددد بدددن محمدددد بدددن محمدددد بدددن للدددي بدددن حجدددرد شدددها  الددددين أبددد   
الهيثمددديد السدددعدي األنصددداري المصدددري ثدددم المكددديد الشدددافعيد ولدددد بمصدددر فدددي سدددنة: 

هدد كان للى رأج الفتوا في مصر حتى قبل أن يبلدج العشدرين مدن لمدرهد رحدل 919
هدددد مددن 971هدددد واسددتقر فيهددا إلددى أن وافدداه األجددل فددي سددنة : 937إلددى مكددة فددي سددنة 

المحرقددة فددي الددرد للددى أهددل البدددا وال ددلل مصددنفاته : الفتدداوا الهيثميددةد والصددوالق 
 03والزندقةد وتحفة المحتا  في شرو المنها .

 المتقي الهندي: علي   – 1

هو للي بن حسام الدين لبد الملص قا يخاند القرشدي الهندديد المعدروا بدد للدي    
المتقي الهنديد كان لالما لاملد مخلصا النية هلل تعالىد ورلا للى جان  كبير مدن 

قددواد ولددقلص سددمي بددالمتقيد رحددل إلددى المدينددة المنددورة وبقددي فيهددا مدددة ثددم انتقددل إلددى الت
 كندزهددد مدن م لفاتده : 975مكة المكرمة واستقر فيها إلى توفي رحمه اهلل في سنة : 

 الجدامع األثيدرد و ترتيد  البدن النهايدة واألفعدالد ومختصدر األقدوال سدنن فدي العمدال
 01الفقه. أبوا  للى الصغير

 يررالن :م - 3

 الحنفديد الخراسداني خواجدة موالنداد بدن سدعيد بدن محمدد المحدد  العدالم هدو الشديخ   
 لصدام العلمدة للدى قدرأ العلدم العلمداءد كبدار مدن كدان د "ميدركلن "   المشدهور  

 السيد لن الحدي  أخق ثم من العلماء كيره وللى االسفرايينيد لر  بن إبراهيم الدين
 مدل  الشديخ لنده أخدق مددة المكرمدة وسدكن بمكدة مددةد الزمدهو  شداه ميدرص الدين نسيم 

 05هد. 980سنة: أكرا بلدة في قاريد توفي للي

 

                                                           
 .066/  2د وخلصة األثر: المحبي :  75/  0د والبدر الطالع  : الشوكاني:  371/  7شقرا  القه  : ابن العماد:  03
 8د وشدقرا  الدقه  : ابدن العمداد :  231 / 1د ونزهة الخواطر : لبدد القدادر بددران : 222 – 220/  2الكواك  السالرة : الغزي :  01

 .8د والب الة المزجاة : الجشتي : 339/ 
 .232/  3د وأبجد العلوم : القنوجي : 09/  1د ونزهة الخواطر : لبد القادر بدران  : 06الب الة المزجاة : الجشتي :  05
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 السلمي: الشيخ عطية – 4

المدرسدة  مددرج كدان الشدافعيد المكديد السدلميد حسدن بدن للدي بدن لطيدةهدو    
 يللدي القدار  الشديخ وقكدر العظديمد القدرآن تفسدير ألدا مدا أشدهر من بمكةد السليمانية

 موالندا ووحيدد دهدرهد لصرهد فريد منهم " : وقال شيوخه أهم المفاتيح مرقاة مقدمة في
 .هد 982ي  توفي سنة : السلم لطية الشيخ العلمة

 عبد اهلل السندي: – 5

 الددين سدعد الشديخ مدل لبدد اهلل بدن القا ديد الفقيدهد المحدد د هدو العلمدةد   
:  وتدوفي مكدة إلدى هداجر ثم بلد السندد في ولد الحنفيد المكيد ثم السنديد العمريد

 06.ه 981 سنة

 تالميكه: –ب 

قكر  المصادر أن لعلي القداري تلمدقة كثدرؤ ألنده لدالم جليدلد محدد  بداراد فقيده    
متمرجد مفسر جليلد مقريء  ابطد له اليد الطولى في كثيدر مدن العلدوم والمعداراد 

حياتده ممدا يجعلده مشدتهرا بدين  ف ل لن أنه سكن مكة المكرمة مددة طويلدة مدن سدني
 طل  العلم الشرليد وفيما يرتي لدد من تلمقته مرتبين بحس  سني وفاتهم:

 عبد القادر الطبري: – 2

 الطبدريد الحسديني مكرم يحي بن بن محمد بن القادر لبد الدين محيي الشيخ هو   
 سدنة:  اهلل رحمده  كثيدر التدرلياد وتدوفي العلدمد كزيدر كدان الشدافعيد المكديد ثدم

 07.هد0133

 عبد الرحمن المرشدي: – 1

                                                           
ختصددر مددن نشددر النددور: لبددد اهلل مددرداد ابددو الخيددر: د والم 00 – 9د والب ددالة المزجدداة : 113/  8شددقرا  الددقه  : ابددن العمدداد :  06

338. 
 .157/  2د وخلصة األثر : المحبي: 611/  0د وهدية العارفين : البغدادي :  370/  0البدر الطالع : الشوكاني:  07
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 مقدام إمامدة تدولى الحنفديد مرشدد العمدري بدن ليسي بن الرحمن لبد / الشيخ وهو   
فتداء المكديد بدالحرم الحنفيدة  مختلفدةد مددد فدي والق داء وديدوان اإلنشداء السدلطان وا 
 08هدد. 0137 السجن سنة: في خنقا   وقتل أيامه آخر في امتحن

  روخ المروري: محمد بن – 3

 المكديد المدورويد لبدد الخدالق بدن المحسدن لبدد بدن فدرو  مدل بدن محمدد هدو   
 المقدام إمامدة تدولى وممن بمكةد الحنفية للماء هدد من 996 سنة: بمكة ولد الحنفيد
 سدنة: تدوفي نمدرةد بمسدجد واإلمامدة تدولى الخطابدة كمدا المكدي بدالحرم الحنفدي
 09هد.0160

 :رابعا: آثاره العلمية

كددان للددي القدداري رحمدده اهلل كثيددر التددلليا وفددي مختلددا العلددوم والمعدداراد وكاندد     
م لفاتدده مددا بددين كتدد  كبيددرة ومتوسددطة وكتيبددا  صددغيرة ورسدداللد فيمددا يددرتي سددرد لعدددد 

 من مصنفاته مستعينا بالمصادر المترجمة له:

 .الحنفية تراجم في الجنية األثمار - 0

 .يةاألربعين القدسية األحادي  - 2

 صلى اهلل لليه وسلم. الرسول أبوي في حنيفة أبي معتقد أدلة - 3

 القرآن. ف ل في حديثا   أربعون - 1

 .النكاو في حديثا   أربعون - 5

 .المشهورة األحادي  في المنثورة األزهار - 6

                                                           
 .518 /2العارفين: البغدادي :  هديه 08
 .131 – 133المختصر من نشر النور: لبد اهلل مرداد أبو الخير :  09
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 .االستسقاء في االستدلاء - 7

 .المو ولة األخبار في المرفولة األسرار - 8

 .البخاري با  أول للى القاري إلرا  - 9

 .الفرقان وأسرار القرآن أنوار - 01

 .المسالص نهاية في السالص بداية - 00

 .الوالء مسرلة في البلء - 02

 .الغير لن حج من مكة دخل إقا الخير فعل بيان - 03

 .األمراء تقري  لن العلماء تبعيد - 01

 .النية تحسين في الطوية تحسين - 05

صدلى المصدطفى  خطد  مدن جملدة وهدو د الحبيد  ومولظدة د الخطيد  تحفدة - 06
 اهلل لليه وسلم وأصحابه.

 .البخاري ثلثيا  للى القاري تعليقا  - 07

 بها .المتشا ا يا  تفسير - 08

 .الجللين تفسير للى حاشية وهو د الجللين للى الجمالين - 09

 .للمركيناني الهداية شرو للى حاشية - 21

 .القدير حفت للى حاشية - 20

 د وها نحن بصدد تحقيقه ودراسته.األكبر الحج في األوفر الحظ - 22

 .الركوا إتمام في رسالة - 23
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 .االنتفاا لن خر  إقا المصحا إحراق في رسالة - 21

 .والق اء اإلمارة با  في رسالة - 25

 .الوقا وظالا ترتي  في رسالة - 26

 .الصلتين بين الجمع في رسالة - 27

 .أحكامها ومعرفة اللما  في سالةر  - 28

 .اإلجارة وقا في رسالة - 29

 .ال للة أهل من الروافض قم في الرسالة سللة - 31

 .الروافض قم في القوارض سم - 30

 .الرشيد لبدر الكفر ألفاظ رسالة شرو - 32

 .الفكر نخبة شرو - 33

 .مسلم صحيح شرو - 31

 .األكبر الفقه شرو - 36

 .حنيفة أبي اإلمام مسند شرو - 37

 .محمد اإلمام برواية الموطر شرو - 38

 .بالطواا اليد و ع لن العفاا - 39

 .النقاية كتا  بشرو العناية با  فتح - 11

 .العقالد أحادي  تخريج في القللد فرالد - 10

 .البي اوي أحادي  تخريج في السماوي الف ل - 12
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 .الفرالض مسالل يف الرالض الروض شرو في الفالض الفيض - 13

 .الفقهية الفتاوا مجمولة - 11

 .المصابيح مشكاة شرو د المفاتيح مرقاة - 15

 .المهدي مقه  حقيقة في الوردي المشر  - 16

 .المو وا الحدي  معرفة في المصنوا - 17

 .القرني أويج ف ل في العدني المعدن - 18

 .سنةاألل للى األحادي  من يدور فيما الحسنة المقاصد - 19

 .الجزرية المقدمة بشرو الفكرية المنح - 51

 .النبوي المولد في الروي المورد - 50

 .الحدي  من والمنسو  الناسخ - 52

 .القادر لبد سيدي ترجمة في الفاتر الخاطر نزهة - 53

 خامسا: و اتَ:

 أربدع سدنة المكرمدة مكدة فدي تدوفي أنده القدار،د للدي المدل لحيداة المترجمدون قكدر   
 .المكرمة بمكة المعلة بمقبرة ودفن دهد 0101 الهجرة من وألا لشرة

 

 

 

 المطلب الثاني
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 دراسة  ي المؤحلَّف

 : عنوان الرتاب:أوال

بيددان معنددى القددول  قكددر مددل للددي القدداري فددي مقدمددة هددقا الكتددا  أندده كتددا  يخدد    
ن ) الحج األكبر ( فقال مدا نصده   فقدد سدرلني بعدض األخدواند ممدن هدو لديالمشهور 
د بيددان مدا اشددتهر للدى ألسددنة ندوا اإلنسددان د فدي إطددلق الحدج األكبددر للددى 21األليدان

الحج المقيد ) بوقولده ( فدي الزمدان المعتبدرد وهدو يدوم الجمعدة األزهدرد ومدا يتعلدق بده 
من األخبار النقلية وا ثار العقليةد فها أنا أقكر هنا مدا سدنح لدي فدي البدالد وح درني 

 20حظ األوفر في الحج األكبر (  .من المقالد وأسميته ) ال

وهقا التصريح باسمه من م لفه ال يددا مجداال للشدص فيدهد وحيد  إن كدل مدن تدرجم لده 
 سماه باالسم نفسه فل خلا بهقا.

 ثانيا : نسبتَ:

اتفقدد  جميددع المصددادر التددي ترجمدد  لدده والتددي تمكنددا مددن االطددلا لليهددا أن هددقا    
الحنفديد وهدو مدا ند  لليده الم لدا نفسده فدي المخطوط من م لفا  مل للي القاري 

 المقدمة.

 : ثالثا: منهجَ  ي الرتاب

كدددان منهجددده فدددي تدددرليا هدددقا الكتدددا  هدددو أن يدددرتي بالمسدددرلة ويتبعهدددا بدددلراء العلمددداء    
بقكر اسدمالهم فدي بيدان األحيدان ولددم قكدرهم فدي أحيدان كثيدرةد ثدم يدرتي بالددليل الدقي 

قهددداءد حيددد  صدددرو فدددي خطبدددة كتابددده فقدددال   ومدددا ي يدددد رأيددده أو رأي مدددن يدددقكره مدددن الف
 يتعلق به من األخبار النقلية وا ثار العقلية  .

                                                           
 ويقصد إنهم من للية القوم ووجهالهم. 21
 (. 25مقدمة الم لا صفحة )  20
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ومع قلص فتن كل لمل ال يمكن أن يكدون كدامل بدل البدد مدن وجدود خلدل أو نقد     
أو لدددم دقددةد فالكمددال هلل وحدددهد لددقلص فقددد سددجلنا للددى مددنهج الم لددا بعددض النقدداطد 

 الخطر والزلل وأن يهدينا سواء السبيل: نسرل اهلل لز وجل أن يجنبنا

نجددده فددي بعددض األحيددان حددين ينقددل رأيددا لددن أحددد الفقهدداء ال يددقكر أن هددقا هددو  – 0
 رأي المقه  أو أنه رواية أخرا لن هقا الفقيه أو قاص.

حددين يسددوق األدلددة فتندده فددي الغالدد  يددقكر روايددا  وأحاديدد   ددعيفةد أو أن أهددل  – 2
وهدداد ممددا يعنددي أندده ال يخددر  األحاديدد  وا ثددار التددي االختصددا  تكلمددوا فددي مددن رو 

 يوردها.

 : موارده  ي الرتاب:رابعا

تبددين لنددا مددن خددلل االطددلا للددى مقدمددة الكتددا  اندده التمددد للددى نصددو  القددرآن    
الكددريم والسددنة النبويددة وا ثددار المرويددة لددن الصددحابة والتددابعيند وفددي بعددض األحيددان 

مصرحا باسم المصددر الدقي ينقدل لنده كدد ) مناسدص  ينقل لن م لفا  كيره ممن سبقه
الندددووي والمحددديط البرهددداني وشدددرو كندددز الددددقالق وتجريدددد الصدددحاو لدددرزين بدددن معاويدددة 

 والتارتاخانية وقو  القلو  ألبي طال  المكي وشرو المصابيح للتوربشتي (.

 وفي كثير من األحيان ينقل لّمن سبقه من كير قكر الكتا .

 نوع اإلمالء: : مالح ات علىخامسا

لقددد التدداد النسددا  قددديما  أن يكتبددوا خددط بعددض الكلمددا  كمددا هددي مكتوبددة فددي القددرآن   
 الكريم.

 لقلص فقد قمنا بنسخ المخطوطة للى الرسم المشهور في لصرنا.

 وفيما يرتي بعض األلفاظ التي كير  لند نسخ المخطوطة :    
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 ا للرسم المشهور في وقتنا.يكت  لفظ الصلة بالصلواة فكتبنا إملءها تبع - 0

 تبدل الهمزة في بعض الكلما  ياء : مثل )ساير( و)شرايع( فرثبتنا الهمزة.  -2

اتفق نسا  المخطوطتين للى كتابة الهمزة المفتوحة والساكن ما قبلها للى اليداء  - 3
 )مسللة( واألصح ان تكت  للى االلا )مسرلة(.

عتمدددا فيهددا للمددا  التددرقيم الحديثددة شددرنها إن الناسددخين لددم ي –مددن نافلددة القددول  - 1
 شرن كل المخطوطا  حي  لم يلتف  النسا  القدامى إلى هقا األمر.

 : منهجنا  ي التحقيق:سادسا

لقددد كددان منهجنددا فددي تحقيددق هددقا الكتددا  هددو أننددا التمدددنا الخطددوا  العلميددة التددي    
 خطها أهل التخص  في مجال التحقيق فقمنا بما يرتي :

قدددد اسددددتطعنا وبف ددددل اهلل وتوفيقدددده أن نحصددددل للددددى نسددددختين مددددن المخطددددوطد ل  - 0
جعلنددا إحددداهما أصددل ورمزنددا لهددا بحددرا ) أ ( وقابلنددا النسددخة الثانيددة التددي رمزنددا لهددا 

ولددم نجددد نسددخة بخددط الم لددا أو كتبدد  بددتملء بحددرا )   ( للددى النسددخة األصددلد 
قا مددا وجدددنا اختلفددا فددي الكلأمندده  مددا  أو األلفدداظ التددي تدد ثر فددي و كتبدد  بعصددرهد وا 

 معنى الكلم نثب  الصحيح ونشير إلى قلص في الهامش.

 واألسبا  التي أد  إلى التماد النسخة األولى هي األم واألصل :   

 إن سنة النسخ المثب  في آخرها أقدم من الثانية. –أ 

 وجدنا في النسخة الثانية تعقيبا  كثيرة ومطولة من الناسخ.  –  

 زو ا يا  إلى السورة التي توجد فيها وبيان رقمها.ل – 2

تخددددريج  األحاديدددد د سددددواء كاندددد  فددددي صددددل  الكتددددا  أو التددددي جلدددد  بهددددا فددددي  – 3
 الهامشد التمادا في قلص للى كت  الصحاو والسنن.
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( إلددى نهايتهدداد وأشددرنا إلددى بدايددة كددل ورقددة مددن 0تددرقيم صددفحا  النسددختين مددن ) - 1
رمددز لكددل منهددا مددع رقددم الورقددة الجديدددة بددين القوسدديند كددل نسددخة بجعددل الحددرا الددقي 

/ظ( ظهدر الورقدة الثالثدة 3/و( أي وجه الورقدة الثانيدة مدن النسدخة )أ( و ) /2مثل )أ/
 من النسخة ) ( وهكقا.

التددددزام للمددددا  التددددرقيم ورسددددم األلفدددداظ بحسدددد  مددددا يتماشددددى مددددع قوالددددد اإلمددددلء  - 5
ثدة( و )شدرالع( وكيرهدا مدن دون إشدارة إلدى لة( و )الصدلة( و )ثلرالحديثةد كلفظ )مس
 قلص في الهامش.

الترجمدددة لكدددل للدددم ورد فدددي الكتدددا  لندددد قكدددره أول مدددرةد ثدددم كلمدددا قكدددر العلدددم تدددم  - 6
 اإلشارة إلى الهامش القي ترجمنا له فيه.

تدددم بيدددان معددداني الكثيدددر مدددن الكلمدددا  الغام دددة وتعريدددا المصدددطلحا  واأللفددداظ  – 7
التعريدددا بهددداد التمددادا بدددقلص للدددى كتددد  االختصدددا  لكدددل  التددي رأيندددا مدددن ال دددروري

 مصطلح.

تصدددحيح بعدددض النقدددوال  أو األقدددوال أو ا راء التدددي قكرهدددا الم لدددا لدددن بعدددض  - 8
 الفقهاء وهي مغايرة لما لليده رأي قلص الفقيه بحس  ما قكرته كت  كل مقه .

بيددرين وأشددرنا إقا كددان هندداص سددقط فددي إحدددا النسددختين أثبتندداه بددين قوسددين ) ( ك - 9
 إلى مو ع السقط في الهامش.

 -وفي نهاية المطاا تم و ع جداول فهرسنا فيها ما يرتي: - 01

 ا يا  القرآنية.-0

 األحادي  النبوية.-2

 األللم المترجم لهم.-3

 مصادر الدراسة والتحقيق.-1
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 سابعا : وصف المخطوط:

 :فيما يرتي وصا للنسختين اللتين استطعنا الحصول لليهما

 النسخة األولى األم ) أ (

 مكانها : موقع مخطوطا  األزهر الشريا.

 (. 315713رقمها في المكتبة : ) 

 نوا الخط : رقعةد وبخط وا ح ليج فيه طمج.

 ورقا  + صفحة العنوان. 6لدد الورقا  : 

 سطرا  في كل صفحة. 25لدد األسطر : 

 كلمة في السطر الواحد تقريبا. 02لدد الكلما  : 

الناسددددخ : محمددددد بددددن أحمددددد بددددن أبددددي العبدددداج أحمددددد بددددن محمددددد سددددكيكر العبدددداج  إسددددم
 الحريثي الزبيري األسدي القريشي الشافعي.

تدداريخ النسددخ: بعددد ظهددر يددوم السددب  الثدداني مددن شددهر قي الحجددة مددن سددنة مالددة بعددد 
 األلا هجرية.

 النسخة الثانية ) ب (

 قسم المخطوطا . –مكانها : مكتبة جامعة الرياض 

 الحج. –لبادا   –(  0915ا : ) رقمه

 نوا الخط : ثل د وخطها جيد ووا ح ليج فيه طمج.

 ورقا . 01لدد الورقا  : 
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 سطرا  في كل صفحة تقريبا. 07لدد األسطر : 

 كلمة في السطر الواحد تقريبا. 00لدد الكلما  : 

 إسم الناسخ : موسى كاظم د المدرج بمدرسة با  السلم الصق المسجد النبوي.

 ه . 0317تاريخ النسخ : سنة : 

 ثامنا : صور من صفحات المخطوط: 
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 لنوان المخطوط من النسخة األم ) أ (
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 الورقة األولى من النسخة األم ) أ (
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 الورقة األخيرة من النسخة األم ) أ (.
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 )   ( الورقة األولى من النسخة الثانية
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 الورقة الثانية من النسخة الثانية )   (
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 الورقة األخيرة من النسخة الثانية )   (
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 مقدمة المؤلف

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 22( ياكريمُ  ) ر  زدني للما  

 26د وأمدر خليلده الجليدل25د القي أنعم للى لباده وأكثر21األكبر 23الحمد هلل الكبير   
سددماليل الجميددلد بتجديددد قوالددد الكعبددة  27بندداء القبلددة المعظمددة المطهددرةد وبترسدديج وا 

المكرمددة المعطددرةد وجعددل حريدددمها حدددرما آمدددناد وحولدددها مثابدددة للنددداج وأمدددناد وصددديرها 
د واألنبيددددداء 29د مدددددن المددددد  األللدددددى28محدجددددددة للطدالفديددددددن والعداكفديددددددن وادلدركددددددع السدددددجود

 والمرسليند 

 31وسالر أربا  الشهود.

                                                           
 ما بين القوسين : سقط من النسخة :   . 22
 في النسخة :   : هلل العلي الكبير األكبر. 23
: مثددل قولدده اهلل أكبددر  قيددل:  معندداه الكبيددرد  وقيددل: أكبددر مددن كددل شدديء فحددقف  لو ددوو المعنددىد ومعنددى أكبددر والكبيددر فددي حقدده تعددالى 21

العظديم والجليدل: أي الددقي جدل سدلطانه ولظددمد فكدل شديء مسددتحقر دوندهد وقيدل: الكبيددر لدن صدفا  المخلددوقيند وقيدل: هدو التعظدديم 
تقددول: لظددم الشدديء ألظمدده وأكبددرهد قددال الزبيدددي : قددال األزهددري :   وفيدده قددوالن: أحدددهما أن معندداه: اهلل كنبيددر فو ددع أنْفعنددلن مو ددع 

د وكدقلص اهلل األلندز فنعيل كقوله تعالى ﴿ ه لنْيه ﴾ أي هو هدي ن لليدهد والقدول ا خدر أن فيده  دميرا د المعندى: اهلُل أنْكبندُر كنبيدرم ُن لن و أنْهون
د وقيل :  معناه اهلل أنْكبنُر من كل شديء أي أنلظندم فحدقا لو دوو معنداهد وأنكبندر خبدر واألنخبدار ال ينكندر حدقفهاد وقيدل:  أي أنلنز لزيزم

لن ألن أنْفعندل فنْعلندى ينْلزمده األلدا والدلم أو اإل دافة كدامعناه اهلُل أنكْ  نمدا قُددمرن لده قلدص وُأوم ألنكبنر بنُر من أن يعدرا كْندُه ك ْبريال ده ولظنمتده وا 
فرقدام االسدم مقدام المصددر  وأنكبر القومد وقولهم: اهلُل أنْكبنُر كنبيرا  مْنصو  بت مار  فعلم كرنه قال ُأكنب ر تنكب يرا د فقوله كنبيرا  بمعندى تنْكب يدرا  
ندددنه   د  ينظددر: العددين: الفراهيدددي:  د وتددا  العددروج: 90/  2الحقيقدديد وكنبلددرن الشدديء جعلندده كنبيددرا  واْسددتنْكبنرنه وأنْكبنددره رآه كنبيددرا  ولنظُددمن ل 

 .   333/  0د ومشارق األنوار: لياض بن موسى اليحصبي :  6 – 5/  01مرت ى الزبيدي : 
 :   : أف ل وأكثر.في النسخة  25
 هو سيدنا إبراهيم لليه وللى نبينا أف ل الصلة والسلم. 26
 في النسخة :   : وبترييد. 27
نلدل إ نلدصن   وقد أجمل اهلل تعالى هقا العمل المبارص بقوله :﴿ 28 بلنندا تنقنبلدْل م  يُل رن دن م نن اْلبنْيد   ونا  ْسدمنال  يُم اْلقنونال  يُع اْلعنل ديُم  ونا  ْق ينْرفنُع إ ْبرناه  أنند ن السلدم 

لنْينندل ُتْ  لن كنننا ون يلت ننل ُأملة  مُّْسل منة  للصن ونأنر ننا مننناس  م ن ُقرم بلننا وناْجعنْلننا ُمْسل منْين  لنصن ون دْنُهْم  رن ُسدوال  مم بلنندا وناْبعندْ  ف ديه ْم رن يُم رن إ نلدصن أنند ن التلدولاُ  الدرلح 
لنْيه   ك يُم ﴾ينْتُلوْا لن ُيزنكميه ْم إ نلصن أنن ن العنز يُز الحن ْكمنةن ون ُيعنلمُمُهُم اْلك تنا ن وناْلح   .027سورة البقرة: آية /  ْم آينات صن ون

 في النسخة :   : األللى المقربين. 29
 من األحادي  التي تبين كيفية بناء الكعبة :  31
دديُّ لددن أبيدده قددا - 0 يُم التلْيم  لن قددال ) حدددثنا إ ْبددرناه  ددعن فددي األرض أنول دم ُو   ُسددولن الللدده  أنيُّ منْسددج  ل سددمع  أنبنددا قنري ر ددي اهلل لندده قددال قلدد  يددا رن

ى قل  كنْم كان بنْيننُهمنا قال أنْربنُعونن سنننة  ثُمل أن  ُد اأْلنْقصن رناُم قال قل  ثُمل أنيل قال اْلمنْسج  ُد اْلحن دلن اْلمنْسج  دا أنْدرنكنتْدصن الصل دلمْه فدتن ْيننمن ُة بنْعدُد فنصن
 (.3086د رقم الحدي  )3/0230اْلفنْ لن فيه(. صحيح البخاري:
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يُل إ نل  - 2  وفي حدي  طويل قكره البخاري لن ابن لباج ر دي اهلل لنده قدال فيده رسدول اهلل صدلى اهلل لليده وسدلم ) ثُدمل قدال يدا إ ْسدمنال 
دد ن ددي ب ددرنْمرم قددال فناْصددننْع مدا أنمن ددةم الللدهن أنمنرن ددارن إلددى أنكنمن ن ددي أنْن أنْبن ددين هندا ُهننددا بنْيت ددا ونأنشن يُندصن قددال فددتن الللددهن أنمنرن يُنن ددي قددال ونُأل  ُتع  بُّددصن قددال ون  رنصن رن

ددارنة   جن يُل يندْرت ي ب اْلح  عنددلن إ ْسدمنال  دددن مدن اْلبنْيد   فنجن فنعندا اْلقنونال  ْندددن قلدص رن ْولنهندا قدال فنع  يُم ينْبن دي حتددى إقا اْرتنفندعن اْلب نندداُء ون  ُمْرتنف عندةم للدى مددا حن ا  ْبدرناه 
بلنندا ﴿ رن دا ينقُدوالن  دارنةن ونُهمن جن ُلُه اْلح  يُل ُينناو  عنُه له فنقنامن لليه وهو ينْبن ي ونا  ْسمنال  ر  فنون ن جن يُع اْلعنل ديُم ﴾  جاء بهقا اْلحن نلدا إ نلدصن أند  السلدم  تنقنبلدْل م 

عنل ينْبن ينان  حت يُع اْلعنل ديُم ﴾.صدحيح البخداري:قال فنجن نلدا إ نلدصن أند  السلدم  بلنندا تنقنبلدْل م  ﴿ رن دا ينقُدوالن  دْولن اْلبنْيد   ونُهمن د رقدم 3/0229ى ينُدورنا حن
 (.3081الحدي  )

 أما أهل التاريخ والسير فقالوا: 
ينة وهدي ريدح خجدو  وهدي الليندة الهبدو  لهدا رأسدان فسدار   قيل ثم أمر اهلل إبدراهيم ببنداء البيد  الحدرام ف داق بدقلص قرلدا فررسدل اهلل السدك

معهددا إبدددراهيم حتدددى انتهدد  إلدددى مو دددع البيددد  فتطددو  لليددده كتطدددوي الحجفددة فدددرمر إبدددراهيم أن يبندددي حيدد  تسدددتقر السدددكينة فبندددى 
 إبراهيم. 

تدنق  فبندىد وهدقان القدوالن نقدل لدن  وقيل أرسل اهلل مثل الغمامة له رأج فكلمه وقال يا إبراهيم ابن للي ظلدي أو للدي قددري ال تدزد وال
 للي.

وقال السدي القي دله للى مو ع البي  جبريل فسدار إبدراهيم إلدى مكدة فلمدا وصدلها وجدد إسدماليل يصدلح ندبل لده وراء زمدزم فقدال لده يدا 
لده قدال إقن أفعدل فقدام إسماليل إن اهلل قد أمرني أن ابني بيتا قال إسماليل فدرقطع ربدص فقدال إبدراهيم قدد أمدرص أن تعينندي للدى بنا

سماليل يناوله الحجارةد ثم قدال إبدراهيم السدماليل التندي بحجدر حسدن أ دعه للدى الدركن فيكدون للنداج  معه فجعل إبراهيم يبنيه وا 
للما فناداه أبو قبيج إن لص لندي وديعة وقيل بل جبريل أخبره بالحجر األسدود فرخدقه وو دعه مو دعه وكدان كلمدا بنيدا دلدوا اهلل 

يُع اْلعنل يُم﴾﴿ رنبل  نلا إ نلصن أن  السلم   ننا تنقنبلْل م 
فلمدا ارتفددع البنيددان و دعا الشدديخ لددن رفدع الحجددارة قددام للدى حجددر وهددو مقدام إبددراهيم فجعددل يناولده فلمددا فددر  مدن بندداء البيدد  أمددره اهلل أن 

ا النداج إن اهلل قدد كتد  للديكم الحدج هدا أيي قن في الناج بالحج فقال إبراهيم يا ر  ومدا يبلدج صدوتي قدال أقن وللدي الدبل  فنداد
إلى البي  العتيق فسمعه ما بين السدماء واألرض ومدا فدي أصدل  الرجدال وأرحدام النسداء فرجابده مدن آمدن ممدن سدبق فدي للدم اهلل 

 .82 – 80/  0أن يحج إلى يوم القيامة فرجي  لبيص لبيص  . ينظر : الكامل في التاريخ  
  جاء في أخبار أهل اإلسلم إن أول ما خلق اهلل لدز وجدل فدي األرض مكدان الكعبدة ثدم دحدا األرض مدن تحتهدا وفي البدء والتاريخ :    

فهي سرة األرض ووسط الددنيا وأم القدرا أولهدا الكعبدة وبكدة وحدول بكدة مكدة وحدول مكدة الحدرم وحدول الحدرم الددنيا قدالوا ولمدا هدبط 
عدزاه اهلل لنده بخيمدة مدن خيدام الجندة درة مجوفدة فو دعها فدي مو دع الكعبدة آدم إلى األرض حدزن للدى مدا فاتده مدن نعديم الجندة ف

اليددوم وجعددل يطددوا بهددا مددع المللكددة قددالوا فلمددا كددان زمددن الغددرق رفعدد  الخيمددة إلددى السددماء وزلددم وهدد  أن أول مددن بنددى الكعبددة 
 تعددالى ببندداء البيدد  وأرسددل إليدده السددكينة بددالطين والحجددارة شددي  بددن آدم لليدده السددلم فلمددا كددان زمددن إبددراهيم لليدده السددلم أمددره اهلل

وهي في هيدرة سدحابة لهدا وجده ولسدان وليندان تدتكلم فوقفد  فدوق مو دع الكعبدة وقالد  يدا إبدراهيم خدق للدى قددر ظلدي فبندى البيد  
يلُ للى قدر قلص الظل بقول اهلل لز وجل ﴿  دنن اْلبنْيد   ونا  ْسدمنال  ددن م  يُم اْلقنونال  يُع اْلعنل ديمُ  ونا  ْق ينْرفندُع إ ْبدرناه  نلدل إ نلدصن أنند ن السلدم  بلنندا تنقنبلدْل م  ﴾   رن

قالوا وليس  أمة في األرض إال وهم يعظمون قلص البيد  ويعترفدون بقدمده وف دله وأنده مدن بنداء إبدراهيم الخليدل لليده السدلم حتدى 
 اليهود والنصارا والمجوج وقد قيل أّن زمزم سمي  بزمزمة المجوج لليها .

 . 82 – 80/  1البدء والتاريخ : المطهر بن طاهر المقدسي  :  ينظر : 
طنهمددْر بن  دْيلا  ون ددانن اْلبنْيدد   أنن الل ُتْشدر ْص ب ددى شن ْبدرناه يمن منكن كلددع  السُّددُجود  وقدال ابددن كثيدر:   قددال اهلل تعدالى ﴿ ونا  ْق بنولْأننددا إل  ْيت دىن ل لطلددلل ف ينن وناْلقندلل م ينن ونالرُّ

ام رم ينْرت ينن م ن ُكلم فنجي لنمي قم لمينْشهنُدوْا مننناف عن لنهُ ونأنقمن ف   لنى ُكلم  ن اال  ونلن جم ينْرُتوصن ر جن ينْقُكُروْا اْسدمن الللده  ف يرنيلدامم ملْعُلومندا م ى النلاج  ب اْلحن ْم ون
ْنهنددا ونأن  ددة  االل ْنعنددام  فنُكلُدوْا م  ددن بنه يمن قنهُددْم مم زن ددا رن لندى من فُددوْا ب اْلبنْيدد   اْلعنت يددق  لن ْلينطلول ْلُيوفُددوْا ُنددُقورنُهْم ون ُمددوْا اْلبنددلل جن اْلفنق يددرن ثُددمل ْلينْقُ دوْا تنفنددثنُهْم ون  ﴾  ْطع 

كددا  ونُهدد ا لمْلعنددالنم ينن ف يده  ءناينددا   بنيم  دعن ل لنلدداج  لنللدق ا ب بنكلدةن ُمبنارن لن بنْيدد م ُو   نددا  نندوقدال تعدالى ﴿ إ نل أنول لنددُه كندانن ءنام  مندن دنخن ا   ملقنداُم إ ْبددرناه يمن ون
منن كنفندرن فندت نل اهلل كنن دىل لندن  اْلعندالنم ينن  جُّ اْلبنْي   منن  اْستنطناان إ لنْيه  سنب يل  ون لنى النلاج  ح  للله  لن بُّدُه ون  ﴾  وقدال تعدالى ﴿ ونا  ق  اْبتنلندى إ ْبدرناه يمن رن

ددا م فنددرنتنمل  عنلْ ب كنل من ْهددد ي الظلددال م ينن ونا  ْق جن يلت ددى قنددالن الن يننندداُل لن ددن ُقرم م  ددا قنددالن ون لُددصن ل لنلدداج  إ منام  ال  ننددا اْلبنْيدد ن منثنابنددة  لملنلدداج  ونأنْمنددا  ُهنل قنددالن إ نمددى جن
دلوى ونلنه دْدننل إ لندى إ ْبدرناه يمن ونا    ُقوْا م ن ملقندام  إ ْبدرناه يمن ُمصن يُم وناتلخ  يلن أنن طنهمدرنا بنْيت دىن ل لطلدلل ف ينن وناْلعنداك ف ينن ونالرُّكلدع  السُّدُجود  ونا  ْق قندالن إ ْبدرناه  ْسدمنال 

در   دْنُهم ب الللده  وناْليندْوم  االل خ  دْن ءنامندنن م  ن ا وناْرُزْق أنْهلنُه م نن الثلمندرنا   من مندن كنفندرن م اْجعنْل هناقنا بنلند ا آم  رن فنُرمنتمُعدُه قنل ديل  ثُدمل أنْ دطنرُُّه إ لندى  قندالن ون
بلننددا تنقنبلدد يُل رن ددنن اْلبنْيدد   ونا  ْسددمنال  دددن م  يُم اْلقنونال  دديُر ونا  ْق ينْرفنددُع إ ْبددرناه  ب ددْلجن اْلمنص  ددقنا   النلددار  ون بلننددا وناْجعنْلننددا لن يُع اْلعنل دديُم رن نلددل إ نلددصن أنندد ن السلددم  ْل م 
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د السدديما 32) ومنبددع مكددارم األخددلق ( 30والسددلم للددى مركددز دالددرة الوجددودد والصددلة
العدددارفين وسدددند الدددواقفيند وللدددى آلددده الطيبددديند وصدددحبه 31د سددديد 33أهدددل الكدددرم والجدددود

 الطاهريند وتابعيهم بتحسان إلى يوم الدين. 

د بيددان مددا اشددتهر 36فقددد سددرلني بعددض األخددواند ممددن هددو لددين األليددان35أمددا بعددد : 
الحددج المقيددد ) بوقولدده 38إطددلق الحددج األكبددر للددى  37نة نددوا اإلنسددان د فدديللددى ألسدد

                                                                                                                                                                      

ي ُمْسل منْين   لنْينندل إ نلدصن أنند ن التلدولاُ  الدرلح  تُدْ  لن كنننا ون يلت ننل ُأملة  مُّْسل منة  للصن ونأنر ننا مننناس  م ن ُقرم لندْيه ْم لنصن ون دْنُهْم ينْتلُدوْا لن ُسدوال  مم بلنندا وناْبعندْ  ف ديه ْم رن ُم رن
ُيدزنكمي ددةن ون ْكمن ُيعنلمُمهُددُم اْلك تندا ن وناْلح  دديُم ﴾  يدقكر تعددالى لدن لبددده ورسدوله وصددفيه وخليلده إمددام الحنفدداء آينات دصن ون ك  ه ْم إ نلددصن أنند ن العنز يددُز الحن

ووالد األنبياء لليه أف ل صلة وتسليم أنده بندى البيد  العتيدق الدقي هدو أول مسدجد و دع لعمدوم النداج يعبددون اهلل فيده وبدوأه اهلل 
ميدر المد منين للدي بدن أبدي طالد  وكيدره أنده أرشدد إليده بدوحي مدن اهلل لدز وجدل مكانه أي أرشده إليده ودلده لليده وقدد رويندا لدن أ

وقد قدمنا في صفة خلق السموا  أن الكعبة بحيال البي  المعمور بحيد  أنده لدو سدقط لسدقط لليهدا وكدقلص معابدد السدموا  السدبع 
كعبدة ألهدل األرض فدرمر اهلل تعدالى إبدراهيم كما قال بعض السلا إن في كل سماء بيتدا يعبدد اهلل فيده أهدل كدل سدماء وهدو فيهدا كال

لليه السلم أن يبني له بيتا يكون ألهل األرض كتلص المعابد لمللكة السدماء وأرشدده اهلل إلدى مكدان البيد  المهيدر لده المعدين لدقلص 
ام بحرمدة اهلل إلدى منق خلق السموا  واألرض كما ثب  في الصحيحين أن هقا البلد حرمه اهلل يوم خلق السدموا  واألرض فهدو حدر 

يوم القيامة ولم يجيء في خبر صحيح لن معصوم أن البي  كان مبنيا قبل الخليل لليه السلم ومدن تمسدص فدي هدقا بقولده مكدان 
البيدد  بندداهض وال ظدداهر ألن المددراد مكاندده المقدددر فددي للددم اهلل المقددر فددي قدرتدده المعظددم لنددد األنبيدداء مو ددعه مددن لدددن آدم إلددى 

قدد قكرندا أن آدم نصدد  لليده قبدة وأن المللكدة قدالوا لدده قدد طفندا بهدقا البيد  وأن السددفينة طافد  بده أربعدين يومددا أو زمدان إبدراهيم و 
نحددو قلددص ولكددن كددل هددقه األخبددار لددن بنددي إسددراليل وقددد قررنددا أنهددا ال تصدددق وال تكددق  فددل يحددتج بهددا فرمددا إن ردهددا الحددق فهددي 

لن بنْي م  عن ل لنلاج  لنللق ا ب بنكلةن ُمبنارنكا  ونُهد ا لمْلعنالنم ينن ﴾ .  مردودة وقد قال اهلل ﴿ إ نل أنول  ُو  
 063/  0ينظر : البداية والنهاية : ابن كثير: 

ويعنددي بدددالرة الوجددود : هددو أن النبددي صددلى اهلل لليدده وسددلم أف ددل المخلوقددا  وأزكاهدداد ويريددد مندده أي ددا : أن كددل شدديء البددد لدده مددن  30
فكدرن الخللدق فدي هدقا الكدون ترتكدز للدى مركزهدا أال وهدو ر  العدزة تبدارص وتعدالى ثدم تطلد  منده الشدفالة مدن مركز يرتكز إليهد 

وقددد ُألمفدد  بعددض  –واهلل أللددم  –سدديدنا محمددد لليدده الصددلة والسددلمد مددن حيدد  اندده المنقددق لهددم مددن ال ددلل وشددفيعهم يددوم القيامددة 
 المقام المحمود للشيخ محمد نور العربي. الكت  بهقا المعنى منها : دالرة الوجود في بيان

 . 3/112ينظر: إي او المكنون في القيل للى كشا الظنون: مصطفى بن لبد اهلل الرومي الحنفي: 
 ما بين القوسين : سقط من النسخة :  . 32
 في النسخة :   : ) وخاتمة أهل الكرم والجود (. 33
 في النسخة :   : ) سيد سند (. 31
 :)فيقول راجي كرم ربه الباري للي بن سلطان محمد القاري قد سرلني ..(.في النسخة:    35
 ويقصد إنهم من للية القوم ووجهالهم. 36
 في النسخة :   : ) من إطلق (. 37
 في النسخة :   : ) للى خصو  الحج (. 38
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يدددوم الجمعدددة األزهدددرد ومدددا يتعلدددق بددده مدددن األخبدددار  10د وهدددو11فدددي الزمدددان المعتبدددر 39(
 .12النقلية وا ثار العقلية

د وح درني مدن المقدالد وأسدميته ) الحدظ 13فها أنا أقكر هنا مدا سدنح لدي فدي البدال   
 ر (.األوفر في الحج األكب

 18القصددد إلددى معظددم 17()وهددو ل:وقيدد 15.16: القصدددأن الحددج فددي اللغددة 11فدداللم:    
 51وقيل : ليج للى إطلقه بل بقيد: أنه يتكرر. 19.

                                                           
 ما بين القوسين : سقط من النسخة :  . 39
 أي وق  الوقوا بيوم لرفة. 11
 ) وهو وقوا الوقوا في يوم الجمعة (.في النسخة :   :  10
 من األخبار النقلية التي ت كد المعنى القي يريد المصنا إثباته:  12
ُسدوُلهُ  – 0 ن دى أنتندْدُرونن أنيُّ يندْومم هدقا قدالوا: اهلل ونرن  أنْللندُمد فقدال: ) لن بن ُلمندرن ر دي اهلل لنهمدا قدال : قدال النبدي صدلى اهلل لليده وسدلم  ب م 

ددهْ فددتن هددقا يندد ددرنام  د أنفنتنددْدُرونن أنيُّ شن ُسددوُلُه أنْللنددُمد قددال: بنلنددد  حن ددرنام د أنفنتنددْدُرونن أنيُّ بنلندددم هددقاد قددالوا: اهلل ونرن ُسددوُلُه ْوم  حن رم هددقا د قددالوا : اهلل ونرن
مناءنُكْم ونأنْمونالنُكمْ  لنْيُكْم د  رلمن لن رنام د قال: فتن الللهن حن ُكْم هدقا(د  أنْللنم ُد قال : شنْهر  حن ُكْم هقا في شنْهر ُكْم هقا فدي بنلندد  ُكْم كنُحْرمنة  ينْوم  ونأنْلرنا ن

د من قندان النبدي  صدلى اهلل لليده وسدلم يدوم النلْحدر  بدين اْلجن رنا   فدي وقال ه شناُم بن اْلغناز  أخبرني نناف ع  لن بن ُلمندرن ر دي اهلل لنهمدا ون
جل بهقا وقال) هقا ينوْ  ة  التي حن جل دُة اْلحن جل دلان النداج فنقنداُلوا هدقه حن جم اأْلنْكبنر  فنطنف قن النبي صلى اهلل لليه وسلم يقول اللهم اْشدهنْد ونون ُم اْلحن

دناا  (.  اْلون
 (. 0655د با  الخطبة أيام منى د رقم الحدي  )  621/  2ينظر : صحيح البخاري : 

دجل فقدال أنيُّ يندْومم هدقا قدالوا يندْوُم بن ُلمنرن أننل رنُسولن اللله  صلى اهلل ا) لن  – 2 دة  التدي حن جل مندرنا   فدي اْلحن قندان يدوم النلْحدر  بدين اْلجن لليه وسلم ون
جم اأْلنْكبنر  (.  النلْحر  قال هقا ينْوُم اْلحن

 (. 0915د با  يوم الحج األكبر د رقم الحدي  )  095/  2ينظر : سنن أبي داود : 
ل يي قال سنرن  – 3 دجم اأْلنْكبندر  لدن يندْوم   ْلُ  رنُسولن اللله  صلى اهلل لليه وسلم) لن لن  290/  3(. ينظدر : سدنن الترمدقي : فقدال يندْوُم النلْحدر  اْلحن

 (.975د با  ما جاء في يوم الحج األكبر د رقم الحدي  )
ا    - 1 و بن ُمرلةن لن ُمرلةن الطليم   قال حدثني رنُجل  مدن أنْصدحن طنبننندا  النبدي صدلى اهلل لليده وسدلم ) لن لنْمر  دْبُ  قدال خن س  فدي كرفتدي هدقه حن

ْ رنمنةم فقال هقا ينْوُم النلْحر  ونهنقنا ينْوُم  ْمرناءن ُمخن جم األنْكبنر  رسول اللله  صلى اهلل لليه وسلم يوم النلْحر  للى نناقنةم له حن  (. اْلحن
 (. 05927  ) د رقم الحدي173/  3ينظر : مسند أحمد بن حنبل :  

 في النسخة :   : ) بالبال (. 13
 في النسخة :   : ) فاللم رزقص اهلل الحج وفهم لص الحجة  أن الحج ... (. 11
 في النسخة :   : ) القصد للى لسان األكثر (.  15 
 .226/  2لسان العر  : ابن منظور :  16
 ما بين القوسين : سقط من :  . 17
 المعظم في النظر (. في النسخة :  : ) القصد إلى 18
 .268التوقيا للى مهما  التعاريا : محمد لبد الر وا المناوي :  19
 .018طلبة الطلبة في اإلصطلحا  الفقهية: نجم الدين أبو حف  لمر بن محمد النسفي :  51
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 51في مقارها مقكورة. 53/ و ( وشواهده 2مسطورةد )   /  52في محالها 50وأدلته

 55 دداثددم اللددم: أن العلمدداء اختلفددوا فددي معنددى وصددا الحددج بدداألكبرد وفددي يومدده أي   
 للى ما سيتحرر ويتقرر. 

أنهددا الحددج  57: إنمددا قيددل لدده الحددج األكبددرؤ ألندده يقددال فددي حددق العمددرة56فقددال بع ددهم 
 59أو لنقصان مرتبتها. 58األصغرؤ لقلة لملها

 .62الق ران60: الحج األكبر:  61وقال مجاهد

                                                           
 في النسخة :   : ) وأدلتها (. 50
 في النسخة :  : ) محلها (. 52
 في النسخة :   : ) وشواهدها (. 53
فددي النسددخة :  : زيددادة للددى ندد  األصددل ) النسددخة أ ( وهددي قولدده )  لكددن يشددكل األمددرد بددرن صددحة إطلقدده للددى مددن حددج مددرة ال  51

يتصورد ويمكن دفعه برن قصده في كل جزء من أجزاله يعتبرد ولقا يقال في الطواا ولو كان بانفراده مصدورا: اللهدم اجعلده حجدا 
 والوقواد ومن رمى الجمرا د وسالر المشالرد وموا ع المحترما  (. مبرورا وسعيا مشكوراد وكقا في السعيد

 في النسخة :   : ) وكقا في يوم الحج األكبر (. 55
جُّ األنْصغنُر  56 ْعُ  لنْبدن اللله  بن شندلادم يقول اْلُعْمرنُة اْلحن سنم  اقن ون  قال في المحلى :   قال أبو إ ْسحن

يد  بن اْلُمسنيم   إنل  ة    ينظر : المحلى : ابن حزم : ونلنْن سنع  جل لنيل ُلْمرنة  ونحن  .10/  7منا ُكت بنْ  لن

ددر المكددان( تعنددي )زاره(د فسددمي  لمددرة ألنهددم يددزورون البيدد  مددن أمدداكن بعيدددةد ينظددر : شددرو  57 العمددرة : قيددل : أنهددا الزيددارة وكلمددة )لنمن
ي وطدددواا وحلدددقد ينظدددر : مواهددد  الجليدددل :  محمدددد بدددن لبدددد وقيدددل : هدددي إحدددرام وسدددع .20/  08:  ابدددن بلبدددان أخصدددر المختصدددرا  :

 .81/  3الرحمن المغربي أبو لبد اهلل: 

ونستطيع القول أن العمرة : هي الحج األصغر القي يشتمل للى إحرام وسعي وطدواا وحلدقد فدتقا أتدى بدالطواا والسدعي لدم يبدق لده مدن 
 .019/  2ن ألمالها. ينظر : بدالع الصنالع : الكاساني : ألمال العمرة شيء إال التحلل بالحلق أو التقصير لينتهي م

 في النسخة :   : ) لقلة لملها ومشقتها (. 58
في النسدخة :   : ) أو لنقصدان مقامهدا ومرتبتهدا (د وينظدر قدول مدن قدال بدرن الحدج هدو الحدج األكبدر وان العمدرة هدي الحدج األصدغر  59

 .83/  01قاري شرو صحيح البخاري : د ولمدة ال006/  9في : شرو النووي للى مسلم : 
دقدددال حمددداد: لقيددد  لطددداء   لاصدددر متدددرخري الصدددحابة مدددنهم: ابدددن لمدددر  هدددو : أبدددو الحجدددا  مجاهدددد بدددن جبدددرد مدددولى مخدددزوم  61

 د58هدددد(. ينظدددر: طبقدددا  الفقهددداءد الشددديرازي: 3 01هدددد(د وقيدددل )011وطاووسدددا ومجاهددددا فوجدددد  أللمهدددم مجاهدددداد تدددوفي سدددنة )
 .  0/158وكشا الظنون:  د 0/92لقهبي:وتقكرة الحفاظ:ا

 في النسخة :   : ) هو القران (. 60
 -الق ران له صورتان: 62
أن يحرم بالعمرة والحج معا برن ينوي القران أو ينوي العمرة والحج بنية واحدة وقدم العمرة فدي النيدة والملحظدة وجوبدا إن رتد  ونددبا  -0 

 في اللفظ إن تلفظ.
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            61.65اإلفراد63والحج األصغر: 

 ]الفقهداء و[ د والمحققدين مدن66لعداملين (وهدو المللدم لمدقهبناد وجمهدور العلمداء ) ا  
حجدددده صددددلى اهلل لليدددده وسددددلمد  68]لددددن  [المحدددددثين الجددددامعين بددددين طددددرق مددددا ورد  67

وتبعددده  72د 70) وحدددرره ( 71ابدددن حدددزم 69وشدددرا وكدددرم ولظددددمد للدددى مدددا بينددده الحددددافظ
    75في قلص وقرره. 71]وكيره  [ 73اإلمام الندووي

                                                                                                                                                                      

ة ثم يبدو له فيردا الحج لليها برن ينويه بعدد اإلحدرام بهدا قبدل الشدروا فدي طوافهدا أو ينويده وهدو فدي طوافهدا قبدل أو أن ينوي العمر  - 2 
تمامده وال يصددح اإلرداا إال إقا صدح  العمددرة لوقد  اإلرداا فددتن فسددد  بجمداا أو إنددزال قبدل اإلرداا لددم يصدح ووجدد  إتمامهددا 

 .215/  0المجتهد : ابن رشد : فاسدة ثم يق يها ولليها الدم. ينظر : بداية 
 (. اإلفرادفي النسخة :   : ) هو  63
 .027/   3اإلفراد :  قيل : هو   اإلحرام بالحج مفردا من الميقا    ينظر : المغني :  61
 .050وقيل: هو  أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراكه منه   ينظر:أخصر المختصرا :ابن بلبان:  

 رم بالحج ويفر  منه ثم يحرم بالعمرة كتحرام المكي ويرتي بعملها.وهقا يعني : أن يحج أي يح  

 بقي أن نقكر أن أنواا الحج ثلثة هي : اإلفراد والقران والتمتعد وقد قكرنا اإلفراد والقران.

هدا قالده ابدن المندقر أما التمتع فصورته :   أن يحدرم بدالعمرة مدن ميقدا  بلدده ويفدر  منهدا ثدم يحدرم بدالحج مدن مكدة وهدقه الكيفيدة مجمدع للي
 .203وسمي متمتعا ألنه يتمتع بين الحج والعمرة بما كان محرما لليه   ينظر : كفاية األخيار: 

د ونقدل قلدص أي دا  320/  8مدن االقتدران (د وينظدر قدول مجاهدد فدي : فدتح البداري :  اإلفرادفي النسخة :   : ) والحج األصغر هو  65
 .99:  لن طاوجد ينظر : الحجة : الشيباني

 ما بين القوسين : سقط من النسخة :  . 66
 ما بين المعقوفتين : سقط من النسخة : أ. 67
 ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة :   : وما موجود في النسخة : أ : ) من (. 68
 في النسخة :  : ) حافظ (. 69
بن سعيد بن حزم بن كالد  بدن صدالح بدن خلدا بدن معددان بدن هو :   االمام العلمة الحافظ الفقيه المجتهد أبو محمد للي بن احمد  71

سدددفيان بدددن يزيدددد مدددولى يزيدددد بدددن أبدددي سدددفيان بدددن حدددر  بدددن أميدددة الفارسدددي األصدددل األمدددوي اليزيددددي القرطبدددي الظددداهري صددداح  
ونفددي القددول التصددانيا ... ولددد أبددو محمددد بقرطبددة سددنة أربددع وثمددانين وثددل  مالددة ... وكددان شددافعيا ثددم انتقددل الددى القددول بالظدداهر 

بالقيدداج وتمسددص بددالعموم والبددراءة األصددلية وكددان صدداح  فنددون فيدده ديددن وتددورا وتزهددد وتحددر للصدددق ... ولدده كتددا  االحكددام فددي 
أصول االحكام مجلدان وكتا  المحلى في الفقه للى مقهبه واجتهاده مجلد وشرحه هو المحلى فدي ثمدان مجلددا  وكتدا  الفصدل 

 .0051_  0016/  3جمادا األولى سنة س  وخمسين وأربع مالة   د ينظر : تقكرة الحفاظ : في الملل والنحل .. توفي في 
 ما بين القوسين : سقط  من النسخة :  . 70
 في النسخة :  : زيادة وهي ) في تصنيا مخت  بهقا البا  (. 72
د المحدد د الفقيدهد الشدافعيد تدوفي سدنة: هو : الحافظد يحيى بن شدرا بدن مدري بدن جمعدة بدن حدزامد أبدو زكريدا الندوويد محيدي الددين 73

هدددد لدده الكثيددر مددن المصددنفا  منهددا: األربعددون فددي الحدددي د واألصددول وال ددوابط فددي المددقه د واإلرشدداد الددى للددم اإلسددنادد 676
ي: د والعبدرد الدقهب03/278وكيرهدا. ينظدر: البدايدة والنهايدةد ابدن كثيدر: …وروو المسالل في الفرواد والمجمدوا فدي شدرو المهدق 

 .2/016د ومفتاو السعادةد طاش كبرا زادة: 5/302
 ما بين المعقوفتين : سقط من النسخة : أ. 71
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)  78الحددج األكبددر هددو يددوم لرفددة (: ) أن يددوم 77لددن ابددن لبدداج 76ثددم روا لكرمددة   
لمدددر بدددن  82ولدددن 80مرفولدددا. 81د وروي  قلدددص79يعندددي سدددواء يكدددون جمعدددة أو كيرهدددا (

 86موقوفا. 85ر ي اهلل لنهم  81وكيره من الصحابة 83الخطا 

                                                                                                                                                                      
 هناص زيادة في النسخة :  : وهي ) وجعلوه هو الصوا  (.75

اهدد إال وهقه المسرلة التي قكرها المصنا فيها وقفة هي أنني تتبع  أكثدر أقدوال الفقهداء وشدراو الحددي  فلدم أجدد مدن يقدول بمثدل قدول مج
 القليل والقي وجدته ووقف  لليه ما يرتي:

: أن يوم المراد بالحج األكبر هو يدوم النحدر وأن العمدرة هدي الحدج األصدغر د وينظدر أي دا  60/  1_ قكر السرخسي في المبسوط :  0
 .83/  2تبيين الحقالق : 

 الحج األكبر.: أن يوم النحر هو  112/  2_ قكر الرليني المالكي في مواه  الجليل :  2
:   القي قاله الشافعي وأصحابنا وجماهير العلماء وتظداهر  لليده األحاديد  الصدحيحة أنده يدوم 060/  8_ قال النووي في المجموا:  3

نما قيل الحدج األكبدر للحتدراز مدن الحدج األصدغر وهدو العمدرة ...   ثدم رد للدى مدن نقدل لدن الشدافعي أن يدوم لرفدة هدو  النحر وا 
فقدال   ونقدل القا دي ليداض أن مدقه  مالدص أنده يدوم النحدر وأن مدقه  الشدافعي أنده يدوم لرفدة ولديج كمدا قدال بدل الحج األكبدر 

 مقه  الشافعي وأصحابه أنه يوم النحر كما سبق واهلل أللم  .
ن حددي  ابدن لمدر :   يدوم الحدج األكبدر يدوم النحدر لمدا تقددم مد 151/  0_ قال ابدن قدامدة المقدسدي فدي الكدافي فدي فقده ابدن حنبدل :  1

ددجم وهددو ينددْوُم  130/  3سددمي بددقلص لكثددرة أفعددال الحددج فيدده   وقددال المددرداوي فددي االنصدداا :  :   فنينُكددوُن ينددْوُم النلْحددر  مددن أنْشددُهر  اْلحن
قنطنعن ب ه  كنث ير  منهم  . ا   ون لنْيه  أنْكثنُر اأْلنْصحن جم اأْلنْكبنر  هقا اْلمنْقهنُ  ونلن  اْلحن

دجم األنْكبندر  هدو يندْوُم النلْحدر  ونالن ينُكددوُن  030/  7حدزم فدي المحلدى :  _ قدال ابدن 5 :   ونأنْخبندرن رسدول الللده   صددلى اهلل لليده وسدلم  أننل يدوم اْلحن
دجم  ال  ُمْمتنن ع  أنْن ينُكونن هو يدوم اْلحن ُمحن جم األنْصغنر  ون ْيُرُه ينْوُم اْلحن جم األنْكبنر  إالل ونكن دجم شندْيء   ينْوُم اْلحن األنْكبندر  ونالن ينُكدونن فيده مدن فندرنال ض  اْلحن

جم في كنْير ه . ينُكونن فنْرُض اْلحن  ون
جم األنْكبنر  ونه ين اْلُوُقوُا ب ُمْزدنل فنةن القي الن ينُكوُن فدي  جم في ينْوم  اْلحن حل أننل ُجْملنةن فنرنال ض  اْلحن ْمدرنة  وناإل  فنصن ْيدر ه  ورمدى اْلجن دا كن دُة وقدد ينُكونندان  ف يمن فنا ن

م ْن طنر يق  ُشدْعبنةن لدن أبدي ب   فنُة ف يمنا قنْبلنُه   ثم ساق ما يدلل للى ما قه  إليهد ومن جملة ما قكر :   ون يد  بنْعدنُه كما لنرن ْشدرم لدن سندع 
ددجم األنْكبندر  وهددو يندْوُم النلْحددر  أنالن تنددرنا أننلدُه  دجُّ قددال أبددو بدن ُجبنْيددرم قدال ينددْوُم اْلحن قا فناتنددُه يندْوُم النلْحددر  فناتنددُه اْلحن دجُّ وا  فندُة لددم ينُفتْددُه اْلحن إقنا فناتنددُه لنرن

فندةن لنْيلندةن يندْوم  النلْحد دجُّ ألنده ينق دُا ب عنرن فندةن لدم ينُفتْدُه اْلحن فندُة يدوم لنرن يد  ألن مدن فناتنتْدُه لنرن ددنقن سندع  دا سندملاُه الللددُه ر  وأمدا يندْوُم النلْحدر  فنت نل محمدد صن من
دجم وهدو اْلُوقُدوُا ب ُمْزدنل فندةن الن ينُكدونُ  ؤ ألن فيه فنرنال ضن ثنلنث ا مدن فندرنال ض  اْلحن جم األنْكبنر  ْمدرنُة  تنعنالنى  يوم اْلحن ددناةن يندْوم  النلْحدر  ونجن از ل دا إالل كن جن

يُرُه فن  ينُجددوُز تنددْرخ  ددة  ون فنا ن طنددوناُا اإل  ددلنُا اْلعنقنبنددة  ون ددرن خ  ددن  اْبددن  ُلمن ْقت ددا وقددد روا لن ددجم تنْرك يددد ا ونأنْ ددينُقهنا ون دددُّ فُددُروض  اْلحن ددحل أننل ُمْزدنل فنددةن أنشن صن
 هقا .

تددابعيد ثقددةد ولددالم ثبدد د مددن أكددابر أصددحا  ابددن  هددو : لكرمددة بددن لبددد اهللد أبددو لبددد اهللد المدددنيد البربددريد مددولى ابددن لبدداج  76
ل زماندده بالتفسددير والفقدده والمغددازيد ولددد سددنة: خمددج ولشددرين للهجددرةد وتددوفي بالمدينددة سددنة: سددبعد وقيددل: لبدداجد وكددان اللددم أهدد

د 155د والمعددداراد ابدددن قتيبدددة: 281أربدددعد وقيدددل: خمدددجد وقيدددل: سددد د وقيدددل: لشدددر ومالدددة. ينظدددر: طبقدددا  خليفدددة بدددن خيددداط: 
 .0/31وطبقا  الشعراني: 

وابددن لبدداج هددو : لبددد اهلل بدن لبدداج بددن لبددد المطلدد د الهاشددميد القرشدديد أبددو العبدداجد  فدي النسددخة :   : ) ر ددي اهلل لنهمددا ( د 77
المدنيد إبن لم رسول اهلل صلى اهلل لليه وسلمد مدن فقهداء الصدحابة وأليدانهمد وهدو أحدد العبادلدة األربعدةد حبدر هدقه األمدةد دلدا 

د وثقدا  ابدن حبدان 3/026ر: الطبقدا د خليفدة بدن خيداط : هدد. ينظد68له النبي صلى اهلل لليه وسلم بالحكمة مرتيند توفي سنة: 
 .1/010د واإلصابة في تمييز الصحابةد ابن حجر : 072د وخلصة تهقي  الكمالد الخزرجي : 3/217: 

د ثدم قكدر ابدن كثيدر 69/  01في النسخة :   : زيادة هي ) ولو لم يكن يوم جمعة (د وينظر قول ابن لباج في : تفسدير الطبدري :  78
ن هقا القول مروي لن كير ابن لبداج فقدال:   وهكدقا روي لدن ابدن لبداج ولبدد اهلل بدن الزبيدر ومجاهدد ولكرمدة وطداوج أنهدم أ

 .335/  2قالوا يوم لرفة هو يوم الحج األكبر   ينظر: تفسير ابن كثير: 
 ما بين القوسين : سقط من النسخة :  . 79
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                     92وكيرهم. 90وسعيد بن المسي  91ومجاهد 89وطاووج 88لطاء 87وهو قول

والفقيددده أبدددو الليددد   95وابدددن مردويددده 91حددداتمأخدددر  ابدددن أبدددي  93] و [/ ظ (  2)   / 
دجم األ ْكبندر  ﴾ 97في تفسير قوله ) تعدالى (  96السمرقندي ﴿ يندْومن اْلحن

لدن المسدور بدن  98

                                                                                                                                                                      
 في النسخة :   : ) وروي قلص أي ا (. 81
د ولرفده 083/  0ي  المرفوا: قال السيوطي: ) ما أ يا إلى النبي  صلى اهلل لليه وسدلم  خاصدة (د ينظدر : تددري  الدراوي : الحد 80

 .012/  0كيره برنه ) ما أخبر فيه الصحابي لن قول الرسول أو فعله ( ينظر :  فتح المغي : السخاوي: 
 في النسخة :   : ) وروي لن (. 82
أبو حف د لمر بدن الخطدا  بدن نفيدل بدن لبدد العدزا بدن ربداو بدن لبدد اهلل ابدن قدرط بدن وهو: ر ي اهلل لنه (في النسخة :   : )  83

 للنبدوةد وهدو أحدد كبدار الصدحابةد والخليفدة الثداني لرسدول اهلل 5للنبوة وقيل سدنة:  6رزاو بن لدي بن كع  بن ل يد أسلم سنة 
 :. ينظدر: الجدرو والتعدديلهددد 23د استشدهد وهدو يصدلي بدالمحرا  سدنة بعد أبي بكر الصديقد تولى الخلفة لمدة لشر سنوا 

 ..1/52إبن االثير:  :وأسد الغابة د293-0/268بن الجوزي: : إد وصفة الصفوة0/015/ق3ابن أبي حاتم: 
 في النسخة :   : ) من األصحا  (. 81
 .( لنهما) في النسخة :   : 85
هدو لندد اإلطدلق مدا روي لدن الصدحابي مدن قولده أو فعلده أو نحدو قلدص متصدل كدان أو الحدي  الموقوا هو: قال ابن جمالدة : ) و  86

: ) وهدو مدا يدروا لدن  502/  0د وقال اللكنوي فدي النكد  للدى مقدمدة ابدن الصدلو: 11/ 0منقطعا ( ينظر : المنهل الروي : 
د وبهددقا قددال 378/  3بددن أبددي شديبة :  الصدحابة ر ددي اهلل تعدالي لددنهم مددن أقدوالهم وأفعددالهم (د وينظددر قدول لمددر فددي : مصدنا

 .080/  2للي بن أبي طال د ينظر : كنز العمال: المتقي الهندي: 
 في النسخة :  : ) جمالة من أكبار التابعين كد (. 87
 هددو : لطدداء بددن يسددار الهللددي المدددنيد روا لددن كثيددر مددن الصددحابةد وهددو احددد االلددلم المشددهوريند قددال لندده النسددالي: ثقددةد تددوفي 88

د وخلصددددة 31د وطبقددددا  الحفدددداظد السدددديوطي: 3/77د وميددددزان االلتدددددالد الددددقهبي: 217هددددد. ينظددددر: طبقددددا  خليفددددة: 97سددددنة: 
 .236التهقي د الخزرجي: 

هددو : طدداووج بددن كيسددان اليمددانيد أبددو لبددد الددرحمند الحميددريد قيددل ان اسددمه: قكددواند وطدداووج لقدد د روي لندده أندده قددال: أدركددُ   89
هدد. ينظدر: تداريخ البخداري الكبيدر: 016هددد وقيدل: 010د قال ابدن معدين: أنده ثقدةد تدوفي سدنة: اهلل  خمسين من أصحا  رسول

د وتهدقي  الكمدالد 1/1د وحليدة األوليداءد االصدفهاني: 1/390د وثقا  ابن حبدان: 155د والمعاراد ابن قتيبة: 3065/ترجمة 1
 .0/377د وتقري  التهقي د ابن حجر: 03/357المزي: 

 ( . 59)  هامشمته في مر  ترج 91
مدام التدابعيند  90 هو : سعيد بن المسي  بن حزن بدن أبدي وهد د أبدو محمددد القرشديد المخزومديد المددنيد أحدد فقهداء المديندة السدبعةد وا 

هدد 91هددد قدال الزهدري: )كدان يقدال: لديج أحدد أللدم بمدا ق دى بده لمدر ولثمدان منده( لقد  بفقيده الفقهداء:توفي سدنة: 05ولد سنة: 
د وتدقكرة 2/11د وصدفة الصدفوة: 57د وطبقدا  الفقهداءد الشديرازي: 0/28شهر االقوال. ينظر: الطبقا  الكبراد ابن سدعد: للى ا

 .0/003د والكواك  الدرية: 0/51الحفاظد القهبي: 
 في النسخة :   : ) وكيرهم من ألمة الدين ( د وينظر آراء من قال بهقا الرأي:  92
 في النسخة : أ : ) فرخر  (. 93
هددو : لبددد الددرحمن بددن محمددد بددن إدريددج أبددو محمددد بددن أبددي حدداتم الحنظلددي الددرازي أحددد األلمددة فددي الحدددي  والتفسددير والعبددادة والزهددد  91

والصلو حافظ بن حافظ أخق لن أبيه وأبي زرلة وصنا الكت  المهمدة كالتفسدير الجليدل المقددار فدي أربدع مجلددا  لاميدة آثداره 
وكتددا  العلددل المبددو  للددى أبددوا  الفقدده ومناقدد  الشددافعي ومناقدد  أحمددد وكيددر قلددصد تددوفي سددنة :  مسددنده وكتددا  الجددرو والتعددديل

 .62د وطبقا  المفسرين : الداودي  : 000/  0هد . ينظر : طبقا  الشافعية : ابن قا ي شهبة :  327
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أن رسددددول اهلل صددددلى اهلل لليدددده وسددددلم قددددال : ) يددددوم لرفددددة هددددقا يددددوم الحددددج  99مخرمددددة
 011األكبر(.

/ ظ (  0قددددال: ) الحددددج ) أ /  012وجمالددددة لددددن لمددددر 010وأخددددر  ابددددن أبددددي شدددديبة   
 013األكبر يوم لرفة(.

                                                                                                                                                                      
فا ددل الحددافظد طدداا الددبلد وسددمع هددو : أحمددد بددن موسددى بددن مردويدده بددن فددورص بددن موسددى بددن جعفددر أبددو بكددر األصددبهاني العددالم ال 95

بالبصرة والكوفة وبغداد وكيرهداد صدنا التفسدير وقدد يعدرا بتفسدير ابدن مردويدهد قدال يحيدى بدن مندده أحمدد بدن موسدى بدن مردويده 
أبددو بكددر الحددافظ ولددد سددنة ثددل  ولشددرين وثلثمالددة ومددا  سددنة لشددرين وأربعمالددة فددي الخددامج والعشددرين مددن شددهر رم ددان .  

د وطبقددا  المفسددرين : الدددداودي :  073يددد لمعرفددة رواة السددنن والمسدددانيدد تددرليا: محمددد بددن لبددد الغندددي البغدددادي : ينظددر: التقي
010.  

هو : نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو اللي  السمرقنديد إمام الهدا وكان له: كتدا  الندوازل فدي الفقده وتنبيده الغدافلين وبسدتان  96
هدددد . ينظدددر : طبقدددا   375أربدددع مجلددددا  والندددوازل فدددى الفقددده وخزاندددة الفقددده فدددى مجلدددد د تدددوفي سدددنة : العدددارفيند وتفسدددير القدددرآن 
د وكشددا الظنددون : مصددطفى بددن لبددد اهلل 096/  2د وطبقددا  الحنفيددة : لبددد القددادر بددن أبددي الوفددا :  90المفسددرين : الددداودي : 
 .110/  0القسطنطيني الحنفي : 

 ة : أ.ما بين القوسين : سقط من النسخ 97
 .3سورة التوبة : آية /  98
هددو : المسددور بددن مخرمددة بددن نوفددل بددن أهيدد  بددن لبددد مندداا بددن زهددرة بددن كددل  بددن مددرة بددن كعدد  بددن لدد ي بددن كالدد  بددن أخدد  لبددد  99

الدرحمن بددن لدوا كنيتدده أبدو لبددد الددرحمن كدان مولددده بمكدة لسددنتين بعدد الهجددرة وقدددم بده المدينددة فدي النصددا مدن قي الحجددة سددنة 
الفتح وهو بن س  سنين أصابه حجر المنجنيق بمكة وهو يصلى فدي الحجدر فمكد  ومدا  سدنة أربدع وسدبعين وقدد قيدل  ثمان لام

 .391/  3سنة اثنتين وسبعين وهو بن سبعين سنة وقد قيل أقل من هقا. ينظر: الثقا : ابن حبان : 
  أخرجده : ابدن أبدي شديبة فدي مصدنفه بلفدظ يختلدا لدن في النسخة :   : ) وفي هقا إشارة إلى المعنى المشدتهرد فتددبر(. و الحددي 011

اللفظ القي اورده الم لا  حي  قال ) حدثنا أبدو بكدر قدال ندا يحيدى بدن أبدي زالددة لدن بدن جدريج قدال أخبدر  لدن محمدد بدن قديج 
حدج األكبدر لن المسور بدن مخرمدة بدن لبدد المطلد  أن النبدي  صدلى اهلل لليده وسدلم  خطد  بعرفدة فقدال أمدا بعدد فدتن هدقا يدوم ال

ن أهل الجاهلية واألوثان كانوا يدفعون في هقا اليوم قبل كرو  الشدمج حدين تعدم بهدا الجبدال كدرنهم لمدالم الرجدال فدي وجدوههم  وا 
نا ندفع بعد كروبها فل تعجلوا بنا هداينا يخالا هدا أهل الشرص واألوثان (  مصنا ابن أبدي شديبة :  د رقدم الحددي  387/  3وا 

وقال في لمدة القداري :  وقدد ورد أن الحدج األكبدر يدوم لرفدة وهدو مدا رواه ابدن مردويده فدي تفسديره مدن روايدة  (د 05081:     ) 
ابددن جددريج لددن محمددد بددن قدديج   لددن المسددور بددن مخرمددة قددال خطبنددا رسددول اهلل  صددلى اهلل لليدده وسددلم  وهددو بعرفددا  فحمددد اهلل 

 .     83/  01كبر  ينظر : لمدة القاري :  : وأثنى لليه ثم قال أما بعد فتن هقا اليوم يوم الحج األ

لبددد اهلل بددن محمددد العبسددي ابددن القا ددي أبددي شدديبة إبددراهيم بددن لثمددان بددن خواسددتىد اإلمددامد العلددمد سدديد الحفدداظد  أبددو بكددر هددو :  010
سددحاق بددن العبسددي مددوالهمد الكددوفي د صدداح  الكتدد  الكبددار: )المسددند(د و)المصددنا(د و)التفسددير(د وهددو مددن أقددران: أحمددد بددن  حنبددلد وا 

راهويهد وللي بن المديني في السن والمولد والحفظد ويحيى بن معدين أسدن مدنهم بسدنوا د كدان بحدرا مدن بحدور العلدمد وبده ي در  المثدل 
في قوة الحفظ.حد  لنه: الشيخاند وأبدو داودد وابدن ماجدهد وروا النسدالي لدن أصدحابهد وال شديء لده فدي )جدامع أبدي ليسدى(د ينظدر : 

 .20/012م النبلء: القهبي : سير ألل
 في النسخة :   : ) ر ي اهلل لنه (. 012
 (.   05017د رقم الحدي  ) 378/  3الحدي  أخرجه : إبن أبي شيبة في مصنفه:  013
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 ((هه01010101))  المتوفىالمتوفىالهروي الهروي   بن سلطان القاريبن سلطان القاري   لليّ  لليّ للمّل للمّل   لحج األكبرلحج األكبرالحظ األوفر في االحظ األوفر في ا

 م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  ةــالميـبار للعلوم اإلســـة األنــعـــامـجلة جـــم

قددال : ) إن يددوم لرفددة يددوم الحددج   015وكيددره لددن ابددن لبدداج 011وأخددر  ابددن المنددقر  
األكبر يوم المباهاة يباهي اهلل مللكته في السماء برهل األرض يقدول : جدا وني شدعثا 

 016كبرا آمنوا بي ولم يروني ولزتي ألكفرن لهم (.

 018) أن الحج األكبر يوم لرفة (.: -كرم اهلل وجهه  – 017وأخر  أي ا لن للي

 019وقال جمالة : هو يوم النحر.

                                                           
ل وممدن يقتددا بنقلده فدي الحدل وريد الشدافعيد للدم مدن ألدلم الشدافعية فدي الفقدهدبهو : أبو بكر محمد بن ابراهيم بدن المندقر النيسدا 011

والحرامد صنا كتبا معتبرة لند ألمة اإلسلمد منها: اإلشراا في معرفة الخلا واألوسط وهو أصل اإلشدراا واإلجمداا واإلقنداا 
قال الشيخ أبو إسحاق توفي سدنة تسدع أو لشدر وثلثمالدة قدال الدقهبي وهدقا لديج  دوالتفسير وكير قلصد وكان مجتهدا ال يقلد أحدا

بشيء ألن ابن لمار أحد الرواة لنه لقيه سنة س  لشرة وقال في شرو المهق  فدي بدا  صدفة الصدلة مدا  سدنة تسدع ولشدرين 
ين وقدال الدقهبي وحدد  ابدن القطدان ولم ينقله لدن أحدد وهدو الثقدة األمدين إال أندي أخشدى أن يكدون سدبق القلدم مدن لشدرة إلدى لشدر 

د والفدتح 2/026د وطبقدا  الشدافعيةد السدبكي: 0/583ينظدر: وفيدا  االليداند ابدن خلكدان:   نقل وفاته سنة ثمان لشرة فليعتمددد
 .0/068المبيند المراكي:

 في النسخة :   : ) ر ي اهلل لنهما (. 015
وجد  الروايدة بصديغتها المدقكورة فدي الددر المنثدور :  وأخدر  أبدو لبيدد وابدن  تتبع  كت  ابن المنقر فلم أقا للى هقه الروايةد لكني 016

المنددقر وابددن أبددي حدداتم وأبددو الشدديخ لددن ابددن لبدداج ر ددي اهلل لنهمددا قددال إن يددوم لرفددة يددوم الحددج األكبددر يددوم المباهدداة يبدداهي اهلل 
قكددر ابددن لبددد البددر هددقا لزتددي ألكفددرن لهددم   و مللكتدده فددي السددماء برهددل األرض يقددول جددا وني شددعثا كبددرا آمنددوا بددي ولددم يرونددي و 

األثددر بصدديغة مختلفددة فقددال   لددن ابددن لبدداج قددال أن يددوم لرفدده يددوم يبدداهي اهلل مللكتدده فددي السددماء برهددل األرض يقددول تبددارص 
غة وتعددالى لبددادي جددا وني شددعثا كبددراء آمنددوا بددي ولددم يرونددي ولزتددي ألكفددرن لهددم وهددو يددوم الحددج األكبددر  د وقكددره الفدداكهي بصددي

أخددرا وحسددن إسددناده فقددال   لددن ابددن لبدداج ر ددي اهلل لنهمددا قددال يددوم المباهدداة يددوم لرفددة يبدداهي اهلل تبددارص وتعددالى مللكتدده فددي 
السددماء برهددل األرض يقددول لبددادي جددا وني شددعثا كبددرا صدددقوا بكتددابي ولددم يرونددي أللتقددنهم مددن النددار قددال وهددو يددوم الحددج األكبددر 

(د  392د رقدددم الحددددي  ) 021/  0د والتمهيدددد : ابدددن لبدددد البدددر : 029/  1: السددديوطي :  إسدددناده حسدددن  ينظدددر: الددددر المنثدددور
 (. 2712د رقم الحدي  ) 09/  5وأخبار مكة : الفاكهي : 

بدن لبدد المطلد  بدن هاشدم بدن لبدد منداا القرشدي الهاشدمي أبدو الحسدن أول النداج إسدلما فدي قدول كثيدر  للي بن أبدي طالد هو :  017
قبل البعثة بعشر سنين للى الصحيح فتربى في حجر النبدي صدلى اهلل لليده و سدلم ولدم يفارقده وشدهد معده المشداهد إال  من أهل العلم ولد

كزوة تبوص فقال له بسدب  تدرخيره لده بالمديندة ) أال تر دى أن تكدون مندي بمنزلدة هدارون مدن موسدى ( وزوجده بنتده فاطمدةد قتدل للدي فدي 
اإلصدابة بعدين مدن الهجدرة ومددة خلفتده خمدج سدنين إال ثلثدة أشدهر ونصدا شدهر د ينظدر : ليلة السابع لشر من شهر رم ان سدنة أر 

 .569_ 561/  1في تمييز الصحابة : ابن حجر : 
رقددم  56/  2لددم أقددا للددى الروايددة المددقكورة فددي كتدد  ابددن المنددقر المتددوافرةد لكننددي وقفدد  لليهددا فددي : حجددة الددوداا : ابددن حددزم :  018

 (.  33165رقم الحدي  ) 105/  31األحادي  : السيوطي :  (د وجامع 521الحدي  ) 
( أن أكثر الفقهاء والعلماء والمحققين قالوا أن يوم النحر هدو يدوم الحدج األكبدرد وهدقا يعندي أنده رأي  71)  هامش سبق وأن قكرنا في 019

 األكثرية وليج رأي جمالة كما يقول الم لا. 
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 م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  ةــالميـبار للعلوم اإلســـة األنــعـــامـجلة جـــم

يدوم النحدر للدى بغلدة بي داء يريدد  قال: ) خر  لليّ  001وروي لن يحيى بن الجزار  
د فجاءه رجل وأخق بلجام دابته وسدرله لدن يدوم الحدج األكبدر د فقدل : يومدص 000الجبانة

   002هقا خل سبيلها (.

  007رواه أبو داود 006ا(د )وكق005لنه 001)نحوه( 003وروا الترمقي

                                                           
ة روا لن للي ر ي اهلل لنه والحسين بن للدى وابدن لبداج ر دي اهلل لنهمدا روا لنده هو : يحيى بن الجزار العرني مولى لبجيل 001

الحكم بن لتيبة ولمرو بن مرةد قال إبن أبي حاتم:  سلل أبى لن يحيى بن الجزار فقال كوفى ثقة د وسلل أبدو زرلدة لدن يحيدى 
د والثقددا  :  033/  9والتعددديل : ابددن أبددي حدداتم : د والجددرو  265/  8بددن الجددزار فقددال ثقددةد ينظددر : التدداريخ الكبيددر: البخدداري : 

 .509/  5ابن حبان : 
 الجّبانة هي :   المصلى في الصحراء وربما أطلق  للى المقبرةؤ ألن المصلى كالبدا تكدون فدي المقبدرة  د ينظدر : المصدباو المنيدر : 000

 .90/  0:  الرافعي
ا للي أخبرنا شدعبة لدن الحكدم لدن يحيدى بدن الجدزار قدال جداء رجدل إلدى للدي هقا األثر أخرجه ابن الجعد في مسنده فقال :    حدثن 002

ر ي اهلل لنه وقد رك  بغلة بي اء وهو يريد الجبان يوم النحر فرخق بلجامهدا فقدال أخبرندا لدن يدوم الحدج األكبدر فقدال هدو يومندا 
بدن الجدزار لدن للدي أنده خدر  يدوم النحدر هقا خل سبيلها   وقكره الزيلعدي فقدال :   حددثنا وكيدع لدن شدعبة لدن الحكدم لدن يحيدى 

للى بغلة بي اء يريد الجبانة فجاء رجل فرخق بلجام دابته وسرله لن الحج األكبر فقدال هدو يومدص هدقا خدل سدبيلها انتهدى   ينظدر 
 (. 522د رقم الحدي  ) 50/  2(د وتخريج األحادي  وا ثار : الزيلعي :  062د رقم الحدي  ) 11/  0: مسند ابن الجعد : 

صاح  الجدامع والعلدلد ال دريرد الحدافظد العلمدةد طداا الدبلد  ) الترمقي ( هو : محمد بن ليسى بن سورة بن ال حاص السلميد 003
وسددمع خلقددا كثيددرا مددن الخراسددانيين والعددراقيين والحجددازيين وكيددرهمد قكددره ابددن حبددان فددي الثقددا د وقددال:  كددان ممددن جمددع وصددنا وحفددظ 

دريسددي: كددان أحددد األلمددة الددقين يقتدددا بهددم فددي للددم الحدددي د صددنا كتددا  الجددامع والعلددل والتددواريخد تصددنيا وقاكددرد وقددال أبددو سددعد اإل
 0رجل لالم متقند كان ي ر  به المثل في الحفظ ما  بترمق في رج  سنة تسع وسبعين ومدالتيند ينظدر: طبقدا  الحفداظ: السديوطي: 

 /282. 
 ما بين القوسين : سقط من النسخة :   . 001
روا الترمقي لن للي ر ي اهلل لنه نحو هقا الحدي  فقدال : ) حددثنا بدن أبدي ُلمندرن حددثنا ُسدْفيناُن بدن ُلينْينندةن لدن أبدي إسدحاق لدن  005

يسندى ولدم ينرْ  دجم اأْلنْكبندر  يندْوُم النلْحدر  ( ثدم صدحح هدقه الروايدة بقولده :   قدال أبدو ل  ل ديي قدال يندْوُم اْلحن دار    لدن لن دحُّ مدن فنْعدُه ون اْلحن هندقنا أنصن
ْيددرُ  ونا كن ددقنا رن ددا هنكن ددد  بددن إسددحاق منْرُفول  مل وناينددة  ُمحن ددحُّ مددن ر  وناينددُة بددن ُلينْيننددةن منْوُقوف ددا أنصن ل  ونر  دددم مددن اْلُحفلدداظ  لددن أبددي الحدددي  اأْلنول  وناح 

ونا ُشْعبنُة لدن أبدي إسدحاق قدال لدن ل ل يي منْوُقوف ا وقد رن ار    لن لن ل ديي منْوُقوف دا   إسحاق لن اْلحن دار    لدن لن بدد الللده  بدن ُمدرلةن لدن اْلحن
 (. 958د رقم الحدي  ) 29/  3ينظر : سنن الترمقي : 

وللددق العينددي للددى قددول الترمددقي فقددال :   قلدد  انفددرد الترمددقي بتخراجدده مرفولددا وموقوفددا وقددد روي مددن كيددر طريددق ابددن إسددحاق لددن أبددي 
تفسيره من رواية مغيرة ال بي ومن رواية األجلح كلهما لن أبدي إسدحاق لدن الحدار  لدن  إسحاق مرفولا ورواه ابن مردويه في

 .83/  01للي ر ي اهلل تعالى لنه   ينظر : لمدة القاري : العيني : 
 ما بين القوسين : سقط من النسخة :   . 006

د ألددا كتدد  السددنند والناسددخ والمنسددو د والقدددرد اإلمددامد العلددم ) أبددو داود ( هددو : سددليمان بددن األشددع  بددن شددداد بددن لمددرو األزديد 007
والمراسديلد وكيدر قلدصد ولددد سدنة اثنتدين ومددالتيند قدال الخدلل: أبدو داود اإلمددام المقددم فدي زماندده رجدل لدم يسدبقه أحددد إلدى معرفتده بتخددريج 

تقانداد وجمدع وصدنا وق  العلوم وبصره بموا عه في زمانهد وقال ابن حبان: أبو داود أحد ألمة الدنيا فقها وللما وحفظا و  نسدكا وورلدا وا 
لددن السددنند وقددال ابددن داسددة سددمع  أبددا داود يقددول كتبدد  لددن رسددول اهلل  صددلى اهلل لليدده وسددلم  خمسددمالة ألددا حدددي  انتخبدد  منهددا مددا 
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والمغيددددرة بددددن  021ويددددروا قلددددص لددددن لبددددد اهلل بددددن أبددددي أوفددددى 008.009لددددن أبددددي هريددددرة
 025.026والسدي 021وسعيد بن جبير 023والنخعي 022وهو قول الشعبيد 020شعبة

                                                                                                                                                                      

ج وسدبعين  منته هقا الكتا  وقال زكريا الساجي كتا  اهلل أصل اإلسلم وكتا  السنن أبي داود لهد اإلسلم ما  فدي شدوال سدنة خمد
 .266-265/  0ومالتيند ينظر : طبقا  الحفاظ : السيوطي : 

هدد وهدو مدن أكثدر الصدحابه روايدة لدن 7د نشر يتيما وأسدلم سدنة لبد الرحمن بن صخرد الدوسيد اليمانيد صاح  رسول اهلل  هو: 008
هدددد ينظددر: طبقددا  بددن  59وقيددل :  هدددد 58هدددد وقيددل : 57د تددوفي بالمدينددة سددنة: لحديثددهالرسددول صددلى اهلل لليدده وسددلم وأحفظهددم 

 .2/262د وتهقي  التهقي د ابن حجر: 1/206د االصابةد ابن حجر: 2/362سعد:
ددلثنُهْم ثندا ُشدعنْي   لدن الزُّ  009 كندمن بدن ننداف عم حن ْهدر يم حددثني روا أبو داود نحو هقا الحددي  فقدال : ) حددثنا محمدد بدن يحيدى بدن فندار جم أننل اْلحن

ْيرنةن قال بنعنثنن ي أبو بنْكرم ف يمنْن ُي نقمُن يوم النلْحر  ب م ن ى أنْن الن ينُحجل بنْعدن اْلعندا ُحمنْيُد بن لبد م  ُمْشدر ص  وال ينطُدوان ب اْلبنْيد   الرحمن أننل أنبنا ُهرن
جُّ ( ينظ جُّ اأْلنْكبنُر اْلحن جم اأْلنْكبنر  ينْوُم النلْحر  وناْلحن ينْوُم اْلحن  (. 0916د رقم الحدي  )  095/  2ر : سنن أبي داود : ُلْرينان  ون

هو : للقمة بن أبي أوفى قال مسدلم يكندى أبدا إبدراهيم ويقدال أبدا معاويدة ال درير األسدلمي الكدوفي أخدر  لده البخداري فدي الزكداة وكيدر  021
سماليل بن أبي خالد وكيرهما لنه لن النبي  صلى اهلل لليه و  سلم  قال لثمدان بدن أبدي شديبة حددثنا مو ع لن أبي إسحاق الشيباني وا 

يزيددد بددن هددارون لددن إسددماليل بددن أبددي خالددد قددال رأيدد  لبددد اهلل بددن أبددي أوفددى بيددده  ددربة فقلدد  مددا هددقه فقددال  ددربتها يددوم حنددين قلدد  
ن أبدي أوفدى سدنة وشهد  مع رسول اهلل  صلى اهلل لليه وسلم  حنينا قال نعم وقبل قلص لم يقكره الكلباقيد قال البخاري مدا  لبدد اهلل بد

سبع أو ثمان وثمانيند قال لمرو بن للي وكان قد قهد  بصدره وهدو آخدر الصدحابة موتدا بالكوفدةد ينظدر : التعدديل والتجدريح: أبدو الوليدد 
 .817/  2الباجي : 

بدربي هو : المغيرة بن شعبة بن أبي لدامر بدن مسدعود بدن معتد  بدن مالدص بدن كعد  بدن لمدرو بدن سدعد بدن لدوا بدن ثقيداد يكندى  020
لبد اهللد وكان  أول مشاهده الحديبيةد واله لمر بن الخطا  البصرة ثم لزله لنهاد وواله بعدد قلدص الكوفدةد فقتدل لمدر وهدو للدى الكوفدة 
فعزله لثمان بن لفان لنها ووالها سعد بن أبي وقا د فلما ولي معاوية ولي المغيرة بن شعبة الكوفة فما  بهاد ما  المغيدرة بدن شدعبة 

 .21/. 6ة في شعبان سنة خمسين في خلفة معاوية وهو يوملق بن سبعين سنةد ينظر : طبقا  ابن سعد: بالكوف
حبيلد وقيددل: ابددن شددرحبيل ابددن لبدددد الشددعبيد أبددو لمددرو الكددوفيد ولددد لسدد  احبيلد وقيددل: ابددن لبددد اهلل بددن شددر اهددو : لددامر بددن شددر  022

عبان بددن لمددرو بددن قدديجد وثقدده ابددن معددين وكيددرهد تددوفي سددنة: سددنين خلدد  مددن خلفددة لمددر بددن الخطددا د والشددعبي نسددبة إلددى شدد
د وأخبدددار 2/13د والكندددىد الددددوالبي: 2/229هدددد. ينظدددر: أخبدددار الق ددداةد وكيدددع: 015هددددد وقيدددل سدددنة:011هددددد وقيدددل سدددنة: 013

اريخد ابددن د والكامددل فددي التدد7/310د واالنسددا د السددمعاني: 02/227د وتدداريخ بغدددادد الخطيدد  البغدددادي: 23الق دداةد الكندددي: 
 .  2553/ترجمة 2د والكاشاد القهبي: 0/01األثير: 

هو : إبدراهيم بدن يزيدد بدن األسدود بدن لمدرو بدن ربيعدةد النخعديد قدال الشدعبي حدين وصدله مدو  إبدراهيم: أنعدي العلدمد مدا خلدا بعدده  023
د 3/86من بدن للدي أبدو الفدر : د وصدفوة الصدفوةد لبدد الدرح1/209هدد. ينظدر: حليدة األوليداءد األصدفهاني: 96مثلهد توفي سنة: 

 .0/83وسير إللم النبلءد القهبي: 
سعيد بن جبير بن هشامد االسدديد الدوالبيد أبدو محمددد الكدوفيد التدابعيد قدال سدفيان الثدوري: خدقوا التفسدير لدن أربعدة: وقكدر هو :  021

عيد بدن جبيدرد قتلده الحجدا  بواسدطد شدهيدا فدي منهم سعيد بن جبيرد وقال قتادة: اللم التابعين أربعة: وقكر: واللمهم بالتفسدير سد
د وأخبدددار 357د وتددداريخ الددددارميد ترجمددده: 2/096هدددد. ينظدددر: تددداريخ يحيدددى بدددن معدددين بروايدددة الددددوري: 91هددددد وقيدددل: 95سدددنة: 

 .376-01/358د وتهقي  الكمالد المزي: 2/100الق اةد وكيع: 
د القرشددي مددوالهم الكددوفي األلددور وهددو السدددي الكبيددر أبددو محمددد هددو : إسددماليل بددن لبددد الددرحمن بددن أبددي كريمددة السدددي أبددو محمدد 025

القرشي الكوفي األلور مولى زين  بن  قديج بدن مخرمدة وقيدل مدولى بندي هاشدم أصدله حجدازي سدكن الكوفدة وكدان يقعدد فدي سددة 
ا سددمع  أحدددا قددال للددى بددن المددديني لددن يحيددى بددن سددعيد ال بددرج بدده مدد دبددا  الجددامع بالكوفددة فسددمي السدددي وهددو السدددي الكبيددر

سدرل  يحيدى  :وقدال لبدد اهلل بدن أحمدد بدن حنبدل دالسددي ثقدة :وقال أبو طالد  لدن أحمدد بدن حنبدل ديقكره إال بخير وما تركه أحد
براهيم بن مهاجر فقال قدال وسدمع  أبدي قدال قدال يحيدى بدن معدين يومدا لندد لبدد  دمتقاربدان فدي ال دعا :بن معين لن السدي وا 
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/ و (  3ي بددالحج األكبددرؤ ألن أكثددر ألمددال الحددج يفعددل فيدده )   /ه سددمّ قلدد : ولعلّدد 
 027.028من الرمي والقبح والحلق )والطواا(

قددال : ) الحددج األكبددر  031جمالددة لددن لبددد اهلل بددن أبددي أوفددى 029ده مددا أخرجددهوي يدد  
 032فيه الدم ويحل فيه الحرام (. 030يوم النحر يو ع فيه الشعر ويهراق

                                                                                                                                                                      

وقدال لمددرو بددن  د ددعيفان فغ د  لبددد الددرحمن وكدره مددا قددال :فقدال يحيددى دهيم بدن مهدداجر والسددديالدرحمن بددن مهددي وقكددر إبددرا
للي سمع  رجل من أهل بغداد من أهل الحدي  قكر السدي يعني لعبد الرحمن بن مهدي فقدال  دعيا قدال لبدد الدرحمن وقدال 

مددد بددن لدددي سددمع  بددن حمدداد يقددول قددال سددفيان الثددوري سددرل  يحيددى بددن معددين لددن السدددي فقددال فددي حديثدده  ددعا وقددال أبددو أح
أي ا حدثنا محمد بن صالح بن قريدج قدال حددثنا جبدارة قدال حددثنا لبدد اهلل بدن بكيدر  :وقال دالسعدي هو كقا  شتام يعني السدي

ويحدص لدو كند   :لن صالح بن مسلم قال مرر  مع الشعبي للدى السددي وحولده شدبا  يفسدر لهدم القدرآن فقدام لليده الشدعبي فقدال
ن ي ددر  للددى أسددتص بالطبددل كددان خيددرا  لددص ممددا أندد د وقددال أبددو زرلددة لددين وقددال أبددو حدداتم يكتدد  حديثدده وال يحددتج بددهد قددال نشدوا

كان أبدوه لظيمدا مدن لظمداء أصدبهان مدا  سدنة تسدع  :وقال أبو محمد بن حيان دما  سنة سبع ولشرين ومالة :خليفة بن خياط
 ولشرين ومالة في والية بني مروان

د وتقريددد  التهدددقي  : ابدددن حجدددر : 273/  0د وتهدددقي  التهدددقي  : ابدددن حجدددر : 038 – 032/  3الكمدددال  : المدددزي :  ينظدددر : تهدددقي 
018  . 

د وكشددا 92/  1د و شددرو مشددكل ا ثددار : الطحدداوي : 379/  3ابددن أبددي شدديبة : ينظددر آراء مددن قددال بهددقا القددول فددي : مصددنا 026 
 .23/  0المشكل : 

 دال من ) والطواا (.في النسخة :  : ) وكيرها ( ب 027
 وهناص الكثير من العلماء لللوا تسمية يوم النحر بالحج األكبر ؤ ألن أكثر ألمال الحج تكون في هقا اليوم فقالوا : 028
 .073/  0قال المناوي :   ألنه يوم الحج األكبر وفيه معظم ألمال النسص   ينظر : التيسير بشرو الجامع الصغير :  – 0
لجمل :   وقد اختلا العلماء في يوم الحج األكبر والصحيح أنه هو أي يوم النحر ألن معظم ألمدال النسدص يقدع فيده   قال سليمان ا - 2

 .171/  2ينظر : حاشية الجمل للى شرو المنهج : 
إلدى مندى ثدم الرمدي  قال ابن قدامة :   بقلص لكثرة أفعال الحج فيه فتنه يفعل فيده سدتة أشدياء الوقدوا فدي المشدعر الحدرام ثدم اإلفا دة – 3

 .151/  0ثم النحر ثم الحلق ثم طواا الزيارة  د ينظر : الكافي في فقه ابن حنبل : 
قال محمد بن لبد الوها  الحنبلي:   يوم الحج األكبر يوم النحر وألن فيه ركن الحدج وهدو طدواا الزيدارة وفيده الرمدي والحلدق ويدوم   - 1

 .275/  0مختصر اإلنصاا والشرو الكبير :  النحر والسعي والرجوا إلى منى   ينظر :
 في النسخة :   : ) ما أخر  ( . 029
 (. 009مر  ترجمته في هامش )  031
 يهراق الدم : أي يسيل الدم د فتن الحا  يقبح الهدي هناص. 030
 أبي أوفى كل من:  ابنروا قلص لن  032
 .379/  3إبن أبي شيبة في مصنفه :  –أ 
 .237/  5: سعيد بن منصور في سننه  -  
 .21/  0إبن الجوزي في  : كشا المشكل :  -  
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: ) الحج األكبر اليوم الثداني مدن  033وأخر  ابن أبي حاتم لن سعيد بن المسي  قال 
يددددوم تمددددام الحددددج  وقيددددل : التقدددددير 031يددددوم النحددددرد ألددددم تددددر أن اإلمددددام يخطدددد  فيدددده (.

 035األكبر.

لن المحيط :) أن الحج األكبر المقكور في ا ية هو طدواا  036ونقل في التاتارخانية
ثدددم مدددن المعلدددوم أن وصدددا الشددديء بشددديء ال يلدددزم منددده نفيددده لمدددا  037.038اإلفا دددة(

 039لداه.
 لن مجاهد: 010فقد روا ابن جريج011

: يدوم الحدج األكبدر  يقدول 013وكان سفيان الثوري 012يوم الحج األكبر أيام منى كلها. 
د يريدددد بددده الحدددين والزمدددانؤ ألن 015ويدددوم بعدددا  011أيدددام مندددى كلهدددا مثدددل يدددوم الصدددفين

 017(.016الحرو  دام  أياما كثيرة. ) قكره البغوي

                                                           
 في النسخة :   : ) أنه قال ( . 033
روا قلص إبن حزم لن سعيد بن المسي  حيد  قدال :   حددثناه أي دا أحمدد بدن لمدر لدن لبدد اهلل بدن حسدين لدن الددينوري لدن ابدن  031

بدن محمدد الددراوردي لدن بكدار بدن يحيدى لدن يحيدى بدن يعلدى  الجهم حدثنا ابن إسحاق حدثنا إبراهيم بن حمدود حددثنا لبدد العزيدز
قدال سددرل  سدعيد بددن المسددي  لدن يددوم الحدج األكبددر فقددال هدو الغددد مددن يدوم النحددر أال تدرا ان اإلمددام يخطدد  فيده   ينظددر : حجددة 

 . 260/  08د ورواه لنه أي ا العيني في : لمدة القاري : 180الوداا : 
 .21/  0ر : كشا المشكل : وبهقا قال سفيان الثوري : ينظ 035

فدي مجلددا  جمدع فيده مسدالل المحديط د سد  وثمدانين ومدالتينود وهدو  286لعالم بن لدلء الحنفدي المتدوفى : سدنة وهو كتا  لظيم  036
 .لهدايةالبرهاني والقخيرة والخانية والظهيربة وجعل الميم للمة للمحيط وقكر اسم الباقي وقدم بابا في قكر العلم ثم رت  للى أبوا  ا

 .917/  2د و 268/  0: كشا الظنون : حاجي خليفة : ينظر  
 في النسخة :   : ) أي ألنه يتم به الحج فتنه آخر أركانه (. 037
 .701/  2:  : محمود بن تا  الدين بن مازة البخاري الحنفيينظر : المحيط البرهاني 038
الحكددم للددى اسددم أو صددفة معينددة ال يقت ددي نفيدده لمددا لددداهد ينظددر  هددقه القالدددة بحثدد  فددي كتدد  أصددول الفقدده حيدد  قددالوا: إن تعليددق 039

 .222للى سبيل المثال: التبصرة في أصول الفقه: الفيروزأبادي: 
في النسخة :   : زيادة هي ) أقول فالجمع بين األقوال أن المراد باليوم ليج النهار العرفي بدل القصدد بده المعندى اللغدوي مدن مطلدق  011

 يفعل فيه ألمال الحج الشرلي ويقويه ما روا ابن جريج ...(. الوق  الزماني القي

لبدد الملدص بدن لبدد العزيدز جدريج الرومدديد مدولى بندي أميدةد يكندى بدربي خالدد وأبددي الوليددد وكدان أحدد أوليدة العلدمد لدالم مكددةد هدو :  010
أبدو كسدان ربديحؤ سدمع  جريدرا  يقدول:  وهو أول من صنا التصانيا في الحدي د ولد بعد سنة سبعيند وتوفي سنة خمسدين ومالدةد قدال

كددان ابددن جددريج يددرا المتعددة تجددوز بسددتين امددرأةم وقددال القطددان: لددم يكددن ابددن جددريج لندددي بدددون مالددصد وقددال ابددن المددديني: لددم يكددن فددي 
 .009/ 29األرض بعطاء أللم من ابن جريحد وكان ربما دلج. وقيل: إنه جاوز المالةد ينظر : الوافي بالوفيا  :  : 
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وحاصدددله : إن اليدددوم لددديج بمعندددى النهدددار للدددى مدددا هدددو المتبدددادر مدددن اطلقدددهد بدددل   
 018بمعنى الوق  المطلق للى بعض اطلقاته.

ؤ 050أن يكون يوم لرفة داخل فيهد بل هو أولى ما يطلدق لليده 051ينبغي 019)فحينلق(
/ و (ؤ وألن مدن وقدا  2) أ /  051فيده 053)الحدج( 052لوقوا الركن األلظدم مدن أركدان
 به تم حجهد ولم يتصور فوته.

                                                                                                                                                                      
 .268/  2قال البغوي :   وروا ابن جريج لن مجاهد يوم الحج األكبر حين الحج أيام منى كلها   ينظر : تفسير البغوي :  012
هددد د  97هددو سددفيان بددن سددعيد بددن مسددروق ابددو لبددد اهلل الثددوريد الكددوفيد ولددد سددنة فددي النسددخة :  : ر ددي اهلل لنددهد والثددوري هددو:  013

اته كتدا  الجددامع الصدغير د وكتدا  الجددامع الكبيدر د وكتدا  الفددرالض . ينظدر : تهددقي  هدد د مدن مصددنف 060ومدا  بالبصدرة سددنة
د وطبقددا   051/ 00هددد د  0118د سددنة  2بيددرو د ط/ –الكمددال د للمددزيد تحقيددق: د . بشددار لددواد معددروا د م سسددة الرسددالة 

 . 5/387د وهدية العارفيند إسماليل باشا البغدادي د  88الحفاظد للسيوطيد د 
هدد وبقيد  أيامدا  37ي أيام وقع  فيها حر  بين للي بن أبي طال  ومعاوية بن أبي سفيان ر ي اهلل لنهمداد فدي صدفر مدن سدنة ه 011

وليالي وقتل بين الفريقين ستون ألفا كما ورد قلص في كت  التداريخد وقكدر الم رخدون:   أنهدا أقامد  بيدنهم أربعدين صدباحا   ينظدر: 
 .0/011د ومرآة الجنان ولبرة اليقظان:اليافعي:0/38بر في خبر من كبر: القهبي:د والع088/  2تاريخ اليعقوبي:

بعدا  : قدال ابدن كثيدر لدن يدوم بعددا    وبعدا  مو دع بالمديندة كاند  فيده وقعدة لظيمددة قتدل فيهدا خلدق مدن أشدراا األوج والخددزر   015
د وقددد أرخدد  هددقه الحادثددة برحاديدد  018/  3ثيددر : وكبددرالهم ولددم يبددق مددن شدديوخهم إال القليددل   ينظددر : البدايددة والنهايددة : ابددن ك

يلن حددثنا أبدو ُأسندامنةن لدن ه شندامم لدن أبيده لدن لنال شندةن ر دي اهلل لنهدا ق الد  صحيحة رواها البخاري منها:) حدثني ُلبنْيُد بن إ ْسمنال 
من  ُسددول ه   صددلى اهلل لليدده وسددلم  فنقنددد  ددُه اهلل ل رن ددا قندلمن ُقت لنددْ   كددان ينددْوُم ُبعنددا ن ينْوم  رسددول الللدده   صددلى اهلل لليدده وسددلم  وقددد اْفتنددرنقن م هددم ون

م  (د ينظدر : صدحيح الب ْسدلن ُسدول ه   صدلى اهلل لليده وسدلم  فدي ُدُخدول ه ْم فدي اإْل  دُه اهلل ل رن وناُتُهْم ونُجرمُحدوا فنقندلمن د  0377/  3خداري : سنرن
 (. 3566رقم الحدي  ) 

 يحمدددد أبددو  محمدددد البغددويد يعددرا بددابن الفددراء تددارة وبددالفراء تددارة أخددراد أحددد األلمددة األلددلمد محددالحسددن بددن مسددعود بددن م هددو : 016
د وطبقدددا  09/110هدددد. ينظددر: سدددير الددلم الندددبلءد الددقهبي: 501السددنةد كدددان إمامددا فدددي التفسددير والحددددي  والفقدده تدددوفي سددنة: 

 .  2/280الشافعيةد ابن قا ي شهبة: 
النسخة :  د قال البغوي :   وكان سفيان الثوري يقدول يدوم الحدج األكبدر أيدام مندى كلهدا مثدل يدوم صدفين  ما بين القوسين : سقط من 017

 .268/  2ويوم الجمل ويوم بعا  يراد به الحين والزمان ألن هقه الحرو  دام  أياما كثيرة   ينظر : تفسير البغوي : 
أيددام الحددج كلهددا وقددد يعبددر لددن الزمددان بدداليوم كقددولهم يددوم بعددا  ويددوم الجمددل روا العينددي هددقا القددول لددن سددفيان الثددوري فقددال :   أندده وقددد 

 .83/  01ويوم صفين ونحو قلص وهو قول سفيان الثوري   ينظر : لمدة القاري : 
دم يقددول الطبددري :   والعددر  ال ت دديا اليددوم إلددى فعددل يفعددل إال إقا أراد  السددالة مددن اليددوم والوقدد  مندده وقلددص كقددولهم آتيددص يددوم يقدد 018

فدلن وأتيتدص يدوم زارص أخدوص فمعلدوم أن معندى قلددص أتيتدص سدالة زارص أو آتيدص سدالة يقددم وأندده لدم يكدن إتيانده إيداه اليدوم كلدده ألن 
قا اللتدين يطلبدان األفعدال دون  قلص لو كان أخق اليوم كله لم ي ا اليوم إلى فعل ويفعل ولكن فعل قلدص إق كدان اليدوم بمعندى إق وا 

 .213/  29ير الطبري:األسماء   ينظر:تفس
 ما بين القوسين : سقط من النسخة :  . 019
 في النسخة :   : ) بل يتعين أن (. 051
 في النسخة :   : ) يوم الحج (. 050
 في النسخة :   : أركانه. 052
 ما بين القوسين : سقط من النسخة :  . 053
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وأصددحا  السددنن  056رواه أحمددد 055ولددقا قددال صددلى اهلل لليدده وسددلم: ) الحددج لرفددة ( 
 058وكيرهم. 057األربعة

                                                                                                                                                                      
ت دي أنده ألظدم أركدان الحدج بدل ألظدم أركانده الطدواا كمدا يقول في بلغة السدالص :   ألن الحدج لرفدة إشدارة لحددي  هدقا لفظده وال يق 051

نما أسند الحج له ألنه يفو  بفوا  وقته والمزية ال تقت ي األف لية كما هدو مقدرر   ينظدر: بلغدة السدالص ألقدر  المسدالص:  تقدم وا 
 .81/ 2أحمد الصاوي:

ْبدُد الدرحمن بدن وقد روي  أحادي  في هقا المعنى منها : ما قكدره الترمدقي فدي سدننه :   حددثن يدم ونلن ا محمدد بدن بنشلدارم حددثنا يحيدى بدن سندع 
ُسدولن  الللده   صدلى اهلل لليده  منْهد يي قاال حددثنا ُسدْفيناُن لدن ُبكنْيدر  بدن لنطنداءم لدن لبدد الدرحمن بدن ينْعمندرن أننل نناس دا مدن أنْهدل  ننْجددم أنتندْوا رن

فنةن فنسنرنُلوُه فنرنمنرن ُمننا ثندوسلم  وهو ب عنرن ن دى ثنلن دجل أنيلداُم م  ْمدعم قبدل ُطلُدوا  اْلفنْجدر  فنقندْد أنْدرنصن اْلحن فندُة مدن جداء لنْيلندةن جن جُّ لنرن ي ا فنننادنا اْلحن دْن د  ة  فنمن
رن فل إ ْثمن لليه قال وزاد يحيى ونأنْردنان رنُجل  فنننادنا. منْن تنرنخل لن في ينْومنْين  فل إ ْثمن لليه ون  تنعنجل

لنبدي  صدلى اهلل لليده ا بن أبي ُلمنرن حدثنا ُسْفيناُن بن ُلينْيننةن لن ُسْفينانن الثلْور يم لن ُبكنْير  بن لنطناءم لن لبد الرحمن بن ينْعمنرن لن اوحدثن
وناُه ُسدْفينانُ  ي م رن دد  ُد حن ْعنناُه وقال بن أبي ُلمنرن ُسْفيناُن بن ُلينْينندةن ونهندقنا أنْجدون دُل للدى حددي   وسلم  ننْحونُه ب من يسندى وناْلعنمن الثلدْور يُّ قدال أبدو ل 

فند ْم انه من لدم ينق دْا ب عنرن ا   النبي  صلى اهلل لليه وسلم  ونكنْير ه  ْلم  من أنْصحن ْندن أنْهل  اْلع  ا م قبدل ُطلُدوا  اْلفنْجدر  لبد الرحمن بن ينْعمنرن ل 
ددجُّ وال ُيْجددز ُ، لندده إن جدداء بنْعدددن  دددن  فنقنددْد فناتنددُه اْلحن يم ونأنْحمن دداف ع  ددجُّ مددن قناب ددلم وهددو قنددْوُل الثلددْور يم ونالشل لنْيدده  اْلحن ينْجعنُلهنددا ُلْمددرنة  ونلن ُطلُددوا  اْلفنْجددر  ون

ك   اُرودن يقول سدمع  ون ونا ُشْعبنُة لن ُبكنْير  بن لنطناءم نحو حدي  الثلْور يم قال وسنم ْع  اْلجن يسنى وقد رن سحاق قال أبو ل  نلدُه قنكندرن يع دا أن وا 
ددص    ينظدر : سددنن الترمدقي :  يُ  ُأمُّ اْلمننناس  دد  (د وقددد صددحح  3891و  889د رقددم الحددي  )  237/  3هدقا الحدددي  فقدال هددقا اْلحن

 .231/  6هقا الحدي  إبن الملقن فقال :   هقا الحدي  صحيح   ينظر : البدر المنير : 

 – 0100األولدىد  بعدةطال بيدرو د –بدداهلل الحداكم النيسدابوري دار الكتد  العلميدة المستدرص للى الصحيحين محمد بن لبداهلل أبو ل 055
ونصدده ) الحدج لرفدة أو لرفدا  فمدن أدرص لرفددة  د   مصدطفى لبدد القدادر لطدا د مدع الكتددا  : تعليقدا  الدقهبي فدي التلخدي د0991

ليده و مدن تددرخر فدل إثددم لليده (د قددال الحداكم : هددقا قبدل طلدوا الفجددر فقدد أدرص الحددج و أيدام منددى ثدل  فمدن تعجددل فدي يددومين فدل إثددم ل
 األحاديد  مقيلدة برحكدام األلبداني لليهدا   :وفدي سدنن الترمدقي د2/315حدي  صحيح ولم يخرجداهد وسدك  لنده الدقهبي فدي التلخدي  د 

الحدج لرفدة مدن جداء ليلدة جمدع  بلفظ ) أن ناسا من أهل نجد أتوا رسدول اهلل صدلى اهلل لليده و سدلم وهدو بعرفدة فسدرلوه فدرمر مناديدا فندادا
قبددل طلددوا الفجددر فقددد أدرص الحددج أيددام منددى ثلثددة فمددن تعجددل فددي يددومين فددل إثددم لليدده ومددن تددرخر فددل إثددم لليدده قددال وزاد يحيددى ) وأردا 

 1 3/237  :األلباني في تقييله للى سنن الترمقيرجل فنادا (   صححه 
ادريدج الشديبانيد أبدو لبدد اهلل المدروزيد ثدم البغدداديد األمدام الشدهيرد صداح   هو : أحمد بن محمد بن حنبل بن هلل بدن أسدد بدن056 

هددد دمددن مصددنفاته: المسددندد وكتددا  السددنةد وكتددا  الزهدددد وكتددا  للددل  210هددد د وتددوفي سددنة  061المددقه  الحنبلدديد ولددد سددنة :
  :دوتددقكرة الحفدداظ 1/102يدد  البغدددادي: د وتدداريخ بغدددادد الخط75الحدددي د وكتددا  العقيدددة. ينظددر : طبقددا  الفقهدداء الشدديرازي: 

د وتدداريخ التددرا  العربدديد فدد اد سددزكين: 5/18د وهديددة العددارفيند البغدددادي: 086وطبقددا  الحفدداظد السدديوطي:  2/130الددقهبي: 
0/3/205  . 

بن ماجة. 057  وهم : أبو داود د والترمقي د والنسالي د وا 
 (. 002هامش ) ( وللترمقي في  006وقد ترجمنا ألبي داود في هامش ) 

أمددا النسددالي فهددو : أحمددد بددن شددعي  بددن للددي بددن سددنان بددن بحددرد اإلمددامد الجليددلد الحددافظد أبددو لبددد الددرحمن النسدداليد مصددنا السددنن 
وكيرها من التصانياد وأحد األلدلمد ولدد سدنة خمدج لشدرة ومدالتيند وسدمع الكثيدر وأخدق لدن يدونج بدن لبدد األللدى وكدان أفقده مشدايخ 

لحدي  وكان كثير التهجد والعبادة يصوم يومدا ويفطدر يومدا قدال الددارقطني: أبدو لبدد الدرحمن مقددم للدى مدن يدقكر بهدقا مصر وأللمهم با
العلم من أهل لصرهد وقال القا ي تا  الدين السبكي: سرل  شديخنا الدقهبي أيهمدا أحفدظ مسدلم ابدن الحجدا  أو النسدالي؟ فقدال النسداليد 

توفي بفلسطين في صفر وقيل في شعبان سنة ثل  وثلثمالة لق  محنة حصدل  لده وهدو مدن نظدراء ثم قكر  قلص لوالدي فوافق لليهد 
 .88/  0أهل الطبقة الثانية لكن ترخر  وفاتهد ينظر : طبقا  الشافعية: السبكي: 
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: وأكلدددد  األقددددوال  061مددددن ألمتنددددا فددددي شددددرو المصددددابيح 059شددددتي) وقددددال الشدددديخ التورب
تعلددق الحددج بدده آكدددد وأشددد مددن تعلقدده بيددوم النحددر  ؤ ألنّ   ]لرفددة  [وأقواهددا أندده يددوم

)060.062 

/ ظ ( األكبدددر: اليدددوم  3: يدددوم الحدددج )   /  063وقدددال لبدددد اهلل بدددن الحدددار  بدددن نوفدددل
ظهددددر فيدددده لددددز الدددقي حددددج فيدددده رسددددول اهلل صددددلى اهلل لليدددده وسددددلم وهددددو ظدددداهرؤ فتندددده 

                                                                                                                                                                      

نن قو التصدانيا النافعدة وأما ابن ماجة فهو : محمد بدن يزيدد الربعدي مدوالهم أبدو لبدد اهلل بدن ماجدة القزويندي الحدافظ صداح  كتدا  السد 
والرحلة الواسعة سمع بخراسان والعراق والحجداز ومصدر والشدام وكيرهمدا مدن الدبلد جمالدة يطدول قكدرهمد صدنا السدنن والتفسدير 
والتدداريخد مددا  سددنة ثددل  وسددبعين وملتدديند وقددال الحددافظ أبددو الف ددل محمددد بددن طدداهر المقدسددي رأيدد  لدده بقددزوين تاريخددا للددى 

مددن لهددد الصددحابة إلددى لصددره وفددي آخددره بخددط جعفددر بددن إدريددج صدداحبه مددا  أبددو لبددد اهلل محمددد بددن يزيددد  الرجددال واألمصددار
المعروا بماجة يوم اإلثنين ودفن يوم الثلثاء لثمان بقين من شهر رم دان مدن سدنة ثدل  وسدبعين وملتدين وسدمعته يقدول ولدد  

أبدو بكدر وتدولى دفنده أبدو بكدر وأبدو لبدد اهلل إخوتده وابنده لبدد في سنة تسع وملتين وما  وله أربع وستون سنة وصدلى لليده أخدوه 
 اهلل وقال كيره ما  سنة خمج وسبعين وملتين.

 .501/  0التهقي  : ابن حجر :  د وتقري 10 – 11/ 27ينظر : تهقي  الكمال : المزي : 
 أخر  هقا الحدي  لدد من المحدثين منهم :  058
 ( لن لبد الرحمن بن يعمر الديلي. 0919لحدي  ) د رقم ا096/  2أبو داود في سننه:  –أ 
 ( لن لبد الرحمن بن يعمر الديلي. 889د رقم الحدي  ) 237/  3الترمقي في سننه:  –  
 ( لن لبد الرجمن بن يعمر الديلي. 1100د ر قم الحدي  ) 121/  2النسالي في سننه:  –  
 لن لبد الرحمن بن يعمر الديلي.(  3105د رقم الحدي  ) 0113/  2إبن ماجة في سننه: –د 
 ( لن لبد الرحمن بن يعمر الديلي. 08796د رقم الحدي  ) 319/  1أحمد بن حنبل في مسنده :  -هد 
 ( لن لبد الرحمن بن يعمر الديلي. 2822د رقم الحدي ) 1/275إبن خزيمة في صحيحه: –و 
 لن لبد الرحمن بن يعمر الديلي. ( 03683د رقم الحدي  )  226/  3إبن أبي شيبة في مصنفه :  –ز 
 ( لن لبد الرحمن بن يعمر الديلي.  09د رقم الحدي  )  211/  2الدارقطني في سننه :  –و 

إحدددا وسددتين وسددتمالة د مددن  660هددو: ف ددل اهلل بددن حسددن التوربشددتي شددها  الدددين أبددو لبددد اهلل الفقيدده الحنفدديد المتددوفى سددنة :  059
وا فارسي. تحفة المرشدين في اختصار تحفة السالكين. مطل  الناسص فدي للدم المناسدص. المعتمدد فدي تصنيفه: تحفة السالكين في التص

بددن قا ددي شددهبة فددي طبقاتيهمدداد وهددقا يدددل للددى اندده شددافعي  المعتقددد. الميسددر فددي شددرو مصددابيح السددنة للبغددويد وقددد تددرجم لدده السددبكي وا 
د 350 – 319/  8د طبقدا  الشدافعية الكبدرا : السدبكي : 0709/  2ة : وليج حنفياد واهلل اللم د ينظر: كشا الظندون : حداجي خليفد

 د  31/  2وطبقا  الشافعية : إبن قا ي شهبة : 
أبددي محمددد حسددين البغددوي المتددوفي سددنة هددو كتددا  شددرو فيدده م لفدده ) ف ددل اهلل بددن حسددن التوربشددتي ( كتددا  مصددابيح السددنةد ل مددام  061

 .0698/  2يسر في شرو المصابيح (. ينظر : كشا الظنون : حاجي خليفة : مد سماه شارحه ) الم 0022دسنة  -ه  506
 ما بين القوسين : سقط من النسخة :   . 060
 لم أقا للى كتا  التوربشتي.  062

هدو: لبددد اهلل بددن الحددار  بددن نوفددل بددن الحدار  بددن لبددد المطلدد  بددن هاشددمد القرشدديد الهاشدميد ألبيدده ولجددده صددحبةد وأمدده هددي هنددد  063
سفيان بن حر د قال البغوي: لما ولد أرسل  به أمه الى أختها أم حبيبة فقال  يارسدول اهلل هدقا بدن أختدي فحنكده وتفدل فدي فيدهد بن  أبي 

 وكقا قال بن سعدد ويقال كان له لند وفاة النبي  صلى اهلل لليه وسلم  سنتاند اتفق العلماء للى توثيقه قاله بدن لبدد البدرد وقدال يعقدو 
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معلدددل برنددده اجتمدددع فيددده حدددج  061المسدددلمين ) وقل المشدددركيند وهدددو قدددول ابدددن سددديرين
 066وليددددد اليهددددود والنصددددارا والمشددددركيند ولددددم يجتمددددع قبلدددده وال بعدددددهد 065المسددددلمين(
 067.068)انتهى(

أندده أراد بدداليوم أي ددا معنددى الوقدد  المطلددق الخددا  بيددوم الجمعدددة  069) والظدداهر (  
بيدوم السدب  واألحدد اللدقين همدا 071فيه حدج المسدلميند و القي هو ليد الم منين وكان

الدددقي هدددو ليدددد المشدددركين  072د وبيدددوم االثندددين ) حينلدددق (070)ليدددد اليهدددود والنصدددارا(
دْيُتْم  073]بقوله  [بالتبار تفاخرهم في ثال  يوم النحر كما أشار إليه سبحانه  فندت قنا قن ن

ْكر ُكْم آبنا كنُكْم فناْقُكُروا الللهن كنق  ْكدرا  مننناس  ءنُكْم أنْو أنشنددل ق 
أن العدر  كاند  إقا  075د وقلدص071

مفداخر آبدالهم فدرمرهم  077فدقكر  076فرك  من الحج وقف  ) لند البي  أو فدي مندى(

                                                                                                                                                                      

ة ظاهر الصدلو ولده ر دا فدي العامدةد ولمدا مدا  يزيدد بدن معاويدة وهدر  لبدد اهلل بدن زيداد لاملده للدى العدراقين ر دى بن شيبة: كان ثق
أهدل البصددرة بعبددد اهلل بدن الحددار  هددقاد وقكددر البغدوي فددي ترجمتدده انده ولددى البصددرة البددن الزبيدرد وكاندد  وفاتدده بعمدان سددنة أربددع وثمددانيند 

ا : ما  باألبواء قتلته السموم سنة تسع وسدبعيند ينظدر : اإلصدابة فدي تمييدز الصدحابة : ابدن حجدر قاله بن سعد وقال بن حبان في الثق
 :5  /9. 

االنصدداريد البصددريد التددابعيد كددان إمامددا فددي التفسددير  -ر ددي اهلل لندده–هددو : أبددو  بكددرد محمددد بددن سدديريند مددولى انددج بددن مالددص  061
د وتدداريخ بغدددادد الخطيدد  البغدددادي: 88ينظددر: طبقددا  الفقهدداءد الشدديرازي:  هددد(.001والحدددي  والفقدده وتعبيددر الر يدداد تددوفي سددنة )

 .0/038د وشقرا  القه د ابن العماد: 5/330
 ما بين القوسين : سقط من النسخة : أد وأثبتناه لصحة المعنى. 065
 لليدده وسددلم فددي قلددص الموقدددا فددي النسددخة :   : زيددادة هددي ) أقددول : قولدده قبلدده مسددلمد وأمددا قولددده بعددده فبالتبددار وجددوده صددلى اهلل 066

بخصوصهد فظاهر ال مريدة فيده د وأمدا مدع قطدع النظدر لدن قلدص فيتحقدق فيده حدج المسدلمين فدي يدوم ليددهم بدل ليددين لهدم ويقدع 
سالر األفعال بل أكثر األلمال في ليد اليهود وهو يوم السدب د وبع دها فدي ليدد النصدارا وهدو يدوم األحددد وأمدا ليدد المشدركين 

ال فبحمد اهلل تعالى قد جاء الحق وزهق الباطل (.فتنما يتصو   ر بالتبار ما كاند وا 
 ما بين القوسين : سقط من النسخة :  . 067
د وقكددر ا لوسددي أندده قددول الحسددن أي دداد 268/  2ينظددر قددول لبددد اهلل  بددن الحددار  بددن نوفددل وابددن سدديرين فددي  : تفسددير البغددوي :  068

 .16/  01:  : ا لوسي ينظر : روو المعاني
 ما بين القوسين : سقط من النسخة :  . 069
 في النسخة :   : ) وكقا بيوم السب  (. 071
 ما بين القوسين : سقط من النسخة :  . 070
 ما بين القوسين : سقط من النسخة :  . 072
 في النسخة : أ : ) تعالى (. 073
 .211سورة البقرة : آية /  071
 في النسخة :   : )أي بل أكثر وأوفر (. 075
 لنسخة :   : تقديم وترخير ) وقف  في منى أو لند البي  (في ا 076
 في النسخة :   : ) وقكر  ( . 077
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دكنُكْم فنداْقُكُروا الللدهن  / و (:  1وقال )   /  078اهلل تعالى بقكره دْيُتْم مننناس  أي  فنت قنا قن ن
لددددى فدددداق 079فددددركتم مددددن حجكددددم وقبحددددتم ننسددددالككم كروا اهللد فتندددده الددددقي أحسددددن إلدددديكم وا 

 081آبالكم.

ددجم  : أن المددراد بقولدده تعددالى 080والتحقيددق ُسددول ه  إ لنددى النلدداج  ينددْومن اْلحن رن ددنن الللدده  ون ونأنقنان  م 
اأْلنْكبنر  

إنما هو أيدام الحدج فدي سدنة تسدعد حدين جعدل النبدي صدلى اهلل لليده وسدلم  082
الحددا  وأرسددل صدددر سددورة بددراءة مددع للددي أميددر  –ر ددي اهلل لندده  –081بكددر  083أبددا

المرت ددى كددرم اهلل وجهدده ليقرأهددا للددى الكفددار فددي تلددص األيددام ولتخلددو المشددالر العظددام 
د كمدا أشدعر 086/ ظ ( رليج أهدل التوحيدد 1في وق  حج )   /  085لن أهل الشرص

                                                           
 ) ودلهم للى شكره (. في النسخة :    078
 في النسخة :   : ) لمنسككم (. 079
ه يددوم النحددر. فددي النسددخة :   : زيددادة هددي : ) ثددم الحاصددل أن فددي يددوم الحددج أربعددة أقددوال : األول : أندده يددوم لرفددة. والثدداني : أندد 081

حقيقددةؤ ألن األكبددر واألصددغر أمددران نسددبياند والثالدد : أندده يددوم طددواا اإلفا ددة. والرابددع : أندده أيددام الحددج كلهددا. وال يعددارض فددي ال
فحج الجمعة أكبر من حج كيرهاد وحج القران أكبر من حج اإلفرادد والحج مطلقا أكبر من العمرةد وسدمي الجميدع بدالحج األكبدرد 

سدد  مقامدده األنددورد وكددقا يقددال فددي األيددام : فيددوم لددر فددة يددوم تحصدديل الحددج األكبددر الددقي هددو الحددج مطلقدداد ويددوم ويتفدداو  كددل بح
النحددر يددوم تمددام الحددج األكبددر مددن أحددد تحللددهد ويددوم الطددواا يددوم تمامدده مددن تحللددهد فكلهددا أيددام الحددجد بمعنددى أندده يقددع ألمالدده مددن 

 أركانه وواجباته فيها. واهلل أللم (.
 خة :   : ) ثم التحقيق (.في النس 080
 .3سورة التوبة : آية /  082
 في النسخة :   : ) وأبا (. 083

لبددد اهلل بددن لثمددان بددن لددامر بددن لمددرو بددن كعدد  بددن سددعد بددن تدديم بددن مددرة بددن كعدد  بددن لدد يد القرشدديد التميمدديد أبددو بكددر هددو :  081
ير سلمى بن  صخر بدن لدامر ابندة لدم أبيدهد ولدد بعدد الفيدل الصديق بن أبي قحافةد خليفة رسول اهلل  صلى اهلل لليه وسلمد  أمه أم الخ

بسنتين وستة أشهرد أخر  إبن البرقي من حددي  لالشدة تدقاكر رسدول اهلل  صدلى اهلل لليده وسدلم  وأبدو بكدر ميلدهمدا لنددي فكدان النبدي  
ن بدهد واسدتمر معده طدول إقامتده بمكددةد صدلى اهلل لليده وسدلم أكبدرد وصدح  النبدي  صدلى اهلل لليده وسدلم  قبدل البعثدةد وسدبق إلدى اإليمدا

ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن ما  صلى اهلل لليه وسلمد وكان  الراية معه يدوم تبدوص وحدج فدي النداج فدي حيداة 
د أسدلم أبدوهد وكاند  وفاتده رسول اهلل  صلى اهلل لليه وسلم سنة تسعد واستقر خليفة في األرض بعده ولقبه المسلمون خليفة رسول اهللد وقد

يدوم اإلثنددين فددي جمدادا األولددى سددنة ثددل  لشدر مددن الهجددرة وهددو ابدن ثددل  وسددتين سددنةد ومدن األوهددام مددا أخرجدده البغدوي لددن للددي بددن 
مسددلم لددن زيدداد البكددالي لددن محمددد بددن إسددحاق قددال: كاندد  خلفددة أبددي بكددر سددنتين وثلثددة أشددهر واثنددين ولشددرين يومددا تددوفي فددي جمددادا 

مدا فدي الشدهرد فمدن قلدص مدا أخرجده مدن طريدق الليد  قدال: مدا  أبدو بكدر لليلدة خلد  مدن ربيدع األولد األول ىد وهقا كلط إمدا فدي المددة وا 
وقال البغوي: حدثنا محمد بن بكار حددثنا أبدو معشدر لدن زيدد بدن أسدلم لدن أبيده ولدن لمدر مدولى لفدرة ولدن محمدد بدن بزيدج: تدوفي أبدو 

رةد قل : وهقا يطابق المدة التدي فدي روايدة بدن إسدحاق ويخلد  الدوهم إلدى الشدهرد ينظدر : اإلصدابة فدي بكر لثمان بقين من جمادا ا خ
 .071 – 069/  1تمييز الصحابة : ابن حجر :

 في النسخة :   : ) أهل الشرص وا ثام (. 085
 في النسخة :   : ) رليج أهل التوحيد وسيد األنام (. 086
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: ) أال ال يحجدن  088 ]أن يندادي فدي تلدص األيدام [ 087قولهإليه صلى اهلل لليه وسلم  ب
: لدددددن  090وابدددددن مردويددددده 091وي يدددددده مدددددا أخرجددددده الطبراندددددي 089العدددددام مشدددددرص (. بعدددددد
دددجل أبدددو 092سدددمرة : لدددن النبدددي صدددلى اهلل لليددده وسدددلم قدددال ) يدددوم الحدددج األكبدددر يدددوم حن
 091.095بالناج( 093بكر

                                                           
 : ) برمره (.  في النسخة :  087
 بين المعقوفتين : سقط من النسخة : أ . ما 088
د رقدددم الحددددي  ) 982/  2( د ومسدددلم فدددي صدددحيحه :  362د رقدددم الحددددي  ) 011/  0الحددددي  أخرجددده : البخددداري فدددي صدددحيحه :  089

8317    .) 

كدان أحدد األلمدة هو : سليمان بن احمد بن أيو  بن مطيرد اللخميد الطبرانيد أبو القاسم ابن أبدي قرد وافدى أصدبهان وسدكن بهداد و  091
والحفدداظ فددي للددم الحدددي د ولدده تصددانيا مددقكورة وآثددار مشددهورةد مددن جملتهددا المعجددم الكبيددرد واألوسددط واألصددغرد ولددد بعكددا سددنة سددتين 
ومالتيند وما  برصبهان سدنة سدتين وثلثمالدةد ودفدن ببدا  مديندة أصدبهان لندد قبدر حممدة الدوسدي صداح  رسدول اهلل  صدلى اهلل لليده 

 .19/  2بة واحدةد ينظر : طبقا  الحنابلة :  : وسلم  في تر 
 (. 91مر  ترجمته بهامش )  090

هو : سمرة بن جند  بن هلل بن حريج بن مرة بن حزن بن لمرو بن جابر بن خشين بن ل ي بن لصيم بن فدزارةد الفدزاريد يكندى  092
البصددرة  إقا سددار إلددى الكوفددةد وكددان شددديدا للددى بددربي سددليماند قددال بددن إسددحاق: كددان مددن حلفدداء األنصددارد وكددان زيدداد يسددتخلفه للددى 

الخوار  فكانوا يطعنون لليدهد وكدان الحسدن وابدن سديرين يثنيدان لليدهد قدال ابدن سديرين: فدي رسدالة سدمرة إلدى بنيدة للدم كثيدرد مدا  سدمرة 
اهلل لليده وسدلم  لده وألبدي هريدرة  قبل سنة ستيند قال بن لبد البر سقط في قدر مملوء ماء  حارا  فكان قلص تصديقا لقول رسول اهلل  صلى

وألبددي محددقورة : آخددركم موتددا فددي النددارد قيددل مددا  سددنة ثمددان وقيددل سددنة تسددع وخمسددين وقيددل فددي أول سددنة سددتيند ينظددر : اإلصددابة فددي 
 .  078/  3تمييز الصحابة : ابن حجر : 

 في النسخة :   : زيادة هي ) الصديق ر ي اهلل لنه (. 093
(د ولددددم أقدددا للدددى تفسددددير ابدددن مردويدددهد لكددددن  6891د رقدددم الحددددي  ) 29/  7نددددي فدددي المعجدددم الكبيددددر : الحددددي  أخرجددده : الطبرا 091

السيوطي قال :   وأخر  الطبراني وابدن مردويده لدن سدمرة ر دي اهلل لنده ... الحددي   د وقدال الهيثمدي :   رواه الطبراندي ورجالده 
 .028/  1والدر المنثور : السيوطي :  د29/  7رجال الصحيح   د ينظر : مجمع الزوالد : الهيثمي : 

فدي النسدخة :   : زيدادة هدي ) قلد  وفدي هددقه الق دية إشدارة جليلدة إلدى خلفدة أبدي بكددر الصدديق ر دي اهلل لنده حيد  جعلده صددلى  095
ولهدقا قيدل : اهلل لليه وسلم نالبا لنه في كدل لبدادة قابلدة للخلفدة السديما فدي لبدادة الحدج المشدتمل للدى الطالدة البدنيدة والماليدةد 

نمددا حددج حددج اإلسددلم مددع سدديد األنددام لليدده أف ددل الصددلة والسددلم ليكددون فر دده للددى وجدده  حجدده ر ددي اهلل لندده كددان تطولدداد وا 
التمام ففيه مرخق لعلمالنا في تجدويز مدن يجد  لليده الحدج وندوا التطدوا خلفدا للشدافعية للدى مدا هدو مقدرر فدي محلدهد لكدن فيده : 

يق ابتدداءن كيددر معلدومد وأمدا إرسدال للددي كدرم اهلل وجهده معدده إنمدا كدان ترييددا لددهد ولهدقا لمدا سددلل أن كدون الحدج فر دا للددى الصدد
للددي ر ددي اهلل لندده أميددر أم مددرمور؟ فقددال : بددل مددرمورد وسددب  التقويددة أن نبددق العهددد ممددن يكددون مددن العشدديرة أقددوا وآكددد لنددد 

كر هددقه القالدددة العظمددى أرسددل لليددا لقيدد  الصددديق ر ددي اهلل العددر د فلددقا لمددا قيددل لدده صددلى اهلل لليدده وسددلم هددقا المعنددى أو تددق
لنهماد ويحتمل أن يكون نزول براءة وقع بعدد خدرو  الصدديق ر دي اهلل لنده فبالجملدة    ) هندا طمدج بالكلمدا  ( سديدنا للدي ) 

للدى أف دلية الصدديقد  / و ( ر ي اهلل لنه وقع مرمورا بمتابعة الصديق ر ي اهلل لنه في هقا األمدرد وهدقا أقدوا دليدل 5  / 
وكددقا فددي ق ددية إمامددة الصددلة فددي أيددام مر دده صددلى اهلل لليدده وسددلمد وبيددان أحقيتدده للخلفددة العظمددى واإلمامددة الكبددراد ولددقا قددال 
 بعض أجلء الصحابة لند االختلا في أمر الخلفة إقا اختاره صلى اهلل لليه وسلم ألمر ديننا أما نختاره ألمر دنيانا هقا (.
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 ((هه01010101))  المتوفىالمتوفىالهروي الهروي   بن سلطان القاريبن سلطان القاري   لليّ  لليّ للمّل للمّل   لحج األكبرلحج األكبرالحظ األوفر في االحظ األوفر في ا

 م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  ةــالميـبار للعلوم اإلســـة األنــعـــامـجلة جـــم

دجي مخصدو  وهدو  2/ و ( وأما إطلق الحج  األكبدر ) أ /  5)   /  / ظ ( للدى حن
 097صار اصطلحا لرفيا في األثر.د و 096أن يقع يوم لرفة يوم جمعة فرمر آخر

مدددن  211مدددا يدددل للدددى تلددص المسدددرلة ومدددا يددرد لليددده 099) بيدددان ( 098وفددي هدددقه الرسددالة
 األجوبة واألسللة.

 .213في شرو الكنز 212: أنه قكر اإلمام الزيلعي210) فرصله (

 216الفقهددداء والمحددددثين فدددي الملدددة 215د ومدددن أجلدددة211وهدددو مدددن جملدددة األلمدددة الحنفيدددة
  218وهو أحد العشرة المبشرة – 217د اهلللن طلحة بن لبي –الحنفية 

                                                           
لنسخة :   : لبارة مختلفة لن لبارة النسخة : أ : ففيها ) حج مخصو  بطريق العموم للدى يدوم لرفدة اقا وافدق يدوم الجمعدة في ا 096

 للى ما اشتهر للى األلسنةد وألسنة الخلا أقلم الحق فتنما هو أمر آخر... (.
ومدن ف دالل يدوم لرفدة إقا اجتمدع بيدوم الجمعدة هدي في النسخة :   : زيادة هي ) لكن ما رآه المسلمون حسنا فهو لند اهلل حسدن(د  097

أن اهلل يغفددر لجميددع أهددل الموقدداد أمددا إقا كددان يددوم لرفددة بغيددر يددوم الجمعددة فددتن اهلل يهدد  قومددا لقددومد كمددا أن الرسددول صددلى اهلل 
ا اال اسدتجا  لده لليه وسلم قكر ميزة أخرا الجتماا الجمعة بيوم لرفة هي أن هناص سالة ما سرل اهلل لز وجل فيها م من شديل

لاندددة الطدددالبين : الندددووي : 02/  5د ينظدددر: أخبدددار مكدددة : الفددداكهي :  /  2د ومطالددد  أولدددي النهدددى : الرحيبددداني : 288/  2د وا 
105. 

 في النسخة :   : ) ومقصودنا من هقه الرسالة (. 098
 ما بين القوسين : سقط من النسخة :  . 099
 في النسخة :   : ) وما يترت  لليها (. 211
ما بين القوسين : سقط من النسخة :   : وفيها زيادة للى زيدادة للدى النسدخة : أ : هدي ) فنقدول وبداهلل التوفيدق وبيدده أزمدة التحقيدق  210

.) 
لثمددان بددن للددي بددن محجددن بددن موسددى د فخددر الدددين د أبددو لمددر الزيلعددي د الفقيدده الحنفددي د يكنددى أي ددا بددربي محمددد د كددان هددو :  212

هدد من مصنفاته : بركة الكدلم للدى أحاديد  االحكدام الدواردة فدي كتد  الحنفيدة 713والفرالض د توفي سنة: مشهورا بالفقه والنحو 
ينظدر: تدا  التدراجم د د د وتبيين الحقالق شرو كندز الددقالق د وشدرو الجدامع الكبيدر للشديباني د وشدرو المختدار للموصدلي د وكيرهدا

د وكشددا الظنددون د حدداجي  005د والفوالددد البهيددة د اللكنددوي د  025زادةد د وطبقددا  الفقهدداء د طدداش كبددرا  10ابددن قطلوبغددا د 
 . 655/ 0د وهدية العددارفين د البغدادي د  0505/ 2خليفة د 

تبيددين الحقددالق فددي شددرو كنددز     الدددقالق ( وهددو فددي فددروا )  فددي النسددخة :   : ) فددي شددرو كنددز الحقددالق ( واسددم كتددا  الزيلعددي: 213
لبددد اهلل بددن احمددد بددن محمددود د حددافظ الدددين ابددو البركددا  النسددقيد االصددولي ز الدددقالق ( للنسددفي وهددو : الحنفيددةد وأصددله : ) كندد

هدد من مصنفاته: شرو الهدايدة للمركيندانيد ولمددة العقالدد فدي الكدلم والكدافي فدي شدرو الدوافي 701والفقيه الحنفيد المتوفى سنة: 
فددرواد والمسدددتوفي فيددالفروا د والمصدددفى فدددي مختصددر المستصدددفىد مندددار وكشددا االسدددرار فددي شدددرو المندددارد وكنددز الددددقالق فدددي ال

 االنوار في االصول د والوافي في الفروا د وكيرها.
د والفوالددد 003د وطبقدا  الفقهدداء: طدداش الكبددرا زادة :  31د وتددا  التددراجم: ابددن قطلوبغددا: 217/  2ينظدر: الدددرر الكامنددة : ابددن حجدر: 

 . 019/ 2د والفتح المبين: المراكي : 161/ 0العارفين: البغدادي: د وهدية 010البهية: اللكنوي : 
 في النسخة :   : ) األلمة األللم (. 211
 في النسخة : أ : ) جملة (. 215
 في النسخة :   : ) والملة الحنفية (. 216



 

777 

 ((هه01010101))  المتوفىالمتوفىالهروي الهروي   بن سلطان القاريبن سلطان القاري   لليّ  لليّ للمّل للمّل   لحج األكبرلحج األكبرالحظ األوفر في االحظ األوفر في ا

 م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  ةــالميـبار للعلوم اإلســـة األنــعـــامـجلة جـــم

قددال:) أف ددل األيددام يددوم لرفددة  201أندده لليدده الصددلة والسددلم –219ر ددي اهلل لددنهم –
 .202يوم الجمعةد وهو أف ل من سبعين حجة في كير جمعة ( 200وافق

                                                                                                                                                                      
مدلد لده صدحبه وهدو مدن العشدرة هو : طلحة بن لبيد اهلل بن لثمان بن لمرو بن كع  بن تيم أبو محمد التيمي القرشي قتل يوم الج 217

القين شهد لهم النبي  صلى اهلل لليه وسلم  بالجنةد قدال إبدن حجدر :    أحدد العشدرة وأحدد الثمانيدة الدقين سدبقوا إلدى اإلسدلم وأحدد 
الخمسددة الددقي أسددلموا للددى يددد أبددي بكددر وأحددد السددتة أصددحا  الشددورا روا لددن النبددي  صددلى اهلل لليدده وسددلم  ولندده بنددوه يحيددى 

سى وليسى بندو طلحدة   وقدال إبدن أبدي حداتم :   سدمع  أبدى يقدول قلدص ندا لبدد الدرحمن اندا لبدد اهلل بدن احمدد بدن حنبدل فيمدا ومو 
كتد  الدى قدال سددرل  أبدى لدن طلحددة بدن لبيدد اهلل بددن كريدز الخزالدي فقدال ثقددة   قتدل وهدو بددن أربدع وسدتين سددنه ويقدال بدن اثنتددين 

 وستين.
/  3د واالصدابة فدي تمييدز الصدحابة: إبدن حجدر: 170/  1د والجرو والتعديل: إبن ابي حاتم: 311/  1 ينظر: التاريخ الكبير: البخاري:

529. 
 العشرة المبشرون في الجنة هم :  218
 _ أبو بكر الصديق. 0
 _ لمر بن الخطا . 2
 _ لثمان بن لفان. 3
 _ للي بن أبي طال . 1
 _ طلحة بن لبيد اهلل. 5
 _ الزبير بن العوام. 6
 سعد بن مالص. _  7
 _ لبد الرحمن بن لوا. 8
 أبو لبيدة لامر بن الجراو. – 9

 سعيد بن زيد.   - 01
ملدم لن لبد الرحمن بن ُحمنْيدم لن أبيه لن لبد الدرحمن بدن لندْوام قدال قدال رسدول ا لللده   صدلى اهلل ) حدثنا ُقتنْيبنُة حدثنا لبد اْلعنز يز  بن ُمحن

بنْيددُر فددي الْ لليدده وسددلم  أبددو بنْكددرم فددي الْ  نلددة  ونالزُّ ددُة فددي اْلجن طنْلحن نلددة  ون ل دديل فددي اْلجن نلددة  ونلن دداُن فددي اْلجن نلددة  ونُلْثمن ددُر فددي اْلجن نلددة  ونُلمن ْبددُد جن نلددة  ونلن جن
درلاو  فدي  نلة  وأبو ُلبنْيدنةن بن اْلجن يد  في اْلجن سنع  نلة  ون سنْعد  في اْلجن نلة  ون نلدة  أخبرندا أبدو ُمْصدعن م ق درناءنة  لدن لبدد الرحمن بن لنْوام في اْلجن اْلجن

ملدم لن لبد الرحمن بن ُحمنْيدم لن أبيده لدن النبدي  صدلى اهلل لليده وسدلم  ننْحدونُه ولدم يدقكر فيده لدن لبدد الدرحمن بد ن اْلعنز يز  بن ُمحن
يد   ْيددم لدن أبيده لدن سندع  يُ  لدن لبدد الدرحمن بدن ُحمن دد  ْيددم لدن النبدي  صدلى اهلل لليده وسدلم  نحدو  لنْوام قال وقدد ُرو ين هدقا اْلحن بدن زن

ل  ( سنن الترمقي :  حُّ من الحدي  اأْلنول  ( 3717د رقم الحدي  )  617/  5هقا ونهنقنا أنصن
ددر يُّ ثنددا ُشددْعبنُة لددن الْ  ددرن النلمن ْفددُ  بددن ُلمن ُحددرم بددن لكددن أبددا داود روا الحدددي  مختلفددا لددن الصدديغة التددي رواهددا الترمددقي فقددال : ) حدددثنا حن

يُد بن زن  م فنقنامن سنع  ل يوا لليه السللن د  فقكر رنُجل  لن يلاو  لن لبد الرحمن بن اأْلنْخننج  أننلُه كان في اْلمنْسج  ْيددم فقدال أنْشدهنُد للدى رسدول الصل
نلدة   نلدة  النبدي فدي اْلجن ْعُتُه وهدو يقدول لنْشدرنة  فدي اْلجن داُن  اللله   صلى اهلل لليه وسلم  أنى سنم  نلدة  ونُلْثمن دُر فدي اْلجن نلدة  ونُلمن وأبدو بنْكدرم فدي اْلجن

سندْعُد بدن منال دصم  نلدة  ون بنْيدُر بدن اْلعندولام  فددي اْلجن نلدة  ونالزُّ ددُة فدي اْلجن طنْلحن نلدة  ون ل ديل فدي اْلجن نلدة  ونلن ْبدُد الدرحمن بدن لندْوام فددي  فدي اْلجن نلددة  ونلن فدي اْلجن
دْل ُ  لنددْو ش  نلدة  ون ْيددم (د فتندده لددم يدقكر أبددا لبيدددة  اْلجن يُد بددن زن ددرن قدال فنقندداُلوا مددن هدو فنسنددكن ن قدال فنقندداُلوا مددن هدو فقددال هددو سندع  ددملْيُ  اْلعناش  لنسن

 (. 1619د رقم الحدي  ) 200/  1لامر بن الجراود سنن أبي داود : 
ن نفيددل حدددي  لشددرة فددي الجنددة ولندده الحددر بددن قددال ابددن حجددر :   لبددد الددرحمن بددن األخددنج كددوفي روا لددن سددعيد بددن زيددد بددن لمددرو بدد

 .020/  6الصباو والحار  بن لبد الرحمن النخعيان قل  قكره بن حبان في الثقا    ينظر : تهقي  التهقي  : ابن حجر : 
 في النسخة :   : ) تغمقهم اهلل بالر وان والمغفرة (. 219
 في النسخة :   :) صلى اهلل لليه وسلم (. 201
   : ) اقا وافق (.في النسخة :  200
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 ((هه01010101))  المتوفىالمتوفىالهروي الهروي   بن سلطان القاريبن سلطان القاري   لليّ  لليّ للمّل للمّل   لحج األكبرلحج األكبرالحظ األوفر في االحظ األوفر في ا

 م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  ةــالميـبار للعلوم اإلســـة األنــعـــامـجلة جـــم

 .201في تجريد الصحاو 203رواه رزين بن معاوية

حدددددي  برندددده / ظ ( بعددددض المحدددددثين فددددي إسددددناد هددددقا ال 5)   /  205وأمددددا مددددا قكددددره
 207ال ي دددر فددي المقصدددودد فدددتن الحددددي  ال دددعيا 206 ددعياد فعلدددى تقددددير  دددعفه

 208معتبر في ف الل األلمال لند جميع العلماء وأربا  الكمال.

                                                                                                                                                                      

لددم أقددا للددى هددقا الحدددي د إال أن ابددن حجددر والترمددقي قكددراه فددي سددياق الكددلم لددن ف ددل يددوم الجمعددةد فقددال ابددن حجددر :   وأمددا مددا  202
قكره رزين في جامعه مرفولا ) خير يوم طلع  فيه الشدمج يدوم لرفدة وافدق يدوم الجمعدة وهدو أف دل مدن سدبعين حجدة فدي كيرهدا ( فهدو 

ا حالده ألنده لدم يدقكر صدحابيه وال مدن أخرجده بدل أدرجده فدي حددي  الموطدر الدقي قكدره مرسدل لدن طلحدة بدن لبدد اهلل بدن حدي  ال ألدر 
كريدز وليسدد  الزيددادة المددقكورة فددي شديء مددن الموطددل  فددتن كددان لده أصددل احتمددل أن يددراد بالسددبعين التحديدد أو المبالغددة وللددى كددل منهمددا 

 .270/  8: فتح الباري :  فثبت  المزية بقلص واهلل أللم   ينظر

وقال الترمقي : ) تنبيه قد اشتهر بدين العدوام أن يدوم لرفدة إقا وافدق يدوم الجمعدة كدان الحدج حجدا أكبدر وال أصدل لده نعدم روا رزيدن لدن  
قا وافدق يدوم جمعدة فهدو أف دل  سدبعين حجدة فدي كيدر يدوم جمعدةد كدق ا فدي طلحة بن لبيدد اهلل بدن كدرز أرسدله أف دل األيدام يدوم لرفدة وا 

 .27/  1مجمع الفوالد وهو حدي  مرسل ولم أقا للى إسناده ( تحفة األحوقي : 
هو : أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري الحافظد المالكي األندلسي الفقيه السرقسدطي فقيده فا دل مدن أصدحا  مالدص بدن اندج مدن  203

ومددن أبددي العبدداج أحمددد بددن الشدداطبي وكددان إمددام  أهددل المغددر  أقددام بمكددة وسددمع بهددا مددن أبددي الحسددن للددي بددن لبددد اهلل الصددقلي
المالكية بمكة قال الحافظ أبو موسى في معجم شيوخه كان له معرفة بالحددي  والرجدال والفقدهد لده تدلليا منهدا كتدا  جمدع فيده مدا 

  وكيددره فددي الصددحاو الخمسددة والموطددر وكتددا  فددي أخبددار مكددة وقددال ابددن بشددكوال كددان رجددل صددالحا لالمددا فا ددل لالمددا بالحدددي
توفى بمكة سنة خمج ولشرين وقيدل سدنة خمدج وثلثدين وخمسدمالة. ينظدر : تكملدة االكمدال : محمدد بدن لبدد الغندي البغددادي : 

د ومرقدداة 008د والددديبا  المددقه  : ابددن فرحددون : 286/  0د والتجبيددر فددي المعجددم الكبيددر : لبددد الكددريم السددمعاني : 215/  1
 .087/  01المفاتيح : للي القاري : 

الكتا  اسمه ) تجريد الصحاو الستة ( قام م لفه ببحدقا األسدانيد وتوقيدد المسدالل مدع استقصداء م دمون الحددي د فجمدع بدين كتد   201
البخاري ومسلم والموطر لمالص وجدامع الترمدقي وسدنن أبدي داود والنسدالي ورتد  للدى األبدوا د حيد  حدوا هدقه الكتد  السدتة التدي 

د 013وباحاديثها اخق العلماء واسدتدل الفقهداء واثبتدوا االحكدام. ينظدر : فهرسدة ابدن خيدر اإلشدبيلي : هي أم كت  الحدي  واشهرها 
 .639/  0وكشا الظنون : حاجي خليفة : 

 في النسخة  : أ : ) ما قكر (. 205
 في النسخة :   : ) تقدير صحته (. 206
الحسدند وتتفداو  درجاتده فدي ال دعا بحسد  بعدده مدن كل حدي  لم تجتمع فيه شروط الصدحيح وال شدروط  الحدي  ال عيا : هو 207

 .  38شروط الصحة كما تتفاو  درجا  الصحيح بحس  تمكنه منها. ينظر : المنهل الروي : إبن جمالة : 
 في النسخة :   : ) لند جميع األللم من أربا  الكمال (.  208
ف دالل األلمدالد لكندي تتبعد  أقدوالهم فوقفد  للدى بعدض مدن  وقد قكر المصنا أن العلماء قالوا بجواز األخق بالحدي  ال عيا فدي   

 -يمنع األخق بهد وفيما يرتي بعض من ا راء التي نقلها قسم ممن ألا في هقا المجال :
قددال إبدددن بهدددادر :   إن ال دددعيا ال يحدددتج بددده فدددي العقالدددد واألحكدددام ويجددوز روايتددده والعمدددل بددده فدددي كيدددر قلدددص كالقصددد  وف دددالل  – 0

كي  والترهي  ونقل قلص لن ابن مهدي وأحمد بن حنبل وروا البيهقي في المدخل لن لبدد الدرحمن ابدن مهددي أنده األلمال والتر 
قا رويندا فدي  قال إقا روينا لن النبي  صلى اهلل لليه وسلم  في الحلل والحرام واألحكدام شدددنا فدي األسدانيد وانتقددنا فدي الرجدال وا 

وهدو  -فدي األسدانيد وتسدامحنا فدي الرجدالد وقدال العبداج بدن محمدد سدلل أحمدد بدن حنبدل ف الل األلمال والثوا  والعقدا  سدهلنا 
فقيل له يا أبا لبد اهلل ما تقول في موسى بن لبيددة ومحمدد بدن إسدحاق فقدال أمدا موسدى  -للى با  أبي الن ر هاشم بن القاسم 
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ؤ 221فهددو باطددل مددردود لليدده 209وأمددا قددول بعددض الجهددال: بددرن هددقا الحدددي  مو ددوا 
د لندد ألمدة د وكلمده سدن220ألن االمام رزين بن معاوية العبددري مدن أكدابر المخدرجين

 225أنها  عيفة. 221روايته صحيحة فل أنقنلل ) من ( 223د فتن لم تكن222المحدثين

                                                                                                                                                                      

ار لن النبي  صدلى اهلل لليده وسدلم  وأمدا محمدد بدن بن لبيدة فلم يكن به   برج ولكن حد  برحادي  مناكير لن لبد اهلل بن دين
 إسحاق فرجل يكت  لنه هقه األحادي  يعني المغازي ونحوها فرما إقا جاء الحلل والحرام أردنا قوما وقبض أصابع يديه األربع.

ل بده فدي كيدر األحكدام ونقل لمر بن للي األنصاري لن بعض من لم يجوز األخق بالحدي  ال عيا فقال :  ويجوز روايتده والعمد – 2
 كالقص  وف الل األلمال  والتركي  والترهي د كقا قكره النووي وكيره.

 وفيه وقفة فتنه لم يثب  فتسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويوقع من ال معرفة له في قلص فيحتج به. 
 ونقل لن ابن العربي المالكي أن الحدي  ال عيا ال يعمل به مطلقا  . 

 -الحدي  ال عيا ما قكره ابن الصلو ونبه إليه في أمور هي : وخلصة القول في
األول: إقا رأي  حديثا بتسناد  عيا فلص أن تقول هقا  عيا وتعندي انده بدقلص اإلسدناد  دعيا ولديج لدص أن تقدول هدق  دعيا وتعندي 

بمثلده الحددي  بدل يتوقدا به  عا متن الحدي  بناء  للى مجرد  عا قلص اإلسناد فقدد يكدون مرويدا بتسدناد آخدر صدحيح يثبد  
جواز قلص للى حكم إمام من ألمة الحدي  برنه لم يرو بتسناد يثب  به أو برنه حددي   دعيا أو نحدو هدقا مفسدرا وجده القددو فيده 

 فان أطلق ولم يفسر ففيه كلم يرتي إن شاء اهلل تعالى فاللم قلص فتنه مما يغلط فيه واهلل اللم.        
حدددي  وكيددرهم التسدداهل فددي األسددانيد وروايددة مددا سددوا المو ددوا مددن أنددواا األحاديدد  ال ددعيفة مددن كيددر اهتمددام الثدداني:يجوز لنددد أهددل ال

ببيددان  ددعفها فيمددا سدددوا صددفا  اهلل تعددالى وأحكدددام الشددريعة مددن الحدددلل والحددرام وكيرهمددا وقلدددص كددالموالظ والقصدد  وف دددالل 
باألحكددام والعقالددد وممددن روينددا لندده التنصددي  للددى التسدداهل فددي األلمددال وسددالر فنددون التركيدد  والترهيدد  وسددالر مددا ال تعلددق لدده 

 نحو قلص لبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ر ي اهلل لنهما.  
الثالدد : إقا أرد  روايددة الحدددي  ال ددعيا بغيددر إسددناد فددل تقددل فيدده قددال رسددول اهلل  صددلى اهلل لليدده وسددلم  كددقا وكددقا ومددا أشددبه هددقا مددن 

صددلى اهلل لليدده وسددلم  قددال قلددص وانمددا تقددول فيدده روي لددن رسددول اهلل  صددلى اهلل لليدده وسددلم  كددقا وكددقا أو  األلفدداظ الجازمددة برندده 
بلغندا لندده كددقا وكدقا أو ورد لندده أو جدداء لندده أو روي بع دهم ومددا أشددبه قلددصد وهكدقا الحكددم فيمددا تشددص فدي صددحته و ددعفه وانمددا 

 حته بطريقه القي أو حناه أوال واهلل أللم.تقول قال رسول اهلل  صلى اهلل لليه وسلم  فيما ظهر لص ص
د والمقنددع فددي للددوم 201 – 218/  2دوالنكدد  للددى مقدمددة ابددن الصددلو : إبددن بهددادر : 013 – 010ينظددر : مقدمددة ابددن الصددلو : 

 .136/  0د والنك  للى ابن الصلو : إبن حجر : 011/  0الحدي  : لمر بن للي األنصاري : 
 المختلق المصنوا المنسو  إلى رسول اهلل زورا  وبهتانا  .الحدي  المو وا هو:   209 

وقد اتفق العلماء وأجمعوا للى لدم جواز روايتده والعمدل بدهد وبيندوا أن الحددي  ال دعيا يفتدص باألمدة ويشدتتها ؤ ألنده افتدراء وكدق  للدى 
 رسول اهلل صلى اهلل لليه وسلم.

وهددو أشددد خطددرا  للددى الدددين وأنكددى  ددررا  بالمسددلمين مددن تعصدد  أهددل المشددرقين  قددال القاسددمي بعددد تعريفدده السددابق للحدددي  المو ددوا :  
والمغربين ألنه يطرا الملة الحنيفية لن صراطها المسدتقيم ويقدقا بهدا فدي كياهد  ال دلال  حتدى ينكدر الرجدل أخداه والولدد أبداه 

وانشدعا  األهدواء وتبداين ا راء ...  . ينظدر: قوالدد وتطير األمة شعالا  وتتفرق بدادا  بدادا  اللتباج الف ديلة وأفدول شدمج الهدايدة 
 .052الحدي  : محمد جمال الدين القاسمي : 

ثددم بينددوا كيفيددة معرفددة الحدددي  المو ددوا بددرمور قكرهددا ابددن تيميددة فقددال :   منهددا إقددرار وا ددعه للددى نفسدده قدداال  أو حدداال  ومددن قلددص ركاكددة 
 .037/  0لما بث  في الكتا  والسنة الصحيحة  . ينظر : البال  الحثي  : ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة 

 في النسخة :   : ) فهو باطل مصنوا مردود لليه ومنقل  إليه (.  221
 في النسخة :   : ) من كبراء المحدثين ومن لظماء المخرجين (. 220
 الصحاو الستة (. في النسخة :   : ) ونقله سند معتمد لند المحققين وقد قكره في تجريد 222
 في النسخة :   : ) فان لم يكن (. 223
 ما بين القوسين : سقط من النسخة : أ. 221



 

776 

 ((هه01010101))  المتوفىالمتوفىالهروي الهروي   بن سلطان القاريبن سلطان القاري   لليّ  لليّ للمّل للمّل   لحج األكبرلحج األكبرالحظ األوفر في االحظ األوفر في ا

 م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  ةــالميـبار للعلوم اإلســـة األنــعـــامـجلة جـــم

 227(. 226كيا وقد الت د بما ورد ) إن العبادة تت الا سبعين في الجمعة

) لكددن هنددا دقيقددة وهددي أن وقفددة الجمعددة مددع ميزتهددا للددى كيرهددا إنمددا بالتبددار الكيفيددة 
نمددا لبددر لنهددا فددي الصددورة المثاليددة بال كميددة للزيددادة المعنويددة بالزيددادة الحسدديةؤ لزيددادة وا 

ترثيرهددا فددي الطبيعددة النفسدديةد ولددقا أجمعددوا للددى أن مددن نددوا تلددص الحجددة لددن جمالددة 
 228متعددة ال يسقط الفرض لن أحد منه (.

:   قيل إقا وافق يوم لرفة يوم جمعة كفر لكدل أهدل 229هقا وقكر النووي في مناسكه 
 231.230الموقا  

                                                                                                                                                                      
 في النسخة :   : ) رواية  عيفة (. 225
 في النسخة :   : ) أن العبادة ت الا يوم الجمعة مطلقا بسبعين  عفا بل بمالة  عا للى ما سيرتي(. 226
 من المحدثين يقكرون آثارا  بنفج المعنى منها:  لم أقا للى هقا الحدي د لكن وجد  قسما 227
دد – 0 دددنقنُة ُت ن ددْمرنةن لددن كنْعدد م قددال الصل دددم لددن لبددد اهلل  بددن  ن اه  ددش لددن ُمجن ددن  األنْلمن ينددُة لن النُا يددوم قددال ابددن أبددي شدديبة :   حدددثنا أبددو ُمعناو 

 .( 5503د رقم الحدي  ) 177/  0اْلُجُمعنة   . ينظر : مصنا ابن أبي شيبة : 
قال الطبراني :   حدثنا محمود بن محمدد المدروزي ندا حامدد بدن آدم ندا الف دل بدن موسدى لدن محمدد بدن لمدرو لدن أبدي سدلمة لدن  – 2

د رقددم 11/  8أبددي هريددرة أن النبددي  صددلى اهلل لليدده وسددلم  قددال ت ددالا الحسددنا  يددوم الجمعددة   . ينظددر : المعجددم األوسددط : 
 .061/  2ا الحدي  :   وفيه خالد بن آدم وهو كقا   . ينظر : مجمع الزوالد : قال الهيثمي لن هق (. 7895الحدي  ) 

ما قكره للي القاري فقال :   ولن لبد اهلل بن لمرو قال من صلى للدى النبدي واحددة   أي صدلة واحددة صدلى اهلل لليده ومللكتده  - 3
يوم الجمعة بسدبعين  دعفا  ولهدقا يكدون الحدج األكبدر لدن سبعين صلة ولعل هقا مخصو ل بيوم الجمعة إق ونرندن أن األلمال في 

ددة   رواه أحمددد   قددال السددخاوي ورواه ابددن زنجويدده فددي تركيبدده بتسددناد حسددن وحكمدده الرفددع إق ال مجددال للجتهدداد فيدده  د  جل سددبعين ح 
 . 08/  3ينظر : مرقاة المفاتيح : للي القاري : 

 ما بين القوسين : سقط من النسخة :  . 228
ا  في مسالل الحج وأحكامه د لم أقا لليهد وقد أشار حاجي خليفة إلى أن مناسدص الندووي ثلثدة أجدزاء كبيدر ووسدط وصدغيرد هوكت 229

 .0833/  2ينظر : كشا الظنون : 
 في النسخة :   : ) لكل أهل الموقا مطلقا. انتهى (. 231
ثين والفقهداء فدي مصدنفاتهم تددل للدى أن يدوم لرفدة لدده لدم أقدا للدى هدقا األثدر فدي كتد  الحددي د لكنندي وجدد  أقدواال لدبعض المحدد 230

قا  ميزا  كثيرة إقا وافق يوم جمعةد حي  قالوا :   ويسمى التاسع يوم لرفة قدال  صدلى اهلل لليده وسدلم  أف دل األيدام يدوم لرفدة وا 
لم  إقا كدان يددوم وافدق يدوم جمعددة فهدو أف دل مددن سدبعين حجدة فددي كيدر يدوم جمعددة أخرجده رزيدن ولددن النبدي  صدلى اهلل لليدده وسد

 جمعة كفر اهلل لجميع أهل الموقا ..  
 ثم قالوا :   وقفة الجمعة تف ل كيرها من خمسة أوجه فيما قكره القا ي بدر الدين بن جمالة:

نما يختار له األف ل :أحدها  موافقة النبي  صلى اهلل لليه وسلم  فتن وقفته كان  يوم الجمعة وا 
 أن فيها سالة إجابة.  :الثاني
أن األلمددال تشددرا بشددرا األزمنددة كمددا تشددرا بشددرا األمكنددة ويددوم الجمعددة أف ددل أيددام األسددبوا فوجدد  أن يكددون العمددل فيدده  :الثالدد 

 أف ل. 
 أن في الحدي  أف ل األيام يوم لرفة إقا وافق يوم الجمعة وهو أف ل من سبعين حجة في كير يوم الجمعة أخرجه رزين. :الرابع
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د وأسدنده 231: لدن بعدض السدلا233فدي قدو  القلدو  232طال  المكدي وقد نقله أبو   
د 237د وقددرره السدديوطي236]وحددرره  [إلددى النبددي صددلى اهلل لليدده وسددلم  235ابددن جمالددة
 238ونقله لنه.

د 211بع دددهم برنددده ورد ) إن اهلل تعدددالى يغفدددر ألهدددل الموقدددا مطلقدددا ( 239واستشدددكل   
 فما وجه تخصي  قلص بيوم الجمعة؟.

                                                                                                                                                                      

م جمعدددة كفدددر اهلل لجميدددع أهدددل الموقدددا قيدددل لددده قدددد جددداء أن اهلل يغفدددر لجميدددع أهدددل الموقدددا مطلقدددا فمدددا وجددده إقا كدددان لرفدددة يدددو  :الخدددامج
 تخصي  قلص بيوم الجمعة في هقا الحدي  فرجا  برن اهلل يحتمل أن يغفر لهم فيه بغير واسطة وفي كيره يه  قوما لقوم.

 .153/  2شية الجمل للى شرو المنهج : سليمان الجمل : د وحا 009 – 008ينظر : اللمعة في خصال  الجمعة : السيوطي : 
 386هو : محمد بدن للدي بدن لطيدة الحدارثي أبدو طالد  العجمدي ثدم المكدى المدالكي الدوالظ الصدوفي نزيدل بغدداد المتدوفي بهدا سدنة  232

التوحيدددد ومشددكل  هدددد سدد  وثمددانين وثلثمالددةد مددن تصددانيفه: قددو  القلددو  فددي معاملددة المحبددو  ووصددا طريددق المريددد إلددى مقددام
 .55/  6د وهدية العارفين: البغدادي : 376/  5الرا  القرآن وكير قلص . ينظر: األنسا : السمعاني : 

قو  القلو  فدي معاملدة المحبدو  ووصدا طريدق المريدد الدى مقدام التوحيدد ( فدي التصدوا قدالوا لدم يصدنا مثلده فدي اسم الكتا  : )  233
 .0360/  2د وكشا الظنون : حاجي خليفة :   71طية: دقالق الطريقةد ينظر : فهرج ابن ل

روي هقا القول لدن : ابدن جمالدة فدي مناسدكه والكدازروني فدي تفسديره المعدروا بداألخوين والشديخ ندور الددين للدي الزيدادي. ينظدر :  231
 .105/  2مطال  أولي النهى :  : 

الكناني بدر الدين أبو لبد اهلل الحمدوي الشدافعي القا دي بمصدر هو : محمد بن ابراهيم بن سعد اهلل بن جمالة ابن للي بن جمالة  235
هدددد مددن تصددانيفه : إي دداو الدددليل فددي قطددع حجددج اهددل التعطيددل التبيددان لمهمددا  القددرآند  733هدددد وتددوفي سددنة:  639ولددد سددنة: 

ي آدا  العددالم والمدددتعلمد وتجنيددد االجندداد وجهددا  الجهددادد وتحريددر االحكددام فددي تدددبير جدديش االسددلمد وتددقكرة السددامع والمددتكلم فدد
والتنزيدده فددي ابطددال حجددج الشددبيه تنقدديح المندداظرة فددي تصددحيح المخددابرةد وحجددة السددلوص فددي مهددادة الملددوصد والددرد للددى المشددبه فددي 
قولدده تعددالى الددرحمن للددى العددرش اسددتواد والطالددة فددي ف دديلة الجمالددةد والمسددالص فددي للددوم المناسددصد وكيرهددا. ينظددر : معجددم 

 . 018/  6د وهدية العارفين : البغدادي : 219قهبي : المحدثين : ال
 ما بين المعقوفتين : سقط من النسخة : أ. 236

هددد مدن مصددنفاته : االبتهدا  فددي مشددكل  900هددد وتدوفي  819جددلل الددين لبددد الدرحمن بددن أبدي بكددر بدن محمددد السدديوطي ولدد هدو :  237
فقة واالكليل في أسبا  التنزيدل وتندوير الحوالدص للدى موطدر االمدام مالدص والجدامع المناهج واالتقان في للوم القران واألشباه والنظالر في ال

الصغير في حدي  البشير الندقير وهدو المشدار اليده فدي المخطوطدة وقدد قكدره حداجي خليفدة فدي الكشدا وقدال لنده وهدو مجلدد لخصده مدن 
 هد. 0130الشيخ المناوي   كتابه جمع الجوامع مرتبا للى الحرواد وقكر له شروحا  كثيرة من  منها شرو 

 1 0/531وهدية العارفيند البغدادي    561/ 0د وكشا الظنون:  339-335/ 0ينظر : حسن المحاظرة : للسيوطي: 
 في النسخة :   : ) ونقل لنه السيوطي وقررهد ومن القوالد أنه اقا تعدد الطرق يتقوا الحدي  ويدل للى أن له أصل (. 238
 م استشكل (.في النسخة :   : ) ث 239

( د بصديغة )  3103)           د رقدم الحددي 0112/  2لم أقا للى هقا الحدي  بهقه الصيغةد لكدن ابدن ماجدة رواه فدي سدننه :  211
لنم يُّ ثنا لبد اللله  بدن ك ننانندةن بدن لنبلد م يُّ ثنا لبد اْلقناه ر  بن السلر يم السُّ ملدم اْلهناش  دلنم يُّ أننل أنبنداُه أخبدره لدن اج  بدحدثنا أنيُّوُ  بن ُمحن دْردناجم السُّ ن م 

د يدد ن إندي قدد كنفندْرُ  لهدم مدا خن فندةن ب داْلمنْغف رنة  فنُرج  ديلةن لنرن ُملت ده  لنش  دا أل  لن الظلدال من فندت نمي آُخدُق ل ْلمنْظلُدوم  مندده أبيده أننل النبدي  صدلى اهلل لليده وسدلم  دنلن
ْل ن أنْلطنْي ن  دادن الددُّلناءن فن  قال أنْي رن م إن ش  ديلتنُه فلمدا أنْصدبنحن ب اْلُمْزدنل فندة  أنلن دْ  لنش  نلة  ونكنفنْر ن ل لظلدال م  فلدم ُيجن يد ن إلدى مدا سندرنلن اْلمنْظُلومن من اْلجن ُرج 

صن رسول اللله   صلى اهلل لليه وسلم  أو قال تنبنسلمن فقال له أبو بنْكرم ونُلمنُر ب رنب ي أن  ون  ح  ُص فيهدا قال فن ن ُأممدي إ نل هدقه لنسندالنة  مدا ُكْند ن تنْ دحن
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/ و ( يغفدر فدي وقفدة الجمعدة للحدا  وكيدره ممدن ح در قلدص  3وأجي : برنه ) أ /    
 بما في رواية الطبراني:  210الموقا األلظم والمقام األفخم

) إن الرحمة تنزل للى أطراا الموقا فتعمهم ويغفر لهم بها قندوبهم ثدم تفدرق  212من
 213في األرض من هناص (.

القدول بغفدران الحدا  فتن قيل في الحدي  أنه يغفر ألهل الموقا يوم الجمعةد فكيدا  
 وكيره؟.

أجيدد  : بددرن المددراد بالحددا  المتلددبج بالنسددص ) المعبددر لندده بدداإلحرام الددقي هددو النيددة  
 216ما لم يكن متلبسا باإلحرام. 215بغيره 211والتلبيةد والمراد (

                                                                                                                                                                      

ا ن  ل من أننل الللهن لز وجل قد اْستنجن نلصن قال إ نل لنُدول اللله  إ ْبل يجن لنملا لن صن اهلل س  كنصن أنْ حن عندلن فما القي أنْ حن دقن التُّدرنا ن فنجن ُملت دي أنخن  ُدلنال ي ونكنفنرن أل 
ه   ه  (د وقد للق الزيلعي للدى هدقا الحددي  فقدال :    ينْحُثوُه للى رنْأس  زنل  كنن ي ما رأي  من جن ْيل  ونالثُُّبور  فنرنْ حن ينْدُلو ب اْلون ورواه الطبراندي فدي ون

( بن أحمد بن حنبل في   مسند أبيه   وأبو يعلى الموصلي في   مسنده   ورواه ابن لددي فدي   الكامدل   وأللده  2  معجمه   ولبد اهلل ) 
كنانة وأسند لن البخاري أنه قال : كنانة روا لن أبيه لم يصح وقدال ابدن حبدان فدي   كتدا  ال دعفاء   : كناندة بدن العبداج بدن مدرداج ب

أسددلمي يددروي لددن أبيدده وروا لددن ابندده منكددر الحدددي  جدددا فددل أدري التخلدديط فددي حديثدده مندده أو مددن أبيدده ومددن أيهمددا كددان فهددو سدداقط 
 .  61/  3م ما أتى من المناكير لن المشاهير انتهى . نص  الراية : االحتجا  بما روا وقلص لعظ

/ و ( هددقا  6)   /      فددي النسددخة :   : زيددادة هددي : ) وفددي كيددره للحددا  فقددط ال لسددالر ) وهنددا مو ددع فيدده طمددج ( واستشددكل  210
اهلل لليده وسددلم قددال ) ال يبقددى  الجدوا  بمددا ورد فددي حددي  بددن لمددر ر دي اهلل لنهمددا للددى مدا رواه ابددن الجددوزي وكيدره أندده صددلى

أحد يوم لرفة وفي قلبه وزن قرة من ايمان إال كفر لهد فقال رجل : يارسول اهلل أال هل لرفة خاصة أم للنداج لامدة ؟ قدال : بدل 
للنداج لامدة( وظداهر الحددي  لمدوم لرفدة سدواء وافدق جمعدة أم الد للدى أندالعبرة بعمدوم اللفدظ ال بخصدو  السدب د ويمكدن دفددع 

 شكال  (.اال
 في النسخة :   : ) بما ورد في رواية الطبراني لنه صلى اهلل لليه وسلم (. 212

إقا كددان لشددية يددوم لرفددة هددبط اهلل إلددى السددماء الدددنيا  لددم أقددا للددى هددقا الحدددي د لكددن وجددد  فددي كتددا  تنزيدده الشددريعة مددا نصدده : ) 213
ولزتدى ألندزلن إلديكم وألسداوين مجلسدكم بنفسدى فيندزل إلدى لرفدة فديعمهم  فيطلع للى أهل الموقا فيقول مرحبا بزوارا والوافدين إلى بيتدى

بمغفرتدده ويعطدديهم مددا يسددرلون إال المظددالم ويقددول أشددهدكم أنددى قددد كفددر  لهددم فددل يددزال كددقلص إلددى أن تغيدد  الشددمج ويكددون أمددامهم إلددى 
حددرام كفدددر لهددم حتددى المظددالم ثددم يعددر  إلددى السدددماء المزدلفددة وال يعددر  إلددى السددماء تلددص الليلددة فدددتقا أسددفر الصددبح ووقفددوا لنددد المشددعر ال

وينصددرا الندداج إلددى منددى ) أبددو للددى األهددوازا ( أحددد الكددقابين ( تنزيدده الشددريعة المرفولددة لددن األخبددار الشددنيعة المو ددولة : للددي بددن 
 -اري دار الكتد  العلميدة محمد بن للي بن لراق الكناني أبو الحسن: تحقيق: لبد الوهدا  لبدد اللطيدا د لبدد اهلل محمدد الصدديق الغمد

 .038/  0هدد الطبعة: األولى :  0399 -بيرو  
 ما بين القوسين : سقط من النسخة :   . 211
 في النسخة :   : ) وبغير الحا  (. 215
 في النسخة :   : ) ما لم يكن متلبسا بان ال يكون محرما (. 216
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وقيددل : إن أهددل الموقددا يشددمل مددن كددان فددي أرض لرفددة ومددن لددم يكددن فيهددا مددن    
 ية قلص.المسلمينؤ ألن كل مسلم فيه أهل

المدددددراد بالحدددددا   هددددو الكامدددددل فددددي حجدددددهد المرالدددددى  217أقددددول : ولعدددددل األظهددددر أن   
نيتده كمدا لليده كثيدر مدن  219د والمراد بغيره المقصر فدي أمدره مدن تصدحيح218بشرالطه

وسدددالر أكدددراض فاسددددة  251النددداج أنهدددم يحجدددون افتخدددارا  وريددداء  وسدددمعة وتنزهدددا وتفرجدددا
كانده وواجباتده جهدل الط الحدج وأر شدر  253]بعدض  [تدارص     252د وكدقا250وللل كاسددة

المترسدددددددددددا للدددددددددددى  257()هدددددددددددو 256بغيدددددددددددره 255والمدددددددددددراد251/ ظ ( 6أو سدددددددددددهواد )  / 
)  261د كمدا ورد259الحج ممن كان قادرا لليهد أو ممن لجز لدن اإلتيدان إليده258فو 
 .262نية الم من خير من لمله ( 260إن

                                                           
 في النسخة :   : ) أن يقال (. 217
 تحق أن يقال حجه مبرورومقبول (.في النسخة :   : ) ممن يس 218
 في النسخة :   : ) من نحو تصحيح ( . 219
 في النسخة :   : ) وتفرجا وتجارة (. 251
 في النسخة :   : ) والواض كاسدة (. 250
 في النسخة :    : ) وفي معناه ( بدال من ) وكقا (. 252
 ما بين المعقوفتين : سقط من النسخة : أ د وأثبتناها لصحة المعنى. 253
فددي النسددخة :   : ) أو مددن يصددرا مدداال حرامددا فددي حجدده ونحددو قلددص ممددن يسددتحق أن يقددال فددي حقدده ال لبيددص وال سددعديص وحجددص  251

 مردود لليص (.
 في النسخة : أ : ) أو المراد (. 255
 في النسخة :   : ) ويمكن أن يجا  بان المراد بغير الحا  (. 256
 ما بين القوسين : سقط من النسخة :  . 257
 النسخة :   : ) فوا  (.في  258
 في النسخة :   : ) والمراد به من لجز لن االتيان مع قصده وصمم لزمه (. 259
 في النسخة :   : ) لما ورد (. 261
 في النسخة :   : ) من (. 260
مددن لملدده (  ( بددا  فددي النيددةد قددال العجلددوني    ) نيددة المدد من أبلددج 0د رقددم الحدددي  )  23/  0الحدددي  أخرجدده الربيددع فددي مسددنده :  262

رواه العسكري في األمثال والبيهقي لن أنج مرفولا قال ابدن دحيدة ال يصدح والبيهقدي اسدناده  دعيا ولده شدواهد منهدا مدا أخرجده 
الطبراني لن سهل بن سعد السالدي مرفولا نية الم من خير من لمله ولمل المنافق خير من نيته فاقا لمل المد من لمدل ندار 

سند  دعيا لدن الندواج بدن سدمعان بلفدظ نيدة المد من خيدر مدن لملده ونيدة الفداجر شدر مدن لملده وروا في قلبه نور وللعسكري ب
الديلمي لن أبي موسى الجملة األولى وزاد وان اهلل لز وجدل ليعطدي العبدد للدى نيتده مدا ال يعطيده للدى لملده وقلدص ألن النيدة ال 

وا الحددي  وقددد أفدرد  فيدده وفدي معندداه جدزءا انتهددى وقدال فددي ريداء فيهدا قددال فدي المقاصددد وهدي وان كاندد   دعيفة فبمجمولهددا يتقد
الدلئ حدي  نية الم من خير من لملده أخرجده البيهقدي فدي شدع  االيمدان لدن أندج وفدي اسدناده يوسدا بدن لطيدة  دعيا كمدا 

ي معندداه قددال ابددن دحيددة وقددال النسددالي متددروص الحدددي  وروي مددن طريددق النددواج بسددند  ددعيا قددال ابددن الملقددن فددي شددرو العمدددة فدد
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: ) مدددا سدددرتم مسددديرا فدددي 261روي أنددده صدددلى اهلل لليددده وسدددلم قدددال ألصدددحابه 263وكمدددا 
   265يل اهلل إال جمالة من أهل المدينة معكم حي  منعهم العقر (.سب

بغيددددددره : الددددددقي مددددددا  فددددددي طريددددددق الحددددددج أو مددددددن فاتدددددده  266ويمكددددددن أن يكددددددون المددددددراد
 بديع. 269ولطفه  268.  ويمكن الجمع برخق الجميعد  فف له واسع267الوقوا

جده فمدا و  271) واستشكل بع هم برنه ورد ) إن اهلل تعالى يغفر ألهل الموقا مطلقا (
 تخصي  قلص بيوم الجمعة؟

وأجي : برنده يغفدر فدي وقفدة الجمعدة للحدا  وكيدره ممدن ح در قلدص الموقدا األلظدم  
 .270والملق األفخمد وفي كيره للحا  فقط (

يغفدددر للجميدددع يدددوم الجمعدددة بغيدددر  271برنددده : يحتمدددل أنددده 273ابدددن جمالدددة 272وأجدددا  
 .275واسطةد وفي كيره يه  قوما لقوم

 .278( 277يغفر لمسيلهم بمحسنهم من ) أنه 276وي يده ما ورد

                                                                                                                                                                      

تسددع تددرويل  منهددا ان نيتدده خيددر مددن خيددرا  لملدده ومنهددا ان النيددة المجددردة لددن العمددل خيددر مددن العمددل المجددرد لنهددا وقيددل انمددا 
 .131/  2كان  نية الم من خيرا من لمله ألنه مكانها . ينظر : كشا الغطاء : 

 في النسخة :   : ) ولما (  263
 اته (.في النسخة :   : ) ألصحابه في بعض كزو  261
الحدددي  قكددره الم لددا بصدديغة التمددريض وهددي قولدده ) وكمددا  روي ( والحدددي  صددحيح مددروي فددي البخدداري بصدديغة مختلفددة وهددي : )  265

ُسددولن الللدد يددُل لددن أنننددج  بددن منال ددصم ر ددي اهلل لندده أننل رن ْيددد  الطلو  دددم أخبرنددا لبددد الللدده  أخبرنددا ُحمن مل ددُد بددن ُمحن ليدده ه   صددلى اهلل لحدددثنا أنْحمن
دير ا وال قنطنْعد دْرُتْم منس  دا مدا س  ينندة  أنْقونام  يننة  فقال إ نل ب اْلمند  عن من كنْزونة  تنُبوصن فندنننا من اْلمند  ُسدولن وسلم  رنجن ي دا إال كنداُنوا منعنُكدْم قدالوا يدا رن ُتْم وناد 

بنسنُهْم اْلُعْقرُ  يننة  حن يننة  قال ونُهْم ب اْلمند   (. 1060د رقم الحدي  )  0601/  1(. صحيح البخاري :  اللله  ونُهْم ب اْلمند 
 في النسخة :   : ) ويمكن أن يراد (. 266
 في النسخة :   : ) باحصار وكيره (. 267
 في النسخة :   : ) وسيع (. 268
 في النسخة :   : ) وكرمه (. 269
 (. 239سبق تخريجه في هامش )  271
 (.211ارة مكررة قد ساقها الم لا قبل قليل في هامش )ما بين القوسين : سقط من النسخة :  : وهي لب 270
 في النسخة :   : ) وقد أجا  (. 272
 في النسخة :   : ) لن أصل االشكال (. 273
 في النسخة :   : ) أنه سبحانه وتعالى (. 271
 .  06:  لم أقا للى قول إبن جمالةد إال ان السيوطي قكر نفج المعنى في كتابه : اللمعة في خصال  يوم الجمعة 275
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/ ظ ( حجده فكيدا يغفدر لده قيدل  3فتن قيل : قد يكون في الموقا من ال يقبدل ) أ / 
ثدددوا  الحدددج المبدددرور فدددالمغفرة كيدددر مقيددددة  279يحتمدددل أن يغفدددر لددده الدددقنو  وال يثدددا 

لجميدع أهدل الموقدا فدل بدد  282إن األحادي  بدالمغفرة 280والقي يوج  هقا 281بالقبول
قيددل وي يددده مدداروي) أن حجددة كيددر مقبولددة خيددر مددن الدددنيا  281كددقا 283مددن هددقا القيددد

حصدددول  286/و ( ويحتمدددل أن يكدددون مدددن اختصدددا  تلدددص الوقفدددة7)  /285ومافيهدددا (
القبددول للددى وجدده الشددمول ووصددول المغفددرة للددى طريددق لمددوم الرحمددة  فددان قيددل إقا 

فددددري فالدددددة فددددي التخصددددي  تعددددود للددددى  287كاندددد  المغفددددرة حاصددددلة للددددى كددددل تقدددددير
 ور له؟ المغف

أجيددد : برنددده كفدددى بمدددا فدددي هدددقه القدددر  المقت دددي لعددددم االحتجدددا  بواسدددطة مدددن مزيدددد 
التنويددددده بشدددددرفه وكمدددددال المغفدددددرة واسدددددتقلله بتلدددددص الرحمدددددة وتو ددددديحه إن العدددددوام فدددددي 
خصددو  قلددص اليددوم يصددلون إلددى مرتبددة الخددوا  والخددوا  إلددى األخدد  وهكددقا هلددم 
                                                                                                                                                                      

 في النسخة :   : ) ما ورد في مطلق لرفة (. 276
 في النسخة :   : ) مسيلهم لمحسنهم (. 277
 .  02/  5األثر قكره الفاكهي في كتابه أخبار مكة :  278
 في النسخة  : ) وال يثا  له (.  279
د ويقصدد أن مغفدرة الدقن  622/   2لم أقا للى هقا القول لند من صنا قبل هقاد وجاء ن  هقه العبارة في حاشية ابن لابددين  281

نما يغفر له القن  فقط .  القن  بسب  الحج ال يشترط لهل قبول قلص الحج وأنه قد ال يثا  للى حجه وا 
نما يوج  هقا الترويل (. 280  في النسخة  : ) وا 
 وهي األحادي  التي ساقها المصنا والتي تدل للى المغفرة ألهل الموقا.  282

لمعتمد في تطبيق الحكمد والقي من شدرن إلمدال الحكدم فدي ظلده التركدد مدن صدحة جريدان الحكدم للدى للتده بمثابة الشرط ا القيد هو: 283
للى وجه يوافق مراد الشدارا ومقصدودهؤ وبهدقا يظهدر أن العلدة مقصدودة لدقاتها فدي مشدرولية الحكدم دون القيددد إق لديج القيدد  هدو السدب  

د ولكنده حالددة للحكددم أو ظددرا مدن ظروفدده أو شددرط مقددارن لعلتده يحدددد مجددال تطبيقدده الموجد  للحكددم ابتددداء د وال هدو البالدد  للددى تشددريعه
/   0لبدد الجليدل زهيدر  دمرة :  :فيجعله قاصرا  للى تلص الحالة دون سواها من الحاال د ينظر : االحتمال وأثدره للدى االسدتدالل تدرليا

30. 
 في النسخة   : ) كقا قكره بع هم ( 281
لحدي  في كتبندا نحدن أهدل السدنة والجمالدة ال نصدا وال معنداد وقدد ورد  فدي كتدا  فقده الر دا لعلدى أصدغر لم أقا للى رواية هقا ا 285

وهددو مددن كتدد  الشدديعة األماميددة وال حجددة فددي هددقا النقددل لعدددة أمددور أولهددا: الن صدداح  الكتددا  أورد الحدددي  دون  3مرواريددد  /
م وان أسندوه لعدم الصدحة فدي إسدنادهم ومدا لنددنا مدن إسدناد يغندي لمدا إسناد وهقا هو ديدنهم في النقلد ثانيا:ال حجة لنا في نقله

لندهمد ثالثا:معنى الحددي  مدردود فكيدا تكدون حجدة كيدر مقبولدة لندد اهلل خيدر مدن الددنيا ومدا فيهدا ومدا تخلدو الددنيا مدن لابدد هلل 
 وبال للى صاحبه .       متقم أو من لمل صالح قد ُأدخل به صاحبه الجنة وهو في الدنياد والعمل كير المقبول

 في النسخة   :) وقفة الجمعة (. 286
 .( للى كل تقدير حاصلة في النسخة   : ) 287
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التبدددار شدددرا الزمدددان ومدددا يترتددد  جدددرا ومدددا قاص إال بسدددب  ت دددالا األجدددر والثدددوا  ب
فددددي مزيددددة شددددرا  289وكمددددا إن ل مكنددددة المشددددرفة دخددددل 288لليدددده مددددن وقددددوا االقتددددران

 .  291األلمال فكقلص ل زمنة المشرفة  ترثيرا في مزيد ثوا  األفعال

وان يددوم لرفددة أف ددل أيددام  292أن يددوم الجمعددة أف ددل أيددام األسددبوا 290وهددو بددل شددص
 فتقا اجتمعا  293السنة

 295  يهـدي اهلل لنـوره مـن يشـاء  291ر) وسدرور للدى سدرور(كدان ندور للدى ندو 
 :  298ثم من مزايا هقا االقتران 297 يجعل اهلل لَ نورا  مالَ من نور 296( لم)  ومن

                                                           
 .( ويترت  ليه من تحقق االقتران في النسخة  :) 288
 .في النسخة  : ) كما أن لشرا األمكنة دخل ( 289

الحدرم المكدي أو المسدجد النبدوي أو المسدجد األقصدى د ويريد بقوله  أن األجر للى العمل كما  ي الا لشرا المكان كالصلة في 291 
 فانه يزيد لشرا الوق  كرم ان وكيره . 

 في النسخة  :) والشص ( 290
ْيددُر ينددْومم طنلنعنددْ  لليدده  292 الحدددي  أخرجدده مسددلم فددي صددحيحه لددن أبددي هريددرة مرفولددا قددال : قددال رسددول الللدده   صددلى اهلل لليدده وسددلم: ) خن

ف يه  ُأْخر  ن منها( الشلْمُج ينْوُم اْلُجمُ  نلةن ون لن اْلجن ف يه  ُأْدخ   (.851برقم ) 2/585عنة  فيه ُخل قن آدنُم ون

مدا مدن أيددام ) الحددي  أخرجده ابدن حبددان فدي صدحيحه مددن حددي  جدابر ر دي اهلل لندده قدال : قدال : رسددول الده صدلى اهلل لليده وسددلم 293
: يا رسول اهلل هن أف دل أم لددتهن جهدادا فدي سدبيل اهلل ؟ قدال : ) هدن  لند اهلل من أيام لشر من قي الحجة ( قال : فقال رجلأف ل 

أف ل من لدتهن جهادا في سيبل اهلل ؟ وما من يوم أف ل لند اهلل من يوم لرفة يندزل اهلل إلدى السدماء الددنيا فيبداهي برهدل األرض أهدل 
رجون رحمتي ولم يروا لقابي فلم يدر يدوم أكثدر لتقدا مدن السماء فيقول : انظروا إلى لبادي شعثا كبرا  احين جا وا من كل فج لميق ي

 .(3853برقم ) 9/061النار من يوم لرفة( ينظر : صحيح ابن حبان بترتي  ابن بلبان : 

وبين الفقهاء خلا في أيهما أف ل يدوم لرفدة ام يدوم النحدر فداخر  الحداكم فدي المسدتدرص وصدححه الدقهبي وابدن خزيمدة لدن لبدداهلل بدن 
ال رسول اهلل  صلى اهلل لليه وسلم ) ألظم األيام لند اهلل يوم النحر ثم يوم القدر ( دوالجمهدور للدى أن يدوم لرفدة أف دل ثدم قرط قال : ق

أي من أف ل كما يقدال : فدلن ألقدل النداج أي وأللمهدمد ينظدر : التلخدي  المسدتدرص للدى  -في يوم النحر–النحر فمعنى قوله أف ل 
(د وفدديض القدددير شددرو الجددامع الصددغير: لبددد  2866بددرقم )  273/  1(د وصددحيح ابددن خزيمددة : 7522بددرقم )  1/216الصددحيحين : 

 .3/  2الر وا المناوي : 
 .(   ما بين القوسين: سقط من النسخة: ) 291
 .35/ سورة النور من ا ية  295
 (.   مابين القوسين: سقط من النسخة: ) 296
 .11/سوة النور من ا ية  297
 الجمعة ولرفة فتكون وقفة لرفة يوم جمعة.يريد اجتماا يومي  298
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بخدلا كيدره فلده مزيدة كاملدة  299إن في يوم الجمعدة سدالة يسدتجا  فيهدا الددلاء -0
هددا بعددد وصددح لددن جمالددة إن[ 311ومرتبددة فا ددلة والجمهددور: للددى أنهددا وقدد  الخطبددة

 إلى الغرو   312]310العصر

 .313( األنس  وبالعموم أقر  ظ / 7 /   وهو)

زيددارة اهلل  315فددي الجنددة يددوم المزيددد وفيدده]311  يسددمى[  ومنهددا إن يددوم الجمعددة -2 
 ور ية لقاله وسماا كلمه .

 ومنها أنها الشاهد والمشهود في ا ية.-3 

 301ي بدن أبدي طالد لن للد 319ابن جرير 318فرخر  ]317 بها[  أقسم اهلل 316) وقد ( 
قددال:) الشدداهد يددوم الجمعددة والمشددهود يددوم  300 وشــا د ومشــهود فددي قولدده تعددالى 

 302لرفة (
                                                           

دم   صدلى اهلل لليده وسدلم: )فدي يندْوم  اْلُجُمعندة  سندالنة  الن ُيوناف ُقهندا 299 ْيرنةن ر ي اهلل لنه قال:  قال أبدو اْلقناس  دلمي لن أبي ُهرن ُمْسدل م  وهدو قندال م  ُيصن
ْير ا إال أنْلطناُه وقال بيده ُقْلننا ُيقن   ( 6111برقم ) 5/2351لمُلهنا ُيزنهمُدهنا( صحيح البخاري ينْسرنُل الللهن خن

د وحاشية الشيخ سليمان الجمدل للدى شدرو 0/337وبهقا قال الحنفية والشافعية والحنابلةد ينظر:حاشية الطحاوي للى مراقي الفلو : 311
 .  1/171د والمجموا: النووي:2/18شرو المنهج لزكريا األنصاري:

لجمددع بددين القددولين : فرمددا قولدده وهددو قددالم يصددلي فتندده يحتمددل القيددام المعددروا ويحتمددل أن يكددون القيددام هنددا أمددا المالكيددة فددقهبوا إلددى ا -
أي مواظبدددا بددداالختلا  -75 / آل لمدددرانسدددورة  -المواظبدددة للدددى الشددديء ال الوقدددوا مدددن قولددده تعدددالى: ) مدددا دمددد  لليددده قالمدددا (

د أن يكددون للددى قددول مددن قددال إنهددا بعددد العصددرؤ ألندده لدديج بوقدد  وللددى هددقا الترويددل يخددر  جمالددة ا ثددارد وال يبعددد واالحت ددار
 .329/  2د والقخيرة : 37/  2صلة ولكنه وق  مواظبة في انتظارهاد ينظر : االستقكار : ابن لبد البر : 

تدقكر يدوم  ) السدالة التدي      وممن قال إنها بعد العصر إلى كرو  الشمج: إبن لباج رواه سعيد بن جبير لدن ابدن لبداج قدال: 310
الجمعة مدا بدين صدلة العصدر إلدى كدرو  الشدمج ( وكدان سدعيد بدن جبيدر إقا صدلى العصدر لدم يكلدم أحددا حتدى تغدر  الشدمجد 

 .11- 38/ 2ينظر:االستقكار:ابن لبد البر: وهو مقه  لبد اهلل بن سلم د
يل : وان  اهلل تعالى أخفى هدقه السدالة ليجتهدد لبداده فدي وقيل إنها مبهمة في جميع اليوم كما قاله اإلمام الغزالي رحمه اهلل وكيره د وق -

دلاله في جميع اليوم طلبا لها كما أخفى ليلة القددر فدي ليدالي رم دان وأوليداءه فدي الخلدق ليحسدن الظدن بالصدالحين كلهدمد ينظدر 
 .011/  2د والمغني : ابن قدامة : 53/  2: إلانة الطالبين : النووي :

 من النسخة  أ .مابين المعقوفتين سقط  312
 في النسخة  :) وهو بالمقام انس  وبالعموم اقر  (. 313
 مابين المعقوفتين: سقط من النسخة:  أ . 311
 ) لما فيه من (.:في النسخة    315
 مابين القوسين: سقط من النسخة:   . 316
 أ . :مابين المعقوفتين: ) به ( في النسخة 317
 وأخر  (.  ( في النسخة   318
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قددال: قددال:  305لددن أبددي هريددرة 301فددي ف ددالل األلمددال 303وأخددر  حميددد بددن زنجويدده 
/ و ( المولددود يددوم القيامددة والمشددهود  5اليددوم) أ /  :(رسددول اهلل صددلى اهلل لليدده وسددلم

يدوم  [الجمعدة ماطلعد  الشدمج وال كربد  للدى يدوم أف دل مدن يوم لرفة والشداهد يدوم
لرفدة  307 ]فهقا دليل ظاهر للى إن يوم الجمعة بانفراده أف ل مدن يدوم 306الجمعة (

 وحده فثب  انه سيد األيام للى اإلطلق وكما اشتهر للى السنة األنام .

                                                                                                                                                                      
محمدد بددن جريدر بدن يزيدد بددن خالدد الطبدري وقيدل يزيدد بددن كثيدر ابدن كالد  صدداح  التفسدير الكبيدر والتداريخ الشددهير هدو : أبدو جعفدر  319

كان إماما في فنون كثيدرة منهدا التفسدير والحددي  والفقده والتداريخ وكيدر قلدص ولده مصدنفا  مليحدة فدي فندون لديددة تددل للدى سدعة 
يقلددد أحدددا وكددان أبددو الفددر  المعددافى بددن زكريددا النهراونددي المعددروا بددابن طددرارا  للمده وكددزارة ف ددله وكددان مددن األلمددة المجتهدددين لددم

 .090/  1للى مقهبهد ينظر :  وفيا  األليان وأنباء أبناء الزمان : ابن خلكان : 
 في النسخة   : ) ر ي اهلل لنه (. 301
 .3سورة البرو  : ا ية /  300

المشدهود يدوم لرفدة أو النحدر ولدزاه لعلدي وأبدي هريدرةد والشداهد محمدد صددلى اهلل وقدال ابدن جريدر مدا ملخصده:   الشداهد يدوم الجمعدة و  302
لليدده وسددلم والمشددهود يددوم القيامددة ولددزاه البددن لبدداج والحسددن بددن للدديد والشدداهد اإلنسددان والمشددهود يددوم القيامددة ولددزاه لمجاهددد ولكرمددةد 

والصوا  لندي أنده صدالح لكدل مدا يقدال لده شداهد ويقدال لده مشدهود والشاهد هو اهلل والمشهود هو يوم القيامة ولزاه البن لباجد ثم قال: 
 .177/  8..  فلم يفصل ما إقا كان بمعنى الح ور أو الشهادةد ينظر :أ واء البيان في تفسير القرآن : ابن جرير : 

النداج كدان مدن سدادا  أهدل هو : حميد بن زنجويده بدن قتيبدة بدن لبدد اهلل األزدي النسدوي كنيتده أبدو أحمدد يدروا لدن يعلدى بدن لبيدد و 303
روا لندده أبددو داود والتمرمددقّيد وصددنلا كتددا  األمددوال وكتددا  التلركيدد  والتلرهيدد د وكددان ثقددة إمامددا  كبيددر القدددرد قددال أبددو بلددده فقهددا وللمددا د

ددنلة بنسددرد قددال ابددن لسدداكر: روا لندده البخددارّي ومسددلم وأبددو داود والنلسددالّي والرازيددان  بددراهيم الحربددّي ولبددد اهلل بددن حدداتم: الددقي أظهددر السُّ وا 
وقيددل سددنة سددبع وأربعددين  د تددوفي سددنة إحدددا وخمسددين ومددالتينحدددثنا لندده الحسددن بددن سددفيان وكيددره  أحمددد وأبددو زرلددة النصددرّي وكيددرهمد

 .223/  3د والجرو والتعديل : ابن ابي حاتم : 8/097: ابن حبان :  ومالتيند ينظر : الثقا 
 .0217/  2في األلمال وف اللها وبيان الثوا  لليهاد ينظر : كشا الظنون : البغدادي :  كتا  م مونه ظاهر من اسمهد 301

هدد  0121ط األولدى  وهو مفقود للى ماقكره صاح  كتا  ) كت  الترا  بين الحواد  واالنبعا  ( لم لفه : حكم  بن بشير بدن ياسدين
 .  771ددار ابن الجوزي ورقم الكتا  

  لنه (.في النسخة   : ) ر ي اهلل 305
لن أبي هريرة مرفولا وموقوفا ) الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم لرفة فهقان اليومدان ممدا أتدم اهلل بهمدا مدع اليدوم المولدود وهدو يدوم  306

(د وفي  المعجدم الكبيدر للطبراندي لدن أبدي منال دصم األنْشدعنر يم قدال: قدال رسدول  613برقم ) 0/369القيامة  ( السنن الصغرا للبيقي 
دة  ونا  نل الشلداه دن يندْوُم اْلُجُمعندة  ونا  نل ا درنُه الللدُه اللله  صلى الللُه لليه وسلم :  ) اْلينْوُم اْلمنْوُلدوُد يندْوُم اْلق ينامن يندْوُم اْلُجُمعندة  قنخن فندةن ون ْلمنْشدُهودن يندْوُم لنرن

( المعجدم الكبيدر  لُة اْلعنْصدر   لُة اْلُوْسطنى صن (د وفدي  المعجدم األوسدط لدن لبدد اهلل بدن رافدع مدولى 3158قم ) بدر  3/298لنا ونصن
أم سلمة لن أبدي هريدرة قدال: قدال رسدول اهلل صدلى اهلل لليده وسدلم :) اليدوم المولدود يدوم القيامدة والمشدهود يدوم لرفدة والشداهد يدوم 

م يددلو اهلل بخيدر إال اسدتجا  الجمعة ما طلع  الشمج وال كربد  للدى يدوم أف دل مدن يدوم الجمعدة وفيده سدالة ال يدرد فيهدا مسدل
(د قدال صداح  المعجدم: لدم يدرو هدقا الحددي  لدن لبدد اهلل بدن رافدع 0187بدرقم )  2/08له وال يستعيق مدن شديء إال ألداقه اهلل ( 

 إال أيو  تفرد به موسى.
 . أمابين المعقوفتين: سقط من النسخة:  307
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 309رانديوالطب 308ومنها أن يوم الجمعة يوم المغفدرة كيدوم لرفدة  فدرخر  ابدن لددي -1
اهلل صدددلى اهلل لليددده  لقدددال:  قدددال رسدددو  322جيدددد لدددن أندددج 320بسدددند 321فدددي األوسدددط

وسدددلم:) إن اهلل تبدددارص وتعدددالى لددديج بتدددارص أحددددا مدددن المسدددلمين يدددوم الجمعدددة إال كفدددر 
 .323له(

                                                           

يدد بددن أسديد بددن جدابر الطدالي الثعددالي البحتدري الكددوفي المعدروا بددابن هدو : أبدو لبددد الدرحمن الهيددثم بدن لددي بددن لبدد الددرحمن بدن ز  308
سدبع ومدالتين صدنا مدن الكتد  أخبدار الحسدن بدن  217وتدوفي سدنة  031لدي اإلخباري نزيل بغداد مخت  بمجدالج الخلفداء ولدد سدنة 

قدال للدي بدن  دق داة الكوفدة والبصدرةو  دثينطبقا  الفقهاء والمحددو  دأسماء بقايا قريش في الجاهليةو أخبار الفرج و للي ر ي اهلل لنهما 
قدال قالد  جاريدة  الهيدثم بدن لددي كدان مدوالي يقدوم لامدة  أصحابناالمديني هو لندي أصلح من الواقدي قال لباج الدوري حدثنا بعض 

 الحدي . الليل يصلي فتقا أصبح يكق  وقال ابن معين وأبو داود كقا  وقال البخاري سكتوا لنه وقال النسالي وكيره متروص

 .203/  2د وهدية العارفين في أسماء الم لفين وآثار المصنفين : البغدادي : 011/  01ينظر: سير اللم النبلء : القهبي : 
 (. 039مر  ترجمته في هامش )  309
الحددي  صدنفه  د كتدا  فدي سدبع وثمانمالدة 817للطبراندى للحدافظ ندور الددين للدى أبدى بكدر الهيثمدي المتدوفى سدنة المعجدم األوسدط   321

بحس  أسماء الرجدال الدقين جمدع لدنهم الحددي  ورتد  األسدماء للدى الحدروا الهجاليدة فبددأ بمدن كدان اسدمه إبدراهيم وانتهدى بمدن 
كان اسمه يعقو  د وبلج ما جمع من الحددي  فدي المعجدم تسدعة أالا  وأربدع مالدة وتسدع وثمدانون حدديثا . ينظدر: كشدا الظندون 

 .957/  2: حاجي خليفة : 
ينظدر : التو ديح األبهدر لتدقكرة  ) اإلخبار لن طريق المتن مدن قدولهم ( د  : برنهالطريق الموصل للمتن (د وقيل هو السند : قيل )  320

 .8/  0د وتو يح األفكار لمعاني تنقيح األنظار: الصنعاني :  31/  0ابن الملقن في للم األثر: السخاوي : 
 ) ر ي اهلل لنه (. : في النسخة   322

حددثنا مف دل بدن ف دالة لدن أبدي لدروة بسند : ) حدثنا لبد الملص بدن يحيدى بدن بكيدر قدال حددثني أبدي قدال لحدي  أخرجه الطبراني ا323
 1807بدرقم ) 019/ 5(د المعجدم األوسدط ثدم سداق نفدج الصديغة  لن أبي لمار لن انج قال: قدال رسدول اهلل صدلى اهلل لليده وسدلم :)

د   رجاله رجال الصحيح   وفي هقا الحدي  ا طرا  فدي السدند وفدي المدتند أمدا مدا كدان فدي 2/061 قال الهيثمي في مجمع الزوالد: (د
لدن زاقان لدن أبدي لمدر لدن اندج          )  ف دالة لدن أبدي لدروة البصدري ثنا يحيى بن لبدد اهلل لدن مف دل بدن السند فروي بسند :

فالحدي  يروا مدرة لدن يحيدى بدن بكيدر لدن مف دل بروايدة األوسدط وهو بن  رواية األوسطد  0/360الحدي  ( ينظر : تاريخ أصبهان 
ومرة لن يحيى بن لبداهلل  لن مف ل برواية تاريخ اصبهاند وفي الرواية األولى لن لروة أبدي لمدار لدن اندج وفدي الثانيدة لدن زاقان 

يدر الدروايتين رواهدا شدعبة لدن محمدد أبي لمر لن انج د فبهقا وقع  ا طرا  في بدايدة السدند وفدي أوسدطه د وفدي روايدة أخدرا بسدند ك
بن زيداد لدن أبدي هريدرة لدن رسدول اهلل صدلى اهلل لليده وسدلم ) الحددي  ( وهدقا الروايدة رواهدا لدن شدعبة نصدر بدن حمداد بدن لجدلن أبدو 

الحددي   قال يحيى: كقا  وقال يعقو  بن شيبة: ليج بشديء وقدال البخداري يتكلمدون فيده وقدال مسدلم بدن الحجدا : قاهد  الحار  البجلي
وقددال أبددو زرلددة: ال يكتدد  حديثدده وقددال الدددارقطني:  وقددال أبددو حدداتم الددرازي وأبددو الفددتح األزدي :متددروص الحدددي  وقددال النسددالي: لدديج بثقددة

ينظدددر: ال دددعفاء  دددعيا وقدددال ابدددن حبدددان: كدددان يخطدددئ كثيدددرا ويهدددم فدددي األسدددانيد فلمدددا كثدددر قلدددص منددده بطدددل االحتجدددا  بمدددا ينفدددرد بدددهد 
د أمددا مددن ناحيددة المددتن فددروي لددن انددج مرفولددا بلفددظ : )إن اهلل يبددارص وتعلددى لدديج بتددارص أحدددا مددن  3/059لجددوزي والمتددروكين البددن ا

المسلمين أول  يدوم مدن شدهر رم دان إال كفدر لده( فداختلا المدتن وا دح بدين الدروايتين وكلتاهمدا لدن اندج رصدي اهلل لنده د وفدي سدند 
لم متددروص وزيدداد كددقا د ينظددر :  الدلدديء المصددنولة فددي األحاديدد  المو ددولة : هددقه الروايددة سددلم الطويددل لددن زيدداد بددن ميمددون وسدد

 .015/ 2 : د وكتا  المو ولا  2/86السيوطي : 
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وابدددددن  325فدددددي تاريخددددده 321ومنهدددددا أنددددده يدددددوم العتدددددق كيدددددوم لرفدددددة فدددددرخر  البخددددداري -5
يه وسلم:) إن يوم الجمعة وليلدة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل لل 327لن انج326يعلى

لتيددق  328الجمعددة أربددع ولشددرون سددالة لدديج فيهددا سددالة إال وهلل فيهددا سددتمالة) ألددا(
 . 329من النار كلهم قد استوجبوا النار (

                                                                                                                                                                      

وقد قكر المصنا رحمه اهلل إن الرواية أخرجها ابن لدي قبل قكر تخريج الطبراني في األوسط للروايدة وقدد أخدر  قكدر ابدن لددي كدوني 
ي تخريج هقه الرواية والقي أظنه كتا  طبقا  الفقهداء والمحددثين والدقي سديقكره المصدنا فيمدا بعدد ناسدبا لم أقا للى كتا  ابن لدي ف

إيدداه البددن لدددي وقددد اثبدد  هددقا النسدد  صدداح  كتددا  هدايددة العددارفين فددي أسددماء المدد لفين وآثددار المصددنفين د والددقي سددرقكره ونسددبته البددن 
 لدي في مو عه. 

مدام هدقا الشدرن والمعدول للدى أبو لبد اهلل محمد بن إسمال 321 يل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي موالهم الحافظ العلدم صداح  الصدحيح وا 
صحيحه في أقطار البلداند   قال أبدو جعفدر محمدد بدن أبدي حداتم الدوراق: قلد  ألبدي لبدد اهلل محمدد بدن إسدماليل البخداري: كيدا 

فدي الكتدا  ولدي لشدر سدنين أو أقدل ثدم خرجد  مدن الكتدا  بعدد  كان بدء أمرص في طل  الحدي ؟ قدال ألهمد  حفدظ الحددي  وأندا
العشر فجعل  أختلا إلى الداخلي وكيرهد فلمدا طعند  فدي سد  لشدرة سدنة حفظد  كتد  ابدن المبدارص ووكيدع ولرفد  كدلم هد الء 

 .0/252طي :: السيو طبقا  الحفاظ د ينظر : وأقاويلهم ثم خرج  مع أمي وأخي أحمد إلى مكة فرقمنا بها إلى طل  الحدي 
التاريخ الكبير المبسوط ألبي لبد اهلل محمد بن إسماليل البخاري في ثلثين جزءا مدن روايدة ابدن الف دل الفسدوي وأبدي أحمدد الددالل  325 

د ينظدر : فهرسدة ابدن  وهدقا التداريخ مرتد  للدى حدروا المعجدم لكدن بددأ بمدن إسدمه محمددوأبي الحسن محمدد بدن سدهل المقدر،د  
 .0/066د والمعجم المفهرج: 073/  0خير االشبيلي : 

هو : أحمدد بدن للدي بدن المثندى بدن ليسدى بدن هدلل بدن أسدد الموصدلي أبدو يعلدىد جدالج أحمدد بدن حنبدل وصدح  الحفداظ وصدنا  326
هلل المسند والمعجم وكير قلصد حد  لنه أبو بكدر أحمدد بدن إبدراهيم اإلسدماليلي وأبدو القاسدم سدليمان بدن أحمدد الطبراندي وأبدو أحمدد لبدد ا

بن لدي الحافظ وأبو بكدر أحمدد بدن محمدد بدن إسدحاق السدني وأبدو بكدر محمدد بدن إبدراهيم بدن المقدر، وأبدو حداتم محمدد بدن حبدان البسدتي 
/  0د وتدددقكرة الحفددداظ : الدددقهبي :  050د ينظر:التقييدددد: محمدددد بدددن لبدددد الغندددي البغددددادي : 317د وقيدددل :  316وكيدددرهمد تدددوفي سدددنة : 

069  . 
 ر ي اهلل لنه (. في النسخة  :) 327
 .6/210الحدي  القي أخرجه أبو يعلى في مسندهد  مابين القوسين: سقط من النسخة ) (دوهي زيادة لن 328

الحدي  أخرجه أبو يعلى في مسندهد ونصده حددثنا لبدد اهلل بدن لبدد الصدمد حددثنا أبدي لبدد الصدمد بدن للدي لدن لدوام البصدري لدن  329
إن يدوم الجمعدة وليلدة الجمعدة أربعدة ولشدرون سدالة لديج  صلى اهلل لليه وسدلم: ) ل: رسول اهلللبد الواحد بن زيد لن ثاب  لن أنج قا

فيها سالة إال وهلل فيها س  مالة لتيق من النار قال : ثم خرجنا من لندده فددخلنا للدى الحسدن فدقكرنا لده حددي  ثابد  فقدال سدمعته وزاد 
حقدق الكتدا : ) إسدناده تدالا (د وقدد وقدع ا دطرا  فدي سدنده وفدي متنده ففدي قدال مد (3181بدرقم ) 2/210فيه كلهم قد استوج  الندار( 

نمددا مددن روايددة الحسددند وفددي روايددة أخددرا جدداء  زيددادة ) ألددا ( وهددي  متندده قولدده : )كلهددم قددد وجبدد  لهددم النددار ( ليسدد  مددن روايددة انددج وا 
قدوال واألفعدالد وزاد فدي بعدض الروايدا  ) ألدا ألدا ليس  من رواية  أبي يعلىد وأورد هقه الزيادة الهندي في : كندز العمدال فدي سدنن األ

أبدو يعلدى مدن روايدة لبدد الصدمد بدن أبدي خدداش لدن أم من ناحية السند ففدي مجمدع الزوالدد قدال : رواه  أما(د  20111برقم )7/295(  
(د وفدي بعدض 3118بدرقم ) 2/065دينظر : مجمدع الزوالدد ومنبدع الفوالددد  الهيثمدي : لوام البصدري وهدي مجهولدة لدم أجدد مدن تدرجم لهدا

الروايا  جاء في  سندها  االزور بن كال   بن تمديم قدال لنده البخداري منكدر الحددي  دوقدال النسدالي لنده  دعياد ينظدر : الكامدل فدي 
 .  0/311د  ولسان الميزان د ابن حجر :0/107 عفاء الرجال د ابن لدي : 
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بلفدظ ) إن هلل فدي  332فدي شدع  اإليمدان 330/و( والبيهقدي8) /331وأخرجه ابدن لددي 
 335لمدا )قدال( 331موافقدة قل  وهدقه الروايدة 333كل جمعة ستمالة ألا لتيق من النار(

مددن أن أهددل الموقددا سددتمالة ألددا فددان لددم يوجددد جدداء  المللكددة تكمدديل  336بع ددهم
 . 337للعدد

 .  338ومنها انه يوم المباهاة كعرفة-6 

بدن للدى ر دي اهلل لنهمدا سدمع   310لن الحسدن 311في طبقاته 339فرخر  ابن لدي
تددده بعبددداده يدددوم : )  إن اهلل تعدددالى يبددداهي مللك312النبدددي صدددلى اهلل لليددده وسدددلم) قدددال(

                                                           
 (. 307مر  ترجمته في هامش )  331

لي بن موسى اإلمام الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي الخسروجردي سمع الكثير ورحل وجمدع وحصدل وصدناد أحمد بن الحسين بن ل 330
وصناد مولده في شعبان سنة أربع وثمانين وثلثمالةد تفقه للى ناصر العمدري وأخدق للدم الحددي  لدن أبدي لبدد اهلل الحداكم وكدان كثيدر 

يل: كددان للددى سدديرة العلمدداء قانعددا مددن الدددنيا باليسددير مددتجمل فددي زهددده التحقيددق واإلنصددااد حسددن التصددنياد قددال لبددد الغفددار فددي الددق
وورلددهد وقكددر كيددره اندده سددرد الصددوم ثلثددين سددنةد وقددال إمددام الحددرمين: مددا مددن شددافعي إال وللشددافعي لليدده منددة إال البيهقددي فددتن لدده للددى 

 طبقدددا  الشدددافعية : البدددن قا دددي شدددهبة:نظدددر : الشدددافعي مندددةد تدددوفي بنيسدددابور فدددي جمدددادا األولدددى سدددنة : ثمدددان وخمسدددين وأربعمالدددةد ي
0/221. 

ثمدان وخمسدين وأربعمالدة  158الشدافعي المتدوفى سدنة  البيهقديالجامع المصنا فدي شدع  اإليمدان ل مدام أبدي بكدر احمدد بدن حسدين 332 
لتددان وتسددع وهددو كتددا  صددنفه البيهقددي فددي للددم الحدددي  روايددة د جمددع فيدده إحدددا لشددرة ألددا وما  وهددو كبيددر مددن الكتدد  المشددهورة

 .571/  0وستون رواية . ينظر كشا الخفاء: العجلوني: 
د شدددع  اإليمدداند وال تصدددح الددروايتين فروايدددة الكامددل سدددبق الكددلم لنهددداد أمددا روايدددة 107/  0ينظددر : الكامدددل فددي  دددعفاء الرجددال:  333

حددي  وقدد سدبق الكدلم لندهد وفدي البيهقي في شع  اإليمدان فرواهدا مدرة وفدي سدندها االزور بدن كالد  قدال لنده البخداري منكدر ال
 (. 3611)  003/  3رواية أخرا لن الحسند وقال البيهقي : هكقا جاء مرسل :       

 في النسخة  :) وهقه الرواية مناسبة للمقام (. 331
 مابين القوسين: سقط من النسخة:    . 335
 في النسخة  :) بعض العلماء الكرام (. 336
 كمل بمجيء المللكة وح ورهم معهم (. في النسخة  :) فان نق  العدد 337
 في النسخة   :) كيوم لرفة (. 338
 (. 307مر  ترجمته في هامش )  339

 : الشديرازي طبقدا  الفقهداءهدد وهدو فدي أربدع مجلددا د ينظدر :  217طبقا  الفقهاء والمحدثين ألبي لبد الرحمن الهيثم بن لددي    311
 ولم أقا للى هقا الكتا  مطبولا والراجح انه مفقود. 2/0015حاجي خليفة :  كشا الظنون لن أسامي الكت  والفنوندو  د0/09: 

رسدول اهلل صدلى اهلل لليده وسدلم  الحسن بن للي بن أبي طال  ابن لبد المطل  بن هاشدم بدن لبدد منداا اإلمدام السديد ريحاندة :هو310  
فددي شددعبان سددنة ثددل  مددن الهجددرة وقيددل فددي نصددا وسددبطه وسدديد شددبا  أهددل الجنددة أبددو محمددد القرشددي الهاشددمي المدددني الشددهيد مولددده 

رم انها ولق لنه جده بكبش وحفظ لن جده أحاديد  ولدن أبيده وأمده حدد  لنده ابنده الحسدن بدن الحسدن وسدويد بدن كفلدة وأبدو الحدوراء 
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يتعر ون لرحمتي فداني أشدهدكم أندي قدد  311كبرا 313لرفة يقول لبادي جاءوني شعثا
قا كان يوم الجمعة فمثل قلص. 315كفر  لمحسنهم وشفع  محسنهم في مسيلهم (  وا 

إن النبدي صدلى  318]ر دي اهلل لنده317[لن ابن لمدر 316ومنها ما أخر  أبو نعيم -7
معدة فتنهددا ال يدوم وتفددتح أبوابهدا إال يدوم الج اهلل لليده وسدلم قدال: ) إن جهددنم تسدعر كدل

 .319تسعر(تفتح أبوابها وال 

                                                                                                                                                                      

د ينظددر : سددير موكددان يشددبه جددده رسددول اهلل صددلى اهلل لليدده وسددلالسددعدي والشددعبي وهبيددرة بددن يددريم وأصددبج بددن نباتددة والمسددي  بددن نجبددة  
 .216أللم النبلء : القهبي : /

 مابين القوسين: سقط من النسخة:   . 312
ددْق ن بنْع ددهد وتنشنددعثُ شددعثا :  313 ددْعثناند وشددعْث  مندده شدديلا : أخن قددواد شنددع  ن شنددعنثا  وُشددُعْوثنة : اْكبنددر شنددعُره وتنلنبدددند وهددو أْشددعنُ  وشنددع    وشن وا: تنفنر 

ددهد قددال الفراهيدددي :   وهددو المغبددر والشدعنُ : اْنت شدداُر األْمددر ؤ ل تنشنددعُّ   رأس  تددد  ددُع فُيقددال: لددم اللُدده ُشددُعْوثنهمد واألْشدعنُ : اسددم  للون د وقددد ُيْجمن
/  0د والمحدديط فددي اللغددة : الطالقدداني :  211/  0الددرأج المتلبددد الشددعر جافددا كيددر دهددين   ينظددر : العددين : أحمددد الفراهيدددي : 

278.  

يء كبرا وكبرة لله الغبار وصار لونه كلون الغبار فهو أكبدر وهدي كبدراء د كبدر والجدرو كبدرا انددمل للدى فسداد ) كبر ( الشكبرا:  311
ثم انتقض بعد البرء فهو كبر) أكبر ( أثار الغبار والشيء صارد المعجدم الوسديط:  إبدراهيم مصدطفى د أحمدد الزيدا  د حامدد لبدد القدادر د 

 .612/  2محمد النجار : 
للى هقا الكتا  ) طبقا  الفقهاء( سوا ماقكر  سابقا من نسبته البدن لددي د ولهدقا لدم أقدا للدى هدقه الروايدةد وكدقلص لدم لم أقا   315

أقددا لليهددا نصددا  لنددد كيددره كيددر ان صدداح  كتددا  مجمددع الزوالددد قكددر روايددة تقاربهددا بددالمعنىد فعددن أنددج قددال سددمع  رسددول اهلل  
للى أهل لرفا  يباهي بهم المللكة يقول يدا مللكتدي انظدروا إلدى لبدادي شدعثا كبدرا  صلى اهلل لليه وسلم  يقول:) إن اهلل تطول

أقبلوا ي ربون إلى مدن كدل فدج لميدق فرشدهدكم أندي قدد أجبد  دلدالهم وشدفع  ركبدتهم ووهبد  مسديلهم لمحسدنهمد ينظدر : مجمدع 
 .  257/  3الزوالد منبع الفوالد : الهيثمي: 

 بن أحمد بن إسدحاق بدن موسدى بدن مهدران األصدبهاني الحدافظ السدفياني هكدقا نسدبه الحدافظ أبدو سدعد هو : أبو نعيم أحمد بن لبداهلل 316
محمد بن لبد الواحد الصالج في جزء من تخريجهد ورزق من للو اإلسدناد مدا لدم يدرزق أحدد مدن المحددثيند قدال محمدد بدن طداهر 

ع  ابددا بكددر الخطيدد  يقددول: لددم أر أحدددا أطلددق لليدده اسددم المقدسددي فددي كتابدده المنثددور: سددمع  أبددا محمددد بددن السددمرقندي يقددول سددم
الحددافظ كيددر رجلددين أبددو نعدديم برصددبهان وأبددو حددازم العبدددوي بنيسددابورد وقددال يحيددى بددن منددده فددي تاريخدده: مددا  أبددو نعدديم بكددرة يددوم 

ثددين وثلثمالددةد األثنددين العشددرين مددن المحددرم سددنة ثلثددين وأربددع مالددة برصددبهاند وسددلل لددن مولددده فقددال فددي رجدد  سددنة سدد  وثل
 .333/  3ينظر : تكملة اإلكمالد محمد بن لبد الغني البغدادي : 

لمددر بددن الخطددا  بددن نفيددل بددن لبددد العددزا بددن ريدداو بددن لبددد اهلل بددن قددرط بددن رزاو بددن لدددي بددن كعدد  بددن لدد ي  هددو : لبددد اهلل بددن 317
مدع أبيده وهدو صدغير لدم يبلدج الحلدم وقدد قيدل : إن  القرشي العددويد أمده وأم أختده حفصدةد  زيند  بند  مظعدون بدن حبيد  الجمحيدةد أسدلم

نما كان  هجرتده قبدل هجدرة أبيده فظدن بعدض النداج أن إسدلمه قبدل إسدلم أبيدهد أجمعدوا للدى أنده لدم  إسلمه قبل إسلم أبيهد وال يصح وا 
يدل : رده رسدول اهلل صدلى اهلل لليده و يشهد بدرا استصغره النبي صلى اهلل لليه وسلم فدردهد واختلفدوا فدي شدهوده ُأُحددا فقيدل : شدهدها . وق

 .317/  3سلم مع كيره ممن لم يبلج الحلم د ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة: الجزري : 
 مابين المعقوفتين من زيادتي. 318
جهدنم تسدعر قال ابو نعبم : لن النعمان بن المنقر لن مكحول لن لبدداهلل بدن لمدرو لدن النبدي  صدلى اهلل لليده وسدلم  قدال:) إن   319

فددي كددل يددوم وتفددتح أبوابهددا إال يددوم الجمعددة فتنهددا ال تسددعر يددوم الجمعددة وال تفددتح أبوابهددا ( قددال أبددو نعدديم بعددد روايتدده لهددقا الحدددي : 
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فدي األوسدط مدن حددي  أبدي  351ومنها إن الحسدنة فيهدا ت دالا فدرخر  الطبراندي -8
 .352الحسنا  يوم الجمعة ( 350هريرة مرفولا ) ت الا

/ظ( 5)أ/ 351فدددي حددددي  بسدددبعين وهدددو المللدددم لمدددا نحدددن فيددده 353قلددد  وقدددد بينهدددا     
قدال:) مدن  356فدي ف دالل األلمدال لدن المسدي  بدن رافدع 355ميد بدن زنجويدهوأخر  ح

د قلدد  358فددي يددوم الجمعددة  ددعا بعشددرة أ ددعافه فددي سددالر األيددام ( 357لمددل )خيددرا(
المالددة وهددو المطددابق لقولدده  359/ظ( للددى السددبعين وتبلددج )إلددى(8فالم ددالفة تزيددد) /

 361سدبعين حجدة( صلى اهلل لليه وسلم: ) إقا وافق لرفة يدوم الجمعدة فهدو أف دل مدن
 .360وتبين أن المراد بالسبعين الكثرة ال التحديد والتعيين واهلل اللم

                                                                                                                                                                      

/  5كري  من حدي  لبداهلل ومكحول لم نكتبه أال من حدي  النعمان د ينظدر : حليدة األوليداء وطبقدا  األصدفياء: األصدفهاني : 
088. 

 (. 089جمته في هامش ) مر  تر  351
 في النسخة  : ) ي الا ( واألصح ت الا. 350
( د والحدددي  مو ددواد  وسددب  الحكددم لليدده بالو ددع أن فددي 7895بددرقم )  8/11الحدددي  أخرجدده الطبرانددي فددي المعجددم األوسددط :  352

الشدديخ للددي حشدديش : سددنده حامددد بددن آدم وكددان كددقا  ويحمددق فددي الكددق د ينظددر : سلسددلة األحاديدد  الواهيددة  وصددحح حددديثص د 
(د  0765د بدددرقم ) 218/  1(د وسلسدددلة األحاديددد  ال دددعيفة والمو دددولة وأثرهدددا السددديئ فدددي األمدددة: األلبددداني: 071بدددرقم ) 219

 .160/  0د والكامل في  عفاء الرجال: ابن لدي: 086/ 0وال عفاء والمتروكين : ابن الجوزي : 
 في النسخة  : ) وقد بين (.  353
 من التبيين والتعيين (.في النسخة  : )  351
 (. 302  ترجمته في هامش ) مر  355
هو: المسي  بدن رافدع األسددي الكداهلي أبدو العدلء الكدوفي األلمدىد قدال الددوري لدن بدن معدين: لدم يسدمع مدن أحدد مدن الصدحابة إال  356

وقكره ابن حبدان فدي الثقدا   من البراء وأبي إياج لامر بن لبدة وقال العوام بن حوش : كان المسي  يختم القرآن في كل ثل د
وقال بن أبي لاصم وكيره ما  سنة خمج ومالةد قال ابن حجر :   قل  وقال بن أبي حاتم سمع  أبدي يقدول: المسدي  لدن بدن 
مسعود مرسلد وقال مرة: لم يلق بن مسدعود ولدم يلدق لليدا إنمدا يدروي لدن مجاهدد ونحدوهد وقدال أبدو زرلدة: المسدي  لدن سدعد بدن 

قلدد : سددمع مددن لبددد اهللد قددال ال برأسددهد وقددال أبددو حدداتم: روا لددن جددابر بددن سددمرة قلدديل وال أظندده سددمع مندده أبددي وقددا  مرسددل 
 .039/  01يدخل بينه وبينه تميم بن ظرفةد وقال العجلي: تابعي ثقةد ينظر : تهقي  التهقي  : ابن حجر : 

 مابين القوسين: سقط من النسخة:   . 357
 .02: اللمعة في خصال  الجمعة :  األثر قكره السيوطي في كتابه 358
 مابين القوسين : سقط من النسخة :   .  359

قا وافق يوم جمعة فهدو أف دل مدن سدبعين  361 الحدي  رواه رزين بن معاوية لن طلحة بن لبيد اهلل بن كريز:) أف ل األيام يوم لرفة وا 
رمقي ثم للق لليها قالل :كدقا فدي مجمدع الفوالدد وهدو مرسدل حجة في كير يوم جمعة ( نقل هقه الرواية المباركفوري في شرحه للسنن الت

ولم اقا للى إسنادهد وقال المناوي في فيض القدير: لكن ما استفاض أنها تعددل اثنتدين وسدبعين حجدة باطدل ال أصدل لدهد ينظدر : تحفدة 
 . 28/  2اوي : د وفيض القدير شرو الجامع الصغيرد المن06/  3األحوقي بشرو جامع الترمقي: المباركفوري : 

 في النسخة  : ) واهلل المعين ( 360
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نمدا  362ومنها موافقته صدلى اهلل لليده وسدلم )فانده( -9  فدي حجدة الدوداا وقدا فيدهد وا 
اندده صددلى اهلل لليدده وسددلم  363يختددار اهلل تعددالى لدده األف ددل للددى الوجدده األكمددل وبياندده

ــى م فــرة مــن ربرــم قددق قولدده تعددالى: أخددر أداء الحددج بعددد وجوبدده مددع تح  ســارعوا إل


أكثر العلماء للى وجدو  الحدج فدورا  365فاختلا العلماء في سب  ترخيره مع أن 361
 369واألداء 368الوجو  367شرالط 366بعد تحقق

 373الدددلزم منددده أداء 372مدددا وقدددع للكفدددار مدددن النسددديء 370سدددب  تدددرخيره 371فقيدددل -0  
 الحج في بعض األلوام 

                                                           
 مابين القوسين: سقط من النسخة:   . 362
 أي وبيان تفصيل هقا األمر. 363
 (. 033سورة آل لمران من ا ية )  361
 في النسخة  : ) كون (. 365
 في النسخة  : ) ثبو  (. 366
وجوده وال داخل في السب د ينظدر : اإلحكدام فدي أصدول األحكدام الشرط هو : ما يلزم من نفيه نفي أمر ما للى وجه ال يكون سببا ل 367

 .332/  2: ا مدي : 
/  0الواجدد  هددو :مددا يثددا  للددى فعلدده ويعاقدد  للددى تركددهد ينظددر: كشددا األسددرار لددن أصددول فخددر اإلسددلم البددزدوي : البخدداري :  368

079. 
ال فددل و     هددي سددبعة اإلسددلم والعلددم بددالوجو  لمددن فددي دار الحددر  وشددرالط وجددو  الحددج هددي: التددي إقا وجددد  بتمامهددا وجدد  الحددج وا 

 .   021/  2بدالع الصنالع : الكاساني :  والبلو  والعقل والحرية واالستطالة والوق  أي القدرة في أشهر الحج د ينظر :
/  0سدرار : البخداري : القي يسدقط الواجد  لندهد ينظدر : كشدا األ -أي قدرة العبد للى أداء الواج  بنفسه  -األداء هو: فعل العبد 369

326 . 
ن فقدد بع ددها مدع تحقدق شددروط الوجدو  فدل يجدد   وشدرالط األداء وهدي التددي إن وجدد  بتمامهدا مددع شدروط الوجدو  وجدد  أدا ه بنفسده وا 
األداء بل لليده اإلحجدا  أو اإليصداء لندد المدو  وهدي خمسدة سدلمة البددن وأمدن الطريدق ولددم الحدبج والمحدرم أن الدزو  للمدرأة 

 .158/  2العدة لهاد ينظر : حاشية ابن لابدين :  ولدم
 وللحج شرالط أخرا هي :

شرالط صحة األداء وهدي تسدعة اإلسدلم واإلحدرام والزمدان والمكدان والتمييدز والعقدل ومباشدرة األفعدال إال بعدقر ولددم الجمداا واألداء مدن -
 لام اإلحرام 

إلى المدو  والعقدل والحريدة والبلدو  وألداء بنفسده إن قددر ولددم نيدة النفدل ولددم شرالط وقوا الحج لن الفرض وهي تسعة اإلسلم وبقا ه -
 .158/  2اإلفساد ولدم النية لن الغير د ينظر :حاشية ابن لابدين: 

 في النسخة   : ) شرالط الوجو  واألداء لند أكثر العلماء ( وهي تكرار لما سبق ال  رورة له 371
 (.   سب  قلص الترخير في النسخة  : ) 370
بنسددديلة. فكدددان المشدددركون يحرمدددون صدددفر يريددددون بددده المحدددرمد ويقولدددون: هدددو أحدددد  الشددديءهدددو التدددرخيرد ومنددده قيدددل: بعددد   والنسددديء  372

دا إلدى تدرخير «  وال صدفر » قوله لليه السدلم:   فيالصفرين. قال أبو لبيد: وقد ترول بعض الناج  للدى هدقاد ثدم يحتداجون أي  
تهم إلى ترخير المحرمد في خرون تحريمده إلدى ربيدعد ثدم يمكثدون بدقلص مدا شداء اهللد ثدم يحتداجون بعده كحاج القيصفر إلى الشهر 

إلددى مثلددهد ثددم كددقلصد فكددقلص يتدددافع شددهر ا بعددد شددهر حتددى اسددتدار التحددريم للددى السددنة كلهدداد فقددام اإلسددلم وقددد رجددع المحددرم إلددى 
د وقال الندووي فدي شدرحه لمسدلم :قدال العلمداء 00/9بن بطال د شرو البخاري المو عه القا وصفه اهلل بهد وقلص بعد دهر طويل
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وقدد   371ر كدقلص حينلدق فدرخره ليددور الزمدان للدى مدا كدان(في كير زمانده )وكدان األمد
 أبطلنا هقا 

كدان فدي قي القعددة فدي رسدالة  377(376) أبدي بكدر ] 375 حدج [القدول المفهدوم منده إن 
 باألدلة النقلية والعقلية. 379في أن حج أبي بكر كان في قي الحجة 378معمولة

كفددار يطوفددون إلددى الحددج وتددقكر إن ال 381وقيددل السددب  فددي قلددص اندده لمددا توجدده -2  
 وان  380بالبي  لراة

واإليمدان إلدى مددة  382المشركين يختلطون بالمسلمين في حجهم لما وقع لهم من العهدد
 381صدلى اهلل لليده وسدلم لهدقا األمدر( )383]ونحو قلدص ممدل كدان سدببا لتدرخره [معلومة

                                                                                                                                                                      

المراد اإلخبار لن النسيء القي كانوا يفعلونه وكانوا يسدمون المحدرم صدفرا ويحلونده وينسدلون المحدرم أا يد خرون تحريمده إلدى مدا 
هلل تعدالى فدي قلدص فقدال تعدالى  بعد صفر للل يتوالى للديهم ثلثدة أشدهر محرمدة ت ديق للديهم أمدورهم مدن الغدارة وكيرهدا فر دلهم ا

 .8/225 : : ) إنما النسيء زيادة في الكفر( د شرو النووي للى صحيح مسلم
  في النسخة  : ) وقوا أداء (. 373
 مابين القوسين سقط من النسخة :   .  371
 أ : حجة .: في النسخة 375
 : ) الصديق ر ي اهلل لنه (.  : في النسخة  376

ثمان بن لامر ابن كع  التيمدي القرشديد أبدو بكدر: أول الخلفداء الراشدديند وأول مدن آمدن برسدول اهلل صدلى لبد اهلل بن أبي قحافة ل 377
اهلل لليه وسلم من الرجالد وأحد ألاظم العر  ولد بمكةد ونشر سيدا من سادا  قريشد وكنيا من كبار موسدريهمد ولالمدا برنسدا  القبالدل 

الم قريش.وحددرم للددى نفسدده الخمددر فددي الجاهليددةد فلددم يشددربهادثم كاندد  لدده فددي لصددر النبددوة وأخبارهددا وسياسددتهاد وكاندد  العددر  تلقبدده بعدد
هد فحددار   00مواقدا كبيدرةد فشددهد الحدرو د واحتمدل الشدددالدد وبدقل األموال.وبويدع بالخلفددة يدوم وفداة النبددي صدلى اهلل لليده وسددلم سدنة 

شام وقسم كبير من العراقدواتفق له قدواد أمنداء كخالدد بدن الوليددد ولمدرو بدن المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة.وافتتح  في أيامه بلد ال
/  1العدا د وأبدي لبيددة بدن الجدراود والعدلء بدن الح درميد ويزيدد ابدن أبدي سدفياند والمثندى بدن حارثدةد ينظدر : األلدلم :  الزركلدي : 

012. 
يددقكر مصددنفا يحمددل لنددوان لدده للقددة بمثددل هددقا المو ددوا  لددم أقددا للددى رسددالة المصددنا هددقه دحتددى لنددد مددن تددرجم لعلددي القدداري لددم 378

 دفحملني هقا للى الظن أن هقه الرسالة مفقودة واهلل اللم .
   : ) وأثبتنا ( وهي زيادة كير  رورية. :في النسخة  379
 : ) لما أراد التوجه ( .  : في النسخة  381
 : ) لريان (.  : في النسخة  380
لليه الصلة والسلم ومن معه مدن المسدلمين وبدين مشدركي قدريش فدي صدلح الحديبيدة وممدا كدان فدي  يقصد بالعهد ماكان بين النبي  382

تّدى إقنا  :) 3/265صلح الحديبية أن يرجع المسلمون ويحجوا في لدام قابدل دأخدر  صداح  زادالمعداد دُه قنل دصن حن دْنُهْم لنامن دعن لن أنْن ينْرج 
ّلوْ  منهنا ونخن و  الّراك    ونالّسُيوا  ف ي اْلق رن   كنانن اْلعناُم اْلُمْقب ُل قند  لن ث ا ونأنْن الن ينْدُخلنهنا إاّل ب س  بنْينن منّكةن فنرنقنامن ب هنا ثنلن  (ا بنْيننُه ون

 مابين المعقوفتين: سقط من النسخة : أ .  383
 مابين القوسين : سقط من النسخة :   . 381
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 389بدان يقدرأ للديهم 388) معده(387وأرسل لليدا 386للى الحا  الصديق األكبر 385وأمر
المشددتملة للددى نبددق لهددودهم  وللددى أن ال يحجددن بعددد العددام مشددرص  صدددر سددورة بددراءة

ــالح  كمددا أشددار إليدده سددبحانه بقولدده :  ــ    ح ــِررنونح نحجح ــا النمنشن ــوا ِإنَّمح نن ــِكينح آمح ــا الَّ ــا أحَيهح يح
بنوا يحقنرح

اِمِهمن  حكحا  391 رحامح بحعندح عح ِجدح النحح النمحسن
 وللى تحريم النسيء وكير قلص . 390

/و( أسددبا  تددرخيره صددلى اهلل لليدده وسددلم 9بعددد أن يكددون مددن جملددة)  /وال ي 3-392 
أن يقدع حجدده فددي سدديد األيددام مددن األسددابيع واأللدوام كمددا يليددق بجنددا  سدديد األنددام فيقددع 

 بعد الهجرة .   393/و( أف ل من سبعين حجة جبرا لما فاته6حجه)أ/

لددن وقدد   فددان قلدد  ظدداهر فعلدده صددلى اهلل لليدده وسددلم يدددل للددى جددواز تددرخير الحددج
 .391الوجو 

أجيدد  برندده صددلى اهلل لليدده وسددلم قددد للددم بددالوحي أندده يعدديش إلددى أن يحددجد ويددتم بدده   
فددل مستمسددص ألحددد فيدده إق االسددتدالل ال يددتم مددع وجددود االحتمددال أو  395أركددان الدددين

 . 396يحمل للى فقد بعض شروط الوجو  أو األداء

لده كمدال كمدا أومدر إليده  ومنها أن لدد العشر في كدل مرتبدة مدن مراتد  الحسدا  -1 
وقولده  398 وأتممنا ـا بعشـر وقولده سدبحانه  397 تلـ  عشـرة راملـة قولده تعدال: 

                                                           
   : ) أمرا  (. : في النسخة  385
 الصديق ر ي اهلل لنه . يقصد بقلص أبا بكر 386
   : ) ر ي اهلل لنه (.: في النسخة  387
   . :مابين القوسين سقط من النسخة  388
   : ) للى الكفار (.: في النسخة  389
   : ) فل يقربن (.: في النسخة  391
 . 28 /سورة التوبة من ا ية  390
 : ) أقول ( وهي زيادة كير  رورية.   : في النسخة 392
 : ) لما فاته الحج (.   : في النسخة 393
 (. 367)  هامش ووق  الوجو  هو توفر شروط وجو  الحج للى المسلم وقد مر قكرها في 391
 يقصد بها أركان اإلسلم.  395
في النسخة   : تقديم وترخير ) أو يحمل للى فقد بعض شروط الوجدو  أو األداء فدل مستمسدص ألحدد فيده إق  االسدتدالل مدع وجدود  396

 ه استقللية (.االحتمال ليج ل
 .   096 /سورة البقرة من ا ية  397
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 م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  ةــالميـبار للعلوم اإلســـة األنــعـــامـجلة جـــم

ومندده العشددرة المبشددرة ) ومندده خلقدده العشددرة فددي  111 وليــال  عشــر : 399لددز وجددل
 ونحو قلص. 110أصابع اليدين والرجلين (

لنتن لحرنمن  ومنها انه نزل قوله تعالى :  -5  مح مح أحرن ِدينحرنم النيحون
في قلص اليوم فقد  112

لن للى كرم اهلل وجهه قال : ) أنزل  هقه ا ية  111وابن مردويه 113أخر  بن جرير
مح  [ للى رسول اهلل صلى اهلل لليه وسلم وهو قالم لشية لرفة  محلنتن لحرنمن 115] النيحون أحرن

ِدينحرنمن 
الدر  في 118السيوطي 117د وقد ورد برسانيد متعددة للى ما رواه الحافظ 116

: ) إنه  103والشعبي 102وسعيد بن جبير 100وقتادة 101لن ابن لباج 119المنثور

                                                                                                                                                                      
 .012 /سورة األلراا من ا ية  398
 في النسخة  : ) تعالى (. 399
 .2 / سورة الفجر من ا ية 111
 بين القوسين:  سقط من النسخة :  . ما 110
 .3 / من ا ية المالدةسورة  112

يزيد بن كثير ابن كال د صداح  التفسدير الكبيدر والتداريخ الشدهيرد  أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالدد الطبريد وقيلهو :  113
كان إماما في فندون كثيدرة منهدا التفسدير والحددي  والفقده والتداريخ وكيدر قلدصد ولده مصدنفا  مليحدة فدي فندون لديددة تددل للدى سدعة للمده 

بدن زكريدا النهرواندي المعدروا بدابن طدرارا للدى مقهبده وكزارة ف لهد وكان من األلمة المجتهديند لم يقلد أحدداد وكدان أبدو الفدر  المعدافى 
وكان ثقة في نقلهد وتاريخده أصدح التدواريخ وأثبتهداد وقكدره الشديخ أبدو إسدحاق الشديرازي فدي طبقدا  الفقهداء فدي جملدة المجتهدديند ينظدر : 

 .090/  1: ابن خلكان :  األليانوفيا  
 (. 113مر  ترجمته في هامش )  111
 : سقط من النسخة: أ .مابين المعقوفتين  115
د ولددم أقددا للددى كتددا  ابددن مردويددهد واألثددر قكددره لددن ابددن مردويدده  0/536ينظددر : جددامع البيددان لددن ترويددل آي القددرآن : الطبددري : 116 

رقدم الحددي  )  09/  31(د والسديوطي فدي جدامع األحاديد  :  318رقدم الحددي  )  023/  6الطحاوي في شرو مشكل ا ثار : 
32722 .) 

 0شدرو الموقظدةد للشديخ لبدداهلل السدعد:  فظ هو : العدل في قاته د ال ابط لحديثه د المكثر من الرواية د العالم بالفقهد ينظدر : الحا 117
 .79 / 2:  محمد خلا سلمة:  (د ينظر : لسان المحدثين ولرا ) برنه من أحاط للمه بمالة ألا حدي  .302/ 

 (. 236مر  ترجمته في هامش )  118

د إحددا  900منثور في التفسدير المدرثور بالمدرثور للشديخ جدلل الددين : لبدد الدرحمن بدن أبدي بكدر السديوطي  المتدوفى : سدنة الدر ال 119
ر لشرة وتسعمالة  أوله : ) الحمد هلل القي أحيا بمن شاء ملثر ا ثار بعد الددثور . الدخ ( قكدر أنده لمدا ألدا ) ترجمدان القدرآن وهدو التفسدي

صدلى اهلل تعدالى لليدده وسدلم  وتدم فددي مجلددا  رأا قصددور أكثدر الهمدم لددن تحصديله وركبدتهم فددي االقتصدار للددى المسدند لدن رسددول اهلل 
 .733/  0ينظر :  كشا الظنون : حاجي خليفة :  متون األحادي  لخ  منه هقا الترليا وهو متداول د

 (. 79مر  ترجمته في هامش )  101
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 م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  ةــالميـبار للعلوم اإلســـة األنــعـــامـجلة جـــم

محلنتن لحرنمن ِدينحرنمن  نزل  هقه ا ية  مح أحرن النيحون
للى رسول اهلل صلى اهلل لليه وسلم  101

وهو واقا بعرفا  وقد أطاا به الناج وتهدم  منار الجاهلية ومناسكهن وا محل 
 ولم يحج معه في قلص العام مشرص فرنزل اهلل تعالى الشرص ولم يطا بالبي  لريان

محلنتن لحرنمن  مح أحرن دينكمالنيحون
: )  107في تفسيره معالم التنزيل 106وقال محيي السنة  105

ظ( بعد العصر في حجة الوداا والنبي /9/نزل  هقه ا ية يوم الجمعة يوم لرفة ) 
فكاد  ل د الناقة تندق  108صلى اهلل لليه وسلم واقا بعرفا  للى ناقته الع باء

لن 122لن طارق بن شها  120إلى البخاري 121ثم قكر بتسناد 109من ثقلها فبرك  (

                                                                                                                                                                      

ْيد ب 100 ْزر  بن لمرو بدن مالدص ابدن األنوج األننصداري األنوسدي ثدم الظنفندري هو : قنتنادنُة بُن النُّْعمنان بن زن ن لنام ر بن سنوناد بن ظنفنر بْن الخن
لنبددي يكندى أنبددا لمددرو وقيددل أنبددو لمددرو وقيددل أنبددو لبددد اهلل وهددو أنخددو أنبدي سددعيد الخدددري أُلمدده شددهد العقبددة وبدددرا  وُأحدددا  والمشدداهد كلهددا مددع ا

د والجدرو والتعدديل : ابدن ابدي حداتم 081/  7ينظدر : التداريخ الكبيدر : البخداري : م ُأحد وقيل يوم الخندق وُأصيب  لينه يوم بدر وقيل يو 
 :7  /032. 

 (. 023مر  ترجمته في هامش )  102
هو : أبو لمرو لامر بن شراحيل الشعبي من أهل الكوفة كان من كبار التابعين وجلتهم وكان فقيها شدالرا روا لدن خمسدين ومالدة  103

أصحا  رسول اهلل  صلى اهلل لليه وسلم  للى دلابة فيده وكاند  أمده مدن سدبي جلدوالء مولدده سدنة لشدرين وقيدل سدنة إحددا  من
وثلثين وكان اكبر من أبي إسحاق السبيعي وما  سنة تسع ومالة وقيل سنة خمج وقيل سنة أربدع ومالدة وروي لدن الشدعبي أنده 

نده مدا  وهدو ابدن سد  وثمدانين سدنة ألن جلدوالء كاند  سدنة تسدع لشدرة فدي خلفدة قال ولد  سنة جلوالء فتن كان هقا صحيحا فت
لمددر ولددن األصددمعي قددال إن أم الشددعبي كاندد  مددن سددبي جلددوالء وهددي قريددة بناحيددة فددارج ولددن لبددد اهلل بددن المبددارص لددن لبددد 

 .132/  3  : السمعاني : الرحمن بن يزيد لن مكحول قال ما رأي  أحدا قط أللم بسنة ما ية من الشعبيد ينظر : األنسا
 . 3 / من ا ية المالدةسورة  101
 . 07/  3الدر المنثور: السيوطي :  105

 (. 015مر  ترجمته في هامش )  106 

د وهدو :  506معالم التنزيل في التفسير ل مام محيي السنة أبي محمدد : الحسدين بدن مسدعود الفدراء البغدوي الشدافعي  المتدوفى : سدنة 107
يدده لددن مفسددري الصددحابة والتددابعين ومددن بعدددهم  واختصددره :  الشدديخ تددا  الدددين أبددو نصددر: لبدددالوها  بددن محمددد كتددا  متوسددط نقددل ف

 .0726/  2د ينظر : كشا الظنون : حاجي خليفة :  875الحسيني المتوفى : سنة 

قدال القا دي قدد قكدر هندا انده ركد  قال أبو لبيد : ) الع باء ( اسم لناقة النبي صلى اهلل لليه و سلم ولم تسم بدقلص لشديء أصدابها  108
القصواء وفي آخر هقا الحدي  خط  للى القصواء وفي كير مسلم خط  للى ناقتده الجددلاء وفدي حددي  آخدر للدى ناقدة خرمداء وفدي 
آخر الع باء وفي حدي  آخر كان  له ناقة ال تسبق وفي آخر تسمى مخ رمة وهقا كله يددل للدى أنهدا ناقدة واحددة خدلا مدا قالده بدن 

 .8/073د0392:   المنها  شرو صحيح مسلم بن الحجا  : النوويتيبةد ينظر : ق

 .02/ 3 محيي السنة  ) تفسير البغوي (:ل معالم التنزيل 109
أخبرنا لبد الواحدد بدن أحمدد المليحدي أندا أحمدد بدن لبدد اهلل النعيمدي أندا محمدد بدن يوسدا أندا محمدد بدن إسدماليل) البخداري ( حددثني  121

و سمع جعفر بن لدون أندا أبدو العمديج أندا قديج بدن مسدلم لدن طدارق بدن شدها  لدن لمدر بدن الخطدا  ر دي الحسن بن الصبا
 .03/  3) الحدي  (د ينظر :  معالم التزيل : البغوي : اهلل لنه أن رجل من اليهود قال له:
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قال له يا أمير الم منين آية في  121: ) أن رجل من اليهود 123لمر بن الخطا 
( 125) لمرالتخقنا قلص اليوم ليدا قال كتابكم تقر ونها لو للينا معشر اليهود نزل  

رحِضيتن لحرنمن النيحون  : أي آية قال:126 لحينرنمن ِنعنمحِتي وح تن عح لنتن لحرنمن ِدينحرنمن وحأحتنمحمن مح مح أحرن
مح  سنالح القي  لمر: قد لرفنا قلص اليوم والمكان128) فقال (127 ِديًنا ظ (/6/) أ    اإلِن

 انتهى.  129نزل  فيه للى النبي صلى اهلل لليه وسلم وهو قالم بعرفة يوم جمعة (

                                                                                                                                                                      
 (. 323مر  ترجمته في هامش )  120
بدن جشددم بدن لمددرو بدن لدد ي بدن رهددم بدن معاويددة بدن أسددلم بددن هدو : طددارق بدن شددها  بدن لبددد شدمج بددن سدلمة بددن هدلل بددن لددوا  122

أحمج البجلدي األحمسدي أبدو لبدد اهلل رأا النبدي صدلى اهلل لليده وسدلم  وهدو رجدلد  ويقدال: إنده لدم يسدمع منده شديلاد قدال البغدوي: 
أدخلتده فدي الوحدداند   ونزل الكوفةد  قال بن أبي حاتم:   سمع  أبي يقول: ليس  له صحبةد والحددي  الدقي رواه مرسدلد قلد  قدد

قال: لقوله رأيد  النبدي  صدلى اهلل لليده وسدلمد  قلد : إقا ثبد  أنده لقدي النبدي  صدلى اهلل لليده وسدلم  فهدو صدحابي للدى الدراجحد  
قا ثب  أنه لم يسمع منه فروايته لنه مرسل صحابي وهو مقبول للى الراجحد وقد أخدر  لده النسدالي لددة أحاديد  وقلدص مصدير  وا 

ثبا  صحبتهد وأخر  له أبو داود حديثا واحداد وقال طارق رأا النبي  صلى اهلل لليده وسدلم  ولدم يسدمع منده شديلاد قلد  منه إلى إ
المتن في كسل الجمعة وقد أخرجه الحاكم من طريقدهد فقدال لدن طدارق لدن أبدي موسدى وخطد وه  فيدهد مدا  سدنة اثنتدين وثمدانين 

وجزم بدن حبدان برنده مدا  سدنة ثدل  وثمدانيند ينظدر : اإلصدابة فدي تمييدز الصدحابة أو ثل  أو أربعد ووهم من أرخه بعد المالة 
 :3  /501. 

 .( 82وقد مر  ترجمته في هامش )  في النسخة   : ) ر ي اهلل لنه ( 123

 .015/  0د فتح الباري: ابن حجر : الرجل هو: كع  األحبار 121

كدان يهوديددا فرسددلم بعدد وفدداة النبددي صدلى اهلل لليدده وسددلمد وقددم المدينددة مددن  وهدو: كعدد  بددن مداتع الحميددري اليمدداني العلمدة الحبددرد الددقي 
اليمن في أيام لمر ر ي اهلل لنهد فجالج أصحا  محمدد صدلى اهلل لليده وسدلمد فكدان يحددثهم لدن الكتد  اإلسدراليليةد ويحفدظ لجالد  

 .189/  3لقهبي : د ويرخق السنن لن الصحابةد وكان حسن اإلسلمد ينظر : سير أللم النبلء : ا
 .( 82وقد مر  ترجمته في هامش )  في النسخة   : ) ر ي اهلل لنه ( 125
 مابين القوسين زيادة لن رواية البخاري. 126

 . 3من ا ية /  المالدة :سورة  127
 قال (.( في رواية البخاري  128

( د ينظددر : 088بددرقم     )  321/  0ه : مسددند(د  واالمددام أحمددد فددي  30بددرقم )  09/  0مسددنده : الحدددي  أخرجدده الحميدددي فددي  129
(د 15بدرقم ) 0/25صدحيح البخداري و  (د31بدرقم ) 0/11المنتخ  من مسند لبد بن حميد: لبد بن حميد بدن نصدر أبدو محمدد الكسدي : 

جدامع البيدان فدي و د 001(5102/رقدم )8سدنن النسدالي و (د 3113بدرقم)5/251سدنن الترمدقي و (د 3107برقم ) 1/2303صحيح مسلم و 
األوسددط فددي السددنن واإلجمدداا واالخددتلاد تددرليا: أبددي بكددر محمددد بددن إبددراهيم بددن المنددقر و  د 6/82رويددل القددرآن البددن جريددر الطبددري  ت

مد الطبعدددة: األولدددىد تحقيدددق: د . أبدددو حمددداد صدددغير أحمدددد بدددن محمدددد حنيدددا 0985 -الريددداض  -النيسدددابوريد دار النشدددر: دار طيبدددة 
 .(085برقم ) 0/103صحيح ابن حبان و  (د0719برقم)5/319
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 131ومسدلم 133والبخداري 132ولبدد بدن حميدد 130وأحمدد 131ديوهو حددي  أخرجده الحميد
فدي سدننه لدن  139وابدن حبدان 138وابن المندقر 137وابن جرير 136والنسالي 135والترمقي

                                                           

بدراهيم بدن سدعد  131 لبد اهلل بن الزبير أبو بكر الحميدي القرشي المكي الفقيهد أحد األللمد وصاح  بن لييندةد سدمع مسدلما الزنجديد وا 
ر : هددد ينظد 209ولبد اهلل بن الم مل ولنه البخاري وأبو زرلدة وأبدو حداتم وخلدق قدال الفسدوي: مدا لقيد  أنصدح ل سدلم وأهلده منده مدا  

 .552/  0الكاشا في معرفة من له رواية في الكت  الستة: القهبي : 
 (. 055مر  ترجمته في هامش )  130

لبدد بدن حميددد أبدو محمددد الكسدي للددى األصدحد وقيددل الكشدي بالمعجمددةد أسدمه لبددد الحميددد الحددافظد  الجدوالد  قو التصددانياد روا  132
لنده مسدلم والترمدقي وابدن خدزيم الشاشدي ولمدر البجيدري قدال البخداري فدي  لن للي بن لاصم ومحمد بدن بشدر والن در بدن شدميل وروا

 .676/  0هدد ينظر : الكاشا : القهبي :  219داللل النبوة:   وقال لبد الحميد حدثنا لثمان بن لمر فهقا هو إن شاء اهلل ما  

 (. 120مر  ترجمته في هامش )  133

ة والتدابعين وأقداويلهم وصدنا كتدا  التداريخ إق قاص لندد قبدر الرسدول اهلل صدلى فلما طعن  في ثمان لشرة جعل  أصدنا ق دايا الصدحاب
اهلل لليده وسدلم وقدل اسدم فددي التداريخ إال ولده لنددي قصددةد ولدد يدوم الجمعدة بعدد الصددلة لدثل  لشدرة خلد  مددن شدوال سدنة أربدع وتسددعين 

د والجدرو والتعدديل : ابدن أبدي حداتم الدرازي 003/  9ن : ومالة وما  ليلة ليد الفطر سنة س  وخمسين ومالتيند ينظدر : ثقدا  ابدن حبدا
 .252د  وطبقا  الحفاظ : السيوطي : 090/  7: 

مسددلم بددن الحجددا  بددن مسددلم القشدديري أبددو الحسددن النيسددابوريد اإلمددام الحددافظ صدداح  الصددحيحد روا لددن قتيبددة ولمددرو الناقددد وابددن  131
سدحاق وخلدق ولندده الت رمدقي وأبدو لوانددة وابدن صدالدد قدال أحمددد بدن سدلمة: رأيد  أبددا زرلدة وأبدا حدداتم المثندى وابدن يسدار وأحمددد ويحيدى وا 

يقدمان مسلم بن الحجا  فدي معرفدة الصدحيح للدى مشدايخ لصدرهماد وقدال ابدن مندده:   سدمع  أبدا للدي النيسدابوري يقدول مدا تحد  أديدم 
هقا المسدند الصدحيح مدن ثلثمالدة ألدا حددي  السماءأصح من كتا  مسلم  د وقال الماسرجسي: سمع  مسلم بن الحجا  يقول: صنف  

مسدمولةد مددا  فدي رجدد  سدنة إحدددا وسدتين ومددالتين قدال الحدداكم لدده مدن الكتدد  المسدند الكبيددر للدى الرحددال مدا أرا أندده سدمعه مندده أحددد 
شدعي  واالنتفداا باهد   والجامع للى األبوا  رأي  بع ه واألسماء والكنى والتمييز والعلل والوحددان واألفدراد واألفدران وحددي  لمدرو ابدن

السباا ومشايخ مالص والثوري وشعبة والمخ رمون وأوالد الصحابة والطبقا  وأفدراد الشداميين وأوهدام المحددثين وسد اال  أحمدد بدن حنبدلد 
-261: 0طبقددا  الحفدداظ  و  .265 – 261د وطبقددا  الحفدداظ : السدديوطي :  082/  8ينظددر : الجددرو والتعددديل :إبددن أبددي حدداتم : 

265 
 (. 002مر  ترجمته في هامش )  135
 (. 056مر  ترجمته في هامش )  136
هددو محمددد بددن جريددر بددن يزيددد بددن خالدددد أبددو جعفددر د الطبددري د وقيددل يزيددد بددن كثيددر بددن كالدد د صدداح  التفسددير الكبيددر والتددرريخ  137

األلمدة المجتهدديندلم يقلدد أحدداد  الشهيرد كان كمام في فنون كثيرةد منها: التفسير والحددي  والفقده والتدرريخ وكيدر قلدصد وكدان مدن
وكان ثقة في نقلهد وتاريخه أصح التواريخ وأثبتهداد تدوفي يدوم السدب  آخدر النهدار ودفدن يدوم األحدد فدي داره فدي السدادج والعشدرين 

 .092/  1من شوال سنة لشر وثلثمالة هد ببغدادد ينظر : وفيا  األليان: إبن خلكان : 

 .( 013مر  ترجمته في هامش ) 138

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبدو حداتم التميمدي البسدتيد الحدافظ العلمدةد صداح  األندواا والتقاسديم وكيدر قلدص مدن المصدنفا   139
في الترريخ والجرو والتعديلد رحل الكثير وسمع من أكثر من ألفي شيخ أخق للم الحدي  لن ابن خزيمةد قدال أبدو سدعيد اإلدريسدي: كدان 

ندددا وكدددان مدددن فقهددداء الددددين وحفددداظ ا ثدددار لالمدددا بالطددد  والنجدددوم وفندددون العلدددم ألدددا المسدددند الصدددحيح والتدددرريخ للدددى ق ددداء سدددمرقند زما



 

776 

 ((هه01010101))  المتوفىالمتوفىالهروي الهروي   بن سلطان القاريبن سلطان القاري   لليّ  لليّ للمّل للمّل   لحج األكبرلحج األكبرالحظ األوفر في االحظ األوفر في ا

 م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  ةــالميـبار للعلوم اإلســـة األنــعـــامـجلة جـــم

إلددى أن قلددص اليددوم  112: ) أشددار لمددر 110الحدددي  د قددال البغددوي 111طددارق بددن شددها 
قلد  المشدهود انده قدال فدي الجدوا  إندا جعلندا قلدص اليدوم ليددين فدي  113كان ليدد لندا (

لدن  111اهلل اللم بالصوا  د ثم رأي  في الددر المنثدور انده اخدر  ابدن جريدرالحسا  و 
) لددو أن كيددر هددقه األمددة نزلدد  للدديهم هددقه  116قال:قددال: كعدد  115قبيصددة بددن ق يدد 

ا ية لنظروا إلى اليوم الدقي نزلد  فيده للديهم فاتخدقوه ليددا يجتمعدون فيده فقدال: لمدر 
أكملد  لكدم ديدنكم وأي آية يا كعد  فقدال: 

: قدد للمد  اليدوم الدقي 118مدرفقدال ل117
نزلددد  والمكدددان الدددقي نزلددد  فيددده نزلددد  يدددوم جمعدددة ويدددوم لرفدددة وكلهمدددا بحمدددد اهلل لندددا 

/و( وقددال ابددن لبدداج: ) كددان قلددص اليددوم خمسددة أليدداد جمعددة ولرفددة 01)  /119ليددد(
ولدددددم تجتمدددددع أليددددداد الملدددددل فدددددي يدددددوم قبلددددده وال  151وليدددددد اليهدددددود والنصدددددارا والمجدددددوج

   150بعده(.

                                                                                                                                                                      

وال عفاءد وفقه الناج بسمرقندد قال ابدن الصدلو فدي الطبقدا : يسدلص مسدلص شديخه ابدن خزيمدة فدي اسدتنباط فقده الحددي  ونكتدهد  وربمدا 
بور توفي في شوال سدنة أربدع وخمسدين وثلثمالدةد ينظدر طبقدا  الشدافعية : ابدن قا دي كلط في تصرفه الغلط الفاحشد بنى خانقاه بنيسا

 .032- 030/  0شهبة : 

 (. 122مر  ترجمته في هامش )  111
 (. 015مر  ترجمته في هامش )  110
 في النسخة   : ) ر ي اهلل لنه (.  112
 2/01:  -تفسير البغوي  -معالم التنزيل   113
 (. 137مر  ترجمته في هامش )  111
هددو : قبيصددة بددن ق يدد  اإلمددام الكبيددر الفقيدده أبددو سددعيد الخزالددي المدددني ثددم الدمشددقي الددوزيرد مولددده لددام الفددتح سددنة ثمددان للهجددرةد  115 

وما  أبوه ق ي  بن حلحلة صاح  ُبددنن  النبدي  صدلى اهلل لليده وسدلم  فدي آخدر أيدام النبدي  صدلى اهلل لليده وسدلم  فدرتي بقبيصدة 
قيدل فددلا لده النبدي  صدلى اهلل لليده وسدلم  ولدم يدع هدو قلدصد وكدان للدى الخدتم والبريدد للخليفدة لبدد الملدص وقدد  بعد مو  أبيه فيما

أصدديب  ليندده يددوم الحددردة ولدده دار معتبددرة ببددا  البريدددد وقددد كندداه محمددد بددن سددعد أبددا إسددحاق وقددال شددهد أبددوه الفددتحد ينظددر : سددير 
 .282/  1أللم النبلء : القهبي :  

 (. 212جمته في هامش ) مر  تر  116
 .3سورة المالدة من ا ية /  117
 في النسخة :   : ) ر ي اهلل لنه ( . 118
 .08 / 3الدر المنثور :  119

 1/06الكشا والبيان: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري :  151
بلفدظ) وال   -تفسدير الثعلبدي  –ي فدي الكشدا والبيدان د والثعلب 2/01معالم التنزيل بلفظ ) ولم تجتمع أهل الملل  ( : قكره الغوي في  150

 .   06/ 1يجمع ألياد أهل الملل  ( : 
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 ((هه01010101))  المتوفىالمتوفىالهروي الهروي   بن سلطان القاريبن سلطان القاري   لليّ  لليّ للمّل للمّل   لحج األكبرلحج األكبرالحظ األوفر في االحظ األوفر في ا

 م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  ةــالميـبار للعلوم اإلســـة األنــعـــامـجلة جـــم

أراد  بيدددوم فدددي الحددددي  : وقتدددا ليصددح إطدددلق ليدددد اليهدددود ومدددن بعدددده  هقلدد : ولعلّددد   
 153فددي معنددى النهددار فدداجتمع )ليدددان ( 152لليددهد وأمددا اليددوم فددي ا يددة ) فبصددرافته (

رواه  155مدداروي فددي حدددي  ) الجمعددة حددج المسدداكين ( 151وي يدددهوهمددا جمعددة ولرفددة. 
)  161لندهد وفدي روايدة 159لن ابدن لبداج158والق الي 157في تركيبه 156ابن زنجويه

 .162رواه الق الي وابن لساكر 160الجمعة حج الفقراء (

                                                           
 في النسخة ي: )فعلى صرافته ( . 152
 في النسخة  : )ليدين ( 153
 في النسخة  : ) لما رواه ابن زنجويه ( . 151
البددزاز أبنددا أحمددد بددن محمددد بددن زيدداد ثنددا  : بسددند ) أخبرنددا لبددد الددرحمن بددن لمددر -الشددها   –الحدددي  أخرجدده الق ددالي فددي مسددنده  155

مشرا بن سعيد الواسطي ثنا ليسى بن إبراهيم الهاشمي لن مقاتدل لدن ال دحاص لدن بدن لبداج قدال قدال رسدول اهلل  صدلى اهلل 
 (د وقدال االمدام الشدوكاني فدي : الفوالدد المجمولدة فدي األحاديد  المو دولة:    ال أصدل51بدرقم) 0/80لليه وسدلم ) الحددي  (: 

مو دددولا  الصددغانيد الحسدددن بدددن محمدددد بدددن الحسدددن القرشدددي  -(د وقكدددره الصدددغاني فدددي المو دددولا  23بدددرقم ) 0/137لدده  : 
 (.70برقم ) 0/51هدد ط الثانيةد   نجم لبد الرحمن خلا :  0115 -دمشق  -الصغانيد دار المرمون للترا  

 (. 302مر  ترجمته في هامش )  156
صدداح  كتددا  ) كتدد  التددرا  بددين الحددواد  د وهددو مفقددود للددى مددا قكددره  1/81د معجددم المدد لفين  التركيدد  والترهيدد  البددن زنجويدده 157

 (. 550هد د دار ابن الجوزيد رقم الكتا  )  0121ط األولى  واالنبعا  ( لم لفه : حكم  بن بشير بن ياسين

مة بدن جعفدر بدن للدي الق داليد المصدريد الفقيدهد العلمدةد القا ديد أبدو لبدد اهلل محمدد بدن سدلهو : محمد بن سلمة بن جعفر  158
قددال ابددن مدداكوال: كددان متفننددا فددي لدددة للددومد لددم أر بمصددر مددن يجددري الشددافعيد قا ددي مصددرد وم لددا كتا )الشددها (مجردا ومسددنداد 

 مجددراه. وقددال كيدد  األرمنددازي: كددان ينددو  فددي الق دداء بمصددرد ولدده تصددانيا منها:)تدداريخ مختصددر(د مددن مبتدددأ الخلددق إلددى زماندده فددي
مجيلددديند وكتا )أخبددار الشددافعي(. وقددال كيره:له)معجم(لشدديوخهد وكتا )دسددتور الحكددم(د كتدد  لندده الحفدداظ كددربي بكددر الخطيدد د وأبددي 
نصر بن ماكوالد وقال الفقيه نصر بن إبراهيم: قدم للينا الق الي صور رسوال من المصدريين إلدى بلدد الدرومد فدقه  ولدم أسدمع مندهد ثدم 

ل السددلفي:كان مددن الثقددا  األثبددا د شددافعي المددقه  وااللتقددادد مر ددي الجملددة.قال الحبال:مددا  بمصددر فددي قي رويدد  لندده باإلجازة.وقددا
 0د وطبقدا  الشدافعية : ابدن قا دي شدهبة : 050/  1الحجة سنة أربع وخمسين وأربع مالة. ينظر: طبقا  الشافعية الكبرا : السبكي : 

 /233 – 231. 
 (. 79مر  ترجمته في هامش )  159
 أي ابن لباج ر ي اهلل لنه. 161

 -هدددد  - 0109دط االولدددى مدددقيل بحواشدددي المحقدددق للدددي شددديري( د تددداريخ دمشدددق دابدددن لسددداكر 79بدددرقم )  0/80مسدددند الشدددها  د  160
(د والحدددددي  باطددددل كمددددا قددددال صدددداح  كتددددا  المغيددددر للددددى األحاديدددد  1602بددددرقم ) 38/130لبنددددان  –بيددددرو   -م دار الفكددددر  0998

صغير دللحافظ ابي الفيض احمد ابن الشيخ االمام ابي لبدداهلل محمدالصدديق الغمداري الحسدنيد دارالرالدد العربدي المو ولة في الجامع ال
التيسددير بشدددرو الجددامع الصددغير اإلمددام الحدددافظ زيددن الدددين لبدددد د وقدددال المندداوي : إسددناده وآه د91  0982 -هددد 0112بيددرو  لبنددان 

سلسدلة األحاديد   وقدال األلبداني: مو دوا دد0/191م ط الثالثدة 0988 -هدد 0118 -اض الري -الر وا المناوي مكتبة اإلمام الشافعي 
الممكلددة العربيدددة  -الريددداض  دار المعددارا دمحمدددد ناصددر الددددين بددن الحدددا  نددوو األلبددداني ال ددعيفة والمو ددولة وأثرهدددا السدديئ فدددي األمددة

 (090برقم ) 0/311م   0992هد /  0102األولى ط السعودية
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 م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  ةــالميـبار للعلوم اإلســـة األنــعـــامـجلة جـــم

 166وحسددددنهد وابددددن جريددددر 165والترمددددقي 161ولبددددد بددددن حميددددد 163وأخددددر  الطيالسددددي   
 ) أنددده قدددرأ هدددقه ا يدددة 171لدددن ابدددن لبددداج 169فدددي الدددداللل 168والبيهقدددي 167والطبراندددي

ــمن ِديــنحرنمن  ــتن لحرن لن مح مح أحرن ــون ينددا التخددقناها : لددو نزلدد  هددقه ا يددة لل172فقددال يهددودي 170 النيح
ويدوم  171: فتنها نزل  في يوم ليددين اثندين ) فدي يدوم جمعدة(173ليدا فقال ابن لباج

 175.176لرفة(

                                                                                                                                                                      

من بدن محمدد بدن الحسدن بدن هبدة اهلل بدن لبدد اهلل بدن الحسدين اإلمدام المفتديد فخدر الدديند أبدو منصدور الدمشدقيد ابدن هو: لبد الدرح 162
لسدداكرد شدديخ الشددافعية بالشددامد ولددد فددي رجدد  سددنة خمسددين وخمسددمالةد  قددال أبددو شددامة وكددان يتددورا مددن المددرور فددي رواق الحنابلددة لددلل 

كر مددن أليددان الشددافعية األشددعريةد قددال أبددو المظفددر: وكددان زاهدددا لابدددا ورلددا منقطعددا إلددى العلددم يددرثموا بالوقيعددة فيددهد وقلددص ألن بنددي لسددا
والعبادةد حسن األخلقد قليل الركبة فدي الددنياد تدوفي فدي رجد  سدنة لشدرين وسدتمالةد ودفدن بطدرا مقدابر الصدوفية الشدرقي مقابدل قبدر 

 .55 – 51: / 2ية : ابن قا ي شهبة: طبقا  الشافع ابن الصلو جوار تربة شيخه القط د ينظر :
قدال لبدد د سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي أصله فارسي سكن البصرة قكره أبو لبد اهلل فيمن اتفقدا للدى اإلخدرا  لنده 163

ي  طويدل الرحمن بن أبي حاتم قال أبي سمع  لبدد اهلل بدن لمدران األصدبهاني يقدول سدمع  وكيعدا يقدول مدا بقدي أحدد أحفدظ لحدد
مددن أبددي داود الطيالسددي قددال أبددو داود رويدد  لددن شددعبة سددتة آالا وسددبع مالددة حدددي  قددال أبددو داود قددال لبددد اهلل بددن لمددران قدددم 
للينا أبو داود فكان يملي من حفظه قال أبو حاتم أبو داود محد  صدوق كثير الخطدر أبدو الوليدد ولفدان أحد  إلدي منده قدال لبدد 

د وأبددي أحمددد الزبيددري أيهمددا أحفددظ فقددال أبددو داود قددال لبددد الددرحمن كتدد  إلددي يعقددو  بددن إسددحاق الددرحمن سددلل أبددي لددن أبددي داو 
 .275/  8ينظر : الثقا  : ابن حبان :  هد. 211د توفي سنة : الهروي

 (. 132مر  ترجمته في هامش )  161

 (. 002مر  ترجمته في هامش )  165
 (. 318مر  ترجمته في هامش )  166
 (. 089)  مر  ترجمته في هامش 167
 (. 331مر  ترجمته في هامش )  168
اسم الكتا  ) داللل النبوة ( وهدو فدي سديرة النبدي صدلى اهلل لليده وسدلمد نسدبه إلدى البيهقدي المترجمدون لدهد وهدو مطبدوا ومحقدقد يقدع  169

: د . لبددددد م د بتحقيددددق  0988 -هددددد  0118فدددي سددددبعة أجددددزاءد بطبعددددة : دار الكتددد  العلميددددة ودار الريددددان للتددددرا د فدددي سددددنة : 
 . 220/  6د وهدية العارفين : البغدادي : 761/  0المعطي قلعجيد ينظر : كشا الظنون : حاجي خليفة : 

 (. 79د وقد مر  ترجمته في هامش ) في النسخة  : ) ر ي اهلل لنه ( 171
 (3سورة المالدة من ا ية ) 170
 (. 302مر  ترجمته في هامش )   172
 (. 79مر  ترجمته في هامش )  173
 مابين القوسين: سقط من النسخة :   .  171

لدو أندزل لليندا هدقا التخدقنا بيدرو  د وفيهدا ) –مسند الطيالسي د سليمان بن داود أبو داود الفارسدي البصدري الطيالسديد دار المعرفدة  175
وفي مسدند لبدد بدن حميدد ( د 2719برقم ) 0/353 : لقد أنزل  في يوم جمعة د يوم لرفة د أو لشية  لرفة يومها ليدا فقال ابن لباج

 محمدد بدن ليسدى أبدو ليسدى الترمدقي السددلميد سدنن الترمدقي 0/11لدن لمدر رض اهلل لنده ولديج لدن ابدن لبداج ر دي اهلل لنهمددا د 
لددو أنزلدد  هددقه للينددا ال تخددقنا يومهددا ليدددا قددال ابددن لبدداج وفيهددا)  دمحمددد شدداكر وآخددرون   أحمدددد  بيددرو  –دار إحيدداء التددرا  العربددي 

الطبدري وفيهدا )لدو نزلد  هدقه د جامع البيان فدي ترويدل القدرآن (د3111برقم ) 5/251 (  في يوم ليد في يوم جمعة ويوم لرفة فتنها نزل
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فنسرل اهلل تعالى أن يجعلنا من العالدين ويرزقنا العدود ثدم العدود مدع العابدديند ويجعلده 
ند ليدا ألولنا وآخرندا إلدى يدوم الدديند وأن يخدتم لندا بخيدر بركدة خداتم األنبيداء والمرسدلي

وان يجعلندددا مدددع الدددقين أنعدددم اهلل للددديهم مدددن النبيدددين والصدددديقين والشدددهداء والصدددالحين 
حسددددانا  وحسددددن أوللددددص رفيقدددداد وان كنددددا متددددرخرين لددددن مددددرتبتهم طريقددددا كرمددددا وف ددددل وا 

 وتوفيقا.

وقددد فددر   تسددويده بمكددة الشددريفة قبالددة قبلددة المنيفددةد زادهددا اهلل لظمددة وتكريمددا ومهابددة  
ع بعددد األلددا مددن الهجددرة النبويددةد للددى صدداحبها ألددوا الصددلة وتعظيمددا فددي لددام سددب

 وآالا التحيةد والحمد هلل أوال وأخرا د وباطنا وظاهرا.

وكان الفرا  مدن نقدل قلدص بمكدة المشدرفة بيدد كاتبده لنفسده العبدد الفقيدر راجدي لفدو ربده 
القددددير محمدددد بدددن احمدددد بدددن أبدددي العبددداج احمدددد بدددن محمدددد سدددكيكر العباسدددي الحريثدددي 

زبيدددري االسددددي القرشدددي الشدددافعي سدددبط الصدددديق والفددداروق ر دددي اهلل تعدددالى لدددنهم ال
أجمعددين بعددد ظهددر يددوم السددب  المبددارص ثدداني شددهر الحجددة الحددرام مددن سددنة مالددة بعددد 
األلدددا مدددن هجدددرة أف دددل مدددن لددده الشدددرا صدددلى اهلل لليددده وسدددلم وشدددرا وكدددرم ولظدددم 

إلدى يدوم الددين والحمدد هلل وللى آله وصحبه أجمعين وللى التابعين وتدابعيهم بتحسدان 
 ر  العالمين .   

                                                                                                                                                                      

د المعجددم الكبيددر د  6/82ا يدة لليندداد التخدقنا يومهددا ليددد ام فقدال ابددن لبداج: فتنهددا نزلدد  فدي يددوم ليددين اثنددين: يددوم ليددد ويددوم جمعدة( 
و أنزلد  لليندا هدقه ا يدة التخدقنا يومهدا ليددا د فقدال ابدن لبداج: فتنهدا نزلد  فدي يدوم ليددين اثندين: جمعدة د ويدوم الطبراني وفيها )فقال ل

(د داللددل النبددوة  داللددل النبددوة د للبيهقددىد وثددق أصددوله وخددر  أحاديثدده وللددق لليدده الدددكتور لبددد المعطددى 02835بددرقم ) 7/221لرفددة ( 
لو نزلد  لليندا التخدقنا يومهدا ليددا  فقدال ابدن  م د وفيه ) 0988 -هد  0118ط األولى  ن للترا  دقلعجى دار الكت  العلمية د ودار الريا

 .5/116 :لباج فتنها نزل  في يوم ليد يوم جمعة يوم لرفة  (
176

اليدوم في النسخة : : تقدديم وتدرخير فيمدا بدين القوسديند وزيدادة مدن الناسدخ حيد  قدال ) وقدال ابدن لبداج ر دي اهلل لنهمدا كدان قلدص  
خمسة ألياد جمعة ولرفة وليد اليهود والنصارا والمجوج ولم يجتمع ألياد أهل الملل في يم قبلده وال بعددهد قلد  ولعلده أراد بيدوم 
فددي الحدددي  وقتددا ليصددح إطددلق ليددد اليهددود ومددن بعددده لليدده أو المددراد بالبقعددة وقولهددا فيدده بالتبعيددةد وامددا اليددوم فددي ا يددة فعلددى 

نهار فاجتمع ليدين وهما جمعة ولرفة بل حجان لما رواه ابن زنجويده فدي تركيبده والق دالي لدن ابدن لبداج صرافته في معنى ال
ر دددي اهلل لنهمدددا لدددن النبدددي صدددلى اهلل لليددده وسدددلم ) الجمعدددة حدددج المسددداكين ( وفدددي روايدددة رواهدددا الق دددالي وابدددن لسددداكر لنددده 

ازي وحدج األكنيداء وحدج الفقدراء يوجد  ان يسدمى بدالحج األكبدر )الجمعة حج الفقراء( فاجتماا الحجين ألني الحدج الحقيقدي والمجد
  .) 
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 الفهار 

 وتتضمن:       

 اآليات. – 2

 األحاديث. – 1

 اآلثار. – 3

 األعالم المترجم لهم. – 4

 المصادر والمراجع. – 5
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 :اآليات

 

 الصفحة اآلية ت

2   رح ِتي وح لحينرنمن ِنعنمح تن عح لنتن لحرنمن ِدينحرنمن وحأحتنمحمن مح مح أحرن ِضيتن لحرنمن النيحون
مح ِديًنا  سنالح    اإلِن

31،32،31 

1   اِ  نونح َن لححح نَّا لح رح وحاِن نن نحزَّلننحا الْكرن   2ِإنَّا نححن

3   تل  عشرة راملة  31 

4   سارعوا إلى م فرة من ربرم  12 

5   ِررنمن آبحاءح َح رحِكرن وا اللَّ رنرن نحاِسرحرنمن  حاكن ينتنمن مح   رنمن أحون أحشحدَّ  حِإكحا قحضح
رًا    ِكرن

15 

6   وأتممنا ا بعشر  31 

7   بحِر حرن ْج األن مح النحح َِ ِإلحى النَّاِ  يحون رحسنوِل َِ وح    15وحأحكحان  ِمنح اللَّ

8   وشا د ومشهود  18 

2   وليال  عشر  31 

21   ِررنونح ِجدح يحا أحَيهحا الَِّكينح آمحننوا ِإنَّمحا النمنشن بنوا النمحسن نحجح    حالح يحقنرح
اِمِهمن  حكحا رحامح بحعندح عح    النحح

31 

22   بحِر ْج األ رن مح النحح    13يحون
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 :األحاديث

 

 الصفحة طرف الحديث ت

 (16) ) إكا وا ق يوم عر ة يوم جمعة غفر لرل أ ل الموقف (                          2

 (16) ...( ) أ ضل األيام يوم عر ة 1

 (15) ) أال ال يحجن بعد العام مشر  (                                        3

 (31) ) الجمعة حج الفقراء (                                                                           4

 (32) ) الجمعة حج المسارين(   5

 (13) ) الحج  األربر يوم عر ة(  6

 (14) ) الحج األربر يوم النحر يوضع  يَ الشعر ويهراق...(  7

 (18) اليوم الموعود يوم القيامة والمشهود يوم عر ة ...(                                ) 8

 (17) ) أن حجة غير مقبولة خير من الدنيا وما يها (                                     2

 (12) عر رل يوم وتفتح أبوابها إال يوم الجمعة...() إن جهنم تس 21

) أن رجال من اليهود قال لَ يا أمير المؤمنين آية  ي رتابرم  22
  )... 

(32،)31 

) أنزلت  كه اآلية على رسول اهلل صلى اهلل عليَ وسلم و و  21
 قائم عشية عر ة ...( 

 

(31،)32 



 

778 

 ((هه01010101))  المتوفىالمتوفىالهروي الهروي   بن سلطان القاريبن سلطان القاري   لليّ  لليّ للمّل للمّل   لحج األكبرلحج األكبرالحظ األوفر في االحظ األوفر في ا

 م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  ةــالميـبار للعلوم اإلســـة األنــعـــامـجلة جـــم

 (16) هم وي فر لهم.. ( ) إن الرحمة تنزل على أطراف الموقف  تعم 23

 (16) ) أن العبادة تتضاعف سبعين  ي الجمعة(  24

 (18) ) إن اهلل تبار  وتعالى لي  بتار  أحدا من المسلمين ....(  25

 (12) ) إن اهلل تعالى يبا ي مالئرتَ بعباده يوم عر ة .....(  26

 17(،16) ) إن اهلل تعالى ي فر أل ل الموقف مطلقا (  27

 (12) ) إن هلل  ي رل جمعة ستمائة ألف عتيق من النار (  28

 (17) ) إن نية المؤمن خير من عملَ (  22

 (17) ) أنَ ي فر لمسيئهم بمحسنهم (  11

 (12) ) إن يوم الجمعة وليلة الجمعة أربعة وعشرون ساعة...(  12

) إن يوم عر ة يوم الحج األربر يوم المبا اة يبا ي اهلل  11
 رتَ..( مالئ

(13) 

 (12) ) تضاعف الحسنات يوم الجمعة (  13

 (13) ) خرج علي يوم النحر على ب لة بيضاء يريد الجبانة....(  14

 (17) ) ما سرتم مسيرا  ي سبيل اهلل إال جماعة من أ ل المدينة...(  15

 (12) ) من عمل خيرا  ي يوم الجمعة ضعف بعشرة (  16

جَّ أبو برر بالنا  ( ) يوم الحج األربر ي 17  (15) وم حح

 (13) ) يوم عر ة  كا يوم الحج األربر(  18



 

770 

 ((هه01010101))  المتوفىالمتوفىالهروي الهروي   بن سلطان القاريبن سلطان القاري   لليّ  لليّ للمّل للمّل   لحج األكبرلحج األكبرالحظ األوفر في االحظ األوفر في ا

 م 1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  ةــالميـبار للعلوم اإلســـة األنــعـــامـجلة جـــم

  :اآلثار

 

صاحب  األثر ت
 األثر

 الصفحة

 (13) مجا د ) الحج األربر الِقران، والحج األص ر اإل راد(  2

) الحج األربر اليوم الثاني من يوم النحر ، ألم تر أن  1
 اإلمام يخطب  يَ( 

سعيد بن 
 سيب  الم

(14) 

 (14) التوربشتي  ) وأغلب األقوال وأقوا ا أنَ يوم عر ة (  3

) يحتمل أنَ ي فر للجميع يوم الجمعة ب ير واسطة،  4
 و ي غيره يهب قوما لقوم ( 

ابن 
 جماعة

(17) 

سفيان  ) يوم الحج األربر أيام منى رلها (                                      5
 الثوري

(14) 

 (14) مجا د ) يوم الحج األربر أيام منى رلها(  6

) يوم الحج  األربر: اليوم الكي حج  يَ رسول اهلل  7
 صلى اهلل عليَ وسلم و و  ا ر...( 

عبد اهلل 
بن 

الحارث 
 بن نو ل

(14) 
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 :األعالم

 

 الصفحة العلم ت

 (32) أحمد بن حنبل  2

 12(،18) أن  بن مال   1

 32(،12)                                                              البخاري            3

 32(،14) الب وي  4

 31(،15) أبو برر  5

 31، 32(،13) الترمكي  6

 31( ،12) البيهقي                                                                         7

 (14) التوربشتي  8

 (14) إبن جريج  2

 32، 31( ،18)  إبن جرير  21
،31 

 17( ، 16) إبن جماعة  22

 14( ، 13) إبن أبي حاتم          21

 (32) إبن حبان  23

 (13) إبن حزم    24
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 (12) الحسن بن علي  25

 (32) الحميدي  26

 (13) أبو داود  27

 (16) رزين بن معاوية  28

 12،32( ،18) إبن زنجويَ  22

 (15) لزيلعي ا 11

 (14) السدي  12

 32( ،14) سعيد بن جبير  11

 14( ، 13) سعيد بن المسيب    13

 (14) سفيان الثوري  14

 (15) بن جندبسمرة  15

 (13) السمرقندي   16

 (14) إبن سيرين  17

 32( ،16) السيوطي   18

 32( ،14) الشعبي  12

 (13) إبن أبي شيبة  31

 (16) مري أبو طالب ال 32
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 (13) طاوو      31

، 18، 16( ،15) الطبراني  33
12 ،31 

 (16) طلحة بن عبيداهلل  34

 (31) الطيالسي   35

 31، 32( ،13) إبن عبا    36

 31( ،32) عبد بن حميد  37

 (14) عبداهلل بن أبي أو ى  38

 (14) عبداهلل بن الحارث بن نو ل  32

 (12) عبداهلل بن عمر  41

 12( ،18) إبن عدي  42

 (31) إبن عسارر  41

 (13) عطاء        43

 (13) عررمة      44

، 15( ،13)  علي بن أبي طالب  45
18 ،31 

 32(،  13) عمر بن الخطاب    46

 (32) قبيصة بن كؤيب  47
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 (13) أبو الليث     52

 14( ، 13) مجا د       51

 31، 15( ،13) إبن مردويَ            53

 (32) مسلم  54

 (13) المسور بن مخرمة  55

 (12) المسيب بن را ع  56

 (14) الم يرة بن شعبة   57

 32(، 13) إبن المنكر   58
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 (32) النسائي   61

 (12) األصبهانيأبو نعيم  62
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 المصادر والمراجع

 القرآن الرريم.

تحقيددق: لبددد الجبددار  -هددد0317 :  -أبجددد العلددوم: صددديق بددن حسددن القنددوجي - 0
 م.0978 -بيرو  -دار الكت  العلمية -زكار

ر  ددددمرةد الناشددددر: الدددددليل لبددددد الجليددددل زهيدددداالحتمددددال وأثددددره للددددى االسددددتدالل:  – 2
 األلكتروني للقانون العربي.

أبدددو محمدددد بدددن للدددي بدددن حدددزم الظددداهري د  :  –اإلحكدددام فدددي أصدددول األحكدددام  - 3
 1القاهرة  –هد د مطبعة العاصمة  156

ّيد - 1 ددبمّي البنْغدددناد  دددنقنةن ال ل يلددانن ْبددن  صن لنددا  ْبددن  حن ددُد ْبددُن خن مل  أخبددار الق دداة: أنُبددوبنْكرم ُمحن
ك يع )المتوفى سددددنة  هدددد( :صددددححه وللدددق لليددده وخددددّر  أحاديثددده: لبددددد 316الُملنقلددد  ب دددد ون

العزيددددز مصددددطفى المراكددددي: الناشددددر: المكتبددددة التجاريددددة الكبددددراد بشددددارا محمددددد للددددي 
 م.0917هد=0366بمصر لصاحبها: مصطفى محمد: الطبعة األولى لام 

ن حنبل: محمدد بدن بددر أخصر المختصرا  في الفقه للى مقه  االمام احمد ب - 5
 -الطبعدة االولدى -بيدرو  -دار البشدالر االسدلمية -هدد 0183 :  -الدين بدن بلبدان

 هد.  0106

أخبددار مكددة فددي قددديم الدددهر وحديثدده: محمددد بددن إسددحاق بددن العبدداج الفدداكهي أبددو  - 6
د 0101 -بيدددرو   -لبدددد اهلل: تحقيدددق: د. لبدددد الملدددص لبدددد اهلل دهددديشد دار خ دددر 

 نية.الطبعة: الثا

االسددتقكار الجددامع لمددقاه  فقهدداء األمصددارد تددرليا: أبددو لمددر يوسددا بددن لبددد  - 7
محمدد للدي معدوض دار -اهلل بن لبد البر النمري القرطبيد تحقيق: سدالم محمدد لطدا

 مد الطبعة: األولى.2111 -بيرو   -النشر: دار الكت  العلمية 
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أبي الحسن للي بن محمدد  أسد الغابة في معرفة الصحابة: لز الدين بن األثير - 8
بيددرو  / لبنددان  -الجدزري : تحقيددق: لددادل أحمددد الرفددالي: دار إحيداء التددرا  العربددي 

 مد الطبعة: األولى. 0996 -هد  0107 -

اإلصددابة فددي تمييددز الصددحابة: أحمددد بددن للددي بددن حجددر أبددو الف ددل العسددقلني  - 9
د 0992 - 0102 -بيددرو   -الشددافعي: تحقيددق: للددي محمددد البجدداوي : دار الجيددل 

 الطبعة: األولى. 

إلانة الطالبين للى حل ألفاظ فتح المعين لشرو قرة العين بمهما  الدين: أبدو  - 01
 بيرو . –بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي: دار الفكر للطبالة والنشر والتوزيع 

 هد.  0317 -مصر -األللم: خير الدين الزركلي: الطبعة العربية - 00

هدد : دار التعدارا د 0372يان الشيعة: محسن بن لبد الكريم الحسيني:   أل – 02
 م.0981هد/0116بيرو  د 

 -بيددرو   -اكتفدداء القنددوا بمددا هددو مطبددواد تددرليا: أدورد فنددديص: دار صددادر  - 03
 م.0896

األنسدددا : أبدددو سدددعيد لبدددد الكدددريم بدددن محمدددد ابدددن منصدددور التميمدددي السدددمعانيد  - 01
 مد الطبعة: األولى. 0998 -بيرو   -البارودي : دار الفكر تحقيق: لبد اهلل لمر 

اإلنصاا في معرفدة الدراجح مدن الخدلا للدى مدقه  اإلمدام أحمدد بدن حنبدل:  - 05
للي بن سليمان المرداوي أبو الحسن: تحقيق: محمد حامد الفقدي : دار إحيداء التدرا  

 بيرو . -العربي 

: أبدددو بكدددر محمدددد بدددن إبدددراهيم بدددن األوسدددط فدددي السدددنن واإلجمددداا واالخدددتلا  - 06
المنقر النيسابوري : تحقيق: د . أبو حماد صغير أحمد بدن محمدد حنيدا : دار طيبدة 

 مد الطبعة: األولى.0985 -الرياض  -
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إي ددددداو المكندددددون فدددددي الدددددقيل للدددددى كشدددددا الظندددددون د اسدددددماليل باشدددددا محمدددددد  - 07
بيدرو   –الفكدر هد د مطبدوا للدى قيدل كشدا الظندون د دار  0339البغدادي د   : 

  1هد  0112 –

 -البالدد  الحثيدد  فددي شددرو مختصددر الحدددي  للحددافظ ابددن كثيددر: محمددد شدداكر – 08
 م.0979 -هد0399 -الطبعة الثالثة

 –البددددددء والتددددداريخد :المطهدددددر بدددددن طددددداهر المقدسدددددي : مكتبدددددة الثقافدددددة الدينيدددددة  - 09
 بورسعيد.

 :  -مسدددعود الكاسدددانيبددددالع الصدددنالع فدددي ترتيددد  الشدددرالع: لدددلء الددددين بدددن  - 21
 م. 0982 -الطبعة الثانية -بيرو  -دار الكتا  العربي -هد 587

بدايددة المجتهددد ونهايددة المقتصددد: ابددو الوليددد محمددد بددن احمددد بددن محمددد القرطبددي  -20
  . .  -بيرو  -دار الفكر -هد595 :  -بربن رشد -المعروا

أبددددو الفددددداء: مكتبددددة  البدايددددة والنهايددددة: إسددددماليل بددددن لمددددر بددددن كثيددددر القرشددددي - 22
 بيرو . –المعارا 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: العلمة محمد بن للدي الشدوكاني  - 23
    . –بيرو   -: دار المعرفة 

الب ددددالة المزجدددداة فددددي شددددرو كتددددا  الرو ددددة مددددن الكددددافي: محمددددد حسددددين بددددن  – 21
الناشدر : م سسدة  –لي هد(د تحقيق:حميدد أحمددي جلفدا0198قارياكدي )كان حيا  في 

 دراسا  للوم الحدي  ومعارفه.

بلغة السالص ألقر  المسالص: أحمد الصاوي: تحقيق:  دبطه وصدححه: محمدد  - 25
مد 0995 -هدددد 0105 -لبندددان/ بيدددرو   -لبدددد السدددلم شددداهين: دار الكتددد  العلميدددة 

 الطبعة: األولى. 
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 -هدد 879 :  –قطلوبغدا تا  التراجم في طبقا  الحنفية: زين الدين قاسم بدن  - 26
 م . 0962 –بغداد  –مطبعة العاني 

تا  العروج من جواهر القاموج : محمد مرت ى الحسديني الزبيددي :تحقيدق:  - 27
 مجمولة من المحققين: دار الهداية.

تاريخ بغداد: أحمد بن للدي أبدو بكدر الخطيد  البغددادي : دار الكتد  العلميدة   - 28
 بيرو . –

بيدددرد تدددرليا: محمدددد بدددن إسدددماليل بدددن إبدددراهيم أبدددو لبدددداهلل البخددداري التددداريخ الك - 29
 الجعفي : تحقيق: السيد هاشم الندوي : دار الفكر. 

تدداريخ مدينددة دمشددق وقكددر ف ددلها وتسددمية مددن حلهددا مددن األماثددل : أبددو القاسددم  – 31
للددي بددن الحسددن إبددن هبددة اهلل بددن لبددد اهلل الشددافعي: تحقيددق: محدد  الدددين أبددي سددعيد 

 .  0995 –بيرو   -بن كرامة العمري : دار الفكر لمر 

تاريخ ابن معين )رواية الدوري( : يحيى بن معين أبو زكريدا: تحقيدق: د. أحمدد  - 30
حيدداء التددرا  اإلسددلمي   -مكددة المكرمددة  -محمددد نددور سدديا: مركددز البحدد  العلمددي وا 

 د الطبعة: األولى. 0979 - 0399

م بددن للددي بددن يوسددا الفيروزآبددادي الشدديرازي التبصددرة فددي أصددول الفقدده: إبددراهي – 32
د الطبعدة: 0113 -دمشدق  -دار الفكر  -أبو إسحاق: تحقيق: د. محمد حسن هيتو 

 األولى. 

تبين الحقالق شرو كندز الددقالق: فخدر الددين لثمدان بدن للدي الزيلعدي الحنفدي:  - 33
 هد.0303 -القاهرة.   -دار الكت  اإلسلمي.  

م الكبيددر: االمددام أبددي سددعد لبددد الكددريم بددن محمددد السددمعاني التجبيددر فددي المعجدد - 31
 -هدددد0395 -بغدددداد  -التميمددي: تحقيدددق: منيدددرة نددداجي سدددالم د رلاسدددة ديدددوان األوقددداا 

 مد الطبعة األولى. 0975
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تحفدددة األحدددوقي بشدددرو جدددامع الترمدددقي : محمدددد لبدددد الدددرحمن بدددن لبدددد الدددرحيم  - 35
 بيرو . –ة المباركفوري أبو العل : دار الكت  العلمي

تخريج األحادي  وا ثار الواقعة فدي تفسدير الكشداا للزمخشدري : جمدال الددين  - 36
لبد اهلل بن يوسا بن محمدد الزيلعدي: تحقيدق: لبدد اهلل بدن لبدد الدرحمن السدعد : دار 

 هدد الطبعة األولى. 0101 -الرياض  -ابن خزيمة 

 -قهبي : دار الكت  العلميدة تقكرة الحفاظ : أبو لبد اهلل شمج الدين محمد ال - 37
 بيرو د الطبعة األولى.

التددرا  بددين الحددواد  واالنبعددا : حكمددة بددن بشددير بددن ياسددين: الطبعددة األولددى:  – 38
 ه .  0121 –الرياض  –مكتبة الدمام 

تفسددير البغددوي واسددمه ) معددالم التنزيددل فددي التفسددير (: الحسددين بددن مسددعود بددن  - 39
هدددد : تحقيدددق: خالدددد لبدددد الدددرحمن العدددص : دار  501محمددددد أبدددو  محمدددد البغدددوي   : 

 بيرو .  –المعرفة 

تفسددير القددرآن العظدديم: إسددماليل بددن لمددر بددن كثيددر الدمشددقي أبددو الفددداء: دار  – 11
 .0110 –بيرو   -الفكر 

تقريدد  التهددقي  : أحمددد بددن للددي بددن حجددر أبددو الف ددل العسددقلني الشددافعي:  - 10
 د الطبعة: األولى.0986 - 0116 -سوريا  -تحقيق: محمد لوامة دار الرشيد 

تكملة اإلكمال: محمد بن لبد الغني البغدادي أبو بكر: تحقيدق: د. لبدد القيدوم  - 12
 د الطبعة: األولى. 0101 -مكة المكرمة  -لبد ر  النبي : جامعة أم القرا 

تلخدددي  الحبيدددر فدددي أحاديددد  الرافعدددي الكبيدددر: أحمدددد بدددن للدددي بدددن حجدددر أبدددو  - 13
 -المديندة المنددورة  -تحقيدق: السديد لبدداهلل هاشدم اليمداني المددني  -العسدقلنيالف دل 
0381 – 0961  . 
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تلخددي  كتددا  المو ددولا  البددن الجددوزي: شددمج الدددين محمددد بددن أحمددد بددن  - 11
 -مكتبدددة الرشدددد   -لثمدددان الدددقهبي: تحقيدددق: أبدددو تمددديم ياسدددر بدددن إبدددراهيم بدددن محمدددد 

 األولى. مد الطبعة: 0998 -هد  0109 -الرياض 

التمهيد لما في الموطر من المعاني واألسانيد: أبو لمر يوسا بدن لبدد اهلل بدن  - 15
 -محمددد لبددد الكبيددر البكددري  تحقيددق: مصددطفى بددن أحمددد العلددوي د -لبددد البددر النمددري

 .0387 –المغر   -وزارة لموم األوقاا والش ون اإلسلمية 

لف ل العسدقلني الشدافعي: دار تهقي  التهقي : أحمد بن للي بن حجر أبو ا - 16
 د الطبعة: األولى.0981 - 0111 -بيرو   -الفكر 

تهددقي  الكمددال: يوسددا بددن الزكددي لبدددالرحمن أبددو الحجددا  المددزي: تحقيددق: د.  - 17
د الطبعدددددة: 0981 - 0111 -بيدددددرو   -بشدددددار لدددددواد معدددددروا: م سسدددددة الرسدددددالة 

 األولى.

لدم األثدر: محمدد بدن لبدد الدرحمن بدن التو يح األبهدر لتدقكرة ابدن الملقدن فدي ل - 18
تحقيددق: لبدددد اهلل بددن محمددد لبددد الدددرحيم  -محمددد بددن أبددي بكددر بدددن لثمددان السددخاوي 

 د الطبعة: األولى.0108 -السعودية  -البخاري: مكتبة أصول السلا 

تو دديح األفكددار لمعدداني تنقدديح األنظددار: محمددد بددن إسددماليل األميددر الحسددني  - 19
 المدينة المنورة. -محي الدين لبد الحميد: المكتبة السلفية الصنعانيد تحقيق: محمد 

التوقيدددا للدددى مهمدددا  التعددداريا: محمدددد لبدددد الدددر وا المنددداوي: تحقيدددق : د.  – 51
الطبعدة  -بيدرو  د دمشدق  -محمد ر وان الداية: دار الفكر المعاصدر د دار الفكدر 

 .0101 –األولى 

مدل للدي بدن سدلطان محمدد القداري تو يح المباني شرو ) مختصر المنار ( لل – 50
مدن اول   -هددد أطروحدة دكتدوراه: بدريدة حسدن سدعيد الغامددي 0101  المتدوفي سدنة

الكليدددة: الشدددريعة والدراسدددا   - الحقيقدددة حتدددى داللدددة االقت ددداء   دراسدددة وتحقيدددق
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 الكوي . -االسلمية

التيسددددير بشددددرو الجددددامع الصدددددغير: اإلمددددام الحددددافظ زيدددددن الدددددين لبددددد الدددددر وا  - 52
 مد الطبعة: الثالثة.0988 -هد 0118 -الرياض  -المناوي: مكتبة اإلمام الشافعي 

الثقددا : محمددد بددن حبددان بددن أحمددد أبددو حدداتم التميمددي البسددتيد تحقيددق: السدديد  - 53
 د الطبعة: األولى.0975 - 0395 -شرا الدين أحمد: دار الفكر 

يزيدد بدن خالدد الطبدري جامع البيان لدن ترويدل آي القدرآن: محمدد بدن جريدر بدن  - 51
 .  0115 –بيرو   -أبو جعفر: دار الفكر 

الجرو والتعديل: لبد الرحمن بن أبي حداتم محمدد بدن إدريدج أبدو محمدد الدرازي  - 55
 د الطبعة: األولى.0952 - 0270 -بيرو   -التميمي: دار إحياء الترا  العربي 

محمددد بددن إسددماليل حاشددية للددى مراقددي الفددلو شددرو نددور اإلي دداو: أحمددد بددن  - 56
هددددد الطبعدددة: 0308 -مصدددر  -الطحددداوي الحنفدددي: المطبعدددة الكبدددرا األميريدددة ببدددوالق 

 الثالثة.

حاشية الشيخ سليمان الجمل للى شرو المدنهج ) لزكريدا األنصداري (: سدليمان  - 57
 .-بيرو   -الجملد: دار الفكر  

فقه أبو حنيفة: ابدن حاشية رد المختار للى الدر المختار شرو تنوير األبصار  - 58
 م.2111 -هد 0120 -بيرو .   -لابدين: دار الفكر للطبالة والنشر.  

الحجددة للددى أهددل المدينددة: محمددد بددن الحسددن الشدديباني أبددو لبددد اهللد تحقيددق:  - 59
 د الطبعة: الثالثة.0113 -بيرو   -مهدي حسن الكيلني القادري : لالم الكت  

بن أحمد بن سعيد إبن حدزم األندلسدي: تحقيدق:  حجة الوداا: أبي محمد للي  - 61
د 0998 -الريدددداض  -أبددددو صددددهي  الكرمددددي: بيدددد  األفكددددار الدوليددددة للنشددددر والتوزيددددع 

 الطبعة: األولى. 
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 حسن المحا رة : السيوطي – 60

حليدددة األوليددداء وطبقدددا  األصدددفياء: أبدددو نعددديم أحمدددد بدددن لبدددد اهلل األصدددبهاني :  - 62
 د الطبعة: الرابعة.0115 -بيرو   -دار الكتا  العربي 

 بيرو . –خلصة األثر في أليان القرن الحادي لشر: المحبي: دار صادر  - 63

خلصة تدقهي  تهدقي  الكمدال فدي أسدماء الرجدال: الحدافظ الفقيده صدفي الددين  - 61
أحمد بدن لبدد اهلل  الخزرجدي األنصداري اليمنديد تحقيدق: لبدد الفتداو أبدو كددة: مكتد  

هددددددددد الطبعدددددددة:  0106 -حلددددددد  / بيدددددددرو   -مية/دار البشدددددددالر المطبولدددددددا  اإلسدددددددل
 الخامسة. 

الدرر الكامنة في أليان المالة الثامنة: الحافظ شها  الدين أبي الف دل أحمدد  - 65
بدددن للدددي بدددن محمدددد العسدددقلنيد تحقيدددق: مراقبدددة / محمدددد لبدددد المعيدددد  دددان: مجلدددج 

 مد الطبعة: الثانية.0972/ هد0392 -صيدر اباد/ الهند  -دالرة المعارا العثمانية 

الدددددر المنثددددور ) تفسددددير السدددديوطي (: لبددددد الددددرحمن بددددن الكمددددال جددددلل الدددددين  - 66
 .0993 –بيرو   -السيوطيد دار النشر: دار الفكر 

هددددد ( تحقيددددق : وثددددق أصددددوله وخددددر   158 - 381داللددددل النبددددوة : للبيهقددددي )  - 67
: الناشدر : دار الكتد  العلميدة د أحاديثه وللق لليه : الدكتور / لبد المعطدى قلعجدى 

 م. 0988هد /  0118الطبعة األولى:  -ودار الريان للترا  

الديبا  المدقه  فدي معرفدة أليدان للمداء المدقه : إبدراهيم بدن للدي بدن محمدد  - 68
 بيرو . –بن فرحون اليعمري المالكي: دار الكت  العلمية 

: تحقيدددق: محمدددد حجدددي: دار الدددقخيرة: شدددها  الددددين أحمدددد بدددن إدريدددج القرافدددي - 69
 م.0991 -بيرو   -الغر  

روو المعدداني فددي تفسددير القددرآن العظدديم والسددبع المثدداني: العلمددة أبددي الف ددل  - 71
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 بيرو . –شها  الدين السيد محمود ا لوسي البغدادي: دار إحياء الترا  العربي 

أبددو لبددد  زاد المعدداد فددي هدددي خيددر العبدداد: محمددد بددن أبددي بكددر أيددو  الزرلددي - 70
مكتبدددة  -لبدددد القدددادر األرندددا وط: م سسدددة الرسدددالة  -اهللد تحقيدددق: شدددعي  األرندددا وط 

 د الطبعة: الرابعة لشر.0986 - 0117 -الكوي   -بيرو   -المنار اإلسلمية 

سمط النجوم العوالي في أنباء األوالدل والتدوالي: لبدد الملدص بدن حسدين بدن لبدد  - 72
للدددي محمدددد  -د تحقيدددق: لدددادل أحمدددد لبدددد الموجدددودالملدددص الشدددافعي العاصدددمي المكدددي

 م. 0998 -هد0109 -بيرو   -معوض: دار الكت  العلمية 

سدددنن الترمددددقي ) الجدددامع الصددددحيح (: محمدددد بددددن ليسدددى أبددددو ليسدددى الترمددددقي – 73
 بيرو .  –السلميد تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون: دار إحياء الترا  العربي 

مر أبو الحسن الدارقطني البغداديد تحقيق: السديد سنن الدارقطني: للي بن ل - 71
 .0966 – 0386 -بيرو   -لبد اهلل هاشم يماني المدني: دار المعرفة 

سدددنن أبدددي داود: سدددليمان بدددن األشدددع  أبدددو داود السجسدددتاني األزديد تحقيدددق:  - 75
 محمد محيي الدين لبد الحميد: دار الفكر. 

الخراسدانيد تحقيدق: حبيد  الدرحمن  سنن سعيد بن منصور: سدعيد بدن منصدور – 76
 مد الطبعة األولى.0982-هد 0113 -الهند  -األلظمي: الدار السلفية 

السدددنن الصدددغرا: أحمدددد بدددن الحسدددين بدددن للدددي البيهقدددي أبدددو بكدددرد تحقيدددق: د.  - 77
د 0989 - 0101 -المديندة المندورة  -محمد  ياء الرحمن األلظمدي: مكتبدة الددار 

 الطبعة األولى. 

سدددنن الكبدددرا: أحمدددد بدددن شدددعي  أبدددو لبدددد الدددرحمن النسددداليد تحقيدددق: د.لبدددد ال – 78
 0100 -بيدرو   -الغفار سليمان البنداري د سيد كسروي حسن: دار الكت  العلميدة 

 د الطبعة األولى. 0990 -
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سنن ابن ماجة: محمدد بدن يزيدد أبدو لبدداهلل القزوينديد تحقيدق: محمدد فد اد لبدد  - 79
 رو .بي –الباقي: دار الفكر 

سير أللم النبلء: محمد بن أحمد بن لثمان بن قايماز القهبي أبدو لبدد اهللد  - 81
 -بيدددرو   -تحقيدددق: شدددعي  األرندددا وط د محمدددد نعددديم العرقسوسدددي: م سسدددة الرسدددالة 

 د الطبعة التاسعة. 0103

شددقرا  الددقه  فددي أخبددار مددن قهدد : لبددد الحددي بددن أحمددد بددن محمددد العكددري  - 80
 -دمشدق  -لبد القادر األرن وطد محمود األرنا وط: دار بدن كثيدر  الحنبليد تحقيق: 

 هدد الطبعة: الطبعة األولى. 0116

 شرو أخصر المختصرا : لبد اهلل بن لبد الرحمن بن لبد اهلل بن جبرين. - 82

شددرو مشددكل ا ثددار: أبددو جعفددر أحمددد بددن محمددد بددن سددلمة الطحدداويد تحقيددق:  - 83
مد الطبعددة 0987 -هددد 0118 -لبنددان/ بيددرو   -الة شددعي  األرندد وط: م سسددة الرسدد

 األولى. 

شددددرو الموقظددددة فددددي للددددم المصددددطلح: الشدددديخ لبددددد اهلل السددددعد: الناشددددر: مكتبددددة  – 81
 مشكاة اإلسلمية.  

شرو النووي للدى صدحيح مسدلم : بدو زكريدا يحيدى بدن شدرا بدن مدري الندووي:  – 85
 الثانية.د الطبعة 0392 -بيرو   -دار إحياء الترا  العربي 

المدددل للدددي بدددن سدددلطان القددداري) وفاتددده سدددنة  :شدددم العدددوارض فدددي قم الدددروافض - 86
 .تقديم وتحقيق: د. مجيد الخليفة هد (0101

صحيح البخداري : محمدد بدن إسدماليل أبدو لبدداهلل البخداري الجعفديد تحقيدق:   – 87
د 0987 - 0117 -بيددددرو   -د. مصددددطفى ديدددد  البغددددا: دار ابددددن كثيددددر د اليمامددددة 

 لطبعة الثالثة. ا
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صدددحيح ابدددن حبدددان بترتيددد  ابدددن بلبدددان: محمدددد بدددن حبدددان بدددن أحمدددد أبدددو حددداتم  - 88
 - 0101 -بيدددرو   -التميمدددي البسدددتي: تحقيدددق: شدددعي  األرنددد وط م سسدددة الرسدددالة 

 د الطبعة الثانية. 0993

صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبدو بكدر السدلمي النيسدابوري:  - 89
 – 0391 -بيدددرو   -المكتددد  اإلسدددلمي  -حمدددد مصدددطفى األلظمدددي تحقيدددق: د. م

0971  . 

صددحيح مسدددلم: مسدددلم بددن الحجدددا  أبدددو الحسددين القشددديري النيسدددابوري: تحقيدددق:  - 91
 بيرو . –محمد ف اد لبد الباقي: دار إحياء الترا  العربي 

صدددفة الصدددفوة: لبدددد الدددرحمن بدددن للدددي بدددن محمدددد أبدددو الفدددر : تحقيدددق: محمدددود  - 90
د 0979 - 0399 -بيدددرو   -د.محمدددد رواج قلعددده جدددي: دار المعرفدددة  -ي فددداخور 

 الطبعة الثانية. 

ال عفاء والمتدروكين: لبدد الدرحمن بدن للدي بدن محمدد بدن الجدوزي أبدو الفدر :  - 92
 د الطبعة األولى. 0116 -بيرو   -تحقيق: لبد اهلل القا ي: دار الكت  العلمية 

سددددع: شددددمج الدددددين محمددددد بددددن لبددددد الددددرحمن ال ددددوء اللمددددع ألهددددل القددددرن التا - 93
 بيرو . –السخاوي: منشورا  دار مكتبة الحياة 

الطبقا : خليفدة بدن خيداط أبدو لمدر الليثدي العصدفري: تحقيدق: د. أكدرم  دياء  – 91
 د الطبعة الثانية. 0982 - 0112 -الرياض  -العمري: دار طيبة 

بددو الف ددل: دار الكتدد  طبقددا  الحفدداظ: لبددد الددرحمن بددن أبددي بكددر السدديوطي أ - 95
 د الطبعة األولى.0113 -بيرو   -العلمية 

طبقددا  الحنفيددة: لبددد القددادر بددن أبددي الوفدداء محمددد بددن أبددي الوفدداء القرشددي أبددو  - 96
 كراتشي. –محمد: مير محمد كت  خانه 
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طبقددا  الشدددافعية: أبدددو بكدددر بدددن أحمدددد بدددن محمدددد بدددن لمدددر بدددن قا دددي شدددهبة:  – 97
د الطبعدددددة 0117 -بيدددددرو   -لعلددددديم خدددددان: لدددددالم الكتددددد  تحقيدددددق: د. الحدددددافظ لبدددددد ا

 األولى. 

طبقا  الشافعية الكبرا: تا  الدين بدن للدي بدن لبدد الكدافي السدبكي: تحقيدق:  - 98
د. محمود محمد الطناحي د.لبد الفتداو محمدد الحلدو: هجدر للطبالدة والنشدر والتوزيدع 

 هدد الطبعة الثانية. 0103 -

م بدددن للدددي بدددن يوسدددا الشددديرازي أبدددو إسدددحاق: تحقيدددق: طبقدددا  الفقهددداء: إبدددراهي - 99
 بيرو . –خليل الميج: دار القلم 

 –هدد د مطبعدة الزهدراء الحديثدة  967طبقدا  الفقهداء: طداش كبدرا زادة د  :  -011
 م. 0960 –الطبعة الثانية  –الموصل 

الطبقا  الكبدرا: محمدد بدن سدعد بدن منيدع أبدو لبدداهلل البصدري الزهدري: دار  - 010
 بيرو . –در صا

طبقددا  المفسدددرين: أحمدددد بددن محمدددد األدنددده وي: تحقيددق: سدددليمان بدددن صدددالح  - 012
 مد الطبعة األولى.0997 -هد0107 -السعودية  -الخزي: مكتبة العلوم والحكم 

طلبدددة الطلبدددة فدددي اإلصدددطلحا  الفقهيدددة: نجدددم الددددين أبدددي حفددد  لمدددر بدددن  - 013
هدد د 0106 -لمدان  -: دار النفدالج محمدد النسدفي: تحقيدق: خالدد لبدد الدرحمن العدص

 م.  0995

العبددر فددي خبددر مددن كبددر: شددمج الدددين محمددد بددن أحمددد بددن لثمددان الددقهبي:  - 011
د 0981 -الكويددددد   -تحقيددددق: د. صدددددلو الدددددين المنجدددددد: مطبعدددددة حكومددددة الكويددددد  

 الطبعة الثانية.

دار  لمدة القاري شرو صحيح البخاري: بدر الدين محمود بدن أحمدد العيندي: - 015
 بيرو . –إحياء الترا  العربي 
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العددين: الخليددل بددن أحمددد الفراهيدددي: تحقيددق: د مهدددي المخزومددي / د إبددراهيم  - 016
 السامرالي: دار ومكتبة الهلل. 

فدددتح البددداري شدددرو صدددحيح البخددداري: أحمدددد بدددن للدددي بدددن حجدددر أبدددو الف دددل  - 017
 بيرو .  –فة العسقلني الشافعي: تحقيق: مح  الدين الخطي : دار المعر 

الفددتح المبددين فددي طبقددا  االصددوليين د لبددد اهلل مصددطفى المراكددي د الناشددر  - 018
 1هد  0391الطبعة الثانية د  –بيرو   –محمد امين دمج 

فددددتح المغيدددد  شددددرو ألفيددددة الحدددددي : شددددمج الدددددين محمددددد بددددن لبددددد الددددرحمن  - 019
 لى.هدد الطبعة األو 0113 -لبنان  -السخاوي: دار الكت  العلمية 

فهرسدددة ابدددن خيدددر االشدددبيلي:  أبدددو بكدددر محمدددد بدددن خيدددر بدددن لمدددر بدددن خليفدددة  - 001
 -بيدددددرو / لبنددددددان  -األمدددددوي: تحقيدددددق: محمدددددد فددددد اد منصدددددور: دار الكتددددد  العلميدددددة 

 مد الطبعة الطبعة األولى. 0998هد/0109

فهرسة ابن لطية: االمام القا ي أبي محمد لبد الحدق بدن لطيدة المحداربي  - 000
 -تحقيددددق: محمددددد أبددددو االجفددددان/ محمددددد الزاهددددي: دار الغددددر  االسددددلمي االندلسددددي: 

 د الطبعة الثانية. 0983 -بيرو / لبنان 

الفوالد البهية في ترحم الحنفية د أبو الحسنا  محمدد بدن لبدد الحدي اللكندويد  - 002
 1هد 0321 –الطبعة األولى    –مصر   –هد د مطبعة السعادة  0311  : 

مولددددة فددددي األحاديدددد  المو ددددولة: محمددددد بددددن للددددي بددددن محمددددد الفوالددددد المج - 003
 -بيددددرو   -الشددددوكاني: تحقيددددق: لبددددد الددددرحمن يحيددددى المعلمددددي: المكتدددد  اإلسددددلمي 

 هدد الطبعة الثالثة. 0117

فديض القددير شدرو الجددامع الصدغير: لبدد الددر وا المنداوي: المكتبدة التجاريددة  - 001
 هدد الطبعة األولى.0356 -مصر  -الكبرا 
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قوالددد التحدددي  مددن فنددون مصددطلح الحدددي : محمددد جمددال الدددين القاسددمي:  - 005
 مد الطبعة األولى.0979 -هد 0399 -بيرو   -دار الكت  العلمية 

الكاشا في معرفة من له رواية في الكت  الستة: حمدد بدن أحمدد أبدو لبدداهلل  - 006
ية د م سسددة للددو الددقهبي الدمشددقي: تحقيددق: محمددد لوامددة: دار القبلددة للثقافددة اإلسددلم

 د الطبعة األولى. 0992 - 0103 -جدة  -

الكددافي فددي فقدده اإلمددام المبجددل أحمددد بددن حنبددل: لبددد اهلل بددن قدامددة المقدسددي  - 007
 بيرو . –أبو محمدد دار النشر: المكت  االسلمي 

الكامل في التاريخ: أبو الحسن للدي بدن أبدي الكدرم محمدد بدن محمدد بدن لبدد  - 008
هددد 0105 -بيدرو   -اني: تحقيق: لبد اهلل القا ي: دار الكت  العلمية الكريم الشيب

 الطبعة الثانية. 

الكامل في  عفاء الرجال: لبداهلل بدن لددي بدن لبدداهلل بدن محمدد أبدو أحمدد  - 009
د 0988 - 0119 -بيددرو   -الجرجدداني: تحقيددق: يحيددى مختددار كددزاوي: دار الفكددر 

 الطبعة الثالثة. 

ر لددن أصددول فخددر اإلسددلم البددزدوي: لددلء الدددين لبددد العزيددز كشددا األسددرا - 021
بيدرو   -بن أحمد البخاري: تحقيق: لبد اهلل محمود محمد لمر: دار الكتد  العلميدة 

 م.  0997 -هد 0108 -

الكشا والبيان : أبو إسحاق أحمد بن محمد بدن إبدراهيم الثعلبدي النيسدابوري:  - 020
مراجعددة وتدددقيق األسددتاق نظيددر السددالدي:  - تحقيددق : اإلمددام أبددي محمددد بددن لاشددور

الطبعددددة   -م  2112 -هددددد  0122 -لبنددددان  -بيددددرو   -دار إحيدددداء التددددرا  العربددددي 
 األولى. 

كشا الخفاء ومزيل اإللباج لمدا اشدتهر مدن األحاديد  للدى ألسدنة النداج:   – 022
 -إسددماليل بددن محمددد العجلددوني الجراحدددي: تحقيددق: أحمددد القددلش: م سسددة الرسدددالة 
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 د الطبعة الرابعة.0115 -بيرو  

كشدددددا الظندددددون لدددددن أسدددددامي الكتددددد  والفندددددون: مصدددددطفى بدددددن لبدددددداهلل  - 023
 -بيرو   -: دار الكت  العلمية -حاجي خليفة  –القسطنطيني الرومي الحنفي 

0103 – 0992. 

كشدددا المشدددكل مدددن حددددي  الصدددحيحين: أبدددو الفدددر  لبدددد الدددرحمن ابدددن  - 021
 -هدددد 0108 -الريدداض  -البددوا : دار الددوطن  الجددوزي: تحقيددق: للددي حسدددين 

 م.  0997

كفاية األخيار في حل كاية اإلختصدار: تقدي الددين أبدي بكدر بدن محمدد  - 025
الحسددديني الحصددديني الدمشدددقي الشدددافعي: تحقيدددق: للدددي لبدددد الحميدددد بلطجدددي  و 

 د الطبعة األولى. 0991 -دمشق  -محمد وهبي سليمان: دار الخير 

اء: أبدو بشدر محمدد بددن أحمدد بدن حمداد الددوالبي: تحقيددق: الكندى واألسدم - 026
 -هددد  0120 -بيدرو / لبندان  -أبدو قتيبدة نظدر محمدد الفاريدابي: دار ابدن حدزم 

 مد الطبعة األولى. 2111

كنددز العمددال فددي سددنن األقددوال واألفعددال: لددلء الدددين للددي المتقددي بددن  - 027
 -ار الكتددد  العلميدددة حسدددام الددددين الهنددددي: تحقيدددق: محمدددود لمدددر الددددمياطي: د

 مد الطبعة األولى. 0998-هد0109 -بيرو  

الكواكددددد  السدددددالرة برليدددددان المالدددددة العاشدددددرة د نجدددددم الددددددين الغدددددزيد  :   - 028
 –هددددد تحقيدددق : جبراليدددل اسدددماليل جبدددور د مطبعدددة المرسدددلين اللبندددانيين  0160
 1م 0919 –بيرو  

ل الدين لبدد الدرحمن الدليء المصنولة في األحادي  المو ولة: جل - 029
بن أبي بكر السيوطي: تحقيق: أبو لبد الرحمن صدلو بدن محمدد بدن لوي دة: 
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 مد الطبعة األولى. 0996 -هد  0107 -بيرو   -دار الكت  العلمية 

لسددددان العددددر : محمددددد بددددن مكددددرم بددددن منظددددور األفريقددددي المصددددري: دار  - 031
 بيرو د الطبعة األولى. -صادر 

محمددددددد خلددددددا سددددددلمة: وهددددددو ُمعجددددددم ُيعنددددددى بشددددددرو لسددددددان المحدددددددثين:  - 030
شددداراتهم وجملدددة مدددن مشدددكل  مصدددطلحا  المحددددثين القديمدددة والحديثدددة ورمدددوزهم وا 

 لباراتهم وكري  تراكيبهم ونادر أساليبهمد منشور للى شبكة األنترني .

اللمعدددة فدددي خصدددال  الجمعدددة: جدددلل الددددين لبدددد الدددرحمن السددديوطي:  - 032
هدد 0115 -بيدرو   -زكلول: دار الكتد  العلميدة تحقيق: محمد السعيد بسيوني 

 مد الطبعة األولى.0985-

بيددرو    -هددد د دار المعرفددة  183اإلمددام السرخسددي د  :  –المبسددوط  - 033
 د الطبعة الثانية.

مجمددع الزوالددد ومنبدددع الفوالددد: للدددي بددن أبددي بكدددر الهيثمددي: دار الريدددان  - 031
 .0117 –بيرو  القاهرة د  -دار الكتا  العربي  للترا /

 م.0997 -بيرو   -المجموا: النوويد دار النشر: دار الفكر  - 035

المحلى: للي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبدو محمدد: تحقيدق:  - 036
 بيرو .  –لجنة إحياء الترا  العربي: دار ا فاق الجديدة 

برهددان  المدديحط البرهدداني: محمددود بددن أحمددد بددن الصدددر الشددهيد النجدداري - 037
 الدين مازه: الناشر: دار إحياء الترا  العربي.

المحددديط فدددي اللغدددة: الصددداح  الكدددافي الكفددداة أ  القاسدددم إسدددماليل ابدددن  - 038
لباد بن العباج بن أحمد بن إدريج الطالقاني: تحقيق : الشيخ محمد حسدن آل 
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الطبعددددددة   -م  0991-هدددددد 0101 -بيدددددرو  / لبندددددان  -ياسدددددين: لدددددالم الكتددددد  
 األولى.

مختصر اإلنصاا والشرو الكبير: محمد بدن لبدد الوهدا : تحقيدق لبدد  - 039
العزيدز بددن زيدد الرومددي د د . محمدد بلتدداجي د د . سديد حجددا : الناشدر: مطددابع 

 الرياض.

مددرآة الجنددان ولبددرة اليقظددان: أبددو محمددد لبددد اهلل بددن أسددعد بددن للددي بددن  - 011
 م.0993 -هد 0103 -ة القاهر  -سليمان اليافعي: دار الكتا  اإلسلمي  

مرقاة المفداتيح شدرو مشدكاة المصدابيح: للدي بدن سدلطان محمدد القداري:  - 010
 -هددددد 0122 -لبنددددان/ بيددددرو   -تحقيددددق: جمددددال ليتدددداني: دار الكتدددد  العلميددددة 

 مد الطبعة األولى.2110

المسددند: لبددداهلل بددن الزبيددر أبددو بكددر الحميدددي: تحقيددق: حبيدد  الددرحمن   – 012
 بيرو  د القاهرة.  -لكت  العلمية د مكتبة المتنبي األلظمي: دار ا

مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أحمد بدن حنبدل أبدو لبدداهلل الشديبانيد دار  - 013
 مصر. –النشر: م سسة قرطبة 

مسددددند ابددددن الجعددددد: للددددي بددددن الجعددددد بددددن لبيددددد أبددددو الحسددددن الجددددوهري  - 011
 - 0101 -يددرو  ب -البغدددادي: تحقيددق: لددامر أحمددد حيدددر  : م سسددة نددادر 

 د الطبعة األولى.0991

مسند اإلمام الربيع بن حبي  ) الجامع الصحيح (: الربيع بن حبي  بن  - 015
لمر األزدي البصري: تحقيق: محمد إدريدج د لاشدور بدن يوسدا: دار الحكمدة 

 د الطبعة األولى.0105 -سلطنة لمان  بيرو  د -مكتبة االستقامة  د
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بدددن سدددلمة بدددن جعفدددر أبدددو لبدددد اهلل الق دددالي: مسدددند الشدددها : محمدددد  - 016
 - 0117 -بيدرو   -تحقيق: حمدي بن لبدد المجيدد السدلفي: م سسدة الرسدالة 

 د الطبعة الثانية. 0986

مسند الطيالسي: سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي:  – 017
 بيرو . –دار المعرفة 

د بدن حميدد بدن نصدر أبدو محمدد مسند لبدد بدن حميدد ) المنتخد  (: لبد - 051
الكسدددي: تحقيدددق: صدددبحي البددددري السدددامرالي د محمدددود محمدددد خليدددل الصدددعيدي: 

 د الطبعة األولى. 0988 - 0118 -القاهرة  -مكتبة السنة 

مشددارق األنددوار للددى صددحاو ا ثددار: القا ددي أبددي الف ددل ليدداض بددن  - 050
تبدة العتيقدة ودار موسى بدن ليداض اليحصدبي السدبتي المدالكيد دار النشدر: المك

 الترا .

المصباو المنيدر فدي كريد  الشدرو الكبيدر للرافعدي: أحمدد بدن محمدد بدن  - 052
 بيرو . –للي المقري الفيوميد دار النشر: المكتبة العلمية 

مصنا بن أبي شديبة ) الكتدا  المصدنا فدي األحاديد  وا ثدار (: أبدو  – 053
حقيددق: كمددال يوسددا الحددو  د بكددر لبددد اهلل بددن محمددد بددن أبددي شدديبة الكددوفي: ت

 د الطبعة األولى. 0119 -الرياض  -دار النشر: مكتبة الرشد 

مطالدددد  أولددددي النهددددى فددددي شددددرو كايددددة المنتهددددى: مصددددطفى السدددديوطي  - 051
 م.0960 -دمشق  -الرحيبانيد دار النشر: المكت  اإلسلمي 

قيددق: معددالم التنزيددل ) تفسددير البغددوي (: الحسددين بددن مسددعود البغددوي: تح – 055
 بيرو .  –خالد لبد الرحمن العص د دار النشر: دار المعرفة 
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المعجم األوسط: أبو القاسم سليمان بدن أحمدد الطبراندي: تحقيدق: طدارق  - 056
 -لبددد المحسددن بددن إبددراهيم الحسدديني: دار الحددرمين  بددن لددوض اهلل بددن محمددد د

 . 0105 –القاهرة 

  أبددددو القاسددددم الطبرانددددي: المعجددددم الكبيددددر: سددددليمان بددددن أحمددددد بددددن أيددددو  - 057
 - 0111 -الموصددل  -تحقيددق: حمدددي بددن لبدالمجيددد السددلفي: مكتبددة الزهددراء 

 د الطبعة الثانية.0983

معجم المحدثين: محمد بن أحمد بدن لثمدان بدن قايمداز الدقهبي أبدو لبدد اهلل:  – 058
د الطبعددددة 0118 -الطددددالا  -تحقيددددق: د. محمددددد الحبيدددد  الهيلددددة : مكتبددددة الصددددديق 

 لى. األو 

المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى / أحمدد الزيدا  / حامدد لبدد القدادر /  - 059
 محمد النجارد تحقيق: مجمع اللغة العربية: دار النشر: دار الدلوة. 

المغني فدي فقده اإلمدام أحمدد بدن حنبدل الشديباني: لبدد اهلل بدن أحمدد بدن  - 061
 د الطبعة األولى.0115 -بيرو   -قدامة المقدسي أبو محمد: دار الفكر 

المغيددر للددى األحاديدد  المو ددولة فددي الجددامع الصددغيرد للحددافظ أبددي  – 060
الفيض احمد ابن الشيخ االمام ابي لبدداهلل محمدالصدديق الغمداري الحسدني: دار 

 .0982 -هد 0112الرالد العربي بيرو  لبنان 

مقدمدددة ابدددن الصدددلو ) للدددوم الحددددي  (: أبدددو لمدددرو لثمدددان بدددن لبدددد  – 062
 -بيدرو   -لرحمن الشهرزوري: تحقيق: نور الددين لتدر: دار الفكدر المعاصدر ا

 م.0977 -هد 0397

المقنددددع فددددي للددددوم الحدددددي : سددددرا  الدددددين لمددددر بددددن للددددي بددددن أحمددددد  - 063
 -السدعودية  -األنصاري: تحقيق: لبدد اهلل بدن يوسدا الجدديع: دار فدواز للنشدر 
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 هدد الطبعة األولى.0103

مختصر للدوم الحددي  النبدوي: محمدد بدن إبدراهيم بدن  المنهل الروي في - 061
 -دمشق  -جمالة: تحقيق: د. محيي الدين لبد الرحمن رم ان  : دار الفكر 

 د الطبعة الثانية.0116

مواهدد  الجليددل لشددرو مختصددر خليددل: محمددد بددن لبددد الددرحمن المغربددي  - 065
 د الطبعة الثانية.0398 -بيرو   -أبو لبد اهلل: دار الفكر 

الموسدددولة الميسدددرة فدددي األديدددان والمدددقاه  واألحدددزا  المعاصدددرة: النددددوة  - 066
العالميددددة للشددددبا  اإلسددددلمي: إشددددراا وتخطدددديط ومراجعددددة: د. مددددانع بددددن حمدددداد 

 الجهني: الناشر : دار الندوة العالمية.

مو ولا  الصغاني: الحسن بن محمدد بدن الحسدن القرشدي الصدغاني:  - 067
هدددد  0115 -دمشددق  -: دار المددرمون للتددرا  تحقيددق: نجددم لبددد الددرحمن خلددا

 الطبعة الثانية.

ميدزان االلتددال فدي نقدد الرجدال: شدمج الددين محمدد بدن أحمدد الدقهبي:  - 068
تحقيق: الشيخ للي محمد معدوض والشديخ لدادل أحمدد لبددالموجود: دار الكتد  

 د الطبعة األولى. 0995 -بيرو   -العلمية 

صدددلو: بدددر الددددين أبددي لبدددد اهلل محمددد بدددن النكدد  للددى مقدمدددة ابددن ال - 069
جمددال الدددين لبددد اهلل بددن بهددادر: تحقيددق: د. زيددن العابدددين بددن محمددد بددل فددريج: 

 مد الطبعة األولى. 0998 -هد 0109 -الرياض  -أ واء السلا 

هديدددة العدددارفين فدددي أسدددماء المددد لفين وآثدددار المصدددنفين: إسدددماليل باشدددا  - 071
المعارا الجليلة في مطبعتها البهية اسدتانبول سدنة:  البغدادي: طبع بعناية وكالة

0950. 
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الوافي بالوفيدا : صدلو الددين خليدل بدن أيبدص الصدفدي: تحقيدق: أحمدد  - 070
 م. 2111 -هد0121 -بيرو   -األرنا وط وتركي مصطفى: دار إحياء الترا  

بدن وفيا  األليان و أنباء أبناء الزمان: أبو العباج شمج الددين أحمدد  - 072
 لبنان.  –محمد بن أبي بكر بن خلكان: تحقيق: إحسان لباج: دار الثقافة 

 


