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٢ني، احل٥ػ هلل  ٣َّ٢ ىلع ـيِّػ األ٧بياء وإ٤ام املـؽ وىلع آهل ربِّ ا١ٓاملني، ونًلَّ اهلل ـو
ا ةٓػ ..ونطت٩ أدمٓني،   أ٤َّ

 ٬ب األ٧هاريِّ أي  ( ٦٤ ضػيد أيب 6664)ح« نطيط٩»يف  ٜ٘ػ أعؽج اإل٤ام مف٣٢ٌ 
  َّبَّ أنَّ اجل   /َّٔال، اكن نصيام الَّ »ٛال ، «ْرٌَ صام رمظان، ذً أحتعّ شخًّا ٌَ ش
طاةث أيًيا وروي  وٛػ اعخ٢ٗ ا٥٢ٓ١اء يف حهطيص احلػيد ، الٟؽام٦ْ ْػٍد ٦٤ الهَّ

ى بلطد ٪ؼه املفأ١ث ويف ٩ٜ٘ مفائ٩٢، وحيٓي٩ٙ، ويف األعؼ ة٩ ٦٤ ْػ٩٤،  ٦٤  دم٫ؽةٌ ٘خهػَّ
يف ٤ٓاجلث مفأتل٨ا خ٫ا وأل٪٥يَّ ، تلَّه٨يٗبلطد وا، ٘أ٘ؽدو٪ا ةاٛػي٥ًا وضػيرًا ا٥٢ٓ١اء وابلاضرني

يف ى٥ي٥ٍث واضػٍة، ى٦٥ ٛائ٥ٍث رسديَّث ٫ا ٤ا وٛٙج ٢ْي٩ ٨٤ اتل٨َّٜيب ٫٨ْا ودمّ٪ؼه، ـٓيج يف 
 /ذالذث ٤تاضد، وٛػ ٥ِ٧خ٫ا يف (6)ثةت٢ي٬سؽا٘ي

 اذيَّث ل: فيّ ذنر الهخب اىُّتر ح٫ا (2)فاملتحد األوَّ ػَّ ِْ ٞخاةًا، مؽحَّتث ضفب  65، و
 .(3)ال٬٘يات

  ح٫ا اثلَّاين: فيّ ذنر الهخب واألحباث املعارصةواملتحد ػَّ ِْ مؽحَّتث حبًرا،  65، و
 ضفب األضؽف.

 وبجفغخ٩ ، (4)أيب زرعث اةَ اىعرايقاحلافؼ تلَّعريف جبزء ا ّفياملتحد اثلَّاىد: و
يث، ٤ّ ٥٧اذج ٫٨٤ا، ورواةً حت٥ي٫٢ا. ٍِّ  اخل

ٍؽ ةٜت٬ٍل ضف٦ٍ، وأن يثيب امللايظ  راسيًا ٦٤ اهلل س٠َّ  كأ٩٧ أن يخٜت٠َّ ٪ؼه اأـل
اةٖث. ٢ني ةاإل٘ادة، واحل٥ػ هلل ْػد ٩٥ٓ٧ الفَّ  ةاملخٙيِّ

                                                           

اث ا١ٓؽيب»٦٤ ٞخاب « نلأة ٣٢ْ ابلت٢ي٬سؽا٘يا ٨ْػ املف٥٢ني»( ي٨ِؽ/ 6) ، (636ل٢ط٬٢يج )ص« املغ٬ٌٍات وا١ُّت 
 (.6/656« )٤ٓش٣ ال٢ٖث ا١ٓؽبيث املٓارصة»

يظ ْتػ الؽمح٦ امل٢ِّٓيم 2)  . ٪(6386)ت( وس٢ٓج ٨٤خىه ز٫٨٤ا ة٬٘اة اللَّ
ةٓػ، وكخٌب ٌتٓج ونرشت، ٥٘ىت وُٛٙج ىلع الٟخاب ٤ٍت٬ًًع ةح٨َّج ويه ىلع رضبني/ ٞخٌب ٤خ٬اريٌث ل٣ يُٓرث ٢ْي٫ا  (3)

ؽه.  ذلٝ، وإال اٞخٙيج ةاإلضا١ث إىل املهػر اذلي ٞذ
٬ر يف 4)  (.6ةؽ٣ٛ )« املتطد األول»( املٞؼ
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  هطول إفادات الكرام 

ا١ث يف  ُج ٦٤ مف٬َّدة ٪ؼه الؽِـّ ادس ٦٤ ك٬َّال٨ٞج ٕ٘ؽ ٪(، ونرشح٫ا 6439)١ٓام  الفَّ
حلًّا ةني ْػٍد ٦٤ ابلاضرني وامل٫خ٥ِّني،  و٤ا إن ة٣٫ٖ٢ عرب٪ا، ضىت ح٬اردت إ٘اداح٣٫، يف نرًشا أوَّ

م٬ه يل إ بي٩، وأ٧ا أعربك عرب٪ا ْؽ٘ا٧ًا هلؤالء األكياخ ة٥ا ٛػَّ غاٍء ٢ْيمٍّ ٧ادر اللَّ ذؽاٍء ٤ٓؽيفٍّ ـو
 ٦٤ املٓؽوف، وألردَّ ا٣٢ٓ١ إىل أ٪٩٢.

يظ/ ًعدل ة٦ ْتػ٦٥٘ ذلٝ/   الؽَّضي٣ ا٬ٓ١يض وردحين إ٘ادٌة ٞؽي٥ث ٦٤ األخ اللَّ

يٍّ ة٬س٬د دل٬٥ٍع  -سؾاءهأضف٦ اهلل – ٍِّ ، يخي٦َّ٥ سؾًءا ل٢طاَ٘ اة٦ «املٟختث األز٪ؽيَّث»يف ع
ث اة٦ ا١ٓؽايقِّ  ال١ث ىلع ر٩٥ٛ ٘ي٫ا، ٤ٓخ٥ًػا 26يّٜ يف )، احلاَ٘ أيب ُزْر ( ورٛث، ٤ّ ادلَّ

 .«مؽكؾ دمٓث املاسػ»ٛاْػة ابليا٧ات يف ىلع يف ذلٝ 

سؾاه اهلل لكَّ ناحلٍث ٦٤ –الٟؽي٣ املٙيال/ حم٥ػ ة٦ ْتػ اهلل الّّسّيّ  كيغ٨ا٘تاضرج 
٬ر ٦٤ املش٬٥ع إلُّٟتو٧يَّثٍ  ةجفغثٍ  -ٞٓادة ـغائ٩–ة٫ؼه اإل٘ادة، ٘تٓد إيلَّ  -ا١ٍٓاء ٘إذا ، املٞؼ

٤ث، ذ٣ ٌٜٙج أذاٞؽه عربه وأـخٙيػ ٦٤ ٩٥٢ْ يف ونٗ املغ٬ٍط و٤ا  ٤ٍاةٚ ة٩ لإل٘ادة املخٜػِّ
ٍة يف ٬٧اٍح أعؽإحل٩، ٤ّ زيادات  ٛثٍ  ذؽَّ ٤يايط ٤خٙؽِّ ؽه ٛؽيتًا–، ال ـي٥َّا يف سؾء ادلِّ ث -اآليت ٞذ ، ٘ٓا٤َّ
 ٤ادح٩ ٦٤ إ٘ادح٩.

يظ/ ٫٘ػ ة٦ حؽيك ا١ٓهييم  م األخ اللَّ ٘أ٘اد ةأربِٓث ٞخٍب يف  -ذ٬اة٩ح٬َّلَّ اهلل –ذ٣َّ حكؽَّ
 .(5)ابلاب ٧ٙف٩

أ٢ٌٓين ابلاضد الٟؽي٣/ حم٥ػ ة٦ يلع احل٬ل٬ ( ٦٤ ك٬َّال، 22وبٓػ ٪ؼا لك٩ِّ .. ويف )
َّٔال»هل ة٬٨ٓان/ ىلع ٤ٜا١ٍث خمخرصٍة  -ض٩ِٙ اهلل و٧ّٙ ة٩–اجلؾويل  ىِّف يف ش

ُ
مؽكؾ »م٬ّٛ يف ، «ٌا أ

راـات واألحباث يف  ان لرلِّ ٍَّ رية ا١ٍٓؽةاة٦ ا١ٜ يٗ والفِّ نرُشت يف ز٦ٍ٤ ، (6)«احلػيد الرشَّ
حلَّث،  ٤ٜارٍب  ل»٨ِ٘ؽت ٘ي٫ا ٘إذا يه حخٜاٌّ ٤ّ ٤ٜا١يت ٪ؼه يف ١جرشيت األوَّ ٫٨٤ا، « املتطد األوَّ

اذيَّث ٘طفب،  ؽ يف ٤ٜاتل٩ )املخ٢ِّٓٚ ةالٟخب ا١ُّت  ٨ٜا ىلع )، ال ٕري( ٞخب 6وٛػ ٞذ ، (7)( ٫٨٤ا3احَّٙ

                                                           

 (.62 – 62 – 8 – 5( ويه ال٬اردة يف ٪ؼا املٜال ةاألرٛام )5)
اةً اتلَّايل/ ( 6)   http://www.alquatan.ma/Article.aspx?C=5761ىلع الؽَّ
 (.62 – 7 – 2)( ويه ال٬اردة يف ٪ؼا املٜال ةاألرٛام 7)
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ؽمٞخاةان ٘احين و ا ٞذ ادس ٤ا أورده ، (8)٥َّ ؽُت )، (9)١حؿ ىلع رشيطـو ا ٞذ ، ٞخٍب ( 62و٘اح٩ م٥َّ
ؽه٘أى ا ٞذ ؽ٪ا ٩٨٤.«املتطد األول»ا ٦٤ يف حماهلِّ  ،ٙج ٤ا ٘احين م٥َّ  ، مفخٙيًػا ٞذ

، املغ٢هني ل٣٢ٓ٢ واملٓؽ٘ث، ا٥٢ٓ١اء وابلاضرني٦٤ ث طَ حخيا٘ؽ أيػي اجلََّه و٪ٟؼا .. 
ا ل٢ عػ٤ًث ل٣٢ٓ٢ وجت٬يًػا هل،ابلاذ١ني ٞؽائ٣ ٣٫٤٬٢ْ  ػًّ ة غ٠٢، وسرًبا ل٨٢ٜم ـو ٥ٞا يه سادَّ

املخ٥ر٢ِّث يف ٪ؼا أ٪٠ ا٣٢ٓ١ وا١ٙي٠ ٛػي٥ًا وضػيرًا، ٤ّ اجلَّأي ةاجلَّٙؿ ٦ْ ض٫ُ٬ِا ال٥ُؽديث، 
٦ِّ  /ابلاب ؽي٩ةا٣٢ٓ١ ىلع ٌابلي٩  ةاليَّ ِّٙ وٛػ اٛخيج ض٥ٟث اهلل وحٜػيؽه اجلا٘ؼ/ أن ال »، (62)و٤خٜ
غاء ةا٣٢ٓ١، و«٦٤ خب٠ ة٩ أةًػا ا٣٢ٓ١ةي٨ّٙ  أىلع مؽاحب اجل٬د، ة٠  ٪٬إذ »، وبؼهل ٤ا أس٠َّ الفَّ

 وأزىك. (66)«ا٣٢ٓ١ أرشف اجل٬د ةاملال؛ ألنَّ  يٙي٠ ىلع

 

 

 

 

│ 

 

 

 

                                                           

ا٫٧ا، ٤ّ إضاال ٦٤ ٤ٜاتل٩وٛػ ٢ٜ٧خ٫ا (، 63 – 66)( ويه ال٬اردة يف ٪ؼا املٜال ةاألرٛام 8) َِّ ؽ٪ا ٩٨٤، مفخٙيػً ح٩ إىل ٤ ا ٞذ
ا١ث األٛطهاري( ٦٤ إ٘ادات  66ىلع أنَّ الٟخاب ر٣ٛ )  .-يًياأون٬رح٫ا ٩٨٤ -ّ والّسيّ ا٬ٓ١يض الليغني/ ـر

ؽ٪ا، ويه عٍتٌث ٤جف٬بث إىل دل٬٫ٍل.6خاب ر٣ٛ )( و٪٬ ال9ٟ)  ( ٦٤ الٟخب ا١يت ٞذ
ؽون ا٣٢ٓ١( / »6)ح« نطيص مف٣٢»( يف 62) َّٙ ٪ؼا  ،٩٧٬ٓي٢ٍت٩٧٬ ويتختَّ  /٨ٓ٤اه( / »6/655)« رشض٩»، ٛال اجل٬َّوي يف «ويخٜ

 «.٪٬ املل٬٫ر
الٟني»( ٥ٞا أكار إحل٩ اة٦ ا١ٜي٣ يف 66) ٨ايح»ويف ، -ةخرص ٍف – (2/279« )٤ػارج الفَّ ٍَّ ( ونيٌَّث 2/549« )٤ٜاالت ا١

هاألىس ٦٤ وي٨ِؽ يف ذ٥ي٨ث ةجرش ا٣٢ٓ١،  يظ امل٢ِّٓيم» /ىػِّ  (.65/467« )آذار اللَّ
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 الكتب التُّزاثيَّةفيه ذكز : األول املبحث 

رشف ، ل٢طاَ٘ «٦٤ نام رميان ذ٣َّ أحت٩ٓ بفجٍّ ٦٤ ك٬َّال...»ٌؽق ضػيد/  ٩سؾٌء ٘ي -6
ي٦  ٤يايط )ت أيب حم٥ػ ْتػادلِّ ل ٌَ أفرد ْذه املصأىث وىعيَّّ أوَّ  ٪(،725املؤ٦٤ ادلِّ

ري٪٣، ٓرث ىلع ٪ؼا الٟخاب ةُٓػ، وٛػ ول٣ يُ ، ةاتلَّصِيف ٌّ ٦٤ حال٤ؼح٩ ٕو ؽه دم ٦ ٥٥َّ٘ ٞذ
ؽه/  ٞذ

(، ى٦٥ حؽدمخ٩ 649)ص« ةؽ٧ادل٩»يف  ٪(749)ت آيشال٬ادي  حيٍيذه  - أ
٤يايط، ضيد ل َّٔ ث األيَّ نخاب شخَّ »ح٬احل٩ٙ، ٘ٓػَّ ٫٨٤ا/  رسدرلِّ  .«الام ٌَ ش

تيك )ت ذهحيٍيو - ب « إةؽاز احِلك٣، ٦٤ ضػيد رّ٘ ا٣٢ٜ١»يف  ٪(756اتلَّيق  الف 
٦٤ ـجٍّ »ضيد ٠ٜ٧ ٩٨٤ ٘ائػًة يف ىتً ا١ٓػد واملٓػود يف ٬ٛهل/ (، 35)ص

ؽ ذلٝ يف »ٛال/ ذ٣َّ ، (62)«ك٬َّال َّٔ  تاع رمظان بصج  فظو إح  "ٞذ ، ودمّ "الٌَ ش
تِّ  ٍٗ ٘ي٩ ٌؽق احلػيد ال٬ارد ٘ي٫ا، ٘ؽواه ٦٤ ٧يِّ  ًٜ ـو ٤ريي  ، «اني ٌؽي  و٠ٜ٧ ادلَّ

اج يف رشح امل٫٨اج»٪( يف 828)ت « رشح امل٫٨اج»( ٦ْ 3/359« )اجلَّش٣ ال٬٪َّ
تيكِّ  ٤يايط جب٥ّ ٌؽ٩ٛ، اْخىن كيغ٨ا أة٬ حم٥ػ ادلِّ »ٛال ٘ي٩/ أ٩َّ٧ ل٢خَّيقِّ الف 

رشي٦ رساًل  ٘أـ٨ػه ٦ْ ةيٓثٍ  َّٙ  ،ْو اظ رووه ٦ْ ـٓػ ة٦ ـٓيػ، وأكرث٪٣ ض
تػ ربِّ  /ٙيا٧ان، وحاةّ ـًٓػا ىلع روايخ٩أذتات، ٣٫٨٤ كٓتث والف    ،٩أع٬اه حيىي ْو

ـُ  ري٪٣ ،ي٢٣َ ون٬ٙان ة٦   ،وأة٬ ٪ؽيؽة ،ذ٬بان / بِّ ورواه أيًيا ٦ْ اجلَّ ، ٕو
، و٩٢ٜ٧ أيًيا « ،وًعئلث ،وا١رباء ة٦ ًعزب ،اسواة٦ ْتَّ  ،وساةؽ

٨ٓان   الم»يف  الهَّ  (.6/582« )ـت٠ الفَّ

مليق  )ت حيٍيذهو - ت ابلػايث »٪(، يف حارخي٩ الٟتري 774احلاَ٘ اة٦ ٞرري ادلِّ
٤يايط ى٦٥ حؽدمخ٩،(68/66« )واجل٫ِّايث ات ادلِّ ٜ٘ال/  ، ضيد رسد مؤ١َّٙ

« َِّ َّٔ ث أيَّ ف يف صيام شخَّ مص ُ أفاد فيّ وأجاد، وجم ، الام ٌَ ش ، «صتق إحلّع ٌا لً ي
 وضفتٝ ة٫ؼا ذ٨اًء.

ي٦ امل٨اوي  ونػْ  - ث ( ة٬ٜهل/ 2/696« )ٞلٗ امل٨ا٪ز واتل٨َّاٛيص»٪( يف 823)ت ر ادلِّ
رشي٦  ٘أـ٨ػه ٦ْ ةيٓثٍ  ،٤يايط جب٥ّ ٌؽ٩ٛي٦ ادلِّ اْخىن احلاَ٘ رشف ادلِّ » ْو

                                                           

٤يايط ٪ؼا، وو٪ؼه أضػ ا٬ٙ١ائػ امل٨ (62) ث اة٦ ا١ٓؽايق أة٬ أيًيا/ ٠ٜ٧ ٩٨٤ ١٬ٜث ٦٤ سؾء ادلِّ ؽه–يف سؾئ٩ زْر  .-اآليت ٞذ
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َّٙ  رووه رساًل  ؽ ...« ذتاتأاظ ٦ْ ـٓػ اة٦ ـٓيػ، أكرث٪٣ ض حن٬ الكم ٘ٞؼ
ؽه–تيك الف   م ٞذ  .-املخٜػِّ

٤يايط دمَ »( ة٬ٜهل/ 2/428« )اتل٢َّغيم احلتري»اة٦ ضشؽ يف واحلاَ٘  - ج ّ ادلِّ
 .د ىلع ذلٝؾِ ، ول٣ ي«ٌؽ٩ٛ

غاوي يف  - ح (، يف حؽدمث أيب ا١ٓتَّاس احِل٨َّاوي 2/69« )٬ء الال٤ّاليَّ »والفَّ
ي٦ى٦٥ مف٬٥ًعح٩ ٦٤ (، ٪848)ت اه/ ٪(788)ت (63)احلؽاوي ٧ارص ادلِّ َّ٥ ، ـو

ٔم شجِّ » َّٔ  فظو ص اجلؾء وحػاوهل ٪ؼا ، و٪ؼا يٙيػ ةٜاء «٤يايطِّ لرلِّ  ،ال  ش
٥ا٩ْ إىل  ٍؽ ةٓػ ذلٝ. أٛٗذ٣َّ ل٣ ٨٤خهٗ ا١ٜؽن اتلَّاـّ، ـو  هل ىلع ٞذ

َّٔ  ام  ث أيَّ عَ صيام شخَّ  ،رفع اإلشاكل» -2 وأن٩٢/  ٪(،766)ت ل٢طاَ٘ ا١ٓالئِّ ، «الٌَ ش
٤خ٩ يف ٤ٜػِّ  ؽ ا١ٓالئ  ٥ٞا ٞذ- ٪(644)ت ٨٤اٛلث ٥٢ْيَّث ٬ٜ١ل اة٦ دضيث اللكبِّ 

يَّث ىلع ٌتٓخني ل٢ٟخاب  وٛٙج، وٛػ -(67)ص ٍِّ ٜا٪ا ىلع ٧ٙؿ ا١جفغث اخل ِّٜ اْخ٥ػ حم
  ال٬ضيػة/

 .٪(6465)اليح، وٌتّ يف دار اة٦ ضؾم ًعم ح اللّ حتٜيٚ نالأوال٪٥ا/  - أ

ائ٠ احلاَ٘ ا١ٓالئ»ى٦٥ وذا٧ي٥٫ا/  - ب ةخطٜيٚ/ وائ٠ ز٪ؽان،  ،«دل٬٥ع ـر
ا١ث اثلَّا٨٤ث ٦٤ املش٬٥ع.6429يف دار ا١ٙاروق ًعم ) املٍت٬ع  ٪(، ويه الؽِـّ

ي٦ ة٦ ال٬سػي«٤ا يخ٢َّٓٚ ةه٬م ـخَّث أيَّاٍم ٦٤ ك٬َّال»سؾٌء ٘ي٩  -3  املاليك   ، ا١ٜٙي٩ث، ملطبِّ ادلِّ
ؽه احلاَ٘ اة٦ ضشؽ يف حؽدمخ٩ ٦٤ 823)ت املرصي   ؿ»٪(، ٞذ ِـّ ( 2/546« )املش٥ّ املؤ
ٔم شخَّ ٌا يخعيَّ " اكن دمّ كحئاً يف»ة٬ٜهل/  َّٔ  ام  ث أيَّ ق ةص ـ٥ٓج ٩٨٤ أكرثه ٦٤  ،"الٌَ ش
غاوي يف «٩ِٙ١ ٬ء الال٤ّ»، و٩٢ٜ٧ الفَّ  (.62/73« )اليَّ

َّٔال» -4 ٔم شج  ٌَ ش ؽه  ٪(،826)ت ا١ٙي٠ ا١ٓؽايقِّ ، سؾٌء ل٢طاَ٘ أيب «الالكم ىلع ص ٞذ
ي٦ ٙات ا١ٓؽايقِّ، ى٦٥ مؤ١َّ (، 656)ص« حلَ األحلاظ»يف امليكِّ اة٦ ٫ٍ٘ػ  و٠ٜ٧ زي٦ ادلِّ

ي٦ امل٨اوي )ت( ٦ْ 6/666« )٘يو ا١ٜػيؽ»٪( يف 6236امل٨اوي  )ت أ٩َّ٧ ٪( 823نػر ادلِّ
ا اجلؾء ًٙ رشي٦ رساًل  ٘أـ٨ػه ٦ْ ةيٓثٍ  ،جب٥ّ ٌؽ٩ٛ اْخىن ا١ٓؽايق  » /ٛال وان  رووه ْو

َّٙ  ،٦ْ ـٓػ ة٦ ـٓيػ  .«اظ أذتاتأكرث٪٣ ض

                                                           

ث  (63) ٗ يف ٤ٍت٬ْ ٤يايطِّ ، «احلؽاري»إىل « ٬ء الال٤ّاليَّ »حهطَّ   ٤تارشًة.واحلؽاوي  ٪ؼا ٦٤ دم٢ث اآلعؼي٦ ٦ْ ادلِّ
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ي٦ امل٨اوي   ٞؼا ٩٢ٜ٧  ن ٘إنَّ ؛ ال٬٪٣و٪٬ ٠ٌٜ٧ ٛػ داع٩٢ ، الؾَّ ػر امل٨اويِّ ٤ػوَّ الكم الهَّ
ا–( 2/696« )ٞلٗ امل٨ا٪ز واتل٨َّاٛيص»حم٬ٌٙظ يف ٞخاة٩  ًٙ ػم ٩٢ٜ٧ آ٧ َّٜ اتل٨َّهيم ىلع ، و٘ي٩ -وح

٤يايط» ي٦ امل٨اوي  ،«ادلِّ ًٙث إىل  أذبخ٫ا١ك٦َّ الؾَّ يٍث ٦٤ ، «ا١ٓؽايقِّ »مهطَّ ٍِّ ة نفٍظ ع ٜج ْػَّ وٛػ احَّٙ
ؽ  ٥ٞا أنَّ  ىلع ٪ؼا احلؽف،« ٘يو ا١ٜػيؽ» ٨٤يث تلري إىل أنَّ ٞذ إذ ٕري مؽاٍد، « ا١ٓؽايق»ا١ٜؽي٨ث الؾَّ

ػر امل٨اوي    واهلل أ٣٢ْ.،  ٛت٩٢ ةرالذث أ٬ْامٍ ٤ٓارٌص ل٢طاَ٘ ا١ٓؽايقِّ، ة٠ ح٬يفِّ  الهَّ

َّٔال  » -5 ا٘يع، املٓؽوف ةاة٦ اهلائ٣ «جزٌء يف صيام شجِّ ش ، أليب ا١ٓتَّاس ا١ٜؽايف اللَّ
غاوي  يف٪(، 865)ت ؽه الفَّ ٬ء الال٤ّ» حؽدمخ٩ ٦٤ ٞذ اح٩، (2/657« )اليَّ ذ٣َّ ، ى٦٥ مؤ١َّٙ

ؽ ) يبِّ ( ـ٥اع 2/658ٞذ
ُ
٩. األ  هلؼا اجلؾء ٦٤ مؤ١ِّٙ

ث اة٦ ا١ٓؽايقِّ ٢طاَ٘ لسؾٌء  -6 ؽ ٘ي٩ أـا٧يػه ، ٪(826)ت أيب زْر نيام ـجٍّ ألضاديد ٞذ
ؽ، ٌؽ٫ٛا٦٤ ك٬َّال، ٤ّ الالكم ىلع  سؾٌء ٤ٙيٌػ، ٤ا و٪٬ مفائ٫٢ا، وحٙهي٠ أضاك٫٤ا،  وٞذ
ػاد املغ٬ٍط،  ِْ يف ٪ؼه املٜا١ث  ٤تطٍد عاصٍّ وٛػ أ٘ؽدت اتلَّٓؽيٗ ةجفغخ٩ يف يؾال يف 
 (.66)و٪٬ املتطد اثلَّا١د ص

ٔال» -7 ٔم الصِّ  ،حترير األك َّٔ  جِّ يف ص وٛػ وٛٙج  ٪(،879ة٦ ٬٢ٍُٛبٖا )ت ١ٜاـ٣، «الٌَ ش
 ىلع ٌتٓخني ل٢ٟخاب/

، ٪(6422ًعم ) ة، وٌتّ يف دار ا١بلائؽار أة٬ ٕػَّ الفخَّ  حتٜيٚ ْتػ أوال٪٥ا/ - أ
يٍث.(26)ر٣ٛ م اى٦٥ ١ٜاء ا١ٓرش األواعؽ ةاملفشػ احلؽ ٍِّ  ، ىلع ذالث نفٍظ ع

تػ ا٢ٓ١ي٣ ادلَّ  وذا٧ي٥٫ا/ حتٜيٚ ْتػ احل٥يػ - ب ائ٠ »، ى٦٥ رويقْو دل٬٥ع ـر
يٍَّث 6434يف دار اجل٬َّادر، ًعم ) ، املٍت٬ع«٤ث اة٦ ٬٢ٍٛبٖاا١ٓالَّ  ٍِّ ٪(، ىلع نفغٍث ع

 واضػٍة.

ٔم شجِّ » -8 َّٔالفظو ص ٗ ة٦ ْتػ اهلادي، املل٬٫ر ةاة٦ ال٥َ «ش  احل٨تٌلِّ  (64)دِ رْبَ ، حلـ٬
ؽه يف ٪(، 929)ت ج ٞخت٩»ٞذ ؽ أ٩َّ٧ ٦٤ حها٧ي556٩ٙر٣ٛ 42ص) «٫٘ـؽ  و٩٢ٜ٧، (، وٞذ
 ٍّ  .٪ؼا ا٫ٙ١ؽس ٦٤ (5/623« )٤ٓش٣ مه٨َّٙات احل٨اة٢ث»ؽييق يف ا١

َّٔال» -9 جِّ ٌَ ش ٔم الصِّ ي٦ ، ل«حكٍيو األعٍال، ةإح تاع رمظان ةص اة٦ ٬ٌل٬ن ل٥ؿ ادلِّ
ا١يح )ت ؽه 953الهَّ  .ط. ا١ٜػيس( 36)ص« ا٢ٙ١ٝ امللط٬ن»يف ٪(، ٞذ

                                                           

طب ال٬اة٢ث»اة٦ محيػ يف ٛال  (64) َٖ 3/6667)« الف  اة٦ املربد/ ةٙخص املي٣، ( / »67)ص« اجلَّٓج األك٠٥»يف ؾي (، وا١
ػة ٬ٟن ابلاء امل٬ضَّ ٠»٤ر٩٢ يف ، و«ـو « طب ال٬اة٢ثالف  »، ويف ضاكيث «ىلع وزن أمحػ/ » ، وزاد(6/438« )املػع٠ املٙهَّ

ث ل٣ حؽد يف 488)ط. مٟختث اإل٤ام أمحػ ص  (.١3/6667ٓري٥ني ا)ط. ( ضاكيث ٥٫٤َّ
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َّٔال» -62 جِّ ٌَ ش ٔم الصِّ وخ امل٬روي امليكِّ احل٨يف ا، ملط٥ػ «رشاىث يف حكً ص ة٦ ٨٤ال ٘ؽ 
ؽه ْتػ اهلل أة٬ اخلري يف ٪(، 6266)ت ث»ٞذ َّٟ ، ٥ٞا «نرش اجل ٬ر والّؾ٪ؽ يف حؽاس٣ أ٘اى٠ م

 .(488يف )املغخرص ص

جِّ ٌَ » -66 ٔم الصِّ َّٔالرشاىث يف ص ػ األٛطهاري احل٨يفِّ «ش ٪(، 6669)ت ، ملهٍىف ة٦ حم٥َّ
يَّث  نفغثٌ  ا٫٨٤ول٣ حٍتّ ةٓػ، أراد ٦٤ عالهلا حتؽيؽ ٤ؼ٪ب احل٨ٙيَّث،  ٍِّ ورٛث حّٜ يف ع

، ٤جف٬عث ًعم )واضػة ًِّ املؤ١ِّٗ  ، يف«وا١ٖازي عّس»مٟختث ٪(، حم٬ُٙث يف 6652، خب
ؼا ابلطد ٥ٞا حؽاه يف ن٬رح٫ا امل٢طٜث يف عخام ٪(، R2/ 761) ؽ٣ٛ/ةرسايي٬ٙ، 

 (.65)ص

ٔم الصِّ  ،االحخفال» -62 َّٔ ةص ؽه 6225بيػي )ت٤ث مؽح ى الؾَّ ، ل٢ٓالَّ «الجِّ ٌَ ش يٚ ٪(، ٞذ نػِّ
تػ ا١يحِّ 574)ص« أجبػ ا٬٢ٓ١م»يف  عان ضف٦ « ٧ؾ٪ث اخل٬اٌؽ»يف ال٬٨ٟ٢ي (، ْو

 .(2/347« )إيياح امل٬٨ٟن»يف و(، 2/347« )٪ػيث ا١ٓار٘ني»يف  ابلٖػادي  (، و7/6666)

َّٔ ٌَ صام رمظان وأحتعّ شخًّ : "حٔل حديد حلييدٌ » -63 ملط٥ػ ا١ٍيب ة٦  ،«"الا ٌَ ش
 «ل ا١ٙايسْالَّ »٩٨٤ نفغث خبؾا٧ث ، ٪(6227ت) املشيػ ة٦ ْتػ الفالم اة٦ ٞريان ْتػ

 .ع(389ؽ٣ٛ/ة)

ا١ٌث يف -64 َّٔال» ـر يظ ْتػ احل٥يػ ة٦ ةاديؿ ، «إحتاع رمظان بصخَّث أيَّام ٌَ ش ل٢لَّ
ى٦٥  ٌتٓج، رشًضا ٤ٜخيًتا ٪(، رشح ٘ي٫ا ضػيد أيب أي ٬ب 6359)ت

ا١ب 267-2/263دل٬٥ع آذاره ) ٍَّ  (.٪6388 ط. ا١

َّٔال» -65 ٤ث ْتػ الؽمح٦ امل٢ِّٓيم )ت«صيام شخَّث أيَّام ٌَ ش ى٦٥ ٪(، ٌتٓج 6386، ل٢ٓالَّ
يظ امل٢ِّٓيم» ُْ  ، ةخطٜيٚ/«دل٬٥ع آذار اللَّ اةٓث حم٥ػ  ا١ث )الفَّ ؾيؽ ك٥ؿ، ويه الؽِـّ

ائ٠ ا٩ٜٙ١»وا١ٓرشون( ٦٤   (.273-68/269)ج« دل٬٥ع ـر

 

 

│ 
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 األحباث املعاصزةفيه ذكز الكتب و: املبحث الثَّاني 

َّٔال» -66 ٣، ٤جل٬ر يف «أحاكم صيام الصجِّ ٌَ ش ، د. ـايم ة٦ حم٥ػ الّهٜري، حبد حمكَّ
ادرة ٦ْ سا٤ٓث ا١ٜهي٣، )ْػد « دل٢َّث ا٬٢ٓ١م الرشْيَّث»  م(.2262/ ًعم 2الهَّ

َّٔال» -67 جِّ ٌَ ش ا١ٓؾيؾ ة٦ ٧ػى ا١ٓخحب، ٞخاٌب  ١ٓتػ، «إنٍال امللال، يف حكً صيام الصِّ
ّ، يٍتّ ٛؽيتًا  َـّ  .-ة٥لحئث اهلل–م٬

َّٔال» -68 ، ملط٥ػ ة٦ زايػ «اإلجال، يف الردَّ ىلع ٌَ غعَ يف أحاديد صيام شج  ٌَ ش
م هل/ ٌارق ٬ْض اهلل.ا١ٓخحب، ٞخاب ٤  ٍت٬ع يف دار ا١بلائؽ، وٛػَّ

َّٔ  ام  ث أيَّ لث ةصيام شخَّ ث املخعيِّ األحاكم اىفلٓيَّ » -69 ، د. محػ ة٦ حم٥ػ اهلاسؽي، حبد «الٌَ ش
٣، ٤جل٬ر يف  ، الهادرة ٦ْ سا٤ٓث اإل٤ام حم٥ػ «دل٢ث اجل٥ٓيَّث ا٫ٜٙ١يث الف٬ٓديَّث»حمكَّ

ال٤يث، )ْػد   ٪(.6436/ ك٬َّال 7ة٦ ـ٬ٓد اإـل

َّٔالاملتاحد األصٔحلَّث يف كٔهل » -22 ًَّ أحتعّ شخًّا ٌَ ش "، دراشث ...: "ٌَ صام رمظان ذ
٣، ٤جل٬ر يف  ،«حػتيليَّث ال٤يَّث »د. حم٥ػ اجلتيٙات، حبٌد حمكَّ راـات اإـل دل٢َّث ادلِّ

ادرة ٦ْ لكِّيَّث دار ا٬٢ٓ١م ةا١ٜا٪ؽة )ْػد « وابلط٬ث األكادي٥يَّث  .م(2267/ ًعم 79الهَّ

َّٔال» -26 ، ملَ طعَّف حديد اإلٌام مصيً يف صيام شج  ٌَ ش د.  ،«اجلَّلد اىعييمر
 ٪(.6438ا١ٓؾيؾ ة٦ نا١ص ال٢طيػان، حبٌد ٤جل٬ر، ًعم ) ْتػ

ٔال» -22 َّٔ  فيٍا ذتج عَ اإلٌام ٌالم يف صيام الصجِّ  ،حترير األك ، د. نالح ة٦ «الٌَ ش
٣، ٤جل٬ر يف  يظ ٤تارك، حبد حمكَّ ادرة ٦ْ مؽكؾ «دل٢َّث ٍٛؽ اجلَّػى»أمحػ آل اللَّ ، الهَّ

اث يف املٖؽب )ًعم   م(.2262جنيت٬ي٩ ل٥٢غ٬ٌٍات وعػ٤ث ا١ُّت 

َّٔال»-23 جِّ ٌَ ش ٔم الصِّ ٔال، يف ص م هل/ حيىي ، «حتليق األك ١ٓتػ ابلاـً ة٦ زايػ ة٦ يلع، ٛػَّ
 ٪(.6432ٞخاب ٤ٍت٬ع يف دار اآلذار، ًعم )ة٦ يلع احلش٬ري، 

َّٔال ىلع كظاء رمظان»  -24 ث ة٨ج ْتػ ا١ٓؾيؾ «حكً حلديً صيام شج  ٌَ ش ، د. ضهَّ
٣، ٤جل٬ر يف  ال٤يَّث»الّفػيؿ، حبد حمكَّ ات اإـل ـر ، «ض٬حلَّث مؽكؾ ابلط٬ث وادلِّ

ادرة ٦ْ لكيث دار ا٬٢ٓ١م، يف سا٤ٓث ا١ٜا٪ؽة )ْػد   م(.2266/ ًعم 23الهَّ

َّٔال»  -25 ٔم شخَّث أيَّام ٌَ ش ، ١ٙاحص حم٥ػ زٛالم، ٞخاب «خالصث امللال فيٍا يخعيَّق ةص
 م(.٤6997ٍت٬ع، ٦٤ ٤جل٬رات دار احل٥ٟث ةٍؽاة٢ؿ، ًعم )
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َّٔال» -26 جِّ ٌَ ش ، هلادي ة٦ ٛادري حَمشب، «خرية اآلٌال، يف حتليق أحاديد صيام الصِّ
٪(.6432مٟختث أيب مح٬د ا٥٢ٓ١يَّث، ًعم ) ٛؽ٩َُّ/ أمحػ ة٦ حيىي اجلَّشيم، ٞخاٌب ٤ٍت٬ع يف

َّٔال، وفلّٓ»-27 جِّ ٌَ ش حلاـني ة٦ حم٥ػ ة٦ رميان، ٦٤ ، «رشاىٌث يف حديد صيام الصِّ
م(.٤2227جل٬رات دار راكيب ل٢جرش، ًعم )

َّٔال، دارشث حديثيَّث فلٓيَّث» -28 ٣، «صيام شج  ٌَ ش ب، حبٌد حمكَّ ، د. حم٥ػ مه٢ص الؾْ 
ال٤يَّثاملش٢َّ »٤جل٬ر يف  راـات اإـل ادرة ٦ْ سا٤ٓث آل ابليج يف «ث األرد٧يَّث يف ادلِّ ، الهَّ

٪(.6432/ رميان 3األردن )ْػد
َّٔ  ث صيام شج  مرشوعيَّ » -29 ، د. ع٢ي٠ إةؽا٪ي٣ مال «ىلع ٌِهري ذلم والردر  ،الٌَ ش

م(.2223عاٌؽ، ٞخاب ٤ٍت٬ع يف دار ا١ٜت٢ث، ًعم )
َّٔالُلض كٔل اةَ دحيث اللكيب وٌَ » -32 جِّ ٌَ ش ه يف حظعيف صيام الصِّ ، «كَّلَّ

٪(.6427ا١ٓؾيؾ ة٦ ٧ػى ا١ٓخحب، ٞخاٌب ٤ٍت٬ع يف دار ٕؽاس، ًعم ) ١ٓتػ

│
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 التَّعزيف جبشء احلافظ أبي سرعة ابن العزاقي هاملبحث الثَّالث: في 

ث اة٦ ا١ٓؽايقِّ )ت أ٘ؽد احلاَ٘ ٪( يف مفأ١ث نيام ـجٍّ ٦٤ ك٬َّال سؾًءا 826أة٬ زْر
ا ٤ٙيًػا،  ًٙ ؽ  املؤ١ِّٗ ٩ا٘خخط١ٍي ويه ، حلػيد أيب أي٬ب األ٧هاري أـا٧يػه ( ٦٤ 6)ةٞؼ

ؽ أنَّ الالكم ىلع احلػيد ٦٤ وس٬ه/و٤زنتل٩، ٛي٥ث اجلؾء ٦٤ أ٪٣ِّ أ٤ارات  ذ٣ ٞذ

ؽ ٘ي٩ ختؽجي٩، واالعخالف يف  واثلَّاين:يف حؽدمث نطاةي٩ِّ، ورسال إـ٨اده،  :األول ٞذ
 ،٩ٙ َّٓ ا، ٤ّ ٨٤اٛلث ٬ٛل ٦٤ ى ًٙ ًث وىٓ ؽ ٘ي٩ األضاديد  واثلَّاىد:إـ٨اده، وبيان ضاهل نطَّ ٞذ

ػح٫ا )ال٬اردة يف ابلاب،  يف الالكم ىلع  والرَّاةع:( ٫٨٤ا ةأـا٧يػه أيًيا،  5( أضاديد، ـاق )9ْو
ي٨غؽم اجلؾء يف أذ٨اء املفأ١ث األوَّل ٦٤ ٪ؼا ذ٣َّ ، يف ا٬ٙ١ائػ املأع٬ذة ٩٨٤ واخلامس:داح٩، ٤ٙؽ

، و٨٤اٛلث املا٧ٓني، ٘ا١ج فغث  اـخطتابال٬س٩، ويه  جِّ ث،  حيفن٬م الفِّ ةاملتاضد احلػيثيَّث حا٤َّ
ًٜ ٫٨٤ا اغ١ب املتاضد ا٫ٜٙ١يَّث. ـو

ػاد املغ٬ٍط،  اجلؾء ٤ا يؾالو ِْ ى٦٥ ، املٟختث األز٪ؽيَّث ة٥رصةأن٩٢ حتخَٙ يف 
ي ٍِّ ال٬رٛث  إىل٘ي٩ ة٫ؼا اجلؾء، وي٥خػ  ٙخخٍص ( ورٛث، يُ 669يف )يّٜ (، 93577ةؽ٣ٛ ) دل٬٥ٍع ع

 -ـ٬ى األوَّل–( ورٛث، يف لكِّ ورٛث 26ال٬اٛٓث ةٓػ ذلٝ، ٬٫٘ إذن يف )/ب(، ذ٣ ةُُّتت ةٜيَّخ٩ 26)
ٍؽ ال٬اضػ )( ـًٍؽا، 65وس٫ان، يف لكٍّ ٫٨٤ا ) ً ْػد اللك٥ات يف الفَّ ِـّ ( لك٥ات 9-8و٤خ٬

حٜؽيتًا.

هل ) اهلل الؽَّمح٦ الؽَّضي٣، وب٩ أـخٓني، و٪٬ ضفب، ونًلَّ اهلل ىلع ـيِّػ٧ا  بف٣»/ب( / 6وأوَّ
ٍػ وآهل،  يظ اإل٤ام ٛايض ا١ٜياة  وجدُت خبعِّ حم٥َّ يظ اإل٤ام اللَّ ث أمحػ، ة٦ اللَّ ي٦ أيب زْر ويلِّ ادلِّ

ا٘يع ا١ٓالَّ  ي٦ ْتػ الؽَّضي٣ ة٦ احلفني، احلاَ٘ ا١ٓؽايق اللَّ ٩/  -حٓاىل –٤ث زي٦ ادلَّ ٤ا ٧ه 
ًِّ املؤ١ِّٗ، ٘ا«اهلل... أة٬ ْتػأعربين  يف ضاكيث ذا٧يًث  اتلَّأكيػ، وساء ١ج فغث ١٬ٜ٨٤ث ٦٤ ع

ّ»ضني ٠ٜ٧ اجلَّاـظ ٧ٜاًل ٦٤ ضاكيث األن٠ اذلي ا٧تفظ ٩٨٤، و٘ي٩/ /ب(، 62) ٩َّ٢ٓ١ حيىي / خبػِّ
«.ة٦ محؾة...

٤ؼي" أنَّ اذلي ي٫ِؽ ٦٤  وذنر والي»/ب( / 26وآعؽ امل٬س٬د ٩٨٤ ) يف "رشح ا١ُّتِّ
ٞؽ ا١ص ةا٠ِ٥ٓ١  /ختهيم ك٬َّال ةاذلِّ ً٘ا ٦٤ ٬٘اح٫ا، وإحتاع ا٠ِ٥ٓ١ الهَّ ٥ال ع٬ املتادرة ةاأْل

طيص/ وا٧خِار ا١ص، ٥ٞا ٛال يف احلػيد الهَّ ث  ، وتلري اتلَّٜٓيتث يف«الهَّ أـ٠ٙ ال٬رٛث إىل حخ٥َّ
الة»احلػيد/  ٤ا يٌل ذلٝ ٬ٜٙ٤ٌد ل٣ ي٬ٛٗ ٢ْي٩ ةُٓػ. ، ٕري أنَّ «الهَّ
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ث ٦ْ رشح وادله احلاَ٘ ا١ٓؽايقِّ  واكخ٠٥ اجلؾء ىلع أربٓث ٬ٜ٧ٍل ٫٢ٜ٧ا امله٨ِّٗ أة٬ زْر
٤ؼي»١ـ ٤ؼيِّ  وادليٛال »ةجفبخ٫ا إحل٩/  ، مرصًِّضا(65)«سا٤ّ ا١ُّتِّ و٪ؼه امل٬اىّ  ، ...«يف رشح ا١ُّتِّ

ح املطال إحل٩ /أ(، و٪ؼه دالئ٠ ٦ْ62 وادله ضػيرًا واضًػا )أيًيا  وروى، (66)٤ٍاةٌٜث هلؼا الرشَّ
٬٢ب مفخ٠ٌ٥ٓ ٞررًيا يف  ٩ُ٢ ٦ْ وادله ة٫ؼا اأـل ْٜ ٩، ال ـي٥ا و٧ حٙيػ ح٬ذيٚ نفتث الٟخاب إىل مؤ١ِّٙ

اح٩ األعؽى، ٤ّ أنِّ ل٣ أَر  ٬رة يف حؽدمخ٦٥٩ مؤ١َّٙى« اجلؾء» ٦٤ ْػَّ مؤ١َّٙ  .(67)اح٩ املٞؼ

٬د وا١ج فغث مٟخ٬بث ، ورب٥ا  ةاملػاد اأـل ًٍّ ٤ٖؽيبٍّ اـخ٢٥ُٓج احل٥ؽة تل٥يزي ةٓو خب
واكن ، اللك٥ات، ٞهئ اتلَّطػيد يف أوائ٠ األـا٧يػ، ورؤوس املفائ٠، و٤ا سؽى دلؽا٪ا

رََىثَ 
َ
، ضيد َْػت ٢ْي٫ا ٘أ٘فػت ةًٓيا ٦٤ أٌؽاف أورا٫ٛا، وٛػًرا يفرًيا ٫٨٤ا٧هيٌب  (68)لأل

ا ٦٤ ضؽو٫٘ا، حبيد ال يؤذؽ  رَيه  حؽىىلع ٛؽاءة اللك٥ات وإذتاح٫ا، ٥ٞا  -يف اجل٢٥ث–سػًّ ٪ؼا ٕو
 س٢يًّا يف اجل٬٥َّذسني املؽٜ٘ني ٦٤ ٪ؼه ا١ج فغث.

تلري ١ك٦  ،اتلَّطػيػ ىلع ٕري أنَّ ٜ٘ػ أواعؽ اجلؾء أٜ٘ػ٧ا اـ٣ ٧اـغ٩ وحاريظ نفغ٩
 وذلٝ ٥ٞا يٌل/حٜؽيتًا،  ا١جَّفظإىل حٜػيؽ ز٦٤  «املجٍٔع»ْذا ٦٤ عالل ا١ٜؽائ٦ 

ث اة٦ /ب( 6)يف نػر ٪ؼا اجلؾء  - أ ي٦ أيب زْر ٩ ويلِّ ادلِّ ٣ اجلَّاـظ ىلع مؤ١ِّٙ يُّتضَّ
٩ن أ٩َّ٧ و٪ؼا يؤذِ ٪(، 826ا١ٓؽايق )ت ٍِّ  .ةٓػ و٘اح٩ نفغ٫ا ٦٤ ع

ؽ اجلَّاـُظ  - ب ا٘يع ) ٍَٛب وضني ٞذ ي٦ اة٦ اخليرضي اللَّ  ٪( ىلع ورٛث ا٬٨ٓ١ان894ادلِّ
/ أذىن ٢ْي٩ ذ٨اًء ًعًٌؽا، وعخ٩٥ ة٬ٜهل« الؽَّوض اجلَّرِض، يف ضال اخلرَِض »٦٤  /أ(82)

                                                           

٤ؼي» (65) يٗ ٪826ل٢طاَ٘ ا١ٓؽايق )ت« حك٢٥ث رشح ا١ُّتِّ ائ٠ سا٤ٓيَّث يف لكيَّث احلػيد الرشَّ ة ـر ٚ يف ْػَّ َّٜ (، حم
ال٤يَّث ةاملػي٨ث امل٬٨َّرة  ى٦٥ الؽِّـا١ث اخلامفث ٫٨٤ا، ةخطٜيٚ، ورشح ٪ؼا احلػيد -يّسَّ اهلل ٌت٩ٓ– ةاجلا٤ٓث اإـل

 (.673ص – 649ةني )ص ٘ي٫ا٪(، ويّٜ 6425-6424د. رباح ا١ٓزني، ل٢ٓام اجلا٤يعِّ )
أ( = 26(، امل٬ىّ اثلَّا١د/ )653أ( = )ص63-ب62(، امل٬ىّ اثلَّان/ )657أ( = )ص66-ب62( امل٬ىّ األول/ )66)

اةّ/ )668)ص  (.672ب( = )ص26(، امل٬ىّ الؽَّ
ؿ»(، 62)ص« رّ٘ اإلرص/ »٦٤ ٞخب ا١ُّتاس٣ ومما راسٓخ٩ (67)  (،684)ص« حلَ األحلاظ» (،3/42« )املش٥ّ املـؤ
الم»(، 6/336« )الي٬ء الال٤ّ» ري٪ا.6/648« )اأْل  (، ٕو
طاح»ٛال اجل٬٪ؽي يف  (68)  ( / »3/6264« )الهَّ

َ
ِٝ ةاتلَّ –ث رََى األ « لفان ا١ٓؽب»، وي٨ِؽ/ «دويتث حأك٠ اخللب -طؽي

ث ل٢غلب، والرضب اثلَّان 7/663) ث لكِّ »(، و٘ي٩ أ٫َّ٧ا رضبان، رضب ٫٨٤ا ٘آ ( / 68/227« )حاج ا١ٓؽوس»، ويف «يشءٍ ٘آ
ثٌ األول ةاخللب ٧ِؽٌ  َب ٢ٛج/ ويف ختهيه٩ الرضَّ »  «.هل و١ٖريه ، ة٠ يه ٘آ
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٩ وو٘اة وبني و٘اح٩ نفغ٫ا أذ٨اء ضياة اخليرضي، مما يلٓؽ أ٧َّ ، «أعزَّه اهلل حعاىل»
 .( ًع٤ًا68) ا١ٓؽايقِّ 

ي٦ بلػر ادلِّ « األزِْ٪يَث يف أضاكم األدْيث»٦٤ ٞخاب /أ( 52) ا٬٨ٓ١انوساء ىلع ورٛث  - ت
ركشِّ  ٣–٪( وٛٙيَّث مؤرَّعث يف مفخ٠٫َّ ك٫ؽ رميان 794)ت اة٦ ة٫ادر الؾَّ َِّ  املٓ

.( ًع٤ًا 47ًٜ٘ةـ) ا١ٓؽايقِّ ة٦ اأي ةٓػ و٘اة ، (٪873) ٦٤ ك٬٫ر ـ٨ث -ٛػره

م/ أ٫َّ٧ا  ختج٘طان٠ ٤ا حٜػَّ ، ٛؽيتث ا٫ٓ١ػ ٘يه نفغٌث ًعحلثٌ  ،(٪873 – 826ةني ًعيَم ) ُٞ
ٌّ ٦٤١  ، و١٬ٜ٨٤ثٌ ٦٤ ز٦٤ املؤ١ِّٗ ٩، و٪ؼا را٘ ٍِّ ا، الع ـي٥َّا واجلَّاـظ دل٬ِّد  ٜي٥ث ا١ج فغث سػًّ

ث ضؽو٫٘ا، ٤ّ ىتً  ة، ٨ٞػرة اخلٍأ واتلَّهطيٗ، وإْشام ًع٤َّ ػَّ ِْ ٩٢٥ٓ١ ٘ي٥ا ي٫ِؽ ٦٤ أ٤ارات 
لك، واـخ٥ٓال اتلَّ  ري ذٞررٍي ٫٨٤ا ةاللَّ ٬ذٜث ىلع أنَّ ٪ؼه ا١ج فغث ا١يت املالئ٠ ٦٤ ادلَّ  لٜٝٓيتث، ٕو

خ٥اد مؽىيَّث،  نفغثٌ  ةني أيػي٨ا .-ل٬ال ٧ٜم أواعؽ٪ا–سػيؽة ةال٬ذ٬ق، ضٜيٌٜث ةااْل

ٍػ وىلع آهل ونطت٩ أدمٓنيواهلل أ٣٢ْ،  ٣َّ٢ ىلع ٧بي٨ِّا حم٥َّ ونًل اهلل ـو



│

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





14

 جان من جشء احلافظ أبي سرعة منوذ 

  ٤ٙخخص اجلؾء

  آعؽ ٤ا وسػ ٩٨٤
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ة لجزء ابن العراق يَّ

ِّ
سخة الخط

ُّ
  كاملة  لتحميل الن

        /اةً اتلَّايل  ٦٤http://soo.gd/shawal عالل اجلَّٜؽ ىلع الؽَّ

  /خشاةث  أو ٦٤ عالل املفص ىلع رمؾ ااـل

 

 

  (11بزقم )« املبحث األول»صورة رصالة األقحصاري املذكورة يف  
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٤ث   2 املٜػِّ
 3 ٪٬ٍل إ٘ادات الٟؽام 
اذيَّث  ؽ الٟخب ا١ُّت   5 املتطد األول/ ٘ي٩ ٞذ
ؽ الٟخب واألحباث املٓارصة   9 املتطد اثلَّان/ ٘ي٩ ٞذ
ث اة٦ ا١ٓؽايق ٩اثلَّا١د/ ٘ياملتطد    66 ، وبجفغخ٩ اخلٍيثاتلَّٓؽيٗ جبؾء احلاَ٘ أيب زْر
ث    64 ٬٥٧ذسان ٦٤ سؾء احلاَ٘ أيب زْر
يَّث جلؾء اة٦ ا١ٓؽايقراةً   ٍِّ  65 اكم٢ث حت٥ي٠ ا١ج فغث اخل
ا١ث األٛطهارين٬رة    65 ـر
 66 املطخ٬يات 
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