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 بسم اهلل الرزتن الرحيم

شددددددددإد أن ػتمددددددددًدا عبددددددددد  هلل، وأشددددددددإد أن   إلدددددددده إ  اهلل وحددددددددد    شددددددددريك لدددددددده، وأ اضتمددددددددد

 ورسوله، وخريته من خلقه صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

إذا ذهدددددددب إىل  قدددددددال : س كدددددددان رسدددددددول اهلل  فإدددددددحلا شدددددددرح ضتدددددددديث أندددددددس بدددددددن مالدددددددك 

 قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه......اضتديثس شرحا حديثيا حتليليا.

 ، والفإارس.مطالب، واطتادتة، واظتراجع ستةمبحثان، و  اخطة البحث: وفيإ

 اظتبحث األول: شرح اضتديث رواية، وفيه مطالب:

 اظتطلب األول: ختريج اضتديث.

 اظتطلب الثاين: دراسة اإلسناد.

 ظتطلب الثالث: اللطائف اإلسنادية.ا

 اظتبحث الثاين: شرح اضتديث دراية، ويف مطالب:

 .اضتديث غريب: األول اظتطلب

 الشرح اإلرتايل. الثاين:اظتطلب 

 : اظتسائل واألحكام اظتأخوذة من اضتديث .ثالثاظتطلب ال

 يف القول والعمل. يرزقنا اإلخالص واهلل أسأل أن ينفع هبحلا البحث، وأن
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 نص الحديث:

(: أخبرناااااااااا  مح،ااااااااااد  اااااااااا  ساااااااااال،ة  6/04/1313قاااااااااا ف النناااااااااا     اااااااااا  ساااااااااانن   

والحااااااااري  اااااااا  منااااااااعي   قاااااااارا ق للياااااااا  وأناااااااا  أساااااااا،   لاااااااا  ا اااااااا  ال  ساااااااا  قاااااااا ف: 

حااااااادكن  م لااااااا   لااااااا  يساااااااح أ  ااااااا  لباااااااد ا   ااااااا  أ ااااااا   لحاااااااة  لااااااا  أنااااااا   ااااااا  

باااااااا   ياااااااادخ  للاااااااا  أ  يذا ذهاااااااا  يلاااااااا  ق    ا  قاااااااا ف :  اااااااا   رساااااااا ف م لاااااااا  

حااااااارا   ناااااااا  ملحاااااااا    ت م،اااااااا   و  ناااااااا  أ  حااااااارا   ناااااااا  ملحاااااااا   تحاااااااا  لباااااااا دق 

ي ماااااااا   ج م،تاااااااا  و لناااااااا  ت لاااااااا    اااااااا  الخاااااااا م    اااااااادخ  للي اااااااا  رساااااااا ف ا  ا

كاااااااا  اسااااااااتي   وهاااااااا  ي ااااااااح   ق لاااااااا    لاااااااا : ماااااااا   رأساااااااا    ناااااااا   رساااااااا ف ا  

ي ااااااااحع  ياااااااا  رساااااااا ف ا   قاااااااا ف: ناااااااا س ماااااااا  أمتاااااااا  لر اااااااا ا للاااااااا   اااااااا اق  اااااااا  

 بااااااا   كااااااابل هاااااااسا البحااااااار  ملااااااا   للااااااا  ا سااااااارق  أو مثااااااا  ال،لااااااا   سااااااابي  ا  ير 

  لااااااااا  يااااااااا  رسااااااااا ف ا : اد  ا  أ  ي ملنااااااااا   -شااااااااا  يساااااااااح أ-للااااااااا  ا سااااااااارق

 ناااااا   كاااااا  اسااااااتي    -وقاااااا ف الحاااااا ري-كاااااا  ناااااا   ماااااان     اااااادل  ل اااااا  رساااااا ف ا  

  اااااااح     لااااااا  لااااااا : مااااااا  ي اااااااحع  يااااااا  رسااااااا ف ا   قااااااا ف: نااااااا س مااااااا  أمتااااااا  

لاااااااا   للاااااااا  ا ساااااااارق  أو مثاااااااا  ال،لاااااااا   لر اااااااا ا للاااااااا   اااااااا اق  اااااااا  ساااااااابي  ا  م

للااااااااااا  ا سااااااااااارق   ،ااااااااااا  قااااااااااا ف  ااااااااااا  ا وف    لااااااااااا  يااااااااااا  رسااااااااااا ف ا : اد  ا  أ  

ي ملنااااااا  مااااااان    قااااااا ف: أنااااااا  مااااااا  ا ولاااااااي    ر بااااااا  البحااااااار  ااااااا  زمااااااا   مم وياااااااة 

  خرل  ل  دا ت   حي  خر   م  البحر   لع  ".
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 ال،بحث ا وف: شرح الحديث رواية  و ي  م  ل :

 يل الحديث.ال، ل  ا وف: تخر 

اضتدددددددددددددددديث أخرجددددددددددددددده النسدددددددددددددددائ  يف ساصتإدددددددددددددددادس، بدددددددددددددددا  سف دددددددددددددددل اصتإددددددددددددددداد يف البحدددددددددددددددرس 
 ( من طريق: ابن القاسم.4/24/1353)

والبخددددددددددددددددددددداري يف ساصتإدددددددددددددددددددددادس، بدددددددددددددددددددددا  سالددددددددددددددددددددددعاء باصتإددددددددددددددددددددداد والشدددددددددددددددددددددإادة للرجدددددددددددددددددددددال 
 ( من طريق: عبد اهلل بن يوسف.1/3405/0414والنساءس)

( مددددددن 3/0134/3704ندددددددهمس )والبخدددددداري يف ساصتإددددددادس، بددددددا  سمددددددن زار قومددددددا فقددددددال ع
 طريق: إشتاعيل.

 ( من طريق: حيىي بن حي .1/3336/3730ومسلم يف ساصتإاد والسريس )

ددددددددددر س ) دددددددددداء  يف  غ دددددددددد  و  الب ح  ( مددددددددددن 1/014/3423والرتمددددددددددحلي يف ساصتإددددددددددادس، بددددددددددا  سم ددددددددددا ج 
 طريق: معن.

عدددددن مالدددددك، عدددددن إسدددددحا   ستسدددددتإم )ابدددددن القاسدددددم، وعبدددددد اهلل، وإشتاعيدددددل، وحيدددددىي، ومعدددددن(
 ، مرفوعا مبثله.هلل بن أيب طلحة، عن أنس بن مالكبن عبد اا
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 ال، ل  الث ن : دراسة اإلسن د:

لدددد   هددددو *مح،ااااد  اااا  ساااال،ة: ػتمددددد بددددن سددددلمة بددددن عبددددد اهلل بددددن أيب فاطمددددة اظتددددرادي اصت م 
 مو هم أبو اضتارث اظتصري الفقيه.

 روى عن: ابن وهب، وابن القاسم، وغريمها. 

 روى عنه: مسلم، والنسائ ، وغريمها. 

 قال أبو سعيد بن يونس: كان ثبتا يف اضتديث.

 وقال النسائ : كان ثقة ثقة.

قدددددال ابدددددن حتدددددر: ثقدددددة ثبدددددت، مددددداه سدددددنة ذتدددددان وأربعددددد  ومدددددائت ، روى لددددده: مسدددددلم، وأبدددددو 
 .3داود، والنسائ ، وابن ماجه

مددددوىل بدددد  أميددددة هددددو اضتددددارث بددددن مسددددك  بددددن ػتمددددد بددددن يوسددددف  *الحاااا ري  اااا  منااااعي :
 أبو عمرو اظتصري قاضيإا.

 روى عن: ابن القاسم، وابن وهب، وغريمها

 وعنه: أبو داود، والنسائ ، وغريمها. 

 : ثقة مأمون.، واضتاكمقال النسائ 

 وقال اطتطيب: كان فقيإا على محلهب مالك وكان ثقة يف اضتديث ثبتا. 

حنبددددل عددددن اضتددددارث بددددن مسددددك  قددددال عبددددد الددددرزتن بددددن حيددددىي بددددن خاقددددان: سددددألت أزتددددد بددددن 
 قاض  مصر فقال: فيه قو  رتيال وقال: ما بلغ  عنه إ  خري.

 وقال إبراهيم بن اصتنيد عن بن مع :   بأس به. 

 قال الحلهيب: ثقة حتة.
                                                           

 (263(، تقريب التإحليب )ص: 143/ 3(، الكاشف )353/ 7هتحليب التإحليب ) 3
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 .3قال ابن حتر: ثقة فقيه، ماه سنة ستس  ومائت ، روى له: أبوداود، والنسائ 

قاسددددم بددددن خالددددد بددددن جنددددادة الع ت قدددد  ب ددددم اظتإملددددة هددددو عبددددد الددددرزتن بددددن ال *ا اااا  ال  ساااا :
 وفتح اظتثناة بعدها قاف أبو عبد اهلل اظتصري الفقيه صاحب مالك.

 روى عن: مالك، وبكر بن م ر، وغريمها. 

 وعنه: اضتارث بن مسك ، و ابنه موسى، وغريمها. 

 مددددددددأمون أحددددددددد ، زاد النسددددددددائ :: ثقددددددددة، واضتدددددددداكم، واطتطيددددددددبالنسددددددددائ أبددددددددو زرعددددددددة، و قددددددددال 
 الفقإاء.

 وقال اطتليل : زاهد متفق عليه أول من زتل اظتوطأ إىل مصر وهو إمام.

قددددددددال ابددددددددن حتددددددددر:  ثقددددددددة، مدددددددداه سددددددددنة إحدددددددددى وتسددددددددع  ومائددددددددة، روى لدددددددده: البخدددددددداري،  
 .0والنسائ 

هددددو مالددددك بددددن أنددددس بددددن مالددددك بددددن أيب عددددامر بددددن عمددددرو األصددددبح  أبددددو عبددددد اهلل  *م لاااا :
 اظتدين الفقيه.

 اهلل بن أيب طلحة، ونافع، وغريمها.  روى عن: إسحا  بن عبد

 وعنه: ابن القاسم، ومعن، وغريمها.

إمددددام دار اعتتدددددرة رأس اظتتقندددد  وكبدددددري اظتتثبتددددد ، حددددك قدددددال البخددددداري: أصددددح األسدددددانيد كلإدددددا 
 .1مالك عن نافع عن ابن عمر، ماه سنة تسع وسبع  ومائة، روى له: اصتماعة

حا  بددددددن عبددددددد اهلل بددددددن أيب طلحددددددة هددددددو إسدددددد *يسااااااح أ  اااااا  لبااااااد ا   اااااا  أ اااااا   لحااااااة:
 األنصاري، ورمبا ينسب إىل جد  اظتدين أبو حيىي.

                                                           
 (326(، تقريب التإحليب )ص: 314/ 0هتحليب التإحليب ) 3
 (126(، تقريب التإحليب )ص: 005/ 4هتحليب التإحليب ) 0
 (334تقريب التإحليب )ص:  1
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 روى عن: أبيه، وأنس، وغريمها. 

 وعنه: مالك، وحيىي بن سعيد األنصاري، وغريمها. 

 قال ابن مع : ثقة حتة.

 وقال أبو زرعة، وأبو حامت، والنسائ : ثقة. 

قدددددال ابدددددن حتدددددر: ثقدددددة حتدددددة، مددددداه سدددددنة اثنتددددد  وثالثددددد  ومائدددددة وقيدددددل بعددددددها، روى لددددده:  
 .3اصتماعة

 الحع  لل  الحديث:

 ، وهو ؼترج يف الصحيح .اضتديث إسناد  صحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (343(، تقريب التإحليب )ص: 034/ 3هتحليب التإحليب ) 3
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 ل، ل  الث لث: الل   ف اإلسن دية.ا

يف اإلسددددددناد اصددددددطالح خدددددداص اسددددددتخدمه النسددددددائ ، مددددددع اضتددددددارث بددددددن اظتسددددددك  وهددددددو / 3
قولدددده سقددددراءة عليدددده وأنددددا أشتددددعس قددددال ال ركشدددد : س مثددددل هددددحل  اضتكايددددة مددددا روي عددددن النسددددائ  
أندددده فيمددددا روا  عددددن اضتددددارث بددددن مسددددك  يقددددول قددددراءة عليدددده وأنددددا أشتددددع و  يقددددول س أخ نددددا س 

 دددددداء مصددددددر وبيندددددده وبدددددد  النسددددددائ  خشددددددونة   و  س حدددددددثنا س فدددددد ن اضتددددددارث كددددددان يتددددددوىل ق
ديكندددده ح ددددور غتلسدددده فكددددان يتسددددرت يف موضددددع ويسددددمع حيددددث   يددددرا  أحددددد فلددددحللك تدددددور  

 .3وحترىس 

 .0/ يف اإلسناد صحابيان أنس، وخالته0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (256/ 1النكت على مقدمة ابن الصالح ) 3
 (36/ 4فتح الباري ) 0
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 ال،بحث الث ن : شرح الحديث دراية  و   م  ل :

 ال، ل  ا وف:  ري  الحديث.

البحر: وس طه وم ع ظ مه ثبج
3. 

ل منه حل  الق م  تفل : هو م ن  فد ل    الشَّع ر وأخ 
0. 

 الشرح اإل ، ل . ال، ل  الث ن :

كدددددان يددددد ور أصدددددحابه ويتفقدددددد رعيتددددده وكدددددان يدددددحلهب إىل قبددددداء  يف هدددددحلا اضتدددددديث أن النددددديب 
فلمدددددا ويدددد ور أم حدددددرام بندددددت ملحدددددان، ويقيدددددل عنددددددها، وكاندددددت مدددددن ػتارمددددده باتفدددددا  العلمددددداء، 

بدددددأن أنددددداس مدددددن أمتددددده يغددددد ون يف البحدددددر، ودعدددددا ألم  -ورؤيدددددا األنبيددددداء وحددددد -ندددددام رأى رؤيدددددا
 اهلل رضدددد  فكددددان هددددحلا يف خالفددددة عثمددددان ،حددددرام يف اظتددددرة الثانيددددة أن تكددددون مددددع هدددد  ء الغدددد اة

م النبددددددوة، وبيددددددان ويف هددددددحلا عددددددالم مددددددن أعددددددال ،حددددددرام يف تلددددددك الغدددددد وة وماتددددددت أم عندددددده تعدددددداىل
 يف سبيل اهلل. لف ل ذلك اصتيش، وف ل الغ و

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (364/ 3النإاية يف غريب األثر ) 3
 (704/ 1اظتصدر السابق ) 0
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 ال،ن    وا حع   ال،جخ ذق م  الحديث. ال، ل  الث لث:

علددددددددددى أم حدددددددددرام، وكو دددددددددا تفلددددددددد  رأسدددددددددده  / استشدددددددددكل بع دددددددددإم دخدددددددددول رسدددددددددول اهلل 3
 تفددددا  ابددددن عبدددددونقددددل ا ، واصتددددوا  عددددن هددددحلا: اتفددددق العلمدددداء علددددى أ ددددا كانددددت ػترمددددا لدددده 

فقددددددال ابددددددن عبددددددد الدددددد  وغددددددري : كانددددددت إحدددددددى  ،كيفيددددددة ذلددددددك  وا يفواختلفددددددالدددددد  والنددددددووي، 
وقدددددال آخدددددرون بدددددل كاندددددت خالدددددة ألبيددددده أو صتدددددد  ألن عبدددددد اظتطلدددددب  ‘ خا تددددده مدددددن الرضددددداعة

، وذكددددر ابدددددن العددددريب عددددن بعدددد  العلمدددداء أن هددددحلا ؼتصدددددوص 3كانددددت أمدددده مددددن بدددد  النتددددارس
بسيدنا رسول اهلل

0. 

تحب عنددددد رتاعددددة /  فيدددده جددددواز فلددددى الددددرأس وقتددددل القمددددل وغددددري  مددددن اظت ذيدددداه وهددددو مسدددد0
 من العلماء.

 /  وفيه جواز مالمسة احملرم يف الرأس وغري  ؽتا ليس بعورة.1

 1/ وفيه جواز اطتلوة باحملرم والنوم عندها، قال النووي: سوهحلا كله غتمع عليهس2

/  وفيددددده جدددددواز أكدددددل ال ددددديف عندددددد اظتدددددرأة اظت وجدددددة ؽتدددددا قدمتددددده لددددده، إ  أن يعلدددددم أنددددده مدددددن 3
 .2 يكر  أكله من طعامهعلم أنه مال ال وج وي

 .3/ وفيه أن رؤيا النإار مثل رؤيا الليل، وكحلا رؤيا النساء والرجال4

فرحددددددا وسددددددرورا بكددددددون أمتدددددده تبقددددددى بعددددددد  متظدددددداهرة بددددددأمور اإلسددددددالم  /  ال ددددددحك مندددددده 5
 قائمة باصتإاد حك يف البحر. 

                                                           
 (35/ 31(، شرح النووي على مسلم )004/ 3التمإيد ) 3
 (351/ 03عمدة القاري ) 0
 (37/ 31شرح النووي على مسلم ) 1
 (35/ 31(، شرح النووي على مسلم )004/ 3لتمإيد ) 2
 (170/ 30فتح الباري ) 3
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دخلددددوا  عتددددم  بددددد ) كدددداظتلو( علددددى األسددددرة ( قيددددل هددددو صددددفة عتددددم يف ا خددددرة إذا / وصددددفه 6
اصتنددددددددة، واألصددددددددح أندددددددده صددددددددفة عتددددددددم يف الدددددددددنيا أي يركبددددددددون مراكددددددددب اظتلددددددددو( لسددددددددعة حدددددددداعتم 

 واستقامة أمرهم وكثرة عددهم.

قدددددد رأى  / وفيدددده أن اصتإدددداد حتدددددت رايددددة كددددل إمدددددام جددددائ  مدددداض إىل يدددددوم القيامددددة، ألندددده 7
ا خدددددددددرين ملوكدددددددددا علدددددددددى األسدددددددددرة كمدددددددددا رأى األولددددددددد ، و   ايدددددددددة ل خدددددددددرين إىل يدددددددددوم قيدددددددددام 

 .3اعةالس

/ قيددددل: لدددديس يف اضتددددديث دتدددد  الشددددإادة، وإبددددا فيدددده دتدددد  الغدددد و، و ددددا  بددددأن الشددددإادة 34
 .0ه  الثمرة العظمى اظتطلوبة يف الغ و

منإددددددا اخبددددددار  ببقدددددداء أمتدددددده بعددددددد ، وأندددددده تكددددددون عتددددددم شددددددوكة  / وفيدددددده معتدددددد اه للندددددد  33
لددددددك ال مددددددان، وقددددددوة وعدددددددد وأ ددددددم يغدددددد ون وأ ددددددم يركبددددددون البحددددددر، وأن أم حددددددرام تعدددددديش إىل ذ

وأ ددددا تكددددون معإددددم وقددددد وجددددد فمددددد اهلل تعدددداىل كددددل ذلددددك، فددددأول غدددد وة كانددددت إىل الددددروم يف 
البحدددددر مددددددع معاويدددددة زمددددددن عثمدددددان بددددددن عفدددددان سددددددنة ذتدددددان وعشددددددرين، وكدددددان عمددددددر رضدددددد  اهلل 
تعدددددداىل عندددددده قددددددد منددددددع اظتسددددددلم  مددددددن الغدددددد و يف البحددددددر شددددددفقة علدددددديإم واسددددددتأذنه معاويددددددة يف 

ثمدددددان رضددددد  اهلل تعددددداىل عنددددده اسدددددتأذنه فدددددأذن لددددده وقدددددال:   ذلدددددك فلدددددم يدددددأذن لددددده فلمدددددا ويل ع
تكددددددر  أحدددددددا، مددددددن غدددددد ا  طائعددددددا فازتلدددددده، فسددددددار يف رتاعددددددة مددددددن الصددددددحابة مددددددنإم أبددددددو ذر 
وعبددددادة بدددددن الصدددددامت ومعددددده زوجتدددده أم حدددددرام بندددددت ملحدددددان وشددددداد بدددددن أوس وأبدددددو الددددددرداء 

واألصدددددح يف آخدددددرين وهدددددو أول مدددددن غددددد ا اصت ائدددددر يف البحدددددر وصددددداضته أهدددددل قددددد س علدددددى مدددددال 
أ ددددا فتحددددت عنددددوة وظتددددا أرادوا اطتددددروج منإددددا قدددددمت ألم حددددرام بغلددددة لرتكبإددددا فسددددقطت عنإددددا 

 . 1فماتت هنالك فق ها هنالك يعظمونه ويستسقون به ويقولون ق  اظترأة الصاضتة

 / وفيه نوم القائلة ألنه يع  البدن للقيام.30

                                                           
 (012/ 3التمإيد ) 3
 (33/ 4تعليق ابن باز ) -فتح الباري 0
 (352/ 03عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) 1
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منقبددددة ظتعاويددددة بددددن أيب سددددفيان / وفيدددده ف دددديلة لتلددددك اصتيددددوش وأ ددددم غدددد اة   سددددبيل اهلل، 31
رضدددددددد  اهلل عندددددددده ، وذلددددددددك ألن أول جدددددددديش غدددددددد ى يف البحددددددددر كددددددددان بدددددددد مرة معاويددددددددة، قددددددددال 

 .3اظتإلب: يف هحلا اضتديث منقبة ظتعاوية ألنه أول من غ ا البحر

/ و  هدددددحلا اضتدددددديث جدددددواز ركدددددو  البحدددددر للرجدددددال والنسددددداء، وكدددددحلا قالددددده اصتمإدددددور وكدددددر  32
كدددددنإن غالبدددددا التسدددددرت فيددددده و  غددددد  البصدددددر عدددددن اظتتصدددددرف  مالدددددك ركوبددددده للنسددددداء ألنددددده   دي

فيددددده، و يددددد من انكشددددداف عدددددوراهتن   تصدددددرفإن   سددددديما مدددددع ضدددددرورهتن إىل ق ددددداء اضتاجدددددة 
 ف رة الرجال.

سدددددبيل اهلل تعددددداىل واظتدددددوه  مددددداء هبدددددحلا اضتدددددديث علدددددى أن القتدددددال يف/ واسدددددتدل بعددددد  العل33
  يقدددددل  فيددددده سدددددواء يف األجدددددر ألن أم حدددددرام ماتدددددت و  تقتدددددل و  د لدددددة فيددددده لدددددحللك ألنددددده 

اضتدددددديث الدددددحلى بعدددددد   سدددددبيل اهلل، ولكدددددن قدددددد ذكدددددر مسدددددلم يفبدددددا يغددددد ون  إ دددددم شدددددإداء إ
سدددددبيل اهلل فإدددددو  مدددددن قتدددددل يفسهدددددحلا بقليدددددل حدددددديث زهدددددري بدددددن حدددددر  مدددددن روايدددددة أ  هريدددددرة 

وهدددددو موافدددددق ظتعددددد  قدددددول اهلل تعددددداىل: )ومدددددن  س  سدددددبيل اهلل فإدددددو شدددددإيد شدددددإيد ومدددددن مددددداه
 .وقع أجر  على اهلل( خيرج من بيته مإاجرا إىل اهلل ورسوله مث يدركه اظتوه فقد

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (4/303الفتح ) 3
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 الخ ت،ة

 يف  اية اظتطاف، خرجت يف هحلا البحث بعدة نتائج، من أمهإا:

إذا ذهدددددب إىل  هلل ضتدددددديث أندددددس بدددددن مالدددددك قدددددال : س كدددددان رسدددددول ا/ صدددددحة حدددددديث 3
وهدددددددددددو ؼتدددددددددددرج يف ...اضتدددددددددددديثس ل علدددددددددددى أم حدددددددددددرام بندددددددددددت ملحدددددددددددان فتطعمه.قبددددددددددداء يددددددددددددخ
 الصحيح .

الدددددددددرد علدددددددددى دعددددددددداة ا خدددددددددتالط الدددددددددحلين يسدددددددددتدلون هبدددددددددحلا اضتدددددددددديث وشدددددددددبإه يف جدددددددددواز / 0
 ا ختالط.

/ الدددددرد علدددددى الراف ددددددة يف طعدددددنإم يف معاويددددددة بدددددن أيب سددددددفيان، وبيدددددان ف ددددددله وف دددددل مددددددن 1
غدددددد ا يف البحددددددر وقددددددال يف حقإددددددم: سقددددددد أوجبددددددواس أخرجدددددده البخدددددداري، معدددددده، بددددددأ م أول مددددددن 

 وأوجبوا: أي وجبت عتم اصتنة.

 اضتديث مل ء بعشراه الفوائد، فإو حري أن يفرد بالشرح والتحليل./ 2

 وصلى اهلل وسلم على نبينا ػتمد وعلى آله وصحبه.
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 اظتراجع
سدددددراج الددددددين أبدددددو حفددددد  عمدددددر التوضددددديح لشدددددرح اصتدددددامع الصدددددحيح، اظت لدددددف: ابدددددن اظتلقدددددن 

هددددددد(، احملقدددددق: دار الفدددددالح للبحددددددث 642بدددددن علددددد  بدددددن أزتددددددد الشدددددافع  اظتصدددددري )اظتتدددددو : 
سددددددددددوريا، الطبعددددددددددة: األوىل،  –العلمدددددددددد  وحتقيددددددددددق الددددددددددرتاث، الناشددددددددددر: دار النددددددددددوادر، دمشددددددددددق 

 م 0446 -هد  3207

عفددددد ، اصتدددددامع الصدددددحيح اظتختصدددددر، اظت لدددددف : ػتمدددددد بدددددن إشتاعيدددددل أبدددددو عبدددددداهلل البخددددداري اصت
، 3765 – 3245بددددددددددريوه، الطبعددددددددددة الثالثددددددددددة ،  –الناشددددددددددر : دار ابددددددددددن كثددددددددددري ، اليمامددددددددددة 

جامعددددددة  -حتقيددددددق : د. مصددددددطفى ديددددددب البغددددددا أسددددددتاذ اضتددددددديث وعلومدددددده يف كليددددددة الشددددددريعة 
 دمشق.

اصتدددددددامع الصدددددددحيح سدددددددنن الرتمدددددددحلي، اظت لدددددددف : ػتمدددددددد بدددددددن عيسدددددددى أبدددددددو عيسدددددددى الرتمدددددددحلي 
بددددددريوه، حتقيددددددق : أزتددددددد ػتمددددددد شدددددداكر  –عددددددريب السددددددلم ، الناشددددددر : دار إحيدددددداء الددددددرتاث ال

 وآخرون

صددددددددحيح مسددددددددلم، اظت لددددددددف : مسددددددددلم بددددددددن اضتتدددددددداج أبددددددددو اضتسدددددددد  القشددددددددريي النيسددددددددابوري، 
 بريوه، حتقيق : ػتمد ف اد عبد الباق  –الناشر : دار إحياء الرتاث العريب 

 أزتد بن موسى بن أزتد بن ػتمود ػتمد أبو: اظت لف، البخاري صحيح شرح القاري عمدة
 الرتاث إحياء دار: الناشر، (هد633: اظتتو ) العي  الدين بدر اضتنفى الغيتا  حس  بن

 .بريوه – العريب

فددددددتح البدددددداري، اظت لددددددف : أبددددددو الف ددددددل أزتددددددد بددددددن علدددددد  بددددددن ػتمددددددد بددددددن أزتددددددد بددددددن حتددددددر 
هدددددد(، احملقددددق : عبدددددد الع يدددد  بددددن عبدددددد اهلل بددددن بددددداز وػتددددب الددددددين 630العسددددقالين )اظتتددددو  : 

رقددددم كتبدددده وأبوابدددده وأحاديثدددده وذكددددر أطرافإددددا : ػتمددددد فدددد اد عبددددد البدددداق ، الناشددددر : ، اطتطيددددب
 دار الفكر ) مصور عن الطبعة السلفية (
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:  الناشددددددر النسددددددائ ، الددددددرزتن عبددددددد أبددددددو شددددددعيب بددددددن أزتددددددد:  اظت لددددددف السددددددنن، مددددددن اجملتدددددد 
: حتقيدددددددق ،3764 – 3244 ، الثانيدددددددة الطبعدددددددة حلدددددددب، – اإلسدددددددالمية اظتطبوعددددددداه مكتدددددددب
 .غدة أبو عبدالفتاح

اظتنإدددداج شددددرح صددددحيح مسددددلم بددددن اضتتدددداج، اظت لددددف : أبددددو زكريددددا حيددددىي بددددن شددددرف بددددن مددددري 
 3170بريوه، الطبعة الطبعة الثانية ،  –الناشر : دار إحياء الرتاث العريب ، النووي

 الصالح ابن مقدمة على النكت

 الشدددددددافع  ال ركشددددددد  هبدددددددادر بدددددددن اهلل عبدددددددد بدددددددن ػتمدددددددد الددددددددين بددددددددر اهلل عبدددددددد أبدددددددو: اظت لدددددددف
 أضدددددددواء: الناشدددددددر، فدددددددريج بدددددددال ػتمدددددددد بدددددددن العابددددددددين زيدددددددن. د: احملقدددددددق (هدددددددد572: اظتتدددددددو )

 الرياض - السلف

 م3776 - هد3237 األوىل،: الطبعة

، اصتددددد ري ػتمدددددد بدددددن اظتبدددددار( السدددددعاداه أبدددددو:  اظت لدددددف، واألثدددددر اضتدددددديث غريدددددب يف النإايدددددة
 أزتددددددددد طدددددددداهر:  حتقيددددددددق، م3757 - هددددددددد3177 ، بددددددددريوه - العلميددددددددة اظتكتبددددددددة:  الناشددددددددر
 .الطناح  ػتمد ػتمود - ال اوى
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