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 (األحادٌث 

 الملخص 
ٛنا اُجؾش ٣ز٘بٍٝ ثبُلهاٍخ األؽبك٣ش أُ٘زولح ػ٘ل األٓبّ ٓبُي ك٢ ٓٞؽب ٣ؾ٠٤ ثٖ  

٣ؾ٠٤ ا٤ُِض٢ ٝكالُزٜب ػ٠ِ ٓب روعْ ثٚ ػ٤ِٜب، ٝمُي االٗزوبك ك٤ٔب ٣ٞهق ػ٤ِٚ ٖٓ ًالّ 

األئٔخ ك٢ كهاٍزْٜ أُزظِخ ثبُٔٞؽب، ٣ٜٝلف اُجبؽش ا٠ُ عٔغ ٗٔبمط ٖٓ رِي 

ٓواك اإلٓبّ ٓبُي ٜٓ٘ب ثٞعٚ ٖٓ اُٞعٞٙ اُ٘ظو  أُٞاػغ أُ٘زولح ٝرٞع٤ٜٜب ٝث٤بٕ

ككبػب ػٖ اإلٓبّ ٓبُي ٝٓٞؽبٙ اُن١ ثِؾ أُ٘يُخ اُوك٤ؼخ ك٢ هِٞة  ؛أُؼزجوح

 ا٤َُِٖٔٔ ٝأَٛ أُـوة فظٞطب.

 

 المقدمة

 :اُؾٔل هلل، ٝاُظالح ٝاَُالّ ػ٠ِ هٍٍٞ هللا، ٝآُٚ ٝطؾجٚ ٖٝٓ ٝاالٙ، ٝثؼل

٘زولَح ك٢ ِكالُزٜب ػ٠ِ ٓب روعْ ثٚ ػ٤ِٜب ك٢ ٓٞؽب ٣ؾ٠٤، ٗٔبمط  ُٔ كٜنا ثؾش ػ٘ٞرُٚ ثـ"األؽبك٣ش اُ

ٓقزبهح، ٝاُغٞاة ػٜ٘ب"، ٝٓوظٞك١ ثٚ أؽبك٣ش روعْ ػ٤ِٜب اإلٓبّ ٓبُي ُج٤بٕ كوٜٜب ٝٓواكٙ ٖٓ ٍٞهٜب، ٝرٌٕٞ 

مُي ٓ٘ظًٞطب ػ٤ِٚ ك٢ ًزت  كالُخ األؽبك٣ش ػ٠ِ اُزوعٔخ ؿ٤و ٝاػؾخ، ٝٓو٤بً ػلّ اُٞػٞػ ٝهٞك٢ ػ٠ِ

ٍٚ ٖٓ ٝعٞٙ اُلالُخ. ٖ ثؤ١ّ ٝع ُّٔ  األئٔخ ٝاُؼِٔبء، أٝ ٝػٞػ ػلّ اُزؼ

ٝهل ًُ٘ذ ؽ٤ٖ كهاٍخ ٝٓلاهٍخ ٝٓطبُؼخ أُٞؽب ٝاُلهاٍبد اُوبئٔخ ػ٤ِٚ رَزٞهل٢٘ ثؼغ األؽبك٣ش اُز٢ 

ٍَ اُزوعٔخ، كظوُد أرزجغ شوٝػ أُٞؽب ٝاٌُز بثبد ؽُٞٚ، كٞعلُد ال رؾَٔ ك٢ ظبٛو أٓوٛب ٝطو٣ؾٚ ٓلُٞ

، ٝهثٔب ٝهق األٓو ػ٠ِ االٗزوبك كٕٝ اُغٞاة ٝاُج٤بٕ، كِلذ مُي قزِلخٓٞاهق اُؼِٔبء ٖٓ رِي أُٞاػغ ٓ

اٗزجب٢ٛ، ٝهل ٍؤُُذ ش٤ق٢ أُوؽّٞ دمحم دمحم أُؾوٝم ػٖ ٓٞػغٍ ٖٓ رِي أُٞاػغ اثبٕ كهاٍز٢ اٌُزبة ػ٤ِٚ 

االٍز٘جبؽ، ك٢ ُٞػٞػ ك٢ ث٤بٕ ٓواكٙ، ٝهل ٣َِي َِٓي اُقلبء كؤكبك٢ٗ ثوُٞٚ: "اإلٓبّ ك٢ اُزواعْ ٣َِي َِٓي ا

ّٖ ثبإلٓبّ ٓغ آبٓزٚ ٝؽٍٞ ػ٘ب٣زٚ  ك٤شٌَ ٓواكٙ، ٝك٢ أُٞؽب ٓٞاػغ ٖٓ مُي ؽو٤وخ ثبُغٔغ ٝاُلهاٍخ، ٝاُظ

ٍٚ ٖٓ اُزؤ٣َٝ، ٝاُٞاعت ػ٤ِ٘ب  ثبُٔٞؽب ًٝضوح روكاك ٗظوٙ ك٤ٚ إٔ ٓب روعْ ثٚ ٣ٌٖٔ اٗزياػٚ ٓٔب فّوعٚ ُٝٞ ثٞع

٢ِِِّ ٓوبطلٙ، ٝاُجؾش ػٖ ٝعٜٚ ٖٓ ًالّ اُشواػ ٝأُؼز٤ٖ٘، ػ ٘ل االٍزشٌبٍ ارٜبّ اُ٘لٌ ثبُوظٞه ػٖ اكهاى َػ

ٝرٌِٔ ٓواكٙ ثؾَٖ اُ٘ظو ٝاألٗبح، ٝآؼبٕ اُ٘ظو، ٝاُززجغ، ٝاالٍزؼبٗخ ثب٤َُبم، ٝٓالؽظخ ًبكخ هٝا٣بد أُٞؽب، 

ٖ ٓنٛجٚ، ػ٠ِ إٔ ك٤ٚ ٓٞاؽٖ رؾبه ك٤ٜب اُؼوٍٞ، ٝٓؼوكخ ٓنٛجٚ ٝآهائٚ، ٝفبطخ ك٢ أُلٝٗخ؛ ام ٢ٛ اٌُبشلخ ػ

ٝٓب ٣َج٤ِٖ ٝعٜٜب أُوجٍٞ، ٝهل ر٘ٞع ط٤٘غ اُشواػ ٝأُؼز٤ٖ٘ ك٢ رٞع٤ٚ رِي أُشٌالد، ُٝؼِٞ ًؼت ٓبُي، 

ٌٍ ر٤ٔيٝا ثٜب اُ ٢ِِّ ٖٓ أَُبُي ظٜود ُْٜ ٖٓ كٞائلٙ ٝاشبهارٚ ؽجب بػطوثذ ك، ٝفل٤ذ كٞائل، ٔواكًٍِٝٞٚ اُؼَ

 ك٤ٜب األكٜبّ".

ًٍب ك٢ أُٞػٞع، ٍٝججًب ك٢ ى٣بكح اُؼ٘ب٣خ ثٚ، كظوُد ىًٓ٘ب أرزجغ أَُؤُخ، ٝأعٔؼٜب  كٌبٗذ ًِٔزٚ ٛنٙ ٗجوا

ٖٓ أكٞاٙ اُش٤ٞؿ أص٘بء اُوواءح ػ٤ِْٜ، ٖٝٓ أُطبُؼخ ٝاُزؾؼ٤و ٝأُناًوح ك٢ اٌُزت أُؼز٤٘خ ثبُٔٞؽب، ٝأه٤ّل ًَ 

ٓواك اإلٓبّ ِٝٓٔؾٚ ك٤ٜب ػٖ رِّن ٝثؾٍش ٝٗظو، آبؽخً  كبئلح أُٝكن ُٜب ػ٠ِ َٗقز٢ ٖٓ اٌُزبة، ٝأُؽبٍٝ رٞع٤َٚ 

ُِضبّ ًزٜٔب، ٝاٍلبًها ػٖ طجؼ ث٤بٜٗب، ًٝشلًب ػٖ ٓقلهاد ٓؼب٤ٜٗب، ٝاهاؽخً ُ٘ل٢َ ٖٓ اُزوكك ك٢ ٓؼب٤ٜٗب، ٖٝٓ 

ُخ ٛ٘ب ًبٗذ كٌوح ٛنا اُجؾش، ٝهل هأ٣زٜب عل٣وح ثبُلهً ٝاُجؾش؛ فلٓخ ُٜنا اٌُزبة اُغ٤َِ، ٝاثواًىا ُٔي٣زٚ ٝعال

ٓظ٘لٚ، ثلكغ ٓب هل ٣ُ٘زول ٖٓ ط٤٘ؼٚ ك٢ اإل٣واك ٝاُزواعْ، ٝثؾضًب ػٖ ٓواكٙ ٜٓ٘ب، ٝاٌُشق ػٖ ٝعٜٚ ثُ٘ظلخ 

 ٝاػزلاٍ...
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 ٌْ ػ٠ِ إٔ اُزؼ٤٤ٖ ٝاُلْٜ أُلزٞػ ثٚ ك٢ مُي ٣ظَ اؽزٔبالً ال هطغ ك٤ٚ؛ ألٕ اُوطغ ٓغ ػلّ اُزظو٣ؼ هع

 ، ٝاهزؼزٜب ٓؼوكخ األهلاه،ظبٛوح ٍبئـخ، هبٓذ ػ٤ِٜب أٓبهح ثٞعٍٞٙ أُواك ثبُـ٤ت، ٌُ٘ٚ ٣لكغ اُالئٔخ، ٣ُٝؼ٤ٖ 

َٝٓبُي اٌُجبه، كٔب ىاٍ األئٔخ ٣ٌَِٕٞ ك٢ رواعْٜٔ اُقلبء ٝاإلشبهح، كٕٝ اُزظو٣ؼ ثبُؼجبهح، مُي إٔ ًزجْٜ ًزُت 

ػذ هٝا٣خ، هل رؼ٤ن ػٖ اُزظو٣ؼ ٝاإلثبٗخ، ًٔب أْٜٗ أهاكٝا إٔ رٌٕٞ ًزجْٜ ٓٞهكًا ُألكٌبه ٝاألٗظبه، كز٘ٞ

ٍٝبئِْٜ َٝٓبٌُْٜ ك٤ٜب ُزجو٠ ؽ٤ّخ ٗظًوا ٝٓ٘يًػب، كبُز٣ٞ٘غ ؽبهكٌ َُِآٓخ، ٝاُقلبء ٣ؾّش اُ٘بظو ػ٠ِ اكهاى ٓٞاهغ 

اٌُالّ، ٝرزجغ اإلشبهاد، ٝاٗزياع اُلالالد، ٝٛنا أَُِي هل ٌٍِٚ األئٔخ ثؼل ٓبُي، ًبإلٓبّ اُجقبه١، ٝاَُ٘بئ٢
1
. 

 ٌٍ ال ٣٘بٍت اُجؾٞس أُؾظٞهح اٗزو٤ُذ ٜٓ٘ب ٓٞاػغ، ٝأّعِذ ُٝٔب ًبٕ رزجّغ ًَ ٛنٙ أُٞاػغ ك٤ٚ ؽٞ

 ثو٤خ أُٞاػغ ا٠ُ ٓ٘بٍجٍخ أفوٟ رَ٘ؼ ُإلكبػخ ك٢ اُغٔغ ٝاُج٤بٕ.  

٣ٌٖٝٔ ط٤بؿخ اشٌب٤ُخ اُجؾش ك٢ األٍئِخ اُزب٤ُخ: َٛ ُظ٤٘غ اإلٓبّ ك٢ ٛنٙ اُزواعْ ٝعٌٚ أّ ال؟ َٝٛ ٛنا 

 اُظ٤٘غ ٖٓ اإلٓبّ ٓؾَ اٗزوبك أٝ ص٘بء؟ 

ٖٓ فالُٚ ا٠ُ ث٤بٕ ٝعٚ اُغٔغ ث٤ٖ اُزوعٔخ ٝاُؾل٣ش، ٝث٤بٕ ٓوبطل اإلٓبّ ك٢ مُي، ٝككغ ٝأٛلف 

 االٗزوبك أُٞعٚ ا٤ُٚ.

َُ ٝعٚ االػزواع، ٝٓب ٝهغ ثٚ  ٜٝٓ٘غ٢ إٔ أمًو اُزوعٔخ اُز٢ ال ٣ظٜو ٝعٚ كالُخ اُؾل٣ش ػ٤ِٜب، ٝأٗو

 اُغٞاة ٖٓ مُي ٗوالً أٝ ٗظًوا.

 ٝهل هأ٣ذ رو٤َٔٚ ا٠ُ ا٥ر٢:  

أٝال: أُولٓخ، ٝك٤ٜب ر٘بُٝذ ك٤ٚ ِٓؾع أُٞػٞع ٝث٘بءٙ، ٝكٌورٚ ٝأٍبٍٚ، ٝأٍجبة افز٤بهٙ، ٝأ٤ٔٛزٚ، ٝٛلكٚ، 

 ٜٝٓ٘غٚ، ٝرو٤َٔٚ.

عششج هىاضع هنتقذج على اإلهام، والجىاب ل، صْ ػشوح ٓطبُت صْ اُز٤ٜٔل، ٝأعؼِٚ ًبُزٞؽئخ ُٔٞػٞع اُجؾش

 ، ثن الخاتوح.عنها

                                                           
1

ٌنظر: النمد الخفً عند اإلمام البخاري من خالل تراجمه فً الجامع الصحٌح، للباحث، وخصائص سنن النسائً لشٌخنا نبٌل بن  

هاشم الغمري، ففٌهما كثٌر من الفوائد حول الموضوع، هذا وإن حصر المواضع المنتمدة عند األئمة، واإلجابة عنها منهج متبع من 
كتابا حول تراجم البخاري فً صحٌحه أسماه: المتواري على أبواب البخاري، ونشأت كثٌر من الدراسات األئمة، فمد جمع ابن المنٌر 

 حول تراجمه، وأحادٌثه، كانت موضوع رسائل علمٌة كثٌرة.
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 التوهيذ:

ٍٕ ثَِبٕ آفو ٓؼوٍٝف ػ٘ل أُقبؽت، 1اُِـخ ٣لٝه ػ٠ِ اُ٘وَ ٓظطِؼ اُزوعٔخ ك٢ ، أ١ اُزؼج٤و ػٖ َُب

، ٢ٍٔٝ روعٔخً ألٗٚ شبثٜٜب، 4، أٝ اُزج٤ِؾ3، أٝ اُزؼج٤و ثبُٔواكف أٝ أُوبث2َأٝ اإل٣ؼبػ ٝاُزل٤َو ثج٤بٕ أُواك

 .    5ُؾٌب٣خ أُٞطَ هٍٞ ؿ٤وٙ ػ٠ِ َُبٗٚ، كٜٞ رؼج٤ٌو ػ٘ٚ، ٝا٣ظبُٚ ٝاكٜبٓٚ

، ٜٓ٘ب ٝك٢  ٍٕ هبٍ اثٖ اُظالػ: "أؽِوٞا  -ٝٛٞ أُزؼِن ثجؾض٢ -اططالػ أُؾلص٤ٖ ٣طِن ػ٠ِ ػلّح ٓؼب

، ٝهبٍ اثٖ األص٤و: "ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣ُضجذ 6ػ٠ِ هُْٜٞ ثبة ًنا ًٝنا اٍْ اُزوعٔخ، ٌُٞٗٚ ٣ؼجو ػٔب ٣نًوٙ ثؼلٙ"

ً ٣قزضُّ  ٌَ ػ٤ِٜب، ك٤ؼؼٕٞ ٌَُ ؽل٣ٍش ثبثب ثٚ، كبٕ ًبٕ ك٢ ٓؼ٠٘ اُظالح، األؽبك٣ش ك٢ األٓبًٖ اُز٢ ٢ٛ ك٤ُ

مًوٝٙ ك٢ ثبة اُظالح، ٝإ ًبٕ ك٢ ٓؼ٠٘ اُيًبح، مًوٝٙ ك٢ ثبة اُيًبح، ًٔب كؼِٚ ٓبُي ثٖ أٌٗ ك٢ ًزبة 

 .7"، صْ اهزلٟ ثٚ ٖٓ ثؼلٙأُٞؽؤ؛ اال أٗٚ ُِوِّخ ٓب ك٤ٚ ٖٓ األؽبك٣ش هِّذ أثٞاثٚ

ٗٔب ٍِي ٍج٤َ اُوٍْ ٝاُٞطق ُِزوو٣ت، هِذ: اثٖ اُظالػ ُْ ٣وظل اُؾلّ ك٢ رؼو٣لٚ ًٔب ال ٣قل٠، ٝا

ٝاٗٔب فض اُزواعْ ثبألثٞاة، ٓغ أٜٗب ال روزظو ػ٠ِ األثٞاة، ألٕ كوٚ األئٔخ ٝٓواكارْٜ اٗٔب رجشُّ ك٢ األثٞاة، 

ٝال كالُخ ك٢ اُزواعْ اٌُجوٟ ػ٠ِ كوٝع أَُبئَ؛ ٌُٜٞٗب ػ٘ب٣ٖٝ ػو٣ؼخ رغٔغ َٓبئَ ٓزؼلكح، ٓظٞؿخ ك٢ 

ٌٕ ػ٘ب٣ٖٝ اُجبة، كٔضالً ً ػو٣غ، أٝ إ شئذ هِذ: عٌ٘، رؾزٚ أٗٞاع ًض٤وح، ٢ٛٝ األثٞاة  زبة اُظالح ػ٘ٞا

أُظٞؿخ َُِٔبئَ اُز٢ أهاك أُظ٘ق اُزل٤َُ ػ٤ِٜب ك٢ اُظالح، رشزوى ع٤ٔؼٜب ك٢ ًٜٞٗب رزؼِن ثٔٞػٞع 

 اُظالح، ٌٝٛنا ك٢ ٍبئو اٌُزت.

٢ٛٝ اُز٢ ر٘ظْ كوًٝػب ٖٓ ٝاما ٗظوٗب ك٢ فظٞص أُٞؽب ٝعلٗب إٔ اُزواعْ ك٤ٚ ٗٞػبٕ: ًجوٟ: 

األثٞاة ٝأَُبئَ ٓزؼِوخ ثٔٞػٞػٜب، ٝطـوٟ: ٢ٛٝ اُؼ٘ب٣ٖٝ اُلوػ٤خ أُ٘لهعخ ك٢ ػ٘ٞإ أًجو، ٣ولٜٓب اإلٓبّ 

، ٢ٛٝ ٗٞػبٕ: أثٞاة، ٝعٞآغ، ٝاُلوم ث٤ٖ ٖٓ ٍٞم األؽبك٣ش ٙاكث٤ٖ ٣ل١ األؽبك٣ش أُقوعخ ُج٤بٕ كوٜٚ ٝٓو

ئَ، ٝاُغبٓغ َُٔبئَ ٓزؼلكحاُجبة ٝاُغبٓغ إٔ اُجبة ألكواك أَُب
8
. 

 ٝاٗلوك ٓبٌُي ٖٓ األئٔخ ثبكواك ٗٞع ٖٓ اُزواعْ ٍٔبٙ ثبُغبٓغ، ٝٛٞ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ: 

ٍَ ٣نًو  :األٍٝ ك٢ ٓؼ٠٘ اُجبة ك٢ اُـبُت، ٝٛٞ ٓب أ٤ٍٔزٚ: اُغبٓغ اُظـ٤و، ٝٛٞ ػجبهحٌ ػٖ ثبة أٝ كظ

ٌّ اال اُؼِوخ ثبُؼ٘ٞإ األًجو  َُ ٓ٘ضٞهحٍ ال ٣غٔؼٜب ىٓب ثؼل أثٞاة، ٓزؼِن ثبُؼ٘ٞإ األًجو أٝ اُؼو٣غ، رنًو ك٤ٚ َٓبئ

 اُلافِخ رؾزٚ، ٌٍِٚ ُالفزظبه ٝاُزِق٤ض ٝاإلكبكح.

، أ٤ٍٔزٚ: اُغبٓغ اٌُج٤و، ٝٛٞ ًزبٌة كوكٌ، عؼِٚ اإلٓبّ ػ٘ٞاًٗب أًجو، عٔغ رؾزٚ 9ة اُغبٓغاُضب٢ٗ: ًزب

٤و، ٝاألؽٌبّ، ٝاُوله، ٝاألفالم، ٝاُِجبً ٝاألؽؼٔخ، ٝطلخ اُ٘ج٢  َِّ ، ملسو هيلع هللا ىلصٓزؼِوبد أثٞاة ًض٤وح ك٢ اُلؼبئَ، ٝاُ

٠ِ أكواك أَُبئَ، ثَ عؼِٚ ػ٘ٞاًٗب ، ُْٝ ٣جٞثٚ ػملسو هيلع هللا ىلصٝػ٠َ٤ ػ٤ِٚ اَُالّ، ٝاُلعبٍ، ٝاُؼِْ، ٝفزٔٚ ثؤٍٔبء اُ٘ج٢ 

ٝاؽلًا أًجو، هبٍ ش٤ـ ٓشب٣ق٘ب دمحم اُطبٛو ثٖ ػبشٞه: "ٝعؼَ ٓبٌُي ك٤ٚ ثبثًب عبٓؼًب ك٢ آفوٙ؛ مًو ك٤ٚ ٓب ال ٣لفَ 

ك٢ ثبٍة فبّصٍ ٖٓ األثٞاة أُقظظخ ثلوٚ ثؼغ األػٔبٍ، هبُٞا: ٝٓبُي هؽٔٚ هللا ٛٞ أٍٝ ٖٓ ػٕ٘ٞ ًزبثًب ٖٓ 

، ٝهل اٍزطبع اإلٓبّ ٓبُي ثبٌُزبة اُغبٓغ إٔ ٣ٍٞغ ٓبكح ٝٓٞاهك ًزبثٚ كظبه 10اُغبٓغ" ًزت ٓظ٘لٚ ثٌزبة

 عبٓؼًب ٌَُ أثٞاة اُل٣ٖ. 

٤ٍٔٝذ اُزواعْ ثنُي ٌُٜٞٗب رٞػؼ ٝرلَو أُؼ٠٘ اُن١ ُفوط اُؾل٣ش ٖٓ أعَ اُلالُخ ػ٤ِٚ، ٝرزوعْ 

 ػ٘ٚ ث٤بًٗب ٝكن كوٚ اإلٓبّ ٝٓواكٙ.

                                                           
1
 .186/ 1، مادة: "ترجم"، وشرح النووي على مسلم 66/ 17البن منظور،  ٌنظر: لسان العرب، 
2
  .77/ 1الشرح الكبٌر، للفٌومً،  المصباح المنٌر فً غرٌبٌنظر:  
3
 .781/ 1ٌنظر: الكلٌات للكفوي،  
4
 .132/ 1ٌنظر: فتح الباري، البن حجر،  
5
 .182/ 1شرح النووي على صحٌح مسلم  
6
 .153صٌانة صحٌح مسلم البن الصالح، ص 
7
 .12/ 1جامع األصول، البن األثٌر،  
8
 اب: طهر الحائض.: جامع الحٌضة، ومن لبله لال: ب62كمول اإلمام ص 
9
 .887ص 
10
 .78كشف المغطى من المعانً واأللفاظ الوالعة فً الموطإ، صـ 
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"األؽبك٣ش : "ٗض اُزوعٔخ"، ٝأُزوعْ ُٚ :اُلْٜ ك٤ٜب، ٢ٛٝ أُزوعْ ثٚ ُٝلْٜ اُزوعٔخ الثل ٖٓ صالص٤خ

ُج٤بٕ اُلالُخ أُ٘زيػخ أُؼجو ػٜ٘ب ثبُؼ٘ٞإ... ٝهل ٣٘زيع  ؛أُقوعخ"، ٝاُؼالهخ ث٤ٖ أُزوعْ ثٚ ٝأُزوعْ ُٚ

ٍَ ٝٗظٍو، ٝٛنا ٛٞ ٤ٓلإ اُجؾ ش... ٝٓغبٍ أهثبة اُؼ٘ٞإ ثؤؽل ٝعٞٙ اُلالُخ اُٞاػؾخ، ٝهل ٣قل٠ ك٤ؾزبط ا٠ُ رؤٓ

 اُؼوٍٞ ٝاُلْٜ....

ُِٝزوعٔخ أهًبٕ، كبُٔزوِعْ ٛٞ أُظ٘ق، ٝأُزوعْ ثٚ ٓب ٣غؼِٚ اإلٓبّ ك٢ ػ٘ب٣ٖٝ األثٞاة هجَ 

، ٝأٗظبهٙ ٣ٝزٌٕٞ ٖٓ كْٜ أُظ٘ق ٝكوٜٚ ُٔو٣ٝبد اُجبةُِزل٤َُ ػ٠ِ ٓؾزٟٞ اُزوعٔخ،  األؽبك٣ش أُوظٞكح

ُِزل٤َُ ػ٠ِ اُزوعٔخ أُظٞؿخ ٖٓ فالٍ  ش ٝا٥صبه أَُبهخ ك٢ اُجبةأُزوعْ ُٚ، ٢ٛٝ األؽبك٣صْ ، ٝاٍز٘جبؽبرٚ

 كالُزٜب.

ٝٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُزواعْ ًبٕ ٓجلػٚ اإلٓبّ ٓبُي، كبُٔٞؽؤ أٍٝ ًزبٍة ؽل٣ض٢ هرت رور٤جًب كو٤ّٜب ثؼو٤ِخ اُلو٤ٚ 

اُزور٤ت ٌُِزت اُن١ هظل ٓغ اُؾل٣ش اُلوٚ ك٤ٚ، صْ ٍبه ػ٠ِ ٜٓ٘بعٚ ٖٓ أ٠ٗ ثؼلٙ، كزطٞهد كٌوح اُزوعٔخ ٝ

ؽز٠ ثِـذ أٝعٜب ػ٘ل اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ طؾ٤ؾٚ اُن١ ثِؾ  -شؤٕ ًَ كٌوح ٝػِْ ٣زٌبَٓ ثززبثغ اُقلٓخ–اُؾل٣ض٤خ 

ٝاُجقبه١ ٛٞ  ،اثٖ اُؼوث٢: "ٝأُٞؽؤ ٛٞ األطَ األٍٝاُنهٝح ك٤ٜب، ٝإ ًبٕ َُِبثن كؼَ اإلثواى ٝاإل٣غبك، هبٍ 

 . 1ٔب ًَِْٔ ٝاُزوٓن١ ٝؿ٤وٛٔب"األطَ اُضب٢ٗ، ٝػ٤ِٜٔب ث٠٘ ع٤ٔغ ٖٓ ثؼلٛ

 جاهع ُسثحح الضحى:: األول: قال اإلهام هالك طلةالو

٤ٌَِخ كػذ هٍٍٞ هللا ٝ ُٓ ٍّ كؤًَ ملسو هيلع هللا ىلص فّوط ك٤ٚ ػٖ اٍؾبم ثٖ ػجل هللا ثٖ أث٢ ؽِؾخ، ػٖ أٌٗ ثٖ ٓبُي إٔ علَّرٚ  ُطؼب

ُ٘ب هل اٍٞكّ ٖٓ ؽٍٞ ٓب ُُجٌ،  هٞٓٞا كألط٢ِ ٌُْ، هبٍ أٌٗ: كؤُذ ا٠ُ ؽظ٤وٍ ملسو هيلع هللا ىلص: ٓ٘ٚ، صْ هبٍ هٍٍٞ هللا 

، ٝطللذ أٗب ٝا٤ُز٤ْ ٝهاءٙ، ٝاُؼغٞى ٖٓ ٝهائ٘ب، كظ٠ِ ُ٘ب هًؼز٤ٖ صْ ملسو هيلع هللا ىلصك٘ؼؾزٚ ثٔبء، كوبّ ػ٤ِٚ هٍٍٞ هللا 

 اٗظوف.

ػٖ اثٖ شٜبة، ػٖ ػج٤ل هللا ثٖ ػجل هللا ثٖ ػزجخ، ػٖ أث٤ٚ، أٗٚ هبٍ: كفِذ ػ٠ِ ػٔو ثٖ اُقطبة ثبُٜبعوح؛ 

ءٙ، كوّوث٢٘ ؽز٠ عؼ٢ِ٘ ؽناءٙ ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ، كِٔب عبء ٣وكب رؤفوُد، كظلل٘ب ٝهاءٙكٞعلرٚ ٣َجّؼ، كؤذ ٝها
2
. 

ٍّ ػ٠ِ ٗبكِخ اُؼُّؾ٠، ُنُي هبٍ اُلا٢ٗ ػٖ األٍٝ ك٢ اُجبة:  هِذ: ٤ٌُ ك٤ٔب فّوعٚ ثؾَت اُظبٛو ٓب ٣ل

"ك٢ طالح اُؼؾ٠، ػ٠ِ ؽو٣ن اُزؤ٣َٝ، ٤ٌُٝ ك٤ٚ مًو اُٞهذ"
3

ن ٓبُي ، ٝهل ؽبٍٝ اثٖ اُؼوث٢ إٔ ٣ج٤ٖ ٓؤف

ٝٓ٘يػٚ ك٢ اُلالُخ ٖٓ ؽل٣ش أٌٗ: "أكفَ ٓبُي هػ٢ هللا ػ٘ٚ ؽل٣ش أٌٗ ك٢ طالرٚ ٓغ ا٤ُز٤ْ ك٢ عبٓغ ٍجؾخ 

ٍّ ط٘ؼَزْٚ، ملسو هيلع هللا ىلص اُؼؾ٠، ٤ٌُٝ ُِؼؾ٠ ك٤ٚ مًو، ٝاٗٔب رِولٚ ٖٓ هُٞٚ ك٤ٚ: إ علرٚ ٤ٌِٓخ كََػْذ هٍٍٞ هللا  ا٠ُ ؽؼب

، ٝإ ًبٕ ٣ؾزَٔ ٍبئو أٝهبد اُٜ٘به"ٝاُظبٛو إٔ مُي ًبٕ ك٢ ٝهذ اُـلاح ػ٘ل ر٘بٍٝ اُـناء
4

، ٝهبٍ اُجبع٢ ك٢ 

رٞع٤ٜٚ: "٤ٌُٝ ك٢ اُؾل٣ش ٓب ٣لٍ ػ٠ِ أٜٗب ًبٗذ طالح اُؼؾ٠، ٝهل أكفَ ٓبُي ٛنا اُؾل٣ش ك٢ ثبة ٍجؾخ 

٣ظ٢ِ اُؼُّؾ٠ اال ٓوح ك٢ كاه هعَ ٖٓ األٗظبه ٍؤُٚ ملسو هيلع هللا ىلص اُؼُّؾ٠، ٝهل رولّ ٖٓ ؽل٣ش أٌٗ: أٗٚ ُْ ٣و هٍٍٞ هللا 

ظ٠ِّ، ٌُٝ٘ٚ ٣زقوط مُي ػ٠ِ ٝع٤ٜٖ: أؽلٛٔب: إٔ ٣ٌٕٞ ٓبُي هل ثِـٚ إٔ طالرٚ إٔ ٣ظ٢ِ ك ُٓ ٢ ث٤زٚ؛ ٤ُزقن ٌٓبٗٚ 

ب اػزول ك٤ٜب إٔ أُوظٞك ٜٓ٘ب اُزؼ٤ِْ كٕٝ اُٞهذ ُْ ٣ؼزولٛب طالح اُؼؾ٠،  ّٔ ك٢ كاه ٤ٌِٓخ ًبٗذ ُػؾ٠، ٝأٗٚ ُ

اُؼؾ٠ ػ٘لٙ ٗبكِخً ٓؾؼخً ٗبة مًو ٛنٙ اُ٘بكِخ  ٝاُٞعٚ اُضب٢ٗ: إٔ ٣ٌٕٞ ٓبُي ُْ ٣جِـٚ مُي؛ ٌُٝ٘ٚ ُٔب ًبٗذ طالح

ػٖ مًوٛب، ٝهبّ ٓوبٜٓب"
5

، ٝهبٍ اثٖ ؽغو: "أٝهك ٓبُي ٛنا اُؾل٣ش ك٢ روعٔخ طالح اُؼؾ٠، ٝرؼوت ثٔب هٝاٙ 

٣ظ٢ِ اُّؼؾ٠ اال ّٓوحً ٝاؽلح ك٢ كاه األٗظبه١ اُؼقْ ملسو هيلع هللا ىلص أٌٗ ثٖ ٤ٍو٣ٖ ػٖ أٌٗ ثٖ ٓبُي أٗٚ ُْ ٣و اُ٘ج٢ 

ًٌب ٗظو ا٠ُ ًٕٞ اُٞهذ  اُن١ كػبٙ ٤ُظ٢ِ ك٢ ث٤زٚ، أفوعٚ أُظ٘ق ًٔب ٤ٍؤر٢، ٝأعبة طبؽت اُوجٌ: ثؤٕ ٓبُ

ًَب ُْ ٣طِغ ػ٠ِ أٗٚ  ٟٗٞ ثزِي اُظالح ملسو هيلع هللا ىلص اُن١ ٝهؼذ ك٤ٚ رِي اُظالح ٛٞ ٝهذ طالح اُؼؾ٠ كؾِٔٚ ػ٤ِٚ، ٝإٔ أٗ

طالح اُؼؾ٠"
6
. 

                                                           
1
 .1/5عارضة األحوذي، البن العربً،  
2
 .1/153الموطأ،  
3
 .7/32اإلٌماء، للدانً،  
4
 .3/95، وبمثله المسالن له 1/337المبس، البن العربً،  
5
 .1/777المنتمى شرح الموطإ للباجً،  
6
 .1/791باري، البن حجر، فتح ال 
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ب هبٍ ٛٞ ث٘لَٚ: "ٝإ ًبٕ ٣ؾزَٔ هِذ: ٣َُوكّ عٞاة اثٖ اُؼوث٢ ثؤٕ اُطؼبّ هل ٣ٌٕٞ ك٢ ٍبئو اُٜ٘به، ًٔ

ًٌب اٗزيع اُلالُخ ػ٠ِ اُٞهذ ٖٓ ط٘ؼٜب  ٍبئو أٝهبد اُٜ٘به"، كال ٗظبػخ ك٢ اُزٞع٤ٚ، ٝال اؽزٔبٍ ك٢ إٔ ٓبُ

، كنُي ٣ؾزبط ا٠ُ ر٘ظ٤ض، أٝ ػ٠ِ األهَ هو٣٘خ ر٤َـٚ، ٝػ٠ِ كوع ٝهٞع طالرٚ ك٢ ٝهذ ملسو هيلع هللا ىلصاُطؼبّ ُِ٘ج٢ 

ػؾ٠، ام هل رٌٕٞ ٖٓ ثبة االرلبم ال اُوظل، ٝعٞاة اُجبع٢ ك٢ اُٞعٚ اُؼؾ٠ كال ٣لٍ مُي ػ٠ِ إٔ طالرٚ رِي 

، ٝال ّٗض ك٢ أُوبّ،  األٍٝ ثؤٕ اإلٓبّ هل ثِـٚ إٔ طالرٚ ك٢ كاه ٤ٌِٓخ ًبٗذ ُػؾ٠ ػؼ٤ٌق، ألٗٚ ٣ؾزبط ا٠ُ ّٗضٍ

اُزؼ٤ِْ  ًٔب إٔ ثِٞؿٚ إٔ طالرٚ رِي ًبٗذ ك٢ ٝهذ اُؼؾ٠ ال ٣ُؼ٤ٖ أٜٗب طالح ػؾ٠، ٝاما ًبٕ أُوظٞك ٜٓ٘ب

ػبك األٓو ا٠ُ اُٞعٚ اُضب٢ٗ اُن١ مًوٙ، ٝعٞاثٚ ك٢ اُٞعٚ اُضب٢ٗ ثؼ٤لٌ أ٣ًؼب؛ ألٕ اإلٓبّ ٤ٌُ ٓوظٞكٙ ٖٓ ٛنٙ 

ٌٍ ٗل٠ طالح اُ٘ج٢  ُٜب اال ك٢ ملسو هيلع هللا ىلص اُزوعٔخ اُزل٤َُ ػ٠ِ ٓشوٝػ٤خ طالح اُؼؾ٠، ًٔب ٤ٍظٜو ك٤ٔب ٣ؤر٢، ًٕٝٞ أٗ

ملسو هيلع هللا ىلص ُ٘بك٢؛ ألٕ ُل٣ٚ ٓي٣ل ػِْ، ٝهل صجذ األٓو ثٜب، ٝكؼَ اُ٘ج٢ كاه األٗظبه١ اُؼقْ، كغٞاثٚ أُضجذ ٓولّّ ػ٠ِ ا

ك٢ ؿ٤و ٓب ؽل٣ش، هبٍ اُوَطال٢ٗ: "هبٍ أٌٗ: ٓب هأ٣زٚ طالٛب االّ ٣ٞٓئٍن، ٗل٢ هإ٣زٚ ال ٣َزِيّ ٗل٢ كؼِٜب، كٜٞ 

ُٔ٘ل٢ هإ٣زٜب ًوٍٞ ػبئشخ هػ٢ هللا ػٜ٘ب: ٓب هأ٣زٚ ػ٤ِٚ اُظالح ٝاَُالّ ٣ظ٤ِّٜب، ٝهُٜٞب: ًبٕ ٣ظ٤ِّٜب أهثؼًب، كب

ُٚ، ٝأُضجذ كؼِٚ ُٜب، ثبفجبهٙ أٝ ثبفجبه ؿ٤وٙ كوٝرٚ"
1
. 

ٝثٔالؽظخ اُزَبٝم ك٢ اُزواعْ، ٝأَُبم ك٤ٜب ٣ٌٔ٘٘ب إٔ ٗزٌِٔ ٓؤفن ٓبُي ُزوعٔزٚ ٖٓ األؽبك٣ش اُز٢ 

ؾ٠، ٝر٤ٜٔلًا أهٍٞ: ٓب ٓواك ٓبُي ثزوعٔخ عبٓغ ٍجؾخ اُؼؾ٠؟ ٝٓب كبئلح اُزوعٔخ ثغبٓغ ٍجؾخ اُؼ، ٍبهٜب ك٤ٜب

 ثؼل اُزوعٔخ ثظالح اُؼؾ٠؟

هِذ: ٓؼوٌٝف ٖٓ ط٤٘غ ٓبُي أُزٌوه أٗٚ اما روعْ ثبثًب ٓؼ٤ً٘ب ثبُغبٓغ كٜٞ ٣قزِق ػٖ اُزج٣ٞت ثلوائل 

أَُبئَ، ٣ٝقزِق اُغبٓغ ػٖ اُجبة ثؤٗٚ ٣٘ظْ ك٤ٚ ػلح َٓبئَ ٓ٘ضٞهح، ُْ ٣جٞة ػ٤ِٜب ثقظٞص ًَ َٓؤُخ، ٝأهاك 

، ُِلالُخ  ٍّّ ٍٕ ػب ػ٠ِ كوٜٜب ٖٓ ثبة االفزظبه، ٝاُز٘ٞع، ٝاُز٤ٌ٘ذ ػ٠ِ ثبٍة ٍبثن، ٝاُؾّش ػ٠ِ عٔؼٜب رؾذ ػ٘ٞا

اُ٘ظو، ٝال ٣زْ ث٤بٕ ٓواك اإلٓبّ ٛ٘ب اال ثبُ٘ظو ك٢ ٤ٍبم اُزواعْ. كبما ٗظوٗب ك٢ ا٤َُبم رطبُؼ٘ب روعٔزٚ األ٠ُٝ: 

طالح اُؼؾ٠
2

٤ٖ، ٝك٢ األٍٝ ٜٓ٘ٔب: ، أ١ ٛنا ثبٌة ك٢ ث٤بٕ طالح اُؼُّؾ٠، ٝفوط ك٤ٚ ؽل٣ش أّ ٛبٍٗئ ٖٓ ؽو٣و

ػبّ ملسو هيلع هللا ىلص ٝاؽل"، ٝك٢ اُضب٢ٗ ٜٓ٘ٔب: هُٜٞب: "مٛجُذ ا٠ُ هٍٍٞ هللا  "ط٠ِ ػبّ اُلزؼ صٔب٢ٗ هًؼبد ِٓزؾلًب ك٢ صٞةٍ 

ملسو هيلع هللا ىلص اُلزؼ... كظ٠ِ صٔب٢ٗ هًؼبد... ٝمُي ػؾ٠"، صْ ؽل٣ش ػوٝح ػٖ ػبئشخ أٜٗب هبُذ: "ٓب هأ٣ذ هٍٍٞ هللا 

ٍُجؾخ اُؼُّؾ٠ هؾ، ٝا٢ٗ ألٍزؾجٜب ٣ظ٢ِ 
3

٤ُلع اُؼَٔ، ٝٛٞ ٣ؾت إٔ ٣ؼِٔٚ، فش٤خ إٔ ملسو هيلع هللا ىلص ٝإ ًبٕ هٍٍٞ هللا ، 

٣ؼَٔ ثٚ اُ٘بً، ك٤لوع ػ٤ِْٜ"، صْ ؽل٣ش ى٣ل ثٖ أٍِْ ػٜ٘ب، أٜٗب ًبٗذ رظ٢ِ اُؼؾ٠ صٔب٢ٗ هًؼبد، صْ روٍٞ: 

 ُٞ ُٗشو ٢ُ أثٞا١ ٓب روًزٜٖ.

٤ٌ مُي ثٞهذ طالح ٝأٗذ رِؾع إٔ اإلٓبّ اٗٔب فوط ؽل٣ش أّ ٛبٍٗئ ألعَ هُٜٞب ك٤ٚ: ٝمُي ُػؾ٠، كِ

ٝهل ٗٞىع  -كوع، كؾِٔٚ ػ٠ِ إٔ طالرٚ رِي ُِؼؾ٠، ٤ٌُٝ ك٢ اُِلع اُن١ ٍبهٚ "ٝمُي ػؾ٠" كالُخ ػ٠ِ مُي

ك٢ كالُخ مُي؛ ثؤٗٚ أهاك طالح اُشٌو ػ٠ِ اُلزؼ
4

؛ الؽزٔبٍ االرلبم ال اُوظل -
5

ًٌب ٣ش٤و ا٠ُ ٓب ٝهك ك٢  ، ُٝؼَ ٓبُ

ك٢ ثؼغ ؽوم ؽل٣ضٜب
6
ؾ٠ٖٓ رؼ٤٤ٖ رِي اُظالح ػُ  

7
 ، ٝثٚ ر٘زل٢ أُئافنح.

ّّ ٛبٍٗئ، ٝػلّ رؼبهػٜٔب، كل٢  صْ فوط ؽل٣ض٢ ػبئشخ ُؼِٚ اشبهحً ا٠ُ ٝعٚ اُغٔغ ث٤ٖ ؽل٣ضٜب ٝؽل٣ش أ

روعٔزٚ ػ٤ِٚ ثجبة طالح اُّؼؾ٠ ٓب ٣لٍ ػ٠ِ رؤ٣ِٝٚ ػ٘لٙ ثٔب ٣ظِؼ ُِلالُخ ػ٠ِ ٓب روعْ ثٚ ػ٤ِٚ، ٝهل روعْ 

ْ ٣ظَ اُؼُّؾ٠، ٝهآٙ ٝاٍؼًب"اُجقبه١ ػ٠ِ ؽل٣ش ػبئشخ األٍٝ: "ثبة: ٖٓ ُ
8

، هبٍ اثٖ ؽغو: "ٝهآٙ أ١ اُزوى 

                                                           
1
وأمره بها من حدٌث جماعة من ملسو هيلع هللا ىلص ، ففٌه بٌان فعل النبً 338/ 7، وٌنظر: 72/ 7إرشاد الساري لصحٌح البخاري، للمسطالنً،  

 الصحابة. 
2
 .157/ 1الموطأ،  
3
 وفً غٌر رواٌة ٌحٌى: ألسبحها، وهذه تمتضً الفعل، دون رواٌة ٌحٌى. 
4

، للت: وٌرد على المنازع ما ورد فً لفظ أبً 377/ 6فً كشف خباٌا صحٌح البخاري، للشنمٌطً  ٌنظر كوثر المعانً الدراري 

صلى سبحة الضحى، فٌكون التبوٌب علٌه من األخذ من مروٌات الباب وإن لم ٌخرجها المصنف، وفٌه ملسو هيلع هللا ىلص داود عن أم هانئ أن النبً 
 لنظر، وهً طرٌمة لد سلكها البخاري فً صحٌحه كثًٌرا.إبداعٌ بتنوٌع الصنٌع، والحّث على جمع مروٌات الباب، وحسن ا

5
 .777/ 1ٌنظر: المنتمى للباجً،  
6
هذه طرٌمةٌ وعادة مسلوكة لإلمام البخاري كثًٌرا، ولعله أخذها من مالن، ٌنظر: النمد الخفً عند اإلمام البخاري من خالل تراجمه فً  

 فً الجامع الصحٌح، للباحث.
7

 رأى أنه أحد، حدثنا ما، عن ابن أبً لٌلى لال: 1176، رلم 58/ 7اب: صالة الضحى فً السفر، خرج البخاري فً الصحٌح، ب 

ركعات، وٌنظر: التمهٌد  ثمانً وصلى فاغتسل مكة، فتح ٌوم بٌتها دخل ملسو هيلع هللا ىلص النبً إن: لالت فإنها هانئ، أم غٌر الضحى ٌصلً ملسو هيلع هللا ىلص النبً
 .377/ 6، وكوثر المعانً الدراري للشنمٌطً 576/ 1، وشرح الزرلانً على الموطإ، 136/ 8البن عبد البر 

8
 .58/ 7الجامع الصحٌح،  
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ٝاٍؼًب، ٓجبًؽب"
1

ػ٠ِ طالح ا٤َُِ ٝاُ٘ٞاكَ ٖٓ ؿ٤و ا٣غبة"ملسو هيلع هللا ىلص ، ٝروعْ ػ٤ِٚ أفوٟ: "ثبة رؾو٣غ اُ٘ج٢ 
2

، ٝهل 

رؼلكد أهٞاٍ اُؼِٔبء ك٢ ٝعٚ اُغٔغ ث٤ٜ٘ٔب
3

، ٝال ٣ٜٔ٘ب ٍٞم أهٞاُْٜ
4

األٍٝ  ، ثَ ث٤بٕ طالؽ٤زٚ ُِلالُخ، كبما ُؽَٔ

ُِّؼؾ٠ ثؾَت ػِٜٔب، ًبٕ اُضب٢ٗ ٖٓ ؽل٣ضٜب ٓئمًٗب ثجِٞؽ مُي ُٜب ثؼلُ ملسو هيلع هللا ىلص األٍٝ ٖٓ ؽل٣ضٜب ػ٠ِ ٗل٤ٜب طالح اُ٘ج٢ 

ٓجبشوحً أٝ ثٞاٍطخ، كِنُي طِّزٜب، ثَ ؽوطذ ػ٤ِٜب ٝكاٝٓذ، ٝكالُزٚ ك٢ هُٜٞب: "ُٞ ٗشو ٢ُ أثٞا١ ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ اُ٘ج٢ 

ملسو هيلع هللا ىلص اك إٔ ٣ج٤ٖ ثؾل٣ش أّ ٛبٍٗئ ٍجت ػلّ هإ٣زٜب ُظالح اُ٘ج٢ ٓب روًزٜٖ"، ٣ٌٕٝٞ اُؾبٍ ؽ٤٘ئٍن ٖٓ ٓبُي آب أٗٚ أه

اُؼؾ٠، ٝٛٞ أٗٚ طالٛب ك٢ ٌٓخ
5

أٝ  ،، أٝ إٔ آفو أٓوٛب طالرٜب، ٤ًٝلٔب ُؽَٔ ؽل٣ضبٛب أٜٗب ُْ روٙ أٝالً صْ هأد

و كل٤ٚ اُلالُخ ػ٠ِ اُزوعٔخ، ٝإٔ ػبئشخ ال ٣ٌٖٔ إٔ رظله ك٢ اُؼجبكاد اال ػٖ ٍٍ٘خ ٝٓزبثؼخ، ٝإٔ آف ،ثِـٜب

ٌَ ُِلالُخ  أٓوٛب كؼَ اُؼؾ٠، ٝمُي ٣ئفن ٖٓ هُٜٞب اَُبثن، ُٝنُي فزْ ثٚ ٓبٌُي اُجبة، ٓغ إٔ ؽل٣ضٜب األٍٝ هبث

٣ظ٢ِ ٍجؾخ اُؼؾ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ اُزوعٔخ ٖٓ ؿ٤و ٗل٢ٍ ُِوإ٣خ، ٝمُي ثؤٕ ٣وبٍ: اٜٗب َػ٘ذ ثوُٜٞب: ٓب هأ٣ُذ هٍٍٞ هللا 

اّٝ ػ٤ِٜب، ك٤زَبٝم ٛنا اُزٞع٤ٚ ٓغ رؼ٤ِِٜب: "ٝإ ًبٕ هؾ، أ١ ٣لاّٝ ػ٤ِٜب، ٝا٢ٗ ألٍزؾجٜب أٝ أٍجؾٜب أ١ أك

٤ُلع اُؼَٔ، ٝٛٞ ٣ؾت إٔ ٣ؼِٔٚ، فش٤خ إٔ ٣ؼَٔ ثٚ اُ٘بً، ك٤لوع ػ٤ِْٜ"، ٜٝٓٔب ٣ٌٖ ٖٓ أٍٓو ملسو هيلع هللا ىلص هٍٍٞ هللا 

ثٜب هٞالً، ٝهل صجذ األٓوإ، كزؼ٤ٖ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ظ٢ِ اُؼؾ٠ ال ٣ِيّ ٓ٘ٚ ٗل٢ هإ٣خ ؿ٤وٛب، أٝ أٓوٙ ملسو هيلع هللا ىلص ك٘ل٢ هإ٣زٜب اُ٘ج٢ 

٤و ا٤ُٚ، ام أُضجذ ٓولّ ػ٠ِ اُ٘بك٢؛ ُٔي٣ل اُؼِْ ُل٣ٚأُظ
6
. 

٣ٝجلٝ ٢ُ إٔ اإلٓبّ ٣و٣ل إٔ ٣لَُ ثٜنا اُجبة ػ٠ِ ٓشوٝػ٤خ طالح اُؼُّؾ٠ ك٢ اُؾؼو ٝاَُلو، كل٢ 

اَُلو صبثٌذ ٖٓ ؽل٣ش أّ ٛبٍٗئ، ُوُٜٞب: "ػبّ اُلزؼ"، ٝك٢ اُؾؼو صبثٌذ ٖٓ ؽل٣ش ػبئشخ، ٝا٤َُ٘خ ظبٛوحٌ ك٢ 

٤ُلع اُؼَٔ، ٝٛٞ ٣ؾت إٔ ٣ؼِٔٚ، فش٤خ إٔ ٣ؼَٔ ثٚ اُ٘بً، ملسو هيلع هللا ىلص ألٍزؾجٜب، ٝإ ًبٕ هٍٍٞ هللا  هُٜٞب: "ٝا٢ٗ

 ك٤لوع ػ٤ِْٜ"، ٝأٜٗب رلؼَ صٔب٢ٗ هًؼبد.

صْ روعْ ثغبٓغ ٍجؾخ اُؼؾ٠ ٝٛٞ ٗبظٌو ك٤ٚ ا٠ُ ػلح َٓبئَ أهاكٛب، ٝال ػزت ػ٤ِٚ إ ُْ ٣وك اُزظو٣ؼ 

بػٍخ صٔب٢ٗ هًؼبد ك٢ اَُلو ٝاُؾؼو رووهد ثبُجبة اَُبثن، ك٢ اُؾل٣ض٤ٖ ثظالح اُؼؾ٠، كٔشوٝػ٤زٜب كٕٝ عٔ

 ٝأهاك ٛ٘ب إٔ ٣ج٤ٖ َٓبئَ: 

أٝالٛب: عٞاى طالح اُؼؾ٠ عٔبػخ ك٢ األٓو اُقبص، ٣ٌٕٝٞ اإلٓبّ هل ٗيع ا٠ُ اُو٤بً، أ١ ه٤بً اُغٔبػخ ك٢ 

هؼذ ك٢ ٝهذ اُؼؾ٠ أٝ اُؼؾ٠، ػ٠ِ اُغٔبػخ ك٢ ؿ٤وٛب ٖٓ اُ٘ٞاكَ، ألٕ اُ٘ٞاكَ ٛل٣ٜب ٍٝٔزٜب ٝاؽلٌ، ٍٞاٌء ٝ

ؿ٤وٙ، هٟٝ اثٖ ؽج٤ٍت ػٖ ٓبُي: "ٝال ثؤً إٔ ٣ئّ ثبُ٘لو ك٢ اُ٘بكِخ ك٢ اُظالح؛ اُؼؾ٠ ٝؿ٤وٛب، ك٢ األٓو 

اُقبص، كؤٓب إٔ ٣ٌٕٞ ًض٤ًوا ٓشزًٜوا كال"
7
. 

ًٍب أ٣ًؼب.  صب٤ٜٗب: عٞاى ٝهٞػٜب هًؼز٤ٖ ه٤ب

 صبُضٜب: ٤ٛئخ اُٞهٞف ػ٘ل كؼِٜب عٔبػخ.

ٝهذ اُؼؾ٠، ٣ٝ٘زيع مُي ٖٓ ؽل٣ش ػجل هللا ثٖ ػزجخ: "كفِذ ػ٠ِ ػٔو ثٖ اُقطبة  هاثؼٜب: اُز٘ج٤ٚ ػ٠ِ

 ثبُٜبعوح كٞعلرٚ ٣َجؼ، كلٍ ثنُي ػ٠ِ إٔ ٝهزٜب ٓٔزل، ًٔب رولّ.

، ٝاٗٔب اٍزشٌَ ُؼلّ ٓواػبح ا٤َُبم، ٝاٍز٘طبم رَبٝهٚ ك٢ ٝثنُي ٣ظٜو ؽَٖ ٗظو اإلٓبّ، ٝهظلٙ ُظ٤٘ؼٚ

 اُلالُخ.

                                                           
1
 .55/ 3فتح الباري  
2
 .79/ 7الجامع الصحٌح،  
3
 ، 577/ 1، وشرح الزرلانً على الموطإ، 56/ 3، وفتح الباري 777/ 1ٌنظر: المنتمى للباجً،  
4

 أتصلً: عمر البن للت: لال مورق،، باب صالة الضحى فً السفر، وخرج فٌه حدٌث 58/ 7ولد ترجم البخاري فً صحٌحه  

 ماإخاله، ثم أعمبه بحدٌث ان أبً لٌلى لال:  ال: لال ؟ملسو هيلع هللا ىلص فالنبً: للت ال،: لال بكر؟ فأبو: للت ال،: لال فعمر؟: للت ال،: لال الضحى؟
 ثمانً وصلى فاغتسل مكة، فتح ٌوم بٌتها دخل ملسو هيلع هللا ىلص النبً إن: لالت فإنها ،هانئ أم غٌر الضحى صلًٌ ملسو هيلع هللا ىلص النبً رأى أنهأحٌد  حدثنا

صالها ملسو هيلع هللا ىلص ، ولعل البخاري أشار بترجمته إلى وجه الجمع بٌن النافً والمثبت، فكأنه لال: النافً خفً علٌه علمها لكون النبً ركعات

، وكوثر 187/ 9مكة، ٌنظر التوضٌح لشرح الجامع الصحٌح، البن الملمن،  صالها ٌومملسو هيلع هللا ىلص فً السفر، كما ثبت عن أم هانٍئ أن النبً 

 .377/ 6المعانً الدراري 
5

 الفتح عام كان لما لالتلعل مالًكا ٌشٌر إلى ما ورد فً بعض طرق حدٌث أم هانٍئ، وذلن من طرٌك أبً صالح موالها، عنها:  

 .765/ 7، ٌنظر االستذكار بعدُ  هنصال أحدٌ  ٌره فلم ،ركعات ثمانً وصلى ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول اغتسل
6

 وحاصل": 185/ 9 الصحٌح الجامع لشرح التوضٌح، لال ابن الملمن فً 376/ 6وهو توجٌه البٌهمً، ٌنظر كوثر المعانً الدراري  

 عشر اثنا سلف وما الباب فً وفعاًل  لوالً  الضحى إثباتملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول سٌدنا عن رووا الذٌن الصحابة أن ذكرناه ما وحاصل"
ًٌا..."، وذكرهم، فارجع إلٌه تستفد.  صحاب

7
 .1/797النوادر والزٌادات على ما فً المدونة من غٌرها من األمهات، البن أبً زٌد المٌروانً،  
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 :هام: ها جا  في الىليوحثاني: قال اإلطلة الالو

ٖٝٓ ػٖٔ ٓب فّوط ك٤ٚ، ٝٛٞ اُقبٌٓ ك٢ اُجبة: ػٖ اٍؾبم ثٖ ػجل هللا ثٖ أث٢ ؽِؾخ، أٗٚ ٍٔغ أٌٗ ثٖ ٓبُي، 

ٍّ ط٘ؼٚ، هبٍ أٌٗ: كنٛجُذ ٓغ هٍٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ: إ ف٤َّبًؽب كػب هٍٍٞ هللا  ا٠ُ مُي اُطؼبّ، كوّوة ا٤ُٚ ملسو هيلع هللا ىلص ُطؼب

٣ززجغ اُلثّبء ٖٓ ؽٍٞ اُوظؼخ، كِْ أىٍ أؽت اُلثبء ملسو هيلع هللا ىلص بء، هبٍ أٌٗ كوأ٣ذ هٍٍٞ هللا فجًيا ٖٓ شؼ٤ٍو ٝٓوهًب ك٤ٚ كثّ 

ثؼل مُي ا٤ُّٞ
1
. 

ٍُّ ػ٠ِ اُزوعٔخ، كِْ ٣وك ك٤ٚ أٗٚ ؽؼبّ ٤ُٝٔخ، هبٍ اُلا٢ٗ: "ك٢ آفو اٌُ٘بػ،   هِذ: ٤ٌُ ك٢ اُؾل٣ش ٓب ٣ل

ثبة: ا٤ُُٞٔخ، ٤ٌُٝ ك٤ٚ مًو ػوً"
2

ثوُٞٚ: "ٝأكفَ ٓبُي ٛنا اُؾل٣ش ك٢ ثبة ا٤ُُٞٔخ،  ، ٝٝعٜٚ اثٖ ػجلاُجو

ٍّ ػ٠ِ ا٤ُُٞٔخ، ٣ٝشجٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٝطَ ا٤ُٚ ٖٓ مُي ػِْ، ٝأٓب ظبٛوٙ كال ك٤َُ ك٤ٚ ػ٠ِ ؽؼبّ  ٤ٌُٝ ك٤ٚ ش٢ٌء ٣ل

اُؼوً ٝا٤ُُٞٔخ، ٝاٗٔب ٛٞ ػ٘ل١ ٓضَ ؽل٣ضٚ أ٣ًؼب ػٖ اٍؾبم ثٖ ػجل هللا ثٖ أث٢ ؽِؾخ ػٖ أٌٗ إٔ علّرٚ ٤ٌِٓخ 

ٍّ ط٘ؼزٚ... اُؾل٣ش مًوٙ ك٢ ثبة طالح اُؼؾ٠ ٖٓ ًزبة اُظالح، ٝٓضِٚ ك٢ ٓؼ٘بٙ كػبء ملسو هيلع هللا ىلص هللا  كػذ هٍٍٞ ُطؼب

أث٢ ؽِؾخ ٝأّ ٤ٍِْ ُٚ ا٠ُ ؽؼبّ، ٝٓضِٚ ًض٤ٌو ٖٓ ا٥صبه اُظؾبػ ك٢ ؿ٤و ا٤ُُٞٔخ"
3

، ٝهبٍ اُجبع٢: "أكفَ ٓبُي 

ٍُّ ػ٠ِ إٔ اُطؼبّ ؽؼبّ ٤ُٝٔخ هؽٔٚ هللا ٛنا اُؾل٣ش ك٢ ثبة ٓب عبء ك٢ ا٤ُُٞٔخ، ٤ٌُٝ ك٢ ظبٛو ٛنا  اُؾل٣ش ٓب ٣ل

ٍّ ُط٘غ ُـ٤و  ٝال ؿ٤وٛب، ٌُٝ٘ٚ ُٔب اؽزَٔ األٓو٣ٖ؛ ًٝبٕ ٖٓ ٓنٛجٚ أٗٚ ٣ٌُوٙ ُن١ اُلؼَ ٝا٤ُٜئخ اإلعبثخ ا٠ُ ؽؼب

ٍجت أكفَ ٛنا اُؾل٣ش ك٢ ثبة ٓب عبء ك٢ ا٤ُُٞٔخ؛ آب ألٗٚ صجذ ػ٘لٙ أٗٚ ًبٕ ك٢ ٤ُٝٔخ، أٝ ألٗٚ ٣ظؼ إٔ ٣ٌٕٞ 

٤ٔخ، ك٤ٔ٘غ ثنُي اؽزغبط ٖٓ ٣ٞعت اعبثخ ؽؼبّ ؿ٤و ا٤ُُٞٔخ ثٜنا اُؾل٣ش، ألٗٚ اما اؽزَٔ اُٞع٤ٜٖ ُْ ٣غي ؽؼبّ ُٝ

ُؼوٝهح ٝؽبعخ ا٠ُ اُطؼبّ، كول أعبة عٔبػخً ٖٓ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٣ؾزظ ثٚ ػ٠ِ أؽلٛٔب، ٣ٝؾزَٔ إٔ ٣ٌٕٞ كؼَ مُي اُ٘ج٢ 

٣ٌٕٞ هل ػِْ ٖٓ رؼظ٤ْ اُظؾبثخ ُٚ ٝرجوًْٜ  أطؾبثٚ ًغبثو ثٖ ػجل هللا، ٝأث٢ ؽِؾخ ُٔضَ ٛنا، ٣ٝؾزَٔ أ٣ًؼب إٔ

ثؤًِٚ ؽؼبْٜٓ ٝكفُٞٚ ٓ٘بىُْٜ ٓب ػِْ ثٚ أٗٚ اما آز٘غ ٖٓ مُي شّن ػ٤ِْٜ، كٌبٕ ٣َزؤُلْٜ ٣ٝط٤ت ٗلٍْٜٞ ثنُي"
4

 ،

ٝهبٍ اُيههب٢ٗ: "ٝٝعٚ اكفبٍ اإلٓبّ ٛنا اُؾل٣ش ك٢ ا٤ُُٞٔخ اإلشبهح ا٠ُ أّٗٚ ال ٣٘جـ٢ اُزقِّق ػٖ اُلػٞح، ٝإ ُْ 

ٍّ ط٘ؼٚ، أٗٚ ط٘ؼٚ ُِ٘ج٢ رٌ ، ٝإ ًبٕ ملسو هيلع هللا ىلصٖ ٝاعجخ؛ ألٕ كػٞح اُق٤بؽ ُْ رٌٖ ك٢ ػوً؛ ام اُظبٛو ٖٓ هُٞٚ: ُطؼب

ًٍ ٝكػب ُٚ أُظطل٠، كبُٔطبثوخ ظبٛوح" ٓؼ٘بٙ ط٘ؼٚ ك٢ ػو
5
. 

ٌْ ٖٓ مُي؛ ام ٤ٌُ ك٢ هٝا٣ٍخ ٖٓ هٝا٣بد  ًٌب ٝطَ ا٤ُٚ ػِ هِذ: ال ك٤َُ ػ٠ِ هٍٞ اثٖ ػجل اُجو ثؤٕ ٓبُ

: ملسو هيلع هللا ىلص ؽ٤ش ال ّٗض كبٕ اُظبٛو أُزجبكه ٖٓ اٗؾظبه اُؾؼٞه ك٢ شقض اُ٘ج٢ اُؾل٣ش، ٝ ٌٍ ٝأٌٗ، ٖٝٓ هٍٞ أٗ

ٍّ ط٘ؼٚ، أ١ ألعَ اُ٘ج٢  ًَب ُْ ٣ظّوػ ثلػٞح طبؽت اُطؼبّ ُٚ أكثًب ٓغ ملسو هيلع هللا ىلصُطؼب ٌٍ ٓؼٚ ٣ؾزَٔ إٔ أٗ ، ٝمٛبة أٗ

، ٓغ إٔ اُزوو٣ت ًبٕ ملسو هيلع هللا ىلصكثًب ٓغ اُ٘ج٢ ، ٣ٝئ٣لٙ هُٞٚ ثؼلُ: كوّوة ا٤ُٚ، كِْ ٣ُوك إٔ ٣َ٘ت ُ٘لَٚ ش٤ئًب أملسو هيلع هللا ىلصؽؼوح اُ٘ج٢ 

ٌٍ ملسو هيلع هللا ىلص ُِ٘ج٢  اٍزؤمٕ ُٚ طبؽت اُطؼبّ، كطٟٞ مًوٙ أٌٗ، ًٔب صجذ مُي ٖٓ ؽل٣ش أث٢ ملسو هيلع هللا ىلص ، أٝ إٔ اُ٘ج٢ ٝألٗ

َٓؼٞك األٗظبه١ ػ٘ل اُجقبه١
6

ٌَ هل رجِؼ٘ب، كبٕ شئذ ملسو هيلع هللا ىلص: ، ٝك٤ٚ: كوبٍ اُ٘ج٢  اٗي كػٞر٘ب فبٌٓ فَٔخ، ٝٛنا هع

ثَ أمٗذ ُٚ، ٝرٞع٤ٚ اُجبع٢ ك٤ٚ رٌٌِق ظبٛو، ٝٓب رولّّ ٣وك ػ٤ِٚ هُٞٚ: "ألٗٚ صجذ  أمُٗذ ُٚ، ٝإ شئذ روًزٚ، هبٍ:

ػ٘لٙ أٗٚ ًبٕ ك٢ ٤ُٝٔخ"، ٝهُٞٚ: "أٝ ألٗٚ ٣ظؼ إٔ ٣ٌٕٞ ؽؼبّ ٤ُٝٔخ، ك٤ٔ٘غ ثنُي اؽزغبط ٖٓ ٣ٞعت اعبثخ ؽؼبّ 

ال ك٤َُ ك٤ٚ؛ ام اُظبٛو إٔ  ؿ٤و ا٤ُُٞٔخ ثٜنا اُؾل٣ش، ألٗٚ اما اؽزَٔ اُٞع٤ٜٖ ُْ ٣غي إٔ ٣ؾزظ ثٚ ػ٠ِ أؽلٛٔب"

ّْ أُ٘غ ٓغ االؽزٔبٍ؛ اال اما ًبٕ َٓز٘ل اُوبئ٤ِٖ ثنُي ٛنا  اُطؼبّ ُـ٤و ا٤ُُٞٔخ، ٝػ٠ِ كوع اُز٤َِْ ُوُٞٚ؛ كال ٣ز

ًٍب أٝ ؿ٤وٙ اُؾل٣ش كوؾ، ٤ًق ٝهُْٜٞ رشٜل ُٚ أؽبك٣ش، ٝك٢ األؽبك٣ش ٓب ٣لٍ ػ٠ِ ػّٔٞ اعبثخ اُلػٞح، ػو
7

، كِٞ 

ًٌب ٣وٟ ٝعٞة اعبثخ ا٤ُُٞٔخ كوؾ، ٌُٜٞٗب رؾون ؿوع اُشوع، ٝٝهٝك األٓو ثٜب ًٔب مًو ك٢  كِٞ هبٍ: إ ٓبُ

هبٍ: "اما كُػ٢ أؽلًْ ا٠ُ ٤ٍُٝٔخ ك٤ِؤرٜب"، ٝؽل٣ش أث٢ ملسو هيلع هللا ىلص اُجبة هجَ ٛنا اُؾل٣ش ٖٓ ؽل٣ش اثٖ ػٔو إٔ هٍٍٞ هللا 

اُلػٞح كول ػظ٠ هللا ٛو٣وح: "شو اُطؼبّ ؽؼبّ ا٤ُُٞٔخ ٣لػ٠ ُٜب األؿ٤٘بء، ٣ٝزوى أَُب٤ًٖ، ٖٝٓ ُْ ٣ؤد 

ٝهٍُٞٚ"، ٣ٝلٍ ػ٤ِٚ روعٔخ ٓبُي ك٢ هٝا٣خ أث٢ ٓظؼت اُيٛو١: ثبة ٓب عبء ك٢ األٓو ثب٤ُُٞٔخ
8

، أٓب ؿ٤وٛب 

ك٢ ؿ٤و أُٞػغ اُظبُؼ ُِلالُخ ػ٤ِٚ؛ ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ اُلػٞاد كال، ٌُبٕ ُٚ ٝعٌٚ، ك٤ٌٕٞ ا٣واك ٓبُي اإلعبثخ ٖٓ اُ٘ج٢ 
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ًٍ ٝ–ُلػٞح اُق٤بؽ ملسو هيلع هللا ىلص ٤ُج٤ٖ إٔ اعبثخ اُ٘ج٢  ال ٣ئفن ٜٓ٘ب اُٞعٞة؛ ٌُٜٞٗب ُْ روزوٕ ثبُؾّغ  -٢ٛ ك٢ ؿ٤و ػو

ػ٤ِٜب هٞالً، ثقالف ا٤ُُٞٔخ، ٝؽ٤٘ئٍن ٣ٌٕٞ هٍٞ اُجبع٢ أُزولّ: "٣ٝؾزَٔ أ٣ًؼب إٔ ٣ٌٕٞ هل ػِْ ٖٓ رؼظ٤ْ 

ؤُلْٜ اُظؾبثخ ُٚ ٝرجوًْٜ ثؤًِٚ ؽؼبْٜٓ ٝكفُٞٚ ٓ٘بىُْٜ ٓب ػِْ ثٚ أٗٚ اما آز٘غ ٖٓ مُي شّن ػ٤ِْٜ، كٌبٕ ٣َز

ػ٠ِ اإلعبثخ، ٤ٌُٝ ك٤ٚ ك٤َُ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٝط٤ت ٗلٍْٜٞ" ُٚ ٝعٚ ٓز٘بٍن، ػ٠ِ إٔ ٛنا اُوٍٞ األف٤و ٓ٘ٚ ك٤ٚ اُؾبَٓ ُِ٘ج٢ 

اإلعبثخ ًٔب ال ٣قل٠، ٝٛنا اُظ٤٘غ ٣لؼِٚ اُجقبه١ ًض٤ًوا ك٢ طؾ٤ؾٚ، ٝٛٞ ٓب ٣ٌٖٔ إٔ ٤َٔٗٚ: افواط اُؾل٣ش ك٢ 

ج٤بٕؿ٤و ٓظبٗٚ، ُْٜٝ ك٤ٚ ٓوبطل، ٜٓ٘ب: ٓب ٣زؼِن ثبُ
1

ُؼوٝهح ملسو هيلع هللا ىلص ، ٝهُٞٚ: "٣ٝؾزَٔ إٔ ٣ٌٕٞ كؼَ مُي اُ٘ج٢ 

ٝؽبعخ ا٠ُ اُطؼبّ، كول أعبة عٔبػخً ٖٓ أطؾبثٚ ًغبثو ثٖ ػجل هللا، ٝأث٢ ؽِؾخ ُٔضَ ٛنا"، ال ك٤َُ ػ٤ِٚ، ام 

ؽل٣ش ٛئالء ؽَٔ ث٤ٖ ؽ٤برٚ اُلالُخ اُز٢ مًوٛب، ٢ٛٝ ٓ٘ؼلٓخ ٛ٘ب، ُٝٞ أهاك اإلٓبّ ٛنا أُؼ٠٘ ُقوط ٓب ٣لٍ 

٤ٚ، ٝٛٞ هل فوط ك٢ عبٓغ ٓب عبء ك٢ اُطؼبّ ٝاُشواة ؽل٣ش اٍؾبم ثٖ ػجل هللا ثٖ أث٢ ؽِؾخ أٗٚ ٍٔغ أٌٗ ػِ

ػؼ٤لًب، أػوف ك٤ٚ اُغٞع، كَٜ ػ٘لى ٖٓ ملسو هيلع هللا ىلص ثٖ ٓبُي ٣وٍٞ: هبٍ أثٞ ؽِؾخ ألّ ٤ٍِْ: ُول ٍٔؼذ طٞد هٍٍٞ هللا 

ش٢ء؟ ...
2

بة اُٜل٣خ ٝاُزٞكك ٝأُٞاٍبح، ٢ٛٝ ٖٓ ، ػ٠ِ إٔ اإلعبثخ ؽ٤٘ئٍن رؾَٔ ػ٠ِ االٍزؾجبة؛ ألٜٗب ٖٓ ث

 ؽوٞم األفٞح ك٢ اإلٍالّ، ٝهَْ اثٖ اُؼوث٢ اُلػٞاد ا٠ُ فَٔخ أهَبّ:

ّٞ ا٤ُٜب اعبثخ اُلاػ٢ ا٤ُٜب، ٝال ٣غٞى اُزقِق ػٜ٘ب اال ُؼنه، ٢ٛٝ كػٞح ا٤ُُٞٔخ اُز٢  -1 ٜٓ٘ب: ٓب ٣غت ػ٠ِ أُلػ

 ٢ ا٤ُٜب، ٝإٔ ٖٓ ُْ ٣غت كول ػظ٠ هللا ٝهٍُٞٚ.ثٜب، ٝؽغ ػ٤ِٜب، ٝأٓو ثبعبثخ اُلاػملسو هيلع هللا ىلص أٓو هٍٍٞ هللا 

ٜٝٓ٘ب: ٓب رَزؾت اإلعبثخ ا٤ُٜب، ٢ٛٝ أُؤكثخ اُز٢ ٣لؼِٜب اُ٘بً ٝاُوعَ ُِقبص ٖٓ افٞاٗٚ ٝع٤واٗٚ ػ٠ِ  -2

 ؽَٖ اُؼشوح ٝاهاكح اُزٞكك ٝاألُلخ.

ػٞح ٤ُٝٔخ اُؼوً ٖٓ ٜٝٓ٘ب: ٓب ٣غٞى اعبثخ اُلاػ٢ ا٤ُٜب، ٝال ؽوط ػ٤ِٚ ك٢ اُزقِق ػٜ٘ب، ٢ٛٝ ٓب ٍٟٞ ك -3

اُلػٞاد اُز٢ رظ٘غ ػ٠ِ عو١ اُؼبكح، كٕٝ هظل ٓنّٓٞ، ًلػٞح اُؼو٤وخ...
3
  

ٝثبُ٘ظو ك٢ ٤ٍبم األؽبك٣ش ك٢ اُجبة ٓغ كالُخ اُزوعٔخ ٣ظٜو ُ٘ب ٝعٚ ط٤٘ؼٚ، كقوط أٝالً ؽل٣ش أٌٗ 

ٜب ٖٓ اَُ٘خ، ٤َُٝذ ثٞاعجخ، هبٍ ُؼجل اُوؽٖٔ ثٖ ػٞف: أُْٝ ُٝٞ ثشبحٍ، ٝك٤ٚ اُ٘لة ا٠ُ ا٤ُُٞٔخ، ٝأٗملسو هيلع هللا ىلص إٔ اُ٘ج٢ 

ٝإٔ أهِٜب شبحٌ ُظبٛو اُقجو، كلَُ ػ٠ِ مُي ثٔب أػوجٚ ٖٓ هٝا٣زٚ ػٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ ٍؼ٤ل أٗٚ هبٍ: ُول ثِـ٢٘ إٔ هٍٍٞ 

ُٜب، ٝػ٠ِ ػلّ اُٞعٞة ٗظًوا؛ ام ُٞ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ُْٞ ثب٤ُُٞٔخ ٓب ك٤ٜب فجٌي ٝال ُؾْ، كلَُ ػ٠ِ ا٤َُ٘خ ثلؼَ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

ولهح ٓؼِّٞ ٓجِـٜب ًَبئو ٓب أٝعت هللا ٝهٍُٞٚ ٖٓ اُطؼبّ ك٢ اٌُلبهاد ٝؿ٤وٛب، كِٔب ُْ ًبٗذ ٝاعجخً ٌُبٗذ ٓ

روله ٝرؾلك فوعذ ٖٓ اُٞعٞة ا٠ُ اُ٘لة، ٝأشجٚ اُطؼبّ ُؾبكس اَُوٝه؛ ًطؼبّ اُقزبٕ، ٝاُولّٝ ٖٓ اَُلو، 

ٝٓب ط٘غ شٌوا هلل ػي ٝعَ
4

ٝإ ًبٕ ك٤ٚ أكؼ٤ِخ اُنثؼ -، ٝك٤ٚ أ٣ًؼب اُزل٤َُ ػ٠ِ إٔ اُشبح ال رطِت ػ٠ِ اُزؼ٤٤ٖ 

ٝاٗٔب ٢ٛ ػ٠ِ هله اإلٌٓبٕ ٝاُٞعٞك ٝاُز٤َ٤و ك٢ اُٞهذ؛ إلػالٕ اٌُ٘بػ، ٤ٌُٝ هُٞٚ ُؼجل اُوؽٖٔ  -ُٖٔ ر٤َو ُٚ

ثٖ ػٞف: أُْٝ ُٝٞ ثشبٍح ٓ٘ؼًب ُٔب كٕٝ مُي، ٝاٗٔب اُشبح ؿب٣خ ك٢ اُزو٤َِ ُؼجل اُوؽٖٔ ٤َُبهٙ ٝؿ٘بٙ، ٝاٍزطبػزٚ، 

ػ٠ِ طل٤خ ٓوعؼٚ ٖٓ ف٤جو ثـ٤و فجٍي ٝال ُؾْ، ٝٛٞ أُز٤َو ُٚملسو هيلع هللا ىلص أُْٝ اُ٘ج٢  ٓغ ػلّ اعؾبٍف ثٚ، كول
5

، صْ فوط 

فوط ؽل٣ش اثٖ ػٔو ٓوكٞػب: اما كُػ٢ أؽلًْ ا٠ُ ٤ٍُٝٔخ ك٤ِؤرٜب، ٤ُلَُ ػ٠ِ ٝعٞة اإلر٤بٕ ا٤ُٜب، كبما ؽُٞت 

ؽؼبّ ا٤ُُٞٔخ ٣لػ٠ ُٜب اُ٘بًؼ ثب٤ُُٞٔخ، ؽُٞت أُلػٞ ثبإلعبثخ، صْ فوط ؽل٣ش أث٢ ٛو٣وح ٖٓ هُٞٚ: شو اُطؼبّ 

األؿ٤٘بء، ٣ٝزوى أَُب٤ًٖ، ٖٝٓ ُْ ٣ؤد اُلػٞح كول ػظ٠ هللا ٝهٍُٞٚ، ٤ُج٤ٖ ثٚ أكثًب ٖٓ آكاة ا٤ُُٞٔخ، ٝٛٞ 

كٕٝ رقظ٤ٍض ُٔؼ٠٘ هبّ ثبُٔلػٞ ٓٔب ال ٣ُقِض ك٢ اُوظل، ٝأهاك أ٣ًؼب ث٤بٕ ؽٌْ  ه٤بٜٓب ػ٠ِ أٌُبهٓخ ٝاإلفبء

مُي ك٢ هُٞٚ: كول ػظ٠ هللا ٝهٍُٞٚ، كظبٛوٙ ٣لٍ ػ٠ِ ٝعٞة اإلعبثخ، أُزقِق ػٖ اعبثخ كػٞح ا٤ُُٞٔخ، ٝ

ُٝؼِٚ أُٔؼ أ٣ًؼب ا٠ُ ٓب ٣ج٤ؼ اُزقِق ػٖ اإلعبثخ ك٢ ا٤ُُٞٔخ اما فوعذ ػٖ ٍٜ٘٘ب، ُٝفّض ثٜب األؿ٤٘بء، ٣ٝئفن 

ٛنا أُؼ٠٘ ٖٓ هٍٞ اثٖ َٓؼٞك: "٤ٜٗ٘ب إٔ ُٗغ٤ت ٖٓ ٣لػٞ األؿ٤٘بء، ٣ٝزوى اُلوواء"
6

ألؿ٤٘بء أٝ ، كبما فّض ا

ٝال ٓؼظ٤خ ك٢ روى  أطؾبة اُغبٙ ثبُلػٞح عبى اُزقِق، هبٍ اثٖ ؽج٤ت: "ٖٓ كبهم اَُ٘خ ك٢ ٤ٍُٝٔخ كال كػٞح ُٚ،

اعبثزٚ"
7

ال اُطؼبّ، ًٔب ال ٣قل٠، صْ فوط ؽل٣ش أٌٗ أُزولّ،  ، ػ٠ِ إٔ اُؾل٣ش ٣لٍ ك٢ ظبٛوٙ ػ٠ِ مّ اُوظل

                                                           
1
مسجلة فً الجامعة  ، وفٌه رسالة دكتوراة117النمد الخفً عند اإلمام البخاري من خالل تراجمه فً الجامع الصحٌح، للباحث، ص 

 اإلسالمٌة للطالب عماد الصمادي، ولد كان اختٌار موضوعه بداللة منً.
2
 .977/ 7الموطأ،  
3
 .366/ 7ٌنظر بمٌة كالمه: المسالن،  
4
 .177/ 72، وعمدة الماري شرح صحٌح البخاري، للعٌنً 189/ 7ٌنظر: التمهٌد البن عبد البر ،  
5
 .787، 787/ 7ال، ٌنظر: شرح صحٌح البخاري البن بط 
6
 .625/ 7إكمال المعلم بفوائد مسلم، للماضً عٌاض،  
7
 789/ 7شرح ابن بطال على البخاري  
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ب ٓؾزٔالً ك٢ ر ًٜ ٞع٤ٜٚ، ٝأى٣ل كؤهٍٞ: ُؼِٚ أهاك ثلالُخ اإلػوبة إٔ ٣ج٤ٖ إٔ ؿ٤و ٝٛٞ فبرٔخ اُجبة، ٝهل هلُٓذ ٝع

ثبُلػٞح، ٝٓٔب ٣ٌٖٔ إٔ ٣لٍ ػ٤ِٚ أ٣ًؼب: إٔ اُطؼبّ ملسو هيلع هللا ىلص ا٤ُُٞٔخ ٣غٞى إٔ ٣قّض ثٚ ٖٓ أهاك، ًٔب فّض اُق٤بؽ اُ٘ج٢َّ 

ٔبالد اُن١ ط٘غ ألعَ شقٍض ُٔؼ٠ً٘ ٓؼزجٍو ك٢ اُشوع هبّ ثٚ، ٝفِض ك٢ اُوظل ٝعجذ اعبثزٚ، ٝٓغ ٛنٙ االؽز

روٟ ػِوخ اُؾل٣ش ثبُجبة، ٝػلّ أع٘ج٤زٚ ػ٘ٚ، ثَ كهخ ِٓؾع اإلٓبّ، ٝشلٞف ٗظوٙ، كبما ظٜود ُٚ كبئلحٌ أُؾوٜب 

ثبُجبة، ٍٝبهٜب ك٢ هبُت اُوٝا٣خ؛ ألٕ اٌُزبة ك٢ األطَ ٣ؼ٤ن ػٖ اُزظو٣ؼ، ٝؽضًّب ػ٠ِ اُ٘ظو، ٝاكهاى ٝعٚ 

ٙ اٌُش٤ٔو١ ك٢ شوؽٚ ُِظؾ٤ؼ: اٗغبًىااُؼِوخ ٝاُغٔغ، ٝهل ط٘غ ٓضَ مُي اُجقبه١ ًض٤ًوا، ٍٝٔب
1
. 

ًٛب، رؼ٤٤ٖ  ٝٛنٙ أُؼب٢ٗ اُز٢ مًورٜب رؾزِٜٔب روعٔخ اإلٓبّ، ألٕ اُزوعٔخ اُقجو٣خ اُؼبٓخ رؾزَٔ ٝعٞ

أُواك ٜٓ٘ب ثؾَت ٓب ٣َبم ك٤ٜب، ٝهل رواك ًَ اُٞعٞٙ، أٝ ثؼؼٜب ثؾَت أُِؾع ػ٘ل أُزوعْ، كزوعٔزٚ ٛ٘ب ثٔب 

ٜٔب ٝاألٓو ثٜب، ٣ٝؾزَٔ هلهٛب، ٣ٝؾزَٔ آكاثٜب، ٝاُلبهم ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ ؿ٤وٛب... ًَٝ ٛنٙ عبء ك٢ ا٤ُُٞٔخ، ٣ؾزَٔ ؽٌ

أُؼب٢ٗ ٓواكح ٖٓ اإلٓبّ، ٝػ٠ِ ٓب ٝهك ك٢ هٝا٣خ أث٢ ٓظؼت اُيٛو١ ثبة ٓب عبء ك٢ األٓو ثب٤ُُٞٔخ كبٗٔب أهاك 

كوؾث٤بٕ ؽٌٜٔب، ٝٛنا ٓؼوٝف ٖٓ ٓنٛت ٓبُي أٗٚ ٣نٛت ا٠ُ ٝعٞة اإلعبثخ ك٢ ا٤ُُٞٔخ 
2

، ٌُٖٝ اُيههب٢ٗ ك٢ 

هُٞٚ أُزولّ: "ٝٝعٚ اكفبٍ اإلٓبّ ٛنا اُؾل٣ش ك٢ ا٤ُُٞٔخ اإلشبهح ا٠ُ أّٗٚ ال ٣٘جـ٢ اُزقِّق ػٖ اُلػٞح، ٝإ ُْ 

ٍّ ط٘ؼٚ، أٗٚ ط٘ؼٚ ُِ٘ج٢  ، كْٜ ٖٓ ملسو هيلع هللا ىلص"رٌٖ ٝاعجخ؛ ألٕ كػٞح اُق٤بؽ ُْ رٌٖ ك٢ ػوً؛ ام اُظبٛو ٖٓ هُٞٚ: ُطؼب

ٝعٞة اإلعبثخ ٌَُ كػٞحٍ ٝعٞة اَُٖ٘، ٝٛنا اُلْٜ ُٚ ٝعبٛزٚ إ ٍِْ ٖٓ أُقبُلخ  ط٤٘غ اإلٓبّ رؼ٤ْٔ اُؾٌْ ك٢

 ًٔب رولّ.

 الثالث: قال اإلهام: الششكح في الضحايا، وعن كن تزتح الثقشج والثذنح؟ طلةالو

اُجلٗخ ػٖ ػبّ اُؾل٣ج٤خ ملسو هيلع هللا ىلص فوط ك٤ٚ: ػٖ أث٢ اُيث٤و ا٢ٌُٔ، ػٖ عبثو ثٖ ػجل هللا أٗٚ هبٍ: ٗؾوٗب ٓغ هٍٍٞ هللا 

 ٍجؼخ ٝاُجووح ػٖ ٍجؼخ.

ػٖ ػٔبهح ثٖ ط٤بك، إٔ ػطبء ثٖ ٣َبه، أفجوٙ إٔ أثب أ٣ٞة األٗظبه١ أفجوٙ هبٍ: ً٘ب ٗؼؾ٢ ثبُشبح اُٞاؽلح 

٣نثؾٜب اُوعَ ػ٘ٚ، ٝػٖ أَٛ ث٤زٚ، صْ رجب٠ٛ اُ٘بً ثؼل كظبهد ٓجبٛبح، هبٍ ٓبُي: ٝأؽَٖ ٓب ٍٔؼذ ك٢ اُجلٗخ 

و ػ٘ٚ، ٝػٖ أَٛ ث٤زٚ اُجلٗخ، ٣ٝنثؼ اُجووح ٝاُشبح اُٞاؽلح ٛٞ ٣ٌِٜٔب، ٣ٝنثؾٜب ٝاُجووح ٝاُشبح، إٔ اُوعَ ٣٘ؾ

ػْٜ٘، ٣ُٝشوًْٜ ك٤ٜب، كؤٓب إٔ ٣شزو١ اُ٘لو اُجلٗخ أٝ اُجووح أٝ اُشبح ٣شزوًٕٞ ك٤ٜب ك٢ اَُ٘ي ٝاُؼؾب٣ب؛ ك٤قوط 

اُؾل٣ش أٗٚ ال ٣شزوى ك٢ ًَ اَٗبٕ ْٜٓ٘ ؽظخ ٖٓ صٜٔ٘ب ٣ٌٕٝٞ ُٚ ؽظخ ٖٓ ُؾٜٔب، كبٕ مُي ٣ٌوٙ، ٝاٗٔب ٍٔؼ٘ب 

 اَُ٘ي، ٝاٗٔب ٣ٌٕٞ ػٖ أَٛ اُج٤ذ اُٞاؽل.

ػ٘ٚ ٝػٖ أَٛ ث٤زٚ اال ثلٗخ ٝاؽلح، أٝ ثووح ٝاؽلح، هبٍ ٓبُي: ال ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ اثٖ شٜبة أٗٚ هبٍ: ٓب ٗؾو هٍٍٞ هللا 

أكه١ أ٣زٜٔب هبٍ اثٖ شٜبة
3
. 

ًبٕ ك٢ اإلؽالٍ ٖٓ اُؼٔوح ثبُؾل٣ج٤خ ك٢ هبٍ اُلا٢ٗ ٓؼوجًب ػ٠ِ ؽل٣ش عبثو: "ك٢ اُؼؾب٣ب، ٤ٌُٝ ٓ٘ٚ؛ ألٕ ٛنا 

م١ اُوؼلح، ٤ٌُٝ ثٞهذ األػؾ٤خ"
4
. 

هِذ: ُْ ٣ُِغت ػ٘ٚ، ٝاُن١ ٣ظٜو إٔ اُؾل٣ش ٝإ ًبٕ ك٢ اُٜل١ اال أٗٚ ٣ظؼ االٍزلالٍ ثٚ ػ٠ِ ٓب روعْ 

ب ًٌ ًٍب، ألٜٗٔب ٣شزوًبٕ ك٢ ًٜٞٗٔب َٗ ثٚ ٖٓ اُؼؾب٣ب ه٤ب
5

ػ٘ل ٓبُي  ، ٝؽٌْ اَُ٘ي ٖٓ األػؾ٤خ ٝاُٜل١ ٝاُؼو٤وخ

ٝاؽل، هبٍ اُجبع٢ ك٢ اٌُالّ ػ٠ِ ػلّ عٞاى االشزواى ك٢ اُؼو٤وخ: "ٝٝعٚ مُي أٗٚ َٗي؛ كال ٣غٞى االشزواى ك٤ٚ 

ًبُٜل١ ٝاألػؾ٤خ"
6

، ٖٝٓ ًالٓٚ ك٢ اُجبة ٓب ٣لٍ ػ٤ِٚ ًٔب ال ٣قل٠، كِٔب ًبٗب ٣شزوًبٕ ك٢ اَُ٘ي ُؼَ ٓؼزوًػب 

ب ُٚ، كج٤ٖ إٔ ٛنا ك٢ ٓؼزوًػب ٣ؼزوع ػ٤ِٚ ك٢ هُٞٚ ثؼلّ عٞاى االشزواى ك٢ ٓ ًٜ ٌِٜب ثٜنا اُؾل٣ش، كنًوٙ ٓٞع

ام  ؛ٛل١ اُزطٞع، ٝٛنا ؽبطَ رٞع٤ٚ اثٖ ػجل اُجو، ؽ٤ش هبٍ: "ُٝٔب ُْ ٣ٌٖ اُٜل١ ٝاعجًب ػ٘ل ٓبُي ػبّ اُؾل٣ج٤خ

                                                           
1
، واإلنجاز عنده أن تظهر للبخاري الفائدة 797/ 7ٌنظر فٌض الباري فً شرح صحٌح البخاري لشٌخ مشاٌخنا دمحم أنور الكشمٌري،  

 فً باب فٌعجل تخرٌجها فٌه تذٌٌال علٌه، وإن كانت لبل أوانها تساولا واتسالا. 
2
 .168/ 77ٌنظر: الجامع لمسائل المدونة، أبو بكر دمحم الصملً،  
3
 .786/ 7وطأ، الم 
4
 .173/ 7اإلٌماء  
5
 .127/ 3ٌنظر: المنتمى للباجً،  
6
 النفر ٌشتري أن "فأما، ولد صرح بهذا المعنى اإلمام مالن فً تعلٌمه على الحدٌث الثانً فً الباب، جٌث لال: 123/ 3المنتمى  

 شامل للهدي والعمٌمة.والضحاٌا"، فموله فً النسن:  النسن فً فٌها ٌشتركون الشاة أو البمرة أو البدنة
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ٗؾوٝا اُجلٗخ ٝاُجووح ػٖ ٍجؼخ ُْ ٣و االشزواى ك٢ اُٜل١ اُٞاعت ٝال ك٢ اُؼؾ٤خ"
1

، ٝؽبطَ ًالّ اثٖ اُؼوث٢، 

هبٍ: "األؽبك٣ش ك٢ ٛنا اُجبة طؾبػ، ٝمًو ٓبُي ك٢ ٛنا اُجبة ؽل٣ش عبثو ثٖ ػجل هللا ك٢ االشزواى ك٢  ؽ٤ش

ملسو هيلع هللا ىلص: مُي، ٝٛٞ ٓؾٍٔٞ ػ٠ِ اُزطٞع، اال إٔ ٣ٌٞٗٞا أَٛ ث٤ذ، كبٕ اُشبح اُٞاؽلح رغيٟء ػْٜ٘، أال روٟ هٍٞ اُ٘ج٢ 

ٞاؽلح ػٖ أَٛ اُج٤ذ، ٝاشزواى أَٛ اُج٤ذ ػ٠ِ أَٛ ًَ ث٤ذ أػؾبح، ٝا٠ُ ؽل٣ش أث٢ أ٣ٞة: ً٘ب ٗؼؾ٢ ثبُشبح اُ

ك٢ مُي هفظخ ٝهكن، ٝأٓب اُشوًبء األعبٗت، كال ٣ٌٕٞ مُي ك٢ اهبٓخ اَُٖ٘، ٝاٗٔب ٣ٌٕٞ ك٢ اُ٘ٞاكَ"
2

، كٜٞ 

ٌٍ ٜٓ٘ٔب ػ٠ِ اهاكح ٓبُي رٞع٤ٜٚ ثؾِٔٚ ػ٠ِ اُزطٞع كٕٝ اُٞاعت ٝعٞة اَُٖ٘، ٌُٖٝ ٣ٌلهٙ ٓب ٝهك ك٢  ٓؾٔٞ

ٍٕ ٝاؽٍل، ٝال ر٘ؾو اُشبح اال ٓٞؽب اثٖ ى٣بك، كول فوط ػ ٖ ٗبكغ إٔ اثٖ ػٔو ًبٕ ٣وٍٞ: ال ر٘ؾو اُجووح اال ػ٠ِ اَٗب

ٍٕ ٝاؽل، صْ فوط ؽل٣ش عبثو، صْ هبٍ: هبٍ ٓبُي: ػ٠ِ مُي  ٍٕ ٝاؽل، ٝاُجؼ٤و ٓضَ مُي أ٣ًؼب ػٖ اَٗب ػٖ اَٗب

اُؼَٔ ك٢ األػؾ٠، ٣٘ؾو مُي اُوعَ ػٖ ٗلَٚ، ٝػٖ أَٛ ث٤زٚ
3

ٍّ ػ٠ِ إٔ ٓ ًٌب ؽَٔ ؽل٣ش عبثٍو ػ٠ِ ، ٝٛنا ٣ل بُ

كٕٝ اُضٖٔ، ال ًٔب مٛت اثٖ ػجل اُجو ٝاثٖ اُؼوث٢ ٖٓ ؽِٔٚ ُِؾل٣ش ػ٠ِ اُزطٞع، ٝٛنٙ  اإلشواى ك٢ األعو

 -أ١ ؽل٣ش عبثو -اُلالُخ ظبٛوح ٖٓ ًالٓٚ ك٢ اُجبة ك٢ هٝا٣خ ٣ؾ٠٤ رظو٣ًؾب، ؽ٤ش هبٍ: "ٝاٗٔب ٍٔؼ٘ب اُؾل٣ش

١ ك٢ ٌِٜٓب، ٣ٝلٍ ػ٤ِٚ األؽبك٣ش اُؼبهجخ ػٖ أث٢ أ٣ٞة، ٝاثٖ شٜبة، ال ٣شزوى ك٢ اَُ٘ي"، أ -ػ٠ِ ٓؼ٠٘-أٗٚ 

ثَ ٖٝٓ هُٞٚ، ٝهل ر٘جٚ ُنُي اُيههب٢ٗ كوبٍ: "اُجلٗخ ػٖ ٍجؼخ ٝاُجووح ػٖ ٍجؼخ: ػ٠ِ ٓؼ٠٘ أْٜٗ أشوًْٞٛ ك٢ 

األعو"
4

ٖ ، ٝٛنا ٓوزؼ٠ روعٔخ أث٢ ٓظؼت اُيٛو١ ك٢ ٓٞؽئٚ ثبة: ٓب ٣ٌوٙ ٖٓ اُشوى ك٢ اَُ٘ي، أ١ ك٢ اُضٔ

ٖ ال ك٢ األعو، ٝفوط ك٤ٚ ثَ٘لٙ ػٖ ٓبُي، ػٖ ٗبكغ، إٔ ػجل هللا ثٖ ػٔو ًبٕ ٣وٍٞ: ال ٣شزوى ك٢ اَُ٘ياُضٔ
5

، 

 :الشاتع: قال اإلهام: النذا  في السفش وعلى غيش وضى  طلةالو

ا ك٢ اُوؽبٍ، صْ هبٍ:  فوط ك٤ٚ: ػٖ ٗبكغ، إٔ ػجل هللا ثٖ ػٔو أمٕ ثبُّظالح ك٢ ٤ٍُِخ ماد ثوٍك ٝه٣ؼ، كوبٍ: أال طُِّٞ

ًبٕ ٣ؤٓو أُئمٕ اما ًبٗذ ٤ُِخً ثبهكح ماد ٓطو ٣وٍٞ: أال طِٞا ك٢ اُوؽبٍملسو هيلع هللا ىلص إ هٍٍٞ هللا 
6

  . 

هبٍ اُلا٢ٗ: "ك٢ ثبة اُّ٘لاء ك٢ اَُلو، ٤ٌُٝ ك٤ٚ مًو اَُلو اال فبهط أُٞؽب"
7

، أ١ أٗٚ ال كالُخ ك٤ٔب 

ٛنا اُجبة: ٝػ٠ِ ؿ٤و ٝػٞء، ُْٝ ٣زبثؼٚ أؽلٌ ٍبهٚ ػ٠ِ روعٔزٚ، ٝهبٍ اثٖ ػجل اُجو: "ٌٛنا ػٖ ٣ؾ٠٤ ك٢ روعٔخ 

ػ٠ِ ٛنٙ اُي٣بكح ٖٓ هٝاح أُٞؽؤ ك٤ٔب ػِٔذ، ٝال ك٢ ؿ٤و ٛنا اُجبة ٓب ٣لٍ ػ٠ِ مُي أ٣ًؼب، ُٝٞ ًبٕ ك٢ ٌٓبٕ 

هُٞٚ: ٝػ٠ِ ؿ٤و ٝػٞء، ٝاألمإ هاًجًب ًبٕ طٞاثًب؛ ألٜٗب َٓؤُخ ك٢ اُجبة ٓنًٞهح، ٤ٌُٝ ك٢ ؽل٣ش ٓبُي ٛنا 

ٍٙ مًورٜب ك٢ اُز٤ٜٔل"أٗٚ ًبٕ ك٢ اَُ لو، ٌُٝ٘ٚ ه٤لٙ ثزوعٔخ اُجبة، ٝهل ه١ٝ إٔ مُي ك٢ اَُلو ٖٓ ٝعٞ
8
. 

هِذ: ٛنا اُظ٤٘غ ٖٓ ٓبُي ك٤ٚ اإلشبهح ا٠ُ ٓب ٝهك ك٢ ثؼغ ؽوم اُؾل٣ش ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ ٓ٘ظًٞطب ػ٤ِٚ 

قزِلخ، ٝاُزوعٔخ ك٤ٔب فوعٚ، ؽضّب ُِ٘بظو ػ٠ِ اُجؾش ك٢ ٝعٚ اُلالُخ، ٝاُٞهٞف ػ٤ِٚ ثغٔغ هٝا٣بد اُؾل٣ش أُ

هبٍ اثٖ  ػ٤ِٜب، اُجقبه١ أ٣ؼب ٝؿ٤وٙ ٖٓ األئٔخ، ٌٍِٜب ٓبُي ٝرجؼٚ ػ٠ِ ُلٍع ؿ٤و أُقوط ك٢ اُجبة ػبكحٌ ٓؼوٝكخٌ 

 ٍَ ٝاؽل أشبه ثٚ ا٠ُ ٓب ٝهك ك٢ ثؼغ ؽوم اُؾل٣ش ٝإ ُْ ٣ٌٖ ٓ٘ظًٞطب ك٤ٔب  ؽغو: "هُٞٚ ك٢ اُزوعٔخ ك٢ ؿَ

أفوعٚ ًٔب عود ثٚ ػبكرٚ"
9

 . 

ا ك٢ اُوؽبٍ ك٤َُ ػ٠ِ اَُلو، صْ ٣ؾزَٔ إٔ ٣ٝوٟ اُجبع٢  إٔ كالُزٚ ٓ٘ظٞطخ، هبٍ: كوُٞٚ: أال طُِّٞ

٣ٌٕٞ أمٕ ُْٜ ك٢ االئزٔبّ ثٚ ْٝٛ ك٢ هؽبُْٜ، أٝ إٔ ٣ظِٞا كواكٟ ك٢ هؽبُْٜ
10

، ٖٝٓ هجِٚ هبٍ اثٖ ػجل اُجو: 

ٌَ ػ٠ِ أٗٚ ًبٕ ك٢ ٍلو" "ٝك٢ مًو اُوؽبٍ ك٤ُ
11

أَُبًٖ ٝأُ٘بىٍ، ٢ٛٝ ، ٝمُي ك٤ٚ ٗظو؛ ألٕ اُوؽبٍ: اُلٝه ٝ

عٔغ هؽَ، ٣وبٍ ُٔ٘يٍ اإلَٗبٕ ٌَٝٓ٘ٚ: هؽِٚ، ٝاٗز٤ٜ٘ب ا٠ُ هؽبُ٘ب: أ١ ٓ٘بىُ٘ب
12

، كال ٣ِيّ ٖٓ ُلظٜب اُلالُخ 

ػ٠ِ اَُلو، ثَ األٝعٚ اإلشبهح ا٠ُ ٓب ك٢ ثؼغ ؽوم اُؾل٣ش، ٝهل فوط اُجقبه١ ك٢ طؾ٤ؾٚ ٓب أشبه ا٤ُٚ 

                                                           
1
 .737/ 5االستذكار،  
2
 .197/ 5المسالن،  
3
 .171موطأ ابن زٌاد، ص 
4
 .117/ 3شرح الزرلانً على الموطإ،  
5
 .533/ 1موطأ أبً مصعب الزهري  
6
 .73/ 1الموطأ،  
7
 .373/ 7اإلٌماء،  
8
 .722/ 1االستذكار  
9
 .378/ 1فتح الباري،  
10
 .139/ 1المنتمى،  
11
 .771/ 13 التمهٌد 
12
 .729/ 7النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر، البن األثٌر،  



 "297-316" 0202 02مجلة البحوث األكاديمية )العلوم اإلنسانية(، العدد 

327 
 

أمٕ اثٖ ػٔو ك٢ ٤ُِخ ثبهكح ثؼْغ٘بٕ ٓبُي ك٢ روعٔزٚ، كوٟٝ ثَ٘لٙ ػٖ ٗبكغ هبٍ:
1

، صْ هبٍ: طِٞا ك٢ هؽبٌُْ، 

ًبٕ ٣ؤٓو ٓئمًٗب ٣ئمٕ، صْ ٣وٍٞ ػ٠ِ اصوٙ: أال طِٞا ك٢ اُوؽبٍ، ك٢ ا٤ُِِخ اُجبهكح، أٝ ملسو هيلع هللا ىلص كؤفجوٗب إٔ هٍٍٞ هللا 

أُط٤وح ك٢ اَُلو
2

٤ـخ َُٞم اثٖ ػجل اُجو اُوٍٞ ثٔوزؼبٙ ثظٝعٌٚ ، ٝٓغ رظو٣ؼ اُؾل٣ش ثبَُلو ال ٣جو٠ 

اُزؼؼ٤ق، ؽ٤ش هبٍ: "ٝك٢ ٛنا اُؾل٣ش ٖٓ اُلوٚ اُوفظخ ك٢ اُزقِق ػٖ اُغٔبػخ ك٢ ٤ُِخ أُطو ٝاُّو٣ؼ 

ٍّ روعٔخ ٓبُي ُِجبة اُن١ مًو ك٤ٚ ٛنا اُؾل٣ش اُشل٣لح، ٝه٤َ: إ ٛنا اٗٔب ًبٕ ك٢ اَُلو، ٝػ٠ِ مُي رل
3
. 

نّح في الشَّعَش:قال اإلهام: الخاهس:  طلةالو  السُّ

ِْن. ٝفوط ك٤ٚ: ػٖ  ٗبكغ، ػٖ ػجل هللا ثٖ ػٔو أٗٚ ًبٕ ٣ٌوٙ اإلفظبء، ٣ٝوٍٞ: ك٤ٚ رٔبّ اُق

هبٍ: أٗب ًٝبكَ ا٤ُز٤ْ ُٚ أٝ ُـ٤وٙ ك٢ اُغ٘خ ًٜبر٤ٖ اما ارو٠، ٝأشبه ملسو هيلع هللا ىلص ٝػٖ طلٞإ ثٖ ٤ٍِْ، أٗٚ ثِـٚ إٔ اُ٘ج٢ 

ثبطجؼ٤ٚ اٍُٞط٠ ٝاُز٢ ر٢ِ اإلثٜبّ
4
. 

أ١ –اُزوعٔخ، هبٍ اثٖ اُؼوث٢: "ٛنا اُؾل٣ش  هِذ: ٛنإ ؽل٣ضبٕ اٍزشٌال ٖٓ ؽ٤ش كالُزٜٔب ػ٠ِ

ٝؽل٣ش اُقظبء ك٢ ٛنا اُجبة ٤َُب ٖٓ ٓؼ٠٘ ٛنا اُجبة ك٢ ش٢ء، ٝٛٔب ػ٘ل ٣ؾ٠٤ ك٤ٚ ًٔب روٟ، ٝهللا  -األف٤و

أػِْ ٤ًق أكفِٜٔب ٛ٘ب ك٢ ؿ٤و ٓٞػؼٜٔب"
5

ب ا٣واك ؽل٣ش اإلفظبء: "ُٝؼَ ٝعٚ مًو ٛنا  ًٜ ، ٝهبٍ اُيههب٢ٗ ٓٞع

٘خ ك٢ اُشؼو أٗٚ اما ُْ ٣ُقض ٗجذ اُشؼو، ك٤ئٓو ثٔب ٣ئٓو ثٚ ك٤ٚ ٖٓ ُٚ شؼو"األصو ك٢ روعٔخ اَُ
6

، ٝهبٍ ك٢ 

ؽل٣ش اٌُلبُخ: "صْ ُؼَ ٝعٚ ا٣واكٙ ك٢ روعٔخ اَُ٘خ ك٢ اُشؼو إٔ ٖٓ عِٔخ ًلبُخ ا٤ُز٤ْ اطالػ شؼوٙ، ٝرَو٣ؾٚ، 

ٝكٛ٘ٚ"
7

ا اُجبة، ُٝؼِٚ أهاك إٔ ٣ي٣ل ، ٝمًو اثٖ ػبشٞه ٝعٜب آفو كوبٍ: "اٗلوك ٣ؾ٠٤ ثٖ ٣ؾ٠٤ ثبفواعٚ ك٢ ٛن

ك٢ روعٔخ ٛنا اُجبة ٓب ٣شَٔ اإلفظبء ك٢َ٘"
8

، ٝهبٍ اٌُبٗل١ِٞٛ: "ٝاُظبٛو ػ٘ل١ إٔ ٛنا اُؾل٣ش ٝاُن١ ٍجن 

ٖٓ رظوف اَُ٘بؿ" -ٝٛٞ ٓب ٝهك ػٖ اثٖ ػٔو أٗٚ ًبٕ ٣ٌوٙ اإلفظبء  -
9
. 

ُِوعبٍ ٝاَُ٘بء،  ، ٝٝطالً ُؼَ ٓوظٞك اإلٓبّ ٖٓ اُزوعٔخ ث٤بٕ اَُ٘خ ك٢ اُشؼو أفنًا ٝاػلبءً  هِذ:

 هللا ػجل ػٖ ٗبكغ، أث٤ٚ ػٖ ٗبكغ، ثٖ ثٌو أث٢ ػٖٝٛنٙ أُؼب٢ٗ ٝهكد ك٢ أٍٝ اُجبة، كول فوط ، ملسو هيلع هللا ىلصٝطلخ شؼوٙ 

 ثٖ اُوؽٖٔ ػجل ثٖ ؽ٤ٔل ػٖ شٜبة، اثٖ اُِؾ٠، ٝػٖ ٝاػلبء اُشٞاهة، ثبؽلبء أٓو ملسو هيلع هللا ىلص هللا هٍٍٞ إٔ» ػٔو، ثٖ

 ؽو٢ٍ ٣ل ك٢ ًبٗذ شؼو ٖٓ هُّظخ ٝر٘بٍٝ أُ٘جو، ػ٠ِ ٝٛٞ ؽظ ػبّ ٍل٤بٕ أث٢ ثٖ ٓؼب٣ٝخ ٍٔغ أٗٚ ػٞف،

 ؽ٤ٖ اٍوائ٤َ ث٘ٞ ٌِٛذ اٗٔب: ٣ٝوٍٞ ٛنٙ ٓضَ ػٖ ٠ٜ٘٣ ملسو هيلع هللا ىلص هللا هٍٍٞ ٍٔؼذ ػِٔبإًْ؟ أ٣ٖ أُل٣٘خ أَٛ ٣ب: ٣وٍٞ

 َٗبإْٛ. ٛنٙ ارقن

 صْ م٣َ ػ٠ِ اُجبة ثوؼ٤ز٤ٖ:

اإلفظبء، ٝمًو ًواٛزٚ، ٓغ ث٤بٕ ػِزٚ، ألٕ ك٢ روًٚ رٔبّ اُقِن، كزج٤ٖ ثنُي اُؼِخ ك٢ عٞاى األفن األ٠ُٝ ٜٓ٘ٔب: 

، كٞعٚ مًو اإلفظبء ث٤بٕ اُؼِخ ك٢ األفن ٖٓ اُشؼو، ال ٛٞ، ك٤ٌٕٞ ًالّ اثٖ ٖٓ اُشؼو؛ ألٕ ك٤ٚ ٗٔبًء ٝفِلًب

  ٕ ٣ِؾن ثبُزوعٔخ ًلبُخ ا٤ُز٤ْ ك٢َ٘.ػبشٞه ك٤ٚ ثؼلٌ ظبٛو، صْ ػ٠ِ هُٞٚ ًبٕ ٣٘جـ٢ ُٚ إٔ ٣ي٣ل أٗٚ أهاك أ

إٔ اَُ٘خ ك٢ اُشؼو ك٢ ؿ٤و أٌُِق ٓقبؽٌت ثٜب األ٤ُٝبء أٝ اٌُلالء، ٝؽل٣ش ًلبُخ ا٤ُز٤ْ ٤ٍن ُنُي، ُٝلظٚ اُضب٤ٗخ: 

ًلبُخ ا٤ُز٤ْ رؾو٤ن اَُ٘خ ك٢ أُٔؼٖ ك٢ اُلالُخ ٛٞ هُٞٚ: "اما ارو٠" أ١ آزضَ أٓو هللا ٤ٜٗٝٚ ك٢ ًلبُزٚ، ٖٝٓ عِٔخ 

، ٝا٤ُز٤ْ ك٢ ا٥ك٤٤ٖٓ ٛٞ ٖٓ كول أثبٙ، ٝػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ هُٞٚ ك٢ اُؾل٣ش: "ُٚ: ٓقبؽجخ ثٚ أُوأح، ٝ"أٝ ُـ٤وٙ" وٙشؼ

ٓقبؽت ثٚ اُوعَ ٝأُوأح ثزؾون ٝطق اٌُلبُخ ثؤٕ ٣ٌٕٞ أٌُلٍٞ ٖٓ ؿ٤و َِٗٚ، ٌٛنا هوه اُشواػ
10

، ػ٠ِ أ٢٘ٗ 

هُٞٚ: "ُٚ"، ٖٓ ثبة أَُبٓؾخ، أٝ ٖٓ ثبة اػزجبه أهٟ أٗٚ ال ٓبٗغ ٖٓ اػزجبه إٔ أُقبؽت ثٚ األة أٝ األّ ك٢ 

                                                           
1
 .856/ 3جبٌل بناحٌة مكة، على طرٌك المدٌنة، معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، ألبً عبٌد البكري،  
2
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 .666، رلم137/ 1فً المطر، والعلة أن ٌصلً فً رحله، 
3
 .771/ 13التمهٌد،  
4
 .978الموطأ ص 
5
 .783/ 7المسالن،  
6
 .533/ 7شرح الزرلانً على الموطإ،  
7
 .537/ 7شرح الزرلانً على الموطإ،  
8
 .359كشف المغطى، البن عاشور، ص 
9
 .19/ 15أوجز المسالن،  
10
 .787/ 7ٌنظر المسالن فً شرح موطإ مالن،  
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ٖٝٓ ٛ٘ب ، ٣ٝز٤ٔخ ٣ز٤ْ اُؼوة ػ٘ل ٝٓ٘لوكح ٓ٘لوك أُ٘لوكح، ًَٝ اُوِٓخ: ا٤ُز٤ٔخ: األطٔؼ٢ هبٍأطَ اُز٤َٔخ، 

ب، ا٤ُز٤ْ ٠َٔ٣ اُـلِخ، ٝثٚ: ا٤ُزْ أطَ: أُلؼَ هُْٜٞ: كهح ٣ز٤ٔخ أ١ ال ٗظ٤و ُٜب، ٝهبٍ ًٔ ثوٙ،  ػٖ ٣زـبكَ ألٗٚ ٣ز٤

ػ٘ٚ ٣جط٠ء اُجو ألٕ ا٤ُز٤ْ؛ أفن ٝٓ٘ٚ اإلثطبء، ا٤ُزْ: ػٔوٝ أثٞ ٝهبٍ
1
. 

ٝهل ٠ٍٔ ش٤ق٘ب أؽٔل أثٞ ٓي٣و٣ن ٛنا اُظ٤٘غ أُزٌوه ُٔبُي ثبُزؼو٤ت ُإلُؾبم أٝ اُزؼ٤َِ
2
. 

ػ٠ِ ؽل٣ش اٌُلبُخ ك٢  ٝهل افزِق اُزج٣ٞت ك٢ ٛنا أُٞؽٖ ك٢ أُٞؽآد، كول روعْ ٣ٍٞل اُؾلصب٢ٗ

ٓٞؽئٚ: ثبة ٓب عبء ك٢ ٓبٍ ا٤ُز٤ْ ٝاألهِٓخ
3

، ٝأثٞ ٓظؼت اُيٛو١ ك٢ ٓٞؽئٚ: ثبة اٍجبٍ اُوعَ صٞثٚ
4

 ،

ثٔالؽظخ روعٔخ اُيٛو١ ٝافواط ؽل٣ش اٌُلبُخ ك٤ٜب ظٜو ٢ُ أُؼ٠٘ اُن١ هلٓزٚ، كبأل٤ُٝبء ٝاٌُلالء ْٛ ٝ

 أُؼ٤ٕ٘ٞ ثبُِجبً اُشوػ٢ ُأل٣زبّ. 

ثزظوف اَُ٘بؿ آكخ ٍٝٞءحٌ ٗظٕٞ ػٜ٘ب ٛنا أُظ٘ق  ٛنٙ االفزالكبد كبٕ اُوٍٞ ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ

ٍَ ٣وطغ روكك اُ٘لٌ ك٢ ٓٞاؽٖ اإلشٌبٍ ، ٝهٍٞ ال أكه١ ٓغ ػلّ ظٜٞه أُواك ٛٞ اُغ٤َِ؛ فبطخ ٓغ ٝعٞك ٓؾٔ

 األ٠ُٝ.

 العول في الذعا :قال اإلهام: الوطلة السادس: 

هبٍ: ٓب ٖٓ كاعٍ ٣لػٞ ا٠ُ ٛلٟ اال ًبٕ ُٚ ٓضَ أعو ٖٓ ارجؼٚ، ال ٣٘وض  ملسو هيلع هللا ىلصفوط ٓبُي ك٤ٚ أٗٚ ثِـٚ إٔ هٍٍٞ هللا 

مُي ٖٓ أعٞهْٛ ش٤ئًب، ٝٓب ٖٓ كاعٍ ٣لػٞ ا٠ُ ػالٍُخ اال ًبٕ ػ٤ِٚ ٓضَ أٝىاهْٛ، ال ٣٘وض مُي ٖٓ أٝىاهْٛ 

ش٤ئًب، ٝأٗٚ ثِـٚ إٔ ػجل هللا ثٖ ػٔو هبٍ: اُِْٜ اعؼ٢ِ٘ ٖٓ أئٔخ أُزو٤ٖ
5
. 

اُلا٢ٗ: "أكفَ ٓبٌُي ٛنا اُؾل٣ش ك٢ ثبة اُؼَٔ ك٢ اُلػبء، ٤ٌُٝ ٓ٘ٚ؛ ام ٤ٌُ ك٤ٚ ٓؼ٠٘ اَُئاٍ  هبٍ

[، ٝهٍٞ ٓئٖٓ آٍ 25ٝاُطِت، ٝاٗٔب ٓؼ٘بٙ اإلهشبك، ٣وٍٞ هللا ٍجؾبٗٚ: ﴿ٝهللا ٣لػٞ ا٠ُ كاه اَُالّ﴾]٣ٌٞٗ:

["41كوػٕٞ: ﴿٣ٝب هّٞ ٓب٢ُ أكػًْٞ ا٠ُ اُ٘غبح ٝرلػ٢٘ٗٞ ا٠ُ اُ٘به﴾ ]ؿبكو:
6
. 

هِذ: ٛنٙ اُزوعٔخ ثؼ٤ٜ٘ب ٝأُقوط ك٤ٜب ك٢ ٓٞؽب ٣ٍٞل اُؾلصب٢ٗ
7

، ًٝنُي ك٢ ٓٞؽب أث٢ ٓظؼت 

اُيٛو١
8

، ٝهل ّٓو ػ٤ِٚ اُشبهؽٕٞ كٔب اٗزولٝا ٝال ٝعٜٞا اإل٣واك رؾذ اُزوعٔخ، ٌُٖ اُش٤ـ دمحم اُطبٛو ثٖ 

ٌٞ عوّ  ًٛب كوبٍ: "٣ؾزَٔ إٔ مًو اُجالؽ ك٢ ٛنٙ اُزوعٔخ ٍٜ ٙ إٔ ك٢ اُجالؽ ًِٔخ: كاعٍ، ٣ٝؾزَٔ ػبشٞه أثلٟ ُٚ ٝعٞ

إٔ أُوظٞك اُز٘ج٤ٚ ػ٠ِ اُزوؿ٤ت ك٢ اُلػبء ٤َُِِٖٔٔ ثبُٜلٟ ٝأُـلوح، ألٗٚ اما اٍزُغ٤ت ُٚ ٣ٌٕٞ ٍججًب ك٢ 

اُٜلٟ، ٝألٕ ك٤ٚ هؿجخ اُلاػ٢ ك٢ ؽظٍٞ اُٜلٟ ك٤ٌٕٞ شؤٗٚ إٔ ٣َؼ٠ ا٠ُ ٛلٟ اُ٘بً إ ٝعل ا٤ُٚ ٍج٤الً، ٝك٤ٚ 

٠ ا٤َُِٖٔٔ؛ ألٕ رِي اُلػٞح ٝإ ُْ رٌٖ َٓزغبثخ كبٜٗب كاُخٌ ػ٠ِ ٍٞء ؽ٣ٞخ اُلاػ٢، ك٤ٌٕٞ اُزؾن٣و ٖٓ اُلػبء ػِ

ٍَ ٌٍوإ ؽ٤ٖ هآٙ: ملسو هيلع هللا ىلص شؤٗٚ ُٞ ٝعل ٍج٤الً ا٠ُ رؼ٤َِ ا٤َُِٖٔٔ إٔ ٣ؼِِْٜ؛ ُٜٝنا هبٍ هٍٍٞ هللا  ُٖٔ هبٍ ُوع

ػٖ اثٖ ػٔو؛ ألٕ كػبء اثٖ ػٔو ثؤٕ  ُؼ٘ٚ هللا: ال رؼ٤٘ٞا اُش٤طبٕ ػ٠ِ أف٤ٌْ، ُٝؼِٚ ٣ورجؾ ثبُجالؽ ثؼلٙ أُو١ٝ

ب هل ٣َُؤٍ ػٖ ٝعٚ ؽِجٚ مُي، ُٝٔبما ُْ ٣وزظو ػ٠ِ ٍئاٍ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ أُزو٤ٖ؟ كج٤٘ٚ ثؤٕ  ًٓ ٣ٌٕٞ ُِٔزو٤ٖ آب

هٍٍٞ هللا أفجو ثٔب ٣ؾظَ ٖٓ األعو ُِلاػ٢ ا٠ُ ٛلٟ، ك٤٘جـ٢ إٔ ٣لػٞ أُوء ثٔضَ كػبء اثٖ ػٔو إ ًبٕ أٛالً 

ٌَ ٓوّؿٌت ك٤ٚ، ملسو هيلع هللا ىلصأُج٤ّٖ؛ ألٗٚ ٖٓ ًالّ هٍٍٞ هللا  ُنُي، ٝاٗٔب هلٓٚ ػ٠ِ ، كؼِْ إٔ اثٖ ػٔو كػب ثٔب ٛٞ ػٔ

٣ٝؾظَ ٓغ مُي ث٤بٕ ٓواك اثٖ ػٔو"
9

، ٝأػلٍ األعٞثخ ك٤ٔب ٍبهٚ ٛٞ هُٞٚ ثبهرجبؽ اُجالؽ األٍٝ ثجالؽ اثٖ ػٔو 

ٌٖ ٝهشبهخ  ، ٝأثؼلٛب أٗٚ ٍٜٞ، ٝثؼلٙ ٓغ رٞاهك أُٞؽآد ػ٤ِٚ ٓؾون.كِٚ ؽَ

 

 
                                                           

1
، والمصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر ألحمد 978، والكلٌات للكفوي، صـ777/ 17ٌنظر تهذٌب اللغة  لدمحم بن أحمد األزهري  

 .679/ 7ألحمد بن دمحم الفٌومً، 
2
 من إفادته أثناء دراسة الموطإ علٌه. 
3
 7/538. 
4
 7/85. 
5
 .718/ 1الموطأ،  
6
 .377/ 5اإلٌماء  
7
 1 /177. 
8
 1 /777. 
9
 .137كشف المغطى من المعانً واأللفاظ الوالعة فً الموطإ ص 
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 انتظاس الصالج والوشي إليها:قال اإلهام: الوطلة الساتع: 

ٝفوط ك٤ٚ: ػٖ ػبٓو ثٖ ػجل هللا ثٖ اُيث٤و، ػٖ ػٔوٝ ثٖ ٤ٍِْ اُيهه٢، ػٖ أث٢ هزبكح األٗظبه١، إٔ هٍٍٞ 

«اما كفَ أؽلًْ أَُغل، ك٤ِوًغ هًؼز٤ٖ، هجَ إٔ ٣غٌِ»هللا ملسو هيلع هللا ىلص هبٍ: 
1
. 

كفَ أؽلًْ أَُغل ك٤ِوًغ هًؼز٤ٖ هجَ إٔ ٣غٌِ، ك٢ ثبة: اٗزظبه اُظالح، هبٍ اُلا٢ٗ: "ؽل٣ش: اما 

"ٚ٘ٓ ٌ٤ُٝ
2

، ُْٝ أه اٍزشٌبال ُٚ ٖٓ اُشواػ ك٤ٔب ٝهلُذ ػ٤ِٚ، ثِٚ عٞاثب، ٝٝعٜٚ ػ٘ل١: هُٞٚ ك٢ اُؾل٣ش: هجَ إٔ 

ؾل٣ش اُن١ ٝإٔ االٗزظبه ٣جلأ ثؼل كؼَ اُزؾ٤خ، ٣ٝلٍ ػ٤ِٚ اُب ُلؼِٚ، إٔ ٣غٌِ، أ١ ٓ٘زظًوا اُظالح ٓزؼوػً 

 أُالئٌخ ريٍ ُْ ٓظالٙ، ك٢ عٌِ صْ أؽلًْ، ط٠ِ "اماأفوعٚ هجِٚ ك٢ ٛنٙ اُزوعٔخ ػٖ أث٢ ٛو٣وح ٖٓ هُٞٚ: 

 طالح ك٢ ٣يٍ ُْ اُظالح، ٣٘زظو أَُغل ك٢ كغٌِ ٓظالٙ، ٖٓ هبّ كبٕ اهؽٔٚ، اُِْٜ ُٚ، اؿلو اُِْٜ: ػ٤ِٚ رظ٢ِ

٣ظ٢ِ" ؽز٠
3

"صٞاة اٗزظبه اُظالح ٣جلأ ٖٓ كفٍٞ أَُغل، ٝكؼَ اُزؾ٤خ ك٢ رٞع٤ٜٚ  ش٤ق٘ب دمحم أُؾوٝمٝهبٍ  ،

ال ٣٘بك٢ االٗزظبه، ألٕ االٗزظبه ٤ٌُ أُوظٞك ٓ٘ٚ رؼط٤َ اُغٞاهػ، ٝاٗٔب اُزؼ٤ٔو ثٌَ مًو ؿ٤و ٓ٘بٍف 

ُِٔوظٞك"
4

 رظ٢ِ "أُالئٌخ، ُٝؼِٚ ٗظو ا٠ُ هُٞٚ ك٢ اُؾل٣ش أَُبم ٖٓ اإلٓبّ ك٢ اُزوعٔخ ػٖ أث٢ ٛو٣وح: 

اهؽٔٚ" اُِْٜ ُٚ، اؿلو اُِْٜ ٣ؾلس، ُْ ٓب ك٤ٚ، ط٠ِ اُن١ ٓظالٙ ك٢ كاّ بٓ أؽلًْ ػ٠ِ
5

، ٝػ٠ِ ًال اُزٞع٤ٜ٤ٖ 

 ُِؾل٣ش ػِوخ ثبُزوعٔخ ال رزجؼٜب الئٔخ.

 القنىخ في الصثح:قال اإلهام: الوطلة الثاهن: 

ٝفوط ك٤ٚ ػٖ ٗبكغ، إٔ ػجل هللا ثٖ ػٔو ًبٕ ال ٣و٘ذ ك٢ ش٢ء ٖٓ اُظالح
6
. 

ك٢ اُزوعٔخ اُو٘ٞد ك٢ اُظجؼ، ُْٝ ٣لفَ ك٢ اُجبة ٓب ك٤ٚ اُو٘ٞد  -هؽٔٚ هللا  -هبٍ اُجبع٢: "هبٍ ٓبُي 

ك٢ اُظجؼ ػ٠ِ ٓب ًبٕ ٣ؼزولٙ ٛٞ ٖٓ اُو٘ٞد ك٢ طالح اُظجؼ، صْ أكفَ كؼَ ػجل هللا ثٖ ػٔو ٓقبُلًب ُٔب ٣ؼزولٙ 

ٔب أهاك كػبًء ٓؼوٝكًب ك٢ ٌٓبٕ ٖٓ اُظالح ٛٞ ك٢ مُي، ٝأُواك ٛبٛ٘ب ثبُو٘ٞد اُلػبء ك٢ آفو اُظالح، كبٗ

ٓؼوٝف، ٠َٔ٣ٝ مُي اُلػبء ه٘ٞرًب"
7

، ٝهبٍ اثٖ ػجل اُجو ك٢ االٍزنًبه: "ُْ ٣نًو ك٢ هٝا٣خ ٣ؾ٠٤ ك٢ ٛنا اُجبة 

ؿ٤و مُي، ٝك٢ أًضو أُٞؽآد ثؼل ؽل٣ش اثٖ ػٔو ٛنا ٓبُي ػٖ ٛشبّ ثٖ ػوٝح إٔ أثبٙ ًبٕ ال ٣و٘ذ ك٢ ش٢ء ٖٓ 

ٞرو اال أٗٚ ًبٕ ٣و٘ذ ك٢ طالح اُلغو هجَ إٔ ٣وًغ اُوًؼخ ا٥فوح اما هؼ٠ هواءرٚ"اُظالح ٝال ك٢ اُ
8
. 

جبة اُو٘ٞد ك٢ اُلغو، ٝفوط ك٤ٚ ػٖ ٗبكغ هبٍ: ًبٕ اثٖ ػٔو ال ٣و٘ذ ثهِذ: ك٢ ٓٞؽب اُش٤جب٢ٗ روعْ 

ك٢ اُظجؼ، هبٍ دمحم: ٝثٜنا ٗؤفن، ٝٛٞ هٍٞ أث٢ ؽ٤٘لخ، هؽٔٚ هللا
9

١ هبٍ: ك٢ ، ٝك٢ ٓٞؽب أث٢ ٓظؼت اُيٛو

ػٖ ٛشبّ ثٖ ػوٝح إٔ أثبٙ ، اُو٘ٞد، ٝفوط ك٤ٚ ػٖ ٗبكغ، إٔ ػجل هللا ثٖ ػٔو ًبٕ ال ٣و٘ذ ك٢ ش٢ء ٖٓ اُظالح

ًبٕ ال ٣و٘ذ ك٢ ش٢ء ٖٓ اُظالح، ٝال ك٢ اُٞرو، اال أٗٚ ًبٕ ٣و٘ذ ك٢ طالح اُلغو هجَ إٔ ٣وًغ اُوًؼخ ا٥فوح 

اما هؼ٠ هواءرٚ
10

وعٔخ ٝأُقوط ك٤ٜب، ًٝنُي ك٢ ٓٞؽب ٣ٍٞل اُؾلصب٢ٗ ر
11

، ٝاُزوعٔخ رول٣وٛب اُو٘ٞد ك٢ 

اُظجؼ ال ك٢ ؿ٤وٛب ٖٓ اُظِٞاد ًٔب هلهٛب اُيههب٢ٗ ك٢ شوؽٚ
12

، ٝاٗٔب روعْ ثٔوزؼبٙ ٤ُج٤ٖ أٗٚ ٓقزبهٙ، 

ٝافواط األصو٣ٖ ك٢ أؿِت أُٞؽآد ػٖ اثٖ ػٔو ٝػوٝح ٤ُج٤ٖ اُقالف ك٢ أَُؤُخ، ٝأٗٚ ٖٓ ثبة اُلؼبئَ ك٢ 

وث٢: "ٝهل ْٝٛ ك٤ٚ دمحم ثٖ ػجل اُؾٌْ ألٗٚ ٣وٟ اُو٘ٞد ٍ٘خ، ٝأٗٚ ٣َغل ُٚ هجَ اَُالّ، ٝٛٞ اُظجؼ، هبٍ اثٖ اُؼ

ك٢ أُنٛت َٓزؾت، ٝال ٍغٞك ػ٤ِٚ ك٤ٚ، ٝافزِق هٍٞ ٓبُي ك٢ ٍغٞك اَُٜٞ ُٖٔ روًٚ، كِْ ٣لفَ ك٢ روعٔخ 

                                                           
1
 .162/ 1الموطأ،  
2
 3 /722. 
3
 1 /161. 
4
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5
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6
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ب ػ٠ِ أٗ ًٜ ٚ فل٤ق ال ٣ِيّ ك٢ أطِٚ كؼالً، أُٞؽؤ ك٤ٚ اال هٝا٣خ ٗبكغ ػٖ اثٖ ػٔو أٗٚ ًبٕ ال ٣و٘ذ ك٢ طالح، ر٘ج٤

ٝال ٣شوع ُٚ ٍغٞك ٝعجوإ"
1
. 

إٔ اهزظبه هٝا٣خ ٣ؾ٠٤ ػ٠ِ أصو اثٖ ػٔو فالكًب ُـبُت  -ٝإ ً٘ذ ٤ٌُ ٖٓٔ ػ٘لٙ ػ٘ل–هِذ: ػ٘ل١ 

أُٞؽآد ُِٔنٛت أُؼوٝف ٤ُؾ٠٤ ثٖ ٣ؾ٠٤ ك٢ هؼ٤خ اُو٘ٞد، كول فبُق ٓنٛت ٓبُي ك٢ أَُؤُخ، هبٍ اُجبع٢ ك٢ 

أثٞ ؽ٤٘لخ ٝاُضٞه١: ال ٣و٘ذ ك٢ ش٢ء ٖٓ اُظالح، ٝا٤ُٚ مٛت ٣ؾ٠٤ ثٖ ٣ؾ٠٤ ا٤ُِض٢ ٖٓ  أُ٘زو٠: "ٝهبٍ

أطؾبث٘ب"
2

ُِي ثٖ أٌٗ ال ٣لع مُي االَّ ك٢ اُو٘ٞد ك٢ اُّظجؼ،  ، هبٍ اثٖ اُلوػ٢ ػٖ ٣ؾ٠٤: "ًٝبٕ: ٣لز٢ ثوأ١ْ ٓب

ْٛت، هبٍ: أفجوٗب اثٖ ّٝػبػ هبٍ:  كبٗٚ روًٚ ُوأ١ْ ا٤ُِش، أفجوٗب اُؼجَّبً ثٖ أْطجَؾ هبٍ: ؽلص٘ب دمحم ثٖ َفبُل َٝ ثٖ 

ب ه٘ذ هٍٍٞ هللا  ؼُذ ا٤ُِّش ثٖ ٍؼل، ٣وٍٞ: ٍٔؼذ ٣ؾ٠٤ ثٖ ٍؼ٤ل ٣وٍٞ: اَّٗٔ ِٔ ٍَ ؼُذ ٣ؾ٠٤ ثٖ ٣ؾ٠٤ ٣وٍٞ:  ِٔ ط٠ِ ٍ

ّ... صْ روى اُوُ٘ٞد، ك٢ِ ٓ٘ن ٍٔؼذ ٛنا اُؾل٣ش ٖٓ ٣ؾ٠٤ ثهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ْٞ ب ٣لْػٞا ػ٠ِ ه ًٓ ٖ ٍؼ٤ل ٗؾٞا ٖٓ أَهثؼ٤ٖ ٣ٞ

ا ٖٓ أهثؼ٤ٖ ٍ٘خ  ًٞ ٍَ ٣ؾ٠٤: ٢ُٝ أٗب ٓ٘ن ٍٔؼُذ ٛنا اُؾل٣ش ٖٓ ا٤ُِّش ثٖ ٍؼل ٗؾ ا ٖٓ أهثؼ٤ٖ ٍ٘خ ُْ أه٘ذ، هَب ًٞ ٗؾ

ُْ أه٘ذ، ٝروى ٣ؾ٠٤ ثٖ ٣ؾ٠٤ أ٣ؼبً هأ١ ٓبُي ك٢ ا٤ٔ٤ُٖ ٓغ اُشَّبٛل، ٝأفن ثوٍٞ ا٤ُِش ك٢ مُي ٝا٣غبة ش٤ٜل٣ٖ، 

ع٤ٖ"ًٝبٕ ال ٣وٟ ثؼضٚ اُؾ٤ٌٖٔ ػ٘ل رشبعو اُيٝ
3

 ، ُٝؼَ األٓو ًنُي ك٢ ٓٞؽب دمحم ثٖ اُؾَٖ اُش٤جب٢ٗ.

 :ها جا  تالتأهين خلف اإلهامقال اإلهام: الوطلة التاسع: 

ػٖ أث٢ ٛو٣وح، إٔ هٍٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هبٍ: اما هبٍ  ،ٝفوط ك٤ٚ ػٖ ٢ٍٔ ٠ُٞٓ أث٢ ثٌو، ػٖ أث٢ طبُؼ أَُبٕ

اإلٓبّ: ٍٔغ هللا ُٖٔ ؽٔلٙ، كوُٞٞا: اُِْٜ هث٘ب ُي اُؾٔل، كبٗٚ ٖٓ ٝاكن هُٞٚ هٍٞ أُالئٌخ ؿلو ُٚ ٓب رولّ ٖٓ 

مٗجٚ
4
. 

هبٍ اُلا٢ٗ: ك٢ ثبة: اُزؤ٤ٖٓ، ٤ٌُٝ ٓ٘ٚ؛ ام ٤ٌُ ك٤ٚ مًو اُزؤ٤ٖٓ
5
. 

ًٌب  هِذ: ُْ أهق ػ٠ِ عٞاة ػٖ ٝعٚ ا٣واك ٛنا اُؾل٣ش ػٖ أؽٍل، ٝاُن١ ٣ظٜو ٢ُ ٝهللا أػِْ إٔ اإلٓبّ ٓبُ

ؽَٔ ؽل٣ش أث٢ ٛو٣وح ٛنا ػ٠ِ أٗٚ ك٢ اُزؤ٤ٖٓ أ٣ًؼب، ال ٓب ٣ٞٛٔٚ ظبٛوٙ إٔ ٖٓ هبٍ اُِْٜ هث٘ب ُي اُؾٔل، كٞاكن 

ٚ ٓبُي ٖٓ فالٍ رطو٣ن ؽل٣ش هُٞٚ مُي هٍٞ أُالئٌخ ُنُي ؿلو ُٚ، كٌؤٕ ك٢ اُؾل٣ش افزظبًها أٝ ؽ٤ًّب أشبه ا٤ُ

ٍٙ ػٖ أث٢ ٛو٣وح، ًِٜب ك٤ٜب مًو اُزؤ٤ٖٓ، اال ٛنا األف٤و اُن١ فزْ ثٚ اُجبة، ٝهل  أث٢ ٛو٣وح، كول أفوعٚ ٖٓ ٝعٞ

فوط هجِٚ ثؾل٣ش ث٘لٌ اَُ٘ل هبٍ: ػٖ ٢ٍٔ ٠ُٞٓ أث٢ ثٌو، ػٖ أث٢ طبُؼ أَُبٕ ػٖ أث٢ ٛو٣وح، إٔ هٍٍٞ 

ما هبٍ اإلٓبّ: ﴿ؿ٤و أُـؼٞة ػ٤ِْٜ، ٝال اُؼب٤ُٖ﴾ كوُٞٞا: آ٤ٖٓ، كبٗٚ ٖٓ ٝاكن هُٞٚ هٍٞ أُالئٌخ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هبٍ: " ا

ؿلو ُٚ ٓب رولّ ٖٓ مٗجٚ
6

ب م٣َ ػ٠ِ اُجبة ثوؼ٤خ ٓ٘بٍجخ ٖٓ إٔ اُلؼَ اُٞاهك ك٢ ٓٞاكوخ  ًٌ ، أٝ ٣وبٍ: إ اإلٓبّ ٓبُ

ُؾٔل أ٣ًؼب، ُٝٞال إٔ شواػ اُؾل٣ش ك٤ٔب ٝهلذ ػ٤ِٚ أُالئٌخ ك٢ اُزؤ٤ٖٓ هل ٝهك أ٣ًؼب ك٢ ٓٞاكوخ أُالئٌخ ك٢ ا

ٍٚ ُِزوعٔخ ػبكح  ؽِٔٞٙ ػ٠ِ ٓٞاكوخ اُؾٔل ٌُبٕ أُؼ٠٘ األٍٝ ٛٞ أُزؼ٤ٖ، ٝهؼ٤خ اُزن٤٣َ ٝاُؾبم أُشبثٚ ٖٓ ٝع

، ٍٝٔبٙ ش٤ق٘ب أؽٔل أثٞ ٓي٣و٣ن ثبُزؼو٤ت ُإلُؾبم أٝ اُزؼ٤ًََِِٓٞخ ػ٘ل األئٔخ ك٢ اُزج٣ٞت
7
. 

 :ها جا  في العتوح والصثحل اإلهام: قاالوطلة العاشش: 

ٝفوط ك٤ٚ: ػٖ ٢ٍٔ، ٠ُٞٓ أث٢ ثٌو ثٖ ػجل اُوؽٖٔ، ػٖ أث٢ طبُؼ، ػٖ أث٢ ٛو٣وح، إٔ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا 

 ٌَ ٝهبٍ: ، ام ٝعل ؿظٖ شٞى ػ٠ِ اُطو٣ن، كؤفوٙ كشٌو هللا ُٚ، كـلو ُٚ ؛٣ٔش٢ ثطو٣ن ػ٤ِٚ ٍِْٝ هبٍ: ث٤٘ٔب هع

ٝهبٍ: ُٞ ٣ؼِْ اُ٘بً ٓب ك٢ ، ٔجطٕٞ، ٝاُـوم، ٝطبؽت اُٜلّ، ٝاُش٤ٜل ك٢ ٍج٤َ هللااُشٜلاء فَٔخ: أُطؼٕٞ، ٝاُ

اُ٘لاء ٝاُظق األٍٝ، صْ ُْ ٣غلٝا اال إٔ ٣َزٜٔٞا ػ٤ِٚ الٍزٜٔٞا، ُٝٞ ٣ؼِٕٔٞ ٓب ك٢ اُزٜغ٤و الٍزجوٞا ا٤ُٚ، ُٝٞ 

٣ؼِٕٔٞ ٓب ك٢ اُؼزٔخ ٝاُظجؼ ألرٞٛٔب ُٝٞ ؽجٞا
8
. 

أؽبك٣ش ك٢ ٝاؽل، ًنُي ٣و٣ٜٝب عٔبػخ ٖٓ أطؾبة ٓبُي، ًٝنا ٢ٛ  هبٍ اثٖ ػجل اُجو: "ٛنٙ صالصخ

ٓؾلٞظخ ػٖ أث٢ ٛو٣وح، أؽلٛب: ؽل٣ش اُن١ ٗيع ؿظٖ اُشٞى ػٖ اُطو٣ن، ٝاُضب٢ٗ: ؽل٣ش اُشٜلاء، ٝاُضبُش 

                                                           
1
 .175/ 3المسالن  
2
 1 /787. 
3
 .176/ 7تارٌخ علماء األندلس  
4
 1 /88. 
5
 .777/ 3ٌنظر اإلٌماء  
6
 1 /87. 
7
 من إفادته أثناء دراسة الموطإ علٌه. 
8
 1 /131. 
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هُٞٚ: ُٞ ٣ؼِْ اُ٘بً ٓب ك٢ اُ٘لاء ا٠ُ آفو اُؾل٣ش، ٝٛنا اُوَْ اُضبُش ٍوؾ ٤ُؾ٠٤ ٖٓ ثبة، ٝٛٞ ػ٘لٙ ك٢ ثبة 

آفو
1

ٜٓ٘ب ٓب ًبٕ ٣٘جـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ثبة اُؼزٔخ ٝاُظجؼ، ٝهُٞٚ: ُٝٞ ٣ؼِْ اُ٘بً ٓب ك٢ اُ٘لاء، ا٠ُ هُٞٚ: ُٝٞ  

ؽجٞا كِْ ٣وٝٙ ػ٘ٚ اث٘ٚ ػج٤ل هللا ك٢ مُي اُجبة، ٝهٝاٙ اثٖ ٝػبػ ػٖ ٣ؾ٠٤، ٝٛٞ ػ٘ل عٔبػخ اُوٝاح ُِٔٞؽؤ ػٖ 

ٓبُي، ال ٣قزِلٕٞ ك٢ مُي ك٤ٔب ػِٔذ"
2

ش: "ث٤٘ٔب هعَ ٣ٔش٢ ثطو٣ٍن ام ٝعل ؿظٖ شٞى ، ٝهبٍ اُلا٢ٗ: "ؽل٣

ػ٠ِ اُطو٣ن كؤفوٙ... ٝك٤ٚ: اُشٜلاء فَٔخ: أُطؼٕٞ، ٝأُجطٕٞ، ٝاُـوم، ٝطبؽت اُٜلّ، ٝاُش٤ٜل ك٢ ٍج٤َ 

هللا، ك٢ اُظالح اُضب٢ٗ، ك٢ ثبة: اُؼزٔخ ٝاُظجؼ، ٛنا اُؾل٣ش كظالٕ، ٤ٌُٝ ك٤ٚ ػ٘ل ٣ؾ٠٤ ثٖ ٣ؾ٠٤ ٓب روزؼ٤ٚ 

ح أُٞؽؤ ٣ظِٕٞ ثٚ اُؾل٣ش اُن١ هجِٚ، ٝثٚ ٣طبثوٜب، ٝاٗظو ؽل٣ش اُشٜلاء ُغبثو ثٖ اُزوعٔخ، ٍٝبئو هٝا

ػز٤ي"
3

، ٝك٢ اُطجؼخ أُـوث٤خ ُِٔٞؽب هبُٞا: "ثٜبٓش األطَ: ُٝٞ ٣ؼِْ اُ٘بً ٓب ك٢ اُؼزٔخ ٝاُظجؼ ألرٞٛٔب ُٝٞ 

ا، ُْٝ ٣وغ ٤ُؾ٠٤ ك٢ ٛنا اُجبة، ٝهل مًوٗبٙ ك٢ ثبة اُ٘لاء" ًٞ ؽج
4
. 

ًْو ؽج ؼخ دمحم كئاك ػجل اُجبه٢ ًٝنا ؽجؼخ ش٤ق٘ب ك. ثشبه ػٞاك ُِلظَ اُضبُش ٖٓ اُي٣بكاد ػ٠ِ هِذ: ِم

كؼَ ؿ٤و ٓؾٔٞك، ٝهل فِذ هٝا٣خ ٣ؾ٠٤ ٖٓ هٝا٣خ اث٘ٚ ػج٤ل هللا ٓ٘ٚ، ُٝنُي هبٍ اُلا٢ٗ: ٤ٌُٝ ك٤ٚ ٛٞ األطٍٞ، ٝ

ب أٝ ٤َٗبًٗب ٖٓ اث٘ٚ ػج٤ل هللا، ُوٍٞ اثٖ ػجل اُجو ًٔب ٗوُِذ ػ٘ٚ ٍبثوًب:  ٓب روزؼ٤ٚ ًٔ اُزوعٔخ، ألٗٚ ٍوؾ ٓ٘ٚ، آب ٝٛ

"كِْ ٣وٝٙ ػ٘ٚ اث٘ٚ ػج٤ل هللا ك٢ مُي اُجبة، ٝهٝاٙ اثٖ ٝػبػ ػٖ ٣ؾ٠٤، ٝٛٞ ػ٘ل عٔبػخ اُوٝاح ُِٔٞؽؤ ػٖ 

ُوٝا٣خ ٣ؾ٠٤، ُٝٚ رغبٍو ػ٠ِ مُي ػ٤ت ػ٤ِٚ ٓبُي، ال ٣قزِلٕٞ ك٢ مُي"، ٝآب أٗٚ ٖٓ اطالؽبد اثٖ ٝػبػ
5

 ،

ٌّ ٝأؿالٌؽ ُػلّد ػ٤ِٚ ٝاُْٞٛ ٝا٤َُ٘بٕ ٖٓ ٣ؾ٠٤ ٗلَٚ، ُٝٚ أٝٛب
6

: ُْ ٣ضجذ اُلظَ اُضبُش ك٢ هٝا٣خ  ٍَّ ، ٝػ٠ِ ً

ؼلّ أُطبثوخ، ٢ٛٝ صبثزخٌ ُغٔبػخ اُوٝاح ػٖ ٓبُي، كضجزذ أُطبثوخ ه٤َ ث٣ؾ٠٤ ٖٓ ؽو٣ن اث٘ٚ ػج٤ل هللا، ُٝنا 

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣غبة ػٖ هٝا٣خ ٣ؾ٠٤ ٖٓ ؽو٣ن اث٘ٚ إٔ ك٤ٜب اإلشبهح ا٠ُ ٓب ٝهك ٝاٗزلذ أُئافنح،  ُِزوعٔخ،

 .   ك٢ اُوٝا٣بد األفوٟ

                                                           
1
 .68/ 1أخرجه ٌحٌى فً ما جاء فً النداء للصالة،  
2
 .11/ 77التمهٌد  
3
 .771/ 3اإلٌماء  
4
 .797/ 1، 6هامش  
5

 نبه بالخطأ من رأٌنا ما فكثًٌرا بخسارة، عادت فربما الجسارة وأما": 157/ 1 اآلثار صحاح على األنوار مطالعلال ابن لرلول فً  

 - ٌحٌى بن ٌحٌى على إصالحاته من كثٌر فً وضاح بن دمحم هللا عبد أبو الشٌخ فعل كما الباب، غٌر من المنزل وتولج الصواب، على

 وضاح بن "دمحم: 671/ 7المبطَّا"، ولال الذهبً فً المغنً فً الضعفاء  المخطأ أكثرها فً هو فصار الموطأ، فً رواٌته - هللا رحمه

الحدٌث"،  فً رأس أنه إال للت: العربٌة، وال بالفمه له علم ال وكان ٌصحفها، وأشٌاء كثٌر، خطأ له الفرضً: ابن لال األندلسً،

 .769/ 12، وسٌر أعالم النبالء 176/ 7وٌنظر تارٌخ علماء األندلس 
6
 بن ٌحٌى خطأ من ٌحفظ مما : "وهذا761/ 7 واألسانٌد المعانً من الموطأ فً لما التمهٌدلال ابن عبد البر معلما على حدٌث فً  

هـ كتاب بعنوان: أغالٌط ٌحٌى بن ٌحٌى  636ن خلفون  األزدي المتوفى "، وألبً عبد هللا دمحم بن إسماعٌل ابوغلطه الموطأ فً ٌحٌى

األندلسً فً موطإ مالن رواٌته عنه، فً كراسة، ٌنظر الذٌل والتكملة كتابً الموصول والصلة، ألبً عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد 

 .177/ 7الملن المراكشً 
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 الخاتوح:

ػذ، ٝافزِلذ ؽوائن ٓظ٘ل٤ٜب ثؾَت أؿواػْٜ ٝٓوبطلْٛ،  ّٞ إ أُظ٘لبد اُؾل٣ض٤ّخ هل ًضود ٝر٘

٤ٜب ػ٠ِ األثٞاة اُلو٤ٜخ ٝؿ٤وٛب، أ١ ثؾَت ٓٞػٞػبرٜب ٖٝٓ ث٤ٖ رِي أُظ٘لبد ٓب هرت أطؾبثٜب األؽبك٣ش ك

ٖٓ اُؼو٤لح ٝاُزل٤َو ٝاُلؼبئَ، ٝأُـبى١... ك٤غٔؼٕٞ ؽل٣ش ًَ ثبة ػ٠ِ ؽلح, صْ ٣لهعٕٞ األثٞاة رؾذ 

اٌُزت، ك٘وٟ أؽبك٣ش اُظالح ٓٞىػخ ػ٠ِ أثٞاثٜب, ٓغٔٞػخ رؾذ ًزبة اُظالح، ًٝنا اُيًبح، ٝؿ٤وٛب ٖٓ 

ر٘لهط رؾزٜب أَُبئَ اُغيئ٤خ، ٝاُٜلف ٖٓ ٛنٙ اُزواعْ رؤ٤ُل٢ اثلاػ٢، ٝٓوبطل١  أُٞػٞػبد ا٤ٌُِخ اُز٢

ٍّ ػ٤ِٚ  كال٢ُ، كبُزؤ٤ُل٢ ٌٗٞع ٖٓ اُز٤ََٜ ٝاُزوو٣ت، ٝاُز٤َ٘ن، ٝأُوبطل١ ثبػزجبهٛب رُج٤ٖ أُؼ٠٘ اُن١ ٣ل

ٍٞ ٖٓ اُزؤ٣َٝ ٝاالٍز٘جبؽ، ك ٢ٜ رج٤ٖ هأ١ أُزوعْ اُؾل٣ش، أٝ روشل ا٤ُٚ ثؾَت ٗظو أُزوعْ ٝٓوظلٙ، ُٝٞ ث٘ؾ

أؽل أهًبٕ صالص٤خ أُؼوكخ ك٢ ًزت اُؾل٣ش أُجٞثخ، ٝٝكوٜٚ ٝٓقزبهٙ، ٢ٛٝ ٓغبٍ األٗظبه ٝاإلشبهاد ٝأُوبطل، 

 اُوبئٔخ ػ٠ِ كْٜ اُزوعٔخ، ٝاُؾل٣ش أَُبم ك٤ٜب، ٝاُؼالهخ ث٤ٖ اُؾل٣ش ٝاُزوعٔخ.

ظٜو؛ ثؾ٤ش رٌٕٞ اُزوعٔخ ظبٛوح ال ٝثبُ٘ظو ك٢ ٛنٙ اُضالص٤خ ٣زج٤ٖ ٓواك أُظ٘ق، ٝٛنا أُواك هل ٣

٣ؾزبط ك٢ اكهاى اُؼالهخ ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ أُقوط ك٤ٜب ا٠ُ ٗظٍو ٝثؾٍذ ٝاٍزلالٍ، ٝهل ٣قل٠؛ ثؾ٤ش رٌٕٞ اُزوعٔخ 

فل٤خ أٝ اٍز٘جبؽ٤خ ٣ؾزبط اكهاى اُؼالهخ ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ أُقوط ك٤ٜب ا٠ُ ٗظو ٝرله٤ن، أٝ ٗٞعٍ ٖٓ اُزؤ٣َٝ؛ ٤ُزج٤ٖ 

قلبء هل ٣ٌٕٞ اُ٘ظو ٝاُزؤ٣َٝ اُن١ الػ ُِ٘بظو ًٗٞػب ٖٓ االؽزٔبٍ اُن١ ال ٣ٌٖٔ اُوطغ ثؤٗٚ ٝعٜٜب، ػ٠ِ أٗٚ ؽبٍ اُ

ٓواك أُظ٘ق؛ ٌُ٘ٚ ٣و٣ؼ ٖٓ االػزواع، ٝروكك اُ٘لٌ ك٢ أُٞػغ أُشٌَ، ٣ٝؾَٖ اُظٖ ثبُٔظ٘ق، ٣ٝج٤ٖ 

ٝؽَٖ اُزؼج٤و ػ٘ٚ،  ٓؼ٠ً٘ ٓوجٞالً ٖٓ اإل٣واك، ٝٛنا أُؼ٠٘ اُالئؼ ٣قزِق هٞح ٝػؼلًب ثؾَت عٞكح اُ٘ظو،

 ٝأُززجغ ٣وٟ ثُؼل ثؼغ األعٞثخ ٝاُزؤ٣ٝالد، ٝٗظبػخ ث٤بٕ أفوٟ، ٝعٔبٍ ٓ٘يػٜب ٝٓؤفنٛب ٝكالُزٜب.  

ظٜو ٓواكٙ ك٢ رواعْ، -ٝإ ًبٕ ُٚ اَُجن ٝاإلثلاع– ٝاإلٓبّ ٓبُي ك٢ رواعٔٚ ُِٔٞؽب ًؤ١ ٓزوعٍْ 

ُ٘ظو اُن٣ٖ ًزجٞا ػ٠ِ أُٞؽب، اػزواًػب ٝاٗزوبكًا، ٝفل٢ ٓواكٙ ٝأشٌَ ك٢ أفوٟ، كبٗزول ط٤٘ؼٚ ك٤ٜب، ٝر٘بُٜٝب ثب

ٝٛٞ ِْ أٝ فل٢، ٝث٤بًٗب ٝعٞاثًب، ٌُ٘ٚ ٖٓ ٗبؽ٤ٍخ أفوٟ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞهك روعٔخً ٝال ٣الؽع ك٤ٜب ِٓؾًظب هآٙ، ػُ 

أُجزٌو ُِزظ٤٘ق ػ٠ِ األثٞاة اُلو٤ٜخ، ٝٓ٘يُزٚ ك٢ اُؼِْ ٝاُلْٜ، ثَ ٝآبٓزٚ ك٤ٜٔب ٓؾَ اعٔبعٍ ٖٓ أُٞاكن 

ٖٓ ٓبُي ملسو هيلع هللا ىلص ُٔقبُق، هبٍ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ٜٓل١: "ٓب ثو٢ ػ٠ِ ٝعٚ األهع أؽلٌ آٖٓ ػ٠ِ ؽل٣ش هٍٍٞ هللا ٝا

ثٖ أٌٗ"
1

، ٝهبٍ اُنٛج٢: ارلن ُٔبُي ٓ٘بهت ٓب ػِٔزٜب اعزٔؼذ ُـ٤وٙ، كنًو ٜٓ٘ب: ؽٍٞ اُؼٔو، ٝػِٞ اُوٝا٣خ، 

هٞاػلٙ ٝاُنٖٛ اُضبهت، ٝاُلْٜ، ٍٝؼخ اُؼِْ، ٝرولٓٚ ك٢ اُلوٚ ٝاُلزٟٞ، ٝطؾخ
2

، ال ٤ٍٔب ٓغ ٓب اشزٜو ػ٘ٚ ٖٓ 

كول ثِؾ ك٢ مُي اُـب٣خ، ، اُزؾو٤ن ٝاُزٔؾ٤ض ٝاُؼ٘ب٣خ ٝاُ٘ظو أُزٌوه ك٢ أُٞؽب ى٣بكح ٝٗوًظب، ٝرور٤جًب ٝرج٣ٞجًب

اُز٢ هل رؼلّ ٓؼٜب أُالٓخ، ثؾَت اُـوع اُن١ أهاك، ٝٓب ىاٍ ٣ؼوع ٓظ٘لٚ ػ٠ِ اُ٘بً، كٌَ ػوػٍخ ٓ٘ٚ 

، أٝ رل٤ٍَو، أٝ ٗؾٞ مُي، ٍ٘ؼ ثٚ ٌُزبثٚ رٔضَ اثواىحً  ٍّْ ، هل رؾَٔ ك٢ ؽ٤برٜب ر٘و٤ًؾب عل٣لًا ثي٣بكحٍ، أٝ ؽنٍف، أٝ ػ

اُ٘ظو ٝاُٞهذ ُإلٓبّ، ٝػبكح اُؼِٔبء ر٘و٤ؼ ًزجْٜ، ٝاُؼ٘ب٣خ ثٜب، ٝارجبع اُ٘ظو ك٤ٜب ؽز٠ ثؼل ارٔبٜٓب، ٝال شي ٓغ 

ٓبّ، ٝأًِٜٔب ٝأٗؼغٜب، ٝاُنهٝح اُز٢ ثِؾ ا٤ُٜب مُي إٔ آفو اثواىحٍ ثٜنٙ ا٤ٌُل٤خ ٢ٛ آفو ٓقزبهاد ٝٓواكاد اإل

ٗظو ٓبُي، كٔب ٣زوعْ ك٤ٜب اال ثٔب ٣ظؼ اٗزياػٚ ٝاالٍزلالٍ ػ٤ِٚ ثبُؾل٣ش أُقوط، ظٜو مُي أٝ فل٢، ٝاُشؤٕ 

 ك٢ ٓضَ مُي إٔ ٣زْٜ اُ٘بظو ٗلَٚ، ٣ٝجؾش ػٖ ٝعٚ اُلالُخ ك٢ مُي، ٤ُزغ٘ت أُالٓخ.

ًٍ  ٝا٢٘ٗ ثؼل اٍزؼواع اُ٘ٔبمط أُولٓخ ٝث٤بٕ اُغٞاة ػٔب أشٌَ ك٤ٜب ٜٝٓ٘ب أهٍٞ ػٖ ٗظٍو ٝرزجغٍ ٝكه

ٝثٌَ صوٍخ ٓب ٖٓ ؽل٣ٍش اٍزُشٌَ اال ُٚ عٞاٌة ٣وطغ ث٘ظبػخ اُزقو٣ظ ٝاالٗزياع، أٝ ٣و٣ؼ اُ٘لٌ ك٢ ٓٞاػغ 

ٖ االؽز٤به، كٔب ػ٠ِ اُلاهً أَُزشٌَ اال إٔ ٣واػ٢ اُؼٞاثؾ اُز٢ هلٓزٜب ك٢ ٤ًل٤خ اُزؼبَٓ ٓغ ٛنٙ اُوؼ٤خ ٓ

ٓالؽظخ صالص٤خ اُلْٜ، ٝا٤َُبم، ٝػبكاد ٓبُي أًَُِٞخ، ٝهأ٣ٚ ٝٓنٛجٚ، ٝهٝا٣بد أُٞؽب األفوٟ ٤ُؾظَ ٖٓ 

 فالُٜب اُجظو ثبُٔواك، ك٤َِْ ٖٓ االػزواع ٝاالٍزشٌبٍ ػ٠ِ األئٔخ األكنام.

ائل ٝا٢٘ٗ هجَ إٔ أؽ١ٞ ثَبؽ ٛنا اُجؾش أهٍٞ: إ ٓٞؽؤ اإلٓبّ ٓبُي ٓب ىاٍ ًٌٓ٘يا ٌُض٤و ٖٓ اُلٞ

ٝاُطوائن ٝاُؼِّٞ اُز٢ ُْ رضٞه ثؼل، اثواىٛب ٝرض٣ٞوٛب ٣َزلػ٢ هواءاٍد عبكح، ٝٗٞػ٤خ فبطخ ٖٓ اُجبؽض٤ٖ، ٝا٢٘ٗ 

أكػٞ أُئٍَبد اُؼ٤ِٔخ ثجِلٗب ا٠ُ رج٢٘ كهاٍبد عبكح ؽٍٞ ٛنا أُظ٘ق اُغ٤َِ رَزٌشق عٞاٗجب ٖٓ رِي 

 بُي، ٝرشوف ثبالٗزٔبء ُٚ ٝفلٓزٚ، كطٞث٠ ُِٔشٔو٣ٖ.اإلثلاػبد أُب٤ٌُخ، فبطخ ٝإٔ ثالكٗب رزج٠٘ ٓنٛت اإلٓبّ ٓ

ٝط٠ِ هللا ٍِْٝ ػ٠ِ ٤ٍلٗب دمحم ٝآُٚ ٝطؾجٚ، ٝاُؾٔل هلل هة اُؼب٤ُٖٔ.

                                                           
1
 .6/318حلٌة األولٌاء  
2
 .1/717تذكرة الحفاظ، للذهبً،  
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 الوصادس والوشاجع: 

ٛـ، 1323، 7اُوَطال٢ٗ، ؽ أُِي ػجل ثٖ ثٌو أث٠ ثٖ دمحم ثٖ اهشبك اَُبه١ ُشوػ طؾ٤ؼ اُجقبه١، ألؽٔل

 ٓظو. األ٤ٓو٣خ، اٌُجوٟ أُطجؼخ

رؾو٤ن: ٍبُْ دمحم ػطب، دمحم ػ٢ِ ٢، ٣ٍٞق ثٖ ػجل هللا ثٖ دمحم ثٖ ػجل اُجو اُ٘ٔو١ اُووؽجاالٍزنًبه، ألث٢ 

 .ث٤وٝد، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخّ، 2222 – 1421اُطجؼخ: األ٠ُٝ، ، ٓؼٞع

، 1، رؾو٤ن ك. ٣ؾ٠٤ أٍبػ٤َ، ؽؼ٤بع ثٖ ٠ٍٞٓ ثٖ ػ٤بع ثٖ ػٔوٕٝ ا٤ُؾظج٢أًبٍ أُؼِْ ثلٞائل َِْٓ، ُ

 .كاه اُٞكبء ُِطجبػخ ٝاُ٘شو ٝاُزٞى٣غ، ٓظوّ، 1998 -1419

 ٛـ، أٌُزجخ اإلٓلاك٣خ ك٢ ٌٓخ، ٝأٌُزجخ ا٤ُؾ٣ٞ٤خ ثبُٜ٘ل.1422أٝعي أَُبُي ُٔؾٔل ىًو٣ب اٌُبٗل١ِٞٛ، 

أثٞ ػجل اُجبه١ ، رؾو٤ن: اُؼجبً أؽٔل ثٖ ؽبٛو اُلا٢ٗ األٗل٢َُ ٢ثب، ألاإل٣ٔبء ا٠ُ أؽواف أؽبك٣ش ًزبة أُٞؽ

أٌُِٔخ اُؼوث٤خ ، ٌٓزجخ أُؼبهف ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، اُو٣بعّ، 2223 -1424، 1، ؽثٞ شبٓخ اُغيائو١هػب 

 .اَُؼٞك٣خ

٘شوٙ؛ ث ػ٠٘، ؼجل هللا ثٖ دمحم ثٖ ٣ٍٞق ثٖ ٗظو األىك١، أُؼوٝف ثبثٖ اُلوػ٢، ُربه٣ـ ػِٔبء األٗلٌُ

 .ٌٓزجخ اُقبٗغ٢، اُوبٛوح، 1988ّ -1428، 2، ؽٝطؾؾٚ؛ ٝٝهق ػ٠ِ ؽجؼٚ: ا٤َُل ػيد اُؼطبه اُؾ٢٘٤َ

كاه ّ، 1998 -1419، 1، ؽشٌٔ اُل٣ٖ أثٞ ػجل هللا دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ ػضٔبٕ ثٖ هَب٣ْٔبى اُنٛج٢، ُرنًوح اُؾلبظ

 .ث٤وٝد ،اٌُزت اُؼ٤ِٔخ

، اُ٘ٔو١ اُووؽج٢ ػٔو ٣ٍٞق ثٖ ػجل هللا ثٖ دمحم ثٖ ػجل اُجو ٢ث، ألاُز٤ٜٔل ُٔب ك٢ أُٞؽؤ ٖٓ أُؼب٢ٗ ٝاألٍب٤ٗل

، ٝىاهح ػّٔٞ األٝهبف ٝاُشئٕٝ اإلٍال٤ٓخٛـ، 1387، رؾو٤ن: ٓظطل٠ ثٖ أؽٔل اُؼ١ِٞ , دمحم ػجل اٌُج٤و اُجٌو١

 ـ.أُـوة

كاه اؽ٤بء اُزواس ّ، 2221، 1، ؽ: دمحم ػٞع ٓوػترؾو٤نثٖ أؽٔل ثٖ األىٛو١ اُٜو١ٝ، ، ُٔؾٔل رٜن٣ت اُِـخ

 .ث٤وٝد، اُؼوث٢

، ِوٖ ٍواط اُل٣ٖ أثٞ ؽلض ػٔو ثٖ ػ٢ِ ثٖ أؽٔل اُشبكؼ٢ أُظو١ثٖ أُ، الاُزٞػ٤ؼ ُشوػ اُغبٓغ اُظؾ٤ؼ

 ٍٞه٣ب –كاه اُ٘ٞاكه، كٓشن ّ، 2228 -1429، 1، ؽ: كاه اُلالػ ُِجؾش اُؼ٢ِٔ ٝرؾو٤ن اُزواسرؾو٤ن

ُوبكه عبٓغ األطٍٞ ك٢ أؽبك٣ش اُوٍٍٞ ملسو هيلع هللا ىلص، ألث٢ اَُؼبكاد أُجبهى ثٖ دمحم اثٖ األص٤و اُغيه١، رؾو٤ن ػجل ا

 ّ، ؽجؼخ فبطخ ٖٓ اطلاهاد ٝىاهح األٝهبف ٝاُشئٕٝ اإلٍال٤ٓخ هطو. 2212 -1433، 2األهٗبإٝؽ، ؽ

ٓغٔٞػخ ثبؽض٤ٖ ك٢ هٍبئَ ، رؾو٤ن ثٌو دمحم ثٖ ػجل هللا ثٖ ٣ٌٞٗ اُز٢ٔ٤ٔ اُظو٢ِألث٢  خ،اُغبٓغ َُٔبئَ أُلٝٗ

 ٢.إلٍالٓٓؼٜل اُجؾٞس اُؼ٤ِٔخ ٝاؽ٤بء اُزواس اّ، 2213 -1434، 1، ؽكًزٞهاٙ

ؾٔل ثٖ أٍبػ٤َ أثٞ ػجلهللا اُجقبه١ ، ُٔاُغبٓغ أَُ٘ل اُظؾ٤ؼ أُقزظو ٖٓ أٓٞه هٍٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍٝ٘٘ٚ ٝأ٣بٓٚ

 .كاه ؽٞم اُ٘غبح، 1422، 1، ؽ: دمحم ى٤ٛو ثٖ ٗبطو اُ٘بطو، رؾو٤ناُغؼل٢

ّ، كاه اَُؼبكح، 1974 -1394، ٔل األطجٜب٢ٗٗؼ٤ْ أؽٔل ثٖ ػجل هللا ثٖ أؽ ٢ث، ألؽ٤ِخ األ٤ُٝبء ٝؽجوبد األطل٤بء

 ٓظو.

ن: ٓغٔٞػخ ٖٓ ، رؾو٤شٌٔ اُل٣ٖ أثٞ ػجل هللا دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ ػضٔبٕ ثٖ هَب٣ْٔبى اُنٛج٢، ٤ٍُو أػالّ اُ٘جالء

 .ٓئٍَخ اُوٍبُخ، 1985ّ -1425، 3اُطجؼخ، أُؾوو٤ٖ ثبشواف اُش٤ـ شؼ٤ت األهٗبإٝؽ

، ػجل هللا دمحم ثٖ دمحم ثٖ ػجل أُِي األٗظبه١ األ٢ٍٝ أُواًش٢ ٢ث، ألِخاُن٣َ ٝاُزٌِٔخ ٌُزبث٢ أُٞطٍٞ ٝاُظ

 ٢.كاه اُـوة اإلٍالّٓ، 2212، 1ٓغ آفو٣ٖ، ؽ اُلًزٞه اؽَبٕ ػجبًرؾو٤ن: 

، رؾو٤ن: أثٞ ر٤ْٔ ٣بٍو ثٖ اثوا٤ْٛ، ثٖ ثطبٍ أثٞ اُؾَٖ ػ٢ِ ثٖ فِق ثٖ ػجل أُِيشوػ طؾ٤ؼ اُجقبه١، ال

 .ٌٓزجخ اُوشل، اُو٣بع، 2223ّ - ٛـ1423اُطجؼخ: اُضب٤ٗخ، 
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رؾو٤ن: ، ٔؾٔل ثٖ ػجل اُجبه٢ ثٖ ٣ٍٞق اُيههب٢ٗ أُظو١ األىٛو١، ُشوػ اُيههب٢ٗ ػ٠ِ ٓٞؽؤ اإلٓبّ ٓبُي

 .اُوبٛوح، ٌٓزجخ اُضوبكخ اُل٤٘٣خْ، 2223ٓ -ٛـ 1424اُطجؼخ: األ٠ُٝ، ، ؽٚ ػجل اُوءٝف ٍؼل

، ؼضٔبٕ ثٖ ػجل اُوؽٖٔ، أثٞ ػٔوٝ، ُإلٍوبؽ ٝاَُوؾط٤بٗخ طؾ٤ؼ َِْٓ ٖٓ اإلفالٍ ٝاُـِؾ ٝؽٔب٣زٚ ٖٓ ا

 .ث٤وٝد، كاه اُـوة اإلٍال٢ٓ، 1428، 2، ؽن: ٓٞكن ػجلهللا ػجلاُوبكه، رؾو٤أُؼوٝف ثبثٖ اُظالػ

اُطجؼخ: اُضب٤ٗخ، ، ىًو٣ب ٓؾ٢٤ اُل٣ٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ شوف ا١ُٝٞ٘ ٢ثأل ،أُٜ٘بط شوػ طؾ٤ؼ َِْٓ ثٖ اُؾغبط

 .٤وٝد، ث٢كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث، 1392

، كاه أّ أُب٢ٌُ اإلشج٢ِ٤أثٞ ثٌو ثٖ اُؼوث٢ أُؼبكو١  ،ٔؾٔل ثٖ ػجل هللاػبهػخ األؽٞم١ ك٢ شوػ اُزوٓن١، ُ

 اُووٟ، اُوبٛوح.

، كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢٢ اُؾ٘ل٢، ثله اُل٣ٖ اُؼ٤٘، ٔؾٔٞك ثٖ أؽٔل، ُػٔلح اُوبه١ شوػ طؾ٤ؼ اُجقبه١

 .ث٤وٝد

كاه ، 1379، أثٞ اُلؼَ اُؼَوال٢ٗ اُشبكؼ٢ ،ؽٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ ؽغو، أل١كزؼ اُجبه١ شوػ طؾ٤ؼ اُجقبه

 د.ث٤وٝ، أُؼوكخ

 ثله ، رؾو٤ن: دمحماُل٣ٞث٘ل١ ؾٔل أٗٞه شبٙ ثٖ ٓؼظْ شبٙ اٌُش٤ٔو١ اُٜ٘ل١، ُٔك٤غ اُجبه١ ػ٠ِ طؾ٤ؼ اُجقبه١

 .ُج٘بٕ، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ث٤وٝدّ، 2225 -1426، 1ؽػبُْ ا٤ُٔور٢ٜ، 

، رؾو٤ن: أُب٢ٌُ اإلشج٢ِ٤أثٞ ثٌو ثٖ اُؼوث٢ أُؼبكو١  ،ٔؾٔل ثٖ ػجل هللا، ُٓٞؽؤ ٓبُي ثٖ أٌٗاُوجٌ ك٢ شوػ 

 .كاه اُـوة اإلٍال٢ّٓ، 1992، 1، ؽدمحم ػجل هللا ُٝل ًو٣ْ

ًشق أُـط٠ ٖٓ أُؼب٢ٗ ٝاألُلبظ اُٞاهؼخ ك٢ أُٞؽب، ُٔؾٔل اُطبٛو اثٖ ػبشٞه اُز٢َٗٞ، رؾو٤ن: ؽٚ ثٞ 

 ّ، كاه ٍؾٕ٘ٞ، رٌٞٗ.2227 -1428، 2ٍو٣ؼ، ؽ

 -ٛـ 1419، دمحم أُظو١ٝ ،رؾو٤ن: ػلٗبٕ كه٣ٝش، اُجوبء أ٣ٞة ثٖ ٠ٍٞٓ اُؾ٢٘٤َ اٌُل١ٞ ٢ث، ألا٤ٌُِبد

 .ث٤وٝد، ٓئٍَخ اُوٍبُخ، 1998ّ

ثٖ ٤ٍل ػجل هللا ثٖ أؽٔل اُغ٢ٌ٘ ًٞصو أُؼب٢ٗ اُلهاه١ ك٢ ًشق فجب٣ب طؾ٤ؼ اُجقبه١، ُٔؾٔل اُقؼو 

 .ٓئٍَخ اُوٍبُخ، ث٤وٝدّ، 1995 -1415، 1، ؽاُش٘و٤ط٢

 .ث٤وٝد، كاه طبكه، 1414، ٢3، ؽإلكو٣وأؾٔل ثٖ ٌٓوّ ثٖ ػ٠ِ، اثٖ ٓ٘ظٞه ، َُُبٕ اُؼوة

، ن: دمحم ثٖ اُؾ٤َٖ ا٤َُِٔب٤٢ٗؾو، رثٖ اُؼوث٢ أُؼبكو١اثٌو دمحم ثٖ ػجل هللا  ٢ث، ألأَُبُي ك٢ شوػ ٓٞؽؤ ٓبُي

 .ث٤وٝد، كاه اُـوة اإلٍال٢ّٓ، 2227 -1428، 1، ؽػبئشخ ث٘ذ اُؾ٤َٖ ا٤َُِٔب٢ٗٝ

 .ث٤وٝد، ؽٔل ثٖ دمحم ثٖ ػ٢ِ اُل٢ٓٞ٤ اُؾ١ٞٔ، أٌُزجخ اُؼ٤ِٔخ، ألأُظجبػ ا٤ُ٘ٔو ك٢ ؿو٣ت اُشوػ اٌُج٤و

، ثوا٤ْٛ ثٖ ٣ٍٞق ثٖ أكْٛ اُٞٛوا٢ٗ اُؾٔي١، أثٞ اٍؾبم اثٖ هوهٍٞإل ،ٓطبُغ األٗٞاه ػ٠ِ طؾبػ ا٥صبه

ٝىاهح األٝهبف ٝاُشئٕٝ ، 2212ّ - 1433، 1اُطجؼخ، ُِجؾش اُؼ٢ِٔ ٝرؾو٤ن اُزواسرؾو٤ن: كاه اُلالػ 

 .كُٝخ هطو، اإلٍال٤ٓخ

، 3، ؽػج٤ل ػجل هللا ثٖ ػجل اُؼي٣ي ثٖ دمحم اُجٌو١ األٗل٢َُ ٢ثٓؼغْ ٓب اٍزؼغْ ٖٓ أٍٔبء اُجالك ٝأُٞاػغ، أل

 .ػبُْ اٌُزت، ث٤وٝد، 1423

ن: اُلًزٞه ٗٞه ٤ؾو، رػجل هللا دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ ػضٔبٕ ثٖ هَب٣ْٔبى اُنٛج٢شٌٔ اُل٣ٖ أثٞ أُـ٢٘ ك٢ اُؼؼلبء، ُ

 .اُل٣ٖ ػزو

، 1332، 1، ؽُزغ٤ج٢ اُووؽج٢ اُجبع٢ األٗل٢َُاا٤ُُٞل ٤ٍِٔبٕ ثٖ فِق ثٖ ٍؼل  ٢ثأُ٘زو٠ شوػ أُٞؽب، أل

 .ٓظو، ٓطجؼخ اَُؼبكح

، 1412، 1، ؽٓؾٔٞك ف٤َِ، ٝؼوٝفثشبه ػٞاك ٓٓٞؽؤ اإلٓبّ ٓبُي ثوٝا٣خ أث٢ ٓظؼت اُيٛو١، رؾو٤ن: 

 ـ.ٓئٍَخ اُوٍبُخ



 "297-316" 0202 02مجلة البحوث األكاديمية )العلوم اإلنسانية(، العدد 

315 
 

 .كاه اُـوة اإلٍال٢ٓ، 1994، 1، ؽػجل أُغ٤ل رو٢ًٓٞؽؤ اإلٓبّ ٓبُي ثوٝا٣خ ٣ٍٞل ثٖ ٍؼ٤ل اُؾلصب٢ٗ، رؾو٤ن: 

كاه اؽ٤بء اُزواس ، 1985 -1426، 1، ؽ كئاك ػجل اُجبه٢ٞؽؤ اإلٓبّ ٓبُي ثوٝا٣خ ٣ؾ٠٤ ا٤ُِض٢، رؾو٤ن: دمحمٓ

 .ُج٘بٕ، ث٤وٝداُؼوث٢، 

 ّ، أُغٌِ اُؼ٢ِٔ األػ٠ِ، أُـوة.2219 -1442، 2ٓٞؽؤ اإلٓبّ ٓبُي، رؾو٤ن ُغ٘خ ػ٤ِٔخ، ؽ

اُ٘ول اُقل٢ ػ٘ل اإلٓبّ اُجقبه١ ٖٓ فالٍ رواعٔٚ ك٢ اُغبٓغ اُظؾ٤ؼ، كًزٞهاح ك٢ اُغبٓؼخ اإلٍال٤ٓخ، األهكٕ، 

 ػٔبٕ.

رؾو٤ن: ، اثٖ األص٤و ،كاد أُجبهى ثٖ دمحم اُش٤جب٢ٗ اُغيه١ٔغل اُل٣ٖ أثٞ اَُؼب، ُاُٜ٘ب٣خ ك٢ ؿو٣ت اُؾل٣ش ٝاألصو

 . ٤وٝد، ثأٌُزجخ اُؼ٤ِٔخ، 1979 -1399، ٓؾٔٞك دمحم اُط٘بؽ٢ -ؽبٛو أؽٔل اُياٟٝ 

اُ٘ٞاكه ٝاُي٣بكاد ػ٠ِ ٓب ك٢ أُلٝٗخ ٖٓ ؿ٤وٛب ٖٓ األٜٓبد، ألث٢ دمحم ػجل هللا ثٖ أث٢ ى٣ل اُو٤وٝا٢ٗ، رؾو٤ن: 

 ّ، كاه اُـوة اإلٍال٢ٓ، ث٤وٝد.1999، 1ؽ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُجبؽض٤ٖ،
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