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 تشكرات

 أنكك  وحفكك  و لكك  ، تعككال  هللا  حكك  -  ل كك يني  لو لكك   ثكك  وآخكك  ، أوال، هلل فالشكك  
 .و عاها

 و لعلكككو  و الجتناعيككك ،  إلنسكككاني ،  لعلكككو  و ليككك  أ    ، لجانعككك   لجزيككك   لشككك   ثككك 
 . لش يع  و  إلسالني ،

 لك  بكذ   لكذ    بكا  نحن /   ل  تو   فضيل   لبحث عل   لنش ف  لفاض  ألستاذ  و
   لصك  ،  حابك  إال ننكه أجك  ل  أنن  إال  نشغاالته  ـثـ ة ونع  ل ثي ، وجه ه وقته، ن 

 .به ونفع خي ،    عن  هللا فجز ه للتلنيذ،  لشيخ و حتنا 

 عكك   تحنلككو   لككذي   لنناقشكك  لجنكك  أعضككا   لكك  ات ة  لسككا ة إلكك   نوصككو  و لشكك   
 . لعن  هذ  تصحيح

  كانو  سكو    لبحكث، هكذ  إنجكاز سكبي  فك   خ نك  أو عكو ، يك  ل  أس ى ن     وإل 
 عيسك   لشكيخ: ننه  بالذ   وأخص تنن  ست بوالي   لزو يا شيوخ –  لفضال   لنشايخ
 - لسكوق  حنكا بك   لنحنكو  و لشكيخ بكا  ، بك  نحنك  سكي    لشكيخ بك  و لشكيخ قنان ،
  آلتيكك   لعنكك  فكك   زنالئكك  و  ألفاضكك ، أسككاتذت  أو أعنككا ه ، فكك  وأطككا  هللا حف هكك 
 شكوق :    ل نتكاو ، نو  لك ي :    شكنيط،  ل ي  عز:  بلعت وس، نحن :   -: أسناؤه 
 سككني : و لنهن سكك  ن سككل   لحكك  عبكك . و  زهيكك ة،  يسكك :    قككا  ، أحنكك :   نـككـذي ،
 إ  يكس أحنك  و لتقنك   لك حي ، عب :  لغال  و بن  ب  هين   لح  عب  و لنهن س زيا ،
 .  ل حنـ  عب 

  لكذي  وعيكال  عيكال ، وأ    بك ،  فيك  إلك  أيضكا و نتنكان  شك   ، جزيك  وأُخص  
  لخيكك ، أ  وخ يجكك   لكك حي ، عبكك :   ل سككال هككذه إلنهككا   ل ثيكك   ل ثيكك  حقهكك  نكك  أخككذت
 . لزه    أ  ونفيس   لجلي ، وعب   لسع ، أ  و حن 

 تقصكي   عك  يتجكاوز وأ  وثو بكا، أج  ، و لجنيع يجزين  أ   لع ي  هللا أسأ  وختاًنا
 .وسل  وصحبه، آله، وعل  نحن ، نبينا عل  وسل  هللا وصل  وتف يط ،
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 انًمّذيخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كصػحّ  جممعػ فآلػ  كعمػ   ّعػده كالسالـ عمػ  مػف ن يّػٌ   الحمد  كحده كالصالة
 ّعد:ك 

تػػيل ح ـ  جسػػم  مػػد  سػػع  لل ػػ  الم لحػػكف فػػ  ّحػػك  ـك جشػػرؼ مػػد   دمػػ  الّػػدح كف   فػنفٌ 
 .الزاهرة كعمكم  المم مة مد كدف ف  خدمة ال رآف العظ ـ 

 الهػػ د  فػػ  كػػؿ زمػػدفك   ـ مشػػدعؿ اليػػكركلػػ س  مػػة م ػػد  هػػده  م ػػد العممػػد   فػػنيٌ 
ػِؿ ﴿ كجعم  شيي ـ ّ كل  مٌؿ مالل : درهـ كمكدف لذلؾ رفع ا ق ََ المَّْْ َأمَّْف ُىَو َقاِنٌت آَنػا
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َِِوي الَّػِذَْف َْْمَمُمػوَف َوالَّػِذَْف َ   َساِجًدا َوَقاِئًما َْْحَذُر اْْلِخَرَة َوَْْرُجو َرْحَمَة َربِّْو ُقػْؿ َىػْؿ َْْسػ
ََِذكَُّر ُأوُلو اْْلَْلَبابِ   .1﴾َْْمَمُموَف ِإنََّما َْ

اعتيػػػكا ّشػػػٌت  العمػػػـك جٌ مػػػد  عممػػػد  م دّػػػذة كقػػػد قػػػٌ ض ا ل ػػػذه ا،مػػػة قػػػد مد  كحػػػد  د
  كتػػػدك ف مػػػف تػػػيل ؼ  اعتيػػػد  كاسػػػتخدمكا فػػػ  ذلػػػؾ مم ػػػع مػػػد عرفػػػكه مػػػف كسػػػد ؿ ّح  ػػػة

ػػد  كهػػّركا فػػ  هػػذا الم ػػداف ّسػػ ـ كافػػر  جخػػذكا  صػػيحكف الكتػػب  ك كميػػده   ككهػػعكا جسسن
؛ كالي ػػػػػؿ  كالٌركا ػػػػة كالم دّمػػػػػة   كتحٌييػػػػكا فػػػػػ  الكتدّػػػػة  كالرسػػػػػد ؿ الٌهػػػػخدـ كالمختصػػػػرات 

تعػٌ  ّ ػد - كخدصػة عدمػة-ن تػزاؿ المكتّػدت العّر ػة  هخمد فيخرمكا لمكمكد ترا د عمم د
 لل   كميد هذا.

مخطػكط  مػ ف مػٌدا فػ  جحدد ػث ا،حكػدـ  كالح ػ  ا سػالم   كمف ذلػؾ التػراث العممػ 
لمشػػػ ل العاٌلمػػػة ؛ صػػػحرا  د الشدسػػػعة فػػػ    كمػػػد ّمكتّػػػدت خدصػػػة فػػػ  ميػػػكب المزا ػػػر

 ـ(1929–ق1347ّػػػف عمػػػر الكيتػػػ  المزا ػػػرم  ت  ّػػػدمالصػػػ  ر كالمح ٌػػػؽ سػػػ دم محمػػػد 
 ."ةَْ رّْ قَ شرح اْلحادْث المَ "المكسـك ب: ك 

محمػد جّػك عّػد ا ح ث قدـ هذا العدلـ المم ؿ ّشرح جحدد ػث ممع ػد العاٌلمػة الشػ ل 
" لمػػف حػػب   عمػػؿ مػػف طػػب  "فػػ  كتػػدب جسػػمده  ق( 758ّػػف محمػػد الم ػػٌرم التممسػػدي   ت 
 كمعم د كدلم دمة لكم دت  المش كرة.

الم مػة لمحػد ث  ّدم الكيت  ل ذه ا،حدد ػث مػف الشػركحالص  ر كشرحي الش ل محمد 
 1960ف ػػػك كتػػػدب هػػػخـ  هػػػـ مػػػد   ػػػدرب ا،لػػػؼ لكحػػػة  جم حػػػكال     اليّػػػكم الشػػػر ؼ

 .صححة( ف   ال ة مممدات
ذكر ف  د المصددر الت  اعتمد عم  ػد فػ  ؛ ّم دمة هدٌمة مٌدارحم  ا تعدل  افتتح  

سػػط الكػػالـ   الػػذم تمٌ ػػز ّدلتحصػػ ؿ كمي مػػ  فػػ  الشػػرح شػػرح هػػذه ا،حدد ػػث اليّك ػػة   ّك
كجقػػػكاؿ ج مػػػة المػػػذاهب  كميدقشػػػة المسػػػد ؿ الح   ػػػة ّػػػذكر ا،دلػػػة الشػػػرع ة  كطػػػكؿ الػػػيحس 

 المختمحػػة داخػػؿ المػػذهب المػػدلك  فػػ  المسػػيلة الكاحػػدة كذكػػر الركا ػػدت المتعػػٌددة ك  ف  ػػد 
 كميدقشة هذه الٌركا دت ّ  ة الكصكؿ لل  الترم ح ّ ي د.

                                                           

 .09: سكرة الزمر  اآل ة - 1
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كمد  ذكر ف ػ  آرا   كجقػكاؿ عممػد  مػف ميط تػ   كهػـ شػ كخ  فػ  العمػـ كشػ كخ الزاك ػة 
مػد  الكيت ة الت  كديت مكمكدة ف  زمديػ  ّتمػؾ الميط ػة التػ  كلػد كيشػي كتعمػـ ف  ػد كػ را 

 كالده الش ل س دم المختدر الكّ ر الكيت   كآرا  كالده  كعم .
كانشػػت دؿ ّػػ   كفصػػؿ  كمػػد اشػػتممت هػػذه الم ٌدمػػة عمػػ  فصػػؿ  تعمػػؽ ّحهػػؿ الحػػد ث

كمػػد  حػػتٌ  ّػػ  مػػف ذلػػؾ فػػ  الحػػركع  كالهػػع ؼ  كالحسػػف  عػػٌرؼ ف ػػ  الحػػد ث الصػػح ح 
 .الح   ة

الم ػػػػػػٌرم ا،حدد ػػػػػػث  كفصػػػػػػؿ آخػػػػػػر تحػػػػػػدث ف ػػػػػػ  عػػػػػػف الم لحػػػػػػدت التػػػػػػ  ممػػػػػػع مي ػػػػػػد
كسػػػيف  كسػػػيف الٌيسػػػد    كسػػػيف جّػػػ  داكد  كصػػػح ح مسػػػمـ  كصػػػح ح الّخػػػدرم  كدلمكطي
 فعٌرؼ ّم لح  د. الترمذم

 ػػػـ تػػػيت  ّعػػػد هػػػذه الم دمػػػة شػػػركحدت الشػػػ ل ّػػػدم رحمػػػ  ا تعػػػدل  ل حدد ػػػث التػػػ  
: الرسػػكؿ كالتػػ  ّػػدجهد ّحػػد ث   ممع ػػد ا مػػدـ الم ػػرم مرتّػػة عمػػ  مم ػػع جّػػكاب الح ػػ 

د د ًّدليٍّ  دًت  ا،ىٍعمىدؿي  ]ًلي مى ي مى د اٍمًرئو  ًلكيؿٍّ  كىاً  تي ي  كىديىتٍ  فىمىفٍ  يىكىل  مى  جىكٍ   يًصػ ّي ىد  ديٍي ىد ًللى  ًهٍمرى
تي ي   ىٍيًكحي ىد  اٍمرىجىةو  ًللى  د ًللى  فىً ٍمرى رى  مى  .1ًللىٍ ً [ هىدمى
مػػف قّػػؿ مممكعػػة مػػف طػػالب  2010 :ّيػػدج فػػ  تح   ػػ  سػػيةقػػد   ىػػ ٍّـ ػػذا المخطػػكط الف

 .مختص ف ف  العمـك الشرع ة المدمعة المزا ر ة
ػػػدجكا العمػػػؿ عمػػػ  تح   ػػػ   ح ػػػث اقتسػػػـ هػػػ ن  الطمّػػػة هػػػذا المخطػػػكط ف مػػػد ّ ػػػي ـ   ّك

عػػػددة لخرامػػػ  ل سػػػتح د ميػػػ  طمّػػػة العمػػػـ؛  هػػػذه الرسػػػدلة المتكاهػػػعة   فكػػػدف مػػػف يصػػػ بكا 

                                                           

 ّف زه ر تح  ؽ: محمدصح ح الّخدرم   عف عمر ّف الخطدب ره  ا عي  ركاه الّخدرم  - 1
 طكؽ دار  1 :  حد ث رقـّد  الكح   ك ؼ كدف ّد  الكح  لل  رسكؿ ا   اليدصر يدصر

 .6  ص:1ج:  ق1422  1اليمدة  ط:
يمد  اتبالنْ ا،عمدؿ ليمد] كركاه مسمـ كذلؾ عف عمر ّف الخطدب ّمحظ:  يكل  مد لكؿ امرئ كا 

 جك  ص ّ د لدي د همرت  كديت كمف كرسكل   ا لل  ف مرت  كرسكل   ا لل  همرت  كديت فمف
  صح ح مسمـ  تح  ؽ: محمد ف اد عّد الّدق  كتدب لل  [ هدمر مد لل  ف مرت   تزكم د  امرجة

ّدكف    دار لح د  التراث العّر  1907  حد ث رقـ: [ليمد ا،عمدؿ ّدلي ة] :ا مدرة  ّدب قكل  
  . 1515  ص: 3ج:  ( ط  ك ت
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تكم   مف    كهػك تح  ػؽ مػز  مػف هػذا المخطػكط سػتدذ الحدهػؿ الػدكتكر محمػد دّػدغا،ّك
  كالعتػػؽ  كالحػػدكد  كالػػد دت  كالكصػػ ة  كالشػػ ددات  كتػػدب ا،قهػػ ةالمػػز  الػػذم  هػػـ 

 كالمكار ث.
 كهك آخر مز  مف مخطكط الش ل محمد ّدم ّف عمر رحم  ا تعدل .

؛ فػدلم لؼ رحمػة ا تعػدل  عم ػ  مػف العممػد  الممت ػد ف ككـ ه  صعّة هذه الم مة
مٍّ ف ّحيكف العمـك الشرع ة مف ف    كجصكؿ  كحد ث  كل ة  كقكاعد ف   ة  كممدراتػ  المم

خدصػػػة فػػػ  زمدييػػػد هػػػذا الػػػذم يحت ػػػد ف ػػػ  جم ػػػدؿ هػػػ ن  العممػػػد   صػػػعّة للػػػ  حػػػد كّ ػػػر  ّك
 ا،فذاذ. 

للػػػ  مسػػػتكل مػػػد قدمػػػ    رقػػػ لػػػف   نيػػػم مػػػد كػػػدف الم ػػػد المّػػػذكؿ فػػػ  هػػػذه الرسػػػدلة؛ فف
   ّدم الكيت .الص  ر الش ل محمد الح دمة المكسكعة  المم ؿ  كالعالمةا مدـ 

جهػػؼ للػػ  كػػؿ ذلػػؾ جٌف محدكلػػة الكصػػكؿ للػػ  هػػّط يػػص هػػذا المخطػػكط كمػػد مػػد  
عمػػ  ه  تػػ  التػػ  تركػػ  عم  ػػد م لحػػ  عمم ػػة صػػعّة لم د ػػة ن سػػ مد كجف اليسػػل المتحصػػؿ 

 عم  د ف  هذه الرسدلة ك  رة الس ط  كا،خطد .
ّة هػػك كػػكف الشػػ ل ّػػدم رحمػػ  ا تعػػدل  قػػد جخػػذ عػػف كمػػد معػػؿ ا،مػػر  ػػزداد صػػعك 

د مػػػػف هػػػػركب  ّعػػػػض مشػػػػد خ  مشػػػػدف ة  كمػػػػد كالػػػػده  ممػػػػد معػػػػؿ تك  ػػػػؽ كالم ػػػػـ هػػػػّر
 الخ دؿ. 

 
 

 صمِي بالمخطوط:

المخطكطػػػػدت ال م يػػػػة المكمػػػػكدة  الػػػػذم لػػػػـ تكػػػػفانطػػػػالع حػػػػب ال ػػػػرا ة  ك  ؼشػػػػ لٌف 
ّدب التػػػ  جكصػػػمت هػػػذا قػػػد كػػػدف كاحػػػدا مػػػف ا،سػػػ ّميػػػيل عيػػػ ّصػػػحرا  ّالديػػػد المزا ػػػر 

 .المخطكط ال م ف ل ككف مكهكعد لرسدلة الدكتكراه هذه
حػكؿ قيدة المزا ر الت  كديت تّ  د تمحز كي ة الحصص ات المتكررة لمشدهدكمد جٌف الم

المخطكطػػػدت  كجهم ت ػػػد  كمراكػػػز تكامػػػدهد ّّالديػػػد قػػػد لعّػػػت دكرا كّ ػػػرا فػػػ  شػػػد انيتّػػػده 
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 ة.لل  د لتككف مكهكعد ل ذه ا،طركح
حصػة قٌ مػة جعػٌدت د محطػة ّشػدر الم ك ػة؛ تتحػدث ال يػدة فح  جحد ا، ػدـ قػدمت هػذه 

ّكن ػة جدرار كػدف ل ػـ الػدكر الّػدرز فػ  ححػظ  تػدلكتعف عممد   كمشد ل جماٌل  ّميط ة 
 ـ لـ   حكا عيد هذا الحد؛ ف د قدمكا ّنعػددة كتدّػة ّعهػ د  الك  ر مف المخطكطدت ّؿ ليٌ 

خرام ػػد لمكمػػكد مػػرة جخػػرل فػػ  شػػكؿ مد ػػد. كمػػف هػػ ن  المشػػد ل: الشػػ ل  محمػػد ّػػدم كا 
 ّمسػػمد مدرسػػة الشػػ ل ّػػدم ّػػيدرار  كعّػػد الػػرحمف الح  ػػ  كالمرشػػد الخط ػػب العػػدلـ ّمعػػدلـ

 .مال   دك ّف لّراه ـ  كالش ل التكهدم   الححص 
الصػػػمة تك  ػػػد مػػػف خػػػالؿ هػػػذه الحصػػػة ّعػػػدلـ المخطكطػػػدت  كمػػػف هيػػػد كديػػػت  زادتفػػػ

 الّدا ة...
 ػػؿ للػػ  كن ػػة تميراسػػت لمعمػػؿ ف  ػػد  كا قدمػػة ّ ػػد فتكػػرس يت ػػتـ الكشػػد ت ا،قػػدار جف 

 ػد ّػيـ ع ي الّدح ػة تػرل هذا انهتمػدـ مػف قػرا ة  كمشػدهدة عػف ّعػد للػ  كاقػع فيصػّحت 
لزكا ػػد  كك ػػؼ  ححظكي ػػد  ك صػػكيكي د  ك رعكي ػػد تمػػؾ المخطكطػػدت عيػػد جصػػحدّ د فػػ  ا

  كتحهػػػػر الممت  ػػػػدت  كاليػػػػدكات العمم ػػػػة التػػػػ  تع ػػػػد ّػػػػدلمراكز  ـد كرعد ػػػػة جحػػػػد مػػػػف جّيػػػػ
ال  دف ة ّدلكن ػة حػكؿ المخطكطػدت... كػؿ ذلػؾ زاد الّدح ػة لرادة كعز مػة لمكلػكج فػ  هػذا 

هػػكع جطركحػػة لمػػدكتكراه فتحػػكؿ ذلػػؾ ا عمػػدب  كانهتمػػدـ الّسػػ ط للػػ  اخت ػػدر مك العػػدلـ 
  تم ؿ ف  تح  ؽ مخطكط مف تمؾ المخطكطدت.

ـ  كػػف سػػ ال كمػػد  يتصػػكر  فمػػكن  متمككيػػ  لػػجمػػر الحصػػكؿ عمػػ  مخطػػكط ممػػف  لكػػف
مف مدمعة جدرار  كالمركػز المػدمع  ّتميراسػت لمػد ّعض ا،سدتذة الم تم ف ّذلؾ تدخؿ 

 كدف ذلؾ ممكيد.
كهػػػػػك جسػػػػػتدذ  -محمػػػػػد ّمعتػػػػػركس-لػػػػػدكتكر سػػػػػتدذ الحدهػػػػػؿ اد،ّالم ػػػػػد  جكن حصػػػػػؿ لذ 

ػػمحدهػػر ّمدمعػػة جدرار لمسػػدعدت  فػػ  ذلػػؾ فحػػدث كجف كفٌػػر لػػ  مخطكطػػد ق ٌ  د  حمػػؿ من
فيخػػػذت جّحػػػث عػػػف يسػػػل ل ػػػذا المخطػػػكط  عيػػػكاف  تحر ػػػر الكػػػالـ فػػػ  كسػػػد ؿ انلتػػػزاـ(

عػد الّحػث كالت صػ  كمػدت جيػ  قػد تػـ تح   ػ  ّم ّ ػد سػية   تفصػرف ـ1985مّدشرة لكػف ّك
  .اليظر عي
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تح  ؽ مز  مف كتػدب شػرح عم   اقترح الذم  ّدلدكتكر محمد دّدغدؿ تص ـٌ حدث ان
مّدشػػرة كمػػف ة عم ػػ  كاف ػػفتمػػت الما،حدد ػػث الم ٌر ػػة لمشػػ ل محمػػد ّػػدم ّػػف عمػػر الكيتػػ  

  كهػؿ هيػدؾ جشػرؼ مػف كػالـ المخطػكط  تيػدكؿ جحدد ػث اليّػ   كجفٌ ن س مد دكف تردد 
جىن ًليٍّػػ  جيكًت ػػتي ال يػػرآفى كًم مىػػ ي ] كهػػك ال د ػػؿ فػػ  حػػؽ يحسػػ :يّ يػػد عم ػػ  الصػػالة كالسػػالـ  

تّحػث فػ  السػية اليّك ػة المط ػرة كهؿ هيدؾ عمػـ جعظػـ مػف عمػـك الحػد ث التػ    1[مىعى ي 
   دكي د. ن لسالـ مفالت  
فػ  ت د مػ  لكتػدب مسػيد ا مػدـ جحمػد  عّد ا ّف عّد المحسف التركػ  دكتكرلكؿ ا  

سالـى ًّ  ًر السُّي ًة...لف جىمرى السيًة المط رًة ًمدُّ عىظػ ـ  كن  يتىصػك ري لسػالـه ن ل» :ّف حيّؿ
جىن ]: ّال سػية  كن  يح ػـ ًلسػالـ ًّػال سيػي ة  كن  ي ّػؿ لسػالـ ّػال سػية  ل ػد قػدؿ رسػكؿي ا 

ًّ د مم عػػػدن: ال ػػػكؿ   هػػػذا الًمٍ ػػػؿي هػػػك: السػػػيةي الشػػػر حة ّشيػػػ[ًليٍّػػػ  جيكًت ػػػتي ال يػػػرآفى كًم مىػػػ ي مىعىػػػ ي  عى
   «كالًحعؿ كالت ر ر.
در هػػػذا المخطػػػكط جف مػػػدمع  كشػػػدرح هػػػذه ا،حدد ػػػث  ػػػعمػػػ  اختج هػػػد كممػػػد شػػػمع 

ف يحتخػر ّ مػد كيعظم مػد اذمػال؛ الحّ ّػة ف مف عممد  ّالديػد المزا ػرف مم الداليّك ة عدلم
ف ػد مػد  فػ  ّك ػدف معدي  ػد   كشػرح د  ح يمد اعتي د ّممع جحدد    لتعظ م مد لمرسكؿ 

ـى جصػػحدبى » اآل ػػدر عػػف صػػدلح ّػػًف جحمػػد اّػػًف حيّػػؿ  قػػدؿ: سػػمعتي جّػػ    ػػكؿ: ػػٍف عىظ ػػ مى
ػػ ىطى ًمػػف عػػ ف رسػػكًؿ ا ـٍ سى ـى فػػ  عػػ ًف رسػػكًؿ ا كمػػف حى  ػرىهي دبى  الحػد ًث تىعىظ ػػ ،ف جصػػحى

كر فح  تح  ؽ هذا المخطػكط لف شػد  ا تعػدل  لّػراز لػد«  الحد ث جحّدري رسكًؿ ا 
                                                           

 جحمد  كجّك داكد  كالطّراي  عف الم داـ ّف معدم كرب: ركاه -1
جّك داكد سم مدف ّف ا،شعث ّف لسحدؽ ّف ّش ر ّف شداد ّف عمرك ا،زدم السًٍّمٍستدي   سيف  -

م د كدًمؿ قره ّمم   جكؿ كتدب السية  ّدب ف  لزـك -جّ  داكد  تح  ؽ: شعى ب ا،ري كط محى
 .13ص:   7ج:  2009  1ط:   دار الرسدلة العدلم ة  4604حد ث رقـ:   السية

د ّف حيّؿ  مسيد الشدم  ف  ّدب حد ث الم داـ ّف كرب الكيدم  حد ث رقـ: جحمد  مسيد جحم -
 .410  ص: 28  ج:2001  1  م سسة الرسدلة  ط:17174

  مسيد الشدم  ف  سم مدف ّف جحمد ّف ج كب ّف مط ر المخم  الشدم   جّك ال دسـ الطّراي  -
حد ث   ّ  عرؼ المرش ّدب حر ز عّد الرحمف ّف ا  تح  ؽ: حمدم ّف عّدالمم د السمح 

 .137  ص: 2ج:  1984  1ط:  ّ ركت  م سسة الرسدلة  1061رقـ 
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 كعمكم  المم مة.  عممد  المزا ر ف  خدمة د ف ا سالـ
 ةمه  قدمد ف  خدمة هذا الكتدب اليح س مف طرؼ جسػدتذمكّ ر لالتشم ع كمد جف ال

صرارا لمعمؿ عمػ  تح   ػ   كجذكػر مػي ـ  جفدهؿ الػدكتكر عػٌز الػد ف ك ر قد زادي  همة كا 
جسػتدذ -محمػد رقػددم الػدكتكر جستدذ الشر عة ّكم ة الح كؽ ّمدمعػة تميراسػت  ك -كشي ط 

جسػػتدذ انلتزامػػدت ّػػيحس المع ػػد  –يػػذ ر شػػكق  الػػدكتكر   ك –قػػديكف ا،سػػرة ّػػيحس المدمعػػة
مػزاهـ -جستدذ الم ك ػدت ّ سػـ ا،دب مػف يحػس المدمعػة  -كالدكتكر يكر الد ف الكيتدكم-

 .خ ر ا مم عد كؿٌ 
 :خطوطأىمْة الم

هػػذه  التػػ   حمم ػػد فػػف تح  ػػؽ المخطكطػػدت ن تخحػػ  عمػػ  ّدحػػث ا،هم ػػة ال صػػكل  - 1
كك   ػة م مػة مػف ك ػد ؽ  مز ان ن  تمزج مف مكركث ا،مة الحهدرم تعٌد ا،خ رة الت  

رث ا،مػػداد كمكدهػػد    ف ّ ػػدره كاآلّػػد  الػػذم ن  ػػ تمف فػػ  ي مػػ  لل يػػد سػػكل العػػدرف  كا 
 سػدّ   د كشيي  العظ ـ ف  ّرػط حدهػر ا،مػة ّمدهػ  د  فد،م ػدؿ تعػ ش عمػ  جفكػدر 

كا،مػػـ الحدهػػرة تكٌمػػ  شػػد ت ذلػػؾ جك جّػػت مػػف قّػػؿ ا،مػػـ السػػدلحة  لػػذلؾ عكػػؼ ممػػع 
ػدلكا   كخدرم ػد عمػ  تح  ػؽ المخطكطػدت كالعيد ػة ّ ػد  مف العممد  داخؿ المدمعدت ّك

م ػػكدهـ فػػ  كهػػع الميػػده  العمم ػػة لمتح  ػػؽ  خرام ػػد للػػ  الكمػػكد فػػ  طػػدّع عممػػ  
ك حػػذكهـ رام ػػة مػػف ذمػػف خػػالؿ عممػػ  هػػذا جف جحػػ فػػيردت  حػػد ث لاليتحػػدع ّ ػػد جك ػػر

 الٌم  تعدل  التكف ؽ ف  ذلؾ  كاحتسدب ا،مر عيده لف شد  الٌم  تعدل .
ذك جهم ػػة ّدل ػػة فػػ  جحدد ػػث ا،حكػػدـ  كعمػػـك "  شػػرح ا،حدد ػػث الم رٌ ػػة" لٌف كتػػدب:- 2

المػذهب المػدلك   عمػ مػف الكتػب اليػددرة فػ  جحدد ػث ا،حكػدـ  عػٌد لذ  الح   ا سالم 
اسػػػتييّطت مي ػػػد فكا ػػػد ن تحصػػػ  سػػػي ؼ عيػػػدهد فػػػ   ف ػػػد اشػػػتمؿ عمػػػ  جحدد ػػػث مٌمػػػة

 التح  ؽ.عمم ة 
 ذكر ح ث؛ اليّكم ّدلحد ثالت  ترتّط  عمـكال مفكمد جٌف م لح  قد ممع ف   عددا 

  كالحسف  صح ححد ث الال لتعر ؼ كتعرض ّ   كانشت دؿ  الحد ث فهؿ ف  م دمة
 .الد ي ة كا،صكؿ  الح   ة الحركع ف  ذلؾ مف ّ   حت  دكم  كالهع ؼ

 ّترامـ مختصرة م لح  دل ترمـك   ا،حدد ث هذه الم رم مي د ي ؿ الت  ّدلكتب عرؼ  ـ 
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 كعشرات درمت د  كّ دف  ركات د كذكر شرح د مع ا،حدد ث م دت عم  اشتمدل  مع
 .ا،حكدـ جحدد ث ف  مكسكعةّحؽ  ف ك الحد ث عمـ ف  الحكا د

  فػػػػػ  ممػػػػػدؿ العّػػػػػدداتمختمحػػػػػة جّػػػػػكاب ف   ػػػػػة عم ػػػػػ  هػػػػػذا الكتػػػػػدب مػػػػػف اشػػػػػتمؿ  مػػػػػد-3
اشتمؿ عم   ج هد مف ميدقشدت ف   ة آلرا  الح  د  حسػب المػذاهب مد ك كالمعدمالت  

الح   ػػة  كعرهػػ  ل دلػػة  ككمػػكه انسػػتدنؿ ّ ػػد  كمحدكلػػة التػػرم ح ّػػ ف اآلرا ؛ ا،مػػر 
 عد هدمد ف  الح    كالح   الم درف.الذم  معؿ مف هذا الكتدب مرم

ػػط المسػػد ؿ الح   ػػة التػػ   ؛تظ ػػر ق مػػة هػػذا المخطػػكط مٌم ػػةك  - 4 فػػ  كػػكف م لحػػ  قػػد ّر
فتحػٌدث فػ  ك  ػر مػف المكاهػع عػف جصػكؿ الح ػ  المػدلك  فػّرط  تطٌرؽ لل  ػد ّيصػكل د

كالتػػ  كقحػػت  كالحػػركع ّطر  ػػة ممٌ ػػزة اٌتسػػمت ّدلهػػّط  كالدقػػة  كالتح  ػػؽ  ّػػ ف ا،صػػكؿ
 هذه الرسدلة عم  مديب كّ ر مي د ف  هذا المز  المح ؽ.

 .ّيصكل د الحركع ّّرط اعتيكا الذ ف العممد  مفالص  ر  محمد فدلش ل
 شػرحّميط ػة الصػحرا  الكّػرل كال  ػدر ف الح   ػة الحركػة فػ كّ ػر ج ػر ل ذا المخطػكط -5

ل  ػدر كا  تػكات لقمػ ـ فػ  مػدةالمعت الشػركح مػفهػك كاحػد   ػةالم رٌ  ل حدد ث ّدم الش ل
تدر سػػػ  فػػػ  الزكا ػػػد المشػػػ كرة فػػػ  تمػػػؾ الميػػػدطؽ  ك  يسػػػخ ّ اهتمػػػدم ـ ذلػػػؾ عمػػػ   ػػػدؿ
 مخطكطد. الكتدب ّ د  رغـ ّ  استش ددهـك 

عػض ا،سػدتذة الّػدح  ف  كالم تمػ ف ّ ػذا المخطػكط جف  ف د ذكر لػ  شػ كخ الزكا ػد  ّك
ػػػػالد مػػػػدل  طػػػػالب الزكا ػػػػد عمػػػػ  تمػػػػؾ الحػػػػدكد الكاقعػػػػة ّػػػػ ف كن ػػػػة   جدرار  كتميراسػػػػت  ّك

كهػػػـ ن  زالػػػكف  تدارسػػػكي  للػػػ    كشػػػي  ط  كم ػػػد كديػػػت تتػػػدارس هػػػذا الكتػػػدب ّكػػػؿ اهتمػػػدـ
  كميد هذا.

كقػػد سػػمعت مػػ خرا مػػف الشػػ ل الػػدكتكر محيػػد ل ػػد ر جمشػػيدف كهػػك دكتػػكر مخػػتص فػػ  
دب شػرح عمـك الشر عة ا سالم ة كجصكؿ الح   جيػ    ػـك ّتػدر س ا،مػزا  ا،كلػ  مػف كتػ
 ا،حدد ث الم ر ة عم  الطالب ف  حم دت العمـ ف  المسدمد ّدلمزا ر العدصمة.

يكهكا عم  المكدية الح   ة لمش ل محمد ّدم ّػف عمػر الكيتػ  رحمػ  ا تعػدل   كممف
 الي ػؿ مػف كجك ػر اعتمػده  ف ػد ا رحمػ  ّػددم ّػف محمػد سػ دم الش ل جخت  كاّف تمم ذه 
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 شػػ خيد الشػػرح هػػذا فػػ  ذكػػرت كممػػد  جٌيػػ كلػػتعمـ» :تعػػدل  ا رحمػػ  قػػدؿ م لحدتػػ  فػػ  عيػػ 
 ّحػتح – محمػد سػ دم الشػ ل الح دمػة  الّحػر العالمػة العػدلـ ش خيد خدل   ّ  جعي  فنيمد
 ك  ػرا ،يػ  تػيل ح   مػؿ فػ  اعتمػددم ف ػك...عمػر س دم الش ل ّف ّدم المم ب – الم ـ
 كاتسػدع كاطالعػ  لمصػح ح  كتخ  ػره لتح   ػ   مسػيلة فػ  كمدتػ  مػد كالم  ي ؿ جختدر مد

   «.ّدع 
كهكػػػذا كػػػدف لميط ػػػة الصػػػحرا  ّػػػدلمزا ر مػػػع العمػػػـك الشػػػرع ة مسػػػدر حدفػػػؿ ّد ّػػػداع  
كا يتػدج الحكػرم  كمز ػد انهتمػدـ ّح ػ  لمػدـ دار ال مػرة ا مػدـ مدلػؾ ّػف جيػس ا،صػّح  

مذهّػػػػ  ك ػػػػذكر  الػػػػذم كػػػػدف الشػػػػ ل محمػػػػد الصػػػػ  ر ّػػػػدم رحمػػػػ  ا تعػػػػدل   ممػػػػع فػػػػركع
جصكل   ك ّرط ّ ف كؿ ذلػؾ ّكػؿ ف ػـ  كدقػة فػ  مخطكطػ  هػذا فكػدف ّحػؽ را ػد الحركػة 

 الح   ة المّي ة عم  مذهب ا مدـ مدلؾ ّتمؾ الميط ة.
للػ  ف  كتدّ  شػرح ا،حدد ػث الم ٌر ػة رحم  ا تعدل  الش ل محمد ّدم الكيت  جشدر -6

مػػػف كتدّػػػ  الع ػػػكد  ا مػػػدـ الشػػػعراي را  ّعػػػض اآلرا  الصػػػكف ة فكػػػدف ك  ػػػرا مػػػد  ػػػذكر آ
الػػػكل  الصػػدلح اّػػػف جّػػ  ممػػػرة  كالطّ ػػدت الكّػػػرل  كآرا  الشػػ ل   المحمد ػػة  كالم ػػػزاف

،مر الذم  معميد ي كؿ لٌف الشػ ل محمػد ّػدم رحمػ  ا  حمد الت مدي   كغ رهـجكس دم 
م مػد مػف  ا تعدل  ل  يزعة صكف ة ف ككف ّذلؾ كتدّ  شرح ا،حدد ث الم ر ػة مرمعػد

 المرامع العمم ة ف  التراث الصكف . 
دراسػػػة ح ػػػدة عمػػػ  لٌف تح  ػػػؽ هػػػذا المخطػػػكط ذك فكا ػػػد متعػػػددة فمػػػف خاللػػػ  سػػػيعرج  -7

كشػػدرح د الشػػ ل  مػػدمع ا،حدد ػػث الشػػ ل العاٌلمػػة الم ػػٌرم -عػػدلم ف كف   ػػ ف مم مػػ ف 
سػ دمدت  المػد ا،كؿ فرغـ مكديت  العدل ػةفيمٌ  -العاٌلمة الكيت   فػ  ممػدؿ العمػـك ددة   كا 

ّحػؽ هػذا الرمػؿ الػذم كػدف مػف تالمذتػ    الدراسػدت حكلػ  قم مػة ن تحػ جفٌ  الشػرع ة لنٌ 
 عممد  جفذاذ كيم دؿ الشدطّ   كاّف خمدكف  كاّف الخط ب الكز ر.

فال تكمد حسب عممػ  ترممػة ؛ الكيت محمد ّدم ّف عمر كجمد ال دي  كهك الش ل  -
دراسػػػة عمم ػػػة لشخصػػػ ة هػػػذا الرمػػػؿ  كفكػػػره  كمي مػػػ  الح  ػػػ  شػػػدف ة ككاف ػػػة لح دتػػػ  جك 

خدصة كجف الش ل الكيت  رحم  ا تعدل  قد جلؼ ف  الحػد ث هػذا المخطػكط الػذم ّػ ف 
فػػ مكف مػػف خالل مػػد جف ي ػػؼ عمػػ  مي مػػ   ؛ ج ػػد يد  كجلػػؼ فػػ  الح ػػ  كتدّػػد جسػػمده اليػػكازؿ
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كتدّػػ  شػػرح ا،حدد ػػث الم ر ػػة ف جالح  ػػ  مػػف خػػالؿ الػػّرط ّػػ ف هػػذ ف الكتػػدّ ف مػػع العمػػـ 
رحمػػػ  ا ّػػػف عمػػػر ّػػػدم محمػػػد كػػػدف الشػػػ ل ح ػػػث مّػػػكب عمػػػ  مم ػػػع ا،ّػػػكاب الح   ػػػة 

تعدل   ّدم رج   ف  ك  ر مف المسد ؿ ّعد عرض آرا  العممد  ف  ػد  ػـ  ػذكر مػد  رمحػ  
 هك ف  ا،خ ر.

عمم ػػة لذا تػػـ لخػػراج هػػذا المخطػػكط للػػ  الكمػػكد فػػ  شػػكؿ مهػػّكط كفػػؽ المي م ػػة ال -7
كا،ّحػػدث كالرسػػد ؿ؛ فنيػػ  سػػ ككف ّػػنذف ا مرمعػػد هدمػػد   الحد  ػػة فػػ  تصػػي ؼ الكتػػب

كالح ػػػ  المػػػدلك  مكمػػػد  كالح ػػػ  ا سػػػالم  ع  لطمّػػػة الشػػػر عة لدراسػػػة جحدد ػػػث ا،حكػػػدـ
صكصد  كف   ميط ة الصحرا  الكّرل كال  در ّصػحة جخػص ّحكػـ جف الشػ ل رحمػ  خ

 ش دخ  مف الزاك ة الكيت ة ك م ؿ لل  آرا  ـ.ا تعدل   ش ر دا مد لل  رجم ج
   البحث:ِساؤ ت 

 كتػدب لخػراج لعػددةز ددة عم  ككف العمؿ عمػ  تح  ػؽ جم مخطػكط ليمػد المػراد ميػ  
 كتك  ػػػؽ  كتيظػػ ـ لػػ   كترت ػػب  كتخػػر    ليٌصػػ  هػػػّطو كمػػ   ك  جحسػػف عمػػ  الكمػػكد للػػ 
 جعمػػػػدؿ مػػػػف ذلػػػػؾ كغ ػػػػر...الحد  ػػػػةكف ػػػػد لممي م ػػػػة العمم ػػػػة  ف ػػػػ  الػػػػكاردة العممػػػػد  قػػػػكاؿ،

 المعركفة؛   التح  ؽ
فنٌف مكهكع هذا الرسػدلة كالمتم ػؿ فػ  تح  ػؽ مػز  مػف كتػدب الشػ ل محمػد الصػ  ر 

 :ّدم الكيت : "شرح ا،حدد ث الم ر  ة"  طرح تسد نت عدة مي د
 قم ؿ؟ ل ؼ الح  د  المدلك ة ف  جحدد ث ا،حكدـيت جفٌ ؿ صح ح ه -1
 ّدم رحم  ا تعدل  مف العممد  الممت د ف ف  عصره؟ ؿ  مكف عٌد الش ل ه -2
ؿ  مكييػػػد ال ػػػكؿ ّػػػيٌف الشػػػ ل محمػػػد ّػػػدم رحمػػػ  ا تعػػػدل  مػػػف عممػػػد  الطر  ػػػة هػػػ -3

 الصكف ة؟ 
ؿ  مكػف اعتمػدد كتدّػ  شػرح ا،حدد ػث الم ٌر ػة كمرمػع هػدـ مػف مرامػع جحدد ػث هػ -4

 ا،حكدـ  كالح   لطمّة العمـك الشرع ة؟
 المخطوط:سِْـ ِحقْقو مف  ما

سّؽ كجف ذكرت جف هذا المخطكط قد ّدج ف  تح     مممكعة مف الطمّة مػف مدمعػة 
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 .جدرار
 مف هذا المخطكط فكدف مف يصػ ب جك عدة جّكاب طدلب ّدراسة ّدب ح ث تحرد كؿٌ 

للػػ  آخػػر   مػػف ّدا ػػة كتػػدب ا،قهػػ ة  ػػةتح  ػػؽ كتػػدب شػػرح ا،حدد ػػث الم رٍّ هػػذه الرسػػدلة 
ح ػػث اشػػتمؿ هػػذا المػػز  ا،خ ػػر مػػف المخطػػكط ّحسػػب ت سػػ ـ الكتػػدب للػػ   -المخطػػكط

 جّكاب ف   ة عم  ا،ّكاب اآلت ة:
 كتدب ا،قه ة كالش ددات. -1
 كتدب العتؽ. -2
 كتدب الحدكد. -3
 كتدب الد دت  -4
 كتدب الكص ة. -5
 كتدب الم راث. -6

 الدراسات السابقة:
حدد ػث المى  ًر ػة لمشػ ل دراسػة عمم ػة جكدد م ػة لكتػدب شػرح ا،-كا جعمػـ-ن تكمد  -
ًم ف»ّف عمر كالمسم  كذلؾ اّدم  ًّ ف ًمف كىالىـ سى ًٌٍد المرسى  «.الس يىف المي

جكدد م ػد كفػؽ ميػده  التح  ػؽ المعركفػة قّػؿ عمم د ّتح     تح   د جحد  ـ كمد جٌي  لـ  
 .  2011سية 

مدمعػػػة ّ 2010قػػػد ايطم ػػػت المشػػػدر ع العمم ػػػة حكلػػػ  ميػػػذ سػػػية هػػػذا لكػػػف العمػػػؿ عمػػػ  
كقد كممت ّعض هذه المشدر ع ّدليمػدح ح يمػد تمكػف الّدحػث الػدكتكر لخهػر ّػف   جدرار

كالمتعمػػؽ   قكمػػدر مػػف لتمػػدـ عممػػ  فػػ  تح  ػػؽ المػػز  ا،كؿ مػػف شػػرح ا،حدد ػػث الم ر ػػة
حدد ػػػث الم ر ػػػة ّّػػػدب الط ػػػدرة فػػػ  جطركحتػػػ  العمم ػػػة لمػػػدكتكراه كالمكسػػػكمة ب: شػػػرح ا،

 -دراسػػػة كتح  ػػػؽ -عمػػػر الكيتػػػ  الػػػكاف : كتػػػدب الط ػػػدرة:لمشػػػ ل سػػػ دم محمػػػد ّػػػدم ّػػػف 
 .2015ككدف ذلؾ سية 

ػػػػرٍّجى كطّػػػػع مػػػرت ف فػػػػ  سػػػػية:  كتمػػػدر ا شػػػػدرة للػػػػ  جفٌ  - شػػػرح ا،حدد ػػػػث الم ر ػػػػة قػػػد خي
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ميدسّة تظدهرة تممسدف عدصػمة ال  دفػة ا سػالم ة سػية:  2011  ـ( ّّالديػد 2011ـ(  ّك
طّػػػػع دار المعرفػػػػة    كلػػػػد سػػػػ دم جحمػػػػد المزا ػػػػر فكػػػػدف التخػػػػر   ا،كؿ لمسػػػػ د:  حػػػػ 

( حػػد  د 376( اشػػتممت عمػػ   06ـ( كقػػد طّػػع فػػ  سػػتة جمػػزا   2011سػػية:   المزا ػػر 
 ( حد  د شرح د الش ل ّدم رحم  الٌم  تعدل .500مف حكال   

ػٍد الكيٍيتًػ  جمٌ  ٍ مى كقػد طّػع مػف  د التخر   ال دي : ف ك ل ستدذ مدلؾ كرشكش  كالش ل حى
 المزا ػر  مركػز ال عػدلّ  لمدراسػدت كيشػر التػراث  كف الد ي ػة كا،كقػدؼ طرؼ كزارة الش  
ـ  كقػػػػد طّػػػع ج هػػػػد فػػػ  يحػػػس ميدسػػػػّة تممسػػػدف عدصػػػػمة 2011–ق1432 الطّعػػػة ا،كلػػػ 

جكؿ مكسػكعة مزا ر ػة فػ  ف ػ   ـ( ح ػث مػد  فػ  العيػكاف:2011ال  دفة ا سػالم ة سػية:  
دد ًث جيص السية: ًّ ف ف  شىرًح جحى  كًؿ الدٍّ فالس يىف المي

داخؿ الكتدب: جك شرح عىمؿي مىف طىب ًلمف حىب:  ّك
لخدتمة المح   ف ا مدـ العالمة الح    المحدث الحدفظ الش ل: ّػدم ّػف سػ دم اعمػر 

ٍد الكيٍيًت      اعتي  ّ : : الكيٍيًت  الكاف  ٍ مى  ج.مدلؾ كرشكش              الش ل حى
( حػػد  د التػػ  500حػػد  د مػػف جصػػؿ  ( 283كاشػػتمؿ عمػػ    ( مممػػدات 06كطّػػع فػػ   

  شرح د الش ل ّدم رحم  ا.
المالحظ عمػ  هػذ ف التخػر م ف جي مػد  حت ػراف للػ  المي م ػة العمم ػة الدق  ػة  غ ر جفٌ 

للػ  التخػر   ف ار حت ػف مػد  كدد م ػة العمم ػة الميشػكدة ممد  معػؿ هػذا العمػؿ ّع ػدا عػف ا،
  قػػػكاؿ الػػػكاردة فػػػ  الشػػػرحالشػػػر حة  كعػػػدـ تك  ػػػؽ ا،الكدمػػػؿ لت ػػػدت  كا،حدد ػػػث اليّك ػػػة 

ذلػؾ قػد  كعػدـ كمػكد ف ػدرس  كػؿٌ   ل  جصحدّ د  ككػذلؾ كمػكد جخطػد  مطّع ػةلكعزكهد 
جشػدر لل ػػ  الػدكتكر لخهػػر ّػف قكمػػدر فػ  دراسػػة ي د ػة عمم ػػة ل ػذ ف التخػػر م ف ا،كلػػ ف 

د ا عٌيػػـ سػػدّ د مػػزاهلكتػػدب شػػرح ا،حدد ػػث الم ر ػػة فػػ  رسػػدلت  لمػػدكتكراه المشػػدر لل  ػػد 
 كؿ خ ر.
تخػػر   كتػػدب شػػرح    كمػػف ّػػدب ا،مديػػة العمم ػػة تيّ ػػ  ا شػػدرة ه يػػد للػػ  جفٌ كمػػد جٌيػػ

فػ  كقتػ  ليمػدزا عػٌد   قد   فنيٌ ف كرغـ الي د ص المكمكدة   ا،حدد ث الم ر ة السدّؽ ذكره
 ؾ كرشػكش " حػ  كلػد سػ دم جحمػد  كمدلػ الذ ف قػدمكا ّ ػذا التخػر  : خدصة كجفٌ ّكهدمد 

ٍد الكيٍيًت " قد جخرمد هذا المخطػكط للػ  اليػكر ،كؿ مػرة فمحتػكا ايتّػده الّػدح  ف  ٍ مى كالش ل حى
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لكم  فمزاهـ ا عف المم ع كؿ خ ر.  لل    كس مكا عم  ـ كي
حػد مشػد ل ميط ػة تميراسػت  كهػك الشػ ل كا مػدـ جم ػد  ه يد  يّ   التيك   لل  مد كم

ّنعػػددة يسػػل  كم دّمػػة هػػذا المخطػػكط الهػػخـ مػػع لػػذم قػػدـ المحمػػكد  ّػػف حمػػد السػػكق   ا
الحدسػػكب  فيصػػّحت يسػػخت  ا لكتركي ػػة م ػػدز عمػػ  الشػػ ل ال ػػالدم   ػػـ كتّ ػػد يسػػخة 

   .كالّدح  ف فس مت عم  ـ كلكج هذا الكتدب ج مد تس  ؿ  هدت  ف  متيدكؿ مم ع الطمّة
للػػ  الكمػػكد   قػػد حػػدز شػػرؼ لخػػراج هػػذا المخطػػكط -ححظػػ  ا  –ّعممػػ  هػػذا  ف ػػك

مرقكيػػػد عمػػػ  شػػػ ددة كػػػؿ ّدحػػػث ميصػػػؼ ممػػػف اطمعػػػكا عمػػػ  هػػػذا المخطػػػكط تمػػػؾ هػػػ  ك 
ّػػف حمػػد السػػكق   فمػػزاه المحمػػكد الشػػ ل  رقي ػػدالتػػ  اليسػػل ال د مػػة ف  ػػركا جقّػػؿ الم ػػدز 
   .كؿ خ ر المم ع  ا عف

محمػػػد جمػػػد عػػػف ح ػػػدة ا مػػػدم ف مػػػدمع ا،حدد ػػػث العالمػػػة الم  ػػػًرم كشػػػدرح د ا مػػػدـ 
الكيتػػػػ ؛  ف ػػػػد تػػػػرمـ لػػػػ كؿ عممػػػػد  قػػػػدام  كمعدصػػػػركف؛ كدلػػػػدكتكر جّػػػػك الصػػػػ  ر ّػػػػدم 

"ا مػػدـ  كطّعػػت سػػ رت  فػػ  كتػػدب مسػػت ؿ تحػػت عيػػكاف: ا،محػػدف ح يمػػد ح ػػؽ " كم دتػػ " 
 ل ّ ػػػػد سػػػػية: كيشػػػػرت  الػػػػدار العّر ػػػػة لمكتػػػػدب  جّػػػػك عّػػػػد المٌػػػػ  محمػػػػد الم  ػػػػًرم التممسػػػػدي " 

كتكر جحمد ّف عّد ّف حم د عيد تح  ؽ قكاعػده  كالػدكتكر ـ(  كمد ذكر س رت  الد1988 
محمػػد الػػدرداّ  كػػذلؾ فػػ  م دمػػة تح   ػػ  لكتػػدب ال كاعػػد فػػ  الح ػػ  ل مػػدـ الم ػػرم  ككػػدف 
اعتيد  الّدح  ف المزا ر  ف ّ ذه الشخص ة الهم عة ف  عمـ الح ػ  كال كاعػد الح   ػة ّػدرزا 

حكلػػػ  ح ػػػث تيػػػدكؿ ف  ػػػد شخصػػػ ة  دراسػػػة مسػػػت مة –فدفػػػة ّكػػػكش  ح يمػػػد جمػػػرل الّدحػػػث
الم رم العمم ػة فػدهتـ ّدراسػة رحالتػ  العمم ػة ّػ ف تممسػدف كحكاهػر الم ػرب ا سػالم   

كرحمتػػ  العمم ػػة ّػػ ف   جّػػك عّػػد ا الم ػػرم»: كذلػػؾ فػػ  رسػػدلت  لممدمسػػت ر المعيكيػػة ب
 .«كحكاهر الم رب ا سالم   تممسدف

   ا مدـ الم رم ف  الحتػكل مػف خػالؿ كمد تطرقت الّدح ة ر دح سعدد لل  دراسة مي
   كذلؾ ف  رسدلة لممدمست ر ج هد.يكازؿ الكيشرس 

جّػػػ  عّػػػد ا  ػػد تّ ػػػ  دراسػػػدت قم مػػػة فػػ  حػػػؽ العالمػػػة جيٌ  كرغػػـ كػػػؿ هػػػذه الم ػػػكد لنٌ 
 .الم رم التممسدي 

ٍب": ف ػد ح  ػ  ّػدر ّػف عّػد ا لػ  العمرايػ  كيشػرت   جمد كتدّ : "عىمىؿ مىف طىٍب لمف حى
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 ـ(.2003–ق1424سية   دار الكتب العمم ة ّمّيدف 
ّدم ّف عمر الكيٍيًت  الكىاف : فػال تكمػد دراسػة عمم ػة محمد الص  ر د ح دة الش ل كجمٌ 

مست مة حػكؿ سػ رت   كلعػؿ جكؿ مػف ممػع ليػد ترممػة خدصػة ّدلشػ ل العالمػة محمػد ّػدم 
  رسػدلت  لمػدكتكراه ّف اعمر ف  دراسة عمم ة جكدد م ة هك الػدكتكر لخهػر ّػف قكمػدر فػ

 الصػػػالة مػػػف كتػػػدب الشػػػ ل رحمػػػ  ا تعػػػدل :دلط ػػػدرة ك التػػػ  ح ػػػؽ ف  ػػػد المػػػز  المتعمػػػؽ ّ
 .«شرح ا،حدد ث الم ٌر ة»

الػدكتكر لخهػر ّػف قكمػدر قػد اسػتطدع ّحهػؿ ا تعػدل   كممد تمدر ا شدرة لل   جفٌ 
مػػػ  ا تعػػػدل  جف  ممػػػع شػػػتدت المكمػػػكد فػػػ  الزاك ػػػة الكيت ػػػة حػػػكؿ سػػػ رة الشػػػ ل ّػػػدم رح

كيشػيت  كمكديتػ  العمم ػة  كم لحدتػ     مكلد الش ل ّػدم تيدكلتكقدم  ليد ف  دراسة عمم ة 
 -ك  ػدب لف شػد  ا تعػدل     حمػد عم  ػد - -لهدفة عمم ػة كدف عمم  هذا فك...الل  

 كالع د ػػػػدم يدقصػػػػة مػػػػف يػػػػكاح  جخػػػػرل تتعمػػػػؽ ّمػػػػي   الشػػػػ ل ّػػػػدم الحكػػػػرم دٌ  ػػػػد تعػػػػلن جيٌ 
 .كالس دس  كالح   
 ممدؿ ّح   ن  تسع لل  جك ر ممد قدم . كلعؿ السّب ف  ذلؾ هك جفٌ  
حح ػػده الشػػ ل محمػػد ّػػف ّػػددم يمػػؿ الشػػ ل عيػػد  ت ترممػػة  سػػ رة لح دتػػ مػػدى كمػػد كي  -

 .ّدم ّف اعمر ف  مكتكب جسمده "المح د ف  حدؿ المستح د" ذكر ف   ح دة الم لؼ
مػػف يممػػ  الشػػ ل ّػػف الشػػ ل مشػػدف ة عػػف ح ػػدة الشػػ ل ّػػدم ح ػػد ؽ جخػػرل كمػػد سيػػممت 
كم ػػدّالت معػػ  ّزاك تػػ  فػػ  ميط ػػة ت  ػػدرت ّتميراسػػت   فػػ  عػػدة ل ػػد اتمحمػػد ّػػف ّػػددم 
 كؿ خ ر.مم ع الفمزاه ا عف 

 الػذمك  حدد ػث الم ر ػةمػف كتػدب شػرح ا،ف  هذه الرسدلة تح  ؽ محٌؿ الد المز  جمٌ  -
قػػػدـ ّتح   ػػػ   كمػػػد مػػػف فػػػال  كالشػػػ ددات للػػػ  آخػػػر المخطػػػكط   ّػػػدج مػػػف كتػػػدب ا،قهػػػ ة

 تخر مد كدمال لل  حد السدعة كا جعمـ.خرم  مف جك  جكدد م دتح   د عمم د 
 :  الصموبات

ة الحصػػكؿ عمػػ  اليسػػل المكمػػكدة ل ػػذا الكتػػدب رغػػـ المسػػدع  الح   ػػة التػػ  -ج صػػعّك
خدصة اليسخة الت  ه  ّخط  د الم لؼ  كالم سؼ ف  كػؿ ذلػؾ جف مم ػع  قمت ّ د  ّك
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مكمكدة ّدلزكا د الميتشرة ّ ف ميط ػة التػكات كميط ػة ال  ػدر فػ  صػحرا  المزا ػر   اليسل
 كل ست ف  ّمد آخر.

عػػػدـ تػػػكفر المرامػػػع التػػػ  اعتمػػػدهد الشػػػ ل محمػػػد الصػػػ  ر ّػػػدم فػػػ  كتدّػػػ  شػػػرح - ب
ة الحصكؿ عمػا،حدد ث الم ر ة  ك  مخطكطػدت جخػذ عي ػد الشػ ل   ّعهػ د ككي ػد صعّك
ح ػػكدة  جك هػػ  مكمػػكدة لكي ػػد ّ ػػد مدلك  ػػد الػػذ ف ن  عطكي ػػد د ،ي ػػد مّػػدم ّػػف اعمػػر لٌمػػ
  ككتػػػدب الّػػػرد المكشػػػ  فػػػ  قطػػػع المطػػػدمع كالرشػػػد  كيهػػػدر الػػػذهب  ،م كػػػدف ّسػػػ كلة

 .كفتح الكهدب ...الل
كمػػػد جٌف الّحػػػث عػػػف معمكمػػػة مػػػد مػػػف كتػػػدب مخطػػػكط ل سػػػت ّػػػد،مر السػػػ ؿ ف ػػػرا ة 

 المخطكط تتطمب م دا  ككقتد مهدعح ف.
 ع معمكمػػدت عػػف ح ػػدة الشػػ ل ّػػدم ّػػف عمػػر لعػػدـ كمػػكد ترممػػة قد مػػةمشػػ ة ممػػ-ج

 عف ح دة الش ل ّدم ّف اعمر.شدف ة كدف ة  جك دراسة عمم ة حد  ة 
تصػػرؼ الكيتػػ  فػػ  ك  ػػر مػػف ا،قػػكاؿ التػػ   ي م ػػد عػػف غ ػػره ا،مػػر الػػذم تطمػػب - د

كلح م ػػد  الم ػػد فػ  الّحػث عػػف ا،قػكاؿ مػف كتّ ػػد ا،صػم ة لتك    ػد مػػف م ػة  ك  ػرا مػف
كي ػػؿ الكػػالـ كالمعيػػ  الصػػح ح المػػراد مي ػػد خدصػػة تمػػؾ ا،قػػكاؿ التػػ  تتعمػػؽ ّ ػػد جحكػػدـ 

 ف   ة م مة.
كم ػػدؿ ذلػػؾ مػػد جكرده الشػػ ل محمػػد ّػػدم رحمػػ  ا تعػػدل  مػػف كػػالـ اّػػف ا،عمػػش فػػ  
مسػػيلة المػػرجة التػػ   ػػيحش حمم ػػد تػػدرة  ك ظ ػػر تػػدرة جخػػرل هػػؿ  مػػكز ل ػػد لسػػ دط حمم ػػد 

 الّيػدت  ككجد ا،م ػدت  ع ػكؽ عمػ كـ حػـر ا لفٌ }: ح  لحػد ث الرسػكؿ كذلؾ عيد شر 
ف ػػػػد تصػػػػرؼ الشػػػػ ل محمػػػػد ّػػػػدم فػػػػ  كػػػػالـ اّػػػػف ا،عمػػػػش ّيػػػػكع مػػػػف  .{كهػػػػدت كميعػػػػد 

انختصػػدر الػػذم جخػػذ ميػػ  كقتػػد طػػك ال فػػ  الّحػػث عػػف هػػذه المسػػيلة كف م ػػد مػػف يػػكازؿ 
 كقرا ت  صعّة لم د ة. –كهك كتدب مخطكط  –اّف ا،عمش 

  كعدـ التمرس فػ  هػذا الحػف عد  ػد ف  تح  ؽ المخطكطدت ةخّر القمة ل د شكمت - ق
ػػة لػػ  فػػ   كّ ػػرا فػػ  العمػػؿ عمػػ  تح  ػػؽ هػػذا المػػز  مػػف هػػذا المخطػػكط  لذ هػػ  جكؿ تمّر
هػػػذا الممػػػدؿ  كجصػػػعب ا،مػػػكر ّػػػدا دت د خدصػػػة كجف ممػػػدؿ التػػػدر ب عمػػػ  فػػػف التح  ػػػؽ 

 .ه ؽ لل  حد كّ ر ف  مدمعدت  كمعدهد ّالديد
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 المنيج المِبع في البحث:
الّحث طّ عة الّحث ه  الت  تحرض مي م  الميدسب ل   كهذا  ف   جفٌ  ؾممد ن ش

المي    ددالدراس  اعتم  ف  ش مف الميدسب ل  عّدرة عف دراسة كتح  ؽ لكتدب ف
 كانست را   كالمي   التدر خ  عيد التعرض لس رة مدمع ا،حدد ث كشدرح د.الكصح  

 ا،حدد ث دراسة ف  كالتحم م  انست را    الشؽ ج هد المي م ف هذا ف  اعتيمد كمد
 كيمدذج الكيت   ّدم محمد كالشدرح مدمع ا،حدد ث الم رم  مف كؿ آرا  عرض عيد
  .كتدّ  مد ف  كمي م مد فتدك  مد  مف
قسـ التح  ؽ ف د تطمب اتّدع المي   المعتمد ف  تح  ؽ المخطكطدت ّصحة عدمة  كجمد

 كخطكات  كدآلت :
 ممع اليسل. - 1
كاخت ػػػػدر  كم دّمػػػػة ّعهػػػػ د لػػػػّعض   كالتيكػػػػد مػػػػف يسػػػػّت د لمم لػػػػؼ  فحػػػػص اليسػػػػل - 2

 اليسخة ا،ـ.
 كعالج الس ط كالز ددات .  كالمحف  لصالح الخطي -3 
 كالشكؿ.  الهّط -4
 يكع الخط الذم يسل ّ  المخطكط. -5
كفػؽ قكاعػد اليسػل الحد  ػة التػ  ت ٌسػر ال ػرا ة   محدكلة لعددة يسخ  فػ  شػكؿ حسػف -6

 لم درئ.
 تخر   اآل دت  كا،حدد ث  كا،قكاؿ. -7
كا،فكػدر العمم ػة التػ  تحػرد ّ ػد الشػ ل الكيتػ  رحمػ    محدكلة اسػتيّدط اآلرا  الح   ػة -8

 مف مستمزمدت التح  ؽ العمم .غ ر ذلؾ ك ا تعدل  
كتمدر ا شدرة ه يد لل  جٌف هذه ا،طركحة لـ تتعرض لل  ت ػد ـ ترممػة ل عػالـ لن 
مد مد  ف  د يػددرا حػكؿ عممػد  ذكػرهـ الشػ ل ّػدم ّػف عمػر رحمػ  ا تعػدل  كجخػذ عػي ـ 

لميط ػة ف  كتدّ  شرح ا،حدد ث الم ر ة ككديكا لمد ش كخ   جك عممػد  عدشػكا جك يشػيكا ّد
التػػػ  عػػػدش ف  ػػػد الشػػػ ل رحمػػػ  ا تعػػػدل   كالسػػػّب فػػػ  ذلػػػؾ هػػػك تحػػػددم ل  ػػػدؿ الرسػػػدلة 
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ّدل كامش لك رة ا،عالـ المػذككر ف فػ  كتػدب الشػ ل محمػد ّػدم رحمػ  ا تعػدل   كك ػرة 
ي كلػػػ  عػػػف الح  ػػػد   كعممػػػد  الحػػػد ث  فػػػ  رت شػػػ ؿ هػػػكامش هػػػذه الرسػػػدلة ّتك  ػػػؽ جقػػػكاؿ 

 د  ،ٌي  ا،هـ ه يد كا جعمـ.ه ن  العممد  مف مظدي 
 خطة البحث:

 :اشتمؿ هذا الّحث عم  قسم ف
 ا يػػػػػػ ف:  دّ فك هػػػػػػـ ّػػػػػػ  كهػػػػػػك ال سػػػػػػـ الدراسػػػػػػ  فػػػػػػ  هػػػػػػذه ا،طركحػػػػػػة القسػػػػػػـ اْلوؿ: 

ترممة مكمزة لمعدلـ الح    مدمع ا،حدد ػث ا مػدـ جّكعّػد لل  ا،كؿ مي مد الّدب   عرض
عػرض للػ     الشخص ة  كمكديت  العمم ة  كمد مف خالؿ التعرؼ عم  ح دت؛ ا الم ٌرم
 كمهمكف الكتدب.    مف ح ث شكؿ«عمؿ مف طب لمف حب» دراسة كتدّ 
تحػػدث عػػف ح ػػدة الشػػ ل العالمػػة محمػػد ّػػدم ّػػف اعمػػر الكيتػػ   ف؛ ال ػػدي  ّػػدبجمػػد ال

عػػػض آرا ػػػ   كفتدك ػػػ   شػػػدرح جحدد ػػػث الم ػػػرم   شػػػرح ا،حدد ػػػث » كتػػػدب دراسػػػة ال ػػػـ ّك
 كعيكاي  كيسّت  لل  الم لؼ  كمي م  ف  .  ح ث يسخ  المكمكدةمف  «الم ٌر ة

شرح الش ل محمد ّدم ّف اعمر   شمؿك كهك قسـ التح  ؽ   القسـ الثاني:ثالثا: 
 ،ّرعة كخمس ف حد  د مكزعة عم  ستة جّكاب ف   ة ه : 

 كالم راث.  كالكص ة  كالد دت  كالحدكد  كالعتؽ  كتدب ا،قه ة كالش ددات
 ّحث ّخدتمة  كف درس هدمة تم مت ف : هذا الؿ  ٌ كمد دي 

 ف رس اآل دت ال رآي ة. -1
 اليّك ة. ا،حدد ث -2
 .شعدرا، ف رس -3
 ال كاعد الح   ة كا،صكل ة. ف رس -4
 ا،عالـ.ف رس  -5
 ف رس المصددر كالمرامع. -6
 المكهكعدت. ف رس –7
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 انمغى األٔل

 لغى انذساعخ

 

 

رشعًةةخ اايةةبو عثةةٙ اجةةذ ، انًمةةش٘  ٔانز شٚةة  الباا ا ال: : 

 .«اًم يٍ طت نًٍ ؽت»ثكزبثّ 
ثٍ اًش انكُزٙ  ثب٘ يؾًذ انصغٛش نشٛخ ا رشعًخالب ا الث ني: 

 .ٚخش  شػ األؽبدٚش انًمشٔانز شٚ  ثكزبثّ 

 

 

 

 



 

 
 
 ٔلاأل انجبة

  ٔانز شٚ  انًمش٘اجذ ،  ٙعثرشعًخ اايبو 

 «طت نًٍ ؽتاًم يٍ »ثكزبثّ 
 

 .انًمش٘ ، اجذ ٕعث اايبو رشعًخالفصل ال: : 

 نًٍ طت يٍ اًم" انًمش٘: ثكزبة انز شٚ : الفصل الث ني

 ."ؽت

 

 

 

 

   



 

 انفصم األٔل

 انًمش٘اجذ ،  ٙعثرشعًخ اايبو 
          

 : اعًّ  َغجّ  ٔيٕنذِ: ال:  المبحث

 َشأرّ ان هًٛخ  ٔٔفبرّ: المبحث الث ني:

اجذ ، انًمش٘   ٙعثاايبو آساء  المبحث الث لث:

  ٔث ض انًُبرط يٍ علضٛزّ

 .ٔفزبّٔٚ
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  :المبحث اْلوؿ: اسمو، نسبو، مولده

 ، ونسبو: اسموالمطمب اْلوؿ: 

محمد ّػف جحمػد ّػف جّػ  ّكػر ّػف  ح ػ  ّػف عّػد هك محمد ّف : 1اسمو الفرع اْلوؿ:
 الرحمدف ّف جّ  ّكر ّف عم  ال رش  الم رم التممسدي .  كي  ّيّ  عّد ا.

 :  2الفرع الثاني: نسبو

                                                           

  :ر يظ - 1
ّدكف معمكمدت اليشر  ي   الّستدف ف  ذكر ا،كل د   المد ك  المم ت  ا عّد جّك  مر ـ جّ  اّف -

 .154ص:
  1ج:  ق1349  ال دهرة  السحم ة المطّعة  المدلك ة طّ دت ف  الزك ة اليكر شمرة  مخمكؼ محمد -

 .232ص:
 جّك  السكداي  التيّكت  التكركرم محمد ّف عمر ّف جحمد الحدج الح    ّف جحمد ّف ّدّد جحمد -

  420  ص:1  ج:2س  ل ّ د  ط:طراّم  الكدتب دار  الد ّدج ّتطر ز انّت دج ي ؿ  العّدس
 اّف الد ف  لسدف  ا عّد جّك  ا،يدلس  ال ريدط  السممدي  سع د ّف ا عّد ّف محمد -

 2ق  ج: 1424  1  ط:ّ ركت  العمم ة الكتب دار  غريدطة جخّدر ف  ا حدطة  الخط ب(
 . 216ص:

ب ف  معرفة جع دف المذه الد ّدج  ال عمرم  الد ف ّرهدف  فرحكف ّف محمد ّف عم  ّف لّراه ـ -
  2ج:  كت  ط ّدكف   دهرةال  التراث دار  اليكر عّد ا،حمدم محمد: تح  ؽعممد  المذهب 

 .264 ص:
 حب لمف طب مف عمؿ لكتدب تح     م دمة  الطيم  العمراي  ل جّك الحهؿ ّدر ّف عّد ا  -

 .ّعدهد فمد 16ص: 2003  1ط  لّيدف  ّ ركت العمم ة الكتب دار  الم رم لالمدـ
  1997  لمكتدب العّر ة الدار  التممسدي  الم رم ا عّد جّك ا مدـ  ال ددم محمد  ا،محدف جّك -

 .ّعدهد فمد 22ص:
ف جحمد ّف محمد الم رم التممسدي   يحح الط ب مف غصف ا،يدلس الرط ب  الد  ش دب - 2

 .204ص:  5ج:  1997  1ط:   لّيدف  ّ ركت  صددر دار  عّدس لحسدف: تح  ؽ
مدـ لمف حب ل ب ط مف عمؿ لكتدب تح     م دمة  الطيم  العمراي  انل  عّد ّف ّدر -

  21الم رم  ص: 
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د يسّ  لل  قر ش؛ ف د ج ّت ذلؾ حح ده شػ دب الػد ف فػ  كتدّػ  يحػح الط ػب ح يمػد جمٌ 
 هؿ الم رم المد قرش ؟ ف دؿ:  جمدب عم  تسد ؿ هك:

ػة عمػػ  هػدمش هػػذا المحػػؿ مػف ا حدطػػة مػد صػػكرت : ال رشػػ   » ككتػب ّعػػض الم دّر
كهـ؛ ايت  . فكتب تحت  الش ل ا مدـ جّك الحهؿ اّف ا مدـ التممسدي  رحمػ  ا تعػدل  
ػػػت عيػػػ   عمػػػ  مػػػد يصػػػ : ّػػػؿ صػػػح ح يط ػػػت ّػػػ  ا،لسػػػف  كالمكدتّػػػدت كا مػػػدزات كجعّر

د عّػػد ا  كالميدفسػػة تمعػػؿ ال رشػػ ة فػػ  لمػػدـ سػػ دم جّػػ الّمد ػػة  ػػد الخػػالؿ الكر مػػة لن جفٌ 
قمػػت: كممػػف صػػرح ّدل رشػػ ة فػػ  حػػؽ . الم ػػرب جّػػ  عّػػد ا الم ػػرم  كهمػػدن  كالحمػػد 

كفػ  شػرح الّػردة  «نثْر الجمػاف»المد المذككر اّف خمدكف ف  تدر خ  كاّف ا،حمر ف  
 عيد قكل :

ػػػ  حػػػ ف  يشػػػرهد... كالشػػػ ل اّػػػف غػػػدزم  الصػػػدلح سػػػ دم جحمػػػد  كالػػػكل  لعػػػؿ رحمػػػة ّر
كغ ػػر كاحػد  ككحػػ  ّمسػدف الػػد ف  رزكؽ  كالشػ ل عالمػة زمديػػ  سػ دم جحمػػد الكيشر سػ  

   1«.شدهدان مزك 
كهػػ  قر ػػة مػػف  –م ػػرة  –كمػػد   ػػدؿ لػػ  الم ػػرم يسػػّة للػػ  ّمػػدة سػػكي د جمػػداده تسػػم  

 .3ت ع ّكن ة المس مة شرؽ ّالد المزا ر  2قرل ّالد الزاب مف جعمدؿ لفر   ة 
 ركا تدف: -م رم –كرد ف  يطؽ كممة  كقد

 : ّحتح الم ـ كتشد د ال دؼ المحتكحة.اْلولى
 : ّحتح الم ـ كسككف ال دؼ.الثانْة

: عّػػد الػػرحمف الم ػػرم  ككػػدف رمػػال صػػدلحد مػػف مر ػػدم الشػػ ل جّػػ  مػػد ف جػػّده ىػػو
 التممسدي .

                                                           

 .204   ص:5ش دب الد ف  يحح الط ب  ج: - 1
  يظر المرمع يحس .  - 2
 .155اّف اّ  مر ـ  الّستدف  ص: - 
ّيي د قر ة مف قرل تممسدف   سمسمة جعالـ العربف  كتدّ   محمد عّد ال ي  حسفذكر  - 3

المخصص ل مدـ  60العدد اليّال    كالصكاب جي د مف قرل كن ة المس مة .  يظر: س ر جعالـ
 .20الم رم صدحب يحح الط ب  ص: 
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 : ّيت عمر ّف محمد ّف  ح   ّف عّد الرحمدف.وأّمو ىي
 جّك عّد ا محمد ّف عمر الم رم. وخالو ىو:

ف ػػك لذا مػػف جسػػرة شػػ  رة ّػػدلعمـ  تخػػرج مي ػػد عممػػد  جمػػال  مػػي ـ: جّػػك ع مػػدف سػػع د 
 محت  تممسدف  كجّك عّدس محمد الم رم صدحب يحح الط ب.

  :1الثاني: مولده مطمبال

لػػـ تػػذكر المصػػددر تػػدر ل مػػ الده حتػػ  الم ػػرم رحمػػ  ا تعػػدل  لػػـ  ػػذكر ذلػػؾ عػػف 
يحس  ح يمد كتب س رت  الذات ة  كمد ج ّت ذلؾ عي  حح ده شػ دب الػد ف فػ  يحػح الط ػب 

  كقػدؿ مػكنم المػد رحمػ  ا تعػدل : كػدف مكلػدم ّتممسػدف ج ػدـ جّػ  حمػك مكسػ  »: قػدؿ
ّف ع مدف  ّف   مراسف ّف ز دف  كقد كقحت عم  تدر ل ذلؾ  كلكي  رج ت الصػحح عيػ  

جّد طدهر السمح  عػف سػي  ف ػدؿ: جقّػؿ عمػ  شػييؾ فػني  ،ف جّد الحسف اّف م مف سيؿ 
سيلت جّد الحتح اّف ز دف عػف سػي  ف ػدؿ: جقّػؿ عمػ  شػييؾ  فػني  سػيلت عمػ  ّػف محمػد 
المّدف عف سي  ف دؿ: جقّؿ عم  شييؾ  فني  سيلت جّد ال دسػـ حمػزة ّػف  كسػؼ السػ م  

المي ػرم عػف سػي  عف سي   ف دؿ: جقّؿ عم  شييؾ فني  سيلت جّد ّكر محمػد ّػف عػدم 
ف ػػدؿ: جقّػػؿ عمػػ  شػػييؾ فػػني  سػػيلت جّػػد لسػػمدع ؿ الترمػػذم عػػف سػػي  ف ػػدؿ: جقّػػؿ عمػػ  

                                                           

  يظر:  - 1
  207  ص:5ش دب الد ف  يحح الط ب  ج: -
ل مدـ  «عمؿ مف طب لمف حب» م دمة المح ؽ جّك الحهؿ ّدر ّف عّد ا ل  العمراي  لكتدب: -

  16الم رم  ص:
 .32-30جّك ا،محدف  ا مدـ جّك عّد ا الم رم التممسدي   ص:  -
 .80اّف عدشكر محمد الحدهؿ  جعالـ الحكر ا سالم  ف  تدر ل الم رب العّر   ص: -
م دمة المح ؽ د: محمد الدرداّ  لكتدب: قكاعد الح   ،ّ  عّد ا الم رم  مطّعة ا،مي ة  -

 .22  ص: 2012الّردط  
لّدم ّف عمر الكيت     السيف المّ ف مف كالـ س د المرسم ف  كرككش  كح مد الكيت مدلؾ  -

 .10ص:  2011كزارة الش كف الد ي ة كا،كقدؼ  تممسدف  المزا ر  م دمة الكتدب  
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شػػييؾ  فػػني  سػػيلت ّعػػض جصػػحدب الشػػدفع  عػػف سػػي  ف ػػدؿ: جقّػػؿ عمػػ  شػػييؾ  فػػني  
سػػيلت الشػػدفع  عػػف سػػي  ف ػػدؿ: جقّػػؿ عمػػ  شػػييؾ  فػػني  سػػيلت مدلػػؾ ّػػف جيػػس عػػف سػػي  

 1..(. ة لمرمؿ جف  خّر ّسي ف دؿ: جقّؿ عم  شييؾ ل س مف المرك 

ا مػػػدـ الم ػػػرم رحمػػػ  ا تعػػػدل  كلػػػد ّتممسػػػدف ج ػػػدـ  ككػػػؿ مػػػد ق ػػػؿ فػػػ  ذلػػػؾ هػػػك جفٌ 
السػػػمطدف جّػػػ  حمػػػك مكسػػػ  ّػػػف ع مػػػدف ّػػػف   مراشػػػف ّػػػف ز ػػػدف؛ كهػػػك السػػػمطدف الراّػػػع 

هػػذا  كعمػػ -ق 718ق للػػ  م تمػػ  عمػػ   ػػد اّيػػ  جّػػ  تدشػػح ف عػػدـ 707مػػد ّػػ ف -لتممسػػدف
ا مػػػدـ الم ػػػرم فػػػ  هػػػذه الحتػػػرة الزمي ػػػة. كقػػػد قػػػدرهد العالمػػػة محمػػػد  ال ػػػكؿ  كػػػكف مػػػ الد

 ق. 710الحدهؿ اّف عدشكر ف  حدكد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 207  ص:5ش دب الد ف  يحح الط ب  ج: - 1
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 :ووفاِوالثاني: نشأِو المممْة،  حثالمب

 نشأِو المممْة: اْلوؿ:  مطمبال

كقػرج  كجقػرج ف  ػد  للػ    « م ػرة » ف ػد يشػي بِمممو، ورحالِو المممْة:  الفرع اْلوؿ:
ق للػ  749جف خرج مي د صحّة المتككؿ جّ  عديدف جم ػر المػ مي ف اّػف جّػ  فػدرس عػدـ

 مد ية فدس المحركسة فكل  ال هد .

ككػػدف تعممػػػ  فػػػ  جحهػػػدف جسػػػرة  ر ػػػة  كاسػػعة التمػػػدرة  متعممػػػة؛ لذ كديػػػت ل ػػػد مكتّػػػة 
مػف العمػـك مػد ي ػؿ  كتحػرغ هدمة  كديت جغم  مد تركػ  ا،مػداد ل مػدـ الم ػرم ي ػؿ مي ػد 

حتػػػ  جصػػػّح معمػػػـك ال ػػػدر  مشػػػ كر الػػػذكر ّػػػدلخ ر  كعكارفػػػ   لطمػػػب العمػػػـ  كجقّػػػؿ عم ػػػ 
  1معمكمة عيد الح  د  مش كرة ّ ف الدهمد .

جيػػد ذا لػػـ جدرؾ مػػف ذلػػؾ لن  ف ػػد»قػدؿ فػػ  يحػػح الط ػػب كهػػك  ي ػػؿ كػػالـ مػػده الم ػػرم: 
 ف مممة ذلؾ خزايػة كّ ػرة مػف الكتػب كجصكل  حرمة  كم  ج ر يعمة اتخذيد فهكل  ع شدن 

كجسػػّدب ك  ػػرة تعػػ ف عمػػ  الطمػػب فتحرغػػت ّحػػكؿ ا عػػز كمػػؿ لم ػػرا ة فدسػػتكعّت جهػػؿ 
ل ػػد  سػػكا  الم ػػ ـ ال ػػدطف  كالػػكارد كالظػػدعف؛  الّمػػد ل ػػد   كجخػػذت عػػف ّعهػػ ـ عرهػػدن كا 

 2« .ايت   كالم  ف  جكل ت   كقد ي م  لسدف الد ف ف  ا حدطة

 فػػػ  طمػػػب العمػػػـ فرحػػػؿ ّدا ػػػة للػػػ  ّمد ػػػة فم ػػػ  ف  ػػػد3 رحػػػالت عد ػػػدةكمػػػد كديػػػت لػػػ  

                                                           

 .420  ص: 1 يظر: التيّكت   جحمد ّدّد  ي ؿ انّت دج  ج: - 1
 .206  ص:5: ش دب الد ف الم رم  يحح الط ب  ج: يظر - 2
  يظر: - 3
  7ج:  ش دب الد ف جحمد ّف محمد الم رم التممسدي   يحح الط ب مف غصف ا،يدلس الرط ب  -

 . 175ص:
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 الم رب ا،قص  قدؿ رحم  ا تعدل : جعالمد تعمـ عم  ج د  ـ   ـ لل  تكيس   ـٌ 

 1«.   كصمحد     مف عممد استكعّت ّالد الم رب كل  ت ّكؿ ّمد مف ن ّد مف ل د »
زار مكػػة حدمػػد  كخالل ػػد ذهػػب للػػ  مصػػر  كجعمػػب ّ ػػد لعمدّػػد شػػد دا كمػػد رحػػؿ   ػػـٌ 

 .للػػ  الشػػدـ كهيػػدؾ الت ػػ  ّػػدّف ال ػػ ـ المكز ػػة  كصػػدر الػػد ف ال مػػدرم المػػدلك   كغ ػػرهـ
شػمس الػد ف   كمد زار ّ ػت الم ػدس  كل ػ  ّ ػد العالمػة جّػد عّػد ا ّػف م ّػت  كال دهػ

  رهـ.كغ كجّد عّد ا ّف ع مدف  ّف سدلـ
ف ػػد كديػػت لػػ  فرصػػد عظ مػػة جدل ف  ػػد  اسػػتحدد ا مػػدـ الم ػػرم مػػف مم ػػع رحالتػػ  تمػػؾ

 كالت   ّعممد  د فدستحدد مي ـ كجفدد.  الح   كزار الّالد ا سالم ة فر هة
ق رف ة المتككؿ جّ  عيػدف جم ػر المػ مي ف اّػف جّػ   749كح يمد ذهب لل  فدس سية 

ض ّيعّد ػػ  عممػػد كعمػػال  كحمػػدت سػػ رت  كلػػـ ي ػػ »ك  فػػدرس مكػػث ف  ػػد  كتػػكل  ال هػػد 
 2«.تيخذه ف  ا لكمة ن ـ

 3الثاني: شْوخو: فرعال
تم ػػػ  جّػػػك عّػػػد ا الم ػػػرم عمكمػػػ  عػػػف مشػػػد ل ك ػػػر مػػػف ّػػػالد الم ػػػرب مػػػف عممػػػد  

                                                                                                                                                                          

 .116  ص:2لسدف الد ف اّف الخط ب  ا حدطة ف  جخّدر غريدطة  ج: -
  «الح   ،ّ  عّد ا ّف جحمد الم رمقكاعد »محمد الدرداّ  ف  تح     لكتدب  د:م دمة  -

 .29-28ص:
 .175  ص:7ش دب الد ف جحمد ّف محمد الم رم التممسدي   يحح الط ب  ج: - 1
 .155اّف اّ  مر ـ  الّستدف ف  ذكر ا،كل د   ص:  - 2
  يظر:  - 3
   157 -155اّف جّ  مر ـ  الّستدف ف  ذكر ا،كل د  كالعممد  ف  تممسدف  ص:  -
 .205  ص:5ب الد ف  جحمد ّف محمد الم رم  يحح الط ب  ج:ش د -
 .216  ص:2لسدف الد ف اّف الخط ب  ا حدطة ف  جخّدر غريدطة  ج: -
 .420  ص:1التيّكت   ي ؿ انّت دج  ج: -
م دمة المح ؽ جّك الحهؿ ّدر ّف عّد ا ل  العمراي  لكتدب "عمؿ مف طب لمف حب "   -

 .17-16ص:
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مد ة كتكيس كفدس كسّتة كعف عممد  الشدـ تممسدف  كغ رهـ.   كالحمدز ّك

 كمف ه ن  الش كخ: 

 المشذالي:أبو موسى عمراف  -

هػػك جّػػك مكسػػ  عمػػراف ّػػف مكسػػ  المشػػذال  الّمػػد   ا،صػػؿ يز ػػؿ تممسػػدف  صػػ ر 
ّتممسػػدف الحػػد ث كالح ػػ  كاليحػػك  سدرٌ  .كػػدف ف   ػػد حدفظػػد مح  ػػد .يدصػػر الػػد ف المشػػذال 

 ق. 745: كالمدؿ كالحرا ض تكف  سية كالميطؽ

 أبو إسحاؽ إبراىْـ السموى:  -

 . ر ّيّ   جّ  لسحدؽهك لّراه ـ ّف حكـ الكيدي  السمكل ش

كرد عمػػ  تممسػػدف ّعػػد العشػػر ف كالسػػّعمد ة   ػػـ لػػـ  ػػزؿ ّ ػػد للػػ  جف قتػػؿ فػػ  ال ػػدمف 
 كالعشر ف مف رمهدف عدـ سّعة ك ال  ف كسّعمد ة همر ة.

 أبو عبد ا المجاصي:  -

كػدف ف   ػد  هك جّػك محمػد عّػد ا ّػف عّػد الكاحػد ّػف لّػراه ـ ّػف اليدصػر الممدصػ 
 دا.كرعد عدلمد عدّ

 أبو عمي حسف السبِي:  -

حسػف  دجدرؾ جّػ .هك ال ده  جّك عم  حسف اّػف  كسػؼ ّػف  ح ػ  الحسػ ي  السػّت 
رحػؿ للػ  المشػرؽ  .كجّػد ال دسػـ ال رقػ   كاخػتص ّػدّف عّ ػدة كاّػف الشػدط  ّف جّ  الّ ػع

ػػػع  فم ػػػ  اّػػػف دق ػػػؽ الع ػػػد كممدعتػػػ   ػػػـ رمػػػع فدسػػػتكطف تممسػػػدف للػػػ  جف مػػػدت سػػػية جّر
 كخمس ف كسّعمد ة. جك  الث  كخمس ف

 ابنا اإلماـ:  -
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محمد ّف عّد ا ّف ا مدـ  اّيد كجّك مكس  ع س   همد جّك ز د عّد الرحمدف
التيس  الّرشك  التممسدي   كهمد مش كراف ّدّي  ا مدـ.... عدلمدف فدهالف كديت 

رحال ف  شّدّ مد مف ّمدهمد  .ل مد حظكة كمكدية عيد السمطدف جّ  الحسف المر ي 
 .كغ رهمدالعطدر  كاّف ممدعة  لل  تكيس  فيخذا ّ د عف اّف  «ّرشؾ»
كرحال لل  المشرؽ ف  حدكد العشر ف كالسّعمد ة همر ة  فم  د عال  الد ف ال ديكي   

ت   الد ف ّف تم مة فظ را عم    ككدف ذلؾ مف جسّدب  اكمالؿ الد ف ال زك ي   كيدظر 
 ق.749جّك مكس  سية  هك 743ف  جّك ز د سية محيت   كتك 

 ن  تسع الممدؿ لذكرهـ. كآخر ف ك ر

 :1الثالث: ِالمْذه فرعال

ا،دب  ك جخػػذ عػػف جّػػ  عّػػد ا الم ػػرم عممػػد  ك  ػػركف مشػػ كركف فػػ  عػػدلـ الح ػػ  
 كالشعر  كالتصكؼ ف  المزا ر كالم رب كا،يدلس  كغ رهـ مف الّالد  مي ـ: 

 دؽ الشدطّ .ا مدـ جّك لسح -

لسػػػدف الػػػػد ف اّػػػػف الخط ػػػػب ذك الػػػػكزارت ف  كالػػػػكز ر ا،د ػػػػب جّػػػػك عّػػػػد ا محمػػػػد اّػػػػف  -
كعّػػد ا اّػػف   زمػػرؾ  كعّػػد الرحمػػدف اّػػف خمػػدكف المػػ رخ كصػػدحب الم دمػػة المشػػ كرة

 مزل.

 ا،ستدذ ال  طدم . -
                                                           

  يظر: - 1
 .164جّ  مر ـ  الّستدف ف  ذكر ا،كل د   ص:اّف  -
 .205  ص: 5ش دب الد ف  جحمد ّف محمد الم رم  يحح الط ب  ج: -
 .420  ص:1التيّكت   ي ؿ انّت دج  ج: -
 .28 -27م دمة المح ؽ د: محمد الدرداّ  لكتدب "قكاعد الح   ل مدـ الم رم"  ص:  -
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 الحدفظ اّف عالؽ. -

 كغ رهـ.  كمحمد اّف عّدد الريدل الكل  الش  ر -

فػػدّف »كقػػد كػػدف ل ػػ ن  ا،عػػالـ اعتػػزاز ّدلتممػػذة عمػػ   ػػد ا مػػدـ جّػػ  عّػػد ا الم ػػرم 
ج يػ  ف  ػد ك  ػرا عم ػ   كاّػف خمػدكف  "ا حدطػة"الخط ب جفرد ل  ترممة مطكلػة فػ  كتدّػ  
كحسػػػف سػػػ رت   كسػػػعة   هممػػػد   كػػػد مػػػالؿ قػػػدر   عّػػػر عيػػػ  تػػػدرة ّصػػػدحّيد  كتػػػدرة ّشػػػ خيد

   الم رب جكف د  ل  ج هػد فػيلحكا فػ  سػ رت   ال ػة كتػب جكل ػد:  دفت   كقد كدف تالم ذه ف
،ّ  عّد ا ّف مرزكؽ ش ل شػ كخ الم ػرب  "اليكر الّدرم ف  التعر ؼ ّد مدـ الم رم"

الزهػػر "فػػ  كقتػػ   ك دي  ػػد كتػػدب جّػػ  العّػػدس الكيشر سػػ  فػػ  التعر ػػؼ ّػػدلم رم ك دل  ػػد: 
 .1«،حد عممد  فدس... "الّدسـ

 : مؤلفات المقري، وأقواؿ الممماَ فْو: رابعال فرعال

 :2مؤلفاِوأو : 

 الم رم: جّك عّد ا مف جش ر مد جلح  ا مدـ العالمة 

 اشتمؿ عم  جلؼ قدعدة  كمد ت  قدعدة  مد  ف  يحح الط ب: كِاب القواعد: -1

ليػػ  كتػػدب غز ػػر العمػػـ  ك  ػػر الحكا ػػد  لػػـ  سػػّؽ »قػػدؿ العالمػػة الكيشر سػػ  فػػ  ح ػػ :  

                                                           

  يظر:  - 1
 .205  ص:5لم رم التممسدي   يحح الط ب  ج:ش دب الد ف جحمد ّف محمد ا -
 .420  ص: 1التيّكت   ي ؿ انّت دج  ج: -
د: محمد الدرداّ   م دمة تح  ؽ كتدب "قكاعد الح   ،ّ  عّد ا محمد ّف جحمد الم رم"  ص:  -

27. 
 .163اّف جّ  مر ـ  الّستدف ف  ذكر انكل د  كالعممد  ّتممسدف  ص:  - 2
 .216  ص: 2الخط ب  ا حدطة  ج: لسدف الد ف اّف -
 .420  ص: 1التيّكت   ي ؿ انّت دج  ج: -
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 .1«م م   ّ د جي   حت ر لل  عدلـ فتدح لل  

غد ػة فػ  الحسػف  كالظػرؼ كقػد كقحػت » قػدؿ عيػ  الكيشر سػ : «:الِحؼ، والطرؼ» -2
 2«.عم  ّعه  فرج ت العمب العمدب

مشػػتمؿ عمػػ  فيػػكف: ف ػػ  جحدد ػػث حكم ػػة كيحدد ػػث : »«عمػػؿ مػػف طػػب لمػػف حػػب» -3
الح   ة عم  مممة جّػكاب الح ػ  الش دب  كسراج الم تد ف نّف العّر   كعم  الكم دت 

 3«.ف  غد ة ا فددة  كال دلث ف  قكاعد كجصكؿ  كالراّع اصطالحدت كجلحدظ

ّد ع لط ؼ ا شػدرة   » كتدب الح د ؽ كالرقد ؽ ف  التصكؼ: قدؿ عي  الكيشر س : - 4
 4«كهك ك  ر ف  ج دم اليدس ّتممسدف.

 رشددات.كتدب المحدهرات كف   مف الحكا د كالحكد دت كا  - 5

 : أقواؿ الممماَ فْو:اثانْ

م د اٍّف عّد ا ّف اٍلحيسىٍ ف اليّده :    قدؿ ف   جىّيك اٍلحسف ّف اٍلحىً    جّ  ميحى

ػػدة »...  ػػد ّػػف جىٍحمػػد اٍلم ػػرم التممسػػدي   جحػػد قيهى م  ػػد ّػػف ميحى م  الح  ػػ  جّػػ  عّػػد ا ميحى
ػػ  ا فىػػة جّػػ  عيػػدف رىحمى ٍهػػرىة فػػدس جى  ػػدـ خالى كػػدف هػػذا الح  ػػ  رحمػػ  ا ًفػػ  ك   كم ػػدهد ًّحى

يىلة ٍسػمى غزارة اٍلًحٍحظ  كك رة مدد ة اٍلعمـ عٍّرة مف العّر  كىآ ىة مف آ دت ا اٍلكّر؛ قممد ت ع 
 ػػع مػػد لمي ػػدس ف  ػػد مػػف اٍ،ىٍقػػكىاؿ ك ػػرمح ك عمػػؿ  ك سػػتدرؾ ك كمػػؿ؛ قىدًهػػ د مً   ّمتً ًلٌن كى ىػػيٍ 

قىد دًهػػ د  عػػدن مػػذنن؛...كى ػػ  ا... كىهيػػكى مى تيػػكفٍّ  رىحمى ػػد  جممػػؿ ق ػػدـ... كى ـى ّكظػػد ؼ اٍل ىهى

                                                           

 .214  ص: 5ش دب الد ف جحمد ّف محمد الم رم التممسدي   يحح الط ب  ج:  - 1
 
 . 163ص:   اّف جّ  مر ـ  المرمع يحس  - 2
 المرمع يحس . - 3
 المرمع يحس .  - 4
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 1«.مىٍحميكد السٍّ رىة  مشككر الط ًر  ىة

ال دهػ  الشػ  ر ا مػدـ العػدلـ جّػك عّػد » كقدؿ عي  جّك العّدس الكيشر سػ  مػد يصػ : -
رحمػ  ا كدف  ا محمد ّف محمد الم رم  التممسدي  المكلد كالميشي  الحدس  المسكف
 2«.تعدل  عدلمدن عدمالن ظر حدن يّ  دن  ذك دن يّ الن ف مدن مت  ظدن مزنن محصالن 

 كقدؿ عي  لسدف الد ف اّف الخط ب ف  ا حدطة:

ػد  كححظػد كعيد ػة  كاطالعػد  » هذا الرمؿ مشػدر لل ػ  ّدلعػدكة الم ّر ػة امت ػددا  كد ّك
مسمكب الٌتصػٌيع ك  ػر ال ٌشػة محػرط كي ال كيزاهة سم ـ الصدر قر ب ال كر صددؽ ال كؿ 

الخحٌػػة  ظػػدهر السػػذامة ذاهػػب جقصػػ  مػػذاهب التخمٌػػؽ محػػدفظ عمػػ  العمػػؿ م ػػدّر عمػػ  
اني طػػػدع  حػػػر ص عمػػػ  العّػػػددة مهػػػد ؽ فػػػ  الع ػػػد كالتكٌمػػػ   كدّػػػد مػػػف تحصػػػ ؿ اليٌ ػػػة 
 ّدلكمػػ  كال ػػد ف مشػػٌ ة   ػػـ   ػػدفض الكقػػت ف  ػػد  ك كقع ػػد دفعػػة متّعػػد ل دهػػد زع ػػة التكّ ػػر
ّرمحة  يّك عي د سػمع مػف لػـ  كػف تػيٌيس ّ ػد عػددة  ّمػد هػك دل ػؿ عمػ  حسػف المعدممػة  

رسدؿ الٌسم ة قد ـ الٌيعمػة متصػؿ الخ رٌ ػة مكػٌب عمػ  اليظػر كالػدرس كال ػرا ة معمػـك    كا 
الٌصػػ دية كالعدالػػة ميصػػؼ فػػ  المػػذاكرة  حدسػػر الػػذراع عيػػد المّدح ػػة راحػػب عػػف الٌصػػدر 

ختدر لم رف  كن هدٌف ّدلحد دة  ك  ر انلتحػدؼ مت مٌػب الحدقػة ف  كط س الميدقشة غ ر م
ـٌ  م  ر ّدلحٌمة ّع د عف المرا  كالمّدهتة  قد ؿ ّحهؿ جكل  الحهؿ مػف الٌطمّػة    ػـك جتػ
ٌ ػػة كالح ػػ  كالتحسػػ ر  ك ححػػظ الحػػد ث  ك ت ٌمػػر ّححػػظ ا،خّػػدر كالتػػدر ل  ال  ػػدـ عمػػ  العّر

صم ف كالمدؿ كالميطؽ  ك كتب ك شػعر مصػ ّد كاآلداب  ك شدرؾ مشدركة فدهمة ف  ا،
ػػػػدب الم ػػػػدؿ  ك عتيػػػػ   فػػػػ  ذلػػػػؾ غػػػػرض ا مػػػػددة  ك ػػػػتكمـ فػػػػ  طر  ػػػػة الٌصػػػػكف ة كػػػػالـ جّر

 ػـ آب للػ  ّمػده فػيقرج ّػ     ّدلٌتدك ف ف  د. شٌرؽ كحٌ   كل ػ  ممٌػة  كاهػطّف رحمػة مح ػدة
                                                           

 .169  ص: 1اليّده   المرقّة العم د  المرمع يحس   ج: - 1
 
 .155اّف جّ  مر ـ  الّستدف  ص: - 2
 .207  ص:5ش دب الد ف الم رم  يحح الط ب  ج: - 
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   1«. كاي طع لل  خدمة العمـ

 

 وفاِو:طمب الثاني: الم

كم رة ّحتح المػ ـ ّعػدهد قػدؼ مشػددة قر ػة مػف قػرل ّػالد الػزاب  » ر ـ:قدؿ اّف جّ  م
سػػػكي د سػػػمح   ػػػـ تحكلػػػكا للػػػ  تممسػػػدف ّك ػػػد كلػػػد الح  ػػػ  المػػػذككر جم   مػػػف جعمػػػدؿ لفر   ػػػة

الم ػػرم  ّك ػػد يشػػي كقػػرج كجقػػرج ّعػػد جف خػػرج مي ػػد صػػحّة الممػػؾ المتككػػؿ اّػػف عيػػدف جم ػػر 
كسػّعمد ة للػ  مد يػة فػدس المحركسػة فػكل  الم مي ف اّف جّ  فدرس عػدـ تسػعة كجّرعػ ف 

ال هػػد  فػػي ض ّيعّد ػػ ... كحمػػدت سػػ رت ... للػػ  جف تػػكف  ف  ػػد ل ػػر قدكمػػ  مػػف ّػػالد 
 2«    ـ ي ؿ لل  مس ط رجس  ّمد تممسدف.795ا،يدلس... عدـ 

تػكل  ال هػد  ف ػدـ ّػ  عممػد  كعمػال.... كتػكف  كهػك »كمد  ف  شػمرة اليػكر الزك ػة: 
 3« .ق 756: سية  تكنه

 :  الط ب يحح كتدّ  ف  العّدس جّك جحمد الحح د الم رم كقدؿ

 ممػػػػددل مػػػػف كالعشػػػػر ف التدسػػػػع ا،ّرعػػػػد   ػػػػـك ا رحمػػػػ  تػػػػكف : الكيشر سػػػػ  قػػػػدؿ »
جيػػ   4ا حدطػػة فػػ  الخط ػب اّػػف ذكػػر كمػػد  «المحركسػة فػػدس ّمد يػػة ق759 عػػدـ ا،كلػ 

 ق.759: تكف  سية

                                                           

 .118  ص:2لسدف الد ف اّف الخط ب  ا حدطة  ج: - 1
 .155ص:  الّستدف  اّف جّ  الدي د - 2
 . 232  ص:1مخمكؼ  شمرة اليكر الزك ة  ج: - 3
ـي جعالـ  - كجٌ د تدر ل الكفدة الذم ذكره مخمكؼ ف  شمرة اليكر الزك ة عددؿ يك  ض ف :  معمى

دًهر -المزاً ر  ٌت  العىصر الحى در ا سالـ حى   م سسة يك  ض ال  دف ة لمتيل ؼ -ًمف صى
 .312  ص: 1ـ  ج: 1980  2كالترممة كاليشر  ّ ركت  لّيدف  ط: 

 .216  ص:2لسدف الد ف اّف الخط ب  ا حدطة ف  جخّدر غريدطة  ج: - 4
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 خمػػدكف  ...  ػػـ كنه السػػمطدف ّعػػد ذلػػؾ قهػػد كذكػػر فػػ  ي ػػؿ انّت ػػدج: قػػدؿ اّػػف   
العسدكر ف  دكلت  عيد ارتحدلػ  للػ  قسػيط ية  فممػد فتح ػد   كعػدد للػ  ممكػ  ّحػدس آخػر 

 1(. مدف كخمس ف اعتؿ ال ده  الم رم ف  طر     كمدت عيد قدكم  لحدس 

 "لمم ػرمقكاعد الح   " كقد رٌمح الدكتكر محمد الدرداّ  ف  م دمة تح     لكتدبهذا؛ 
هػػك  -ق  759 -كلعػػؿ ال ػػكؿ ّييػػ  تػػكف  سػػية » ق قػػد ال:759ال ػػكؿ ّكفػػدة الم ػػرم سػػية 

 -كتدب ال كاعد ف  الح   ل مػدـ الم ػرم  –الذم  يسمـ مع مد كرد ف  يسخة المخطكط 
ككذا يسخة الم كركف مـ مف جيػ  جكمػؿ تػيل ؼ كتػدب ال كاعػد فػ  سػية  ف  ا،سككلاير الت  
كذلػؾ  تطمػب فتػرة م مػة مػف ...ّم مة الرسػدلة السػحدرة للػ  ا،يػدلس   ـ لي  قدـ. ق 755

ق كمػد صػٌدر ّػذلؾ تمم ػذه اّػف الخط ػب   759الزمدف  ت ته  جف تكػكف كفدتػ  فػ  سػية 
   2«.ككمد ح ؽ ذلؾ حح ده صدحب يحح الط ب كا اعمـ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .421  ص: 1التيّكت   ي ؿ انّت دج  ج: : يظر - 1
 . 41محمد الدرداّ   م دمة تح     لكتدب ال كاعد ف  الح   ل مدـ الم رم  ص: - 2
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و، عبد ا المقري، وبمض النماذج مف أقضِْو ي: آراَ أبثالثال حثالمب   :وفِاْو

 المقري: عبد ا  اإلماـ أبياْلوؿ: آراَ  مطمبال

 :1: ذمو لمِمصب المذىبيالفرع اْلوؿ

اسػتححمت ظػػدهرة التعصػػب المػػذهّ  فػػ  عصػػر ا مػػدـ الم ػػرم التعصػػب لمػػذهب مػػف 
عمػ  الي ػؿ الحرفػ   فكمػد ظػؿ ّعػض الح  ػد  المحػدفظ ف عمػ  الحػركع  عتمػدك  .المػذاهب

ك تصػػدل ل ػػد   آلرا  السػػدّ  ف ا،مػػر الػػذم معػػؿ ا مػػدـ الم ػػرم  حػػذر مػػف هػػذه الظػػدهرة
 .2ف  كتدّدت  كمكاقح 

  قػػػدؿ: كمػػػف ّػػػ ف آرا ه التػػػ   ػػػذـ ف  ػػػد التعصػػػب مػػػد ي مػػػ  عيػػػ  تمم ػػػذه الكيشر سػػػ  جٌيػػػ
رؽ  فتػػػرل الرمػػػؿ  ّػػػذؿ م ػػػده فػػػ  است صػػػد  المسػػػد ؿ  كسػػػ تحرغ كسػػػع  فػػػ  ت ػػػد ر الطػػػ»

كتحر ػر الػدن ؿ   ػػـ ن  ختػدر لن مػذهب مػػف ايتصػر لػػ  كحػده لمحػض التعصػػب لػ  مػػع 
 3«.ظ كر الحمة الدام ة

ف جصؿ الت م د هػك المعصػ ة التػ  هػ  كػدلطّع ل ػذا جكاعمـ » كقدؿ ف  مكهع آخر:
                                                           

اهر الم رب : فدفة ّككش  جّك عّد ا الم رم  كرحمت  العمم ة ّ ف تممسدف كحك ر يظ - 1
.ك جّك 148-146  ص: 2012ا سالم   رسدلة مدمست ر  مدمعة جّ  ّكر ّم د د  المزا ر  

  149-147ص:  ا،محدف  الكم دت الح   ة 
 .82  ص1عّد ا الم رم  ال كاعد  ج جّك - 2
عف فتدكم عممد     المع در المعرب كالمدمع الم رب الكيشر س   جّك العّدس جحمد ّف  ح - 3

  1982افر   ة كا،يدلس كالم رب لشراؼ محمد حم   دار ال رب ا سالم   ّ ركت  لّيدف 
 .483  ص:2ج:
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 1«.،ي  غمب عم   حب الخ دؿ كالكهـ  كقؿ ف   طدعة الع ؿ كالح ـ اليكع
كعكاقػب     دم لل   التعصب المذهّ  مف يتد   غ ر مرهػ ةمد « الم رم»كقد ّ ف 

كغ ّػت ـ كحتػ  للػ  تكح ػر كتحسػ ؽ الػّعض   كخ مة كالت  تتم ػؿ فػ  قػدح ّعػض العممػد 
حتػ  جفهػ  للػ  اغت ػدب »  ػدؿ:فكف  هذا خطر انّتعدد عػف صػحكؼ المسػمم ف  خراآل

غهدب ح   ـ لل  اختالؿ الػدل ؿ كالتكح ػر  التحسػ ؽ  كتكم ػؼ التيك ػؿ   ػـ للػ    م ت كا 
 2«.كالدخكؿ ف  جمكر التخم ص مي د عس ر

 :4وبمض البدع والمادات السائدة 3ثاني: رأْو في ا نحراؼ السْاسيالفرع ال
جٌرقػ  مػد جصػػدّ د  .كاهػتـ ّػيحكاؿ جمتػ  اهتمدمػػد ّدل ػد عػدش ا مػدـ الم ػرم كاقػع عصػػره

 مف الّال  كمف ايحرافدت س دس ة  كامتمدع ة.
  ا تعدل   يكر حدؿ الممػكؾ  كالسػالط ف فػ  عصػره الػذ ف لػـ  سػمككا ف د كدف رحم

  ف ػػد كػػػدف ّعهػػ ـ  ممػػع حكلػػػ  العممػػد  ك مػػػزؿ ل ػػـ العطػػػد المػػػددة؛ ّدلمسػػمم ف طر  ػػة 
ّػكاب السػالط ف  جك  تيص ـ ّذلؾ اقتيدصد لمتّده   ككػدف هػ ن  العممػد   ت ػدفتكف عمػ  

لذ تيدسػػكا رسػػدلت ـ  ؛كمػػد كصػػح ـ الم ػػرم طمعػػد فػػ  عطد ػػدهـ  كهػػـ شػػر العممػػد  كالحكػػدـ
ػػػ ف عممػػػد   الح    ػػػة لزا  هػػػ ن  الممػػػكؾ فػػػ  ت ػػػد ـ اليصػػػح كا رشػػػدد ل ػػػـ م دريػػػد ّ ػػػي ـ ّك

جف شػػػػػر العممػػػػػد  عممػػػػػد  السػػػػػالط ف كلمعممػػػػػد  مع ػػػػػـ  كاعمػػػػػـ»السػػػػػمؼ ف ػػػػػدؿ فػػػػػ  ذلػػػػػؾ: 
 5«.جحكاؿ

قد تككف ممد فكدف الم رم  يظر لل  مد  مرم ف  ا،مة مف محدسد كايحرافدت جي د 
                                                           

 .484  ص:2الكيشر س   المرمع  يحس   ج: - 1
 المرمع يحس . - 2
 .149 يظر: فدفة ّككش  المرمع يحس   ص:  - 3

 .157- 155كجّك ا،محدف  ا مدـ جّك عّد ا الم رم التممسدي   المرمع يحس   ص: 
 .160- 157. كجّك ا،محدف  المرمع يحس   ص:149 يظر: فدفة ّككش  المرمع يحس   ص:  - 4
 . 481-480  ص:2الكيشر س   المرمع يحس   ج - 5
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 .كاليصدرل قص  ال رآف كا،خّدر مف جمر ال  كد
 .كجي  لكن اي طدع الكح  ليزؿ ف  هذه ا،مة جك ر ممد يزؿ ف  ـ لك رة التحرؽ كالتيدزع

عف جمرهـ مد ش ديد جك ر مي  ف يد... ش ر لل   كقد قص عم يد ال رآف كا،خّدر: »قدؿ
 1«.لسرا  ؿ    ّيافتراؽ هذه ا،مة عم  جك ر ممد افترقت عم 

رحمػ   سػتيكر ػد اف ؛د عف الظكاهر انمتمدع ة الت  سددت ف  عصػره كلػـ تعمّػ جمٌ  
 .ّعػػػػػػػػض الّػػػػػػػػدع كالعػػػػػػػػددات السػػػػػػػػ  ة لخركم ػػػػػػػػد عػػػػػػػػف المػػػػػػػػي   ا سػػػػػػػػالم ا تعػػػػػػػػدل  

 كمف هذه الّدع: 

 :عػػػػػػػػػددة تع ػػػػػػػػػ ف الػػػػػػػػػذاّح عمػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػزار ف م دّػػػػػػػػػؿ جمػػػػػػػػػر كن  سػػػػػػػػػمح ّػػػػػػػػػذلؾ ل  ػػػػػػػػػره -
تع ػػػػػ ف الػػػػػذاّح عمػػػػػ  ؛   المسػػػػػت ّحة عّػػػػػددة مػػػػػف الّػػػػػدع المستحسػػػػػية عػػػػػددة  » :قػػػػػدؿ 

المػػزار ف  كاخت ػػػدره مػػف جهػػػؿ الػػد ف كالحهػػػؿ كحمم ػػـ عم ػػػ  حتػػ  لف مػػػف تػػكل  الػػػذّح 
ة...  2«ليحس  مي ـ كلك كدف مف جهؿ الخ ر  خدؼ الع ّك

ف ػػػد اعتّػػػر الم ػػػرم ذلػػػؾ تهػػػ  د عمػػػ  اليػػػدس  كشػػػّ   ّحعػػػؿ ال  ػػػكد الػػػذ ف  حصػػػركف 
 3.ح عم  ك يت ـ فشددكا عم  جيحس ـ كعم  غ رهـالذّ

كهػػك  حػػذر المسػػمم ف مػػف ت م ػػد غ ػػرهـ مػػف ال  ػػكد كاليصػػدرل الت م ػػد ا،عمػػػ  دكف  
يظر جك ر  ػة   ػـ  ػدعكهـ للػ  التحمػ  ّػركح الشػر عة السػمحة ال د مػة عمػ  ال سػر كرفػع 

 الحرج عم  اليدس.

الطمّة ف  فػدس فػ   امتمدعالم رم ج هد: ا مدـ جّك عّد ا كمف الّدع الت  جيكرهد  -
   4 ر:ّعض المسدمد عم  الرقص  كهرب المعدزؼ  كالمّددرة ّختـ ال رآف قّؿ الحم

                                                           

 المرمع يحس . - 1
 .127-126، ص: 11نفسه، ج الونشريسي، المرجع - 2
 .157المرمع يحس   ص:  جّك ا،محدف  جّك عّد ا الم رم التممسدي  - 3
 .267-266، ص:2نفسه، ج الونشريسي، المرجع - 4



   انفصم األٔل: رشعًخ اايبو عثٙ اجذ ، انًمش٘     انجبة األٔل:  انمغى األٔل: لغى انذساعخ      

42 

كقػػػد ّم يػػػ  عػػػف ّعػػػض مسػػػدمد فػػػدس جف الطمّػػػة »فػػػ  هػػػذا: رحمػػػ  ا تعػػػدل  قػػػدؿ 
 متمعػػػكف فػػػ  حصػػػكي د عمػػػ  الػػػرقص  كهػػػرب الص راف...اسػػػتخحكا المعػػػب فػػػ  ا،ذاف 

لمعػب ّدلصػالة كال ػرآف  كرب فتيػة فػددت محيػة...فترل المسػمع  طػكؿ فػ  فمرجهـ عم  ا
تكّ ػرة ا حػراـ  ػـ  يػكع صػكت  ّػدلتكّ ر ّحسػب اخػتالؼ ه  ػدت ا مػدـ  كقػد  كّػركف مػف 

فمعّػكا  سكت ل ـ عف المعػب فػ  ا،ذاف؛ .د ل صد ال ّرة جك  ظ در ا،ّ ةغ ر حدمة لمٌ 
 1«.ف  الصالة

 «: د مكنم» تعدل  عددة يدا  الممكؾ ب: كمد جيكر الم رم رحم  ا -

،ي ػػد فػػ  يظػػره عػػددة  تيػػدف  لحظ ػػد مػػع مػػد  حػػب ا تعػػدل  مػػف يػػدا   كن  مػػد المػػر  
ن   ػؿ العّػد ] :مع  مد  يددم ّ  ّر  مستدن ّعدة جحدد ث تي ػ  عػف ذلػؾ  مي ػد قكلػ  

 2.[لس ده مكنم فنف مكنكـ ا

مف قّ ؿ  جّيد هـ جف  يددكهـ ّس دم  كمكنم ف ك  رل جف تعم ـ ّعض العممد 
 .تحس ف الش طدف  كف   استكّدر عم  الكلد  كتيز ؿ ل  ميزلة العّد

ف  كالكقكؼ عيد مكمب الكامب تكق ر جسمد  الرب ّدلتحرد حت   رد ا ذف الّ ٌ  : »قدؿ
 3«. العمـ

 الثاني: نماذج مف أقضْة اإلماـ المقري: مطمبال

اهتـ الخمحػد  كالسػالط ف المسػمم ف ّدل هػد  اهتمدمػد ّدل ػد  ك ظ ػر ذلػؾ فػ  ميصػب 
كهػك جعمػ  ميصػب قهػد     كل ػ  « الممدعػة قدهػ »كّ ر ال هدة الػذم كػديكا  سػمكي  

                                                                                                                                                                          

 
 .نفسه المرجع - 1
ركاه مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب ا،لحدظ مف ا،دب كغ رهد  ّدب لطالؽ لحظ العّد كالمكل   - 2

 .1765ص: 4  ج: 1954كالس د  دار لح د  التراث العّر   ّ ركت  
 .507-506  ص: 2  المرمع يحس   ج: الكيش ر س  - 3
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 .1السػػػػػػػالط ف لمػػػػػػػف تتػػػػػػػكفر فػػػػػػػ  ـ الكحػػػػػػػد ة  كال ػػػػػػػدرة  كالمػػػػػػػ هالت العمم ػػػػػػػة  كا دار ػػػػػػػة
  كالخصػػكمدت  كالحصػػؿ فػػ  الميدزعػػدت لّػػدليظر فػػ  الػػدعدك  «الممدعػػة قدهػػ »  ػػـك  

 2.كحدهرت د  ف  مم ع ال هد د الشرع ة ف  مركز الدكلة

كقد ش ؿ ا مدـ الم رم ميصب قده  الممدعػة ّحػدس لمػدة سػّع سػيكات عمػ  ع ػد 
  3ـ(1355ق/756ـ( للػػػ  سػػػية  1348ق/749مػػػف سػػػية  « المر يػػػ عيػػػدف  جّػػػ »السػػػمطدف 

 :4كالم هالت مكيت  مف تكل  هذا الميصب مي د  ح ث تكفرت ف   مممة مف الشركط

اطالعػػػ  الكاسػػػع فػػػ  م ػػػداف الح ػػػ  خدصػػػة العمػػػـ ّد،حكػػػدـ الشػػػرع ة ك ػػػدؿ عمػػػ  ذلػػػؾ  -
 م لحدت  ف  هذا الم داف.

التحمػػ  ّػػدآلداب الشػػرع ة م ػػؿ اليزاهػػة  كانسػػت دمة كالتػػزاـ الصػػدؽ كا،مديػػة كالشػػمدعة  -
 .كالمرجة

 مطدمع الشخص ة.الّعد عف التعصب كال كل كال -

مد ػة كفػدس كا،يػدلس  ا،مػر الػذم  - تي الت  ّ ف حكاهر الم رب ا سػالم  كتػكيس ّك
 مكي  مف حهكر ممدلس غ ره مف ال هدة.

فػ  قهػد   ّػدلحـز  كالم ػدرة ال هػد  ة ح ػث  «جّك عّد ا الم ػرم»اشت ر  هذا؛ كقد
ؽ  كصػدرت ا،حكػدـ التػ  است ؿ ّدل هد  جعظـ است الؿ  فييحذ الحكـ  كجعمف كممػة الحػ

                                                           

ـ   15د ة ال رف لل  ي  13مف ال رف    تدر ل لفر   ة ف  الع د الححص ّركف شح ؾ رّك ر -1
 .112:  ص2:ج  1988  دار ال رب ا سالم   لّيدف  1تعر ب حمددم السدحم   ط:

-ق 675ق/633 -ق55  دي ةالز خدلد ّدلعّر   تممسدف مف الحتح ا سالم  لل  ق دـ الدكلة  - 2
 .297  ص:2011  دار ا،لمع ة لميشر كالتكز ع  المزا ر  1ـ(  ط1253

 .80ا مدـ جّك عّد ا الم رم التممسدي   المرمع يحس   ص:جّك ا،محدف   - 3
ف تممسدف كحكاهر الم رب  يظر: فدفة ّككش  جك عّد ا الم رم  كرحمت  العمم ة ّ  -4

 كمد ّعدهد.   139 ا سالم   ص:
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 صدرهد  ستش د ّ د ف  مختمؼ ال هد د كاليػكازؿ ف ػ  حمػة لصػدكرهد عػف عػدلـ حػدفظ 
 كاسع انطالع  ل  جهم ة الترم ح ّ ف ا،قكاؿ. 

لمػد تػكل  قهػد  فػدس قػدـ » كمػد ي مػ  عيػ  جحمػد ّدّػد التيّكتػ :  الكيش ر سقدؿ ف   
 1«.ف  ا لكمة ن ـّيعّد   عممد كعمال كحمدت س رت  كلـ تيخذه 

جعظػػػػػـ  -جم ال هػػػػػد  –ّػػػػػذلؾ  فدسػػػػػت ؿ»  قػػػػػد ال: «اّػػػػػف الخط ػػػػػب»ككصػػػػػح  تمم ػػػػػذه 
 ػػر التسػػد د  كحمػػؿ الكػػؿ كخحػػض الميػػدح فحسػػيت ججنف الكممػػة ك .اسػػت الؿ كجيحػػذ الحكػػـ 

حهػػرت ّعػػض ممدلسػػ  لمحكػػـ فرج ػػت مػػف صػػّره  .عيػػ  ال دلػػة كجحّتػػ  الخدصػػة كالعدمػػة
 2«.كرف   ّدلخصـك مد قه ت مي  العمبعم  المدد  كتيت   لمحم   

ك ّػػدت شخصػػ ت  فػػ  جدا  كظ حػػػة  جّػػك عّػػد ا الم ػػرممكديػػة  «اليّػػده »كمػػد جّػػرز 
  كػػدف هػذا الح  ػ  رحمػ  ا فػ  غػزارة الححػػظ»ال هػد   كقدرتػ  فػ  تحمػؿ مشػ ت د ف ػدؿ: 

لن ك ػػيت  كك ػػرة مػػددة العمػػـ عّػػرة مػػف العّػػر  كآ ػػة مػػف آ ػػدت ا الكّػػر قممػػد ت ػػع مسػػيلة 
ك كمػػؿ قدهػػػ د مدهػػػ د   ك عمػػػؿ  ك سػػػتدرؾ  ك ػػرمح  ّمم ػػع مػػػد لميػػػدس ف  ػػد مػػػف ا،قػػػكاؿ

 3«.  عدن مذن

 وىذه بمض النماذج مف أقضْة اإلماـ المقري:

كالتػ  ي مت ػػد  مػف جّػرز المسػد ؿ التػػ  فصػؿ ف  ػد ا مػػدـ ال دهػ  جّػك عّػػد ا الم ػرم
 :  4المسد ؿ اآلت  ذكرهد ليد كتب اليكازؿ؛

فػ  مسػيلة تحّػ س حصػة مػف  «جّك عّد ا الم رم»فصؿ ال ده   المسألة اْلولى: -
: جف  ّػػػدع مم عػػػ   ك ّتػػػدع مػػػف  مػػػف يصػػػ ب الحػػػّس يت ع ػػػدر ن  ي سػػػـ فحكػػػـ ّمػػػد  ػػػ

                                                           

 .420االبتهاج، ص:  . والتنبكتي، نيل155مريم، البستان، ص:  ابن - 1
 .195  ص:2ج:الخط ب  ا حدطة   اّف - 2
 .128السابق، ص:  النباهي، المرجع - 3
 .137ص:   يظر: فدفة ّككش  المرمع يحس  -4
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كجصػػػم  جف مػػػد ن   عكهػػػ  حّسػػػد  كهػػػذا الحكػػػـ هػػػك المػػػدرم عمػػػ  مػػػذهب اّػػػف ال دسػػػـ
 1. ي سـ ّؿ  ّدع

رمػؿ جشػ د عمػ  »  ده  جّػك عّػد ا الم ػرم مسػيلةطرحت عم  ال المسألة الثانْة: -
ت ػػػد مد  يحسػػػ  جف طمػػػؽ زكمتػػػ  طم ػػػة صػػػددفت آخػػػر الػػػ الث  كجيػػػ  حرم ػػػد تحر مػػػد جّػػػدا

كن  مزمػ  ذلػؾ لن ّت ػد ر التعم ػؽ ّدليكػدح فكمػب ت ػد ره   ،صؿ التيس س عمػ  التيك ػد
جمػر الي ػة ن  صػدؽ فػػ   ،فٌ  ؛عمػ  ذلػؾ ت ػد را ،مػؿ الحمػؿ عمػ  الحد ػدة دكف العّػث

 2«. دهر كمف لّس عم  يحس  لّسد معميد لّس  عم  الظلرادة غ ر 

و: مطمبال  الثالث: نماذج مف فِاْو

تصػػٌدر ا مػػدـ الم ػػرم ميّػػر ا فتػػد  ف مػػد  عػػرض عم ػػ  مػػف يػػكازؿ  ف ػػد ححظػػت ليػػد  
ف فتدك ػ  مػ دّعهػ " لممػدزكي  الدرر المكيكيػة"   ك لمكف شر س "كدلمع در" كتب اليكازؿ 

 كالت  جظ رت ليد مي مد خدصد لمم رم ف  ا فتد .

التعصػػػب لمػػػذهب مػػػف   يّػػػذ»رحمػػ  ا تعػػػدل  جّػػػك عّػػػد ا الم ػػػرم ف ػػد كػػػدف ا مػػػدـ 
كمػػد كػػدف  ػػدعك للػػ  تػػرؾ المسػػد ؿ انفتراهػػ ة . المػػذاهب جك لػػرجم مػػف اآلرا  دكف حمػػة

 سػكا  كديػت ع م ػة جك ي م ػ  الت  ن تيحع اليدس... كدف  حػرص عمػ  تػدع ـ جقكالػ  ّيدلػة
 3«.كهكاّط المحت  اليز   فكدف ّذلؾ ممتزمد ّ داب

كمد كدف  حتـر جرا  العممد  كالسدّ  ف ل  فمـ  تعرض ف  فتدك   لمف خدلح  الػرجم مػف  -
كجقصػ  مػد  ػذكره   كن انعتػراض  كاكتحػ  ّػذكر مكاّػ   المحت ف ف  المسيلة ّدلتخط ة

                                                           

 .446  ص:7  المرمع يحس   ج:الكيش ر س  - 1
 .117-116   ص:4  المرمع يحس   ج:الكيش ر س  2 -

سعدد ر دح  مي   ا مدـ الم رم ف  الحتكل مف خالؿ كتدب المع در المعرب لمكيشر س   رسدلة  - 3
 . 256  ص2007مدمست ر  مدمعة ا،م ر عّد ال ددر  قسيط ية  
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 1.« فخدلحت »  قكل :

ح ػػػث التػػػـز فػػػ  ال دلػػػب مػػػف فتدك ػػػ  ّدلمشػػػ كر » متػػػـز ّمػػػذهب ا مػػػدـ مدلػػػؾ ككػػػدف 
يمد ت ّتد ميػ  كتح   ػد ل قػكاؿ الرامحػة  كالمعتمد ف  المذهب ل س تعصّد مي  لممدلك ة  كا 

تّدع  لمحؽ ج يمد كدف  تطّ  د مي  لمي   الحتكل كعمػال ّ ػكؿ العممػد :  ن »كالصح حة كا 
 2«.لمعتمد ف  المذهبكا  تمكز الحتكل ّ  ر المش كر

ح ػػث لػػـ  كػػف مػػد ال فػػ  الحتػػكل مػػع  كآداب المحتػػ  فػػ  فتدك ػػ  التزامػػ  ّهػػكاّط الحتػػكل -
المستحت  جك متسدهال مع   رادة الّدطػؿ  ّػؿ كػدف صػر حد مػدهرا ّػدلحؽ مر  ػد م ػدمد 
لممػػكاب الػػذم  ػػػرل ف ػػ  لح دقػػػد لمحػػؽ كلػػػك ف ػػ  ت مػػػ ط لمسػػد ؿ لف اقتهػػػ  ا،مػػر معػػػ  

 3.ذلؾ

فتػػػكاه رحمػػػ  ا تعػػػدل  كديػػػت ترتكػػػز عمػػػ  مصػػػددر التشػػػر ع ا سػػػالم  مػػػف  جفٌ  كمػػػد -
ال رآف الكر ـ كالسية اليّك ة: فكدف جكؿ مد  عتمػد عم ػ  فػ  انسػتدنؿ يصػكص الػكح  

 كال  دس.  ال رآي  مف كتدب ا  ـ سية يّ   

ع كػػدف  رمػػع للػػ  م دصػػد الشػػر عة المسػػتحددة مػػف يصػػكص الكتػػدب كالسػػية ممػػد شػػر  
ل ستدؿ ّ د عم  الحكـ المستيّط  ك رمع لل  العػرؼ  كالعػددات السػد دة التػ  ن تخػدلؼ 

 جصال مف جصكؿ الشر عة فكػدف  تحػرل الدقػة كالحػذر   كنيصد مف كتدب ا كسية يّ  
  مػف   كدف ن  سمـ ّمػد  يتشػر ّ ػي ـ عمػ  جٌيػف مد  يتشر ّ ف اليدس مف العددات حت  جيٌ 

م ؿ اليػػدس  كمػػف ذلػػؾ قصػػة المػػرجة التػػ  كردت تممسػػدف فػػ  ال ػػرف خػػكارؽ العػػددات لتهػػ
كطمػػب الت ّػػت مػػف ذلػؾ    ػػد ن تيكػؿ  كن تشػػرب فػػييكر الم ػػرمال ػدمف ال مػػرم كتػػدع  جيٌ 

                                                           

 .60  ص:2  كج:196:  ص:5الكيشر س   المرمع يحس   ج - 1
-169المرمع السدّؽ  ص . كاليّده  60  ص:2  كج:196  ص:5الكيشر س   المرمع يحس   ج: - 2

170. 
 .258سعدد ر دح  المرمع يحس   ص: - 3
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 1جمرهد  كشدة التحرم ،حكال د.

كمػػػف ّػػػ ف فتدك ػػػ  الميت ػػػرة هيػػػد كهيػػػدؾ فػػػ  كتػػػب اليػػػكازؿ كدلمع ػػػدر  كالػػػدرر المكيكيػػػة 
 اآلت  ذكره:

عمف لزمِو ْمْف عمى نفي الممـ ، «أبي عناف»مسمطاف المقري لاإلماـ  فِوى -
 فحمؼ جيال عمى البت، ىؿ ْمْد الْمْف أـ  ؟ 

  جمّت  ّنعددت د ّعد جف جفتكه مف حهره مف الح  د  ّيف ن تعدد ،يٌ » كالت  قدؿ ف  د:
ؿ جت  ّيك ر ممد جمر عم  كم   تهمي   ف مت: ال م ف عم  كم  الشؾ غمكس قد

جك عم  غ ر    ف  كن شؾ جف   الحمؼ عم  تعمد الكذب؛ اّف  كيس: كال مكس 
كالي    دؿ عم  الحسدد  كمعيده ف  الع كد عدـ ترتب   ال مكس محرمة مي   عي د

ك مب جف تعدد  كقد  ككف مف هذا اختالف ـ ف مف   فال ج ر ل ذه ال م ف  ج دره عم  
 ،ي  ا،صؿ هيد جقرب  ّدلكالـ؟ كانمتزا  متزئالسككت فتكممت: هؿ لذي د 

 . د حكالصمدت رخصة ل مّة ال

 .كيح  العمـ ليمد  عتّر عيد تعذره فنف قمت: الّت جصؿ

قمت: ل س رخصة كدلصمدت كل س المحؿ ّدلذم  حـر ف   الكالـ جن ترل ال  ب كلك 
 2«تمسؾ ّد،صؿ ك  معؿ كالـ ال  ب لمهركرة ل س التحر ـ كدلتحر ـ.

  و   ْرجع في وصِْو:فِواه فْمف أوصى بثمث مالو واشِرط أنّ  -

الكص ة الت  جكص  ّ د الرمؿ عيد سحره لمف جسمح  مع  ّطالف»قدؿ الم رم: 

                                                           

 .305  ص:5جحمد الم رم  يحح الط ب  ج: - 1
  كجّك زكر د  المدزكي   الدرر 310  ص:10الكيشر س   المع در المعرب  المرمع يحس   ج: - 2

  يشر مخّر المخطكطدت  مدمعة 1المكيكية ف  يكازؿ مدزكية  تح  ؽ حسدي  مختدر  م 
 . 335  ص2004المزا ر  
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ف كدف  السمؼ لذا كدف لمكص ة ف د مرٌ  اشتراط عدـ الرمكع ف  د  كذلؾ ،فٌ  يحعد  كا 
قّم د ف ك هد ة مد دف  ككالهمد مي   عي   كالي    دؿ عم  الحسدد لن ّدل ؿ  

 .كا،صؿ عدم 
كهػذا مػد  كمػب ّطػالف الكصػ ة جصػال  الحسدد فػ  الع ػد عػدـ ترتػب ج ػره عم ػ   كمعي

 1«.فك ؼ ّعد الرمكع ف  د
الؼ ّػ ف ف  ػد  كهػ  مسػيلة كقػع ف  ػد خػ :بثبوت الشرؼ مف جيػة اْلـ المقري فِوى -

عصر الم رم  فكدف ل  ف  د مكقؼ كسط ّ ف الطرؼ الم ّت لمشرؼ كالطػرؼ اليػدف  
كندة حددث ّعد مهػ   اختصدص اسـ الشرؼ ّمف لرسكؿ ا  »ل . قدؿ الم رم: 

 ال ة مف ال ركف الم يػ  عم  ػد  كالحكػـ عمػ  الشػ   فػرع عػف تصػكره كهػذا ن  تح ػؽ 
ميػػ  ّػػد،ـ اعتّػػدرا ّيصػػم   لذ ن كندة لػػ  عمػػ  جحػػد لن فػػنف كػػدف اسػػمد لسػػّب الػػكندة 

ػػا ﴿ّػػذلؾ ل كلػػ  تعػػدل :  ػػدٌ  َكػػافَ  مَّ ػػف َأَحػػدٍ  َأَبػػا ُمَحمَّ  َوَخػػاِـِ  المَّػػوِ  رَُّسػػوؿَ  َوَلِكػػف رَّْجػػاِلُكـْ  مّْ
ّْْػػْفَ  ٍَ  ِبُكػػؿّْ  المَّػػوُ  َوَكػػافَ  النَِّب ػػذلؾ جفتػػ  ف  ػػد  2﴾ َعِمًْمػػا َشػػْي ّمد ػػة الػػذ ف درمػػكا مػػف  ّك
ف كدف اسـ لرمكع اليسب لل   لـ   ّت ّ د ،ي  ف  جهؿ ا،صؿ عمػ  خػالؼ  زمدييد كا 

ػ  جفتػ  ف  ػد  تػكيس ممػف ذكػر  ككػدف ا،كؿ جقػرب ا،صؿ فػال عم ػ  لػكن جيػد يسػمع  ّك
حتػ  كقعػت  د مه  ّدخكؿ جحد مف كلػد ّيػدت عمػ   كغ ػره فػ  ذلػؾ مػع كلػد ّي ػ مف 

ّكا للػ  غ ػرهـ فكقػع ا،مػر عمػ  مػد ذكػرت هد  ككت  المسيلة ّتممسدف فدختمؼ ف  د ف  د
جكلػ  مػف قػكؿ  3( ّي  هذا س د الكـ كلـ  تح ؽ مدلكل  فتمحؽ ّ  كقكل  عم   السالـ: 

 الشدعر:

يدتيد      ّيكهف جّيد  الرمدؿ ا،ّدعد  4.ّيكيد ّيك جّيد يد ّك

                                                           

 .261  ص:3المدزكي   المرمع يحس   ج: ك  .268  ص:9الكيشر س   المرمع يحس   ج: - 1
 .40سكرة ا،حزاب  اآل ة: - 2
  3لمحسف ّف عم   ج: ركاه الّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب الصمح  ّدب قكؿ اليّ   - 3

 .183ص:
 .226  ص:12الكيشر س   المرمع يحس   ج: - 4



 

 

 انضبَٙ فصمان

  اايبو انًمش٘: كزبة دساعخ

 «ؽت نًٍ طت يٍ اًم»
 

  ":ؽت نًٍ طت يٍ اًم" ثكزبة انز شٚ : األٔل ؾشانًج  

 طت يٍ اًم كزبة رضًُٓب انزٙ األؽبدٚش: انضبَٙ ؾشانًج  

 يٍ ثبة األلضٛخ إنٗ آخش انًخطٕط:  ؽت نًٍ
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 ى المؤلؼ، وسبب ِألْفو: إلاْلوؿ: عنواف الكِاب، نسبِو  حثلمبا

 :"عمؿ مف طب لمف حب"ي: اْلوؿ: عنواف كِاب اإلماـ المقرّ  مطمبال

عمػؿ مػف طػب "قكليػد  ا،دب ،فٌ ال درئ لعيكاف الكتػدب ،كؿ كهمػة  حسػّ  كتػدب فػ  
هك ف  ا،صؿ م ؿ عّرػ  قػد ـ   ػدؿ لمػف  مػتمس ميػ  الي  ػة فػ  الشػ   جم؛  "لمف حب

 .«صػػػػػػػػيعة حػػػػػػػػدذؽ  يسػػػػػػػػدف  حّػػػػػػػػ » م:  ج1«اصػػػػػػػػيع  صػػػػػػػػيعة حػػػػػػػػدذؽ لمػػػػػػػػف  حّػػػػػػػػ »
 2«.ف  د التعب كاحتمدؿ  الحدمة ف  التيكؽ ف   هربك 

كح يمػػػد يتصػػػحح كتػػػدب الم ػػػرم هػػػذا تظ ػػػر ليػػػد مػػػدل مطدّ ػػػة هػػػذا العيػػػكاف لمهػػػمكي  
 كذلؾ مف خالؿ لت دف الم رم ف  تيل ح  ل ذا الكتدب  كهك مف صرح ّذلؾ ف دؿ: 

كدف الذم ج در عزم  لل ػ   كحمػؿ همػ  عم ػ  جيػ  رج ػت محػؿ كلػدم ّػؿ خالصػت   »
سػيد  المرمػك  –لف شػد  ا-كّ ػر ّك  ة مػف  عػز عمػ  كّػدم مػف قراّتػ  الصػ  ر سػيد  ال

كمحػػؿ كالػػدم ذم   مػػف رب العػػزة جف  معػػؿ ميػػ  لسػػمح  ذكػػرا مػػز ال ك يػػد  عمػػ  اّػػف خػػدل 
كلػػػػػع ّكتػػػػػػدب  .الػػػػػيحس الزك ػػػػػة كالع ػػػػػؿ الػػػػػرامح جّػػػػػ  عّػػػػػػد ا محمػػػػػد ّػػػػػف عمػػػػػر الم ػػػػػرم

  كشػػػرع  ػػػتكمـ ّػػػّعض جلحدظػػػ  ّػػػ ف صػػػّ دف الكتػػػدب فخشػػػ ت جن  رمػػػع عم ػػػ  3«الشػػػياب»
 4«.كل  ال كاب  ّ ر فد دة  فكهعت هذا الكتدب رام د ل  ف   اليحعالعيد  ّك

                                                           

 .09  ص: 1:جدار الحكر  لّيدف  جّك هالؿ: مم رة ا،م دؿ    العسكرم - 1
 محمد: ؽ ح تمممع ا،م دؿ  ّف لّراه ـ الم داي     جحمد ّف محمد  : جّك الحهؿ يظر - 2

 .397  ص:1ف  ج: ّ ركت  لّيد  المعرفة دار  الحم د عّد الد ف مح  
ق( ممع ف    454 ت: هك كتدب لم ده  جّ  عّد ا محمد ّف سالمة ال هدع  الشدفع  - 3

 .جحدد ث يّك ة ككصد د كمكاعظ كجم دن
 .146  ص:6:ا،عالـ  ج   يظر: الزركم   خ ر الد ف

ا سالم    ال رب دار  كالمحدكرات المحدهرات  الس كط  الد ف ّكر  مالؿ جّ  ّف الرحمف عّدك 
 . 254  ص:ق 1424  1:طت  ّ رك 

 .35عمؿ مف طب لمف حب  ص:الم رم المد   محمد  جّك عّد ا - 4
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 الثاني: ِوثْؽ نسبِو لممؤلؼ. مطمبال

  ممػػد   كػػد يسػػّة هػػذا الكتػػدب ل مػػدـ الم ػػرم جف جغمػػب المتػػرمم ف لمم ػػرم عػػزكه لل ػػ 
قػػد رج ػػت هػػذا الكتػػدب ّحهػػرة فػػدس عيػػد  «: »يحػػح الط ػػب»ف ػػد قػػدؿ الم ػػرم الحح ػػد فػػ  

 1«. ممكؾ تممسدفّعض جكند 

كلػ  تػ ل ؼ ككتػدب ال كاعػد... ككتػدب «: » انّت دج ي ؿ  »كقدؿ جحمد ّدّد ف  كتدّ  
الح د ؽ كالرقد ؽ ف  التصػكؼ...  ككتػدب عمػؿ مػف طػب لمػف حػب مشػتمؿ عمػ  فيػكف 

  كعمػػ  كم ػػدت ف   ػػة عمػػ  جّػػكاب الح ػػ  فػػ  غد ػػة ا فػػددة  ف ػػ  جحدد ػػث حكم ػػة كدلشػػ دب
 2«.عمؿ اصطالحدت  كجلحدظكعم  قكاعد كجصكؿ ك 

كل  ت ل ؼ مي د كتدب ال كاعد...ككتدب عمػؿ مػف  »ّ  مر ـ ف  الّستدف: جكقدؿ اّف 
 3«طب لمف حب مشتمؿ عم  فيكف...

كمػػػػد جف ّعػػػػض العممػػػػد  قػػػػد صػػػػرحكا ّػػػػدطالع ـ عم ػػػػ  مػػػػي ـ: الكيشر سػػػػ   كالم ػػػػرم 
جّػػك محمػػػد عّػػػد  كقػػد جطمعيػػػ »  قػػػدؿ الكيشر سػػػ : .الحح ػػد  كعّػػػدس ّػػف لّػػػراه ـ كغ ػػرهـ

 4«.الخدلؽ عم  يسخة مف هذا الكتدب فتمطحت ف  استيسدخ  فمـ  سمح ّ 

هػػػذا  كقػػػد صػػػرح الػػػدكتكر محمػػػد ال ػػػددم جّػػػك ا،محػػػدف عيػػػد تح   ػػػ  لكتػػػدب الكم ػػػدت 
الح   ة ل مدـ الم رم جف جقكاؿ ه ن  العممد  الذ ف عزكا هذا الكتدب ل مدـ جّك عّػد ا 

كقػػػدؿ فػػػ   5« يػػػد يطمػػػ ف للػػػ  يسػػػّة هػػػذا الكتػػػدب للػػػ  الم ػػػرمممػػػد  معم »الم ػػػرم هػػػ : 
ن  تطػػرؽ الشػػؾ للػػ  يسػػّة كتػػدب عمػػؿ مػػف طػػب لمػػف حػػب للػػ  م لحػػ   »مكهػػع آخػػر: 

                                                           

 .214  ص: 5يحح الط ب  ج: ش دب الد ف   - 1
 .427  ص: 1التيّكت   ي ؿ انّت دج  ج: - 2
 .163اّف جّ  مر ـ  الّستدف  ص:  - 3
 المرمع يحس .  - 4
 .31ا الم رم  ص:  محدف  الكم دت الح   ة ،ّ  عّدجّك ا، - 5
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 ػـ راح المح ػؽ  1«جّ  عّد ا الم رم  كقد جخطي الزركم  ف  ترامع  ف  يسّت  لل  ...
 جّك ا،محدف ف  عرض ا،دلة ا،خرل الت  ت ّت صدؽ مد قدل . 

كمد ج ّت يسػّة كتػدب عمػؿ مػف طػب لمػف حػب ل مػدـ الم ػرم؛ جّػك الحهػؿ ّػدر ّػف 
 .ل  عيدمد تححص اليسل المخطكطة ل ذا الكتدب عيد تح    ، 2عّد ا ل 

 الثالث: سبب ِألْفو:  مطمبال

 ظ ػػر سػػّب تػػيل ؼ جّػػ  عّػػد ا الم ػػرم لكتدّػػ  عمػػؿ مػػف طػػب لمػػف حػػب مػػف خػػالؿ 
ل ػػػ   كحمػػػؿ همػػػ  عم ػػػ   جيػػػ  رج ػػػت محػػػؿ كلػػػدم ّػػػؿ كػػػدف الػػػذم ج ػػػدر عزمػػػ  ل » : قكلػػػ

 –لف شػػد  ا -خالصػػت  ّك  ػػة مػػف  عػػز عمػػ  كّػػدم مػػف قراّتػػ  الصػػ  ر سػػيد  الكّ ػػر 
  سػػػيد  المرمػػػك مػػػف رب العػػػزة جف  معػػػؿ ميػػػ  لسػػػمح  ذكػػػرا مػػػز ال ك يػػػد  عمػػػ  اّػػػف خػػػدل 

 ػرم كلػع كمحؿ كالدم ذم اليحس الزك ػة كالع ػؿ الػرامح جّػ  عّػد ا محمػد ّػف عمػر الم
  كشػػرع  ػػتكمـ ّػػّعض جلحدظػػ  ّػػ ف صػػّ دف الكتػػدب فخشػػ ت جن  رمػػع 3«الشػػ دب»ّكتػػدب 

 .4«عم   العيد  ّكّ ر فد دة فكهعت هذا الكتدب رام د ل  ف   اليحع  كل  ال كاب

فدلظػػػدهر مػػػف كالمػػػ  جف هدفػػػ  مػػػف تػػػيل ؼ كتدّػػػ  هػػػك التسػػػ  ؿ عمػػػ  المّتػػػد  ف مػػػف 
اسػػػة كلػػػـ تسػػػّؽ ل ػػػـ درا ػػػة كاسػػػعة  ف ػػػد جلحػػػ  ا مػػػدـ  تعم ػػػكا فػػػ  الدر ممػػػف لػػػـ المتعممػػػ ف  

ّرسـ طدلب مّتدئ مف آل   كذك    كهػك اّػف خدلػ  ّعػد جف نحػظ شػ ح  كحّػ   »الم رم 
فػػػرجل جف  تححػػػ  ّ ػػػذا التػػػيل ؼ  «م ػػػدؿ كاآلدابشػػػ دب ا،خّػػػدر فػػػ  الحكػػػـ كا،» ّكتػػػدب 

                                                           

  .المرمع يحس  - 1
ل مدـ جّ  عّد ا الم رم  العمراي   عمؿ مف طب لمف حب  انل جّك الحهؿ ّدر ّف عّد  - 2

 .11-5ص: 
: جّك ا يظر ف  هذ  ن  زاؿ مخطكطد ب الخزاية العدمة ّدلّردطكتدب هك سّؽ ذكر م لح  ك  - 3

 .4  هدمش 24ا،محدف  المرمع يحس   ص:
 الم رم  م دمة كتدّ  عمؿ مف طب لمف حب. - 4
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 1«.ّد جمرهمحتس الذم معم  متيكع المكهكعدت...رام د ل  انيتحدع ّمد تهمي 

فػػ  مراعػػدة مسػػتك دت مػػدارؾ الطمّػػة  فم سػػت  ف كػػذا كديػػت عػػددة المػػ لح ف فػػ  تػػ ل ح ـ
فكمػػػد فػػػ  ترا يػػػد ا سػػػالم  المطػػػكنت   الكتدّػػػة لممّتػػػدئ هػػػ  ذات ػػػد لممتعمػػػؽ فػػػ  العمػػػـك

 كف م .  كالمختصرات  كالشركح  كالكؿ  يخذ مي د مد  ر ده ّحسب مدارك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .23ص:  مرمع سدّؽ  جّك ا،محدف  الكم دت الح   ة لمم رم - 1



   اايبو انًمش٘:... كزبة دساعخانفصم انضبَٙ:   انجبة األٔل:            انمغى األٔل: لغى انذساعخ      

54 

 «عمؿ مف طب لمف حب»الثاني: موضوع كِاب  حثالمب

 اْلوؿ: موضوعو: مطمبال

الم رم  مدـمف خالؿ مد اختدره ا  مكهكع هذا الكتدب هك ا،حكدـ الح   ة الشرع ة
  كمد صدغ  مف كم دت ف   ة ف  مختمؼ جّكاب العّددات  مف جحدد ث ا،حكدـ

 .حكم ة كالمعدمالت  كمد كهع  مف قكاعد ف   ة   ـ ختم  ّيلحدظ
الحمد  هذا كتدب عمؿ مف طب لمف  » كقد صرح ّكؿ ذلؾ ف  م دمة كتدّ  قد ال: 

حب هميت  مف جحدد ث ا،حكدـ جصح د  كمف كم دت د جصمح د  كمف قكاعدهد 
 1«.جكهح د  كمف حكم د جممح د

   عم  جّرعة جقسدـ:تكرتّ »كقد رتّ  عم  جّرعة جقسدـ كمد قدؿ ف  الم دمة: 

 ا،حدد ث اليّك ة  ك شتمؿ مي د عم  خمس م ة.اْلوؿ: 

 ف  الكم دت الح   ة  ك شتمؿ مي د عم  م ؿ ذلؾ.الثاني: 

 «.الش دب»ف  ال كاعد الحكم ة  ك شتمؿ مي د عم  مد ت ف كمد الثالث: 

 ف  ا،لحدظ الحكم ة المستعممة ف  ا،حكدـ الشرع ة  معمت  كزايد لّدب ا،دع ة.الرابع: 

فد،قرب لل  الح ـ  كالتحص ؿ  كسيلت ا عػز  الترت ب ت د ـ ا،قرب كج رت ف  هذا
 2«.كمؿ جف  يحع ّ  كهك حسّ  كيعـ الكك ؿ

 الم رم كتدّ  هذا ف  جّ دت شعر ة قد ال:جّك عّد ا كقد كصؼ ا مدـ 

 

 هػػػػػػػػػميت  كػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػ   خمتػػػػػػػػػ  حسػػػػػػػػػيد  هذا كتدب ّد ع ف  محدسي 
                                                           

 .35عمؿ مف طب لمف حب  الم دمة  ص:   الم رم المد محمد جّك عّد ا - 1
 .36-35عمؿ مف طب لمف حب  الم دمة  ص:   الم رم المد محمد جّك عّد ا - 2
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 فكؿ مد ف   لف مر المّ ب ّ 
 فخذه كاشدد ّ  كؼ الهي ف كذد

 

 كلػػػػػػػػػـ  شػػػػػػػػػـ عّ ػػػػػػػػػرا شػػػػػػػػػدـ ميػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػيد
 1حتػػػػػػ  تحصػػػػػػم  عػػػػػػف محيػػػػػػؾ الكسػػػػػػيد

 

خمسػة « عمؿ مػف طػب لمػف حػب»هذا؛ كقد همف ا مدـ الم رم رحم  ا مصيح  
مػػػف العّػػػددات  (47   مكزعػػػة عمػػػ  سػػػّعة كجّرعػػػ ف ّدّػػػد (519 مد ػػػة كتسػػػعة عشػػػر حػػػد  د 

 .ت دره  كممع  ل حدد ثكالمعدمالت  ح ث كدف ل  مي مد خدصد ف  اخ

: كرتّ ػػد عمػػ  ا،ّػػكاب الح   ػػة  مّتػػد د ّحػػد ث رسػػكؿ ا افتػػتح ّ ػػد مصػػيح   ف ػػد 
]لٌيمد ا،عمدؿ ّدلي دت..[  ككيٌي   رشديد لل  لخالص الي ة جكن لمّػد  فػ  تم ػ  هػذا العمػـ 

العّػددات المم ؿ  ـ شرع ف  ذكر تمؾ ا،حدد ػث مرتّػة عمػ  ا،ّػكاب الح   ػة ّػد ا ّّػدب 
 –اليكػػدح  –   ػػـ المعػػدمالت  الم ػػدد (الحػػ  –الصػػ دـ  –الزكػػدة  –الصػػالة  – الط ػػدرة 
  الػػػػػػد دت  الكصػػػػػػ ة –الحػػػػػػدكد  –الميد ػػػػػػدت العتػػػػػػؽ ا،قهػػػػػػ ة  كالشػػػػػػ ددات   –الّ ػػػػػػكع 

 .(المكار ثك 

 صػػػػح حة مرك ػػػػة فػػػػ  الكتػػػػب المعتمػػػػدة قػػػػد كديػػػػت فػػػػ  مممم ػػػػد »كتمػػػػؾ ا،حدد ػػػػث 
كهػػ  قم مػػة ن    قػػد جدرج مممكعػػة مػػف ا،حدد ػػث الهػػع حةغ ػػر جٌيػػكدلصػػحدح  كالسػػيف  
 .تتمدكز ستة جحدد ث

 كمد كدف  كتح  ّدلعزك لكاحد مف ج مة الحد ث  كلك خرم  غ ره. 

مر ػػد  »كك  ػػرا مػػد  عػػزك الحػػد ث لمسػػمـ ف ػػط كلػػك كػػدف الحػػد ث فػػ  صػػح ح الّخػػدرم
 2 «عم  عددة الم دّرة الذ ف  حهمكف مسممد عم  الّخدرم.

ك شػػ ر فػػ  ّعػػض ا،ح ػػدف للػػ  اخػػتالؼ   ّػػ خرهجح ديػػد  ػػذكر درمػػة الحػػد ث  كمػػد »
                                                           

 .285  ص:5يحح الط ب  جالم رم   جحمد جّك العّدسلد ف ش دب ا يظر:  - 1
جّك الحهؿ ّدر ّف عّد ا ل  العمراي  الطيم   ف  م دمة تح     لكتدب عمؿ مف طب لمف  - 2

 .19حب  مرمع سدّؽ  ص:
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 1«.كالطرؽ الركا دت

مػف كِػاب اْلقضػْة إلػى آخػر الثاني: اْلحادْث الِي جمميا اإلماـ المقػري  مطمبال
  المخطوط:

قد ممع خمسػة مد ػة كتسػعة الم رم عّد ا  دا مدـ جّ جفٌ ف  هذا الحصؿ كر سدّ د ذي 
 مف العّددات  كالمعدمالت. (47 مكزعة عم  سّعة كجّرع ف ّدّد  (519 عشر حد  د 

كقد شرح د الش ل محمد ّدم ّػف عمػر الكيتػ  رحمػ  ا تعػدل  كمػد هػ  مرتّػة عمػ  
 ا،ّكاب الح   ة.

كف مػػػد سػػػ يت  عرهػػػد لممدل ػػػد ل حدد ػػػث التػػػ  شػػػرح د الشػػػ ل محمػػػد ّػػػدم ّػػػف عمػػػر 
  الم رم ف  كتدّ  عمؿ مف طب لمف حب.الكيت  كالت  ممع د ا مدـ جّك عّد ا

كمػػف الم ػػـ ا شػػدرة ه يػػد للػػ  جٌييػػ  قػػد اقتصػػرت عمػػ  ذكػػر ا،حدد ػػث التػػ  اشػػتمم د 
كتػػدب عمػػؿ مػػف طػػب لمػػف طػػب كالتػػ  شػػرح د الشػػ ل محمػػد ّػػدم ّػػف اعمػػر الكيتػػ  مػػف 
ّدب ا،قه ة لل  آخر المخطكط. كالسّب ف  ذلؾ جٌف ا،حدد ث مم ع ػد عػددهد كّ ػر  

 مدؿ ه يد ن  تسع لكؿ ذلؾ  فذكرت ف ط مد  خص مز  التح  ؽ ف  هذه الرسدلة .كالم

 كتمؾ ا،حدد ث الكاردة ف  هذا المز  المح ؽ ه : 

  حد  د:كف   سّعة عشر  أو : كِاب اْلقضْة والشيادات:

 :قكل  

ـى فىدٍمتى ىدى  يـ  جىٍخطىيى  فىمى ي -1 كى ذىا حى دبى  فىمى ي جىٍمرىاًف  كىاً  ـي فىدٍمتى ىدى  يـ  جىصى دًك ـى اٍلحى كى ] ًلذىا حى
                                                           

 .19 يظر: المرمع يحس   ص: - 1
الكاف  رحم  ا  شرح ا،حدد ث الم ٌر ة لمش ل محمد ّدم ّف عمر الكيت    لخهر ّف قكمدرك د: 

  ص: 1  ج:2015-2014رسدلة دكتكراه  مدمعة جدرار  سية: –دراسة كتح  ؽ  –كتدب الط درة 
83. 
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                             ].  جىٍمره

دٌّ.[-2 مىٍ ً  جىٍمرييىد فى يكى رى  ]مىٍف عىًمؿى عىمىالن لىٍ سى عى

ده ّىٍ فى -3 ـٍ جىحى [.] نى  ىٍحكي  اٍ يىٍ ًف كىهيكى غىٍهّىدفي

ًتً  ًمٍف ّىٍعضو  فىيىٍقًه ى لى ي -4 م  فى ًّحي ـٍ جىٍف  ىكيكفى جىٍلحى كي لىعىؿ  ّىٍعهى ـٍ تىٍختىًصميكفى ًللى    كى ] ًلي كي
ٍذهي  فى  ؽٍّ جىًخ ً  شىٍ  ند  فىالى  ىٍيخي مى  يىٍحكو ًمم د جىٍسمىعي ًمٍي ي  فىمىٍف قىطىٍعتي لى ي ًمٍف حى د جىٍقطىعي لى ي عى ًني مى

 ًًّ  ًقٍطعىةن ًمفى الي دًر [.

ًصـي  [. -5 دًؿ ًللى  اً اٍ،ىلىدُّ اٍلخى  ] ًلف  جىٍّ ىضى الرٍّمى

مى   -6 لىًكف  اٍل ىًم فى عى دؿو كىجىٍمكىالى يـٍ  كى د عى  يىدسه ًدمىد ى ًرمى ـٍ  نى لىٍك  يٍعطى  الي دسي ًّدىٍعكىاهي
مىٍ ً [.اٍلميد عى    عى

ـٍ   يـ  ال ًذ فى  ىميكيى يـٍ -7 ـٍ   يـ  ال ًذ فى  ىميكيى ي ـٍ قىٍرًي    يـ  ال ًذ فى  ىميكيى ي كي ٍ رى قىدؿى  -« ]ًلف  خى
سيكؿي اً  : فىالى جىٍدًرم جىقىدؿى رى تىٍ ًف جىٍك  ىالى ىةن  ًعٍمرىافي ـٍ » -ّىٍعدى قىٍرًيً   مىر  قىٍكـه  يـ   ىكيكفي ّىٍعدىهي

ـي  كفى كىنى  يكفيكفى  كى ىٍظ ىري ًف ً  ييكفى  كى ىٍيًذري كييكفى كىنى  يٍ تىمى  ىٍش ىديكفى كىنى  يٍستىٍش ىديكفى  كى ىخي
].  السٍّمىفي

ًتً  قىٍّؿى جىٍف  يٍسيىلى ىد  [. -8 ٍ ًر الشُّ ىدىاً  ال ًذم  ىٍيًت  ًّشى ىددى ـٍ ًّخى  ]جىنى جيٍخًّريكي

ًف اٍقتىطىعى -9 ي ةى  ]مى مىٍ ً  اٍلمى ـى عى ر  بى اي لى ي الي درى  كىحى ؽ  اٍمًرئو ميٍسًمـو ًّ ىًم ًيً   فى ىٍد جىٍكمى فى ىدؿى « حى
 : ٍف كىدفى شىٍ  ند  ىًس رنا  ىد رىسيكؿى اً؟ قىدؿى : كىاً  [.»لى ي رىميؿه ٍف قىًه ّند ًمٍف جىرىاؾو  كىاً 

ـٍ  ىالى ند  -10 : جىٍف تىٍعّيديكهي  كىنى تيٍشًركيكا ًًّ   ]ًلف  اى  ىٍرهى  لىكي ـٍ ـٍ  ىالى ند  فى ىٍرهى  لىكي كى ىٍكرىهي لىكي
كىٍ رىةى السُّ ىا قىدؿى  كى : ًق ؿى كى ـٍ قيكا  كى ىٍكرىهي لىكي ًم عند كىنى تىحىر  ًؿ اً مى ٍّ ًؿ  شىٍ  ند  كىجىٍف تىٍعتىًصميكا ًّحى

دًؿ[.  ًة اٍلمى دعى هى  كىاً 

يىعى كىهىدًت[.  ]ًلف  الم  ى -11 مى كىٍجدى الّىيىدًت  كى : عي يكؽى ا،يم  ىدًت  كى ـٍ مىٍ كي ـى عى ر   حى

ّىدً ًر؟-12 ـٍ ًّيىٍكّىًر اٍلكى كًر » ىالى ند « ]جىنى جييىٍّّ يكي شى ىددىةي الزُّ ٍشرىاؾي ًّدً  كىعي يكؽي اٍلكىاًلدىٍ ًف  كى  -اٍ ً
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كًر  [.  جىٍك قىٍكؿي الزُّ

د ًمٍف  ] مىٍف شىحىعى -13 مىٍ  ىد فى ىًّمى ىد فى ىٍد جىتى  ّىدّند عىًظ من ً،ىًخ ً  شىحىدعىةن فىيىٍهدىل لى ي هىًد  ةن عى
ّىد[.  جىٍّكىاًب الرٍّ

ـى ًف  ّىدًطؿو -14 دصى مىٍف خى دد  الم  ى  كى ديكًد الم ً   فى ىٍد هى دٍّ ًمٍف حي دلىٍت شىحىدعىتي ي ديكفى حى ]مىٍف حى
د لىٍ سى ًف ً  كىهيكى  ىٍعمىمي ي  لى  مىٍف قىدؿى ًف  ميٍ ًمفو مى ٍي ي  كى ت    ىٍيًزعى عى ًط الم ً  حى ٍؿ ًف  سىخى ـٍ  ىزى

ت    ىٍخريجى ًمم د قىدؿى  [. ّىدًؿ حى ٍدغىةى اٍلخى  جىٍسكىيى ي الم  ي رى

دًحًب قىٍر ىةو[.  -15 مى  صى  ]نى تىميكزي شى ىددىةي ّىدىًكمٍّ عى

 ال م فى  جك استحّدهد فم ست مد عم  د.[   ]لذا كىًرهى ان يدف  -16

ي ًة فىرىميؿه -17 ي ًة  كىاٍ يىدًف ًف  الي دًر  فىيىم د ال ًذم ًف  اٍلمى دةي  ىالى ىةه: كىاًحده ًف  اٍلمى ] اٍل يهى
ٍكـً  فى يكى ًف  الي دًر  درى ًف  اٍلحي ؽ  فىمى رىميؿه عىرىؼى اٍلحى ؽ  فى ىهى  ًًّ   كى ؿه  عىرىؼى اٍلحى رىمي كى

ٍ ؿو فى يكى ًف  الي دًر[.  مى  مى  قىهى  ًلمي دًس عى

 كف   خمسة عشر حد  د:  ثانْا: كِاب المِؽ:

 : قكل  

ت   -1 دً ً  ًمفى الي دًر  حى قىّىةن جىٍعتىؽى اي ًّكيؿٍّ عيٍهكو ًمٍي ىد عيٍهكنا ًمٍف جىٍعهى ٍف جىٍعتىؽى رى ]مى
 فىٍرمى ي ًّحىٍرًمً  [. 

ٍمميككند فى ىٍشتىًر ى ي فى يٍعًت ى ي [. ]نى  ى -2 لىده كىاًلدنا  ًلن  جىٍف  ىًمدىهي مى  ٍمًزم كى

مىٍ ً  ًق مىةى اٍلعىٍدًؿ  -3 ـى عى ًٍّد  قيكٍّ ميغي  ىمىفى اٍلعى ٍّدو  فىكىدفى لى ي مىدؿه  ىٍّ ]مىٍف جىٍعتىؽى ًشٍركند لى ي ًف  عى
 .] تىؽى تىؽى ًمٍي ي مىد عى ن  فى ىٍد عى ٍّدي  كىاً  مىٍ ً  اٍلعى تىؽى عى ـٍ  كىعى كىد ىهي ًحصىصى ي  فىيىٍعطى  شيرى

ٍج ًّيىٍحًسؾى -4 ٍف جىٍهًمؾى شىٍ  ه ]اٍّدى ؿى عى ؿى شىٍ  ه فىً ىٍهًمؾى  فىًنٍف فىهى مىٍ  ىد  فىًنٍف فىهى د ٍؽ عى فىتىصى
: فىّىٍ فى  ىدىٍ ؾى كىعىٍف  ؿى عىٍف ًذم قىرىاّىًتؾى شىٍ  ه فى ىكىذىا كىهىكىذىا.  ى يكؿي فىًمًذم قىرىاّىًتؾى  فىًنٍف فىهى

. دًلؾى   ىًم ًيؾى كىعىٍف ًشمى



   اايبو انًمش٘:... كزبة دساعخانفصم انضبَٙ:   انجبة األٔل:            انمغى األٔل: لغى انذساعخ      

59 

ـٍ -5 د تىٍمّىسيكفى  كىنى  ]ًلٍخكىاييكي ـٍ ًمم  ـٍ ًمم د تىٍيكيميكفى  كىجىٍلًّسيكهي ـٍ  فىيىٍطًعميكهي عىمى يـي اي تىٍحتى جىٍ ًد كي مى
 ]. ـٍ ـٍ فىيىًع ييكهي م ٍحتيميكهي ـٍ  فىًنٍف كى د  ىٍ ًمّي ي ـٍ مى  تيكىمٍّحيكهي

ًل ى حى -6 يىعى ،حدكـ خدًدمي ي طعدمدن   يـ  مد ىه ّ  كقد كى دي   فم ي ًعٍده مع  ]لذا صى ر هي كديخى
ع ف   ًده مي  جيٍكمةى جك جيكمىتى ف   عي : ل مة جك  ـي مىشحيكهدن فم هى فم يكٍؿ  فنف كدف الطعد

 ل مت ف[.

ٍّدىهي [ لـ -7 ـى عى ٍف لىطى تي ي ًعٍت ي ي [  كف  ركا ة: ]مى ـٍ  ىٍيًتً   فىكىح درى دًّا لى ٍّدىهي حى رىبى عى ]مىٍف هى
  ذكر الحد.

د قىدؿى [.]-8 ًة ًلن  جىٍف  ىكيكفى كىمى دُّ  ىٍكـى اٍلً  ىدمى مىٍ ً  اٍلحى ـي عى يىد  ي ىد ٍمميككى ي ًّدلزٍّ ٍف قىذىؼى مى  مى

ًم  -9 لىًكٍف: غيالى ـٍ ًلمىد ي اً  كى كيؿُّ ًيسىدً كي ًّ دي اً  كى ـٍ عى ًٍّدم كىجىمىًت   كيمُّكي : عى ـٍ ديكي ]نى  ى يٍؿ جىحى
دًر ىًت   كى  فىتىدًت [.كىمى  فىتىدمى كى

ٍّدي ًلسى ًٍّدًه -10 مى [ كف  طر ؽ: ] نى  ى يًؿ اٍلعى ٍل ى يٍؿ سى ًٍّدم مىٍكنى ٍّّ   كى ـٍ رى ديكي ] نى  ى يٍؿ جىحى
ٌؿ[.  ـي اي عىز  كىمى كي مى فىًنف  مىٍكنى  مىٍكنى

ٍ ًر مىكىا-11 ٍ ًر جىًّ ً   جىًك اٍيتىمى  ًللى  غى ًف اد عى  ًللى  غى ـٍ فىعىمىٍ ً  لىٍعيىةي ا ]مى ٍي ي ًل ً  رىٍغّىةن عى
]. ٍرؼه  كىنى عىٍدؿه ًع فى  نى  يٍ ّىؿي ًمٍي ي صى ً كىًة كىالي دًس جىٍممى  كىاٍلمىالى

ٍف كىدفى ًمد ىةى شىٍرطو  ًكتدىبي الم ً  -12 ًمٍف شىٍرطو لىٍ سى ًف  ًكتىدًب الم ً  فى يكى ّىدًطؿه كىاً  ]مىد كدف ى
شى  كى ٌؽ ي د جىحى ًل  اٍلكىنى ي  ًلي مى يد كى : جىٍعًتٍؽ فيالى ـٍ ديهي ـٍ  ى يكؿي جىحى دؿو ًمٍيكي د ّىدؿي ًرمى ٍرطي الم ً  جىٍك ىؽي. مى

 اٍلكىنى ي ًلمىٍف جىٍعتىؽى[.

دٍّم فىٍمتىٍحتىًمٍب ًمٍي ي[. -13 د  ي ى  ]ًلذىا كىدفى ًعٍيدى ميكىدتىًب ًلٍحدىاكيف  مى

مىؾى ذىا رىًحـو مى -14 ٍف مى ـو ف د عًتؽ[. ]مى  ٍحرى

دُّ ًّ ىٍدًر مىد عيًتؽى ّ [.  -15 مىٍ ً  اٍلحى ـي عى د جىد ل  كى ي ىد  ]اٍلميكىدتىبي  ىٍعًتؽي ًمٍي ي ًّ ىٍدًر مى

 كف   تسعة جحدد ث: ثالثا: كِاب الحدود:
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: الي ٍحسي ًّدلي ٍحًس  كىال   ٍّبي -1 ثو ـي ميٍسًمـو ًلن  ًًّنٍحدىل  ىالى الز اًي   كىالت دًرؾي ًلًد ًيً   ]نى  ىًحؿُّ دى
ًة[.  مىدعى  اٍلميحىدًرؽي ًلٍممى

2-.] ـٍ ًرقىدبى ّىٍعضو كي  ]نى تىٍرًمعيكا ّىٍعًدم كيح درىا  ىٍهًرب ّىٍعهي

ـه[. -3 ٍمدي ًمد ىةو كىالرىمى يىٍح ي سىيىةو كىال   ٍّبي ًّدل   ًٍّب مى ٍمدي ًمد ىةو كى ًٍّكًر مى ًٍّكري ًّدٍل  ]اٍل

دًعدنا[. ]نى -4 ًٍّع ًد يىدرو فىصى  تيٍ طىعي  ىدي الس دًرًؽ ًلن  ًف  ري

ديكًد الم ً [. -5 دٍّ ًمٍف حي ده فىٍكؽى عىشىرىًة جىٍسكىاطو ًلن  ًف  حى  ]نى  يٍممىدي جىحى

د   كىنى  ي ىرٍٍّب عى -6 ـٍ  فىتىّى  فى ًزيىدهىد  فىٍم ىٍمًمٍدهىد اٍلحى ًدكي يىٍت جىمىةي جىحى يىٍت  ]ًلذىا زى مىٍ  ىد   يـ  ًلٍف زى
لى  ًٍّع ىد كى يىًت ال  دًل ىةى  فىتىّى  فى ًزيىدهىد  فىٍم ى مىٍ  ىد   يـ  ًلٍف زى ٍب عى د   كىنى  ي ىرٍّ ٍّؿو ًمٍف فىٍم ىٍمًمٍدهىد اٍلحى ٍك ًّحى

 .]  شىعىرو

7- .] ـه ًّكىدًفرو  ]نى  يٍ تىؿي ميٍسًم

ٍف ّىد ؿى ًد يى ي فىدٍقتيميكهي  -8  [. ]مى
ّيكا ًّعىذىاًب الم ً [.  -9  ]نى تيعىذٍّ

 :كف   ستة جحدد ث: قكل   رابما: كِاب الدْات:
 ]ا،صدّعي سكا ه  عشره عشره ًمف ا ًّؿ[.- 1
دًّعي سىكىا ه - 2 ٍرسي سىكىا ه   كىاٍ،ىٍسيىدفي سىكىا ه   ] اٍ،ىصى  هىًذًه كىهىًذًه سىكىا ه[.  ال  ًي  ةي كىالهٍّ
ًفعى - 3 ت    ىٍستىٍ ً ظى ]ري ـي عىٍف  ىالى ىةو: عىًف الي دً ـً حى ًف   اٍل ىمى ت    ىٍّرىجى  كىعى ٍّتىمى  حى كىعىًف اٍلمي

ت    ىٍكّيرى [. ً  ًر حى ٍ ًمً   الص  مى  عى ٍ ميكًب عى ٍمييٍكًف المى -ّدؿ المّتم  -كف  ركا ة:]المى
ـى [. ًّ ٍّ حت    ىٍحتىًم  كالص 

ٍف قيًتؿى ًف  ًعمٍّ -4 طىيو  ]مى د  فىعىٍ مي ي عىٍ ؿي خى رو جىٍك ًّسىٍكطو جىٍك ًّعىصن مى ـٍ ًّحى ًرمٍّ  د  ىكيكفي ّىٍ يى ي   د كى
ً كىًة كىالي   ّىٍ يى ي  فىعىمىٍ ً  لىٍعيىةي اً كىاٍلمىالى دؿى ّىٍ يى ي كى مىٍف حى دي  ىًدًه  كى مىٍف قىتىؿى عىٍمدنا فى ك قىكى دًس كى

ًع فى  نى  ىٍ ّىؿي  [. جىٍممى ٍرفند كىنى عىٍدنن  اي ًمٍي ي صى
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ٍمسه  ]ًف -5  [.اٍلمىكىاًهًح خى

دييكيـٍ -6 مىكىٍت جىٍ مى د مى مى  مى ديكدى عى  [  .]ًق ميكا اٍلحي

 : كف    ال ة جحدد ث: قكل   خامسا: كِاب الوصْة:

ًّ تي  -1 ؽُّ اٍمًرئو ميٍسًمـو لى ي شىٍ  ه  يًر دي جىٍف  يكًص  ًف ً    ى ًص  تي ي ]مىد حى لىٍ مىتىٍ ًف  ًلن  كىكى
ٍكتيكّىةه ًعٍيدىهي   [.مى

. كىال ُّميثي كىً  ر -2  [ .ه ]ال ُّميثي

لى ىف  مىدؿى  ىًت ـً -3 مى  اٍ يىٍ ًف كىنى تىتىكى  [ .]نى تىيىم رىف  عى

ث:  : كف   جّرعة جحدد ث: قكل   سادسا: المواْر

 [.]نى  ىتىكىارىثي جىٍهؿي ًمم تىٍ فً  -1

ـى -2 ـي اٍلكىدًفرى  كىن اٍلكىدًفري اٍلميٍسًم  [  .]ن  ىًرثي اٍلميٍسًم

د ّىً  ى فى يكى ً،ىٍكؿ رىميؿو ذىكىر-3  [ .و ]جٍلًح يكا اٍلحىرىاً ضى ًّيىٍهًم ىد  فىمى

ـي كىرى ىًت  ًدٍرهىمند كىنى ًد يىدرنا-4 مى يكيىةً   ]نى  ىٍ تىًس ٍكتي ّىٍعدى يىحى ىًة ًيسىدً   كى د تىرى دًمًم   فى يكى  مى عى
دىقىةه   [ .صى

 

 
 



 

 َٙ:انضب انجبة

ثب٘ ثٍ اًش انكُزٙ يؾًذ انصغٛش نشٛخ ا رشعًخ

ششػ األؽبدٚش "سؽًّ ،  ٔانز شٚ  ثكزبثّ 

 ":ٚخشّ انًم

 

ثب٘ ثٍ اًش يؾًذ انصغٛش رشعًخ انشٛخ ال: :  فصلال

 انكُزٙ سؽًّ ،:

 . انز شٚ  ثكزبثّ ششػ األؽبدٚش انًمّشٚخالفصل الث ني: 

 

 

 



 

 

 األٔل فصمان

يؾًذ  انشٛخ رشعًخ

 ااًش ثٍ ثب٘انصغٛش 

 ، سؽًّ انكُزٙ
 

 :َٔغجّ اعًّ : األٔل انًجؾش

 :ان هًٛخ َٔشأرّ يٕنذِ : انضبَٙ انًجؾش

 :ٔيشاعالرّ إعبصارّ  شٕٛخّ : انضبنش انًجؾش

 :ٔيؤنفبرّ راليٛزِ : انشاثع انًجؾش

 :ٔفبرّ: انخبيظ انًجؾش

 

 

 

 

 



  انجبة انضبَٙ:                                انمغى األٔل: لغى انذساعخ   

 انفصم األٔل: رشعًخ انشٛخ يؾًذ انصغٛش ثب٘ ثٍ ااًش انكُزٙ 

64 

 

 

 نسبو:و اْلوؿ: اسمو،  بحثالم

 المطمب اْلوؿ: اسمو

ّف الش ل  ّف الش ل س دم محمد   عمرم ّف الش ل س د   الش ل  مىحمد ّدم هك:
ّف س دم عمر ّف س دم محمد  محمد الص  ر  كق ؿ هك 1س دم المختدر الكّ ر(

كقد صرح ّيحس  رحم  ا تعدل  ّدسم  هذا  2ّف الش ل س د المختدر الكيت .(  الخم حة
كمي د مراسمت  لمش ل ّكت    كعممد  عصره  ف  مراسالت  الت  جرسؿ ّ د لل  سالط ف

                                                           

 كتكب ل   جسمده: المح د لممستح دمف  س دم محمد ّف ّددم  ّف الش ل  الش ل جدل  ّ ذه التسم ة:  - 1
م سسة ال ددر ة  طّعة خدصة  كالطر  ةكسمسمة المشد ل الحهال  ف  التصكؼ   ف  ترامـ العممد 

ف   ترممة مكمزة لمش ل ّدم ّف عمر   ذكر. 2013الّالغ لميشر كالدراسدت كالّحكث  المزا ر  
-24كمي د اسم  هذا المذككر جعاله   سمم  ل دم  كسرد عمٌ  ح دة الش ل ّدم ّف عمر مشدف ة  ـك 

 تميراست(.    ت  درت09-2016
ش ل محمد الخم حة ّف الش ل المختدر الكيت   الطرا ؼ ك يظر اسم  كدمال ج هد عيد: ال
  2011  1 ح  كلد س دم جحمد  دار المعرفة  المزا ر  ط: كالتال د  ف  ميدقب الكالدة كالكالد  ت:

 . 217  ص:1ج:
تح  ؽ: ّ ف ف  شرح جحدد ث  جصكؿ الد ف  السيف الم الكاف   ّدم ّف س دم اعمر الكيت ك 

 .40-39  ص:1ج: مرمع سدّؽ  ح مد الكيت  مدلؾ كرككش  كالش ل 
دراسة كتدب الط درة  شرح ا،حدد ث الم ٌر ة   الكاف   الكيت س دم محمد ّدم ّف عمر ك 

 . 96ص:  1ج:مرمع سدّؽ    رسدلة دكتكراه  لخهر ّف قكمدر: كتح  ؽ
  ّدلمركز المدمعجستدذ الم ك دت  -ا،ستدذ الدكتكر يكر الد ف الكيتدكم ممف رمح هذه التسم ة  - 2

دحث م تـ ّتراث الزاك ة الكيت ة  -جم ف الع دؿ جؽ جخمكؾ ّتميراست د مع  ف  م دّمة جمر ت ّك
 ّدلمركز المدمع  .
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 الحتـ   رّدلت د المستّد كالحكـ ّدلتدّ ر  الميحرد  الحمد»الت  قدؿ ف  د:  1ال  درم
 ّد،حكدـ الحكدـ عف الم ي  كالحسدد  الظمـ عف ّتيح ذهد كازع ـ لمعّدد ا،حكدـ شدرع

 الت  كصمكات ...  الّدع ة كا تدكات الطّع ة  الس دسدت المرع ة عف كالكعكد الشرع ة 
 ّدل دل  المرسؿ ا،ط ر  كالسح ر ا،كّر  العمـ عم   عد ن الذم تحص   كسالم  ن

 ...  الحؽ كد ف

 ّػػف عمػػر ّػػف الصػػ  ر محمػػد جكنه مػػد عمػػ  لػػ  الشػػدكر مػػكنه ف  ػػر مػػف فنيػػ : ّعػػد جٌمػػد
  حّػػ  لمػػد ككف يػػد  كا  ػػده ا جصػػمحيد ّكتػػ  المحػػب ا فػػ  ا،خ للػػ  المختػػدر ّػػف محمػػد

 .2«ك  رهده  

 المطمب الثاني: نسبو 

  سػ دم ح ػد اّػف  ّػف سػ دم محمػد جحمد ّف س دم جّ  ّكر س دم ّدّد» اّف:هك 
مػػػد –ّػػػك دمعػػػة  ّػػػف سػػػ دم عمػػػرك الشػػػ ل ّػػػف سػػػ دم جحمػػػد الّكػػػدم ّػػػف سػػػ دم الػػػكاف 

ّػف دكمػدف ّػف  ّف س دم عم  ّف س دم  ح   ّف س دم محمد الكيت  الكّ ر -الكيت  ف
ّػػف يػػدفع ّػػف عّػػد  ّػػف عػػدمر ّػػف عمػػر ّػػف ع ّػػة ّػػف العدقػػب ّػػف  ع ػػكب ّػػف شػػدكر   ػػس

                                                           

ه ذ ف عدصرك العممد  التالم ذ الش ل محمد ّدم ّف اعمر  كمف مف  ّف لّراه ـ ال  درم  ّكت - 1
  ف  تمؾ الحترة  كدف حدفظد لكتدب ا   قدكـ المستعمر الحريس1913كلد ّتدزركؾ  كتكف  سية 

قدؿ:     ج  مد  ي دـدمة  كعف عمم   كعمـ الش ل ّدمتعدل   كح يمد سيلت عي  الش ل ع س  قم
 الش ل ّدم  حكؽ الش ل ّكتة  ّعمم  ك  را.

 ف الد ي ة لكن ة تميراست.ك   ّحث تدر خ   مد ر ة الش  ّف لّراه ـ ال  درم  ّكت يظر: 
محمد ّف ّددم  مف تالم ذ الش ل - ـ مت دعد  كش ل زاك ة ف  تميراستقمدمة لمدكالش ل ع س  

 .ف  م دّمة مع  ّّ ت  -ّف جخت الش ل محمد ّدم ّف اعمر الكيت  ا
كممة عف ش ل ا،قدل ـ ا،ّرعة   ّف الش ل س دم المختدر  ّف السمطدف  ّددم  التدم : يظر - 2

 كن ة كيت  زاك ة العمم   المزا ر ة الزكا د دكر ممت  مدكرة الش ل ّدم ّف عمر الكيت   المت
 .12ص:  2004 -05-02 ف   جدرار
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  ّػػف اليهػػر ّػػف مدلػػؾ ّػف ف ػػر اليظػػر ّػػف الحػػرث ّػػف ّػػف عػػدمر ّػف جم ػػة ال ػ س ّػػف ل ػػ ط
 1«. ّف عديدف ّف يزار ّف معد ّف مهر ّف ال دس ّف مدركة ّف خز مة ّف كيدية

لحػػدل ال ّد ػػؿ العّر ػػة الميتشػػرة  » يسػػّة للػػ  قّ مػػة كيتػػ  التػػ  هػػ :؛ ك  ػػدؿ لػػ  الكيتػػ 
   2«.كالسي دؿ  كالمزا ر كميكب الم رب  كالي مر  كمدل   ف  مكر تدي د 

كهػػك مػػف ذر ػػة ع ّػػة ّػػف يػػدفع  كالتػػ   ػػرتّط اسػػم د ّمػػد ال ّ مػػة سػػ دم محمػػد الكيتػػ  
ح يمػػد جمػػدب عػػف سػػ اؿ  كمػػد جقػػر ّػػ  الشػػ ل ّػػدم ّػػف اعمػػر فػػ  كتػػدب اليػػكازؿ الح ػػرم 

ف ػػدؿ الشػػ ل ّػػدم   الكيتػػ  حػػكؿ يسػػب كيتػػ  ّػػف سػػ دم عمػػ  لمشػػ ل العالمػػة سػػ د عمػػر
ي ػـ مػف ج ت كممة جهؿ الصحرا  قدطّػة عمػ  كجمد يسب كيت  ف د اتح » رحم  ا تعدل :

ػػػػدي  ال  ػػػػركاف  كالػػػػذم كقحػػػػت عم ػػػػ  مػػػػف كتػػػػب ا،يسػػػػدب   يسػػػػؿ ع ّػػػػة محتػػػػتح لفر   ػػػػد  ّك
كمم ػػػػػرة اّػػػػػف حػػػػػـز  كا صػػػػػدّة لمحػػػػػدفظ اّػػػػػف حمػػػػػر  كدر السػػػػػحدّة لمحػػػػػدفظ  كالتػػػػػكار ل

   3«.الس كط  اتح كا عم  جي  ف رم

                                                           

  يظر: يكازؿ الش ل محمد ّدم ّف عمر الكيت    مخطكط ّخزاية يمم  الش ل ّف الش ل س دم  - 1
 (. تميراست محمد ّف ّددم  ت  درت 

 .217  ص: 1ج:كالش ل س دم محمد الخم حة  الطرا ؼ كالتال د  مرمع سدّؽ  
ميمكف محمد جحمد   الش ل س دم المختدر الكيت   فتح الكدكد شرح الم صكر كالممدكد  ت: - 2

 .9  ص:2002  1مكتّة ال  دفة الد ي ة  ال دهرة  ط:
  السدّؽ.يكازؿ الش ل ّدم ّف عمر  المرمع  - 3

 محمد ّف ّددم اّف جخت الش ل محمد ّدم ّف اعمر           كقد يظـ جحد تالم ذ الش ل ؛ هذا 
 ف  كتدب جسمده حم  العكاطؿ قدؿ ف  : الش ل ّدم  يكازؿ  -كهك محمد ّف محمد الحؽ  -

 جف مدهـ ع ّة ف مد اشت را
دي  ق ركاف المركم  ّك
 «ل زك قكـ ّّرر جعددم..

 

 جمد كيدتة ف د تكاترا» 
 محتتح لفر   ة ا فر   

 يزؿ ذلؾ الكادم كعيد مد
 

مخطكط   يظر: حم  العكاطؿ ف  يظـ اليكازؿ لمحؽ كهك تمم ذ الش ل محمد ّدم ّف عمر  
يسخة المحمكد ّف حمد السكق  سمم د ل دم ّيحس  ححظ  ا تعدل   فصؿ ف  يسب كيدتة  



  انجبة انضبَٙ:                                انمغى األٔل: لغى انذساعخ   

 انفصم األٔل: رشعًخ انشٛخ يؾًذ انصغٛش ثب٘ ثٍ ااًش انكُزٙ 

67 

دلهػػّط للػػ    يػػدطؽ السػػكدافجصػػؿ تسػػم ة قّ مػػة كيتػػ   عػػكد الػػ  لحػػدل م لفكق ػػؿ  ّك
 كقد حمؿ الكيت كف هذا الم ب مف هذه الميط ة. 1 كيتة قكرمة ّسي دم(

دلهّط للػ  المػرجة التػ    2ف جسدس هذه التسم ة  رمع لل  جصكؿ ّّرر ةلكمد ق ؿ  ّك
ر ػ س  ّػف ـز ّػف كيػت   كهػ  ّيػت محمػد ّػف الػـ3تزكج ّ د مػد ال ّ مػة كتػدع   جهػكل( 

 لّدككؿ. قّ مة

استسػػر ّ ػػد الشػػ ل  4؛ ف ػػد كديػػت مدر ػػةا أـ الشػػْم محمػػد بػػاي بػػف عمػػر الكنِػػيأّمػػ
   جيمب مع ػد هػذا الكلػد  الشػ ل ّػدم ّػف اعمػر( 5«س سد»اسم د  س دم عمرك  ق ؿ جفٌ 

كن سػػػ مد  ّركػػػة مػػػف ا تعػػػدل  عمػػػ  مم ػػػع المسػػػمم ف ك  فكػػػدف رحمػػػة ا عم ػػػ  فهػػػال 
 الميط ة الصحراك ة.

حسدسػػ  ّحهػػم د عم ػػ ك  كمػػف دن ػػؿ ّػػره ّيمػػ   ف ػػد قػػدـ الشػػ ل ّػػدم رحمػػ  ا تعػػدل   ا 

                                                                                                                                                                          

 .  599 :لكحة رقـ
1
الك د ؽ المحم ة ف  ال ري ف  يظر: محمد الصدلح حكت ة  آؿ كيت   دراسة تدر خ ة مف خالؿ  - 

 .51  ص: 2008  1دار الكتدب العّر   المزا ر  ط: كال دلث عشر لم مرة  ال دي  عشر 
حدد ة كقعت ف  هذه الميط ة  «قكرمة سي دم »جف تدذ الدكتكر يكر الد ف الكيتدكم ك  كؿ ا،س

 ل  د.كسم ت ّدسم د  كجف هذه الميط ة يسّت لل  قّ مة كيت  ّمم   الكيت  ف ل
ميشكرات الّ ت  التصكؼ كالعمـ ّيزكاد لفر   د   :حمد  المختدر الكّ ر الكيت جالحمدم  - 2

 .82ص: 2009المزا ر  
 .40ص:مخطكط مرقكف  الخم حة ّف الش ل المختدر الكيت   الرسدلة ال الك ة   محمد - 3
مدلؾ تح  ؽ:  ف  شرح جحدد ث جصكؿ الد ف  السيف المّ فّدم ّف اعمر الكيت    يظر:  - 4

 .41ص:   1ج: كرككش  كح مد الكيت    
كممة عف » ف  م دؿ ل  جسمدهالتدم ّف الش ل س دم المختدر ذكر اسم د ّددم ّف السمطدف  - 5

جل دهد ف  ممت   دكر الزكا د   «ش ل ا،قدل ـ ا،ّرعة المتمدكرة الش ل ّدم ّف عمر الكيت 
 .01ص:  2004 -05-02مم   الذم جق ـ ّزاك ة كيت  كن ة جدرار  ف  المزا ر ة الع
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 .1عيدمد ّمغ مّمغ الرمدؿ ّعتؽ مم ع جقّرد  جم 

 

 

 : 3، ونشأِو المممْة 2الثاني: مولده المبحث 

 المطمب اْلوؿ: مولده:

ق ّزاك ػػػة جتم ػػػ   1285 -ق 1284ق  كق ػػػؿ  كديػػػت مػػػد ّػػػ ف  1285كديػػػت كندتػػػ  سػػػية 
 تػػػػػػػدع   تدغػػػػػػػت ممػػػػػػػت(. كمػػػػػػػد  غز ػػػػػػػر  ذات يخ ػػػػػػػؿ  قر ػػػػػػػة صػػػػػػػ  رةالتػػػػػػػ  ت ػػػػػػػع فػػػػػػػ  
 .4ّميط ة ا،زكاد

                                                           

 المرمع يحس . - 1
تعر ب: محمد كلد دادم  مطّعة ز د ّف  دّت دمشؽ   الشرق كف    يظر: ّكؿ مدرت   كيت - 2

 .130  ّدكف طّعة  ص: 1985
 مدلؾ كرككش تح  ؽ:  ف  شرح جحدد ث جصكؿ الد ف السيف المّ ف  ّدم ّف اعمر الكيت  ك 

 .41-40ص:  1ج:  المرمع السدّؽ  كالش ل ح مد الكيت  
دم ّف اعمر الكيت    رسدلة كلخهر ّف قكمدر   حدد ث الم ر ة  دراسة كتح  ؽ:شرح ا،ّك

 .100  ص:1ج:السدّؽ  كتدب الط درة  المرمع   دكتكراه
لممستح د ذكر ف   ترممة ف  مكتكب ل  جسمده  المح د  ّف الش ل س دم محمد ّف ّددم الش ل - 3

 سمم  ل دم  كسرد عمٌ    ت  الت  ذكريدهد جعالهيمكمزة لمش ل ّدم ّف عمر  كمي د  مكلده كيش
 .(ت  درت  تميراست  2016-09-24ح دة الش ل ّدم ّف عمر مشدف ة  ـك 

د  كالذم  حتكم عم  شمدل  مدل  ه : ا،زكاد - 4  ذلؾ الم مث الذم  عّره مدار السرطدف عرهن
 كميكب المزا ر.  كالي مر

كه  ميط ة صحراك ة كديت تشمؿ ف  زمف الش ل ّدم ّف اعمر عدد مف ال ّد ؿ الت  كديت ي كل 
 كالّراّ ش  كا  ديدف  كشميمدس   كيتة مي ـ كالّسدطة؛  لمّداكة ةمحّكال كالترحدؿ   الحؿ   كل

دشر  ف دس  ّك  . كا،ميدس  العشد ر مف كغ رهـ السكؽ كآؿ كا 
 ّددم ّف محمد لمش ل ،مركـ جبٌ  اّف يظـ عم  المصركـ الع  م دـ  جحمد حدج الصد ؽ يظر: 
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 متد مف ميط ة تم ك ف  ف  ممتمع ّدكم كترعرع عمر  ّدم ّفمحمد يشي الش ل 
لل  ميط ة آتم   مس ط رجس  لل  آمس ف  كقطف جقب حت  مدت  كدفف ّ ّرؾ  كهذا 

 داؿ.  كم  هكاح  ك

الت  تكل  ّيد هد الش ل المختدر  ّدم ّف عمر ف  زاك ة كيت محمد كتعمـ الش ل 
 .كجّيد ه ف  ميط ة جتم    الكّ ر

كهك اّف الخمس سيكات  فتكل  جمره جخكه ا،كّر س دم محمد  كقد تكف  كالده عي 
كح ي د كدف قد    ق1314لل  جف تكف  عي  هك اآلخر سية  م كعمٌ  ده فرٌّ  ّدّد الز ف

كجصّح اّف ال الث كالعشر ف مف العمر   ككّر  ّدم ّف عمر محمد اشتد عكد الش ل 
 ل تكل  ش كف زاك ة كيت   كك ؼ ن  ككف ل  ذلؾ  فمد  دكره ف  خالفة جخ   ا،كّر

 .كت دس  كقد يشي ف  جحهدف جسرة تحب العمـ 

 دف د درس عم   د كالده الش ل س دم عمر   ـ عم   د جخ   الش ل س دم محمد ّدّ
در الكّ ر ّعد كفدة كالدهـ  كعم   د غ رهـ مف جحمد ّف الش ل س دم المخت الز ف

كا،خالؽ الحم دة مف عّددة  كق دـ ف   الذ ف جخذ عي ـ العمـ  كالعممد  ا،مال  الش كخ 
كترفع  عف الخسد س الذم مة الت  تش ف   ا،سحدر  كتكق ر لمكّ ر  كرحمة ّدلص  

د ف الحي ؼ  كق م  ا،فراد  كالممتمعدت  كالكطف  كالعرض  مع المحدفظة عم  ال
ة مي  كطدعة الكالد ف  كجكل  ا،مر.  ا،خالق ة   كال  دـ ّدلح كؽ المطمّك

حهؿ ا تعدل  الذم مٌف ّ  عم  آؿ كيت  ؛ جصّحت الميدطؽ الت    طيكي د  ّك
ك  دف ة دا ّة  فتحكلت قّ مت ـ مف ككي د ّدد ة لل  قّ مة ذات  ذات حركة عمم ة 

كجصّح مف الراسخ ف  كم ؿ الش ل ّدم الذم ذاع ص ت   ك رحهدرة ّ د عممد  جمال  
                                                                                                                                                                          

 المزا ر مدمعة   رسدلة مدمست ر  كتح  ؽ  اسةدر : (ق ٨٨١١ :ت :الكيت  ّدم ّف
 . 1ـ  ص:2005كآداّ د   العّر ة الم ة قسـ  كالم دت اآلداب كم ة



  انجبة انضبَٙ:                                انمغى األٔل: لغى انذساعخ   

 انفصم األٔل: رشعًخ انشٛخ يؾًذ انصغٛش ثب٘ ثٍ ااًش انكُزٙ 

71 

ش د ل  ّ د عممد  عصره   ف  العمـ  كجصّحت ل  مكدية عمم ة كجخالق ة مرمكقة 
 كتش د ل  ّ د م لحدت  العمم ة الت  خمح د كرا ه.

 رحم  ا ّ كل : 1ف د كصح  تمم ذه  ككارث عمم  س دم محمد ّف ّددم

 كالمي كؿ. ف  في  المع كؿ  لرح كقطب ا هك شمس الهح  »

كالح   ة...الذم ن تيخػذه فػ  ا لكمػة ن ػـ  كن   ػـك معػ  مػف  المدمع ّ ف الشر عة 
 .المتحيف ف  عمـك الكتدب كالسية  كمف الراسخ ف مف ا، مة .كالّدع قد ـ الهالؿ 

 عمػـ جمدد  كجفدد. جيحؽ جكقدت عمره فػ  تحصػ ؿ الك كجعدد  كصيؼ  جمد ف  العمـك 
ح ػد  د ػف اليّػػ   عمػ  السػية ال ػرا  تدركػػد  حتػ  قّهػ  ا تعػػدل  كتتم مػ   كتعم مػ   كا 

   2«.ج ره ف  كؿ مف عمـك انهتدا 

   :ج هدكقدؿ 

العدمػػػؿ ّػػػدر التمػػػدـ الكدمػػػؿ  جّػػػ   كلػػػ عمـ يػػػدظره جيمػػػد هػػػك مػػػف ّركػػػة شػػػ خيد العػػػدلـ »

                                                           

درس عم   د خدل  الش ل ّدم كعي  جخذ   كهك الش ل س دم محمد ّف ّددم ّف الش ل ّدم - 1
 كشعرا   ل  م لحدت ك  رة ي را الكرد  عدش الش ل محمد ّف ّددم ف  خدمة ا،مة مد استطدع.

م مة الميط ة الصحراك ة الت  عدش ف   ّدلم ة العّر ة   - التدرق ة – د ّك
ف اليمدة لمف غرؽ ف  سح»  ك«عم  جهؿ ال ّكر كالّدا ع ع ف  الردالشمكس الطكال»يذكر مي د  
ف الح  ف  يف  يسب قّ مة كيت   كقصد د ف  ش كمف جش ر قصد ده: جّ دت «ّحر الس  دت

 .كغ رهد ك  رالطد رة 
كر ّف س دم عز ز ال دمم  الكيت  ح يظر ح د الش ل الس د امحمد جّ  : ع ّدكم عز ز ّف ّّك

 كتيظر  89  ص:2016ل دل  ّدكف طّعة  فيدف الشمرة الكيت ة  دار اجلّ  ة ف  يعدمة  اليححدت ا
س رت  كذلؾ ف  رسدلة مف الش ل محمد ّف محمد الح   لل  الش ل اّف س دم محمد ّف ّددم كه  

 .  الد ف الكيتدكم يسخة مرقكية مي درسدلة مخطكطة مححكظة ف  الزكا د الكيت ة سممي  الدكتكر يكر 
السيف المّ ف ي ال عف مدلؾ كرككش  كح مد الكيت    شرح ز ية الحت دف محمد ّف ّددم   يظر:  - 2

 .48  ص: 1ف  شرح جحدد ث جصكؿ الد ف  مرمع سدّؽ  ج:
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 قػدكتيد ك متػركؾ اليّػ  شػ خيد كالخدمؿ ذا الص ت العم   كالخمؽ السي  كارث  السدم  
ّػػػف الشػػػ ل  م عمػػػردّػػػف الشػػػ ل سػػػ  المم ػػػب ّػػػدم -ّحػػػتح المػػػ ـ   -الشػػػ ل سػػػ دم محمػػػد

كمعػػؿ  سػػالـ جطػػدؿ ا ّ ػػد ه ل  كاف  الكيتػػ الػػّػػف الشػػ ل سػػ دم المختػػدر  سػػ دم محمػػد
 1«.ل  دار السالـلمص ريد مع  

 العالمػة المم ػؿ  المػ مي ف هػك جم ػر » كقدؿ عي  الم رخ ّدحمد الكيت  المم ب ّديم  :
؛ لػ  معرفػة عمػـ ال  ػ ف لكمحمػة السػدلك ف  كهدا ػة الحػد ز ف  كالمسمم ف  حمة ا سالـ 

ّػػف الشػػ ل سػػ دم  ّػػف الشػػ ل سػػ دم محمػػد  ّػػف الشػػ ل سػػ دم عمػػر  الشػػ ل محمػػد ّػػدم
كالحمػة فػ  عممػ   ف ػك المّػرز    المختدر الكّ ر  ل د ممع ا ّصدحّيد جشػتدت العمػـك

عف ّ هة ا سػالـ  الصػد ـ  الٌذابٌ المحدث ا،صكل   كالمي كؿ ال ّت الح دمة  المع كؿ 
 ال د ـ المخّت الكرع صدحب الخصدؿ الحم دة.

شرا مف الخمؽ لن جيػ  الطػكد العظػ ـ   كدف رحم  ا تعدل  ّدرا تمدمد  شرؽ ي درا  ّك
   2«.كقكرا متكاهعد قكامد ككدف رحم  ا تعدل  صكامد

جف الش ل ّدم الكيتػ  عػدلـ مػف العممػد  الػذ ف اعتيػكا  3الش ل محمد ّدم ّمعدلـ كذكر
سػػيف الم تػػد ف مػػف كػػالـ سػػ د المرسػػم ف  الػػذم  فػػ  كتدّػػ  اعتيػػكا ّػػّرط الحػػركع ّيصػػكل د

كهػػػك  شػػػرح ف ػػػ  ا،حدد ػػػث التػػػ  ممع ػػػد العالمػػػة محمػػػد ّػػػف محمػػػد الم ػػػرم التممسػػػدي  
 الكتدب الذم عم   العمؿ ف  هذا التح  ؽ.

                                                           

لمش ل محمد ّف ّددم   عم  يظـ اّف جب ،مركـ م دـ الع  المصركـ  الصد ؽ حدج جحمد - 1
 .79ص:  رسدلة مدمست ر  دراسة كتح  ؽ :الكيت 

  2000مطّعة الّركة  ي دم   ديٌم   ّدحمد عمر الكيت   الزكا د الكيت ة  جعالمد كم راف د   - 2
 .25ص:

دار اّف محمد ّدم ّمعدلـ  لقدمة الحمة ّدلدل ؿ: شرح  عم  يظـ اّف ّددم لمختصر خم ؿ   - 3
  .22  ص: 1ج:ـ   2007 – ق1428  1حـز  ّ ركت  ط:
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 فػ   الشػي  ط  العمػكم امػدكد ّػف الػرحمف عّػد محمػد الحػدج كمػ  ره خصػدل  عدٌ  كمد
 :ا،ّ دت هذه مي د اخترت طك مة قص دة

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ا، همػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ّعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمد جخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
 ّحدفت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّو حى  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف    ٍّ مى
 متػػػػػػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػػػػػػراه الػػػػػػػػػػػػػػػػكم ض جىذك ػػػػػػػػػػػػػػػػرىؾى 

 عم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رت اف فالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ
 صػػػػػػػػػػحب ّػػػػػػػػػػ ف فػػػػػػػػػرؽ اليػػػػػػػػػػـك حمػػػػػػػػػدؾ
 كمػػػػػػػػػػػػ ض جرق ػػػػػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػػػػػحب فم ػػػػػػػػػػػػت

 تػػػػػػػػػػػػػػػػراه متػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػكم ض  ػػػػػػػػػػػػػػػػذكرؾ
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمد تيل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 كمػػػػػػػػ ض عمػػػػػػػػ   عػػػػػػػػ ف مػػػػػػػػف هػػػػػػػػؿ جن
 تّػػػػػػػػػػػػػػػدل لذا شػػػػػػػػػػػػػػػ بمال جخػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػرد
 عمػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػ  الحسػػػػػػػػػػػيد  معدهػػػػػػػػػػػد جراؾ

ػػػػػػػػػػػػػػكع ف دمتػػػػػػػػػػػػػػؾ  مشػػػػػػػػػػػػػػكؽ ككػػػػػػػػػػػػػػـ الّر
دهػػػػػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػػػ  نتػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ معدهػػػػػػػػػػػػػػػػد  ّر
 يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدج ّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ّدل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 تزمػػػػػػػػػػػ  ّ ػػػػػػػػػػػد اغيػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػد فك 
 رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ّدل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك تػػػػػػػػػػػػػػػػػػردد
 آف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ثالم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 اصػػػػػػػػػػػػػط دد ذم مػػػػػػػػػػػػػدافع سػػػػػػػػػػػػػمعت لذا
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف ككػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػالت كتريػػػػػػػػػػػػػػػػػك

  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رؽ ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاـ جك حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ الّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ كذاؾ

  اّتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كم هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
عػػػػػػػػػػػػػػػػػكارض مػػػػػػػػػػػػػػػػػف عكارهػػػػػػػػػػػػػػػػػ د سػػػػػػػػػػػػػػػػػ دـ               

 ي ػػػػػػػػػػػػػػػدـ تيل ػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػراـ صػػػػػػػػػػػػػػػحب
  ميػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ل ػػػػػػػػػػػػػػػػـ طػػػػػػػػػػػػػػػػدب عػػػػػػػػػػػػػػػػي ـ رقػػػػػػػػػػػػػػػػكد

 كالم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ا،فدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرؾ
  سػػػػػػػػػػػػػػػػػ دـ عكارهػػػػػػػػػػػػػػػػػ د مػػػػػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػػػػكارض

  مػػػػػػػػػػػػػػػػداـ لػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػد ـ الشػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ جخػػػػػػػػػػػػػػػػك
 ايعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد خ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
 هػػػػػػػػػػػػدمك ح ػػػػػػػػػػػػث ا،صػػػػػػػػػػػػدغر مػػػػػػػػػػػػع   ػػػػػػػػػػػػ ـ

  ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم
  كا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ا،مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرع جهدمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 اليعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ  ع ّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدج
 ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ذهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد م ذرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
  الحطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مدديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كتزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  السػػػػػػػػػػػػػػػػػيدـ ّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا،صػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػكي د
  ا،راـ  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   م ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمس
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ ّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف اف تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدذر

 ايتظػػػػػػػػػػػػػدـ مسػػػػػػػػػػػػػحم د خمػػػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػػػف ل ػػػػػػػػػػػػػد
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 كلمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارل لمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّد  معدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 م سػػػػػػػػػػػػػػد تمػػػػػػػػػػػػػ س ّدلرمػػػػػػػػػػػػػدؿ عػػػػػػػػػػػػػذارل
 فعػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ّسػػػػػػػػػػػػػػػػك  تػػػػػػػػػػػػػػػػزف ن عّػػػػػػػػػػػػػػػػد ؽ
 لحػػػػػػػػػػػػظ ّشػػػػػػػػػػػػرز الػػػػػػػػػػػػراهّ ف فتصػػػػػػػػػػػػم 
 امػػػػػػػػػػػػػػػػػتال  ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ّػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف مالّّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 التصػػػػػػػػػػػػدّ  دع ك ػػػػػػػػػػػػح قمػػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػػد جن
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمك جخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد راؾج ن فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل 
 لل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ
 كالتصػػػػػػػػػػػػػدّ  الت ػػػػػػػػػػػػػدي  ّػػػػػػػػػػػػػرؽ فػػػػػػػػػػػػػدع
 المعػػػػػػػػػدل  خػػػػػػػػػ ج الكػػػػػػػػػر ـ ّػػػػػػػػػرؽ كشػػػػػػػػػـ

 ّركقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ تّػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح كن
 كػػػػػػػػػػػػػػر ـ مػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػر ـ مػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػر ـ

 

  نتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ّم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كفت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف 
  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاـ كن تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ن يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاعـ

  ات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ كن  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال 
  حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ لكاحظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 ايحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف خال م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدج ح  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
  ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ نح قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فكد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دـ ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرؾ
 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ كهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م  فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكل
   شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده فّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم
 ال مػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ّػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػدد الشػػػػػػػػػػػػػػػػ ل فّػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ
 1«الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ رتّتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دكف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

لش ل محمد ّدم ّف عمر الكيت   المح د يمؿ ا  الش ل ّف الش ل س دم محمد ّف ّددم - 1
 .6ص:  لممستح د 
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 : 1الثالث: شْوخو، إجازاِو، ومراسالِوبحث الم

 شْوخو: المطمب اْلوؿ

عممػػػد  مػػػف مشػػػدرب  ػػػد تتممػػػذ الشػػػ ل محمػػػد ّػػػدم ّػػػف عمػػػر عمػػػ   فيٌمػػػد شػػػ كخ : ف ػػػد
 مي ـ:ذكر فتكسعت معدرف   كتيكعت عمكم   ي  مختمحة

 .الكّ ر المختدر س دم الش ل ّف محمد س دم س دم اعمر ّف كالده الش ل -
الشػػػ ل سػػػ دل محمػػػد المػػػدع  ّػػػدب الػػػز ف ّػػػف عمػػػر جخ ػػػ  ا،كّػػػر جخػػػذ عيػػػ  عمكمػػػ    -

 .ّمختمؼ جيكاع د
 الش ل ال ده  محمد  ح  ّف محمد المختدر ّف الطدلب عّد ا الداكدم. -
 الي . الش ل حمزة ّف الحدج جحمد الح -
و: د كجمٌ   ف د يدؿ لمدزات ك  رة مف ش كخ  مي د: إجاِز

المكلػػكد سػػية  2الشػػْم حمػػزة بػػف الحػػاج أحمػػد الفالنػػيلمػػدزة فػػ  مصػػطمح الحػػد ث مػػف 

                                                           

 المرمع يحس . - 1
ق  درس عم   د كالده  كعم   د الش ل  1259الش ل حمزة الحالي  ال ّالكم  كلد ّسدهؿ عدـ   - 2

المختدر ّف جحمد العدلـ  تهمع ف  الح   كاليحك كالحد ث كالعركض كالحرا ض كالحسدب  تكف  
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 ـ  كيص د كدآلت : 1914ق المكافؽ 1335كالمتكف  سية  ـ 1838ق المكافؽ  1259

الشػ ل سػ د اعمػر ا،ر ػب سػ دم محمػد ّػدم ّػف  قد جمزت الحّ ب ا،د ب المػكذع  »
ّػف سػ دم محمػد ّػف الشػ ل سػػ دم المختػدر الكّ ػر  كيحعيػد ا ّّركػدت ـ ّصػح ح الّخػػدرم 
كمػػد جمػػدزي  كالػػدم رحمػػ  ا عػػف كالػػده للػػ  آخػػر السػػيد ّدلشػػرط المعتّػػر عيػػد جهمػػ  طدلّػػد 

 .كجف ن   حؿ عيد  كجف يككف مي  ّدلّدؿ   ،كندم كجحّدّ ك  مي  الدعد  ل 

كعشػػػر ف   ك ػػػالث مد ػػػة    ق  مػػػدف 1328ل ّػػػ ض آخػػػر الممػػػدد ف عػػػدـ ككتّػػػ  ّتػػػدر 
كجلؼ عحد ا عي   كسدمح  ّمي   كغحر ل  كلكالد    كجش دخ   كالمسمم ف  كلطؼ ّ ػـ  

  كالحمػػػػد  كحػػػػده  كصػػػػم  ا عمػػػػ  سػػػػ ديد محمػػػػد كآلػػػػ  آمػػػػ ف ّحرمػػػػة سػػػػ ديد محمػػػػد 
 كصحّ  كسمـ. 

ليد كختـ المممس ّدلدعد   قدؿ:   دعدال را ة  حد يد كالديد رحم  ا فممد فرغ مف
ا س دم محمد ّف الش ل جّ  ز د س دم عّد  حد يد ش خيد  كدل ميد لل  ّريد جّك عّد

 .مد خح   كمد ظ ر كل مد  غحر ا ل  الرحمف ّف عمر

فممد فرغ مف ال را ة دعد ليد  كختـ المممس ّدلدعد   قدؿ: حد ي  ش خيد الح    
دعد ليد  كختـ  ّف عم  ّف محمد ّف لّراه ـ الدرع  فممد فرغ مف ال را ة س دم محمد

 .المممس ّدلدعد 

قدؿ: حد يد ش خيد س دم محمد الص  ر المراكش  فممد فرغ مف ال را ة دعد ليد  
كختـ المممس ّدلدعد   قدؿ: حد يد ش خيد س دم محمد ّف جحمد المسيدكم  فممد فرغ 

 المممس ّدلدعد . كختـ  مف ال را ة دعد ليد 
                                                                                                                                                                          

 .ق  ّيدرار 1335سية 
  1مد ر ة ال  دفة لكن ة جدرار  ط: يظر: الصد ؽ الحدج جحمد  التدر ل ال  دف   قم ـ تكات        

 .01ص:   2003
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قدؿ: حد يد ش خيد س دم محمد ال ددر الحدس  فممد فرغ مف ال را ة دعد ليد  كختـ 
المممس ّدلدعد  قدؿ: حد يد ش خيد عـ كالدم س دم عّد الرحمدف الحدس  فممد فرغ مف 

فممد فرغ مف ال را ة   حد يد ش خيد ال صدر :كختـ المممس ّدلدعد  قدؿ  ال را ة دعد ليد
دعد ليد  كختـ المممس ّدلدعد   قدؿ: حد يد ش خيد س دم رهكاف فممد فرغ مف ال را ة 
دعد ليد  كختـ المممس ّدلدعد  قدؿ: حد يد ش خيد سي ىٍ ر فممد فرغ مف ال را ة دعد ليد  

د ليد  كختـ المممس ّدلدعد  قدؿ: حد يد ش خيد زكر د ا،يصدرم فممد فرغ مف ال را ة دع
ّف حمر فممد فرغ مف ال را ة دعد اكختـ المممس ّدلدعد   قدؿ: حد يد ش خيد الحدفظ 
ليد   دالطّرم فممد فرغ مف ال را ة دع ليد  كختـ المممس ّدلدعد    قدؿ: حد يد الره 

ّف جّ  حرم  فممد فرغ مف ال را ة دعد  كختـ المممس ّدلدعد  قدؿ: حد يد جّك ال دسـ
دعد ليد   جم ديش  فممد فرغ مف ال را ة مس ّدلدعد  قدؿ: حد يد جّك ححصكختـ المم  ليد

قدؿ: حد يد جّك الطدهر الممدمم  فممد فرغ مف ال را ة دعد ليد   كختـ المممس ّدلدعد 
كختـ المممس ّدلدعد  قدؿ: حد يد جّك الحسف مدّر ّف  دسب فممد فرغ مف ال را ة دعد 

د يد جّك الطدهر محمد ّف عّد الرحمف فممد فرغ مف ح :كختـ المممس ّدلدعد  قدؿ  ليد
حد يد جحمد ّف لسحؽ ّف ّ مكؿ فممد فرغ  :كختـ المممس ّدلدعد  قدؿ  ال را ة دعد ليد

حد يد جّ  فممد فرغ مف ال را  ة دعد :كختـ المممس ّدلدعد  قدؿ  مف ال را  ة دعد ليد
 دم فممد فرغ مف ال را ة دعد حد يد عّدالرحمدف ّف م:كختـ المممس ّدلدعد  قدؿ  ليد
د حد يد ا مدـ مدلؾ ّف جيس فممد فرغ مف ال را  ة دع :كختـ المممس ّدلدعد  قدؿ  ليد
كختـ   ليد حد يد الزهرم فممد فرغ مف ال را ة دعد كختـ المممس ّدلدعد  قدؿ:  ليد

كختـ   حد يد عركة ّف الّز ر فممد فرغ مف ال را ة دعد ليد :المممس ّدلدعد  قدؿ
  حد تيد عد شة ره  ا عي د فممد فرغت مف حد   د دعت :المممس ّدلدعد  قدؿ

كجراد جف   كـ مف   لذا فرغ مف حد    كدف رسكؿ ا :كختمت المممس ّدلدعد  قدلت
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كمد جيت   كمد جعميد  كمد جسرريد  كمد تعمديد  الم ـ جغحر ليد مد جخطييد] :مممس    كؿ
 .جعمـ ّ  ميد

قدؿ كالدم جحمد ّف محمد ّف مدلؾ .[ كجيت الم خر ن لل  لن جيت    دـجيت الم
كا  ده جف  حدث عي  ّدلحد ث المسمسؿ  رحم  ا: ل د جمزت لكلدم حمزة جرشدي  ا

 «.ّدلدعد 

ّف  ّف جمحمد حمزة ّف الحدج جحمد المدي  الح  ر الّد س المذيب ككتّّ ك  كؿ 
 مدلؾ الحالي : 

س ديد كش خيد كالديد قدؿ رحم  ا: حد ي  ؛ جخّريد ّصح ح الّخدرم لمدزة كسمدعد 
جخّريد ّ  لمدزة كسمدعد ش خيد جّك عّد ا  كالدم رحم  ا قدؿ: ّ  ش خ  كس دم

يد كذيّك  ال دّر  س دم محمد ّف عّدالرحمدف ّف عمر التكات  كاآلت   غحر ا مف ذيّك

 خيد الدرة المزر ة ّدلم دل  جّك العّدس س دم جحمد ّف عّد حد يد ّ  لمدزة ش :قدؿ 
كغكث ا سالـ المـ الم  ر   جخّري  ّ  ش خيد عمـ ا،عالـ :العز ز ال الل  قدؿ

غد ة ميدم كالتمدس    كالّدطف عم  جسم  المراقب  المكف  مف عمـ الظدهر  كالميدقب
كجفدض عم يد   كح  الط ّةقدس ا ر  س جّك الّركدت س دم جحمد الحّ ب السمممد

مدزة لمم ع  قدؿ ره  ا عي   كجيد جسمع  فتكح  الط ّة قرا ة عم   ،كل  حد يد  :كا 
  حد يد ا مدـ الدكاخم  :ش دب الممة كالد ف جحمد ّف محمد الّيد  الدم دط  قدؿ

يد حد  :حد يد جحمد ّف خم ؿ السّك  قدؿ :مدـ الشّراممس  قدلكاكا   كا مدـ الشك رم
يصدرم عف غ ر كاحد مف جش دخ  ا، دحد يد ش ل ا سالـ زكر  :اليمـ ال  ظ  قدؿ

جخّريد جّك  :قدؿ ّف حمر كمف جش رهـ الحدفظ ش ل السية جحمد ّف حمر العس الي 
جخّريد لمدـ الم دـ جّك جحمد  :محمد عّد ا ّف محمد ّف سم مدف الي سدّكرم قدؿ

الرحمدف ّف جّ   جخّريد جّك ال دسـ عّد :قدؿ الطّرملّراه ـ ّف محمد ّف جّ  ّكر 
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جخّريد  :جخّريد جّك الحسف عم  ّف حم د ّف عمدر الطراّمس  قدؿ : حرم  المك  قدؿ
جخّريد جّك محمد عّد  :كالذم قدؿ  جخّريد جّك ذر ال ركم جّك مكتكـ ّف جّ  ذر قدؿ:

كجّك لسحدؽ    ال مد ةا ّف جحمد ّف حمك   السرخس  ّ راة سية  الث كسّع ف ك 
كجّك ال   ـ محمد ّف المدلك  ّف   لّراه ـ ّف جحمد ّّمل سية جّرع كسّع ف ك ال مد ة

الحّررم » جخّريد جّك عّد ا محمد ّف  كسؼ ّف مطرؼ :زراع الكشم  ي  ّ د قدلكا
حد يد جّك عّد ا محمد ّف لسمدع ؿ ّف لّراه ـ الّخدرم قدؿ ال الل   قدؿ: «ّحّرر
كالش ل   كجمدزيد الح    العالمة س دم محمد ّف عّد السالـ ّيدي  الحدس  :م  ارح

كالهمد عف كالد ال دي  عف جّ    المتّرؾ ّ  س د جحمد ّف محمد ّف عّد ال ددر الحدس 
عف   عف المكاؽ  عف الدقكرم  عف التسكل   ال دسـ محمد ّف جحمد الحدس  ال صرم

عف جّ  عّد   عف جحمد ّف كامب  عف اّف الّز ر   عف جّ   الميتكرم عف اّف مزم
عف انمدـ جّ  عم  الصدؼ ّال   ا ّف سعددة عف عم  جّ  عمراف مكس  ّف سعددة

  المستمم ؛ عف ش كخ  ال ال ة   عف جّ  ذر ال ركم  عف جّ  الكل د الّدم   كاسطة
ك ؼ كدف ّد  الكح  لل   :قدؿ  عف الّخدرم  عف الحّررم  كالحمكم كالكشم  ي 

 آخره. 

 سػ ده ا ّكػيس الممػدؿ    كؿ كك تّ  المػذيب المػدي  حمػزة ّػف الحػدج جحمػد الحاليػ 
  كالعرفدف:

س دم محمد ّدم ّف الش ل س د اعمر ّػف  المكذع  ا،ر ب ا،د ب قد جمزت ا،حب
 ػػ  ّػػف الشػػ ل سػػ دم المختػػدر الكّ ػػر ّصػػح ح الّخػػدرم كمػػد جمدزي الشػػ ل سػػ دم محمػػد 

ّدلشػػرط المعتّػػر عيػػد جهمػػ  طدلّػػد ميػػ   كالػػدم رحمػػ  ا تعػػدل  عػػف كالػػده الػػ  آخػػر السػػيد
 .كجف يكػػػػػػػػػػكف ميػػػػػػػػػػ  ّدلّػػػػػػػػػػدؿ  كجف ن   حػػػػػػػػػػؿ عيػػػػػػػػػػد  كجحّػػػػػػػػػػدّ   ك،كندم  الػػػػػػػػػدعد  لػػػػػػػػػػ 

كجلػػؼ عحػػ  ا   ك ال مد ػػة  كعشػػر ف  آخػػر الممػػدد ف عػػدـ  مػػدف ككتّػػ  ّتػػدر ل ّػػ ض » 
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ّحرمػة  كلطػؼ ّ ػـ آمػ ف  كالمسػمم ف  شػ دخ  جك  الػده كلك  كغحر ل   كسدمح  ّمي   عي  
 كسمـ.  كصحّ كآل    س ديد محمد 

ممػدد ا،كؿ  20المم ػز ّتػدر ل  مف خط الح  ػ  حمػزة  مف خط س دم محمد ّف ّددم
 ق.  1353عدـ 

ق المكافػػػؽ  1259كلػػػد ّ ر ػػػة السػػػدهؿ سػػػية  عمػػػـ جف العالمػػػة الشػػػ ل حمػػػزة الحاليػػػ اك 
 ـ. 1914 ؿ: المكافؽ ق 1335ّك د تكف  سية   ـ 1838

 

 المطمب الثالث: مراسالِو

  ككديػػت فػػ  2لعممػػد  كسػػالط ف عصػػره ف ػػد تم مػػت فػػ  مراسػػالت: 1ا مراسػػالِووأّمػػ
عهػػػ د تيّ ػػػ  عمػػػ  رد خطػػػي  جك مكاف ػػػة فػػػ  ّعػػػض رجم  رشػػػددات  ّك غدلّ ػػػد يصػػػد حد كا 

                                                           

كممة عف ش ل » ّددم  ّف السمطدف  ّف الش ل س دم المختدر  التدم ف  م دؿ ل  جسمده - 1
  جل دهد ف  ممت   دكر الزكا د المزا ر ة «ا،قدل ـ ا،ّرعة المتمدكرة الش ل ّدم ّف عمر الكيت 

 .11  ص:2004 -05-02العمم   الذم جق ـ ّزاك ة كيت  كن ة جدرار  ف  
دراسة  –شرح ا،حدد ث الم ر ة  كتدب الط درة   الكيت  الكاف  كس دم محمد ّدم ّف اعمر
 .104  ص:1رسدلة دكتكراه  المرمع السدّؽ  ج: -كتح  ؽ: لخهر ّف قكمدر 

 :-كهك ّدحث م تـ ّتح  ؽ مخطكطدت الش ل ّدم –   كؿ الش ل المحمكد ّف حمد السكق  - 2
 هـ: السالط ف الذ ف كديكا ف  عصر الش ل محمد ّدم ّف عمر  

السمطدف مكس  جؽ جمستدف ّدل  در  كالسمطدف الش ل الطدهر ّف ل م  الشر ح  الحكغدس  
  .  كالسمطدف الش ل الم مكف المم ب ّسمطدف العرب ّد،زكاد-سمطدف التكارؽ  - ّد،زكاد

كمف مراسالت  ل  ن  السالط ف  ذكر الش ل المحمكد ّف حمد السكق  مراسمة الش ل محمد ّدم 
لمسمطدف مكس  جؽ جمستدف الذم ق ؿ جف الش ل ّدم قد  ككشؼ ّ رب جمم   فّعث ل   ّف عمر

تمم ذه ّف ّددم ل خّره ّذلؾ  لذ كدف السمطدف مكس  جؽ امستدف ك  ر الز درة لمش ل ّدم ل طم ف 
  عم  (.



  انجبة انضبَٙ:                                انمغى األٔل: لغى انذساعخ   

 انفصم األٔل: رشعًخ انشٛخ يؾًذ انصغٛش ثب٘ ثٍ ااًش انكُزٙ 

81 

شػػػ ل جّػػػ    مراسػػػمت  لمّتػػػكاتعممػػػد  فػػػالف ّػػػيقّم  مراسػػػمت  ل صػػػد ب استشػػػ ر ف ػػػ  كمي ػػػد:
 محمد المختدر ّف لحدد.  كمراسمت  لجمدقر الشي  ط  ف شب ك  مراسمت  لا،عراؼ

  كهك شػ ل مػف شػ كخ ا،ه ػدر كالتػ  1اريقبف إبراىْـ الي ِوبكلكمي د كذلؾ مراسمت  
كديػػت م مػػة مػػدا حممػػت فػػ  ط دت ػػد فكػػرا م دصػػد د را عػػد لمشػػ ل محمػػد ّػػدم ّػػف عمػػر  

  الرا ػػػع مػػػف مسػػػيلة تكح ػػػر المسػػػمم ف لّعهػػػ ـ ّعػػػض فػػػ  عصػػػره ذاؾ  ظ ػػػر فػػػ  مكقحػػػ
ككرعػػ  الشػػد د فػػ  كػػؿ ا،مػػكر التػػ  تتعمػػؽ ّسػػحؾ الػػدمد  كلعػػؿ قكلػػ  المشػػ كر فػػ  ذلػػؾ 

    د مد ذيكر  ف د قدؿ رحم  ا تعدل  ّعد كالـ طك ؿ: 

 ..«فنٌف الدمد   كا،مكاؿ مححكظة لن ّمح ؽ مممع عم  ..»

 ل ّكتػػػ  ّػػػف لّػػػراه ـ ال  ػػػدرم مػػػد حػػػدث ح يمػػػد جفتػػػ  ّػػػ  ّعػػػض كسػػػّب مراسػػػمت  لمشػػػ
معدصػػرم الشػػ ل ّكتػػ  ال  ػػدرم ّم دتمػػة اليػػدس الػػذ ف لػػـ   كمػػكا عمػػ  المسػػتعمر الحريسػػ  

كسػػدمكهـ كػؿ جيػػكاع التيك ػؿ  كالت ت ػػؿ  فػيفت  الشػػ ل   آيػذاؾ فدسػتّدحكا دمػػد هـ  كجمػكال ـ
 رهدف مف ا ن  مكز.محمد ّدم رحم  ا تعدل  جف قتؿ المسمـ ّ  ر ّ

ف ػػػدؿ فػػػ  مراسػػػمت  لمشػػػ ل ّكتػػػ  مظ ػػػرا لػػػ  فتػػػكاه  م  ػػػدا ل ػػػد ّد،دلػػػة الكاهػػػحدت مػػػف 
 الكتدب  كالسية:   

الحمػػػد  الميحػػػرد ّدلتػػػدّ ر  كالحكػػػـ المسػػػتّد ّدلت ػػػد ر الحػػػتـ  شػػػدرع ا،حكػػػدـ لمعّػػػدد »
لشػػػرع ة  كالكعػػػكد كازع ػػـ ّتيح ػػػذهد عػػػف الظمػػـ  كالحسػػػدد  الم يػػػ  عػػػف الحكػػدـ ّد،حكػػػدـ ا

                                                           

ّكتة ّف لّراه ـ ال  درم  مف العممد  الذ ف عدصركا الش ل محمد ّدم ّف عمر  رحم  ا  - 1
  قدكـ المستعمر الحريس  ف  تمؾ الحترة  كدف حدفظد 1913تعدل   كلد ّتدزركؾ  كتكف  سية 

لكتدب ا تعدل   كح يمد سيلت عي  الش ل ع س  قمدمة  كعف عمم   كعمـ الش ل ّدم  ج  مد 
 قدؿ: الش ل ّدم  حكؽ الش ل ّكتة  ّعمم  ك  را.  ي دـ 

  يظر: ّكتة ّف لّراه ـ ال  درم  ّحث تدر خ   مد ر ة الش  ف الد ي ة لكن ة تميراست.
 كش ل زاك ة ف  تميراست  ف  م دّمة مع  ّّ ت . كالش ل ع س  قمدمة لمدـ مت دعد 
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المرع ػػػػة  عػػػػف الس دسػػػػدت الطّع ػػػػة  كا تػػػػدكات الّدع ػػػػة... كصػػػػمكات  التػػػػ  ن تحصػػػػ  
كسػػػػالم  الػػػػذم ن  عػػػػد عمػػػػ  العمػػػػـ ا،كّػػػػر  كالسػػػػح ر ا،ط ػػػػر  المرسػػػػؿ ّدل ػػػػدل  كد ػػػػف 

 الحؽ... 

جٌمد ّعد: فني  مف ف  ر مكنه الشدكر ل  عم  مد جكنه محمد الص  ر ّف عمر ّف 
 تدر لل  ا،خ ف  ا المحب ّكة جصمحيد ا كا  ده  ككف يد لمد  حّ  محمد ّف المخ

 ك  رهده.

ي  جكص ؾ كيحس  ّت كل ا الذم ن لل  لن هك ف  السر  كالعالي ة.  هذا  كا 
 كاتّدع مد عم   مم كر عممد  المسمم ف المتمسك ف ّدلكتدب  كالسية.

ف   تطرؽ لسحؾ الدمد   كا  دؾ  ـ ل دؾ مف اتّدع ّي دت الطر ؽ خصكصد مد 
كايت دب ا،مكاؿ فنف فتح هذا الّدب  ممب الدمدر  كحسّؾ مد كقع ّيهؿ هذه ا،رض 
فنف سّب مد تسمع  عي د هك جي  لمد استكل  الطدغ ة عم  الّحر كسدفر ّعض مف 
يدّت  الهركرة لل   جفت  ّعض مف ن ّص رة ل  ّنّدحة دمد هـ  كجمكال ـ مف غ ر 

في در ذلؾ مف الحسدد مد ترل  كمد تسمع  فد ا  ن تحتح هذا الّدب ّرهدف مف ا 
فتحتح ّدّد ن تستط ع غم   لذا فتح  فت  ر فتية ن مصمحة ف  د مف غ ر ّرهدف مف ا 

كا،مكاؿ مححكظة لن ّمح ؽ مممع عم    كج ف ذلؾ   معؾ عم  حم ت د  فنف الدمد 
ة جف مكانة الكحرة عم  الكحر: هك جف  تكنهـ لذ تعمـ ك عمـ كؿ جحد ل  ّص ر ؟ هيد

 ّمعت ده كد ي .

كقمّ  مطم ف ّد  مدف ؛ ف ك مي ـ ف  الم ت  ن   كجمد مف تكنهـ ّدلحعؿ خدصة
َُّْيا َْا﴿ّدلكحر... قدؿ ّف عط ة ف  تحس ر قكل  تعدل :  َِّخُذواْ   َ  آَمُنواْ  الَِّذْفَ  َأ َُْيودَ  َِ  اْل

َْاَ َوالنََّصاَرى َْاَ َبْمُضُيـْ  َأْوِل ََِولَُّيـ َوَمف َبْمضٍ  َأْوِل نُكـْ  َْ  َْْيِدي  َ  الّموَ  ِإفَّ  ِمْنُيـْ  َفِإنَّوُ  مّْ
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مف تكنهـ ّد ي   كمعت ده  ف ك مي ـ ف  الكحر  كاستح دؽ الي مة    1﴾.الظَّاِلِمْفَ  اْلَقْوـَ 
كالخمكد ف  اليدر  كمف تكنهـ ف  الحعؿ خدصة مف العهد  كيحكه  دكف اعت دد  كن 

َُّْيا َْا﴿لخالؿ ّن مدف؛ ف ك مي ـ ف  الم ت كالذلة الكاقعة عم  ـ  كفسر قكل  تعدل :   َأ
َِّخذُ   َ  آَمُنواْ  الَِّذْفَ  ْخَواَنُكـْ  آَباَُكـْ  واْ َِ َْاَ َواِ  ََِحبُّواْ  َإفِ  َأْوِل  َوَمف اإِلَْمافِ  َعَمى اْلُكْفرَ  اْس
ََِولَُّيـ نُكـْ  َْ  .﴾الظَّاِلُموفَ  ُىـُ  َفُأْوَلِئؾَ  مّْ

ّ كل : حكـ عز كمؿ ّيف كانهـ  كاتّع ـ ف  جغراه ـ ف ك ظدلـ جم كاهع لمش   
 ظمـ الكحر.ف  غ ر مكهع   كهذا ظمـ المعص ة  ن 

ْْوِ  الّموِ  اْسـُ  ُْْذَكرِ  َلـْ  ِممَّا َِْأُكُمواْ  َو َ  ﴿ كقدؿ اّف العّر  ف  تحس ر قكل  تعدل :  َعَم
نَّوُ  فَّ  َلِفْسؽٌ  َواِ  َْاِطْف َواِ  ُْوُحوفَ  الشَّ ـْ  ِإَلى َل َْآِئِي َُْجاِدُلوُكـْ َأْوِل فْ  ِل ُُِموُىـْ  َواِ   ِإنَُّكـْ  َأَطْم

  2﴾َلُمْشِرُكوفَ 
 ككف الم مف ّطدعة المشرؾ مشركد لذا جطدع  ف  انعت دد الذم هك محؿ الكحر ليمد 

كان مدف  كجمد لذا جطدع  ف  الحعؿ  كع ده مستمر ف  سالمة التكح د كالتصد ؽ  ف ك 
 عدص فدف مكا هذا ف  كؿ مكهع.

هذا؛ كتكل ة الكحدر حراـ ن تحؿ  كن تمكز سكا  كديت ل رض دي كم مي ـ  جك 
مكـ اآل دت الكاردة ف  د  كن  حؿ لم مف اتخدذ كدفر كل د ف  ش   جصال لن ل  ره لع

 الت  ة لمد قدؿ تعدل :  

َِّخذِ  َّ ﴿ َْاَ اْلَكاِفِرْفَ  اْلُمْؤِمُنوفَ  َْ َْْس  َذِلػؾَ  َْْفَمػؿْ  َوَمف اْلُمْؤِمِنْفَ  ُدْوفِ  ِمف َأْوِل  ِمػفَ  َفَمػ
ٍَ  ِفػػي الّمػػوِ  َّقُػػواْ  َأف ِإ َّ  َشػػْي َلػػى َنْفَسػػوُ  الّمػػوُ  َوَُْحػػذُّْرُكـُ  َُِقػػاةً  ِمػػْنُيـْ  َِ . 3﴾اْلَمِصػػْرُ  الّمػػوِ  َواِ 

                                                           

 .51سكرة المد دة  اآل ة: - 1
 .121يعدـ  اآل ة: سكرة ا، - 2
 .28سكرة آؿ عمراف  اآل ة: - 3
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 ف سدعدكف ف مد  صرؼ شرهـ  كجذاهـ ّدلظدهر ن ّدنعت دد.

رادة الخ ر ل ـ  كاليص حة ل ػـ ف ػذا التػكل   قدلكا: كالتكل  هك المحّة  كالمصدفحة  كا 
 ك حّر د.حراـ مطم د  كهذا حراـ سكا  كدف الكدفر ذم د ج

كالػػيص لمشػػ ل سػػ دم محمػػد ّػػف الشػػ ل فػػ    كجمػػد المسػػدفرة فّػػ ف حكم ػػد قػػكؿ العممػػد 
 رسدلت  الكدف ة الت  جرسم د الش ل جحمد لب  كيص : قدؿ العممد : ا،رض جّرعة جقسدـ: 

 جرض ل مدف  كسية  كعدف ة. -
دعة. -  كجرض لسالـ  كظمـ  ّك
 كجرض شرؾ  كعدف ة. -
 كظمـ.  كجرض شرؾ -

فدل سـ ا،كؿ: هك الذم  مب الم دـ ّ   كتمب ال مرة لل   مف مم ع هذه ا،قسدـ 
 عم  مف استطدع.

كال سـ ال دي : تمب ال مرة مي  ال  جرض السية  كا،مف  كتمب ال مرة لل   مف   
 ال سم ف ا،خ ر ف.

 كال سػـ ال دلػػث:  حػػؿ السػػحر لل ػػ   كن تحػػؿ سػػكيده ّكمػػ  لمػػف كمػػد سػػّ ال للػػ  الخػػركج
 مي .

كال سػػـ الراّػػع: ن تحػػؿ سػػكيده  ك حػػـر السػػحر لل ػػ  لف كػػدف  خػػدؼ جف  كػػره عمػػ  فعػػؿ 
محـر  جك  خدؼ عم  يحس   ك كره لف كدف ليمد ت خػذ ميػ  لتػدكة كمػد   خػذ ميػ  فػ  ّػالد 

 ا سالـ.

كعم  ال سـ ال دلث  كال سـ المكركه مف ال كؿ الراّع  حمؿ قكؿ اّف العّر :  قمت:
مع ـ تدمرا  كذلؾ  م  مكاز التمدرة مع جهؿ الشرؾ  كقد سدفر اليّ  اتح ت ا،مة ع
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مف سحره جمر قدطع عم  مكاز السحر لل  ـ  كالتمدرة مع ـ فنف ق ؿ: ذلؾ كدف قّؿ 
 اليّكة.

قمت: لي  لـ  تد ف قّؿ اليّكة ّحراـ  ّت ذلؾ تكاترا ّعد كفدت  ف د كديكا  سدفركف ف  
الصمح كمد جرسؿ ع مدف  كغ ره  كقد  مب كقد  ككف فدا  ا،سدرل  كذلؾ كامب  كف  

 1.«يدّد. فيمد السحر لل  ـ لممرد التمدرة فمّدح

 الرابع: ِالمْذه، ومؤلفاِو:مبحث ال

 المطمب اْلوؿ: ِالمْذه

 .خمؼ العالمة الش ل محمد ّدم ّف عمر الكيت  مر د ف  كتالم ذ جعالـ  كعممد 

الش ل محمد ّف ّددم صدحب التصي ؼ الك  ر  : ف د كدف جش رهـ 2 ا ِالمْذهفأمّ 
كمد قّض حت  قرجت عم   الح   قرا ة » الذم قدؿ عف يحس  ف  كتدّ  ح د ؽ ا رشدد:

لت دف ... كقرج ت عم   قكاعد الح   عم  يصكص د  كفف ا،صكؿ  كفف المعدي   
 ث قرا ة كالّ دف  كالّد ع ّكتّ د  كفف اليحك ّكتّ  كسمعت مي  جك ر السية مف الحد

                                                           

كممة عف ش ل ا،قدل ـ ا،ّرعة »ّددم  ّف السمطدف  ّف الش ل س دم المختدر  التدم   يظر:  -1
 .12  المرمع يحس   ص:«المتمدكرة الش ل ّدم ّف عمر الكيت 

كيكازؿ الش ل ّدم  يسخة المحمكد ّف حمد السكق  الت  كتّ د عم  م دز الحدسكب  مسد ؿ 
 .17  ص: 1  ج:11اليدزلة رقـ:  التكح د  كا،كراد كمد جشّ  ذلؾ

ذكر ف    المفْد لممسِفْدف  مكتكب ل   جسمده   ش ل ّف الش ل س دم محمد ّف ّددم يظر: ال - 2
ترممة مكمزة لمش ل ّدم ّف عمر   سمم  ل دم  كسرد عمٌ  ح دة الش ل ّدم ّف عمر مشدف ة 

 .(است  ت  درت  تمير 2016-09-24ـك  
  رسدلة دكتكراه لخهر ّف قكمدر تح  ؽ:  ة  شرح ا،حدد ث الم رٌ  ّدم ّف اعمر الكيت  ك 

 . 51-50  ص:1ج:المرمع السدّؽ  
مدلؾ كرككش   تح  ؽ:  السيف المّ ف ف  شرح جحدد ث جصكؿ الد ف   ّدم ّف اعمر الكيت ك 

 .61-59  ص:1ج:المرمع السدّؽ   كح مد الكيت  
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قرا    «.كا 

مف جراد ميكـ العمـ؛ » كقدؿ ش خ  محمد ّدم لتالم ذه المرة ّعد المرة ف  ممئ:
 «.فم صحب محمد ّف ّددم

ؽ الّع ػدة مػف دكقد كم ي  ش خ  للػ  اآلفػ» ك  كؿ الش ل محمد ّف ّددم عف يحس :
 «.جهؿ العمـ  ككم ـ  كتب ل : لي  كم ت لل كـ جم ؿ جّيد  ..

ػػٍؾ ّػػف سػػ دم ا،مػػ فكمػػي ـ ج هػػد: ا كهػػك   لشػػ ل سػػ دم محمػػد ّػػف الّكػػدم المػػدع  جم 
مػػف جكػػػدّر تالمذتػػػ  كػػػدف مت يػػػد لكتػػػدب ا  م ػػدمد فػػػ  ححػػػظ ا،حدد ػػػث  كعمم ػػػد  ف   ػػػد  

 ق. 1382ّص را ّحيكف العمـ كم د  ككدف الش ل   دم  ل را ة الحد ث تكف  سية 

لسػػػكق   كمحمػػػد جحمػػػد ّػػػف مػػػي ـ: الشػػػ ل سػػػ دم محمػػػد ّػػػف الّ صػػػدت  المكيػػػ  آكػػػدى اك 
كتػ  ّػف لّػراه ـ ال  ػدرم   كالحػدج محمػد  المي دم السكق   كمحمد ّف  كيس السػكق   ّك
سػػػ دم عمػػػ   كاّيػػػ  الحػػػدج عّػػػد ال ػػػددر العػػػزاكم الي راك  يػػػ   كعّػػػد الكاحػػػد ّػػػف المػػػكي  

كالطدهر ّػف للػ  الحكغدسػ   كالم مػكف ّػف حمػددم اؿ الشػ ل  قدك  «قدّ رك» الحالي  مف
ػدب جحمػد ّػف حّ ػب ا  1364 د الطكؿ ف  العمـك مع ا مػدرة كالمتػكف  سػية ل  ال ق  ّك

ق  كمحػدح السػكق   كمحمػد ّػف محمػد ّػف ع مػدف 1382ّف ّدم آؿ الش ل المتكف  ستة 
ه ـ ت ػػػدرار ف  كغ ػػػرهـ ممػػػف ذكػػػر فػػػ  كتػػػب الزاك ػػػة االحاليػػػ   كالّػػػدت ّػػػف محمػػػد ّػػػف لّػػػر 
 صدر ن ا همدؿ.الكيت ة كلـ يذكره ه يد مف ّدب انخت

 المطمب الثاني: مؤلفاِو

 :1فك  رة مي د  د م لحدت جمٌ 

                                                           

 المرمع السدّؽ. ّف الش ل س دم محمد ّف ّددم  المح د لممستح د  يظر: الش ل  - 1
تح  ؽ: مدلؾ كرككش  كح مد الكيت   المرمع السدّؽ    السيف المّ ف ك ّدم ّف اعمر الكيت  
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 شرح ا،خهرم ف  العّددات. -1

 تكممة كحد ة المحتدج ،حمد ّدب التيّكتدكم. -2

  كيظمػػػ  تمم ػػػذه سػػػ دم محمػػػد ّػػػف 1فػػتح الّصػػػ رة فػػػ  قكاعػػػد الػػػد ف الخمسػػػة المي ػػػرة  -3
 ّددم  كقدؿ ف  مطمع :

 
 حمػػػػػػػػػػػػػدجقػػػػػػػػػػػػػدؿ محمػػػػػػػػػػػػػد ّػػػػػػػػػػػػػف ّػػػػػػػػػػػػػددم 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمميد  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  عم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ّر
عػػػػػػػػػػػػػػػد ذا فػػػػػػػػػػػػػػػتح الّصػػػػػػػػػػػػػػػ رة عمػػػػػػػػػػػػػػػ   ّك
 يظمتػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػف ّعػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػد هذّتػػػػػػػػػػػػػػ 
 عػػػف لذف شػػػ خ  صػػػدحب الي ػػػر الػػػكل 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كالرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ    حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدجا ّر
 كآلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحّ  ككرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 قكاعػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػد ف المي ػػػػػػػػػػػػػرة حمػػػػػػػػػػػػػ 
 كزدتػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػد ممّتػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
  ػػػػػػػػػػػػػػػػديد محمػػػػػػػػػػػػػػػػد ّػػػػػػػػػػػػػػػػدم الممػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

كتمم ػذه الشػ ل   ا،كؿ مي مػد لحح ػدههيدؾ شرحدف لكتدب فتح الّص رة لمش ل ّػدم ؛ ك 
 .«الدرر اليه رة عم  فتح الّص رة»كالمسم :   جحمد ّف محمد ا،م ف ّف الش ل ّدم

 .«رشح الظ  رة عم  فتح الّص رة» الح    كالمسم :محمد لش ل تمم ذه اكال دي  ل

 .لح ة اّف مدلؾجشرح احمرار ّف ّكية المكي  عم   - 4

فػ  قصػ دة هػمت مػد  ز ػد هػذه   يكازلػ هب المػدلك : كقػد ممػعيكازؿ ف   ة فػ  المػذ -5
حمي المواطػؿ فػي الحؽ  ف  يظـ جسمده محمد ّف محمد  عف سّعة آنؼ ّ ت تمم ذه 

                                                                                                                                                                          

 .58 -57  ص:1ج:
  رسدلة دكتكراهلخهر ّف قكمدر  تح  ؽ:  شرح ا،حدد ث الم ٌر ة  ّدم ّف اعمر الكيت   ك 

 .51-50  ص:1ج: المرمع السدّؽ 
لمش ل س دم محمد الخم حة  تح  ؽ  ح   ك التال د  ؼمكمكد هذا الكتدب همف كتدب الطرا  - 1

 .96- 69  ص: 4كلد س دم جحمد  دار المعرفة  المزا ر  ّدكف طّعة  ج: 
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  كهػػػك يظػػػـ ّػػػد ع فػػػ  مخطػػػكط مححػػػكظ عيػػػد الشػػػ ل المحمػػػكد ّػػػف حمػػػد نظػػػـ النػػػوازؿ
  جعدد يسخ  ّخط  ػده  كجطمعيػ  عم ػ   كشػرح لػ  سػّب تسػم ة الكتػدب ّ ػذا 1السكق 

المسم  ف  ل د  مع   كددت جف ن  يت  كقت  لسعة لطالع الش ل المحمػكد ححظػ  ا 
تعػدل   كمػػد عد شػػت  ّػػيـ ع يػ   كفػػ  تمػػؾ المحظػػدت ال م مػػة ج يػد  ل ػػد   ّػػ  مػػد  عدي ػػ  

دّػػػػػة المخطكطػػػػػدت عمػػػػػ  م ػػػػػدز العممػػػػػد   مػػػػػف تعػػػػػب  كيصػػػػػب م ػػػػػد  فػػػػػ  لعػػػػػددة كت
لػػػ   كميػػػد هػػػذا قػػػد قػػػدـ ّنعػػػددة كتدّػػػة مػػػد   ػػػدرب   220الحدسػػػكب  كقػػػد ذكػػػر لػػػ  جيػػػ  كا 

طمّػػػػة  –مخطكطػػػػة عمػػػػ  الحدسػػػػكب  فّػػػػدرؾ ا ف ػػػػ   كححظػػػػ   كمػػػػزاه عػػػػف المم ػػػػع 
دح  ف   كؿ خ ر.   -ّك

 تكممة عم  شرح اّف ّكية ف  اليحك كالصرؼ  ف  مممد لط ؼ   -6

 .ت الصالةتكممة شرح مّطال -7

    .م لؼ ف  جصكؿ قّ مة كيت -8

   .م لؼ ف  الرمدؿ    دؿ اي  تكممة لمد ّدج ف  طّ دت المدلك ة -9

  كهػك «السػيف المّػ ف فػ  شػرح جحدد ػث جصػكؿ الػد ف» شرح ا،حدد ث الم ٌر ة  جك -10
كالػػػذم سػػػ تـ تح  ػػػؽ كدراسػػػة مػػػز  ميػػػ   ّمػػػد فػػػ  ذلػػػؾ  الكتػػػدب مكهػػػكع هػػػذا الّحػػػث 

 عيكاي .   ف  التح  ؽ 

 شرح عم  ا،ّرع ف اليكك ة.  – 11

 شرح كرقدت لمدـ الحرم ف. -12

كلػػػػ  كراسػػػػة فػػػػ  تػػػػدر ل ّعػػػػض قّد ػػػػؿ التػػػػكارؽ مػػػػف ج حكغػػػػدس  كا  ػػػػديدف  كا  م ػػػػدد  » -13
الحػػػداد ف  كذكػػػر جف الحرفػػػة ممعػػػت ـ  كهػػػـ مػػػف  –المعممػػػ ف  -كتعػػػرض ف ػػػ  ،صػػػؿ 

                                                           

 تميراست.مع  ّف  م دّمة جطمعي  عم    - 1
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 1.«قّد ؿ شت 

 

 

 

 

 
 

 

 : 2الخامس: وفاِوبحث الم

 :  ّددم محمد ّفالش ل الش ل ّف   كؿ 

 كفػػدة العالمػػة الشػػ ل محمػػد ّػػدم جٌرخ ل ػػد تمم ػػذه كالػػدم ا مػػدـ الح  ػػ  سػػ دم محمػػد ّػػف
 ّددم ف دؿ:   

 3عشد  خم س طؾ ّر ع ال دي  عدـ    حمسش مدت ّدم عف سف كمدـ.»   

                                                           

كممة عف ش ل :" ف  م دؿ ل  جسمدهالتدم  ّف الش ل س دم المختدر  ّف السمطدف  ّددم  - 1
ا،قدل ـ ا،ّرعة المتمدكرة الش ل ّدم ّف عمر الكيت "  جل دهد ف  ممت   دكر الزكا د المزا ر ة 

  .09  ص:2004-05-02العمم   الذم جق ـ ّزاك ة كيت  كن ة جدرار  ف  
،قدل ـ ا،ّرعة كممة عف ش ل اّف الش ل س دم المختدر التدم   ّف السمطدف   يظر: ّددم - 2

 .40ص:  المتمدكرة الش ل ّدم ّف عمر الكيت 
 .لممستح د المح د  ّددم ّف محمد س دم الش ل ّف الش لك 

كه  طر  ةه حسدّ ة   ف  هذا الّ ت حسدب لتدر ل كفدة الش ل ّدم ّطر  ة حسدب الممؿ - 3
ع ف  د جحرؼ ال مد  العّر ة م دّؿ ا،رقدـ  ّمعي  جف  يخذ  الحرؼ ال مد   ال  مة الحسدّ ة تيكهى
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 .(ق1348كه  سية:  
 .«كق ؿ جّرع كست ف   مدت رحم  ا عف  الث كست ف سيةك 

كهػك ممػف جخػذ عػف سػ دل محمػد ّػف   كمد ذكر تدر ل كفدت  كػذلؾ الح  ػ  محمػد الحػؽ
 ّددم عف الش ل محمد ّدم ّف عمر  ف دؿ:

ػػػػػػع عشػػػػػػر »  كمػػػػػػد  فػػػػػػ  جكسػػػػػػدط ا،ّر
 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمع لممع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كالمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ
 قػػػػػػػػػػػػد ممعػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػ  كقتػػػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػػػكازؿ
 ممع ػػػػػػػػػػػػد اّػػػػػػػػػػػػف جختػػػػػػػػػػػػ  ّػػػػػػػػػػػػف ّػػػػػػػػػػػػددم
 كارث عممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  التح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ

 

 عمػػػرمػػػف ال ػػػركف الكيتػػػ  ّػػػدم ّػػػف  
 كآ ػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػ  الح ػػػػػػػػػػػػػػ  كا،صػػػػػػػػػػػػػػكؿ
 شػػػػػػػػػػػػػ  رة سػػػػػػػػػػػػػدرت ّ ػػػػػػػػػػػػػد ال كافػػػػػػػػػػػػػػؿ
 كصػػػػػػػػػػػػػػ ره مػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػد ر الػػػػػػػػػػػػػػّالد
 «كهد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ

 

ه مػػف الزاك ػػة الكيت ػػة  فػػ     الشػػ ل محمػػد ّػػدم ّػػف سػػ دم اعمػػر جححػػددي  ىػػكقػػد رى ؛ هػػذا
قصد د ر د  طك مة اختػرت مي ػد ّعػض ا،ّ ػدت مػف قصػ دة لمشػ ل م دمػ  السػكق  كعػدد 

 قدؿ ف  د:جّ دت د   درب المد ة 

ػػػػػػػػػ»   ػػػػػػػػػد الد ديػػػػػػػػػة لذا كػػػػػػػػػددت مّدي كازُّ عي
   ت ػػػػػػػػػددكا ا،مديػػػػػػػػػة لذا مدتػػػػػػػػػت رعكاّكيػػػػػػػػػ

كار يػػػػػػػػػػكا ،كقػػػػػػػػػػدت هػػػػػػػػػػذم الخمػػػػػػػػػػس لذ 
 طمػػػػػػػػػػػػػػػػف كافترقػػػػػػػػػػػػػػػػتكلممسػػػػػػػػػػػػػػػػدمد لذ عي 

  صػػػػػػػػػػػػػحّ د كلمػػػػػػػػػػػػػدكاك ف مػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػ ٌ 
 كلمعمػػػػػػػػػػػػػػػػـك كجلحػػػػػػػػػػػػػػػػدظ ل ػػػػػػػػػػػػػػػػد كممػػػػػػػػػػػػػػػػت

 تيػػػػػػػػػدؾ كمػػػػػػػػػدا عمػػػػػػػػػ  ف ػػػػػػػػػداف ّدي  ػػػػػػػػػد 
 فيعكلػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػ  يكاح  ػػػػػػػػػػػد يكاع  ػػػػػػػػػػػد
 كمػػت مػػف ن  ػػزاؿ عمػػ  ط ػػر   د  ػػد 
 ج ػػػػػػػػػدم سػػػػػػػػػّد فػػػػػػػػػ  ّكاد  ػػػػػػػػػد يكاد  ػػػػػػػػػد

 د طػػػػكل المػػػػكت كحػػػػد لػػػػ س  طك  ػػػػد لٌمػػػػ
معدي  ػػػػػػػػد مػػػػػػػػف ي م ػػػػػػػػد عػػػػػػػػف م دي  ػػػػػػػػد 

                                                                                                                                                                          

الّد    دّم  الرقـ كحرؼ   فحرؼ ا،لؼ م ال   دّم  رقـ كاحد  لمعدد الذم   دّم  كفؽ مدكؿ معمكـ
 كهكذا ...  8الحد    دّم  العدد   ك 2

 . 64مدت ّدم عف سف  1348ّر ع ال دي   29عشد  ل مة الخم س  :كهذا الّ ت معيده
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 كل حدد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث متي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدهد
كلم  ػػدـ لذا  كلم ػػدل  ف ػػد جصػػّحف ميػػذرة

 دالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  
 

 ّػػػػػػػػػػػػػ ف قك  ػػػػػػػػػػػػػد ككاه  ػػػػػػػػػػػػػد  كالحصػػػػػػػػػػػػػؿ
  دمح   ػػػػػّػػػػػدلمكت ا،حمػػػػػر لمػػػػػد مػػػػػدت 
 1«.عم  خشكع كعّرات  كال  د

 

 

 

 

 

 

و:   المبحث السادس: نماذج مف آراَ الشْم محمد باي بف عمر، وبمض فِاْو

 المطمب اْلوؿ: بمض آراَه: 

 :2أو : رأْو في القْاـ عمى المسِممر الفرنسي بالصحراَ الكبرى

                                                           

    دار المعرفة  المزا ر-ي راتال صد د ال-مد  د كاف الصحرا  الكّرل :  ح  كلد س د جح يظر - 1
 .  13ص:   2ج:  ـ 2009  ّدكف طّعة  المزا ر

يكازؿ الش ل ّدم ّف عمر  مخطكط  اليسخة الت  كتّ د الش ل المحمكد ّف حمد السكق   يظر:  - 2
ة السكق  عم  م دز الحدسكب  فصؿ ف  الي   عف التسكر عم  ا،حكدـ ّال عمـ  كالمسدرع

 . 45  ص: 1ف  تكح ر المسمم ف  ج:
عف ش ل ا،قدل ـ ا،ّرعة  ّددم  ّف السمطدف  ّف الش ل س دم المختدر  التدم   كممةك 

 .40المتمدكرة الش ل ّدم ّف عمر الكيت   مرمع سدّؽ  ص:
دراسة كتح  ؽ    محمد ّف ّددم الكيت لمش ل  م دـ الع  المصركـ كجحمد الحدج صد ؽ  

 .21  ص:رسدلة مدمست ر
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عدشت صحرا  ا،زكاد زمف الش ل محمد الص  ر ّدم ّف عمر حدلة كّ رة مف 
 .كانست رار  كعدـ ا،مف  ال ّم ةكالصراعدت   انهطراّدتك   الحركب

كالصراعدت ال ّم ة   كك رة الحتف  ّسّب التكسع انستعمدرم الحريس  مف م ةكذلؾ 
 ّ ف شعب ا،زكاد مف م ة جخرل .

ن   دركف عم  الم دكمة ل مة العدة   كقد كدف سكدف ا،زكاد ف  تمؾ ا، دـ عيزن
كالت    لم ؿ هذا ا،مر  ن س مد كجف فريسد كديت تيخذ الّسطد  العزؿ ّمر رة 

كجمد   ال د م ف عم  د  كتعذب اليدس  كت مؾ الحرث  كاليسؿ  كتسمب مكاش  الرعدة
كجهمككا   قطدع الطرؽ قد عد كا هـ كذلؾ ف  ا،رض فسددا فسحككا دمد  ا،ّر د 

 الحرث  كاليسؿ  كتعدكا عم  الح كؽ  كه  كا عم  اليدس حر دت ـ .

كالش ل محمد الص  ر ّدم رحم  ا تعدل  لـ   ؼ مكتكؼ ا، دم اتمده هذا 
جك   الكهع الذم جصّحت ف   ل ة السالح ه  ل ة التخدطب الكح دة ّ ف ا،هدل 

ة؛ ػػػػػػػػػػلل  هذا الكهع ّع ف  دقّ  ػػػػػػػػّؿ يظر رحم  ا تعدل  كالمستعمر  ّ ف ا،هدل 
فكمد جف مصمحة ح ف دمد  المسمم ف العزؿ   كالمحدسد  كازف ف  د ّ ف المصدلح

كمع    فكديت دعكاه رحم  ا تعدل  لل  الم ددية مع المستعمر  ه  الرامحة
كرش دة ميّت الميط ة ف  ذلؾ الكقت ك الت   ر  ة حك مة  كجهؿ الحتف  الظممة
طش الظممة كجهؿ الحتف  رالمستعم  كط  دي ـ .  ّك

كايت دج الش ل ّدم ّف عمر رحم  ا تعدل  لي   الم ددية كالسمـ هذا قد ج در  د رة 
المستعمر؛ فيفت   الذم عدرض الش ل ّدم ف  مسيلة ال  درمالش ل ّكت  ّف لّراه ـ 

ل ّدم ّعدـ ّحرمة سمع اليصدرل  كالدخكؿ لّالدهـ  كاليظر لل  ـ  فرد عم   الش 
 كجفت  ّعدـ حرمة لّدس ـ  كسمع ـ.تكح ر مف سدفر لّالدهـ  
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ب ا،زكاد  ػكالظدهر جف الش ل محمد ّدم ّف عمر كدف  يظر لهعؼ  كعزلة شع
 كجف الم دكمة تهره جك ر ممد تيحع .

كمكقؼ الش ل محمد ّدم رحم  ا تعدل  هذا مف المستعمر الحريس  ل س ّدلمكقؼ 
ح يمد جّـر صمح الحد ّ ة مع قر ش  ،ي  قد كقع م م  ف  زمف الرسكؿ ؛ ال ر ب

  كجصحدّ   كجف محدفظة عم  ا،ركاح  كقد جي كت الحرب  كجكزارهد الرسكؿ 
جي  مف الميدسب ف  تمؾ الحترة  قر شد قد اهط د ت ـ ج مد اهط دد فرجل الرسكؿ 

 جف  ع د صمحد مع قر ش.

جف الش ل رحم  ا تعدل  لـ  كف مكال د لممستعمر كمف الدن ؿ الكاهحدت عم   
كعدـ ال  دـ عم  ؛ مد صرح ّ  رحم  ا تعدل  ف    الحريس  ّدعكت  لل  م دديت 

مف كل س   ك الت  ة  جك ر مف مكهع ّيف ذلؾ مداراة لممستعمر مف ّدب المداراة
 مكانة لممستعمر.ّدب ال

  كالت  ال  درم  ّع  د لل  الش ل ّكت  فمف تصر حدت  ّذلؾ مد مد  ف  رسدلت  الت
   :كال يد  عم    قدؿ ف  د ّعد الحمد  تعدل 

جٌمد ّعد: فني  مف ف  ر مكنه الشدكر ل  عم  مد جكنه محمد الص  ر ّف عمر ّف »
  محمد ّف المختدر لل  ا،خ ف  ا المحب ّكة جصمحيد ا كا  ده  ككف يد لمد  حّ 

   رهده. ك

ي    جكص ؾ كيحس  ّت كل ا الذم ن لل  لن هك ف  السر  كالعالي ة.هذا  كا 

 كاتّدع مد عم   مم كر عممد  المسمم ف المتمسك ف ّدلكتدب  كالسية.

كا  دؾ  ـ ل دؾ مف اتّدع ّي دت الطر ؽ خصكصد مد ف   تطرؽ لسحؾ الدمد   
هؿ هذه كايت دب ا،مكاؿ فنف فتح هذا الّدب  ممب الدمدر  كحسّؾ مد كقع ّي
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ا،رض فنف سّب مد تسمع  عي د هك جي  لمد استكل  الطدغ ة عم  الّحر كسدفر 
ّعض مف يدّت  الهركرة لل   جفت  ّعض مف ن ّص رة ل  ّنّدحة دمد هـ  كجمكال ـ 

ن تحتح  :مف غ ر ّرهدف مف ا في در ذلؾ مف الحسدد مد ترل  كمد تسمع فد ا
ط ع غم   لذا فتح فت  ر فتية ن مصمحة ف  د مف غ ر هذا الّدب فتحتح ّدّد ن تست

كا،مكاؿ مححكظة لن ّمح ؽ مممع   ّرهدف مف ا معؾ عم  حم ت د  فنف الدمد 
عم    كج ف ذلؾ هيد؟ لذ تعمـ ك عمـ كؿ جحد ل  ّص رة جف مكانة الكحرة عم  الكحر: 

 هك جف  تكنهـ ّمعت ده كد ي .

ف ك مي ـ ف  الم ت  ن  ّد  مدف؛كقمّ  مطم ف  خدصة كجمد مف تكنهـ ّدلحعؿ 
 ّدلكحر... قدؿ ّف عط ة ف  تحس ر قكل  تعدل : 

مىف  د﴿  ى  ـٍ جىٍكًل ىد  ّىٍعضو كى درىل جىٍكًل ىد  ّىٍعهي ي ييكٍا نى تىت ًخذيكٍا اٍل ى يكدى كىالي صى جى ُّ ىد ال ًذ فى آمى
ـٍ ًلف   ـٍ فىًني  ي ًمٍي ي يكي ل  يـ مٍّ . ﴾الٌم ى نى  ىٍ ًدم اٍل ىٍكـى   ىتىكى تكنهـ ّد ي    مف1الظ دًلًم فى

ف  اليدر  كمف تكنهـ ف   الي مة  كالخمكدكمعت ده  ف ك مي ـ ف  الكحر  كاستح دؽ 
الحعؿ خدصة مف العهد  كيحكه  دكف اعت دد  كن لخالؿ ّن مدف؛ ف ك مي ـ ف  

  الم ت كالذلة الكاقعة عم  ـ  كفسر قكل  تعدل :

مى   د﴿  ى  ُّّكٍا اٍلكيٍحرى عى ـٍ جىٍكًل ىد  لىًف اٍستىحى ٍخكىايىكي ـٍ كىاً  جى ُّ ىد ال ًذ فى آمىييكٍا نى تىت ًخذيكٍا آّىد كي
ـي  ـٍ فىييٍكلىً ؾى هي ل  يـ مٍّيكي مىف  ىتىكى دًف كى . اً  مى  2﴾الظ دًلميكفى

ظدلـ جم كاهع ّ كل : حكـ عز كمؿ ّيف مف كانهـ  كاتّع ـ ف  جغراه ـ ف ك 
 لمش   ف  غ ر مكهع   كهذا ظمـ المعص ة  ن ظمـ الكحر.

 كقدؿ اّف العّر  ف  تحس ر قكل  تعدل :
                                                           

 .51:  اآل ةسكرة المد دة - 1
 .23سكرة التكّة  اآل ة: - 2
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ف  الش  ىدًط ف لى يكحيكفى ًللى   ي  ي لىًحٍسؽه كىاً  مىٍ ً  كىاً  ـي الٌمً  عى ـٍ  يٍذكىًر اٍس ﴿ كىنى تىٍيكيميكٍا ًمم د لى
ـٍ كى  دًدليككي ـٍ ًل يمى ـٍ جىٍكًل ى ً ً  ـٍ ًلي كي ٍف جىطىٍعتيميكهي    1﴾لىميٍشًركيكفى اً 

ليمد  ككف الم مف ّطدعة المشرؾ مشركد لذا جطدع  ف  انعت دد الذم هك محؿ 
الكحر كان مدف  كجمد لذا جطدع  ف  الحعؿ  كع ده مستمر ف  سالمة التكح د 

 كالتصد ؽ  ف ك عدص فدف مكا هذا ف  كؿ مكهع.

ن تحؿ  كن تمكز سكا  كديت ل رض دي كم مي ـ  جك  هذا؛ كتكل ة الكحدر حراـ
ل  ره لعمكـ اآل دت الكاردة ف  د  كن  حؿ لم مف اتخدذ كدفر كل د ف  ش   جصال لن 

 الت  ة لمد قدؿ تعدل :  

مىف  ىٍحعىٍؿ ذىًلؾى  ﴿ ن   دًفًر فى جىٍكًل ىد  ًمف ديٍكًف اٍلميٍ ًمًي فى كى فىمىٍ سى ًمفى  ىت ًخًذ اٍلميٍ ًمييكفى اٍلكى
لى  الٌمً   ـي الٌم ي يىٍحسى ي كىاً  ذٍّريكي ـٍ تي ىدةن كى يحى . الٌمً  ًف  شىٍ  و ًلن  جىف تىت  يكٍا ًمٍي ي  ﴾اٍلمىًص ري

 ن ّدنعت دد. هـ  كجذاهـ ّدلظدهرف مد  صرؼ شرٌ ف سدعدكف 

رادة الخ ر ل ـ  كاليص حة ل ـ ف  ذا التكل  قدلكا: كالتكل  هك المحّة  كالمصدفحة  كا 
  2...«حراـ مطم د  كهذا حراـ سكا  كدف الكدفر ذم د جك حّر د

كمد صرح رحم  ا تعدل  ّمكقح  مف عدـ ممدّ ة الظممة  كجهؿ الحتف الذ ف ط كا 
كجي  هك اآلخر قد كدف مداراة ل  ن  ك  ن  ز د ّطش ـ ّشعب   زكادف  صحرا  ا،

عكا ّعدم كحدرا   هرب ّعهكـ رقدب الصحرا  ا،عزؿ عيد شرح  لحد ث ]ن ترم

                                                           
 .121:اآل ة  سكرة ا،يعدـ - 1
تيظر رسدلة الش ل محمد ّدم ّف عمر ف  يكازل   يسخة الش ل المحمكد السكق  المرقكية عم   - 2

 .17  ص: 1  ج:11م دز الحدسكب  مسد ؿ التكح د  كا،كراد كمد اشّ  ذلؾ  اليدزلة رقـ:
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قدؿ ّعد كالـ طك ؿ ف  تعم    عم  كالـ اّف ا،عمش    مف ّدب الحدكد 1ّعض[
كمكقح  ح يمد س ؿ عف ّمد ل س ف   سمطدف  عدؿ ّ ف جهم   كصدر ّعه ـ  مكر 
عم  ّعض هؿ  صّر المر  عم  مكرهـ  ك ترؾ ل ـ مدل  ل كؿ مخدفة ]ال دتؿ  

 قدؿ:     كالم تكؿ ف  اليدر[؟ جك   دتم ـ عمال ّحد ث ]مف قتؿ دكف مدل  ف ك ش  د[؟

 -ك  صد الصّر عم  الظممة  –كلمد جشدر لل   مف ا،حدد ث اآلمرة ّدلصّر » 
ذؿ ا،مكاؿ  رجل جش دخيد رحم ـ ا ميع ال تدؿ  كا  درة الحتف  كجكمّكا مداراة الظممة  ّك
ل ـ لّ د  عم  ا،يحس  كدفعد لمحتف  كال رج  كهك يظر حسف  كفعؿ صكاب  لذ ال مّة 

فمف قدـ مف جهؿ الد ف  كالعمـ لم ددهـ تككف العدقّة عم   ف  مؾ يحس   ال ـك لمظممة  
  2«.كمف اتّع 

مكقؼ  -ححظ  ا تعدل   –هذا ؛ كقد جكد الش ل ّف الش ل س دم محمد ّف ّددم 
الش ل محمد ّدم ّف عمر ف  عدـ ال  دـ عم   المستعمر الحريس  ف  ذلؾ الكقت 

عمر ح يمد صرح ل  ف  م دّمة مع  جف الش ل ّدم كجي  قد كدف مداراة لممست  ّدلذات
كشؾ   زميد -جم خ مت   –ت  م  اختّي عدد مف الممدهد ف ف  حي قد رحم  ا تعدل  

ككهع ع ي  عم    فعسكر هيدؾ لعدة ج دـ  الكيت ة المستعمر ّيي ـ  ختّ كف ّدلزاك ة
ا،مر الذم معؿ الش ل ّدم رحم  ا تعدل   داهي ـ ّنعالف اتحدؽ   حالت ال ّ مة

كجركاح سكدف ا،زكاد   صمح مع ـ ل تمكف الممدهدكف مف الحرار ححدظد عم  جركاح ـ
                                                           

 :  مر ر عف كمسمـ الّخدرم  ركاه - 1
 .35:ص  1:ج  121 رقـ حد ث العممد   لل  ا يصدت ّدب العمـ  كتدب الّخدرم  صح ح -
 حد ث ّعض  رقدب ّعهكـ  هرب كحدرا ّعدم ترمعكا ن ّدب ا  مدف  كتدب مسمـ  صح ح -
 .81:ص  1:ج  65 :رقـ

همف  [ هرب ّعهكـ رقدب ّعض  ترمعكا ّعدم كحدران ] يظر كالم  هذا ف  شرح  لحد ث  - 2
 .كتدب الحدكد مف هذه الرسدلةالحصؿ ا،كؿ   ال سـ ال دي  مف هذه الرسدلة ف  الّدب ال دي 
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    .1ح ي د ة المستعمرالذ ف ن  ستط عكف ممدّ   العزؿ

 ثانْا: رأْو في مسألة الِكفْر، وما ْنجر عنيا مف الفِف بْف المسممْف:

 تّ ف ليد  مكقح  رحم  ا تعدل  مف مسيلة التكح ر  كمد  يمر عي د مف الحتف ّ ف 
  مي د قكل  عم   الصالة كالسالـ: المسمم ف  مف خالؿ شرح  لعدة جحدد ث لمرسكؿ 

كحد    عم   الصالة كالسالـ:   [ن ترمعكا ّعدم كحدرا  هرب ّعهكـ  رقدب ّعض]
 كجي  ا لن لل  ن جف  ش د مسمـ امرئ دـ  حؿ ]ن      كحد 2[مف ّدؿ د ي  فدقتمكه]

 المحدرؽ لد ي  كالتدرؾ ّدليحس  كاليحس الزاف ال  ب : الث ّنحدل لن ا رسكؿ
ككم د جحدد ث شرح د الش ل ّدم رحم  ا تعدل  همف  ّدب الحدكد  3لمممدعة[

كالد دت فكدف رحم  ا تعدل  شد د الترك ز ف  ّ دف مكقح  مف  مسيلة  التكح ر  
 ك ظ ر ليد ذلؾ كدآلت :   كمكقح  مي د كاحد ن  تّدؿ

 . [ن ترمعكا ّعدم كحدرا]: قدؿ رحم  ا تعدل  ف  معي  قكل  

 مف فراق  ّعد معيده الطّرم قدؿ» :اليككم ف دؿ: ّعدم ترمعكا ن :قكل  دكجمٌ »
  خالف  جم؛ ّعدم  ككف جك  الكداع حمة ف  ّمي ن  اليحر  ـك هذا ككدف  هذا مكقح 

 ف   ككف ن هذا جف  تح ؽ  ككف جك  ّ  جمرتكـ الذم ّ  ر جيحسكـ ف  تخمحكي  ن
                                                           

 .اك ة الش ل محمد ّف ّددم ّت  درت  تميراستف  م دّمة مع  ّز  - 1
 حد ث  ... ا ّعذاب  عذب ن ّدب كالس ر  الم دد كتدب الّخدرم  صح ح الّخدرم  ركاه - 2

 المرتد حكـ ّدب كقتدل ـ  كالمعديد ف  المرتد ف  استتدّة ككتدب. 61: ص  4: ج  3017: رقـ
 .15:ص  9:ج  6922: رقـ حد ث كاستتدّت ـ  كالمرتدة

ـْ  ُشوَرى تعدل :﴿ كىجىٍمريهيـٍ  قكل  ّدب كالسية  ّدلكتدب انعتصدـ ككتدب َنُي ْْ  .112:ص  9:ج  ﴾َب
  6878حد ث رقـ   ّدب قكل  تعدل  جف اليحس ّدليحس  كتدب الد دت  صح ح الّخدرم  الّخدرم - 3

 . 5ص:  9ج:
  ّدب مد  ّدح ّ  دـ المسمـ  كتدب ال سدمة كالمحدّر ف كال صدص كالد دت  صح ح مسمـ  كمسمـ

 .1302ص:   3ج:  1676حد ث رقـ 
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 .ممدت  ّعد عي  في دهـ  ح دت 

 : جقكاؿ سّعة معيده ف  ق ؿ: كحدرا: كقكل 

 .حؽ ّ  ر المستحؿ حؽ ف  كحر ذلؾ جف جحدهد -

 .ا سالـ كحؽ اليعمة كحر  المراد كال دي   -

 .لل   ك  دم الكحر مف   رب جي  ال دلث  -

 .الكحدر كحعؿ فعؿ جي  كالراّع -

 .مسمم ف دكمكا ّؿ تكحركا ن كمعيده الكحر  ح   ة المراد كالخدمس -

 تكحر   دؿ  ّدلسالح المتكحركف ّدلكحر المراد جف  كغ ره  الخطدّ  حكده كالسددس -
 .الكدفر السالح لالّس   دؿ :الت ذ ب ف  ا،زهرم قدؿ  لّس  لذا ّسالح  الرمؿ

 .ّعهد ّعهكـ قتدؿ فتستحمكف  ّعهد ّعهكـ  كحر ن معيده: الخطدّ  قدل  السدّع -

  .ا رحم  اليككم كالـ ايت  «. ع دض ال ده  اخت در كهك  الراّع ا،قكاؿ كجظ ر
 رقدب ّعه ـ هرب كهك  الحعؿ هذا تعظ ـ المراد ،ف جظ رهد كدف ليمد: قمت
 م مف  كحر ن جي  عم  متظدهرة كا،دلة  اسم  عم   كجطمؽ  ّدلكحر فشّ   ّعض
 دكف كحر كهك  عي  تيح را  الشي ع الحعؿ هذا م ؿ عم  الكحر لطالؽ مكاز فح    ّذيب
 .كحر

 محدكرات ـ  ف  العممد  كاستعمم   حدحالصٌ  ا،حدد ث ف  هذا م ؿ ك ر كقد
 ا،لحدظ هذه مف الشدرع جطم   مد تيك ؿ  كره ال كرم كدف كقد التيح ر ل صد كفتدك  ـ

 غ ر مف كقتدل ـ  المسمم ف قتؿ استحؿ مف جمد لحكمة لن  طم  د لـ لذ  ل  ّت د لّ د 
 الم رب عممد  مف حسدف جّيد  كحر مف احت  ّك ذا  كحره ف  خالؼ فال  تيك ؿ
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 فتدك   ّعض ف  الكّ ر الش ل ميح كقد  لّراه ـ الحدج ّف ا عّد كس دم ا،قص 
 ف ـ  حعمكي  مد مكاز  عت دكف ن جي ـ كالظدهر  ّ   صرح لـ جي  لن  ذلؾ م ؿ لل 

  .صمب أمر والِكفْر  محدّركف  عصدة

ة الحظوظ عمى والقِؿ، الدماَ سفؾ ِمظْـ وفْو  و ، شرعي مبْح غْر مف الدنْْو
 .1«...الشرؾ بمد الكبائر أكبر ىو ذلؾ أف خالؼ

 ا لن لل  ن جف  ش د مسمـ امرئ دـ  حؿ : ]نكقدؿ ف  شرح  لحد ث الرسكؿ 
 المحدرؽ  لد ي  كالتدرؾ  ّدليحس كاليحس  الزاف ال  ب : الث ّنحدل لن ا رسكؿ كجي 

 لمممدعة[:

 ف  د ا،صؿ كجف  مي د  ّدح كمد  الدمد  عصمة ّ دف الحد ث ّ ذا الم صكد جف كاعمـ»
 .عصمت د كمكب عم   كالع ؿ  الشرع تظدفر كقد  العصمة

  يّ . كالع ؿ  ت ك ـ جحسف ف  المخمكقة الصكرة فسدد مف ال تؿ ف  فممد الع ؿ؛ دجمٌ 

 الشد د كالكع د  عي  الي   المط رة كالسية العز ز  الكتدب ف  فكرد الشرع؛ دكجمٌ 
 اليدس تسدهؿ كقد  قتم  عم  العممد   متمع لـ مف قتؿ عف الكقكؼ ف مب  ف  

  ق ؿ قكؿ ّكؿ سحك د ف  السكداف جمرا  مي ـ كخصكصد  كعممد هـ كالسالط ف  عمكمد
 في در  ال م  ف  صالح ا،مة  مث قتؿ  مب جي  العكاـ جلسية عم  كشدع  خطر كذلؾ
 ّعض جلؼ كقد  كاهح كخطي مّ ف  هالؿ كهذا الحدمر  ل رتدع الّرم  قتؿ ذلؾ

  ّترك د   تؿ ن الصالة تدرؾ جف عم  الحد ث ّ ذا كاستدؿ  رسدلة رده ف  المح   ف

                                                           

ي : ّدب الحدكد  كالد دت  الحصؿ ا،كؿ كتدب  يظر: ال سـ ال دي : قسـ التح  ؽ  الّدب ال د - 1
 .- هذه الرسدلةالمز  ال دي  مف  –الحدكد: الحد ث ال دي  
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 .1«ال ال ة ا،مكر مف ل س لككي 

 لش خ   جك  ليحس  الم د ة ادع  مفف »كممد   كد مكقح  هذا مد مد  ف  يكازل : 
  :يص  ّمد ؟حدل  مد

 مستحؽ  كذاب ف ك   ّرهدف غ ر مف لش خ  جك  ليحس  الم د ة ادع  مف دجمٌ »
 جك  الم دؿ ّمسدف الكن ة ادعد  جف ل المشد ذكر كقد  كالتكذ ب كالتيي ب  لمتيد ب
 كخدتـ  ا،كل د  لمدـ هك كالم دم  ذلؾ مف ّد عد ذا كالطرد  لمسمب مكمب  الحدؿ
 الحكـ لكف  الع دف ف    كذّ  لمد مدع  ا،مة عم  ممّس م دم  فمدع   الدكنب دكلة

 بمجمع إ  الممة مف موحدا ْخرج بما الِفوه و  عمْو اليجوـ ْحؿ   صمب بالكفر
 ا،ركاح مصّدح كتدّ  ف  الم  م  ا مدـ ّكالـ ال دصر ف مف ك  ر اغتر كقد ،عمْو
 كقد  صراح خطي كذلؾ  الممة مف الم مي ف جك ر كجخرج  ا،حرار كممؾ  الدمد  فسحؾ
  الزمر مخرج خرج كجي   ظدهره عم  ل س كالم  ّيف كيظرا ه  الم  م  معدصرك صرح

 اّف كالعالمة  السيكس  كالش ل  الس كط  ا مدـ كهـ  انشتّده مكاهع عف كالتيح ر
 سّ م  لل  كهدل  ا لل  دعد مف كؿ يعـ. ّ  مك كؽ ّخط ذلؾ عم  كقحت كمد غدزم

 .2«.ا   دـ مف ف   لمد الم دم اسـ عم    طمؽ ن لكف  ال دا ة مف حظ ل 

 ثالثا: رأْو في بمض المادات الِي كانت سائدة في عصره: 

كدف  يخذ رحم  ا تعدل  ف  فتدك   ّعددات اليدس  كجعراف ـ  فمد كدف مي د مكاف د 
جقٌره  كجمهده  كاعتّره ّدعة حسية  كمد لمشرع  كقكاعده العدمة  كم دصده الكّرل  

                                                           

 يظر: ال سـ ال دي : قسـ التح  ؽ  الّدب ال دي : كتدب الحدكد كالد دت  الحصؿ ا،كؿ: كتدب  - 1
 . - مف هذه الرسدلةالمز  ال دي   -الحدكد  الحد ث ا،كؿ 

اليسخة الت  كتّ د الش ل المحمكد ّف حمد السكق  عم    مخطكطكتدب يكازؿ الش ل ّدم   - 2
 .10  ص: 1  ج:15م دز الحدسكب  مسد ؿ التكح د  كا،كراد  كمد شدّ  ذلؾ  اليدزلة رقـ: 
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 خدلؼ مي د الشرع  كم دصده الكّرل  رٌده  كاعتّره ّدعة س  ة.

  كا،م مة عم  ذلؾ ك  رة مي د: 

 : المصحؼ عمى الحمؼ في الناس عادةرأْو في  -8

 دمد  يدس ندع  ّدعكاهـ اليدس  عط  لك] :الرسكؿ  لحد ث شرح  ف  قدؿ
 1.[عم   المدع  عم  ال م ف كلكف كجمكال ـ رمدؿ

  المصحؼ عم   ده كاهعد ّد   سـ جف المصحؼ؛ عم  ّدلحمؼ المرادك »
دلحمؼ   مميكع فعؿ ّؿ  خطي هك لذ  ّ د ن  عيدهد الحمؼ  الصدلح ف قّكر عم  ّك
 كعدكا  المصحؼ عم  الحمؼ المتيخر ف مف ممدعة جكمب كقد  عّددت د مف   رب

 ل  ّعه ـ كنلزاـ  مّتدع فعؿ هك ّؿ  ذلؾ جرل كلست  ح    ّطؿ  يدكال مي  الممتيع
 ذلؾ مف كجعظـ مدهم   حكـ كهذا  ّرم  عم  تعدك ن جي د مي  زعمد اليدر  دخكؿ
 2«.الحسدؽ ج مدف مف جي مد ف  مد الكارد كالعتدؽ  ّدلطالؽ حمح 

رأْو في ِػرؾ المػواـ إذا عممػوا بالضػمْؼ فػي بمػض عػاداِيـ، وعػدـ الِشػوْش  -7
 عمْيـ بالمشيور: 

 كمف جم مة ذلؾ:

ممع ال راض  كالشركة مميكع عمػ  »قكل  ح ف س ؿ عف ممع ال راض كالشركة قدؿ:  -
                                                           

  :كالمحظ لمسمـ  عف اّف عّدس  كمسمـ  ركاه الّخدرم - 1
 . 128ص:  5ج:    المدع  عم  ّدب ال م ف عم  كتدب ا،قه ة  صح ح مسمـ  -
ّدب لف الذ ف  شتركف ّع د ا     سكرة آؿ عمراف  كتدب تحس ر ال رآف  صح ح الّخدرم -

 . 207ص: 3ج:  4552حد ث رقـ:   كج مدي ـ  ميد قم ال جكل ؾ ن خالؽ ل ـ
هذه مف  -قسـ التح  ؽ  -كتدب ا،قه ة كالش ددات  ال سـ ال دي  مف السددس  يظر الحد ث  - 2

 .الرسدلة
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المشػػػ كر  كلكػػػف مػػػرل ّػػػ  العمػػػؿ  كقػػػد يصػػػكا عمػػػ  جٌف الهػػػع ؼ لذا مػػػرل ّػػػ  عمػػػؿ 
 1.«كن  يّ   لمتد ف عمؿ ذلؾ  كن لعديت ـ عم  العكاـ ن  حسل  

ػ ف رمػؿ كػرا  ممػؿ  كجل ػ  الرمػؿ السػحر  كطمػب صػدحب  - كقكل  فػ مف مػرل ّ يػ   ّك
الممػػؿ الكػػرا  فدختػػدر الشػػ ل المتدركػػة  كقػػدؿ جف العػػددة فػػ  م ػػؿ هػػذا محكمػػة  مسػػتدن 

 ػػػع ّد  مػػػدب عػػػددة جرهػػػيد تػػػكيس جف العػػػكاـ ن  عت ػػػدكف ايّػػػراـ الّ»ّ ػػػكؿ اّػػػف عرفػػػة: 
كال ّكؿ جصال  قدؿ ذلؾ ف  معرض مكاز جخذ الطعدـ عػف طعػدـ قّػؿ قّهػ  مػف ّعػد 

   2.«انفتراؽ

 :الحزب لقراَة ا جِماع في رأْو -3

 ف ػػكؿ  كاحػػد صػػكت عمػػ  ممدعػػة كقرا تػػ   لمحػػزب متمػػدعان دجٌمػػ»قػػدؿ فػػ  اليػػكازؿ: 
  جٌيػػػػ قػػػػد م ف ممدعػػػػة كاتّعػػػػ   المػػػػدخؿ فػػػػ  الحػػػػدج اّػػػػف ذلػػػػؾ كرمػػػػح كراهتػػػػ  ا، مػػػػة لمػػػػدـ
 للػػ  كالمحػػد  ف  الح  ػػد  مػػف كممدعػػة  زمػػرت ـ فػػ  ا حشػػريد الصػػكف ة كذهػػب... ّدعػػة

  تمػػكف ا ّ ػػكت مػػف ّ ػػت فػػ  قػػـك امتمػػع مػػد] الصػػح ح ّدلحػػد ث عمػػال ذلػػؾ استحسػػدف
 كذكػػرهـ  المال كػػة كححػػت ـ  السػػك ية عمػػ  ـ يزلػػت لن ّ ػػي ـ ف مػػد  تدارسػػكي  ك ا كتػػدب

                                                           

يكازؿ الش ل ّدم  مخطكط  يسخة المحمكد ّف حمد السكق  الت  كتّ د عم  م دز الحدسكب   - 1
  2  ج: 508مسد ؿ مف الّ ع  كالسمؼ  كانقتهد   كانستح دؽ  كمد  دخؿ ف  د  اليدزلة رقـ: 

 .28ص: 
ّف الش ل س دم المختدر  التدم(   كممة عف ش ل ا،قدل ـ ا،ّرعة المتمدكرة  لسمطدفّددم ّف اك 

 . 16ص:  الش ل ّدم ّف عمر الكيت 
اليدزلة  ف  د  دخؿ كمد  كانستح دؽ  كانقتهد   كالسمؼ  الّ ع مف مسد ؿيكازؿ الش ل ّدم   - 2

 .31  ص: 2  ج:524رقـ: 
 التدم(   كممة عف ش ل ا،قدل ـ ا،ّرعة  المختدر ّددم  ّف السمطدف  ّف الش ل س دم ك 

 . 16المتمدكرة الش ل ّدم ّف عمر الكيت   مرمع سدّؽ  ص:
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 مػػد ّػػيف المت ػػدـ الحػػد ث عػػف كجمػػدّكا  مسػػمـ صػػح ح فػػ  ّسػػيديد رك يػػده 1[عيػػده  مففػػ ا
 ّدعتّػدر الشػرع شػ د مػد كجمػد   ّدعتّػدره الشػرع  شػ د كلػـ   سػي  لػـ مػد هػك جمره مف ل س
  رمهػػػدف ق ػػػدـ عمػػػ  متمػػػدعكدن المستحسػػػية كدلّػػػدع جمػػػره مػػػف كهػػػك   مػػػد ز ف ػػػك جصػػػم 

  مكػػػف ن ممػػػد ذلػػػؾ غ ػػػر للػػػ  كشػػػكم د  كي ط ػػػد  المصػػػدحؼ ككتػػػب  المػػػدارس ككدتخػػػدذ
ػد  شػرقد   المسػمم ف جمصػدر فػ  العمػؿ ال ػكؿ هذا كعم   ليكدره   ظػدهرة كمصػمحت  كغّر
 .2«..ّدنتّدع ا،كل  ف ك  كاهحة كجدلت 

 :3ؼالشْر المولد لممؿ ا جِماعرأيه في   - 4

 اّػػػف ذلػػػؾ فػػػ  كخػػػدلؼ  مستحسػػػية ّدعػػػة جي ػػػد كالمختػػػدر  فّدعػػػة»قػػػدؿ فػػػ  اليػػػكازؿ: 
ف  اّتدع مد مم ع تميب اخت در ف  كعددت  الحدج  ذلػؾ جف شػؾ كن  جصػال  صددـ لـ كا 
 ك  ػرا تع ّػكا ّػؿ  ذلػؾ  سممكا لـ  كالصكف ة  الح  د  مف ا،كدّر لكف  المذهب جصؿ هك
   الحػػدج اّػػف جكرده مػػد ّعػػض رد فػػ  ت لحػػد السػػ كط  المػػالؿ كجلػػؼ  الحػػدج اّػػف كػػالـ مػػف
 الحػػػزب قػػػرا ة مسػػػيلة كعػػػف  المسػػػيلة هػػػذه عػػػف جحمػػػد ّػػػف  ا حمػػػ  الشػػػر ؼ سػػػ ؿ كقػػػد

 جك فعمػ  عمػ    ػدب كمػ  هػذا هػؿ السػد ؿ لػ  كقدؿ  الحمد ك  جصّح قكؿ كعف  ممدعة
   ي  ػػ  مػػف ّػػد ن جك  سػػكت جف  حعمػػ  مػػف  ػػرل لمػػف ف ػػؿ  عم ػػ    ػػدب ن جيػػ  كعمػػ  ؟ن

 ن الّػػػدع :فيمػػػدب [ا لعيػػػ  العػػػدلـ كسػػػكت الّػػػدع ظ ػػػرت لذا ]: قكلػػػ  فػػػ   ػػػدخؿ لػػػ ال
  الشػرع قكاعػد عمػ  تعػرض ّػؿ   ت دهػدهد عمػد اليظػر قطػع مػع  ّدعة ككي د لل   يظر

                                                           

 ذكر عم  انمتمدع فهؿ ّدب  كانست حدر  كالدعد   الذكر كتدب  مسمـ صح ح  مسمـ ركاه - 1
 . 2074: ص  4:ج  2700: رقـ حد ث  ال رآف

  يسخة 40مخطكط  مسد ؿ ف  التكح د  كا،كراد  كمد جشّ  ذلؾ  اليدزلة رقـ:   يكازؿ الش ل ّدم - 2
 .62  ص: 1المحمكد ّف حمد السكق   ج:

  40اليدزلة رقـ:  م  المرمع يحس   مسد ؿ ف  التكح د  كا،كراد  كمد جشّ  ذلؾيكازؿ الش ل ّد - 3
 .70  ص: 1ج:
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 جك  تحػػػر ـ جك  ل مػػػدب مػػػف ّػػػ  جلح ػػػت  كال كاعػػػد ا،دلػػػة مػػػف تيدكل ػػػد شػػػ   فػػػيم  كجدلتػػػ 
  جدلتػػ  تيدكلتػػ  ّمػػد لكػػؿ كم مػػكا  الخمسػػة ا،حكػػدـ جقسػػدـ للػػ  ج متيػػد قسػػم د كلػػذا  غ رهمػػد

   .عيدهـ كجدلت   اليدب قكاعد  تيدكلت  مد مممة مف ذكرتـ ممد ج متيد عم   كمد

 المكلػػػد عمػػػؿ»: يصػػػ  ّمػػػد فيمػػػدب  حمػػػر اّػػف الحػػػدفظ سػػػ ؿ ف ػػػد  مكلػػػده عمػػػؿ دجٌمػػ
 قػػػد ذلػػػؾ مػػػع كلكي ػػػد  ال ال ػػػة ال ػػػركف مػػػف الصػػػدلح السػػػمؼ مػػػف جحػػػد عػػػف  ي ػػػؿ لػػػـ ّدعػػػة

 كػػدف  هػػدهد كتميػػب المحدسػػف عمم ػػد فػػ  تحػػرل فمػػف  كهػػدهد  محدسػػف عمػػ  اشػػتممت
 فػػػػ   دّػػػػت جصػػػػؿ عمػػػػ  تخر مػػػػ  ليػػػػد ظ ػػػػر كقػػػػد :قػػػػدؿ  ػػػػـ  فػػػػال  ن كمػػػػف  حسػػػػية ّدعػػػػة

 فسػيل ـ  عدشػكرا   ػـك  صػكمكف ال  ػكد فكمد  المد ية قدـ   اليّ  جف كهك الصح ح ف
 فػػػيحف  كالسػػػالـ  الصػػػالة عم ػػػ  مكسػػػ  كيمػػػ   فرعػػػكف ف ػػػ  ا جغػػػرؽ  ػػػـك هػػػذا ف ػػػدلكا

 مػف معػ ف  ػـك فػ  ّػ  مػف مػد عمػ    الشكر فعؿ مي  ف ستحدد  ل دتع  شكرا يصكم 
  كالشػػكر  سػػية كػػؿ مػػف ال ػػـك ذلػػؾ يظػػرا  فػػ  ذلػػؾ ك عػػدد  ي مػػة دفػػع جك  يعمػػة لسػػدا 
 يعمػػػة كجم  كالػػػتالكة   كالصػػػدقة   كالصػػػ دـ  الصػػػالة مػػػف العّػػػددة ّػػػييكاع  حصػػػؿ ل دتعػػػ

 جف ف يّ ػ   ال ػـك ذلػؾ فػ  العػدلم ف لمم ػع رحمػة هػك الػذم  اليّػ  هػذا ّػركز مػف جعظـ
  تعمػػؽ مػػد ف ػػذا  عدشػػكرا   ػػـك فػػ  مكسػػ  قهػػ ة  طػػدّؽ حتػػ   ّع يػػ  ال ػػـك ذلػػؾ  تحػػرل
 عمػػ  ل دتعػػ  الشػػكر ميػػ   ح ػػـ ممػػد  كػػكف جف ف يّ ػػ  ف ػػ   عمػػؿ مػػد كجمػػد عممػػ  ّيصػػؿ
يشػػػدد ذكػػػره ت ػػػدـ مػػػد يحػػػك    الكعظ ػػػة ا،شػػػعدر مػػػف ّ ػػػد جلحػػػؽ كمػػػد  مدا حػػػ  مػػػف شػػػ   كا 

 مػف ذلػؾ مػع  كػكف مػد كجمػد  لتخػرة كالعمػؿ  الخ ػر فعػؿ للػ  لم مػكب المحركػة  كالزهد ة
 السػركر ّػ    صد ّح ث  مّدحد مي  كدف مد   دؿ جف ف يّ    ذلؾ كغ ر  كالم ك السمدع
 .ف ميػػع   ا،كلػػ  خػػالؼ جك  مكركهػػد جك  حرامػػد كػػدف مػػد كجمػػد  ّػػ  ّػػيس ن  ال ػػـك ّػػذلؾ

   ....«  يتا

 الحػزازم ز ػد جّ  عشر ي دت ّنيشدد اعتيد  اليدس جك ر مف تيّكت جهؿ كدف كقد: قمت
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 فػػ  ّم ػػكا الػػذ ف عممد  ػػد مػػف جحػػد ّنيكػػدر يسػػمع كلػػـ  كالّ ػػكت  المسػػدمد فػػ  كتخم سػػ د
 كل ػد ّم يػد ف مد  معمكمة ّيكراد ذلؾ  تعدط  ممف كديكا ّؿ  ال صكل ال د ة كالد ف  العمـ
 ّػػػ  ككحػػ    ط شػػي مسػػمد فػػ  ّنيشػػددهد انعتيػػد  شػػد د ا،عمػػش ّػػف المختػػدر اّػػف كػػدف
 .قدكة

شػ دؿ  المسػمد فػ  الصػكت رفع ذلؾ ف  قمت فنف  كالػذاكر  صػالت  عػف المصػم  كا 
 عمػ  الّدع ػة ا،سػّدب جقػكل كمػف  ال ّردت جعظـ مف  مدح  كدف لمد :قمت! ذكره عف
 لمعّػػددة ممتمعيػػد هػػ  التػػ  المسػػدمد فػػ  كردا ميػػ   تخػػذكا جف جشػػ دخيد استحسػػف ؛ حّػػ 

عالمد  لحّ  لظ درا  قػدؿ كمػد ذاكػره مع هك لذ ّذكره كتّركد  ل دتع ا عيد قدره ّعظ ـ كا 
 .1«ز د جّك

 رأْو في عادات الناس في زمانو في بمض أمور النكاح، والطالؽ: -5
 الػزكج جف مػف ّيػدت ـ م ػكرزمدي  فػ   ف  رمدؿ جٌمد اليكدح: فمف ذلؾ رج   ف مد اعتدد

عػػػػض  عيػػػػده الػػػػكل  تركػػػػ ن؛  جـ كصػػػػح  سػػػػكا  الع ػػػػد مممػػػػس فػػػػ  الصػػػػداؽ ذكػػػػر لذا  ّك
عػػػػض  ر  تػػػػ  عمػػػػ  جميّ ػػػػد  ككمػػػػكف ا،كل ػػػػد    الػػػػزكج عيػػػػد ك ترككيػػػػ   ّييحسػػػػ ـ  ركيػػػػ  ّك
عض ف ؟تحصػ ؿ ف ػ  جـ ؟كمػ  ذلػؾ ج صح ّدلكك ؿ كن  ّييحس ـ  ركي  ن ّك   ذلػؾ صػح كا 
 ذلػؾ لكػكف ر  ت ػد المػرجة كن  الػكل   طمػب كلػـ  الع ػد عيػد جك ر جك  ّّ رة الصداؽ ككقع

 ؟كهمدي   الزكج ذمة ف  ه  هؿ عددت ـ
  الع ػػد ّممػرد الزكمػة هػمدف فػػ  تػدخؿ جـ ؟الّ ػر عػددة كػػدف الػذم المػرض قتم ػد لذا
 ؟قّه د عم  قددرة كه   يحس د ّط ب الزكج عيد تركت د ،ي د

 ّػػدب مػػف كهػػك  مػػد ز كمػػ  هػػذا»قػػدؿ الشػػ ل محمػػد ّػػدم ّػػف عمػػر رحمػػ  ا تعػػدل : 
  حسػف  ميمكيػد    ة كدف لذا الزكج عيد كم  ذلؾ كترؾ  اليكدح ف  المستحسية المكدرمة
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 مػدؿ تػرؾ ،ف  رشػ دة كديػت لف مي د ّنذف لن  عيده ترك  لمكل  فم س ميمكيد ل س كمف
  غ رهػػد جك  اّيتػػ  مػػدؿ فػػ  فػػرط كمػػف  تحػػر ط  ذلػػؾ م ػػؿ ّيكػػؿ المعػػركؼ  ػػد فػػ  السػػح  ة
 مػدت  ػـ  ل ػـ معركفد ككدف  الزكج كصح  جك  كك م  جك الكل  رآه لف ذلؾ لف  ـ  همف
 ّ ػد المشػترل تػرؾ مػف جف عمػ  يصكا كقد  جمدية ّ ده ،ي   همدف فال  مي  تحر ط ّ  ر
 مػػػف خػػػدرج كهػػػك  الّػػػد ع  هػػػمي  لػػػـ  لػػػ  جخػػػذه قّػػػؿ مػػػدت  ػػػـ   ا،مديػػػة كمػػػ  عمػػػ  ّد عػػػ 

  الّ ػع مف جكسع كاليكدح ل  المشترم جخذ قّؿ ال دلؾ  ال د ب همدف ف  الكاقع الخالؼ
 1.«ذكرت الذم الكم  عم  كمترككد  الع ف معركؼ ذلؾ كدف لذا كهذا

لحظ  كجي د: 2«تيحرمد» الطكارؽ ّمحظ الطالؽ كقكع ف  رج  فمف ذلؾ  كجمد الطالؽ:
 ظدهرهد ف  الت  الكيد دت سد ر ف  مد الحراـ ف  كجف  الحراـ لحظ عف خرج  ن

  ال د يكل فنف  ّ  عم    حكـ الذم هذا يكل فمد  لمي ة تدّعة ه  قد ؿ فمف  التشد د
ف  ف الث  هك ال كؿ كهذا  فرمع ة رمع ة يكاهد لف كق ؿ  ّد ية فكاحدة كاحدة يكل كا 
 تعدل .ه كمد قدؿ ف  يكازل  رحم  ا عيد ا،قكاؿ جحسف

 رأْو في الِصوؼ:  -6

 عتّر الش ل محمد ّدم ّف اعمر رحم  ا تعدل  المتصكفة قـك متمسككف ّطر ؽ 
 التزاـ لن كجقكال ـ الت    كمكف ّ د  الحؽ  كجي ـ عم  هدل مف ّر ـ  كمد جفعدل ـ

 فدهمة. جذكدر

 فم س كالكاردات ا،حكاؿ  اختالؼ م دره ممد ا،كدّر ّ ف   ع كمد  ش ر لل  جف مد
 عي ـ  ذلؾ مف  صدر مد كتيك ؿ  ل ـ التسم ـ عم يد الكامب ّؿ  مدخؿ ف   ليد
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 غالة تكح ر مسيلة يدقش ح يمد 1فدقتمكه[ د ي  ّدؿ ]مف: لحد ث شرح  ف  قدؿ
 ن  اآل دت معدي  ف  ا شدرات مف الصكف ة جعالـ  ذكره مد جف كاعمـ: »الصكف ة
 لـ لذ  للحدد الّدطف جهؿ  دع  د معدف لل  عي د العدكؿ اليسح  قكؿ ف   دخؿ

 لشدرات ل ـ كنحت  ظكاهرهد عم  اآل دت حممكا ّؿ ذكركه  ف مد اآل ة معي   حصركا
 مف ّعه ـ عف    ر كمد  ّر ـ مف هدل عم  ف ـ  غ رهـ لل  د  صؿ لـ عم  د دلت

 جك   صح محمؿ عم  كحمم   تيك م   مب  المعت د  كافؽ ن ّمد كالكالـ  الشطح
 كقد  كاد ف  كيحف  كاد ف  ال ـك فنف لحظ  ظدهر  رد لـ جي  اعت دد مع ل د م  التسم ـ
 الطّ دت جكؿ ف  المعي  هذا ّسط كايظر كالسّك   الحرم ف  لمدـ قدل  مد ت دـ

د فدلحذر    حمح ن عم  ـ المعترض جف كاعمـ  لمشعراي   2«التكف ؽ. الحذر  ّك

كمد  تهح ليد مكقح  مف التصكؼ مم د ح يمد س ؿ ف  يكازل  عػف الطر  ػة الت مدي ػة 
 كه  لحدل الطرؽ الصكف ة ف دؿ رحم  ا تعدل : 

ٌ دهـ   جصحدّ د ا ح دالت مدي ة  الطر  ة جمد»  ف  مر متى  ى  ن الت  الحؽ طرؽ فمفّك
 ل  ا لل  مرشد ّكل  كالتعمؽ  فدهمة جذكدر التزاـ لن ه  كهؿ  مكدّر لن فهم د
 .مدذّة كحدلة  يحدذة همة

 ف   ليد فم س كالكاردات   ا،حكاؿ اختالؼ م دره ممد ا،كدّر ّ ف   ع مد كجمد
 م ؿ كقع كقد  عي ـ ذلؾ مف  صدر مد كتيك ؿ  ل ـ التسم ـ عم يد الكامب ّؿ  مدخؿ

                                                           
ركاه الّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب الم دد كالس ر  ّدب ن  عذب ّعذاب ا ...  حد ث  - 1

 . ككتدب استتدّة المرتد ف  كالمعديد ف  كقتدل ـ  ّدب حكـ المرتد  61  ص: 4  ج: 3017 :رقـ
 .15  ص:9  ج:6922: كالمرتدة كاستتدّت ـ  حد ث رقـ

َْْنُيـْ ُشوَرى  َوَأْمُرُىـْ  ﴿:  تعدل ككتدب انعتصدـ ّدلكتدب كالسية  ّدب قكل   .112  ص:9﴾  ج: َب
قسـ  – يظر كالم  هذا عيد شرح  لمحد ث ال دمف مف كتدب الحدكد كالد دت ف  ال سـ ال دي   - 2

 مف هذه الرسدلة . -التح  ؽ 
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 عف ذلؾ كقع مد لذ   مي ـ جحد ف  ّذلؾ قدح كمد  ّعدهـ فمف  التدّع ف جكدّر ّ ف هذا
  ت دم  مف  ّم   لـ م دـ ّمكغ دعكل مف جكدّرهـ عف  صدر كمد  حؽ مكدّرة كن  حسد
 ظدهرهد   ته  الت   اآل در صحدح مف ك  ر ّ  ت كؿ ّمد فم كؿ  ّعده مف  ّم   كن

 ادعكه ف مد صددقكف ف ـ  كغ ره  ّدّد جحمد ا مدـ العالمة ذلؾ لل  جشدر كمد التعدرض
 . الم دؿ ظدهر لطالؽ عم  ن الحدؿ اقتهده الذم الكم  عم  ذلؾ مف

 كن  ّػذلؾ فم  تػّط كح   ػة  حػؽ ّطر ؽ متمسؾ الطر  ة ّتمؾ المتمسؾ جف كالحدصؿ
   1«...الخدسر ف مع ك خسر     ي  ف زلزؿ الميكر ف ليكدر مف  سمع مد عم   كشش 

تعػػػػدل   كهػػػػ  مػػػػد اّتدعػػػػ  ّعػػػػض كقػػػػد ج  ػػػػرت مسػػػػيلة شػػػػد كة فػػػػ  عصػػػػره رحمػػػػ  ا 
اّتػدعكه  مػد جعظم ػد مػفك   شػي عة ّػدع المتيخر ف مف المتمسػك ف ّدلطر  ػة الت مدي ػة مػف

آيػػذاؾ   المكمػػكد شػػ خ ـ للػػ  ا  حػػد  ّعهػػ ـ كاعت ػػدد  طػػر  ت ـ  يخػػذ لػػـ مػػف تكح ػػر مػػف
 .الػػػػػػػػركافض طر  ػػػػػػػػة فكػػػػػػػػدف مكاّػػػػػػػػ  رحمػػػػػػػػة ا تعػػػػػػػػدل  عم ػػػػػػػػ  ّػػػػػػػػيف قػػػػػػػػكل ـ ذاؾ هػػػػػػػػك

 مػػف ّيػػرآ  جصػػحدّ   الصػػكف ة مح  ػػك  -صػػد ّػػ  شػػ ل الطر  ػػة الت مدي ػػة  ك  – كالشػػ ل 
 الّػػػػدع ك تػػػػرؾ  السػػػػية كافػػػػؽ ّمػػػػد  تمسػػػػؾ جف الطر  ػػػػة هػػػػذه جخػػػػذ مػػػػف عمػػػػ  فحػػػػؽ هػػػػذا

 «.المهمة

كقػػد كػػدف رحمػػ  ا تعػػدل   يػػيل ّيحسػػ  عػػف الحػػد ث فػػ  جحػػكاؿ ال ػػـك الصػػكف ة  كجف 
ككػدف  عت ػد كمػكب التسػم ـ ل ػـ كعػدـ الخػكض    ذكرهـ ّسك  م مد رجل مي ـ مف جحكاؿ

ك  ػكؿ   عػي ـ ذلػؾ مػف  صػدر مػد ك ػدعك للػ  تيك ػؿ ف مد   ع ل ػـ مػف جحػكاؿ  ككاردات 
 فمػف  التػدّع ف جكػدّر ّ ف -جم م ؿ مد   ع لمصكف ة مف جحكاؿ  – هذا م ؿ كقع ّيي  قد
 .   ّعدهـ
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ن  ال ػـك الصػكف ة  كا،ك ر مف ذلؾ كم  تحذ ره مف الخكض ف  انعتراض عمػ  هػ  
 .1كتصر ح  ّيف المعترض عم  ـ ن  حمح  كجف ال ـك ف  كاد  كيحف ف  كاد

كمػػد كػػدف رحمػػ  ا تعػػػدل  ح يمػػد  تع ػػب ّعػػض آرا  الصػػػكف ة  ك خػػدلؼ رج ػػ  رج  ػػػـ   
  كمػػػف ذلػػػؾ تع ّػػػ  لكػػػالـ 2 «كلكػػػف الرمػػػؿ كلػػػ » تكقػػػؼ عيػػػد رج  ػػػـ  ك كتحػػػ  ّػػػدل كؿ: 

ف الكّرل حكؿ العمؿ ّد،حدد ث الت  صحت  كلـ تّمػغ لمدمػؾ الشعراي  ف  كتدّ  الم زا
ح ػػػث كػػػدف الشػػػعراي    ػػػكؿ ّػػػنطالؽ العمػػػؿ ّدلحػػػد ث لكػػػؿ جحػػػد  فصػػػرح الشػػػ ل محمػػػد 

مخدلؼ لمد صرح ّ  ا،ك ركف  كقدلكا لي  مهمة  »الص  ر ّدم ّيف رجم الشعراي  هذا 
لن لمح  د   لكف الرمؿ كل  مح ؽ فال شؾ جي  جصدب مد جراد عم  الكم  الػذم قصػده  

 .3«كلكؿ عمؿ رمدؿ

ككدف رحم  ا تعدل  لذا مد كمد حد  د  ذكره ّعض جكل د  الصكف ة  كقد ّحث عيػ  
تكقؼ  كن  عتػرض عمػ  ـ  كم ػدؿ ذلػؾ هك ّيحس  ف  مصيحدت الحد ث  كلـ  مده ف  د  

كقد ذكره عيػد شػرح   4: ]عممد  جمت  كييّ د  ّي  لسرا  ؿ[ مد قدل  ف  حد ث الرسكؿ 
يػػ  يّػػ   خمحػػ  يّػػ  همػػؾ كممػػد  ا،يّ ػػد  تسكسػػ ـ لسػػرا  ؿ ّيػػكا ] كديػػت: ل كلػػ   يّػػ  ن كا 

                                                           

-  ال سـ ال دي : عيد شرح  لحد ث ]مف ّدؿ د ي  فدقتمكه [  الحد ث ال دمف مف كتدب الحدكد - 1
 مف هذه الرسدلة . -قسـ التح  ؽ

ف  م دمة الكتدب  الحصؿ  -مخطكط-الش ل محمد الص  ر ّدم  شرح ا،حدد ث الم ر ة   - 2
 .ا،كؿ  ف  فهؿ انشت دؿ ّدلحد ث عيدم يسخة مرقكية مي 

 المرمع يحس . - 3
 السخدكم ف  الم دصد محمد ّف الرحمف عّد ّف محمد الخ ر جّك الد ف هذا الحد ث ذكره شمس- 4

 الخشت ع مدف محمد: تح  ؽ   ا،لسية عم  المشت رة ا،حدد ث مف ك  ر ّ دف ف  الحسية
 . 459  ص: 1ج:  ـ 1985  1ط:  ّ ركت   العّر  الكتدب اليدشر  دار

ًد ث» :قدؿ ف   مىمىد ي : حى ًّ ىد ً  جيم ًت  عي يىد قىدؿى  ًلٍسرىاً  ؿى  ّىًي  كىيىٍي : كالزركش  الدم رم قّم  كمف شىٍ خي
 «معتّر. كتدب ف   عرؼ كن: ّعه ـ زاد ل   جصؿ ن لي 
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فُّػػػكا  ّّ  :.؟ قػػػدؿ تيمريػػػد فمػػػد :فتك ػػػر. قػػػدلكا خمحػػػد  كسػػػتككف  ّعػػػدم   فػػػد،كؿ  ا،كؿ عػػػةكى
 .1عمد استرعدهـ[ سد م ـ ا فنف ح  ـ جعطكهـ

جم حػد ث: ]عممػد  جمتػ   – الحػد ث هػذا جف عمػ  »قدؿ الش ل محمد الصػ  ر ّػدم:
 الميت ػػرة الػػدرر فػػ  الحػدفظ كقػػدؿ  سػػيد عمػ  لػػ  الححػػدظ ت ػػؼ لػـ -كييّ ػد  ّيػػ  لسػػرا  ؿ[ 

 ايت   . ل  جصؿ ن لسرا  ؿ[  ّي  كييّ د  جمت  ]عممد  حد ث

 جيػػ  الكالػػد مػػد شػػ كخيد شػػ ل كذكػػر  ّػػ  الح  ػػد  مػػف كك  ػػر  الصػػكف ة ل ػػ  قػػد قمػػت:
 المشػػػد ل مػػػف ممدعػػػة صػػػحح كمػػػد -الكشػػػؼ؟  طر ػػػؽ مػػػف ذلػػػؾ هػػػؿ جدرم كن  صػػػح ح
ف  ّػػػ  جحدد ػػػث  عم ػػػ    ػػػؼ لػػػـ سػػػيد عمػػػ  لػػػ  كقػػػؼ   جك- ذلػػػؾ العممػػػد  ل ػػػـ  سػػػمـ لػػػـ كا 
ف  مسػػػتيكر غ ػػػر ذلػػػؾ لذ -الحػػػدفظ؟   عمػػػـ فػػػ  الحػػػدفظ ّػػػدع لطػػػكؿ  سػػػتّعد قػػػد كػػػدف كا 
 .2«كغ ره  الحد ث هذا ل   دؿ لذ -معي ؟  صح جك - الحد ث

و:   المطمب الثاني: بمض فِاْو

 فتكاه ف  ّعض ا،فعدؿ الت    ـك ّ د اليدس المكحد ف  كه  جفعدؿ شرؾ:  -1

 : 3  كؿ رحم  ا تعدل  عيد شرح  لحد ث: ]مف ّدؿ د ي  فدقتمكه[ 
                                                           

  ركاه الّخدرم  كمسمـ عف جّ  هر رة: - 1
الّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب جحدد ث ا،يّ د   ّدب مد ذكر عف جيّ د  ّي  لسرا  ؿ  حد ث  -

 . 194  ص: 4 ج: 3455رقـ: 
 :مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب ا مدرة  ّدب ا،مر ّدلكفد  ّّ عة الخمحد  ا،كؿ ّد،كؿ  حد ث رقـ -

 . 1471  ص: 3  ج: 1842
كديت ّيكا لسرا  ؿ تسكس ـ ] شرح  لحد ث:م ر ة  عيد محمد الص  ر ّدم  شرح ا،حدد ث ال - 2

ي  ن يّ  ّعدم  كستككف خ ؟ محد  فتك ر . قدلكا: فمد تيمريدا،يّ د   كممد همؾ يّ  خمح  يّ   كا 
 عيدم يسخة مرقكية مي   – [م ـفكا ّّ عة ا،كؿ  فد،كؿ  جعطكهـ ح  ـ فنف ا سد  :قدؿ

 هذه ال دي  مف الّدب  التح  ؽ قسـ  ال دي  ال سـ حدكد ف ال ال دمف مف كتدب  يظر الحد ث - 3
 .الرسدلة
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  تمحظمف  مي د ك  ر 1السكداي ة ا،مة هذه جف كه   الكقكع ك  رة مسيلة كايظر»
  كدلصالة الميمكرات مف ك  را ك حعؿ  المممة عم  معيدهمد ك عرؼ  ّدلش ددت ف

 ك  كلكف  ل  مدف ميدقهة جمكرا  حعمكف ذلؾ مع كهـ  ا سالـ دعد ـ كجك ر  كالزكدة
 كا،شمدر  ا،حمدر لل  كالت رب  كدلسحر؛ سمؼ عف خمحد تكار كهد ل  مّد ية جقكان
 هذه جف شؾ كن  ّ د  تّرؾ جيصدّد مسدمده ف   يصب مف كمي ـ  عيدهد ّدلذّح
 كمف  ف ستتدّكف؛ ال دي  دلظدهر؟ فردة هك جك  جصدلة كحر ذلؾ  عد كهؿ  كحر ا،فعدؿ

  هذا عم  جمرهـ جكؿ است ر مف ّ ف ذلؾ ف  فرؽ كن  استرقدق ـ  حؿ كن  تؿقي   تب لـ
  .جسالف ـ مف د ف صحة ّعد الم ؿ هذا عم  ـ طرج كمف

 عم   هـ كمد  هكسد سكداف حدؿ ّ دف ف  طك ؿ كالـ ّعد فكدم ّف ع مدف ا،م ر قدؿ
 المكمّة ا،فعدؿ هذه مف ش  د فعؿ مف كؿ» :يص  مد م م د هك كمد  ا،فعدؿ هذه ارتكدب مف

ف  رؾتي  تدب فنف  ستتدب لمتكح ر  كمد مد كجمد  جكندهـ تسترؽ كن  كحرا ّدلس ؼ تؿقي   تب لـ كا 
 ي ّ  الذم ،ف ش   ّ  ر كمده ح ث جخذه فمّر  المسمم ف مف ي ّكهد الت  ا،مكاؿ مف

 مستعّدا ج د  ـ ف  كمد مف كجمد  ا،صم  الكدفر ي ّ  كمد ل س مسمـ جي   زعـ كهك الكدفر
 .2«رؽ  جيٌ   تّ ف حت  قكل  فدل كؿ حر جي  كزعـ
 فِاواه لمنساَ:  -2

 كمف ّ ف مد جفت  ّ  رحم  ا تعدل  لميسد : 
 فِواه رحمو ا ِمالى حوؿ حكـ المزؿ: -0

 ككجد  ا،م ػدت ع ػكؽ عمػ كـ حػـر ا لف]: ككدف ذلؾ عيد شػرح  لحػد ث الرسػكؿ 

                                                           

كتدب   [مف ّدؿ د ي  فدقتمكه]مة السكداي ة عيد شرح  لحد ث: شرح الش ل ّدم مد   صده ّد، - 1
 .الحدكد  ال سـ ال دي  مف هذه الرسدلة

كتدب    يظر مد ي م  الش ل ّدم مف كالـ اّف فكدم عيد شرح  لحد ث ]مف ّدؿ د ي  فدقتمكه.[ - 2
 مف هذه الرسدلة.ال سـ ال دي    الحدكد
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    ػػػـ ذكػػػركحػػػر كاسػػػتحالل  هػػػالؿ  ف ػػػدؿ عػػػف الػػػكجد جكن جيػػػ  2[1 كهػػػدت  كميػػػع  الّيػػػدت
 ػدؿ: ف الػرحـ  فػ  تصػكرهد قّػؿ اليطحػة كمعدلمة  العزؿ الكاقع ّ ف الح  د  حكؿ الخالؼ

 الػػكجد ذلػػؾ : ]كقػػدؿ  عيػػ  سػػ ؿ لمػػد كرهػػ   ،يػػ  الشػػدفع  مػػي ـ؛ ممدعػػة العػػزؿ كػػره »
 .مسمـ ركاه3[ الخح 

  عزؿ ن: »يص  مد المكطي ف  ا مدـ كقدؿ ... اليسؿ قطع لل  طر ؽ ك،ي ... 
 كديت كمف  لذي د ّ  ر جمت عف   عزؿ جف ّيس كن  ّنذي د لن الحرة المرجةعف  الرمؿ
  ايت  .«  ّنذي ـ لن  عزؿ فال قـك جمة تحت 

ذي د؛  جم  .  الكط  ف  ح د ّدلع د ل د ،ف  ج هد كا 

  ا رسكؿ ي  ]: عمر عف مدم  اّف كف   كجحمد  حي حة جّك هذا ف  ا مدـ ككافؽ
 ف  العزؿ مكاز كدل ؿ  ل  عة اّف لسيدده كف   4[ّنذي د لن الحرة عف العزؿ عف

 ه  مدر ة ل  لف :ف دؿ اليّ  جت  رمال جف مدّر  عف  كغ ره  مسمـ ركاه مد: المممة
 لف عي د اعزؿ] : ف دؿ تحمؿ جف جكره كجيد عم  د  جطكؼ كجيد  كسدي تيد   خددميد
   5.[ ش ت

« عيػػ   ي يػػد فمػػـ ا يّػػ  ذلػػؾ فّمػػغ؛ ا رسػػكؿ ع ػػد عمػػ  يعػػزؿ كيػػد» :ج هػػد حد  ػػ 

                                                           

 :ركاه الّخدرم  كمسمـ  مف حد ث الم  رة ّف شعّة - 1
 .120  ص:3  ج:2408ّدب مد  ي   عف لهدعة المدؿ  حد ث رقـ:  الّخدرم  صح ح الّخدرم - 
 .131ص: 5مـ  صح ح  مسمـ  كتدب ا،قه ة  ّدب الي   عف ك رة المسد ؿ مف غ ر حدم  ج:مس-
  -قسـ التح  ؽ – يظر: الحد ث الحددم عشر مف  كتدب ا،قه ة كالش ددات  ال سـ ال دي  -2

 مف هذه الرسدلة.
كىرىاهىًة مى ركاه مسمـ عف مدامة ّيت كهب  كتدب اليكدح  ّدب  - 3 ٍط ي اٍلميٍرًهًع  كى كىاًز اٍلً  مىًة  كىًه ى كى

 . 1066ص:  2  ج:1442اٍلعىٍزًؿ  حد ث رقـ: 
 .113  ص:3  ج:1928اّف مدم   سيف اّف مدمة  كتدب اليكدح  ّدب العزؿ  حد ث رقـ:  - 4
 .1064  ص:2:  ج1439ركاه مسمـ عف مدّر  كتدب اليكدح  ّدب حكـ العزؿ  حد ث رقـ  - 5
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  .1مسمـ ركاه

 

 يحػػل قّػػؿ اليطحػػة لسػػ دط المػػرجة معدلمػػة حكػػـ العػػزؿ حكػػـ مػػف ك يػػت » :الحػػتح فػػ  قػػدؿ
 هػػذا  ّػػ   متحػػؽ جف فػػ مكف ّػػدلمكاز قػػدؿ كمػػف. جكلػػ  هػػذا فحػػ  ّػػدلميع قػػدؿ فمػػف  الػػركح
 تعػػػدط  ّػػػ  ك متحػػػؽ السػػػّب تعػػدط  ف ػػػ    ػػػع لػػػـ العػػزؿ ،ف  جشػػػد ّييػػػ   حػػػرؽ جف ك مكػػف
 .جصم  مف الحمؿ   طع مد  المرجة

 «مطم د العزؿ ّنّدحة ال كؿ عم  مشكؿ كهك  ّميع  الشدفع ة متيخرم ّعض كجفت 
 ف  د ك ي طع  الكمكد قّؿ حدؿ جحكاؿ لمكلد: »ال ّس ف  العّر  اّف كقدؿ... . اه

 ل  التعرض ،حد  مكز فال المي  عم  الرحـ قّض ّعد كحدؿ. مد ز كهك  ّدلعزؿ
 الت  ا،دك ة الطمث استمسدؾ عيد الخدـ س   ف  التمدر سحمة   حعؿ كمد.  ّدل طع
 ف  جشد كهذا  الركح ف    يحل جف قّؿ تخم   ّعد كحدؿ.(  مع  المي  ف س ؿ ترخ  
 .«...التحر ـ

 كاست ي   المح   ف ّعض ي ؿ عم  خالؼ ّال يحس قتؿ ف ك: ف   يحل لذا دفيمٌ 
   .ّعدهد ن قّم د ّمكازه المخم  ل كؿ يظرا ا،ّرع ف  قّؿ ف مد الزيد مد  هذا مف ّعه ـ

ة كف    خركم  مف   س لذا المي ف لس دط  مكز» جي  العمكم ا،عمش اّف جمّك
 جعظـ ح  د ،ف  الهرر ف جخؼ كارتكدب  التداكم ّدب مف ،ي  قدؿ  ّ  كتهررت

ف  ح   مف  . يظر كالم  كف  .« مز لـ مي د كخركم  د  ح دت رم ت كا 

 .2«عمـج كا لهالك  لس دط  ف  كدف لذا الميع كالميصكص
                                                           

  1065:ص  2:ج  1440: رقـ حد ث  مسمـ صح ح - 1
 يظر كالـ الش ل ّدم ّكدمم  عيد شرح  لحد ث ]لف ا حـر عم كـ ع كؽ ا،م دت  ككجد  - 2

  الّدب ا،كؿ  الحصؿ قسـ التح  ؽ مف هذه الرسدلة   كتدب ا،قه ة  ّيدت  كميع  كهدتال
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 فِواه حوؿ عادة نساَ عصره في الِسمْف: -2

كيـٍ  ًلف  ] : قدؿ رحم  ا تعدل  ف  ج يد  شرح  لحد ث الرسكؿ  ٍ رى  ال ًذ فى   يـ   قىٍرًي   خى
ـٍ  ـٍ  ال ًذ فى   يـ    ىميكيى ي سيكؿي  جىقىدؿى  جىٍدًرم فىالى : ًعٍمرىافي  قىدؿى  -  ىميكيى يـٍ  ال ًذ فى   يـ    ىميكيى ي  ّىٍعدى  اً  رى
تىٍ فً  قىٍرًيً   كييكفى   يٍستىٍش ىديكفى  كىنى    ىٍش ىديكفى  قىٍكـه  ّىٍعدىهيـٍ   ىكيكفي   يـ   -  ىالى ىةن  جىكٍ  مىر   كىنى   كى ىخي

ييكفى  كفى   يٍ تىمى ـي  كى ىٍظ ىري   يكفيكفى  كىنى   كى ىٍيًذري    عيد شرح  لمعي  السمف: 1 [السٍّمىفي  ًف ً 

ل   ذلؾ لل  ال مة كصرؼ  كتسم ي   المسـ ّنصالح انشت دؿ ذـ كف  »  مد كا 
   الدي ك ة الم مدت عف ا عراض مف ذلؾ ف  لمد ا،كؿ ك رة مف لل     دم

 مي ـ كخصكصد  لمرمدؿ كهذا  التراب لل  مص ره مد ّخدمة كانشت دؿ  كا،خرك ة
 ...العممد 

 الصح ح ف  ف  ا،حدد ث ّذلؾ صرحت مصمحة ل ف ف   ف مد رخصة كلميسد 
 . كغ رهمد

   ّعد لـ ّعه د ف  ككمّك   المكاهع ّعض ف  ل ف السمف ّيدب ق ؿ لك؛ ّؿ
 جف  ّعد كن كالتحم    التز ف ف  ّذلؾ ق ؿ كمد كطمّ   ّعدم  الزكج تهرر لذا كذلؾ
 ... كدلرمؿ هذا ف  زكاج ف  تطمع كن الرمدؿ  ف  ل د جرب ن الت  العمكز جف   دؿ
 لل    دم مد جمد  عددة المستحسف ال در هك ليمد  ذلؾ مف ف   المرخص جف كاعمـ
  مطم د ف كره كاليتف   لمعحكية المكرث التصرؼ مف المديع انهتّدؿ جك  الطعدـ فسدد

                                                                                                                                                                          

 ا،كؿ.
 :عف عمراف ّف حص ف  كالمحظ لمسمـ ركاه الّخدرم  كمسمـ - 1
 الّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب الش ددات  ّدب ن  ش د عم  ش ددة مكر لذا جش د  ]خ ركـ -

 .171  ص: 3  ج: 2651: قري   ـ الذ ف  مكيكـ[ حد ث رقـ
ّدب فهؿ الصحدّة   ـ الذ ف   2535مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب فهد ؿ الصحدّة  حد ث رقـ: -

 .1964  ص: 4  ج:«لف خ ركـ قري   ـ الذ ف  مكي ـ  ـ الذ ف  مكي ـ » ـ الذ ف  مكي ـ   مكي ـ  
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 .مهرت  كظ كر  فد دت  لعدـ

 جك  خّث جك  حدث ط درة مف الحرا ض لقدمة مي  ميع مد ّحرمة ق ؿ لك؛ ّؿ
 1«...  ّعد لـ فرض ف  اعتداؿ

 كما ِقدـ إلى النساَ في بمض كِبو، بنصائح جمة:-3 

 يصح ف ف  د ّت كل ا  كطدعت   كغض الّصر  كححظ المسدف  كالتستر  كعدـ »
التّرج  كححظ اليحس  كجف ن ترد المرجة مف مد هد مف ا،زكاج ممف كدف ذا د ف  

 كمعرفة  ،ف التزكج جغض لمّصر  كجححظ لمد ف  كجعكف عم  جمكر الدي د. 

ب الت   يت  د خدطّد  كترده كمد خدطب ف  مممكعة يصد ح  لميسد  المرجة ال  
كن ت كل  كيت عيد رمؿ صدلح ... جستح  مف دخكؿ ّ ت غ ره  فنف لؾ »ّ كل : 

جسكة ّصدلحدت اليسد  قّمؾ  ف د تكف  الصد ؽ  كالحدركؽ  كذك اليكر ف  كجم ر 
 .2«الم مي ف عم  عف يسد  فتزكمف  كمد كهع ذلؾ قدرهف

ف لـ» ـ قدؿ:  ت درم عم  الكهك   فتححظ  مف  كاححظ  جكقدت الصمكات  كا 
 .3«اليمدسدت  كمف الحد ؿ المّطؿ لمت مـ

ف كل  رحم  ا تعدل : كمف الحد ؿ المّطؿ لمت مـ  كح  جي  كدف رحم  ا تعدل  
 يظر لل  حدؿ اليسد  ف  عصره  كعددت ف ف  تمؾ الّ  ة الصحراك ة ف  استعمدؿ 

التداكم قد  ككف ّعه د حد ال مّطال جمكر ك  رة خدصة ّدليسد  سكا  لمتز ف  جك 
 لمت مـ  فيّ  ف عم  امتيدب ذلؾ.

                                                           

قسـ  – يظر: الحد ث السدّع مف كتدب ا،قه ة  كالش ددات  الّدب ا،كؿ  مف ال سـ ال دي   - 1
 .-مف هذه الرسدلة  التح  ؽ

 .   30 يظر: ّددم ّف السمطدف التدم  كممة عف ش ل ا،قدل ـ ا،ّرع  مرمع سدّؽ ص:  - 2
 ّددم ّف السمطدف  التدم  المرمع يحس . - 3
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  ذلؾ مف م مت عمد كاسيل   د يؾ جمكر كتعمم »  ـٌ قدؿ رحم  ا تعدل : 
 كف  المممة  مكف ال كؿ جف يصد ح  رحم  ا.« اليسد  ّيمكر  تعمؽ مد كخصكصد

 تعدل  لميسد  كديت مدمعة لمد ف   خ ر اليسد  ف  الد ف  كالدي د. 



 

 

 :انضبَٙفصم ان

 :"ششػدساعخ كزبثّ

ٚخ"األؽبدٚش   انًمش 

 

  :األٔل: َُغخ انكزبة ؾشانًج

 :انضبَٙ: إُاَّ  َٔغجزّ ؾشانًج

 :انضبنش: عًْٛخ انكزبة  ٔيُٓظ انكُزٙ فّٛ ؾشانًج

 

 

 

 

 

 

 



انفصم انضبَٙ: دساعخ كزبثّ: ششػ األؽبدٚش انجبة انضبَٙ:     انمغى األٔل: لغى انذساعخ    

   انًمشٚخ
 

 اْلوؿ: نسم الكِاب:  المبحث

 :النسم الموجودة بمنطقة ِمنراست اْلوؿ: مطمبال

 ػة لمشػ ل محمػد ّػدم ّػف عمػر الكيتػ  تكمد يسػل عد ػدة لكتػدب شػرح ا،حدد ػث الم رٌ 
 جححدده لل   كميد هذا.تميراست ّدلمزا ر  كه  مححكظة عيد  ّميط ة

 استطعت جف جحصؿ عم  ّعه د  كعمزت عف تحص ؿ ّعه د اآلخر.

ّػػف الشػػ ل سػػ دم  فيمػػد عػػف اليسػػل التػػ  تحصػػمت عم  ػػد ف ػػد سػػمـ لػػ  ّعهػػ د الشػػ ل
اآلخػر ا،سػتدذ الػدكتكر عػز الػد ف كشػي ط  كهػك جسػتدذ   دكسممي  ّعه محمد ّف ّددم 

كر ػػػػ س مخّػػػػر المػػػػكركث ال  ػػػػدف  ّ ػػػػذه ّػػػػدلمركز المػػػػدمع  الحػػػػدج مكسػػػػ  جؽ جخمػػػػكؾ  
 .المدمعة

كمد سممي  يسخة جخرل ل ذا الكتدب الش ل ا مدـ ع س  قمدمة كهك لمدـ مت دعد 
كش ل زاك ة ّتميراست  كم تـ ّتراث الزاك ة الكيت ة  كجحد تالم ذ الش ل محمد ّف ّددم 

المتعمؽ ّكتدب لكي  مف الم ـ ا شدرة ه يد لل  جف مكهكع ّح   كهك تح  ؽ المز  
ا،قه ة كالش ددات كالعتؽ كالحدكد كالد دت كالكص ة كالم راث لـ امده ف  مم ع 

ّؿ كمدت  ف  الّعض مي د ف ط لذلؾ قمت ّدراسة ككصؼ   اليسل الت  تحصمت عم  د
تم مت  :اليسل الت  كمدت د كّ د المز  المتعمؽ ّمكهكع هذه انطركحة كه  كدآلت 

 عم  د ف  اآلت : تمؾ اليسل الت  تحصمت 

 النسخة اْلولى:

كتّ ػد للػ  السػمطدف » ككدتّػ  كهػك تمم ػذ الم لػؼ «: دت ّف محمػدلٌّ » ليدسخ د الش ل
الم مػػكف ّشػػمدؿ مػػدل   ق ػػؿ جي ػػد سػػرقت ّعػػد ذلػػؾ  ّك عػػت فػػ  الي مػػر  تحصػػؿ عم  ػػد 
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  كممّ د مف الي مػر  فػدطمع عم  ػد الشػ ل المحمػكد ّػف حمػد السػكق  كقػدؿ: 1الش ل ح مد
 2.«  د س ط ف

كتمػػدر ا شػػدرة ه يػػد للػػ  جف يسػػخة لّػػدت لػـػ جحصػػؿ مي ػػد عمػػ  المػػز  الخػػدص ّمكهػػكع 
 .كالشػػػػػػػػػػ ددات للػػػػػػػػػػ  آخػػػػػػػػػػر المخطػػػػػػػػػػكط  رسػػػػػػػػػػدلت  كهػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػد تعمػػػػػػػػػػؽ ّكتػػػػػػػػػػدب ا،قهػػػػػػػػػػ ة

حسػػب المعمكمػػدت التػػ  جفػػددي  ّ ػػد الكيتػػ  كهػػك  سػػ دم محمػػد ّػػف ّػػددمالشػػ ل الشػػ ل ّػػف  ّك
فػػ   -جم مح ػػكد  –هػػذا المػػز  غ ػػر مكمػػكد  فػػنفٌ  3شػػ ل زاك ػػة كيتػػ  ّميط ػػة ت  ػػدرت ّتميراسػػت

 هذه اليسخة.

 النسخة الثانْة:

مدـ خط ب مت دعػد  كشػ ل  حسب الش ل ع س  قمدمة  -يدسخ د  كهك ش ل عدلـ  كا 
شػ ل محمػد   كلػ س ا قػالدم كمػد ذكػر ال4القالديالشػ ل  :هك  -زاك ة ّميط ة تميراست

 .5ّف الحدج عدّد ف  ح مد(

 مد  ف  ّدا ت د: شرح ا،حدد ث الم ر ة لمش ل ّدم ّف س دم عمر الكيت  الكاف .

حػػد  د جكل ػػد حػػد ث: ]ليمػػد  (310 محتكاهػػد: احتػػكت هػػذه اليسػػخة عمػػ  الم دمػػة كعمػػ  

                                                           

السيف المّ ف ف  شرح قدمد ّتخر   هذا الكتدب كاختدرا ل  تسم ة مع مدلؾ كرككش الش ل ح مد  - 1
 جحدد ث جصكؿ الد ف  مرمع سدّؽ.

 .ّتميراست ف  م دّمة مع  - 2
 .2016-10-17ف  م دّمة جمر ت د مع  ّزاك ت  ّت  درت  ـك  - 3
   «يكازؿ ال الدم» هّطت اسم  هذا مف يسخة مف مخطكطة ل  تحمؿ يكازل  تسم  ب - 4

كهك الش ل محمد جلم ف ّف  -كف  د تعر ؼ ّدلش ل ال الدم   جطمعي  عم  د الش ل ع س  قمدمة
  -هم  ال الدم 
 المخطكطة ف   ال ة جمزا .ت ع هذه 

 .95  ص:1ج مدلؾ كرككش  كح مد الكيت   المرمع يحس   يظر:   - 5
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 : ]مف كدف ل  ذّح  ذّح ...[.ا،عمدؿ ّدلي دت..[؛ كآخر حد ث ف  د قكل  

ايت   المز  ا،كؿ مف شرح الشػ ل ّػدم ل حدد ػث »  د ا،كؿ مكتكب: خر مز آكف  
  «كجكل  حد ث: ]مف ذّح قّؿ الصػالة فم ػذّح شػدة مكدي ػد..[ الم ر ة ك م   المز  ال دي  

عػػده ف ػػرس شػػدمؿ  تكػػكف مػػف  صػػححدت كػػؿ صػػححة ف  ػػد ف رسػػدف  عيكيػػ  ّ كلػػ : (06  ّك
 «.م ر ة لمش ل ّدم ره  ا عي ف رست المز  ا،كؿ مف شرح ا،حدد ث ال»

م النسم:  غ ر مذككر. ِاْر

م المقابمػػة:  02فػػرغ مػػف م دّمتػػ  » :(695 خػػر المػػز  ا،كؿ الصػػححة آمػػد  فػػ   ِػػاْر

  «ق( همر ػػة عمػػ  صػػدحّ د جزكػػ  الصػػالة كالتسػػم ـ1374مػػف شػػ ر صػػحر الخ ػػر عػػدـ  
مت عم  يسل الم لؼ كمد قدؿ الش ل محمد ّف الحدج عدّد  .1  ف  ح مد(كلعم د قّك

كاهػحة  العيػدك ف ف  ػد مكّػرة  كجحدد ػث ك  خط د صحراكم مم ؿ  كه  يسخة م دة 
ّزخػػدرؼ    الّػػدب مكّػػرة كمشػػكمة  قػػد كهػػحت جرقدم ػػد عمػػ  ال ػػدمش فػػ  لطػػدر مزخػػرؼ

عػػض التع  ّػػدت  فػػ  هكامشػػ د شػػرح لػػّعض المصػػطمحدت ك   لفر   ػػة مختمحػػة  كعّػػدرة ّك
 الحكا د.كغ رهد مف  «ككذا قؼ عم  كذا »

كمد كرا ه مف ا،ّكاب الت   كالش ددات  كهذه اليسخة ف  د مد تعمؽ ّكتدب ا،قه ة 
 تخص مكهكع دراست .

 .«ؽ»كقد رمزت ل د عيد التح  ؽ ّدليسخة 

 النسخة الثالثة:

جسػػػتدذ الشػػػر عة ّػػػدلمركز المػػػدمع   –كقػػػد سػػػٌمم د ل ػػػدم الػػػدكتكر عػػػٌز الػػػد ف كشػػػي ط 
 مف مدل .الصد    المحمكد ّتميراست  كقد ممّ د الش ل 
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  ف ػػد كرد ّ ػػدمش الكمػػ  ا،كؿ لمكحػػة ا،كلػػ  لػػ عمـ ىػػو حػػاـ بػػف السػػمطافكدتّ ػػد: 
الكاقػؼ عم ػ  جيػ  كيػػت قدّمػت مػع حمػد ّػػف شػ خيد محمػد ا،مػ ف هػػذا الكتػدب كتّػ  عّ ػػد 

 ّر  حدـ ّف السمطدف.

ّح ػػ  كهػػذه اليسػػخة لػػـ جعتمػػدهد فػػ  ّح ػػ  كػػذلؾ ،ييػػ  لػػـ جمػػد المػػز  الػػذم  خػػص 
 .ف  د

 النسخة الرابمة:

 يدسخ د: الش ل المحمكد ّف حمد السكق  ححظ  ا. 

 كتتككف مف مز  ف:

 صححة.( 793 لكحة  جم  (396 المز  ال دي : ك  ع ف   -

 صححة.  (498 لكحة  جم  (249 المز  ال دلث: ك  ع ف   -

 سطر. (25)كف  كؿ لكحة كم دف  كف  كؿ كم  

 سيت متر. 20x14الم دس:  -

هذا كتدب السيف المّ ف مف كالـ س د المرسم ف لمش ل  » كمد  ف  ّدا ة المز  ال دي :
 «.محمد ّدم ّف س دم عمر الكيت  رحم  ا

 : ]ككؿ ّ م يؾ  ككؿ ممد  م ؾ[.جكؿ هذه اليسخة: قكل   -

ق(  عمػػ   1421ايت ػػ  ّتػػدر ل مسػػت ؿ ممػػددل ال دي ػػة عػػدـ:  » آخرهػػد: مػػد  ف  ػػد: -
 ػػػػد الح  ػػػػر للػػػػ  ا المحمػػػػكد ّػػػػف حمػػػػد السػػػػكق   كقػػػػد يسػػػػل عمػػػػ  يسػػػػخة حح ػػػػد الم لػػػػؼ 

ق( كمػد ذكػره  1329الميسكخة عم  يسخة الم لؼ التػ  جي دهػد جحػد عشػر ممػددل عػدـ  
آمػػػ ف    آمػػ ف  الحح ػػد جحمػػػد ّػػف محمػػػد ا،مػػ ف ممعيػػػد ا كا  ػػدهـ فػػػ  دار كرامتػػ  آمػػػ ف
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 «. كصحّ   كسمـ كعم  آل    كصم  ا عم  س ديد محمد

م النسم: -  ِاْر

 1420مف ممددل ال دي ة عدـ جلؼ كجّرعمد ة كعشػر ف همر ػة   27المز  ال دي : ل مة 
 ق(.

المػػػز  ال دلػػػث: مسػػػت ؿ ممػػػددل ال دي ػػػة عػػػدـ جلػػػؼ كجّرعمد ػػػة ككاحػػػد كعشػػػر ف همر ػػػة 
 ق(. 1421 

 ق(. 1421رمب الحرد عدـ   21تدر ل الم دّمة: تمت م دّمت  

ككاهح  جحدد ث الّدب ّخط غم ظ ّ د ّعض ال كامش لتصح ح  خط د مم ؿ
 ا،خطد .

كقد اعتمدت هذه اليسخة لمش ل المحمكد عيد التح  ؽ كالم دّمة كرمزت ل د ّدلرمز 
 .«س»

عيػدم  - لحدسػكب عمػ  م ػدز ا  ػدرقيلمش ل المحمكد ّف حمػد السػكق  كهيدؾ يسخة  -
ػػػزج ف  ػػد المممػػد ا،كؿ مػػف المخطػػػكط للػػ   ال ػػة جمػػزا   كهػػػ   -يسػػخة كدممػػة مي ػػد  مي

حسػػب مػػد مػػد  فػػ  ي د ػػة المػػز  تعػػدل  ميسػػكخة مػػف يسػػخة الشػػ ل ال ػػالدم رحمػػ  ا 
ايت ػػ  المػػز  ا،كؿ مػػف شػػرح الشػػ ل ّػػدم » آخػػر اليسػػخة مػػد  مػػ :فػػ  ال دلػػث: كتػػب 

كجكلػػ  حػػد ث: ]مػػف ذّػػح قّػػؿ الصػػالة فم ػػذّح   ي ك م ػػ  المػػز  ال ػػد  ل حدد ػػث الم ر ػػة
 1374مػػف صػػحر الخ ػػر عػػدـ:   2فػػرغ مػػف م دّمتػػ :  » ؛ ككتػػب ج هػػد:«شػػدة مكدي ػػد..[

 «.ق( همر ة عم  صدحّ د جزك  الصالة كالتسم ـ

 كدتّ د: الش ل محمكد ّف حمد السكق .

 .ق( 1430مف ش ر شعّدف عدـ:   20تدر ل الكتدّة: 
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 النسخة الخامسة:

ّخػػط  ػػد الم لػػؼ رحمػػ  ا تعػػدل    كمػػد المػػز  ال ػػدي  مي ػػد عيػػد الشػػ ل محمػػد  كهػػ 
ّػػف الحػػدج عدّػػد ف  ح مػػد(  حسػػب مػػد جطمعيػػ  ّػػ  حح ػػد الم لػػؼ ّػػف ّػػددم شػػ ل زاك ػػة 

 كتكمد يسخة مي د ف  ميط ة جقّم  ّتميراست  لـ جتمكف مف الحصكؿ عم  د. ت  درت 

 حث:  : النسم الممِمدة في ىذا البمطمب الثانيال

  :ممػػػػد اسػػػػتطعت الحصػػػػكؿ عم ػػػػ  مػػػػف اليسػػػػلاعتمػػػػدت عمػػػػ  يسػػػػخت ف ا يتػػػػ ف ف ػػػػط 
ة ّخط  ده  كالميسكخة عمػ  يسػخة حح ػد ّف حمد السكق   المحمكد يسخة الش ل  المكتّك

 الش ل ّدم جحمد ّف محمد ا،م ف.

ك التػػػ  سػػػٌمم د ل ػػػدم الشػػػ ل  –تمم ػػػذ الشػػػ ل محمػػػد الصػػػ  ر ّػػػدم  –يسػػػخة ال ػػػالدمك 
كهػػك مػػػف تالم ػػذ الشػػ ل محمػػػد ّػػف ّػػددم حح ػػػد  -جطػػدؿ ا فػػػ  عمػػره  -ع سػػ  قمدمػػة 

مػف كتػدب ا،قهػ ة  –،ف المز  الخدص ّمكهكع رسػدلت  الش ل محمد ّد  كاّف جخت   
 الت  تحصمت عم  د. غ ر مكمكد ف  اليسل ا،خرل -كالش ددات لل  آخر المخطكط 

  لػـ جتمكػف مػف الحصػكؿ عمػ  اليسػخة التػ  هػ  ّخػط  ػد الم لػؼ ّػدم مع العمـ جٌيي
رحمػػ  ا تعػػدل  رغػػـ كمكدهػػد هيػػد فػػ  ميط ػػة تميراسػػت  كرغػػـ المسػػدع  الح   ػػة التػػ  

 ّذلت د ،مؿ الحصكؿ عم  د.

  كرمػػزت لميسػػخة «س»السػػكق  ّػػدلرمز: المحمػػكد ّػػف حمػػد رمػػزت ليسػػخة هػػذا؛ كقػػد 
 «.ؽ» :زب ّدلرم ممش ل ال الدلالت  ه  
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 الصفحة اْلولى مف نسخة حاـ بف سمطاف
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 آخر صفحة مف الجَز اْلوؿ مف نسخة لبات
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 مف نسخة القالدي اْلولىالصفحة 
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 الكِاب، ونسبِو إلى المؤلؼ:  عنواف: الثاني المبحث

 :اليسل المكمكدة كه  الشرح ج ّت د اليسدخ عم  مختمحة ل ذا تسم دت  الث كردت

 .المرسم ف س د كالـ مف المّ ف السيف-1

 .الد ف جصكؿ جحدد ث شرح ف  المّ ف السيف-2

 .الم ر ة ا،حدد ث شرح-3

كسّب تعدد تسم دت الكتدب  رمع ّرمد لل  جف الم لؼ جطمؽ هػذه التسػم دت الػ الث 
المرسػػم ف   سػػ د كػػالـ مػػف المّػػ ف   فتػػدرة  سػػم   السػػيف1كلػػـ  هػػّط عيكايػػد مع يػػد لكتدّػػ 

الػػػد ف  ك سػػػم   شػػػرح ا،حدد ػػػث  جصػػػكؿ جحدد ػػػث شػػػرح فػػػ  المّػػػ ف ك سػػػم   تػػػدرة السػػػيف
 الم ر ة تدرة جخرل.

 فػػ 2اختمحػد قػد «ال ػالدم»كالشػ ل   «لّػدت»الشػ ل : ّػدم  كهمػد الشػ ل كمػد جف تمم ػذا
 الشرح. هذا يسل قد مي مد ككؿ  الكتدب عيكاف

 المّػػ ف السػػيف» :يسػػخت  غػػالؼ فػػ  مػػد  ف ػػد  ا رحمػػ  «لّػػدت»الشػػ ل  يسػػخة فيمػػد
 «.الكيت  عمر س دم ّف ّدم لمش ل  الد ف جصكؿ جحدد ث شرح ف 

 الم ٌر ػػة ا،حدد ػػث شػػرح» :ّعيػػكاف مػػد ت ف ػػد  ا رحمػػ  ال ػػالدم الشػػ ل يسػػخة كجمػػد
 «.الكاف  الكيت  عمر س دم ّف ّدم لمش ل
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 (: المرسمْف سْد كالـ مف المبْف السنف: )اْلولى الِسمْة

 ّدا ػة ا  فػ  ححظػ  السػكق  حمػد ّػف المحمػكد الشػ ل يسخة كردت هذه التسم ة ف 
 «المرسػػم ف سػػ د كػػالـ مػػف المّػ ف السػػيف كتػػدب هػػذا» ال ػػدي  مي ػػد ح ػػث مػد  ف ػػ : المػز 
 .ا رحم  الكيت  عمر س دم ّف ّدم محمد لمش ل

ػػ  ال دلػػث  المػػز  ايت ػػ » :ال دلػػث المػػز  آخػػر فػػ  كمػػد   ّتػػدر ل ايت ػػ . الكتػػدب تػػـ ّك
 السػكق   حمػد ّػف المحمػكد ا للػ  الح  ػر  ػد عمػ  ق 1421 عػدـ ال دي ػة ممددل مست ؿ
 لحػػدل جي دهػػد التػػ  الم لػػؼ يسػػخة عمػػ  الميسػػكخة الم لػػؼ حح ػػد يسػػخة عمػػ  يسػػل كقػػد
 ..«..ا،م ف محمد ّف جحمد الحح د ذكره كمد ق1329 عدـ ممددل عشر

 «الم ر ػة ا،حدد ػث المرسػم ف  شػرح سػ د كػالـ مف المّ ف السيف» :العيكاف ككرد هذا
 قسػػـ ح ػػث ا  ححظػػ  المحمػػكد المرقكيػػة عمػػ  م ػػدز ا عػػالـ اآللػػ  لمشػػ ل اليسػػخة فػػ 
الشػػػ ل  يسػػػخة مػػػف ميسػػػكخة كهػػػ  جمػػػزا    ال ػػػة للػػػ  المخطػػػكط مػػػف ا،كؿ المممػػػد ف  ػػػد
  المز  ي د ة ف  مد  مد حسب ا رحم ( انقالدم 

 ّػػػػدم الشػػػػ ل شػػػػرح مػػػػف ا،كؿ المػػػػز  ايت ػػػػ » : مػػػػ  مػػػػد اليسػػػػخة آخػػػػر كتػػػػب: ال دلػػػث
 شػدة فم ػذّح الصػالة قّػؿ ذّػح مػف: ]حػد ث ال ػدي   كجكلػ  المز  ك م    الم ر ة ل حدد ث
 [«.مكدي د

 صػدحّ د عمػ  همر ػة 1374 عػدـ الخ ػر صػحر مػف 2 م دّمتػ  مػف فرغ» :ج هد ككتب
 عػػدـ شػػعّدف مػػف 20 ا  يػػ ف  ػػـك كتدّتػػ  مػػف جيػػد كايت  ػػت: قمػػت. «كالتسػػم ـ الصػػالة جزكػػ 
 .2009 جكت مف 12 المكافؽ همر ة 1430

 ل حدد ػػػث ّػػػدم الشػػػ ل شػػػرح» :هػػػك مي ػػػد يسػػػل التػػػ  ال ػػػالدم الشػػػ ل يسػػػخة كعيػػػكاف
   الم ر ة.
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 التػػ  اليسػػخة فػػ  ج هػػد( المرسػػم ف سػػ د كػػالـ مػػف المّػػ ف السػػيف:  العيػػكاف هػػذا كمػػد 
 :هػػػك آخػػػر فرع ػػػد عيكايػػػد ل ػػػد جهػػػدؼ لكيػػػ  ا  ححظػػػ  جحمػػػد سػػػ دم كلػػػد  حػػػ : خرم ػػػد

 شػدعت كقػد هػذا » :جحمػد سػ دم كلػد  حػ  الس د قدؿ  «حب لمف طب مف عمؿ شرح»
: ّدسػـ( حػب لمػف طػب مػف عمػؿ  كتدّػ  فػ  المػد الم ػرم ممع ػد التػ  ا،حدد ث تسم ة

( ّػػدم الشػػ ل جم  جيػػ  رغػػـ ّػػدم  الشػػ ل اعتمػػدهد التػػ  التسػػم ة كهػػ  الم ر ػػة  ا،حدد ػػث
 التػػ  اليسػػل جف لذا «المرسػػم ف سػػ د كػػالـ شػػرح فػػ  المّػػ ف السػػيف» :ل ػػد ب شػػرح  سػم 

 .1....«.يحس د العيدك ف كم د تحمؿ الكتدب تح  ؽ ف  اعتمديدهد

 (:الدْف أصوؿ أحادْث شرح في المبْف السنف: )الِسمْة الثانْة

 الكيتػػ  ح مػػد كالشػػ ل  كرشػػكش مدلػػؾ. ج خرم ػػد التػػ  اليسػػخة فػػ  العيػػكاف هػػذا مػػد 
 :كهمد العيكاف  هذا نخت در سّّ ف ذكرا كقد

   ػػػكؿ   ا رحمػػػ  " لّػػػدت" الشػػػ ل يسػػػخة فػػػ  مػػػد  العيػػػكاف هػػػذا جف :اْلوؿ السػػػبب
 فػ  مػد  مػد هػك الكتػدب تسػم ة اخت ػدر فػ  عم ػ  عكليػد كالػذم : »كركػكش مدلػؾ ا،ستدذ

   2«شػػػػػػػػػػرح . فػػػػػػػػػػ  الم لػػػػػػػػػػؼ عم ػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػص كمػػػػػػػػػػد  (لّػػػػػػػػػػدت الشػػػػػػػػػػ ل جم(  ـ  اليسػػػػػػػػػػخة
 عدّػد ف ّػف محمػد كالشػ ل  "ا،مػ ف محمػد ّػف جحمػد"  الم لػؼ حح ػد جف :والسبب الثاني

 .3ذلؾ عم  يصد قد( ح مد ّدلحدج عرؼ 

كالشػ ل ح مػد سػّّدف كم  ػدف نعتمػدد تسػم ة الكتػدب   كمد رآه ا،ستدذ مدلػؾ كركػكش
  كحػ  ن يظرم ف  كهذا»ّدلسيف المّ ف رده آخر كهك الدكتكر لخهر ّف قكمدر ّ كل : 

 تمم ػذ كهػك  «ا قالدم»الش ل  يسخة هيدؾ ..،ف:.،مر ف كذلؾ الكتدب  عيكاف   ّدت
                                                           

المرسم ف  تح  ؽ: مدلؾ  س د كالـ مف المّ ف ّدم ّف اعمر الكيت  الكاف   السيف:  يظر - 1
 .10 :ص  1 كرككش  كح مد الكيت  ج

 .91  ص:1  جالمرمع يحس  - 2
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 – جعمػـ اك –  ظ ػر الػذم الم ر ػة... ك،ف ا،حدد ػث شػرح»كعيكاي د  كذلؾ  ّدم لمش ل
 عمػ   ػدؿ كممػد ّعػده  مػد  مػف جك اليدسػل مػف امت ػدد ممػرد ليمػد العيػكاف هذا كهع جفٌ 
 كهػع  الم ػرم  ا مدـ ممع الذم الد ف جصكؿ جحدد ث شرح هذا» :ا رحم  قكل  ذلؾ

 شػػ خيد اّػػف( ّػػدم ب عػػرؼ الصػػ  ر محمػػد سػػ دم الشػػ ل شػػ خيد المح  ػػ ف خدتمػػة عم  ػػد
 الػكاف   ػـ الكيتػ  الكّ ػر المختػدر سػ دم الشػ ل ّػف محمػد سػ دم الشػ ل ّػف عمػر س دم
 شػػػرح فػػػ  المّػػػ ف السػػػيف:  ػػػدع  ّػػػيف حػػػرم كهػػػك»مع ػػػـ  كعيػػػد المم ػػػع عػػػف ا رهػػػ 
 محمػػػد ّػػػف جحمػػػد»الم لػػػؼ  حح ػػػد الػػػد ف...كجٌمد السػػػّب ال ػػػدي  كهػػػك جف جصػػػكؿ جحدد ػػػث
 هػذا فػنف ذلػؾ  عمػ  يصػد قػد( ح مػد ّدلحػدج عػرؼ  عدّػد ف ّػف محمد كالش ل  «ا،م ف

 جف يػرل فنييػد هيػد كمف ...جعمـ كا  كامت دد  ترم ح ممرد كهك عمم ة  حمة  ي ض ن
 ّعػض مػف امت ػدد هػ  ليمػد الد ف جصكؿ جحدد ث شرح ف  المّ ف ّدلسيف الكتدب تسم ة
 1«.اليدس ّ ف كايتشرت  شدعت  ـ اليسدخ  جك  الطمّة

ة اْلحادْث شرح: )الِسمْة الثالثة   (:المقْر

لكتػػدب الشػ ل ّػػدم رحمػ  ا تعػدل   ذلػػؾ جيػ  صػػرح  كلعػؿ هػذه التسػػم ة هػ  ا،صػح
مد»ّ د ح يمد قدؿ ف  م دمة كتدّ :   2.«الشرح هذا فميسـ الكتدب  سم ذكر ّك

شػػرح عمػػؿ «  ف كػػكف اسػػـ الشػػرح:«عمػػؿ مػػف طػػب لمػػف حػػب»ككتػػدب الم ػػرم اسػػم  
  ر ة كمد كمد عم  ّعض اليسل.جك شرح ا،حدد ث الم «مف طب لمف حب

كمد  جف مكهكع الكتدب هك شرح ل حدد ث الت  ممع د الم رم ف  كتدّ  عمػؿ مػف 
 جف لػػ  سػػيح قػػد»...طػػب لمػػف حػػب فعػػال ا،مػػر الػػذم   كػػده الشػػ ل ّػػدم ذاتػػ  فػػ  قكلػػ  
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 الشػػػ ل ممػػػع التػػػ  ا،حدد ػػػث عمػػػ  كا طيػػػدب  ا سػػػ دب مػػػف خػػػدؿ غ ػػػر شػػػرحد جعمػػػؽ
 1..«.الم رم محمد ّف محمد العالمة

 طػػب عمػػؿ عممتػػ  كتػػدب هػػذا»... :الم ػػرم لكػػالـ شػػرح  عيػػد م دمتػػ  آخػػر كقػػدؿ فػػ 
 .«حب لمف

مد»يص :  مد قدؿ  2.«الشرح هذا فميسـ الكتدب سم  ذكر ّك

 الشػ ل قػد مػد  فػ  يسػخة «الم ر ػة ا،حدد ػث شػرح»العيػكاف  هػذا هؼ لل  ذلؾ جف
 هػػػذا كهػػػع ّػػػيف تػػػكح  لشػػػدرة جم كدكف تػػػردد  دكف المػػػـز ّصػػػ  ة ا رحمػػػ ( ال ػػػالدم 

 كدممػػة كيسػػخت  ا  رحمػػ  ّػػدم الشػػ ل تالم ػػذ مػػف كهػػك اليدسػػل  مػػف امت ػػدد هػػك العيػػكاف
 ّػدم لمش ل الم ر ة ا،حدد ث هذا شرح» :الم دمة ّدا ة ف  العيكاف هذا مد  كقد كم دة 

 .«الكاف  الكيت  عمر س دم ّف

 الشػػ ل شػػرح مػػف ا،كؿ المػػز  ايت ػػ » :ا رحمػػ  قػػدؿ ح ػػث ا،كؿ المػػز  ي د ػػة كفػػ 
 3.«الم ر ة ل حدد ث ّدم

 م ػػؿ للػػ  تسػػم ة الكتػػدب ّشػػرح »كمػػد جكػػد لػػ  الشػػ ل المحمػػكد ّػػف حمػػد السػػكق  جٌيػػ :  -
ا،حدد ث الم ر ػة ،ف الشػ ل العالمػة خم حػة الم لػؼ سػ دم محمػد ّػف ّػددم كهػك اّػف 

يكازلػ  عيػدمد  سػيد للػ  شػ خ   ػذكر كتػدب جخت الش ل ّدم ّف اعمر الكيت   كمػدمع 
   4.«الش ل ّدم ّ كل : قدؿ ش خيد ف  شرح ا،حدد ث الم ر ة

 المبحث الثالث: منيج المؤلؼ في كِابو: 
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 كمػف  م دمتػ  خػالؿ مػف  الم ٌر ػة ا،حدد ػث شػرح كتدّػ  ف  الم لؼ مي   ليد  تهح
  ا،قهػ ة ّّػدب كالمتعمػؽ  ّػ كتد مف المز  ل ذا تح   يد خالؿ مف ليد تّ يت جمكر خالؿ

 .كالم راث  كالكص ة  كالد دت  كالحدكد  كالعتؽ  كالش ددات

 ي مػ  كك ح ػة  الشرح هذا تيل ؼ ف  مصددره كتدّ  م دمة ف  تعدل  ا رحم  ٌّ ف ف د
 كػػذلؾ ي مػػ  كك ح ػػة  المشػػ كرة السػػية كتػػب فػػ  المعتمػػدة مصػػددرهد مػػف اليّك ػػة ل حدد ػػث

 مػف ذلؾ كغ ر  مي  تصرؼ ف   جك  ،قكال ـ مّدشرا ي ال ذلؾ كدف سكا   العممد  ،قكاؿ
 عمػػ  دؿ لف عمػػؿ كهػػك  ا،حدد ػػث شػػرح فػػ  الّػػد  قّػػؿ ّ دي ػػد فػػ  جسػػ ب التػػ  ا،مػػكر
 تتطػدّؽ الت  تعدل  ا رحم  الش ل ّ د اتصؼ الت  العمم ة الدقة عم   دؿ فنيمد ش  
ة العمم ة المي م ة مع  .هذا  كميد ف  العمم ة الدراسدت ف  المطمّك

 الم ر ػة ا،حدد ػث شػرح كتدّػ  م دمػة فػ  ليػد قػدـ قػد تعدل  ا رحم  الم لؼ جف كمد
 .عي ـ ي ؿ الذ ف ا،عالـ ا، مة لّعض مكمزة ترممة

ل   التػ  الح   ػة مصػددره  ك كشػركحدت د  ا،حدد ث ي ؿ ف  لمصددره عره  مديب كا 
 كتػػػب مػػف كّ ػػػرة قد مػػة اعتمػػد قػػػد تعػػدل  ا رحمػػ  الشػػػ ل فػػنفٌ   كتدّػػ  فػػػ  عم  ػػد اعتمػػد
  كل ػػػة  كع  ػػػدة  تحسػػػ ر مػػػف  ا،خػػػرل الشػػػرع ة العمػػػـك جيػػػكاع مم ػػػع شػػػممت قػػػد  جخػػػرل
 .كتصكؼ كزهد  كتدر ل  ترامـ  ف   كجصكؿ

م ػػزت مػػي   الم لػػؼ فػػ  شػػرح   التػػ  المكايػػب لػػّعض محصػػؿ شػػرح سػػ يت  ف مػػد ك
 ا رحمػػ   الشػػ ل  كتدّػػ مػػف المػػز  هػػذا تح  ػػؽ خػػالؿ مػػف عم  ػػد كقحيػػدل حدد ػػث كالتػػ  

 :   تعدل

 :منيا أخذ الِي لممصادر ذكره: اْلوؿ مطمبال

 كتػػب جكن فػػذكر  الشػػرح فػػ  عم  ػػد اعتمػػد التػػ  المصػػددر ّػػذكر تعػػدل  ا رحمػػ  قػػدـ
 :  ف دؿ  جحدد    مي د جخذ الت  الحد ث
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 يػػكادر»ك «المكطػػي»  كالسػػتة ،حػػد معػػزكا مي ػػد كػػدف فمػػد: ا،حدد ػػث مػػف ي مػػت كمػػد»
 ال  ػػدت ي ػػؿ عمػػ  جتكػػؿ كن  جصػػكل  مػػف ي متػػ  جيػػ  فػػدعمـ« الترمػػذم شػػمد ؿ»ك «الحكػػ ـ
 هػػػذه ل  ػػػر عزكتػػػ  كمػػػد تكػػػدد  جك الي ػػػؿ فػػػ  الت م ػػػد تميػػػع  ال  ػػػ ف  عمػػػ  ال ػػػدرة لذ عػػػي ـ؛

 خركمػػد ال دلػػب فػػ  الكاسػػطة ذكػػر التزمػػت كقػػد ّكاسػػطة  ي متػػ  ليمػػد جيػػ  فػػدعمـ: ا،صػػكؿ
 1«.ذلؾ ف  الكهـ ك رة مف رج ت  مد ذلؾ كسّب ذلؾ  ع دة مف

 جحدد ػػث شػػرحكا عمػػف فيخػػذ  ا،حدد ػػث شػػرح فػػ  مصػػددره تعػػدل  ا رحمػػ  ذكػػر  ػػـ
  مشػ كر ف ج مػة كتػب مػف كمسػتمدا» :ّ كلػ   كصػح ـ كمد جمال  عممد  كهـ   الرسكؿ
 .الل  2..«.ا،لّدب جكلك ماللت ـ عم  اتحؽ

 :  هـ العممد  ا، مة كه ن »

 .الّر عّد ّف  كسؼ عمر جّك الحدفظ ا مدـ

 .الّدم  خمؼ ّف سم مدف المحدث كالح    -

 .اليككم شرؼ ّف  ح  الد ف مح  كا مدـ -

 .ممرة جّ  ّف ا عّد محمد جّك الزاهد العدّد كالعدلـ -

 .الس كط  ّكر جّ  ّف الرحمف عّد الد ف مالؿ الحدفظ كا مدـ -

 .ال سطالي  ّكر جّ  ّف محمد ّف جحمد العالمة كا مدـ -
                                                           

م دمة مخطكط شرح ا،حدد ث الم ر ة لمش ل ّدم ّف عمر الكيت   اليسل المعتمدة ف  هذا  - 1
 التح  ؽ.

دراسة كتح  ؽ:  – شرح ا،حدد ث الم ر ة  كتدب الط درة  الكيت  الكاف محمد ّدم ّف عدمر ك  
 .171  ص: 1ج:  لخهر ّف قكمدر

   اليسل المعتمدة.لمش ل ّدم م دمة مخطكط  شرح ا،حدد ث الم ر ة  - 2
دراسة كتح  ؽ:  – شرح ا،حدد ث الم ر ة   كتدب الط درة محمد ّدم ّف اعمر الكيت  الكاف  ك 

 .156ص: 1ج:  مرمع سدّؽ در لخهر ّف قكم



  انجبة انضبَٙ:                                انمغى األٔل: لغى انذساعخ   

 انفصم األٔل: رشعًخ انشٛخ يؾًذ انصغٛش ثب٘ ثٍ ااًش انكُزٙ 

039 

 .التيّكت  المدسي  عمر ّف جحمد ّف جحمد ّف ّدّد جحمد كالعالمة -

 .ّدلعز زم الش  ر محمد ّف جحمد ّف عم  كالعالمة -

 .السيدم ال ددم عّد ّف محمد المح ؽ كالعالمة -

 .الزرقدي  الّدق  عّد ّف محمد كالعالمة -

 .الخمكت  الححي  سدلـ ّف محمد كالعالمة -

 . كالده مد جحمد ّف المختدر س دم الش ل كش ل -

 :كدآلت  كه  جقكال ـ  مي د استمد الت  كتّ ـ سم   ـٌ  

 . الّر عّد نّف  «انستذكدر» :المكطي شرح  -

 .لمّدم  «الميت  » :المكطي  شرح  -

 .مسمـ لصح ح  اليككم شرح  -

 .ممرة جّ  نّف الّخدرم صح ح مختصر شرح  -

 ل مػػػػدـ غ رهمػػػػد مػػػػف هػػػك مػػػػد كميػػػػ   كاليسػػػػد    الصػػػح ح ف عمػػػػ  السػػػػ كط  حكاشػػػ  -
 .الكتب مف الس كط 

 «.السدرم لرشدد» ب كالمسم   الّخدرم لصح ح ال سطالي  شرح -

 ا محّػػػة حػػػد ث شػػػرح فػػػ  الحػػػرد الصػػػمد فػػػتح»ك   «الحطػػػرة لحػػػد ث الحكػػػرة صػػػرؼ»-
 .التيّكت  ّدّد ،حمد  كغ رهمد   «لمعّد

 «.الّدق  عّد ّف لمحمد  المكطي شرح -

 المسػػد ؿ فػػ  اعتمػػدده جك ػػر جف عمػػ  تعػػدل  ا رحمػػ  يػػص ف ػػد  الح ػػ  كتػػب عػػف دجٌمػػ
 :    ه  مصددرعم   كدف قد الح   ة



  انجبة انضبَٙ:                                انمغى األٔل: لغى انذساعخ   

 انفصم األٔل: رشعًخ انشٛخ يؾًذ انصغٛش ثب٘ ثٍ ااًش انكُزٙ 

041 

 .الحدمب نّف «ا،م دت مدمع» ب المسم  الحرع  الحدمب اّف مختصر -

 .لسحدؽ ّف خم ؿ لمش ل «التكه ح» ب المسم   «الحدمب اّف مختصر» شرح -

 -لمزرك م  «الت ذ ب عم  الت   د» -

 هػػػك كالمػػػ  ّػػػيف تعػػػدل  ا رحمػػػ  ف ػػػ  قػػػدؿ الػػػذم الكّ ػػػر الشػػػ ل الشػػػ كخ شػػػ ل ككػػػالـ - 
 .  عيده الم دـ

-  الّػػدق  كعّػػد كشػػراح  المختصػػر عػػف ي ػػؿ قػد جيػػ  للػػ  تعػػدل  ا رحمػػ  جشػػدر كمػد
 العػدكم  ك الزرقػدي  عمػ  كالرهػكي   الّيػدي  كحكاش  مد  كالخرش   -الزرقدي  ّ  ك  صد
   1«.الخرش  شرح عم 

  كتدّػػ  م دمػة فػػ  للػ  ـ  شػػر لػـ ممػف آخػػركف لعممػد  جخػػرل كتّػد الم لػػؼ اعتمػد كمػد
  كالم ػة  كدلتحسػ ر الشػرع ة العمػـك مختمػؼ فػ  كتب كه   ي كل  ف  لل  ـ  عزك ككمديده
 تك  ػػؽ عيػػد الرسػػدلة هػػذه هػػكامش فػػ  لل  ػػد ا شػػدرة تمػػت  كالزهػػد  كالتصػػكؼ  كالتػػرامـ
 داعػ  فػال  كالمرامػع المصػددر قد مة ف  الرسدلة هذه ف  لل  د جشريد كمد  العممد  جقكاؿ

 .ه يد لتكرارهد

 : عنيـ نقؿ الذْف لألعالـ ِرجمِو: الثاني مطمبال

 2«ّذكرهـ ت ميد انختصدر سّ ؿ عم  ا، مة ّ  ن  كليعرؼ» :تعدل  ا رحم  قدؿ

 ت ػدم ـ حسػب ل ػـ مرتّػد انختصػدر  سػّ ؿ عمػ  ّ ػـ معرفػد  عدلمػد عشػر جحػد فذكر
عض ككفدت   مكلده  تدر ل ال دلب ف  ف ذكر الزمف  ف   كم لحدتػ    كتالم ػذه شػ كخ   ّك

                                                           

 م دمة شرح ا،حدد ث الم ر ة  اليسل المعتمدة ل ذا المخطكط  - 1
دراسة كتح  ؽ حدد ث الم ر ة  كتدب الط درة  شرح ا،محمد ّدم ّف اعمر الكيت  الكاف   ك 

 .162  ص: 1ج: لخهر ّف قكمدر 
 .156  ص: 1المرمع يحس   ج: - 2
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 «.ف   العممد  كجقكاؿ  العمم ة كمكديت 

 كجّػ   لسػحدؽ ّػف كخم ػؿ  الحدمػب كػدّف » عػي ـ جخػذ الذ ف الح   ّيعالـ عرؼ كمد
 1«.الكّ ر المختدر س دم الش ل كالده كمد  الزرك م  حسف

 : اْلحادْث شرح في منيجو: الثالث مطمبال

ذكػػر الشػػ ل محمػػد ّػػدم ّػػف عمػػر رحمػػ  ا تعػػدل  فػػ  م دمػػة كتدّػػ  جسػػمّك  فػػ   أو :
  ّػػػػدلمحظ المعيػػػػ  مػػػػزجشػػػػرح ا،حدد ػػػػث التػػػػ  ممع ػػػػد ا مػػػػدـ الم ػػػػرم  فيشػػػػدر للػػػػ  جيػػػػ   

 تت سػر ن صػعّة طر  ػة  ػديٌ ل قػدؿ  ػـ مػدمع  را ػؽ ّمحػظ هّػرز  ك  المت ػدم ف  كالـ مخص ك 
ػػػ ف  المسػػػدف عمػػػـك فػػػ  ّػػػدع ـ قصػػػر ممػػػف ،م دلػػػ   هػػػكك  ا،سػػػمكب هػػػذا مػػػف ال ػػػرض ّك
 كتحسػػػػ ف  العّػػػػدرات فػػػػ  ّدلتػػػػييؽ انعتيػػػػد  كعػػػػدـ  المّػػػػدي  كتح  ػػػػؽ  المعػػػػدي  تحصػػػػ ؿ
 .ا،لحدظ

  كالشػػػػرع ة  الم ك ػػػػة كمػػػػدلكنت د  معدي  ػػػػد عمػػػػ  ك  ػػػػؼ  المصػػػػطمحدت  شػػػػرح :ثانْػػػػا
 لذا: ]  قكلػػ  كهػػك كالشػػ ددات ا،قهػػ ة ّػػدب مػػف ا،كؿ الحػػد ث فػػ  قكلػػ  ذلػػؾ كم ػػدؿ
ذا  جمراف فم  جصدب[٭  ـٌ ] فدمت د الحدكـ حكـ  2[.جمر فم  جخطي[  ـ] فدمت د حكـ كا 

 .  ال ه ة ف حصؿ الخصـك ّ ف  حكـ ،ي  ّذلؾ سم  ؛ ال ده  هك: الحدكـ»

 فدمت ػد   حكػـ جف الحػدكـ جراد لذا جم ؛ الصػكاب لرادة ف  الكسع ّذؿ هك: كانمت دد

                                                           

 .165- 163  ص:1المرمع يحس   ج: - 1
 فم  جصدب  ـ فدمت د الحدكـ حكـ لذا: ]ّمحظ العدص ّف عمرك عف كمسمـ الّخدرم  ركاه - 2

ذا جمراف   [.جمر فم  جخطي  ـ فدمت د حكـ كا 
 الدار 7352: رقـ حد ث جخطي  جك امت د لذا الحدكـ جمر ّدب الصح ح  المدمع الّخدرم  - 

 .372:ص  4:ج ال دهرة  السمح ة 
 اليسخة جخطي  جك فيصدب امت د لذا الحدكـ جمر ّ دف ّدب ا،قه ة  كتدب مسمـ  صح ح مسمـ  -

 .131:ص  3:ج الترك ة 
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 انمت ػدد قّػؿ الحكػـ  حػؿ فػال]  انمت ػدد عػف متػيخر الحكػـ ،فٌ   محػذكؼ الحد ث فح 
 1«.تع  ّ ة ن  تحس ر ة فدمت د قكل  ف  الحد  تككف جف ك حتمؿ[  اتحدقد

 ّػيكّر جيّػ كـ جن]: ا،قهػ ة كتػدب عشػر مػف الحػددم الحد ث ف م دل  ج هد مد قدل  ك 
 :2[الزكر قكؿ جكؿ  الزكر كش ددة  الكالد ف كع كؽ  ّد ا شراؾ(  ال د الكّد ر

 عػػؽ:   ػػدؿ  مصػػدر  سػػدّ   عمػػ  عطػػؼ: الكالػػد ف كع ػػكؽ: كقكلػػ  »قػػدؿ رحمػػ  ا: 
 العػؽ مػف كجصػم  الّػر  هػد كهػك عم ػ   كخرج  كعصده  آذاه لذا عدؽ ف ك   ع    كالده
 مػػف مػػيخكذ الع ػػكؽ :ا رحمػػ  اليػػككم كقػػدؿ .ا رشػػدد فػػ  قدلػػ   كال طػػع الشػػؽ هػػك الػػذب
  ع ػػػد- العػػػ ف ّهػػػـ -  ع ػػػ   كالػػػده عػػػؽ   ػػػدؿ جيػػػ  ا،زهػػػرم كذكػػػر  ال طػػػع كهػػػك  العػػػؽ
 .رحم   صؿ كلـ  قطع  لذا ؛ كع كقد
 .كم د الحركؼ ّحتح  ع  ة: العدؽ كممع

  كعػػػدؽ  كعػػػؽ ع ػػػؽ  رمػػػؿ: المحكػػػـ صػػػدحب كقػػػدؿ. كال ػػػدؼ  العػػػ ف ّهػػػـ: كع ػػػؽ
 .الم ة جهؿ قكؿ هذا  لكالده الطدعة عصد شؽ الذم كهك كاحد ّمعي 

 محمػد جّػك ا مػدـ الشػ ل قػدؿ كقػد هػّط   مػف ف ؿٌ  شرعد  المحـر الع كؽ ح   ة كجمد
 الح ػكؽ مػف ّػ   ختصػدف كف مد   الكالد ف ع كؽ ف  جقؼ لـ:  ا رحم  السالـ عّد ّف

 ّدتحػػػػدؽ  عيػػػػ  ك ي  ػػػػدف   ػػػػيمراف مػػػػد كػػػػؿ فػػػػ  طدعت مػػػػد تمػػػػب ن فنيػػػػ   جعتمػػػػده هػػػػدّط
   3«.العممد 

                                                           

 مف هذه الرسدلة. -قسـ التح  ؽ  –ال سـ ال دي    كالش ددات  الحد ث ا،كؿ مف كتدب ا،قه ة - 1
 ركاه الّخدرم  كمسمـ  عف جّ  ّكرة  كالمحظ لمسمـ. - 2

 .91  ص:1  ج:87مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف  ّدب ّ دف الكّد ر كجكّرهد  حد ث رقـ: 
  3 ج:2654صح ح الّخدرم  كتدب الش ددات  ّدب مد ق ؿ ف  ش ددة الزكر  حد ث رقـ: الّخدرم  
  8  ج: 5977ك  5976ّدب ع كؽ الكالد ف مف الكّد ر  حد ث رقـ:. ككتدب ا،دب  172ص: 
 .4ص:

 . ت  ال سـ ال دي  مف هذه الرسدلة يظر الحد ث الحددم عشر مف كتدب ا،قه ة كالش ددا - 3
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 : اْلحادْث بسند اعِناؤه: الرابع الفرع

 فػال الش خدف ركاه صح حد الحد ث كدف فنذا ا،حدد ث  ّسيد تعدل  ا رحم  اعتي 
 مػػع الصػػح ح ف ،حػػد المصػػيؼ عػػزاه لذا جك الركا ػػة  فػػ  اخػػتالؼ لّ ػػدف لن عم ػػ   عمػػؽ
 .ف  مد كمكده

 : قكلػػ كم ػػدؿ هػػذا قكلػػ  فػػ  الحػػد ث ال ػػدي  مػػف كتػػدب ا،قهػػ ة كالشػػ ددات  كهػػك 
 مػػف المحػػظ ّ ػػذا مسػػمـ جخرمػػ  الحػػد ث »: 1 [رد ف ػػك جمريػػد عم ػػ  لػػ س عمػػال عمػػؿ مػػف]

 كركاه  سػػػيد غ ػػػر مػػػف  كالسػػػية ّدلكتػػػدب انعتصػػػدـ فػػػ  الّخػػػدرم كذكػػػره عد شػػػة  حػػػد ث
 2[«.رد ف ك مي  ل س مد هذا جمريد ف  جحدث مف: ]ّمحظ ج هد عي د كمسمـ الّخدرم 

ف -   كم دلػ  مػد سيده عف ك تحدث  ركات   ذكر فني   الصح ح ف ف  الحد ث  كف لـ كا 
 هػذا عػزل»: [عتػؽ ف ػد محػـر رحػـ ذا ممػؾ مػف: ] قكلػ قدل  فػ  كتػدب العتػؽ  حػكؿ 

 هػػػػذا» :الترمػػػػذم كقػػػػدؿ مرفكعػػػػد  عمػػػػر عػػػػف  4الترمػػػػذم ركاه كقػػػػد  3لميسػػػػد   الحػػػػد ث

                                                           

: حد ث ا،مكر محد دت كرد الّدطمة ا،حكدـ ي ض ا،قه ة  كتدب مسمـ  صح ح  مسمـ  ركاه - 1
 . 1343: ص  3:ج  1718 رقـ

 امت د لذا ّدب كالسية  ّدلكتدب انعتصدـ كتدب الّخدرم  صح ح سيد  غ ر مف الّخدرم كركاه  
  9:ج  7349 رقـ: مردكد  حد ث فحكم  عمـ غ ر مف الرسكؿ خالؼ فيخطي الحدكـ  جك العدمؿ 

 .107 :ص
 صح ح  [رد ف ك ف   ل س مد هذا جمريد ف  جحدث مف: ]ّمحظ عد شة عف الّخدرم ركاه - 2

   2697 رقـ حد ث مردكد  فدلصمح مكر  صمح عم  اصطمحكا لذا ّدب الصمح  كتدب الّخدرم 
 .184:ص  3:ج
   كتدبرد[ ف ك  مي  ل س مد هذا جمريد ف  جحدث مف: ]ّمحظ ج هد عد شة عف مسمـ كركاه  

 .1343ص:  3:ج   1718:  رقـ حد ث ا،مكر  محد دت كرد الّدطمة ا،حكدـ ي ض ا،قه ة 
 .13  ص:5ج:  4877سيف اليسد    كتدب العتؽ  ّدب مف ممؾ ذا رحـ محـر  حد ث رقـ:  - 3
  3  ج:1365سيف الترمذم  جّكاب ا،حكدـ  ّدب مد مد  ف مف ممؾ ذا رحـ محـر  حد ث رقـ  - 4

 .638ص:
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 عمػػر عػػف 1داككد جّػػك كركاه  «سػػممة ّػػف حمػػدد حػػد ث مػػف لن مسػػيدا يعرفػػ  ن حػػد ث
 .مكقكفد

 فػػ  كلحظ ػػـ  مرفكعػػد  سػػمرة حػػد ث مػػف  مدمػػ  كاّػػف   كالترمػػذم  داككد جّػػك كركاه 
 اّػف حػد ث مػف مدم  كاّف  الترمذم كذكره[  حر ف ك محـر رحـ ذا ممؾ مف] :الحد   ف

 .عمر

 كصػػحح   الححػػدظ مػػف ممدعػػة هػػعح  كلػػذلؾ  الحػػد ث هػػذا لسػػيدد فػػ  اهػػطرب كقػػد
 2«.تع ّ  مف ذلؾ كسمـ  «الش خ ف شرط عم   ليٌ » :كقدؿ  الحدكـ

 قكلػ  مف كتػدب ا،قهػ ة كالشػ ددات  كهػك السددس الحد ثكم دل  ج هد مد مد  ف  
[ : عمػػػ  ال مػػػ ف كلكػػػف كجمػػػكال ـ رمػػػدؿ دمػػػد  يػػػدس ندعػػػ  ّػػػدعكاهـ اليػػػدس  عطػػػ  لػػػك 

 3[عم   المدع 

 فػػػ   كمسػػػمـ  الّخػػػدرم الحػػػد ث هػػػذا ركل هكػػػذا» :ا رحمػػػ  اليػػػككم قػػػدؿ»قػػػدؿ: 
 السػػيف جصػػحدب ذكػػره كهكػػذا  اليّػػ  عػػف  عّػػدس اّػػف ركا ػػة مػػف مرفػػكع  صػػح ح  مد

 .كغ رهـ
 هػػك ليمػػد  مرفكعػػد  صػػح ن: ا،صػػ م  قػػدؿ» :عيػػ  ا رهػػ  ع ػػدض ال دهػػ  قػػدؿ
 عّػػدس اّػػف عػػف  مم كػػة جّػػ  اّػػف عف الممحػػ   كيػػدفع  ج ػػكب ركاه كػػذا عّػػدس اّػػف قػػكؿ

  مػػػػر   اّػػػػف ركا ػػػػة مػػػػف  كمسػػػػمـ  الّخػػػػدرم ركاه قػػػػد :ال دهػػػػ  قػػػػدؿ: عي مػػػػد ا رهػػػػ 
   ال ده  كالـ هذا «.مرفكعد

                                                           
 . 85  ص:6  ج:3949سيف جّ  داكد  كتدب العتؽ  ّدب ف مف ممؾ ذا رحـ محـر  حد ث رقـ:  - 1
 .الحد ث الراّع عشر مف كتدب العتؽ  ال سـ ال دي  مف هذه الرسدلة - 2
 ركاه الّخدرم  كمسمـ  عف اّف عّدس  كالمحظ لمسمـ:  - 3
 .128  ص:5صح ح مسمـ  كتدب ا،قه ة  ّدب ال م ف عم  المدع  عم    ج:  -
ّدب لف الذ ف  شتركف ّع د ا  صح ح الّخدرم  كتدب تحس ر ال رآف  سكرة آؿ عمراف   -

 .207ص:  3:  ج4552كج مدي ـ  ميد قم ال جكل ؾ ن خالؽ ل ـ  حد ث رقـ: 
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 جّ  اّف عف  الممح  يدفع عف  ّيسدي دهمد  كالترمذم داككد  جّك ركاه كقد: قمت
 . مرفكعد  اليّ  عف  عّدس اّف عف مم كة
 ّنسػيدد  كغ ػره  الّ   ػ   ركا ػة فػ  كمػد    «.صػح ح  حسػف حػد ث» :الترمذم قدؿ
  ّػدعكاهـ اليػدس  عطػ  لػك]  :قػدؿ  اليّػ  جف  عّدس اّف عف ز ددة  صح ح جك حسف
1[«.جيكر مف عم  كال م ف  المدع  عم  الّ ية كلكف  كجمكال ـ  قـك دمد  قـك ادع  ن

   

 فػػ  مػػركم جيػػ  مػػع  السػػيف جصػػحدب مػػف الحػػد ث ركل مػػف  ػػذكر ا،ح ػػدف ّعػػض كفػػ  -
 كن سػيده  فػ   ػتكمـ جف  حتػدج ن  لمسػمـ جك  لمّخدرم كمد»قدؿ:  جي  رغـ الصح ح ف

   2«.لخرام  عم  كاف  مد مف  ذكر جف
 فػنذا  ا لن للػ  ن   كلػكا حتػ  اليػدس  جقدتػؿ جف جمػرت] كم دل  مد قدل  فػ  حػد ث: 

 .3«الممدعة ركاه»قدؿ:  [ ا عم  كحسدّ ـ  كجمكال ـ  دمد هـ مي  عصمكا قدلكهد

مػػف كتػػدب ا،قهػػ ة كالشػػ ددات   الراّػػعذكػػره  رحمػػ  ا تعػػدل  عيػػد  شػػرح  لمحػػد ث 
  ّعػػض مػػف ّحمتػػ  جلحػػف  كػػكف جف ّعهػػكـ كلعػػؿ  للػػ  تختصػػمكف ليكػػـ: ] قكلػػ كهػػك 

   يخػػذه فػػال  شػػ  د جخ ػػ  حػػؽ مػػف لػػ  قطعػػت فمػػف  ميػػ   جسػػمع مػػد يحػػك عمػػ  لػػ  فيقهػػ 

                                                           

 مف هذه الرسدلة. -قسـ التح  ؽ  -ال سـ ال دي     يظر كتدب ا،قه ة - 1
  -شرح ا،حدد ث الم ر ة  –م دمة كتدب الش ل ّدم  - 2
ركاه الممدعة عف جّ  هر رة ره  ا عي   كالمحظ ،ّ  داكد  سيف جّ  داكد  كتدب الم دد   - 3

 .44  ص: 3  ج:2640ّدب عم  مد   دتؿ المشرككف  حد ث رقـ: 
  كتدب «.فنذا قدلكا ن لل  لن ا..»كمد ركاه الّخدرم ف  صح ح  عف جّ  هر رة ّمحظ 

 . 112  ص: 9انعتصدـ ّدلكتدب كالسية  ّدب قكل  تعدل  كجمرهـ شكرل ّ ي ـ  ج:
ن ا  ّمحظ فنذا قدلكهد  كتدب ان مدف  ّدب ا،مر ّ تدؿ اليدس حت    كلكا ن لل  لركاه مسمـ 
 .52  ص: 1  ج:21حد ث رقـ: 

 كهيدؾ جلحدظ جخرل ل ذا الحد ث مد مت دّرة.
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 .    1[اليدر مف قطعة ّ  ل  جقطع فنيمد

ف ػػػد ذكػػػر رحمػػػ  ا تعػػػدل  حػػػد ث ] جمػػػرت جف جقدتػػػؿ اليػػػدس حتػػػ    كلػػػكا ن للػػػ  لن 
 مػدا..[ ّمحظ جّ  داكد كلـ  ذكره ّمحظ الّخدرم  كمسمـ رغـ تيك ده ف  م دمة كتدّ  جف 

 عمػػػػ  كاف  مػػػػد مػػػػف  ػػػػذكر جف كن سػػػػيده  فػػػػ   ػػػػتكمـ جف  حتػػػػدج ن  لمسػػػػمـ جك  لمّخػػػػدرم
   .لخرام 

  مف الحدْث: المسِفادة اْلحكاـ إلى ِمرضو: خامسال مطمبال

 ا،حكػػػدـ مػػػف الحػػػد ث كفػػػ  ؛ جم «كف ػػػ » :لحػػػظ تعػػػدل  ا رحمػػػ   كػػػرر مػػػد كغدلّػػػد
 . كالحكا د

عػض ا،مػكر ككدف ترك زه رحم  ا تعدل  عم  الحكا د الحد   ة  كالح   ة لمحد ث   ّك
الت  تتعمؽ ّتزك ة اليحس كالػكرع  كمػد كػدف  ك ػر مػف ا شػدرة للػ  آرا  الصػكف ة ّدعتّػدر 

ككمػػػد كصػػػح  لػػػ  ّعػػػض الّػػػدح  ف اليدسػػػخ ف لكتّػػػ   كهػػػك الشػػػ ل -جيػػػ  رحمػػػة ا عم ػػػ  
 متصكؼ سي . -المحمكد ّف حمد السكق 

 : 2الفرع اْلوؿ: فقو الحدْث

 ك ػػذكر كاخػػتالف ـ   كاتحػػدق ـ كمػػذاهّ ـ   العممػػد   ػػذكر جقػػكاؿ تعػػدل  ا رحمػػ كػػدف 
 حكل ػد الػكاردة ّد،دلػة مم ع ػد اآلرا  ك شحع  ّدلمكهكع عالقة ل د الت  المسد ؿ مختمؼ

 .ذلؾ كغ ر  كا ممدع  كالسية  ال رآف مف

ك كلػػػػ  فػػػػ  ّػػػػدب الكصػػػػ ة:  تع  ػػػػب ّػػػػدكف ذكرهػػػػد عم  ػػػػد مممعػػػػد المسػػػػيلة كديػػػػت فػػػػنف

                                                           

ركاه مسمـ  عف هيد ّيت حذ حة  جـ سممة( ّ ذا المحظ  صح ح مسمـ  كتدب ا،قه ة  ّدب  - 1
 .129  ص:5الحكـ ّدلظدهر كالمحف ّدلحمة ج:

  الم ر ة لمش ل محمد ّدم ّف عمرحدد ث  يظر ف  هذا ج هد: لخهر ّف قكمدر  شرح ا، - 2
 . 136ص:  1ج:  رسدلة دكتكراه  دراسة كتح  ؽ لكتدب الط درة
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 1«.الميذر اّف حكده  لممدعد المممة ف  مد زة الكدفر ككص ة»

 ك ركػز ف  ػد  العممػد  مػذاهب  ػذكر فني   العممد  ّ ف خالؼ المسيلة ف  كدف لذا دجمٌ 
 الخػالؼ  سػّب ك ّػ ف اليػزاع  محؿ ك حرر  ا،ّرعة خصكصد  المش كرة المذاهب عم 

  رامحػػػد  ػػػراه مػػػد  ػػػرمح  ػػػـ تعصػػػب  كدكف كجمديػػػة   صػػػدؽ ّكػػػؿ قػػػكؿ كػػػؿ جدلػػػة ك ػػػذكر
   كف  غدلب ا،ح دف  ظ ر مد عم   جش دخ .ا،دلة كتسيده

 : قدؿ  غهّدف كهك ال ده  حكـ مسيلةمد كرد عي     دتترم ح كم دؿ

  الحكػػػر عمػػػ   سػػػتكل  مػػػد ّػػػ ف ّػػػ  جلحػػػؽ كمػػػد  ال هػػػب فػػػ  جصػػػحدّيد فصػػػؿ: قمػػػت»
 .ال دي  ف  ك ختمؼ  ا،كؿ مع ف ميع   ذهؿ كن  الّدؿ  ش ؿ مد  ك اليظر عف ك دهش

ف  لػ  ج ػر ن  ذلػؾ مػف شػ   ف     ر ن كمد  الكراهة كالمرمح  فػراغ ا،كلػ  كػدف كا 
 2«.ذلؾ مم ع مف الّدؿ

كجٌمػػد مػػف جم مػػة المسػػد ؿ الخالف ػػة التػػ  ذكرهػػد الم لػػؼ  كجشػػدر للػػ  رجم جشػػ دخ  ف  ػػد  
 جق مػػكا] :كػػرجم شػػ ل شػػ كخ   كمػػد كالػػده مػػد ذكػػره فػػ  ّػػدب الحػػدكد مػػف حػػد ث الرسػػكؿ 

   :3[ج مديكـ ممكت مد عم  الحدكد

فػػ  مسػػيلة هػػؿ  مكػػف ل  ػػر ا مػػدـ جف   ػػ ـ الحػػد؟  ف ػػدؿ الشػػ ل محمػػد ّػػدم رحمػػ  ا 
 عم ػػػػ  مػػػػد هػػػػذا الحػػػػدكد لقدمػػػػة لػػػػ  فمػػػػ س اليػػػػدس  آحػػػػدد مػػػػف ا مػػػػدـ غ ػػػػر كجمػػػػد»تعػػػػدل : 

                                                           

مد حؽ امرئ مسمـ ل  ش    ر د جف  كص  ف     ّ ت ل مت ف ]: عيد شرح  لحد ث الرسكؿ  - 1
قسـ  :ال سـ ال دي  الحد ث ا،كؿ مف كتدب الكص ة مف -  [جس لن ككص ت  مكتكّة عيد ر 

 . -مف هذه الرسدلةمف الّدب ال دلث ؽ التح  
كالش ددات   كتدب ا،قه ة الحد ث ال دلث مف  -حد ث ]ن  حكـ جحد ّ ف ا ي ف كهك غهّدف [   - 2

 . -مف هذه الرسدلة: قسـ التح  ؽ  مف الّدب ا،كؿ  مف الحصؿ ا،كؿ ال سـ ال دي مف 
 لقدمة ّدب الرمـ  كتدب الكّرل  السيف اليسد    طدلب  جّ  ّف عم  عف المحظ  ّ ذا ركاه - 3

 .450: ص  6:ج  7201 رقـ: حد ث زيت  ه  لذا كل دت  عم  الحد الرمؿ
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 ّنقدمػػة ا جمػػر كقػػدلكا  ذلػػؾ مػػف مػػتمكف لكػػؿ لقدمت ػػد فيمػػدزت طد حػػة كشػػذت الممػػده ر 
 ا مػػدـ هػػذا عيػػ  ي ػػؿ كممػػف  لقدمت ػػد لزمتػػ  ذلػػؾ مػػف تمكػػف مػػف فكػػؿ  عدمػػد جمػػرا الحػػدكد
 .الوالد جد شْوخنا شْم إلْو وماؿ  الم  م 

 كالمم ػػكر الحػػدكد  لقدمػػة فػػ  ا مػػدـ م ػػدـ ت ػػـك الممدعػػة: عممد يػػد مػػف ممدعػػة كقػػدؿ
 مػف خكفػد  المت مّػة مػف م دمػ  كقػدـ   ػده ّسػطت مػف جك  ّد مػدـ مخػتص ذلكػـ جف عم 

قدمة  الحسدد ايتشدر  . الحتف كا 

  ممػب  حػد لزمػ  مػف كجف ا،مصدر  ف  لن الحدكد ت دـ ن جف عممد يد؛ اختدر كل ذا
  يحسػ  ّػذلؾ جهمػؾ  قدمت ػد متصػد مػف فكـ  حسف يظر كهك  ا،حكدـ تيح ذ مكاهع لل 

 جق مػػػكا] : قػػػدؿ   ػػػداهف  كن  تعػػػدل  ن جف عيػػػ  يد ّػػػد ا مػػػدـ جقدمػػػ  مػػػف كعمػػػ   كغ ػػػره
 ّنسػػيدد 1مدمػػ  اّػػف ركاه[ ن ػػـ لكمػػة ا فػػ  تيخػػذكـ كن  كالّع ػػد  ال ر ػػب فػػ  ا حػػدكد
د الصدمت ّف عّددة عف صح ح  .2«التكف ؽ ّك

 : ومنيا :اْلصولْة ممسائؿل ِطرقو ثانْا:

:   الرسػػكؿ قػػكؿ كهػػك  كالشػػ ددات ا،قهػػ ة كتػػدب مػػف ال ػػدي  الحػػد ثمػػد مػػد  فػػ    -
   ػػكؿ لمػف دل ػػؿ الحػد ث هػػذا كفػ » :قػدؿ3[ رد ف ػػك مريػدج عم ػػ  لػ س عمػػال عمػؿ مػف]

 خّػر هػذا   ػكؿ الحسػدد    تهػ ن قػدؿ كمػف  الحسػدد    تهػ الي   جف ا،صكل  ف مف
 . فدسد مكاب كهذا  الم مة ال دعدة هذه ل ّدت ف   كح  فال كاحد

شػدعة  الميكػرات لّطػدؿ فػ  كاسػتعمدل   ححظػ   يّ ػ  ممد الحد ث كهذا  انسػتدنؿ كا 

                                                           

  2:ج  2540: رقـ حد ث الحدكد  لقدمة ّدب الحدكد  كتدب مدم   اّف سيف مدم   ركاه اّف - 1
 .849: ص

هذه مف  –قسـ التح  ؽ  –كالد دت ال سـ ال دي    الحد ث السددس مف كتدب الحدكد : يظر - 2
 الرسدلة. 

 سّؽ تخر م . - 3
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 ّ.».. 

 حكػػـػ لذا: ] ل كلػػػ  شػػػرح  عيػػػد كالشػػػ ددات  ا،قهػػػ ة كتػػػدب مػػػف آخػػػر مكهػػػع فػػػ  كقػػػدؿ -
ذا  جمراف فم  فيصدب  فدمت د الحدكـ  :1[جمر فم  فيخطي حكـ كا 

 ا،شػعرم ف ػدؿ  ا،صػكؿ ف  م ررة مسيلة كه  ك ص ب    خطئ الممت د جف كف  »
 مسػػػد ؿ مػػػف ف  ػػػد قػػػدطع ن التػػػ  المسػػػيلة: الحسػػػف ّػػػف كمحمػػػد   كسػػػؼ كجّػػػك  كالّػػدقالي 

 لظػػػف تػػػدّع ف ػػػ  ا حكػػػـ: كالّػػػدقالي   ا،شػػػعرم قػػػدؿ  مصػػػ ب ف  ػػػد ممت ػػػد كػػػؿ  الح ػػػ  
 هػػذا كركم  قمػػده مػػف كحػػؽ ح ػػ   فػػ  ا حكػػـ ف ػػك الحكػػـ  مػػف ف  ػػد ظيػػ  فمػػد الممت ػػد 

 .الصكف ة مح    مف ممدعة كرمح   مدلؾ عف

 امت دد عم   سدّؽ حكـ كاقعة كؿ ف  ك كاحد  المص ب: المم كر كقدؿ
 كجف جمدرة  عم   جف كالصح ح الصح ح  كهك: ق ؿ  اليدظر ف كفكر  الممت د ف 

 الكسع ّذؿ مع  الحؽ جخطي لف  ي ـ ن جي  كالصح ح  مكدي د ّنصدّت  مكمؼ الممت د
 .الحد ث ل ذا  طمّ   ف 

 قدطع دل ؿ ف  د  ككف الت  المسيلة كجمد عم  د  دل ؿ ن الت  المسد ؿ ف  كم  كهذا
  كاحد ف  د فدلمص ب  عم   الكقكؼ لعدـ ف  د كاختمؼ  لممدع جك  يص  مف

ف  ّد ممدع  2..«.ال دطع ذلؾ مسمؾ دؽ كا 

بة  ثالثا: ممْقو عمْيا:  -كما سّماىا  –ذكره لبمض اْلراَ الفقيْة الغْر  ِو

الت  ج درهد  حالن  حـر جك حرامد   حؿ هؿ الحدكـ حكـ مسيلة ف  قكل  ذلؾ كمف
جلحف  ّعهكـ جف  ككف كلعؿ  ليكـ تختصمكف لل ] عيد شرح  لحد ث الرسكؿ 

                                                           

 .سّؽ تخر م  - 1
مف هذه  قسـ التح  ؽ –  ال سـ ال دي  ا،كؿ مف كتدب ا،قه ة كالش ددات يظر الحد ث  - 2

 .-الرسدلة
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فمف قطعت ل  مف حؽ جخ     فيقه  ل  عم  يحك مد جسمع مي   ّحمت  مف ّعض
   كالذم ذكره ف  كتدب ا،قه ة 1[فنيمد جقطع ل  ّ  قطعة مف اليدر  هذفال  يخ  ش  د

 كالش ددات: 

 عم ػػ  شػػ دت مػػف» :قػػدؿ غر ػػب فػػرع هػػذا عمػػ  ا،قح سػػ  جصػػحدب ّعػػض رتػػب: قمػػت»
 ال ػػػدي  لزكم ػػػد حػػػؿ  كتزكمػػت ّػػػدلطالؽ  الحػػػدكـ عم ػػػ  كحكػـػ زكمتػػػ   طمػػػؽ جيػػػ  زكر  ّ يػػة
ف  زكمت  ،ي د  م را لت دي د  لزكم ػد كحػؿ الحيحػ   ّػذلؾ لػ  حكـػ لذا  الش كد تزك ر عمـ كا 
 .2«مستّشعة مسيلة كه   ايت   «.ا،مر يحس ف  زكمت  ،ي د  سرا لت دي د ا،كؿ

 رابما: ذكره لبمض مسائؿ الِصوؼ:

مػف ّػدب ا،قهػ ة  كالشػ ددات  كهػك قكلػ   السػدّعكم دل  مد قدلػ  فػ  شػرح  لمحػد ث 
: [قػػػـك  كػػكف  ػػـ  عمػػػراف شػػؾ(   ػػالث جك مػػػرت ف   مػػكيكـ الػػذ ف  ػػػـ  قريػػ  خ ػػركـ لف 
 فػػػػ  ـ ك ظ ػػػػر  كفػػػػكف ي  كن كفيػػػػذري ك ى   كفى ييػػػػمى  تى  ي  كن  ك خكيػػػػكف  كفى دي شػػػػ ى ستى  ي  كن كفى دي شػػػػ ى  ى 

 ّػؿ  هػذا مػف لػ س  السمف مف  العدرف ف جكدّر عف  ذكر مد جف كاعمـ »قدؿ:   3[السمف
 كتكػػػد ر  الػػػرب  كيسػػػ دف  ال مػػػب قسػػػكة  ػػػكرث ّمػػػد كانشػػػت دؿ التكمػػػؼ مػػػف مّػػػر كف هػػػـ

 مػػػف جف: قػػػدلكا كقػػػد  جكهػػػحكه كمػػػد  لل ػػػ  جدت كم دمػػػدت اقتهػػػت  ا،حػػػكاؿ كلكػػػف  الكقػػػت

                                                           

صح ح مسمـ  كتدب ا،قه ة ّدب   ّ ذا المحظ ( جـ سممةعف هيد ّيت حذ حة   ركاه مسمـ - 1
 . 129ص:  5الحكـ ّدلظدهر كالمحف ّدلحمة ج:

مف هذه  –قسـ التح  ؽ  – يظر: الحد ث الراّع مف كتدب ا،قه ة كالش ددات  ال سـ ال دي   - 2
 الرسدلة.

  ركاه الّخدرم  كمسمـ عف عمراف ّف حص ف كالمحظ لمسمـ: - 3
ددات  ّدب ن  ش د عم  ش ددة مكر لذا جش د  }خ ركـ صح ح الّخدرم  كتدب الش   الّخدرم -

 .  171ص:   3ج:   2651 :قري   ـ الذ ف  مكيكـ{ حد ث رقـ
 ـ الذ ف   ّدب فهؿ الصحدّة  2535مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب فهد ؿ الصحدّة  حد ث رقـ: -

 .1964ص:   4ج: «لف خ ركـ قري   ـ الذ ف  مكي ـ  ـ الذ ف  مكي ـ»   ـ الذ ف  مكي ـ   مكي ـ
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  الّدسػػط ّدسػػم  لػػ  تممػػ  كمػػف ّعظمػػ  ممػػده لصػػؽ  ال ػػدّض  ّدسػػم  المّػػدر لػػ  تممػػ 
 رمػؿ لز ػدرة مشػ   عيػ  ا رهػ  الّسطدم  جف كذكركا  المد  لن  شرب لـ كلك  ايتحل
 ف ػ  الرمػؿ فتكسػـ  لل ػ  ذهدّػ  عمػ  فيػدـ سػم يد كمػده رآه فممد  فرسل سّعمد ة ال ـك مف
 فرحػ  مػف سػمي  فػنف  فرسل  سّعمد ة عم  مس رؾ تحسد ن ز د جّد  د» :ل  ف دؿ  ذلؾ
 كلػ   الم ػرب ّػّالد كػدف» :قدؿ المرس  العّدس جّ  عف ي ال الميف لطد ؼ كف   «.ّ 
 ف ػػدؿ  اليػػدس عمػػ  ل ػػتكمـ  كمػػد الميّػػر فرقػػ   اليػػدس  عمػػ   ػػتكمـ  تعػػدل  ا جكل ػػد  مػػف
 ف ػدؿ  الشػ ل ّػ  ككشػؼ!  كدلديبٌ  كهك  الدي د ف   زهديد رمؿ هذا: الرجس مكشكؼ رمؿ
  حػػط كن  السػػمف  هػػرهـ ن ف ػػ ن   .حّػػ  لن سػػميي  مػػد جك ػػس جّػػد  ػػد :الميّػػر فػػكؽ مػػف
 1.«..كجخرك ة  دي ك ة مهدر ف   فم   غ رهـ جمد م دم ـ  مف

المعممػػ ف كذكػػر رحمػػ  ا تعػػدل  عػػف الصػػكف ة كجحػػكال ـ مػػد مػػد  عػػي ـ فػػ  ت ػػد ـ ّػػر  -
مػػف كتػػدب ا،قهػػ ة  عشػػر الحػػددم عمػػ  ّػػر الكالػػد ف ف ػػدؿ فػػ  ج يػػد  شػػرح  لمحػػد ث

 كع ػػػػكؽ  ّػػػػد ا شػػػػراؾ(:  ال ػػػػد الكّػػػػد ر ّػػػػيكّر جيّػػػػ كـ جن] :كالشػػػػ ددات كهػػػػك قكلػػػػ  
 :2[الزكر قكؿ جكؿ  الزكر كش ددة  الكالد ف

لػ   الكالػد ف حػؽ عمػ  ح  ػـ ت ػد ـ عمػ  الصكف ة كجك ر»  كقػد .مػي ـ ممدعػة ذلػؾ كا 
  الكالػػػد ف جمػػػر ت ػػػد ـ ت ر ػػػر فػػػ  الكػػػالـ الّكػػػدم جحمػػػد سػػػ دم عميػػػد الصػػػدلح السػػػ د ّسػػػط
 .3«جقرب عيدم كهك[ كتّ ] مف الكقت ه ؽ ميع ّمد ال ـك كالـ كتيكؿ

                                                           

 هذه الرسدلة.مف قه ة كالش ددات  ال سـ ال دي  الحد ث السدّع مف كتدب ا، يظر:  - 1
 .لمسمـ كالمحظ ّكرة  جّ  عف كمسمـ  الّخدرم  ركاه - 2

 .91:ص  1:ج  87: رقـ حد ث كجكّرهد  الكّد ر ّ دف ّدب ا  مدف  كتدب مسمـ  صح ح مسمـ 
  2654: رقـ حد ث الزكر  ش ددة ف  ق ؿ مد ّدب الش ددات  كتدب الّخدرم  صح ح الّخدرم 

  8: ج  5977ك  5976:رقـ حد ث الكّد ر  مف الكالد ف ع كؽ ّدب ا،دب  ككتدب. 172: ص  3:ج
 .4:ص

 قه ة كالش ددات  ال سـ ال دي  مف هذه الرسدلة. الحد ث الحددم عشر مف كتدب ا،:  يظر - 3
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 : كذكر ف  شرح  ل كل  -

كيـٍ  ]ًلف   ٍ رى ـٍ  ال ًذ فى   يـ   قىٍرًي   خى ـ    ىميكيى ي ـٍ  ال ػًذ فى   يػ ـ    ىميػكيى ي : ًعٍمػرىافي  قىػدؿى  -  ىميػكيى يـٍ  ال ػًذ فى   يػ
تىٍ فً  قىٍريًػً   ّىٍعدى   اً  رىسيكؿي  جىقىدؿى  جىٍدًرم فىالى  ػر  ـ   -  ىالى ىػةن  جىكٍ  مى   ىٍشػ ىديكفى  قىػٍكـه  ّىٍعػدىهيـٍ   ىكيػكفي   يػ
كفى   يٍ تىمىييكفى  كىنى  كى ىخيكييكفى   يٍستىٍش ىديكفى  كىنى  ـي  كى ىٍظ ىػري   يكفيػكفى  كىنى  كى ىٍيًذري [ ًفػ ً  السٍّػمىفي

مػف  1
 كتدب ا،قه ة  كالش ددات:

 الع ػػػد جخػػػذكا مػػػد لػػػزـك عمػػػ  الصػػكف ة كممدعػػػة جشػػػ دخيد  حمػػػة هػػػك  الحػػػد ث كهػػذا»
  السػػػمب جسػػػّدب مػػػف ّػػػ  الت ػػػدكف عػػػدكا حتػػػ   ا،كراد مػػػف التزامػػػ  عمػػػ  جصػػػحدّ ـ عمػػػ 

 مػد كدن ػؿ  ال مػكب جّردب كهـ  الم كد الكعد كخمؼ  الع د ي ض مف ف   لمد كاني طدع
 كصػدؽ  ّيػذره كفػ  مػف كمػدح  ّ ػد  ػؼ لػـ  ـ  قّرة التـز مف ا ذـ كقد  كاهحة قدلكه
 .2«..ي ض  ـ ا عدهد مف كيع   ع ده ف 

 : والفضائؿ، والورع، بالِزكْة المِممقة اْلمور لبمض ذكره خامسا:

 :فػػ  ج يػػد  شػػرح  لحػػد ث الرسػػكؿ  الكصػػ ة عمػػ  حهػػ  فػػ  تعػػدل  ا رحمػػ  قػػدؿ 
ػة ككصػ ت  لن ل متػ ف  ّ ػت ف ػ   كصػ  جف  ر ػد شػ   ل  مسمـ امرئ حؽ مد]  عيػد مكتّك

 :مف كتدب الكص ة 3[رجس 

 ن ا يسػدف ،ف الحػكت قّػؿ كانهتػزاز لممػكت  كالتيهػب الكصػ ة  عمػ  الحض كف  »
 كاحػد فكػؿ مػـ  ممػع ف ػ  مػدت كقد لن  حرض سف مف مد ،ي  المكت  حدم   مت   درم
 ك ممػػع كصػػ ت   ف كتػػب لػػذلؾ مت   ػػد  كػػكف جف ف يّ ػػ  الحػػدؿ فػػ   مػػكت جف مػػد ز ّع يػػ 
 .4«عّدده كح كؽ ا  ح كؽ مف الكزر عي  ك حط ا،مر  ل   حصؿ مد ف  د

                                                           

 سّؽ تخر م . - 1
 هذه الرسدلة. كتدب ا،قه ة كالش ددات  ال سـ ال دي  مف  الحد ث السدّع : يظر - 2
 1250  ص:3  ج:1627ركاه مسمـ عف سدلـ عف جّ    صح ح مسمـ  كتدب الكص ة  حد ث رقـ:  - 3
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 المطمب السادس: سوقو لألدلة: 

الم ٌر ػة مػف جكؿ حػد ث للػ  آخػره ك ظ ر ذلؾ ف  مم ع مد قدلػ  فػ  شػرح ا،حدد ػث 
ممػػػدع  جك ق ػػػدس  جك  ف ػػذكر مػػػد مػػػد  فػػػ  المسػػػيلة مػػػف آ ػػػدت قرآي ػػػة  كجحدد ػػػث يّك ػػػة  كا 
مصػػػػمحة   ػػػػـ  سػػػػتممع كػػػػؿ ا،قػػػػكاؿ الػػػػكاردة  فػػػػ  المسػػػػيلة مشػػػػحكعة ّيدلت ػػػػد مػػػػف ال ػػػػرآف 
كالسػػػية  كا ممػػػدع  كال  ػػػدس  كالمصػػػمحة   ػػػـ  تػػػدارس مػػػد تعػػػدرض مي ػػػد  ك كمػػػ  ذلػػػؾ 

 ح ّػػ ف ا،قػػكاؿ ّحسػػب ا،دلػػة  كقكت ػػد كدنلت ػػد عمػػ  ا،حكػػدـ مػػع ل ػػراد مػػد قدلػػ  ّػػدلترم
العممد  ف  كؿ ذلػؾ فعممػ  هػذا هػك مػف صػم ـ انمت ػدد  كن  ػتمكف ميػ  لن مػف تػكفرت 
ف   ممكػة انمت ػدد  كالشػ ل محمػد ّػدم رحمػ  ا تعػدل  يحسػّ  كػذلؾ كمػد جقػر لػ  ّػذلؾ 

 عممد  ك ر.

ع ه يد لذكر جم مػة عمػ  كػؿ ذلػؾ لك ػرة عرهػ  ل دلػة فػ  ج يػد  كلكف الممدؿ ن  تس
لمسػػيلة  -جك ت صػػ رم –شػػرح  لمم ػػع ا،حدد ػػث الػػكاردة فػػ  هػػذا المػػز   كلعػػؿ تمػػدكزم 

ممعػػ  رحمػػ  ا تعػػدل  ل دلػػة فػػ  المسػػد ؿ المعركهػػة  كطر  ػػة ميدقشػػت  ل ػػد  كترم حػػ  
ف ا،دلػػة هػػك مػػد سػػ حتح لّعهػػ د عمػػ  ّعػػض  كدفعػػ  لػػّعض التعػػدرض الظػػدهر ف مػػد ّػػ 

ممػػػدؿ الّحػػػث ل  ػػػرم حػػػكؿ مػػػي   الشػػػ ل محمػػػد ّػػػدم رحمػػػ  ا تعػػػدل   كالمسػػػد ؿ التػػػ  
امت د ف  د  كك ح ة امت ػدده رحمػة ا تعػدل  عم ػ   كهػذا ممػدؿ خصػب لمّحػث  خدصػة 
لذا عهػػد  الّدحػػث  دراسػػت  لكػػؿ ذلػػؾ ّمػػد مػػد  ج هػػد مػػف امت ػػددات الشػػ ل رحمػػ  ا 

 ككتّ  ا،خرل.   تعدل  ف  يكازل 
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 حد  د:  كف   سّعة عشر: اْلقضْة والشياداتكِاب 

 :قكل  

ـ   الحػػدْث اْلوؿ: ـى فىدٍمتى ىػػدى  يػػ ػػ كى ذىا حى ػػدبى  فىمىػػ ي جىٍمػػرىاًف  كىاً  ـ  جىصى ـي فىدٍمتى ىػػدى  يػػ ػػدًك ـى اٍلحى ػػ كى ]ًلذىا حى
].    جىٍخطىيى  فىمى ي جىٍمره

دٌّ.[]مىٍف عىًمؿى الحدْث الثاني:  مىٍ ً  جىٍمرييىد فى يكى رى    عىمىالن لىٍ سى عى

[نى ] الحدْث الثالث: ده ّىٍ فى اٍ يىٍ ًف كىهيكى غىٍهّىدفي ـٍ جىحى    ىٍحكي

تًػً  ًمػٍف ّىٍعػضو   ]ًلي كيـٍ  الحدْث الرابع: ػفى ًّحيم  ـٍ جىٍف  ىكيػكفى جىٍلحى ػكي لىعىػؿ  ّىٍعهى تىٍختىًصميكفى ًللى    كى
ػٍذهي  فىيىٍقًه ى لى ي عى  ػٍ  ند  فىػالى  ىٍيخي ؽٍّ جىًخ ػً  شى مى  يىٍحكو ًمم د جىٍسمىعي ًمٍي ي  فىمىٍف قىطىٍعتي لى ي ًمٍف حى

د جىٍقطىعي لى ي ًًّ  ًقٍطعىةن ًمفى الي دًر[.  فىًني مى

دًؿ ًللى  اً اٍ،ىلىدُّ  ]ًلف   الحدْث الخامس: [جىٍّ ىضى الرٍّمى ًصـي  .اٍلخى

لىًكػف   ي  لىػكٍ  الحدْث السػادس: ػدؿو كىجىٍمػكىالى يـٍ  كى ػد ى ًرمى د عىػ  يىػدسه ًدمى ـٍ  نى ٍعطىػ  الي ػدسي ًّػدىٍعكىاهي
مىٍ ً [. مى  اٍلميد عى  عى  اٍل ىًم فى عى

ـ  ال ػًذ فى  ىميػكيى يـٍ  الحدْث السابع: ـٍ   يػ ـ  ال ػًذ فى  ىميػكيى ي ـٍ   يػ ـ  ال ػًذ فى  ىميػكيى ي ـٍ قىٍرًي    يػ كي ٍ رى « ]ًلف  خى
سيػػػكؿي اً - : فىػػػالى جىٍدًرم جىقىػػػدؿى رى تىٍ ًف جىٍك  ىالى ىػػػةن  قىػػػدؿى ًعٍمػػػرىافي ػػػر  ـ   ىكيػػػكفي -ّىٍعػػػدى قىٍريًػػػً   مى  يػػػ

ـٍ قىػػػػٍكـه  ىٍشػػػػ ىديك  كفى كىنى  يكفيػػػػكفى  ّىٍعػػػػدىهي ييػػػػكفى  كى ىٍيػػػػًذري كييػػػػكفى كىنى  يٍ تىمى فى كىنى  يٍستىٍشػػػػ ىديكفى  كى ىخي
]. ـي السٍّمىفي  كى ىٍظ ىري ًف ً 

ٍ ًر الشُّ ىدىاً  ال ًذم  ىٍيًت  ًّشى ىددىًتً  قىٍّؿى جىٍف  يٍسيىلى ىد  [. الحدْث الثامف: ـٍ ًّخى  ]جىنى جيٍخًّريكي

ػػفً ]الحػػدْث الِاسػػع:  ـى  مى ػػر  ػػبى اي لىػػ ي الي ػػدرى  كىحى ػػؽ  اٍمػػًرئو ميٍسػػًمـو ًّ ىًم يًػػً   فى ىػػٍد جىٍكمى اٍقتىطىػػعى حى
ي ةى  مىٍ ً  اٍلمى : « عى ٍف كىدفى شىٍ  ند  ىًس رنا  ىد رىسيػكؿى اً؟ قىػدؿى ٍف قىًهػ ّند ًمػٍف »فى ىدؿى لى ي رىميؿه: كىاً  كىاً 

.]  جىرىاؾو
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: جىٍف تىٍعّيػػديكهي  ًلف  اى  ىرٍ ]الحػػدْث الماشػػر:  ـٍ ػػ  لىكيػػ ـٍ  ىالى نػػد  فى ىٍرهى ـٍ  ىالى نػػد  كى ىٍكػػرىهي لىكيػػ ػػ  لىكيػػ هى
قىػدؿى  : ًق ػؿى كى ـٍ قيػكا  كى ىٍكػرىهي لىكيػ ًم عنػد كىنى تىحىر  ػًؿ اً مى ٍّ   كىنى تيٍشًركيكا ًًّ  شىٍ  ند  كىجىٍف تىٍعتىًصػميكا ًّحى

ًة اٍلمىدؿً  دعى هى كىٍ رىةى السُّ ىاًؿ  كىاً   [.كى

يىػػػعى  الحػػػدْث الحػػػادي عشػػػر: مى كىٍجدى الّىيىػػػدًت  كى : عي يػػػكؽى ا،يم  ىػػػدًت  كى ـٍ مىػػػٍ كي ـى عى ػػػر   ]ًلف  الم ػػػ ى حى
 [.دتكىهى 

ّىػػػػدً ًر؟ الحػػػػدْث الثػػػػاني عشػػػػر: ـٍ ًّػػػػيىٍكّىًر اٍلكى ٍشػػػػرىاؾي ًّػػػػدً  كىعي يػػػػكؽي » ىالى نػػػػد « ]جىنى جييىٍّّػػػػ يكي اٍ ً
شى ىددىةي ال كرً اٍلكىاًلدىٍ ًف  كى كرً  -زُّ  [. -جىٍك قىٍكؿي الزُّ

مىٍ  ىد فى ىًّمى ىد فى ىػٍد جىتىػ  ّىدّنػد  الحدْث الثالث عشر: ]مىٍف شىحىعى ً،ىًخ ً  شىحىدعىةن فىيىٍهدىل لى ي هىًد  ةن عى
ّىد[. د ًمٍف جىٍّكىاًب الرٍّ  عىًظ من

ػديكدً الحدْث الرابع عشر:  ػدٍّ ًمػٍف حي دلىٍت شىػحىدعىتي ي ديكفى حى ػٍف  ]مىٍف حى مى ػدد  الم ػ ى  كى الم ػً   فى ىػٍد هى
ػػٍف قىػػدؿى ًفػػ   مى ٍيػػ ي  كى ت ػػ   ىٍيػػًزعى عى ًط الم ػػً  حى ٍؿ ًفػػ  سىػػخى ـٍ  ىػػزى ـى ًفػػ  ّىدًطػػؿو كىهيػػكى  ىٍعمىميػػ ي  لىػػ ػػ دصى خى

] ت    ىٍخريجى ًمم د قىدؿى ّىدًؿ حى ٍدغىةى اٍلخى د لىٍ سى ًف ً  جىٍسكىيى ي الم  ي رى  ميٍ ًمفو مى

دًحًب قىٍر ىةو[: امس عشرالحدْث الخ مى  صى  ]نى تىميكزي شى ىددىةي ّىدىًكمٍّ عى

 .[]لذا كىًرهى ان يدف ال م فى  جك استحّدهد فم ست مد عم  د: الحدْث السادس عشر

دةي  الحدْث السابع عشر: ػد ال ػًذم ًفػ   ]اٍل يهى ي ػًة  كىاٍ يىػدًف ًفػ  الي ػدًر  فىيىم   ىالى ىةه: كىاًحده ًف  اٍلمى
ٍكػػـً  فى يػػكى ًفػػ  ا ػػدرى ًفػػ  اٍلحي ػػؽ  فىمى ػػرىؼى اٍلحى ػػؿه عى ػػ  ًّػػً   كىرىمي ػػؽ  فى ىهى ػػرىؼى اٍلحى ػػؿه عى ي ػػًة فىرىمي ٍلمى

ٍ ؿو فى يكى ًف  الي دًر[. مى  مى  الي دًر  كىرىميؿه قىهى  ًلمي دًس عى
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 الحدْث اْلوؿ: 

  :قكل  
ََِيَد       ـُ َفاْج ـَ اْلَحاِك َـّ ]]ِإَذا َحَك ََِيَد  1[ُث ـَ َفاْج َذا َحَك َـّ ]َأَصاَب َفَمُو َأْجَراِف، َواِ  َأْخَطَأ  2 [ُث

                             3َفَمُو َأْجٌر.[ 

 ف حصؿ ال ه ة.     حكـ ّ ف الخصـكسم  ّذلؾ ،يٌ ؛ هك ال ده  :ـُ اكَ الحَ 

 حكػـ فدمت ػد  جم لذا جراد الحػدكـ جف  هك ّذؿ الكسػع فػ  لرادة الصػكاب؛ :ادُ يَ ِِ جْ ا ِ ك
الحكػػـ قّػػؿ انمت ػػدد  حػػؿعػػف انمت ػػدد ]فػػال   ،ف الحكػػـ متػػيخر فحػػ  الحػػد ث محػػذكؼ

 ن تع  ّ ة. تحس ر ة« فدمت د»  ك حتمؿ جف تككف الحد  ف  قكل  4اتحدقد[

َـّ : )قولو  ؛ جم صددؼ مد ف  يحس ا،مر مف حكـ ا تعدل .(أصابَ  ث

 كجمر ا صدّة.  جمر انمت دد جم ؛(رافِ جْ أَ  وُ مَ فَ ):قولو

فمػ  جمػر كاحػد   جم ّدف كقع ذلؾ ّ  ر حكـ ا 5[أَ طَ ثـ أخْ  دَ يَ َِ فاجْ  ـَ كَ وقولو: ]إذا حَ 
   ػػ مر عمػػ  الخطػػي ّػػؿ  ػػ مر عمػػ  امت ػػدده فػػ  طمػػب كلػػـ  ػػرد جٌيػػ كهػػك انمت ػػدد ف ػػط 

 عي  مكهكع لذا لـ  يؿ م دا.  يكا  ـ ف  الخط الحؽ ،ف امت دده عّددة 

                                                           

 كمسمـ الت  اعتمدهد الش ل ّدم. ف  ركا ة الّخدرم  تةمف اليسخت ف  ك دّ ةسدقط - 1
 كمسمـ الت  اعتمدهد الش ل ّدم.  ف  ركا ة الّخدرم ةمف اليسخت ف  ك دّت ةسدقط - 2
]لذا حكـ الحدكـ فدمت د  ـ جصدب فم   ّمحظ: كمسمـ عف عمرك ّف العدص  الّخدرم ركاه  -3

ذا حكـ فدمت د  ـ ج جمراف   [.خطي فم  جمركا 
الدار  7352الّخدرم  المدمع الصح ح  ّدب جمر الحدكـ لذا امت د جك جخطي  حد ث رقـ:  - 

 .372ص:  4ج: ال دهرة  السمح ة 
اليسخة  مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب ا،قه ة  ّدب ّ دف جمر الحدكـ لذا امت د فيصدب جك جخطي  -

 .131  ص:3ج: الترك ة 
 : ن  حؿ.(ؽ كف  اليسخة (: فال  مكز الحكـ قّؿ انمت دد اتحدقد. سف  اليسخة   - 4
ذا حكـ فدمت د فيخطي»(: سف  اليسخة   - 5 ذا حكـ فدمت د  ـ جخطي» (ؽ . كف  اليسخة «كا   .«كا 
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انمت ػػدد فػػ  لدراؾ  2كالحدصػػؿ جف الػػالـز عم ػػ  ]الكامػػب[: »1ال ػػددمقػػدؿ اّػػف عّػػد 
د الكصػكؿ لل ػػ  فمػػ س ّ درتػ   ف ػػك معػذكر لف لػػـ  صػػؿ لل ػ   يعػػـ لف كفػػؽ الصػكاب  كجٌمػػ

ن فمػ  جمػر كاحػد هػك جمػر  كجمر الحكـ ّػدلحؽ  انمت دد  3لمصكاب فم  جمراف؛ ]جمر[ كا 
ة الحكػـ مػف جدلتػ  جك امت ػدد فػ  معرفػة امت ػدد فػ  معرفػ انمت دد. ّ   جف هذا هؿ هػك

كغدلػػب العممػػد  عمػػ  جف  ؟ل  هػػ  عمػػ  كفػػؽ مػػد عم ػػ  ا،مػػر فػػ  يحسػػ  ح   ػػة الحدد ػػة 
ذا قدلكا الحد ث ف  حدكـ عدلـ ّدنمت دد المراد هك ا،كؿ   4«.كا 

 5«[.حتمدؿ ال دي  فم تيمؿ تـ لكمكد ان لكف انستدنؿ ّ  عم  مكاز انمت دد ن]

فدلممت ػػد مطدلػػب ّ مػد معػػد  كالم مػػد مطدلػػب  ؛ ّعػد شػػمكؿ الحػػد ث ل مػر فن  قمػػت:
جقكاؿ لمدم   كاخت در ال كؿ الرامح عيده مف جقػكاؿ  6كالّحث عم  ]جرمح[ ّتح  ؽ الميدط

 .جقكاؿ العممد  لف كدف مف جهؿ الترم ح

ككػػػالـ اّػػػف عّػػػد ال ػػػددم؛ كييمػػػد سػػػدق  مسػػػدؽ انحتمػػػدج لمػػػذهب الحيح ػػػة فػػػ  مػػػكاز 
ف كمػد ممت ػد  د قهد  الم مػ كا، مػة ال ال ػة عمػ  اشػتراط ككيػ   كهػ  مسػيلة خػالؼ  كا 

                                                           

كالصح ح هك مد مد   ( اّف عّد ال ددم سكف  اليسخة   ( اّف عّد السالـ ؽف  اليسخة   - 1
 يكر الحسف  جّك التتكم  ال ددم عّد ّف لمحمد المي كؿ ه يد هك،ف ال كؿ  ف  اليسخة  ب(

حد ث  ّدب آداب ال ده   مف حدش ت  عم   سيف اليسد     (ق1138: المتكف   السيدم الد ف
  224ص:  8:ج  1986  2حمب  ط:   ا سالم ة المطّكعدت مكتب  5381 :رقـ

 .(سطة مف اليسخة  سدق  - 2
 .(ؽاليسخة  سدقطة مف  - 3
ّدب آداب  لل  هيد  يت   قكؿ اّف عّد ال ددم المكمكد ف  حدش ت  عم  سيف اليسد    - 4

 .224ص:  8: ج  5381 :حد ث رقـ ال ده  
ف  اليسخت ف  س( ك ؽ(  الكيت  نّف عّد ال ددم الش ل ّدم المممة مد ّ ف مع كفت ف يسّ د   - 5

مف حدش ت  عم  سيف اليسد    المي كؿ  اّف عّد ال ددم  كه  غ ر مكمكدة همف كالـك ؽ(  
 .224ص:  8: ج5396 :حد ث رقـ ّدب  آداب ال ده  

 .مد ف  اليسخة  س( كالصح ح كف  اليسخة  س(: جرمح  رامح   :ؽ(ف  اليسخة    - 6
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ف مػـز تكل ػة جم ػؿ  لن جف  عدـ انمت دد كمد ف  هذه ا،زمية المتيخرة   مف جهؿ انمت دد
 .كذهب جك رهـ لل  جي  ن  خرج عف مش كر مذهب لمدم   م مد كمد

ف كػدف عكسػػ  جصػػح  ف ف ػػدؿ: لف كػػدف مػػف جهػػؿ كجظ ػػر دلػػ ال  كفصػػؿ ّعػض المح  ػػ  كا 
ف لػـ  كػف ّتمػؾ الميزلػة لزمػ  الحكػـ  طالع تع ف عم ػ  الحكػـ ّمػد تػرمح عيػده ان ّمشػ كر كا 

ف  مذهّ   مد مرل ّ  عمؿ ّمده كا     دلؼ ف  ذلؾ ي ض حكم  كهذا هك ا،ظ ر.خّك

فػػػ  هػػػذه المسػػػيلة كػػػالـ حسػػػف  يّ ػػػ   التعك ػػػؿ  1كنّػػػف هّ ػػػرة  فػػػ  كتدّػػػ  ا فصػػػدح
عيػ  ّػ   3الصػح ح فػ  هػذه المسػيلة جف مػف شػرط انمت ػدد ]ليمػد[» كهذا يص : 2]عم  [

الت  امتمعػت ا،مػة عمػ  جف كػؿ  مد كدف عم   الحدؿ قّؿ است رار هذه المذاهب ا،ّرعة
ف لػػـ  فدل دهػػ  اآلف  ؛  مسػػتيد للػػ  سػػية رسػػكؿ ا ،ٌيػػ كاحػػد مي ػػد  مػػكز العمػػؿ ّػػ  كا 

لكػػف عػػرؼ مػػف ل ػػة  طمػػب الحػػد ث كايت ػػدد طرقػػ سػػع  فػػ   كن نمت ػػدد ا  كػػف مػػف جهػػؿ
مػػد ن  عػػكزه معػػ  معرفػػة مػػد  حتػدج لل ػػ  ف ػػ   كغ ػػر ذلػػؾ مػػف شػػركط  اليػدطؽ ّدلشػػر عة 

هػ ن   4كايت ػ  ا،مػر ]للػ [ فنف ذلػؾ ممػد قػد فػرغ لػ  ميػ   كدجب لػ  ف ػ  سػكاه  انمت دد
كتػدكيت العمػـك  م ـ كايحصر الحؽ ف  جقدك  ا، مة الممت د ف لل  مد جراحكا مف ّعدهـ 

يمػد عمػ  ال دهػ  فػ  جقهػ ت  جف   هػ  ّمػد  يخػذه  كايت   لل  مػد اتهػح ف ػ  الحػؽ  كا 
كعمػػ   فنيػػ  فػػ  معيػػ  مػػف كػػدف جداه امت ػػدده للػػ  قػػكؿ قدلػػ   جك عػػف الكاحػػد مػػي ـ عػػي ـ 

ا ّػػػدلحـز خػػػذا كػػػدف آ تحػػػدؽ مػػػد جمكيػػػ ذلػػػؾ فنيػػػ  لذا خػػػرج مػػػف خالف ػػػـ متكخ ػػػد مػػػكاطف ان
عم ػػػ  ا،ك ػػػر مػػػي ـ   ككػػػذلؾ لذا قصػػػد فػػػ  مػػػكاطف الخػػػالؼ تػػػكخ   مػػػد. ّػػػد،كل عػػػدمال 

                                                           

  مدمعة الممؾ 6596 :ا فصدح ف  اختالؼ ا، مة ا،ّرعة  مخطكطة رقـ  ح  اّف هّ رة  - 1
   wwwalmostafa.comمكتّة المصطح  ا لكتركي ة    268-267- 266  لكحة رقـ 1957سعكد  

http://makhtota.ksu.edu.sa. 
 .(ؽسدقطة مف   - 2
 ( جيمد.سكف    ( جي  ؽف    - 3
  (: مف.س(: لل  كف   ؽف  اليسخة   - 4

http://makhtota.ksu.edu.sa/
http://makhtota.ksu.edu.sa/


   كزبة األلضٛخ ٔانشٓبداد   انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                                                  

061 

لن  عممػ  ّ ػكؿ الكاحػد   آخػذ ّػدلحـز مػع مػكازفنٌيػ كالعمؿ ّمػد قدلػ  المم ػكر دكف الكاحػد
جك يشػي فػ  ّمػدة لػـ  عػرؼ   جي  جكره ل  جف  ككف مف ح ث جي  قد قرج مػذهب كاحػد مػي ـ

جّػكه  جك شػ خ  عمػ  مػذهب كاحػد مػي ـ ف صػر يحسػ  كدف  ف  د لن مذهب لمدـ كاحد  جك
ككػدف مػد تشػدمرا ف ػ  ممػد  حتػ  جيػ  لذا حهػر عيػده خصػمدف  عم  اتّػدع ذلػؾ المػذهب

كعمػػـ   ككػػدف الحػػدكـ حيح ػػد  حتػػ  الح  ػػد  ال ال ػػة ّحمػػ  يحػػك التكك ػػؿ ّ  ػػر رهػػد الخصػػـ 
فعػػدؿ  حي حػػة  ميعػػ هػػذا التكك ػػؿ  كجف جّػػد  كجحمػػد اتح ػػكا عمػػ  مػػكاز الشػػدفع  ك  جف مدلكػػد 

عمد امتمع عم   ه ن  ا، مة  ال ال ة عم  مد ذهب لل   جّك حي حة ّمحػرده مػف غ ػر جف 
  ّت عيده ّدلدل ؿ مد قدل  كن جداه لل   امت دده  فني  جخدؼ عم  هذا مف ا عػز كمػؿ 

. كجيػػػ  لػػػ س مػػػف الػػػذ ف  سػػػتمعكف ال ػػػكؿ ف تّعػػػكف جحسػػػي  جف  كػػػكف اتّػػػع فػػػ  ذلػػػؾ هػػػكاه 
ّط درتػ  مػع   فدختصـ لل   ا يدف ف  س ر الكمػب  ف هػ ؾ لف كدف ال ده  مدلك دككذل

فدختصػػـ لل ػػ   ككػػذلؾ لف كػػدف ال دهػػ  شػػدفع د. عممػػ  ّػػيف الح  ػػد  كم ػػـ قهػػكا ّيمدسػػت 
ليمػد  ف ػدؿ اآلخػرمػذكدة هذا ميعي  مف ّ ػع شػدة  ا يدف ف  متركؾ التسم ة ف دؿ جحدهمد:

. كهػػك  عمػػـ جف ا، مػػة ال ال ػػة عمػػ  خالفػػ  مذهّػػ  عم ػػ  ّ  ف هػػ ميعتػػ  مػػف ّ ػػع الم تػػة
فدختصػػـ لل ػػ  ا يػػدف ف ػػدؿ جحػػدهمد: لػػ  عم ػػ  مػػدؿ ف ػػدؿ  ككػػذلؾ لف كػػدف ال دهػػ  حيح ػػد 

كقد عمـ جف ا، مػة ال ال ػة عمػ   عم   ّدلّرا ة   ف ه مدؿ ف ه ت  عم   اآلخر: كدف ل  
كجرمػػح فػػ     ا خػػالص كجم دلػػ  ممػػد تػػكخ  اتّػػدع ا،ك ػػر ف ف ػػ  جقػػرب للػػ ف ػػذا  خالفػػ 
 العمؿ.

كا   ػرا مػف   ػكر كجي ػـ قػد سػدُّ  كن ة الحكدـ ف  كقتيد هذا صػح حة  كم ته  هذا جفٌ 
كمشػ ت عمػ  الطر ػؽ التػ   مشػ   كلك جهممػت هػذه الطر ػؽ  ا سالـ سد فرض الكحد ة 

جك كػػػالـ قدلػػػ  جيػػ  ن  صػػػح جف  كػػػكف  عم  ػػد الح  ػػػد   ػػذكر كػػػؿ مػػػي ـ فػػ  كتػػػدب صػػيح  
 لحصػػؿ ّػػذلؾ هػػ ؽ   ػػـ  ػػذكر شػػركط انمت ػػدد لن مػػف كػػدف مػػف جهػػؿ انمت ػػددقدهػػ د 

كهػػذا  فػػنف غدلػػب شػػركط انمت ػػدد اآلف قػػد ف ػػدت فػػ  جك ػػر ال هػػدة  كحػػرج عمػػ  اليػػدس
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ّػػػؿ  كهػػػذا غ ػػػر مسػػػمـ  كسػػػد لّػػػدب الحػػػدكـ ككييػػػ  تعط ػػػؿ لمحػػػدكـ  كالتيػػػدقض  كد حدلػػػة 
ايت ػػػ  «. ككمػػػدت ـ صػػػح حة يدفػػػذةكجف ح الصػػػح ح فػػػ  المسػػػيلة جف كن ػػػة الحكػػػدـ مػػػد زة 

 كالم .

كالتكسػػعة عمػػ  الحكػػدـ فػػ   كالحكػػـ ّدلعػػدؿ  الحػػد ث دل ػػؿ ظػػدهر لحهػػؿ العمػػـ وفػػي 
 انمت دد لذا لـ  مدكا يصد. 

َْْمافَ  َوَداُوودَ ﴿: كقكل  تعدل  كلكن هذا الحد ث  » قدؿ العممد :  ِفػي َْْحُكَمػافِ  ِإذْ  َوُسػَم
َْْمافَ  َفَفيَّْمَناَىا﴿ :قكلػ  لل  ﴾َشاِىِدْفَ  ِلُحْكِمِيـْ  َوُكنَّا اْلَقْوـِ  َغَنـُ  ِفْوِ  َنَفَشتْ  ِإذْ  اْلَحْرثِ   ُسَم
َنػػا َوُكػالِّ  ْْ َِ ْرَنا َوِعْمًمػػا ُحْكًمػا آ ْْػرَ  َُْسػػبّْْحفَ  اْلِجَبػػاؿَ  َداُوودَ  َمػعَ  َوَسػػخَّ   1 ﴾َفػػاِعِمْف َوُكنَّػػا َوالطَّ

 2«.ل ميد جف قد همككاكهذا ّدمت دده  هذا ّنصدّت   في ي  عم  مد 
                                                           

  .79 - 78سكرة ا،يّ د   اآل ة:  - 1
كقرج الحسف » كمدت ف  لرشدد الشدرم كالمد  يسّ  ال سطالي  ل مدـ  الحسف الّصرم هك: - 2

 لذ يحشت ف    جم الزرع جك الكـر جم كاذكرهمد  لذ  حكمدف ف  الحرث( ج هد  كداكد كسم مدف(
 جرادهمد كالمتحدكم ف جم رعت  ل ال ّال راع ّيف يحشت فيكمت  كجفسدت (   ككيد لحكم ـ((غيـ ال كـ

  جم ّعمميد  كمرآل ميد  ككدف داكد عم   (لل  مد  جك استعمؿ هم ر الممع ن ي ف  شدهد ف
السالـ قد حكـ ّدل يـ ،هؿ الحرث  ككديت ق مة ال يـ عم  قدر الي صدف ف  الحرث  ف دؿ 

هذا جرفؽ ّدلحر   ف فعـز عم   لتحكمف  ف دؿ جرل جف  سم مدف كهك اّف لحدل عشرة سية  غ ر
يـ ،هؿ الحرث   يتحعكف ّيلّدي د  كجكندهد  كجصكاف د  كالحرث لل  رب ال يـ  حت  تدفع ال 

 صمح الحرث  ك عكد ل   ت   ـك جفسد   ـ  تراداف  ف دؿ ال هد  ف مد قه ت   كجمه  الحكـ 
معرفة  ؛يّكة   كعممد( ؛  ككال مي مد  آت يد حكمد((جم الحككمة   سم مدف (؛ّذلؾ  فح ميدهد
   لمكاف ت  ا،رمح   كلـ  مـ داكد(...(ـ  قدؿ الحسف:  فحمد( ا تعدل   سم مدفّمكمب الحك
...كتع ب  ّيف قكؿ الحسف هذا ن  م ؽ ّم دـ داكد ف د (كف  يسخة  كلـ  ذـ كقدؿ الع ي :

ممع مد ا تعدل  ف  الحكـ كالعمـ كمٌ ز سم مدف ّدلح ـ  كهك عمـ خدص زاد عم  العدـ   
 .جصدب الحكـ  كسم مدف جرشد لل  الصمح كا،صح جف داكد

جم قهدة زمي     (؛قدؿ الحسف:  كلكن مد ذكر ا مف جمر هذ ف( اليّ  ف  لرج ت  جف ال هدة
لمد تهمي  قكل  تعدل   كمف لـ  حكـ ّمد جيزؿ ا   فيكل ؾ هـ الكدفركف   الشدمؿ  ( همككا

 سم مدف  ّعمم (  كعذر هذا ؛ داكد    ّدمت دده(. ج ي  عم  هذا(؛   ( تعدل  فنيٌ  لمعدمد  كالمخطئ.
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 ،حدد ث ف  التكسعة ف  ذلؾ ك  رة. ا قمت:

جممػػػع  قػػػدؿ العممػػػد :» كقػػػدؿ اليػػػككم:  المخطػػػئجف لممصػػػ ب هػػػعؼ جمػػػر  *وفْػػػو:
فمػػف جصػػدب فمػػ  جمػػراف جمػػر  العممػد  عمػػ  جف هػػذا الحػػد ث فػػ  حػػدكـ عػػدلـ جهػػؿ لمحكػػـ 

ف جخطػػي فمػػ  جمػػر ّدمت ػػدده ّدمت ػػدده  فيمػػد مػػف لػػ س مػػف جهػػؿ  قػػدلكا: كجمػػر ّنصػػدّت  كا 
كن  يحػذ حكمػ  سػكا  كافػػؽ   ػـ آّػؿ هػك  فػنف حكػـ فػال جمػػر لػ  فػال  حػؿ لػ  الحكػـ لمحكػـ

    1.«مف ذلؾ   ف  ش  عذر كن  كه  مردكدة كم د  جـ ن الصكاب

حكػػـ ككػػؿ كاقعػػة عيػػد ا تعػػدل  ف  ػػد   دل ػػؿ عمػػ  جف الحػػؽ عيػػد ا*وفػػي الحػػدْث 
 كهذا م در مراعدة الخالؼ ف  المذهب المػدلك  جخطي كمف ف ده ف د  كمده جصدب  فمف

  ـ  راع  مع الحكات اآلخر. رمح عيده ف مـز ّمد

ف ػػػػػدؿ  2م ػػػػررة فػػػػ  ا،صػػػػكؿ ك صػػػػ ب  كهػػػػػ  مسػػػػيلة   خطػػػػئجف الممت ػػػػد  وفْػػػػو*
قػدطع ف  ػد مػف  ن المسػيلة التػ  كمحمػد ّػف الحسػف: كجّػك  كسػؼ   كالّدقالي  ا،شعرم 

 حكػـ ا ف ػ  تػدّع لظػف: كالّدقالي   قدؿ ا،شعرم. ف  د مص بكؿ ممت د  مسد ؿ الح  
كركم هػذا عػف  كحػؽ مػف قمػده   فمد ظي  ف  د مف الحكـ ف ك حكـ ا فػ  ح ػ  الممت د
 .كرمح  ممدعة مف مح    الصكف ة  مدلؾ

                                                                                                                                                                          

  يظر   .الكيت   ككالـ الحسف  حمالف معي  ف مختمح فالش ل محمد ّدم الكالـ الذم ذكره 
 ش دب العّدس  جّك المصرم  ال ت ّ  ال سطالي  الممؾ عّد ّف ّكر جّ  ّف محمد ّف جحمد

 ّدب: مت   ستكمب الرمؿ ال هد   حكدـ لرشدد السدرم شرح صح ح الّخدرم  كتدب ا،الد ف  
 .234ص: 10ج: ق   1323  7مصر  ط:  ا،م ر ة  الكّرل المطّعة  7162حد ث رقـ: 

 كتدب  الحمدج ّف مسمـ صح ح شرح: اليككم  المي دج شرؼ ّف  ح   الد ف مح   زكر د جّك - 1
ّ ركت    العّر  التراث لح د    دار1716امت د  حد ث رقـ: لذا الحدكـ جمر ّ دف ّدب  ا،قه ة

     .14 - 13  ص:12ج:   1392  2: ط
  كتدب انعتصدـ جخد الكيت  تحدص ؿ هذه المسيلة ا،صكل ة مف لرشدد السدرم لم سطالي  - 2

  10ج:  7352جخطي  حد ث رقـ: جك فيصدب امت د لذا الحدكـ جمر ّدلكتدب كالسية  ّدب
 .343ص:
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عمػػػػ  امت ػػػػدد  كقػػػػدؿ المم ػػػػكر: المصػػػػ ب كاحػػػػد  ك فػػػػ  كػػػػؿ كاقعػػػػة حكػػػػـ سػػػػدّؽ 
كهػػػػػك الصػػػػػح ح  كالصػػػػػح ح جف عم ػػػػػ  جمػػػػػدرة  كجف  ق ػػػػػؿ:. ر فكفكػػػػػر اليػػػػػدظ  الممت ػػػػػد ف

مػع ّػذؿ الكسػػع  الممت ػد مكمػؼ ّنصػدّت   مكدي ػػد كالصػح ح جيػ  ن  ػي ـ لف جخطػػي الحػؽ
 الحد ث. طمّ  ل ذاف  

كهذا كم  ف  المسد ؿ التػ  ن دل ػؿ عم  ػد  كجمػد المسػيلة التػ   كػكف ف  ػد دل ػؿ قػدطع 
 ّد ممػػدع  فدلمصػػ ب ف  ػػد كاحػػد الكقػػكؼ عم ػػ  كاختمػػؼ ف  ػػد لعػػدـ جك لممػػدع  صمػػف يػػ

ف دؽ مسمؾ ذلؾ ال دطع ّنممػدع  كجصػكؿ التكح ػد المصػ ب ف  ػد كاحػد» قدؿ اليػككم:. كا 
د الممت د ف ف  ذلػؾ ج هػد كداككد الظدهرم كلـ  خدلؼ لن العيّرم  مف  عتد ّ     فصّك
 فػ  امت ػدده دكف الكحػدر ،الممت ػد ف مػف المسػمم ف 1[اجراد مػدالظػدهر ]جي  قدؿ العممػد :

 .2قدل  ف  ا رشدد .كسع  ف    ـ كف د لترك  الكامب عم   مف ّذل 

: قػػدؿ الحػػدفظ فػػ  الػػد ّدج آ ػػدر فػػ مف  ػػ ت  جمػػره مػػرت فك  ك  ػػرة  ثكقػػد كردت جحدد ػػ
: جىٍمػػرىافً  لى يػػـٍ   ىالى ىػػةه  ] فػػ  شػػرح حػػد ث: 4كقػػدؿ فػػ  التكشػػ ح .3«ممعت ػػد فّم ػػت جّرعػػ ف»

                                                           

 جف مراد الممت د ف. ؽ(: الظدهر ف  اليسل:  - 1
 امت د لذا الحدكـ جمر كتدب انعتصدـ ّدلكتدب  كالسية  ّدب  ال سطالي   لرشدد السدرم - 2

 .343ص:  10ج: ّدب   7352:رقـ حد ث  جخطي جك فيصدب
مالؿ الد ف عّد الرحمف جّك ّكر الس كط   الد ّدج عم  صح ح مسمـ ّف الحمدج  تح  ؽ  - 3

 .262  ص:2005نهكر    مدمعة ّيمدـ رسدلة دكتكراهعّد الرحمدف المدي    كدراسة:
رهكاف مدمع  مالؿ الد ف عّد الرحمف الس كط   التكش ح شرح المدمع الصح ح  تح  ؽ: - 4

 .271-270ص:  1ج:  1998  1:كتدب العمـ  ط رهكاف مكتّة الرشد الر دض 
الكيت  ّرمد  ككف قد ي ؿ قكؿ الس كط   ،فٌ ي مت ه يد مد قدل  الس كط  ف  التكش ح كمد هك 

مف  الت  تحصمت عم  د  ف  هذه اليسل مف اليسدخ جك ّرمد كدف تصح حد كتصرؼ ف   
لت ة كصرح ّ ف ف  حد ث  جزكاج اليّ   ممف   ت  جمره مرت ف:» :قدؿ الس كط   المخطكط

 :فذكر ال ال ة  كزاد جزكاج اليّ   []جّرعة   تكف جمرهـ مرت ف الطّراي  عف جّ  جمدمة رفع :
  كحد    [كالذم   رج ال رآف كهك عم   شدؽ] كحد    ف  سيف اّف مدم : كمف تكهي مرت ف[ ]

 هد: كالمتصدؽ عم  ج  كحد    ف  الصح ح [كالممت د لذا جصدب ف  امت دده] ف  الصح ح:
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ػػؿه  ػػفى  اٍلًكتىػػدبً  ٍهػػؿً جى  ًمػػفٍ  رىمي ًّ ٍّػػً   آمى ػػفى  ًّيى ػػدو  كىآمى م  ػػدي . جىٍمػػرىافً  فىمىػػ ي   ًّميحى ٍّ ٍمميػػكؾي  كىاٍلعى  جىد ل ًلذىا اٍلمى
ػػؽ   ػػؽ   الم ػػ ً  حى ػػؿه . مىكىاًل ػػ ً  كىحى ػػةه  ًعٍيػػدىهي  كىديىػػتٍ  كىرىمي ّى ىػػد  ىطىيهىػػد  جىمى م مى ىػػد تىٍيًد ّى ىػػد  فىيىٍحسىػػفى  فىيىد   كىعى

ـ   تىٍعًم مى ىػػد  فىيىٍحسىػػفى  ك مى ىػػد  جىٍعتى ى ىػػد  يػػ جىٍمػػرىاًف[ فىمىػػ ي  فىتىزى
المػػركم فػػ  الصػػح ح ف مػػف حػػد ث  1

                                                                                                                                                                          

كحد    ف  الطّراي   [هم جمف عمر مديب المسمد ان سر ل مة ]ك  الصح ح كحد     ف  قّر  
مف عمر ]م سرة المسمد....ف دؿ:  لفٌ  :الكّ ر  كنّف مدم  عف اّف عمر قدؿ: ق ؿ لميّ  

كقد  ، ر ف  تحس ر اّف جّ  حدتـ  [م سرة المسمد كتب ل  كحالف مف ا،مر كال ي  الشدكر
 كقد يظمت د ف  جّ دت كه : تكممت ّذلؾ عشرة 

 كممع جت  ف مد رك يده جي ـ
 فيزكاج خ ر الخمؽ جكل ـ كمف
 كقدؿ ّم د ذك امت دد جصدب
 كعّد جت  حؽ ا ل  كس ده
 كمف جمة   شرل فيدب محسيد

 

 حككه مح  د   ي  ل ـ جمر 
  خص ذكم جرحدم  جف تصدقد 
 كالكهك  ا ي ف كالكتدّ  صدقد 
 كعدمر  سرل مع غي  ل  ت   
 ك يكح د مف ّعده ح ف جعت د 

 
كهك مرسؿ صح ح  [لممّدف جمراف]كف  مصيؼ اّف جّ  ش ّة عف جّ  عمراف المكي  مرفكعد: 

 ا سيدد  ف  دؿ
 كذلؾ مّدف لممش ة جلح د   كمف سف خ را جك جعدد صالت      

مف ]  ـ كقحت ّعد ذلؾ عم  خصدؿ جخرل  فّم ت جّرع ف  كقد جفردت د ّكراسة  ك زاد عم  ذلؾ:
  [فيعدد الصالة  ـ كمد المد  مف صم  ّدلت مـ] الصح ح: ك كحد    ف [ سف سية حسية

 ايت   كالـ الس كط . «.كحد    ف  سيف جّ  داكد
مطمع " الس كط  ّدلكراسة الت  جفرد ف  د مد ممع  ممف   تكف جمرهـ مرت ف كتدّ   ك  صد
كاآل در مممة   قد امتمع مف هذه ا،حدد ث» :كالذم قدؿ ف   «ف مف   ت  جمره مرت ف الّدر ف

مالؿ الد ف الس كط  مطمع  :  يظر-ال ص دة-: كقد يظمت د ف  جّ دت ف مت  تز د عم  ال ال  ف
دار ال مرة لميشر   58ص: سم ـ ّف ع د ال الل   تح  ؽ: الّدر ف ف مف   ت  جمره مرت ف 

 .1989  1ط:المممكة العّر ة السعكد ة   كالتكز ع 
 . المحظ ّ ذاّردة عف جّ     خدرم  كمسمـ عف جّركاه الّ - 1
  دار طكؽ اليمدة ّ ركت  ب تعم ـ الرمؿ جمت  كجهم الّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب العمـ  ّد -

 .31  ص:1ج:  ھ1433 1طلّيدف  
  154 :حد ث رقـ   مدف ّرسدلة اليّ   مدف  ّدب كمكب ا ركاه مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب ا  -
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  كمػػػف 1لت ػػػة مػػػف  ػػ ت  جمػػػره مػػػرت ف جزكاج اليّػػػ  م»:مػػػد يصػػػ م جّػػ  مكسػػػ  ا،شػػػعر 
كحد  ػ  [ عم   شدؽ كهك ك]الذم   رج ال رآف   2كحد    ف  سيف جّ  داككد  تكهي مرت ف

  4حد  ػػػ  فػػػ  الصػػػح ح ج هػػػد [ ك ]الممت ػػػد لذا جصػػػدب فػػػ  امت ػػػدده  ك3فػػػ  الصػػػح ح ف
  ك]مػػف عمػػر مديػػب المسػػمد ا، سػػر .5 كحد  ػػ  فػػ  الصػػح ح [ك]المتصػػدؽ عمػػ  قر ّػػ 

                                                                                                                                                                          

 . 134  ص:1ج: 
﴿َوَمف َْْقُنْت ِمنُكفَّ ِلمَِّو َوَرُسوِلِو َوَِْمَمْؿ َصاِلًحا نُّْؤَِِيا َأْجَرَىا  ك  صد ّ  قكل  تّدرؾ كتعدل : - 1

َِْدَنا َلَيا ِرْزًقا َكِرًْما﴾ َِِْْف َوَأْع  31حزاب:سكرة ا،  َمرَّ
ف دؿ: ]هذا كظ حة مرة  دعد ّمد  فتكهي مرة  جف رسكؿ ا  عف جّ  ّف كعب ركاه اّف مدمة -2

 ـ كهيه جعطده ا كحم ف مف ا،مر{    ـ تكه  مرت ف  مرت ف   ـ قدؿ: ]كهك  مف ت[الكهك 
جحمد    يظر: صحد  الهكم ..[]هذا كهك    ككهك  المرسم ف قّم  تكهي  ال د   ال د ف دؿ:

  ف  الكهك   ّدب مد مد العدكم  لهدا  الد ّدم   ّشرح سيف اّف مدم   كتدب الط درة كسيي د 
 .235 المممد ا،كؿ  ص:ّدكف ط  كت   مكتّة دار ال   ف  مرة  كمرت ف   ك ال د 

قدؿ: جف رسكؿ ا    كلحظ مسمـ هك:عف عد شة ره  ا عي د كمسمـ  ركاه الّخدرم  - 3
  كالذم   رجه كهك عم   شدؽ ل  جمراف[. ]المدهر ّدل رآف مع السحرة الكراـ الّررة 

  4937صح ح الّخدرم  كتدب تحس ر ال رآف  ّدب  كـ  يحل ف  الصكر  حد ث رقـ:  م الّخدر  - 
 .166  ص:6ج:

صح ح مسمـ  كتدب صالة المسدفر ف كقصرهد  ّدب فهؿ المدهر ّدل رآف  حد ث رقـ:  كمسمـ   -
 .549  ص: 1ج: 798

 .«سّؽ تخر م » .كمسمـ  ركاه الّخدرم - 4
فنذا امرجة  م ت لل  اليّ   ز يب امرجة عّد ا ّف مسعكد قدلت:عف  كمسمـ  ركاه الّخدرم  - 5

ّره جف امرجت ف خيف ت رسكؿ ا  مف ا،يصدر حدمت د حدمة  فخرج عم يد ّالؿ ف ميد ل  ل
تمز  الصدقة عي مد عم  جزكام مد كعم  ج تدـ ف  حمرهمد  فدخؿ ّالؿ فسيل  ّدلّدب تسين يؾ 

                .اّة كجمر الصدقةف دؿ: ل مد جمراف  جمر ال ر 
  تدـ ف  الحمكر كتدب الزكدة  ّدب الزكدة عم  الزكج كعم  ا، الّخدرم الّخدرم  صح ح  - 

 .454ص:  1ج:
عم  ا،قّر ف  كالزكج كا،كند  مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب الزكدة  ّدب فهؿ اليح ة كالصدقة  -

 .79  ص:3الترك ة  ّدكف ط  كت  ج:كالكالد ف  كلك كديكا مشرك ف  اليسخة 
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ق ػػؿ لميّػػ   كنّػػف مدمػػة عػػف اّػػف عمػػر قػػدؿ:  1كحد  ػػ  فػػ  الطّرايػػ  الكّ ػػر [.  ل مػػة جهمػػ
: ػػ: لف م سػػرة المسػػمد تعطمػػت ف ػػدؿ مػػف  فً  حمػػكً  لػػ ي اي  تػػبى كى  دً مً ٍسػػالمى  ةى م سػػرى  مػػرى عى  فٍ ]مى

  ػػػـ كمػػػد المػػػد  كمػػػف صػػػم  ّػػػدلت مـ كحد  ػػػ  فػػػ  الصػػػح ح [  ري كً دالش ػػػ  ُّ يًػػػ]ال ى ك  2[رً ا،ٍمػػػ
. كقػػد تكممػػت ّػػذلؾ عشػػرة كقػػد يظمت ػػد فػػ  3فيعػػدد الصػػالة كحد  ػػ  فػػ  سػػيف جّػػ  داككد

 جّ دت كه :
 كممػػػػػػع جتػػػػػػ  ف مػػػػػػد رك يػػػػػػده جي ػػػػػػـ
 فػػػػيزكاج خ ػػػػر الخمػػػػؽ كل ػػػػـ كمػػػػف 

 ّم ػػد ذك امت ػػدد جصػػدب ضكقػػد
 كعّػػػػػػػد جتػػػػػػػ  حػػػػػػػؽ ا لػػػػػػػ  كسػػػػػػػ د
 كمف جمة  شترم فيدب محسيد

   يػػػػػػػ  ل ػػػػػػػـ جمػػػػػػػر حػػػػػػػككه مح  ػػػػػػػد
  خػػػػػص ذكم جرحدمػػػػػ  لف تصػػػػػدقد 

 ا يػػػػ ف كالكتػػػػدّ  صػػػػدقد    كالكهػػػػك 
 كعػػػػػدمر  سػػػػػرل كال يػػػػػ  لػػػػػ  ت ػػػػػ 

 ك يكح د مف ّعده ح ف جعت د 

                                                           

مف عمر مديب المسمد ا، سر ل مة ] :قدؿ رسكؿ ا  قدؿ:  عف اّف عّدس ركاه الطّراي   -1
  11459حد ث رقـ:    حمدم عّد المم د السمح  المعمـ الكّ ر  تح  ؽ: [. جهم  فم  جمراف
 .190  ص:11ج:ّدكف ط  كت   مكتّة اّف ت م ة 

مف عمر »م سرة المسمد تعطمت ف دؿ:  لفٌ  :عف اّف عمر قدؿ: ق ؿ لميّ   م  اّف مد ركاه - 2
يظر: صحد  الهكم جحمد العدكم  لهدا     «م سرة المسمد كتب ا ل  كحم ف مف ا،مر

ّدب فهؿ م مية الصؼ  حد ث  شرح سيف اّف مدمة  كتدب المسدمد كالممدعدت  الد ّدمة 
 .573 ص:1ج:ّدكف ط  كت     مكتّة دار ال   ف 1007رقـ 

ركاه جّك داكد عف جّ  سع د الخدرم قدؿ: خرج رمالف ف  سحر فحهرت الصالة كل س مع ـ  - 3
فت ممكا صع دا ط ّد فصم د  ـ كمدا المد  ف  الكقت فيعدد جحدهمد الصالة كالكهك   كلـ مد  

تؾ جكقد جمز  ت السية جصّ ]  فذكرا لذلؾ ل  ف دؿ لمذم لـ  عد: عد اآلخر   ـ جت د الرسكؿ 
ّدب   سيف جّ  داكد  كتدب الط درة  .[لؾ ا،مر مرت ف]    كقدؿ لمذم تكهي كجعدد:[صالتؾ

 . 338حد ث رقـ: ف  المت مـ  مد المد  ّعدمد  صم  ف  الكقت 
سيف اليسد    شرح مالؿ الد ف  الخدرم  اليسد   ج هد ّيحس المحظ عف جّ  سع دركاه ك 

كتدب الط درة  ّدب الت مـ لمف ّدكف ط  ك ت  تح  ؽ مكتّة التح  ؽ ا سالم    الس كط  
 .232ص:  1:ج  مد المد  ّعد الصالة
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فػػ  مصػػيؼ اّػػف شػػ ّة عػػف جّػػ  عمػػراف ك . 1ك ػػزاد عمػػ  ذلػػؾ مػػف سػػف سػػية حسػػية  
[افً رى مٍ جى  دفى ّى لممى ] المكي  مرفكعد:

 كهك مرسؿ صح ح ا سيدد ف  دؿ: 2

 كذاؾ كمّدف لممش ة جلح د كمف سف خ را جك جعدد صالت 

د التكف ؽ. ايت  .  ّك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

كجمر   مف سف سية حسية فم  جمرهد]: قدؿ: قدؿ رسكؿ ا ّف عّد ا  ركاه مسمـ عف مر ر - 1
الـ سية س  ة مف عمؿ ّ د مف ّعده مف غ ر جف  ي ص مف جمركهـ ش    كمف سف ف  ا س

  صح ح ككزر مف عمؿ ّ د مف ّعده مف غ ر جف  ي ص مف جكزارهـ ش  د[.  كدف عم   كزرهد
 .2059  ص:4مسمـ  كتدب العمـ  ّدب مف سف سية حسية جك س  ة  ج:

  33166ف    حد ث رقـ: ّدب مد قدلكا ف  المّف كمد  ذكر مصيؼ اّف جّ  ش ّة  كتدب الس ر  -2
 .262ص: 11ج:
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 الثاني: الحدْث

 :قكل  

ِْْو َأْمُرَنا َفُيَو َردّّ َمْف َعِمَؿ ] َْْس َعَم  .[َعَماًل َل

عتصػدـ فػ  ان 2كذكػره الّخػدرم  ّ ذا المحظ مف حد ث عد شػة 1مسمـ الحد ث جخرم 
ػ: ج هػد ّمحػظعي ػد كمسػمـ   كركاه الّخػدرم  مػف غ ػر سػيد 3دلكتدب كالسػية[]ّ  ثى دى ٍحػجى  فٍ ]مى
[دٌّ رى  كى  ى فى   ي يٍ مً  سى  ٍ د لى ا مى ذى د هى يى رً مٍ   جى فً 

4. 

مػػػف ّػػػدب لطػػػالؽ المصػػػدر عمػػػ  اسػػػـ  جهػػػؿ العّر ػػػة: الػػػٌرد هيػػػد ّمعيػػػ  المػػػردكد قػػػدؿ
 ف ك مردكد جم ّدطؿ غ ر معتد ّ .  المحعكؿ

 كرد محد دت ا،مكر. كالع كد الحدسدة  ي ض ا،حكدـ الّدطمة  :وفْو

كهػػك مػػف  مػػف قكاعػػد ا سػػالـ  هػػذا الحػػد ث قدعػػدة عظ مػػة » قػػدؿ اليػػككم رحمػػ  ا:
[ ]مػػف عمػػؿ عمػػال: كالمخترعػػدت كفػػ  ركا ػػة فنيػػ  صػػر ح فػػ  رد الّػػدع   مكامػػع كممػػ  

                                                           

ركاه مسمـ   صح ح مسمـ  كتدب ا،قه ة  ي ض ا،حكدـ الّدطمة كرد محد دت ا،مكر حد ث:  - 1
 . 1343ص:   3  ج:1718رقـ 

ّدب لذا امت د  ركاه الّخدرم مف غ ر سيد  صح ح الّخدرم  كتدب انعتصدـ ّدلكتدب كالسية  - 2
  9  ج:7349د ث: رقـ خالؼ الرسكؿ مف غ ر عمـ فحكم  مردكد  ح العدمؿ  جك الحدكـ  فيخطي

 .107ص:

ك س( انعتصدـ ّ   كالصح ح: انعتصدـ ّدلكتدب كالسية جم ذكره   ف  اليسخت ف  ؽ(مد  - 3
  الّخدرم ف  كتدب انعتصدـ ّدلكتدب كالسية.

  صح ح [مف جحدث ف  جمريد هذا مد ل س ف   ف ك رد]الّخدرم عف عد شة ّمحظ:  ركاه - 4
   2697كتدب الصمح  ّدب لذا اصطمحكا عم  صمح مكر  فدلصمح مردكد  حد ث رقـ    الّخدرم

 .184  ص:3ج:
  صح ح []مف جحدث ف  جمريد هذا مد ل س مي   ف ك رد كركاه مسمـ عف عد شة ج هد ّمحظ:

  3   ج:1718مسمـ  كتدب ا،قه ة  ي ض ا،حكدـ الّدطمة كرد محد دت ا،مكر  حد ث رقـ:  
 .1343ص:
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فػنذا احػت  عم ػ  ّدلركا ػة  جي  قد  عديد ّعػض الحػدعم ف فػ  ّدعػة سػّؽ لل  ػد  ز ددة كه :
ف حػػػت  عم ػػػ  ّدل دي ػػػة التػػػ  ف  ػػػد التصػػػر ح ّػػػرد كػػػؿ  جيػػػد مػػػد جحػػػد ت شػػػ  د    ػػػكؿ: ال دي ػػػة

 .نحدا  دالمحد دت سكا  جحد  د الحدعؿ جك سّؽ ّ

كمػف قػدؿ   دل ؿ لمف   كؿ مف ا،صػكل  ف جف الي ػ    ػتض الحسػدد وفي ىذا الحدْث
كهػػذا  ن   ػػتض الحسػػدد   ػػكؿ هػػذا خّػػر كاحػػد فػػال  كحػػ  فػػ  ل ّػػدت هػػذه ال دعػػدة الم مػػة 

 مكاب فدسد. 

شػػػػػػدعة   كاسػػػػػػتعمدل  فػػػػػػ  لّطػػػػػػدؿ الميكػػػػػػرات يّ ػػػػػػ  ححظػػػػػػ   كهػػػػػػذا الحػػػػػػد ث ممػػػػػػد   كا 
د التكف ؽ 1«.انستدنؿ ّ   .ّك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .16  ص:12:اليككم  المي دج  شرح صح ح مسمـ ّف الحمدج  ج - 1
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 الحدْث الثالث:

 :قكل  

ْْفَ  َأَحدٌ  َْْحُكـْ  َ  ] ْْفِ  َب  1َغْضَباُف.[ َوُىوَ  اْثَن

ك متحػػػػؽ  ف ػػػػ  الي ػػػػ  عػػػػف ال هػػػػد  فػػػػ  حػػػػدؿ ال هػػػػب قػػػػدؿ العممػػػػد :» قػػػػدؿ اليػػػػككم:
 ّدل هب كؿ حدؿ  خرج الحدكـ ف  د عف سداد اليظػر  كاسػت دمة الحػدؿ كدلشػّع المحػرط 

 .كيحػػك ذلػػؾ  كتعمػػؽ ال مػػب ّػػيمر كمدافعػػة الحػدث  كالحػػرح الّػػدلغ  كال ػػـ  كالمػكع الم مػػؽ 
 ف  ػػد خكفػػد مػػف ال مػػط  فػػنف قهػػ  ف  ػػد صػػح قهػػد هلػػ  الحصػػؿ فكػػؿ هػػذه ا،حػػكاؿ  كػػره 

 كقػػػػدؿ فػػػػ  الم طػػػػة مدلػػػػؾ: قهػػػػ  فػػػػ  شػػػػراج الحػػػػرة فػػػػ  م ػػػػؿ هػػػػذا الحػػػػدؿ ،ف اليّػػػػ  
 ايت   كالم . 2«.كا جعمـ ككدف ف  حدلة ال هب   لل  آخره..كل د.

   :يح  ّمعي  الي    كف  ركا ة الّخدرم :الل ...َْْحُكـْ    وقولو:

[ـه كى حى  ىٍ ًه ىف   ]نى 
   ّتشد د اليكف تيك د لمي  . 3

 انيت دـ.  لطمب غم دف دـ ال مب  :والغضب

 :كف  حد ث جّ  سع د عيد الترمذم مرفكعد

ف   جىنى ] ٍمرىةه  ال ىهىبى  كىاً  ـى  اٍّفً  قىٍمبً  ًف  مى د آدى ٍمػرىةً  ًللىػ  رىجىٍ ػتيـٍ  جىمى ٍ يىٍ ػ ً  حي  جىٍكدىاًمػً   كىاٍيًتحىػدخً  عى

                                                           

ركاه  مسمـ عف عّد الرحمف ّف جّ  ّكرة  صح ح مسمـ  كتدب ا،قه ة  ّدب كراهة قهد   - 1
  .1717 :  حد ث رقـ1342  ص:3ال ده  كهك غهّدف  ج:

اليككم  المي دج شرح صح ح مسمـ ّف الحمدج  كتدب ا،قه ة  ّدب كراهة قهد  ال ده   - 2
 .15ص:  12كهك غهّدف  ج:

 .[ّمحظ: ]ن   ه ف حكـ ّ ف ا ي ف كهك غهّدف ركاه الّخدرم عف عّد الرحمف ّف جّ  ّكرة  -3
  4صح ح الّخدرم  كتدب ا،حكدـ  ّدب هؿ   ه  ال ده  جك  حت  كهك غهّدف  ج:

 .332ص:
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ؽٍ  ذىًلؾى  ًمفٍ  ًّشىٍ  و  جىحىس   فىمىفٍ     1[ًّد،ىٍرًض. فىٍم ىٍمصى

،يػ   حسػد  كي   عػف الحكـػ فػ  حػدؿ ال هػب ن  يصرؼ  غهّدف »كقدؿ ف  ا رشدد: 
كاتحػػؽ العممػد  عمػػ  ليدطػة الحكػـػ ّػد،عـ مػػف  عم ػ  فػػ  الحكـػ  فػال  ػػ مف ك   ػر الحػػدؿ  الحكػر

ل ػػػد  خصػػػكص ال هػػػب  كهػػػك ا،مػػػر الشػػػدغؿ  ال هػػػب عتّػػػدر كسػػػمكا هػػػذا ا ل ػػػد  جك ان كا 
كهػػػك عمػػػ  صػػػحة  ن  ممػػػس ال دهػػػ  لم هػػػد   تي ػػػ ح الميػػػدط قػػػدؿ عممد يػػػد رهػػػ  ا عػػػي ـ:

ف يػػػزؿ ّػػػ    خػػػدؼ جف ن  ػػػيت  ف  ػػػد ّدل هػػػ ة عمػػػ  الصػػػكاب  تركػػػ  حتػػػ   ذلػػػؾ فػػػ  قهػػػد  كا 
ػػػػٍّعىدفي  كىهيػػػػكى  ًلن   اٍل ىدًهػػػػ   ىٍ ًهػػػػ  نى ]: كفػػػػ  حػػػػد ث جّػػػػ  سػػػػع د مرفكعػػػػد  ػػػػذهب ذلػػػػؾ عيػػػػ     شى

 ]. يعػػـػ لف غهػػػب  فحػػػ  الكراهػػػة  سػػػيده هػػػع ؼ. قػػػدؿ فػػػ  ا رشػػػدد:  ك 2ركاه الّ   ػػػ رى  ػػػدفي
كلممعيػػ   ر ا،حدد ػػث كاسػػتّعده غ ػػره لمخدلحتػػ  لظػػكاه قػػدؿ الّم  يػػ  كدلمعتمػػد الكراهػػة  كم ػػدف

دف صػػػح لف  كحكػػـػ  كلػػػك خػػػدلؼ  الػػػذم ،ممػػػ  ي ػػػ  عػػػف الحكػػـػ حػػػدؿ ال هػػػب  كهػػػك غهػػّػ
كعػف ّعػض الحيدّمػة ن  يحػذ فػ  حػدؿ ال هػب ل ّػكت الي ػ  عيػ   صددؼ الحػؽ مػع الكراهػة 

عم ػػ  ّعػػد جف اسػػتّدف لػػ  ج كفصػػؿ ّعهػػ ـ ّػػ ف جف  كػػكف ال هػػب طػػر   كالي ػػ    تهػػ  الحسػػدد
ن ف ك محؿ الخالؼك  الحكـ فال    ر   .  3.«ا 

                                                           

ف ال هب ممرة ف  قمب اّف آدـ  جمد رج تـ ]ّمحظ: رم دركاه الترمذم عف جّ  سع د الخ - 1 جن كا 
  جحس ّش   مف ذلؾ فم مصؽ ّد،رض[.لل  حمرة ع ي   كايتحدخ جكدام  فمف 

: سيف الترمذم  تح  ؽ  ع س  جّك الترمذم  الهحدؾ  ّف مكس  ّف سىٍكرة ّف ع س  ّف محمد
جصحدّ  ّمد هك كد ف  ّدب مد جخّر اليّ    كتدب الحتف عف رسكؿ ا معركؼ   عكاد ّشدر

قدؿ  .54ص:  4ج:  ـ 1998ّ ركت    ا سالم  ال رب   دار2191 كـ ال  دمة  حد ث رقـ: 
 .«كهذا حد ث حسف»الترمذم: 

عطد   جّك ّكر جحمد ّف الحس ف ّف عم  الّ      السيف الكّرل  تح  ؽ محمد عّد ال ددر - 2
  دار الكتب 20282كتدب ال هد   ّدب ن   ه  ال ده  لن كهك شّعدف ر دف  حد ث رقـ: 

 .181  ص:10ج: ق  1424سية   3: ط العمم ة  لّيدف 
حكدـ  ّدب هؿ   ه  الحدكـ جك كتدب ان  ال سطالي   لرشدد الٌسدرم  شرح صح ح الّخدرم - 3

 .219  ص:10ج:  7158 حت  كهك غهّدف  حد ث رقـ: 
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 كمػػػد جلحػػػؽ ّػػػ  ّػػػ ف مػػػد  سػػػتكل  عمػػػ  الحكػػػر  فصػػػؿ جصػػػحدّيد فػػػ  ال هػػػب  :قمػػػت
 ك ختمؼ ف  ال دي . ف ميع مع ا،كؿ  كن  ذهؿ مد  ش ؿ الّدؿ ك  ك دهش عف اليظر 

ف كػدف ا،كلػ  فػراغ  ن  ػ  ر فػ  شػ   مػف ذلػؾ كمػد ؛والمرجح الكراىة ن ج ػر لػ   كا 
د التكف ؽ. ل تحرغ لميظر.الّدؿ مف مم ع ذلؾ     ّك
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 الحدْث الرابع:

 :قكل  

ِِِو ِمْف َبْمٍض، َفَأْقِضَي َلُو ] ـْ َأْف َُْكوَف َأْلَحَف ِبُحجَّ ، َوَلَمؿَّ َبْمَضُك َِِصُموَف ِإَليَّ َِْخ ـْ  ِإنَُّك
ًْْئا َفاَل َْْأُخْذُه، َفِإنََّما َأْقَطعُ َعَمى َنْحٍو ِممَّا َأْسَمُع ِمْنُو َفَمْف َقَطْمُت َلُو ِمْف َحؽّْ   َأِخِْو َش

 2 [.ِقْطَمًة ِمَف النَّارِ  1[ِبوِ ]َلُو 

تحػػد ر لمػػف   ك ن  حػػؿ حرامػػد فػػ  يحػػس ا،مػػر كجف حكمػػ   ،متػػ  هػػذا لعػػالـ ميػػ  
سػمع  كالمخدطػب ّػ  ممدعػة خصػـك. ظيد جف ذلؾ   ي  عي  شػ  د  دل  ّدلحم  الّدطمة

 كمد ف  صح ح مسمـ. سممة ممّت ـ ّّدب جـ 

 ف ػػك مػػف الخطػػي فػػ  ا عػػراب كالمحػػف ج هػػد: اليحػػك ك  المحػػف: الم ػػة.»كفػػ  الي د ػػة: 
   3«.ا،هداد

. كالخطي سػكا  الحطية  المحف ّدلسككف؛ لفٌ  كدف اّف ا،عراّ    كؿ:» :قدؿ الخطدّ 
 كقػدؿ اّػف كالخطػي ّدلسػككف  الحطيػة ّػدلحتح  قدؿ:  كعدمة جهؿ الم ة ف  هذا عم  خالف 

 4«.كالمحف ج هد ّدلتحر ؾ الم ة» :ا،عراّ 

                                                           

 سدقطة مف اليسخت ف. - 1
ّدب   ّ ذا المحظ  صح ح مسمـ  كتدب ا،قه ة  جـ سممة(عف هيد ّيت حذ حة  ركاه مسمـ  - 2

 .129  ص:5كالمحف ّدلحمة ج:  الحكـ ّدلظدهر
 الش ّدي  الكر ـ عّد اّف محمد ّف محمد ّف محمد ّف المّدرؾ السعددات جّك الد ف ممد - 3

 محمكد ك  الزاكل جحمد طدهر: تح  ؽ كا، ر   الحد ث غر ب ف  الي د ة  ا،  ر اّف المزرم
 .540  ص:2ج:ـ  1979 - ق1399 ّ ركت    العمم ة المكتّة الطيدح    محمد

  ّدلخطدّ  المعركؼ الّست  الخطدب ّف لّراه ـ ّف محمد ّف حمد سم مدف جّكالخطدّ    - 4
 رب عّد ال  كـ عّد: جحدد    ال ّردكم  خرج لّراه ـ الكر ـ عّد:   كا، ر  تح  ؽغر ب الحد ث

 .540  ص:2  ج:ـ 1982 - ق 1402 دمشؽ     الحكر اليّ   دار
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لحػػػف فػػػالف فػػػ   :  ػػػدؿ الم ػػػؿ عػػػف م ػػػة انسػػػت دمة المحػػػف؛»: كقػػػدؿ فػػػ  الي د ػػػة قّمػػػ 
كجفطػػف ل ػػد مػػف  ّعهػػ ـ جعػػرؼ ّدلحمػػةلف كجراد   لذا مػػدؿ عػػف صػػح ح الميطػػؽ كالمػػ :

 1«ه.غ ر 

،يػؾ تم مػ  ّدلتكر ػة   لذا قمػت لػ  قػكن  ح مػ  ك خحػ  عمػ  غ ػره: لحيت لحػالف :ك  دؿ
كفطػف لمػد ن  حطػف  لذا ف ػـ  ف ػك لحػف؛ لحػف الرمػؿ : كميػ  قػدلكا  عف الكاهح المح ـك

كمػد   كن جعمػـ ّػدطف ا،مػر   ػـ تردكيػ  للػ  ليكـ تختصمكف ف مد ّ يكـ  ؛جم  2«ل  غ ره
يكـ..: 3قدؿ ف  الركا ة ا،خرل  4.الل[.  ]ليمد جيد ّشر كا 

                                                           

 .540ص:  2ج: كا، ر   ف  غر ب الحد ث اّف ا،  ر   الي د ة  - 1
 .460  ص:4ج: كا، ر   اّف ا،  ر  الي د ة ف  غر ب الحد ث - 2
ي كيـٍ ] :  صد ّدلركا ة ا،خرل لمحد ث ّمحظ - 3 د جىيىد ّىشىره  كىاً  مىمىةى  عىًف  [ًلي مى مد ركاه  الّخدرم عىٍف جيٍـّ سى

: الي ًّ ٍّ  ًتً  ًمفٍ ]  قىدؿى فى ًّحيم  ـٍ جىٍف  ىكيكفى جىٍلحى كي لىعىؿ  ّىٍعهى ـٍ تىٍختىًصميكفى ًللى    كى ي كي د جىيىد ّىشىره  كىاً   ًلي مى
د جى ّى  ٍذ  فىًني مى ؽٍّ جىًخ ً  شىٍ  ند فىالى  ىٍيخي ٍ تي لى ي ًمٍف حى د جىٍسمىعي  فىمىٍف قىهى مى  يىٍحًك مى ٍقطىعي ٍعضو  كىجىٍقًه ى لى ي عى

 .[لى ي ًقٍطعىةن ًمفى الي درً 
ج:  6967 : صح ح الّخدرم  كتدب الح ؿ  ّدب لذا غصب مدر ة فزعـ جي د مدتت  حد ث رقـ

 (.1طكؽ اليمدة  ط:   دار 25:ص  9
فى ]كف  لحظ آخر ل  ج هد:  ـٍ جىٍف  ىكيكفى جىٍلحى كي لىعىؿ  ّىٍعهى ـٍ تىٍختىًصميكفى ًللى    كى ي كي د جىيىد ّىشىره كىاً  ًلي مى

ؽٍّ جىًخ ً  شىٍ  ند  فىالى  ٍ تي لى ي ًمٍف حى د جىٍسمىعي  فىمىٍف قىهى مى  يىٍحًك مى ًتً  ًمٍف ّىٍعضو  فىيىٍقًه  عى م  د  ًّحي ٍذهي فىًني مى  ىٍيخي
 . [جىٍقطىعي لى ي ًقٍطعىةن ًمفى الي درً 

  9  ج:7168  يظر: صح ح الّخدرم  كتدب ا،حكدـ  ّدب مكعظة ا مدـ لمخصـك  حد ث رقـ 
 ( 69ص:

مد  ف  صح ح الّخدرم: حد يد عّد العز ز ّف عّد ا حد يد لّراه ـ ّف سعد عف صدلح عف  - 4
  عركة ّف الّز ر جف ز يب اّية جّ  سممة جخّرت  جف جـ سممة زكج اليّ  اّف ش دب قدؿ: جخّري

 جخّرت د عف الرسكؿ :ي  ] جي  سمع خصكمة ّّدب حمرت  فخرج لل  ـ ف دؿ ليمد جيد ّشر كا 
 يت ي  الخصـ فمعؿ ّعهكـ جف  ككف جّمغ مف ّعض فيحسب جي  صددؽ فيقه  ل  ّذلؾ  فمف 

كتدب  . صح ح الّخدرم[  قطعة مف اليدر فم يخذهد جك ل ترك دقه ت ل  ّحؽ مسمـ فنيمد ه  
ا،حكدـ  ّدب مف قه  ل  ّحؽ جخ   فال  يخذه فنف قهد  الحدكـ ن  حؿ حرامد كن  حـر 

  .73  ص:9حالن  ج: 
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ِِػػِو[: َأْلَحػػفَ  َُْكػػوفَ  َأفْ  َبْمَضػػُكـْ  ]َوَلَمػػؿَّ  مػػف لحػػف  ّدلحػػد  الم ممػػة؛ جفعػػؿ تحهػػ ؿ  ِبُحجَّ
،ف هػػذا مػػف » بممنػػىكهمػػد  ]جّمػػغ[ : كفػػ  ركا ػػة الّخػػدرم ّكسػػر الحػػد  لذا فطػػف لحمتػػ  

كجعمػـ م صػكده   ت ر ػر كجعمػـ فػ   كجفصػح  جّمغ كهك الحطية جم؛ -ّحتح الحد  -المحف 
 ّح ػػث  ظػػف جف الحػػؽ معػػ   مػػ  دفػػع دعػػكل خصػػم كجقػػدر عمػػ  الّرهيػػة ع ّّ ػػدف دل مػػ  
 هذا مد عم   جك ر الشراح.. كهك كدذب

جم  كهػػك الصػػرؼ عػػف الصػػكاب   - ّسػػككف الحػػد  -كمػػكز ّعهػػ ـ جيػػ  مػػف المحػػف 
 .كتعسح  ن  خح  كجشدر لل  هذا ف  الي د ة     ككف جعمز عف ا عراب ّدلحمة

ف زا ػدة. جم كػد ف عػدؿمػف قّ ػؿ رمػؿ  خّػر لعػؿ [: وفَ ُكػَْ  فْ أَ ]كمممة  كالمهػدؼ   كا 
 ف  مػػب خصػػم   جف  كػػكف جلحػػف ّحمتػػ  مػػف ّعػػض لعػػؿ كصػػؼ ّعهػػكـ جم؛ محػػذكؼ 

 كهك كدذب.

ػػدًدؽه فىيىٍقًهػػ ى  جىي ػػ ي  فىيىٍحًسػػبي كفػػ  ركا ػػة لمّخػػدرم: ] لمػػذم  جم؛. فػػيحكـ لػػ  جم: 1[لىػػ ي  صى
ف كػػدف الكاقػػع جف الحػػؽ لخصػػم  ّسػػّب ّالغتػػ   غمػػب ّحمتػػ  عمػػ  خصػػم  كيػػ  لػػـ ل كا 

 كلـ   در عم  معدرهت .  حطف لحمت  

 كهك جف  ككف جلحف.  عطحد عم  الميصكب السدّؽ ّدليصب :أقضيك

 .  الذم سمعت  مي  ؛ جم عُ مَ سْ ا أَ مَ  وِ حْ ى نَ مَ عَ  قولو:

 :  كهذا قكؿه  كن  يّ    ن  م ف الخصـ  كهذا  دؿ عم  جف ال ده 

جف  ؛كلكػف المشػ كر كن  م يػ  حمػة   ن  يّ   جف  شد عهد جحدهـ» قدؿ سحيكف: 
كلػػػ س ذلػػػؾ مػػػف التم ػػػ ف   مػػػف حممػػػ  ك دلػػػ  عمػػػ  مػػػد عمػػػز عػػػف لل د ػػػ  لػػػ  جف  يّ ػػػ  

  «.ك حمؿ الحد ث عم  مد لـ  عمم  ال ده   لمخصـك

                                                           

فنف قهد   صح ح الّخدرم  كتدب ا،حكدـ  ّدب مف قه  ل  ّحؽ جخ   فال  يخذه الّخدرم   - 1
 .73  ص:9ج: كن  حـر حالن  امد الحدكـ ن  حؿ حر 
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فػال ّػيس جف  يّ ػ  ال دهػ   لذا جقر جحد الخصم ف ّمػد لتخػر ف ػ  يحػع» قدؿ جصّغ:
 «.ترؾ ذلؾ ن  يّ   ل ك  ّ كل  هذا لؾ ف   يحع 

عػػف صػػدحّ  كخكفػػ   لف رجل هػػعح  لم دهػػ  جف  ٌشػػد عهػػد جحػػدهمد»: كقػػدؿ جشػػ ب
مػػد  ميػػع تم ػػ ف جحػػدهمد ك م يػػ  حمػػة عمػػ  عي ػػد ليٌ  كجممػػ  فػػ  العػػدؿ  ميػػ  ل ّسػػط رمػػد ه 

فػ ح ـ خصػػم   ككػذا كػػذا   مزمػػؾ عمػ  جقكالػؾ جف   ػكؿ لمخصػـ: كصػكرة ذلػػؾ: «.الحمػكر
 .قؿ ل  كذاكن   كؿ لمف ل  الميحعة  حمت  

 «.ن ّيس جف  م ي  حمة ن  عرف د»اّف عّد الحكـ: قدؿ 

مػف  عمػ  ت   ػد مػد  يتحػع ّػ   يّ ػ  لم دهػ  تيّ ػ  كػؿ خصػـ » كقدؿ اّف المدمشكف:
   1(«.قكؿ خصم  لف غحؿ

ػ :ّؿ ذكر نّف  كيس ف  ذلؾ حػد  د كيصكص ا،صحدب ف  هذا المعي  ك  رة  فٍ ]مى
ـي دى قٍ ا،ى  كؿي زي تى  ـى كٍ  ى  م ي دى قى  اي  تى ّ   ى  د ى تٍ ًّ  ٍ    ي تى حى  ةو كمى صي   خي د فً  ًّ ًّ غى  تى ّ   ى  [ا

2. 

هػذا  هػع حد عي ػد  لذا كػدف الخصػـ مػدهال  التم  ف كامػب كقد   دؿ لفٌ  قدؿ ّعه ـ:
ن فك ػؼ  حكػـ عم ػ  ّحمػة صػدحّ  هك الظدهر  لن جيػ  لهػعؼ ؟ كحمتػ  صػح حة ؟ كا 

كن  خدلؼ ذلؾ مد دؿ عم   ظدهر الحد ث لحممػ  عمػ  مػد لذا لػـ  ظ ػر  ع م  لـ  ّ ي د 
                                                           

الت  ذكرهد الكيت   -كاّف عّد الحكـ  جقكاؿ عممد  المدلك ة:  سحيكف  جصّغ  اّف المدمشكف  - 1
 : عيد مكمكد ة
 خم ؿ  دار مختصر شرح المم ؿ ميح  المدلك  ا عّد جّك عم ش  محمد ّف جحمد ّف محمد
  8ّدب ف  شركط كجحكدـ ال هد  كمد  تعمؽ ّ   ج:   ـ1989/ق1409ّ ركت  د ط    الحكر
 . 319ص:

مف  ّت ع  د ف  خصكمة حت   ح م د  ّت ا قدم   كـ تزكؿ ]المذككر عيد اّف  كيس  - 2
 .[ا،قداـ

تح  ؽ جّك الحهؿ الدم دط  جحمد ّف  المدمع لمسد ؿ المدكية كالمختمطة   يظر: اّف  كيس 
  5ج: كا،قه ة ككمّك د   كس رهد  كؿ ف  آداب ال هد عم  كتدب ال هد   ّدب مدمع ال 

 .2012  1ط: لّيدف  دار الكتب العمم ة   60ص:
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ّمػػد  يحعػػ  فػػ   جك لقػػراره لػػ  كتيػػدقض كػػالـ خصػػم   مػػد عمػػز عيػػ  جك م مػػ  مػػف حممػػ 
 .ج يد  كالم 

   فعمػػ  ف   ػػد كػػدف فكهػػك مرحػػة فػػ م تم ػػ ف الحمػػكر  كغ ػػره يعػػـ  متيػػع عمػػ  ال دهػػ   
 ػر  كقد فعم  ّعض قهػدة قرطّػة لك ممدلس  ش ر ف  الك  ك هرب عم   د     جك غ ره

 .مف الح  د  ّمشكرة جهؿ العمـ
كلػػؾ مرامعت ػػد ّع ػػد  كلػػ س ميػػ  قػػكؿ المحتػػ  لمعمػػؽ الػػ الث مػػ ال خدلع ػػد قّػػؿ الحعػػؿ 

 ر.مك حل س مف ال كم م  ،ف هذا   مزمؾ لن كاحدة كن ّعده 
   ّف عمكاف التكيس  جش د  محتممة مي د:جي  ن ك ذكر 
عم ػ  جيػ    ادعػ ؛الذم جسد  عشػرت د مرجة عسر عم  د التخمص مف زكم دقدؿ ن  جيٌ 

فممػػد رجل زكم ػػد ذلػػؾ  فددعػػت ذلػػؾ فحكػػـ ّػػيف  يظػػر للػػ  ذلػػؾ المحػػؿ ّػػداخؿ دّػػره ّرصػػد
 .  طم  د

ن ف ػك  جي د مظمكمػة فػدلحتكل ّ ػد سػد  ة لف  ّت عيده كهذا التح ؿ »: قدؿ الّرزل  كا 
 كالحدصؿ لف عمـ مي  المحت  قصد التح ؿ لمحمػكر مف تم  ف الخصـ ال ددح ف  العدالة 

جك  كجن  عمػـ قصػده جصػال  كتيّ  ػ  عم  ػد مػف التم ػ ف المميػكع  فنفتد ه ّمد  كصم  لل  ػد 
جك  جك الخركج مف كرطة  م ف كقع ف  د ا فتػد  مشػركع   عمـ قصده لل  رفع الظمـ عي 
لف كػدف ممػف  م مػ   ّػدلتمر حكقد يصكا جف ال ده   عممػ   جمؿ ،ف ترك  مف الكتمدف 

ف جيكػػػره  فػػػ  مممػػػس الحكػػػـ  كاحػػػت  ّدلحػػػد ث جف ال دهػػػ   حكػػػـ ّمػػػد جقػػػر ّػػػ  الخصػػػـ كا 
كسػػػػحيكف مػػػػف   1كا،خػػػػك ف كهػػػػك قػػػػكؿ جصػػػػّغ  كلػػػػـ ت ػػػػـ عمػػػػ  لقػػػػراره  ّ يػػػػة   الخصػػػػـ
 .كجّ  حي حة جصحدّيد 

                                                           

 ا،خكاف همد: مطرؼ كاّف المدمشكف.  - 1
 .كمصدحّت مد ف  كتب الح    لك رة تكاف  مد  كاّف عرفة هك مف جطمؽ عم  مد هذا انسـ   

   دارا،عالـ  الدمش   الزركم  فدرس  ّف عم  ّف محمد ّف محمكد ّف الد ف خ ر  يظر: 
 .(43:  ص7ج:   ـ 2002  15لممال  ف  ط:  العمـ
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حهػػػدر الشػػػ كد لمممػػػس الحككمػػػة : قػػػدؿ   ،ٌيػػػ قػػػدلكا:  عمػػػ  هػػػذا ال ػػػكؿ مسػػػتحب كا 
 .مد  ّت عيدم لذ لـ   ؿ عم  يحك الحد ث [عي مى سٍ د جى مى  كً حٍ   يى مى عى   ي   لى هً قٍ يى فى ]

كن  فػػال  حكػػـ ّمػػد عممػػ  قّػػؿ كن تػػ   ن  حكػػـ ال دهػػ  ّعممػػ  كاّػػف ال دسػػـ: مدلػػؾ  ؿكقػػد
  كهػػذا هػػك المشػػ كر فػػ  المػػذهب  كت ػػدم مد لل ػػ  كقّػػؿ ممكسػػ  لمحككمػػة   ّمػػد عممػػ  ّعػػدهد

  كل ػػذا قػػدؿ شػػر ح ال دهػػ   كعم ػػ   مػػؿ لحهػػدرهمد  فػػال  حكػػـ حتػػ   شػػ د عم ػػ  عػػدنف
جيػ  ن  حكػـ ّمػد شػدهده قّػؿ الكن ػة كن ّعػدهد كلػك لقػرارا مػف جحػد  :كال دسـ كجحمد ّػف حيّػؿ

 كجي  ن   ه  ف  ش   ّعمم .  الخصم ف لصدحّ  ّعد ممكس  لحصم مد

ن   هػػ   فمحػػد  ػػـ عػػدد  س عيػػده ّ يػػة كلػػ لذا جقػػر الخصػػـ عيػػده » كفػػ  المدكيػػة:
ن ش د ّذلؾ عيد مف فكق  سكاه  عم   ّال ّ ية  1«.كا 

كلػػـ  جقػػر ّػػ  فػػ  مممػػس الحكػػـ  بيلذا محػػد الم ػػر لقػػراره الػػذ» كقػػدؿ اّػػف عّػػد الّػػر:
 مػػػب  كغ ػػػرهـ: قػػػدؿ مم ػػػكر العممػػػد  مػػػف الشػػػدفع ة . تحهػػػره ّ يػػػة تشػػػ د عم ػػػ  ّػػػد قرار

   2.«كاستحب مدلؾ جف  حهر شدهداف كن  عذر ف  مد ال هد  عم   ّمكمب لقراره 

 فػ  مممػس حكمػ   ّييػ  ن  حكػـ لن ّمػد سػمع كمف قدؿ ّ كل  ّنخّػدره كتمسؾ مدلؾ 
 كقد ق ؿ ف  قكل  تعدل : كلـ   ؿ عم  يحك مد عممت 

ػػػ قكرم فػػػ  دكتع ػػػب محمػػػد ّػػػف لّػػػراه ـ الّػػػ .كا قػػػرار الّ يػػػة جٌيػػػ ﴾اْلِخَطػػػاب  ؿُ ﴿ َوَفصّْ
 كقدؿ: ركؽ هذا انستدنؿ اختصدر الح

                                                           

المدكية  الكّرل  كزارة الش كف الد ي ة كا،كقدؼ كالدعكة   يظر: سحيكف ّف سع د  التٌيكخ   - 1
  148ص:  12ج: المممكة العّر ة السعكد ة  ا سالم ة 

ا اّف محمد ّف عّد الّر  اليمرم ا،يدلس   انستذكدر المدمع  يظر: ج ّك عمرك   كسؼ ّف عّد  - 2
لمذاهب ف  د  ا،مصدر كعممد  ا،قطدر ف مد تهمي  المكطي مف معدي  الرجم كاآل در   كشرح كؿ 

دار  ذلؾ ّد  مدز  كانختصدر  ك ؽ جصكل  كخرج يصكص  الدكتكر: عّد المعط  جم ف قمعم  
 .10- 09ص:  22 ج:1993 1ط: كدار الكع  ال دهرة    ركتّ    كاليشر قت ّة لمطّدعة 
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كجمػػػد جيػػػ  ن  ػػػدؿ عمػػػ  جيػػػ  ن  صػػػح ح جيػػػ  دؿ عمػػػ  جف  كػػػكف ّحسػػػب المسػػػمكع »
   1«.صح ح ّحسب المعمـك ف  ر

 2وّجػفال كهك مد ركت عد شة جي  ّعث جّد م ـ عمػ  صػدقة  كليد ج هد حد ث آخر 
  يٍّػ]لً  :قػدؿ ػـ  6إلرشفيعطدهـ ا 5فيخّركه  4يتكه  ف3شجاجفكقع ّ ي ـ  رمؿ ف  فر هة 

 ككػػػػرٌ  فصػػػػعد الميّػػػػر فخطػػػػب . قػػػػدلكا: يعػػػػـ [؟ـٍ  تي ًهػػػػرى جى   ـٍ تي  ٍ ًهػػػػرى  ـٍ كيػػػػي  جى  ـٍ هي ري ًّػػػػخٍ مي كى  به دًطػػػػخى 
 ف ػػدؿ:  ػػـ صػػعد فيػػزؿ فيعطػػدهـ ّ ػػـ الم ػدمركف ف ػػـٌ  ن: قػػدلكا [؟ـٍ  تي ًهػػرى قػػدؿ: ]جى ك  ال صػة 

؟ ًهػػػ تيـٍ كغ ػػػره ف ػػػذا ّػػػ ف جيػػػ  لػػػـ  يخػػػذهـ ّمػػػد عمػػػـ مػػػف   7ركاه اليسػػػد   يعػػػـ.: قػػػدلكا []جىرى
                                                           

جّك عّد ا محمد ّف لّراه ـ الّدقكرم  ترت ب الحركؽ كاختصدرهد  تح  ؽ ا،ستدذ: عمر   يظر: - 1
 .301  ص:2المرمع يحس   ج: اّف عّدد 

 .كهك اليزاع كالخصكمة مف الممدج  نٌم : - 2
                     .ش  ك  كمرح   خدصة كهك هرب الرجس  مف الش   الشمدج: - 3
     .جهؿ الرمؿ المشمكج؛جم - 4
 ك طمّكي .  جي ـ  ر دكف ال صدص  - 5
دص  - 6 ذيكا ًف  ًعكىه  كىذىا    كىالٍعحيك جىٍم: طمب مي ـ تريؾي اٍلً صى كىذىا ًمٍف اٍلمىدؿ. كىجف  يخي  كى
ز اًؽ  عىٍف   ركاه اليسد   عف عد شة  - 7 ٍّدي الر  د  ىيىد عى : حى م دي ٍّفي رىاًفعو الي ٍ سىدّيكًرمُّ  قىدؿى يىد ميحى قدؿ: جىٍخّىرى

ًف الزٍُّهًرمٍّ  عىٍف عيٍركىةى  عىٍف عىدً شىةى  جىف  الي ًّ    ٌم   مىٍعمىرو  عى دٍّقند  فىالى ذىٍ حىةى ميصى ٍ ـً ٍّفى حي ّىعىثى جىّىد مى
دىقى  ؿه ًف  صى ٍ ـو  فىيىتىكىا الي ًّ   رىمي ّى ي جىّيك مى رى : ًتً   فىهى دي  ىد رىسيكؿى اً  فى ىدؿى ـٍ كىذىا »  فى ىدليكا: اٍل ىكى لىكي

كىذىا كا  فى ىدؿى رىسيكؿي اً «كى دكيـٍ »:   فىرىهي ـٍ ًًّرهى ميٍخًّريهي مى  الي دًس  كى دًطبه عى ـٍ  «ًليٍّ  خى   قىدليكا: يىعى
طىبى الي   : ًّ ُّ فىخى كا»  فى ىدؿى كىذىا فىرىهي ـٍ كىذىا كى مىٍ ً  دى  فىعىرىٍهتي عى ً  جىتىٍكًي   يًر ديكفى اٍل ىكى   «ًلف  هى ينى

ـي الي ًّ ُّ  ـٍ  فىيىمىرىهي كفى ًًّ  :  قىدليكا: نى فى  ـى اٍلمي ىدًمري ـٍ  فى ىدؿى ؟»جىٍف  ىكيحُّكا فىكىحُّكا   يـ  دىعىدهي   «جىرىًه تيـٍ
: قىد ـٍ  قىدؿى ـٍ »ليكا: يىعى دكي ـٍ ًًّرهى ميٍخًّريهي مى  الي دًس  كى دًطبه عى طىبى الي دسى   يـ  «فىًنيٍّ  خى ـٍ  فىخى   قىدليكا: يىعى

 : ؟»قىدؿى  .  قىدليكا: يىعىـٍ «جىرىًه تيـٍ
 .347ص: 6ج: 6954ّدب السمطدف  صدب عم   ده  حد ث رقـ:  كتدب ال سدمة   يظر: سيف اليسد   

كجّك داكد  سيف جّ  داكد  كتدب الد دت  ّدب العدمؿ  صدب عم   ده خطي  حد ث رقـ: 
 .592ص:  6 ج:4534

حد ث رقـ:   ّدب مد مد  ف  قتؿ ا مدـ كمرح  (كالّ      السيف الكّرل  كتدب المراح  الد دت
 .87ص:  8ج: 16022
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كتطػرؽ جهػؿ الح ػؼ مػف ال هػدة للػ    مع مد فػ  حكمػ  ّػذلؾ مػف الت مػة رهدهـ ا،كؿ
 كالّدطؿ. ّدلكذب  عم  اليدس الحكـ

ل مػت جف لمحػدكـ  لػكن قهػدة السػك : ف دؿ كقد يح  الشدفع  لل  هذا ف  ّعض جقكال 
لن فػ  حػدكد ا عػز  الشػدفع  جيػ    هػ  ّعممػ كالصح ح مف مػذهب   جف  حكـ ّعمم 

لذ  كل سػػت الشػػ ددة عيػػده كػػذلؾ لذا ح ػػؽ عممػػ   كمػػؿ ،يػػ  قػػدطع ّصػػحة مػػد   هػػ  ّػػ 
كجيػػ  لف عمػػـ جف مػػد تشػػ د ّػػ   ك عػػدؿ  كجممعػػكا عمػػ  جيػػ   مػػرح  جك كاهمػػة   لعم ػػد كدذّػػة

جم ن  ّعممػػ  كجيػػ   ردهػػد ّييػػ  ن   هػػ  ّشػػ ددت ـ  الشػػ كد العػػدكؿ عمػػ  غ ػػر مػػد شػػ دكا
 .حكـ ل د 

 عػػػدنف كلػػػك شػػػ د عيػػػدم» قػػػدؿ سػػػحيكف:    رفػػػع ذلػػػؾ للػػػ  مػػػف فكقػػػ جٌيػػػ ومػػػذىبنا 
كن جف  لػػـ  مػػز جف جمهػػ  شػػ ددت ـ  كجيػػد جعمػػـ خػػالؼ مػػد شػػ دا ّػػ   مشػػ كراف ّدلعدالػػة

كغ رم ّمػد   كجش د ّمد عممت كلكف جرفع ذلؾ لل  ا،م ر الذم فكق   لعدالت مد  جردهمد
 جم 1.«يػ  حػؽ لػـ جقػض ّشػ ددت مدجعمػ  مػد جعمػـ  شػدهداف ل سػد ّعػد لػ فعمـ كلك ش د 

 ،ي  مف الحكـ ّعمم .

مػػف حكمػػت لػػ  ّحسػػب  [هُ ذْ ُخػػأْ  ْاَل ا َفػػئً ْْ َشػػ ْػػوِ خِ أَ  ؽّْ َحػػ فْ ِمػػ وُ َلػػ تُ ْمػػطَ قَ  فْ َمػػفَ ] قولػػو:
 كل س كذلؾ ف  الّدطف. الظدهر 

جك لّطػػدؿ حػػؽ   عمػػ  غ ػػره كذلػػؾ  عػػـ ل ّػػدت حػػؽ لػػ   ن  حمػػ  الحكػػـ  :[هُ ذْ ُخػػأْ  َْ اَل َفػػ]
 [.ـو مً سٍ مي  ؽٍّ حى ًّ   ي لى   تي هً قى  فٍ مى ]فى : كف  ركا ة ل  ره عم   كالمراد ا،خ ف  الد ف 

                                                           

ّف محمد الحدس   م درة ف  قكؿ سحيكف هذا حكده الم لؼ: جّك عّد ا  محمد ّف جحمد  - 1
  1كتدّ : ا ت دف كا حكدـ ف  شرح تححة الحكدـ المعركؼ ّشرح م درة  دار المعرفة  ج:

 .30ص:
كقد رمعت لل   (كقدؿ حك  اّف  كيس عف سحيكف ف  جكاخر كتدب ا،قه ة  الم كلة جعاله

سحيكف هذا ف  كتدب قكؿ اّف  كيس ف  كتدّ  المدمع  ،حكدـ المدكية كالمختمطة فكمدت كالـ 
 .79ا،قه ة  ّدب ف  ال ده  هؿ  ش د ّمد رجل جك عمـ  ص: 
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 كلػػ س المػػراد ّػػ  انحتػػراز مػػف الكػػدفر  هػػذا الت   ػػد خػػرج عمػػ  ال دلػػب » قػػدؿ اليػػككم:
   1«.كدلمسمـف  هذا كالمعدهد  فنف مدؿ الذم  

ف كػدف الػذم  كالمعدهػد كػذلؾ اه. كمػف قدؿ غ ره ذكره تيّ  د عم  جي   ف  ح   جشد كا 
 شرط ة فال  يخذه مكاّ .

تم  ػػؿ  ح ػـ ميػػ  شػدة التعػػذ ب عمػ  مػػف  [:راِ لنَّػػا فَ ِمػ ةً َمػػطْ قِ  وُ َلػػ عُ َطػػقْ ا أَ َمػػنَّ إِ فَ ]وقولػو: 
 ّ   ك كل  تعدل :ش تعدطده ف ك مف ممدز الت

ََِْػاَمى َأْمػػَواؿَ  َْػػْأُكُموفَ  الَّػِذْفَ  ِإفَّ ﴿  َوَسَْْصػػَمْوفَ  َنػػاًرا ُبُطػػوِنِيـْ  ِفػي َْػػْأُكُموفَ  ِإنََّمػػا ُظْمًمػػا اْل
 جخػذه مػع عممػ  ّييػ  حػراـ عم ػ   كؿ للػ  اليػدر  فيقهػ  لػ  ّشػ   حػراـ  ػ جم؛ 2﴾َسِمًْرا

 كهك قطعػة مػف اليػدر ؿ ّ  لل  قطعة مف اليدر فكهع المسّب  ك كحدصم  جي  جخذ مد  
 كهك مد حكـ ل  ّ . مكهع السّب 

معػػػؿ مػػػد  تيدكلػػػ  المحكػػػـك لػػػ   هػػػذا مػػػف المّدل ػػػة فػػػ  التشػػػّ  »  ا رشػػػدد: كقػػػدؿ فػػػ
   3«.كهك ف  الّدطف ّدطؿ  ّحكم 

 جم طد حة. ؛ قطعة ّكسر ال دؼ [:قطمة مف النار]

هػػػذه قهػػػ ة شػػػرط ة ن تسػػتدع  كمكدهػػػد ّػػػؿ معيدهػػػد ّ ػػػدف جف ذلػػػؾ »كقػػدؿ السػػػّك : 
كن   ن ّسػّب تّػ ف حمػػة ّػدف خالفػ  ػـ  كلػـ   ّػت ليػد جيػ  حكػػـ ّحكػـ :قػدؿ مػد ز الكقػكع

ي مػػ   «.مػػع جيػػ  لػك كقػػع لػـ  كػػف ف ػ  محػػذكرا كقػػد صػدف ا جحكػػدـ يّ ػ  عػػف ذلػؾ ّ  رهػد 
 .4الحدفظ ف  الزهر

                                                           

 .7-6  ص:12اليككم  المي دج  شرح صح ح مسمـ ّف الحمدج  ج: - 1
 .10سكرة اليسد   اآل ة:  - 2
  .238ص:ك   232  ص:10ال سطالي   لرشدد السدرم ج: - 3
الس كط   زهر الرُّّ  عم  الممتّ    هذا الكتدب عّدرة عف  تعم ؽ الس كط  عم  سيف  - 4

   المطّعة اليظدم ة  كديحكر«...ليكـ تختصمكف لل »  كتدب جدب ال هدة  حد ث (اليسد  



   كزبة األلضٛخ ٔانشٓبداد   انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                                                  

082 

كهػػذا فػػ  جكؿ ا،مػػر لمػػد جمػػر جف  حكػػـ ّدلظػػدهر ك كػػؿ » كقػػدؿ فػػ  حدشػػ ة جّػػ  داككد:
 ػـ خػص ّػيف جذف لػ  جف  حكػـ  سرا ر الخمؽ لل  ا تعػدل  كسػد ر ا،يّ ػد  عمػ  ـ السػالـ

   1«.عف سد ر الخمؽ ّد ممدع كجف   تؿ ّعمم  خصكص ة ايحرد ّ د ّدلّدطف ج هد 

ف  مػكاطف ك  ػرة عمػ  ّػكاطف كػؿ  قد جطمع ا تعدل  يّ  »كقدؿ ال رطّ  ف  المح ـ: 
لكف لمد كدف ذلؾ مػف مممػة معمزاتػ  لػـ  معػؿ ا  ف حكـ ّخح  ذلؾ    مف  تخدصـ لل  

ّػػيف ذلػػؾ ن   ػػع  نسػػتمرار العػػددة كن غ ػػرهـ كن قدعػػدة كم ػػة ل يّ ػػد   طر  ػػد عدمػػد  ذلػػؾ
ف كقػػع فيػػددر كتمػػؾ سػػية ا  ل ػػـ  فمػػف خصد صػػ  جف  حكػػـ  كلػػف تمػػد لسػػية ا تّػػد ال كا 

  لن اليّػ  حػد جف   تػؿ ّعممػ كجممعػت ا،مػة جيػ  لػ س ،  كجف   تؿ ّعممػ  ّدلّدطف ج هد 
 جي ػـ  عرهػكف عمػ  ال كاعػد الشػرع ة  كسػمعت مػي ـ المخػرف ف  كقد شدهدت ّعػض قدؿ:

جعػػػدؿ مػػػف الشػػػدهد الميحصػػػؿ  ك حكمػػػكف ّػػػدلخكاطر ال مّ ػػػة ك  كلػػػكف الشػػػدهد المتصػػػؿ ّػػػ 
كهػػذا خ ػػر الّشػػر   ػػكؿ فػػ  م ػػؿ    تػػؿ صػػدحّ د قطعػػد  كهػػذه مخرقػػة جّرزت ػػد زيدقػػة  عيػػ 

كعػدمال ّمػد يصػّ     لدراؾ الم  ّػدت معترؼ ّدل صػكر عػف [رٌ شَ ا بَ نَ ا أَ مَ نَّ ]إِ : هذه المكاطف
 3 «2.كالّ يدت ا تعدل  مف اعتّدر ا  مدف 

                                                                                                                                                                          

مرقدة الصعكد لل  سيف جّ  داكد  المش كر كي م  ج هد ف    719  ص:2ق  ج: 1299ال يد  
  سيف جّ  داكد  كتدب ا،قه ة ّدب ف  قهد  ال ده  لذا جخطي  حد ث ّحدش ة الس كط  عم

 .879  ص:2  دار اّف حـز  ّ ركت  لّيدف  ج:3583رقـ: 
الس كط   مرقدة الصعكد لل  سيف جّ  داكد المش كر ّحدش ة الس كط  عم  سيف جّ  داكد   - 1

ار اّف حـز  ّ ركت    د3583كتدب ا،قه ة  ّدب ف  قهد  ال ده  لذا جخطي  حد ث رقـ 
 .879  ص:2لّيدف  ج:

جّك العّدس جحمد ّف عمر ّف لّراه ـ ال رطّ   المح ـ  لمد جشكؿ مف تمخ ص كتدب مسمـ   - 2
تح  ؽ مح  الد ف د ب ستك كجحمد محمد الس د كغ رهمد  كتدب ا،قه ة  ّدب حكـ الحدكـ ف  

  5 ج:1996 1ط الط ب  دمشؽ  ّ ركت دار اّف ك  ر كدار الكمـ  الظدهر ن    ر حكـ الّدطف 
 .154-153:ص

 ّعض التصرؼ. الش ل ّدمكالـ ال رطّ  ف  المح ـ قد جدخؿ عم    - 3
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 كالمػددة التػ   مػب سػمكك د  مد ذكػر مػف ميػع الحكػـ ّدلّػدطف ل  ػره هػك الحػؽ  قمت:
كن   كقػػػد صػػػرح العممػػػد  ّييػػػ  ن  حػػػؿ الحكػػػـ ّدلحػػػدس كحمػػػؿ العدمػػػة كالخدصػػػة عم  ػػػد 

. الي ػػدسى   ىٍعًرفيػػكفى  ًعّىػػددنا ًلم ػػ ً  ًلف  ] مػػع جيػػ  كرد فػػ  المرفػػكع: ّدلحراسػػة سُّػػـً  ات  يػػكاكف ػػ  ]  1[ًّدلت كى
   3.ركاهمد الحك ـ ف  يكادره2 [الم ً . ًّييكرً   ىٍيظيري  فىًني  ي  اٍلميٍ ًمًف  ًفرىاسىةى 

ػػػ :  ال هػػػدة كقػػػد كػػػدف قدهػػػ   قػػػدؿ: .الحراسػػػة ن  ترتػػػب عم  ػػػد حكػػػـ»قػػػدؿ اّػػػف العّر
كذلػؾ   فيلؼ فخر ا سالـ جّك ّكر الشدش  مز ا فػ  الػرد عم ػ   حكـالمدلك   4الشدش 
 5«كل سػػػت الحراسػػػة مي ػػػد   مدركػػػة قطعػػػد فػػػنف مػػػدارؾ ا،حكػػػدـ معمكمػػػة شػػػرعد  صػػػح ح 

                                                           

لؼ  ّدب مف جسم  لّراه ـ   يس ره  ا عي   المعمـ ا،كسط   ّدب ا،جركاه الطّراي   عف  - 1
  .207ص: 3  ج: 2935حد ث رقـ:

سيف الترمذم  كتدب جّكاب التحس ر  ّدب كمف   الخدرم ركاه الترمذم مف حد ث جّ  سع د - 2
 .149  5  ج:3127سكرة الحمر  حد ث رقـ: 

ف هذا الكم  كقد ركم عف ّعض م يعرف  دمًليى   غر ب حد ث هذا» كقدؿ الترمذم عف هذا الحد ث:
ََِوسِّْمْفَ  َْلَْاتٍ  َذِلؾَ  ِفي ِإفَّ ﴿جهؿ العمـ ف  تحس ر هذه اآل ة    .«[75: الحمر] ﴾ِلْمُم

الم صكد ّدلحك ـ هك جّك عّد ا  محمد ّف عم   ّف الحسف ّف ّشر  المعركؼ ّدلحك ـ  - 3
كقد ركل الحد   ف ف  كتدّ   يكادر ا،صكؿ ف  معرفة جحدد ث الرسكؿ  مكتّة ا مدـ  الترمذم 

 .2008  1الّخدرم  ال دهرة  ط:
 2 ج:1180فركاه مف حد ث جيس تحت رقـ  [ لف  عّددا  عرفكف اليدس ّدلتكٌسـ] فيمد حد ث 

 .884ص: 
 .863  ص:2ج:  1157 :جّ   جمدم   رقـ . فركاه  مف حد ث[ات كا فراسة الم مف..]د حد ث كجمٌ 

 نّف العّر  الشدم  كل س الشدش .»ف  جحكدـ ال رآف   - 4
   ف  سكرة الحمر:كعيد تحس ره ل كل  تعدل كالـ اّف العّر  المكمكد ف  كتدّ  جحكدـ ال رآف  - 5
سًٍّم فى  آل ىدتو  ذىًلؾى  ًف  ًلف   ﴿  كمعدلـ  كالتحرس مف مدارؾ المعدي   .﴾  لذا  ّت جف التكهـ لٍٍّمميتىكى

كقد كدف قده  ال هدة   كن متحرس كن   خذ ّ  مكسـك  فنف ذلؾ ن  ترتب عم   حكـ  الم مي ف
حكدـ مر د عم  طر  ة ل دس ّدلحراسة ف  ا،الشدم  المدلك  الّ دادم ج دـ ككي  ّدلشدـ  حكـ 

كلش خيد فخر ا سالـ جّ  ّكر الشدش  مز  ف  الرد عم   كتّ   ّف معدك ة ج دـ كدف قده  د 
كل ست  فنف مدارؾ ا،حكدـ معمكمة شرعد مدركة قطعد  كذلؾ صح ح  عطدي   جل  ّخط  ده ك 
  (...الحراسة مي د
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    . يتا

كمػػػد صػػػدرت    حكػػػـ كرا تػػػ  فػػػ  ذلػػػؾ  كمػػػع هػػػذا فػػػال ييكػػػر جف لػػػّعض خػػػكاص جمتػػػ 
ككندمػػد    1«ف قػػ س دّػػت ّػػ خدلػػد فػػ  سػػمب»ك هػػ ة  قهػػد د مػػف ذلػػؾ لػػّعض جصػػحدّ  

                                                                                                                                                                          

عركؼ ّدّف العّر   جحكدـ ال رآف  تح  ؽ عم  محمد محمد ّف عّد ا الم جّك ّكر  يظر:
 .1131ص:  2ج: مطّعة ع س  الّدّم  الحمّ   الّمدكم 

رىاسىدًي ُّ  - 1 د  ىًي  عىطىد ه اٍلخي دًّرو  حى د  ىيىد جىٍحمىدي ٍّفي ًع سى    يد اّف ّكر   يد اٍّفي مى قىدؿى جىّيك  ىٍعمى : حى
ًد يىةى فىيىدٍ  : قىًدٍمتي اٍلمى د  ىٍتًي  قىدؿى مى  اٍّيىًة  ىدًًّت ّف ق س ّف شمدس ره  ا عي مد فىحى ؿه عى مىًي  رىمي خى

ًة  ىدًّتو  ًد ثى .ًًّ ص  ًم دنا كتيٍ تىؿ شىً  دنا  »: .. قىدلىٍت: فى ىدؿى رىسيكؿي الم ً  ... فىذىكىرى اٍلحى ّىٍؿ تىًع شي حى
ي ةى    فممد كدف  كـي ال ىمىدمة خرج مع خدلد ّف الكل د ره  ا عي  لل  مس ممة  «ك يٍدًخميؾ الم  ي اٍلمى

دبى  رىسيكًؿ الم ً   كحمؿ عم  ـ فديكشحكا قدؿ: قدؿ لسدلـ مكل  جّ   الكذاب  قدؿ: فىمىم د لىً  ى جىٍصحى
مىؿى    يـ  حى حذ حة ره  ا عي : مىد هىكىذىا كيي د يي ىدًتؿي مىعى رىسيكًؿ الم ً   ٍحرىةن فىحى حىرى كيؿُّ كىاًحدو ًمٍي يمىد حي

عم  مد ال كـ  فّ  د   دتالف حت  قتال رحمة ا عم  مد  ككديت عم   دّت ره  ا عي  ًدٍرعه 
ؿه ًمفى اٍلميٍسًمًم فى يىدً ـه لذ جتد ذىهىد فىّىٍ يىد رىمي ؿه ًمفى اٍلميٍسًمًم فى فىيىخى ه  دّت ّف ق س لى ي يىًح سىةه  فىمىر  ًًّ  رىمي

ميـه  فىتيهى ٍّعى   ًليٍّ  لىم   : هىذىا حي ًص  ةو  ًل  دؾى جىٍف تى يكؿى : ًليٍّ  جيكص ؾ ًّكى د ره  ا عي  ًف  مىيىدًمً  فى ىدؿى
ٍيًزلي  ًف  جىٍقصى  العىٍسكىر كىًعٍيدى خً  ذى ًدٍرعً   كمى ؿه ًمفى اٍلميٍسًمًم ًف فىيىخى ّىدً   فىرىسه قيًتٍمتي جىٍمًس مىر  ًّ  رىمي

عىؿى فىٍكؽى الّيٍرمىة رىٍحالن  فيًت خدلدى ّف الكل د ره   مى  الدٍّرع ّيٍرمىةن كىمى قىٍد كىحىيى عى لً  كى  ٍستىفُّ  ًف  ًطكى
ًم حىةى رىسيكًؿ الم ً   مى  خى ذىهىد  فىًنذىا قدمتى عى ف  عم   فىيىٍخًٍّرهي جى  ا عي  فىميره جىٍف  ىٍّعىثى ًللى  ًدٍرًع  فى ىٍيخي

 : . كىاً   دؾى جىٍف تى يكؿى فه فيالى ًق ً   عىًت ؽه  كى  ًمفى الد ٍ ًف كذا ككذا  كل  مف الد ف كذا ككذا  كفالف رى
ًل ًد ره  ا عي  فىيىٍخّىرىهي فىّىعىثى لل   الدٍٍّرًع فىيىظىرى  دًلدى ٍّفى اٍلكى ؿي خى ميـ فته ٍّعى ي فىيىتى  الر مي  ًخّىد و  ًللى هىذىا حي

ده فىدىخى  ًل  فىيىظىرى ًف  اٍلًخّىدً  فىًنذىا لىٍ سى ًف ً  جىحى ميكا ًف  جىٍقصى  اٍلعىٍسكىًر فىًنذىا ًعٍيدىهي فىرىسه  ستىفُّ ًف  ًطكى
فىعيكهىد فىًنذىا الدٍّرع تىٍحتى ىد فىييًت ى ًًّ  خدلد ّف الكل د ره  ا ذىا تىٍحتى ي ّيٍرمىةن فىرى فىعيكا الر ٍحؿى كىاً  عي   كىرى

ٍكًتً  فىالى يىعٍ  ًص  ت  ّىٍعدى مى دزى كى ٍ  ىدهي فىيىمى ًد يىةى حد ث الرمؿي جىّىد ّىٍكرو ره  ا عي  ًّري ـى اٍلمى ـي فىمىم د قىًد مى
ٍكًتً  غ ر  دّت ّف ق س ّف شمدس ره  ا عي .  كٍّزت كص  تي  ّىٍعدى مى دنا ًمفى اٍلميٍسًمًم فى مي  جىحى

  .لحد ثذكر هذه ال صة ركاة ا
 يظر: جّك الحهؿ جحمد ّف عم  ّف محمد ّف جحمد ّف حمر العس الي   المطىدلبي العىدل ىةي 

دًي ىًة  ّدب ميدقب  دّت ّف ق س ّف شمدس  حد ث رقـ  كىاً ًد المسىدي د الٌ مى   تح  ؽ 4082ًّزى
ث لميشر دار ال   -رسدلة مدمع ة  دار العدصمة لميشر كالتكز ع  17مممكعة مف الّدح  ف ف  

 .506  ص: 16  ج:2000  1كالتكز ع  ط:
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جصػدّتؾ عػ ف ]قػدؿ لػ :   ـ لمد رفع جمره لل  عمػر عم  كم  الرمؿ الذم رآه عم  قّ ح 
 كقػد ذكػر الشػعراي  فػ  طّ دتػ  تصػرؼ ممدعػة مػف جكػدّر الصػكف ة    1 [مف ع كف ا

كمػف    ك مػـز الحػدكد كمػي ـ مػف   ػـر ا،مػكاؿ  فمي ـ مف   تؿ  جهؿ ا،حكاؿ ّم ؿ هذا 
ػػة    كغ ػػرهـ عدرهػػ ـ مػػف الػػكنة  كمػػف جيكػػر عمػػ  ـ مػػف الح  ػػد    حػػؿ ّػػ  الم ػػت كالع ّك

   جك  عطػػب كّرمػػد ظ ػػر جف مػػد فعمػػكه مػػف ذلػػؾ هػػك الحػػؽ فػػ  يحػػس ا،مػػر    سػػمب عممػػ 
كال دلػػب صػػدكر هػػذا    كهػػذا مػػف يحػػك مػػد   ػػع مػػف الخهػػر جك لقػػرار الميكػػر  ل  ػػدـ ّ يػػة 

كن  تعرهػػكف  ب الػػذ ف ن ترفػػع عمػػ  ـ الخصػػكمدت كجهػػؿ المػػذ مػػف جصػػحدب ا،حػػكاؿ 
يمػػػد   ػػػع مػػػي ـ فػػػ  هػػػذا فػػػ  اليػػػددر مػػػف ا،كقػػػدت  كالحككمػػػدت  لحصػػػؿ ال هػػػد د  كجمػػػد  كا 

فػػال مح ػػد ل ػػـ  ة عكالػػذب عػػف الشػػر  العممػػد  الػػذ ف هػػـ كر ػػة ا،يّ ػػد  فػػ  تيح ػػذ ا،حكػػدـ 
 كن  خدلحكف مد دلت عم   الشر عة الظدهرة. عف مددة السية 

 2عم  ا،لسية. [.رى ا ً ل  السرى كى تى ا  ى كى  رً دهً دلظ  ًّ  ـى كي حٍ جى  فٍ جى  تي مرٍ ]جي  عمـ جف حد ث:كا

                                                           

كمي  قكؿ عمر ره  ا عي  ح ث جتده رمؿ كالدـ  س ؿ عم   »مد  ف  يكادر ا،صكؿ:  - 1
ف دؿ عم  ره  ا عي : رج ت   .ك حؾ مف فعؿ ّؾ  هذا ؟ قدؿ ؾ عم  كم   مف شمت  ف دؿ:

  ف دؿ عمر ره  ا عي : مد سمعت  فشدممت   م دكمد امرجة فيص  ت لل  مد فسد  ي
ف  تعدل  ف  ا،رض ع كيد  ف ذا قكل   ّ   سمع  ّك   جصدّتؾ ع ف مف ع كف ا تعدل  كا 

 يظر: الحك ـ الترمذم  يكادر ا،صكؿ  ف  معرفة احدد ث   » ّصر  ّك   ّطش... 
 (.1992تح  ؽ عّد الرحمف عم رة  دار الم ؿ  ّ ركت  142ص:  2الرسكؿ ج:
ًد ًث عيمىرى  كمد  ف  ًف  حى جف  رىميالن كىدفى  ىٍيظيري ًف  الط كىاؼ »الي د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر: كى

ؽٍّ جصى  رّىؾ ًّحى : هى مىٍ ً  عمرى  فى ىدؿى م ٌّ  فدٍستىٍعدىل عى ـ اٍلميٍسًمًم فى فمىطىم  عى رى دّىت  عٍ ف ًمٍف ًللى  حي
لٌ دن ًمٍف جىٍكًل ىدً ً . «عي يكف الم  ً  ؿ   كىكى كاٌص الم ً  عىز  كىمى ة ًمٍف خى  جىرىادى خدص 

تح  ؽ: جحمد الزاكم  كمحمكد محمد    يظر: اّف ان  ر  الي د ة ف  غر ب ا، ر كالحد ث 
 . 332  ص: 3  ج:1979الطيدم   المكتّة العمم ة  ّ ركت  

سمدع ؿ ّف محمد  يظر مد قدل  السخدكم ف  هذا الحد ث ف - 2   كتدّ  الم دصد الحسية  كا 
المراح  العممكي  ف  كتدّ  كشؼ الخحد  كمز ؿ ا،لّدس  عمد اشت ر مف ا،حدد ث عم  جلسية 

 . 192  ص:1اليدس  دار لح د  التراث العّر  ج:



   كزبة األلضٛخ ٔانشٓبداد   انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                                                  

086 

لػـ جقػؼ لػ  عمػ   » فػ  تخػر   جحدد ػث المختصػر: قدؿ الحدفظ عمدد الد ف ّف ك  ر
 1[.سيد

كقػػػدؿ الحػػػدفظ السػػػ كط  فػػػ  الػػػدرر 2«ن  عػػػرؼ ّ ػػػذا المحػػػظ» كقػػػدؿ ّػػػدر الزركشػػػ :
     يتا 3«كالـ الشدفع  ف  الرسدلةهك مف »الميت رة: 

ت ػ  الي دسى  جيقىدًتؿى  جىفٍ  جيًمٍرتي ]: حد ث  ك كلكف كرد ّمعيده جحدد ث ك ذا الحد ث   ى يكليػكا حى
ػميكا الم ػ ي  ًلن   ًللىػ ى  نى : قىػدليكا فىًنذىا الم  ي  ًلن   ًللى ى  نى  ػد ىهيـٍ  ًميٍّػ  عىصى مىػ  كىًحسىػدّي يـٍ  كىجىٍمػكىالى يـٍ  ًدمى  عى

 .4ركاه الممدعة. [الم ً  تىعىدلى 

                                                           

 الّصرم  الدمش    تححة الطدلب ّمعرفة  يظر: جّك  الحدا   لسمدع ؿ عمر ّف ك  ر  ال رش   - 1
 .145ص: 1ج: 1996 2جحدد ث مختصر اّف الحدمب  دار اّف حـز  ط:

قدؿ الزركش : هك غ ر  دّت ّ ذا المحظ كلعم  مركم ّدلمعي  مف جحدد ث صح حة ذكرت د ف   - 2
ا،قه ة مف الذهب ا ّر ز  يظر: التلئ المي كرة ف  ا،حدد ث المش كرة  المعركؼ ّدلتذكرة 

عّد ا ّدر الد ف محمد ّف ّ ددر الزركش  الشدفع   تح  ؽ ف  ا،حدد ث المشت رة  جّك 
 . 71ص: 1ج:  1986 1ط: مصطح  عّد ال ددر عطد  دار الكتب العمم ة  ّ ركت 

الدرر الميت رة ف  ا،حدد ث المشت رة   عّد الرحمف جّ  ّكر مالؿ الد ف الس كط    يظر: - 3
المكتّدت  مدمعة الممؾ سعكد  عمددة ش كف تح  ؽ الدكتكر محمد ّف لطح  الصّدغ 

 .54ص: 1 ج:33 : الر دض حد ث رقـ
كالمحظ ،ّ  داكد  سيف جّ  داكد  كتدب الم دد   ركاه الممدعة عف جّ  هر رة ره  ا عي   - 4

 .44  ص: 3  ج:2640ّدب عم  مد   دتؿ المشرككف  حد ث رقـ: 
  كتدب «.قدلكا ن لل  لن ا..فنذا »كمد ركاه الّخدرم ف  صح ح  عف جّ  هر رة ّمحظ 

   .112  ص: 9انعتصدـ ّدلكتدب كالسية  ّدب قكل  تعدل  كجمرهـ شكرل ّ ي ـ  ج:
كركاه مسمـ ف  صح ح   ّمحظ فنذا قدلكهد  كتدب ان مدف  ّدب ا،مر ّ تدؿ اليدس حت    كلكا ن    

 .52  ص: 1  ج:21لل  لن ا  حد ث رقـ: 
 . ذا الحد ث مد مت دّرةكهيدؾ جلحدظ جخرل ل

  كذكر ركا ة جّ  داكد ؟ خدصة لحظ الحد ث مف الصح ح فالش ل محمد الص  ر ّدم ذكر   لـ
قد استدؿ ّدلمز  ا،كؿ مف هذا الحد ث كهك جي  المالحظ عم  الش ل ّدم رحم  ا تعدل   ك

عممد جف هذا المز  الذم استدؿ ّ  لـ  ..[.  ـ جكرد شرح اليككم ل جمرت جف جقدتؿ اليدس] قكل  
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كا  تػػكل   جيػػ  ليمػػد  حكػػـ ّػػ ف اليػػدس ّدلظػػدهر  معيػػ  هػػذا الحػػد ث » كقػػدؿ اليػػككم:
مػػع لمكػػدف ككيػػ  فػػ    كيحػػك ذلػػؾ مػػف جحكػػدـ الظػػدهر كال مػػ ف  فػػ حكـ ّدلّ يػػة   السػػرا ر
 ؿى دتًػقى جي  فٍ جى  تي رٍ ًمػ]جى  :كهػذا يحػك قكلػ   خالؼ ذلؾ كلكي  ليمد كمػؼ الحكػـ ّدلظػدهر الّدطف 

 الحد ث. [ دسى الي  

لى ىد ًل  لىكىدفى  اٍ،ىٍ مىدفي  لىٍكنى ] كف  حد ث المتالعي ف: . كى    1[شىٍيفه

                                                                                                                                                                          

يمد كدف اختالؼ  الركا دت حكؿ لحظ تختمؼ حكل  مم ع الركا دت  فمم ع د ذكرت  كمد هك  كا 
فمد ت ف  ركا ة جّ  داكد هكذا كمد ت ف  ركا ة الّخدرم كمسمـ ّمحظ فنذا قدلكا ن  فنذا قدلكهد
 .لل  لن ا

جمرت ]عيد الّخدرم كمسمـ كجّ  داكد تّدج مم ع د ّمحظ: كمد كرد الحد ث ّيلحدظ جخرل مت دّرة 
  ليدس حت    كلكا ن لل  لن ا[.جف جقدتؿ ا

حد ث المتالعي ف  ذكره ّ ذا المحظ ّك ذا السيد  عف عّدد ّف ميصكر عف عكرمة عف اّف  - 1
ذ ف تدب عف اّف عّدس قدؿ: مد  هالؿ ّف جم ة كهك جحد ال ال ة ال جّك داكد ف  سيي : (عّدس

ا عم  ـ فمد  مف جره  عش د فكمد عيد جهم  رمال فرجل ّع ي  كسمع ّيذي  فمـ   م  حت  
ف دؿ  د رسكؿ ا لي  م ت جهم  عشد  فكمدت عيدهـ رمال  جصّح  ـ غدا عم  رسكؿ ا 

مد مد  ّ  كاشتد عم   فيزلت كالذ ف  رمكف  فرج ت ّع ي  كسمعت ّيذي  فكره رسكؿ ا 
 ام ـ كلـ  كف ل ـ ش دا  لن جيحس ـ فش ددة جحدهـ اآل ت ف كمت  مد فسرم عف رسكؿ ا جزك 

ف دؿ جّشر  د هالؿ قد معؿ ا عز كمؿ لؾ فرمد كمخرمد قدؿ هالؿ قد كيت جرمك ذلؾ مف 
كذكرهمد كجخّرهمد جف  جرسمكا لل  د فمد ت فتال عم  مد رسكؿ ا  ّر  ف دؿ رسكؿ ا 

رة جشد مف عذاب الدي د ف دؿ هالؿ كا ل د صدقت عم  د ف دلت قد كذب ف دؿ رسكؿ عذاب اآلخ
نعيكا ّ ي مد ف  ؿ ل الؿ اش د فش د جّرع ش ددات ّد لي  لمف الصددق ف فممد كديت  ا 

ف هذه المكمّة الت   الخدمسة ق ؿ ل   د هالؿ اتؽ ا فنف عذاب الدي د جهكف مف عذاب اآلخرة كا 
عم ؾ العذاب ف دؿ كا ن  عذّي  ا عم  د كمد لـ  ممدي  عم  د فش د الخدمسة جف لعية  تكمب

 ّد لي  لمف الكدذّ ف ا عم   لف كدف مف الكدذّ ف  ـ ق ؿ ل د اش دم فش دت جّرع ش ددات
ف هذه الم كمّة فممد كديت الخدمسة ق ؿ ل د ات   ا فنف عذاب الدي د جهكف مف عذاب اآلخرة كا 

الت  تكمب عم ؾ العذاب فتمكيت سدعة  ـ قدلت كا ن جفهح قكم  فش دت الخدمسة جف 
ّ ي مد كقه  جف ن  دع  كلدهد  غهب ا عم  د لف كدف مف الصددق ف فحرؽ رسكؿ ا 

،ب كن ترم  كن  رم  كلدهد كمف رمدهد جك رم  كلدهد فعم   الحد كقه  جف ن ّ ت ل د عم   
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مػف غ ػر  فحكـ ّ   ف يحس     كلك شد  ا تعدل  ،طمع  عم  ّدطف جمر الخصم ف
كاتّدعػػ  فػػ   ّػػ  كلكػػف لمػػد جمػػر ا تعػػدل  جمتػػ  ّدنقتػػدا   جك  مػػ ف  حدمػػة للػػ  شػػ ددة 

   طػػػالع عمػػػ  ّػػػدطف ا،مػػػكرجمػػػرل لػػػ  حكم ػػػـ فػػػ  عػػػدـ ان كجحكدمػػػ   كجفعدلػػػ   جقكالػػػ  
الػذم  سػتكم    ل ككف حكـ ا،مة ف  ذلؾ حكم  فيمرل ا تعدل  جحكدمػ  عمػ  الظػدهر

مػف  كتط ػب يحػكس العّػدد لالي  ػدد ل حكػدـ الظػدهرة  ل صح انقتدا  ّػ   كغ ره  ف   هك 
 كا جعمـ.   الّدطفغ ر يظر لل  

   مخػػدلؼ لمّػػدطف   قػػد   ػػع ميػػ  حكػػـ فػػ  الظػػدهر هػػذا الحػػد ث ظػػدهره جٌيػػ :فػػنف ق ػػؿ
ن تعػدرض  :فدلمكاب جيػ  ف  ا،حكدـ ي كقد اتحؽ ا،صكل كف عم  جي   ن   ر عم  خط

ف ػؿ  مػكز جف  ،ف مراد ا،صكل كف ف مػد ف ػ  ّدمت ػدده  ّ ف الحد ث كقدعدة ا،صكل كف
ن  :فدلػذ ف مػكزكه قػدلكا كمي ـ مف ميعػ   ا،ك ركف عم  مكازه  خطي ف   خالؼ  ع ف   

فمعيػده لذا  كجمػد الػذم فػ  الحػد ث ك تداركػ     ػع عمػ  لمهػد   ّػؿ  عممػ  ا تعػدل  ّػ  
ن  سػم   ف ذا لذا كقع مي  مد  خػدلؼ ظػدهره ّدطيػ  كدلّ ية كال م ف حكـ ّ  ر انمت دد 

كهػػك كمػػكب العمػػؿ  ّػػؿ الحكػػـ صػػح ح ّيػػد  عمػػ  مػػد اسػػت ر ّػػ  التكم ػػؼ  ي الحكػػـ خطػػ
 كممػف سػدعدهمد  فدلت صػ ر مي مػد  فنف كديد شدهدم زكر  جك يحػك ذلػؾ ّشدهد ف م ال 

كن ع ػػػب عم ػػػ  ّسػػػّّ  ّخػػػالؼ مػػػد لذا جخطػػػي فػػػ   كجمػػػد الحػػػدكـ فػػػال ح مػػػة لػػػ  فػػػ  ذلػػػؾ 

                                                                                                                                                                          

مف جمؿ جي مد  تحرقدف مف غ ر طالؽ كن متكف  عي د كقدؿ لف مد ت ّ  جص  ب  كن قكت
ف مد ت ّ  جكرؽ معدا ممدل د خدل  السدق ف سدّغ  جر صح ج  ّ  حمش السدق ف ف ك ل الؿ كا 
ا ل ت ف ف ك لمذم رم ت ّ  فمد ت ّ  جكرؽ معدا ممدل د خدل  السدق ف سدّغ ا ل ت ف ف دؿ 

قدؿ عكرمة فكدف ّعد ذلؾ جم را عم  مصر كمد  «، مدف لكدف ل  كل د شيفلكن ا»: رسكؿ ا 
  2ج: 2256حد ث رقـ  ّدب المعدف  كتدب الطالؽ   يظر: سيف جّ  داكد    دع  ،ب.

( كقدؿ الش ل ا،لّدي  ف  هع ؼ سيف جّ  داكد جف هذا الحد ث هع ؼ كمد .479- 478ص:
مسيد ا مدـ جحمد ّف  جحمد  ّك ذا السيد  المحظ  ذاركاه ّ جخرم  جحمد ّف حيّؿ ف  مسيده ك 

ّ ركت   كعددؿ مرشد  م سسة الرسدلة  شع ب ا،ري كط  تح  ؽ:  2131 :حد ث رقـ حيّؿ 
  .33ص: 4ج:  1995 1ط:
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 .  انمت دد فنف الذم حكـ ل س هك حكـ الشرع

كممػػػده ر عممػػػد  ا سػػػالـ  كجحمػػػد  كالشػػػدفع   الحػػػد ث دل ػػػؿ لمػػػذهب مدلػػػؾ  كفػػػ  هػػػذا 
كن   فمػف ّعػدهـ جف حكػـ الحػدكـ ن  حػؿ الّػدطف كالتػدّع ف كف  د  ا،مصدر مف الصػحدّة 

لػػـ  حػػؿ لممحكػػـك لػػ  ذلػػؾ   حػؿ حرامػػد فػػنذا شػػ د شػػدهدا زكر  يسػػدف ّمػػدؿ فحكػػـ ّػػ  الحػػدكـ
ف شػػ د ّػػدلزكر جيػػ   مػػع عممػػ  ّكػػذّ مد  مػػكل  قتمػػ  عم ػػ  ّ تػػؿ لػػـ  حػػؿ ل اكلػػك شػػ د  المػػدؿ كا 

 كم د ّعد حكـ ال ده  ّدلطالؽ. ز ف  تج دلـ  حؿ لمف عمـ  ّكذّ م طمؽ امرجت 

 دكف ا،مػػػكاؿ  الحػػركج  1]فػػػ [ حػػؿ حكػػػـ الحػػدكـ  حي حػػػة رهػػ  ا  عيػػػ : كقػػدؿ جّػػك
 قّمػػػ   كا ممػػػدع مػػػد كهػػػذا مخػػػدلؼ ل ػػػذا الحػػػد ث الصػػػح ح  ف دؿ: حػػػؿ يكػػػدح المػػػذككرة 

 جكلػ  ّدنحت ػدط مػف ا،مػكاؿ  ا،ّهػدع كهػ  جفٌ  كمخدلؼ ل دعدة كافؽ هك كغ ره عم  ػد 
   ايت   كالـ اليككم. 2«. كا جعمـ

كن  حػػـر حػػالن عمػػ  مػػف عممػػ  فػػ   ن  حػػؿ حرامػػد  حكػػـ الحػػدكـ » :دكقػػدؿ اّػػف رشػػ
الّدطف عيػد مػف  كن  ي ؿ كهك الذم  تعّد   ّدطف ا،مر ،ف الحدكـ ليمد  حكـ ّمد ظ ر

ػَنُكـ َأْمػَواَلُكـ َِػْأُكُمواْ  َو َ  ﴿قػدؿ ا تعػدل :  جك تحػر ـ   عمد هك عم   مػف تحم ػؿ عمم   ْْ  َب
َِْأُكُمواْ  اْلُحكَّاـِ  ِإَلى ِبَيا َوُِْدُلواْ  ِباْلَباِطؿِ  ُِـْ  ِباإِلْثـِ  النَّاسِ  َأْمَواؿِ  مّْفْ  َفِرًْقا ِل  .3﴾َِْمَمُموفَ  َوَأن

يمػػد اختمحػػكا فػػ  حػػؿ عصػػمة اليكػػدح فػػ  ا،مػػكاؿ  كهػػذا لممػػدع مػػف جهػػؿ العمػػـ   جك  كا 
 كالشػػػدفع   فػػػذهب مدلػػػؾ  كهػػػك خػػػالؼ الّػػػدطف  ع ػػػدهد ّظػػػدهر مػػػد   هػػػ  ّػػػ  الحػػػدكـ 

 سكا . كالحركج جف ا،مكاؿ لل   كالمم كر

فمػك جف رممػػ ف  مػػد ذلػؾ فػ  ا،مػكاؿ خدصػة ليٌ  كك  ػر مػف جصػحدّ : كقػدؿ جّػك حي حػة 
ف ّػػػؿ ال دهػػػ  شػػػ ددت مد لظػػػدهر  تعمػػػدا الشػػػ ددة ّػػػدلزكر عمػػػ  رمػػػؿ جيػػػ  طمػػػؽ امرجتػػػ  

                                                           

 .يسخة  س(السدقطة مف  - 1

 .6 - 5ص:   12 ج: اليككم  المي دج  شرح صح ح مسمـ ّف الحمدج  - 2
  .188:اآل ةسكرة الّ رة   - 3
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كهػػػك عػػػدلـ ّييػػػ   جيػػػ   مػػػكز ،حػػػدهمد جف  تزكم ػػػد عػػػدالت مد كفػػػرؽ ّػػػ ف الرمػػػؿ  كامرجتػػػ  
   1«.كاحتمكا ّحكـ المعدفف  ش ددت  كدذب 

مػف شػ دت عم ػ  »عم  هذا فػرع غر ػب قػدؿ:  2 س قحرتب ّعض جصحدب ا، قمت:
حػػؿ لزكم ػػد ال ػػدي   كتزكمػػت  كحكػػـ عم ػػ  الحػػدكـ ّػػدلطالؽ  ّ يػػة زكر جيػػ  طمػػؽ زكمتػػ 

ف عمـ تزك ر الش كد لت دي د م را  .لذا حكـ ل  ّذلؾ الحيح  ،ي د زكمت  كا 

كهػػػػػ  مسػػػػػيلة  «.زكمتػػػػػ  فػػػػػ  يحػػػػػس ا،مػػػػػر دكحػػػػػؿ لزكم ػػػػػد ا،كؿ لت دي ػػػػػد سػػػػػرا ،ي ػػػػػ
 .مستّشعة

لف مػد ت ّػ  عمػػ  : ]كقػػدؿ  مػػف حػد ث المعػدف جيػػ  فػرؽ ّ ي مػد ّدلمعػدف ككمػ  الػدل ؿ ل ـػ
كجف  ّك ػ  ا،مػر عمػ  مػد قػدؿ هػالؿ  فمػد ت ّػ  عمػ  تمػؾ الصػحة [ صحة كػذا ف ػك لشػر ؾ

فػػدؿ ذلػػؾ عمػػ  جف حكػـػ  كجمهػػدهد الحرقػػة لػـػ تكػػف مكمػػكدة كمػػع ذلػػؾ لػـػ  حسػػل تمػػؾ الحرقػػة 
ب  كجمػػػدب المم ػػػكر ّػػػيف الحرقػػػة فػػػ  المعػػػدف   ػػػدكالع   ػػػـك م ػػػدـ الحسػػػل  الحػػػدكـ ل سػػػت ّسػػّػ

ب جي مػد  لـ تعػد لل ػ   ّدل ؿ جي  لك قدمت الّ ية ّكذّ    الصداؽ الذم لمزكج يمػد كديػت ّسّػ كا 
   فمـ  ر الشدرع امتمدع مد ّعد ذلؾ. ف  الم دّحة ا،حكاؿ جكصال لل  جسك 

كالمعػركؼ  اليكػدح ف ػط اختصػدص هػذا ّدلحسػل فػ   كاّػف رشػد كظدهر كالـ اليككم 
                                                           

الم دمدت المم دات  تح  ؽ  ق  520ج ّك الكل د محمد ّف جحمد ّف رشد ال رطّ  المتكف  سية  - 1
 .266  ص:1988 1محمد حم   دار ال رب ا سالم   ّ ركت  لّيدف  ط: د:

اّف الًعمىدد ا،ٍقحىٍ س : هك محمد ّف جحمد ّف عمدد ّف  كسؼ ّف عّد اليّ   جّك الحتح  شمس  - 2
مف  «جقح س»يسّت  لل      مف جهؿ ال دهرة. مكلدا ككفدة.مف ف  د  الشدفع ة الد ف ا،قح س :

 .ـ( 1464 - 1378ق =  867 - 780عمؿ الّ يسد  ّمصر.  
 «خ –فكا د عم  شرح ا سيكم لي د ة السكؿ »  ك«الشر عة الذر عة ف  جعداد»مف م لحدت :    

 .مف المصيحدت الت  ن تزاؿ مخطكطةكغ رهد 
  ا،عالـ  دار : خ ر الد ف ّف محمكد ّف محمد ّف عم  ّف فدرس  الزركم  الدمش   يظر   

  . 334ص:   5  ج:2002  15   ط:العمـ لممال  ف
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فنذا ادعػت امػرجة  كغ ره كالحسل ف  اليكدح  عيد الحيح ة جف حكـ الحدكـ   ـك م دـ الع د 
كهػػػ   ك ادعػػػده رمػػػؿ ج حػػػؿ لػػػ  كط هػػػد ر كجقدمػػػت شػػػدهدم زك  عمػػػ  رمػػػؿ جيػػػ  تزكم ػػػد 

كهمػد  عممػدف جيػ  لػـ  كمػدز ل ػد تمكػ ف يحسػ د  كجقدـ شدهدم زكر حػؿ لػ  كط هػد  تمحد 
 كجف ش ددة الش كد كذب.   مد ع د صدر ّ ي

كحكػػـ ّػػذلؾ الحػػدكـ حػػؿ ،حػػدهمد  جيػػ  طمػػؽ زكمتػػ   كلػػك تعمػػد رمػػالف شػػ ددة الػػزكر
كجف زكم ػػد لػػـ  طم  ػػد ،ف حكػػـ الحػػدكـ لمػػد جحم ػػد  ّعػػد العػػدة لزكم ػػد مػػع عممػػ  ّكذّػػ  

ككافػػؽ  كحػػال  ع ػػدا  كا  مػػدرات ك مػػرم جمػػر الّ ػػع  سػػكا   كػػدف الشػػ كد كغ ػػره لػػ زكاج
كالحكػـ فػ   ككافؽ ج هد ف مد تّػ ف جف الشػ كد عّ ػد  كن حؿ  لمم كر ف مد ن ع د ف   ا

 ع د يكدح.

كذلػؾ لذا  ف ص ر المحكـك ف   كدلمممع عم ػ   جف حكـ الحدكـ  رفع الخالؼ: كمذهّيد
فمػك  كالعّػرة فػ  ذلػؾ ّمػذهب الحػدكـ  ن لف حكػـ ّشػدذ ّدليسػّة لمم مػد  حكـ ّرامح مذهّػ 

ػد رث ّػدلرحـ  ّشػحعة المػكار جك شػدفع    لمػدلك قه  حيحػ   حػؿ لػ  ا،خػذ ّػ  عمػ   ّك
لذا جرادهد اعتّػدر ّع  ػدة  كن مف الدعكل ّ  كل س لم ده  ميع  مف ا،خذ ّذلؾ  الرامح 
 .ن لل  غ ره كانمت دد لل  ال ده  ك،ف ذلؾ ممت د ف    الحدكـ 

جك ّ ّػكت يكػدح المػر ض   ال ػد  ككذلؾ جف حكـ مف  رل جف التحر ـ كاحدة لمف  راه 
 .هذا هك الرامح مف المذهّ ف. لمف ن  رل ذلؾ حؿ ل  الم دـ عم  ذلؾ

مػػد ليٌ » قػػدؿ اّػػف شػػدس: فػػ  هػػذا مػػذهب المسػػتحت  كالشػػدفع ة كاعتّػػر ّعػػض المدلك ػػة 
لف قهػ  لػ   ن اختراع لػ  فػال  حػؿ لممػدلك  شػحعة المػدر  ال هد  لظ در لحكـ الشرع 

 كتّع  اّف الحدمب.كذلؾ ّؿ م ته  المذهب خالف     كل س ّ د حيح 

  لفقػػػػدلكا  ظػػػػدهر قكلػػػػ  هكػػػػذا: اّػػػػف عرفػػػػة قػػػػدؿا  هكػػػػذا قػػػػدلك  كقػػػػدؿ اّػػػػف عّػػػػد السػػػػالـ:
     1«.كل س كذلؾ  المذهب هك مد قدل  اّف الحدمب

                                                           

مذككر ف : ميح المم ؿ شرح  كاّف عرفة   عّد السالـكاّف  كاّف الحدمب  رجم اّف شدس  - 1
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 عددلػػػة؛ عم ػػػ  ّ يػػػة  جقػػػدـ الم هػػػ  ػػػـٌ  كاسػػػتحؽ ّ م يػػػ  الخصػػػـ لف حمػػػؼ  جفٌ : وفْػػػو
 .كالشدفع   ّك ذا قدؿ الككف كف كمد ترتب عم  د  ال م ف  كتم   كديت الّ ية جحؽ 

لن جف  لػػـ  كػػف لػػ  جف   ػػـك ّ ػػد كهػػ  قر ّػػة لف جحمحػػ  عدلمػػد ّّ يتػػ   كقػػدؿ عممد يػػد: 
جك كديػت ّع ػدة كػدف لػ   ك ره  الحػدلؼ لف كػدف غ ػر عػدلـ ّ ػد   ذكر ذلؾ عيد تحم   

 .ا الحد ث خحد خذ هذا مف هذجقدـ ّ د كف    ـ لف حهرت ّ يت  تحم ح 

ّػؿ ي ػ     كم   جي  لـ  معؿ ال م ف الكدذّة قدطعة لحؽ المحؽ»: كقدؿ ف  ا رشدد
ف ػػك ّػػدؽ عمػػ  ال  ػػدـ  فػػنذا ظحػػر صػػدحب الحػػؽ ّّ يػػة  عػػف ا،خػػذ  الكػػدذب ّعػػد  م يػػ  

 .1«ّ د

 كطمػػب الّدطػػؿ  ك حػػذرهمد مػػف الظمػػـ      يّ ػػ  لمحػػدكـ جف  عػػظ الخصػػم فجٌيػػ :وفْػػو
عف جـ سػممة جيػ  سػمع خصػكمة  فح  الصح ح ف قه ة سّب الحد ثف  اقتدا  ّ  كمد 

 .  الحد ث []ليمد جيد ّشر ّدب حمرت  فخرج لل  ـ ف دؿ:

 جتػػ  رسػػكؿ ا  رمػػالف  ختصػػمدف فػػ  مكار ػػث ل مػػد : عي ػػد قدلػػت كركل جّػػك داككد 
ؿ كػؿ كقػد فّكػ  الػرمالف  الحػد ث  ]ليمػد جيػد ّشػر[ ف دؿ: لن دعكاهمد ّ ية كف ل مد تلـ 

 :ف دؿ ل مد اليّ  كاحد مي مد ح   لؾ

   2[.دن  حى تى  ـ   ي  دم   ً تى سٍ اً  ـ   ي  ؽ  حى د الٍ  ى خ  كى تى كى  د مى سً تى دقٍ فى ؛ دمى تي مٍ عى د فى مى  دمى تي مٍ عى ا فى ذى ]لً 
ّح ػػث  حصػػؿ اقتػػدار صػػدحّ د عمػػ  تػػز  ف الّدطػػؿ  جف التعمػػؽ فػػ  الّالغػػة» :وفْػػو

                                                                                                                                                                          

محمد ّف جحمد ّف محمد عم ش  ّدب ف  ّ دف شركط كجحكدـ ال هد  كمد  مختصر خم ؿ 
  .352ص:  8ج:  1989ط   تعمؽ ّ   د

 :ّدب مف جقدـ الّ ية ّعد ال م ف  حد ث رقـ كتدب الش ددات  لرشدد السدرم  ال سطالي   - 1
  .411-410ص:  4ج:  2680

 
عزت عّ د  لعداد كتعم ؽ: سم مدف ّف ا،شعت السمستدي  ا،زدم  سيف جّ  داكد  داكد  جّك - 2

 :ّدب ف  قهد  ال ده  لذا جخطد  حد ث رقـ كتدب ا،قه ة  الدعدس كعددؿ الس د 
 .1997  1ّ ركت  ط: دار اّف حـز   11ص:  4: ج3584



   كزبة األلضٛخ ٔانشٓبداد   انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                                                  

093 

يمػد  ػذـ مػف  لػ  الحػؽ لػـ  ػذـ لكلك كدف ذلػؾ فػ  التكصػؿ  مذمـك  ف  صكرة كعكس   كا 
يمػػد تػػذـ   ن تػػذـ لػذات د افدلّالغػػة لذن  فػػ  صػػكرة الحػؽ؛ ذلػؾ مػػد  تكصػؿ ّػػ  للػػ  الّدطػؿ كا 

كهػػػذا كمػػػد  ػػػذـ  كهػػػ  فػػػ  حػػػد ذات ػػػد ممدكحػػػة  الػػػذم قػػػد  مػػػدح ّسػػػّّ   ّحسػػػب المتعمػػػؽ
كن    صػػؿ للػػ  درمتػػ  كتح  ػػر غ ػػره ممػػف لػػـ عم ػػ  ّسػػّّ د ا عمػػدب  لذا طػػرجد صػػدحّ 

فنف الّالغة ليمد تذـ مػف هػذه الح   ػة ّحسػب مػد   س مد لف كدف ال  ر مف جهؿ الصالح
ّػػؿ كػػؿ  كغ رهػػد كن فػػرؽ فػػ  ذلػػؾ ّػػ ف الّالغػػة   مػػف ا،مػػكر الخدرمػػة عي ػػد عي ػػد  يشػػي

 «جك تمػدح ّحسػب متعم  ػد كقػد تػذـ  فػ  حػد ذات ػد  فطية تكصؿ لل  المطمػكب محمػكدة
 .2ي ال عف الحتح 1رشددقدل  ف  ا 
كق ػؿ  ف  ّمغ ّعّدرة لسدي  كي  مد ف  قمّ  جف  ؿ  كاختمؼ ف  تعر ؼ الّالغة » قدؿ:

كالتصػرؼ مػف غ ػر  هػ  ا  مػدز مػع ا ف ػدـ  كج صدؿ المعي  لل  ال  ر ّيحسػف لحػظل 
كعػرؼ جهػؿ  كهذا كمػ  عػف المت ػدم ف  ك ك  ر ن  س ـ ج جك ه  قم ؿ ن  ّ ـ    لهمدر
كهػػ  خمػػكه مػػػف  مطدّ ػػػة الكػػالـ لم تهػػ  الحػػدؿ مػػػع الحصػػدحة  ي  الّالغػػة ّيي ػػد:المعػػد
د التكف ؽ 3ايت   كالم . «.التع  د  .ّك
 
 
 
 
 
 

                                                           

 231 ص:10ّدب مكعظة ا مدـ لمخصكـ  ج: ال سطالي   لرشدد السدرم  كتدب ا،حكدـ  - 1
 رقـ الّخدرم صح ح شرح الشدفع   فتح الّدرم العس الي  الحهؿ جّك حمر ّف عم  ّف جحمد  - 2

 محب: طّع  عم  كجشرؼ كصحح  ّنخرام  الّدق   قدـ عّد ف اد محمد: كجحدد    كجّكاّ  كتّ 
كتدب ا،حكدـ  ّدب مكعظة ا مدـ    1379 ّ ركت    المعرفة الخط ب دار الد ف

 .189ص:  13لمخصكـ ج:
 .231  ص:10ايت   كالـ ال سطالي  ف  ا رشدد  المرمع يحس   ج: - 3
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 الحدْث الخامس: 

 :قكل  

ـُ. اْْلََلدُّ  اِ  ِإَلى الرَّْجاؿِ  َأْبَغَض  ِإفَّ ]    1[اْلَخِص
 تعدل .   هت دـ معي  ّي 

مػػػيخكذ مػػػف  كالػػػالـ  كتشػػػد د الػػػداؿ الم ممػػػة؛ شػػػد د الخصػػػكمة  ؛ ّحػػػتح ال مػػػز دُّ َلػػػواْلَ 
 جخذ ف  مديب جخر. ،ي  كؿ مد احت  عم   ّحمة  كهمد مديّده  لد دم الكادم 

 المكلع ّ د. ككسر الصدد هك: الحدذؽ ّدلخصكمة  ؛ ّحتح الخد  ـُ صِ والخَ 
الشػػػػػد د كالمػػػػػراد  »  قػػػػػدؿ شػػػػػدرح : 2«هػػػػػك الػػػػػدا ـ فػػػػػ  الخصػػػػػكمة» كقػػػػػدؿ الّخػػػػػدرم:

   3«.كالك رة الخصـ مف ص غ المّدل ة ف حتمؿ الشدة  فنفٌ  الخصكمة
   .كا،كؿ جرمح لدفع التكرار مع ا،كؿ

 4«عف  الك رة(.كال دي   ا،كؿ  يّئ عف الشدة » قدؿ التكّرشت :

المعيػػ  جيػػ  شػػد د فػػ  يحسػػ  ّم ػػغ فػػ  خصػػكمت  فػػال  مػػـز ميػػ  » كقػػدؿ شػػدرح المشػػكدة:
                                                           

كال صب  صح ح الّخدرم   ّدب   ركاه الّخدرم عف عد شة  ّ ذا المحظ  ف  كتدب المظدلـ - 1
  .131ص:  3  ج:2457 :﴾  حد ث رقـوىو ألد الخصاـ﴿ قكل  تعدل :

ف  كتدب تحس ر  ف  ّدا ة الحد ث « لف»ّمحظ د  عف عد شة  ره  ا عي  كركاه الّخدرم 
كف  كتدب ا،حكدـ  ّدب ا،لد  .28ص:  6  ج:4523 :ال رآف  ّدب كهك ا،لد الخصـ  حد ث رقـ

 .73ص:  9  ج:7187الخصـ  حد ث رقـ:
ف ف  جكؿ الحد ث  ف  كتدب مع لحظ ل كركاه مسمـ كذلؾ عف عد شة ره  ا عي د ف  صح ح  

 .2054  ص: 4ج:  2668 :العمـ  ّدب  ا،لد الخصـ  حد ث رقـ
 73ص:  9ج:  7188 :حد ث رقـ الّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب ا،حكدـ  ّدب ا،لد الخصـ  - 2
  13ّدب ا،لد الخصـ ج: شرح صح ح الّخدرم  كتدب ا،حكدـ  اّف حمر  فتح الّدرم  - 3

 .180ص:
ـٍ   - 4 قكؿ التكّرشت  ي م  ال سطالي  ف  لرشدد السدرم  كتدب تحس ر ال رآف  سكرة الّ رة  ّدب جى

ـٍ مىس ٍت يـي اٍلّىٍيسىد ي كى  ًمكي مىٍكا ًمٍف قىٍّ ـٍ مى ىؿي ال ًذ فى خى لىم د  ىٍيًتكي ي ةى كى ميكا اٍلمى ًسٍّتيـٍ جىٍف تىٍدخي ر ا ي... ]الّ رة: حى اله 
  .32  ص:7[  ج:214
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 .1«التكرار

ن   تهػػ   فككيػػ    ػػع لػػ  الخصػػكمة يػػددر   ـ الخصػـػ ّك  ػػر الخصػػكمة قػػدؿ:كفٌسػػر ّعهػػ
يمد خص الرمدؿ ّدلذكر ل مّة المدد ف  ـ. الّ ض كم ؿ الرمدؿ ف  هذا اليسد    كا 

 كذلػػؾ ،ي ػػد تحهػػ  غدلّػػد للػػ  مػػد  ػػذـ صػػدحّ   كالمػػدد ف ػػ   كفػػ  هػػذا ذـ ك ػػرة الخصػػدـ
 د[.من دصً خى اؿ مي زى  تى نى  فٍ د جى من  ٍ لً  ؾى   ًّ حى ]كى  كف ]آخر[:[  ]رمؿ سك  كف  حد ث المخدصـ:

 2«.جك ل ّدت ّدطؿ ف  رفع حؽ  كالمذمـك هك الخصكمة ّدلّدطؿ» قدؿ اليككم:

كهػك ك ػرة الخصػدـ فػ  صػ در  ك ـػ كمػ  آخػر مػذمـك ج هػد  هذه محرمػة ّد ممػدع  قمت:
 المرك ة.لخرم د  كقد كدف ا،فدهؿ  تيزهكف عف الخصكمدت كتكل د الحم   ا،مكر 

كن  ك ػػ دب   كك ػػرة المػػدد  زمػػر كيػػص العممػػد  عمػػ  جف مػػف اشػػت ر ّتكل ػػد الحمػػ  
 ف  فػتح الكهػدب: 3شْم شْوخناكقدؿ  كدنلة الحد ث عم  ذلؾ ظدهرة  ت ّؿ ل  ش ددة 

                                                           

ك  صد ّ  الحس ف ّف عّد ا ّف محمد الط ّ  شرؼ الد ف  شدرح كتدب مشكدة المصدّ ح  - 1
تح  ؽ د:عّد الحم د هيداكم  كتدب  لمّ كم كشرح  هذا مسم  ّدلكدشؼ عف ح د ؽ السيف 

  8ج:   1997 1   مكتّة يزار مصطح  الّدز  الر دض  ط:3762ا مدرة كال هد   حد ث رقـ 
 .2612ص:

حد ث   دب الي   عف اتّدع متشدّ  ال رآفكتدب العمـ  ّ ليككم  المي دج شرح صح ح مسمـ ا - 2
 .219  ص:16  ج:2668رقـ:

ّف الكاف   ّف س دم محمد ّف حّ ب ا  ّف جّ  ّكرد ّف جحم  الش ل س دم المختدر الكّ ر هك - 3
 .س دم محمد الكيت ّف الش ل  ّف الش ل س دم جحمد الّكدم  الش ل  رّف الش ل س دم عم

غرب ّرج ّدم   –ّدلحدكد المزا ر ة المدل ة  ّّالد شي  ط  - ـ 1730 -ق   1142كلد حكال  
ل   عدلـ هم ع ف  التحس ر  كالح    كا،صكؿ  كالم ة.  ّميط ة تسم  ك  ب جكغدؿ –مختدر 

 كفتح الكهدب م لحدت ك  رة مي د: تحس ر سكرة الحدتحة  كتحس ر الّسممة  كهدا ة الطالب  
كتدب المية ف  اعت دد جهؿ السية   كيهدر الذهب  كفتح الكدكد ف  شرح الم صكر كالممدكد 

 سية. 84عف عمر  يدهز  ق 1226تكف  سية 
: الش ل س دم محمد الخم حة  الطرا ؽ كالتال د ف  ميدقب الكالدة كالكالد  تح  ؽ  ح  كلد  يظر

 .211  ص:1س دم جحمد  مرمع سدّؽ  ج:
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 كل س مػراده لظ ػدر الحػؽ  ّيف  خدصـ  ف  صمب الّدطؿ م  ككفالمدد الحراـ هك الذ»
يمد مراده م دلّة خصم   ايت ػؿ لحمػة  فتمده لذا عمز عف حمة  ل يكؿ مدل  ّدلّدطؿ  كا 

 1«.جخرل

كرجكا جف ذلػػؾ  ّطػػؿ الحمػػة  ل ػػذا ميػػع عممد يػػد انيت ػػدؿ مػػف حمػػة للػػ  جخػػرل  :قمػػت
 كلكػف لػػ س ذلػؾ عمػ  لطالقػػ ؛ كال دي ػة لتعم ػ  قّم ػػد ّ  رهػد  ،ف ذلػؾ كتكػػذ ّ د  ا،كلػ  

قػدؿ الشػ ل رهػػ     ػة غ ػر ميدف ػػة ل كلػ ك لكػكف ال ديجلذ قػد  عػذر لمػد لم ػؿ ّد ّطػػدؿ 
 كذـ سّحدي  مف ن  ّػ ف فػ  الخصػدـ  كقد ذـ ا سّحدي  المدد ف  الخصدـ » عي : ا

ت ّ حػػد نعت ػػدد الكحػػدر فػػ  يسػػّت ـ  ف ػػدؿ تعػػدل   كن  ػػدفع عػػف يحسػػ   كن  ػػدل  ّحمتػػ  
ْْػرُ  اْلِخَصػاـِ  ِفػي َوُىوَ  َْةِ اْلِحمْ  ِفي َُْنشَّأُ  َأَوَمف﴿: مع عمزهف عف الخصدـ ا يدث لل     َغ

ف  كػػػكف خّ ػػػرا ّدنحتمػػػدج جككمػػػ  الممػػػع ّػػػ ف اآل تػػػ ف هػػػك جيػػػ   يّ ػػػ  لمرمػػػؿ   2﴾ُمِبػػػْفٍ 
لمػػدـ الخصػػـ ّد،دلػػة  كالػػدفع عي ػػد ّػػدلحم   ليحسػػ   ك ر ػػد الظ ػػكر  عيػػدمد  خدصػػم   كا 

ا دن  كالمػػػػذمـك  جم؛   كذكد ػػػػ  ،ف ذلػػػػؾ مػػػػف عالمػػػػة تمػػػػدـ ع مػػػػ   عم ػػػػ  ّ  ػػػػر حػػػػؽ 
ف كدف عم  غ ػر حػؽ كمد قصد ّ  المخدصـ لفحدـ الخصـ  ّدلحم  الّدطمة   : قػدؿ   كا 

                                                                                                                                                                          

لش ل ّف س دم محمد ّف ّددم الكيت   المح د لممستح د ف  ترامـ العممد  كسمسمة المشد ل كا
  الّالغ لميشر كالدراسدت كالّحكث   م سسةؼ كالطر  ة ال ددر ة  طّعة خدصةالحهال  ف  التصك 

 .82  كص: 18  ص: 2013لمزا ر  ا
مدكد  تح  ؽ ميمكف محمد جحمد  كالش ل س دم المختدر الكّ ر  فتح الكدكد ف  شرح الم صكر كالم

 .9  ص:2002  1يشر الحدج محمد طف جغ   ط:
كر ّف س دم عز ز ال دمم  الكيت  حح د الش ل الس د امحمد جّ  يعدمة   كع ّدكم عز ز ّف ّّك

  المزا ر  ّدكف طّعة   اليححدت الّ  ة ف  جفيدف الشمرة الكيت ة  دار ال دل لمطّدعة   كاليشر
  .76-75  ص: 2016

  شرح عم  هدا ة الطالب لمش ل س دم المختدر الكّ ر ف  عدة جمزا  حي ؽ فتح الكهدب - 1
 ّعه د كلـ  ح ؽ الّعض اآلخر.

  لـ جمد قكل  ف مد تكفر لدم مف جمزا  ل ذا الكتدب.
 .18سكرة الزخرؼ  اآل ة:  - 2
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لن جيػػ  مػػع  كالػػدفع عي ػػد  ليحسػػ   1[تمػػدجحان]كقػػد مدحػػ  جخػػرل ح ػػث كػػدف قػػددرا عمػػ  
 2«كصػػ دية لعرهػػ  كيزاهػػة عػػف الخصػػكمة عمػػ  جمػػر الػػدي د  ذلػػؾ تركػػ  زهػػدا فػػ  الػػدي د 

 كجك ره ّدلمعي .    يتا

كالظػدهر حمػؿ ذلػؾ عمػ   ككمػكه المعدرهػدت  عم  تعمـ الحمػ   احت  ّ  العممد  ك 
 مف قصد ّذلؾ الّدطؿ.

 كقد قدؿ تعدل  ليّ  : ف مدح  كتّ ف الصكاب  د مف قصد يصر الحؽ جمٌ 

 ِإفَّ  َأْحَسػػفُ  ِىػػيَ  ِبػػالَِِّي َوَجػػاِدْلُيـ اْلَحَسػػَنةِ  َواْلَمْوِعَظػػةِ  ِباْلِحْكَمػػةِ  َربّْػػؾَ  َسػػِبْؿِ  ِإِلػػى اْدعُ ﴿
َِِدْفَ  َأْعَمـُ  َوُىوَ  َسِبِْموِ  َعف َضؿَّ  ِبَمف َأْعَمـُ  ُىوَ  َربَّؾَ   .3﴾ ِباْلُمْي

َِابِ  َأْىؿَ  َُِجاِدُلوا َوَ  ﴿ : قد ؿ مف مؿ كقدؿ  َظَمُمػوا الَِّذْفَ  ِإ َّ  َأْحَسفُ  ِىيَ  ِبالَِِّي ِإ َّ  اْلِك
َنػػػا أُنػػػِزؿَ  ِبالَّػػػِذي آَمنَّػػػا َوُقولُػػػوا ِمػػػْنُيـْ  ْْ ُْْكـْ  َوأُنػػػِزؿَ  ِإَل َلُيَنػػػا ِإَلػػػ ـْ  َواِ  َلُيُكػػػ  َلػػػوُ  َوَنْحػػػفُ  َواِحػػػدٌ  َواِ 

 .4﴾ُمْسِمُموفَ 

ككهػػع الحمػػ   لذ ن تسػػت  ـ الممددلػػة  هػػ  حمػػة مػػف جمػػدز الميطػػؽ  كهػػذه اآل ػػدت 
كجعػػالـ  كذهػػب جك ػػر المح  ػػ ف  كا  ػػرادات لن ّػػ     فػػ  مكاهػػع د كمعرفػػة الميدقهػػدت

المػركم   مي ػد حػد ث جّػ  جمدمػة  تحر م  ،حدد ث دالة عم  ذـ تعمػـ المػدؿا، مة لل  
ػػد كغ ػػره:  فػػ  الترمػػذم ػػؿ   ]مى ػػدييكا هيػػدىل ّىٍعػػدى  قىػػٍكـه  هى مىٍ ػػ ً  كى ػػدىؿى  جيكتيػػكا ًلن   عى كلمحػػدفظ   5[اٍلمى

                                                           

 .(ؽ الصح ح  مد ف  و : انحتمدج (ؽ : انلتمدج  كف  اليسخة (س  ف  اليسخة - 1
 .جمد قكل  ف مد تكفر لدم مف كتّ  لـ  الش ل س دم المختدر الكّ ر - 2
 .125سكرة اليحؿ  اآل ة:  - 3
 .46  ة:سكرة العيكّكت  اآل - 4
 :حد ث رقـكتدب جّكاب التحس ر  ّدب كمف سكرة الزخرؼ  سيف الترمذم   ه الترمذم ركا - 5

 .حسف صح ح هذا حد ث :قدؿك  .378ص: 5ج:  3253



   كزبة األلضٛخ ٔانشٓبداد   انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                                                  

098 

ب كػػرسػػدلة هػػمي د شػػرح  لمكك ك   1ؽالمشػػر القػػوؿالسػػ كط  م لػػؼ فػػ  تحر مػػ  سػػمده 
بمخِصػر لم  م  عم  هذا التيل ؼ جلؼ ف  الميطؽ كتدّ  المسػم  كلمد كقؼ ا السدطع 

 كعدرض الس كط  ّيّ دت ه  هذه:  المباب في رد الفكر إلى الصواب
 سػػػػػػػػمعت ّػػػػػػػػيمر مػػػػػػػػد سػػػػػػػػمعت ّم مػػػػػػػػ »

 كددت كرب الّ ػػػػػػػػػػػػػت جيػػػػػػػػػػػػػ  حدهػػػػػػػػػػػػػر
 ج مكػػػػػػػف جف المػػػػػػػر  فػػػػػػػ  العمػػػػػػػـ  حمػػػػػػػة
 هػػػػػػػػػػػػؿ الميطػػػػػػػػػػػػؽ المعيػػػػػػػػػػػػ  لن عّػػػػػػػػػػػػدرة
 معدي ػػػػػػػ  فػػػػػػػ  كػػػػػػػؿ الكػػػػػػػالـ ف ػػػػػػػؿ تػػػػػػػرل

 هػػػػػػػػػػػػػػػداؾ ا ميػػػػػػػػػػػػػػػ  قهػػػػػػػػػػػػػػػ ةجرايػػػػػػػػػػػػػػػ  
 كدع عيػػػػػػػػػػػػؾ جّػػػػػػػػػػػػػداه ككحػػػػػػػػػػػػكر كذمػػػػػػػػػػػػػ 
 خػػػػػػذ العمػػػػػػـ حتػػػػػػ  مػػػػػػف كحػػػػػػكر كن ت ػػػػػػـ
 عرفيػػػػػػػدهـ ّػػػػػػػدلحؽ ن العكػػػػػػػس فدسػػػػػػػتّف
 ،ف عػػػػػي ـ صػػػػػح مػػػػػد ذكػػػػػرت فكػػػػػـ هػػػػػـ
 فكػػػػػػػؿ عيػػػػػػػ  مػػػػػػػد  يّ ػػػػػػػ  مػػػػػػػف كالمػػػػػػػ 
ن فػػػػػػػػػػـر ّرهػػػػػػػػػػدف تهػػػػػػػػػػم ؿ ّعهػػػػػػػػػػ ـ  كا 

 

 ككػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػد ث حكمػػػػػػػػػ  حكػػػػػػػػػـ جصػػػػػػػػػم 
ذ لػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػكدم جف جم ػػػػػػػػػػػػػػد ،همػػػػػػػػػػػػػػ   كا 

 قكلػػػػػ  ك ي ػػػػ  عػػػػف الحرقػػػػػدف فػػػػ  ّعػػػػض
 عػػػػػػػػف الحػػػػػػػػؽ جك تح   ػػػػػػػػ  حػػػػػػػػ ف م مػػػػػػػػ 
 دلػػػػػػػػػػػػػػ ال صػػػػػػػػػػػػػػح حد ن  ػػػػػػػػػػػػػػرد لشػػػػػػػػػػػػػػكم 
 عمػػػػػػػ  غ ػػػػػػػر هػػػػػػػػذا ييح ػػػػػػػ  عػػػػػػػف محمػػػػػػػػ 
ف ج ّػػػػػػػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػػػػػػػحة ي مػػػػػػػػػػػػػػػ   رمػػػػػػػػػػػػػػػدؿ كا 
 دلػػػػػػػػ ال عمػػػػػػػػ  شػػػػػػػػخص ّمػػػػػػػػذهب م مػػػػػػػػ 
 ّػػػػػػػػػػػ  ن ّ ػػػػػػػػػػػـ لذ هػػػػػػػػػػػـ هػػػػػػػػػػػداة ،ممػػػػػػػػػػػ 
 ككػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػدلـ ّدلشػػػػػػػػػػرع ّػػػػػػػػػػدح ّحهػػػػػػػػػػم 
 ف ػػػػػػػػذا هػػػػػػػػك التح  ػػػػػػػػؽ  فػػػػػػػػدرمع لعدلػػػػػػػػ 
 «عمػػػػػػ  مػػػػػػي    يم ػػػػػػؾ مػػػػػػف سػػػػػػـ يّمػػػػػػ 

 

 .2شرح السمـ سع د قدكره محت  المزا ر ف ذكرهد س دم 

 

 مػػد يصػػ : 3ز ف[الػػ] المختػػدر الحاليػػ  المم ػػب بمحمػػد  ةمػػككمػػدت ّخػػط العالمػػة الرح
                                                           

 .اسـ الكتدب كدمال هك: ال كؿ المشرؽ ف  تحر ـ الميطؽ - 1
رسدلة  سع د قدكره  شرح السمـ  المركيؽ ف  عمـ الميطؽ  دراسة كتح  ؽ: محمد هكارم  - 2

  مدمعة جّ  ّكر انمتمدع ة  قسـ التدر ل كعمـ اآل در  كم ة العمكـ ا يسدي ة كالعمكـ مدمست ر
 .142  ص: 2013-2012مزا ر  ّم د د  تممسدف  ال

 ؽ(: الز ف  كّرمد الصح ح مد ف  اليسخة  ؽ(: ف  اليسخة  س(: المر ف  كف  اليسخة  - 3
لل  قّ مة فالف كمد  رمح عيدم مد ف  اليسخة  ؽ( هك ككف جحد  العممد  الذ ف  يتمكف    

  الز ف كالمدعك ّدب مدل   كالي مر صحرا  ف  ال رآف ّتعم ـ قدمكا الذ فّدلميكب المزا رم  ك 
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الحمػد  :جمدّ  ّمد يص  كمدت ّخط ّعه ـ جف الس كط  لمد كقؼ عم  هذه ا،ّ دت »
ّػػف جّػػ   ل  عّػػد الرحمػػدفدمػػف الح  ػػر للػػ  ا تعػػ كسػػالـ عمػػ  عّػػدده الػػذ ف اصػػطح   

اآلمػػػػػر  المػػػػػدقؽ    المح ػػػػػؽ   للػػػػػ  الشػػػػػ ل العالمػػػػػة -عحػػػػػد ا عيػػػػػ  - ّكػػػػػر السػػػػػ كط 
ـ ّػػػػف عّػػػػد الكػػػػر  تػػػػدج الػػػػد ف جّػػػػ  الحهػػػػؿ محمػػػػد    اليػػػػده  عػػػػف الميكػػػػر ّػػػػدلمعركؼ 
 سػػالـ عم ػػؾ   -كا  ػػده حػػالكة التح  ػػؽ  كجذاقيػػ   كلػػ  التكف ػػؽ  جداـ ا لػػ   -التممسػػدي 
قػد  :كجقػكؿ كجصػم  عمػ  يّ ػ  محمػد  الػذم ن للػ  لن هػك  فني  جحمػد ا لل ػؾ جمد ّعد:

ح ػػث جلحػػت كتدّػػد فػػ  ذـ الميطػػؽ  كتعمّػػت ف  ػػد ميػػ  كقحػػت عمػػ  ا،ّ ػػدت التػػ  يظمت ػػد 
كهػك مػد ركاه اّػف  جف العمدة ف  ذلؾ الحد ث اليّػكم  كي  ت عف انشت دؿ ّ  كالمكاب:

عػػف اليّػػ  فػػذكر حػػد  د  مػػف حػػد ث معػػدذ ّػػف مّػػؿ فػػ  كتػػدب العمػػـ  عّػػد الّػػر كالمرهّػػ
فػذلؾ فػ   ّػ  عممػ 1رلْغزلل  عمم   كاليصدرل كمف العممد  مف  هـ كالـ ال  كد :]ف  

                                                                                                                                                                          

 ا،غكاط  ّكن ة لم رآف معممدن  الحالي   كالذم كدف مدلؾ محمد ّف جحمد الحدج ّف محمد كهك ّف
 آخر كف   ق 14 ال رف مف السددس الع د ف  كتكف   ق13 ال رف مف التدسع الع د ف  كازداد
الش ل  كقد ذكرهـ  ّيقّم  الركب ش ل ّزاك ة يدفع ّف ع ّة مسمد ف  لمدـ ميصب ت مد ح دت 

  :  ف دؿ تحت عيكاف«ف  معرفة قّ مة فالف ّدلمزا ر لرشدد الحد ر» محمد ّدم ّمعدلـ ف  كتدّ 
 ف  ال رآف ّتعم ـ قدمكا كممف»كالي مر:  مدل  صحرا  ف  ال رآف ّتعم ـ قدمكا الذ ف العممد  ترامـ

 محمد ّف ا عّد محمد كجخكه  حمزة ّف محمد ّف المختدر محمد الس د: كالي مر مدل  صحرا 
ف الحالي   حمزة ّف  كديكا ال ال ة ه ن  الحالي   حمزة ّف جحمد ّف العدلـ محمد مدلؾ ّك

 الحدج ّف محمد ّف الز ف كمي ـ ّدب –لل  جف قدؿ  -....هيدؾ كالي مر  كمدتكا مدل  ّصحرا 
 التدسع الع د ف  كازداد غكاط ا، ّكن ة لم رآف معممدن  كدف كالذم الحالي   مدلؾ محمد ّف جحمد
 لمدـ ميصب ت مد ح دت  آخر كف   ق 14 ال رف مف السددس الع د ف  كتكف   ق13 ال رف مف
 .«ّيقّم  الركب ش ل ّزاك ة يدفع ّف ع ّة مسمد ف 
 المزا رم ال ّمكم العدلـ جحمد ّف المختدر ّف محمد ّف ال ددر عّد محمد ا عّد : جّك يظر   

المزا ر   ميكب ف  فالف قّ مة معرفة لل  الحد ر لرشدد  ّمعدلـ ّدم ّدلش ل الش  ر المدلك 
 . 85ص:  1  ج:ّدكف معمكمدت اليشر

ككالهمد  حمؿ  ؛«ل عٌزز ّ »كرد هذا المحظ ف  ركا دت ك  رة ل ذا الحد ث  ككرد كذلؾ ّمحظ  - 1
اّف عّد   يظر مد قدل  مح ؽ كتدب  .لذا فٌخم  كعٌظم  جك  ر د جف  يصر كالم  ك  ٌك   معي :
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كن  كالتكعػػد عم ػػ    الحػػد ث دؿ عمػػ  جخػػذ عمػػـ جّػػداه كػػدفر 1.[الػػدرؾ الخػػدمس مػػف اليػػدر
                                                                                                                                                                          

  1دار اّف المكزم  السعكد ة  ط:   -زهرمجّ  ا،شّدؿ ا، -   فهمالعمـ ك مدمع ّ دف  الّر 
1994. 

 ذكر هذا الحد ث اّف المكزم ف  المكهكعدت كدآلت : - 1
سىفي ٍّفي جىٍحمىدى ا دًفظ قىدؿى جىٍيّىيىيىد اٍلحى م د ّف يىدًصر اٍلحى دًفظي جىيّيىيىد ميحى م د اٍّف جىٍحمىدى اٍلحى د يىد ميحى ٍلحىً    قىدؿى حى

دًلدي ٍّفي  ىًز  د  ىيىد خى د غي قىدؿى حى ٍعحىره الص  د  ىيىد مى م دي ّف عّد ا الش دًفًع ُّ قىدؿى حى دى جىّيك اٍل ىٍ  ىـً قىدؿى جىٍيّىيىيىد ميحى
يىددىة[ ٍّفي مي ىمٍّسو  ّىدرىةي ]مي د  ىيىد مي م ًد ًٍّف ًز ىددو قىدؿى حى ٍف جىًّ  ييعىٍ ـو عىٍف ميحى ًم ٍّ عى د  ىيىد ًمٍيدىؿي ٍّفي عى قىدؿى حى

ّىؿو قىدؿى  ًلف  ًمٍف ًفٍتيىًة اٍلعىدًلـً جىٍف  ىكيكفى اٍلكىالـي جىحىب  ًللىٍ ً   »: قىدؿى رىسيكؿ ا  :السُّمىًم ٍّ عىٍف ميعىدًذ ًٍّف مى
ًف  اٍلكى  دًع  كى ٍمًت سىالمىةه ًمفى انٍسًتمى ًف  الص  طىيي  كى دًحًًّ  ًف ً  اٍلخى مى  صى ًز ىددىةه كىن  يٍ مىفي عى الـً تىٍيًم ؽه كى

ٍيـه.  كىغى
ًؿ ًمفى ال ٍ ًرًه فىذىاؾى ًف  الد ٍرًؾ ا،ىك  دى ًعٍيدى غى زٍّفي ًعٍممى ي كىن  يًحبُّ جىٍف  يكمى ٍف  يخى دً  مى ًمفى اٍلعيمىمى  ي دًر.كى

مىٍ ً  شئ مف قىٍكل  كت كف ّشئ ًمٍف حى ٍّ  ٍيًزلىًة السٍُّمطىدًف فىًنٍف ريد  عى ٍف  ىكيكفي ًف  ًعٍمًمً  ًّمى دً  مى ًمفى اٍلعيمىمى ً  كى
ًد  ى ي كىغىرىاً بى ًعٍمًمً  ًف  جى  ٍف  ىٍمعىٍؿ حى ًمفى اٍلعيمىمىدً  مى ًؿ هٍ غىًهبى فىذىاؾى ًف  الد ٍرًؾ ال  دًي  ًمفى الي دًر. كى
ًة لى ي جىٍهال  فىذىاؾى ًف  الد ٍرًؾ ال  دًلًث ًمفى الي درً  دمى ًمفى . الش رىًؼ كىاٍل ىسىدًر ًمفى الي دًس كىن  ىرىل جىٍهؿى اٍلحى كى

ٍف كيًعظى جىًيؼى فىذىاؾى ًف  الد ٍرؾً  ي ؼى كىاً  بي فىًنٍف كىعىظى عى ٍف  ىٍستىًحزُّهي الز ٍهكي كىاٍلعىمى دً  مى  الر اًًّع ًمفى الي دًر. اٍلعيمىمى
طىًن كىالم  ي  ىٍّ ىضي اٍلميتىكىمٍّحً  دً  مىٍف يىص بى يىٍحسى ي ًلٍمحيٍت ىد فى يٍحًت  ًّدٍلخى ًمفى اٍلعيمىمى دًمًس   فى فىذىاؾى ًف كى الد ٍرًؾ اٍلخى

درىل لً  ـٍ ًمفى اٍل ى يكًد كىالي صى دً  مىٍف  ىتىعىم  ًمفى اٍلعيمىمى  يٍ ًزرى ًعٍممى ي فىذىاؾى ًف  الد ٍرًؾ الس دًدًس ًمفى ًمفى الي دًر. كى
ًذٍكرنا ًف  الي دًس فىذىاؾى ًف  الد ٍرًؾ الس دًّ  ييٍّال كى ك ىةن كى ٍف  ىت ًخذي ًعٍممى ي ميري دً  مى ًمفى اٍلعيمىمى ًع ًمفى الي دًر. الي دًر. كى

ٍمًت ًف ً   ىٍ ًمبي الش ٍ طىدفى  كىاً   دؾى جىفٍ  ٍ ًر عىمىبو  ًّدلص  ؾى ًمٍف غى ٍ ًر جىرىبو  تىٍهحى  .«جىٍك تىٍمًش  ًف  غى
ٍ ً  قىدؿى جىٍيّىيىيىد جىّيك اٍلحىٍهؿً  م دي ٍّفي يىدًصرو قىدؿى جىّيك سىٍ ًؿ ًٍّف سىٍعدىكى ًد ًث ميحى م دي ٍّفي  كجىٍيّىيىيىد ًّ ىذىا اٍلحى ميحى

ًم ُّ ٍّفي  اٍلحىٍهًؿ اٍل يرىًش ُّ قىدؿى جىيّيىيىد جىّيك ّكر ّف د  ىيىد عى د  ىيىد جىٍحمىدي ٍّفي عّ د ا قىدؿى حى ٍ ً  قىدؿى حى مىٍرديكى
د   د  ىيىد ًفٍردىٍكسه اٍلكيكًف ُّ قىدؿى حى د  ىيىد جىّيك ا،ىٍزهىًر الي ٍ سىدّيكًرمُّ قىدؿى حى ٍمـو قىدؿى حى سىًف ًٍّف سى ٍ دو اٍلحى ةي ٍّفي زى  ىيىد طىٍمحى

ًّ بو عىٍف جىًّ   يكسيؼى المعدفرل عىف معىدذ اٍلًحٍمًص ُّ عىٍف  ٍف  ىًز دى عىًف اًٍّف جىًّ  حى دًرًث عى ٍمًرك ًٍّف اٍلحى عى
ـٍ  ى يٍم ي رىسيكؿي الم   ًد ث ّىدًطؿ ميٍسيدنا كمكقكفد لى ـٍ  رفع ي. هىذىا حى لى ٍعيىدهي مىٍكقيكفند كى ّىؿو فىذىكىرىهي ًّمى كىنى  ً  اٍّف مى

 معىدذ.
ٍسيى  دًتـ الر اًزٌم: هيكى كىذ اب  كميددة ّف اٍلمي مس قىدؿى كف  اٍ ً دًلد ّف  ًز د قىدؿى  ىٍح ى  كىجىّيك حى دد ا،كؿ خى

قىدؿى ًه ى مىٍكهيكعىة كه   يىددىة  فييكرهد كى دًد ث سىمعت ىد مف مي عّد ا ّف جىٍحمىدى: عرهت عم  جّ  جىحى
: كىدفى   مب اٍ،ىسىديً  مٌ  قد هعح  جىٍحمد كى ح   كذب. قىدؿى اٍّفي ًحّ دفى  د كى ٍرفىع اٍلمىرىاًس ؿ  كميدؿ ّف عى

ة ّف ز د. قىدؿى اٍّف حى  دف:  ٍستىحؽ الٌتٍرؾ. كف  الط ًر ؽ ال  دًي  طىٍمحى  كىالي سىدً ٌ . كى
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كن   ػدؿ ليمػد جقميػد دلػ ال  ن خػذ الحػؽ مػف كحػكر ك  جّػداه كحػكر  1]مػد[كدع    دؿ مع هذا:
كقػد صػحت ا،حدد ػث مػف  عم  شخص ّمذهب م م  ليد جقميػد دلػ ال ّحػد ث رسػكؿ ا 

فكتػػب لػػ   جف عمػػر ّػػف الخطػػدب رهػػ  ا عيػػ  مػػر عمػػ  صػػد ؽ لػػ  مػػف ال  ػػكد طػػرؽ
للػ   يػزداد ّ ػد عممػد ! ػد رسػكؿ ا :كقػدؿ فمد  ّ  للػ  اليّػ   ف  لكح  ممال مف التكراة

]جىميتى ىٌككيػػكفى  كقػػدؿ: غهػػّد شػػد دا  ف هػػب اليّػػ ! عمميػػد
ػػد  ىػػ  ىػػفً  2  كٍ ا لىػػكى  دب ط ػػخى الٍ  فى د اٍّ

                                                                                                                                                                          

ّىًرًه. دج ًّخى : نى  حؿ اًنٍحًتمى قىدؿى اٍّفي ًحّ دفى ًد ًث. كى كؾ اٍلحى : مىٍتري   يظر: ممدؿ الد ف عّد  قىدؿى الي سىدً  ُّ
الرحمف ّف عم  ّف محمد ّف المكزم  المكهكعدت  كتدب العمـ  ّدب ذـ مف لـ  عمؿ ّدلعمـ  

  .266-264 ص:1 ج: 1966  المكتّة السمح ة  المد ية الميكرة  1ط:
المصيكعة  ل  ف  كتدّ  الت لكف ا مدـ  الس كط  قد تع ب قكؿ  اّف المكزم حكؿ هذا الحد ث 

قدؿ جيّييد جّ  قرا ة عم    قمت: جخرم  المرهّ  ف  فهؿ العمـ »ف  ا،حدد ث المكهكعة  ّ كل : 
حد يد مّدرة فزالت ت مة خدلد  كجخرم  الد مم  ف  مسيد الحردكس جيّييد الحداد جيّييد جّك يع ـ حد يد 

حد يد مّدرة ّ   كجخرم  اّف  جّك ال   ـ جحمد ّف محمد الكيدم حد يد محمد ّف عّد ا الحهرم 
المّدرؾ ف  الزهد قدؿ جيّديد رمؿ مف جهؿ الشدـ عف  ز د ّف جّ  حّ ب قدؿ لف مف فتية العمـ فذكره 

ركل م ؿ قكؿ  مكقكفد عم   ز د  كجخرم  اّف عّد الّر ف  العمـ مف طر ؽ اّف المّدرؾ   ـ قدؿ:
  يظر:  .مي طعة كا جعمـمف وجوه مماذ بف جبؿ   ز د ّف حّ ب هذا مف جكل  لل  آخره عف

الس كط   التل   المصيكعة ف  ا،حدد ث المكهكعة  دار المعرفة لميشر كالتكز ع  ّ ركت  
 .224-223 ص:  1لّيدف  ج:

جّ  ا،شّدؿ  كلممز د حكؿ هذا الحد ث  يظر:  اّف عّد الّر  مدمع ّ دف العمـ كفهم   تح  ؽ:
  فصؿ ف  فهؿ الصمت كحمده  حد ث مف 1994  1كد ة  ط:الزه رم  دار اّف المكزم  السع

كعّد ا اّف المّدرؾ  الزهد   .549ص:  1خذ مف كالـ ال  كد كاليصدرل  ل عزز ّ  كالم   ج: ج
 .(4  ص: 16تح  ؽ:حّ ب الرحمف ا،عهم   دار الكتب العمم ة  ّ ركت  ج:  كالرقد ؽ 

المكهكعة  لمس كط  كتدب قد تع ب ف   حدد ث كتدب التل   المصيكعة ف  ا، مالحظة:
قد جك ر  -كمد ذكر الس كط   -الس كط  مد مد  عف اّف المكزم ف  كتدّ  المكهكعدت  ،ي  

مف لخراج الهع ؼ الذم لـ  يحط لل  رتّة الكهع ّؿ كمف الحسف كمف الصح ح  يظر م دمة 
                         .الس كط  ف  اآلل   المصيكعة

 (.سيسخة  السدقطة مف  - 1
 جمتحٌ ركف ؟  جعيدكـ  شؾ  ف  جمركـ هذا؟ ؛جم -2
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ػ د  ًّػ  حى كسىػمي  دفى كى  كفػ  ّعػض طػرؽ الحػد ث ز ػددة فػييزؿ ا فػ  1[. دعً ّىػ اتٍّ ن  لً   ي عى ًسػد كى مى
ـْ :﴿ذلؾذلؾ  ْْؾَ  َأنَزْلَنا َأنَّا َْْكِفِيـْ  َأَوَل َِْمػى اْلِكَِػابَ  َعَم ِْْيـْ  ُْ  َوِذْكػَرى َلَرْحَمػةً  َذِلػؾَ  ِفػي ِإفَّ  َعَمػ
 تحػػػر ـ عمػػػ  الحػػػد ث ّ ػػػذا انسػػػتدنؿ ت ر ػػػر فػػػ  العممػػػد  ّعػػػض قػػػدؿ 2﴾ُْْؤِمُنػػػوفَ  ِلَقػػػْوـٍ 

 فمػػد لميػػدس كهػػدل يػػكرا مكسػػ  ّػػ  مػػد  الػػذم الكتػػدب فػػ  عػػذرا  سػػع  لػػـ ذانفػػ   الميطػػؽ
  ّدطػػؿ ف ػػ  لػػ س جيػػ  كهػػب  كزكرا  لفكػػد ال كيػػدف كحػػدر مػػف المتخّطػػكف كهػػع  ّمػػد ظيػػؾ
 ّػػػزم التز ػػػ  عػػػف الي ػػػ  الشػػػر عة مػػػف عػػػرؼ كقػػػد  تعّػػػدا عيػػػ  ي ػػػ   كػػػكف كقػػػد  اتّػػػدع

 جف جحػد  شػؾ كهػؿ  عم ػ  كػديكا ف مد الكتدب جهؿ مخدلحة كا   در  آ درهـ كاقتحد   ا،عدمـ
كمػػع ذلػػؾ لػػـ  ػػرض ّ ػػد  مػػف الحػػؽ الػػذم لػػـ  ّػػدؿ  الممػػؿ التػػ  جتػػ  ّ ػػد عمػػر فػػ  المػػكح

كترؾ انستحصػدؿ فػ  كقػد ع  كغ ره  ّ ف مّدؿ كلـ  حصؿ  ميعد مطم د  ّؿ ميع    اليّ 
استيذف اليّ  ف  قػرا ة  ف عّد ا ّف سالـج يزؿ ميزلة العمـك ف  الم دؿ ككرد  ا،حكاؿ
   فييزؿ ا ف  ذلؾ: التكراة

َُّْيا اَْ  ﴿ ػْمـِ  ِفي اْدُخُمواْ  آَمُنواْ  الَِّذْفَ  َأ َِّبُمػواْ  َو َ  َكآفَّػةً  السّْ َْْطافِ  ُخُطػَواتِ  َِ ـْ  ِإنَّػوُ  الشَّػ  َلُكػ
ُِـْ  َفِإف مُِّبْفٌ  َعُدوّّ  ُِْكـُ  َما َبْمدِ  مّْف َزَلْم   3﴾َحِكْـٌ  َعِزْزٌ  الّموَ  َأفَّ  َفاْعَمُمواْ  اْلَبَّْْناتُ  َجاَ

                                                           

د  ىيىد ركا  - 1 : حى دًف  قىدؿى ٍ  ي ٍّفي اليٍُّعمى د  ىيىد سيرى ه جحمد  مسيد ا مدـ جحمد ّف حيّؿ  ح ث مد  ف  : حى
ٍّدً  دًًّر ًٍّف عى دًلده  عىًف الش ٍعًّ ٍّ  عىٍف مى يىد ميمى ط دًب  جىتى  الي ًّ    هيشىٍ ـه  جىٍخّىرى  الم ً   جىف  عيمىرى ٍّفى اٍلخى

مى  الي ًّ ُّ  دّى ي ًمٍف ّىٍعًض جىٍهًؿ اٍلكيتيدًب  فى ىرىجىهي عى :  ًًّكتىدبو جىصى قىدؿى كيكفى ًف  ىد  ىد اٍّفى »فى ىًهبى كى جىميتى ىكٍّ
ـٍ ًّ ى  ط دًب  كىال ًذم يىٍحًس  ًّ ىًدًه لى ىٍد ًمٍ تيكي ّيكا اٍلخى ؽٍّ فىتيكىذٍّ ـٍ ًّحى ككي ـٍ عىٍف شىٍ  و فى يٍخًّري د ى يىً   ةن  نى تىٍسيىليكهي د ّىٍ هى

ًسعى ي ًلن  جىٍف  دٍّقيكا ًًّ   كىال ًذم يىٍحًس  ًّ ىًدًه لىٍك جىف  ميكسى  كىدفى حى ًّد  مىد كى  .« ىت ًّعىًي ًًّ   جىٍك ًّّىدًطؿو فىتيصى
 .349ص:  23 ج:2001 1ط:   م سسة الرسدلة (15156 : ث رقـمسيد مدّر ّف عّد ا حد 

كهك اّف سع د  هذا سيد ف   هعؼ مف جمؿ ممدلد  قدؿ ا،لّدي  عف هذا الحد ث:
...لكف الحد ث قكم فنف ل  شكاهد جخرل    يظر: محمد يدصر الد ف ا،لّدي   لركا  .ال مداي 

  2  المكتب ا سالم   ّ ركت  ط:1589 :ال م ؿ ف  تخر   جحدد ث ميدر السّ ؿ  حد ث رقـ
 .34:   ص6  ج:1985

 .51سكرة العيكّكت  اآل ة: - 2
  .208سكرة الممعة  اآل ة: - 3
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كحػػػد  د عمػػػ   قػػػد مد  كغ ػػػره مػػػف ج مػػػة الحػػػد ث كن مػػػـر يػػػص ا مػػػدـ اّػػػف عّػػػد الّػػػر 
كسػػّؽ اّػػف عّػػد الّػػر للػػ   كيحكهػػد  حدد ػػث محتمػػ ف ّ ػػذه ا، تحػػر ـ انشػػت دؿ ّػػدلميطؽ

 الػػذم كػػدف   ػػدؿ لػػ  مدلػػؾ الصػػ  ر  ّػػف جّػػ  ز ػػد صػػدحب الرسػػدلة ذلػػؾ ا مػػدـ جّػػك محمػػد
حػػ ف  كسػػّ  مد للػػ  ذلػػؾ لمدميػػد الشػػدفع  رهػػ  ا عيػػ  ،يػػ  جكؿ مػػد حػػدث فػػ  زمديػػ 

 الػػد فكاتّعػػ  عمػػ  ذلػػؾ مػػف ج مػػة  جحهػػر مػػف خزايػػة ال كيػػدف مػػف مز ػػرة قّػػرس دمػػره ا 
طػالؽ الشػػ ل ج ػده ا لحػػظ الحرقػػدف عم ػ  كػػدف ا،كلػ  خالفػػ . المػـ ال ح ػػر ،ف الحرقػػدف  كا 

كقػػد قمػػت يظمػػد فػػ    ف يّ ػػ  صػػكي  عػػف لطالقػػ  عمػػ  عمػػـك ال كيػػدف فآمػػف جسػػمد  ال ػػر 
 ذلؾ:

 حمػػػػػػدت للػػػػػػ  العػػػػػػرش شػػػػػػكرا لحهػػػػػػم 
 عمّػػػػػػػػت ّػػػػػػػػيظـ مػػػػػػػػد سػػػػػػػػمعت ّم مػػػػػػػػ 
 تعمػػػػػػػب ميػػػػػػػ  ح ػػػػػػػث جلحػػػػػػػت مّػػػػػػػدعد

 عمػػػػػـ ميطػػػػػؽ جقػػػػػرر ف ػػػػػ  الي ػػػػػ  عػػػػػف
 كسػػػػػػػمده فرقديػػػػػػػد ك ػػػػػػػد ل ػػػػػػػت لػػػػػػػـ   ػػػػػػػؿ
 كقػػػػػػػػػػػػػػدؿ ّػػػػػػػػػػػػػػ  ف مػػػػػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػػػػػرر رج ػػػػػػػػػػػػػػ 
 كدع عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ جّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداه كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

 فػػػػػػ  حػػػػػػؽ مػػػػػػف كقػػػػػػد مػػػػػػد ت اآل ػػػػػػدر
يػػػػػػػػػػػػػ    عػػػػػػػػػػػػػزز ّػػػػػػػػػػػػػ  عممػػػػػػػػػػػػػد لد ػػػػػػػػػػػػػ  كا 
 كقػػػػػػػد ميػػػػػػػع المختػػػػػػػدر فػػػػػػػدرؽ صػػػػػػػحّ 
 ككػػػػػػـ مػػػػػػد  مػػػػػػف ي ػػػػػػ  اتّػػػػػػدع لكػػػػػػدفر
 جقمػػػػػػػػػت دلػػػػػػػػػ ال ّدلحػػػػػػػػػد ث كلػػػػػػػػػـ جقػػػػػػػػػـ
 سػػػػػػػالـ عمػػػػػػػ  هػػػػػػػذا ا مػػػػػػػدـ ككػػػػػػػـ لػػػػػػػ 

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم صػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة لميّػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كجه
 جتػػػػػػػػػػػػػػػػدي  مػػػػػػػػػػػػػػػػف حّػػػػػػػػػػػػػػػػر جقػػػػػػػػػػػػػػػػر ّيّمػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 كتدّػػػػػػػػػػػػػػد ممكعػػػػػػػػػػػػػػد ف ػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػـ ّي مػػػػػػػػػػػػػػ 
 كمػػػػػػػػػػد قدلػػػػػػػػػػػ  ا،عػػػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػػػف ذـ شػػػػػػػػػػػكم 
 فػػػػػػػػػػػذا كصػػػػػػػػػػػؼ قػػػػػػػػػػػر اف كػػػػػػػػػػػر ـ لحهػػػػػػػػػػػم 

 عػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػػد  م ػػػػػػػػػػػػدن عم ّػػػػػػػػػػػػد 
عػػد ذا خػػذ الحػػؽ حتػػ  مػػف كحػػكر ّختمػػ   ّك

 عمػػػػػػػـك   ػػػػػػػكد جك يصػػػػػػػدرل ،ممػػػػػػػ  حػػػػػػػكل
  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذب تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ّد  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ّحعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 كقػػػػػػػػد خػػػػػػػػط لكحػػػػػػػػد ّعػػػػػػػػض تػػػػػػػػكراة جهمػػػػػػػػ 

ف كػػػػػػػػػػػدف ذاؾ   ا،مػػػػػػػػػػػر ح ػػػػػػػػػػػد ّيصػػػػػػػػػػػم كا 
 دلػػػػػػػػػ ال عمػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػخص ّمػػػػػػػػػذهب م مػػػػػػػػػ 
 .لػػػػػػػػػػػػػػػػدم  يػػػػػػػػػػػػػػػػػد  كاعتػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ ّحهػػػػػػػػػػػػػػػػػم 

 

مػػػػف ال هػػػػد د    تهػػػػ  تحػػػػر ـ مػػػػد اسػػػػتخرم  عممػػػػد  المسػػػػمم ف ن هػػػػذا كمػػػػ » :تقمػػػػ
يٌ  الميط  ػػة  ا،كػػدّر كحكػػ   للػػ  هػػكس ال ػػدمد   مػػد  تكمػػ  مػػد كرد مػػف ذمػػ  عػػف السػػمؼكا 

 فمػػػـ   مػػػر لن اسػػػم    اسػػػتدنل  حػػػت  ّكػػػالـ الميطػػػؽ فػػػ  ج يػػػد  مػػػد السػػػ كط  ك  ػػػرا  جف
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عػػػػػػػػػض اصػػػػػػػػػطالحدت جهمػػػػػػػػػ    1.المغْمػػػػػػػػػيكمػػػػػػػػػد جشػػػػػػػػػدر لل ػػػػػػػػػ   فدلحسػػػػػػػػػف التحصػػػػػػػػػ ؿ ّك
التػػ  ن   مكػػف حممػػ  عمػػ  مػػد   خػػذ عػػي ـ مػػف ا،خّػػدر كالحػػد ث الػػذم ذكػػره عػػف معػػدذ

ػػػػ] لكػػػػف  عدرهػػػػ  حػػػػد ث عم ػػػػ  ممدعػػػػة مػػػػف المحسػػػػر ف  كمػػػػد  ك ػػػػؽ ّ ػػػػد ػػػػ كا ُّ دً حى   يًػػػػّى  فٍ عى
[جى رى حى  نى كى ؿى    ً راى سٍ لً 

كمػد فػ   جحمػد كالّػزاركقد ركل حػد ث عمػر   المخرج ف  الصحدح. 2
فمػد   يسل عمر كتدّػد مػف التػكراة ّدلعّر ػة: كلحظ الّزار قدؿ  مف حد ث مدّر  3ا رشدد

 ػد  ك حػؾ  :ف ػدؿ لػ  رمػؿ مػف ا،يصػدر ككم  رسػكؿ ا  ت  ػر فمعؿ   رج  ّ  لل  اليّ 
ػفٍ  اٍلًكتىػدبً  جىٍهػؿى  تىٍسػيىليكا : ]نى  ف ػدؿ رسػكؿ ا ؟جن تػرل كمػ  رسػكؿ ا  اّف الخطػدب  عى

                                                           

يسّة لل  قّ مة  م  مة مف  ؛هك جّك عّد ا  محمد ّف عّد الكر ـ ّف محمد  الم  م  التممسدي  -1
 .ا،قص  ا،مدز غ ا،شدكس الت  استكطيت تممسدف  ككهراف  كالم رب

ـ  مف عد مة راق ة اليسب كمش كرة ّدلعمـ كهك العدلـ رقـ  1425 - ھ 790كلد ف  تممسدف سية    
 كالميطؽ  كالحد ث  كالتحس ر  كعالمة ف  الح    عشر ف ف  سمسمة الم م  ف كدف لمدمد ذك د 

الّدر المي ر ف  عمكـ التحس ر  شرح مختصر خم ؿ  مختصر  مف م لحدت :. كغ رهد مف العمكـ
..الل  اشت ر ّمكقح  الحدـز هد ال  كد .كمصّدح ا،ركاح تمخ ص المحتدح كشرح  ف  الّالغة  

 الذ ف كّرت شككت ـ ف  ميط ة التكات ّميكب المزا ر كالذم جفت  ّمحدّرت ـ لكسر شككت ـ
مف الّعض اآلخر مف عممد  المزا ر كالم رب كرفهد  فالقت فتكاه هذه قّكن مف الّعض 

 ق. 909تكف  سية  .العّر 
  1ج:  2000  2  دار الكتدب  طراّمس  ط:ّت دجي ؿ ا  يظر ترممت  ف : جحمد ّدّد التيّكت  ا   

  .576ص:
 .216  ص: 6ج:  1980  سية 5،عالـ  دار المال  ف  لّيدف  ط:  الزركم اك 
ـي  عددؿك  در ًمف - المزاً ر جعالـ يك  ض  ميعمى ٌت  ا سالـ صى دًهر العىصر حى  م سسة -الحى

 .308ـ ص: 1980 - ق 1400  2:لّيدف  ط   ّ ركت كاليشر   كالترممة  لمتيل ؼ ال  دف ة يك  ض
 .395  ص: 1  ج:2003  1مخمكؼ  شمرة اليكر الزك ة  دار الكتب العمم ة  لّيدف  ط:ك 
: ه الّخدرم عف عّد الم ً  ّف عمرك  جٌف الي ًّ   ركا - 2 دٍّ يكا عىٍف ّىًي  »  قىدؿى لىٍك آ ىةن  كىحى ّىمٍّ يكا عىيٍّ  كى

مى   ميتىعىمٍّدنا  فىٍم ىتىّىك ٍج مىٍ عىدىهي ًمفى الي درً  مىٍف كىذىبى عى رىجى  كى   صح ح الّخدرم  كتدب «ًلٍسرىاً  ؿى كىنى حى
  .131  ص: 4  ج: 3461 :ّدب مد ذكر عف ّي  لسرا  ؿ  حد ث رقـاحدد ث ا،يّ د   

شرح صح ح الّخدرم  كتدب التكح د  ّدب قكؿ ا تعدل  لي  ل رآف  ال سطالي   لرشدد السدرم  - 3
 .470   ص:10  ج:7553حد ث رقـ:  مم د 
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ـٍ  لىفٍ  فىًني  يـٍ  شىٍ  و  قىدٍ   ىٍ ديككي مُّكا  كى ػد فىًني كيـٍ  هى ػدٍّقيكا جىفٍ  ًلم  ّيكا جىكٍ  ًّّىدًطػؿو  تيصى ػؽٍّ  تيكىػذٍّ  فىًني ػ ي  ًّحى
ـٍ  ّىٍ فى  حى ًّد ميكسى  كىدفى  لىكٍ  د جىٍظ يًركي ؿ   مى  1ًلن  اتٍّّىدًع .[ لى ي  حى

لكػف مممكع ػد   تهػ   كم ػد هػع حة خػركركم ف  ذلؾ جحدد ث جي » قدؿ ف  ا رشدد:
 ن لمتحػػػر ـ  كالػػػذم  ظ ػػػر جف كراهػػػة ذلػػػؾ لمتيز ػػػ : قػػػدؿ. قدلػػػ  فػػػ  الحػػػتح  ػػػد جصػػػاللجف 

   ك صػ ر مػف الراسػخ ف فػ  ا  مػدف كا،كل  ف  هذه المسيلة التحرقة ّػ ف مػف لػـ  ػتمكف 
كن س مد عيػد انحت ػدج للػ    ّخالؼ الراسل ف    فال  مكز ل  اليظر ف  ش   مف ذلؾ

لػػزام ـ التصػػد ؽ  كحػػد  د مػػف التػػكراة  ك ػػدؿ لػػ  ي ػػؿ ا، مػػة قػػد مد  الػػرد عمػػ  المخػػدلؼ  كا 
 ّمحمد ّمد  ستخرمكي  مف كتدّ ـ.

فمػػػػردكد ّييػػػػ  قػػػػد   هػػػػب مػػػػف فعػػػػؿ  ّمػػػػد كرد مػػػػف غهػػػػّ ؛ كجمػػػػد انسػػػػتدنؿ لمتحػػػػر ـ
ك هػػّ  مػػف  لذا صػػدر ممػػف ن  م ػػؽ ّػػ  ذلػػؾ كمػػف فعػػؿ مػػد هػػك خػػالؼ ا،كلػػ  المكػػركه 

 2«.تطك ؿ معدذ الصالة ّدل را ة

ف كػكف الت ػػد ر  كجف الم صػكد رمػػؿ ميػدفؽ ّع يػػ   ؛ ق ػؿ لمع ػػدالرجػػاؿفػػ  قكلػ   والػالـ
عػف  كق ؿ لف الحد ث خرج عم  تشد د الزمػر الل ..جّ ض الكحدر لل  ا الكدفر ا،لد.

ف كػػكف جعػػـ  الػػل .. ّ ػػض الرمػػدؿ المخدصػػم ف للػػ  ا.جانتصػػدؼ ّ ػػذه الصػػحة ك  ػػدر 
 فيفعػػؿ التحهػػ ؿ عمػػ  ح   تػػ  فػػ  العمػػـك  جك مسػػممد فػػنف كػػدف ا،كؿ؛ ،ف  كػػكف كػػدفرا 
ف كػػػػدف مسػػػػممد؛   ػػػػذـ مػػػػد عمػػػػ  غدلّػػػػد ،ي ػػػػد تحهػػػػ  فسػػػػّب الػػػػّ ض ك ػػػػرة المخدصػػػػمة كا 

د  صدحّ   .التكف ؽ ّك

 

                                                           

 سّؽ تخر م . - 1
  ح د  ّدب قكؿ ا تعدل : ليٌ ال سطالي   لرشدد السدرم  شرح صح ح الّخدرم  كتدب التك  - 2

 .470  ص:10  ج:7553ل رآف مم د  حد ث رقـ:  
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 لحدْث السادس: ا

 :قكل   

َِْمَْف َعَمى ] ، َوَلِكفَّ اْل ـْ ََ ِرَجاٍؿ َوَأْمَواَلُي ، َ دََّعى َناٌس ِدَما ـْ َلْو ُْْمَطى النَّاُس ِبَدْعَواُى
ْْوِ   1[.اْلُمدََّعى َعَم

 فػػ  صػػح ح  مد  كمسػػمـ الّخػػدرم  هكػػذا ركل هػػذا الحػػد ث»قػػدؿ اليػػككم رحمػػ  ا: 
 كغ رهـ.  عف اليّ   كهكذا ذكره جصحدب السيف مرفكع مف ركا ة اّف عّدس

ليمػػد هػػك  ن  صػػح مرفكعػػد ا،صػػ م : قػػدؿ » قػػدؿ ال دهػػ  ع ػػدض رهػػ  ا عيػػ :
عػػف اّػػف جّػػ  مم كػػة عػػف اّػػف عّػػدس  كيػػدفع  الممحػػ  قػػكؿ اّػػف عّػػدس كػػذا ركاه ج ػػكب 

 مػػػػػف ركا ػػػػػة اّػػػػػف مػػػػػر   كمسػػػػػمـ قػػػػػد ركاه الّخػػػػػدرم »قػػػػػدؿ ال دهػػػػػ   رهػػػػ  ا عي مػػػػػد:
 .هذا كالـ ال ده  «.مرفكعد

عػػػف اّػػػف جّػػػ   عػػػف يػػػدفع الممحػػػ  ّيسػػػدي دهمد كالترمػػػذم  : كقػػػد ركاه جّػػػك داككدقمػػػت
 كة عف اّف عّدس عف اليّ  مرفكعد.  مم

ّنسػيدد حسػف  كغ ػره  كمد  ف  ركا ة الّ   ػ « .صح ح حد ث حسف» قدؿ الترمذم:
ػػ  ًّػػدىٍعكىاهيـٍ  الي ػػدسي   يٍعطىػػ  : ]لىػػكٍ قػػدؿ جف اليّػػ   ز ػػددة عػػف اّػػف عّػػدس جك صػػح ح د عى  نى

ـٍ  قىٍكـو  ًدمىد ى  قىٍكـه  لىًكف   كىجىٍمكىالى ي مى  اٍل ىًم فى  كى . عى مى  مىٍف اىٍيكىرى  [اٍلميد عى   كال ىًم في عى

جيػػ  ن   ّػػؿ قػػكؿ ا يسػػدف  مػػف قكاعػػد جحكػػدـ الشػػرع فح ػػ  قدعػػدة كّ ػػرة كهػػذا الحػػد ث؛
فنف طمػب  مػ ف . جك تصد ؽ المدع  عم   ّ ية ّؿ  حتدج لل   ف مد  دع   ّممرد دعكاه

                                                           

 الّخدرم  كمسمـ  عف اّف عّدس  كالمحظ لمسمـ: ركاه  - 1
 .128  ص:5صح ح مسمـ  كتدب ا،قه ة  ّدب ال م ف عم  المدع  عم    ج:  -
 شتركف ّع د ا    صح ح الّخدرم  كتدب تحس ر ال رآف  سكرة آؿ عمراف  ّدب لف الذ ف -

 .207 ص:3  ج:4552كج مدي ـ  ميد قم ال جكل ؾ ن خالؽ ل ـ  حد ث رقـ: 
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 ندعػػػػ  قػػػػـك دمػػػػد  قػػػػـك  ،يػػػػ  لػػػػك كػػػػدف جعطػػػػ  ّممردهػػػػد المػػػػدع  عم ػػػػ  ّممػػػػرد دعػػػػكاه
ف مكيػ  صػ ديت مد  كجمد المػدع   كدم  كن  مكف المدع  عم   جف  صكف مدل   كاستّ ح 
 ايت   كالـ اليككم. 1«.ّدلّ ية

نمتيػدع  جم ت تهػ  المػكاب نمتيػدع غ ػره؛ جم امتيػدع الشػ  ؛ : حػرؼ امتيػدعلوك 
 جك لمد كدف س  ع لكقكع غ ره كمد عم ػ  لمػدم ـ سػ ّك    كمد عم   مم كر اليحدة  الشرط

كػػػػدف سػػػػ  ع لػػػػك كقػػػػع لعطػػػػد  اليػػػػدس  ،ف دعػػػػكل رمػػػػدؿ جمػػػػكاؿ قػػػػـك كعم ػػػػ  فػػػػال لشػػػػكدؿ
ف كقػػع دعػػكل ّعػػض اليػػدس مػػدؿ ّعػػض   ككػػذا ا شػػكدؿ عمػػ  ا،كؿ ج هػػد ّػػدعدكاهـ  كا 

كدفع د  ،ف المراد ّدعكل الرمدؿ جمكاؿ قـك لعطد هـ ل دهد  جـ ن سكا  جعطكا ّدعدكاهـ
فكهػػع  كسػػحؾ دمػػد هـ ،خػػذ رمػػدؿ جمػػكاؿ قػػـك  لػػك  عطػػ  اليػػدس ّػػدعكاهـ ؛ جم للػػ  ـ 

 ،ي د سّّ . الدعكل مكهع ا،خذ

 كن ّممػرد دعػكاه  نمتيػدع لعطػد  المػدع  جخذ مدؿ المدع  عم   ممتيعجف كن شؾ 
   ع ّدكف ذلؾ فصح لك هيد عم  ال كل ف.

ن ادعػػػ   ف ػػػط ك حكػػػـ ل ػػػـ ّػػػدعكاهـ  لػػػك   هػػػ ؛ جم عمػػػ  ّيػػػد  المحعػػػكؿ  :وْمطػػػى
ك ترتػب  كالعػداكة  كالحسػدد  لمد مّمكا عم   مػف الط  ػدف  جك دم  كذّد ّعض مدؿ ّعض 

 ذلؾ محدسد ك  رة. عم 

 .جك ليس   ليسدفممع  ك رادف  جيدس ن كاحد مف لحظ   اسـ ممع :والناس

يسػػػ    كمػػػد  شػػػ د لػػػ  ليسػػػدف جيػػػدس  صػػػؿ يػػػدس؛جك  يػػػس حػػػذفت همزتػػػ  تخح حػػػد  كا   كا 
لف الميد ػػد  طمعػػف  كقكلػػ : كلػػذلؾ ن  كػػدد  ممػػع ّ ي مػػد  د حػػرؼ التعر ػػؼ  ػػكعػػكض عي

 ميػد كمػد سػم  المػف ّ ػـ ا  يدسكل مؽ   شدذ سمكا ّذلؾ لظ كرهـ اآلمي ف؛ اليدسعم  
 .المف ممدزا كقد  طمؽ عم  نمتيدي ـ 

                                                           

 .3  ص:12اليككم  المي دج  شرح صح ح مسمـ ّف الحمدج  ج: - 1
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 لكػف فػ  مم ػع جحكال ػد حػرؼ اسػتدراؾ  :ولكػف الْمػْف عمػى المػدعى عمْػو كقكل : 
هػػػذا هػػػك  جك ل ّػػػدت مػػػد  تػػػكهـ ميػػػ  يح ػػػ  كهػػػك تع  ػػػب الكػػػالـ ّيحػػػ  مػػػد  تػػػكهـ ميػػػ   ّكتػػػ  

 ّػؿ هػك جغمّػ  ف ػط  فٍ ًكػلػ س نـز لمى  كذكػر ّعهػ ـ جف رفػع التػكهـ  الصح ح ف  تعر ح 
  كتعمػػؿ المشػػددة عمػػؿ لفٌ  لكيػػ  هػػدحؾ  يحػػك ز ػػد قػػد ـ؛ التػػكهـ ،يػػ  قػػد ن تكػػكف لرفػػع

 كتي سـ الخح حة لل  قسم ف:

ك رفػع  حرؼ  يصػب انسػـ  كلكف المشددة»: قدؿ ف  الم ي  كعدممة ّشرط. م ممة 
  الخّر كف  معيدهد  ال ة جقكاؿ:

 ،ف تيسػب لمػد ّعػدهد حكمػد ركفسػ كهػك انسػتدراؾ  جي  كاحػد  كهك المش كر جحدهد:
مػػد هػػذا  :يحػػك كلػػذلؾ ن ّػػد جف  ت ػػدم د كػػالـ ميػػدقض لمػػد ّعػػدهد  مخدلحػػد لحكػػـ مػػد قّم ػػد

مػد  يحػك: ق ػؿ جك خػالؼ مد هك جّ ض لكيػ  جسػكد. يحك: جك هد ل . سدكيد لكي  متحرؾ
  .ا،خ ػػػػػػػػر ف ف ػػػػػػػػ  جيظػػػػػػػػر ال ػػػػػػػػكل ف كق ػػػػػػػػؿ ن  مػػػػػػػػكز ذلػػػػػػػػؾ لكيػػػػػػػػ  شػػػػػػػػدرب. ز ػػػػػػػػد قد مػػػػػػػػد

فطرحػػػػػت ال مػػػػػزة  جصػػػػػم د لكػػػػػف جف حػػػػػرا :كالّصػػػػػر كف عمػػػػػ  جي ػػػػػد ّسػػػػػ طة كقػػػػػدؿ ال: قػػػػػدؿ
كقػػدؿ ّػػدق   ذا فهػػؿ  ؾسػػ ي  لف كػػدف مػػد  اكلػػؾ : ك كلػػ  كيػػكف لكػػف لمسػػدكي ف لمتخح ػػؼ 

كقػػد  كحػػذفت ال مػػزة تخح حػػد . ن التشػػّ   ة كالكػػدؼ الزا ػػدة  كجف الكػػكف  ف مركّػػة مػػف ن 
  حذؼ اسم د ك كل :

 فمػػػػػػػك كيػػػػػػػت هػػػػػػػّ د عرفػػػػػػػت عراّتػػػػػػػ 
 

 كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػف زيم ػػػػػػػػػػػػػػػػػد عظػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ المشػػػػػػػػػػػػػػػػػدفر
 

 لكيؾ.ك  جم؛
 كعم   ّ ت المتيّ :

 مّػػػػ قمػػػػد كيػػػػت ممػػػػف  ػػػػدخؿ العشػػػػؽ ك 
 

 كلكػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػف  ّصػػػػػػػػػػر محكيػػػػػػػػػػؾ  عشػػػػػػػػػػؽ
 

 كلكييػ  مػػف حّ ػد لعم ػػد  كاحتمػكا ّ كلػػ : كن تػدخؿ الػالـ فػػ  خّرهػد خالفػػد لمكػكف  ف 
كهػػػ   مخححػػػة مػػػف ال   مػػػة  كلكػػػف سػػػدكية اليػػػكف  كن يظ ػػػر كن تتمػػػة  كن  عػػػرؼ لػػػ  قد ػػػؿ 

المممتػػػ ف  ك ػػكيس لػػدخكل د ّعػػد التخح ػػؼ عمػػ   مػػؿ خالفػػد ل خحػػش ن تع حػػرؼ اّتػػدا 
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كل سػت  لممرد لفددة انسػتدراؾ  ف   حرؼ اّتدا  فنف كل  د كالـ ّيصؿ الكهع كخح حة
ـُ  َكػػاُنوا َوَلِكػف َظَمْمَنػػاُىـْ  َوَمػا﴿ :يحػك ك مػكز جف تسػتعمؿ ّػػدلكاك عدطحػة     1﴾الظَّػػاِلِمْفَ  ُىػ

دكي د يحك:  :قكؿ زه ر ّك
 اّػػػػػػػػػف كرقػػػػػػػػػد  ن تخشػػػػػػػػػ  ّػػػػػػػػػكادرهلف 

 

 لكػػػػػػػػػػػف كقد عػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػػػرب تيتظػػػػػػػػػػػر
 

 :  ف   عدطحة ّشرط ف فنف كل  د محرد

 قػدـ ز ػد  فػنف قمػت:. مد قدـ ز د لكف عمرك :يحك جك ي    جف  ت دم د يح  جحدهمد: 
كجمػػدز  لكػػف عمػػرك لػػـ   ػػـ  ف مػػت: فم ػػت ّدلمممػػة معمت ػػد حػػرؼ اّتػػدا   ػػـ م ػػت ّمكػػف

 كل س ّمسمكع. عم  العطؼ  لكف عمرك الككف كف:

 .كجك ر اليحك  ف  قدل  الحدرس  ت ترف ّدلكاك جن  : الشرط ال دي 

عمػػ   كلكػف عمػرك كاختمػػؼ مػد قػدـ ز ػد   لن ّػدلكاك ن تسػتعمؿ مػع المحػرد: كقػدؿ قػـك
 جّرعة جقكاؿ 

عمػ  مممػة  حػذؼ ّعهػ د مممػة كالػكاك عدطحػة  جف لكػف غ ػر عدطحػة: جحدهد ل كيس
 قكل  تعدل : كف   كلكف قدـ عمر  فدلت د ر ف  يحك مد قدـ ز د دؿ:ق صرح ّمم ع د

َِـَ  المَّوِ  رَُّسوؿَ  َوَلِكف رَّْجاِلُكـْ  مّْف َأَحدٍ  َأَبا ُمَحمَّدٌ  َكافَ  مَّا﴿  ِبُكػؿّْ  المَّػوُ  َوَكػافَ  النَِّبّْْْفَ  َوَخا
 ٍَ  فػ  ا  مػدب جف الكاك ن تعطؼ محردا عم  محرد مخدلؼ لػ   عمة ذلؾك  2﴾َعِمًْما َشْي

كلػػػـ   ػػػـ  قػػػدـ ز ػػػد  يحػػػك: المتعػػػدطحت ف ف مػػػكز تخدلح مػػػد ف ػػػ  كالسػػػمب ّخػػػالؼ المممتػػػ ف
 اقتهده. مع عدـ الحدمة لل   ،مر كس يده ّطكل  المراد مي   ت  اي 3.«عمرك

                                                           

 .76اآل ة:  سكرة الزخرؼ  - 1
 .40سكرة ا،حزاب  اآل ة: - 2
عّد ا ّف  كسؼ ّف جحمد ّف عّد ا اّف  كسؼ  جّك محمد  ممدؿ الد ف  اّف هشدـ م ي    - 3

المّ ب  عف كتب ا،عدر ب  تح  ؽ: د:  مدزف المّدرؾ  كمحمد عم  حمد ا  دار الحكر  
 .385-383  ص:1دمشؽ ج: 
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ػ ف اليّػ   التػ  جمػر ا ّ ػد  المع ػكدة الشػرع ة كالمػراد ّ ػد هيػد؛ كال م ف؛ معركفة  ّك
ََِحقَّا َأنَُّيَمػا َعَمػى ُعِثرَ  َفِإفْ  ﴿:تعػدل قدؿ ا . صحت د  َمَقاَمُيَمػا ُِْقوَمػافُ  َفػآَخَرافِ  ِإْثًمػا اْسػ

ََِحؽَّ  الَِّذْفَ  ِمفَ  ِْْيـُ  اْس َْػافِ  َعَمػ ُْْقِسػَمافِ  اَْلْوَل  َوَمػا َشػَياَدِِِيَما ِمػف َأَحػؽُّ  َلَشػَياَدَُِنا ِبالّمػوِ  َف
َْْنا ََِد  1﴾ .ِلِمْفَ الظَّا لَِّمفَ  ِإًذا ِإنَّا اْع

  ى لىػلً  م نى ذً ال ػ دً ًّػ ؼٍ ًمػحٍ اً ] جف اليّػ  قػدؿ لرمػؿ حمحػ :س عف اّف عّػد كركل جّك داككد
 .   عي  لممدع  2 دن.[ شى  ؾى دى يٍ عً   ي لى  دم كى  هي ن  لً 

سػػم ت ّػػذلؾ ،ي ػػد تحػػّس صػػدحب  كهػػذه ال مػػ ف تسػػم   مػػ ف الصػػّر»قػػدؿ اليػػككم:  
مىػؼى  : ]مىفٍ كمي  ق ؿ لم ت ؿ مصّر قدؿ  كالحّس الصّر  عف ح    الحؽ مىػ  حى   ىًمػ فً  عى
؛ ٍّرو ؿ   عىز   الم  ى  لىً  ى  فىدًمره  ًف  ىد كىهيكى  مىدنن  ًّ ىد ًل ىٍ تىًطعى  صى مىٍ  ً  كىهيكى  كىمى . عى   3 [غىٍهّىدفي

َُِروفَ  الَِّذْفَ  ِإفَّ ﴿ :كقدؿ تعدل  َْْماِنِيـْ  الّموِ  ِبَمْيدِ  َْْش  َلُيػـْ  َخاَلؽَ   َ  ُأْوَلِئؾَ  َقِمْالً  َثَمًنا َوَأ
ِْْيـْ  َْنُظرُ  َو َ  الّموُ  َُْكمُّْمُيـُ  َو َ  اْلِخَرةِ  ِفي َْاَمةِ  َْْوـَ  ِإَل ـْ  ُْػَزكِّْْيـْ  َو َ  اْلِق ﴾ َأِلػْـٌ  َذابٌ ػػػػػعَ  َوَلُيػ

   1«.وْسِحب لمحاكـ أف ْقرأ ىذه اْلْة عند ِحمْفو لمخصـ لْنزجر اْلْة، 4
                                                           

 .107سكرة المد دة  اآل ة: - 1
محمد مح  الد ف عّد الحم د  كتدب ا،قه ة  ّدب  :ركاه جّك داكد  سيف جّ  داكد  تح  ؽ - 2

 .  المكتّة العصر ة  ّ ركت313  ص: 3 ج: 3620ك ؼ ال م ف  حد ث رقـ: 
  (.هعح  ا،لّدي  سيف جّ  داكد: قدؿ مح ؽ 

كركاه الّ      السيف الكّرل  كتدب ال هد   ّدب  حمؼ المدع  عم   ف  حؽ يحس  عم  الّت  
 .310  ص:10  ج:3المكتّة العمم ة  ّ ركت  لّيدف  ط:   20719حد ث رقـ: 

  .ركاه  الّخدرم  كمسمـ  عف عّد ا ّف مسعكد  ّ ذا المحظ - 3
صح ح الّخدرم  كتدب تحس ر ال رآف  ّدب لف الذ ف  شتركف ّع د ا كج مدي ـ  حد ث رقـ  - 

 .34  ص:6  دار طكؽ اليمدة  ج:4549
  1ّدب كع د مف اقتطع حؽ مسمـ ّ م ف فدمرة ّدليدر  ج:صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف   -

   دار لح د  التراث العّر .122ص:
 .77اآل ة:  سكرة آؿ عمراف  - 4
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كق ػػؿ  مػػزئ   فػػ  هػػذه ال مػػ ف كمػػكب المحػػظ المت ػػدـ فػػ  الحػػد ث كمعػػركؼ المػػذهب
 كمػف  ػرل جف ال مػ ف مػف العّػددات كن  كؼ غ ر ذلؾ ممد تيع د ّ  ال م ف   ف ط" كا "

 ف  حؽ ا،عمم . كالظدهر انكتحد  ّ  ن  كتؼ ّدلمرادؼ مف ل ة جخرل 

ػػع د يػػدر ف مػػد ّمػػغ مػػف كتعػػ ف المسػػمد كانسػػت ّدؿ  ال  ػػدـ  كمػػف سػػيت د؛ لن  الح ػػكؽ ّر
كاستحسػػف ّعػػض المتػػيخر ف تره ّػػ  ّػػدلحمؼ عمػػ   ّتػػرؾ ذلػػؾ  جف  رهػػ  صػػدحب الحػػؽ

 .الذ ف  تكقكف ذلؾ كدف مف العكاـ ممف كقّكر الصدلح ف المصحؼ 

 جف   سـ ّد كاهعد  ده عم  المصحؼ. كالمراد ّدلحمؼ عم  المصحؼ؛

ػػػدلحمؼ عمػػػ  قّػػػكر الصػػػدلح ف  ّػػػؿ فعػػػؿ  لذ هػػػك خطػػػي -ّ ػػػدن  الحمػػػؼ عيػػػدهد - ّك
 المصػػحؼ حمػػؼ عمػػ  كقػػد جكمػػب ممدعػػة مػػف المتػػيخر ف ال   ػػرب مػػف عّددت ػػد  مميػػكع

كػنلزاـ ّعهػ ـ  ّػؿ هػك فعػؿ مّتػدع كلست جرل ذلؾ  ّطؿ ح    كعدكا الممتيع مي  يدكال
 كجعظػـ مػف ذلػؾ  كهػذا حكػـ مػدهم  زعمد مي  جي ػد ن تعػدك عمػ  ّػرم  ر ل  دخكؿ اليد

 الكارد ف  مد جي مد مف ج مدف الحسدؽ. كالعتدؽ ّدلطالؽ حمح  

ػػػػ] كفػػػػ  الحػػػػد ث اآلخػػػػر: ػػػػ –جم الطػػػػالؽ -  ً ًّػػػػ مػػػػؼى د حى مى لن   ً ًّػػػػ ؼى حمى تى كن اٍسػػػػ  فه مً  ٍ مي
 .[ؽه دفً يى مي 

لذ مف قدر عمػ    ّر  عم   مد  تكقع مف المحسدة  كمد  تخ ؿ ف  ذلؾ مف المصمحة
  كلعمػ  ن  يزيمػر ؼ ّػدلطالؽ كدذّػد عمػز عػف الحمػ ن  جف  تمرج عمػ  ال سػـ ّػد كدذّػد

ف ممػػع ّ ػػذا  ةك  ػػ ـ عمػػ  يكدحػػ  ّعػػد جف جّػػدف المػػرج ف يكػػؿ مػػد خ ػػؼ جف  يكػػؿ  كن  حػػدرؽ
 الحعؿ ّ ف هذه الكّد ر.

الم ػـ لن  هك الذم جدخم  ف  د فػال مػـر هػك شػر ك ؛ كال ده  الميصكب لمخصكمدت

                                                                                                                                                                          

الّ ية عم  المدع  كال م ف عم  مف جيكر   الحد ث ال دلث كال ال كف  اليككم  ا،ّرعكف اليكك ة  - 1
  34ص:
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لذ ل سػػػػت هػػػػ  ال مػػػػ ف  ل مػػػػ فجف  ػػػػكرم ف ػػػػد ذكػػػػر العممػػػػد  جف التكر ػػػػة تيحعػػػػ  فػػػػ  هػػػػذه ا
 .كن ت دس عم  انلتزامدت الت   دخم د ا يسدف طكعد مي  كتعم ؽ الطالؽ  الشرع ة

 مػػد  رمػػؿ مػػف حهػػر مػػكت  قػػدؿ: عػػف كا ػػؿ اّػػف حمػػر كغ ػػره كقػػد ركل جّػػك داككد  
هػذا غمّيػ  عمػ  جرض !  ػد رسػكؿ ا  : ف دؿ الحهػرم  كرمؿ مف كيدة لل  رسكؿ ا

ف ػػػدؿ اليّػػػ   جزرع ػػػد لػػػ س لػػػ  ف  ػػػد حػػػؽ هػػػ  جرهػػػ  فػػػ   ػػػدم الكيػػػدم: ف ػػػدؿ كػػدف ،ّػػػ 
 ػد رسػكؿ ا ليػ  فػدمر لػ س  :ف دؿ[.  ي  يي مً  ى  ؾى مى فى ] :قدؿ. ن: قدؿ؟[  ةيى  ٍّ ّى  ؾى لى جى : ]لمحهرم 

كهػك فػ  الصػح ح  1[.ؾى ًلػ ذى ن  لً   ي ٍيػمً  ؾى لىػ سى  ٍ لىػ]  ّدل  مد حمؼ ل س  تكرع مف شػ   ف ػدؿ:
ّعػد  ف هػذا ممػد تمػددت جسػّدّ لكك ػؼ  تػيت  جف   ػدؿ ؟ ّ دف ّعػد هػذا  كهؿ هيدؾ ج هد

جك جي ػػػد مػػػف المصػػػدلح المرسػػػمة التػػػ  اعتّرهػػػد  جف لػػػـ تكػػػف مكمػػػكدة فػػػ  الصػػػدر ا،كؿ 
 .ّعض ا، مة

قػدؿ جّػك عمػ   »كهػذا اختصػدر كالمػ  قػدؿ:هػذا   الكػالـ فػ  ميػع 2يالرىونكقد ّسػط 
كّرمػػد  :قػػدؿ. كن  مػػكز جصػػال ن  حػػؿ  التحم ػػؼ ّػػدلطالؽ مػػد يصػػ : الحسػػف اّػػف رحػػدؿ

 ف ّ ػ  مع ػد عمػ  حػراـ  ككف هذا الطالؽ هك آخر ال الث ك صعب عم   محدرقػة زكمتػ 

                                                           

  صح ح مسمـ  كتدب ا،قه ة  ّدب كع د مف كا ؿ ّف حمر ّ ذا المحظ عف  مسمـ ركاه  - 1
 .123  ص:1ج:  139 ف فدمرة  حد ث رقـ اقتطع حؽ مسمـ ّ م

ّف جحمد اّف محمد ّف  كسؼ  جّك عّد ا الرهكي : ف      -ّحتح الم ـ ا،كل  -هك محمد  - 2
ـ  يشي كتعمـ 1746مدلك  م ّر . يسّت  لل   رهكية( مف قّد ؿ مّدؿ غمدرة ّدلم رب. كلد سية 

 ّحدس  كتكف  ّ د. 
 .ؿ المراق   كحدش ة عم  شرح الزرقدي  عم  متف خم ؿل  كتب مي د جكهح المسدلؾ  كجس 

 .ـ 1815تكف  سية 
  يظر: خ ر الد ف ّف محمكد ّف محمد ّف عم  ّف فدرس  الزركم   ا،عالـ  دار العمـ 

 .(17  ص: 15لممال  ف  ط:
س دم محمد ّف جحمد ّف جحمد ّف محمد ّف  كسؼ الرهكي   حدش ة الرهكي  عم  شرح 

 .7ق  ج: 1306م ؿ   كتدب ال هد   المطّعة ا،م ر ة  ّكنؽ  مصر  الزرقدي  لمتف خ
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   1.«هك الداه ة الكّرل ذلؾك 

 عي .كهذا هك الحؽ الذم ن مح د 

،ف هػرر الحمػؼ ؛ ظػدهرغ ػر كتكم   المكاز ّيي  مف ّػدب ارتكػدب جخػؼ الهػرر ف 
 ف ك ح ػة ال مػ ف مػع جف اليّػ  قػد ّػ ٌ  جكؿ جمكاؿ اليدس غ ػر مح ػؽمح ؽ كهرر  ّدلطالؽ

 الَّػِذْفَ  ِإفَّ ﴿ :كجيزؿ ا مصداؽ ذلؾ كجخّر جف الحدلؼ ظممد  م   ا كهك عم   غهّدف 
َُِروفَ  َْْماِنِيـْ  الّموِ  ِبَمْيدِ  َْْش  الّمػوُ  َُْكمُّْمُيػـُ  َو َ  اْلِخػَرةِ  ِفػي َلُيػـْ  َخػاَلؽَ   َ  ُأْوَلِئػؾَ  َقِمػْالً  َثَمًنا َوَأ

ِْْيـْ  َْنُظرُ  َو َ  َْاَمةِ  َْْوـَ  ِإَل  .اآل ة 2﴾َأِلْـٌ  َعَذابٌ  َوَلُيـْ  َُْزكِّْْيـْ  َو َ  اْلِق

كمػف لػـ    ّمػد ي ػ  عيػ فك ػؼ  عػدؿ عيػ  مف ج مػة المسػمم ف  كعمؿ ّذلؾ مف ّعده 
الشػػػر عة التػػػ  كلػػػك عمػػػـ ا مصػػػمحة ل ػػػذه ا،مػػػة غ ػػػر  تصػػػمح  السػػػية ن جصػػػمح  ا 

 فال حكـ لن ّمد مد  ّ  الشرع. ن اختدرهد ل ـ اختدرهد عم  لسدف يّ  

ّيهػػػػدل ممػػػػد كػػػػدف عم ػػػػ   خػػػػر هػػػػذه ا،مػػػػةآلػػػػف  ػػػػيت  »: كقػػػػدؿ مدلػػػػؾ رهػػػػ  ا عيػػػػ 
 .3«.جكل د

جم لذا لػـ تكػف لممػدع  ّ يػة كمػد صػرح ّػ  فػ  ركا ػػة  [؛وِ ْْػمَ ى عَ عَ مػدَّ ى الُ َمػعَ ] :قكلػ ك 

                                                           

 .7كتدب ال هد   المطّعة ا،م ر ة  ج:  المرمع يحس   الرهكي   حدش ة الرهكي   - 1
 .77 اآل ة:  عمراف سكرة آؿ - 2
 .قكؿ مدلؾ هذا قدل  ح يمد س ؿ عف ال كـ  متمعكف مم عد ف  ر كف ف  السكرة الكاحدة - 3

عف ال را ة ف   -جم ا مدـ مدلؾ  –محمد العتّ  ا،يدلس  المدلك  ف  العتّ ة: كس ؿ قدؿ 
يمد هك ش   جحدث  كلـ  يت آخر هذه ا،مة ّيهدل ممد كدف  المسمد ف دؿ لـ  كف ّد،مر ال د ـ كا 

 .كال رآف حسف .عم   جكل د
ستخرمة  محمد ّف جحمد لمسد ؿ الم   كالتعم ؿ كالتكم    كالشرح  كالتحص ؿ  الّ دف  : يظر 

ص:  1ج: 1988  2 تح  ؽ محمد حم  كجخركف  دار ال رب ا سالم   ط:اّف رشد  جّك الكل د
242. 
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تكػكف ممػد  نكج ك شترط ج هد كػكف الػدعكل صػح حة تسػتحؽ المػكاب  كغ ره   1الّ    
يمد كديت ال م ف ف  مديب المػدع  عم ػ  كتمردت  ن   ّت لن ّشدهد ف  ،يػ   ػدع   كا 

 كهك ّرا ة الذمة. مد كافؽ ا،صؿ 

ػػمىػػعى   في ًمػػال ى كى : ]ّييػػ  الميكػػر كمػػد مػػد  فػػ  الحػػد ث رسػـػ ّعهػػ ـ المػػدع  عم ػػ د كقػػ  فٍ   مى
عض مكمّػدت التػرم ح  لكػف قػد  تػرمح مديػب المػدع  كاسػتظ ر هػذا [رى كى يٍ جى  ف كػكف لػ  ذلػؾ  ّّػ

لتػػػرم ح مديّػػػ  ّشػػػدهد  ك كػػػكف جحػػػؽ ّػػػدل م ف مػػػف المػػػدع  عم ػػػ  ف ػػػرمح قكلػػػ   ّميزلػػػة الشػػػدهد 
 .تصدؽ اآلخر ذ محم  لذا لـ تكمد قر يةلكن  خدلؼ ذلؾ الحد ث . الحدؿ

لذا كدف ف  معيػ  المػدع   لقدمة الّ يةقد  ككف عم  المدع  عم   »قدؿ اّف رشد:  
كن جف المدع  لػـ  كمػؼ  مف جمؿ جي  يدع  عم    ،ف المدع  عم   لـ  كف ال كؿ قكل 

يٌ  مػف جمػؿ جيػ  مػدع الّ ية عم  دعكاه   مػد ا،حكػدـ لممعػدي لذ ل سػت ا،حكػدـ ل سػمد  كا 
  دؿ عمػ  صػدق فدلمعي  الذم مف جمم  كدف ال كؿ قكؿ المدع  عم ػ  هػك جف لػ  سػّّد  ػ

  لف كديت الدعكل ف  شػ   ّع يػ  كهك ككف السمعة ّ ده دكف المدع  ف  ممرد دعكاه 
 .ف كديت الدعكل ف مد ف  ذمت ل ف  ّرا ة الذمة جك ككف ذمت  ّر  ة عم  ا،صؿ

تمر ػد دعػػكاه مػف سػػّب  عمػ  دعػػكاه ةكالمعيػ  الػذم كمػػب عمػ  المػػدع  لقدمػة الّ يػػ 
فػػ  قكلػ  جقػػكل مػػف  كػػدف لػػ  سػّب  ػػدؿ عمػ  تصػػد    فػنفٌ    ػدؿ عمػػ  صػدق  ف مػػد  دع ػػ 

كمػب  جك مػد جشػّ  ذلػؾ مػف لرخػد  السػتر  كدلشػدهد الكاحػد جك الػرهف سّب المدع  عم  
 فػػنف لػػـ  كػػف لكاحػػد مي مػػد سػػّب  ػػدؿ عمػػ  صػػدق   دكف المػػدع  عم ػػ   جف  ّػػدج ّػػدل م ف

 مكػػدفئي مػػد سػػّب جك كػػدف لكػػؿ كاحػػد م كدلسػػمعة  تػػداع دي د كل سػػد فػػ   ػػد كاحػػد مي مػػد 
                                                           

دًفظي  - 1 ًٍّد اً اٍلحى يىد جىّيك عى :  يد جىّيك   ركاه الّ     ف  سيي  هكذا: جىٍخّىرى ك قىدنى كىجىّيك سىًع ًد ٍّفي جىًّ  عىٍمرو
م دي ٍّ اٍلعى  ٍّدي اٍلكىه دًب ٍّفي    يد  ىٍح ى  ٍّفي جىًّ  طىدًلبو   في  ىٍع يكبى ّ دًس ميحى ٍ  و   عىطىد و  جيد عى رى   جيد اٍّفي مي

ًٍّد اً ًٍّف جىًّ  ميمىٍ كىةى  ّ دسو   عىٍف عى ًف اًٍّف عى :   عىًف الي ًّ ٍّ   عى ـٍ »قىدؿى لىٍك  يٍعطى  الي دسي ًّدىٍعكىاهي
د عى  يىدسه ًدمىد ى  مىٍ  ً نى مى  اٍلميد عى  عى لىًكف  اٍل ىًم فى عى ـٍ كى  .«قىٍكـو كىجىٍمكىالى ي

  .541ص:  5  ج:10803 : السيف الكّرل  كتدب الّ كع  حد ث رقـ
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فتّػ ف ّ ػذا  كت سػـ السػمعة ّ ي مػد ن مز ة ل  عم   كمب جف  حمحػد مم عػد  لسّب صدحّ 
مىػػ  ] اٍلّى ٍّيىػػةي :جف قكلػػ   الػػذم قميػػده مىػػ  كىاٍل ىًمػػ في  اٍلميػػد ًع   عى ػػفٍ  عى عػػدـ فػػ  مم ػػع جىٍيكىػػر[ى   مى
مػف المتػداع  ف كخػدص فػ مف تمػردت دعػكاه   جك غ ر ذلػؾ مف ا،مكاؿ كالدمد  الدعدكم

 كا جعمـ.  عف سّب  دؿ عم  صدؽ قكل 

كمػػػد  كمػػػد مػػػف اخػػػتالف ـ فػػػ   كهػػػذه مممػػػة ن اخػػػتالؼ ف  ػػػد ّػػػ ف جهػػػؿ العمػػػـ  قػػػدؿ:
الػػػداؿ عمػػػ   ليمػػػد هػػػك اخػػػتالف ـ فػػػ  قػػػكة السػػػّب التػػػداع  لػػػ س ّخػػػدرج عػػػف هػػػذا ا،صػػػؿ

   1«.كهعح  عم  مد   د   انمت دد لل  كؿ كاحد مي ـ تصد ؽ المتداع  ف 

فكامػب ف ػ  انعتّػدر  كالمػدع  عم ػ  لذا جشػكؿ عم ػؾ المػدع  » كقدؿ اّف عّد الّر:
جك  يح ػ  عمػ   كهؿ  طمب اسػتح دؽ شػ   عمػ  غ ػره ؟ جك دافع ّيف تيظر هؿ هك آخذ 

 2«.ف ؼ عم  هذا ا،صؿ كالدافع الميكر مدع  عم    فدلطدلب جّدا مدع ؟غ ره

كالمػػدع  عم ػػ  جف   ػػكؿ الرمػػؿ لػػـ   المػػدع  جف   ػػكؿ الرمػػؿ قػػد كػػدف ّعهػػ ـ:كقػػدؿ 
 .  كهك مركم عف اّف المس ب  كف 

يمػػد  صػػح لذا تمػػردت  لػػ س هػػذا عمػػ  عمكمػػ  فػػ  كػػؿ مكهػػع : »شػػدكقػػدؿ اّػػف ر  كا 
جقػػكل مػػف سػػّب  مػػف سػػّب  ػػدؿ عمػػ  تصػػد ؽ دعػػكاه فػػ  قكلػػ  قػػد كػػدف دعػػكل المػػدع 

تكػكف الح ػدزة  مػف حػدز شػ  د فػ  مػدة م ػدؿ ذلػؾ:  رل عم   ال م ف المدع  عم   لـ  كف
كالمػدع   كهػك مػدع   ػكؿ قػد كػدف  لكػدف ال ػكؿ قكلػ   كادعػ  الشػرا  عدممػة  ف  د معتّػرة

 3«.عم     كؿ لـ  كف
                                                           

 -ق  1408 يظر: اّف رشد  الم دمدت المم دات  دار ال رب ا سالم   الطّعة: ا،كل    - 1
 .192ص:  2ـ ج: 1988

ذكدر  تح  ؽ: سدلـ محمد عطد  محمد عم  معكض  ّدب ال هد  ف مد اّف عّد الّر  انست - 2
 .214  ص:7 ج:2000 – 1421الطّعة ا،كل     عط  العمدؿ دار الكتب العمم ة  ّ ركت 

الّ دف كالتحص ؿ كالشرح كالتكم   كالتعم ؿ لمسد ؿ   يظر: محمد ّف جحمد اّف رشد  جّك الكل د  - 3
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 قػػػكؿ الم ػػػت دمػػػ  عيػػػد فػػػالف  »:رحمػػػ  ا مسػػػد ؿ مي ػػػد 1المكناسػػػيكزاد ال دهػػػ  
 كمكرك  ـ مدع. ف حمؼ الكر ة خمس ف  م يد 

 ك حمؼ كهك مدع. جك الكلد  لزكج ف  المعدف مدع ليح  الحمؿ كمي د ا

ك  ّػػؿ قكلػػ   كمي ػػد ال دصػػب  ػػدع  هػػ دع الشػػ   الم صػػكب  حمػػؼ عمػػ  هػػ دع  
 .كهك مدع

حمػػؼ  كجي ػػـ يزعػػكه ميػػ  كادعػػ  شػػخص جيػػ  لػػ   كمي ػػد المصػػكص لذا قػػدمكا ّمتػػدع 
   .كهك مدع كجخذه  مدع  ذلؾ 

ككػػػدف معمكمػػػد  عم ػػػ  جيػػػ  غ ػػػب مػػػد جعطػػػ  لمّ ػػػع لذا ادعػػػ   كمي ػػػد مسػػػيلة السمسػػػدر
نيكػػػدر اليػػػدس ّحمػػػؼ المػػػدع  عمػػػ  السمسػػػدر ّدلعػػػدا   لذا ادعػػػ  عم ػػػ  جيػػػ  غ ػػػب مػػػد  ّك

نيكدر اليدس  حمؼ المدع  عمػ  السمسػدر  جعط  لمّ ع  ك  ػـر  ككدف معمكمد ّدلعدا  ّك
   .كالطدلب مدع السمسدر 

 كلػـ  شػ د عمػ  ذلػؾ  كجراد قتم    جك ايت ب مدل  كمي د السدرؽ لذا سرؽ متدع رمؿ 
 صػدؽ المسػركؽ  لذا كػديكا معػركف ف ّػذلؾ » قػدؿ مدلػؾ:  كقدؿ المسػركؽ ميػ  جيػد جعرفػ 

 2«.مي  ّ م ي 

                                                                                                                                                                          

 .79  ص:12كآخركف   ج:المستخرمة  تح  ؽ محمد حم  
  2ج: 1988 -ق  1408الم دمدت المم دات  دار ال رب ا سالم   الطّعة: ا،كل   كاّف رشد  

 .(192ص:
 . ـ الحدس  الش  ر ّدّف ال ده   هك جّك العّدس جحمد ّف محمد ّف جّ  العدف ة المكيدس - 1

ل ط »ق  كدف عدلمد كقده د  مف جش ر م لحدت :  1025ق  كتكف  سية 960كلد ّمكيدس عدـ 
غي ة الرا ض »  ك«الميت   الم صكر عم  م  ر الخم حة الميصكر»ك «الحرا د مف ليحدظة حي ىًؽ الحكا د

 «.ي ؿ ا،مؿ ف مد ّ  مرل ّ ف المدلك ة العمؿ»  «ف  طّ دت جهؿ الحسدب كالحرا ض
 .1229  ص: 3حم   دار ال رب ا سالم   ج:مكسكعة ال رب ا سالم   تح  ؽ: محمد  يظر: 

 .لـ جمده - 2
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عف زكمتػ   ف العددة جف  يح  الزكجيكعمؿ مسيلة المعدف ّ  الخمسة 1كقد ذكر ال راف 
ّػػيف عػػد  قكرمدالّػػ كاعتػػرض كالمػػ   قدمػػ  الشػػرع مػػع ل مديػػ  الحػػكاحش فح ػػث رمدهػػد ّ ػػد

لػك كػدف   هػ  ّصػحة قكلػ  عيػد  ،ي  ليمد كدف   ّػؿ قكلػ  المعدف ف مد ذكر ل س ّظدهر
فػػػػنف حمحػػػػت ّطمػػػػت  ّػػػػؿ  تكقػػػػؼ ا،مػػػػر عمػػػػ   مػػػػ ف المػػػػرجة؛ كلػػػػ س ا،مػػػػر كػػػػذلؾ  م يػػػػ  
 كل س ف  المعدف غ ر اّتدا  المعدف. الدعكل 

ركل الّ   ػ   الحػد ث كهػذه يػص عم  ػد فػ  كعمؿ مسػيلة ال سػدمة ّترم حػ  ّػدلمكث  
الّ يػػة عمػ  مػػف ادعػػ  : ]قػدؿ جف رسػػكؿ ا  عػػف مػده عػف جّ ػػ  عػف عمػػرك ّػف شػػع ب

كهػ  دعػكل ا،ميػد  التمػؼ ّييػ   كعمػؿ ال دل ػة  2.كال م ف عم  مف جيكػر لن فػ  ال سػدمة[
كا،مػ ف قػد  كػكف مػف  فتحكت مصدلح د  زهد اليدس ف  قّكؿ ا،مديدت لف لـ   ّؿ قكل ـ

كمػػف جل ػػت الػػر ح  كالممػػت ط   كدلكصػػ  حؽ ا،مديػػة كقػػد  كػػكف مػػف م ػػة الشػػرعم ػػة مسػػت
د ف  ّ ت   «. ّك

كقػػػػدؿ  كمػػػػد ،ّػػػ  الحسػػػف  ن تحتمم ػػػد ا،صػػػكؿ د ال ال ػػػة التػػػ  زادهػػػػد المكيدسػػػ كجٌمػػػ
 :ال راف  ف  فركق 

كقػرا ف جحػكال ـ كمػد  حعمػ  ا،مػرا  ال ػـك دكف ا قػرار  جخذ السراؽ المت م ف ّػدلت ـ » 
ذلػؾ جل ػ  ع كمػ كاليػددر خطػيه  مصػددفت  لمصػكاب  ال دلب؛ الٌّ يدت المعتّرةك  ح ح الص

   3«.عف ال طع كا،طراؼ الشدرع هذا ال دلب صكيد ل عراض 

                                                           

 يظر: ال راف   الذخ رة  تح  ؽ: محمد ّكخّزة  كتدب الدعدكل  ف  ك ح ة تصرؼ الحكدـ ف   - 1
  .41  ص: 11  ج:1994  1الدعدكل دار ال رب ا سالم   ّ ركت  لّيدف  ط:

ر عطد  كتدب ال سدمة  ّدب جصؿ ال سدمة ركاه الّ      سيف الّ      تح  ؽ محمد عّد ال دد - 2
  3 دار الكتب العمم ة  لّيدف  ط: 16445كالّدا ة ف  د مع المكث ّن مدف المدع   حد ث رقـ 

كالدارقطي   سيف الدارقطي   تح  ؽ شع ب ا،ري كط كآخركف  كتدب   .213  ص: 8  ج:2003
  .123ص:  8  م سسة الرسدلة  ج:4507 :ا،قه ة كا،حكدـ  حد ث رقـ

ش دب الد ف جحمد لدر س ّف عّد الرحمف المدلك  ال راف   الحركؽ ك سم : جيكار الّركؽ ف   - 3
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كي مػػػ  جّػػػك الحسػػػف عػػػف   كمػػػع هػػػذا ف ػػػد مػػػرل عمػػػؿ المتػػػيخر ف ّمػػػد لممكيدسػػػ  قمػػػت:
مػػد عم ػػ  ممػػده ر لػػكن جف مخدلحػػة ؾ   تهػػ  ذلػػ كن شػػؾ جف حػػدؿ الػػزمف ّعػػض ا،شػػ دخ 

لن  ل ست مف ا،مر ال  ف كقد ذكر اليككم ف  شرح  ل ّرعػ ف مػف هػذا مممػة   العممد 
كهػػػـ  لن جف  يكػػػر الح ػػػرا   كػػػدعكل ليسػػػدف لخػػػراج الزكػػػدة جف مي ػػػد مػػػد لػػػ س مػػػف الّػػػدب 

جك عرؼ  صػدؽ  ش د ل   كقدؿ ّعه ـ المدع  مف تمرد قكل  عف جصؿ  محصكركف 
 ف ش د ل  جحدهمد.كالمدع  عم   م قكل  

ككػػؿ مػػف  ف ػػك المػػدع  عم ػػ   جك جصػػؿ  كػػؿ مػػف عهػػد قكلػػ  عػػرؼ » قػػدؿ الم لػػؼ:
كالمػػػػدع   سػػػػّّد  المتػػػػداع  فهػػػػك المػػػػدع  فدلمػػػػدع  عم ػػػػ  جقػػػػكل  خػػػػدلؼ قكلػػػػ  جحػػػػدهمد 

ػػػرا ة الذمػػػة ن الػػػرؽ  كا،صػػػؿ الحر ػػػة  قػػػدؿ: جهػػػعح مد  ذا عمػػػرت كػػػدف ا،صػػػؿ    ّك كا 
 ن العػػػدـ  كا،صػػػؿ ال سػػػدر ليمػػػد تكسػػػب ليحسػػػ د كا،صػػػؿ جف ال ػػػد  استصػػػحدب الحػػػدؿ 

كقػػد  ف ػػك مػػدع  فكػػؿ مػػف ادعػػ  خػػالؼ هػػذا   1«.كالصػػحة كا،صػػؿ فػػ  الع ػػكد المػػزـك 
ّمػد لذا  كهػذا تػدرة كقػد م مػكا لشػ ددة العػرؼ  ف  ػدـ هػذا تػدرة  كال دلػب   تعدرض ا،صؿ 

 كميػدم رمحػد  جك قدض  كاختالؼ الزكم ف ف  متدع الّ ت  ممدا  غكدّد تداع  خراز 
   كالميػدم فػ  الػػرمح ف  ػدـ الػدّدغ فػػ  الممػد   جك صػّغ؛ كصػّدغ فػ  مسػػؾ  عطػدر  جك

 كالصّدغ ف  الصّغ. كالعطدر ف  المسؾ 

كرمػػػؿ تيدزعػػػد فػػػ  شػػػ    كػػػكف  كم م ػػػد كػػػؿ امػػػرجة   كمػػػف شػػػ د العػػػرؼ مػػػف الػػػزكم ف
 د تحػػت ج ػػد  مد كهػػذا ف مػػ كلممػػرجة فػػ  العكػػس  ال ػػكؿ لمرمػػؿ ف مػػد  عتػػدد لمرمػػدؿ  ّي ػػد  مد

 جمد لف حدزه جحدهمد ف ك ل  ّعد  م ي . جك ن  د عم   

كالحكػػػـ ف ػػػ   ن تػػػرم ح ّم ػػػؿ هػػػذا : كممدعػػػة مػػػف العممػػػد  رحمػػػ  ا  كقػػػدؿ الشػػػدفع 

                                                                                                                                                                          

 .110   ص:4  ج: (عدلـ  كتب  ّدكف  ط  كت جيكاع الحركؽ 
  434ك  صد ّ  الم رم  عمؿ مف طب لمف حب  ّدب ا،قه ة كالش ددات  قدعدة رقـ:  - 1

 .2003  1ط:   دار الكتب العمم ة 133ص:
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عمػػػ   فػػػ  م ػػػؿ هػػػذا  لكػػػف جصػػػؿ المػػػذهب التػػػرم ح    ال سػػػـ ّعػػػد ج مدي مػػػد كهػػػذا جظ ػػػر
إبػػراىْـ بػػف فرحػػوف فػػي  كظػػدهر ا،حػػكاؿ كلػػذلؾ جدلػػة مػػف السػػية ّ ي ػػد  كال ػػرا ف  العكا ػػد 
   :كمف هذا كال را ف    ف  جّكاب العمؿ ّد،مدرات فييظرهد   الِبصرة

مػف  كن  يظػر مػف غ ػر مػديع  ك ػرل  كهػك  سػمع  الح دزة مدة معتّرة ف  كم  ال د ـ 
 جك رغّة.  رهّة 

كدعػكل العدمػؿ   جك الّ ػع جك غ رهمػد كمي  دعكل الشّ  عيد انختالؼ فػ  الصػداؽ 
  .ح ث قّهد ّ  ر لش دد جك المكدع عيده الرد   ف  ال راض

كالمػػدع   كقػػدؿ المػػدزرم فػػ  شػػرح التم ػػ ف ّعػػد جف ذكػػر مػػد ق ػػؿ فػػ  تعر ػػؼ المػػدع  
 كهػك استصػحدب الحػدؿ  كاعتّػدره جيحػع ممػد ق ػديد  عم   مد يص  هدهيد مػد هػك آكػد ميػ  

كن لشػكدؿ لذا لػـ   كن تػردد فػ  ذلػؾ مد عم   ف  م ته  اليظػر فني د ه  ا،صؿ المعت
 فػػ  استصػػحدب اآلخػػر  كلكػػف قػػد  عػػرض حػػدنف استصػػحدب جحػػدهمد   عػػدرض الحػػدؿ 

مػػف المػػدع   ف ختمػػؼ جهػػؿ اليظػػر مػػف ا، مػػة فػػ  تم  ػػز المػػدع   ف دهيػػد   ػػع ا شػػكدؿ 
جن تػرل جف المػذهب  ك حت ػر كػؿ كاحػد مي مػد للػ  تػرم ح الحدلػة التػ  استصػحّ د  عم   

جي ػد  اي ػدمت     كالمكرم عم  جكل د كآخرهػد زعـ ّعد اتحدق  هك    عيديد ف  مكترم دار
عد شػ ر عمػ  قػكؿ المكتػرم   عم  قكؿ صدحب الدار ّعد ش ر ف  ال ػكؿ  فنيػ  ق ػؿ:  ّك

ذا  ف ستصػػحب ذلػػؾ  كال رامػػة  مػػف المطدلّػػة  ،ف ا،صػػؿ ّػػرا ة الذمػػة  قػكؿ المكتػػرم؛ كا 
 .كدف المكترم هك المدع  عم   استصحّيده 

فػػ  ذمػػة المكتػػػرم  ،ف ع ػػد الكػػرا  جكمػػب د يػػد  جف ال ػػكؿ قػػكؿ المكػػرم  كال ػػكؿ اآلخػػر: 
كاستصػػحدّد  فػػ  ذمتػػ   فػػال  صػػدؽ استصػػحدّد لحػػدؿ كػػكف الكػػرا  د يػػد   ػػدع  لسػػ دط ّعهػػ  

ض مػػف رمػػؿ ديػػد قممػػد    ي رلكػػكف الػػدار صػػح حة ككػػذلؾ اختمػػؼ عيػػديد عمػػ  قػػكل ف فػػ مف قػّػ
ّػػؿ جيػػد  كقػػدؿ دافع ػػد: كػػدف جسػػمح  لػػدافع د  مػػد قّهػػ د عػػف سػػمؼ   ليٌ طدلّػػ  ّ ػػد دافع ػػد زعػـػ جٌيػػ

ف يكالمػػدع  ّػػ فػػنف اعتّػػر ذا الحػػرؽ ّػػ ف المػػدع   كمػػد كيػػت جسػػمحتي  شػػ  د قػػط  جسػػمحتؾ ل دهػػد 
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،يػػػ  لػػػك سػػػكت    كمػػػديد هدهيػػػد الػػػدافع هػػػك المػػػدع ك سػػػككت  ك لتػػػرؾ  المػػػدع  مػػػف لػػػك سػػػكت 
ف ّي يػػػد عمػػػ   كسػػػككت د  مػػػد تػػػرؾ  كال ػػػدّض لسػػػكت عػػػف مػػػكاب الطدلػػػب كسػػػككت     لتػػػرؾ كا 

قميػػد لف استصػػحّيد كػػكف الػػدافع ّػػرم     كهػػك دعػػكل ا،مػػر الممػػ  كالخحػػ    ا،صػػؿ اآلخػػر
الػػػذم  هػػػك المػػػدع  عم ػػػ  السػػػمؼ  هصػػػدقيد الػػػدافع كمعميػػػد مػػػف سػػػمؼ هػػػذا ال ػػػدّض  الذمػػػة 

ف اعتّريد حػدؿ ال ػدّض  ا،صؿ عدم   فػال   خػذ ّػيك ر ممػد  كجف ا،صػؿ ف ػ  ّػرا ة لذمتػ   كا 
ف حت ػػر  فمػػد  عػرض ا شػػكدؿ لن عيػػد تصػددـ م تهػػ     معميػد ال ػػدّض هػػك المػدع  جقػر ّػػ  

 عم  اآلخر. لل  ترم ح استصحدب جحد الحدل ف 

كعيػػدم جيػػ  ن جعمػػز عػػف  كل ػػت ال هػػد   كقػػد ذكػػر عػػف شػػر ح ال دهػػ  جيػػ  قػػدؿ:
خصػػػمدف جشػػػكؿ جمرهمػػػد عمػػػ  مػػػف  فػػػيكؿ مػػػد ارتحػػػع للػػػ    ػػػ  ف    معرفػػػة مػػػد  تخدصػػػـ للػػػ

كلعمػػ  جشػػدر للػػ  هػػذا الػػذم يّ يػػد »: قػػدؿ المػػدزرم كمػػف المػػدع  عم ػػ    المػػدع  مي مػػد
 صػػػعب عمػػػـ ال هػػػد   كمػػػد جشػػػّ  د فم ػػػذه الكمػػػكه » ي ػػػؿ اّػػػف فرحػػػكف  ػػػـ قػػػدؿ: 1«.عم ػػػ 
    د:ذكر مسد ؿ ك  رة مي غ رهك  كيّ ف ذلؾ ّيم مة ذكرهد ال راف    كدؽ

فػدل ت ـ ف مػد  ظ ػر  كطمب مف الكص  مدلػ  الػذم لػ  تحػت  ػده  كرشد  لذا ّمغ ال ت ـ  -
كالكصػػ  المطمػػكب هػػك المػػدع  لػػرد   كهػػك مػػدع  عم ػػ    صػػدر ّسػػّب طمّػػ  مػػدع جٌيػػ

لذا ّم ػػكا فمػػـ  ا تعػػدل  جمػػر ا،كصػػ د  ّد شػػ دد عمػػ  ال تػػدم  ،فٌ  المػػدؿ فعم ػػ  الّ يػػة
 كهػك مػدع  فدلكصػ  مطمػكب  كا يحدؽ خدصػة عم  التصرؼ ّؿ   يتمي ـ عم  الدفع

ن   ّػػؿ مػػف  ككػػذا فػػ  دعػػكل ا يحػػدؽ عمػػ  ال تػػ ـ  .كهػػك مػػدع  عم ػػ  كال تػػ ـ طدلػػب 
 2.«قكل  لن مد جشّ  الصدؽ

لمػد جشػ د  ،يػ  لػـ  ػيتمف المػكدع الػذم جسػمم د ّد شػ دد ككذلؾ طدلب الكد عة»: قدؿ
ف كػػػدف طدلّػػػد مػػػع  م يػػػ   دحب الكد عػػػة فػػػدل كؿ قػػػكؿ صػػػ عمػػػ  الػػػدفع  جم. عم ػػػ  ،ف  كا 

                                                           

  318-317ص:  1 يظر: اّف فرحكف  تّصرة الحكدـ ف  جصكؿ ا،قه ة  كميده  ا،حكدـ  ج:  - 1
 .319-318ص:  1المرمع يحس   ج:  يظر: - 2
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كا،صػؿ ج هػد . ل ّػرج مي ػد لن ّد شػ دد جيػ  مػد سػمـ لل ػ  ّّ يػة ظدهر حػدؿ المػكدع عيػده
دكف ال ػػدّض ل ػػد  عػػدـ الػػدفع فػػدمتمع ا،صػػؿ كال دلػػب عمػػ  تصػػد ؽ صػػدحب الكد عػػة 

 ؛ر ّ يػػػةفػػػنف قّهػػػت الكد عػػػة جك ال ػػػراض ّ  ػػػككػػػذلؾ ال ػػػراض لذا قػػػّض ّّ يػػػة   ّّ يػػػة 
 .،ف ج ػػػد  مد  ػػػد  ػػػدا جمديػػػة كا،مػػػ ف مصػػػدؽ ؛كقػػػكؿ العدمػػػؿ  فػػػدل كؿ قػػػكؿ المػػػكدع عيػػػده

ككػػػذلؾ مػػػدع  حر ػػػة ا،صػػػؿ صػػػ  را كػػػدف جك كّ ػػػرا   ّػػػؿ قكلػػػ  ،ف ا،صػػػؿ فػػػ  اليػػػدس 
يمػػد عػػرض ل ػػـ الممػػؾ ّسػػّب السػػّ  ّشػػرط الكحػػر كا،صػػؿ عػػدـ السػػّ  مػػد لػػـ  الحر ػػة  كا 

كل الحر ػػة ح ي ػػذ يدقمػػة عػػف ا،صػػؿ فػػال تسػػمع لن فتكػػكف دعػػ   ّػػت عم ػػ  حػػكز الممػػؾ 
 ػدع  ايت ػدؿ الممػؾ  العتػؽ فنيػ كجمػد مػدع   »  1«العرؼ  كذّ  ك،فٌ  ّّ ية لككي  مدع د 
فمػف طمػب  صػدر جصػال  ،ف الممػؾ لمػد  ّػت كذلؾ خػالؼ ا،صػؿ  ال دّت لل  الحر ة 
   2«.كعم   الّ ية  انيت دؿ ف ك مدع

كجمػد مػد ن   ّػت لن  ك مػ ف  كمد   ّػت ّشػدهد  ف  ا،مكاؿ كهذا الحد ث م  د عيديد 
ف كػدف المػدع  عم ػ   طدلػب ف ػ  ّػدلمكاب فػ  غ ػر  فال  م ف ّممػرد دعػكاه  ّشدهد ف كا 

ف جيكػر تػرؾ  فنف جقر جخػذ ّػنقراره لف كػدف رشػ دا  دعكل اليكدح  وْسػِثنى مػف ذلػؾ   كا 
 ّػت لكر تػ  ّػ    يػد المدلك ػة ع تػ  ر فنيػ  لك  3(ثػـ ْمػوت، قوؿ المجروح دمػي عنػد فػالف

ل ػػػذا  ن   ّػػػت ّ كلػػػ  شػػػ  د  كقػػػدؿ جك ػػػر العممػػػد : كجك ػػػر جصػػػحدّ     ال سػػػدمة عيػػػد مدلػػػؾ
لػ  عيػد فػالف : عيػد مكتػ  كهػك لػك قػدؿ جعظػـ مػف ا،مػكاؿ  كقد عمـ جف الػدمد  الحد ث 

 .كغ ره مف المدلك ة الصد غ  كرمح هذا المذهب لـ   ّؿ  كذا 
                                                           

 .321-320  ص:1المرمع يحس   ج: - 1
 .322ص:  1المرمع يحس   ج: - 2
كجصحدّ   ككاف   الم ث ّف سعد يد مدلؾ  كه  مف المكث ع  صطمح عم  د الح  د  اسـ التدم ة  - 3

 .ف  ال سدمة ّدلتدم ة كخدلح مد سد ر العممد 
شى ىددىة الش دًهد اٍلعٍدؿ عم  اٍل ىٍتؿ لكث ج هد»ك: ه كثي كالم    «.ًلمىدرىة عم  اٍل ىٍتؿ غ ر قىدًطعىة  كى

كاي ف  يظر: جّك ال دسـ  محمد ّف جحمد ّف محمد ّف عّد ا  اّف مزم الكمّ  ال ريدط   ال 
 .229  ص: 1الح   ة  الّدب ال دي  ف  المراحدت  ج:
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،ف هػػذا جصػػؿ قػػد ـ  كن غ ػػره  الػػدعكل ن تشػػدّ  دعػػكل المػػدؿ  هػػذه:  كقػػدؿ عممد يػػد
فػال  ػت ـ فػ  لراقػة دـ مسػمـ  كجشرؼ عم  المػكت كمف تح ؽ مص ره لل  اآلخرة  ّيحس  
كال دلػػب مػػف جحػػكاؿ ؟ كك ػػؼ ن كغمّػػة الظػػف تيػػزؿ ميزلػػة غمّػػة الظػػف فػػ  الشػػدهد  ظممػػد 

ػػة فك ػػؼ  تػػزكد  كرد المظػػدلـ  تحػػر ط كاليػػدـ عمػػ  ال  كانسػػت حدر  اليػػدس عيػػد المػػكت التّك
 .1(كالمعتدد هذا خالؼ الظدهر ؟  تؿ اليحسّمف دي ده 

كعممػد   ككقعت ف  هذه المسػيلة ميػدظرة ّػ ف مدلػؾ   2كقد كافؽ مدلكد ف  هذا ا مدـ الم ث
 .4تدر خ ذكر ال صة اّف قت ّة ف   فيفحم ـ حت  سممكا قكل    3العراؽ ّحهرة الميصكر

                                                           

عم  شرح الزرقدي  لمختصر خم ؿ  كتدب كالـ ف  حدش ة الّيدي  المكمكدة  يظر هذا ال - 1
  8الش ددات  ّدب ف  جحكدـ الدمد  كال صدص  كقد عزاه الّيدي  لل  كتدب التكه ح لخم ؿ  ج:

 .85ص: 
كاّف مزم  ال كاي ف الح   ة   .مسيلة التدم ة الّيدي   المرمع يحس  ذكر مكاف ة الم ث لمدلؾ ف  - 2

 .المرمع يحس 
 ّحهرة هدركف الرش د كل س الميصكر. - 3
اّف قت ّة ف  كتدّ  ا مدمة كالس دسة قصة ا مدـ مدلؾ مع الخم حة جّك معحر الميصكر  ذكر - 4

  الّ دف كالتكه ح:ّدلتحص ؿ  كهذا اختصدر لمد مد  عف اّف قت ّة لمز د مف 
ذكر اّف قت ّة جي  هدج ّدلمد ية ه   ف  اّتدا  ج دـ جّ  معحر  فّعث لل  د جّك معحر اّف عم   

معحر ّف سم مدف ّف العّدس ل سكف ه م د  كفتي د  ك حدد ّ عة جهم د  ف دم د  كهك  تكقد يدرا عم  
سمطدي ـ  كجشدر لل  الميدزعة جهؿ الخالؼ ل ـ  فيظ ر ال مظة  كالشدة  كسطد ّكؿ مف جلحد ف  

 .ل ـ  كجخذ اليدس ّدلّ عة
 ...ككدف مدلؾ ّف جيس رحم  محسدا ّ ف جهم  لمد ميح  ا تعدل  مف العمـ كالعمؿ كالح ـ

فدستمب الر دسة ممف كدف قد سّ   لل  د ّظ كر يعمة ا عم    كسمكهد ّ  عم  كؿ سدـ  فدستدع  
أْماف  معحر ّف سم مدف مف قدؿ ل  لف مدلكد  حت  اليدس ّيفٌ .. فدسكا لل  .ذلؾ مي ـ الحسد ل 

ن تحؿ  كن تمزم ـ  لمخدلحتؾ  كاستكراهؾ ل دهـ عم  د  كزعمكا جي   حت  ّذلؾ جهؿ المد ية  البْمة
فعظـ  [رفع عف جمت  الخطي كاليس دف كمد جكرهكا عم  ]جي  قدؿ  جممع ف لحد ث ركاه عف اليّ  

عم    كخدؼ جف  يحؿ عم   مد جّـر مف ّ عة جهؿ المد ية  كهـ جف  ّدر ف   ذلؾ عم  معحر  كاشتد 
ّمد عدفده ا مي   كجيعـ عم  المسمم ف ّّ د    ف  ؿ ل  ن تّدر ف   ّّددرة فني  مف جكـر اليدس عم  
جم ر الم مي ف  كآ رهـ عيده  كن ّيس عم ؾ مي  فال تحدث ش  د لن ّيمر جم ر الم مي ف  جك 
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ؽ ذلؾ عيديد ّيمر ن  خح  عم  جهؿ المد ية  فدس لل   معحر ّف سم مدف ّعض مف لـ  كف  ستح
فيفتده مدلؾ  ؛الّ عة   ت  الحذر  فسيل  عف ا، مدف ف مدلؾ  خش  جف   ت  مف قّم   كمف ميمي  

  د  يت    فيتكا ّ  لل ّذلؾ طميي ية لل    كحسّة ف    فمـ  شعر مدلؾ لن كرسكؿ معحر ّف سم مدف
ميت ؾ الحر ة  مزاؿ ال  ّة  فيمر ّ  فهرب سّع ف سكطد  فممد سكف ال    ّدلمد ية  كتمت ل  

 الّ عة ّمغ ّمدلؾ جلـ الهرب حت  جهمع . 
عظـ ذلؾ لعظدمد ججيس  كمد جيزؿ ّ  معحر ّف سم مدف  لمد ّمغ جّد معحر هرب مدلؾ ّف ك 

عف المد ية  كجمر جف   ت  ّ  لل  ّ داد  شد دا  كجيكره  كلـ  ره   ككتب ّعزؿ معحر ّف سم مدف
عم  قتب  ككل  عم  المد ية رمال مف قر ش مف ّي  مخزكـ ككدف  كصؼ ّد ف  كع ؿ  كحـز 

 .كذكد  كذلؾ ف  ش ر رمهدف مف سية لحدل كست ف كمد ة
ككتب جّك معحر لل  مدلؾ ّف جيس ل ست دم  لل  يحس  ّّ داد  فيّ  مدلؾ  ككتب لل  جّ  

ح   مف ذلؾ  ك عتذر ل  ّّعض العذر لل    فكتب جّك معحر لل   جف كافي  ّدلمكسـ العدـ معحر  ستع
 .ال دّؿ لف شد  ا فني  خدرج لل  المكسـ

 د جّد عّد ا ن  زاؿ جهؿ الحرم ف ّخ ر مد كيت ّ ف  قدؿ ل  الخم حة:...فممد صدر مدلؾ ّمي 
 ـ مد عممت جسرع اليدس لل  الحتف كجهعح ـ ..كل د دفع ا ّؾ عي ـ كقعة عظ مة فني.جظ رهـ
.. كقد جمرت جف   ت  ّعدك ا ميد لمد ية قتب كجمرت ّه ؽ مممس  كالمّدل ة ف  امت دي  .عي د

ة جهعدؼ مد يدلؾ مي .  كن ّد جف جيزؿ ّ  مف الع ّك
 . ـ مف الخم حة عي  ل راّت  مف رسكؿ ا  عح ف دؿ ل  مدلؾ ّيي  قد 

هع هذا العمـ  كدكي   كدٌكف مي  كتّد  كتميب شدا د !  د جّد عّد ا قدؿ الخم حة لمدلؾ:   ـٌ 
 عّد ا ّف عمر كرخص عّد ا ّف عّدس كشكاذ ّف مسعكد كاقصد لل  جكاسط ا،مكر  كمد

امتمع عم   ا، مة  كالصحدّة ره  ا عي ـ ليحمؿ اليدس لف شد  عم  عممؾ  ككتّؾ  كيّ  د 
 ا،مصدر  كيع د لل  ـ جف ن  خدلحكهد  كن   هكا ّسكاهد. ف  

فيخّره مدلؾ ّيف جهؿ العراؽ ن  رهكف عمم   كن  ركف ف  عمم ـ رج    ف دؿ الخم حة آيذاؾ 
فتعمؿ ّذلؾ كهع د  ّدلس ؼ كت طع ط  ظ كرهـ ّدلس دط  حممكف عم    كيهرب عم   هدمدت ـ
ّؿ لف شد  ا لل  المد ية ل سمع د ميؾ ف مدؾ كقد فرغت فس يت ؾ محمد الم دم اّي  العدـ ال د

 .مف ذلؾ لف شد  ا
تح  ؽ ميصكر خم ؿ  دار ا مدمة كالس دسة  جّك محمد عّد ا ّف قت ّة الد يكرم   : يظر

 .222-220  ص: 2ـ  ّ ركت  ج: 1997الكتب العمم ة  
المسيلة الت  عره د الش ل محمد ّدم جمد الميدظرة الت  كديت ّ ف مدلؾ كعممد  العراؽ ف  

كهك اّف الخم حة جّ  ف د كديت ّ ف مدلؾ كعممد  العراؽ ّحهرة هدركف الرش د  ؛كه  مسيلة التدم ة
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كظ ػػر لػػؾ جف اّػػف   العمػػب لتػػر  1فػػ  هػػذا مػػع مػػدره 1ل مػػدـ الم لػػ مكايظػػر مػػد كقػػع 
                                                                                                                                                                          

اّف قت ّة عيد كذلؾ  كهذا مذككرمعحر الميصكر  ّ الخم حة جلـ تكف ّحهكر ك معحر الميصكر  
  قدؿ اّف قت ّة: ف  كتدّ  ا مدمة كالس دسة 

ا جي  لمد كديت سية جّرع كسّع ف كمد ة خرج هدركف حدمد لل  مكة ف دـ المد ية زا را كذكرك »
قّر اليّ  عم   الصالة كالسالـ  فّعث لل  مدلؾ ّف جيس   فيتده  فسمع مي  كتدّ  المكطي  كحهر 
 ذلؾ  كم ذ ف  د  الحمدز  كالعراؽ  كالشدـ  كال مف كلـ  تخمؼ مي ـ جحد لن حهر ذلؾ المكسـ مع
الرش د  كسمع  كسمعكا مف مدلؾ مكطيه الذم كهع  ككدف قدر    كم ذ حّ ب كدتب الرش د  فممد 
جتـ قرا ت  قدؿ هدركف لح  د  الحمدز  كالعراؽ: هؿ جيكرتـ ش  د مف هذا العمـ؟  قدلكا: مد جيكريد ش  د 

  كؿ  ؛لعمـ  كجّطم فنف هذا مف جيكر مد  ككف مف ا ؛لن مد ذكر مف جمر الدمد   كالتدم ة ف  ال تؿ
الرمؿ قتمي  فالف  ف  ّؿ مي   ك حمؼ جكل د ه عم  ال دتؿ خمس ف  م يد   ـ   تؿ  كلعؿ جكل د ه لـ 
 حهركا  كلـ  ككيكا ّمصر  ف عرض ّ ـ الحيث ف  ا  مدف  ف  ّؿ قكؿ رمؿ عم  غ ره  كهك ن 

 ! لف هذا ل ك الهالؿ!ؽ  دع   لن ّّ ية ت كـ  ّؿ ف  ّرع داي
لك  عط  اليدس ّدعكاهـ ]ف  الحد ث الصح ح الذم ركاه اّف عّدس ح ث قدؿ  قدؿ  كقد

  [ندع  يدس دمد  جقكاـ كجمكال ـ كلكف الّ ية عم  مف ادع  كال م ف عم  مف جيكر
! لف ف  كتدب ا مد  صدؽ ذلؾ  كن جخدؿ جّد عّد ا جخذه لن مف كتدب قدؿ الرش د: ك حكـ

! لف جصحدّيد ه ن  لـ  ختمؼ مي ـ قّؿ ف دؿ هدركف:  د جّد عّد ارسؿ لل   فيا  فدست ّتكه  في
ا يدف ف  ا يكدر عم ؾ ف مد كهعت ف  مكط ؾ مف التدم ة كتصد ؽ قكؿ مف ادع   كجيت كهـ 

فيخّر ال ـك  كجكهح ل ـ حمتؾ  ؛تزعمكف ّطؿ دعكل مف ادع  عم  رمؿ داي د لن ّّ ية ت كؿ ل 
 .الم مي ف جحدا جعمـ ميؾ فني  ن جعمـ ّعد جم ر ؛ؾ عم  ـف  ذلؾ  كجيد مع

ف دؿ مدلؾ:  د جم ر الم مي ف! لف ممد  صدؽ ال سدمة مد ف  كتدب ا مف ال تؿ  كا،خذ ّدلدـ الذم 
كدف ف  ّي  لسرا  ؿ هّركه ّعهك مف جعهد  د  فح  ال ت ؿ   ـ تكمـ  ف دؿ فالف قتمي ! ف تم  مكس  

 السالـ ّ كل  ذلؾ  كهك حكـ التكراة ف  د هدل  كيكر  حكـ ّ د اليّ كفّف عمراف عم   
 صم  ا عم   كسمـ  كجصحدّ   كقد حكـ ّدلتكراة رسكؿ ا الذ ف جسممكا  فدلذ ف جسممكا محمد 

 «.صم  ا عم   كسمـف  المرمـك ال  كدم الذم زي   فرمم  رسكؿ ا 
 .326  -325   ص: 2  المرمع يحس   ج: يظر: اّف قت ّة  ا مدمة كالس دسة

م دي ّفي جىٍحمىدى الميٍ ليً مُّ  ف    قرطّة  ش ل المدًلكً ة  عدلـ العٍصر. قدؿ اٍّفي  - 1 هك ا مدـ جىّك ّىٍكرو ميحى
ٍربو  : كىدفى جىٍف ى  جٍهؿ عٍصرًه  كىجىٍّصرهيـ ًّدلحيٍت د  كعمٍ ً  مدار العمـ  كّ  تىحى   ى اٍّفي زى . تتكف  عىًحٍ ؼو

 سية خمس ف كى الث مد ة. 
   يظر: شمس الد ف جّك عّد ا محمد ّف جحمد ّف ع مدف ّف قىدٍ مدز الذهّ   س ر جعالـ اليّال 



   كزبة األلضٛخ ٔانشٓبداد   انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                                                  

225 

                                                                                                                                                                          

تح  ؽ: مممكعة مف المح   ف ّنشراؼ الش ل شع ب ا،ريد كط  الطّ ة العشركف  م سسة 
  .27  ص: 16ـ  ج: 1985  3الرسدلة  ط:

مع مدره: ع س  ّف س ؿ ّف عّد ا ا،سدم الم دي  ال رطّ  ال ريدط  ذكر قصة الم ل م  - 1
كازؿ ا،حكدـ كقطر مف س ر د كاف ا،حكدـ الكّرل جك ا عالـ ّي»ف  كتدّ   جّك ا،ىٍصّىغ

قدؿ:  كذكر ّعض مف جلؼ ّعض جخّدر ف  د  ا،يدلس جف جّد ّكر محمد اّف جحمد  «الحكدـ
زرب كالح    ّف جّ  زمي ف كغ رهمد كدف ل  ح ؿ  مدكره ح ؿ  الم ل م ش ل ال ده  جّ  ّكر ّف

د جف  ه ؼ ح ؿ مدره لل  ح م   فدحتدؿ عم   ف  ذلؾ ّكؿ ح مة كاستعمؿ  مدر ل  ككدف حر صن
ف  د كؿ كس مة  فيّ  صدحّ  عم   كلـ  مّ  لل   لل  جف اعتؿ فعدده الم ل م  مستطمعد( ل  

ر لع ددت  كالشكر عم   مشدركت ( مد جطمع الم ل م ف  متحح د ّ   فيظ ر ل  الرمؿ مف السرك 
قهد   ّحدمت  ف  ذلؾ الح ؿ  فكمم  ف   كرغب لل   ف  تص  ره ل  ّمد رسـ مف   مف( جك 
معدرهة فيظ ر ل  ا سعدؼ لمد رجل مي  مف ا لحدؼ  كقدؿ ل : جش د عم  ّذلؾ كممدعة ّعده 

ظ ر اي داد  قكاه(  كهعؼ ميط   كدي  الح    مف الح  د  جصحدّ  كجدخم ـ عم   فنذا ّ  قد ج
عم  ّ عؾ مي . ف دؿ ل : جش دكـ جف  -ححظ ـ ا -مي   ف دؿ ل :  د جّد فالف  جش د الح  د 

الح    الم ل م هذا قدّم  متعمدنا ل تم   كجي  ا،خكذ ّدم   فنذا حدث ّ  حدث المكت است  د 
=   فدهش الح    كمف مع  كجقّؿ عم  الرمؿ مي  ل  فّعي   دم   كجيتـ رهيد  ّدلصدؽ عي 

 ت ّت ذهي  ك ذكره مد مرل ّ ي  ّك ي  ك خكف  ا ك عظ  كسمؾ جصحدّ  ف  ذلؾ سّ م   فمـ 
  رمع عف ذلؾ فخرمكا عي .

كسيل ـ الم ل م جف  تكف كا عم   سدعة ّدلّدب ل خمكا ّ ؛ فحعمكا كتحرد ّ  كعزل  كقدؿ ل : تعص  
ف  غ ر حؽ عم ؟ ف دؿ ل : كهؿ قمت لن مد فعمت  دخمت عم  كجيد جحسّؾ  ا ف  جمرم كتدم 

ذا ّؾ ّدغ  فرصة فممد مستي  ف  سك دا  قمّ  ف  جمر هذا الح ؿ  عد دنا مشح د  فسررت ّذلؾ كا 
  المش كـ فمد تعمـ كره  لل  فزعتي  كجت ت عم   ف ؿ جردت لن قتم  لذا طمّت جخذ كر مة مدل ؟

الم ل م  كقدؿ: لي  تد ب معترؼ ّخط    فيّ   ا ف  فّعد ،م مد جمدّ  لل  ذلؾ. فدعتذر لل   
كقدؿ ل : جمد كقد صرت لل  هذه ا يدّة  فدحمؼ ّد، مدف الالزمة جيؾ ن تمتمس هذا الح ؿ ف  
ح دت  كن ّعد ممدت   كن تسع  لممك  كن تص  ره لل ؾ ّّ ع كن غ ره كجف = تحرم  عم  يحسؾ كلك 
صدر لل ؾ ّم راث جغ ره كجيؾ ن ت ـ ل  تعد ذلؾ ّمسد ة  كن تح د ّعد  ذلؾ( عم  ذر ت   فحمؼ 
ل  ّذلؾ كم   كتك ؽ مي  ف    كعيد ذلؾ جذف ل  ّندخدؿ الح  د  عم   فممد دخكن جش دهـ جي  قد عحد 

 عي  ا تعدل  كجس ط عي  تّعة دم .
كتعكد  لشييؾ(  هذا هك الحؽ فنف جقيعؾ عحكم عيؾ ف دؿ ل  الم ل م: ليمد جر د جف  كذب يحسؾ 

ن فني  عم  مد ع دت  عم ؾ. فره  مي  الم ل م ّذلؾ كتك ؽ مف ا ش دد ّ  عم    كاتخذ حد     كا 
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ف جقػػدـ  كهػػ  شػػدهد لمػػد عم ػػ  المم ػػكر  كالظمػػـ فػػ  حػػدؿ   آدـ ن  ػػ مف عم ػػ  الح ػػؼ كا 
فػػنف حمح ػػد  كالسػػ د تكم ػػت ال مػػ ف عمػػ  الػػزكج  المػػدع  شػػدهدا فػػ  الطػػالؽ جك العتػػدؽ

ف يكؿ حّس ّرئ   .كا 

لف  كعمػػػ  المػػػرجة جف تميػػػع ميػػػ  يحسػػػ د  ؾتػػػر  دعكانمتيػػػ فػػػنف تمػػػددل عمػػػ  ا يكػػػدر  
ف كػدف ذلػؾ فػ  دـ عمػد جدب  عممت ّطالقػ  ككػدف عمػ  كمػ  ن خػالؼ ف ػ    كيكػؿ  كا 

 ك حت  ل ذا ال كؿ ّمد ركاه ّػف مدمػ   ك  ّت مد ادعده   كق ؿ  حمؼ المدع  ف  ال ال ة
المػػػرجة لذا ادعػػػت : ]عػػػف مػػػده مرفكعػػػد عػػػف جّ ػػػ  ّػػػف شػػػع ب ّنسػػػيدد صػػػح ح عػػػف عمػػػرك

فػػنف حمػػؼ ّطمػػت شػػ ددة  اسػػتحمؼ زكم ػػد طػػالؽ زكم ػػد فمػػد ت عمػػ  ذلػػؾ ّشػػدهد عػػدؿ
ف يكؿ فيككل  ّميزلة شدهد آخر الشدهد   1« .كمدز طالق   كا 

جف  كخمح ػػػد مػػػف سػػػمؼ ا،مػػػة  كالمم ػػػكر دنلػػػة لمػػػذهب الشػػػدفع   وفػػػي ىػػػذا الحػػػدْث
 جك ن. دع  خمطة سكا  كدف ّ ي  ّك ف الم ال م ف تتكم  عم  كؿ مف ادع  عم   حؽ

  لػػ ال  ّتػػذؿ السػػح د  جهػػؿ الحهػػؿ ن تتكمػػ  لن لذا كػػدف ّ ي مػػد خمطػػة: كقػػدؿ المدلك ػػة
                                                                                                                                                                          

 مع  مكعظة اعت د ّ د جن  حت  ف  تدم ة ّعدهد.
هذه لمد ف  د .. كجدخمت حكد ت  .كتكف  الم ل م سية خمس ف ك الث مد ة  كق ؿ سية لحدل كخمس ف

 ..(..مف استحالؼ الرمؿ ل  ّد، مدف الالزمة
 يظر: د كاف ا،حكدـ الكّرل جك ا عالـ ّيكازؿ ا،حكدـ  تح  ؽ:  ح   مراد  دار الحد ث  

 .282  ص: 1ـ  ج: 2007  ال دهرة   مم كر ة مصر العّر ة
ب الطالؽ  حد ث رقـ: ركاه اّف مدم   سيف اّف مدم   تح  ؽ شع ب ا،ري كط كآخركف  جّكا - 1

   193  ص:3ج: 2038
كهك -ؼ  كزه ر لسيدده هع ؼ  عمرك ّف جّ  سممة ف   هع» قدؿ المح  كف لسيف اّف مدم :

ركا ة الشدم  ف عي  هع حة  كهذا مي د  كاّف مر   مدلس كلـ  سمع مف عمرك - اّف محم د التم م
( عيد حد ث عّد ا ّف عمرك 107  «عمؿ الترمذم الكّ ر»كمد مـز ّ  الّخدرم ف   .ّف شع ب

 . «: هذا حد ث ميكر432 /1نّي   «العمؿ»ّف العدص ف  صدقة الحطر. كقدؿ جّك حدتـ ف  
  ج: 4340  كحد ث رقـ: 4048كركاه الدارقطي   سيف الدارقطي   كتدب الطالؽ كغ ره  حد ث رقـ: 

  .112ص:   5
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كاختمحػكا فػ  تحسػ ر  فدشترطت الخمطة دفعد ل ذه المحسدة  ّتحم ح ـ مرارا ف  ال ـك الكاحد
 كق ػػؿ تكحػػ  الشػػ رة  جك شػػدهد ف  كمدا يتػػ  ّشػػدهد الخمطػػة ف  ػػؿ هػػ  معرفتػػ  ّمعدممتػػ  

  ؿ جف  م ؽ ّمد  عدمم  ّم م د.كق

كن جصػػػؿ نشػػػتراط الخمطػػػة فػػػ   كغ ػػػره: كدل ػػػؿ المم ػػػكر هػػػذا الحػػػد ث قػػػدؿ اليػػػككم 
 كن سية كن لممدع. كتدب

كقكلػػ  ن جصػػؿ نشػػتراط الخمطػػة  ّمػػذهب المم ػػكر عمػػؿ مػػؿ المدلك ػػة ال ػػـك  :قمػػت
 :قػدؿ  اليّػ عمػ  ّػف جّػ  طدلػب جف  ّسػيده عػف ّف سع د غ ر مسمـ ف د ركل سحيكف

مىػ  ]اٍلّى ٍّيىةي  مىػ  كىاٍل ىًمػ في  اٍلميػد ًع   عى كهػذه الز ػددة  1.لذا كديػت ّ ي مػد مخدلطػة[جىٍيكىػر[  مىػفٍ  عى
دشػتراط الخمطػة قػدؿ عمػ   حه  عمػ  المممػؿ  محسرة  ممدؿ الحد ث ا،كؿ كعمػر   ّك

 .كالح  د  السّعة ّف عّد العز ز 

كمف عم ػ     لّدية مف تككف الّ ية ف  ح زه كجم ب عف الحد ث ج هد ّيف ال صد مي
كال دعػدة جف المحػظ لذا كرد لمعيػ  ن  حػت  ّػ  فػ   ال م ف ن ّ ػدف حػدؿ مػف تتكمػ  عم ػ  

كقػػد  كتشػػي ع المشػػيع  فّطػػؿ اعتػػراض المعتػػرض ذلػػؾ ،ف المػػتكمـ معػػرض عػػف  غ ػػره 
مػػػف اّتػػػذاؿ  جكمػػػب العمػػػؿ ّدلمصػػػدلح المرسػػػمة اعتّػػػدر الخمطػػػة لمػػػد  ػػػ دم لل ػػػ  لهمدل ػػػد 

  .كتحم ح ـ ل ـ لعيدتد  ا،يذاؿ لذكم ا،قدار

 جك ف ممػػي للػػ  تمشػػـ ال مػػ ف  قػػط  كلعػػؿ الػػدعكل جف تكػػكف عمػػ  مػػف لػػـ  خػػدلط جحػػدا
ذا تيكػػدت الػػدعكل ّدلمخدلطػػة  انفتػػدا  مي ػػد ّمػػدؿ كن  خحػػ  مػػد فػػ  هػػذا مػػف المشػػ ة   كا 

 .كا جعمـ قك ت فيكمّت الرد ّدل م ف 

                                                           

ا ّف جّ  ز د عّد الرحمف اليحزم ال  ركاي  ركا ة سحيكف مكمكدة ف : جّك محمد عّد   - 1
المدلك   اليكادر كالز ددات عم  مد ف  المدكية مف غ رهد مف ا،م دت   تح  ؽ المز  ال دمف 

 143  ص:8  ج:1999  1محمد ا،م ف ّك خّزة دار ال رب ا سالم   ّ ركت  ط: :مف طرؼ
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فم سػػػت كػػػؿ دعػػػكل تكمػػػب  صػػػح حة ل جف تكػػػكف دعػػػكل معتّػػػرة ك شػػػترط فػػػ  الػػػدعك 
 كتستحؽ المكاب. ال م ف 

 1الدعكل الصح حة مد ممعت جكصدفد جّرعة: كغ ره كقد قدؿ ال راف  

فمػػػك قػػػدؿ جظػػػف جف لػػػ  عم ػػػ  جلحػػػد كقػػػدؿ المػػػدع  عم ػػػ  فػػػ   .جف تكػػػكف مح  ػػػة :اْلوؿ -
مم كؿ كن  يّ ػ  لمحػدكـ المكاب جظف جي  قه ت د لـ تسػمع الػدعكل لتعػذر الحكػـ ّػدل

جف  دخؿ ف  الخطر ّممرد الكهـ مف المدع  لكف  تيزؿ ميزلة التح  ؽ الظف ال دلػب 
فػػنف ا يسػػدف لػػك كمػػد ك   ػػة فػػ  تركػػة مكرك ػػة ككمػػد ذلػػؾ ّخطػػ  كخػػط مػػف   ػػؽ ّػػ  جك 
جخّره عػدؿ ّحػؽ فػدلمي كؿ مػكاز الػدعكل ّم ػؿ هػذا ك حمػؼ ّممػرده كهػذه ا،سػّدب ن 

دكف التح  ؽ ك مكف مف ال م ف كلك ذكر مسػتيده ككػذلؾ تتكمػ  الػدعكل تح د لن الظف 
 .عم  المت ـ لذا قك ت الت مة عم  جظ ر ا،قكاؿ

جف تكػػكف ممػػد  تعمػػؽ ّػػ  حكػػـ كغػػرض صػػح ح فم ػػدؿ مػػد  تعمػػؽ ّػػ  حكػػـ جف  :الثػػاني -
 ػػػدع  رمػػػؿ عمػػػ  رمػػػؿ ّػػػد ف ك  ػػػ ـ ّ يػػػة عمػػػ  ذلػػػؾ كعػػػدلت الّ يػػػة عمػػػ  ذلػػػؾ ف ػػػدؿ 

ه  اسػتحمؼ الطدلػب جيػ  ن  عمػـ كػكف شػ كده ممػركح ف فػنف هػذا ممػد المطمكب لم د
اختمػػػؼ ف ػػػ  العممػػػد  هػػػؿ تمػػػب ف ػػػ  ال مػػػ ف كا،شػػػ ر  ّكت ػػػد ككػػػذلؾ لذا طمػػػب  مػػػ ف 
المػػػػدع  عم ػػػػ  ف ػػػػدؿ كيػػػػت اسػػػػتحمحتي  فػػػػيحمؼ جيػػػػؾ لػػػػـ تسػػػػتحمحي  فمػػػػف ذهػػػػب للػػػػ  

المػدع  عم ػ   استحالف  رجل جف المعتّر ف  هذا ا،صؿ جف تككف الدعكل لك جقر ّ ػد
نيتحػػػع المػػػدع  ّػػػنقراره ف مػػػب عمػػػ  هػػػذا جف  حمػػػؼ ّك ػػػذا مهػػػ  ال هػػػد  فػػػ  هػػػذه 
المسػيلة جف  مػـز المػػدع  ال مػ ف لممػدع  عم ػػ  جيػ  مػػد اسػتحمح  قّػؿ ذلػػؾ جك  ػرد عم ػػ  
ال م ف كقدعدة المػذهب جف كػؿ دعػكل لػك جقػر ّ ػد المػدع  عم ػ   يتحػع المػدع  ّػنقراره 

                                                           

ّركؽ ف  جيكاع الحركؽ  الحرؽ الحددم   جيكار ال ذكر هذه ا،كصدؼ ا،ّرعة ال راف  ف - 1
الدعكل الصح حة كالدعكل الّدطمة  دار الكتب العمم ة  ّ ركت   ف   كال ال كف ّعد الم تدف 

 .154-153ص: 4: ج  1998  1لّيدف  ط: 
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عم ت ّ  ال م ف عم  المممة مد لـ  خػـر ذلػؾ جصػال مػف قكاعػد فني  لذا لـ   ر كجيكر ت
الشػػػرع م ػػػؿ جف  طمػػػب المحكػػػـك عم ػػػ  ال دهػػػ  ّػػػدل م ف جيػػػ  مػػػد مػػػدر عم ػػػ  جك  طمػػػب 
المشػػ كد عم ػػ   مػػ ف الشػػ كد جي ػػـ لػػـ  كػػذّكا فػػ  شػػ ددات ـ ف ػػذه ن  ختمػػؼ فػػ  سػػ كط 

 الدعكل ف  د كككي د ن  متحت لل  د.

كجمػد قكليػد جك  «.حم ؼ ال ده  الش كد فم س مف هذا الّػدبكجمد ت» قدؿ اّف فرحكف:
غػػرض صػػح ح فػػدحترز ّػػ  مػػف الػػدعكل ّتدفػػ  ن ميحعػػة ف ػػ  الّتػػة كعشػػر سمسػػمة كحّػػة 

 .1«قمح

لػـ تسػمع  فمػك قػدؿ لػ  عم ػ  شػ   لتكػكف دعػكل معمكمػة  جف  ّ ف مػد  دع ػ   :الثالث -
عيدم جف هػذا  هذه الدعكل ف  »كقدؿ المدزرم:. هذا هك المرمح دعكاه ،ي د مم كلة

ػ  عػف ذلػؾ  كم ؿ مّم   الطدلب لك ج  ف ّعمدرة ذمة المطمكب ّش     كجراد جف  مدّك
 لػـز المػدع  عم ػ   كالمػيس  كذكػر المّمػغ ّنقرار ّمد ادع  عم   عم  كم  التحصػ ؿ 

جي مػػد  جك قدمػػت لػػ  ّ يػػة ن جعمػػـ قػػدره  مػػف فهػػمة حسػػدب جمػػد لػػك قػػدؿ لػػ  عم ػػ  شػػ  
ككػذا  فدعكاه ف  هذه الصكرة مسػمكعة  ن عمـ ل  ّ درهد   ت ل  عيده ّ  ةّك تحدسّد 

 «.كقدمت ل  ّ ية ّ  تعمـ قدره لك ادع  ح د ف  مع ف 

فمػك ادعػ  جيػ  قػدؿ دارم صػدقة  جف تككف ممد لك جقػر ّػ  المػدع  عم ػ  لزمتػ  :الرابع -
ككػػذلؾ  ض عم ػػ  لذ لػػك جقػػر لػػـ   ػػ كلػػـ  عػػ ف لػػـ  سػػتحؽ مكاّػد ّك  رهػػد  ّ مػ ف مطم ػػد 

 جك ّتّرع. كالدعكل عم  المحمكر ّّ ع  دعكل الكص ة كالعدة 

كػػدعكل الحدهػػر  ّكػػذّ د كالعػػرؼ جف تكػػكف الػػدعكل ممػػد ن تشػػ د العػػددة  :الخػػامس -
مػػف غ ػػر  ك ػػ امر مػػع طػػكؿ الػػزمف ك ّيػػ   كهػػك  ػػراه   ػػدـ  ا،ميّػػ  ممػػؾ دار رمػػؿ 

كن  كهػك مػع ذلػؾ ن  عدرهػ  ف  ػد  جك رغّػة  مف تكقع رهّػةممف الطمب  مديع  ميع  
ف مػـز المػدع  عم ػ   كق ؿ لف دعكاه تسػمع كل س ّ ي مد شركة   دع  جف ل  ف  د ح د 

                                                           

 .330  1ف  جصكؿ ا،قه ة كا،حكدـ  ج:  يظر: اّف فرحكف  تّصرة الحكدـ - 1
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ف ج كدلكاهػػب  د ّسػػككت تػػفػػنف جقػػر جخػػذ ّػػنقراره كن  ع المػػكاب كهػػذا  ر لزمتػػ  ال مػػ ف قػػكا 
ّػؿ  مػػـز  جك السػػرقة عمػ  مػف ن  م ػػؽ ّػ  ذلػػؾ هػك المشػ كر مػػف ذلػؾ دعػػكل ال صػب 

د التك ف ؽ.  ف  هذا تيد ب المدع   ّك
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 :الحدْث السابع

 :قكل  

ـْ  َـّ الَِّذَْف َُْموَنُي ، ُث ـْ َـّ الَِّذَْف َُْموَنُي ، ُث ـْ َـّ الَِّذَْف َُْموَنُي ـْ َقْرِني، ُث َْْرُك َقاَؿ -]ِإفَّ َخ
َِِْْف َأْو َثاَلَثةً  -َبْمَد َقْرِنِو، ِعْمَراُف: َفاَل َأْدِري َأَقاَؿ َرُسوُؿ اِ  ـْ َقْوـٌ  -َمرَّ َـّ َُْكوُف َبْمَدُى ُث

ـُ  َِْشَيُدوَف، َوَُْخوُنوَف َوَ  ُْْؤََِمُنوَف، َوَْْنِذُروَف َوَ  ُْوُفوَف، َوَْْظَيُر ِفِْي َْْشَيُدوَف َوَ  ُْْس
 1 [.السَّْمفُ 

تػػػػراف فػػػػ  ا،مػػػػر الػػػػذم مػػػػيخكذ مػػػػف انق .جم؛ خ ػػػػر اليػػػػدس جهػػػػؿ قريػػػػ  جم عصػػػػرم
  ممع ـ  كالمراد هيد الصحدّة.

ال ػػػرف جهػػػؿ كػػػؿ زمػػػدف  كهػػػك م ػػػدار » :2كاختمػػػؼ فػػػ  تحد ػػػد ال ػػػرف قػػػدؿ فػػػ  الي د ػػػة
التكسط ف  جعمدر جهؿ كؿ زمدف ميخكذ مف انقتراف فكيي  الم دار الذم   ترف ف ػ  جهػؿ 

 «.ذلؾ الزمف ف  جعمدرهـ كجحكال ـ

رف جهػػؿ زمػػدف كاحػػد مت ػػدرب  اشػػترككا فػػ  جمػػر مػػف ال ػػ»كقػػدؿ الحػػدفظ فػػ  التكشػػ ح: 
 ا،مكر الم صكدة كا،صح جي  ن  هّط ّمدة.

هـ الصػحدّة  ككديػت مػدت ـ مػف المّعػث للػ  آخػر مػف مػدت مػف الصػحدّة  ؛ ف ري  
كقػرف جتّػدع التػدّع ف  كقرف التدّع ف مػف سػية مد ػة للػ  يحػك سػّع ف. مد ة كعشر ف سية.

 مد ت ف.مف  ـ عم  حدكد العشر ف  ك 

                                                           

 كمسمـ عف عمراف ّف حص ف كالمحظ لمسمـ: الّخدرم ركاه  - 1
خ ركـ ]صح ح الّخدرم  كتدب الش ددات  ّدب ن  ش د عم  ش ددة مكر لذا جش د   الّخدرم  -

 . 171ص:   3  ج: 2651 :حد ث رقـ [قري   ـ الذ ف  مكيكـ
ّدب فهؿ الصحدّة   ـ الذ ف    2535:مسمـ  كتدب فهد ؿ الصحدّة  حد ث رقـ مسمـ  صح ح -

 .1964  ص: 4:ج خ ركـ قري   ـ الذ ف  مكي ـ  ـ الذ ف  مكي ـلف » مكي ـ   ـ الذ ف  مكي ـ  
 .51ص:  4ج:كا، ر  ا،  ر  الي د ة ف  غر ب الحد ث  اّف - 2

http://ibn-jebreen.com/takhreeg/book196/Hits18616.htm
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كفػػػ  هػػػذا الكقػػػت ظ ػػػػرت الّػػػدع ظ ػػػكرا فدشػػػ د  كجطم ػػػػت المعتزلػػػة جلسػػػيت د  كرفعػػػػت 
ف  كت  رت ا،حػكاؿ ت  ػرا شػد دا  آالحالسحة ر كس د كامتحف جهؿ العمـ  ل  كلكا ّخمؽ ال ر 

 1[.بى ذً ك الكى شي حٍ  ى  ـ  كلـ  زؿ ا،مر ف  ي ص لل  اآلف كظ ر مصداؽ قكل : ] ي 

جيظر مف المكام  ّ ػذا الخطػدب  كعمػ  لمػف  ػيت  ّعػده  يظ ػر قػكؿ تػدج الػد ف  قمت:
دًّ  تىسُّػػّيكا ن] ّػػف عطػػد  ا فػػ  حػػد ث: لف اليّػػ  كديػػت لػػ  تمم ػػدت فػػرجل فػػ   2[.جٍصػػحى

 { ي م  عيػ  ت ػ  دًّ حى كا جصٍ ّي سُّ ّعه د سد ر جمت  اآلت ف مف ّعده ف دؿ مخدطّد ل ـ: ]ن تى 
 ه.كارتهد  الد ف السّك 

 كه  كاهحة.  3 [يً رٍ   قى تً م  جى  ري  ٍ كف  ركا ة: ]خى  

 كه  ف  الصح ح ف ج هد  كه  جعـ. 4 [يً رٍ قى  دسً الي   ري  ٍ كف  ركا ة نّف مسعكد: ]خى 

   كقكل :  ـ الذ ف  مكي ـ  جم؛  م  ـ ف  الحهؿ.

 الذ ف  مكي ـ: كهـ جتّدع التدّع ف. 

غدلّد  ك  دؿ  ـ  ك مػت ّسػككف التػد  ك ـ: حرؼ عطؼ  دؿ عم  الترت ب  كالتراخ  
 كتحر ك د  كالحد  ف  كؿ ذلؾ ّدؿ مف ال د  لك رة انستعمدؿ.

                                                           

  3651كتدب فهد ؿ جصحدب اليّ   حد ث رقـ:  الس كط   التكش ح شرح المدمع الصح ح - 1
    .2317  ص:1مكتّة الرشد  الر دض  ج:   1981  1ط:مدمع رهكاف  

 ركاه الّخدرم كمسمـ عف اّف ا،عمش:  - 2
: لككيت متخذا خم ال  حد ث الّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب الميدقب  ّدب قكؿ اليّ   -

 .8  ص:5  ج:3673رقـ:
مسمـ  فهد ؿ الصحدّة  ّدب تحر ـ سب الصحدّة ره  ا عي ـ  حد ث مسمـ  صح ح  -

 .1967  ص: 4ج:  2540رقـ:
 [ .مت  قري جخ ر ]  - 3
الش ددات  ّدب ن  ش د عم  ش ددة مكر لذا جش د   رم  صح ح الّخدرم  كتدبركاه الّخد - 4

  .2652حد ث رقـ:   [ خ ركـ اليدس قري ]
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 ػـ حػرؼ مػف حػركؼ اليسػؽ ن  شػرؾ مػد ّعػدهد لمػد قّم ػد لن  »كقدؿ الم ث الم ػكم: 
َـّ َجَمػَؿ مِ جي د تّ ف اآلخر مف ا،كؿ  كجمد قكل   تعػدل :  ْنَيػا ﴿َخَمَقُكـ مّْػف نَّْفػٍس َواِحػَدٍة ثُػ

ـْ َخْمًقػا ِمػف َبْمػدِ  َيػاُِِك ـْ ِفػي ُبُطػوِف ُأمَّ َْػَة َأْزَواٍج َْْخُمُقُكػ  َزْوَجَيا َوَأنَزَؿ َلُكـ مّْْف اْْلَْنَمػاـِ َثَماِن
ُِْصػػَرُفوفَ  ـْ َلػػُو اْلُمْمػػُؾ َ  ِإَلػػَو ِإ َّ ُىػػَو َفػػَأنَّى  ـُ المَّػػُو َربُُّكػػ   1﴾َخْمػػٍؽ ِفػػي ُظُمَمػػاٍت ثَػػاَلٍث َذِلُكػػ

ج مخمػكؽ قّػؿ الكلػػد  فػدلمعي  جف  معػؿ خم ػ  الػػزكج مػردكد  عمػ  كاحػدة   المعيػػ  كالػزك 
 2«.خم  د كاحدة   ـ معؿ مي د زكم د  كيحك ذلؾ

كهذا الحد ث صر ح ف  جف الصحدّة جفهؿ مف التػدّع ف  كجف التػدّع ف جفهػؿ مػف  
 تدّع  التدّع ف كهذا مذهب المم كر.

مػػػف تخصػػػ ص الكػػػالـ ّػػػدلم مي ف  كالمػػػراد ن ّػػػد »كقػػػدؿ اّػػػف عّػػػد ال ػػػددم السػػػيدم: 
م مف زمدي  خ ر مف الذ ف ّعدهـ  ػـ خ ر ػة قػرف الزمػدف ن ت ػتض خ ر ػة كػؿ كاحػد مػف 
ن لكدف كؿ مف كدف ف  كقت التػدّع ف خ ػر ممػف  اآلحدد  ّؿ  كح  ف   خ ر ة ال دلب  كا 

   3«.ّعده مع جف ف  كقت ـ الحمدج الظدلـ  كلعم  ن  كمد ل  يظ ر ف  ّدّ 

كالمػػ  مسػػمـ لن فػػ  ال ػػرف الػػذم رجل رسػػكؿ ا  كهػػـ الصػػحدّة فػػنف المم ػػكر  قمػػت:
مف السمؼ  كالخمؼ عم  تحه ؿ آحددهـ عمػ  مم ػع مػف ت ػدـ جك تػيخر ن  سػت ي  مػف 
ذلػػػؾ لن جيّ ػػػد  ا عمػػػ  ـ الصػػػالة كالسػػػالـ خصكصػػػ ة خصػػػ ـ ا ّ ػػػد لمػػػد جكنهػػػـ مػػػف 

كصػػالت ـ خمحػػ   كحمم ػػـ جحكدمػػ   كدل ػػؿ ذلػػؾ  ر  ػػت ـ لػػ   كذّ ػػـ عيػػ   كم ػػددهـ معػػ  
كا ُّّ سيػػػػػتى  ا،حدد ػػػػػث الصػػػػػحدح التػػػػػ  ّم ػػػػػت حػػػػػد التػػػػػكاتر مي ػػػػػد هػػػػػذا الحػػػػػد ث  كقكلػػػػػ : ]نى 

ػػ ف  جى  كٍ لىػػ  هى دً  ىػػ  ًّ ًسػػحٍ يى  فكالػػذٍّم  ؛ دًّ حى جٍصػػ ػػم ػػؿ جي  حػػؽى ـ جيٍ كي دي جحى ـ  هً جحػػدً  د  ميػػ د مػػد جدرؾى ّنػػهى ذى  دو حي

                                                           

 6سكرة الزمر  اآل ة: - 1
  81  ص:.12 يظر قكؿ الم ث مي كن كمد هك ف  لسدف العرب نّف ميظكر  حرؼ ال د  ج: - 2
كتدب ا،حكدـ  ّدب كراه ة   اّف عّد ال ددم السيدم  حدش ة السيدم عم  سيف اّف مدم  - 3

 .64ص:  2ج:  ّدكف طّعة دار الم ؿ  ّ ركت   2362الش ددة لمف لـ  ستش د  حد ث رقـ:
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 .1[ ركاه الش خدف. ي  حى صً كن يى 

ػ رمػؿو جف لً  كٍ لىػ كركل الط دلس  عف جّ  هر رة قدؿ: قػدؿ رسػكؿ ا:]    ىػحى ييٍ د فى ّنػهى ا ذى دن جيحي
ػرى  ؿى ٍهػفى  ؾى رً دٍ ل ي  دـً تى   كا، ٍ  فً دكً سى   كالمى ؿً امً رى   ا،ى   كفى اً  ّ ؿً سى   ً فً  ػ ؿو مي  ةن دعى   سىػدًّ حى ٍصػجى  فٍ مى

[ .ادن ّى جى   ي كى رى د جدٍ مى  درً  ى مف الي  
2  

ا  ف  كتدب السية عف مدّر ّف عّد ا قدؿ: قدؿ رسػكؿ ا: ]لف   كركل اّف مر ر
ػػػرٍ كالمي  ٌّ ػػػ فى ل الي  كى ًسػػػ دلم فى العىػػػ م ػػػعً   مى مىػػػ  عى دًّ حى ٍصػػػجى  درى تىػػػاخٍ    دّى حى جٍصػػػ فٍ ًمػػػ درى تىػػػكاخٍ   م فى سى

ػػػ  كعي جّػػػد ّكػػػرو  ةن جّرعىػػػ  ػػػـ مٌ   كي دًّ حى ٍصػػػ  جى كًفػػػ   دًّ حى جٍصػػػ رى ٍ ػػػـ خى  يػػػمى عى مى د فى   كعم نػػػمػػػدفى  ٍ   كعى رى مى
ػػػمىػػػ  عى تًػػػجمى  تػػػدرى   كاخٍ خ ػػػري  ػػػا،ي  رً د ً   سى   ال ػػػرف ا،كؿي  قػػػركفو    جّرعػػػةى تًػػػم  جي  فٍ ًمػػػ درى تىػػػ  كاخٍ ـً مى
ا رن تٍ تى    كال دلثي كال ديً 

 5.ذكرهمد الحدفظ ف  الخصد ص 4ا.[ دن فرٍ  عي اًّ الر   فى رٍ كال ى 3

خػػدلؼ ف ػػ  المم ػػكر  كاحػػت  ّيحدد ػػث صػػحح 6كنّػػف عّػػد الّػػر فػػ  هػػذا الم ػػدـ كػػالـ
ّعهػػ د كجك رهػػد هػػع ؼ  كقػػػد تيكلػػ  المم ػػكر كحػػد ث جحمػػػد  كالػػدارم  ّنسػػيدد حسػػػف  

هػػػؿ جحػػػد خ ػػػر ميػػػد جسػػػمميد معػػػؾ   ا!قػػػدؿ جّػػػك عّ ػػػدة:  ػػػد رسػػػكؿ »كصػػػحح  الحػػػدكـ: 
   7 [.يً كٍ رى  ى  ـٍ    كلى ًّ  كفى يي مً  ٍ  ي  ـٍ كي دً عٍ ّى  فٍ مً  كفى كيي كي  ى  ـي كٍ كمدهديد معؾ قدؿ: ]قي 

                                                           

  .سّؽ تخر م  - 1
جّك داكد سم مدف ّف داكد ّف المدركد الط دلس  الّصرل  مسيد الط دلس   تح  ؽ الدكتكر  - 2

   ص:2627ـ  حد ث رقـ: 1999  1محمد ّف عّد المحسف الترك   دار همر  مصر  ط:
3127.  

 مد كا تترا: متكاتر ف كجصم  كترا جيظر المعمـ الكس ط  تترنا  اسـ  تترنا  تترا: - 3
 .12   ص:الطّرم  صر ح السية  ال كؿ ف  صحدّة رسكؿ ا  - 4
ص:  2ج: دار الكتب العمم ة  الخصد ص الكّرل ظر حد ث الط دلس  عيد: الس كط    ي - 5

467. 
 .81: ص  6 ج:  يظر: اّف عّد الّر  لرشدد السدرم  - 6
د  ى  (ركاه جحمد  ف   مسيده  عف جّ  ممعة   حّ ب ّف سّدغ - 7 د  ىيىد قدؿ: حى : حى يىد جىّيك اٍلميً  رىًة  قىدؿى

ّىٍ رو   دًلحي ٍّفي مي د  ىًي  صى : حى ًٍّد الر ٍحمىًف  قىدؿى د  ىًي  جىًس دي ٍّفي عى : حى د  ىيىد اٍ،ىٍكزىاًع ُّ  قىدؿى : 1حى (  قىدؿى
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كيػت مدلسػد عيػد اليّػ   » كحد ث عمر عيػد جّػ  داككد  كالط دلسػ  فػ  مسػيده قػدؿ:
كفى  ػػجفٍ  ؽً ٍمػػالخى  م  جي  ف ػػدؿ: ]جىتىػػٍدري ػػكػػةي ال ً : المى د[ قميػػد؟دينػػ مى لً  ؿى هى هـ. ري ـ  ّػػؿ غٍ ػػ يػػلى  ؽ  . قػػدؿ: كحي

ػػقميػد: ّػؿ غ ػػرهـ؟  ػـ قػدؿ ]جفٍ  ػػرٌ ال بً الى   جٍصػًفػ ـه كٍ د قىػػل مدينػ ؽً ٍمػالخى  ؿى هى  ـٍ   كلىػػًّػ   ميػكفى  دؿً مى
ـي   فى كيًػػرٍ  ى  . قػػدؿ: 3الخط ػػب 2محمػػدقدلػػ  اّػػف  كسػػيده هػػع ؼ  1د[.ل مدينػػ الخمػػؽً  جفهػػؿي   ػػ

 5«.مد عم   المم كر ،ف الصحّة ن  عدل د ش   4كالصكاب

ػجى  جفى  لػكٍ   هً دً ّ ىػيىٍحًسػ  م الذٍّ    فكى دًّ حى كا جصٍ ّي تسُّ  ]نى  كقدؿ اليككم ف  شرح حد ث:  ـكي دى حى
ػػ ػػؿ جي مً  ؽى جيحىػػ ػػّنػػذهى  دو حي قػػدؿ ال دهػػ : هػػذا »مػػد يصػػ :   [  حى يًصػػَى  ـ كنى هً جحػػدً  د  د مػػد جدرؾ مي

   د مد قدميده عف المم كر مف تحه ؿ الصحدّة كم ـ عم  مم ع مف ّعدهـ  كفهػ مة 
 كن تيدؿ درمت د ّشػ    كالحهػد ؿ ن ت خػذ ّ  ػدس: الصحّة كلك لحظة ن  كاز  د عمؿ 

                                                                                                                                                                          

ميعىةى   قدؿ: ت د يد مع رسكؿ ا  د  ىًي  جىّيك مي رسكؿ كمعيد جّك عّ دة ّف المراح قدؿ ف دؿ  د  حى
ا هؿ جحد خ ر ميد جسمميد معؾ كمدهديد معؾ قدؿ: يعـ قكـ  ككيكف مف ّعدكـ   ميكف ّ  كلـ 

قدؿ    16976 :  حد ث رقـ181 ص:28 ركف  مسيد جحمد ّف حيّؿ  مسيد الشدم  ف  ج: 
  ّدب فهد ؿ جصحدب «لسيدده صح ح كقد صحح  الحدكـ»الحدفظ اّف حمر ف  فتح الّدرم: 

   كقدؿ الحدكـ الي سدّكرم 6  ص:7ق(  ج: 1337دار المعرفة  ّ ركت  لّيدف    رسكؿ ا 
هذا حد ث صح ح ا سيدد كلـ  خرمده  ّدب  فهد ؿ  ا،مة  «المستدرؾ عم  الصح ح ف: ف 

دار الكتب العمم ة  ّ ركت  لّيدف   95 ص:4  ج:6992كالتدّع ف  حد ث رقـ  ّعد الصحدّة
 .1990  1ط:

ةى ًف ً .ج:قدؿ اّف حمر  - 1 م  ًع ؼه فىالى حي   7ف  فتح الّدرم: جىٍخرىمى ي الط  ىدًلًس ُّ كىغىٍ ريهي لىًكٍف ًلٍسيىدديهي هى
 .6ص:

  مف اليسخت ف  ك دّتة ف  كالـ ال سطالي .سدقطة  - 2
سيدد حد ث جّ  داكد السدّؽ  هعؼ الخط ب ال سطالي   حد ث جّ  داكد ف دؿ: - 3 ك  صد  –كا 

الخمؽ ل مديد قكـ ف  جصالب الرمدؿ   ميكف ّ  كلـ  ركي  ف ـ جفهؿ الخمؽ جفهؿ  :قكل  
 .81ص  6ف  لرشدد السدرم  ج:  يظر .هع ؼ كن حمة ف    -ل مديد

 .81ص:  6  ج:«.ف  اليسخة الت  ّ ف  دم مف لرشدد السدرم: كالحؽ مد عم   المم كر.. - 4
  81ص:  6 ج: ال سطالي   لرشدد السدرم  - 5
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كمػػف »قػػدؿ ال دهػػ :  1المَّػػِو ُْْؤِِْػػِو َمػػف ََْشػػاَ َوالمَّػػُو ُذو اْلَفْضػػِؿ اْلَمِظػػْـِ ﴾ ﴿َذِلػػَؾ َفْضػػؿُ 
 كقدتػػػؿ معػػػ   جصػػػحدب الحػػػد ث مػػػف   ػػػكؿ هػػػذه الحهػػػ مة مختصػػػة ّمػػػف طدلػػػت صػػػحّت  

كالصػح ح هػك ا،كؿ كعم ػ   ن لمف رآه مرة ككفكد ا،عراب قدؿ: كيصر  كهدمر  كجيحؽ 
 2«. ا،ك ر ف

فػػػػد،كل  ا عػػػػراض عػػػػف التحهػػػػ ؿ ّػػػػ ف آحػػػػدد ا،شػػػػخدص  لن جف قمػػػػت: كمػػػػع هػػػػذا 
ف كػدف  مػكز لّ ػدف الكاقػع  كن فػرؽ فػ    هطر لل  ذلؾ لذ ن داع لمخكض ف  ذلؾ  كا 

 هذا ّ ف الخكض ف   ف مد ّ ف الصحدّة  جك ّ ي ـ  ّك ف غ رهـ.

جمد تحه ؿ ّعه ـ عم  ّعض  كتع  ي   فال  صح ف  يظرم »قدؿ اّف عّد الّر:  
ن مد  ف   ج ر صح ح ّيي  ف  المية  جك فهم  رسكؿ ا ّخصمة مدز جف  حهؿ ل

ّ د ف  يحس   ن عم  غ ره  كلـ  يت جي  قدؿ جفهؿ مف فالف  كذلؾ مف جدّ   
كمحدسف جخالق  ل ال  كحش المحهكؿ  ك حزي   كل س ذلؾ ّد ف  كن شر عة  كقد 

ه  ـك الحسدب مف جفهؿ عّددم؟ كن جممع العممد  عم  جف ا سّحدي  ن  سيؿ عّدد
  هؿ فالف  جفهؿ مف فالف؟ كن جف ذلؾ ممد  سيؿ عي  ف  ال ّر  كقدؿ تعدل :

ُِـْ  مَّا َوَلُكـ َكَسَبتْ  َما َلَيا َخَمتْ  َقدْ  ُأمَّةٌ  ْمؾَ ِِ ﴿  َكاُنوا َعمَّا ُِْسَأُلوفَ  َو َ  َكَسْب
ف جمر الذم مهكا عم   جف عف مدلؾ: ل س م4... قدؿ اّف جّ  جك س 3﴾.َْْمَمُموفَ 

                                                           

  .4-1سكرة الممعة  اآل ة:  - 1
  16شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  كتدب فهد ؿ الصحدّة  ّدب تحر ـ سب الصحدّة ج: - 2

 .93ص: 
 .134 :سكرة الّ رة  اآل ة  - 3
ّدب الش دا  ف   كتدب الم دد  اّف عّد الّر  انستذكدر المدمع لمذاهب ف  د  ا،مصدر  - 4

 دار قت ّة   دار الكع    233ص  14ج احد ه ن  جش د عم  ـ قكؿ اليّ  لش دا   سّ ؿ ا 
 جمد التع  ف ف  ـ كتحه ؿ    رامع ،ف العّدرة الت  كمدت د ف  ا نستذكدر ه : 1993 ّدكف ط 

ّعه ـ عم  ّعض  ف ذا ن  صح ف  يظر كن اعتّدر  كن  ح ط ّذلؾ لن الكاحد ال  در المطمع 
عم  الي دت الحدفظ ل عمدؿ  لن مف مد  ف   ج ر صح ح ّيي  ف  المية  مدز جف   دؿ ف   ذلؾ 



   كزبة األلضٛخ ٔانشٓبداد   انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                                                  

237 

 . 1 حدهمكا ّ ف اليدس

كمحؿ هذا ف  غ ر مف جممع عمػ  فهػم  عمػ  غ ػره  كدلعشػرة  فػنف اعت ػدد تحهػ ؿ 
 ـ.كدد جف  ممع عم  كمكب اعت دده  كا جعم غ ره ممدكؿ كاحد مي ـ عم  

كعمػػراف المػػذككر هػػك ّػػف حصػػ ف الصػػحدّ  المشػػ كر  جسػػمـ مػػع جّػػ  هر ػػرة ّدلّصػػرة 
ـ عم ػ   كالػدعد  عيػد ذكػر ك رل المال كة  كتسمٌ  «.جف استكطي د سية ا ي ف كخمس فّعد 

اسػم  مسػتمدب ذكػػر ذلػؾ ممدعػػة مػف الصػػكف ة كغ ػرهـ  كذلػػؾ غ ػر مسػػتيكر فعيػد ذكػػر 
 الصدلح ف تتيزؿ الرحمة  كمد شؾ ف   مـز ّ  غ ره كعد شة ف  صح ح مسمـ.

 اختمؼ ف  معيده: :، و  ْسِشيدوف[وفَ دُ شيَ َْ  ـٌ وْ قَ  ـْ ىُ مدَ بَ  وفُ كُ َْ  َـّ ثُ ] وقولو: 

                                                                                                                                                                          

 مف فهم  رسكؿ ا اتّدعد ل  ر  ن جي  جفهؿ مف الذ ف شدرككه ف  م ؿ فهم  ذلؾ  ك 
لممدعة  ّخصمة  كش د ل  ّ د مدز جف  حهؿ ّ د ف  يحس   ن عم  غ ره كقد ش د رسكؿ ا 

مف جصحدّ  ّحهد ؿ كخصد ؿ مف الخ ر ك  رة ج ي  ّ د عم  ـ  ككصؼ كؿ كاحد مي ـ ّخصمة 
  .مي د  جفرده ّ د  كلـ  ترؾ مع  غ ره ف  د

لحمة ّم م  جي  قدؿ: فالف جفهؿ مف فالف لذا كديد مف كم  صح ح  تمب ا كلـ  يت عي  
ل ال  كمئ لممحهكؿ ّ  ّة   ؛مم عد مف جهؿ السكاّؽ كالحهد ؿ  كذلؾ مف جدّ   كمحدسف جخالق  
،ي  لـ  عمـ مف غ ب جمكرهـ  ؛ك حط  ف  يحس  ف حرم  ك خز    كلـ  كف ذلؾ ج هد مف د ي 

ذلؾ  ككدف ن   دـ ّ ف  دم ّر   كلك كدف ذلؾ مف كح د ؽ شيي ـ  لن مد جطمع  ا عم   مف 
تعم م  كتّم     فممد لـ  حعؿ  عمميد جف قكؿ  د ي   ،فشده  لف عمم   كمف جخذ عم   الم  دؽ ف 

  .فالف جفهؿ مف فالف  ّدطؿ  كل س ّد ف كن شر عة ال د ؿ:
ف جفهؿ عّددم  كن كقد جممع عممد  المسمم ف جف ا تعدل  ن  سيؿ عّدده  كـ الحسدب: م

قد مدح  هؿ فالف جفهؿ مف فالف  كن ذلؾ ممد  سيؿ عي  جحد ف  ال ّر  كلكف رسكؿ ا 
خصدن  كحمد جكصدفد مف اهتدل لل  د حدز الحهد ؿ  كّ در مد ف   مي د كدف فهم  ف  ظدهر 

الّز ر ّف ّكدر ذكر  .جمره عم  مف لـ  يم د  كمف قصر عي د  لـ  ّمغ مف الحهؿ ميزلة مف يدؿ..
ؿ: ل س مف جمر اليدس الذ ف مهكا قدمدلؾ ّف جيس  عف لسمدع ؿ ّف جّ  جك س  قدؿ: حد يد 

 التحه ؿ ّ ف اليدس
 .233  ص:147المرمع يحس   ج:  قكؿ اّف جّ  اك س هذا ذكره اّف عّد الّر  ف  انستذكدر  - 1

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14413
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14413
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14413
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12427
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
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ف  ؿ: المراد جف   دم الشدهد ش ددت   قّؿ جف  سيل د ف  حؽ آدم  لمػد فػ  المّػددرة 
مػػف الحػػرص عمػػ  جدا  ػػد المػػ دم لمت مػػة  كاحػػت  ّػػ  مػػف حممػػ  عمػػ  ّطػػالف شػػ ددة مػػف 

كعم ػػػ   كجحػػػد ا،قػػػكاؿ عيػػػديد  جداهػػػد قّػػػؿ ا،مػػػر ّػػػد،دا   كهػػػك مشػػػ كر مػػػذهب الشػػػدفع  
 اقتصر ف  المختصر.

كتّػع  كاّػف الحدمػب  ن  عرؼ ذلؾ ل  ر اّف شدس »كقدؿ العالمة اّف مرزكؽ جي : 
كجيػ  لف رفع ػد  كالذم ت تهػ   يصػكص المػذهب خػالؼ ذلػؾ  اّف الحدمب ف  د شراح  

د فال جقؿ مف جف ن ترد قّؿ الطمب لـ   دح ذلؾ ف  د     1«.ّؿ لف لـ  كف ميدّك

عػػف اّػػف  ي ػػؿ الّػػدم   كغ ػػره .كمػػف الحػػرص عمػػ  ا،دا  جف   د  ػػد  ك حمػػؼ عم  ػػد 
 كهعح  ممدعة. شعّدف ّطالي د ّ  كقّمكه  كاقتصر عم   ف  المختصر

مدلػػؾ  كسػػد ر مػػف  ححػػظ عيػػ  العمػػـ جيػػ  غ ػػر  قػػكؿ»قػػدؿ ا،ّػػ  ي ػػال عػػف المػػدزرم: 
َِنِبُئوَنؾَ  ﴿:قػػػددح  كقػػػد قػػػدؿ تعػػػدل  ُِـْ  َوَمػػػا َلَحػػػؽّّ  ِإنَّػػػوُ  َوَربّْػػػي ِإي ُقػػػؿْ  ُىػػػوَ  َأَحػػػؽّّ  َوَْْسػػػ  َأنػػػ

  3« ﴾2 .ِبُمْمِجِزْفَ 

 مػػػ   قػػػـك تسػػػّؽ شػػػ ددة جحػػػدهـ   ػػػـ» كقػػػدؿ اليػػػككم فػػػ  شػػػرح حػػػد ث اّػػػف مسػػػعكد:
ك م يػػػػ  شػػػػ ددت   هػػػػذا ذـ لمػػػػف  شػػػػ د  ك حمػػػػؼ مػػػػع شػػػػ ددت   كاحػػػػت  ّػػػػ  ّعػػػػض   م يػػػػ  

   4«.جي د ن تردالمدلك ة ف  رد ش ددة مف حمؼ مع د  كمم كر العممد  

 كق ؿ المراد مف  تحمؿ الش ددة مف غ ر تحم ؿ  كذلؾ مكركه ل  ره.
                                                           

   .لـ جمده - 1
 53سكرة  كيس  اآل ة: - 2
ا،ّ   جّك عّد ا  محمد ّف خمحة الكشتدي   المدلك   لكمدؿ لكمدؿ المعمـ  مكمكد ّكتدب  - 3

 صح ح مسمـ  مع شرح   لكمدؿ لكمدؿ المعمـ ل ّ   كمكمؿ لكمدؿ ا كمدؿ لمسيكس  دار 
  «...خ ر ال ركف قري  »:   كتدب فهد ؿ الصحدّة  قكل  «ط  ت» الكتب العمم ة  ّدكف:

 .359 -358  ص: 6ج:
 .85  ص: 16 يظر: اليككم  المي دج  شرح  صح ح مسمـ ّف الحمدج  ج:  - 4
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احػػػػت  ّػػػػ  اّػػػػف شػػػػّرمة فػػػػ  ميعػػػػ  الشػػػػ ددة عمػػػػ  ا قػػػػرار قّػػػػؿ جف »كقػػػػدؿ اليػػػػككم:  
    1«. ستش د  كمذهّيد كمذهب المم كر قّكل د

ن فػال  شػ د قػدؿ اّػف ال دسػـ:  سػمعت »كذلؾ لذا استكعب كػالـ الم ػر جك الميشػئ  كا 
 ػـ طمػب  مدلكػد   ػكؿ فػ مف مػر ّػرمم ف  تكممػدف فػ  جمػر فسػمع مي مػد شػ  د  كلػـ  شػ داه

جحػػدهمد تمػػؾ الشػػ ددة قػػدؿ: ن  شػػ د لػػ . قػػدؿ اّػػف ال دسػػـ: لن جف  سػػتكعب كالم مػػد مػػف 
ػػ   .جكلػػ  للػػ  آخػػره لذ قػػد  كػػكف قّمػػ   جك ّعػػده كػػالـ  ّطمػػ  قػػدؿ اّػػف هشػػدـ فػػ  المح ػػد: ّك

 2العمؿ.

مػػف سػػمع رمػػال  طمػػؽ زكمتػػ   جك »ار ا يشػػد ؛ فحػػ  المدكيػػة قػػدؿ مدلػػؾ: كم ػػؿ ا قػػر 
ف لػـ  شػ ده  كعم ػ  جف  خّػر ّػذلؾ مػف لػ  الشػ ددة  ك شػ د    ذؼ رمال فم ش د ّذلؾ  كا 
ف كػػدف معػػ  غ ػػره  ك ػػدخؿ فػػ  هػػذا مسػػيلة المختحػػ  المم ػػؿ ّ ػػد  فػػ  الحػػدكد ّمػػد سػػمع كا 

 3«.لمحرص عم  التحمؿ

لؾ: فرمؿ ن   ر لن خدل د  هؿ جقعد لػ  فػ  مكهػع ن  عمػـ ق ؿ لمد» 4فح  المكاز ة 
لمش ددة عم    قدؿ: لك جعمـ جيؾ تستكعب جمرهمد  كلكف جخدؼ جف جسػمع مكاّػ  لسػ ال   
كلعم    كؿ لػ  فػ  سػر مػد الػذم عم ػؾ لػك م تػؾ ّكػذا ف  ػكؿ لػؾ: عيػدم كػذا فػنف قػدرت 

مشػ كد عم ػ  مخػدكعد  جك خد حػد  قدؿ اّػف المػكاز: لذا لػـ  كػف ال. جف تح ط ّسرهـ فمد ز
ف كػدف عمػػ   ن لػـ  مزمػ   كحمػػؼ مػد جقػر لن ،مػػر  ػذكر جيػ  جقػػر ّسػّّ   كا  جك هػع حد  كا 

                                                           

 .89-87  ص: 16 يظر:  المرمع يحس   ج: - 1
 يظر: جّك عّد ا محمد ّف جحمد ّف جحمد ّف محمد الحدس   م درة  ا ت دف كا حكدـ ف   - 2

 .60ص:  1شرح تححة الحكدـ المعركؼ ّشرح م درة  كتدب الش ددات  ج:
مدلؾ ّف جيس ّف مدلؾ ّف عدمر ا،صّح  المدي   المدكية  كتدب الش ددات  دار الكتب  - 3

 31  ص:4  ج:ـ1994   1العمم ة  ط: 
لـ جمد كتدب المكاز ة نّف المكاز  ككمدت قكل  عيد الحطدب  ف  مكاهب المم ؿ ف  شرح  - 4

  242  ص:17مختصر خم ؿ  كتدب الش ددات  ج:
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 غ ر ذلؾ لزم .  

المشػػ كر جف انختحػػد  لمشػػ ددة ن  هػػرهد  كهػػك قػػكؿ مدلػػؾ  كعدمػػة » كفػػ  التكهػػ ح:
   1«.جصحدّ 

 يّ ػ  لمشػدهد جف  ػدخؿ فػ   د ن جقّؿ  كهك مركم ج هد  كعم  كػؿ حػدؿ ن كق ؿ جيٌ 
مػع جف هػذا ممػد لػـ  يػدب لل ػ  كن افتػرض عم ػ  فػنف فعػؿ »م ؿ هػذا لمػد ف ػ  مػف الت مػة 

 كغ ره. ز د قدل  اّف  2«.ف د فعؿ مد ن  م ؽ ّدلحهال  كن  ختدره الع ال 

  ش د عم  مد ّمد سمع مي مد. نكايظر لذا جحهر الخصمدف رمال عم  ج

اختمػػؼ لذا قعػػد خمػػؼ الحػػد ط  كاسػػتترا  جك جحهػػرا حسػػدّ مد عمػػ  »قػػدؿ المت طػػ :  
جف ن  ش د عم  مد  جك استحت د ف   د ف مد  يكل ف   ممد لـ ت ـ عم   ف   ّ يػة  هػؿ ّشػ د 
عم ػػ  فػػ  ذلػػؾ  جـ ن؟ قػػدؿ ّعػػض العممػػد : كالشػػ ددة فػػ  ذلػػؾ كمػػ   لذا جحػػدط عممػػد ّ ػػد  

 3كقد ع د لذلؾ ف  التّصرة ّدّد فديظره «.ر جحكط لف شد  اكاستيديد ّدلمدحد  فمـ   

قػػػدؿ ّعػػػض  4كالحػػػد ث  حتمػػػؿ غ ػػػر هػػػذ ف الػػػكم  ف لكي مػػػد جظ ػػػر مػػػد ق ػػػؿ ]كمػػػد[ 
 المتيخر ف ّعد جف ذكر تمؾ انحتمدنت. 

ذا كدف قد جكت  مكامع الكمـ  فال مديع مف جف  حمػؿ الحػد ث عمػ  ذلػؾ كمػ   قمت: كا 
    .كا جعمـ

الػذم فػ  »: هكػذا فػ  ّعػض اليسػل  كقػدؿ اليػككم: [وفَ ُنػمَ َِ ؤْ  ُْ َ  ، وَ وفَ ونُ خُ َْ ] وقولو:

                                                           

ف الحدمب ف  التكه ح مكمكد عيد الحطدب  مكاهب المم ؿ ف  شرح مختصر خم ؿ  قكؿ اّ - 1
 .61  ص: 1. كم درة  شرح م درة  كتدب الش ددات  ج:241  ص:17كتدب الش ددات  ج:

  1 يظر: اّف فرحكف  تّصرة الحكدـ  الّدب ال دمف كال ال كف ف  ال هد  ّش ددة ا غحدؿ  ج: - 2
 .463ص: 

 .462  ص:1رحكف  تّصرة الحكدـ  ّدب الش ددات  ج: يظر: اّف ف - 3
 كمد. :كا،صح  جيمدؽ(:    س(  ك :ف  اليسخت ف - 4
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ّتشػػػد د التػػػد   كمعيػػػده  خكيػػػكف خ ديػػػة ظػػػدهرة ّح ػػػث ن تّ ػػػ  معػػػ  ف جك ػػػر اليسػػػل  تميػػػك 
جمدية  ّخالؼ مف خدف ّح  ر مرة كاحدة  فني   صدؽ عم   جي  خدف  كن  خػرج ّػ  عػف 

   1«.ا،مدية ف  ّعض المكاطف

خكيػػد  كخ ديػػة  كخديػػة   خديػػ   جف  ػػ تمف ا يسػػدف فػػال  يصػػح.   ػػدؿ: كالخ ديػػة هػػ :
 كمخدية  كختدية  كرمؿ خد ف  كخد ية؛ لذا ّكلغ ف  كصح  ّدلخ دية.

    «.خدف فاليد   خكي : مف الخ دية. كجصم  مف الي ص» :2كف  المدمع لم زاز

 كح   ت د: التصرؼ ف  ا،مدية عم  خالؼ الشرع.

 لخ دية  كقّح د ممد ن خالؼ ف   ف  الشر عة  كن ّ ف جحد مف الع ال .كحرمة ا

ػػ ّػػعه رٍ : ]جى كقػػد قػػدؿ  ف ػػ  كػػدف ميدف ػػد  خدلصػػد  كمػػف كديػػت ف ػػ  خصػػمة مػػي ف  فى كيػػ فٍ مى
ذا  ذا عدهػػد غػػدر  كا  ذا حػػدث كػػذب  كا  كديػػت ف ػػ  خصػػمة مػػف اليحػػدؽ! لذا ا ػػتمف خػػدف  كا 

ذا ا ػػتمف  كقدؿ:]آ ػػة الميػػدفؽ  ػػالث  لذا3خدصػػـ فمػػر[.  ذا كعػػد جخمػػؼ  كا  حػػدث كػػذب  كا 
 ركاهمد الش خدف. 4خدف[. 

ػػ كقػػدؿ: ]نى  ػػلً  دفى ل مى ػػلً   ػػفى  دً نى   كى  ي لىػػ ةى ديىػػمى جى  نى  فٍ مى  1  كالحكػػ ـ5.[ ركاه جحمػػد ي لىػػ دى ٍ ػػ عى نى  فٍ مى

                                                           

 .89-87  ص: 16اليككم  شرح اليككم  ج:   - 1
 .لـ جمده - 2
 ركاه  الّخدرم  كمسمـ عف عّد ا ّف عمرك: - 3
 .16  ص:1ج:  34ّدب عالمة الميدفؽ  حد ث رقـ  صح ح الّخدرم  كتدب ا  مدف  -
  .78  ص:1  ج:58صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف  ّدب خصدؿ الميدفؽ  حد ث رقـ  -
 ركاه الّخدرم  كمسمـ:  - 4
 .16  ص:1  ج:33صح ح الّخدرم  كتدب ا  مدف  ّدب خصدؿ الميدفؽ  حد ث رقـ  -
 .78  ص:1  ج:59صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف  ّدب خصدؿ الميدفؽ  حد ث رقـ  -
 
 .376  ص:19مسيد جحمد ّف حيّؿ  مسيد المك ر ف مف الصحدّة  مسيد جيس ّف مدلؾ  ج: - 5
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 عف جيس.

ػػػيى  كٍ   جى 2[د ى  ىػػػ]ّى  ـو كٍ  ىػػػًّ   ي المٌػػػ ادى رى ا جى ذى ]لى  كقػػػدؿ: ةى  ـٍ  يػػػقى زى رى  د ٍ مى  ـي ً ػػػًّ  ادى رى ا جى ذى   كا ً دؼى حىػػػعى الٍ كى  الس ػػػمىدحى
 عف عّددة ّف الصدمت.3[. ركاه الطّراي  ةو  ديى خً  دبى ّى  ـٍ  ً  ٍ مى عى  حى تد فى طدعن تً اقٍ 

 .5  كالترمذم4[. ركاه جّكداكدؾى ديى خى  فٍ مى  فٍ خي  تى نى   كى ؾى يى مى تى ا ٍ  فٍ   مى لى لً  مديةى اٍ،ى  دٍّ ]جى  كقدؿ:

فػ  محػد الكد عػة لمػف  طدلػب ّر ػد ّحػؽ  كهػك لػ  ميكػر  كل ذا الحد اختمؼ العممد  
 اَْلَماَنػاتِ  ُِػؤدُّواْ  َأف َْػْأُمُرُكـْ  الّموَ  ِإفَّ  ف  ؿ ن  مكز لظدهر هذا الحد ث مع قكل  تعػدل :﴿

 6﴾ َأْىِمَيا. ِإَلى

 كهك مش كر مذهب مدلؾ  كاختدره ممدعة مف العممد  ،ي  جّرج لمعرض  كالد ف.

ن   يخػػذ م ػػؿ مػػد جخػػذ لػػ  قػػدرا  جك ميسػػد كق ػػؿ  مػػكز لػػ  جف  كصػػحة لف جمكػػف ذلػػؾ  كا 
ػػػػة  ف  متػػػػ   كلػػػػـ  خػػػػؼ جف  ظ ػػػػر ذلػػػػؾ ف يسػػػػب للػػػػ  خ ديػػػػة  كهػػػػك قػػػػكؿ  لف جمػػػػف الع ّك
 الشدفع .

 اْلَحػػػَراـِ  ِبالشَّػػػْيرِ  اْلَحػػػَراـُ  الشَّػػػْيرُ  ﴿:جيػػػ  صػػػح ل كلػػػ  تعػػػدل  كقػػػدؿ اّػػػف رشػػػد كغ ػػػره:

                                                                                                                                                                          

  3يكادر ا،صكؿ ف  جحدد ث الرسكؿ  ا،صؿ الم تدف كا،ّرعكف  ّدب ف  فهؿ ا،مدية  ج: - 1
  154ص:

 .(ؽ) س(  ك سدقطة مف اليسخة  - 2
  19دة ّف الصدمت  حد ث رقـ الطّراي   مسيد الشدم  ف  لّراه ـ ّف جّ  عّمة عف عّد - 3

 .34ص: 1  ج:1984  1تح  ؽ: حمدم ّف عّدالمم د السمح   م سسة الرسدلة ّ ركت  ط: 
ركاه جّك داكد عف جّ  هر رة  سيف جّ  داكد  كتدب جكؿ ّدب الّ كع  ّدب ف  قّكؿ ال دا د   - 4

  .395  ص:5  ج:3536حد ث رقـ:  
 .556ص:  3  ج:1264ركاه الترمذم  عف جّ  هر رة  سيف الترمذم  جّكاب الّ كع  حد ث رقـ  - 5
 .58سكرة اليسد   اآل ة:   - 6
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ََِدى َفَمفِ  ِقَصاٌص  َواْلُحُرَماتُ  ُْْكـْ  اْع َُِدواْ  َعَم ْْوِ  َفاْع ََِدى َما ِبِمْثؿِ  َعَم ُْْكـْ  اْع َّقُػواْ  َعَم  الّمػوَ  َوا
َِّقػػْفَ  َمػػعَ  الّمػػوَ  َأفَّ  َواْعَمُمػػواْ  ف صػػح ،يػػ  فػػ مف جخػػذ  1﴾.اْلُم كالحػػد ث ن  عػػدرض هػػذا  كا 

 خ ديت ػد  جك جك ر مف ح    كهذا ظػدهر  كا،مديػة التػ  جمػر ا ّيدا  ػد كحػـر غ ر ح   
ف كػدف ف مػػد  تعمػػؽ  غ ػر مختصػػة ّدلكد عػة لممدعػػد  ككػػذلؾ مػد ذكػػر فػ  هػػذا الحػػد ث  كا 

ا،مديػة نزمػة فػ  كػؿ شػ    حتػ  »كح كق د جّ ف  كقد ركم عف اّػف مسػعكد  ّد،مكاؿ 
 اه.2«.كسد ر جيكاع العّددات الكهك   كال سؿ مف الميدّة  كالصالة  كالزكدة كالصـك 

كتي سػػػـ ا،مديػػػدت للػػػ   ال ػػػة جقسػػػدـ: ال سػػػـ ا،كؿ؛ رعد ػػػة » :مػػػد يصػػػ  3كفػػػ  المّػػػدب
ا،مدية ف  عّددة ا عز كمؿ  كهك فعؿ الميمكرات  كترؾ المي  دت  قدؿ اّػف مسػعكد: 
ا،مدية نزمة ف  كؿ ش    حت  ف  الكهك   كال سػؿ مػف الميدّػة  كالصػالة  كالزكػدة  

 كالصـك  كسد ر جيكاع العّددات.

جعهػػد   ال سػػـ ال ػػدي : رعد ػػة ا،مديػػة مػػع يحسػػ   كهػػك مػػد جيعػػـ ا عم ػػ  مػػف سػػد ر 
المسػػدف ححظػػ  مػػف الكػػذب  كال  ّػػة  كاليم مػػة  كيحػػك ذلػػؾ  كجمديػػة العػػ ف غهػػ د  فيمديػػة

كر  كالححػػش  كا،كدذ ػػب  ز   شػػ م  ّسػػمدع شػػ   مػػف الػػنعػػف المحػػدـر  كجمديػػة السػػمع ج
 ذلؾ. كيحك ذلؾ  ـ سد ر ا،عهد  عم  يحك

ال سػػػػـ ال دلػػػػث: هػػػػك رعد ػػػػة ا،مديػػػػة مػػػػع سػػػػد ر عّػػػػدد ا  ف مػػػػب عم ػػػػ  رد الكدا ػػػػع  
دّ د الذ ف ا تميكه عم  د  كن  خكي ـ ف  ػد  ك ػدخؿ فػ  ذلػؾ كفػد  الك ػؿ   كالعكارم لل  جّر

                                                           

 .194سكرة الّ رة  اآل ة:  - 1
الم دمدت المم دات  تح  ؽ: الدكتكر محمد حم   دار اّف رشد  جّك الكل د محمد ّف جحمد  - 2

 .456  ص: 2  كتدب الكد عة  ج: 1988  1ط: ّ ركت   لّيدف  ال رب ا سالم  
الخدزف  عال  الد ف عم  ّف محمد ّف لّراه ـ ّف عمر الش خ  جّك الحسف  تحس ر الخدزف  - 3

( مف سكرة 58-57ك ؿ ف  معدي  التيز ؿ تصح ح محمد عم  شده ف  اآل دت:  ي لّدب الت
 .392  ص:1جق  1415  1اليسد   دار الكتب العمم ة  ّ ركت  ط
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كالم ػػزاف  كعػػدـ التطح ػػؼ ف  مػػد  ك ػػدخؿ فػػ  ذلػػؾ عػػدؿ ا،مػػرا   كالممػػكؾ فػػ  الرعد ػػة  
ة فكػػؿ هػػذه ا،شػػ د  مػػف ا،مديػػدت  التػػ  جمػػر ا عػػز كمػػؿ ّيدا  ػػد كيصػػح العممػػد  لمعدمػػ

 لل  جهم د.

ػػػ  فػػػ  جحكدمػػػ :   كالم طػػػة  الكد عػػػة  جم ػػػدت ا،مديػػػدت فػػػ  خمسػػػة:»كقػػػدؿ اّػػػف العّر
 1«.كا مدرة كالعدر ة كالرهف 

فمف جخؿ ّكاحد مف هػذه ا،قسػدـ كػدف مػف الػذ ف  خكيػكف  كن   تميػكف لطػؼ ا ّيػد 
   هك ال حكر الرح ـ.كغحر ليد لي

كمػػف الخ ديػػة فػػ  الكد عػػة؛ تسػػمح د ّ  ػػر لذف ّر ػػد  لن جف  عمػػـ رهػػده  كحدصػػؿ مػػد 
،صحدّيد ف  تسمح د  جي   حـر تسمح د لف صرح ّر د ّعػدـ الرهػد ّػ   جك عمػـ ذلػؾ مػف 

 قرا ف جحكال   كلك كديت ع يد  كالمكدع مم د.

لمدلػػؾ  كن عدمػػ  حػػـر تسػػمؼ كمػػف ذلػػؾ تسػػمؼ مػػف ن تحػػ  ذمتػػ   كلػػـ  عمػػـ رهػػد ا
 الم كمػػػدت  ككػػػره فػػػ  الم م ػػػدت جف تهػػػمف ف ػػػ  عمػػػ  كمػػػ   خحػػػ    ػػػـ ن   هػػػ  د لّر ػػػد
كمكمّػػدت الهػػمدف ك  ػػرة مي ػػد سػػ كط شػػ   مػػف  ػػده فتتمػػؼ لن لف احتػػ   لي م ػػد  كي ػػؿ 

 م م د  كهك مد  رل اليدس جي  ل س ّمحرط 

 ػػػػد جف  حعػػػػؿ ّ ػػػػد مػػػػد   ػػػػرم كمي ػػػػد جف  تػػػػرؾ تعدهػػػػدهد فتهػػػػ ع ّسػػػػكس جك جرهػػػػة كمي -
 السدرؽ جك ال دصب ّ د.

 كمي د محدهد عف المكدس الذم  يخذ مد ظ ر عم  . -

كمي ػػد السػػحر ّ ػػد ّ  ػػر عػػذر ّػػيف  كػػكف قػػددرا عمػػ  ردهػػد لّر ػػد لحهػػكره  جك كهػػع د  -
                                                           

  .الش ل ّدم كالـ اّف العّر  ّتصرؼ ي ؿ - 1
جحكدـ  المدلك  ا شّ م  المعدفرم العّر  ّف ّكر جّك ا عّد ّف  يظر: اّف العّر   محمد

 ّ ركت  العمم ة  الكتب دار  32اآل ة:   تحس ر سكرة اليسد   تح  ؽ محمد عّد ال ددر عطد  ال رآف
 . 571ص:   1ج:  ـ 2003  3ط:  لّيدف
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لن لف ردهد  ـ هدعت  كال ػكؿ ّ مػ ف فػ  دعػكل رمكع ػد  عيد جم ف فته ع ف  سحره
 .لمحؿ ا  داع سدلمة

كمي د لسالم د لمف  ر ػد جخػذهد لف قػدر عمػ  ميع ػد مػف غ ػر مهػرة فػنف لػـ   ػدر لػـ  -
ف مكرهد  كن  همف فػ  هػذه مػع لمكػدف ا،خػذ   همف لن جف  دل د عم  مكهع د  كا 

 مف ال دصب.

 كمي د يس دي  ّمكهع ا  داع جك غ ره ،ي  مف التحر ط. -

 فته ع لذ ن عذر ف  م ؿ هذا ّخطي. كمي د جف  خرج ّ د لمسحر جك غ ره  ظي د ل  -

مف عكرة حد ت ف  ميزل   جك سحر تع ف عم   مػع عػدـ  كمي د ل داع د ل  ره ّال عذر -
ف كػػدف ذلػػؾ تركػػت عيػػده م مػػ  جك جم ػػؿ ميػػ  لذ لػػـ  حهػػكر ّر ػػد ف هػػمي د لف تمحػػت  كا 
ػػ  ّ  رهػػد ل ػػد لن جف  كػػكف ممػػف اعتػػدد الػػذم هػػ  ّ ػػده الكهػػع عيػػده كزكمػػة   ػػرض ّر

 رط العمـ ّيمديت  كححظ .ّش

.                            كمي د ل داع د ل  ر جم ف لف حد ت عكرة ّميزل  جك جيشي سحرا -  
د تعطب ّ  عددة كعطمت كلك  - كمي د ايتحدع  ّ د كحيطة جكم د كداّة ركّ د ركّك

ن  »ا،م كرم كجتّدع :  عددة. ف دؿّسمدكم فنف ايتحع ّ د ايتحدعد ن تعطب ّ  
 1«.همدف عم   تمحت ّسمدكم  جك غ ره

هػػػذا »كقػػدؿ اّػػػف عدشػػر:   الظػػدهر جيػػػ   هػػمف مطم ػػد لتعد ػػػ  كقػػدؿ جهػػؿ الحكاشػػػ : 
   «.التحص ؿ لـ جره نّف عرفة  كن  يدسب تعم ؿ الهمدف ّمطمؽ التعدم

ا طػػالؽ هػػك ظػػدهر الي ػػؿ  ف مػػب التعك ػػؿ عم ػػ   لكيػػ  م  ػػد ّ  ػػر مػػد  ّعػػض»قػػدؿ:  
كمػػد دؿ عم ػػ  كػػالـ المدكيػػة  كشػػدرح د اّػػف يػػدم  قػػدؿ  مػػرت العػػددة ّدلتسػػدمح فػػ  م مػػ 

ف  ػػد: مػػف جكدعػػؾ عّػػدا فّع تػػ  فػػ  سػػحر  جك فػػ  جمػػر  عطػػب فػػ  م مػػ  هػػميت  كجمػػد لف 
                                                           

 .لـ جمده - 1
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هػػمف ،ف ال ػػالـ لػػك خػػرج فػػ  ّع تػػ  لشػػرا  ّ ػػؿ  جك غ ػػره مػػف حدمػػة جقػػرب مػػف ميزلػػؾ ت
 «.م ؿ هذا لـ  ميع مي 

جراد ّ كلػػ  لػػـ  عطػػب فػػ  م مػػ  جم؛ غدلّػػد  كالمػػراد همػػؾ ّسػػّب مػػد »قػػدؿ اّػػف يػػدم : 
ّع ػ  ف ػ   كهػذا ن خػػالؼ فػ  هػمدي   كجمػػد لػك كػدف ف مػد  عطػػب يػددرا فدلصػح ح جيػػ  ن 

  هػمي . نال دسػـ   همف  كاختمؼ لذا همؾ ف  استعمدل  ّيمر مػف ا تعػدل  ف ػدؿ اّػف
   1«.كقدؿ سحيكف:  همي  ّيد  عم  جي  ّدلعدا  ك دصب  كاعتّدر غدلب السالمة

كهػػػك الػػػذم  ح ػػػده تعم ػػػؿ  الظػػػدهر جف هػػػذا التحصػػػ ؿ خػػػدص ّػػػدلرق ؽ » كقػػػكؿ الّيػػػدي :
 2«.المدكية

ف كدف ظدهرا خالؼ مد ،ّ  عم  الحسف اّف رحدؿ مف جف رككب الداّة لمسكؽ   كا 
كهذا ن تعدل ف   لمرم العددة ّدلمسدمحة ف  »قد ال مد يص :  كيحك ذلؾ م م 

ايت   كالـ هذا الّعض ّتصرؼ  كقد اعترؼ ّظ كر مد لمّيدي  ف ك التح  ؽ  . 3(«هذا
 كا جعمـ.

                                                           

اّف يدم  لـ جمده ف  كتدّ  شرح رسدلة جّ  ز د ال  ركاي   ككمدت الزرقدي  كالّيدي  قكؿ  - 1
  ذكراي  ف  حدش ت  مد عم  مختصر خم ؿ: 

رقدي  شرح  الزرقدي  جحمد ّف  كسؼ ّف الّدق  عّد يظر:  : كمع  خم ؿ  مختصر عم  الزُّ
  ّدب جم ف محمد السالـ عّد: آ دت  كخرج كصحح  هّط   الزرقدي  عي  ذهؿ ف مد الّردي  الحتح

  205  ص: 6  ج:2002  1  ط:لّيدف   ّ ركت العمم ة  الكتب دارا  داع كالتكك ؿ  
ف  حدش ت  المسمدة: الحتح الّردي   لمد ذهؿ عي  الذم لخص  الكيت  مكمكد كالـ الّيدي    - 2

 المرمع يحس  الزرقدي   المكمكدة مع شرح الزرقدي  عم  مختصر خم ؿ  لعّد الّدق  الزرقدي   
 .234  ص: 6  ج:2002ّدب صح  كيدب عدر ة ممؾ ميحعة  

دي   لمد مف جهؿ الحكاش  الذ ف فصمكا ف  هذه المسيلة الّيدي  ف  حدش ت  المسمدة الح - 3 تح الّر
ذهؿ عي  الزرقدي   المكمكدة مع شرح الزرقدي  عم  مختصر خم ؿ  لعّد الّدق  الزرقدي   

 .234  ص: 6ج:  2002ة ممؾ ميحعة  المرمع يحس   ّدب صح  كيدب عدر 
 دار خم ػػؿ مختصػػر شػػرح المم ػػؿ مػػيح  محمػػد ّػػف جحمػػد ّػػف : عمػػ ش  محمػػدك يظػػر فػػ  هػػذا ج هػػد

 . 8-7  ص: 7ـ  ج: 9989الحكر  ّدكف ط  
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كسر الػذاؿ المعممػة كهػم د  ؛ ّحتح حرؼ المهدرعة [وفَ وفُ  ُْ َ  وف وَ رُ ذِ نْ َْ ]كقكل :  ّك
جك  مف عّػددة د ّرعتلذا جكمّت عم  يحسؾ ش  د  يذرا؛ كجيذرت جيذر  يذرت  ل تدف   دؿ:

 ذلؾ. جك غ ر صدقة 

صػػح حدف    ػػدؿ: كفػػ   كجكفػػ   كف ػػ  كمػػكب  كهمػػد»ّدلتحت ػػة قػػدؿ اليػػككم:  ؛ْوفػػوفك
ف كدف اّتدا  اليذر مي  د عي   يت   كالـ اليككم.ا 1«.الكفد  ّدليذر كهك ّال خالؼ  كا 

ػػػة غ ػػػر نزمػػػة قّمػػػ   كجمػػػػد  قمػػػت: اليػػػذر الشػػػرع  المػػػيمكر ّدلكفػػػد  ّػػػ  هػػػػك التػػػزاـ قّر
 المّدحدت كالمكركهدت فال يذر ف  د.

 سػػتحب الكفػػد  ّػػ   ك كػػره يػػذرهد اّتػػدا  ّػػؿ مػػد  فػػ  حػػد ث ت ػػدـ الي ػػ  عػػف مطمػػؽ 
اليذر  كت دـ مد لمعممد  ف  ذلؾ  كانتحدؽ الذم ذكر اليككم عم  كمّك   خػص مػد كػدف 

 .2لجاجـ  كف يذر مي  قّرة  كقدر الممتـز عم  الكفد   كل

 بجمػػد هػػذه فح  ػػد مػػف الخػػالؼ مػػد هػػك معمػػـك  كت ػػدـ جف المشػػ كر فػػ  المػػذهب  كمػػك 
ػ   كقػدؿ  خػرج مػف   هب لالكفد  ّيذر الممدج كا كذهب الشدفع   كغ ػره للػ  عػدـ كمّك

ع دتػػ  ّكحػػدرة  مػػ ف  كاختػػدر هػػذا ال ػػكؿ ممدعػػة مػػف جصػػحدّيد المدلك ػػة لذ ن يػػذر لن مػػد 
ػة  جر د ّ  كم  ا   كقدصدا انمتيدع مف ش    جك التيك د لش   لمعزؿ عف قصػد ال ّر

الصػدرفة ّػ  مطم ػد ت  ػده ا،حدد ػث ا،خػرل   كمد تهمي  هذا الحد ث مف ذـ مػف لػـ  حػ

                                                           

 .89-87  ص: 16شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  ج:   - 1
جف  عمؽ الشخص يذره ّشرط ّ صد الميع مي   جك الحمؿ عم    جك التصد ؽ   يذر الممدج هك: - 2

جك التكذ ب  كيف   كؿ: لف كممت فاليدن فمم  عم  ص دـ ش ر  جك   كؿ: لف لـ جفعؿ كذا فمد ل  
جحرار  جك   كؿ م كدان ًلًصدق :  عم  لف كدف كالم  كذّدن جف جصـك  كم  هّة  جك عّ دم

ش ران  جك  كذٍّب جحدان ك  كؿ: لف كدف مد ت كل  صدقدن فعّ دم جحرار. ف ذا اليذر ّمعي  ال م ف  
ف شد  كح ر عي  كحدرة  م ف.   لف شد  فىعىؿ مد يذر  كا 
سكعة الح   ا سالم   كتدب ال هد   اليذر   يظر: محمد ّف لّراه ـ ّف عّد ا التك مرم  مك 

 .279  ص: 5  ج:2009   1قسدـ اليذر  ّ ت ا،فكدر الدكل ة  ط:ج
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 عمكم  عم  اليذر المشركع الذم  متزم  صدحّ  لمتّرر. لظدهر

الع ػد عمػ   كهذا الحػد ث هػك حمػة جشػ دخيد  كممدعػة الصػكف ة عمػ  لػزـك مػد جخػذكا
جصحدّ ـ عم  التزام  مف ا،كراد حتػ  عػدكا الت ػدكف ّػ  مػف جسػّدب السػمب  كاني طػدع 
ػػدب ال مػػكب  كدن ػػؿ مػػد قػػدلكه  لمػػد ف ػػ  مػػف ي ػػض الع ػػد  كخمػػؼ الكعػػد الم كػػد  كهػػـ جّر

ػػة  ػػـ لػػـ  حػػ ّ ػػد  كمػػدح مػػف كفػػ  ّيػػذره  كصػػدؽ فػػ    كاهػػحة  كقػػد ذـ ا مػػف التػػـز قّر
َْْنا َعَمػى آثَػارِِىـ ِبُرُسػِمَنا  ﴿ا  ـ ي ض ف دؿ مؿ مف قد ؿ:: ع ده  كيع  مف عدهد َـّ َقفَّ ُث

ََّبُمػوُه َرْأَفػًة َوَرْحَمػ نِجْػَؿ َوَجَمْمَنػا ِفػي ُقمُػوِب الَّػِذَْف ا َنػاُه اإلِْ ْْ َِ ـَ َوآ َْْنا ِبِمَْسى اْبِف َمػْرَْ ًة َوَقفَّ
َِْبَناَىػا َعَمػ ََِدُعوَىا َمػا َك ًَّْة اْب َِِيػا َوَرْىَباِن َْ َِِغػاَ ِرْضػَواِف المَّػِو َفَمػا َرَعْوَىػا َحػؽَّ رَِعا ـْ ِإ َّ اْب ِْْي

ْنُيـْ  ـْ َوَكِثٌْر مّْ ـْ َأْجَرُى َْْنا الَِّذَْف آَمُنوا ِمْنُي َِ  . 1﴾َفاِسُقوفَ  َفآ

ػدََّقفَّ َوَلَنُكػوَنفَّ ِمػَف  َوِمْنُيـ:﴿ كقدؿ عز كمػؿ َِاَنا ِمف َفْضِمِو َلَنصَّ مَّْف َعاَىَد الّمَو َلِئْف آ
اِلِحْفَ   2﴾. الصَّ

ْمَقْوَنػػُو ِبَمػػا َأْخَمفُػػوْا الّمػػَو َمػػا  َفػػَأْعَقَبُيـْ :﴿ للػ  قكلػػ  تعػدل  ـْ ِإَلػػى َْػػْوـِ َْ ِنَفاًقػػا ِفػػي ُقمُػػوِبِي
 3﴾.َوَعُدوُه َوِبَما َكاُنوْا َْْكِذُبوفَ 

ًنػػػ ﴿:كمدلػػػ  ماللػػػ   كعػػزٌ  كقػػدؿ مػػؿٌ  ْْ َِْفِجْػػػًرا،  اَع ُروَنَيػػػا  َْْشػػػَرُب ِبَيػػا ِعَبػػػاُد المَّػػػِو َُْفجّْ
َِِطًْرا.ُْوُفوَف ِبالنَّْذِر، َوََْخاُفوَف َْْوًما َكاَف َشرُُّه   4﴾ ُمْس

ػػػػ ـْ ْيُ ِفػػػػ رُ َيػػػػظْ َْ وَ ]وقولػػػػو:  كفػػػػتح المػػػػ ـ  قػػػػدؿ اّػػػػف  ّكسػػػػر السػػػػ ف الم ممػػػػة : [فُ مَ السّْ
جم  عظـ حرصػ ـ عمػ  الػدي د  كالتمتػع ّمػذات د  كا   ػدر شػ كات د  كالترفػ  فػ  »الخط ب: 

يع م ػػػد حتػػػ  تسػػػمف جمسػػػددهـ جك المػػػراد تك ػػػرهـ ّمػػػد لػػػ س فػػػ  ـ  كادعػػػد هـ الشػػػرؼ  جك 
                                                           

 .27سكرة الحد د  اآل ة:  - 1
 .75سكرة التكّة  اآل ة  - 2
 .77سكرة التكّة  اآل ة  - 3
 . 7-6سكرة ا يسدف  اآل ة:  - 4



   كزبة األلضٛخ ٔانشٓبداد   انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                                                  

249 

 المراد ممع ـ المدؿ.

.فى مي السٍّ  كفى ُّّ حً   ك ي كفى يي م  سى تى  ى  ـه كٍ قى    ي مً  ى  ـ  كعيد الترمذم: ] ي 
1]»2 

قدؿ مم ػكر العممػد  فػ  معيػ  هػذا الحػد ث  المػراد ّدلسػمف هيػد  ك ػرة »قدؿ اليككم: 
جسػمديد قػدلكا: كالمػذمـك ميػ    تمحهػكاالمحـ كمعيده جي   ك ػر ذلػؾ فػ  ـ  كلػ س معيػده جف 

مػػف  كتسػػّ  كجمػػد مػػف هػػك ف ػػ  خم ػػة فػػال  ػػدخؿ فػػ  هػػذا  كالمكتسػػب لػػ  هػػك المتسػػع فػػ  
    3«.كالمشركب زا دا عم  المعتدد الميككؿ

الشػرؼ  هك جف  تك ركا ّمػد لػ س فػ  ـ  ك ػدعكا لمػد لػ س ل ػـ مػف »كقدؿ ف  الي د ة: 
جراد ممع ػػـ ا،مػػكاؿ  كق ػػؿ:  حّػػكف التكسػػع فػػ  الم كػػؿ  كالمشػػدرب  كهػػ  جسػػّدب  كق ػػؿ
   4«.السمف

 كالحدصؿ جف ا،قكاؿ  ال ة جرمح د ا،كؿ.

لػ  مػد  ػ دم كف   ذـ انشت دؿ ّنصالح ا لمسـ  كتسم ي  كصرؼ ال مة لل  ذلػؾ  كا 
لل ػػػ  مػػػف ك ػػػرة ا،كػػػؿ لمػػػد فػػػ  ذلػػػؾ مػػػف ا عػػػراض عػػػف الم مػػػدت الدي ك ػػػة  كا،خرٌك ػػػة 
كانشػػت دؿ ّخدمػػة مػػد مصػػ ره للػػ  التػػراب  كهػػذا لمرمػػدؿ  كخصكصػػد مػػي ـ العممػػد  فحػػ  

اّف مر ر  كاّف الميذر  كاّػف جّػ    ف[ ركاهمً الس   رى ٍّ حى الٍ  ضي  ً ٍّ ا  ي  ف  ]لً  الحد ث المرفكع:
 حدتـ عف سع د ّف مّ ر مرسال.

                                                           

اّف الخط ب ال سطالي   لرشدد السدرم  شرح صح ح الّخدرم  كتدب الش ددات  ّدب ن  ش د  - 1
 .383  ص: 4  ج:2651عم  ش ددة مكر لذا جش د  حد ث رقـ: 

  4  ج:2302..  حد ث رقـ .  ّدبالترمذم  سيف الترمذم  كتدب الش ددات عف رسكؿ ا  - 2
  476ص:

ّدب فهؿ الصحدّة  ـ   87-86 ص:16ج: مسمـ ّف الحمدج شرح صح ح  اليككم  المي دج  - 3
 الذ ف  مكي ـ  ـ الذ ف  مكي ـ 

  .405 2الي د ة ف  غر ب الحد ث  ّدب الس ف ج:  ّف ا،  را 4 -
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عػػف ا  ػػّ ض جهػػؿ الّ ػػت المحم ػػ ف »كركل الّ   ػػ  فػػ  الشػػعب عػػف كعػػب قػػدؿ:  
 كهك مكقكؼ.« كالحّر السم ف

  كرمؿ   ػص عم ػ  فػرجل رمػال رج ت اليّ   »كركل ج هد عف معدة المشم  قدؿ:
    ده  ك  كؿ: فمعؿ  طعف ّطي  ّش   كدف ف سم يد 

ذكػر ال ال ػة الحػدفظ فػ   2.[اْلممػؾ[لىكىػدفى خ ػر ]1[ ِفػي غْػر َىػَذا]لىك كىدفى ّعض هىػذىا ]
كلميسػػد  رخصػػة ف مػػد ف ػػ  ل ػػف  كمكعظػػة    كف  ػػد عّػػرة متعدهػػدةكهػػ    3الػػدر المي ػػكر

 كغ رهمد.  مصمحة صرحت ّذلؾ ا،حدد ث ف  الصح ح ف 

ػ  فػ  ّعهػ د لػـ  ّعػد  كذلػؾ ّؿ لك ق ؿ ّيدب السػمف ل ػف فػ  ّعػض  المكاهػع ككمّك
 لفكالتحمػ   كن  ّعػد جف   ػدؿ  كطمّ  كمػد ق ػؿ ّػذلؾ فػ  التػز ف  لذا تهرر الزكج ّعدم  

 العمكز الت  ن جرب ل د ف  الرمدؿ  كن تطمع ف  زكاج ف  هذا كدلرمؿ.

الحم ػة حػؽ لمػف كديػػت ذات زكج جك »كقػد قػدؿ الحكػ ـ فػ  يػكادر ا،صػػكؿ مػد يصػ : 
ػ ةي  ىػمٍ حً   كقد ركم عي  جم الي   ف  حد ث آخر جيػ  قػدؿ: ]الٍ ن ػلً  ؽه حى  جو كٍ زى  اتى ذى  تٍ ديىػكى  فٍ مى
ف ذا  رشد لل  جيػ  لذا جسػيت  كج سػت مػف التػزكج كػدف  4[.الى فى  ؾى لً ل ذى كى د سً د مى م  يى د فى  ى ّي طً خٍ  ى 

                                                           

 ؽ(. ك  سدقطة مف اليسخت ف  س( - 1
 : لؾ.(ؽ)ك  س( ف  اليسخت ف  - 2
 314ص:   3دار الحكر  ّ ركت  ج:الس كط   الدر المي كر ف  التحس ر ّدلمي كر    يظر: - 3

 .(مف سكرة ا،يعدـ 91 تحس ر اآل ة 
 
دار الم ؿ ف  الترمذم  يكادر ا،صكؿ ف  جحدد ث الرسكؿ  تح  ؽ  عّد الرحمدف عم رة  - 4

  122ص:  2لّيدف  ج: ّ ركت 
  2مد كمدت  ف  يكادر ا،صكؿ هك قكل  الحم ة حؽ كف  مكهع آخر الز ية كالحم ة حؽ  ج:

غ ر مكمكدة همف كالـ الحك ـ الترمذم ف  يكادر  « لمف كديت ذات زكج »كمممة: (  5ص:
 ا،صكؿ ف  اليسخة الت  ّ ف  دم.
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ػػة ّعػػدـ ف كديػػت مطمّك التشػػّ   ا،كلػػ  ل ػػد عػػدـ معدلمػػة السػػمف  كالمّدل ػػة فػػ  التػػز ف  كا 
 ّدلرمدؿ.

 كاعمـ جف المرخص ف   مف ذلؾ ليمد هك ال در المستحسف عددة.

انهتّػػدؿ المػػديع مػػف التصػػرؼ المػػكرث لمعحكيػػة  كجمػػد مػػد  ػػ دم للػػ  فسػػدد الطعػػدـ  ج
 كاليتف ف كره مطم د لعدـ فد دت   كظ كر مهرت .

اعتػداؿ  ّؿ لك ق ؿ ّحرمة مد ميع مي  لقدمة الحرا ض مف ط درة حػدث  جك خّػث  جك
ٍ ػؿه ف  فرض لػـ  ّعػد  كعمػ  م ػؿ هػذا  حمػؿ حػد ث: ] ػ ى ال ً  ـى كٍ  ىػ ًلٍمميسىػم يىدتً  كى  ةو رى فتٍػ فٍ ًمػ ةً دمى

جم الالتػػ   سػػتعممف السػػمية  كهػػك »ذكػػره فػػ  الي د ػػة  كقػػدؿ فػػ  تحسػػ ره:  .1دـ[ظىػػ  العً ًفػػ
ّسػط ال ػكؿ فػ  ذـ  3كقد تكل  كل  ا اّف الحدج ف  المدخؿ 2«.دكا   تسمف ّ  اليسد 

 .فييظرهاليسد  مف معدلمة السمف جم الم دم مي  لل  ش   ممد ذكريده  اعتددت مد 

مػف  فمتّر ػك كاعمـ جف مد  ذكر عف جكدّر العدرف ف مػف السػمف لػ س مػف هػذا ّػؿ هػـ 
التكمؼ كانشت دؿ ّمد  كرث قسػكة ال مػب  كيسػ دف الػرب  كتكػد ر الكقػت  كلكػف ا،حػكاؿ 

جدت لل ػػ  كمػػد جكهػػحكه  كقػػد قػػدلكا: جف مػػف تممػػ  لػػ  المّػػدر ّدسػػم    اقتهػػت  كم دمػػدت
ال دّض لصؽ ممده ّعظم   كمف تمم  ل  ّدسم  الّدسط ايتحل كلك لـ  شرب لن المػد   
كذكركا جف الّسطدم  ره  ا عي  مش  لز درة رمؿ مف ال ـك سّعمد ة فرسػل فممػد رآه 

 ػد جّػد ز ػد ن تحسػد  »مػؿ ف ػ  ذلػؾ ف ػدؿ لػ : كمده سم يد فيدـ عم  ذهدّػ  لل ػ  فتكسػـ الر 
 .«مس رؾ عم  سّعمد ة فرسل فنف سمي  مف فرح  ّ 

                                                           

 . 405  ص:2ج:  مرمع سدّؽ  يظر: اّف ا،  ر  الي د ة ف  غر ب ا، ر  -1
 المرمع يحس . - 2
دار   الش  ر ّدّف الحدج  جّك عّد ا محمد ّف محمد ّف محمد العّدرم الحدس  المدخؿ  - 3

دكف تدر ل  د  ىتىعىدطىدهي ّىٍعضي اليٍٍّسكىًة ًمٍف جىٍسّىدًب السٍّمىًف ج: التراث  ّدكف طّعة ّك   2فىٍصؿه ًف مى
 .63ص:
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كػدف ّػّالد الم ػرب كلػ  مػف »كف  لطد ؼ الميف ي ال عف جّ  العّدس المرس  قدؿ: 
جكل ػػػد  ا تعػػػدل   ػػػتكمـ عمػػػ  اليػػػدس فرقػػػ  الميّػػػر  كمػػػد ل ػػػتكمـ عمػػػ  اليػػػدس ف ػػػدؿ رمػػػؿ 

! ككشػػؼ ّػػ  الشػػ ل ف ػػدؿ مػػف بٍّ  زهػػديد فػػ  الػػدي د  كهػػك كدلػػدُّ مكشػػكؼ الػػرجس: هػػذا رمػػؿ 
   1«. د جّد جك س مد سميي  لن حّ » فكؽ الميّر:

ف ػػ ن  ن  هػػرهـ السػػمف  كن  حػػط مػػف م ػػدم ـ جمػػد غ ػػرهـ فمػػ  ف ػػ  مهػػدر دي ك ػػة  
ف  قػكؿ الػراكم: قم ػؿ ف ػ  قمػّك ـ  ك  ػر  3ف  شرح حد ث ال ال ة 2كجخرك ة فح  ا كمدؿ

ف ػػػػ  تيّ ػػػػ  عمػػػػ  جف الحطيػػػػة  قممػػػػد تكػػػػكف مػػػػع ك ػػػػرة الشػػػػحـ  »يصػػػػ : ّطػػػػكي ـ مػػػػد شػػػػحـ 
 «.كانتصدؼ ّدلسمف   كك رة المحـ

كلػػػذلؾ ك ػػػر فػػػ   كجصػػػؿ ذلػػػؾ كمػػػ  ك ػػػرة ا،كػػػؿ  هػػػذا ممػػػد تشػػػ د لػػػ  المشػػدهدة  قمػػػت:
      رمػػػؿ عيػػػد اليّػػػ  تمشػػػي» فحػػػ  حػػػد ث اّػػػف عمػػػر قػػػدؿ:. ككػػػالـ الحكمػػػد  ذمػػػ  ا،حدد ػػػث

 [ : لىكيـٍ  فىًنف   عىي د  ميشىد ىؾى  كيؼ  ف دؿ ل د جىٍطكى ًة   ىٍكـى  ميكعن ـٍ  اٍلً  ىدمى  دىارً      ًفػ  ًشّىعند جىٍك ىريكي
 4 [الدٍُّي ىد.

                                                           

 يظر: جّك محمد عّد الكر ـ ّف عطد  ا السكيدرم  لطد ؼ الميف ف  ميدقب جّ  العّدس  - 1
دار المعدرؼ  ا سكيدر ة    ؽ د: عّد الحم ـ محمكد  ل   تحالمرس   كش خ  جّ  الحسف الشدذ

 .171  ص: 2ط: 
دار الكفد  لمطّدعة  تح  ؽ  ح  لسمدع ؿ  ال ده  ع دض  لكمدؿ المعمـ ف  فكا د مسمـ  - 2

 .كجحكال ـ   كتدب صحدت الميدف  ف   309ص:  8ج:  1998كاليشر كالتكز ع  مصر 
 كتدب صحدت الميدف  ف   2775 :حد ث رقـ  عم  مسمـف  شرح اليككم  حد ث ال ال ة:  يظر - 3

 .122:ص  17:ج كجحكال ـ 
 .ّيلحدظ مختمحة كالطّراي   كاّف مدم     هذا الحد ث عف اّف عمر الترمذم ركل - 4

جحمد  تح  ؽ كتعم ؽ:  يظر: سيف الترمذم  محمد ّف ع س  ّف صكرة ّف مكس  الهحدؾ 
   ّدب1975  ص:2الحمّ   مصر  ط: محمد شدكر  شركة مكتّة كمطّعة مصطح 

هذا حد ث حسف غر ب مف هذا الكم   كقدؿ المح ؽ  قدؿ الترمذم: .2478هكذا  حد ث رقـ:  
 .649   ص:4ج: .حكـ ا،لّدي  حسف محمد شدكر:

 محمد ف اد عّد الّدق   سيف اّف مدم   تح  ؽ: كاّف مدم   جّكعّد ا محمد ّف  ز د ال زك ي  
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ٍسػػػرىاؼً  ًمػػػفٍ ] :كفػػػ  حػػػد ث جيػػػس قػػػدؿ: قػػػدؿ رسػػػكؿ ا  ػػػد كيػػػؿ   تىٍيكيػػػؿى  جىفٍ  اٍ ً [ .ت ٍ ًشػػػ مى
   كغ ره.1ركاهمد اّف مدم 

ى  مىدكقدؿ: ]  ـى  اٍّفي  مى ى ٍسػبي  ّىٍطيًػً   ًمػفٍ  شىػرًّا ًكعىد ن  آدى ػٍر ً  حى ته  اٍلمى ػٍمّى ي   يً ٍمػفى  جىكىػالى  فىػًنفٍ  صي
دلىػػةى  نى  كىػػدفى  كحسػػي  مػػف  2[ ركاه الترمػػذمًليىحىًسػػً . كى يميػػثه  ًلشىػػرىاًًّ   كى يميػػثه  ًلطىعىدًمػػً   فى يميػػثه  مىحى

                                                                                                                                                                          

كقدؿ المح ؽ:  3350دار لح د  الكتب العّر ة   ّدب انقتصدد ف  ا،كؿ ككراهة الشّع  حد ث رقـ 
 . 1111  ص:2حكـ ا،لّدي  حسف  ج:

المعمـ الكّ ر    الطّراي  كسم مدف ّف محمد ّف ج كب ّف مط ر المخم  الشدم  جّك ال دسـ 
الحم د كلد خدلد ّف عّد الرحمف  تح  ؽ فر ؽ مف الّدح  ف ّنشراؼ كعيد ة سعد ّف عّد ا
ّدكف  ط   ت .269 ص:13ج: 14024المر س   مسيد عّد ا ّف عمرك ّف الخطدب  حد ث رقـ 

 .(ط  دار اليشر
ٍ دي ٍّفي سىًع دو  كى ىٍح ى  ٍّفي عيٍ مىدفى ًٍّف  - 1 سيكى ـي ٍّفي عىم درو  كى د  ىيىد ًهشىد ركاه اّف مدم  ف  سيي  قدؿ: حى

د  ىيىد  يكسيؼي ٍّفي جىًّ  كى ً سىًع ًد ٍّ  : حى ًل ًد قىدؿى د  ىيىد ّىً   ةي ٍّفي اٍلكى  رو  ًف كىً  ًر ًٍّف ًد يىدرو اٍلًحٍمًص ُّ  قىدليكا: حى
: قىدؿى رىسيكؿي الم ً   دًلؾو  قىدؿى سىًف  عىٍف جىيىًس ًٍّف مى ٍف ييكًح ًٍّف ذىٍككىافى  عىًف اٍلحى ًلف  ًمفى الس رىًؼ  »: عى

د اٍشتى ىٍ تى جى   «ٍف تىٍيكيؿى كيؿ  مى
عمؽ مح ؽ سيف اّف مدم  محمد ف اد عّد الّدق  عم  هذا الحد ث ف دؿ: ف  الزكا د هذا لسيدده 
هع ؼ. ،ف يكح ّف ذككاف متحؽ عم  تهع ح . كقدؿ الدم رم هذا الحد ث ممد جيكر عم    كحكـ 

ٍسرى   سيف اّف مدم   .ا،لّدي  مكهكع د اٍشتى ىٍ تى  حد ث رقـ: ّىدبي ًمفى اٍ ً   3352اًؼ  جىٍف تىٍيكيؿى كيؿ  مى
 .(1112ص:  2ج:

  ّدب مد مد  ف  كراهة ك رة ا،كؿ  ركاه الترمذم  سيف الترمذم  كتدب الزهد عف رسكؿ ا  - 2
 .هذا حد ث حسف صح ح   قدؿ جّك ع س :590  ص:4 ج:2380حد ث رقـ 

كاّف مدم  ف  سيي   كتدب ا،طعمة  ّدب انقتصدد  ف  الطعدـ ككراهة الشّع  حد ث رقـ:  -
 .1111  ص:2  ج:3349

قدؿ  .135  ص:4  ج:7139كالحدكـ ف  المستدرؾ عم  الصح ح ف  كتدب ا،طعمة  حد ث رقـ:  -
م دي  م دي ٍّفي  ىٍع يكبى  جىٍيّىيى ميحى د  ىيىد جىّيك اٍلعىّ دًس ميحى :  حى كىـً  جىٍيّىيى اٍّفي كىٍهبو  قىدؿى ًٍّد اٍلحى ًٍّد الم ً  ًٍّف عى ٍّفي عى

ًف اٍلًمٍ دىاـً ًٍّف مىٍعًدم كىًربى  دٍّثي عى دًّرو   يحى : سىًمٍعتي  ىٍح ى  ٍّفى مى دًلحو  قىدؿى   كىجىٍخّىرىًي  ميعىدًك ىةي ٍّفي صى
ٍي ي جىف  الي ًّ    :  رىًه ى الم  ي عى ته مىد كى »قىدؿى ٍسبي اٍلميٍسًمـً جيكيالى ـى ًكعىد ن شىرًّا ًمٍف ّىٍطفو حى عى  اٍّفي آدى

دلىةى فى يميثه ًلطىعىدًمً  كى يميثه ًلشىرىاًًّ  كى يميثه ًليىحىًس ً  ٍمّى ي فىًنٍف كىدفى نى مىحى قدؿ ف  المستدرؾ:  « يً ٍمفى صي
 .التعم ؽ مف تمخ ص الذهّ : صح ح
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 حد ث الم داـ.

كقػػػػد جكمػػػػت فػػػػ  ال ػػػػـك  آيػػػػ  اليّػػػػ    كهػػػػعح  عػػػػف عد شػػػػة قدلػػػػت: ر 1كركل الّ   ػػػػ 
دً شىةي! ! اٍ،ىٍكػؿي ًفػ  اٍل ىػٍكـً  مرت ف  ف دؿ: ] ىد عى ٍكًفػؾى د تيًحٍّّػ فى جىٍف  ىكيػكفى لىػؾى شيػ يؿه ًلن  ًفػ  مى جىمى

ٍسرىاًؼ  كىاي نى  يًحبُّ اٍلميٍسًرًف فى  تىٍ ًف ًمفى اٍ ً  [.مىر 
الطعػػػدـ  كالشػػػراب فني ػػػد محسػػػدة ل ػػػدكـ كالّطيػػػة فػػػ  »كمػػػف كػػػالـ عمػػػر ّػػػف الخطػػػدب: 

مكسػػػمة عػػف الصػػػالة  كعمػػ كـ ّدل صػػػد ف  مػػد فنيػػػ  جصػػمح لممسػػػد  لمسػػ ـ  مكر ػػػة  لممسػػد
ف الرمؿ لف   مؾ مد لـ  ػ  ر شػ كت   كجّعد مف السرؼ فنفٌ  ا  ّ ض الحّر السم ف  كا 

 .2ركاه جّك يع ـ« .عم  د ي 

                                                                                                                                                                          

  قدؿ: 367  ص: 4  ج:7945رؾ ف  ّدب الرقدؽ  حد ث رقـ: كركاه كذلؾ الحدكـ ف  المستد
م دي ٍّفي عىٍكؼو   ىيىد جىّيك اٍلميً  رىًة   ىيىد سيمىٍ مىد م دي ٍّفي  ىٍع يكبى   ىيىد ميحى د  ىيىد جىّيك اٍلعىّ دًس ميحى مىٍ ـو جىّيك حى في ٍّفي سي

دًّرو  د  ىًي   ىٍح ى  ٍّفي مى مىمىةى اٍلًكيىدًي ُّ  حى ـى ٍّفى مىٍعًدم كىًربى اٍلًكٍيًدم  رىًه ى سى : سىًمٍعتي اٍلًمٍ دىا الط دً  ُّ  قىدؿى
: سىًمٍعتي رىسيكؿى الم ً   ٍي ي  ى يكؿي :  الم  ي عى ثي » ى يكؿي ـى  ىالى ٍسبي اًٍّف آدى ى آدىًم ٌّ ًكعىد ن شىرًّا ًمٍف ّىٍطًيً  حى مىد مى ى

ٍمّى ي  فىًنٍف كى  تو  يً ٍمفى صي دلىةى فى يميثه طىعىدـه كى يميثه شىرىابه كى يميثه ًليىٍحًس ً جىكىالى قدؿ الحدكـ: هىذىا  «دفى نى مىحى
دهي  رٍّمى ـٍ  يخى لى ٍسيىدًد كى ًح حي اٍ ً ًد ثه صى  .حى

ب المطدعـ  فصؿ ف  ذـ ك رة ّد»لّ     ف  شعب ا  مدف  الّدب التدسع كال ال كف اركاه  - 1
دً شىةى قىدلىٍت: رىآًي  الي ًّ ُّ  «ا،كؿ ًد  عىٍف عيٍركىةى  عىٍف عى ًد ًث اًٍّف لىً  عىةى  عىٍف جىًّ  اٍ،ىٍسكى ًف  حى قدؿ: كى
 : قىٍد جىكىٍمتي ًف  اٍل ىٍكـً مىر تىٍ ًف فى ىدؿى دً شىةي »  كى ٍكًفؾى   » ىد عى د تيًحٍّّ فى جىٍف  ىكيكفى لىؾى شي يؿه ًلن  ًف  مى جىمى
ٍسرىاًؼ  كىاي نى  يًحبُّ اٍلميٍسًرًف فى اٍ،ى  تح  ؽ عّد   5252 حد ث رقـ:  .«ٍكؿي ًف  اٍل ىٍكـً مىر تىٍ ًف  ًمفى اٍ ً

 ال يد   الر دض مع الدار السمح ة ّكمّدم مكتّة الرشد  شرؼ جالعم  عّد الحم د حدمد 
 (.441ص:  7ج:   2003 1ط:

 
ل دكـ »ركل جّك يع ـ ف  الطب اليّكم مف طر ؽ ّشر ا،عكر قدؿ:  قدؿ عمر ّف الخطدب:  - 2

مة عف الصالة   كعم كـ  كالًٍّطية ف  الطعدـ كالشراب فني د محسدة لممسد  مكر ة لمحشؿ  مىٍكسى
ف ا ل ّ ض الحّر السم ف   «.ّدل صد ف  مد  فني  جصمح لممسد  كجّعد عف السرؼ  كا 

السخدكم  الم دصد الحسية  تح  ؽ محمد ع مدف الخشت  دار الكتدب العّر   ّ ركت   يظر: 
 .207  ص: 1985  1لّيدف  ط:
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ػػػخً  ثي الى  ىػػػ بً ٍمػػػ ى   الٍ ًفػػػ ةى كى ٍسػػػ ى الٍ  ثي كرً ] يػػػ كفػػػ  حػػػد ث: ػػػدؿو صى ػػػ  كى دـً عىػػػالط   بُّ : حي   ـً كٍ الي ػػػ بُّ حي
 1ة.[احى الر   ب  حي كى 

لذا امػػػت ت المعػػػدة  يدمػػػت الحكػػػرة  كخرسػػػت الحكمػػػة  كقعػػػدت »كفػػػ  حكمػػػة ل مػػػدف: 
 «ا،عهد  عف العّددة.

 2كلّعض الحكمد  يظمد:
ف لّ ّػػػػػػػػػػد  رتهػػػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػػص ع مػػػػػػػػػػػ   كا 

  م ػػػػت الطعػػػػدـ ال مػػػػب عػػػػف زاد ك ػػػػرة»
 

 قػػػػػػد زاد سػػػػػػ   كػػػػػػزرع لذا ّدلمػػػػػػد   
 «ّيكػػػؿ ل  مػػػدت ل ػػػد هػػػؿ سػػػع   

 

دل ػػػؿ عمػػػ  الػػػي ـ كالحػػػرص كالشػػػره   اعمػػػـ جف ك ػػػرة ا،كػػػؿ كالشػػػرب»: كلّعهػػػ ـ ي ػػػرا
كغمّػػػػة الشػػػػ كة  مسػػػػّب لمهػػػػدر الػػػػدي د كاآلخػػػػرة  مدلػػػػب ،دكا  المسػػػػد  كخسػػػػدرة الػػػػيحس 
 ةكامػػػتال  الػػػدمدغ كقمتػػػ  دل ػػػؿ عمػػػ  ال يدعػػػة كممػػػؾ الػػػيحس كقمػػػع الشػػػ كة  مسػػػّب لمصػػػح

 «.كصحد  الخدطر  كحدة الذهف

 كعد ّعه ـ مف مهدر الّطية مد  ي ؼ عم  المد ة  كعد آخر خمس ف ف  يظـ  ف دؿ:
 حػػػػػػػذر عمػػػػػػػ  مي ػػػػػػػد كػػػػػػػف آفػػػػػػػة خمسػػػػػػػكف  كاليظػػػػر الع ػػػػؿ ذا  ػػػػد ا،كػػػػؿ ك ػػػػرة فػػػػ »

                                                                                                                                                                          

العممكي   كشؼ الخحد  كمز ؿ ا،لّدس  تح  ؽ  عّد الحم د ّف احمد ّف  كسؼ  ّف هيداكم  
 .282:  ص: 1ج: 2000  1المكتّة العصر ة ط:

 د   ف د مد   هذا ا، ر مف طر ؽ آخر   ّك ذا المحظ كدآلت :د ف  كتدب المكع نّف جّ  الدي جمٌ 
ٍعًح ُّ  دًلدي ٍّفي ًمٍردىاسو اٍلميعىم   اٍلمي د  ىيىد خى دًهدو   حى ًف اًٍّف جىًّ  يىًم حو عىٍف ميمى :   عى : قىدؿى عيمىري جى ُّ ىد »قىدؿى

مىةه عىًف الص   الي دسي  ًٍّطيىةى؛ فىًني  ىد مىٍكسى ـٍ كىاٍل ةً ًل  دكي سىًد ميٍ ً رىةه ًلمس ٍ ـً   الى ٍحسىدىةه ًلٍممى ؿ    مى فىًنف  الم  ى عىز  كىمى
ٍّرى الس ًم فى  حً    ىٍّ ىضي اٍلحى ٍصالى ؛ فىًني  ي جىٍديى  ًمفى اٍ ً ـٍ ـٍ ًّدٍل ىٍصًد ًف  قيكًتكي مىٍ كي لىًكٍف عى كىجىٍّعىدي ًمفى الس رىًؼ    كى
مى  ًعّىددىًة الر   مى  ًد ًي ً كىجىٍقكىل عى تى ي عى ت    يٍ ً رى شىٍ كى ٍّده حى ًلي  ي لىٍف  يٍ مىؾى عى ؿ  ؼ  ى  «.بٍّ عىز  كىمى

 يظر: اّف جّ  الدي د  كتدب المكع  تح  ؽ: محمد خ ر رمهدف   كسؼ  دار اّف حـز  ّ ركت  
 .72  ص:1  ج:1997 1ط:  لّيدف

  التحس ر ّدلمي كر  تحس ر سكرة الزمر  ذكر الحد ث مالؿ الد ف الس كط  ف  الدر المي كر ف - 1
 .220  ص:7ج: 22اآل ة:

  .هلـ جمد - 2



   كزبة األلضٛخ ٔانشٓبداد   انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                                                  

256 

 كػػػػػػػػػرل طػػػػػػػػػكؿ  ػػػػػػػػػـ ك  ػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػ ـ تكل ػػػػػػػػػد
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ره قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة
 مك ػػػػػػػػػػػػػره م ػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػع الع ػػػػػػػػػػػػػؿ كقمػػػػػػػػػػػػػة
 كػػػػػػػذ الح ػػػػػػػد  تػػػػػػػرؾ مػػػػػػػع تيمػػػػػػػك كشػػػػػػػ كة
 كػػػػػػػػػػػػذا كالّ ػػػػػػػػػػػػد  كشػػػػػػػػػػػػح دي ػػػػػػػػػػػػد كحػػػػػػػػػػػػب

 مػػػػػػػػػػػػػع كالعػػػػػػػػػػػػػداكة ج هػػػػػػػػػػػػػد حكمػػػػػػػػػػػػػة كذـ
 مػػػػػػع العّػػػػػػددة هػػػػػػدـ مػػػػػػع مػػػػػػكنه ّك ػػػػػػض
ذهػػػػدب ج هػػػػد كالهػػػػحؾ  مػػػػف الحػػػػالكة كا 
ذهػػػػػػػػػػدب ذكػػػػػػػػػػر كتػػػػػػػػػػرؾ  كػػػػػػػػػػذا ال  ػػػػػػػػػػ ف كا 
 حسػػػػػػػد مػػػػػػػف كا ك ػػػػػػػدر ا،عمػػػػػػػدؿ كتػػػػػػػرؾ
 كػػػػػػػػػػػذا كالحهػػػػػػػػػػػكؿ  يمػػػػػػػػػػػك الت حػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػـ

 معػػػػػػػد كارتكػػػػػػػدب صػػػػػػػحب تحر ػػػػػػػؽ كػػػػػػػذاؾ
 ل ػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػحد  لخػػػػػػػػػكاف رسػػػػػػػػػد ؿ كفػػػػػػػػػ 
 مممت د ا،ّ دت هذه ف  كهدؾ

 ّطػػػػػػر كمػػػػػػع غػػػػػػـ مػػػػػػع الػػػػػػيحس ككصػػػػػػمة
 كالحػػػػػػػػذر الخػػػػػػػػكؼ كي ػػػػػػػػص ركح كهػػػػػػػػزؿ
 كالخحػػػػػػػػػػػر كا خػػػػػػػػػػػالص الشػػػػػػػػػػػكر كقمػػػػػػػػػػػة
 العمػػػػػر فػػػػػ  المػػػػػكت كذكػػػػػر عمػػػػػـ يسػػػػػ دف
 هػػػمر مػػػع الصػػػّر ف ػػػد الشػػػ دط ف حػػػب

 ا،شػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػع جشػػػػػػػػػػػكاؽ عػػػػػػػػػػػددة ت  ػػػػػػػػػػػ  
 ّػػػػػػػػػػدل  ر الػػػػػػػػػػد ف كحػػػػػػػػػػرج الّ ػػػػػػػػػػد  ف ػػػػػػػػػػد
ّػػػػػػػػػػػداؿ قمػػػػػػػػػػػب  ّدلكػػػػػػػػػػػدر ميػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػحك كا 

 لمعتّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كآداب افت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ
 سػػػػػػػ ر مػػػػػػػف كال ػػػػػػػرب ميػػػػػػػة مػػػػػػػف كالّعػػػػػػػد

 الّشػػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػػػم ح كلمشػػػػػػػػػػػػػ دط ف
 الخطػػػػػػػػر غد ػػػػػػػػة كهػػػػػػػػذا مػػػػػػػػؿ ا صػػػػػػػم 
 مختصػػػػر غ ػػػػر كاؼ الحصػػػػر ّػػػػذا شػػػػرح

 1«كدلدرر اليظـ ف  فيتت تمخصت
 تيد ف  ّطكييد. معؿ همٌ  ن  كيسيؿ ا جف  م ميد الرشد كج  ايت   المراد مي د

 «.مد  دخؿ ّطي  كديت ق مت  مد  خرج مي دمف كديت همت  »كف  الم ؿ: 

فػ  هػػذا الحػد ث دن ػػؿ اليّػكة  كمعمػػزات ظػدهرة لرسػػكؿ ا »قػدؿ اليػككم رحمػػ  ا: 
د التكف ؽ. 2«كؿ ا،مكر الت  جخّر ّ د كقعت كمد جخّر. فنفٌ   ايت    ّك

                                                           

هذه ا،ّ دت ،ّ  الحهؿ محمد ّف محمد ّف جحمد العدمرم ره  الد ف ال زم  ّدحث مف  - 1
 .ھ 935ككفدت  ّدمشؽ  عممد  الشدفع ة جصم  مف غزة  كمكلده 

العممكم  الع د التم د  ف  اختصدر الدر  يظر: الش ل عّد الّدسط  ّف مكس   ّف محمد  
  1اليه د  جك المع د ف  جدب المح د  كالمستح د  تح  ؽ: مركاف عط ة  مكتّة ال  دفة الد ي ة  ط:

 .97-96  ص:1  ج:2004
المي دج شرح صح ح مسمـ ّف الحمدج   ّدب فهؿ الصحدّة ره  ا عي ـ  ـ  اليككم   - 2

 .88ص:  16ج:  ـ الذ ف  مكي ـ   ـ  ـ الذ ف  مكي الذ ف  مكي ـ 



   كزبة األلضٛخ ٔانشٓبداد   انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                                                  

257 

 الحدْث الثامف:

 : قكل 

َِ  ِبَخْْرِ  ُأْخِبُرُكـْ  ]َأَ     1ُْْسَأَلَيا.[ َأفْ  َقْبؿَ  ِبَشَياَدِِوِ  َْْأِِي الَِّذي الشَُّيَدا

ّعػػده  مػػد تح  ػػؽ عمػػ  التيّ ػػ  ف ػػدؿ افتتػػدح معيػػده حػػرؼ :الػػالـ ال مػػزة  كخحػػة ّحػػتح أ 
 كتكك ده.

 ّػ  المحػدث ّعظػـ ال سـ؛ ل ػذايد طال ع مف الت  ّدلكممة المممة صدر»الط ّ :  قدؿ
 3«الزرقدي . 2]اّف[ قدل 

مىػػػػ  ك ممػػػػع الش ػػػػدًهدي » :الي د ػػػة فػػػػ  كشػػػػدهد قػػػػدؿ  شػػػ  د ممػػػػع والشػػػػيداَ  شيػػػػ ىدىا   عى
   4«كشي  دد. كشي  دو  كشي يكدو 

 كالمشػػػػدهدة  قػػػػدطع خّػػػػر الشػػػػ ددة»المػػػػكهرم:  قػػػػدؿ   شػػػػ د  شػػػػ د كالشػػػػ ددة مصػػػػدر
غ ػػػره   عػػػف غػػػدب لمػػػد مشػػػدهد الشػػػدهد الشػػػ كد جم الحهػػػكر ،فٌ  مػػػف المعد يػػػة؛ مػػػيخكذة

                                                           

الش كد  ّدب ّ دف خ ر  ا،قه ة  كتدب ركاه مسمـ عف ز د ّف خدلد الم ي   صح ح مسمـ - 1
 . 1344  ص: 3  ج:1719حد ث رقـ: 

كل س اّف الزرقدي  كهك محمد ّف عّد  كالصح ح الزرقدي    (ؽ  :يسخةالك   (سيسخة  ال دّتة ف   - 2
 الزرقدي  المصرم ا،زهرم ل  شرح لمكطي ا مدـ مدلؾ معركؼ ّشرح الزرقدي .الّدق  ّف  كسؼ 

الزرقدي   ف  شرح الزرقدي  عم  مكطي ا مدـ   كسؼ ّف الّدق  عّد ّف ي ؿ كالـ الط ّ  محمد - 3
ـ  كتدب ا،قه ة  2003  1ال دهرة  ط:    الد ي ة ال  دفة سعد  مكتّة الر كؼ عّد ط : مدلؾ  تح  ؽ

 .8  ص: 4   ج: 1426ّدب مد مد  ف  الش ددات  حد ث رقـ: 
ككالـ الط ّ  شرؼ الد ف الحس ف ّف عّد ا عف حرؼ التيّ   الت  ه  مف طال ع ال سـ قد تكرر 

 ح د ؽ عف الكدشؼ  ب المسم  المصدّ ح مشكدة عم  الط ّ  ف  غ ر مد مكهع مف كتدّ  شرح
.  610  ص: 2  ج:146ف  كتدب ان مدف  ّدب انعتصدـ ّدلكتدب كالسية  حد ث رقـ جيظره م ال  (السيف

هيداكم   الحم د عّد. د: تح  ؽ  .1016  ص: 3  ج:874ك ف  كتدب الصالة  ّدب الرككع  حد ث رقـ:
 .(ـ 1997  1الر دض  ط:   المكرمة مكة  الّدز مصطح  يزار مكتّة

 .514  ص: 2الحد ث  كا، ر  ّدب الش ف مع ال د   ش د  ج:اّف ا،  ر  الي د ة ف  غر ب  - 4
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 1«ا عالـ. مف ميخكذة كق ؿ

ػػً دى  كقػػد» :ال ػػدمكس كفػػ  ـى  شى ًمػػ ـى  كعى ػػً دىهي  تيسىػػك في  كقػػد ككػػري ػػًمعى ي  هػػد يهي كشى : شيػػ كدان  كسى
رىهي ف ك ٍ ػدو  كشىػً دى  .كشي  ده  شي كده : ج شدًهده  حىهى الش ػ ددىًة  مػف عيػدىهي  مػد جد ل: شىػ ددةن  ّكػذا ًلزى

 .كجٍش دده   شي كده  ّدلحتح  كممعي الممًع: شىٍ ده : ج شدًهده  ف ك

 2«شى ددىةو. ف  كا،ىم في  الشدًهدي : ش يي ي  كتيٍكسىري  كالش   دي  . ىٍش ىدى  جف سيلى ي : كاٍستىٍش ىدىهي 

 ّشػ ددت  الحدكـ  يت  جم لممم كؿ ّدلّيد  ْسأليا أف قبؿ بشيادِو ْأِي الذي :قولو
 ّ ػد  خّػر ككقػؼ جك كطػالؽ كعتػؽ  تحر م  المستداـ ا حؽ محض ف   سيل د جف قّؿ
 السمطدف. لل  ّش ددت  ك رفع د  عمم د ف خّره ن رمال

 ّرمػػد الرمػؿ ،ف كهػذا  الشػ ددة لػ  الػذم ّ ػػد  يتحػع جيػ  عمػـ لذا :سػع د اّػف  ح ػ  زاد
 كّر . فرج ّذلؾ الشدهد جخّره هك فنذا مف  درم ن م مكمد فظؿ شدهده يس 

ػفٍ  :الحػد ث كف  ػفٍ  يىح ػسى  ]مى ٍيػ ي  الم ػ ي  يىح ػسى  الػدٍُّي ىد  كيػرىبً  ًمػفٍ  كيٍرّىػةن  ميػٍ ًمفو  عى  ًمػفٍ  كيٍرّىػةن  عى
ٍّدً  عىٍكفً  ًف  كىالم  ي   اآلًخرىةً   ىٍكـً  كيرىبً  د اٍلعى ٍّدي  كىدفى  مى    3جىًخ ً .[ عىٍكفً  ًف  اٍلعى

                                                           

 كالـ المكهرم ممزكج ّز ددات لمش ل ّدم ّف اعمر. - 1
  كصحدح العّر ة  الصحدح تدج الم ة  يصر لسمدع ؿ ّف حمدد المكهرم الحدراّ  : يظر

 . 494ص:   2ج:  ـ 1987  4ط:  ّ ركت  دار العمـ لممال  ف  تح  ؽ: جحمد عّد ال حكر عطدر
 التراث  مكتب: تح  ؽ  المح ط ل دمكسا  الح ركزآّددل  ع كب ّف محمد طدهر جّك الد ف ممد - 2

  ـ 2005   8: ط لّيدف   ّ ركت كالتكز ع  كاليشر  لمطّدعة الرسدلة م سسة  الرسدلة م سسة ف 
 . 292  ص: 1ّدب الداؿ  فصؿ الصدد  ج:

 م مف عف يحس مف: » ا رسكؿ قدؿ: قدؿ هر رة  جّ  عفركاه مسمـ عف جّ  هر رة هكذا:  - 3
 ا  سر معسر  عم   سر كمف ال  دمة   كـ كرب مف كّرة عي  ا يحس الدي د  كرب مف كّرة
 مد العّد عكف ف  كا كاآلخرة  الدي د ف  ا ستره مسممد  ستر كمف كاآلخرة  الدي د ف  عم  
 المية  لل  طر  د ّ  ل  ا س ؿ عممد  ف    متمس طر  د سمؾ كمف جخ    عكف ف  العّد كدف
 عم  ـ يزلت لن ّ ي ـ   ك تدارسكي ا  كتدب  تمكف ا  ّ كت مف ّ ت ف  قـك امتمع كمد

  سرع لـ عمم   ّ  ّطي كمف عيده  ف مف ا كذكرهـ المال كة  كححت ـ الرحمة كغش ت ـ السك ية 
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 كجشػ رهمد تػيك الف جصػح مد الحػد ث ّ ػذا المػراد فػ »تعػدل :  ا رحم  اليككم كقدؿ
  شػػدهد جيػػ   يسػػدف شػػ ددة عيػػده مػػف عمػػ  محمػػكؿ الشػػدفع  جيػػ  كجصػػحدب  مدلػػؾ تيك ػػؿ
 ل . شدهد ّيي  ف خّره لل   ف يت 

 المختصػػة اآلدم ػػ ف ح ػػكؽ غ ػػر فػػ  كذلػػؾ  الحسػػّة شػػ ددة عمػػ  محمػػكؿ جيػػ  كال ػػدي 
 ذلؾ. كيحك العدمة كالحدكد الطالؽ كالعتؽ كالكصد د الحسّة ش ددة ف   ت ّؿ ّ ـ فممد

عالم  لل  رفع  اليكع كمب هذا مف ش  د عمـ فمف  ّ  كالش ددة. ال ده  كا 

 ِبَمْمػػػُروؼٍ  َفػػػاِرُقوُىفَّ  َأوْ  ِبَمْمػػػُروؼٍ  َفَأْمِسػػػُكوُىفَّ  َأَجَمُيػػػفَّ  َبَمْغػػػفَ  َفػػػِإَذا ﴿:تعػػػدل  ا قػػػدؿ
ػػنُكـْ  َعػػْدؿٍ  َذَويْ  َوَأْشػػِيُدوا ـْ  ِلمَّػػوِ  الشَّػػَياَدةَ  َوَأِقُْمػػوا مّْ  ِبالمَّػػوِ  ْؤِمفُ ُْػػ َكػػافَ  َمػػف ِبػػوِ  ُْػػوَعظُ  َذِلُكػػ
َْػػْوـِ  َّػػؽِ  َوَمػػف اْْلِخػػرِ  َواْل  الشػػ ددة كديػػت لذا ممػػدكح لن كهػػذا 1﴾َمْخَرًجػػا. لَّػػوُ  َْْجَمػػؿ المَّػػوَ  َْ
 ن  يسػدف شػ ددة عيػده مػف  مػـز ا،كؿ اليػكع فػ  السػتر  ككػذا فػ  المصمحة كرجل  ّحد

 . عيده ل  جمدية ّ د ،ي د  عمم  جف  عمم د
 ن طمّ ػد ّعػد الشػ ددة جدا  فػ  الممدز كالمّدل ػة عم  محمكؿ جي   دلث تيك ؿ كحك 
 تكقؼ. غ ر مف الس اؿ ع ب سر عد  عط  جم الس اؿ قّؿ  عط  المكاد   دؿ قّم  كمد
  ػػػػيت  مػػػػف ذـ فػػػػ  اآلخػػػػر لمحػػػػد ث ميدقهػػػػة الحػػػػد ث هػػػػذا فػػػػ  كلػػػػ س :العممػػػػد  قػػػػدؿ

                                                                                                                                                                          

ة كانست حدر  ّدب ف  فهؿ انمتمدع  «.يسّ  ّ  صح ح مسمـ  كتدب الذكر كالدعد  كالتّك
 . 2074  ص: 4  ج:2699عم  تالكة ال رآف  حد ث رقـ: 

جمد ركا ت  ّدلمحظ الذم ذكره الش ل ّدم ف  اليص جعاله فكمدت  ف ط عيد الطّراي  ف  المعمـ 
 ّف حمدد يدحد : قدؿ غ دث ّف الكاحد عّد يدحد : قدؿ عمرك ّف جحمد حد يد»ا،كسط قدؿ: 

 جف هر رة  جّ  عف صدلح  جّ  عف ا،عمش  عف سكرة  كجّ  كاسع  ّف محمد عف سممة 
 كرب مف كّرة عي  ا يحس الدي د  كرب مف كّرة جخ   عف يحس مف: »قدؿ  ا رسكؿ
 جّ  عف الحد ث هذا  رك لـقدؿ:  «جخ   عكف ف  العّد كدف مد العّد  عكف ف  كا اآلخرة 
 .«سممة ّف حمدد لن سكرة

 .269  ص: 2  ج:1951 يظر: الطّراي   المعمـ ا،كسط  ّدب ا،لؼ  مف اسم  جحمد  حد ث رقـ 
 .2 :اآل ة  سكرة الطالؽ - 1
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 حػػؽ فػ  ّدلشػ ددة ّػددر لمػف ذلػؾ فػػ  الػذـ جف ّ ي مػد كالممػع   ستشػ د جف قّػؿ ّدلشػ ددة
 شػ ددة عيػده كديػت لمػف ف ػك المػدح كجمػد  صػدحّ د  سػيل د جف قّؿ ّ د عدلـ كهك اآلدم 
 مػػف ّػػ  ال دهػػ . ك متحػػؽ عيػػد ّ ػػد ل ستشػػ ده ّ ػػد صػػدحّ د ف خّػػره ّ ػػد  عمػػـ كن  آلدمػػ 
 ّ د. ك ش د  ال ده  ف يت  تعدل  ا ّح كؽ الش ددة كه   حسّة ش ددة عيده كديت
 العممػد  كممػده ر  كمدلػؾ  جصػحدّيد مػذهب ّ ي مػد؛ هػك الممػع مػف ذكريػده الذم هذا
 الصكاب. كهك

 المدح. حد ث كيدّذ  مطم د ّدلذـ قدؿ مف مي د؛ قكؿ هع حة جقكاؿ ف   كق ؿ
 الزكر. ش ددة عم  حمم  مف قكؿ كمي د
 1«فدسدة. ككم د  ّدلحدكد الش ددة عم  حمم  مف قكؿ كمي د

ػػػدت جعظػػػـ مػػػف كم  ػػػد عمػػػ  كجدا هػػػد  ّدلشػػػ ددة ال  ػػػدـ :قمػػػت   تسػػػتخرج ّ ػػػد لذ  ال ّر
. مف الظدلـ ك تّ ف  الح كؽ  المظمـك
ـي  كى ىػٍدفىعى   اٍلحي يػكؽى  ًًّ ـٍ   ىٍستىٍخًرجى  اى  ًفًنف    الشُّ يكدى  الحد ث:} جىٍكًرميكا كف  [ ركاه ًًّ ػ ـى  الظٍُّمػ
 عّدس. اّف حد ث مف 3عسدكر   كاّف2الخط ب

 الكّد ر. مف ككتمدي د  جدا هد ككذلؾ  الكحد ة فركض مف كتحمم د

                                                           

اليككم  شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  كتدب ا،قه ة  ّدب ي ض ا،حكدـ الّدطمة كرد  - 1
 . 17  ص:12  ج:1719محد دت ا،مكر  حد ث رقـ: 

: ؽ ح ّ داد ت تدر ل  الّ دادم الخط ب م دم ّف جحمد ّف  دّت ّف عم  ّف جحمد ّكر جّك - 2
   2002  1  ط:ّ ركت  ا سالم  ال رب دار  معركؼ عكاد ّشدر الدكتكر
  11  ج:5393. كحد ث رقـ:60  ص:7  ج:3130. كحد ث رقـ 269  ص: 6  ج:2760حد ث رقـ 
 .  605ص: 

 عمرك: ؽ ح   تدمشؽ تدر ل  عسدكر ّدّف المعركؼ ا هّة ّف الحسف ّف عم  ال دسـ جّك - 3
  114ـ  حد ث رقـ  1995  ّدكف ط  كالتكز ع  كاليشر  لمطّدعة الحكر دار  العمركم غرامة ّف
 . 240  ص:36  ج:4078. ك حد ث رقـ: 217 -216  ص: 5ج:
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ف﴿:تعػػدل  ا قػػدؿ ُِـْ  َواِ   َأِمػػفَ  َفػػِإفْ  مَّْقُبوَضػػةٌ  َفرَِىػػافٌ  َكاًِِبػػا َِِجػػُدواْ  َوَلػػـْ  َسػػَفرٍ  َعَمػػى ُكنػػ
ُْػػَؤدّْ  َبْمًضػػا َبْمُضػػُكـ َّػػؽِ  َأَماَنَِػػوُ  اْؤُِِمػػفَ  الَّػػِذي َفْم َْ ُُِمػػواْ  َو َ  َربَّػػوُ  الّمػػوَ  َوْل  َوَمػػف الشَّػػَياَدةَ  َِْك
ُِْمَيا ـٌ. َِْمَمُموفَ  ِبَما َوالّموُ  َقْمُبوُ  آِثـٌ  َفِإنَّوُ  َْْك  .1﴾َعِمْ

َُّْيا﴿ تعدل :  كقدؿ ِـُ ِإَذا آَمُنواْ  الَِّذْفَ  َأ ْْفٍ  ََِداَْن َْْكُِػب َفػاْكُُِبوهُ  مَُّسػمِّى َأَجػؿٍ  ِإَلػى ِبَد  َوْل
َنُكـْ  ْْ ُِبَ  َأفْ  َكاِِبٌ  َْْأبَ  َو َ  ِباْلَمْدؿِ  َكاِِبٌ  بَّ َْْكُِػبْ  الّمػوُ  َعمََّمػوُ  َكَمػا َْْك ُْْمِمػؿِ  َفْم ْْػوِ  الَّػِذي َوْل  َعَم
َّػػؽِ  اْلَحػػؽُّ  َْ ًْْئا ِمْنػػوُ  َْػػْبَخْس  َو َ  َربَّػػوُ  الّمػػوَ  َوْل ػػوِ  الَّػػِذي َكػػافَ  َفػػإف َشػػ ْْ  َأوْ  َسػػِفًْيا اْلَحػػؽُّ  َعَم
َِِطْعُ   َ  َأوْ  َضِمًْفا ُْْمِمؿْ  ُىوَ  ُِْمؿَّ  َأف َْْس ُّْوُ  َفْم َِْشِيُدواْ  ِباْلَمْدؿِ  َوِل ْْفِ  َواْس  رَّْجػاِلُكـْ  مػف َشِيَْد
ـْ  َفػػِإف ْْفِ  َُْكوَنػػا لَّػػ َػػافِ  َفَرُجػػؿٌ  َرُجَمػػ ػػف َواْمَرأَِ  ْإْحػػَداُىَما َِِضػػؿَّ  َأف الشُّػػَيَداَ ِمػػفَ  َِْرَضػػْوفَ  ِممَّ

َُِذكّْرَ   َأو َصػِغًْرا َِْكُُِبػْوهُ  َأف َِْسػَأُمْواْ  َو َ  ُدُعػواْ  َمػا ِإَذا الشُّػَيَداَ َْْأبَ  َو َ  اُْلْخَرى ِإْحَداُىَما َف
ـْ  َأَجِمػػوِ  ِإَلػػى َكِبْػػًرا  َُِكػػوفَ  َأف ِإ َّ  َِْرَِػػاُبواْ  َأ َّ  َوَأْدَنػػى ِلمشَّػػَياَدةِ  َوَأْقػػوـُ  الّمػػوِ  ِعنػػدَ  َأْقَسػػطُ  َذِلُكػػ
ػَنُكـْ  ُِػِدُْروَنَيا َحاِضَرةً  َِِجاَرةً  ْْ َْْس  َب ُْْكـْ  َفَمػ ُِـْ  ِإَذا َوَأْشػِيُدْواْ  َِْكُُِبوَىػا َأ َّ  ُجَنػاحٌ  َعَمػ َْْم  َو َ  ََِبػا
ف َشِيْدٌ  َو َ  َكاِِبٌ  َُْضآرَّ  َّقُػواْ  ِبُكـْ  ُفُسوؽٌ  َفِإنَّوُ  َِْفَمُمواْ  َواِ   ِبُكػؿّْ  َوالّمػوُ  الّمػوُ  َوَُْممُّْمُكػـُ  الّمػوَ  َوا
 ٍَ  .2﴾َعِمْـٌ  َشْي

ػفٍ  ًللىٍ  ىػد ديًع ى  ًلذىا شى ىددىةن  كىتىـى  : ]مىفٍ  كقدؿ كًر[ ركاه شىػً دى  كىػدفى كىمى  عػف 3الطّرايػ  ًّػدلزُّ
 صح ح. ّنسيدد مكس  جّ 

                                                           

 .283سكرة الّ رة  اآل ة:  - 1
 . 282 :اآل ة  سكرة الّ رة - 2
 ا،كسط المعمـ  الطّراي  ال دسـ جّك الشدم   المخم  مط ر ّف ج كب ّف جحمد ّف سم مدف - 3
  ال دهرة  الحرم ف دار  الحس ي  لّراه ـ ّف المحسف عّد   محمد ّف ا عكض ّف طدرؽ: ؽ ح ت

. كركاه ج هد ف   270  ص: 4  ج:4167ّدكف ط  ك ت  ّدب الع ف  مف اسم  عم   حد ث رقـ 
   الرسدلة م سسة  السمح  عّدالمم د ّف حمدم: ؽ ح   تالشدم  ف مسيد مسيد الشدم  ف   

. كركاه ج هد ف   134  ص: 3  ج:1942ـ  معدك ة ّف مكحكؿ  حد ث رقـ:1984  1:   طّ ركت
 . 329  ص: 4  ج:3462مسيد الشدم  ف  ّدب مكحكؿ عف جّ  هر رة حد ث رقـ: 
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: 1قسػػػم ف عمػػػ  كهػػػ   ف ػػػ   شػػػ د لػػػـ لف  هػػػ ع ح ػػػد رجل جك ،دا  ػػػد دعػػػ  لذا كهػػػذا
   :كم  ف عم  ج هد كهك  كمؿ عز  ح د كدف مد :جحدهمد

 ف ػذا الحػؽ ّ ػد  حػت لػـ كسػرقة  الخمػر التحر ـ كدلزيػد كشػرب ف    ستداـ ن :جحدهمد
 المشػػ كد كػػدف لف السػػتر لن ف ػػ   سػػتحب ّتركػػ  ّػػؿ الشػػ ددة تّطػػؿ كن  ّػػ  ال  ػػدـ  مػػـز ن

ػفٍ  اليّ   جف   كغ ره2داككد جّك ركل كقد  ّدلحكاحش كاشت ر  عرؼ ممف عم    قدؿ: ]مى
ػػٍكرىةن  رىجىل ػػتىرىهىد عى ػػفٍ  كىػػدفى  فىسى ػػٍك يكدىةن  جىٍح ىػػد كىمى ف ًمػػفٍ  مى  اّػػف ّػػذلؾ ف ػػدؿ ا مػػدـ عمػػـ قىًٍّرهىػػد [ كا 

 عمػ  شػ د لف تمػر ح فػ  لن ذلػؾ فػ   شػ دكا كن الشػ ددة  كتمكيػ  المممكعػة ف  ال دسـ
 عػػػف كالعحػػػك  كالرهػػػدع  كالخمػػػع  كالطػػػالؽ  كػػػدلعتؽ التحػػػر ـ ف ػػػ   سػػػتداـ مػػػد كجمػػػد  جحػػػد

 ك  ػـك  ّشػ ددت   خّػر جف ذلؾ؛ ف مػب جشّ  كمد  كالمسدمد ا،حّدس كتمم ؾ  ال صدص
 . الحدكـ عيد ّ د

 مرحة. ذلؾ عف سككت  ش ددت  ،ف س طت عذر غ ر مف ّ د  خّر لـ فنف

ػػػة  تػػػكب جف لن  دّتػػػة مرحػػػة خدصػػػة جك ال هػػػ ة لتمػػػؾ ّدليسػػػّة مرحػػػة ذلػػػؾ كهػػػؿ  تّك
 كّ رة. ارتكب الظدهر ،ي  هك ال دي  ظدهرة؟ كهذا

ال دسػػـ   اّػػف عيػػد شػػ ددت  ّطمػػت فعػػؿ عم ػػ   فػػنف ّدلمشػػ كد  تعمػػؽ جف لػػ  يعػػـ لػػ س
 المكاز. كاّف

 كشػ دكا لمسػمطدف كرفعػكه ّػ  فتعم ػكا ّدلزيد رمؿ عم  ش دكا جّرعة ف  ال دسـ اّف قدؿ
 3«قذفكه. ك حدكف ،ي ـ  ش ددت ـ ت ّؿ ن» :عم  

                                                           

 الدكتكر: تح  ؽذكر هذ ف ال سم ف جّك الكل د ّف رشد ال رطّ  ف  كتدّ  الم دمدت المم دات  - 1
 .  283 -282  ص: 2ـ  ج: 1988  1  ط: لّيدف   ّ ركت ا سالم   ال رب دار  حم  محمد

  1سيف جّ  داكد  تح  ؽ شع ب ا،ري كط  ك محمد كدمؿ قرة ّمم   دار الرسدلة العدلم ة  ط: - 2
 . 253  ص: 7  كتدب جكؿ ا،دب  ّدب ف  الستر عم  المسمـ  ج:2009

 . 282  ص: 2ره اّف رشد ف  الم دمدت المم دات  المرمع السدّؽ  ج:قكؿ اّف ال دسـ ذك - 3
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 ّػؿ عمػ  ـ  مب ن ل ده كرفع ـ  ّ  تعم  ـ ،ف ش ددت ـ تمز لـ ليمد»رشد:  اّف قدؿ
 اّػػػف كقػػػدؿ  1«غ ػػػره. كعمػػػ   يحسػػػ  عمػػػ  ّدلسػػػتر مػػػيمكر ا يسػػػدف ل ػػػـ ،ف مكػػػركه هػػػك

 معػػ  فػػال كآخػػر  هػػك عم ػػ  كشػػ د  كسػػمي   سػػكراف الشػػرطة صػػدحب جخػػذ لذا» :المػػكاز
 عم ػ  شػ ددت  مػدزت  سمي  جف قّؿ رفع  كلك  ّسمي  خصمد صدر ش ددت ؛ ،ي  تمكز
 2«آخر. مع عدن كدف لف

 صػػػدحب ّشػػػ ددت   خّػػػر جف آلدمػػػ  ف مزمػػػ  ح ػػػد  كػػػكف جف كهػػػك :ال ػػػدي  ال سػػػـ كجٌمػػػد
ف  الحؽ  تّطؿ. ش ددت  جف ال دسـ اّف عف ع س  فركل  حعؿ لـ كا 

 كلػػـ  كػػتـ لف جيػػ  الشػػدهد عمػػـ لذا مرحػػة  كػػكف ليمػػد ذلػػؾ جف كعيػػدم » :الّػػدم  قػػدؿ
 ،يػ  ّ ػد ال  ػدـ  مزمػ  فػال هذا غ ر كجمد  مهرة ّذلؾ دخؿ جك  الحؽ ّطؿ ّش ددت   عمـ
 3«ترك . قد الحؽ صدحب لعؿ  درم ن

 شػ ددت  جف ظػدهره مػد ،شػ ب المّسػكط فػ  كقػع كقػد  تّطػؿ ن جي ػد سحيكف كذهب 
 العّدد. ح كؽ ف  تعدل  كن ا ح كؽ ف  ا خّدر ترؾ ف  ّدلسككت تّطؿ ن

 4«ّع د. كهك» :رشد اّف قدؿ 

ف    مػب لػـ عػداكة عم ػ  المشػ كد ّك ف  ّك ي    دّتة مرحة ف   ككديت  ّحؽ ش د كا 

                                                                                                                                                                          

 المعركؼ الم ّر   الطراّمس  الرحمف عّد ّف محمد ّف محمد ا عّد جّك الد ف شمس كذكره 
  ص: 6ـ  ج:  1992  3  ط: الحكر دار  خم ؿ مختصر شرح ف  المم ؿ مكاهب ف   ّدلحطدب

164 . 
 . 282ص:   2ج:  الم دمدت المم دات  اّف رشد - 1
 لـ جمده . - 2
 ا،يدلس  الّدم  ال رطّ  التم ّ  كارث ّف ج كب ّف سعد ّف خمؼ ّف سم مدف الكل د جّك - 3

  ص: 5  ج: ق 1332   1  ط:مصر محدفظة ّمكار السعددة مطّعةالمكطي   شرح الميت  
 .ق 1332  1  ط:مصر محدفظة ّمكار السعددة مطّعة  189

 . 282  ص: 2ج:  اّف رشد  الم دمدت المم دات  - 4
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 الصح ح. هك الحؽ. هذا  ّطؿ ل ال  ّذلؾ الحدكـ  عمـ جف عم  

 مرحػػة كهػك  الشػػ ددة جدا  عمػ  ا،مػػرة جخػذ  حػػؿ كن لػ  كمػػ  كن  لخّػدره  مزمػػ  كق ػؿ
د ّدلشدهد  التكف ؽ. ّك
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 :ِاسعالحدْث ال

 :قكل  

ؽ  اٍمًرئو ميٍسًمـو ًّ ىًم ًيً   فى ىدٍ ]  ي ةى  مىًف اٍقتىطىعى حى مىٍ ً  اٍلمى ـى عى ر   1[.جىٍكمىبى اي لى ي الي درى  كىحى

 ف  الكع د المذككر.  كالسح   ف  يحك هذا لمعمـك ف دخؿ العّد  مف:

 كالصّ  خدرج لرفع ال مـ عي   كلذلؾ ن  حمؼ ف  حؽ ل  جك عم  .

 مع شدهده  هع ؼ مردكد.  2كال كؿ المركم عف مدلؾ ّحمح 

 ال طع  جم؛ جخذه ليحس  متممكد ّسّب  م ي . افتعؿ  مف واقِطع:

: الحدمرة كه  جف  حمؼ عدمدا الكػذب  عدلمػد جيػ  ن  سػتحؽ مػد حمػؼ بْمْنوكالمراد 
عم    فنف ظف صدق  معتمدا عم  مد قكم ّسّب ظيػ   لػـ  ػدخؿ فػ  هػذا كقػد جمػدز لػ  

 جك ر عممد يد انعتمدد ف  هذا عم  الظف ال كم.

كمد  حمؼ ف   ّتد   كتح  ف   ّظف قكم  كخطػ   كخػط : »قدؿ جّك عمر ّف الحدمب
 4  كم مػ  فػ  المػكاهر3«مف يككؿ خصم   كشّ   كق ػؿ المعتّػر ال  ػ ف.  جّ   جك قر ية 

                                                           

ركاه مسمـ عف عّد ا ّف كعب  صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف ّدب كع د مف اقتطع حؽ مسمـ  - 1
 .122ص:   1ّ م ف  ج:

 .420ص:  5ج: كك  ره  ف  قم ؿ المد  كاليسد    السيف الكّرل  ّدب ال هد  
   كالدارم   سيف الدارم   ّدب مف جخد شّرا مف ا،رض  تح  ؽ يّ ؿ هدشـ ال مرم  دار الّشد ر

 .624  ص: 1ج:   2013  1ط: ّ ركت 
 .478 ص:6كركاه الّ       شعب ا  مدف  ّدب ححظ المسدف عمد ن  حتدج لل    ج:

 جم حمؼ الصّ . - 2
كتدب الدعدكل   كالمكاب  كال م ف  كاليككؿ    مدمع ا،م دت  حدمب الكردم المدلك  اّف ال - 3

 .485ص:  1كالّ ية  ّدكف معمكمدت اليشر ج:
ك  صد ّ  المكاهر ال م ية ف  مذهب عدلـ المد ية  لمخالؿ  عّد ا ّف يمـ  كتدب الش ددات   - 4

الّدب الراّع ف  الشدهد كال م ف  مخطكطة ّخزاية ال رك  ف  ّمدمعة الممؾ سعكد  السعكد ة  
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ف ّع ػػػػت لل ػػػػ  ّمػػػػدؿ ف ػػػػدؿ » كال ػػػػكنف لمدلػػػػؾ  كالشػػػػدفع  عمػػػػ  ا،كؿ  كفػػػػ  المدكيػػػػة: كا 
 حمػؼ معػ  المّعػكث  كصدق  الرسكؿ كجيت ميكر لمصػدقة فدلرسػكؿ شػدهد    تصدقت عم

لل   ك ككف المدؿ صدقة عم ػ  ق ػؿ ك ػؼ  حمػؼ كلػـ  حهػر قػدؿ كمػد  حمػؼ الصػّ  لذا 
ف »كف  د ج هد مد يص :  1«.كّر مع شدهده ف  د ف جّ   كج مدف ال سػدمة عمػ  الّػت  كا 

كقػػد دعػػد اليّػػ  مػػف لػػـ  حهػػر ال تػػؿ »زاد ّػػف  ػػكيس:  2« كػػدف جحػػدهـ جعمػػ   جك غد ّػػد.
 3«.لل  ال م ف.

ف مدز ف  ظدهر الحكـ ن  يّ   لممتد ف انعتمدد عم    كا جعمـ. قمت:  هذا كا 

ف كػدف شػ  د  سػ را » كالحؽ:  شمؿ ال م ؿ كالك  ػر  كفػ  آخػر الحػد ث: ف ػدؿ رمػؿ  كا 
ٍف  د رسكؿ ا!  قدؿ:  فػ  التعّ ػر ّػدلحؽ لط حػة »  كقػدؿ اليػككم: 4[اؾو رى جى  فٍ مً  ه به قى ] كىاً 

حمػػؼ عمػػ  غ ػػر مػػدؿ كممػػد الم تػػة  كالسػػرم ف  كغ ػػر ذلػػؾ مػػف  كهػػ  جف الحػػؽ ف ػػ  مػػف
اليمدسدت الت   يتحع ّ ػد  ككػذا سػد ر الح ػكؽ التػ  ل سػت ّمػدؿ  كحػد ال ػذؼ  كيصػ ب 

   5«.الزكمة ف  ال سـ كغ ر ذلؾ

كاختمؼ هؿ قكل : ]مسمـ[ ق د فمك اقتطع حػؽ كػدفر  ن  سػتحؽ هػذا الكع ػد؟ جكلػ س  

                                                                                                                                                                          

   مكقع: 36(  ص: PDF (  ّص  ة1957
httpmllmaktota.ksoedu.sa.)) 

  1ؾ  ا،صّح  المدي   المدكية  كتدب الكد عة  دار الكتب العمم ة  ط:مدلؾ ّف جيس ّف مدل - 1
 .441:ص  4  ج:1994

 .648ص:  4المرمع  يحس   ج: - 2
جّك ّكر ّف عّد ا ّف  كيس الص م   المدمع لمسد ؿ المدكية  كالمختمطة  تح  ؽ: جّك  - 3

الحهؿ الدم دط   جحمد ّف عم   كتدب الد دت  ف  ج مدف ال سدمة  كمف  حمح د  كتدب 
  .251  ص: 9  ج:2012  1كيدشركف  لّيدف  ط:

  . سّؽ تخر م - 4
 لحمدج  ّدب كع د مف اقتطع حؽ مسمـ ّ م ف فدمرة اليككم  المي دج شرح صح ح مسمـ ّف ا  - 5

  161ص: 2ج:
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تخصػػ ص »  ػػة حػػؽ المسػػمـ جشػػد  ف ػػدؿ ع ػػدض رحمػػ  ا:ّ  ػػد؟ ّػػؿ كارد لّ ػػدف جف رعد
المسػػمـ لكػػكي ـ المخػػدطّ ف  كعدمػػة المتعػػدمم ف فػػ  الشػػر عة  ن جف غ ػػر المسػػمـ لخالفػػ  

 1«حكم .حكم  ف  ذلؾ  ؿّ

ت   ػػده ّدلمسػػمـ لػػ س  ػػدؿ عمػػ  عػػدـ تحػػر ـ حػػؽ الػػذم  ّػػؿ معيػػده جف »كقػػدؿ اليػػككم: 
  كجمػػد الػػذم ؛ فدقتطػػدع ح ػػ  حػػراـ لكػػف لػػ س هػػذا الكع ػػد الشػػد د لمػػف اقتطػػع حػػؽ المسػػمـ
ػة العظ مػة  هػذا كمػ  عمػ  مػذهب مػف   ػكؿ ّػدلمح ـك  كجمػد   مـز جف تككف ف   هػذه الع ّك

 2«.مف ن   ـك ّ  فال  حتدج لل  تيك ؿ

كاختػػدر هػػذا اّػػف عرفػػة  ككمػػ  ّمػػد  ّػػت مػػف رفػػع درمػػة المسػػمـ  عمػػ  »قػػدؿ ا،ّػػ : 
   3«.ذلؾالكدفر  ّدل ؿ جي    تؿ ّ   كغ ر 

ا،ظ ػػر مػد لم دهػ   لذ مكمػػب الكع ػد ا قػداـ عمػػ  هػذه ال مػ ف العظ مػػة  ّػؿ : قمػت
ف لـ   كؿ ّ د حؽ معصـك  فك ؼ لذا هـ ذلؾ لل  ػد  ّػؿ قػدؿ ك الت  ه  مف الكّد ر  كا 

ّعهػػ ـ: ذكػػػر المسػػػمـ لمدنلػػػة عمػػػ  جف حػػػؽ الكػػدفر جكمػػػب رعد ػػػة  فػػػنف لرهػػػد  المسػػػمـ 
رهػػػد  ّندخدلػػػ  الميػػػة جمػػػر ممكػػػف ف مػػػك  ز جف  رهػػػ  ا خصػػػم   ف عحػػػك عػػػف ظدلمػػػ  كا 

الكدفر ّذلؾ غ ر ممكف ف كػكف ا،مػر صػعب  فػنذا كػدف حػؽ مػف  تصػكر الخػالص مػف 
 درى الي ػػ ؿي خي دٍ   ىػػنى : ]4جيػػ [ ]عػػف اليّػ   ظممػ  كامػػب فحػػؽ مػف ن  تصػػكر جكلػػ . كقػد مػػد 

                                                           

كتدب ا  مدف  جحدد ث اقتطدع  ع دض  لكمدؿ المعمـ ّحكا د مسمـ  تح  ؽ  ح  لسمدع ؿ  - 1
  1الح كؽ  ّدب كع د مف اقتطع حؽ مسمـ ّ م ف   دار الكفد  لمطّدعة كاليشر كالتكز ع  ط:

 434ص:   1ج:  1998
 .162ص:  2ج: اليككم  المرمع  السدّؽ  - 2
ا،ّ   لكمدؿ ا كمدؿ  كتدب ان مدف  جحدد ث اقتطدع الح كؽ  ّدب مف اقتطع حؽ امرل   - 3

  .241ص:  1مسمـ  ج:
 .(ؽ   ك(س مممة جدرمت د  صالح اليص لكمكد س ط ّعد كممة مد  ف  اليسخت ف  - 4
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[.ةه مى مى ظٍ مى  ةً ي  مى الٍ  ؿً هٍ جى  فٍ مً  دو حى جى  دى يٍ عً   ي لى كى  ده حى جى 
1  

فح   المكاّدف »   قدؿ اليككم: [...اللدرى الي    ي   لى دلى عى تى  اي  بى مى كٍ جى  قدٍ كى ]كقكل : 
 المت دمدف المتكرراف ف  يظد ره  جحدهمد: 

   محمكؿ عم  المستحؿ لذلؾ لذا مدت عم  ذلؾ فني   كحر ك خمد ف  اليدر.جيٌ  -

حـر دخكؿ المية جكؿ كهمة مع  كال دي  معيده ف د استحؽ اليدر ك مكز العحك عي  كقد -
ة    ـٌ  3 ...( 2«.الحد ز ف ة  لمف اقتطع حؽ المسمـ  كمدت قّؿ التّك لف هذه الع ّك

 نجمد مف تدب فيدـ عم  فعم   كرد الحؽ لل  صدحّ   جك تحمؿ مي   كعـز عم  ج
 4«. عكد  ف د س ط عي  ا  ـ  كا جعمـ

ذلػػؾ  كعم ػػ  جف  ػػ دم مػػد اقتطعػػ  مػػف كن كحػػدرة فػػ  »كقػػدؿ جّػػك عمػػر ّػػف عّػػد الّػػر: 
 .المػػدؿ  ػػـ  تػػكب للػػ  ا  ك سػػت حره عيػػد مدلػػؾ  كجّػػ  حي حػػة  كمم ػػكر ف  ػػد  ا،مصػػدر

كقدؿ الشدفع  كا،كزاع   كمعمر  كطد حة  كحر ّعد خركمػ  ممػد عم ػ   ك ػدؿ لػ كؿ مػد 
                                                           

:  هك حد ث لمرسكؿ   - 1 ذكره الطحدكم ف  شرح مشكؿ اآل در قدؿ: حد  ىيىد عم  ٍّفي شىٍ ّىةى قىدؿى
ـي ٍّفي  ىٍح ى  يىد هىم د : جىٍخّىرى كفى قىدؿى د  ىيىد  ىًز دي ٍّفي هىدري ًٍّد اٍلكىاًحًد اٍلمىكٍّ ٍّ   حى ًٍّد   عىًف اٍل ىدًسـً ًٍّف عى عىٍف عى

م ًد ًٍّف عي ىٍ ؿو  د  اً ًٍّف ميحى ًٍّد اً عىٍف مى : سىًمٍعتي رىسيكؿى اً   ًًّر ًٍّف عى ًٍّد اً ًٍّف جييىٍ سو قىدؿى عىٍف عى
:   ى يكؿي
ي ةى كىً،ى ] ؿى اٍلمى ي ًة جىٍف  ىٍدخي دو ًمٍف جىٍهًؿ اٍلمى ًة: نى  ىٍيّىً   ً،ىحى ؿ   ىٍكـى اٍلً  ىدمى دو ًمٍف جىٍهًؿ  ى يكؿي اي عىز  كىمى حى

دو ًمٍف جىٍهؿً   مىٍظًممىةه  الي دًر ًعٍيدىهي  ؿى الي درى كىً،ىحى دو ًمٍف جىٍهًؿ الي دًر جىٍف  ىٍدخي ي ًة ًعٍيدىهي  كىنى  ىٍيّىً   ً،ىحى اٍلمى
ت   جىقيص   مىٍظًممىةه  ت   الم ٍطمىةي حى  [. ي ًمٍي ي  حى

 يظر: جّك معحر جحمد ّف محمد ّف سالمة ّف عّد الممؾ ّف سممة ا،زدم الحمرم المصرم 
المعركؼ ّدلطحدكم شرح مشكؿ اآل در  تح  ؽ: شع ب ا،ري كط  ّدب ّ دف مشكؿ مد ركم عف 

 .148  ص: 9ـ  ج: 1494  1  م سسة الرسدلة  ط:3527  حد ث رقـ: الرسكؿ 
 .161 ص:  2حس  ج:اليككم  المي دج  المرمع ي  - 2
ة..  يظر: اليككم  »هيدؾ كالمد لميككم قّؿ هذا حذف  الكيت   يت  قّؿ قكل   - 3  ـ لف هذه الع ّك

  .162  ص:2المي دج  المرمع يحس   ج:
 المرمع يحس .  - 4
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  جف مػػد  عػػف اّػػف مسػػعكد قػػدؿ: كيػػد يعػػد مػػف الػػذيب الػػذم ن كحػػدرة لػػ   ال مػػ ف ال مػػكس
كمػذهّيد مػذهب جهػؿ السػية فػ  الكع ػد جيػ  ن  تحػتـ   . حمؼ الرمؿ عم  مدؿ جخ   كدذّػد

ف شػػد  عدقػػب ل كلػػ  تعػػدل :  ﴿ِإفَّ الّمػػَو َ  َْْغِفػػُر َأف ُْْشػػَرَؾ ِبػػِو ّػػؿ لف شػػد  ا غحػػر  كا 
ََِرى إِ     2«. 1 ْثًما َعِظًْما.﴾َوَْْغِفُر َما ُدوَف َذِلَؾ ِلَمف ََْشاَ َوَمف ُْْشِرْؾ ِبالّمِو َفَقِد اْف

 ػكر كف  هذا الحد ث دنلة لمذهب مدلػؾ  كالشػدفع   كجحمػد  كالمم: »3كقدؿ اليككم
جف حكػػـ الحػػدكـ ن  حػػؿ ل يسػػدف مػػد لػػـ  كػػف لػػ   خالفػػد ،ّػػ  حي حػػة رحمػػ  ا تعػػدل   

فٍ  كف   ّ دف غمط تحر ـ ح كؽ المسمم ف  كجي  ن فرؽ ّ ف قم ػؿ الحػؽ  كك  ػره ل كلػ :  ]كا 
 « [.ؾو ارى جى  فٍ مً   به هً قى 

كمعػػػؿ  كلعػػؿ كم ػػػ  جيػػ  لمػػػد جهػػدؼ الحػػػؽ لػػ خ  : فػػػ  جخػػذ ا،كؿ ميػػػ  خحػػد  قمػػت
كحرمتػػ  معمكمػػة مػػف الػػد ف   م يػػ  اقتطدعػػد لػػ  ّ  ػػر حػػؽ كػػدف مػػف جكػػؿ المػػدؿ ّدلّدطػػؿ 

كقكليػػػد كقػػػكؿ المم ػػػكر جف الحػػػدلؼ لذا  كن خحػػػد  فػػػ  كمػػػكب رد المػػػيككؿ ّػػػ   هػػػركرة 
ف حمػػؼ  ػـ قدمػػت لد جٌمػ  ػـ جقػػر. ا كمػػد لػك صػػدلح ق ػر    خػػذ ميػ  الحػػؽاعتػرؼ ّعػػد حمحػ  

 ّ ية ّعكس مد حمؼ عم   فح   خالؼ.

كقهػ  لػ   لف اسػتحمح  كن عمػـ لػ  ّدلّ يػة  ػـ عمم ػد قّمػت »قدؿ ا مدـ ف  المدكية: 
ف عمـ ّ د كترك د فال حؽ ل  لن جف تككف ّع دة  4«.ّ د كا 

ّراه ـ كشر ح: كقدؿ ا، مة ت ّؿ مطم د قدؿ طدككس الّ ية العددلػة جحػؽ مػف ال مػ ف  كا 
 الحدمرة كهذا ج هد ف  المذهب.

                                                           

 .48 :سكرة اليسد   اآل ة - 1
  اّف عّد الّر  انستذكدر  كتدب ا،قه ة  ّدب مد مد  ف  الحيث عم  ميّر رسكؿ ا  - 2

 .127  ص: 7ج:
  .162  ص:2اليككم  المي دج  شرح صح ح مسمـ ّف الحمدج ج: - 3
 .347  ص:3ج:مدمع الع كب   كتدب التدل س ّدلع كب  سحيكف  المدكية الكّرل  - 4
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كف  ػد جحدد ػث ك  ػرة  كن خػالؼ جي ػد مػف  كرمح ف  الحد ث تعظ ـ ال مػ ف ال مػكس 
 الكّد ر.

ػػفٍ : ]عػػف شػػ  ؽ عػػف اّػػف مسػػعكد قػػدؿ: قػػدؿ رسػػكؿ ا 1كقػػد ركل الشػػ خدف مىػػؼى  مى  حى
مى  هيػكى   ىًمػ فً  عى ؛ ًف  ىػد َو ػدؿى امػرئ ميٍسػًمـو  ًّ ىػد ًل ىٍ تىًطػعى  فىػدًمره مىٍ ػ ً  كىهيػكى  الم ػ ى  لىً ػ ى  مى [ غىٍهػّىدفي  عى

ػػ ف رمػػؿ مػػف ال  ػػكد  لمقػػدؿ شػػ  ؽ: ف ػػدؿ ا،شػػعث ّػػف قػػ س:  كا! كػػدف ذلػػؾ ّ يػػ   ّك
 ن ف ػػػػدؿ لم  ػػػػكدم: ة؟[ ف مػػػػت:يىػػػػ ٍّ ّى  ؾى لىػػػػ]جى  جرض فمحػػػػدي  ف دمتػػػػ  للػػػػ  رسػػػػكؿ ا ف ػػػػدؿ:

َُِروفَ  الَّػِذْفَ  ِإفَّ ﴿ ت:  د رسكؿ ا: لذف  حمػؼ ف ػذهب ّمػدل  فػييزؿ ا:[ ف مؼٍ مو ]احٍ   َْْشػ
َْْماِنِيـْ  الّموِ  ِبَمْيدِ   َْنُظػرُ  َو َ  الّمػوُ  َُْكمُّْمُيػـُ  َو َ  اْلِخػَرةِ  ِفي َلُيـْ  َخاَلؽَ   َ  ُأْوَلِئؾَ  َقِمْالً  َثَمًنا َوَأ
ِْْيـْ  َْاَمةِ  َْْوـَ  ِإَل  لل  آخر اآل ة. 2﴾.َأِلْـٌ  َعَذابٌ  َوَلُيـْ  َُْزكِّْْيـْ  َو َ  اْلِق

 قػدؿ: ]لف   كركل الّ     مف طر ؽ جّػ  سػممة ّػف عّػد الػرحمف عػف جّ ػ  جف اليّػ  
ػفي  اك كييػكي  ى لى  تً ٍ ػالّى  ؿى ٍهػجى  ف    جى تىػحى  ـً حً الر   ةي مى د صً اّن كى  ى  ةو دعى الط   ؿى مى جعٍ  ػيٍ ا تي درن مى  ري  يػكٍ  ـ  ك ى الي كى ٍمػ  جى مى
ػػػ ػػػا كى ذى هـ لً دي دى عى ف  ـى حً كا الػػػر  مي صى ػػػعٍ جى    كا   بي هً ذٍ تيػػػ الحػػػدمرةي  في مػػػ ً   كال ى  ُّ ٍ ػػػد الّى ّنػػػ دى عً  ةً  ى ًصػػػعٍ المى  ؿى مى
 .3[عو قى  الى ًّ  درى  ى الدٍّ  عي دى   كتى ـى حً الر   ـي ع ً كتي  دؿى المى 

  كالحكػػ ـ فػػ  يػػكادره  لّػػف جّػػ  حػػدتـ  كجّػػك الشػػاكركل عّػػد ّػػف حم ػػد  كاّػػف جّػػ  حم ػػد  ك 
عف كهب ّف ميّ  مكقكفػد  كاّػف مردك ػ   كجّػك يعػ ـ فػ  الحم ػة عػف مػدّر ّػف عّػد ا قػدؿ: 

ػ ؿً ك    جى ًفػ ؿً ك  اٍ،ى  كاحً ٍلػ  اٍ،ى   ًفػكسىػمي    اي طى عٍ د جى م  مً  دفى   كؿ: ]كى  سمعت رسكؿ ا   بى تىػد كى مى

                                                           

 ركاه  الّخدرم  كمسمـ  كالمحظ لمّخدرم:  - 1
  2666صح ح الّخدرم  كتدب الش ددات  ّدب س اؿ الحدكـ المدع  هؿ لؾ ّ ية  حد ث رقـ: -

 .177  ص:3ج:
  1  ج:138صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف  ّدب كع د مف اقتطع حؽ مسمـ ّ م ف  حد ث رقـ: -

  122 ص:
 .77سكرة آؿ عمراف  اآل ة:  - 2
 . 345 ص:10  ج:7601حد ث رقـ  ّ      شعب ا  مدف مرمع سدّؽ ال - 3
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ػػ ري ٍشػػعى  ػػد مي :  ىػػكابو جٍّ ػػًّػػ ؾٍ رً ٍشػػتي   ! نى كسى ػػ دٍ  ىػػد فى  ن  ٍ   شى ػػكي  ف  حى حى مٍ تى   لىػػيٍّػػمً  ؿي كٍ ال ىػػ ؽ  حى   فى كً رً ٍشػػالمي  كهى مي
ػػػيٍ جى   كى 1ؼَ ِػػػالِ لمَ ا جق ػػػؾ ؾى  ٍ دى اًلػػػكى لً    كى ًلػػػ ٍر كي   كاٍشػػػدري الٌيػػػ  ةن ّىػػػ ٍّ طى  دةن  ىػػػحى   ػػػؾى  ً حٍ جي   كى ؾى رً ٍمػػػ  عي ًفػػػلىػػػؾى  يي سى
 ػد ًّ حى رى ًّ  ضي رٍ ا،ى  ؾى ٍ ػمى عى   ؽى ًهػتى فى  ؽٍّ دلحى  ًّػن  لً  تي ٍمػر  حى   تًػال   سى حٍ الػي   ؿٍ تىػ ٍ تى  نى د كى  ىػيٍ مى  رو ٍ ػخى   ى للً  ؾى ّي مٍّ قى جي كى 
تىّيػػػك ى د  هىػػػدرً طى قٍ يى ًّ  د ي مى الس ػػػكى  ػػػخىًط  كى ػػػد كىنى   كىدًذّنػػػد ًّدٍسػػػًم  تىٍحًمػػػؼٍ  نى   الي ػػػدرً  ًفػػػ  ًّسى  نى  فىػػػػًنيٍّ  آً من

ػػفٍ  جيزىكٍّػػ  كىنى   جيطى ٍّػػري  ػػفٍ    ييىزٍٍّهيًػػ  لىػػـٍ  مى مى مىػػ  الي ػػدسى  تىٍحسيػػدً  كىنى   جىٍسػػمىدً    يعىظٍّػػـٍ  لىػػـٍ  كى ػػد عى  آتىٍ ػػتي يـٍ  مى
دًسدى  فىًنف   فىٍهًم  ًمفٍ  ػديكٌّ  اٍلحى ػدً   رىادٌّ  ًلًيٍعمىتًػ  عى   ًعّىػدًدم ّىػٍ فى  قىسىػٍمتي  ال تًػ  ًلً ٍسػمىًت  سىػدًخطه  ًل ىهى
ػػفٍ  مى ػػذىًلؾى   ىكيػػفٍ  لىػػـٍ  كى لىػػٍ سى  ًمٍيػػ ي  فىمىٍسػػتي   كى ػػد تىٍشػػ ىدٍ  نى   ًميٍّػػ  كى ػػٍمعيؾى   ىًعػػ  نى  ًّمى   عىٍ ميػػؾى  كى ىٍححىظيػػ ي   سى
مىٍ  ً  كى ىٍعً دي  مى  الش  ىددىاتً  جىٍهؿى  كىاًقؼه  فىًنيٍّ   قىٍمّيؾى  عى ػةً   ىٍكـى  شى ىددىاًتً ـٍ  عى ـ  سػدً مي يـٍ   اٍلً  ىدمى  2[عىٍي ىػد.  يػ

د التكف ؽ.  الحد ث  ّك

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ؾي  - 1 ( كهك اٍل ىالى دًلً ..مف  الت مىؼي ًؼ ًلمى ٍتالى ( جىٍم كىً  ري اٍ ً ؼه ؿه  ًمٍتالى  ..كىرىمي
ز ف الد ف جّك عّد ا  محمد ّف جّ  ّكر ّف عّد ال ددر الرازم  مختدر الصحدح  تح  ؽ:   يظر: 

 .(46  ص: ـ1999  5د  المكتّة العصر ة  ّ ركت  ص دا  ط: كسؼ الش ل محم
جّك يع ـ جحمد ّف عّد ا ّف احمد ّف لسحدؽ ّف مكس  ّف م راف ا،صّ دي   حم ة ا،كل د   - 2

 .265ص:  3  ج:1974السعددة مصر دار  كطّ دت ا،صح د  
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 :ماشرالحدْث ال

 :قكل  

َْْرَضى َثاَلثًا َلُكـْ  َوَْْكَرهُ  َثاَلثًا، َلُكـْ  َْْرَضى اَ  ِإفَّ ]  ِبوِ  ُِْشِرُكوا َوَ   َِْمُبُدوُه، َأفْ : َلُكـْ  َف
ًْْئا، َِِصُموا َوَأفْ  َش  السَُّؤاِؿ، َوَكْثَرةَ  َوَقاَؿ، ِقْؿَ : َلُكـْ  َوَْْكَرهُ  ََِفرَُّقوا، َوَ   َجِمًْما اِ  ِبَحْبؿِ  َِْم

َضاَعةِ   1[اْلَماِؿ. َواِ 

 .2هكذا ف  ا،صكؿ

مف غ ر تيز    كا،كل  ف  م ؿ ذلؾ جف لكـ ذكره  كره  «ا» 3]لحظ الماللة[لف  
ف لـ تكتب ف  ا،صؿ  كلمكدتب كتّ د    . يطؽ ّ د ال درئ كا 

ّذكر ا عز كمؿ جف   ستحب لكدتب الحد ث لذا مر   »قدؿ اليككم رحم  ا: 
ت ذكره  جك تّدرؾ اسم   جكممٌ    جك تعدل   جك سّحدي  كتعدل   جك مؿٌ كمؿ  كتب عزٌ 

ن رمزا لل  مد كن  عظمت   جك مد جشّ  ذلؾ  ككذلؾ  كتب عيد ذكر اليّ  ّكمدل د
ككذلؾ   كؿ ف  الصحدّ  ره  ا عي  فنف كدف صحدّ د   .م تصرا عم  جحدهمد

ترحـ عم  سد ر العممد  ك   اّف صحدّ  قدؿ: ره  ا عي مد  ككذلؾ  تره 
د ف  ا،صؿ الذم  ي ؿ مي  فنف هذا ل س  ف لـ  كف مكتّك كا،خ در  ك كتب كؿ ذلؾ  كا 
ف لـ  كف مذككرا ف   يمد هك دعد   ك يّ   لم درئ جف   رج كؿ مد ذكريده  كا  ركا ة كا 
ا،صؿ الذم   رج مي   كن  س ـ مف تكرار ذلؾ  كمف جغحؿ هذا حـر خ را عظ مد  

                                                           

المسد ؿ مف غ ر حدمة  عف جّ  هر رة  كتدب ا،قه ة  ّدب الي   عف ك رة ركاه مسمـ  - 1
ؽٍّ لىًزمى ي  جىكٍ  حد ث رقـ:  طىمىًب مىد نى  ىٍستىًح ُّ ي  كالي   عف ميع كهدت كىهيكى اًنٍمًتيىدعي ًمٍف جىدىاً  حى

 .1340 ص:3  ج:1715
  .هيد آداب الكالـ  كالتيل ؼ   صد ّد،صكؿك  - 2
 ز ددة  صالح المممة. - 3
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 ايت   كالم . 1«.هال مس مدكفكت ف

كخدلؼ ف  هذا جحمد ّف حيّؿ ححظد لمركا ة  كهك متم  ف  ّعض المكاهع كي يد  
 كا جعمـ. الدعكات كا،ذكدر المرك ة ل ال  ظف جي د مي د.

: مف الحركؼ الت  تشدّ  الحعؿ ف  عدد الحركؼ  كالّيد  عم  الحتح  كلزـك إفك
عطد  معدي     خدصة ف  دخكل د عم  اسم ف  كلذلؾ جعممت  كالمتعدما،سمد  كا 

عمم  الحرع   كهك يصب المز  ا،كؿ  كرفع ال دي  ل ذايد ّيي  فرع ف  العمؿ دخ ال 
ف   كفد دت د تيك د اليسّة كتح    د  كلذاؾ ّ د ال سـ  ك صدر ّ د ا،مكّة  كتذكر ف  

 م ؿ قكل  تعدل : معرض الشؾ

ْنُو ِذْكًرا ِإنَّا َمكَّنَّا َلُو ِفي اْْلَْرِض  ﴿َوَْْسَأُلوَنَؾ َعف ِذي  ُْْكـ مّْ ُِْمو َعَم ِْْف ُقْؿ َسَأ اْلَقْرَن
ٍَ َسَبًبا َْْناُه ِمف ُكؿّْ َشْي َِ   2﴾.َوآ

 3﴾.﴿ َوَقاَؿ ُموَسى َْا ِفْرَعْوُف ِإنّْي َرُسوٌؿ مّْف رَّبّْ اْلَماَلِمْفَ كقدؿ تعدل :

خّدر عف ق دم   كجف عّد ا قد ـ مكاب س اؿ عف قكلؾ عّد ا قد ـ  ل »قدؿ المّرد: 
 4«.ك ره  خّرهد  كانسـ الكر ـ اسم د  ق دم   كجف عّد ا ل د ـ مكاب ميكر ل  دم 

                                                           

 .39  ص:1اليككم  المي دج شرح صح ح مسمـ ّف الحمدج  ج: - 1
 .83سكرة الك ؼ  اآل ة  - 2
 .104اآل ة  سكرة ا،عراؼ  - 3
لـ جمده ف  ّعض كتّ  الت  كقعت عم  د  ككمدت  كقد ذكره المرمدي  ف  كتدّ  دن ؿ  - 4

 -ل كم كف مسكؼ  كهك عدلـ -ا عمدز ف  عمـ المعدي   ح يمد جكرد قصة ميدظرة ّ ف الكيدم 
 .. .كالمٌّرد الم كم المعركؼ ح ث: قدؿ الكيدم لممٌّرد: لي  ،مد ف  كالـ العرب حشكا

 ..ف دؿ ل  المّرد: ف  جم مكهع كمدت ذلؾ
 ف دؿ: جمد العرب   كلكف ممؿ متعددة  كلكف المعي  كاحد   كالممؿ ه :

 عّد ا قد ـ -1
 لٌف عّد ا قد ـ-2
 لف عّد ا ل د ـ !!. -3
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قػدؿ العممػد : الرهػ   كالسػخط  كالكراهػة مػف ا تعػدل ؛ المػراد »قدؿ اليككم رحم  ا: 
 ال كاب لّعض العّدد  كالع دب لّعه ـ.ّ د جمره  كي     جك  كاّ   جك ع دّ   جك لرادت  

التمسػػؾ ّع ػػده  كهػػك اتّػػدع كتدّػػ  العز ػػز  كحػػدكده   كجمػػد انعتصػػدـ ّحّػػؿ ا؛ ف ػػك
كالتيدب ّ داّ  كالحّػؿ  طمػؽ عمػ  الع ػد  كعمػ  ا،مػدف  كعمػ  الكصػمة  كعمػ  السػّب  

شػدا د كجصم  مف استعمدؿ العرب الحّؿ فػ  م ػؿ هػذه ا،مػكر نستمسػدك ـ ّدلحّػؿ عيػد 
 .جمػػػػػػػػػػػػػكرهـ  ك كصػػػػػػػػػػػػػمكف ّػػػػػػػػػػػػػ  المتحػػػػػػػػػػػػػرؽ فدسػػػػػػػػػػػػػتع ر اسػػػػػػػػػػػػػـ الحّػػػػػػػػػػػػػؿ ل ػػػػػػػػػػػػػذه ا،مػػػػػػػػػػػػػكر

ف ك جمػر ّمػزـك ممدعػة المسػمم ف  كتػ لؼ ّعهػ ـ ّػّعض  كهػذه  ؛: و  ِفرقواكجمد قكل  
 لحدل قكاعد ا سالـ.

ال دل ػة  .ال دي ػة جف ن  شػرككا ّػ  شػ  د .كاعمـ جف ال الث المره ة: لحػداهد جف  عّػدكه
 1ا.ؿ ا كن  تحرقك جف  عتصمكا ّحّ

الرهػػد  كا،مػػر متالزمػػدف  كالكراهػػة  كالي ػػ  متالزمػػدف  »كقػػدؿ العالمػػة الححيػػ  مػػد يصػػ : 
فمت  ره  ش  د جمر ّ   كمت  كره شػ  د ي ػ  عيػ  فمعيػ  الحػد ث ح ي ػذ؛ لف ا  ػيمركـ جف 
س ّخصػػدؿ  كعّػػر ّػػدلالـ فػػ  لكػـػ فػػ  المكهػػع ف   تتمّسػػكا ّػػ الث خصػػدؿ  ك ي ػػدكـ عػػف التمػّػ

س ّػػذلؾ  ك كػػرهك ب التمػّػ ب ذلػػؾ ل شػػدرة للػػ  جف يحػػع مػػع جف الظػػدهر  رهػػ  عػػيكـ ّسػّػ ـ ّسػّػ
ذلػؾ لكـػ كشػػرهد عمػ كـ  جم؛  رهػػ  عػيكـ ،مػػؿ تمػؾ الخصػػدؿ العد ػد يحع ػػد عمػ كـ  ك كػػرهكـ 

                                                                                                                                                                          

 :ف دؿ ل  المّرد: هذا غ ر صح ح ّؿ المعدي  مختمحة ّدختالؼ ا،لحدظ
 ..(كهك مد قميد لف الّالغ  ف  سمكي  ّدلخّر انّتدا   فد،كؿ: لخّدر عف ق دم  

 .(.ي  الخّر الطمّ لكهك مد  كال دي : مكاب عف س اؿ سد ؿ 
 .(مد قميد اي  الخّر انيكدرم كهك مكاب عف ليكدر ميكر ق دم   كال دلث:

 يظر: جّك ّكر عّد ال دهر ّف عّد الرحمف ّف محمد الحدرس  المرمدي   دن ؿ ا عمدز ف  عمـ 
 . 206ص:   1  ج:2001  1المعدي   تح  ؽ: عّد الحم د هيداكم  دار الكتب العمم ة  ّ ركت  ط:

سد ؿ مف غ ر حدمة  حد ث رقـ ّدب الي   عف ك رة الم  10ص:  12اليككم  المي دج  ج: - 1
1715. 
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   1«.،مؿ تمؾ الخصدؿ العد د شرهد عم كـ

: امت ػػدؿ جمػػره  كالكقػػكؼ عيػػد حػػده  كا خػػالص لػػ   كتخص صػػ  ّػػذلؾ )عبػػادة ا(ك
 كحده.

 ه  الميعة المديع. : افتعدؿ مف العصمة  ك (و)ا عِصاـ

ف آكانعتصدـ: انستمسدؾ ّدلش   فدلمعي  هيد؛ انستمسدؾ ّحّؿ ا  كهك ال ر 
ف كدف ق ؿ غ ر ذلؾ ممد تيت  ا شدرة لل   فخ ر مد فسر ّ   ّش ددة ا،حدد ث  كا 

د: قيٍمتي  ًفٍتيىةه[ سىتىكيكفي  ًلي  ىد ]جىنى  :الحد ث قدؿ   ]: قىدؿى  الم ً ؟ سيكؿى رى   ىد ًمٍي ىد اٍلمىٍخرىجي  فىمى
د يىّىيي  ًف  ً  الم ً   ًكتىدبي  ـٍ  مى مىكي ّىري  قىٍّ ـٍ  مىد كىخى ـي  ّىٍعدىكي ٍك ـٍ  مىد كىحي  ًّدٍل ىٍزًؿ  لىٍ سى  اٍلحىٍصؿي  هيكى  ّىٍ يىكي
كى ي  مىفٍ  ّ درو  ًمفٍ  تىرى مى ي  مى مىفً  الم  ي  قىصى ٍ ًرهً  ًف  اٍل يدىل اٍّتى ى  كى م  ي  غى ٍّؿي  كىهيكى  الم  ي  جىهى  الم  ً  حى

ًت في  ـي  الذٍٍّكري  كىهيكى  اٍلمى ًك  رىاطي  كىهيكى  اٍلحى ـي  الصٍّ  كىنى  اٍ،ىٍهكىا ي  لى ي  تىًز غي  نى  ال ًذم هيكى  اٍلميٍستىً  
دٍّ  عىفٍ   ىٍخمىؽي  كىنى  اٍلعيمىمىد ي  ًمٍي ي  تىٍشّىعي  كىنى  اٍ،ىٍلًسيىةي  ًّ ً  تىٍمتىًّسي  دً ّي ي  تىٍي ىًه  كىنى  رى  كىهيكى  عىمى
ت   سىًمعىٍت ي  ًلفٍ  اٍلًمفُّ  تىتىيىدهى  لىـٍ  ال ًذم ََِمعَ  َأنَّوُ  ِإَليَّ  ُأوِحيَ  ُقؿْ  ﴿ قىدليكا: حى  اْلِجفّْ  مّْفَ  َنَفرٌ  اْس
 مىفٍ 2 ﴾ َأَحًدا ِبَربَّْنا نُّْشِرؾَ  َوَلف ِبوِ  َفآَمنَّا الرُّْشدِ  ِإَلى َْْيِدي  َعَجًبا ُقْرآًنا َسِمْمَنا ِإنَّا َفَقاُلوا
دىؽى  ًّ ً  قىدؿى  مىفٍ  صى ًمؿى  كى مىفٍ  جيًمرى  ًّ ً  عى ـى  كى كى مىفٍ  عىدىؿى  ًّ ً  حى  ًصرىاطو  ًللى  هيًدمى  ًللىٍ  ً  دىعىد كى

.  3[ميٍستىً  ـو
                                                           

حدش ة  الحس ي  الشدفع  الخمكت   الححي جّك المكدـر يمـ الد ف محمد ّف سدلـ ّف جحمد  - 1
ّدب ال مزة مع الالـ  ـ ال د   حد ث مف حد ث الّش ر اليذ ر  الححي  عم  المدمع الص  ر  

 2013  1الكك ت  مكتّة طدلب العمـ  ط:.  دار اليكادر  سكر د  لّيدف  لف ا  ره  لكـ  ال د..
 .420  ص:1ج:ـ 

 .2-1سكرة المف  اآل ة  - 2
 
: »ركاه الترمذم ف  سيي  هكذا:  - 3 ٍعًح ُّ  قىدؿى ًم ٍّ المي سىٍ في ٍّفي عى د  ىيىد حي : حى ٍ دو  قىدؿى مى ٍّدي ٍّفي حي د  ىيىد عى حى

ٍف جىًّ  اٍلميٍختىدرً  ٍمزىةى الز   دتى  عى :  سىًمٍعتي حى دًرًث  قىدؿى ًف الحى ًر  عى دًرًث ا،ىٍعكى الط دً  ٍّ  عىًف اًٍّف جىًخ  الحى
:  ىد جىًم رى  ًم ٍّ  فى يٍمتي مى  عى ٍمتي عى دًد ًث فىدىخى ٍرتي ًف  اٍلمىٍسًمًد فىًنذىا الي دسي  ىخيكهيكفى ًف  ا،ىحى مىرى
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 1«.لسيدده مم كؿ  كف  الحدرث راك   عف عم  م دؿ»قدؿ الترمذم: 

كركل الحك ـ الترمذم ف  يكادره عف محمد ّف عم  ره  ا عي  قدؿ: قدؿ رسكؿ 
ؿي  اٍل يٍرآف: ]ا   فىٍهؿي  تىعىدلى  ا ديكفى  شىٍ  و  كيؿٍّ  ًمفٍ  جٍفهى مى  اٍل يٍرآف كى ـ سىدً ر عى  اٍلكىالى
مى  ا كىحىٍهؿً  ٍمً  ً  عى ق رى  فىمىفٍ  خى قٍّرً  لىـٍ  مىفٍ كى  ا كق رى  فى ىدٍ  اٍل يٍرآفى  كى قٍّرً  لىـٍ  اٍل يٍرآفى   يكى  ا  يكى
ٍرمىة ةً  تىعىدلى  ا ًعٍيد اٍل يٍرآف كىحي ٍرمى لىده عم  اٍلكىاًلد كىحي مىد ميشىحع شىدًفع اٍل يٍرآف كى  ًحؿه  كى
مىفٍ  شىحىعى  اٍل يٍرآف لى ي  شحع فىمف ميصدؽ دىؽى  اٍل يٍرآف ًّ ً  مىحؿ كى مف صى عىمى ي  كى  ًللى  قىددىهي  جىمىدمى ي  مى
مىفٍ  اٍلمي ةً  عىمى ي  كى ٍمحى ي  مى ممىة الي درً  ًللى  سىدق ي  خى ٍححيكفيكفى  هـ اٍل يٍرآف حى ةً  المى  الميٍمّىسيكفى  اً  ًّرىٍحمى
ـى  الميعمٍّميكفى  اً  ييكرى  مىفٍ   اً  كىالى هيـٍ  كى مىفٍ  اى  كىالى  فى ىدٍ  كىانى ددىاهيـ كى   ى يكؿ اى. عىددىل فى ىدٍ  عى

                                                                                                                                                                          

كا ًف  ا،ى  دهي ٍ ًمًي فى  جىنى تىرىل جىف  الي دسى قىٍد خى د ًليٍّ  اٍلمي : جىمى . قىدؿى ـٍ : يىعى قىٍد فىعىميكهىد؟ قيٍمتي : كى دًد ًث  قىدؿى حى
:  قىٍد سىًمٍعتي رىسيكؿى اً  د اٍلمىٍخرىجي ًمٍي ىد  ىد رىسيكؿى اً؟ قىدؿى : مى : جىنى ًلي  ىد سىتىكيكفي ًفٍتيىةه. فى يٍمتي  ى يكؿي

ـٍ  كىهيكى الحىٍصؿي لىٍ سى ًّدل ىٍزؿً  د ّىٍ يىكي ـي مى ٍك ـٍ  كىحي د ّىٍعدىكي ّىري مى ـٍ كىخى مىكي د قىٍّ ٍف تىرىكى ي ًمٍف ًكتىدبي اً ًف ً  يىّىيي مى   مى
  ّ ًت في  كىهيكى الذٍٍّكري مى ٍّؿي اً اٍلمى م  ي الم  ي  كىهيكى حى ٍ ًرًه جىهى ٍف اٍّتى ى  ال يدىل ًف  غى مى مى ي الم  ي  كى  درو قىصى

ـي  هيكى ال ًذم نى تىًز غي ًًّ  ا،ىٍهكىا ي  كىنى تىٍمتىًّسي ًًّ  ا،ىٍلًسيىةي  كى  رىاطي اٍلميٍستىً   ـي  كىهيكى الصٍّ ًك   ىٍشّىعي ًمٍي ي  نى الحى
ـٍ تىٍيتىً  الًمفُّ ًلٍذ سىمً  دً ّي ي  هيكى ال ًذم لى مى  كىٍ رىًة الر دٍّ  كىنى تىٍي ىًه  عىمى ت   العيمىمىد ي  كىنى  ىٍخمىؽي عى عىٍت ي حى

ّند  ىٍ ًدم ًللى  الرٍُّشدً قىدليكا: ]ًلي د سىًمٍعيىد قيٍرآيند  مىفٍ  [عىمى دىؽى  كى ٍف قىدؿى ًًّ  صى ـى ًًّ   مى كى مىٍف حى عىًمؿى ًًّ  جيًمرى  كى
ٍذهىد ًللىٍ ؾى  ىد جىٍعكىري  د ًللىٍ ً  هىدىل ًللى  ًصرىاطو ميٍستىً  ـو خي مىٍف دىعى   «.عىدىؿى  كى

دًرثً »  ـ قدؿ الترمذم: ًف  الحى ٍسيىدديهي مىٍم يكؿه  كى ًد ثه غىًر به  نى يىٍعًرفي ي ًلن  ًمٍف هىذىا الكىٍمً  كىاً   هىذىا حى
تح  ؽ ّشدر عكاد   22ص:  5ج:  ّدب مد مد  ف  فهؿ ال رآف    يظر: سيف الترمذم  «.مى ىدؿه 

  .(1998معركؼ  دار ال رب ا سالم   ّ ركت   
  يظر: مرقدة المحدت ح  .كقدؿ ال ركم ف  مرقدة المحدت ح شرح مشكدة المصدّ ح: هع ؼ مدا

  1ط:   دار الحكر ّ ركت  لّيدف 1472ص:    4ج:   شرح مشكدة المصدّ ح  كتدب فهد ؿ ال رآف 
2002). 

كقدؿ ج مف صدلح شعّدف ف  تعم    عم  مدمع ا،صكؿ ف  جحدد ث الرسكؿ نّف ان  ر: 
تح  ؽ عّد ال ددر ا،ري كط  كتعم ؽ ج مف    يظر مدمع ا،صكؿ ف  جحدد ث الرسكؿ : «هع ؼ»

 .1972 1دار الكتب العمم ة  ط: 461  ص:8صدلح شعّدف( ج:
 .22  ص:5الترمذم  المرمع يحس  ج: -  1
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ممىة  ىد اٍسم  تّىدرؾ ا ـٍ  ًكتىدّ  ّتكق ر لّركـ اٍستًم ّيكا اٍل يٍرآف حى ًّّد  زٍدكي ـٍ  حي ٍّّّيكي  ًللى  ك يحى
ّىدًدًه   1«اآٍلًخرىًة. شىرٌ  اٍل يٍرآفً  تىدًل  عىف كى ٍدفىعي  الدٍُّي ىد ّىٍمكىل اٍل يٍرآفً  ميٍستىًمعً  عىف  ىٍرفىعي  عى

 جك معهؿ.  الحد ث ّطكل   كهك مرسؿ

  مىػػػػعى  2ـكُ طَ رَ َفػػػػ  يٍّػػػػلً »كركل الحكػػػػ ـ ج هػػػػد عػػػػف حذ حػػػػة ّػػػػف جسػػػػ د ال حػػػػدرم مرفكعػػػػد: 
ػ  ً   فً كيً محي خٍ تى  ؼى  ٍ كا كى ري ظي ديٍ   فى فً  ٍ مى  ى ال    فً عى     مى عى  كفى دُّ ري تى   فى حً  ـٍ كي مي د ً   سى يٍّ ا ً كى  ضً كٍ حى الٍ   ؿى  ىػال ٍّ  د مى
ػػػدلى عىػػػا تى  دبى تىػػػكً  رى ّىػػػكٍ ا،ى   الى كا فىػػػكي ًسػػػمٍ تى دسٍ فى  ـٍ  كي دً ٍ ػػػيى طػػػرؼ ًّ    كى دلى عىػػػا تى  دً  ىػػػطرفػػػ  ًّ  بى ّى   سى
 3«. تّدلكانى كا  كى مُّ هً تى 

 ا،حدد ث ف  ذلؾ ك  رة  كقد صحح الحدكـ حد ث ال رآف حّؿ ا المت ف.

اسػػتعدر الحّػػؿ مػػف ح ػػث جف التمسػػؾ ّػػ  سػػّب لميمػػدة عػػف التػػردم كمػػد جف التمسػػؾ 
التػػػردم  كانعتصػػػدـ لمك ػػػكؽ ّػػػ   كانعتمػػػدد عم ػػػ  ترشػػػ حد ّدلحّػػػؿ سػػػّب لمسػػػالمة عػػػف 

 لمممدز.
                                                           

ٍمسيكفى كالمد تدف  ًف  جىف اٍل يٍرآف م م  كمراب ًف ً  الترمذم  يكادر ا،صكؿ   -1 ا،ىٍصؿ ال  دًلث كىاٍلخى
 259ص: 3 ج:مسؾ

  كالدن   الح دض ل ـ ل صمح الكارد ف  ت دـ الذم هك :كالحدرط  الحرط الم ة جهؿ قدؿ فىرىطىكيـ: - 2
 .ل  كدلم  ئ لل   سدّ كـ :الحكض عم  فرطكـ فمعي   انست د  جمكر مف كيحكهد

 يظر: اليككم  المي دج شرح صح ح مسمـ ّف الحمدج  كتدب الحهد ؿ  ّدب ل ّدت حكض يّ يد 
:53  ص:15  ج. 
ذىٍ حىة ّف جس د اٍلً حىدًرٌم رىًه  ا عىي ي الحد ث كدمال كمد ذكره الترمذم ف  يكادر ا،صكؿ: - 3 عىف حي

: قىدؿى لمد صدر رىسيكؿ ا  دىاع خطب فى ىدؿى ة اٍلكى جى  ىد الي دس ًلي   قد يىّ يىًي  الم ًط ؼ  مف حم 
يٍّ  جىظف مكشؾ جىف جدع ًّ ر جىي  لف  عمر يىًّ  ًلن  م ؿ يصؼ عمره ال ًذم  ىًم ً  مف قّؿ كىاً    اٍلخى

مٌ  عىف ال  مىٍ ف فديظركا كى ؼى  ـٍ ًح ف تردكف عى يٍّ  سىدً مكي ٍكض كىاً  ـٍ عم  اٍلحى يٍّ  فىرىطكي فىييًم ب كىاً 
ـٍ  ّىب طرف  ّ د ا تىعىدلى  كطرؼ ًّيىٍ ًد كي د ال ٌ ؿ اٍ،ىٍكّىر كتدب ا تىعىدلى  سى تخمحكيي  ف  مى

ًّ ر فدستمسككا فىالى تهمكا كىنى تّدلكا كال  ؿ اٍ،ى  ٍص ىر ًعٍترىًت  جهؿ ّىٍ ًت  فىًنيٍّ  قد يىّ يىًي  الم ًط ؼ اٍلخى
ٍكض ت    ردا عم  اٍلحى  .258ص:  1ج: «.جىي  يمىد لف  ىتىحىر قىد حى
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 كظدهر هذا جف انستعدرة  مكز جف تككف استعدرت ف:

كال ر ية ا هدفة للػ   .استعدرة الحّؿ لمكتدب فتككف استعدرة مصرحة جصم ة تح    ة  -
 ا تعدل .

رحة تّع ػػة  كال ر يػػة كاسػػتعدرة انعتصػػدـ لمك ػػكؽ ّػػ   كالتمسػػؾ ّػػ  فتكػػكف اسػػتعدرة مصػػ -
 قدل  العالمة الممؿ. «.اقتراي د ّممؾ انستعدرة

ب  ككػؿ مػػد » كقػدؿ جحمػد ّػػف الخط ػب فػ  ا رشػػدد مػد يصػ : الحّػػؿ فػ  ا،صػؿ هػػك السّػ
 كصمؾ لل  ش   ف ك حّؿ  كجصم  ف  ا،مراـ  كاستعمدل  ف  المعدي  مف ّدب الممدز.

 ك مكز جف  ككف مف ّدب التم  ؿ. ك مكز جف  ككف ح ي ذ مف ّدب انستعدرة  

ػػػ ف ال ػػػـك حّػػػدؿ  كيحػػػف قدطعكهػػػد. »كمػػف كػػػالـ ا،يصػػػدر رهػػػ  ا عػػػي ـ:  ّ ييػػػد  ّك
 1«. عيكف الع كد كالحمؼ

كهػػذا المعيػػ  غ ػػر طد ػػؿ ّػػؿ سػػم  الع ػػد حػػّالن لمتكصػػؿ ّػػ  للػػ   »قػػدؿ فػػ  المّػػدب: 
   2«.مد زلت معتصمند ّحّؿ ميكـ  كالحمؼ :ال رض   قدؿ

هػػػػك الظػػػػدهر فػػػػ  » كد جيػػػػ  فسػػػػره ّدلممدعػػػػة  كقػػػػدؿ اّػػػػف عّػػػػد الّػػػػر:كعػػػػف اّػػػػف مسػػػػع
كجمػػد ال ػػرآف فمػػيمكر ّدنعتصػػدـ ّػػ  فػػ  غ ػػر مػػد آ ػػة  »قػػدؿ: « .الحػد ث  كا،شػػّ  ّ  دسػػ 

كغ ػػر مػػد حػػد ث غ ػػر جف المػػراد هيػػد الممدعػػة عمػػ  لمػػدـ  سػػمع لػػ   ك طػػدع ف كػػكف كلػػ  
دـ  كسػػػد ر ا،حكػػػدـ  ك  ػػػ ـ مػػػف ن كلػػػ  لػػػ  فػػػ  يكػػػدح  كت ػػػد ـ قهػػػد   لمع ػػػد عمػػػ  ا، تػػػ

الممعػػة  كالع ػػد  ك ػػيمف ّػػ  السػػّؿ  ك يتصػػؼ ّػػ  المظمػػـك  ك مدهػػد عػػف ا،مػػة عػػدكهد  
كهػػػك عيػػػدم »قػػػدؿ: . كالممدعػػػة يمػػػدة ك  سػػػـ ّ ي ػػػد ف   ػػػد  ،ف انخػػػتالؼ كالحرقػػػة همكػػػة 

                                                           

 297  ص:10ال سطالي   لرشدد السدرم  كتدب انعتصدـ ّدلكتدب  كالسية ج: - 1
جّك ححص سراج الد ف عمر ّف عم  ّف عددؿ الحيّم  الدمش   اليعمدي   المّدب ف  عمـك  - 2

الكتدب  تح  ؽ: الش ل عددؿ جحمد عّد المكمكد كالش ل عم  محمد معكض  سكرة آؿ عمراف  
 .431  ص:5ـ  ج: 1998   1ط:   ّ ركت   لّيدف -  دار الكتب العمم ة 102اآل ة 
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  1«.معي  متداخؿ  مت درب  ،ف ال رآف  يمر ّد،لحة  ك ي   عف الحرقة

كن شػؾ جف ال ػرآف آمػر   عم ػ  اآل ػدر  كقػدؿ ّػ  المم ػكر هػك ا،كؿالػذم دلػت  قمت:
 ّدنتحدؽ عم  لمدـ ف ك داخؿ ف  انعتصدـ ّ .

 : حدؿ مف الكاك جم؛ ممتمع ف عم  ذلؾ.()جمْماكقكل : 

فحػػػذؼ لحػػػدل التػػػد   ػػػف لمتخػػػؼ جم؛ كجف ن « تتحرقػػػكا»: جصػػػم  )و  ِفرقػػػوا(كقكلػػػ : 
جم؛ كاعتصػػمكا ّحّػػؿ ا   تعتصػػمكا ّمعيػػ  ا،مػػرتحرقػػكا ف ػػك يحػػ   جك ي ػػ  عمػػ  كػػكف 

 كايت كا عف التحرؽ. 

كهػػذا ال ػػدي  ظػػدهر  كهػػك ي ػػ  عػػف التػػداّر  كالت ػػدطع  ك حتمػػؿ جف  كػػكف ي ػػ  عػػف 
 التحرؽ ف  جصكؿ الد ف  كن  دخؿ ف  الي   انختالؼ ف  الحركع. 

  كن  عدره  حد ث اّػف عّػدس 2[ابه ذى عى  ؼي الى تً خٍ اٍنً   كى ةه مى حٍ رى  دعي مى تً مٍ نً ]ا كف  الحد ث:
ػػحٍ   رى تًػػم  جي  ؼي الى تً ٍخػػمرفكعػػد ]اً  [. المػػركم فػػ  المػػدخؿ لمّ   ػػ   كمسػػيد الحػػردكس لمػػد مم  ةه مى
 [  كيصػػر الم دسػػ  فػػ  الحمػػة  كالّ   ػػ  فػػ  الرسػػدلة ا،شػػعر ة دًّ حى ٍصػػجى  ؼي الى تً ّمحػػظ ]اٍخػػ

 .3المت دـ ّ  ر سيد ّدلمحظ
                                                           

لمد مد  ف  المكطي مف اآل در كا،سدي د  ّدب الس ف  الحد ث العدشر    اّف عّد الّر  التم  د -1
 .270ص:  21ّدب مد مد  ف  لهدعة المدؿ كذم الكم  ف ج:

د  ىيىد جىّيك  :ركاه جحمد ف  مسيده قدؿ -2 ًٍّد ّرً    مىٍكلى  ّىًي  هىدًشـو  حى د  ىيىد  ىٍح ى  ٍّفي عى ٍّدي اً حى قىدؿى عى
ًك عو  عىٍف  : قىدؿى رىسيكؿي اً كى ًٍّد الر ٍحمىًف  عىًف الش ٍعًّ ٍّ  عىًف اليٍُّعمىدًف ًٍّف ّىًش رو  قىدؿى مى  هىًذًه جىًّ  عى   عى

مى  هىذىا اٍلًمٍيّىرً اٍ،ىٍعكىادً  مىٍف لىـٍ  ىٍشكيًر الي دسى  : »  جىٍك عى لىـٍ  ىٍشكيًر مىٍف لىـٍ  ىٍشكيًر اٍل ىًم ؿى  لىـٍ  ىٍشكيًر اٍلكىً  رى  كى
مىدعىةي رىٍحمىةه  كىاٍلحيٍرقىةي عىذىابه  تىٍركي ىد كيٍحره  كىاٍلمى دُّثي ًًّيٍعمىًة اً شيٍكره  كى : فى ىدؿى جىّيك جيمىدمىةى  »اى. كىالت حى قىدؿى

 : ؟»اٍلّىدًهًم ُّ ـٍ ًّدلس كىاًد اٍ،ىٍعظىـً مىٍ كي : فى ىدؿى رىميؿه: مىد الس كىادي اٍ،ى  «عى هىًذًه اآٍل ىةي »ٍعظىـي؟ فى ىدؿى جىّيك جيمىدمىةى: قىدؿى
مٍٍّمتيـٍ »]ًف  سيكرىًة اليُّكًر  ـٍ مىد حي مىٍ كي مٍّؿى كىعى مىٍ ً  مىد حي ل ٍكا فىًني مىد عى   يظر: مسيد جحمد  حد ث  .[فىًنٍف تىكى

   م سسة2001  1. ط:392  ص: 30  ج: 18450  :  حد ث رقـاليعمدف ّف ّش ر عف اليّ  
  شع ب ا،ري كط(. الرسدلة ت:

ل ؾ مد قدل  السخدكم ف  حد ث  - 3 هذا كالـ السخدكم ف  الم دصد الحسية تصرؼ ف    الكيت   كا 
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لحمػػػؿ ا،كؿ عمػػػ  الخػػػالؼ فػػػ  جصػػػكؿ الػػػد ديدت  كاخػػػتالؼ ال مػػػكب  كال ػػػدي  عمػػػ  
 كتكسعة. الحركع. كن خالؼ جف هذا رحمة  انختالؼ ف 

 كقد جخذ العممد  مف هذا الحد ث  مكاز انيت دؿ مف مذهب  لل  مذهب.

 ك  خذ مي  ج هد مكاز الت م د ل  ر مذهّػ  لكػف ّشػركط جّرعػة: جف ن »قدؿ الححي : 
 مػػـز عم ػػ  تركػػب ح   ػػة لػػـ   ػػؿ ّ ػػد جحػػد المػػذهّ ف  كجف ن  تّػػع الػػرخص  كجف ن   صػػد 
ّ  هكل يحس  ّػيف  كػكف لهػركرة  جك حدمػة  كجف  عت ػد جف المػذهب الػذم قمػده فػ  ذلػؾ 
جرمح مف مذهّ  ّسّب ظ كر جدلت  ف  تمؾ المسػد ؿ التػ  قمػده ف  ػد  جك مسػدك لمذهّػ   

                                                                                                                                                                          

ًد ث: اٍخًتالؼي جيم ًت  رىٍحمىةه  اٍلّىٍ  ىً  ُّ  اختالؼ جمت  رحمة لمز د مف التكه ح: قدؿ السخدكم: حى
مىٍ مىدفى  ًد ًث سي ًؿ ًمٍف حى ًّرو عىفً  ًف  اٍلمىٍدخى  ٍ كى :  اّف جىًّ  كىًر مىةى عىٍف مي ّ دسو  قىدؿى دًؾ عىًف اًٍّف عى ح  اله 

ـٍ  ىكيٍف ًف  قىدؿى رىسيكؿي الم    دو ًف  تىٍرًكً   فىًنٍف لى د جيكًت تيـٍ ًمٍف ًكتىدًب الم   فىدٍلعىمىؿي ًًّ  ن عيٍذرى ،ىحى : مىٍ مى
ٍيًزلىًة ًكتىدًب الم   فىسيي ةه ًميٍّ  مىدًه ى  دًّ  ًّمى دًّ   ًلف  جىٍصحى د قىدؿى جىٍصحى ـٍ تىكيٍف سيي ةن ًميٍّ  فىمى ةه  فىًنٍف لى

ـٍ رىٍحمىةه  كمف هذا الكم   دًّ  لىكي ٍذتيـٍ ًًّ  اٍهتىدىٍ تيـٍ  كىاٍخًتالؼي جىٍصحى دً   فىيى ُّمىد جىخى كـً ًف  الس مى اليُّمي
كا   كمك ّر هع ؼ مدا  كالهحدؾ عف اّف جخرم  الطّراي   كالد مم  ف  مسيده ّمحظ  س

عّدس مي طع  كقد عزاه الزركش  لل  كتدب الحمة ليصر الم دس  مرفكعد مف غ ر ّ دف 
لسيده  كن صحدّ    ككذا عزاه العراق  آلدـ ّف جّ  ل دس ف  كتدب العمـ كالحكـ ّدكف ّ دف 

  .«ّمحظ: اختالؼ جصحدّ  رحمة ،مت   قدؿ: كهك مرسؿ هع ؼ
لسية  ف  ّ دف الك  ر مف ا،حدد ث المشت رة عم  ا، السخدكم  الم دصد الحسية   يظر: 

  (.69  ص: 1ج:   1985  1دار الكتدب العّر   لّيدف  ط:  تح  ؽ: محمد ع مدف  الخشت 
ن جصؿ ل   كل د م د المحد كف ف  جف   حكا ل  عم  سيد فمـ »كقدؿ ا،لّدي   ف  هذا الحد ث: 

كلعم  خرج ف  ّعض كتب الححدظ الت  لـ »: «المدمع الص  ر» كف كا  حت  قدؿ الس كط  ف  
  كهذا ممد ن تصؿ لل يد!  كهذا ّع د عيدم  لذ  مـز مي  جي  هدع عم  ا،مة ّعض جحدد    

  م ؽ ّمسمـ اعت دده. 
عف السّك  جي  قدؿ: كل س ّمعركؼ عيد المحد  ف  كلـ جقؼ ل  عم  سيد صح ح كي ؿ الميدكم 

 «.كن هع ؼ كن مكهكع
ف  ا،مة  دار المعدرؼ  ئ  يظر: ا،لّدي   سمسمة ا،حدد ث الهع حة كالمكهكعة كج رهد الس 

  (. 141  ص: 1  ج:57   حد ث رقـ: 1992  1الر دض  السعكد ة   ط:
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ل  ت م ده قدؿ: ّك ذه الشركط  عمـ عدـ صحة ت م ػد العػدم    فنف اعت د جي  دكي  لـ  مز
الػػذم ن  عػػرؼ الشػػركط  ّػػؿ كن معيػػ  لمت م ػػد لذ لػػ س معيػػده جف   ػػكؿ جيػػد تػػدّع لمحيحػػ  
مػػ ال ،ف هػػذا كعػػد ّػػؿ معيػػده جف ت ػػع لػػ  حدد ػػة   صػػد فعم ػػد عمػػ  مػػذهب الحيحػػ  مػػ ال   

 ايت   كالم . 1«.لف كمدت الشركط

غ ر مممػع عم  ػد  كهػ  مي كلػة عػف الزيػدت  مػف جصػحدّيد ك سػر  هذه الشركطقمت: 
 الد ف   ته  مف الت س ر فكؽ هذا  كا جعمـ.

َِْكفُػػُروا َفػػِإفَّ  ﴿ِإفّ كن دل ػػؿ لممعتزلػػة  كال در ػػة فػػ  هػػذا الحػػد ث  كن فػػ  قكلػػ  تعػػدل : 
ـْ َوَ  َِػػِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر  َِْشػػُكُروا َْْرَضػػُو َلُكػػ ف  ـْ َوَ  َْْرَضػػى ِلِمَبػػاِدِه اْلُكْفػػَر َواِ  المَّػػَو َغِنػػيّّ َعػػنُك

ػ ـٌ ِبػَذاِت الصُّ َِْمَممُػوَف ِإنَّػُو َعِمػْ ـْ  ُِ َُْنبُّْئُكـ ِبَما ُكن ـْ َف َـّ ِإَلى َربُّْكـ مَّْرِجُمُك عمػ   2﴾ُدورُأْخَرى ُث
عم  است الؿ العّد ّخمؽ جفعدل   كن عم  جف العّد  جك لّم س لعي  ا هك خػدلؽ الشػر  
تعػػدل  ا عػػف جف  كػػكف لػػ  شػػر ؾ فػػ  فعػػؿ لذ الرهػػد ّدلحعػػؿ ل دّػػة العّػػد عم ػػ   كعػػدـ 
ػػة الحدعػػؿ  جك ي  ػػ  عيػػ   كهػػك م ػػذب جهػػؿ الحػػؽ جيػػ  سػػّحدي  هػػك المسػػتّد  الرهػػد ع ّك

  كالت ػػد ر كالتػػدّ ر خػػدلؽ العّػػدد كخػػدلؽ جفعػػدل ـ  كالم ػػدر لحركػػدت ـ  ّد  مػػدد  كا عػػداـ
كسكيدت ـ  كآمدل ـ  ن  ككف مف عّدده قكؿ  كن عمؿ  لن كقد قهػده  كسػّؽ عممػ  ّػ   
ن يػػد لػػ   كن شػػر ؾ فػػ  جفعدلػػ  ّ ػػده الخ ػػر  كالشػػر لػػ س ّشػػر ّدليسػػّة لػػ   كهػػك م ػػدره 

 ّ  قدؿ تعدل : كمكمده  كن  ت رب ّ  لل    كن  يمر 

َْْيػا آَباََنػا َوالّمػُو َأَمَرَنػا ِبَيػا ُقػْؿ ِإفَّ الّمػَو َ  َْػْأُمُر  َذا َفَمُموْا َفاِحَشًة َقػاُلوْا َوَجػْدَنا َعَم ﴿َواِ 
َِْمَمُمػػػوفَ  َُِقولُػػػوَف َعَمػػػى الّمػػػِو َمػػػا َ   ﴿ َوَ  َْْرَضػػػى   كمعيػػػ  قكلػػػ  تعػػػدل : 3﴾ِباْلَفْحَشػػػاَ َأ

                                                           

 حدش ة  الخمكت  الشدفع  الحس ي  الححي  جحمد ّف سدلـ ّف محمد الد ف يمـ المكدـر جّك  -  1
  1ال مزة مع الخد   ج:  ال مزة ّدب  اليذ ر الّش ر حد ث مف الص  ر  المدمع عم  الححي 
 .70ص: 

 . 7اآل ة:  سكرة الزمر  - 2
 .  28اآل ة:  سكرة ا،عراؼ  - 3
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ف كػػدف عػػز كمػػؿ قهػػده 1 ﴾ِلِمَبػػاِدِه اْلُكْفػػرَ    جم ن  رتهػػ   ل ػػـ د يػػد  كن    ػػّ ـ عم ػػ   كا 
لػ س شػرا ّدليسػّة لل ػؾ  فنيػؾ  2[ؾى لٍ ػلً  سى  ٍ لى  رُّ ]كالش   :كقدره عم  ّعه ـ  كمعي  قكل   

يٌ  مػػد هػػك شػػر ّدليسػػّة للػػ  المخمػػكق ف  كقػػد يظػػـ ّعػػض المعتزلػػة خم تػػ  لحكمػػة ّدل ػػة  كا 
 عم  لسدف ّعض ال  كد  ف دؿ:جّ دتد همي د شّ ت ـ  كمعم د 

 ج ػػػػػػػػػػد عممػػػػػػػػػػد  الػػػػػػػػػػد ف ذمػػػػػػػػػػ  د ػػػػػػػػػػيكـ»
ػػػػػػ  ّكحػػػػػػرم ّػػػػػػزعمكـ  لذا مػػػػػػد قهػػػػػػ  ّر
 قه  ّهػالل   ػـ قػدؿ ارض ّدل هػ 
 دعػػػػػدي  فسػػػػػد الّػػػػػدب دكيػػػػػ  ف ػػػػػؿ للػػػػػ 
ػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػ  ة  لذا شػػػػػػػػد  ميػػػػػػػػ  الكحػػػػػػػػر ّر
 كهػػػػػؿ لػػػػػػ  اخت ػػػػػدر جف جخػػػػػػدلؼ حكمػػػػػػ 

 

 كلػػـ  رهػػ  ميػػ   تح ػػر دلػػكه ّيكهػػح حمػػة 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ح متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ف ػػػػػػػػػػػؿ جيػػػػػػػػػػػد راض ّدلػػػػػػػػػػػذم ف ػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػ كت  
 دخػػػػػػػػػػػػكل  سػػػػػػػػػػػػّ ؿ ّ يػػػػػػػػػػػػكا لػػػػػػػػػػػػ  قهػػػػػػػػػػػػ ت  
 ف ػػػػػػػػػػػػؿ جيػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػدص ّدتّػػػػػػػػػػػػدع المشػػػػػػػػػػػػ  ة 
 3فّػػػػػػػػػػػػػػػػد فدشػػػػػػػػػػػػػػػػحكا ّػػػػػػػػػػػػػػػػدلّراه ف عمتػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

ك  ػػدؿ لي ػػد نّػػف ال  حػػ  الػػذم  ّتػػت عم ػػ  جقػػكاؿ تػػدؿ عمػػ  زيدقتػػ   كقتػػؿ ّسػػ ؼ الشػػرع 
جمدّ ػد عػال  الػد ف  ف  كن ة ت   الد ف ّف دق ؽ الع د  كقد جك ر ا، مة مف مكاّ د فممػف

 :4اليدم   كت   الد ف ّف ت م ة  كالش ل جّك سع د فرج ّف لب  كهذا مكاّ 

                                                           

 .7سكرة الزمر  اآل ة: - 1
ركاه مسمـ ّمحظ طك ؿ هذا مز  مي   صح ح مسمـ  كتدب صالة المسدفر ف  ّدب الدعد  ف   - 2

 .534  ص: 9  ج:771صالة الم ؿ كق دم   حد ث رقـ: 
كمد ق ؿ جي د ،حد عممد  ال  كد  قدل د ف  شكؿ س اؿ كم   ل مدـ الش ل ّف ت م ة رحم  ا  - 3

يظرهد ف : مممكع فتدكل ش ل ا سالـ ّف ت م ة لعّد تعدل   كقد جمدّ  عي د ف  قص دة طك مة ج
 الرحمف محمد ّف ال دسـ  ف  الع  دة  كتدب ا  مدف  فصؿ: هؿ ان مدف مخمكؽ  جـ غ ر
مخمكؽ  مسيلة انحتمدج ّسدّؽ ال در  كزارة الش كف الد ي ة   المد ية الميكرة   السعكد ة  

 .255-245  ص: 8  ج:2004
ف  فرج  ّف لب  ذكرهد ا مدـ جّك لسحدؽ  لّراه ـ  ّف مكس   الشدطّ  جّ دت جّ  سع د   - 4

  1983  1آخر كتدّ  ا فددات  كا يشددات  تح  ؽ:  محمد جّك انمحدف  م سسة الرسدلة  ط:
 .173ص:
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 قهػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػرب كحػػػػػػػػػػػػػر الكػػػػػػػػػػػػػػدفر ف»
 ي ػػػػػػػػػػػػػػػ  خم ػػػػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػػػػد جراد كقكعػػػػػػػػػػػػػػػ 
يمػػػػػػد  فيرهػػػػػػ  قهػػػػػػد  الػػػػػػرب حكمػػػػػػد كا 
 فػػػال تػػػرض فعػػػال قػػػد ي ػػػ  عيػػػ  شػػػرع 
 دعػػػػػػػػد الكػػػػػػػػؿ تكم حػػػػػػػػد ككفػػػػػػػػؽ ّعهػػػػػػػػ ـ
 فتعصػػػػػ  لذا لػػػػػـ تيػػػػػت   طػػػػػرؽ شػػػػػرع 

 اخت ػػػػػدر الكسػػػػػب كالػػػػػرب خػػػػػدلؽعم ػػػػػؾ 
 كمػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػػرده ا لػػػػػػػػػػػ س ّكػػػػػػػػػػػد ف

 ف ذا مكاب عف س اؿ لسد ؿ

 كلػػػـ  كػػػف ل رهػػػده تكم حػػػد لػػػدل كػػػؿ ممػػػة 
 كجيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه كالممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ جّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 كراهتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركفة لمخط  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػمـ لتػػػػػػػػػػػػػػػػدّ ر كحكػػػػػػػػػػػػػػػػـ مشػػػػػػػػػػػػػػػػ  ة 
 فخػػػػػػػػػػػػػػػػػص ّتكف ػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كعػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ّػػػػػػػػػػػػػػػػػدعكة 
ف كيػػػػػت تمشػػػػػ  فػػػػػ  طر ػػػػػؽ المشػػػػػ  ة   كا 

  ػػػػػػػػػػػػػة مر ػػػػػػػػػػػػػد ّتػػػػػػػػػػػػػدّ ر لػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػ  الخم 
 تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل  كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ا رب الّر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 م كؿ  يددم كهك جعم  الّص رة

 .دج د عممد  الد ف الّ ت... فيمدد كجفد

َْاِطَْف اإِلنػِس كالّ ت ا،كؿ ميخكذ مف قكل  تعدل :  ﴿َوَكَذِلَؾ َجَمْمَنا ِلُكؿّْ ِنِبيٍّ َعُدوِّا َشػ
ـْ ِإَلػى َبْمػٍض ُزْخػُرَؼ اْلَقػْوؿِ  ـْ  َواْلِجفّْ ُْوِحي َبْمُضُي ُغػُروًرا َوَلػْو َشػاَ َربُّػَؾ َمػا َفَممُػوُه َفػَذْرُى

ـْ َوَ  َْْرَضػى ِلِمَبػػاِدِه   مػع قكلػ  تعػدل : 1َوَمػا َْْفَِػُروَف﴾ َِْكفُػُروا َفػػِإفَّ المَّػَو َغِنػيّّ َعػنُك ﴿ِإف 
َـّ  ـْ َوَ  َِػِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخػَرى ثُػ َِْشُكُروا َْْرَضػُو َلُكػ ف  َُْنبّْػُئُكـ اْلُكْفَر َواِ  ـْ َف ػْرِجُمُك ِإَلػى َربُّْكػـ مَّ

ُدور﴾ ـٌ ِبَذاِت الصُّ َِْمَمُموَف ِإنَُّو َعِمْ ـْ  ُِ ِبَما ُكن
2. 

ـْ قكلػػ  تعػػدل : مػػفكالّ ػػت ال ػػدي  مػػيخكذ  ػػُة اْلَباِلَغػػُة َفَمػػْو َشػػاَ َلَيػػَداُك ﴿ ُقػػْؿ َفِمّمػػِو اْلُحجَّ
ث مسػمـ سػيؿ عمػراف ّػف حصػ ف  عي  الّدل ة حمة الممؾ كمد كقػع فػ  حػد  3َأْجَمِمَْف﴾

جّػػد ا،سػػكد الػػد ل  عمػػد قهػػ  عمػػ  الكػػدفر ف مػػف كحػػره جفػػال  كػػكف ظممػػد ؟  ف ػػدؿ لػػ  جّػػك 

                                                                                                                                                                          

  .لـ جمدهد «يكازؿ اّف لب»كقد كمدهد المح ؽ جّك ا،محدف ف  مخطكطة نّف لب تسم  ب: 
 .112اآل ة:  سكرة ا،يعدـ  - 1
 .7سكرة الزمر  اآل ة:  - 2
 . 149اآل ة: سكرة ا،يعدـ  - 3
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ـْ ُْْسػَأُلوَف﴾كؿ ش   خم   ا كممؾ  ده »ا،سكد:  ػا َْْفَمػُؿ َوُىػ ﴿َ  ُْْسَأُؿ َعمَّ
  ف ػدؿ لػ  1

 .عمراف: جحسيت ليمد جردت جف جحرز ع مؾ

َُّْيػا الَّػِذَْف آَمُنػوْا َأْوفُػوْا ِبػاْلُمُقوِد مػيخكذ مػف قكلػ  تعػدل : كالّ ت ال دلث  كالراّع ﴿ َْػا َأ
ـْ ُحُرـٌ ِإفَّ الّمَو َْ  ُِ ِْْد َوَأن َْْر ُمِحمّْي الصَّ ـْ َغ ُْْك َِْمى َعَم ـُ ُأِحمَّْت َلُكـ َبِيَْمُة اَْلْنَماـِ ِإ َّ َما ُْ ْحُكػ

و ِإَلى َداِر السَّاَلـِ َوَْْيػِدي َمػف ََْشػاَ ِإَلػى ِصػَراٍط ﴿ َوالّمُو َْْدعُ   كقكل  تعػدل : 2َما ُِْرُْد﴾
﴾ َِِقْـٍ  .فعـ ّدلدعد  لل  المية  كخص ّدل دا ة 3مُّْس

ـْ َكُدَعاَ  كالّ ت السددس ميخكذ مف قكل  تعدل : َنُك ْْ َِْجَمُموا ُدَعاَ الرَُّسوِؿ َب   َ ﴿
ـُ المَُّو الَِّذَْف ََِْ  َْْحَذِر الَِّذَْف َُْخاِلُفوَف َعْف َأْمرِِه َبْمِضُكـ َبْمًضا َقْد َْْمَم ـْ ِلَواًذا َفْم َسمَُّموَف ِمنُك

ـْ َعَذاٌب َأِلْـٌ﴾ َِْنٌة َأْو ُِْصَْبُي ـْ ِف ُِِصَْبُي  مع قكل  تعدل :  4َأف 
ـٌ ِفي الظُُّمَماِت َمف ََْشِإ الّمُو ُْْضِمْمُو َومَ  ف ََْشْأ َْْجَمْمُو ﴿ َوالَِّذَْف َكذَُّبوْا ِبآَْاَِِنا ُصّـّ َوُبْك

﴾ َِِقْـٍ  . 5 َعَمى ِصَراٍط مُّْس
ـْ َْْمَمُيوَف﴾.كقكل  تعدل :  َْاِنِي ـْ ِفي ُطْغ  6﴿ َمف ُْْضِمِؿ الّمُو َفاَل َىاِدَي َلُو َوََْذُرُى

﴾ كالّ ت السدّع ميخكذ مف قكل  تعدل :﴿ ميكفى د تىٍعمى مى ـٍ كى مى ىكي كىالم  ي خى
7. 

ََِشاُؤوَف ِإ َّ َأف ََْشاَ المَُّو ِإفَّ المََّو َكػاَف قكل  تعػدل كالّ ت ال دمف ميخكذ مف  :﴿ َوَما 
ـْ َفػِإفَّ الّمػَو َ  كقكل  تعػدل :  8َعِمًْما َحِكًْما﴾ َِْحِرْص َعَمى ُىػَداُى َْْيػِدي َمػف ُِْضػؿُّ ﴿ ِإف 

                                                           

 .23سكرة ا،يّ د   اآل ة:  1 -
 .01سكرة المد دة  اآل ة: -2

  .25سكرة  كيس  اآل ة:  3-
 .63سكرة اليكر  اآل ة:  - 4

 .39 سكرة ا،يعدـ  اآل ة: 5 -
 .186اآل ة:سكرة ا،عراؼ   - 6
  .96سكرة الصدفدت  اآل ة: - 7
 .30سكرة ا يسدف  اآل ة:  - 8
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َُّْيا الَّػِذَْف آَمُنػواْ :  كقكل  تعدل 1َوَما َلُيـ مّْف نَّاِصِرَْف﴾ َْاَ ِإف  ﴿ َْا َأ َِْسػَأُلوْا َعػْف َأْشػ   َ
ـْ َعَفػا الّمػُو َعْنَيػا َوالّمػوُ  ُؿ اْلقُػْرآُف ُِْبػَد َلُكػ َِْسػَأُلوْا َعْنَيػا ِحػَْف َُْنػزَّ ف  ـْ َواِ  َُِسْؤُك ـْ   ِإف ُِْبَد َلُك

َِْيػػػِدي َمػػػْف َأْحَبْبػػػَت َوَلِكػػػفَّ المَّػػػَو َْْيػػػِدي َمػػػف ََْشػػػاَ َوُىػػػَو َأعْ  ـٌ ِإنَّػػػَؾ َ   ـُ َغفُػػػوٌر َحِمػػػْ َمػػػ
َِِدَْف.  3﴾2ِباْلُمْي

هدعة المدؿ.اآل دت   ف  كراهة ق ؿ  كقدؿ  كك رة الس اؿ  كا 

 :  [اؿِ المَ  ةَ اعَ ضَ ا ِ ، وَ اؿِ ؤَ السُّ  ةَ رَ ثْ كَ ، وَ اؿَ قَ ، وَ ْؿَ قِ  ـْ كُ لَ  هُ رَ كْ َْ وَ ] وقولو: 

جمػػد ق ػػؿ  كقػػدؿ ف ػػك الخػػكض فػػ  جخّػػدر اليػػدس  كحكد ػػدت ـ »قػػدؿ اليػػككم رحمػػ  ا: 
 ممد ن  عي  مف جحكال ـ  كتصرفدت ـ  كاختمحكا ف  ح   ة هذ ف المحظ ف عم  قكل ف: 

 .جحدهمد جي مد فعالف  ف  ؿ مّي  لمد لـ  سـ فدعم   كقدؿ فعؿ مدض -

 .كال دي  جي مد اسمدف ممركراف ميكيدف -

                                                           

 .37آل ة:سكرة اليحؿ  ا - 1
 .56سكرة ال صص  اآل ة:  - 2
فرج ّف قدسـ  ّف لب   «المذهب ف  معرفة اع دف المذهب:قدؿ اّف فرحكف ف  الد ّدج  - 3

متحييدن ايحرد ّر دسة ال عمّ   جّك سع د ا،يدلس : ش ل ش كخ غريدطة كدف ش خدن فدهالن عدلمدن 
ل   كدف المحزع ف  الحتكل ككدف لمدمدن ف  جصكؿ الد ف كجصكؿ الح   كتخرج ّ  ممدعة  العمـ كا 
مف الحهال  كل  ت ل ؼ مح دة كل  يظـ حسف ف  الرد عم  ال د م ف ّخمؽ ا،فعدؿ مف 

كؿ ّ ت مي د  ـ استش د عم  »  ـ قدؿ: - ـ ذكر ا،ّ دت السدلحة الذكر جعاله   -... :مممت 
 .الل  كمد هك مذككر جعاله «...ّ  دت مف ال رآف

فدنستش دد ّ ذه ا،ّ دت لذا هك نّف لب كذلؾ لذلؾ كهعت  ّ ف قكس ف ص  ر ف ك  ن  تكهـ 
  .  كالـ الش ل ّدم الكيت جيٌ 

 .(142 – 137  ص: 2اّف فرحكف  الد ّدج  ج:  يظر: 
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) كال  ػػػػػػػػػػػؿ  كال ػػػػػػػػػػػدؿ  كال ػػػػػػػػػػػكؿ  كال دلػػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػػ   ّمعيػػػػػػػػػػػ ن
 :  كميػػػػػػػػػػػ  قكلػػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػػدل 1

َِْحَِِيػا اَْلْنَيػاُر َخاِلػِدَْف  ﴿ َِْجػِري ِمػف  ـْ َجنَّػاٍت  ػاِلَحاِت َسػُنْدِخُمُي َوالَِّذَْف آَمُنوْا َوَعِمُموْا الصَّ
 3كمي  قكل ـ: ك ر ال  ؿ  كال دؿ. .2ِفَْيا َأَبًدا َوْعَد الّمِو َحقِّا َوَمْف َأْصَدُؽ ِمَف الّمِو ِقْاًل﴾

قػػدؿ مدلػػؾ » :العتّ ػػةكممػػد فسػػر ّػػ  ق ػػؿ  كقػػدؿ هػػك تحسػػ ر مدلػػؾ  كالمم ػػكر قػػدؿ فػػ  
هػػػك ا ك ػػػدر مػػػف الكػػػالـ يحػػػك قػػػكؿ اليػػػدس: قػػػدؿ فػػػالف  كفعػػػؿ فػػػالف  كالخػػػكض ف مػػػد ن 

   4«. يّ  

 :كممد  يسب لمشدفع  ف  هذا 

 ل ػػػػػػػػػػػد  اليػػػػػػػػػػػدس لػػػػػػػػػػػ س  عػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػ  د»
 دس لنفيقمػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػد  اليػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سػػػػػػػػػػػػػكل ال ػػػػػػػػػػػػػذ دف مػػػػػػػػػػػػػف ق ػػػػػػػػػػػػػؿ كقػػػػػػػػػػػػػدؿ 
 5«.،خػػػػػػػػػػػػػذ العمػػػػػػػػػػػػػـ جك صػػػػػػػػػػػػػالح حػػػػػػػػػػػػػدؿ

                                                           

المي دج  شرح صح ح مسمـ ّف    شرح  لصح ح مسمـ هكذا ف  اليسخت ف  كف  كالـ اليككم ف - 1
ةو كىالي ٍ ً  عىٍف مىٍيعو كىهىدًت  دمى الحمدج كتدب ا،قه ة  ّدب  ّىدب الي ٍ ً  عىٍف كىٍ رىًة اٍلمىسىدً ًؿ ًمٍف غىٍ ًر حى

 .12  ص:12  ج:1715كىهيكى اًنٍمًتيىدعي ًمٍف جدا  حؽ لزم  جك طمب مدن  ستح    حد ث رقـ: 
 .122سكرة اليسد   اآل ة: - 2
 لل  هيد  يت   كالـ اليككم مف المي دج  شرح صح ح  مسمـ ّف الحمدج  المرمع يحس . - 3
،ّ   ي   شرح المكطي  الميت   شرح المكطلـ جمد كتدب العتّ ة  ككمدت قكؿ مدلؾ ف  الميت  - 4

الّدم  ا،يدلس  كتدب الكل د سم مدف ّف خمؼ ّف سعد ّف ج كب ّف كارث التم ّ  ال رطّ  
  7ق  ج: 1332  1المدمع  ّدب ف  لهدعة المدؿ  كذم الكم  ف  مطّعة السعددة  مصر  ط:

 .315ص: 
س ر جعالـ اليّال  لشمس الد ف جّك عّد ا محمد ّف جحمد ّف ع مدف ّف قىدٍ مدز كمدت ف   - 5

 عرض ترممت  لمحم دم:  جف هذه ا،ّ دت ،ّ  عّد ا ا،زدم الحم دم  قدؿ ّعد الذهّ  
ٍ ًدٌم: مى ًمٍف يىظـً الحي  كى

تى كىل اً تىٍيًد ىةي الحي يكؽً   كى
  عيؾ كذر ّي دت الطر ؽ

 

ؿي مىد طىًرٍ ؽً    طىًرٍ ؽي الزٍُّهًد جىٍفهى
 فىً ٍؽ ًّدً  ىٍكًحؾى كاستعي 

 

 كل :
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 ك ستعدف عم  ححظ المسدف مف م ؿ هذا ّدنيحراد  كتميب جك ر الممدلس.

 ف  ق ؿ  كقدؿ  جكم :  : »1كقدؿ المحب الطّرم

كالمػػػراد فػػػ  الحػػػد ث  كقػػػدؿ  قمػػػت قػػػكن  كقػػػ ال  جي مػػػد مصػػػدراف لم ػػػكؿ ت ػػػكؿ: أحػػػدىا -
يمػػد كػػرره لممّدل ػػة فػػ   ا شػػدرة للػػ  كراهػػة ك ػػرة الكػػالـ ،ي ػػد تػػ ٌكؿ للػػ  الخطػػي قػػدؿ كا 

 الزمر عي د. 

جراد حكد ة جقدك ؿ اليدس كالّحث عي د ل خّر عي د ف  كؿ: قدؿ فالف  جي د: ثانْيا -
                                                                                                                                                                          

 سكل ال ذ دف مف ق ؿ كقدؿ
 ،خذ العمـ جك صالح حدؿ

 

 ش  د ل د  اليدس ل س  عد 
 فيقمؿ مف ل د  اليدس لؿ

 

 .(161  ص: 14  ج: 26  الطّ ة 2006  دار الحد ث  ال دهرة  يظر: س ر جعالـ اليّال   
 «لرشدد ا،ر ب لل  معرفة ا،د ب»معمـ ا،دّد   كالمسم  ج هد ككمدت ج هد ف  معمـ ا،دّد  

جف هذ ف الّ ت ف همد لمحم دم  ح ث لش دب الد ف جّك عّد ا  دقكت ّف عّد ا الركم  الحمكم  
 قدؿ الحمكم ّعد ذكره لترممة مكمزة لمحم دم: 

 كمف شعره:
 كمد صٌحت ّ  اآل در د ي 
 كعكدا ف ك عف حٌؽ مّ ف
 تكف مي د عم  ع ف ال   ف

 

 كالـ ا عٌز كمٌؿ قكل  
 كمد اتحؽ المم ع عم   ّد ا
 فدع مد صٌد عف هذا كهذا

 

 كقدؿ:
 ّدلصّدّة مكلعدكصرت ّ د ن 

 كلـ جحص كـ  ممت ف  ا،رض مكهعد
 فال ٌّد ل  مف جف جكاف  مصرعد

 

 جلحت اليكل حت  جيست ّكحشت  
 فمـ جحص كـ راف ت ف  د مراف د
 كمف ّعد مكب ا،رض شرقد كم ّرد

 كقدؿ:
 سكل ال ذ دف مف ق ؿ كقدؿ
 ،خذ العمـ جك لصالح حدؿ

 

 ل د  اليدس ل س  ح د ش  د 
 ل د  اليدس لنفيقمؿ مف 

  1 يظر: الحمكم  معمـ ا،دّد   تح  ؽ: لحسدف عّدس  دار ال رب ا سالم   ّ ركت  ط:  
 (.2600  ص:6ج:   1993

 .هلـ جمد - 1
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مٌ  فدلي   عي  لمد لمزمر عف ا ك در مي    جك ق ؿ ل  كذا كذا  مخصكص د لش   كا 
ذلؾ ،ف  ك ر مف ذلؾ ّح ث ن   مف مع ا ك در مف  كهك مد  كره  المحك  عي .

كلكف   مد مف سمع  كن   الزلؿ لذ هك مخصكص ّمف  حعؿ ذلؾ مف غ ر ت ّت
 . حتدط ل 

د ًّدٍلمىٍر ً  كىحى ك   د ذلؾ الحد ث الصح ح: ] دٍّثى  جىفٍ  ًلٍ من د ًّكيؿٍّ   يحى جخرم   سىًمعى.[ مى
  1«.مسمـ

كا،صػػؿ قػػ ال  كقػػدن فحػػذؼ تيك ي مػػد لي ػػة لحػػظ المهػػدؼ لل ػػ   كك ػػرة السػػ اؿ ّحػػتح  
معيده عيد جك ػر العممػد  »الكدؼ ككسرهد ل ة رد  ة كمد ف  الصحدح قدؿ اّف عّد الّر: 

كا،غمكطػػدت  كتشػػ  ؽ المكل ػػدات  كق ػػؿ سػػ اؿ المػػدؿ ف ػػ    التك  ػػر مػػف المسػػد ؿ اليػػكازؿ 
كق ف  كقد س ؿ مدلػؾ عػف هػذا ف ػدؿ: ن جدرم جهػك مػد جيػتـ ف ػ   كا لحدح ف   عم  المخم

َْػػا ممػػد جي ػػدكـ عيػػ  ميػػذ ال ػػـك قػػد كػػره رسػػكؿ ا  المسػػد ؿ  كعدّ ػػد  كقػػدؿ ا تعػػدل : ﴿ 
َِْسػَأُلوْا َعْنَيػا ِحػْ ف  ـْ َواِ  َُِسػْؤُك ـْ  َِْسَأُلوْا َعْف َأْشَْاَ ِإف ُِْبَد َلُك َُّْيا الَِّذَْف آَمُنوْا َ   ُؿ َأ َف َُْنػزَّ

ـْ َعَفػا الّمػُو َعْنَيػا َوالّمػُو َغفُػوٌر َحِمػْـ ٌ  فػال جدرم جهػك هػذا السػ اؿ ؟ جـ  2.﴾اْلُقْرآُف ُِْبػَد َلُكػ
الظػدهر فػ  لحػظ هػذا الحػد ث »قدؿ اّػف عّػد الّػر:  3«هذا الس اؿ مسيلة انستعطد ؟...

يػد يػزكؿ اليدزلػة كراهة الس اؿ عف المسد ؿ لذا كػدف ذلػؾ عمػ  ا ك ػدر ن عػف الحدمػة ع
ّػػ ف ك  ػػره  كقم مػػ   ككػػدف جصػػؿ هػػذا جي ػػـ كػػديكا  سػػيلكف عػػف جشػػ د  ك محػػكف ف  ػػد  ف يػػزؿ 

ف تحر م د قدؿ تعػدل :﴿  ـْ َواِ  َُِسػْؤُك ـْ  َِْسَأُلوْا َعْف َأْشَْاَ ِإف ُِْبَد َلُكػ َُّْيا الَِّذَْف آَمُنوْا َ   َْا َأ
ُؿ اْلُقْرآفُ  ـْ َعَفا الّمُو َعْنَيا َوالّمػُو َغفُػورٌ  َِْسَأُلوْا َعْنَيا ِحَْف َُْنزَّ كالسػ اؿ   4.﴾َحِمػْـ  ُِْبَد َلُك

ال ـك ن  خدؼ يزكؿ تحر ـ  كن تعم ؿ فمف سيؿ مستح مد  راغّد ف  العمػـ  كيحػ  الم ػؿ 
                                                           

  8ركاه  مسمـ   صح ح مسمـ   الم دمة  ّدب الي   عف الحد ث ّكؿ مد سمع  ص: - 1
 .101سكرة المد دة  اآل ة: - 2
 .291 - 290  ص:21التم  د ج: اّف عّد الّر  - 3
 .101سكرة المد دة   اآل ة:  - 4
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عف يحس   ّدح د عف معي   مب الكقكؼ عم   فػال ّػيس ّػ   فشػحد  العػ  السػ اؿ مػد لػـ 
   1«.سيؿ متعيتد لـ  حؿ ل  قم ؿ الس اؿ  كن ك  ره  ّمغ المداؿ المي   عي   كمف

 ي   عف ا،غمكطدت. مف حد ث معدك ة جف اليّ   2ركل جّك داككد قمت:

لمػػد ف ػػ  مػػف ل ػػذا   ؿ  ذى سػػتكا،غمكطػػدت: ممػػع جغمكطػػة  كهػػ  مػػد   ػػدلط ّػػ  العػػدلـ ل ي  
ظ در فهؿ مع عدـ يحع د ف  الد ف  كل س مف ذلؾ مد   ػع ّػ ف ا،  المس صػحدب كؿ كا 

 مف الميدظرة لمتمر ف  كالتدر ب ّؿ ذلؾ محمكد.

كمػف جحسػف مػد جمػـ »قدؿ لّراه ـ ّػف فرحػكف فػ  جكؿ كتدّػ  درر ال ػكاص مػد يصػ : 
ّػػ  يحسػػ  محدهػػرة الطػػالب ّيل ػػدز فػػركع ا،صػػحدب ،ي ػػد تحػػد ا،ذهػػدف  كتحػػتح الميػػدف  

يػػص صػػر ح   كتحدهػؿ ّػػ ف ا،قػػراف  كالعمػؿ ّ ػػد  دّػػت فػ  الصػػح ح  كهػػ  فػ  الّخػػدرم
فح  الّخدرم ّدب  طرح ا مدـ ا،س مة عم  جصحدّ  ل ختّر مػد عيػدهـ مػف العمػـ فػذكر 

رً  ًمػػػفى  ًلف   قػػػدؿ:]  مػػػف حػػػد ث عّػػػد ا ّػػػف عمػػػر رهػػػ  ا عيػػػ  جف رسػػػكؿ ا   الش ػػػمى
رىةن  قي ىػػد   ىٍسػػ يطي  ن شىػػمى ي  ىػػد كىرى ػػدٍّ يكًي  اٍلميٍسػػًمـً  مى ىػػؿي  كىاً  ػػد فىحى ػػدي  قىػػدؿى  ؟ «ًهػػ ى  مى ٍّ ػػرى  ٍّػػفي  الم ػػ ً  عى : عيمى
قىػػعى  رً  ًفػػ  الي ػػدسي  فىكى قىػػعى  اٍلّىػػكىاًدم  شىػػمى : فى ىػػدليكا فىدٍسػػتىٍح ىٍ تي : قىػػدؿى  الي ٍخمىػػةي  جىي  ىػػد يىٍحًسػػ  ًفػػ  فىكى
دٍٍّ يىد د الم ً   رىسيكؿى   ىد حى ؟ مى  3[.«الي ٍخمىةي : »قىدؿى  ًه ى

قػػدؿ العممػػد : فػػ  هػػذا الحػػد ث دل ػػؿ عمػػ  جيػػ   يّ ػػ  لمعػػدلـ جف  مػػرف جصػػحدّ  ّنل ػػد  
المسػد ؿ العك صػػدت عمػ  ـ ل ختّػػر جذهػدي ـ فػػ  كشػؼ المعهػػالت كا  هػدح المشػػكالت  

                                                           

 .292  ص:21اّف عّد الّر  التم  د  ج: - 1
 .498  ص: 5جّك داكد  سيف جّ  داكد  كتدب جكؿ مدمع العمـ  ّدب التكق  ف  الحت د  ج: - 2
ركاه  الّخدرم  كمسمـ  عف اّف عمر   كالمحظ  المذككر ف  اليص جعاله  لمّخدرم  كتدب  - 3

  .22 ص:1  ج:61العمـ  ّدب قكؿ المحدث حد يد كجخّريد كجيّديد  حد ث 
: ًه ى كجمٌ  ىٍف تىكيكفى قيٍمتى : ،ى : فىذىكىٍرتي ذىًلؾى ًلعيمىرى  قىدؿى د  لحظ مسمـ فح   ز ددة ف  آخره ه : قىدؿى

كىذىا. صح ح مسمـ   كتدب صحة ال  دمة كالمية كاليدر  ّدب م ؿ الم مف  الي ٍخمىةي  جىحىبُّ ًللى   ًمٍف كىذىا كى
 .2164  ص: 4   ج:2811م ؿ اليخمة  حد ث رقـ 
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كػػػدف  كذكػػػر اّػػػف المػػػكزم فػػػ  تحسػػػ ره فػػػ  سػػػكرة ا،يّ ػػػد  فػػػ  قصػػػة لّػػػراه ـ: جف اليّػػػ  
 .2ايت   كالـ اّف فرحكف« 1 [ؾى يٍ مً  ؾى دلً خى  تي خٍ د جي ]مى   مدزح ّالن ف  كؿ ل :

جمػػػػد ك ػػػػرة السػػػػ اؿ؛ ف  ػػػػؿ المػػػػراد ّػػػػ  ال طػػػػع فػػػػ  المسػػػػد ؿ  » قػػػػدؿ اليػػػػككم رحمػػػػ  ا:
 كا ك در مف الس اؿ عمد لـ   ع  كن تدعك لل   حدمة.

كقػػد تظػػدهرت ا،حدد ػػث الصػػح حة ّػػدلي   عػػف ذلػػؾ  ككػػدف السػػمؼ  كرهػػكف ذلػػؾ   
 ي   كف  الصح ح: كره رسكؿ ا المسد ؿ  كعدّ د. ك ركي  مف التكمؼ المي   ع

 كقدؿ: المراد ّ د س اؿ اليدس جمكال ـ  كمد ف  ج د  ـ. 

كقد تظدهرت ا،حدد ث الصح حة ّدلي   عف ذلؾ  كق ؿ  حتمؿ جف المراد ك رة 
الس اؿ عف جخّدر اليدس  كجحداث الزمدف  كمد ن  عي  ا يسدف  كهذا هع ؼ ،ي  قد 

 .ف الي   عف ق ؿ كقدؿ  كق ؿ عرؼ هذا م

 حتمؿ جف المراد ك رة س اؿ ا يسدف عف حدل  كتحدص ؿ جمره ف دخؿ ف  ذلؾ ف  
فني  قد ن  ر د  كؿ  س ال  عمد ن  عي    ك تهمف ذلؾ حصكؿ الحرج ف  حؽ المس

ف كذّ  ف  ا خّدر  جك تكمؼ التعر ض لح ت   لخّدره ّيحكال   فنف جخّره شؽ عم    كا 
ف جهمؿ مكاّ  ارتكب سك  ا،دبالمش ة   . 3«.كا 

                                                           

ممدؿ الد ف جّك الحرج عّد الرحمف ّف عم  ّف محمد المكزم   زاد المس ر ف  عمـ التحس ر     - 1
  دار الكتدب العّر    58 -5تح  ؽ: عّد الرزاؽ الم دم  تحس ر سكرة ا،يّ د    اآل دت:

 .197  ص: 3ق  ج: 1422  1ّ ركت  ط:
رة الخكاص  جل دز ف   ة  تح  ؽ ّرهدف الد ف لّراه ـ ّف فرحكف  درة ال كاص  ف  محده - 2

كت د ـ كتعم ؽ: محمد جّك ا،محدف  كع مدف ّط ل  دار التراث  ال دهرة  المكتّة العت  ة   تكيس  
 .64 -63ص: 

الي ٍ ً  عىٍف كىٍ رىًة اٍلمىسىدً ًؿ  ّف الحمدج  كتدب ا،قه ة  ّدب اليككم  المي دج شرح صح ح مسمـ - 3
ةو كىال دمى ٍ ًر حى ٍيعو كىهىدًت كىهيكى اًنٍمًتيىدعي ًمٍف جدا  حؽ لزم  جك طمب مدن  ستح    ًمٍف غى ي ٍ ً  عىٍف مى

 .12  ص:12ج:  1715 :حد ث رقـ
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ك حتمػػػؿ جف  كػػػكف المػػػراد السػػػ اؿ عػػػف المشػػػكالت التػػػ  تعّػػػديد »كقػػػدؿ فػػػ  ا رشػػػدد: 
   1«.ّظدهرهد ،ف حمم  عم  المعي  ا،عـ جكل 

 .2كس اؿ ا يسدف عف تحدص ؿ جحكال  حراـ لف كدف  تيذل ّ   قدل  اّف التممسدي 

ككػػذلؾ السػػ اؿ عػػف صػػعدب المسػػد ؿ عمػػ  كمػػ  التعم ػػز لممسػػ كؿ  كم م مػػد  قمػػت:
س اؿ اليدس جمػكال ـ لم يػ  ّمػدؿ  جك اكتسػدب  كلػ س المػراد ّػدل ي  هيػد ك ػرة المػدؿ؛ ّػؿ 

ػػفٍ : كهػػك قكلػػ   مػػد  سػػد الهػػركرة ّػػدل ؿ الحػػد ث الصػػح ح  ػػيىؿى  ]مى ػػفٍ  الي ػػدسى  سى  ظىٍ ػػرً  عى
د ًغين   ٍمػرً  ًمػفٍ   ىٍسػتىٍكً ري  فىًني مى [ مى ـى ػد اً  رىسيػكؿى   ىػد: فى يٍمػتي   مى ىػي  مى  ]جىفٍ : قىػدؿى  اٍلً يىػ ؟ ظىٍ ػري  كى
ـى  د جىٍهًم ً  ًعٍيدى  جىف   تىٍعمى  3[. يعىشٍّ ً ـٍ  جىكٍ   ي ىدٍّ ً ـٍ  مى

دفند. سىيىؿى  فى ىدٍ  ًعٍدلي ىد جىكٍ  جيكًق  ةه  كىًعٍيدىهي  ًمٍيكيـٍ  سىيىؿى  مىفٍ كف  حد ث آخر: ]   4[لٍلحى

لى ي  الي دسى  سىيىؿى  مىفٍ كف  حد ث آخر: ] د كى ػد ى   يٍ ًي ػ ً  مى ػةً   ىػٍكـى  مى ٍسػيىلىتي ي  الً  ىدمى مى  كىٍمً ػ ً  ًفػ  كى
ديكشه  جىكٍ  خيميكشه  ػد اً  رىسيػكؿى   ىػد: ًق ػؿى  كيديكحه  جىكٍ  خي مى ٍمسيػكفى : قىػدؿى   يٍ ًي ػً ؟ كى ػد  خى  جىكٍ  ًدٍرهىمن

                                                                                                                                                                          

س ط ك  ر  جصمحت  مف كتدب اّف  «ؽ «  ك«س»ف  كالـ اّف فرحكف المي كؿ ف  اليسل  -
 فرحكف درة ال كاص 

  حد ث رقـ »ن  سيلكف اليدس  «قكؿ ا تعدل :ال سطالي   كتدب الزكدة  ّدب لرشدد السدرم   - 1
  .65  ص:3ج: 1478

 لـ جمده. - 2
ٍمرنا »ركاه مسمـ ف  صح ح  عف جّ  هر رة ّمحظ:  - 3 د  ىٍسيىؿي مى ـٍ تىكى ُّرنا  فىًني مى مىٍف سىيىؿى الي دسى جىٍمكىالى ي

  2  ج:1041سيلة لميدس  حد ث رقـ:كتدب الزكدة  ّدب كراهة الم «فىٍم ىٍستىً ؿ  جىٍك ًل ىٍستىٍكً ٍر 
   .702ص:

جمد المحظ الذم ذكره الكيت  ف د ركاه الطّراي  ف  المعمـ الكّ ر  ّدب س ؿ اّف الحيظم ة 
 .96  ص:6  ج:5620حد ث رقـ  ا،يصدرم 

ركاه جّك دكد  سيف جّ  داكد  كتدب الزكدة  ّدب مف  عط  مف الصدقة  كحد ال ي   حد ث  - 4
 .70  ص:3ج:  1627رقـ: 
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  1[.الذ هىبً  ًمفى  ًق مىتي ىد

ػػػػدىقىةي  تىًحػػػػؿُّ  نى ] كفػػػػ  حػػػػد ث آخػػػػر: ػػػػًكمٍّ  2ًمػػػػر ةو  ًلػػػػًذم كىنى  ًل ىيًػػػػ ٍّ  الص  ركاهػػػػد كم ػػػػد  [.3سى
 جصحدب السيف.

مػػف تحػػر ـ السػػ اؿ عمػػ  ال ػػددر عمػػ  الكسػػب مسػػت رؽ 4كاسػػت ي  ال زالػػ  فػػ  ا ح ػػد 
ؼ الكقت ّطمب العمـ  كهذا كم  لذا سيؿ ليحس  فيمد لذا سيؿ ل  ره فدلذم  ظ ر جي   ختم

 قدل  العز زم. .ّدختالؼ ا،حكاؿ

كالسػػ اؿ عيػػد الحدقػػة ن حرمػػة ف ػػ   كن كراهػػة ّػػؿ ّرمػػد كمػػب  كذلػػؾ لذا خ ػػؼ المػػكت 
 جك العطد . مف المكع  كالعرم  كن فرؽ ف  هذا كم  ّ ف س اؿ الصدقة 

ف كػػػدف غي ػػػد » ال هػػػدة المػػػدكردم: جقهػػػ قػػػدؿ   سػػػ اؿ الصػػػدقة لممحتػػػدج ن  حػػػـر  كا 
   5.« كمد  يخذه حراـ فحراـ ّمدؿ  جك صيعة 

ف لػـ  قمت: قدؿ عممد يػد رحم ػـ ا:  حػـر عمػ  ال يػ  جخػذ الصػدقة مظ ػرا لمحدقػة  كا 
                                                           

ركاه الترمذم عف اّف مسعكد كقدؿ حد ث حسف  سيف الترمذم  كتدب الزكدة ّدب مف تحؿ ل   - 1
 .33  ص:2ج: 650الزكدة  حد ث رقـ: 

  يظر: محمد ّف لسمدع ؿ .التدـ ا،عهد  . كالسٌكم هك: السم ـ الخمؽال كة كالٌشدة :المٌرة ه  - 2
الصيعدي   المعركؼ ّد،م ر  التحّ ر   هدح  ّف صدلح ّف محمد ّف الحس ف الكحالي   

معدي  الت س ر   كتدب الزكدة  ّدب ف مف تحؿ ل  الصدقة كمف ن تحؿ   مكتّة الرشد  الر دض  
    549  ص: 4   ج:2012  1ط:

  ص: 2ج: 652 :كتدب الزكدة  ّدب مف ن تحؿ ل  الصدقة  حد ث رقـ  ركاه الترمذم ف  سيي  - 3
35. 

  6  ج: 6530كركاه ج حمد ف  مسيده  ّدب جكؿ مسيد عّد ا ّف عمرك ّف العدص  حد ث رقـ: 
  95ص: 

دار المعرفة    يظر: جّك حدمد ال زال   لح د  عمـك الد ف  كتدب آداب الكسب كالمعدش  - 4
  .64  ص:2ّ ركت  ج:

جّك الحسف عم  ّف محمد ّف محمد ّف حّ ب الّصرم الّ دادم  الش  ر ّدلمدكردم  ا،حكدـ  - 5
  .361  1السمطدي ة  الّدب العشركف: ف  جحكدـ الحسّة  دار الحد ث  ال دهرة   ج:
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 سػػيل د. كمػػف جقػػّح المسػػيلة مسػػيلة ف  ػػد  الكقػػت لمزكػػدة مػػع غيػػدهـ عي ػػد معتمػػد ف عمػػ  
ّػ  كالـ  عزل لٌمخم  ف  التّصرة  كن كمكد ل  ف  د  كلكالـ آخػر ذكػره اّػف رشػد فػ  كتد

ّدا ة الممت د لـ  يسّ  ،حد مف جهؿ المذاهب المتّكعة  كلـ  دعم  ّيص عػف الشػدرع  
 كهذا ممد ن  مكز ت م ده مع مخدلحت  لعممد  ا،مصدر  كهذه يصكص ـ مكمكدة.

كهػػك  لن مػػف اسػػت ي  مػػي ـ  ّميػػع جخػػذ ال يػػ  لمزكػػدةالعممػػد  كقػػد جفتػػ  المح  ػػكف مػػف 
الخهػػ رم عمػػ  جف سػػحرهـ ،مم ػػد سػػحر معصػػ ة ن  حػػؿ كيػػص  ال ػػدزم فػػ  سػػّ ؿ ا 

 ل ـ ال صر ف  .

ة الح    عّد ا ّف عم  ّف خمك مد يصػ : لح  ػ  لف كػدف غي ػد ن تحػؿ ا» كف  جمّك
ف جخػػذهد ف ػػك غػػدش متعػػد عمػػ  المسػػدك ف  كغدصػػب لح  ػػـ  كظػػدلـ ،خػػذه  لػػ  الزكػػدة كا 

هػػ  لم ػػـر  كجتمػػؼ عم ػػ  الشػػ   ّ  ػػر اسػػتح دؽ كخػػد ف غػػدش لصػػدحب المػػدؿ لككيػػ  عر 
مدلػ   كجدخػػؿ عم ػ  مػػد ن  مػكز فػػ  د يػ  ّ ّػػكؿ ذلػؾ ميػػ   كهػك غ ػػر مسػتحؽ لػػ   كخػػدف 

كن تػػ دل الزكػػدة لن   كخػػدف الرسػػكؿ  فػػ  سػػيت   المػػكل  سػػّحدي  فػػ  د يػػ  ّمخدلحػػة كتدّػػ 
 ايت   المراد مف كالم . 1«.جخذهد كغ رهـ ن  حؿ ل    ،حد ا،صيدؼ ال مدي ة

كجمػػد لهػػدعة المػػدؿ ف ػػك صػػرف  فػػ  غ ػػر كمكهػػ  الشػػرع ة  كتعر هػػ  » م:قػػدؿ اليػػكك 
لمتمؼ كسّب الي   جي  لفسدد  كا ن  حب المحسد ف  ك،يػ  لذا هػدع مدلػ  تعػرض لمػد 

   2«.ف  ج دم اليدس

لهدعة المدؿ؛ السرؼ ف  ليحدق  كدلتكسع ف  ا،طعمة » كقدؿ اّف الخط ب: 
ا،كاي   كالس كؼ ّدلذهب  كالحهة لمد  يشي عف  المذ ذة  كالمالّس الحسية  كتمك  

ليحدق  ف  الحراـ  كا،قكل جي  مد  ذلؾ مف ال سكة  كغمظ الطّع  كقدؿ سع د ّف مّ :
جيحؽ ف  غ ر كم   الميذكف ف   شرعد سكا  كديت د ي ة  جك دي ك ة فميع مي  ،ف ا 

                                                           

 .لـ جمده - 1
  11  ص: 12اليككم  المي دج  شرح صح ح مسمـ ّف الحمدج  كتدب ا،قه ة   ج:  - 2
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تمؾ المصدلح لمد ف  حؽ تعدل  معؿ المدؿ ق دمد لمصدلح العّدد  كف  تّذ ره تحك ت 
مد ف  حؽ غ ره  ك ست ي  مف ذلؾ ك رة ليحدق  ف  كمكه الّر لتحص ؿ  مه ع د  كا 

  كاب اآلخرة مد لـ  حكت ح د جخرك د هك جهـ مي .

 كالحدصؿ جف ف  ك رة ا يحدؽ  ال ة جكم : 

 ا،كؿ: ليحدق  ف  الكمكه المذمكمة شرعد فال شؾ ف  ميع .  -

د ّدلشرط كال دي : ليحدق  ف -   الكمكه المحمكدة شرعد  فال ر ب ف  ككي  مطمّك
 المذككر.

 كال دلث: ليحدق  ف  المّدحدت ّد،صدلة كمالذ اليحس ف ذا  ي سـ لل  قسم ف:  -

 جحدهد: جف  ككف عم  كم   م ؽ ّحدؿ الميحؽ  ّك در مدل  ف ذا ل س ّنسراؼ.

 :كال دي : مد ن  م ؽ عرفد  كهك  ي سـ ج هد عم  قسم ف

 مد  ككف لدفع محسدة يدمزة  جك متكقعة فم س هذا ّنسراؼ. :ا،كؿ

كال دي  مد ن  ككف ف  ش   مف ذلؾ  كالمم كر عم  جي  لسراؼ  كذهب ّعض 
الشدفع ة لل  جي  ل س ّنسراؼ قدؿ: ،ي  ت ـك ّ  مصمحة الّدف كهك غرض صح ح  

ذا كدف ف  غ ر معص ة ف ك مّدح ف  ميع مد آدهر ال ر كظ» قدؿ اّف دق ؽ الع د:. كا 
قدل   كقد صرح ّدلميع ال ده  حس ف  كتّع  ال زال   كمـز ّ  الرافع   كصحح ف  
ّدب الحمر مف الشرح  كف  المحرر جي  ل س ّتّذ ر  كتّع  اليككم  كالذم  ترمح جي  
ل س مذمكمد لذات  لكي   حه  غدلّد لل  ارتكدب المحظكر كس اؿ اليدس  كمد جدل لل  

 ايت   كالـ اّف الخط ب. 1«.ف ك محظكرالمحظكر 

لػػػ س مػػػف لهػػػدعة المػػػدؿ تخ  ػػػر » ك كافػػؽ مػػػد رمػػػح قػػػكؿ ا،ّػػػ  فػػػ  لكمػػدؿ ا كمػػػدؿ:
المّػػدس  كن تعػػدده لممكسػػع عم ػػ   كجمػػد ل  ػػر المكسػػع عم ػػ  فمرمػػكح  كلػػ س مػػف لهػػدعت  

                                                           

الد كف كالحمر دا  كتدب انست راض كجرشدد السدرم  شرح صح ح الّخدرم  ي   لال سطال - 1
 .229  ص: 4كالتحم س  ّدب مد  ي   عف لهدعة المدؿ  ج:
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ج هػػد اتسػػدع ال ػػكب ،يػػ  مػػف التممػػؿ  كا سػػّحدي   حػػب الممػػدؿ  قػػدؿ: كمػػف لهػػدعت  
 1«.طد  الد ف دكف لش دد ل  ر المك كؽ ّ لع

 مػػػد يصػػػ : 3الِممسػػػاني يمحمػػػد عمػػػلمعالمػػة  2الش ػػػحىد[  مىػػػعى   حى ٍصػػاٍ،ى  ؿي  ىػػػيٍ مى ]الٍ كفػػ   
 :المدؿ يكعدف »

 المدش ة عيد العرب: كق ؿ ا ّؿ ف ط. -

 كاليدض: كهك الع ف  كالي د.  -
مػف المرعػ   كعػدـ ال  ػدـ فنهدعة ا،كؿ؛ عدـ ا يحدؽ عم    كترك  لمه عة  كميع  

 ّ   كعدـ زكدت  لف كدف ممد  زك   كعدـ تكل ده  كتمك ي  مف راع سك .
 كمف لهدعة الي د؛ عدـ التمّرة  كقمة صكي . 

ذل  ف حسد  ك ّخس  مي .  كمف لهدعة المدؿ؛ عدـ صكف ال كب الرف ع  ّك
 كمي د قطع ال كب الرف ع قطعد غ ر معتدد  كعكس .

 انيتحدع ّ  همال ن  يتحع ّ . كمي د ترؾ مد  حؿ
 كمي د كهع  ف  غ ر محم  كدلّي دف  كغ ره.

 كمي د تكل ة مف ن  صمح لذلؾ لخ ديت   كسك  تصرف .
                                                           

 .14  ص: 5ا،ّ   لكمدؿ ا كمدؿ  كتدب ا،قه ة  ّدب الي   عف ك رة المسد ؿ  ج: - 1
المي ؿ ا،صح  ف  شرح مد تمس  : سم  كذلؾك « ميدهؿ الصح  عم  الشحد» ف  اليسخت ف  - 2

 الحدمة لل   مف جلحدظ الشح .
هك محمد ّف عم  ّف جّ  الشر ؼ الحسي  التممسدي   جّك عّد ا: عدلـ مدلك : تكف  سية  - 3

المي ؿ  »همر ة  مف جهؿ تممسدف  مف آ دره شرح كتدب الشحد لم ده  ع دض  سمده  921
 ف  مممد ف.  «الحدظ الشح ا،صح  ف  شرح مد تمس الحدمة غم   مف 

 يظر: عددؿ يك  ض  معمـ جعالـ المزا ر مف صدر ا سالـ حت  العصر الحدهر  م سسة 
  .79  ص: 1  ج:1980  2يك  ض ال  دف ة  لّيدف  ط:

ّمدمعة   2013عم    كقد ّيًدج ف  تح     سية هك مخطكط لـ جطمع جعاله المذككر التممسدي   ككتدب
  .  ّكزر عة  كم ة الم ة العّر ة  كآداّ د2المزا ر  - جّك ال دسـ سعد ا
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 كمي د لعطد  المدؿ لمسح  .
كمي ػػد تػػرؾ مطدلّػػة حػػؽ كمػػب  كالمطمػػكب عمػػ  مكسػػر  جك مم ػػكؿ حتػػ   كشػػؼ جمػػره 

 ّدلسمف كن ع ب ف  هذا.
 ّال سّب  كن تحم ؿ.كمي د ترؾ ّعض مدل  

يحدقػ  عمػ  غ ػر قر ػب كعيػده  كمي د ميع  مف ح   ككهع  فػ  غ ػر ح ػ  كميػع الزكػدة كا 
 :قر ب محتدج ل كل  

   1[.دجه تى حٍ مي  ـو حً رى  كذي كى  ةن قى دى صى  ؿي ّى  ٍ   ى نى  اى  ]لفٌ 

يمد ذكريدهد لمتيّ ػ ؛ لذ لػ س هذه ا،م مة كم د داخمة ف  كالـ اليككم المت دـ. قمت:  كا 
كمػػػد ذكػػػر فػػػ  تػػػرؾ مطدلّػػػة حػػػؽ كمػػػب عمػػػ   كػػػؿ جحػػػد   ػػػدر عمػػػ  اسػػػتخراج المز  ػػػدت 

 مكسر  كالحرع الذم ّعده ممد  ختمؼ ف   الحدؿ. كل ـ ف   كالـ مّسكط.

ـُ الَِِّي َجَمػَؿ قكل  تعػدل : 2كمد ذكر ف  دفع  لمسح   دل م  ُِْؤُِوْا السَُّفَياَ َأْمَواَلُك ﴿ َوَ  
َْامػػػػػػًا  ـْ ِق ـْ َقػػػػػػْوً  مَّْمُروًفػػػػػػا﴾الّمػػػػػػُو َلُكػػػػػػ ـْ َوُقولُػػػػػػوْا َلُيػػػػػػ ـْ ِفَْيػػػػػػا َواْكُسػػػػػػوُى َواْرُزقُػػػػػػوُى

3 
جم ن تعمدكا للػ  جمػكالكـ التػ  خػكلكـ ا  كمعم ػد لكػـ مع شػة فتعطكي ػد للػ  جزكامكػـ  

يػػ كـ ف ككيػػكف هػػـ الػػذ ف   كمػػكف عمػػ كـ  ػػـ تيظػػركا للػػ  مػػد فػػ  ج ػػد  ـ  كلكػػف جمسػػككا  ّك
   ـ ف  كسكت ـ  كرزق ـ. جمكالكـ كجيح كا جيتـ عم

ػػالٍّ  ]لف   : ممػػد ركاه اّػػف جّػػ  حػػدتـ ّسػػيده قػػدؿ: قػػدؿ رسػػكؿ ا جمدمػػ كعػػف جّػػ    د ى يسى

                                                           

 د »جخرم  الطّراي  ف  المعمـ ا،كسط  كمد  ف  :  ا مز  مف حد ث طك ؿ عف جّ  هر رةهذ - 1
جمة محمد  كالذم ّع ي  ّدلحؽ  ن   ّؿ ا صدقة مف رمؿ  كل  قراّة محتدمكف لل  صمت   

 .346  ص: 8ج:  8828سم  م داـ  حد ث رقـ: ّدب الم ـ  مف ا «ك صرف د لل  غ رهـ
هذه ا،دلة ميخكذة مف لرشدد السدرم لم سطالي   كتدب انست راض كجدا  الد كف كالحمر  - 2

  228  ص: 4كالتحم س  ّدب الي   عف لهدعة المدؿ  ج:
   5سكرة اليسد   اآل ة: - 3
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د[ ى مى  ٍّ قى  تٍ دعى طى   جى  التٍّ لن   د ي  ى حى السُّ  ف  هي 
1. 

ُِْؤُِػػػوْا السُّػػَفَياَ كعيػػده ج هػػد عػػػف جّػػ  هر ػػػرة: ـُ ﴿ َوَ   الخػػدـ  كهػػػـ » قػػػدؿ:2﴾َأْمػػػَواَلُك
   3«.ا يسش دط ف 

دبي  فىػػالى   اى   ىػػٍدعيكفى   ىالى ىػػةه  ]:عػػف جّػػ  مكسػػ 4كعيػػد اّػػف مػػرم ػػؿه : لى يػػـٍ   يٍسػػتىمى  كىديىػػتٍ  رىمي
ميؽً  سى ٍّ ىةي  اٍمرىجىةه  تىٍحتى ي  مى  لى ي  كىدفى   يطىمٍٍّ  ىد  كىرىميؿه  فىمىـٍ  اٍلخي مىٍ ػً    يٍشً دٍ  فىمىـٍ  مىدؿه  رىميؿو  عى ػؿه  عى  كىرىمي
دلى ي  سىًح  ند آتى  قىدٍ  مى ؿ   عىز   اي  قىدؿى  كى  [﴾جىٍمكىالىكيـٍ  السُّحى ىد ى  تيٍ تيكا كىنى : ﴿ كىمى

 .اآل ة عدمة ف  حؽ كؿ سح    ـٌ  

يمد هذه جم مة  ك عرؼ مد هك محـر مف هذا  كمد هك مكركه مف جدلة جخرل.   كا 

سػػ ؿ مدلػػؾ عػػف معيػػ  مػػد مػػد  فػػ  الحػػد ث مػػف الي ػػ  عػػف لهػػدعة :»5كفػػ  العتّ ػػة
 المدؿ ف دؿ: جن ترل قكؿ ا عز كمؿ:

َِْبِذًْرا﴾  6﴿ َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو َواْلِمْسِكَْف َواْبَف السَِّبِْؿ َوَ  َُِبذّْْر 

َْْطاُف ِلَربِّْو َكُفوًرا﴾ َْاِطِْف َوَكاَف الشَّ  1﴿ِإفَّ اْلُمَبذِّْرَْف َكاُنوْا ِإْخَواَف الشَّ

                                                           

  «كن ت تكا السح د  جمكالكـ»اّف جّ  حدتـ الرازم  تحس ر اّف جّ  حدتـ  تحس ر قكل  تعدل   - 1
 .662ص: 3  ج:4786حد ث رقـ 

 .5سكرة اليسد   اآل ة: - 2
  حد ث «كن ت تكا السح د  جمكالكـ» تحس ر قكل  تعدل :المرمع يحس :  اّف جّ  حدتـ الرازم - 3

  . 863:  ص3 ج:4788رقـ: 
مدمع الّ دف ف  تيك ؿ مم  جّك معحر الطّرم  محمد ّف مر ر ّف  ز د ّف ك  ر ّف غدلب اآل - 4

  8544  حد ث رقـ 5ال رآف  تح  ؽ: جحمد محمد شدكر  م سسة الرسدلة  سكرة اليسد   اآل ة 
 .560  ص:7ـ  ج: 2000   1ط:

دب الي   عف لهدعة  يظر: محمد ّف رشد  الّ دف كالتحص ؿ  كتدب المدمع ال دمف  ّ  - 5
 .307  ص:18المدؿ  ج:

 .26سكرة ا سرا   اآل ة:  - 6
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 «.غ ر ح  كهك ميع  مف ح   ككهع  ف  

مػف لهػدعة المػدؿ ميعػ  مػف ح ػ   ككهػع  فػ  غ ػر  »قدؿ شدرح د محمد ّف رشد: 
ح   كمد قدؿ مدلؾ ن جيػ  لذا حّسػ   كلػـ  ػ د ّػ  ح ػد  كن فعػؿ ف ػ  خ ػرا ف ػد جهػدع  لذ 
ن ميحعػػة لػػ  ف ػػ  عمػػ  هػػذا الكمػػ  فػػ  دي ػػد كن جخػػرل فكػػدف كدلعػػدـ سػػكا  ّػػؿ  ز ػػد عمػػ  

ح ػػ  ككػػذلؾ لذا كهػػع  فػػ  غ ػػر ح ػػ  ف ػػد جهػػدع  لذ جهمكػػ   العػػدـ ّػػد  ـ فػػ  ميعػػ  مػػف
ف مػػد ن جمػػر لػػ  ف ػػ  لف كػػدف كهػػع  فػػ  سػػرؼ جك سػػح  جك ف مػػد عم ػػ  ف ػػ  كزر لف كػػدف 

ال ال ػة ف  ػد لهػدعة لػ  جحػدهد  :لذ يح ة المدؿ عم  ستة جكم   كهع  ف  فسدد جك حراـ
 .  الحراـكال دلث يح ت  ف  كال دي  يح ت  ف  السح   يح ت  ف  السرؼ

كيح تػ  فػ  كمػ  مػف كمػكه الّػر   كال ال ة مي د ل ست ّنهدعة كه  يح ت  فػ  الكامػب
ف ػد  .كالشػرؼ   كالممػد  كيح ت  لكمػكه اليػدس رغّػة فػ  اكتسػدب ال يػد   ممد ل س ّكامب

 قدؿ ّعض الحكمد :

 كلكف جمكاؿ الّخ ؿ ته ع     فمد هدع مدؿ جكرث الممد ّر  

معي  كراهة لهدعت  ف  الحد ث جي  لهمدل   كترؾ التعدهد ل  ّدل  دـ  ق ؿ ف كقد 
   ّطؿ حت   ترك  كـر جك كا صالح ل  حت   ه ع كداره  ترك د حت  تي دـ  عم   
  ذلؾ جشّ  كمد   ه ع حت  ف  مم  حسدب ف   ّك ي  ّ ي  مم  رمؿ عم  ل  حؽ جك

 . الحد ث معي  ف  ق ؿ مد جظ ر كهذا

 فعم د ف    مر الت  اليح ة عف لمسدك  كف  هذا ف  عمكم  عم   حمؿ جف ك حتمؿ
 المكركهة الكمكه ف  يح ت  كف  ّ د  المتطكع كالصدقة  الرحـ كصمة ترك د ف   ي ـ كن

 . كشّ    كدلسرؼ

                                                                                                                                                                          

 .27سكرة ا سرا   اآل ة:  - 1
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ك حمؿ قكؿ مدلؾ ف  تحس ر الحد ث  كهك ميع  مف ح   جم مف  »ا،كمم :قدؿ محمد 
ا،خالؽ كصمة الرحـ  كشّ  ذلؾ ،ف ميع  مف الكامب ن ح   الكامب عم   ف  مكدـر 

يمد هك محظكر  كق ؿ ف  معي  الي   عف    دؿ ف   جي  مكركه كمد مد  ف  الحد ث  كا 
لهدعة المدؿ جي  ف مد ممكت  م ي  مف الرق ؽ  كالدكاب جف  يحؽ عم  ـ  ك حسف لل  ـ  

د ث ،ف الحد ث ليمد مد  كن  ترك ـ ف ه عكف  كالصكاب جف ل س ممد مد  ف   الح
ّمحظ الكراهة  كالمكركه مد ترك  خ ر مف فعم  ف  مر ف  ترك   كن  ي ـ ف  فعم   كترؾ 

كؿ   كل س ّمكركه ،ي   مس  الرمؿ اليح ة عم  رق     كدكاّ    مككف محظكر
 2«1.عي ـ

حمؿ رحم  ا الكراهة فػ  الحػد ث عمػ  المعيػ  المصػطمح عم ػ  ّػ ف الح  ػد   قمت:
كف  ذلؾ يظر ّؿ الظدهر المتعػ ف حمػؿ كراهتػ  تعػدل  لمشػ   عمػ  معيػ  الزمػر عيػ   

دل ػؿ عمػ  لرادة مػد دكي ػد  ككػذلؾ مػد مػد  جف    كنكالتيح ر مي   كهػك للػ  الحرمػة جقػرب
جك لػػ س فدعمػػ  مػػف ا فػػ  شػػ  ؛ كػػؿ ذلػػؾ  جك ن  زكػػ  فدعمػػ  ا ن  حّػػ  جك ن  رهػػ 

 عف الحعؿ.  دؿ عم  الي  
                                                           

تـ لصالح اليص مف مصدره لكمكد س ط كّ ر مف كالـ اّف رشد ف  الّ دف كالتحص ؿ ف   -1
 .  (ؽ س( ك اليسخت ف 

 يظر: جّك الكل د محمد ّف جحمد ّف رشد ال رطّ   الّ دف كالتحص ؿ كالشرح كالتكم   كالتعم ؿ  
لمسد ؿ المستخرمة  تح  ؽ: د محمد حم  كآخركف  كتدب المدمع ال دمف  معي  الي   عف 

-308  ص: 18ـ ج: 1988  2لّيدف  ط:  -ّ ركت  دار ال رب ا سالم  لهدعة المدؿ  
309 . 

ال دمش ا، سر مف هذه الصححة مف المخطكط مف يسخة المحمكد كالمد هك  لشدرة  مد  ف  - 2
شدممة  –جم الرفده ة  –لل  مف جراد محض الرفده ة ،ٌف قصد الرفده ة م صد مذمكـ مدا كه  

مم ع فدف ـ لمم دصد المذمكمة كم د مف جفرادهد  كهك مف جذم د فمذا عّر ّ د دكي  لشمكل د ال
 . كالظدهر جي  تعم ؽ مف ا،كمم  عم  كالـ اّف رشد. ا،كمم (ايت  . محمد 

كهذا الكالـ الميسكب ل كمم  غ ر مكمكد ن ف  المتف كن ف  ال دمش مف يسخة ال الدم رحم  
 ا تعدل . 
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 لصكاب تيدكؿ الحد ث لتمؾ ا،م مة كم د.فد

 كف  هذا الحد ث جف ححظ المدؿ  كت م ره مشركع  كجف ته  ع  مذمـك مي   عي .

ػػػتً : ]كقػػػد قػػػدؿ   ؿً  ًّتىٍحػػػًر ـً  الػػػدٍُّي ىد ًفػػػ  الز هىػػػددىةي  لىٍ سى ػػػالى ػػػدعىةً  كىنى  اٍلحى ػػػدًؿ  ًلهى لىًكػػػفً  اٍلمى  كى
د تىكيكفى ن  جىفٍ  الدٍُّي ىد ًف  الز هىددىةي    ىػكابي   ىكيػكفى   ىػًد الم ػً  كىجىفٍ  ًفػ  ًمٌمػد جىٍك ىػؽى   ىدؾى  ًف  ًّش   ممى

. ٍيػػؾى ػػٍف لىػػٍك ييًح ىػػٍت اٍلميًصػػ ّىًة عى ػػبُّ ًللىٍ ػػؾى مى   1ركاه الحكػػ ـ الترمػػذم فػػ  اليػػكادر [اٍلميًصػػ ّىًة جىحى

                                                           

ركاه الترمذم جّك ع س   كاّف مدم  ف  سيي مد  كركاه الحك ـ الترمذم ف  يكادر ا،صكؿ مف  - 1
 ؿ جحدد ث الرسك 

حد ث  .عف رسكؿ ا  مد مد  ف  الزهددة ف  الدي دترمذم  سيف الترمذم  كتدب الزهد  يظر: ال
ًد ثه غىًر به  نى يىٍعًرفي ي ًلن  ًمٍف هىذىا الكىٍمً  149  ص:4 ج: 2340رقـ:    كقدؿ عف هذا الحد ث: هىذىا حى

دً ذي اً ٍّ  ٍكنىًي ُّ اٍسمي ي: عى ًد ًث. كىجىّيك ًلٍدًر سى الخى ك ٍّفي كىاًقدو ميٍيكىري الحى ًٍّد اً  كىعىٍمري  في عى
  2ج:  4100حد ث رقـ:  كتدب الزهد  ّدب الزهد ف  الدي د كاّف مدم   سيف اّف مدم   

 دار لح د  الكتب العّر ة  قدؿ مح ؽ كتدب سيف اّف مدم  محمد ف اد عّد الّدق  حكـ 1373ص:
 .الحد ث: هعح  ا،لّدي 

ً   ىة الزهدد 106ف  يكادر ا،صكؿ مف جحدد ث الرسكؿ  ا،صؿ:  ك ـ الترمذمكركاه الح   ًف  حى
ٍخالى  ً   ىة اٍ ً ً   ىة اٍ ً مىدف كىحى  .49ص:  2ج: ص كىحى

حد ث مرفكع خرم  » كقدؿ اّف رمب الحيّم  عف هذا الحد ث ف  مدمع العمـك  كالحكـ:
كيس ّف حمّس  عف جّ  لدر س الخكني   عف الترمذم كاّف مدم  مف ركا ة عمرك ّف كاقد  عف  

لمدؿ  كلكف   قدؿ: الزهددة ف  الدي د ل ست ّتحر ـ الحالؿ  كن لهدعة اجّ  ذر  عف اليّ  
ن تككف ّمد ف   د ؾ جك ؽ ممد ف   د ا  كجف تككف ف   كاب المص ّة لذا جيت الزهددة ف  الدي د ج

  .جصّت ّ د جرغب ف  د لك جي د ّ  ت لؾ
  حد يد ز د ّف  ح   الدمش    «الزهد »قمت: الصح ح كقح   كمد ركاه ا مدـ جحمد ف  كتدب  

 الخكني : ل س الزهددة ف  الدي دحد يد خدلد ّف صّ ح  حد يد  كيس ّف حمّس قدؿ: قدؿ جّك مسمـ 
 ميؾ ّمد ف ّمد ف   د ا جك ؽ  ّتحر ـ الحالؿ  كن لهدعة المدؿ  ليمد الزهددة ف  الدي د جف تككف

ذا جصّت ّمص ّة  كيت جشد رمد  ،مرهد كذخرهد مف ل دهد لك ّ  ت لؾ كركاه اّف جّ    د ؾ  كا 
الدي د  مف راك ة محمد ّف م دمر  عف  كيس ّف م سرة  قدؿ: ل س الزهددة ف  الدي د ّتحر ـ الحالؿ 

يؾ ّمد ف   دؾ  كجف كن لهدعة المدؿ  كلكف الزهددة ف  الدي د جف تككف ّمد ف   د ا جك ؽ م
المص ّة كحدلؾ لذا لـ تصب ّ د سكا   كجف  ككف مددحؾ كذامؾ ف   [180ص: ]تككف حدلؾ ف  
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ميػػ  مػػد كػػدف  المػػدؿ خ ػػرا فػػ  التيز ػػؿ  كالخ ػػر سيػػمٍّ ى » قػػدؿ رحمػػ  ا تعػػدل :لػػ  كالمحػػظ 
ميػػزكع ]الحمػػة[  كحمػػة المػػدؿ كسػػم ؛ حّػػؾ لػػ   كمػػد لػػـ تيػػزع حمتػػ  ف ػػك مػػدؿ ،يػػ  مػػدؿ 

   مّ  عم  ا تعدل .
 قػػػكاـ العّػػػدد فػػػ  جمػػػر د ػػػي ـ؛ ّػػػ   صػػػمكف  ك صػػػكمكف  ك زكػػػكف  فدلمػػدؿ فػػػ  ا،صػػػؿ

لمػدؿ؛ عمػدؿ ا،ركػدف ن ت ػـك لن ّ ػذا اجك تصدقكف فد،ّداف ن ت ـك ّ د لن ّ ذا المدؿ  ك 
ـْ  :﴿كميػػ   شػػرب قػػدؿ تعػػدل  ميػػ   طعػػـ  ـُ الَِِّػػي َجَمػػَؿ الّمػػُو َلُكػػ ُِْؤُِػػوْا السُّػػَفَياَ َأْمػػَواَلُك َوَ  

ـْ َقْوً   ـْ َوُقوُلوْا َلُي ـْ ِفَْيا َواْكُسوُى َْامًا َواْرُزُقوُى    1﴾مَّْمُروًفا. ِق
  مف د يػػػ  فػػػدلم كدي ػػػدؾ جعممػػػؾ جف هػػػذا المػػػدؿ ق دمػػػؾ  جم؛ قكامػػػؾ فػػػ  جمػػػر د يػػػؾ 

ف عمػػؿ آلخرتػػ  كدي ػػده مم عػػد فػػ  دي ػػده  ف ػػذا المػػدؿ عمػػ  مػػد  فنيمػػد  عمػػؿ فػػ  دي ػػده؛ كا 
. ح  ؽ جف  سم  خ را؛ كصحيد؛  ،ف الخ رات ّ  ت ـك
 ػػػػـ  حتػػػػرؽ حّػػػػ  ف صػػػػ ر عمػػػػ   كن ممكمػػػػد ف  ػػػػر مع ػػػػب  فػػػػنذا جحّػػػػ  فدشػػػػتد حّػػػػ  لػػػػ  

 هّر ف:

جعطػػ  كعالمتػػ  جف  كػػكف ّمػػد  فػػنف كػػدف حّػػ  لممػػدؿ مػػف جمػػؿ حػػب ا ف ػػك محمػػكد  -
 فرحد ّمد حّس.  جشد

ف كدف حّ  ل  مف جمػؿ حػب يحسػ  الدي ػة الّدل ػة  ف ػك مػذمـك ،ف حّػ  لػ  مػف هػذا  - كا 
 الكم  حب فتية  كالحتية ت د   لل  اليدر.

عمػػـ العّػػد جف ا  قػػدؿ لػػ  قد ػػؿ: كك ػػؼ  كػػكف حػػب المػػدؿ مػػف حػػب ا تعػػدل ؟ قػػدؿ:
ف تمػػؾ ا،مػػكر ن ت ػػـك لن تعػػدل  جمػػره ّػػيمكر كمعػػؿ م ّدلمػػدؿ رهػػدت  فػػ  تمػػؾ ا،مػػكر  كا 

                                                                                                                                                                          

ز ف الد ف عّد    شرح خمس ف حد  د مف مكامع الكمـ ف  الحؽ سكا    يظر مدمع العمكـ كالحكـ 
   تح  ؽ: شع ب الرحمف ّف جحمد ّف رمب ّف الحسف  السىالم   الّ دادم   ـ الدمش    الحيّم

- 179ص:  2ج:  2000 7: ط  ّ ركت  لّراه ـ ّدمس  كتدب الزهد م سسة الرسدلة  -ا،ريد كط 
180. 

 .5سكرة اليسد   اآل ة: - 1
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جحب ّر  جحب جمره كاّت د  مرهدت    ـ يظر فػنذا تمػؾ ا،مػكر ن ت ػـك لن ّدلمػدؿ   فمف
ػ   ػـ  عمػـ جف ذلػؾ الشػ   ن   ػـك  كن  فم س مف المحدؿ جف  حب ش  د مف جمؿ حػب ّر

كك ؼ ن  حػب العّػد يعمػة  تمػذذ  ي   ت  ي ل  لن ّش   آخر  ـ ن  حب هذا الش   ال د
ػػ  ػػد   1«.ّ ػػد  ك مػػد تمػػؾ اليعمػػة سػػّّد لحمػػد ّر ايت ػػ  المػػراد مػػف كالمػػ  مػػع تصػػرؼ  ّك

 التكف ؽ.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  ف  سر 265هذا الكالـ لمحك ـ الترمذم ف  يكادر ا،صكؿ مف جحدد ث الرسكؿ  ا،صؿ  - 1
 .265ص:  4العمؿ كالعالي ة  ج:
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 الحادي عشر:الحدْث 

 :قكل  

ـَ  المَّوَ  ]ِإفَّ  ُْْكـْ  َحرَّ  1[َوَىاِت. َوَمَنعَ  الَبَناِت، َوَوْأدَ  اُْلمََّياِت، ُعُقوؽَ : َعَم

ّهـ الع ف الم ممة مف العؽ  كهػك ال طػع  كالشػؽ ف ػك شػؽ عصػد الطدعػة  المقوؽ:
ر  ي  ػػد عيػػ  جك  ي  ػػد جك ك يػػ لمكالػػد ف كهػػك ل ػػذا همد ّػػيم يػػكع كػػدف مػػف جيػػكاع ا،ذل قػػؿ  

 .حرالك عي   كمخدلحة ف مد  يمراف  ك ي  دف ّشرط ايتحد  المعص ة ف 

كجـ  لمػف  ع ػؿ  جم ةلن جف  2ل دس جّ [كا   خيدؼ]جم ت   : ممع جم   قدؿ:واْلميات

                                                           

 ركاه الّخدرم  كمسمـ  مف حد ث الم  رة ّف شعّة: - 1
  3  ج:2408ّدب مد  ي   عف لهدعة المدؿ   حد ث رقـ:  الّخدرم  صح ح الّخدرم  - 

 .120ص:
لي   عف ك رة المسد ؿ مف غ ر مسمـ  كتدب ا،قه ة  ّدب امسمـ  صح ح  -

 .131 ص:5ج:ة حدم
  قدؿ قص :»هذا شطر مف ّ ت شعرم ذكره اّف ميظكر ف  لسدف العرب  كيسّ  ل ص  قدؿ:  - 2

 جم ت  خيدؼ كال دس جّ 
 كحدتـ الطد   كهدب الم   
 

 عّد  يدد  ـ ّ دؿ كهب 
 ح درة خدل  ل  ط كعم 

 
 .(472  ص:13  يظر: لسدف العرب  حرؼ ا،لؼ  جم   ج: 

  11خيدؼ  كال دس جّ   ف  حرؼ الس ف الم ممة  ج:كمد شرح اّف ميظكر قكؿ قص : جم ت  
 .341ص:
 د ال سطالي  ف  ا رشدد ف د ذكر ليد جف هذا الّ ت   رتّط ّ صة امرجة  تم ب ّخيدؼ  جمٌ 

خيدؼ: ّكسر الخد  المعممة  كالداؿ الم ممة  ّ ي مد يكف سدكية  كآخره فد . غ ر مصركؼ  ك
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 ن  ع ؿ. ع ؿ ك  لمف

كتخصػػ ص الع ػكؽ ّد،م ػدت مػػع امتيدعػ  فػ  اآلّػػد   » قػدؿ الشػ ل اّػػف دق ػؽ الع ػد:
،مػػؿ شػػدة ح ػػكق ف كرمحػػدف ا،مػػر ّّػػرهف ّدليسػػّة لتّػػد  جك هػػذا مػػف ّػػدب تخصػػ ص 

 .كدف ميمكرا ّ ف كدف مميكعد كشرف  لف لالش   ّدلذكر  ظ در عظم  ف  الميع 

كقػػػد  راعػػػ  فػػػ  مكهػػػع آخػػػر ّدلتيّ ػػػ  ّػػػذكر ا،ديػػػ  عمػػػ  ا،عمػػػ  فػػػ خص ّػػػد،دي  
  1ايت   مف ا رشدد« .ّدلذكر كذلؾ ّحسب اختالؼ الم صكد

الع كؽ هد الّر  كالمراد ّ  صدكر مػد  تػيذل ّػ  ا،صػؿ مػف فرعػ  »كقدؿ العز زم: 
    2«.صؿمف قكؿ جك فعؿ لن ف  شرؾ جك معص ة مد لـ  تعيت ا،

ن كػػدف جمػػر جمػػ  ّػػيمر كامػػب  جك ي دهػػد عػػف »قػػدؿ الححيػػ :   لف كػػدف ّ  ػػر حػػؽ  كا 
 3«فتيذت فال حرمة عم  . رميك

                                                                                                                                                                          

،ف  ؛ّف عمراف ّف الحدؼ ّف قهدعة  كل ّت ّخيدؼ،ي د جـ ال ّ مة  كه  ل م  ّيت حمكاف 
زكم د لل دس ّف مهر كالد قمعة لمد مدت حزيت عم   حزيد شد دا ّح ث همرت جهم د كدارهد 
كسدحت ف  ا،رض حت  مدتت  فكدف مف رجل جكندهد الص در   كؿ: مف ه ن ؟ ف  دؿ: ّيك 

جم ت  خيدؼ » د دكف جّ  ـ قدؿ قد م ـ خيدؼ لشدرة لل  جي د ه عت ـ  كاشت ر ّيكهد ّدليسب لل 
ل دس جّ .    6  ج:3520حد ث رقـ:   يظر: لرشدد السدرم  كتدب الميدقب  ّدب قصة خزاعة  كا 

 . 15ص:
  4  ج:2408ال سطالي   لرشدد  السدرم  ّدب مد  ي   عف لهدعة المدؿ   حد ث رقـ  - 1

  229ص:
شرح    السراج المي ر:عز زمالجحمد  لّراه ـ ّف الش ل ّف محمد عم  ّف الش ل يكر الد ف -  2

ّدب ال مزة  ال مزة مع اليكف  المز  ا،كؿ  الص  ر  ف  حد ث الّش ر اليذ ر  المدمع
  لـ جمد معمكمدت اليشر عم  غالؼ الكتدب ن ف  جكل  كن ف  آخره. كمد جف رقـ 361ص:

 لكتركي ة العدلم ةمف مكقع المكتّة ا  184الصححة عم  اليسخة ا لكتركي ة هك 
ar/tem14669/#q                                      . 

الححي   حدش ة الححي  عم  المدمع الصح ح  ّدب ال مزة  ال مزة مع اليكف  حد ث لف ا  - 3
 . 375  ص:1..  ج:.م دتحـر عم كـ ع كؽ ا،
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كجمػػػد ع ػػػكؽ ا،م ػػػدت فحػػػراـ كهػػػك مػػػف الكّػػػد ر ّنممػػػدع العممػػػد  كقػػػد »كقػػػدؿ اليػػػككم: 
تظػػدهرت ا،حدد ػػث الصػػح حة عمػػ  عػػده مػػف الكّػػد ر  ككػػذلؾ ع ػػكؽ اآلّػػد  مػػف الكّػػد ر 

يم مػف حرمػة اآلّػد  كل ػذا قػدؿ حػ ف قػدؿ  آكػدد اقتصر هيد عم  ا،م دت ،ف حػرمت ف كا 
 ل  السد ؿ مف جّر قدؿ:

ػػ]جي  ػػجُّ  ـ   يػػ ؾى مُّ ػػجي  ـ   يػػ ؾى مُّ [ ك،ف جك ػػر الع ػػكؽ   ػػع دؾى جّىػػ ـ  [  ال ػػد  ػػـ قػػدؿ فػػ  الراّعػػة ] يػػؾى مُّ
   1«.ل م دت ك طمع ا،كند ف  ف

ة الحمػؿ   ػـ الكهػع   ػـ ليمد كدف ل ػد »كقدؿ اّف ّطدؿ:  جهػعدؼ مػد لػ ب  لصػعّك
 2«.الرهدع  كهذه ميحردة ّ د  ـ تشدرؾ ا،ب ف  التّر ة

ف كػػدف ّػػر  خػػص ا،م ػػدت ّدلػػذكر» قػػدؿ الخطػػدّ :  ل يّػػ  عمػػ  جف اآلّػػد  كػػذلؾ  كا 
كحػؽ ا،ب م ػدـ فػ  الطدعػة   كالمطػؼ 3الِحفي[كهػك ]ا،ـ م دـ عم  ّر ا،ب ف  يكع 

 4«.   كيحكذ جمرهكحسف المتدّعة لرج

عيػػػ   عمّػػػ  كػػػالـ الخطػػػدّ   ك ػػػرل جف طدعػػػة ا،ـ ن 5كػػػدف شػػػ خيد رهػػػ  ا قمػػػت:
تمػػػب فػػػ  عظػػػدـ ا،مػػػكر التػػػ  لػػػـ  مػػػز دخػػػكؿ اليسػػػد  ل ػػػد  كن جرب ل ػػػف فػػػ  دخكل ػػػد  

 ة[.جى رى ـ امٍ هي رى ا جمٍ كٍ لُّ كى  ـه كٍ قى  حى حمً  ي  فٍ ك حت  ّدلحد ث الصح ح: ]لى 

ّػػػدل مز ف ػػػك دفػػػي ف فػػػ  ح ػػػدت ف ف مػػػتف تحػػػت التػػػراب  كهػػػك مػػػف : »د البنػػػاتوأْ كجمػػػد 

                                                           

 .12-11  ص:12ج:  اليككم  المي دج  شرح صح ح مسمـ ّف الحمدج - 1
جّك تم ـ  شرح صح ح الّخدرم  تح  ؽ: جّك الحسف عم  ّف خمؼ ّف عّد الممؾ  اّف ّطدؿ   - 2

 -  دار اليشر: مكتّة الرشد 2003 2 دسر ّف لّراه ـ  ّدب مف جحؽ اليدس ّحسف الصحّة  ط:
 .189 ص:9السعكد ة  الر دض ج:

 .كراـالمّدل ة ف  ا : حح  هكالت - 3
السدرم  كتدب ف  انست راض  كآدا  الد كف  كالحمر  كالتحم س  ّدب ال سطالي   لرشدد  - 4

  .229  ص:4  ج:2407الي   عف لهدعة المدؿ  حد ث رقـ:
 . الكّ ر  المختدر الكيتهك  - 5
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يمػد اقتصػر   الكّد ر المّك دت ،ي  قتؿ يحػس ّ  ػر حػؽ ك تهػمف ج هػد قط عػة الػرحـ  كا 
 1.قدل  اليككم «.  المعتدد الذم كديت المدهم ة تحعم عم  الّيدت ،يٌ 

جهػػػؿ المدهم ػػػة كجد الّيػػػدت ّسػػػككف ال مػػػزة هػػػك دفػػػف ّدلح ػػػدة  ككػػػدف »كقػػػدؿ العز ػػػزم:
   2«. حعمكف ذلؾ كراهة ف  ف

يد ػػد خكفػػد عمػػ  ـ مػػف  العػػدر(» كقػػدؿ الححيػػ :   4« .3كمػػي ـ مػػف   تػػؿ جكنده ذكػػكرا  كا 
 ككؿ ذلؾ هالؿ كاستحالل  كحر.

يمػػد الخػػالؼ فػػ  العػػزؿ كفػػ  معدلمػػة اليطحػػة قّػػؿ تصػػكرهد فػػ  الػػرحـ فكػػره العػػزؿ  كا 
ركاه  5[. ُّ حىػػػالخى  دي جٍ الػػػكى  ؾى ًلػػػيػػػ  كقػػػدؿ: ]ذى كرهػػػ  لمػػػد سػػػ ؿ ع   ممدعػػػة مػػػي ـ الشػػػدفع  ،ٌيػػػ

   .مسمـ

كػػدف  كػػره عشػػرة مي ػػد عػػزؿ المػػد  عػػف محمػػ  ،يػػ   جيػػ   7كاليسػػد   6كفػػ  جّػػ  داككد
 .طر ؽ لل  قطع اليسؿ

عػف يػدفع جف اّػف عمػر كػدف ن  عػزؿ ككػدف  كػره العػزؿ ّػؿ ركم عيػ  » كف  المكطػي:

                                                           

 .12ص:  12لل  هيد  يت   كالـ اليككم ف  المي دج شرح صح ح مسمـ ّف الحمدج  ج: - 1
 .361  ص:1المدمع الص  ر ف  حد ث الّش ر اليذ ر  ج:العز زم  السراج المي ر شرح  - 2
 «.مف الح ر »ف  قكؿ الححي  ك  هكذا ف  اليسخت ف - 3
  375  ص:1الححي   حدش ة الححي  عم  المدمع الصح ح  ّدب ال مزة  ال مزة مع اليكف  ج:  - 4
كىاًز اٍلً  مىًة  كى ركاه مسمـ  - 5 ٍط ي اٍلميٍرًهًع  عف مدامة ّيت كهب  كتدب اليكدح  ّدب  مى ًه ى كى

كىرىاهىًة اٍلعىٍزًؿ  حد ث رقـ:   1066 ص:2  ج:1442كى
مف حد ث اّف مسعكد  سيف جّ  داكد  جكؿ كتدب الخدتـ  ّدب ف  خدتـ الذهب  ركاه جّك داكد  - 6

  .279ص:   6ج:  4222الذهب  حد ث رقـ 
  8  ج:5088كتدب الز ية  ّدب الخهدب ّدلصحرة  حد ث رقـ كاليسد    سيف اليسد     - 7

  1  ج:3605حد ث رقـ  حيّؿ  مسيد عّد ا ّف مسعكد  كجحمد  مسيد جحمد ّف .141ص:
 .380ص: 
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 1«.ع مدف جي مد كرهدهجي  هرب ّعض كلده عم  فعم   ككذا ركم عف 

ن  عػزؿ الرمػؿ المػرجة الحػرة لن ّنذي ػد  كن ّػيس »كقدؿ ا مػدـ فػ  المكطػي مػد يصػ : 
ذي ػػد  2«.جف  عػػزؿ جمتػػ  ّ  ػػر لذي ػػد كمػػف كديػػت تحتػػ  جمػػة قػػـك فػػال  عػػزؿ لن ّػػنذي ـ جم كا 

 ج هد ،ف ل د ّدلع د ح د ف  الكط . 

ا ي ػ  رسػكؿ »ّف مدم  عف عمػر: كف  ا كجحمد. ككافؽ ا مدـ ف  هذا جّك حي حة 
 كف  لسيدده اّف ل  عة 3«.العزؿ عف الحرة لن ّنذي د عف. 

عػف مػدّر جف رمػال جتػ  اليّػ    كدل ؿ مػكاز العػزؿ فػ  المممػة: مػد ركاه مسػمـ  كغ ػره
ف ػػػدؿ: لف لػػػ  مدر ػػػة هػػػ  خددميػػػد  كسػػػدي تيد  كجيػػػد جطػػػكؼ عم  ػػػد  كجيػػػد جكػػػره جف تحمػػػؿ   

  4.[ تى  ٍ شً  فٍ د لً  ى يٍ عى  ؿٍ زً عٍ ف دؿ: ]اً 

« .كيػػد يعػػزؿ عمػػ  ع ػػد رسػػكؿ ا فّمػػغ ذلػػؾ يّػػ  ا فمػػـ  ي يػػد عيػػ » حد  ػػ  ج هػػد:
 .5ركاه مسمـ

حكػـ معدلمػة المػرجة لسػ دط اليطحػة قّػؿ يحػل  ك يػت  مػف حكػـ العػزؿ؛» قػدؿ فػ  الحػتح:
  قػػػدؿ ّػػػدلمكاز فػػػ مكف جف  متحػػػؽ ّػػػ  هػػػذا الػػػركح فمػػػف قػػػدؿ ّػػػدلميع فحػػػ  هػػػذا جكلػػػ . كمػػػف

ك متحػػػؽ ّػػػ  تعػػػدط   ك مكػػف جف  حػػػرؽ ّييػػػ  جشػػػد ،ف العػػزؿ لػػػـ   ػػػع ف ػػػ  تعػػدط  السػػػّب 
 المرجة مد   طع الحمؿ مف جصم .

                                                           

مدلؾ ّف جيس ّف مدلؾ ّف عدمر ا،صّح  المدي   المكطي  تح  ؽ: محمد مصطح   - 1
ؿ الخ ر ة كا يسدي ة  جّك ظّ   ا مدرات  ا،عظم   م سسة زا د ّف سمطدف آؿ ي  دف ل عمد

 .857  ص:4  ج:2209 :ـ  كتدب الطالؽ  ّدب العزؿ  حد ث رقـ2004  1ط
 .2212 :المرمع يحس   حد ث رقـ - 2
 .113  ص:3  ج:1928 :اّف مدم   سيف اّف مدمة  كتدب اليكدح  ّدب العزؿ  حد ث رقـ - 3
  2 ج:1439ركاه مسمـ عف مدّر  صح ح مسمـ  كتدب اليكدح  ّدب حكـ العزؿ  حد ث رقـ   - 4

 .1064ص:
 .1065  ص:2  ج:1440المرمع يحس   حد ث رقـ:  - 5
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كجفتػػ  ّعػػض متػػيخرم الشػػدفع ة ّميعػػ   كهػػك مشػػكؿ عمػػ  ال ػػكؿ ّنّدحػػة العػػزؿ مطم ػػد  
لممم ػػكر ميػػع اسػػتخرام   كلػػك قّػػؿ ا،ّرعػػ ف  -كهػػك مػػف المح  ػػ ف- قػػدؿ:عزل الحطػػدب

مػػػكاز لخػػػراج المػػػد  مػػػف الػػػرحـ قّػػػؿ ا،ّرعػػػ ف قػػػكنف  كمػػػذهب المم ػػػكر ف ػػػ   كلحظػػػ  فػػػ 
 1«.الميع

لمكلد جحكاؿ حدؿ قّؿ الكمكد  ك ي طع ف  د ّدلعزؿ   » كقدؿ اّف العّر  ف  ال ّس:
 -كحدؿ ّعد قّض الرحـ عم  المي  فال  مكز ،حد التعرض ل  ّدل طع   كهك مد ز

عيد استمسدؾ الطمث ا،دك ة الت  ترخ    كمد  حعؿ  سحمة التمدر ف  س   الخدـ
 .(-ف س ؿ المي  مع 

 3«2.كهذا جشد ف  التحر ـ  كحدؿ ّعد تخم   قّؿ جف  يحل ف   الركح
كاسػػت ي   عمػػ  ي ػػؿ ّعػػض المح  ػػ ف  ف ػػك قتػػؿ يحػػس ّػػال خػػالؼ ف ػػ :فأمػػا إذا نفػػم  

 ن ّعدهد.  قّم دّعه ـ مف هذا مد  الزيد ف مد قّؿ ا،ّرع ف يظرا ل كؿ المخم  ّمكازه 

ػة اّػف ا،عمػش العمػكم جيػ :  مػكز لسػ دط الميػ ف لذا  ػ س مػف خركمػ  كتهػػررت   كفػ  جمّك
 ،ف ح  د جعظـ مف ح  . كارتكدب جخؼ الهرر ف ،ي  مف ّدب التداكم  قدؿ: ّ 

ف رم ت ح دت    .4(لـ  مز  دمي  كخركم كا 
                                                           

اّف حمر  فتح الّدرم شرح صح ح الّخدرم  قكل  ّدب العزؿ جم اليزع ّعد ان الج  حد ث  - 1
  .305  ص: 9  ج:5210رقـ: 

 مصدره.مف اليص تـ لصالح  - 2
 بن مالك موطأ شرح في القبس، اإلشبيلي فري المعا العربي بن بكر أبو، هللا عبد بن محمد - 3

 .763:ص، 1:ج، 1992، 1:ط، اإلسالمي الغرب دار، كريم ولد هللا عبد تحقيق، أنس
ف  مسيلة المرجة الت   -ف  اختصدر الش ل محمد ّدم رحم  ا تعدل  لكالـ اّف ا،عمش  - 4

 غمكض. – يحش حمم د تدرة  ك ظ ر تدرة جخرل 
 : كمد مد  ف  يكازل  هكلة يهذه المسف  اّف ا،عمش العمكم  ككالـ

عم  د العدة    يحش حمم د تدرة  ك ظ ر جخرل حت  جمره د  كجطدؿلت  الحدمؿ اة اجكجمد المر  »
كا حداد  هؿ  مكز ل د جف تستعمؿ مد  س ط  جـ ن ؟ فيمدب: لف تح  ت ح دت  فال  مكز ل د 
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 .كا اعمـ   كف  كالم  يظر. كالميصكص الميع  لذا كدف ف  لس دط  لهالك

كلمد مّمت ال مكب عم  ّ ض ا يدث لهعح ف كعدـ يحع ػف ككػكي ف عػكرة معرهػة 
 لكؿ آفة عظـ جمر ا حسدف لل  ف. 

ػػػ ركل الشػػ خدف عػػػف عد شػػػة رهػػػ  ا عي ػػػد  جف رسػػكؿ ا   فى ًمػػػ  ى ًمػػػتي ٍّ اً  فٍ قػػػدؿ: ]مى
   1[. درً الي   فى ا مً رن تٍ سً   ي لى  دفى   كى ف   ً  ٍ لى لً  فى سى حٍ يى   فى  و  ٍ شى ًّ  دتً يى ّى الٍ  هً ذً هى 

ػعف جيػس قػدؿ: قػدؿ رسػكؿ ا  كركل الترمذم ػ فٍ : ]مى ػ دؿى عى  كى هيػد كى يىػجى  تي ٍمػخى دى  فً  ٍ تى  ى درً مى
 .قدؿ الترمذم: حسف غر ب مف هذا الكم .2[.  ً  ٍ عى ّى صٍ نً ًّ  درى شى جى   كى فً  ٍ دتى  ى كى  ةى ي  مى الٍ 

 .3«ةي ي  مى الٍ   ي مى   فى ف   ً  ٍ لى لً  فى سى حٍ جى   كى ف   ي مى ك  زى   كى ف   ي ّى د  يى   فى دتو يى ّى  ثى الى  ى  دؿى عى  فٍ ] مى  :كقدؿ 

 .4[. ركاه جّك داككددفً تى خٍ جي  كٍ   جى دفً تى يٍ ًّ  كٍ جى   دتو يى ّى  ثي الى  ى  كٍ   جى اتو كى خى جى  ثي الى كف  ركا ة: ] ى 
                                                                                                                                                                          

ف لـ ترج ذلؾ ّؿ ج ست مي  كمد قمتـ  مدز ل د ذلؾ  لس دط  لف رم ت ح دت  كخركم  مي د  كا 
  .  جعمـفني  مف ّدب التداكم  كارتكدّد ،خؼ الهرر ف ،ف ح  د جعظـ مف ح    كا تعدل

كجمد ا حداد ف مب عم  د مد داـ ف  ّطي د ،ي  حؽ  تعدل   كجمد دـ فسدد المي ف كلـ  س ط ف ك 
ح ض لمحدمؿ ك مرم عم   مد قدؿ الش ل رحم  ا تعدل  مف تحص ؿ ح ض الحدمؿ   ـ ه  

 «.مستحدهة  كا تعدل  جعمـ
  ّشي  ط  689حمكد العالكم  تحت رقـ: يظر كالم  ف  يكازل   مخطكط لمدلك  جحمد ّف جحمد م

 ق  مف المكقع ا لكتركي :1220تدر ل اليسل: 
httm//dl.ub.uni-freiburg.de/ omar /mfmau0069/0002 

الّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب الزكدة  ّدب ات كا اليدر  -ركاه الّخدرم كمسمـ عف عد شة:  - 1
 .110  ص:2  ج:1418كلك ّشؽ  مرة  حد ث رقـ 

مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب الّر كالصمة كاآلداب  ّدب فهؿ ا حسدف لل  الّيدت   حد ث رقـ  -
 .2027  ص: 4  ج:2629

 .383ص:   3  ج: 1915 رقـ: سيف الترمذم  ّدب مد مد  ف  اليح ة عم  الّيدت  حد ث  - 2
 .383ص:   3  ج: 1914 رقـ: المرمع يحس   ّدب مد مد  ف  اليح ة عم  الّيدت  حد ث - 3
  7  ج:5148 :سيف جّ  داكد  جّكاب اليـك  ّدب ف  فهؿ مف جعدؿ  ت مد  حد ث رقـ - 4

 .459ص:
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   كؿ: عف ع ّة ّف عدمر قدؿ: سمعت رسكؿ ا   كركل اّف مدم

 ف  كيػ  ً تًػد  مً  فٍ ًمػ ف  دهي سى كى   كى ف  دهي  ى سى   كى ف   ي مى عى طٍ جى   كى ف   ً  ٍ مى عى  رى ّى صى فى  دتو يى ّى  ثي الى  ى   ي لى  فى دكى  فٍ ]مى 
[.ةدمى  ى  ً الٍ  ـى كٍ  ى  درً الي   فى د مً دّن مى حً   ي لى 

1   

د  ىػ ٍ مى    عي  الػذككر عى هي دى لى كى  ٍر  ً  ٍ  ى  ـٍ لى د كى  ى يٍ  ً  ي  ـٍ لى   كى دهى ً دٍ  ي  ـٍ مى   فى  ى يٍ جي   ي لى  تٍ ديى كى  فٍ ]مى  :كقدؿ 
 ركاه جّك داككد  كغ ره. 2[.ةى ي  مى ا الٍ   ي مى خى دٍ جى 

ػػػػد: ]كقػػػػدؿ  ػػػػؿو  ًمػػػػفٍ  مى ػػػػد فى يٍحًسػػػػفي  اٍّيىتىػػػػدفً  لىػػػػ ي  تيػػػػٍدرىؾي  رىمي ػػػػد ًللىٍ ً مى ػػػػًحّىتىدهي  مى : قىػػػػدؿى  جىكٍ - صى
د ّى يمى مىتىدهي  ًلن  - فىيىٍصحى ي ةى  جىٍدخى  صح ح ا سيدد.    كقدؿ:3[.ركاه الحدكـ عف اّف عّدساٍلمى

كػػرام ف مػػف شػػ ـ الكػػراـ فػػ  : » كقػػدؿ التممسػػدي  فػػ  المي ػػؿ ا،صػػح حػػب الّيػػدت كا 
 المدهم ة كا سالـ  قدؿ ّعه ـ: 

 الّيػػػػػػػػػػػػػػدت بجحػػػػػػػػػػػػػػب الّيػػػػػػػػػػػػػػدت كحػػػػػػػػػػػػػػ»
 فػػػػػػػػػػػنف شػػػػػػػػػػػع ّد مػػػػػػػػػػػف جمػػػػػػػػػػػؿ الّيػػػػػػػػػػػدت

 

 ةفػػػػػػػػػػػػرض عمػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػؿ يحػػػػػػػػػػػػس كر مػػػػػػػػػػػػ 
 4«جخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا مكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 :5كقدؿ ّعه ـ  ك  دؿ لي  الشدفع 

 جحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ّي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كجحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ذاؾ عػػػػػػػػػػػف ّ ػػػػػػػػػػػض كلكػػػػػػػػػػػفكمػػػػػػػػػػػد لف 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تزكم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ  فّر

 سػػػػػػػػػػػػترت ّي تػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػ  قعػػػػػػػػػػػػر لحػػػػػػػػػػػػدم 
 مخدفػػػػػػػػػػػػػػة جف تػػػػػػػػػػػػػػذكؽ الػػػػػػػػػػػػػػذؿ ّعػػػػػػػػػػػػػػدم  

 م مػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ  ف شػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ كالػػػػػػػػػػػػػػػػػدم ك سػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌ 

                                                           

  2 ج:3669حد ث رقـ  سيف اّف مدمة  كتدب ا،دب  ّدب ّر الكلد كا حسدف لل  الّيدت  -  1
1210. 

 .448  7:  ج5146سيف جّ  داكد  جّكاب اليكـ  ّدب ف  فهؿ مف عدؿ  ت مد  حد ث رقـ: -  2
كتدب الّر كالصمة   ّدب كجمد حد ث عّد ا  الحدكـ الي سدّكرم  المستدرؾ عم  الصح ح ف  - 3

 .196:  ص4ج:  7351 :ا ّف عمرك حد ث رقـ
 .ّ مة الممدلس كجيس الممدلس نّف عّد الّر يظر   ق ؿ جي د لميصكر الح     - 4
 اختمؼ الركاة ف  يسّة هذه ا،ّ دت  - 5
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مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  طم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عد  كّر
مػػػػػػػػػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػػػػػػػػػكت الػػػػػػػػػػػػػػػػػزكج عي ػػػػػػػػػػػػػػػػػد  كّر
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلت ا  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترهد ّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت

 

 فترمػػػػػػػػػػػػػػػػع ّ ت ػػػػػػػػػػػػػػػػد كتػػػػػػػػػػػػػػػػذكؽ ّعػػػػػػػػػػػػػػػػدم  
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم    فتّكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ّعػػػػػػػػػػػػػػػػػػده جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػحد ّك

ف كديػػػػػػػػػػػػت جعػػػػػػػػػػػػز الخمػػػػػػػػػػػػؽ عيػػػػػػػػػػػػدم.   كا 
 

عكس هذه ا،ّ دت  1أبو المباس أحمد الشيْر بزروؽكيظـ الش ل العالمة الصدلح 
 ا،ّ دت ف دؿ:

يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت ا  ححظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ّك
 ت  ّػػػػػػػػػػػػػػػػػزكجيكعيػػػػػػػػػػػػػػػػػد يكدح ػػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ك مػػػػػػػػػػػػيح مػػػػػػػػػػػػد  عػػػػػػػػػػػػ ف عمػػػػػػػػػػػػ  ّيدهػػػػػػػػػػػػد
 ك معػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ راحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػػػػراه
 فػػػػػػػػػػػػػنف تػػػػػػػػػػػػػؾ هكػػػػػػػػػػػػػذا فخ ػػػػػػػػػػػػػدر ّيػػػػػػػػػػػػػت

ف   اؾ عكػػػػػػػػػػػػػػس ذا ف ػػػػػػػػػػػػػػر ح مي ػػػػػػػػػػػػػػدذكا 
 ك رزقيػػػػػػػػػػػػػػػد الرهػػػػػػػػػػػػػػػد ف مػػػػػػػػػػػػػػػد قهػػػػػػػػػػػػػػػده

 

 ّػػػػػػػػػػػػػػدلخ ر عيػػػػػػػػػػػػػػدمك معػػػػػػػػػػػػػػؿ عمرهػػػػػػػػػػػػػػد  
   حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح قمّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ّكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ـ كدٌ  
 ك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعد ّ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتـ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدم  

حسػػػػػػػػف ع ّدهػػػػػػػػد مػػػػػػػػف غ ػػػػػػػػر م ػػػػػػػػدم   ّك
 كجعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ رحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم 
 ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكؿ كهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ا،مػػػػػػػػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد ّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ردٌ 

 

 كقدؿ ّعه ـ:

 لكػػػػػػػػػؿ جّػػػػػػػػػ  جي ػػػػػػػػػ   رمػػػػػػػػػ  ّ د هػػػػػػػػػد»
عػػػػػػػػػػػػػؿ  صػػػػػػػػػػػػػكي د  فّ ػػػػػػػػػػػػػت  كار  ػػػػػػػػػػػػػد ّك

 

  ال ػػػػػػػػػػػػة جصػػػػػػػػػػػػ در لذا ذكػػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػػ ر 
 2«كع رهمػػػػػػػػػػػػػد ال ّػػػػػػػػػػػػػػركقّػػػػػػػػػػػػػر  كارهػػػػػػػػػػػػػػد 

 

 ايت   كالـ التممسدي  ّدختصدر.

                                                           

هك جّك العّدس جحمد ّف جحمد ّف محمد ّف ع س  الّريس  الحدس  الش  ر ّزركؽ  كلد سية  - 1
  عدلـ مم ؿ ككل  صدلح  مف ق  ّمسرات  ّطراّمس ف  ل ّ د 899ق  كتكف  سية  846سية 
مف تيل ح : شرح الرسدلة   .الصكف ة  كزاك ت  مش كرة مدزالت معركفة ّ  لل   كميد هذا عممد 

 .كشرح مكاهع مف مختصر خم ؿ  كغ رهد كشرح ا رشدد 
 .387  ص: 1شمرة اليكر الزك ة  ج:  يظر: مخمكؼ  

 لـ جمده. - 2
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 مد  ف  هذا المعي  جحدد ث لن جي د هعدؼ مي د حد ث اّف عّدس قدؿ: قمت:

ػػمٌٍ ]لً  :قػػدؿ رسػػكؿ ا  ػػكال ى  كجي ز  [ ق ػػؿ: كمػػد همػػد؟ قػػدؿ:]الافً رى تٍ ًسػػ ةً جى رٍ مى [  ق ػػؿ: ج  مػػد ري ٍّ
   .1كاّف عدم  .[ ركاه الطّراي ري ٍّ جفهؿ؟ قدؿ: ]ال ى 

                                                           

ًد يىًة ًتيٍّ سى  :ركاه الطّراي  قدؿ - 1 ٍم يكًر التٍّيٍّ ًس ُّ  ًّمى د  ىيىد ميكسى  ٍّفي مي دًلدو   حى ـي ٍّفي خى د  ىيىد ًهشىد حى
دًلدي ٍّفي  د  ىيىد خى دًرثً  اٍ،ىٍزرىؽي  حى ٍكؽو عىًط  ةى ًٍّف اٍلحى دًؾ ًٍّف ميزىاًحـو     ىًز دى اٍل ىٍسًرمُّ  عىٍف جىًّ  رى عىًف اله ح 

: قىدؿى رىسيكؿي الم ً   ّ دسو قىدؿى ًف اًٍّف عى ٍرجىًة ًسٍترىافً »: عى :  «ًلٍممى      ًق ؿى
 : مىد هيمىد؟ قىدؿى ٍكجي كىاٍل ىٍّري »كى :  «الز  ؟ قىدؿى د جىٍستىري : فىيى ُّ يمى ّ دسو ًلن  ًّ ىذىا  «اٍل ىٍّري »ًق ؿى ًف اًٍّف عى نى  يٍركىل عى
ٍسيىدًد  تىحىر   دًلدي ٍّفي  ىًز دى:  يظر: اٍ ً مكس   حد ث  المعمـ الص  ر  ّدب الم ـ  مف اسم  دى ًًّ  خى

   دار عمدر  ّ ركت سالم   تح  ؽ: محمد شككر محمكد الحدج جمر ر  المكتب ا 1078رقـ: 
 .230  ص:2  ج:1985  1عمدف   ط:

المعمـ ا،كسط  ّدب الم ـ  ّ  ة مف اسم  مكس   تح  ؽ: كركاه الطّراي  كذلؾ ّ ذا المحظ ف : 
  8عّد المحسف ّف لّراه ـ الحس ي   دار الحرم ف  ال دهرة  ج:  طدرؽ ّف عكض ا ّف محمد

   .151ص: 
 الّدب ا،كؿ  حرؼ الداؿ   .«كهك هع ؼ مدا»كذكره السخدكم ف  الم دصد الحسية كقدؿ: 

 .348  ص:1  ج:492 :حد ث رقـ
 (.1780: قدؿ  «حد ث مكهكع كالمت ـ خدلد ايت  »قدؿ اّف المكزم ف  المكهكعدت: ك 

ف   كذكره (684  ص:1  ج:4750هع ؼ المدمع  كز ددات   حد ث رقـ كجكرده ا،لّدي  ف : 
  دار المعدرؼ  1336سمسمة ا،حدد ث الهع حة كالمكهكعة كج رهد الس ئ ف  ا،مة   حد ث رقـ: 

هذا الحد ث  ف   م ( كممد عٌمؽ ّ  ا،لّدي  ع585  ص: 3  ج:1992  1الر دض   السعكد ة  ط:
 ..  عف خدلد ّف«.المكهكعدت »ككذا اّف المكزم ف   ....»حدد ث الهع حة قكل :  سمسمة ا،

حد ث » ز د: حد يد جّك ركؽ ال مداي  عف الهحدؾ عف اّف عّدس  مرفكعد   كقدؿ اّف المكزم: 
  المت ـ ّ  خدلد  كهك خدلد اّف  ز د عف جسد ال سرم  قدؿ اّف عدم: مكهكع عم  رسكؿ ا 

 .«جحدد    كم د ن  تدّع عم  د ن متيد كن سيدا
ل س » .كقدؿ جّك حدتـ: »ن  تدّع عم  حد     » ...:«الهعحد »قمت: ككذلؾ قدؿ الع  م  ف  

 كذكر الطّراي  جي  تحرد ّ . «ّدل كم
 كاّف عّدس   -كهك اّف مزاحـ  -كف   عمة جخرل  كه  اني طدع ّ ف الهحدؾ 

  فني  لـ  م  ... كقد تع ب الس كط  اّف المكزم ّيف ل  شدهدا مف حد ث عم  ره  ا عي 
  «. ح د قكةكمد جظف ذلؾ 
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 [. كهك هع ؼ.ري ٍّ  ى لٍ د اى مى هي ري تى سٍ   كجى جي كٍ   كالز  ري ٍّ  ى الٍ  :افً رى تٍ سً  ةً جى رٍ مى مٍ ] لً  :1 كف  ركا ة الد مم

  كفػػػػ  2ـ الصػػػػ ر ال ّػػػػر لػػػػـ  كمػػػػد[عىػػػػحػػػػد ث ]يى »كقػػػػدؿ الحػػػػدفظ فػػػػ  الػػػػدرر الميت ػػػػرة: 
[ةً  ى درً مى لمٍ  ري ّي ال ى   ي حٍ الكي  ـى عٍ يً : ]الحردكس مف حد ث اّف عّدس

 ل  ف  المسيد. ضى    كّى   3

 .4[ ركاه الطّراي  ف  ا،كسط  عف اّف عّدسدتً مى ري كٍ المى  فى مً  دتً يى الّى  في فٍ ]دى  كحد ث:

                                                                                                                                                                          

 
 

ركا ة الد مم  كمدت د ف ط عيد عّد الر كؼ ّف تدج العدرف ف ّف عم  ّف ز ف العدّد ف  - 1
الحدادم  ـ الميدكم ال دهرم ف  كتدّ :  الت س ر ّشرح المدمع الص  ر   ّدب حرؼ الالـ  

 .299  ص:2   ج:1988  3مكتّة ا مدـ الشدفع   الر دض  ط:
 19  ص: 1  ج:424 يظر: الس كط   الدرر الميت رة  حرؼ اليكف   حد ث رقـ:  - 2
يمد ذكر »لـ جمد مسيد الحردكس  ككمدت السخدكم ف  الم دصد الحسية  ذكره قدؿ:  - 3 ... كا 

 يعـ الكح  ال ّر لممدر ة[.  كهك]صدحب الحردكس ممد لـ  سيده اّية عف اّف عّدس مرفكعد: 
يعـ ا،ختدف ال ّكر{  كلمطّراي  عي  ج هد ]اّف عّدس مف قكل  ّمحظ:  عيد اّف السمعدي  عف

 «.جفهؿ قدؿ: ال ّر  كهك هع ؼ مدا لممرجة ستراف ال ّر كالزكج{  ق ؿ: في  مد]مرفكعد: 
 .348  ص: 1  ج:492 يظر: السخدكم  الم دصد الحسية  حد ث رقـ: 

د    - 4 ٍّدي ركاه الطّراي  عف اّف عّدس ف  المعمـ ا،كسط حى : يد عى دًلؾو قىدؿى  ىيىد جىٍحمىدي ٍّفي جىيىًس ًٍّف مى
رىاسىدًي ٍّ  عى  ّىٍ حو  عىٍف عيٍ مىدفى ًٍّف عىطىد و اٍلخي دًلًد ًٍّف  ىًز دى ًٍّف صي  فٍ الم ً  ٍّفي ذىٍككىافى  عىٍف ًعرىاًؾ ًٍّف خى

: لىم د عيزٍّمى  ّ دسو قىدؿى ٍق ىةى اٍمرىجىًة عيٍ مىدفى ًٍّف  رىسيكؿي الم ً  جىًّ ً   عىٍف ًعٍكًرمىةى  عىًف اًٍّف عى مى  اٍّيىًتً  ري عى
 : ح دفى قىدؿى ٍمدي ًلم ً  دىٍففي اٍلّىيىدًت ًمفى اٍلمىٍكريمىدتً »عى  .«اٍلحى

ًد ثي عىٍف رىسيكًؿ الم ً   ٍّدي الم ً  ٍّ  نى  يٍركىل هىذىا اٍلحى ٍسيىدًد  تىحىر دى ًًّ : عى في ذىٍككىافى الدٍّمىٍشً  ُّ ًلن  ًّ ىذىا اٍ ً
 .  مرمع سدّؽ372  ص:2  ج:2263 المعمـ ا،كسط  ّدب ا،لؼ: مف اسم  جحمد  حد ث رقـ ».

عف عكرمة عف اّف  كذكره  الطّراي  كذلؾ ف  المعمـ الكّ ر   ّدب جحدد ث عّد ا ّف عّدس: 
  .366ص:  11  ج:12035 :  ّمحظ: الحمد  دفف الّيدت مف المكرمدت   حد ث رقـ(عّدس

 لسمدع ؿ ّف محمد ّف عّد ال ددم المراح  العممكي  الدمش    جّك الحدا (  ف   كالعممكي :
  1ق  ج: 1351ّدب حرؼ الخد  المعممة  مكتّة ال دس   ال دهرة   كشؼ الخحد  كمز ؿ ا لّدس 

 .407ص
 .235ص:  3كاّف المكزم  المكهكعدت  كتدب ال ّكر  ّدب دفف الّيدت  ج:
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ػػ»كحػػد ث  ػػ دى ٍيػػعً  تٍ  ىػػحً كي  ةه كيىػػ ي   كمى تٍ رى تً سيػػ ةه رى كٍ عى [.  ركاه اّػػف جّػػ  الػػدي د فػػ  تً ٍيػػالًّ  تً كٍ مى
 هً ذً  هىػػ دي ٍمػػحى لٍ مػػف طر ػػؽ قتػػددة جف اّػػف عّػػدس ّم ػػ  مػػكت اّيػػة لػػ   ف ػػدؿ: اى  1كتػػدب العػػزا 

 2«.ديى  ٍ لى لً  اي   ي دقى سى  ره مٍ د ا  كجى دهى حى كى  ةه يى  يك   كمى د اي هى رى تى سى  ةه رى كٍ عى 

تم  ػػػز الط ػػػب مػػػف " فػػػ  » ػػػـ رج ػػػت فػػػ  حكاشػػػ   دسػػػ ف عمػػػ  التصػػػر ح مػػػد يصػػػ : 
ػػػري كٍ مى لٍ اى  فى ًمػػػ دتً يىػػػّى لٍ اى  في ٍفػػػدى ]حػػػد ث  3"الخّ ػػػث  كا،كسػػػط   ركاه الطّرايػػػ  فػػػ  الكّ ػػػر  [دتً مى

كهػػك  كذكػػره [  دي ٍمػػحى لٍ اى ]قػػدؿ: كغ رهمػػد عػػف اّػػف عّػػدس جف اليّػػ   لمػػد عػػزم ّدّيتػػ  رق ػػة 
   4«.غر ب

                                                                                                                                                                          

  ككتدب 700  ص: 1  ج: 1255كالسخدكم  الم دصد الحسية  ّدب حرؼ اليكف  حد ث رقـ 
 .760الميد ز  ص: 

كقدؿ:   338  ص: 1  ج:186كا،لّدي  ف  سمسمة ا،حدد ث الهع حة كالمكهكعة  حد ث رقـ 
 .. عف حم د ّف حمدد عف مسعر...كالخط ب«.الكدمؿ »مكهكع   ـ قدؿ: جخرم  اّف عدم ف  

 ّف كداـ عف عّد ا ّف د يدر عف اّف عمر مرفكعد ّ .
قمت: كهذا سيد هع ؼ حم د ّف حمدد قدؿ اّف عدم:  حدث عف ال  دت ّدلميدك ر كالحد ث 

المكهكعدت  »غ ر مححكظ  كقدؿ جّك داكد: هع ؼ  كّ  جعم  اّف المكزم فيكرد الحد ث ف  
 »ال  دت ّدلميدك ر  كجقره الس كط  ف  ..مف هذا الكم   ـ قدؿ: ن  صح: حم د  حدث عف ».

 ..  كمع هذا جكرده ج هد ف  «.التل  
كحكـ اّف المكزم  كتع ّ  الميدكم ج هد ّمد سّؽ عف اّف عدم كقدؿ: !«المدمع الص  ر»

 .«مختصر المكهكعدت»ّكهع  كجقره عم   الذهّ  كالم لؼ ف  
  .ف  جكل    كقدؿ عي  ج هد: مكهكع «الحمد » كركاه ا،لّدي  كذلؾ ّمحظ:

حدد ث لـ جمد كتدب العزا  نّف اّ  الدي د  ككمدت  عيد الس كط  ف  الدرر الميت رة  ف  ا، - 1
 .299  ص: 1  ج:299المشت رة  حرؼ الع ف  حد ث رقـ: 

 . 299  ص: 1ج:ف  الدرر الميت رة  حرؼ الع ف   ايت   كالـ الس كط  - 2
ب تم  ز الط ب مف الخّ ث ف مد  دكر عم  جلسية اليدس مف الحد ث لمش ل ك  صد ّ  كتد - 3

ككمدت كالم  ذلؾ ف   .ّف محمد ّف عمر الش ّدي  ا، رم العالمة ا مدـ عّد الرحمف ّف عم 
 ـ.  1985دار الكتدب العّر   ّ ركت  لّيدف  ّدكف ط    80ص:

 .حدش ة  س عم  التصر حلـ جمده ف   - 4
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ّسػػػككف اليػػػكف مػػػع تيػػػك ف العػػػ ف  كفػػػ  ركا ػػػة لمّخػػػدرم كميػػػع  ومنمػػػا وىػػػات:كقكلػػػ : 
الحكق ػػة فعػػؿ جمػػر مػػف ا ت ػػدف كجصػػم  ل ػػت ّحتحػػدت ّ  ػػر صػػرؼ كهػػدت ّسػػككف الم يػػدة 

ف مّػػػت ال مػػػزة هػػػد  هػػػذا هػػػك قػػػكؿ الخم ػػػؿ؛ جم حػػػـر عمػػػ كـ ميػػػع مػػػد عمػػػ كـ مػػػف الح ػػػكؽ 
كالمكاسػػدة المتع يػػة كطمػػب مػػد ن  سػػتح   كق ػػؿ كيػػ    كاليح ػػدت الكامّػػة  الكامّػػة كدلزكػػدة

 .غ رهك سيؿ مد عيد   ّ مد عف الّخؿ كالمسيلة فكره جف  ميع ا يسدف مد عيده
ف لػػـ  كدلّيػػدت مراعػػدة لمسػػمع  ّم يػػ [ الكقػػؼ عمػػ  هػػدت ّدلسػػككف»] قػػدؿ الححيػػ : كا 

  1«.  صده ،ي  مف الحصدحة
كف   مكاز السمع ف  الكػالـ  ككػذلؾ الػدعد  لذا خػال مػف التكمػؼ  كقكلػ  فػ  قهػ ة 

ـي  كىٍ ػػؼى  ة:الرمػػؿ الػػذم قػػدؿ لمػػد جلػػـز غػػرٌ  ػػد جىٍغػػرى  اٍسػػتى ىؿ   كىنى  يىطىػػؽى  كىنى  شىػػًربى  كىنى  جىكىػػؿى  نى  مى
ًمٍ ؿي  د: الم  ً  رىسيكؿي  فى ىدؿى  ؟2 يطىؿُّ  ذىًلؾى  كى  سىػٍمعه كف  ركا ة: ] 3 [الكي  دًف. ًلٍخكىافً  ًمفٍ  هىذىا ]ًلي مى

                                                           

 .376  ص:1حدش ة الححي   ّدب ال مزة  ال مزة مع اليكف ج:الححي    - 1
جهدره  ؛لذا جهدر  كطم  الحدكـ ؛  دؿ: طؿ دم ؛ جم   در  كن  همف   فم ؿ ذلؾ  طؿ( - 2

  مّي  ف لممحعكؿ. ك  دؿ: جطم  ج هد فطؿ هك  كجطؿ
 كال صدص   كالمحدّر ف مد قدل  المح ؽ ف اد عّد الّدق  لصح ح مسمـ  كتدب ال سدمة    يظر
ّدب د ة المي ف ككمكب الد ة ف  قتؿ الخطي كشّ  العمد عم  عدقمة المدي   حد ث رقـ كالد دت  

 .1309   هدمش ص: 3ج  1681
قدؿ: اقتتمت امرجتدف مف هذ ؿ فرمت لحداهمد ا،خرل  كمسمـ عف جّ  هر رة  ركاه الّخدرم  - 3

جف د ة مي ي د    ف ه  رسكؿ ا  ّحمر ف تمت د  كمد ف  ّطي د فدختصمكا لل  رسكؿ ا
 ـ. ف دؿ حمؿ ّف كقه  ّد ة المرجة عم  عدقمت د  ككر  د كلدهد  كمف مع غرة عّد  جك كل دة 

فم ؿ ذلؾ   د رسكؿ ا ك ؼ جغـر مف ن شرب  كن جكؿ كن يطؽ  كن است ؿ  اليدّ ة ال ذل :
عّد ّف  مف جمؿ سمع  الذم سمع كحد يدليمد هذا مف لخكاف الك دف  : طؿ؟ ف دؿ رسكؿ ا 

عف جّ  هر رة قدؿ: اقتتمت  جخّريد معمر عف الزهرم  عف جّ  سممة  حم د  جخّريد عّد الرزاؽ
ك ؼ يع ؿ  ف دؿ قد ؿ: كلـ  ذكر ككر  د كلدهد كمف مع ـ  كقدؿ: امرجتدف كسدؽ الحد ث ّ صت  

 كالمحدّر ف كال صدص كالد دت  دمةصح ح مسمـ  كتدب ال سمسمـ   كلـ  سـ حمؿ ّف مدلؾ؟.
  1681حد ث رقـ  ّدب د ة المي ف ككمكب الد ة ف  قتؿ الخطي كشّ  العمد عم  عدقمة المدي  

 . 1309ص:   3ج: 
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ن دنلػة ف ػػ  لمػف زعػػـ كراهػة السػػمع مطم ػد ،يػػ  جراد ّسػمع  دفػػع مػػد  1[اٍ،ىٍعػػرىابً  كىسىػٍمعً 
 فمذلؾ ذم .   جكمّ 

يعػػـ  يكػػر عمػػ  ا يسػػدف الخط ػػب  جك غ ػػره جف  كػػكف كالمػػ  كمػػ  سػػمعد جمػػد لذا كػػدف 
ككػذلؾ الشػعر فحسػي مد حسػف  كقّح مػد   جقؿ كالم  فم س ّمع ب ّؿ محمكد فني  كػالـ

 قّ ح كدلكالـ المي كر. 
كقكؿ اّف عّدس لعكرمة:  2  كعف جصحدّ كمد دلت عم  ذلؾ اآل در عف اليّ  

لن  كجصحدّ  ن  حعمكفع دت رسكؿ ا   دعد  فدمتيّ  فنيكايظر السمع مف ال»
 ميٍيًزؿى  الم  يـ  ] لعم   عي  التكمؼ ف  ذلؾ لذ ك  ر مف جدع ت  م ح  ك كل   3ذلؾ.[ 
دًب  ميٍمًرمى  اٍلًحسىدًب  سىًر عى  اٍلًكتىدًب  ٍلًزٍل يـٍ  اٍهًزٍم يـٍ  الم  يـ   اٍ،ىٍحزىابى  اٍهًزـً  الس حى زى كى

4].1 
                                                                                                                                                                          

       .47ص:  4  ج:5758 :ّدب الك دية  حد ث رقـ ب الّخدرم  صح ح الّخدرم   كتدب الطك 
كه  حّم  ف تمت د  مرجة هرت د ّعمكد فسطدطقدؿ:  هّرت اركاه مسمـ عف الم  رة ّف شعّة  - 1

حداهمد  د ة الم تكلة عم  عصّة ال دتمة كغرة لمد ف   لح دي ة قدؿ فمعؿ رسكؿ ا قدؿ كا 
ّطي د  ف دؿ رمؿ مف عصّة ال دتمة: جي ـر د ة مف ن جكؿ كن شرب كن است ؿ فم ؿ ذلؾ  طؿ  

كتدب : كمعؿ عم  ـ الد ة. صح ح مسمـ  : جسمع كسمع ا،عراب ؟قدؿف دؿ رسكؿ ا 
ّدب د ة المي ف ككمكب الد ة ف  قتؿ الخطي كشّ  مة كالمحدّر ف كال صدص كالد دت  ال سد

 .1310 3  ج:1682العمد عم  عدقمة المدي   حد ث رقـ 
جخد الكيت  هذه اآل در مف فتح الّدرم  شرح صح ح الّخدرم  اّف حمر العس الي   كتدب  - 2

 .142ص:  11  ج:6115  ّدب مد  كره مف السمع ف  الدعد   حد ث رقـ الدعكات
ركاه الّخدرم  عف عكرمة  عف اّف عّدس  صح ح الّخدرم  كتدب الدعكات  ّدب مد  كره  - 3

 .161  ص:4  ج:6337 :مف السمع ف  الدعد   حد ث رقـ
قىدؿى  ىٍكـى  ؿ جىف  الي ًّ   عف عّد ا ّف جّ  جكف  قدالطّراي   كجّك يع ـ ا،صّ دي   ركاه - 4

دبً   الم  يـ  مييىزٍّؿى اٍلًكتىدبً »اٍ،ىٍحزىاًب:  ـٍ   سىًر عى اٍلًحسىدبً   ميٍمًرمى الس حى هىدًزـى اٍ،ىٍحزىاًب اٍهًزٍم ي
ٍلًزٍل يـٍ   «.كىزى

ص:  1  ج:194 الطّراي   المعمـ الص  ر  كتدب ا،لؼ  ّدب مف اسم  جحمد  حد ث رقـ:
ٍمًح   ا،صّ دي   جخّدر  (130 هىذىا ًكتىدبي صي اٍصّى ىدفى ّىدبي ا،ىًلًؼ  مف اسم  جحمد ٍّفي جصّ دف  ى

دًلًح ٍّفً  مىٍ مىدفى ًٍّف  يكسيؼى ًٍّف صى ..(  كركاه جّك داكد عف عّد ا جّ  جكف  ج هد ّيحس المحظ غ ر .سي
 يظر: سيف . الكاردة ف  ركا ة الطّراي  كا،صّ دي  "كزلزل ـ" ّدن مف  "كايصريد عم  ـ" :جي  قدؿ

 (.267  ص:2ج:   2631جّ  داكد  كتدب  الم دد  ّدب ف  كراهة تمي  ل د  العدك   حد ث رقـ: 
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دىؽى كك كل :] رى  كىٍعدىهي  صى يىصى ٍّدىهي  كى ـى  عى  2[ كىٍحدىهي. اٍ،ىٍحزىابى  كىهىزى
[.عٍ شى خٍ  ى  نى  بو مٍ قى كى  عٍ ّى شٍ  تى نى  سو حٍ يى كى   عٍ مى تدٍ  نى  فو  ٍ عى  فٍ مً  ؾى ًّ  كذي عي ]جى  كك كل :

3 
المكركه مف السمع هك المتكمؼ جي  ن  ال ـ الهػراعة كالذلػة فػنف »قدؿ ف  ا ح د : 

د التكف ؽ. 4«.مف غ ر قصد فال ّيس ّ كقع   ّك
 
 
 

                                                                                                                                                                          

كا،صّ دي  الم ّتت ف هيد  ك دّتة ف  ركا ة الطّراي  ف  اليسخت ف  كممة سدقطة عيد الكيت   - 1
 ف  ال دمش.

ل  الممؾ   مـ  عف عّد ا ّف عمر ّمحظ: ن لل  لن ا كحده ن شر ؾ ل ركاه الّخدرم  كمس - 2
كل  الحمد كهك عم  كؿ ش   قد ر آ ّكف تد ّكف عدّدكف سدمدكف لّريد حدمدكف صدؽ ا 

 كعده كيصر عّده كهـز ا،حزاب كحده.
  3  ج:1797 : يظر: الّخدرم  كتدب الح   ّدب مد   كؿ لذا رمع مف الح  كالعمرة  حد ث رقـ

  2995 :الم دد كالس ر  ّدب التكّ ر لذا عال مشرفد  حد ث رقـككتدب  ككتدب الدعكات   7ص:
ككتدب الم دزم   .76  ص:4ج: 3084 :  كّدب لذا رمع مف ال زك  حد ث رقـ57  ص:4ج:

  ككتدب الدعكات  ّدب الدعد  لذا جراد 111  ص:4  ج:4116ّدب غزكة الخيدؽ  حد ث رقـ: 
ّدب مد   كؿ لذا قحؿ مف ح   .كمسمـ  كتدب الح  .82  8  ج:6385سحر  جك رمع  حد ث رقـ: 

 .980  ص:2  ج:1344 :جك غ ره  حد ث رقـ
ذكره ّ ذا المحظ اّف حمر ف  فتح الّدرم  شرح صح ح الّخدرم  كتدب الدعكات  ّدب مد  كره  - 3

عيد  .كقدؿ جي  صح ح لكف مد كمدت 142 ص:11  ج:6115لدعد   حد ث رقـ مف السمع ف  ا
ـٍ ًلن  كىمىد كىدفى رىسيكؿي   «كع ف ن تدمع» مسمـ مف  دكف لحظ: عف ز د ّف جرقـ قدؿ: نى جىقيكؿي لىكي

:  اً  : كىدفى  ى يكؿي ًؿ  كى » ى يكؿي ـً  الم يـ  ًليٍّ  جىعيكذي ًّؾى ًمفى اٍلعىٍمًز  كىاٍلكىسى ًٍّف  كىاٍلّيٍخًؿ  كىاٍل ىرى اٍلمي
هىد مىٍكنى ًل ُّ ىد كى ٍ ري مىٍف زىك دهىد  جىٍيتى كى   الم يـ  ًليٍّ  كىعىذىاًب  اٍل ىًٍّر الم يـ  آًت يىٍحًس  تىٍ كىاهىد  كىزىكٍّ ىد جىٍيتى خى

ًمٍف يى  ًمٍف قىٍمبو نى  ىٍخشىعي  كى دبي جىعيكذي ًّؾى ًمٍف ًعٍمـو نى  ىٍيحىعي  كى ًمٍف دىٍعكىةو نى  يٍستىمى ٍحسو نى تىٍشّىعي  كى
ًذ ًمٍف شىرٍّ مىد عيًمؿى «لى ىد دً  كىالت ٍكّىًة كىاًنٍسًتٍ حىدر   ّىدب الت عىكُّ   صح ح مسمـ  ًكتىدب الذٍٍّكًر كىالدُّعى

ًمٍف شىرٍّ مد لـ  عمؿ  حد ث رقـ:   .2088  ص: 4ج: 2722كى
  1ل زال  الطكس    لح د  عمكـ الد ف  دار المعرفة   ّ ركت ج: جّك حدمد محمد ّف محمد ا  - 4

 .306ص: 
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 عشر: ثانيالحدْث ال

 :قكل  

ْشَراؾُ » َثاَلثًا «اْلَكَباِئِر؟ ِبَأْكَبرِ  أَُنبُّْئُكـْ  َأَ  ] ِْْف، َوُعُقوؽُ  ِباِ، اإلِْ ورِ  َوَشَياَدةُ  اْلَواِلَد  الزُّ
ورِ  َقْوؿُ  َأوْ -  1[.الزُّ

ال مػػػزة؛ لالسػػػتح دـ. كن لميحػػػ   كالمعػػػددؿ محػػػذكؼ  كالت ػػػد ر ج يتحػػػ  لخّػػػدركـ ّػػػيكّر 
 الكّد ر جـ ن  يتح ؟ 

يمػد لػـ  عمم ػـ ّ ػد مػف جكؿ كهمػة ل ػذايد ّ د ػة التيح ػر مي ػد ،ي ػد جفحػش المعدصػػ    كا 
فسدده.  كجشيع د كمرتكّ د مشت ؿ ّتخر ب ل مدي  كا 

ذا كػدف ا يّػد  ّمعيػػ  كا يّػد ؛ ا خّػدر ّػيمر عظػ ـ ف ػك جخػ ص مػف مطمػؽ الخّػر كا 
يمػػد  تعػػدل  ا خّػػدر كمػػد هيػػد تعػػدل ن يػػ ف ف ػػط: ا،كؿ ّيحسػػ   كال ػػدي  ّحػػرؼ المػػر  كا 

 لل   ال ة لذا كدف تمعف العمـ 

 : ممع كّ رة  كجصم  كصؼ م يث جم الحعمة الكّ رة  كيحكهد. والكبائر

د  كجشػيع د  فدلمكصػكؼ متعػدد كمعي  ّيكّر الكّػد ر: هػ  جكّػر الكّػد ر؛ جم جعظم ػ
،ف الحػػد ث  ػػدؿ عمػػ  جف جكّػػر الكّػػد ر متعػػدد  فػػال  ػػرد مػػد قػػدؿ العصػػدـ جف تعػػدد جكّػػر 

 الكّد ر مشكؿ  ،ف معيده كّ رة جكّر مف مم ع مد عداهد مف الكّد ر.

                                                           

 .ركاه الّخدرم  كمسمـ  عف جّ  ّكرة  كالمحظ لمسمـ - 1
 .91  ص:1  ج:87 :مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف  ّدب ّ دف الكّد ر كجكّرهد  حد ث رقـ

 :ش ددة الزكر  حد ث رقـالّخدرم   صح ح الّخدرم  كتدب الش ددات  ّدب مد ق ؿ ف  
  5977  ك5976ّدب ع كؽ الكالد ف مف الكّد ر  حد ث رقـ:  ا،دب. ككتدب 172 ص:  3ج: 2654
 .4  ص:8ج: 
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كحدصػػؿ المػػػكاب: جف المػػػراد جف هػػػذ ا العػػػدد مػػػف الكّػػػد ر كػػػؿ كاحػػػدة مي ػػػد جكّػػػر مػػػف 
لكّػػػد ر  كادعػػػد  جف ا،كّػػػر ن  كػػػكف لن كاحػػػدا  ليمػػػد هػػػك لف جر ػػػد مم ػػػع مػػػد عػػػداه مػػػف ا

 الح      جمد لف جر د اليسّ  فني   ككف متعددا  كهك المراد هيد.

كن  مػػـز مػػف هػػذا جف كػػؿ فػػرد مػػف جفػػراد هػػذا العػػدد مسػػدك ل  ػػره  كػػكف هػػذه المػػذككرات 
ك  جفهػؿ مػف ّكػر  فنيػ  جكّر الكّد ر استكا  رتّت د ف  يحس د  كمد لذا قمت: ز د  كعمر 

ن   ته  استكا  ز د  كعمرك ف  ا،فهم ة  ّػؿ  حتمػؿ جف  ككيػد متحػدكت ف ف  ػد ككػذلؾ 
هيػػد فػػنف ا شػػراؾ جكّػػر الػػذيكب المػػذككرة لكػػف  ػػرد جف   ػػدؿ: لف ال تػػؿ جكّػػر مػػف الع ػػكؽ  

 فمـ  يّ  عم  ذلؾ. ّؿ ل س ّعد الشرؾ جكّر مي   كالزيد جكّر مف الع كؽ

لػػؾ عمػػػـ مػػف جحدد ػػث جخػػػر  كاليّػػ  كػػدف  راعػػ  فػػػ  م ػػؿ ذلػػؾ جحػػػكاؿ كجم ػػب ّػػيف ذ
ػػفٍ الحدهػػر ف كلػػذلؾ قػػدؿ مػػرة: ]جى  ػػعٍ ٍ،ى اى  ؿي هى ػػاى  دؿً مى د[ ىػػتً قٍ كى  ؿً كى   جى ًفػػ ةً الى لص 

ػػفٍ ]جى  كجخػػرل: 1  ؿي هى
 3[ 2.فً  ٍ دى الً الكى  رُّ ًّ  دؿً مى عٍ ٍ،ى اى 

معيػػده قػػدؿ هػػذا الكػػالـ  ػػالث مػػرات تيك ػػدا لتيّ ػػ  السػػدمع عمػػ  لحهػػدر  ثالثػػا:قكلػػ : 

                                                           

  8557حد ث رقـ  ّدب الم ـ  ّدب مف اسم  معدذ   عف جـ فركة  المعمـ ا،كسط  ركاه الطّراي -1
   .254ص: 8ج:

الصالة لكقت د  كٌّر –جك العمؿ  –ظ: جفهؿ ا،عمدؿ ركاه مسمـ عف عّد ا ّف مسعكد ّمح - 2
  1 ج: 85الكالد ف  صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف  ّدب ّ دف ككف ا  مدف ّد تعدل   حد ث رقـ 

 .90ص: 
: سىيىٍلتي الي ًّ   ركاك  : ه الّخدرم كذلؾ عف عّد ا ّف مسعكد قىدؿى : جىمُّ العىمىًؿ جىحىبُّ ًللى  الم ً ؟ قىدؿى

ٍقًت ىد» مى  كى : «الص الىةي عى ؟ قىدؿى :  يـ  جىمٌّ :  « يـ  ًّرُّ الكىاًلدىٍ فً »  قىدؿى ؟ قىدؿى :  يـ  جىمٌّ الًم ىددي ًف  »قىدؿى
ًّ ًؿ الم  ً  ٍدتي ي لىزىادىًي  «سى لىًك اٍستىزى د  ىًي  ًًّ ف   كى : حى الّخدرم  كتدب مكاق ت الصالة  صح ح  «قىدؿى

 .112  ص: 1ج:   527ّدب فهؿ الصالة عم  كقت د  حد ث رقـ: 
هذا الكالـ استخمص  الكيت  ممد مد  ف  ممع الكسد ؿ ف  شرح الشمد ؿ لعم  ّف سمطدف  - 3

 .224  ص:(  دار ا،قص  لميشر  د:  ط تمحمد ال درم  ّدب مد مد  ف  تكية الرسكؿ 
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 ف م   كف  ركا ة: قميد: ّم   د رسكؿ ا  ف دؿ... للل.

ّػػػدلرفع: خّػػػر مّتػػػدج محػػػذكؼ جم؛ هػػػ  » : قػػػدؿ فػػػ  ا رشػػػدد:اإلشػػػراؾ بػػػاقكلػػػ :  
ر كد  جك كالمػػدر  كالممػػركر متعمػػؽ ّدلمصػػدر. كا شػػراؾ جف تمعػػؿ  شػػ .ا شػػراؾ ّػػد

   1«.هك مطمؽ الكحر عم  جم يكع كدف  كهك المراد هيد

ن  ركق ػػؿ: ليمػػد خػػص ا شػػراؾ ّدلػػذك ل مّتػػ  فػػ  الكمػػكد ن سػػ مد فػػ  ّػػالد العػػرب  كا 
 فّعض الكحر جفحش مي   كجشد قّحد  كهك التعط ؿ.

 كن خالؼ جف الكحر هك جعظـ الذيكب  كجكّر الكّد ر  ك كح  ف  قّح  قكل  تعدل : 

فَّ الّمَو َ  َْْغِفُر َأف ُْْشَرَؾ ِبِو َوَْْغِفػُر َمػا ُدوَف َذِلػَؾ ِلَمػف ََْشػاَ َوَمػف ُْْشػِرْؾ ِبالّمػِو ﴿ إِ 
ََِرى ِإْثًما َعِظًْما.﴾  فكؿ ذيب ترم  غحرت  لن الكحر. 2َفَقِد اْف

ـْ  َكَفُروا ِبآَْاِت المَِّو َوِلَقاِئِو ُأْوَلِئَؾ َِْئُسوا ﴿ َوالَِّذْفَ :كقدؿ تعػدل  ِمف رَّْحَمِِي َوُأْوَلِئػَؾ َلُيػ
 3َأِلْـ ﴾َعَذاٌب 

ػا كقدؿ تعػدل  َِِجُْبوْا َلُو َلْو َأفَّ َلُيـ مَّ ـْ َْْس ـُ اْلُحْسَنى َوالَِّذَْف َل ََِجاُبوْا ِلَربِّْي :﴿ ِلمَِّذَْف اْس
ـْ ُسػػوَُ  ـُ  ِفػػي اَْلْرِض َجِمًْمػػا َوِمْثَمػػُو َمَمػػُو َ ْفَِػػَدْوْا ِبػػِو ُأْوَلِئػػَؾ َلُيػػ ـْ َجَيػػنَّ اْلِحَسػػاِب َوَمػػْأَواُى

  4﴾اْلِمَياُد. َوِبْئَس 

ف ك كسر ن  مّر فدعرؼ قدر ا  مدف  كاشكر ا عم    كاحػذر ممػد  ممػب يزعػ  كمػدده 
 جك كمد قدؿ.  5[اي  لًن    ى لى لً  الى ـ ًّ كي ديى ل مى كا دي دٍّ مى : ]كؿ سدعة قدؿ 

                                                           

  .77  ص:10  ج:6920ي   لرشدد السدرم  حد ث رقـ: ال سطال - 1
 .48سكرة  اليسد   اآل ة:   - 2
 .23سكرة العيكّكت  اآل ة: - 3
 .18سكرة الرعد  اآل ة: - 4
ركاه جحمد قدؿ: حد يد سم مدف ّف داكد  عي  الط دلس  حد يد صدقة ّف مكس  السمم  الدق     - 5

قدؿ قدؿ ّركـ عز كمؿ لك  حد يد محمد ّف كاسع عف شت ر ّف ي در عف جّ  هر رة جف اليّ  
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كعػدـ  ا  مدف  ال ة: ا،مف مػف زكاؿ ا  مػدف جسّدب زكاؿ »كقد قدؿ العدرفكف ّد: 
 «.الشكر عم  ا  مدف  كمهرة جهؿ ا  مدف

الت ػػدكف ّدلصػػالة  كشػػرب الخمػػر  كع ػػكؽ الكالػػد ف  كالحسػػد  »كزاد ّعػػض العممػػد : 
 «.كاليم مة  كالكذب عم  رسكؿ ا كلك ّميدـ

 ّدف:جعظـ المخدكؼ سك  الخدتمة  كل  سّ»كقدؿ اّف العّر  ف  سرام : 

 جحدهمد الكلكع ّدلدي د كجهم د. -

 1«.كالشر لمدمة  عددة كالخ ر. كال دي  المداكمة عم  المعدص  -

: عطػػؼ عمػػ  سػػدّ    مصػػدر   ػػدؿ: عػػؽ كالػػده   ع ػػ   ف ػػك وعقػػوؽ الوالػػدْفكقكلػػ : 
هػػك الشػػؽ  معػػدؽ لذا آذاه  كعصػػده  كخػػرج عم ػػ   كهػػك هػػد الّػػر  كجصػػم  مػػف العػػؽ الػػذ

 .2قدل  ف  ا رشدد .كال طع

الع ػػكؽ مػػيخكذ مػػف العػؽ  كهػػك ال طػػع  كذكػػر ا،زهػػرم جيػػ  »كقػدؿ اليػػككم رحمػػ  ا: 
كممػػع   ع ػػد  كع كقػػد؛ لذا قطعػػ   كلػػـ  صػػؿ رحمػػ -ّهػػـ العػػ ف-  ػػدؿ عػػؽ كالػػده  ع ػػ  

 العدؽ: ع  ة ّحتح الحركؼ كم د.

  كع ػػػؽ: ّهػػػـ العػػػ ف  كال ػػػدؼ. كقػػػدؿ صػػػدحب المحكػػػـ: رمػػػؿ ع ػػػؽ  كعػػػؽ  كعػػػدؽ
                                                                                                                                                                          

جف عّددم جطدعكي  ،س  ت ـ المطر ّدلم ؿ كجطمعت عم  ـ الشمس ّدلي در كلمد جسمعت ـ صكت 
لف حسف الظف ّد عز كمؿ مف حسف عّددة ا كقدؿ رسكؿ ا  د كقدؿ رسكؿ ا الرع
مسيد (مددكا ل مديكـ ق ؿ  د رسكؿ ا كك ؼ يمدد ل مدييد قدؿ جك ركا مف قكؿ ن لل  لن ا .

كقدؿ: حدكـ ف  المستدرؾ عم  الصح ح ف    كذكره ال(8493جحمد ّف حيّؿ  حد ث رقـ: 
  كقدؿ الذهّ  ف  تمخ ص المستدرؾ: (285  ص:4 المستدرؾ  ج: .كلـ  خرمده صح ح ا سيدد

....( كقدؿ ا،لّدي : هع ؼ  سمسمة  . (عيد تحس ر سكرة الرعد كاهو  (كصدقة ّف مكس  
 . (895 :  حد ث رقـ300ص:  2ج:ا،حدد ث الهع حة 

 .اّف العّر   سراج المر د ف  لـ جمده - 1
 . 77  ص:10  ج:6920سدرم  حد ث رقـ: ال سطالي   لرشدد ال - 2
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 كهك الذم شؽ عصد الطدعة لكالده هذا قكؿ جهؿ الم ة.  كاحد ّمعي 

كجمد ح   ة الع ػكؽ المحػـر شػرعد ف ػٌؿ مػف هػّط   كقػد قػدؿ الشػ ل ا مػدـ جّػك محمػد 
ّػف عّػد السػالـ رحمػ  ا: لػػـ جقػؼ فػ  ع ػكؽ الكالػد ف  كف مػػد  ختصػدف ّػ  مػف الح ػػكؽ 

 ّدتحدؽ العممد .  يمراف  ك ي  دف عي   ن تمب طدعت مد ف  كؿ مد  هدّط جعتمده فنيٌ 

كقػػد حػػـر عمػػ  الكلػػد الم ػػدد ّ  ػػر لذي مػػد لمػػد  شػػؽ عم  مػػد مػػف تكقػػع قتمػػ   جك قطػػع 
عهػػك مػػف جعهػػد    كلشػػدة تحمع مػػد عمػػ  ذلػػؾ  كقػػد جلحػػؽ ّػػذلؾ كػػؿ سػػحر  خدفػػدف ف ػػ  

 .  عم  يحس  جك عهك مف جعهد   هذا كالـ الش ل جّ  محمد

الح رحمػػ  ا تعػػدل  فػػ  فتدك ػػ : الع ػػكؽ المحػػـر كػػؿ كقػػدؿ الشػػ ل جّػػك عمػػر ّػػف الصػػ
فعؿ  تيذل ّ  الكالد  جك يحكه تيذ د ل س ّدل  ف مع ككي  ل س مػف ا،فعػدؿ الكامّػة قػدؿ: 
كّرمػػد ق ػػؿ طدعػػة الكالػػد ف كامّػػة فػػ  كػػؿ مػػد لػػ س ّمعصػػ ة  كمخدلحػػة جمرهمػػد فػػ  ذلػػؾ 

 ع كؽ. 

دؿ: كلػػ س قػػكؿ مػػف قػػدؿ مػػف قػػ كقػػد جكمػػب كك  ػػر مػػف العممػػد  طدعت مػػد فػػ  الشػػّ دت
عممد يد  مكز ل  السحر ف  طمب العمـ  كف  التمػدرة ّ  ػر لذي مػد مخدلحػد لمػد ذكرتػ  فػنف 

 ايت   كالـ اليككم. 1.«هذا كالـ لت   د ذلؾ المطمؽ

 : مد حده ّ  اّف الصالح هك المرته  عيد ال   م   كغ ره.قمت

ف الع ػػكؽ مخدلحػػة تكمػػب حدصػػم : جمػػد 2قػػدؿ فػػ  ممػػع الكسػػد ؿ»كقػػدؿ اّػػف مدسػػكس:
ػ ] :ك   ده مد كرد عػف اليّػ    ال هب  كجمد مد دكي  فمف الص د ر  تىّىػدرىؾى  الػر بٍّ  ًرهى

تىعىدلى  طي  اٍلكىاًلػًد  ًرهى  ًف  كى سىػخى طً  ًفػ  الػر بٍّ  كى عػف  1  كالحػدكـ3ركاه الترمػذم [اٍلكىاًلػًد. سىػخى
                                                           

  88اليككم   شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف  ّدب جكّر الكّد ر  حد ث رقـ  - 1
  87  2ج:

 .ممع الكسد ؿ ف  شرح الشمد ؿ لعم  ّف سمطدف محمد ال درم ك  صد ّ  - 2
  ّدب مد مد   مف الحهؿ  ف  الترمذم  سيف الترمذم  كتدب الّر كالصمة عف رسكؿ ا   - 3
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 اّف عمر. 

 كن شؾ جف ّ ف الرهد  كالسخط حدن متكسطد ف كل  تعدل : 

ِْْف ِإْحَساًنا ِإمَّا َْْبُمَغفَّ ِعنػَدَؾ اْلِكَبػَر َأَحػدُ  َّْاُه َوِباْلَواِلَد َِْمُبُدوْا ِإ َّ ِإ ُىَما ﴿ َوَقَضى َربَُّؾ َأ َّ 
َِْنَيرُىَما َوُقؿ لَّ  َُِقؿ لَُّيَمآ ُأؼٍّ َوَ   مف ّػدب المّدل ػة فػ   2ُيَما َقْوً  َكِرًْما.﴾َأْو ِكاَلُىَما َفاَل 

 3«.الزمر

كهؿ المراد ّ كل ـ ل س ّػدل  ف ّدليسػّة لمكالػد حتػ  جف مػد  تػيذل ّػ  »قدؿ اّف حمر: 
ك  را كهك عرفػد ّخػالؼ ذلػؾ كّ ػرة  جك ّدليسػّة للػ  العػرؼ فمػد عػده جهمػ  ممػد ن  تػيذل 

ف تيذم ّ  ك  را كؿ محتم ؿ  كالػذم  ظ ػر جف المػراد ال ػدي  ّػدل ؿ ّ  ك  را ل س ّكّ رة كا 
ف تػػيذل ّػػذلؾ ك  ػػرا فعمميػػد جف  جيػػ  لػػك جمػػر كلػػده ّيحػػك فػػراؽ حم متػػ  لػػـ تمزمػػ  طدعتػػ   كا 

 4«.ل س الميدط كمكد التيذم ّ  ك  را ّؿ جف  ككف ذلؾ مف شيي  جف  تيذل مي  ك  را

كمػف اليػدس مػف قد  تيذل الكالد ّمد ن  تيذل ّ  لسك  طّع  جك لي صدف ع م    قمت:
ن  ره   ش   فدلظدهر كا جعمػـ جيػ  لذا فعػؿ معػ  مػد ن  سػم   اليػدس جذ ػة فػنف ذلػؾ 

ف لـ   يع ّذلؾ مي .    ن  ككف ع كقد  كا 

يمػد الكػالـ فػ  تم  ػز مػد  مزمػكا كم ػـ ّكمػكب طدعت مػد فػ  غ ػر مػد اسػت يكا  قمت: كا 
ع قػػكؿ ال رافػػ  فػػ  فركقػػ  هػػك مػػف ذلػػؾ كّ ػػرة ممػػد هػػك محػػـر لػػ س ّكّ ػػرة  كتيظػػر ذلػػؾ مػػ

فظ ر لؾ ّ ذا جف هدّط مد  ختص ّ  الكالػد دكف ا،مديػب »مد يص :  ّعد كالـ طك ؿ
                                                                                                                                                                          

 .310  ص:4  ج:1899ره  الكالد ف  حد ث رقـ 
  7249ركاه الحدكـ الي سدّكرم  المستدرؾ عم  الصح ح ف  كتدب الّر كالصمة  حد ث رقـ  - 1

مى  شىرٍ :قدؿ الحدكـ ًح حي عى ًد ثي صى دهي هىذىا حى رٍّمى ـٍ  يخى لى  168  ص: 4   ج: «ًط ميٍسًمـو كى
 .23را   اآل ة: سكرة ا س - 2
لـ جمد يص اّف مدسكس لكف كمدت مد ي م  هك عف ال درم ف  ممع الكسد ؿ ف  شرح  - 3

 224دار ا،قص  لميشر   ص:  الشمد ؿ  ّدب مد مد  ف  تكية الرسكؿ 
  .115  ص: 2  ج:1987اّف حمر  الزكامر عف اقتراؼ الكّد ر  دار الحكر   - 4
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امتيػػدب مطمػػؽ ا،ذل ك ػػؼ كػػدف لذا لػػـ  كػػف ف ػػ  هػػرر عمػػ  انّػػف  ككمػػكب طدعت مػػد 
فػػ  تػػرؾ اليكافػػؿ  كتػػرؾ تعم ػػؿ الحػػركض المكسػػعة  كتػػرؾ فػػركض الكحد ػػة لذا كػػدف مػػف 

ػٌرهـ مطم ػد   ـك ّ د  كمد عػدا ف يػدب طػدعت ـ  ّك قػدؿ  1«.ذلػؾ ن تمػب طػدعت ـ ف ػ   كا 
ال زالػػػ  فػػػ  ا ح ػػػد : جك ػػػر العممػػػد  عمػػػ  جف طدعػػػة الكالػػػد ف كامّػػػة فػػػ  الشػػػّ دت دكف 

ف كرهد ايحراده مي ـ ف  الطعدـ كمّػت عم ػ  طدعت مػد كا،كػؿ مع مػد ،ف تػرؾ   الحراـ كا 
كن  سػدفر فػ  يدفمػة   م ػدـ عمػ  الميػدكبكالحػراـ   كترؾ طدعت مػد حػراـ  الشّ ة ميدكب

عمـ هك فرض عم ػ  متعػ ف كلػـ لكن  خرج لطمب العمـ لن ّنذي مد لن   كمّدح لن ّنذي مد
كقػػدؿ الحسػػف لذا   ،يػػ  ن طدعػػة لمخمػػكؽ فػػ  معصػػ ة الخػػدلؽ   كػػف فػػ  ّمػػده مػػف  عممػػ 

 2«.دفم عص  ميعت  جم  عف صالة العشد  ف  الممدعة شح ة عم   

 الصالة ف  الممدعة فر هة. ليمد قدؿ الحسف ذلؾ ،ي   رل جفٌ  قمت:

 طدعػة ن قدؿ الش ل جّػك الكل ػد الطرطكشػ  فػ  كتػدب ّػر الكالػد ف:» ـ قدؿ ال راف : 
ل ػػـ فػػ  تػػرؾ سػػية راتّػػة  كتػػرؾ ركعتػػ  الحمػػر  كالػػكتر  كيحػػك ذلػػؾ لذا سػػينه تػػرؾ ذلػػؾ 

ف فدتتػ   عم  الدكاـ ّخالؼ مد لك دع ده لترؾ جكؿ كقت الصػالة فنيػ  تمػب طدعت مػد  كا 
    3«.فه مة جكؿ الكقت

كفػػ  صػػح ح مسػػمـ حػػد ث مػػر   الراهػػب مػػع جمػػ  مػػد  ػػدؿ عمػػ  قطػػع اليدفمػػة »قػػدؿ: 
،مػػؿ ا،ـ ك مػػػـز مػػف ذلػػػؾ جن تكػػكف كامّػػػة ّدلشػػػركع  جك   ػػدؿ مػػػد كمػػب عم ػػػ  ّدلشػػػركع 

يظػر لذ لػ س   طع ل ّك ف ّخػالؼ الكامػب ّد،صػدلة عمػ  جف انسػتدنؿ ّدلحػد ث ف ػ  
كذلؾ ن  مـز مي  كمكب حؽ الداع   كجي  مظمـك  فنف الظدلـ قػد   ف   لن لمدّة دعد  د

                                                           

كفى ّىٍ فى قىدًعدىًة اٍلكىاًمًب ًلٍتدىًم ٍّ فى ال راف   جيكار الّركؽ ف   - 1 جيكا  الحركؽ  اٍلحىٍرؽي ال  دًلثى كىاٍلًعٍشري
ةن(  عدلـ الكتب  ّدكف طّعة  ّدكف  دص  ًد خى مى  اٍ،ىٍكنى ّىٍ فى قىدًعدىًة اٍلكىاًمًب ًلٍمكىاًلدىٍ ًف عى مى  اآٍلدىًم ٍّ فى كى عى

  150ص: 1سية اليشر  ج:
 . 143  ص1 ج:المرمع يحس  - 2
 .  143  ص:1المرمع يحس   ج: - 3
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 مػػدب دعػػد ه عمػػ  المػػدعك عم ػػ  المظمػػـك  ك كػػكف ذلػػؾ ّسػػّب ذيػػب سػػّؽ لممظمػػـك فعمػػ  
 كهذا ل كل  تعدل :  ف عدقّ  ا ّ ذا

ـْ َوَْْمُفو َعف َكِثٍْر﴾﴿َوَما َأَصاَبُكـ مّْف مُِّصَْبٍة َفِبَما َكَسَبْت أَْْ   ِدُْك
1   

ػ دفى كىػ كٍ قػدؿ: ]لىػ ك ركل ف  ّعض طرؽ حد ث مر   جف اليّ    جف   ـى ًمػعى د لى    نػفى    ي رى مي
 .2[ ً تً الى صى  فٍ مً  ؿى هى جفٍ   ً جمٍّ  لمدّةى 

 3«كعم  هذا الت د ر  ككف ذلؾ دل ال صح حد.

كهػك مػد ركاه اّػف جّػ  شػ ّة  عػف محمػد ّػف  فػ  حػد ث: كرد قطع ػد لػدعد  ا،ـ قمت
ػػجي  ؾى تٍػػعى ا دى :]لذى الميكػػدر قػػدؿ: قػػدؿ رسػػكؿ ا  ػػًفػػ ؾى مُّ ذى  ىػػٍّ مً يى فى  ةً الى   الص  ػػا دى د  كا   كؾى ّيػػجى  دؾى عى

 4[. ى ٍّ مً تي  الى فى 

 لىػػػكٍ   ػػػكؿ: ] قػػػدؿ: سػػػمعت رسػػػكؿ ا  كركل الّ   ػػػ   كهػػػعح  عػػػف طمػػػؽ ّػػػف عمػػػ 
د جىكٍ  كىاًلدىم   جىٍدرىٍكتي  ػدىهيمى ةً  ًفػ  كىجىيىػد جىحى ػالى قىػدٍ  اٍلًعشىػدً   صى ػةً  ًف  ىػد قىػرىٍجتي  كى : تييىػدًدم اٍلًكتىػدبً  ًّحىدًتحى

م دي   ىد ٍّتي ىد ميحى ىمى  5لىّ ٍ ًؾ.[: ،ى

                                                           

 .30اآل ة: سكرة الشكرل   - 1
د ى ًف ً   الٍ  فٍصؿ ف  ع كؽ شعب ا  مدف ف  ركاه الّ      - 2 مىد مى ميرىٍ  و اٍلعىدًًّد ًف   حد ثكىاًلدىٍ ًف كى

 .282ص:  10  ج:7496حد ث رقـ: فىٍهًؿ ًحٍحًظ قىٍمًب اٍ،يٍـّ  
 .145-144  ص:1ج: المرمع يحس   ال راف   - 3
جّك ّكر ّف جّ  ش ّة  عّد ا ّف محمد ّف لّراه ـ ّف ع مدف  المصيؼ ف  ا،حدد ث  - 4

  كتدب صالة التطكع  كا مدمة  8013حد ث رقـ:    ؽ: كمدؿ  كسؼ الحكت كاآل در  تح 
   1الر دض  ط: كجّكاب متحرقة  ف  الرمؿ  دعكه كالده  كهك ف  الصالة  مكتّة الرشد   

 .191  ص:2ق  ج:1409
ركاه الّ     عف طمؽ ّف عم   شعب ا  مدف  كتدب  ّدب ف  ع كؽ الكالد ف كمد مد  ف     - 5

 .هع ؼ  -ف  سيده  -قدؿ:  دس ف ّف معدذ  .284  ص:10   ج: 7497 :حد ث رقـ
  1  ج:25كذكره اّف المكزم ف  كتدّ  الّر كالصمة  ّدب ف  ك ح ة الّر ّدلكالد ف  حد ث رقـ: 

 .57ص: 
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 [. ركاه الحدكـ  كغ ره  كس يت  حد ث مر   ّتمدم ..د..  ن  ً فى   ي  ٍ رى مي  دفى كى كٍ كحد ث: ]لى 

غر ّػػد  كهػػك جيػػ   تعػػ ف قطػػع اليدفمػػة لػػدعد  الكالػػدة  كقػػد ذكػػر ّعػػض ا،صػػحدب فرعػػد 
ذا قطع ػػد  ػػـ يددتػػ  زكمتػػ  قػػدـ لمدّت ػػد عمػػ  لمدّػػة ا،ـ قػػدؿ: ف الػػّطالف  ٌ كهػػذا كػػالـ ّىػػ كا 

يمد الذم مد  الكع د عم   كذم  ت د ـ الزكمة عمػ  ا،ـ  ك  فػ  كمػكب طدعػة ن خػالؼ كا 
دعػػػػة لمزكمػػػػة  كنحػػػػؽ ل ػػػػد لن ممػػػػدن مهػػػػرة ف ػػػػ  عمػػػػ  انّػػػػف  كن ط  ػػػػدهالكالػػػػد ف مػػػػد  ر 

 هد  كطدعت د عم  طدعة ا،ـ؟  كاليح ة  كالكسكة  فك ؼ   دـ ّرٌ   ا حسدف  ككؼ ا،ذل

دت مد ف  مسػمـ جف رمػال   كممد  دؿ عم» كقدؿ ال راف : ت د ـ طدعت مد عم  الميدّك
ػػجى  ؾى  ٍ دى اًلػػكى  فٍ ًمػػ ؿٍ ال مػػرة  كالم ػػدد ف ػػدؿ: ]هىػػ  ّد عػػؾ عمػػ،قػػدؿ:  ػػد رسػػكؿ ا  ؟[ قػػدؿ: ده حى
 فٍ ًسػحٍ يى فى  ؾى  ٍ دى اًلػ  كى لىػلً  عٍ مً درٍ . قدؿ: يعـ  قدؿ: ]فىػا[ً  فى مً  رى مٍ   ا،ى  ً تى دٍّ يعـ  كالهمد. قدؿ: ]فى 

د[مى  ي تى ّى حٍ صي 
فمعؿ عم   السالـ الككف مع جّك   جفهؿ مف الككف مع   كمف الم ػدد فػ   1

جكؿ ا سالـ  كمع جي  لـ   ؿ ف  الحد ث جي مػد معػ  ّػؿ همػد مكمػكداف ف ػط فػيمره عم ػ  
د فىيىٍحًسفٍ  كىاًلدىٍ ؾى  ًللى  فىدٍرًمعٍ السالـ ّد،فهؿ: ] ٍحّىتى يمى  [صي

 كممد  دؿ عم  تحر ـ جصؿ الع كؽ قكل  تعدل :

ِْْف ِإْحَساًنا ِإمَّا َْْبُمَغفَّ ِعنػَدَؾ اْلِكَبػَر َأَحػدُ  َّْاُه َوِباْلَواِلَد َِْمُبُدوْا ِإ َّ ِإ ُىَما ﴿ َوَقَضى َربَُّؾ َأ َّ 
َِْنَيرُىَما َوُقػؿ لَُّيَمػا َقػْوً  َكِرًْمػا.﴾ َُِقؿ لَُّيَمآ ُأؼٍّ َوَ   ذا حػـر هػذا حػـر   2َأْو ِكاَلُىَما َفاَل  كا 

: مد فكق    ّطر ؽ ا،كل  ك دؿ عم  مخدلحت مد ف  الكامّدت قكل  تعدل ى

ـٌ َفػاَل  َْْس َلػَؾ ِبػِو ِعْمػ ُِْشِرَؾ ِبػي َمػا َلػ ف َجاَىَداَؾ ِل ِْْو ُحْسًنا َواِ  نَساَف ِبَواِلَد َْْنا اإلِْ ﴿ َوصَّ
َِْمَمُموَف﴾ ـْ  ُِ ـْ َفأَُنبُّْئُكـ ِبَما ُكن ُِِطْمُيَما ِإَليَّ َمْرِجُمُك

 فد دتدف:  كف  اآل ة 3

                                                           

ركاه مسمـ عف عّد ا ّف عمرك ّف العدص  صح ح مسمـ  كتدب الّر كالصمة  ّدب ّر  - 1
 .1975  ص:4  ج:2549الكالد ف كاي مد جحؽ ّ   حد ث رقـ 

 .23سكرة ا سرا   اآل ة: - 2
 15سكرة ل مدف  اآل ة  - 3
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ف كديػػد كػػدفر ف؛ ك حػػـر ع كق مػػد  جف ا،ّػػك ف  مػػب ّرهمػػد  الحد ػػدة ا،كلػػ : فنيػػ  ن  كا 
 كمع ذلؾ ف د صرحت اآل ة ّكمكب ّرهمد.  دعك لل  الشرؾ لن كدفر 

 : ]نى ك  كػػد ذلػػؾ قكلػػ   جف مخدلحت مػػد كامّػػة فػػ  جمرهمػػد ّدلمعدصػػ   الحد ػدة ال دي ػػة:
 1[.ؽً دلً خى الٍ  ةً  ى صً عٍ   مى فً  كؽو مي خٍ مى لً  ةى دعى طى 

جمػد مخدلحت مػد فػ  طمػب العمػـ فػنف كػدف فػ  ّمػده  مػد »كقدؿ الطرطكشػ  رحمػ  ا: 
هػك م ػؿ ّمػده لػـ  مػز لػ  السػحر لن ّنذي مػد ،ف جذ ت مػد   ـ جراد السحر لل  ّمد آخر ذلؾ

 ن تمكز لن لهركرة  كن هركرة هيد. 

ف جراد الخػػركج لمعرفػػة الكتػػػدب  كالسػػية  كا، دلػػة  كاليصػػػكص عمػػ  انمت ػػدد  كلػػػـ كا 
 كػػف ذلػػؾ فػػ  ّمػػده ككػػدف ذلػػؾ فػػ  الّمػػد الػػذم جراد السػػحر لل ػػ   خػػرج  كن طدعػػة ل مػػد لذا 

 ميعده  ،ف تحص ؿ درمدت الممت د ف فرض عم  الكحد ة.

َُِكف قدؿ سحيكف: مػف كػدف جهػال ل مدمػة فحػرض عم ػ  جف  طمّ ػد  ل كلػ  تعػدل  : ﴿َوْلػ
ػػٌة َْػػدْ  ـْ ُأمَّ ػػنُك ـُ مّْ ػػِر َوَْػػْأُمُروَف ِبػػاْلَمْمُروِؼ َوَْْنَيػػْوَف َعػػِف اْلُمنَكػػِر َوُأْوَلِئػػَؾ ُىػػ ْْ ُعوَف ِإَلػػى اْلَخ
 3«. 2اْلُمْفِمُحوَف﴾

ت دـ جف مخدلحت مػد فػ  الػذم هػك فػرض كحد ػة ن تمػكز لمػد تّػ ف » قدؿ ش دب الد ف:
 كهذه الحتكل مف جّ  الكل د  كسحيكف ّخالؼ ذلؾ.  ف  الحد ث

ف كػدف فػرض كحد ػة جم جيػ  عمػ  طد حػة  كالمكاب جف طمب العمـ  كهّط الشر عة  كا 
ذا كديػػػػت هػػػػذه  مػػػػف اليػػػػدس كهػػػػـ الػػػػذ ف مػػػػدد ححظ ػػػػـ  كدؽ ف م ػػػػـ  كحسػػػػيت سػػػػ رت ـ  كا 
الطد حة متع يػة ّ ػذه الصػحدت فطمػب العمػـ عم  ػد فػرض عػ ف فمعػؿ هػذا هػك معيػ  كػالـ 

                                                           

ركاه الترمذم  سيف الترمذم  كتدب جّكاب الم دد  ّدب مد مد  ن طدعة لمخمكؽ ف  معص ة  - 1
  .209  ص: 4  ج:1707الخدلؽ  حد ث رقـ 

 .104سكرة آؿ عمراف   اآل ة: - 2
 .145  ص: 1ال راف   جيكار الّركؽ ف  جيكا  الّركؽ  ج:  - 3
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   1«.سحيكف  كجّ  الكل د

هػذا تكمػؼ ّع ػد فدلتصػر ح قػد كقػع مػف »ف  اختصػدر الحػركؽ:  مالّدقكر قدؿ المح ؽ 
كج هػػػد فك ػػػؼ  صػػػ ر متع يػػػد عمػػػ  مػػػف   جّػػػ  الكل ػػػد فػػػ  مخدلحت مػػػد فػػػ  فػػػركض الكحد ػػػة

ّػؿ ن  ػزاؿ فػ  فػرض كحد ػة لن جف  حػرض جيػ  لػ س   كديت ف   تمؾ الصػحدت التػ  ذكػر
 تػيت  كن  تصػكر  كهػذا ن  عم  كم  ا،رض جحد هك عمػ  ذلػؾ الكمػ  مػف الت  ػ  غ ػره

  2.«صحة فره 

قػدؿ الطرطكشػ : لف جراد سػحر التمػػدرة  رمػك ّػ  مػد  سػتع ف ّػ  عمػػ   »قػدؿ ال رافػ : 
يمػد  خػرج  كػد ر   ا قدمة فال  خرج لن ّنذي مد ف رم  جك ر مف ذلؾ كهك ف  كحدؼ كا  كا 

ف كدف الم صكد مي  دفع حدمػدت يحسػ   ف ذا لك جذيد ل  ي  يده تركػ   كجهمػ  ّح ػث لػك  كا 
ػػ:]نى تػػيذل ّتركػػ  كػػدف لػػ  مخدلحت مػػد ل كلػػ   ػػ نى كى  رى رى  هى [ ككمػػد يميعػػ  مػػف جذ ت مػػد ارى رى هى

   .يميع مد مف جذ ت  فهركرت  ت دـ عم  مد

 فنف قمت قد قدؿ مدلؾ: لذا ّمغ ال الـ ذهب ح ث شد .

هذا ف  الحهدية ،ي  قّؿ الّمكغ كدف تصرف  ّنذف كدفم  فػنذا ّمػغ ذهػب حمػر  قمت:
هػػػدية  كتمػػػدد حمػػػر الّػػػر  ك  كػػػد ذلػػػؾ قػػػكؿ مدلػػػؾ فػػػ  الػػػذم دعػػػده جّػػػكه مػػػف ّػػػالد الح

السػكداف كميعتػ  جمػ  فميعػ  مدلػؾ مػف الخػػركج ّ  ػر لذف ا،ـ ف ػك ّعػد الّمػكغ  مشػ  فػػ  
ف لح  د جذ ة ف  تصرف  ف  الّمد ميعيده مطم د.   الّمد  ح ث شد  دكف السحر  كا 

لدة  كجخت  كزكمػة فكممػد رجت لػ  الكالػدة قدؿ: كمد  رمؿ لل  مدلؾ  كقدؿ ل : ل  كا
شػػ  د قدلػػت جعػػط هػػذا ،ختػػؾ فػػنف ميعت ػػد سػػّتي   كدعػػت عمػػ  ف ػػدؿ مدلػػؾ: مػػد جرل جف 

                                                           

 .146  ص:1ال راف   جيكار الّركؽ ف  جيكا  الحركؽ  المرمع يحس   ج:  - 1
تح  ؽ: عمر اّف عّدد  ال دعدة السدّعة كالعشركف  ف   الّدقكرم  ترت ب الحركؽ كاختصدرهد  - 2

 2 ج:1996كزارة الش كف الد ي ة   تم  ز ح كؽ ا تعدل  عف ح كؽ العّدد  المممكة الم ّر ة 
 .528ص:
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]ايت ػػ  المػػراد  1«.ت د ظ ػػد تخمػػص مي ػػد ّمػػد قػػدرت عم ػػ   كتخمػػص مػػف سػػخط د ّكسػػعؾ
  .قكرم[دمف كالـ ال راف  عم  ي ؿ الّ

 ػػػدؿ عمػػػ  جف مػػػذهب مدلػػػؾ كمػػػكب ّػػػذؿ المػػػدؿ لمكالػػػد لف كػػػدف ن  رهػػػ  لن  قمػػػت:
جك  حمػؿ قكلػ  عمػ  هػذا انسػتحّدب   كلعم  ف  ال س ر الذم ن مهرة عم ػ  ف ػ   ّذلؾ 

 كقد يص عممد يػد عمػ  جيػ  لمكلػد جف  سػمـ لكالػده فػ  مدلػ . جك عم  جي   عط   ك سترع 
كهػذا لذا ظ ػر غهػب  صػرؼ الكالػد ح ػ ك سػترع  سػرا  ػـ ن  سػ ط ت لذا خدؼ غهّ  

 الكالد لف لـ  سمـ ل  ف  ذا  كهك ظدهر.

كخدلؼ ف  ذلؾ ّعه ـ  كلـ  عد هذا مػف ا كػراه  كظػدهر كػالـ ممدعػة مػف السػمؼ 
 كف  ذلؾ جحدد ث كس يت  ّعه د. كمكب ّذؿ المدؿ ل مد لف طمّده 

د ي ؿ عي  مػف ذلػؾ ل س م عف مدلؾ مف ت د ـ جمر ا،ـ ّدلم دـ الطرطكش كمد ذكره 
يمػػد الصػػر ح فػػ  ذلػػؾ كػػالـ الم ػػث  ّصػػر ح كيػػص المي ػػكؿ عي مػػد فػػ  ذلػػؾ جيػػ : مػػد    كا 

كجمػ  ميعتيػ  مػف  كالػدم فػ  ّػالد السػكداف كتػب جف جقػدـ عم ػ  :رمؿ لل  مدلؾ ف دؿ لػ 
 كن تعص جمؾ.  جطع جّدؾ ف دؿ: ذلؾ

 كغ ره. راف كركم جف الم ث جمره ّطدعة ا،ـ ،ف ل د  م   الّر. ي م  ال 

كقد جشدر اّف الصالح لل  كمػ  التكف ػؽ ّػ ف كػالـ ال زالػ   كالطرطكشػ   ككرد عػف 
ف  كالع ػػكؽ المي ػػ  عيػػ  مػػد  ػػدؿ عمػػ  جف آالسػػمؼ فػػ  تحسػػ ر الّػػر المػػيمكر ّػػ  فػػ  ال ػػر 

ال ػػكؿ لممهػػ ؼ مػػف ذلػػؾ مػػد ركاه الّ   ػػ  عػػف كعػػب: جيػػ  سػػ ؿ عػػف الع ػػكؽ مػػد تمدكيػػ  
ذا ا تميػ  خػدف فػذلؾ  لذا» ؟ قدؿ: ف  كتدب ا ذا سيل  لـ  عط   كا  جقسـ عم   لـ  ّره  كا 

   2«.الع كؽ

                                                           

 .146  ص:1راف   المرمع يحس   ج:ال  - 1
 .292 ص:10  ج:7512الّ      شعب ا  مدف  فصؿ ف  ع كؽ الكالد ف  حد ث رقـ   - 2
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جيػ  سػ ؿ مػد ّػر الكالػد ف قػدؿ: جف »كمػد ركاه عّػد الػرزاؽ فػ  المصػيؼ عػف الحسػف: 
 1.«لن جف  ككف معص ة تّذؿ ل مد مد ممكت  كجف تط ع مد ف مد جمراؾ ّ 

ؿ: جف تحٌرم مػػد  كت مرهمػػد  للػػ  مػػد  يت ػػ  الع ػػكؽ؟ قػػد»كعيػػ  ج هػػد جيػػ  ق ػػؿ لػػ :  
   2ركاه اّف جّ  ش ّة « .كتحد اليظر لل  كم  كالد ؾ

   3عف عد شة. [. ركاه الّ     ف  الشعبؼى رى الط    ً  ٍ لى لى  د  شى  فٍ مى  دهي جّى  ر  د ّى ]مى  :كقدؿ 

رمػؿ  كمعػػ  شػ ل ف ػدؿ: مػف هػػذا  جتػ  رسػكؿ ا »كركل اّػف مردك ػ  عي ػد قدلػػت: 
ػػمى جى  ف   ى ًشػػمٍ تى  قػػدؿ:]نى   معػػؾ؟ قػػدؿ: جّػػ   ب  ًسػػتى سٍ   كن تى  ً مً دٍسػػًّ   ي عيػػدٍ   كن تى  ي مىػػٍّ د قى عىػػ ٍ تى  نى   كى  ي دمى

 .  4[ ي لى 
 ًّػدً  تيٍشػًرؾٍ  نى ]ف ػدؿ: جكصػ  ّعػض جهػؿ ّ تػ   عف جـ ج مػف جف اليّػ    كركل الّ   

فٍ  ٍّتى  كىاً  فٍ  عيذٍّ ٍقتى  كىاً  فٍ  كىاًلدىٍ ؾى  كىجىًطعٍ    حيرٍّ  تىتٍػريؾً  كىنى  فىػدٍخريجٍ  شىػٍ  و  كيػؿٍّ  ًمفٍ  تىٍخريجى  جىفٍ  جىمىرىاؾى  كىاً 
ةى  ػفٍ  فىًني  ي  ميتىعىمٍّدنا الص الى ةى  تىػرىؾى  مى ػالى ػدنا الص  ٍمػرى  ًل  ػدؾى   اً  ًذم ػةي  ًمٍيػ ي  ّىًر ىػتٍ  فى ىػدٍ  ميتىعىمٍّ  فىًني  ىػد كىاٍلخى
فٍ  جىٍهمىػػػ ي  اٍ،ىٍمػػرى  تييىػػػدًزعىف   نى  اً  لىسيػػٍخطي  فىًني  ىػػػد كىاٍلمىٍعًصػػ ىةى  كىاً   ػػػدؾى  شىػػرٍّ  كيػػػؿٍّ  ًمٍحتىػػدحي   َأفَّ  رىجىٍ ػػػتى  كىاً 
فٍ  الز ٍحػػؼً  ًمػػفى  تىًحػػر   كىنى   5َلػػؾَ  ػػدبى  كىاً  ٍكتىػػدفً  الي ػػدسى  جىصى مىػػ  جىٍيًحػػؽٍ  فىدٍ ّيػػٍت  ًفػػ ً ـٍ  كىجىٍيػػتى  مى  جىٍهػػؿً  عى

                                                           

جّك ّكر عّد الرزاؽ ّف همدـ ّف يدفع الحمرم ال مدي  الصيعدي   المصيؼ  كتدب  ركاه  - 1
ا،عم   ال يد     المممس العمم 9288الم دد  ّدب الرمؿ   زك كجّكه كدره ل   حد ث رقـ 

   176  ص: 5ق   ج: 1403  2المكتب ا سالم   ّ ركت   ط:
ركاه اّف جّ  ش ّة  مصيؼ اّف جّ  ش ّة  كتدب ا،دب  ّدب مد ذكر ف  ّر الكالد ف حد ث  - 2

 .218  ص: 5  ج:2544 :حد ث رقـ
  290ص:   10   ج:7509حد ث رقـ  الّ      شعب ا  مدف  فصؿ ف  ع كؽ الكالد ف ركاه  - 3
  292  ص:10  ج:7511ركاه الّ      المرمع يحس   فصؿ ف  ع كؽ الكالد ف  حد ث رقـ  - 4
ف اعت دت جف لؾ ف  ا،مر ح د فال تعمؿ ّذلؾ الظف ّؿ اسمع كجطع لل  جف  صؿ  ؛جم - 5 كا 

 .لل ؾ ّ  ر خركج عف الطدعة
  13..  ج: .تيد: ستركف ّعدم فاّف حمر  فتح الّدرم  كتدب الحتف  ّدب قكل    يظر:

 .08ص:
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دؾى  تىٍرفىعٍ  كىنى  طىٍكًلؾى  ًمفٍ  ّىٍ ًتؾى  ٍي يـٍ  عىصى ؿ   عىز   اً  ًف  كىجىًخٍح يـٍ  عى  1[.كىمى
 قػدؿ: مػد  رمػؿ للػ  اليّػ   كركل الّ     عف مدّر ّف عّػد ا رهػ  ا عي مػد

ف دؿ:  د رسكؿ ا لف جّ   ر د جف  يخذ مدل  فدعد جّده ف ّط مّر ؿ عم   السالـ ف ػدؿ: 
  ًفػػ تى ٍمػػلمشػػ ل ]قي  لف الشػػ ل قػػد قػػدؿ فػػ  يحسػػ  شػػ  د لػػـ تسػػمع  جذيػػده  ف ػػدؿ رسػػكؿ ا 

 ز ػديد ّػؾ كا  ػد رسػكؿ ا  ن  ػزاؿ ا » ![  قدؿ الش ل:  دؾى يى ذي جي  ع ي مى سٍ تى  ـٍ د لى  ن  ٍ شى  ؾى سً حٍ يى 
 فييشد   كؿ:« ّص رة  ك   يد  ل د قمت ف  يحس  ش  د مد سمعت  جذيدم

ميٍيتيػػػػػػػػػػػػػػؾى  ىدًفعنػػػػػػػػػػػػػػد ٍكليػػػػػػػػػػػػػػكدنا كى ػػػػػػػػػػػػػػذىٍكتيؾى مى  غى
ػػػػػػػػد ـٍ جىًّػػػػػػػػتٍ قى ًلذىا لىٍ مىػػػػػػػػةه هى  ٍتؾى ًّدلسُّػػػػػػػػٍ ـً لىػػػػػػػػ

كؽي ديكيىػػػػػػػؾى ًّدل ػػػػػػػًذم ػػػػػػػيىيٍّ  جىيىػػػػػػػد اٍلٍمطىػػػػػػػري  كى
ي  ىػػػػػػػد مىٍ ػػػػػػػؾى كىاً  ػػػػػػػدؼي الػػػػػػػر دىل يىٍحًسػػػػػػػ  عى  تىخى
ػػػػػػػػػػف  كىاٍل ىد ىػػػػػػػػػةى ال تًػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػد ّىمىٍ ػػػػػػػػػتى السٍّ  فىمىم 
فىظىدظىػػػػػػػػػػػةن  زىا ًػػػػػػػػػػػ  ًغٍمظىػػػػػػػػػػػةن كى ٍمػػػػػػػػػػػتى مى عى  مى
ًت  ػػػػػػػػػػػؽ  جيّيػػػػػػػػػػػك  ـٍ تىػػػػػػػػػػػٍرعى حى  فىمىٍ تىػػػػػػػػػػػؾى ًلٍذ لىػػػػػػػػػػػ

 

تىٍي ىػػػػػػػػػػػػؿي   مىٍ ػػػػػػػػػػػػؾى كى ػػػػػػػػػػػػد جىٍميًػػػػػػػػػػػػ  عى ػػػػػػػػػػػػؿُّ ًّمى  تيعى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  ٍممى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًهرنا جىتىمى  ًلسُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ ًمؾى ًلن  سى

ػػػػػػػػػػؿي طيًرٍقػػػػػػػػػػتى ًّػػػػػػػػػػً  ديكيًػػػػػػػػػػ  فىعىٍ يىػػػػػػػػػػدمى   تىٍ مي
ػػػػػػػػػػػػػؿي   ٍقػػػػػػػػػػػػػته مي ىم  ػػػػػػػػػػػػػٍكتى كى ـي جىف  اٍلمى  لىػػػػػػػػػػػػػتىٍعمى

ػػػػػػػػػؿي  مٍّ ػػػػػػػػػد ًف ػػػػػػػػػؾى كيٍيػػػػػػػػػتي جي ى ػػػػػػػػػدىل مى  ًللىٍ  ىػػػػػػػػػد مى
ػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  ـي اٍلميتىحىهٍّ ػػػػػػػػػػػػػػػػٍيًع  كىيىي ػػػػػػػػػػػػػػػؾى جىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػتى اٍلمي

ػػػػػدًكري  ىٍحعىػػػػػؿي  ػػػػػدري اٍلميمى ػػػػػد اٍلمى ٍمػػػػػتى كىمى  2«.فىعى
 

 [. ؾى ًّ ،ى   ؾى دلي مى   كى تى يٍ   كجخذ ّتالّ ب اّي   كقدؿ: ]جى فّك  رسكؿ ا 
 .4كذكر ا،حدد ث المذككرة قّم  ف  الدر المي كر 3ذكره الحدفظ ف  الخصد ص

ف  هذا الحد ث دل ؿ عم  تحػدكت الكّػد ر  كف ػ  »  :كقدؿ الكل  العدلـ اّف جّ  ممرة
                                                           

ركاه الّ      السيف الكّرل  كتدب ال سـ كاليشكز  ّدب مد مد  ف  هّر د  حد ث رقـ:  -1
 .497ص: 7  ج:14777

عزل  جّك الحرج  ممدؿ الد ف محمد ّف مكـر ا،يصدرم الخزرم   اّف ميظكر ف  كتدّ    - 2
ة ّف جّ  صمت  كهك شدعر مدهم  مختدر ا،غدي  ف  ا،خّدر كالت دي  هذه ا،ّ دت لل  جم 

 يظر: مختدر ا،غدي   المطّعة السمح ة  مصر    .حك ـ تكف  ّدلطد ؼ سية خمس لم مرة
 .68 -66  ص: 1ج:

الس كط    الخصد ص الكّرل  ف  ذكر المعمزات ف مد جخّر ّ  مف الم  ّدت   دار الكتب   - 3
 . 173  ص:2العمم ة  ّ ركت  ج:

  265:  ص:5مف سكرة ا سرا (  ج 23الس كط   الدر المي كر ف  التحس ر ّدلمي كر   ف  تحس ر اآل ة  - 4
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ف فهػم  الحػرع ّحسػف الصػحدت ق ػؿ لػ   .دل ؿ عم  جف ا،صػؿ  حهػؿ الحػرع ّدلكهػع  كا 
  لمػد كػدف الكالػػد جصػال لالّػف معػؿ لػػ  عم ػ  هػذا الحػػؽ ن تػيس فهػ مة سػّ ت عم ػػؾ ،يػ

ف مدهػػداؾ  العظػػ ـ فػػنف فهػػم  انّػػف ّصػػحة ا  مػػدف  كهػػ  جفهػػؿ الصػػحدت ق ػػؿ لػػ : كا 
كصػػػدحّ مد فػػػ  الػػػدي د معركفػػػد     عمػػػ  جف تشػػػرؾ ّػػػ  مػػػد لػػػ س لػػػؾ ّػػػ  عمػػػـ فػػػال تطع مػػػد

  ؾ للػ  مػكنؾلمحه مة الت  سّ كؾ ّ د  ككذلؾ  تعدل الحكـ لمف كدف السّب ف  هدا ت
   «.مف عممؾ آ ة مف كتدب ا    ـ مكنؾ؛ممكن»  1] [ كقد مد  

ف فػػ  الطّػػع عرّك ػػة جشػػد ممػػد ممػػؾ دلف كػػ ؾقػػد ممكػػؾ ّعظػػ ـ لحسػػدي  لل ػػ!  ػػد هػػذا 
كجك ػػر مػػف تممػػؾ العّ ػػد   فػػنف ا،حػػرار  ممكػػكف ّد حسػػدف جشػػد ّػػة عّػػده ّدلمػػدؿ؛قالسػػ د ر 

  2القػفّؽ مف ق د ا حسدف جشػد لّػدؽ العّػد دع رذ مة جى ّدلدرهـ  كالد يدر   فنذا كديت الطّ

                                                           

لـ  ح ـ ّسّّ  مد لذا كدف هذا الكالـ حكمة جك حد  د كمممة " مكنم  ه يد  س ط ف  اليسخت ف - 1
ف  كتب حد ث مكهكع ن كمكد ل   ـ مكنؾ مف عممؾ آ ة مف كتدب ا: تت درب مع لحظ 

رحم  ا عف هذا  -س ؿ  »كقد مد  ف  مممع الحتدكل نّف ت م ة جي  ح يمد   السية مطم د 
ف شد  جعت ؾ   ؾى ق  مف عممؾ آ ة مف كتدب ا فكييمد ممؾ رً  »الحد ث:  ف ؿ »لف شد  ّدعؾ كا 

 ؟هذا ف  الكتب الستة جك هك كذب عم  رسكؿ ا 
 ...المسمم ف؛ ن ف  الستة كن ف  غ رهدفيمدب: ل س هذا ف  ش   مف كتب 

  يظر: ت   الد ف جّك العّدس جحمد ّف عّد الحم ـ ّف ت م ة الحراي  اّف ت م ة  مممكع الحتدكل
تح  ؽ: عّد الرحمف ّف محمد ّف قدسـ  مممع الممؾ ف د لطّدعة المصحؼ الشر ؼ  المد ية 

 .1995اليّك ة  المممكة العّر ة السعكد ة  
ة عم  خ ر كمد كرد  ال كؿ ّكهع هذا الحد ث ف  كتدب اليخّة الّ  ة ف  ا،حدد ث المكذّك

مف عممي  حرفد  »:  ر الكّ ر المدلك   كقد كرد هذا الحد ث ف  هذا الكتدب ّمحظالّر ة لمحمد ا،م
محظ آخر هك «صرت ل  عّدا   .«مف عمـ عّدا آ ة مف كتدب ا ف ك ليد عّد »  ّك

المدلك   اليخّة الّ  ة ف  ا،حدد ث المكذكّة عم  خ ر الّر ة  تح  ؽ: زه ر  يظر: محمد ا،م ر  
 .122  ص: 1  ج:1988  1  المكتب ا سالم   ّ ركت  ط:368  ك367شدك ش  حد ث رقـ: 

: الرق ؽ   ممع عم    - 2    كهك مف  ممؾ هك كجّكاه.«جقية«ك «جقيدف»الً فُّ
 .116  ص: 4د ث كا، ر  ّدب ال دؼ مع اليكف  قيف  ج: يظر: اّف المزرم  الي د ة ف  غر ب الح
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 كمف هذا الّدب  ترتب عظػ ـ حػؽ سػ ديد  -ن مرك ة  كن د ف 2اليجْفا  1 [ح ] -
كهيػد ز ػددة   عم يد؛ ،ي  سّب  كجصؿ كؿ خ ر ليد مٌف ا ّ  عم يد   فػ  الػدي د  كاآلخػرة 

ف ػػػك ا،صػػػؿ فػػػ     كن ّمعيػػػ   ،ف هػػػذا ا،صػػػؿ ن  حهػػػم  فػػػرع جّػػػدا ن ّكصػػػؼ صػػػحة
 ﴿:كل  ف   السّؽ حٌسد  كمعي   كلذلؾ  ذكػر عػٌز كمػؿ فػ  محكػـ التيز ػؿ مم ع الخ ر 

 3﴾. َأنُفِسِيـْ  ِمفْ  ِباْلُمْؤِمِنْفَ  َأْوَلى النَِّبيُّ 
لخركمػؾ للػ  الكمػكد كمػف معػؿ جصػال للػ  لي ػدذؾ  فني  ل س فه مة مف كدف جصال

ك ػػؼ  4[الع ػػكؿ] ػػـ جيظػػر ّحطػػف  خمػػكدؾ فػػ  اليعػػ ـ لػػ اتّدعػػؾ  مػػف المحػػ ـ كج مػػر  مػػر
الكمػػكد  كاذكػر ا  كج  ػػظ سػية ف مػػؾ لعم ػػد 5]مكمػػد[ تسمسػؿ فهػػ مة ا،صػكؿ فػػ  ليعػدـ 

تكافػؽ عرّك ػػة فػ  طّعػػؾ فتّػددر للػػ  مرامعػػة خدمػة مػػكنؾ. لعػؿ شػػ ف لّدقػؾ عيػػ   ز مػػ  

                                                           

  «.ن»مف دكف  «ذمحد» عيد جّ  ممرة: - 1
كالذم  ت درب  - جّك ميصكر ال ركم هذكر مف ّ ف مد  حمؿ لحظ ال م ف ف  الم ة معدف ك  رة   - 2

 قدؿ:  -مع المعي  الذم جراده اّف جّ  ممرة 
الراع ة الت  ن تحصف  فنذا حصيت فم س الكلد ّ م ف  ال م ف هك  اّف العّر  مف ا،مة »

 كالمم ع ال ميد  كالم دمية  كالحعؿ همف   مف همدية كهمية.
 قدؿ: كال مية ف  الكالـ مد  مزمؾ مي  الع ب  ت كؿ: ن تحعؿ كذا ف ككف عم ؾ همية.

 = جّك عّ د عف ا،مكم  ال م ف: الذم كلدت  جمة.
لذم جّكه عّر  كجم  جمة  كال م ف مف الخ ؿ: الذم كلدت  ّرذكية مف كقدؿ جّك ال   ـ: ال م ف ا 

 حصدف عّر   كخ ؿ همف.
 كجخّري  الميذرم عف جّ  العّدس جي  قدؿ: ال م ف: الذم جّكه خ ر مف جم .

  «.قمت: كهذا هك الصح ح
 يظر:  محمد ّف جحمد ّف ا،زهرم ال ركم  جّك ميصكر  ت ذ ب الم ة  تح  ؽ: محمد عكض  

  6ـ  ج:2001  1مرعب  ّدب ال د  مع الم ـ كالرا  دار لح د  التراث العّر    ّ ركت  ط:
  .(40ص:

 .6سكرة ا،حزاب  اآل ة  - 3
 (.س ك يسخة  ؽ(الكسدقطة مف   دّتة عيد جّ  ممرة  - 4
 .كالصح ح مد عيد جّ  ممرة »كامب »  كف  اليسل «مكمد»عيد جّ  ممرة  - 5
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   1«.ّ د عحكه عيؾ فدلم مف تكاب

مف ا،حدد ػث الػكاردة فػ  تعظػ ـ ح ػكؽ الكالػد ف  كالّدطف  جخذ عممد  الظدهر  قمت:
كمكب ّر المشد ل ،ي ػـ آّػد  فػ  الػد ف  كسػّب لمح ػدة ا،ّد ػة فػ  دار الكرامػة كمػد جف 

 اآلّد  سّب لمح دة الدي ك ة.

 كقد كردت جحدد ث ف  ا،مر ٌّّرهـ  كتكق رهـ  كا  م ميد الصكاب.

ل  ذلؾ ممدعة مي ـ.كجك ر الصكف ة عم  ت د ـ ح  ـ عم    حؽ الكالد ف  كا 

الكػػالـ فػػ  ت ر ػػر ت ػػد ـ جمػػر  2سػػْدي أحمػػد البكػػايكقػػد ّسػػط السػػ د الصػػدلح عميػػد 
 الكالد ف كتيكؿ كالـ ال ـك ّمد ميع ه ؽ الكقت مف كتّ  كهك عيدم جقرب.

ػػ  مػد يصػػ :  ككمػػد  مػـز ّػػر الكالػػد ف »كفػ  سػػراج المر ػد ف ل مػػدـ جّػػ  ّكػر اّػػف العّر
ك مشػكف عػف ركػػب   ك ع يػكه فػػ  شػ م   عممػ ف عمػ  المتعممػػ ف ّػيف   ٌّمػكا  ػدهلػـز ّػر الم

ك سػػتيذيكه   ك ػػكقركه  ك يصػػتكا لػػ   ك يظػػركا لل ػػ   ك معمػػكه قّمػػت ـ  ك عظمػػكا قػػدره  حكلػػ 
 ػػـ فػػ  الح   ػػة آكػػد مػػف اآلّػػد  فػػ  ح كل سػػتركا عكرتػػ  ]ك   كن  تطمّػػكا غرتػػ   فػػ  السػػ اؿ

                                                           

شرح مختصر  جّ  ممرة ا،يدلس   ّ مة اليحكس كتحم  د ّمد ل د كمد عم  د  اّفجّك عّد ا  - 1
 الي   عف  235صح ح الّخدرم  المسم  ب:ممع الي د ة ف  ّد  الخ ر كال د ة  حد ث رقـ 

  4ق  ج:1348  1   مطّعة الصدؽ الخ ر ة  مصر  ط:(سب ا،ّك ف كمد   كؿ لل  سّ مد
 .145ص:

  اّف الش ل س دم الخم حة ّف الش ل س دم المختدر الكيت   كلد عدـ س دم الّكدم الش ل هك - 2
ـ ّيزكاد كعدش ّ د ف  جكا ؿ عمره  جخذ مف عمـ المي كؿ كالمع كؿ  كيّغ ف  شت  العمـك 1800

  مف عركض  كل ة   ـ ايت ؿ لل  تيّكتك  كذاع ص ت  هيدؾ  كراسؿ العممد  كالممكؾ كالسالط ف.
 .ي د مد كدف ف  مدح اليّ  ل  قصد د شعر ة ك  رة م

مف م لحدت : فتح ال دكس ف  مكاب س دم محمد جكيسكس  ككتدب ف  مدح اليّ  عم   الصالة 
  .كالسالـ

كر ّف س دم  تيظر ترممت  ف : اليححدت الّ  ة ف  جفيدف الشمرة الكيت ة  لع ّدكم عز ز ّف ّّك
 .82 -81عز ز ال دمم  الكيت   ص: 
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 1«.المّرة[

رحمػ  ا تعػدل  فػ  قديكيػ  فػ  تعػداد آداب 2أبو عمي الْوسػي ؽ كقدؿ العالمة المح
 المتعمـ كمي د:

 ك عت ػػػد ف ػػػ  درمػػػة الكمػػػدؿ  كن  ػػػزاؿ يػػػدظرا لل ػػػ  ّعػػػ ف ا مػػػالؿ  جف  عظػػػـ شػػػ خ  »
ك عمػـ جف خهػكع  لػ  عػز  كذلتػ   ك  دّػ  غد ػة ال  ّػة  ك تكاهع لػ  ك خهػع ّػ ف  د ػ  

كالميػػة التػػ  جمػػراه ا تعػػدل   ك شػػكر صػػيع   ح ػػ  كمي ػػد جف  عػػرؼ لػػ   ّػػ ف  د ػػ  رفعػػة 
ك عت ػد جيػ  جّػكه ّدلكن ػة الركحدي ػة كهػ  جفهػؿ مػف الطّ ع ػة  فػال  ػزاؿ م ي ػد  عم   د ػ  

كسػػدع د لػػ   لل ػػ  غد ػػة مػػد  مكيػػ  مػػف ا حسػػدف  كمسػػدم كداع ػػد لػػ   كمسػػت حرا لػػ   عم ػػ  
 كف  الحد ث:  ف  مكدف ت  ّكؿ كم   مكف 

عػد   3[كهي  ي دفً كى د فى كفن ري عٍ مى  ـٍ كي  ٍ لى لً  لدى سٍ جى  فٍ مى ] ككؿ مد  حعم  ف  حهكره  حعم  ف  غ ّتػ   ّك

                                                           

 .لـ جمده - 1
   .الصي دم ةآ ت  كس   لل  قّ مة ةيسّ  جّك عم  الحسف ّف مسعكد ّف محمد ال كس هك  - 2

 عدرهة كّ رة ف  الي ؿ كالتح  ؽ كالركا ة  كل   كدف عدلمد مح  د لمدرا ة ق 1040كلد ف  حدكد    
مكٍّ كعّ  العمم    .كصالح  الصكف  اتح ت مصددر ترممت  عم  عي

عمم د زاخرا ّمغ جّرع ف كتدّد  لل  مديب رسد ؿ ك  رة ف  فيكف خمؼ الحسف ال كس  ترا دن    
متيكعة  كدلتكح د  كا،دب  كالتحس ر  كال را ات  كالتصكؼ  كالح   كجصكل   كجصكؿ الد ف  
كجش رهد: زهر ا،كـ ف  ا،م دؿ كالحكـ  كال كؿ الحصؿ ف  تم  ز الخدصة عف الحصؿ  

ال ة كشرح د  كال ديكف  كالح رسة  كالرسدلة الكّرل  كالمحدهرات  كد كاف شعر  كال ص دة الد
 .ق1102عدـ ّدلم رب ّداره ّ ر ة تمز زت  كغ رهد. تكف  الش ل ...كالرسدلة الص رل

 يظر: محمد ّف الحدج ّف محمد ّف ّف عّد ا الص  ر ا فراي   صحكة مف ايتشر مف   
ل   مركز التراث الم ّر   الدار عّد المم د خ د :جخّدر صمحد  ال رف الحددم عشر  تح  ؽ

  www.dorat-ghawas.com. مف المكقع ا لكتركي :  349 -344  ص: 2004  1الّ هد   ط:
ّمحظ مف صيع ّدن  .. ركاه جّك داكد  سيف جّ  داكد  كتدب الزكدة  ّدب عط ة مف سيؿ ّد  - 3

ـٍ  «الطّراي  عف الحكـ ّف عم ر قدؿ: مف جسدل  كركاه كفند فىكىدًف يكهي  فىًنٍف لى ـٍ مىٍعري ٍف جىتى  ًللىٍ كي مى
.  ككمدت  ّمحظ: مف جسدل ف :  الي د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر نّف »تىًمديكا فىدٍدعيكا لى ي 

http://www.dorat-ghawas.com/
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ف عمػز قػدـ عػف المممػس  ك مدكب عي  مف  ذكره ّسك   ك  هب ل   مكت  ف يصره   كا 
 1«.كجحّد    كسد ر مف ل  ّ  يسّة كمكال    كجقدّر   ككذا  عدمؿ جكنده 

مػػف اسػػتح ر جسػػتدذه اّػػتاله » رحمػػ  ا جف: 2عػػف ا مػػدـ جحمػػد زركؽ الت ػػدةكقػػد ي ػػؿ 
ػػػدت ا،كلػػ :  يسػػػ  مػػد ححظػػػ  ميػػ   ال دي ػػػة: جف  كػػؿ لسػػػدي  عيػػد الحػػػزع   ا ّػػ الث ع ّك

   3«.جف  خرج مف الدي د ّ  ر ل مدف ال دل ة:

جخػػػذ عم يػػػد الع ػػػد العػػػدـ مػػػف رسػػػكؿ ا  جف يكػػػـر العممػػػد  » كفػػػ  الع ػػػكد لمشػػػعراي :
كلػػك جعط يػػدهـ مم ػػع مػػد يممػػؾ  جك  مم ػػـ كيػػكقرهـ  كن يػػرل ليػػد قػػدرة عمػػ  مكػػدف ت ـ كي

كالمر ػػد ف فػػ  طر ػػؽ  خػػدميدهـ العمػػر كمػػ   كهػػذا الع ػػد قػػد جخػػؿ ّػػ  غدلػػب طمّػػة العمػػـ 
حتػػ  ن تكػػدد تػػرل جحػػدا مػػي ـ   ػػـك ّكامػػب حػػؽ معممػػ   كهػػذا دا  عظػػ ـ  الصػػكف ة اآلف

ػػ فػػ  الػػد ف  ػػ ذف ّدسػػت دية العمػػـ  يمر مػػف جمريػػد ّػػنمالؿ العممػػد  فصػػدر جحػػدهـ  سػػخر ّك
فعمػػـ جيػػ   يّ ػػ  لمطدلػػب جف : للػػ  جف قػػدؿ ..ل سػػكت عيػػ . ك الطحػػ   داهيػػ   عمػػ  شػػ خ 

                                                                                                                                                                          

 .356  ص2ا،  ر  ّدب سدا  ج:
ق  ال ديكف ف  جحكدـ العمـ كجحكدـ  1102ية جّك المكاهب الحسف ّف مسعكد ال كس  المتكف  س - 1

حم د حمدي   مطّعة شدلة  الّردط   العمـ كجحكدـ المتعمـ  تح  ؽ كشرح كتعم ؽ كف رسة كت د ـ:
 .382  ص:1998  1ط:

هك جحمد ّف جحمد ّف محمد ّف ع س  الّريس  الحدس   جّك العّدس  زركؽ: ف    محدث  - 2
كالمد ية   كقرج ّمصر  ـ  تح   ف  ّمده 1442د  سية مف جهؿ فدس  ّدلم رب(  كل  صكف 

 .كغمب عم   التصكؼ
ـ  ل  تصدي ؼ ك  رة  م ؿ 1493تكف  ف  تكر ف  مف قرل مسراتة  مف جعمدؿ طراّمس( سية 

شرح مختصر »ف  د لل  انختصدر مع التحر ر  كايحرد ّمكدة التصي ؼ ف  التصكؼ. مف كتّ  
  «ال كاعد ف  التصكؼ»ك «اليص حة الكدف ة لمف خص  ا ّدلعدف ة»ف  ف   المدلك ة  ك  «خم ؿ
 «.لعدية المتكم  المسك ف  عم  طر ؽ الحتح كالتمك ف»ك

 . 91  ص:1الزركم   ا،عالـ  ج: : يظر
 لـ جمده.  - 3
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 1«.كا طراؽ  كغض الّصر كمد  خدطب الممكؾ  خدطب ش خ  ّد مالؿ 

 جف يّمؿ العممد  كالصدلح ف  جخذ عم يد الع د العدـ مف رسكؿ ا » كف  د ج هد:
كيكؿ جمرهـ لل  ا عز  كح كق ـ كي ـك ّكامب ح  ـ  لـ  عممكا ّعمم ـ  كلك كا،كدّر 
 كمؿ.

فنف العممد   كرسكل  كالتّم ؿ ف د خدف ا فمف جخؿ ّكامب ح كق ـ مف ا كراـ 
  كذلؾ كحر.  يكاب رسكؿ ا 

      ة العدلـ  مى مى كقد مدؿ لل  ذلؾ مف كٌحر مف قدؿ عف عمدمة عدلـ هذه: عي   
 كا،كدّر جف كؿ مف جقدـ الم زاف ّ  ر حؽ عف العممد   3اعمـ » ـ قدؿ:  2«ّدلتص  ر

كعص  ا كرسكل ...ركل الطّراي  مرفكعد:]تكاهعكا لمف تعممكف  حـر اليحع ّ ـ 
  فً  ةو ّى  ٍ ك شى ؛ ذي ؽه فً يىد مي ن  لً  ـٍ  ً ًّ  ؼُّ خً تى سٍ  ى  نى  ةه  ى الى مي [ كف  ركا ة ل  ج هد مرفكعد: ] ى 

ـي مى اٍ ً   كى ـً مٍ عً ك الٍ ذي   كى ـً الى سٍ ا ً  [ .طي سً  ٍ مي الٍ  د
4   

 ةي دلى خى كف  آخر: ]الٍ  6[   ً ًّ ؛ جى كي يٍ صً  ؿى مي الر   ُـّ :]عى 5 دركف  اآل عظ ـ  كالخدؿ حؽ كلمعـ
[ـه جي 

 اختمؼ ف  المد كالمدة فذهب الشدفع ة لل  جي مد ف  الّر ك  .ككمكب ّر الكالد ف
ف كمب ّرهمكدلكالد ف  ك   .دالمش كر ف  المذهب جي مد دكف الكالد ف كا 

                                                           

   .317الع كد المحمد ة  ص: الشعراي   - 1
  317الشعراي   الع كد المحمد ة  ص: - 2
 .  قكؿ الشعراي  سدقطة عيد الكيت كممة  دّتة ف - 3
 .318الشعراي   الع كد المحمد ة  ص: - 4
  .حدّةكل س مد ج ر عف الص هك   صد ّدآل در ه يد جحدد ث الرسكؿ  - 5
عمر عم  الصدقة   ف  ؿ:  ركاه مسمـ عف جّ  هر رة ره  ا عي  قدؿ:  ّعث رسكؿ ا  - 6

:  مد  ي ـ اّف   ف دؿ رسكؿ ا ميع اّف مم ؿ  كخدلد ّف الكل د  كالعّدس عـ رسكؿ ا 
مم ؿ لن جي  كدف ف  را فيغيده ا   كجمد خدلد فنيكـ تظممكف خدلدا قد احتّس جدراع  كعتدده ف  

عمر جمد شعرت جف عـ الرمؿ صيك سّ ؿ ا  كجمد العّدس ف   عم  كم م د مع د  ـ قدؿ:  د 
 .68  ص:3جّ  ؟  صح ح مسمـ  كتدب الزكدة  ّدب ف  ت د ـ الزكدة كميع د  ج:
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ت ػػد فػػ  الػػدي د  فػػنف العػػدؽ قػػؿ مػػد   ػػـ اعمػػـ جف الع ػػكؽ مػػف الػػذيكب التػػ  تعمػػؿ ع ّك
  يمح ل  عمؿ د ي  جك دي كم ّؿ قد   دم الع كؽ لل  الكحر.

  كالّ   ػ  فػ  شػعب ا  مػدف  كدن ػؿ اليّػكة عػف عّػد ا ّػف جّػ   الػدار قطيػجخرج 
ف دؿ:  د رسكؿ ا! لف ه يد غالمد قد احتهػر ف  ػدؿ   مد  رمؿ لل  اليّ : كف  قدؿج

؟[ حى ىدتًػػ ً  ًفػػ   ى يكلي ىػػد كىػػدفى  جىلىػػٍ سى ن جسػػتط ع جف جقكل ػػد  قػػدؿ: ] لػػ  قػػؿ ن للػػ  لن ا قػػدؿ:
د] :قدلكا: ّم !  قدؿ ٍكتًػ ً  ًعٍيػدى  ًمٍي ىػد مىيىعى ي  فىمى معػ  حتػ  جتػ  كي هػيد   فػي ض اليّػ   [؟مى
؟[ قػدؿ: لع ػكؽ ـى ًلػقػدؿ: ]كى  ![ قػدؿ: ن جسػتط ع جف جقكل ػداي. ًلن   ًللىػ ى  نى : قيػؿٍ ال الـ ف ػدؿ: ]

 كالدت . 

. قػدؿ:  [؟جًه ى حى  ةه قدؿ: ]ى    [؟كى هيػ ؾً ييػٍّ : ]اً [ فمد تػ  ف ػدؿ رسػكؿ ا ًللىػ ٍ  جىٍرًسػميكىهد] قدؿ: يعـػ
ػتٍ  يىػدرنا جىف   لىػكٍ  جىرىجىٍ تً قدلت: يعـ. قدؿ: ] [ !الي ػدرً  هىػًذهً  ًفػ  قىػذىٍفيىدهي  لىػ ي  تىٍشػحىًع  لىػـٍ  ًلفٍ : لىػؾى  فىً  ػؿى  جيمٍّمى

[ ف دلػػت: قػػد رىًهػػ تً  قىػػدٍ  ًّيىي ػػؾى  مىعىػػؾى  كىجىٍشػػً ًد يىد اى  فىيىٍشػػً ًدمف دلػػت: لذف كيػػت جشػػحع لػػ . قػػدؿ: ]
ـي   ىػدره ت عف اّي . ف ػدؿ: ] ف ػدؿ رسػكؿ ا:   اي  ًلن   ًللىػ ى  نى : فى ىػدؿى [ اي  ًلن   ًللىػ ى  نى : قيػؿٍ  غيػالى

ٍمدي ]    1[. ذكره الحدفظ ف  شرح الصدكر.الي درً  ًّ  ًمفى  جىٍي ىذىهي  ال ًذم ًلم  ً  اٍلحى

ككػدف هػذا كا جعمػـ كمػ  ذكػر الع ػكؽ ل ػر ا شػراؾ ّػد مػع جف شػ ددة الػزكر م مػ   
 جك جعظـ عم  مد قدؿ ّعه ـ.

ا كممػػد كرد التشػػد د ف ػػ  مػػف ا،حدد ػػث حػػد ث الترمػػذم عػػف اّػػف عمػػرك جف رسػػكؿ 
[فً  ٍ دى الً كى الٍ  طً خٍ   سي فً  بٍّ الر   طي خٍ سي   كى فً  ٍ دى الً كى د الٍ هى   رً فً  بٍّ د الر  هى : ]رً قدؿ

2. 

   كؿ: كحد    عف جّ  الدردا  قدؿ سمعت رسكؿ ا 

                                                           

الس كط   شرح الصدكر ّشرح حدؿ المكت  كال ّكر  ّدب مد   كل  ا يسدف ف  مرض المكت   - 1
  10 ث رقـ كمد   رج عيده كمد   دؿ لذا احتهر كتم  ي  كمد   دؿ لذا مدت كغمض ع يده   حد

 .45  ص:1ج:  1996  1دار المعرفة  لّيدف  ط:
 .سّؽ تخر م  - 2
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 كقدؿ: صح ح. 1[. ي ظٍ حى حٍ ك اً   جى دبى الّى  ؾى لً ذى  عٍ  ٍّ هى فى  تى  ٍ شً  فٍ نً فى  ةً ي  المى  ابً كى ٍّ جى  طى سى كى  دي الً كى ]الٍ 

 :عػػػػػػػػػػػػػػف جّػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػدردا  عػػػػػػػػػػػػػػف اليّػػػػػػػػػػػػػػ   كحػػػػػػػػػػػػػػد ث جحمػػػػػػػػػػػػػػد  كاّػػػػػػػػػػػػػػف مدمػػػػػػػػػػػػػػ 
[رً دى  ى دلٍ ًّ  به ذٍّ كى  مي نى   كى رو مٍ خى  في مً دٍ  مي نى كى   دؽعى  ةى ي  مى الٍ  ؿي خي دٍ   ى ]نى 

2. 

 كبً يي الػػػذُّ  ؿُّ قػػػدؿ: ]كيػػػ كحػػػد ث الحػػػدكـ صػػػحح   كالّ   ػػػ  عػػػف جّػػػ  ّكػػػرة عػػػف اليّػػػ  
ػػ ىػػيٍ ا مً  ري خٍّ  ى  يػػ ػػد مى ػػ ى  ً الٍ  ـً كٍ    ىػػلىػػلً  د ى د شى ػػلً   ي ميػػمٍّ عى  ي   ي ي ػػنً   فى فً  ٍ دى اًلػػكى الٍ  كؽى  يػػ عي ن  لً  ةً دمى   ًفػػ  ً ًّ دحً صى
 3[. ً ا ًّ  عى م  سى  عى م  سى  فٍ مى   كى  ً ا ًّ  رىا ى  رىا ى  فٍ مى   كى دتً مى مى الٍ  ؿى ٍّ د قى  ى يٍ الدُّ  دةً  ى حى الٍ 

ي ػػةى   ىػػٍدخيؿي  نى ] :قػػدؿ عػف اليّػػ   كحػد ث اليسػػد    كالّ   ػػ  عػػف اّػػف عمػػر ػػدؽٌّ  اٍلمى  عى
ي ػػدفه  كىنى  كىنى  ػػٍدًمفي  مى ٍمػػرو  مي ػػ نى   كى ـو ًحػػرى  عى دطً  قىػػنى   كى رو ٍمػػخى  فى مى دٍ ميػػ نى   كى ةو   ػػيً زى  دي لىػػكى  نى كى  خى   تىػػجى  فٍ مى
.[ـو رى حٍ مى  اتى ذى 

4 

ػػػفٍ كحػػػد ث جحمػػػد  كالّ   ػػػ  عػػػف جّػػػ  ّػػػف مدلػػػؾ عػػػف اليّػػػ  قػػػدؿ:  ٍ ػػػ ً  جىٍدرىؾى  ]مى  جىكٍ  كىاًلدى

                                                           

  ّدب مد مد   مف الحهؿ  ف  ـالترمذم  سيف الترمذم  كتدب الّر كالصمة عف رسكؿ ا  - 1
 .311  ص:4  ج:1900ره  الكالد ف  حد ث رقـ 

  .477ص:  45مف حد ث جّ  الدردا  عك مر  ج: جحمد  مسيد جحمد ّف حيّؿ - 2
ٍمرو «:ككمدت  عيد اّف مدم  ف   سيي  عف جّ  الدردا  ّمحظ ي ةى  ميٍدًمفي خى   كتدب «نى  ىٍدخيؿي اٍلمى

 . كلـ جمده ّ  ر هذا المحظ ف  سيي . 1120  ص: 2  ج:3376 :ا،شّرة  ّدب مدمف الخمر  حد ث رقـ
  4  ج:7263ة  حد ث رقـ:  الحدكـ الي سدّكرم  المستدرؾ عم  الصح ح ف  كتدب الّر كالصم - 3

172             
  288  ص: 10  ج:7505كالّ      شعب ا  مدف  فصؿ ف  ع كؽ الكالد ف  حد ث رقـ:

لىدي »ركاه الّ     ف  شعب ا  مدف هكذا:  - 4 ٍمرو  كىنى قىدًطعي رىًحـو  كىنى كى ي ةى ميٍدًمفي خى ؿي اٍلمى نى  ىٍدخي
ٍي ىةو  كىنى عىدؽٌّ  ٍحًرـو زى  كاليسد     .277  ص:10  ج:7492حد ث رقـ « كىاًلدىٍ ً   كىنى مىٍف جىتى  ذىاتى مى

لىدي »عف عّد ا ّف عمرك  ّمحظ:  ي دفه  كىنى عىدؽٌّ كىاًلدىٍ ً  كىنى كى ٍمرو  كىنى مى ي ةى ميٍدًمفي خى ؿي اٍلمى نى  ىٍدخي
لىدً «ًزٍي ىةو  ك    كتدب العتؽ  ّدب مىد ذيًكرى ًف  كى ًٍّد اً ًٍّف عىٍمرو ّىًر عى ًؼ الي دًقًم فى ًلخى ًذٍكري اٍخًتالى يىد كى الزٍّ

 .17  ص: 5ًف  ذىًلؾى  ج: 
 (.عيد اليسد   ف  سيي   ّمحظ   قدطع رحـ  كن مف جت  ذات محـر هكلـ جمد
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د دىهيمى ؿى   يـ   جىحى  1[الم  ي. الي درى فىيىٍّعىدىهي  دىخى

ػػفٍ  الم ػػ ي  ]لىعىػػفى   ػػكؿ: كحػػد ث الحػػدكـ عػػف عمػػ  سػػمعت رسػػكؿ ا  ّىػػحى  مى  الم ػػ ً  ًل ىٍ ػػرً  ذى
مىفٍ  ل   كى لىعىفى    ً مىكىالً  غىٍ رى  تىكى لىعىفى  ًلكىاًلدىٍ  ً  اٍلعىدؽ   الم  ي  كى  2[.اٍ،ىٍرضً  مىيىدرً  ميٍيتىً صى  الم  ي  كى

ـي  نى  ًعّىػدده  اٍلًعّىػددً  ًمػفى ] قدؿ: كحد ث س ؿ ّف معدذ عف جّ   جف رسكؿ ا    ىػٍكـى  الم ػ ي   يكىمٍّمي يػ
ـٍ  كىنى  اٍلً  ىدمىًة  ـٍ  كىنى   يزىكٍّ ً   [ قدؿ: مف جكل ؾ  د رسكؿ ا؟  قدؿ:  ىٍيظيري ًللىٍ ً ـٍ  كىنى   يطى ٍّريهي

ٍ ػػ ً  ًمػػفٍ  اٍلميتىّىػػرٍّئي ] ػػػد  رىٍغّىػػةن  كىاًلدى ٍي يمى لىػػًدًه  ًمػػفٍ  كاٍلميتىّىػػرٍّئي  عى ػػػؿه  كى ـى  كىرىمي مىٍ ػػ ً  جىٍيعىػػ  فىكىحىػػػرى  قىػػٍكـه  عى
ـٍ  تىّىر جى  ًيٍعمىتى ي . كى  3[ ًمٍي يـٍ

جم  : الشػػ خدف عػػف اّػػف مسػػعكد قػػدؿ: سػػيلت رسػػكؿ اكممػػد كرد فػػ  الّػػر مػػد ركاه 
ػػ] للػػ  ا؟ قػػدؿ: العمػػؿ جحػػبُّ  [ فً  ٍ دى اًلػػالكى  ر  ًّػػ ـ   يػػ]د[ قمػػت:  ػػـ جم؟ قػػدؿ:  ىػػتً قٍ   كى مىػػعى  ةي الى الص 

 .4[اً ًؿ  ًّ   سى فً  ددي  ى المً  ـ   ي ] قمت:  ـ جم؟ قدؿ:

 :  كالحػدكـ عػف معػدذ عػف جيػس قػدؿ: قػدؿ رسػكؿ ا 5كمد ركاه الّخػدرم فػ  ا،دب

                                                           

  31ج: 19027 :  حد ث رقـجحمد  مسيد جحمد ّف حيّؿ  حد ث جّ  ّف مدلؾ عف اليّ   - 1
 .373ص:

  285  ص:10  ج:7501كالّ      شعب ا  مدف  فصؿ ف  ع كؽ الكالد ف  حد ث رقـ 
  4  ج: 7254الحدكـ الي سدّكرم  المستدرؾ عم  الصح ح ف  كتدب الّر كالصمة  حد ث رقـ  - 2

 .169ص: 
  7503ركاه الّ     عف معدد ّف جيس  شعب ا  مدف  فصؿ ف  ع كؽ الكالد ف  حد ث رقـ  - 3

 .287  ص: 10ج:
 كالمحظ لمّخدرم: مـ عف عّد ا ّف مسعكدركاه الّخدرم  كمس - 4

 .90  ص: 1 ج:85 مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف  ّدب ّ دف ككف ا  مدف ّد تعدل   حد ث رقـ 
كالّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب مكاق ت الصالة  ّدب فهؿ الصالة عم  كقت د  حد ث رقـ 

 .112ص:  1  ج: 527
: الي ًّ ُّ   ف  ا،دب المحرد عف معدذ الم ي  ره  ا عي ركاه الّخدرم  - 5 : قىدؿى ٍف ّىر  قىدؿى :  مى

ٍف ّىر  كىاًلدىٍ ً  زىادى الم  ي ًف  عمره  ج:  كىاًلدىٍ ً  طيكّى  لى ي زىادى الم  ي عز كمؿ ف  عمره(   1ّىدبي مى
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 1[عيميًرًه. ًف  الم  ي  زىادى  لى ي  طيكّى  كىاًلدىٍ  ً  ّىر   ]مىفٍ 

عػف جّ ػ  قػدؿ: همػة كمد ركاه جحمد  كاليسد    كالحدكـ  كصػحح  عػف معدك ػة ّػف مد
ٍدتي  ًليٍّػ : فى ىدؿى   الي ًّ    جىتى  كى  جىفٍ  جىرى : قىػدؿى  كىاًلػدىةه؟[ ]جىلىػؾى : قىػدؿى . جىٍستىًشػ ريؾى  كىًمٍ ػتي  مىعىػؾى  جىٍغػزي
ٍم ىد؛ ]فىدٍذهىبٍ : قىدؿى . يىعىـٍ  ي ةى  فىًنف   فىدٍلزى ًرٍمًم ىد.[ تىٍحتى  اٍلمى

2   

 كىنى  اٍلًم ىػػددى  جىٍشػػتىً   ًليٍّػػ ف ػػدؿ:  كمػػد ركاه الّ   ػػ  عػػف جيػػس قػػدؿ: جتػػ  رمػػؿ اليّػػ  
مىٍ  ً  جىٍقًدري  ده  ّىً  ى  ]فى ىؿٍ : قىدؿى  عى ؟[ ًمفٍ  جىحى   ًّرٍّهىػد ًف  عيٍذرنا الم  ى  فىدٍّؿي : ».قىدؿى  جيمٍّ : فى ىدؿى  كىاًلدىٍ ؾى
دجٌّ  فىيىٍيتى  ذىًلؾى  فىعىٍمتى  فىًنذىا ميٍعتىًمره  حى دًهده  كى ميمى ًه ىتٍ  ًلذىا كى  3[الم  ى. فىدت ؽً   جيمُّؾى  عىٍيؾى  رى

مىػػػ  الس ػػػًر ًر ًّػػػرًّا ] كمػػػد ركاه الّ   ػػػ  عػػػف اّػػػف عمػػػر قػػػدؿ: قػػػدؿ رسػػػكؿ ا:  ػػػؾى عى يىٍكمي
] ؿ  ًّ ًؿ اً عىز  كىمى ؿي ًمٍف ًم ىدًدؾى ًّدلس ٍ ًؼ ًف  سى د  كى يٍهًحكىدًيؾى جىٍفهى ًّكىاًلدىٍ ؾى تيٍهًحكي يمى

4   

ػػفٍ كمػػد ركاه الّ   ػػ  عػػف جيػػس قػػدؿ: قػػدؿ رسػػكؿ ا: ] ػػب   مى  عيٍمػػًرًه  ًفػػ  اي   يًمػػد   جىفٍ  جىحى
ٍل ىًصؿٍ  كىاًلدىٍ ً   فىٍم ىّىر   ًرٍزًقً   ًف  كى ىًز دى   5[رىًحمى ي. كى

                                                                                                                                                                          

 .14ص:
  ج: 7257ستدرؾ عم  الصح ح ف  كتدب الّر كالصمة  حد ث رقـ ركاه الحدكـ الي سدّكرم  الم -1

ًح حي ا170  ص:4 ًد ثه صى دهي   كقدؿ: هىذىا حى رٍّمى ـٍ  يخى لى ٍسيىدًد كى ً ٍ». 
اليسد    سيف اليسد    كتدب الم دد  ّدب الرخصة ف  التخمؼ لمف ل  عذر  حد ث رقـ  - 2

  .272ص:  4  ج:4297
  4  ج:7248حد ث رقـ   ؾ عم  الصح ح ف  كتدب الّر كالصمة كالحدكـ الي سدّكرم  المستدر 

 . 167ص: 
كجحمد  مسيد جحمد ّف حيّؿ  مسيد المك  ف  ّمحظ: عف معدك ة ّف مدهمة السمم  جف مدهمة 

د ى ًللى  رىسيكًؿ اً  :  مى . فى ىدؿى :  ىد رىسيكؿى اً  جىرىٍدتي اٍل ىٍزكى كىًمٍ تيؾى جىٍستىًش ريؾى ؟»فى ىدؿى  «هىٍؿ لىؾى ًمٍف جيٍـّ
 : . فى ىدؿى ـٍ : يىعى ي ةى ًعٍيدى ًرٍمًم ىد»قىدؿى ٍم ىد فىًنف  اٍلمى    يـ  ال  دًي ىةى   يـ  ال  دًل ىةى ًف  مى ىدًعدى شىت   كىًمٍ ًؿ  هىذىا «اٍلزى
 .299  24  ج:15538 :اٍل ىٍكًؿ   حد ث رقـ

 .250  ص: 10  ج:7451الّ      شعب ا  مدف  ّدب ّر الكالد ف  حد ث رقـ:  - 3
  . 251  ص:10ج:  7452الّ      شعب ا  مدف  ّدب ّر الكالد ف  حد ث رقـ:  - 4
 .264  ص:10  ج:7471ّدب ّر الكالد ف  حد ث رقـ:   الّ      شعب ا  مدف - 5
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ػفٍ ]قػدؿ: عف اّف عّػدس جف رسػكؿ ا  كمد ركاه الّ      كهعح  ٍ يًػ  ّىػٍ فى  قىّ ػؿى  مى  عى
 .1[ًمفى  ًسٍترنا لى ي  كىدفى  جيمٍّ ً 

ػد] قػدؿ: عف اّف عّدس جف رسكؿ ا  كمد ركاه الّ     ج هد لىػدو  ًمػفٍ  مى   ىٍيظيػري  ّىػدرٍّ  كى
ػػةو  يىٍظػػرىةى  كىاًلدىتًػػ ً  ػػةه  يىٍظػػرىةو  ًّكيػػؿٍّ  لىػػ ي  كىػػدفى  ًلن   رىٍحمى م  كرىةه  حى ٍّػػري فٍ : قىػػدليكا [  مى   ىػػٍكـو  كيػػؿ   ًللىٍ  ىػػد يىظىػػرى  كىاً 
ـٍ  ]: قىدؿى  مىر ةو؟ ًمد ىةى  . جىٍكّىري  اي  يىعى  2[كىجىٍط ىبي

ػػػفٍ ] :قػػػدؿ رسػػػكؿ ا  كمػػػد ركاه اّػػػف جّػػػ  شػػػ ّة  كالّ   ػػػ  عػػػف اّػػػف عّػػػدس قػػػدؿ:  مى
ٍ ػػ ً  ًفػػ  ميًط عنػػد جىٍصػػّىحى  ػػدفً  ّىدّىػػدفً  لىػػ ي  جىٍصػػّىحى  كىاًلدى ٍحتيكحى ي ػػًة  ًمػػفى  مى فٍ  اٍلمى  فىكىاًحػػدنا  كىاًحػػدنا كىػػدفى  كىاً 
ػػفٍ  مى دًصػػ ند جىٍمسىػػ  كى ٍ ػػ ً  ًفػػ  ًلم ػػ ً  عى ػػدفً  ّىدّىػػدفً  لىػػ ي  جىٍصػػّىحى  كىاًلدى ٍحتيكحى فٍ  الي ػػدًر  ًمػػفى  مى  كىاًحػػدنا كىػػدفى  كىاً 

فٍ : الر ميؿي  قىدؿى  فىكىاًحدنا[ دهي؟ كىاً  فٍ  ]: قىدؿى  ظىمىمى دهي  كىاً  فٍ  ظىمىمى دهي  كىاً  فٍ  ظىمىمى دهي. كىاً   3[ ظىمىمى

  يٍمػًزئي  اًلػدىٍ فً اٍلكى  ًّػرُّ : ]كمي د مد ركاه اّف جّ  ش ّة عف الحسف قدؿ: قدؿ رسػكؿ ا 
 4[اٍلًم ىدًد. ًمفى 

ػػكمػػد ركاه الّ   ػػ  فػػ  الشػػعب عػػف عد شػػة قػػدؿ رسػػكؿ ا  ػػ دهي ّىػػجى  ر  ّىػػد جى : ]مى ػػجى  فٍ مى  دٌ شى
 5[. ً  ٍ لى لً  ؼى رٍ لط  ا

ا ذى هىػ فٍ ]مىػ رمؿ  كمع  ش ل ف دؿ: كمد ركاه اّف مردك   عي د قدلت: جت  رسكؿ ا 
ػػػمى جى  ف   ى ًشػػػمٍ تى  قػػػدؿ: ]نى  . ًّػػػ؟[ قػػػدؿ: جى ؾى عىػػػمى  ػػػدٍ  تى نى   كى  ي مىػػػٍّ قى  دى عنػػػ ٍ  تى نى   كى  ي دمى  بى تى ٍسػػػ تى نى كى   ً مً دٍسػػػًّ   ي عي

                                                           

  267  ص:10  ج:7477الع كؽ  حد ث رقـ: فصؿ ف  ّدب   الّ       شعب ا  مدف - 1
 .265 ص:10  ج:7472 :الّ      شعب ا  مدف  فصؿ ف  ّدب الع كؽ  حد ث رقـ - 2
كاّف جّ   .308  10  ج:7538 :الّ      شعب ا  مدف  فصؿ ف  ّدب الع كؽ  حد ث رقـ - 3

 .219  5ج:  25407 :ش ّة  مصيؼ اّف جّ  ش ّة  كتدب ا،دب  ّدب ّر الكالد ف  حد ث رقـ
 .219  ص:5  ج:25406 :حد ث رقـ اّف جّ  ش ّة  مصيؼ اّف جّ  ش ّة  - 4
  .سّؽ تخر م  - 5
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 1[. ي لى 

َّْػاُه كف  التيز ؿ الكر ـ مد  شمؿ هذا كمػ  قػدؿ تعػدل :  َِْمُبػُدوْا ِإ َّ ِإ ﴿ َوَقَضػى َربُّػَؾ َأ َّ 
ػػا َْػػْبُمَغفَّ ِعنػػَدَؾ  ِْْف ِإْحَسػػاًنا ِإمَّ َُِقػػؿ لَُّيَمػػآ ُأؼٍّ َوَ  َوِباْلَواِلػػَد اْلِكَبػػَر َأَحػػُدُىَما َأْو ِكاَلُىَمػػا َفػػاَل 

﴿ َواْخِفػْض َلُيَمػا َجَنػاَح الػذُّؿّْ ِمػَف الرَّْحَمػِة َوُقػؿ رَّبّْ   2َِْنَيرُىَما َوُقؿ لَُّيَمػا َقػْوً  َكِرًْمػا.﴾
َْاِني َصِغًْرا﴾  . 3اْرَحْمُيَما َكَما َربَّ

 شػػحع سػػّحدي  كتعػػدل  ا حسػػدف لل  مػػد ّتكح ػػده تيك ػػدات  فحػػ  هػػذه اآل ػػدت مّدل ػػدت
 ـ ه ؽ ا،مر ف  مراعدت مد حت  لـ  ػرخص فػ   ؾ ال هد  ّ مد معد مف  س مد كيظم

جدي  كممة تتحمت مف المتهػمر مػع مكمّػدت الهػمر  كم تهػ دت   كمػع جحػكاؿ ن  كػدد 
حسػػػػػػػديد ّدلكالػػػػػػػد  ف ّػػػػػػػؿ  ػػػػػػػدخؿ صػػػػػػػّر ا يسػػػػػػػدف مع ػػػػػػػد فػػػػػػػ  انسػػػػػػػتطدعة  كلػػػػػػػـ   ػػػػػػػؿ كا 

ِْْف ِإْحَساًنا:﴿قدؿ  عم  شدة انهتمدـ ّ مد. فت د ـ ذكرهمد  دؿ ﴾. َوِباْلَواِلَد

كجتػػ  ّمحػػظ التيك ػػر الػػداؿ عمػػ  التعظػػ ـ جم لحسػػديد عظ مػػد كػػدمال  كقػػدؿ ّعػػد الي ػػ  
فمػػـ   تصػػر ﴾ َكِرًْمػػا َقػػْو ً  لَُّيَمػػا َوُقػػؿ ﴿:معػػف مم ػػع مػػد عسػػ  جف  حصػػؿ ّػػ  جديػػ  تػػيذ

 جكمب لكرام مد  كتكق رهمد. عم  كؼ ا،ذل حت 

هػك قػػكؿ العّػد المػػذيب لمسػ د المحػػظ » سػ ؿ سػع د ّػػف المسػ ب عػػف ال ػكؿ الكػػر ـ قػدؿ:
 «.ال م ظ

 «.هك جف  تكمـ مع مد  كن  شتد لل  مد يظره»كقدؿ عطد : 

  كن  م ّ مد ّؿ   كؿ  د  كي مدقدؿ العممد : كمف ذلؾ جن  يدد  مد ّيسمد  مد  كن 
 جمده.جّتده   د 

                                                           

 .سّؽ تخر م  - 1
 .23سكرة ا سرا   اآل ة: - 2
  .24اآل ة: سكرة ا سرا   - 3
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مف ا كراـ ترخ ـ اسم مد جك تم  ّ مد  كذلؾ ف  ّعض الّالد  كالحكـ  دكر  قمت:
 مع العمة ف  م ؿ هذا.

 كقد ذكر جهؿ الخكاص جف يدا  ا،ّك ف ّيسمد  ـ مف جسّدب ه ؽ الرزؽ. 

 استعدرة ّم  ة مف تيمم د﴾ ﴿ َواْخِفْض َلُيَما َجَناَح الذُّؿّْ ِمَف الرَّْحَمةِ كقكل  تعدل :
كمدهد مدمعة لمم ع جيكاع التكاهع جم جلف ل مد ميدحؾ  كاخحه  حت  ن تمتيع مف 
ش   جحّده ن مف جمؿ انمت دؿ ل مر  كخكؼ العدر ف ط ّؿ مف جمؿ الرحمة ل مد 

ّمغ  مكّمد ت دـ ل مد مف ا حسدف لل ؾ الذ  ّيف ن تزاؿ تذكر يحسؾ ّد،كامر  كاليكاه 
 ال د ة.

َْاِني ﴿ َواكقكل  تعدل :  ْخِفْض َلُيَما َجَناَح الذُّؿّْ ِمَف الرَّْحَمِة َوُقؿ رَّبّْ اْرَحْمُيَما َكَما َربَّ
ن تكتؼ ّرحمتؾ عم  مد الت  ن ّ د  ل د  كادع ا جف  رحم مد  معيده: ﴾.َصِغًْرا

 كامعؿ ذلؾ مزا  لرحمت مد عم ؾ ف  ص رؾ.  ّرحمت  الّدق ة 

مكالد ف قدؿ العممد : الكمكب  س ط ّمرة ف  العمر كاآل ة ت ته  كمكب انست حدر ل
ّي ة جدا  الحرض لذ ا،مر ن   تض التكرار لكف  يدب ا ك در مي   كذكركا جف مف 

    .است حر ل مد ّعد كؿ فر هة مرة حصؿ درمة اليدب

كراـ صد   مد  كالدعد  ل ـ  كانست حدر ل مد   كمف تمدـ ّرهـ صمة رحم مد  كا 
يحدذ كصد ده كمب فكرا لتهررهمد  مد  كقهد  د كي مد فنف كدف ذلؾ مف مدل مدكا 

ف كدف مف مدؿ  يدب  ّتيخ ره كن  مب عم  كالـ الح  د   كمف عمـ مد عم  مد ف    كا 
ّ د  الد ف ف  ذمم مد مف الحرج  لـ تسمح يحس  ّترك  دكف قهد  مع ال درة عم  

 قهد  . 

ف قصػػر فػػػ  ح  مػػد فػػػ  ك رمػػ  حصػػكؿ درمػػػة الّػػر لمػػف فعػػػؿ هػػذا ّعػػػد مكت  مػػد  كا 
لذ مػػد   الح ػػدة لمػػد ركاه جّػػك داككد عػػف جّػػ  جسػػ د قػػدؿ: ّ يمػػد يحػػف عيػػد رسػػكؿ ا ا 
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سيػػكؿى   ىػػدرمػػؿ مػػف ّيػػ  سػػممة  ف ػػدؿ:  ػػد شىػػٍ  ه  جىّىػػكىم   ًّػػرٍّ  ًمػػفٍ  ّىً ػػ ى  هىػػؿٍ  الم ػػً   رى  ّىٍعػػدى  ًّػػ ً  جىّىرُّهيمى
ػػػد؟ ٍكًتً مى ةي  ]يىعىػػػـٍ : قىػػػدؿى  مى ػػػالى ػػػد  الص  مىٍ ً مى ػػػد  كىاًنٍسػػػًتٍ حىدري  عى ٍيحىػػػدذي  لى يمى د كىاً  ٍ ػػػًدًهمى د  ًمػػػفٍ  عى  ّىٍعػػػًدًهمى
ًصمىةي  ؿي  نى  ال ًت  الر ًحـً  كى د  ًلن   تيكصى ـي  ًًّ مى ٍكرىا د. كىاً  ًد ً ً مى    1[صى

ػجى  كٍ جى  اهي دى اًلػكى  كتي ميػ ى لى  دى ٍّػالعى  ف  : ]لً عف جيس قدؿ: قدؿ رسػكؿ ا  كركل الّ     د  مى هي دي حى
[.ادرن ّى  اي   ي ّى تي كٍ    ى تى د حى مى  ي لى  ري حً  ٍ تى سٍ  ى د  كى مي  ي ك لى عي دٍ  ى  اؿي زى   ى الى فى  دؽه عى د لى مى  ي لى   ي ي  ا ً كى 

2 

 جىٍهػؿى  اٍلمىٍر ً  ًصمىةي  اٍلًّرٍّ  جىّىر   ًلف  : ]كركل جّك داككد عف اّف عمر قدؿ: قدؿ رسكؿ ا 
دٍّ  . جىفٍ  ّىٍعدى  جىًّ ً   كي لٍّ ى  3[ يكى

كالد ػػ  فػػ  ح دت مػػد  ػـػ قهػػ   ّم يػػ  جف مػػف عػػؽٌ  »عػػف ا،كزاعػػ  قػػدؿ:  كركل الّ   ػػ 
ل مد كتب ّدرا  كمػف ّػر كالد ػ  فػ  ح دت مػد   د يد لف كدف عم  مد  كاست حر ل مد  كلـ  ستبٌ 

 4«. ـ لـ   ض د يد لذا كدف عم  مد  كلـ  ست حر ل مد  كاستب ل مد  كتب عدقد

 ستحب لمكالػد جف  عػ ف كلػده عمػ  ّػره ّدلمسػدمحة  كتػرؾ الم د هػة فػ  طمػب  ِنبْو:
: 5  كك ػر الع ػكؽ فحػ  الخّػرري ف  ػد الٌّػ   قىؿ  ال  دـ ّدلح كؽ  ن س مد ف  هذه ا،زمية الت

 . 6[هً رٍّ   ًّ مى عى  هي دى لى كى  دفى عى جى  ادن الً كى  اي  ـى حً ]رى 

                                                           

  .456  7  ج:5142جّك داكد  سيف جّ  داكد  كتدب ا،دب  ّدب ّر الكالد ف  حد ث رقـ  - 1
  .298  ص:10   ج:7524الّ      شعب ا  مدف  فصؿ ف  ع كؽ الكالد ف  حد ث رقـ  - 2
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 لحظ تكل  عيد الكيت  ف  هذه اليسخة كعيد جّ  داكد:  يكلن   .456
 .302  ص: 10  ج:7529الّ      شعب ا  مدف  فصؿ ف  ع كؽ الكالد ف  حد ث رقـ  - 4
 .مف قّؿ قدؿ ا، ر كاآلف قدؿ الخّر ك  صد ّ  قكؿ الرسكؿ  - 5
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﴾ كف  الحد ث المرفػكع فػ  تحسػ ر قكلػ  تعػدل : ػي  لً ]  1﴿ِإفَّ اْْلَْبػَراَر َلِفػي َنِمػْـٍ كا مُّ د سيػمى
   .كهذا ّدب كاسع لمعممد  ف   م لحدت 2[.د ى يى ٍّ اٍ،ى   كى د ى ّى كا اآلى رُّ ّى  ـٍ  ي ي  ا ً،ى ارن رى ٍّ جى 

 : هذا شؾ مف الراكم  جم المحظ ف قدؿ؟ [قوؿ الزور  جك وشيادة الزور] كقكل :

 لمتيك ع  ن لمشؾ.هذا هك الرامح  كاستظ ر ّعه ـ جي د 

[. كعمػ  هػذا ف ػـ مػف كرً الػزٌ  ةي ددى  ى شىػ  كى كرً الػزُّ  ؿي كٍ قىػكى  نى ]جى  ك   ده جف ف  ركا ة لمّخدرم:
 عطؼ العدـ عم  الخدص لذ قكؿ الزكر جعـ.

جف  حمػػؿ عمػػ  التيك ػػد فنيػػد لػػك حمميػػد ال ػػكؿ عمػػ  ا طػػالؽ   يّ ػػ »كقػػدؿ اّػػف دق ػػؽ: 
كمراتػب الكػذب متحدكتػة  ّحسػب  طم ػد  كلػ س كػذلؾ.لـز جف تككف الكذّة الكاحدة كّ رة م

   3«.تحدكت محدسده

هدفة ال كؿ لل  الزكر: مف لهدفة المكصكؼ لل  صحت .  كا 

كجصػػػؿ الػػػزكر؛ مػػػف الػػػزكر  كا زكرار  كهػػػك انيحػػػراؼ كمػػػد جف ا فػػػؾ مػػػف جفكػػػ  لذا 
 صرف  فنف الكذب ميحرؼ مصركؼ عف الكاقع.

الزكر تحس ف الش   ككصح  ّخػالؼ صػحت   :4كغ ره( قدؿ الكاحدم » كقكؿ اليككم:
ه جيػػ  ّخػػالؼ مػػد هػػك ّػػ  ف ػػك تمك ػػ  الّدطػػؿ ّمػػد آصػػحت  حتػػ   خ ػػؿ للػػ  مػػف سػػمع  جك ر 

  كهـ جي  حؽ... 

                                                           

 .13 سكرة ا يحطدر  اآل ة: - 1
مد سمدهـ ا لي»ركاه الّخدرم ف  ا،دب المحرد  عف اّف عمر  ّدب ّر ا،ب لكلده   قدؿ:  - 2

   قدؿ الش ل «.جّرارا  ،ي ـ ّركا اآلّد  كا،ّيد  كمد جف لكالدؾ عم ؾ ح د كذلؾ لكلدؾ عم ؾ حؽ
 ا،لّدي : هع ؼ.   

لحكدـ ا حكدـ شرح عمدة ا،حكدـ  كتدب ا، مدف  كاليذكر  مطّعة السية اّف دق ؽ الع د   - 3
 .273  ص: 2المحمد ة  مسيلة اختمؼ اليدس ف  الكّد ر  ج:

دؽى » عّدرة اليككم ه : - 4 كري فى ىدؿى ال  ٍعمىًّ ُّ اٍلميحىسٍّري كىجىّيك ًلٍسحى  «.كجىم د الزُّ
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كف   جف ش ددة الزكر مف الكّد ر: كه  جف  ش د ّمػد لػـ  عمػـ فػ  غ ػر مػد جم ػز ف ػ  
ف طدّ ت الكاقع؛ كمف ش د جف ز دا قتؿ عمرا  كهك ن   عمـ جي  قتمػ   كقػد غدلب الظف كا 

كػػدف قتمػػ  كن خػػالؼ جي ػػد مػػف جكّػػر الكّػػد ر المّك ػػدت  ك كحػػ  جف ا قري ػػد فػػ  التيز ػػؿ 
لػػػ س ّعػػػد الشػػػرؾ جعظػػػـ مي ػػػد كذلػػػؾ لمػػػد  ترتػػػب عم  ػػػد مػػػف »ّدلشػػػرؾ. قػػػدؿ ال رطّػػػ : 

 .  «المحدسد مف تحر ـ الحالؿ كا  مدب ال تؿ كتحم ؿ الحراـ كغ ر ذلؾ

 ػـ الظػػدهر الػػذم » قػػدؿ اليػػككم: «مي ػػد كهػذا هػػك الظػدهر... ل تػؿ جعظػػـا»قػدؿ اليػػككم:  
طالقػػ   كال كاعػػد جيػػ  ن فػػرؽ فػػ  كػػكف شػػ ددة الػػزكر ّػػدلح كؽ    تهػػ  عمػػـك الحػػد ث  كا 

كّ رة ّ ف جف تككف ّحػؽ عظػ ـ  جك ح  ػر  كقػد  حتمػؿ عمػ  ّعػد جف   ػدؿ ف ػ  انحتمػدؿ 
   1«.رة مف مدؿ ال ت ـالذم قدمت  عف الش ل جّ  محمد ّف عّد السالـ ف  جكؿ تم

ػػػدىلىتٍ  الي ػػػدسي  جى ُّ ىػػػد  ىػػػد] ف ػػػدؿ: كفػػػ  حػػػد ث ج مػػػف ّػػػف خػػػر ـ قػػػدؿ: قػػػدـ رسػػػكؿ ا   عى
ػػػ ىددىةي  كرً  شى ػػػز   ًّدلم ػػػ ً  ًلٍشػػػرىاكند الػػػزُّ ػػػؿ   عى ـ   -  ىالى نػػػد -كىمى  اٍ،ىٍك ىػػػدفً  ًمػػػفى  الػػػرٍٍّمسى  اٍمتىًيّيػػػكا: قىػػػدؿى   يػػػ
كرً  قىٍكؿى  كىاٍمتىًيّيكا  .2ركاه الترمذم كجحمد[. الزُّ

كؿى  لىػفٍ  :]كركل اّف مدم  عف اّف عمػر قػدؿ: قػدؿ رسػكؿ ا  د تىػزي كرً  شىػدًهدً  قىػدىمى  الػزُّ
ت    كف  سيده هعؼ. 3[.الي درى  لى ي  الم  ي   يكًمبى  حى

كن خػػػالؼ فػػػػ  تيد ػػػػب شػػػػدهد الػػػػزكر ّػػػدلتّك ل  كالت ر ػػػػع  كالهػػػػرب الكم ػػػػع  ك مػػػػب 

                                                           

م تطحدت جخذهد الكيت  مف كالـ طك ؿ لميككم مف شرح  عم  صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف   - 1
  .82  ص:2  ج: 144ّدب الكّد ر كجكّرهد  حد ث رقـ 

  حد ث جحمد  مسيد جحمد ّف حيّؿ  مسيد الشدم  ف  حد ث ج مف ّف خر ـ عف اليّ   - 2
 (2001ط:  تح  ؽ ا،ري  ط  145  29  ج: 17603رقـ:

  4ج:  2299حد ث رقـ لش ددات  ّدب مد مد  ف  ش ددة الزكر  جّكاب ا الترمذم  سيف الترمذم ك 
  547ص:

  3  ج:2373ّدب ش ددة الزكر  حد ث رقـ  دـ اّف مدمة  سيف اّف مدم   كتدب ا،حك - 3
 .456ص:
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شددة خّره  ك   كعم  المحدفؿ.  طدؼ ّ  ف  الممدلس تش  ر جمره  كا 

  2مػف تسػك د كم ػ   ي مػ  سػحيكف فػ  المدكيػة 1كمد ركم ]عف عمر ّػف عّػد العز ػز[
 كهك ارتهد  مي  لذلؾ.

ا،ك ػركف  كن  كحمؽ لح ت   كرجسػ  مػركم عػف ّعػض السػمؼ  كلػـ  يخػذ ّػ  عممد يػد 
 حمؽ المح ة  جك ميع   كن  عدقب ّمعص ة. لكراهة

ّم يػػ  جيػؾ تحمػػؽ » مػػر ّػف عّػػد العز ػز جيػػ  كتػب للػ  ّعػػض عمدلػ :كقػد ركم عػف ع
عىػػؿى  تىعىػػدلى  الم ػػ ى  ًلف  ] قػػدؿ عػػف ا تعػػدل : الػػرجس  كالمح ػػة  كجيػػ  ّم يػػ  جف رسػػكؿ ا   مى

سى ىٍمعىمي ي  ييسيكند  الش ٍعرى  هىذىا هكػذا عػف  3كهذا الحد ث ركاه اّػف عسػدكر  [يىكىدنن  الظ دًلميكفى  كى
 عمر مرسال.

ف قتؿ ّ  ف  حد  جك قصدص   ـ ظ ر جمػره اقػتص  ك  ـر شدهد الزكر مد ج تمؼ  كا 
ت . ف تدب  كحسيت حدلت   لذ ن تكدد تعرؼ تّك  مي   كن ت ّؿ ش ددت  جّدا  كا 

جيػ  لذا تػدب  كحسػيت حدلتػ  ت ّػؿ شػ ددت   كا،كؿ هػك  عػف اّػف ال دسػـ ركل جّك ز ػد

                                                           

مد ي م  سحيكف ف  المدكية عف عمر ّف الخطدب كل س عمر ّف عّد العز ز  قدؿ سحيكف:  - 1
دلي ي. اٍّفي كىٍهبو » سييىٍت حى ٍف تىدبى كىحى : كىنى تيٍ ّىؿي لى ي شى ىددىةه جىّىدنا كىاً  دًلؾو جىي  ي قىدؿى ّىمى ىًي  عىٍف مى  قىدؿى كى

ط دًب كىتى  دًلؾو  جىف  عيمىرى ٍّفى اٍلخى ًل ًد ًٍّف جىًّ  مى دؿه ًمٍف جىٍهًؿ اٍلًعٍمـً عىٍف مىٍكحيكؿو كىاٍلكى بى للى  كىجىٍخّىرىًي  ًرمى
ميكا كىٍم ى ي  كىطيكفيكا ًًّ  حى  سىخٍّ كرو فىدٍمًمديكهي جىٍرّىًع فى كى ٍذتيـٍ شىدًهدى زي : لذىا جىخى دًلً  ًّدلش دـً ت    ىٍعًرفى ي عيم 

ٍرؼى  .الي دسي  ـٍ  ىًز دي اٍلحى ّىٍعهي ي ٍّسي ي كى يٍحمىؽي رىٍجسي ي كى : جىرىل جىٍف  ييىك ؿى ًّعي يكّىةو  .كى يطىدؿي حى قىدؿى اٍّفي ًش ىدبو كى
ـٍ كى ي ىدفي شي يكدي الزُّ  دًد ثى  كى ييىك ؿي ًًّ  ت    يٍمعىميكا جىحى قىعى ًًّ ـٍ ميكًمعىةو  كىجىٍف  يٍسمىعى ًًّ  حى  «.كًر ًمٍ ؿى ال ًذم كى

 .58  ص:4المدكية الكّرل  كتدب الدعدكل  ف  ش ددة الزكر  ج:
 .58  ص:4سحيكف  المدكية الكّرل  كتدب الدعدكل  ف  ش ددة الزكر  ج: - 2
تدر ل  جّك ال دسـ عم  ّف الحسف اّف هّة ا ّف عّد ا الشدفع   المعركؼ ّدّف عسدكر   - 3

  دار الحكر لمطّدعة كاليشر 5207عف عمراف ّف خ راف المذام   حد ث رقـ دمشؽ   مد ية
 . 3  ص:45  ج:1996  1كالتكز ع  ط:
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كجمػد  ذه الركا ػة عمػؿ  كهػذا فػ  الشػدهد العػدؿ الظػدهر العدالػة المش كر  كلـ  صحب ه
تػػ   كتمػػكز شػػ ددت  لذا تػػدب  كصػػمح حدلػػ  يػػص عم ػػ   .غ ػر المشػػ كر ّدلعدالػػة فت ّػػؿ تّك

 ف  مختصر الكاهحة.

كّ ػػر  كهػػذا الحػػد ث  ػػدؿ عمػػ  اي سػػدـ الكّػػد ر فػػ  عظم ػػد للػػ  » قػػدؿ فػػ  ا رشػػدد:
 الكّ رة ّدليسّة لل  د  جكّر مي د. . ك  خذ مي   ّكت الص د ر؛ ،فٌ كجكّر

  كجّػػ  ّكػػر الّػػدقالي   كا مػػدـ كاّػػف ال شػػ رم ا سػػحدرا  ي د مػػد كقػػع ،ّػػ  لسػػحدؽ كجٌمػػ
مػػف جف كػػؿ ذيػػب كّ ػػرة  كيحػػ  ـ الصػػ د ر يظػػرا عمػػ  مػػف عصػػ  ّدلػػذيب ف ػػد قػػدلكا كمػػد 

 صرح ّ  الزركش  جف الخالؼ ّ ي ـ  ّك ف المم كر لحظ .

 ـ كرهكا تسم ة معصػ ة ا صػ  رة لمػالن لػ  عػز كمػؿ مػع جي ػـ قدؿ ال راف : ككيي 
كاف ػػكا فػػ  المػػرح عمػػ  جن  كػػكف لمطمػػؽ المعصػػ ة كجف مػػف الػػذيكب مػػد  كػػكف قددحػػد فػػ  

يمػػػػػد الخػػػػالؼ فػػػػػ  التسػػػػػم ة  كا طػػػػػالؽ   .هػػػػذا مممػػػػػع عم ػػػػػ   العدالػػػػة  كمػػػػػد ن   ػػػػػدح كا 
جحػػػؽ ّدسػػػـ  ت محسػػػد تمػػػعظمػػػد كا،حدد ػػػث ّػػػ  ك،ف   فآكالصػػػح ح الت ػػػد ر لػػػكركد ال ػػػر 

ـْ الكّ ػػػرة ّػػػؿ قكلػػػ  تعػػػدل : َّْْئاُِِك ـْ َسػػػ َِِنُبػػػوْا َكَبػػػآِئَر َمػػػا ُِْنَيػػػْوَف َعْنػػػُو ُنَكفّْػػػْر َعػػػنُك َِْج ﴿ ِإف 
ػػْدَخاًل َكِرًْمػػا﴾ صػػر ح فػػ  اي سػػدـ الػػذيكب للػػ  كّػػد ر  كصػػ د ر  كلػػذا قػػدؿ  1َوُنػػْدِخْمُكـ مُّ

   2«.الشرع مف مدارؾ ال زال  ن  م ؽ ليكدر الحرؽ ّ ي مد  كقد عرفد

اختمػػؼ العممػػد  فػػ  حػػد الكّ ػػرة  كتم  ػػزه مػػف »كقػػدؿ ا مػػدـ اليػػككم رحمػػ  ا تعػػدل :
الص  رة فمد  عف اّف عّدس ره  ا عي  كؿ شػ   ي ػ  ا عيػ  ف ػك كّ ػرة  ّك ػذا 

 .ا مدـ ف  عمـ ا،صكؿ  كالح    كغ ره الح    الشدفع  ا سحدرا  ي قدؿ جّك لسحدؽ 

كحكػػ  ال دهػػ  ع ػػدض رحمػػ  ا هػػذا المػػذهب عػػف المح  ػػ ف كاحػػت  ال ػػد مكف ّ ػػذا 
                                                           

 .31 :اآل ة سكرة اليسد   - 1
ٍف جىٍشرىؾى ًّدلم ً  كىعي يكّىًتً  ًف  الدٍُّي ىد كىاآلًخرىًة   حد ث رقـ   - 2 ال سطالي   لرشدد السدرم  ّدب ًلٍ ـً مى

 .77  ص:10  ج:9620
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كذهػب الممػده ر مػف السػمؼ    ّيف: كؿ مخدلحة ف   ّدليسّة لل  مالؿ ا تعدل  كّ ػرة
كالخمػػػؼ مػػػف مم ػػػع الطكا ػػػؼ للػػػ  اي سػػػدـ المعدصػػػ  للػػػ  صػػػ د ر  ككّػػػد ر كهػػػك ج هػػػد 

 .مركم عف اّف عّدس ره  ا عي مد

تظػػدهرت عمػػ  ذلػػؾ دن ػػؿ مػػف الكتػػدب  كالسػػية  كاسػػتعمدؿ سػػمؼ ا،مػػة  كخمح ػػد كقػػد 
ليكػدر الحػرؽ ّػ ف الصػ  رة »قدؿ ا مدـ جّك حدمد ال زال  ف  كتدّ  الّس ط فػ  المػذهب: 

 «.كالكّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ن  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ّدلح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارؾ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع
لمخدلحػػػة قّ حػػػة مػػػدا كهػػػذا الػػػذم قدلػػػ  جّػػػك حدمػػػد قدلػػػ  غ ػػػره ّمعيػػػده  كن شػػػؾ فػػػ  كػػػكف ا 

ّدليسّة لل  مالؿ ا تعدل   كلكف ّعه د جعظـ مػف ّعػض  كتي سػـ ّدعتّػدر ذلػؾ للػ  
مػػد تكحػػره الصػػمكات الخمػػس جك صػػـك رمهػػدف جك الحػػ  جك العمػػرة جك الكهػػك  جك صػػـك 
عرفة جك صـك عدشكرا  جك فعؿ الحسية  كغ ر ذلؾ ممد مد ت ّ  ا،حدد ػث الصػح حة 

ل  مد ن  كحره ذ فسػم  الشػرع مػد تكحػره  1[ةّ ػرى كى  شى ٍ ػمد لػـ  ى ]لؾ كمد  ّت ف  الصح ح كا 
  الصالة كيحكهد ص د ر  كمد ن تكحره كّد ر  كن شؾ ف  حسف هذا.

كن  خرم د هذا عف ككي د قّ حة ّدليسػّة للػ  مػالؿ ا تعػدل  فني ػد صػ  رة ّدليسػّة 
 كا جعمـ. لل  مد فكق د لككي د جقؿ قّحد  كلككي د مت سرة التكح ر

ذا  ّػػت اي سػػدـ المعدصػػ  للػػ  صػػ د ر  ككّػػد ر  ف ػػد اختمحػػكا فػػ  هػػّط د اختالفػػد  كا 
الكّػد ر كػؿ ذيػب ختمػ  ا تعػدل     قػدؿ:ك  را فركم عف اّف عّدس ره  ا عي مد جيٌ 

 .ايت   2«.ّيدر  جك غهب  جك لعية جك عذاب  جك يحك هذا عف الحسف الّصرم

 ّسيد ف   اّف ل  عة  عف اّف مسعكد مرفكعد:: ركل ال ده  لسمدع ؿ قمت
                                                           

ّدلمعي   كهك  دّت ف  الصح ح كمد ذكره مسمـ ف  صح ح  عف جّ  هر رة  ؿ ً هذا الحد ث يي  - 1
ٍمسي  الص الةي قدؿ:  ٍمعىةي  اٍلخى ٍمعىةً  ًللى  كىاٍلمي د  ّىٍ يى يف   ًلمىد كىح درىةه   اٍلمي ّىدً ري  تيٍ شى  لىـٍ  مى   كتدب الط درة  " اٍلكى

 . 209  ص:1ج:  233كالممعة لل  الممعة  حد ث رقـ:ّدب الصمكات الخمس 
اليككم   شرح اليككم عم  صح ح  مسمـ  كتدب ا  مدف  ّدب الكّد ر كجكّرهد  حد ث رقـ  - 2

 .82  ص:2  ج: 144
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 1[.درى الي    ي ّى دحً صى  ؿى خى دٍ جى  بو يٍ ذى  ؿُّ كي  ري د ً ّى كى ]الٍ 

ف  الدي د  كقدؿ جّك  كقدؿ آخركف هك مد جكعد ا عم   ّيدر جك حدٍّ » قاؿ النووي:
حدمد ال زال  ف  الّس ط: كالهدّط الشدمؿ المعيكم ف  هّط الكّ رة لف كؿ معص ة 

مف غ ر استشعدر خكؼ  كحذار يدـ كدلمت دكف ّدرتكدّ د  كالممترئ  د  دـ المر  عم  
فمد جشعر ّ ذا انستخحدؼ  كالت دكف ف ك كّ رة  كمد  حمؿ عم  فمتدت  عم  د اعت ددا

كن  يحؾ عف تيدـ  متزج ّ  تي  ص التمذذ   جك المسدف  كفترة مراقّة الت كل اليحس
 ّدلمعص ة ف ذا ن  ميع العدالة  كل س هك ّكّ رة.

كقدؿ الش ل ا مدـ جّك عمرك ّف الصالح رحم  ا ف  فتدك   الكّ رة: كؿ ذيب 
 كّر  كعظـ عظمد  صح جف  طمؽ عم   اسـ الكّ ر  ككصح  ّككي  عظ مد عم 

ف ذا حد الكّ رة  ـ ل د جمدرات مي د ل مدب الحد  كمي د ا  عدد عم  د : ا طالؽ قدؿ
ّدلعذاب ّدليدر  كيحكهد ف  الكتدب  كالسية  كمي د كصؼ فدعم د ّدلحسؽ يصد  كمي د 

ر ميدر ا،رض  كقدؿ الش ل ا مدـ جّك محمد المعف كمعف ا سّحدي  كتعدل  مف غ ٌ 
ك لذا جردت معرفة الحرؽ ّ ف الص  رة    ف  كتدّ  ال كاعد:ّف عّد السالـ رحم  اا

الكّ رة فيعرض محسدة الذيب عم  محدسد الكّد ر اليصكص عم  د فنف ي صت عف جقؿ 
ف سدكت جدي  محدسد الكّد ر جك جّرت عم   ف    دمحدسد الكّد ر ف   مف الص د ر  كا 

كسمـ جك است دف ّدلرسؿ  جك  مف الكّد ر  فمف شتـ الرب سّحدي  كتعدل   جك رسم  
كذب كاحدا مي ـ  جك همل الكعّة ّدلعذرة جك جل   المصحؼ ف  ال دذكرات ف   مف 

 .جكّر الكّد ر  كلكلـ  صرح الشرع ّيي د كّ رة

ككذلؾ لك جمسؾ امرجة محصية لمف  زي  ّ د جك جمسؾ مسممد لمف   تم  فال شؾ  
ككذلؾ لك دؿ  .مع ككي  مف الكّد ر جف محسدة ذلؾ جعظـ مف محسدة جكؿ مدؿ ال ت ـ

                                                           

جحمد ّف عم  ّف حمر  العس الي   فتح الّدرم شرح صح ح الّخدرم  كتدب الحدكد  ّدب  - 1
 .116  ص:12ق ج:1379المعرفة  ّ ركت  رم  المحصيدت جم قذف ف  دار 
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الكحدر عم  عكرات المسمم ف مع عمم  جي ـ  ستيصمكف ّدنلت   ك سّكف حرم ـ  
كجطحدل ـ  ك  يمكف جمكال ـ فنف يسّت  لل  هذه المحدسد جعظـ مف تكل    ـك الزحؼ 

  ككذلؾ لك كذب عم  ليسدف كذّد  عمـ جي    تؿ ّسّّ  .ّ  ر عذر مع ككي  مف الكّد ر
جمد لذا كذب عم   كذّد   خذ مي  ّسّّ  تمرة فم س كذّ  مف الكّد ر قدؿ: كقد يص 
الشرع عم  جف ش ددة الزكر  كجكؿ مدؿ ال ت ـ مف الكّد ر فنف كقعد ف  مدؿ خط ر ف ذا 
ف كقعد ف  مدؿ ح  ر ف مكز جف  معال مف الكّد ر فطدمد عف هذه المحدسد  .ظدهر  كا 

ف لـ تتح ؽ المحسدة  ك مكز جف  هّط  كمد معؿ شرب قطرة مف الخمر مف الكّد ر  كا 
قدؿ: كالحكـ ّ  ر الحؽ كّ رة فنف شدهد الزكر متسّب  كالحدكـ  .ذلؾ ّيصدب السرقة

 .مّدشر فنذا معؿ السّب كّ رة فدلمّدشرة جكل 

كقد هّط ّعض العممد  الكّد ر ّيي د: كؿ ذيب قرف ّ  الكع د جك الحد جك المعف  
دت  ف ك كّ رة  ـ قدؿ: كا،كل  جف تهّط الكّ رة ّمد  شعر ّت دكف جك جك ر مف محس

هذا آخر  .كا جعمـ  الكّد ر الميصكص عم  دمف مرتكّ د ف  د ي  لشعدرا جص ر 
 كالـ الش ل اّف عّد السالـ رحم  ا.

قػػػػدؿ ا مػػػػدـ جّػػػػك الحسػػػػف الكاحػػػػدم المحسػػػػر  كغ ػػػػره: الصػػػػح ح جف حػػػػد الكّ ػػػػرة غ ػػػػر 
المعدصػ  لشػرع ّكصػؼ جيػكاع مػف المعدصػ  ّيي ػد كّػد ر  كجيػكاع مػف معركؼ ّؿ كرد ا

كه  مشتممة عم  صػ د ر  ككّػد ر  كالحكمػة فػ  عػدـ تكصؼ ص د ر  كجيكاع لـ  ّيي د
ّ دي د جف  ككف العّد ممتيعد مف مم ع د مخدفػة جف  كػكف مػف الكّػد ر  قػدلكا: كهػذا شػّ   

دّػػػػة الػػػػدعد  مػػػػف الم ػػػػؿ  كاسػػػػـ ا ّنخحػػػػد  ل مػػػػة ال ػػػػدر  كسػػػػدعة  ػػػػـك الممعػػػػة كسػػػػدعة لم
 ا،عظـ  كيحك ذلؾ ممد جخح  كا جعمـ. 

قػػدؿ العممػػد  رحم ػػـ ا: كا صػػرار عمػػ  الصػػ  رة  معم ػػد كّ ػػرة  كركم عػػف عمػػر  
ن كّ ػػػػرة مػػػػع انسػػػػت حدر  كن صػػػػ  رة مػػػػع »كاّػػػػف عّػػػػدس كغ رهمػػػػد  رهػػػػ  ا عػػػػي ـ: 

الصػػ  رة تصػػ ر كّ ػػرة ّد صػػرار  قػػدؿ   معيػػده جف الكّ ػػرة تمحػػ  ّدنسػػت حدر  ك «لصػػرار
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هػػك جف تتكػػرر ميػػ  الصػػ  رة تكػػرارا  الشػػ ل جّػػك محمػػد ّػػف عّػػد السػػالـ فػػ  حػػد ا صػػرار:
ككػذلؾ لذا امتمعػت صػ د ر  : شعر ّ مػة مّدنتػ  ّذيّػ  لشػعدر ارتكػدب الكّ ػرة ّػذلؾ قػدؿ

 مختمحة ا،يكاع ّح ث  شعر مممكع د ّمد  شعر ّ  جص ر الكّد ر.

ػة كقدؿ الش ل  جّك عمرك ّف الصالح رحم  ا المصرم: مف تمػّس مػف جهػداد التّك
ّدسػػتمرار العػػـز عمػػ  المعػػدكدة  جك ّدسػػتدامة الحعػػؿ ّح ػػث  ػػدخؿ ّػػ  ذيّػػ  فػػ  ح ػػز مػػد 
 طمػػؽ عم ػػ  الكصػػؼ ّصػػ ركرت  كّ ػػرا عظ مػػد  كلػػ س لزمػػدف ذلػػؾ  كعػػدده حصػػر  كا 

 ـ اليككم لرمت .ايت   كال 1«.جعمـ.هذا مختصر مد  تعمؽ ّهّط الكّ رة

دمػدف الصػ  رة   كف  ممع المكامع ممزكمد ّكالـ شػدرح  المحمػ  فػ  عػد الكّػد ر  كا 
جم المكاظّػػػة عم  ػػػد مػػػف يػػػكع جك جيػػػكاع  قػػػدؿ محشػػػ   المح ػػػؽ اّػػػف شػػػر ؼ: ظػػػدهر هػػػذه 

عمػػػػ  الكّ ػػػػرة سػػػػكا  غمّػػػػت الطدعػػػػدت عم  ػػػػد  جـ ن  كهػػػػك الكمػػػػ   العّػػػػدرة جف المكاظّػػػػة
مػػ  الرافعػػ  عػػف المم ػػكر مػػف جف مػػف غمّػػت طدعتػػ  معدصػػ   المرمػػكح المخػػدلؼ لمػػد ي 

  2«.كدف عدن  كمف غمّت معدص   طدعت  كدف مردكد الش ددة

  خػػالؼ ا،صػػح فػػديظر مػػد ي ػػؿ عػػف المػػدكردم  كقػػدؿ المح  ػػكف لٌيػػهػػذا ال ػػدي  ليٌ  قمػػت:
 ذلؾ.

ا صػػػػػرار عم  ػػػػػد   :تصػػػػػ ر الصػػػػػ  رة كّ ػػػػػرة ّخمسػػػػػة جشػػػػػ د  »:كقػػػػدؿ شػػػػػدرح الرسػػػػػدلة
 3«.كالت دكف  كالحرح ّ د  كانفتخدر  كصدكرهد مف عدلـ ف  تدل ّ  ف  د

                                                           

  144اليككم  شرح صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف  ّدب الكّد ر كجكّرهد  حد ث رقـ  - 1
 (.تراث العّر  دار لح د  ا 87-82 ص:2ج:

  2003  2السّك   ممع المكامع ف  جصكؿ الح    دار الكتب العمم ة  ّ ركت  لّيدف  ط:  - 2
 .72-70ص:

ش دب الد ف اليحراكم ا،زهرم المدلك   الحكاك  الدكاي  عم  رسدلة اّف جّ  ز د ال  ركاي  الدار - 3
 مد كمدت  ف  الحكاك  الدكاي  ّدكف لحظ انفتخدر. .78  ص:1  ج:1995الحكر  ّدكف طّعة  
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 كيظـ ذلؾ ش ل ش كخيد س دم محمد ّف الش ل س دم المختدر ف دؿ:

 ّخمػػػػػػػػػػس تصػػػػػػػػػػ ر الصػػػػػػػػػػ د ر قمّػػػػػػػػػػد »
 ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكف فدعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػركر ّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كافتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا

 

 كّػػػػػػػػػػػػػد ر تهػػػػػػػػػػػػػي  الحشػػػػػػػػػػػػػد ّدلهػػػػػػػػػػػػػرر 
صػػػػػػػػػػػرار مػػػػػػػػػػػف مد هػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػف ّطػػػػػػػػػػػر  كا 

 «.عػػػػػػػف الحّػػػػػػػر م حػػػػػػػ  ا، ػػػػػػػر صػػػػػػػدكر
 

 كمف خط  ي مت د.

حمػػر كراـ ّعهػػ ـ حصػػر الكّػػد ر ّدلعػػدد  كممػػف جلػػؼ فػػ  ذلػػؾ خدتمػػة الححػػدظ اّػػف 
   كذكر ف   جك ر مف مد ت ف ّيدلت د  كمد كرد مف الكع د ف  د.1سمده الزكامر ال   م 

 كه :  كذكر ف  ممع المكامع يحك ا،ّرع ف عم  م ة التم  ؿ

عمػػػػػدا  كالزيػػػػػد  كالمػػػػػكاط  كشػػػػػرب الخمػػػػػر  كمطمػػػػػؽ السػػػػػكر  كالسػػػػػرقة   ال تػػػػػؿ جم» 
كق ػػدهمد ممدعػػة ّمػػد  ّمػػغ يصػػدب ال طػػع ن جقػػؿ قػػدؿ الحم مػػ : لن جف  كػػكف - كال صػػب

قػػذؼ  : كقػػذؼ المحصػػيدت: قػػدؿ الحم مػػ  -المسػػركؽ ميػػ  مسػػك يد ن غيػػ  ّػػ  عػػف ذلػػؾ
كهػػػ  ي ػػػؿ ّعػػػض كػػػالـ  :كاليم مػػػة الصػػػ  رة  المممككػػػة  كالحػػػرة المت تكػػػة مػػػف الصػػػ د ر.

 :]ن  دخؿ المية يمدـ[ ركاه الش خدف. اليدس لل  ّعض عم  كم  الحسدد ّ ي ـ قدؿ 

ػْف َأْقَصػى جمد ي ؿ الكالـ يص حة فكامب كمد ف  قكل  تعدل  حكد ػة: ﴿ َوَجػاَ َرُجػٌؿ مّْ
َْقْ  َِِمُروَف ِبػػَؾ ِل ُِمُػػوَؾ َفػػاْخُرْج ِإنّْػػي َلػػَؾ ِمػػَف اْلَمِدَْنػػِة َْْسػػَمى َقػػاَؿ َْػػا ُموَسػػى ِإفَّ اْلَمػػأَلَ َْػػْأ

ف كػػدف  2النَّاِصػِحَْف ﴾ كلػػـ  ػذكر الم لػؼ ال  ّػػة كهػ  ذكػػر الشػخص جخػده ّمػػد  كرهػ   كا 
ف ػػ   كالعػػددة قري ػػد ّدليم مػػة ،ف صػػدحب العػػدة قػػدؿ: لي ػػد صػػ  رة  كجقػػره الرافعػػ   كمػػف 

ؼ  كتعر ػػػؼ تّعػػػ  لعمػػػـك الّمػػػكل ّ ػػػد  كقػػػدؿ ال رطّػػػ  فػػػ  تحسػػػ ره: لي ػػػد كّ ػػػرة ّػػػال خػػػال
 ا،ك ر لمكّ رة  شمم د  كتّدح ف  مكاهع.

                                                           

كقع  عف اقتراؼ الكّد ر   ّدب م دمة ف  تعر ؼ الكّ رة كمد اّف حمر ال   م    الزكامر - 1
  .فمد فكؽ 7  ص: 1987  1لميدس ف  د كف  عدهد كمد  تعمؽ ّذلؾ  دار الحكر  ط:

 .20سكرة ال صص  اآل ة: - 2
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 قدؿ اّف جّ  شر ؼ:  
 يظمت د ف  ّ ت ف همد:» 

 ال ػػػػػػػػػػػػذؼ لػػػػػػػػػػػػ س ّ  ّػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػتة
 كلمظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د  كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحت

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتظمـ  كمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ  كمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر 
 «.كمػػػف طمػػػب ا عديػػػة فػػػ  لزالػػػة ميكػػػر 

 

فدلمتظمـ ظدهر  كالمعػرؼ ذاكػر الكصػؼ الػذم ن  عػرؼ المػذككر فػ  ركا ػة  »قدؿ: 
 كيحكهد لن ّ  كد،عرج  كا،عمش  كيحكهد. 

ػػػذكر غمػػػط مصػػػيؼ جك   مػػػف راك جك شػػػدهد كالمحػػذر؛ هػػػك اليدصػػػح ّمػػػرح الممػػػركح ّك
 . خدطػػػػب جك مػػػػف   صػػػػد شػػػػركت  جك ممدكرتػػػػ  ّمسػػػػدكئلخّػػػػدر ّعػػػػ ف مّ ػػػػع جك ا عػػػػالـ 

ف مدز ل  ذكر مف استحت  لسػّّ  ّمػد  ع يػ   فػد،كل  لػ  جف   ػكؿ: كجمد المستحت  فن ي  كا 
 «  .مد ت كؿ ف  ليسدف  حعؿ كذا جك يحكه

كشػػػ ددة الػػػزكر  كال مػػػ ف الحػػػدمرة  كقط عػػػة الػػػرحـ  كالع ػػػكؽ  كالحػػػرار مػػػف الزحػػػؼ. يعػػػـ؛ 
 نيتحد  لعزاز الد ف ّ ّكت .  مب لذا عمـ جي  لف  ّت   تؿ مف غ ر يكد ة ف  العدك

كمػػدؿ ال تػػ ـ  كخ ديػػة الك ػػؿ كالػػكزف  كت ػػد ـ الصػػالة  كتيخ رهػػد عػػف كقت ػػد مػػف غ ػػر 
  كهػػرب المسػػمـ ّػػال حػػؽ  كسػػب الصػػحدّة  ككتمػػدف عػػذر  كالكػػذب عمػػ  رسػػكؿ ا 

 جك  ّطؿ ح د.  كالرشكة  كه  جف  ّذؿ مدن ل حؽ ّدطال  الش ددة

 : كه  استحسدف الرمؿ الحدحشة عم  جهم .كالدٍّ د ىةي 

ميكفى  نى   ىالى ىػػةه : ]كال  ػػددة: كهػػ  استحسػػدف عمػػ  غ ػػر جهمػػ   قػػدؿ  ي ػػةى   ىػػٍدخي  اٍلعىػػدؽُّ  اٍلمى
 .  1[. حسي  الذهّ اليٍّسىد ً  كىرىٍممىةي  كىالد  ُّكثي  ًلكىاًلدىٍ ً  

                                                           

ركاه اليسد    سيف اليسد    كتدب ممدع جّكاب مف تمكز ش ددت ـ كمف ن تمكز مف ا،حرار  - 1
  21025 :الّدل  ف العدقم ف المسمم ف  ّدب الرمؿ  تخذ ال الـ كالمدر ة الم ي  ف  حد ث رقـ

 . 381  ص:10ج:
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 كالعم ة: كه  جف  ذهب ّشخص لل  ظدلـ ل  ذ   ّمد   كل  ف  ح  .

ََِحسَُّسوْا ِمف ُْوُسَؼ َوَأِخْػِو كميع الزكدة  ك يس الرحمة قدؿ تعدل : ﴿ َْا َبِنيَّ اْذَىُبوْا َف
ْوِح الّمِو ِإ َّ اْلَقْوـُ اْلَكاِفُروَف ﴾ َْْأُس ِمف رَّ ْوِح الّمِو ِإنَُّو َ  َْ َْْأُسوْا ِمف رَّ َِ   1َوَ  

﴿ َأَفػػَأِمُنوْا كجمػػف المكػػر ّدنسترسػػدؿ فػػ  المعدصػػ   كانتكػػدؿ عمػػ  العحػػك قػػدؿ تعػػدل :
َر الّمِو َفاَل َْْأَمُف َمْكَر الّمِو ِإ َّ اْلَقْوـُ اْلَخاِسُروَف ﴾َمكْ 

2. 

ّىػػدً رً كركل الّػػزار  كغ ػػره مػػف حػػد ث اّػػف عّػػدس مرفكعػػد: ] ٍشػػرىاؾي  ٍلكى  كىاٍل ىػػٍيسي   ًّػػدً  اٍ ً
ٍكحً  ًمػػفٍ    ًفػػ ري ٍطػػالحً   كى ةً تىػػ ٍ كالمٌ    ػػرً زً يٍ الخً  ـً ٍحػػلى  ؿي جٍكػػ  كى دري  ىػػ  كالظٍّ اً  رً ٍكػػمى  فٍ ًمػػ في ٍمػػ  كا،ى اً  رى
ػػمى رى  ايت ػػػ  ممزكمػػد ّػػػّعض كػػالـ شػػػدرح   3.[دّىػػ  كالرٍّ ري حً   كالٌسػػػةي ّىػػحدرى   كالمى كؿي مىػػػال ي كى   دفى هى

 4كمحش   اّف جّ  شر ؼ. المحم  

د التكف ؽ.  ّك

 
 
 

                                                                                                                                                                          

شعت ّف مدّر  الحدكـ الي سدّكرم  المستدرؾ عم  الصح ح ف  كتدب ا  مدف  ّدب كجمد حد ث ج
دهي. 11  ص:1  ج:244حد ث  رٍّمى ـٍ  يخى لى ٍسيىدًد كى ًح حي اٍ ً ًد ثه صى  قدؿ: هىذىا حى

 .87 :سكرة  كسؼ  اآل ة - 1
 .99 :سكرة ا،عراؼ  اآل ة - 2
لـ جمده عيد الّزار ككمدت  عيد الطّراي  ف  المعمـ الكّ ر  ّدب عم  ّف جّ  طمحة عف اّف  - 3

 .252  ص: 12  ج:13023عّدس  حد ث رقـ: 
ممزكمد ّكالـ  .72-70هذا ال كؿ  لمسّك   ممع المكامع ف  جصكؿ الح    المرمع يحس   ص: - 4

 .........كصدحب الحدش ة عم  ممع المكامع اّف جّ  شر ؼ الم دس .شدرح  المحم  
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  الث عشر:الحدْث الث

 :قكل   

َّْػةً  َلػوُ  َفَأْىػَدى َشػَفاَعةً  ِْلَِخْوِ  َشَفعَ  َمفْ ] َْْيػا َىِد َػى َفَقػدْ  َفَقِبَمَيػا َعَم  ِمػفْ  َعِظًْمػا َباًبػا أَِ
َبا َأْبَوابِ   [الرّْ

  مف حد ث جّ  جمدمة. 1هذا الحد ث  ركاه جّك داككد

شرط ة ف  محؿ رفع ّدنّتػدا . كقكلػ  فيهػدل لػ ؛ عطػؼ عمػ  الشػرط  كالحػد   ومف:
 م ذية ّدلتع  ب. 

 الشرط  كا جعمـ.: مكاب اْمً ظِ ا عَ ابَ ى بَ َِ أَ  دْ قَ فَ كقكل : 

هػ  التكسػط ّػدل كؿ فػ  كصػكؿ شػخص للػ  ميحعػة دي ك ػة  جك د ي ػة  جك : ةُ اعَ فَ والشَّ 
 لل  خالص مف مهرة. 

 كذلؾ مف الشحع  كيف المشحكع ل  كدف فردا  فمعم  الشح ع شحعد.

قػػػد تكػػػرر ذكػػػر الشػػػحدعة فػػػ  الحػػػد ث  ف مػػػد  تعمػػػؽ ّػػػيمكر الػػػدي د »قػػػدؿ فػػػ  الي د ػػػة: 
السػػػ اؿ فػػػ  التمػػػدكز  كالمػػػرا ـ ّ ػػػي ـ    ػػػدؿ: شػػػحع   شػػػحع  شػػػحدعة  ف ػػػك  كاآلخػػػرة  كهػػػ 

 2«.شدفع  كشح ع  كالمشحع الذم   ّؿ الشحدعة  كالمشحع الذم ت ّؿ شحدعت 

 كال د ة: مد قصد ّ  م د    لكراـ الم دل  كالت رب لل  . 

عػػػف عّػػػد الرحمػػػدف ّػػػف عم مػػػة ال  حػػػ  قػػػدؿ: قػػػدـ كفػػػد    ػػػؼ عمػػػ   كقػػػد ركل اليسػػػد  
ػػ ـٍ جى  ةه  ىػدً هى كمع ػـ هد ػػة ف ػدؿ: ]جى  رسػكؿ ا  ػي  نً   فى ةن ٌ ػػدهى  تٍ ديىػكى  فٍ نً ة؟[  فىػقى دى صى  د ػػ  ًّ ً ػتى ٍّ د  ى مى

                                                           

 291  ص:3  ج:3541سيف جّ  داكد  كتدب الّ كع  ّدب ف  ال د ة ل هد  الحدمة  حد ث رقـ  - 1
دكف سية طّع(.   تح  ؽ مح  الد ف عّد الحم د  المكتّة العصر ة  ّ ركت  ّدكف ط  ّك

  2اّف ا،  ر  الي د ة ف  غر ب الحد ث  كا، ر  ّدب الش ف مع الحد   لحظ شحع  ج: - 2
 .485ص:
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ػػالحى  ؿي ٍهػػ  كفى  اً  كؿً سيػػرى   ى ٍمػػكى  فٍ ةً دمى ػػ تٍ ديىػػكى    كا  ػػ  فني  ةن دقى صى ػػ اً   ى ٍمػػد كى  ىػػ  ًّ  ػػتى ٍّ د  ى مى  ز  عى
[ؿ  مى كى 

1. 

َْْف قػػػدؿ تعػػػدل :: فػػػ  الػػػد ف كمػػػد ْلخكالمػػػراد ّػػػد ﴿ ِإنََّمػػػا اْلُمْؤِمُنػػػوَف ِإْخػػػَوٌة َفَأْصػػػِمُحوا َبػػػ
ُِْرَحُمػػوَف ﴾ ـْ  َّقُػػوا المَّػػَو َلَممَُّكػػ ـْ َوا َأَخػػَوُْْك

ف لػػـ  ػػدخؿ فػػ   ،2 كلمػػذم  حرمػػة الذمػػة  ف ػػك كا 
 الحد ث  ف ـ جدلة  دخؿ ف  د  لذ جكمب ا ال تدؿ دكي ـ  كالذب عي ـ.

دل ؿ عم  جف مد كدف غ ر كم  الشحدعة ّػؿ صػمة  جك  ،مم د؛ جم عمْياكف  قكل : 
ف جشػػػػكؿ ا،مػػػػر  صػػػػدقة  جك مكدف ػػػػة عمػػػػ  ّػػػػر سػػػػّؽ ن  ػػػػدخؿ فػػػػ  الي ػػػػ   كالكع ػػػػد  كا 

 فد،ظ ر جي  ،مم د.

كفػػػ  هػػػذا الحػػػد ث تحػػػر ـ جخػػػذ مػػػد  ي ػػػدل ،مػػػؿ الشػػػحدعة  كم مػػػ  حػػػد ث جّػػػ  هر ػػػرة 
ػػجى  دؾى ا جتىػػذى قػػدؿ: ]لً  المػػركم عػػف الّ   ػػ  ّسػػيد صػػح ح جيػػ    ةو د  ػػ ى ًّ  دؾى تىػػيى فى   ي لىػػ عى حى ٍشػػتى لً  كؾى خي

ػػجى  دٍ  ىػػد فى  ىػػتى مٍ ًّ قى  فٍ نً فىػػ  ً ٍ ػػلى د لً هىػػد  ري فى  ػػعىظً د دّنػػّى  تى ذٍ خى . ذكػػره شػػ ل شػػ كخيد سػػ دم 3[تً حٍ السُّػػ فى د ًمػػ من
                                                           

 اليسد    السيف الكّرل  كتدب العمرل  ّدب عط ة الزكمة دكف لذف زكم د  حد ث رقـ:  - 1
 2001  1تح  ؽ حسف عّد الميعـ شمّ   م سسة الرسدلة  ّ ركت  ط: .201  ص:6  ج:6557

   .9سكرة الحمرات  اآل ة: - 2
قد ي ؿ معي  الكيت    كّرمد  ككف الش ل المختدر الكّ ر ف  كتب الحد ثلـ جمده ّ ذا المحظ  - 3

ركاه جّك داكد عف جّ  م الذ حد ث الشحدعة الذم شرح  الش ل ّدم ه يد كهك قكؿ الرسكؿ 
د[. خ   ّشحدعة  فيهدل ل  هد ة عم  د ف ّم د: ]مف شحع ،جمدمة   ف د جت  ّدّد عظ مد مف الّر

شرح عم  هدا ة الطالب    ّ ذا المحظ ف  كتدّ  فتح الكهدب ككمدت الش ل المختدر الكّ ر  ذكره
  ك قدؿ جخرم  اّف مدمة 426ص:   الدام كلد محمد كلد ج كه  ك د: جّدم محمد محمكد تح  ؽ د:

]لذا جتدؾ جخكؾ لتشحع ل  فيتدؾ ّ د ة فردهد لل   فني د السحت.[  :ك ّمحظ  كالّ     ّسيد صح ح
 ب مسمدة مخطكطة ف  كمدت د  المحدّر ف مف الميخكذة ا،مكاؿ ف  رسدلة ل  حكؿ ّ دف حكـ

 المكحدت عدد ممـ 214/152 ق دس د  «الكّ ر المختدر س دم لمش ل ف   ة مسد ؿ ست عف مكاب»
 كه   ّددم ّف محمد س دم الش ل ّف الش ل ل دم سمم د الت  المصكرة اليسخة مف 2: ص  11

ركا ة جخرل ل ذا الحد ث كه  ]مف  .المخطكطدت مصمحة المزا ر ة  الكطي ة المكتّة ب مكمكدة ّك
مف اليسخة  2:[ ف  الرسدلة ذات د  صرمد ف د جت  ّدّد عظ مد مف السحتجخذ عم  شحدعت  خ
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حرمت د قدؿ عممد يد  كالمم كر  1المختدر ّف جحمد ف  اليهدر  .ّك

؟ كقد معم  المصطح    د. كك ؼ ن  حـر  ّرد مف جعظـ الّر

السػحت جف تطمػب ،خ ػؾ الحدمػة  فت هػ   ف  ػدم لل ػؾ هد ػة  »قدؿ اّف مسػعكد:  
 .2«فت ّم د مي 

كعػػػف مسػػػركؽ جيػػػ  كمػػػـ اّػػػف ز ػػػدد فػػػ  مظممػػػة فردهػػػد فيهػػػدل لل ػػػ  صػػػدحب المظممػػػة 
كص حد فرده كقدؿ: سمعت اّف مسعكد   كؿ مف رد عف مسمـ مظممػة فيعطػده عمػ  ذلػؾ 

مػػد كيػػد يظػػف جف السػػحت لن  !ا ف ػػك سػػحت ف ػػدؿ الرمػػؿ:  ػػد جّػػد عّػػد ا قمػػ ال  جك ك  ػػر 
 .  3«ذلؾ كحر»الرشكة ف  الحكـ  ف دؿ: 

كذهّػػػػت طد حػػػػة للػػػػ  كراهتػػػػ   كي ػػػػؿ عػػػػف الشػػػػدفع ة جك عػػػػف ّعهػػػػ ـ مػػػػكازه  كتػػػػيٌكليكا 
الحد ث عم  مف كدف اّتدا  فعمػ   قػدؿ الحػدفظ الميػذرم فػ  شػرح ا،ّرعػ ف التػ  جلػؼ 

 يّ ػ  لمشػح ع جف  متيػب جخػذ هد ػة جك معػؿ جك »  ح كؽ المسمم ف مد يص : السمم  ف
  4«.ميحعة  مرهد ليحس  ،ف ال د ة لمشدفع مف السحت

الهػػمدف  »لممختصػػر مػػد يصػػ :  5محمػػود بػػف عمػػر أقْػػت كفػػ  شػػرح عػػدلـ التكػػركر

                                                                                                                                                                          

   المصكرة .
  كهك كتدب ن  زاؿ يهدر الذهب ف  كؿ فف ميتخب الكّ ر  المختدر ّف جحمد الكيت   -1

  هذا الحد ث. لـ جحصؿ لن عم  مز  كاحد مي  ف ط  كلـ جع ر عم  مخطكطد
 . 131ص:  1الذهّ   الكّد ر  دار اليدكة المد دة  ّ ركت  ج:  - 2
 .131  ص:1الذهّ   الكّد ر  المرمع يحس   ج - 3
كهك مخطكط  شرح ا،ّرع ف الت  جلؼ السمم  ف  ح كؽ المسمم ف لمحدفظ الميذرم كتدب  - 4

 .كلـ جمد ف   قكل  هذاكمدت يسخة مي  عم  مكقع مكتّة المصطح  ا لكتركي ة  
  ق 865كلد سية  تيّكتك( محمكد ّف عمر جق ت الصي دم  التيّكت   جّك ال يد : قده    - 5

 ت   د عم  مختصر خم ؿ( ف  الح     مي د: ل  ت ل ؼ  ق. مف ف  د  المدلك ة 955 كتكف  سية
  كجكدّر اليدس(. كالم كش  مممداف  ك تدر ل الحتدش ف  جخّدر الّمداف 
 .179  ص: 7  ج:2002  15 يظر: الزركم   ا،عالـ  دار المال  ف  ط:
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كالسػػمؼ كالمػػده  جحػػرار   كالحػػر ن  مػػف لػػ  ليمػػد  حعػػؿ  جك لكمػػ  صػػدحّ   كمػػف هػػذا 
اي طػػدع الرع ػػة للػػ  العممػػد   كالمتعم ػػ ف ّدلسػػمطدف لػػدفع الظمػػـ عػػي ـ ف مػػد   دكيػػ  للػػ  ـ  

عمػ  كػؿ مػف لػ  مػده فػال  فصدر ّدّد عظ مد مػف السػحت كالرشػكة ،ف دفػع الظمػـ كامػب
 كلمف مف خدؼ الظمـ  مكز ل  جف  عط  الرشػكة   مكز ل  جف   ّؿ ال دا د ل ذا الحد ث

   1«.،ي  جس ر فحدل مدل 

كػؿ مػف كهػب لػ  » كقدؿ الش ل الصدلح  كسؼ ّف عمر ف  شرح الرسدلة مد يصػ : 
شػػػ   جك عمػػػؿ لػػػ  عمػػػؿ  كقصػػػد ّػػػذلؾ فدعمػػػ  ال ػػػكاب جيػػػ   مػػػب عم ػػػ  جف    ّػػػ  ف يّ ػػػ  

عمػ   ل  دّكال يسدف جف  عت د هذا ليحس   كن   حؿ عي  لذ ال دلب ف  اليدس ليمد   دكف 
كجمػػد لذا ف ػػـ مػػف الكاهػػب ليمػػد فعػػؿ ذلػػؾ ،مػػؿ جف ذلػػؾ لذا كػػدف ف ػػـ مػػف ذلػػؾ ال ػػكاب  

 صرؼ ل  مده   فال  مكز ل  جف  خمص  مي  فػنذا جخػذ عمػ  ذلػؾ جمػرا فنيػ  جخػذ عمػ  
مػػد كمػػب عم ػػ   كقػػد مػػد  عػػف ّعػػض الشػػ كخ جيػػ  جّػػدح جف  يخػػذ عمػػ  ذلػػؾ جمػػرا  كمعمػػ  

   2«.مف ّدب المعؿ  كهذا ن  صح

ن رمػػع ّم ػػؿ مػػد ّػػذؿ مػػف المػػدؿ  ككػػدف لػػ   كهػػذا لذا لػػـ  تحمػػؿ كمحػػة جك  ّػػذؿ مػػدن  كا 
 ف  العمؿ جمر م م .

 كقدؿ الّيدي  ف  حكاش   عم  الزرقدي  مد يص : 

قدؿ جّك عم  ف  شرح  التح  ؽ جي  ن  ميع ا،خذ عم  المػده لن لذا كػدف ا يسػدف »
  ميػػع غ ػػره ّمدهػػ  مػػف جمػػر  مػػب عمػػ  ذم المػػده دفعػػ  عيػػ  ّػػيف  كػػكف مػػف غ ػػر مشػػ  

كمػد لذا احتػـر  جم مف ح ث مدهػ  ف ػط كجف قكؿ خم ال كذم المده م  د ّ ذا؛ ركة كن ح
                                                           

شرح مختصر السكداي   مخطكطدت المكتّة  محمكد ّف عمر جق ت الصي دم  التيّكت   - 1
  (.الكطي ة المزا ر ة

ق(  ل  شرح عم  رسدلة اّف 761المتكف     ك  صد ّ  جّك الحمدج   كسؼ ّف عمر ا،يحدس  - 2
كهك مخطكط   «ت   د عم  رسدلة جّ  ز د ال  ركاي »جّ  ز د ال  ركاي    سم  ف  كتب الترامـ 

 .لـ جمده
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ككػػذا قػػكؿ  كميػػع مػػف جمػػؿ احترامػػ  ف ػػذا ن  حػػؿ لػػ  ا،خػػذ مػػف ز ػػد  ز ػػد مػػ ال ّػػذم مػػده 
فػنف كػدف  حمػ  ّمدهػ   اّف عرفة  مكز دفع اله عة لذم المده لف كػدف  حمػ  ّسػالح 

 فال ،ي د  مف المده. 

ّك ديػػ  جف  مػػف المػػده ليمػػد حػػـر ،يػػ  مػػف ّػػدب ا،خػػذ عمػػ    ّمػػد ذكػػر مػػب جف    ػػد 
   .كن  مب عم  ا يسدف جف  ذهب مع كؿ جحد الكامب 

 اختمػؼ»يصػ : قكرم عػف  مػف المػده فيمػدب ّمػد ّػدكف  المع ػدر سػ ؿ جّػك عّػد ا ال
ؽ عممد يػػد فػػ  حكػػـ  مػػف المػػده فمػػف قد ػػؿ ّػػدلتحر ـ ّػػد طالؽ كمػػف قد ػػؿ ّدلكراهػػة ّػػنطال

ه  حتدج لل  يح ة كيعؿ كسحر فيخذ م ػؿ جمػر يح ػة دكمف محصؿ ف   كجي  لف كدف ذك الم
. ن حـر  «   م م  فذلؾ مد ز كا 

 كهذا التحص ؿ هك الحؽ. قدؿ جّك عم :

كفػػ  المع ػػدر ج هػػد: سػػ ؿ جّػػك عّػػد ا العّدكسػػ  عمػػف  م ػػز اليػػدس مػػف المكاهػػع 
شػركط جف  كػكف لػ  مػده قػكم ّح ػث ك يخذ مي ـ عم  ذلؾ فيمدب ذلؾ مػد ز ّ  المخكفة

كجف  ػدخؿ   ف ػط ن لحدمػة تمػكز  ـكجف  ككف س ره مع ػـ ّ صػد   ن  تمدسر عم   عددة
 مع ـ عم  جمرة معمكمة جك  دخؿ عم  المسدمحة ّح ث  ره  ّمد  دفعكي  ل .

س ؿ ّعه ـ عف رمؿ حّس  السمطدف جك غ ػره ظممػد فّػذؿ مػدن  كف  المع در ج هد:
خالصػػ  ّمدهػػ  جك غ ػػره هػػؿ  مػػكز فيمػػدب يعػػـ  مػػكز صػػرح ّػػ  ممدعػػة  لمػػف  ػػتكمـ فػػ 

 .1ايت   كالـ الّيدف«. مي ـ ال ده  حس ف كي م  عف ال حدؿ

الشػػػ خ ف ال دهػػػ   ،ف ايظػػػر مػػػف هػػػذا المم ػػػب  كالظػػػدهر جيػػػ  مػػػف الشػػػدفع ة قمػػػت:
ة الشػدفع ة  ػـ ن  يّػ  عمكال حدؿ مف الشدفع ة  كصدحب المع در   ػ  ّرمد ي ؿ ّعض جمّك

                                                           

الزرقدي   شرح الزرقدي  عم  مختصر خم ؿ  كمع  حدش ة الّيدي   ّدب ف  الّ ع  الشدمؿ  - 1
 .445  ص:5ج: ّدب شرط صحة ع د السمـ  ف  ذم المده   كالمراطمة  لمصرؼ
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 .كمػػػػػػػد  عمػػػػػػػـ مػػػػػػػف مطدلعتػػػػػػػ   كقػػػػػػػد تع ػػػػػػػب ّعػػػػػػػض الشػػػػػػػدفع ة كػػػػػػػالـ ال حػػػػػػػدؿ فػػػػػػػ  هػػػػػػػذا
 قدؿ العالمة المح ؽ اّف جّ  شر ؼ مد يص : 

كقػع فػ  فتػػدكم اليػككم ي ػال عػػف ال حػدؿ جف المحّػػكس ظممػد لذا ّػذؿ مػػدن لمػف  ػػتكمـ »
ّػػػؿ هػػػك عػػػكض حػػػالؿ كسػػػد ر  فػػػ  خالصػػػ  ّمدهػػػ  جك غ ػػػره لػػػـ  كػػػف مػػػف ّػػػدب الرشػػػكة 

   .المعدنت

 ،ي  مف ا،مر ّدلمعركؼ  كالي   عف الميكر. كف   يظر

لك كدف ّ د ظدلـ  ف دؿ لف خمصتي  مي  فمؾ كذا  كالذم ف  فتدكم ال حدؿ جي :
 حتمؿ جف   دؿ  ستح   كرد اآلّؽ  ك حتمؿ جف   دؿ تخم ص  مف مممة الي   عف 

س  فال  ستحؽ الميكر  كهك مف فركض الكحد ة ف ككف ّدلتخم ص مس طد لمحرض عف يح
كف  الركهة ف  ال هد  جي  لذا كدف الطدلب لم هد  ممف  تع ف  .معال هذا كالم 

عم   جك  ستحؿ ل  فم  ّذؿ المدؿ كاآلخذ ظدلـ ّد،خذ كهذا كمد لذا تعذر ا،مر 
  ّدلمعركؼ لن ّّذؿ مدؿ.

ـر كهك مـز ّدنحتمدؿ ال دي  ف يّ   جف  ككف هك المعتمد ف حؿ الّذؿ لممدعؿ ك ح
 ايت   المراد مف كالـ اّف جّ  شر ؼ. 1«.عم  اآلخذ ا،خذ

،ف مشػػػػػ    كاي طدعػػػػػ  عػػػػػف جسػػػػػّدّ   » نّػػػػػف عرفػػػػػة م ػػػػػؿ فتػػػػػكل العّدكسػػػػػ  قػػػػػد ال:ك 
    2«.كمعد ش   كاشت دل  كترك  ل د ل س ّكامب عم  

ك ظ ػػر مػػف كالم مػػد جف مػػد ن مشػػ ة ف ػػ  مػػف ذلػػؾ ن جمػػرة لػػ   كهػػك المتعػػ ف  كا 
 جعمـ.

                                                           

  .اّف جّ  الشر ؼ التممسدي كالـ  - 1
محمد ّف محمد ّف عرفة  الكرغم   التكيس   المدلك   المختصر الح     تح  ؽ د: حدفظ   - 2

  2014  1عّد الرحمف محمد خ ر  كتدب ال هد   م سسة خمؼ جحمد ل عمدؿ الخ ر ة  ط:
 .127  ص: 9ج:
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 مػػػد فػػػ  يػػػكازؿ اّػػػف ا،عمػػػش  كهػػػك رمػػػؿ مح ػػػؽ كيصػػػ : فػػػروع ىػػػذه المسػػػألةومػػػف 
س ؿ عمف رد مػدؿ غ ػره مػف غدصػب فمػدذا لػ  لذا جتعػب يحسػ  خدصػة؟  كمػدذا لػ  لذا » 

جتعب يحس   كدارل ّمدل   كتّعت  ميػة مػف الػراد ف؟ ف ػؿ لػ  قػدر محػدكد فػ  الصػكرت ف  
  ف:  هذا عم  كم» ّمد يص :فيمدب   جك ليمد ل  قدر تعّ ؟ كمد دارل ّ  خدصة؟

ركتػ   ا،كؿ: جف  رده ممديد ّ  ر جف  تحمؿ ف   مش ة ن ّدي ة كن مدل ة ّػؿ ّمدهػ  ّك
كن  مػكز ل ػذا المسػتحـر ّػ  جخػذ شػ   مػف   كهذا ن ش   ف   عم  رب المػدؿ  كحرمت 

 .ك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا المظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك ،يػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػػػػػده
يحدقػ  مدلػ  كتحمػؿ ميػ  مػف الػراد ف    ة مػف تعػب يحسػ جف  تحمؿ ف  ذلؾ مش: كال دي  كا 

حسدي ـ ل  ّطمػب دلمػد جف  حتسػب ذلػؾ السػدع  للػ  ا تعػ: كهذا ج هد عم  كم  ف  كا 
دكف رب المػػدؿ ف ػػذا ج هػػػد ن  حػػؿ لػػ  جخػػػذ شػػ   ميػػػ  ،ف ذاؾ  عػػػدل ال ػػكاب مػػف ا ت

مم ػع ذلػؾ لف كػدف  ف ذا ل  ك طمب ذلؾ مف رب المدؿ كجمد لف لـ  حتسب . صدقة مي 
ف كػػػدف غ ػػػر معمػػػـك ف  ػػػدر لػػػ  جهػػػؿ المعرفػػػة قػػػدر عممػػػ    معمكمػػػد قػػػدر تعّػػػ   يحدقػػػ   كا  كا 

يحدق  كتحمم  لحسدف الراد ف ّدنمت دد ّدلعمـ  كالت كل فمػ  ّدل ػد مػد  كال ػكل ن ّدلم ؿ  كا 
كالزاك ػػػة مػػػع هػػػ ن  المصػػػكص ّميزلػػػة  ،ف المسػػػمم ف  ّمػػػغ كلػػػك زاد عمػػػ  مػػػدؿ المظمػػػـك

ف تح ػػػر جهػػػؿ  ّميزلػػػة الحػػػدا  ،يحسػػػ ـ  فمم ػػػع المػػػدارات مػػػف الزاك ػػػة درلا،سػػػ كمػػػدل ـ  كا 
 ف صطمحكف ّ ي ـ عم  مد رجكه صكاّد مف ا،مػزا  قمٌػت كلـ  عرفكا قدر مد لكؿ المعرفة 
ه آكلػ س فػ  ذلػؾ حػد محػدكد ّػؿ مػد ر   كالصمح حكػـ مػد جشػكؿ ّػ ف المسػمم ف. جك ك رت

كػػػدف المػػػدع  عم ػػػ  صػػػدؽ المػػػدع  فػػػ  دعػػػكاه جك لػػػـ كهػػػذا لف  كالمعرفػػػة. جهػػػؿ العمػػػـ 
كجمد لف لـ  كف ل  ش   مف ذلؾ فال ش   ّممػرد  كلكف ل  عدكؿ عم  دعكاه   صدق  

    1«.دعكاه لن ّّ ية جك لقرار

كقػػد جطّػػؽ جك ػػر المتػػيخر ف عمػػ  قّكلػػ   كي مػػ  شػػ ل الشػػ كخ المختػػدر ّػػف جحمػػد فػػ  
                                                           

  80مخطكط  ص: يكازؿ اّف ا،عمش  - 1
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  جيػ  ّرمػد رجل الحكػـ ف مػد هػك م ػؿ هػذا كجمدب ّم م  مرة  كذكػر جصػحدّ  ّعض رسد م 
ّتع ػػ ف ال مػػث لمػػػف دارل عػػف جمػػكاؿ جتّدعػػػ  مػػف مدلػػػ  لذا طدلػػت مػػدة ذلػػػؾ  كمػػؿ جمػػػره  

كفعػؿ ذلػؾ لكمػ  ا  كلػ  فػ  ك  ػػر   كالمعػركؼ مػف جمػره فػ  م ػؿ هػذا الم ػؿ للػػ  الػكرع
 مف كتّ  مد  دؿ عم  ذلؾ.

ت مكة ّعػد جف ذكػر مػد لمح  ػد  فػ  كقد قدؿ فػ  رسػدلة لػ  فػ  ّ ػدف حكػـ ا،مػكاؿ المسػ
كقدؿ مف استطدع مػيكـ جف  يحػع  »كي ؿ فتكل اّف ا،عمش مد يص :   ذلؾ مف الخالؼ

جخػػده فم حعػػؿ فمػػف هػػذا ا،صػػؿ جخػػذ تحػػر ـ الرشػػكة عمػػ  الحكػػـ  كعمػػ  الشػػحدعة  كعمػػ  
جك عمػػػ  اآلّػػػؽ  كالهػػػدلة لن جف  مدعمػػػؾ ّر مػػػد   تخمػػػ ص المسػػػت مؾ مػػػف يحػػػس جك مػػػدؿ

فػع الكحػرة دهمػكا محمػة قػـك فػنف معمػكا ل ػـ معػال عمػ  ذلػؾ فمػ س ل ػـ جخػذه ّعػد كعم  د
دفع العدك  ك،ي  جمر كامب عم  مف  م   مف ممدعة المسمم ف...لل  جف قدؿ ّعد كػالـ 
حسف ف  ص ع السحر لل  الظممة  كجكؿ طعدم ـ: فمد ظيػؾ لمػف  يخػذ جمػكاؿ المسػمم ف 

ت دؿ ّخدصػػػػة يحسػػػػ  فمػػػػد قػػػػدر عم ػػػػ  مػػػػف ميػػػػدفع مػػػػف ج ػػػػد  ـ فػػػػد،كل  ل ػػػػذا السػػػػد ؿ انشػػػػ
المسمم ف فعم  عم  المي دج الكاهػح  كمػد لػـ   ػدر عم ػ  تركػ  ،ف ا لػـ  كمحػ  لن ّمػد 

ـْ َ  كقد جرشد لل  ذلؾ سػّحدي  ف ػدؿ:     در عم   ـْ َأنُفَسػُك ُك ْْ َُّْيػا الَّػِذَْف آَمُنػوْا َعَمػ ﴿ َْػا َأ
ػػف َضػػؿَّ ِإَذا  َِْمَممُػػوَف﴾َُْضػػرُُّكـ مَّ ـْ  ُِ َُْنبّْػػُئُكـ ِبَمػػا ُكنػػ ـْ َجِمًْمػػا َف ـْ ِإَلػػى الّمػػِو َمػػْرِجُمُك ُِ ْْ اْىَِػػَد

1 
د رىجىٍ ػػػػتى  ًلذىاّ كلػػػػ : ] ر ذلػػػػؾ الرسػػػػكؿ  كفٌسػػػػ ػػػػد  شيػػػػحًّ ديٍي ىػػػػد ميت ّىعنػػػػد  كىهىػػػػكنل ميطىدعن ػػػػٍ  ىرىةن  كى  مي

دبى  ٍعمى ةى  فىعىمىٍ ؾى  ًًّ   لىؾى   ىدىافً  نى  جىٍمرنا كىرىجىٍ تى  ًّرىٍجً ً   رىٍجمو  ًذم كيؿٍّ  كىاً  ٍ ص  . خيكى كمعيػده  2[يىٍحًسػؾى
كايتحمكا ،يحسػ ـ مػذاهب  كعػددات ّيػكا   ترؾ التعرض ،مر العدمة ،ي ـ قد ّد يكا الحؽ

 عم  د جسدس جهكا  ـ الحدسدة  كن  عدرض ذلؾ قكل :

                                                           

 .105 سكرة المد دة  اآل ة: - 1
  4014  حد ث رقـ:« د ج  د الذ ف آميكا عم كـ جيحسكـ»اّف مدم   ّدب قكل : اّف مدم   سيف  - 2

 .146ص:   5ج:
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ػ [.ـٍ  ي يٍ ًمػػ سى مػػ ٍ فى   فى مً مً ٍسػالمي  رً مٍ يى ًّػػ ـى تى ٍ ػ ى ـٍ لىػػ فٍ ]مى
،ف انهتمػدـ ّدلمسػػمم ف الكامػب هػػك مػػد  1

ن   دم لل  هرر ف  د يؾ  كن لل  خمؿ ف  مرك تؾ مع ظف ا فددة  كتكفر الشػركط 
   2«.مع لقّدؿ العدمة لل  الحؽ

جمد قكلؾ مف كػدف فػ  مصػدلح قكمػ  مػف ممػب المصػدلح : »3كقدؿ ف  يهدر الذهب
كتعّػ  ّديػػ     لدفعػ  ّمدلػ  مصػدلح ع دلػعػف كدفػع المهػدر عػي ـ حتػ  شػ م  ذلػؾ   ل ػـ

فػػدلمكاب جف ؟ جك ن شػػ   لػػ  عمػػ  ـ كع دلػػ   ف ػػؿ لػػ  عمػػ  ـ شػػ    يحػػؽ ّػػ  عمػػ  يحسػػ  
 ك  دّر ػد مػف ارتكػدب المكػكس  قر ّػة الم دلػؾ لمػد  الزم ػد  هذه المسػيلة هػ  ة المسػدلؾ

ف ػػدؿ  كيّ ػػ  فػػ  حد  ػػ   ل  يػػص عمػػ  ذلػػؾ فػػ  كتدّػػ  دكجكػػؿ السػػحت ،ف ا تّػػدرؾ كتعػػ
َّْْئًة َُْكػف ل : دتعػ ْنَيا َوَمف َْْشَفْع َشػَفاَعًة َسػ ﴿مَّف َْْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َُْكف لَُّو َنِصٌْب مّْ

ٍَ مُِّقًِْػػا ﴾ ْنَيػػا َوَكػػاَف الّمػػُو َعَمػػى ُكػػؿّْ َشػػْي كالمػػراد ّدليصػػ ب ال ػػكاب المز ػػؿ   4لَّػػُو ِكْفػػٌؿ مّْ
 ر ػد مػزا   كن شػككرا ،ف الشػحدعة كالشحدعة الحسية هػ  جف  شػحع لكمػ  ا سػّحدي  ن 

 عم  مف آتده ا مدهد كامّة كمكب الحرا ض مد لـ  خؼ فتية جك رذ مة  قدؿ الشدعر: 

 «5كم ؿ زكدة المدؿ تـ يصدّ د  كجد زكدة المده كاعمـ ّييٌ »

                                                           

ـٍ  ىٍ تىـ  ًّيىٍمًر اٍلميٍسًمًم فى فىمىٍ سى ًمٍي يـٍ  ]: ركاه الطّراي   عف حذ حة قدؿ: قدؿ رسكؿ ا  - 1 ٍف لى مى
ًلرىسيكلً  د ًلم ً  كى ـٍ  يٍصًٍّح كى يٍمًس يىدًصحن مىٍف لى دًمً  كًلعىدم ًة اٍلميٍسًمًم فى فىمىٍ سى ًمٍي يـٍ كى ًلًكتىدًًّ  كً مى    [.ً  كى

الميخكذة  حكؿ ّ دف حكـ ا،مكاؿة ل  ف  رسدلالمختدر الكّ ر الكيت  قكؿ ش ل الش كخ ايت    - 2
مف المحدّر ف  كمدت د ف  مخطكطة مسمدة ب مكاب عف ست مسد ؿ ف   ة لمش ل س دم 

مف اليسخة المصكرة الت   14-13  ص:11ممـ  عدد المكحدت  214/152س د المختدر الكّ ر  ق د
 .الش ل س دم محمد ّف ّددمسمم د ل دم الش ل ّف 

تدر الكّ ر الكيت  هك كتدب مخطكط مف يهدر الذهب ف  كؿ فف ميتخب لمش ل س دم المخ - 3
 .ؿ مي  ف ط كلـ جمد ف   كالم  هذا ال ة جمزا  تحصمت عم  المز  ا،ك 

 .85سكرة اليسد   اآل ة: - 4
هذه الّ ت ل مدـ الشدفع     يظر: جّك محمد  عّد العز ز  ّف محمد  ّف عّد الرحمف  ّف  - 5

  1ت  الر دض  ط:س ت  مطدّع الخدلد ل كفد الزهد دعّد المحسف  السممدف  مممكعة ال صد 
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الشحدعة كامّة عم  كؿ مسمـ ل  مػده ل كلػ  زكػدة المػده كامّػة » كل  ف  فتح الكهدب:
ف اسػػتي  اسػػتي ددكن  مػػـز  كمػػد تمػػب زكػػدة المػػدؿ  قػػدؿ:عمػػ  كػػؿ مسػػمـ  ه دالمػػدؿ ّدلمػػدؿ كا 
 رمع ّ  عم  .

ك ت  ي مػد ف  ػؿ ن جمػف السػب  كال ػكؿ ال ّػ ح  كاختمؼ لذا خدؼ ذك ال   ة عم  يحسػ 
 مػػػب عم ػػػ  لذا كػػػدف ذا مػػػرك ة  كه  ػػػة  كق ػػػؿ  مػػػب عم ػػػ   كن  ميعػػػ  مػػػف ذلػػػؾ خػػػكؼ 

يمػد  سػ ط عيػ  لذا خػدؼ ال تػؿ جك  السب  كال كؿ ال ّ ح لذ م ؿ ذلؾ ن  س ط الكامػب  كا 
   1«.السمف جك يحك ذلؾ

هػػذه س دسػػة كسػػرك ة كم دصػػد » فػػ  رحمتػػ :هػػذا لذ قػػدؿ فػػ  م ػػؿ  2جّػػ  سػػدلـ درُّ ك ٌ 
دي ك ػػة مػػد جيػػزؿ ا ّ ػػد مػػف سػػمطدف  كن مػػد  ل ػػد فػػ  سػػية يّ ػػ  مػػف ّرهػػدف فكػػؿ المسػػمـ 

كيصػػرت   كحمد تػػ  عمػػ  ال ػػددر كامّػػة  كلػػك  .كعرهػػ   كمدلػػ   دمػػ  :عمػػ  المسػػمـ حػػراـ
 «  .كاآلخر مف جقص  الم رب كدف جحدهمد مف جقص  المشرؽ 

كالحدصػػؿ مػػف هػػذا كمػػ  جف ا،مػػرة  كال د ػػة عمػػ  الشػػحدعة فػػ  ا،مػػكر التػػ  ن  مػػكز 
ن تحؿ  كن تصح لذ ن جمرة عم  فعؿ حػراـ   انستشحدع ف  د كدلحدكد ّعد ّمكغ ا مدـ؛

ف  كجف الحددم لمدؿ ّمدل  ل  الرمكع ّمد فدل ّ  فنف كدف الحدا  ّيمر ّر  تعمؽ ّذمتػ   كا 
ف يدلتػ   ػ   كا  فعم  ّ  ر جمر ّر  لـ  تعدل المدؿ المحدل  ك س ط ّ الكػ  قّػؿ ل صػدل  لّر
مش ة  كسدفر سحرا ل  ّػدؿ  جك تحمػؿ ميػ   كػدف لػ  مػد شػرط  جك جمػرة م ػؿ عممػ  لف لػـ 

                                                                                                                                                                          

 (.383ص:  1ق  ج: 1409
الش ل س دم المختدر الكّ ر الكيت  ف  قكس ف كّ ر ف مف كالـ كمدت الكالـ الذم هك ّ ف 

فتح الكهدب ف  »كتدّ  يهدر الذهب ف  مكهع آخر مف كتّ   تحدث ف   عف الشحدعة كهك كتدب 
الدام كلد محمد كلد ل كه  كد: جّدم محمد  د:: تح  ؽ -الر شدف  -  «ّ دف جلحدظ هدا ة الطالب

 .426  ص: 2016  الم رب  مطّعة ّر س  2016 1  ط:دار قكافؿ لميشر مكر طدي د  محمكد
الكيت   فتح الكهدب  ف  ّ دف جلحدظ هدا ة الطالب  المرمع يحس   ص:  الكّ ر المختدر س دم - 1

426. 
  .هك جّك سدلـ الع دش  صدحب الرحمة الع دش ة المش كرة  - 2
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 كل  ف  هذا ترؾ ا،خذ كمد ت دـ ف  كالـ ش ل ش كخيد.  دطع رب المدؿ  جك ل   كا،
ػػؿي ] كن خػػالؼ فػػ  اسػػتحّدب الشػػحدعة فػػ  غ ػػر مػػد ف ػػ  محرمػػة  قػػدؿ  ػػدىقىةً  جىٍفهى  الص 

دىقىةي  د اً  رىسيكؿى   ىد: قىدليكا المٍّسىدًف[ صى مى دىقىةي  كى  اٍ،ىًس ري  ًّ ىد  يحىؾُّ  الش حىدعىةي : " قىدؿى  المٍّسىدًف؟ صى
ـي  ًّ ىػػػػػػد  ىػػػػػػفي ك يحٍ  ػػػػػػرُّ  الػػػػػػد  تىمي كؼى  ًّ ىػػػػػػد كى ٍعػػػػػػري تىػػػػػػٍدفىعي   جىًخ ػػػػػػؾى  ًللىػػػػػػ  اٍلمى ٍيػػػػػػ ي  كى [ ركاه اٍلكىًر  ىػػػػػػةى. عى

 كهعؼ سيده. ف  الشعب عف سمرة ّف ميدب  2كالّ    1 الطّراي
كا  اٍشػحىعيكا]مرفكعػد: كركل الش خدف  عػف جّػ  مكسػ   ري ٍلػ ىٍ ضً  ًلتيػٍ مى مىػ  الم ػ ي  كى  ًلسىػدفً  عى

 ً ٍّ ًّ د يى    3[شىد ى. مى
ػػػفٍ كركل الترمػػػذم فػػػ  الشػػػمد ؿ عػػػف عمػػػ  مرفكعػػػد:  مىػػػغى  ]  مى ػػػٍمطىديند جىٍّ ػػػةى  سي دمى ػػػفٍ  حى  نى  مى

غى ىد  ىٍستىًط عي  ٍ  ً  اي   ىّ تى  ًل  دهي  ًلٍّالى ًة.  ىٍكـى  قىدىمى د التكف ؽ.4[اٍلً  ىدمى    ّك

 عشر: رابعالحدْث ال

 :قكل  

ُِوُ  َحاَلتْ  َمفْ ]  َباِطػؿٍ  ِفػي َخاَصـَ  َوَمفْ  المََّو، َضادَّ  َفَقدْ  المَِّو، ُحُدودِ  ِمفْ  َحدٍّ  ُدوفَ  َشَفاَع
ـْ  َْْمَمُمُو، َوُىوَ  َّى المَّوِ  َسَخطِ  ِفي ََْزؿْ  َل َْْس  َمػا ُمػْؤِمفٍ  ِفػي َقػاؿَ  َوَمفْ  َعْنُو، َْْنِزعَ  َح  ِفْػوِ  َلػ

                                                           

مكدـر ا،خالؽ   ال دسـ جّك الشدم  المخم  مط ر ّف ج كب ّف جحمد ّف سم مدفالطّراي    - 1
المسمـ ،خ    حد ث رقـ: ّدب فهؿ شحدعة   1989  1لّيدف  ط:  ّ ركت العمم ة  الكتب دار
 . 361  ص: 1  ج:131

 .132  ص: 10  ج:7277التعدكف عم  الّر كالت كل  حد ث رقـ: الّ      شعب ا  مدف  ّدب  - 2
 ركاه الّخدرم كمسمـ عف عّد ا ّف ق س: - 3
حد ث رقـ   ّدب تعدكف الم مي ف ّعه ـ ّعهد   كتدب ا،دب  الّخدرم  صح ح الّخدرم -

  .12ص:   8ج:   6026
مىًة  كىاآٍلدىاًب  مسمـ  صح ح مسمـ  ًكتىدب الًٍّ  - رىاـو رٍّ  كىالصٍّ د لىٍ سى ًّحى ًة ًف مى   ّىدب اٍسًتٍحّىدًب الش حىدعى

 .177  ص: 16  ج:2026 حد ث رقـ:
محمد ّف ع س  ّف سىٍكرة ّف مكس  ّف الهحدؾ  الترمذم  جّك ع س   الشمد ؿ المحمد ة  الترمذم  -4

 .192  ص:1التراث العّر    ّ ركت  ج:  دار لح د  ّدب مد مد  ف  تكاهع رسكؿ ا 
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َّ  اْلَخَباؿِ  َرْدَغةَ  المَّوُ  َأْسَكَنوُ    1[. َقاؿَ  ِممَّا َْْخُرجَ  ىَح

 حدؿ ّ ف الش   ف: ميع جحدهمد عف اآلخر.

 ه : التكسؿ لل  المشحكع لل    ف  ترؾ المشحكع ف  .الشفاعة ك

 المعدداة كالمخدلحة. المضادة:ك

 ؛كهػدده كميعػ  ّرفػؽ غمّػ   فػ  الخصػكمة مػف ّػدب رد  ههػد»ال ػدمكس: قدؿ فػ   
 2«.خدلح   كهمد هداف

هػػك اليظ ػػر  كالكػػؼ   كالممػػع جهػػداد ... كقػػدؿ جّػػك عمػػر:  الهػػد» المصػػّدح:كفػػ  
 3«.الهد م ؿ الش   كالهد خالف  كهدده مهددة لذا ّد ي  مخدلحة»

 ل ة: الميع. الحدكجصؿ 

ػػػدت التػػػ  شػػػرع د ا م ػػػدرة عمػػػ  آ ػػػدـ معركفػػػة  كتيكػػػ ال  زمػػػرا عي ػػػد  كشػػػرعد: الع ّك
جك يحػػػ  يسػػػب لحػػػر مػػػ مف  كشػػػرب  يػػػد كالزيػػػد  كال ػػػذؼ ّز  حدعم ػػػد  كهػػػ : حػػػد الحراّػػػة ّ

 .كالسب لممصطح   مسكر  كالسرقة كانمتيدع مف الصالة مع ا قرار ّكمّك د 
                                                           

 جحمد  كالّ      كالحدكـ الي سدّكرم  كالمحظ ،ّ  داكد:ركاه جّك داكد  ك  - 1
سيف جّ  داكد  كتدب ا،قه ة  ّدب ف مف  ع ف عم  خصكمة مف غ ر جف  عمـ جّ  داكد   -

   .18ص:   4  ج: 3597جمرهد  حد ث رقـ 
ّدب مد مد  ف  حد ف  د  ممدع جّكاب صحة السكط  ا،شّرة كالكتدب الّ      السيف الكّرل   - 

 .576  ص:8  ج:17617حد ث رقـ: الشحدعة ف  الحدكد 
مسيد عّد ا ّف عمر ّف الخطدب ره  ا تعدل  مف الصحدّة  مسيد جحمد  مسيد المك ر ف  -

    .283ص:   9ج:  5385حد ث رقـ: عي مد 
كتدب الّ كع  مف حدلت شحدعت  دكف حد مف حدكد ا سدّكرم  المستدرؾ عم  الصح ح ف  الي  -

 ف د هدد ا ف  جمره كمف خدصـ ف  ّدطؿ  
 .376  ص:1آّددم  ال دمكس المح ط  ج: محمد ّف  ع كب الح ركز - 2
ب الشرح المصّدح المي ر ف  غر الح كم   ـ الحمكم  جّك العّدس  جحمد ّف محمد ّف عم   - 3

  .359  ص:2الكّ ر  كتدب الهدد  ّدب ض د د المكتّة العمم ة  ّ ركت  ج:
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ُِوُ  َحاَلػتْ  َمػفْ ]كالمعي  المراد مف قكل :  التػ  جلػـز  [،المَّػوِ  ُحػُدودِ  ِمػفْ  َحػدٍّ  ُدوفَ  َشػَفاَع
عّدده كجمر ّنيحدذهد ف  ـ حدا ل  رهـ عػف ارتكػدب الحػكاحش  كيكػدن لمرتكّ ػد  قػد خػدلؼ 

 ا  كعدرض جمره ّدلي ض كالرد كصدر ّسّب ذلؾ عدكا  كا عدك ل .

ك حػـر  كف   تحر ـ الشحدعة فػ  الحػدكد  كذلػؾ لذا ّم ػت ا مػدـ فتحػـر الشػحدعة لل ػ  
 عم   التشح ع.

 ؼ ف  ذلؾ ّ ف العممد . كن خال

ػد اٍشحىعيكا]مرفكعد:   كف  حد ث الّز ر 1[كىاٍلميشىح عى  الش دًفعى  الم  ي  لىعىفى كف  حد ث: ]  لىػـٍ  مى
حىد فىالى  فىعىحىد اٍلكىاًل  ًللى  جيكًصؿى  فىًنذىا اٍلكىاًل   ًللى   ىت ًصؿٍ  ٍي ي. الم  ي  عى  2[عى

الكّػد ر فيمػد قّػؿ ّمكغػ  للػ  ا مػدـ ف ػد جمػدز كهذا الكع د الشد د  دؿ عم  جيػ  مػف »
الشحدعة ف ػ  جك ػر العممػد  لذا لػـ  كػف المشػحكع ف ػ  صػدحب شػر  كجذل لميػدس فػنف كػدف 
لػػػـ  شػػػحع ف ػػػ   كجمػػػد المعدصػػػ  التػػػ  ن حػػػد ف  ػػػد  ككامّ ػػػد التعز ػػػر  فتمػػػكز الشػػػحدعة  

مسػػتحّة لذا لػػـ  كػػف  ،يػػ  جهػػكف  ػػـ الشػػحدعة ف  ػػد كالتشػػح ع ف  ػػد سػػكا  ّم ػػت ا مػػدـ جـ ن

                                                           

ٍف جىًّ  ً   ركاه  الدارقطي   عىٍف ًهشىدـً ًٍّف عيٍركىةى  - 1 ّىٍ ري ًف  سىدًرؽو   عى :  شىحىعى الزُّ ت     قىدؿى : حى فىً  ؿى
ـي  د مى مي ى ي اٍ ً :    ىٍّ ـى فىمىعى »فى ىدؿى د مى د قىدؿى رىسيكؿي الم ً    فى الم  ي الش دًفعى كىاٍلميشىح عى ًلذىا ّىمىغى اٍ ً   سيف «.كىمى

 .283  ص:4  ج:3467الدارقطي   كتدب الحدكد كالد دت كغ ره  حد ث رقـ 
دٍّهً ش فركاه الدارقطي  عف عمًرك ّ  - 2 مىؼو   عىٍ بو عىٍف جىًّ ً  عىٍف مى ٍحكىافي ٍّفي جيمى  ةى ًٍّف خى : كىدفى صى قىدؿى

ذىهىد  ً  ىدّي ي تىٍحتى رىٍجًس ً   يىدً مند ًف  اٍلمىٍسًمدً  د ى سىدًرؽه فىيىخى فىيىمىرى   فىيىقىر  الس دًرؽي  فىييًت ى ًًّ  الي ًّ ُّ   فىمى
:  ىد رىسيكؿى ا  جىٍف  يٍ طىعى  ًًّ  الي ًّ ُّ  ٍحكىافي ؿه ًمفى اٍلعىرىًب ًف   ىٍكًّ ؟فى ىدؿى صى فى ىدؿى رىسيكؿي   لم ً  جى يٍ طىعي رىمي

ـٍ  ىت ًصٍؿ ًللى  »:   يـ  قىدؿى رىسيكؿي الم ً    «جىفىالى كىدفى هىذىا قىٍّؿى جىٍف تىًم  ى ًّ ً »: الم ً   د لى اٍشحىعيكا مى
ٍي ي فىًنذىا جيكًصؿى ًللى  اٍلكىاًل  فىعىحىد فىالى عى   اٍلكىاًل  ًؿ  سيف   «حىد الم  ي عى  يـ  جىمىرى ًّ ىٍطًعً  ًمفى اٍلًمٍحصى

كجمد ركا ة الّز ر  .282  ص:4   ج:3466الدارقطي   كتدب الحدكد كالد دت كغ ره  حد ث رقـ 
  28075المرفكعة ف د ذكرهد اّف جّ  ش ّة ف  مصيح   مد مد  ف  التشحع لمسدرؽ  حد ث رقـ 

 .473  ص: 5ج:
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 .1قدل  اليككم« .المشحكع ف   صدحب جذل كيحكه

كجمد ال صدص ف  الػيحس  كا،طػراؼ ف سػتحب ل مػدـ  كغ ػره الشػحدعة ف ػ  ،يػ  حػؽ 
 آلدم   س ط ّس كط .

 كاختمؼ ف  ال ذؼ  كالمم كر عم  جي  ن عحك ف  .

 م  مد ذكر عي .كقدؿ المدلك ة: لمم ذكؼ العحك لف خدؼ جف    ـ ال دذؼ ّ ية ع

: الّدطػؿ ]مف خاصـ في باطؿ وىو ْمممو لػـ ْػزؿ فػي سػخط ا حِػى ْنػزع[ كقكل :
 كهك جيكاع.  ّطؿ  ف ك ّدطؿ. الش   الذاهب  ّطؿ  هد الحؽ كجصؿ الّدطؿ:

 .  دحرؼ مـز ليح  المهدرع كقمّ  مده  ولـ:

ػد ت ػػد ره هػك كهػػ :ْػزؿ  ؛ جم فعػػؿ مهػدرع ممػزـك  كاسػػم د هػم ر مسػػتتر ف  ػد كمّك
ن تحػػػدرؽ  زاؿ مدهػػػ   ػػػزاؿ  ككػػػدف فػػػ  رفػػػع المّتػػػدج  كيصػػػب الخّػػػر  كشػػػرط عمم ػػػد جف

يمػػػد اشػػػترطكا ف  ػػػد ذلػػػؾ ،ي ػػػد ّمعيػػػ  اليحػػػ  فػػػنذا دخػػػؿ عم  ػػػد اليحػػػ   اليحػػػ   جك شػػػّ    كا 
 اي مّت ل ّدتد. 

فمعي  مد زاؿ ز د قد مد؛ هػك قػد ـ ف مػد مهػ   كالػدل ؿ عمػ  اي الّػ  جيػ  ن  مػكز مػد 
زاؿ ز ػػد لن قد مػػد كمػػد  مػػكز مػػد كػػدف ز ػػد لن قد مػػد هػػذا قػػكؿ الّصػػر  ف كمعيدهػػد مالزمػػة 

الحدؿ جم عم  مػد  طمّػ  الحػدؿ مػف اسػتمرار     ته الخّر المخّر عي  عم  حسب مد 
ق ػػػدت زاؿ ّمدهػػػ   ػػػزاؿ احتػػػرازا مػػػف مدهػػػ   ز ػػػؿ ّحػػػتح خّرهػػػد نسػػػم د مػػػف ميػػػذ ق ػػػؿ ك 

ال د   فني  فعػؿ تػدـ متعػد للػ  محعػكؿ كاحػد  ككزيػ  فعػؿ ّحػتح العػ ف  كمعيػده مػدز ت ػكؿ: 
،يػ   -ّحػتح الػزام -مز هييؾ مػف معػزؾ جم؛ م ػز ّعهػ د مػف ّعػض  كمصػدره الز ػؿ

                                                           

م   شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  كتدب الحدكد  ّدب  قطع السدرؽ الشر ؼ كغ ره اليكك  - 1
  2دار لح د  التراث العّر   ّ ركت ط: 186  ص:11كالي   عف الشحدعة ف  الحدكد   ج: 

  .ق1392
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د.  مف ّدب هرب   هرب  هّر

ككزيػ  فعػؿ ّحػتح العػ ف ج هػد ،يػ  مػف  كمف زاؿ مده   ز ؿ فني ػد فعػؿ تػدـ قدصػر 
  يصػػػػػػػػر  كمعيػػػػػػػػده ايت ػػػػػػػػؿ. ت ػػػػػػػػكؿ: زؿ عػػػػػػػػف مكديػػػػػػػػؾ جم ايت ػػػػػػػػؿ عيػػػػػػػػ     ّػػػػػػػػدب يصػػػػػػػػر

َِا ِإْف َأْمَسػَكُيَما كمي  قكل  تعػدل : َُِزوَ  َوَلِئف َزاَل ﴿ ِإفَّ المََّو ُْْمِسُؾ السََّماَواِت َواْْلَْرَض َأف 
كمصػدره الػزكاؿ؛ جم انيت ػدؿ  ّخػالؼ زاؿ 1ًْمػا َغفُػوًرا ﴾ِمْف َأَحٍد مّْف َبْمِدِه ِإنَّػُو َكػاَف َحمِ 

كن  كصػؼ ّتعػد     عمػـ  ،ي  مف ّدب عمػـ زاؿ مده   زاؿ فنف كزي  فعؿ ّكسر الع ف
 ايت   مف التكه ح 2«.كن قصكر  كل س ل  مصدر

انيت ػػػدؿ معيػػػ  زاؿ مدهػػػ  زاؿ ج هػػػد  »كقػػػدؿ المح ػػػؽ  دسػػػ ف فػػػ  حكاشػػػ   مػػػد يصػػػ : 
انسػػتمرار مػػرادهـ جيػػ  معيػػده ّكاسػػطة اليحػػ  ،ف يحػػ  الحعػػؿ  سػػتمـز اسػػتمرار كقػػكل ـ معيػػده 

يمد صػدرت ا،كلػ  يدقصػة ،يػ  قصػد ف  ػد ايت ػدؿ اليسػّة التػ  هػ  مهػمكف   ّكت الخّر كا 
   3«.المممة فال ّد ّعدهد مف ذكر المممة كال دي ة قصد ّ د انيت دؿ مف المحرد

 ؿ:كقد يظـ ّعه ـ الحرؽ ّ ف ال ال ة ف د

  ػػػػػػػزاؿ ارفعػػػػػػػف لممّتػػػػػػػدج كايصػػػػػػػّف ّػػػػػػػ »
 خػػػػػػػالؼ الػػػػػػػذم مدهػػػػػػػ   ػػػػػػػزكؿ لي مػػػػػػػة

 ككػػػػػػػػػػػػػػػدف لػػػػػػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػػػػػػل جتػػػػػػػػػػػػػػػدؾ مكػػػػػػػػػػػػػػػررا 
 فػػػػػػػػػػػػػػذا صػػػػػػػػػػػػػػر عيػػػػػػػػػػػػػػد اليحػػػػػػػػػػػػػػدة تحػػػػػػػػػػػػػػررا

                                                           

 .41سكرة فدطر  اآل ة: - 1
شرح التصر ح ككمدت شرح  المسم :  لـ جمد كتدب  التكه ح ،لح ة اّف مدلؾ ف  اليحك  - 2

عم  التكه ح جك التصر ح ّمهمكف التكه ح ف  اليحك لخدلد ّف عّد ا ّف جّ  ّكر ّف 
محمد المرمدكم ا،زهرم المعركؼ ّدلكقدد  كالكالـ مكمكد عيده  دار الكتب العمم ة ّ ركت 

  237  ص: 1  ج:2000سية    1لّيدف ط:
رح التصر ح ل مدـ خدلد ّف عّد ا حدش ة  س ّف ز ف الد ف الع مم  الحمص   عم  ش - 3

ا،زهرم  عم  التكه ح ،لح ة اّف مدلؾ ف  اليحك  لمش ل ممدؿ الد ف جّ  محمد ّف عّد ا 
ّف  كسؼ ّف هشدـ ا،يصدرم  ّدب ف  ا،فعدؿ الداخمة عم  المّتدج كالخّر   فصؿ: كهذه 

 .186  ص: 1ج: ق  1335  2ا،فعدؿ ف  التصرؼ  ال ة  المطّعة ا،زهر ة المصر ة  ط:
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 1«.فػػػدف مف تعػػػدل لمحعػػػكؿ جميػػػت مػػػف المػػػرا  كمده   ز ؿ امتدز معيده
 

 كا،زؿ لحظ مكلد. كقكل ـ: جزل  

 2«.ا،زؿ مكلد  كهك ال دـ  كالكدكد الذم ن جكؿ ل »قدؿ الش دب الخحدم :  

ا،زؿ: ال دـ  ك  دؿ هػك جزلػ   كالكممػة ل سػت ّمشػ كرة فػ  كػالـ »قدؿ ف  المممؿ:  
 زلػ   :العرب كجحسب جي ـ قدلكا ف  ال د ـ  ـ  يسػب لل ػ  فمػـ  سػت ـ لن ّدختصػدر  كقػدؿ

زلػػػ  اسػػػـ لمػػػد  هػػػ ؽ ال مػػػب عػػػف ّدا تػػػ  مػػػف ا،زؿ  كهػػػك  ػػػـ جّػػػدلكا ال ػػػد  جلحػػػد  كق ػػػؿ ا،
   3«. .اله ؽ ف مزت  جصم ة

ػػػًخطى »المي ػػػر: جك جشػػػده. قػػػدؿ فػػػ  المصػػػّدح  كالسػػػخط: ال هػػػب  طند ًمػػػٍف ّىػػػدًب  سى ػػػخى سى
ػػػ ٍرًؼ فى ي ىػػدؿي سى ًّػػدٍلحى ػػبي كى ىتىعىػػد ل ًّيىٍحًسػػػً  كى ـه ًمٍيػػ ي كىهيػػػكى اٍل ىهى ٍـّ اٍسػػ ػػػ ًخٍطتي ي تىًعػػبى كىالسُّػػٍخطي ًّدله 

مىٍعين  ٍزيند كى ٍّتي ي فى ىًهبى كى : جىٍغهى ٍطتي ي فىسىًخطى ًمٍ ؿي مىٍ ً  كىجىٍسخى سىًخٍطتي عى  4«. كى

كعػدـ الرهػد ّػ  كميػ : لف ا  سػخط لكػـ  الكراه ػة لمشػ    كالسخط:»كف  الي د ة: 
ة عم   كذا جم؛  كره  لكـ     5«ك عدقّكـ عم    ك رمع لل  لرادة الع ّك

  ترؾ ذلؾ  ك خرج مي .  ْنزع:كمعي  

                                                           

 ا،ّ دت  - 1
 ه.لـ جمد - 2
جحمد ّف فدرس  ّف زكر د  ال زك ي  الرازم  مممؿ الم ة  تح  ؽ زه ر عّد المحسف  سمطدف   - 3

 .95-94  ص:1  ج:1986  2ّدب ا،لؼ  م سسة الرسدلة  ّ ركت ف ط:
ح المي ر ف  غر ب الشرح جحمد ّف محمد ّف عم  الح كم   ـ الحمكم  جّك العّدس   المصّد  - 4

  1الكّ ر  كتدب الس ف  ّدب الس ف كالخد  كمد   م  مد  س خ ط  المكتّة العمم ة   ّ ركت  ج:
  .269ص:

 
محمكد محمد  -اّف ان  ر   الي د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر   تح  ؽ: طدهر جحمد الزاكل  - 5

  1979ق   1399الطيدح   ّدب الس ف  حرؼ الس ف كالخد   سخط  المكتّة العمم ة  ّ ركت  
 .350  ص:2ج:
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 يزعت الش   يزعد  قمعت . كيزعت عي  يزكعد جقمعت عي   كتركت .   دؿ:

كهذا الحد ث: دل ؿ عم  تحر ـ الخصػدـ فػ  الّدطػؿ كالميدزعػة ف مػد  عمػـ  ّكتػ  عم ػ  
 جك ّمد  عمـ ّطالي  مف الحم  كالمدافعة عف الظدلـ ّدلّدطؿ  جك ّمد ن  عمـ صحت .

﴿ َوَ  َِػػْأُكُموْا   تهػػ  جيػػ  مػػف الكّػػد ر كفػػ  معيػػ  هػػذا الحػػد ث قكلػػ  تعػػدل :كالكع ػػد 
َِْأُكُموْا َفِرًْقا مّْْف َأْمَواِؿ النَّاِس ِباإلِ  َْْنُكـ ِباْلَباِطِؿ َوُِْدُلوْا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّاـِ ِل ـْ َأْمَواَلُكـ َب ُِ ْثـِ َوَأنػ

 .1َِْمَمُموف﴾

ـْ ِإفَّ الّمػػَو َ  ُِْحػػبُّ َمػػف َكػػاَف  َُِجػػاِدؿْ  :﴿ كىنى كقكلػػ  تعػػدل  َعػػِف الَّػػِذَْف َْْخَِػػاُنوَف َأنُفَسػػُي
 2﴾ َأِثًْما. َخوَّاًنا 

 ـو ٍمػظي ًّ  ةو كمى صي   خي مى عى  دفى عى جى  فٍ كف  ركا ة ،ّ  داككد  كاّف مدم   ف  هذا الحد ث: ]مى 
ػػًفػػ ؿٍ زى  ىػػ ـٍ   لىػػـً ٍمػػ  ظي مىػػعى   في ًعػػ ي  كٍ جى    كلحػػظ جّػػ  3[. المحػػظ نّػػف مدمػػ زعٍ ٍيػػ   ى ت ػػا حى  طً خى   سى

  4]ف د ّد  ّ هب مف ا عز كمؿ[.  داككد

ػجى  فٍ ]مىػمرفكعػد: كركل الحدكـ  عف اّػف عّػدس  ػدلً ظى  دفى عى  تٍ  ىػرٍّ ّي  دٍ  ىػفى   ً ًمػدطً ّى ًّ  ضى حً دٍ  يػد لً من
[ ً كلً سي رى  ةي م  ذً ا كى  ةي م  ذً   ي يٍ مً 

5. 

ػػفٍ ] كركل جّػػك داككد  عػػف اّػػف مسػػعكد مرفكعػػد: ػػرى  مى ػػ ي  يىصى مىػػ  قىٍكمى ٍ ػػرً  عى ػػؽٍّ  غى  فى يػػكى  اٍلحى

                                                           

 .185سكرة الّ رة  اآل ة: - 1
 .107سكرة اليسد   اآل ة: - 2
ـى ًف ً   حد ث رقـ اّف مدم   سيف اّف  - 3 دصى د لىٍ سى لى ي كىخى ًف اد عى  مى مدم   ًكتىدب اٍ،ىٍحكىدـ  ّىدب مى

 .415 ص:3 ج:2319
ركاه جّك داكد  سيف جّ  داكد  كتدب ا،قه ة  ّدب ف مف  ع ف عم  خصكمة مف غ ر جف  - 4

   .18 ص: 4  ج: 3598 عمـ جمرهد  حد ث رقـ 
ح ح ف   كتدب ا،حكدـ   مف جعدف ّدطال ف د ّر ت مي  ذمة الي سدّكرم  المستدرؾ عم  الص - 5

  .112  ص:4  ج:1990  1ا  دار الكتب العمم ة  لّيدف  ط:
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ًّ ً   يٍيزىعي  فى يكى  ريدٍّمى  ال ًذم كىدٍلّىًع رً  ًّ  ةن  قىدتىؿى  مىفٍ  ًمي د ]لىٍ سى    كقدؿ:1[ًّذىيى لىٍ سى  عىصى ػفٍ  ًمي ػد كى  مى
مى  مىدتى  ًّ  ةو  عى    .2[عىصى

ف مت:  ػد  قدؿ: سيلت رسكؿ ا  عف كا مة ركاه جّك داككد  كغ ره  كركل اّف مدم 
ػعى الٍ  فى ًمػ فٍ ًكػلى   كى ]نى قػدؿ: رسػكؿ ا ! مػف العصػّ ة جف  حػب الرمػؿ قكمػ     فى ًعػػ ي  فٍ جى  ةً    ًّ صى

 3.[ـً مٍ   الظُّ مى عى   ي مى كٍ قى  ؿي مي الر  

 كن خالؼ ّ ف العممد  ف  ميع تم  ف الخصـك الّدطؿ  كهك مرحة ف  الحدعؿ.

ميػػػػع تكك ػػػػؿ المعػػػػركؼ ّدلخصػػػػدـ  كتكل ػػػػد الحمػػػػ   كيػػػػص جصػػػػحدّيد  كغ ػػػػرهـ  عمػػػػ 
 الّدطمة.

تمػكز الككدلػة عػف المػت ـ  ّػدعكل الّدطػؿ  كن الممددلػة  ن»كف  التّصرة مػد يصػ : 
ػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػػ  جحكػػػػػػػػػػػػػػػدـ ال ػػػػػػػػػػػػػػػرآف فػػػػػػػػػػػػػػػ  قكلػػػػػػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػػػػػػدل   :عيػػػػػػػػػػػػػػػ   قػػػػػػػػػػػػػػػدؿ اّػػػػػػػػػػػػػػػف العّر

َْْف النَّػػاِس ِبَمػػ ﴿ ـَ َبػػ َِْحُك ػػَؾ اْلِكَِػػاَب ِبػػاْلَحؽّْ ِلػػ ْْ َُِكػػف لّْْمَخػػآِئِنَْف إنَّػػا َأنَزْلَنػػا ِإَل ا َأَراَؾ الّمػػُو َوَ  
   5«.لف الي دّة عف المّطؿ المت ـ ف  الخصكمة ن تمكز 4َخِصًْما﴾

متػػ  طكلػػب ّحػػؽ  مػػب عم ػػ  »كقػػدؿ ج هػػد فػػ  التّصػػرة ي ػػال عػػف ال رافػػ  مػػد يصػػ : 
                                                           

  5  ج:5117سيف جّ  داكد  كتدب ا،دب   جّكاب اليـك  ّدب ف  العصّ ة  حد ث رقـ:    - 1
  214ص:

  5  ج:5121ة  حد ث رقـ سيف جّ  داكد  كتدب ا،دب  جّكاب اليـك  ّدب ف  العصّ  - 2
  215ص:

  5  ج:5119سيف جّ  داكد  كتدب ا،دب  جّكاب اليـك  ّدب ف  العصّ ة  حد ث رقـ:  - 3
  214ص:

 .105سكرة اليسد   اآل ة: - 4
اّف فرحكف  تّصرة الحكدـ  ف  جصكؿ ا،قه ة  كميده  ا،حكدـ  ال سـ ا،كؿ مف الكتدب:  - 5

..  الركف .ف  م دمدت هذا العمـ كف   جّكاب...   الّدب الخدمس: ف  جركدف ال هد  كه  ستة
ف  ك ح ة ال هد    الحصؿ الراّع ف  ت س ـ المدع  ل ـ كمد  سمع مف ّ يدت ـ   فصؿ  السددس:

  .185  ص:1كدلة مد زة ّعكض جك ّ  ر عكض  ج:الك 
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جدا ه عم  الحكر كػرد الم صػكب فػال  حػؿ لػ  جف   ػكؿ لخصػم  ن جدفعػ  لػؾ لن ّػدلحكـ 
   1.«المطؿ ظمـ كالكقكؼ عم  الحكدـ صعب،ف 

ذكػػر اّػػف سػػ ؿ جف المػػدع  لذا ايكشػػؼ لمحػػدكـ جيػػ  مّطػػؿ فػػ  دعػػكاه »كف  ػػد ج هػػد: 
 2«.فني    دّ  كجقؿ ذلؾ الحّس ل يدفع ّذلؾ جهؿ الّدطؿ كالمدد عف ذلؾ

   3«.مف تكمـ ف  جحد ّمد لـ  كف كلـ  يت ّّ ية جدب»كف  مح د الحكدـ: 

ف تكم ػػػت عم ػػػ  مع ػػػد كلػػػ س مػػػف الخصػػػدـ ق  دمػػػ  ّّ يػػػة شػػػ دت لػػػ  ّمػػػد لػػػـ  عممػػػ  كا 
ك حمػؼ معػ  لذا غمػب عمػ  ظيػ  » ال م ف كن دعكاه ّخط كالده لذا ك ؽ ّ  قدؿ عممد يػد:

صدق  ّك  قدؿ الشدفع ة ج هػد كرجل ّعهػ ـ جي ػد  مػ ف غمػكس جمػد مػف يػدزع عػف يحسػ  
ػ ّحػؽ جك دفػع عػف غ ػػره فمحمػكد  فحػ  حػػد ث: ػ  خي د ًفػػ ًّػ ً عى  تى ّيػ ى  فٍ ]مى  تى ًّػػ ٍ    ي ت ػحى   ً تً كمى صي

ـي دى قٍ ا،ى  ؿُّ زً تى  ـى كٍ  ى   ً  ٍ مى دى قى  اي  تى ّ   ى   .4[. ذكره اّف  كيسا

قدؿ ّعض عممد يد: كهذا مدؿ  معم  ش م  حتػ   خشػ  جف  حممػ  ذلػؾ عمػ  الحمػكر 
 لمشدركت  لمخصـك ف  مكمؿ التعصب ف ظ ر عدـ قّكؿ ش ددت  ّذلؾ.

ػ ٍش دقً ]يىػالخّر: كف    5[ ركاه الحكػ ـكره كي ٍشػ مى نى   كى كده ميػحٍ  مى نى  كفى ّيػ ٍ مى الٍ  ف  نً   فىػؾى ًمػهى رٍ دً  فٍ عى
                                                           

ال راف   الحركؽ  الحرؽ الخدمس كال ال  ف كالمد ت ف ّ ف قدعدة مد تمب ف   لمدّة الحدكـ ف    - 1
 .78  ص:4لذا دعده لل   ّك ف قدعدة مد ن تمب لمدّت  ف    ج:

 .ال راف   المرمع يحس  - 2
  .لـ جمده - 3
د ؿ المدكية كالمختمطة  تح  ؽ جّك الحهؿ الدم دط  جحمد ّف عم  اّف  كيس  المدمع لمس - 4

  60ص:  5ج: كتدب ال هد   ّدب مدمع ال كؿ ف  آداب ال هد  كس رهد كا،قه ة ككمّك د 
 .2012الطّعة ا،كل   دار الكتب العمم ة لّيدف 

مٌ  كـر ا مد كمدت  عيد  الحك ـ الترمذم ف  يكادر ا،صكؿ مف جحدد ث الرسكؿ هك:  عى  -5 ف عى
: عّد     تح  ؽ:340  ص:2الم ّكف نى مىٍحميكد كىنى ميمكر  ج: قىدؿى رىسيكؿ ا  ا كىم   قىدؿى

عف عم   ككمدت  ج هد عيد الطّراي  ف  المعمـ الكّ ر.الرحمف عم رة   دار الم ؿ   ّ ركت(
ّف جّ  طدلب ّيحس المحظ الذم ذكره الحك ـ ف  يكادره  جمد الشطر ا،كؿ لمحد ث فمـ جمده 
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 كغ ره لن جي  لـ  صح كجكقح  ّعه ـ.
كركل جّػػػك داككد عػػػف عػػػكؼ ّػػػف مدلػػػؾ جف اليّػػػ  قهػػػ  ّػػػ ف رممػػػ ف  ف ػػػدؿ الم هػػػ  

مىػػ   ىميػػكـي  الم ػػ ى  ًلف  ] :عم ػػ  لمػػد جدّػػر: حسػػّ  ا  كيعػػـ الكك ػػؿ  ف ػػدؿ اليّػػ    اٍلعىٍمػػًز  عى
لىًكػػػفٍ  مىٍ ػػػؾى  كى مىّىػػػؾى  فىػػػًنذىا ًّػػػدٍلكىٍ ًس  عى فى يػػػؿٍ  غى ٍسػػػًّ ى : جىٍمػػػر ه ـى  الم ػػػ ي  حى ًيٍعػػػ ًك ػػػؿي  كى   فّػػػ ف لػػػ  جف 1[اٍلكى

 المستحسف جف  دل  ّحمت  ك حتدط ليحس .
ػػ عي افً دى ـ الميػػكي ري ٍ ػػف ػػدؿ: ]خى  كركل جّػػك داككد  عػػف سػػراقة  قػػدؿ: خطّيػػد رسػػكؿ ا   فٍ عى

   2[.ـٍ  ى يٍ  ى  ـٍ د لى   مى  ً تً  رى شً عى 
 [.دؿى د قى م  مً  جى ري خٍ    ى ت  حى  دؿً ّى الخى  ةى غى دٍ رى  اي   ي يى كى سٍ   جى   ً فً  سى  ٍ د لى مى  فو مً  ٍ   مي فً  دؿى قى  فٍ مى كقكل : ]كى 

صػػح فػػ  الحػػد ث تحسػػ ر ردغػػة الخّػػدؿ ّعصػػدرة جهػػؿ اليػػدر فحػػ  مسػػمـ  كغ ػػره مرفكعػػد مػػف 
مى  ًلف  حد ث مدّر: ] ّىػدًؿ  ًط يىػةً  ًمػفٍ   ىٍسػً  ى ي  جىفٍ  اٍلميٍسًكرى   ىٍشرىبي  ًلمىفٍ  عىٍ دنا كىمىؿ   عىز   اً  عى [  اٍلخى

 . 3[درً الي   ؿً هٍ جى  ةي درى صى عي  كٍ   جى درً الي   ؿً هٍ جى  ؽي رى ]عى  قدلكا:  د رسكؿ ا ! كمد ط ية الخّدؿ؟ قدؿ:

  يٍحشىػػري قدؿ:] كركل الترمػػذم عػػف عمػػرك ّػػف شػػع ب عػػف جّ ػػ  عػػف مػػده عػػف اليّػػ  
ٍكفى  ٍّّػػػري ػػػةً   ىػػػٍكـى  الميتىكى رً  ًفػػػ  الػػػذ رٍّ  جىٍم ىػػػدؿى  الً  ىدمى ػػػكى ػػػدًؿ  صي ـي  الرٍّمى ػػػدهي ػػػدفو  كيػػػؿٍّ  ًمػػػفٍ  الػػػذُّؿُّ   ىٍ شى  مىكى
ـى  ًف  ًسٍمفو  ًللى   يسىدقيٍكفى  ػدرىةً  ًمػفٍ   يٍسػ ىٍكفى  ا،ىٍي ىػدًر  يىػدري  تىٍعميٍكهيـٍ  ّيٍكليسى   يسىم   مى ىي   جىٍهػؿً  عيصى

                                                                                                                                                                          

كف  الحردكس ّال لسيدد عف جيس »عيدهمد ككمدت   عيد السخدكم ف  الم دصد الحسية  قدؿ: 
  (جتدي  مّر ؿ ف دؿ  د محمد مدكس عف درهمؾ فنف الم ّكف ن ميمكر كن محمكد مرفكعد 
ا،خ ر عيد جّ   عم  ف  مسيده قدؿ حد يد كدمؿ ّف طمحة حد يد جّك هشدـ ال يدد عف  كشطره

 .219  ص:1. ج:(الم ّكف ن محمكد كن ميمكر الحس ف ّف عم  رفع  قدؿ 
  ص: 4  ج: 3627 :سيف جّ  داكد  كتدب ا،قه ة  ّدب الرمؿ  حمؼ عم  ح    حد ث رقـ - 1

31  
  5  ج:5120  جّكاب اليـك  ّدب ف  العصّ ة  حد ث رقـ: سيف جّ  داكد  كتدب ا،دب - 2

 .215ص:

  
صح ح مسمـ  كتدب ا،شّرة  ّدب ّ دف جف كؿ مسكر خمر كجف كؿ خمر حراـ  حد ث رقـ   - 3

 .  دار لح د  التراث العّر 1587  ص:3  ج:2002



   كزبة األلضٛخ ٔانشٓبداد   انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                                                  

377 

ّىدؿً  ًط يىةً  الي دًر؛  كقدؿ حسف صح ح. 1[. الخى

كالكحػػؿ كممع ػػد  كالطػػ ف  : الردغػػة المػػد  2[قػػدؿ ]ال عػػدلّ : قػػدؿ جّػػك عّ ػػد فػػ  غر ّػػ 
 .3«جرداغ

الردغػػة ّسػػككف الػػداؿ كفتح ػػد؛ طػػ ف ككحػػؿ ك  ػػر  كتممػػع عمػػ  ردغ  » :كفػػ  الي د ػػة
 .4«كرداغ

خّػػػػؿ الحػػػػب؛ قمّػػػػ  لذا جفسػػػػده  خّمػػػػ    كالخّػػػػؿ ّسػػػػككف الّػػػػد  فسػػػػدد ا،عهػػػػد    ػػػػدؿ:
 ك خّم   خّال.

 كمختّػػػؿ جم مػػػف جصػػػ ب ّ تػػػؿ  جك قطػػػع عهػػػك  كالخّػػػؿ فػػػ  ا،صػػػؿ: كرمػػػؿ خّػػػؿ 
 «  .ك ككف ف  ا،فعدؿ  كا،ّداف  كالع كؿ الحسدد 

 حتمػػؿ تسػػم ت د ط يػػة الخّػػدؿ ،ي ػػد مػػف فسػػدد جمسػػددهـ ،ف جصػػؿ »كقػػدؿ ع ػػدض: 
 5«.الخّدؿ الحسدد

                                                           

 :حد ث رقـ مي      ّدبسيف الترمذم   كتدب صحة ال  دمة كالرقد ؽ كالكرع عف رسكؿ ا  - 1
   .655  ص:4   ج:2492

ف  اليسخت ف: قدؿ ال عدلّ  ف  غر ّ   كا،صح هك: قدؿ ال عدلّ  قدؿ جّك عّ د ف  غر ّ  ،ف  - 2
 .كتدب ال عدلّ  هك ف   الم ة كسر العّر ة ككتدب جّك عّ د ّف سالـ هك ال ر ب المصيؼ

قكؿ ال عدلّ  ف  تعر ؼ الردغة مكمكد ف   كتدّ  ف   الم ة  كسر العّر ة  تح  ؽ: عّد  - 3
الرزاؽ  الّدب السددس كالعشركف  فصؿ ف  ترت ب جسمد  الط ف كجكصدف   دار لح د  التراث 

  .198ص:   1  ج:2002  1العّر   ط:
ف الرق ؽ فمكمكد ف  كتدّ : ال ر ب د قكؿ جّ  عّ د ال دسـ ّف سالـ ف  تعر ؼ الرداغ كهك الط جمٌ  

المصيؼ  تح  ؽ: محمد المختدر العّ دم  ّدب  الرداغ كخكض المد   المممع التكيس  لمعمـك 
 .744  ص: 3  المممد ال دي   ج:1996  1كاآلداب كالحيكف  كدار سحيكف لميشر كالتكز ع  ط:

 .215  ص:2مع الداؿ  ج:اّف ا،  ر  الي د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر  ّدب الرا   - 4
لـ جمد قكؿ ال ده  ع دض  ف  لكمدؿ المعمـ عم   شرح صح ح مسمـ  مع جي  شرح معي   - 5

 .ط ية الخّدؿ ف  
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: جيظر هؿ هك ف  الدي د ّيف  تػكب؟ فتكػكف حتػ  ّمعيػ  ْخرج مما قاؿحِى كقكل : 
ػػػة ميػػػ  ميخػػػذهد   لن كهػػػذا غ ػػػر ظػػػدهر  جك فػػػ  اآلخػػػرة ؟ كخركمػػػ  مػػػف ذلػػػؾ ّيخػػػذ الع ّك

كيحػػػدذ مػػػد جراد ا ع دّػػػ  ّػػػ  لذ ن  خمػػػد مػػػ مف فػػػ  اليػػػدر  كحتػػػ  لم د ػػػة كمػػػد هػػػك جك ػػػر 
 .معدي  د

ع لل ػػ  شػػع رة  كعػػذب حتػػ   ع ػػد ّػػ ف طرف  ػػد  ]مػػف تحمػـػ كدذّػػد دفػػ جك هػػك ّمعيػػ  حػػد ث:
ف ككف كيد ة عف طكؿ العذاب لذ ن كم  ل   خػرج ممػد قػدؿ ّعػد جف قدلػ   كهػك  1كل س ّعدقد[ 

ف ػػ  كػػدذب  عمػـػ ا ميػػ  ذلػػؾ لن جف  عحػػك ا عيػػ   ك  هػػ  عيػػ  حػػؽ الم ػػكؿ ف ػػ  مػػف فهػػم  
كقػػد تعم ػػت ّػػ  الح ػػكؽ مػػف  جك ت خػػذ لػػ  حسػػيدت  كمػػد صػػح فػػ  الػػذم  ػػيت  ّحسػػيدت   ك ػػيت 

 .هرب هذا  كشتـ هذا  كسب هذا فت خذ ل ـ حسيدت ؟

 كهذا جشّ  ا،كم   كهذا ال كؿ المتكعد عم   هك الّ تدف  كال ذؼ  كمد هدرع مد.
ػة  كمػف تمدم ػد جف  كن خالؼ ف  جف ذلؾ مف الكّد ر المّك دت الت  تمػب مي ػد التّك

  كعمػػ  ال ػػدذؼ لحػػر مسػػمـ ّػػرم  ّزيػػد جك عيػػد مػػف ّ ػػت عيػػده  كجف  سػػتحؿ  كػػذب يحسػػ 
كهك  مديكف ممدة كمد ف  الذكر الحكػ ـ فػ    يح  يسب تصر حد جك تعر هد ظدهرا الحد

كعمػ  السػدب جلػ ـ الع ػدب فػ    كالرمػدؿ ّدل  ػدس عمػ  ف مػع ا ممػدع  رم  المحصػيدت
 الدي د.

 مػػػف عّػػػد جك ذمػػػ  كػػػؿ ذلػػػؾ صػػػكيد ل عػػػراض  ككػػػذلؾ قػػػدذؼ مػػػف ن حػػػد فػػػ  قذفػػػ 
 المممع عم  كمكب صكي د.
ََِسػػُبوا َفَقػػِد كقػػد قػػدؿ عػػز مػػف قد ػػؿ: ػػِر َمػػا اْك ْْ ﴿ َوالَّػػِذَْف ُْػػْؤُذوَف اْلُمػػْؤِمِنَْف َواْلُمْؤِمَنػػاِت ِبَغ

ْثًمػػػػػػػػػػػػا مُِّبًْنػػػػػػػػػػػػا ََِممُػػػػػػػػػػػػوا ُبْيَِاًنػػػػػػػػػػػػا َواِ     كقػػػػػػػػػػػػدؿ مػػػػػػػػػػػػؿ ماللػػػػػػػػػػػػ   كعػػػػػػػػػػػػز كمدلػػػػػػػػػػػػ :2﴾. اْح
َع اْلَفاِحَشػ َِِشْػ ـٌ ِفػي الػدُّْنَْا َواْْلِخػرَِة ﴿ ِإفَّ الَِّذَْف ُِْحبُّوَف َأف  ـْ َعػَذاٌب أَِلْػ ُة ِفػي الَّػِذَْف آَمُنػوا َلُيػ

                                                           

ركاه جحمد  مسيد جحمد ّف حيّؿ  مسيد ّدق  مسيد المك ر ف  مسيد جّ  هر رة ره  ا عي    - 1
 .323  ص: 16  ج:10949حد ث رقـ: 

 .58اآل ة:سكرة الحمرات   - 2
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َِْمَمُموَف ﴾ ُِـْ َ   ـُ َوأَن َوالمَُّو َْْمَم
1. 

كالمتتّع لمد سمع كدل د ؿ عم  مد مد  ف  اآل در ركل الّخدرم ف  ا،دب عف عم  
[ كعف شّ ؿ ّف عكؼ ا ه كى سى  ـً  ٍ   اٍ ً د فً  ى ًّ   عي شً م  ي الذً   كى ةً شى دحً حى دلٍ ًّ  ؿي د ً  ى ّف جّ  طدلب ]الٍ 

 «.   دؿ: مف سمع ّحدحشة  فيفشدهد  ف ك كدلذم ّدجهد فكد»قدؿ: 
مف حدث ّمد ّصرت  ع يده  جك »  كركل اّف جّ  حدتـ عف خدلد ّف معداف قدؿ:

ذكر ال ال ة « .سمعت  جذيده ف ك مف الذ ف  حّكف جف تش ع الحدحشة ف  الذ ف آميكا
 2ف  الدر المي كر.الحدفظ 

ركاه الحدرث اّف  3د[دهى تى جى  فٍ مى كى  كى  ي د فى دهى شى فٍ يى فى  ةو شى دحً حى ًّ  عى مً سى  فٍ ]مى  كف  حد ث هع ؼ:
 جّ  جسدمة. 

 فٍ مً  دره حى ظٍ جى  ـٍ  ي لى  ـو كٍ  ى ًّ  تي رٍ رى   مى ًّ  جى رً د عي م  ]لى  :كا،حدد ث ف  هذا المعي  ك  رة قدؿ 
 .؟[ قدؿ: ؿي رً ٍّ د مً  ى   ً نى  ي هى  فٍ ]مى  :تي مٍ  ي فى  ـٍ هي كرى دي صي   كى ـٍ  ي كهى مي كي  كفى شي مي خٍ  ى  دسو حى يي 

  4[.ـٍ  ً اهً رى عٍ   جى فً  كفى عي  ى  ى   كى دسً الي   كـى حي لي  كفى مي كي يٍ  ى   فى الذً   ً نى  ي ]هى 

 5كقدؿ: ]مف جّر  الّرد انستطدلة ف  عرض المسمـ ّ  ر حؽ[. 

ٍسًمـو  ًّرىميؿو  جىكىؿى  مىفٍ كقدؿ: ] ـى  ًمفٍ  ًمٍ مى ىد  يٍطًعمي ي  الم  ى  فىًنف   جىٍكمىةن  مي مىفٍ  مى ىي  ـى  كى  ًّرىميؿو  قىد
                                                           

 .19سكرة اليكر  اآل ة: - 1
 .161  ص:6  دار الحكر  ّ ركت   ج:19الس كط   الدر المي كر  تحس ر سكرة اليكر  اآل ة  - 2
جّك محمد الحدرث ّف محمد ّف داهر التم م  الّ دادم الخص ب المعركؼ ّدّف جّ  جسدمة  - 3

ّ  ة الّدحث عف زكا د مسيد الحدرث  الميت  : جّك الحسف يكر الد ف عم  ّف جّ  ّكر ّف 
سم مدف ّف جّ  ّكر ال   م   تح  ؽ: د. حس ف جحمد صدلح الّدكرم  كتدب الصالة   ّدب ف  

مركز خدمة السية كالس رة   205  حد ث رقـ   د داكد ّف المحّر عم  رسكؿ ا خطّة قد كذّ
 .309  ص:1ـ  ج: 1992   1اليّك ة  المد ية الميكرة  ط: 

 .269  ص:4  ج:4878حد ث رقـ  كتدب ا،دب  ّدب ف  ال  ّة  جّك داكد  سيف جّ  داكد  - 4
دجو لف مف »سيف جّ  داكد كمدت  ّمحظ  - 5  :  كتدب ا،دب  ّدب ف  ال  ّة  حد ث رقـ«...ّ  الّر

 .269  ص:4  ج:4876
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ـى  ًر ىد و  مى ىد ـى  ًّ ً   ى يكـي  الم  ى  فىًنف   سيٍمعىةو كى ًر ىد و  مى ىد   1[. اٍلً  ىدمىةً   ىٍكـى  سيٍمعىةو كى

مى  مىفٍ ] :كقدؿ  مىكند الم  ي  ّىعىثى : قىدؿى  جيرىاهي  مييىدًفؽو  ًمفٍ  ميٍ ًميند حى   ىٍكـى  لىٍحمى ي   ىٍحًم  مى
ـى  يىدرً  ًمفٍ  اٍلً  ىدمىةً  مىفٍ  مى ىي  مى  كى ّىسى ي  ًًّ   شىٍ يى ي   يًر دي  ًّشىٍ  و  ميٍسًممند رى مى  الم  ي  حى  ًمٍسرً  عى
ـى  ت   مى ىي  [ ًمم د  ىٍخريجى  حى  ركل هذه ا،حدد ث جّك داككد. 2قىدؿى

مى  جىشىددى  مىفٍ : ]كقدؿ  ؽٍّ  ًّ ىٍ رً  ًّ ىد  ىًش يي ي  عىٍكرىةن  ميٍسًمـو  عى   ىٍكـى  الي درً  ًف  ًّ ىد اي  شىديى ي  حى
 .ف  الشعب عف جّ  ذر 3[. ركاه الّ    اٍلً  ىدمىةً 

 كمد ّدليدس صالة الصّح  صم  كركل الحك ـ ف  اليكادر عف مّ ر ّف يح ر قدـ 
دد  سمع مف ف  الخدكر  كهك فممد فرغ جقّؿ ّكم   عم  اليدس رافعد صكت  حت  ك

   كؿ:

   فى مً مً سٍ مي كا الٍ ذي  ٍ  تي ! نى ـٍ  ً كًّ مي   قي فً  دفي  مى ا ً  ؿً خي دٍ  ى  ـٍ لى   كى ـٍ  ً تً يى سً لٍ يى كا ًّ مي مى سٍ جى   فى الذً  رى شى عٍ د مى ] ى 
 فٍ مى   كى  ي تى رى  ٍ عى  اي  عي ًّ ت   ى  ـً مً سٍ مي الٍ    ً خً جى  ةى رى  ٍ عى  عٍ ًّ ت   ى  فٍ مى   ي ي  نً فى  ـٍ  ً اتً رى  ى كا عى عي ًّ ت   تى نى كى  ـٍ كهي  ري عً تى  نى كى 
 .4هذا لحظ الحك ـ [. ً تً  ٍ ّى  رً عٍ   قى فً  كى هي كى   ي حي هى حٍ  ى   ي تى رى  ٍ عى  اي  عً ًّ ت   ى 

 فى آمى  فٍ مى  رى شى عٍ د مى ] ى  :قدؿ رسكؿ ا  :كركاه جّك داككد مف حد ث جّ  ّرزة كلحظ 
 عى ّى ات   فٍ مى   ي ي  نً فى  عىٍكرىاًتً ـٍ كا عي ًّ ت   تى نى   كى  فى مً مً سٍ مي كا الٍ دّي تى  ٍ  تى نى   ي ّى مٍ قى  دفي  مى ا ً  ؿٍ خي دٍ  ى  ـٍ لى   كى  ً ديً سى مً ًّ 
 5[. ً تً  ٍ   ّى فً   ي حي هى حٍ  ى   ي تى رى كٍ عى  اي  عي ًّ ت   ى  فٍ مى   كى  ي تى رى كٍ عى  اي  عي ًّ ت   ى  ـٍ  ً اتً رى كٍ عى 

 فيددل ّصكت رف ع ف دؿ:] ]صعد رسكؿ ا :كركاه الترمذم عف اّف عمر كلحظ 
                                                           

 .270 ص:4  ج:4881 :جّك داكد  سيف جّ  داكد  كتدب ا،دب  ّدب ف  ال  ّة  حد ث رقـ - 1
  4 ج:4883جّك داكد  سيف جّ  داكد  كتدب ا،دب   ّدب مف رد عف مسمـ غ ّة  حد ث رقـ  - 2

 .270ص:
 .159  ص:12  ج:9211 :الّ      شعب ا  مدف  الستر عم  جصحدب ال ركؼ  حد ث رقـ - 3
الحك ـ الترمذم  يكادر ا،صكؿ مف جحدد ث الرسكؿ  ا،صؿ ال دلث كالخمسكف كالم ة  ف   - 4

 .207  ص:2ح   ة انست حدر  ج:
 .270  ص:4  ج:4880 :سيف جّ  داكد  ّدب ف  ال  ّة  حد ث رقـ - 5
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ـى  مىفٍ  مىٍعشىرى   ىد لىـٍ  ًًّمسىدًيً   جىٍسمى ًًّ   ًللى  اٍ ً مىدفي   يًحضً  كى ـٍ  اٍلميٍسًمًم فى  تيٍ ذيكا نى  قىٍم كهي تيعى ٍّري  كى
ـٍ  تىت ًّعيكا كىنى  تى ي  الم  ي  تىتىّ عى  اٍلميٍسًمـً  جىًخ  ً  عىٍكرىةى  تىتىّ عى  مىفٍ  فىًني  ي  عىٍكرىاًتً  مىفٍ  عىٍكرى  الم  ي  تىتىّ عى  كى

تى ي  ٍح ي  عىٍكرى لىكٍ   ىٍحهى ٍكؼً  ًف  كى  1«.حد ث حسف غر ب»[ قدؿ الترمذم:رىٍحًمً . مى

ظ ػػػدر مػػػد ن  رتهػػػ   فػػػنذا كػػػدف هػػػذا التشػػػد د كمػػػ  فػػػ  تتّػػػع مػػػد  خحػػػ  مػػػف جمػػػكره  كا 
 لظ دره مف جحكال  فك ؼ حدؿ مف  يعت عره  ّدلّدطؿ؟ ك حترم عم   الكذب؟

كاعمػػـ جيػػ   مػػب عمػػ  مػػف سػػمع غ ّػػة  جك ّ تديػػد جف  زمػػر المػػتكمـ  ك يكػػر المسػػمكع 
ف خدؼ قدـ  كن  حؿ لػ  الم ػدـ ّح ػث  سػمع عػرض مػ مف    2ْػثمـّ مّ   كن  رته    كا 

 ػػـ ن  حكػػ  مػػد سػػمع ف كػػكف ركا ػػة  كن جف  ػػذكره لمم ػػكؿ ف ػػ  ف كػػكف يمدمػػد ممعكيػػد الم ػػـ 
 د  ككدف مع  مف   ّت ّ  الحؽ ف ككف ل  الرفع.لن جف  ككف قذفد  كمب ل  الح

ػ  جن رً اٍمػ ؿي ذً ٍخػ ى  ـو مً ٍسػمي  فٍ د ًمػكقد ركل جّك داككد  كغ ػره عػف مػدّر  كجّػ  طمحػة مرفكعد:]مى
ػًفػ اي   ي لىػذى  خى ن  لً   ً ًهػرٍ عً  فٍ ًمػ  ػ ً فً  صي  ى تى ٍيػ ي   كى  ي تيػمى رٍ حي   ػ ً فً  ؾي  ىػتى يٍ تي  عو هً كٍ   مى د فً من مً سٍ مي   فو طً كٍ   مى
ػػكى    ي تى رى ٍصػػيي   ػػ ً فً  بُّ ًحػػ ي  ػػيٍ  ى   و لرً اٍمػػ فٍ د ًمػػمى    ً ًهػػرٍ عً  فٍ ًمػػ  ػػ ً فً  صي  ى تى ٍيػػ ي  عو ًهػػكٍ   مى د ًفػػمن مً ٍسػػمي  ري صي
[. ي تى رى صٍ يي  بُّ حً  ي  فو طً كٍ   مى فً  اي  هي رى صى  يى ن  لً   ً تً مى رٍ حي  فٍ مً    ً فً  ؾي  ى تى يٍ  ي كى 

3 

ػػػ  الر  ًفػػػ عى قىػػػا كى ذى : ]لً كقػػػدؿ  ػػػًفػػػ تى ٍيػػػجى كى  ؿً مي ػػػمر  لً  فٍ كيػػػفى   ىو   مى  ـٍ قيػػػا كى رن اًمػػػزى  ـً كٍ  ىػػػمٍ لً ا كى رن دًصػػػيى  ؿً مي
 4[. ركاه اّف جّ  الدي د ف  ذـ ال  ّةـٍ  ي يٍ عى 

                                                           

  3 ج:2032 :سيف الترمذم  جّكاب الٌّر كالصمة  ّدب مد مد  ف  تعظ ـ الم مف  حد ث رقـ  - 1
 .446ص:

 . مىـ فاليند ف  عره : طعي  ف   كجسد  لل  سمعت  - 2
  يظر: معمـ المعدي  المدمع  كممة  مـ  المكقع ا لكتركي 

  ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/. 

 .لـ جمد هذا المعي  ف  لسدف العرب
سيف جّ  داكد  كتدب ا،دب  ّدب مف رد عف مسممّة    []مد مف امرجف  ركا ة جّ  داكد:  - 3

 .271  ص:4 ج:4884حد ث رقـ: 
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كا،فهؿ لمف ّ ت جك اغت ػب جف  عحػك  ك  حػر كمػد ت ػدـ فػ  حػد ث جّػ  همهػـ   
ف ّػ ف ّرا تػ  ممػد ق ػؿ ف ػ  كػدف مػف الحعػؿ الحسػف  كقػد فعمتػ   كل  عم  الحدل ف جمػر  كا 
ا،كدّر  كاعترض الصكف ة رحم ـ ا قكؿ مف قدؿ:  كح ي  عمـ ا  كلـ  ّػدؿ ّمػد ق ػؿ 

ػي  د لً مى كي مً ٍسػ  رً مى مم ف: ]عى لمر  ف    كاحتمكا عم   ّ كل   ػ  ى د ًهػمى سػّب  فػنذا جزاح  1[ةه    حً صى
 الت مة ل ال   مؾ المت ـ ف  ره جكل .

ػػ] ي  كفػػ  حػػد ث اّػػف عمػػر عيػػد الحكػػ ـ فػػ  اليػػكادر قػػدؿ رسػػكؿ ا   ػػعى دلٍ ًّ  د ي مى  ـى كٍ  ىػػ دً ٍّ
 عي  ىػتى فى  ةه دقىػطى ًّ    ي ًمػتى   فى دتي  ى  ٍّ الس ػ حي م  رى تيػفى  ةو ح ػ  كى ًفػ  ي دتي  ى  ٍّ سىػ  كى ةو ح ػ  كى ًفػ  ي دتي يى سىػحى  عي كهى تي فى  ةً دمى  ى  ً الٍ 
ػ؟ فى ةي دقىػطى ًّ الٍ  هً ذً د هىػ! مىػبٍّ د رى :  ىػكؿي  يػ ى د فى  ىػًّ  حي م  رى تيػفى  دتً يى سى حى الٍ  ةً ح    كى فً    ًفػ  ي تيػمٍ مً عى  ؿو مىػعى  فٍ د ًمػمى
 :دؿى قى   ي يٍ مً  م ه رً ّى  تى يٍ جى   كى  ؾى فً   ؿى قً د ا مى ذى : ]هى دؿى قى   ً ًّ  تي مٍ ًّ  ٍ تي اسٍ  دٍ قى  كى ن  م لً درً  ى يى    كى مً  ٍ لى 

 .2[ؾى لً ذى ك ًّ مي يٍ  ى ]فى 

 «.ليمد   مت الّطدقة ،ف الّ تدف عظ ـ شيي »قدؿ الحك ـ: 

 عف عم  كـر ا كم  :

 .3ايت   المراد مف كالـ الحك ـ«. الّ تدف عم  الّرم  ج  ؿ مف  السمكات»

                                                                                                                                                                          

  242ّدّف جّ  الدي د  الصمت كآداب المسدف  ّدب ذب المسمـ عف عرض جخ    حد ث رقـ: 
 .149  ص:1ج:  1410  1دار الكتدب العّر   ّ ركت  ط:

 عف عم  ّف حس ف عف صح ة ّيت ح  : كمسمـ  ركاه الّخدرم  - 1
  3ج: 2035 :  حد ث رقـصح ح الّخدرم  كتدب انعتكدؼ  ّدب هؿ  خرج المعتكؼ لحكا م  -

 .49ص:
 ص: 4 ج:2175صح ح مسمـ  كتدب السالـ  ّدب ّ دف جي   ستحب لمف ر م خدل د  حد ث رقـ:  -

1712. 
الحك ـ الترمذم  يكادر ا،صكؿ ف  جحدد ث الرسكؿ  ا،صؿ ال دي  كال ال كف  ّدب ف  ّطدقة  - 2

 193  ص:1الّ تدف ّك دف انحتراز مي   ج:
  .يحس المرمع  - 3
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اغت ػػب مممػػع عم ػػ  لف كػػدف ّم ػػ  كمػػد قػػدميده مػػف كمػػكب اسػػتحالؿ المّ ػػكت  كمػػف 
ف لػـ  ّم ػ  ذلػؾ فمػـز ممدعػة ّكمػكب عػدـ ا عػالـ لمػد   ذلؾ كم م  خ ديت  فػ  جهمػ   كا 

 .  الشي دف ترتب عم   ف  ال دلب مف 

كقػػدلكا:  كح ػػ  جف  تػػكب  ك ك ػػر انسػػت حدر لصػػدحب الحػػؽ  كا،ك ػػركف عمػػ  كمػػكب 
  ػػ ً خً ً،ى  تٍ ديىػػا كى دن ٍّػػعى  اي  ـى ًحػػ]رى  :ـا عػػالـ  كطمػػب العحػػك  ك   ػػده حػػد ث جّػػ  هر ػػرة قػػدؿ 

ػػمى ظٍ مى  هي دى ٍيػػعً  ػػ كٍ جى  ضو رٍ   ًعػػًفػػ ةه مى ػػفى  دؿو مى ػػقى   ي م  حى تى دٍسػػفى  هي د ى مى ػػ ٍ  ى  فٍ جى  ؿى ٍّ ـ هىػػرٍ  دً نى در  كى  يىػػدً  سى  ٍ لىػػ  كى ذى خي
ػػػحى   ي لىػػػ تٍ ديىػػػكى  فٍ نً فىػػػ ػػػػحى  فٍ ًمػػػ جخػػػذى  دته يى سى ػػػحى   ي لىػػػ فٍ كيػػػتى  ـٍ لىػػػ فٍ ا ً   كى  ً دتً يى سى  فٍ ًمػػػػ  ً ٍ ػػػمى كا عى ميػػػمى حى  دته يى سى
 كغ ره.  1[. ركاه الترمذمـٍ  ً دتً  ى  ٍّ سى 

بػػذؿ اليمػػة فػػي طمػػب كممػػف اختػػدر هػػذا ال ػػكؿ الحػػدفظ  كلػػ  فػػ  ذلػػؾ رسػػدلة سػػمدهد 
 رمػػؿ اغتػػدب رمػػال ّسػػب جك يحػػكه مسػػيلة»ا:   كهػػذا تمخ صػػ د قػػدؿ رحمػػ  بػػراَة الذمػػة

تػ   كرمكعػ  للػ  ا  جك قذف   جك خدي  ف  جهم   ـ تدب ّعد ذلؾ ف ؿ  كحػ  فػ  ذلػؾ تّك
 تعدل   كك رة ذكره  كعّددت  ؟ 

 جـ ن ّد مف تحمم  مف ذلؾ  كذكره ل  مد ظمم  ّ  لذا عمم ؟ 

ػة   المكاب: ن ّد مف تحمم  مف ذلؾ  كذكره ل  مد ظمم  ّ  فنف ذلؾ مف شركط التّك
يمػػد ن  حتػػدج للػػ  ذلػػؾ كمػػد لػػـ تصػػح التك  ّػػة لػػـ  كحػػر الػػذيب المتعمػػؽ ّػػدآلدم  شػػ    كا 

ح ث تعذر الكقكؼ عم  صدحب الحؽ لمكت  كيحػكه هػذا الػذم مزمػت ّػ  هػك المكافػؽ 
 2«.لي ؿ العممد  مف جصحدّيد كلت در

                                                           

جّكاب صحة ال  دمة كالرقدؽ كالكرع   مد مد  ف  شدف الحسدب كال صدص   سيف الترمذم  - 1
 191  ص:4 ج:2419حد ث رقـ 

  مخطكط 1عّد الرحمف ّف جّ  ّكر الس كط   رسدلت  ف  ّذؿ ال مة ف  ّرا ة الذمة  ص: - 2
  كاليسخة (/http://www.alukah.net/library/0/55955  شّكة ا،لككة    pdfيسخة 

  1(  ص:471ا،صؿ مكمكدة ّتكيس  المكتّة الكطي ة   
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ة مي د:   جمد الي ؿ ف دؿ اليككم ف  ا،ذكدر ف  ّدب كحدرة ال  ّة  كالتّك

ػة فػ  ح ػكؽ اعمـ جف كػؿ مػف ارتكػب » ػة مي ػد  كالتّك معصػ ة لزمػ  المّػددرة للػ  التّك
 ا تعدل   شترط ف  د  ال ة جش د :

 جف ت مع عف المعص ة ف  الحدؿ. -

 كجف تيدـ عم  فعم د. -

 كجف تعـز جف ا تعكد لل  د. -

ػػػة مػػػف ح ػػػكؽ اآلدم ػػػ ف  شػػػترط ف  ػػػد هػػػذه ال ال ػػػة  كراّػػػع هػػػك رد المظػػػدلـ للػػػ   كالتّك
ػػػة ّ ػػػذه ا،مػػػكر صػػدحّ د  كطمػػػب ع حػػػكه عي ػػػد  كا ّػػػرا  مي ػػػد ف مػػػب عمػػػ  الم تػػػدب التّك

كهػؿ  كح ػ  جف   ػكؿ   كن ّػد مػف اسػتحالل  مػف اغت دّػ  ا،ّرعة ،ف المعص ة حؽ آدمػ 
 قد اغتّتؾ؟ كامعمي  ف  حؿ جـ ن ّد جف  ّ ف ل  مد اغتدّ  ّ ؟ ف   كم دف ،صحدّيد: 

ف جّػػػرجه مػػػف غ ػػػر ّ أحػػػدىما:  ديػػػ  لػػػـ  صػػػح كمػػػد لػػػك جّػػػرجه مػػػف مػػػدؿ  شػػػترط ّ ديػػػ   كا 
 مم كؿ.

 ن  شترط ،ف هذا ممد  تسدمح  كن  شترط عمم  ّخالؼ المدؿ. والثاني:

،ف ا يسػػدف قػػد  سػػمح ّػػدلعحك عػػف غ ّػػة دكف غ ّػػة فػػنف كػػدف صػػدحب  ركا،كؿ جظ ػػ
ال  ّػػػػة م تػػػػد جك غد ّػػػػد تعػػػػذر تحصػػػػ ؿ الّػػػػرا ة مي ػػػػد لكػػػػف قػػػػدؿ العممػػػػد   يّ ػػػػ  جف  ك ػػػػر 

 هذا كالـ اليككم رحم  ا.  1«.انست حدر ل   كالدعد   ك ك ر الحسيدت

دات ك  ػػرة حتػػ  ق ػػؿ قػػد كرد فػػ  ال  ّػػة تشػػد » كقػػدؿ ت ػػ  الػػد ف السػػّك  فػػ  تحسػػ ره:
ف كػػػدف فػػػ   لي ػػػد جشػػػد مػػػف الزيػػػد  ركم ذلػػػؾ فػػػ  حػػػد ث لكػػػف سػػػيده هػػػع ؼ قػػػدؿ: هػػػذا كا 

                                                           

ط  دار الحكر  ك جّك زكر د  مح  الد ف ّف شرؼ اليككم  ا،ذكدر  تح  ؽ عّد ال ددر  ا،ري - 1
لمطّدعة كاليشر  ّ ركت  لّيدف  كتدب ححظ المسدف  ّدب كحدرة ال  ّة كالتكّة مي د  طّعة 

  346 ص:1 ج:1994مد دة  
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ح ػػػػػكؽ اآلدم ػػػػػ ف كم ػػػػػد فحػػػػػ  ال  ّػػػػػة شػػػػػ   آخػػػػػر  كهػػػػػك هتػػػػػؾ ا،عػػػػػراض  كاسػػػػػتي دص 
ّطدؿ الح كؽ ّمد قد  ترتب عم  د فػنف  كا   دع الشحيد   كالعداكات  ػـ قػدؿ:  المسمم ف  كا 

ت دب جف تسػت حر لمػف اغتّتػ  قمػت فػ  سػيده مػف ن  حػت  ّػ   قمت ف  حد ث كحدرة انغ
،ي  حؽ آدم  فال  س ط لن ّد ّرا  فال ّد جف  تحمؿ ميػ  فػنف مػدت   تيّدهكقكاعد الح   

مػد جف  كتعذر ذلؾ قدؿ ّعض الح  د :  ست حر ل  فنمد جف  ككف جخذه مف هذا الحد ث  كا 
جف  عػدؿ مػد احتمػؿ مػف سػ  دت     ككف الم صكد جف  صؿ لل   مف م تػ  حسػيدت عسػ 

ن فدل  دس جف ن ج هد  .كجف  ككف سّّد لعحكه عي  ف  عرصدت ال  دمة  كا 

ػػة   يعػػـ ّدليسػػّة للػػ  ا،حكػػدـ الدي ك ػػة ك ّػػكؿ الشػػ ددة  كيحكهػػد لذا تح  ػػت ميػػ  التّك
    1«.كعمز عف التحمؿ مي  ّمكت كيحكه  كح  ذلؾ

  كا،صػػػػّ دي  فػػػػ  3لطّرايػػػػ  فػػػ  ا،كسػػػػط  كا2د اآل ػػػػدر؛ فػػػػيخرج اّػػػف جّػػػػ  الػػػػدي دكجٌمػػػ
 عػػػف مػػػدّر  كجّػػػ  سػػػع د الخػػػدرم رهػػػ  ا عي مػػػد قػػػدن: قػػػدؿ رسػػػكؿ ا  4الترغ ػػػب

ػػجى  ةي  ّىػػ ً ]الٍ  ػػ: الر  دؿى ؟ قىػػؼى ٍ ػػكى : كى  ػػؿى قً  .ديىػػالزٍّ  فى ًمػػ دُّ شى  ف  ا ً   كى  ً ٍ ػػمى عى  اي  كبي تيػػ ى فى  كبي تيػػ ى  ـ     يػػيًػػزٍ  ى  ؿي مي
 [. ي ّي دحً صى   ي لى  رى حً  ٍ    ى ت  حى   ي لى  ري حى  ٍ   ي نى  ةً  ّى  ً الٍ  بى دحً صى 

ػة مػف الحر ػة ف ػدؿ:عف عطد  ّف جّ  ّردح جيٌ  5كجخرج اّف جّ  الدي د    س ؿ عف التّك
تمشػػ  للػػ  صػػدحّؾ فت ػػكؿ كػػذّت ف مػػد قمػػت لػػؾ  كظممػػت  كجسػػيت فػػنف شػػ ت جخػػذت »

                                                           

 .لـ جمده - 1
اّف جّ  الدي د   الصمت كآداب المسدف  تح  ؽ: جّك لسحدؽ المك ي   ّدب كحدرة انغت دب   - 2

 .118 ص: 1 ج:239 :حد ث رقـ
 .348  ص:6ج: 6590المعمـ ا،كسط  ّىدبي اٍلًم ـً  مىًف اٍسمي ي محمد  حد ث رقـ  الطّراي   - 3
ال رش  الطم ح  الت م  ا،صّ دي   جّك ال دسـ   لسمدع ؿ ّف محمد ّف الحهؿ ّف عم  - 4

المم ب ّ كاـ السية  الترغ ب كالتره ب  ّدب ال  ف  ف  التره ب مف ال  ّة  الحصؿ السدّع  
ـ   1993  1طّعة:    تح  ؽ: ج مف ّف صدلح ّف شعّدف  دار الحد ث  ال دهرة 2402حد ث رقـ 

 .138  ص:3ج:
 .172ص:   1 ج:293الصمت كآداب المسدف  المرمع يحس   حد ث رقـ اّف جّ  الدي د    - 5
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ف ش ت عحكت  «.ّح ؾ  كا 
عػػػف عد شػػػة ّيػػػت طمحػػػة قػػػدؿ: كيػػػت عيػػػد عد شػػػة جـ المػػػ مي ف   1كجخػػػرج ا،صػػػّ دي 

مػػػد جطػػػكؿ »كعيػػػدهد جعراّ ػػػة فخرمػػػت ا،عراّ ػػػة تمػػػر ذ م ػػػد ف دلػػػت عد شػػػة اّيػػػة طمحػػػة: 
 .«اغتّت د جدرك  د تست حر لؾ»ذ م د  ف دلت عد شة 

قػدؿ  عػف ّر ػدة قػدؿ:4  كاليسػد  3  كجّك داككد2كجمد ميد ة الرمؿ ف  جهم  فركل مسمـ
ػ يى ن  لً  ـٍ   ً ًفػ  ي كييػخي  ى فى   ً ًمػهٍ   جى  فً الن مي رى  ؼي مي خٍ  ى  ؿو مي رى  فٍ د مً : ]مى  رسكؿ ا ػ ى  ً الٍ  ـى كٍ  ىػ  ي لىػ بى صى  ةً دمى

 [.د ى د شى مى   ً دتً يى سى حى  فٍ مً  ذي خي يٍ  ى   فى تى  ٍ د شً مى   ً دتً يى سى حى  فٍ مً  ذٍ خي فى  ؾى مً هٍ   جى فً  ؾى ديى ا خى ذى : هى  ؿى  ً فى 

جهمػ  ّزيػد جك غ ػػره ف ػد ظمػـ الػزكج  كتعمػؽ لػػ  هػذا لحػظ الحػد ث فػ مف خػػدف رمػال فػ  
ػة ميػ   ّحؽ  طدلّ  ف  اآلخرة ن محدلة ّيص هذا الحد ث هذا حؽ آدمػ  ن مصػح لمتّك

للػ  جف قػدؿ: كلػك خػدؼ مػف ذكػر ذلػؾ الهػرر عمػ  يحسػ   لن ّدلشركط ا،ّرعػة... كمػرٌ 
ار الػػدي د دكف غ ػػره فدلظػػدهر جف ذلػػؾ ن  كػػكف عػػذرا ،ف الػػتخمص مػػف عػػذاب اآلخػػرة ّػػد

مطمكب  كقد جقػر ممدعػة مػف السػمؼ عمػ  جيحسػ ـ ّدلزيػد ل  ػدـ الحػد عمػ  ـ ف ط ػركا مػع 
جف ذلػػؾ محػػض حػػؽ ا  كالسػػتر عمػػ  جيحسػػ ـ جكلػػ  فك ػػؼ فػػ  حػػؽ اآلدمػػ  ؟ ك حتمػػؿ 
جف   ػػدؿ جيػػ   عػػذر ّػػذلؾ  ك رمػػ  مػػف فهػػؿ ا جف  رهػػ  عيػػ  خصػػم  لذا عمػػـ حسػػف 

ال  ّػة  كالزيػد  كيحكهمػد جف  عحػك لن جف  ّػذؿ لػ  ي ت   كلػك لػـ  ػرض صػدحب الحػؽ فػ  
مدؿ ل عحػك عػف ال  ػدـ ّح ػ  عيػد ا مػدـ ،ف هػذا  سػ ط حػدا  كالحػدكد ن تشػترل ّخػالؼ 

 ا،كؿ  كا جعمـ.
                                                           

ا،صّ دي   الترغ ب كالتره ب  ّدب ال  ف  ف  التره ب مف ال  ّة  الحصؿ السدّع  حد ث  - 1
  3ـ  ج: 1993  1طّعة:    تح  ؽ: ج مف ّف صدلح ّف شعّدف  دار الحد ث  ال دهرة 2252رقـ 
  142ص:

   1508  ص:3  ج:1879مدرة  ّدب حرمة يسد  الممدهد ف  حد ث رقـ  صح ح مسمـ  كتدب ا  - 2
سيف جّ  داكد  كتدب الم دد  ّدب ف  حرمة يسد  الممدهد ف عم  ال دعد ف  حد ث رقـ  - 3

 .8  ص:3  ج:2496
 .310  ص:4 ج:4385سيف اليسد    كتدب الم دد  ّدب مف خدف غدز د ف  جهم   حد ث رقـ  - 4
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ّسػػيد م ػػد عػػف اّػػف عمػػر مرفكعػػد  كركل  2  كالطّرايػػ 1ركاه جّػػك داككد وىػػذا الحػػدْث
كمطػػػكن كقػػػدؿ فػػػ  كػػػؿ مي مػػػد صػػػح ح مممػػػة ميػػػ   كركاه الحػػػدكـ مختصػػػرا  3اّػػػف مدمػػػ 

 .  4ا سيدد

ػػؿو  ج ُّمػػد ]:كركل الطّرايػػ  مرفكعػػد ػػحدعىتي ي  حدلىػػتٍ  رىمي ػػدى  ديكفى  شى ػػديكدً  ًمػػفٍ  حى  لػػـٍ  تىعىػػدلى  ا حي
طً  ًفػػ   ىػػزىؿٍ  ت ػػ  تىعىػػدلى  ا سىػػخى ػػد  ىٍيػػًزعى  حى ػػؿو  كج ُّمى ػػّدن  شىػػد   رىمي  نى  خصػػكمىةو  ًفػػ  ميٍسػػًمـو  عمػػ  غىهى
ـى  ػػًرصى  حى  ػػ ي  ا عديػػدى  فى ىػػد  ػػدًّ  لػػ ي  ًعٍمػػ ًط ً  عمػػ  كىحى مىٍ ػػ ً  سىػػخى   ىػػٍكـً  ًللىػػ  الميتىتدًّعىػػةي  ا لىٍعيىػػةي  كىعى

ػػةً  ػػؿو  كج ُّمػػد الً  دمى ػػؿو  عمػػ  جشػػدعى  رىمي ػػةو  ميٍسػػًمـو  رىمي  الػػدٍُّي د ًفػػ  ًّ ػػد  ىًشػػ يي ي  ّىػػًرم ه  ًمٍي ػػد كهيػػكى  ًّكىًممى
ٌ دن  كدفى  ت   الي درً  ًف  ال  دمىةً   ىٍكـى   يٍدي ى ي  جفٍ  تىعىدلى  ا عم  حى د ًًّنٍيحدذً   ٍيًت ى  حى . مى  5 [ قدؿى

ػ كفى دي   ي تي دعى حى شىػ تٍ دلىػحى  فٍ كركل الطّراي  مرفكعد: ]مى  ػ فٍ ًمػ دٍّ حى ػ دٍ  ىػ  فى دلى عىػتى  اً  كدً دي حي  دد  هى
ػًفػ كى  يػفى  ؿو دًطػّى  كٍ جى  ؽٍّ   حى فً جى  ـي مى عٍ   ى نى  ةو كمى صي   خي مى عى  دفى عى جى  فٍ مى   كى  ً كً مٍ   مي   فً دلى عى تى  اى   طً خى   سى
ػػ  كى عى زً ٍيػػ   ى ت ػػحى  اً  ػػشىػػمى  فٍ مى ػػًّ  سى  ٍ لىػػ  كى ده دهً شىػػ  ي ي ػػل جى رى  ىػػ ـو كٍ قىػػ عى   مى   كرً الػػزُّ  دً دهً شىػػكى  كى  يػػفى  دو دهً شى
[.ره حٍ كي   ي دلي تى قً   كى كؽه سي في  ـً مً سٍ مي الٍ  دبي ّى سً   كى ةو  رى عً شى   ٍ فى رى طى  فى  ٍ ّى  دى  ً عٍ  ى  فٍ جى  ؼى مٍّ د كي ّن دذً كى  ـى م  حى تى  فٍ مى كى 

6 

د التكف ؽ.  كهذه الركا دت  حسر ّعه د ّعهد  ّك

 
                                                           

د  كتدب ا،قه ة  ّدب ف مف  ع ف عم  خصكمة مف غ ر جف  عمـ جمرهد  حد ث سيف جّ  داك  - 1
                                                                         18 ص: 4  ج: 3597رقـ 

  388  12  ج:13435المعمـ الكّ ر  حمراف عف اّف عمر  حد ث رقـ  - 2
ـى ًف ً   حد ث رقـ  - 3 دصى د لىٍ سى لى ي كىخى سيف اّف مدم   ًكتىدب اٍ،ىٍحكىدـ  ّىدب مىًف اد عى  مى

 .415ص:  3 ج:2319
المستدرؾ عم  الصح ح ف   كتدب الّ كع  مف حدلت شحدعت  دكف حد مف حدكد ا ف د هدد  - 4

 .32  ص: 2  ج:2222ا ف  جمره كمف خدصـ ف  ّدطؿ  حد ث رقـ 
كتدب ا،حكدـ  ّدب ف  الش كد  كلـ جمده   كمدت  عيد ال   م  ف  مممع الزكا د كميّع الحكا د - 5

 .عيد الطّراي  ف  معدمم 
 .252  ص: 8  ج:8552الطّراي   المعمـ ا،كسط  ّدب مف اسم  جحمد  حد ث رقـ  - 6
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 عشر: لخامسالحدْث ا

 :قولو  

 [َقْرَْةٍ  َصاِحبِ  َعَمى َبَدِويٍّ  َشَياَدةُ  َُِجوزُ  َ  ]

   .مف حد ث جّ  هر رة3  كالحدكـ2  كاّف مدم 1هذا الحد ث ركاه جّك داككد 

 هك: سدكف الّدد ة. البدويك

ػػةك كاحػػدة ال ػػرل  كهػػ  ال صػػكر الصػػ در  كاليسػػّة لل  ػػد قػػركم  كظػػدهر هػػذا  :القْر
 الحد ث عدـ مكاز ش ددة الّدكم عم  ال ركم مطم د  كلك كدف عدن رهد.

ػػػ  قػػػدؿ جحمػػػد رحمػػػ  ا  كقػػػدؿ مدلػػػؾ رحمػػػ  ا: تمػػػكز فػػػ  السػػػحر لذا كػػػدف عػػػدن  ّك
عمػ  جحػد مػف  ه مػف ميد ػة ميدهػد جحػدآف لقػرار كر مطم د  كفػ  الحهػر عمػ  مػد سػمع مػ

 دـ جك لتالؼ مدؿ.

كتػػيكؿ الحػػد ث ّمػػد لذا شػػ د فػػ  الحهػػر ف مػػد   ػػع ّػػ ف جهػػؿ الحهػػر مػػف الّ دعػػدت  
 كمد جشّ  د ،ف لش دده  كترؾ لش دد عدكؿ الحهر ر ّة.

الت مة مف م ة الشػ كد فػ  الشػ ددة  كمخدلحػة العػددة  كميػ   تعرض»المدزرم:  قدؿ 
 «  [ مٍّ كً رى  ى   الٍ مى عى  مٍّ كً دى ّى الٍ  ةي ددى  ى شى  ؿي ّى  ٍ  تي ]نى حد ث: 

،ي ػػد  ذلػػؾ فػػ  الح ػػكؽ لذا شػػ دكا فػػ  الحدهػػرة  تػػيكؿ مدلػػؾ»الحكػػـ: قػػدؿ اّػػف عّػػد 
ت مػػة جف  شػػ د جهػػؿ الّدد ػػة دكف مػػف هػػـ معػػ  مػػف جهػػؿ الحدهػػرة  كجمدزهػػد فػػ  الػػدمد  

   «كالمراح  كح ث تطمب الخمكات كالّعد عف العدكؿ.

                                                           

  3602حد ث رقـ:  سيف جّ  داكد  كتدب ا،قه ة   ّدب ش ددة الّدكم عم  جهؿ ا،مصدر  - 1
 .603ص: 3ج:

 .793  ص:2  ج:2367سيف اّف مدم   كتدب ا،حكدـ  ّدّؿ مف ن تمكز ش ددت   حد ث رقـ:  - 2
 .111  ص:4  ج:7048 :المستدرؾ عم  الصح ح ف  كتدب ا،حكدـ  حد ث رقـ - 3
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حػػد ث ن ت ّػػؿ شػػ ددة الّػػدكم عمػػ  ال ػػركم محممػػ  عيػػد مدلػػؾ »كقػػدؿ اّػػف الحدمػػب: 
جمػػد لػػك شػػ د جيػػ  سػػمع مد جك   عمػ  الشػػ ددة عمػػ  لشػػ دده فػػ  الحهػػر ،يػػ  مظيػة الر ّػػة

 ا1(.رآهمد جك كديكا ف  سحر فال ر ّة ف  المدؿ جك غ ره 

ت ّػؿ فػػ  كػؿ شػػ    كقػدؿ جّػك حي حػػة  كالشػدفع  تمػػكز فػ  الحدهػػرة  كفػ  الّدد ػػة  ك 
يمػػد كػػره شػػ ددة الّػػدكم لمػػد ف ػػ  مػػف المحػػد  فػػ  الػػد ف لٌ » كتػػيكن الحػػد ث قػػدؿ فػػ  الي د ػػة:

ل ػػػ    ك،ي ػػػـ فػػػ  ال دلػػػب ن  هػػػّطكف الشػػػ ددة عمػػػ  كم  ػػػد  كالم دلػػػة ّيحكػػػدـ الشػػػرع كا 
   2«.ذهب مدلؾ كاليدس عم  خالف 

صػدحب قر ػة فد ػدة لك كديت العمة م دلت ـ لػـ  كػف لمتخصػ ص فػ  قكلػ  عمػ  قمت: 
 كالّدكم.  لذ هذه الصحدت مديعة مف قّكؿ الش ددة لم ركم

كق ػػؿ معيػػ  ن تمػػػكز عيػػد مػػف  ػػرل المػػكاز ن  حسػػف لحصػػػكؿ »قػػدؿ اّػػف ال ػػددم: 
الت مة لّعد مد ّ ف الرمم ف  ك   د ذلؾ تعد ت مد ّعم  فمك ش د لػ    ّػؿ  كق ػؿ ن  مػكز 

  3«.عيد الحدمة جم جدا  الش ددةحسف جف  حمؿ مصمحة ،ي   تعذر طمّ   ن 

فيحمد رحم  ا جخذ ّظدهر المحظ  كمعم  مخصصد لعمـك قّكؿ ش ددة العدؿ  كجّػك 
جك عمػ  مػد  عتّػر ف ػ   كالشػدفع  حمػاله عمػ  ا،عػراب الػذ ف ن تعػرؼ عػدالت ـ   حي حػة

ػػػذلؾ ممعػػػد ّػػػ ف هػػػذا الحػػػد ث  كا،حدد ػػػث   كػػػكف الشػػػدهد مػػػف جهػػػؿ الخّػػػرة الّدطي ػػػة  ّك
اآل ػػدت الدالػػة عمػػ  قّػػكؿ شػػ ددة كػػؿ عػػدؿ ف مػػد ن  ػػت ـ  كا مػػدـ حممػػ  عمػػ  مػػد تتطػػرؽ ك 

ف   الت مة  كهك قصده ّد ش دد دكف عػدكؿ الحهػر  كرمػح ال رافػ  هػذا التيك ػؿ ّكمػكه 
                                                           

جقكاؿ المدزرم  كاّف عّد الحكـ  كاّف الحدمب  مكمكد ة متتدّعة هكذا ف : التدج كا كم ؿ   - 1
لمختصر خم ؿ  محمد ّف  كسؼ ّف جّ  ال دسـ ّف  كسؼ العّدرم ال ريدط   جّك عّد ا 

   1994   1ط:  المكاؽ المدلك   دار الكتب العمم ة 
 .109  ص:1ا، ر  ّدب الّد  مع الداؿ  ّدا ج:اّف ا،  ر  الي د ة ف  غر ب الحد ث ك  - 2
حدش ة اّف عّد ال ددم السيدم عم  سيف اّف مدم   كتدب ا،حكدـ  ّدب الي   جف  ّ ع  - 3

 .66  ص: 2  ج:2367حدهر لّددم  حد ث رقـ 
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ن تخمك مف يظر  كاختمؼ عممد يد ف  شػ ددة الحهػرم لمّػدكم ّدلّدد ػة ف دسػ د ّعهػ ـ 
 .عم  هذا  كقّم د ّعه ـ مطم د

 كظدهر الحد ث  دؿ ل ذا  كمعيده  دؿ ل كؿ عم  تعم ميد ّدنستّعدد. 

جهػػػػؿ الحهػػػػر مظيػػػػة لالستشػػػػ دد فػػػػ  الّػػػػدك  كالحهػػػػر فػػػػال  لفالم ػػػػـ لن جف   ػػػػدؿ  
عمػ  الحهػرم  كالحػد ث لػ س ّػيص  استّعدد  كن ت مة.  ّ   اليظر فػ  شػ ددة الّػدكم

د عم  مد يص عم    كقػد  عػدرض ف  ذلؾ ج هد لن جف  دخؿ ف  انستّعدد ف ككف ق دس
ّكمكد الحدرؽ  كهك جف الّدكم ّرمد لـ   ّؿ لن ف  ا ش دد لن مف  عمـ عدالتػ  مػف جهػؿ 

 ّدد ت   كاعمـ جف رد الش ددة ّدلت مة مف المممع عم   ف  المممة.

ا،مػػة مممعػػة عمػػ  رد الشػػ ددة ّدلت مػػة مػػف ح ػػث المممػػة لكػػف كقػػع »قػػدؿ ال رافػػ : 
 الرتب  كتحر ر ذلؾ جف الت مة تي سـ  ال ة جقسدـ: الخالؼ ف  ّعض

 مممع عم  اعتّدرهد ل ٌكت د. -
 لل د  د لهعح د.  كمممع عم -
 كمتكسطة ّ ف ذلؾ. -

 فح  د خالؼ؛ فيعالهد ش ددة ا يسدف ليحس   ككقع ا ممدع عم  ردهد.

طالف هذه الت مة.  كجديدهد ش ددة ا يسدف لرمؿ مف قّ مت  جممع عم  اعتّدرهد  ّك

كمػػف المتكسػػطة ّػػ ف الرتػػب شػػ ددة ا يسػػدف ،خ ػػ  جك صػػد    المالطػػؼ لػػ   ككػػذا  
فػػيحف ي ػػكؿ ّدعتّػػدر الت مػػة هيػػد كمػػد ي ػػكؿ فػػ  شػػ ددة   شػػ ددة الػػزكج لمزكمػػة جك ّػػدلعكس

ن فػ  ا،ّيد  لتّد   كاآلّد  ل ّيد   ككذلؾ تعتّػر ج هػد ت مػة العػداكة  كلكػف فػ  الػدي د 
 الد ف.

 جك صػ ره  ػـكقدؿ جّك حي حة: العداكة مطم د  ككذلؾ مف ردت ش ددت  لحس   جك كحػره 
 جداهد ّعد زكاؿ هذه الصحدت فني   ت ـ هيد  كق ؿ   ّؿ الكؿ لن الحدسؽ.
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كمف المتكسطة ش ددة جهؿ الّدد ػة لذا قصػدكا التحمػؿ دكف جهػؿ الحدهػرة فػ  الّ ػع  
ايت ػػ  المػػراد  «.،ف العػػدكؿ للػػ  ـ مػػع لمكػػدف غ ػػرهـ ت مػػة كال ّػػة  كيحػػك ذلػػؾ  كاليكػػدح

 .1مي  عم  اختصدر الّدقكرم

مػػف حػػد ث عمػػر ّػػف شػػع ب عػػف جّ ػػ  عػػف  2كمػػف جدلػػة رده لمت مػػة مػػد ركاه جّػػك داككد
رد ش ددة الخد ف  كذم ال مر عم  جخ ػ   كرد شػ ددة ال ػديع ،هػؿ  مده جف رسكؿ ا 

 3[.: ا حية  كالشحيد ال مر»داككد: قدؿ جّك  .الّ ت  كجمدزهد ل  رهـ

[ كقػػدؿ ةو اّىػػرى  قى نى   كى  و نى   كى ًفػػ  فى يًػػ ظى نى مػػف حػػد ث عد شػػة ّز ػػددة: ]كى 4كركل يحػػكه الترمػػذم
 ن  صح عيدم مف قّؿ لسيدده.

عم  عدـ قّػكؿ شػ ددة الحدسػؽ  كمػف لػـ  تصػؼ ّدلعدالػة  كهػ  ححػظ  كالعممد  كدفة 
ذر العػػدكؿ  كخ ػػؼ ّطػػالف الح ػػكؽ اكتحػػ  المتػػيخركف ّشػػ ددة كالمػػرك ة كلمػػد تعػػ الػػد ف 

كجقػػدمكا ا،م ػػؿ م ػػدـ العػػدؿ  كاحتػػدلكا مع ػػـ نسػػتخراج الح ػػكؽ  المح ػػؼ ّشػػركط ذكركهػػد 
 ّح ؿ ن  يّ   التكغؿ ف  د  كهذا جمر عظ ـ الخطر.

 .فديظره 5كنّف عدصـ ف  المسيلة كالـ مت ف ي م  ف  شرح ميظكمة كالده
                                                           

ال دعدة التدسعة  ف  ت ر ر الت مة الت  ترد ّ د الش ددة  الّدقكرم  ترت ب الحركؽ كاختصدرهد  - 1
  .244  ص:2ّعد العدالة كالت مة الت  ن ترد ّ د الش ددة ج:

   306  ص:3ج: 3600ّدب مف ترد ش ددت   حد ث رقـ  سيف جّ  داكد  كتدب ا،قه ة  - 2
 المرمع يحس   - 3
  120  ص:4سيف الترمذم  جّكاب الش ددات  ّدب مد مد  ف مف ن تمكز ش ددت  ج: - 4
نّف عدصـ  جم جف « تححة الحكدـ» شرح اّف عدصـ عم   ميظكمة كالده  جم شرح   ؿ: - 5

شرح تححة الحكدـ »الم لؼ ل ذا الشرح هك اّف اّف عدصـ  كهك مخطكط مسم  ّ ذا انسـ: 
  مكمكد ّمدمعة الممؾ سعكد  قسـ المخطكطدت  كهيدؾ يسخة للكتركي ة ل ذا «نّف عدصـ
 .المخطكط

ة  فكمدت كالمد نّف عدصـ ف  د حكؿ ش ددة المح ؼ ف  الصححة:كحدكلت    195قرا ت د ّصعّك
 .http:llmaktota.ksu.edu.sa  مكتّة المصطح  ا لكتركي ة  ((PDF مف اليسخة ا لكتركي ة:
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خّػػر قػػدطع » :در شػػ د  كممع ػػد شػػ ددات  كهػػ  كمػػد فػػ  ال ػػدمكسمصػػ والشػػيادة:
كالممػع  كشػ ده كسػمع  شػ كدا حهػره ف ػك شػدهد  .ككػـر  كقػد تسػكف هػد ه  كش د كعمػـ

جدل مػػد عيػػده مػػف الشػػ ددة ف ػػك شػػدهد  كالممػػع شػػ كد   ةكشػػ دكا لز ػػد ّكػػذا شػػ دد شػػ كد 
الشػػدهد  كا،مػػ ف فػػ   -كتكسػػر شػػ ي - شػػ د لػػ   كالشػػ  د  سػػيل  لفٌ  :كاستشػػ دهكجشػػ دد  
 ايت   1.«ش ددت 

ػ  سػم  الشػدهد ،يػ   ّػ ف »كقدؿ ال ده  فػ  التيّ  ػدت:  الشػ ددة: معيدهػد الّ ػدف  ّك
ل ػ  جشػدر فػ  معيػ   عيد الحدكـ الحؽ مف الّدطؿ  كهك جحد معػدي  تسػم ة ا شػ  دا  كا 

   قكؿ ا تعدل :

ُو َ  ِإَلَو ِإ َّ ُىػَو َواْلَماَلِئَكػُة َوُأْولُػوْا اْلِمْمػـِ َقآِئَمػًا ِباْلِقْسػِط َ  ِإَلػَو ِإ َّ ُىػَو الّمُو َأنَّ  ﴿ َشِيدَ 
ـُ. اْلَمِزْػػُز  كق ػػؿ هػػك ف  مػػد ّمعيػػ  العمػػـ  كقػػد  صػػح هػػذا فػػ  الشػػدهد  ّػػٌ ف. جم 2﴾اْلَحِكػػْ

 3«.لعمم  ّمد ش د ّ 

لعم   ر د ّدلعمـ مد هك جعـ مف الظف  كتحس ر الش ددة »قدؿ المح ؽ اّف مرزكؽ: 
ّدلعمـ تحس ر الش   ّذكر سّّ   كجمد ح   ت د ف ك الّ دف كمد قدؿ جكن  لكف سّب ذلؾ 
الّ دف حصكؿ العمـ جك غمّة الظف لممّ ف ّدلش   الذم ّ ي   ك مكف رسم د عرفد عم  

ؿ الش ددة ّ دف مستيد العمـ جك غدلب ظف ّمحظ جك قد ـ م ته  هذا التحس ر ّيف   د
م دم  عف  ّكت حؽ عم  مع ف جك س كط  عي   جك آؿ لل  مد مدؿ  كاآل ؿ لل  مد 
ف رسمت د عرفد عم  تحس ر المكهرم ل د ّيي د خّر  كتزك ة الشدهد  كتمر ح   ـ قدؿ: كا 

 .قدطع
                                                           

 .292  ص: 1ّددم  ال دمكس المح ط   ّدب الداؿ  فصؿ الصدد  ج: آ الح ركز - 1
  .18:سكرة آؿ عمراف   اآل ة - 2
ع دض ّف مكس  ّف ع دض ّف عمرك ّف عمركف ال حصّ   جّك الحهؿ  التيّ  دت  - 3

عّد اليع ـ حم ت   دار  المستيّطة عم  الكتب المدكية كالمختمطة  تح  ؽ د:محمد الك  ؽ  كد:
 .1634 ص: 3  ج:2011  1اّف حـز  ّ ركت  لّيدف  ط:
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حظ جك قد ـ م دم  لل  آخر خّر قدطع ّمحظ لل  آخر الرسـ  كلك قمت خّر ّم: قمت
الرسـ  كحذفت قدطع لكدف جكل  ،ف خّر ميس قر ب لمش ددة ّك دف ميس ّع د  ك،ي  
 شمؿ مد استيد لل  غدلب ظف ج هد  ـ قدؿ: كتمخص مف كالـ المدزرم كاّف ّش ر جف 

  1«.جك تعدد الش ددة خّرا  كمب حكمد عم  المش كد عم   خدصة اتحد المش كد ل 

كالركا ػة فػرؽ ذكػره ال رافػ   كغ ػره  كفػ  كػالـ اّػف مػرزكؽ لشػدرة للػ   ددة ّك ف الشػ 
 ترم ح مكاز جدا  الش ددة ّ  ر لحظ جش د  كمد تصرؼ مي د  كهك التح  ؽ عف جك رهـ.

ػػ    كقػػدؿ ك  ػػر مػػف جصػػحدّيد: ن  كػػؼ غ ػػر لحػػظ جشػػ د لن جف الشػػدفع ة  كاّػػف العّر
ع ػػؿ لػػ  معيػػ   كال رافػػ  معمػػ  كػػذلؾ لت ػػرر معػػال ذلػػؾ تعّػػدا ن  مػػف جصػػحدّيد  كال رافػػ 

 العرؼ ّ  فعم    زكؿ ّزكال .

اعمػػـ جف جدا  الشػ ددة ن  صػػح ّػدلخّر الّتػػة  فمػك قػػدؿ الشػدهد لمحػػدكـ »قػدؿ ال رافػ : 
جخّرؾ ّكػذا عػف    يػ  لػـ  عتمػد عمػ  هػذا الكعػد  ككػذا لػك قػدؿ سػمعت فاليػد   ػر ّكػذا  

ن  كػػكف ذلػػؾ شػػ ددت  ،يػػ  مػػ ال ي مػػد ّػػدلّ ع جك شػػ دت ّ   جك جشػػ دي  عمػػ  يحسػػ  ّكػػذا
مخّر عف مد مه  ف حتمؿ جف  ككف اطمع عم  مد  ميع ا،دا  مف فسل  جك لقدلػة  جك 
حػػػدكث ر ّػػػة  ػػػـ قػػػدؿ: فد يشػػػد  فػػػ  الشػػػ ددة ّدلمهػػػدرع  كفػػػ  الع ػػػكد ّدلمدهػػػ   كفػػػ  

فػػنف  الطػػالؽ ّدلمدهػػ   كاسػػـ الحدعػػؿ  كسػػّب الحػػرؽ ّػػ ف هػػذه المػػكاطف الكهػػع العرفػػ 
   2«.اتحؽ جف العكا د ت  رت  كصدر المده  مكهكعد ل يشد  ن عم  العرؼ ا،كؿ

جدا  الشػ ددة ّمحظ ػػد كحركف ػد تعّػد ن لدراؾ لمعيػػده » كقػدؿ اّػف العّرػ  فػػ  ا،حكػدـ:
   3«.كن  مزئ غ ره عي 

                                                           

 .لـ جمده - 1
 ال راف   جيكار الّركؽ ف  جيكاع الحركؽ  الحرؽ ّ ف قدعدة المحظ الذم  صح جدا  الش ددة ّ   - 2

 .(مع ّعض التصرؼ مف الكيت   58  ص:4ّك ف قدعدة مد ن  صح جدا هد ّ   ج:
كالذ ف  رمكف المحصيدت »اّف العّر   جحكدـ ال رآف  سكرة اليكر  اآل ة الراّعة: قكل  تعدل :  - 3
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د قكؿ الشدهد لمحدكـ جش د ّكذا فم س ّمعي  جّ ف كن جمٌ »كقدؿ ف  ا،مد ا،قص : 
ّمعي  جعمـ  كالدل ؿ عم   لممدع ا،مة عم  جف الرمؿ لك قدؿ لمحدكـ لذا ش د عيده جيد 
جّ ف عيدؾ كذا  جك جعمـ كذا ّدن مف قكل : جش د لمد جص   لل    كن قه  ّ كل  

كس ال  ف   مم ع   حت    كؿ جش د  كقد طدؿ ّح   عف المعي  ف  ذلؾ عيد ا،حّدر
ك ر مف جي  تعّد مف الشرع ّمحظة ن  مكز تّد م د كن الميدظر ف فمد كمدت عيدهـ ج

  1.«  ـك غ رهد م دم د

مرل عم  جلسية ا،مة سمح د »كقدؿ جّك العّدس الح كم  الشدفع  ف  المصّدح: 
كخمح د ف  جدا  الش ددة جش د م تصر ف عم   دكف غ ره مف ا،لحدظ الدالة عم  تح  ؽ 

 .كجت  ف  الش   يحك جعمـ

لمحظ الكتدب كالسية ج هد فكدف كد ممدع عم  تع  ف هذه المحظة دكف كهك مكافؽ 
كلعؿ السر ف   جف الش ددة اسـ مف   كن  خمك مف معي  التعّد لذ لـ  ي ؿ غ ره  غ رهد

  كه  انطالع عم  الش   ع ديد فدشترط ف  ا،دا  مد  يّئ عف المشدهدة  المشدهدة
كج هد  :كهك جش د ّمحظ المهدرع  ـ قدؿ  ظكجقر ش  د  دؿ عم  ذلؾ مد اشتؽ مف المح

ف د استعمؿ جش د ف  ال سـ يحك جش د ّد ل د كدف كذا جم جقسـ فتهمف لحظ جش د 
كا خّدر ف  الحدؿ فكيف الشدهد قدؿ جقسـ ّد ل د اطمعت عم    كال سـ  معي  الش ددة

ح كدة ف  غ ره مف ا،لحدظ فم ذا اقتصر عم   مكهذه المعدي    كجيد اآلف جخّر ّ   ذلؾ
  2«.كاتّدعد لممي كر  احت دطد

                                                                                                                                                                          

  مسيلة ك ح ة الش ددة عم  الزيد  دار الكتب العمم ة  ّ ركت  لّيدف  « يتكا ّيّرعة ش دا   ـ لـ
 .340  ص:3  ج:2003  3ط

اّف العّر   ا،مد ا،قص  ف  شرح جسمد  ا الحسي   كصحدت  العم   تح  ؽ: عّد ا  - 1
  .66-65  ص:2  ج:2010التكرات   كجحمد عركّ   المكتّة الكيدي ة  المممكة الم ّر ة  

جحمد ّف محمد ّف عم  الح كم   المصّدح المي ر ف  غر ب الشرح الكّ ر  المكتّة العمم ة   - 2
 .325  ص:1ّ ركت  ج:
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انتحدؽ الذم ي م  اّف العّر  غ ر مسمـ  كقد يص ،صحدّيد ف  سمالت ـ  قمت:
 عم  قّكؿ غ ر تمؾ المحظة.

كقدؿ المدزرم  كهك جكّر مف اّف العّر  عيدم: لك قدؿ الشدهد سمعت كذا  جك 
ه  مي  قصد الش ددة ل ه  ّذلؾ كمد   ه  لك قدؿ جيد جش د كف ـ ال د  عممت كذا

 ّ.»1 

 2«.لف قدؿ هذه ش ددت   فكذلؾ جدا  ل د»كف  اليكادر عف جش ب: 

 3«.ا،ظ ر جف ا شدرة المح مة لذلؾ تكح »كقدؿ اّف عرفة: 

كغّرد هك ا،حسف فال  يّغ مسدعدة  لكف مد مرل عم   جمر المسمم ف شرقد  :قمت
د التكف ؽ.الشدهد ف    ا،دا  ّ  ره. ّك

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .لـ جمده - 1
ية مف غ رهد مف ا،يم دًت  كتدب  - 2 عّد الرحمف اليحزم  الي كادر كالزٍّ ددات عم  مىد ف  المدىك 

 .268  ص: 8رؼ خط  ف  الك   ة  كن   ّت ش ددت   ج:الش ددات  ّدب ف  الرمؿ  ع
جّك عّد ا محمد ّف محمد اّف عرفة الكرغم  التكيس  المدلك   المختصر الح     تح  ؽ:  - 3

م سسة خمؼ جحمد   كتدب الش ددات  ّدب جدا  الش ددة  د. حدفظ عّد الرحمف محمد خ ر
 .379:  ص9ج:  2014  1الخّتكر ل عمدؿ الخ ر ة  ط:
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 عشر: سادسالحدْث ال

 :قكل   

 [ .عمْيا فمْسِيما اسِحباىا أو الْمَْف، ا ثناف َكرِهَ  إذا]

 كه  ال داح. انقتراع ّدلس دـ  ا سِياـ:

 كلـ  ترمح مديب كاحد مي مد. كقد حكـ المم كر ّدل رعة ف مد تسدكا ف   المتيدزعدف 

 مػػف المتػػداع ف فػػدلمعركؼ عيػػد العممػػد   كالػػذم دلػػت عم ػػ  ا،خّػػدر كجمػػد جهػػؿ ال مػػ ف
هػػك حمػػؼ المػػدع  عم ػػ  لن جف  ردهػػد عمػػ  المػػدع   جك  تػػرمح مديػػب المػػدع  ّشػػدهد 

لن  جك مػػد قػػدـ م ػػدـ الشػػدهد ف كػػكف جكلػػ  ّػػدل م ف كال مػػ ف  ف مػػد  كحػػ  ف ػػ  الشػػدهد  كاحػػد 
 ككػػؿ كاحػػد مي مػػد  دع ػػ  ليحسػػ   د جف  ردهػػد عمػػ  المػػدع  عم ػػ  كدلشػػ    كمػػد ّي ػػد  م

جك  جك يككل مػػػد   عػػػد ج مدي مػػػد  ك ػػػدفع دعػػػكل صػػػدحّ   كن مػػػرمح فػػػدلحكـ قسػػػم  ّ ي مػػػد
ك  هػ  لمحػدلؼ عمػ  اليدكػؿ فػنف تسػدرعد للػ  ال مػ ف جقػرع  تراه  مد عم  ترؾ ال مػ ف 

 ّ ي مد ج  مد  سّؽ.

كلعػػؿ هػػذا هػػك مػػػراد الحػػد ث فػػ  اخػػػتالؼ المتّػػد ع ف قّػػؿ الحػػػكات  حمػػؼ   ػػـ  خ ػػػر 
ّػػ ف ا،خػػذ ّمػػد حمػػؼ عم ػػ  جك الػػرد ّعػػد  م يػػ . كمػػف يكػػؿ مي مػػد قهػػ  لمحػػدلؼ  المّتػػدع
 عم  .

 ًلذىا  ػػػػكؿ: ]  ركل جّػػػػك داككد  كغ ػػػػره عػػػػف اّػػػػف مسػػػػعكد قػػػػدؿ: سػػػػمعت رسػػػػكؿ ا 
لىٍ سى  اٍلّى ٍّعىدفً  اٍختىمىؼى  دّى  كى د فى يكى  ّى ٍّيىةه  ٍ يى يمى ٍمعىةً  رىبُّ   ى يكؿي  مى كىد. جىكٍ  السٍّ  1[ ىتىتىدرى

لىػػٍ سى  اٍلّى ٍّعىػػدًف  اٍختىمىػػؼى  مدمػػ : ]ًلذىاكفػػ  ركا ػػة اّػػف  ػػد كى ًّ ػػعي  ّى ٍّيىػػةه  ّىٍ يى يمى  ًّعىٍ يًػػً   قىػػدً ـه  كىاٍلمى

                                                           

سيف جّ  داكد  كتدب الّ كع  جّكاب ا مدرة  ّدب لذا اختمؼ الّ عدف كالمّ ع قد ـ  حد ث رقـ:  - 1
 .285  ص3ج: 3511
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د فىدٍل ىٍكؿي   1[اٍلّىٍ عى.  ىتىرىاد افً  جىكٍ  اٍلّىدً عي  قىدؿى  مى

جف رممػػ ف اختصػػمد للػػ  »عػػف جّػػ  مكسػػ  ا،شػػعرم:  3  كاليسػػد  2كركل جّػػك داككد 
 .«ف  داّة ل س لكاحد مي د ّ ية ف ه  ّ د ّ ي مد يصح ف اليّ  

فّعػػث  عيػػ  جف رممػػ ف ادع ػػد ّع ػػرا عمػػ  ع ػػد رسػػكؿ ا  4كفػػ  ركا ػػة ،ّػػ  داككد 
 يصح ف.  ي مدّ كؿ كاحد مي مد شدهد ف ف سم  رسكؿ ا 

 فديظر مد المراد ّ ذا الحد ث.

عػػف لسػػحدؽ اّػػف يصػػر 5كقػػد مػػد  عمػػ  ركا ػػدت ّ ي ػػد ّعػػض المخدلحػػة فػػركاه الّخػػدرم
رسػكؿ ا  عػف جّػ  هر ػرة رهػ  ا عيػ  جفٌ  عػف همػدـ جخّريػد معمػر حد يد عّد الػرزاؽ

 ػكب . فيسرعكا فيمر جف  س ـ ّ ي ـ ف  ال مػ ف ج  ػـ  حمػؼ  عرض عم  قـك ال م ف ّك
 عم   ّدب لذا تسدرع قـك ف  ال م ف.

 6«.جم ح ث تمب عم  ـ مم عد ج  ـ  ّدج جكن»قدؿ شدرح : 

عػرض عمػ  قػـك تيػدزعكا ع يػد ل سػت فػ  »كقدؿ فػ  ت ر ػر معيػ  الحػد ث مػد يصػ : 
جم   ػػرع ج  ػػـ  حمػػؼ  - ػػد كاحػػد مػػي ـ كن ّ يػػة فيسػػرعكا؛ جم للػػ  ال مػػ ف فػػيمر جف  سػػ ـ

                                                           

 .737  ص: 2  ج: 2186سيف اّف مدم   كتدب التمدرات  ّدب الّ عدف  ختمحدف  حد ث رقـ:  - 1
كل س ل مد ّ ية  حد ث رقـ: سيف جّ  داكد  كتدب ا،قه ة   ّدب الرمم ف  تداع دف ش  د  - 2

 .311ص: 3ج: 3618
سيف اليسد    كتدب ال هد    ّدب الش    دع   الرمالف كلكؿ مي مد ّ يت   حد ث رقـ:  - 3

 .429  ص: 5  ج:5954
سيف جّ  داكد  كتدب ا،قه ة  ّدب الرمم ف  دع دف ش  د كل ست ل مد ّ ية   حد ث رقـ:  - 4

 .310 ص:3  ج:3615
  3ج: 2674ّخدرم  كتدب الش ددات  ّدب لذا تسدرع قكـ ف  ال م ف  حد ث رقـ: صح ح ال - 5

  173ص:
 .285  ص: 5اّف حمر  فتح الّدرم   كتدب الش ددات  ّدب لذا تسدرع قـك ف  ال م ف  ج:  - 6
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 . -قّؿ اآلخر

مػػف طر ػػؽ جّػػ  رافػػع: جف رممػػ ف اختصػػمد فػػ  مػػدؿ لػػ س  2كجّػػ  داككد  1اليسػػد   كعيػػد
د :]لكاحد مي ـ ّ ية ف دؿ اليّ   مى  اٍستىً مى د اٍل ىًم فً  عى ّ د كىدفى  مى  [كىًرهىد. جىكٍ  ذىًلؾى  جىحى

حد يد عّد الرزاؽ   حد يد جحمد ّف حيّؿ  كسممة ّف شّ ب قدن: 3كركل جّك داككد
قدؿ:  عف همدـ ّف ميّ  عف جّ  هر رة ره  ا عي  عف اليّ   رقدؿ حد يد معم

ّ دهىد جىكً  اٍل ىًم فى  اًنٍ يىدفً  كىًرهى  ]ًلذىا د اٍستىحى مىٍ  ىد. فى ىٍستىً مى  [ عى

فنذا ادع  ا يدف ع يد ف   د  دلث  كجقدـ كؿ مي مد ّ ية » :شارح البخاريكقدؿ 
مطم ة  كا،خرل م رخة  كلـ   ر لكاحد مي مد  جك متح ت   جك لحداهمد  مطم ت  التير ل

 .تعدرهتد كتسدقطتد  ككيي  ن ّ ية

ف  ّع ر  فيقدـ كؿ كاحد  كجمد حد ث الحدكـ جف رمم ف اختصمد لل  رسكؿ ا 
ّ ي مد فيم ب عي  ّيي   حتمؿ جف الّع ر كدف ّ دهمد  مي مد ّ ية جي  ل  فمعم  اليّ  
  كجمد حد ث جّ  داككد جف خصم ف جت د رسكؿ ا . فيّطؿ الّ يت ف ف سم  ّ ي مد

كجت  كؿ كاحد مي مد ّش كد فيس ـ ّ ي مد  كقه  لمف خرج ل  الس ـ فيم ب عي  ّيي  
 4 «.جك عتؽ  حتمؿ جف التيدزع كدف ف  قسمة 

                                                           

 ىٍستىً مىد  جىفٍ  فىيىمىرىهيمىد رىسيكؿي اً »السيف الكّرل  عف جّ  رافع  عف جّ  هر رة ّمحظ: اليسد     - 1
ّ د جىٍك كىًرهىد مى  اٍل ىًم ًف جىحى   5  ج:5957  كتدب ال هد   انستم دـ عم  ال م ف  حد ث رقـ:«عى

 .430ص:
سيف جّ  داكد  كتدب  ا،قه ة  ّدب الرمم ف  دع دف ش  د كل ست لد  مد ّ ية   حد ث رقـ  - 2

  .311 ص: 3  ج:3616
الرمم ف  دع دف ش  د كل ست لد  مد ّ ية  حد ث رقـ  سيف جّ  داكد  كتدب ا،قه ة  ّدب - 3

  .311ص:   3  ج:3617
ال سطالي   لرشدد السدرم شرح صح ح الّخدرم  كتدب الش ددات   ّدب قكؿ ا تعدل  لف  - 4

   407  ص:4  ج:2673الذ ف  شتركف  حد ث رقـ 
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: اعمـ جي  مد  عف الشدفع   ال ة جقكاؿ ف  يككؿ المتداع ف عف ال م ف ف  قمت
 جحدهمد لذا جقدمد عم   ّ يت ف:الش   الذم تحت  د 

 جحدهد ال سمة. -

 كال دي ة تكق ح . -

 كال دل ة ال رعة. -

ن ّع يػػ   كقػػدؿ جحمػػد ّػػف حيّػػؿ فػػ  رممػػ ف ادع ػػد شػػ  د ّ ػػد  دلػػث  كجقػػر ّػػ  ،حػػدهـ 
   رع ّ ي مد فمف خرمت قرعت  حمؼ  كاستح    كهذا جقرب مد فسر ّ  الحد ث.

 كمذهّيد جي : لذا استكت الدعكل  كلـ  ترمح مديػب جحػدهمد  حمحػدف  ػـ   سػـ ّ ي مػد 
جك  هذا لذا كدف ّي د  مد  جك ل س ّ د كاحد  جك ّ ػد غ رهمػد م ػر جيػ  ،حػدهمد كن  ع يػ  

  عف المشاور المقد المنظوـكهك ممف ن   ّؿ قكل  ف  ّعض المكاهع كمد فػ   ع ي  
ـك فتػػداعكا فػػ  ّعػػض ال ػػيـ  جك فػػ  شػػ ده مي ػػد فعمػػ  قػػكؿ لف كػػدف  رعػػ  ل ػػ»  كيصػػ :

ف لػـ  كػف عػدن  كلػـ ت ػـ  مدلؾ  حمؼ مف   ر ل  الراع  ّػذلؾ جي ػد لػ  لذا كػدف عػدن  كا 
كفػػ  قػكؿ الحسػػف ال ػػكؿ قػػكؿ   كمػػف يكػػؿ كديػػت لمحػدلؼ مػػي ـ .ككديػػت ّ ػي ـ ّ يػة حمحػػكا 

   1«.ّش   الراع  لذا لـ ت ـ ّ ية ،حدهمد  كل س الكسـ

كدل ميد حد ث جّ  داكد المت دـ فنف كدف ّ د غ رهمد  كادعده كدف جكلػ  ّػ  مي مػد مػع 
مى  اٍلّى ٍّيىةً ] : م ي  ،ي  مدع  عم    كقد قدؿ  [.رى كى يٍ جى  فٍ   مى مى عى  كىاٍل ىًم فً  اٍلميد ًع   عى

2 

ككذلؾ لف قدؿ لي  ل  رهمد لذ ا يسدف مصدؽ ف مد تحت  ده لن فػ  كمػ  كاحػد ذكػره 
                                                           

ن ب ّدلمشدكر مع العمـ جي  ك م الع د الميظكـ ف  العمـك كالخصكص لش دب الد ف ال راف    - 1
شخص مع ف ّؿ  طمؽ عم  ممدعة مف الح  د  ككي ة ل ـ لت مدهـ ميصب  محظ المشدكر صد ّ ي 

  .المشدكر
ركاه الّ      سيف الّ      كتدب الدعدكل كالّ يدت  ّدب الّ ية عم  المدع  كال م ف عم   - 2

 .427  ص:10  ج:21201مف جيكر  حد ث رقـ 
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كهػػػك لذا ادعػػػ  رمػػػؿ فػػػ  غػػػيـ ّ ػػػد راع جخالطػػػد فصػػػدق  الراعػػػ   كجيكػػػر رب   صػػػحدّيدج
قالػػو فػػي ال ػػيـ  كادعػػ  ليحسػػ  فػػدل كؿ قكلػػ  مػػع  م يػػ   كن   ّػػؿ قػػكؿ الراعػػ   كن لقػػراره. 

يمد هك جم ف عم  الرعد ة  كل س ل  ف  رقدب ال يـ ش  .»  قدؿ: 1كِاب ا سِغناَ  كا 

راع ػد عمػ  غػيـ فممػد كػدف ّعػد ذلػؾ اختمحػد فػ  عػدد كس ؿ اّػف رشػد فػ  رمػؿ اسػتيمر 
 كهػػ  مممػػة مػػد ّ ػػد الراعػػ  كقػػت التيػػدزع   ف ػػدؿ ّر ػػد اسػػتيمرتؾ عمػػ  مػػد ت  شػػدة  ال ػػيـ

كديػت  كممكػ   كالخمسػكف الزا ػدة التػ  ّ ػدم مػدل   كقدؿ الراع  ّؿ عمػ  مد ػة كخمسػ ف 
كك ػػؼ لف لػػـ  ؟قػػكؿ مػػفّ ػػدم كقػػت ا مػػدرة جك جفػػدت د ّعػػد ذلػػؾ ّكمػػ  سػػد غ  دع ػػ  ال ػػكؿ 

جراه فػ  : الػل فيمػدب؟ ...كادعد جي د لرمؿ جميّػ  حدهػر جك غد ػب؟  دع د الراع  ليحس 
ف جقػر ّػ    ذلؾ جف ن  صدؽ الراعػ  لن جف  ػيت  ّسػّب  ػدؿ عمػ  صػدق  ف حمػؼ معػ  كا 

كسػػكا  كػػدف  ػػيكم الراعػػ    ل  ػػر الػػذم اسػػتيمره ف ػػك لػػ  شػػدهد ت ّػػؿ شػػ ددت  لف كػػدف عػػدن
كسكا  كػدف   جك لل  دار الذم استيمره ف ك ل  شدهد ت ّؿ ش ددت  لف كدف عدن  لل  داره

 «. يكم الراع  لل  داره جك لل  دار الذم استيمره

كمد ف  ّػدق  ركا ػدت حػد ث جّػ  هر ػرة مػف شػّ  ا ممػدؿ تحسػره ا،حدد ػث ا،خػرل  
  جعمـ.كتّ ف جف محمم  عم  الّد  ّدل م ف ن انستّداد ّدلمتيدزع ف    كا

كف   ل ّدت ال رعة: كه  شرعة قد مة عمؿ ّ د ا،يّ ػد   كذكػرت فػ  كتػدب ا  كقػد 
ػػػػدفى   كغ ػػػػره عػػػػف عد شػػػػة رهػػػػ  ا عي ػػػػد: ]2ركل الّخػػػػدرم سيػػػػكؿي  كى  جىفٍ  جىرىادى  ًلذىا  الم ػػػػ ً  رى

 [.  ًيسىدً  ً  ّىٍ فى  جىٍقرىعى  سىحىرنا  ىٍخريجى 

ع مػػدف ّػػف مظعػػكف طػػدر ل ػـػ سػػ م  فػػ  السػػكي  جف »: 1[جـ العػػال ]عػػف 3كركل الّخػػدرم

                                                           

 لـ جمده. انست يد  ف  آداب ال هدة كالحكدـ  اّف عّد ال حكر  - 1
 صح ح الّخدرم  كتدب ال ّة كفهم د  كالتحر ض عم  د  ّدب هّة المرجة ل  ر زكم د  - 2

 .159  ص:3 ج:2593كعت  د  لذا كدف ل د زكج ف ك مد ز  حد ث رقـ 
  ص: 9  ج: 7018لميدـ  حد ث رقـ صح ح الّخدرم  كتدب التعّ ر  ّدب الع ف المدر ة ف  ا - 3
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 «.كلـ  كف ل ـ مسدكف ح ف اقترعت ا،يصدر سكي  الم دمر ف  جم لمد دخمكا المد ية 

د  ىٍعمىميكفى  ]لىكٍ  كف   ف  حد ث ت دـ: ؿً  الص ؼٍّ  ًف  مى  2[لىكىديىٍت قيٍرعىة. اٍ،ىك 

ممػكك ف لػ س جف رمػال كػدف لػ  سػتة م عف عمراف ّػف حصػ ف:3كركل جصحدب السيف
 .«فيعتؽ ا ي ف كجرؽ جّرعة ل  مدؿ غ رهـ فيعت  ـ عيد مكت  فمزجهـ رسكؿ ا 

قػػدؿ عممد يػػد رحم ػػـ ا: ن تكػػكف ال رعػػة لذا تع يػػت المصػػمحة جك الحػػؽ فػػ  م ػػة  
يمػػد تكػػكف لذا تسػػدكت الح ػػكؽ كا،ح ػػدد   كالمصػػدلح  تعػػ ف العمػػؿ ّ ػػد دفعػػد لمهػػ د ف  كا 

كالصؼ ا،كؿ كفػ    كف  ا،ذاف  استكل المستح كف ف  صحدت د كتشرع ّ ف الخمحد  لذا
ػ ف  كالصالة عم   عيد تػزاحـ ا،كل ػد  مػع تسػدك  ـ   كف  غسؿ الم ت  لمدمة الصالة ّك

ػػ ف الزكمػػدت فػػ  السػػحر   كمػػف لػػ  الحهػػدية لذا تسػػدككا شػػح ة  ا،كل ػػد  فػػ  التػػزك    ّك
كفػ  ادعػد  كػؿ كاحػػد  الخصػكمة  فػ  تػزاحـ كمػف   ػدـ فػ  الخصػدـ عيػد الحػدكـ كقراّػة 

د التكف ؽ. جي  مدع  عم     جك العكس  كه  ك  رة تّمغ ال ال  ف  ّك

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

38. 
الصح ح هك عف جـ العال  كه  امرجة مف ا،يصدر كمد مد  ك  »عف جـ العممد  »ف  اليسل  - 1

 .ف  صح ح الّخدرم
قدمت د  حد ث رقـ  ركاه مسمـ  - 2 صح ح مسمـ  كتدب الصالة  ّدب تسك ة الصحكؼ كا 

  326 ص:1 ج:439
  1668ركاه مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب ا، مدف   ّدب مف جعتؽ شركد ل  ف  عّد  حد ث رقـ  - 3

 .1288 ص:3ج:
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 عشر: ابعالحدْث الس

 :قكل  

 َعَرؼَ  َفَرُجؿٌ  اْلَجنَّةِ  ِفي الَِّذي َفَأمَّا النَّاِر، ِفي َواْثَنافِ  اْلَجنَِّة، ِفي َواِحدٌ  :الُقَضاُة َثاَلَثةٌ ]
، ِفي َفَجارَ  اْلَحؽَّ  َعَرؼَ  َوَرُجؿٌ  ِبِو، َفَقَضى اْلَحؽَّ   َقَضى َوَرُجؿٌ  النَّاِر، ِفي َفُيوَ  اْلُحْكـِ

 [.النَّارِ  ِفي َفُيوَ  َجْيؿٍ  َعَمى ِلمنَّاسِ 

ج هد  4كاّف مدم   3  كالترمذم2  كهك ف  جّ  داككد1عزل هذا الحد ث لميسد  
 مف حد ث ّر دة.

 الشرع ة عم  كم  ا لزاـ. هك المخّر ّد،حكدـ القاضي:ك

 كالحراغ مي   ك ككف ال هد  لمهد  الحكـ  كال هد  ف  ا،صؿ: لحكدـ الش   
َِِْْف  :﴿كمي  قكل  تعدل  ُِْفِسُدفَّ ِفي اَْلْرِض َمرَّ َِاِب َل َوَقَضَْْنا ِإَلى َبِني ِإْسَراِئَْؿ ِفي اْلِك

َِْمُمفَّ ُعُموِّا َكِبًْرا   .5﴾َوَل

 د؛ ،ي   مه  ا،حكدـ  ك حكم د  ك ككف قه  ّمعي  جكمب كسم  الحدكـ قده
 ف مكز جف  ككف سم  قده د   مدّ  الحكـ عم  مف  مب عم  .

 لذا ميعت . حكمت الرمؿ  كجحكمت : كسم  حدكمد لميع  الظدلـ مف الظمـ   دؿ:

 كسم ت حكمة الداّة حكمة لميع د الداّة مػف ركػكب رجسػ د  كسػم ت الحكمػة حكمػة؛

                                                           

  5891سيف اليسد    كتدب ال هد   ّدب ذكر مد جعد ا تعدل  لمحدكـ المدهؿ  حد ث رقـ  - 1
 .397  ص: 5ج:

 .299  ص:3  ج:3573سيف جّ  داكد  كتدب ا،قه ة  ّدب ف  ال ده   خط    حد ث رقـ  - 2
عد الحمر  ج: - 3  .252  ص:1سيف الترمذم  ّدب مد مد  ف  كراه ة الصالة ّعد العصر ّك
  2315سيف اّف مدم   كتدب ا،حكدـ  ّدب الحدكـ  مت د ف ص ب الحؽ  حد ث رقـ  - 4

  776 ص:2ج:
 .4سكرة  ا سرا   اآل ة:  - 5
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 .1اليحس مف هكاهد  قدل  اليككم لميع د

ال هػػػد  ّدلمػػػد؛ مصػػػدر قهػػػ     هػػػ  ،ف نـ الحعػػػؿ  ػػػد  لذ »كقػػػدؿ فػػػ  ا رشػػػدد: 
 جصم  قهػ  ّحػتح ال ػد  ف مّػت جلحػد لتحرك ػد  كايحتػدح مػد قّم ػد؛ فمصػدره فعػؿ ّدلتحر ػؾ 

 دي ػة كايحتح مد قّم د ف مّػت جلحػد فػدمتمع جلحػدف فيّػدلت ال كطمب طمّد  فتحركت ال د  ف   
 كجغط ة. ك طد   همزة فصدر قهد  محدكدا. كممع ال هد  جقه ة 

مهػػد ه  كالحػػراغ ميػػ   ك كػػكف ج هػػد ّمعيػػ  ا،مػػر  كهػػك فػػ  ا،صػػؿ لحكػػدـ الشػػ    كا 
ػا َْػْبُمَغفَّ ِعنػَدَؾ ﴿:قدؿ تعػدل  ِْْف ِإْحَسػاًنا ِإمَّ َّْػاُه َوِباْلَواِلػَد َِْمُبػُدوْا ِإ َّ ِإ اْلِكَبػَر َوَقَضى َربَُّؾ َأ َّ 

َِْنَيْرُىَما َوُقؿ لَُّيَما َقْوً  َكِرًْما َُِقؿ لَُّيَمآ ُأؼٍّ َوَ            2﴾.َأَحُدُىَما َأْو ِكاَلُىَما َفاَل 

معي  العمـ ت كؿ قه ت لؾ ّكذا  جم جعممتؾ ّ   .ّك
 كا تمدـ: قدؿ تعدل : 

َْاًمػػا﴿  ػػاَلَة َفػػاْذُكُروْا الّمػػَو ِق ـُ الصَّ ُِ ْْ ـْ  َفػػِإَذا َقَضػػ ُِ ـْ َفػػِإَذا اْطَمػػْأَنن َوُقُمػػوًدا َوَعَمػػى ُجُنػػوِبُك
ػاَلةَ  ًػا﴾ َفػَأِقُْموْا الصَّ َِاًبػا مَّْوُقِو ػاَلَة َكاَنػْت َعَمػى اْلُمػْؤِمِنَْف ِك كالحعػؿ؛ قػدؿ تعػدل :  3ِإفَّ الصَّ

َّْْنػاِت َوالَّػِذي َفَطَرَنػا َفػاْقضِ ﴿ َمػا َأنػَت َقػاٍض ِإنََّمػا  َقاُلوا َلف نُّْؤِثَرَؾ َعَمى َما َجاََنػا ِمػَف اْلَب
َْا   .4﴾َِْقِضي َىِذِه اْلَحَْاَة الدُّْن

َذا َقَضى َأْمرًا َفِإنََّما َُْقوُؿ َلُو ُكف  ﴿:قدؿ تعدل  :كا رادة َبِدُْع السََّماَواِت َواَْلْرِض َواِ 
َُْكوفُ   . 5﴾َف

 

                                                           

  .2  ص: 12ب ال م ف عم  المدع  عم    ج:اليككم  شرح صح ح مسمـ  كتدب ا،قه ة  ّد - 1
 .23سكرة ا سرا   اآل ة  - 2
 .103سكرة اليسد   اآل ة:  - 3
 .72سكرة ط   اآل ة:  - 4
 .68سكرة غدفر  اآل ة:  - 5
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َنا َربُّؾَ قدؿ تعدل :  :كالمكت ْْ َْْقِض َعَم  .1َقاَؿ ِإنَُّكـ مَّاِكُثوَف﴾ ﴿َوَناَدْوا َْا َماِلُؾ ِل
َقاَؿ َكَذِلِؾ َقاَؿ َربُِّؾ ُىَو َعَميَّ َىٌّْْف َوِلَنْجَمَمُو آًَْة ِلمنَّاِس َوَرْحَمًة  ﴿كالكتدّة قدؿ تعدل :  

د ف  المكح المححكظ2﴾مّْنَّا َوَكاَف َأْمًرا مَّْقِضِّْا  .  جم مكتّك

وْا َوَلْو َأفَّ ِلُكؿّْ نَ  ﴿قدؿ تعدل :  :كالحصؿ ََِدْت ِبِو َوَأَسرُّ ْفٍس َظَمَمْت َما ِفي اَْلْرِض َ ْف
ـْ َ  ُْْظَمُموفَ  َْْنُيـ ِباْلِقْسِط َوُى  .3﴾ النََّداَمَة َلمَّا َرَأُوْا اْلَمَذاَب َوُقِضَي َب

ِْْف َوَأْوَحى ِفي ُكؿّْ َسَماَ أَ قدؿ تعدل :  :كالخمؽ  ْمَرَىا ﴿ َفَقَضاُىفَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َْْوَم
﴾ َِْقِدُْر اْلَمِزِْز اْلَمِمْـِ َْا ِبَمَصاِبَْح َوِحْفًظا َذِلَؾ   5«4َوَزَّْنَّا السََّماَ الدُّْن

: هذه كم د مرمع د لل  مد ذكر جي  ا،صؿ  كف  المدخؿ نّف طمحة قمت 
كجحكدم   ال هد  معيده الدخكؿ ّ ف الخال ؽ  كالخدلؽ ل  دم ف  ـ جكامره » ا،يدلس :

  6«.كالسية  طة الكتدبّكاس

هػػػذه مرتّػػػة سػػػي ة  كخطػػػة عظ مػػػة لمػػػف اتصػػػؼ ّدلصػػػحت ف المػػػذككرت ف فػػػ  الحػػػد ث 
 معرفة الحؽ  كالحكـ ّ .

كم مػ  الحػد ث  كجي  سّب لػدخكؿ الميػة  كف  هذا الحد ث ّ دف فهؿ الحكـ ّدلعدؿ 
سىػدى  نى ]الصػح ح: ج ف  المخرٌ  ػؿه : اٍ يىتىػٍ فً  ًفػ  ًلن   حى ػدنن  الم ػ ي  آتىػدهي  رىمي ػم طى ي  مى مىػ  فىسى  هىمىكىتًػ ً  عى

                                                           

 .77سكرة الزخرؼ  اآل ة: - 1
 .21سكرة مر ـ  اآل ة:  - 2
 .54سكرة   كيس  اآل ة:  - 3
 .12سكرة فصمت  اآل ة:  - 4
ال سطالي   لرشدد السدرم  كتدب ا،حكدـ  ّدب مت   ستكمب الرمؿ ال هد   حد ث رقـ  - 5

 .234  ص: 10  ج:7162
لـ جمد كتدب المدخؿ نّف طمحة ا،يدلس   ككمدت قكل  عيد:  جّك عّد ا محمد ّف جحمد  - 6

دب ال هد  كمد م درة الحدس  ا ت دف كا حكدـ ف  شرح تححة الحكدـ  المعركؼ ّشرح م درة  ّ
    10  ص: 1  ج:( تعمؽ ّ   دار المعرفة  ّدكف  ط ك ت
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ؽٍّ  ًف   1[ المحظ لمّخدرمكى يعىمٍّمي ىد. ًّ ىد  ىٍ ًه  فى يكى  ًحٍكمىةن  الم  ي  آتىدهي  كىرىميؿه  اٍلحى

كقػػكم عمػػ   ف ػػ  الترغ ػػب فػػ  كن ػػة ال هػػد  لمػػف ممػػع شػػركط  »قػػدؿ فػػ  ا رشػػدد: 
كيصػػػر المظمػػػـك  كجدا   مػػػر ّػػػدلمعركؼ لمػػػد ف ػػػ  مػػػف ا، ككمػػػد لػػػ  جعكايػػػد  لعمػػػدؿ الحػػػؽ

ػػدت  كا صػػالح ّػػ ف اليػػدس  الحػػؽ لمسػػتح    ككػػؼ  ػػد الظػػدلـ  كهػػك  كذلػػؾ كمػػ  مػػف ال ّر
 .مف مرتّت  

ػد اٍل ىدًهػ  مىعى  اي ] كعيد اّف الميذر عف اّف جّ  جكف  مرفكعد: ػٍر  فىػًنذىا لىػـٍ  مى ػدرى   ىمي  مى
م   عٍي ي  لىًزمى ي  تىخى . كى    3«[2الش ٍ طىدفي

كن خػػالؼ ّػػ ف ا،مػػة جف ال  ػػدـ ّدل هػػد  كامػػب  كن  تعػػ ف عمػػ  جحػػد لن جن  كمػػد »
ف تركػػ  مػػع تع يػػ  عم ػػ  ميػػ  عػػكض  كقػػد امتمعػػت ف ػػ  شػػرا ط ال هػػد  ف تعػػ ف عم ػػ    كا 

 ج ـ  ك مب لكراه .

هػػػؿ  حػػػّس الرمػػػؿ عمػػػ  كن ػػػة ال هػػػد ؟ قػػػدؿ: ن  لن جف ا  كمػػػد ميػػػ  » ق ػػػؿ لمدلػػػؾ:
 4«.يعـ كالحّس؟ قدؿ: ق ؿ ل : ج مّر ّدلهرب عكض ف مّر عم  . 

ة جمره فػٌر ا،خ ػدر ميػ   كتّدعػدكا عيػ   كقػد حػّس ا،كػدّر  كلكف لشدة غرره  كصعّك
كخكفػد مػف عػدـ ال  ػدـ  كهّركا عم   فػدمتيعكا ميػ  تحر ػد لمسػالمة  كيّ  حي حة كجهراّ  

معػػػؿ ال دلػػػؾ ف ػػػ  ك كحػػػ  فػػػ  التيح ػػػر ميػػػ  هػػػذا الحػػػد ث المشػػػركح لذ . كحػػػؽ ل ػػػـ ّح ػػػ  

                                                           

 .25  ص:1صح ح الّخدرم  كتدب العمـ  ّدب انغتّدط ف  العمـ كالحكمة  ج: - 1
 .610  ص:3  ج:1330الترمذم  سيف الترمذم  جّكاب ا،حكدـ  حد ث رقـ   - 2
مد  ف  الحدكـ العددؿ  ّدب السمع  ا،حكدـ  ّدب مدال سطالي   لرشدد السدرم  جّكاب  - 3

 .219  ص:10  ج:7141 :كالطدعة ل مدـ  حد ث رقـ
 .10  ص:1 يظر:  اّف فرحكف  تّصرة الحكدـ ف  جصكؿ ا،قه ة كا،حكدـ  ج: - 4
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ػػػفٍ  عػػػف اّػػػف عمػػػر مرفكعػػػد:1هػػػعؼ الػػػراّح مػػػع حػػػد ث الترمػػػذم ػػػدفى  ]مى ػػػ  قىدًهػػػ ند كى  فى ىهى
ًرمٍّ  ًّدٍلعىػػػٍدؿً  ػػػد كىحىدفنػػػد ًمٍيػػػ ي   ىٍي ىًمػػػبى  جىفٍ  فىًّػػػدٍلحى ػػػك فىمى [  ّىٍعػػػدى  جىٍرمي ًلػػػؾى ف عد شػػػة عػػػ2كحػػػد ث جحمػػػدذى
مىػ  لى ىػٍيًت ىف  ] مرفكعد: ػةً   ىػٍكـى  اٍلعىػٍدؿً  اٍل ىدًهػ  عى  اٍ يىػٍ فً  ّىػٍ فى   ىٍ ػضً  لىػـٍ  جىي ػ ي   ىتىمىي ػ  سىػدعىةه  اٍلً  ىدمى

ػػد]د عػػف اّػػف مسػعكد مرفكعػػ3[ كسػػيده حسػػف  كحػد ث اّػػف مدمػػ قىػػطُّ  تىٍمػػرىةو  ًفػ  ػػدًكـو  ًمػػفٍ  مى  حى
ـي  ػد ى  ًلن   الي ػدسً  ّىػٍ فى   ىٍحكيػ ػةً   ىػػٍكـى  مى مىػؾه  اٍلً  ىدمى مى ـ   ًّ ىحىػدهي  آًخػذه  كى دً   ًللىػ  ٍجسىػ ي رى   ىٍرفىػعي   يػػ  فىػػًنفٍ  الس ػمى
ًر حند. جىٍرّىًع فى  مىٍ كىاةو  ًف  جىٍل ىدهي  جىٍلً ً  : قىدؿى   [ كسيده هع ؼ.خى

ػػد ي   ؿي دٍ عىػػ  الٍ دًهػػ ى الٍ  ف  ]لً  فػػ  ا،ل ػػدب مرفكعػػد: 4كحػػد ث الشػػ رازم ػػ ى  ً الٍ  ـى كٍ  ىػػ  ً ًّػػ لى يمى   ةً دمى
ػػ دبً سىػػحً الٍ  ةً د  ًشػػ فٍ   ًمػػ ىػػمٍ  ي فى  ػػقى  كفى كيػػ  ى ن  جى   ي ػػمى تى د  ى مى ػػ   ى ًفػػ فً  ٍ يىػػا ٍ  فى  ٍ   ّىػػهى سػػيدده طُّ قىػػ ةو رى مى [. كا 

 هع ؼ ج هد.

ػػػكفى  ًلي كيػػػـٍ ] :كالحػػػرص عم ػػػ  مػػػف سػػػك  اليظػػػر  كهػػػعؼ ال ػػػكؿ  كقػػػد قػػػدؿ    سىتىٍحًرصي
مىػػػػػ  ػػػػػدرىًة  عى ػػػػػتىكيكفي  اً مى سى ػػػػػةن  كى ػػػػػًة   ىػػػػػٍكـى  يىدىامى ـى  الً  ىدمى ػػػػػتً  الميٍرًهػػػػػعىةي  فىػػػػػًيٍع ًٍّ سى ػػػػػةي  كى [ ركاه الحىدًطمى

فعمػػػ  العدقػػػؿ جف ن  مػػـ ّمػػػذة تتّع ػػػد  » قػػػدؿ شػػدرح :. مػػػف حػػػد ث جّػػ  هر ػػػرة  5الّخػػدرم

                                                           

 .5  ص:3  ج:1322 :  حد ث رقـسيف الترمذم  جّكاب ا،حكدـ  ّدب مد مد  عف رسكؿ ا  -1
مسيد اليسد   مسيد الصد  ة عد شة ّيت الصد ؽ ره  ا عي د   مسيد جحمد ّف حيّؿ  - 2

 .11  ص:41ج:
  2311 :سيف اّف مدم   كتدب ا،حكدـ  ّدب الت م ظ ف  الح ؼ كالرشكة  حد ث رقـ - 3

  755 ص:2ج:
مى  »لـ جمد كتدب ا،ل دب لمش رازم  كالحد ث ركاه ج هد  جحمد عف عد شة ّمحظ:  - 4 لى ىٍيًت ىف  عى

ـٍ  ىٍ ًض ّى ٍ الٍ    مسيد ا مدـ جحمد «فى اٍ يىٍ ًف ًف  تىٍمرىةو قىطُّ  ىدًه  اٍلعىٍدًؿ  ىٍكـى اٍلً  ىدمىًة سىدعىةه  ىتىمىي   جىي  ي لى
  41  ج: 24164 :ّف حيّؿ  مسيد اليسد   مسيد الصد  ة عد شة ره  ا عي د  حد ث رقـا

 . 11ص: 
 .63  ص: 9  ج:7148صح ح الّخدرم  كتدب ا،حكدـ  ّدب الحرص عم  ا مدرة  حد ث رقـ  - 5
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ػػفٍ ]  قػػدؿ:  جف اليّػػ   -كقػػدؿ حػػد ث غر ػػب -1كفػػ  حػػد ث الترمػػذم حسػػرات  ًلػػ ى  مى  كى
ػػد ى  ًعػػؿى  جىكٍ  ال ىهى ّرشػػت : كشػػتدف مػػد [ قػػدؿ التك ًسػػكٍّ فو  ًّ ىٍ ػػرً  ذيًّػػحى  فى ىػػدٍ  الي ػػدسً  ّىػػٍ فى  قىدًهػػ ند مي

كقػػػدؿ المظ ػػػرم:  .كاآلخػػػر عيػػػد  عمػػػره ّػػػ ف الػػػذّح ف فػػػنف الػػػذّح ّدلسػػػك ف عيػػػد  سػػػدعة 
الػيحس  ،فٌ  خطػر ال هػد  ك  ػر  كهػرره عظػ ـ ،يػ  قممػد عػدؿ ال دهػ  ّػ ف الخصػم ف

جك  خدؼ سمطيت   كّرمد  م ػؿ للػ   مد مة لل  مف تحّ   جك مف ل  ميصب  تكقع مده  
 2«.لدا  العهدؿقّكؿ الرشكة  كهذا ا

كجمػػد ّػػذؿ الرشػػكة عمػػ  تحصػػ م ؛ فمرحػػة مممػػع عم  ػػد  ككػػذلؾ يصػػكا عمػػ  جف مػػف  
ف ممػػع شػػركط د  ف استشػػحع لػػـ  شػػحع ف ػػ  لدنلػػة حدلػػ  عمػػ   سػػيؿ الكن ػػة ن  ػػكل   كا  كا 

ػػػدي  لػػػ  قػػػدؿ  قصػػػده الخ ديػػػة ػػػفً : ]مػػػع يػػػص الشػػػدرع عمػػػ  محدرقػػػة المػػػدد الّر  اٍّتى ىػػػػ  مى
د ى  سىيىؿى  اٍل ىهى مىٍ  ً  كى ًكػؿى  الشُّػحىعىد ى  عى مػفٍ  يىٍحًسػً   ًللىػ  كي مىٍ ػ ً  جيٍكػًرهى  كى ػز   الم ػ ي  جىٍيػزىؿى  عى ػؿ   عى مىكنػد كىمى  مى
ػػػدٍّديهي  ػػػيىػػػمً مى   عى مىػػػعى  ًل كى ييػػػ د نى ]لي ػػػ: كقػػػدؿ  .كحسػػػي   3[. ركاه الترمػػػذم يسى [ ركاه .هي ادى رى جى  فٍ د مى
 كغ ره.  4الّخدرم

 المصمحة ف  الطمب يص عم  ذلؾ المدزرم  كغ ره.كخرج مف ذلؾ مد لذا تع يت 

فيمػػد طمػػب ال هػػد   كخطّػػة الػػكنة عم ػػ  فػػنف كػػدف مػػف غ ػػر جهػػؿ »كقػػدؿ المػػدكردم: 
ف كػػدف مػػف جهمػػ  عمػػ   انمت ػػدد كػػدف تعرهػػ  لػػ  محظػػكرا  كصػػدر ّدلطمػػب ممركحػػد  كا 

                                                           

 .7  ص:3  ج:سيف الترمذم  جّكاب ا،حكدـ  ّدب مد مد  عف الرسكؿ  - 1
ال سطالي   لرشدد السدرم  شرح صح ح الّخدرم  كتدب ا،حكدـ  ّدب مد  كره مف الحرص  - 2

  222  ص:10ج:  7148عم  ا مدرة  حد ث رقـ 
  3  ج:1324  حد ث رقـ: سيف الترمذم  جّكاب ا،حكدـ  ّدب مد مد  عف رسكؿ ا  - 3

 .7ص:
  3  ج:2261صح ح الّخدرم  كتدب ا مدرة  ّدب است مدر الرمؿ الصدلح  حد ث رقـ:  - 4

 .88ص:
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 الصحة الت   مكز مع د يظره فم  ف  طمّ   ال ة جحكاؿ:

مػػػد لظ ػػػكر مػػػكره  د  فػػػ  غ ػػػر مسػػػتح   لمػػػد لػػػي ص عممػػػ  جف  كػػػكف ال هػػػ أحػػػدىا: - كا 
ل كػػػكف ف مػػد هػػػك ّدل هػػد  جحػػؽ ف ػػػذا سػػد غ لمػػػد  ف مػػب ال هػػد  دفعػػػد لمػػف ن  سػػتح  

 ػـ  يظػر فػنف كػدف قصػد ّػ  لزالػة غ ػر المسػتحؽ كػدف مػيمكرا   تهمي  مف دفػع ميكػر
ف كدف قصد اختصدص  ّدليظر ف   كدف مّدحد    .كا 

كف ال هػػد  فػػ  غ ػػر مسػػتح   كهػػك مػػف جهمػػ   ك ر ػػد جف  عزلػػ  جف  كػػ والحػػاؿ الثانْػػة: -
مد ل مر ّدل هد  لل  يحس  يحعػد عي   ف ػذا الطمػب محظػكر عم ػ   لمد لعداكة ّ ي مد  كا 

 كهك ّدلتعرض ل  ممركح.

ف رعػ  حدلػ  فػ   جف  ككف ف  ال هد  يدظر  كهك خدؿ مف كاؿ عم   والحاؿ الثالثة: -
كػدف طمّػ   ال هد   كمدر   المسػتحؽ فػ  ّ ػت المػدؿطمّ  فنف كدف لحدمت  لل  رزؽ 

ف كػػػدف لرغّػػػة فػػػ  لقدمػػػة الحػػػؽ  كخكفػػػ  جف  تعػػػرض لػػػ  غ ػػػر مسػػػتحؽ كػػػدف  مّدحػػػد  كا 
مػع  ف د اختمؼ فػ  كراه ػة ذلػؾ كمػ  كالمّدهدة  طمّ  مستحّد  فنف قصد ّطمّ  الميزلة

دؿ تعػػدل : فكرهتػػ  طد حػػة ،ف طمػػب المّدهػػدة فػػ  الػػدي د مكػػركه  قػػ انتحػػدؽ عمػػ  مػػكازه
ِِْمػػَؾ الػػدَّاُر اْْلِخػػَرُة َنْجَمُمَيػػا ِلمَّػػِذَْف َ  ُِْرْػػُدوَف ُعمُػػوِّا ِفػػي اْْلَْرِض َوَ  َفَسػػاًدا َواْلَماِقَبػػُة ﴿

َِّقػػْفَ  كذهّػػت طد حػػة جخػػرل للػػ  جف طمّػػ  لػػذلؾ غ ػػر مكػػركه ،ف طمػػب الميزلػػة  1 ﴾ِلْمُم
ّمػػد جّػػ ح لػػ  لػػ س ّمكػػركه  كقػػد رغػػب يّػػ  ا  كسػػؼ عم ػػ  السػػالـ عمػػ  فرعػػكف  فػػ  

فطمػب الكن ػة   2﴾ َقاَؿ اْجَمْمِنػي َعَمػى َخػَزآِئِف اَْلْرِض ِإنّْػي َحِفػٌْظ َعِمػْـٌ ﴿الكن ة ف ػدؿ: 
كخػرج هػذا ال ػكؿ عمػ   ﴾ ِإنّْي َحِفٌْظ َعِمْـٌ  ﴿ف قكل : ككصؼ يحس  ّمد  ستح  د ّ  م

 ايت   المراد مف كالم . 3«.التزك ة ليحس   كالمدح ل د ،ي  كدف لسّب دعد لل  

                                                           

  .83سكرة ال صص  اآل ة: - 1
 .35اآل ة  سكرة  كسؼ   - 2
المدكردم  ا،حكدـ السمطدي ة  الّدب السددس: ف  كن ة ال هد   ّدب كن ة ال ده  ّ ف  - 3
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ة  كمػف قمت : ال كؿ هك قكؿ الطد حة ا،كل   كس اؿ يّ  ا  كسؼ الكن ة عي  جمّك
غػدش خصكصػد لف كػدف ل ػرض  خػد ف جم ػؿ ميػ  مػع الػتمكف مػف تكل ػ  ـ  كلػ  قدهػ د ك ىػ

 فدسد.

  كصػػحح  مػػف حػػد ث آّػػ  ّكػػر الصػػد ؽ رهػػ  ا عيػػ  جف 2  كالحػػدكـ1ركل جحمػػد
ًل ى  مىفٍ ]قدؿ:  رسكؿ ا  مىٍ ً ـٍ  فىيىم رى  شىٍ  ند اٍلميٍسًمًم فى  جىٍمرً  ًمفٍ  كى دنا عى دّىػدةن  جىحى  لىٍعيىػةي  فىعىمىٍ ػ ً  ميحى

ٍرفند ًمٍي ي  الم  ي   ىٍ ّىؿي  نى  الم  ً  ت   عىٍدنن  كىنى  صى ـى   يٍدًخمى ي  حى  [.مى ىي 

 :  كصحح  عف اّف عّدس رهػ  ا عي مػد قػدؿ: قػدؿ رسػكؿ ا 3كركل الحدكـ 
دّىةو  ًمفٍ  رىميالن  اٍستىٍعمىؿى  مىفً ] ًف  ًعصى دّىةً  ًتٍمؾى  كى ػدفى  فى ىػدٍ  ًمٍيػ ي  ًلم ػ ً  جىٍرهى  هيكى  مىفٍ  اٍلًعصى  الم ػ ى  خى

. كخدفى   ي رىسيكلى  كخدفى   [ ذكرهمد ّعض المح   ف ممف  ك ؽ ّي م .اٍلميٍ ًمًي فى

ذا كػػػدف جمػػػر العدمػػػة همػػػال كمعمػػػـك جف ال هػػػد  هػػػك جعػػػـ الكن ػػػدت   كػػػدف اليدصػػػب  كا 
ن تحػؿ تكل ػة م مػد فػ  مكهػع  كمػد ف ػ  »العّرػ : ليحس  لم هد  ّ ػذه الم دّػة قػدؿ اّػف 

غ ػػره  كلػػّس خمعػػة سػػكاه مػػف غ ػػر فػػنف ت مػػد ف ػػك مػػد ر متعػػد ،يػػ  قعػػد فػػ  م عػػد  عػػدلـ
   4«.استح دؽ مي  لذلؾ

 كن خحػػػد  جف المحهػػػكؿ ّدليسػػػّة للػػػ  الحدهػػػؿ مدهػػػؿ كدلم مػػػد ّدليسػػػّة للػػػ  الممت ػػػد 
ك ػػدخؿ الحػػدكـ ّػػ  فػػ  زمػػرة مػػف قهػػ  ّػػدلحؽ  كهػػك مػػد  كالحػػؽ الػػذم  مػػب ال هػػد  ّػػ  

ا،مػة فمػف خػدلؼ كمد اتحؽ عم   عممد   كافؽ كتدب ا  كسية يّ   الصح حة المحكمة 
                                                                                                                                                                          

 .126  ص:1العمكـ كالخصكص  ج:
  21مسيد ا مدـ جحمد ّف حيّؿ  مسيد الخمحد  الراشد ف  مسيد جّ  ّكر الصد ؽ  حد ث رقـ  - 1

 .202  ص:1ج: 
 .104  ص:4  ّدب ج:7024 ث رقـ المستدرؾ عم  الصح ح ف  كتدب ا،حكدـ  حد  - 2
 .104  ص:4  ج:7023المرمع يحس   كتدب ا،حكدـ  حد ث رقـ  - 3
 .(16  ص:1 التّصرة  ج: .ذكر اّف فرحكف ف  تّصرة الحكدـ جف هذا ال كؿ نّف شدس - 4
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 كاحػػػدا مػػػف ال ال ػػػة كػػػدف حدكمػػػد ّدلم ػػػؿ كالّدطػػػؿ فػػػنف اختمحػػػت اآل ػػػدر  كتّعت ػػػد ا،يظػػػدر
ّػػػع مػػػد جداه لل ػػػ  امت ػػػدده  كرمػػػع الم مػػػد للػػػ  مشػػػ كر مػػػذهب كاتٌ   جعمػػػؿ الممت ػػػد يظػػػره

كقد اي ػرض جهػؿ انمت ػدد  كايحصػر الحػؽ فػ  هػذه المػذاهب ا،ّرعػة فػال  خػرج   لمدم 
كتهمع مػف عمػـك   سع يظره  كجحدط ّمدارك ـلن مف سح  يحس  فمف اتٌ  عف يظرهـ ال ـك

ف  كا، ػػر  كجدكات ذلػػؾ كػػدف لػػ  اليظػػر  كالحكػػـ ّمػػد ترمحػػت جدلتػػ   كظ ػػر كم ػػ   آال ػػر 
ن  سمـ لػ   كمػف قصػر عػف هػذا   كجك ر مف  دع   1[اليدكر]غد ة كهذا ال سـ ج هد ف  
  الحكػػـ ّمػػد تػػرمح عيػػده مػػف جقػػكاؿ لمدمػػ  كجت ػػف مذهّػػ  تعػػ ف عم ػػ كجحػػدط ّمػػدارؾ لمدمػػ  

كمػب عم ػ   كمف قصر عػف هػذا؛ مف ح ث الدل ؿ  كصحة الي ؿ  كالمرم عم  قدعدت  
كن ّ ػكؿ  كن  حكػـ ّهػع ؼ  فػال  حػت  2[ة]حمكجصحدّ   جف  معؿ مش كر قكؿ لمدم  

ف صػػح دل مػػ  خػػدرج عػػف مذهّػػ   ك مػػرح ّػػ  عمػػ  مػػد  ك ػػي ض حكمػػ  لف فعػػؿ ذلػػؾ  .كا 
 .جك غ ره لمح  كف فال  رفع حكم  الخالؼ كدف ف  جمر يكدح رمح  ا

كغ ػػره لمػػف اتسػػع يظػػره جف ن  تعػػدل مشػػ كر مػػذهب لمدمػػ  فػػ    كقػػد اختػػدر المػػدزرم
ممػػف  حمػػػؿ اليػػػدس عمػػػ  غ ػػػر المعػػػركؼ  كلسػػػت»كالحتػػػكل سػػػدا لمذر عػػػة  ف ػػػدؿ:  الحكػػـ 

كالػتححظ عمػ  الػد ديدت   ـعدى ّؿ كدد  ي  ؿ  المش كر مف مذهب مدلؾ كجصحدّ  ،ف الكرع قى 
كلك فػتح ل ػـ ّػدب   ك تمدسر عم  الحتكل  كك ر مف  دع  العمـ  كك رة الش كات  كذلؾ

                                                           

  كف  يسخة «ي د ة»كتحت د تصح ح لمكممة ّمحظ  «غد ة»ف  يسخة المحمكد مكتكب هكذا  - 1
  .غد ةال الدم 

كهذا ال سـ »كالم صكد مي د:  «كهك ف  غد ة اليدكر»لصح ح مد ف  يسخة ال الدم كهك مممة كا
 .يددر الحصكؿ ني راض جهؿ انمت دد كمد سّؽ كجف ذكر ذلؾ ف  س دؽ كالم 

كالمحعكؿ ييدكرنا  كيىٍدرةن  كييٍدرةن  كييدكرةن  ف ك يدًدر   ح ف  الم ة ف ك مف فعؿ يىدىرى  كلحظ يدكر صح
ٍيدكره ف    كمعيده مد قؿ كمكده   .مى

 .«حمة»  كالصح ح «مية»ف  اليسخت ف  - 2
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   1«.سع الخرؽ عم  الراقع  كهذا مف المحدسد الت  ن خحد  ف  دت  مخدلحة المذهب نى 

جف المػالؿ السػ كط  لمػد ادعػ  انمت ػدد المطمػؽ الميتسػب » كف  الم زاف لمشعراي :
 حتػػ  اليػػدس ّػػد،رمح مػػف مػػذهب ا مػػدـ الشػػدفع   ف ػػدلكا لػػ : لػػـ ن تحتػػ  ـ ّػػد،رمح كػػدف 

                                                           

ك ذكر عف »لـ جمد كالـ المدزرم ف  كتّ   لكف كمدت  عيد ا مدـ الشدطّ  ف  مكاف دت  قدؿ:  - 1
كالهركرات تّ ح  -ا مدـ المدزرم جي  س ؿ: مد ت كؿ ف مد اهطر اليدس لل   ف  هذا الزمدف 

مف معدممة ف را  جهؿ الّدك ف  سي  المدب؛ لذ  حتدمكف لل  الطعدـ ف شتركي   -لمحظكرات ا
ّدلد ف لل  الحصدد جك المذاذ  فنذا حؿ ا،مؿ قدلكا ل رمد  ـ: مد عيديد لن الطعدـ؛ فّرمد صدقكا 
ف  ذلؾ؛ ف هطر جّردب الد كف لل  جخذه مي ـ خكفد جف  ذهب ح  ـ ف  ج د  ـ ّيكؿ جك غ ره 
لح رهـ كنهطرار مف كدف مف جّردب الد كف حهر د لل  الرمكع لل  حدهرت   كن حكدـ ّدلّدد ة 
ّدحة ك  ر  ج هد  مع مد ف  المذهب ف  ذلؾ مف الرخصة لف لـ  كف هيدلؾ شرط كن عددة  كا 

 .مف ف  د  ا،مصدر لذلؾ كغ ره مف ّ كع اآلمدؿ خالفد لم كؿ ّدلذرا ع
 مف طعدـ هك ميس مخدلؼ لمد لل   لّدحة جخذ طعدـ عف  فيمدب: لف جردت ّمد جشرت 

 .ف ذا مميكع ف  المذهب  كن رخصة ف   عيد جهؿ المذهب كمد تكهمت  اقته 
قدؿ: كلست ممف  حمؿ اليدس عم  غ ر المعركؼ المش كر مف مذهب مدلؾ كجصحدّ ؛ ،ف 

  كك ر مف  دع  العمـ الكرع قؿ  ّؿ كدد  عدـ  كالتححظ عم  الد ديدت كذلؾ  كك رت الش كات
ك تمدسر عم  الحتكل ف    فمك فتح ل ـ ّدب ف  مخدلحة المذهب؛ نتسع الخرؽ عم  الراقع  كهتككا 
حمدب ه ّة المذهب  كهذا مف المحسدات الت  ن خحد  ّ د  كلكف لذا لـ   در عم  جخذ ال مف لن 

دهرة  ك  ّض الّد ع ال مف  ك حعؿ جف  يخذ طعدمد؛ فم يخذه مي ـ مف  ّ ع  عم  ممؾ ميحذه لل  الح
 «.ذلؾ ّنش دد مف غ ر تح ؿ عم  لظ در مد  مكز

-المتحؽ عم  لمدمت   كهك-عمؽ الشدطّ  عم  كالـ المدزرم قد ال: فديظر ك ؼ لـ  ستمز   ـٌ 
لذ قؿ   د  عم  قدعدة مصمح ة هركر ةّ  ر مش كر المذهب  كن ّ  ر مد  عرؼ مي  ّي الحتكل

مف ك  ر ممف  يتصب لّث العمـ كالحتكل كمد ت دـ تم  م   فمك فتح ل ـ هذا الّدب الكرع كالد دية 
،ف مد كمب لمش   كمب لم م   كظ ر جف تمؾ   حمت عرل المذهب  ّؿ مم ع المذاهبني

المخم    يظر: لّراه ـ ّف مكس  ّف محمد  .الهركرة الت  ادع ت ف  الس اؿ ل ست ّهركرة
المكاف دت  تح  ؽ: جّك عّ دة مش كر  كتدب انمت دد  الممت د  ال ريدط  الش  ر ّدلشدطّ  
 .102-101  ص:5  ج:1997  1كانمت دد  دار اّف عحدف  ط:
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يمد سيلكي  عمد عم   ا مدـ  كجصحدّ   عيدؾ؟ ف دؿ: لـ  سيلكي  ذلؾ    1«.كا 

ف كديػػػت الس دسػػػة » كلكػػػف قػػػدؿ المػػػدكردم:  2«.فيحكػػػدـ الشػػػرع ن تكمّػػػ  ت تد ػػػ هػػػذا كا 
لمعتمدة  عد فػ  هػذه ا،زميػة مػف العممػد  كالحدفظ لمختصر خم ؿ المطمع عم  شركح  ا

 دقػػب ذهػػف  كحكمػػ  ّمححكظػػ   كقهػػد دهـ لذا كػػدف ف  ػػ  يحػػس الػػذ ف  عتمػػد عمػػ  فتػػكاهـ 
تحػػت كم دت ػػد ّ  ػػدس  ايػػدرام دكلػػ س اسػػتخرام  لممز  ػػدت  ّك ػػدف  مػػف ذلػػؾ حكػػـ ّحػػؽ 

 ف متيع.

المحتػػ  كغ ػػره  كلم دهػػ  فػػ  ذلػػؾ مػػد لػػ س لممحتػػ  لذ   كمػػد يػػص عم ػػ  اّػػف مػػرزكؽ
كن  تعػػداهد  كال دهػػ   حصػػؿ ّػػ ف خصػػم ف فػػ  جمػػر تعػػ ف عم ػػ    مخّػػر عػػف حكػػـ  عػػـ
ف عظـ دكف خطر المحت  لل  غ رهمد فخطره  كغ ره.  يّ  عم  ذلؾ اّف مرزكؽ كا 

كقػػد سػػ ؿ شػػ ل شػػ كخيد سػػ دم المختػػدر عمػػف جت ػػف مختصػػرا مػػف مختصػػرات لمدمػػ   
فػػ  فتػػكاه عمػػ  مسػػيلة ل سػػت  هػػؿ  مػػكز لػػ  جف   ػػ س كمختصػػر خم ػػؿ  كػػدّف الحدمػػب

ع ي ػػد لعمػػة مدمعػػة ّ ي مػػد ّد  ػػة؟ ّح ػػث ن تخحػػ  عمػػ  جحػػد مػػع م ػػؿ المحتػػ  ّيحكػػدـ 
يمػػد قصػػدرل جمػػره لت ػػدف مختصػػره ال  ػػدس  جك ن  مػػكز لػػ  جف  حتػػ  لن ّمػػد  كشػػركط   كا 

 هك ع ف مسيلت  ّح ث تككف مع د حرفد ّحرؼ.؟ 

مم ػػػػع مػػػػد تػػػػدؿ عم ػػػػ  فركعػػػػ  مػػػػف  مػػػػكز لػػػػ  جف   مػػػػد مختصػػػػره فػػػػ  »فيمػػػػدب ّييػػػػ : 
ػػػة المخػػػدرج  المشػػػتركة فػػػ  العمػػػؿ ّػػػدب الحتػػػكل غ ػػػر  ،فٌ  انحتمػػػدنت  كالمسػػػد ؿ المت دّر

   فكػػؿ  حتػػ  عمػػ  قػػدر كسػػع  كامتػػداد ّدعػػ  مػػع مػػد معػػ  مػػف الح ػػـ  كالػػذكد  مػػع جيػػ  م مػػؽ
لن اسػػػتيّطت ميػػػ     مػػػد ازدحمػػػت الع ػػػكؿ عمػػػ  شػػػ  ن ّػػػد مػػػف مشػػػكرة معدصػػػر   ،ٌيػػػ

                                                           

 .14  ص:1ج:ق   1279الشعراي   الم زاف الكّرل  المطّعة الكستم ة  مصر   - 1
تىمى ًُّز جىٍهًم ىد. »قكؿ المدكردم كدمال هك:  - 2 ٍف كىديىًت السٍّ ىدسىةي تىٍ تىًه ً  ّىٍعدى اٍسًتٍ رىاًر اٍلمىذىاًهًب كى كىاً 

ٍكـو طىًر  ىةي انمت دد  ـي الش ٍرًع نى  يكًمّي ي ًلمىد  ىٍمزىمي ي ًمفى اًنٍمًت ىدًد ًف  كيؿٍّ حي ٍك   الحدكم الكّ ر  »فىحي
  24  ص:16كتدب جدب ال ده   ّدب لزكـ الع د  ج:
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كاعتّدرهػد كمػد فػ  قكلػ  تعػدل :   ب  كن ّد ف  مم ع مد ذكر مف اسػتعمدؿ الت ػكلالصكا
ٍَ َعِمػْـٌ ﴿ ـُ الّمُو َوالّمػُو ِبُكػؿّْ َشػْي َُّقوْا الّمَو َوَُْممُّْمُك كالمػكاب مػف ح ػؽ مختصػرا  مػف  ،1﴾َوا

مدز ل  جف  حت  ّمد ف    ك   س ّعض مسد م  عم  ّعض عمػ  قػدر  هذه المختصرات 
ـى   ىٍيػػػًزعي  نى  الم ػػػ ى  ًلف   مر ػػػدف ذهيػػػ   كف مػػػ   كحػػػد ث:]حذقػػػ   ك  ن  ميػػػع مػػػف  الػػػل 2[...اٍلًعٍمػػػ

 ايت   المراد مف كالم . 3«.استعمدؿ الحتكل عم  قدر العمـ ن ّدلم ؿ

 ككح  ف  م ؿ هذا قدكة.

: ف ػػ  جيػػ  لذا قهػػ  مػػف غ ػػر معرفػػة ن  حصػػؿ لػػ  وقضػػى بػػو قولػػو: عػػرؼ الحػػؽ، 
ف   هػػػػذا الميصػػػػب  صػػػػددؼ الحػػػػؽ ّػػػػؿ عم ػػػػ  ا  ػػػػـ العظػػػػ ـ لتمر ػػػػ  عمػػػػ  جحكػػػػدـ ا كا 

كالمعرفة ف  هذا الّػدب هػ  غ ػر المعرفػة المشػترطة فػ  الع د ػد لالكتحػد  ّػدلظف ال دلػب 
 كم مد  ـ. كعمم  مف الممت د ف  المستيد لدل ؿ شرع   كمي  ت م د مف عرفت د ديت  

 ليمد استكمب اليدر لمكره ر ّدلحكـ : كمدورجؿ عرؼ الحؽ، ولـ ْقض بو: وقولو
كن  ستكمب اليدر  ن لترك  الحكـ ّدلحؽ مع عمم  ّ  لذ ن  تع ف الحكـ عم  جحد 

الم ـ لن جف  رل ح د  ه ع  كن حدكـ غ ره يعـ لف جعرض ال ده  عف الحكـ  ّترك 
ك ستحؽ ّذلؾ مد كعد ّ  مف مدر ف  الحكـ   ّ ف خصم ف مع عمم  ّتع ف الحؽ  ي ـ

كقد عدكا تيخ ره لحصؿ الحكـ ّعد تع ف مف ل   اض ال ده  عف الحكـ ظمـ ،ف لعر 
 عم  جحدهمد ل صدلح  ال دي  ّّعض ح   مف المكر. 4[لر د ]الحؽ 

 :ككمكه المكر ك  رة مي د 

                                                           

 .282سكرة اليسد   اآل ة  - 1
ّدب مد  ذكر ف  ذـ الرجم  ركاه الّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب انعتصدـ ّدلكتدب كالسية  - 2

 . 100ص:   9  ج:7307كتكمؼ ال  دس حد ث رقـ 
  . الكّ ر الكيت  كالـ ش ل الش كخ س دم المختدرلـ جمد  - 3
 .رهد  ،حدهمدهكذا ف  اليسخت ف  كّرمد   صد: ل - 4
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الحكـ ّ  ر الرامح  كالمش كر اتّدعد ل كاه جك ل صد يحع جحد الخصم ف  جك  -
 .مهرة اآلخر

 تكم ػ  كػالـ جحػدهمد  جك طمػب تيػدقض كالمػ  ّنك ػدر سػ ال  كمي د: لعمدؿ الح ػؿ فػ  -
جحػػػدهمد  كزمػػػره حتػػػ   ػػػذهؿ عػػػف لل ػػػد   1نجػػػون ل صػػػد لظ ػػػدر ح   ػػػة ا،مػػػر  كميػػػ  
 حمت   ككمكه الح ؿ ف  ذلؾ ك  رة.

كمي د المسدمحة فػ  ّ يػة جحػدهمد  كعػدـ الّحػث عػف حدل ػد خػكؼ ّطالي ػد  كالتشػد د  -
 عم  اآلخر ف  ذلؾ.

تخح ػػؼ عمػػ  جحػػدهمد فػػ  جمػػر ال مػػ ف  كمسػػدمحت  فػػ  ا ت ػػدف ّ ػػد عمػػ  غ ػػر كمي ػػد ال -
 الكم  الالـز ف  الشرع.

كهػػػ   كالحكػػػـ ّ  ػػػره ممػػػد مػػػرت ّػػػ  العكا ػػػد الّدطمػػػة  كمي ػػػد ا عػػػراض عػػػف حكػػػـ ا  -
ـُ ﴿ كقػػد قػػدؿ تعػػدل : ك  ػػرة  ـْ َْْحُكػػـ ِبَمػػا أنػػَزَؿ الّمػػُو َفُأْوَلِئػػَؾ ُىػػ   2﴾ الظَّػػاِلُموف.َوَمػػف لَّػػ

كا صػػ د ؛  كاليظػر  كالسػػالـ   كالخطػدب   سػػك ّػ ف الخصػم ف فػػ  المممػسكمػف لػـ  ي 
ػفً  :]لـ  عدؿ فػ  الحكػـ  كلػـ  ػ د ا،مديػة  كقػد قػدؿ  ػد ً  اٍّتيًمػ ى  مى  اٍلميٍسػًمًم فى  ّىػٍ فى  ًّدٍل ىهى

ًتً   لىٍحًظػػً   ًفػػ  ّىٍ ػػيى يـٍ  فىٍم ىٍعػػًدؿٍ  ػػدرى شى ٍ عىػػًدهً  كىاً  مى  4  كالػػدار قطيػػ 3[.ركاه الّ   ػػ  ً ًسػػمً مٍ مى كى   كى
 مف حد ث جـ سممة.

                                                           

 .الي ٍم ي: است ّدليؾ الرمؿى ّمد  كره كرىدُّؾى ل ده عف حدمت   كق ؿ: هك جىقّح الرد - 1
 مكتب: تح  ؽ  المح ط ال دمكس  آّددل الح ركز  ع كب ّف محمد طدهر جّك الد ف ممد يظر: 

 لّيدف   ّ ركت كالتكز ع  كاليشر لمطّدعة الرسدلة م سسة  الرسدلة م سسة ف  التراث تح  ؽ
 .1254  ص: 1  ج: ـ 2005   8:ط

 .45سكرة المد دة  اآل ة  - 2
السيف الكّرل   كتدب آداب ال ده   ّدب ليصدؼ الخصم ف ف  المدخؿ عم    حد ث رقـ  - 3

 .228  ص: 10  ج:20458
 .365  ص:5  ج:4466سيف الدارقطي   كتدب ف  ا،قه ة كا،حكدـ كغ ر ذلؾ  حد ث رقـ  - 4
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ػفً : ]كقدؿ  ػد ً  اٍّتيًمػ ى  مى ػٍكتى ي   ىٍرفىػعٍ  فىػالى  اٍلميٍسػًمًم فى  ّىػٍ فى  ًّدٍل ىهى مىػ  صى ػدو  عى ٍ ًف  جىحى ٍصػمى  اٍلخى
د مى   ىٍرفىعي  نى  مى ًر. عى  مف حد   د ج هد  كحسيكه. 2  كالّ    1[ ركاه الطّراي اآٍلخى

ػػ ف مسػػت رؽ ذمػػة  كا،مػػر ف  مػػد  لمكمػػكب  كايظػػر لف كػػدف الحكػػـ ّػػ ف مػػ مف ت ػػ   ّك
ػة كدلعالمػة المحتػ  ّػف ا،عمػش  كالشػر ؼ  كتكمػ  الحكػـ لػ  فدلػذم مػرت ّػ  فت ػد الم دّر
محمػػػػد ّػػػػف فدهػػػػؿ  كغ رهمػػػػد تعػػػػ ف الحكػػػػـ عم  مػػػػد عمػػػػ  كمػػػػ  ن  ظ ػػػػر معػػػػ  الح ػػػػؼ  

تية ف حػرؽ ّ ػي ـ ّم تهػ  لف تحدكمكا ف مد ّ ي ـ لن جف  خدؼ ف ككمكب ا عراض عي ـ
 عكا دهـ.

جف مسػػػت رؽ الذمػػػة الػػػذم اسػػػت رقت التّعػػػدت مم ػػػع مدلػػػ    » :3ابػػػف اْلعمػػػشكيػػػص 
سكا  كديت تمؾ التّعػدت ح ػكؽ ا تعػدل  مػف الزكػدة  كالكحػدرات  كفد ػة  كيػذر  كح ػكؽ 
يمػػد  ػػد  كخ ديػػة  كقػػد  كػػكف مسػػت رؽ الذمػػة ن مػػدؿ لػػ  جصػػال؛ كا  مػػف غصػػب  كسػػرقة  كّر

مػػد ّ ػػده ممػػؾ ال  ػػر  كمػػد هػػك مشػػدهد فػػ  هػػ ن  المحػػدّر ف  كجمػػد الحكػػـ لذا مػػد كا مم ػػع 
متخدصم ف  فػال  مػكز ليػد الحكػـ ّ ػي ـ لعػدـ اي  ػددهـ لمشػر عة  كالطدلػب  كالمطمػكب ن 
ش   ل مػد ف مػد  ختصػمكف ف ػ  فػ  الشػر عة ف تعػ ف عمػ  المحكػـ ا عػراض عػي ـ ّعػدـ 

ف   معػؿ ّ ػي ـ شػ  د جلػزم ـ مػد التزمػكا ،يحسػ ـ  كن  عت ػد  للػ  جف جيٍلًمػئى الحكـ جصال  كا 

                                                           

..   ّدب .  جـ سممة كاسم د هيد ّيت حذ حةالمعمـ الكّ ر  الطّراي    جزكاج رسكؿ ا  - 1
 .285  ص: 23  ج:623عطد  ّف  سدر عف جـ سممة  حد ث رقـ 

سيف الّ      كتدب آداب ال ده   ّدب ليصدؼ الخصم ف ف  المدخؿ عم    حد ث رقـ  - 2
  229  ص: 10  ج:20459

ختدر ّف ا،عمش محت  مد ية شي  ط المش كر  ل  لمدزات ف  فيكف متعددة  هك محمد ّف الم - 3
 .ق 1207كل  يكازؿ تعرؼ ّيكازؿ كلد ا،عمش  تكف  سية 

تح  ؽ: س د جحمد ّف  يظر: جحمد ّف طك ر المية الحدم  الكاداي   تدر ل اّف طك ر المية  
  48  ص:1995رؼ المد دة  الّردط  جحمد سدلـ  ميشكرات مع د الدراسدت ا فر   ة  مطّعة المعد

 .25هدمش 
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   1«.جي  حكـ شرع  ّؿ هك م ته  الس دسة

يعمػػـ خالفػػػد جف مسػػػت رؽ الذمػػػة ن ممػػؾ لػػػ   كجف مػػػد ّ ػػػده  ن»ا،كؿ: كقػػدؿ فػػػ  الكمػػػ  
دّ  لف عرفكا  جك ّ ت مدؿ المسمم ف لف م مكا فنذا كػدف ن ممػؾ لػ  فك ػؼ  مكػف  ممؾ ،ّر

 دؽ كهك ن ممؾ ل ؟ كقد يص العممد  عم  جف مف مكي  مػف شػ     ػدر عمػ  مف انستح
دّ   ايت   المراد مف كالم . 2«.ميع  مي   جك رد لل   كد عة جي   همي  ،ّر

هػػؿ  مػػكز الحكػػـ  كيػػص الشػػر ؼ عمػػ  جف هػػذه المسػػيلة سػػ ؿ عي ػػد اّػػف جّػػ  ز ػػد: 
د ؟ جك ن  مػػكز الحكػـ ل ػػـ  الػذمـ ّدلم صػػكب الممتيعػ ف ّدل ػد ال ػػدهرة عمػ  جحػ لم ترقػ 

كن هػك عػ ف الم صػكب ممػد هػك ّي ػد  ـ ؟ ف ػؿ  كن عم  ـ؟ كمد لـ  عمػـ لػ  مدلػؾ ّع يػ  
 جـ ن ؟.  حكـ ل  ّحكـ الح  

مػػف كػػدف م تػػرؽ الذمػػة  فػػال  حكػػـ لػػ  ّمػػد لػػ س لػػ   كلػػك كػػدف غ ػػر عػػ ف » فيمػػدب:
 .3ايظر الحطدب« .ال صب

: قكل : كن  حكـ ل  ّمد ل س ل  جي  ن  مكز الحكـ ل ـ عم  جحد فهػال عػف جف قمت
 طمػػب فػػ  حكم ػػـ مػػد  طمػػب فػػ  حكػػـ غ ػػرهـ  لمػػد عممػػت مػػف جف مػػد ّي ػػد  ـ لػػ س ل ػػـ 

يمػػد هػػك فػػ   لمػػف  مكػػف صػػرف  فػػ  مصػػرف  لعػػدـ ال ػػدرة عمػػ  ـ   وبنحػػو ىػػذا ح   ػػة  كا 
ن  حكػـ ل ػػـ » : عي ػػد فيمػدب ّيٌيػػ حػ ف سػ ؿ أفِػى الفقْػػو محمػػد المخِػار بػػف اْلعمػػش

ّم تهػػػػ  الشػػػػر عة  كجف الطدلػػػػب كالمطمػػػػكب ن شػػػػ   ل مػػػػد ف مػػػػد  تخدصػػػػمدف ف ػػػػ  فػػػػ  
ف هػك حكػـ ّ ػي ـ فػال  الشر عة ف تع ف عم  الحدكـ ا عراض عي ـ لعدـ الحكـ جصػال  كا 

                                                           

 (PDF. 82يكازؿ اّف ا،عمش  مخطكط  يسخة للكتركي ة  ص:  - 1
 .82المرمع يحس   ص: - 2
..  فرع .الحطدب  مكاهب المم ؿ ف  شرح مختصر خم ؿ  مسيلة ادع  رمؿ قّؿ رمؿ ح كقد - 3
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ؼ 1«. عت د جي  حكـ شرع  ّؿ هك م ته  الس دسة    انِيى كالـ الشْر

هذا غدلب ف  ػد  الم ػرب  كن يعمػـ مػف خػدلح ـ فػ  ذلػؾ لن المح ػؽ  ـ اتّع مد عم  
ػػ ف شػػ خ  اّػػف ا،عمػػش فػػ  ذلػػؾ مرامعػػة  اّػػف ال دشػػـ كػػيي ـ رحم ػػـ ا  كمػػرت ّ يػػ  ّك

رجكا جف العدؿ الميمكر ّ  هك تمك ف المدع  ممد يدزع ـ ف    كجف الحكػـ ل ػـ عمػ  ـ هػك 
 ا،قكاؿ. كهذا مي ـ ّيد  عم  جحد المكر المتكعد عم   

د عمػػػ  ال ػػػكؿ اآلخػػػر الػػػذم ت ػػػدمت ا شػػػدرة لل ػػػ  الػػػذم هػػػك جكلػػػ  ا،قػػػكاؿ عيػػػديد جٌمػػػ
ّدلصػكاب لتػػرم ح ممدعػػة مػف ا، مػػة لػػ  حتػ  قػػدؿ ا مػػدـ المػدمع سػػ دم جحمػػد الت مػػدي  

جمديػة ن   كؿ ّنّدحة جخذ جمكال ـ ّم ؿ هػذا لن مػف كػدف ن د ػف لػ   كن » رحم  ا جي :
  فال  حؿ لمحدكـ لن ليحػدذ ال هػ ة عمػ  كم  ػد فػ  الشػر عة  كلعمػرم 2ف  المكاهر كمد

ف تػػكرع متػػكرع فم مسػػؾ عػػف الحكػػـ لف  طا،حػػك لف هػػذا ل ػػك  ا،سػػمـ لمعػػرض  كالػػد ف  كا 
 تع ف ل ـ الحؽ لمحؿ انشتّده.

كمػف شػدهد مػد جكر ػ  الػدخكؿ فػ  م ػؿ هػذا مػف المحدسػد  كقد صدؽ الش ل رحمػ  ا 
ا فتػػػد  ّػػػ   كقػػػد رج يػػد مػػػف  كصػػػؼ ّدلعّػػػددة كالزهػػػد لذا اشػػػت ؿ ّ ػػػذا لػػـ  سػػػع  الحكػػػـ كن 

حتػ   حكػـ عمػ  سػد ر ا،مػة ّدسػت راؽ الػذمـ ف يكػؿ   تدرج مف حدؿ لل  حدؿ جقّح مي ػد
ك ح م ػػد عػػف مكاهػػع د  ك رتكػب كػػؿ ّدطػػؿ  كظمػػـ  كا   الرشػد م ػػرا  ك   ػػر جحكػدـ ا

 جعمـ ّدلصكاب.

 ًفػ  كىاٍلميٍرتىًشػ ى  الر اًشػ ى  الم ػ ي  لىعىػفى ] :ّ ػع الحكػـ  قػدؿ كمف جعظـ المكر جخػذ الرشػد  ك 

                                                           

 . 82يكازؿ اّف ا،عمش  المرمع يحس   ص: - 1
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الّدب الخدمس  الحصؿ الخدمس  ف  هّط كتصح ح عّد المط ؼ عّد الرحمف  الم ّر   
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ٍكـً   مف حد ث جّ  هر رة. 1ركاه الترمذم [.اٍلحي

ّػ ف ف ػ  تحػر ـ جك ػر هػذه ال ػدذكرات  2كقد جلؼ شػ ل شػ كخيد كتدّػد سػمده الّػرد المكشػ 
 كاختصره اّي  مديد س دم محمد  فم يظره مف جراد طر ؽ الحؽ ف  الحكـ.

  ف هػػ  لميػػدس عمػػ  م ػػؿ  قػػدؿ المح ػػؽ اّػػف عّػػد ورجػػؿ لػػـ ْمػػرؼ الحػػؽكقكلػػ : 
ح ػث تمػرج  عمكم   شمؿ مد لذا قه  ّدلحؽ ج هد  كذلػؾ ،يػ  اسػتحؽ اليػدر»ال ددم: 

   3«.عم  هذا العمؿ العظ ـ ّال عمـ ن لسّب مكره ف  الحكـ

الحدمػػػب: كهػػػك   كالتخمػػػ ف قػػػدؿ اّػػػف رً زٍ ن  مػػػكز الحكػػػـ ّػػػدلحى »كفػػػ  يػػػكازؿ الّرزلػػػ : 
ف صػػػددؼ الحػػػؽ فدلمشػػػ كر فسػػػخ .  ػػػـ قػػػدؿ:  4ايت ػػػ  عمػػػ  ي ػػػؿ المػػػكاؽ «فسػػػؽ  ر ػػػد  كا 

قكلػػ : لن لتػػيكؿ عمػػ  ا،حسػػف جف المدهػػؿ ن  عػػذر ّمكاف تػػ   انمت ػػدد عيػػدفػػ   كايظػػر»
الح ػػػ   كقػػػدؿ اّػػػف محػػػرز لف حكػػػـ ّػػػدلظف  كالتخمػػػ ف مػػػف غ ػػػر قصػػػد للػػػ  انمت ػػػدد فػػػ  

ـ ّدلتخم ف فسؽ  كظمـ  كخػالؼ الحػؽ  ك حسػل هػذا الحكػـ  الحك ،فٌ  ا،دلة فذلؾ ّدطؿ
   5«.  عم  هذا حكـكغ ره لذا  ّت عيد ال  ر جيٌ 

   6«.جحكدـ العدؿ المدهؿ  مه  مي د مد كدف صح حد ف  الظدهر» كقدؿ جصّغ:

ف كػػدف صػػػدحب يظػػػر    كمػػف الحكػػػـ ّدلم ػػؿ حكػػػـ المدهػػؿ ّعكا ػػػد الّمػػد  كجعرافػػػ   كا 
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ن فػ  الم ػررات  كميػػ  حكػـ الح  ػ  المطمػع الػػذم  عمػػ  ا،عػراؼكف ػ   كذلػؾ ف مػد  يّيػ  
كلػػػـ تكػػػف ف ػػػ  جهم ػػػة لمتيّ ػػػ  لتكق ػػػع ا،حكػػػدـ مكاقع ػػػد  كتم  ػػػز  كيّدهػػػة  لػػػـ  ػػػرزؽ فطيػػػة 

المػػػػدع  مػػػػف المػػػػدع  عم ػػػػ   كمػػػػف كػػػػدف هػػػػذا حدلػػػػ  لػػػػـ  مػػػػز لػػػػ  جف  تعػػػػرض لحصػػػػؿ 
 الخصكمدت لن جف تككف قه ة كاهحة ن تحتدج لل  لعمدؿ يظر.

ف كػػدف جحػػػد جيػػكاع عمػػػـ الح ػػ   كلكيػػػ   تم ػػػز »دؿ اّػػػف عّػػد السػػػالـ: قػػ عمػػـ ال هػػػد  كا 
ف لػػـ  ّػػيمكر ن  حسػػي د كػػؿ الح  ػػد   كّرمػػد كػػدف ّعػػض اليػػدس عدرفػػد ّحصػػؿ الخصػػدـ  كا 
 كف لػ  ّػدع فػ  غ ػر ذلػؾ مػف جّػكاب الح ػ   كمػد جف عمػـ الحػرا ض كػذلؾ  كن غراّػة فػ  

يمػػػػد ال راّػػػػة فػػػػ  اسػػػػتعمدؿ كم ػػػػدت الح ػػػػ   امت ػػػػدز عمػػػػـ ال هػػػػد  عػػػػف غ ػػػػره مػػػػف الح ػػػػ  ؛ كا 
كتطّ   ػد عمػ  مز  ػدت الكقػد ع  كهػك عسػ ر فتمػد الرمػؿ  ححػظ ك  ػرا مػف العمػـ  ك ح ػػـ  
ذا سػ ؿ عػف كاقعػة ّػّعض العػكاـ مػف مسػد ؿ ا، مػدف  كيحكهػد  ن  حسػف  ك عمـ غ ػره  كا 

   1«.المكاب عي د

 د قػػكؿ العػػكاـ ال هػػد  صػػيدعة  حسػػي د مػػف ن شػػ   معػػ  مػػف الح ػػ  فّدطػػؿ ّػػؿ كجٌمػػ 
كك  ػرا مػد رج ػت »ن ّد مف عمـ كاسع  كفطيػة  كمػف لػـ  ممع مػد هػؿ. قػدؿ اّػف عرفػة: 

لذا ركمػع فػ   ّعه ـ  حكـ ف  اليدزلة  كهك ن  سػتيد لي ػؿ  ػذكره لمػد اسػت رئ مػف حدلػ 
  كن قػكؿ ّعػض جهػؿ المػذهب  كن ق ػدس ّعض جحكدم  لـ  ذكر مسػتيدا مػف يػص ركا ػة

   2«.عم  

كقػػد ي ػػؿ ا ممػػدع عمػػ  ميػػع الحكػػـ ّػػدلحزر  كالتخمػػ ف  كي ػػؿ ممدعػػة ا ممػػدع عمػػ  
ف صددؼ  ك همف الحدكـ  فسخ  لف لـ  صددؼ الحؽ  كقدلكا ج هد المش كر فسخ   كا 
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ره  لف تعمػػػد المػػػكر كقهػػػ  ّم ػػػؿ  كالمحكػػػـ فػػػ  هػػػذا كمػػػ  كدلحػػػدكـ  كقم ػػػؿ المػػػدؿ كك  ػػػ
 كالحركج جعظـ.  كالحكـ ف  الدمد   كا،د دف

: ف ػػذا الّػػدب مػػف جشػػد ا،ّػػكاب خطػػرا  كال دلػػؾ ف ػػ  هػػعح  الػػراّح؛ فػػدلحـز وبالجممػػة
 كمف راقب ا ف    كدخم  مكرهد جمر.  الحرار مي 

ت   الميٍسًمًم فى  قىهد  طمبى  مىفٍ : ]كقد قدؿ  ٍدلي ي  غمبى   يـ    ىيىدلى ي  حى ػٍكرىهي  عى ي ػةي  فمىػ ي   مى  المى
مىبى  كمىفٍ  ٍكريهي  غى ٍدلى ي  مى . فىمى ي  عى  .1[ ركاه جّك داككدالي دري

ػػػدٍ د ّىػػػد جى مرفكعػػػد: ] ىػػػ2كفػػػ  حػػػد ث ركاه ا،صػػػّ دي   ٍ ػػػرىةى! عى ػػػفٍ جى  دو اًحػػػكى  ـو كٍ  ىػػػ ؿي هيرى  فٍ ًمػػػ ؿي هى
 سية[. فى  تٍّ   سً دصً عى مى  فٍ مً  دُّ شى جى  ـو كٍ   حى فً  ةً دعى سى  كرو ! مي ةى رى  ٍ رى د هي ّى د جى  ى  .ةو يى سى   فى تٍّ سً  ةً ددى ّى عً 

ف »قػػػدؿ اّػػػف عّػػػد السػػػالـ:   كقػػػد ركم فػػػ  فهػػػؿ ال هػػػد  جحدد ػػػث ك  ػػػرة لن جي ػػػد كا 
كديػػت ميزلػػة عظ مػػة ف ػػ  خط ػػرة  كالسػػالمة ّ ػػد قم مػػة فمػػذلؾ مػػد ت جحدد ػػث ّدلتشػػد د 
عمػػ  مػػف مػػدر  جك حكػػـ ّ  ػػر عمػػـ  كهػػذه مز ػػة ال هػػد  فػػ  الػػد ف حػػ ف كػػدف ال دهػػ  

د كل ػػ   كجمػػد لذ صػػدر ال دهػػ  ن  عػػدف ّػػؿ مػػف كنه ّرمػػد جعػػدف عم ػػ  مػػف  عػػدف عمػػ  مػػ
 فنف ذلؾ الكامب  ي مب محرمد. م صده ّمكغ هكاه عم  جم حدؿ كدف؛

دلمممػػة لف جك ػػر الخطػػط الشػػرع ة فػػ  زمدييػػد جسػػمد  شػػر حة عمػػ  مسػػم دت خس سػػة  3«.ّك

                                                           

 .299  ص:3ج:  3575سيف جّ  داكد  كتدب ا،قه ة  ّدب ف  ال ده   خطئ  حد ث رقـ  - 1
مة ا،صّ دي   الترغ ب كالتره ب ل كاـ السية  ّدب الع ف  ّدب ف  الترغ ب ف  العدؿ كفه  -2

 .109ص:  3  ج:2178 :العددل ف  حد ث رقـ
قكؿ محمد ّف عّد السالـ ّف  كسؼ ّف ك  ر ال كارم التسكل  لـ جمده ف  كتدّ  الّ مة ف   - 3

 شرح التححة كلـ جمد كتدّ  شرح مختصر اّف الحدمب الذم هك عّدرة عف مخطكط لـ  طّع ّعد
ف عّد السالـ ف  كتدّ  التكه ح ف  شرح كقد ي ؿ خم ؿ ّف لسحدؽ المدلك  قكؿ اّ كا جعمـ 

المختصر الحرع  نّف الحدمب  كتدب ا،قه ة  مركز يمك   لممخطكطدت  كخدمة التراث  
كمد ي مح ي م  الحطدب ف  مكاهب المم ؿ شرح مختصر خم ؿ عف  .386  ص:7  ج:2008  1ط:

 .56   ص:17اّف الحدمب ج هد  كتدب ال هد   ج:
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 «  .ا ط  تع فكهك فرض كحد ة فنذا ايحرد ّشر »ايت   مي  عيد قكؿ اّف الحدمب: 

كالكع ػػد الػػكارد فػػ  الحػػد ث محمػػكؿ عمػػ  مػػف لػػـ  تػػب كمػػد قدلػػ  العممػػد  فػػ  يظػػد ره  
كن خػػالؼ فػػ  يحػػكذ الكع ػػد فػػ  طد حػػة مػػي ـ؛ كسػػد ر  كفػػ مف لػػـ  عػػؼ الػػرب الكػػر ـ عيػػ  

   .العصدة الذ ف  ّت كع دهـ

ف عكقػػب ّ ػػد  كقػػد كرد فػػ  حػػد ث رك  اه كن خػػالؼ جف المػػ مف ن  خمػػد فػػ  اليػػدر  كا 
[. لن ةو يى سىػ ؼً آنى  ةي عى ٍّ سىػ ؾى ًلػذى د  كى  ى يٍ الػدي  رى دٍ د قىػ  ى فً  ثي كي مٍ  ى  فٍ د مى  ن كٍ د مي   ى فً  ـٍ  ي كلي ]جطٍ  جف: 1الحك ـ

   هع ؼ.جيٌ 

كن خػػالؼ فػػ  حرمػػة الحكػػـ ّػػدلظمـ  كقػػد تظػػدفرت جدلػػة الكتػػدب  كالسػػية عمػػ  ميعػػ  
د     التكف ؽ.فمف استحؿ ذلؾ كحر  كخمد ف  اليدر لممدعد. ّك

 

 

 

 

                                                           

يكادر ا،صكؿ ف  جحدد ث الرسكؿ  ا،صؿ ال دي  كالم ة  ّدب ف مد كتب الحك ـ الترمذم   - 1
 .35  ص:2عم  مّده الم يم  ف   كمّده المتحدّ ف ف  ا  ج:
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 حد  د: ركف   خمسة عش كِاب المِؽ:

 :قكل  

دً ً  ًمفى ] الحدْث اْلوؿ: قىّىةن جىٍعتىؽى اي ًّكيؿٍّ عيٍهكو ًمٍي ىد عيٍهكنا ًمٍف جىٍعهى مىٍف جىٍعتىؽى رى
ت   فىٍرمى ي ًّحىٍرًم ً   [.الي دًر  حى

ٍمميككند فى ىٍشتىًر ى ي فى يٍعًت ى ي نى ] الحدْث الثاني: لىده كىاًلدنا  ًلن  جىٍف  ىًمدىهي مى  [.   ىٍمًزم كى

مىٍ ً  ] الحدْث الثالث: ـى عى ًٍّد  قيكٍّ ميغي  ىمىفى اٍلعى ٍّدو  فىكىدفى لى ي مىدؿه  ىٍّ مىٍف جىٍعتىؽى ًشٍركند لى ي ًف  عى
كىد ىهي ًحصىصى ي  تىؽى ًق مىةى اٍلعىٍدًؿ  فىيىٍعطى  شيرى تىؽى ًمٍي ي مىد عى ن  فى ىٍد عى ٍّدي  كىاً  مىٍ ً  اٍلعى تىؽى عى  [. ـٍ  كىعى

ؿى عىٍف ]الحدْث الرابع:  ؿى شىٍ  ه فىً ىٍهًمؾى  فىًنٍف فىهى مىٍ  ىد  فىًنٍف فىهى د ٍؽ عى ٍج ًّيىٍحًسؾى فىتىصى اٍّدى
ؿى عىٍف ًذم قىرىاّى  : فىّىٍ فى  .ًتؾى شىٍ  ه فى ىكىذىا كىهىكىذىاجىٍهًمؾى شىٍ  ه فىًمًذم قىرىاّىًتؾى  فىًنٍف فىهى  ى يكؿي

دًلؾى  ٍف ًشمى  . ىدىٍ ؾى كىعىٍف  ىًم ًيؾى كىعى

ـٍ ] الحدْث الخامس: ـٍ ًمم د تىٍيكيميكفى  كىجىٍلًّسيكهي ـٍ  فىيىٍطًعميكهي عىمى يـي اي تىٍحتى جىٍ ًد كي ـٍ  مى ًلٍخكىاييكي
ـٍ  .ًمم د تىٍمّىسيكفى  كىنى تيكىمٍّحيكهي ـٍ ـٍ فىيىًع ييكهي ـٍ  فىًنٍف كىم ٍحتيميكهي د  ىٍ ًمّي ي  [ مى

دي   ] الحدْث السادس: ر هي كديخى ًل ى حى يىعى ،حدكـ خدًدمي ي طعدمدن   يـ  مد ىه ّ  كقد كى لذا صى
ع ف   ًده مي  جيٍكمةى جك جيكمىتى ف ـي مىشحيكهدن فم هى    عي : فم ي ًعٍده مع  فم يكٍؿ  فنف كدف الطعد

  جك ل مت ف[. ل مة

تي ي ًعٍت ي ي ]الحدْث السابع:  ـٍ  ىٍيًتً   فىكىح درى دًّا لى ٍّدىهي حى رىبى عى ـى [  كف  ركا ة: ] مىٍف هى ٍف لىطى مى
ٍّدىهي   [ لـ  ذكر الحد. عى

ًة ًلن  جىفٍ ] الحدْث الثامف: دُّ  ىٍكـى اٍلً  ىدمى مىٍ ً  اٍلحى ـي عى يىد  ي ىد ٍمميككى ي ًّدلزٍّ د  مىٍف قىذىؼى مى  ىكيكفى كىمى
  [.قىدؿى 

ـٍ ًلمىد ي اً  ] الحدْث الِاسع: دً كي كيؿُّ ًيسى ًّ دي اً  كى ـٍ عى ًٍّدم كىجىمىًت   كيمُّكي : عى ـٍ ديكي نى  ى يٍؿ جىحى
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فىتىدًت  فىتىدمى كى دًر ىًت   كى ًم  كىمى لىًكٍف: غيالى  [.كى

ٍل ى يٍؿ نى ] الحدْث الماشر: ٍّّ   كى ـٍ رى ديكي مى   ى يٍؿ جىحى ٍّدي [ كف  طر ؽ: ]سى ًٍّدم مىٍكنى نى  ى يًؿ اٍلعى
ؿٌ  ـي اي عىز  كىمى كي مى فىًنف  مىٍكنى  [. ًلسى ًٍّدًه مىٍكنى

ـٍ ] الحدْث الحادي عشر: ٍي ي ٍ ًر مىكىاًل ً  رىٍغّىةن عى ٍ ًر جىًّ ً   جىًك اٍيتىمى  ًللى  غى مىًف اد عى  ًللى  غى
ٍدؿه فىعىمىٍ ً  لىٍعيىةي ا كىالٍ  ٍرؼه  كىنى عى ًع فى  نى  يٍ ّىؿي ًمٍي ي صى ً كىًة كىالي دًس جىٍممى   .[مىالى

ٍف كىدفى ًمد ىةى ]مى  الحدْث الثاني عشر: ًمٍف شىٍرطو لىٍ سى ًف  ًكتىدًب الم ً  فى يكى ّىدًطؿه كىاً  د كدف ى
د ّىدؿي رً  شىٍرطي الم ً  جىٍك ىؽي. مى كى ٌؽ ي يد شىٍرطو  ًكتدىبي الم ً  جىحى : جىٍعًتٍؽ فيالى ـٍ ديهي ـٍ  ى يكؿي جىحى دؿو ًمٍيكي مى

ٍف جىٍعتىؽى  د اٍلكىنى ي ًلمى ًل  اٍلكىنى ي  ًلي مى   [.كى

دٍّم فىٍمتىٍحتىًمٍب ًمٍي ي ]الحدْث الثالث عشر:  د  ي ى   [.ًلذىا كىدفى ًعٍيدى ميكىدتىًب ًلٍحدىاكيف  مى

مىؾى ذىا رىًحـو ]الحدْث الرابع عشر:  ٍف مى ـو ف د عًتؽمى   [.مىٍحرى

د ] الحدْث الخامس عشر: دُّ ًّ ىٍدًر مى مىٍ ً  اٍلحى ـي عى د جىد ل  كى ي ىد اٍلميكىدتىبي  ىٍعًتؽي ًمٍي ي ًّ ىٍدًر مى
 [عيًتؽى ّ 
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   :قاؿ رسوؿ ا ا،كؿ:  الحدْث

ََِؽ اُ ِبُكؿّْ ] ََِؽ َرَقَبًة َأْع َّى َمْف َأْع ُعْضٍو ِمْنَيا ُعْضًوا ِمْف َأْعَضاِئِو ِمَف النَّاِر، َح
 1[.َفْرَجُو ِبَفْرِجوِ 

عت ػػد   عتػػؽ  عتػػؽ  قػػدؿ جهػػؿ الم ػػة: العتػػؽ؛ الحر ػػة    ػػدؿ:» قػػدؿ اليػػككم رحمػػ  ا:
   كغ ره. حكده صدحب المحكـ  .كعت د ّحتح د ج هد ّكسر الع ف 

جعت ػ  ف ػك ك  كػده المػكهرم  كهػـ عت ػد  كعػدتؽ  ج هػد ح كعتدقة  ف ك عت ػؽ  كعتدقد 
مػػػد  عتػػػد ؽ  كعت  ػػػة  جمػػػة عت ػػػؽ معتػػػؽ  كعت ػػػؽ  كهػػػـ عت ػػػد   ك  كحمػػػؼ ّدلعتػػػدؽ؛ جم  كا 

 ا عتدؽ.

  كعتػؽ الحػرخ لذا  كيمػ عتػؽ الحػرس؛ لذا سػّؽ  هك مشتؽ مف قػكل ـ قدؿ ا،زهرم: 
 ك ذهب ح ث شد .  طدر  كاست ؿ ،ف العّد  تخمص ّدلعتؽ 

يمد ق ؿ لمف جعتػؽ يسػمة جيػ  جعتػؽ رقّػة   ره:كغ  قدؿ ا،زهرم فخصػت  كفػؾ رقّػة كا 
كممكػػ   ،ف حكػـ السػػ د عم ػ   الرقّػة دكف سػد ر ا،عهػػد  مػع جف العتػؽ  تيػػدكؿ المم ػع؛

ككدل ػػؿ المػػديع لػػ  مػػف الخػػركج فػػنذا جعتػػؽ فكييػػ  جطم ػػت رقّتػػ   كحّػػؿ فػػ  رقّػػة العّػػد  لػػ 
 .مف ذلؾ

   2«.كالعهك ّهـ الع ف ككسرهد [ الل ...ةن يى مً  ٍ مي  ةن ّى قى رى  ؽى تى عٍ جى  فٍ ]مى  كف  ركا ة: قدؿ:ك 

 حت  هيد عدطحة ّميزلة الكاك لن جي د تحدرق د مف  ال ة جكم :» كقدؿ ف  ا رشدد:

                                                           

1
  2  ج:1509ركاه مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب العتؽ  ّدب فهؿ العتؽ  حد ث رقـ:  - 

 . 1147ص:
  1501اليككم  شرح صح ح مسمـ  كتدب العتؽ  ّدب المعدف  كالمالعية  كالتالعف  حد ث رقـ  - 2

 .135  ص:10ج:
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ن مهػمرا  كجف  كػكف لمػد  جف  كػكف ظػدهرا جف لمعطػكؼ حتػ   ال ػة شػركط: جحدهد:
يحػػك جكمػػت السػػمكة مػػف كػػؿ  احتػػ  المشػػدة  جك مػػز  ّعهػػد مػػف ممػػع قّم ػػد ك ػػدـ الحػػدج

كالػػػذم  هػػػّط ذلػػػؾ جي ػػػد   د جك كمػػػز  يحػػػك جعمّتيػػػ  المدر ػػػة حتػػػ  حػػػد  ي  حتػػػ  رجسػػػ د 
 متيػع هػّرت الػرمم ف  1لػذا[ك ] كتمتيػع ح ػث  متيػع  تدخؿ ح ث  صح دخكؿ انسػت يد  

يمػػػد مػػػدز حتػػػ  يعمػػػ  جل دهػػػد ،ف الصػػػح حة كالػػػزاد فػػػ  معيػػػ  جل ػػػ  مػػػد  حتػػػ  جفهػػػم مد  كا 
    م .

فػػد،كؿ يحػػك مػػدت اليػػدس حتػػ   جك ي ػػص؛ لمػػد قّم ػػد لمػػد فػػ  ز ػػددة  كجف  كػػكف غد ػػة
 قدل  ف  الم ي . كال دي  يحك زارؾ اليدس حت  الحمدمكف  ا،يّ د  

كقكلػ  فرمػ   ف كلػ  رقّػة ظػدهر ميصػكب  كالشركط ال ال ة مكمكدة فػ  هػذا الحػد ث؛
الكّػػد ر ّعػػد  كخػػص الحػػرج ّدلػػذكر ،يػػ  محػػؿ جكّػػر مػػز  ممػػد قّمػػ  كهػػك غد ػػة لمػػد قّم ػػد 

 2«.الشرؾ

 كال تؿ كمد قدؿ غ ره. لك قدؿ ّعد الشرؾ  قمت:
كا،ديػػ   حػػرؼ ال د ػػة  حتمػػؿ جف  كػػكف ال د ػػة هيػػد ل عمػػ  »كقػػدؿ الحػػدفظ العراقػػ : 

ف حتمػػؿ جف  ػػراد هيػػد ا،ديػػ  لشػػرؼ جعهػػد  العّػػددة  فػػنف ال د ػػة تسػػتعمؿ فػػ  كػػؿ مي مػػد 
   3«.ا،عم  فنف ححظ  جشد عم  اليحسك حتمؿ  عم   كدلمّ ة كال د ف كيحك ذلؾ 

 : ال دي  مف انحتمدل ف هك ا،ظ ر.قمت
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ظػػدهره جف العتػػؽ  كحػػر الكّػػد ر  كذلػػؾ ،ف لمعتػػؽ مز ػػة عمػػ  ك  ػػر »كقػػدؿ العم مػػ : 
مػػف العّػػددات ،يػػ  جشػػؽ مػػف الكهػػك  كالصػػالة كالصػػـك لمػػد ف ػػ  مػػف ّػػذؿ المػػدؿ الك  ػػر 

   1«.كلذلؾ كدف الح  ج هد  كحر الكّد ر

قػدؿ: جت يػد رسػكؿ ا 3  كالحػدكـ2: جصرح مي  مد ف  حد ث كا مػة عيػد جّػ  داككدمتق
 ٍيػػػ ي  جىٍعًت يػػػكا:]ؿفػػػ  صػػػدحب ليػػػد جكمػػػب  عيػػػ  اليػػػدر ّدل تػػػؿ  ف ػػػد ػػػز   الم ػػػ ي   يٍعتًػػػؽً  عى  ًّكيػػػؿٍّ  عى

 [. كعزاه ف  الص  ر لمحدكـ ج هد.الي درً  ًمفى  ًمٍي ي  عيٍهكنا ًمٍي ي  عيٍهكو 

 4«.هك حد ث صح ح»كقدؿ العز زم: 

المم ػكر عمػ  جف الػيص لذا كرد ّتكح ػر الكّػد ر »شػرح :  قػدكقدؿ اّف سػدلـ الححيػ  
فم ّػػكؿ كػػدلتكح ر هيػػد فنيػػ  مكحػػر لم تػػؿ الػػذم هػػك كّ ػػرة  كقػػكؿ ن للػػ  لن ا ّمػػد  قػػدر 
ػػع عشػػرة حركػػة  كمػػد الماللػػة قػػدر سػػت حركػػدت  كحػػر جّرعمد ػػة ذيػػب مػػف الكّػػد ر  جك  جّر

   5«.كمد كرد مف اليصكص مطم د فمحمكؿ عم  الص د ر  ؾجك ر مف ذل

: شرط ذلؾ صحة الكارد ك ّكت  فػ  يحػس ا،مػر كيسػّت  لممم ػكر ن جعرف ػد فػ  قمت
يعـ مد قػدؿ هػك اخت ػدر ممدعػة مػف المح  ػ ف    غ ر الح  ّؿ ظدهر كالـ جك رهـ تيك م 

 كا جعمـ.

لمعصػػػػـك مػػػػف هػػػػرر الػػػػرؽ كف ػػػػ  دل ػػػػؿ عمػػػػ  جف تخمػػػػ ص اآلدمػػػػ  ا»قػػػػدؿ العم مػػػػ : 
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ا كرسػػػكل   ،فٌ  كتمكيػػػ  مػػػف تصػػػرف  فػػػ  ميدفعػػػ  عمػػػ  حسػػػب لرادتػػػ  مػػػف جعظػػػـ ال ػػػرب
فكدكػد ّعت ػ   كمعمػ  اليّػ    كالػكط  فػ  رمهػدف  معال عتػؽ المػ مف كحػدرة   ػـ ال تػؿ

مػد مػف تهػرر ّػدلعتؽ كمػف يكهذا ف  عّد ل  د ف ككسب  يتحع ّ  لذا جعتػؽ ف  مف اليدر
  ك صػػ ر كػػال عمػػ  اليػػدس ف صػػح عت ػػ   الكسػػب فتسػػ ط يح تػػ  عػػف سػػ دهن   ػػدر عمػػ  

  1«.كل س ف   هذه الحه مة

 د ا  مدف ف ك شرط لي ؿ هذه الحه مة لميص عم   ف  الحد ث.جمٌ  قمت:

 كال درة عم  الكسب فمـ   ؿ ّ  جحد ف  الرقدب الكامّة. د اشتراط الد ف كجمٌ 

 كا جعمـ.  عم  ايحصدر الحهؿ ف   ن كا،حدد ث ليمد دلت عم  تحه ؿ ا،يحس

ػػ  لػػ س ّػػداخؿ فػػ  هػػذا  كهػػؿ  حصػػؿ ّعت ػػ   كن شػػؾ جف مػػف ّمػػغ حػػد اليػػزع  جك قدّر
جمر ف  المممة جك ن لعدـ ايتحدعػ  ّػ ؟ الظػدهر ،ف ف ػ  ا،مػر  ك ظ ػر ج ػر عت ػ  ف مػد 

كن خػػػالؼ فػػػ  جف العتػػػؽ  ك حػػػد قدذفػػػ  ك  ػػػتص مػػػف المم ػػػز عم ػػػ   تػػػرؾ  ف ر ػػػ  كر تػػػ  
مخػػتص ّػػدآلدم  الحػػ ؛ فػػال  مػػكز عتػػؽ الّ ػػد ـ كهػػك مػػف جفعػػدؿ المدهم ػػة  جمػػد الكحػػكش 

 كالظدهر مكاز لرسدؿ مد ن  يتحع ّ  مي د. فدختمؼ ف  مكاز لرسدل د ّعد جخذهد 

فسػػمع ّ ػػد جصػػكات  عػػف عػػدمر الرامػػ  جيػػ  مػػر ّ  هػػة شػػمر  2كقػػد ركل جّػػك داككد
فيت  ّ ػف رسػكؿ ا ف ػدؿ لػ  رسػكؿ   فكقعت عم  ـ فمد ت جم ف  فراخ طد ر فيخذهف 

 [. الحد ث ف   ي عى مى  ف   ي م  جي كى   فُّ  ي تى ذٍ خى جى  ثي  ٍ حى  فٍ مً  ف   ي عى هى   تى ت  حى  ف   ً ًّ  عٍ مً ]ارٍ  :ا 

كحػد ث الترمػذم  كا،ي ػ  ف حصػؿ هػذا لمػذكر ّعتػؽ ا،ي ػ    ـ لف الرقّة تعػـ الػذكر 
عمػ  الظػدهر لن جيػ   مكػف الممػع ّػيف كاليص الصر ح   دـ  اآلت   خدلؼ هذا الظدهر 

 كا جعمـ. اْلفضؿ اْلىوفكال دلب ف  م ؿ ذلؾ تيخر  جحد الحد   ف قدل  ّعد اآلخر 
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ف ػػ  اسػػتحّدب عتػػؽ كدمػػؿ ا،عهػػد  فػػال  كػػكف خصػػ د كن فدقػػد غ ػػره »كقػػدؿ اليػػككم: 
 1« .مف ا،عهد  كف  الخص  كغ ره ج هد الحهؿ العظ ـ لكف الكدمؿ جكل 

ّرمػػد كػػدف ي صػػدف ا،عهػػد  » قػػدؿ فػػ  ا رشػػدد ي ػػال عػػف الخطػػدّ  مػػد يصػػ :  قمػػت:
ز ػػػددة فػػػ  الػػػ مف كدلخصػػػ  لذا صػػػمح لمػػػد ن  صػػػمح لػػػ  غ ػػػره مػػػف ححػػػظ التحػػػر ـ كغ ػػػره 

  فح ػػػ  لشػػػدرة للػػػ  جيػػػ    تحػػػر الػػػي ص الممّػػػكر ّدلميحعػػػة كن شػػػؾ جف فػػػ  عتػػػؽ 2 ايت ػػػ (
 3«.الخص  فه مة لكف الكدمؿ جكل 

 دبقىػػالرٍّ  مُّ ]جى  جفهػػم  جعػػاله  ميػػد كجيحسػػ  كمػػد سػػّؽ ّ ديػػ  فػػ  حػػد ث:ك »قػػدؿ اليػػككم: 
ػػفٍ جى  عػػف سػػدلـ ّػػف جّػػ  المعػػد  كغ ػػرهـ  6كاليسػػد    5  كالترمػػذم4[ كقػػد ركل جّػػك داككدؿي هى

  جٌيػػ عػف جّػ  المعػػد عػف جّػػ  جمدمػة  كغ ػػره مػف الصػحدّة رهػػ  ا عػي ـ عػػف اليّػ  
د قدؿ: د  اٍمػرىجن  جىٍعتىػؽى  ميٍسًمـو  اٍمًرئو  ]جى ُّمى  ًمٍيػ ي  عيٍهػكو  كيػؿُّ   يٍمػًزم الي ػدًر  ًمػفى  فىكىدكىػ ي  كىػدفى  ميٍسػًممن

ػػد ًمٍيػػ ي  عيٍهػػكنا تىٍ ًف  اٍمػػرىجىتىٍ فً  جىٍعتىػػؽى  ميٍسػػًمـو  اٍمػػًرئو  كىجى ُّمى   يٍمػػًزم الي ػػدًر  ًمػػفى  فىكىدكىػػ ي  كىديىتىػػد ميٍسػػًممى
دكىجى  ًمٍي ي  عيٍهكنا ًمٍي يمىد عيٍهكو  كيؿُّ   ًمػفى  فىكىدكى ىػد كىديىتٍ  ميٍسًممىةن  اٍمرىجىةن  جىٍعتى ىتٍ  ميٍسًممىةو  اٍمرىجىةو   ُّمى

[ قدؿ الترمذم هذا حػد ث حسػف صػح ح. قػدؿ ًمٍي ىد. عيٍهكنا ًمٍي ىد عيٍهكو  كيؿُّ   يٍمًزم الي دًر 
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 هك  كغ ره: كهذا الحد ث دل ؿ عم  جف عتؽ العّد جفهؿ مف عتؽ ا،مة. 

جـ الػذككر ف ػدؿ  كاختمؼ العممػد  ج  مػد جفهػؿ؟ عتػؽ ا يػدث »ع دض: قدؿ ال ده  
جك عّػػػد  كقػػػدؿ  سػػػكا  تزكم ػػػد حػػػر  ّعهػػ ـ ا يػػػدث جفهػػػؿ لذا عت ػػػت كػػػدف كلػػػدهد حػػرا 

كلمػد فػ  الػذكر مػف المعػدي  العدمػة الميحعػة  عتػؽ الػذككر جفهػؿ ل ػذا الحػد ث  آخركف:
كغ ػػػػر ذلػػػػؾ ممػػػػد  خػػػػتص  دد التػػػػ  ن تكمػػػػد فػػػػ  ا يػػػػدث مػػػػف الشػػػػ ددة كال هػػػػد   كالم ػػػػ

مػػد عػػددة  ك،ف مػػف ا مػػد  مػػف ن ترغػػب فػػ  العتػػؽ  لمػػد شػػرعد  ّدلرمػػدؿ كتهػػ ع ّػػ   كا 
 كهذا ال كؿ هك الصح ح. ّخالؼ العّ د 

د الت   د ف  الرقّة ّككي د م ميػة ف ػدؿ عمػ  جف هػذا الحهػؿ الخػدص ليمػد هػك فػ  كجمٌ 
 كلكػف دكف فهػؿ الم ميػة  الؼ عتؽ الم مية كجمد غ ر الم مية فح   ج هد فهؿ ّال خ

كل ػػػذا جممعػػػكا عمػػػ  جيػػػ   شػػػترط فػػػ  عتػػػؽ كحػػػدرة ال تػػػؿ ككي ػػػد م ميػػػة  كحكػػػ  ال دهػػػ  
ف كدف كػدفرا كخدلحػ  غ ػر كاحػد مػف جصػحدّ   ع دض عف مدلؾ جف ا،عم   ميد جفهؿ كا 

 ايت   كالـ اليككم. 1«.كغ رهـ قدؿ كهذا جصح

ت ف فػ  ّ  ػة ا،كصػدؼ  كا،ظ ػر كن خالؼ جف عتؽ ا،د ف جفهؿ عيد تسدكم الرقّ
جف ا،ي ػػ  لذا كديػػت جعمػػ  ق مػػة  كجفهػػؿ د يػػد تسػػدكم الػػذكر الػػذم هػػك دكي ػػد  جك تػػرمح 

. ّ 

عػف م مكيػة ّيػت الحػدرث جي ػد جعت ػت كل ػدة فػ  زمػدف رسػكؿ 2تيّ  : ركل الش خدف  
ػػػ ؾً الىػػػكى خٍ د جى   ىػػػتً  ٍ طى عٍ جى  كٍ ]لىػػػ ف ػػػدؿ:    فػػػذكرت ذلػػػؾ لرسػػػكؿ ا ا  [. ؾى رً ٍمػػػً،ى  ـى ظىػػػعٍ جى  دفى كى
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ف ػػ  جف صػػمة ا،رحػػدـ  كا حسػػدف للػػ  ا،قػػدرب جفهػػؿ مػػف »كالمحػػظ لمسػػمـ  قػػدؿ شػػدرح : 
   1«.العتؽ

جك رمحػت ّػ  مػع مػد  جيظر عظـ جمر الرحـ  كفهؿ صمت د؛ لذ سدكت العتػؽ  قمت:
 كرد ف   مف الحهؿ.

ػ ف العممػػد  خػالؼ فػػ  المحهػؿ مي مػػد  كالمػرمح ارتّػػدط ا،مػر ّظ ػػكر المصػػمحة   ّك
د التكف ؽ. 2يظر ا رشددج  كغ ره  ّك
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 :قكل  : الثانيالحدْث 
ُْْمَِِقوُ                َِِرَُْو َف َْْش    1.[]َ  َْْجِزي َوَلٌد َواِلًدا، ِإ َّ َأْف َِْجَدُه َمْمُموًكا َف

كقهػػد  ح ػػػ  مػػػزا  كػػػدمال لن جف  ّحػػتح جكلػػػ  كزام  جم؛ ن  كدف ػػػ  ّنحسػػػدي   :ْجػػػزي
كي صػػ  عػػف  ف عت ػػ  ،ف الرق ػػؽ كمعػػدـك نسػػتح دؽ غ ػػره ميدفعػػ    مػػده مممككػػد فشػػدر  

شرؼ الميدصب فتسّّ  ف  عت   المخمص ل  مف ذلػؾ كييػ  جكمػده كمػد كػدف ا،ب سػّّد 
 ف  ل مدده.

لحػػد ث عمػػ  جيػػ  ن  عتػػؽ جحػػد مػػف ال راّػػة ّممػػرد كاحػػت  جهػػؿ الظػػدهر ّمح ػػـك هػػذا ا
 كغ رهمد ّؿ ن ّد مف ليشد  عتؽ. سكا  الكلد كالكالد  الممؾ

ف  كقػػدؿ مم ػػكر العممػػد   حصػػؿ العتػػؽ فػػ  اآلّػػد   كا،م ػػدت  كا،مػػداد  كالمػػدات كا 
ف سػػحمكا ك  كالّيػػدت  كفػػ  ا،ّيػػد    فى كٍ مىػػعى  ا جككٍ عمىػػ ّممػػرد جكندهػػـ مػػف الػػذككر  كا يػػدث كا 

كمختصػػره جيػػ   عتػػؽ  كغ ػػره  كالّع ػػد  كالػػكارث  كالكػػدفر  كال ر ػػب  الممػػؾ سػػكا  المسػػمـ 
   .عمكد اليسب ّكؿ حدؿ

   ف  شرا   الذم  ترتب عم   عت   جه ؼ العتؽ لل  .لكا هذا الحد ث عم  جيٌ كتيكٌ 

ػػػػؿ ّػػػػ  مػػػػف الّػػػػر   ّك ػػػػدف جف ح ػػػػ  جعظػػػػـ  كف ػػػػ  تعظػػػػ ـ حػػػػؽ الكالػػػػد   كجكّػػػػر ممػػػػد قّك
  ة  كلك ّمغ ذلؾ مد عسده جف  ّمغ.كالشح

 قػػدؿ العممػػد  رحم ػػـ ا: لػػ س ،حػػد مػػف الخال ػػؽ يعمػػة عمػػ  ا يسػػدف م ػػؿ ا،ّػػك ف؛
كا  صػػدؿ الخ ػػر  كج هػػد شػػح ة الكالػػد ف عمػػ  الكلػػد عظ مػػة  ،ف الكلػػد قطعػػة مػػف ا،ّػػك ف 
؛ كاحترازهمػػد عػػف ل صػػدؿ الهػػرر لل ػػ  جمػػر طّ عػػ  ج هػػد  للػػ  الكلػػد مي مػػد جمػػر طّ عػػ 

فكمػػب جف تكػػكف يعػػـ الكالػػد ف عمػػ  الكلػػد ك  ػػرة ّػػؿ هػػ  جكّػػر مػػف كػػؿ يعمػػة تصػػؿ مػػف 

                                                           
  2  ج:1510ركاه مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب العتؽ  ّدب فهؿ عتؽ الكالد  حد ث رقـ  - 1
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كي د ػة العمػز   ا يسدف لل  ا يسدف  كج هد حدؿ مد  ككف ا يسػدف فػ  غد ػة الهػعؼ 
  ككف ليعدـ ا،ّك ف ف  ذلؾ الكقت.

كج هػػػد ل صػػػدؿ  لذا كقػػػع ا يعػػػدـ عمػػػ  هػػػذا الكمػػػ  كػػػدف مكقعػػػ  عظ مػػػد  جيػػػ  صػػػؿا،ك  
كا  صػدؿ الخ ػر للػ  الكلػد لػ س ل ػذا   ر لل  ال  ر قد  ككف لداع ة ل صدؿ الخ ػر لل ػ  الخ

فكدف ا يعدـ ف   جتـ كجكمؿ ف ّت ّ ذه الكمكه جي  ل س ،حػد مػف المخمػكق ف يعمػة  ال رض
عم  غ ره م ؿ مد لمكالد ف عم  الكلد فم ذا ّػدج ا سػّحدي  ّشػكر يعمػة الخػدلؽ كهػك قكلػ  

ِْْف ِإْحَساًنا ِإمَّا َْْبُمَغفَّ ِعنَدَؾ اْلِكَبػَر َأَحػُدُىَما  َوَقَضى﴿تعدل : َّْاُه َوِباْلَواِلَد َِْمُبُدوْا ِإ َّ ِإ َربَُّؾ َأ َّ 
َِْنَيْرُىَما َوُقؿ لَُّيَما َقْوً  َكِرْما َُِقؿ لَُّيَمآ ُأؼٍّ َوَ    1﴾.َأْو ِكاَلُىَما َفاَل 

  ًلػ  جى يٍّػجى  رً ّىػكً الٍ  فى د ًمػ ىػمى ّى  دٍ قىػ م  كى ّىػجى  ف  ]لً  :كركم ف  الحد ث جف رمال قدؿ لرسكؿ ا 
ػ  فً يٍّ د مً  ى لً د كى د مى مى  ي يٍ مً  ػقى  ؿٍ  ىػفى  رً  ى   الصٍّ ػ ي ي  نً فى  ؛د؟ قػدؿ: نى مى  ي تي  ٍ هى د ميػهي   كى ؾى ًلػذى  فً الى عىػحٍ د  ى ديىػد كى مى
 2د[.مى  ي تى كٍ مى   دي رً تي  تى يٍ جى   كى ؾى لً ذى  ؿي عى حٍ تى  تى يٍ جى   كى ؾى د ى  ى ّى  دفً ّ  حً  ى 

 ؽً ميػػالخى  ةى  ى  ٍّ سىػػ فٍ كيػػتى  ـٍ سػػك  خمػػؽ جمػػ  ف ػػدؿ: ]لىػػ للػػ  رسػػكؿ ا  شػػكدكركل جف رمػػال 
ػػر جى   فى ًحػ ؾى لً ذى كىػ فٍ كيػتى  ـٍ [. قػػدؿ: لي ػد سػ  ة الخمػؽ. قػدؿ: ]لىػػرو  ي ٍشػجى  ةى عى ٍسػتً  ؾى تٍػمى مى حى   فى ًحػ  ؾى تٍ عى هى
ػػ ػػيىتٍ  د  ىػػمى  ٍ لى  تٍ رى  ى ٍسػػجى   فى ًحػػ ؾى لً ذى كىػػ فٍ كيػػتى  ـٍ ]لىػػ سػػ  ة الخمػػؽ. قػػدؿ:[. قػػدؿ: لي ػػد فً  ٍ لى كٍ حى ظىمى  ؾى لىػػ كى
ػػ د[ قػػدؿ: ل ػػد مدز ت ػػد.هىػػدرى  ى يى  ػػد حممػػت ّ ػػد عمػػ  عي ػػ . قػػدؿ: ] ؟[ قػػدؿ:تى ٍمػػعى د فى قػػدؿ: ]مى مى

                                                           

 .23سكرة ا سرا   اآل ة  - 1
جّك ال دسـ محمكد ّف عمرك ّف جحمد  الزمخشرم مدر ا  الكشدؼ عف ح د ؽ غكامض  -2

  2ق ج: 1407 3  دار الكتدب العّر   ّ ركت  ط:24-23التيز ؿ  تحس ر سكرة ا سرا   اآل ة 
كرغد ب   رآف ك يظدـ الد ف الحسف ّف محمد ّف حس ف ال م  الي سدّكرم  غرا ب ال.659ص:

 الحرقدف
   التحس ر  دار الكتب العمم ة   ّ ركت  40-22تح  ؽ: الش ل زكر د عم رات  سكرة ا سرا   اآل ة 

السراج  كشمس الد ف  محمد ّف جحمد الخط ب الشّر ي   .342  ص: 4ق  ج: 1416  1ط:
سكرة ا سرا   المي ر ف  ا عدية عم  معرفة ّعض معدي  كالـ ّريد الحك ـ الخّ ر  تحس ر 

  298  ص:2  ج:1285مطّعة ّكنؽ  ا،م ر ة(   ال دهرة 
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ٍ تى ىد. دزى  ذكر هذ ف الحد   ف ممدعة مف المحسر ف. 1[ مى

ف حصػػػمت ّػػػ   الممػػػدزاة ن  سػػػ ط مػػػد  مػػػب مػػػف ح ػػػ  الػػػذم كاعمػػػـ جف عتػػػؽ الكالػػػد كا 
د التكف ؽ.  جكمب ا عم  كؿ كلد لكالده ّك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

كالشّر ي    .كالي سدّكرم  غرا ب ال رآف  المرمع يحس  .الزمخشرم   الكشدؼ  المرمع يحس  - 1
 .السراج المي ر  المرمع يحس 
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 :الثالثالحدْث 

 :قكل   

ِْْو ِقَْمَة اْلَمْدِؿ، ] ـَ َعَم ََِؽ ِشْرًكا َلُو ِفي َعْبٍد، َفَكاَف َلُو َماٌؿ َْْبُمُغ َثَمَف اْلَمْبِد، ُقوّْ َمْف َأْع
َِؽَ َفَأْعَطى ُشرَ  ََِؽ ِمْنُو َما َع ِْْو اْلَمْبُد، َواِ  َّ َفَقْد َع ََِؽ َعَم ، َوَع ـْ ََُه ِحَصَصُي  1[.َكا

 2[ ً  ٍ مى عى  كؽو  ي شٍ مى  رى  ٍ غى  دي ٍّ العى   ى عً سٍ تى اسٍ  دؿه مى   ي لى  فٍ كي  ى  ـٍ لى  فٍ نً ]فى  كف  ركا ة:

ػػة  كهػػك حػػد ث مممػػع  هػػذا الحػػد ث ركاه ا، مػػة مػػف حػػد ث اّػػف عمػػر ّيلحػػدظ مت دّر
 عم  صحت .

كعمػػػػ  الت ػػػػد ر ف ف ػػػػ  مػػػػف صػػػػ غ  جك مكصػػػػكلة   حتمػػػػؿ جف تكػػػػكف شػػػػرط ة: »مػػػػفك
المكمؼ ن صّ   كمميكف  كعّػد  كهك الحر المسمـ فتتيدكؿ كؿ مف  مزم  عت    العمـك

 لـ  يذف ل  س ده.

ػػة  لػػ س مػػف  كالكػػدفر فػػنف جذف جك جمهػػده لزمػػ   كقػػـك عم ػػ   كن كػػدفر ،ف العتػػؽ قّر
   3كذا قدل  ا،ّ « س ّمخدطب ّدلحركع عم  الصح ح.ك،ي  ل  جهم د 

حسػػػّمد  كفػػػ  خطػػػدب الكحػػػدر ّػػػدلحركع خػػػالؼ ت ػػػدـ  كعم ػػػ   ّيػػػ  حكػػػـ الت ػػػك ـ عم ػػػ 
 س يت .

صػػػد(  ٍ كفػػػ  ركا ػػػة  شً  كسػػػككف الػػػرا . : ّكسػػػر المعممػػػة كا لػػػو فػػػي عبػػػدرْ ِشػػػكقكلػػػ : 

                                                           

 كمسمـ: ركاه  الّخدرم  - 1
صح ح الّخدرم  كتدب العتؽ  ّدب لذا جعتؽ عّد ّ ف ا ي ف  جك جمة ّ ف الشركد   حد ث رقـ  -

                                         .144ص: 3  ج:2522
  2 ج:1501ّدب مف اعتؽ شركد ل  ف  عّد   حد ث رقـ  صح ح مسمـ  كتدب العتؽ  -

  .1286ص:
  .1141  ص:2  ج:1503ركاه مسمـ  كتدب العتؽ  ّدب ذكر سعد ة العّد  حد ث رقـ  - 2
 . 152  ص:4ا،ّ   لكمدؿ ا كمدؿ  كتدب العتؽ  ج: - 3
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   1]كاحد [  كف  جخرل  يص ّد(  كالكؿ ّمعي كم ممة. ّمعممة مكسكرة كقدؼ سدكية 

كن ّػػػد مػػػف  كالشػػػرؾ فػػػ  ا،صػػػؿ مصػػػدر جطمػػػؽ عمػػػ  متعم ػػػ   كهػػػك العّػػػد المشػػػترؾ 
 لهمدر مز ا مشتركد كمد جشّ   ،ف المشترؾ ف  الح   ة هك المممة.

كالمراد ّ ػد هيػد  كالعّد ل ة؛ المممكؾ الذكر  كم ي   جمة مف غ ر لحظ   كسمع عّدة 
فنيػ   2﴾السَّػَماَواِت َواْْلَْرِض ِإ َّ آِِػي الػرَّْحَمِف َعْبػًداِإف ُكؿُّ َمف ِفي ﴿:الميس ك كل  تعدل 

  تيدكؿ الذكر  كا،ي   قطعد  جك للحدقد ل ي   ّ  لعدـ الحدرؽ.

ف دؿ: ن ت ػك ـ فػ  عتػؽ ا يػدث كقكفػد مػع لحػظ عّػد  راهك  كغمط اّف »قدؿ ع دض: 
ف ال  ػػدس فػػ  معيػػ  كجيكػره عم ػػ  حػػذاؽ جهػؿ ا،صػػكؿ ،ف ا،مػػة فػػ  معيػ  العّػػد ف ػػك مػ

   3«.كال  دس ف  معي  ا،صؿ كدلميصكص عم    ا،صؿ

ػػجحمػػكقػػد جخرمػػ  » قػػدؿ الزرقػػدي :  [  كؾو ميػػمٍ   مى د ًفػػكى رٍ ًشػػ ؽى عتىػػجى  فٍ د فػػ  مسػػيده ّمحػػظ: ]مى
كجصرح مف ذلػؾ مػد ركاه الػدارقطي  عػف الزهػرم عػف يػدفع عػف  .كهك  شمؿ ا،ي   يصد

 [.ةو مى جى  كٍ جى  دو ٍّ   عى فً   ؾه رً شى   ي لى  دفى كى  فٍ اّف عمر: ]مى 

ك ّػدع  : هػك مػد  تمػكؿ  كالمػراد ّػ  هيػد مػد  سػع يصػ ب الشػر ؾ فكاف لو ماؿ كقكل :
كفػ  ركا ػة لمّخػدرم ]مػد  ّمػغ[  .كغ ػره عم   ف  ذلؾ مػد  ّػدع عمػ  المحمػس قدلػ  ع ػدض 

ّال نـ جم؛ ش    ّمغ  مف العّد  جم؛  مف ّ  ت   جمد حصت  ف ك مكسر ّ د لممكػ  ل ػد 
 عتؽ عم  كؿ حدؿ.فت

كغ ػػرهـ  ك صػػرؼ فػػ   مػػف ّ  ػػة العّػػد مم ػػع مػػد  قػػدؿ جصػػحدّيد  »قػػدؿ فػػ  ا رشػػدد:
                                                           

 . ككممة كاحد ز ددة مي   صالح اليص.(ؽ و  (س س ط ف   اليسخت ف  - 1
 .93سكرة مر ـ  اآل ة: - 2
ٍعًمـً ّحىكىاً ًد ميٍسًمـ   - 3 ع دض ّف مكس  ّف ع دض ّف عمركف ال حصّ  السّت   ًلكمىدؿي المي

كاليشر   تح  ؽ:  ٍح ى  ًلٍسمىدًع ؿ  كتدب العتؽ  ّدب ذكر سعد ة العّد دار الكفد  لمطّدعة 
 .104  ص:5ـ  ج: 1998  1كالتكز ع  مصر  ط:
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كالمراد ّػدل مف هيػد ال  مػة؛ ،ف الػ مف مػد اشػتر ت . كخددم   ّدع ف  الد ف ف ّدع مسكي  
    1«.ّ  الع ف  كالالـز هيد ال  مة ن ال مف

  ي ي ػنً فى   ً د ً كى رى شي  د ً ّى صً يٍ جى  ةى  مى قً  غي مي ٍّ  ى  دؿه مى   ي لى كلحظ د: ]كى   2كقد ّ ف المراد ف  ركا ة اليسد  
 [.دى ٍّ عى الٍ  ؽي تً عٍ  ي كى  ـٍ  ي د ى ّى صً يٍ جى   ً د ً كى رى شي لً  في مى هٍ  ى 

ـَ قكل : ] مػف  4  كالشػ خ ف3هكػذا فػ  ركا ػة ا مػدـ فػ  المكطػي [:ؿِ دْ َمػالْ  ةَ َْمػقِ  وِ ْْػمَ عَ  ُقوّْ
 ككسػط  ن ز ػددة ف  ػد  طر   . ق مة العدؿ عم  ا هدفة الّ دي ة  جم؛ ق مػة هػ  عػدؿ 

 كن ي ص.

 جك ّ  مة الم ـك العدؿ الذم  عتمد عم  كالم .

 ةً  مى  ً   الٍ مى عٍ يى ًّ   ً  ٍ مى عى  كـي  ي  ى   ي ي  نً عف سح دف ّسيده ]فى  6  كالحم دم5كف  ركا ة الشدفع  

                                                           

 .287 ص:4  ج:2491ّدب ت ك ـ ا،ش د   حد ث رقـ  ال سطالي   لرشدد السدرم  كتدب العتؽ  - 1
  4931السيف الكّرل  كتدب العتؽ  ذكر العّد  ككف ّ ف ا ي ف ف عتؽ جحدهمد  حد ث رقـ  - 2

 .28  ص:5ج:
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  5  ج:2004  1ا مدرات  ط: سمطدف آؿ ي  دف ل عمدؿ الخ ر ة كا يسدي ة  جّك ظّ  

 .1121ص:
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كقد ركاه جك ر جصحدّ  عي  ّمحظ قـك عم   ق مة  شؾ مف سح دف كهك  [ ؿو دٍ عى  ةً  مى قً  كٍ جى 
 الصكاب. كهك  عدؿ 
: ّهـ ال دؼ  ككسر الكاك ال   مة؛ مّي د لممحعكؿ  كق مة العدؿ ّحتح الع ف ّمد كقـك

ٍكسى  نى ] 2  كاليسد  1هك ق مة ّال ز ددة  كن ي صدف كمد ف  ركا ة جخرل لمسمـ  كىنى  كى
  .[شىطىطى 

 لي ص.: الوكسكا

المكر. كال كؿ الظػدهر جف العّػد   ػـك كمػ  عمػ  جيػ  ن عتػؽ ّػ  لن يصػب  :الشططك
الشػر ؾ ف ػػط لي صػػ  ّمػػد دخمػػ  مػػف العتػػؽ  كالت   ػد ّ كلػػ   ّمػػغ  خػػرج مػػد لذا كػػدف لػػ  مػػدؿ 
 ّمغ ق مة اليص ب فظدهره ،ي  ف  هػذه الصػكرة ن   ػـك عم ػ  مطم ػد  لكػف ا،صػح عيػد 

مدلػػػؾ جيػػػ   سػػػرم للػػػ  ال ػػػدر الػػػذم هػػػك مكسػػػر ّػػػ  تيح ػػػذا لمعتػػػؽ كهػػػك مػػػذهب  الشػػػدفع ة 
 ّحسب ا مكدف.

 : كجعط  ّدلّيد  لمحدعؿ  كشركد ه ّدليصب.[ـْ يُ صَ صَ حِ  هُ ؤُ اكَ رَ ى شُ طَ أعْ فَ ]َ قولو: 

هكػػػػػذا ركاه ا،ك ػػػػػر  كلػػػػػّعض ركاة المكطػػػػػي  كالّخػػػػػدرم جعطػػػػػ  ّهػػػػػـ ال مػػػػػزة مّي ػػػػػد 
 لممحعكؿ.

فنف كدف الشر ؾ كاحػدا جعطػده مم ػع الّػدق  اتحدقػد   شركد ه؛ ّدلرفع يد ّد عف الحدعؿ 
كهػػ   كهػػ  ال مػػث  كال ػػدي  حصػػت   فمػػك كػػدف مشػػتركد ّػػ ف  ال ػػة فػػيعتؽ جحػػدهـ حصػػت  

ك،يػػ  لػػك  فحػػ  ت ػػك ـ يصػػ ب صػػدحب اليصػػؼ ّدلسػػك ة لتسػػك  مد فػػ  ا تػػالؼ  السػػدس 
 ػكر عمػ  المم جك ك ػر جك   ػـك عمػ  قػدر الحصػص قػكنف؛ ايحرد ل ـك عم   قؿ يصػ ّ  

                                                                                                                                                                          

 .542  ص:1  ج:1996  1سكر د  ط:
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 كمذهب المدكية.  كهك المش كر ال دي  

 

ظدهره جي    ـك كدمال ن عتؽ ف    كهك معػركؼ المػذهب كق ػؿ   ػـك »قدؿ ال رطّ : 
عمػػػ  جف ّعهػػػ  حػػػر  كا،كؿ جصػػػح ،ف سػػػػّب الت ػػػك ـ ميد ػػػة المعتػػػؽ ّتحك تػػػ  يصػػػػ ب 

 1«.الم كمدتشر ك  ف  ـك عم  مد كدف عم    ـك الميد ة كدلحكـ ف  سد ر الميد دت 

المعتؽ كدف قددرا عم  جف  دعك شػر ك  لّ ػع مم عػ  ف حصػؿ لػ   ك،ف»قدؿ ع دض: 
كخػرج ّ كلػ  جعتػؽ مػد لذا جعتػؽ  يصؼ مم ع ال مف فممد ميع  هذا همي  مػد ميعػ  ميػ  
فنيػػ   عتػػؽ ذلػػؾ ال ػػدر خدصػػة  كن  عم ػػ  ق ػػرا ّػػيف كرث ّعػػض مػػف  عتػػؽ عم ػػ  ّدل راّػػة 

   مف جصحدّيد كغ رهـ. سرا ة  ّك ذا صرح الح  د

كخػػرج ج هػػد مػػد لذا كصػػ  ّنعتػػدؽ يصػػ ّ  مػػف عّػػد فنيػػ   كعػػف جحمػػد ركا ػػة ّخالفػػ  
 عتػػؽ ذلػػؾ ال ػػدر كن سػػرا ة ،ف المػػدؿ  يت ػػؿ للػػ  الػػكارث  ك صػػ ر الم ػػت معسػػرا ّػػؿ لػػك 

كلػػػػـ  سػػػػر كمػػػػد قدلػػػػ   كػػػػدف كػػػػؿ العّػػػػد لػػػػ  فيكصػػػػ  ّنعتػػػػدؽ ّعهػػػػ  عتػػػػؽ ذلػػػػؾ الػػػػّعض 
ر الحػػد ث جف السػػرا ة عمػػ  خػػالؼ ال  ػػدس ف خػػتص ّمػػكرد المم ػػكر  كحمػػت ـ مػػع ظػػده

الػػػيص الت ػػػك ـ سػػػّ م  سػػػّ ؿ غرامػػػة المتمحػػػدت ف  تهػػػ  التخصػػػ ص ّصػػػدكر جمػػػر  معػػػؿ 
 2«.لتالفد

ا،مر الممتمع عم   عيديد ف  العّد  عتؽ س ده ميػ  ش صػد »قدؿ ا مدـ ف  المكطي: 
قػة ذلػؾ الشػ ص ليمػد كمّػت ّعد مكت  جي  ن  عتػؽ ميػ  لن مػد عتػؽ سػ ده  كذلػؾ جف عتد

ككديػػت ّعػػد مكتػػ  كجف سػػ ده كػػدف مخ ػػرا فػػ  ذلػػؾ مػػد عػػدش فممػػد كقػػع العتػػؽ لمعّػػد عمػػ  
،ف مدلػ  صػدر  كلـ  عتؽ مػد ّ ػ  مػف العّػد  س ده لـ  كف لممكص  لن مد جخذ مف مدل 

                                                           

 .256  ص:6ؽ كالكن   ج:ال رطّ   الميت   شرح المكطي  كتدب العت - 1
 .101-100  ص:5ع دض  لكمدؿ المعمـ ّحكا د مسمـ  كتدب العتؽ  ّدب ذكر سعد ة العّد  ج: - 2
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 كن ج ّتكهػد  فك ؼ  عتؽ مد ّ   مف العّد عم  قػـك آخػر ف لػ س هػـ اّتػدجكا العتػؽ  ل  ره
يمػػد الم ػػت هػػك الػػذم جعتػػؽ ؟  ل ػػـ الػػكن كن كج ّػػت الػػكن  لػػ  فػػال  حمػػؿ ذلػػؾ فػػ  مػػدؿ  كا 

 كجف ذلػػػؾ نـز لشػػركد   ككر تػػػ   غ ػػره لن جف  كصػػ  ّػػػيف  عتػػؽ مػػػد ّ ػػ  ميػػ  فػػػ  مدلػػ  
   1«.كل س لشركد   جف  يّكا ذلؾ عم  

لممحعػكؿ لن لذا كػدف ّ مػزة : ّحػتح العػ ف  كالتػد   كن  ّيػ  [دُ بْ مَ الْ  وِ ْْ مَ عَ  ؽَ َِ وعَ ]كقكل : 
 التعد ة ف  دؿ جعتؽ.

كاختمؼ ف  كقت العتؽ عم  الشر ؾ المكسر ف دؿ المم كر  كالشدفع  ف  جصح 
قكل    كّعض المدلك ة  عتؽ ف  الحدؿ حت  لك جعتؽ الشر ؾ يص ّ  كدف ل كا  ك  ـر 

د   ّن صً يى  ؽى تى عٍ جى  فٍ ]مى  2عف يدفع عيد الّخدرم المعتؽ حصة يص ّ  ّدلت ك ـ لركا ة ج كب
 [.  ؽه تً عى  كى  ي فى   ي تى  مى قً  غي مي ًّ د  ى مى  دؿً مى الٍ  فى مً   ي لى  دفى كى كى 

  كغ رهمد مف طر ؽ سم مدف ّف مكس  عف يدفع عف اّف 4  كاّف حّدف3كاليسد  
  بى صً يى  في مى هٍ  ى كى   رٌّ حي  كى  ي فى  د ه فى كى    ً فً   ي لى   كى د ه كى رى شي    ً فً ا  كى دن ٍّ عى  ؽى تى عٍ جى  فٍ عمر ّمحظ ]مى 

 [.  ً تً  مى  ً ًّ   ً د ً كى رى شي 

مقب ف ك رت جلحدظ د فدلحد ث   ّيي  احتمدج ن  صح ،ف ركا دت الحد ث ِو كا 
                                                           

كرقم  كخرج  مدلؾ ّف جيس ّف مدلؾ ّف عدمر ا،صّح  المدي   مكطي ا مدـ مدلؾ صحح   - 1
مف جعتؽ شركد ل  ف   كعمؽ عم  : محمد ف اد عّد الّدق   كتدب العتؽ كالكن   ّدب جحدد    

 .772  ص:2  ج:1985مممكؾ  دار لح د  التراث العّر   ّ ركت   لّيدف 
  3  ج:2491صح ح الّخدرم  كتدب العتؽ  ّدب ت ك ـ ا،ش د  ّ ف الشركد   حد ث رقـ  - 2

  139ص:
 ث السيف الكّرل  كتدب العتؽ  ّدب ذكر العّد  ككف ّ ف ا ي ف ف عتؽ جحدهمد  حد اليسد    - 3

 .31  ص: 5  ج:4942رقـ: 
ّف محمد ّف حّدف  ّف معدذ  ّف معّد  الت م   ا حسدف ف   محمد ّف حّدف  جّك حدتـ  - 4

ت ر ب اّف حّدف  تح  ؽ: شع ب ا،ري كط  كتدب العتؽ  ّدب ذكر الّ دف ّدف الشر ؾ لذا جعتؽ 
 .156:   ص10  ج:1988  1  م سسة الرسدلة  ّ ركت  ط:4314يص ّ   حد ث رقـ: 
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كاحد  كالممع ّ ي د ّرد المطمؽ لل  الم  د جكل  مف الترم ح ف   د قكل  ف ك عت ؽ  جك 
 ف ك حر ّمد لذا دفع ال  مة لشر ك  لحد ث الّدب الظدهر ف  ذلؾ  كهك المش كر مف
ف كديت الكاك ن ت ته  الترت ب لكي د ف  س دؽ  مذهب مدلؾ  كجحد قكل  الشدفع  كا 

 ا خّدر ّد،حكدـ ظدهرة ف  .

كقػد اسػػتدؿ مػف قػػدؿ ّكمػكب الترت ػػب فػ  الكهػػك  ّدآل ػة مػػع جي ػد ّػػدلكاك  ك   ػده هيػػد 
ف جمػػدز المخػػدلؼ ّييػػ  ن  مػػـز مػػف ترت ػػب العتػػؽ  ركا ػػة الّخػػدرم ]قػػـك عم ػػ   ػػـ عتػػؽ[ كا 
عم  الت ك ـ ترت ّ  عم  جدا  ال  مة ،ف الت ك ـ  ح د معرفة ال  مػة  كجمػد الػدفع ف ػدر زا ػد 
عم  ذلؾ  كهك مردكد ّيف معؿ العتػؽ متراخ ػد عػف الت ػك ـ صػر ح فػ  جيػ  ن  عتػؽ فػ  

 الحدؿ كمد قدلكا فمك ّددر الشر ؾ قّؿ جف  عط   يحذ كمد قميد.

لػؾ الػّعض عمػ  جخػذ ال  مػة ليمػد هػك تتمػ ـ كمّر مد  ك  ك   جف ال رض مف التكم ؿ
 .فنذا جطدع يحذ عم  ا،صؿ مف تصرؼ الشخص ف  ممك  العتؽ

ف لػػـ تػػدفع ّدلحعػػؿ  قمػػت : ا،رمػػح فػػ  المػػذهب جف العتػػؽ  ػػتـ ّػػدلحكـ ّػػدفع ال  مػػة  كا 
كجمػػد قّػػؿ الحكػػـ فػػال  عتػػؽ لن مػػد عتػػؽ حتػػ  ليػػ  لف مػػدت المعتػػؽ قّمػػ  لػػـ  كمػػؿ عم ػػ   

م   ف  مرض المعتؽ فني   عمؿ عت    كمف شػركط الت ػك ـ عم ػ  جف ّخالؼ لف ظ ر ع
 ككف هك الذم اّتدج العتػؽ فمػك كػدف العّػد حػر الػّعض قّػؿ العتػؽ كػيف جعتػؽ مػز ا ميػ  
مدلك   كهك معسر  جك عتػؽ عمػ  كارث مػز  ممػف ن  صػح ممكػ  فػال   ػـك عمػ  ال ػدي  

يػػػد  مػػػي ـ عمػػػ  جف الت ػػػك ـ لحػػػؽ كهػػػك ّ هكػػػذا قدلػػػ  عممد يػػػد رحم ػػػـ ا . لن جف  رهػػػ 
ذلؾ لكػػدف لمشػػر ؾ كػػكهػػذا غ ػػر ظػػدهر لذ لػػك كػػدف  الشػػر ؾ لمػػد دخػػؿ عم ػػ  مػػف الع ػػب 

كلػك لػػـ  ػرض العّػػد ج هػد فػػدؿ ذلػػؾ  كهػػـ مممعػكف عمػػ  مّرهمػد عمػػ  التكم ػػؿ  الخ ػدر 
ذا كدف كذلؾ استكل مف ت دـ عتؽ ّعه   عم  جف الحؽ    كا جعمـ.كغ ره   كا 

جك  جك كحػدرا  كالشػر ؾ مسػمم ف  كالمعتػؽ  د الشدفع ة ّ ف جف  كػكف العّػد كن فرؽ عي
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عه ـ كحدرا. ّعه ـ مسمم ف   ّك

 

ك تحػػدكمكا  الم ػػـ لن جف  ّػػ ف العّػػد ّيحسػػ   لف كػػديكا كحػػدرا فػػال سػػرا ة كقػػدؿ المدلك ػػة:
ف اختمػػؼ د ػػف ال ال ػػة ّد سػػالـ  لل يػػد  كالعّػػد كالكحػػر فػػيقكؿ مشػػ كرهد لف كػػدف المعتػػؽ  كا 

قػػػـك عم ػػػ  سػػػكا  كػػػدف الشػػػر ؾ  ك العّػػػد مسػػػممد ف ػػػطج جك المعتػػػؽ مسػػػممد ف ػػػط  مسػػػمم ف 
 جك كدفرا. مسممد

ػذلؾ قػدؿ مم ػكر العممػد    كهذا الحػد ث جصػؿ فػ  ال هػد  ّدل  مػة فػ  الم كمػدت  ّك
جف مد سكل المك ؿ  كالمكزكف  كالمعدكد الػذم ن تختمػؼ آحػدده ليمػد   هػ  ف ػ  ّدل  مػة 

ف مػػكز ّشػػركط عيػػد  التػػ  هػػ   مػػف المتمحػػدت  لن جف  تراهػػكا عمػػ  غ رهػػد مػػف العػػ ف 
 المدلك ة مي د تعم م  ل ال  ككف د يد ّد ف.

: ّحػػتح العػػ ف  كالتػػد  ف  مػػد  كمػػكز الػػداكدم [ؽَ َِػػا عَ َمػػ وُ ْنػػمِ  ؽَ َِػػعَ  دْ َقػػ فَ  َّ وا ِ ]قولػػو: 
يمد   ػدؿ عتػؽ ّػدلحتح  الحتح  كالهـ ف  ال دي   كرده اّف الت ف ّيي  لـ   م  جحد غ ره   كا 

ف لػـ كجي  عتؽ ّهـ ال مػزة  كن  عػرؼ عتػؽ ّهػـ جكلػ  ،ف الحعػؿ نـز غ ػر متعػد  جم؛ كا 
 كػػػف لػػػ  مػػػدؿ ف ػػػد عتػػػؽ ميػػػ  مػػػد عتػػػؽ  كهػػػك يصػػػ ّ   كيصػػػ ب الشػػػر ؾ رق ػػػؽ ن  كمػػػؼ 

 لعتدق .

 كلك ره  الشر ؾ ّدتّدع  ّ  مت  ف  ذمت   كن  ستسع  العّد ف  فك .

عة عم  الصح ح لممدعة ركاهد مدلؾ  كغ ره  كمعم د ّعه ـ مف كهذه المممة مرفك 
 كرمح ا، مة رفع د.  قكؿ يدفع

رمح ا، مة ركا ة مف ج ّت هذه الز ددة مرفكعة  كزاد ف   ّعه ـ » قدؿ ف  ا رشدد:
ػػػد ًمٍيػػػ ي  ]كىرىؽ   كمػػػد قدلػػػ  الشػػػدفع  رحمػػػ  ا ككقعػػػت هػػػذه الز ػػػددة عيػػػد الػػػدارقطي    رىؽ [ مى

ػػ  ي ٍيػمً  ؽ  رى ّمحػظ ]كى  ف طر ػػؽ لسػمدع ؿ ّػف جم ػػة  كغ ػره عػف يػػدفع عػف اّػف عمػػركغ ػره مػ د مى
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[ كاستدؿ ّذلؾ عمػ  تػرؾ انستسػعد  لكػف فػ  لسػيدده لسػمدع ؿ ّػف مػرزكؽ الكػكف    ى  ً ّى 
 1«.كل س ّدلمش كر عف  ح   ّف ج كب  كف  ححظ  ش  

 كالحد ث يص عم  جي  ن ّد مف يحكذ عتؽ يص ب المعتؽ.

كن خػػػالؼ ف ػػػ  ّػػػ ف ف  ػػػد  ا،مصػػػدر لن مػػػد ركم عػػػف ّر عػػػة مػػػف »ض: قػػػدؿ ع ػػػد 
 2«.لّطدل  مكسرا جك معسرا  كهك قكؿ ن جصؿ ل 

ككييػػػػ  راعػػػػ  حػػػػؽ الشػػػػر ؾ لمػػػػد  ػػػػدخؿ عم ػػػػ  مػػػػف الهػػػػرر ّحر ػػػػة »قػػػػدؿ ال رطّػػػػ : 
 ـ  مزمػ  جف  ّطػؿ حكػـ الحػد ث  ،ي  ف  محؿ اليص كهك ق دس فدسد الكهع الش ص 
   3«.لم  دس لمد ف   مف لخراج ممؾ ا يسدف مّرا عم  ،ي  مخدلؼ  جصال

كف ػ  حمػة عمػ  قػكؿ اّػف  :قػدؿ  كقدؿ اّف حمر: كػيف ّر عػة لػـ   ّػت عيػده الحػد ث
ك كػػكف يصػػ ب مػػف لػػـ  عتػػؽ فػػ  ّ ػػت المػػدؿ لتصػػر ح  ّػػدلت ك ـ عمػػ    سػػ ر ف  عتػػؽ كمػػ 

سػع  العّػد فػ  كعم  قكؿ جّ  حي حة  خ ر الشػر ؾ ّػ ف جف   ػـك يصػ ّ  جك  ست. المعتؽ
   4«.كن صدحّده  جحد حت   كاف  ك  دؿ لي  لـ  سّؽ لل  ذلؾ كلـ   يص ب الشر ؾ

كمدؿ عت   ّكػؿ حػدؿ ،يػ  ليمػد جكمػب عتػؽ  كف   رد عم  مف  رل استسعد  العّد  كا 
 مد عتؽ كرد مد سكاه.

ككػػيف  كجمػػد حػػد ث جّػػ  هر ػػرة الػػذم ذكػػر الم لػػؼ ّعهػػ  ّعػػد ي مػػ  لمحػػد ث المت ػػدـ 

                                                           

ال سطالي   لرشدد السدرم  كتدب العتؽ  ّدب لذا جعتؽ عّدا ّ ف ا ي ف جك جمة  حد ث رقـ  - 1
 .305  ص:4  ج:2525

 .99  ص:5ع دض  لكمدؿ المعمـ ّحكا د مسمـ  كتدب العتؽ  ّدب ف  ذكر سعد ة العّد  ج: - 2
تؽ  ّدب ف مف جعتؽ المح ـ لمد جشكؿ مف صح ح مسمـ  مرمع سدّؽ  كتدب الع ل رطّ  ا - 3

 .314  ص:4شركد ل  ف  عّد  ج:
كتدب العتؽ  ّدب لذا جعتؽ عّدا ّ ف ا ي ف جك  اّف حمر  فتح الّدرم شرح صح ح الّخدرم  - 4

  155  ص:5جمة  ج:
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كجف الممػػع ممكػػف كمػػد قػػدؿ فػػ  قكاعػػده صػػح الخّػػر  يػػ  لشػػدرة للػػ  جيػػ  ن  يدف ػػ  ذلػػؾ م
ة د ى عى الٌسػ تً    لذا شىػ [ ي ٍيػمً  ؽى تًػعي  دٍ  ىػ فى ن  ا ً كى ] كالممع ممكف ّيف  ككف معي  قكل   ّدلكم  ف 

   1«.ل كل  غ ر مش كؽ عم  

ػالى خى فى  دو ٍّػ  عى فً   ي د لى صن  ٍ شى  ؽى تى عٍ جى  فٍ كهك مد ركاه الش خدف جف اليّ  قدؿ:]مى    ً دًلػ  مى ًفػ  ي صي
ػ  ي لىػ دفى كى  فٍ لً  [. ف  ػدـ عم ػ  هػذا الحػد ث  ً ٍ ػمى عى  كؽه  ي ٍشػمى  دي ٍّػعى الٍ   ى عً ٍسػتى اسٍ   ي لىػ فٍ كيػ ى  ـٍ لىػ فٍ نً فىػ دؿه مى

،يػػػػػ  جقػػػػػرب ميػػػػػ  للػػػػػ  ا،صػػػػػكؿ  كل ػػػػػكة انخػػػػػتالؼ فػػػػػ  رفػػػػػع هػػػػػذه الز ػػػػػددة  جم؛ قكلػػػػػ  
رفع ػػد  كمػـز ممػػع مػف الححػػدظ ّكقح ػد حتػػ  كصػػحح الشػ خدف  ]استسػع ... الػػل[ كقح ػد 
 ّدلغ اّف العّر  ف دؿ:

يٌ ذكر انستسعد  ل س مف قكل   اتح كا عم  جفٌ »    2«.مد هك قكؿ قتددة  كا 

هػذا الكػالـ ن   ّتػ  جك ػر جهػؿ الي ػؿ »كقدؿ اّف الميذر  كالخطدّ  ف  معػدلـ السػيف: 
   3«.  ك زعمكف جي  مف كالـ قتددةمسيدا عف اليّ  

ؼ الشدفع  جمر السعد ة ف مد ذكر عيػ  الّ   ػ  ّكمػكه مي ػد هعٌ » كقدؿ ف  ا رشدد:
رك ػػػد هػػذا الحػػػد ث لػػ س ف ػػػ  ذكػػر انستسػػػعد   كهمػػد جححػػػظ  الدسػػتكا  جف شػػعّة كهشػػػدـ 

كركل اليسػد   مػف طر ػؽ سػم مدف ّػف مكسػ  : كذكر كمكهد متعدرهة تركيدهد لػذلؾ قػدؿ
ػػػ دؿ:قػػػ عػػػف يػػػدفع عػػػف اّػػػف عمػػػر جف رسػػػكؿ ا  ػػػعى  ؽى تىػػػعٍ جى  فٍ ]مى ػػػ كى  يػػػفى  د ه فىػػػكى   ي لىػػػا كى دن ٍّ   رٌّ حي

[. كركاه  ه  ٍ شىػ دً ٍّػعى   الٍ مىػعى  سى  ٍ لىػ  كى ـٍ  ً تً كى درى شى مي  فٍ مً  د ى سى د جى م  لى   ً تً  مى  ً ًّ   ً د ً كى رى شي   بى صً يى  في مى هٍ  ى كى 
 4«.الّ     ج هد مف كم  آخر

                                                           

 .المرمع يحس  - 1
 .المرمع يحس  - 2
 .المرمع يحس  - 3
ال سطالي   المرمع يحس   كتدب العتؽ  ّدب لذا جعتؽ يص ّد ف  عّد كل س ل  مدؿ استسع   - 4

  .307  ص:4العّد غ ر مش كؽ عم   عم  يحك الكتدّة  ج:
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قكلػػػ : استسػػػع  العّػػػد؛ ّهػػػـ تػػػد  انسػػػتحعدؿ عمػػػ  الّيػػػد  لممحعػػػكؿ  جم؛ جلػػػـز العّػػػد  
 انكتسدب  كالسع  ل حصؿ ق مة يص ب الشر ؾ ل حؾ ّ  ة رقّت  مف الرؽ.

جم؛ حػػػدؿ ككيػػػ  غ ػػػر مشػػػدد عم ػػػ  فػػػ  انكتسػػػدب لذا  غْػػػر مشػػػقوؽ عمْػػػو: كقكلػػػ :
 عمز.

 ف.معيده ن  ست م  عم   ف  ال م»كقدؿ اّف الت ف:  

 : يصب عم  الحدؿ مف الهم ر المستتر العد د عم  العّد.غْرك

كعم  : ف  محؿ رفع يد ب عف الحدعؿ  كقدؿ ّعه ـ: معي  السعد ة جف  خػدـ سػ ده 
كعم ػػ  فػػال خػػالؼ ّػػ ف الحػػد   ف لكػػف التحسػػ ر  الػػذم لػػـ  عت ػػ  ّ ػػدر مدلػػ  ف ػػ  مػػف الػػرؽ 

اليسػػػد    كمحمػػػد ّػػػف جّػػػ  داككد مػػػد ا،كؿ هػػػك ا،صػػػح كن سػػػ مد فػػػ  ركا ػػػة عّػػػدة عيػػػد 
 1«.[ ً ًّ دحً صى لً   ً تً  مى   قً   فً عى سٍ تى ]كاسٍ   كهح جف المراد ا،كؿ كلحظ :

كقد ّسط اليككم الكالـ ف  شرح الحد ث المت دـ  كجتػ  ّمػذاهب الح  ػد  فػ  المسػيلة 
ف كػدف ف ػ  يػػكع تكػرار لذ لػـ يمتػـز انختصػػدر قػدؿ رحمػ  ا: ا فػ  هػػذ» فميػيت  ّكالمػ  كا 

الحد ث جف مف جعتؽ يص ّ  مف عّد مشترؾ قـك عم   ّدق   لذا كدف مكسرا ّ  مػة عػدؿ 
سكا  كدف العّد مسممد جك كدفرا  كسكا  كدف العت ؽ عّدا  جك جمة  كن خ ػدر لمشػر ؾ فػ  

ف كرهػ  كم ػـ مراعػدة لحػؽ ا تعػدل    هذا  كن لمعّد  كن لممعتػؽ ّػؿ  يحػذ هػذا الحكػـ  كا 
 ف  الحر ة.

مػػع العممػػد  عمػػ  جف يصػػ ب المعتػػؽ  عتػػؽ ّػػيحس ا عتػػدؽ لن مػػد حكػػده ال دهػػ  كجم
ن  عتػؽ يصػ ب المعتػؽ مكسػرا كػدف  جك معسػرا  كهػذا مػذهب ّدطػؿ    قػدؿ:عف ّر عة جيٌ 

 مخدلؼ ل حدد ث الصح حة كم د  كا ممدع.

                                                           

 .136  ص:4قكؿ اّف الت ف مكمكد ف  شرح الزرقدي  عم  المكطي  ج: - 1
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 كجمد يص ب الشر ؾ فدختمحكا ف  حكم  لذا كدف المعتؽ مكسرا عم  ستة مذاهب:

ػػػػ  قػػػػدؿ اّػػػػف شػػػػّرمة  كا،كزاعػػػػ   دىاأحػػػػ  - : كهػػػػك الصػػػػح ح فػػػػ  مػػػػذهب الشػػػػدفع   ّك
سػحدؽ   كال كرم  كاّف جّ  ل م   كجّك  كسؼ  كمحمد ّف الحسف  كجحمد ّػف حيّػؿ  كا 

عػػػض المدلك ػػػة جيػػػ  عتػػػؽ ّػػػيحس ا عتػػػدؽ  ك  ػػػـك عم ػػػ  يصػػػ ب شػػػر ك  ّ  متػػػ   ػػػـك  :ّك
ا عتػػػدؽ  ك كػػػكف كن ه مم عػػػ  لممعتػػػؽ كحكمػػػ  مػػػف حػػػ ف ا عتػػػدؽ حكػػػـ ا،حػػػرار فػػػ  

قػػدؿ هػػ ن :  .الم ػػراث  كغ ػػره  كلػػ س لشػػر ك  لن المطدلّػػة ّ  مػػة يصػػ ّ  كمػػد لػػك قتمػػ 
ة د يػػد فػػ  ذمتػػ   كلػػك كلػػك جعسػػر المعتػػؽ ّعػػد ذلػػؾ اسػػتمر يحػػكذ العتػػؽ  ككديػػت ال  مػػ

 .مػػدت جخػػذت مػػف تركتػػ  فػػنف لػػـ تكػػف لػػ  تركػػة هػػدعت ال  مػػة  كاسػػتمر عتػػؽ مم عػػ 
كلػػك جعتػػؽ الشػػر ؾ يصػػ ّ  ّعػػد عتػػدؽ ا،كؿ يصػػ ّ  كػػدف لعتدقػػ  ل ػػكا ،يػػ  قػػد  قػػدلكا:

 .صدر كم  حرا

ػ   والمذىب الثاني: - جيػ  ن  عتػؽ لن ّػدفع ال  مػة  كهػك المشػ كر مػف مػذهب مدلػؾ  ّك
 جهؿ الظدهر  كهك قكؿ الشدفع .قدؿ 

ف  :مذهب جّ  حي حة والثالث:  - لمشر ؾ الخ در لف شػد  استسػع  العّػد فػ  يصػؼ  كا 
ف شد  قـك يصػ ّ  عمػ  شػر ك  المعتػؽ   ػـ رمػع  شد  جعتؽ يص ّ   كالكن  ّ ي مد  كا 

قػدؿ:  .المعتؽ ّمػد دفػع للػ  شػر ك  عمػ  العّػد  ستسػع   فػ  ذلػؾ  كالػكن  كمػ  لممعتػؽ
 لعّد ف  مدة انستسعد  ّميزلة المكدتب ف  كؿ جحكدم .كا

ن شػػ   عمػػ  المعتػػؽ لن جف تكػػكف مدر ػػة را عػػة تػػراد  :مػػذهب ع مػػدف الّتػػ  الرابػػع: -
 لمكط  ف همف مد جدخؿ عم  شر ك  ف  د مف الهرر.

 ال  مة ف  ّ ت المدؿ. جفٌ : حكده اّف س ر ف الخامس: -

جف هذا الحكـ لمعّ د دكف ا مد   كهذا  محك  عف لسحدؽ اّف راهك   السادس: -
ال كؿ شدذ مخدلؼ لمعممد  كدفة  كا،قكاؿ ال ال ة قّم  فدسدة مخدلحة لصر ح ا،حدد ث 
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 .ف   مردكدة عم  قد م د
 هذا كم  لذا كدف المعتؽ ليص ّ  مكسرا. 

 د لذا كدف معسرا حدؿ ا عتدؽ فح   جّرعة مذاهب:فيمٌ 

 يحػػػذ العتػػػؽ فػػػ   :   كجحمػػػد  كجّػػػ  عّ ػػػدة  كمػػػكاف   ـمػػػذهب مدلػػػؾ  كالشػػػدفع أحػػػدىا: -
يصػػ ب المعتػػؽ ف ػػط  كن  طدلػػب المعتػػؽ ّشػػ    كن  ستسػػع  العّػػد ّػػؿ  ّ ػػ  يصػػ ب 

 الشر ؾ رق  د كمد كدف  ّك ذا قدؿ مم كر عممد  الحمدز لحد ث اّف عمر.

د ر مذهب اّف شّرمة  كا،كزاعػ   كجّػ  حي حػة  كاّػف جّػ  ل مػ   كسػ المذىب الثاني: -
سحدؽ  ستسع  العّد ف  حصة الشر ؾ  كاختمػؼ هػ ن  فػ  رمػكع العّػد  :الككف  ف  كا 

ّمد جدل ف  سعد ت  عم  معت   ف دؿ اّف جّ  ل م :  رمػع ّػ  عم ػ   كقػدؿ جّػك حي حػة  
ن  رمػػع  ػػـ هػػك عيػػد جّػػ  حي حػػة فػػ  مػػدة السػػعد ة ّميزلػػة المكدتػػب  كعيػػد  كصػػدحّده:

 .اآلخر ف هك حر ّدلسرا ة

عض الّصر  ف ذىب الثالث:الم -     كـ عم  المعتؽ  ك  دم جيٌ  :مذهب زفر  ّك
 .ال  مة لذا ج سر

  لف كدف المعتؽ مكسرا ّطؿ عت   جيٌ  :الراّع: حكده ال ده  عف ّعض العممد  - 
د لذا ممؾ جمٌ  كهذا مذهب ّدطؿ .كمد كدف ف  يص ّ  ج هد ف ّ   العّد كم  رق  د

ؽ كم  ف  الحدؿ ّ  ر استسعد   هذا مذهب ته  ف عا يسدف عّدا ّكمدل  فيعتؽ ّع
الشدفع   كمدلؾ  كجحمد  كالعممد  كدفة  كايحرد جّك حي حة ف دؿ:  ستسع  ف  ّ  ت  

لمكنه  كخدلح  جصحدّ  ف دلكا ّ كؿ المم كر  كحك  ال ده  جي  ركم عف طدككس  
هر  كعف كّر عة  كحمدد  كركا ة عف الحسف ك كؿ جّ  حي حة  كقدل  جهؿ الظد

كا   الشعّ   كعّ د ا ّف الحسف العيّرم جف لمرمؿ جف  عتؽ مف عّده مد شد 
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 .ايت   كالـ اليككم 1«.جعمـ

الػػػيص فػػػال تمػػػكز   تيدكل مػػػدكل سػػػت الكتدّػػػة  كالتػػػدّ ر فػػػ  هػػػذا كنيمػػػدز العتػػػؽ لذ لػػػـ 
ف دّػػػر جحػػػدهمد حصػػػت  ت دك ػػػد  فػػػنفٌ   كتدّػػة جحػػػد الشػػػر ك ف  كلػػػك ّػػػنذف شػػػر ك   كتحسػػػل كا 

ف حصؿ لشر ك  كدف رق  د.  د التكف ؽ.ايت    صدر لممدّر صدر مدّر كم   كا   ّك
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 الحدْث الرابع:

 :قكل  

َْْيا، َفِإْف ] ََِصدَّْؽ َعَم ٌَ اْبَدْأ ِبَنْفِسَؾ َف ٌَ َفأِلَْىِمَؾ، َفِإْف َفَضَؿ َعْف َأْىِمَؾ َشْي َفَضَؿ َشْي
ٌَ َفَيَكَذا َوَىَكَذا َْْؾ َوَعْف  .َفِمِذي َقَراَبَِِؾ، َفِإْف َفَضَؿ َعْف ِذي َقَراَبَِِؾ َشْي َْْف ََْد َُْقوُؿ: َفَب

 [.َِْمِْنَؾ َوَعْف ِشَماِلؾ

ف رمػال مػف ّيػ  عػذرة جعتػؽ مف حد ث مدّر ، 2  كاليسد  1هذا الحد ث ركاه مسمـ
 قدؿ: ن. [؟هي ري  ٍ غى  دؿه مى  ؾى لى ]جى :: ف دؿفّمغ ذلؾ رسكؿ ا  3عف دبرعّدا ل  

ػ :ف دؿ رسكؿ ا  مد ػة  فدشػتراه يعػ ـ ّػف عّػد ا العػدكم ّ مػدف ؟[ يٍّػمً    ً رً تى ٍشػ ى  فٍ ]مى
   ..[ الحد ثؾى سً حٍ يى ًّ  جٍ دى ٍّ  ـ قدؿ: ]اً  فدفع د لل   درهـ فمد  ّ د رسكؿ ا 

دكيػػ  كمػػد  4العز ػػزمّصػػ  ة ا،مػػر قدلػػ   : ّكسػػر ال مػػزةابػػدأ قكلػػ : كآخػػره ّػػدل مز  ّك
 ذكره الزركش  جم قدـ يحسؾ ّد يحدؽ عم  د ممد آتدؾ ا.

ن قػدـ غ ػره  ا هػدقةهذا لف لـ  صػّر عمػ  ك »  قدؿ اّف سدلـ الححي : ككػدف مػف  كا 

                                                           

  997حد ث رقـ  ال راّة  ـ ا،هؿ  ـٌ  ٌ  صح ح مسمـ  كتدب الزكدة  انّتدا  ف  اليح ة ّدليحس  - 1
 .692  ص:2ج:

  56  ص:3  ج:2338السيف الكّرل  كتدب الزكدة  جم الصدقة جفهؿ  حد ث رقـ  - 2
 .جم عمؽ عت   ّمكت  ف دؿ جيت حر  ـك جمكت - 3
اج المي ر عم  ّف الش ل ّف جحمد ّف الش ل يكر الد ف محمد ّف الش ل لّراه ـ  السر  العز زم  - 4

حدد ث الّش ر اليذ ر  حرؼ ال مزة  ال مزة مع الّد   حد ث اّدج جالص  ر ف    شرح المدمع
  .21-20  ص: 1ق  ج: 1304ّيحسؾ  المطّعة الخ ر ة  مصر  
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    1«.ا   در

ن كمػب ت ػد ـ الػيحس   محؿ ذلؾ مد لذا لـ  شتد انهطرار  ك خػؼ ال ػالؾ  قمت: كا 
 كحـر ا   در عم  د.

دلشػػ   جّػػدج ّػػدجت»كفػػ  المصػػّدح:   ّػػد ا ّ مػػز الكػػؿ  كاّتػػدجت ّػػ  قدمتػػ   الشػػ    ّك
كالّدا ػػة ّدل ػػد   كهػػـ ا،كؿ ل ػػة اسػػـ ميػػ  ج هػػد  كالّػػدا ة ّدلكسػػر  كالمػػد   كجّػػدجت ل ػػة

 2«.كممدعة  كالّدجة م ؿ تمرة ّمعيده   يص عم   اّف ّرم مكدف ال مز عدم

 جم؛ جعط ػد ح  ػد محتسػّد  فتػ مر كمػد فػ  الحػد ث اآلخػر: [؛فِصدؽ عمْيا]: قولو
  3ركاه الّخدرم [.ةن قى دى صى   ي لى  تٍ ديى د  كى  ى ّي سً تى حٍ  ى  كى هي   كى  ً مً هٍ   جى مى عى  ةن  ى حى يى  ـي مً سٍ مي الٍ  ؽى حى يٍ ا جى ذى ]لً 

ن لحرمت عم  ال دشم   كالصدرؼ ل  عف  كدلصدقة ف  ال كاب قدؿ شراح : جم  كا 
 الح   ة ا ممدع.

طالؽ الصدقة عم  اليح ة ممدز جك المراد ّ د ال كاب.  كا 

اليح ػة »:فدلتشّ   كاقع عم  جصؿ ال كاب ن ف  الكم ة  كن ف  الك ح ة  كقػدؿ الم مػب
يمػػػد سػػػمدهد الشػػػدرع صػػػدقة  خشػػػ ة جف  ظيػػػكا جف ق ػػػدم ـ عمػػػ  ا،هػػػؿ كامّػػػة ّد ممػػػدع  كا 

ّدلكامب ن جمر ل ـ ف    كقد عرفكا مد ف  الصدقة مػف ا،مػر فعػرف ـ جي ػد ل ػـ صػدقة  
كيػػػة ترغ ّػػػد ل ػػػـ فػػػ  ت ػػػد ـ   حتػػػ  ن  خرمكهػػػد للػػػ  غ ػػػر ا،هػػػؿ لن ّعػػػد جف  كحػػػكهـ الم

                                                           

مدمع الص  ر  حرؼ ال مزة  ال مزة مع الّد   حد ث اّدج الححي   حدش ة الححي  عم  ال - 1
  .22  ص:1ّيحسؾ  ج:

 
جحمد ّف محمد ّف عم  الم رم الح كم   المصّدح المي ر ف  غر ب الشرح الكّ ر لمرافع   - 2

  40  ص:1المكتّة العمم ة  ّ ركت  كتدب الّد   ج:
 .62  ص:7  ج:5351صح ح الّخدرم  كتدب اليح ة  ّدب فهؿ اليح ة عم  ا،هؿ  حد ث رقـ  - 3
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   1«.الصدقة الكامّة  قّؿ صدقة التطكع

مػػر الكامػػب جعظػػـ مػػف جقة لذ : ّرمػػد كػػدف ا،مػػر فػػ  هػػذا جعظػػـ مػػف جمػػر الصػػدقمػػت
ػػ  صػػرح فػػ  ا،حدد ػػث فػػ   جمػػر الصػػدقة لذ جمػػر الكامػػب جعظػػـ مػػف جمػػر الميػػدكب  ّك

 كغ ره. جّ  داككد 
الحػػػّس فػػػال ج ػػػر لػػػ  لن جف  ع ػػػب  كتحّ سػػػ  عم  ػػػد د صػػػدقة ا يسػػػدف عمػػػ  يحسػػػ  جٌمػػػ
 لحؽ الع ب. ف صح

كيح ػػة  كسػػكة  جم قػػدـ يحسػؾ ّمػػد تحتػػدج لل ػػ  مػػف ؛[فػػإف فضػػؿ شػػيَ فألىمػػؾ] قولػػو:
فنف فهػؿ شػ   عػف كحد ػة  عم  عددة م م د ،يؾ المخصكص ّدليعمة الميعـ عم ؾ ّ د

 جم ف ك ،همؾ. ف همؾ؛ يحسؾ
 كعدـ س كط د ّمه  الزمف. كفسر ّعه ـ ا،هؿ ّدلزكمة لمزـك يح ت د 

ػ  لن جيػ  لمػد  لذ جهػؿ الرمػؿ هػـ جهػؿ ّ تػ   كالرق ؽ؛ كلحظ ا،هؿ  شمؿ ا،ّيد   كجقدّر
كمػػف فػػ  معيدهػػد  جك ّ ػػد هػػ   عطػػؼ عمػػ  ا،هػػؿ ا،قػػدرب تػػرمح تخص صػػ  ّدلزكمػػة 

 ممف تمب يح ت .
 كهذا جظ ر. ك ككف المراد ّد،قدرب مف ن  مب ا يحدؽ عم   مي ـ 

ػػذى لً ] ك   ػده الركا ػة ا،خػرل: ػجى  دفى ا كى ػفى  ف  نً فىػ   ً ًسػػحٍ يى ًّ  جٍ دى ٍّػ ى مٍ ا فى  ػرن  ً فى  ـٍ كي دي حى    ً دًلػػ ى   عً مىػعى فى  ؿى هي
 ج هد. 3كاليسد    2[. الحد ث ركاه مسمـ ً تً اّى رى م قى   ذً مى عى فى  ؿى هي فى  دفى كى  فٍ نً فى 

 كعمػػـ  فهػؿ مػف ّػدب يصػر »   كقػػدؿ الححيػ : 4ّحػتح الهػدد قدلػ  العز ػزم فضػؿ:ك

                                                           

ال سطالي   لرشدد السدرم  شرح صح ح الّخدرم  ّدب فهؿ اليح ة عم  ا،هؿ حد ث   يظر: - 1
 .196  ص:8  ج:5351رقـ 

حد ث رقـ  ل راّة ـ ا،هؿ  ـ ا ٌ  صح ح مسمـ  كتدب الزكدة  انّتدا  ف  اليح ة ّدليحس  - 2
 ؟؟.692  ص:2 ج:997

  45  ص:5  ج:4987السيف الكّرل  كتدب العتؽ  ّدب التدّ ر  حد ث رقـ: - 3
العز زم  السراج المي ر شرح المدمع الص  ر ف  احدد ث الّش ر اليذ ر  مرمع سدّؽ  حرؼ  - 4
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 1.«كفهؿ  حهؿ شدذ

كحػػػذر  كفهػػػؿ  حهػػػؿ   ػػػدخؿ م ػػػدؿ دخػػػؿ   حهػػػؿ  فهػػػؿ الشػػػ    كفػػػ  المسػػػدف: 
كهػك شػدذ ن يظ ػر   حهػؿ ّدلهػـ ز  مركّة مي مد فهػؿ ّدلكسػر كف   ل ة  دل ة   حذر 
قػدؿ سػ ّك   : قػدؿ المػكهرم كمعم د س ّك   كمت تمكت. كهك يددر  كقدؿ اّف س ده  ل  

 ككػدت  كمت تمػكت   يعـ  ككذلؾ يعـ  قدؿ: هذا عيد جصحدّيد ليمد  م   عم  ل ت ف 
   2«.ذلؾ ّمعي  حسب يددر كؿ   حهؿ كحسب  فهؿ  تككد كقدؿ المح دي :

كفػػ  ل ػػة فهػػؿ  حهػػؿ مػػف ّػػدب  فهػػؿ فهػػال مػػف ّػػدب قتػػؿ »كقػػدؿ فػػ  المصػػّدح: 
 كلكي ػػد عمػػ  تػػداخؿ الم تػػ ف. كفهػػؿ ّدلكسػػر  حهػػؿ ّدلهػػـ ل ػػة ل سػػت ّد،صػػؿ  تعػػب 

كفهػػؿ  كمػػت تمػػكت. كفػػ  الم ػػدؿ دمػػت تػػدـك  كم دلػػ  فػػ  السػػدلـ يعػػـ  ػػيعـ كيكػػؿ  يكػػؿ 
 كالممػػػػع فهػػػػؿ م ػػػػؿ فمػػػػس  جم الز ػػػػددة فهػػػػال مػػػػف ّػػػػدب قتػػػػؿ ج هػػػػد زاد كخػػػػذ الحهػػػػؿ 

كقػػد اسػػتعمؿ الممػػع اسػػتعمدؿ المحػػرد ف مػػد ن خ ػػر ف ػػ  كل ػػذا يسػػب لل ػػ  عمػػ   كفمػػكس.
،ي  معؿ عممػد عمػ  يػكع مػف الكػالـ فيػزؿ  لحظ  ف  ؿ فهكل  لمف  شت ؿ ّمد ن  عي   

كهػػػاللة للػػػ  جف قػػػدؿ  كسػػػم  ّدلكاحػػػد كاشػػػتؽ ميػػػ  فهػػػدلة م ػػػؿ م دلػػػة  ميزلػػػة المحػػػرد 
 كالي ص. كهك خالؼ الي  صة  كالحهؿ الخ ر  الحه مة ك 

كن د يػػدرا  معيػػده ن  ممػػؾ درهمػػد  كشػػّ  ؛ كقػػكل ـ ن  ممػػؾ درهمػػد فهػػال عػػف د يػػدر 
؟ فك ػػػؼ  ممػػػؾ د يػػػدرا ككييػػػ  قػػػدؿ ن  ممػػػؾ درهمػػػد  كعػػػدـ ممكػػػ  لمػػػد يدر جكلػػػ  ّدنيتحػػػد  

 . د ممؾ د يدركايتصدّ  عم  المصدر كالت د ر ف د ممؾ درهـ ف د  حهؿ عف ف

اعمػـ جف فهػال  سػتعمؿ فػ  مكهػع ف  قدؿ قطب الد ف الش رازم ف  شػرح المحتػدح: 
                                                                                                                                                                          

 .21  ص: 1ال مزة  ال مزة مع الّد   حد ث اّدج ّيحسؾ   ج:
حدش ة الححي  عم  المدمع الص  ر  مرمع سدّؽ  حرؼ ال مزة  ال مزة مع الّد   الححي    - 1

 .22  ص:1حد ث اّدج ّيحسؾ  ج:
فهؿ  دار ميظكر  لسدف العرب  حرؼ الحد    كـر  اّف محمد ّف جّك الحهؿ  ممدؿ الد ف  - 2

 .194  ص:11  ج:2003الصددر  
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 سػػتّعد ف ػػ  ا،ديػػ  ك ػػراد ّػػ  اسػػتحدلة مػػد فكقػػ  كل ػػذا   ػػع ّػػ ف كالمػػ ف مت ػػد رم المعيػػ  
كلػـ جظحػر  كجك ر استعمدل  جف  م   ّعد يح  كقدؿ ش خيد جّػك ح ػدف ا،يدلسػ  جّ ػده ا 

   1«.م ؿ هذا الترك ب مف كالـ العربّيص عم  جف 

عػػدهد  كترت ػػب ا يحػػدؽ عمػػ  مػػف تمػػب يح تػػ  جف يح ػػة الزكمػػة م دمػػة عمػػ  غ رهػػد   ّك
عػػف جّػػ  هر ػػرة: قػػدؿ 2كقػػد ركل اليسػػد     ػػـ اآلّػػد  كا،ـ م دمػػة هػػذا هػػك الػػرامح ا،ّيػػد  

ػػرمػػؿ:  ػػد رسػػكؿ ا عيػػدم د يػػدر قدؿ:]تى  عيػػدم آخػػر قػػدؿ:  قػػدؿ: [ؾى ًسػػحٍ   يى مىػػعى   ً ًّػػ ؽٍ د  صى
[  قػدؿ: عيػدم ؾى ًمػددً   خى مىػعى   ً ًّػ ؽٍ د  صى عيدم آخر   قدؿ: ]تى  [ قدؿ:ؾى دً لى   كى مى عى   ً ًّ  ؽٍ د  صى ]تى 

 [. ً ًّ  ري صى ٍّ جى  تى يٍ آخر  قدؿ: ]جى 

: جم؛ غ ػر مػف ت ػدـ مػي ـ  لذ ال راّػة جحػؽ ّّػذؿ فإف فضؿ شيَ فمذي قرابِؾقكل : 
ف لـ تمب يح ت ـ   دلصمة مف غ رهـ  كا  ػػػػ ٍ   ى ]نى  كفػػػػ  الحػػػػد ث:الحهؿ ّك ػػػػ اي  ؿي ّى   ةن قى دى صى

 3.[دجه تى حٍ مى  ـو حً ك رى كذي 

ال ر ػػػب جكلػػػ  ّدلزكػػػدة  مػػػف غ ػػػره لذا اسػػػتككا فػػػ  انحت ػػػدج   كل ػػػذا رجل المح  ػػػكف جفٌ 
 كركم عف ا مدـ جي  كدف  خص قراّت  ّزكدت .

حمػػؿ الحػػد ث عمػػ  التطػػكع شػػمؿ كػػؿ قر ػػب  جك عمػػ  الكامػػب  لفٌ » كقػػدؿ الميػػدكم:
   4«.اختص ّمف تمب يح ت  مي ـ عم  اختالؼ المذاهب

ْقػوؿ بػْف ْػدْؾ وعػف ْمْنػؾ فيكذا وىكذا   فإف فضؿ عف ذي قرابِؾ شيَقكل :  
 الظدهر جف ّ دف قكل  هكذا  كهكذا  ّدلم دت  مف ّعض الركاة. وعف شمالؾ
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اقتصر عم  ا شدرة لل  الم دت  كهك كيد ة عػف تك  ػر الصػدقة   كجف المصطح  
 كتيك ع م دت د.

 كال د  حرؼ تيّ    كالكدؼ حرؼ مر  كذا اسـ لشدرة ممركر ّ د.

 ف هػػد  التيّ ػػ   كاسػػـ ا شػػدرة ّحػػرؼ المػػر  كهػػك الكػػدؼ  كفصػػؿ فػػ  هػػذا الترك ػػب ّػػ
كا،صػػػؿ اتصػػػدؿ هػػػد  التيّ ػػػ  ّدسػػػـ ا شػػػدرة  كهػػػذا الحصػػػؿ ن  مػػػكز ّ  ػػػر الكػػػدؼ مػػػف 
حػػركؼ المػػر  فمػػك قمػػت ّ ػػذا كل ػػذا فعمػػت  لػػـ  مػػز ف ػػ  ذلػػؾ الحصػػؿ ّػػيف ت ػػكؿ هػػد ّػػذا  

 كهد لذا فعمت  كا جعمـ.

 كف  هذا الحد ث فكا د مي د:  

 انّتدا  ف  اليح ة ّدلمذككر عم  هذا الترت ب. -

 كمي د جف الح كؽ كالحهد ؿ لذا تزاحمت قدـ ا،ككد فد،ككد. -

كمي ػػػػد جف ا،فهػػػػؿ فػػػػ  صػػػػدقة التطػػػػكع جف  يكع ػػػػد فػػػػ  م ػػػػدت الخ ػػػػر  ككمػػػػكه الّػػػػر  -
د التكف ؽ. 1ّحسب المصمحة كن  يحصر ف  م ة ّع ي د  قدل  اليككم  رحم  ا  ّك
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 الخامس:الحدْث 

 : قكل 

، ُىػػـْ ] ـْ ـُ  ِإْخػػَواُنُك ، َِْحػػتَ  اُ  َجَمَمُيػػ ـْ ػػِدُْك ْْ ػػا َفػػَأْطِمُموُىـْ  َأ ػػا َوَأْلِبُسػػوُىـْ  َِػػْأُكُموَف، ِممَّ  ِممَّ
، َما َُِكمُّْفوُىـْ  َوَ   َِْمَبُسوَف، ـْ ُُِموُىـْ  َفِإفْ  َْْغِمُبُي .[ َكمَّْف ـْ َفَأِعُْنوُى

1 

كا،خػكة لمػد  :  عػكد عمػ  الممدل ػؾ   عيػ  الممدل ػؾ لخػكايكـ نكـىـ إخواالهم ر ف  
كهػػػك آدـ  ف ػػػك عمػػػ  سػػػّ ؿ  ّدعتّػػػدر الػػػد ف جك ّػػػدليظر للػػػ  جف الكػػػؿ مػػػف جصػػػؿ كاحػػػد 

 الممدز.

   2«.ف شمؿ ا،رقد  الكحدر  ف حعؿ مع ـ مد  يت  »كرمح الححي  هذا انحتمدؿ قدؿ:

كنـ ا،خ؛ محذكفػػة  كهػػ  كاك تػػرد فػػ  الت ي ػػة عمػػ  ا،شػػ ر ف  ػػدؿ جخػػكاف  كفػػ  ل ػػة 
خػكاف ّكسػر ال مػزة ف  مػد  كهػم د ل ػة    جخػدف  كممعػ ستعمؿ مي كصػد ف  ػدؿ  لخػكة  كا 

كقؿ ممع  ّدلكاك  كاليكف  كآخػد  عمػ  كزف آّػد  جقػؿ  كا،ي ػ ؛ جخػت  كممع ػد جخػكات  
 .3خك تم ـ  جم؛ كاحد مي ـ قدل  ف  المصّدحكهك ممع م يث سدلـ  كت كؿ: هك ج

َفِإف َكاَف َلُو ﴿كقدؿ ّعه ـ: لذا كدف ا،خ ف  اليسب فممع  لخكة يحك قكل  تعدل : 
ـْ  ُُّْي َِْدُروَف َأ ـْ َ   ٍْْف آباُؤُكـ َوَأبناُؤُك ِإْخَوٌة َفأُلمِّْو السُُّدُس ِمف َبْمِد َوِصٍَّْة ُْوِصي ِبَيا َأْو َد

                                                           
صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف  ّدب المممكؾ  طعم  ممد  يكؿ  ك مّس  ممد  مّس    ركاه مسمـ - 1

 .1282  ص:3  ج:1661حد ث رقـ:
  حدش ة الححي   ّدبالححي    - 2
  8  ص:1المصّدح المي ر  حرؼ ا،لؼ  ا،لؼ مع الخد   ج:الح كم    - 3



   ان زك كزبة    انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك  

455 

َف الّمِو ِإفَّ الّمَو َكاَف َعِمْما َحِكًْماَأْقَرُب َلكُ   تعدل :   كقكل 1﴾.ـْ َنْفمًا َفِرَْضًة مّْ

 
ـْ َلُو ُمنِكُروفَ  ﴿  ـْ َوُى ِْْو َفَمَرَفُي   2﴾.َوَجاَ ِإْخَوُة ُْوُسَؼ َفَدَخُموْا َعَم

َْْف ِإْخَوِِي ِإفَّ  ﴿كقكل  تعدل :  ِْْني َوَب َْْطاُف َب َوَجاَ ِبُكـ مَّْف اْلَبْدِو ِمف َبْمِد َأف نَّزَغ الشَّ
ـُ اْلَحِكْـُ   .3﴾َربّْي َلِطٌْؼ لَّْما ََْشاَ ِإنَُّو ُىَو اْلَمِمْ

خػػػكاف   ف كػػػدف فػػػ  الػػػد ف فممعػػػ  لخػػػكة  كا  ف كػػػدف فػػػ  الصػػػداقة فممعػػػ  لخػػػكاف  كا  كا 
 ايت  .

عػػف ال ػػدرة  كالممػػؾ  جم؛ كجيػػتـ مػػدلككف  هػػك ممػػدز :[ ِحػػت أْػػدْكـجمميػػـ ا]قكلػػ : 
 كقددركف عم  ـ. ل دهـ 

 كال د م ي ة؛ المدرحة المعركفة  كنم د محذكفة  كه   د   كا،صؿ  دم.

 ق ؿ ّحتح ال د   كق ؿ ّسككي د.

 كال د: اليعمة  كا حسدف  سم ت ّذلؾ ،ي د تتيدكؿ ا،مر غدلّد.

 كممع الك رة ا، ددم  كال دم  م ؿ فعكؿ.كممع ال مة ج د  

كتطمؽ ال د عم  ال درة  ك ده عم   سػمطدي   كا،مػر ّ ػد فػالف  جم فػ  تصػرف   كفػ  
هذه المممة تيّ   لممدلؾ عمػ  هػذه اليعمػة العظ مػة  كهػ  ككيػ  مدلكػد ن مممككػد  ف مػب 

الل   ك ػرحـ مػف عم   شكر هذه اليعمة ّيف  شكر المدلؾ الح     ّطدعت   كالتكاهع لم
معم  تحت  ده  كهك جخػكه فػ  اليسػب كركحػ  م ػؿ ركحػ  ك تيّػ  لمسػّب الػذم جكمػب لػ  
هػػذه ا هديػػة ف تّدعػػد عيػػ  كهػػك ج ػػر الكحػػر لذ ن  حػػؿ تممػػؾ مسػػمـ جسػػمـ طكعػػد ككػػؿ مػػف 
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ػػ  ا،صػػؿ كن  ز ػػؿ الممػػؾ طػػرك    كػػدف عمػػ  الكحػػر ا،صػػم  فتممكػػ  حػػالؿ كلػػك كػػدف عّر
مػف حػد ث جّػ  هر ػرة قػدؿ مػد زلػت جحػب ّيػ   1قػد ركل الّخػدرما سالـ عم   لممدعػد ك 

ػػػػجى  ـٍ   ػػػػكؿ:]هي  تمػػػػ ـ ميػػػػذ  ػػػػالث سػػػػمعت مػػػػف رسػػػػكؿ ا  [ قػػػػدؿ: دؿً مى   الػػػػد  مىػػػػ  عى تًػػػػمى جى  دُّ شى
ػػػ هً ذً ]هىػػػ :كمػػػد ت صػػػدقدت ـ  ف ػػػدؿ رسػػػكؿ ا  ككديػػػت سػػػّ ة مػػػي ـ عيػػػد  د[ميىػػػكٍ قى  دتي قى دى صى

 [. ؿى دعً مى سٍ لً  دً لى كى  فٍ د مً  ى ي  نً د فى   ى  ى تً عٍ عد شة  ف دؿ ]جى 

ف   دل ؿ عم  مكاز استرقدؽ العرب  كتممك ػـ كسػد ر فػرؽ العمػـ » قدؿ ف  ا رشدد:
لكػػف قػػدؿ اّػػف المي ػػر: تممػػؾ العػػرب ن ّػػد عيػػدم ف ػػ  مػػف تحصػػ ؿ  لن جف عػػت  ـ جفهػػؿ

كتخص ص لمشرفد  فمك كدف العّر  م ال مف كلد فدطمة ره  ا عي ػد فمػك فرهػيد جف 
مػف  فػنذا كػدف المسػّ ُّ  قػدؿ: حس ي د تزكج جمة ّشرط  نستّعديد استرقدؽ كلده  حسي د جك

كلػػد لسػػمدع ؿ   تهػػ  اسػػتحّدب لعتدقػػ  فدلػػذم ّدلم دّػػة التػػ  فرهػػيدهد   تهػػ  كمػػكب 
   2«.حر ت  حتمد

ّػػف المي ػػر مػػف جكػػدّر المدلك ػػة  كهػػك مػػف جصػػحدب اّػػف الحدمػػب  كهػػك الػػذم ا قمػػت:
 عي  اّف الحدمب ف  قكل :

 د سػػػػػػػ مت ح ػػػػػػػػدت  ال ػػػػػػػـك لػػػػػػػػكنل ػػػػػػػ
 كيحمػػػػػػد يمػػػػػػؿ جحمػػػػػػد حػػػػػػ ف  ػػػػػػيت 

 

 مّدحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكي  ا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيدر ة 
 ّكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ غر ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كدلعّ ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 

 ككتدب انيتصدؼ مف الكشدؼ. ل  ت ل ؼ ممة كدلتحس ر المسم  ّدلّحر الكّ ر 

ج يػػػ  عم ػػػ  ف ػػػ  العػػػز ّػػػف عّػػػد السػػػالـ  كا مػػػدـ الخسػػػر  كشػػػده   ككتػػػدب اختصػػػدر 
 الت ذ ب لل  غ ر ذلؾ.

                                                           

  2543 :صح ح مسمـ  كتدب العتؽ  ّدب مف مدؾ مف العرب رق  د فكهب كّدع  حد ث رقـ - 1
 .148ص: 3ج:

دع كمدمع  - 2 ال سطالي   لرشدد السدرم  كتدب العتؽ  ّدب مف ممؾ مف العرب رق  د فكهب ّك
 .319  ص:4  ج:2543كسّ  ذر ت   حد ث رقـ 
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تكف  سية  ػالث ك مػدي ف  كسػتمد ة ذكػره فػ  الػد ّدج  ككػدف متّحػرا فػ  العمػـك مػدق د 
 .ف  د ل  الّدع الطك ؿ ف  عمـ التحس ر  كال را ة  كل  ال د الطكل  ف  عمـ اليظر

ن ت ته  فركع المذهب  كن جصكل   كمػع ذلػؾ هػك حسػف كن  مد قدؿ مف عيده لكف؛
قر شػد ن تممػؾ مطم ػد  كهػك قػكؿ لمشػدفع   كالػذم قدلػ  س مد مع مراعدة ال كؿ ال ػدي  جف 

كدلت عم   صحدح ا،حدد ث هك جي  ن رفعػة لكػدفر عػف الممػؾ  كغ ره  ا، مة الشدفع  
 كد يد مف كدف.

كقػػػد جسػػػر ممدعػػػة  ػػػـك ّػػػدر فمػػػـ  حمتػػػكا لن ّحػػػدا   كن  مػػػرم الممػػػؾ عمػػػ  مسػػػمـ جسػػػمـ 
 طكعد  كلك كدف حّش  ا،صؿ كه ع اليسب.

يمػػد كػػررت التيّ ػػ  عمػػ  ذلػػؾ لمػػد شػػدع عمػػ  كهػػذا ا ل ػػدي  ن خػػالؼ ف ػػ  ّػػ ف جحػػد  كا 
ا،لسػػػية  كعمػػػؿ ّػػػ  الخػػػدص فهػػػال عػػػف العدمػػػة مػػػف تممػػػؾ مػػػف جسػػػمـ مػػػف جمػػػـ السػػػكداف 
طكعػػػد  كلػػػك كػػػدف جحػػػدهـ حدفظػػػد لم ػػػرآف محدفظػػػد عمػػػ  حػػػدكد ا  كهػػػذا م ػػػؿ عظػػػ ـ  

ـ   كهاللة ظدهرة  كمػف فػتش كمػد جك ػر مػف هػك هػذا كايتشػر حتػ  التػّس ا،مػر   كقػد عػ
 تحت ج دم اليدس ال ـك جحرار ا،صؿ.

كقد احت  ّعض الم مػة ّمػكاز تممػؾ مػف جسػمـ مػف السػكداف ّػي ر ذكػره جهػؿ ا،خّػدر 
 ػػزعـ جهػؿ التػػكراة جف يكحػػد يػدـ فديكشػػؼ عػػف عكرتػ   فرآهػػد حػػدـ » عػف اّػػف لسػحدؽ قػػدؿ:

ػد فكار ػد  عكرتػ  فممػد هػب مػف يكمػ  عمػـ مػد فمـ   ط د  كرآهد سدـ ك دفث فيل  د عم  ػد  ّك
صيع حدـ كسػدـ ك دفػث فػذكرا ج ػرا ف ػ  قػدؿ  ّػدرؾ لػ  فػ  سػدـ ك كػكف حػدـ عّػدا ،خك ػ  

كقػدؿ غ ػر اّػف لسػحدؽ لف يكحػد دعػد لسػدـ »ركاه اّف مر ر فػ  تير خػ  قػدؿ اّػف مر ػر: 
ّػػيف  كػػكف ا،يّ ػػد  كالمرسػػمكف مػػف كلػػده كدعػػد ل دفػػث ّػػيف  كػػكف الممػػكؾ مػػف كلػػده كدعػػد 

  1« .ك دفث ف    ر لكي  ك ككف كلده عّ دا لكلد سدـ يعم  حدـ ّ
                                                           

  1ّ ركت  ط:مـ كالممكؾ  دار الكتب العمم ة  محمد ّف مر ر الطّرم جّك معحر  تدر ل ا، - 1
 .126  ص:1ق  ج: 1407
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ف صح ي م  فك ؼ  كصحت  معدكمة  ؟  .كهذا ن حمة ف   كا 

مد  ركل مف جف يكحد ايكشحت عكرت  فمـ   ط د حدـ فدعد عم ػ   »قدؿ اّف المكزم: 
ّب كالظػدهر جف جلػكاي ـ خم ػت عمػ  مػد هػ  عم ػ  ّػال سػ قدؿ: فش   ن   ّت كن  صح 

   فيػػػػزؿ ّيػػػػكا سػػػػدـ سػػػػرة ا،رض لن جف قػػػػد رك يػػػػد جف جكند يػػػػكح قسػػػػمكا ا،رض؛ ظػػػػدهر 
فكديػػت فػػ  ـ  كالصػػّد  كيػػزؿ ّيػػكا  دفػػث ممػػرل الشػػمدؿ  كالّ ػػدض  فكديػػت فػػ  ـ ا،دمػػة 

    1«.فت  رت جلكاي ـ كيزؿ ّيك حدـ ممرل الميكب كالدّكر  كالش رة  الحمرة 

مىػؽى ] :ك   ػده حػد ث» قدؿ الحدفظ الس كط : ـى  الم ػ ي  خى ػةو  ًمػفٍ  آدى ػ ىد قىٍّهى ًم ػعً  ًمػفٍ  قىّىهى  مى
ػػػد ى  ـى  ّىييػػػك اٍ،ىٍرًض فىمى مىػػػ  آدى ػػػري  ًمػػػٍي يـي  اٍ،ىٍرضً  قىػػػٍدرً  عى دي   اٍ،ىٍحمى ػػػ ىضى  كىاٍ،ىٍسػػػكى  كىالس ػػػٍ ؿي   كا،ىٍّ

ػػػزىفي  ّىػػػٍ فى  كىاٍلحى ًلػػػؾى  كى ًّ ػػػثي   ذى .  كىاٍلخى المسػػػتدرؾ  كهػػػك حػػػد ث [ جخرمػػػ  الحػػػدكـ فػػػ  كىالط  ٍّػػػبي
   2[.صح ح

كالػػػذم رمحػػػ  الحكمػػػد  جف سػػػّب سػػػكاد السػػػكداف يػػػزكل ـ خػػػط الميػػػكب المحػػػرط فػػػ  
ف  ػػػر  كال ػػػّط  كهػػػـ ّػػػ ض ا،لػػػكاف  كا  الحػػػرارة  كهػػػك جمػػػر كاهػػػح  كمػػػف ذر ػػػة حػػػدـ الّّر

يمػػػد غد ت ػػػد جف ك  ػػػرا مػػػي ـ  جك  ت تهػػػ صػػػحت دعػػػكة يػػػكح فػػػال  مػػػكاز تممػػػؾ ممػػػ ع ـ  كا 
هػك مشػدهد لذ ك  ػر مػف ا،مػـ السػكداي ة عمػ  الكحػر مػع عػدـ قػدرت ـ جك رهـ   ممؾ كمػد 

 عم  انمتيدع مف السّ .

                                                                                                                                                                          

 
ك الحرج عّد الرحمف ّف عم  ّف محمد  تيك ر ال ّش ف  فهؿ اّف المكزم  ممدؿ الد ف جّ - 1

 .35ـ  ص: 1998السكداف كالحّش  تح  ؽ: مرزكؽ عم  لّراه ـ  دار الشر ؼ  الر دض  
د:محمد عّد الكهدب فهؿ  ف   مالؿ الد ف الس كط   رفع شيف الحّشدف  دراسة كتح  ؽ: - 2

 مكقع مركز كدكد  .371 ص:1991مدمعة ا،زهر جمكر مي كرة  جحدهد: ف  سّب سكاد جلكاي ـ  
 ..wadod.net/bookshelf/books/1225لمح درس ككتب التح  ؽ  
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 ممػؾ لف  كغ ػره كن اختصدص ل ـ ّذلؾ ّؿ كؿ كدفر مػف كلػد حػدـ »قدؿ جحمد ّدّد: 
 1.«كميس ن فرؽ ّ ف ميس  ّ   عم  كحره ا،صم 

 :كحدصػػم   حػػرعيػػد حػػد ث الزمػػر عػػف تممػػؾ ال فػػديظرهكقػػد لخصػػت كػػالـ جحمػػد ّدّػػد 
ك يػزع مػف  ػد    ّػؿ قكلػ   الحر ػة  جف مف مد  مف الّالد التػ   ّػت لسػالـ جهم ػد كادعػ»

كمػػف م ػػؿ   حػػؿ تممكػػ  لن جف   ّػػت لسػػالم   كمػػف كػػدف مػػف ّػػالد الكحػػدر مػػي ـ مشػػتر   
ق ػؿ لػ  قػد ت ػرر عمػ  ع ػد رسػكؿ ا . كالحدؿ جي  مسمـ  مب التكقػؼ عػف تممكػ  حدل  
  كممػػؾ هػػك  لسػػالـ الحّشػػة جـ  كجصػػحدّ  ك  ػػرا مػػي ـ ف ػػؿ كػػديكا  تكقحػػكف فػػ  ممك ػػـ

 كن  ّدلكف؟   ممككف

  كجصحدّ  رهكاف ا عمػ  ـ معمػـك ل مّػة الكحػر فيمدب ّيف حدؿ اليدس ف  زمي  
ح ي ػػذ عمػػ  اليػػدس فمػػد  ممػػؾ ح ي ػػذ مػػف الرق ػػؽ حدلػػ  معمػػـك لككيػػ  مػػف الكحػػدر ،ف مػػف 

 ي ذ كحدر لن مف جسمـ كدليمدش   كمف يدر مف قكم .جسمـ ح ي ذ معمـك  كالحّشة ح 

ّمكتػػ  اسػػتمركا عمػػ  كحػػرهـ فػػ  الكقػػت فصػػح تممػػؾ مػػف ممػػؾ مػػي ـ ،ف مػػدلك  ـ   ػػـٌ 
 الكحػر لذعم     ف مف حدل ـ  ككحرهـ  كن معي   ستّدح ّ  الممك ة ل ػـ  كن ل  ػرهـ لن 

 المرتد ن   ر عم  كحره  كن  ممؾ.

الشؾ فػ  المػديع  ف م ػ  كدلشػؾ فػ  الطػالؽ؟ جك مػف ّػدب  ق ؿ ل : هؿ هذا مف ّدب
 كدلشؾ ف  الحدث؟  الشؾ ف  الشرط ف كمب تخمؼ مشركط 

 فيمدب: جف المسيلة مف ّدب الشؾ ف  السّب ف مد  ظ ر ،ف سّب الممؾ الكحر.

كهذا الحد ث ف   ا،مر ّدلعطؼ  كالشح ة ّمػف ممػؾ ،ف ممػرد الممك ػة تكسػر » قدؿ:
لمػػد ف ػػ  مػػف ال  ػػر  كانسػػت ال  ن سػػ مد مػػع الت ػػرب عػػف الػػكطف الت ر ػػب ال مػػكب غدلّػػد 

                                                           

جحمد ّدّد التيّكت   مرامع الصعكد لل  ي ؿ مممكب السكداف  مخطكط مكمكد ّدلم رب   - 1
 :www.wdl.org/ar/item/9661  https/  المكتّة الرقم ة العدلم ة 11المكحة 
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   .الطك ؿ

تيّ  ػد  [دؾى    لً   ي كى م  مى لى  د ى شى  كٍ لى كى   دهي    لً  ؾى كى م  مى  اى  ]لف   :كالمم ع مف كلد آدـ  كلذا قدؿ هذا؛
ايت ػػػ   «.عمػػػ  تمػػػدـ يعمتػػػ  عم ػػػؾ ّد سػػػالـ  كاّتال ػػػ  لػػػ   جك جصػػػم  ّػػػدلكحر حتػػػ  سػػػّ 

 1المراد مف كالـ جحمد ّدّد.

: الحػػد  سػػّّ ة كمػػد فػػ  قكلػػ  [فػػأطمموىـ ممػػا ِػػأكموف وألبسػػوىـ ممػػا ِمبسػػوف]قكلػػ : 
ُِْصػِبُح اْْلَْرُض ُمْخَضػرًَّة ِإفَّ المَّػَو َلِطْػٌؼ ﴿تعدل : ََِر َأفَّ المََّو َأنَزَؿ ِمػَف السَّػَماَ َمػاَ َف ـْ  َأَل
 2﴾.َخِبْرٌ 

كمػػػف الػػػذم  مّسػػػكي  فػػػنذا جطعػػػـ   الػػػذم  يكمكيػػػ كمػػػف: لمتّعػػػ ض جك لممػػػيس؛ جم مػػػف 
كن  مزمػػ  جف  طعمػػ  مػػف كػػؿ ميككلػػ  عمػػ    عّػػده ممػػد   تدتػػ  كػػدف قػػد جطعمػػ  ممػػد  يكمػػ 

فػدلمراد المكاسػدة ن المسػدكاة مػف كػؿ كمػ  يعػـ ا،خػذ   العمـك مف ا داـ كط ّػدت العػ ش
ف ك  ّد،كمؿ كهك المسدكاة جفهؿ فال  ستي ر المر  عم  ع دل   دف مد زا.كا 

لّدسػػػ ـ ممػػػد  مػػػّس   ا،مػػػر ّنطعػػػدم ـ ممػػػد  يكػػػؿ السػػػ د»كقػػػدؿ اليػػػككم رحمػػػ  ا:  كا 
يمػػد  مػػب عمػػ    محمػػكؿ عمػػ  انسػػتحّدب ن عمػػ  ا  مػػدب كهػػذا ّنممػػدع المسػػمم ف كا 

كا،شػػػخدص سػػػكا  كػػػدف مػػػف   ككسػػػكت  ّػػػدلمعركؼ ّحسػػػب الّمػػػداف  السػػػ د يح ػػػة المممػػػكؾ
جك فكقػ  حتػػ  لػك قتػر السػ د عمػػ  يحسػ  ت ت ػرا خدرمػػد كلّدسػػ  جك دكيػ    مػيس يح ػة السػ د

مػد شػحد ن  حػؿ لػ  الت ت ػر عمػ  المممػكؾ  عف عددة جم دل  لمػد زهػدا لزامػ  ّمكاف تػ    كا  كا 
 .ايت   كالـ اليككم 3«.ن ّرهده

سػػ ؿ مدلػػؾ: ج صػػمح جف  يكػػؿ الرمػػؿ مػػف طعػػدـ ن  يكػػؿ ميػػ  ع دلػػ   »كفػػ  العتّ ػػة:  
  كا ،راه مػػػف ذلػػػؾ فػػػ  سػػػعة  كلكػػػف كسػػػكهـ مي ػػػد؟ قػػػدؿ: لٌيػػػكرق  ػػػ   ك مػػػّس   دّػػػد ن  

                                                           

   12 -3المكحدت:  ّدّد التيّكت   مرامع الصعكد لل  ي ؿ مممكب السكداف  المرمع يحس  جحمد  - 1
 .63سكرة الح   اآل ة: - 2
 .133ص:  11شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  كتدب ا، مدف  ّدب صحّة الممدل ؾ  ج: - 3
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 1«.ك طعم ـ   حسف لل  ـ

ٍمميػػكؾً  ] :هػػذا كمػػد قػػدؿ ل ػػكؿ اليّػػ  »قػػدؿ اّػػف رشػػد فػػ  الّ ػػدف:  تي ي  طىعىدميػػ ي  ًلٍممى ًكٍسػػكى  كى
كؼً  د ًلن   اٍلعىمىؿً  ًمفى   يكىم ؼي  كىنى . ًّدٍلمىٍعري  [   يًط ؽي  مى

كمعي  قكل  ّدلمعركؼ جم مف غ ر لسراؼ كن لقتدر كعم  قدر سعة مدؿ الس د كمػد 
 شّ  حدؿ العّد ج هد فم س العّد ا،سكد الكغد الذم هك لمخدمػة كالحػرث كالعّػد التػدمر 
اليّ ػػؿ الحػػدره ف مػػد  مػػب ل مػػد عمػػ  سػػ دهمد مػػف الكسػػكة سػػكا  فػػال  مػػـز الرمػػؿ جف  سػػدكم 

 :مػػّس عمػػ  مػػد ذهػػب لل ػػ  ّعػػض جهػػؿ العمػػـ ل ػػكؿ اليّػػ  يحسػػ  كعّػػده فػػ  المطعػػـ كالم
[  كقد ركم عف جّ  ال سر ا،يصػدرم كجّػ  تىٍمّىسيكفى  ًمم د كىاٍكسيكهيـٍ  تىٍيكيميكفى  ًمم د جٍطًعميكهيـٍ ]

جي مػد كديػد  حعػالف ذلػؾ  كهػك محمػكؿ مي مػد عمػ  الرغّػة فػػ   ذر مػف جصػحدب اليّػ  
جطعمػػػكهـ م ػػػؿ مػػػد تػػػيكمكف     مػػػد لذ لػػػـ   ػػػؿ فعػػػؿ الخ ػػػر  ن عمػػػ  جف ذلػػػؾ كامػػػب عم

يمد قدؿ ممد تيكمكف كممد تمّسكف    2«.كاكسكهـ م ؿ مد تمّسكف  كا 

 .مف حد ث جّ  هر رة 3..[.الحد ث ركاه مسمـ  ي دمى عى طى  كؾً مي مٍ مى مٍ لً  ] حد ث: قمت:

الػػػالـ مػػػف قكلػػػ  لممممػػػكؾ؛ جم طعػػػدـ المممػػػكؾ  ككسػػػكت   حػػػؽ عمػػػ   كقػػػدؿ العممػػػد :
 ف دـ الخّر ،ي  جهـ  لذ الم دـ ّصدد تمم ك  مد ذكر.س ده  

ن ّ ػع عم ػؾ فػنف  عّده جك جعػراه عى ك  مى  مفقدؿ العممد :  ق ػؿ لػ  لمػد جف تػ دم ح ػ   كا 
ف كػػدف ذلػػؾ لعمػػز ّ ػػع عم ػػ  مّػػرا  كن  حػػؿ تركػػ  حتػػ   تمػػددل عمػػ  ذلػػؾ ّ ػػع عم ػػ   كا 

  ه ع  كلـ  ذكر ف  الحد ث تزك م  لف طمّ .
                                                           

يحس  ف  الطعدـ الرمؿ   يظر: اّف رشد  الّ دف كالتحص ؿ  كتدب المدمع السدّع  مسيلة ل  در - 1
 .271  ص:18كالكسكة عم  رق    كع دل   ج:

 اّف رشد  الّ دف كالتحص ؿ  كتدب ا،قه ة ا،كؿ  مسيلة ن  كمؼ العّد مف العمؿ مد ن - 2
 .207  ص:9 ط ؽ  ج:

لّدس  ممد  مّس  حد ث  - 3 صح ح مسمـ  كتدب ا، مدف  ّدب لطعدـ المممكؾ ممد  يكؿ  كا 
 .1284  ص:3  ج:1662رقـ:
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ـْ ِإف َُْكوُنػػوا ﴿ :كفػػ  التيز ػػؿ َمػػاِئُك ـْ َواِ  ػػاِلِحَْف ِمػػْف ِعَبػػاِدُك ـْ َوالصَّ َوَأنِكُحػػوا اْْلََْػػاَمى ِمػػنُك
ـُ المَّػػػُو ِمػػػف َفْضػػػِمِو َوالمَّػػػُو َواِسػػػٌع َعِمػػػْـٌ    كمػػػذهب مدلػػػؾ جف ذلػػػؾ عمػػػ  1﴾ُفَقػػػَراَ ُْْغػػػِنِي
 انستحّدب كجكمّ  ممدعة لظدهر اآل ة كهك جظ ر.

ػػ ػػ رى ٍ ػػغى  ـى دى ٍخػػجى  فٍ كفػػ  الحػػد ث: ]مى  فٍ جى  رً ٍ ػػغى  فٍ ًمػػ ف   ً دمً آ ىػػ ؿى ٍ ػػمً   ً ٍ ػػمى عى فى  ؛ فى ً ػػّى  ـ   يػػ حٍ كً يٍ د  ىػػمى
 .2[. ركاه الّزارئه  ٍ شى  ف   ً دمً آ ى  فٍ مً  صى  ي يٍ  ى 

ككمػػػد  مػػػب دفػػػع الهػػػرر الػػػدي كم عػػػف مممككػػػ   مػػػب عم ػػػ  تعم مػػػ  فرا هػػػ   كمّػػػره 
 عم  د كزمره عف المحرمدت  فنف جهمؿ ذلؾ ج ـ.

مػػف الّػػدع التػػ  عمػػت ّ ػػد الّمػػكل  تػػرؾ : »الموشػػى لجػػد الوالػػد مػػا نصػػووفػػي البػػرد 
انعتيد  ّتعم ـ ا،رقد  جمر د ي ـ  ككحداي ة ا  كمد  صػححكف ّػ  صػالت ـ مػف جحكػدـ 

ػدّ ـ   ـ كذلؾ معرفة جحكدـ الصـك  كالشركط المكمّة لصحت د  الط درة  ك مب عم  جّر
 مػػف حػػد ث جّػػ  هر ػػرة جف اليّػػ   3طّرايػػ لمػػد جخرمػػ  ال تػػرؾ اسػػتعمدل ـ زمػػف التعمػػ ـ

ػػػكى كا  حى ميػػػعى حٍ تى  ـٍ لىػػػ فٍ نً فىػػػ ـٍ  ً  ػػػيً دً  رى ٍمػػػجى  ـٍ كي  ى دق ػػػرً كا جى مي مٍّ قػػػدؿ:]عى  ػػػ ى  ً الٍ  ـى كٍ  ىػػػ ـٍ  كي كا ًفػػػمي ػػػيٍ  ى فى   ةً دمى  فٍ ًمػػػ كفى ذي خي
ػػ رى دٍ قىػػ ـٍ كي دتً يى سىػػحى  ػػد جى مى   ـٍ  ً كقً  يػػحي لً  د ه فىػػكى  ـٍ كي دتً يى سىػػ  حى ًفػػ دفى كىػػ فٍ نً فىػػ ـٍ  ً  ػػيً دً  رً ٍمػػجى  فٍ ًمػػ ـٍ  ً  ٍ مىػػعى  ـٍ تي عٍ هى

                                                           

 .32سكرة اليكر  اآل ة: - 1
 .498  ص:6  ج:2536 :مسيد الّزار  مسيد سممدف الحدرس   حد ث سممدف  حد ث رقـ - 2
  ّرمد ي م  الش ل المختدر الكّ ر الكيت  ّدلمعي   كالحد ث الذم   درب لـ جمد هذا الحد ث - 3

 الذم ركاه جحمد ف  مسيده قدؿ:  هذا المعي  هك حد ث الرسكؿ 
: قدؿ  اليّ  عف هر رة  جّ  عف جّ    عف العال   عف زه ر  عف الرحمف  كعّد  م مؿ حد يد
 ن مف ا  رسكؿ  د ف يد  المحمس: قدلكا [ ]جن جيّ كـ ّيكّر الكّد رالمحمس؟  مف تدركف ]هؿ
 كزكدة   كصالة  ّص دـ ال  دمة  كـ  يت  مف جمت  مف المحمس ]لف: قدؿ. متدع كن  ل  درهـ
 مف كهذا حسيدت   مف هذا ف  ص ف  عد  هذا  مدؿ كجكؿ هذا  كقذؼ هذا  عرض شتـ قد ك يت 

 فطرحت خطد دهـ مف جخذ الخطد د  مف عم   مد   ه  جف قّؿ حسيدت  في ت فنف حسيدت  
 اليدر[. ف  طرح  ـ عم   

 .399  ص: 13  ج:8029 يظر: جحمد  مسيد ا مدـ جحمد  مسيد جّ  هر رة  حد ث رقـ: 
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 1[.ـٍ كي رً دخً يى   مى مى عى  درً   الي  فً  ـٍ كي كيى  ي مٍ  ي فى  ـٍ كي  ًّ ًّ الى تى كا ًّ ذي خي يٍ  ى  فٍ كا جى ري مً  جي ن  ا ً كى  ؛ؾى لً ذى فى 

 :2كل  ف  ال ص دة الرا  ة

 كعمم ػػػػػػػػػػػػػػـ جمػػػػػػػػػػػػػػر الد ديػػػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػػػػ 
 كن ت ممػػػػػػػػػػػػػػػكهـ كدلّ ػػػػػػػػػػػػػػػد ـ لي ػػػػػػػػػػػػػػػـ
 فػػػػػػػػػيكؿ مػػػػػػػػػف  م ػػػػػػػػػده  ػػػػػػػػػـك حسػػػػػػػػػدّ 

مػػػػػػػػد خصػػػػػػػػـك    سػػػػػػػػيلكف ح ػػػػػػػػكق ـكا 
 كمػػػػػد يحػػػػػف لن تحػػػػػت قّهػػػػػة كحػػػػػ 
 ف خصػػػػػـ عيػػػػػد ذاؾ ق ػػػػػرا ّػػػػػال مػػػػػرا

 

  حػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػ كـ كاحممػػػػػػػػػكهـ عمػػػػػػػػػ  الّػػػػػػػػػر 
 ّيػػػػػػػػكا آدـ كالكػػػػػػػػؿ تحػػػػػػػػت عصػػػػػػػػد ا،مػػػػػػػػر
 جرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ه لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد،مر
   كلػػػػػػػػكف سػػػػػػػػم  ك ػػػػػػػػؼ لػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػدع لمخ ػػػػػػػػر
  صػػػػػػػػػػػػرفيد ف مػػػػػػػػػػػػد  شػػػػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػػػػف ا،مػػػػػػػػػػػػر
 ك م كيػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػ  قعػػػػػػػػػػر حدم ػػػػػػػػػػة الممػػػػػػػػػػر. 

 

ت  [ما ْغمبيـو  ِكمفوىـ ]كقكل :  : جم ن تكمحكهـ مف العمؿ جم الذم   مػّ ـ لصػعّك

                                                           

الّرد المكش  ف  قطع المطدمع كالرش  لمش ل س دم المختدر الكّ ر الكيت  هك كتدب ن  زاؿ  - 1
ل    درب هذه  لكيي  كمدت كالمد .-لـ جستطع الحصكؿ عم   –مخطكطد  مكمكد ّدلزكا د الكيت ة 

 .465ص:  2016طكب ّرك س  الم رب    1المعدي  ف  كتدّ  فتح الكهدب شرح هدا ة الطالب  ط:
ه  قص دة مف جّ دت د قكل  رحم  ا الكيت  المش كر ّدل ص دة الرا  ة لمش ل المختدر الكّ ر  - 2

 تعدل : 
 غ ر ش مت  المتحم  د ج  د 

 دكف غمكت د هذم م دد ف كع  
ف تزٌّب الحى   صـر المم   ّ دّت كا 

 

 قصر فم س كمكد الع ف كد، رجي 
ّىر  حمدرؾ ا،عكر الم زكؿ ذك الدي
 فم س  شّ  طعـ التمر كالسكر

 
 كه  مخطكطة عيد ا،ستدذ الدكتكر يكر الد ف الكيتدكم يسخة مي د.

 كا،ّ دت الت  ذكرهد الش ل ّدم رحم  ا تعدل  غ ر مكمكدة همي د كن ه  مف س دق د .
كقد تككف هذه ا،ّ دت مف قص دة ميسكّة لمش ل المختدر الكّ ر مسٌمدة ّميظكمة الصّ دف 

هد الدكتكر يكر الد ف الكيتدكم ّمكتّة مخطكطدت ّكن ة غم زاف ف  مكتكب مخطكط ف  كمد
ا،كل : هذه ميظكمة لمش ل المختدر الكيت  ف  تعم ـ الصّ دف  كه  مكمكدة كذلؾ ف   صححت 
 .ف  قطع المطدمع كالرشد الّرد المكش  الش ل المختدر الكّ ر الكيت   كتدب
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 جك عظمت  جم تعمز قدرت ـ عي .

 غمّ   غمّد؛ مف ّدب هرب  كانسـ ال مب ّحتحت ف  كال مّة.»قدؿ ف  المصّدح:  

كف ػػػ  الكمحػػػة مػػػد تكمحػػػ  عمػػػ  مشػػػ ة  كالممػػػع كمػػػؼ م ػػػؿ غرفػػػة  كغػػػرؼ  كالتكػػػدل ؼ؛ 
ككمحػت ا،مػر مػف ّػدب تعػب؛ حممتػ  عمػ  مشػ ة  ك تعػدل المشدؽ ج هد الكاحػدة تكمحػة  

كمحتػػ  ا،مػػر فتكمحػػ  م ػػؿ حممتػػ  فتحممػػ  كزيػػد كمعيػػ   للػػ  محعػػكؿ  ػػدف ّدلتهػػع ؼ ف  ػػدؿ:
   1«.عم  مش ة ج هد

كجممع العممد  عم  جيػ  ن  مػكز جف  كمحػ  مػف العمػؿ » :كالي   لمتحر ـ  قدؿ اليككم
   2«.ّيحس  جك ّ  رهمد ن  ط    فنف كدف ذلؾ لزم  لعديت  

ف ػػػ  ميػػػع تكم حػػػ  مػػػف العمػػػؿ مػػػد ن  ط ػػػؽ ّيحسػػػ  جك ّ  ػػػره ل كلػػػ  فػػػنف » كقػػدؿ الع يػػػ :
هػذا كهػـ  :قػدؿ ع ػدض [ ي ]فىٍم يًعٍيػمكهع  [ ي عٍ ًّ  ى مٍ فى ]كمحتمكهـ فيع يكهـ كمد  ف  ركا ة مسمـ 
 .ك محػػػػػػػػؽ ّدلعّػػػػػػػػد ا،م ػػػػػػػػر كالخػػػػػػػػددـ كالداّػػػػػػػػة  كالصػػػػػػػكاب فم عيػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػد ركاه المم ػػػػػػػػكر

كالحث عم  ا حسدف للػ  ـ كالرفػؽ ّ ػـ   كتع  رهـ ّكالد  ـ  ف   الي   عف سب العّ دك  
كجف التحدهؿ الح     ّ ف المسػمم ف ليمػد هػك ّػدلت كل فػال  ح ػد الشػر ؼ اليسػب يسػّ  لذا 

  ك ح ػػػػػػػػد الكهػػػػػػػػ ع اليسػػػػػػػػب الت ػػػػػػػػكل قػػػػػػػػدؿ ا تعػػػػػػػػدل :  لػػػػػػػػـ  كػػػػػػػػف مػػػػػػػػف جهػػػػػػػػؿ الت ػػػػػػػػكل
َُّْيا النَّاُس ِإنَّا َخمَ ﴿ ـْ َْا َأ ََِماَرُفوا ِإفَّ َأْكػَرَمُك ـْ ُشُموًبا َوَقَباِئَؿ ِل ْقَناُكـ مّْف َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَمْمَناُك

ـٌ َخِبْرٌ  ـْ ِإفَّ المََّو َعِمْ َِْقاُك  .3﴾ِعنَد المَِّو َأ
كقد تظدهرت ا،دلة عم  ا،مر ّدلمطؼ ّدلهعحة  كخحػض الميػدح ل ػـ  كعػف الي ػ  

                                                           

  .450  ص:2ر  ّدب ال  ف  ال  ف مع الالـ  ج:الح كم   المصّدح المي  - 1
  1657شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  كتدب ا، مدف  ّدب صحّة الممدل ؾ  حد ث رقـ  - 2

  .133  ص:11ج:
 .13سكرة الحمرات  اآل ة:  - 3
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 1«.عم  ـ  كف   مكاز لطالؽ ا،خ عم  الرق ؽعف احت درهـ كالترفع 
  ي  ٍّ سىػػ ةى ي ػػمى الٍ  ؿي خي دٍ   ىػػمػػف حػػد ث جّػػ  ّكػػر الصػػد ؽ مرفكعػػد: ]نى  2كقػػد ركل اّػػف مدمػػ 

ػػمى مى الٍ   ك تػػدم ؟كا:  ػػد رسػػكؿ ا؛ جلػػ س جخّرتيػػد جف هػػذه ا،مػػة جك ػػر ا،مػػـ مممػػكك ف دلي   قىػػةً كى
ػػمً  ـٍ كهي ميػػعً طٍ جى   كى ـٍ كيػػدى نى كٍ جى  ـٍ كي تً امى رى كىػػكى  ـٍ كهي مي رً كٍ يى   فىػػـٍ عىػػ]يى  قػػدؿ: { قػػدلكا: فمػػد  يحعيػػد فػػ  كفى مي كي يٍ د تىػػم 

 [.  كؾى خي جى  كى  ي   فى م  ا صى ذى نً فى   ؾى حً كٍ  ى  ؾى ككى مي مٍ مى  اً   ؿً ًّ   سى فً  تىٍرتىًّطي ي  سه رى الدي د؟ قدؿ: ]فى 
الممكػػة؛ ّحتحػػدت  كالمػػراد سػػ ئ المعدممػػة مػػع العّ ػػد  ك  ػػدؿ فػػالف حسػػف الممكػػة؛ لذا  

 كدف حسف الصي ع مع ممدل ك   كس   الممكة؛ جم س   صحّة الممدلؾ.
 3[.د ه مى يى  ةً كى مى مى الٍ  في سٍ ]حي  كف  الحد ث:

 كمد ذكر ال ده   كغ ره  جي  كهـ ف  هذه الركا ة  كردت ّ  جحدد ث مي د:
ػػ  فى ـٍ كي ايي كى ٍخػلً  ـٍ  يػي  مرفكعػد: ]لً 4ذر عيػد جّػػ  داككد  حػد ث جّػ  ػ  فى ـٍ  ً  ٍ مىػعى  اٍ  ـٍ كي مى ه   ـٍ لىػػ فٍ مى

ػػ [. كفػػ  ركا ػػة:اً  ؽى ٍمػػكا خى ّي ذٍّ عىػػ تي نى   كى كهي  عيػػًّ فى  ـٍ كيػػمٍ  ً الى  ي   كهي مي عً طٍ يى   فىػػـٍ  كي ككً ميػػمٍ مى  فٍ ًمػػ ـٍ كيػػمى  ى نى  فٍ ]مى
ػػمً  كهي سيػػاكٍ   كى كفى مي كي يٍ د تىػػم ػمً  ػػ  كى كفى سيػػّى مٍ تى د م   5[.اً  ؽى ٍمػػكا خى ّي ذٍّ عىػػ تي نى   كى كهي  عيػػًّ فى  ـٍ  ي يٍ ًمػػ ـٍ كيػػمٍ  ً الى  ي  ـٍ لىػػ فٍ مى

د التكف ؽ.  ّك
 

                                                           

جّك محمد محمكد ّف جحمد ّف مكس  ّف جحمد ّف حس ف ال  تدّ  الحيح  ّدر الد ف الع ي     - 1
عمدة ال درم ف  شرح صح ح الّخدرم  كتدب ا، مدف  ّدب المعدص  مف جهؿ المدهم ة  دار 

 .208  ص:1لح د  التراث العّر   ّ ركت  ج:
 121  ص:2  ج:3691 :ـسيف اّف مدم   ّدب ا حسدف لل  الممدل ؾ  حد ث رق - 2
 .ركاه جّك داكد  كالطّراي  عف رافع ّف مك ت - 3
  7  ج:5162سيف جّ  داكد  كتدب ا،دب  جّكاب اليكـ  ّدب ف  حؽ المممكؾ  حد ث رقـ  -

  469ص:
  5  ج:4451الطّراي   المعمـ الكّ ر  ّدب الرا   مف اسم  رافع  رافع ّف مك ت  حد ث رقـ  -

 17ص:
 .340  ص:4  ج:5157داكد  كتدب ا،دب  ّدب ف  حؽ المممكؾ  حد ث رقـ: سيف جّ   - 4
 .341  ص:4  ج:5161المرمع يحس   حد ث رقـ:  - 5
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 :السادسالحدْث 

 :  قكل  

ََه بو وقد َوِلَي َحرَُّه وُدَخانو، فمُْقِمْده ممو كُ دِ حَ إذا َصَنَع ْلَ ] َـّ جا ـ خاِدُمُو طمامًا، ُث
ففمْأكْؿ، فإف كاف  َِْ ـُ َمشُفوىًا فمَْضع في ِْده منو ُأْكمَة أو ُأكَم أو  مةً قْ ، ْمني: لُ الطما

 .1ِْف[قمَ لُ 

 جك عّػػد  ممعػػ  خػػدـ  حػػرٌ   : ق مػػ   كمصػػمح جمػػكره مػػف ذكػػر جك جي ػػ خػػادـ اإلنسػػاف
 كخداـ.

خدمػػ   خدمػػ  خدمػػة ف ػػك خػػددـ غالمػػد كػػدف جك مدر ػػة كالخددمػػة »قػػدؿ فػػ  المصػػّدح: 
   2«.ّدل د  ف  الم يث قم ؿ

: معػػػركؼ فػػػد ه خح حػػػة  كممعػػػ  دكاخػػػف  كم مػػػ  ع ػػػدف  كعػػػكا ف  كن يظ ػػػر الػػػدخافك
 ل مد. 

د المشحكه ف ك ال م ػؿ ،ف ا،كمة ّهـ ال مزة كه  الم مة كمد فسره كجمٌ » كقدؿ اليككم:
مشػػحكهد قمػػ ال جم قمػػ ال ّدليسػػّة للػػ  مػػد  الشػػحده ك ػػرت عم ػػ  حتػػ  صػػدر قمػػ ال كقكلػػ  

    3«.امتمع عم  

 جكمة  جك جكمت ف  ّهـ ال مزة ف  مد  جم؛ ل مة  جك ل مت ف.»دؿ اّف الخط ب: كق

 د ّدلحتح؛ فمعيده المرة الكاحدة  مع انست حد   كل س مرادا هيد كجك لمت س ـ.كجمٌ 

مػد جف  كم ته  قكل  فنف كدف الطعدـ قم ال؛ جي  لذا كدف ك  ػرا فنمػد جف   عػده معػ   كا 

                                                           
 :حد ث رقـ  ّدب ف  الخددـ  يكؿ مع المكل   كتدب العتؽ  سيف جّ  داكد  ركاه جّك داكد  - 1

 . 365ص:   3  ج:3846
 .165  ص: 1الح كم   المصّدح المي ر  حرؼ الخد   الخد  مع الداؿ  ج: - 2
 .135  ص:11شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  كتدب ا، مدف  ّدب صحّة الممدل ؾ  ج: - 3
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ر هيػػد لميػػدب لمتكاهػػع  كيحػػ  الكّػػر  سػػكا  كػػدف الخػػددـ  معػػؿ حظػػ  ميػػ  ك  ػػرا  جك ا،مػػ
حػػرا  جك رق  ػػد ذكػػرا  جك جي ػػ  لذا مػػدز لػػ  اليظػػر  ك يّ ػػ  جف  محػػؽ ّ ػػذا الػػذم طػػّل مػػف 
حممػػػ   جك عد يػػػ   كلػػػك هػػػرا جك كمّػػػد  لتعمػػػؽ يحسػػػ  ّػػػ   فّرمػػػد كقػػػع الهػػػرر لتكػػػؿ ميػػػ   

ليػ   يحصػؿ مػف الّصػر  ف يّ   لطعدم  مف ذلؾ لتسكف يحس   ك ت   شر ع ي  كقػد ق ػؿ
   1«.سمـك تركب الطعدـ ن دكا  ل د لن ّش    طعم  مف ذلؾ الطعدـ لميدظر لل  

 هػذا الحػد ث الحػث عمػ  مكػدـر ا،خػالؽ  كالمكاسػدة فػ  الطعػدـ  فػ »كقدؿ اليككم: 
كشػـ  كتعم ػت ّػ  يحسػ   كدخديػ   ،يػ  كلػ  حػره  جك حمم   ن س مد ف  حؽ مف صيع  

    2«.  محمكؿ عم  انستحّدبكهذا كم را حت  

: كرد ا،مػر ّ ػذا ا طعػدـ فػ  حػؽ الكػالب ات ػد  مهػرة جع ػي ف فحػ  الي د ػة مػد قمت
 دى ٍيػػػعً  ـٍ كي تٍ  ى ًشػػػغى  فٍ نً   فىػػػفٍّ ًمػػػالٍ  فى ًمػػػ بي الى ًكػػػ]الٍ  3الػػػيحس العػػػ ف كميػػػ  حػػػد ث اّػػػف عّػػػدس يصػػػ :

د التكف ؽ.  [ ايت  .دين  ي عٍ جى كى  دسن حي يٍ جى  ف   ي لى  ف  نً فى  ف   ي كا لى  ي لٍ يى فى  ـٍ كي دمً عى طى   ّك

 

 

 

 

 

                                                           

 .247  ص:8ال سطالي   لرشدد السدرم  كتدب العتؽ  ّدب ا،كؿ مع الخددـ  ج: - 1
 .حس شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  المرمع ي - 2
التم  د لمد د الّر ّف عدصـ اليمرم ال رطّ   جّك عمر  كسؼ ّف عّد ا ّف محمد ّف عّ - 3

ف  المكطي مف المعدي  كا،سدي د  تح  ؽ: مصطح  ّف جحمد العمكم  محمد عّد الكّ ر الّكرم  
  تدّع لحرؼ اليكف  تدّع ليدفع ّف مرمس  كزارة عمكـ ا،كقدؼ كالش كف ا سالم ة  الم رب

 .229  ص:14ق  ج:  1387
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 السابع:الحدْث 

 :قكل  

ـَ َعْبَدهُ      ُِْقُو.[ وفي رواْة: ]َمْف َلَط ِِِو، َفَكفَّاَرُُِو ِع ـْ َْْأ [ لـ  ]َمْف َضَرَب َعْبَدُه َحدِّا َل
 [.هُ دَ بْ عَ  ـَ طَ لَ  فْ وفي رواْة ]مَ  1ْذكر الحد.

ػػ] فػػ  ركا ػػة لمسػػمـ ج هػػدك  ػػمي مٍ مى  ـى طىػػلى  فٍ مى ػػ كٍ جى   ي ككى كهػػك حػػد ث  [ ي  ىػػتً عٍ  ي  فٍ جى   ي تيػػدرى حى كى فى   ي ّى رى هى
 كاحد.

دّ  هرب  الهرب عم  الكم  ّّدطف الراحة  والمطـ:  المرة. كالمطمة: ّك

؛ ،ي  مممػع المحدسػف  كم مػ  المكاهػع التػ   خشػ   كهك حراـ ف  كؿ ح كاف محتـر
 مي د التمؼ. كالهرب جعـ.

 ج ره.ككحدرة الذيب مد  ستره  ك محك 

كجممػػع العممػػد  عمػػ  جيػػ  ن  مػػب عت ػػ   اليػػدب للػػ  عتػػؽ مػػف ظمػػـ مػػف الرق ػػؽ   كف ػػ
يٌ  ّم ؿ هذا؛  مد  يدب.كا 

جك لقدمػػة حػػد  جك تيد ػػب عمػػ  مػػد هػػ ع مػػف  كن  ػػدخؿ فػػ  ذلػػؾ هػػّر  لتعمػػ ـ د يػػ  
كمي  ح كؽ س ده لكمكب طدعت  ل ؛ لكف عحكه عف ح كق  جكل   كجمد مد هػك حػؽ  د ي  

 كن المسدمحة ف  . العحك عي    فال  حؿ

 مػػب لعتػػدؽ العّػػد  قػػدؿ ال دهػػ  ع ػػدض: جممػػع العممػػد  جن  »قػػدؿ اليػػككم رحمػػ  ا: 
 لش   ممد  حعم  ّ  مف م ؿ هذا ا،مر الخح ؼ.

جك  ل  ػر مكمػب لػذلؾ  مي ؾ كشيع مف هرب مّرح كاختمحكا ف مد ك ر مف ذلؾ قدؿ:
للػػ  عتػػؽ العّػػد عمػػ  سػػ ده  كالم ػػث كجصػػحدّ   فػػذهب مدلػػؾمي مىػػ  حرقػػ  ّدليػػدر ممػػد ف ػػ  

                                                           

ركاه مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب ا، مدف  ّدب صحّة الممدل ؾ ككحدرة مف لطـ عّده  حد ث  - 1
 .1279  ص:3ج:  1657رقـ 
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 .ك عدقّ  السمطدف عم  فعم  ك ككف كن ه ل   ّذلؾ 

 كاختمؼ جصحدب مدلؾ ف مد لك حمؽ رجس ا،مػة   كقدؿ سد ر العممد  ن  عتؽ عم   
جك لح ػػة العّػػد كاحػػت  مدلػػؾ ّحػػد ث اّػػف عمػػر ّػػف العػػدص فػػ  الػػذم مػػب عّػػده فيعت ػػ  

 1ككم.ايت   كالـ الي«. اليّ  

 : ا،ظ ر مف ال كل ف عدـ العتؽ ّدلحمؽ.قمت

دامػػػة ا،ذل  كالظمػػػـ؛ ف كمػػػب الّ ػػػع عمػػػ  السػػػ د  ن العتػػػؽ   كجمػػد الهػػػرب المّػػػرح  كا 
يمد العتؽ ّدلم مة الت   دـك ش ي د؛ ف كدف ف  الكم . كالحرؽ  كدل طع  كا   كا 

لػ  ا رشػدد كالحد ث ظػدهر فػ  تحػر ـ ظمػـ الممدل ػؾ  كالتطػدكؿ عمػ  ـ  كف ػ  لشػدرة ل
مػػد  رمػػؿ للػػ   عػػف اّػػف عمػػر قػػدؿ:3  كالترمػػذم2للػػ  العحػػك عػػي ـ  كقػػد ركل جّػػك داككد

ف ػػدؿ:  ػػد رسػػكؿ ا ! كػػـ يعػػؼ عػػف الخػػددـ؟  فصػػمت   ػػـ جعػػدد عم ػػ  الكػػالـ   اليّػػ  
 [.ةو ر  مى   فى عً ٍّ سى  ـو كٍ  ى  ؿٍّ   كي فً   ي يٍ كا عى حي ]اعٍ :فصمت  فممد كدف ف  ال دل ة قدؿ

عف جّ  مسعكد ا،يصػدرم    كالترمذم  كقدؿ حسف صح ح5كجّك داكد  4كركل مسمـ
   مػرت ف(  كدو عي ٍسػد مى ّىػد جى  ىػ ـٍ مىػ]اعٍ  قدؿ: كيت جهرب غالمد لػ  فسػمعت مػف خمحػ  صػكتد:

هػك حػر لكمػ    ػد رسػكؿ ا!   ف مت:فدلتحت فنذا هك اليّ   [ ً  ٍ مى عى  ؾى يٍ مً  ؾى  ٍ مى عى  ري دى قٍ جى  اي 

                                                           

ككحدرة مف لطـ عّده   شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  كتدب ا، مدف  ّدب صحّة الممدل ؾ  - 1
 .127  ص:11  ج:1657حد ث رقـ 

  4  ج:5164 :سيف جّ  داكد  كتدب ا،دب  جّكاب اليـك  ّدب ف  حؽ المممكؾ  حد ث رقـ - 2
  341ص:

  3  ج:1949سيف الترمذم  جّكاب الّر كالصمة ّدب مد مد  ف  العحك عف الخددـ  حد ث رقـ  - 3
  400ص:

ـ حد ث رق صح ح مسمـ  كتدب ا، مدف  ّدب صحّة الممدل ؾ ككحدرة مف لطـ عّده  - 4
 .1281  ص:3 ج:1659

 .467  ص:7ّدب ف  حؽ المممكؾ  ج: سيف جّ  داكد  كتدب ا،دب  جّكاب اليـك  - 5
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 [.دري الي   ؾى تٍ س  مى لى  كً   جى دري الي   ؾى تٍ عى حى مى لى  ؿٍ عى حٍ تى  ـٍ لى  كٍ د لى مى ا تعدل  قدؿ: ]جى 

]مػػد خححػػت مرفكعػػد: فػػ  الشػػعب عػػف عمػػرك ّػػف حر ػػث 2  كالّ   ػػ 1كركل اّػػف حّػػدف 
 عف خددمؾ مف عمم   ف ك جمر لؾ  ف  مكاز يؾ  ـك ال  دمة[.

ػػ :  عػػف عمػػ   قػػدؿ: كػػدف آخػػر كػػالـ رسػػكؿ ا 3كركل جّػػك داككد ػػ ةى الى ]الص  ى الص  ة الى
 [.ـٍ كي ديي مى  ٍ جى  تٍ كى مى د مى  مى فً  كا اى  ي ات  

ػػذى ]لً  :رم قػػدؿ: قػػدؿ رسػػكؿ ا ذعػػف جّػػ  سػػع د الخػػ4كركل الترمػػذم ػػجى  بى رى ا هى  ـٍ كي دي حى
 [.ـٍ كي  ى دً  ٍ كا جى عي فى درٍ فى  اى  رى كى ذى فى   ي مى ددً خى 

 تىٍهػػًرّيكا نى ]   ػػكؿ: عػػف اّػػف عمػػر قػػدؿ سػػمعت رسػػكؿ ا 5كركل الحكػػ ـ فػػ  اليػػكاد
ًق ؽى  كفى  نى  فىًني كيـٍ  الر  د تىٍدري . مى  [تيكىاًف يكفى

 كلمحك ـ ف  شرح هذا الحد ث كالـ حسف رج ت جف ج ّت  لحسي  قدؿ رحم  ا:

َُّْيػػػا  ﴿الهػػرب جصػػم  تيد ػػب  كقػػد يػػدب ا العّػػدد للػػ  تيد ػػب جهمػػ  ـ ف ػػدؿ: » َْػػا َأ
َْْيا َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشػدَ  ـْ َناًرا َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَم ـْ َوَأْىِمُْك اٌد الَِّذَْف آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُك

                                                           

محمد ّف حّدف ّف جحمد ّف حّدف ّف معدذ ّف مىٍعّدى  التم م   جّك حدتـ  الدارم   الّيست    - 1
صح ح اّف حّدف ّترت ب اّف ّمّدف   تح ؽ: شع ب ا،ري كط  كتدب العتؽ  ّدب ذكر كتّة ا 

   4314مؿ كعال انمر لممسمـ  حد ث رقـ 
 .153  ص:10  ج:1993  2م سسة الرسدلة   ّ ركت  ط: 
  88  ص:11  ج:8226الّ      شعب ا  مدف  ا حسدف لل  الممدل ؾ  حد ث رقـ  - 2
  4  ج:5156سيف جّ  داكد  كتدب ا،دب  جّكاب اليـك  ّدب ف  حؽ المممكؾ  حد ث رقـ:  - 3

 .339ص: 
  3  ج:1950سيف الترمذم  جّكاب الّر كالصمة  ّدب مد مد  ف  جدب الخددـ  حد ث رقـ:  - 4

  401ص: 
يكادر ا،صكؿ ف  جحدد ث الرسكؿ  ا،صؿ الحددم عشر  ف  حد التيد ب ف  الممدل ؾ   - 5

 .111  ص:1ج:
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ـْ َوَْْفَممُػػوَف َمػػا ُْػػْؤَمُروفَ  فكقد تػػؾ يحسػػؾ كجهمػػؾ جف تعظ ػػد  1﴾َ  َْْمُصػػوَف المَّػػَو َمػػا َأَمػػَرُى
ردهػػػد اليػػػدر كت ػػػ ـ جكدهػػػـ ّػػػييكاع ا،دب فمػػػف ا،دب الكع ػػػد كميػػػ  كتزمرهػػػد عػػػف عمػػػؿ  ك 

الهرب كحّس الميدفع كمي  الرفؽ كالعط ة كاليػكاؿ كالّػر فػنف ذلػؾ ّرمػد كػدف جدعػ  ل ػـ 
ػػػ ف اليحػػػكس تحػػػدكت فػػػيحس تهػػػرع كتخهػػػع ّػػػدلّر  كالعط ػػػة   مػػػف الكع ػػػد  كالهػػػرب  ّك

الرفػػؽ كالّػػر ،فسػػدت د  كيحػػس تهػػرع  كتخهػػع ّدل مظػػة  كالشػػدة  كلػػك اسػػتعممت مع ػػد 
كيحس ّدلعكس مف ذلؾ  كقد معؿ ا الحدكد لعّدده  مزمػرة لتخػر ف كمػف دكف الحػدكد 
التعز ػػر عمػػ  قػػد ر مػػد  ػػيتكف مػػف الميكػػر   فػػيدب ا،حػػرار للػػ  السػػمطدف  كجدب العّ ػػد 

 كالممدل ؾ  كا،كند  لل  السددات  كاآلّد .

ػجى  تٍ يىػا زى ذى ؿ:]لً للػ  هػرب الرق ػؽ لذا زيػكا ف ػد كقد جشدر  ػجى  ةي مى د[. كركم هى دٍ ًمػمٍ  ى مٍ فى  ـٍ كي دً حى
ى  عػػف رسػػكؿ ا  ػػجى  بى دٍّ  ى  يػػ فٍ جيػػ  قػػدؿ:]،ى ػػتى  ى  فٍ جى  فٍ ًمػػ  ي لىػػ ره ٍ ػػ  خى هي دى لىػػكى  ـٍ كي دي حى  ـو كٍ  ىػػ ؿ  كيػػ ؽى د  صى

 [.دعو صى  ؼً صٍ يً ًّ 

 [.فو سى حى  بو دى جى  فٍ مً  ؿى هى فٍ جى  هي دى لى كى  ده الً كى  ؿى حى د يى ]مى  كقدؿ:

ـْ َنػػاًرا  ﴿كهػػذا كمػػ  داخػػؿ فػػ  قكلػػ  تعػػدل :  ـْ َوَأْىِمػػُْك َُّْيػػا الَّػػِذَْف آَمُنػػوا قُػػوا َأنُفَسػػُك َْػػا َأ
ـْ َوَْْفَممُػوَف  َْْيا َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد َ  َْْمُصوَف المَّػَو َمػا َأَمػَرُى َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَم

ذا قكمػػ   ف ػػد كقػػده اليػػدر  ،ف فػػ  ا،دب قمػػع الػػيحس   فػػنذا جدّػػ  قكمػػ  2﴾َمػػا ُْػػْؤَمُروفَ  كا 
مػػد ي ػػ  [ فخم ػػؽ جف  كػػكف ليٌ  ػػؽى قً كا الر  ّي رً ٍهػػ تى ]نى  ا،مػػدرة ّدلسػػك    فيمػػد قػػكؿ رسػػكؿ ا 

عف هّر ـ عم  غهب المكل  ليحس  ف  يحع  جك هر  ن  تعدل    كجمػد لذا هػّر  
ل ال  عص  المكل  فػ  جمػكره الالزمػة لػ  فػنف  ك تيد ّد ل  كم  ل ال  عص  ا ف  جمكره 

كهػك داخػؿ فػ  قكلػ   فػذاؾ ممػد  مػب عم ػ    كته  ع جمكره معص ة  تعػدل  عص دي  
ـْ َنػاًرا﴿تعدل :  ـْ َوَأْىِمػُْك َُّْيا الَِّذَْف آَمُنوا قُػوا َأنُفَسػُك فدلعّ ػد  كا مػد   مػف ا،همػ ف   ﴾َْا َأ
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يمد حذرهـ رسػكؿ ا  جف  هػرب فػ  يحػع جك هػر فػنف قمػ ال مػف  تمدسػؾ  ف مػد  ػرل كا 
هيػػدؾ حتػػ   كػػكف هػػّر   تعػػدل  ن ليحسػػ  لن جهػػؿ ال  ػػ ف الػػذ ف قػػد عػػركا مػػف خ ديػػة 

 جك يحػع  كمف دكي ـ مف اليدس قؿ مد  سممكف عمػ  هػرب الممدل ػؾ فػ  هػر  اليحكس 
  مػدكزه ظػدلـ  فػنذا هػّركا فدل صػدص قػد ـ ّ ػي ـ ن ن  تعػدل   لن كغهّ ـ ،يحسػ ـ 

كهك ّدلمرصدد عف ز د ّف جسمـ قػدؿ: قػدؿ رمػؿ:  ػد رسػكؿ ا! مػد ت ػكؿ فػ   كن ظدلمة 
   .[ةً دمى  ى  ً الٍ  ـى كٍ  ى  ـٍ كي يٍ مً  دي  ى قٍ  جى ن  ا ً   كى  و  ى يٍ   كى فً  ؾى لً ذى  دفى كى  فٍ هرب الممدل ؾ؟ قدؿ: ]لً 

 ؟ .ق ؿ:  د رسكؿ ا ! مد ت كؿ ف  سّ ـ

كا سيػػ ٍ لى  ـٍ  ي ي   ػػد رسػػكؿ ا ! فنيػػد يعدقػػب جكنديػػد ! كيسػػّ ـ ! قػػدؿ:]لً  [ ق ػػؿؾى ًلػػذى  ؿي ٍ ػػقدؿ:]مً 
   1[.ـٍ كي دً نى كٍ   جى مى عى  كفى مي  ً ت   تى نى  ـٍ كي دً نى كٍ جى  ؿى  ٍ مً 

 ػد رسػكؿ ا  كعف عّ د ا ّػف رفدعػة  ّػف رافػع الزرقػ   عػف جّ ػ   قػدؿ: قػدؿ رمػؿ:
!ك ػػؼ تػػرل فػػ  رق  يػػد جقػػكاـ مسػػممكف   صػػمكف صػػالتيد  ك صػػكمكف صػػكميد  يهػػّر ـ؟ 

 .[ـٍ كي يٍ كا مً ذي خى   جى ـٍ  ً ًّ يً ذٍ َى  فٍ مً  ري  ى كٍ جى  ـٍ كي تي كّى  ي عي  تٍ ديى كى  فٍ نً   فى ـٍ دهي    لً  ـٍ كي تي كّى  ي عي كى   :]ف دؿ رسكؿ 

ػػػ فٍ نً   فىػػػـٍ دهي   ػػػلً  ـٍ اكيػػػذى جى   كى ـٍ  ي ّي ٍيػػػذى  في كزى ] يػػػ قػػػدؿ: جرج ػػػت سػػػّيد ل ػػػدهـ ؟ قػػػدؿ:  رى  ىػػػكٍ جى  ـٍ اكيػػػذى جى  دفى كى
 .[ـٍ كي يٍ كا مً طي عٍ جي 

 قكلػػػػ  تعػػػػدل : قػػػػدؿ الرمػػػػؿ: مػػػػد جسػػػػمع عػػػػدكا جقػػػػرب للػػػػ  مػػػػي ـ ! فػػػػتال رسػػػػكؿ ا 

                                                           

ركاه عال  الد ف عم  ّف حسدـ الد ف اّف قده  خدف ال ددرم الشدذل  ال يدم الّرهديحكرم  ـ  - 1
المدي  فدلمك  الش  ر ّدلمت   ال يدم  كيز العمدؿ ف  سيف ا،قكاؿ كا،فعدؿ  تح  ؽ: ّكرم 
ح دي   صحكة الس د  كتدب الصحّة مف قسـ ا،قكاؿ  الّدب الراّع  ف  ح كؽ تترتب عم  

  9. ج:1981  5   م سسة الرسدلة  ط:25077ّة  ّدب ف  صحّة الممدل ؾ  حد ث رقـ: الصح
 .84ص: 
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َِْصػػِبُروَف َوَكػػاَف َربُّػػَؾ َبِصػػًْرا﴿ َِْنػػًة َأ ـْ ِلػػَبْمٍض ِف ف ػػدؿ:  ػػد رسػػكؿ ا! 1﴾  َوَجَمْمَنػػا َبْمَضػػُك
 .2ل[ رى عٍ  ى كى    سى كٍ تى كى   كعي مي  ى كى   عٍ ّى شٍ د تى سن حٍ يى   بي طً  تى ! قدؿ:]نى كلدم جهّر  

ف لػػ   كعػػف ز ػػدد ّػػف جّػػ  ز ػػدد قػػدؿ: مػػد  رمػػؿ ف ػػدؿ:  ػػد رسػػكؿ ا!  لف لػػ  مػػدن  كا 
ي  جغهب فػيعـز  خدمد   ؾى تًػكّى  ي عي ًّ   ي كّيػيي ذي  في كزى : ]تيػكجهػرب  ف ػدؿ رسػكؿ ا  كجشػتـ  كا 

ػي  نً فى   رى  ىػكٍ جى  ةي كّىػ ي عي الٍ  تٍ ديى كى  فٍ ا ً    كى ؾى  ٍ مى  عى نى   كى ؾى  لى الى فى  ا ن كى سى  تٍ ديى كى  فٍ نً فى  ػ ٍ  ى   ي  ٍ شىػ كى د هيػمى  فٍ ًمػ ذي خي
ػػ ى  ً الٍ  ـى كٍ  ىػ ؾى دتً يى سىػحى  [. ف ػدؿ الرمػػؿ:  جكه  جكه    خػذ مػػف حسػيدت   جشػػ دؾ  ػد رسػػكؿ ا ةً دمى

ػػحى جيػػد ن جممػػؾ شػػ  د  يخػػذ مػػف حسػػيدت   قدؿ:]فى  جف ممػػدل ك  جحػػرار   عٍ مى ٍسػػتى  ـٍ لىػػا جى دذى سػػّت مى
ف ﴿ا عز كمػؿ:  ؿً كٍ   قى لى لً  ًْْئا َواِ  ـُ َنْفٌس َش ُِْظَم َْاَمِة َفاَل  َْْوـِ اْلِق َوَنَضُع اْلَمَواِزَْف اْلِقْسَط ِل

َنػا ِبَيػا َوَكَفػى ِبَنػا َحاِسػِبَْف  ْْ َِ  ]نى    فحػد ث اّػف عمػر:4[.3﴾َكاَف ِمْثَقاَؿ َحبٍَّة مّْْف َخْرَدٍؿ َأ
[ محمكؿ عمػ  جيػ  ن  هػّر  لمتشػح  مػف غ ظػ   فنيػ  ن  ػدرم مػد  كافػؽ  ؽى قً كا الر  ّي رً هٍ تى 

الهّرة مف جعهد    فّرمد ف يت ع يد  كّرمد كقعت عمػ  عهػك فكسػرت   كّرمػد كقعػت 
عمػػ  صػػدر جك خدصػػرة ف تمتػػ   جمػػد التيد ػػب  تعػػدل  ف ػػك ت ػػك ـ لممممػػكؾ كهػػك مػػيمكر 

ذلؾ ا،دب لـ   خذ ّ   لذا كدف ذلؾ حػدا معمكمػد فهػّر  عم    كمف جدب  فمدت ف  
كلـ  مدكز  كلـ  تعد ف   الهرب المحمػكد  مػد كػدف  تعػدل  كالمحمػكر مػد كػدف لمػيحس 
كاليػػدس فػػ  هػػذا عمػػ  طّ ػػدت فمػػف كػػدف قمّػػ   تعػػدل  جمكيػػ  جف   دّػػ  فػػ  جمػػر الػػدي د  

ال دلب عم   هكاه  كيحس  لػـ  مكيػ   كاآلخرة  تعدل   كمف لـ  كف قمّ   تعدل   ككدف
جف  هّر  لن ف  جمر الد ف ف ط  حت   كػكف  تعػدل   كجمػد فػ  جمػر الػدي د مػف هػر  
جك يحػع فػال قػكاـ لػ  فػ  تيد ّػ  ،يػ  ليمػد   هػب ليحسػ   جن تػرل جيػ  لمػد ارتحعػت الت مػة 

 ال ت ـ.  ،ف ذلؾ  تعدل   كذهب يص ب اليحس  ككذا ف  شيف الكلد ذهب ال صدص
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          د! لف فػػػػ  حمػػػػرم  ت مػػػػعػػػػف ّػػػػالؿ رهػػػػ  ا عيػػػػ  قػػػػدؿ: قػػػػدؿ رمػػػػؿ:  ػػػػد رسػػػػكؿ ا
[.ؾى دى لى كى   ي يٍ مً  بي رً هٍ د تى م    مً ـٍ عى ج فيهّر ؟ قدؿ: ]يى 

د التكف ؽ.2ايت   كالـ الحك ـ 1    ّك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

الحد ث ركاه الحك ـ الترمذم ف  يكادر ا،صكؿ مف جحدد ث الرسكؿ  ا،صؿ الحددم عشر   - 1
  .115  1ف  حد التيد ب ف  الممدل ؾ  ج:

كركاه جّك العّدس ش دب الد ف جحمد ّف جّ  ّكر ّف لسمدع ؿ ّف سم ـ ّف قد مدز ّف ع مدف 
تح  ؽ: دار المشكدة لمّحث    د العشرةلتحدؼ الخ رة الم رة ّزكا د المسدي ف   الّكص رم الكيدي 

  6ـ  ج: 1999  1العمم  ّنشراؼ جّك تم ـ  دسر ّف لّراه ـ  دار الكطف لميشر  الر دض  ط:
 .136ص:

  1يكادر ا،صكؿ  المرمع السدّؽ  ا،صؿ الحددم عشر  ف  حد التيد ب ف  الممدل ؾ  ج: - 2
 .115-111ص:
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 :  الثامفالحدْث 

 :قكل  

َنا] َْاَمِة ِإ َّ َأْف َُْكوَف َكَما َقاؿَ  1َمْف َقَذَؼ َمْمُموَكُو ِبالزّْ ِْْو اْلَحدُّ َْْوـَ اْلِق ـُ َعَم  2[.َُْقا

كجيػػ  ن  حػػد لػػ  فػػ  الػػدي د لذ ن  حػػد الحػػر ّ ػػذؼ  ف ػػ  تحػػر ـ قػػذؼ المدلػػؾ مممككػػ  
العّػػد كف ػػ  جيػػ   حػػد لػػ  فػػ  اآلخػػرة  ني طػػدع الػػرؽ ّػػدلمكت  كمصػػ ر المم ػػع للػػ  الممػػؾ 

مد  ف  ا،حدد ث ف  شتم  ل   كهػّر  ظممػد  كاليػدس عػف الحؽ ككذلؾ   تص ل  كمد 
 هذا ف  غحمة يسيؿ ا العدف ة.

ف ػػ  لشػػدرة للػػ  جيػػ  ن حػػد عمػػ  قػػدذؼ العّػػد فػػ  الػػدي د  كهػػذا مممػػع »كقػػدؿ اليػػككم: 
عم ػػ   لكػػف  عػػزر قدذفػػ ؛ ،ف العّػػد لػػ س ّمحصػػف  كسػػكا  فػػ  هػػذا كمػػ  مػػف هػػك كدمػػؿ 

ر  كالمكدتػػب  كجـ الكلػػد  كمػػف ّعهػػ  حػػر هػػذا فػػ  الػػرؽ  كلػػ س ف ػػ  سػػّب حر ػػة كالمػػدّ
 حكـ الدي د.

جمػػػد فػػػػ  حكػػػـ اآلخػػػػرة ف سػػػػتكف  لػػػ  الحػػػػد مػػػف قدذفػػػػ  نسػػػػتكا  ا،حػػػرار  كالعّ ػػػػد فػػػػ  
   3«.اآلخرة

ػ4كالذم  فػ  هػذا كدلعّػد  كفػ  حػد ث ركاه الطّرايػ   ؼٍ ذى قىػ فٍ   عػف كا مػة  مرفكعػد: ]مى
د التكف ؽ.درو يى  فٍ مً  دطو  ى سً ًّ  ةً دمى  ى  ً الٍ  ـى كٍ  ى   ي لى  د  د حى  ًّ مٍّ ذً   [. ّك

                                                           

  دّتة ف  لحظ الحد ث عيد الّخدرم  كمسمـ. ت فاليسخمف كممة سدقطة  - 1
 كمسمـ عف جّ  هر رة:   ركاه الّخدرم - -2
 .175  ص:8  ج:6858صح ح الّخدرم  كتدب  ّدب قذؼ العّ د  حد ث رقـ  -
  .1282  ص:3  ج:1282صح ح مسمـ  ّدب الت م ظ عم  قذؼ مممكك  ّدلزيد  حد ث رقـ  -
 .131  ص:11ب ا، مدف  ّدب صحّة الممدل ؾ  ج:شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  كتد - 3
حمدم ّف عّدالمم د السمح   حد ث رقـ  مسيد الشدم  ف  الطّراي   مكحكؿ ّف كا مة  تح  ؽ: - 4

 .306  ص:4ج: .1984  1  م سسة الرسدلة  ّ ركت ط:3384
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 :الِاسعالحدْث 
 :قكل   

َُ اِ، َوَلِكْف: ُغاَلِمي ] ـْ ِإَما ـْ َعِبُْد اِ، َوُكؿُّ ِنَساِئُك : َعْبِدي َوَأَمِِي، ُكمُُّك ـْ َ  َُْقْؿ َأَحُدُك
َِاِِي َِاَي َوَف ِِي، َوَف  1[.َوَجاِرَْ

الحر كهك عّد ّ ف العّكد ة كالعّػكدة كاسػتعمؿ لػ  خالؼ » العّد؛ قدؿ ف  المصّدح:
 2«.ممكع ك  رة كا،ش ر مي د جعّد كعّ د كعّدد

كلػػ س ل ػػد  سػػم ة ّمعيػػ  المممػػكؾ  كهػػك صػػحة غمّػػت عم ػػ  ان ف ػػك»قػػدؿ ال اللػػ :  
ك خهػػع  كشػػيف المممػػكؾ جف  تػػذلؿ كالخهػػكع  كجصػػم  التػػذلؿ فعػػؿ كمصػػدرهد العّكد ػػة 

ذا عمػػػـ جيػػػ   لمدلكػػػ   جك  حػػػرا كػػػدف ّمعيػػػ  المممػػػكؾ صػػػح لطالقػػػ  عمػػػ  ا يسػػػدف الػػػذكركا 
 كعم  الممؾ. رق  د 

ََّخَذ الرَّْحَمُف َوَلػًدا ُسػْبَحاَنُو َبػْؿ ِعَبػاٌد مُّْكَرُمػوفَ  َوَقاُلوا﴿ :قدؿ سّحدي  ك طمػؽ ج هػد  3﴾ا
عمػػ  المػػف  ل ػػكؿ الحدك ػػدي  ن  طمػػؽ لن عمػػ  مػػف  صػػح ميػػ  التكم ػػؼ  كالمػػف مكمحػػكف  

كجيػد جمتػؾ  كقػكؿ الممػد فػ     جمة كعم  هذا ال كؿ ت كؿ ا،مة فػ  سػ د انسػت حدر:كا،ي 
ال ػػػدمكس العّػػػد ا يسػػػدف ظػػػدهره جيػػػ   طمػػػؽ عمػػػ  المػػػرجة ،ف ا يسػػػدف  طمػػػؽ عم  ػػػد  لكػػػف 
ت ل ؼ جهؿ الم ة مشحكية ّدلتعر ؼ ّد،عـ  كقكؿ ّعهػ ـ تّعػد لمشػيكاي  العّػد   ػدؿ عمػ  

   4«كم د ترمع لمعي  المممكؾ. جّرعة جهرب غ ر ظدهر ،ي د
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كممػػع الك ػػرة غممػػدف ك طمػػؽ  انّػػف الصػػ  ر  كممػػع ال ػػالـ غممػػة ّدلكسػػر  والغػػالـ:
كمػد   ال الـ عم  الرمؿ ممدزا ّدسـ مد كدف عم   كمد   دؿ لمص  ر ّدسـ مد   كؿ لل   
سػم ت  ف  الشعر غالمة ّدل د  لممدر ة قػدؿ   ػدف ل ػد ال المػة كال ػالـ كالمدر ػة السػح ية

ّذلؾ لمر  د ف  الّحػر كميػ  ق ػؿ ل مػة مدر ػة عمػ  التشػّ   لمر  ػد مسػتخرة فػ  جشػ دؿ 
ف كديػت عمػكزا ن  مكال  د  كا،صؿ ف  د لمشدّة لخحت د  ـ تكسػعكا حتػ  سػمكا كػؿ جمػة كا 

 ايت  . «.كالممع ف  مد المكارم ت در عم  السع  تسم ة ّمد كديت عم   

فت ػػة  كفػػ  الك ػػرة فت ػػدف كا،مػػة فتػػدة كممع ػػد فت ػػدت  العّػػد كممعػػ  فػػ  ال مػػة والفِػػى:
ف كػدف شػ خد ممػدزا تسػم ة  كا،صؿ ف   جف   ػدؿ لمشػدب الحػدث فتػ   ػـ اسػتع ر لمعّػد كا 
ّمسػػـ مػػد كػػدف عم ػػػ  كلكػػف فػػ  م ػػػؿ هػػذا الترك ػػب حػػرؼ اّتػػػدا  لممػػرد لفػػددة انسػػػتدراؾ 

ـْ َوَلِكػف َكػاُنوا َوَمػ ﴿كل ست عدطحة ك مكز جف تستعمؿ ّدلكاك يحك قكل  تعدل :  ا َظَمْمَنػاُى
ـُ الظَّاِلِمْفَ  دكي د يحك قكؿ زه ر:  1﴾  ُى    ّك

 لكف كقد ع  ف  الحرب تيتظر     لف اّف كرقد  ن تخش  ّكادره 

كزعػػـ اّػػف جّػػ  الّر ػػع جيػػ  حػػ ف اقتراي ػػد ّػػدلكاك عدطحػػة مممػػة عمػػ  »قػػدؿ فػػ  الم يػػ : 
مممػػة  كجيػػ  ظػػدهر قػػكؿ سػػ ّك    كف ػػ  الي ػػ  عػػف قػػكؿ السػػ د لمممككػػ  عّػػدم  كجمتػػ   
كمػػػكاز قكلػػػ  غالمػػػ   كفتػػػدم ،ف ح   ػػػة العّكد ػػػة ليمػػػد  سػػػتح  د ا تعػػػدل   ك،ف ف  ػػػد 

العمػػػػة فػػػػ  ذلػػػػؾ  تعمدل  ليحسػػػػ   كقػػػػد ّػػػػ ف اليّػػػػ  تعظ مػػػػد ّمػػػػد ن  م ػػػػؽ ّػػػػدلمخمكؽ اسػػػػ
[ في   عف التطدكؿ ف  المحظ  كمػد ي ػ  عػف التطػدكؿ فػ  ا،فعػدؿ  اً   دي ًّ عى  ـٍ كي مُّ ف دؿ:]كي 

 كغ ره. كف  لسّدؿ ا زار 

كجمد غالم   كمدر ت   كفتػدم  كفتػدت   فم سػت دالػة عمػ  الممػؾ كدنلػة عّػدم  مػع 
يمػػد هػػ  لالختصػػدص قػػدؿ ا تعػػدل : جي ػػد تطمػػؽ عمػػ  الحػػر  كالمممػػك  ِإْذ َقػػاَؿ   ﴿ؾ  كا 
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َّػى َأْبمُػَغ َمْجَمػَع اْلَبْحػَرِْْف َأْو َأْمِضػَي ُحُقًبػا  َِاُه َ  َأْبَرُح َح كقػدؿ عػز كمػؿ:  ،1﴾ُموَسى ِلَف
ـْ َْْمِرُفوَنَيػػا ِإَذا ﴿ ـْ َلَممَُّيػػ ـْ ِفػػي ِرَحػػاِلِي َُِي َْاِنػػِو اْجَممُػػوْا ِبَضػػاَع ِْ ـْ َوَقػػاَؿ ِلِف انَقَمُبػػوْا ِإَلػػى َأْىِمِيػػ

ـْ َْْرِجُموَف   .2﴾َلَممَُّي

كجمد استعمدؿ المدر ة ف  الحرة الص  رة  فمعػركؼ مشػ كر فػ  المدهم ػة  كا سػالـ  
 3«.كهك ي   كراهة

كالظػدهر جف المػراد ّػدلي   مػف اسػتعمم  عمػ  م ػة التعػدظـ كانرتحػدع »قدؿ اليككم:  
   4«.ن لمكصؼ كالتعر ؼ

ليمػػد مػػد  متكم ػػد للػػ  مديػػب السػػ د  لذ هػػك فػػ  مظيػػة انسػػتطدلة  جمػػد قػػكؿ كالي ػػ  
ال  ر هذا عّد ز د كهذه جمة خدلد  فمد ز ّػال كراهػة  ،يػ    كلػ  لخّػدرا  كتعر حػد  كلػ س 

د التكف ؽ. 5«ف  مظية انستطدلة قدل  الدمدم ي   ّك
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 :الماشرالحدْث 

 :قكل  
 

ـْ ]  َُْقْؿ َسِّْْدي َمْوَ يَ َ  َُْقْؿ َأَحُدُك ؽ: ]  1[  َربّْي، َوْل َ  َُْقِؿ اْلَمْبُد ِلَسِّْْدِه وفي طْر
ـُ اُ َعزَّ َوَجؿّ   [. َمْوَ َي َفِإفَّ َمْوَ ُك

ّك ػػة ليمػػد »  قػػدؿ اليػػككم رحمػػ  ا: ػػ  ،ف الّر ف ػػ  ي ػػ  المممػػكؾ جف   ػػكؿ لسػػ ده ّر
ح   ت ػػد  تعػػدل  ،ف الػػرب هػػك المدلػػؾ كال ػػد ـ ّدلشػػ   كن  كمػػد ح   ػػة هػػذا لن فػػ  ا 

ػاٍ،ى  دى ًمػتى  فٍ فػ  جشػراط السػدعة ]جى  فنف ق ؿ ف د قدؿ اليّ  . تعدل   د[ فػدلمكاب مػف  ىػتى ّ  رى  ةي مى
جحػػدهمد جف الحػػد ث ال ػػدي  لّ ػػدف المػػكاز كجف الي ػػ  فػػ  ا،كؿ لػػ دب ككراهػػة : كم ػػ ف

كال ػػػدي  جف المػػػراد الي ػػػ  عػػػػف ا ك ػػػدر مػػػف اسػػػتعمدؿ هػػػذه المحظػػػػة . التيز ػػػ  ن لمتحػػػر ـ 
كلـ  يػ  عػف لطالق ػد فػ  يػددر مػف ا،حػكاؿ كاختػدر ال دهػ  هػذا   كاتخدذهد عددة شد عة

،ف لحظػػة السػػ د غ ػػر  [مدً  ٍّ سىػػ ؿٍ  يػػ ى لٍ كى ] دم ل كلػػ  المػػكاب كن ي ػػ  فػػ  قػػكؿ المممػػكؾ سػػ 
حتػػ  ي ػػؿ ال دهػػ  . ل  اختصػػدص الػػرب كن مسػػتعممة ف ػػ  اسػػتعمدل ددمختصػػة ّػػد تعػػ

كن فػ   ف آل  ّدلسػ د فػ  ال ػر د  كره الدعد  ّ د س دم كلـ  يت تسم ة ا تععف مدلؾ جيٌ 
 .[ـٍ كي دً  ٍّ   سى لى كا لً كمي قي ك]ى  [ ده  ٍّ ا سى ذى   هى يً اٍّ  ف  :]لً كقد قدؿ   حد ث متكاتر

ػػعي مى  عيػػ  سػػعد ّػػف معػػدذ كفػػ  الحػػد ث اآلخر]اٍسػػ [  عيػػ  سػػعد اّػػف ـٍ كي دي  ٍّ سىػػ كؿي  يػػد  ى كا مى
عّددة فم س ف  قكؿ العّد س دم لشكدؿ  كن لّس ،يػ   سػتعمم  غ ػر العّػد  كا،مػة  كن 
ّيس ج هد ّ كؿ العّد لس ده مكنم فػنف المػكل  كقػع عمػ  سػتة عشػر معيػ  سػّؽ ّ دي ػد 
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 ايت   كالـ اليككم. 1«.كالمدلؾ مي د اليدصر

،ف الػػرب مػػف جسػػمد  ا تعػػدل   ليمػػد فػػرؽ ّػػ ف السػػ د  كالػػرب؛»كقػػدؿ فػػ  ا رشػػدد: 
اتحدقد كاختمؼ ف  الس د هؿ هك مف جسمد  ا تعم  كلـ  يت ف  ال ر اف جي  مف جسػمد  
ا تعػػدل  يعػػػـ ركل الّخػػدرم فػػػ  ا،دب المحػػرد كجّػػػك داككد كاليسػػد   كا مػػػدـ جحمػػد مػػػف 

  لػ س مػف جسػمد  جٌيػ [ فػنف قميػداي  دي  ٍّ قدؿ:]الس ػ  حد ث عّػد ا ّػف الشػخ ر عػف اليّػ  
ف قميد جيػ  مػف جسػمد  ا تعمػ  فمػ س فػ  الشػ رة  ا تعم  فدلحرؽ كاهح لذ ن التّدس كا 
كانستعمدؿ كمحظ الرب ف حصؿ الحرؽ ّذلؾ كجمد مف ح ث الم ة فدلس د مف الس دد كهػك 
الت ػد ـ   ػػدؿ سػػدد قكمػػ  لذا ت ػدـ عمػػ  ـ كن شػػؾ فػػ  ت ػػدـ السػ د عمػػ  غالمػػ  فممػػد حصػػؿ 

 2«.نفتراؽ مدز ا طالؽا

الس د ف  ا،صؿ صحة مف سػدد ال ػـك  سػكدهـ »كقدؿ جحمد ّف عّد العز ز ال الل : 
س ددة كس ددا  فدق ـ ف  الممد كالشػرؼ كلػذا فسػره ّعهػ ـ ّدلكدمػؿ الػذم  ممػي لل ػ  فػ  
الشدا د كم مدت ا،مكر ك طمؽ ج هد عم  المدلؾ ّك دذ ف المعي  ف  صح لطالقػ  عمػ  

عمػػ  كعمػػ  غ ػػره مهػػدفد كمحمػػ  ّػػيؿ جك ممػػردا ك  ػػدؿ ل ي ػػ  سػػ دة ك طمػػؽ ج هػػد ا ت
ََِبَقاعمػ  ﴿ َْػا ُدُبػرٍ  ِمػف َقِمَْصوُ  َوَقدَّتْ  اْلَبابَ  َواُس َّْْدَىا َوَأْلَف  َجػَزاَ َمػا َقاَلػتْ  اْلَبػابِ  َلػَدى َسػ

ًَا ِبَأْىِمؾَ  َأَرادَ  َمفْ  ك سػتعمؿ ج هػد فػ  ا،فهػؿ يحػك  3﴾َأِلػْـٌ  َعَذابٌ  َأوْ  ُْْسَجفَ  َأف ِإ َّ  ُسَو
   4«.س د انست حدر

 فكا د:
                                                           

  مسمـ  كتدب ا،لحدظ مف ا،دب كغ رهد  ّدب حكـ لطالؽ لحظة العّد كا،مة شرح اليككم عم - 1
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هؿ كػدف جحػد ّدلمد يػة  كػره جف   ػكؿ  س ؿ مدلؾ رحم  ا:»قدؿ ف  العتّ ة:  اْلولى: -
ََِبَقا اْلَباَب َوَقػدَّْت  ﴿ن  كلـ  كره ذلؾ  كقدؿ ا تعدل :  العّد لس ده س دم؟ ف دؿ: َواُس

ًَا ِإ َّ َأف َقِمَْصُو ِمف ُدُبٍر  َْا َسَّْْدَىا َلَدى اْلَباِب َقاَلْت َما َجَزاَ َمػْف َأَراَد ِبَأْىِمػَؾ ُسػَو َوَأْلَف
 .1﴾ُْْسَجَف َأْو َعَذاٌب َأِلْـٌ 

َْْحَْػػى  ﴿كقػػدؿ: ػػُرَؾ ِب ـٌ َُْصػػمّْي ِفػػي اْلِمْحػػَراِب َأفَّ الّمػػَو َُْبشّْ ِْػػُو اْلَمِِئَكػػُة َوُىػػَو َقػػاِئ َفَناَد
ػاِلِحْفَ ُمَصدًّْقا ِبكَ  ػَف الصَّ ِّْػا مّْ ًّْْدا َوَحُصػوًرا َوَنِب ػَف الّمػِو َوَسػ  فمػـ  كػره ذلػؾ  ق ػؿ: 2﴾ ِمَمػٍة مّْ

   كلكف لف الس د هك ا قدؿ:

َربّْ اْغِفػْر ِلػي َوِلَواِلػَديَّ َوِلَمػف ﴿ كج ف ف  كتدب ا جف ا هك الس د هك الرب؟ قػدؿ:
ِِػػَي ُمْؤِمًنػػا َوِلْمُمػػْؤِمنِ  ْْ ََِبػػاًراَدَخػػَؿ َب كقػػدؿ تعػػدل : 3﴾ َْف َواْلُمْؤِمَنػػاِت َوَ  َِػػِزِد الظَّػػاِلِمَْف ِإ َّ 

َْػاِني َصػِغًْرا﴿ ق ػؿ  4﴾َواْخِفْض َلُيَمػا َجَنػاَح الػذُّؿّْ ِمػَف الرَّْحَمػِة َوُقػؿ رَّبّْ اْرَحْمُيَمػا َكَمػا َربَّ
كممػد دعػت ف كره جف  دعك الرمؿ ف  كؿ س دم ف دؿ غ ر ذلؾ جحب لل  ممػد فػ  ال ػرآف 

ّػػ  ا،يّ ػػد  ق ػػؿ ذلػػؾ جحػػب لل ػػؾ مػػف جف   ػػكؿ سػػ دم قػػدؿ يعػػـ ن جحػػب جف   ػػكؿ سػػ دم 
كغ ػػر ذلػػؾ جحػػب للػػ ... للػػ  جف قػػدؿ اّػػف رشػػد: ليمػػد كػػره مدلػػؾ الػػدعد  ّ ػػد سػػ دم ك ػػد 
حيػػدف كمػػد جشػػّ  ذلػػؾ مػػف ا،سػػمد  نخػػتالؼ جهػػؿ العمػػـ فػػ  مػػكاز تسػػم ت  ّ ػػد لذ لػػـ  ػػرد 

   5«المتكاترة كن جممعت ا،مة عم  مكاز تسم ت  ّ دف  ال ر اف كن ف  السيف 

دلحيػدف فػ  حػد ث ذكػره الحكػ ـ فػ  «  د س دم»كرد الدعد  ب  قمت: ف  جحدد ث  ّك
 اليكادر  كمرل عمؿ ا،مة عم  الدعد  ّ مد.

                                                           

 . 25سكرة  كسؼ  اآل ة:  - 1
 .39سكرة آؿ عمراف  اآل ة: - 2
 . 28سكرة يكح  اآل ة: - 3
 .24را   اآل ة:سكرة ا س - 4
اّف رشد  الّ دف كالتحص ؿ كالتكم   كالتعم ؿ لمسد ؿ المستخرمة  كتدب المدمع ال دمف  ّدب  - 5

 .430  ص:18الس د ل س مف جسمد  ا تعدل   ج:
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كا كليػػػ ي  تى ]نى   ميػػع تسػػػك د الحدسػػؽ ن لخػػػكؼ مػػػف م تػػ  لحػػػد ث ّر ػػدة مرفكعػػػد: الثانْػػػة: -
 .1[. ركاه جّك داككدؿ  مى كى  ز  عى  ـٍ كي ّ  رى  ـٍ تي طٍ خى سٍ جى  دٍ  ى ا فى دن  ٍّ سى  ؾي  ى  فٍ لً   ي ي  نً ا فى دن  ٍّ سى  ؽً دفً يى مي مٍ لً 

الرب  طمؽ فػ  الم ػة عمػ  المدلػؾ كالسػ د كالمػدّر كالمّرػ  » قدؿ ف  الي د ة: الثالثة: -
ذا جطمؽ عمػ  غ ػره جهػ ؼ ف  ػدؿ  كال  ـ كالميعـ كن  طمؽ غ ر مهدؼ لن عم  ا كا 

 .ايت   2«رب كذا كقد مد  ف  الشعر مطم د عم  غ ر ا تعم  كل س ّدلك  ر
الػرب  طمػؽ عمػ  ا تعػدل  معرفػد ّػد،لؼ كالػالـ كمهػدفد ك طمػؽ »كف  المصّدح:  

عمػػ  مدلػػؾ الشػػ   الػػذم ن  ع ػػؿ مهػػدفد لل ػػ  ف  ػػدؿ رب الػػد ف كرب المػػدؿ كقػػد اسػػتعمؿ 
ػػاٍ،ى  دى ًمػػ  تى ت ػػ  الحػػد ث ]حى ّمعيػػ  السػػ د مهػػدفد للػػ  العدقػػؿ ج هػػد كميػػ د[ قػػدلكا:كن  ىػػتى ّ  رى  ةي مى

 مػػػكز اسػػػتعمدل  ّػػػد،لؼ كالػػػالـ لممخمػػػكؽ ّمعيػػػ  المدلػػػؾ ،ف الػػػالـ لمعمػػػـك كالمخمػػػكؽ ن 
مد مد  ّدلالـ عكهػد عػف ا هػدفة لذا كػدف ّمعيػ  السػ د قػدؿ   ممؾ مم ع المخمكقدت ّك

 الحدرث:
 3«.ال  ّال ف ك الرب كالش  د عم   ـك المّدر ف كالّ

مت  دخمت ا،لؼ كالالـ عم  الرب اختص ّد تعػدل  ،ي ػد لمع ػد »كقدؿ ال رطّ : 
ف حذفتد صدر مشتركد ّ ف ا ّك ف عّدده    4«.كا 

كهك مخدلؼ ل كؿ الّ هدكم كن  طمؽ عمػ  غ ػره لن م  ػدا ك كلػ  »قدؿ الشّرخ ت :  
                                                           

  7ج: 4977سيف جّ  داكد  جكؿ كتدب ا،دب  ّدب ن   كؿ المممكؾ ّر  كّرت   حد ث رقـ:  - 1
  332ص:

  2حرؼ الرا   الرا  مع الّد   ّدب ّرب ج:اّف ا،  ر  الي د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر   - 2
  179ص:

  214  1الح كم   المصّدح المي ر  ّدب الرا   الرا  مع الّد   ج: - 3
 
جّك عّد ا محمد ّف جحمد ّف جّ  ّكر ّف فرح ا،يصدرم الخزرم  شمس الد ف ال رطّ     - 4

ّراه ـ جطح ش  سكرة الحدتحة   دـ ال رآف المدمع ،حك تحس ر ال رطّ (  تح  ؽ: جحمد الّردكي  كا 
 .131  ص:1  ج:1964  2  دار الكتب المصر ة   ال دهرة  ط:1اآل ة 
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 تعدل :

ػػا  ﴿ َجػػاَُه الرَُّسػػوُؿ َقػػاَؿ اْرِجػػْع ِإَلػػى َربّْػػَؾ َفاْسػػَأْلُو َمػػا َبػػاُؿ َقػػاَؿ اْلَمِمػػُؾ اْئُِػػوِني ِبػػِو َفَممَّ
ػػِدِىفَّ َعِمػْـٌ  ْْ ػِدَُْيفَّ ِإفَّ َربّْػػي ِبَك ْْ ِِػػي َقطَّْمػػَف َأ فػػنف قهػ ة ا،كؿ جف المميػػكع  1﴾ النّْْسػَوِة الالَّ

ف لـ  كف م  دا كقه ة ال دي  م يػع مي  ليمد هك المعرؼ ف ط كجمد الميكر فال ميع مي  كا 
 2«.الميكر ج هد ح ث لـ    د كهك الذم  صدر لل  

جف تعػػػرؼ  ،متػػػ  فػػػ  هػػػذا الحػػػد ث لرشػػػدد ميػػػ  »قػػػدؿ ال دهػػػ  ع ػػػدض:  الرابمػػػة:
مكاقػػع ا،لحػػدظ المشػػتركة ّدلشػػ   المكػػركه كالتميػػب عي ػػد كتػػرؾ المّدل ػػة فػػ  ا،كصػػدؼ 

  ايت ػػ  3«.كاسػػتعمدؿ جلحػػدظ التكاهػػع كالعّكد ػػة كتػػرؾ جلحػػدظ التطػػدكؿ كالمّر ػػة كالتعظػػ ـ
د التكف ؽ.  ّك

هػػػػذه  4طر ػػػػؽ ]كن   ػػػػؿ العّػػػػد لسػػػػ ده مػػػػكنم فػػػػنف مػػػػكنكـ ا[ كفػػػػ »قػػػػكؿ الم لػػػػؼ:  
 مف طر ؽ ا،عمش عف جّ  صدلح عف جّ  هر رة. 6ككذا اليسد   5ر ؽ ركاهد مسمـالط

 هر رة.

                                                           

 .50سكرة  كسؼ  اآل ة: - 1
الشّرخ ت   لّراه ـ ّف مرع   الحتكحدت الكهّ ة شرح ا،ّرع ف اليكك ة  مخطكط ّدلمكتّة  - 2

 .  مكتّة المصطح  ا لكتركي ة((pdf  1:380  كجكقدؼ ّ داد رقـ:1:570 ة رقـ زهر ا،
ال ده  ع دض  لكمدؿ المعمـ ّحكا د مسمـ  كتدب ا،لحدظ مف ا،دب كغ رهد  ّدب كراهة قكؿ  - 3

 .192  ص:7ا يسدف خّ ت يحس   ج:
جّك عّد ا محمد ّف محمد ّف جحمد الم رم  عمؿ مف طب لمف حب  تح  ؽ: جّك الحهؿ  - 4

  دار الكتب 490ّدر ّف عّد ا ل  الع مدي  الطيم   ال سـ ا،كؿ  قسـ ا،حدد ث  حد ث رقـ: 
 .91  ص:2003  1العمم ة  لّيدف  ط:

ؽ لحظة العّد كا،مة كالمكل   صح ح مسمـ  كتدب ا،لحدظ مف ا،دب كغ رهد  ّدب حكـ لطال - 5
 .1764  ص:4  ج:2249حد ث رقـ 

السيف الكّرل  كتدب عمؿ ال كـ كالم مة  ّدب الي   عف جف   كؿ المممكؾ لمدلك  مكنم   - 6
 .101  ص:9  ج:10000حد ث رقـ 
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كجكردهػػد الم لػػؼ ّعػػد الركا ػػة المت دمػػة ل مػػد  للػػ  ت ػػد ـ هػػذا الي ػػ  عمػػ  ذلػػؾ ا ذف  
 «كمد هك المرمح ف  ا ذف  كالي   لذا تعدرهد.

ب تػػكق ر اختمحػػت ا،حدد ػػث فػػ  قػػكؿ العّػػد لسػػ ده مػػكنم  كالكامػػ» قػػدؿ فػػ  قكاعػػده:
 جسػػػمد  ا ّػػػدلتحرد حتػػػ   ػػػرد ا ذف الّػػػ ف  كالكقػػػكؼ عيػػػد مكمػػػب العمػػػـ  كالعمؿ...قػػػدؿ:
ككره تمد د ا،سمد  كك رة التعمؽ ف  الممدزاة  لمد ف   مف لمدتة الم ة  جك العكف عم ػ   
كلتع  ػػػد ا،لحػػػدظ الشػػػرع ة جك التعػػػرض لحمم ػػػد عمػػػ  غ ػػػر مػػػد جر ػػػد ّ ػػػد  جك الكهػػػع مػػػف 

غ رهد  كقد جك ر ا،عدمـ مف ذلؾ مّدل ػة فػ  اسػتعمدؿ ا،دب حتػ  خرمػكا  قدرهد ّن  در
يمػػد ا،دب لمعػػرب  كاليػػدس تّػػع ل ػػـ فػػ  ا،مػػر كقػػد حسػػف  لهػػده مػػف الر ػػد   كالتممػػؽ  كا 
الشػػػ طدف لك  ػػػر مػػػف العممػػػد  تعمػػػ ـ جّيػػػد  ـ جف  يػػػددكهـ ّسػػػ دم  كمػػػكنم  كدلعّ ػػػد كذلػػػؾ 

عّػػد حتػػ  سػػمعت ّعػػض ال ػػرك  ف ميػػ  ّ ػػكؿ مػػف اسػػتكّدر عػػف الكلػػد  كتيز ػػؿ لػػ  ميزلػػة ال
قدؿ ف  غ ّة مف ن  كامػ  لن ّدلتسػك د  كالتكي ػة   قػدؿ فػالف ف ػد اغتدّػ   فحكػـ لمسػمؼ 
يمػػد حسػف ل ػـ مػػد  سػتدرم ـ ّػ  للػػ  رتّتػ  قػػدؿ  كالخمػؼ ّدل  ّػة لػػ عظـ شػدهدا  كغد ّػد  كا 

 تعدل :

َِّخػػَذ َوَلػػًدا ﴿ كمػػد فعػػؿ ّدل س سػػ ف  كالرهّػػدف  جن تػػػرل  1﴾َوَمػػا َْنَبِغػػي ِلمػػرَّْحَمِف َأف َْ
ّعػػض اليػػدس ايتػػزع مػػف هػػذه اآل ػػة كمػػد ّعػػدهد جف الكلػػد ن  كػػكف عّػػدا فمػػف ممكػػ  عتػػؽ 

 عم   كمد ايتزعت م م  ف  الزكمة مف قكل  تعدل  مده:

ََّخْذَناُه ِمف لَُّدنَّا ِإف ُكنَّػا َفػاِعِمْفَ ﴿ َِّخَذ َلْيًوا  َّ جم؛ زكمػد  للػ  قكلػ :  2﴾َلْو َأَرْدَنا َأف نَّ
ِِػػػػِو َوَ   ﴿ َِْكِبُروَف َعػػػػْف ِعَباَد َوَلػػػػُو َمػػػػف ِفػػػػي السَّػػػػَماَواِت َواْْلَْرِض َوَمػػػػْف ِعنػػػػَدُه َ  َْْسػػػػ

َِْحِسػػػُروفَ  ،يػػػ  يػػػدف  ّػػػػ ف الزكم ػػػة كالممػػػؾ كقػػػد حسػػػػف ل ػػػـ ف  ػػػد م ػػػؿ زم الكلػػػػد  3﴾َْْس

                                                           

  .92سكرة مر ـ  اآل ة: - 1
  .17سكرة ا،يّ د   اآل ة: - 2
  .19سكرة ا،يّ د   اآل ة: - 3
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ل ػـ فػ  هػالؾ الممػكؾ ّػذلؾ  فيزكام ـ  يددكي ـ ّمحظ الس د كالمكل  كمد جّيد هـ كقد كػدف
 ايت   كالم . 1«. جكّر زامر لكي ـ عمكا عي  ف  غ رهـ فيكقع  ّ ـ

ف  لكػػف المم ػػكر عمػػ  المػػكاز مػػف غ ػػر كراهػػة لمحػػد ث المت ػػدـ كهػػك حػػد ث كاحػػد كا 
كجف مػي ـ مػػف ذكػر هػػذه  شاختمحػت طرقػػ  كقػد ّػػ ف مسػمـ انخػػتالؼ فػ  ذلػػؾ عػف ا،عمػػ

   2«.كحذف د جصح»الز ددة كمي ـ مف حذف د  قدؿ ع دض: 
 فظ ػر جفٌ  كل س ذلؾ مذككرا ف  ػد  ركم مف طرؽ متعددة مش كرة ]»كقدؿ ال رطّ : 

يمد صريد لمترم ح لمتعدرض ّ ي ـ  كالعمػـ ّدلتػير ل  كالممػع متعػذر  المحظ ا،كؿ جرمح  كا 
 .3[«فمـ  ّؽ لن الترم ح  مح كد

كشػػدع فػػ  هػػذه ا،عصػػػدر دعػػد  الشػػر ؼ ّػػػدلمكل   كهػػك مػػف ّػػػره كمػػد جف تركػػ  مػػػف 
فػػػ  حػػػؽ   كقػػػد قػػػدؿ  كسػػػدداتيد  مػػػع جي ػػػـ مكال يػػػد  محد ػػػ  فتعػػػ ف التزامػػػ  دفعػػػد لممحسػػػدة 

   كغ رهـ كهـ كر ت . 4[. ركاه جصحدب السيفهي نى كٍ مى     مى عى   فى هي نى كٍ مى  تي يٍ كي  فٍ مدهـ: ]مى 

كاليدصػر  كهػك مدلػؾ ا،شػ د  مم ع ػد  الػكال   مد  ا تعػدل ؛فػ  جسػ» كف  الي د ة: 
المتصػػرؼ ف  ػػد ككػػيف الكن ػػة تشػػعر ّدلتػػدّ ر كال ػػدرة كالحعػػؿ كمػػد لػػـ  متمػػع ذلػػؾ ف  ػػد لػػـ 

                                                           

تح  ؽ: محمد الدارداّ   كتدب العّ د   جّك عّد ا محمد ّف جحمد الم رم  قكاعد الح    - 1
 .394  ص:2012الّردط  دار ا،مدف   811ال دعدة 

ال ده  ع دض  لكمدؿ المعمـ ّحكا د مسمـ  كتدب انلحدظ مف ا،دب كغ رهد  ّدب حكـ لطالؽ  - 2
 .190  ص:7لحظ العّد  كا،مة  ج:

صح ح مسمـ  كتدب ا،دب   مف تمخ صلل  هيد  يت   كالـ ال رطّ  ف  المح ـ  لمد جشكؿ  - 3
 .554  ص:5ّدب الي   عف جف   كؿ العّد س دم  ج:

 ركاه جحمد  مسيد ا مدـ جحمد  مسيد العشرة المّشر ف ّدلمية  مسيد عم  ّف جّ  طدلب  - 4
  جّكاب الميدقب  ّدب ميدقب عم  ّف كالترمذم  سيف الترمذم.442  ص:1 ج:641حد ث رقـ 

 «:كاليسد    السيف الكّرل  ّدب قكؿ اليّ   .74  ص:6  ج:3713جّ  طدلب  حد ث رقـ: 
. كركاه الي سدّكم ف  المستدرؾ 439  ص:7  ج:8417 حد ث رقـ: »مف كيت كل    فعم  كل   
م   حد ث رقـ: الم مي ف ع عرفة الصحدّة  ّدب مف ميدقب جم رعم  الصح ح ف  كتدب م

مى  شىٍرطً »  كقدؿ 4578 ًح حه عى ًد ثه صى دهي  هىذىا حى رٍّمى ـٍ  يخى لى  . 119  ص:3   ج:«ميٍسًمـو  كى
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 يطمؽ عم   اسـ الػكال  كقػد تكػرر ذكػر المػكل  فػ  الحػد ث كهػك اسػـ   ػع عمػ  ممدعػة 
كاليدصػػر كالمحػػب كالتػػدّع كالمػػدر كاّػػف  ك  ػػرة ف ػػك الػػرب كالمدلػػؾ كالسػػ د كالمػػيعـ كالمعتػػؽ

العػػػـ كالحم ػػػؼ كالع  ػػػد كالصػػػ ر كالعّػػػد كالمعتػػػؽ كالمػػػيعـ عم ػػػ  كجك رهػػػد قػػػد مػػػد ت فػػػ  
ا،حدد ػػث ف هػػدؼ كػػؿ كاحػػد للػػ  مػػد   تهػػ   الحػػد ث الػػكارد ف ػػ  ككػػؿ مػػف كلػػ  جمػػرا جك 

ليسػػب  قػػدـ ّػػ  ف ػػك مػػكنه ككل ػػ  كقػػد تختمػػؼ مصػػددر هػػذه ا،سػػمد  فدلكن ػػة ّػػدلحتح فػػ  ا
كاليصرة  كالمعتؽ  كالكن ة ّدلكسػر فػ  ا مػدرة   كالػكن  فػ  المعتػؽ  كالمػكانة مػف كالػ  

.  ال ـك

كف  حد ث ي   جف  ممس الرمػؿ عمػ  الكن ػد  كهػ  الّػراذع سػم ت ّػذلؾ ،ي ػد تمػ  
 ظ ر الداّة.

ق ػػؿ ي ػػ  عي ػػد؛ ،ي ػػد لذا ّسػػطت كافترشػػت تعمػػؽ ّ ػػد الشػػكؾ  كالتػػراب  كغ ػػر ذلػػؾ 
 1«. هػػر الػػدكاب ك،ف المػػدلس عم  ػػد ّرمػػد جصػػدّ  مػػف كسػػخ د  كيتي ػػد  كدـ ع رهػػدممػػد 

د التكف ؽ.  ايت   ّك

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .228  ص:5الي د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر  ّدب الكاك مع الالـ  كن  ج: - 1
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 :الحادي عشرالحدْث 

 :قكل   

َُْقػػؿْ  َربّْػػي، َأَحػػُدُكـْ  َُْقػػؿْ  َ  ]  ػػؽ وفػػي[  َمػػْوَ يَ  َسػػِّْْدي َوْل ِّْْدهِ  اْلَمْبػػدُ  َُْقػػؿِ  َ  : ] طْر  ِلَسػػ
 1 [َوَجّؿ. َعزَّ  اُ  َمْوَ ُكـُ  َفِإفَّ  َمْوَ يَ 

 ايتسب. ادعى:معي  

 ف  اليسب ّدلكسر؛ هك جف  يتسب ا يسدف لل  غ ر جّ    كعش رت . الدعوةك

 هك انيتسدب ج هد. :ا نِماَك

كصػػدر معركفػػد ّ ػػـ   ػػدؿ يم ػػت الرمػػؿ للػػ   كمػػدؿ  ايتسػػب للػػ  ـ »قػػدؿ فػػ  الي د ػػة: 
يسػػّت  كايتمػػ   يم تػػ  للػػ  جّ ػػ  يم ػػد؛ كفػػ  المصػػّدح؛. كايتمػػ  هػػك  جّ ػػ  يم ػػد  يسػػّت  لل ػػ 

 2«.ايتسب لل  ؛

هػػذا صػر ح فػػ  غمػظ تحػػر ـ ايتمػد  ا يسػػدف للػ  غ ػػر جّ ػػ   »قػدؿ اليػػككم رحمػ  ا: 
 جك ايتمد  العت ؽ لل  كن  غ ر مكال    لمد ف   مػف كحػر اليعمػة  كتهػ  ع ح ػكؽ ا رث 

فعم ػػ  لعيػػة  كالع ػػكؽ  كقكلػػ : قط عػػة الػػرحـ كغ ػػر ذلػػؾ مػػع مػػد ف ػػ  مػػف  كالػػكن   كالع ػػؿ 
 كالمال كة  كاليدس جممع ف؛ هذا كع د شد د لمػف ارتكػب هػذا قػدؿ ال دهػ  ع ػدض: ا 

كاستدلكا ّ ػذا عمػ  جف ذلػؾ مػف الكّػد ر ،ف المعيػة ن تكػكف لن فػ  كّ ػرة كمعيػده جف ا 
ة فػ  لّعػدده عػف رحمػة ا تعدل   معي  ككذا  معي  المال كػة كاليػدس جممعػكف كهػذا مّدل ػ

تعػػدل  فػػنف المعػػػف فػػ  الم ػػػة هػػك الطػػػرد كا ّعػػدد قػػدلكا كالمػػػراد ّػػدلمعف هيػػػد العػػذاب الػػػذم 

                                                           

ف  د ّدلّركة ّك دف تحر م د  صح ح مسمـ   كتدب الح    ّدب فهؿ المد ية كدعد  اليّ    - 1
 كتحر ـ ص دهد  

 .121  ص:5اّف ا،  ر  الي د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر  ّدب اليكف مع الم ـ  ّدب يمد  ج: - 2
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 ستح   عم  ذيّ  كالطرد عف المية جكؿ ا،مر كل سػت هػ  كمعيػة الكحػدر الػذ ف  ّعػدكف 
   1«.مف رحمة ا كؿ ا ّعدد

دحة ذلؾ  العمـ ّ  حراـاندعد  لل  غ ر ا،ب مع »: قدؿ ف  الي د ة: قمت فمف اعت د ّل
 2«. كحر لمخدلحت  ا ممدع

 ّمرم ّسيد صح ح عف عمرك ّف شع ب عف جّ   عف مده مرفكعد: ]كيٍح  3كف  اّف مدم   
ٍف دىؽ     [.ادٍّعىد ي يىسىبو نى  ىٍعًرفي ي  جىٍك مىٍحديهي كىاً 

يظر لك ايتسب لل  غ ر جّ   لهركرة المسدفر  يػزؿ الخػكؼ ّػ  ف  ػكؿ ا»قدؿ ا،ّ : 
جيد اّف فالف لرمؿ محتـر ّصالح جك غ ره كالظدهر جي  ن  تيدكل  الكع ػد ّخػالؼ مػد لػك 

هػذا  تيدكلػ  الكع ػد ككػدف الشػ ل  عيػ  اّػف عرفػة رحمػ  ا  ل عطػ ايتسب لل   ل كػـر جك 
،يػػ  جّػػكه ل ػػة ن شػػرعد ك ػػدؿ عم ػػ  حػػد ث    ػػكؿ لػػك ايتسػػب ،ّ ػػ  مػػف زيػػ  لكػػدف جخػػؼ

   4«.مر   ح ث قدؿ الكلد جّ  الراع 

ا،ظ ر عيدم عكس مد قدؿ  فػنف عمػة الميػع فػ  هػذا مكمػكدة  كقهػ ة مػر    قمت:
 لل  .  يتم ن حمة ف  د لذ مراده ّد،ّكة مف تخمؽ مف مد    ن مف 

د  محػؽ ّ ػذا جـ ن؟ لحػظ غ ػر ممػ دكهؿ الذم  حعمػ  نه ػ» قدؿ س دم اّف جّ  ممرة:
ػػػالر   ف  ]لً  الحػػػد ث  عطػػػ  العمػػػـك  ك ز ػػػد ذلػػػؾ تيك ػػػدا فػػػ  حػػػؽ الالهػػػ  قكلػػػ    ـي م  كى تى  ىػػػلى  ؿى مي

ػػػمً كى دلٍ ًّ  ػػػ درً   الي ػػػد ًفػػػ ىػػػم ًّ كى ٍ ػػػ ى فى  د ىػػػ  ًّ دلً ّىػػػ  ي نى   ي مىػػػهٍ د جى  ىػػػ  ًّ ً ػػػمٍ  ي  رٍّ الش ػػػ فى ًمػػػ ةً مى  5د[. حنػػػرً خى   فى عً ٍّ سى

                                                           

  9شرح اليككم عم  صح ح مسمـ   كتدب الح   ّدب فهؿ المد ية كدعد  اليّ   ج: - 1
 .144ص:

 .121  ص:2لع ف  ّدب دعد  ج:اّف ا،  ر  المرمع يحس   ّدب الداؿ مع ا - 2
 .916  ص:2  ج:2744سيف اّف مدم   كتدب الحرا ض  ّدب مف جيكر كلده  حد ث رقـ  - 3
ا،ّ   لكمدؿ ا كمدؿ  كتدب الح   ّدب مكة كالمد ية  كدعد  ا،يّ د  عم  ـ السالـ ل مد   - 4

 .464  ص:3كتدب الح  ج:
دي ٍّفي لـ جمده ّ ذا المحظ  ككمدت  ّيلحدظ مت  - 5 د  ىيىد جىٍسكى دّرة عيد ا مدـ  جحمد ف  مسيده قدؿ: حى
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،يػػ   معػػب ّػػد ف ا تعػػدل  ك  ػػزج ّ ػػكؿ الشػػدرع كهػػذا جعظػػـ كلكمػػ  آخػػر مػػف م ػػة الح ػػ  
 1«.ذيّد

مػف هػذا مػد  حعمػ  مػف اغتػرب كدخػؿ ّعػض الػّالد التػ   م ػؿ ف  ػد جصػم  مػف  قمت:
ك  ػدل لػ  فمػد جخػذ عمػ   كادعد   الشرؼ ف كػـر  ايتسدّ  لل  ّعض ا،كل د  المحترم ف 

 لمعية. كهك ّمد فعؿ ممركح الش ددة متعرض هذا الكم  حراـ 

ك  ػرب  كن ل ػـ   د مف فعؿ ذلؾ لخكؼ شد د  ـ لذا جمف صرح ّيسّ  فال لـك عم  جمٌ 
مػػف التصػػر ح ّ ػػذا التشػػّ  ّيهمػػ  تمّ سػػد كدلعمدمػػة الخهػػرا  فػػ  الػػّالد التػػ  اخػػتص ّ ػػد 

لكػف لمػد اختصػكا ّ ػد تعػ ف عػدـ  كتم ػزهـ ّ ػد ّدعػة ف  د الشػرفد  عمػ  جف اختصدصػ ـ 
   شر ؼ.يٌ التشّ  ّ ـ    دم  ج

 ّمد يص : 2كقد س ؿ ا مدـ ا،م كرم

                                                                                                                                                                          

 : ٍدًرمٍّ   ىٍرفىعي ي قىدؿى يىد جىّيك ًلٍسرىاً  ؿى  عىٍف عىًط  ةى  عىٍف جىًّ  سىًع دو اٍلخي : جىٍخّىرى دًمرو  قىدؿى ًلف  الر ميؿى »عى
د ً لى ىتىكىم ـي ًّدٍلكىًممىًة نى  يًر دي ًّ ىد ّىٍيسند ًلن  لً  ي  ي لى ى ىعي ًمٍي ىد جىٍّعىدى ًمفى الس مى مسيد  « يٍهًحؾى ًّ ىد اٍل ىٍكـى  كىاً 

 .431  ص:17  ج:11331المك ر ف مف الصحدّة  مسيد جّ  سع د الخدرم  حد ث رقـ 
  9160كالطّراي   معمـ الطّراي   خطّة اّف مسعكد كمف كالم   الّدب العدشر  حد ث رقـ: 

  .237ص:  9ج:
 ؛ا،يدلس   ّ مة اليحكس كتحم  د ّمعرفة مدل د كمد عم  د ّف جّ  ممرةجّك محمد عّد ا  - 1

حد ث  حـر  ممع الي د ة ف  ّد  الخ ر كالي د ة  –شرح مختصر صح ح الّخدرم المسم  
 .305  ص: 4ق  ج: 1348  سية 1لل  غ ر جّ    ط:عم  المر  جف  يتسب 

العالمة الكّ ر عّد الرحمف ا،يم كرم  ش ل المدلك ة ّدلد در هك جّك الحسف عم  ّف جحمد ّف  - 2
 ّتد ف   همر ة  كدف متّحرا ف  العمـك  1066همر ة كتكف  سية  975المصر ة  كلد سية 

 .الي ؿ
 ل  شرحدف عم  المختصر  كحدش ة عم  الرسدلة  كشرح جلح ة العراق  ف  الس رة .

 الص  ر ا فراي   صحكة مف ايتشر مف جخّدر حمد ّف الحدج ّف محمد ّف ّف عّد ا : يظر
صمحد  ال رف الحددم عشر  تح  ؽ: عّد المم د خ دل   مركز التراث الم ّر   الدار الّ هد   

 .www.dorat-ghawas.com. مف المكقع ا لكتركي : 230-229:   ص2004  1ط:

http://www.dorat-ghawas.com/
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 مػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػكؿ المح ػػػػػػػػػؽ العال   »
 ح ػػػػث صػػػػدرت شػػػػعدر كػػػػؿ شػػػػر ؼ
 مػػػػػػػد ل  ػػػػػػػر الشػػػػػػػر ؼ حػػػػػػػظ لمػػػػػػػّس
 لذ آلؿ السػػػػػػػػػّط ف تم  ػػػػػػػػػػز فهػػػػػػػػػػؿ
 كالشػػػػػػػػر ؼ الػػػػػػػػػذم مػػػػػػػػف ا،ـ ح ػػػػػػػػػد
  زمػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػداخؿ الممػػػػػػػػػػّس فػػػػػػػػػػ  ـ
 مػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػ  ا،مػػػػػػػػػر كالكن ػػػػػػػػػة ق ػػػػػػػػػرا
 كلػػػػػػػػػػػ كف قػػػػػػػػػػػدطع المػػػػػػػػػػػزكر مػػػػػػػػػػػي ـ

 د الميػػػػػػػػػددلج  ػػػػػػػػػد الم ّػػػػػػػػػذ الكح ػػػػػػػػػ
 لػػػػك   ػػػػكؿ الشػػػػر ؼ ليػػػػ  اّػػػػف طػػػػ 
 جك تهػػػػػػػػر الشػػػػػػػػر ؼ كاسػػػػػػػػطة مػػػػػػػػذ

 فيفديد المكاب مف غ ر مد

 حػػػػػػػػػدفظ العصػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػ  اتخػػػػػػػػػدذ العالمػػػػػػػػػ  
 م زتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف غ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره ّدلعمدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 لف تكػػػػػػػػػػػػػف مدشػػػػػػػػػػػػػ د عمػػػػػػػػػػػػػ  انسػػػػػػػػػػػػػت دم  
 عػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػكل غ ػػػػػػػػػرهـ فصػػػػػػػػػدرت كرامػػػػػػػػػ  
 هػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػد خّ ػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػّس العالمػػػػػػػػػػ  
 ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػث جط تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المكامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

  دم  ّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػي ـ كالٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 ّحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ّك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ايت دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
  ػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػد ـ اليظ ػػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػد ف دمػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 هػػػػػػػػػػػػؿ مصػػػػػػػػػػػػ ب ف مػػػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػػػكؿ كرامػػػػػػػػػػػػ  
 داخػػػػػػػػػػػػػػؿ الع ػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػد جخػػػػػػػػػػػػػػؿ يظدمػػػػػػػػػػػػػػ  

 «زادؾ ا رفعة كفخدم 

 فيمدب:

 جحمػػػػػػػػػػػػػػػد ا شػػػػػػػػػػػػػػػدكرا ليعدمػػػػػػػػػػػػػػػ  »
 كالصػػػػػػػػػػحدب مم عػػػػػػػػػػد اآلؿكعمػػػػػػػػػ  

 لػػػػػػ س لمػػػػػػذم  كػػػػػػكف غ ػػػػػػر شػػػػػػر ؼ
 لذ ّػػػػ   كػػػػكف ميػػػػ  ايتسػػػػدب  لميّػػػػ 

  حصػػػػػػػؿ احتمػػػػػػدؿ ايتسػػػػػػػدبلذ ّػػػػػػ  

 كجصػػػػػػػػػػػػػػػػػم  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػح ع ال  دمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 مػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػالـ ل ػػػػػػػػػػػػػـ مز ػػػػػػػػػػػػػؿ الكرامػػػػػػػػػػػػػ  
 لػػػػػػػػػػػّس مػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػدر لمشػػػػػػػػػػػر ؼ عالمػػػػػػػػػػػ  
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم كقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال مدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 مكمػػػػػػػػػػػػػػػػب لممالمػػػػػػػػػػػػػػػػ   1ككػػػػػػػػػػػػػػػػال ذ ػػػػػػػػػػػػػػػػف 
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 فعم ػػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػػد د مػػػػػػػػػػػػػػف تعز ػػػػػػػػػػػػػػر
 كالسػػػػػػػػػػػ كط  قػػػػػػػػػػػدؿ لػػػػػػػػػػػ س عم ػػػػػػػػػػػ 
 كهػػػػػػػػػػػك ن  رتهػػػػػػػػػػػ  ّػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػدلك 
 كالشػػػػػػػػر ؼ الػػػػػػػػػذم مػػػػػػػػف ا،ـ ح ػػػػػػػػػد
 كهػػػك دكف الشػػػر ؼ مػػػف قّػػػؿ ا،ب
 كلػػػػػػػػػػػّعض كمػػػػػػػػػػػػف جّػػػػػػػػػػػػكه شػػػػػػػػػػػػر ؼ
  ػػػػػػػػػػػػـ لف  مػػػػػػػػػػػػّس العمدمػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػذا
 غ ػػػػػػػر جف ا مػػػػػػػدـ لف خػػػػػػػص هػػػػػػػذا
 فعم ػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػػ  لّسػػػػػػػػػػػػػػػ د تعز ػػػػػػػػػػػػػػػر
  ػػػػػـ قػػػػػكؿ الشػػػػػر ؼ ليػػػػػ  اّػػػػػف طػػػػػ 

 المػػػػػػػػػػدلك  مػػػػػػػػػػف جم ػػػػػػػػػػكر قػػػػػػػػػػدؿ ذا
 

 ف  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ردع يحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المكامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لّدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لمعالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرؼ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كيظدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 يدلػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػكاه يػػػػػػػػػػػػػػػكع فخدمػػػػػػػػػػػػػػػ  
 هكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا اختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر م ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ عالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدذؽ ف دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّك
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العحػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كامػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم  
 ّشػػػػػػػػػػػػػػػػػر ؼ ا،ب حػػػػػػػػػػػػػػػػػدكم الهػػػػػػػػػػػػػػػػػخدم  
 ح ػػػػػػػػػػػػػث  ػػػػػػػػػػػػػدرم تخص صػػػػػػػػػػػػػ  ككالمػػػػػػػػػػػػػ  
 لػػػػػػػػػػػػػػػـ  كػػػػػػػػػػػػػػػف ف ػػػػػػػػػػػػػػػ  حرمػػػػػػػػػػػػػػػة كشػػػػػػػػػػػػػػػ دم  

 1«.هػػػػػػػك عمػػػػػػػػ   رمػػػػػػػك كمػػػػػػػػدؿ اسػػػػػػػػت دم 
 

كلمػػد ك ػػر ادعػػد  الشػػرؼ ّدلكػػذب جفتػػ  ا مػػدـ محمػػد ّػػف عّػػد الكػػر ـ الم  مػػ   قمػػت:
ف جخػػرج كرقػػة ف  ػػد يسػػّ  لػػـ  صػػدؽ لن  ّتيد ػػب مػػف ادعػػ  الشػػرؼ لن جف   ّتػػ   قػػدؿ: كا 

ّّ ية  كاعمـ جف انيتمد  للػ  غ ػر المػكال  هػك جف  ػدع  جيػ  جعت ػ  مػف هػك غ ػر مػكنه  
جك  يكػػر الػػكن  جصػػال مػػع عممػػ  ّييػػ  مػػكل  لمػػكنه  جمػػد ارتحدقػػ  ّ  ػػره  كممدكرتػػ  لػػ  مػػع 

كلػػـ  كحػػر يعمتػػ   لذ  اعترافػػ  ّػػكن  مػػكنه  فػػال  ػػدخؿ فػػ  هػػذا الكع ػػد لذ لػػـ   طػػع رحمػػ  
 الكن  لحمة كمحمة اليسب  كمد  ّت ف  الحد ث.

ة  ف ػك ّميزلػػة اّػػف عمػ   ع ػػؿ عيػػ  مػػع  كال دّػت لمػػكل  عمػػ  المػكل  ليمػػد هػػك العصػػّك
العدقمػػة  ك تػػكل  يكدح ػػد لف كديػػت جي ػػ   ن كلػػ  ل ػػد مػػف اليسػػب  ك ر ػػ  لف لػػـ  كػػف لػػ  
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لزامػ  جك ػر ممػد جلزمػ  عدصب  كل س ل  التصرؼ ف  يحسػ   كن فػ  مدلػ   ّعػد العتػؽ  كا 
 ا ح ؼ  كمكر.

يّ يػػد عمػػ  ذلػػؾ ،ف ّعػػض الح  ػػد   كك  ػػرا مػػف العػػكاـ   عت ػػد التػػكل  الكامػػب هػػك جف 
ن  حػػدرؽ المعتػػؽ كجف  يت ػػؿ معػػ  ح ػػث ايت ػػؿ  كن  مػػدكر غ ػػره  كن  سػػت ؿ ّػػيمكره  كهػػذا 

مّػػدره عمػػ  ذلػػؾ  كهػػك مػػف فعػػؿ حسػػف لف تطػػكع ّػػ  لكيػػ  ن  مػػب عم ػػ   كن  حػػؿ لسػػ د ل
ف شرط ذلؾ عم   ف  ع د العتؽ  لػـ  مزمػ  ذلػؾ   استعّدد المحرر المعدكد ف  الكّد ر كا 

 كالعتؽ يدفذ  ككفد ه ّذلؾ حسف مم ؿ 

مف جعتؽ عّدا فّت عت   فم س لس ده جف  شترط عم   م ػؿ »قدؿ ا مدـ ف  المكطي: 
 1«.ش   مف الرؽ مد  شترط عم  عّده مف مدؿ  كخدمة  كن  حمؿ عم  

 عمػػ   جعت تيػػ  جـ سػػممة  كاشػػترطت »   كغ ػػره  عػػف سػػح ية قػػدؿ:2كمػػد ركاه اّػػف مدمػػ  
مػػ كؿ عيػػد العممػػد  عمػػ  جيػػ  كعػػد عّػػر عيػػ  ّدسػػـ الشػػرط « .مػػد عػػدش جف جخػػدـ اليّػػ  

ك مكز لممكل  جف  يسب لل  قّ مة مكنه كيف  كتب ال رش  كهػك مػكل  ل ػـ  كا،كلػ  جف 
  ػكؿ ال رشػ  ّػدلكن   كمػكنهـ  كن  مػكز لممعتػؽ جف  كتػب فػالف ّػف  حصح ّذلؾ  كػيف 
   كغ ره.3قدل  اّف ّطدؿ. فالف  عي  معت  

كالعػػدؿ  ف  ػػؿ الصػػرؼ الحر هػػة  كاختمحػػكا فػػ  معيػػ  الصػػرؼ كالعػػدؿ»قػػدؿ اليػػككم:  
اليدفمة كقدؿ الحسف الّصرم الصرؼ اليدفمة كالعدؿ الحر هة عكػس قػكؿ المم ػكر كقػدؿ 

ػػة كالعػػدؿ الحد ػػة كركم ذلػػؾ عػػف اليّػػ   ا،صػػمع  كق ػػؿ غ ػػر ذلػػؾ قػػدؿ  الصػػرؼ التّك
ف قّمػت قّػكؿ مػزا  كق ػؿ  ال ده  كق ؿ المعي  ن ت ّؿ فر هت  كن يدفمت  قّكؿ ره  كا 
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 كػكف ال ّػػكؿ هيػد ّمعيػػ  تكح ػػر الػذيب ّ مػػد قػدؿ كقػػد  كػػكف معيػ  الحد ػػة هيػد جيػػ  ن  مػػد 
ه مػف المػذيّ ف الػذ ف  تحهػؿ ا عػز كمػؿ عمػػ  فػ  ال  دمػة فػدا   حتػدم ّػ  ّخػالؼ غ ػػر 

   1«.مف  شد  مي ـ ّيف  حد   مف اليدر ّ  كدم جك يصراي  كمد  ّت ف  الصح ح

قمت: الحد ث يص ف  عدـ قّكؿ حسيدت صدحب هذا الذيب  كقد مد  ف  جحدد ػث 
ك  ػػرة ف  ػػد الصػػح ح لحّػػدط ا،عمػػدؿ الصػػدلحة ّػػّعض الػػذيكب  كقػػدؿ ّػػذلؾ ممدعػػة مػػف 

 كالسػ  دت ن تّطػؿ الحسػيدت  كقدؿ المم كر حسيدت الم مف م ّكلة مطم د  السية جهؿ 
د التكف ؽ.   كتيكلكا  هذه ا،حدد ث ّمد جشدر ال ده  لل    ّك

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
                                                           

  9  ج:شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  كتدب الح   ّدب فهؿ المد ية كدعد  اليّ   - 1
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 الثاني عشر:الحدْث 

 :قولو 

ْف َكاَف مَ ] َِاِب المَِّو َفُيَو َباِطٌؿ َواِ  َْْس ِفي ِك ِماَئَة َشْرٍط، ِكَِاُب المَِّو ا كافَ ِمْف َشْرٍط َل
َُ، ِإنََّما : َأْعِِْؽ ُفاَلنا َوِلي اْلَوَ  ـْ ـْ َُْقوُؿ َأَحُدُى  َأَحّؽُ َوَشْرُط المَِّو َأْوَثُؽ. َما َباُؿ ِرَجاٍؿ ِمْنُك

َِؽَ  َُ ِلَمْف َأْع   [.اْلَوَ 
   كغ رهمد مف حد ث عد شة  كهك حد ث عظ ـ ك  ر1هذا الحد ث ركاه الش خدف 

 ا،حكدـ كال كاعد. 
 عم  كدتّكي  جهم  لف: ف دلت ّر رة عم  دخمت » كسّّ  مد ركاه الستة عي د قدلت:

 جف جهمؾ شد  لف: ل د ف مت فيع ي ي  جكق ة سية كؿ ف  سي ف تسع ف  جكاؽ تسع
 جف لن فيّكا ،هم د ذلؾ فذكرت فعمت ل  الكن  ك ككف كجعت ؾ   كاحدة عدة ل ـ جعدهد
 فسمع قدلت لذا ا هد ن: ف دلت فديت رت د: قدلت ذلؾ فذكرت فيتتي  ل ـ  الكن   ككف
 ف  نً فى    ى نى كى الٍ  ـي  ي لى   طً رً تى اشٍ كى  د   ى  ً تً عٍ جىكى  د  ى رً تى اشٍ ]: ف دؿ فيخّرت   فسيلي     ا رسكؿ

 عم   كج ي  ا  فحمد عش ة  ا رسكؿ خطب  ـ: قدلت فحعمت .[ؽى تى عٍ جى  فٍ مى لً   ى نى كى الٍ 
 دمى   اً  دبً تى كً   فً  تٍ سى  ٍ لى  دكطن ري شي  كفى طي رً تى شٍ  ى  اـو كى قٍ جى  دؿي ّى  دمى فى  :دي عٍ ّى  دم  جى]: قدؿ  ـ جهم  هك ّمد
 اً  دبي تى كً  طو رٍ شى  ةى د ى مى  دفى كى  فٍ ا ً كى   ؿه دطً ّى  كى  ي فى  ؿ  مى كى  ز  عى  اً  دبً تى كً   فً  سى  ٍ لى  طو رٍ شى  فٍ مً  دفى كى 
  ي نى كى الٍ  دمى ي  لً   لً   ي نى كى الٍ كى  دين الى في  ؽٍ تً عٍ جى  ـٍ هي دي حى جى  كؿي  ي  ى  ـٍ كي يٍ مً  دؿو مى رً  دؿي ّى  دمى  ؽي  ى كٍ جى  اً  طي رٍ شى كى  ؽُّ حى جى 
 كالمحظ لمسمـ. [.ؽى تى عٍ جى  فٍ مى لً 

                                                           

الّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب الّ كع  ّدب لذا اشترط شركطد ف  الّ ع ن تحؿ  حد ث رقـ  - 1
حد ث  كمسمـ  صح ح مسمـ  كتدب العتؽ  ّدب ليمد الكن  لمف جعتؽ  .73  ص:3  ج:2168
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جم » ؛ قػدؿ اّػف عّػد الّػر:ما كػاف مػف شػرط لػْس فػي كِػاب ا فيػو باطػؿقكل :  
رسػكل  ،ف ا لمػد جمػػر ّدتّدعػ  مػدز جف   ػػدؿ  كسػػية لػ س فػ  حكمػ  كقهػػد   مػف كتدّػ 

كن  عمػـ ذلػؾ فػ  يػص  كقهػد ه  كقػد جخّػر جف الػكن  لمػف جعتػؽ  لمد حكػـ ّػ  حكػـ ا 
   1«.الكتدب  كن دنلت 

 كزاد غ ر اّف عّد الّر لممدع ا،مة. 

 كمعيػ  هػذا؛ جم ل س مشركعد فػ  كتػدب ا  تيصػ ال كن تحصػ ال »كقدؿ ال رطّ : 
كمي ػد مػد  كمػد تيصػ م  دكف  مف ا،حكػدـ مػد  كمػد تحصػ م  فػ  كتػدب ا كدلكهػك  جف 

كا ممػػدع  كمي ػػد مػػد جصػػؿ جصػػم  لدنلػػة الكتػػدب عمػػ  جصػػم ة السػػية  تحصػػ م  كدلصػػالة 
فكػػػؿ مػػػد   تػػػّس مػػػف هػػػذه ا،صػػػكؿ تحصػػػ ال ف ػػػك مػػػيخكذ مػػػف  ككػػػذلؾ ال  ػػػدس الصػػػح ح 

مػف   فع  كغ رهمد عم  جف كؿ مد ذكػره كتدب ا تيص ال كقد احت  اّف مسعكد كالشد
مَّا َأَفػاَ المَّػُو َعَمػى َرُسػوِلِو ِمػْف َأْىػِؿ اْلقُػَرى ﴿ الشرا ع حكم  ف  كتدب ا  ّ كل  تعػدل :

ْْفَ  َِاَمى َواْلَمَسػاِكِْف َواْبػِف السَّػِبِْؿ َكػْي َ  َُْكػوَف ُدوَلػًة َبػ َْ  َفِممَِّو َوِلمرَُّسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْل
َّقُػوا المَّػَو ِإفَّ المَّػَو  َُِيوا َوا ـْ َعْنػُو َفػان ـُ الرَُّسػوُؿ َفُخػُذوُه َوَمػا َنَيػاُك ـْ َوَمػا آَِػاُك َْاَ ِمػنُك اْْلَْغِن

   .3«2 ﴾َشِدُْد اْلِمَقاب

كلػػ س  كشػػرع  ل ػػـ  جم لػ س فػػ  حكػػـ ا الػذم كتّػػ  عمػػ  عّػدده « كقػدؿ فػػ  ا رشػػدد:
كلكػػػف  الػػػكن  لممعتػػػؽ غ ػػػر ميصػػػكص فػػػ  ال ػػػر اف  المػػػراد ّػػػ  خصػػػكص ال ػػػرآف؛ ،ف كػػػكف

 4«.كاتّدع حكم   كقد حكـ ّيف الكن  لمف اعتؽ الكتدب آمر ّطدعة الرسكؿ 

                                                           

اّف عّد الّر  التم  د لمد ف  المكطي مف ا،سدي د  ّدب حرؼ ال د   هشدـ ّف عركة ّف  - 1
 .186  ص:22  ج:23الّز ر  الحد ث رقـ 

 .7سكرة الحشر  اآل ة:  - 2
المح ـ لمد اشكؿ مف تمخ ص صح ح مسمـ  كتدب العتؽ  ّدب ليمد الكن  لمف  ال رطّ   - 3

  .326ص: 4جعتؽ  ج:
ال سطالي   لرشدد السدرم  كتدب الشركط  ّدب المكدتب  كمد ن  حؿ مف الشركط  حد ث  - 4
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 كالّطالف ف  الع كد عدـ ترتب ج ر الع د عم  .

 مكاب مد المكصكلة المتهمية لمعي  الشرط. :فيو باطؿكقكل : 

ف كاف مائة شرط:كقكل :  كمػد فػ   معيده جي  لك شرط  مد ة مرة تكك ػدا ف ػك ّدطػؿ وا 
ف شرط  مد ة مرة  كذكر المد ة؛ خػرج مخػرج التك  ػر ،ف العمػـك فػ   الركا ة ا،خرل  كا 

كلػػػك زادت عمػػػ  مد ػػػة شػػػرط  قػػػدؿ  قكلػػػ  مػػػد كػػػدف الػػػل داؿ عمػػػ  ّطػػػالف مم ػػػع الشػػػركط 
 كتدب ا تعدل . الحد ث صر ح ف  لّطدؿ كؿ شرط ل س ل  جصؿ ف  اليككم  كغ ره:

 قدؿ العممد : الشرط ف  الّ ع  كيحكه عم  جقسدـ:

جك تّ  ػة ال مػرة  شرط   تهػ   لطػالؽ الع ػد ّػيف شػرط تسػم م  للػ  المشػترم  أحدىا:  -
فال خػالؼ  كالتصرؼ ف  المّ ع المشتراة عم  الشمر لل  جكاف المذاذ  كالرد ّدلع ب 

ف لـ  شترط. ف  مكازه كلزكم    كا 

شػػرط ف ػػ  مصػػمحة  كتػػدعك لل ػػ  الحدمػػة  كالع ػػد ن   تهػػ   كدشػػتراط الػػرهف  الثػػاني: -
كالحم ػػػػؿ كالخ ػػػػدر  كتيم ػػػػؿ الػػػػ مف  كيحػػػػك ذلػػػػؾ ف ػػػػك مػػػػد ز  كن  مػػػػـز لن ّشػػػػرط  كن 

 خالؼ ف  ذلؾ.

اشػػػتراط العتػػػؽ فػػػ  الرقّػػػة المّ عػػػة  كهػػػذا مػػػد ز عيػػػد المم ػػػكر ج هػػػد ل ػػػذا  الثالػػػث: -
 الحد ث.

يػػدقض لمع ػػد  كشػػرط اسػػت يد  ميحعػػة  كشػػرط جف  ّ عػػ  شػػ  د آخػػر  جك شػػرط م الرابػػع: -
 كر ػػ  داره كيحػػك ذلػػؾ  كهػػك عيػػد المم ػػكر شػػرط محسػػد لمع ػػد مػػف جصػػم   كفصػػؿ فػػ  

 ذلؾ جصحدّيد  كقد ت دـ ّعض كالم ـ.

معيػده حكمػ  جحػؽ ّدنتّػدع  مػف الشػركط المخدلحػة لػ   كحكمػ  هػك  قضاَ ا أحؽ:قكل : 
 العمؿ ّ  ن غ ره  كجفعؿ قد  يت  ل ذا المعي  كمد رمح ف  التكّ ر.الحؽ الذم  مب 
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 .جم شرط  الذم شرع  جحكـ  كجقكل  كمد سكاه ّدطؿ   كاهً  :وشرط ا  أوثؽ كقكل :

  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرط ا؛ ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل :»قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككم: 
ـْ ﴿ ـْ ُىػػَو َأْقَسػػُط ِعنػػَد المَّػػِو َفػػِإف لَّػػ ـْ ِْلَبػػاِئِي ـْ ِفػػي الػػدِّْْف اْدُعػػوُى ـْ َفػػِإْخَواُنُك َِْمَمُمػػوا آَبػػاَُى

ـْ َوَكاَف المَّػُو َغفُػو  ََِممََّدْت ُقُموُبُك ِـُ ِبِو َوَلِكف مَّا  ـْ ُجَناٌح ِفَْما َأْخَطْأ ُْْك َْْس َعَم ـْ َوَل ًرا َوَمَواِلُْك
اْلُقَرى َفِممَّػِو َوِلمرَُّسػوِؿ َوِلػِذي مَّا َأَفاَ المَُّو َعَمى َرُسوِلِو ِمْف َأْىِؿ  ﴿: كقكل  تعدل 1﴾رَِّحًْما

ـْ َوَمػػا  َْػاَ ِمػػنُك َْْف اْْلَْغِن ََِْػػاَمى َواْلَمَسػػاِكِْف َواْبػِف السَّػػِبِْؿ َكػػْي َ  َُْكػوَف ُدوَلػػًة َبػػ اْلُقْرَبػى َواْل
َّقُػوا المَّػَو ِإفَّ المَّػوَ  َُِيوا َوا ـْ َعْنُو َفػان ـُ الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَياُك َِاُك   3.«2﴾ َشػِدُْد اْلِمَقػابِ  آ

ػد ] :كعيدم جي  قكلػ  » كقدؿ ال ده : ػفٍ  اٍلػكىنى ى  ًلي مى ػ [  كقكلػ :جىٍعتىػؽى  ًلمى  فٍ ًمػ ـً كٍ  ىػ  الٍ لى كٍ ]مى
 4«  [بً سى الي   ةً مى حٍ مي كى  ةه مى حٍ لي   ي نى كى [ كقكل :]الٍ ـٍ  ً سً حي يٍ جى 

ف ػػػػ   كجفعػػػػؿ كالعمػػػـك جكلػػػػ   لذ ن   تهػػػػ  كمػػػكد السػػػػّب حصػػػػر الكػػػالـ  جك الحكػػػػـ 
التحهػػ ؿ لػػػ س عمػػػ  ّدّػػػ  فػػػ  المكهػػػع ف لذ ن مشػػدركة ّػػػ ف الحػػػؽ  كالّدطػػػؿ كقػػػد مػػػد  

 جفعؿ ل  ر التحه ؿ ك  را ك حتمؿ جف ذلؾ كرد عم  مد كديكا  عت دكف مف المكاز.

كف   جف الخ ر ميكط ّدتّػدع ا،مػر كلػزـك الحػؽ كمػد  تخ ػؿ فػ  غ ػره مػف الخ ػر ليمػد 
 هك تمّ س مف لّم س

نمػػا الػػو َ لمػػف أعِػػؽ كقكلػػ : دلمػػد مػػيخكذ مػػف الػػكل  ّحػػتح وا  ؛ الػػكن  ّحػػتح الػػكاك  ّك
الػػكاك  كسػػككف الػػالـ كهػػك ال ػػرب كالمػػراد ّػػ  هيػػد؛ كصػػؼ حكمػػ   يشػػي عيػػ  حػػؽ  ّػػكت 
ا رث مف العت ؽ الذم ن كارث ل  مف م ة يسب جك زكم ة جك الحدهؿ عػف ذلػؾ كحػؽ 

ؾ كمػػ  كايتحػػد  مديعػػ  كقػػد كديػػت العػػرب الع ػػؿ عيػػ  لذا ميػػ  كالتػػزك   ل ي ػػ  ّشػػركط ذلػػ
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   .تّ ع الحؽ كت ّ  في   الشرع عي 

 «  .عف ّ ع الكن  كعف هّت  ي   رسكؿ ا » عف اّف عمر قدؿ: 1ركل الش خدف 

ػػةه  اٍلػػكىنى ي ] :3  كصػػحح  الحػػدكـ2كفػػ  صػػح ح اّػػف حّػػدف ػػةً  ليٍحمى كزاد جّػػك  [الي سىػػبً  كىميٍحمى
 .[بي كهى   ي نى كى  دعي ّى   ي يع ـ ف  ركا ت  ]نى 

جممػػع العممػػد  »كنـ المحمػػة؛ مهػػمكمة عمػػ  الػػرامح  ك مػػكز فتح ػػد قػػدؿ اّػػف ّطػػدؿ: 
ذا كػػػدف حكػػػـ الػػػكن  حكػػػـ اليسػػػب  فكمػػػد ن  ي ػػػؿ  عمػػػ  جيػػػ  ن  مػػػكز تحك ػػػؿ اليسػػػب  كا 

 4«.اليسب  ن  ي ؿ الكن 

مػػف ككممػػة ليمػػد هيػػد لمحصػػر؛ ،ي ػػد لػػك لػػـ تكػػف لمحصػػر لمػػد لػػـز مػػف ل ّػػدت الػػكن  ل
جعتؽ يح   عمف لػـ  عتػؽ لكػف هػذه الكممػة ذكػرت فػ  الحػد ث لّ ػدف يح ػ  عمػف لػـ  عتػؽ 

 5.فدؿ عم  جف م تهدهد الحصر قدل  اّف دق ؽ الع د

ليمػػد مركّػػة مػػف لف التػػ  هػػ  حػػرؼ ل ّػػدت كمػػد التػػ  هػػ  » كقػػدؿ اّػػف خمحػػة ا،ّػػ :
د اليحػ  للػ  حرؼ يح  كا،صؿ ّ د  الحػركؼ عمػ  معدي  ػد عيػد الهػـ  كلمػد اسػتحدؿ ر 

                                                           

 ركاه الّخدرم كمسمـ: - 1
  143  ص:3  ج:2535صح ح الّخدرم  كتدب العتؽ  ّدب ّ ع الكن  كهّت   حد ث رقـ 

  .1145  ص:2  ج:1506صح ح مسمـ  كتدب العتؽ  ّدب الي   عف ّ ع الكن  كهّت   حد ث رقـ 
محمد ّف حّدف ّف احمد ّف حّدف ّف معدذ ّف معّد الت م  الدارم  الّست   صح ح ّف حّدف  - 2

ّترت ب اّف ّمّدف  تح  ؽ شع ب ا،ري كط  كتدب الّ ع المي   عي   ّدب ذكر العمة الت  مف 
  11  ج:1993  م سسة الرسدلة  لّيدف  ّ ركت  4950جمم د ي   عف ّ ع الكن   حد ث رقـ 

  .325ص:
  قدؿ 7990المستدرؾ عم  الصح ح ف  كتدب الحرا ض  حد ث رقـ:  الحدكـ الي سدّكرم  - 3

دهي  رٍّمى ـٍ  يخى لى ٍسيىدًد كى ًح حي اٍ ً ًد ثه صى   .379  ص:4جم: الّخدرم كمسمـ  ج: (؛الحدكـ:  هذىا حى
 .51  ص:7ؾ  ج:اّف ّطدؿ  شرح صح ح الّخدرم  كتدب الشركة  ّدب عتؽ المممك  - 4
اّف دق ؽ الع د  لحكدـ ا،حكدـ شرح عمدة ا،حكدـ  كتدب الّ كع  ّدب الشركط ف  الّ ع   - 5

 .138  ص:2  ج:(  مطّعة السية المحمد ة ّدكف  ط  ت273تيم ـ الكتدّة حد ث رقـ 
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 يح  الم ّت لمد ف   مف التيدقض كمب حمم  عم  ل ّدت  لممذككر  كيح   عمد سكاه.

مسػت ر لمػف جعتػؽ  كمػف مكصػكلة  كجعتػؽ  كد ف جككالكن  مّتدج خّره لمف جعتؽ جم 
 1«.ف  محؿ الصمة  كالعد د هم ر الحدعؿ

ف جك جي ػ  كهػك   تهػ  جف الػكن  لكػؿ معتػؽ ذكػرا كػد»كالحد ث كمد قدؿ اّف ّطػدؿ: 
مممػع عم ػ  كلػػ س ّػ ف الح  ػد  خػػالؼ جيػ  لػ س لميسػػد  مػف الػكن  لن مػػد جعػت ف جك مػػره 

 2«.لل  ف مف جعت ف ّكندة جك عتؽ

؛  عيػػػ  جف الػػػكن  مخػػػتص ّمػػػف 3؛ لالختصػػػدص كمػػػد قدلػػػ  الكرمػػػدي لمػػػفكالػػػالـ فػػػ  
 جعتؽ.

ٌؿ لّْْمُمَطفِّْفػْفَ  ﴿ك مكز جف تككف لالستح دؽ كمد ف  قكل  تعػدل : » قدؿ الع ي :  4﴾َوْْ
كاسػػتح دؽ المعتػػؽ الػػكن  ن  يػػدف  اسػػتح دؽ غ ػػره ك مػػكز جف تكػػكف لمصػػ ركرة كصػػ ركرة 

ػ]الكن  لممعتؽ ن تيدف  ص ركرت  ل  ره مف عصّت  ّعد مكتػ  هػك لحػد ث  ػ فٍ مى ػ دتى مى  فٍ عى
ػػ ف هػػعؼ اتحػػؽ العممػػد  عمػػ  العمػػؿ ّػػ  فػػ  المممػػة ك  .[ ً  ًػػارً كى مً فى  ؽٍّ حى ّدل  ػػدس عمػػ  كهػػك كا 

الكل  المعتؽ ك  دـ مػف العصػّة ّحكا ػده مػف ا رث ككن ػة التػزك   ا،قػرب فػد،قرب كمػد 
 5«.ف  اليسب

جممع المسػممكف عمػ   ّػكت الػكن  لمػف جعتػؽ عّػده جك جمتػ  » قدؿ اليككم رحم  ا:
عػػف يحسػػ  كجيػػ   ػػرث ّػػ   كجمػػد العت ػػؽ فػػال  ػػرث سػػ ده عيػػد الممػػده ر  كقػػدؿ ممدعػػة مػػف 

                                                           

 .157  ص: 4ا،ّ   لكمدؿ ا كمدؿ  كتدب العتؽ  ّدب الكن   ج: - 1
 .376  ص:8اّف ّطدؿ  شرح صح ح الّخدرم  كتدب الحرا ض  ّدب مد  رث اليسد   ج: - 2
الككاكب الدرارم ف  شرح صح ح الّخدرم  كتدب الحرا ض  ّدب مف جسمـ عم   د    حد ث  - 3

 .173  ص:23  ج:6356رقـ: 
 .1سكرة المطحح ف  اآل ة: - 4
  23ب الحرا ض  ّدب مد  رث اليسد   ج:الع ي   عمدة ال درم  شرح صح ح الّخدرم  كتد - 5

 .258ص:
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 دّع ف  ر   كعكس .الت

لممػت ط الم ػ ط  كن   د ػ   كنكف  هذا الحد ث دل ؿ عمػ  جيػ  ن كن  لمػف جسػمـ عمػ  
لمف حدلؼ ليسديد عم  الميدصرة  ّك ذا كم  قدؿ مدلؾ  كا،كزاع   كال ػكرم  كالشػدفع   

 كجحمد  كداككد كممده ر العممد ....

ذا لـ  كف ،حد مف ه ن  المذككر ف كار  ث فمدل  لّ ػت المػدؿ  كقػدؿ ّر عػة  قدؿ:...كا 
كالم ػػث كجّػػك حي حػػة  كجصػػحدّ  مػػف جسػػمـ عمػػ   د ػػ  رمػػؿ فػػكن ه لػػ   كقػػدؿ لسػػحدؽ اّػػف 
راهك     ّت لمممت ط الكن  عم  الم  ط  كقدؿ جّػك حي حػة   ّػت الػكن  ّػدلحمؼ  ك تكار ػدف 

ػػدّػ   كدل ػػؿ المم ػػكر حػػد ث ] ػػفٍ  اٍلػػكىنى ى  ًلي مى دل ػػؿ عمػػ  جيػػ  لذا جعتػػؽ عّػػده [ كف ػػ  جىٍعتىػؽى  ًلمى
سد ّة جم عم  جف ن كن  ل  عم    ككف الشرط نغ د  ك  ّت الػكن  عم ػ   كهػذا مػذهب 

كجيػ  لػك جعت ػ  عمػ  مػدؿ جك ّدعػ  يحسػ    ّػت لػ  عم ػ  الػكن   ككػذا  الشػدفع   كمكاف  ػ  
الػػكن  لػػك كدتّػػ   جك اسػػتكلدهد كعت ػػت ّمكتػػ  فحػػ  كػػؿ هػػذه الصػػكر   ّػػت الػػكن   ك  ّػػت 

ف كديػػد ن  تكار ػػدف فػػ  الحػػدؿ لعمػػـك الحػػد ث ايت ػػ   1«.لممسػػمـ عمػػ  الكػػدفر  كعكسػػ   كا 
 كالم .

م مػػ  قػدؿ جصػػحدّيد عمػ  خػػالؼ ّ ػي ـ فػػ  ّعػض المسػػد ؿ فمشػ كر المػػذهب  قمػت: ّك
جف كن  السد ّة لممسمم ف  كركل اّف كهب عػف مدلػؾ جيػ  لمعت ػ   كحكػده اّػف الحدك ػدي  

كالمشػػػ كر ج هػػػد جف عتػػػؽ الكػػػدفر لعّػػػده المسػػػمـ لػػػ س  المدمشػػػكف  كاّػػػف عػػػف اّػػػف يػػػدفع 
ّسػػّب لمػػكن   كلػػك جسػػمـ المعتػػؽ لػػـ  رمػػع لػػ  الػػكن   كقػػدؿ اّػػف عّػػد الحكػػـ  رمػػع  قػػدؿ 
ّ ػراـ كهػك ال  ػدس  كجمػػد عتػؽ الكػدفر لعّػػده الكػدفر جك عتػؽ مسػمـ لعّػػد كػدفر   ػـ جسػػممد  

 ي .جك جسمـ العّد ف  ّت ّ  مد كدف الكحر مديعد م

كاختمػػؼ العممػػد  فػػ مف  سػػتحؽ كن  العّػػد الػػذم جعت ػػ  مدلكػػ  عػػف غ ػػره ف ػػدؿ ا مػػدـ 
                                                           

اليككم  شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  كتدب المعدف كالمالعية كالمتالعف  الكن  لمف جعتؽ  - 1
 .140  ص:10ف   حد ث عد شة  ج:
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كقػػدؿ الشػػدفع  كجصػػحدّ  لممعتػػؽ  كقػػدؿ الككف ػػكف لف  كجك ػػر جصػػحدّ  هػػك لممعتػػؽ عيػػ  
ن فمممعتػػػػؽ لمحػػػػد ث  كقدلػػػػ  جشػػػػ ب كاّػػػػف يػػػػدفع كاّػػػػف  كػػػػدف ّػػػػيمر الم ػػػػت فػػػػدلكن  لػػػػ  كا 

 المدمشكف كاّف عّد الحكـ.

جممعػػكا عمػػ  جف مػػف ككػػؿ رمػػال عمػػ  عتػػؽ عّػػده فػػدلكن  لممككػػؿ ن » اّػػف رشػػد:قػػدؿ 
لمكك ؿ الذم تػكل  فعػؿ ا عتػدؽ كل ػذا قميػد جف مػف جعتػؽ عّػده عػف غ ػره ّنذيػ  جك ّ  ػر 
لذيػػػ  جف الػػػكن  لممعتػػػؽ عيػػػ  ،ف  ػػػكاب العتػػػؽ لػػػ  ككػػػدف لذا جعتػػػؽ عيػػػ  كييػػػ  ممكػػػ  ل ػػػده 

لػكن  المي ػ  عيػ  فػ  الحػد ث ،ف الي ػ  ليمػد ّشرط لعتدق  عيػ   كلػ س ذلػؾ مػف هّػة ا
 لمف حصؿ ل   كاب العتؽ.   ته  ي ؿ الكن  ّعد  ّكت   كت رره 

كاّػػف  1كحمػػة مػػف ج ّػػت الػػكن  لمممػػت ط كلمػػف جسػػمـ كػػدفر عمػػ   ػػده مػػد ركاه جّػػك داككد
 د رسكؿ ا! مد السية ف  الرمؿ  سػمـ عمػ   ػد الرمػؿ  عف تم ـ الدارم جي  قدؿ:2مدم  

ج هػد  كهػعح    3كركاه الترمػذم [. ً دتًػمى مى كى  دهي  ىػحٍ مى ًّ  دسً   الي ػلىػكٍ جى  كى ]هيػ:مف المسمم ف ؟ قدؿ
فػػ  الصػػح ح  كقػػدؿ اختمحػػكا فػػ  صػػحت   كقػػدؿ الشػػدفع  ن   ّػػت يعػػـ  4كعم ػػ  الّخػػدرم

صحح  ا مدـ الحدفظ جّك زرعة لكف قػدؿ الّخػدرم ليػ  ن  صػمح لمعدرهػة حػد ث ]ليمػد 
تػػػؽ[ المتحػػػؽ عمػػػ  صػػػحت . كعمػػػ  التيػػػزؿ لصػػػحت  ف ػػػ كؿ عمػػػ  جيػػػ  جكلػػػ  الػػػكن  لمػػػف جع

اليػػدس ّيصػػره كمعدكيتػػ  كمػػد جشػػّ  ذلػػؾ ن ّػػدلم راث ك ّ ػػ  الحػػد ث المتحػػؽ عمػػ  صػػحت  

                                                           

جّك داكد  سيف جّ  داكد  كتدب الحرا ض  ّدب ف  الرمؿ  سمـ عم   دم الرمؿ  حد ث  - 1
 . 127  ص:3   ج2918رقـ:

  919  ص:2اّف مدم   سيف اّف مدم   كتدب الحرا ض  ّدب الرمؿ سمـ عم  ّدب الرمؿ  ج: - 2
 .2752حد ث رقـ: 

الترمذم  سيف الترمذم  جّكاب الحرا ض  ّدب مد مد  ف  م راث الذم  سمـ عم   دم الرمؿ   - 3
 .490  ص:3  ج:2112حد ث رقـ:

  8  ج:6757الحرا ض  ّدب لذا جسمـ عم   د    حد ث رقـ:الّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب  4 -
 .155ص:
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ػػ]الٍ  عػػف كا مػػة مرفكعػػد:3  كاّػػف مدمػػ 2  كالترمػػذم1عمػػ  عمكمػػ   كمػػد ركاه جّػػك داككد  ةي جى رٍ مى
حسػف  [. قػدؿ الترمػذم: ي ٍيػعى  تٍ يىػعى م نى د الػذً هى دي لىػكى د  كى  ى  طي  ً لى كى  د  ى   ي تً عى  : ثو ارً كى مى  ةى  ى الى  ى  كزي حي تى 

 غر ب.

 كمكاب المم كر عي  مكاّ ـ عف سدّ  .

: جم؛ مػد شػيف  كمػد ما باؿ رجػاؿ مػنكـ ْقػوؿ أحػدىـ اعِػؽ فالنػا والػو َ لػي قكل :
حػػػدؿ ؟ كهػػػك اسػػػتح دـ ليكػػػدر  كلػػػـ  صػػػرح ّيسػػػمد  ـ  كلػػػـ  ػػػكام  ـ ّدلخطػػػدب لحصػػػكؿ 
الم صػػكد  كلػػ عـ الخطػػدب الحدهػػر كال د ػػب  ككػػؿ مػػف فعػػؿ م ػػؿ ذلػػؾ الحعػػؿ  كلمسػػتر 

كػػدف ن  :مػػف حػػد ث جيػػس جيػػ   4  ركل جّػػك داككدعمػػ  الحدعػػؿ  كهػػذه كديػػت عددتػػ  
سيدده حسف. كام  جحدا ف  كم   ّمد  ك  ره   كا 

جم ل ال  شكش عم   فكدف   ػكؿ مػد ّػدؿ جقػكاـ  حعمػكف » قدؿ عم  اّف جحمد العز زم:
مػػع مػػػد ف ػػ  مػػػف حصػػػكؿ  كجعػػػـ يحعػػػد لحصػػكؿ الحد ػػػدة ف ػػ  لكػػػؿ سػػػدمع  كهػػػذا جّمػػغ  كػػذا 

  5«.كتيل ؼ ال مكب كالستر عم  الحدعؿ  المكاراة 

ح شخص جف  يصػح  ف مػد ّ يػ   طمب مف كؿ مف جراد يص»كقدؿ اّف سدلـ الححي : 
ّك يػػ  فنيػػ  جّمػػغ فػػ  قّػػكؿ اليصػػ حة جك  رسػػؿ لػػ  كرقػػة مػػ ال كن  كام ػػ  ّمػػد  كرهػػ  عيػػد 

                                                           

 .532ص:   4جّك داكد  سيف جّ  داكد  كتدب الحرا ض  ّدب م راث اّف المالعية  ج: - 1
  4  ج:2115الترمذم  سيف الترمذم  ّدب مد مد  ف  مد  رث اليسد  مف الكن   حد ث رقـ: - 2

 .429ص:
كتدب الحرا ض  ّدب تحكز المرجة عم   الث مكار ث  حد ث رقـ:   اّف مدم   سيف اّف مدم  - 3

 .916  ص: 2  ج:2742
 .180  ص:2جّك داكد  سيف جّ  داكد  جّكاب استحتدح الصالة  ّدب اليظر ف  الصالة  ج: - 4
لـ جمده هكذا ف  كتدّ  السراج المي ر عيد شرح   لحد ث عد شة  كمف ّ ف مد  قكؿ العز زم - 5

  «.مد ّدؿ جقكاـ؛ استح دـ ليكدرم جم حدل ـ كهـ اهؿ ّر رة»قدل  ف  معي  مد ّدؿ جقكاـ هك: 
 .(360  ص: 1  يظر: السراج المي ر  ّدب ال مزة  ال مزة مع الّد   ج:

 آخر مف كتدّ .   قد  ككف قكؿ العز زم مكمكدا ف  مكدف
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   1«.اليدس

قد   تهػ  الحػدؿ المكام ػة ّدلخطػدب لكػكف المخدطػب مػف جهػؿ التمػرد ف تعػ ف  قمت:
 ّعض الميدف  ف ّمد  كرهكي  ف دمكا كهـ خزا د. كقد كام  

جك جمػر  حتػدج  جيػ   سػتحب ل مػدـ عيػد كقػكع ّدعػة  كثْرة منيػا:وفي الحدْث فوائد 
ك يكػػر عمػػ  مػػف ارتكػػب مػػد  خػػدلؼ  ك ّػػ ف ل ػػـ حكػػـ ذلػػؾ  للػػ  ّ ديػػ  جف  خطػػب اليػػدس 

 .الحؽ

 كالمّدل ة ف  ت ّ ح . الت م ظ ف  لزالة الميكر  وفْو

ي ػد ي ػ  عػف سػمع الك ػدف كيحػكه ممػد ف ػ  تكمػؼ  وفْو مكاز السمع لذا لػـ  تكمػؼ كا 
جك تػػرك   ّدطػػؿ ّػػؿ يػػص العممػػد  عمػػ  جيػػ  حسػػف قػػدؿ اّػػف اليحػػ س: ك كحػػ  فػػ  حسػػي  

كن   دح ف  ذلؾ خمكه ف  ّعض اآل دت ،ف الحسػف قػد   تهػ  الم ػدـ  ف ّ  آكركد ال ر 
 انيت دؿ لل  جحسف مي .

 ف كم د عم  .آكلذلؾ لـ  مئ فكاصؿ ال ر  مكد ن عم  الدكاـ كقدؿ غ ره السمع مح

 كال يد  عم  . ّحمد ا  استحّدب الّدا ة ف  الخطب  وفْو

قػػػدلكا  كغ رهػػػد  كالع ػػػد  كالممعػػػة  فػػػ  خطػػػب الػػػكعظ" جمػػػد ّعػػػد"اسػػػتحّدب قػػػكؿ  وفْػػػو
  كالصػػالة عمػػ كتكػػكف ّعػػد ال يػػد  عمػػ  ا  كالرسػػد ؿ  ككػػذلؾ خطػػب الكتػػدب المصػػيحة 

د التكف ؽ.  رسكؿ ا   ّك

 

                                                           

: مد ّدؿ جقكاـ  مف لـ جمده ف  حدش ت  عم  السراج  كمد كمدت  هك قكل  ف  شرح قكل   - 1
 ركا ة الّخدرم مد ّدؿ دكف فد  المكاب «حد ث عد شة السدّؽ:

 .342  ص: 1   يظر: حدش ة الححي  عم  المدمع الص  ر  ّدب ال مزة  ج:»ايت   
 .  مكدف آخر مف كتدّ قد  ككف قكؿ الححي  مكمكدا ف
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 :الثالث عشرالحدْث 

 :قكل   

َِِجْب ِمْنوُ ] َِْح َِِب ِإْحَداُكفَّ َما َُْؤدّْي َفْم   [.ِإَذا َكاَف ِعْنَد ُمَكا

 3  كاّػف مدمػ 2كجّػك داككد كقػدؿ حسػف صػح ح  1صح ح؛ هذا الحػد ث ركاه الترمػذم
 كم ـ مف حد ث جـ سممة.

 عم  الخصكص لذ المخدطّة لحداهف. جك ،زكاج اليّ   كالخطدب لميسد  مطم د

ّهػػـ المػػ ـ كفػػتح الم يػػدة الحكق ػػة الرق ػػؽ الػػذم  كدتّػػ  » كالمكدتػػب قػػدؿ اّػػف الخط ػػب:
كسػر التػد  السػ د الػذم  مكنه عم  مد   د   لل   فنذا جداه عتؽ فنف عمز رد لل  الػرؽ ّك

   4«د ّعكض ميمـ ّيمم ف فيك رت ع مي  المكدتّة كالكتدّة ّكسر الكدؼ ع د عتؽ ّمحظ 

حػػدهد جصػػحدّيد ّع ػػد  كمػػب العتػػؽ  عمػػ  مػػدؿ م مػػؿ مػػف العّػػد مكقػػكؼ عمػػ   قمػػت:
الكتػػػدب كالمكدتّػػػة جف  كدتػػػب الرمػػػؿ عّػػػده جك جمتػػػ  عمػػػ  مػػػدؿ »جدا ػػػ   كفػػػ  المصػػػّدح: 

فدلعّػد مكدتػب ّػػدلحتح      عتػػؽ لذا جدل اليمػـك كتكدتػب كػذلؾمػيمـ ك كتػب العّػد عم ػ  جٌيػ
دلكسػػػر اسػػػػـ فدعػػػؿ ،يػػػػ  كدتػػػب سػػػػ ده فدلحعػػػؿ مي مػػػػد كا،صػػػؿ فػػػػ  ّػػػػدب اسػػػـ  محعػػػػكؿ ّك

المحدعمة جف  ككف مف ا ي ف فصدعدا  حعؿ جحدهمد ّصدحّ  مد  حعؿ هك ّ  كح ي ػذ فكػؿ 
كقػكؿ الح  ػد  ّػدب الكتدّػة ف ػ  تسػدمح ،ف  :قػدؿ .كاحد فدعػؿ كمحعػكؿ مػف ح ػث المعيػ 
ّة ّدسـ المكتػكب ممػدزا كاتسػدعد ،يػ   كتػب فػ  الكتدّة اسـ المكتكب كق ؿ لممكدتّة مكدت

                                                           

سيف الترمذم  جّكاب الّ كع  ّدب مد مد  ف  المكدتب لذا كدف عيده مد   دم   حد ث رقـ  - 1
 .553  ص:2  ج:1261

سيف جّ  داكد  جّكاب الّ كع  ّىدبه ًف  اٍلميكىدتىًب  ي ىدٍّم ّىٍعضى ًكتىدّىًتً  فى ىٍعًمزي جىٍك  ىميكتي  حد ث  - 2
 .20  ص:4ج: 3928رقـ 

  842  ص:2  ج:2520سيف اّف مدم   كتدب العتؽ  ّدب المكدتب  حد ث رقـ  - 3
 .327  ص:4  لرشدد السدرم  كتدب المكدتب  ج:(اّف الخط ب  ال سطالي  - 4
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ال دلػػب لمعّػػد عمػػ  مػػكنه كتػػدب ّػػدلعتؽ عيػػد جدا  اليمػػـك  ػػـ ك ػػر انسػػتعمدؿ حتػػ  قػػدؿ 
ف لػػػـ  كتػػػب شػػػ   كشػػػذ الزمخشػػػرم فمعػػػؿ المكدتّػػػة كالكتدّػػػة  الح  ػػػد  لممكدتّػػػة كتدّػػػة كا 

   1«.ّمعي  كاحد ن  كدد  كمد ل  ره ذلؾ

لميسػد  ّدنحتمػدب مػف مكػدتّ ف لذا كػدف عيػده مػد  ػ دم ّػ  كالحد ث صػر ح فػ  ا،مػر 
كهك عيد جهؿ العمـ محمكؿ عمػ  التػكرع ن جيػ   عتػؽ ّممػرد ال ػدرة » مد عم   قدؿ الترمذم:

ف كدف عيده مد   دم حت    دم  ايت   ّدلمعي . 2«.عم  ا،دا  فني  ن  عتؽ كا 

ف عيػ  عمػ  تعم ػؿ ا،دا  كقدؿ اّف شر ح قدؿ ذلؾ ل حرك  احتمػدّ » قدؿ السيدم: 
كالمصػػ ر للػػ  الحر ػػة كن  تػػرؾ ذلػػؾ مػػف جمػػؿ دخكلػػ  عمػػ  ف فػػدلمطمكب ّ ػػدف المصػػمحة 
ف  حمم  عم  ا،دا  ن ّ دف الحكـ كق ؿ معيده فم ستعد لالحتمدب ميػ  لشػدرة للػ  قػرب 

   3«.زمدي  كحصكل  ّممرد ا،دا 

كهػك دل ػؿ عمػ  جف المػرجة   ػ دم كمح كم  عدـ ا،مر ّدنحتمدب مي  لذا لـ  كف عيػده مػد 
 كمحمػػػػؿ ذلػػػػؾ عيػػػػد مدلػػػػؾ رحمػػػػ  ا عمػػػػ  العّػػػػد  ن  مػػػػب عم  ػػػػد انحتمػػػػدب مػػػػف عّػػػػدهد 

 ال ّ ح ن عم  مف ل  ميظر  كه  ة  هذا هك المش كر مف مذهّ .  كالمكدتب الدي 

كقد اختمؼ العممد  ف  عّ د المػرجة  هػؿ هػـ مػف محدرم ػد الػذ ف  مػكز يظػرهـ لل  ػد  
: كالسحر عّ د المرجة محـر ل د  ف مكز ل  الػدخكؿ عم  ػد لذا كػدف عح حػد   مع د؟ ف دؿ قـك

 كجف  يظر لل  ّدف مكنت  لن مد ن  مكز لممحـر اليظر لل  .

كهػػػك ظػػػدهر ال ػػػرآف  كركم ذلػػػؾ عػػػف عد شػػػة  كجـ »قػػػدؿ الّ ػػػكم فػػػ  معػػػدلـ التيز ػػػؿ: 
كهّػػ  ل ػػد  كعمػػ  فدطمػػة جتػػ  فدطمػػة ّعّػػد قػػد  سػػممة  كركل  دّػػت عػػف جيػػس جف اليّػػ  
ذا غطػت ّػ  رمم  ػد لػـ  ّمػغ رجسػ د   كب لذا قيعت ّ  رجس د لـ  ّمغ رمم  ػد  فممػد رجل  كا 

                                                           

 .525  ص: 2الح كم   المصّدح المي ر  ّدب حرؼ الكدؼ  الكدؼ مع التد   ج: - 1
  .الترمذم  المرمع يحس  - 2
 .106  ص:2السيدم عم  سيف اّف مدم   كتدب العتؽ  ّدب المكدتب  ج: السيدم  حدش ة - 3
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ػػي    لً سه يٍ ّىػػ ؾً ٍ ػػمى عى  سى  ٍ مػػد تم ػػ  قػػدؿ:]لى  اليّػػ   [.ؾً ميػػالى غي كى   كؾً ّيػػجى  كى د هيػػمى
كالحػػد ث ركاه جّػػك  1

تسػػػػدفر معػػػػ  جـ ن ؟  هػػػػؿ هػػػػك محػػػػـر  اختمػػػػؼ فػػػػ  عّػػػػدهد؛»كقػػػػدؿ اّػػػػف ال طػػػػدف:  2داككد
ػ  قػػدؿ مدلػؾ  جك ن  شػػترط  قػكنف: كعمػػ  ال ػكؿ ّػػدلمكاز؛ ف ػؿ  شػػترط جف  كػكف كغػػدا  ّك

ذلؾ ؟ ذهب ال ده  لسمدع ؿ للػ  مػكاز ذلػؾ. قػدؿ اّػف ال طػدف: كهػك الصػح ح كذهػب 
   3«.اّف ال صدر  كاّف عّد الحكـ لل  الميع مف ذلؾ كلمشدفع ة ال كنف

: اآل ػػة فػػ  ا مػػد   ع ػػد  كهػػك قػػكؿ سػػع د ّػػف مّ ػػر  كقػػدؿ:هػػك كػػد،ميّ  م كقػػدؿ قػػـك
دكف العّ ػػد  كجّػػ  حي حػػة  كهػػك ظػػدهر المػػذهب  كقػػدلكا حػػد ث فدطمػػة قهػػ ة عػػ ف فمعمػػ  
كػدف صػػ  را جك ذا محػـر كانحتمػػدؿ  سػ ط انسػػتدنؿ  كقػػد ي ػؿ الّػػدم  فػ  الميت ػػ  عػػف 

 مػػكز ل ػػد السػػحر  لػػ س عّػػدهد مػػف ذكم محدرم ػػد الػػذ ف» ال دهػػ  جّػػ  محمػػد جيػػ  قػػدؿ: 
مع ػػـ ،ف حرمت ػػد ميػػ  ن تػػدـك ّعػػد جف قػػدـ فػػ  مػػدمع الميت ػػ  تحسػػ ر المحػػـر ّمػػف تيّػػد 

    4«تحر م د عم  المرجة لحرمت د.

كل ػػـ فػػ  م اكمتػػ  ل ػػد مػػف التحصػػ ؿ م ػػؿ مػػد فػػ  اليظػػر  كهػػك مكازهمػػد مػػف الكغػػد لف 
فػػرؽ فػػ  ذلػػؾ ّػػ ف كديػػت تممكػػ  ن شػػر ؾ ل ػػد ف ػػ   كالميػػع فػػ  الشػػدب ذم الميظػػر  كن 

الػػذم ن شػػد ّة ف ػػ   كجمػػد ا،مػػة المكدتّػػة فػػال  حػػؿ  كال ػػفٌ   كالمعتػػؽ للػػ  جمػػؿ المكدتػػب 

                                                           

الّ كم  معدلـ التيز ؿ  تح  ؽ  كتخر  : محمد عّد ا اليمر  ع مدف  جّك محمد الحس ف ّف مسعكد  - 1
 .35  ص:6ـ  ج: 1997  4دار ط ّة لميشر كالتكز ع  ط:  ممعة هم ر ة  كسم مدف مسمـ الحرش

  4  ج:4106سيف جّ  داكد  ّدب المّدس  ّدب العّد  يظر لل  شعر مكنت   حد ث رقـ  - 2
 .62ص:

اّف ال طدف  الحدس   لحكدـ اليظر ف  جحكدـ اليظر ّحدسة الّصر  تح  ؽ: لدر س الصمدم   - 3
  ص: 2012  1مسيلة: هؿ  مكز لّدا  ز يت د لعّدهد ممؾ  م ي د جـ ن ؟ دار ال مـ  دمشؽ  ط:

248 - 249. 
الّدم   الميت   شرح المكطي  كتدب المدمع  مدمع مد مد  ف  الطعدـ كالشراب   مسيلة:...  - 4

جك مع جخ  د عم  م ؿ ذلؾ  ك كره لممرجة جف   ره  ممف ت اكم  غ معى ك  ًم ىد كٍ ز  معالمرجة  كقد تيكؿ
 .252ص:  7..   ج.تخمك مع الرمؿ ل س ّ ي  ّك ي د حرمة 
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لس دهد جف  يظر لل  ػد يظػر شػ كة كن جف  ػرل مي ػد لن مػد  ػراه مػف سػد ر ا مػد  ك ػ دب 
 لف كط  د.

ػد كن  دؿ هذا الحد ث عم  عتؽ المكدتب قّؿ ا،دا  ّؿ  دؿ لعكس   كا جعمـ   ّك
 التكف ؽ.
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 :رابع عشرالحدْث ال

 :قكل   

 [.َمْف َمَمَؾ َذا َرِحـٍ َمْحَرـٍ فقد عِِؽ]

عػػف عمػػر مرفكعػػد  كقػػدؿ الترمػػذم: 2  كقػػد ركاه الترمػػذم1عػػزل هػػذا الحػػد ث لميسػػد  
عػػػف  4كركاه جّػػػك داككد3«.د ّػػػف سػػػممةحمػػػد هػػػذا حػػػد ث ن يعرفػػػ  مسػػػيدا لن مػػػف حػػػد ث»

 مػػػػف حػػػػد ث سػػػػمرة مرفكعػػػػد  7كاّػػػػف مدمػػػػ  6  كالترمػػػػذم5كركاه جّػػػػك داككد عمػػػػر مكقكفػػػػد.
مػف 9كاّػف مدمػ  8[ كذكره الترمػذمرٌّ حي  كى  ي فى  ـو رً حٍ مى  ـو حً ا رى ذى  ؾى مى مى  فٍ ]مى  كلحظ ـ ف  الحد   ف:

 مف حد ث اّف عمر.9مدم 

كقػػد اهػػطرب فػػ  لسػػيدد هػػذا الحػػد ث  كلػػذلؾ هػػعح  ممدعػػة مػػف الححػػدظ  كصػػحح  
 ذلؾ مف تع ّ .  ـى كسمً  10«لي  عم  شرط الش خ ف» الحدكـ  كقدؿ:

كمػػف: شػػرط ة  مّتػػدج خّػػره المممػػة الشػػرط ة ن المممػػة المزا  ػػة  كمػػد ذكػػره ك  ػػر مػػف 
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ف معمػت مػف مكصػكلة فػال ّػد مػف  المح   ف فال  مػـز خمػك المممػة الخّر ػة مػف العد ػد  كا 
 ال كؿ ّت د ر العد د  ف ك معتؽ عم  .

قدلػػػ  المح ػػػؽ ّػػػف عّػػػد «. ّػػػدلمر عمػػػ  المػػػكار  ،يػػػ  صػػػحة ذا رحػػػـ»: ـرمحػػػكقكلػػػ : 
 1ال ددم.

 كمد عزاه لمك  ر مف المح   ف ذكره ف  الم ي  مف غ ر ترم ح  كهذا يص :
  :مف عم  جّرعة جكم » 

 شرط ة يحك قكل  تعدل :  -

َِاِب َمف َْْمَمؿْ  ﴿ ـْ َو  َأَماِنيّْ َأْىِؿ اْلِك ُّْْك ًَا ُْْجَز ِبِو َوَ  َِْجْد َلُو ِمف  لََّْْس ِبَأَماِن ُسو
ِّْا َوَ  َنِصًْرا  .2 ﴾ ُدوِف الّمِو َوِل

 كاستح دم ة يحك: -

ْرَقِدَنا َىَذا َما َوَعَد الرَّْحَمُف َوَصَدَؽ اْلُمْرَسُموَف ﴿ َمَنا َمف َبَمَثَنا ِمف مَّ   3﴾َقاُلوا َْا َوْْ
ََِر َأفَّ المََّو َْ  ﴿كمكصكلة يحك:  - ـْ  ْسُجُد َلُو َمف ِفي السََّماَواِت َوَمف ِفي اْْلَْرِض َل

ْْوِ  َف النَّاِس َوَكِثٌْر َحؽَّ َعَم  َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوـُ َواْلِجَباُؿ َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َوَكِثٌْر مّْ
ْكِرـٍ ِإفَّ المََّو َْْفمَ    4 ﴾ُؿ َما ََْشاَاْلَمَذاُب َوَمف ُِْيِف المَُّو َفَما َلُو ِمف مُّ

 .مف  كرمي  جكرم   كيكرة مكصكفة فت كؿ: -

جك مكصكلة جك   فتحتمؿ مف ا،كم  ا،ّرعة فنف قدرت د شرط ة مزمت الحعم ف

                                                           

اّف عّد ال ددم السيدم  حدش ة السيدم عم  سيف اّف مدم   كتدب العتؽ  ّدب ف مف ممؾ ذا  - 1
  107  ص: 2  ج:2524ذا رحـ محـر  حد ث رقـ: 

 .123سكرة اليسد   اآل ة: - 2
 .52سكرة  س  اآل ة: - 3
 .18سكرة الح   اآل ة: - 4
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مكصكفة رفعت مد  جك استح دم ة رفعت ا،كؿ  كمزمت ال دي  ،ي  مكاب ّ  ر الحد  
المممة  كالمكصكفة؛ صكلة كمف ف  ف مّتدج  كخّر انستح دم ة المممة ا،كل   كالمك 

 1«.عم  خالؼ ف  ذلؾ ا،كل   جك ال دي ة  ال دي ة كالشرط ة؛

عمػػػ  المػػػكار خػػػالؼ رمػػػح السػػػ كط   ّكتػػػ  فػػػ  اليعػػػت ك ػػػذا الحػػػد ث   كفػػػ  المػػػر
 كم الزكمدت كم ـ. ذلل ؾ  غك كل : جّمكالتكك د 

اسػػتعمؿ ّحػػتح الػػرا   ككسػػر الحػػد  الم ممػػة؛ جصػػم  مكهػػع تكػػكف الكلػػد   ػػـ  والػػرحـ:
 لم راّة  ف  ع عم  كؿ مف   ع ّ يؾ  ّك ي  يسب.

ك طمؽ ف  الحرا ض عم  ا،قدرب مف م ة اليسد ؛   دؿ: ذك رحـ محـر ّحتح المػ ـ  
 كسككف الحد  الم ممة  كفتح الرا  مخححة.

ك  ػػػدؿ محػػػـر ّهػػػـ المػػػ ـ  كفػػػتح الحػػػد   كتشػػػد د الػػػرا  المحتكحػػػة  كهػػػـ مػػػف ن  حػػػؿ 
 ـ  كالّيت  كا،خت  كالعمة  كالخدلة.يكدح  مف ا،قدرب كد،

: ّحػتح العػ ف  كالتػد   كمػد ت ػدـ معيػده  صػدر عت  ػد  كظػدهره جيػ   حصػؿ ذلػؾ عِؽك
ّيحس الممؾ كن  حت ر لل  حكـ كدلركا ة ال دي ة  ف ك حر ف  هػذا الحػد ث عتػؽ ا،قػدرب 

 الذ ف ذكركا جي  ن  حت ر لل  حكـ.

 تحدؽ عم  عمكدم اليسب  قدؿ ف  الي د ة كقد اختمؼ العممد  ف  ذلؾ ّعد ان

ل ػػ  ذهػػب جّػػك حي حػػة ك » الػػذم ذهػػب لل ػػ  جك ػػر جهػػؿ العمػػـ مػػف الصػػحدّة  كالتػػدّع ف  كا 
 ايت  . 2«كجصحدّ   كجحمد جف مف ممؾ ذا رحـ محـر عتؽ عم   ذكرا كدف جك جي  

ػػذلؾ قػػدؿ  قمػػت: ركل اّػػف ال صػػدر عػػف مدلػػؾ م ػػؿ هػػذا المػػذهب المكافػػؽ لمحػػد ث  ّك
كذهػب الشػدفع   كغ ػره مػف » كاّف المدمشكف مف جصحدّ   قػدؿ فػ  الي د ػة: كهب  اّف

                                                           

 .431ص:  1اّف هشدـ ا،يصدرم  م ي  المّ ب عف كتب ا،عدر ب  ج:  - 1
 .504  ص:2اّف ا،  ر  الي د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر  ّدب الرا   الرا  مع الحد   ج: - 2
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كالتدّع ف للػ  جيػ   عتػؽ عم ػ  ا،كند  كاآلّػد   كن  عتػؽ عم ػ  غ ػرهـ  كالصحدّة  ا، مة 
 1«.مف ذكم قراّت 

ذهػب »ي ؿ اّف خك ز ميػداد عػف مدلػؾ ركا ػة م ػؿ هػذا ال ػكؿ قػدؿ فػ  الي د ػة:  قمت:
   2«.   عتؽ عم   الكلد كالكالداف كا خكة كن  عتؽ غ رهـمدلؾ لل  جي

هػػػذا هػػػك المشػػػ كر  كعم ػػػ   يػػػدظر جصػػػحدّيد   ػػػـ اختمحػػػكا فػػػ  افت ػػػدره لمحكػػػـ؛  قمػػػت:
لذا »فدلمشػػ كر عػػدـ افت ػػدره  ّػػؿ  عتػػؽ ّػػيحس ممكػػ  لػػ   كفػػ  المدكيػػة عػػف اّػػف شػػ دب: 

 دؿ عم   الحد ث  كق ػؿ ن مدت قّؿ عت  ـ ف د عت كا عم    ـك اّتدع ـ  كهذا هك الذم 
 عتػػػؽ لن ّػػػدلحكـ  كاختػػػدر المخمػػػ  التحرقػػػة ّػػػ ف ا،ّػػػك ف  كا خػػػكة لهػػػعؼ الخػػػالؼ فػػػ  
اآلّػػد   كقكتػػ  فػػ  ا خػػكة  كخػػرج ّػػذم الػػرحـ المحػػـر مػػف الرهػػدع  فػػال  عتػػؽ عم ػػ  جحػػد 
مي ـ  ك يدب ل  عتػؽ مرهػعت  لف ممك ػد يػدّد  فػكؽ يػدب مطمػؽ العتػؽ   ػـ ليػ  ن فػرؽ 

 ممؾ ّ ف حصكل  ّمعدكهة  جك لرث  جك هّة  جك كص ة.ف  ال

 عتػػؽ عم ػػ  ّػػيحس ال ّػػة لذا عمػػـ الكاهػػب جيػػ   عتػػؽ عم ػػ   ك كػػكف لػػ   كقػػدؿ عممد يػػد:
 الكن .

كقدلكا لي  لف اشترل مز ا مف قر ّ  الذم  عتؽ عم    جك كهب ل  ّعه   كعمـ  كلػـ 
  ّؿ لـ  عتؽ مي  لن ذلؾ المز   كلـ  مب عم    كن عمػ  الكاهػب لتمػدـ العتػؽ كن فػرؽ 

د التكف ؽ. 3«.ف  هذا ّ ف الص  ر كالكّ ر  ّك
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 .المرمع يحس  - 2
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 : خامس عشرالحدْث ال

 :قكل  

ِْْو اْلَحدُّ ِبَقْدِر َما ُعَِِؽ بو]               ـُ َعَم َُِب َْْمُِِؽ ِمْنُو ِبَقْدِر َما َأدَّى، َوَُْقا  [.  اْلُمَكا

كقػدؿ  مػف حػد ث اّػف عّػدس  2ج هػد  كقػد ركاه الترمػذم 1عزل هذا الحد ث لميسد  
 حد ث حسف.

كعتدقػػػػة: ّحػػػػتح  كعتدقػػػػد  عتػػػػؽ العّػػػد عت ػػػػد  مػػػػف ّػػػػدب هػػػرب.»قػػػدؿ فػػػػ  المصػػػػّدح: 
كالعتؽ ّدلكسر اسـ مي  ف ػك عػدتؽ  ك تعػدل ّػدل مزة  ف  ػدؿ جعت تػ   ف ػك معتػؽ  ا،كا ؿ.

 عم  ق دس الّدب 

كن  تعػػػدل ّيحسػػػػ  فػػػػال   ػػػػدؿ عت تػػػػ   كل ػػػػذا ن   ػػػػدؿ عتػػػػؽ العّػػػػد  كهػػػػك  ال ػػػػ  مّيػػػػ  
ػدع  متعػد كن  مػػكز  لممحعػكؿ  كن جعتػؽ هػك ّػد،لؼ مّي ػد لمحدعػػؿ ّػؿ ال ال ػ  نـز  كالّر

ممػػػ   محعػػػكؿ مػػػف جفعمػػػت شػػػدذ مسػػػمكع ن   ػػػدس عم ػػػ   كهػػػك عت ػػػؽ  ،فٌ  كؽ؛عّػػػد معتػػػ
كجمػة عت ػؽ  م ؿ كرمد  كّرمد مػد  عتػدؽ م ػؿ كػراـ  كممع  عت د   فع ؿ ّمعي  محعكؿ 

   3«.كّرمد  ّتت ف  ؿ عت  ة  كممع د عتد ؽ ج هد ّ  ر هد  

كممػد جدل يممػد  كهذا الحد ث دل ؿ لمف قدؿ لف المكدتب ن  عتؽ ّػيحس الكتدّػة  كجيػ 
ف لزم  حد  تمػزج كحػد ال ػذؼ  كحػد الشػرب   عتؽ مي  قدره فنف جدل ال مث عتؽ  م    كا 
ف مػدت مػف لػ  حػظ مػف لر ػ   ػرث  كحد الزيد  حد  مث الحد حد حر  كالّدق  حد عّد  كا 
مي   مث مد  ر   لك كدف تدـ العتؽ  كهذا مذهب  عزل لعم  كـر ا كم    كطد حػة مػف 

 السمؼ.
                                                           

 .358  ص:6  ج:6986سيف اليسد    كتدب ال سدمة  د ة المكدتب  حد ث رقـ  - 1
تىؽى ًمٍي ي[.   - 2 د عى ًرثى ًًّحسىدًب مى دًّا جىٍك ًم رىا ند كى دبى اٍلميكىدتىبي حى ركاه الترمذم عف اّف عّدس ّمحظ:]ًلذىا جىصى
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 .392  ص:2الح كم   المصّدح المي ر  ّدب الع ف  عتؽ  ج: - 3



   ان زك كزبة    انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك  

503 

المكدتػب عّػد مػد ّ ػ  عم ػ  درهػـ فػ   جممػع عػكاـ العممػد  عمػ  جفٌ » ؿ الخطػدّ :كقد
كلـ  ذهب لل  هذا الحد ث جحد مف العممد  ف مػد ّم يػد لن لّػراه ـ  كالميد ة عم  . ميد ت 

ذا صػػح الحػػد ث كمػػب  اليخعػػ   كقػػد ركم فػػ  ذلػػؾ شػػ   عػػف عمػػ  ّػػف جّػػ  طدلػػب  كا 
   1«.د ّمد هك جكل  مي ال كؿ ّ  لذا لـ  كف ميسكخد  جك معدره

عمػػػر ّػػػف  داككد عػػػف: جخػػػذ الح  ػػػد  ّدلحػػػد ث المشػػػ كر المػػػركم فػػػ  سػػػيف جّػػػ  قمػػػت
ػػده  اٍلميكىدتىػػبي ] قػػدؿ: عػػف جّ ػػ  عػػف مػػده عػػف اليّػػ   شػػع ب ٍّ ػػد عى مىٍ ػػ ً  ّىً ػػ ى  مى  ًكتىدّىتًػػ ً  ًمػػفٍ  عى
ـه  ف ػػػ  هػػػك  ؽى كاّػػػف مدمػػػ  يحػػػكه  كتركػػػكا هػػػذا الحػػػد ث لمػػػد ،ف الػػػرٌ  2م[. كركل الترمػػػذًدٍرهىػػػ

عممػػػكا ّيسػػػل هػػػذا الحػػػد ث  كقػػػد  ا،صػػػؿ فػػػال   ّػػػت خالفػػػ  لن ّػػػدل ؿ غ ػػػر معػػػدرض  جك
ف ػدؿ عمػ : »جك تم ز ش ددت  لف ش د؟  ؟جترمم  لك زيد»يدظر ز د ّف  دّت عم د ف دؿ: 

د التكف ؽ. 3«.ف دؿ ز د: ف ك عّد مد ّ   عم   ش   .ن  ّك
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انفصم انضبَٙ: دساعخ كزبثّ: ششػ األؽبدٚش انجبة انضبَٙ:     انمغى األٔل: لغى انذساعخ    

   انًمشٚخ
 

 كزبة انؾذٔد:

ٌْ  َْٚشَٓذُ  ُيْغهِى   اْيِشا   َدوُ  َِٚؾم   َل ]األٔل:  انؾذٚش  َل  عَ

عََٙ  ،ُ  إَِل  إِنََّ   انضَٛ تُ : صاََلس   ثِئِْؽَذٖ إَِل  ،ِ  َسُعٕلُ  َٔ

انَُْفظُ  انَضاَِٙ  انزَبِسنُ  ثِبنَُْفِظ  َٔ َٔ  ِّ فَبِسقُ  نِِذُِٚ ًُ  اْن

بَاخِ  ًَ  .[نِْهَغ
ا رَْشِعُ ةةٕا ثَْ ةةِذ٘ ُكفَةةبَسا َْٚضةةِشة ]لانؾةةذٚش انضةةبَٙ:  ََ

 .[ثَْ ُضُكْى ِسلَبَة ثَْ ض  
ُٙ َعةةَُخ  ]انؾةةذٚش انضبنةةش:  ََْفةة َٔ اْنجِْكةةُش ثِةةبْنجِْكِش َعْهةةُذ ِيبََةةخ  

انَشَعى   َٔ انضَٛ ُت ثِبنضَٛ ِت َعْهُذ ِيبََخ   َٔ]. 
َل رُْمطَُع َُٚذ انَغبِسِق إَِل فِٙ ُسْثِع ِدَُٚةبس  ]شاثع: انؾذٚش ان

 .[فََصبِاًذا
اط  إَِل ]انؾذٚش انخبيظ:  َٕ َق َاَشةَشِح عَْعة ْٕ َل ُْٚغهَُذ عََؽذ  فَة

ٍْ ُؽُذِٔد َ،ِ   .[فِٙ َؽذٍّ ِي
ٍَ ِصََبَْةب  ]انؾذٚش انغبدط:  إَِرا َصََةْذ عََيةخُ عََؽةِذُكْى  فَزَجَةَٛ

ٌْ َصََْذ  فَْهَْٛغهِْذَْب فَْهَٛغْ  َْٛٓب  صَُى إِ ْة َاهَ َل ُٚضَش  َٔ هِْذَْب اْنَؾَذ  
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 ٍَ ٌْ َصََةةةِذ انضَبنِضَةةةخَ  فَزَجَةةةَٛ َْٛٓةةةب  صُةةةَى إِ ْة َاهَ َل ُٚضَةةةش  َٔ اْنَؾةةةَذ  

ٍْ َشَ ش   ْٕ ثَِؾْجم  ِي نَ َٔ  .[ِصََبَْب  فَْهَٛجِْ َٓب 
 .[ثَِكبفِش  َل ُْٚمزَُم ُيْغهِى  ]انؾذٚش انغبثع: 
ٍْ ثََذَل ِدَُُّٚ فَبْلزُهُُِٕ ]انؾذٚش انضبيٍ:   .[َي
ثُٕا ثَِ َزاِة َ،ِ ]انؾذٚش انزبعع:   .[َل رَُ ز 

 

 :اْلوؿالحدْث 
 قكل  صم  ا عم   كسمـ:

، اْمِرئٍ  َدـُ  َِْحؿُّ  َ  ] : َثاَلثٍ  ِبِإْحَدى ِإ َّ  اِ، َرُسوؿُ  َوَأنّْي اُ  ِإ َّ  ِإَلوَ  َ   َأفْ  َْْشَيدُ  ُمْسِمـٍ
َّاِرؾُ  ِبالنَّْفِس، َوالنَّْفُس  الزَّاِني، الثَّّْْبُ   [.ِلْمَجَماَعةِ  اْلُمَفاِرؽُ  ِلِدِْنوِ  َوال

مػػف حػػد ث اّػػف مسػػعكد  كعػػزاه الم لػػؼ لمسػػمـ كمػػد هػػك  1هػػذا الحػػد ث ركاه الشػػ خدف
 عددت  ف  ت د م  عم  لمدـ المسمم ف ف  الحد ث.

جم؛ ن  مػػكز فػػال  يػػدف  كمػػكب ال تػػؿ ّنحػػدل ال ال ػػة اآلت ػػػة ،ف  :[ؿُّ ِحػػ َْ َ  ]قولػػو: 
 المد ز  صدؽ ّدلكامب.

كيد ػػػة عػػػف لزهػػػدؽ ركحػػػ   كلػػػك لػػػـ  ػػػرؽ دمػػػ  كمػػػد لػػػك خي ػػػ   جك  [:ئٍ رِ اْمػػػ ـُ دَ ]وقولػػػو: 
 جك ّدليظر لم دلب ،ف ال دلب ف  ال تؿ لراقة الدـ.  م سمٌ 

 ح ػـ ميػػ  مػكاز قتػػؿ المعدهػد  كالػػذم   كن كذكػر المسػمـ هيػػد لمت ك ػؿ  كالتعظػػ ـ؛ فػال 
ف كدف حّر  الص  ر الكدفر   لمي   عف قتم ـ. دكا 

                                                           

  6878الّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب الد دت  ّدب قكل  تعدل  جف اليحس ّدليحس  حد ث رقـ  - 1
 .5  ص:9ج:

كمسمـ  صح ح مسمـ  كتدب ال سدمة كالمحدّر ف كال صدص كالد دت   ّدب مد  ّدح ّ  دـ 
 .1302  ص: 3  ج:1676المسمـ  حد ث رقـ 
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 كامرج  كم ي   مرجة  كامرجة.  : الذكر   دؿ: مر  ي رٍ كالمى 
كحكػػ  ّعهػػ ـ جيػػ   مػػكز مػػرة ّحػػتح الػػرا  مػػف غ ػػر همػػز  كخػػص الػػذكر هيػػد ّدلػػذكر 

ن فػػػد لشػػػرف   كجصػػػدلت  كغمّػػػة دكراف ا،حكػػػدـ عم ػػػ   كالخي ػػػ  كػػػذلؾ مر ػػػد عمػػػ   ،ي   كا 
ػػا َخَمػػَؽ ِظػػاَلً   ﴿:طر  ػػة انكتحػػد  ّيحػػد الهػػد ف كمػػد فػػ  قكلػػ  تعػػدل  الّمػػُو َجَمػػَؿ َلُكػػـ مّْمَّ

ـْ َكػذَ  َِِقػُْكـ َبْأَسػُك ـُ اْلَحرَّ َوَسَراِبَْؿ  َِِقُْك ـْ َسَراِبَْؿ  ِلَؾ َوَجَمَؿ َلُكـ مَّْف اْلِجَباِؿ َأْكَناًنا َوَجَمَؿ َلُك
ُِْسػِمُموفَ  ـْ  ـْ َلَممَُّكػ ُك ْْ ُـّ ِنْمَمَِػُو َعَمػ ِِ  شػترؾ ف ػ  الػػذكر  الحػر ،يػ  كمػد  جم؛ كالّػرد  جك 1﴾ُْػ

 كا،ي  .
جف هػ  المخححػة مػف ال   مػة ّػدل ؿ جيػ  عطػؼ عم ػ   :[ اُ  َّ إِ  وَ لَ إِ   َ  فْ أَ  دُ يَ شْ َْ ]قولو: 

 جك ظػػػػػف   ت ػػػػػدم د عمػػػػػـ المممػػػػػة ال دي ػػػػػة. ك،ف الشػػػػػ ددة ّمعيػػػػػ  العمػػػػػـ ،ف شػػػػػرط د جف 
 فدلت د ر:  ش د جي  ن لل  لن ا فحذؼ اسم د  ّك  ت المممة ف  محؿ الخّر.

: صػػحة  دي ػػة ذكػػرت لّ ػػدف جف المػػراد ّدلمسػػمـ هػػك اآلتػػػ  [اِ  وؿُ ُسػػي رَ نّْػػأَ وَ ] وقولػػو:
الظػدهر جف  شػ د حػدؿ مػ   ّػ  م  ػد لممكصػكؼ »ّدلش ددت ف  كقدؿ ف  شرح المشكدة: 

 2«.الش ددة ه  العمدة ف  ح ف الدـ لشعدرا ّيفٌ  مع صحت  
: حػرؼ المػر متعمػؽ ّحػدؿ  كالت ػد ر لن متمّسػد ّحعػؿ لحػدل [ثٍ اَل ى ثَ دَ حْ إِ  بِ  َّ إِ ]قكل : 

 . الث ف ككف انست يد  محرغد لعمؿ مد قّؿ لن ف مد ّعدهد
مسػمـ  ـ لف المست ي  مي   حتمؿ جف  ككف مف الػدـ ف كػكف الت ػد ر ن  حػؿ دـ امػرئ 

لن دم  متمّس ّنحدل ال الث  ك حتمؿ جف  ككف انست يد  مف امػرئ ف كػكف الت ػد ر؛ ن 
 حؿ دـ امرئ مسمـ لن امرج متمّسد ّنحدل  الث خصدؿ  فمتمّسد حػدؿ مػف امػرئ كمػدز 

 .3قدل  ف  ا رشدد« ،ي  كصؼ.
                                                           

 .81سكرة اليحؿ  اآل ة: - 1
 ّػ المسم  المصدّ ح مشكدة عم  الط ّ  شرح  الط ّ  ا عّد ّف فالحس  الد ف شرؼ - 2

 .(السيف ح د ؽ عف الكدشؼ 
 1417  1الر دض  ط:  المكرمة مكة  الّدز مصطح  يزار هيداكم  مكتّة الحم د عّد. د: تح  ؽ

 .2453ص:  8  ج:3446كتدب ال صدص  حد ث رقـ:   ـ 1997 - هػ
  حد ث «كجف اليحس ّدليحس» ال سطالي   لرشدد السدرم  كتدب الد دت  ّدب قكؿ ا تعدل : - 3
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ب  كهذه الخصػدؿ  مػب ال تػؿ ّ ػد لمػد ف  ػد مػف المصػمحة العدمػة؛ كهػ  ححػظ ا،يسػد
 جك  رمع المرتد لل  ا سالـ. ال صدص  مستح ككاليحكس  كا،د دف لن جف  عحك 

 ث لحدل  الث ،ف المراد الخصدؿ كمد ت رر.كجيٌ 
: ّػػدلمر ّػػدن ممػػد قّمػػ   كن ّػػد ف ػػ  كف مػػد ّعػػده مػػف مهػػدؼ ي[اِنػػالزَّ  بُ ّْْػػالثَّ ]وقولػػو:  

ػػدكف هػػذا ت ػػد ره؛ خصػػمة ال  ػػب الػػزاف  كقصػػدص الػػيحس ّػػدليحس  كتػػرؾ ال تػػدرؾ لد يػػ   ّك
الت د ر  تعذر ا ّػداؿ ،ف ال  ػب كمػد ّعػده ل سػكا يحػس الخصػدؿ  ك مػكز رفعػ  عمػ  جيػ  
خّر لمّتدج محػذكؼ جم؛ كهػ  كمي ػد ال  ػب الػل  كال ػدي  جكلػ   ك مػكز يصػّ  عمػ  جيػ  

 محعكؿ لحعؿ محذكؼ.
كهػ  ل ػة صػح حة قػرئ ّ ػد »قدؿ:  1؛ ّحذؼ ال د  ف  يسل مسمـ قدل  اليككم ايً كالز  

ََِمػػاؿِ ﴿ فػػ  السػػّع كمػػد فػػ  قكلػػ  تعػػدل : ػػِب َوالشَّػػَياَدِة اْلَكِبْػػُر اْلُم ْْ ـُ اْلَغ   كغ ػػره  2 ﴾ َعػػاِل
 3«كا،ش ر ف  الم ة ل ّدت ال د  ف  كؿ هذا.

كالمػػراد ّػػ  المحصػػف  كهػػك المسػػمـ الّػػدلغ  كا،ي ػػ    : اسػػـ مػػيس  شػػمؿ الػػذكربُ ّْْػػوالثَّ 
 لكاطئ  جك المكطك ة كط د مّدحد ف  ع د يكدح نـز ّديتشدر  كعدـ ميدكرة.العدقؿ ا

   مػػب رممػػ  ّدلحمػػدرة حتػػ   مػػكت  كن  مػػكز جٌيػػ كالمػػراد ّحػػؿ دـ المحصػػف الزايػػ ؛
 قتم  ّ  ر ذلؾ لممدعد.

كالمتػػكل  لػػذلؾ ا مػػػدـ  كيكاّػػ  فمػػػك قتمػػ  مسػػػمـ غ ػػر ا مػػدـ لػػػـ   تػػؿ ّػػػ  عيػػديد  كهػػػك 
يعػـ  عدقػب عمػ  افت دتػ  قػدؿ جحمػد ّػف  . ة ،ي د يحس غ ر معصكمةا،ظ ر عيد الشدفع

ال  ػػب الزايػػ  لمػػد هتػػؾ عصػػمة ا جّػػ ح دمػػ   كف ػػ  محسػػدة عظ مػػة : » حمػػدزم الحشػػي
كلػ عمـ جف الزيػد جكّػر الكّػد ر ّعػد ال تػؿ  كمػف  ػـ قريػ  ا   فدقتهت الحكمة درجهد ّػذلؾ

 تعدل  ّدلشرؾ  كال تؿ ّ كل  تعدل :
                                                                                                                                                                          

 .48  ص:10  ج: 6878رقـ 
اليككم  شرح صح ح مسمـ  كتدب ال سدمة كالمحدّر ف كال صدص كالد دت  ّدب مد  ّدح ّ  دـ  - 1

 .164  ص: 11  ج:1676المسمـ حد ث رقـ: 
 . 9 سكرة الرعد  اآل ة: - 2
 اليككم  المرمع يحس . - 3
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ـَ المَّػُو ِإ َّ ِبػاْلَحؽّْ  ِذْفَ َوالَّ  ﴿ ُُِموَف النَّْفَس الَِِّي َحػرَّ َ  َْْدُعوَف َمَع المَِّو ِإَلًيا آَخَر َوَ  َْْق
ْمػػَؽ َأثَاًمػػا  دسً الي ػػ رى شىػػعٍ د مى ] ىػػ كقػػدؿ صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ:1﴾َوَ  َْْزُنػػوَف َوَمػػف َْْفَمػػْؿ َذِلػػَؾ َْ

ػجى   ةً رى   اآلًخػفً  ثه الى  ى د  كى  ى يٍ   الد  فً  ثه الى  ى  دؿو صى خً  تُّ سً    ً فً  ف  نً د فى يى كا الزٍّ  ي ات    د؛ ى يٍ   الػدٌّ   ًفػد التًػم 
ػػجى   كى رى ميػػعي الٍ  صي  ً يٍ  يػػكى  رى ٍ ػػحى الٍ  ثي رٍّ كى  يػػ  كى د ى  ىػػّى الٍ  به هً ذٍ  يػػفى   ك ي سيػػ  كى اً  طي خى سىػػ؛ فى ةً رى   اآلًخػػ  ًفػػتًػػد ال  م 
   2.[درً الي   ابي ذى عى   كى دبً سى حً الٍ 

 ن س مد ّحم مة المدر  كالت  غدب عي د زكم د. السية ت م ظ عظ ـ لمزاي كمد  ف  
كهػػك ّيميّ ػػة ن زكج ل ػػد عظػػ ـ  كجعظػػـ  كجعظػػـ الزيػػد عمػػ  ا طػػالؽ الزيػػد ّدلمحػػدـر 

كزيػػػد الشػػػ ل جقػػّح مػػػف زيػػػد الشػػػدب   ميػػ  ّيميّ ػػػة ل ػػػد زكج  كزيػػد ال  ػػػب جقػػػّح مػػػف الّكػػر 
 ل ف  كالمدهؿ.جقّح مف ا - لكمدل مد-كالحر  كالعدلـ 

 كف  ذلؾ جحدد ث ك  رة  كلمزيد  مرات قّ حة مي د:
 جي   كرد اليدر  كالعذاب الشد د. -
 كمي د جي   كرث الح ر. -
 كمي د جي    خذ ّم م  مف ذر ة الزاي . -

ف د لخكاي  السع د مف ححظ فرم   كغض ّصره  ككػؼ  ػده  كق ػؿ لف ّعػض العػرب 
  رة حت  مكيت  مف يحسػ د فممػد ممػس ّػ ف شػعّ د  كجراد كجيحؽ عم  د جمكن ك  عشؽ امرجة

مػف  ّ ػع  مػد شػييؾ ؟ ف ػدؿ: الحعؿ جل م  ا التكف ؽ فحكر  ػـ جراد ال  ػدـ عي ػد ف دلػت لػ :
 ل م ؿ الخّرة ّدلمسدحة  ـ ترك د  كذهب. 3ِرٍ فِ مكات كا،رض ّ در مية عره د الس  

                                                           

 .68سكرة الحرقدف  اآل ة: - 1
 لـ جمده ف  كتب الستة  ككمدت  عيد المحسر ف مي ـ: - 2
 الد ف ّحخر المم ب  الرازم  الت م   الحس ف ّف  الحسف ّف  عمر ّف محمد  ا عّد  جّ - 

  23تحس ر سكرة اليكر  اآل ة:"  الكّ ر التحس ر المسم  ب"  ال  ب محدت ح  الرم خط ب الرازم
 .302  ص:23  ج:هػ 1420  3:ط  ّ ركت  العّر  التراث لح د  دار

ّ دّىًة ًعٍيدى فىٍتًحً مىد. - 3 طىرىًؼ الس   فىتىرى الش ٍ  ى: قىد رىهي ًًّحٍتًرًه  جىًم اٍلمى ىدسي ّىٍ فى طىرىًؼ اً ٍّ ىدـً كى
ا،زدم  مم رة الم ة  تح  ؽ: رمزم مي ر ّعمّك   دار  يظر: جّك ّكر محمد ّف الحسف ّف در د 

 ـ.1987  1العمـ لممال  ف  ّ ركت  ط:
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ا فدحشػػػػػة  كخّ  ػػػػػة  كجممعػػػػػت كاعمػػػػػـ جف المػػػػػكاط مػػػػػف الكّػػػػػد ر  كقػػػػػد سػػػػػمده » قػػػػػدؿ:
يمػػػد اختمحػػػكا فػػػ  ك ح ػػػة قتمػػػ  فػػػذهب قػػػـك للػػػ  جف حػػػد  الصػػػحدّة عمػػػ  قتػػػؿ فدعػػػؿ ذلػػػؾ  كا 
ف لػـ  كػف محصػيد  ممػد مد ػة  كهػك قػكؿ اّػف  الحدعؿ حػد الزيػد لف كػدف محصػيد  ػرمـ  كا 

ػػ  قػدؿ ال ػػكرم  كا،كزاعػ   كهػػك جظ ػػر  المسػ ب  كعطػػد   كالحسػف  كقتػػددة  كاليخعػ   ّك
 1«الشدفع  رحم ـ ا  كذهب قـك لل  غ ر ذلؾ.قكل  

: الّػػد  فػػ  الػػيحس لمم دّمػػة ّ تم ػػد ظممػػد كعػػدكايد قػػدؿ ا [سِ نفْ الَّ ِبػػ ُس فْ والػػنَّ ]: وقولػػو
 تعدل :
َِْبَنػػ ﴿ ِْْف َواَْلنػػَؼ ِبػػاَْلنِؼ َواُْلُذَف  اَوَك َْْف ِبػػاْلَم ـْ ِفَْيػػا َأفَّ الػػنَّْفَس ِبػػالنَّْفِس َواْلَمػػ ِْْي َعَمػػ
ـْ َْْحُكػـ ِباْلُ  ََِصػدََّؽ ِبػِو َفُيػَو َكفَّػاَرٌة لَّػُو َوَمػف لَّػ ُذِف َوالسّْفَّ ِبالسّْفّْ َواْلُجُروَح ِقَصػاٌص َفَمػف 

ـُ الظَّػػاِلُموفَ   عيػػ  التكر ػػة جف الػػيحس ّػػدليحس م تكلػػة ّ ػػد لذا 2﴾ِبَمػػا أنػػَزَؿ الّمػػُو َفُأْوَلػػػِئَؾ ُىػػ
 قتمت د ّ  ر حؽ.

ػًّ  ـه مً سٍ مي  ؿي تى  ٍ   ي ا سالـ  كالحر ة  لخّر الّخدرم ]نى  كالمراد اليحكس المتكدف ة ف  [رو دفً كى
3 

[دهي يى مٍ تى قى  هي دى ٍّ عى  ؿى تى قى  فٍ مى كخّر ]ك،ف الرق ؽ مدؿ مت ـك فدلتحؽ ّسد ر ا،مكاؿ  
 مي طع. 4

ك  تػػػػؿ ا،ديػػػػ  ّػػػػد،عم  ككتػػػػدّ  ّعّػػػػد مسػػػػمـ؛ ،ف ز ػػػػددة ا سػػػػالـ جعمػػػػ  مػػػػف ز ػػػػددة 
 تؿ رق ؽ مسمـ ّحر كدفر.الحر ة  ّخالؼ العكس فال   
                                                           

الحشي   جحمد ّف حمدزم ش دب الد ف الشدفع   الممدلس السي ة ف  الكالـ عم  ا،ّرع ف  - 1
 اليكك ة  كزارة ا،كقدؼ كالش كف ا سالم ة  قطدع ا فتد  كالّحكث الشرع ة  لدارة المخطكطدت

   يسخة للكتركي ة 202كالمكتّدت ا سالم ة  مخطكط رقـ: 
 2323/1877http://www.alukah.net/manu/files/manuscript_pdf (.:ص  )42 -41.  
  .45سكرة المد دة  ا، ة: - 2
ركاه الّخدرم عف جّ  مح حة  عف عم  ّف جّ  طدلب  كتدب الم دد كالس ر  ّدب فكدؾ  - 3

 . 64  ص:4  ج:3047ا،س ر  حد ث رقـ: 
ركاه جّك داكد  سيف جّ  داكد  جكؿ كتدب الد دت  ّدب مف قتؿ عّده جك م ؿ ّ  ج  دد مي    - 4

 .570  ص:6ج:
  1414دب مد مد  ف  الرمؿ   تؿ عّده  حد ث رقـ: الترمذم  سيف الترمذم  جكؿ جّكاب الد دت  ّك 

 .78ص:  3ج:

http://www.alukah.net/manu/files/manuscript_1877/2323.pdf
http://www.alukah.net/manu/files/manuscript_1877/2323.pdf
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ػػدلظمـ قتػػؿ الّ ػػدة  ك  ػػتص مػػف الحػػرع ل صػػؿ ن عكسػػ  ،يػػ   كخػػرج ّدلعمػػد الخطػػي  ّك
سػػّب فػػ  ل مػػدد فرعػػ  فػػال  كػػكف فرعػػ  سػػّّد  عدامػػ  لن جف  هػػمع   ك ذّحػػ   جك  ّ ػػر 

 ّطي  ف  تص مي  هذا مذهب مدلؾ.
[دً لىػػػػكى دلٍ ًّ  دي اًلػػػكى الٍ  ؿي تىػػػ ٍ   ي   تػػػؿ ّػػػ  مطم ػػػد لمحػػػد ث الصػػػح ح ]نى  الشػػػدفع : نكقػػػدؿ 

كن   1
 شػػترط فػػ  الم تػػكؿ ّػػ  ككيػػ  ممػػد   تػػؿ ّػػ  غدلّػػد عيػػد مدلػػؾ ّػػؿ المػػدار عيػػده عمػػ  كمػػكد 
قصد الحعؿ عم  كم  ال هب  كقتم  مخصكص ّكل  الدـ ن  حؿ ،حد قتمػ  سػكاه مػف 

 كجطراؼ ال دتػؿ معصػكمة حتػ  مػف كلػ  الػدـ  .غ ر جمره  فمك قتم  غ ره لزم  ال صدص
ف قطع د خطي  لذ مدلػ  لن  2وداىاف  تص مي  لف قطع ّعض جطراؼ مف ل  جف   تؿ  كا 

 مممة اليحس.
 كال دلب عم  د التيي ث. كاليحس تذكر  كت يث 

كاحت  جّك حي حة ّعمـك المحػظ فيكمػب قتػؿ المسػمـ ّدلػذم   كالحػر ّدلعّػد  كاحػت  مػع 
ا ممػػدع عمػػ  خػػالؼ قكلػػ  ذلػػؾ ّيحدد ػػث هػػع حة  كخدلحػػ  المم ػػكر ّػػؿ حكػػ  الشػػدفع  

 ف  ذلؾ.

                                                           

 :ركاه اّف مدم   كالدارقطي   عف عمر ّف الخطدب - 1
 .888  ص: 2  ج:2662سيف اّف مدم   كتدب الد دت  ّدب ن   تؿ الكالد ّكلده  حد ث رقـ: 

 .168  ص:4  ج:3276سيف الدارقطي   كتدب الحدكد كالد دت كغ ره  حد ث رقـ:
كمعيدهد جدل الد ة ف  قطع ا،طراؼ خطي  مد  ف  لسدف العرب نّف  هكذا ف  اليسخت ف. - 2

 كال د   الد دت كاحدة الد ة: المكهرم. كد د كد ت  كقد  ال ت ؿ كه  حؽ: الد ة: كدم» ميظكر:
ذا  د ت  جخذت جم كاتد ت  د ت  جعط ت لذا د ة جد   ال ت ؿ كد ت: ت كؿ  الكاك مف عكض  كا 
 لّؿ مف ]فكداه: ال سدمة حد ث كف . فاليد دكا كلمممدعة  د د كلال ي ف  فاليد د: قمت مي  جمرت

ف  قددكا جحّكا ]لف: الحد ث كمي . د ت  جعط  جم الصدقة[  شد كا لف جم كادكا[  جحّكا كا 
ف  اقتصكا  جدل لذا فاليد فالف كدل   دؿ: الت ذ ب. الد ة مف محدعمة كه   الد ة جخذكا شد كا كا 
 .186  ص: 15  حرؼ الكاك  كدم  ج:« الكاك... فحذفت  كد ة الد ة كجصؿ. كل   لل  د ت 
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كسػّب قتػػؿ الػػيحس ّػػدليحس جف ال دتػػؿ لمػػد هتػػؾ عصػػمة الػػيحس  كهػػ  عظ مػػة  جخػػذت 
ـْ ف  م دّمت د يحس  المعصػكمة  كهػ  مصػمحة عظ مػة قػدؿ تعػدل  ِفػي اْلِقَصػاِص  :﴿ َوَلُكػ

ـْ  َُّقوفَ َحَْاٌة َْْا ُأوِلْي اَْلْلَباِب َلَممَُّك َِ ﴾1. 
َّ ] قولو: : جم المرتد عي  ل  ر ا سالـ  كالع دذ ّد تعػدل  ف  تػؿ مػد لػـ [وِ ْنِ دِ لِ  رؾُ اِ وال
 كالردة جفحش جيكاع الكحر.ا سالـ   عد لل  
: كصؼ عدـ لمتدرؾ لد يػ  ،يػ  لذا ارتػد عػف د ػف ا سػالـ [ةِ اعَ مَ جَ مْ لِ  ؽُ ارِ فَ المُ ] قولو:

ممدعػػػة ف ػػػد خػػػرج عػػػف د ػػػف ممػػػدعت ـ  ك ػػػدخؿ فػػػ  هػػػذا الكصػػػؼ كػػػؿ مػػػف خػػػرج عػػػف 
ف لـ  كف مرتدا كدلخكارج  المسمم ف  كعم  هذا ال دّسػ  رحمػ  ا   دتػؿ  كجهؿ الّدع  كا 

ك  دتػػػؿ الخػػػدرج عػػػف الممدعػػػة حتػػػ   رمػػػع لل  ػػػد  كلػػػ س  المرتػػػد حتػػػ   رمػػػع للػػػ  د يػػػ  
جي  لمػد حػؿ  كالحكمة ف  قتؿ التدرؾ لد ي . ّكدفر  ك مكف جف  ككف خركم  كحرا  جك ردة

 حؿ قتم  ّدلس ؼ  كيحكه  كن فرؽ ّ ف الرمؿ كالمرجة عيد المم كر. يظدـ ع د ا سالـ
كقدؿ جّك حي حة ن ت تؿ المرجة لذا ارتدت كمد ن ت تػؿ يسػد  جهػؿ الحػرب فػ  الحػرب  

 كاست يد  ال دتؿ كالزاي  مف المسمـ ظدهر؛ ،ف الزيد  كال تؿ ن  خرم مد عف ا سالـ.
كدف قّؿ ردت  سػ مد كعالقػة ا سػالـ مرتّطػة ّػ   كجمد است يد  المرتد ف ك ّدعتّدر مد 

ف تدّػػد ّخػػالؼ المرتػػد؛  ّػػدل ؿ جيػػ  ن   تػػؿ حتػػ   سػػتتدب  ال ػػد  ك  تػػؿ الزايػػ   كال دتػػؿ  كا 
ػػػة فػػػػ  ا،خ ػػػػر تز ػػػػؿ عيػػػػ  كصػػػػؼ الكحػػػػر ّخالف ػػػػد فػػػػ  ا،كلػػػػ ف فني ػػػػد ن تز ػػػػؿ  ،فٌ  التّك

 الكصؼ ّدلزيد  كال تؿ.
قكلػػػ  لمممدعػػػة زا ػػػدة كمػػػد ز ػػػدت فػػػ  قكلػػػ   كالظػػػدهر جف الػػػالـ فػػػ  قكلػػػ  لد يػػػ  كفػػػ 

َِْمِجُموفَ  ﴿تعػػػدل : َِْسػػػ   كقكلػػػ  تعػػػدل :2﴾ُقػػػْؿ َعَسػػػى َأف َُْكػػػوَف َرِدَؼ َلُكػػػـ َبْمػػػُض الَّػػػِذي 
ِِػَي ِلمطَّػاِئِفَْف َواْلَقػائِ ﴿ ْْ ًْْئا َوَطيّْػْر َب ُِْشِرْؾ ِبي َش ِْْت َأف  َّ  ـَ َمَكاَف اْلَب ْبَراِىْ ْذ َبوَّْأَنا إلِ َف ِمَْواِ 

كيحػك ذلػؾ فػنف تػرؾ كفػدرؽ  تعػد دف ّييحسػ مد  كاسػـ الحعػؿ مػف الحعػؿ 3﴾َوالرُّكَِّع السُّػُجودِ 
ن فد،صػػؿ التػػدرؾ د يػػ   المتعػػدم متعػػد كحعمػػ  كمػػد جف ال دصػػر لػػذلؾ ز ػػدت فػػ  الحعػػؿ كا 

                                                           

 .179سكرة الّ رة  اآل ة: - 1
 . 72 سكرة اليمؿ  اآل ة: - 2
 .26 سكرة الح   اآل ة: - 3
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المحدرؽ الممدعػة كمػد ت ػكؿ الهػدرب ز ػدا  كن ت ػكؿ الهػدرب لز ػد ككػيف ز ددت ػد لتكك ػد 
 المعي .
ـ جف الم صػػكد ّ ػػذا الحػػد ث ّ ػػدف عصػػمة الػػدمد   كمػػد  ّػػدح مي ػػد  كجف ا،صػػؿ كاعمػػ

 ف  د العصمة كقد تظدفر الشرع  كالع ؿ  عم  كمكب عصمت د.
 .جمد الع ؿ؛ فممد ف  ال تؿ مف فسدد الصكرة المخمكقة ف  جحسف ت ك ـ  كالع ؿ  يّده

 عي   كالكع ػد الشػد د ف ػ كجمد الشرع؛ فكرد ف  الكتدب العز ز  كالسية المط رة الي   
 كقػػد تسػػدهؿ اليػػدس عمكمػػد  ف مػػب الكقػػكؼ عػػف قتػػؿ مػػف لػػـ  متمػػع العممػػد  عمػػ  قتمػػ  

كالسػػالط ف كعممػػد هـ خصكصػػد  كخصكصػػد مػػي ـ جمػػرا  السػػكداف فػػ  سػػحك د ّكػػؿ قػػكؿ 
كذلؾ خطر  كشػدع عمػ  جلسػية العػكاـ جيػ   مػب قتػؿ  مػث ا،مػة  صػالح ال م ػ ف   ق ؿ 

كقد جلؼ ّعػض  ّرم  ل رتدع الحدمر  كهذا هالؿ مّ ف  كخطي كاهح في در ذلؾ قتؿ ال
المح  ػػ ف فػػ  رده رسػػدلة  كاسػػتدؿ ّ ػػذا الحػػد ث عمػػ  جف تػػدرؾ الصػػالة ن   تػػؿ ّترك ػػد  

 لككي  ل س مف ا،مكر ال ال ة.
كقػػد اختمػػؼ العممػػد  فػػ  قتػػؿ الممتيػػع مػػف فعػػؿ الصػػالة  جك الصػػـك ّػػال عػػذر  دع ػػ   

 ا.مدلؾ  كالشدفع  لل  قتؿ تدرؾ الصالة حد  فذهب المم كر كمي ـ 
سػػػحدؽ  كاّػػػف حّ ػػػب مػػػف المدلك ػػػة  كاّػػػف خز مػػػة مػػػف الشػػػدفع ة للػػػ   كذهػػػب جحمػػػد  كا 
ف جقػػػر ّكمّك ػػػد  كاحػػػت  ّيحدد ػػػث ك  ػػػرة كردت ّكحػػػره  كحمم ػػػد المم ػػػكر عمػػػ   كحػػػره  كا 

   .المستحؿ ممعد ّ ف ا،خّدر
دعة مف الشدفع ة  كمدؿ لل   ّعػض ّك  قدؿ مم ن   تؿ  :كقدؿ جّك حي حة  كجصحدّ 

الم دسػػػػ  المػػػػدلك  المتػػػػكف   المدلك ػػػػة  كهػػػػك اخت ػػػػدر ا مػػػػدـ الحػػػػدفظ عمػػػػ  ّػػػػف المحهػػػػؿ
 ّدل دهرة سية لحدل عشرة كستمد ة  كجيشد ف  ذلؾ:

 خسػػػػر الػػػػذم تػػػػرؾ الصػػػػالة كخدّػػػػد»
 لف كػػػػػػػػػدف  محػػػػػػػػػدهد فحسػػػػػػػػػّؾ جيػػػػػػػػػ 
 جك كػػػػػػػػػػػدف  ترك ػػػػػػػػػػػد ليػػػػػػػػػػػكع تكدسػػػػػػػػػػػؿ
 فدلشػػػػػػػػػػػػػػدفع  كمدلػػػػػػػػػػػػػػؾ رج ػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػػ 

 كجّػػػػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػػػػددا صػػػػػػػػػػػػػدلحد كم دّػػػػػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػػػػػػؾ كػػػػػػػػػػػػػػػدفرا مرتدّػػػػػػػػػػػػػػػد   جمسػػػػػػػػػػػػػػػ  ّّر
 غطػػػػ  عمػػػػ  كمػػػػ  الصػػػػكاب حمدّػػػػد 
 لف لػػػػػػػػـ  تػػػػػػػػب حػػػػػػػػد الحسػػػػػػػػدـ ع دّػػػػػػػػد 
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  حػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػدؿ  تػػػػػػػػػػرؾ مػػػػػػػػػػرة كجّػػػػػػػػػػك حي
 كالظػػػػػػػػػدهر المشػػػػػػػػػ كر مػػػػػػػػػف جقكالػػػػػػػػػ 
 كالػػػػػػػرجم عيػػػػػػػدم جف   دّػػػػػػػ  ا مػػػػػػػدـ
 ك كػػػػػػؼ عيػػػػػػ  ال تػػػػػػؿ طػػػػػػكؿ ح دتػػػػػػ 
 كا،صػػػػؿ عصػػػػمت  للػػػػ  جف  متطػػػػ 
 الكحػػػػػػػػػر جك قتػػػػػػػػػؿ المكػػػػػػػػػدفئ عدمػػػػػػػػػدا

 

  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ل مدّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ك 
 تعز ػػػػػػػػػػػػػػػػػره همػػػػػػػػػػػػػػػػػرا لػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كعتدّػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 ّكػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تيد ػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػراه صػػػػػػػػػػػػػػػػػكاّد 
 حتػػػػػػػ   القػػػػػػػ  فػػػػػػػ  الم ػػػػػػػدؿ حسػػػػػػػدّد 
 لحػػػػػدل الػػػػػ الث للػػػػػ  ال ػػػػػالؾ ركدّػػػػػد 

 1«.جك محصػػػػف طمػػػػب الزيػػػػد فيصػػػػدّد
 1«.فيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّد

 
كن خػػالؼ فػػ  ميكػػر كمّك ػػد؛ قػػدؿ جصػػحدّيد: كم ػػؿ ا يكػػدر انسػػت زا  ك ػػكؿ ّعػػض 

فػػيغمؽ الّػػدب خمحػػػؾ  كمحػػؿ ذلػػػؾ لف جراد جف  ا،شػػ  د  لمػػف  ػػػيمره ّ ػػد لذا دخمػػت الميػػػة
   .الصالة ن ج ر ل د ف  الد ف

لك زعـ زاعـ جف ّ ي   ّك ف ا تعدل  حدلة جسػ طت »كقدؿ ا مدـ ال زال  رحم  ا: 
عيػػ  الصػػالة كجحمػػت لػػ  شػػرب الخمػػر  كجكػػؿ مػػدؿ السػػمطدف كمػػد زعمػػ  ّعػػض مػػف ادعػػ  

ف كػػػدف فػػػ   خمػػػكده فػػػ  اليػػػدر يظػػػر  كقتػػػؿ م مػػػ  التصػػػكؼ فػػػال شػػػؾ فػػػ  كمػػػكب قتمػػػ   كا 
   2«.جفهؿ مف قتؿ مد ة كدفر ،ف هرره جك ر

ف ّدح قتم  فػ   اعمـ جف هذا الحد ث عدـ  خص مي  الصد ؿ  كيحكه»  كقدؿ اليككم:
جك  كػػكف المػػراد ن  حػػؿ  الػػدفع  كقػػد  مػػدب عػػف هػػذا ّييػػ  داخػػؿ فػػ  المحػػدرؽ لمممدعػػة 

د 3«.تعمد قتم  قصدا لن هذه ال ال ة   التكف ؽ.ّك
 

                                                           

كمدت هذه ا،ّ دت عيد اّف دق ؽ الع د ف  كتدّ  لحكدـ ا،حكدـ شرح عمدة ا،حكدـ  كتدب  - 1
 .218  ص:2كتدب ال صدص  ّدب ن  حؿ دـ امرل  مسمـ لن ّنحدل  الث  ج:

  1جّك حدمد ال زال   ف صؿ التحرقة ّ ف ا سالـ كالزيدقة  تخر   كتعم ؽ: محمد ّ مك  ط: - 2
 (. bejou.pdf-http://www.ghazali.org/books/fiysal) . 65  دمشؽ  ص: 1993

اليككم  شرح صح ح مسمـ  كتدب ال سدمة كالمحدّر ف كال صدص كالد دت  ّدب مد  ّدح ّ  دـ  - 3
 .165  ص: 11  ج:1676ّ  دـ المسمـ  حد ث رقـ:

http://www.ghazali.org/books/fiysal-bejou.pdf
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 :الثانيالحدْث 
 قكل  صم  ا عم   كسمـ: 

ـْ ِرَقاَب َبْمٍض[ َِْرِجُموا َبْمِدي ُكفَّاَرا َْْضِرب َبْمُضُك   َ[ 
 .مف حد ث مر ر  كغ ره 1هذا الحد ث ركاه الش خدف

 : يصب خّر ن ترمعكا المحسر ّال تص ركا. [اارً فَ كُ ]و
ن ترمعػػكا  كييػػ  ق ػػؿ: ك ػػؼ  كػػكف  ّػػدلرفع عمػػ  انسػػت يدؼ  ّ ديػػد ل كلػػ : :[بُ رِ ْضػػَْ ]و

 الرمكع كحدرا؟ ف دؿ:  هرب ّعهكـ رقدب ّعض. 
جم ن ترمعػػػكا ّعػػػدم كحػػػدرا حػػػدؿ هػػػرب ّعهػػػكـ  «ن ترمعػػػكا»جك حػػػدن مػػػف هػػػم ر 

 رقدب ّعض.
جك صحة لكحدر جم ن ترمعكا ّعدم كحدرا  متصػح ف ّ ػذه الصػحة ال ّ حػة  جم هػرب 
ّعهػػػكـ رقػػػدب ّعػػػض  كعمػػػ  هػػػذا  مػػػكز جف  كػػػكف معيػػػده؛ ن ترمعػػػكا عػػػف الػػػد ف ّعػػػدم 

                                                           

 عف مر ر: ركاه الّخدرم  كمسمـ  - 1
 .35  ص:1  ج:121صح ح الّخدرم  كتدب العمـ  ّدب ا يصدت لل  العممد   حد ث رقـ  -
صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف  ّدب ن ترمعكا ّعدم كحدرا  هرب ّعهكـ رقدب ّعض  حد ث  -

 .81  ص:1  ج:65رقـ 
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فتصػػ ركا مرتػػد ف مت ػػدتم ف  هػػرب ّعهػػكـ رقػػدب ّعػػض ّ  ػػر حػػؽ عمػػ  كمػػ  التح  ػػؽ  
 .عم  كم  التشّ   ّحذؼ جدات كجف  ككف ن ترمعكا كدلكحدر الم دتؿ ّعه ـ ّعهد 

كعمػػ  الػػذم قّمػػ   مػػكز جف  كػػكف معيػػده ن تكحػػركا حػػدؿ هػػرب ّعهػػكـ رقػػدب ّعػػض 
،مر  عرض ّ ػيكـ ّدسػتحالؿ ال تػؿ ّ  ػر حػؽ  كجف  كػكف ن ترمعػكا حػدؿ الم دتمػة لػذلؾ 
كدلكحػػػدر فػػػ  اني مػػػدؾ فػػػ  ت  ػػػ   الشػػػر  كا  ػػػدرة الحػػػتف ّ  ػػػر لشػػػحدؽ مػػػيكـ ّعهػػػكـ عمػػػ  

 الرقدب. ّعض ف  هرب
كعمػػ  ا،كؿ  مػػكز جف كػػكف معيػػده ن  هػػرب ّعهػػكـ رقػػدب ّعػػض ّ  ػػر حػػؽ؛ فنيػػ  

 فعؿ الكحدر كجف  ككف ن  هرب ّعهكـ رقدب ّعض كحعؿ الكحدر عم  مد مر.
كهػك ممػد خحػ  »  كعمػال  قػدؿ اّػف مدلػؾ رحمػ  ا: دكف   استعمدؿ رمع كصدر معيػ

 .1«عم  جك ر اليحك  ف
ّ ػػػد  مػػػـز الّػػػد  ّت ػػػد ر شػػػرط  جم؛ فػػػنف ترمعػػػكا  هػػػرب كمػػػكز اّػػػف مدلػػػؾ  كجّػػػك ال

 ّعهكـ ّعهد كالمعي  ن تتشّ كا ّدلكحدر ف  قتؿ ّعهكـ ّعهد.

كقدؿ المظ رم  عي  لذا فدرقت الػدي د  فػد ّتكا ّعػدم عمػ  مػد جيػتـ »قدؿ ف  ا رشدد: 
 .2«عم   مف ا  مدف  كالت كل  كن تظممكا جحدا  كن تحدّركا المسمم ف

الركا ػػػة  هػػػرب ّرفػػػع الّػػػد  هػػػذا هػػػك الصػػػكاب ككػػػذا ركاه المت ػػػدمكف »يػػػككم: كقػػػدؿ ال
كالمتيخركف ّك   صح الم صكد كهػّط  ّنسػكدف الّػد  قػدؿ ال دهػ  كهػك لحدلػة لممعيػ  

 كالصكاب الهـ.

قػػدؿ الطّػػرم معيػػده ّعػػد فراقػػ  مػػف » ف ػػدؿ اليػػككم: :[يدِ ْمػػوا بَ ُمػػجِ ِرْ ََ   َ ] كجمػػد قكلػػ :
فػ  حمػة الػكداع  جك  كػكف ّعػدم جم؛ خالفػ    ًّمينػ ـ اليحػر مكقح  هذا  ككدف هػذا  ػك 

جك  كػكف تح ػؽ صػم  ا عم ػ  كسػمـ جف  ن تخمحكي  ف  جيحسػكـ ّ  ػر الػذم جمػرتكـ ّػ  
                                                           

الصح ح   كالتصح ح لمشكالت المدمع شكاهد التكه ح  ممدؿ الد ف ّف مدلؾ ا،يدلس   - 1
 .197ق  ص:1413: 2ق  ط1405:1مكتّة اّف ت م ة  ط ط  محسف  تح  ؽ:

  6  ج:4404ال سطالي   لرشدد السدرم  كتدب الم دزم  ّدب حمة الكداع  حد ث رقـ  - 2
  446ص:
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  ق ػػػؿ فػػػ  معيػػػده سػػػّعة كفػػػاراهػػػذا ن  كػػػكف فػػػ  ح دتػػػ   في ػػػدهـ عيػػػ  ّعػػػد ممدتػػػ  كقكلػػػ : 
 جقكاؿ: 

 جف ذلؾ كحر ف  حؽ المستحؿ ّ  ر حؽ. أحدىا -

 المراد كحر اليعمة كحؽ ا سالـ. والثاني -

 جي    رب مف الكحر ك  دم لل  . الثالث -

 جي  فعؿ كحعؿ الكحدر. والرابع -

 المراد ح   ة الكحر  كمعيده ن تكحركا ّؿ دكمكا مسمم ف. والخامس -

حكػػده الخطػػدّ   كغ ػػره  جف المػػراد ّػػدلكحر المتكحػػركف ّدلسػػالح    ػػدؿ تكحػػر  والسػػادس -
   دؿ لالّس السالح الكدفر. الرمؿ ّسالح  لذا لّس   قدؿ ا،زهرم ف  الت ذ ب:

 فتسػػػتحمكف قتػػػدؿ ّعهػػػكـ ّعهػػػد  قدلػػػ  الخطػػػدّ : معيػػػده ن  كحػػػر ّعهػػػكـ ّعهػػػد  السػػػابع -
 ايت   كالـ اليككم رحم  ا. 1«ع دضكجظ ر ا،قكاؿ الراّع  كهك اخت در ال ده  

: ليمػػد كػػدف جظ رهػػد ،ف المػػراد تعظػػ ـ هػػذا الحعػػؿ  كهػػك هػػرب ّعهػػ ـ رقػػدب قمػػػػت
ّعض فشّ  ّدلكحر  كجطمؽ عم   اسم   كا،دلة متظدهرة عم  جي  ن  كحػر مػ مف ّػذيب  

 ر.فح   مكاز لطالؽ الكحر عم  م ؿ هذا الحعؿ الشي ع تيح را عي   كهك كحر دكف كح

كقػػػػد ك ػػػػر م ػػػػؿ هػػػػذا فػػػػ  ا،حدد ػػػػث الصػػػػحدح  كاسػػػػتعمم  العممػػػػد  فػػػػ  محػػػػدكرات ـ  
كفتػػدك  ـ ل صػػد التيح ػػر كقػػد كػػدف ال ػػكرم  كػػره تيك ػػؿ مػػد جطم ػػ  الشػػدرع مػػف هػػذه ا،لحػػدظ 
لّ ػد  ل  ّت ػد  لذ لػـ  طم  ػد لن لحكمػػة جمػد مػف اسػتحؿ قتػػؿ المسػمم ف  كقتػدل ـ مػف غ ػػر 

                                                           

اليككم  شرح صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف  ّدب معي  قكؿ اليّ  صم  ا عم   كسمـ  حد ث  - 1
 .55ص:  2ج:  118رقـ: 
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مػػف عممػػد  الم ػػرب - 1 ػػذا احػػت  مػػف كحػػر جّيػػد  حسػػدفتيك ػػؿ  فػػال خػػالؼ فػػ  كحػػره  ّك
كقػد مػيح الشػ ل الكّ ػر فػ  ّعػض فتدك ػ   - 2لّػراه ـا،قص  كس دم عّد ا ّف الحدج 

للػػ  م ػػؿ ذلػػؾ  لن جيػػ  لػػـ  صػػرح ّػػ   كالظػػدهر جي ػػـ ن  عت ػػدكف مػػكاز مػػد  حعمكيػػ  ف ػػـ 
 عصدة محدّركف  كالتكح ر جمر صعب. 

كف ػػ  تعظػػ ـ سػػحؾ الػػدمد   كال تػػؿ عمػػ  الحظػػكظ الدي ك ػػة مػػف غ ػػر مّػػ ح شػػرع   كن 
 خالؼ جف ذلؾ هك جكّر الكّد ر ّعد الشرؾ  كف  ذلؾ جحدد ث ك  رة: 

 عػػػف جّػػػ  ّكػػػرة قػػػدؿ: سػػػمعت رسػػػكؿ ا صػػػم  ا عم ػػػ  كسػػػمـ   ػػػكؿ:3ركل الشػػػ خدف -
د اٍلميٍسػػػًممىدفً  اٍلتى ىػػػ  ًلذىا] ػػػٍ حىٍ ً مى ٍ تيػػػكؿي   ىدتًػػػؿي فىدلٍ  ًّسى قمػػػت:  ػػػد رسػػػكؿ ا  هػػػذا  [الي ػػػدرً  ًفػػػ  كىاٍلمى

   .[  ً خً جى  ؿً تٍ   قى مى د عى  صن رً حى  دفى كى   ي ي  ال دتؿ  فمد ّدؿ الم تكؿ؟ قدؿ: ]لً 

                                                           
الصحرا  ال ّر ة ف   كميد -قّد ؿ عّر ة ايتشرت ّدلصحرا  مف ّالد  السدق ة الحمرا   :ّيك حسدف - 1

كه  الميط ة  -كصكن لل  ميط ة ا،زكاد  -كه  مكر تدي د حدل د -ة ّشي  ط مركرا ّيرض ال ّم –هذا 
رامـ جدّد  شي  ط ف  ذكرهـ صدحب الكس ط ف  ت -ّ ف ميكب المزا ر  ك شمدؿ مدل  الحدكد ة 

 يظر: جحمد ّف . كيحع  كالم  عف ّي  حسدف  كس رت ـ ف دؿ: لف حسدف ف  جرض شي  ط ل ـ هرر 
ا،م ف الٌشٍيً  ط   الكس ط ف  ترامـ جدّد  شي  ط كالكالـ عم  تمؾ الّالد تحد دا كتخط طد كعددات ـ 

 .479ـ  ص:  2002   5 مصر  ط:  كجخالق ـ كمد  تعمؽ ّذلؾ  الشركة الدكل ة لمطّدعة 
؛ كقد ذكر الشي  ط  ف  كتدّ  هذا الحركب الت  كديت ت كـ ّ د هذه ال ّد ؿ  كالت  مي د هذا

مع زاك ة كيت    يظر:  –كه  لحدل قّد ؿ ّي  حسدف  –حرب قّ مة لدكع ش كحرّك د مع الزكا د  
 .485ص: 

الحتكل الت  تظ ر مكقؼ  الش ل المختدر الكّ ر الكيت  ممد كديت قّد ؿ ّي  حسدف ت ـك ّ  مف  - 2
جفعدؿ استيكرهد الك  ر مف العممد   مكمكدة ّكتدّ  " ا،مكّة الم مة لمف كديت ل  ّدلد ف همة  

لكي د  كلد   يسخة مي  كهك مخطكط لـ جطمع عم    كقد اطمع عم   الدكتكر يكر الد ف الكيتدكم 
مكقؼ الش ل ّمسدف حدل  جي  قرج ف  هذا الكتدب عف  جخّري  لـ تكف ّحكزت  ح يمد طمّت د مي  
لمدّت  عف س اؿ كم  لل   حكؿ قكـ ن   تسمكف مف خالؿ المختدر الكّ ر الكيت   ظ ر 

  .«هـ قكـ ن  حممكف مف ا سالـ لن اسم   ك ن مف ال رآف لن اسم »ك صمكف  ف دؿ 
  ف  ل د  مع  ّدلمركز المدمع  كم تـ ّعممد  الزاك ة الكيت ة  الد ف الكيتدكم  ّدحث  د: يكر

 .2017ّتميراست  
 ركاه الّخدرم كمسمـ عف جّ  ّكرة: - 3
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ػػفٍ  كخرمػد عػػف عّػػد ا ّػػف عمػػر قػػدؿ: قػدؿ رسػػكؿ ا صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ: - ػػؿى  ]مى مى  حى
مىٍ يىد حى  عى  1[ًمي د. فىمىٍ سى  السٍّالى

 ًفػ  اٍلميػٍ ًمفي   ىػزىاؿي  كسػمـ: ]نى كخرمد عف اّف عمر قدؿ: قدؿ رسكؿ ا صم  ا عم    -
ةو  د ًد ًي ً  ًمف فيٍسحى د  يًصبٍ  لىـٍ  مى د دىمن رىامن  .2[حى

 الي ػػدسً  جىٍّ ىػػضي عػػف اّػػف عّػػدس جف اليّػػ  صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ قػػدؿ: ]3كركل الّخػػدرم -
ـً  ًفػ  ميٍمًحده :  ىالى ىةه  الم  ً  ًللى  ػرى ٍّتىػغو  الحى مي دًهًم  ػًة  سيػي ةى  اً ٍسػالىـً  ًفػ  كى ميط ًمػبي  المى ـً  كى  اٍمػًرئو  دى
ؽٍّ  ًّ ىٍ رً   [  ًل يٍ ًرؽى دىمى ي. حى

كيػػد فػػ  غػػزاة ال سػػطيط ي ة فيقّػػؿ رمػػؿ » عػػف خدلػػد ّػػف ده ػػدف قػػدؿ:4كركل جّػػك داككد -
ـ ّػػف شػػر ؾ الكيػػدي ؛ مػػف جشػػراف ـ  كخ ػػدرهـ   عرفػػكف لػػ  ذلػػؾ   ػػدؿ لػػ  هػػديئ ّػػف كم ػػك 

فسمـ عم  عّد ا ّف زكر د  ككدف  عرؼ ل  ح    قدؿ ليد خدلد: فحد يد عّػد ّػف جّػ  
سػػػمعت جـ الػػػدردا  ت ػػػكؿ: سػػػمعت جّػػػد الػػػدردا    ػػػكؿ: سػػػمعت رسػػػكؿ ا  زكر ػػػد قػػػدؿ:

ػفٍ  ًلن    ىٍ ًحػرىهي  جىفٍ  الم ػ ي  عىسىػ  ذىٍيػػبو  كيػؿُّ ] صػم  ا عم ػ  كسػمـ   ػكؿ: ػدتى  مى  جىكٍ  ميٍشػػًركند  مى

                                                                                                                                                                          

ف طد حتدف مف الم مي ف اقتتمكا  حد ث رقـ: -   1  ج:31صح ح الّخدرم  كتدب ا  مدف  ّدب كا 
  15ص:

  2888السدعة  ّدب لذا تكام  المسممدف ّس ح  مد  حد ث رقـ صح ح مسمـ  كتدب الحتف كجشراط  -
 .2214  ص:4ج:

 ركاه الّخدرم  كمسمـ  عف اّف عمر: - 1
  9  ج:6874صح ح الّخدرم  كتدب الد دت  ّدب قكؿ ا تعدل  كمف جح دهد  حد ث رقـ: -

 .4ص:
فم س ميد."  حد ث صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف  ّدب قكؿ اليّ : " مف حمؿ عم يد السالح  -

 .98  ص:1  ج:98رقـ:
  .2  ص:9  ج:6862ركاه الّخدرم  عف اّف عمر: صح ح الّخدرم  كتدب الد دت  حد ث رقـ: - 2
  9ج:  6882صح ح الّخدرم  كتدب الد دت  ّدب مف طمب دـ امرج ّ  ر الحؽ  حد ث رقـ:  - 3

 .6ص: 
  4270  تعظ ـ قتؿ الم مف  حد ث رقـ:جّك داكد  سيف جّ  داكد  جكؿ كتدب الحتف  ّدب ف - 4

 .325  ص:6ج:
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[ ف دؿ هديئ: سمعت محمكد ّػف الّر ػع  حػدث عػف عّػددة ّػف ميتىعىمٍّدنا ميٍ ًميند قىتىؿى  ميٍ ًمفه 
ػفٍ   ] الصدمت جي  سمع   حػدث عػف رسػكؿ ا صػم  ا عم ػ  كسػمـ جيػ  قػدؿ:  قىتىػؿى  مى

ػٍرفدن  ميػ  اي   ى ّػؿً  لـ ّ تم   فدغتىّىطى  م ميدن  ػٍدنن  كن صى خدلػد:  ػـ حػد ي  اّػف  .[ قػدؿ ليػدعى
جّػػ  زكر ػػػد عػػػف جـ الػػػدردا  عػػػف جف جّػػػ  الػػػدردا  جف رسػػػكؿ ا صػػػم  ا عم ػػػ  كسػػػمـ 

 .[حَ مَّ بَ د امى رى د حى من دى  دبى صى ا جى ذى نً فى  دامن رى د حى من دى  بٍ صً  ي  ـٍ د لى مى  اقً منِ مُ  في مً م ٍ الٍ  اؿي زى  ى  ]نى  قدؿ:
سػػيلت  ح ػػ  ّػػف ال سػػدي  عػػف قكلػػ  اعتػػّط ّ تمػػ  قػػدؿ: الػػذ ف  ف:قػػدؿ خدلػػد ّػػف ده ػػد

 «    دتمكف ف  الحتية ف  تؿ جحدهـ ف رل جي  عم  هدل ن  ست حر ا؛  عي  مف ذلؾ.
معي ػػد؛ جم مسػػرعد فػػ  طدعتػػ   ميّسػػطد فػػ  عممػػ     ػػدؿ: جعيػػؽ  » قػػدؿ فػػ  الي د ػػة:

ؿ؛ لذا اي طػػع مػػف ا ع ػػد    عيػػؽ  لعيدقػػد؛ ف ػػك معيػػؽ  كانسػػـ؛ العيػػؽ  كف  ػػد؛ ّمػػح الرمػػ
فمػػـ   ػػدر جف  تحػػرؾ  كقػػد جّمحػػ  السػػ ر فػػدي طع ّػػ ؛  ر ػػد ّػػ  كقكعػػ  فػػ  ال ػػالؾ ّنصػػدّة 

 1«.الدـ الحراـ  كقد تخحؼ الالـ
كىاؿي ] عػػف عّػػد ا ّػػف عمػػر جف اليّػػ  صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ قػػدؿ: 2كركل الترمػػذم -  لىػػزى

في  الدٍُّي ىد مى  جىٍهكى  .[ميٍسًمـو  رىميؿو  قىٍتؿً  ًمفٍ  الم  ً  عى
ج هػػد عػػف جّػػ  سػػع د كجّػ  هر ػػرة جف رسػػكؿ ا صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ 3كركل الترمػذم -

د ً  جىٍهػػػؿى  جىف   لىػػػكٍ  ]قػػػدؿ:  ـً  ًفػػػ  اٍشػػػتىرىكيكا كىاٍ،ىٍرضً  الس ػػػمى ػػػٍ ًمفو  دى ػػػّ  يـي  مي ىكى .[ كقػػػدؿ ًفػػػ  الم ػػػ ي  ،ى
 غر ب.

م ميػػد متعمػػدا  ػػـ تػػدب  كآمػػف  كعمػػؿ  جف اّػػف عّػػدس سػػ ؿ عمػػف قتػػؿ 4كركل اليسػػد   -
ة سمعت يّػ كـ صػم  ا عم ػ  كسػمـ صدلحد  ـ اهتدل ف دؿ اّف عّدس: كجي     ل  التّك

ٍ تيكؿي   ىًم  ي ]   كؿ: ػ ي  تىٍشخيبي  ًّدٍل ىدًتًؿ  ميتىعىمٍّ ند اٍلً  ىدمىةً   ىٍكـى  اٍلمى ػد  جىٍكدىامي  رىبٍّ   ىػد: فى ى يػكؿي  دىمن
 .كا ل د جيزل د ا  ـ مد يسخ دقدؿ:  قىتىمىًي [ هىذىا ًف مىد سىؿٍ 

                                                           

 .592ص:  3اّف ا،  ر  الي د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر  حرؼ الع ف مع اليكف  ج: - 1
  3  ج:1395سيف الترمذم  جّكاب الد دت  ّدب مد مد  ف  تشد د قتؿ الم مف  حد ث رقـ:  - 2

 .68ص: 
 . 69  ص:3  ج:1398المرمع يحس   جّكاب الد دت  ّدب مد مد  ف  حكـ الدمد   حد ث رقـ  - 3
  85  ص: 7  ج:3999سيف اليسد    كتدب تحر ـ الدـ  ّدب تعظ ـ الدـ  حد ث رقـ  - 4
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ػدفى  مىفٍ ] عف جّ  هر رة قدؿ: قدؿ رسكؿ ا صم  ا عم   كسمـ:1كركل اّف مدم  -  جىعى
مىػػ  ػػٍ ًمفو  قىٍتػػؿً  عى لىػػكٍ  مي ػػةو  ًّشىػػٍطرً  كى ػػز   الم ػػ ى  لىً ػػ ى  كىًممى ػػؿ   عى ٍكتيػػكبه  كىمى ٍ يىٍ ػػ ً  ّىػػٍ فى  مى  ًمػػفٍ  آ ًػػسه : عى
   .[ كسيده هع ؼالم ً . ةً رىٍحمى 

 :ومما ورد مف الِشدْد في دخوؿ الفِف

 يىٍحًسػ  كىال ًذم] عف جّ  هر رة قدؿ: قدؿ رسكؿ ا صم  ا عم   كسمـ:2مد ركاه مسمـ -
ت   الدٍُّي ىد  تىٍذهىبي  نى  ًّ ىًدهً  مىػ   ىٍيًت ى  حى ـى  اٍل ىدتًػؿي   ىػٍدًرم نى   ىػٍكـه  الي ػدسً  عى ٍ تيػكؿي  كىنى  قىتىػؿى  ًفػ   اٍلمى
ـى  [ فىً  ؿى  ًف  ؟  ىكيكفي  كىٍ ؼى : قيًتؿى ٍ تيكؿي  اٍل ىدًتؿي  اٍل ىٍرجي : »قىدؿى  ذىًلؾى  [الي دًر. ًف  كىاٍلمى
ػػتىكيكفي  عػف جّػ  ّكػػرة قػدؿ: قػدؿ رسػكؿ ا صػػم  ا عم ػ  كسػمـ:3كركل مسػمـ  - ]ًلي  ىػد سى

ـ  تىكيػػكفي ًفٍتيىػػةه اٍل ىدًعػػدي  : جىنى  يػػ ٍ ػػره ًمػػفى  ًفػػتىفه دًشػػ  ًف  ىػػد خى دًشػػ  ًف  ىػػد  كىاٍلمى ٍ ػػره ًمػػفى اٍلمى ًف  ىػػد خى
ػٍف كىديىػٍت لىػ مى ًًّمػً   كى ٍؽ ًًّن قىعىٍت  فىمىٍف كىدفى لى ي ًلًّؿه فىٍم ىٍمحى لىٍت جىٍك كى  ي الس دًع  ًللىٍ  ىد  جىنى فىًنذىا يىزى

ػػٍف كىديىػٍت لىػ ي جىٍرضه  مى ػٍؽ ًّ ىيىًمػً   كى ـه فىٍم ىٍمحى ػيى سيػػكؿى  غى :  ىػد رى ػؿه : فى ىػػدؿى رىمي ػػٍؽ ًّيىٍرًهػً [ قىػدؿى فىٍم ىٍمحى
ـٍ  ىكيٍف لىػ ي ًلًّػؿه  ـه  ا! جىرىجىٍ تى مىٍف لى ػيى مىػ   كىنى غى ػٍ ًحً  فى ىػديؽُّ عى : ] ىٍعًمػدي ًللىػ  سى ؟ قىػدؿى كىنى جىٍرضه

ـ   دة  الم يػ رو   يـ  ًل ىٍي ي ًلًف اٍستىطىدعى الي مى مى دًٍّه ًّحى ـ  هىػٍؿ حى ؟ الم يػ ـ  هىػٍؿ ّىم ٍ ػتي ؟ الم يػ هىػٍؿ ّىم ٍ ػتي
ػػًد  ت ػػ   يٍيطىمىػػؽى ًّػػ  ًللىػػ  جىحى سيػػكؿى اً جىرىجىٍ ػػتى ًلٍف جيٍكًرٍهػػتي حى :  ىػػد رى ػػؿه : فى ىػػدؿى رىمي ؟[ قىػػدؿى ّىم ٍ ػػتي

ّىًي  رىميؿه ًّسىٍ ًحً   جىٍك  ىًم  ي  رى ح ٍ ًف  جىٍك ًلٍحدىل اٍلًح ىتىٍ ًف  فىهى : ] ىّيػك ي الص  سىػٍ ـه فى ىٍ تيمييًػ ؟ قىػدؿى
دًب الي دًر[ ٍ ًمؾى  كى ىكيكفي ًمٍف جىٍصحى  .ًًّنٍ ًمً  كىاً 

الحػػػد ث رفػػػع ا  ػػػـ عػػػف المكػػػره عمػػػ  الحهػػػكر  افػػػ  هػػػذ »قػػػدؿ اليػػػككم رحمػػػ  ا: 
هيدؾ  كجمد ال تؿ فال  ّدح ّد كراه  ّؿ  ي ـ المكره عمػ  المػيمكر ّػ  ّد ممػدع  كقػد ي ػؿ 

   4«.  كغ ره ف   ا ممدعال ده 

                                                           

  ص: 2  ج:2620حد ث رقـ  سيف اّف مدم   كتدب الد دت  ّدب الت م ظ ف  قتؿ مسمـ ظممد  - 1
874. 

صح ح مسمـ  كتدب الحتف كجشراط السدعة  ّدب ن ت كـ السدعة حت   مر الرمؿ ّ ّر الرمؿ   - 2
 .2231  ص: 4  ج: 2908حد ث رقـ: 

  2887المرمع يحس   كتدب الحتف كجشراط السدعة  ّدب يزكؿ الحتف كمكاقع ال طر  حد ث رقـ  - 3
 . 2212  ص:4ج:

 . 12  ص: 18ف كجشراط السدعة  ج: شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  كتدب الحت - 4



     كزبة انؾذٔد                                             انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                          

530 

 :عف جّ  هر رة قدؿ: قدؿ رسكؿ ا صم  ا عم   كسمـ2كاليسد   1كركل مسمـ  -
مىٍف قىدتىؿى تىٍحػتى رىا ىػةو ]  دًهًم  ةن  كى مىدعىةى فىمىدتى  مىدتى ًم تىةن مى فىدرىؽى اٍلمى ًة  كى رىجى ًمفى الط دعى مىٍف خى

ّىةو  جىكٍ  دًهًم  ػةه   ًعمٍّ  ةو  ىٍ هىبي ًلعىصى ػّىةن  فى يتًػؿى  فىً ٍتمىػةه مى ػري عىصى ػّىةو  جىٍك  ىٍيصي  ىٍدعيك ًللى  عىصى
دشىػػ  ًمػػٍف ميٍ ًمًي ىػد  كىنى  ىًحػػ  ًلػػًذم  فىدًمرىهىػد  كىنى  ىتىحى مىػػ  جيم تًػ    ىٍهػػًربي ّىر هىػػد كى ػػرىجى عى ػٍف خى مى كى

لىٍسػتي ًمٍيػ ي  ػ  كفػ  رك [عىٍ دو عىٍ دىهي  فىمىٍ سى ًميٍّػ  كى ػ ٍ ة  ى  ىػمً عي  ةً ا ىػرى  تى ٍحػتى  ؿى دتىػقى  فٍ ا ػة: ]مى  بي هى
 ة[ الحد ث.  ى مً دهً مى   ي تي مى تٍ  ى فى  ؿى تً  ي فى  ةن ّى صى عى  رى صي يٍ  ى  كٍ جى  ةو ّى صى   عى لى ك لً عي دٍ  ى  كٍ جى  ةو ّى صى عى لً 

قكل  تحت را ة عم ة ه  ّهـ الع ف ككسػرهد ل تػدف مشػ كرتدف كالمػ ـ »قدؿ اليككم: 
مكسػػكرة مشػػددة ، هػػد هػػ  ا،مػػر ا،عمػػ  ن  سػػتّ ف كم ػػ  كػػذا قدلػػ  جحمػػد ّػػف حيّػػؿ 
كالمم كر كقدؿ لسحدؽ ّف راهك   هذا ك تدؿ ال ـك لمعصّ ة كقكل  صم  ا عم ػ  كسػمـ 

ال ال ػػة ّػػػدلع ف كالصػػػدد الم ممتػػ ف كمعيدهػػػد جيػػػ    هػػب لعصػػػّة للػػػ  آخػػره هػػػذه ا،لحػػػدظ 
ك  دتػػػؿ لمعصػػػّة   ك   ػػػده ركا ػػػة   هػػػب لمعصػػػّة   كغهػػػّ  ل ػػػد     دتػػػؿ لشػػػ كة يحسػػػ  

 3« كمعيده ليمد   دتؿ عصّ ة ل كم  كهكاه.
 الس ػدعىةً   ىػدىمً  ّىػٍ فى  ًلف  ] عف جّ  مكس  ا،شعرم قدؿ: قدؿ رسكؿ ا:4كركل جّك داككد -

ػػػؿي   يٍصػػًّحي  اٍلميٍظًمػػـً  الم ٍ ػػػؿً  كىً طىػػعً  ًفتىينػػد ػػدًفرنا  كى يٍمًسػػػ  ميٍ ًمينػػد  ًف  ىػػد الر مي  ميٍ ًمينػػػد  كى يٍمًسػػ  كى
ٍ ػره  ًف  ىػد اٍل ىدًعػدي  كىػدًفرنا  كى يٍصػًّحي  دًشػ  اٍل ىػدً ـً  ًمػفى  خى ٍ ػره  ًف  ىػد كىاٍلمى كا الس ػدًع   ًمػفى  خى  فىكىسٍّػري
ـٍ  قىطٍّعيػػػكا ًقًسػػػ  كي ـٍ جىكٍ  كى كي ػػػدرىًة  سيػػػ يكفىكيـٍ  كىاٍهػػػًرّيكا تىػػػدرى مىػػػ - ىٍعيًػػػ - ديًخػػػؿى  فىػػػًنفٍ  ًّدٍلًحمى ػػػدو  عى  جىحى
ـٍ  ٍ رً  فىٍم ىكيفٍ  ًمٍيكي ـى  اٍّيى ٍ  كىخى  .[آدى

                                                           

  3  ج: 1848صح ح مسمـ  كتدب ا مدرة  ّدب لزكـ الممدعة عيد ظ كر الحتف  حد ث رقـ  - 1
 . 1476ص: 

  ج: 3566سيف اليسد    كتدب المحدّرة  ّدب الت م ظ ف مف قدتؿ تحت را ة عم ة  حد ث رقـ  - 2
 . 462  ص:3

ب ا مدرة  ّدب لزـك الممدعة عيد ظ كر الحتف  حد ث شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  كتد - 3
 .239  ص:12  ج:1848رقـ 

  4259سيف جّ  داكد  كتدب الحتف كالمالحـ  ّدب ف  الي   عف السع  ف  الحتية  حد ث رقـ  - 4
 .100  ص:4ج:
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عف جّ  ذر قدؿ: قدؿ رسكؿ ا صم  ا عم   2  كاّف مدم  1كركل جّك داككد - 
 كسمـ: 

! جىّىد  ىد] سىٍعدىٍ ؾى  الم  ً  رىسيكؿى   ىد لىّ ٍ ؾى : قيٍمتي  ذىرٍّ ًد ثى  فىذىكىرى  كى  ًلذىا جىٍيتى  ]كىٍ ؼى  ًف  ً  قىدؿى  اٍلحى
دبى  ًص ًؼ؟[ ًف  ً  اٍلّىٍ تي   ىكيكفي  مىٍكته  الي دسى  جىصى  كىرىسيكلي ي  الم  ي : قيٍمتي  اٍل ىٍّرى   ىٍعًي  ًّدٍلكى
ـي  د: قىدؿى  جىكٍ  - جىٍعمى درى  مى مىٍ ؾى : قىدؿى   - كىرىسيكلي ي  ًل  الم  ي  خى ًٍّر[ ]عى : قىدؿى  جىكٍ  - ًّدلص 

] ![ جىّىد ] ىد: ًل  قىدؿى   يـ   - ]تىٍصًّري سىٍعدىٍ ؾى  لىّ ٍ ؾى : قيٍمتي  ذىرٍّ  رىجىٍ تى  ًلذىا جىٍيتى  ]كىٍ ؼى : قىدؿى  كى
درى  ٍ ًت  جىٍحمى ؟[ غىًرقىتٍ  قىدٍ  الز  د: قيٍمتي  ًّدلد ـً درى  مى مىٍ ؾى : قىدؿى  كىرىسيكلي ي  ًل  الم  ي  خى  جىٍيتى  ًّمىفٍ  ]عى
ذي  جىفىالى  الم ً   رىسيكؿى   ىد: قيٍمتي  ًمٍي ي[ عي ي  سىٍ ًح  آخي مى  كىجىهى دًتً  ؟ عى  اٍل ىٍكـى  ]شىدرىٍكتى : قىدؿى  عى
د: قيٍمتي  ًلذىٍف[ ـي  :قىدؿى  تىٍيميريًي ؟ فىمى [  ]تىٍمزى مى    ديًخؿى  فىًنفٍ : قيٍمتي  ّىٍ تىؾى  ]فىًنفٍ : قىدؿى  ّىٍ ًت ؟ عى

ًش تى  مى   ىٍكّىؾى  الس ٍ ًؼ فىيىٍلؽً  شيعىدعي   ىٍّ ىرىؾى  جىفٍ  خى ٍ ًمً .[ ًًّنٍ ًمؾى   ىّيك ي  كىٍمً ؾى  عى  كىاً 
  عف مّ ر ّف مطعـ جف رسكؿ ا صم  ا عم   كسمـ قدؿ:3كركل جّك داككد  -
ًّ  ةو  ًللى  دىعىد مىفٍ  ًمي د لىٍ سى ] لىٍ سى  عىصى مى  قىدتىؿى  مىفٍ  ًمي د كى ًّ  ةو  عى لىٍ سى  عىصى  مىفٍ  ًمي د كى

مى  مىدتى  ًّ  ةو.[ عى  عىصى
مد  عم  ّف جّ  طدلب لل  جّ  فدعده لل   قدلت: دجهّديعف اّية 4كركل الترمذم -

لذا اختمحت اليدس جف جتخذ   عف خم م  كاّف عمؾ ع د لل الخركج مع  ف دؿ ل  جّ :
 معؾ قدؿ: فترك .ف د اتخذت  فنف ش ت خرمت ّ   س حد مف خشب

 كركم عف سعد ّف جّ  كقدص جف رسكؿ ا صم  ا عم   كسمـ قدؿ:  -
ٍ ره  ًف  ىد ال ىدًعدي  ًفٍتيىةه  سىتىكيكفي  لي  ىد] ـي  ال ىدً ـً  ًمفى  خى ٍ ره  كىال ىدً  دًش  المىدًش   ًمفى  خى ٍ ره  كىالمى  خى

                                                           

  4261سيف جّ  داكد  كتدب الحتف كالمالحـ  ّدب الي   عف السع  ف  الحتية  حد ث رقـ  - 1
 . 101  ص: 4ج:

 .1308  ص: 2  ج:3958سيف اّف مدم   كتدب الحتف  ّدب الت ّت ف  الحتية  حد ث رقـ  - 2
  332  ص:4  ج:5121حد ث رقـ: سيف جّ  داككد  كتدب ا،دب  ّدب ف  العصّ ة  - 3
  2203سيف الترمذم  كتدب جّكاب الحتف  ّدب مد مد  ف  اتخدذ س ؼ مف خشب  حد ث رقـ: - 4

 .60ص:  4ج:
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ؿى  ًلفٍ  جىفىرىجىٍ تى : قىدؿى  «الس دًع  ًمفى  مى    دىخى ّىسىطى  ّىٍ ًت  عى  ]كيفٍ : قىدؿى  ًل ىٍ تيمىًي ؟ ًللى     ىدىهي  كى
. كىدٍّفً  ـى  .1[ قدؿ الترمذم حد ث حسفآدى

رسػكؿ ا صػم  ا عم ػ   جفٌ  ّنسيدد صح ح عف محمػد ّػف مسػممة 2كركل اّف مدم  -
ػػػتىكيكفي  ًلي  ىػػػد]: كسػػمـ قػػػدؿ فيٍرقىػػػةه  ًفٍتيىػػػةه  سى ؼه  كى ػػػدفى  فىػػػًنذىا كىاٍخػػػًتالى ػػػذىًلؾى  كى ػػػٍ ًحؾى  فىػػػٍيتً  كى ػػػدنا  ًّسى  جيحي
ت   فىدٍهًرٍّ ي  ت   ّىٍ ًتؾى  ًف  اٍمًمٍس   يـ    ىٍي ىًطعى  حى دًط ىةه   ىده  تىٍيًت ىؾى  حى ًي  ةه. جىكٍ  خى  [مى

كا،حدد ػػػث فػػػ  هػػػذا المعيػػػ  ك  ػػػرة  كقػػػد جخػػػذ ّعػػػض السػػػمؼ ّ ػػػذه ا،حدد ػػػث فميػػػع  
ف دخمػػكا عم ػػ  ّ تػػ   كطمّػػكا قتمػػ   كقػػدؿ اّػػف عمػػر  كعمػػراف ّػػف  المدافعػػة عػػف الػػيحس كا 

كهػػػػذا هػػػػك الصػػػػكاب  كغ رهمػػػػد ن  ػػػػدخؿ ف  ػػػػد لكػػػػف لف قصػػػػد دفػػػػع عػػػػف يحسػػػػ   حصػػػػ ف 
كا،هػػػؿ ّعػػػد  الػػػيحس  كالمػػػدؿ  الدالػػػة عمػػػ  مػػػكاز دفػػػع الصػػػد ؿ عػػػف ل حدد ػػػث الصػػػحدح

 كانستعداد لف جمكف. ا يذار 
ف لػػـ  يػػدفع لن ّ تمػػ  قتػػؿ  كن شػػ    قػػدؿ العممػػد : كلػػتكف المدافعػػة ّػػيخؼ ا،مػػكر  كا 

  عم ػ  ا مػدـ اّػف كن غ ػره مػف مدلػ  كمػد يّ ػ عم  قدتم  ف  قتم  لكف ن  حؿ لػ  سػالح  
ف جّػػ  ممػػرة فػػ  شػػرح الّخػػدرم كالػػكل  الصػػدلح  سػػ دم جحمػػد الت مػػدي   كهػػك ظػػدهر  كا 

ف كػدف الحػرار  يمػ  مػف قتدلػ   كقتمػ  كمػب  كدف مست رؽ ذمة مرل عمػ  حكػـ مدلػ    كا 
 ة.كككي  معرٌ  كن  يظر لل  قّح  

 :  وقد نص الممماَ عمى وجوب اليجرة مف أرض الفِف
 ف دؿ:عف جّ  هر رة قدؿ: مد  رمؿ لل  رسكؿ ا صم  ا عم   كسمـ 3ركل مسمـ -

. تيٍعًطػػػ ً  نى جرج ػػػت لف مػػػد  رمػػػؿ  ر ػػػد جخػػػذ مػػػدل ؟ قػػػدؿ: ]  ػػػد رسػػػكؿ ا! دلىػػػؾى قػػػدؿ:  [مى
قػدؿ: جرج ػت لف  [ ده  ً شىػ تى ٍيػيى ]فى  جرج ػت لف قتميػ ؟ قػدؿ: قدؿ: [ ي تمٍ دً ]قى  جرج ت لف قدتمي ؟ قدؿ:

 .[درً   الي  فً  كى قتمت ؟ قدؿ: ]هى 
                                                           

سيف الترمذم  كتدب جّكاب الحتف  ّدب مد مد  ف  جف تككف فتية ال دعد ف  د  حد ث رقـ:  - 1
 .56  ص:4  ج:2194

 . 1310  ص:2  ج:3962سيف اّف مدمة  كتدب جّكاب الحتف  ّدب الت ّت ف  الحتف  حد ث رقـ: - 2
غ ره مف غ ر حؽ  صح ح مسمـ  كتدب ا  مدف  ّدب الدل ؿ عم  جف مف قصد جخد مدؿ  - 3

 .124  ص: 1  ج: 140حد ث رقـ 
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مػد  رمػؿ للػ  اليّػ  صػم  ا  قػدؿ: عف جّ    عف قدّكس ّف مخدرؽ1كركل اليسد   -
 فنف لـ  ػذكر؟ قػدؿ: [ قدؿ:دً ًّ  هي رٍ كٍّ ]ذى   يت ي  ف ر د مدل ؟ قدؿ: عم   كسمـ ف دؿ الرمؿ:

فػنف لػـ  كػف حػكل  جحػد مػف المسػمم ف؟  قػدؿ: [ فى مً مً ٍسػالمي  فى ًمػ ؾى لى كٍ حى  فٍ مى   ً  ٍ مى عى  فٍ عً تى دسٍ ]فى 
 .[دفى طى مٍ السُّ   ً  ٍ مى عى  فٍ تعً دسٍ قدؿ: ]فى 

  ةً رى اآلًخػ ا ً دى  ى شيػ فٍ ًمػ كفى كيػ  تى تىػحى  ؾى دًلػمى  كفى دي  ؿٍ دتًػ]ق قدؿ: فنف ييل السمطدف عي ؟ قدؿ:
  .ؾى دلى مى  عٍ يى امٍ  كٍ جى 
ج هػػد عػػف جّػػ  هر ػػرة قػػدؿ مػػد  رمػػؿ للػػ  رسػػكؿ ا صػػم  ا عم ػػ  2كركل اليسػػد   -

فػػنف  قػػدؿ: [دً ًّػػ دٍ ًشػػيٍ يى ]فى  جرج ػػت لف عػػدم عمػػ  مػػدل ؟ قػػدؿ: كسػػمـ ف ػػدؿ  ػػد رسػػكؿ ا !
[ قػػدؿ: فػػنف جّػػكا  ّػػدً  دٍ ًشػػيٍ يى فػػنف جّػػكا عمػػ ؟ قػػدؿ: ]فى  [ قػػدؿ:دً ًّػػ دٍ ًشػػيٍ يى ]فى  جّػػكا عمػػ ؟ قػػدؿ:

 [.درً   الي  حً فى  تى مٍ تى قى  فٍ ا ً كى  ةً ي    المى حً فى  تى مٍ تً قي  فٍ نً فى  ؿٍ دتً  ى فى ] عم ؟ قدؿ: 
ػػ4كاليسػػد   3كركل مسػػمـ  -  ؿى تًػػ ي فى   ً دًلػػمى  كفى دي  ؿى دتىػػقى  فٍ كغ رهمػػد عػػف اّػػف عمػػر مرفكعػػد: ]مى
   .[ ده  ً شى  كى  ي فى 
ػػ عػػف سػػع د ّػػف ز ػػد عػػف اليّػػ  صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ: 6كاليسػػد  5كركل الترمػػذم  -  فٍ ]مى
ػكى     دي  ً شى  كى  ي فى  ؿى تً  ي فى   ً دلً مى  كفى دي  ؿى دتى قى  ػ]كى  زاد فػ  ركا ػة [ ده  ً شىػ كى  يػفى   ً ًمػد كفى دي  ؿى دتىػقى  فٍ مى  فٍ مى
 قدؿ الترمذم: حسف صح ح. [ دن  ً شى  كى  ي فى   ً  يً دً  كفى دي  ؿى تً قي 

ف ػ  مػكاز قتػؿ ال دصػد ،خػذ المػدؿ »قدؿ اليككم ف  شرح حػد ث جّػ  هر ػرة المت ػدـ: 
كهػػػذا قػػػكؿ الممػػػده ر مػػػف   ّ  ػػػر حػػػؽ سػػػكا  كػػػدف المػػػدؿ قمػػػ ال جك ك  ػػػرا لعمػػػـك الحػػػد ث

الطعػدـ كقدؿ ّعض جصحدب مدلؾ ن  مكز قتمػ  لذا طمػب شػ  د  سػ را كػدل كب ك   العممد 
                                                           

  3  ج:3530سيف اليسد    كتدب المحدّرة  ّدب مد  حعؿ مف تعرض لمدل   حد ث رقـ  - 1
  450ص:

  7  ج:4082سيف اليسد    كتدب تحر ـ الدـ  ّدب مد  حعؿ مف تعرض لمدل   حد ث رقـ  - 2
  114ص:

  124  ص: 1  ج:141صح ح مسمـ  ّدب الدل ؿ عم  مف قصد جخذ مدؿ  حد ث رقـ  - 3
 .452  ص:3  ج:3533سيف اليسد    كتدب المحدّرة  ّدب مف قدتؿ دكف مدل   حد ث رقـ - 4
سيف الترمذم  كتدب جّكاب الد دت  ّدب مد مد  ف مف قتؿ دكف مدل  ف ك ش  د  حد ث رقـ  - 5

 .82  ص: 3  ج: 1421
 .116  ص:7  ج: 4094سيف اليسد    كتدب تحر ـ الدـ  ّدب مف قدتؿ دكف جهم   حد ث رقـ - 6
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كجمػػد المدافعػػة عػػف الحػػر ـ فكامّػػة ّػػال . كالصػػكاب مػػد قدلػػ  الممػػده ر. كهػػذا لػػ س ّشػػ   
كف  المدافعة عف اليحس ّدل تؿ خالؼ ف  مذهّيد كمػذهب غ ريػد كالمدافعػة عػف   خالؼ

 1«.المدؿ مد زة غ ر كامّة
حػػد ث مػػف قدتػػؿ »كقػػدؿ ّعػػض جصػػحدّيد  كهػػك الح  ػػ  محمػػد المختػػدر ّػػف ا،عمػػش: 

جك عمػػ  طمّػػ  فػػ   ػػد غ ػػره ح ػػث  دلػػ  عػػدـ فػػ  كػػؿ مػػف قتػػؿ فػػ  الػػدفع عػػف مدلػػ  دكف م
ػ   در عم ػ   ػمى ظٍ مى  كفى دي  ؿى تًػقي  فٍ ل كلػ  صػم  ا عم ػ  كسػمـ ]مى [ هػذا مػد ظ ػر  ده  ً شىػ كى  يػفى  ةو مى

 2«.ل   كمف ادع  التخص ص فعم   الّ دف
عمػ  ّعػض  ـ س ؿ عف ّمد ل س ف   سمطدف  عدؿ ّ ف جهم   كصػدر ّعهػ ـ  مػكر 

  ًفػػػ كؿي تيػػػ ٍ مى الٍ   كى ؿي دتًػػػهػػػؿ  صػػػّر المػػػر  عمػػػ  مػػػكرهـ  ك تػػػرؾ ل ػػػـ مدلػػػ  ل كػػػؿ مخدفػػػة ]ال ى 
ػػػدرً الي ػػػ ػػػ كى  يػػػفى ًلػػػ  دمى  كفى دي  ؿى تًػػػقي  فٍ [؟ جك   ػػػدتم ـ عمػػػال ّحػػػد ث ]مى [؟ فمػػػـ  مػػػب ّػػػؿ كلػػػ   دي  ً شى

فيمػدب ّكػالـ اليػككم المت ػدـ  3محمػد بػف أبػي بكػر بػف محمػد الغػالويالمكاب صػدحّ  
قػػػػدؿ اّػػػػف الميػػػػذر: لن جف عممػػػػد  الحػػػػد ث كػػػػدلمممع ف عمػػػػ  اسػػػػت يد  » كزاد مػػػػد يصػػػػ :

كحمػػؿ ا،كزاعػػ  عمػػ   السػػمطدف لت ػػدر الػػكاردة ّدلصػػّر عمػػ  مػػكره  كتػػرؾ ال  ػػدـ عم ػػ  
مػدـ  كجمػد حػدؿ انخػتالؼ  كالحرقػة فم مسػؾ  الحدلة الت  لميدس ف  د ممدعة  ؿ كن   دتػ كا 

 كمدلػ  تي مػد  جحدا  كقدؿ محمد ّف س ر ف: مد عممػت جف جحػدا تػرؾ قتػؿ مػف  ر ػد يحسػ  
دلمممػػػة؛ فمػػػكاز دفػػػع ا يسػػػدف لمػػػف  ر ػػػد جخػػػذ مدلػػػ   جك . ككػػػديكا  كرهػػػكف قتػػػدؿ ا،مػػػرا  ّك

جك حر مػػ  كػػدد  كػػكف مػػف هػػركر دت الػػد ف  كهػػذا كمػػ  فػػ  حػػؽ غ ػػر السػػمطدف   يحسػػ  
لـ ن ح ػػػث تكػػػكف  ػػػده جقػػػكل؛ لذ مدافعتػػػ  لذ ذاؾ مػػػف كالميعػػػة عمػػػ  الظػػػد كح ػػػث ال ػػػدرة 

ا ل ػػد  ّدل ػػد للػػ  الت مكػػة  كن  مػػكز ،حػػد جف  م ػػ  يحسػػ  للػػ  ال مكػػة قدلػػ  جحمػػد زركؽ  
فمػػك عػػرض هػػعؼ  فدرتكػػدب جخػػؼ  كذكػػر يحػػكه اّػػف يػػدم   قػػدؿ: هػػذا كمػػ  مػػع ال ػػدرة 

                                                           

  2شرح اليككم عم  مسمـ  كتدب ا  مدف  ّدب استح دؽ الكام ال دش لرع ت  اليدر  ج: - 1
 .165ص:

 لـ جمده ف  مد تكفر لدم مف يكازل . - 2
ممف جخذكا العمـ عف اّف ا،عمش العمكم لـ جمد ترممة  ال الكم محمد ّف ّكر جّ  ّف محمد - 3

 هػ 1098: ت   ال الكم ال دشـ اّف: الش رة   ال دشـ ّف ّكر جّ  ّف محمد ل .
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الحسػػػدد  كظمػػػـ الهػػرر ف كامػػػب فدلصػػّر ح ي ػػػذ جممػػػؿ ّػػؿ متعػػػ ف فػػ  زمدييػػػد هػػػذا لك ػػرة 
 .ايت   المراد مف كالم   كهك حسف« .العّدد  كالحرار لمف كمد ل  سّ ال

كلمػػد جشػػدر لل ػػ  مػػف ا،حدد ػػث اآلمػػرة ّدلصػػّر رجل جشػػ دخيد رحم ػػـ ا ميػػع ال تػػدؿ   
ػذؿ ا،مػكاؿ ل ػـ لّ ػد  عمػ  ا،يحػس كدفعػد لمحػتف    كا  درة الحتف  كجكمّكا مداراة الظممة  ّك

ر حسػػف كفعػػؿ صػػكاب لذ ال مّػػة ال ػػـك لمظممػػة فمػػف قػػدـ مػػف جهػػؿ الػػد ف كال ػػرج  كهػػك يظػػ
ككػالـ شػ خ  اّػف ا،عمػش  كمػف اتّعػ   كالعمـ لم ددهـ تككف العدقّة عم   ف  مػؾ يحسػ  

محمم  عيدم عم  مد ي ب كلـ  حت ف ذا ن شؾ جف لػ  جف   دتػؿ عم ػ  جمػد مػد تخمػد فػ  
  .حد ث الذم احت  ّ  ركاه اليسد  فدلميصكص ل ـ جي  ن   خذ ّدل تؿ. كال الذمـ

س ؿ اّػف المدمشػكف » كيص : كمف هذا الّدب مد ف  الكاهحة ممد ي م  اّف فرحكف 
 عػػف رمػػؿ كمػػد رمػػال عيػػد زكمتػػ   ف دتمػػ   فكسػػر رممػػ   جك مرحػػ   هػػؿ عم ػػ  قصػػدص؟

ن  كهك مّدر كن شػ   عم ػ  ف مػد دكف الػيحس  فػنف قتمػ  كػدف عم ػ  ال ػكد  لن جف  ف دؿ:
يمػػد عم ػػ  ا،دب تكػػ كف معػػ  شػػ كد عمػػ  دخػػكؿ الحػػرج فػػ  الحػػرج فػػال  كػػكف عم ػػ  ال ػػكد  كا 

 «.مف السمطدف نفت دت  عم   ّتعم ؿ قتم 
كعيػػد اّػػف ال دسػػـ هػػذا مّػػدر فػػ  ال  ػػب  كالّكػػر لذا مػػد  »كقػػدؿ الّػػدم  فػػ  الميت ػػ : 

ّكػػر مػػع ق ػػدـ ّيّرعػػة شػػ كد ّييػػ  كط  ػػد فنيػػ  ن   ػػتص ميػػ   كن   تػػؿ ّ تػػؿ ال  ػػب  كن ال
كالمػػد ر  الّ يػػة  كذلػػؾ جيػػ  مػػف حػػؿ ّػػ  م ػػؿ هػػذا  خػػرج مػػف ع مػػ   كن  كػػدد  ممػػؾ يحسػػ  

 .جحؽ جف  حمؿ عم  
ذا قميد ن   تؿ ّدلّكر ف د قدؿ اّف ال دسـ ف  المدكية عم ػ  الد ػة فػ  الّكػر  كقدلػ    كا 

ف كػدف ّكػرا لذا كػدف قػد  اّف كيدية  جك ػر التشػك  كقدؿ اّف عّد الحكػـ ن شػ   عم ػ   كا 
 مي .

كقػد جهػدر عمػر غ ػر مػد دـ فػ   كالّكػر  كقدؿ عػف اّػف ال دسػـ د تػ  هػدر فػ  ال  ػب 
م ػؿ هػذا التعػػدم كق ػؿ  ػػ دب كمػد  ػ دب مػػف قتػؿ مػػف كمػب عم ػ  ال تػػؿ دكف ا مػدـ فػػ  
ال  ػػػب  ك  تػػػؿ فػػػ  الّكػػػر  قػػػدؿ اّػػػف فرحػػػكف  كقػػػدؿ جصػػػّغ: السػػػدرؽ  ػػػدخؿ حػػػر ـ الرمػػػؿ 

ّ  ف خرج ف  ج ره حت  لذا جره   تحػكؿ لل ػ  السػدرؽ فدافعػ  ف سرؽ ّعض متدع  ف شعر 
عػػف يحسػػ  كامتيػػع ميػػ   كقدتػػؿ اّت ػػد  اليمػػدة ميػػ  ّسػػ ؼ  جك سػػك ف  جك عصػػد  جك غ ػػر 
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ذلؾ  ف  تمػ  الرمػؿ فػ  امتيدعػ  ذلػؾ حػ ف لػـ  مػد لل ػ  سػّ ال  فػنف دمػ  هػدر  كن شػ   
 عم  قدتم  مف قكد  كن د ة.

يمػػد جراد اليمػػدة ّيحسػػ  فعم ػػ  لذا كذلػػؾ لف كػػدف معػػ  الػػذم  سػػرؽ فػػنف لػػـ  كػػف معػػ   كا 
ػ    كدف قتم  ل ػده ّمكهػع  الػذم ف ػ  سػرؽ  كمػد جشػّ    كجمػد لػك كػدف قػد تّدعػد ميػ  ّ ّر
كلحؽ ّدلصحرا   كن متدع مع  فدتّع  حت  جدرك  فكاقع  السػدرؽ  جك لػـ  كاقعػ  السػدرؽ 

ل  مع  جراد استي دذه ميػ   كن خػكؼ مػف  ف تم  فعم   ال كد ،ي  قتم  عم  غ ر متدع كدف
كظحػػر ّػػ   ػػـ ّػػدا لػػ   كلػػك جسػػره  عدا ػػ  عم ػػ   كلػػك كػػدف متدعػػ  معػػ  كػػدف دمػػ  هػػدرا قػػدؿ:

 ف تم  فعم   ال كد كدف مع  متدع جك لـ  كف.
ػػػد عيػػػ  رمػػػده ل كهيػػػ  ّرم ػػػ  قػػػدؿ: فيصػػػدّت  ف دركػػػ  كلػػػك كػػػدف حػػػ ف كلػػػ  السػػػدرؽ هدّر

 1«.الرم ة يحس  ف تم  فدم  هدر
جك قتم  فػ   كجّ  جف  خرج : الصكاب ات د  ال تؿ لن جف  ككف كمده ف  حر م  قمػػت
 المدافعة.
 مد  كمب الحد فال كم  ل تم . كالحدؿ جي  لـ  كاقع د لف فر  كاستسمـ جمٌ 

جف سػػػعد ّػػػف عّػػػددة قػػػدؿ لرسػػػكؿ ا صػػػم  ا عم ػػػ   2يكقػػػد ركل ا مػػػدـ فػػػ  المكطػػػ
دٍ  ًلفٍ  جىرىجىٍ تى ] كسمـ: ػالن  اٍمرىجىًت  مىعى  تي كىمى ت ػ  جىجيٍمً ميػ ي  رىمي  رىسيػكؿي  شيػ ىدىا ى؟ فى ىػدؿى  ًّيىٍرّىعىػةً  آتًػ ى  حى
 .[]يىعىـٍ : كسمـ عم   ا صم  اً 

]لف لػـ  ك ّت جف معدك ة سيؿ عم د عف رمؿ كمد مع امرجتػ  رمػال ف تمػ  ف ػدؿ عمػ : 
كعمػ  هػذا ممدعػة الح  ػد  ،ف »قدؿ اّف عّػد الّػر:  3ّرمت [ ط  يت ّيّرعة ش دا  فم ع

                                                           

  5الّدم   الميت   شرح المكطي  كتدب ا،قه ة  ّدب ف مف كمد مع امرجت  رمال  ج: - 1
 .285ص:

مدلؾ  مكطي مدلؾ  تح  ؽ محمد ف اد عّد الّدق   كتدب ا،قه ة  ّدب ال هد  ف مف كمد مع  - 2
 . 737  ص: 2جهم  رمال  ج:

 يظر هذا ا، ر ف : ممد الد ف جّك السعددات المّدرؾ ّف محمد ّف محمد ّف محمد اّف عّد  - 3
رسكؿ  تح  ؽ: عّد ال ددر الكر ـ الش ّدي  المزرم  اّف ا،  ر  مدمع ا،صكؿ ف  جحدد ث ال

  التتمة 7788ا،ري كط  الكتدب الخدمس ف  ال صدص  ف مف قتؿ زاي د ّ  ر ّ ية  حد ث رقـ:
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ا حـر دمد  المسػمم ف تحر مػد مطم ػد فمػف  ّػت عم ػ  قتػؿ مسػمـ كادعػ  ايػ  كػدف  مػب 
كركل جهػػؿ   عم ػػ  قتمػػ  لػػـ   ّػػؿ ميػػ  حتػػ    ّػػت دعػػكاه ،يػػ   رفػػع عػػف يحسػػ  ال صػػدص
صػػػدب المدر ػػػة العػػػراؽ جف عمػػػر جهػػػدر دمػػػ  كن  صػػػح عيػػػ  ليمػػػد جهػػػدر دـ الػػػذم جراد اغت

 1«ال ذل ة.
جف اليّػ  صػم  ا عم ػ  كسػمـ  كعّد ّف حم د عػف ز ػد ّػف يح ػع كركل عّد الرزاؽ  

ػرى  ؾى مً هٍ جى  عى مى  تى دٍ مى كى  كٍ لى  تى  ٍ جى رى قدؿ ،ّ  ّكر: ]جى  ػ تى ٍيػكى  ؼى  ًػكى  الن مي [   ي تيػمٍ تى  ى لى  فٍ ذى د؟ قػدؿ: ]لً عن ديً صى
جّػػ  ّكػػر  كعمػػر  ػػـ قػػدؿ لسػػ  ؿ ّػػف  ػػـ تتػػدّع ال ػػـك عمػػ  قػػكؿ    ػػـ قػػدؿ لعمػػر م ػػؿ ذلػػؾ 

 ؿى جكى  ا فى عىػػ  كلى  ػػثي ًّ خى  تى ٍيػػيى فى  ؾى يىػػعى لى   كى ةي   ىػػّى خى  تً ٍيػػيى فى  اي  ؾً يىػػعى لى  كؿي قيػػجى  تي ٍيػػالّ هػػد   ف ػػدؿ:] كي 
د اّف الّ هد   لك قتمػ   ى  آفى رٍ ال ي  تى لٍ ك  يى ]تى   ة ميد ف دؿ رسكؿ ا صم  ا عم   كسمـ:ال الى 

ػػػد 2كلػػػك قػػػذف د نعي ػػػد[ ذكػػػره الحػػػدفظ فػػػ  الػػػدر المي ػػػكر ممػػػد  كلػػػك قذفػػػ  قتػػػؿ ّػػػ     ّك
 التكف ؽ. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

  10  ج:1972  1تح  ؽ ّش ر ع كف  مكتّة الحمكاي   مطّعة المالح  مكتّة دار الّ دف  ط:
 .260ص: 

.  كزارة عمـك 257  ص:21د  ج:اّف عّد الّر  التم  د لمد ف  المكطي مف المعدي  كا،سدي  - 1
 1387الم رب   -ا،كقدؼ كالش كف ا سالم ة 

 محمد عّد الكّ ر الّكرم.( تح  ؽ: مصطح  ّف جحمد العمكم  
الس كط   الدر المي كر ف  التحس ر ّدلمي كر  تحس ر سكرة اليكر  قكل  تعدل :"كالذ ف  رمكف  - 2

 .139: ص:6جزكام ـ..."  ج:
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 :الثالثالحدْث 
 قكل  صم  ا عم   كسمـ: 
 1[.اْلِبْكُر ِباْلِبْكِر َجْمُد ِماَئٍة َوَنْفُي َسَنٍة َوالثَُّّْْب ِبالثَِّّْْب َجْمُد ِماَئٍة َوالَرَجـٌ ]
 كسككف الكدؼ. : ّكسر الّد  [البكر] 

كعم ػػ   كهػػك الػػذم لػػـ  تػػزكج  خػػالؼ ال  ػػب رمػػال كػػدف جك امػػرجة » قػػدؿ فػػ  المصػػّدح:
كالمعيػ  زيػد الّكػر ّػدلّكر ف ػ  ممػد مد ػة جك  الّكر ّدلّكر ممد مد ػة  كت ر ػب عػدـ  قكل :

   1«كجحمدؿ. م ؿ حمؿ  كالممع جّكدر حده ممد مد ة 
                                                           

     كاّف مدم  كجّ  عيد المحد  ف كمسمـ كاليسد   كالّكمت دّرة   كرد هذا الحد ث ّيلحدظ ك  رة - 1
يح  »ك:حظ المذككر جعاله كمدت  عيد جّ  داكد الط دلس  ف  مسيده ّمحظمكال .داكد كغ رهـ

ّف الصدمت  حد ث رقـ:   ّدب جحدد ث عّددة  مسيد الط دلس « ت ر ب سية»كل س   «سية
 .(478  ص: 1:  ج585

كتدب الحدكد    .  سيف اّف مدم "ّدلحمدرة " عيد اّف مدم  دكف لحظ  «ت ر ب»ككمدت  ّمحظ 
كقد ركاه مسمـ ف  صح ح   (585  ص: 3  ج:2551   حد ث رقـ ّدب مف كقع عم  مدر ة زكمت

خذكا خذكا عي    »..عف عّددة ّف الصدمت:  قدؿ: قدؿ رسكؿ ا صم  ا عم   كسمـ: :.هكذا
 «كيح  سية  كال  ب ّدل  ب ممد مد ة  كالرمـ  عي   قد معؿ ا ل ف سّ ال  الّكر ّدلّكر ممد مد ة

 . (1316  ص:3  ج: 1690  حد ث رقـ: ّدب حد الزيد  كتدب الحدكد    صح ح مسمـ
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كا،ي ػ  رمػؿ   ػب كامػرجة   ػب كقػد  طمػؽ مف لػ س ّّكػر ك  ػع عمػ  الػذكر »؛ والثْب
ف كديت ّكرا ممدزا كاتسدعد.  .2قدل  ف  الي د ة« عم  المرجة الّدل ة كا 

ّػػكف ّػػدلكاك كاليػػكف كممػػع الم يػػث   ّػػدت كالمكلػػدكف ممػػع المػػذكر   ٌ »كفػػ  المصػػّدح: 
 3«.  كلكف   ب كهك غ ر مسمكع كج هد فحع ؿ ن  ممع عم  فعؿ

 الممد. : قدؿ ّعه ـ هرب[الجمد]و

 مف ّػدب هػرب هػّرت  ّدلمممػد ّكسػر المػ ـ  ممدت المدي  ممدا؛» كف  المصّدح:
 كهك السكط الكاحدة.

  ػدؿ  كالت ر ػب اليحػ  عػف الّمػد الػذم كقعػت ف ػ  الميد ػة. كممدة م ؿ هرب  كهّرة
 4«.كالرمـ؛ الرم  ّدلحمدرة. الّعد كال رب؛ كجّعدت   جغّرت  كغّرت  لذا يح ت  

جممػػػع العممػػػد  عمػػػ  كمػػػكب ممػػػد الزايػػػ  »د ث ف ػػػدؿ اليػػػككم رحمػػػ  ا: د ف ػػػ  الحػػػجٌمػػػ
 كهك ال  ب. كرمـ المحصف   الّكر مد ة 

كغ ػػره عػػف  كلػػـ  خػػدلؼ فػػ  هػػذا جحػػد مػػف جهػػؿ ال ّمػػة لن مػػد حكػػ  ال دهػػ  ع ػػدض 
عض المعتزلة الخكارج   كجصحدّ  فني ـ لـ   كلكا ّدلرمـ. كدليظدـ  ّك

  ػـ  ػرمـ  مػب الممػع ّ ي مػد ف ممػد ف دلػت طد حػة: الػرمـكاختمحكا ف  ممد ال  ب مع  
ػػ  قػػدؿ عمػػ  ّػػف جّػػ  طدلػػب رهػػ  ا عيػػ   سػػحدؽ اّػػف راهك ػػ   كالحسػػف الّصػػرم  ّك  كا 

عض الشدفع ة. كداككد   كجهؿ الظدهر  ّك

كحكػػػ  ال دهػػػ  عػػػف طد حػػػة مػػػف جهػػػؿ  كقػػػدؿ ممػػػده ر العممػػػد  الكامػػػب الػػػرمـ كحػػػده 
فػػنف كػػدف شػػدّد   ّػػد اقتصػػر  كػػدف الزايػػ  شػػ خد   ّػػد  الحػػد ث جيػػ   مػػب الممػػع ّ ي مػػد لذا

 عم  الرمـ  كهذا مذهب ّدطؿ ن جصؿ ل .
                                                                                                                                                                          

 .59  ص:1الح كم   المصّدح المي ر  ّدب الّد   الّد  مع الكدؼ  ج: - 1
 .231  ص:1 د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر  ّدب ال د   ال د  مع ال د   ج:اّف ا،  ر  الي - 2
 .87  ص:1الح كم   المرمع يحس   ّدب ال د   ال د  مع الكاك  ج:  - 3
 .104  ص:1الح كم   المرمع يحس   ّدب الم ـ  الم ـ مع الالـ  ج: - 4
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كحمة المم كر جف اليّ  صم  ا عم   كسمـ اقتصر عمػ  رمػـ ال  ػب فػ  جحدد ػث 
 دي ] اٍغػكسػمـ: كقصة المرجة ال دمد ة  كف  قكل  صػم  ا عم ػ    ك  رة  مي د قصة مدعز

د[ ى مٍ مي درٍ فى  تٍ فى رى تى اعٍ  فٍ نً ا فى ذى هى  ةً جى رى   امٍ مى عى   سي يً د جى  ى 
كالػرمـ  كحد ث الممػع ّػ ف الممػد  قدلكا: 1 

 .ميسكخ فني  كدف جكؿ ا،مر

 [ فح ػػػػ  حمػػػػة لمشػػػػدفع  ةٍ نَ َسػػػػ يُ ْفػػػػنَ وَ ] كجمػػػػد قكلػػػػ  صػػػػم  ا عم ػػػػ  كسػػػػمـ فػػػػ  الّكػػػػر
 جك امرجة.    مب سية رمال كدف كالممده ر جيٌ 

 ن  مب اليح . كقدؿ الحسف:
كقػػدلكا  كقػػدؿ ا،كزاعػػ : ن يحػػ  عمػػ  اليسػػد   كركم م مػػ  عػػف عمػػ  رهػػ  ا عيػػ  

كل ػػذا ي  ػػت عػػف المسػػدفرة لن  كتعػػر ض ل ػػد لمحتيػػة  كفػػ  يح  ػػد تهػػ  ع ل ػػد  ،ي ػػد عػػكرة 
 .مع ذم محـر

ًٍّكري  كحمة الشدفع  قكل  صم  ا عم   كسمـ: ًٍّكرً  ]اٍل ٍمدي  ًّدٍل يىٍح ي  ًمد ىةو  مى  .[سىيىةو  كى
 فح  د  ال ة جقكاؿ لمشدفع : كا،مة د العّد كجمٌ 

كجّػػك  ػػكر   ّك ػػذا قػػدؿ ال ػكرم  لظػػدهر الحػد ث    ػرب كػػؿ كاحػػد مي مػد سػػية  أحػػدىا: -
 كداككد  كاّف مر ر.

ِْْيفَّ  :﴿  ػرب يصػؼ سػية ل كلػ  تعػدل  والثاني: - َْْف ِبَفاِحَشػٍة َفَمَمػ َػ َفػِإَذا ُأْحِصػفَّ َفػِإْف أَِ
َِْصػػِبُروْا  ِنْصػػُؼ َمػػا َعَمػػى ـْ َوَأف  اْلُمْحَصػػَناِت ِمػػَف اْلَمػػَذاِب َذِلػػَؾ ِلَمػػْف َخِشػػَي اْلَمَنػػَت ِمػػْنُك

ـْ َوالّمػػػػُو َغفُػػػػوٌر رَِّحػػػػْـ ػػػػٌر لَُّكػػػػ ْْ كهػػػػذا جصػػػح ا،قػػػػكاؿ عيػػػػد جصػػػحدّيد  كهػػػػذه اآل ػػػػة  2﴾َخ

                                                           

 الّخدرم  كمسمـ عف جّ  هر رة: ركاه - 1
  3  ج: 2314 :حد ث رقـ  ّدب الككدلة ف  الحدكد  كتدب الككدلة  صح ح الّخدرم  الّخدرم -

 .102ص: 
  3  ج:1697  كتدب الحدكد  ّدب مف اعترؼ عم  يحس  ّدلزيد  حد ث رقـ: مسمـ  صح ح مسمـ -

  .1324ص: 
 .26سكرة اليسد   اآل ة: - 2
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مخصصة لعمـك الحد ث  كالصح ح عيد ا،صكل  ف مكاز تخص ص السية ّدلكتػدب؛ 
 فتخص ص السية ّ  جكل . ص ص الكتدب ّدلكتدب ،ي  لذا مدز تخ

 كجحمػد  كمدلػؾ  كحمػدد  ّك  قدؿ الحسف الّصرم  ن   رب المممكؾ جصال  والثالث: -
سحدؽ ل كل  صم  ا عم   كسمـ فػ  ا،مػة:] لً  د [ كلػـ  ػذكر اليحػ   هى دٍ ًمػمٍ  ى مٍ فى  تٍ يىػا زى ذى كا 
 ك،ف يح    هر س ده مع جف ن ميد ة مف س ده.

 جصػػحدب الشػػدفع  عػػف حػػد ث ا،مػػة لذا زيػػت  جيػػ  لػػ س ف ػػ  تعػػرض لميحػػ   كجمػػدب
 كاآل ة ظدهرة ف  كمكب اليح  فكمب العمؿ ّ د  كحمؿ الحد ث عم  مكاف ت د.

؛ فمػ س هػك عمػ  سػّ ؿ انشػتراط  ّػؿ حػد [البكػر بػالبكر، والثْػب بالثْػب] د قكلػ :كجمٌ 
ال  ػػب الػػرمـ سػػكا  زيػػ  ّ  ػػب جـ الّكػػر الممػػد كالت ر ػػب سػػكا  زيػػد ّّكػػر  جـ ّ  ػػب  كحػػد 

 ّّكر  ف ك شّ   ّدلت   د الذم  خرج عم  ال دلب.
كاعمـ جف المػراد ّػدلّكر مػف الرمػدؿ  كاليسػد   مػف لػـ  مػدمع فػ  يكػدح صػح ح  كهػك 

 حر  ّدلغ عدقؿ  كالرمؿ  كالمرجة ف  هذا سكا   كا جعمـ.
   لسح .كسكا  ف  هذا المسمـ  كالكدفر  كالرش د  كالمحمكر  عم 

: الت   ػػد ّدلحمػػدرة لالسػػتحّدب  كلػػك [والػػرجـ بالحجػػارة] كقكلػػ  صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ:
فرم يػػده  »رمػػـ ّ  رهػػد مػػدز كهػػك شػػّ   ّدلت   ػػد ّ ػػد فػػ  انسػػتممدر  كفػػ  حػػد ث مػػدعز 

 «كالخزؼ  ّدلعظدـ  كالمدر 
ظػػدـ  كهػػذا دل ػػؿ لمػػد اتحػػؽ عم ػػ  العممػػد  جف الػػرمـ  حصػػؿ ّػػدلحمر  جك المػػدر  جك الع

 ايت   كالم . 1«جك غ ر ذلؾ ممد  حصؿ ّ  ال تؿ  كن تتع ف الحمدرة.
للػػػ  جف مػػػف شػػػرط ا حصػػػدف ا سػػػالـ  ك ػػػدؿ لػػػ كؿ  : ذهػػػب مدلػػػؾ  كممدعػػػةقمػػػػػت

كمػد  ال  ػكد  سػيلكي   حد ث ال  كد  ف المذ ف رمػـ اليّػ  صػم  ا عم ػ  كسػمـ لمػد زي ػد 
 .2عف ذلؾ كمد ف  الصح ح ف

                                                           

  ص: 11  ج:1690   حد ث رقـ شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  كتدب الحدكد  ّدب حد الزي - 1
190. 

 ركاه الّخدرم كمسمـ: - 2
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كمف قدؿ ّدل دي  ّيي  صم  ا عم   كسمـ ليمد رمم مد لحكـ التػكراة كجمدب المدلك ة 
كهػػك فعػػؿ  كلػػ س هػػك مػػف حكػػـ ا سػػالـ فػػ  شػػ    تيح ػػذا لمحكػػـ عمػػ  ـ ّمػػد فػػ  كتػػدّ ـ 

 كقع ف  كاقعة حدؿ محتممة ن دنلة ف  د عم  العمـك ف  كؿ كدفر. 
  م تهػػػػ  شػػػركط ا حصػػػدف عمػػػ 1ابػػػف رشػػػْد الفيػػػريكقػػػد يظػػػـ العالمػػػة الرحدلػػػة 

 المذهب المدلك  ف دؿ:
 شػػػػػػػػػػركط الحصػػػػػػػػػػدية سػػػػػػػػػػت جتػػػػػػػػػػت»

 ّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكغ كع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كحر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 كع ػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػح ح ككط  مّػػػػػػػػػػػػػػػػدح

 

 فخػػػػػػػػػػذهد عمػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػيص مسػػػػػػػػػػتح مد
 كراّع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممد
 2«متػػػػػػػ  اختػػػػػػػؿ شػػػػػػػرط فمػػػػػػػف  مزمػػػػػػػد

 
 كزاد ّعض المتيخر ف سدّعد ف دؿ:

 «فنف كدف ع ّد فمف  رممد  د نزمد   ػكككف اليكدح هي»
شػّ ة فمػد عم ػ  لن ا،دب  كلػك هػعحت كػكط  ا،مػة المحممػة  ككؿ مف اعتمد عمػ  

كيكػػػدح العمػػػة جك اّيػػػة ا،خػػػت عمػػػ  اّيػػػة جخ  ػػػد  جك جخت ػػػد  كا،صػػػؿ فػػػ  ذلػػػؾ الحػػػد ث 
كغ ػػػره عػػػف عد شػػػة قدلػػػت: قػػػدؿ رسػػػكؿ ا صػػػم  ا   3المشػػػ كر كهػػػك مػػػد ركاه الترمػػػذم

                                                                                                                                                                          

صح ح الّخدرم  كتدب الميدقب  ّدب قكؿ ا تعدل   عرفكي  كمد  عرفكف جيحس ـ  حد ث 
 .206ص: 4  ج:3635رقـ:

  3  ج:1699صح ح مسمـ  كتدب الحدكد  ّدب رمـ ال  كد اهؿ الذمة ف  الزي   حد ث رقـ:
  1326ص:

هك محمد ّف عمر ّف محمد  جّك عّد ا  محب الد ف اّف رش د الح رم السّت   كلد ّسّتة  - 1
عدلـ ّد،دب  عدرؼ ّدلتحس ر كالتدر ل.  ككل  الخطدّة   ق 721ق  كمدت ّحدس عدـ  657عدـ 

مف مصيحدت : رحمة سمدهد  مؿ  الع ّة ف مد ممع ّطكؿ ال  ّة ف   ّمدمع غريدطة ا،عظـ 
ف  المحدكمة ّ ف   ل  مكة كط ّة ك تمخ ص ال كاي ف  كالسيف ا،ّ ف  كالمكرد ا،معفالرحمة ل
 .314  6ج: يظر: الزركم   ا،عالـ   الّخدرم كمسمـ. -ا مدم ف 

ف  شرح حدكد اّف عرفة نّف عرفة  كتدب الميد دت  ّدب ف  شرط ا حصدف يظم   كمدت - 2
   رامع (. .497  ص:1المكمب لمرمـ  ج:

  3  ج:1424الترمذم  سيف الترمذم  كتدب الحدكد  ّدب مد مد  ف  در  الحدكد  حد ث رقـ:  -3
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ػػكا الٍ جي رى عم ػػ  كسػػمـ:] ادٍ  ػػ كدى دي حي ػػ  فى مً مً ٍسػػمي الٍ  فً عى ػػمُّػػخي فى  جه رى ٍخػػمى   ي لىػػ دفى كىػػ فٍ نً فىػػ ـٍ تي عٍ طى تى د اٍسػػمى   ي  مى ٍّ كا سى
ػػاٍ ً  ف  نً فىػػ ـى مى .[ كجشػػدر الترمػػذم للػػ  ةً كّىػػ ي عي   الٍ ًفػػ يى ًطػػخٍ  ي  فٍ جى  فٍ ًمػػ ره ٍ ػػخى  كً ٍحػػعى   الٍ ًفػػ يى ًطػػخٍ  ي  فٍ جى  د

 هعؼ سيده لكف ل  شكاهد مي د: 
 

ػػكا الٍ جي رى ]ادى  عػػف اّػػف عّػػدس مرفكعػػد: 1مػػد ركاه اّػػف عػػدم - ـى رى ًكػػكا الٍ مُّػػقً جى   كى دتً  ى ّي دلشُّػػًّ  كدى دي حي  ا
 .[اً  كدً دي حي  فٍ مً  دٍّ   حى  فً ن  لً  ـٍ  ً اتً رى  ٍ عى 

ػػػكا الٍ جي رى ]ادٍ  مػػػف حػػػد ث عمػػػ  مرفكعػػػد: 2كمي ػػػد مػػػد ركاه الػػػدارقطي   كالّ   ػػػ  -  نى كى   كدي دي حي
ػالٍ   ؿي طً عٍ تى  دـً مى ٍ ً   لً  ً ّى يٍ  ى  كهػذا الحػد ث حسػي  ّعػض المح  ػ ف  كجكمػب المدلك ػة   [كدً دي حي

كلػـ  ػركا ممك ػد لػ  شػّ ة  كالظػدهر جيػ   الحد عم  المرجة لف مكيػت عّػدهد مػف يحسػ د 
شػػػػّ ة  كقػػػػد  ّػػػػت عػػػػف عمػػػػر جيػػػػ  درج الحػػػػد عػػػػف امػػػػرجة فعمػػػػت ذلػػػػؾ  كاحتمػػػػت ّدآل ػػػػة 

ـْ أْو َما َمَمَكْت  ﴿الكر مة:  ُْْر َممُػوِمْفَ ِإ َّ َعَمى َأْزَواِجِي ـْ َغ ـْ َفِإنَُّي َْْماُنُي فػدرج عي ػد  3﴾ َأ
ن حػػد عمػػ  كاطػػئ ّ  مػػة  كمػػف  الحػػد  كهػػّر د هػػّرد مّرحػػد  كقػػدؿ مم ػػكر العممػػد :

ػ كفه عي مٍ ]مى    ك عزر  كقد  ّت ف  الحد ث:4آدمي البحرالّ د ـ  ػ ً   ّى تىػجى  فٍ مى   كفػ  5[ ةن  مى
  كقتم ػػد  كقػػدؿ ّػػذلؾ اّػػف شػػعّدف مػػف   كغ ػػره ا،مػػر ّ تمػػ 6حػػد ث آخػػر ركاه الترمػػذم

                                                                                                                                                                          

 .85ص: 
مى ً   ركاه جّك جحمد ّف عدم المرمدي   - 1 م   الم  ي عى عف عد شة جىي  ىد قىدلىٍت: قىدؿ رىسيكؿ اً صى

سم ـى: ـٍ لن  حى ] كى ؿ  دًّا مً جىًق ميكا ذىًكم اٍل ىٍ  ىدًت عى ىرىاًتً    الكدمؿ ف  هعحد  الرمدؿ  [ٍف حدكد الم ً  عىز  كىمى
  6ج:  1997  1  دار الكتب العمم ة  لّيدف  ط:1458جّك سية عّد الحتدح  حد ث رقـ: تح  ؽ:
 .534ص:

  8ج: 17060الّ      السيف الكّرل  كتدب الحدكد  ّدب در  الحدكد ّدلشّ دت  حد ث رقـ: - 2
 . 414ص:

 .6سكرة الم ميكف  اآل ة: - 3
 .ح كاف ّحرم هك - 4
 .57  ص:4  ج:1456الترمذم  جّكاب الحدكد  ّدب مد مد  ف  حد الكط   حد ث رقـ: - 5
قىعى  ركل الترمذم  - 6 ٍدتيميكهي كى : }مىٍف كىمى م ـى سى مىٍ ً  كى م   الم  ي عى : قىدؿى رىسيكؿي اً صى ّ دسو قىدؿى عىًف اًٍّف عى

مى  ّى  : مىد سىًمٍعتي ًمٍف عى : مىد شىٍيفي الّىً  مىًة؟ قىدؿى ّ دسو ً  مىةو فىدٍقتيميكهي  كىاٍقتيميكا الّىً  مىةى  فىً  ؿى ًنًٍّف عى
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المدلك ة  كطد حة مف العممد   كهذا الحد هك حؽ ا ن  حػؿ العحػك عيػ   كن الشػحدعة 
يحػدذ ا،حكػدـ  كمػف   ف    كالمخدطب ّنقدمت  ا مدـ  كيكاّ  الذ ف جقػدـ  قدمػة الػد ف  كا 

ب رممػػػ  قػػػدـ ّػػػذلؾ مػػػف اآلحػػػدد سػػػ ط الحػػػد ّحعمػػػ  كن قصػػػدص عم ػػػ  لف قتػػػؿ مػػػف كمػػػ
ف لػػـ  كػػف لمػػدـ جك لػػـ تصػػؿ جحكدمػػ  ككمػػدت ممدعػػة  ك عدقػػب نفت دتػػ  عمػػ  ا مػػدـ كا 
صدلحة ن تخشػ  ل ػدرة فتيػة قدمػت م دمػ  ككمػب عم  ػد لقدمػة الحػدكد يػص عمػ  ذلػؾ 
عّد الحؽ كغ ره فنف لـ تيمف مف ذلؾ ميع مػد  ػ دم للػ  ميكػر جعظػـ كمػف كػدف حػده 

العدؿ العدلـ خكفد مف الز ددة كالت ص ر كقػد مػد   الممد جمره جخؼ كن  كل  الحدكد لن
 الكع د الشد د عم  الز ددة ف  د غهّد لمحؽ كالي ص مي د رحمة لمخمؽ.

َْػْوـِ  ﴿كف  التيز ؿ:  ُِْؤِمُنػوَف ِبالمَّػِو َواْل ـْ  ُِ َِْأُخْذُكـ ِبِيَمػا َرْأَفػٌة ِفػي ِدْػِف المَّػِو ِإف ُكنػ َوَ  
َْْشَيْد  ػَف اْلُمػْؤِمِنْفَ اْْلِخِر َوْل المعيػ  جف الكامػب عمػ   قػدؿ العممػد : 1﴾َعَذاَبُيَما َطاِئَفٌة مّْ

المػػ مي ف جف  تصػػمّكا فػػ  د ػػف ا كن  يخػػذهـ المػػ ف فػػ  اسػػت حد  حػػدكده ف عطمػػكا الحػػدكد 
ك خححكا الهرب كن  تمدكزا الحدكد كركم جف عّد ا ّف عمر ممد مدر ػة لػ  زيػت ف ػدؿ 

َِْأُخػػْذُكـ ِبِيَمػػا َرْأَفػػٌة ِفػػي ِدْػػِف ﴿  ف ػػدؿ لػػ  اّيػػ : « رهػػد  كرمم  ػػد ًاهػػرب ظ»لممػػالد:  َوَ  
ػَف اْلُمػْؤِمِنْفَ  َْْشػَيْد َعػَذاَبُيَما َطاِئَفػٌة مّْ َْْوـِ اْْلِخػِر َوْل ُِْؤِمُنوَف ِبالمَِّو َواْل ـْ  ُِ   2 ﴾ المَِّو ِإف ُكن

 3«ت. د ّي  لف ا لـ  يمري  ّ تم د  كقد هّرت فيكمع» ف دؿ:

                                                                                                                                                                          

سى  مىٍ ً  كى م   الم  ي عى لىًكٍف جىرىل رىسيكؿى اً صى م ـى ًف  ذىًلؾى شىٍ  ند  كى سى مىٍ ً  كى م   الم  ي عى ًرهى م ـى كى رىسيكًؿ اً صى
}. قىٍد عيًمؿى ًّ ىد ذىًلؾى العىمىؿي جّكاب الحدكد  سيف الترمذم    جىٍف  يٍ كىؿى ًمٍف لىٍحًم ىد  جىٍك  يٍيتىحىعى ًّ ىد  كى

 .57  ص:4 ج:1455حد ث رقـ:  ّدب مد مد  ف  حد الكط 
 . 2سكرة اليكر  اآل ة: - 1
 .2سكرة اليكر  اآل ة: - 2
ذكر هذا ا، ر عم  ّف سمطدف محمد ال درم ف  مرقدة المحدت ح شرح المصدّ ح عيد شرح   - 3

ممدؿ ع تدف   كتدب ال صدص كالحدكد كالد دت  دار الكتب    تح  ؽ:3574لمحد ث رقـ 
 . 148  ص:7  ج:2001  1العمم ة  ط:
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صػػحة الهػػرب فػػ  الزيػػد كالشػػرب كالحر ػػة كالتعز ػػر هػػرب كاحػػد ّػػ ف » كفػػ  المدكيػػة: 
هػػّر ف لػػ س ّمّػػرح كن ّػػدلخح ؼ كلػػـ  حػػد مدلػػؾ هػػـ الهػػدرب  ػػده للػػ  ميّػػ  كن  مػػزئ 

  1« ف  الهرب ف  الحدكد قه ب كشراؾ كن درة كلكف السكط.

زيػد عمػ  ع ػد رسػكؿ كف  المكطي عػف ز ػد ّػف جسػمـ: جف رمػال اعتػرؼ عمػ  يحسػ  ّدل
 ا[ذى هى  ؽى كٍ ]فى ف دؿ: ا صم  ا عم   كسمـ فدعد ل  رسكؿ ا ّسكط فيت  ّسكط مكسكر 

:   ي تي رى مى  ى  عٍ  ى تى  ـٍ لى   دو دً مى  طو كٍ سى   ًّ تى يى فى  فيت  ّسػكط قػد ركػب ّػ   كنف فػيمر ّػ   هىذىا[ كفى ]دي فى ىدؿى
رسكؿ ا صم  ا عم   كسمـ كاحد  كن  ككف ل  رجسدف  كجف  ككف رجس  ل يػد  ك  ػّض 

ك  ػػدـ رممػػػ   كا ّ ػػدـ  عم ػػ  ّدلخيصػػر  كالّيصػػر  كالكسػػط  كن   ػػّض عم ػػ  ّدلسػػّدّة 
   2«.ك  خر رمم  ال سرل ال مي  

كجهؿ المد يػة جف  رفػع  ػده  ؿ ف  قكؿ مدلؾ العم قدؿ اّف حّ ب:» كقدؿ اّف فرحكف:
 كجف  هرب الهرب الكم ع  كن  هرب لن الظ ر. ّدلسكط 

 كقدؿ غ ره: عم  الظ ر  كالكتح ف دكف غ رهمد.
ذا م ػػػؿ السػػػمطدف فهػػػرب المحػػػدكد عمػػػ  غ ػػػر  كفػػػ  مح ػػػد الحكػػػدـ قػػػدؿ سػػػحيكف: كا 

 ي  ممد ن ع ؿ ف  .كن ش   عم  السمطدف ف  م ؿ هذا ، فال  مزئ مف الحد  الظ ر
لن جف الهػػرب فػػ   كالهػػرب فػػ  الحػػدكد كم ػػد سػػكا  فػػ  ا  مػػدع قػػدؿ اّػػف حّ ػػب:

عػػػف مػػػدّر  كحػػػد ي  اّػػػف الم  ػػػرة عػػػف ال ػػػكرم قػػػدؿ اّػػػف حّ ػػػب: .الخمػػػر جشػػػد ذلػػػؾ كمػػػ 
المعحػػ   قػػدؿ: اليسػػد   هػػّرف هػػّرد دكف هػػرب الرمػػدؿ ّسػػكط دكف سػػكط الرمػػدؿ  كن 

  ف. مردف  كن  مددف  كتت   كمكه
م ي  جف اليسد   هّرف قعكدا  كالرمدؿ ق دمد قدؿ ال كرم:  .ايت ػ  3«ّك

                                                           

دي  - 1 دًع اٍلحي دًمعي اٍمًتمى كىٍ ؼى  يٍهرىبي  ج:مدلؾ  المدكية الكّرل  كتدب الحدكد  مى  .513  ص: 4كًد كى
 .1205  ص:5  ج:3048مدلؾ ّف جيس  المكطي  كتدب الحدكد  حد ث رقـ:  - 2
اّف فرحكف  تّصرة الحكدـ ف  جصكؿ ا،قه ة كميده  ا،حكدـ  ال سـ ال دلث: ف  ال هد   - 3

،طراؼ كالميدفع  ّدلس دسة الشرع ة  الحصؿ العدشر: ف  الميد دت ال سـ ال دي  ف  المراح كا
 .202  ص:5فصؿ ف  لقدمة الحد عالي ة  ج:
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التحرقة الت  ذكر عف المعح  ه  عم  غ ر جصؿ المػذهب  كظػدهر المػذهب قمػػت: 
 جف المحدكد  حد قدعدا  رمال كدف  جك امرجة.

الحدكد كم ػد ّسػكط كهػرب معتػدل ف قدعػدا غ ػر مّرػكط ال ػد ف  »قدؿ اّف الحدمب: 
الظ ػػػػػر كالكتحػػػػػ ف دكف غ رهمػػػػػد  ك مػػػػػرد الرمػػػػػدؿ ك تػػػػػرؾ عمػػػػػ  المػػػػػرجة مػػػػػد     ػػػػػد   عمػػػػػ 

 1« .كاستحسف جف تمعؿ المرجة ف  قحة
قدؿ جصّغ لم ده  لذا هرب اليػدس فػ  الحػدكد كم ػد جف »كف  مختصر الكاهحة: 

كن  خحح ػد مػدا كلكػف كسػطد مػف ذلػؾ    رفع  ده ّدلسكط مػدا  نٌ  هّر ـ ك يمر المالد ج
 2«.ش ل كالشدب ف  الحدكد كم د سكا  ف  ا  مدعكهرب ال

ن  تػكل  هػرب الحػدكد قػكم كن هػع ؼ » كقدؿ الّدم  عف محمد  عي  ّف المكاز:
كالمحػػػدكد   ك هػػػرب عمػػػ  الظ ػػػر كالكتحػػػ ف دكف سػػػد ر ا،عهػػػد   كلكػػػف كسػػػط الرمػػػدؿ

   3«.قدعد كن  مد كن  ّرط كتخم  ل   ده
لمػػػذهب  كمحػػؿ عػػػدـ ّرطػػ  لف جمكػػػف معػػػ  فظ ػػر جف مػػػد لممعحػػ   كال ػػػكرم خػػالؼ ا

كقكع الهرب مكاقع   كذكر ّعض جصحدّيد جف المعتمػد لعػددة مػد كقػع مػف الهػرب فػ  
غ ر مكاهع  كه  الظ ر  كالكتحػ ف  ككػذلؾ مػد كقػع ّ  ػر آلتػ  مػف عصػد  جك قهػ ب  

 .جك درة  كقد ت دـ ي ؿ ذلؾ عف سحيكف
ال هػ ب كن الػدرة كن الشػراؾ  ن  مػزئ فػ  الحػدكد» كف  المح ػد ج هػد عػف سػحيكف:

 4«مكدف السكط.
كفػػ  سػػمدع جّػػ  ز ػػد جيػػ  لف هػػرب فػػ  الزيػػد ّدلػػدرة فػػ  »كقػػدؿ اّػػف رشػػد فػػ  الّ ػػدف: 

كن  عدد الحد ّدلسكط لذا جق ـ ّدلدرة كقػد  كػكف مػف :قدؿ .كمد هك ّدلّ ف: ظ ره جمزجه قدؿ
                                                           

 المرمع يحس .  - 1
 المرمع يحس .  - 2
 .343 ص:  3 يظر ف  شرح الخرش  عم  مختصر خم ؿ  ج: - 3
 يظر: اّف فرحكف  تّصرة الحكدـ  ال سـ ال دلث: ف  ال هد  ّدلس دسة الشرع ة  الحصؿ  - 4

العدشر: ف  الميد دت ال سـ ال دي  ف  المراح كا،طراؼ كالميدفع  فصؿ ف  لقدمة الحد عالي ة  
 .203  ص:5ج:



     كزبة انؾذٔد                                             انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                          

548 

جف تكػكف الػدرة لط حػة  الدرر مد هك جكمع مف ك  ر مف الس دط فال  ممع عم   حػداف لن
   1«.كن تكمع ف عدد الحد ّدلسكط  ن ت لـ 

هذا جحسف  كجظ ر  كقد ذكر الزيدت  قػكن ّتحر ػؽ الهػرب عمػ  مم ػع الّػدف   قمػػت:
كقػػد قػػدؿ الصػػد ؽ: اهػػرب عمػػ  الػػرجس  فػػنف  كقػػدؿ ّػػذلؾ ك  ػػر مػػف العممػػد   جك جك ػػرهـ 

 الش طدف ف  .
ؿ ّدنكتحد  ّ  ّعد الكقػكع  كاتح ػكا عمػ  جيػ   مػب فنف لـ ي ؿ ّ ذا فال جقؿ مف جف   د

ات د  الم دلؾ كالمحدسف كدلكم   كالّطف  كالحػرج  ك مػرد الرمػؿ مػف كػؿ شػ   عم ػ  لن 
كهػػك مػػد ّػػ ف السػػرة  كالركّػػة  كتمػػرد المػػرجة ممػػد   ػػ  الهػػرب  ك سػػتر   مػػد  سػػتر عكرتػػ 

 ال تيكشؼ.ن  ي ص ا  الـ  كن ّيس ّشده عم  د ل  مم ع مسدهد ّرق ؽ
ك كقػػع عمػػ  كمػػ   حصػػؿ  ك ػػكال  الهػػرب لن لخػػكؼ هػػالؾ ف حػػرؽ  كلػػك عمػػ  ج ػػدـ  

كالّػػػرد  ك ػػػ خر ،مػػػؿ الحػػػر  كصػػػحت   ّػػػ  ا  ػػػالـ  كمػػػف كػػػدف مر هػػػد جخػػػر للػػػ  ّر ػػػ  
 المحرط ف.

 :  كاختمؼ العممد  ف  الهع ؼ الذم  ظف ّ  المكت لف حد
 .ّ تم ف دؿ جك ر المدلك ة  س ط عي  لذ لـ  يمر ا 

عػػض المدلك ػػة  كغ ػػرهـ كقػػدؿ الشػػدفع ة    هػػرب هػػّرد خح حػػد عمػػ  حسػػب حدلػػ .: ّك
كاسػػتدلكا ّحػػد ث سػػع د ّػػف سػػعد ّػػف عّػػددة قػػدؿ: كػػدف فػػ  جّ دتيػػد رمػػؿ مخػػدج هػػع ؼ فمػـػ  ػػر 

فرفػع شػيي  سػعد ّػف عّػددة للػ  رسػكؿ ا صػم   لن كهك عم  جمػة مػف لمػد  الػدار  خّػث ّ ػد
ػػ كهي دي ًمػا عم ػ  كسػمـ ف ػػدؿ: ]امٍ  هػػك جهػعؼ مػػف ذلػؾ لػػك   ػػد يّػ  ا ! قػدلكا: [طو كٍ سىػػ ةى د ىػد مى ّن رٍ هى

ػ]فى  هػّريده مد ػة سػكط مػدت قػدؿ: ػ كهي ّي رً دٍهػفى  2(اخٍ رَ مْ ِشػ ةي د ىػمى   ػ ً فً  اً  َكػػثْ )عِ   ي كا لىػذي خي   [ةن دى اًحػػكى  ةن ّى رٍ هى

                                                           

دب الحدكد كتاّف رشد  الّ دف كالتحص ؿ كالشرح كالتكم   كالتعم ؿ لمسد ؿ المستخرمة   - 1
 . 327  ص: 16  ج:سكط ّ  ر هّرة خمس ف فهّر  عّده زي  مسيلةكال ذؼ  

 :جم الكّدسة كه  الرطب ّميزلة العي كد لمعيب.-ّكسر الع ف  -الع كدؿ  - 2
عم   الّسر مف ع داف الكّدسة  قدل  ال درم ف  مرقدة  ف ك مد –ّكسر الش ف  -كجمد الشمراخ 

الع كدؿ هك ال صف الكّ ر الذم  ككف عم   جغصدف ص در   المحدت ح  كقدؿ قدؿ الط ّ :
 ك سم  كؿ كاحد مي د شمراخد.
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ف كاسػػتظ ر هػػذا ّعػػض ج مػػة المدلك ػػة  كفػػ  التيز ػػؿ مػػد     كغ ػػره 1ركاه اّػػف مدمػػ   ػػدؿ لػػ   كا 
يعـػ  ػ خر رمـػ الحدمػؿ لمكهػع   .اليحس مستكفدة عمػ  كػؿ حػدؿ كدف الحد رممد لـ   خر ،فٌ 

 ككمكد مف  كحم   كذات الزكج لل  جف تح ض ح هة.
 سػػتحب لمسػػمطدف جف  ختػػدر رمػػال عػػدن  قدمػػة الحػػدكد عمػػ  جهم ػػد »كفػػ  التّصػػرة: 

الزيدت  ف د كدف عم  ّف جّ  طدلب   ػ ـ عدرفد ّكمكه ذلؾ لمد  ف  ذلؾ مف حؽ ذكره 
 2«.الحدكد ،ّ  ّكر كعمر ف  خالفت مد

كن ّػػد فػػ  حػػد الزيػػد مػػف لحهػػدر طد حػػة مػػف المػػ مي ف لمشػػ ددة عمػػ  اسػػت حد   ت ر عػػد 
 يّ ػ  جف تكػكف لقدمػة الحػدكد عالي ػة » كتيكػ ال ل  ػره قػدؿ اّػف حّ ػب:   لحدعؿ الحدحشػة

 3«ا عم  ـ.غ ر سر ل تيده  اليدس عمد حرم  
 كقد جمر سّحدي  ّذلؾ ف  محكـ تيز م  ف دؿ:

َْةُ  ﴿ َِْأُخػْذُكـ ِبِيَمػا َرْأَفػٌة ِفػي ِدْػِف  الزَّاِن ْنُيَما ِمَئَة َجْمَدٍة َوَ   َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا ُكؿَّ َواِحٍد مّْ
َْْشَيْد  َْْوـِ اْْلِخِر َوْل ُِْؤِمُنوَف ِبالمَِّو َواْل ـْ  ُِ  كاختمػؼ﴾ َعَذاَبُيَما َطاِئَفٌة مَّْف اْلُمػْؤِمِنْفَ المَِّو ِإف ُكن

كق ػؿ عشػرة قدلػ  الحسػف فػنف   كق ػؿ ا يػدف  العممد  ف  قدر هذه الطد حة ف  ؿ جقم  جّرعػة
 جق مت ف  الّ كت سرا جمزجت عيد المم كر.

كالمػذهب جيػ   سػمف فػ  ذلػؾ المكهػع   كجقؿ مسدفة الت ر ػب مػد ت صػر ف ػ  الصػالة
كلػـ  ػذكر فػ  ا،حدد ػث لن الت ر ػب . فػنذا اي هػت السػية خمػ  سػّ م  كن  ترؾ  تصرؼ

كالمػػذهب جف السػػية مػػف  ػػـك   كاليحػػ  كهمػػد جعػػـ مػػف السػػمف ف حتػػدج ا،خػػص للػػ  دل ػػؿ
 فنف لـ  كف ل  فمف ّ ت المدؿ.  كيت  مف مدل   السمف كيح ت  كم

يػػػ  مػػػف ت مػػ ظ تحػػػر ـ الزيػػد كقػػػد جممػػػع المسػػممكف عمػػػ  حرمتػػ  كج وفػػػي ىػػػذا الحػػػدْث
 كال تؿ جعظـ مي .  المّك دت عم  جي  ل س ّعد الكحر

                                                                                                                                                                          

 .149-148  ص: 7 يظر  ال درم  مرقدة المحدت ح  كتدب ال صدص كالحدكد كالد دت  ج:
اّف مدم   سيف ّف مدمة  كتدب الحدكد  ّدب ف  الكّ ر كالمر ض  مب عم   الحد  حد ث  - 1

 .859  ص:2  ج:2574رقـ 
 اّف فرحكف  تّصرة الحكدـ  المرمع يحس . - 2
  يظر:اّف فرحكف  المرمع يحس . - 3
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عػف ال  ػػ ـ ّػف مدلػػؾ الطػد   عػػف اليّػ  صػػم  ا عم ػػ  2كاّػػف جّػ  الػػدي د1ركل جحمػد 
ػكى  ةو حىػطٍ ف يي ًمػ اٍ  دى ٍيػعً  ـي ظىػعٍ جى  ؾً رٍ الشٍّػ دى ٍعػّى  بو ٍيػذى  فٍ د ًمػ]مى  كسمـ قدؿ: ػد رى  ى عى هى  نى  ـو ًحػ  رى ًفػ ؿه مي

 .[ ي لى  ؿُّ حً  ى 
 .3[ ركاه الش خدففه مً  ٍ مي  كى هي    كى يً زٍ  ى   فى   حً ايً   الز  يً زٍ   ى كقدؿ صم  ا عم   كسمـ:]نى 
ػػدفي كقػػدؿ صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ: ] ػػٍرًّمي ي  ًسػػٍرّىدؿه  اٍ ً مى ػػفٍ  الم ػػ ي   يسى ػػد ى  مى يىػػ  فىػػًنذىا شى ػػدي  زى ٍّ  ييػػًزعى  اٍلعى

دًف  ًسٍرّىدؿي  ًمٍي ي  مىٍ  ً  ريد   تىدبى  فىًنفٍ  اٍ ً مى  .4.[ ركاه الّ    عى
تػػ    فٍ د ًمػػكتعػػـ لذا ظ ػػر  كفشػػد  قػػدؿ صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ:]مى  كهػػك ممػػد تعمػػؿ ع ّك

ػ  كى 6([ةِ نَ السَّ )بِ كا ذي خً  جي ن  لً  5ا[بَ لرّْ ]ا ـٍ   ً فً  ري  ى ظٍ  ى  ـو كٍ قى  كا ذي ًخػ جي ن  د لً شىػالر   ـٍ   ً ًفػ ري  ىػظٍ  ى  ـو كٍ قىػ فٍ د ًمػمى
كصػحح  عػف ّر ػدة 8كركل الحػدكـ  حػد ث عمػرك ّػف العػدص.مػف 7ركاه جحمػد  [بً عٍ دلرُّ ًّ 

ػدّر دة قدؿ: قدؿ رسكؿ ا صم  ا عم   كسمـ: ]  اٍل ىٍتػؿي  كىػدفى  ًلن   قىػطُّ  اٍلعىٍ ػدى  قىػٍكـه  يىٍ ػضى  مى

                                                           

 .لـ جمد ركا ة جحمد - 1
جّك ّكر عّد ا ّف محمد ّف عّ د ّف سح دف ّف ق س الّ دادم  اّف جّ  الدي د  الكرع  - 2

 السمح ة الدار  137  ّىدبي اٍلكىرىًع ًف  اٍلحىرىًج  حد ث رقـ الحمكد حمد ّف محمد ا عّد جّ : تح  ؽ
 .1988ص:1ج: ـ  1988 – 1408  1:ط  الكك ت -

 ركاه الّخدرم كمسمـ عف جّ  هر رة: - 3
الّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب المظدلـ كال صب  ّدب الي ّ  ّ  ر لذف صدحّ   حد ث رقـ  -

 .136  ص:3  ج:2475
  1  ج:57  كتدب ا  مدف  ّدب ي صدف ا  مدف ّدلمعدص   حد ث رقـ مسمـ  صح ح مسمـ -

 .76ص:
 .496  ص:1  ج:538الّ      شعب ا  مدف  تحر ـ اليحكس كالميد دت عم  د  حد ث رقـ  - 4
 (: الزيد  كالصح ح الّرد كمد ف  ركا ة جحمد.سف  اليسخة   - 5
 السية معيدهد المدب كال حط كمد شرح د ف  الي د ة  - 6
  29  ج:17822مسيد جحمد  مسيد الشدم  ف  ّدب ّ  ة حد ث عمرك ّف العدص  حد ث رقـ: - 7

 .356ص: 
المستدرؾ عم  الصح ح ف  كتدب الم دد  ّدب كجمد حد ث عّد ا ّف  ز د ا،يصدرم   - 8

 .136  ص:2  ج:2577 حد ث رقـ
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ػد ّىٍ يى يـٍ  مى ػم طى  ًلن   قىػطُّ  قىػٍكـو  ًفػ  اٍلحىدًحشىػةي  ظى ىػرىتٍ  كى ـي  اي  سى مىػٍ ً  ػٍكتى  عى يىػعى  كىنى  اٍلمى  الز كىػدةى  قىػٍكـه  مى
ّىسى  ًلن   ٍي يـي  اي  حى  .[اٍل ىٍطرى  عى

 
 

 .[رى  ٍ حى الٍ  ثي رٍّ كى د  ي يى ]الزٍّ  عف اّف عمر مرفكعد: 2كاّف عدم 1كف  حد ث ركاه الّ    
د التكف ؽ.  ّك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الّ      شعب ا  مدف  تحر ـ الحركج كمد  مب مف التعحؼ مي د  حد ث رقـ ّ ذا المحظ  ركاه - 1
  .296   ص:7  ج:5034

ٍ عو  ٍّفً  عىٍمرك عىفٍ   الكدمؿ ف  الهعحد  المرمدي  ف   اّف عدمركاه جّك جحمد  - 2 مى  اٍّفً  عفً  مي
رى    ّ دسو  اٍّفً  عفً  عىطىد و  عىف مي م   الم  ً  رىسيكؿً  قىدؿ: قىدؿ عى مىٍ  ً  الم  ي  صى م ـى  عى سى يىد ًل  دكيـٍ  كى  فىًنف   كىالزٍّ
دؿو  جىٍرّىعى  ًف  ً  ٍزؽى  كى ىٍ طىعي  اٍلكىٍم ً  ًمفى  ًّدٍلّى ىد ً   ىٍذهىبي  ًخصى   اليدر ف  كالخمكد الر ٍحمىفى  كى يٍسًخطي  الرٍّ

دار الكتب ّدب عمرك ّف مم ع  تح  ؽ: عددؿ جحمد عّد المكمكد عم  محمد معكض  
  .198  ص:6ج:ـ   1997  1العمم ة  ّ ركت  لّيدف  ط:
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 :الرابعالحدْث 
 ا عم   كسمـ: صم قكل   

ُِْقَطُع َُْد السَّاِرِؽ ِإ َّ   1ِفي ُرْبِع ِدَْناٍر َفَصاِعًدا[]َ  
در الػػػػػد يدر معػػػػػركؼ  كالمشػػػػػ كر فػػػػػ  الكتػػػػػب جف جصػػػػػم  دٌيػػػػػ»قػػػػػدؿ فػػػػػ  المصػػػػػّدح:  

كل ذا  رد ف  الممع لل  جصم  كمد   ػدؿ ديػدي ر . فيّدؿ حرؼ العمة لمتخح ؼ ّدلتهع ؼ
عه ـ   ػكؿ هػك ف عػدؿ كهػك مػردكد ،يػ  لػك كػدف كػذلؾ لكمػدت ال ػد  فػ  الممػع كمػد   ّك

كالػػػد يدر كزاف لحػػػدل كعشػػػر ف . كد ّػػػدج كد ػػػدّ   كشػػػّ   كد ػػػدم س    د مػػػدس  ّتػػػت فػػػ
شػػع رة كيصػػؼ شػػع رة ت ر ّػػد ّيػػد  عمػػ  جف الػػدايؽ  مػػدي  حّػػدت فدلػػد يدر  مػػدف كسػػتكف 

 2«كجّرعة جسّدع حّة كالد يدر هك الم  دؿ.
ػػػع صػػػدعدا للػػػ  مػػػد ن ي د ػػػة لػػػ  ف ػػػك حػػػدؿ [فصػػػاعدا]قولػػػو:  ؛ جم فمػػػد زاد عمػػػ  الّر

 .م درة
ظػػدهر الكتػػدب العز ػػز يػػكط ال طػػع ّتح  ػػؽ مسػػم  السػػرقة قػػدؿ تعػػدل :  قػػدؿ العممػػد :

ػػَف الّمػػِو َوالّمػػُو َعِزْػػٌز  َوالسَّػػاِرؽُ ﴿ َُْيَما َجػػَزاَ ِبَمػػا َكَسػػَبا َنَكػػاً  مّْ ػػِد ْْ َوالسَّػػاِرَقُة َفػػاْقَطُموْا َأ
 3﴾.َحِكْـٌ 

حػػػكا فػػػ   ذا ا طػػػالؽ  كاختم د هػػػ ة اتح ػػػكا عمػػػ  ت   ػػػ لػػػذم لكػػػف ا، مػػػ ل ػػػدر ا ا
در ذا الحػػد ث ن ت طػػع فػػ  جقػػؿ مػػف   ت طػػع ف ػػ  ّحسػػب اخػػتالؼ اآل ػػ فحػػ  هػػ

مـ قطػػػع فػػػ  ممػػػف  م  ا عم ػػػ  كسػػػ دعدا  كفػػػ  آخػػػر جيػػػ  صػػػ در فصػػػ ػػػع د يػػػ ّر
                                                           

  3  ج:1684ركاه مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب الحدكد  ّدب حد السرقة كيصدّ د  حد ث رقـ  - 1
 .1312ص:

 .200  ص:1الح كم   المصّدح المي ر  ّدب الداؿ  ج: - 2
 .38سكرة المد دة  اآل ة: - 3



     كزبة انؾذٔد                                             انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                          

553 

آخػػر لػػػـ  كفػػ  2  كفػػػ  آخػػر قطػػع فػػػ  ق مػػة خمسػػة دراهػػػـ1ق متػػ   ال ػػة دراهػػـ
يػػػدر جك عشػػػرة   طػػػع صػػػم  ا عم ػػػ  كسػػػمـ لن فػػػ   مػػػف الممػػػف ك مػػػف الممػػػف  كم ػػػذ د 

 .3دراهـ

ػػػػع د يػػػػدر . ركل هػػػػذه ا،حدد ػػػػث كم ػػػػد اليسػػػػد    4كفػػػػ  آخػػػػر ك مػػػػف الممػػػػف  كم ػػػػذ ّر
عه د ف  الصح ح ف.  ّك

[هي دي  ى  عي طى  ٍ تي فى  ؿى ٍّ حى الٍ  ؽي رً سٍ  ى كى  هي دي  ى  عي طى  ٍ تي فى  ةى هى  ٍ ّى الٍ  ؽي رً سٍ  ى  ؽى درً الس   اي  فى عى كف  مد ]لى 
5. 

كن  خحػ  جف حػد ث: فػ  ممػف ق متػ  خمسػة دراهػـ جك  ال ػة »قدؿ اّف عّػد ال ػددم: 
دراهـ ن  دؿ عم  تع  ف جف ذلؾ ال در خمسة دراهـ جك  ال ة دراهػـ كن  يحػ  ال طػع فػ  
مد دكي  ن ميطكقد كن مح كمد ،ي  حكد ة حدؿ ن عمـك ل  ككػذا مػد مػد  مػف ال طػع فػ  

ػع د يػدر فػد،قرب ال ػكؿ ّػ  كمػد عشرة دراهـ كقد مد  التحد  د ف  الركا دت الصػح حة ّّر
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ػع الػد يدر فػ  ذلػؾ الكقػت  مد  مف ال طع ّ ال ة دراهـ ف د مػد  جف ال ال ػة دراهػـ كػدف ّر
   1«.فصدر ا،صؿ ّرع الد يدر كقد اعترؼ ّ ذا ال كؿ ك  ر مف المخدلح ف

اشتراط اليصدب كقػدره جممع عم  قطع  د السدرؽ كاختمحكا ف  » كقدؿ ا مدـ اليككم:
ػػػ  قػػػدؿ اّػػػف ّيػػػت  ف ػػػدؿ جهػػػؿ الظػػػدهر ن  شػػػترط يصػػػدب ّػػػؿ   طػػػع فػػػ  ال م ػػػؿ كالك  ػػػر ّك
الشػػػدفع  مػػػف جصػػػحدّيد كحكػػػده ال دهػػػ  ع ػػػدض عػػػف الحسػػػف الّصػػػرم كالخػػػكارج كجهػػػؿ 

َُْيَما َجػػَزاَ بِ  :﴿ كىالس ػػدًرؽي الظػػدهر كاحتمػػكا ّعمػػـك قكلػػ  تعػػدل  ػػِد ْْ َمػػا َوالسَّػػاِرَقُة َفػػاْقَطُموْا َأ
 كلـ  خصكا اآل ة.2﴾. َحِكْـٌ َكَسَبا َنَكاً  مَّْف الّمِو َوالّمُو َعِزٌْز 

 ػـ اختمحػكا  ن قطع لن ف  يصدب ل ػذه ا،حدد ػث الصػح حة  كقدؿ ممده ر العممد :
ػػع د يػػدر ذهّػػد :ف ػػدؿ الشػػدفع  فػػ  قػػدر اليصػػدب  ػػع د يػػدر   اليصػػدب ّر  جك مػػد ق متػػ  ّر

ّك ػػذا قػػػدؿ  كن   طػػػع فػػ  جقػػؿ ميػػػ   جك جك ػػر  جك جقػػػؿ   سػػكا  كديػػت ق متػػػ   ال ػػة دراهػػـ
 كالم ػػث  كا،كزاعػػ   كعمػػر ّػػف عّػػد العز ػػز  كهػػك قػػكؿ عد شػػة  جك ا،ك ػػركف  ك  ػػركف 
سحدؽ  كجّ   كر   كركم ج هد عف داككد. كغ رهـ  كا 

سحدؽ ف  ركا ة: كجحمد  كقدؿ مدلؾ  ػع د يػدر كا  جك مػد  جك  ال ػة دراهػـ   ت طع ف  ّر
كاّػف جّػ   كاّػف شػ رمة  كقػدؿ سػم مدف ّػف  سػدر  جحػدهمد كن قطػع ف مػد دكف ذلػؾ.ق مت  
كهػك مػركم عػف عمػر ّػف  ن ت طػع لن فػ  خمسػة دراهػـ  كالحسف ف  ركا ة عيػ : ل م  

 الخطدب.

 جك مد ق مت  ذلؾ. ن ت طع لن ف  عشرة دراهـ  كجصحدّ : كقدؿ جّك حي حة    

ف اليصدب جّرعة دراهـ.كعف ع مدف الّتػ  كحك  ال ده  ع دض عف ّعض الصحدّة ج
 جك جّرعة ديدي ر. كعف اليخع  جي  جّرعكف درهمد   عف الحسف جي  درهمدف  ك جي  درهـ
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،يػ  صػم  ا عم ػػ  كسػمـ صػػرح ّّ ػدف اليصػػدب  كمكاف ػػكه؛ كالصػح ح مػد قدلػػ  الشػدفع  
 كدة ن جصػؿ ل ػد كجمد ّدق  الت د رات فمرد كجي  ّرع د يدر  ف  هذه ا،حدد ث مف لحظ  
 مع مخدلحت د لصر ح هذه.

 حمكلػةكجمد ركا ة جي  صم  ا عم   كسمـ قطع سدرقد ف  ممف ق مت   ال ة دراهـ فم
فال  مكز تػرؾ  ه  قه ة ع ف ن عمـك ل   عم  جف هذا ال در كدف ّرع د يدر فصدعدا

ة  ّػؿ  مػب صر ح لحظ  صم  ا عم   كسػمـ فػ  تحد ػد اليصػدب ل ػذه الركا ػة المحتممػ
 .حمم د عم  مكاف ة لحظ 

ككذا الركا ة ا،خرل لـ   طػع  ػد السػدرؽ فػ  جقػؿ مػف  مػف الممػف محمكلػة عمػ  جيػ  
 صم  ا عم   كسمـ. 1[ت د ره]كدف ّرع د يدر كن ّد مف هذا التيك ؿ ل كافؽ صر ح 

كغ ػػرهـ مػػف ركا ػػػة مػػد ت قطػػع فػػػ  ممػػف ق متػػػ   د مػػد  حػػػت  ّػػ  ّعػػض الحيح ػػػة كجٌمػػ
فك ػػؼ  ف ػػ  ركا ػػة هػػع حة ن  عمػػؿ ّ ػػد لػػك ايحػػردت  كفػػ  ركا ػػة خمسػػة؛ دراهػػـ  عشػػرة

ػػع د يػػدر  مػػع جيػػ  ؟ كهػػ  مخدلحػػة لصػػر ح ا،حدد ػػث الصػػح حة الصػػر حة فػػ  الت ػػد ر ّّر
ن جيػػػ  شػػػرط ذلػػػؾ فػػػ  قطػػػع   مكػػػف حمم ػػػد عمػػػ  جيػػػ  كديػػػت ق متػػػ  عشػػػرة دراهػػػـ اتحدقػػػد 

 اليصدب ّذلؾ.كل س ف  لحظ د مد  دؿ عم  ت د ر  السدرؽ 
ػػػؿى   ىٍسػػػًرؽي  الس ػػػدًرؽى  اي  لىعىػػػفى ] د ركا ػػػة:كجٌمػػػ ٍّ ػػػةى جىك اٍلحى ف ػػػدؿ ممدعػػػة  .[ ىػػػديهي  فىتيٍ طىػػػعي  اٍلّىٍ هى

 ككؿ كاحد مي مد  سدكم جك ر مف ّرع د يدر. كحّؿ السح ية  ّ هة الحد د 
 هرة كحّػؿ السػح ية ل مػد ق مػة ظػد ف دلكا ّ هة الحد د  كهعحكه كجيكر المح  كف هذا 

 . ّؿ ّالغة الكالـ تيّده كل س هذا المسدؽ مكهع استعمدل مد 
يمػد  ػذـ مػف خػدطر ّ ػد    ن  ػذـ فػ  العػددة مػف خػدطر ّ ػده فػ  شػ   لػ  قػدر ك،يٌ  كا 

 ن تك  ر. ف مد ن قدر ل  ف ك مكهع ت م ؿ 
كهػػػ   ػػػده فػػػ  م دّمػػػة ح  ػػػر مػػػف  المػػػراد التيّ ػػػ  عمػػػ  عظػػػـ مػػػد خسػػػر  كالصػػػكاب جفٌ 

 كالحّؿ ف  الح درة. ّرع د يدر فني   شدرؾ الّ هة  كهك المدؿ 
كالمعتّػر ف ػ  العػرؼ  فال قطع لن ف مد سرؽ مف حػرز  كالحرز مشركط قدؿ العممد :

 كمد ن فال. فمد عده جهؿ العرؼ حرزا لذلؾ الش   ف ك حرز ل  
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 كخدلح ـ داككد فمـ  شترط الحرز.
 .فنف كديت لـ   طع  ككف لمسدرؽ ف  المسركؽ شّ ة؛ ن  ك شترط ج قدلكا:

 .كجممعكا عم  جي  لف سرؽ قطعت  ده ال مي 
  كجّػػػك  ػػػكر كجحمػػػد  كالزهػػػرم  كجهػػػؿ المد يػػػة  كجهػػػؿ الحمػػػدز  كمدلػػػؾ  قػػدؿ الشػػػدفع  

فػنف   فػنذا سػرؽ  دل ػد قطعػت  ػده ال سػرل فنذا سرؽ  دي ػد قطعػت رممػ  ال سػرل  :كغ رهـ
   . ـ كممد سرؽ عزر فنف سرؽ ّعد ذلؾ عزر   ال مي سرؽ راّعد قطعت رمم

كهػك المحصػؿ  ت طػع ال ػد مػف الرسػغ  :كالممػده ر كجّػك حي حػة  كمدلؾ  قدؿ الشدفع  
 .كال دـ كت طع الرمؿ مف المحصؿ ّ ف السدؽ  ّ ف الكؼ كالذراع 

   .كجّك  كر ّك  قدؿ جحمد  ت طع الرمؿ مف شطر ال دـ  ره  ا عي :  ٌّ كقدؿ عم
 كقدؿ ّعه ـ مف الميكب. ت طع ال د مف المرفؽ  قدؿ ّعض السمؼ:ك 

ل  ا،مػػكاؿ ّن مػػدب ال طػػع عمػػ  دصػدف ا تعػػ قػدؿ ال دهػػ  ع ػػدض رهػػ  ا عيػػ :
،ف ذلػػؾ  كال صػػب  كانيت ػػدب  كلػػـ  معػػؿ ذلػػؾ فػػ  غ ػػر السػػرقة كػػدنختالس  السػػدرؽ 

 ّدنسػتدعد  للػ  كنة ا،مػػكر ك،يػ   مكػف اسػترمدع هػذا اليػكع  قم ػؿ ّدليسػّة للػ  السػرقة 
 فنيػػ  تيػػدر لقدمػػة الّ يػػة عم  ػػد فعظػػـ جمرهػػد  كتسػػ ؿ لقدمػػة الّ يػػة عم  ػػد ّخػػالؼ السػػرقة 

ت د ل ككف جّمغ ف  الزمر  ايت   كالـ اليككم  1«.عي د كاشتدت ع ّك
مػف   كلػـ  سػتح كه  جيػ  لمػد اسػتخح  مػف الخمػؽ  كذكر العممد  لذلؾ حكمة جخرل 

 مدرحة معؿ ا ق مت د خمسمد ة د يدر  ّّرع د يدر.ا عكقب ّ طع 
 عمة  دل ة مكاّد ل كؿ المعرم: القاضي عبد الوىابكذكر 
     تيػػػػػدقض مػػػػػد ليػػػػػد لن السػػػػػككت لػػػػػ »
 تػ د ّخمس م  ف عسمد كد  

 كيسػػػػػػػػػػػػػتع ذ ّّدر يػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػػػػػدر
 «مد ّدل د قطعت ّّرع د يدر

 كه  قكل :
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 1«الخ دية فدف ـ حكمة الّدرمذؿ  عز ا،مدية جغالهد كجرخص د »
 كمذهب مدلؾ جف السدرؽ المعسر ن  تّع ّمد قطع ف  .

ف لػـ  كمػد عيػده لػـ   ػـر  لف كمد عيػده عػ ف المسػركؽ جخػذ ميػ   :كقدؿ جّك حي حة كا 
جف رسػػكؿ ا صػػم  ا عم ػػ   عػػف عّػػد الرحمػػدف ّػػف عػػكؼ  2لمػػد ركاه اليسػػد    مطم ػػد

ـى قً ا جي ذى لً  ةو قى رً سى  بي دحً صى  ـي ر   ى   ي ]نى  كسمـ قدؿ:  .[دُّ حى الٍ   ً  ٍ مى عى   

 كهك ا،ظ ر. كقدؿ ممدعة مف العممد   تّع ّ د مطم د 

كايظػر لذا تعػذر  كلػ س ّ دّػت  كحد ث عّد الرحمػدف ّػف عػكؼ قػدؿ اليسػد   مرسػؿ 
 كالظػػدهر جف ع دّػػ  ّدلهػػرب ؟ اسػػت حد  الكامػػب مػػف لقدمػػة الحػػد هػػؿ  سػػكغ ع دّػػ  ّ  ػػره

 ن  ف ػػدؿ المم ػػػكر جك تهػػ  ع  عم ػػػ   قػػدر عم ػػػ  كجمػػد جخػػػذ مػػدؿ ميػػػ   مػػػب لف  كشػػّ   
ة ّدلمدؿ يسل ّدلحدكد.  كرجكا جف مد كرد مف الع ّك

كقدلػػػ  المدلك ػػػة فػػػ  جشػػػ د   ركم ذلػػػؾ عػػػف جحمػػػد  هػػػك غ ػػػر ميسػػػكخ. كقدلػػػت طد حػػػة:
 مخصكصة.

دف شػػػ خيد ذا كػػػ ل ػػػ   جّ ػػػ  ا ّركتػػػ   3كّ ػػػ كجسػػػكي  فسػػػ ح ميتػػػ    ػػػكؿ  كا 
د  م ػػؿ الشػػ ل لػػ د الكا د  4مػػ ة المػػ ده العالمػػ دؿ اّػػف فرحػػكف فػػ  5ككلػػ د جطػػ   كقػػ
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الش ل ّف الش ل س دم محمد ّف ّددم  المح د لممستح د ف  ترامـ العممد  كسمسمة :  يظر

 .17المشد ل الحهال  ف  التصكؼ كالطر  ة ال ددر ة  مرمع سدّؽ   ص:
 .الش ل المختدر الكّ ر الكيت   كقد سّ ت ترممت هك ك  مد الكالد: - 4
: الش ل س دم محمد الخم حة كهك ّدم جم مد الش ل  محمد الص  ر ؛ ككلده العالمة المد»  - 5
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تػػػػػػ   د  ت ر ػػػػػػر جدل د فػػػػػػ  مكازهػػػػػػ لػػػػػػؼ الّرزلػػػػػػ  تيل حػػػػػػ  1[عصػػػػػػر  ]كرد عم ػػػػػػ   كج
 كجّطؿ مد احت  ّ  الّرزل . الشمدع 

 كمػف رد عم ػ ؛ كالـ الّرزل  »كقدؿ العالمة المح ؽ محمد ّف جحمد م درة مد يص : 
مػػػرا  ا،حكػػػدـ هػػػك كا جعمػػػـ محػػػركض مػػػع كمػػػكد ا  مػػػدـ  كتمكيػػػ  مػػػف لقدمػػػة الحػػػدكد  كا 

الشػػػرع ة عمػػػ  جصػػػم د  كن شػػػؾ جف العػػػدكؿ عي ػػػد للػػػ  غ رهػػػد ح ي ػػػذ مػػػع لمكدي ػػػد تّػػػد ؿ 
 .كقّح ذلؾ ن  خح  كالحسؽ  ل حكدـ كحكـ ّ  ر مد جيزؿ ا المكصكؼ فدعم  ّدلظمـ 

مػرا   كعػدـ الػتمكف مػف لقدمػة الحػدكد  د مع عػدـ ا مػدـ كجمٌ   ا،حكػدـ عمػ  جصػم د كا 
فعظػػـ  كتػػرؾ ال ػػكم  يكػػؿ الهػػع ؼ  كعػػدـ الزمػػر  فػػذلؾ كا جعمػػـ جكلػػ  مػػف ا همػػدؿ 

كهػػػدـ  كذلػػػؾ محػػػض لخػػػراب العمػػػراف  المحسػػػدة فػػػ  ذلػػػؾ   يػػػ  ف ػػػ  الع ػػػدف عػػػف الّ ػػػدف 
مػػػػػرا  ا،حكػػػػػدـ عمػػػػػ  جصػػػػػم د  الّي ػػػػػدف  كلػػػػػـ تّم  ػػػػػد  ّػػػػػؿ لذا تعػػػػػذرت لقدمػػػػػة الحػػػػػدكد كا 

ككديت انسػتطدعة تّمػغ للػ  ل  ػدع   الت   ر  حتدج لل  ل  دع الزكامرككدف  انستطدعة 
ف مػػرم ف  ػػػد مػػػد هػػػك  تيزلػػت جسػػػّدب الحػػػدكد ميزلػػة جسػػػّدب التعز ػػػرات تعز ػػر  زدمػػػر ّػػػ  

كلكػػػػف ذلػػػؾ غد ػػػة مػػػد تصػػػػم   كلػػػ س المػػػػراد جف الحػػػد  سػػػ ط ّػػػذلؾ  معمػػػـك فػػػ  التعز ػػػر 
مكػف ّعػد ذلػؾ لقدمػة الحػد جقػ ـ لف فػنف ج دفعػد لممحسػدة مػد جمكػف  انستطدعة ف  الكقػت 
 2«.كالظدلـ جحؽ جف  حمؿ عم   اقتهت الشر عة لقدمت  

                                                                                                                                                                          

 ة   ف  ميط ة جزكاد ّدلحدكد المزا ر ة المدلق1179ّف الش ل س دم المختدر الكّ ر  كلد حكال  
  كشرح ليظـ «لرشدد السدلؾ لل  جقـك المسدلؾ ف  الح  »مف م لحدت :  شمدؿ دكلة مدل . -

الطرا ؼ كالتال د »  ك«جصكؿ الح   رافع ا شكدؿ ف »كرقدت المك ي  ف  جصكؿ الح   كالمسم  
 . «ف  ميدقب الكالدة  كالكالد

  يظر: الش ل س دم محمد الخم حة  الطرا ؼ  كالتال د  م دمة المح ؽ  ح  كلد س دم جحمد 
 .34-16  ص: 1دار المعرفة  المزا ر  ّدكف معمكمدت اليشر  ج:

سالم ة ممسدف عدصمة ال  دفة ا ت كالسيف المّ ف مف كالـ س د المرسم ف  لمش ل ّدم الكيت  
 .44-39  ص: 1مرمع سدّؽ  ج:

 هكذا ف  اليسخت ف. - 1
ت  عم  ا،م ر عّد ال ددر المزا رم  تح  ؽ: - 2 عّد المط ؼ جحمد الش ل  ي م  التسكل  ف  جمّك

محمد الصدلح  الحصؿ الخدمس  ف  معدقّة العدص  ّدلمدؿ كمد ف   مف الخالؼ ف  ال د ـ 
 .154 -153  ص:1996 1كالحدؿ  ط:
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فنيػ  جلػؼ فػ   1سْدي محمد المربي الفاسيكجصؿ هذا الكالـ لمش ل ا مدـ المح ػؽ 
المسػػيلة رسػػدلة كمي ػػد اقتطػػؼ م ػػدرة مػػد ذكػػر  كليي ػػؿ  سػػ را مػػف كالمػػ  تكمػػ ال لمػػد ذكػػره 

مشػػدهد فػػ  الكقػػت هػػك جف ال ّد ػػؿ ّع ػػدة غد ػػة الّعػػد عػػف تيح ػػذ ال»م ػػدرة قػػدؿ رحمػػ  ا: 
الزكامػػر الم ػػدرة  كغ رهػػد ف  ػػد عمػػ  الكمػػ  الشػػرع   ػػـ لف ال ّ مػػة  تحػػؽ ف  ػػد الكاحػػد  جك 

ممػػػف  يتػػػدب لت   ػػػر الميكػػػر كالهػػػرب عمػػػ  ج ػػػدم المحسػػػد ف ّمّمػػػغ انسػػػتطدعة   جك ػػػر
جراده مػػف ذلػػؾ  ك تعدقػػدكف ف تػػ مر فػػ  ذلػػؾ مػػع مػػف جمكيػػ  حتػػ   متمػػع الػػرجم عمػػ  مػػد 

عم ػػػ   ػػػـ  تصػػػدكف لت   ػػػر الميكػػػر  كالزمػػػر عيػػػ  ّمػػػد جمكػػػي ـ  كسػػػدعدهـ عم ػػػ  الكقػػػت  
 ف  كؼ الحسدد.م صدهـ كظيكا جف قدرت ـ تصؿ لل   ّمد  يتحع ّ  ّحسب 

كغد ة مد تصؿ لل   قدرت ـ ف  زمر جهؿ الحسدد  كت   ر الميكر زمرهـ ّمد جلحكه مػف 
ة المدل ة مف حراؽ الّ كت فنف هػذا  مكػف لمػرا ه عمػ  ـ مػع هػرب  الع ّك لغراـ المدؿ  كا 

مػػف الس دسػػة لمػػد جيػػ  جمػػر مػػدل  ن تحمم ػػـ ا،يحػػة عمػػ  انمتيػػدع ميػػ  كمػػد تحمم ػػـ عمػػ  
فػػػنف تػػػرؾ ذلػػػؾ كهػػػك غد ػػػة الم ػػػدكر جدل للػػػ  جف   انمتيػػػدع مػػػف التصػػػرؼ فػػػ  جّشػػػدرهـ 

فػػ  الخمػػؽ  كقػػد عمػػـ فػػ  الشػػر عة  سػػرم الحسػػدد المحػػذكر  ف تسػػع الخػػرؽ ك عظػػـ الحسػػدد 
كالمعػػدد حتػػ  جف  انعتيػػد  ّػػدفع الحسػػدد  كميػػع مػػد  شػػكش عمػػ  العّػػدد فػػ  جمػػر المعػػدش 

ذلؾ مف الهركرات الت  جممعت عم  ػد الممػؿ  ككاف ػت ف  ػد الشػرا ع ا،كاخػر  كا،كا ػؿ  
ة ّدلمػدؿ  كا،قػرب فػ  ذلػؾ جف   ػدؿ جف مػد ذكػ ف فعؿ كدف كلكمد ف  ّدب الع ّك ر مػف كا 

ة المدل ة عم  قسم ف:  الع ّك
مػػد  رمػػع للػػ  لحػػراؽ الخ ػػدـ  ككسػػر اآللػػة التػػ    طػػع ّ ػػد الطر ػػؽ مػػ ال  لف  اْلوؿ: -

 كديت الميد ة قطع الطر ؽ م ال  كيحك ذلؾ.
 جخذ مدؿ ن تعمؽ ل  ّيحس الميد ة  كن ميدسّة ف   ل د. الثاني: -

                                                           

 جهؿ مف فدهؿ : حدمد جّك الحدس    ال صرم  الح رم محمد ّف  كسؼ ّف العّر ٌ  هك محمد - 1
 ع د» م لحدت مي د: ل . ا سالـ ّش ل  يعت ـ. 1580عدـ  الع كف  حكمة ف  ّ د كلد .فدس
 ف  كميظكمة عم   كل   «حمر نّف الحد ث مصطمح يظـ يخّة الحكر ف »  ك«الدرر

 ـ. 1642 ذلؾ  تكف  سية كغ ر اليّكٌ ة المدا ح ف  كم طعدت كقصد د   «الزكدة»
   .265  ص: 6 يظر: الزركم   ا،عالـ  ج:
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ػػػة د ال سػػػـ ا،كؿ؛فيٌمػػػ  ّدلمػػػدؿ  كالم صػػػكد مي ػػػد لتػػػالؼ  فنيػػػ   يخػػػرط فػػػ  سػػػمؾ الع ّك
كرفػػػػػع هػػػػػرره عػػػػػف  كحصػػػػػؿ ّػػػػػ  الحسػػػػػدد  المػػػػػدؿ الػػػػػذم كقعػػػػػت ّػػػػػ  معصػػػػػ ة ا تعػػػػػدل  

 المسمم ف.
   1«.كه   دّتة عيد مدلؾ قدؿ جّك لسحدؽ الشدطّ :

 حػػرؽ    قػػدؿ:كل ػػد جصػػؿ  دّػػت عمػػ  كػػؿ حػػدؿ  كحكػػ  اّػػف لّدّػػة عػػف  ح ػػ  ّػػف  ح ػػ  جٌيػػ
 تحر    ّ ت رك شد ال  ح  كدف  ّ ع ف   الخمر.ّ ت الخمدر  كاحت  ّحد ث عمر ف  

كالم صػػكد ّدلػػذات لخرامػػ  مػػف الّ ػػت  كمػػد  خػػرج جهػػؿ الػػدعدرة  » قػػدؿ اّػػف الشػػمدع:
كرا هد عم     مكز لخرام  ّنحراق د  كصػدر  كالحسكؽ مف ّ كت ـ  فكمد  مكز لخرام   كا 

كػػدف الم صػػػكد كالحدصػػػؿ جيػػ  لذا  كػػنحراؽ الّ ػػكت عمػػ  المتخمحػػػ ف عػػف الممدعػػة  قػػدؿ:
لخرام  مف الّ ت  مدز الكصكؿ لل  لخرام  ّمد ت سر لمممت د ف  كقػت الحكػـ  كتمػؼ 

ّ  ن س مد لذا كدف دفع المحسدة جّمغ  فهد   للػ  تمػؼ   ّدل المدؿ ف  دفع المحسدة ن 
ة ّنتالؼ محؿ  2«.المعص ة محؿ المعص ة  ف ك ع ّك

 كهك حسف ف  المممة  كف  ّعه  يظر.
ػػػة ّدلمػػػدؿ ج هػػػد لكقػػػكع المعصػػػ ة مػػػد ركم عػػػف مدلػػػؾ مػػػف التصػػػدؽ كمػػػف ّػػػدب ا لع ّك

ّدلمّف كالزعحراف كالمسؾ  عي  عم  مف غش  ق ػؿ لػ  جتػرل جف   ػرؽ قػدؿ ن كلكيػ  جرل 
جف  تصػػدؽ ّػػ  عمػػ  المسػػدك ف ّ  ػػر  مػػف لذا كػػدف هػػك الػػذم غشػػ  كعمػػ  هػػذا  مػػرم مػػد 

فسػددهـ كصػرف د ف مػد هػك جيحػع   خذ مف جهؿ الحسدد مف اآللػة التػ   سػتع يكف ّ ػد عمػ  
لممسمم ف مف كسػرهد مػف صػدقة كيحكهػد كالشػكاهد فػ  هػذ الّػدب ك  ػرة  كدلتصػدؽ ّػ مف 

 الخ ؿ  كالسالح المّ عة ممف   دتؿ المسمم ف  كغ ر ذلؾ.
ػػة ّدلمػػدؿ  ّكػػكف ا،كؿ قصػػد ّػػ   ػػة فػػ  المػػدؿ   حتػػرؽ مػػف الع ّك كهػػذ ال سػػـ هػػك الع ّك

 ل دي  قصد تيد ب فدعؿ المعص ة.لتالؼ مد كقعت ّ  المعص ة  كا
                                                           

ت  عم   - 1 لـ جمد رسدلة س دم محمد العّر  الحدس   كقد ي ؿ كالم  هذا التسكل  ف  جمّك
 .154ا،م ر عّد ال ددر المزا رم  المرمع يحس   ص:

جحمد الشمدع ال يتدي   مطدلع التمدـ  كيصد ح ا،يدـ  كميمدة الخكاص كالعكاـ ف  جّك العّدس  - 2
رد ال كؿ ّنّدحة لغراـ ذكم الميد دت كا مراـ  ز ددة عم  مد شرع ا مف الحدكد كا،حكدـ  

  2003تح  ؽ جحمدكف عّد الخدلؽ  كزارة ا،كقدؼ كالش كف ا سالم ة  المممكة الم ّر ة  
 .http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t  787ص:
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ة ّدلمدؿ  كن لشكدؿ  كقد ت دـ جي د مميكعػة فػال كجمٌ  د ال سـ ال دي  ف ك مف ّدب الع ّك
يشػػت ؿ ّيدلػػة تحر م ػػد  كلكيػػد اآلف ي ػػكؿ فػػ  هػػذا الزمػػدف فػػ  محػػؿ الهػػركرة  كمػػد ت ػػدـ 

ف ف  ت ر ػػػره كفعم ػػػد عػػػدـ المصػػػمحة  كمػػػد جف ترك ػػػد عػػػدـ المحسػػػدة  ف ػػػ  كمػػػ  فػػػ  الطػػػر 
كالهرر الحدصؿ لممعدقب ّ د جص ر مف الهرر الحدصؿ لميدس عدمػة ّترك ػد كمػد جف 
المصمحة الحدصمة لميدس كدفة ّحعم د جكّر مف المصمحة الحدصمة لممدي  ّترك ػد  كهػذ 
ا  عتمػػد عمػػ  قكاعػػد معركفػػة فػػ  الشػػر عة كم ػػد ت تهػػ  المػػكاز لمهػػركرة   ػػـ قػػدؿ ّعػػد 

مػػ  جف المػػيخكذ ليمػػد هػػك عمػػ  سػػّ ؿ ا لػػزاـ ف ػػط  جمػػد لػػك ت ر ػػر تمػػؾ ال كاعػػد: هػػذا كمػػ  ع
كػػدف عمػػ  سػػّ ؿ انلتػػزاـ  كتراهػػكا ّػػيف التزمػػكا جف مػػف كقػػع ميػػ  فعػػؿ معػػ ف مػػي ـ ف ػػك 
ممتػػػـز لمّمػػػغ مسػػػم  مػػػف دراهػػػـ  جك غ رهػػػد فػػػدلمكاز ظػػػدهر  كالمسػػػيلة ح ي ػػػذ مػػػف ّػػػدب 

ػػدب انلتػػزاـ   ػػدؿ ادخمكهػػد ّسػػالـ  كقػػد سػػمعيد مػػف م شػػد خيد جف الشػػ ل العػػدلـ انلتػػزاـ  ّك
الػػػكل  سػػػ دم عّػػػد ا ّػػػف حمػػػك سػػػدر ّركػػػب للػػػ  الحػػػ   كالتزمػػػكا التزامػػػد  يخذكيػػػ  ممػػػف 

فسػػػػيلكا اّػػػػف عرفػػػػة عػػػػف ذاؾ فيفتػػػػدهـ     تػػػػدب مػػػػي ـ جحػػػػدا فممعػػػػكا مػػػػف ذلػػػػؾ مػػػػدن كافػػػػرا
 ايت   المراد مي . 1«.ّيكم 

كا،كلػػ   دـ  ػػـ لذا قطعػػت  ػػد السػػدرؽ  مػػب حسػػم د  جم كػػ  مكهػػع ال طػػع ل رقػػي الػػ
عػػف  2دفي ػػد كسػػد ر مػػد ايحصػػؿ مػػف اآلدمػػ   كق ػػؿ لي ػػد تعمػػؽ فػػ  عي ػػ  لمػػد ركاه ا،ّرعػػة
 سػية؛»اّف مح ػرز قػدؿ: سػيلت فهػدلة ّػف عّ ػد عػف تعم ػؽ  ػد السػدرؽ فػ  عي ػ  ف ػدؿ: 

سػػكت عم ػػ  جّػػك « .قطػػع رسػػكؿ ا صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ  ػػد سػػدرؽ كعمػػؽ  ػػده فػػ  عي ػػ 
حسػف غر ػب ن يعرفػ  لن مػف حػد ث عمػرك ّػف عمػ  الم دسػ  »داككد  كقدؿ الترمػذم: 

                                                           

 .754اّف الشمدع  المرمع يحس   ص: - 1
  4411جّك داكد  سيف جّ  داكد  جكؿ كتدب الحدكد  ّدب ف  تعم ؽ  د السدرؽ  حد ث رقـ: - 2

 .463  ص:6ج:
  1447كالترمذم  سيف الترمذم جكؿ كتدب الحدكد  ّدب مد مد  ف  تعم ؽ  د السدرؽ  حد ث رقـ:

 .103  ص:3ج:
  4982كاليسد    سيف اليسد    كتدب قطع  د السدرؽ  ّدب تعم ؽ  د السدرؽ ف  عي    حد ث رقـ: 

 .92ص:  8ج:
  863  ص:2  ج:2587كاّف مدم   كتدب الحدكد  ّدب تعم ؽ ال د ف  العيؽ  حد ث رقـ:



     كزبة انؾذٔد                                             انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                          

562 

كن  حػػػػت   الحمػػػػدج ّػػػػف جرطػػػػية هػػػػع ؼ »كقػػػػدؿ اليسػػػػد  :  1«.عػػػػف الحمػػػػدج ّػػػػف جرطػػػػية
 2«.ّحد   
ػػ  فػػ  العدرهػػة:   كلػػك  ّػػت هػػذا الحكػػـ لكػػدف حسػػيد صػػح حد لكيػػ  لػػـ »قػػدؿ اّػػف العّر
 3«.  ّت
عػػف اليّػػ  صػػم  ا عم ػػ   عػػف مػػدّر4كالػػدل ؿ عمػػ  اشػػتراط الحػػرز مػػد ركاه ا،ّرعػػة 

ػػػمىػػػعى  سى  ٍ كسػػػمـ قػػػدؿ ]لىػػػ حسػػػف » [ قػػػدؿ الترمػػػذم:عه ٍطػػػ  قى سو مً تى ٍخػػػ مي نى   كى بو ً ػػػتى يٍ  مي نى   كى فو د ً   خى
 5«.صح ح  كالعمؿ عم  هذا عيد جهؿ العمـ

عف رافع ّف خػد   قػدؿ: سػمعت رسػكؿ ا صػم  ا عم ػ  كسػمـ  6كمد ركاه الترمذم
   .[1َكَثرٍ   كن 7  قطع في َثَمرٍ ]  كؿ: 

                                                           

الترمذم  سيف الترمذم جكؿ كتدب الحدكد  ّدب مد مد  ف  تعم ؽ  د السدرؽ  حد ث  - 1
 .103  ص:3  ج:1447رقـ :

اليسد    سيف اليسد    كتدب قطع  د السدرؽ  ّدب تعم ؽ  د السدرؽ ف  عي    حد ث رقـ:  - 2
 .92ص:  8  ج:4982

الحدكد  ّدب مد مد  ف  تعم ؽ  ّشرح صح ح الترمذم  كتدب اّف العّر   عدرهة ا،حكذم  - 3
 .227  ص:6 د السدرؽ  دار الكتب العمم ة  ّدكف  ط  ت (  ج:

 4392جّك داكد  سيف جّ  داكد  كتدب جكؿ الحدكد  ّدب ال طع ف  الخمسة كالخ دية  حد ث رقـ  - 4
 .646  ص:6  ج:4393 –
  7  ج:7419اليسد    السيف الكّرل  كتدب قطع  د السدرؽ  مد ن قطع ف    حد ث رقـ ك 
كالترمذم  سيف الترمذم  جّكاب الحدكد  ّدب مد مد  ف  الخد ف كالمختمس  حد ث رقـ  38ص:
 .104  ص:3  ج:1448

كاّف مدم   سيف اّف مدم   كتدب الحدكد ف ّدب الخد ف كالميت ب كالمختمس  حد ث 
 .864  ص:2  ج:2591رقـ:

  3  ج:1448سيف الترمذم  جّكاب الحدكد  ّدب مد مد  ف  الخد ف كالمختمس  حد ث رقـ:  - 5
 .104ص:

  3 ج:1449سيف الترمذم  جّكاب الحدكد  ّدب مد مد  ن قطع ف   مر كن ك ر  حد ث رقـ:  - 6
  104ص:

ـى ًف  رى  - 7 د دىا ٍجًس الي ٍخمىًة  فىًنذىا قيًطعى فى يكى الرُّطب  فنذا كيًيزى ف ك قدؿ اّف ا،  ر:  ال  مىر: الرُّطىب  مى
  1الت مر(  يظر الي د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر  حرؼ ال د   ّدب ال د  مع الم ـ   مر ج:
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ػػًفػػ سى  ٍ ] لىػػ كفػػ  حػػد ث عمػػرك ّػػف شػػع ب  عػػف جّ ػػ   عػػف مػػده مرفكعػػد:  فى ًمػػ  و  ٍ   شى
 فى ًمػ  و  ٍ   شى فً  سى  ٍ لى   كى دً  ى الٍ  عي طٍ قى    ً حً   فى فً مٍ مي الٍ  فى مى  ى  غى مى ّى   فى احُ لُمرَ ا اهي د آكى  مى  فً ن  لً  عه طٍ قى  ةً  ى دشً مى الٍ 
ػ فً ن    لً عه ٍطػقى  ؽِ مَّ مَ مُ الْ  رِ مَ الثَّ  ػ  فى ْفُ رِ لَجػا اهي د آكى  مى ػد جى مى ػالٍ  فى ًمػ ذى خى ػ ى  غى مىػّى فى   فً رً مى   ػ ً حٍ   فى فَ ْجػمُ الْ  فى مى
ػػػ  كى عي ٍطػػػ ى الٍ  ػػػ ى  غٍ ميػػػٍّ  ى  ـٍ د لىػػػمى ػػػرى غى   ػػػ ً حً فى  فً ٍمػػػمي الٍ  فى مى   3ركاه ا،ّرعػػػة 2[اؿٍ َكػػػنِ  اتي دى ٍمػػػمى   كى ةه   ػػػمً  ٍ مً  ةه امى

د التكف ؽ.  كحسي  الترمذم  ّك
 :الخامس الحدْث

  :قكل  صم  ا عم   كسمـ 
 4[َ  ُْْجَمُد َأَحٌد َفْوَؽ َعَشَرِة َأْسَواٍط ِإ َّ ِفي َحدٍّ ِمْف ُحُدوِد المَّوِ ]

                                                                                                                                                                          

 . 221ص:
م در الي ٍخؿ  كىهيكى  - 1 تى ف: مي (  يظر: الي د ة شىٍحمي  ال ًذم كسىط الي ٍخمة قدؿ اّف ا،  ر:  الكى ىر ّحىٍتحى

 . 152  ص:4ف  غر ب الحد ث كا، ر  حرؼ الكدؼ  ّدب ك ر  ج:
 قدؿ الزرقدي  ف  شرح  ،لحدظ هذا الحد ث:   - 2

 مكهع ّ ت ال يـ. المراح:
 جم لـ   طع ك حرز  :والثمر المممؽ

ف:  مكهع تمح ؼ التمر. والجْر
 يظر: شرح الزرقدي   كتدب الحدكد  ّدب مد  مب ف   ال طع   »كممدات يكدؿ: جم التعز ر.

 .246  ص: 4  ج:1573حد ث رقـ:
 ركاه ا،ّرعة  كالمحظ لميسد  : - 3
 .135  ص: 3  ج: 1710جّك داكد  سيف جّ  داكد  كتدب الم طة  حد ث رقـ: 

المر ف  حد ث كاليسد    سيف اليسد    كتدب قطع  د السدرؽ  ّدب ال مر  سرؽ ّعد جف   ك   
 .85ص:  8ج:  4959رقـ:

كالترمذم  سيف الترمذم  جّكاب الّ كع  ّدب مد مد  ف  الرخصة ف  جكؿ ال مر  حد ث 
 .575ص: 2  ج:1289رقـ:

  2  ج:2596كاّف مدم   سيف اّف مدم   كتدب الحدكد  ّدب مف سرؽ ف  حرز  حد ث رقـ:
  865ص:

 :انيصدرمخدرم كمسمـ عف جّ  ّردة ركاه الّ - 4
  8 ج:  6850لتعز ر كا،دب  حد ث رقـ: صح ح الّخدرم  كتدب الحدكد  ّدب كـ ا  الّخدرم -
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 ك  دب. كج كاب  السكط معركؼ  كالممع؛ جسكاط  كس دط  م ؿ  كب  

 .1كهّر  سكطد؛ جم ّسكط قدل  ف  المصّدح

دهمد ّحػػػتح ال ػػػد  ككسػػػر الػػػالـ هػػػّطكا  ممػػػد ّػػػكم  ف جحػػػ»كقػػػدؿ اليػػػككم رحمػػػ  ا: 
 2«.كال دي  ّهـ ال د  كفتح الالـ ككالهمد صح ح

 ممد ّهـ التحت ػة كسػككف المػ ـ كفػتح الػالـ خّػر ّمعيػ  ا،مػر »كقدؿ ف  ا رشدد: 
كالحعػػؿ مّيػػ  لمػػد لػػـ  سػػـ فدعمػػ  قكلػػ  فػػكؽ عشػػرة جسػػكاط فػػكؽ ظػػرؼ كهػػك يعػػت لمصػػدر 

ممػػع سػػكط جم فػػكؽ هػػّردت سػػكط  محػػذكؼ جم ممػػدا فػػكؽ عشػػرة مهػػدؼ لل ػػ  كجسػػكاط
كمد ت كؿ هػّرت  عشػرة جسػكاط جم هػّردت ّسػكط فيق مػت اآللػة م ػدـ الهػرب فػ  ذلػؾ 

ف كػػكف انسػػت يد  محرغػػد ،ف "  ممػػدؽ ب "كقكلػػ  لن فػػ  حػػد مػػف حػػدكد ا الممػػركر متعمػػ
مػػد قّػػؿ لن عمػػؿ ف مػػد ّعػػدهد كمػػف حػػدكد ا متعمػػؽ ّصػػحة الحػػد كالت ػػد ر لن فػػ  مكمػػب 

 3«.مف حدكد ا تعدل حد 

ظػػدهره جف المػػراد ّدلحػػد مػػد كرد ف ػػ  مػػف الشػػدرع عػػدد مػػف الممػػد جك »قػػدؿ فػػ  الحػػتح: 
ػػد كالسػػرقة  ػػة مخصكصػػة كالمتحػػؽ عم ػػ  مػػف ذلػػؾ جصػػؿ الّر الهػػرب مخصػػكص جك ع ّك
كشرب الخمر كالحراّة كال ػذؼ ّدلزيػد كال تػؿ كال صػدص فػ  الػيحس كا،طػراؼ كال تػؿ فػ  

كاختمػػػؼ فػػػ  مػػػدلكؿ هػػػذا الحػػػد ث فيخػػػذ   فػػػ  تسػػػم ة ا،خ ػػػر ف حػػػدا كاختمػػػؼ .انرتػػػداد 
عض الشدفع ة قدؿ جش بّظدهره ا مدـ جحمد ف  المش  ن  ز ػد السػمطدف  :كر كجش ب ّك

 .فػنف زاد عمػ   ال ػة اقػتص ميػ   ف  ا،دب عمػ  عشػرة جسػكاط كن المكتػب عمػ   ال ػة 
لػ  ذلػؾ ذهػب المم ػكر   عشػرة كقدؿ مدلؾ كالشدفع  كجّػك حي حػة تمػكز الز ػددة عمػ  ال كا 

                                                                                                                                                                          

 .6850ص: 
  .1332  ص: 3  ج:1708ّدب قدر التعز ر  حد ث رقـ   صح ح مسمـ  كتدب الحدكد  مسمـ -
 .295  ص: 1الح كم   المصّدح المي ر  حرؼ الس ف  ّدب  س  ك  ط (  ج: - 1
 . 221  ص:11ح اليككم عم  صح ح مسمـ  كتدب الحدكد  ّدب قدر جسكاط التعز ر  ج:شر  - 2
ال سطالي   لرشدد السدرم شرح ال سطالي  عم  صح ح الّخدرم  كتدب الحدكد  ّدب حكـ  - 3

 .34  ص:10التعز ر كا،دب  ج:
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 ػػـ اختمػػؼ هػػ ن  ف ػػدؿ مدلػػؾ كجصػػحدّ  كجّػػك  ػػكر   مػػف الصػػحدّة كالتػػدّع ف كمػػف ّعػػدهـ 
ن هّط لعػدد الهػّردت ّػؿ ذلػؾ للػ  رجم ا مػدـ كيظػره :كالطحدكم كجّك  كسؼ كمحمد 
حسػب   كذلػؾ عمػ  قػدر المػـر ن عمػ  اتّػدع ال ػكل   كل  جف  ز د عمػ  قػدر الحػدكد  ّك

قػػدلكا ،ف عمػػر ّػػف    الممػػـر فمػػ س مػػف كقعػػت ميػػ  فمتػػة كدلمي مػػؾ فػػ  المعدصػػ حػػدؿ 
كهػػػرب صػػػّ  د جك ػػػر مػػػف الحػػػد  كجقػػػره   الخطػػػدب هػػػرب مػػػف ي ػػػش عمػػػ  خدتمػػػ  مد ػػػة 

كقدؿ اّػف جّػ  ل مػ  خمسػة  .كقدؿ جّك حي حة ره  ا عي  ن  ّمغ ّ  جّرع ف .الصحدّة
عػػف مدلػػؾ جيػػ  ن  تمػػدكز  ال عيّػػ كسػػّعكف  كهػػ  ركا ػػة عػػف مدلػػؾ  كجّػػ   كسػػؼ  كركل 

 ّد،دب خمسة كسّع ف  كجي  كدف   كؿ ا،دب عيدم دكف الحد.

ن  ّمػغ ّػ  جديػ   كمحمد ّف مسممة مػف جصػحدّيد: كقدؿ الشدفع   كمم كر جصحدّ  
ػػ الحػػد ل كلػػ  صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ: ػػ غى مىػػّى  فٍ ]مى ػػ رً ٍ ػػ  غى ا ًفػػدًّ حى ركاه  [ فى دً تىػػعٍ مي الٍ  فى ًمػػ كى  يػػفى  دٍّ حى

الّ     مف حد ث اليعمػدف ّػف ّشػ ر  كقػدؿ اّػف مسػممة رحمػ  ا قػد ايت ػ  غهػب ا 
 ف  الزاي ة كالزاي  لل  مد ة ممدة  ف دؿ:

ا َرْأَفػٌة ِفػي ﴿ ْذُكـ ِبِيَمػ َِْأُخػ ْنُيَما ِمَئػَة َجْمػَدٍة َوَ   َُْة َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا ُكؿَّ َواِحٍد مّْ الزَّاِن
َف  ِدْػػػِف المَّػػػِو ِإف ػػػ َذاَبُيَما َطاِئَفػػػٌة مّْ َيْد َعػػػ َْْشػػػ ِر َوْل َْػػػْوـِ اْْلِخػػػ ُِْؤِمُنػػػوَف ِبالمَّػػػِو َواْل ـْ  ُِ ُكنػػػ
ْؤِمِنَْف. فمػػػـ  معػػػؿ عم  مػػػد جك ػػػر مػػػف ذلػػػؾ فػػػال  تمػػػدكز فػػػ  الع كّػػػة  مػػػديكف  1﴾اْلُمػػػ

 2«.سكطد

يسػػدف لقػدؿ الشػػدفع  كمم ػػكر جصػػحدّ  ن  ّمػغ ّتعز ػػر كػػؿ » قػدؿ اليػػككم رحمػػ  ا: 
كقػػػدؿ ّعػػػض   حػػػدكده فػػػال  ّمػػػغ ّتعز ػػػر العّػػػد عشػػػر ف كن ّتعز ػػػر الحػػػر جّرعػػػ ف جديػػػ  

كقػػػػدؿ ّعهػػػػ ـ ن  ّمػػػػغ ّكاحػػػػد مي مػػػػد   جصػػػػحدّيد ن  ّمػػػػغ ّتعز ػػػػر كاحػػػػد مي مػػػػد جّرعػػػػ ف 
 .عشر ف

كاسػتدلكا ّػيف الصػحدّة رهػ  ا عػي ـ  كجمدب جصحدّيد عف الحػد ث ّييػ  ميسػكخ  
كتيكل  جصحدب مدلؾ عمػ  جيػ  كػدف مختصػد ّػزمف اليّػ  صػم  ا  مدكزا عشرة جسكاط 

                                                           

 .2سكرة اليكر  اآل ة: - 1
 .177  ص:12دلتيك ف كـ التعز ر كا،دب  ج:اّف حمر  فتح الّدرم  كتدب الحدكد  ّدب قكل  ّ - 2
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ايت ػػ   1«كهػػذا التيك ػػؿ هػػع ؼ. ،يػػ  كػػدف  كحػػ  المػػدي  مػػي ـ هػػذا ال ػػدر  عم ػػ  كسػػمـ 
 كالم .

المم ػكر عمػ  جف الحػد ث »: هعؼ اّف عّد ال ددم ا،كؿ ج هد  كهذا يصػ : قمت
عم ػػػ  كسػػػمـ ككالهمػػػد  ميسػػػكخ لعمػػػؿ الصػػػحدّة ّخالفػػػ  جك مخصػػػكص ّكقتػػػ  صػػػم  ا

دعكل ّال ّرهدف كلعؿ مف عمؿ مف الصػحدّة ّخالفػ  كػدف عممػ  ّػ  لعػدـ ّمػكغ الحػد ث 
 .ايت   كالم  2«.لل  

كجمػػػدب ّعهػػػ ـ عػػػف الحػػػد ث ّييػػػ  م صػػػكر عمػػػ  الممػػػد  كجمػػػد الهػػػرب ّيحػػػك ال ػػػد  
 فتمكز الز ددة ّ  كحمم  ّعه ـ عم  جي  كاقعة ع ف  ّذيب مع ف  جك رمػؿ معػ ف  قدلػ 
المدكردم  كف   يظر كهعؼ اّف الميذر  كا،صػ م  هػذا الحػد ث  كذلػؾ مػردكد نتحػدؽ 

 الش خ ف عم  لخرام 

كجف الحػد ث محمػكؿ عمػ  ا،كلػ   عيدم جي  ن يسػل »  كقدؿ الحدفظ ف  التكش ح: 
 3« ن عم  الكمكب.

ػػػة كػػػؿ ذيػػػب مسػػػتيّطة مػػػف حػػػده  كن تّم ػػػ   كقػػػكؿ  كلعػػػؿ هػػػذا جقػػػرب  كق ػػػؿ لف ع ّك
هػػذا »دق ػؽ: ب ن  ز ػػد المعمػـ عمػػ   ال ػة جسػػكاط تع ّػ  اّػػف دق ػؽ  كغ ػػره  قػدؿ اّػػف جشػ 

تحد ػػد  ّعػػد لقدمػػة الػػدل ؿ المّػػ ف عم ػػ  كلعمػػ  جخػػذه مػػف جف الػػ الث اعتّػػرت فػػ  مكاهػػع 
كفػػ  ذلػػؾ هػػعؼ كقػػد   خػػذ هػػذا مػػف حػػد ث جكؿ يػػزكؿ الػػكح  فػػنف ف ػػ  جف مّر ػػؿ عم ػػ  

كسمـ مد جيد ّ درئ ف طػ   ػالث مػرات فيخػذ ميػ  جف السالـ قدؿ اقرج ف دؿ صم  ا عم   
   4«.تيّ   المعمـ لممتعمـ ن  ككف ّيك ر مف  الث

                                                           

 .222  ص:11شرح صح ح مسمـ  كتدب الحدكد  ّدب قدر جسكاط التعز ر  ج: - 1
  2  ج:2601حدش ة السيدم عم  اّف مدم   كتدب الحدكد  ّدب التعز ر  حد ث رقـ  - 2

 .128ص:
  9الس كط   التكش ح شرح المدمع الصح ح  كتدب الحدكد  ّدب كـ التعز ر كا،دب  ج: - 3

  4016ص:
اّف دق ؽ الع د  لحكدـ ا،حكدـ شرح عمدة ا،حكدـ  كتدب الحدكد  ّدب حد السرقة  حد  - 4
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 .كفػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذا ا،خػػػػػػػػذ هػػػػػػػػعؼ  كالصػػػػػػػػكاب جيػػػػػػػػ  ن تحد ػػػػػػػػد فػػػػػػػػ  شػػػػػػػػ   مػػػػػػػػف هػػػػػػػػذا
يعػػػـ  مػػػب عمػػػ  المعمػػػـ الرفػػػؽ كالمطػػػؼ  ك حػػػـر عم ػػػ  العيػػػؼ  كال مظػػػة  كمػػػد فػػػ  مح ػػػد  

ف مف جف مف شتـ رمال ف  مممس حك1الحكدـ  ـ ّمد ن حػد ف ػ  هػرب عشػرة جسػكاط  كا 
هرب خمسة عشر سكطد كمػف سػؿ سػك يد فػ  ممدعػة عمػ   قدؿ رمؿ لرمؿ:  د سدرؽ!

كم  ال تدؿ هرب عشرة جسكاط  كمف است دف ّدعكة ال دهػ  كلػـ  مػب هػرب جّرعػ ف  
! هرب خمسة كعشر ف  ككذلؾ لف قدؿ ل :  د ظدلـ! كلػـ  كػف  كمف قدؿ لرمؿ:  د ممـر

ذا ارتحع الكػالـ مػف الخصػم ف فػ  مممػس كذلؾ جّر ع ف  كمف جت  ّ  مة هرب مد ة  كا 
ال ده   هرب كؿ كاحد عشرة  كمف سرؽ مػف ال  مػة دكف اليصػدب  هػرب خمسػ ف  

فدسػػؽ! كمػػف ت ػػدمز مػػع جميّ ػػة  جك تهػػدحؾ مع ػػد  هػػّرد عشػػر ف  كمػػف قػػدؿ لرمػػؿ:  ػػد 
 شر ف... مدي ف  كمف سؿ س حد   دد ّ  عم  كم  المزاح هرب ع هرب

يمػػػد ج ّتػػػ  لمتيّ ػػػ  عمػػػ  هػػػعح   كقػػػد يظػػػـ ّعهػػػ ـ  كمػػػ  تحد ػػػدات ن دل ػػػؿ عم  ػػػد  كا 
 ّعه د ف دؿ:

 كمػػػػػف يهػػػػػد سػػػػػ ح   كمػػػػػد عمػػػػػ  جحػػػػػد»
 كالسػػػػ ؼ  ػػػػركل لّ ػػػػت المػػػػدؿ مصػػػػرف  
 كمػػػػف يهػػػػده عمػػػػ  كمػػػػ  المػػػػزاح ف ػػػػػد 
عػػػػػػػػػكف لذا مػػػػػػػػػد دعػػػػػػػػػكة كسػػػػػػػػػرت   كا،ّر

 مػػػػػػػػػف قّػػػػػػػػػؿ امػػػػػػػػػرجة  كمػػػػػػػػػد جك جكره ػػػػػػػػػد
 

 يهػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػد،ّرعكف لػػػػػػػػػػػػ  لف لم تػػػػػػػػػػػػدؿ
 كق ػػػػػػػػػؿ   تػػػػػػػػػؿ كالحكػػػػػػػػػـ ّػػػػػػػػػذاؾ مهػػػػػػػػػ  
 محػػػػػػػػػػػػػػػػػد ك هػػػػػػػػػػػػػػػػػرب حمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فرهػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 ل ػػػػػػػػػدض جك حػػػػػػػػػدكـ لممسػػػػػػػػػمم ف قهػػػػػػػػػ 
 .« ػػػزاد عشػػػر كمػػػد لف كػػػدف مي ػػػد رهػػػد

 

 كجصؿ المذهب جي  ن تحد د لن عف تكق ؼ  كهك هيد غ ر مكمكد.
ك ػ دب  كال صد ّد،دب؛ الزمر  كالردع؛ ف  دب الصّ  عم  الظمـ  كالكذب  كالزيد 

يمد  الـ عم  د  ك كعظ.  2[استظ ر]الًم كدة كدلكتر  كق ؿ ن  كتدرؾ السيف   كا 
 ك مكز ف  التيد ب العحك  كالشحدعة.

                                                                                                                                                                          

 .250  ص:2الخمر  حد ث ن  ممد فكؽ عشرة جسكاط لن ف  حد...  ج:
لحكدـ نّف هشدـ اّف فرحكف ف  تّصرة الحكدـ ف  جصكؿ ا،قه ة ذكر مد مد  ف  مح د ا - 1

 .301  ص:2كميده  ا،حكدـ  ج:
 هكذا ف  اليسخت ف. - 2
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كن  سيؿ ف مد جدّ ػد  ك  دب الزكج زكمت   كل ب تيد ب كلده الص  ر  كق ؿ كالّدلغ 
 لن جف  تعدل الحؽ. كمد ف  الحد ث  كن تطمؽ ّ  

ػػد    ك زمػػر لف تعػػدل ف ػػ ك ػػ دب السػػ د عّػػده  ف تكػػرر ميػػ  ظممػػ  ّ ػػع عم ػػ   ّك كا 
 التكف ؽ.
 
 
 
 
 
 

 السادس:الحدْث 
 قكل  صم  ا عم   كسمـ:  

َـّ ِإْف َزَنػْت،] َْْيػا، ثُػ َْْجِمػْدَىا اْلَحػدَّ، َوَ  ُْثَػرّْْب َعَم ََّْف ِزَناَىػا، َفْم ََِبػ ، َف ـْ  ِإَذا َزَنْت َأَمُة َأَحػِدُك
َْْجِمْدَىا اْلَحدَّ، َوَ   َِْبْمَيػَفْم ََّْف ِزَناَىػا، َفْم ََِبػ َـّ ِإْف َزَنػِت الثَّاِلثَػَة، َف َْْيا، ثُػ َوَلػْو ِبَحْبػٍؿ ا َُْثرّْْب َعَم

 1[.ِمْف َشَمرٍ 

ظػػػرؼ لمػػػد  سػػػت ّؿ مػػػف الزمػػػدف  كف  ػػػد معيػػػ  الشػػػرط  كتخػػػتص ّدلػػػدخكؿ عمػػػ   إذا:
 كف ذلؾ.ك ككف الحعؿ ّعدهد مده د ك  را  كمهدرعد د المممة الحعم ة عكس الحمد  ة 

 كا،مة؛ ا،ي   المممككة.

                                                           

 ركاه الّخدرم  كمسمـ  عف جّ  هر رة: - 1
 .83  ص:3  ج:2234صح ح الّخدرم  كتدب الّ كع  ّدب ّ ع المدّر  حد ث رقـ  -
  3  ج:1703كد جهؿ الذمة ف  الزي   حد ث رقـ صح ح مسمـ  كتدب الحدكد  ّدب رمـ ال   -

  1328ص:
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دُّ ًفػػػ  »قػػػدؿ فػػػ  المصػػػّدح:  ًل ىػػػذىا تيػػػرى ػػػكىةه كى ـً كىًهػػػ ى كىاكه كىاٍ،ىٍصػػػؿي جىمى ػػػةي مىٍحذيكفىػػػةي الػػػال  اٍ،ىمى
تىػػدًف عى  ػػؿي كىالت ٍ ًي ىػػةي جىمى ػػ  ًر سيػػمٍّ ى الر مي ًّدٍلميصى ٍ ػػكىةه كى مىػػ  لي ىػػػًة الت ٍصػػً  ًر فى ي ىػػدؿي جيمى  ػػةه كىاٍ،ىٍصػػؿي جيمى

ػػػكىاتن  ػػػعي جىمى قىػػػٍد تيٍممى ـو كى ٍمػػػكىافه ًكزىافي لٍسػػػالى ػػػد ه ًكزىافي ًكتىػػػدبو كىاً  مى ٍمػػػعي آـو ًكزىافي قىػػػدضو كىاً  ًد كىاٍلمى ٍحػػػرى اٍلمي
.  1«ًم ىدؿي سىيىكىاتو

ػد ى »  كايكشؼ قدؿ ف  المصّدح: كتّ ف الش  ؛ كهح  ّىدفى اٍ،ىٍمري  ىًّػ في فى يػكى ّىػ ٍّفه كىمى
مىػػػ ػػػدًؼ ّىػػػدً فه عى ػػػكًح كىاًنٍيًكشى ٍعيىػػػ  اٍلكيهي تىّىػػػ  فى كىاٍسػػػتىّىدفى كيمُّ ىػػػد ًّمى ّىػػػ  فى كى   اٍ،ىٍصػػػًؿ كىجىّىػػػدفى لّىديىػػػةن كى

ًزمند. ً    فىالى  ىكيكفي لن  نى ميتىعىدٍّ ند لن  ال ُّالى ًزمند كى ًم عي ىد  يٍستىٍعمىؿي نى ـي اٍلّى ىدفي كىمى    2«كىاًنٍس

تح    لمد ّدلّ ية الت    ّت ّ د الزيد  كه  جّرعة عدكؿ  ركف  :ِبْف زناىاكمعي  
الحرج ف  الحرج كدلمركد ف  المكحمة  ك شترط ف  الّ ية؛ جن  ككف الس د هك الراّع  جك 
ّد قرار مي د ّدلزيد كلـ ترمع  جك ّ ّكت الحّؿ  ك كح  ف   ّكت  عدنف  ككذلؾ ف  

 ا قرار عم  المش كر. 
كجصم د السككف  كسم ـ فتح د  فم ممدهد؛ نـ ا،مر  كحركت د الكسرة  كالالـ ف  قكل 

،ف ا،صؿ عدـ الحركة؛ لكف ميع مي  جي د قد تككف ف  انّتدا   كانّتدا  ّدلسدكف 
متعذر فكسرت  فنذا دخؿ عم  د الكاك كالحد   ك ـ  رمعت لل  سككي د ا،صم  غدلّد 

َذا َسَأَلَؾ ِعَباِدي َعنّْ  ﴿:يحك َِِجُْبوْا ِلي َواِ  َْْس ي َفِإنّْي َقِرٌْب ُأِجُْب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِف َفْم
ـْ َْْرُشُدوفَ  ُْْؤِمُنوْا ِبي َلَممَُّي ُْوُفوا  ﴿كقد تسكف ّعد  ـ يحك:  3﴾َوْل ـْ َوْل ََِفَثُي َْْقُضوا  َـّ ْل ُث

ِْْت اْلَمِِْؽِ  ُفوا ِباْلَب َْطَّوَّ ـْ َوْل كف  ف كقدلكف كالّزم كعمم د المـز لحعؿ ف  قرا ة الك4﴾ُنُذوَرُى
كاحد كالالـ ال دي ة مكسكرة كالالـ ف  الحد لمع د جم الحد المع كد ل د كهك يصؼ حد 

 الحرة كمد ف  الكتدب العز ز كالت ر ب التكّ ل كالمـك عم  الذيب.
ك ػرب ّدلتشػد د   رب عم      رب  مف ّدب هرب  عتب  كنـ »قدؿ ف  المصّدح: 

 كتك  ر كمي  قكل  تعدل : مّدل ة 

                                                           

 .25  ص: 1الح كم   المصّدح المي ر  حرؼ ا،لؼ  ّدب   ا  ـ  ك (  ج: - 1
 .70  ص:1المرمع يحس   حرؼ الّد   ّدب   ب  م  ف (  ج: - 2
 .186سكرة الّ رة  اآل ة: - 3
 .29سكرة الح   اآل ة: - 4
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ـُ الرَّاِحِمْفَ  ﴿ ـْ َوُىَو َأْرَح َْْوـَ َْْغِفُر الّمُو َلُك ـُ اْل ُْْك َِْثَرَْب َعَم    2.«1﴾َقاَؿ َ  
خ د »كقدؿ ف  الي د ة:   كن   رع د ّدلزيػد ّعػد الهػرب  كق ػؿ جراد ن   يػع  جم ن  ّك

ت د ّدلت ر ػب كن    لػـ  كػف عيػد العػرب مكركهػد مػدفػنف زيػد ا  ّػؿ  هػّر د الحػد ف  ع ّك
   3«مد  كمد جمرهـ ّحد الحرا ر.فيمرهـ ّحد ا  ميكرا

   .كهذا ال دي  لمخطدّ   كيظر ف  المصّدح ف  ا،كؿ
ثرب  كتشد د الرا  المكسكرة آخره مكحدة. كفتح الم م ة  ّهـ التحت ة  :ْو

كجمتػػ  الحػػد  كهػػذا كفػػ  الحػػد ث كمػػكب حػػد العّ ػػد؛ كف ػػ  جف السػػ د   ػػ ـ عمػػ  عّػػده  
 كالتدّع ف  فمف ّعدهـ. كممده ر العممد  مف الصحدّة  كجحمد  مذهب مدلؾ كالشدفع  

 كقدؿ جّك حي حة ره  ا عي  ف  طد حة؛ ل س ل  ذلؾ.
،ف ف ػػ  م مػػة فػػال  ػػ مف السػػ د جف  م ػػؿ ّرق  ػػ   ف ميػػع  كاسػػت ي  مدلػػؾ ال طػػع فػػ  السػػرقة 
ذلؾ لف كديػػت ا،مػػة تحػػت حػػر  جك تػػزكج العّػػد حػػرة لمػػد مػػف مّدشػػرت  ال طػػع سػػدا لمذر عػػة  ككػػ

جصػحدّيد لقدمتػ  لػ  مطم ػد  كمػد ذكػر مػف المعػرة  كخػكؼ  محػد كف  ذلؾ مف المعرة كاستظ ر 
دل ػػؿ عمػػ  جف الرق ػػؽ ن  ػػرمـ مطم ػػد ل كلػػ  صػػم  ا عم ػػ   وفْػػوقصػػد الم مػػة؛ تدفعػػ  الّ يػػة 

 ف متزكمة  كغ رهد  كا ممدع عم  ذلؾ..[ كلـ  حرؽ ّ د  حى د الٍ هى دٍ مً مٍ  ى مٍ ]فى كسمـ: 
ل ّعد لقدمة الحد عم    لكف ن حد عم  قدذف   كلكي    دب  جفٌ  وفْو  الزاي  ن  ّك

ف  حػد ث المحػدكد فػ  الخمػر  قػدؿ: فممػد  مف حد ث جّ  هر رة  4كقد ركل الّخدرم
كا كييػكي  تى ] نى كسػمـ: ايصرؼ قدؿ ّعض ال ـك جخػزاؾ ا  ف ػدؿ رسػكؿ ا صػم  ا عم ػ  

 .[ـٍ  كي خً   جى مى عى  دفً طى  ٍ الش   افى كى عٍ جى 
قػػػػدؿ ّعػػػػض العممػػػػد : ،يػػػػ  لذا سػػػػمع مػػػػيكـ اي مػػػػؾ فػػػػ  المعدصػػػػ   كحممػػػػ  الممػػػػدج  

 كال هب عم  ا صرار  ف ص ر الدعد  كصمة كمعكية ف  لغكا   كتسك م .
                                                           

 .92سكرة  كسؼ  اآل ة: - 1
 .81  ص:1الح كم   المرمع يحس   حرؼ ال د     ّدب ث  ر  ب (  ج: - 2
  1الخطدّ   الي د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر  حرؼ ال د   ّدب   ث  ر  ب (  ج: - 3

 .209ص:
  8  ج: 67777صح ح الّخدرم  كتدب الحدكد  ّدب الهرب ّدلمر د كاليعدؿ  حد ث رقـ:  - 4

 .158ص: 
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 شممت د العمة. لكف الدعد  جخص مف الت ر ب؛ يعـ لف كدف هذا هك سّب الزمر
محػدكد ّعػد لقدمػة الحػد  فػيقّمكا  1  حد ث جي  صم  ا عم   كسػمـ جمػرهـ ّتّك ػتكف
 .2 ّتككي 

الزايػػ  لذا حػػد  ػػـ زيػػد  دي ػػد  مزمػػ  حػد آخػػر كهكػػذا جّػػدا جمػػد لذا زيػػد مػػرات كلػػـ  كف ػ  جفٌ 
  حد لكاحدة مي ف ف كح   حد كاحد لممم ع. 

: جم ّعػػد لقدمػػة الحػػد عم  ػػد كمػػد [إف زنػػت الثالثػػة فِبػػْف زناىػػا فمْبميػػا ثػػـّ ] قولػػو: 
ـ  صرح ّ  ف  الركا ة ا،خػرل كلحظ ػد  د[ ىػعٍ ًّ  ى مٍ د فى دهىػيى زً  فى    ّىػتى فى  ةى  ىػدلٍ ال    تٍ يىػزى  فٍ لً  ] يػ

؛ جم ّعػد 3
ـ  لقدمػػة الحػػد عم  ػػد كمػػد صػػرح ّػػ  فػػ  الركا ػػة ا،خػػرل كلحظ ػػد   ـ  د  يػػكهى دي ًمػػدمٍ فى  تٍ يىػػزى  فٍ لً  ] يػػ

 4.[دكهى  عي ًّ 
                                                           

ًش تى اى جمد استىح ى تى مف  - 1 د اتٌ ٍ تى ا جمد خى التّك ت هك الت ر ع ّدلٌمسدف كهك جف  ي دؿ: لى ي: جىمى
الخطدّ   الي د ة ف  غر ب الحد ث  حد ث جّك سم مدف  الٌيدس كيحك هذا مف الكالـ...   يظر:

جت  ّشدرب خمر  عف الرسكؿ صم  ا عم   كسمـ  حد ث اليّ  صم  ا عم   كسمـ جي  
 .367  ص:1ج:

ركاه جّك داكد ف  سيي  قدؿ: حد  يد محمدي ّفي داكدى ّف جّ  يدم ةى ا سكيدراي ُّ  حد  يد اّفي كهبو   - 2
 جخّري   ح   ّفي ج كبى كح كةي ّف شر حو كاّفي ل  عةى 

  ا عم   كسمـ صم   -عف اّف ال دد  ّنسيدده كمعيده  قدؿ ف   ّىٍعدى الهرًب:  ـ قدؿ رسكؿي ا 
ًش تى اى  كمد استح  ت ًمف رسكًؿ  - ،صحدًّ : "ّك تيكه"  فيقّميكا عم     كلكف: جمد ات  تى اى  مد خى

م " -صم   ا عم   كسمـ  -ا  ميكه  كقدؿ ف  آًخًره: "كلكف قكلكا: الم  ـ اغًحر ل   الم ـ اٍرحى    ـ جرسى
د....قدؿ مح    ا،ري كط: لسيدده صح ح... اّف كهب: هك عّد ا  كّعه ـ  ز دي الكممةى كيحكىه

  6  ج:4479كاّف ل  عة: هك عّد ا.  يظر: سيف جّ  داكد   ّدب الحد ف  الخمر  حد ث رقـ 
 .527ص:

 ركاه الّخدرم كمسمـ عف جّ  هر رة:  - 3
 .71  ص:3  ج:2152الّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب الّ كع  ّدب ّ ع المدّر  حد ث رقـ:  -
  1703مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب الحدكد  ّدب رمـ ال  كد جهؿ الذمة ف  الزيد  حد ث رقـ:  -

 .1328  ص:3ج:
 ركاه الّخدرم كمسمـ عف جّ  هر رة:  - 4
 .83  ص:3  ج:2232الّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب الّ كع  ّدب ّ ع المدّر  حد ث رقـ:  -
  1703مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب الحدكد  ّدب رمـ ال  كد جهؿ الذمة ف  الزيد  حد ث رقـ:  -
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كا،مر لالستحّدب عيد المم كر  كقدؿ داكد  كجهؿ الظػدهر هػك كامػب لذا زيػت ّعػد 
الراّعة  ،ي  عطح  عم  الحد كهك كامب  كتع ب ّػيف دنلػة انقتػراف ل سػت ّحمػة عيػد 

 غ ر المزي   كجّ   كسؼ 
كف ػػ  تػػرؾ مخدلطػػة الحسػػدؽ  كجهػػؿ المعدصػػ   كاليػػدب للػػ  فػػراق ـ  كالحػػض عمػػ  مّدعػػدة 

 :1ف ا مد  ّعد تكرره  لمد ف   مف انطالع عم  المكركه  قدلت جـ سممةالزاي ة م
كفسػػره العممػػد    2[ثي ٍّػػخي الٍ  رى  يػػا كى ذى لً  ـٍ عىػػيى ]  ػد رسػػكؿ ا جي مػػؾ كف يػػد الصػػدلحكف؟ قػػدؿ:»

 ّيكند الزيد.
ف كػدف ّحّػؿ شػعر   ؛[رٍ مْ َشػ فْ ِمػ ؿٍ بْ حَ بِ  وْ لَ وَ ]كلك ف  قكلػ   شػرط ة ّمعيػ  لف  جم؛ كا 

كلػك " كحذؼ كدف ّعد لك هذه ك  ر  ك مكز جف الت ػد ر: ف تعمؽ ّحّؿ ّخّر كدف الم درة 

                                                                                                                                                                          

 .1329  ص:3ج:
 هك قكؿ ز يب ّيت محش كل س قكؿ جـ سممة حسب مد مد  ف  ركا ة الّخدرم كمسمـ:  - 1

د  ىيىد الم ٍ ثي  عىٍف عي  د  ىيىد  ىٍح ى  ٍّفي ّيكىٍ رو  حى  ىٍ ؿو  عىًف اًٍّف ًش ىدبو  عىٍف عيٍركىةى مد  ف  صح ح الّخدرم: حى
ًّ ّىةى ًٍّيًت جىًّ  سيٍح ىدفى  عىٍف زىٍ يىبى  د  ىٍت ي عىٍف جيٍـّ حى ّىٍ ًر  جىف  زىٍ يىبى ًٍّيتى جىًّ  سىمىمىةى  حى  ًٍّيًت مىٍحشو  رىًه ى ًٍّف الزُّ

مىٍ ً  كىسىم   م   اي عى مىٍ  ىد فىًزعند  ى يكؿي: الم  ي عىٍي يف  جىف  الي ًّ   صى ٍ ؿه ًلٍمعىرىًب ًمٍف شىرٍّ قىًد »ـى  دىخىؿى عى نى ًللى ى ًلن  الم  ي  كى
مىٍيميكجى ًمٍ ؿي هىًذهً  م ؽى ًًّنٍصّىًعً  اً ٍّ ىدـً كىال ًت  تىًم  ىد  قىدلىٍت زىٍ يىبي ًٍّيتي « اٍقتىرىبى  فيًتحى ال ىٍكـى ًمٍف رىٍدـً  ىٍيميكجى كى كىحى

: مى  ؟ قىدؿى دًلحيكفى ًف يىد الص  ّىثي »ٍحشو فى يٍمتي  ىد رىسيكؿى الم ً : جىيىٍ ًمؾي كى ـٍ ًلذىا كى يرى الخى  .«يىعى
د  ىيىد سيٍح ىدفي ٍّفي عي ىٍ يىةى  عىًف الزٍُّهًرمٍّ  عىٍف عيٍركىةى   ك الي دًقدي  حى د  ىيىد عىٍمره كمد  ف  صح ح مسمـ: حى

ٍ يىبى ًٍّيًت جيٍـّ  م ـى  عىٍف زى سى مىٍ ً  كى م   اي عى ٍحشو  جىف  الي ًّ   صى ٍ يىبى ًٍّيًت مى ًّ ّىةى  عىٍف زى ٍف جيٍـّ حى مىمىةى  عى سى
 : ٍدـً  ى »اٍستىٍ  ىظى ًمٍف يىٍكًمً  كىهيكى  ى يكؿي ًب ًمٍف شىرٍّ قىًد اٍقتىرىبى  فيًتحى اٍل ىٍكـى ًمٍف رى ٍ ؿه ًلٍمعىرى كجى نى ًللى ى ًلن  اي كى ٍيمي

مىٍيميكجى ًمٍ ؿي هىًذهً  : « كى ؟ قىدؿى دًلحيكفى ًف يىد الص  :  ىد رىسيكؿى اً جىيىٍ ًمؾي كى ـٍ  »كىعى ىدى سيٍح ىدفي ًّ ىًدًه عىشىرىةن  قيٍمتي يىعى
ّىثي   «.ًلذىا كى يرى اٍلخى

 يظر: الّخدرم  صح ح الّخدرم  كتدب جحدد ث ا،يّ د   ّدب قصة  يمكج كميمكج  حد ث 
 .138  ص: 4  ج: 3346:رقـ

مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب الحتف كجشراط السدعة  ّدب اقتراب الحتف كفتح ردـ  يمكج كميمكج  
 .2207  ص:4  ج:2880حد ث رقـ 

 سّؽ تخر م . - 2
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تّ عكي ػػد ّحّػػؿ مػػف شػػعر"  ف تعمػػؽ حػػرؼ المػػر ّدلحعػػؿ  كعّػػر ّػػ  مّدل ػػة فػػ  التحػػر ض 
 عم  ّ ع د.

 كق ده ّدلشعر ،ي  ا،ك ر ف  حّدل ـ.
  1 ػػرد ّػػ  الرق ػػؽ ل مػػر ّػػدلحط مػػف ق متػػ  لذا زيػػد  قدلػػ  اليػػككمجف الزيػػد ع ػػب وفْػػو 

جف  كػكف الم صػكد ا،مػر ّػدلّ ع  كلػك ايحطػت  لمكاز 2كغ ره كتكقؼ ف   اّف دق ؽ الع د
ال  مػػة ف كػػكف ذلػػؾ متعم ػػد ّػػيمر كمػػكدم عػػف حكػػـ شػػرع   لذ لػػ س فػػ  الحػػد ث تصػػر ح 

 ّد،مر ّدلحط مف ال  مة. 

  كالّالد ف  ذلؾ مختمحة  كقػد كػدف عػدلـ التكػركر محمػكد : الع كب عم  العكا دقمت 
 ّف عمر التيّكت   مرم جف ن رد ّ  ف  جرض تيّكت لككي  ل س ّع ب عيد جهم د.

كف   مكاز ّ ع ال ّف  كجف المدلؾ الصح ح  مكز ل  ّ ع الش   اليح س ّػ مف ح  ػر  
لمم ػػكر  ك،صػػحدّيد كهػػذا مممػػع عم ػػ  لذا كػػدف عدلمػػد ّػػ  فػػنف كػػدف مػػدهال فكػػذلؾ عيػػد ا

 ف   خالؼ.

ػػعٍ ّى  اي  ؽي زي رٍ  ىػػ دسى الي ػػ كسػػمـ: ]دىعيػػكاكحمػػة مػػف جطمػػؽ قكلػػ  صػػم  ا عم ػػ    فٍ ًمػػ ـٍ  ي هى
 3[ .ٍض عٍ ّى 

   مـز الّد ع لعالـ المشترم ّزيدهد  ،ي  ممد تكره  ّعػض اليحػكس مطم ػد  كهػك ليٌ   ـٌ 
 ع ب ف  جك ر الّالد.

                                                           

  1690 يظر: شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  كتدب الحدكد  ّدب حد الزي   حد ث رقـ  - 1
 .212  ص:11ج:

د  لحكدـ ا،حكدـ شرح عمدة ا،حكدـ  كتدب الحدكد  ّدب حد ث ا،مة لذا زيت اّف دق ؽ الع  - 2
 .239  ص:2كلـ تحصف  ج:

  1522ركاه مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب الّ كع  ّدب تحر ـ ّ ع الحدهر لمّددم  حد ث رقـ  - 3
  1157  ص:3ج:



     كزبة انؾذٔد                                             انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                          

574 

يمػد هػك لمػف جراد  لفٌ   ـٌ  تيخ ر ّ ع د لل  ال دل ػة  جك الراّعػة  لػ س مػف المػيمكر ّػ   كا 
التمسؾ ّيمت  الزاي ة  جمد مف جراد ّ ع د مف جكؿ مرة  فم  ذلؾ  ّؿ ّرمد ق ػؿ ذلػؾ جكلػ   

 لكف ن  يدب لل  الّ ع كيدب اآلخر.

تعؼ عيػػد ك رتهػػ   ،خ ػػ  المسػػمـ ؟ فػػدلمكاب؛ لعم ػػد تسػػ  فػػنف ق ػػؿ ك ػػؼ  كػػره شػػ  د 
جك ّد حسدف لل  ػد  كالتكسػعة عم  ػد   هذا المشترم ّيف  عح د ّيحس   جك  صكي د ّ  ّت  

 غ ر ذلؾ. جك  زكم د  جك

كاستشػػكم  اّػػف المي ػػر ج هػػد ّييػػ  صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ يصػػح ّنّعددهػػد  كاليصػػ حة  
حة  شػػتر  د  فك ػػؼ  تصػػكر يصػػ  نٌ عدمػػة لممسػػمم ف ف ػػدخؿ ف ػػ  المشػػترم  ف يصػػح فػػ  ج

 المديّ ف؟ كك ؼ  صح الّ ع لذا ايتحعد معد؟

: المّدعدة ليمد تكم ت عم  الّد ع ،ي  الذم لدغ ف   مرة ّعػد جخػرل  كن كجمدب ّيفٌ 
 مػػدغ المػػ مف مػػف محػػر مػػرت ف  كالمشػػترم لػػـ  مػػرب مي ػػد فم سػػت كظ حتػػ  فػػ  المّدعػػدة 

عػػدة ا،مػػة التػػػ  كدلّػػد ع  كالحدصػػؿ جف الي ػػ  لػػػـ  تكمػػ  للػػ  المشػػترم  ككمػػػد تمػػب مّد
كررت الزيد كذلؾ  يدب مّدعدة غ رهد ممػف اشػت ر ّػذلؾ حػرا كػدف  جك عّػدا لذا لػـ  يػزع 

د التكف ؽ.  عي . ّك

 :السابعالحدْث 
 :قكل  صم  ا عم   كسمـ

ـٌ ِبَكاِفٍر[ َُِؿ ُمْسِم  ]َ  ُْْق

 عف عم  ف  حد ث الصح حة المش كر.1هذا الحد ث ركاه الّخدرم 
يدف ة جك يده ة كا،حسف معم د يدف ة ّؿ ظدهر كالم ـ جف ذلػؾ هػك الركا ػة قػدؿ  : ك

 2«.  تؿ ّهـ الالـ» ف  ا رشدد:

                                                           

 .12  ص: 9  ج: 6915صح ح الّخدرم  كتدب الد دت  ّدب ن   تؿ المسمـ ّدلكدفر  حد ث رقـ  - 1
 .204  ص:1  ج:112 :ال سطالي   لرشدد السدرم  كتدب العمـ  ّدب كتدّة العمـ  حد ث رقـ - 2



     كزبة انؾذٔد                                             انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                          

575 

يكرة ف  س دؽ اليح   فتعـ ف   جف المسمـ كلك كدف عّػدا ن   تػؿ ّكػدفر قتمػ   :مسمـك
الشػدفع   عمدا  كدف الكدفر كتدّ د  جك غ ره  كسكا  كدف ذم د  جـ ن  ّك ذا قدؿ مدلؾ  ك 

سحدؽ  كمم كر العممد .   كجحمد  كال كرم كا 
كقدؿ جّك حي حة  كصدحّده  كممدعة مف العممد :   تؿ المسمـ ّدلذم ؛ لذا قتمػ  ّ  ػر 

 حؽ  كن   تؿ ّدلمستيمف.
كعػػف الشػػعّ   كاليخعػػ     تػػؿ ّػػػدل  كدم  كاليصػػراي  دكف الممكسػػ   كاحػػت  ّ كلػػػ  

ُُِموْا النَّفْ  ﴿ تعدل : َِْق ّْْػِو َوَ   ـَ الّمُو ِإ َّ ِبالَحؽّْ َوَمف ُقَِِؿ َمْظُموًما َفَقْد َجَمْمَنا ِلَوِل َس الَِِّي َحرَّ
ِْػػػػػػػِؿ ِإنَّػػػػػػػُو َكػػػػػػػاَف َمْنُصػػػػػػػوًرا    ّك كلػػػػػػػ  تعػػػػػػػدل : 1﴾ُسػػػػػػػْمَطاًنا َفػػػػػػػاَل ُْْسػػػػػػػِرؼ فّْػػػػػػػي اْلَق

َْْف ِبػالْ  ﴿ ـْ ِفَْيا َأفَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَمػ ِْْي َِْبَنا َعَم ِْْف َواَْلنػَؼ ِبػاَْلنِؼ َواُْلُذَف ِبػاُْلُذِف َوَك َم
ـْ َْْحُكػـ ِبَمػا أنػَزَؿ  ََِصدََّؽ ِبِو َفُيَو َكفَّاَرٌة لَُّو َوَمف لَّػ َوالسّْفَّ ِبالسّْفّْ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمف 

ـُ الظَّاِلُموفَ  مد ركاه الّ     2﴾الّمُو َفُأْوَلػِئَؾ ُى قتػؿ مسػممد جي  صػم  ا عم ػ  كسػمـ  3  ّك
 .[ ً تً م  ذً   ًّ فى كى  فٍ مى  ـي رى كٍ د جى يى ّمعدهد  كقدؿ:] جى 

كالمػػػػػكاب عػػػػػف اآل ػػػػػدت جي ػػػػػد عدمػػػػػة  كا،حدد ػػػػػث مخصصػػػػػة  ف  ػػػػػدـ الخػػػػػدص عمػػػػػ  
 ممعد ّ ف ا،دلة  كعف الحد ث ّيي  لـ  صح. كتخصص ّ  العمكمدت 

الحػدكد عف اّف م دم عف اّف ز دد قدؿ: قمػت لزفػر ت كلػكف تػدرج  4كف  سيف الّ    
ك؟ قػدؿ: قتػؿ مسػمـ ّكػدفر  كقػد قػدؿ هػكمػد  ّدلشّ دت كجقمػتـ عمػ  جعظػـ الشػّ دت  قػدؿ:

 اليّ  صم  ا عم   كسمـ: ]ن   تؿ مسمـ ّكدفر[  قدؿ: جش د عم  رمكع . 
كزفػػر؛ هػػك جكّػػر جصػػحدب جّػػ  حي حػػة. كقػػدؿ مدلػػؾ  كجصػػحدّ :   تػػؿ المػػ مف ّدلكػػدفر 

حت  ذهب ّ  للػ  مكهػع ف تمػ  ،خػذ مدلػ   كلػ س  لذا قتم  غ مة جم خد عة؛ ّيف خدع 

                                                           

 .33سكرة ا سرا   اآل ة: - 1
 . 45سكرة المد دة  اآل ة: - 2
الّ      السيف الكّرل  كتدب المراح  ّدب ّ دف هعؼ الخّر الذم ركل ف  قتؿ الم مف   - 3

 .56  ص:8  ج:15917حد ث رقـ 
الّ      المرمع يحس   كتدب المراح  ّدب ّ دف هعؼ الخّر الذم ركل ف  قتؿ الم مف   - 4

 .57  ص:8  ج:15917حد ث رقـ 
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يمد هك ،مػؿ فسػدده فػ  ا،رض  ف سػ ط قتمػ  لف تػدب  كتّ يػت  ذلؾ عيدهـ لم صدص كا 
ت .  تّك

 كجممع المسممكف عم  حرمة قتؿ المستيمف  كالذم   كالمعدهد.
جك معدهدا مد ة  ك سمف سية فنف كدف حػرا جعطػ   كقدؿ عممد يد  ممد مف قتؿ ذم د 

ف جسمم  فػ  ميد تػ  ّ ػع  كجعطػ  كر ػة الم تػكؿ ق متػ   ف كدف عّدا فداه س ده  كا  د ت   كا 
ف كديت جك ر رد الّدق  لل  ّر     .لف كديت جقؿ مف د ت   جك قدرهد  كا 

ػ عػف عّػد ا ّػف عمػر عػف اليّػ  صػم  ا عم ػ  كسػمـ: 1كقػد ركل الّخػدرم  ؿى تىػػقى  فٍ ]مى
   .د[ حن رً خى   فى عً ّى رٍ جى  ةً  رى سً مى  فٍ مً  دي كمى  ي د لى  ى  حى رً  ف  ا ً كى  ةً ي  مى الٍ  ةى حى ا ً رى  حٍ رً  ى  ـٍ لى  2ا(دن دهً عى د  مي سن حٍ يى 

ػػفٍ  جىنى ] عػػف جّػػ  هر ػػرة قػػدؿ: قػػدؿ رسػػكؿ ا صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ:3كركل الترمػػذم  مى
ًذم ػةي  الم ػ ً  ًذم ػةي  لىػ ي  ميعىدًهدنا يىٍحسند قىتىؿى  سيػكًلً   كى ػةى   يػرىحٍ  فىػالى  الم ػً   ًًّذم ػةً  جىٍخحىػرى  فى ىػدٍ  رى ي ػًة  رىاً حى  المى
ف   دي  ًر حى ىد كىاً  ًٍّع فى  مىًس رىةً  ًمفٍ  لى يكمى ًر حند. سى  [ كقدؿ حسف صح حخى
 ػرح ّحػتح التحت ػة كالػرا  كتكسػر جم لػـ  شػـ كمعدهػدا ّحػتح ال ػد  » قدؿ ف  ا رشػدد: 

 4«.دف جك جمػػدف مػػف مسػػمـمػػف لػػ  ع ػػد مػػع المسػػمم ف ّع ػػد مز ػػة جك هديػػة جك مػػف سػػمط
د التكف ؽ.  ايت ػ   ّك
 
 
 

                                                           

  9  ج:6914 :مف قتؿ ذم د ّ  ر مـر  حد ث رقـ صح ح الّخدرم  كتدب الد دت  ّدب ل ـ - 1
  12ص:

 سدقطة ف  يسخة السكق  ك دّتة عيد الّخدرم.  - 2
  3  ج:1403سيف الترمذم  جّكاب الد دت  ّدب مد مد  ف مف   تؿ يحسد معدهدة  حد ث رقـ  - 3

  72ص:
ّدب ل ـ مف قتؿ  ال سطالي   لرشدد السدرم  شرح صح ح الّخدرم  كتدب المز ة كالمكادعة  - 4

 .234  ص:5معدهدا ّ  ر مـر  ج:
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 :الثامفالحدْث 
 قكل  صم  ا عم   كسمـ:

ُُِموهُ   1[ ]َمْف َبدََّؿ ِدَْنُو َفاْق

                                                           

 :..  حد ث رقـ.ّدب ن  عذب ّعذاب ا  كتدب الم دد كالس ر  صح ح الّخدرم  ركاه الّخدرم - 1
كالمعديد ف  كقتدل ـ  ّدب حكـ المرتد كالمرتدة   ككتدب استتدّة المرتد ف .61ص:   4ج:   3017

ككتدب انعتصدـ ّدلكتدب كالسية  ّدب قكل   .15ص:  9ج:  6922 :كاستتدّت ـ  حد ث رقـ
َنُيـْ  ُشوَرى َوَأْمُرُىـْ ﴿تعدل :  ْْ  .112ص:  9ج:  ﴾َب
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المػػراد ّدلػػد ف؛ الػػد ف المرهػػ  عيػػد ا كهػػك د ػػف ا سػػالـ؛ لذ ن  سػػم  غ ػػره د يػػد  
ف جطمؽ عم   ل ة. شرعد   كا 

كتّػػد ؿ الػػد ف؛ هػػك ت   ػػره ّػػدلرمكع عػػف ا  مػػدف  كدخػػكؿ غ ػػره مػػف ا،د ػػدف الّدطمػػة  
 ا مي د. جعدديدكهذا الردة 

دلتػػ  » قػػدؿ فػػ  المصػػّدح: جّدلتػػ  ّكػػذا لّػػدان يح ػػت ا،كؿ  كمعمػػت ال ػػدي  مكديػػ   ّك
ػدؿ السػ  دت حسػيدت  تعػدل للػ  محعػكل ف ّيحسػ ؛  تّد ال ّمعي  غ رت صكرت  ت   ػرا  ّك

كقػػد اسػػتعمؿ جّػػدؿ ّػػد،لؼ مكػػدف ّػػدؿ ّدلتشػػد د فعػػدم ّيحسػػ    يػػ  ّمعيػػ  معػػؿ كصػػ ر،
 لل  محعكل ف لت درب معيدهمد.

ًْْرا مّْنُكفَّ ُمْسِمَماٍت مُّْؤِمَناٍت  ﴿ عىسىػ :1كف  السّعة َربُُّو ِإف َطمََّقُكفَّ َأف ُْْبِدَلُو َأْزَواًجا َخ
َِاِئَبػػاٍت َعاِبػػَداٍت َسػػاِئَحاتٍ  َّْْبػػاٍت َوَأْبَكػػاًرا َقاِنَِػػاٍت  ػػدلت ال ػػكب ّ  ػػره 2﴾ َث مػػف جفعػػؿ كفعػػؿ ّك

 3«جّدل  مف ّدب قتؿ كاستّدلت  ّ  ره ّمعيده كه  المّددلة ج هد.
فػػدلردة هػػ : انيخػػالع عػػف الػػد ف ّديشػػراح صػػدر ل  ػػره ف صػػرح ّييػػ  خػػرج مػػف الػػد ف 

َبْمػِد إَْماِنػِو ِإ َّ َمػْف َكَفػَر ِبالّمػِو ِمػف  ﴿ مىػف:كدخؿ ف  غ ػره مػف جد ػدف الّدطػؿ قػدؿ تعػدل 
ـْ َغَضٌب مَّْف الّمػِو َوَلُيػ ِْْي ـْ ُأْكرَِه َوَقْمُبُو ُمْطَمِئفّّ ِباإِلَْماِف َوَلػِكف مَّف َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدًرا َفَمَم

 4﴾.َعَذاٌب َعِظْـٌ 
كدلصػػالة  جك  ككػػذلؾ ن خػػالؼ فػػ  ردة مػػف جيكػػر مممعػػد عم ػػ  مػػف قكاعػػد ا  مػػدف؛

جك جيكػػر حرمػػة مممػػع عمػػ  تحر مػػ   ممػػد هػػك  الصػػـك  جك الزكػػدة جك الحػػ   جك ط درت ػػد 
ككػذلؾ مػف فعػؿ فعػػال ن  ّخػالؼ مػد قػد تخحػ  حرمتػ   معمػـك الحرمػة مػف الػد ف هػركرة

هديػػة لػػ    صػػدر لن عػػف كػػدفر كنل ػػد  المصػػحؼ ّ ػػذر اسػػتخحدفد ّػػ   جك سػػمكد لصػػيـ  كا 
 فكؿ هذا ردة تكمب ال تؿ. تعظ مد ل  

ة  ليمد  ككف التكح ر ّيمر مف جمكر  ال ة: »مد يص :  الم  م  كف  جمّك
                                                           

 ؛ ف  ال را ات السّع جم - 1
 .5سكرة التحر ـ  اآل ة: - 2
 .39  ص:1الح كم   المصّدح المي ر  ّدب ّدؿ  ج: - 3
 . 106سكرة اليحؿ  اآل ة: - 4
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مػػػد  كػػػكف يحػػػس اعت ػػػدده كحػػػر: كنيكػػػدر الصػػػديع  جك صػػػحة مػػػف صػػػحدت  التػػػ  ن  كػػػكف  -
 صديعد لن ّ د كمحد اليّك ة.

ف لػػـ  كػػف كحػػرا فػػ  يحسػػ  م ػػؿ اسػػتحالؿ  الثػػاني: - صػػدكر مػػد ن   ػػع لن مػػف كػػدفر  كا 
 كعّػددة ا،ك ػدف  كالزيػد  كال تػؿ  تػرؾ فػرا ض الػد ف ك   كغصب ا،مػكاؿ  شرب الخمر

 ف.آكمحد ش   مف ال ر   كانستخحدؼ ّدلرسؿ
 ف ذاف ا،مراف؛ ا ممدع عم  جف مف  ّت عم   كاحد مي مد حكميد ّكحره. 
ف كػدف قد مػ   الثالث: - جف   كؿ قكن  عمـ جي  ن  صدر لن ممف ن  عػرؼ ا تعػدل   كا 

؟ كعم ػػػ   هػػػؿ  كحػػػر ّػػػ ؟ جـ ن كهػػػذا مختمػػػؼ ف ػػػ  ّػػػ ف العممػػػد   ػػػزعـ جيػػػ   عػػػرؼ ا 
   1«.كيحكهـ مف جهؿ الّدع  اختمحكا ف  تكح ر المعتزلة

: فػػ  هػػذا كػػالـ سػػ يت   كمػػف عػػدـ  خػػص ميػػ  مػػف ّػػدؿ د يػػ  فػػ  الّػػدطف  كلػػـ قمػػػػت
ك سػت ي  ميػ  مػف ّػدؿ د يػ     ّت ذلؾ عم   ف  الظدهر فنيػ   مػرم عم ػ  حكػـ الظػدهر 

كا، مػػػة ال ال ػػػة ّعمػػػـك الحػػػد ث فػػػ  قتػػػؿ  الظػػػدهر لكػػػف مػػػع ا كػػػراه كجخػػػذ المم ػػػكر فػػػ  
كاليسد  ّػدلردة  كخصػ  الحيح ػة ّدلػذكر لمي ػ  عػف قتػؿ اليسػد  فػ  الحػرب فكمػد  الرمدؿ 

ك،ف مػػػػف الشػػػػرط ة ن تعػػػػـ   ن ت تػػػػؿ فػػػػ  الكحػػػػر ا،صػػػػم  ن ت تػػػػؿ فػػػػ  الكحػػػػر الطػػػػدرئ
 الم يث.

 كقتؿ الصػد ؽ امػرجة ارتػدت  حد ث قدؿ: ت تؿ المرتدة كجم ب ّيف اّف عّدس راكم ال
 كالصحدّة متكافركف فمـ  يكر عم   جحد.

ػ ُّ جى ]كى قػدؿ: مد ّع ػ  اليّػ  صػم  ا عم ػ  كسػمـ للػ  الػ مف ل 2كف  حد ث معدذ ػد رى مى  ؿو مي
ػػ د  تىػػرٍ اً  ػػددٍ فى  ـً الى ٍسػػاٍ ً  فً عى ػػ فٍ نً فىػػ  ي عي ػػ ُّ جى   كى  ي  ىػػيي عي  بٍ رً دٍهػػ فى ن  ا ً كى  ددى عى ػػ تٍ د  تىػػارٍ  ةو جى رى د اٍمػػمى  ـً الى ٍسػػاٍ ً  فً عى
 د.[  ى  ى يي عي  بٍ رً دهٍ  فى ن  ا ً كى  تٍ ددى عى  فٍ نً د فى  ى عي ددٍ فى 

                                                           

محمد ّف عّد الكر ـ الم  م   جمكّة الم  م   مخطكطة " يسخة للكتركي ة " مف مكقع:"  - 1
https://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/d:16/ ":  لكحة  pdf . 
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كهػػك يػص فػػ  مكهػع اليػػزاع ف مػب المصػػ ر  سػػيده حسػف »قػدؿ الحػدفظ اّػػف حمػر: 
 1«.لل  

 كن  شمؿ عمـك الحد ث مف ايت ؿ مف الكحرة مف ممة لل  ممة جخرل مف ممؿ الكحر.

كركل اّػف عّػد الحكػـ جف ل مػدـ قتػؿ  .د ػف الحػؽ  قدلػ  فػ  المكطػي المراد ّدلػد ف؛لذ 
،ف الذمػة ليمػد ايع ػدت لػ  عمػ  جف  ّ ػ  عمػ   الذم  لذا غ ر د ي  عم  ظدهر الحد ث
 ذلؾ الد ف فممد خرج مي  عدد كدلحّر .

 كر.كركل المزي  عف الشدفع  جف ا مدـ  خرم  مف ّمده لدار الحرب  كعمم  ّمد ذ

كن  سػػترؽ   كن ّع ػػد فػػال   ػػر عمػػ  ردتػػ  ّمز ػػة  : ا،مػػر لمكمػػكب[فػػاقِموه]وقولػػو: 
ف لػػػـ  ّمػػػغ جكػػػره عمػػػ  ا سػػػالـ  رمػػػال كػػػدف جك امػػػرجة  فػػػنف تمػػػددل عمػػػ  انمتيػػػدع للػػػ   كا 

كصػدرت جمػكال ـ  كن  سترؽ كاتحؽ ا، مة عمػ  جيػ  لف ارتػد جهػؿ ّمػد قكتمػكا  قتؿ  ّمكغ  
 غي مة.

كن  ّػػك حي حػػة ن  مػػكز جف ت ػػيـ ذرار  ػػـ التػػ  حػػد ت مػػي ـ ّعػػد الػػردة كج كقػػدؿ مدلػػؾ 
  سترقكف ّؿ  مّركف عم  ا سالـ لذا ّم كا.

 كجمد ذرار  ـ ف سترقكف.
 كذرارم ذرار  ـ. تسترؽ ذرار  ـ  كقدؿ جحمد:

ذكػػر ذلػػؾ فػػ  كتدّػػ  الع مػػدي    جي ػػـ ن  سػػترقكف كقػػدؿ الشػػدفع  فػػ  جصػػح ال ػػكل ف:
 كتّع  الشعراي  ف  الم زاف. رحمة ا،مة 

كجي ػػػـ  مّػػػركف عمػػػ  ا سػػػالـ قّػػػؿ  كمعػػػركؼ المػػػذهب عػػػدـ تممػػػؾ جحػػػد مػػػف ذرار  ػػػـ 
 الّمكغ. 

                                                                                                                                                                          

372. 
  12اّف حمر  فتح الّدرم  شرح صح ح الّخدرم  كتدب الد دت  ّدب المرتد كالمرتدة  ج: - 1

 .272ص: 
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ة   الكحدر  ال ة جصيدؼ:» مد يص : الم  م كف  جمّك
كيحػػػكهـ ممػػػف كرث  مػػػف هػػػك كػػػدفر صػػػر ح ّد،صػػػدلة كدليصػػػدرل كالممػػػكس  ا،كؿ:

 الكحر الصر ح عف آّد  .
مسممد  ـ ارتد عف د ف ا سالـ ارتدادا ظدهرا فصرح ّييػ  خػرج عػف مف كدف : ال دي 

 د ف ا سالـ فدخؿ ف  غ ره مف د ف الكحر.
كحكميػػػد ّكحػػػره ،مػػػؿ جيػػػ  صػػػدر ميػػػع مػػػد ن   ػػػع فػػػ   مػػػف  ػػػزعـ جيػػػ  مسػػػمـ  ال دلػػػث:

  كت سػـ جمػكال ـ كيسػد هـ  تسػّ  ذرار  ػـ  ؛فدلكػدفر ّيصػدلة الكحػر الظدهر لن مف كػدفر 
قػدؿ اّػف ال دسػػـ فػ  جهػػؿ  ّػ ف العممػػد  فػ  ذلػؾ كفػػ  الكحػدر ّدنرتػداد خػػالؼ: كن خػالؼ

 :حصف ارتدكا عف د ف ا سالـ لل  الكحر
 كجمد جمكال ـ ف   ف   لممسمم ف. كيسد هـ  ن تسّ  ذرار  ـ 

 ،ف المرتد ف جحرار مف جصم ـ.  كهذا هك الصح ح مف م ة اليظر قدؿ اّف رشد:
ل  مذهب اّف ال  قدؿ:   1« دسـ ف  المرتد ف ذهب عدمة العممد  كج مة السمؼ.كا 

كايظر مسيلة ك  رة الكقكع كه  جف هذه ا،مة السكداي ة ك  ػر مي ػد  ػتمحظ ّدلشػ ددت ف 
ك عرؼ معيدهمد عمػ  المممػة ك حعػؿ ك  ػرا مػف المػيمكرات كدلصػالة كالزكػدة كجك ػر دعػد ـ 

 كلػػكف جقػػكان مّد يػػة لػػ  تكار كهػػد ا سػػالـ كهػػـ مػػع ذلػػؾ  حعمػػكف جمػػكرا ميدقهػػة ل  مػػدف ك 
خمحػػػد عػػػف سػػػمؼ كدلسػػػحر كالت ػػػرب للػػػ  ا،حمػػػدر كا،شػػػمدر ّدلػػػذّح عيػػػدهد كمػػػي ـ مػػػف 
 يصب ف  مسدمده جيصدّد  تّػرؾ ّ ػد كن شػؾ جف هػذه ا،فعػدؿ كحػر كهػؿ  عػد ذلػؾ كحػر 

كن  كن  حػؿ اسػترقدق ـ  جصدلة جك هك ردة كالظدهر ال ػدي  ف سػتتدّكف كمػف لػـ  تػب قتػؿ 
كمػػف طػػرج عمػػ  ـ هػػذا الم ػػؿ ّعػػد  فػػرؽ فػػ  ذلػػؾ ّػػ ف مػػف اسػػت ر جكؿ جمػػرهـ عمػػ  هػػذا 

 صحة د ف مف جسالف ـ.
كمػد هػـ  ّعد كالـ طك ؿ ف  ّ ػدف حػدؿ سػكداف هكسػد  2عثماف بف فوديقدؿ ا،م ر 

كػػؿ مػػف فعػػؿ شػػ  د مػػف هػػذه » مػػد يصػػ : كمػػد هػػك م م ػػد عم ػػ  مػػف ارتكػػدب هػػذه ا،فعػػدؿ 
                                                           

ة الم  م   المرمع يحس   لكحة رقـ: - 1  .17محمد ّف عّد الكر ـ الم  م   جمّك
ق  ّ ر ة مرتد 1168دف ّف صدلح ّف هدركف  كلد سية هك ع مدف ّف محمد فكدم ّف ع م - 2
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ف لػػػـ  تػػػب قتػػػؿ ّدلسػػػ ؼ كحػػػرا  ر  سػػػتتدب فػػػنف تػػػدب تػػػرؾ ا،فعػػػدؿ المكمّػػػة لمتكح ػػػ كن  كا 
 تسترؽ جكندهـ.

ػػ  جخػػذه ح ػػث كمػػده ّ  ػػر  كجمػػد مػػد كمػػد مػػف ا،مػػكاؿ التػػ  ي ّكهػػد مػػف المسػػمم ف فمّر
كجمػد  ،ف الذم ي ّػ  الكػدفر كهػك  ػزعـ جيػ  مسػمـ لػ س كمػد ي ّػ  الكػدفر ا،صػم   ش   

 ايت ػ .  1«.دل كؿ قكل  حت   تّ ف جي  رؽ مف كمد ف  ج د  ـ مستعّدا كزعـ جي  حر ف
كلمم  مػػػ  فػػػ  المسػػػيلة كػػػالـ ظػػػدهره التعػػػدرض  كقتػػػؿ المرتػػػد هػػػك لذا لػػػـ  رمػػػع للػػػ  
ا سػػالـ  فػػنف رمػػع لػػـ   تػػؿ  كسػػكا  رمػػع ّعػػد انسػػتتدّة  جك قّم ػػد فمػػف صػػدر ميػػ  مػػد 

ػػػة عم  ػػػ     تهػػػ  الكحػػػر  ػػػـ تشػػػ د شػػػ ددة الحػػػؽ  كجدل كظػػػد ؼ الػػػد ف ن قتػػػؿ  كن ع ّك
ك حػػّط سػػدلؼ عممػػ   ف  هػػ  حمػػ   كتّػػ ف امرجتػػ   كتيػػت ض ط درتػػ  التػػ  كػػدف عم  ػػد  
ػػة  ال ػػة ج ػػدـ جـ ن؟ ذهػػب مدلػػؾ فػػ  المشػػ كر عيػػ   سػػتتدب  ال ػػة  كهػؿ  ػػ خر المرتػػد لمتّك

كعم  ّف جّ  طدلػب كع مػدف  كاّػف مسػعكد رهػ  ا  ج دـ  ّك  قدؿ عمر ّف الخطدب 
طػػػالؽ الحػػػد ث ن   تهػػػ ف كػػػدف الظػػػدهر مػػػف ا،مػػػر   عػػػي ـ  كا  تحػػػتـ تعم ػػػؿ ال تػػػؿ  كا 

كقػػػدؿ جّػػػك حي حػػػة ن تمػػػب اسػػػتتدّت   ك  تػػػؿ فػػػ  الحػػػدؿ لن جف  طمػػػب ا م ػػػدؿ   المّػػػددرة
                                                                                                                                                                          

ر ّيم ر د  كدف رمال عدلمد ّيمكر الشر عة ا سالم ة كمصمحد  كقد دا لمحركة  ّنقم ـ قّك
 ا صالح ة ّّالد هكسد.

ل  عدة م لحدت مي د: "لرشدد ا خكاف لل  جحكدـ خركج اليسكاف "  ك"لح د  السية المحمد ة 
قدمة الم دد"   خمدد الّدعة الش طدي ة."  ك" ّ دف كمكب ال مرة عم  العّدد  كّ دف يصب ا مدـ كا  كا 

 .ق 1233تكف  ّصكتك ّي م ر د سية 
دم كالطر ؽ لل  استعددة ال ك ة  م دؿ  يظر: د: محمد ال دي  عمر مكس   الش ل ع مدف ّف فك 

ر     2004ميشكر ّمممة قرا ات لفر   ة الصددرة عف الميتدل ا سالم   العدد ا،كؿ  جكتّك
 .43 -32ص:

ك د: عّد ا عّد الرزاؽ  حركة الش ل ع مدف ّف فكدم ا صالح ة ف  غرب لفر   د كآ درهد 
[  1997لل   1979دي دت كالعمـك انمتمدع ة ]مف سية الد ي ة  م دؿ ميشكر ّمممة حكل دت كم ة ا يس

 . 259-237مدمعة قطر  ص: 
 ك معمـ الّدّط ف لشعرا  العّر ة ف  ال ري ف التدسع عشر كالعشر ف.

قدمة يصح العّدد ك  ع مدف ّف فكدم  - 1 ّ دف كمكب ال مرة عم  العّدد  كّ دف يصب ا مدـ كا 
 لـ جطمع عم  .  الم دد
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ف  مد  ال د كلمشدفع  ف  كمػكب انسػتتدّة قػكنف: جظ رهمػد الكمػكب  كعيػ  فػ  ا م ػدؿ 
ف طمػػػب  ّػػػؿ   تػػػؿ فػػػ  الحػػػدؿ لذا  جصػػػر عمػػػ  ردتػػػ   قػػػكنف: جظ رهمػػػد جيػػػ  ن   مػػػؿ  كا 

كاختمػػؼ لذا ارتػػد جهػػؿ ّمػػد كمػػرل ف ػػ  حكم ػػـ هػػؿ  صػػ ر دار حػػرب جـ ن؟ فػػذهب مدلػػؾ 
 جي  ّظ كر جحكدـ الكحر ف  ّمد  ص ر دار حرب كهك مذهب الشدفع   كجحمد.
قدمػػػة  الم ػػػدد: ّػػػؿ قػػػدؿ اّػػػف فػػػكدم فػػػ  كتػػػدب يصػػػح العّػػػدد  ّك ػػػدف كمػػػكب ال مػػػرة كا 

ف كػدف كػدفرا  الّمد حكـ سمطدي   ّال خالؼ لف حكـ» كدف مسممد كدف الّمد ّمد لسالـ  كا 
 «  كدف الّمد ّمد كحر  مب الحرار مي  لل  غ ره.

كف  ذكر انتحدؽ يظر؛ فنف ف  المػذهب مػد   ػرب ممػد  ػيت  عػف الحيح ػة  كقػدؿ جّػك 
حي حػػة ن تصػػ ر دار ا سػػالـ دار حػػرب حتػػ   متمػػع ف  ػػد  ال ػػة شػػركط: ظ ػػكر جحكػػدـ 

   د مسمـ  كن ذم  ّد،مدف ا،صم   كجف تككف متدخمة لدار الحرب.  ّ   ف نٌ كج الكحر 
   خػػاِػػمة بفائدِْف: 

 ف  التحذ ر مف ال مـك عم  تكح ر مف لـ  ممع عم  كحره:  اْلولى:
 يطػػؽ ّشػػ ددة  كحػػد  د حػػذركا مػػف ا قػػداـ عمػػ  تكح ػػر مػػ مف اعمػػـ جف العممػػد  قػػد مد 

 يك ؿ  جك  تطرؽ لل   انحتمدؿ.الحؽ ّكالـ صدر مي   جك فعؿ  حتمؿ الت
 قدؿ العالمة عّد ال ي  اّف العالمة لسمدع ؿ اليدّمس  الحيح : 

ا  مدف تصد ؽ محمد صم  ا عم   كسمـ ف  كؿ مد مد  ّػ  مػف الػد ف هػركرة  »
 كن  كحر جحد مف جهؿ ال ّمة لن ّمحكد مد جدخم  ف  .
كف ػػ   دظ التكح ػر  رمػع للػ  ذلػؾ كالحدصػؿ جف مػد ذكػره جصػحدّيد فػ  الحتػدكم مػػف جلحػ

ّعػػض اخػػتالؼ لكػػف ن  حتػػ  ّمػػد ف ػػ  خػػالؼ كفػػ  الحتػػدكم الصػػ رل الكحػػر شػػ   عظػػ ـ 
فال جمعؿ الم مف كدفرا مت  كمدت ركا ة جي  ن  كحر كف  خالصة الحتدكم لذا كػدف فػ  
المسػػيلة كمػػكه تكمػػب التكح ػػر ككمػػ  كاحػػد  ميعػػ  فعمػػ  المحتػػ  جف  م ػػؿ للػػ  ذلػػؾ الكمػػ  

كلػػ  فعمػػ  المحتػػ  ظػػدهره كمػػكب ذلػػؾ عم ػػ  كم مػػ  ا،فعػػدؿ الم تهػػ ة لمكحػػر عمػػ  مػػد كق
 ظ ر قدؿ ف  شرح الدرر ّعد ذكره يحك ذلػؾ ،ف التػرم ح ن   ػع ّك ػرة ا،دلػة نحتمػدؿ 

 .جي  جراد الكم  الذم ن  كمب ا كحدر
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جك كن  حت  ّتكح ر مسمـ جمكف حمؿ كالمػ  عمػ  محمػؿ حسػف  كف  تيك ر ا،ّصدر:
 كدف ف  كحره خالؼ كلك ركا ة هع حة.

كفػػ  الّحػػر الرا ػػؽ شػػرح كيػػز الػػدقد ؽ: "كعمػػ  هػػذا فػػيك ر جلحػػدظ التكح ػػر المػػذككرة ن 
ّشػػ   مي ػػد  قمػػػػت: فػػنف كػػدف الكحػػر ّسػػب   جفتػػ نٌ  حتػػ  ّتكح ػػر ّ ػػد كل ػػد جلزمػػت يحسػػ  ج

كقميػػد  جسػػمـ جك جحػػد الشػػ خ ف كمػػد مػػر  فحكمػػ  كػػذلؾ  طالق ػػـ مػػد ذكػػر حتػػ  لػػك  يّػػ  
كاحتمػػػؿ شػػػّ ة ّػػػذلؾ الحكػػػـ ،ف الحػػػدكد تػػػدرج ّدلشػػػّ دت عمػػػ  مػػػد هػػػك  ّييػػػ    تػػػؿ حػػػدا 

 .المعركؼ ف  محم 
ك حتػػدط فػػ  ا،د ػػدف كمػػد  حتػػدط فػػ  ا،عػػراض  كالمسػػيلة لذا كػػدف ف  ػػد اخػػتالؼ ّػػ ف 
ا، مػػػة مػػػف جهػػػؿ السػػػية فػػػ  مػػػذهب كاحػػػد مػػػف المػػػذاهب ا،ّرعػػػة الم ػػػررة ن  حتػػػ  ف  ػػػد 

كقػد عمػـ جف الحيح ػة  كهػك حيحػ  المػذهب  ايت   كالمػ   1«ةكلك ّركا ة هع ح  ّدلتكح ر
 هـ جشد اليدس ف  التكح ر.

ف ػدـ ال هػػّدف   عػف رمػؿ جغهػب رمػال سػ ؿ»كفػ  يػكازؿ اّػف ا،عمػش مػد يصػ :  
 ن انستخحدؼ  هؿ ذلؾ ردة؟ جـ ن ؟ ف قصد اليكد ةآككسر لكح اآلخر  كف   ال ر 

دة ،يػػ  ن  كحػػر جحػػد مػػف جهػػؿ ال ّمػػة ّػػذيب؛ ،ف ا سػػالـ فيمػػدب ّػػيف فعمػػ  لػػ س ّػػر 
 كن  رتحػػع عػػي ـ لن ّ ػػدطع  حدصػػؿ ،هػػؿ ال ّمػػة قطعػػد ّمػػد ظ ػػر مػػي ـ مػػف قػػكؿ  كفعػػؿ 

كالحعؿ الذم  حتمؿ الكحػر  كغ ػره مػف جهػؿ ال ّمػة  حمػؿ مػي ـ عمػ  غ ػر الكحػر  كالخطػي 
   2«جهكف مف لخراج م مف كاحد مف الممة. ف  ترؾ جلؼ كدفر 

سػػػ ؿ شػػػ ل ا سػػػالـ ت ػػػ  الػػػد ف السػػػّك  رحمػػػ  ا عػػػف »كفػػػ  الطّ ػػػدت لمشػػػعراي :  
كالمتحػكه ف ّػدلكالـ عمػ  الػذات الم دسػة ف ػدؿ  كجهؿ ا،هكا   حكـ تكح ر غالة المّتدعة 

اعمـ ج  د السد ؿ جف كؿ مف خدؼ ا عز كمؿ استعظـ ال كؿ ّػدلتكح ر  ره  ا عي :
محمػػػد رسػػػكؿ ا صػػػم  ا عم ػػػ  كسػػػمـ لذ التكح ػػػر جمػػػر هد ػػػؿ لمػػػف   ػػػكؿ ن للػػػ  لن ا 

                                                           

عّد ال ي  ّف لسمدع ؿ اليدّمس   را حة المية شرح لهد ة الدمية  ف  ع د د جهؿ السية  - 1
لمحدفظ ش دب الد ف جّك العّدس جحمد ّف محمد الم رم  دار الكتب العمم ة ف ّ ركت  لّيدف  
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عظ ـ الخطػر ،ف مػف كحػر شخصػد ّع يػ  فكييػ  جخّػر جف عدقّتػ  فػ  اآلخػرة الخمػكد جّػد 
اآلّػد ف فػػ  اليػػدر كجيػ  فػػ  الػػدي د مّػػدح الػدـ كالمػػدؿ ن  مكػػف مػف يكػػدح مسػػممة كن  مػػرم 

الخطػي فػ  تػرؾ جلػؼ كػدفر جهػكف مػف عم   جحكدـ المسمم ف ن ف  ح دت  كن ّعػد ممدتػ  ك 
 الخطي ف  سحؾ محممة مف دـ امرئ مسمـ.

ىفٍ كف   ـي مى اٍ ً  يى طً خٍ  ي  الحد ث: ]،ى    .[ةً كّى  ي عي   الٍ فً  يى طً خٍ  ي  فٍ جى  فٍ مً     لى لً  بُّ حى جى  كً حٍ عى   الٍ فً  د

كال مػػكض   ػػـ لف تمػػؾ المسػػد ؿ التػػ   حتػػ  ف  ػػد ّتكح ػػر هػػ ن  ال ػػـك فػػ  غد ػػة الدقػػة  
كتحدكت دعدك  د لل  غ ػر ذلػؾ ممػد هػك متعػذر مػدا عمػ   شّ  د كاختالؼ قرا ي د  لك رة

ذا كدف ا يسدف  عمػز عػف تحر ػر معت ػده فػ   جكدّر عممد  عصريد فهال عف غ رهـ  كا 
فمػػد ّ ػػ  الحكػػـ ّػػدلتكح ر لن لمػػف صػػرح  فك ػػؼ  حػػرر اعت ػػدد غ ػػره مػػف عّدرتػػ   عّدرتػػ 
فػػد،دب  كهػػذا يػػددر كقكعػػ  د ػػف ا سػػالـ مممػة  كخػرج عػػف كمحػػد  كاختػػدره د يػػد  ّػدلكحر 

ممػػػد ن  كالتسػػػم ـ لم ػػػـك فػػػ  كػػػؿ شػػػ   قػػػدلكه كالّػػػدع  الكقػػػكؼ عػػػف تكح ػػػر جهػػػؿ ا،هػػػكا  
 كمراده ّدل ـك الصكف ة.  ايت   كالـ السّك  1« خدلؼ صر ح اليصكص.

كقػػػد جخّريػػػ  شػػػ خيد جمػػػ ف الػػػد ف جف شخصػػػد كقػػػع فػػػ  عّػػػدرة مكهمػػػة » قػػػدؿ الشػػػعراي :
هػػؿ ّ ػػ  جحػػد  قػػدؿ السػػمطدف مم مػػؽ: فممػػد جرادكا قتمػػ  فػػيفت  عممػػد  مصػػر ّتكح ػػره لمتكح ػػر

فكمػد  فيرسػؿ لل ػ  فحهػر  الش ل مالؿ الػد ف المحمػ  يعـ؛ مف العممد  لـ  حهر ف دلكا:
مػػد مسػػتيد مػػف  ف ػػدؿ: .كحػػر ف ػػدلكا:؟ مػػد ل ػػذا  ف ػػدؿ: الرمػػؿ فػػ  الحد ػػد ّػػ ف  ػػدم السػػمطدف

قػد جفتػ  كالػدم شػ ل ا سػالـ سػراج الػد ف  الش ل صدلح الّم  ي  ف ػدؿ:فّددره ؟ قدؿ ّتكح ره
 ػػد كلػػدم جتر ػػد جف ت تػػؿ  ف ػػدؿ الشػػ ل مػػالؿ الػػد ف رهػػ  ا عيػػ : فػػ  م ػػؿ ذلػػؾ ّػػدلتكح ر

 حمكا عي  الحد د.! كرسكل  ّحتكل جّ ؾ   حب ا  مكحدا رمال مسممد

فمػد تمػرج جحػد  تّعػ    يظػر كخػرج كالسػمطدف  كجخذه الش ل مالؿ الػد ف ّ ػده  فحمكه  
 ره  ا عي .

                                                           

لكاقح ا،يكار ال دس ة ف  ميدقب ا،خ در  الكهدب الشعراي   الطّ دت الكّرل المسم :عّد  - 1
  1كالصكف ة  تح  ؽ: جحمد عّد الرح ـ السد ح  كتكف ؽ عم  كهّة  مكتّة ال  دفة الد ي ة ط:
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جيػ  كػدف   ػكؿ لذا سػ ؿ عػف  عػف لمػدـ الحػرم ف 1كي ؿ ال زك ي  ]ف  سراج الع ػكؿ [ 
ممػػػد ن  لػػػك ق ػػػؿ ليػػػد فصػػػمكا مػػػد   تهػػػ  التكح ػػػر مػػػف كالم ػػػـ  » كػػػالـ غػػػالة الصػػػكف ة:

 كعػػػر المسػػػمؾ  فػػػنف كالم ػػػـ ّع ػػػد المػػػدرؾ  ل ميػػػد هػػػذا طمػػػع فػػػ  غ ػػػر مطمػػػع     تهػػػ 
لػػـ  حصػػؿ مػػف  كمػػف لػػـ  حػػط عممػػد ّي د ػػدت الح ػػد ؽ    تػػرؼ مػػف ت ػػدر ّحػػدر التكح ػػد 

 ف  هذا كحد ة. ايت ػ  ك 2«دن ؿ التكح ر عم  ك د ؽ
   ف  ذكر جش د  يص العممد  عم  التكح ر ّ د: الثانْة:

عهػ د اّػف حمػر ال   مػ  فػ  الزكامػر ذكر ّعه د الم  م  ف  مصّدح ا،ركاح   ّك
 لالحتراز مي د. الكّد ر عف اقتراؼ 

مف التيّ  دت ا،ك دة ذكر مممة مػف جيػكاع الشػرؾ لك ػرة كقكعػ  فػ  »قدؿ اّف حمر: 
اليدس  كعم  جلسية العدمػة مػف غ ػر جف  عممػكا جي ػد كػذلؾ  كمعرفػة ذلػؾ جمػر م ػـ مػدا؛ 
فنف مف ارتكب مكحرا تحّط مم ع جعمدل   ك مب عم   قهد  الكامب مي ػد عيػد ممدعػة 

ديػػػت ميػػػ  زكمتػػػ  فتعػػػ ف عمػػػ  كػػػؿ ذم مسػػػكة جف  عػػػرؼ مػػػد قػػػدلكه  حتػػػ  مػػػف ا،  مػػػة  ّك
  متيّ   كن   ع ف    ف حّط عمم   ك مزم  قهد ه  كتّ ف زكمت . 

جف  عـز ا يسدف عم   ف  زمف ّع د  جك قر ب  جك  عم ػ  ّدلمسػدف    فمف جيكاع الكحر
 .  جك ال مب عم  ش    كلك محدن ع م د ف مد  ظ ر ف كحر حدن

جك  حعػػؿ  جك  ػػتمحظ ّمػػد  ػػدؿ عم ػػ  سػػكا  صػػدر عػػف اعت ػػدد  جك  جك  عت ػػد مػػد  كمّػػ  
عيػػػدد  جك اسػػػت زا  كػػػيف  عت ػػػد قػػػدـ العػػػدلـ  جك  يحػػػ  مػػػد هػػػك  دّػػػت  تعػػػدل  ّد ممػػػدع 
المعمـك مف الد ف ّدلهركرة كنيكدر جصػؿ يحػك عممػ   جك قدرتػ   جك ككيػ   عمػـ المز ػ   

عمػ  مػد  دلمكف  جك جيػ  متصػؿ ّدلعػدلـ  جك خػدرج عيػ ذلؾ كجك ل ّدت مد هك ميح  عي  ك
                                                           

 مممة سدقطة مف كالـ الكيت  ك دّتة ف  كالـ الشعراي  ف  الطّ دت الكّرل. - 1
ككتدب سراج الع كؿ لل  مي دج ا،صكؿ لمحمد ّف طدهر ال زك ي  هك مخطكطة مححكظة ّمكتّة 

 3/ 208ا،كقدؼ ّدلمكصؿ ّدلعراؽ تحت رقـ الححظ: 
   قسـ التكح د.40مكتّ  عدرؼ حكمت ّدلمممكة العّر ة السعكد ة  المد ية الميكرة  تحت رقـ:ك 

   .مع ا شدرة لل  جيي  لـ جتمكف مف انطالع عم
 . 28  ص:1الشعراي   الطّ دت الكّرل  ج: - 2
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 ف  ذلؾ مف اليزاع  كالتحص ؿ  حدصم  جف الي ص لمػد جف  عت ػد اتصػدؼ ا عػز كمػؿ 
كتعػػػدل  عيػػػ  ّػػػ  صػػػر حد  جك نزمػػػد؛ فػػػد،كؿ كحػػػر لممدعػػػد  كال ػػػدي  ف ػػػ  خػػػالؼ  كتّػػػدرؾ

ر ّمػػد  مػػـز مػػف م دلتػػ  ا،صػػح جيػػ  غ ػػر كحػػر فعمػػـ جف يحػػك الممسػػـ  جك المػػكهرم ن  كحػػ
 جك صرح ّ . اعت دهمف الي ص لن لف 

جك كػدف  سػمد لمخمػكؽ كدلشػمس لف  عيد ك  ر مف العممػد   كال كؿ ّدلم ة كحر قدؿ:
لػػـ تػػدؿ قر يػػة ظػػدهرة عمػػ  عػػذره  ك ػػيت  هػػذا ال  ػػد فػػ  ك  ػػر مػػف المسػػد ؿ اآلت ػػة  كفػػ  

ف معيػػ  ذلػػؾ كػػؿ مػػف فعػػؿ فعػػال جممػػع المسػػممكف عمػػ  جيػػ  ن  صػػد ر لن مػػف كػػدفر  كا 
كػػدف مصػػرحد ّد سػػالـ كدلمشػػ  للػػ  الكيػػد س مػػع جهم ػػد ّػػز  ـ مػػف الزيػػدر  كغ رهػػد  جك 

ف  جك عمػـ شػرع   جك ف  ػد اسػـ ا تعػدل   جك اسػـ يّػ   آ م   كرقة ف  د ش   مػف ال ػر 
جك ف  قذر طدهر  جك  مطػل ذلػؾ  جك مسػمدا ّػيمس   ف  يمدسة  قدؿ ّعه ـ: جك ممؾ

   جك  شؾ ف  يّك ة يّ  جممع عم  ػد  جك فػ  ليػزاؿ الكتػدب كػذلؾ كدلكتػب كلك معحك عي
ف آا،ّرعػػػة  كصػػػحؼ لّػػػراه ـ  كعمػػػ  يّ يػػػد صػػػم  ا عم ػػػ  كسػػػمـ  جك فػػػ  آ ػػػة مػػػف ال ػػػر 

مممع عم  د كدلمعكذت ف  جك ف  تكح ر كؿ قد ؿ قكن  تكصػؿ ّػ  للػ  تهػم ؿ ا، مػة  جك 
ك المسػػػمد الحػػػراـ  جك فػػػ  صػػػحة الحػػػ   جك تكح ػػػر الصػػػحدّة  جك فػػػ  مكػػػة  جك الكعّػػػة  ج

كالصػػػـك  جك فػػػ  حكػػػـ مممػػػع عم ػػػ  معمػػػـك مػػػف الػػػد ف  ه  تػػػ  المعركفػػػة  ككػػػذا الصػػػالة 
ّدلهػػركرة؛ كتحػػر ـ المكػػس  كمشػػركع ة السػػيف كصػػالة الع ػػد  جك اسػػتحؿ محرمػػد كػػذلؾ 

 ككن ذا  مسمـ  جك كدفر ذم  ّال مسكغ شرع  ّدليسػّة نعت ػدده  كدلصالة ّ  ر كهك  
 جك حـر حالن كدلّ ع  كاليكدح  جك   كؿ عػف يّ يػد صػم  ا عم ػ  كسػمـ جيػ  كػدف جسػكد 
جك تكف  قّؿ جف  متحػ   جك لػ س ّ رشػ   جك عّرػ   جك ليسػ ؛ ،ف كصػح  ّ  ػر صػحت  
تكذ ب لػ   ك  خػذ ميػ  جف كػؿ صػحة جممعػكا عمػ   ّكت ػد لػ   كػكف ليكدرهػد كحػرا  جك قػدؿ 

ف لػػـ  ػػدع اليّػػك ة  جك  ػػدخؿ الميػػة قّػػؿ الػػكل  جفهػػؿ مػػف اليّػػ   جك ج يػػ   ػػكح  لل ػػ   كا 
مكتػػ   جك  سػػتخؼ  جك  سػػت زئ ّػػ  صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ  جك ّشػػ   مػػف جفعدلػػ  كمحػػس 
ف لػػػـ  ا،صػػػدّع  جك  رهػػػ  ّػػػدلكحر  كلػػػك هػػػميد كػػػيف  شػػػ ر عمػػػ  كػػػدفر ّػػػيف ن  سػػػمـ  كا 

ّر حتػ  جفػرغ مػف اصػ  ستشره  جك   كؿ ل  ل ي  كممة ا سالـ ف  خر كيف   كؿ خط ب:
خطّت   جك   كؿ لمسمـ:  د كدفر ّال تيك ؿ ،ي  سم  ا سالـ كحرا  جك  سػخر ّدسػـ ا 
تعػػػدل   جك ّيّ ػػػ  كػػػيف  صػػػ ره  جك ّػػػيمره  جك ي  ػػػ  جك كعػػػده  جك كع ػػػده كػػػيف   ػػػكؿ: لػػػك 
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جمريػػ  ّكػػذا لػػـ جفعمػػ   كلػػك معػػؿ ال ّمػػة ه يػػد مػػد صػػم ت لل  ػػد  كلػػك جعطػػدي  الميػػة مػػد 
سػػتخحدفد  جك عيػػػددا كلػػك جخػػػذي  ّتػػرؾ الصػػػالة مػػع مػػػد ّػػ  مػػػف الشػػدة كالمػػػرض دخمت ػػد ا

ظممي   جك قػدؿ ظػدلـ لمظمكمػ  ال د ػؿ: هػذا الظمػـ ّت ػد ر ا: جيػد جفعػؿ ّ  ػر ت ػد ر ا  
جك لػػك شػػ د عيػػدم ممػػؾ  جك يّػػ  مػػد صػػدقت  جك لػػك كػػدف فاليػػد يّ ػػد مػػد آميػػت ّػػ   جك لف 

كحػر مكذّػ  ،ف ف ػ  تي  صػد لمرتّػة اليّػك ة  جك ق ػؿ  كدف مد قدلػ  اليّػ  صػدقد يمكيػد  جك
ف كدف سية    جك قدؿ ن حكؿ كن قػكة لن است زا ل  قمـ جظحدرؾ فني  سية ف دؿ ن جفعؿ كا 

ّد ن ت ي  مف مكع  كم م  ف  ذلؾ سد ر ا،ذكدر كمػد هػك ظػدهر  جك المػ ذف  كػذب  
نسػػتخحدؼ ّػػد،ذاف  جك سػػم  ا جك ا  جك صػػكت  كػػدلمرس  كجراد تشػػّ    ّيػػدقكس الكحػػر

؛ كخمر است زا ج هػد  جك قػدؿ عػف ا جيػ  ن اسػت زا  ن جخدؼ ال  دمػة    جك عم  محـر
 تّػػع السػػدرؽ يدسػػّد العمػػز لل ػػ   جك تشػػّ  ّدلعممػػد   جك الكعػػدظ  جك المعممػػ ف عمػػ  ه  ػػة 

خ ػر مػف مزر ة ّحهرة ممدعة حت   هحككا  جك  معّػكا اسػتخحدفد  جك قػدؿ قصػعة  ر ػد 
العمـ استخحدفد ج هد  جك قدؿ مف اشتد مره   جك مدت كلده لف شػ ت تػكفي  مسػممد  جك 
كػدفرا جك لف جخػذت كلػدم  فمػد ّ ػ  لػـ تحعمػ   جك ق ػؿ لػ :  ػد كػدفر ف ػدؿ: يعػـ يدك ػد غ ػػر 
ممرد ا مدّة جك تمي  كحرا  ـ لسالمد حت   عط  دراهـ م ال  جك تمي  حؿ مػد لػـ  حػؿ 

 تػؿ جك الزيػد  جك يسػب ا تعػدل  للػ  قصػكر فػ  التحػر ـ  جك لػّس زم ف  زمف قط؛ كدل
الكحػػر مػػ ال لد يػػ   جك قػػدؿ ال  ػػكد خ ػػر مػػف المسػػمم ف  جك قػػدؿ لمػػف شػػمت كّ ػػرا  رحمػػؾ 
ا: ن ت ػػؿ هكػػذا قدصػػدا جيػػ  غيػػ  عػػف الرحمػػة  جك جمػػؿ مػػف جف   ػػدؿ لػػ  ذلػػؾ  جك قػػدؿ 

ف ػ   ككاهػح م ػؿ جك ػر ا،رقػد  ّمػػد  قػف: ن جصػؿ فػنف ال ػكاب  كػكف لمػكنم عمػ  يظػر
ف  ذلؾ مف محظكر  فم س الكالـ ف  ـ ّػؿ فػ  عػدلـ ّػدلحكـ الشػرع   كح ي ػذ فػال يظػر 
ف ػػ   جك ق ػػؿ لػػ : مػػد ا  مػػدف ؟ ف ػػدؿ: ن جدرم اسػػتخحدفد جك قػػدؿ لزكمتػػ  جيػػت جحػػب للػػ  

م  جك جيكػػر مػػف ا  كرسػػكل   كجراد محّػػة التعظػػ ـ ن الم ػػؿ كمػػد جشػػدر لل ػػ  شػػراح الّخػػدر 
صػحّة جّػػ  ّكػػر  جك قػػذؼ عد شػة رهػػ  ا عي ػػد ،يػػ  مكػذب لم ػػرآف ّخػػالؼ غ رهمػػد  
جك قدؿ لي   خمؽ فعؿ يحس  ن ّػدلمعي  الػذم ت ػكؿ المعتزلػة  جك قػدؿ جيػد ا  كلػك مدزحػد 
جك ن جدرم ح   محدا لمكامّدت  جك قدؿ ا  عمـ جي  فعمت كػذا  كهػك كػدذب ف ػ  ليسػّة 

ف  جك مػػف الصػػالة  جك الػػذكر  آللػػ  الم ػػؿ  جك قػػدؿ اسػػتخحدفد شػػّعت مػػف ال ػػر  ا تعػػدل 
جك يحػػػػػك ذلػػػػػؾ  جك جم شػػػػػ   المحشػػػػػر  جك م ػػػػػيـ  جك جم شػػػػػ   عممػػػػػت  كقػػػػػد جرتكػػػػػب 
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معصػػ ة  جك جم شػػ   جعمػػؿ ّمممػػس العمػػـ  كقػػد جمػػر ّحهػػكره  جك لعيػػة ا عمػػ  كػػؿ 
ن لػػػـ  شػػػترط اسػػػتخحدؼ لشػػػمك  ل  ا،يّ ػػػد   كالمال كػػػة  جك عػػػدلـ لف لػػػـ  ػػػرد انسػػػت راؽ  كا 

جل   فتكل عدلـ  جك قدؿ جم ش   هذا الشرع  كقصد انستخحدؼ  جك قػدؿ فػ  حػؽ ف  ػ  
هك ش   مستخحد  جك قدؿ الركح قد ـ  جك قدؿ لذا ظ رت الّرّك ة زالػت العّكد ػة  كعيػ  
ّػػػذلؾ رفػػػع ا،حكػػػدـ  جك جيػػػ  فيػػػ  عػػػف صػػػحدت  اليدسػػػكت ة للػػػ  الالهكت ػػػة  جك جف صػػػحدت  
تّػػدلت ّصػػحدت الحػػؽ  جك جيػػ   ػػراه ع ديػػد فػػ  الػػدي د  جك  كممػػ  شػػحدهد  جك جيػػ   حػػؿ فػػ  
صكرة حسية  جك جي  جس ط عي  التكم ؼ  جك قػدؿ ل  ػره دع العّػددات الظػدهرة الشػيف فػ  

ف  جك آعمػؿ ا،سػػرار  جك سػػمدع ال يػػد  مػػف الػػد ف  جك جيػ   ػػ  ر فػػ  ال مػػب جك ػػر مػػف ال ػػر 
 ػر طر ػؽ العّكد ػة  جك الػركح مػف يػكر ا  فػنذا اتصػؿ اليػكر العّد  صؿ للػ  ا مػف غ

كمف قدؿ ،خ   المسمـ:  د كدفر كحػر ّشػركط   ككػذا مػف قػدؿ مطريػد ّػيمـ  ّدليكر اتحد 
كػػػػذا  ر ػػػػد جف لمػػػػيمـ تػػػػي  را  ك مػػػػب عمػػػػ  كػػػػؿ مسػػػػمـ جف  عت ػػػػد جف ممدعػػػػة مػػػػف عصػػػػدة 

ح فػػ  تكػػذ ب اليصػػكص المػػ مي ف  ػػدخمكف اليػػدر  كمػػد جف ليكػػدر ذلػػؾ كحػػر لذ هػػك صػػر 
 ال طع ة الدالة عم  ذلؾ.

كي ؿ لمدـ الحرم ف عف ا،صكل  ف جف مف يطؽ ّكممة الردة  كزعـ جي  جهػمر تكر ػة 
دطيد كجقرهـ عم  ذلؾ.  كحر ظدهرا ّك

كالعػدكؿ عي ػد للػ    اليصكص تحمؿ عم  ظكاهرهد» مد يص : 1كف  الع د د اليسح ة
كاسػػتحالؿ المعصػػ ة كحػػر كانسػػت دية ّ ػػد :قػػدؿ . معػػدف  ػػدع  د جهػػؿ الّػػدطف للحػػدد ككحػػر

كال ػػػػيس مػػػػف رحمػػػػة ا كا،مػػػػف مػػػػف مكػػػػر ا كحػػػػر   كحػػػػر كانسػػػػت زا  ّدلشػػػػر عة كحػػػػر 
   .«كتصد ؽ الكدهف ّمد  خّره عف ال  ب كحر

:  كحر لك هػحؾ عمػ  كمػ  الرهػ  ممػف تكمػـ ّػدلكحر  ككػذا لػك 2دقدؿ شدرح د السع
ك هػّركي  ّدلكسػد د  ك هػحؾ   سػيلكي  مسػد ؿ كحكلػ  ممدعػة  ممس عم  مكدف مرتحػع 

ككػذا لػك  جك عػـز عمػ  جف  ػيمره ّكحػر   كحركف مم عد ككذا لك جمػر رمػال جف  كحػر ّػد 

                                                           

الع د د اليسح ة لمح    الحيح  ا،صكل  يمـ الد ف جّك ححص عمر ّف محمد ّف احمد ّف  - 1
 لسمدع ؿ ّف محمد ّف عم  ّف ل مدف اليسح .

 شدرح الع د د اليسح ة هك سعد الد ف التدفتزاي . - 2
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جك ّ  ػر ط ػدرة متعمػدا  ككذا لذا صم  ل  ر ال ّمػة   لتّ ف مف زكم د  جفت  امرجة ّدلكحر
ف كافؽ ذلؾ ال ّمة  ككذا لك جطمؽ كممة الكحر استخ  حدفد ن اعت ددا.   كحر  كا 

كقػػدؿ السػػ كط  فػػ  كتدّػػ  شػػطكر ا،عػػالـ مػػد يصػػ : كمػػف تمػػدـ شػػعدره جم ا سػػالـ 
عػػف فػػنف ّ ػػض العممػػد  كحػػر عيػػد المم ػػكر لمػػد صػػح   المحدفظػػة عمػػ  محّػػة العممػػد  

ػػ فٍ ]مى رسػػكؿ ا صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ: ف لػػـ ةً ّىػػدرى حى مي دلٍ ًّ   ي تيػػيٍ آذى  دٍ  ىػػد فى   ػػلً   كى ل ًلػػددى عى تكػػف [ كا 
 العممد  جكل د  ا سّحدي  فم س  سّحدي  كل .

كقػػػدؿ الشػػػعراي : مػػػف جخػػػؿ ّكامػػػب ح ػػػكؽ العممػػػد  ف ػػػد خػػػدف ا كرسػػػكل  صػػػم  ا  
عم   كسمـ  كذلؾ كحر كقد مدؿ لل  ذلؾ مف كحر مف قدؿ هذه عم مة العدلـ ّدلتصػ  ر  

ايت ػ  1« .عيػد المم ػكر كعف مح ػ  الػد ف ّػف العّرػ  جف معػدداة ا،كل ػد  كالعممػد  كحػر
 المراد مف كالـ اّف حمر.

كممػػػد  ػػػدؿ عمػػػ  عػػػدـ ا  مػػػدف ّػػػيص ال ػػػر اف تكل ػػػة الكحػػػدر ل كلػػػ  »كقػػػدؿ الم  مػػػ : 
 تعدل : 
ـْ َأف َسػِخَط الّمػُو ﴿  ـْ َأنُفُسػُي ََِولَّْوَف الَِّذَْف َكَفُروْا َلِبْئَس َما َقدََّمْت َلُي ـْ َْ ْنُي ََِرى َكِثًْرا مّْ
ِْْيـْ  ـْ َخاِلػػُدوفَ  َعَمػػ ف جف مػػف نـز ا  مػػدف عػػدـ مػػكانة ،ف الػػدل ؿ ّػػ ٌ  2﴾َوِفػػي اْلَمػػَذاِب ُىػػ
فػػ  كػػؿ  كد يػػد مػػف كػػدف فمػػـز ّشػػ ددة رب العػػزة تكح ػػر كػػؿ مػػف تػػكل  جحػػدا مػػي ـ الكحػػدر 
جك  فكػػػؿ مػػػف  حمػػػ    كد ػػػػد  كتػػػكل  ـ يصػػػرهـ ،ف الػػػكل  هػػػػك اليدصػػػر كزمػػػدف  مكػػػدف 

ك عتّػػر ّمػد ظ ػػر عم ػػ   تعد ػ  حػػدكد الشػرع ة كحػػر  جك  حدم ػػ  عمػ  شػػ   مػػف يصػراي د 
 مف التكل ة  كن  عذر ّمد ظ ر عم   مف قصد الميحعة فمف سمد لصيـ ّمد ة جلػؼ درهػـ

ف كػػػػدف مػػػػدة ح دتػػػػ   يطػػػػؽ   سػػػػتتدب فػػػػنف مػػػػدت  جك قتػػػػؿ قّػػػػؿ جف  تػػػػكب مػػػػدت كػػػػدفرا  كا 
  ن عمػؿ ك حعػؿ مم ػع جيػكاع الّػر ،يػ ّدلش ددت ف  ك صم   ك صـك  ك تصػدؽ  ك حػ  

تحّط جلحد مف خصدؿ ا  مػدف جن تػرل جف الميػدفؽ  ككاحدة مف خصدؿ الكحر لن ّن مدف 
ايت ػػ  المػػراد مػػف كالمػػ  فػػ  « . حعػػؿ ك  ػػرا مػػف جفعػػدؿ الّػػر كهػػك كػػدفر فػػ  يحػػس ا،مػػر

 .3مصّدح ا،ركاح
                                                           

 .52 – 46  ص:1ر  الكّ رة ا،كل : الشرؾ ّد  ج:اّف حمر  الزكامر عف اقتراؼ الكّد  - 1
 .80سكرة المد دة  اآل ة: - 2
لخص الش ل ّدم مد قدل  الش ل الم  م  ف  رسدلة ل  ف  جهؿ الذمة ف  كتدب مصّدح  - 3

الذم قدـ ّدراست  كتح     ا،ستدذ عّد المم د الخ دل  ف  كتدب عيكاي :" رسدلتدف ف   ا،ركاح
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كعػدـ ـز يحسػ   كقد تركيد خصدن ك  ػرة لػـ يػذكرهد فم حػذر المػ مف مػف لهمػدؿ لسػدي  
كلػ عمـ جف هػذه ا،شػ د  المػذككرة مي ػد مػد هػك كحػر  كهك ن  شػعر  ّزمدـ الحؽ ل ال   مؾ

كمي د مد ف   خػالؼ مػع انتحػدؽ عمػ  جيػ  مػف الكّػد ر  كاعمػـ جف مػد  ػذكره  مممع عم   
ن  ػدخؿ فػ  قػكؿ اليسػح  العػدكؿ عي ػد  جعالـ الصكف ة مف ا شدرات ف  معدي  اآل ػدت

ّػؿ حممػكا   لذ لػـ  حصػركا معيػ  اآل ػة ف مػد ذكػركه ّػدطف للحػددلل  معػدف  ػدع  د جهػؿ ال
ف ػػـ عمػػ   كنحػػت ل ػػـ لشػدرات دلػػت عم  ػػد لػـ  صػػؿ لل  ػػد غ ػرهـ اآل ػدت عمػػ  ظكاهرهػد 

كالكػالـ ّمػد ن  كافػؽ المعت ػد  مػب  كمػد  ػ  ر عػف ّعهػ ـ مػف الشػطح  هدل مف ّر ػـ 
 ػػدد جيػػ  لػػـ  ػػرد ظػػدهر لحظػػ  جك التسػػم ـ ل د مػػ  مػػع اعت كحممػػ  عمػػ  محمػػؿ  صػػح  تيك مػػ  

كيحف ف  كاد  كقد ت دـ مد قدل  لمدـ الحرم ف  كالسّك   كايظر ّسػط  فنف ال ـك ف  كاد 
كاعمػػـ جف المعتػػرض عمػػ  ـ ن  حمػػح  فدلحػػذر   1هػػذا المعيػػ  فػػ  جكؿ الطّ ػػدت لمشػػعراي 

د التكف ؽ.  الحذر  ّك
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

ممع ف   رسدلة الم  م  هدت   كرسدلة جخرل ف  جحكدـ جهؿ الذمة المسمدة: جهؿ الذمة "؛ 
"ا عالـ ّمد جغحم  ا،عكاـ "لمش ل جّ  ال دسـ ّف محمد ّف مرزكؽ ّف عّد المم ؿ اّف عظـك 

 .2001  1ال  ركاي  التكيس   دار الكتب العمم ة  ّ ركت  لّيدف  ط:
  م  حكؿ جس مة كم ت ل  حكؿ مد  مب عم  مد  ف  مصّدح ا،ركاح كالـ ك  ر لمش ل الم

المسمم ف مف امتيدب الكحدر  كعمد  مـز اهؿ الذمة مف المز ة كالص در  كعمد عم   اك ر   كد زمدي  
 مف التعدم كالط  دف كالتعدم عم  انحكدـ الشرع ة كا،ركدف  كقد قدـ الكيت  ّدختصدره ه يد.

 .28  ص:1الشعراي   الطّ دت الكّرل  ج: - 1
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 :الِاسعالحدْث 
 كسمـ:قكل  صم  ا عم   

َُِمذُّْبوا ِبَمَذاِب المَّوِ    َ[.]1 
تعذ ّد؛ عدقّت   كانسـ العذاب  كجصم  ف  كالـ العػرب الهػرب  ػـ اسػتعمؿ  :عذبِو

ػػة م لمػػة  كاسػػتع ر ل مػػكر الشػدقة ف  ػػؿ ]الس ػػ جم ن  2[ابً ذى عىػػالٍ  فى ًمػػ ةه عىػػطٍ قً  ري حى فػ  كػػؿ ع ّك
 ػد جشػد العػذاب كل ػذا كديػت عػذاب تعذّكا مف اسػتحؽ التعػذ ب ّعػذاب ا كهػك اليػدر ،ي

 الكحدر.
لعؿ الميع مف التعذ ب ّ د ف  الػدي د جف ا تعػدل  معػؿ اليػدر ف  ػد »كقدؿ الط ّ :  

                                                           

: ب ن  عذب ّعذاب ا  حد ث رقـ  ّدح الّخدرم  كتدب الم دد كالس ر  صح ركاه الّخدرم - 1
  عديد ف كقتدل ـ  ّدب حكـ المرتد  كالمرتدةكتدب استتدّة المرتد ف كالم. ك 61  ص: 4  ج: 3017

 .15  ص: 9ج:   6922:حد ث رقـ
هذا ال كؿ هك شطر حد ث لمرسكؿ صم  ا عم   كسمـ ركاه الّخدرم كمسمـ عف جّ  هر رة  - 2

 ّيلحدظ متيكعة:
دًلحو   دًلؾه  عىٍف سيمى ٍّ  عىٍف جىًّ  صى د  ىيىد مى ٍّدي الم ً  ٍّفي مىٍسمىمىةى  حى د  ىيىد عى مد  ف  صح ح الّخدرم: حى

يٍ  ٍ رىةى رىًه ى الم  ي عى ٍف جىًّ  هيرى : عى م ـى  قىدؿى سى مىٍ ً  كى م   اي عى الس حىري ًقٍطعىةه ًمفى العىذىاًب  » ي  عىًف الي ًّ ٍّ صى
ٍؿ ًللى  جىٍهًم ً  تى ي  فىٍم يعىمٍّ يىٍكمى ي  فىًنذىا قىهى  يىٍ مى شىرىاّى ي كى ـٍ طىعىدمى ي كى دىكي كتدب الح   جّكاب العمرة  «  ىٍميىعي جىحى

. ككتدب الم دد كالس ر  ّدب السرعة 8  ص:3  كج:1804  حد ث رقـ: ّدب السحر قطعة مف العذاب
  5429  ك كتدب ا،طعمة  ّدب ذكر الطعدـ  حد ث رقـ 58  ص:4  ج:3001ف  الس ر  حد ث رقـ 

  كمسمـ  صح ح مسمـ  كتدب ا مدرة  ّدب السحر قطعة مف العذاب  كاستحّدب تعم ؿ 77  ص:7ج:
 . 1526  ص: 3  ج: 1927م   حد ث رقـ المسدفر لل  جهم  ّعد قهد  ش 
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كلكػػف لػػ  تعػػدل  جف  ميػػدفع اليػػدس كجرزاق ػػـ فػػال  صػػح مػػي ـ جف  سػػتعممكهد فػػ  ا هػػرار 
ل ػ  جشػدر  كالميػع ميػ    ستعمم د ف   ،ي  ّر د كمدلك د  حعؿ مد  شد  مف التعذ ب ّ ػد  كا 

عػف عّػػد ا جف رسػكؿ ا صػػم  ا  ّ كلػ  فػ  الحػػد ث اآلخػر  كهػك مػػد ركاه جّػك داككد
ػػ ػػ فٍ عم ػػ  كسػػمـ رجل قر ػػة يمػػؿ قػػد حرقيدهػػد ف ػػدؿ: ]مى  نى  ]ًلي ػػ ي قميػػد: يحػػف  قػػدؿ:  ؟[هً ذً هىػػ ؽى رى حى

َنْحػُف ﴿ ممع ا انسػتعمدل ف فػ  قكلػ  تعػدل :[ كقد درً الي   بُّ  رى ن  لً  درً دلي  ًّ  بى ذٍّ عى  ي  فٍ   جى  ً ّى يٍ  ى 
َِاًعا لّْْمُمْقِوْفَ  َِْذِكَرًة َوَم جم تػذك را ّيػدر م ػيـ لتكػكف حدهػرة لميػدس  ػذكركف  1﴾ َجَمْمَناَىا 

   2«.مد كعدكا ّ  كمعميد ّ د جسّدب المعدش كم د

 المم كر.كهك ي   تحر ـ عيد  كف  هذا الحد ث الي   عف ا حراؽ ّدليدر لمح كاف 

كقػػد سػػمؿ عم ػػ   ّػػؿ عمػػ  التكاهػػع  لػػ س هػػذا الي ػػ  عمػػ  التحػػر ـ»كقػػدؿ الم مػػب: 
 الال ػطكحػرؽ جّػك ّكػر رهػ  ا عيػ     الصالة كالسالـ جع ف العري  ف ّدلحد ػد المحم ػ

كتع ػػب ّػػيف قصػػة العػػري  ف كديػػت قصدصػػد كالمم ػػكر عمػػ    ّحهػػرة الصػػحدّة  ّدليػػدر
   3«.ز كفعؿ الصد ؽ معدرض ّميع غ ره مف الصحدّةال صدص ّ د فال حمة ف   لممكا

 كالظف جف الحد ث لـ  ّم    ّؿ  ّت جي  تيسؼ عم  ذلؾ.

فػػػ  ميػػػػع  كالحشػػػرات الم ذ ػػػػة كغ ػػػػره مػػػف الػػػػدكاب  كاعمػػػـ جيػػػػ  ن فػػػرؽ ّػػػػ ف اآلدمػػػ  
 كدلح ػدت  جمػد مػع تعػذره ف مػكز ف مػد عظػـ هػرره  ا حراؽ مػع الػتمكف مػف ال تػؿ ّدكيػ 

 كحصكي ـ ّ د ل حترقكا. كرم  سحف الكحدر  عة ف  جممدت د كمحكرهد كالسّدع الممتي

عػػف عّػػد ا ّػػف مسػػعكد رهػػ  ا عيػػ  قػػدؿ: كيػػد مػػع 4كقػػد ركل الحكػػ ـ فػػ  يػػكادره 
فسػػػّ تيد للػػػ  محػػػر  [ف ػػػدؿ: ]اٍقتيميكهىػػػدرسػػػكؿ ا صػػػم  ا عم ػػػ  كسػػػمـ ّميػػػ  فمػػػرت ح ػػػة 

                                                           

 . 73سكرة الكاقعة  اآل ة: - 1
الط ّ   شرح المشكدة  كتدب ال صدص  ّدب قتؿ جهؿ الردة كالسعددة ّدلحسدد  حد ث رقـ  - 2

   2497  ص:8  ج:3533
قكؿ الم مب مذككر ف  لرشدد السدرم  شرح صح ح الّخدرم  ال سطالي   كتدب الم دد  - 3

 .148  ص:5  ج:3017كالس ر  ّدب ن  عذب ّعذاب ا...حد ث رقـ: 
الحك ـ الترمذم  يكادر ا،صكؿ ف  جحدد ث الرسكؿ  ا،صؿ السدّع كال ال كف  ّدب ف  سر  - 4
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ػػػكا ٍّ دتي ]هىػػػكسػػػمـ: فدخمتػػػ  ف ػػػدؿ رسػػػكؿ ا صػػػم  ا عم ػػػ     ً ٍ ػػػمى د عى كهى مي رً ٍهػػػيى   فى درو يىػػػ  كى ةو حى عٍ سى
 ا.[ كجصم  ف  الصح ح ف.درن يى 

كجمػػد مػػد  خػػؼ هػػرره كدل مػػؿ؛ ف ػػدؿ غ ػػر كاحػػد مػػف شػػراح الرسػػدلة: لذا ك ػػر كجهػػر 
  مكز لحراق  ،ف ف  تتّع  حرج كمش ة  ككذلؾ اليمؿ لذا آذل  مكز لحراؽ قر ت .

 كمهرة ذلؾ  س رة.  ذلؾ تدؿ الركا دت  كعم  جك الكراهة  كالظدهر الميع 

س ؿ مدلؾ عف طرح ال مؿ ف  اليدر فػنف الرمػؿ فػ  السػحر  شػت ؿ »قدؿ ف  العتّ ة: 
يػ  ،كرهػ  ف ػد يػزؿ  حت   تحم  ّدلم ؿ عم  اليدر ن  مد مف ذلؾ ّػدا قػدؿ كهػذه الم مػة كا 

ل ػػ  جفػػال يممػػة يّػػ  مػػف ا،يّ ػػد  تحػػت شػػمرة فمسػػعت  يممػػة ف تػػؿ يمػػال ك  ػػرا فػػيكح  ا ل
كاحػدة فممػ  حػؽ فػ  عّػػدده كف مػد ّػث مػف دكاّػ  كسػػ ؿ ج هػد عػف طػرح ال ممػة كالّرغػػكث 

 1«.ف  اليدر ف دؿ ن لف ذلؾ ل كره
مد لـ  مػز طػرح ال مػؿ فػ  اليػدر ،ف ذلػؾ تعػذ ب ل ػد كقػد ليٌ »قدؿ شدرح د اّف رشد: 

د ركم فػػ  ي ػػ  عػػف تعػػذ ب الح ػػكاف فكمػػب جف  ػػدخؿ ذلػػؾ تحػػت الي ػػ  عػػف الم مػػة كقػػ
 ت د لـ  مز قتمػ  ذّعض اآل در ن  عذب ّدليدر لن رب اليدر فمد مدز قتم  مف الدكاب ،

 2« كن عذاب. لن ّنرخد  ال تؿ الذم ن م مة ف   
كظدهر كالمػ  التحػر ـ كمػد عم ػ  المم ػكر  كالػذم فػ  الرسػدلة  كالركا ػة الكراهػة فػ  

ّحػػر الشػػمس  كالتعم ػػؿ ّدلتعػػذ ب  غ ػػر اآلدمػػ  كيػػص جصػػحدّيد عمػػ  مػػكاز قتػػؿ ال مػػؿ
   ته  الميع  كا جعمـ.

كالعطػػش  كتعػػذ ّ ـ ّػػدلمكع  كالسػػراؽ  كايظػػر كهػػع ا،غػػالؿ فػػ  جعيػػدؽ المحػػدّر ف 
ػػ]عى  ظػػدهر حػػد ث .[ مػػكاز ا،كؿ  كفػػ  ؿً ًسػػالى دلس  ًّ  ةً ي ػػمى   الٍ لىػػلً  كفى ددي  ىػػ ي  ـو كٍ قىػػ فٍ ًمػػ ؾى ُّّػػرى  بى مى

ترك  لمعري  ف ف  الرمهد   كدمكف الحمدرة مف العطش مػد  ػدؿ عمػ  مػكاز ال ػدي   لن 
 جي  حد ث صرح العممد  ّيسخ . 

                                                                                                                                                                          

 .205  ص:1قتؿ الح دت كالي   عي   ج:
المستخرمة    يظر:العتّ ة. محمد ّف رشد  الّ دف كالتحص ؿ كالشرح كالتكم   كالتعم ؿ لمسد ؿ-1

 .207- 206  ص:18ج:
 المرمع يحس . - 2
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كي ػػػؿ ع ػػػدض ا ممػػػدع عمػػػ  جف مػػػف اسػػػتحؽ ال تػػػؿ ن  عػػػذب ّػػػدلتمك ع  كيػػػكزع فػػػ  
ا  عػػػػف اّػػػػف عرفػػػػة كػػػػالـ ظػػػػدهره جف هػػػػذا مػػػػف عػػػػذاب1كفػػػػ  تحسػػػػ ر الّسػػػػ م  ا ممػػػػدع.

د التكف ؽ.  المختص ّ  لن ف  حؽ مف  خش  ايحالت  كلـ جتح    اآلف  فديظره  ّك
 

 انذَٚبدكزبة 

 

اشش  ِيٍ  األصبثُع عٕاء   اشش  ]األٔل:  انؾذٚش

 .[ااثمِ 
اء   ]انؾذٚش انضبَٙ:  َٕ ٌُ َع اأْلَْعَُب َٔ اء    َٕ اأْلََصبثُِع َع

اء   َِْزِِ  َٕ ْشُط َع انض  َٔ اء   انضََُِٛخُ  َٕ ِِ   َع َِْز َٔ]. 
ٍِ انَُبَِِى َؽزَٗ ]انؾذٚش انضبنش:  ٍْ صاََلصَخ : َا ُسفَِع اْنمَهَُى َا

ٍِ انَصِغِٛش َؽزَٗ  َا َٔ ْجزَهَٗ َؽزَٗ َْٚجَشعَ   ًُ ٍِ اْن َا َٔ ْٛمِظَ   َْٚغزَ

ْغهُِٕة َاهَٗ ]ٔفٙ سٔاٚخ:  [.َْٚكجُشَ  ًَ ٌِ ان ْٕ ْغُُ ًَ ِّ ان  ثذل-َاْمهِ

ٙ  -انًجزهٗ  .[َْٚؾزَهِىَ ؽزَٗ  ٔانَصجِ
َُُْْٛٓى ]انؾذٚش انشاثع:  ٌُ ثَ َٛب َُٚكٕ ِسي  َٔ َٛب   ً ٍْ لُزَِم فِٙ ِا َي

ٍْ لَزََم  َي َٔ ْٔ ثَِ ًصب  فََ ْمهُُّ َاْمُم َخطَأ    ط  عَ ْٕ ْٔ ثَِغ ثَِؾَغش  عَ

ِّ نَْ َُخُ  ْٛ َُُّْٛ  فََ هَ ثَ َٔ  َُُّْٛ ٍْ َؽبَل ثَ َي َٔ   ِِ ُد َِٚذ َٕ ًذا فَٕٓ لَ ًْ َا

                                                           

جّك العّدس الّس م  التكيس   يكت كتيّ  دت ف  تحس ر ال رآف المم د  ممد اختصره مف ت   ده  - 1
 م   ت د ـ  تح  ؽ: محمد الطّراي الكّ ر عف ش خ  ا مدـ اّف عرفة  كزاد ع

ميشكرات كزارة ا،كقدؼ كالش كف ا سالم ة  المممكة الم ّر ة  مطّعة اليمدح المد دة  الدار 
  لـ جطمع عم  ..2008  1ط: الّ هد 
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ُُّْ َصْشفًب  ،ِ  ٍَ  َل َْٚمجَُم ،ُ ِي ٛ ِ ًَ انَُبِط عَْع َٔ اَلََِكِخ  ًَ اْن َٔ
َل َاْذًل  َٔ]. 

ظ  ]انؾذٚش انخبيظ:  ًْ اِضِؼ َخ َٕ ًَ  .[فِٙ اْن
ٕا اْنُؾُذَٔد َاهَٗ َيب َيهََكْذ ]انؾذٚش انغبدط:  ًُ لِٛ

بَُُكىْ  ًَ ْٚ  .[عَ
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 اْلوؿالحدْث 
 عم   كسمـ: اقكل  صم  

ٌَ، عشٌر عشٌر ِمف اإلبِؿ[  ]اْلصابُع سوا
 عف جّ  مكس .1هذا الحد ث ركاه جّك داككد 

 جسمد  د م ؿ الخيصر  كالّيصر.كا،صدّع؛ ممع لصّع  كه  م ي ة ككذلؾ سد ر 
تػػذكر كت يػػث كال دلػػب التيي ػػث كفػػ  ا صػػّع عشػػر ل ػػدت ت م ػػث » كقػػدؿ الصػػدغدي :

ال مزة مع ت م ث الّد  كالعدشرة جصّكع كزاف عصػحكر كالمشػ كر مػف ل دت ػد كسػر ال مػزة 
 2«.كفتح الّد  كه  الت  ارتهدهد الحصحد 

ف اسػـ المػيس الػذم ن كاحػد مػف لحظػ  كا ّؿ؛ اسـ ممع ن كاحد ل د  كه  م ي ػة ،
كسػػمع  لذا كػػدف لمػػد ن  ع ػػؿ  مزمػػ  التيي ػػث كتدخمػػ  ال ػػد  لذا صػػ ر يحػػك جّ مػػة  كغي مػػة 

 لسكدف الّد  لمتخح ؼ 
سكدف الّد  قكؿ جّ  اليمـ كمف التيي ث   :كا 

 كا ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ن تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمح لمّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدف
 

 كحيػػػػػػػػػػػػػت ا ّػػػػػػػػػػػػػػؿ للػػػػػػػػػػػػػ  ا،كطػػػػػػػػػػػػػػدفٌ 
 

ذا  ي  جك ممع فدلمراد قط عدف جك قط عدتكالممع آّدؿ  كجّ ؿ كزاف عّ د   .كا 
 .كجغيدـ   ككذلؾ جسمد  الممكع يحك جّ در

لـ  مئ عم  كزف فعؿ ّكسر الحد  كالع ف مف ا،سمد  :قدؿ س ّك   ر   كا ّؿ ّيد  يدد
كمف الصحدت لن حرؼ كهك امرجة ّمز كه  . كحّر كهك ال مح   لّؿ : لن حرفدف 
 3«.قدل  ف  المصّدح. الهخمة

                                                           

 .615  ص:6  ج:4556سيف جّ  داكد  جكؿ كتدب الد دت  ّدب د دت ا،عهد   حد ث رقـ:  - 1
  332  ص:1ف  المصّدح المي ر  الح كم   ّدب الصدد  لصّع  ج:مكمكد قكؿ الص دي   - 2
  2  ص:1الح كم   المصّدح المي ر  كتدب ا،لؼ  لّؿ  ج: - 3
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كلمتيي ػػث جسػػ ط ال ػػد  مػػف العػػدد قػػدؿ ف ػػ : كالعشػػرة ّدل ػػد  عػػدد لممػػذكر   ػػدؿ عشػػرة »
رمػػدؿ كعشػػرة ج ػػدـ كالعشػػر ّ  ػػر هػػد  عػػدد لمم يػػث   ػػدؿ عشػػر يسػػكة  كعشػػر ل ػػدؿ  كفػػ  

َْاٍؿ َعْشرٍ ﴿   1﴾َواْلَفْجرِ  ﴿ التيز ؿ:  .2﴾َوَل
ف كدف كاحػد المعػدكد كهذه قدعدة مطردة  كه   ّكت تد   ال ة فمد فكق د لل  عشرة ل

مػػذكرا كسػػ كط د لف كػػدف م ي ػػد  ػػـ ليػػ  لف كػػدف المعػػدكد اسػػـ مػػيس لػػـ  هػػؼ لل ػػ  العػػدد 
ّػػؿ  حصػػؿ ّ ي مػػد ّمػػف ّعػػد  ّػػكت التػػد  لف كػػدف مػػذكرا جك سػػ كط د لف كػػدف م ي ػػد كمػػد 

 3«هيد.
كفػػ  هػػذا الحػػد ث: جف ا،صػػدّع سػػكا  فػػ  الع ػػؿ ن فهػػؿ  ّ ػػدـ عمػػ  خيصػػر  كن 

 ف عم  جصدّع الرمم ف ف  ذلؾ  كعم  ذلؾ ممدعة العممد .،صدّع ال د 
ػػ  فػػ  ا حسػػدس   كحكػػـ ا صػػّع الزا ػػد عيػػد المدلك ػػة حكػػـ ا،صػػؿ لف سػػدكاه  جك قدّر

 كاليحع.
كهذه العشرة تككف عم  صحة جسيدف الد ة مكزعة عم  د  كه  عشر الد ة؛ فمف كػدف 

 جعط  عشر الد ة. جك الكرؽ  مف جهؿ الذهب 
فمعػؿ  كالرمػؿ كاست ي  مدلؾ جيممة ا ّ ػدـ مػف ال ػد  كؿ  مث عشر الد ة كف  جيممة 

 كعمػ  هػذا جك ػر جصػحدّ   ف  د يصػؼ العشػر  قػدؿ: كهػك شػ   استحسػي   كلػـ جسػمع  
 كمم كر العممد  عم  خالؼ ذلؾ.

 كركم عف مدلؾ جي  رمع لل  قكل ـ.
د ػة عم  ػد مػد لػـ كف  جصّع المرجة مد ف  جصّع الرمؿ  ككذلؾ تسػدك   فػ  لرش المي

هػػذا مػػذهب مدلػػؾ كممدعػػة مػػف  تّمػػغ  مػػث د ػػة الرمػػؿ فػػنذا ّم ت ػػد رمعت ػػد للػػ  اليصػػؼ.
 العممد .

                                                           

 .1سكرة الحمر  اآل ة: - 1
 .2سكرة الحمر  اآل ة: - 2
 .411  ص:2الح كم   المرمع يحس   ّدب الع ف  عشر  ج: - 3
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عف ّر عة جي  قػدؿ: سػيلت سػع د ّػف المسػ ب كػـ فػ  جصػّع 1ركل ا مدـ ف  المكطي 
عشػركف مػف ا ّػؿ  ف مػت:  ف مػت: كػـ فػ  جصػّع ف؟ قػدؿ: المرجة؟ ف دؿ عشر مف ا ّػؿ.

ػػع؟ قػػدؿ: ف ػػدؿ  ال ػػكف مػػف ا ّػػؿ  قمػػت:كػػـ فػػ   ػػالث؟  عشػػركف مػػف ا ّػػؿ   كػػـ فػػ  جّر
ف مػػت: حػػ ف عظػػـ مرح ػػد كاشػػتدت مصػػ ّت د ي ػػص ع م ػػد ف ػػدؿ سػػع د: جعراقػػ  جيػػت ؟ 

 ه  السية  د اّف جخ . ف مت: ّؿ عدلـ مت ّت  جك مدهؿ متعمـ  ف دؿ سع د:
 مـ.ف كل  ه  السية؛  دؿ عم  جي  جرسم  عف اليّ  صم  ا عم   كس

عػػف عمػػرك ّػػف شػػع ب عػػف جّ ػػ  عػػف مػػده قػػدؿ: قػػدؿ رسػػكؿ ا 2كقػػد ركل اليسػػد    
د.[  ّك ػذا  ىػتً    دٍ  فٍ مً  ثى مي ال ُّ  غى مي ٍّ    ى ت  حى   ؿً مي الر   ؿً  ٍ عى  ؿى  ٍ مً  ةً جى رٍ مى الٍ  ؿي  ٍ صم  ا عم   كسمـ: ]عى 

 كعطػػػد   كالم ػػػث  كعمػػػر ّػػػف عّػػػد العز ػػػز  قػػػدؿ مم ػػػكر جهػػػؿ المد يػػػة كالح  ػػػد  السػػػّعة 
 كز د ّف  دّت. كقتددة 
ٍ ػػؿي ] ركم عػػف عمػػرك ّػػف العػػدص مرفكعػػد:»قػػدؿ اّػػف عّػػد الّػػر:   ػػٍرجىةً  عى ٍ ػػؿً  ًمٍ ػػؿى  اٍلمى  عى

ًؿ  ت   الر مي ميغى  حى سػيدده هػع ؼ [ٍد  ًت ىػد ًمػفٍ  ال ُّميثى  تىٍّ  لن جيػ  اعتهػد ّ ػكؿ اّػف المسػ ب: كا 
د التكف ؽ.  3«.ه  السية  ّك

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .236  ص:2  ج:2278،صدّع  حد ث رقـ مدلؾ  المكطي  كتدب الع ؿ  ّدب ع ؿ ا - 1
  ص: 8  ج: 4805اليسد    سيف اليسد    كتدب ال سدمة  ّدب ال كد  ع ؿ المرجة  حد ث رقـ  - 2

44. 
 .64  ص:8اّف عّد الّر  انستذكدر  كتدب الع كؿ  ّدب ع ؿ المرجة  ج: - 3
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 :الثانيالحدْث 

 قكل  صؿ ا عم   كسمـ: 
ٌَ،]اْْلََصاِبُع  ٌَ  َسَوا ٌَ ، َىِذِه َوَىِذِه َسَوا ْرُس َسَوا َُّْة َوالضّْ ٌَ ، الثَِّن  [ َواْْلَْسَناُف َسَوا

 عي  مرفكعد.2كالّخدرم  مف حد ث اّف عّدس 1هذا الحد ث ركاه جّك داككد 
 :  عي  الخيصر كا ّ دـ.ىذه، وىذه سواَ
 ةً   ػدً  كسػمـ: ]ًفػ عف اّف عّدس قدؿ: قدؿ رسػكؿ ا صػم  ا عم ػ  3كركل الترمذم 

 كقدؿ: حسف. .[عو ّي صٍ جي  ؿٍّ كي لً  ؿً ًّ اٍ ً  فى مً  ره شٍ   عى ا ه كى سى  فً  ٍ مى مٍ الرٍّ   كى فً  ٍ دى  ى الٍ  عً دًّ صى جى 
ػ  اٍ،ى ًفػ]كى  مف حد ث عمػرك ّػف شػع ب  عػف جّ ػ   عػف مػده: 4ك،ّ  داككد   ًفػ عً دًّ صى

 [ الحد ث.فٍّ سً  ؿٍّ   كي   فً ؿً ًّ اٍ ً  فى مً  سه مٍ خى  دفً يى سٍ   اٍ،ى فً   كى ؿً ًّ اٍ ً  فى مً  ره شٍ عى  عو ّي صٍ جي  ؿٍّ كي 
                                                           

 .168  ص:6سيف جّ  داكد  جكؿ كتدب الد دت  ّدب د دت ا،عهد   ج: - 1
 .8  ص: 9  ج: 6895صح ح الّخدرم  كتدب الد دت  ّدب د ة ا،صدّع  حد ث رقـ:  - 2
 .65  ص:3  ج:1391سيف الترمذم  جّكاب الد دت  ّدب د ة ا،صدّع  حد ث رقـ:  - 3
فحد  يده جّك ّكر صدًحبه ليد   -كلـ جسمع  مي -قدؿ جّك داكد: كمدتي ف  كتدّ  عف ش ّدفى  - 4

عف  - عي  اّف مكس -عف سيم مدفى  - عي  اّفى راشدو -  ةه  قدؿ: حد  يد ش ّدفي  حد  يد محمده 
ـ د ةى  ي  -صم   ا عم   كسمـ  -عف مده  قدؿ: كدف رسكؿي ا  عمرك ًّف شيع ب  عف جّ    كٍّ

م د عم  ج مدًف ا ًّؿ  فنذا غمىت  الخطًي عم  جهًؿ ال يرل جّرع م ًة د يدرو كًعدل د ًمف الكىًرؽ  ك ي كٍّ
ذا هدمت ريخصدن ي صى مف ق مًت د  كّم ت عم  ع ًد رسكًؿ ا  صم   ا  -رفعى ف  ق مًت د  كا 

 يدًر  كًعدل د ًمف الكىًرؽ  مدي ةى آنًؼ درهـ  مد ّ فى جّرع م ًة د يدرو لل   مدًف م ًة د -عم   كسمـ 
عم  جهؿ الّ ًر م ت  ّ رةو  كمف كدف د ةي  -صم   ا عم   كسمـ  -قدؿ: كقه  رسكؿي ا 

لف الع ؿى م راثه »: -صم   ا عم   كسمـ  -ا ع ًم  ف  الشد  فيلح  شدةو  قدؿ: كقدؿ رسكؿي 
ّىًة" قدؿ: كقه  رسكؿي ا  ّ فى كر ًة ال ت ؿ عم  قراًّت ـ  صم   ا عم    -فمد فهؿى  فًمٍمعىصى

تي  فيصؼي الع ًؿ خمسكف ًمف ا ّؿ   -كسمـ  ًدعىت  ييديكى ف مي ًدعى الدٍّ ةى كدممةن  كا  ف  ا،يًؼ لذا مي
ًرًؽ جك م ةي ّ رةو جك جلؼي شدةو  كف  ال ًد لذا قيًطعت ًيصؼي ال ٍدلي د ًمفى الذهًب جك الكى ع ًؿ  كف  جك عى

الرٍّمًؿ يصؼي الع ًؿ  كف  الميمكمىًة  مثي العٍ ؿ:  الثه ك ال كف ًمف ا ّؿ ك يمثه  جك ق متي د ًمف 
ًرًؽ جك الّ ًر جك الشدً  كالمد حةي م ؿي ذلؾ   وفي اْلصابع في كؿّْ إصَبٍع َعْشٌر ِمف الذ هب جك الكى

 -صم   ا عم   كسمـ  -ه  رسكؿي ا   كقاإلبِؿ، وفي اْلسناِف خمٌس ِمف اإلبؿ في كؿ ِسفٍّ 
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 كالسػّدّة  كالكسػط   كالّػد   كالّيصػر  ّكسػر الخػد   عشركف؛ الخيصر  واْلصابع:
 كا ّ دـ.

 هذه جسمد هد ف  ال د ف  ككذلؾ ف  الرمم ف. 
ػػػع  يد ػػػد : سػػتة ك ال ػػػكف سػػيد؛ واْلسػػػناف كجّرعػػػة  كجّرعػػة جي ػػػدب   تكجّرعػػة ّردع ػػػد جّر

عهػػػ ـ   ػػػكؿ: جّرعػػػة جي ػػػدب  كسػػػتة عشػػػر هرسػػػد  يكامػػػذ  كعشػػػركف هرسػػػد  كجّرعػػػة  ّك
 كه  آخرهد  كهرس الحمـ. كا ي  عشر رح   كجّرع يكامد  هكاحؾ 

 كالسف م ي ة  كالممع جسيدف م ؿ حمؿ كجحمدؿ.
دلهػػـ كالعدمػػة ت ػػكؿ لسػػيدف ّدل»قػػدؿ فػػ  المصػػّدح:  كالهػػرس  كهػػك خطػػي. كسػػر  ّك

ف ػػك م يػػث  فدلتػػذك ر كالتيي ػػث ّدعتّػػدر  مػػذكر مػػد داـ لػػ  هػػذا انسػػـ فػػنف ق ػػؿ ف ػػ  سػػف 
كا،هػراس كم ػد ذكػراف   ا،ي ػدب  لحظ ف  كتػذك ر ا،سػمد  كتيي   ػد سػمدع  قػدؿ الحػرا :

مػد  عيػ  الهرس ّع ي  مذكر ن  مكز تيي    فنف رج ت  فػ  شػعر م ي ػد فني كقدؿ الزمدج:
ّ  السف كممع  جهراس كّرمد ق ؿ هركس م ؿ حمؿ كجحمػدؿ كحمػكؿ كالسػف التػ  ّعػد 

 1«.الّردع ة ممع د  يد د ك ي دت
كع ػػػػؿ المم ػػػػع سػػػػكا  فد،صػػػػدّع عشػػػػر كا،سػػػػيدف خمػػػػس مػػػػف ا ّػػػػؿ ّػػػػيص الحػػػػد ث 

 الصح ح كعم  ذلؾ مم كر العممد  كج مة الحتكل.
  فػػ  الهػػرس ّممػػؿ كفػػ  الترقػػكة   قهػػعػػف عمػػر رهػػ  ا عيػػ  جٌيػػ 2كفػػ  المكطػػي

 ّممؿ كف  الهمع ّممؿ.
لػػك كيػػػت جيػػد لمعمػػػت فػػػ  ا،هػػراس ّع ػػػر ف ّع ػػػر ف »جيػػػ  قػػػدؿ:  1كعػػف اّػػػف المسػػ ب

 «.كلعم ـ لـ  ّم  ـ الحد ث
                                                                                                                                                                          

ف قيًتمت   ؿى عف كر ىًت د  كا  ّىًت د مف كديكا  ن  ًر يكف مي د ش  دن لن مد فىهى جف ع ؿى المرجة ّ ف عىصى
ل س ًلم دتؿ »: -صم   ا عم   كسمـ  -فع مي د ّ فى كر ًت د  كهـ   تيمكف قدتمى ـ  كقدؿ رسكؿي ا 

ف لـ  كف ل  «ش    .«كاًرثه  فكار ي  جقربي اليدًس لل    كن  ىًرثي ال دتؿ ش  دن  كا 
 .620  ص: 6  ج: 4565سيف جّ  داكد  جكؿ كتدب الد دت  ّدب د دت ا،عهد   حد ث رقـ: 

 .291  ص:1الح كم   المصّدح المي ر  ّدب الس ف  الس ف مع اليكف  ج: - 1
 .861  ص: 2سيدف  ج: مدلؾ  المكطي  كتدب الع كؿ  ّدب مدمع ع ؿ ا، - 2
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كركم: جف مركاف ّعث لل  اّف عّدس  سيل : مػد ذا فػ  الهػرس؟ ف ػدؿ اّػف عّػدس: 
دـ الحػػـ م ػػؿ ا،هػػراس؟  ف ػػدؿ اّػػف جتمعػػؿ م ػػ   ف ػػدؿ لػػ  مػػركاف:«ف ػػ  خمػػس مػػف ا ّػػؿ»

لػػك لػػـ تعتّػػر ذلػػؾ لن ّد،صػػدّع ع م ػػد سػػكا  لكحػػدؾ  فك ػػؼ كالػػيص م ػػف عػػف »عّػػدس: 
 .«كؿ ق دس  كقد كردت المسدكاة؟

كهػػذا جصػػؿ فػػ  كػػؿ ميد ػػة ن تهػػّط كم ت ػػد فػػنذا فػػدت هػػّط د مػػف »قػػدؿ الخطػػدّ : 
ف اختمػؼ ك مدل ػد كميحعت ػد كمّمػغ م ة المعي  اعتّرت مػف ح ػث انسػـ فتسػدكل د ت ػد كا 

فعم ػػػد فػػػنف ل ّ ػػػدـ مػػػف ال ػػػكة مػػػد لػػػ س لمخيصػػػر كمػػػع ذلػػػؾ فػػػد ت مد سػػػكا  كلػػػك اختمحػػػت 
 2«المسدحة ككذلؾ ا،سيدف يحع جقكل مف ّعض كد ت د سكا  يظرا لالسـ ف ط.

كن فرؽ ّ ف السف ال دّتة  كالمهطّرة لن جف  شتد اهطراّ د كن ّ ف السف الّ هػد  
ذا »المدكيػة: كالسػكدا  قػدؿ فػػ   فػػ  السػف السػكدا  خمػػس مػف ا ّػػؿ كدلصػح حة كف  ػػد كا 

كديػػػت سػػػف سػػػكدا  جك صػػػحرا  جك حمػػػرا  جك خهػػػرا  فيسػػػ ط د رمػػػؿ فح  ػػػد الع ػػػؿ كػػػدمال 
   3«.كالسكدا  جشد

ف ردت ّعد س كط د ف ّتت لـ  رد صدحّ د مد جخذ.  كف  المهّرة مدا حككمة كا 
ف  ّتػػػت قّػػػؿ »قػػػدؿ اّػػػف رشػػػد:  الحكػػػـ ّع م ػػػد فكػػػذلؾ عمػػػ  المشػػػ كر  كقػػػدؿ اتحدقػػػد  كا 

 4«.جش ب ن   ه  ل  ف  د ّش   لذا عددت ل   ت د قّؿ الحكـ
كمػػف طرحػػت سػػي  عمػػدا فردهػػد ف ّتػػت فمػػ  ال ػػكد ف  ػػد كلػػك رد السػػف »كيػػص المدكيػػة: 

   5«.ف  الخطي كدف ل  الع ؿ
ف ايكسر مف دكي     ػ  ّدق  ػد ّك كم ؿ قمع السف ف  تمدـ الع ؿ كسرهد مف المحـ  كا 

 عم  حدل  فّحسدب ذلؾ.

                                                                                                                                                                          

 المرمع يحس . - 1
 المرمع يحس . - 2
  570  ص:4مدلؾ  المدكية الكّرل  الد ة ف  الع ف كالسف  ج:  - 3
اّف رشد  الّ دف كالتحص ؿ  كتدب الد دت ال دلث  مسيلة:  هرب ف ذهب ع م  ج ستيي  ّذهدب  - 4

 .66  ص:16ع م   ج:
 المدكية  المرمع يحس . - 5
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ف »كفػػ  المدكيػػة:  لف اهػػطّرت سػػي  فتحركػػت فػػنف كػػدف اهػػطراّد شػػد دا تػػـ ع مػػ  كا 
 1«.كدف هع حد ع ؿ ّ دره قدؿ كالسف الشد دة انهطراب  يتظر ّ د سية

لذا جصػ ّت السػف فدسػكدت فح  ػػد  »  ػكؿ: كفػ  المكطػي  عػف اّػف المسػ ب  جيػػ  كػدف 
 2«.عد جف تسكد فح  د ع م د تدمدع م د تدمد فنف طرحت ّ

جك  ق ػؿ لػ : جم نّػف ال دسػـ: فػنف هػّر  فدسػكدت سػي   جك احمػرت »كف  المدكية: 
ف كػػدف ذلػػؾ كدلسػػكاد ف ػػد تػػـ  اصػػحرت  جك اخهػػرت  ف ػػدؿ: لف اسػػكدت ف ػػد تػػـ ع م ػػد كا 

ن فّحسدب مد ي ص    3«.ع م د كا 
ن كدلسػػػػك  كرد ذلػػػػؾ للػػػػ  جهػػػػؿ المعرفػػػػة فػػػػنف كػػػػدف ذلػػػػؾ عيػػػػدهـ عرفػػػػد اد تػػػػـ ع م ػػػػد  كا 

 فحككمة.
قكل : فعم  حسدب مد ي ص  عي  مف ّ ده د  قدؿ جش ب: الحمػرة »كقدؿ الم ّر : 

جقرب لل  السكاد   ـ الخهرة   ـ الصحرة  كف  ذلؾ كم  ّ در مد ذهب مف ّ دهػ د للػ  
د التكف ؽ. 4«مد ّ   مي  لل  اسكدادهد.  ّك

 
 
 
 
 

                                                           

 لمدكية  المرمع يحس .ا - 1
 مدلؾ  المكطي  المرمع يحس . - 2
 مدلؾ  المدكية  المرمع يحس . - 3
مده  كمد جيي  لـ جمده عيد الم ّر  ف  جقكؿ جش ب هك ف  كتدّ  المكاز ة كهك مخطكط لـ  - 4

كتدّ  مكاهب المم ؿ  ككمدت  مذككر عيد ال  ركاي  ف  اليكادر كالز ددات  مرمع سدّؽ  ّدب ف  
.كعيد خم ؿ ف  كتدّ  التكه ح ف  شرح مختصر خم ؿ  407  ص:13د ة المسدف كالشحت ف ج:

 .146  ص:8مرمع سدّؽ  كتدب الد دت  ج:
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 الحدْث الثالث:
 قكل  صم  ا عم   كسمـ: 

َّى َْْبَرَأ، َوَعِف ] ََِمى َح ِْْقَظ ، َوَعِف اْلُمْب َِ َّى َْْس ـُ َعْف َثاَلَثٍة: َعِف النَّاِئـِ َح ُرِفَع اْلَقَم
َّى َْْكُبرَ  ِغِْر َح  [ الصَّ

 .1ّدؿ المّتم  ]كالصّ  حت   حتمـ[ كف  ركا ة ]المميكف الم مكب عم  ع م [ 
مػف حػد ث 4  كاّػف مدمػ  3كلػ  يسػّ   كاليسػد  2حد ث ركاه جّك داككد اعمـ جف هذا ال

 عد شة كقد جفرده السّك  ّدلشرح.
دح:  والرفػػػع: كالرفػػػع فػػػ  ا،مسػػػدـ ح   ػػػة فػػػ  » هػػػد الخحػػػض  كالكهػػػع  قػػػدؿ فػػػ  المصػػّػ

كميػ  الحػد ث ]رفػع ال مـػ عػف  الحركة كانيت دؿ  كف  المعدي  محمكؿ عم  مػد   تهػ   الم ػدـ 
يمد معيده ن تكم ؼ  فال م اخذة. ال ة[ كا  .ايت ػ  5«ل مـ لـ  كهع عم  الص  ر  كا 

فرفػػػع ال مػػػـ؛ كيد ػػػة عػػف عػػػدـ كتدّػػػة اآل ػػدـ عمػػػ  ـ فػػػ  هػػػذه » قػػدؿ اّػػػف عّػػػد ال ػػددم: 
 ا،حكاؿ  كهك ن  يدف   ّكت ّعض ا،حكػدـ الدي ك ػة  كا،خرك ػة ل ػـ فػ  هػذه ا،حػكاؿ 

فدتتػػ  صػػالة فػػ  اليػػـك فصػػم  فحعمػػ  قهػػد  عيػػد كهػػمدف المتمحػػدت  كغ رهػػد فمػػذلؾ مػػف 
ك  ر مف الح  د  مع جف ال هد  مسّكؽ ّكمكب الصالة فال ّد ل ػـ مػف ال ػكؿ ّػدلكمكب 
حدلػػة اليػػـك كل ػػذا ق ػػؿ جف الصػػح ح جف الصػػّ    ػػدب عمػػ  الصػػالة كغ رهػػد مػػف ا،عمػػدؿ 

ػ عى ًفػف ػذا الحػد ث كحػد ث ] ري  خطػي  مػب عم ػ  الكحػػدرة  [ مػع جف ال دتػؿ  يي طىػخى   الٍ تًػم  جي  فٍ عى

                                                           

 .487  ص:6  ج:7303سيف اليسد    كتدب الرمـ  ّدب المميكية تص ب الحد  حد ث رقـ  - 1
 .452  ص:6حدا  ج: سيف جّ  داكد  كتدب جكؿ الحدكد  ّدب ف  المميكف  سرؽ جك  ص ب - 2
ت    ىٍستىٍ ً ظى  كىعىًف  - 3 ركاه اليسد   ف  سيي  عف عد شة ّمحظ: ريًفعى اٍل ىمىـي عىٍف  ىالى ىةو عىًف الي دً ـً حى

ت    ىٍعً ؿى جىٍك  يًح ؽى  ت    ىٍكًّرى  كىعىًف اٍلمىٍمييكًف حى ً  ًر حى   كتدب الطالؽ  ّدب مف ن   ع طالق  «الص 
 .265  ص:5  ج:5596  حد ث رقـ مف ا،زكاج

  1  ج:2041سيف اّف مدم   كتدب الطالؽ  ّدب طالؽ المعتكه كالص  ر كاليد ـ  حد ث رقـ  - 4
 .658ص:

  232  ص: 1الح كم   المصّدح المي ر  ّدب الرا   الرا  مع الحد   ج: - 5
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 1«.كعم  عدقمت  الد ة
ذكر اّف حّدف جف المراد ّرفع ال مـ ترؾ كتدّػة الشػر عػي ـ  دكف »كقدؿ ف  ا رشدد: 

هػػػك ظػػػدهر فػػػ  الصػػػّ  دكف المميػػػكف كاليػػػد ـ  الخ ػػػر  قػػػدؿ الحػػػدفظ ز ػػػف الػػػد ف العراقػػػ :
م ارتحػػع عػػف ،ي مػػد فػػ  ح ػػز مػػف لػػ س قػػدّال لصػػحة العّػػددة ميػػ  لػػزكاؿ الشػػعكر  فدلػػذ

ل كلػ  صػم  ا عم ػ  كسػمـ لممػرجة لمػد سػيلت : جل ػذا  ن قمـ ال ػكاب  الصّ  قمـ الم اخذة 
«.[ره مٍ جى  ؾى لى   كى ـٍ عى ] يى  ح   قدؿ:

2   
: هذا ظدهر ّدليسّة لل  اليػد ـ  جمػد المميػكف فػال  ّعػد ل دّتػ  عمػ  مػد تحػراه مػف قمت

ف كدف ف   عم  غ ر ّص رة  كن   كمدؿ م ز  كا جعمـ.جفعدؿ الّر  كا 
سػ ؿ اّػف ال دسـػ عػف كلػد المسػمـ  كلػد مميكيػد جك  صػ ّ  الخّػؿ قّػؿ »كف  مػدمع العتّ ػة: 

ـْ  ﴿الّمػػكغ قػػدؿ مػػد سػػمعت ف ػػ  ّشػػ   لن جف ا تّػػدرؾ كتعػػدل    ػػكؿ: ُِْي ََّبَمػػ َوالَّػػِذَْف آَمُنػػوا َوا
َُِيـْ  َّْ ـْ ُذرّْ ُُِيـ ِبِإَْماٍف أَْلَحْقَنا ِبِي َّْ ،ُذرّْ ٍَ َِْناُىـ مّْْف َعَمِمِيـ مّْػف َشػْي ُكػؿُّ اْمػِرٍئ ِبَمػا َكَسػَب  ، َوَما أََل

كجرمػك جف  معم ـػ ا مع ـػ  فيمػد مػف احػتمـ كمػرل عم ػ  ال مـػ  ـػ جصػ ب ّعػد ذلػؾ  3﴾َرِىٌْف 
 4«.فني  سمعت ّعض جهؿ العمـ   كؿ  طّع عم  عمم  ّميزلة مف مدت

م عػف اليّػ  صػم  ا عم ػ  كسػمـ كجمػد مػف مػد رمػده اّػف ال دسػـ مػرك »قدؿ شػدرح د: 
جصػدّ  الخّػػؿ ّعػػد جف احػتمـ فمػػد حكػػ  جيػ  سػػمع  مػػف ّعػض جهػػؿ العمػػـ ف ػ  صػػح ح فػػ  

 ايت ػ  ّدختصدر. 5«.المعي  نرتحدع ال مـ عي  ّدلخّؿ
                                                           

ب طالؽ المعتكه اّف عّد ال ددم  حدش ة السيدم عم  سيف اّف مدم   كتدب الطالؽ  ّد - 1
 .629  ص: 1  ج:2041كالص  ر كاليد ـ  حد ث رقـ: 

  6814ال سطالي   لرشدد السدرم  كتدب الحدكد  ّدب ن  رمـ المميكف كالمميكية  حد ث رقـ  - 2
 .10  ص:10ج:

 .21سكرة الطكر  اآل ة: - 3
رح كالتكم   كالتعم ؿ جيظر مد مد  ف  مدمع العتّ ة عيد محمد ّف رشد  الّ دف كالتحص ؿ كالش - 4

لمسد ؿ المستخرمة  كتدب المدمع التدسع  مسيلة كلد المسمـ الص  ر  كلد مخّكن جك  ص ّ  
 .527  ص: 18الخّؿ قّؿ جف  ّمغ العمؿ  ج: 

محمد ّف رشد  الّ دف كالتحص ؿ كالشرح كالتكم   كالتعم ؿ لمسد ؿ المستخرمة  كتدب المدمع  - 5
  18التدسع  مسيلة كلد المسمـ الص  ر  كلد مخّكن جك  ص ّ  الخّؿ قّؿ جف  ّمغ العمؿ  ج:

 .527ص:
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اليػػـك معػػركؼ  قػػدؿ الحكمػػد : هػػك غشػػ ة    مػػة  :[عػػف النػػائـ حِػػى ْسػػِْقظ]قولػػو: 
المعرفػة ّد،شػ د   كل ػذا ق ػؿ هػك آفػة فػال  يػدـ جهػؿ الميػة ت مـ عم  ال مب فت طع  عف 

  جخػػك المػػكت كالػػذم دلػػت عم ػػ  اآل ػػدر جف يحػػس اليػػد ـ ت ػػّض كا كمػػد فػػ  الحػػد ث ،ٌيػػ
 جعمـ ّ   ة ذلؾ.

جف فػػػ  اّػػػف آدـ يحػػػس  كركح ّ ي مػػػد م ػػػؿ شػػػعدع الشػػػمس   1كركم عػػػف اّػػػف عّػػػدس
دلركح  كالتحر ؾ  فدليحس ه  الت  ّ د اليحس  فنذا يدـ العّد قػّض ا  كا دراؾ الع ؿ ّك

كتّ ػػ  يحػػس  كمي ػػد مػػد  صػػعد للػػ  المػػ  ا،عمػػ   فتسػػرح للػػ  ح ػػث شػػد   ركح ا دراؾ
 كا جعمـ ّح   ة الحدؿ.  كف  المكت ّدلعكس كالتيحس  التحرؾ 

 :كفػػػػ  الػػػػذكر الحكػػػػ ـ2د[ يىػػػػاحى كى رٍ جى  ضى ّى قىػػػػ اى  ف  كفػػػػ  الصػػػػح ح فػػػػ  حػػػػد ث الػػػػكادم ]لً 
َْْيػا  ﴿ ُْْمِسُؾ الَِِّي َقَضى َعَم َُِمْت ِفي َمَناِمَيا َف ـْ  ََِوفَّى اْْلَنُفَس ِحَْف َمْوَِِيا َوالَِِّي َل المَُّو َْ

                                                           

دؼ لـ جمده هذا ا، ر لن ف  كتدب تخر   ا،حدد ث كاآل در الكاقعة ف  تحس ر الكش - 1
لمزمخشرم  لممدؿ الد ف جّك محمد عّد ا ّف  كسؼ ّف محمد الز مع   تح  ؽ عّد ا ّف 

 هػ  تحس ر سكرة الزمر   1414  1الر دض  ط:: –عّد الرحمف السعد  دار اّف خز مة 
   قدؿ غر ب مدا.205  ص:3ج:

ـى  جىي  ي قى  - 2 ٍ ًد ًٍّف جىٍسمى مىٍ ً  الحد ث ركاه مدلؾ ف  المكطي عىٍف زى م   اي عى : عىر سى رىسيكؿي الم ً  صى دؿى
ت   اسٍ  قىديكا. حى ؿه كىرى قىدى ًّالى ًة. فىرى نن جىٍف  يكًقظى يـٍ ًلمص الى ك ؿى ًّالى م ـى لىٍ مىةن ًّطىًر ًؽ مىك ةى. كىكى سى قىٍد كى تىٍ  ىظيكا كى

قىدٍ  ـي الش ٍمسي  فىدٍستىٍ  ىظى اٍل ىٍكـي  كى مىٍ ً  م ـى جىٍف  طىمىعىٍت عى سى مىٍ ً  كى م   اي عى ـٍ رىسيكؿي الم ً  صى فىًزعيكا. فىيىمىرىهي
 : قىدؿى كا ًمٍف ذىًلؾى اٍلكىاًدم  كى ت    ىٍخريمي ّيكا حى كا ًمٍف «ًلف  هىذىا كىادو ًًّ  شىٍ طىدفه » ىٍركى رىمي ت   خى ًكّيكا حى   فىرى

ـٍ رىسيكؿي الم  ً  نن جىٍف  ذىًلؾى اٍلكىاًدم.  يـ  جىمىرىهي م ـى جىٍف  ىٍيًزليكا  كىجىٍف  ىتىكىه  يكا. كىجىمىرى ًّالى سى مىٍ ً  كى م   اي عى صى
رىؼى لً  م ـى ًّدلي دًس.  يـ  اٍيصى سى مىٍ ً  كى م   اي عى م   رىسيكؿي الم ً  صى . فىصى ـى ًة  جىٍك  يً   قىٍد  ييىدًدمى ًّدلص الى ـٍ  كى لىٍ ً 

: رىجىل ًمٍف فىزىًع ً  ٍ ًر »ـٍ  فى ىدؿى لىٍك شىد ى لىرىد هىد ًللىٍ يىد ًف  ًح فو غى يىد  كى  ىد جى ُّ ىد الي دسي ًلف  الم  ى قىّىضى جىٍركىاحى
قىدى ]ص: مٍّ  ى 15هىذىا  فىًنذىا رى مٍّ ىد  كىمىد كىدفى  يصى ًة جىٍك يىًس ى ىد   يـ  فىًزعى ًللىٍ  ىد  فىٍم يصى ـٍ عىًف الص الى ديكي د [ جىحى

ٍقًت ىد : «ًف  كى م ـى ًللى  جىًّ  ّىٍكرو فى ىدؿى سى مىٍ ً  كى م   اي عى ًلف  الش ٍ طىدفى جىتى  »   يـ  اٍلتىحىتى رىسيكؿي الم ً  صى
ـى  ت   يىد ًّ ُّ حى د  ي ىد جي الص  ٍؿ  ي ىدٍّ ي ي  كىمى ـٍ  ىزى عى ي  فىمى مٍّ   فىيىٍهمى نن كىهيكى قىدً ـه  يصى ـ  دىعىد رىسيكؿي الم ً     ي «ًّالى

م ـى  ًمٍ ؿى ال ًذم  سى مىٍ ً  كى م   اي عى ؿه رىسيكؿى الم ً  صى . فىيىٍخّىرى ًّالى نن م ـى ًّالى سى مىٍ ً  كى م   اي عى جىٍخّىرى رىسيكؿي صى
م ـى جىّىد ّىٍكرو فى ىدؿى جىّيك ّىٍكرو جىٍش ىدي جىي   سى مىٍ ً  كى م   اي عى ؾى رىسيكؿي الم ً . كتدب كقكت الصالة  ّدب الم ً  صى

 . 15 -14  ص: 1اليـك عف الصالة  ج: 
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 اْلَمػػػػػػػْوَت َوُْْرِسػػػػػػػُؿ اْْلُْخػػػػػػػَرى ِإَلػػػػػػػى َأَجػػػػػػػٍؿ ُمَسػػػػػػػمِّى ِإفَّ ِفػػػػػػػي َذِلػػػػػػػَؾ َْلَْػػػػػػػاٍت لَّْقػػػػػػػْوـٍ 
ََِفكَُّروَف   كذلؾ  دؿ نتحددهمد كا جعمـ.1﴾َْ

 عم  ا،صؿ. كالممع يـك  ف ك يد ـ. كميدمد  يكمد  |  دؿ: يدـ   يدـ  مف ّدب تعب 
 كي ـ عم  لحظ الكاحد  كي دـ ج هد.

 كاست  ظ ا؛ يتّ  مف يكم   كم م  ت  ظ.

 : حرؼ غد ة ت ته  ف  م ؿ هذا مخدلحة مد ّعدهد لمد قّم د.وحِى

كؽ لتّػػددر الحكػػـ مي ػػد للػػ  كهػػؿ ذلػػؾ ّػػدلمح ـك  كهػػك مػػد عم ػػ  ا،ك ػػركف  جك ّػػدلميط
 ا،ذهدف.

ف اختمػؼ العممػد  فػ   كعم  كؿ؛ فال خالؼ ّد،خذ ّ ذا المح ـك ف  هذا الحػد ث  كا 
 انحتمدج ّدلمحده ـ ،دلة جخرل. 

كالمرفكع عف اليد ـ؛ هػك ا  ػـ  كذلػؾ ف مػد لػـ  ترتػب عم ػ  قّػؿ يكمػ   فػنف يػدـ قصػدا 
 لـ  تكم  لل   كمّك . ّعد تعمؽ حؽ ّ   حكت  اليـك ج ـ ّخالؼ مد

لذا دخػػؿ عمػػ  المكمػػؼ » قػػدؿ السػػّك  فػػ  كتػػدب لّػػراز الحكػػـ مػػف حػػد ث رفػػع ال مػػـ: 
كقت الصالة كتمكػف مػف فعم ػد كجراد جف  يػدـ قّػؿ فعم ػد فػنف ك ػؽ مػف يحسػ  ّػيف  سػت  ظ 

ن لػػـ  مػػز  قّػػؿ خػػركج الكقػػت ّمػػد  مكيػػ  جف  صػػم  ف ػػ  مػػدز  ككػػذلؾ لػػك لػػـ  ػػتمكف   كا 
فػػنف يػػدـ ح ػػث لػػـ   ػػؽ يحسػػ  ّدنسػػت  دظ ج ػػـ  خكلػػ  الكقػػت قصػػد جف  يػػدـ كلكػػف ّممػػرد د

فػػنف اسػػت  ظ عمػػ  خػػالؼ ظيػػ    كال ػػدي  ل ػػـ التسػػّب لل ػػ   ل مػػ ف جحػػدهمد تػػرؾ الصػػالة 
كجمػػد ذلػػؾ ا  ػػـ الػػذم حصػػؿ فػػال   كصػػم  فػػ  الكقػػت لػػـ  حصػػؿ لػػ  ل ػػـ تػػرؾ الصػػالة 

كعمػـ جك غمػب عمػ  ظيػ  جف يكمػ    ت كلك جراد جف  يػدـ قّػؿ الكقػ   رتحع لن ّدنست حدر 
ك شػ د لػ  مػد كرد   ،ف التكم ػؼ لػـ  تعمػؽ ّػ  ّعػد    ست رؽ الكقت لـ  متيع عم ػ  ذلػؾ 

ف  الحد ث جف امػرجة عدّػت زكم ػد ّييػ   يػدـ حتػ  تطمػع الشػمس فػال  صػم  الصػّح لن 
ذلػػؾ الكقػػت ف ػػدؿ ليػػد جهػػؿ ّ ػػت معػػركؼ ليػػد ذلػػؾ جم  يػػدمكف حتػػ  تطمػػع الشػػمس ف ػػدؿ 
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اليّػػ  صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ: ]لذا اسػػت  ظت فصػػؿ[ ايت ػػ  عمػػ  ي ػػؿ الحػػدفظ فػػ  شػػرح 
 1«.الكككب

كن خالؼ ف  كمػكب ال هػد  عم ػ  لكػؿ مػد فدتػ  فػ  يكمػ   يعػـ لف ع ػد ي ػة الصػـك 
 ف  محم د   ـ يدـ ج دمد لـ   ض ،ي  صد ـ حكمد  كذلؾ ف مد  مب تتدّع .

 ع مػػ  ّخّػػؿ  جك مػػف كمػػد فسػػرت  ركا ػػة:: هػػك المصػػدب فػػ  [وعػػف المبِمػػى]وقولػػو: 
 .3]كالخرؼ[ زاد ف  ركا ة ،ّ  داككد: 2]كعف المميكف الم مكب عم  ع م [

كمعؿ الّر  غد ة لرفع ال مـ عي  فنذا رمع لل   ع م  رمعت لل   الكامّدت كجق ـ عم   
ف  مدمتػ  كا  مف الحدكد مد جصدب زمف لفدقت  كيحذت جحكدم  ف  مدلػ  كصػحت شػ ددت  كا 

 كدف المف قد  عدكده المرة ّعد المرة هذا مد يص عم   عممد يد.
فػػ  الشػػ ددة ن  ختمػػؼ فػػ  الع ػػؿ فػػ  حػػدلت  التحمػػؿ كا،دا  »قػػدؿ اّػػف عّػػد السػػالـ: 

كن  هر ذهدب الع ؿ ف  غ ر هدت ف الحدلت ف كيص عم   عّد الممؾ قدؿ اّف عرفػة مػد 
  ّؿ ي ؿ الش ل عػف مدلػؾ فػ  ذكره مف م ته  المذهب كيص عم   عّد الممؾ ن جعرف

   4«.الكّ ر  خيؽ لف كدف  ح ؽ لفدقة  ع م د مدزت ش ددت  كاّت دع 
 كقدؿ جهؿ ا،صكؿ ن تمكز ركا ة المميكف اتحدقد.

ن فال.  كالمراد الميكف المطّؽ فنف اي طع كج ر ف  زمف لفدقت  رد  كا 
لذ  كحػػػ  ف  ػػػد كمػػػكد كالشػػػ ددة جكلػػػ  مػػػف الركا ػػػة ّدنحت ػػػدط  كجمػػػد ا مدمػػػة فػػػدكي مد 

 التكم ؼ.
                                                           

لّراز الحكـ مف حد ث رفع ال مـ   جّك الحسف  ت   الد ف عم  ّف عّد الكدف   السّك  - 1
  دار الّشد ر مّدشرة:  لّراز الحكـ مف حد ث رفع ال مـ  تح  ؽ كتخر  : محمد ك الي  خم حة

  1  الكم  السدّع كالعشركف  ج:1992  1ا سالم ة لمطّدعة كاليشر  ّ ركت  لّيدف  ط: 
 .87ص:

 سّؽ تخر م . - 2
 سّؽ تخر م .  - 3
يظر قكل  ف : ميح المم ؿ شرح مختصر خم ؿ  محمد ّف جحمد ّف محمد  عم ش(  ّدب ف  ا - 4

 . 393  ص: 8  د. ط  ج:1989جحكدـ الش ددة  دار الحكر  
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كقػػدؿ ّعػػض جصػػحدّيد: ن تمػػكز شػػ ددت  كن لمدمتػػ  كلػػك فػػ  زمػػف لفدقتػػ  لمػػد لعمػػ  جف 
كيصػػكص ا، مػػة عمػػ    ذلػػؾ عم ػػ  فػػ  الصػػالة   كػػكف مػػف ذلػػؾ معػػ  لعػػدـ جمػػف طػػرك 

كالطػػكارئ الّع ػػدة ن تراعػػ  لذ مي ػػد المػػكت الػػذم هػػك طػػكؽ فػػ  عيػػؽ كػػؿ  .خػػالؼ قكلػػ 
ػػػر ه هػػػك رمػػػكع ع مػػػ  غ رهػػػد  كن   ف لمدمػػػةحػػػ   ػػػـ لػػػـ  ميػػػع مػػػ كن  شػػػترط فػػػ  لل ػػػ   ّك

 التكم ؼ تمدم  ّؿ لذا ع ؿ ا،مكر كعرؼ مد  مزم  تمب عم  .
ػػرج ّػػر  مػػف ّػدب قػػرب ل ػػة قدلػػ   ك  ػدؿ ّػػرج مػػف المػػرض   ّػرج مػػف ّػػدّ  يحػػع  كتعػب  ّك

ػػرج ز ػػد مػػف د يػػ  »قػػدؿ:  1فػػ  المصػػّدح ر ػػد ّػػرج م مػػكز مػػف ّػػدب   ّك عيػػ   سػػ ط تعػػب  ّك
درئطمّ  ف ك ّرم   را  ّدلحتح  ّك  «  كالمد.  ّك

الصّ  هك مف لـ  ّمغ الحمـ  هػذا هػك المػراد فػ   :[رْ بُ كْ وعف الصبي حِى َْ ]وقولو: 
لف قػػدؿ هػػذا كقػػؼ عمػػ  صػػّ    كغ ػػرهـ  قػػدؿ عممد يػػد: الحػػد ث  ككػػذلؾ  طم ػػ  الح  ػػد  

 ن لمف ّمغ.جك طحؿ  جك ص  ر؛ جعط  لمف لـ  ّمغ الحمـ ذكرا  جك جي    
الصػػػػّ  الصػػػػ  ر  كالممػػػػع صػػػػّ ة  كصػػػػّ دف  ّدلكسػػػػر  كالصػػػػّد »كفػػػػ  المصػػػػّدح: 

ّدلكسػػر م صػػكر الصػػ ر  كالصػػّد  كزاف كػػالـ ل ػػة ف ػػ    ػػدؿ كػػدف ذلػػؾ فػػ  صػػّده  كفػػ  
   2«.صّد  

ف كديػػت ال ػػد  جك ػػر »كفػػ  الي د ػػة:  الصػػّكة؛ الصػػّ ة  ممػػع صػػّ   كالػػكاك ال  ػػدس  كا 
   3«.استعمدن

د   كّػر؛  محتكحػة  قػدؿ ّعهػ ـ كّػر الكلػد ّكسػر الّػد  كمهػدرع  ّػدلحتح كجمػد كّػر ّك
ّدلهػػػـ فمعيػػػده عظػػػـ فػػػ  المسػػػـ جك المعيػػػ  كمهػػػدرع  ح ي ػػػذ ّدلهػػػـ ج هػػػد كيظػػػـ هػػػذا 

 ّعه ـ ّ كل : 
 كّػػػػرت ّكسػػػػر الّػػػػد  فػػػػ  السػػػػف كامػػػػب

 كف  المسـ كالمعي  كّرت ّهم د
 مهػػػػػػػػدرع  ّػػػػػػػػدلحتح ن غ ػػػػػػػػر  ػػػػػػػػد صػػػػػػػػدح 

 حمهػػػػػػػػػػػػػدرع  ّدلهػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػد  ّن هػػػػػػػػػػػػػد
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كّػػر الصػػّ   كغ رهػػد   كّػػر  مػػف ّػػدب تعػػب  مكّػػرا م ػػؿ مسػػمد  » كفػػ  المصػػّدح:
ككّػػرا كزاف عيػػب ف ػػك كّ ػػر  كممعػػ  كّػػدر  كا،ي ػػ  كّ ػػرة  كفػػ  التحهػػ ؿ هػػك ا،كّػػر  
كممع  ا،كدّر كه  الكّرل  كممع د كّػر  ككّر ػدت  كهػذا جكّػر مػف ز ػد لذا زادت سػي  

ب قػرب  عظػـ  ف ػك كّ ػر ج هػد  ككّػر الشػ   عم  سف ز د  ككّػر الشػ   كّػرا مػف ّػد
ـْ َلػػػُو َعػػػَذاٌب  ﴿ّهػػػـ الكػػػدؼ  ككسػػػرهد  معظمػػػ  كفػػػ  التيز ػػػؿ: َوالَّػػػِذي َِػػػَولَّى ِكْبػػػَرُه ِمػػػْنُي

دلهـ شدذ.1﴾َعِظْـٌ   2«  ّدلكسر ف  طرؽ السّعة  ّك
كعم ػ   حمػؿ ركا ػة   كال ػدي  جظ ػر جك  ّمػغ  جم  حػتمـ  ؛حت   كّػر: »3كقدؿ ال يدم

 .ايت ػ « كذلؾ جي  قد  ّمغ ّال احتالـ  حتمـ 
 4 «.كف  ركا ة المميكف الم مكب عم  ع م ...الل» كقكؿ الم لؼ: 

ن مف حػد ث عد شػة المت ػدـ  كهػك  ره  ا عي   هذه الركا ة ه  مف حد ث عم ٌ 
عػػف جّػػ  ظّ ػػدف عػػف اّػػف عّػػدس عػػف عمػػ  جف رسػػكؿ ا 5حػػد ث حسػػف ركاه جّػػك داككد 

 :ـ قدؿصم  ا عم   كسم
ػ ـي مىػ ى الٍ  عى فً ] ري  ػ ةو  ىػالى  ى  فٍ عى ػ  كى  ً ًمػ ٍ   عى مىػعى  كبً ميػ ٍ مى الٍ  كفً ييػمٍ مى الٍ  فٍ عى   ظى  ً  ٍ تى ٍسػ   ى ت ػحى  ـً د ً الي ػ فٍ عى

ػػػكى  ػػػ فً عى ػػػ ـي مىػػػ ى الٍ  عى ًفػػػ.[  كفػػػ  ركا ػػػة ] ري ـى مً تى ٍحػػػ   ى ت ػػػحى   ٍّ ًّ الص  ػػػ ؛ةو  ىػػػالى  ى  فٍ عى ػػػ فٍ عى   ت ػػػحى ًَ   ٌ ًّ الص 
 الحد ث. 6...[غى مي ٍّ  ى 
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ج هد مف طر ؽ جّ  الهػح  عػف عمػ  عػف اليّػ  صػم  ا عم ػ   1كركاه جّك داككد
 كسمـ. 

مف طر ؽ اّف مر   عف ال دسـ ّف  ز د عػف عمػ  مرفكعػد  كجشػدر  2كركاه اّف مدم 
 .لل  هذه الطر ؽ قدؿ: كزاد ف   ]كالخرؼ[ 3جّك داككد

غر ػب مػف هػذا حػد ث حسػف  كقػدؿ: كركاه الترمذم عف قتددة عف الحسف عػف عمػ  
 الكم .

عػػػف اليّػػػ  صػػػم  ا عم ػػػ  كسػػػمـ  كقػػػد كػػػدف  عػػػف عمػػػ   كقػػػد ركم مػػػف غ ػػػر كمػػػ  
   4كلكيد ن يعرؼ ل  سمدعد مي . كقد جدرك    ٌ الحسف ف  زمف عم

 : ج ّت ممدعة مف الححدظ سمدع  مي   كا جعمـ.قمت 
صػػدّت ـ عمػػ  جيػػكاع مي ػػد: اختالسػػ ـ  لمع ػػؿ مػػف كالمميػػكف؛ هػػك المصػػدب ّػػدلمف  كا 

كهرب  كمي د سػمكؾ فػ  مسػـ المصػدب  غ ر مخدلطة لممصدب  كمي د مد هك ّصرع 
معؿ ا ل ـ قدرة عم  ذلؾ ف مرم المي  مف ا يس  ممػدرم دمػ   ك سػمؾ فػ  ّدطيػ   

 .5[ـً ل الد  رى مٍ مى  ـى آدى  فً ٍّ اً  فٍ م مً رً مٍ  ى  دفى طى  ٍ الش   ف  لً ]كف  الصح ح 

                                                           

 .454  ص:6  ج:4403سيف جّ  داكد  المرمع يحس   حد ث رقـ  - 1
سيف اّف مدم   كتدب جّكاب الطالؽ  ّدب طالؽ المعتكه  كالص  ر  كاليد ـ  حد ث  - 2

 . 199  ص: 3  ج:2042رقـ:
 .455  ص:6  ج:4403سيف جّ  داكد  المرمع يحس   حد ث رقـ  - 3
  1423ّدب مد مد  ف مف  مب عم   الحد  حد ث رقـ  الترمذم  سيف الترمذم  جّكاب الحدكد  - 4

 . 32  ص: 4  ج:1423
 ركاه الّخدرم كمسمـ عف عم  ّف حس ف عف صح ة ّيت ح   كالمحظ لمّخدرم: - 5
  7171صح ح الّخدرم  كتدب ا،حكدـ  ّدب الش ددة تككف عيد الحدكـ ف  كن ت   حد ث رقـ  -

 .70  ص:9ج:
  4  ج: 2175 دف جي   ستحب لمف رجل خدل د  حد ث رقـ صح ح مسمـ  كتدب السالـ  ّدب ّ -

  1712ص: 
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الميػػػ   جـ ن ؟  كرمػػػح ّعهػػػ ـ جيػػػ  كػػػالـ ا يسػػػ  كهػػػؿ الكػػػالـ المسػػػمكع ميػػػ  كػػػالـ 
 ّتخ  الت مف الش طدف  كقد  ّت ّد،دلة السمع ة كمكد المف  فنيكدرهـ كحر.

كك ػػػر فػػػ  ا،حدد ػػػث ذكػػػر دخػػػكل ـ ا يسػػػدف كانسػػػترقد  ل ػػػـ  كجيػػػ  ّرمػػػد قػػػد  المرقػػػ  
 ح ة  جك مد كدلمرك  كمف جيكر ذلؾ حدلؼ جهؿ السية كاستحؽ الطرد.

غر ػػزة  ت  ػػي ّ ػػد ا يسػدف للػػ  ف ػػـ الخطػػدب  كسػم  ّػػذلؾ ،يػػ   ع ػػؿ صػػدحّ  كالع ػؿ 
 عف ارتكدب مد  ستح   مي .

كالعدقػػؿ المتصػػؼ ّػػ   كالممػػع ع ػػدؿ  م ػػؿ كػػدفر  ككحػػدر كّرمػػد ق ػػؿ ع ػػال   كامػػرجة 
دل ة  كالممع عكاقؿ  كعدقالت.  عدقؿ  كعدقمة كمد   دؿ ّدلغ  ّك

مػػغ مّػػد كاحػػتمـ الصػػّ   لغ الرمػػدؿ  ف ػػك حػػدلـ  كمحػػتمـ  كجصػػم  مػػف كحمػػـ؛ جدرؾ  ّك
 انحتالـ الذم  يت  ف  الميدـ.

ف ػػ  جف انحػػتالـ مػػف جدلػػة الّمػػكغ  كن خػػالؼ فػػ  ذلػػؾ ّػػ ف العممػػد   كم مػػ  الحػػ ض  
 كالحمؿ  ككذلؾ ّمكغ السف الت  ن  ّم  د ا يسدف عددة لن احتمـ.

 كاختمؼ ف  د مف خمسة عشر عدمد  لل   مدي ة عشر.
ؼ فػػػػ  ا يّػػػدت؛ لذا لػػػػـ  حصػػػؿ انحػػػػتالـ  كن ّمػػػكغ جقصػػػػ  سػػػف مػػػػف  حػػػػتمـ  كاختمػػػ

 كالمرمح اعتّدره.
 كذكر ف   غمظ الصكت  كايحتدح ا،ريّة  كا،رمح عدـ انكتحد  ّذلؾ كحده.

كن خػػالؼ جف الصػػّ  غ ػػر م اخػػذ ّمػػد فعػػؿ  جك تػػرؾ  لرفػػع ال مػػـ عيػػ   كلػػ  جمػػر مػػد 
د  ككف عم   ن مد  ككف لػ   كجمػر عممػ  لػ  ن كسب مف الخ ر فدلمرفكع عي  ليمد هك م

ل  ػػره  كلحدممػػ  عمػػ  الطدعػػة جمػػر عممػػ   كقػػكؿ مػػف قػػدؿ ا،مػػر كمػػ  ،ّك ػػ ؛ لمػػد عمػػ  
 طر ؽ اليصؼ  جك ال مث ل ب  كال م دف ل ـ غمط سّّ  م ؿ ّدلسية.

كقد  ّت جف الص در  تحػدكتكف فػ  ميػدزؿ الميػة ّ ػدر تحػدكت ـ فػ  ا،عمػدؿ الصػدلحة 
 كهك ظدهر.  1العالمة عم  ّف محمد العالمة ا،م كرم. قدل  الدي دف  

                                                           

 سّ ت ترممت  ف  الّدب ا،كؿ مف ال سـ ال دي . - 1
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كقػػد مػػد  جمػػرهـ ّدلصػػالة  كحمم ػػـ عمػػ  فعم ػػد لذا ع مػػكا  ككرد فػػ  الصػػـك مػػد  ػػدؿ 
   ككف ل ـ ف  ذلؾ جمر.نٌ عم  جمرهـ ّ  لذا جطدقكه  كمحدؿ ج

 ػـ ايع ػد الصّ  جهػؿ لمخطػدب ّد ّدحػة كاليػدب كالكراهػة فمػف »كف  قكاعد الم لؼ: 
يكدحػػ  ّك عػػ  عيػػد المدلك ػػة ،ي مػػد سػػّّد لّدحػػة دكف الكمػػكب كالتحػػر ـ فمػػف  ػػـ لػػـ  يع ػػد 
طالق  كعت   ،ي مد سّّد تحر ـ قدؿ عمػر تكتػب لمصػّ  حسػيدت  كن تكتػب عم ػ  سػ  دت  

  1«.كحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ّعػػػػػػػػػػػػػػػػػػض المّتدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؼ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا كن  متحػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
فػػػنف لػػػـ  حعػػػؿ الػػػكل   كؿ عمػػػ  الكمػػػكب هػػػك محمػػػ» ّػػػذلؾ قػػػدؿ اّػػػف ّطػػػدؿ:  ٍّ لٍّ كجمػػػر الػػػكى 
 «  .عص 

كجممػػع العممػػد  عمػػ  جيػػ  ّػػيحس الّمػػكغ تمزمػػ  الحػػرا ض ك  اخػػذ ّمم ػػع جفعدلػػ  كلػػذلؾ 
ن خػالؼ جف السػح   »تع ف تعم م  الحػرا ض كالحػدكد قّػؿ الّمػكغ  قػدؿ اّػف رشػد  كغ ػره: 

ك مزمػ  مػد جكمػب   الّدلغ تمزم  مم ع ح كؽ ا الت  جكمّ ػد عمػ  عّػدده فػ  ّديػ  كمدلػ 
ك مزمػػػ  الطػػػالؽ كػػػدف ّ مػػػ ف حيػػػث ف  ػػػد جك ّ  ػػػر  مػػػ ف   فػػػ  ّديػػػ  مػػػف حػػػد جك قصػػػدص

كن تمػػـز السػػح   هّػػة كن صػػدقة كن عتػػؽ كن شػػ   مػػف المعػػركؼ فػػ    ككػػذلؾ الظ ػػدر 
مدلػػػػ  لن جف  عتػػػػؽ جـ كلػػػػده ف مزمػػػػ  عت  ػػػػد ،ي ػػػػد تشػػػػّ  الزكمػػػػة التػػػػ  لػػػػ س لػػػػ  ف  ػػػػد لن 

كن  مػػكز لقػػراره ّدلػػد ف لن جف   ػػر ّػػ  فػػ  مرهػػ  ف كػػكف فػػ   م ػػ    انسػػتمتدع ّػػدلكط  
كن   صػػػػد ّػػػػ  قصػػػػد المعػػػػركؼ   كجمػػػػد ّ عػػػػ  كشػػػػرا ه كيكدحػػػػ  ممػػػػد  خػػػػرج عمػػػػ  عػػػػكض 

كفػػ  الحػػد ث حمػػة لمػػف قػػدؿ لف جكند الكحػػدر يػػدمكف مػػف   فمكقػػكؼ عمػػ  يظػػر الػػكال  
 2.«.اليدر لرفع ال مـ عي ـ كه  مسيلة اختمؼ ف  د 

هػػػك الصػػػح ح المختػػػدر الػػػذم صػػػدر لل ػػػ  »قػػػدؿ اليػػػككم:    هػػػذا الحػػػد ثكمػػػد دؿ عم ػػػ
َّى َنْبَمَث َرُسو ً  ﴿المح  كف ل كل  تعدل :    4«.3﴾ َوَما ُكنَّا ُمَمذِّْبَْف َح

عف عد شػة سػيلت رسػكؿ ا صػم  ا  1كق ؿ لي ـ مع آّد  ـ ف  اليدر لحد ث جحمد
عم ػ  كسػػمـ عػف كلػػداف المسػػمم ف قػدؿ: فػػ  الميػة  كعػػف جكند المشػػرك ف قػدؿ: فػػ  اليػػدر  

                                                           

: الصّ  جهؿ 499الم رم  قكاعد الح    تح  ؽ محمد الدرداّ   مرمع سدّؽ  قدعدة رقـ  - 1
 . 290لمخطدب ّد ّدحة كاليدب كالكراهة  ص:

 .356  ص:2 دات  كتدب الميذكف ل  ف  التمدرة ج:اّف رشد  الم دمدت المم - 2
 . 15سكرة ا سرا   اآل ة: - 3
 .101  ص:9اليككم  شرح صح ح مسمـ  كتدب الح   ّدب فرض الح  مرة ف  العمر  ج: - 4
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ػػًّ  ـي مىػػعٍ جى  ؾى ّيػػرى ]ف مػػت:  ػػد رسػػكؿ ا لػػـ  ػػدرككا ا،عمػػدؿ  قػػدؿ:  ػػمى ػػديي د كى  تً  ٍ ًشػػ كٍ   لىػػ فى مً دمً كا عى
 [.درً   الي  فً  ـٍ   ً دغً هى تى  ؾً تى عٍ مى سٍ جى 

 ّيي  هع ؼ مدا ف  لسيدده جّك ع  ؿ مكل  ّ  ة متركؾ الحد ث.كرد 
كق ؿ لي ـ  متحيكف ف  اآلخرة ّيف  رفع ل ـ يدر فمف دخم د كديت عم   ّػردا كسػالمد 

مػػػف  3مػػػف حػػػد ث جيػػػس كجّػػػ  سػػػع د كجخرمػػػ  الطّرايػػػ 2كمػػػف جّػػػ  عػػػذب جخرمػػػ  الّػػػزار 
 حد ث معدذ ّف مّؿ.

  كمػػػف مػػػدت فػػػ  الحتػػػرة مػػػف طػػػرؽ كقػػػد صػػػحت مسػػػيلة انمتحػػػدف فػػػ  حػػػؽ المميػػػكف
فػػ  انعت ػػدد جيػػ  المػػذهب الصػػح ح  كتع ػػب ّػػيف اآلخػػرة ل سػػت 4صػػح حة كحكػػ  الّ   ػػ 

 دار تكم ؼ فال عمؿ ف  د كن اّتال .
كقػد  فػال مػديع مػف ذلػؾ  كجم ب ّيف ذلؾ ّعػد انسػت رار  جمػدـ عرصػدت  ػـك ال  دمػة 

َِِطُْموفَ  َفاَل  السُُّجودِ  ِإَلى فَ َوُْْدَعوْ  َساؽٍ  َعف ُْْكَشؼُ  :﴿  ىٍكـى قدؿ تعدل   5﴾ َْْس
سػػػػػحدؽ   كق ػػػػؿ لي ػػػػػـ فػػػػػ  المشػػػػ  ة  كهػػػػػك مي ػػػػػكؿ عػػػػػف الحمػػػػدد ف  كاّػػػػػف المّػػػػػدرؾ  كا 

ػػًّ  ـي مىػػعٍ جى  اي ] كالشػػدفع : لحػػد ث الصػػح ح ف جيػػ  سػػ ؿ عػػف جكند المشػػرك ف ف ػػدؿ: ػػمى كا ديي د كى
 6 [ فى مً دمً عى 

                                                                                                                                                                          

  25743ركاه جحمد  مسيد جحمد ّف حيّؿ  مسيد الصد  ة عد شة ّيت الصد ؽ  حد ث رقـ  - 1
 . 484  ص:42ج:

  9598الّزار  مسيد الّزار ﴿الّحر الزخدر﴾  مسيد جّ  حمزة جيس ّف مدلؾ  حد ث رقـ  - 2
 .71  ص: 17ج:

  1  ج:841الطّراي   المعمـ الكّ ر  ا،حيؼ ّف ق س عف ا،سكد ّف سر ع  حد ث رقـ  - 3
 . 287ص:

  1 سالـ  ج:الّ      انعت دد  ّدب ال كؿ ف  جطحدؿ المسمم ف اي ـ  كلدكف عم  فطرة ا - 4
  164ص:

 .41سكرة ال مـ  اآل ة: - 5
 ركاه الّخدرم كمسمـ عف جّ  هر رة:  - 6
  ص: 8  ج: 6598صح ح الّخدرم  كتدب ال در  ّدب ا جعمـ ّمد كديكا عدمم ف  حد ث رقـ:  -

123 
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مف طر ؽ جّ  معػدذ عػف الزهػرم قػدؿ: سػيلت خد مػة اليّػ   1لكف ركل اّف عّد الّر
 ـ سيلت  ّعد ذلؾ ف ػدؿ:  [ ـٍ د ً آّى  فٍ مً  ـٍ هي ]صم  ا عم   كسمـ عف جكند المشرك ف ف دؿ: 

ػػًّ  ـي مىػػعٍ جى  اي ] ػػمى ػػديي د كى َوَ  َِػػِزُر َواِزَرٌة  فيزلػػت:﴿ ػػـ سػػيلت  ّعػػد مػػد اسػػتحكـ ا سػػالـ  [ فى مً دمً كا عى
 [.ةً ي  لمى   اٍ فً ]  جك قدؿ [ةً رى طٍ حً   الٍ مى عى  ـٍ هي ]ف دؿ  2﴾ ِوْزَر ُأْخَرى

كهذا الحد ث لك صح لكدف قدطعد لميزاع لكف جّك معػدذ ّػف سػم مدف ّػف جرقػـ هػع ؼ 
 .3ايت ػ  مف شرح الكككب لمحدفظ. متركؾ

ػػػػد  قمػػػػػػػت: ال ػػػػكؿ ّػػػػدلكقؼ جحسػػػػف لتعػػػػدرض ا،دلػػػػة  كك ػػػػرة الخػػػػالؼ  كا جعمػػػػـ  ّك
 التكف ؽ.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

  4:  ج: 2659صح ح مسمـ  كتدب ال در  ّدب معي  كؿ مكلكد  كلد عم  الحطرة  حد ث رقـ  -
  2049: ص

ٍّدي  - 1 يىدًد عى اّف عّد الّر  التم  د لمد ف  المكطي مف المعدي  كا،سدي د  تدّع لحرؼ الع ف  جىّيك الزٍّ
كًؿ الٍ  مىٍف الم ً  ٍّفي ذىٍككىافى  ّىدبي ًذٍكًر اٍ،ىٍخّىدًر ال ًت  اٍحتى   ًّ ىد مىٍف شىً دى ً،ىٍطحىدًؿ اٍلميٍشًرًك فى ًّديخي ي ًة كى مى

ي ةى  الحد ث العدشر  ج:  قىدؿى ًلي  يـٍ  ـي جىٍهًؿ اٍلمى دى  .116  ص: 18خى
 . 18سكرة فدطر  اآل ة: - 2
الس كط   شرح الكككب السدطع يظـ ممع المكامع  تح  ؽ: محمد لّراه ـ الححيدكم  مكتّة  - 3

 .481  ص:2ج: 2000ان مدف  مدمع انزهر  مصر  ّدكف ط  
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   :الحدْث الرابع
 قكل  صم  ا عم   كسمـ: 
ـْ ِبَحَجػػٍر َأْو ِبَسػػْوٍط َأْو ِبَمًصػػا، َفَمْقمُػػُو َعْقػػُؿ   ػػَنُي ْْ َّْػػا َُْكػػوُف َب َّْػػا َوِرمّْ ِِػػَؿ ِفػػي ِعمّْ ]َمػػْف ُق

ػِو َلْمَنػُة اِ َواْلَماَلِئَكػةِ  ْْ َنػُو، َفَمَم ْْ َنػُو َوَب ْْ ََِؿ َعْمًدا َفيو َقَوُد َْػِدِه، َوَمػْف َحػاَؿ َب  َخَطٍأ، َوَمْف َق
 .[َمِمَْف، َ  َْْقَبُؿ اُ ِمْنُو َصْرًفا َوَ  َعْدً  َوالنَّاِس َأجْ 
 كجلحدظ ـ  ج هد 3مدم  كاّف2داككد جّك ركاه كقد  1لميسد   الحد ث هذا يسب
  .مت دّرة

 .ف   الذم الهم ر كاليد ب  لممحعكؿ ّدلتد : قِؿك
 .لمعمـك م ته ة شرط ة: مفك

 .راّطة كالحد   الشرط مكاب؛ [فمقمو]: كقكل 
 غ ػػر حدلػػة فػػ  جم  كزيػػد رم ػػد كم مػػ  م صػػكر ؛ المػػ ـ كتشػػد د  العػػ ف ّكسػػر؛ كعم ػػد

 عمػػ  ممتمعػػ ف ممدعػػة عػػف كيد ػػة هػػك: كق ػػؿ  قتمػػ  حػػدؿ كن  ال دتػػؿ ف  ػػد  ػػدرم ن مّ يػػة
 .  قت ؿ ّ ي ـ فكمد ّ ي ـ مرل تراـ ف  جك  ّدطؿ جك حؽ  جي   عرؼ ن مم كؿ جمر

 كػػدلرم ؛  العمػػ  مػػف؛ فع مػػ  كال صػػر  كالتشػػد د  ّدلكسػػر؛ عم ػػد»: الي د ػػة فػػ  كقػػدؿ
 كن  جمػره  عمػ  قت ػؿ ّ ػي ـ  كمػد جف كالمعيػ   التخصػ ص مػف ؛كالخص ص  الرم  مف

 .مصددر كه   4«.الد ة ف   تمب؛ الخطي قت ؿ حكـ فحكم ؛ قدتم   تّ ف
 الع ػؿ ا،كؿ الكم  ف  الكامب جف فت ته   الركا ة هذه م ته  عم  لمتيك ع :أوك 
يمػد  قػكد ّال  عمػـ لذا ؛حػدل ف جحػد عمػ  المدلك ػة عيػد ذلػؾ كمحمػؿ  ّحد ػدة ال تػؿ كػدف كا 

                                                           

 .39  ص:8  ج:4789سيف اليسد    كتدب ال سدمة  ّدب مف قتؿ ّحمر جك سكط  حد ث رقـ: - 1
  4  ج:4591سيف جّ  داكد  كتدب الد دت  ّدب ف مف قتؿ ف  عم د ّ ف قـك  حد ث رقـ  - 2

  196ص:
  2635سيف اّف مدم   كتدب الد دت  ّدب مف حدؿ ّ ف كل  الم تكؿ ّك ف ال كد  حد ث رقـ  - 3

 .880  ص: 2ج:
 .305  ص:3اّف ا،  ر  الي د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر  ّدب الع ف مع الم ـ  عمد  ج: - 4
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 .  مطم د ال دتؿ  م ؿ جف ال دي  .تيك ؿ عف ال تدؿ ككدف  ال دتؿ

 جك  قت ػػؿ ّك ػػي ـ فديكشػػحكا  اقتتمػػكا اليػػدس مػػف ممدعػػة فػػ »: المكطػػي فػػ  ا مػػدـ قػػدؿ
 ع مػ  كجف  الع ػؿ عم ػ  جف ذلػؾ فػ  سػمع مػد جحسف جف  ّ  ذلؾ فعؿ مف م در  ن مر ح
ف  يػػػدزعكه الػػػذ ف ال ػػػـك عمػػػ   عمػػػ  فع مػػػ  الحػػػر   ف غ ػػػر مػػػف ال ت ػػػؿ جك  المػػػر ح كػػػدف كا 

 1«.مم عد الحر   ف

 ّ ػي ـ تكػكف اليػد رة فػ  الحػر   ف ّػ ف قتػؿ مػف جف قدؿ كمد هذا»: الّدم  شدرح  قدؿ 
 جف ذلػػؾ ككمػػ  قتمػػ  مػػف  عمػػـ لػػـ لذا كذلػػؾ ا،خػػرل مػػف جصػػ ب مػػد تهػػمف فرقػػة كػػؿ فػػنف

 قدتمػػ  معرفػػة لتعػػذر ف ػػ  قصػػدص كن ا،خػػرل الح ػػة قتمتػػ  ليمػػد فرقػػة كػػؿ قت ػػؿ جف الظػػدهر
 قسػدمة للػ  ذلػؾ فػ   حػت  كلػـ الد ػة لن  ّػؽ فمػـ قتمػ  عمػ  ا،خػرل الطد حػة اتحدؽ كعدـ
   2«. تع ف ن ال دتؿ ،ف

 عمػػ   تح ػػكا لػػـ ،ي ػػـ الميدزعػػة الطد حػػة مم ػػع   تػػؿ ن جيػػ  عمػػ  اتح ػػكا: غ ػػره كقػػدؿ 
يٌ   قتمػػ   ّػػ    تػػؿ فنيمػػد الصػػؼ فػػ  قتػػؿ مػػف كجمػػد  ال تػػؿ عمػػ  ّدلتمػػدل  الممدعػػة ت تػػؿ مػػدكا 

مػػد  لديد تػػ  لمػػد الرمػػؿ ذلػػؾ قتػػؿ  ر ػػد ن مػػف فػػ  ـ  كػػكف كّرمػػد  المّدشػػر   ّ يػػ  لمػػكدة كا 
 غ ػػػر مػػػف ككديػػػت ع يػػػ  عمػػػ  ّ يػػػة كقدمػػػت ال دتػػػؿ تعػػػ ف لف كجمػػػد  ذلػػػؾ ل  ػػػر جك  ّك يػػػ 

ف ال دتؿ جقر لف ككذلؾ مي  ف  تص الطد حت ف  كدلشػدهد الػدمد  ّ  ت ّت ن مف ّ  ش د كا 
 :قكل ف عم  فدلمذهب فالف قتم  ال ت ؿ ّك كؿ الكاحد

 كجك ػػػر  مدلػػػؾ قػػػكؿ كهػػػك  المػػػذهب فػػػ  المشػػػ كر كهػػػك ذلػػػؾ مػػػع   سػػػـ جيػػػ : جحػػػدهمد
 .جصحدّ 

 كلػ س  ّدلعػداكة فػالف عيػد دمػ  قكلػ  قّػكؿ عػدـ كعمػؿ ذكػر  مػد مػع   سػـ ن: ال دي 
 عيػػد دمػػ  قػػدؿ مػػف كػػؿ فػػ  جدلػػة لكمػػكد ّػػدلّطالف ال سػػدمة قدعػػدة عمػػ   كػػر ،يػػ  ّشػػ  
 غ ػػػر مػػػف الشػػػ طدف  يػػػزع كمػػػد  العصػػػّة كم دتمػػػة الّػػػدغ ت ف  الطػػػد حت ف فػػػ  كهػػػذا فػػػالف

                                                           

 .1280  ص:5  ج:3244مدلؾ  المكطي  كتدب الع كؿ  ّدب مدمع الع ؿ  حد ث رقـ:  - 1
 .53  ص:7الّدم   الميت   شرح المكطي  كتدب ال سدمة  ّدب تّد ة جهؿ الدـ ف  ال سدمة  ج: - 2
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  كا،يحػس  قسػدمة كن  د ػة كن  قػكد فال ال تؿ مكاز مف كاحدة كؿ تيكلت لف كجمد  تيك ؿ
 .المدؿ مف فدت مد جم؛ ر هد كا،مكاؿ
 فػػدـ الطػػد حت ف لحػػدل تيٌكلػػت كلػػك  رده ف مػػب الحتيػػة ايمػػال  ّعػػد ميػػ  المكمػػكد كجمػػد
ن ّ ػد ّدل تػؿ ال ػكؿ عمػ  قسػدمة جك ّّ يػة ال دتػؿ عمػـ لف قصػدص المتيكلػة  عمػػ  فدلد ػة كا 
 .الدافعة عم  الزاححة ككذلؾ  هدر الّدق ة كدـ الّدغ ة الطد حة مم ع

عمػػػ  انيتصػػػدر  المظمكمػػػة قػػػدرت فػػػنف ل خػػػرل طد حػػػة زححػػػت لف: »الرمرامػػػ  كقػػػدؿ
ف لػػـ   ػػدركا كمػػد لذا عػػدممكهـ فم يدشػػدكهـ فػػنف جّػػكا  ّدلسػػمطدف كلػػـ  حعمػػكا ف ػػـ كدلزاححػػة كا 

   1«.فدلس ؼ كمعي  ذلؾ ن د ة عم  ـ
 معركؼ  كالممع جسكاط  كس دط  م ؿ  كب  كج كاب  ك  دب. والسوط:
م صكر م ي ة  كالت ي ة عصكاف  كالممع جعص  كعص  عم  فعػكؿ  م ػؿ : والمصا

 م ؿ سّب  كجسّدب  لكي  لـ  ي ؿ. جسد كجسكد كال  دس جعصد  
الد ػة؛   ػدؿ ع مػت ال ت ػؿ ع ػال  جد ػت د تػ   قػدؿ ا،صػمع : سػم ت الد ػة » والمقؿ:

نسػػػتعمدؿ ع ػػػال تسػػػم ة ّدلمصػػػدر  ،ف ا ّػػػؿ كديػػػت تع ػػػؿ ّحيػػػد  كلػػػ  ال ت ػػػؿ   ػػػـ ك ػػػر ا
   2«.حت  جطمؽ الع ؿ عم  الد ة لّال كديت  جك ي دا

قتػػؿ الخطػػي هػػد العمػػد كهػػك جف »مػػد كػػدف مػػف غ ػػر قصػػد  قػػدؿ فػػ  الي د ػػة:  والخطػػأ:
   .ايت ػ  3«ت تؿ ليسديد ّحعمؾ مف غ ر جف ت صد قتم  جك ن ت صد هّر  ّمد قتمت  ّ 

غدلّػد  ف تػؿ ف ػك خطػي شػّ   كمد قصد ف   لل  الحعؿ دكف ال تؿ  جك كػدف ّمػد ن   تػؿ
 العمد ّ ذا سم  ف  جحدد ث كل  عيد ممدعة مف العممد  حكـ ّ ف الحكم ف.

                                                           

الرمرام   جّك الحسف عم  ّف سع د  ميده  التحص ؿ كيتد   لطد ؼ التيك ؿ ف  شرح  - 1
المدكية كحؿ مشكالت د  كتدب الد دت  المسيلة العدشرة: ف  ال ت ؿ  كمد ّ ف الصح ف  مركز 

 . 271  ص:2008  1التراث ال  دف   دار ا،يدلس  ط:
 .422  2مع ال دؼ مع الالـ  ج: الح كم   المصّدح المي ر  حرؼ الع ف  ع ف - 2
 .44  ص:2اّف ان  ر  الي د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر  ّدب خطي  ج: - 3
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كف   الد ة كظدهرهد جي  كد ػة الخطػي  كجي ػد  كف  هذا الحد ث ل ّدت   كجي  ن   تؿ ّ  
عمػػ  العدقمػػة ّك ػػذا كمػػ  صػػرحت ا،حدد ػػث لن فػػ  كػػكف الد ػػة عمػػ  المػػدي  كجي ػػد د ػػة 

 ا قدؿ ممدعة مف العممد .خطي  ّك ذ
ف  حد ث ال  كدم الػذم رهػل رجس المدر ػة ّػ ف حمػر ف » قدؿ اليككم رحم  ا:  

 .كج ّت صم  ا عم   كسمـ ف   ال صدص  ّكت ال صدص ف  ال تؿ ّدلم  الت 
كقػػدؿ .كن  خػػتص ّدلمحػػددات كهػػذا مػػذهب الشػػدفع  كمدلػػؾ كجحمػػد كممػػده ر العممػػد  

جك   جك حمػػػر يػػػ  ن قصػػػدص لن فػػػ  ال تػػػؿ ّمحػػػدد مػػػف حد ػػػد جّػػػك حي حػػػة رهػػػ  ا ع
كاختمحػػت الركا ػػة .جك ا ل ػػد  فػػ  اليػػدر  خشػػب جك كػػدف معركفػػد ّ تػػؿ اليػػدس كػػدلميمي ؽ 

جمػػد لذا كديػت الميد ػػة شػّ  عمػػد ّػيف قتػػؿ ّمػد ن   صػػد  .عيػ  فػػ  م  ػؿ الحد ػػد كدلػدّكس
كيحكهػد  كالّيدقػة   كال هػ ب ة كالمطمػ كالسػكط  ّ  ال تؿ غدلّد فتعمػد ال تػؿ ّػ  كدلعصػد 

سػػحدؽ   ف ػػدؿ مدلػػؾ كالم ػػث  مػػب ّػػ  ال ػػكد  كقػػدؿ الشػػدفع  كجّػػكا حي حػػة كال ػػكرم كجحمػػد كا 
 1« .كجّك  كر كممده ر العممد  مف الصحدّة كالتدّع ف فمف ّعدهـ ن قصدص ف  

خص مدلؾ الت م ظ ف  الد ة كشّ  العمػد ّػد،ب جك المػد  رمػ  اّيػ  ّمػد   تػؿ  قمػػػت:
الممتمػع عم ػ   ا،مر»غدلّد ف مكت كلـ  عرؼ شّ  العمد ف  غ ر ذلؾ قدؿ ف  مكط  : 

الػػذم ن خػػالؼ ف ػػ  عيػػديد جف الرمػػؿ لذا هػػرب الرمػػؿ ّعصػػد جك رمػػده ّحمػػر جك هػػّر  
ف تػؿ العمػد عيػديد جف  عمػد  ّ  عمدا فمدت مف ذلؾ فنف ذلػؾ هػك العمػد كف ػ  ال صػدص 

 حس .الرمؿ لل  الرمؿ ف هّر  حت  تح ض ي
كالشػػحيد  تكػػكف  فػػ  ال ػػد رة جم العػػداكة  الرمػػؿى  كمػػف العمػػد ج هػػد جف  هػػرب الرمػػؿي 

 3«.ف مكت فتككف ف  ذلؾ ال سدمة ،2ىنزَ فُْ كهك ح    ـ  يصرؼ عي   ّ ي مد 

                                                           

اليككم  شرح صح ح مسمـ  كتدب ال سدمة  ك المحدّر ف  كال صدص  كالد دت  ّدب جف   كد د  - 1
  158  ص:11قتؿ مدر ة ف  جكهدح ل د  ج:

ـٍ  ىٍي ىًطع. - 2 لى    دؿ: ييًزمى دمي   كييًزؼ ؛ ًلذىا مىرل كى
 . 320  ص:15 يظر: اّف ميظكر  لسدف العرب  ّدب اليكف  ج:

 .249  ص:2ج:2323المكطي  كتدب الع كؿ  ّدب مد  مب ف   العمد  حد ث رقـ  دلؾ م - 3
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جك قصػػدا عمػػ  كمػػ  المعػػب   كالهػػدّط عيػػده جيػػ  جف مػػد كػػدف عػػف غ ػػر قصػػد لمحعػػؿ 
كمد كدف عف قصد عم  كم  المػد ف ػك قتػؿ   كلـ  كف ّمد ن  مكف ّ  المعب ف ك خطي 

ف كػدف رم ػد ّ ّهػة مػف الحصػد كركل العراق ػكف مػف   العمد الذم   ّت ّ  ال صػدص  كا 
كاختػدر هػذا ال ػكؿ   جصحدب مدلؾ عي  ل ّدت شّ  العمػد فػ  الهػرب ّمػد ن   تػؿ غدلّػد

اقتتمػت  كغ ػره عػف جّػ  هر ػرة قػدؿ:1كركل مسػمـ .ممدعة مف المدلك ػة لتي  ػد الحػد ث لػ  
فدختصػمكا للػ    امرجتدف مف هذ ؿ فرمت لحداهمد ا،خرل ّحمر ف تمت د كمد فػ  ّطي ػد 

د  ىػ يً يً مى  ةى   ػدً  ف  رسكؿ ا صم  ا عم   كسمـ  ف ه  رسكؿ ا صم  ا عم   كسمـ ]جى 
 .د[ ى تً مى دقً   عى مى عى  ةً جى رٍ مى الٍ  ةً    دً   ًّ هى قى كى   ةه  دى لً كى  كٍ جى   دو ٍّ عى  ةي ر  غي 

اليّػ  صػم  ا عم ػ   جفٌ  عف مده عف جّ   عف عمرك ّف شع ب2كركل جّك داككد  
ٍ ػػؿي كسػػمـ قػػدؿ: ] ٍ ػػؿً  ًمٍ ػػؿي  مي ىم ػػظي  اٍلعىٍمػػدً  ًشػػٍّ ً  عى ػػدًحّي ي   يٍ تىػػؿي  كىنى  اٍلعىٍمػػًد  عى ًلػػؾى  صى ذى كى  جىفٍ  كى   ىٍيػػزي

د ًعمٍّ ًّد الي دسً  ّىٍ فى  الش ٍ طىدفي  ً  يىةو  غىٍ رً  ًف  ًرمٍّ  د فى ىكيكفى دىمن ٍمؿً  كىنى  هى حو  حى    .[ًسالى
عػػف عّػػد ا ّػػف عمػػركف جف رسػػكؿ  عػػف ع ّػػة ّػػف جكس 4كاليسػػد  3كركل جّػػك داككد 

ا صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ خطػػب  ػػـك الحػػتح ف ػػدؿ: ]جن لف كػػؿ مػػي يرىةو كديػػت فػػ  المدًهم  ػػة 
مػد كػدفى ًمػف ًسػ د ة الحػدجٍّ  كًسػدايًة الّ ػت[ مف دـو جك مدؿو تذكر كتيدع  تحتى قػدم    لن  

ػػد  م ػػةه مػػف ا ّػػًؿ: مي ػػد   ػػـ قػػدؿ: ]جن لف  د ػػة الخطػػي شػػًّ  العىٍمػػًد مػػد كػػدف ّدلس ػػكط  كالعىصى
 جّرعكف ف  ّيطكي د جكنديهد.[
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 ؿً دتًػ ى الٍ  ؿي ٍتػقى ] كى 1«ال ػكد ّحتحتػ ف ال صػدص: »[ومف قِػؿ عمػدا فيػو قػود ْدْػو]قولو: 
ػ  ي ي ػا ً،ى دن كٍ قىػ  ى مٍّ ؛ سيػددى تىػقٍ   جى  ي ٍيػمً  تٍ دى تىػاقٍ   كى ةن ددى قى   لً هي  دي قً   جى  ً ًّ   ي تٍ دى قٍ جى  دٍ قى   كى  ؿً تً  ى الٍ  ؿى دى ّى   ـٍ هي ري ٍمػل جى رى مى
ػػالٍ  ف    جى مىػػعى  فحكػػـ قتمػػ  قػػكد يحسػػ   كعّػػر ّدل ػػد عػػف الػػيحس »   جم؛2[ ددي  ىػػ ي   ً   ًّػػتى  ٍ    يػػديً مى

« هػػك ال تػػؿ  فيهػػ ؼ ال ػػكد للػػ  ال ػػد ممػػدزا. ممػػدزا  جم؛ ف ػػك قػػكد مػػزا  لعمػػؿ  ػػده الػػذم
 .3قدل  اّف عّد ال ددم

الػػػدمد   كصػػػرح ّمػػػكازه فػػػ   تكدف ػػػت: ل ّػػػدت ال ػػػكد  كن خػػػالؼ فػػػ   ّكتػػػ  لذا فْػػػو 
ن غ ػػره  العدصػػب الكتػػدب العز ػػز مػػع ّ ػػدف حكمتػػ   ف كحػػر مػػف جيكػػره. كالمسػػتكف  لػػ  هػػك

ف  لحػدكـ فال تسمط ل  ر العدصب عم  ال دتؿ  كن  مكز  كن ل  ػره ال تػؿ ّممػرد  ّكتػ  كا 
لـ  حهر كل  الدـ ّؿ  حّس المدي  حت   حهر العدصب  كترت ب العصػّة فػ  ذلػؾ 

كن مدخؿ ل ّعد مع ا،قرب فنف لػـ  كػف لػ  عدصػب رمػع  كترت ّ ـ ف  استح دؽ الكن  
لف شػد كا  اليظر لمحدكـ  كمف تمرج كقتؿ ال دتؿ عمدا صػدر دمػ  ،كل ػد  الم تػكؿ ا،كؿ 

ف شد كا استح كا  كن اعتراض ،كل د  ال دتؿ ا،كؿ عمػ  ـ فػ  شػ   مػف ذلػؾ  كسػكا   كا 
 جك ل  ر ذلؾ. قتم  حم ة لمم تكؿ ا،كؿ 

كاتحػؽ المم ػكر عمػ  جيػ  لػ س لمػكل  جف  سػتكف  ال صػدص دكف جمػر ا مػػدـ  كن جف 
جكمػب ا عمػ  ـ ال  ػدـ  حتدت عم   ف  ذلؾ لمد ف  ذلؾ مف انفت دت عم  ا، مة الذ ف 

فػػ  عدمػػة جمػػكر المسػػمم ف كجكمػػب عمػػ  اليػػدس عػػدـ الت ػػدـ عمػػ  ـ  كانسػػت الؿ ّػػد،مكر 
العدمة دكي ـ  مع مد ف  ذلؾ مف ل درة الحتف كالحسػدد كمػد هػك مشػدهد  فػنف اسػتكفده دكف 

ػػ ف  ا جمػػره لػػـ  كػػف عم ػػ  لن التيد ػػب نفت دتػػ  عمػػ  الحكػػدـ كن شػػ   عم ػػ  ف مػػد ّ يػػ   ّك
تعػػػػدل  لن جف  تعػػػػدل فػػػػ  ه  ػػػػة ال تػػػػؿ ّدلتم  ػػػػؿ  كقطػػػػع ا،طػػػػراؼ فتكػػػػكف لػػػػكنة ال ػػػػدي  
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ف جمر غ ره ّ تم  ف تم  لـ  كف عم  كاحػد  ال صدص مي ؛ لذ ن تسمط ل  عم  جطراف   كا 
مي مد مطدلّة  ك مكف السمطدف العدصب مف انسػت حد   ك حممػ  عمػ  عػدـ التعػدم كجمػد 

الػػػدـ  كن لم ػػػد ـ م دمػػػ  اسػػػت حد  قصدصػػػ د ّػػػال حػػػدكـ  كن  قصػػػدص المػػػراح فمػػػ س لػػػكل 
ف اسػتكفدهد المميػ  عم ػ  دكف   مكي  الحدكـ مػف اسػت حد    كلكػف   ػ ـ عػدن  سػتكف  د  كا 
جمػػػر ا مػػػدـ  كلػػػـ  تعػػػد كلػػػـ  خػػػؼ ل ػػػدرة  ػػػد رة لػػػـ  طدلػػػب ّشػػػ   لن مػػػد ت ػػػدـ مػػػف تيد ػػػب 

 افت دت .
 لػػدـ لػ  ال صػدص مػػف غ ػر رفػع ل مػػدـ كاعمػـ جف قػكؿ ممدعػة مػػف عممد يػد جف كلػ  ا

كقػػكؿ عّػػد الحػػؽ الممدعػػة ت ػػـك  كالحتػػؾ ّ دتػػؿ كل ػػ  لف عمػػـ جف ا مػػدـ ن  يخػػذ لػػ  ح ػػ  
قدمة الحدكد محم  مع ا،مف مػف ل ػدرة الحػتف جمػد مػع خكف ػد  م دـ ا مدـ ف  ال صدص  كا 

 ف تع ف الصّر جك جخذ ال  ر.
 شت ؿ ّدست حد   مف ح كق  كمد ن   كقد حصؿ ال رطّ  ف  تحس ره مد ل يسدف جف

ف  هذه اآل ة جم قكل  تعدل : » ّكالـ محرر كهذا يص  عم  ي ؿ المح ؽ الممؿ:
ِْْيـ مّْف َسِبْؿٍ ﴿ ََِصَر َبْمَد ُظْمِمِو َفُأْوَلِئَؾ َما َعَم دل ؿ عم  جف ل  جف  ستكف   1﴾َوَلَمِف ان

 : ذلؾ ّيحس   كهذا  ي سـ  ال ة جقسدـ
فال حرج عم   لف استكفده ّ  ر  ككف قصدصد ف  ّدف  ستح   آدم جف  :جحدهد  -

عدكاف ك ّت ح   عيد الحدكـ لكف  زمره ا مدـ ف  تحرده ّدل صدص لمد ف   مف 
ف كدف ح   غ ر  دّت عيد الحدكـ فم س عم   ف مد ّ ي    المرا ة عم  سحؾ الدمد   كا 

  .يظرا لمظدهرّك ف ا حرج كهك ف  الظدهر مطدلب ّحعم  ف  تص مي  
ل  ن حؽ لتدم  ف   كحد الزيد كقطع السرقة فنف دجف  ككف حدا  تع :ال سـ ال دي  -

ف  ّت عيد الحدكـ يظر فنف كدف  لـ   ّت ذلؾ عيد الحدكـ جخذ ّ  كعكقب عم   كا 
قطعد ف  سرقة  س ط ّ  الحد لزكاؿ العهك المستحؽ قطع  كلـ  مب عم   ف  ذلؾ 

ف كدف ممدا لـ  س ط ّ  الحد لتعد   مع ّ د  محم  فكدف  ر جدز التع حؽ ،فٌ  ب كا 
 .ميخكذا ّحكم 
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جف  ككف ح د ف  مدؿ ف مكز لصدحّ  جف   دلب عم  ح   حت  :ال سـ ال دلث  -
ف كدف غ ر عدلـ يظر فنف جمكي  الكصكؿ لل     صؿ لل   لف كدف ممف هك عدلـ ّ  كا 

ف  كدف ن  صؿ لل   لن ّدلمطدلّة لمحكد مف عيد المطدلّة لـ  كف ل  جف  ستّد ّيخذه كا 
هك عم   مع عدـ ّ ية تش د ل  فح  مكاز استّداده ّيخذه مذهّدف جحدهمد مكازه كهك 

 1«.قكؿ جّ  حي حة
كعم  قكل  المعكؿ كؿ جمر مممع عم   ّكت  كتع ف »كقدؿ ال راف  ف  فركق :  

ف مكز جخذه مف   عهك  الحؽ ف   كن   دم جخذه لحتية كن تشدمر كن فسدد عرض جك
كن  خدؼ مف جخذه   فمف كمد الم صكب مي  جك غ ره ممد هك ل    غ ر رفع لحدكـ 

 :كمد  حتدج لمحكـ خمسة جيكاع.ن  حتدج لمحدكـ   هررا فم  جخذه ك
اليكع ا،كؿ المختمؼ ف   هؿ هك  دّت جـ ن فال ّد مف الرفع ف   لمحدكـ ف  ّعض  -

فنف  ال رمد  لرد عتؽ المد دف كتّرعدت  قّؿ الحمر عم    مسد م  دكف ّعض كدستح دؽ
 .كمدلؾ   ّت  ف حتدج لل  قهد  الحدكـ  الشدفع  ن   ّت ح د ؽ ذلؾ 

كالتحر ر كت ك ـ الرق ؽ ف  العتؽ المّعض   مد  حتدج لل  انمت دد  :اليكع ال دي  -
كالعسر   الح  ة  كالطالؽ عم  المكل  ّعدـ  كا،قدرب   كت د ر اليح دت لمزكمدت 
كمد   كت د ره   فميع  الحيح ة ك،ي   حت ر لتحر ر لعسدره   ّدليح ة ،ي  مختمؼ ف  
فعيد مدلؾ رحم  ن  طمؽ ّدلعمز : فني  مختمؼ ف     طمؽ ّ   م دار ا عسدر الذم 

  ّؿ ّدلعمز عف الهركرم الم  ـ لمّي ة   كالكسكة الت   حرهدف   عف جصؿ اليح ة 
ف كيد   .ن يحره  اّتدا كا 
مد   دم جخذه لمحتية كدل صدص ف  اليحس كا،عهد  ف رمع ذلؾ  :اليكع ال دلث  -

ككذلؾ التعز ر   كفتية جعظـ مف ا،كل     كقتؿ  ل  مة ل ال   ع ّسّب تيدكل  تمديع 
ة   مد   دم لل  فسدد العرض  :اليكع الراّع - كسك  العدقّة كمف ظحر ّدلع ف الم صّك

فال  يخذه ّيحس    المشتراة جك المكرك ة لكف  خدؼ مف جخذهد جف  يسب لل  السرقة 
 .كل رفع  دفعد لمحدكـ ل ذه المحسدة 

 دٍّ مد   دم لل  خ دية ا،مدية كقد قدؿ صم  ا عم   كسمـ:] جى : اليكع الخدمس  -
 1كجمدزه الشدفع  لحد ث هيد ّيت عتّة  2[ ؾى ديى خى  فٍ مى  فٍ خي  تى نى كى  ؾى يى مى تى ا ً  فٍ   مى لى لً  ةى ديى مى اٍ،ى 
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امرجة جّ  سح دف  ح ث جمدز ل د جف تيخذ مف مدؿ جّ  سح دف مد  كح  د كجكندهد  
 ايت  . كي ميده ّطكل  لك رة فد دت . 2«كمي ـ مف فصؿ ّ ف ميس الحؽ كغ ر ميس .

ػ ف ال ػكد  ؛[ا فمف حػاؿ بْنػو وبْنػو فممْػو لمنػة]قولو:  جم مػف حػدؿ ّػ ف ال دتػؿ ّك
 ّميع جكل د  الم تكؿ عف قتم  ّعد طمّ ـ ذلؾ ن ّطمب العحك مي ـ فني  مد ز.

جك دعػػد  عم ػػ   قدلػػ  اّػػف عّػػد  جم  سػػتحؽ ذلػػؾ  ف ػػك لخّػػدر  ؛[فممْػػو لمنػػة ا]وقولػػو: 
جصػؿ المعػف الطػرد  كا ّعػدد مػف ا  »كرمػح ممدعػة انحتمػدؿ ا،كؿ قػدؿ العز ػزم:  3ال ددم

يمػد جكحػ  لل ػ  جف ا لعػف فػيخّر عػف ا  كمف الخمػؽ السػب كالػدعد  كاليّػ  لـػ  ّعػث لعديػد كا 
جيػػ  لعػػف ن جيػػ  ليشػػد  كن دعػػد  ميػػ  عم ػػ  الصػػالة كالسػػالـ ككػػذا كػػؿ مػػد كرد عيػػ  مػػف المعػػف  

 قدل  الحدفظ الس كط  رحم  ا. 4 «.ذلؾفني  م كؿ ّ
 كف  مكاز لعف العصدة خالؼ حدصم  جف لعف الميس  مكز ّخالؼ المع ف.

 كتيك ؿ عدـ قّكؿ العمؿ. كالعدؿ  كت دـ معي  الصرؼ 
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 .71  ص:9  ج:7180. ككتدب ا،حكدـ  ّدب ال هد  عم  ال د ب  حد ث رقـ 66ص:

ّىٍ فى قىدًعدىًة مىد نى  ىٍحتىدجي للىٍ  ىد   - 2 د  ىٍحتىدجي ًلمد ٍعكىل كى ال راف   الحركؽ  قدعدة اٍلحىٍرؽي ّىٍ فى قىدًعدىًة مى
 .78- 76  ص: 4ج:

السيدم  حدش ة السيدم عم  سيف اليسد    كتدب ال سدمة كال كد كالد دت  اّف عّد ال ددم  - 3
 .39  ص:8ج:

العز زم  السراج المي ر  شرح المدمع الص  ر ف  حد ث الّش ر اليذ ر  مرمع سدّؽ  حرؼ  - 4
 .182  ص:3لعية ا عم  الراش  كالمرتش   ج: الالـ  حد ث:
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كف   تحر ـ ال  دـ دكف المدي  كميع  كجي  كّ رة  ستحؽ ّ د المعف كالطرد كف  ركا ة 
فعم   لعية ا كغهّ  ن   ّؿ مي  صرؼ كن عدؿ[ كن ]مف حدؿ دكي   1،ّ  داككد

كعم  السمطدف ال  دـ ف  ذلؾ كقتدؿ   خالؼ ف  حرمة ميع الميدة كالتعصب عم  ذلؾ
ف لـ   مف ايتصب لم تدؿ دكي  حت   يخذ الحؽ  ك   ـ الحد لن جف  عحك كل  الدـ كا 

يمد جخحده ف دؿ ف  تمب ع كّت  » التّصرة:  يصب دكي  قتدن كن جراد ميع  ع ديد كا 
ك يزمر عف ذلؾ قدؿ لن جف  ككف لحهدره لل  مف   حت   حهره لف كدف عيده 

كلكف  تخم  عي  ك رتد عف حمد ت     تمدكز ف   مد جمر ّ  شرعد ف ذا ن  حهره 
كتكعده طدلّ    المحرمة الممعكف فدعم د لظ در مف التمي لل   حدمؿ الدـ ال هب 

مف كل  الدـ مكرهد ف ذا   ستي ذحت    ممف  دع  صالحد  ّنصدّة مكركه لف كدف
يمد هك مدافعة عي  ف ككف الحدعؿ ممف دخؿ الكع د   ل س شحدعة  كالحدمؿ عم    كا 

جمد لف ارتكّ  رب الدـ خكفد مف لصدّة المكركه مف  .ذلؾ ف  ال دلب ليمد هك الكّر
ب فم س مف هذا كن كن لظ در غه  م ة ايت دك  لحرمة الصدلح مف غ ر تكعد مي 

يعـ لف .كن شؾ جف غ رة ا لمصدلح ف مف عّدده مكمكدة   لـك ف  ذلؾ عم  جحد 
كمد يص عم   العالمة س دم عّد الرحمف   كدف الحد  لـ  مز ترك  لخكؼ ذلؾ 

 .كاّف جخ   العالمة عّد ال ددر  كالمح ؽ الع دش   كغ رهـ  كهك ظدهر  الحدس  
المدي  المحتم  ّدلزاك ة جك الركهة  مب لخرام  »د يص : كلّعض المتيخر ف م 

كالمص ّة الت  تيزؿ ّمف جخرم  لف  . لممدعد  قدمة الحد عم   امت دن ،مر ا تعدل
فدلكامب   خراج لككف ا جراد خالف  كل ست ايت دمد عم  ا   كقعت ليمد ه  اتحدق ة 

لل  ش   ممد  تخ م  العدمة مف ككف عم  مف ّسط ا  ده عم  عّدده جف ن  متحت 
ّؿ لك تح  يد المذككر   ا سّحدي  كتعدل   يت ـ ممف جخرم ـ  قدمة الحدكد عم  ـ 

كجف ا سّحدي  جراد هدم  لكمب عم يد لخرام ـ لالمت دؿ   كجي  مف جمؿ ا خراج 
دة مف الزكا د كقد ك ر الحسدد مف عدـ لخراج المي  فك ؼ كانيت دـ ليمد هك متخ ؿ مي ـ 

                                                           

 .597  ص:6اكد  جكؿ كتدب الد دت  ّدب مف قتؿ ف  عم  ّ ف قكـ  ج:جّك داكد  سيف جّ  د - 1
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ك تخ مكف جف المصد ب الت  تيزؿ ّ ـ كلك ّعد مد ة عدـ ليمد ه  مف   كا،هرحة 
  1«.ذلؾ
كهك صح ح ن شؾ ف   لكف تع ف ا خراج ليمد هػك ف مػد لذا كػدف الحػد ممػد ن عحػك  

 ف   جك امتيع كل  الدـ مف العحك.

كقتػؿ مػف   مػد عػـ كطّػؽ ا،رض مػف ق ػدـ الم تػكؿ مػي ـ عمػ  جكل ػد  ال دتػؿ ِنػػبْو: 
كال  ػدـ دكيػ    كجف عددة قّ مت  الذب عػف م مػ    ظحركا مي ـ محتم ف ّيف ل ـ قتؿ ال دتؿ

كاحتمدج ّعهػ ـ لػذلؾ ّ ػكؿ المختصػر فػ  جمػر   كن تمكز   مف الميدكر الت  ن تحؿ 
دل تؿ  مب قتم  كلك ّن  المحدرب  ف لػـ  ػيمر   عديػة عمػ  ال تػؿ كلػك ّػدلت كم ّمدهػ  ّك كا 

ّدل تػػؿ كن تسػػػّب ف ػػػ  ،ف مدهػػػ  جعديػػػ  عم ػػػ  حكمػػد كككيػػػ  مػػػف ف ػػػة  يحػػػدز لل  ػػػد قطػػػدع 
 2. ايت   ممزكمد ّكالـ شدرح  الزرقدي .فمتمدل ك الطر ؽ ف  تؿ المم ع ،ي ـ 

مدهػػ  لذ لػػكن جك ّنعديػػة عمػػ  ال تػػؿ ّمسػػؾ جك لشػػدرة ّػػؿ كلػػك ّت ػػك ّ»كقػػدؿ الػػدرد ر: 
 3«.مده  مد تمرج عم  ال تؿ فمده  لعدية عم  د حكمد

                                                           

كمدت قكؿ عّد الرحمف الحدس  ف  الّ مة ف  شرح التححة نّف عّد السالـ التسكل  كقد قدؿ  - 1
ف  : قدؿ جّك عّد ا ا،ّ : كدف اّف عرفة ن  حؿ ل كا  الظممة كالميدة ال دّر ف لل  الزكا د 

مـ جي   تمدكز ف  ـ فكؽ مد  ستح كف اهػ. قدؿ العدرؼ ّد س دم عّد الرحمف قد الن: لن جف  ع
الحدس  ع ب كالـ ا،ّ  مد يص : هذا كمد  ظ ر مف جمكر خدرمة عمد ذكر مف ظ كر ّرهدف 

مف ا عم  جكل د   ن  ةلؾ جمر خدرج عف الحتكل ّ   كغ ر لمف تعدل عم  زاك ة جك ركهة فذ
دت   المكاز ف الشرع ة كم دت كعمكم م زاف شرع  كن قديكف عددم  فنفٌ تحد ّ  دس كن تيهّط ّ

كقد  ككف مراد الحؽ سّحدي  ف  خصكص يدزلة خالؼ مد ت ته   العمكمدت  كلذلؾ الخكاص 
( ف مد جخّر 110 المد دة: قكل  تعدل : ّنذي   حت ركف لل  لذف خدص ف  كؿ يدزلة كاعتّر ّتكرار

ح د  المكت  كغ ر ذلؾ ايت  . " فصؿ  ّ  عف ع س  عم   السالـ مف لّرا   ا،كم  كا،ّرص كا 
  2  ج:1991ف  المراحدت  ّدب ف  الهرر  كسد ر الميد دت  دار الرشدد  الدار الّ هد   

 .728ص:
 .192  ص:8الزرقدي   شرح الزرقدي  عم  مختصر خم ؿ نّف الحدمب  ّدب ف  الحراّة  ج: - 2
كمع  حدش ة الدسكق   ّدب الحراّة  كمد  تعمؽ ّ د مف جحكدـ  دار الدرد ر  الشرح الكّ ر  - 3

 .350  ص:4الحكر  ّدكف ط  ت  ج:
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فدنحتمػدج ّػ  مػف التحر ػؼ  كقد عمـ المحػت  ّ ػذا جيػ  ن حمػة ف ػ  لمػد هػك ّصػدده 
جك  مػػػػع جف المخدطػػػػب ّػػػػ  فػػػػ  محمػػػػ  ا مػػػػدـ  ككهػػػػع د فػػػػ  غ ػػػػر مكاهػػػػع د ل حكػػػػدـ 

كن مػدخؿ لتحػدد فػ  هػذا  ة كهػ  اآلف مح ػكدة نفتػراؽ الكممػ الممدعة الت  ت ػـك م دمػ  
دخػػدؿ غ ػػر المػػدي  فػػ  هػػذا مػػف جحكػػدـ المدهم ػػة  مطم ػػد  كالكػػالـ ليمػػد هػػك مػػع الػػكل   كا 

لن جف  سػتع ف  فال كالـ مع ـ ،ي ػـ جمديػب جمد غ ره مف العصّة الذم ل  است حد  الدـ 
 دم ك حػػـر عمػػ  ـ فعػػؿ مػػد  ػػ ك مػػزم ـ الكقػػكؼ عمػػ  مػػد حػػده ا  ف مزمػػ   ّ ػػـ كلػػ  الػػدـ

كتسػتحب الشػحدعة  كطمػب العحػك ّمػغ  كالعحك جفهؿ مف ال صػدص  لل  فتية ه  جعظـ 
لذ لػػ س ال صػػدص مػػف الحػػدكد التػػ  ن تحػػؿ ف  ػػد الشػػحدعة ّعػػد ّمػػكغ  ا مػػدـ جك لػػـ  ّم ػػ 

 ا مدـ.
عػػف جيػػس قػػدؿ: مػػد رج ػػت رسػػكؿ ا صػػم  ا عم ػػ  2كاليسػػد    1كقػػد ركل جّػػك داككد

 كسمـ رفع لل   ش   ف   قصدص لن جمر ف   ّدلعحك. 
عػػف كا ػػؿ ّػػف حمػػر قػػدؿ: ليػػ  ل دعػػد مػػع اليّػػ  صػػم  ا  4كجّػػك داككد 3كركل مسػػمـ

عم ػػ  كسػػمـ لذ مػػد ه رمػػؿ   ػػكد آخػػر ّيسػػعة ف ػػدؿ:  ػػد رسػػكؿ ا !هػػذا قتػػؿ جخػػ  !ف ػػدؿ 
  ؟[. ف ػدؿ: ليػ  لػك لػـ  عتػرؼ جقمػت عم ػ  الّ يػة. تيػمٍ تي قٍ عم   كسػمـ: ]جي  رسكؿ ا صم  ا

ػ ؾى كيىػ]دي  ف ػدؿ: الحد ث لل  جف قدؿ فرم  لل ػ  ّيسػعت   قدؿ: يعـ قتمت . فػديطمؽ  [ؾٍ ّي دحً صى
فرمػػع   [ ي ميػػ ٍ مً  كى  يػػفى   ي مىػػتى قى  فٍ ّػػ  الرمػػؿ  فممػػد كلػػ  قػػدؿ رسػػكؿ ا صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ: ]لً 

]لف قتم  ف ك م م [ كجخذت  ّيمرؾ  ف ػدؿ رسػكؿ ا  كؿ ا !ّم ي  جيؾ قمت:ف دؿ:  د رس
ػ ـً  ٍػا ً   كى ؾى ًمػ ٍ نً ًّ  ك ى ّيػ ى  فٍ جى   ػدي رً د تي مى صم  ا عم   كسمـ: ]جى   ػد يّػ  ا! ّمػ !  قػدؿ: ؟[ؾى ًّ دحً صى

 كخم  سّ م . قدؿ: فرم  ّيسعت   [ؾى لً ذى كى  ؾى لً ذى  ف  نً قدؿ: ] فى 

                                                           

ركاه جّك داكد  سيف جّ  داكد  جكؿ كتدب الد دت  ّدب مد  يمر ّ  ا مدـ ّدلعحك ف  الدـ  ج:  - 1
 .557  ص:6

  8  ج:4784ركاه اليسد    سيف اليسد    كتدب ال سدمة  ّدب العحك ف  ال صدص  حد ث رقـ  - 2
 .37ص:

ركاه مسمـ  صح ح مسمـ  كتدب ال سدمة كالمحدّر ف كال صدص كالد دت  ّدب صحة ا قرار  - 3
 .1308  ص: 3ج:1680ّدل تؿ كتمك ف كل  ال ت ؿ مف ال صدص  حد ث رقـ 

 .550  ص: 6سيف جّ  داكد  جكؿ كتدب الد دت  ج:ركاه جّك داكد   - 4
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 قدؿ: ن. ]العحك [ : فدعد كل  الم تكؿ ف دؿ:2  كاليسد  1كف  ركا ة ،ّ  داككد 
ػػيٍ تى قػػدؿ:] فى  [ فممػػد كلػػ   ً ًّػػ بٍ هىػػ]اذٍ  قػػدؿ: قػػدؿ: يعػػـ. ؟[ ؿي تيػػ ٍ تى قػػدؿ: ن  قػػدؿ:  جى  [ةى   ػػالدٍّ  ذي خي

ػػيٍ تى فى ]جى  قػػدؿ: ك؟[ قػػدؿ: ن.حيػػعٍ تى ] جى قػػدؿ:   قػػدؿ: يعػػـ. قػػدؿ: [ؿي تيػػ ٍ تى فى ]جى  قػػدؿ: ن. قػػدؿ: [ ةى   ػػالدٍّ  ذي خي
ػػػ]جى  فممػػػد كػػػدف فػػػ  الراّعػػػة قػػػدؿ: [ ً ًّػػػ بٍ هىػػػدذٍ ]فى   ـً  ٍػػػا ً كى    ً ًمػػػ ٍ نً ًّ  ك ي ّيػػػ ى   ي ٍيػػػعى  تى كٍ حىػػػعى  فٍ لً  ؾى ي ػػػد لً مى
 فعحد عي . قدؿ: [ ً ًّ دحً صى 

 .ف ػػػػػ  سػػػػػ اؿ الحػػػػػدكـ كغ ػػػػػره الػػػػػكل  العحػػػػػك عػػػػػف المػػػػػدي »قػػػػػدؿ اليػػػػػككم رحمػػػػػ  ا: 
جمػد قكلػ  صػم  ا عم ػ  كسػمـ لف قتمػ    كف   مكاز العحػك ّعػد ّمػكغ ا،مػر للػ  الحػدكـ  

فدلصح ح ف  تيك م  جي  م م  ف  جي  ن فهػؿ كن ميػة ،حػدهمد عمػ  اآلخػر   ف ك م م  
،ي  استكف  ح   مي  ّخالؼ مد لك عحد عي  فني  كدف لػ  الحهػؿ كالميػة كمز ػؿ ال ػكاب 

يمد قدؿ اليّ  صػم  ا عم ػ  كسػمـ مػد قػدؿ ّ ػذا المحػظ الػذم   ي د كمم ؿ ال يد  ف  الد كا 
كهك جف الكل  ّرمد خدؼ فعحد كالعحك مصػمحة   هك صددؽ ف   ا   دـ لم صكد صح ح 

  كف ػ  [ ّك  ّن مػؾ كا  ػـ صػدحّؾ:]لمكل  كالم تكؿ ف  د ي مد ل كل  صم  ا عم   كسمـ 
   .مد كدف العحك مصمحة تكصؿ لل   ّدلتعر ضفم  مصمحة لممدي  كهك لي دذه مف ال تؿ 

 سػػتحب لممحتػػ  لذا رجل مصػػمحة :كغ ػػرهـ   كقػػد قػػدؿ الصػػم رم كغ ػػره مػػف جصػػحدّيد 
فػػ  التعػػر ض لممسػػتحت  جف  عػػرض تعر هػػد  حصػػؿ ّػػ  الم صػػكد مػػع جيػػ  صػػددؽ ف ػػ . 

ػة ؟ ك ظ ػر لممحتػ  ّ ر يػة جيػ  ل قدلكا: كم م  جف  سيل  ليسدف عػف ال تػؿ ف هػؿ لػ  مػف تّك
ػػة؛ ترتػػب عم ػػ  محسػػدة  كهػػ  جف الصػػد ؿ  سػػت كف ال تػػؿ لككيػػ   مػػد ّعػػد  جفتػػ  ّػػيف لػػ  تّك
ػػة  ذلػػؾ ميػػ  مخرمػػد  ف  ػػكؿ المحتػػ  كالحدلػػة  هػػذا صػػح عػػف اّػػف عّػػدس جيػػ  قػػدؿ: ن تّك
ف كػػدف المحتػػ  ن  عت ػػد ذلػػؾ  كن  ل دتػػؿ  ف ػػك صػػددؽ فػػ  جيػػ  صػػح عػػف اّػػف عّػػدس  كا 

كػػف السػػد ؿ ليمػػد مكاف ػػة اّػػف عّػػدس ف كػػكف سػػّّد  كافػػؽ اّػػف عّػػدس فػػ  هػػذه المسػػيلة  كل
د التكف ؽ.3«لزمره ف كذا  . ايت ػ   ّك

                                                           

 .549  ص: 6ركاه جّك داكد  سيف جّ  داكد  جكؿ كتدب الد دت  ج: - 1
اليسد    سيف اليسد    كتدب آداب ال هدة  ّدب لشدرة الحدكـ عم  الخصـ ّدلعحك  حد ث  - 2

 .244  ص:8  ج:5415رقـ: 
دمة كالمحدّر ف كال صدص كالد دت  ّدب صحة اليككم  شرح صح ح مسمـ  كتدب  كتدب ال س - 3

 .173  ص: 11ا قرار ّدل تؿ كتمك ف كل  ال ت ؿ مف ال صدص  ج: 
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 الحدْث الخامس:
 ا عم   كسمـ: صم قكل  

  1[ ِفي اْلَمَواِضِح َخْمٌس ] 
حذؼ المعدكد لمعمػـ ّػ   كهػك مػف ا ّػؿ؛ لذ هػ  رقػي الػدـ كمػد  ّػت فػ  حػد ث جكرده 

 2.[ـ  الد   ك ى قي د ري   ى فً  فى نً فى  ؿى ًّ ا ً كا ُّّ سي تى  جهؿ ال ر ب لحظ :]نى 
جم جي ػػد تعطػػ  فػػ  الػػد دت ّػػدن مػػف ال ػػكد؛ ف سػػكف ّ ػػد : »3[ي د ػػة ال ر ػػب]قػػدؿ فػػ   

رقػػػكج ّدلهػػػـ؛ لذا سػػػكف كاي طػػػع  كانسػػػـ؛   ك كالعػػػرؽ   رقػػػي الػػػدـ   ػػػدؿ رقػػػي الػػػدمع كالػػػدـ 
   4«الرقك  ّدلحتح.

م ن كاحد ل  مف لحظػ  لذا كػدف لمػد ن كت دـ جف ا ّؿ اسـ ممع  كجف اسـ الممع الذ
 ع ؿ  مزم  التيي ث  كجف مد ّ ف ال ال ة  كالتسعة مف العدد  ت ّت ف   التػد  مػع المػذكر  
ف لػػـ  ػذكر المعػػدكد  كتحػذؼ مػع الم يػػث هػذا هػك المعػػركؼ المطػرد  كقػػد  خػدلؼ ذلػؾ كا 

حػػذف د لمم يػػث كمػػد لػػك ذ مػػع قصػػده؛ فدلحصػػ ح جف تكػػكف ّدلتػػد  لممػػذكر  كػػر المعػػدكد  ّك
 ت كؿ صمت خمسة؛ تر د ج دمد  كس رت خمسد تر د ل دل .

                                                           

ركاه الترمذم  عف عمرك ّف شع ب عف اّ   عف مده  كتدب جّكاب الد دت  ّدب مد مد  ف   - 1
سىفه  ج: ًد ثه حى   65  ص:3المكهحة  كقدؿ: هىذىا حى

حمد ّف عمر ّف محمد ا،صّ دي  المد ي   جّك مكس   المممكع  يظر: محمد ّف عمر ّف ج - 2
الم  ث ف  غر ّ  ال رآف كالحد ث  ّدب رقب  تح  ؽ: عّد الكر ـ العّزدكم  مدمعة جـ ال رل  
ح د  التراث ا سالم   كم ة الشر عة كالدراسدت ا سالم ة  مكة  مركز الّحث العمم  كا 

  1986 1ط: -المممكة العّر ة السعكد ة -كالتكز ع  مدة  المكرمة ك دار المدي  لمطّدعة كاليشر
 . 786  ص: 1ج:

 .236  ص:1المصّدح المي ر  ّدب رق   ج: كالح كم  
 .248  ص: 2الي د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر  ّدب رقب  ج: ك اّف ان  ر 

 ك  صد ّ  كتدب الي د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر  هكذا ف  اليسخت ف  - 3
 .248  ص: 2اّف ان  ر  الي د ة ف  غر ب الحد ث كا، ر  ّدب رقب  ج: - 4
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كعمػػ  هػػذا الحصػػ ح مػػد  هػػذا  ك مػػكز جف تحػػذؼ التػػد  فػػ  المػػذكر كدلحػػد ث المت ػػدـ 
كق د السّك  ذلػؾ ّكػكف المعػدكد لحػظ ج ػدـ كمػد فػ  الحػد ث   1[اؿو ك  شى  فٍ مً  تٍّ سً ًّ   ي عى ّى تٍ جى  ـ  ] ي 

 كلميككم ف  ذلؾ كالـ ت دـ.
ممػػع مكهػػحة: كهػػ  الشػػمة التػػ  تكهػػح العظػػـ جم تظ ػػره كالمػػراد فػػ   والمواضػػح:

 كؿ كاحدة مف المكهحة خمس.
كجمػد مػد كػدف   كالكمػ  هػ  مكهػحة الػرجس  قدؿ العممد : الت  ف  د خمس مف ا ّػؿ؛

 ف  غ رهمد فح  د حككمة عدؿ.
كػػكف لن فػػ  ن ت كالمكهػػحة كالمي مػػة  ا،مػػر عيػػديد جف الميمكمػػة »قػػدؿ فػػ  المكطػػي: 

كن جرل لمحػػػ   الكمػػػ   كالػػػرجس فمػػػد كػػػدف فػػػ  المسػػػد مػػػف ذلػػػؾ فمػػػ س ف ػػػ  لن انمت ػػػدد 
ميحػػػرداف  كالػػػرجس ّعػػػدهمد  كا،يػػػؼ مػػػف الػػػرجس فػػػ  مراح مػػػد؛ ،ي مػػػد عظمػػػدف  ا،سػػػحؿ 

 عظـ كاحد.
م ػؿ  عف  ح   ّف سع د  جي  سمع سم مدف ّف  سدر  ذكر جف المكهحة فػ  الكمػ  

ػ ف ع ػؿ يصػؼ المكهحة ف  الرجس؛  لن جف تع ػب الكمػ   ف ػزاد فػ  ع م ػد مػد ّ ي مػد ّك
المكهػػحة فػػ  الػػرجس. كا،مػػر عيػػديد جيػػ : لػػ س ف مػػد دكف المكهػػحة مػػف الشػػمدج؛ حتػػ  
يمػػد الع ػػؿ فػػ  المكهػػحة فمػػد فكق ػػد  كذلػػؾ جف رسػػكؿ ا صػػم  ا  تّمػػغ المكهػػحة  كا 

معؿ ف  د خمسد مػف ا ّػؿ  عم   كسمـ ايت   لل  المكهحة ف  كتدّ  لعمرك ّف حـز  ف
 كالحد ث ف مد دكف المكهحة ّع ؿ. كلـ ت ض ا، مة ف  ال د ـ 
ف  كؿ يدفذة ف  عهك مف ا،عهد  فػ  المسػد »جي  قدؿ:  كعف سع د ّف المس ب 

فح  ػد  مػث ع ػؿ ذلػؾ العهػك  ككػدف اّػف شػ دب ن  ػرل ذلػؾ  كجيػد ن جرل فػ  يدفػذة فػػ  
تمعػػػد عم ػػػ   كلكيػػػ  جرل ف ػػػ  انمت ػػػدد  مت ػػػد عهػػػك مػػػف ا،عهػػػد  فػػػ  المسػػػد جمػػػرا مم

 2« ا مدـ ف  ذلؾ.

                                                           

  2  ج:1164ركاه مسمـ  كتدب الص دـ  ّدب استحّدب صكـ ستة ج دـ مف شكاؿ  حد ث رقـ  - 1
 .822ص:

 .236  ص: 2مدلؾ  المكطي  كتدب الع ؿ  ّدب ع ؿ الميمكمة كالمد حة  ج:  - 2
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كمعيػػ  انمت ػػدد؛ جف   ػػـك عمػػ  جيػػ  عّػػد ا  سػػدلمد  كمع ّػػد  ك عطػػ  مػػف الد ػػة يسػػّة 
مػػد ّػػػ ف ال  متػػ ف كمػػػد ذكػػػره عػػف سػػػم مدف ّػػػف  سػػدر  هػػػك مشػػػ كر مذهّػػ  فػػػ  المكهػػػحة 

م ػػد شػػ    كهػػك ظػػدهر كديػػت فػػ  الكمػػ   جك الػػرجس. كركل عيػػ  جشػػ ب: ن  ػػزاد عمػػ  ع 
كالكّ ػػػرة فمػػػد جكهػػػحت  مػػػث  الحػػػد ث  ك ػػػدؿ لػػػ  عػػػدـ تحػػػرقت ـ ّػػػ ف المكهػػػحة الصػػػ  رة 

العظـ م ال  كمد جكهحت مي  قدر م رز لّرة سكا  مع يص ـ عم  جف غ ػر المكهػحة 
ف ّر ت عم  ش ف. مف الشمدج  كدآلمة ن تزاد عم  ع م د   كا 

جك هػّردت لف لػـ  كمػد كػف فػ  هػّرة  كاعمـ جف الع ؿ  تعدد ف  المكاهح ّتعددهف
ف دفػػنف كصػػؿ العظػػـ كػػ كلػػـ  صػػؿ مػػد ّ ػػي ف العظػػـ  تصػػؿ مػػد ّ ػػي ف جصػػال  جك اتصػػؿ 
ف كػػدف ذلػػؾ ّهػػّردت فػػ   كاحػػدة متسػػعة لف كقػػع ذلػػؾ ّهػػّرة  جك ّهػػّردت فػػ  فػػكر  كا 

 .كلك اتصمت زمف متراخ فمكؿ حكم  
غ ع م ػف  مػث الد ػة فترمػع كع ؿ المرجة ف  ذلؾ قدر ع ؿ الرمؿ؛ لن جف  ك رف  ك ّم

 مخمسة مف كؿ سف كاحدة هذا ف  الخطي. لل  ع م د كتككف الخمس
ف حصػؿ العحػك ف ػ  عمػ  ع م ػد مطم ػد غمػظ  كجمد مكهحة العمد؛ فح  د ال صدص  كا 
ّحسػّ  مػف د ػة عمػد  كمػد كقػع العحػك عم ػػ  ف  ػد مػف مػدؿ قػؿ  جك ك ػر مػدز كػدـ العمػػد؛ 

 ر ع م د تع ف تعم م  ل ال  ككف د يد ّد ف لن جي  لف كقع صمح ف  د عم  غ 
عشػػػػر الد ػػػػة؛ فعمػػػػ  جهػػػػؿ العػػػػ ف مّم  ػػػػد مػػػػف د ػػػػت ـ  كع ػػػػؿ  كالخمسػػػػة هػػػػ  يصػػػػؼ؛

ف لػـ  كػف  المكهحة كمد  شّ  د ممػد لػـ  ّمػغ  مػث الد ػة  كػكف فػ  مػدؿ المػدي  حػدن  كا 
 ل  مدؿ لـ  مـز العدقمة هذا مش كر المذهب.
ف قصػرت عػف ال مػث كذهب الشدفع  لل  جف العدقمػة تحمػؿ  سػد ر ميد ػدت الخطػي  كا 

 ق دسد عم  اليحس كلكركد اليص ّذلؾ ف  ال رة.
ف تيدزعػد ف ػ  كاعمػـ جيػ  ن  شػترط فػ  ا  هػدح المعد يػة ّػػؿ  كحػ  العمػـ ّػ   فعمػػ   كا 

ف  ّت ا  هدح  ّػيف:  أفِى ابف اْلعمشكادعده عم  م دتم  فييكر   المدع  ا  ّدت كا 
لكػػف معػػ  شػػدهد عمػػ  دعػػكاه كهػػك قر يػػة انقتتػػدؿ  كذلػػؾ شػػدهد المػػدع  هػػك الممػػركح ك  »

كمػػػرة  ف صػػػدؽ مدع ػػػ  ّػػػال  مػػػ ف  كالعػػػرؼ معمػػػ  العممػػػد  مػػػرة ّميزلػػػة شػػػدهد ف؛ عرفػػػ  
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   1«.ف صدؽ مع  م ي  كف  هذا مصدؽ ّ م ي  معمكه ّميزلة الشدهد؛

  المدع  جي  جسػ ط د ،ف مػد معػ  مػف ال ػرا ف كهػ  حمؼ» قدؿ: كل  ف  السف م م  
خػػػركج الػػػدـ مػػػف ج ػػػر السػػػف سػػػدقطة ّميزلػػػة الشػػػدهد  كعمػػػ  المػػػدع  عم ػػػ  الّ يػػػة عمػػػ  

ف لػـ  مػدهد فعم ػ  د ػة السػف جك  اهطراّ د؛ جم لف ادعده فنف كمدهد فعم ػ  مػد ي ػص  كا 
   2«.ال صدص

كمد ذكره ا مدـ مف جي  ل س ف مد دكف المكهحة لن انمت ػدد؛ هػك معػركؼ مذهّػ   
 -صدر  كعزل اّف زرقكف نّف كيديػة فػ  المّسػكط فػ  الًممطػد كمذهب جك ر ف  د  ا،م

ػػ ف العظػػـ قم ػػؿ مػػف  -كهػػ  ّكسػػر المػػ ـ كسػػككف الػػالـ كالطػػد  الم ممػػة كهػػ  مػػد ّ ي ػػد ّك
كالػذم عم ػ  المم ػػكر   يصػؼ عشػر المكهػػحة ق ػؿ كقهػ  ّػ  عمػػر  كع مػدف  ؛ المحػـ

؛ -  كصدد م ممتػ فّحد -كا، مة ا،ّرعة جف الشمدج الت  دكف المكهحة مف حدرصة 
كه  الت  تشؽ الممد  كدام ػة؛ كهػ  مػد جهػعحت الممػد حتػ  رشػح ميػ  دـ ّػال شػؽ لػ   

دهػػػعة - -كسػػمحدؽ  ّدلهػػػدد  -؛ ّكسػػػر السػػػ ف كهػػػ  مػػػد كشػػطت الممػػػد عػػػف المحػػػـ  ّك
كهػػ  مػػد غدصػػت ف ػػ   -كمتالحمػػة  ؛ كهػػ  مػػد شػػ ت المحػػـ -كالعػػ ف الم ممػػة  المعممػػة 

جف ز دا رهػ  ا 3  كممطد ل س ف   م دار شرع  لن مد ركل جحمد -كلـ ت رب العظـ 
عي  حكـ ف  الدام ة ّّع ػر  كفػ  الّدهػعة ّّع ػر ف  كفػ  المتالحمػة ّ ال ػة جّعػرة  كفػ  

 ف ذه ركا ة عي .« كجيد جذهب لل  ذلؾ» قدؿ جحمد: السمحدؽ ّيّرعة جّعرة 

هر مف مذهّ  كدلممدعة  كجممعكا عم  جف ف  كؿ كاحدة مػف هػذه حككمػة ّعػد كالظد
عم ػػػ  قّػػػؿ الميد ػػػة؛ كييػػػ  كػػػدف عّػػػدا  ف  ػػػدؿ: كػػػـ   انيػػػدمدؿ  كالحككمػػػة جف   ػػػـك المميػػػ

                                                           

 ( pdf . 65عمش  مخطكط  ص:اّف ا،عمش  يكازؿ اّف ا، - 1
 لمرمع يحس .ا - 2
كىاهي  - 3 لـ جمد ركا ة جحمد ف  مسيده  ككمدت د عيد الّ     قدؿ: قدؿ جحمد: قىدؿى جىٍحمىدي: كىهىذىا ًف مىد رى

م دي ٍّفي رىاًشدو عىٍف مىٍكحيكؿو  ةى  ميحى ٍف قىًّ صى : عى ٍ دو جىي  ي قىدؿى ًف  اٍلّىدًهعىًة ًف  الد اًم ىًة ّىًع ره » عىٍف زى   كى
دًؽ جىٍرّىعه  ًف  السٍٍّمحى ثه  كى ًة  ىالى ًحمى ًف  اٍلميتىالى ٍمسه  ّىًع رىاًف  كى ًة خى ًف  اٍلميكًهحى  «.كى

معرفة السيف كاآل در  مرمع سدّؽ  كتدب الد دت  مدمع الد دت ف مد دكف اليحس  حد ث 
  120  ص:12  ج:16096رقـ:
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 ق مت  قّؿ الميد ة  ككـ ق مت  ّعدهد؟ ف ككف ل  ّ در التحدكت مف د ت .
فػػال شػػ    رئ عمػػ  غ ػػر شػػ فكمػػد ّػػ كقػػّح  قػػدؿ جصػػحدّيد: ك  ػػـك ّ   تػػ  مػػف حسػػف  

ف ػػ  فػػ  الخطػػي. كاختمػػؼ فػػ  اسػػتح دق  ل  مػػة الػػدكا   كجمػػرة الطّ ػػب  كاسػػتظ ر كمػػكب 
ف اقػػتص المتعمػػد لػػـ  كػػف عم ػػ  شػػ    ذلػػؾ عمػػ  العدمػػد مػػع ا،دب دكف المخطػػئ يعػػـ كا 
لن ا،دب  جمػػد جمػػػرة مػػػف   ػػػـك لممميػػػ  عم ػػػ  مػػػدة مرهػػ  فػػػ  شػػػ م  فػػػال يعمػػػـ مػػػف قػػػدؿ 

عمؿ قطريد ّتيد ب المتعمد ّيخػذ مػدؿ  عطػ  لممظمػـك لتعػذر ال صػدص ّكمّك د  كمرل 
 المكاز هيد ّمد ركل جحمد. ك تي دكذلؾ  مرم عم  التيد ب ّيخذ المدؿ 

كجمػػػد مػػػد ّعػػػد المكهػػػحة مػػػف شػػػمدج الػػػرجس كالكمػػػ  جم المّ ػػػة جك الخػػػد ف كالمحػػػ   
شػػددة كهػػ  مػػد ا،عمػػ  ن ا،يػػؼ كالمحػػ  ا،سػػحؿ مػػف مي مػػة ّحػػتح اليػػكف ككسػػر ال ػػدؼ م

العظػػـ  -ّكسػػر الحػػد  كفتح ػػد -كفػػراش العظػػـ   جزاؿ مي ػػد الطّ ػػب فػػراش العظػػـ لمػػدكا  
كهدشػػػمة كهػػػ  مػػػد هشػػػمت العظػػػـ ككسػػػرت    الرق ػػػؽ الكػػػد ف فػػػكؽ العظػػػـ ك شػػػر الّصػػػؿ 

كجـ الػدمدغ ممػدة   كه  الكاصمة ،ـ الدمدغ كلػـ تخرق ػد  -ّحتح ال مزة ممدكدة  -كآمة .
متػ  ايكشػػحت عيػ  مػػدت صػدحّ  عػددة فم ػػد ع ػؿ م ػػدر مػف الشػػدرع رق  ػة محركشػة عم ػػ  

فحػػ  المي مػػة خمسػػة عشػػر ّع ػػرا ّد ممػػدع  كن قصػػدص فػػ  عمػػدهد عيػػد مدلػػؾ  كن ف مػػد 
كهػػػك نّػػػف  كق ػػػؿ هػػػ  كدلمكهػػػحة  ّعػػػدهد كم م ػػػد فػػػ  الع ػػػؿ ال دشػػػمة عمػػػ  المشػػػ كر 

كهػػك قػػكؿ  شػػرة المػػكاز  كق ػػؿ خمػػس كحككمػػة  كهػػك نّػػف ال صػػدر  كقػػدؿ جشػػ ب ف  ػػد ع
ا، مة ال ال ة يسّة مد لمحػرؼ ف  ػد مػف ق متػ  فحػ  المكهػحة يصػؼ عشػر ق متػ   كفػ  

 كف  آمت   مث ق مت  ّرئ عم  ش ف  جـ ن. مي مت  عشر ق مت  كيصؼ عشرهد 
لن المد حػػة؛  كم ػػد حككمػػة كمػػراح المسػػد كالمم ػػكر جف كسػػر العظػػدـ  كمػذهب مدلػػؾ 

 فح  د  مث الد ة لمسية. جك ّطفكه  مد كصؿ لل  المكؼ مف صدر  
 كقدؿ جحمد ف  الهمع ّع ر  كف  الترقكة ّع ر  كف  كؿ كاحػد مػف الػذراع  كالسػدعد 

 كالزيد كالحخذ  ّع راف.
فػػػػذهب ع مػػػػ ؛ ف ػػػػؿ تػػػػدخؿ  كاختمػػػػؼ العممػػػػد  ف مػػػػد لػػػػك هػػػػرب شخصػػػػد  فيكهػػػػح  

كهػػك   ػػ  كجحمػػد  كالشػػدفع  فػػ  جحػػد قكل المكهػػحة فػػ  د ػػة الع ػػؿ  جـ ن ؟ ف ػػدؿ مدلػػؾ 
 ا،صح عيد جصحدّ ؛ ن تدخؿ فعم   د ة كدممة لمع ؿ  كعم   لرش المكهحة.
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 كالشدفع  ف  قكل  اآلخر  تيدرج ف  د ة الع ؿ. كقدؿ جّك حي حة 
كذكػػػر فػػػ  الػػػيحس غ رهػػػد  عمػػػ  كمػػػ   كاعمػػػـ جيػػػ  لػػػـ  ػػػذكر فػػػ  لرش هػػػذه لن ا ّػػػؿ 

ليمػػػد اقتصػػػر عم  ػػػد لككي ػػػد   تهػػػ  جي ػػػد عػػػكض عي ػػػد؛ لن جيػػػ  جصػػػؿ  ف ػػػدؿ المدلك ػػػة: 
كالحهة م م د عم  حسػب مػد كرد ف  مػد مػف التحد ػد ف خرم ػد جهػؿ كػؿ  ال دلب فدلذهب 

قطػػر مػػف غدلػػب مػػد ّػػ  عمم ػػـ  كن مػػدخؿ ل  ػػر العػػ ف فػػ  ذلػػؾ لن جف  عػػدؿ عمػػ  كمػػ  
لعطػػد  ال  مػػة ّشػػرط تعم ػػؿ دفعػػ  حػػذرا مػػف الػػد ف ّدلػػد ف  كقػػدؿ الشػػدفع   كك  ػػر مػػف 

لذا كمػػدت ا ّػػؿ لن ّدلتراهػػ  فػػنف جعػػكزت؛  مػػدخؿ ل  ػػر ا ّػػؿ فػػ  الػػد دتالعممػػد  ن 
جك ا ي  عشر جلػؼ درهػـ كهػك المعمػكؿ   رف دؿ الشدفع  ف  ال د ـ  عدؿ لل  ا،لؼ د يد

كخػػدلؼ  جك يدقصػػة   عػػدؿ للػػ  ق مت ػػد حػػ ف ال ػػّض زا ػػدة  كقػػدؿ فػػ  المد ػػد الػػرامح ّػػ .
جصػػؿ م ػػدر ف  ػػد فمػػف الّ ػػر مػػد ت  ّ ػػرة  كمػػف  كال ػػيـ  جحمػػد ا، مػػة ال ال ػػة ف ػػدؿ الّ ػػر

كاختمحػػت الركا ػػة عيػػ  فػػ  الحمػػؿ ف  ػػؿ م ػػدرة ف  ػػد ّػػيلح  حمػػة كػػؿ حمػػة  ال ػػيـ جلػػؼ شػػدة 
 كركم عي  جي د ل ست ّيصؿ.كقكؿ جحمد هذا؛ جرفؽ. لزار  كردا  

يكػدره كمد  ف  ا،حدد ث مد  دؿ ل   ّك  العمؿ ال ـك ف  الّكادم  كالػّالد السػد ّة   كا 
 فد،كل  ترك ـ عم   لذ ل ـ مستيد قكم. كفتف    دم لل  ل درة خالؼ 

كقد كرد ف  الع كد جحدد ث مي ػد حػد ث جّػ  ّكػر ّػف عمػرك ّػف حػـز عػف جّ ػ  عػف  
كخػػرج ا مػػدـ ّعهػػ   1مػػده فػػ  كتدّػػ  صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ ،هػػؿ الػػ مف خرمػػ  اليسػػد  

عػف جّ ػ    ّف حـز ف محمد ّف عمرقدؿ ا مدـ عف عّد ا  ّف جّ  ّكر ّ 2ف  المكطي
قدؿ: الكتدب الذم كتّ  رسكؿ ا صػم  ا عم ػ  كسػمـ لعمػرك ّػف حػـز فػ  الع ػكؿ:]جف 

كفػ  الميمكمػة  كفػ  ا،يػؼ لذا جكعػ  مػدعد مد ػة مػف ا ّػؿ  ف  الػيحس مد ػة مػف ا ّػؿ 
كفػػ  الرمػػؿ  كفػػ  ال ػػد خمسػػكف كفػػ  العػػ ف خمسػػكف  كفػػ  المد حػػة م م ػػد   مػػث الػػيحس 

كفػ  السػف خمػس كفػ  المكهػحة  كف  كؿ جصّع ممد هيدلؾ عشر مف ا ّؿ  خمسكف 

                                                           

ركاه اليسد    سيف اليسد    كتدب ال سدمة  ّدب ذكر حد ث عمرك ّف حـز ف  الع كؿ   - 1
 . 60  ص:8  ج:4857حد ث رقـ 

  2  ج:1ركاه مدلؾ  مكطي مدلؾ  كتدب الع كؿ  ّدب مد ذكر ف  الع كؿ  حد ث رقـ  - 2
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 [  .خمس
جف رسػكؿ ا صػم  ا عم ػػ  كسػمـ كتػب للػ  جهػؿ الػ مف كتدّػػد 1كفػ  ركا ػة اليسػد   
عث ّ  مع عمرك ّف حـز كالد دت  ف   الحرا ض كالسيف  ف ر ت عم  جهؿ الػ مف هػذه  ّك

ػ  ٍّ ًّػالي   دو م  حى مي  فٍ ]مً  يسخت د: ػكى   ً ٍ ػمى عى    اي م  صى ى ًكػ دً ٍّػعى  في ٍّػ ؿٍ  ًّ حى رٍ   شىػلىػلً  ـى م  سى ّػف   ـً ًعػيى ؿ  كى الى
د ّعػد...[ ككػدف   جٌمػافه دى ٍمػهى   كى ره دفً عىػمي   كى  فى ًعػم رً ذً   ؿى الحدرث ّف عّد كالؿ قً عّد كالؿ  كى 
ده  فىمىػ ي  ّى ٍّيىػةو  عىفٍ  قىٍتالن  ميٍ ًميند اٍعتىّىطى  مىفً  جىف  ف  كتدّ  جف ] ػ  جىفٍ  ًلن   قىػكى ٍ تيػكًؿ  جىٍكًل ىػد ي   ىٍرهى  اٍلمى

ف   ًًّؿ  ًمفى  ًمد ىةه  الدٍّ ىةي  الي ٍحسً  ًف  كىاً  ًفػ  اٍ ً ػ ي  ال ػًذم اٍ،ىٍيػؼً  كى دىعى ًفػ  الدٍّ ىػةي  مى  الدٍّ ىػةي  المٍّسىػدفً  كى
ًفػػ  ًفػػ  الدٍّ ىػػةي  الش ػػحىتىٍ فً  كى ػػتىٍ فً  كى ًفػػ  الدٍّ ىػػةي  اٍلّىٍ هى ًفػػ  الدٍّ ىػػةي  الػػذ كىرً  كى ػػٍمبً  كى ًفػػ  الدٍّ ىػػةي  الصُّ  كى

ًفػ  الدٍّ ىػةي  اٍلعىٍ يىٍ فً  ًفػ  الدٍّ ىػًة  ًيٍصػؼي  اٍلكىاًحػدً  الرٍٍّمػؿً  كى ػةً  كى ٍيميكمى ًفػ  الدٍّ ىػًة   يميػثي  اٍلمى دً حىػةً  كى  اٍلمى
ًفػ  الدٍّ ىػًة   يميثي  ٍمػسى  اٍلمييى ٍّمىػةً  كى ٍشػرىةى  خى ًّػًؿ  ًمػفى  عى ًفػ اٍ ً ػدًّعً  ًمػفى  ًلٍصػّىعو  كيػؿٍّ   كى  اٍل ىػدً  ًمػفى  اٍ،ىصى

ًًّؿ  ًمفى  عىٍشره  كىالرٍٍّمؿً  ًف  اٍ ً ٍمسه  السٍّفٍّ  كى ًّػًؿ  ًمفى  خى ًفػ  اٍ ً ةً  كى ٍمػسه  اٍلميكًهػحى ًّػًؿ  ًمػفى  خى  اٍ ً
ٍرجىًة   يٍ تىؿي  الر ميؿى  كىجىف   مى  ًّدٍلمى    (.ًد يىدرو  جىٍلؼي  الذ هىبً  جىٍهؿً  كىعى
َُّْيا الَِّذَْف آَمُنوْا َأْوفُػوْا ﴿]هذا ّ دف مف ا كرسكل   كف  ركا ة: فكتب رسكؿ ا:  َْا َأ

]هػذا     ػـ كتػب:3﴾ إفَّ الّمػَو َسػِرُْع اْلِحَسػابِ ﴿ككتب اآل دت مي د حتػ  ّمػغ   2﴾ِباْلُمُقودِ 
 يحكه. 4كتدب المراح ف  اليحس مد ة مف ا ّؿ[

  كفى سيػػمٍ خى  دً  ىػػ  الٍ ًفػػ  كى كفى سيػػمٍ خى  فً  ٍ عىػػ  الٍ ًفػػ  كى ؿً ًّػػا ً  فى ًمػػ ةه د ىػػمى  سً حٍ   الػػي  كفػػ  ركا ػػة: ]ًفػػ
 الحد ث. 5[كفى سي مٍ خى  ؿً مي   الر  فً كى 

كمي ػػد حػػد ث عّػػد ا ّػػف عمػػرك ّػػف العػػدص  فػػ  خطّتػػ  صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ  ػػـك 

                                                           

ف  الع كؿ  حد ث  اليسد    سيف اليسد    كتدب ال سدمة  ّدب ذكر حد ث عمرك ّف حـز - 1
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كحسػػي د    كركل الترمػػذم قطعػػة ميػػ   3  كاّػػف مدمػػ 2  كاليسػػد  1الحػػتح  ركاه جّػػك داككد
ركاه عف عّد ا ّف عمرك ّف شع ب عػف جّ ػ  عيػ   كهػك مػده؛ جم مػد شػع ب  كركم 
ّعهػػ  غ ػػره عيػػ  مػػف غ ػػر هػػذه الطر ػػؽ كدلركا ػػة المت دمػػة فػػ  ّ ػػدف شػػّ  العمػػد  كهػػذه 

كقهػ  رسػكؿ ا صػم  ا عم ػ  كسػمـ جف مػف كػدف ع مػ  فػ  الّ ػر  »قطعة ميػ  قػدؿ: 
مػػف كػػدف ع مػػ  فػػ  الشػػد ؛ جلحػػ  شػػدة  كقهػػ  رسػػكؿ ا عمػػ  جهػػؿ الّ ػػر؛ مػػد ت  ّ ػػرة  ك 

صػػػم  ا عم سػػػ  كسػػػمـ جف الع ػػػؿ م ػػػراث ّػػػ ف كر ػػػة ال ت ػػػؿ عمػػػ  فرا هػػػ ـ فمػػػف فهػػػؿ 
فممعصػػػّة  كقهػػػ  رسػػػكؿ ا صػػػم  ا عم ػػػ  كسػػػمـ جف  ع ػػػؿ عػػػف المػػػرجة عصػػػّت د مػػػف 

ف قتمػػت فع م ػػد ّػػ ف كر ت ػػد  كهػػـ  كػديكا ن  ر ػػكف مي ػػد شػػ  د؛ لن مػػد فهػػؿ عػػف كر ت ػػد  كا 
 «.  تمكف قدتم د

  ي  ي ارً كى فى  ثه ارً كى   ي لى  فٍ كي  ى  ـٍ لى  فٍ ا ً كى   ه  ٍ شى  ؿً دتً  ى مٍ لً  سى  ٍ ]لى  كقدؿ رسكؿ ا صم  ا عم   كسمـ:
 4.د[ ن  ٍ شى  ؿي دتً ال ى  ثي رً   ى نى كى   ً  ٍ لى لً  دسً الي   بي رى قٍ جى 

 فٍ ا ً كى  ةه مىػػدمً كى  ةي   ػػقػػدؿ: كقهػػ  رسػػكؿ ا صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ فػػ  ا،يػػؼ لذا مػػدع ]الدٍّ 
ػػ ػػ كٍ   جى ؿً ًّػػا ً  فى ًمػػ كفى سيػػمٍ خى  ؿً ٍ ػػعى الٍ  ؼي ٍصػػيً  يدكتػػ  فى  تٍ عى دً مي  كٍ   جى ؽٍ رى كى اٍلػػ كٍ   جى بً هى الػػذ   فى د ًمػػ ى لى دٍ عى
ػػمي يٍ مى   الٍ ًفػػ  كى ؿً ٍ ػػعى الٍ  ؼى ٍصػػيً  تٍ عىػػطى ا قى ذى لً  دً  ىػػ  الٍ ًفػػكى  دةو شىػػ ؼى ٍلػػجى  كٍ جى   ةو رى  ىػػّى  ةى د ىػػمى    ؿً ٍ ػػعى الٍ  ثي ميػػ ي  ةً كمى
 ةً حىػد ً مى الٍ   كى د ً الش ػ كٍ جى   رً  ىػّى الٍ  كٍ   جى ؽً رى كى اٍلػ  كى بً هى الػذ   فى د ًمػ ىػتي  مى قً  كٍ جى   ثه مي  ي   كى ؿً ًّ اٍ ً  فى مً  كفى  ي الى  ى كى 
 ؿً ًّػاٍ ً  فى ًمػ سه ٍمػخى  دفً يى ٍسػ  ا،ى ًفػ  كى ؿً ًّػا ً  فى ًمػ ره ٍشػعى  عو ّي ٍصػجي  ؿٍّ   كيػ  ًفػعً دًّ صى   اٍ،ى فً  ؾى لً ذى  ؿي  ٍ مً 
د التكف ؽ5الحد ث كالمحظ ،ّ  داككد [فٍّ سً  ؿٍّ   كي فً   .  ّك
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 .620 ص:6جّك داكد  سيف جّ  داكد  جكؿ كتدب الد دت  ّدب د دت ا،عهد   ج: 4-
 .621  ص:6جّكداكد  سيف جّ  داكد  جكؿ كتدب الد دت  ّدب د دت ا،عهد   ج: - 5
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 :الحدْث السادس
 ا عم   كسمـ: صم قكل  

َْْماُنُكـْ أَ ]  : 1[ِقُْموا اْلُحُدوَد َعَمى َما َمَمَكْت َأ
 " ف  د لمع د  كممع د   ته  العمـك ؿ: معركفة  مع كدة؛ ؼ "االحدود الشرعْة

ػة جصػم د الميػع؛كمد ممكت ال م ف؛  شمؿ  ف  تهػ   الذككر  كا يدث  كهذا جمػر ّع ّك
 الكمكب.

فح ػػ  جف المدلػػؾ  مػػب عم ػػ  جف   ػػ ـ عمػػ  رق  ػػ  مػػد كمػػب عمػػ  ـ مػػف الحػػدكد  كػػدف 
كن فػػػػرؽ ّػػػػ ف  جك جي ػػػػ   كديػػػػت ا،مػػػػة تحػػػػت حػػػػر  جـ ن  كالعّػػػػد كػػػػذلؾ  المممػػػػكؾ ذكػػػػرا 

نسػػتّداد ّ ػػػذا دكف ا مػػػدـ  كن الرمػػؿ  كالمػػػرجة  فػػ  لقدمػػػة الحػػػد عمػػ  رق   مػػػد  كلمسػػػ د ا
 اعتراض ،حد عم  .

  كهح ذلؾ.2د[ هى دٍ مً مٍ  ى مٍ فى  د دهى يى زً  فى    ّى تى   فى ـٍ كي دً حى جى  ةي مى جى  تٍ يى ا زى ذى كحد ث] لً 
كال ػكؿ ا،كؿ  كن   ػ ـ الحػد ّيحسػ   كقدؿ ّعه ـ  رفع للػ  السػمطدف » قدؿ الترمذم:

  3« .ا،صح
ككمػػ  تصػػح ح  ظػػدهر  كاختمػػؼ ا، مػػة فػػ  فػػركع مػػف هػػذا الّػػدب قػػدؿ الم لػػؼ فػػ  

 قكاعده: 

                                                           

ركاه ّ ذا المحظ  عف عم  ّف جّ  طدلب  اليسد    السيف الكّرل  كتدب الرمـ  ّدب لقدمة  - 1
 .450  ص: 6  ج:7201الرمؿ الحد عم  كل دت  لذا ه  زيت  حد ث رقـ 

  8ركاه الّ     ّ ذا المحظ  السيف الكّرل  كتدب الحدكد  ّدب مد مد  ف  حد الممدل ؾ  ج: - 2
 .421ص: 

  ص: 3سيف الترمذم  كتدب الحدكد  ّدب مد مد  ف  لقدمة الحدكد عم  ا مد   ج:الترمذم   - 3
99. 
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عػض الشػدفع ة » اختمؼ ا، مة ف  لقدمة المدلؾ الحد عم  مممكك   ف دؿ المدلك ػة  ّك
كالمكدتػػب  كقػػدؿ ّعػػض الشػػدفع ة  لف ذلػػؾ  دّػػت ّطر ػػؽ الممػػؾ  ف  ّػػت لممػػرجة  كالحدسػػؽ 

   1«.ّطر ؽ الكن ة فال   ّت ل ـ
 كمعمت  الشدفع ة. كلـ  معؿ ل  المدلك ة ال تؿ  كن ال طع  كن ممد المزكمة 

جّػػك  ةالمتزكمػػ: اختمػػؼ قػكؿ الشػػدفع ة فػػ  ال طػػع  ككافػػؽ المدلك ػة فػػ  ميػػع حػػده قمػػػػت
ن ّيس جف    ـ الس د عم  عّده حد الزيػد  » كقدؿ ف  الت ذ ب مد يص :كجحمد  حي حة  
   3«.2ك]حد الخمر[ كال ذؼ 

ػػػ : كجف الحػػػدكد ن    م ػػػد لن  4«.ليمػػػد قػػػدؿ ن ّػػػيس لمػػػد  تػػػكهـ جف ّػػػ  الّػػػيس» الم ّر
كقػػد زيػػت عيػػد الّػػد ع   ا مػػدـ  كقػػد قػػدؿ فػػ  كتػػدب التػػدل س ّػػدلع كب فػػ مف اشػػترل جمػػة 

فم س ّكامب عم  المّتدع جف  حدهد مح كم : لك زيت عيد المّتدع لكػدف كامّػد عم ػ  جف 
 5«. حدهد

ك حهر لممده ف  الخمر  كالحر ة رمم ف  ك حهر ف  الزيد جّرعػة » قدؿ اّف ال دسـ:
 6«.عدكؿ يحر

                                                           

 . 549  ص:1249الم رم  قكاعد الح    مرمع سدّؽ  ال دعدة:  - 1
  دّتة ف  الت ذ ب. - 2
جّك سع د  خمؼ ّف جّ  ال دسـ ال  ركاي   ت ذ ب مسد ؿ المدكية  المسم :" الت ذ ب ف   - 3

"  تح  ؽ: محمد ا،م ف كلد محمد سدلـ ّت الش ل  دار الّحكث لمدراسدت اختصدر المدكية
 . 421  ص:4  ج:2002 1دّ   ط: ا سالم ة 

 ".عيد الم ّر  "للّدسد - 4
شمس الد ف جّك عّد ا محمد ّف محمد ّف عّد الرحمف الطراّمس  الم ّر   المعركؼ  - 5

  3ّدلحطدب الرُّع ي  المدلك   مكاهب المم ؿ ف  شرح مختصر خم ؿ  ّدب الزيد  دار الحكر  ط:
 .297  ص6  ج:1992

 –ف  السرقة   يظر قكؿ اّف ال دسـ ف : المدمع لمسد ؿ المدكية نّف  كيس  ] كتدب ال طع - 6
الس د ن    ـ  جحمد ّف حس ف المّدرك   كتدب الزي  كالرمـ  فصؿ: كتدب ا،شّرة [ تح  ؽ:

  1ال صدص عم  عّده  مع د الّحكث العمم ة  المممكة العّر ة السعكد ة  دار الحكر  لّيدف  ط:
 .383  ص:22  ج:2013
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،ف العّد عس  جف  عتؽ  كمد مد   ـ  شػ د ّػ ف اليػدس  ف حػد مػف شػ د » قدؿ مدلؾ:
 1«.عم   مد ترد ّ  ش ددت 

فػنف كػدف السػ د  كن  حده ف  الزيد لن ّيّرعة ش دا   سكل الس د » قدؿ ف  الت ذ ب:
 2«ك ككف الس د شدهدا. ك   ـ عم   الحد  كل رفع  لل  ا مدـ    حده راّع ـ  فال
،يػ   ا،ّ رم: ليمد ن   ػ ـ عم ػ  السػ د الحػد ّعممػ  لن ّيّرعػة شػ كد  قدؿ» : ُّ الم ّر

ككمػػ   كقػػد ق ػػؿ جف لػػ  جف  حػػده ّعممػػ   كدلحػػدكـ الػػذم ن  حكػػـ ّعممػػ  فػػ  رع تػػ   قػػدؿ:
دخػدؿ الػي ص عم ػ   فصػدر  ف  ذلؾ هررا لمدلػ   ذلؾ؛ جي  ن  ت ـ ف  ممد عّده ،ف كا 

 3«ف ت ـ ف  . ،ف الحدكـ ن  دخؿ عم   ّذلؾ هرر ف  مدل   مخدلحد لمحدكـ 
ككييػ  رجل جف ذلػؾ مػف ّػدب التيد ػب »كحكده المخم  عػف مدلػؾ فػ  المّسػكط  قػدؿ: 

 يد ػدت كن خػالؼ جف لػ  تيد ّ مػد ّعممػ  فػ  الم ،مت   كعّده ك،ف ف  ذلؾ لصػالح مد 
ػػػة مػػػف العػػػدد مػػػد  كػػػكف  ػػػة كقػػػد جّػػػدح مدلػػػؾ جف  ّمػػػغ فػػػ  الع ّك كمػػػد  سػػػتح دف عم ػػػ  الع ّك

 4«.حدا
ف جشػ د جّرعػة  سػكاه »الت ذ ب:  كمف زيت مدر ت   كل ػد زكج فػال   ػ ـ عم ػ  الحػد؛ كا 

 5«.حت   رفع ذلؾ لل  ا مدـ
ػػ  فػػ  المختصػػر:  ممككػػد لذا كػػدف الػػزكج حػػرا  جك م ككتػػدب اّػػف حّ ػػب هػػذا؛»الم ّر

 «.ل  ره  كجمد لف كدف عّدا ل   فم  جف    ـ عم  د الحد

                                                           

 المدكية  ّدب مد مد  ف  تمر ح ّعض الش كد عم  الزيد. - 1
خمؼ ّف جّ  ال دسـ ال  ركاي   ت ذ ب مسد ؿ المدكية  المسم :" الت ذ ب ف  اختصدر  - 2

 .421  ص:4  ج:3975المدكية"  كتدب الحدكد ف  الزيد  المسيلة رقـ:
  296  ص:6مكاهب المم ؿ  ّدب الزيد  ف  لقدمة الحدكـ كالس د الحد  ج: الم ّر   - 3

 لحدكـ كالس د الحد  كلـ جمد ف   مد ي م  عف ا،ّ رم.كمدت قكؿ الم ّر  ه يد حكؿ لقدمة ا
عم  ّف محمد الّرع   جّك الحسف  المعركؼ ّدلمخم   التّصرة  دراسة كتح  ؽ: الدكتكر  - 4

  كتدب الرمـ  2011  1جحمد عّد الكر ـ يم ب  كزارة ا،كقدؼ كالش كف ا سالم ة  قطر  ط:
ت  ل ده  ج:ّدب ف  لقدمة الس د عم  عّده الحد    .6231  ص:13كع ّك

خمؼ ّف جّ  ال دسـ ال  ركاي   ت ذ ب مسد ؿ المدكية  المسم  كتدب الحدكد ف  الزيد   - 5
 .422  ص:4  ج:3975المسيلة رقـ:
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فػال   ػ ـ الحػد عم  ػد لن  كلكف لف كدف ل مػة زكج حػر  جك عّػد ل  ػره» كف  الرسدلة:
 1«.السمطدف

قػػدؿ ذلػػؾ ،ف لمػػزكج ح ػػد فػػ  الحػػراش كمػػد  حػػدث ف ػػ  مػػف كلػػد فمػػ س  ليمػػد»ا،ّ ػػرم: 
كمػدز لػ  ذلػؾ فػ  عّػده ،يػ  ّحكـ    هرر لن كن  دخؿ عم   ف  حسده  لس د ا،مة جف 
 2«.كالحر كعّد غ ره خصم لس ده  ل س ّخصـ 

 «.،ف لمزكج ح د ف  الحراش» جيظر قكؿ ا،ّ رم:
لن جف  عػػػرؼ الػػػزكج ّصػػػحة » المخمػػػ : 3«.،يػػػ  ممػػػد  حسػػػد مسػػػدهد» قػػػدؿ المخمػػػ :

 4«.الش ددة  ف   م   كن  رفع ذلؾ لل  الحدكـ
 رقة فػػػال فػػػنف قطعػػػ  السػػػ د دكف الػػػكال   ككديػػػت الّ يػػػة عددلػػػة كجمػػػد السػػػ»الت ػػػذ ب: 

 5«كجصدب كم  ال طع عكقب.
 6«.لن جف  عذر ّم ؿ» الم ّر : زاد ف  الميد دت:

كايظػػػر لػػػك لػػػـ ت ػػػـ ّ يػػػة ّدلسػػػرقة  جك قطعػػػ  فػػػ  قصػػػدص  كن ّ يػػػة عمػػػ  ذلػػػؾ ف ػػػدؿ 
 7«قطع الذم اقتص ل  مي . عتؽ عم   ،ي د م مة لن جف  عترؼ ّدلسرقة  جك جي  » المخم :

 7«مي .

                                                           

 .129 ص:1اّف جّ  ز د ال  ركاي   الرسدلة  ّدب ف  جحكدـ الدمد  كالحدكد  ج: - 1
لـ جمد كتدب ا،ّ رم "شرح الت ذ ب عم  المدكية "  كقد ي ؿ قكؿ ا،ّ رم اّف  كيس ف   - 2

 .382  ص: 22المدمع لمسد ؿ المدكية  كتدب الزي  كالرمـ  ج:
 المخم   التّصرة  المرمع يحس . - 3
 المرمع يحس . - 4
ف  الزيد  المسيلة خمؼ ّف جّ  ال دسـ ال  ركاي   ت ذ ب مسد ؿ المدكية  كتدب الحدكد  - 5

 .421  ص:4  ج:3975رقـ:
 .293  ص:6الم ّر   مكاهب المم ؿ ف  مختصر خم ؿ  ّدب الزيد  ج: -6
 .6232  ص:13المخم   التّصرة  المرمع يحس   ج: - 7



     كزبة انؾذٔد                                             انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                          

640 

كمػػد  ّشػػدهد عػػدؿ ّدلكمػػ  الػػذم قطعػػ  قصدصػػد مػػع   كجرل لف جيكػػر العّػػد» المخمػػ :
لػ   كدعػكاه لػ  شػّ ة  الم ػتصكجيكر العّد لكػدف لػ  كمػ  ،ف كمػكد قطػع  ػد   عدـ الّ ية
 1«.ّ ية لمس د

 2«كن    ـ الرمؿ عم  عّده قصدصد حت   رفع  لل  ا مدـ»الت ذ ب: 
 3«.هذا لمذر عة» الم ّر :

كلػػ  جف   ػػتص لف شػػد  ّعػػد مطدلعػػة ا مػػدـ  ك ّػػدت ذلػػؾ عيػػده الشػػ ل » اّػػف  ػػكيس:
   4«.ف ككف يد ّد عف ا مدـ

د غ ػػر ا مػػدـ مػػف آحػػدد اليػػدس  فمػػ س لػػ  لقدمػػة الحػػدكد هػػذا مػػد عم ػػ  الممػػده ر  كجٌمػػ
ّنقدمػػة الحػدكد جمػػرا كشػذت طد حػة فيمػػدزت لقدمت ػد لكػؿ مػػتمكف مػف ذلػػؾ  كقػدلكا جمػر ا 

عدمد  فكؿ مف تمكف مف ذلؾ لزمت  لقدمت د  كممف ي ػؿ عيػ  هػذا ا مػدـ الم  مػ   كمػدؿ 
 لل   ش ل ش كخيد مد الكالد.

كقػػدؿ ممدعػػة مػػف عممد يػػد: الممدعػػة ت ػػـك م ػػدـ ا مػػدـ فػػ  لقدمػػة الحػػدكد  كالمم ػػكر 
مت مّػػة خكفػػد مػػف كقػػدـ م دمػػ  مػػف ال جك مػػف ّسػػطت  ػػده  عمػػ  جف ذلكػػـ مخػػتص ّد مػػدـ 

قدمة الحتف. ايتشدر الحسدد   كا 
 ت دـ الحدكد لن ف  ا،مصدر  كجف مف لزم  حد  ممػب للػ  نكل ذا اختدر عممد يد ج 

مكاهػػػع تيح ػػػذ ا،حكػػػدـ  كهػػػك يظػػػر حسػػػف فكػػػـ مػػػف متصػػػد  قدمت ػػػد جهمػػػؾ ّػػػذلؾ يحسػػػ   
  ا عم ػػػ  كغ ػػػره  كعمػػػ  مػػػف جقدمػػػ  ا مػػػدـ يد ّػػػد عيػػػ  جن  تعػػػدل  كن  ػػػداهف قػػػدؿ صػػػم

                                                           

 المرمع يحس .  - 1
خمؼ ّف جّ  ال دسـ ال  ركاي   ت ذ ب مسد ؿ المدكية  كتدب الحدكد ف  الزيد  المسيلة  - 2

 .421  ص:4  ج:3976:رقـ
ًٍّدًه كى ى  - 3 يىًة ً،ىف  ذىًلؾى ذىًر عىةه للى  جىٍف  يمى ٍّؿى ًّعى   [د ًع  جىي  ي سىرىؽى اٍيتى ى قدؿ الم ّر : ]قىدؿى ًف  اٍلميدىك 

 .297  ص:6مكاهب المم ؿ ف  مختصر خم ؿ  ّدب الزيد  ج:
جحمد  كتدب ا،شّرة [ تح  ؽ: –  السرقة اّف  كيس  المدمع لمسد ؿ المدكية ] كتدب ال طع ف - 4

الس د ن    ـ ال صدص عم  عّده  مع د  جحمد ّف حس ف المّدرك   كتدب الزي  كالرمـ  فصؿ:
 .383ص: 22  ج:2013  1الّحكث العمم ة  المممكة العّر ة السعكد ة  دار الحكر  لّيدف  ط:
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ػػقً ]جى  كسػػمـ: ػػ مي ػػيٍ  تى نى كى    ػػدً عً ّى الٍ كى    ػػبً رً  ى   الٍ ًفػػ اً  كدى دي كا حي ػػكٍ لى    اً ًفػػ ـٍ كي ذٍ خي [ ركاه اّػػػف ـو  ًػػنى  ةً مى
د التكف ؽ.  ّنسيدد صح ح عف عّددة ّف الصدمت 1مدم   ّك

                                                           

  ص: 2  ج:2540  حد ث رقـ: اّف مدم   سيف اّف مدم   كتدب الحدكد  ّدب لقدمة الحدكد - 1
849. 
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 :كزبة انٕصٛخ
 

ء   نَُّ  ُيْغهِى   اْيِشا   َؽك   َيب]: انؾذٚش األٔل ْٙ ٌْ  ُِٚشٚذُ  َش  عَ

ِّ  ُِٕٚصٙ ٍِ  َٚجِٛذُ  فِٛ ْٛ ْٛهَزَ ِصَٛزُُّ  إَِل  نَ َٔ َُْذُِ  َيْكزُٕثَخ   َٔ  .[ِا

 

انض هُشُ . انض هُشُ ]: انضبَٙ انؾذٚش  .[َكضِٛش   َٔ

ٌَ  َل ]: انضبنش انؾذٚش ٍِ  َاهَٗ رَأََيَش ْٛ َل  اْصَُ َٔ  ٍَ نََٛ َٕ  َيبلَ  رَزَ

 .[َٚزِٛىِ 
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 ْلوؿ:الحدْث ا

 :قكل  

ٌَ ُِْرُْد َأْف ُْوِصي ِفْوِ ]َما َحؽُّ اْمِرٍئ ُمْسِمـٍ  َِْْفِ  ،َلُو َشْي َم ْْ ُُِو  ،َِْبُْت َل ِإ َّ َوَوِصَّْ
ُِوَبٌة ِعْنَدهُ   [ َمْك

ا  صػػدؿ مػػف كصػػ  الشػػ   ّكػػذا  جكصػػم  لػػ  ،ف  الكصػػ ة ل ػػة:»قػػدؿ فػػ  ا رشػػدد: 
 المكص  كصؿ خ ر دي ده ّخ ر ع ّده.

ف كشػػرعد: تّػػرع ّحػػؽ مهػػدؼ للػػ  مػػد ّعػػد المػػكت  لػػ س ّتػػدّ ر   كن تعم ػػؽ عتػػؽ  كا 
التح د ّ د حكمػد فػ  حسػدّ مد مػف ال مػث كػدلتّرع الميمػز فػ  مػرض المػكت  جك الممحػؽ 

 ايت  . .1«ّ 

الكصػػػ ة؛ تطمػػػؽ عمػػػ  فعػػػؿ المكصػػػ   ف كػػػكف مصػػػدرا » كقػػػدؿ الحػػػدفظ فػػػ  التكشػػػ ح:
كعم  مد  كص  ّ  مف مدؿ  كغ ره  فتككف اسـ ع ف  قدؿ ا،زهػرم: كجصػم د  كد  صد 
ت الشػػ   ّػػدلتخح ؼ؛ جصػػ    لذا جكصػػمت ؛ ،ف الم ػػت  صػػؿ ّ ػػد مػػد كػػدف فػػ  مػػف كصػػ 

 ايت  . 2«ح دت  ّعد ممدت 

يدف ػػة  ّمعيػػ  لػػ س  كتعمػػؿ فػػ  م ػػؿ هػػذا عمم ػػد  جم؛  لػػ س حػػؽ امػػرئ مسػػمـ  ومػػا؛
جم مػػػد الحػػػـز كانحت ػػػدط  ،يػػػ  قػػػد  حدم ػػػ  المػػػكت  كهػػػك عمػػػ  غ ػػػر كصػػػ ة  كن  يّ ػػػ  

 ت  كانستعداد ل .لم مف جف   حؿ عف ذكر المك 
                                                           

ّدب   كتدب الكصد د(  شرح صح ح الّخدرم   لرشدد السدرم  شرح ال سطالي   ال سطالي   -1
 .2ص:  2ج:  : كص ة الرمؿ مكتكّةالكصد د كقكؿ اليّ  

كقكؿ   ّدب الكصد د  كتدب الكصد د  التكش ح شرح المدمع الصح ح  مالؿ الد ف الس كط  - 2
 .1872ص:   5ج:  2738حد ث رقـ:   كص ة الرمؿ مكتكّة :اليّ  
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 ؛ صحة ،مرئ.قولو: لو شيَ

 

د أف ْوصي فْو  ؛ صحة لش  .قولو: ْْر

 ـو مً ٍسػمي  ئو رً ٍمػً،  ؿُّ ًحػ  ى مف طر ؽ اّف عػكف ّمحػظ: ]نى 2  كالطحدكم1كجخرم  اّف عّد الّر
 [.دؿه مى   ي لى 

لـ  تدّع ّف عكف عم  هذه المحظة  قدؿ اّف حمر لف عي  عػف »قدؿ اّف عّد الّر: 
ف عيػػػ  عػػف اّػػػف عمػػػر  يػػدفع ّمحظ ػػػد فمسػػمـ  لكػػػف المعيػػ   مكػػػف جف  تحػػد كمػػػد  ػػيت   كا 

 ؿُّ ًحػ  ى نى ]فمردكد  ف د ركاه الدارقطي  مف طر ؽ عمرك ّف د يدر  عف اّػف عمػر مرفكعػد 
قػدؿ اّػف عّػد الّػر ّعػد جف ذكػر ركا ػة لػ  [  هي دى ٍيػعً  ةه كّىػتي كٍ مى   ي تي    صً كى  كى نُّ لً  فً  ٍ تى مى  ٍ لى   تي ًّ  ى  ـو مً سٍ مي لً 

م مػػف ركا ػػة شػػ   ،ف الشػ    طمػػؽ عمػػ  ال م ػػؿ كالك  ػػر ّخػػالؼ المػػدؿ دمػدؿ جكلػػ  عيػػ
 .3«ايت  

كذا قدؿ كهػ  دعػكل ن »كالكصد د ليمد تشرع لمف ترؾ خ را  قدؿ الحدفظ اّف حمر: 
 4«تسم م د فركا ػة شػ   جشػمؿ ،ي ػد تعػـ المتمػكؿ كغ ػره كدلمختصػدتدل ؿ عم  د كعم  

 .ايت  

؛ صػػػحة  دي ػػػة لمسػػػمـ  كمػػػد مػػػـز ّػػػ  الط ّػػػ   كمحعػػػكؿ  ّ ػػػت [ْبْػػػت لْمِػػػْف]قولػػػو: 
محػػػػذكؼ  ت ػػػػد ره آميػػػػد جك ذاكػػػػرا  كقػػػػدؿ اّػػػػف التػػػػ ف ت ػػػػد ره مكعككػػػػد  كا،كؿ جكلػػػػ   ،ف 

                                                           

حد ث   تدّع ليدفع ّف مر س  ّدب اليكف  التم  د لمد ف  المكطي مف المسدي د  اّف عّد الّر - 1
 .291ص:   14ج:   دمف ك ال كف

جّك معحر جحمد ّف محمد ّف سالمة ّف عّد الممؾ ّف سممة ا،زدم الحمرم المصرم  - 2
 .تح  ؽ:  شع ب ا،ري كط  مشكؿ اآل درشرح   الطحدكم

 .262ص:   9ج:  3630حد ث رقـ   ـ 1994  1ط:  م سسة الرسدلة
 المرمع يحس .  التم  د لمد ف  المكطي مف انسدي د  اّف عّد الّر - 3
 .357ص:   5ج:  ّدب قكل  الكصد د  كتدب الكصد د  فتح الّدرم  اّف حمر - 4
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 .استحّدب الكص ة ن  ختص ّدلمر ض

الصػكاب حمػؿ الحػد ث عمػ  ظػدهره مػف العمػـك  فػ  » كغ ػره كيصػ :  قدل  اّف رشػد
المكعػكؾ كالصػح ح ،ف الصػح ح ن  ػيمف مػف جف  حمػػيه المػكت  كن  مكيػ  مػد  ر ػد مػػف 
الكصػػػ ة فمػػػ س مػػػف الحػػػـز  كن صػػػكاب الػػػرجم تػػػرؾ كتػػػب الكصػػػ ة فػػػ  الصػػػحة كن فػػػ  

ف كػػػػدف ا،مػػػػر فػػػػ  المػػػػرض آكػػػػد ميػػػػ  فػػػػ  الصػػػػحة ،ف المػػػػرض  سػػػػّب مػػػػف المػػػػرض كا 
 1«.ا،سّدب لممكت

  ككػػػػيف ذكػػػػػر [فً  ٍ تىػػػػمى  ٍ لى ٍَ    جكى ةن مىػػػػػ ٍ لى :] 3  كلمّ   ػػػػ [دؿو  ىػػػػلى  ثى الى  ىػػػػػ  ػػػػتي ًّ  ى : ]2كعيػػػػد مسػػػػمـ 
الم مت ف  كال الث لرفع الحرج لتزاحـ جش دؿ المر  التػ   حتػدج للػ  ذكرهػد  فحسػح لػ  هػذا 

  لمت ر ػػػب  ن جٌيػػػ ال ػػػدر  كل تػػػذكر مػػػد  حتػػػدج لل ػػػ   كاخػػػتالؼ الركا ػػػدت ف ػػػ  دل ػػػؿ عمػػػ 
 لمتحد د  كالمعي  ن  مض عم   زمدف كلك قؿ.

كالمّتػػدج الػػذم هػػك مػػد حػػؽ محصػػكر فػػ  خّػػره الم ػػدر ّعػػد لن مػػف قكلػػ  لن ككصػػ ت  
ة عيد رجس .  جم؛ مد ح   لن المّ ت ككص ت  مكتّك

 ف : ككص ت : لمحدؿ. والواو

يك مػ  ّدلمصػدر ت ػد ره مػد ك حتمؿ جف  كػكف خّػر المّتػدج  ّ ػت ّت» :4قدؿ ف  ]العدة [

                                                           

 .111ص:   3ج:  كتدب الكصد د  المم داتالم دمدت   اّف رشد -1
ص:   3ج:  1627حد ث رقـ:   كتدب الكص ة  صح ح مسمـ  ركاه مسمـ عف سدلـ عف جّ   - 2

1250. 
ّدب الحـز لمف كدف ل    كتدب الكصد د  السيف الكّرل  ركاه الّ     عف يدفع عف اّف عمر -3

 .  445ص:   6ج:  12589حد ث رقـ   ش    ر د جف  كص  ف  
العمدة  كهك كتدب عمدة ال درم شرح صح ح  كالصح ح قكل :  : العدة«س»مد  ف  اليسخة   - 4

الّخدرم ،ّ  محمد محمكد ّف جحمد ّف مكس  ّف جحمد ّف حس ف ال  تدّ  الحيح  ّدر الد ف 
،يي  كمدت ال كؿ ف    كلـ جمده ف  كتدب العدة  ف  شرح العمدة ف  جحدد ث ا،حكدـ   الع ي 

 عال  الد ف اّف العطدر.   جّك الحسف  م لح  عم  ّف لّراه ـ ّف داكد ّف سممدف ّف سم مدفل
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ح   ّ تكت  ل مت ف لن كهك ّ ذه الصػحة  كهػذا معيػ  قكلػ  فػ  المصػدّ ح جف  ّ ػت ل متػ ف 
ُؿ ِمػَف ﴿ ارتحع ّعد حذؼ جف م ؿ قكل  تعدل : ـُ اْلَبْرَؽ َخْوًفا َوَطَمًما َوَُْنزّْ َوِمْف آَْاِِِو ُِْرُْك
ُْْحِْي ِبِو اْْلَْرَض َبْمَد    كقدؿ فػ  1﴾َمْوَِِيا ِإفَّ ِفي َذِلَؾ َْلَْاٍت لَّْقْوـٍ َْْمِقُموفَ السََّماَ َماَ َف

يمػد قػدر جف  الحتح يحكه  كتع ّ  الع ي   ف دؿ هذا ق دس فدسد كف   ت   ر المعي  ج هػد كا 
ف  مكهع الخّر كالحعؿ ن   ع مّتدج فت در جف ف   حت   كػكف  ﴾َوِمْف آَْاِِوِ ﴿ ف  قكل :

ي ذ كقكع  مّتػدج  فمػف لػ  ذكؽ فػ  العّر ػة  ح ػـ هػذا ك عمػـ ف  معي  المصدر ف صح ح 
 2.«ت   ر المعي  ف مد قدؿ

فصرح ّيف المصدر ة كلـ  ظ ػر فسػدد [ جف  ّ ت] 3كلكف  دؿ لمد قدلكه ركا ة اليسد  
غد ت  جي  ظرؼ  كاآل ة مّتدج  فدختالؼ ا عراب ف  مػد ن   تهػ   كن ت   ر كمعي  لذ؛

التيظ ر مف ح ػث ت ػد ر جف كلػك اختمحػد فػ  ا عػراب  كالحعػؿ مرفػكع فػ  فسدد ال  دس لذ 
 اآل ة كالحد ث كرا  امرئ تدّعة ل مزه ف  الحركة.

ن فدلػػػػذم  كػػػػذلؾ فػػػػنف الكحػػػػدر مخػػػػدطّكف   كالتعّ ػػػػر ّدلمسػػػػمـ مػػػػرل عمػػػػ  ال دلػػػػب كا 
ّػدلحركع  كمػد خػرج عمػ  ال دلػب ن مح ػـك لػ   جك التعّ ػر ّدلمسػمـ مػف الخطػدب المسػم  
عيػػد الّ ػػدي  ف ّػػدلت      ذكػػر لت ػػع المّػػددرة نمت دلػػ  لمػػد  شػػعر ّػػ  مػػف يحػػ  ا سػػالـ عػػف 

 ك متيب الي   ليمد هك المسمـ.  تدرؾ ذلؾ  فنف الذم  مت ؿ ا،مر

 ككص ة الكدفر مد زة ف  المممة لممدعد  حكده اّف الميذر.

ة مكهكعة عيده ّخط   جك ّخػط غ ػر [مكِوبة عنده]قولو:   ه كهػك كيد ػة ؛ جم مكتّك
ن فكهػػع د عيػد   ػة جمػػ ف ج ّػت ل ػػد كجّ ػ  لمر ػػب   عػف قّر ػد ميػػ  كالتك ػؽ فػػ  ححظ ػد كا 

                                                           

 .24اآل ة:  سكرة الركـ - 1
 .28ص:   14ج:  كتدب الكصد د  عمدة ال درم شرح صح ح الّخدرم  الع ي  - 2
ف  تيخ ر ّدب الكراه ة   كتدب الكصد د  سيف اليسد    ركاه اليسد   عف يدفع عف اّف عمر - 3

 .238ص:   6ج:  3615حد ث رقـ:   الكص ة
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 كن تّطؿ ّنقرارهد عيده لذا جش د عم  د كعرف د الش كد ّع ي د حسّمد س يت .

: جف ا،شػػػ د   يّ ػػػ  جف تهػػػّط ّدلكتدّػػػة ،يػػػ  ج ّػػػت مػػػف الهػػػّط ّػػػدلححظ ،يػػػ  وفْػػػو
  مػػكاز انعتمػػدد عمػػ  الكتدّػػة  كالخػػط  كلػػك لػػـ   تػػرف ذلػػؾ كاسػػتدؿ ّػػ  عمػػ   خػػكف غدلّػػد

كمحمػد ّػػف يصػر المػركزم الشػػدفع  ذلػؾ ّدلكصػػ ة ل ّػكت ذلػػؾ   ّدلشػ ددة  كخػص جحمػػد
 ف  د دكف غ رهد مف ا،حكدـ.

قدؿ ا مدـ محمد ّف يصر  كحػ  فػ  الكصػ ة الكتدّػة ّػال » قدؿ الحدفظ ف  الد ّدج: 
   1«.اختدره لش دد لظدهر الحد ث قمت: كهك مد

معيػػػ  الحػػػد ث مػػػػد الحػػػـز كانحت ػػػدط لممسػػػمـ جف ن تكػػػكف كصػػػػ ت  »كقػػػدؿ اليػػػككم:  
ة عيده ف سػتحب تعم م ػد ك كتػب ف  ػد   ك شػ د عم  ػد ف  ػد  كجف  كتّ ػد فػ  صػحة  مكتّك

قػدلكا كن  كمػؼ جف . مد  حتدج لل ػ  فػنف تمػدد لػ  جمػر  حتػدج للػ  الكصػ ة ّػ  جلح ػ  ّ ػد 
: ككصػػ ت  كجمػػد قكلػػ   .كمز  ػػدت ا،مػػكر المتكػػررة  المعػػدمالت  كتػػب كػػؿ  ػػـك مح ػػرات

ة  كقد جش د عم   ّ د ن جي    تصر عم  الكتدّػة ّػؿ ن  عمػؿ  ة عيده فمعيده مكتّك مكتّك
كجصػػػػم   2«هػػػػذا مػػػػذهّيد كمػػػػذهب المم ػػػػكر.. ّ ػػػد كن تيحػػػػع لن لذا كػػػػدف جشػػػػ د عم ػػػػ  ّ ػػػػد

 لع دض.

كتع ػػػب ّػػػيف لهػػػمدر ا شػػػ دد ف ػػػ  ّعػػػد كجم ػػػب ّػػػيي ـ احتمػػػكا لػػػ  ّػػػيمر خػػػدرج ل كلػػػ   
َِّْة اْثَنػاِف ﴿ تعدل : ـُ اْلَمْوُت ِحَْف اْلَوِصػ ـْ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُك ِنُك ْْ َُّْيا الَِّذَْف آَمُنوْا َشَياَدُة َب ِْا َأ

ـْ ِإْف َأنػػُِ  ػػِرُك ْْ ـْ َأْو آَخػػَراِف ِمػػْف َغ ػػنُك ُِْكـ مُِّصػػَْبُة َذَوا َعػػْدٍؿ مّْ ـْ ِفػػي اَْلْرِض َفَأَصػػاَب ُِ ـْ َضػػَرْب
َِِري ِبػِو َثَمًنػا َوَلػْو  ـْ َ  َنْشػ ُِ ُْْقِسػَماِف ِبالّمػِو ِإِف اْرَِْبػ ػاَلِة َف َِْحِبُسوَنُيَما ِمػف َبْمػِد الصَّ اْلَمْوِت 

                                                           

  4حد ث رقـ:  كتدب الكص ة   الد ّدج عم  صح ح مسمـ ّف الحمدج  مالؿ الد ف الس كط  - 1
 .220ص:  4ج:  المممكة العّر ة السعكد ة  1996  1ط:   دار اّف عحدف(

  11ج:  مف كص ت الش  ّدب قدؿ انزهرم ه  مشت ة   كتدب الكص ة  شرح اليككم  اليككم - 2
 .75ص:
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ـُ َشَياَدَة الّمِو ِإنَّػا ِإًذا لَِّمػَف اْلِثِمػْفَ  ُِ ليػ   ػدؿ عمػ  اعتّػدر ا شػ دد 1﴾َكاَف َذا ُقْرَبى َوَ  َنْك
 ف  الكص ة.

ن  3 مّدل ػػػػة فػػػػ  ز ػػػػددة انسػػػػت  دؽ( 2[-الكتدّػػػػة  جم-كفد ػػػػدت د »] كقػػػػدؿ ال رطّػػػػ : كا 
ة.  4«فدلكص ة لممش كد ّ د متحؽ عم  د  كلك لـ تكف مكتّك

هػػذا هػػك المرتهػػ   .كمحػػؿ ّطالي ػػد ّعػػدـ ا شػػ دد عم  ػػد لذا لػػـ  كتػػب ف  ػػد جي ػػد تيحػػذ
 عيديد.

ػػة عيػػده؛ جم مشػػ كد عم  ػػد  كجمػػد لف لػػـ تكػػف ّنشػػ دد  قكلػػ :»  ا كمػػدؿ: قػػدؿ فػػ مكتّك
لذا كتّ ػػد ل شػػ د ف  ػػد  كجمػػد لذا كتّ ػػد ّخطػػ   كقػػدؿ لذا مػػت فم يحػػذ  فػػال تمهػػ . كمعيػػده؛

 5«ذلؾ لذا عرؼ جي  خط  كمد لك جش د.

فمػػػ س ... قػػكؿ ع ػػدض لذا كتّ ػػد ّخطػػ   كقػػدؿ لذا مػػت للػػ  آخػػره »قػػدؿ الزرك مػػ : 
الؼ ل ػػػكؿ جّػػػ  محمػػػد فػػػ  اليػػػكادر  كالّػػػدم   كاّػػػف رشػػػد لف كتّ ػػػد كلػػػـ  شػػػ د عم  ػػػد ّخػػػ

ف كديػػت ّخػػط  ػػده نحتمػػدؿ جف  كػػكف ليمػػد  ككمػػدت عيػػده ّعػػد مكتػػ  فػػال  يحػػذ مػػد ف  ػػد كا 
 عػػـز ّعػػد عمػ  تيح ػػذهد ككػػدف ع ػػدض   ػػكؿ ا شػػ دد جك مػػد  ف  ػػد  كلػػـكتّ ػد ل ػػ امر يحسػػ  

 6«  ـك م دم .

                                                           

 . 106اآل ة:  سكرة المد دة - 1
الظدهر جف الكيت  قد تصرؼ ف  كالـ  مممة جهحت د  صالح مد ي م  الكيت  عف ال رطّ  ،فٌ  -2

 ال رطّ  ّدلمعي .
 التك ؽ. «س»ف  اليسخة  - 3
رى  180اآل ة:    تحس ر سكرة الّ رة   المدمع ،حكدـ ال رآف الكر ـ  ال رطّ  - 4 ـٍ ًلذىا حىهى مىٍ كي  كيًتبى عى

مى  اٍلميت ً   ٌ دن عى كًؼ حى ًّ فى ًّدٍلمىٍعري ًص  ةي ًلٍمكىاًلدىٍ ًف كىا،ىٍقرى ٍ ران اٍلكى ـي اٍلمىٍكتي ًلٍف تىرىؾى خى دىكي (جىحى    2ج:    فى
 .260ص: 

 .338ص:  4ج: ج:  كتدب الكص ة  لكمدؿ ا كمدؿ  ا،ّ  5-
 لـ جمده. - 6
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  كلػػك  ّػػت عيػػد الحػػدكـ ّدلّ يػػة رجرمػػح مػػف قػػكؿ العالمػػة الػػدرد  كهػػذا عيػػد المح  ػػ ف
الشرع ة جف ع ػدهد خطػ  جك قرجهػد عمػ  المشػ كد  كلػـ  شػ د فػ  الصػكرت ف ّييػ  لػـ   ػؿ 

كلػػك كمػػد ف  ػػد   كصػػ ت   جك لػـ   ػػؿ جيحػػذكهد لػػـ تيحػذ نحتمػػدؿ رمكعػػ  عي ػد عمػػ شػ دكا ا
 .اش دكا فتيحذكجمد لك قدؿ جيحذكهد جك   ّخط  جيحذكهد فال  ح د

كالم صػػكد ميػػ  قكلػػ  كلػػك كمػػد ف  ػػد ّخطػػ  جيحػػذكهد فػػال  ح ػػد  ككمػػ  مػػد لمػػدرد ر  كمػػف 
ت دم  لل  ذلؾ جي  قػد  كتػب ذلػؾ مترك ػد ف ػ  ج هػد  كجمػدب ا،كلػكف ّػيف كتػب ذلػؾ مػع 

ف كتػب المكصػ  كصػ ت   كلػـ   رجهػد عمػ  الشػ كد  كن   ل ّدت  قر ية ظدهرة فػ  المػـز كا 
؛ سػػكا  جقرهػػد عيػػده  جك كهػػع د ّ ػػده  جك ّ ػػد غ ػػره مػػدز ل ػػـ جف  شػػ دكا عرفػػكا مػػد ف  ػػد

 عم  ع ف المكتكب ف  .

ف كتّ ػػػد ّ  ػػػر محهػػػر الّ يػػػة  كن قرجهػػػد عمػػػ  ـ فػػػدفع د للػػػ  ـ  »قػػػدؿ فػػػ  المدكيػػػة:  كا 
 1.«كجش دهـ عم  مد ف  د فنف عرفكا الكتدب ّع ي   فم ش دكا ّمد ف  

مػػف جف  - عيػػ  المطم ػػة-خمػػ : ن تخمػػك الكصػػ ة قػػدؿ الم»قػػدؿ الزرك مػػ  ّعػػد كػػالـ:  
كهػػ  فػػ     رجهػػد المكصػػ  عيػػد يحسػػ   جك  كدع ػػد   جك  سػػمم د للػػ  الّ يػػة لتكػػكف عيػػدهـ.

خػػالؿ ذلػػؾ مختكمػػة جك غ ػػر مختكمػػة فػػنف كديػػت عيػػده  كجخرمػػت ّعػػد مكتػػ   ككديػػت غ ػػر 
 .ش ددت ـالّ ية جي  الكتدب ّع ي   كل س ف   محك  كن لحؽ قّمت  مختكمة  كعممت

ف كػػدف ف  ػػػد محػػػك  جك لحػػؽ ن    ػػػر مػػػد قّمػػ   كن مػػػد ّعػػػده لػػـ   ّػػػت ذلػػػؾ المحػػػك   كا 
 .كالمحؽ  ك ّت مد قّم   كمد ّعده

ف شؾ هؿ    ر مد ّعده خدصة  جك    ر مكهع  خدصة مي د لـ  يحػذ مي ػد ذلػؾ   كا 
 المكهع خدصة  كجيحذ مد سكاه. 

                                                           

مى  الشُّ يكدً   كتدب الكصد د ا،كؿ ن  المدكية  مدلؾ - 1 ًص  تى ي كىنى  ىٍ رى يهىد عى ًؿ  ىٍكتيبي كى   ّدب ف  الر مي
 .330 – 329ص:  4ج:
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لمػػػد ف  ػػد مػػػف محػػػك  جك لحػػػؽ ،ف كجمػػد لف معم ػػػد عمػػػ   ػػد جمػػػ ف جيحػػػذت  كلػػـ تّطػػػؿ 
كصػػ  ّػػ    ليػػ كهػػك ّميزلػػة مػػف   ػػكؿ صػػدقكا فاليػػد ف مػػد   ػػكؿ   الم ػت معمػػ  جم يػػد عم  ػػد

ف سمم د لل  الّ ية كمعمكهد ف  مكهع  كجغم كا عم  د فكذلؾ.  كا 

ف كدف مختكمد عم    كجقره الم ت عيده فيش دهـ عم  الخدتـ  مدز جف  ش دكا عم  . كا 

ف كدف  مػكز جف ّعػد   مهػ  كػكف غ ػره ،ف هػذا مػف حػؽ الم ػت  كقػد كصػ  جف  كا 
مكت  مع لمكدف جف  ككف قد ز د ف  د  جك غ ر الطدّع  كطّع ّم م  فحدرؽ ّ ذا مػد  كػكف 

 كغ ره ممد  تعمؽ ّ  حؽ عم  مف غ ر مف طّع .  مف طدّع ال ده 

ر مػػد فػػنف كػػدف ن    ػػ الف طّػػع الم ػػت الكصػػ ة   ػػـ جشػػ دهـ فكمػػد ف  ػػد محػػك  محمػػد:
ف غ ر ش  د س ط ذلؾ الش    .قّم   كن مد ّعده  مدزت. كا 

ف كػػػدف ف  ػػػد مػػػد    ػػػر ذلػػػؾ المكهػػػع  لف كديػػػت ّخػػػط : المخمػػػ   كجرل جف تمػػػكز  كا 
 1«.الم ت  ككذلؾ لف كدف مم عد ّخط كدتب الكص ة ككدف عدن

 ّش ددة الحؽ. ك ستحب لكدتب الكص ة جف  ّدج ّعد الّسممة  كالصالة عم  رسكؿ ا 

ركل اّف كهب عف جيس قدؿ: كديكا  كصكف جف  ش دكا جف ن للػ  لن » كف  المدكية:
 2.«ا

كهػك   جف  كتػب ع ػد فػالف ّػف فػالف الحاليػ  صػحت  فػ  زمدييػد هػذا؛» قدؿ الزرك م :
 ش د  ّدلكحداي ة  كلخدتـ جيّ د   ّدليّكة  كالرسػدلة  كجف الػذم مػد  ّػ  محمػد حػؽ  كجف 

ّعػػد المػػكت لف شػػد  ا   اليػػدر حػػؽ  كجف الصػػراط حػػؽ عم  ػػد ح ػػ   كعم  ػػد  ّعػػث ح ػػد
 «كهذا جحسف.

كاحت  ّ ذا الحد ث مع ظدهر اآل ة عم  كمكب الكص ة  ّك  قدؿ عطد   كالزهػرم  

                                                           

 مده.جلـ  - 1
 المرمع يحس .  المدكية  مدلؾ 2 -
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 كداككد كآخركف  كاختدره اّف مر ر  كغ ره.

 مدع  سكل مف شذ.كذهب المم كر لل  استحّدّ د حت  يسّ  اّف عّد الّر لل  ا م 

مػد »كجمدّكا عػف اآل ػة ّيي ػد ميسػكخة كمػد قػدؿ اّػف عّػدس  كعػف الحػد ث ّػيف المػراد 
لممػ مف   يّ ػ   قد  حميه المكت  كهك عم  غ ر كصػ ة  كن   ،يٌ «حؽ الحـز كانحت دط

 جف   حؿ عف ذكر المكت  كانستعداد ل .

دّػػت  ك طمػػؽ شػػرعد عمػػ  الحػػؽ ل ػػة؛ الشػػ   ال »ّك ػذا جمػػدب الشػػدفع   كقػػدؿ غ ػػره: 
د  كقػد  طمػؽ عمػ   مد  ّػت ّػ  الحكػـ  كالحكػـ ال دّػت جعػـ مػف جف  كػكف كامّػد  جك ميػدّك

 .1قدل  ال رطّ  .«ةالمّدح ج هد  لكف ّ مٌ 

ن ف ػػك » قػدؿ ال رطّػػ :  فػػنف اقتػػرف ّػػ  عمػػ   جك يحكهػػد  كػػدف ظػػدهرا فػػ  الكمػػكب  كا 
ث لمكمػػكب  ّػػؿ اقتػػرف هػػذا الحػػؽ عمػػ  انحتمػػدؿ كعمػػ  هػػذا الت ػػد ر فػػال حمػػة فػػ  الحػػد 

فمػػك كديػػت كامّػػة لمػػد  ّمػػد  ػػدؿ عمػػ  اليػػدب  كهػػك تحك هػػ  الكصػػ ة للػػ  لرادة المكصػػ 
 2« .عم  د ّنرادت 

؛ فمػػػع شػػػذكذهد  حتمػػػؿ جف راك  ػػػد ذكرهػػػد ّػػػدلمعي   كجراد ّيحػػػ  ]  ْحػػػؿ[ وأمػػػا رواْػػػة
 كالمّدح. الحؿ  ّكت المكاز ّدلمعي  ا،عـ الذم  دخؿ تحت  الكامب  كالميدكب 

كجمدب جّك  كر ّيف الكامب ف  اآل ػة  كالحػد ث  خػتص ّمػف كػدف عم ػ  حػؽ شػرع  
  خش  ه دع  عم  صدحّ   لف لـ  كص ّ  ككد عة  كد ف  تعدل   جك اآلدم . 

لشػدرة للػ  قدرتػ  عمػ    ،ف ف ػ [ ػ ً فً   ى كًصػ ي  فٍ جى   ػدي رً  ي   ه  ٍ شىػ  ي لى ] ك دؿ عم  ذلؾ قكل :
ف جراد جف  كص  سدغ ل .  تيم زه  كلك كدف م مال  فنذا جراد ذلؾ سدغ ل   كا 

                                                           

 .260ص:   2ج:   180آ ة   سكرة الّ رة  المدمع ،حكدـ ال رآف الكر ـ   ال رطّ  - 1
كتدب انقه ة ّدب   ق 1332  1ط:  مصر  مطّعة السعددة  الميت   شرح المكطي  ال رطّ  - 2

 .146ص:  6ج:  ا،مر ّدلكص ة
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يمػػػد تمػػػب لعػػػ ف  كحدصػػػم   رمػػػع للػػػ  قػػػكؿ المم ػػػكر جف الكصػػػ ة ن تمػػػب لع ي ػػػد  كا 
الخػػػركج مػػػف الح ػػػكؽ الكامّػػػة لم  ػػػر ّتيم ػػػز  جك كصػػػ ة  كمحػػػؿ كمّك ػػػد لذا عمػػػز عػػػف 

فػنف قػػدر  جك عمػػـ   ـ ذلػػؾ غ ػره ممػػف   ّػػت الحػؽ ّشػػ ددت تيم ػز مػػد عم ػ   ككػػدف لػػـ  عمػ
 فال كمكب. غ ره

فعمػػـ جي ػػد قػػد تمػػب  كقػػد تسػػتحب لمػػف رمػػد مي ػػد ك ػػرة ا،مػػر  كقػػد تكػػره فػػ  عكسػػ   
  ًفػػ اري رى ٍهػػ]ا ً  اسػػتكل ا،مػػراف ف ػػ  فتحػػـر كمػػد لذا كػػدف ف  ػػد لهػػرار لحػػد ث: ف مػػدكتّػػدح 

عػػػف اّػػػف عّػػػدس رفعػػػ  ّرمػػػدؿ ت ػػػدة  كسػػػع د ّػػػف 1اليسػػػد   [ جخرمػػػ  رً د ً ّىػػػكى الٍ  فى ًمػػػ ةً    ًصػػػكى الٍ 
   .ميصكر عي  مكقكفد ّنسيدد صح ح

 ف  قػػدؿ:] لً   كغ ػػره عػػف جّػػ  هر ػػرة رهػػ  ا عيػػ   جف رسػػكؿ ا 2كركل جّػػك داككد
ػػػالر   ػػػعٍ  ى لى  ؿى مي ػػػالٍ  كٍ جى  ؿي مى ػػػطى ًّ  ةي جى رٍ مى ػػػ  فى تٍّ ًسػػػ اً  ةً دعى ػػػحٍ  ى  ـ      يػػػةن يى سى ػػػد الٍ مى هي ري هي ػػػ ي فى    تي كٍ مى   ًفػػػ افٍ در  هى
ف  ] 3[   زاد اّف مدم دري د الي  مى  ي لى  بي مً تى فى  ةً    صً كى الٍ  ػؿي  الر ميؿى  كاً   ؿي دً ٍعػ ى فى  ةن يى سىػ  فى عً ٍّ سىػ ر  الش ػ لى ىٍعمى
 [. كجم مة هذه ا،قسدـ معركفة.ةى ي  مى الٍ  ؿي خي دٍ  ى فى   ً مً مى ر عى  ٍ خى ًّ   ي لى  ـي تى خٍ  ي فى   ً تً    صً   كى فً 

: الحض عمػ  الكصػ ة  كالتيهػب لممػكت  كانهتػزاز قّػؿ الحػكت ،ف ا يسػدف ن وفْو
فكػؿ كاحػد  ؛مت   حميه المكت ،ي  مد مػف سػف  حػرض لن كقػد مػدت ف ػ  ممػع مػـ  درم

ّع ي  مد ز جف  مػكت فػ  الحػدؿ  ف يّ ػ  جف  كػكف مت   ػد لػذلؾ ف كتػب كصػ ت   ك ممػع 
 ف ح كؽ ا  كح كؽ عّدده.م ف  د مد  حصؿ ل  ا،مر  ك حط عي  الكزر

ػ فٍ مى  كـي ري حٍ مى :] الٍ   عف جيس  قدؿ: قدؿ رسكؿ ا 4كقد ركل اّف مدم     ي تى    ًصػكى  ـى رً حي
                                                           

  ّدب قكل  تعدل : تمؾ حدكد ا  تحس ر سكرة اليسد   كتدب التحس ر  السيف الكّرل  اليسد   - 1
 .60ص:   10ج:  11026حد ث رقـ: 

   4ج:  ّدب مد مد  ف  الدخكؿ ف  الكص ة  كتدب الكصد د  ر رةركاه جّك داكد عف جّ  ه - 2
  490ص: 

  ّدب الح ؼ ف  الكص ة  كتدب الكصد د  سيف اّف مدم   ركاه اّف مدم  عف جّ  هر رة - 3
   902ص:   2ج:  2704حد ث رقـ 

  2ج:  2700حد ث رقـ   ّدب الحث عم  الكص ة  كتدب الكصد د  سيف اّف مدم   اّف مدم  - 4
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.] 

ػػعػػف مػػدّر قػػدؿ: قػػدؿ رسػػكؿ ا 1كركل ج هػػد  ػػ فٍ : ]مى ػػ ةو    ًصػػ  كى مىػػعى  دتى مى   مىػػعى  دتى مى
مى   دتى مى   كى ةو ي  سي   كى  ؿو ًّ سى   [. ي ا لى كرن حي  ٍ مى  دتى مى   كى ةو ددى  ى شى    كى  ى تي عى

 :  قدؿ رسكؿ ا  عف معدك ة ّف قرة عف جّ   قدؿ: 2كركل ج هد

 فٍ ًمػ ؾى رى د تىػمى لً  ةن درى ح  كى  تٍ ديى كى  اً  دبً تى   كً مى عى   ي تي    صً كى  تٍ ديى كى    كى صى كٍ يى فى  دةي فى كى الٍ   ي تٍ رى هى حى  فٍ ]مى 
ػػػػد  3جسػػػػدي د ال ال ػػػػة هػػػػعدؼ [. ً دتًػػػػ ى   حى ًفػػػػ  ً دتًػػػػكى زى  لكػػػػف  عمػػػػؿ ّم م ػػػػد فػػػػ  الحهػػػػد ؿ  ّك

 التكف ؽ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          

 .901ص:
 .2701ص:   2ج:  2701حد ث رقـ   المرمع يحس   اّف مدم  - 1
 .902ص:  2ج:  2705حد ث رقـ:  المرمع يحس   اّف مدم  - 2
المرمع     يظر: محمد ف اد عّد الّدق  ف  تح     لسيف اّف مدم   هعح د مم ع د ا،لّدي  - 3

 .902-901ص:  يحس 
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 :نيالحدْث الثا

 :قكل  
 الثُُّمُث. َوالثُُّمُث َكِثٌْر[]

 .1هذا الحد ث ركاه الش خدف

حػػػد ث سػػػعد اّػػػف جّػػػ  كقػػػدص  كعّػػػد ا ّػػػف عّػػػدس  كاقتصػػػر الم لػػػؼ عمػػػ  عػػػزكه 
   .كدلذم قّم  لمسمـ

ميػ   2ف  حمة الكداع مف كمع ]جشػح ت[ عددي  رسكؿ ا  كلحظ حد ث سعد قدؿ:
ّمػغ ّػ  مػد تػرل مػف الكمػع  كجيػد ذك مػدؿ  كن  ر يػ   !عم  المكت  ف مت:  د رسكؿ ا 

؟ قػػػدؿ .ّشػػطره ؽجفػػي تصػػد [  قمػػت: لن اّيػػة كاحػػدة جفػػي تصػػدؽ ّ م ػػ  مػػدل ؟. قػػدؿ: ] نى 
 ]ن[.

                                                           

 عّدس:كمسمـ عف اّف   ركاه الّخدرم - 1
  4ج:  2743حد ث رقـ:   ّدب الكص ة ّدل مث  كتدب الكصد د  صح ح الّخدرم  الّخدرم -

 .3ص:
 .1253ص:  3ج:  1629حد ث رقـ   كتدب الكصد د  صح ح مسمـ  مسمـ -
 كجخرمده عف عدمر ّف سعد ّف جّ  كقدص:    
 .3ص:  4ج:  2744رقـ:حد ث   ّدب الكص ة ّدل مث  كتدب الكصد د  الّخدرم  صح ح الّخدرم -
 .1250ص:  3ج:  1628حد ث رقـ:  ّدب الكص ة ّدل مث   كتدب الكصد د  مسمـ صح ح مسمـ -
ٍكًت؛ جم قدّرت  - 2 مى  اٍلمى مىٍ  ً   جىٍشحىٍ تي عى مىٍ  ً   كىجىٍشرىٍفتي عى . قىدلى ي ال ركل   ي ىدؿي جىٍشحى  عى كقدؿ   كىجىشىدؼى

.  يظر: اليككمّف قيتىٍ ّىةى: نى  ي ىدؿي جىٍشحى  كتدب   شرح اليككم عم  صح ح مسمـ    ًلن  ًف  الش رٍّ
 .83ص:   11ج:  1630حد ث رقـ   ّدب قدؿ الزهرم مشت ة مف اكص ت  الكص ة
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 فٍ جى  فٍ ًمػػ ره ٍ ػػخى  د ى  ىػػيً غٍ جى  ؾى تىػػ ى رى كى  رى ذى تىػػ فً جى  ؾى ي ػػ  لً كىً  ػػره  كىال ُّميػػثي . ال ُّميػػثي قػػدؿ: فدل مػػث؟ قػػدؿ: ]
 [ الحد ث..دسى الي   كفى حي ح  كى تى  ى  ةن دلى عى  ـٍ هي رى ذى تى 

ػع  فػنف رسػكؿ  كلحظ حد ث اّف عّدس: قدؿ: لك جف اليدس غهػكا مػف ال مػث للػ  الّر
 .[كىً  ره  كىال ُّميثي . ال ُّميثي قدؿ: ] ا 

ػػ  قػػدؿ مم ػػكر العممػػد   ف ػػ »شػػرح : قػػدؿ اليػػككم رحمػػ  ا فػػ   اسػػتحّدب الػػي ص  ّك
 مطم د. 

ن ف سػػتحب الػػي ص  كمػػذهّيد جيػػ ؛ لف كػػدف كر تػػ  جغي ػػد  اسػػتحب ا  صػػد  ّدل مػػث  كا 
 مي .

رهػػ  ا  عمػػ ٍّ كعػػف   كعػػف جّػػ  ّكػػر الصػػد ؽ رهػػ  ا عيػػ  جيػػ  جكصػػ  ّػػدلخمس
سػػحدؽ   عيػػ  يحػػكه   كآخػػركف ّدكيػػ   كقػػدؿ آخػػركف ّدلسػػدس  ّػػدلّرعكعػػف اّػػف عمػػر  كا 

 كآخركف ّدلعشر. 

 كقدؿ لّراه ـ اليخع  رحم  ا تعدل  كديكا  كرهكف الكص ة ّم ؿ يص ب جحد.

كركم عف عم   كاّف عّدس  كعد شة  كغ رهـ ره  ا عي ـ جي   سػتحب لمػف لػ  
 1«.كر ة  كمدل  قم ؿ ترؾ الكص ة

ال مػػػث ك  ػػػر ّدلم م ػػػة  كفػػػ  ّعػػػض ّدلمكحػػػدة   قكلػػػ »كقػػػدؿ فػػػ  شػػػرح حػػػد ث سػػػعد: 
 ككالهمد صح ح. 

قدؿ ال ده   مكز يصب ال مػث ا،كؿ  كرفعػ   جمػد اليصػب فعمػ  ا غػرا   جك عمػ  
ت د ر فعؿ جم جعط ال مػث  كجمػد الرفػع فعمػ  جيػ  فدعػؿ؛ جم  كح ػؾ ال مػث  جك جيػ  مّتػدج  

                                                           

  قدؿ الزهرم مشت ة مف اكص ت...  كتدب الكص ة  شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  اليككم - 1
 .83ص:   11ج:  1630حد ث رقـ: 
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 1«.خّر محذكؼ المّتدج خّره  جككحذؼ 

؛ جم ّدليسػػّة للػػ  مػػد دكيػػ   ك حتمػػؿ جيػػ  مسػػكؽ لّ ػػدف المػػكاز [كثْػػروالثمػػث ]قكلػػ :  
 مح ـ.ل  ّتدرّدل مث  كجف ا،كل  جف  ي ص عي   كهك مد 

جم ك  ػر جمػره  ك حتمػؿ جف  كػكف  ك حتمؿ جي  لّ دف جف التصدؽ ّدل مث هك ا،كمػؿ؛
كعمػػ  - عيػػ  الك ػػرة جمػػر يسػػّ -كهػػذا جكلػػ  معدي ػػ  :معيػػده ك  ػػر غ ػػر قم ػػؿ قػػدؿ الشػػدفع 

 ا،كؿ عكؿ اّف عّدس.

الحػػد ث جصػػؿ العممػػد  فػػ  قصػػر الكصػػ ة عمػػ  ال مػػث ن  اهػػذ»الّػػر: قػػدؿ اّػػف عّػػد  
 2«.جصؿ ل ـ غ ره

 ف  هذا الحد ث مراعدة العدؿ ّ ف الكر ة  كالكص ة.»كقدؿ اليككم: 

قػػػدؿ جصػػػحدّيد كغ ػػػرهـ مػػػف العممػػػد ؛ لف كديػػػت الكر ػػػة جغي ػػػد  اسػػػتحب جف  كصػػػ   
ف كػػديكا ف ػػرا  اسػػتحب جف  ػػي ص مػػف ال مػػث  كجممػػع العممػػد  فػػ  هػػذه  ّدل مػػث تّرعػػد  كا 
ا،عصدر عم  جف مف ل  كارث ن تيحذ كصػ ت  ّز ػددة عمػ  ال مػث لن ّنمدزتػ   كجممعػكا 

جمػد مػف ن كارث لػ  فمػذهّيد  كمػذهب المم ػػكر عمػ  يحكذهػد ّنمدزتػ  فػ  مم ػع المػػدؿ  ك 
 جي  ن تصح كص ت  ف مد زاد عم  ال مث.

كمػػػػكزه جّػػػػك حي حػػػػة  كجصػػػػحدّ   كجحمػػػػد فػػػػ  لحػػػػدل الػػػػركا ت ف عيػػػػ   كركم عػػػػف اّػػػػف 
 3«.مسعكد  كعم  ره  ا عي مد

كػػػدف  فّعهػػػ ـ لكقػػػد عػػػكؿ عمػػػ  جكؿ كالمػػػ  ممدعػػػة مػػػف جصػػػحدّيد  كغ ػػػرهـ  كزاد 
 كر ة ف را  ترك  ل ـ عم  ي ة صمت ـ ف  مر  كهك ظدهر.المدؿ تدف د كال

                                                           

 .76ص:   11ج:  1627حد ث رقـ:   المرمع يحس   اليككم - 1
تدّع لمحمد ّف   ّدب الم ـ  التم  د لمد ف  المكطي مف المعدي  كا،سدي د   اّف عّد الّر - 2

 .375ص:   8ج:  36الحد ث   ش دب
 .77ص:   11ج:  المرمع يحس   شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  اليككم - 3
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كقكلػػػػ  جممعػػػػكا عمػػػػ  يحكذهػػػػد ّنمدزتػػػػ  محمػػػػ  لذا كػػػػديكا رشػػػػدا   كجمػػػػدزكا فػػػػ  مرهػػػػ  
تخمؼ شرط مػف هػذه الشػركط المخكؼ الذم مدت مي   كالحدؿ جي ـ ن ميٌ  ة ل  عم  ـ  ّك

مػدزت ـ ل ػد ّعػد المػكت اّتػد ا  عط ػة مػي ـ تحت ػر للػػ  ن تمػزم ـ ا مػدزة عيػد المدلك ػة  كا 
ف جمدز ّعض دكف ّعض مهػت  الح دزة عم  المش كر ،ف الحؽ ايت ؿ ل ـ ّدلمكت  كا 

 حصة المم ز دكف غ ره.
كمشػػ كر المػػذهب جف الكصػػد د ن تػػدخؿ فػػ  ال مػػث مػػد عمػػـ ّػػ  المكصػػ  فػػ  ح دتػػ    

مػف  كن تدخؿ ف مد لـ  عمـ ّ   سكا  كقعػت فػ  المػرض  جك فػ  الصػحة  كميػ  مػد ّطػؿ
 هّدت   لعدـ الحكز.
ّ م ػػ  مػػدل ؟  حتمػػؿ جيػػ  جراد ّدلصػػدقة الكصػػ ة   ؽجفػػي تصػػدجمػػد قكلػػ ؛ »قػػدؿ اليػػككم: 

ك حتمػػؿ جيػػ  جراد الصػػدقة الميمػػزة  كهػػـ عيػػديد  كعيػػد العممػػد  كدفػػة سػػكا  ن  يحػػذ مػػد زاد 
  .عم  ال مث لن ّرهد الكارث

ؽ ّكػؿ مدلػ   ك تّػرع ّػ  ف دلكا لممر ض مرض المكت جف  تصد ؛كخدلؼ جهؿ الظدهر
[ مػع حػد ث الػذم جعتػؽ كىً  ػره  كىال ُّميػثي . ال ُّميػثي ] كدلصح ح  كدل ؿ المم كر ظدهر حد ث:

 .ا ي ف  كجرٌؽ جّرعة ستة جعّد ف  مره   فيعتؽ اليّ  
 فرؽ هك جف ل  الرمكع عمد جكص  ّػ  ن مػد ّتمػ  1بِمو: ّ ف مد جكص  ّ   كمد قمت

ف مدت سدكل الكص ة ف  خركمػ  مػف ال مػث  كم م مػد مػد فني  لف ح    مه  عم     كا 
 كهب ف  صحت   كلـ  مزه المكهكب ل  حت  مرض الكاهب  كجكص  ّ .

د مػػد كهػػب فػػ  صػػحت   كقػػدؿ ف  ػػد هػػك لممكهػػكب ح  ػػت جك مػػت  ػػـ مػػدت قّػػؿ جف جٌمػػ
هػك ّميزلػة الكصػ ة ّػ  :  مدز عي   كلـ  ػكص ّنيحػدذه فػ  مرهػ  ف ػدؿ اّػف رشػد  كغ ػره

صػػػػحة  ف مهػػػػ  لف حممػػػػ  ال مػػػػث  جك مػػػػد حمػػػػؿ ميػػػػ   كن ّػػػػد عيػػػػدم مػػػػف مراعػػػػدة فػػػ  ال
م صػػػػده لذ ّرمػػػػد قدلػػػػ  الكاهػػػػب تّػػػػرج مػػػػف المكهػػػػكب  كخركمػػػػد مػػػػف ع دتػػػػ  ن عمػػػػ  كمػػػػ  

                                                           

 .مد تصدؽ ّ مد ّتم ؛ جم  - 1
ؽُّ  ّىٍتالن : مد  ف  لسدف العرب نّف ميظكر: الّىٍتؿ  ًمٍي ي  حى ًّد؛ جىم الحى دىقىة: كى ٍي ىًطعىةه  جىم ّىٍتمىة صى  مي
دًحًّ ىد عىفٍ  دًلً   كجىعط ت  ًمفٍ  قىطىع د جىم كّىت ة صى ٍي ىطعدن. جىم ّىٍتالن  عىطىد ن  مى  مي

 .42  ص:11  يظر: لسدف العرب  ج:
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 ّد يحدذ لف مدت قّؿ جخذه مي   كا جعمـ. ا  صد 
 يص عم  ذلؾ ممدعة مف ا، مة. كالكص ة مف خصد ص هذه ا،مة

كحكمت ػػد؛ التػػزكد لمػػدار اآلخػػرة كمػػد فػػ  حػػد ث اّػػف عمػػر عيػػد اّػػف مدمػػ  قػػدؿ رسػػكؿ 
  فى ًحػ ؾى دًلػمى  فٍ د ًمػ ّن ًصػيى  ؾى لىػ تٍ مى عى د مى مى  ي يٍ مً  ةه دى احً كى  ؾى لى  فٍ كي تى  ـٍ لى 1   ا يتدف( ـى آدى  فى د اٍّ ] ى  :ا 
 2[.ؾى مً مى جى  د ً هى  ً ايٍ  دى عٍ ّى  ؾى  ٍ مى م عى ددً ّى عً  ةي الى صى   كى  ؾى كٍّ زى جي   كى  ً ًّ  ؾى رى  ٍّ طى ً،ي  ؾى مً ظٍ كى ًّ  تى ذٍ خى جى 

ػػ  تى المىػػ : ]ًلف  كركل ج هػػد عػػف جّػػ  هر ػػرة قػػدؿ: قػػدؿ رسػػكؿ ا    دى ٍيػػػعً  ـٍ كي  ٍ مىػػعى  ؽى د  صى
[.ـٍ كي دلً مى عٍ   جى فً  ـٍ كي لى  ةن ددى  ى زً  ـٍ كي الً كى مٍ جى  ثً مي  ي ًّ  ـٍ كي دتً فى كى 

3   
 :  ِنبْياف

حػػػد ث سػػػعد اسػػػتحّدب ع ػػػددة المػػػر ض  كجي ػػػد مسػػػتحّة  فػػػ »: قػػػدؿ اليػػػككم: ْلوؿا 
ل مدـ ك حدد اليدس  كف   مكاز ذكر المػر ض مػد محػده ل ػرض صػح ح مػف مػداكاة  جك 

يمػد  كػره مػف ذلػؾ مػد كػدف  صدلح  جكدعد   كص ة  جك استحتد  عف حدل   كيحػك ذلػؾ  كا 
 4«.ط كيحكه فني  قددح ف  جمر مره عم  سّ ؿ التسخُّ 

عمػر: كحػد ث اّػف  «الم ػـ تصػدؽ عم يػد»ّ  هر رة  ػدؿ لمػكاز قػكؿ : حد ث جالثاني
ػػ ػػػتى  ةه قى دى ]صى ػػػمي ّى دقٍ فىػػ ـٍ كي  ٍ مىػػػد عى  ىػػًّ  اي  ؽى د  صى ػػذلؾ قػػػدؿ ّعػػض العممػػػد   ككػػره ذلػػػؾ 5[  ي تى قى دى كا صى ّك

د التكف ؽ.   ّعه ـ ل   دـ  كالصكاب التكقؼ  ّك
 
 

                                                           

 .«س»سدقطة مف اليسخة  - 1
  2ج:  2710حد ث رقـ:   ّدب الكص ة ّدل مث  كتدب الكصد د  سيف اّف مدم   اّف مدم  - 2

 . 904ص:
 قدؿ محمد ف اد عّد الّدق  مح ؽ سيف اّف مدم : حكم  هع ؼ؛ هعح  انلّدي .

ص:   2ج:  2709حد ث رقـ   ّدب الكص ة ّدل مث  كتدب الكصد د  المرمع يحس   اّف مدم  - 3
904  

  11ج:  ّدب قدؿ انزهرم...  كتدب الكص ة  شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  اليككم - 4
 .76ص:

حد ث   686حد ث رقـ   كتدب صالة المسدفر ف كقصرهد  صح ح مسمـ  ركاه مسمـ عف عمر - 5
 .478ص:   1ج:  686رقـ: 
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 ثالث:الحدْث ال

 :  قكل  

ََِأمََّرفَّ  ِِْـِ ]َ   َْفَّ َماَؿ َْ ََِوَل َِ ِْْف َوَ    [.َعَمى اْثَن

؛ ّتشػػد د المػػ ـ  كاليػػكف ال   مػػة  جم؛ ن تصػػ رف جم ػػرا عمػػ  ليسػػدي ف فهػػال [رفِػػأمّ ] 
 عف جك ر  كن تككيف كل د عم  مدؿ  ت ـ.

 : ] ىػػدعيػػ  قػػدؿ: قػػدؿ لػػ  رسػػكؿ ا 2   كاليسػػد 1كمػػد فػػ  مسػػمـ كالخطػػدب ،ّػػ  ذر 
 [ الحد ث. ...ف  رى م  يى  تى    نى سً حٍ يى لً  بُّ حً د جي مى  ؾى لى  بُّ حً   جي يٍّ ا ً د  كى  حن عً هى  اؾى رى   جى يٍّ لً  رٍّ د ذى ّى جى 

هذا الحد ث جصؿ عظ ـ ف  امتيدب الكن دت  ن سػ مد لمػف »قدؿ اليككم رحم  ا: 
 3«.كدف ف   هعؼ عف ال  دـ ّكظد ؼ تمؾ الكن ة

هدتدف الكن تدف ف  مد جمر عظػ ـ لمػف قػدـ ف  مػد ّػدلحؽ  لكػف لشػدة خطرهمػد   قمت: 
ة التخمص مف ح كق مد تع ف ال رب مف الػدخكؿ ف  مػد  كحػذر رسػكؿ ا  فػ   كصعّك

  مد ا يسدف مح صد. ن  غ ر حد ث مف ذلؾ لن ج
                                                           

  1826د ث رقـ ح  ّدب كراهة ا مدرة ّ  ر هركرة  كتدب ا،مدرة  صح ح مسمـ  ركاه مسمـ - 1
 .1457ص:   3ج:

  6ج:  3667حد ث رقـ:  ّدب الي   عف الكن ة عم  مدؿ ال ت ـ  سيف اليسد    اليسد   - 2
  255ص:

  ّدب كراهة ا مدرة ّ  ر هركرة  كتدب ا مدرة  شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  اليككم - 3
 .210ص:   12ج:  1826حد ث رقـ 
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كقػػد يػػص العممػػد  عمػػ  جف كلػػ  ال تػػ ـ  هػػمف لف فػػرط فػػ  شػػ   مػػف مدلػػ   جك سػػمؾ 
ّ  طر ؽ غرر جك دفع  ل  ر جمػ ف  جك تركػ  ّ ػده  جك جهمػؿ تعدهػد جرهػ  حتػ  تّػكرت  
جك داره حتػػ  ت ػػدمت جك جهمػػؿ د يػػ  حتػػ  مػػدت مػػف هػػك عم ػػ   جك جفمػػس  جك قهػػ  د يػػد 

فسددهد ّمخرج مػف ع ػدت د مػع جي ػد حدهػرة ّ ػده سػ مة  ّ ية فم سعم   ّال  عدـ جكم د كا 
 التيدكؿ.

لمعدقؿ الّعد مي ػد  كيحػع ال تػ ـ ّمػد قػدر  فد،حظ  كالتيك الت ك  رةكالش طدف حدهر  
عم  . كدف الش ل مد الكالد ره  ا عي  مف جشد اليدس تحرمد مف م دّرة جمػكال ـ مػع 
مػػد هػػك عم ػػ  مػػف الػػكرع التػػدـ  كال  ػػدـ ّمصػػدلح الخػػدص  كالعػػدـ  حتػػ  لف اّيػػد لػػ  مػػدت 

حممػكهـ للػ  عم ػـ فحممكا جّيد ه لل  ّ ت الش ل  كهك غ ر حدهر فممد مد  قدؿ ل ػـ: ا
ػهٍ لً  ف  ل جى رى  ىػ دفى كىػ فٍ ا ً كى   ]فني  ن جتكل  جمكر ال تدم  ّي ػد  ـ    كتػرؾ جمػكال ـ1[ دمى تىػ ى الٍ  دؿى مى

 جكل  مف تمك ف ا،كل د  مي د.

يمد آفة جمكاؿ ال تدم  جكل د هـ.-لن ا-ك  كؿ مد رج يد  ت مد ن كدفؿ ل    هدع  كا 

 ن  ف  هذه ا،رض الت  ن حدكـ ّ ػد  كن يػدظر جكمد قدؿ حؽ ن شؾ ف  ؛ فدلصكاب 
 مكف جحد مف جمكال ـ  كعم  مم ع ا،كل د   كجهؿ اليظػر مراعػدة جحػكال ـ فػال  تػرؾ مػف 
ف تصػػرفكا تصػػرؼ سػػح  رد  كمػػف الّع ػػد مػػد ّػػ  عمػػؿ جهػػؿ  جراد التسػػكر عمػػ  ـ ظممػػد  كا 

ذا مف المصػدلح تّرػ  الم رب مف معم د ف  ذمـ ا،كل د  لل  جف  ّمغ الصّ  فمد ف  ه
صالح حدل  مف جعظـ ال رب.  عم   محدسده  كن خالؼ جف ا حسدف لل  ال ت ـ  كا 

ْْػٌر  ﴿كقد قدؿ تعػدل :  ـْ َخ ََِْػاَمى ُقػْؿ ِإْصػاَلٌح لَُّيػ َْا َواْلِخػَرِة َوَْْسػَأُلوَنَؾ َعػِف اْل ِفي الدُّْن
ـُ الْ  ـْ َوالّمُو َْْمَم ـْ َفِإْخَواُنُك َُِخاِلُطوُى ْف  ـْ ِإفَّ الّمػَو َواِ  َُِك ُمْفِسَد ِمَف اْلُمْصِمِح َوَلْو َشاَ الّمُو ْلْعَن

 . 2﴾َعِزٌْز َحِكْـٌ 
                                                           

 .(س سدقطة مف اليسخة  - 1
 .220اآل ة:  سكرة الّ رة - 2
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 فً  ٍ دتى  ىػكى   ـً تًػ ى الٍ  ؿي دًفػكى د كى يىػ]جى : عف س ؿ ّف سعد قدؿ: قدؿ رسػكؿ ا  1كركل الترمذم
صػح ح  كعمػ  [.  عيػ  السػّدّة  كالكسػط    قػدؿ الترمػذم: هػذا حسػف   ً  ٍ عى ّى ٍصػنً ًّ  درى شى جى كى 

مػػف اّتمػػ  ّػػدخكؿ جمػػره السػػع  ف مػػد ف ػػ  لصػػالح   ف عممػػ  د يػػ  ّػػيمرة مػػف مدلػػ   ك  دّػػ  
ف ميع ػد  عم  مد   دب مي  اّي  كمد صح ف  الحد ث  ك ػدفع لتػدكة الظممػة مػف مدلػ   كا 

الظػدلـ  ستيصػم  لف لػـ تػدفع مػف مدلػ  هػمف مػد قدلػ   تحرمد مف جخذه مي  مع عممػ  جفٌ 
ف ك ف عمػؿ ليحع مػد كػدف لػ  قػدر   ػرزاهدف عمم   لـ  مز لػ  جف غ ر كاحد  كا  شػ  د  كا 

ِّْػػػا  ﴿عمدلتػػػ   ك يػػػدب لػػػ  التيػػػزه عػػػف ذلػػػؾ لف كػػػدف غي ػػػد  ل كلػػػ  تعػػػدل : َوَمػػػف َكػػػاَف َغِن
َْْأُكْؿ ِباْلَمْمُروؼِ  َِْمِفْؼ َوَمف َكاَف َفِقًْرا َفْم َْْس  .2﴾ َفْم

جف رمػال جتػ   عف عمرك ّػف شػع ب عػف جّ ػ  عػف مػده 4  كاليسد  3كركل جّك داككد
   ف دؿ: لي  ف  ر ل س ل  ش    كل   ت ـ قدؿ: اليّ  

[ نى   كى رو ذٍّ ّى  مي نى   كى ؼو رً سٍ مي  رى  ٍ غى   ـو تً  ى  دؿً مى  فٍ مً  ؿٍ ]كي   .  ميتىيى ٍّؿو

 كالعممد  حممكا ذلؾ عم  مد  ستح   مف ا،مرة ّسّب مد  عمؿ ف    ك صمح ل .

عػػف ال تػػ ـ  كػػكف عيػػد الرمػػؿ  كلػػ  »كفػػ  سػػمدع جشػػ ب مػػف مػػدمع العتّ ػػة قػػدؿ مدلػػؾ:
مػػدؿ ككرامػػدت ج يكػػؿ مػػف مدلػػ  ؟ قػػدؿ:  يكػػؿ مػػف مدلػػ   فيمػػد الحدك ػػة؛ ف ػػذا خح ػػؼ   ق ػػؿ 
ل :  لّؿ   ػـك عم  ػد ج يتحػع ّظ رهػد  ك شػرب مػف لّي ػد؟  قػدؿ: ن  يتحػع ّظ رهػد فيمػد جف 

 تى ٍيػكي  قدؿ: ]ًلفٍ كذكر الحد ث الذم مد  عف اّف عّدس  شرب مف لّي د فال ّيس ّذلؾ. 

                                                           

  1918حد ث رقـ:  ّدب مد مد  ف  رحمة ال ت ـ  جّكاب الّر كالصمة  سيف الترمذم  الترمذم - 1
 .321ص:   4ج: 
 .6اآل ة:  سكرة اليسد  - 2
حد ث   ّدب مد لكل  ال ت ـ جف  يدؿ مف مدؿ ال ت ـ  كتدب الكصد د  سيف جّ  داكد  جّك دكد - 3

 .495  4ج: 2872رقـ 
حد ث:   قدـ عم  دب مدؿ الكص  مف مدؿ ال ت ـ لذا ّ  كتدب الكصد د  سيف اليسد    اليسد   - 4

 .256ص:   6ج: 3668
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د[ ى هى كٍ حى  ْطُ مِ َِ 
1.»2 

الػػذم مػػد  عػػف اّػػف عّػػدس هػػك قكلػػ  لمػػذم  الحػػد ث»رشػػد: قػػدؿ شػػدرح د محمػػد ّػػف 
  4 ااَىػبَ رَ جَ  أُ ِنػيْ ُِ وَ   3وِ ِمػبِ إِ  ةَ الَّ َضػ  ً ػٍّ تى  تى ٍيػكي  فٍ ] لً  ت مػ ؟سيل   هؿ ل  جف  شرب مػف لػّف 

ي ِفػػػ ؾٍ اِىػػػ نَ َ  ، وَ ؿٍ ْسػػػنَ بِ  رٍّ ِضػػػمُ  رى ٍ ػػػغى  بٍ رى دٍشػػػد؛ فى هىػػػدً رى كى  ـى كٍ د  ىػػػ  ى  ً ٍسػػػتى   كى 5 ايَ َضػػػوْ حَ  ْطُ ِمػػػَِ وَ 
 7 [6اْلَحْمِب.

ِإفَّ الَّػػػِذَْف َْػػػْأُكُموَف َأْمػػػَواَؿ ﴿كجكػػؿ مػػػدؿ ال تػػػ ـ ظممػػػد مػػف الكّػػػد ر ل ػػػكؿ ا عػػػز كمػػػؿ:
ـْ َنػاًرا َوَسَْْصػَمْوَف َسػِمًْرا  َِاَمى ُظْمًمػا ِإنََّمػا َْػْأُكُموَف ِفػي ُبُطػوِنِي َْ   كاختمحػكا فػ  ال ػدر 8﴾اْل

                                                           

:  م ط  - 1 كلكطدن؛  لذا لطخ  ّدلط ف ل صمح .  يظر: ممد الد ف   لىٍ طدن   ك مكط   نط الحكضى
ر ـ الش ّدي  المزرم اّف جّك السعددات المّدرؾ ّف محمد ّف محمد ّف محمد اّف عّد الك

  مكتّة الحمكاي    تح  ؽ: عّد ال ددر ا،ري كط  مدمع ا،صكؿ ف  جحدد ث الرسكؿ  ا،  ر
 .(572ص:  10ج:  1972  1ط:  مكتّة دار الّ دف

ت: د محمد حم    كالشرح كالتكم   كالتعم ؿ لمسد ؿ المستخرمة  الّ دف كالتحص ؿ  اّف رشد - 2
دار ال رب   ّدب ف  كال  ال ت ـ هؿ  يكؿ مف مدؿ  ت م   السدّع كتدب المدمع  كآخركف
 .199ص:  18ج:   ـ 1988  2ط:  لّيدف  ّ ركت  ا سالم 

دل ة: الش   الهد ع - 3 مدمع   .   يظر: اّف ا،  ركيشددي دكاّت د هد: طمّ د   تّ   هدل ت : اله 
 (.572ص:  10ج:  ا،صكؿ ف  جحدد ث الرسكؿ

كهك ال طراف كمد  هدؼ   : مداكات د ّدكا  المربكهييهد  ت يي مّردهد: المّرد : الت  ّ د مرب - 4
 (.يحس  المرمع  مدمع ا،صكؿ  لل  .  يظر: اّف ا،  ر

 سّؽ شرح د. - 5
 حت  ن  ّ   مف المّف ش  دن.   يظر:  كن يدهؾ ف  الحمب: الي دًهؾ: المست ص  المّدلغ ف   - 6

 ر المرمع يحس (. اّف ان  
ّدب مدمع مد مد  ف  الطعدـ كالشراب حد ث   كتدب صحة اليّ    مكطي مدلؾ  ركاه مدلؾ - 7

 .1367ص:  5ج:  3446رقـ 
حد ث   ّدب كال  ال ت ـ  يكؿ مف مدل  لذا كدف ف  را...  كتدب الكصد د  سيف الكّرل  كالّ    

 465ص:  6ج:  12670رقـ 
 .10اآل ة:  سكرة اليسد  - 8
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َِْمِفْؼ  ﴿ الذم  مكز ل كص د   مف ذلؾ  ك سكغ ل ـ ل كل  تعدل : َْْسػ ِّْػا َفْم َوَمف َكاَف َغِن
َْْأُكْؿ ِباْلَمْمُروؼِ َوَمف َكاَف َفِقْ   1﴾ ًرا َفْم

فيمػػد الح  ػػر المحتػػدج؛ فػػال اخػػتالؼ فػػ  جيػػ   سػػكغ لػػ  جف  يكػػؿ مػػف مػػدؿ  ت مػػ  ّ ػػدر 
اشت دل  ّػ  كخدمتػ  ف ػ   كجمػد لف لػـ  كػف لػ  ف ػ  خدمػة  كن عمػؿ سػكل جيػ   يح ػ  عم ػ   

مػػف  مػػر  ك شػػرؼ عم ػػ ؛ فػػال  سػػكغ جف  يكػػؿ ميػػ  لن مػػد ن  مػػف لػػ  ف ػػ   كسػػّ ؿ الحدك ػػة
  يتحع ّظ ر لّم   كن  تسمؼ مف مدل . داّت   كنحد ط   كن  ركب 

كمػػف جهػػؿ العمػػـ مػػف ذهػػب للػػ  جف  يكػػؿ مػػف مػػدؿ  ت مػػ   ك مػػّس ّ ػػدر حدمتػػ   كمػػد  
 تدعكا لل   الهركرة ّ  ر لسراؼ  كن قهد  عم   ف مد جكؿ ل كل  تعدل :

َِْمِفْؼ َوَمف كَ ﴿  َْْس ِّْا َفْم َْْأُكْؿ ِباْلَمْمُروؼِ َوَمف َكاَف َغِن  .2﴾ اَف َفِقًْرا َفْم
كاختمػػؼ فػػ  معيػػ  ذلػػؾ  ف  ػػؿ: هػػك جف  يكػػؿ مػػف مدلػػ  ّػػيطراؼ جصػػدّع   كن  ك ػػر 

   .ف  
 كق ؿ: هك مد سد المكع  ككارل العكرة ل س لّس الكتدف  كن الحمؿ.

 كق ؿ: هك جف  يكؿ مف  مره  ك شرب مف رسؿ مدش ت  ل  دم  عم  ذلؾ.
 كالحهة فم س ل  جخذ ش   مي د؛ لن عم  كم  ال رض. د الذهب كجمٌ 

ف جت  عم  المدؿ  كن قهد  عم  .  كق ؿ: ل  جف  يكؿ مف مم ع المدؿ  كا 
َْْأُكػػْؿ ِبػػاْلَمْمُروِؼ  ﴿كق ػػؿ: معيػػ   : هػػك جف  يخػػذ مػػف مدلػػ  قػػدر قكتػػ  قرهػػد فػػنف 3﴾َفْم

عمػػػر ّػػػف ج سػػػر ّعػػػد ذلػػػؾ قهػػػده ركم هػػػذا ال ػػػكؿ عػػػف سػػػع د ّػػػف المسػػػ ب  كركم عػػػف 
الخطدب ره  ا عي  جيػ  قػدؿ: ليػد يزلػت مػدؿ ا ميػ  ميزلػة مػدؿ ال تػ ـ لف اسػت ي ت 

ف افت رت جكمت ّدلمعركؼ فنذا ج سرت قه ت  كجمػ ال يػ  فػنف لػـ  كػف لػ   داستعححت  كا 
ك شرؼ عم   فم س ل  جف  يكؿ ميػ  لن مػد ن   كن عمؿ سكل جي   تح ده  ف  مدل  خدمة

                                                           

 . 6اآل ة:  سكرة اليسد  - 1
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م ػػؿ المػػّف فػػ  المكهػػع الػػذم ن  مػػف لػػ  ف ػػ  كالتمػػر  يكمػػ  مػػف حد طػػ  قػػدر لػػ  كن ّػػدؿ 
دخم  كاختمؼ لف كػدف لػ  ف ػ  خدمػة كعمػؿ ف  ػؿ لف لػ  جف  يكػؿ ّ ػدر عممػ  كخدمتػ  لػ  

َّػػَى ِإَذا َبَمُغػػوْا النَّْكػػاَح َفػػِإْف  ﴿ كق ػػؿ لػػ س لػػ  ذلػػؾ ل ػػكؿ ا عػػز كمػػؿ: ََِْػػاَمى َح َِمُػػوْا اْل َواْب
ْنُيـْ  ِـُ مّْ َِْأُكُموَىا ِإْسَراًفا َوِبػَداًرا َأف َْْكَبػُروْا َوَمػف َكػاَف  آَنْس ـْ َوَ   ـْ َأْمَواَلُي ِْْي ُرْشًدا َفاْدَفُموْا ِإَل

ـْ َفَأْشػ ـْ َأْمػَواَلُي ِْْي ـْ ِإَلػ ُِ َْْأُكػْؿ ِبػاْلَمْمُروِؼ َفػِإَذا َدَفْمػ َِْمِفْؼ َوَمف َكػاَف َفِقْػًرا َفْم َْْس ِّْا َفْم ِيُدوْا َغِن
ـْ َوَكَفى ِبالّمِو َحِسًْباَعمَْْ   ايت   كالم . 2«1﴾.ِي

 كجكلػ  ا،قػكاؿ ّدلصػكاب قػػكؿ مدلػؾ  كالمم ػكر الػذم قػػدـ جكن  كهػك مػكاز جكمػ  ّ ػػدر
ف لػـ تكػف لػ  ف ػ  خدمػة لػـ  حػؿ لػ   جمرت . ك ستحب ل  التيزه عف ذلػؾ لف كػدف غي ػد  كا 

الػذم ن خطػب لػ  كشػرب لػّف  جف  يكؿ مي د ش  د  غي د كدف جك ف  ػرا لن ال سػ ر التدفػ  
 ف  مكهع ن  مف ل  ف   ّشركط  المذككرة.

كشػرا   مػف مدلػ  كمػد  ّ ػع ل  ػره  كمشػ كر المػذهب   كاختمؼ ف  مكاز اقتراه  ميػ 
ف فعػػػؿ شػػػ  د مػػػف ذلػػػؾ تع ّػػػ   ف ظ ػػػر جيػػػ  صػػػكاب سػػػدا لمذر عػػػة  كا  ميػػػع ذلػػػؾ مطم ػػػد  كا 

ة عمػػػ  كمػػػ  المصػػػمحة فمػػػد ز كجمػػػد مشػػػدركت  فػػػ  اليح ػػػ .ال دهػػػ   كرد ميػػػ  غ ػػػر اليظػػػر
 حالؿ ّيص الذكر الحك ـ.

َوَ   ﴿عػػػف اّػػػف عّػػػدس قػػػدؿ: لمػػػد يزلػػػت هػػػذه اآل ػػػة:  3ركل ا، مػػػة  كالػػػيص لميسػػػد  
َؿ َواْلِمَْزاَف ِبا َّى َْْبُمَغ َأُشدَُّه َوَأْوُفوْا اْلَكْْ ِِْـِ ِإ َّ ِبالَِِّي ِىَي َأْحَسُف َح َْ  ْلِقْسِط  َ َِْقَرُبوْا َماَؿ اْل

                                                           

 . 6اآل ة:  سكرة اليسد  - 1
ّدب مخدلطة ال ت ـ ف    كتدب المدمع الخدمس  المرمع يحس   الّ دف كالتحص ؿ  اّف رشد - 2

 .598ص:   17اليح ة ج:
  2767حد ث رقـ:   ّدب قكل  تعدل : ك سيلكيؾ  د دكتدب الكص  صح ح الّخدرم  ركاه الّخدرم - 3

 .10ص:   4ج:
حد ث   ّدب مد لمكص  مف مدؿ ال ت ـ لذا قدـ عم    كتدب الكصد د  سيف اليسد    كالمحظ لميسد  
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ـْ  ـْ َفاْعػػِدُلوْا َوَلػػْو َكػػاَف َذا ُقْرَبػػى َوِبَمْيػػِد الّمػػِو َأْوفُػػوْا َذِلُكػػ ُِ َذا ُقْمػػ  ُنَكمّْػػُؼ َنْفًسػػا ِإ َّ ُوْسػػَمَيا َواِ 
ََِذكَُّروفَ  ـْ  اُكـ ِبِو َلَممَُّك    1﴾.َوصَّ

ََِْػاَمى ُظْمًمػا ِإنََّمػا َْػْأُكُموَف ِفػي ﴿  َنػاًرا َوَسَْْصػَمْوَف  ُبُطػوِنِيـْ  ِإفَّ الَِّذَْف َْْأُكُموَف َأْمَواَؿ اْل
امتيب اليدس مدؿ ال تػ ـ  كطعدمػ  فشػؽ ذلػؾ عمػ  المسػمم ف فشػككا ذلػؾ للػ  2﴾. َسِمًْرا
ْْػرٌ  ﴿فييزؿ ا: اليّ   ـْ َخ ََِْػاَمى ُقػْؿ ِإْصػاَلٌح لَُّيػ للػ  قكلػ  تعػدل :  3﴾َوَْْسَأُلوَنَؾ َعِف اْل

ـْ ِإفَّ  ﴿ َُِك  4﴾ .الّمَو َعِزٌْز َحِكْـٌ َوَلْو َشاَ الّمُو ْلْعَن

كف  ركا ة عي  قدؿ: كدف  كػكف فػ  حمػر الرمػؿ ال تػ ـ ف عػزؿ طعدمػ  كشػراّ  كآي تػ  
فٍ فشؽ ذلؾ عم  ـ فييزؿ ا عز كمؿ ـْ َفِإْخَواُنُكـْ  :﴿ كىاً   فيحؿ ل ـ خمطت ـ.5﴾ َُِخاِلُطوُى

جف  خمط ػػد  سػػ ؿ مدلػػؾ عػػف ال تػػ ـ  كػػكف عيػػد الرمػػؿ ف يخػػذ يح تػػ  ف ر ػػد كفػػ  العتّ ػػة:
؟ قدؿ: جيد جخّرؾ ّدلّ دف ف ػ  لف كػدف  عمػـ جيػ   ّيح ت   ككف طعدم ـ كاحد ك ؼ ترل ف  

 حهؿ عم   كجف الذم  يدؿ ال ت ـ مػف طعدمػ  هػك جك ػر كجفهػؿ مػف يح تػ  فػال جرل ّػذلؾ 
ف كدف ن  يدؿ ال ت ـ مف ذلؾ الذم هك جفهؿ فال  عمّي  ذلؾ.  ّيسد  كا 

صّ ة  ت مة احتسب ف  د ا،مر ف دهد مػع  ػدم ك ػد ّيػدت   كسيلت  امرجة ف دلت جخذت
لسػػت جهػػف عي ػػد ّشػػ   فّرمػػد سػػيلي  عي ػػد السػػد ؿ فيعطدهػػد الػػدراهـ فيشػػترم ل ػػد ّ ػػد 

كّرمػد جكمػت   الش   فّرمد لـ  كف عيدم مد جطعـ كلدم فيطعم ـ مف الذم اشػتر ت ل ػد
لف كػدف مػد تيػدؿ ميػؾ  :ذلػؾف دؿ ل د جيد جخّرؾ عف   مي  لذا لـ  كف ّ دم مد جشترم ّ 

   .المدر ة م ؿ الذم تيدل ف ممد جخذت ل د جك جك ر فال ّيس ّذلؾ

َْا  ﴿ قػػدؿ اّػػف رشػػد: قػػكؿ مدلػػؾ هػػذا صػػح ح ّػػ ف جخػػذه مػػف قػػكؿ ا تعػػدل : ِفػػي الػػدُّْن
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َُِخاِلُطوُىـْ  ْف  ٌْْر َواِ  ـْ َخ َِاَمى ُقْؿ ِإْصاَلٌح لَُّي َْ ـُ  َواْلِخَرِة َوَْْسَأُلوَنَؾ َعِف اْل ـْ َوالّمُو َْْمَمػ َفِإْخَواُنُك
ـْ ِإفَّ الّمَو َعِزٌْز َحِكْـٌ  َُِك جم  عمػـ مػف  خػدلط  1﴾اْلُمْفِسَد ِمَف اْلُمْصِمِح َوَلْو َشاَ الّمُو ْلْعَن

ال ت ـ ل يحع  ّمد  ص ب ال ت ـ مف طعدم  زا دا عم  مد  صػ ب هػك مػف طعػدـ ال تػ ـ  جك 
 ايظر تمدـ كالم .  العكس

دلمممة؛ فدت د  الكن دت جسمـ  كدخكل د عف لكػراه شػرع  مػع جدا  ح كق ػد ف ػ  جمػر  ّك
 تستعممي ؟عف جّ  ذر قدؿ: قمت:  د رسكؿ ا! جن    كغ ره2عظ ـ كقد ركل مسمـ

ػ ؾى ي ػ! لً رٍّ د ذى ّىػد جى  ػـ قػدؿ: ] ىػ قدؿ: فهرب ّ ده عمػ  ميكّػ  د  ىػي  ا ً   كى ةه ديىػمى د جى  ىػي  ا ً   كى  ؼه عً هى
 [.د  ى فً   ً  ٍ مى م عى ل الذً د  جى د  كى  ى  ٍّ حى د ًّ هى ذى خى جى  فٍ  مى ن  لً  ةه امى دى يى   كى مه زٍ خً  ةً دمى  ى  ً الٍ  ـى كٍ  ى 

كلػـ  عػدؿ ف  ػد   جمد الخزم كاليدامة ف ك ف  حؽ مػف لػـ  كػف جهػال ل ػد»قدؿ اليككم: 
كجمػد مػف كػدف جهػال لمكن ػة كعػدؿ   ك حهػح  ك يػدـ عمػ  مػد فػرط  ف خز   ا  ـك ال  دمة

[ فػذكر اي  ـٍ  يػمُّ ظً  ي  ةه عى ٍّ ]سىػ فم  فهؿ عظ ـ تظدهرت ّ  ا،حدد ث الصح حة كحػد ثف  د 
 ف  ـ ا مدـ العددؿ.

ػكى  ـٍ   ً ًمػهٍ جى   كى ـٍ ً ػمً كٍ   حي ًفػ كفى لي دً ٍعػ ى   فى الػذً  كرو ييػ فٍ ًمػ رو دًّ يى   مى مى عى   فى طً سً  ٍ مي الٍ  ف  ]لً  كحد ث: د مى
 ا[.كٍ ل  كى 

ممػػدع المسػػػمم ف ميع ػػد   كمػػع هػػػذا فمك ػػرة الخطػػر ف  ػػد حػػػذره   عم ػػ كغ ػػر ذلػػؾ  كا 
مي ػػػػد  ككػػػػذا حػػػػذر العممػػػػد   كامتيػػػػع خال ػػػػؽ مػػػػف السػػػػمؼ  كصػػػػّركا عمػػػػ  ا،ذل  حػػػػ ف 

د التكف ؽ.  3«.امتيعكا  ايت   كالم   ّك
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 كزبة انًٕاسٚش

 

ُْْم ]انؾذٚش األٔل:  اَسُس عَ َٕ ٍِ َل َٚزَ ْٛ  [.ِيهَزَ

ل ]انؾذٚش انضبَٙ:  َٔ ْغهُِى اْنَكبفَِش   ًُ ل َِٚشُس اْن

ْغهِىَ  ًُ  [.اْنَكبفُِش اْن

َٙ ]انؾذٚش انضبنش:  ب ثَمِ ًَ ْْهَِٓب  فَ َ عْنِؾمُٕا اْنفََشاََِض ثِأ

ل َسُعم   ْٔ َٕ أِلَ  [َرَكش .فَُٓ

َل ]انؾذٚش انشاثع:  َٔ ب  ًً َسصَزِٙ ِدْسَْ َٔ ِدَُٚبًسا  َيب َل َْٚمزَِغُى 

َٕ َصَذلَخ   َيئََُِٕخ َابِيهِٙ  فَُٓ َٔ  [رََشْكُذ ثَْ َذ ََفَمَِخ ََِغبَِٙ 
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 :اْلوؿالحدْث 

 :قولو  

َِْْفِ  ََِواَرُث َأْىُؿ ِممَّ َْ  َ[.] 

 كمٌمة ا سالـ  كاليصراي ة  كال  كد ة. الد ف الممة:

 كق ؿ ه  معظـ الد ف  كمممة مد  م   ّ  الرسؿ.

هذا الحد ث جف اختالؼ الد ف مديع مف التػكارث  كفػ  ذلػؾ خػالؼ مػع انتحػدؽ كف  
 عم  جف الكدفر ن  رث المسمـ.

اختمػؼ فػ  تػكارث جهػؿ الممػؿ ّعهػ ـ مػف ّعػض فػذهب مدلػؾ  »قدؿ اّف عّد الّػر: 
سػػحدؽ للػػ  جف الكحػػر ممػػؿ   كاّػػف شػػ دب كّر عػػة  كالحسػػف الّصػػرم  كشػػر ؾ  كجحمػػد  كا 

 .مختمحة

 م يصراي د  كن يصراي    كد د  ككذلؾ الممكس .ن  رث   كد

 كحمت ـ هذا الحد ث.  

كقدؿ الشدفع   كجّك حي حة  كجّك  كر  كال كرم  كداككد: الكدفر  رث الكػدفر عمػ  جم 
َُّْيػا اْلَكػاِفُروفَ  ﴿كحر كدف  كالكحر كم  ممػة كاحػدة  كاحتمػكا ّ كلػ  تعػدل :  ػـ  1﴾ ُقػْؿ َْػا َأ

 قدؿ: 

ـْ  ﴿ ـْ َوِلػػػػػػػػَي ِدْػػػػػػػػفِ َلُكػػػػػػػػ    كلػػػػػػػػـ   ػػػػػػػػؿ لكػػػػػػػػـ جد ػػػػػػػػديكـ  ّك كلػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػدل :2﴾ ِدْػػػػػػػػُنُك
ـْ ُقْؿ ِإفَّ ُىَدى الّمػِو ُىػَو اْلُيػَدى  ﴿ َُِي َِّبَع ِممَّ َِ َّى  َُْيوُد َوَ  النََّصاَرى َح َِْرَضى َعنَؾ اْل َوَلف 

                                                           

 . 1اآل ة:  سكرة الكدفركف - 1
 . 6اآل ة:  سكرة الكدفركف - 2
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ََّبْمَت َأْىػَواَُىـ َبْمػَد الَّػِذي َجػاََؾ ِمػَف اْلِمْمػـِ َمػا َلػؾَ   ِمػَف الّمػِو ِمػف َوِلػيٍّ َوَ  َنِصػْرٍ  َوَلِئِف ا
 :  كلـ   ؿ ممم ـ  ك كهح ذلؾ قكل  1﴾

ػػػالٍ  ـي مً ٍسػػػمي الٍ  ثي رً   ىػػػ[  كقكلػػػ : ]نى فً  ٍ تىػػػم  مً  ؿي ٍهػػػجى  ثي ارى كى تىػػػ  ى ]نى  [رى دفً كى
فمعػػػؿ الكحػػػر كمػػػ  ممػػػة   2

 كا سالـ ممة.

ال  ػػكد كمعػػؿ شػػر ح ال دهػػ   كاّػػف جّػػ  ل مػػ   كشػػر ؾ ال دهػػ ؛ الكحػػر  ػػالث ممػػؿ: 
 ة.ة  كالممكس  كمف ن د ف ل  مم  ة  كاليصدرل  كالصدّ ف مم  كالسدمر ة مم  

 3«كقد ركم عف شر ؾ  كاّف جّ  ل م  م ؿ قكؿ مدلؾ.

ػػػػد  4«.ن يعرفػػػػ  لن مػػػػف حػػػػد ث اّػػػػف جّػػػػ  ل مػػػػ »كهػػػػذا الحػػػػد ث  قػػػػدؿ الترمػػػػذم:  ّك
 التكف ؽ.

 

 

 

 
                                                           

 .120اآل ة:   سكرة الّ رة - 1
 ركاه الّخدرم كمسمـ عف جسدمة ّف ز د: - 2
ص:   8ج:  6764حد ث رقـ   ّدب ن  رث المسمـ الكدفر  كتدب الحرا ض  صح ح الّخدرم -

156. 
 .1233ص:   3ج:  1614حد ث رقـ   كتدب الحرا ض  مـصح ح مس -
  انستذكدر  جّك عمر  كسؼ ّف عّد ا ّف محمد ّف عّد الّر ّف عدصـ اليمرم ال رطّ   - 3

كتدب   2000  1ط:  ّ ركت دار الكتب العمم ة   محمد عم  معكض  تح  ؽ: سدلـ محمد عطد
 .370ص:   5ج:  ّدب م راث جهؿ الممؿ  الحرا ض

  4ج:  2108حد ث رقـ   ّدب ن  تكارث جهؿ ممت ف  كتدب الحرا ض  سيف الترمذم  الترمذم - 4
 .424ص: 
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 : الثانيالحدْث 

 :  قولو 

ـُ اْلَكاِفَر، َو  اْلَكاِفُر اْلُمْسِمـَ   َِْرُث ]  .[.اْلُمْسِم

 1.هذا الحد ث مممع عم   مف حد ث جسدمة

كدنلتػػ  عمػػ  قطػػع ا رث ّػػ ف المسػػمـ كالكػػدفر ظػػدهرة قػػدؿ اليػػككم  كاّػػف عّػػد الّػػر  
المسػممكف عمػ  جف الكػدفر ن  ػرث المسػمـ  كجمػد المسػمـ فػال  ػرث  جممع»لميككم: كالمحظ 

قػدؿ اّػف عّػد  .كالتػدّع ف  كمػف ّعػدهـالصػحدّة  الكدفر ج هد عيػد ممػده ر العممػد  مػف 
ّك  قدؿ مدلؾ  كجّػك حي حػة  كالشػدفع   كجحمػد  كال ػكرم  كا،كزاعػ   كالم ػث  كجّػك  الّر:

 .كعدمة العممد كالطّرم  عّ د  كداككد  

كذهّت طد حة للػ  تكر ػث المسػمـ مػف الكػدفر  كهػك مػذهب معػدذ ّػف مّػؿ  كمعدك ػة  
 كسع د ّف المس ب  كمسركؽ  كغ رهـ.

عمػ  خػالؼ ّ ػي ـ  يحػكه كركم ج هد عف جّ  الػدردا   كالشػعّ   كالزهػرم  كاليخعػ 
  مىػػػػػعٍ   ي نى ك  كى ميػػػػػعٍ  ى  ـي الى ٍسػػػػػك ػػػػػكؿ المم ػػػػػكر  كاحتمػػػػػكا ّحػػػػػد ث ]اٍ ً  كالصػػػػػح ح عػػػػػف هػػػػػ ن 

 3«.2[ ً  ٍ مى عى 

قدؿ ّعه ـ يػر  ـ  كن  ر كييػد كمػد يػيكح يسػد هـ  كن  يكحػكف » كقدؿ اّف عّد الّر:

                                                           

 سّؽ تخر م . - 1
ًّ ُّ فىمىدتى  - 2 ـى الص  مىٍ  ً   ركاه الّخدرم ف  صح ح  هكذا:   ّىدبي ًلذىا جىٍسمى م   عى كىهىٍؿ  يٍعرىضي   هىٍؿ  يصى

قى  ـي: كى ًّ ٍّ اً ٍسالى مى  الص  سىفي عى ـي   دؿى الحى ٍّرىاًه  ٍ حه كىاً  شيرى قىتىددىةي:   كى لىدي مىعى »كى د فىدلكى ديهيمى ـى جىحى ًلذىا جىٍسمى
ً  ًمفى الميٍستىٍهعىًح فى « الميٍسًمـً  ٍي يمىد مىعى جيمٍّ ّ دسو رىًه ى الم  ي عى كىدفى اٍّفي عى مى    كى ـٍ  ىكيٍف مىعى جىًّ ً  عى لى كى

:   ًد ًف قىٍكًم ً  قىدؿى ـي  ىٍعميك كىنى  يٍعمى ا»كى  .93ص:   2ج:  كتدب الميد ز  «.(ً ٍسالى
 .52ص:   11ج:  كتدب الحرا ض  شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  اليككم - 3
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   1«.يسد يد  كجكرد ف   حد  د ل س ّدل كم

ـي كحمة المم كر هذا الحد ث الصح ح الصػر ح  كن حمػة فػ  حػد ث ] ٍسػالى   ىٍعميػك  اٍ ً
مىٍ  ً   يٍعمى  كىنى  ا سػالـ عمػ  غ ػره  كلػـ  تعػرض ف ػ  لم ػراث فك ػؼ [ ،ف المراد ّ  فهؿ عى

ـي   ىًرثي  ن ترؾ ّ  يص حد ث ] [؟ كلعػؿ هػذه الطد حػة لػـ  ّم  ػد هػذا الحػد ث اٍلكىدًفرى  اٍلميٍسًم
 ّد ممدع.

 كجمد المسمـ فال  رث المرتد عيد الشدفع   كمدلؾ  كّر عة  كاّف جّ  ل م   كغ رهـ.

 ّؿ  ككف مدل  ف  د لممسمم ف.

سحؽ:  ر   كر ت  مػف المسػمم ف ركم ذلػؾ كقدؿ ج ّك حي حة  كالككف كف  كا،كزاع   كا 
عف عم   كاّف مسعكد  كممدعة مف السمؼ لكف قػدؿ جّػك حي حػة  كال ػكرم مػد كسػّ  فػ  

 ردت  ف ك لممسمم ف  كقدؿ آخركف: المم ع لكر ت  مف المسمم ف.

 ػػد ن  ػػرث المسػػمـ قػػدؿ مػػف ذهػػب للػػ  هػػذا فػػ  الحػػد ث جيػػ   ر » قػػدؿ اّػػف عّػػد الّػػر:
الكدفر  جي   ر د الػذم   ػر عمػ  د يػ   كجمػد المرتػد؛ فػال د ػف لػ    ػر عم ػ   كمػف حمػت ـ 
جف قراّػػػة المرتػػػد قػػػد ممعػػػكا ال راّػػػة  كا سػػػالـ  كحمػػػة ا،كلػػػ ف عمػػػـك الحػػػد ث  كظػػػدهر 

   2«.ف ف  قطع كن ة الم مي ف مف الكحدرآال ر 

  ا سالـ  ك ظ ر مي  عم  كحر  سػره؛ كهك الذم  دع كجمد الزيد ؽ؛» قدؿ الّدم : 
فدختمؼ ف  م را   فركل اّف ال دسـ  ر   كر ت   كركل عي  ّف يدفع  كاّػف المدمشػكف ن 
 ر   كر تػ  فت تهػ  ركا ػة اّػف ال دسػـ جيػ    تػؿ حػدا  كت تهػ  الركا ػة ا،خػرل جيػ    تػؿ 

ددع  كػػؿ كاحػػد لمكحػػر   فمػػك تػػكف  رمػػؿ كتػػرؾ اّيػػ ف جحػػدهمد يصػػراي   كاآلخػػر مسػػمـ  فػػ
  سػػـ المػػدؿ ّ ي مػػد كمػػد تػػداع ده جقدمػػد  مي مػػد جيػػ  جّػػده مػػدت عمػػ  د يػػ  ف ػػدؿ اّػػف ال دسػػـ:

                                                           

ّدب محمد ّف يدفع الزهرم    التم  د لمد ف  المكطي مف المعدي  ك المسدي د  اّف عّد الّر - 1
 .163ص:   9ج:  الحد ث التدسع عشر

 المرمع يحس . - 2
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عمػ  ذلػػؾ ّ يػػة مػف المسػػمم ف  كتكدف ػػد فػػ  العدالػة  جك لػػـ تكػػف ّ يػػة؛ فػنف كػػدف قػػد صػػم  
هػػذا المسػػمـ عمػػ  جّ ػػ   كدفيػػ  فػػ  م ّػػرة المسػػمم ف فمػػ س الصػػالة ّشػػ ددة  كلػػك لػػـ  يت ػػد 

كقػػد كػػدف  عػػرؼ ّدليصػػراي ة؛ ف ػػك عمػػ  ذلػػؾ  كاّيػػ  اليصػػراي  جحػػؽ ّم را ػػ  حتػػ  ّّ يػػة  
كقػػدؿ سػػحيكف: لذا تكدفػػيت الّ يػػة قهػػ  ّدلمػػدؿ لممسػػمـ  .  ػػ ـ المسػػمـ ّ يػػة عمػػ  مػػد ذكػػره

 1«.ّعػػد جف  حمػػؼ عمػػ  دعػػكل اليصػػراي  ،ف ّ يػػة المسػػمـ زادت حػػ ف زعمػػت جيػػ  مسػػمـ
يػػػد المم ػػػكر فمػػػف جسػػػمـ ّعػػػد مػػػكت المسػػػمـ  كانعتّػػدر ّكقػػػت المػػػكت ن ّكقػػػت ال سػػػمة ع

 كقّؿ ال سـ ن م راث ل .

د التكف ؽ.  ّك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .262-260ص:  6ج:  م راث جهؿ الممؿ  الميت   شرح المكطي  الّدم  - 1
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 الحدْث الثالث

 :قكل  

 .[.أْلِحُقوا اْلَفَراِئَض ِبَأْىِمَيا، َفَما َبِقَي َفُيَو ِْلَْوؿ َرُجٍؿ َذَكرٍ ]

 .1هذا الحد ث مممع عم   مف حد ث اّف عّدس

 الحد  الم ممة. جلح كا؛ ّحتح ال مزة  ككسر

كالحػػرا ض؛ ممػػع فر هػػة  فع مػػة ّمعيػػ  محعكلػػػة  كهػػ  ا،يصػػّد  الم ػػدرة فػػ  كتػػػدب 
 ا  كه  اليصؼ  كيصح   كيصؼ يصح   كال م دف  كيصح مد  كيصؼ يصح مد.

.[هرى د   ى مي  ضً رٍ حى الٍ  دفً مى  ٍ سي  فٌ ً،ى ]مف الحرض؛ كهك الت د ر  
2 

ه   كفدرض  كفر ض؛ كعدلـ  كعم ـ ك  دؿ لمعدلـ ّدلحرا ض فر »  قدؿ اليككم:
  3«.حكده المّرد

جم؛ المستح  ف ل د ّيص الكتدب  جك السية  جم؛ جكمّكا  كجعطكا  ا[:بأىمي]قولو: 
الحرا ض ،هم د  كاحكمكا ّ د ل ـ  فيعطكا كؿ ذم فرض فره  المسم  ل  ف  كتدب 

ا كالسية كمد ت العّدرة ف  جعم  درمدت الحصدحة  كجسي  غد دت الّالغة مع 
 ّمستح   د. استعمدؿ الممدز ف  د ،ف المعي  ي طكهد ّ ـ  كجلص كهد

                                                           

 ركاه الّخدرم كمسمـ عف اّف عّدس:  - 1
 .150ص:  8ج:  6732حد ث رقـ:   ّدب م راث الكلد مف جّ    كتدب الحرا ض  صح ح الّخدرم -
 .1233ص:  3ج:  1615د ث رقـ ح  ّدب جلح كا الحرا ض ّيهم د  كتدب الحرا ض  صح ح مسمـ -
 هكذا ف  اليسخت ف. - 2

  الس ـ ف  الم ة الٌيص ب ... يظر: اّف ميظكر  لسدف العرب كسي مدف ممع س  ـو ؛ كمف معدي 
   . 3.8  ص: 12ج:

  11ج:   ّدب الحرا ض ممع فر هة  كتدب الحرا ض  شرح اليككم عم  صح ح مسمـ  اليككم - 3
 .52ص:
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مد شرط ة ف  مكهع رفع عم  انّتدا    [:فيو ْلوؿ رجؿ  فما بقي]وقولو: 
كالحد  مكاب الشرط  ك  دؿ ّ    ّك    كا،كل  جك ر. كّ د قرج   ّ   كالخّر قكل :

َُّقوْا الّمَو َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَف الرّْ  ﴿ :المم كر قكل  تعدل  َُّْيا الَِّذَْف آَمُنوْا ا ِـُ َْا َأ َبا ِإف ُكن
 1﴾.مُّْؤِمِنْفَ 

 : ّحتح ال مزة  كالالـ ال دي ة ّ ي مد  كجك سدكية  جم؛ جقرب رمؿ.وْلوؿ 

المراد ّيكل  رمؿ؛ جقرب رمؿ ميخكذ مف الكل  ّنسكدف الالـ عمػ  كزف »قدؿ اليككم: 
 الرم   كهك ال ػرب  كلػ س المػراد ّػيكل  هيػد جحػؽ ّخػالؼ قػكل ـ: الرمػؿ جكلػ  ّمدلػ  ،يػ 

 2«.لك حمؿ هيد عم  جحؽ لخال عف الحد دة ،يد ن يدرم مف هك ا،حؽ

كجكقع المكصكؼ مع الصػحة مكقػع العصػّة كييػ  ق ػؿ؛ فمػد ّ ػ  ف ػك ،قػرب عصػّة  
كالعصػػػّة ّ ػػػد الكاحػػػد  كالممػػػع  كالمػػػذكر  كالم يػػػث كمػػػد قدلػػػ  المطػػػرزم  كغ ػػػره  كسػػػمكا 

  شتد ّ ـ.عصّة ،ي ـ  عصّكي   ك عتصب ّ ـ جم؛  ح طكف ّ   ك 

 مف ن م دار ل  مف الكر ة.ب ا،قدرب مف م ة ا، والمصبة:

كصؼ الرمػؿ ّييػ  ذكػر تيّ  ػد عمػ  سػّب اسػتح دق   كهػك الػذككرة التػ  »قدؿ اليككم: 
ة كسػػّب التػػرم ح فػػ  ا رث  كل ػػذا معػػؿ لمػػذكر م ػػؿ حػػظ ا،ي  ػػ ف    هػػ  سػػّب العصػػّك

ّدلع ػدؿ  كالهػ حدف  كا،رقػد   كال دصػد ف  كحكمتػ : جف الرمػدؿ تمح  ػـ مػ ف ك  ػرة ّدل  ػدـ 
 3«.كمكاسدة السد م ف  كتحمؿ الم رمدت  كغ ر ذلؾ  كا جعمـ

كجحسػػف مػػف ذلػػؾ مػػد قدلػػ  ممدعػػة؛ جيػػ  لمػػد كػػدف الرمػػؿ  طمػػؽ فػػ  »كقػػدؿ العم مػػ : 
م دّمة المرجة كف  م دّمة الصّ  مد ت الصحة لّ دف جي  ف  م دّمة المرجة  كهذا كمد قػدؿ 
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   :المعدي  ف  م ؿعممد  

ػا َفرَّْطَنػا ِفػي  ﴿ ـٌ َأْمثَػاُلُكـ مَّ ْْػِو ِإ َّ ُأَمػ َوَما ِمف َدآبٍَّة ِفي اَْلْرِض َوَ  َطاِئٍر َِْطُْر ِبَجَناَح
ـْ ُْْحَشػػُروَف  َـّ ِإَلػػى َربِّْيػػ ٍَ ثُػػ اسػػـ المػػيس محتمػػؿ الحرد ػػة كالمػػيس  جفٌ 1﴾الِكَِػػاِب ِمػػف َشػػْي

دلصػػػحة  عمػػػـ المػػػراد فممػػػد   ط ػػػر »  ك«فػػػ  ا،رض»كصػػػؼ الداّػػػة  كالطػػػد ر ب معػػػد  ّك
 2«.عمـ جف المراد الميس ن الحرد «ّميدح  

ن ميدفػػدة ّػػ ف هػػذا  كمػػد ذكػػر اليػػككم  كق ػػؿ لف كصػػؼ الرمػػؿ ّدلػػذكر لمتيك ػػد  قمػػت: 
كهػػذا الحػػد ث فػػ  تكر ػػث العصػػّدت  » كق ػػؿ لالحتػػراز مػػف الخي ػػ   كتع ّػػد قػػدؿ اليػػككم:

مد ّ   ّعد الحركض ف ك لمعصػّدت   ػدـ ا،قػرب فػد،قرب كقد جممع المسممكف عم  جف 
فػػنذا خمػػؼ ّيتػػد  كجخػػد  كعمػػد فممّيػػت اليصػػؼ   فػػال  ػػرث عدصػػب ّع ػػد مػػع كمػػكد قر ػػب

 فرهد  كالّدق  ل خ  كن ش   لمعـ.

 كالعصّة  ال ة جقسدـ: قدؿ جصحدّيد:

المػد  كاّي مػد  كػدنّف  كاّيػ   كا،خ  كاّيػ   كالعػـ  كاّيػ  كعػـ ا،ب  ك : عصّة ّيحسػ  -
كقػػػد  كػػكف ل مػػد فػػػرض فمتػػ  كػػدف لمم ػػػت  كيحػػكهـ. كقػػد  كػػػكف ا،ب  كالمػػد عصػػّة.

اّػػف  جك اّػػف اّػػف لػػـ  ػػرث ا،ب لن السػػدس فرهػػد  كمتػػ  لػػـ  كػػف كلػػد  كن كلػػد اّػػف 
خػػذ جكمتػػ  كديػػت ّيػػت  جك ّيػػت اّػػف  جك اّيتػػدف  جك اّيتػػد اّػػف  كرث ّدلتعصػػ ب ف ػػط.

هػػػػذا جحػػػػد  عصػػػػ بتق  السػػػػدس فرهػػػػد  كالّػػػػدق  ّدلالّيػػػػدت فرهػػػػ ف  كلػػػػ ب مػػػػف الّػػػػد
 ا،قسدـ  كهك العصّة ّيحس .

يدت انّف ّّيػ  انّػف  كا،خػكات  :ال سـ ال دي : العصّة ّ  ره - كهك الّيدت ّدلّي ف  ّك
   .ّد خكة

                                                           

 . 38ا، ة:  سكرة ا،يعدـ - 1
ال مزة حد ث ّدب   عم  المدمع الص  ر  ذكر قكؿ العم م  العز زم ف  شرح  السراج المي ر - 2

 .310ص:  1ج:  جلح كا الحرا ض
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يػدت انّػف :كال دلث: العصّة مع غ ره -  .كهػـ ا،خػكات ل ّػك ف  كلػ ب مػع الّيػدت  ّك
فػػػػنذا خمػػػػؼ ّيتػػػػد  كجختػػػػد ،ّػػػػك ف  جك ،ب فممّيػػػػت اليصػػػػؼ فرهػػػػد  كالّػػػػدق  ل خػػػػػت 

 ّدلتعص ب.

يتػػػ  اّػػػف  كجخػػػت ،ّػػػك ف جك جختػػػد ،ب فممّيػػػت اليصػػػؼ  كلّيػػػت  ف خمػػػؼ ّيتػػػ ف  ّك كا 
كالّػػدق  ل خػػت  كن شػػ   لّيػػت انّػػف؛ ،يػػ  لػػـ  ّػػؽ شػػ   مػػف فػػػرض   انّػػف السػػدس

كح ػػث جطمػػؽ العصػػّة؛ فػػدلمراد ّػػ  العصػػّة  د:قػػدؿ جصػػحدّي. مػػيس الّيػػدت  كهػػك ال م ػػدف
 ّيحس   كهك ذكر  دل  ّيحس  ّدل راّة  ل س ّ ي   ّك ف الم ت جي  .

كمت  ايحرد العصّة  جخذ مم ػع المػدؿ  كمتػ  كػدف مػع جصػحدب فػركض مسػت رقة   
ف لـ  ست رقكا  كدف ل  الّدق  ّعد فركه ـ.  فال ش   ل  كا 

ا،ب  ـ المد لف لـ  كػف جخ  كلػ خ لف لػـ  كػف  كجقرب العصّدت الّيكف  ـ ّيكهـ  ـ
ف سػحمكا   ػـ  مد   فنف كدف مد  كجخ فح  مد خالؼ مشػ كر.  ػـ ّيػك ا خػكة  ػـ ّيػكهـ  كا 

 جعمدـ مد ا،ب  ـ ّيكهـ  كهكذا.

كمف جدل  ّػيّك ف ّ ػدـ عمػ  مػف  ػدل  ّػيب  ف  ػدـ جخ مػف جّػك ف  عمػ  جخ مػف جب  
الّدق   ك  ػد ـ ا،خ مػف ا،ب عمػ  اّػف ا،خ مػف  ك  دـ عـ ،ّك ف عم  عـ ،ب  ككذا

ا،ّك ف؛ ،ف م ة ا،خكة جقكل  كجقرب  ك  دـ اّف جخ ا،ب عم  عـ ،ّك ف  ك  ػدـ عػـ 
 ا،ب عم  اّف عـ ،ّك ف  ككذا الّدق   كا جعمـ.

كلػػك خمػػؼ ّيتػػد ،ّػػك ف  كجختػػد ،ّػػك ف  كجخػػد ،ب؛ فمػػذهّيد  كمػػذهب المم ػػكر: جف  
 كالّدق  ل خت  كن ش   ل خ.  ؼلمّيت اليص

 كقدؿ اّف عّدس ره  ا عي مد: لمّيت اليصؼ  كالّدق  ل خ  دكف ا،خت.

 ايت   كالـ اليككم رحم  ا. 1«.كهذا الحد ث ظدهر الدنلة لمذهّ 
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كيدسب   ّدلعصّةر كلعؿ المم كر   كلكف الرمؿ الذك»قدؿ اّف عّد ال ددم: 
هذا كم  مكافؽ  1«.دكف ا،يك ة ال دلب ف  العصّدت الرمكل ةالتعّ ر ّدلرمؿ ،ف 

 لمذهّيد.

قدؿ اّف مسعكد ف  ا،خكات الش د ؽ  مع ا خكة  كا،خكات »كقدؿ اّف عّد الّر: 
ل ب؛ جي ف لذا استكمميد ال م  ف  فدلّدق  ل خكة ل ب  كن جعمـ جحدا تدّع  عم   لن 

 كر ّ ذا الحد ث  ككذلؾ قدؿ اّف مسعكد ف   عم مة ّف ق س   كجّك  كر  كاحت  جّك
ّيدت الّي ف مع ّي  الّي ف  ف دؿ لذا استكمؿ الّيدت ال م  ف فدلّدق  نّف اّف انّف  جك 
لّي  انّف دكف جخكات ـ  كدكف مف فكق ـ مف ّيدت انّف  كذهب لل   جّك  كر  

دس  كمم كر كعمر  كاّف عّ  كداككد  كاحتمكا ّ ذا الحد ث  كذهب عم   كز د
الح  د  جف اّف انّف  عصب مف ّن ذا    جك جعم  مي  مف ّيدت انّف ف  الحدهؿ عف 

ـْ ِلمذََّكِر ِمْثُؿ َحظّْ :كحمت ـ قكؿ ا تعدل  كانّيت ف  انّية  ـُ الّمُو ِفي َأْوَ ِدُك ﴿ُْوِصُْك
ِْْف﴾ َْ ممة المدؿ  ،ف كالد الكلد كلد ،ف كؿ مف  عصب مف ف  درمت  ف  م 2اُْلنَث

فكامب جف  عصّ  ف  الحدهؿ كيكند الصمب فكمب ّذلؾ جف  شرؾ اّف انّف جخت  
 .كمد  شرؾ انّف لمصمب جخت 

هذا قهد  المدهم ة   رث الرمدؿ دكف  كقدؿ ز د ّف  دّت ف  قهد  اّف مسعكد:
كاختمؼ ف مد لذا لـ  كمد   .اليسد   كن خالؼ جف العدصب  يخذ مم ع المدؿ لذا ايحرد

كجخذ جهؿ الحرا ض فرا ه ـ  كفهؿ المدؿ فذهب مدلؾ  كالشدفع   كممدعة لل  جي  
لّ ت المدؿ ن  ر   ذككا ا،رحدـ  كن  رد عم  جهؿ الس دـ  كهك المختدر خصكصد لذا 
اختؿ حدؿ ّ ت المدؿ  كحدصؿ ذلؾ جف مذهب ز د الذم اعتمده مدلؾ  كالشدفع   

                                                                                                                                                                          

 .54-53ص:  11ج:
كتدب   حدش ة السيدم عم  سيف اّف مدم   محمد ّف  عّد ال ددم  جّك الحسف السيدم - 1

 .167ص:  2ج:  2ط:  ّ ركت  دار الم ؿ  ّدب م راث العصّة  الحرا ض
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 د  الحمدز مف التدّع ف  كمف ّعدهـ جي  ن  ر   ّيكا الّيدت  كن ّيكا ا خكة  كجك ر ف 
كن ّيدت ا خكة  كن ّيدت ا،عمدـ  كن العـ جخك ا،ب ،م   كن ّيكا ا خكة ل ـ  كن 

 العمدت  كن ا،خكاؿ  كن الخدنت  كن المد جّك ا،ـ  كن المدة جـ جب ا،ـ.

  كعم   كر كف ذكم ا،رحدـ دكف المكال   ككدف عم  ككدف عمر  كاّف مسعكد
جشدهـ. ّك  قدؿ الككف كف شر ح  كمسركؽ  كعم مة  كطدككس  كالشعّ   كاليخع   

سح ؽ  كجّك عّ د  كغ رهـ  كهك قكؿ دكاّف جّ  ل م   كال كرم  كجّك حي حة  كجحمد  كا 
م عف اّف عّدس   كاّف س ر ف  كسد ر الّصر  ف  كرك العز ز  كالحسفعمر ّف عّد 

 ال كنف.

كاختمحػػكا فػػ  ك ح ػػة تػػكر   ـ فػػذهب جّػػك حي حػػة للػػ  تػػكر   ـ عمػػ  ترت ػػب العصػػّدت   
فػػنف لػػـ  كػػف عصػػّة فػػكل  اليعمػػة  ػػـ كػػذلؾ عصػػّة المعتػػؽ  ػػـ ذكا ا،رحػػدـ  ككػػدف عمػػ   

عصػّة ّميزلػة  كمف تدّع    كرث ذكم ا،رحدـ دكف جف  يزؿ كؿ مف جدل  ّذم س ـ  جك
    كهك ظدهر قكؿ عمر  كعم   كاّف مسعكد ف  العمة  كالخدلة.الذم  دل  ّ

جف  عمر ّػف الخطػدب معػؿ العمػة ّميزلػة ا،ب  كالخدلػة  رؽمف ط1ركل جهؿ العراؽ
  كعف عم   كاّف مسػعكد  كمسػركؽ  2ّميزلة ا،ـ فيعط  العمة ال م  ف  كالخدلة ال مث(

ّراه ـ م م .  كالحكـ  كا 
                                                           

   كلـ  ختمؼ جهؿ العراؽ عف عمرى جي  كر ث العم ة كالخدلة« انستذكدر»قدؿ اّف عّد الّر ف   - 1
 (:360/ 4  : انستذكدر  يظركاختىمىحكا ف مد قىسىمى ي ل مد. 

 ف    كجقكال  ره  ا عي  الخطدبعمر ّف  لم مي فجم ر ا ٌذكر هذا ا، ر ف  مسيد الحدركؽ - 2
الّصرم قكل :  ف  لرث العمة: قدؿ  ال رش  ّف ك  ر ّف عمر لسمدع ؿ  ،ّ  الحدا   جّكاب العمـ

عف عمرك ّف   جيد حّ ب ّف جّ  حّ ب  جيد  ز د  جّك ّكر ّف داكد:  يد  ح   ّف جّ  طدلب
تح  ؽ لمدـ ّف عم  ّف (  كلمخدلًة ال ُّميثي   مي  فعف مدّر ّف ز د: جف  عمرى قىهى  لمعىم ًة ال ُّ   هىًرـ
  كذكره الطحدكم ف  شرح معدي  اآل در .106ص:  2ج:   2009  1ط:  مصر  دار الحالح  لمدـ

  كتدب الحرا ض  1994  1ط:  دلـ الكتبع  محمد س د مدد الحؽ(  ك تح  ؽ:  محمد زهرم اليمدر
 .399ص:   4ج:  7438حد ث رقـ:   ّدب مكار ث ذكم ا،رحدـ
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 ة مف جهؿ الرجم  كالحد ث. كهك قكؿ جهؿ الككفة  كالّصر 

ػػعى قػػدؿ: ]الٍ  حػػد  د مرسػػال لػػ س ّػػدل كم جف اليّػػ   كركل عػػف رسػػكؿ ا   ةً لىػػزً يٍ مى ًّ  ةي م 
 1[.ٌـّ د جي مى  ي يى  ٍ ّى  فٍ كي  ى  ـٍ ا لى ذى لً  ٍـّ اٍ،ي  ةً لى زً يٍ مى ًّ  ةي دلى خى الٍ   كى به د جى مى  ي يى  ٍ ّى  فٍ كي  ى  ـٍ ا لى ذى لً  بً اٍ،ى 

ا،ـ عصػػّة مػػف ن عصػػّة لػػ   كا،خػػت عصػػّة مػػف ن عصػػّة »كقػػدؿ اّػػف مسػػعكد:  
َوالَّػػِذَْف آَمُنػػوْا ِمػػف َبْمػػُد َوَىػػاَجُروْا  ﴿كاحػػت  مػػف كرث ذكم ا،رحػػدـ ّ كلػػ  تعػػدل : 2«.لػػ 

ـْ َأْوَلى ِبَبْمٍض ِفػي  ـْ َوُأْوُلوْا اَْلْرَحاـِ َبْمُضُي ـْ َفُأْوَلِئَؾ ِمنُك ِكَِػاِب الّمػِو ِإفَّ الّمػَو َوَجاَىُدوْا َمَمُك
ٍَ َعِمْـٌ﴾ ِبُكؿّْ َشْي

3. 

ػػا ّك كلػػ  تعػػدل : ػػا َِػػَرَؾ اْلَواِلػػَداِف َواَْلْقَرُبػػوَف َوِلمنَّْسػػاَ َنِصػػٌْب مّْمَّ ﴿ لّْمرَّْجػػاِؿ َنصػػٌِْب مّْمَّ
 .4﴾.ََِرَؾ اْلَواِلَداِف َواَْلْقَرُبوَف ِممَّا َقؿَّ ِمْنُو َأْو َكُثَر َنِصًْبا مَّْفُروًضا

كاحتمػػكا ّ  ػػدر ك  ػػرة  كذككا ا،رحػػدـ مػػف ا،قػػّر ف ن  حمػػّ ـ لن مػػف هػػك جكلػػ  مػػي ـ 
كامتمػػػع فػػػ  ذكم ا،رحػػػدـ سػػػّّدف ال راّػػػة  كا سػػػالـ  هػػػع حة جك محتممػػػة لمتيك ػػػؿ  قػػػدلكا:

فكديكا جكلػ  ممػف لػ  سػّب كاحػد  كهػـ ممدعػة المسػمم ف  كهػذا جصػؿ المكار ػث صػدحب 

                                                           

تىرىؾى  ؿو د اً اٍلحدفظ عىًف الش ٍعًّ ٍّ قدؿ: جيت  ًز دد ًف  رىمي ّركاه الّ     قدؿ: جخّريد جىّك ع - 1 فٍّ ى كى تيكي
دلىتى ي  : عىم تى ي كىخى كفى كىٍ ؼى قىهى  عيمى »  فى ىدؿى :   قىدليكا: نى  «ري رىًه ى اي عٍي  ًف  ىد؟هىٍؿ تىٍدري فى ىدؿى

ٍيًزلىًة اٍ،ىخً  ]كىاً » عىؿى اٍلعىم ةى ًّمى دً  عيمىرى ًف  ىد مى ـي الي دًس ًّ ىهى ىٍعمى دلىةى ًّمىٍيًزلىًة اٍ،يٍختً   ًليٍّ  ،ى   كىاٍلخى
دلىةى ال ُّميثى فىيىٍعطى  اٍلعىم ةى ال ُّمي ىٍ فً   .«  كىاٍلخى

ٍ دو  في دّر ٍّ مى كاه اٍلحسف ك كر   ًٍّد اً اٍلميزى  زى ٍ ريهيـٍ   ًي ُّ كّىٍكري ٍّفي عى عىؿى ًلٍمعىم ًة  كىغى جىف  عيمىرى رىًه ى اي عىٍي ي مى
ًم عي ذىًلؾى مىرىاًس ؿي   ال ُّمي ىٍ فً  دلىًة ال ُّميثى كىمى ًلٍمخى ةن.   كى ًح حى ًركىا ىةي اٍلمىدىًي ٍّ فى عىٍف عيمىرى جىٍكلى  جىٍف تىكيكفى صى كى

ج:   12220حد ث رقـ   ؿ ّتكر ث ذكم ا،رحدـّدب مف قد  كتدب الحرا ض    يظر: السيف الكّرل
 .356ص:   6
ّدب مكار ث ذكم   كتدب الحرا ض  المرمع يحس   ذكره الطحدكم ف  مشكؿ المعدي  كاآل در - 2

 .399ص:   4ج:  ا،رحدـ
 .75اآل ة:  سكرة ا،يحدؿ - 3
 .07اآل ة:  سكرة اليسد  - 4
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ّػػػد،ب  كا،ـ جكلػػػ  مػػػف الػػػذم  ػػػدل  ّػػػد،ب كحػػػده   مػػػدل كدلالسػػػّّ ف عيػػػد المم ػػػع جكلػػػ  
كقدسػػكا اّيػػة انّيػػة عمػػ  المػػدة جـ ا،ـ التػػ  كردت السػػية ّتكر   ػػد  كقػػدؿ مػػف لػػـ  ػػكرث 

ـْ َأْوَلى ِبَبْمٍض﴾ذكم ا،رحدـ ف  قكل  تعدل :   ر د ذكم ا،رحػدـ  1﴿َوُأْوُلوْا اَْلْرَحاـِ َبْمُضُي
﴿ كيسػػخت قكلػػ  تعػػدل :   المكار ػػة ّػػدل مرة  كالحمػػؼ الػذ ف ذكػػرهـ فػػ  كتدّػػ   كيسػػل ّ ػػـ

ـْ ِفػػػي َسػػػِبِْؿ الّمػػػِو َوالَّػػػِذَْف آَووْا  ـْ َوَأنُفِسػػػِي ِإفَّ الَّػػػِذَْف آَمُنػػػوْا َوَىػػػاَجُروْا َوَجاَىػػػُدوْا ِبػػػَأْمَواِلِي
ـْ َُْياِجرُ  َْاَ َبْمٍض َوالَِّذَْف آَمُنوْا َوَل ـْ َأْوِل َنَصُروْا ُأْوَلِئَؾ َبْمُضُي ِِِيـ مّْػف وَّ َْػ وْا َما َلُكـ مّْػف َوَ 

َِنَصػر  ِف اْس َّػى َُْيػػاِجُروْا َواِ  ٍَ َح ـْ  وَشػْي ػػَنُك ْْ ـُ النَّْصػُر ِإ َّ َعَمػػى َقػْوـٍ َب ُْْك ـْ ِفػي الػدِّْْف َفَمَمػػ ُكػػ
َِْمَمُموَف َبِصٌْر﴾ َْْنُيـ مّْْثَاٌؽ َوالّمُو ِبَما   فدآل ة عيدهـ عم  الخصكص. 2َوَب

 3[.ثو ارً كى لً  ةه    صً  كى الى فى   ي    حى  ؽٍّ م حى ذً  ؿ    كي طى عٍ جى  دٍ قى  اى  ف  ]لً  :كقدؿ 

دؿ عمػػ  جف ذكم ا،رحػػدـ المػػذككر ف فػػ  الكتػػدب هػػـ الػػذ ف ذكػػر م ػػرا  ـ فػػ  كتدّػػ   
الػػػػذ ف   ر ػػػػكف هػػػػـ  كعمػػػػر مػػػػد لػػػػؾ فػػػػ  كتػػػػدب ا شػػػػ   دؿ عمػػػػ  جفٌ   كقػػػػدؿ جّػػػػك ّكػػػػر

 جخ  د لـ ترث كحدهد. ف  كلمد لـ ترث اّية ا،خ معآالمذككركف ف  ال ر 

ف ػػدؿ:  ػػد  كركل جهػػؿ المد يػػة عػػف عطػػد  ّػػف  سػػدر قػػدؿ: مػػد  رمػػؿ للػػ  رسػػكؿ ا 
عمػػ   رسػػكؿ ا لف رمػػال همػػؾ  كتػػرؾ عمػػة  كخدلػػة  ػػـ ايطمػػؽ   سػػـ فتّعػػ  رسػػكؿ ا 

ػؿه ! رىبي   ىػد ـ قػدؿ: ] هي  ة[  ـ سدر ةن دلى خى   كى ةن م  عى  ؾى رى تى  ؿه مي ! رى بي د رى حمدر ف دؿ:]  ى   تىػرىؾى  رىمي
دلىةن  عىم ةن   .4د [ ن  ٍ د شى مى  ي ل لى رى  جى [  ـ قدؿ:] نى كىخى

كاختمؼ ف  الرد فكدف ز د كحده مف ّ ف الصحدّة  معؿ الحدهؿ عػف ذكم الحػركض 
                                                           

 .75اآل ة:  سكرة ا،يحدؿ - 1
 . 72اآل ة:  سكرة انيحدؿ - 2
السيف   كالمحظ ه يد لمّ      عف جمدمة الّدهم   كالّ      ركاه الترمذم ف  حد ث مطكؿ - 3

 .399ص:   6ج:  12405حد ث رقـ:   ّدب مف معؿ مد فهؿ عم  جهؿ الحرا ض  الكّرل
حد ث رقـ   ّدب مف  رث مف ذكم ا،رحدـ  كتدب الحرا ض  سيف الكّرل  ركاه الّ     - 4

 .349ص:   6ج:  12203
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ػػػ  قػػػدؿ مدلػػػؾ  كالشػػػدفع   كركم عػػػف عمػػػر  كاّػػػف  لّ ػػػت المػػػدؿ لذا لػػػـ تكػػػف عصػػػّة  ّك
 عّدس  كاّف عمر م م .

 ك ح ت . مي ـ  كسد ر الصحدّة   كلكف ّدلرد  كاختمحكا ف  كن   ّت ذلؾ عف كاحد  

،ف قراّػػػة  العػػػراق  ف   كلػػػكف ّػػػدلرد عمػػػ  ذكم الحػػػركض عمػػػ  قػػػدر سػػػ دم ـ كالح  ػػػد 
الػػد ف  كاليسػػب جكلػػ  مػػف قراّػػة الػػد ف كحػػده  كجممعػػكا جن  ػػرد عمػػ  زكج  كن زكمػػة لن 

ايت ػ  كػالـ اّػف  1«.ّةش  د ركم عف ع مدف ن  صػح  كلعػؿ ذلػؾ الػزكج جف  كػكف عصػ
 عّد الّر.

ػػػػكمػػػػف حمػػػػة مػػػػف كرث ذكم ا،رحػػػػدـ حػػػػد ث ]الٍ   ػػػػ ثي ارً كى  دؿي خى [ ركاه . ي لىػػػػػ ثى ارً  كى نى  فٍ مى
 2الترمذم 

لػ  هػذا الحػد ث »كمف حد ث عد شة  كحسػي   كقػدؿ:   مف حد ث عمر  كصحح  كا 
   3.«ذهب جك ر جهؿ العمـ ف  تكر ث ذكم ا،رحدـ

 «.مف قدؿ ّ  قك ة كحمة»السالـ: قدؿ اّف عّد  

رمح المتػيخركف مػف المدلك ػة  كالشػدفع ة الػرد عمػ  ذكم السػ دـ  كتكر ػث ذكم  قمت:
ا،رحدـ لمد فسدت ّ كت ا،مكاؿ  كرجكه جكل  مف التصدؽ ّ  عم  الح را   كاتّػدع ـ فػ  

 ذلؾ جكل  مع صحة دل م .

لن جيػ  ن  ػرد عمػ   كاعمـ جف الرد عم  ذكم الس دـ م دـ عمػ  تكر ػث ذكم ا،رحػدـ 
يػػت جخ فدلّػػدق  ّعػػد  مػػث ا،خػػت  زكج  كن زكمػػة لممدعػػد؛ فمػػف مػػدت عػػف جخػػت ،ـ  ّك
ل د ج هػد ّطر ػؽ الػرد  كن شػ   لّيػت ا،خ لت ػد ـ الػرد عمػ  ذم الحػركض عمػ  تكر ػث 

                                                           

 . 427ص:   9ج:   6732   حد ث رقـ:ّدب م راث الّيدت  لرشدد السدرم  اّف عّد الّر - 1
  ّدب مد مد  ف  م راث الخدؿ  جّكاب الحرا ض  سيف الترمذم  ركاه الترمذم عف عد شة - 2

 .422ص:   4ج:  2104حد ث رقـ: 
 المرمع يحس .  الترمذم - 3
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 ذكم الرحـ. 

 كف  تكر ث ذكم ا،رحدـ مذهّدف:

زؿ كؿ كاحد مي ـ ميزلة مف جحدهمد: كهك الصح ح  مذهب جهؿ التيز ؿ  كهك جف  ي
 . دل  ّ 

يت  كال دي : مذهب جهؿ ال راّة  كهك ت د ـ ا،قرب مي ـ  لل  الم ت فح  ّيت ّيت  ّك
ّيت اّف المدؿ عم  ا،كؿ ّ ي مد جّردعد  كعم  ال دي  لّيت الّيت ل ّر د لل  الم ت  

د التكف ؽ.   كتحدص ؿ ذلؾ طك مة تيظر عيد العمؿ ّ د  ّك
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 :الرابعالحدْث 

 :قكل  

ََِرْكُت َبْمَد َنَفَقِة ِنَساِئي َوَمُئوَنِة َعاِمِمي، َفُيَو  ـُ َوَرَثِِي ِدْرَىًما َوَ  ِدَْناًرا، َما  َِِس ]َ  َْْق
 َصَدَقٌة[

 .1هذا الحد ث مممع عم    كالم لؼ عزاه لمّخدرم

  كلعمػ   عيػ  الركا ػة المشػ كرة؛ 2كالركا ة ّرفع الم ـ عمػ  الخّػر. قدلػ  اّػف عّػد الّػر
ػػ   ّنسػػكدف»الّػػدرم: فحػػ  فػػتح  هػػم د عمػػ  اليحػػ   كهػػك ا،شػػ ر  ّك المػػ ـ عمػػ  الي ػػ   ّك

لػـ  تػرؾ مػدن  ػكرث   ست  ـ المعي  حت  ن  عدرض مد ت ػدـ عػف عد شػة  كغ رهػد جيػ  
 ػدهـ كتكم   ركا ة الي   جي  لـ   طع ّييػ  ن  خمػؼ شػ  د ّػؿ كػدف ذلػؾ محػتمال في. عي 

   3«.عف قسمة مد  خمؼ لف اتحؽ

قػدؿ العممػد  لػ س المػراد ّ ػذا المحػظ » كيصػ :  كهكذا مـز اليككم ّتػرم ح لرادة اليحػ 
ر ػ   يمػد هػك ّمعيػ  ا خّػدر الي   ،ي  ليمد  ي   عمد  مكف كقكع  كا    غ ػر ممكػف  كا 

ب العممػد  مػف مػذاه هذا هك الصػح ح المشػ كر كمعيده ن   تسمكف ش  د ،ي  ن جكرث.
 4«.ف  معي  الحد ث

ف كػػدف فػػ  قمػػت : ليمػػد اسػػتح د عػػدـ ا رث مػػف ي  ػػ  فػػال ّعػػد فػػ  كػػكف هػػذا ي  ػػد  كا 
                                                           

ّدب يح ة ال  ـ   كتدب الكصد د  صح ح الّخدرم  ركاه الّخدرم عف جّ  هر رة ّ ذا المحظ - 1
 .12ص:  4ج:  2776حد ث رقـ   الكاقؼ

جّك   تدّع لحرؼ الع ف  التم  د لمد ف  المكطي مف المعدي  كالمسدي د   يظر: اّف عّد الّر - 2
 .171ص:  18ج:  الحد ث السددس عشر  الزيدد عّد ا ّف ذككاف

  2776حد ث رقـ   ّدب قكل  يح ة ال  ـ لمكقؼ  فتح الّدرم شرح صح ح الّخدرم  اّف حمر - 3
 .406ص:  5ج:

  1756حد ث رقـ:   ّدب حكـ الح    كتدب الم دد كالس ر   شرح صح ح مسمـ   اليككم - 4
 .81ص:  12ج:
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 .لذ ك  ػػرا مػػد  ػػرد الي ػػ  كػػذلؾ ّػػؿ هػػك آكػػد ف ػػ   مشػػ كر الركا ػػدت عمػػ  صػػ  ة ا خّػػدر
لذ قكلػػ  مػػد تركػػت ّعػػدم كػػذا  كجكػػد  هكقػػكؿ اّػػف حمػػر: ّػػ   سػػت  ـ المعيػػ ...الل  ظ ػػر  

 .ؿ عم  جي  ترؾ ش  د  كلكي  ي   عف قسمت   فركا ة الي   ظدهرةصدقة  د

جم مف  صمح لكرا ت  لك مدزت فسمدهـ كر ة  ّدعتّدر جي ػـ كػذلؾ  [:ورثِي] :وقولو
ّدل كة  لكف ميع ـ مف الم راث الدل ؿ الشرع   جك ن   سـ مدؿ تركت  لم ة ا رث فػيت  

 ّمحظ كر ت  ل ككف الحكـ معمال ّمد ّ  انشت دؽ  كهك ا رث.

 فدلميح  قسم ـ ّد رث عي .

كهػػ    ض ركا ػػدت الّخػػدرم  ك ّػػت فػػ  ّعهػػ د: فػػ  ّعػػا[و  دْنػػار  ،درىمػػا]وقولػػو: 
 ركا ة ال ركم عف الكشم  ي .

كق ػػد ّ مػػد ،ف مرمػػع التركػػة لل  مػػد عيػػد ال سػػمة  كقػػدؿ اليػػككم كدل دهػػ   كغ رهمػػد  
ػػًرا  ﴿هػػك مػػف ّػػدب التيّ ػػ  ّػػد،دي  عمػػ  ا،عمػػ  ك كلػػ  تعػػدل : ْْ َفَمػػف َْْمَمػػْؿ ِمْثَقػػاَؿ َذرٍَّة َخ

  1ََْرُه﴾
ْْػَؾ َوِمػْنُيـ مَّػْف ِإف ﴿كقكل  تعػدل :   َِْأَمْنػُو ِبِقنَطػاٍر ُْػَؤدِّْه ِإَل َوِمْف َأْىػِؿ اْلِكَِػاِب َمػْف ِإف 

َنػػ ْْ َْْس َعَم ـْ َقػػاُلوْا َلػػ ػػِو َقآِئًمػػا َذِلػػَؾ ِبػػَأنَُّي ْْ ػػَؾ ِإ َّ َمػػا ُدْمػػَت َعَم ْْ ا ِفػػي َِْأَمْنػػُو ِبػػِدَْناٍر  َّ ُْػػَؤدِّْه ِإَل
ّْْػػَْف َسػػِبٌْؿ َوَُْقولُػػ ـْ َْْمَمُمػػوَف﴾اُْلمّْ وَف َعَمػػى الّمػػِو اْلَكػػِذَب َوُىػػ

كقػػدؿ ّعػػض المتػػيخر ف جف  2
التػػػ   كهػػػذا مػػػف خصد صػػػ    ا،كؿ جكلػػػ  فنيػػػ  عمػػػ  ال ػػػدي   ّ ػػػ  مح ػػػـك مػػػد دكي مػػػد

اختص ّ د دكف جمت   كلـ  شدرك  ف  د لن ا،يّ د  عم  ـ الصالة كالسالـ كمد صػح مػف 
 .3[ مممع عم  ثي كرى  يي ]نى  قدؿ: حد ث الصد ؽ كالحدركؽ  كغ رهمد جي  

                                                           

 .07اآل ة:  سكرة ال مزة - 1
 . 75اآل ة:  سكرة آؿ عمراف - 2
 ركاه الّخدرم كمسمـ عف جّ  ّكر: - 3
  3711حد ث رقـ:  ب رسكؿ ا ّدب ميدق  كتدب جصحدب رسكؿ ا   صح ح الّخدرم -

 .3711ص:   5ج:
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[د ً  ىػًّ يٍ اٍ،ى  رى شىػعٍ د مى ي  ]لً  كلميسد  : 
لػـ  كمػد ّمحػظ يحػف  » لكػف قػدؿ الحػدفظ اّػف حمػر: 1

 2«.ككمد ّمحظ ليد كمحددهمد كاحد  فمعؿ مف ذكره ّمحظ يحف ذكره ّدلمعي 

صػػالة الجممػػع جهػؿ السػية عمػػ  جف هػذا حكػـ مم ػػع جيّ ػد  ا عمػ  ـ » قػدؿ الّػدم : 
كقػػػدؿ اّػػػف عم ػػػة: ذلػػػؾ ليّ يػػػد خدصػػػة  كقدلػػػت ا مدم ػػػة مم ػػػع ا،يّ ػػػد   كر ػػػكف   كالسػػػالـ

   3«.كتعم كا ف  ذلؾ ّييكاع مف التخم ط ن شّ ة ف  د مع كركد هذا اليص

مم ػػكر العممػػد  عمػػ  جف مم ػػع ا،يّ ػػد  صػػمكات ا كسػػالم  عمػػ  ـ » كقػػدؿ اليػػككم:
 عي ـ ش   مف الدي د ترف عد ل ـ  كتيز  د عي د. جممع ف ن  كر كف  حـر ا جف  كرث

 عػػدـ ا رث ّ ػػي ـ مخػػتص ّيّ يػػد  كحكػػ  ال دهػػ  عػػف الحسػػف الّصػػرم جيػػ  قػػدؿ:
ِْْر َوُأوَِِْنا ِمػف ل كل  تعدل : َُّْيا النَّاُس ُعمّْْمَنا َمنِطَؽ الطَّ َْْماُف َداُووَد َوَقاَؿ َْا َأ ﴿ َوِرَث ُسَم

ٍَ ِإفَّ َىػػػػػػػَذا     كل كلػػػػػػػ  تعػػػػػػػدل  عػػػػػػػف زكر ػػػػػػػد: 4َلُيػػػػػػػَو اْلَفْضػػػػػػػُؿ اْلُمِبػػػػػػػُْف﴾ُكػػػػػػػؿّْ َشػػػػػػػْي
كزعػـ جف المػراد كرا ػة المػدؿ  كقػدؿ  5َِْرثُِني َوَِْرُث ِمْف آِؿ َْْمُقوَب َواْجَمْمُو َربّْ َرِضِّْا ﴾ ﴿

ِِػي َعػاقِ  لك جراد كرا ة اليّكة لـ   ػؿ: نّْي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمػف َوَراِئػي َوَكاَنػِت اْمَرَأ ًرا َفَيػْب ﴿َواِ 
ِّْػػػا﴾ لذ ن  خػػػدؼ المػػػكال  عمػػػ  اليّػػػك ة  كالصػػػكاب مػػػد حك يػػػد عػػػف  6ِلػػػي ِمػػػف لَّػػػُدنَؾ َوِل

                                                                                                                                                                          

حد ث رقـ   ن يكرث مد تركيده صدقة ّدب قكؿ اليّ    كتدب الم دد كالس ر  صح ح مسمـ -
 .1380ص:   3ج:  1759

ص:   6ج:  6275حد ث رقـ:   ّدب مكار ث ا،يّ د   كتدب الحرا ض  السيف الكّرل  اليسد   - 1
98  

تح  ؽ كتعم ؽ:   الخّر ف  تخر   جحدد ث المختصر   مكاف ة الخّراّف حمر العس الي  - 2
المممكة   مكتّة الرشد لميشر كالتكز ع  كصّح  الس د مدسـ السدمرا    حمدم المم د السمح 

 .482ص:   1ج:  1993  2ط:  العّر ة السعكد ة
  317ص:  17ج:  مد مد  ف  تركة اليّ    كتدب المدمع  الميت   شرح المكطي  الّدم  - 3
 . 16اآل ة:  سكرة اليمؿ - 4
 . 06اآل ة:  سكرة مر ـ - 5
 .  05اآل ة:  سكرة مر ـ - 6
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المم ػػكر  كالمػػراد ّ صػػة زكر ػػد  كداككد  كرا ػػة اليّػػك ة  كلػػ س المػػراد ح   ػػة ا رث  ّػػؿ 
    1«.ق دم  م دم   كحمكل  مكدي 

لػػك كر ػػكا لظػػف جف ل ػػـ كالحكمػػة فػػ  جي ػػـ عمػػ  ـ الصػػالة كالسػػالـ ن  كر ػػكف؛ جي ػػـ  
 ف  مؾ الظدف  ك يحر اليدس عي ـ. رغّة ف  الدي د  كممع د لكر ت ـ

،متػػػ  ف كػػػكف  كػػػد،ب جك لػػػ ال  تميػػػ  ّعػػػض كر ػػػت ـ مػػػكت ـ ف  مػػػؾ  جك ،ف اليّػػػ  
 م را   لممم ع  كهك معي  الصدقة العدمة.

 كعمؿ ج هد ّككي ـ جح د  كمد س يت .

  ك ػػدخؿ ف  ػػد كسػػكت ف كسػػد ر جم جزكامػػ   ؛[مػػا ِركػػت بمػػد نفقػػة نسػػائي]قولػػو: 
 المكاـز  كدلمسدكف.

 عف تسع يظم ف الحدفظ الم دس  ّ كل :  كقد تكف  

 تػػػػكف  رسػػػػكؿ ا عػػػػف تسػػػػع يسػػػػكة
 فعد شػػػػػػػػػػػػػػػػة  م مكيػػػػػػػػػػػػػػػػة  كصػػػػػػػػػػػػػػػػح ة
 مك ر ػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع رممػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػكدة

 

 للػػػػػػػػػػػػػ  ف تعػػػػػػػػػػػػػزل المكرمػػػػػػػػػػػػػدت كتيسػػػػػػػػػػػػػب 
 كححصػػػػػػػػػػػػػػة  تتمػػػػػػػػػػػػػػكهف هيػػػػػػػػػػػػػػد  كز يػػػػػػػػػػػػػػب
  ػػػػػػػػػػػػػػالث  كسػػػػػػػػػػػػػػت  يظم ػػػػػػػػػػػػػػف م ػػػػػػػػػػػػػػذب

 

 كهف س دات اليسد ؛ لذ هف جزكام  ف  الدي د  كاآلخرة رهكاف ا عم  ف.

يمػػػد كمّػػػت ل ػػػف اليح ػػػة ّعػػػد مكتػػػ  عم ػػػ  الصػػػالة كالسػػػالـ لكػػػكي ف محّكسػػػدت عػػػف  كا 
ُْػوَت النَِّبػيّْ ِإ َّ َأف ُْػْؤَذَف  ا،زكاج ّسّّ  ل كلػ  تعػدل : َُّْيػا الَّػِذَْف آَمُنػوا َ  َِػْدُخُموا ُب ﴿َْػا َأ

َِِشػػُروا َوَ   َلُكػػـْ  ـْ َفان ُِ ـْ َفػػاْدُخُموا َفػػِإَذا َطِمْمػػ ُِ ػػَر َنػػاِظِرَْف ِإَنػػاُه َوَلِكػػْف ِإَذا ُدِعْػػ ْْ ِإَلػػى َطَمػػاـٍ َغ
َِْحِْي ِمػػَف  ـْ َوالمَّػػُو َ  َْْسػػ َِْحِْي ِمػػنُك َْْسػػ ـْ َكػػاَف ُْػػْؤِذي النَِّبػػيَّ َف َِْأِنِسػػَْف ِلَحػػِدٍْث ِإفَّ َذِلُكػػ ُمْس

َذا َسأَ  ـْ َأْطَيػرُ اْلَحؽّْ َواِ  َِاًعا َفاْسػَأُلوُىفَّ ِمػف َوَراَ ِحَجػاٍب َذِلُكػ ُُِموُىفَّ َم ـْ َوُقمُػوِبِيفَّ  ْل ِلُقمُػوِبُك
                                                           

  12ج:  1756حد ث رقـ:   ّدب حكـ الح    كتدب الم دد كالس ر  شرح صح ح مسمـ  اليككم - 1
 .81ص:
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ـْ َكػاَف  َِنِكُحػوا َأْزَواَجػُو ِمػف َبْمػِدِه َأَبػًدا ِإفَّ َذِلُكػ ـْ َأف ُِػْؤُذوا َرُسػوَؿ المَّػِو َوَ  َأف  َوَما َكاَف َلُك
جك لعظػػػـ   فػػػ  حكػػػـ مػػػف فػػػ  عصػػػمت  مػػػد دمػػػف فػػػ  الح ػػػدةف ػػػف  1﴾ ِعنػػػَد المَّػػػِو َعِظًْمػػػا

 كككي ف جم دت الم مي ف.  ح كق ف

 ّعدهف. فى  ي تي  ى رى كى  كل س ذلؾ لر  ف مي   كلذلؾ اختصصف ّمسدكي ف  كلـ  ر  د

 .كا،كؿ عيدم جظ ر جي ف ف  عصمت  

 2«.ّك  جقكؿ  كهكذا   دؿ ف  مدل  ،ي  ح »قدؿ اّف العّر : 

ّ ػػد  ذلػػؾ عمػػػ  ممكػػ   كجف ا،يّ ػػد  جح ػػػد  جف ح ػػدت ـ زا ػػػدة  كقهػػػ ة» قػػدؿ ال  تمػػ :
عم  ح دة الش دا   كجي د قػد تعطػ  ّعػض جحكػدـ الػدي د  كقػد صػح جف ا،يّ ػد   حمػكف  

كقػػت الشػػحدعة   ك مّػػكف فيعمػػدل ـ ل سػػت تكم ح ػػة  ّػػؿ  تمػػذذكف ّ ػػد  كمػػف ذلػػؾ سػػمكده 
 .ع المكت عم   كن  يدف  ذلؾ لطالؽ الكتدب  كالسية  كا ممد

كقػد   كعم ػ  فديت ػدؿ الممػؾ مشػركط ّمػكت مسػتمر  قدؿ السّك : جي  جح ػ  ّعػد مكتػ 
يمػػد   كجف الػػركح تعػػكد فػػ  المسػػد فػػ  سػػد ر المػػكت    ّػػت جف جمسػػدد ا،يّ ػػد  ن تّمػػ  كا 
  كفػػ  جيػػ   صػػ ر كمػػد هػػك فػػ  الػػدي د جك ح ػػد ّػػدكف ركح  اليظػػر فػػ  اسػػتمرارهد فػػ  الّػػدف

فػػنف    فػػنف مالزمػػة الح ػػدة ل ػػد جمػػر عػػددم فدلع ػػؿ  مػػكز خػػالؼ ذلػػؾكهػ  ح ػػث شػػد  ا
ك ش د ل  صالة مكس  فػ  قّػره فػنف   كقد ذكره ممدعة مف العممد   اتّعك صح ّ  سمع 

ككػذلؾ صػحدت ا،يّ ػد  المػذككرة ل مػة ا سػرا  كم ػد صػحدت   الصالة تستدع  مسدا ح ػد
                                                           

 .53اآل ة:  سكرة ا،حزاب - 1
َِْدُخُموا ُبُْوَت ﴿فصؿ اّف العّر  هذه المسيلة ف  تحس ره ل كل  تعدل :  - 2 َُّْيا الَِّذَْف آَمُنوا َ   َْا َأ

ـْ َفاْدخُ  ُِ َْْر َناِظِرَْف ِإَناُه َوَلِكْف ِإَذا ُدِعْ ـْ ِإَلى َطَماـٍ َغ ـْ النَِّبيّْ ِإ َّ َأف ُْْؤَذَف َلُك ُِ ُموا َفِإَذا َطِمْم
ـْ َوالمَُّو َ  َْسْ  َِْحِْي ِمنُك َْْس ـْ َكاَف ُْْؤِذي النَِّبيَّ َف َِِشُروا َوَ  ُمْسَِْأِنِسَْف ِلَحِدٍْث ِإفَّ َذِلُك َِْحِْي ِمَف َفان

ـْ َأْطيَ  ُُِموُىفَّ َمَِاًعا َفاْسأَُلوُىفَّ ِمف َورَاَ ِحَجاٍب َذِلُك َذا َسَأْل ـْ َوُقُموِبِيفَّ َوَما َكاَف اْلَحؽّْ َواِ  ُر ِلُقُموِبُك
ـْ َكاَف ِعنَد المَِّو عَ  َِنِكُحوا َأْزَواَجُو ِمف َبْمِدِه َأَبًدا ِإفَّ َذِلُك ُِْؤُذوا َرُسوَؿ المَِّو َوَ  َأف  ـْ َأف   ﴾ِظًْماَلُك

 .217ص:  3ج:  جحكدـ ال رآف  مف سكرة ا،حزاب  53اآل ة:
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ف لػػػـ  ل مسػػػدد كجمػػػد يحػػػك    حػػػت  للػػػ  يحػػػك طعػػػدـ كن امتيػػػدع مػػػف جي ػػػد ح ػػػدة ح   ػػػة كا 
كقػػد جلػػؼ الّ   ػػ  كتدّػػد فػػ   ّػػكت ح ػػدة    السػػمدع كالعمػػـ ف دّػػت ل ػػـ ّػػؿ لسػػد ر المػػكت 

 1«ا،يّ د .

ّػػدلمر عطحػػد عمػػ  يح ػػة يسػػد    كالمػػراد ّعدممػػ ؛ ال ػػد ـ ّ ػػذه  قولػػو: ومئونػػة عػػاممي:
كغ ره ،ي  عدمػؿ اليّػ  خم حة  كؿ عدمؿ لممسمم ف مف »الصدقدت كاليدظر ف  د  كق ؿ: 

  . كال ػػدي  هػػك المعتمػػد  كالمكافػػؽ لمػػد فػػ  حػػد ث  2قدلػػ  اليػػككم« كيد ػػب عيػػ  فػػ  جمتػػ
د،كؿ مـز الطّرم  كاّف ّطدؿ.  عمر ف  الصح ح  ّك

المػػراد كػػؿ عدمػػؿ  عمػػؿ لممسػػمم ف مػػف خم حػػة  جك غ ػػره قػػدـ ّػػيمر مػػف » كقػػدؿ الّػػدم :
ن هدع  م  ال ّد جف  كحف كشر عت  ف ك عدمؿ ل    جمكر المسمم ف  3«.كيت  كا 

ـ ّػيمر مػف جمػكر المسػم ف ممػد  عػـ يحعػ  سػّ م  سػّ ؿ  ٍّ كف ػ  جف كػؿ قىػ»قدؿ الميدكم: 
كالكحد ػػػػة مػػػػد داـ مشػػػػت ال ّػػػػ    كيػػػػة فػػػػ  ّ ػػػػت المػػػػدؿ  عدمػػػػؿ المصػػػػطح  فػػػػ  جف لػػػػ  الم

 4«كسد ر جهؿ الش ؿ ّميدفع المسمم ف.  كال هدة كا،مرا   كدلعممد 

 كا جعمـ.  كل  جدلة ك  رة لكف ف  جخذه مف هذا الحد ث غمكض  كهذا صح ح

                                                           

 الشمد ؿ شرح ف  الكسد ؿ اشرؼ: ب المسم  المحمد ة الشمد ؿ شرح  ال   م  حمر اّف - 1
   ق1298-07-16-3/334: ف رس  المخطكطدت قسـ  الر دض مدمعة ّمكتّة مخطكطة

 httpl:llmaktota.edu.sa)   ا لكتركي ة المصطح  مكتّة  مكقع مف للكتركي ة يسخة): 
wwwal-mostafa.com   pdf)  :183ص. 

  12ج:  1756حد ث رقـ:   ّدب حكـ الح    كتدب الم دد كالس ر  مسمـ شرح صح ح  اليككم - 2
 . 82ص:

 .317ص:  7ج:  ّدب مد مد  ف  تركة اليّ    كتدب المدمع  الميت   شرح المكطي  الّدم  - 3
 ذكر هذا الكالـ الميدكم كيسّ  اّف مر ر الطّرم. - 4

حد ث ]لف ا لذا جطعـ يّ د   ال مزةحرؼ   ف ض ال د ر شرح المدمع الص  ر   يظر: الميدكم
 .205ص:  2ج:  1674طعمة [ رقـ 
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 1«ف   دل ؿ مشركع ة ا،مرة عم  الكقؼ.»كقدؿ ف  ا رشدد: 

كهػػذا ّيػػد  عمػػ  تحسػػ ر الطّػػرم  كن خػػالؼ جف لم ػػ ـ جمرتػػ  كجّعػػد مػػف قػػدؿ هػػك حػػدفر 
 لذ مف المعمـك جي  ن  ستحؽ جمرة عم  هذا لتيدفس المسمم ف ف  ذلؾ. قّره 

يمػػد حػػدث انسػػت مدر عمػػ  ححػػر ال ّػػكر  كغسػػؿ ا،مػػكات لمػػد عظمػػت الرغّػػة فػػ    كا 
 الدي د  كك ر ا عراض عف جعمدؿ الّر.

كيػػػة ّدلعدمػػػؿ؟ كهػػػؿ ّ ي مػػػد فػػػرؽ؟    فػػػنف ق ػػػؿ مػػػد كمػػػ  تخصػػػ ص اليسػػػد  ّدليح ػػػة  كالم
كيػػة فػػ  الم ػػة: ال  ػػدـ ّدلكحد ػػة  كا يحػػدؽ ّػػدؿ ّػػذؿ ال ػػكت    ّك  ّػػيف المجمػػدب الت ػػ  السػػ

كهػػذا   تهػػ  جف اليح ػػػة دكف الم كيػػة  كالسػػػر فػػ  التخصػػ ص المػػػذككر ا شػػدرة للػػػ  جف 
لمػػد اختػػرف ا  كرسػػكل   كالػػدار اآلخػػرة كػػدف ن ّػػد ل ػػف مػػف ال ػػكت فدقتصػػر  جزكامػػ  

 رة ا،م ر ف حتدج لل  مد  كح  .كالعدمؿ لمد كدف ف  صك   عم  مد  دؿ عم  

الهػػػم ر لممتػػػركؾ ّعػػد مػػػد ذكػػػر   [:فيػػػو صػػػدقة]اقتصػػر عمػػػ  مػػد  ػػػدؿ عم ػػػ  قكلػػ   
 كمعي  الصدقة هيد كمد ف  ا كمدؿ؛ الكقؼ لمصدلح المسمم ف.

ك سػػػتحدد ميػػػ  كمػػػد قػػػدؿ اّػػػف المي ػػػر: جف مػػػف قػػػدؿ دارم صػػػدقة ن تػػػكرث جي ػػػد تكػػػكف 
 قؼ  كالحّس.حّسد  كن  حتدج لل  التصر ح ّدلك 

 2«ف.كهك حس»قدؿ ف  الحتح: 

ّػػػػدلرفع عمػػػػ  جيػػػػ  خّػػػػر المّتػػػػدج  كهػػػػك هػػػػم ر الرفػػػػع  كالمممػػػػة خّػػػػر مػػػػد  وصػػػػدقة؛
 المكصكلة.

الت  معم د  كديت تركة اليّ  » كغ ره: كف  الخالصة لمسم كدم عف الكاقدم 

                                                           

جك   ّدب لذا جكقؼ جرهد  كتدب الكصد د  شرح صح ح الّخدرم  لرشدد السدرم  اّف عّد الّر - 1
 .27ص:   5ج:   2775حد ث رقـ:   كاشترط ليحس  م ؿ كن  المسمم ف  ّ را

  : مف ترؾ مدن ف هم ّدب قكل  قكؿ اليّ    الّخدرمشرح صح ح   فتح الّدرم   اّف حمر - 2
 .9ص:  12ج:  6731حد ث رقـ:



 كزبة انًٕاسٚش  انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                                                                   

690 

 صدقة جمكان لمخ ر ؽ  كهك رمؿ مف ّي  اليه ر جسمـ  كـ جحد  كمعؿ جمكال  لل 
كمة   رسكؿ ا   هع د ح ث شد   كاستش د ذلؾ ال ـك  كه  سّع حكا ط الدنؿ  ّك

 كا،عكاف  كالصد حة  كم ّت  كحسيد   كمشّرة جـ لّراه ـ.

كهذه الحكا ط ممد طمّت  فدطمة  كعم   كالعّدس مف جّ  ّكر  كعمر فيّ د  كاحتمد 
 .ّدلحد ث

كيده صدقة؛ الكقؼ  كرجكا جف حؽ فعم   كعّدس  كفدطمة ف مكا مف الحد ث مد تر  
كجمد عمر   اليظر عم  الكقؼ  كرث دكف رقّت  فرجل جّك ّكر جف ا،مر ف  ذلؾ ل 

فكديت ّ د عم   ـ ّ د  فيعطدهد لعم  كعّدس ل عمال ف  د ّمد عمؿ المصطح  
الحسف  ـ الحس ف  ـ عم  ّف الحسف  كالحسف ّف الحسف ّف الحسف  ـ ز د ّف 

 ّف الحسف حت  كل  ّيكا العّدس ف ّهكهد فكديت ّ د كؿ خم حة الحسف  ـ عّ د ا
  1«. كل  عم  د  ك عزؿ. ك  سـ غمت د ف  جهؿ الحدمة مف جهؿ المد ية

كدف اليّ   يخذ يح ة جهم  مف الصحد د التػ  كديػت مػف » كف  شرح ال   م  لمشمد ؿ:
كل  ػػػد جّػػػك ّكػػػر  جكاؿ ّيػػ  اليهػػػ ر  كفػػػدؾ  ك صػػػرؼ الّػػػدق  فػػػ  مصػػدلح المسػػػمم ف  ػػػـ 

 2«.كعمر

ػػػػمى عي كػػػػذلؾ تيّ ػػػػ  فػػػػ  الحػػػػد ث ]الٍ    درن  يىػػػػكا دً  يػػػػرٍّ كى  ي  ـٍ لىػػػػ د ى  ىػػػػًّ يٍ اٍ،ى  ف  جى   كى د ً  ىػػػػًّ يٍ اٍ،ى  ةي  ىػػػػرى كى  د ي مى
[ٍر افً كى  ظٍّ حى ًّ  ذى خى جى  هي ذى خى جى  فٍ مى فى  ـى مٍ عً كا الٍ  ي ر  د كى مى ي  ا ً د كى من هى رٍ دً  ً نى كى 

3. 

                                                           

تح  ؽ:   خالصة الكفد ّيخّدر دار المصطح   عم  ّف عّد ا ّف جحمد الحسي  السم كدم - 1
  459ص:   2ج:  طّعة حّ ب محمكد جحمد  محمد ا،م ف محمد محمكد المك ي 

  مد ؿ المحمد ة المسم  ب: اشرؼ الكسد ؿ ف  شرح الشمد ؿشرح الش  اّف حمر ال   م  - 2
   ق1298-07-16 -3/334ف رس:   قسـ المخطكطدت  مخطكطة ّمكتّة مدمعة الر دض

(httpl:llmaktota.edu.sa  :يسخة للكتركي ة مف مكقع  مكتّة المصطح  ا لكتركي ة ) 
wwwal-mostafa.com (   :183ص. 

 عف جّ  الدردا :  كاّف مدم   داكدكجّك   ركاه الترمذم - 3
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غّيػػػػتـ لف اليػػػػدس ّدلمسػػػػمد » ف ػػػػدؿ ،همػػػػ :كممػػػػد  ػػػػ  ر جف جّػػػػد هر ػػػػرة دخػػػػؿ السػػػػكؽ 
فػػذهّكا للػػ  المسػػمد  جك مػػف ذهػػب مػػي ـ فمػػـ « كجيػػتـ هدهيػػد!   سػػمكف تركػػة رسػػكؿ ا 

 ركا لن جهؿ التعمـ  كالتعم ـ فرمعكا لل    كقدلكا ل : غحر ا لؾ! ذهّيد فمـ ير ش  د ممػد 
مػف تركػة غ ػر مػد  كهػؿ لػ  »ذكرت. ف دؿ ل ـ: كمد رج تـ؟ فذكركا ل  مد رجكا ف دؿ ل ػـ: 

 كركل ل ـ الحد ث. 1«رج تـ؟

فكمػد ن رتّػة فػكؽ رتّػة اليّػك ة فكػذلؾ ن شػرؼ » قدؿ جحمػد ّدّػد فػ  تححػة الحهػال :
ّك ػدف ذلػؾ كمػد قػدؿ ال رافػ : جيػ   ي ػؿ  فكؽ شرؼ كارث تمؾ الرتّة فتمػؾ رتّػة ن تػكازل 

عم ػؾ كػذا  كجذف لكػـ فػ  كػذا  عف الحػؽ للػ  الخمػؽ ل كلػ  حػـر ا عمػ كـ كػذا  كجكمػب 
كجمػركـ ّت ػد ـ كػذا كتػػيخ ر كػذا ف ػك ال ػػد ـ ّػيمره تعػدل  فػ  خم ػػ   ككصػم  للػ  مسػػتح    
كالدافع عي  تحر ؼ الزا ػغ كتّػد ؿ المحػرؼ  كشػّ  المّطػؿ  كهػذا معيػ  م ػدـ المرسػم ف  

مػػػف جراد جف  يظػػػر للػػػ   كفػػػ  الصػػػحكة نّػػػف المػػػكزم عػػػف سػػػ ؿ ّػػػف عّػػػد ا التسػػػترم:
حسػػب هػػذا  يّ ػػ م لطدلػػب  مػػدلس ا،يّ ػػد  فم يظػػر للػػ  ممػػدلس العممػػد  قػػدؿ ال رافػػ : ّك
عمـ جف  عد يحس  فػ  هػذا الم ػدـ  ك عدممػ  ّمػد  مػب لػ  مػف انحتػراـ فػنف رسػكؿ الممػؾ ال

العظػػػ ـ لذا كرد   ػػػّح عم ػػػ  جف  مشػػػ  لّ ػػػكت ا،مػػػرا   كفػػػ  ا،سػػػكاؽ جك  ت دصػػػر عػػػف 
   كهك معمـك عددة فكذلؾ  يّ   لطدلب العمـ جف  ّعػد ،ي  ت ك ف لمرسم مكدـر ا،خالؽ

يحسػػػ  عػػػف الػػػديد ات  ّػػػؿ عػػػف ك  ػػػر مػػػف المّدحػػػدت صػػػكيد لميصػػػّ  الشػػػر ؼ   كتعز ػػػزا 
 ل كاب مطمّ .

كف  المدخؿ ي ال عف صدحب ا،يػكار: خػص ا العممػد  ّحهػ مة ن  شػدرك ـ ف  ػد  
                                                                                                                                                                          

 .346ص:  4ج:  ّدب مد مد  ف  فهؿ الح   عم  العّددة  جّكاب العمـ  سيف الترمذم
 .485  5ج:   ّدب الحث عم  طمب العمـ  جكؿ كتدب العمـ  سيف جّ  داكد
  81ص:   1ج:  223حد ث رقـ   كتدب ان مدف كفهد ؿ الصحدّة كالعمـ  سيف اّف مدم 

  ّدب ف  انستمسدؾ ّ مد  كتدب ف  انعتصدـ ّدلكتدب كالسية  مدمع ا،صكؿ  ان  ر اّف - 1
 . 291ص:   1ج:  79حد ث رقـ:  
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طػػدلّكف ّشػػكر يعمتػػ  ّػػيف  ػػدفعكا ،يػػ  تعّػػد ّحتػػكاهـ فػػ  الحػػالؿ  كالحػػراـ لكػػي ـ م غ ػػرهـ
دعة كجف  ت كا المخدلحدت خصكصد الّدع    1«.كؿ فتية  ّك

 كجهؿ الّ ت هـ جكل  اليدس ّدلّددرة لل  يص ّ ـ. 

كمف  ـ قدؿ العممد  جهـ ا،ش د  ،هؿ الّ ت طمب العمـ  » قدؿ اّف مدسكس: 
د يدرا  كن درهمد فح  ـ   كلـ  كرث كتحص م   ّي ة صدلحة لذ هك الذم كر   مدهـ 

جف  تيدفسكا ف   كؿ الميدفسة  ك عتيكا ّ  غد ة انعتيد  لذ جكل  اليدس ّد رث ا،قدرب  
كقّ ح ّ ـ جف  حـر جيحس ـ مف ذلؾ ا رث ك زهدكا ف    ك عرهكا عي  مع غد ة 
ماللت   كي د ة شرف   كجح  ت ـ ّ   كن  ميع ـ مف ذلؾ احت دم ـ لل  التيدب مع 

،ف التكاهع خمؽ شر ؼ ّ  تخمؽ  معمم ف  كالتكاهع ل ـ  كالممكس ّ ف ج د  ـال
  كمدح   كج ي  عم   ن س مد مع جهؿ العمـ فنف التكاهع ل ـ تكاهع س ديد محمد 

 .لذ هـ خمحد ه  كيكاّ  ف  الح   ة لرسكؿ ا 

مـ هك ركح كقد قدـ الصحدّة ره  ا عي ـ ّكظ حة تعمـ العمـ  كتعم م  ،ف الع 
فمم ع مد  ظ ر ف  هذه ا،مة مف العمـك ف  م زاف حسيدت ـ  كهـ كحسيدت ـ  .الد ف

 فٍ مً  ةه حى د ً طى  اؿي زى  تى ]نى  كن  زاؿ الخ ر ف  هذه ا،مة لل   ـك ال  دمة لحد ث:  ف  م زاي  
 ـٍ هي   كى اً  ري مٍ جى  ى تً يٍ    ى ت  حى  ـٍ  ي حى دلى خى  فٍ مى  ـٍ هي رُّ هي   ى   نى ؽٍّ حى   الٍ مى عى   فى رً دهً   ظى تً م  جي 
 1«2[.كفى ري دهً ظى 

                                                           

مخطكطة ّدلخزاية الممك ة   تححة الحهال  ّّعض فهد ؿ العممد   ّف جحمد التيّكت  جحمد ّدّد - 1
لـ تتكفر يسخة   5675 5534 6308ححظ تحت رقـ:   81280الرقـ التسمسم :   الّردط  ّدلم رب

 كلـ جمد يسخة للكتركي ة.  لدم
: ركاه الّخدرم ف  صح ح  عف الميً  رىةى ٍّفى شيٍعّىةى  عىًف الي ًّ ٍّ  - 2 نى  ىزىاؿي يىدسه ًمٍف جيم ًت  »  قىدؿى

كفى  ـٍ ظىدًهري ت    ىٍيًت ى يـٍ جىٍمري الم ً  كىهي  .207  ص: 4  ج: 3640ـ:   كتدب الميدقب  حد ث رق«ظىدًهًر فى حى
يلحدظ مختمحة  ركاه مسمـ مف طرؽ ك  رةك  : قىدؿى رىسيكؿي اً   عىٍف  ىٍكّىدفى  د مد ركاه مي  ّك : قىدؿى
ؽٍّ » مى  اٍلحى ذىلى يـٍ   نى تىزىاؿي طىدً حىةه ًمٍف جيم ًت  ظىدًهًر فى عى ـٍ مىٍف خى رُّهي ـٍ   نى  ىهي ت    ىٍيًت ى جىٍمري اً كىهي حى
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 كمف  ـ قدؿ الّكص رم رحم  ا:

 لػػػػـ يخػػػػؼ ّعػػػػدؾ الهػػػػالؿ كف يػػػػد»
 فدي هػػػػػػػػػػػػػػػت آم ا،يّ ػػػػػػػػػػػػػػػد  كآ ػػػػػػػػػػػػػػػد
 كالكرامػػػػػػػػػػػػػػػػدت مػػػػػػػػػػػػػػػػي ـ معمػػػػػػػػػػػػػػػػزات

 

 كار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ؾ العممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  
 تػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػػػػػػدس مدل ػػػػػػػػػػػػد اي هػػػػػػػػػػػػػد 
 «حدزهػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يكالػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ا،كل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 

الػػد ف جحدد ػػث ك  ػػرة فعمػػ  مػػف رزقػػ  ا فطيػػة  كقػػد كرد فػػ  فهػػؿ العمػػـ  كالح ػػ  فػػ  
صػػ رة جف  مت ػػػد فػػػ  تحصػػ ؿ مػػػد  صػػػمح ّػػ  فػػػرض ع يػػػ  مػػف ع ػػػكد تكح ػػػده  كجحكػػػدـ  ّك
عّددات   كمعرفة ع كب يحس   كمد  خمصػ  مػف الم دلػؾ المتعم ػة ّػذلؾ  ككػؿ هػذا تمػب 
 معرفتػػ  عمػػ  كػػؿ جحػػد  ػػـ مػػد  ح ػػ  ّػػ  معػػدلـ الػػد ف مػػف جصػػكؿ  كفػػركع  كمعرفػػة ذلػػؾ

 فرض عم  الكحد ة.

 كلمعّد الصدلح س دم المختدر ّف جحمد مد الكالد ف  ترت ّ د ّحسب الحهؿ قكل :

 اطمػػػػػػػػػب العمػػػػػػػػػـ كلػػػػػػػػػك ّدلصػػػػػػػػػ ينف»
 ف ػػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ لح  ػػػػػػػػػػػػػػػػر مرمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 خ ػػػػػػػػػػػػػػره التكح ػػػػػػػػػػػػػػد فدلح ػػػػػػػػػػػػػػ  فمػػػػػػػػػػػػػػد
  ػػػػػػػػػػػـ مع ػػػػػػػػػػػػدر العمػػػػػػػػػػػـك اليحػػػػػػػػػػػػك ذا
 كالمعػػػػػػػػػػػػػػػدي  كجصػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كحػػػػػػػػػػػػػػػد ث

 فػػػػػػػػ   ػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػـ السػػػػػػػػر لف جهم ػػػػػػػػة
 الخػػػػػػػػػػػػذؿ ف ػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػدمف غ ػػػػػػػػػػػر جفٌ 

 كيػػػػػػػػػػػت ذا حػػػػػػػػػػػظ تصػػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػػػؿ كمػػػػػػػػػػػدؿ 
 كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػك لمم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ
 عصػػػػػػػػـ الّػػػػػػػػدطف مػػػػػػػػف كصػػػػػػػػـ الهػػػػػػػػالؿ

 ف فػػػػػػػػػػػػػػ  يحػػػػػػػػػػػػػػس الم ػػػػػػػػػػػػػػدؿآآلػػػػػػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػػػػػػر 
 ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاة كجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي د اتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ

 لحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكز ّ د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 للػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػظ كمػػػػػػػػػػػدؿ 2انجػػػػػػػػػػػابلمػػػػػػػػػػػف 

                                                                                                                                                                          

ـٍ كىذىًلؾى   «كىذىًلؾى  ًد ًث قيتىٍ ّىةى: كىهي لىٍ سى ًف  حى : ن تزاؿ ّدب قكل    كتدب ا مدرة  صح ح مسمـ  كى
  1523ص:   3ج:  1920حد ث رقـ   طد حة مف جمت ...

  لـ جمده. - 1
كقد تحدث الش ل س دم محمد الخم حة ّف الش ل س دم  الرق ة الشرع ة.مف عمكـ السر: ك  - 2

كق كد لف تكفرت ف       كجي  هّط  ّشركطعمـ السرالمختدر الكّ ر الكيت  عف مكقؼ جّ   مف 
ف لـ تتكفر ف   جصّح عممد غ ر ،سمد  ا ل  ة  كاآلم ال رآي ةمعم  عمـ سر مشركع مددت  ا   كا 
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ذا  مػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػزت ميػػػػػػػػػػػػػػ  طرفػػػػػػػػػػػػػػد كا 
 ف ػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػ ؼ ذك ايتهػػػػػػػػػد  لمعػػػػػػػػػدا

 

 فدركػػػػػػػػػػػػب الت ػػػػػػػػػػػػكل كراقػػػػػػػػػػػػب ذا المػػػػػػػػػػػػالؿ
 1«كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد كدكا  كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ

 

 قمت:

  كن شػؾ جف ذلػؾ 3ده ّعػض العممػد  ّعمػـ الشػرسػمٌ  2لك ػرة عػكارض هػذا الحػف ا،خ ػر
هػك ال دلػب عم ػ  كعمػ  جهمػ   كن فهػؿ فػ  تمػؾ العمػـك جعيػ  عمػـك ا،سػرار  كمػد دخػػؿ 

يمػػػد الحهػػػؿ الػػػكارد لمعمػػػـك الد ي ػػػة قػػػدؿ  ػػػ :مػػػدخم د  كا    ًفػػػ  ي ٍ ػػػ ٍّ حى  ي  ره ٍ ػػػخى   ً ًّػػػ اي  دً رً  يػػػ فٍ ]مى
 ركاه الش خدف مف حد ث معدك ة. 4[ فً الدٍّ 

                                                                                                                                                                          

ف عمكـ ه  سحر كدلس مد  فذكر مكقؼ جّ   م م ذا عيد حد    عف عمكـ جّ   كفهمشركع كه
   كا،كفدؽ .ه  ل ست ّسحر كدلرُّق  الشرع ة   ... كعمكـكال  مد

  2  تح  ؽ:  ح  كلد س دم جحمد  ج: يظر: الش ل س دم محمد الخم حة  الطرا ؼ كالتال د
ة لمح د ؽ كالخكاص  ّدب: ف  عمكم  كفهم   ف  الس مد  كال  مد  كا،كفدؽ  كالخكاص الميسّك

 .230-166ص:  2الميسكّة لميحس  كالرق   كالعزا ـ  كانستخدامدت  ج:
قرا ة ف  : ّعيكافكمدت د ف  م دؿ غ ر ميشكر  الكّ ر الكيت س دم المختدر ه  جّ دت لمش ل  - 1

دحث كم تـ ّتراث الزاك ة لمدكتكر يكر الد ف الكيتدكم  ّ جشعدر الش ل المختدر الكّ ر الكيت 
 .  2006  كتّ  ّتدر ل الكيت ة
كّ ر جخذهد د قدل  ل  الدكتكر يكر الد ف الكيتدكم جف ك  را مف قصد د الش ل المختدر الكممٌ 

   كطمّة الزاك ة الكيت ة مشدف ة  فتيدقمكهد  كلـ  دكيكهد.تالم ذ الش ل المختدر
 .لش ل المختدر الكّ ر الكيت السر المذككر ف  جّ دت اجم عمـ  - 2
مد ف   تصرؼ ّدسـ تكص ؿ يحع جك »: لعدلـ عّد ا ّف الحدج لّراه ـعمـ الشر كمد عرف  ا - 3

 ب حصؿ لدراك  لم  ب جك لـ هر لمف ن  ستح  مد ف  الشرع كتشكؼ جك تصرؼ لل  عمـ ال 
 .« حصؿ

 . 186-176ص:   2  ج:  المرمع يحس ؼ كالتال د يظر هذا التعر ؼ كشرح  ف  الطرا 
 كالمحظ لمسمـ:  ركاه الّخدرم كمسمـ عف معدك ة - 4
: ن تزاؿ طد حة ّدب قكؿ اليّ    كالسية  كتدب انعتصدـ ّدلكتدب  صح ح الّخدرم  الّخدرم -

 .101ص:   9ج: 7312حد ث رقـ:   مف امت ...



 كزبة انًٕاسٚش  انمغى انضبَٙ: لغى انزؾمٛك                                                                   

696 

ف   :كقػػػدؿ  ]مػػػػٍف سػػػػمؾى طًر  ػػػد  ّت ػػػػ  ف ػػػػً  عممػػػد سػػػػمؾى اي ّػػػػً  طًر  ػػػد ًللػػػػ  الميػػػػًة  كىاً 
ـى ل سػػت حري لػػ ي مػػٍف فػػ  السػػمدكاًت  ف  العػػدل المال كػػةى لتهػػعي جىميحت ػػد ًرهػػد ن لطمػػًب العمػػـً  كىاً 

فهؿي  مٍف ف  ا،ىٍرًض حت  الح تدفي ف  المد   كى العدلـً عم  العدّػد  كحهػًؿ ال مػًر عمػ   كى
ر ػػػكا ًد يػػػدرا كىن ًدرهمػػػد ًليمػػػد  ـٍ  كى سػػػد ًر الككاكػػػًب  ًلف  العممػػػد ى كر ػػػةي ا،ىيّ ػػػدً   ًلف  ا،ىيّ ػػػد ى لػػػ

.] ـى  فمػػٍف جىخػػذ ّػػً  جىخػػذى ّحػػظٍّ كافػػرو ر ػػكا العمػػ مػػف 3  كاّػػف مدمػػ 2  كجّػػك داكد1ركاه الترمػػذم كى
 حد ث جّ  الدردا .

 ػػػػـػ قػػػػػدؿ: ]لف ا   ترمػػػػػذم عػػػػػف جّػػػػػ  جمدمػػػػػ  الّػػػػػدهم  قػػػػػدؿ: ذكػػػػػر رسػػػػػكؿ ا كركل ال
كمال كتػػ   كجهػػؿ السػػمكات  كا،رض حتػػػ  اليممػػة فػػ  محرهػػد  كحتػػػ  الحػػكت ل صػػمكف عمػػػ  

قػػدؿ: كسػػمعت الحسػػ ف ّػػف حر ػػث الخزاعػػ    ػػكؿ:  .معمػـػ اليػػدس الخ ػػر[ قػػدؿ الترمػػذم: غر ػػب
 4« .معمـ  دع  كّ را ف  ممككت السمكاتعدلـ عدمؿ »سمعت الحه ؿ ّف ع دض   كؿ: 

مػف  5[ ركاه الترمػذمعى مً رٍ    ى ت  حى  اً   ؿً ًّ   سى فً  دفى كى  ـً مٍ عً الٍ  بً مى   طى فً  جى رى خى  فٍ ]مى  :كقدؿ 
 كقدؿ حسف غر ب.  حد ث جيس

ػلً  ةن درى ح ػكى  دفى كىػ ـى ٍمػعً الٍ  بى مى طى  فٍ ]مى  :كقدؿ   ػد مى مى مػف حػد ث سػخّرة   6 [ ركاه الترمػذمهى
 كهعح .

                                                                                                                                                                          

 . 718ص:   2ج:   1037حد ث رقـ:  الي   عف المسدلةّدب   كتدب الزكدة  صح ح مسمـ  مسمـ -
حد ث رقـ:   ّدب مد مد  ف  فهؿ الح   عم  العّددة  جّكاب العمـ  سيف الترمذم  الترمذم - 1

 . 48ص:   5ج:  2682
 .485  5ج:   ّدب الحث عم  طمب العمـ  جكؿ كتدب العمـ  سيف جّ  داكد  جّك داكد - 2
  1ج:  223حد ث رقـ   كالعمـ  كفهد ؿ الصحدّة  كتدب ان مدف  مدم سيف اّف   اّف مدم  - 3

 .81ص: 
 .50ص:  5ج:  فهؿ الح   عم  العّددة  جّكاب العمـ  سيف الترمذم  الترمذم - 4
ص:   4ج:  2647حد ث رقـ:  ّدب فهؿ طمب العمـ  جّكاب العمـ  سيف الترمذم  الترمذم - 5

325 
  326ص:   4ج:  2648حد ث رقـ:  ّدب فهؿ طمب العمـ  كاب العمـجّ  سيف الترمذم  الترمذم - 6
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ػػقى  ـً ٍمػػعً ا الٍ ذى  ىػػًّ  ـٍ كي  ٍ مىػػ]عى  :كقػػدؿ   [  كقّهػػ  جف  رفػػع  كممػػع ّػػ ف لصػػّع   ضى ّى ٍ ػػ ي  فٍ جى  ؿى ٍّ
ػػالٍ   كى ـي دلً عىػػكالتػػ  تمػػ  ا ّ ػػدـ هكػػذا  ػػـ قػػدؿ: ]الٍ    الكسػػط  ػػ ـي مٍّ عى تى مي  نى   كى رً ٍمػػ  اٍ،ى ًفػػ دفً  كى رً شى

 .مف حد ث جّ  جمدمة1مدم [ ركاه اّف دسً الي   رً د ً   سى فً  رى  ٍ خى 

ذات  ػػـك مػػػف ّعػػض حمػػػره  عػػف عّػػد ا ّػػػف عمػػرك قػػدؿ: خػػػرج رسػػكؿ ا 2كركل
ف  ك ػػػػدعكف ا  كا،خػػػػرل آكف ال ػػػػر   لحػػػػداهمد   ػػػػر  فػػػػدخؿ المسػػػػمد فػػػػنذا هػػػػك ّحم تػػػػ ف؛

 فٍ نً فىػػ كفى عي دٍ  ىػػكى  فى آرٍ  يػػالٍ  كفى  ي رى ٍ ػػ ى   ً نى  ي ؛ هىػػرو ٍ ػػ  خى مىػػعى  ؿٌّ : ]كيػػ تعممػػكف  ك عممػػكف ف ػػدؿ اليّػػ  
ػػ د ى شىػػ فٍ ا ً   كى ـٍ دهي طىػػعٍ جى  د ى شىػػ ػػم  عى تى  ى   ً نى  ي هىػػ  كى ـٍ  ي عى يى مى ػػمى عٍ  ى   كى كفى مي ػػي  ا ً   كى كفى مي ػػمٍّ عى مي  تي  ٍػػعً د ّي مى د[ فممػػس من

 مع ـ.

ػػقدؿ:] كركل عػػف جّػػ  هر ػػرة جف اليّػػ   ػػالٍ  ؿي جٍفهى ػػالٍ  ـى م  عى تى  ىػػ فٍ جى  ةً قى دى صى  مػػدن مٍ مـ عً ٍسػػلمي اٍ   ي رٍ مى
[ـى مً سٍ مي الٍ  دهي خى جى   ي مي مٍّ عى  ي  ـ   ي 

3. 

 عي اًهػكى كى  ـو مً سٍ مي  ؿٍّ   كي مى عى  ةي  هى رً فى  ـً مٍ العً  بي مى : ]طى عف جيس قدؿ: قدؿ رسكؿ ا  4كركل
[ كهػ  مػف زكا ػد بً هى   كالذ   ً لى م ٍ الي   كى رى اهً كى المى   رً دزً يى الخى  دً مٍّ  ى مي   كى  ً مً جهٍ  رً غ ٍ  دى يٍ عً  ـً مٍ العً  عي اهً كى كى 

كسػػيد ا،خ ػر ف حسػػف  كهػػعؼ ّعهػػ ـ سػػيد ال ػػدي  اّػف مدمػػ  عمػػ  ا،صػػكؿ الخمسػػة  
 مي مد.

ف صػػػح معيػػػ   كقػػػدؿ تمم ػػػذه »ك  سػػػ ؿ عيػػػ  اليػػػككم ف ػػػدؿ: ليػػػ  هػػػع ؼ  جم سػػػيدا كا 
                                                           

ّدب فهؿ العممد  كالحث عم  طمب   ف  فهد ؿ جصحدب ا   سيف اّف مدم   اّف مدم  - 1
 .83ص:   1ج:  228حد ث رقـ:   العمـ

ّدب فهؿ العممد  كالحث عم    ف  فهد ؿ جصحدب رسكؿ ا   سيف اّف مدم   اّف مدم  - 2
 .83ص:   1ج:  229حد ث رقـ:   طمب العمـ

ّدب فهؿ العممد    ف  فهد ؿ جصحدب رسكؿ ا   مدم  رسكؿ سيف اّف  اّف مدم  - 3
 .89ص:   1ج:  243حد ث رقـ:   كالحث عم  طمب العمـ

ّدب فهؿ العممد  كالحث عم    ف  فهد ؿ جصحدب رسكؿ ا   سيف اّف مدم   اّف مدم  - 4
 .81ص:   1ج:  224حد ث رقـ:   عم  طمب العمـ
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 1«م: هذا الحد ث ركم مف طرؽ تّمغ رتّة الحسف.زٍّ الحدفظ المي 

كهك كمد قدؿ فني  رج ت ل  يحك خمسػ ف طر  ػد ممعت ػد فػ  » قدؿ الحدفظ الس كط :
 2«.مز 

جلحػػؽ ّعػػض المصػػيح ف فػػ  آخػػر هػػذا »الحػػدفظ السػػخدكم فػػ  الم دصػػد الحسػػية: قػػدؿ 
ف كديت صح حة المعي  الحد ث:  3«."كمسممة "  كل س ل د ذكر ف  ش   مف طرق   كا 

 كسيد ا،كل ف هع ؼ  عمؿ ّ  ف  الحهد ؿ لذا لـ  شتد.

 [.عي رى كى الٍ   فً الدٍّ  ؿي هى فٍ   كجى  ي  ٍ حى الٍ  ةً ددى ّى عً الٍ  ؿي هى ]جفٍ  :كقدؿ 

 دفً طى  ٍ شىػ  الٍ عمى  دُّ شى جى  دي احً كى    ي  ً حى لى   كى  فو   دً فً   و  ٍ فً  فٍ مً  ؿى هى فٍ جى   و  ٍ شى ًّ  اي  دى ًّ د عي : ]مى كقدؿ 
ػعً   و  ٍ شىػ ؿٍّ كي لً   كى دو دًّ عى  ؼً لٍ جى  فٍ مً  ػ  كعً دده مى  فػ  اليػكادر 4ركاهمػد الحكػ ـ [. ي ٍ ػالحً   فً ا الػدً ذى هىػ ددي مى

 ل كؿ.عف اّف عّدس  كجّ  هر رة ا،كؿ 

 ػػػد    ف ػػػدؿكركل ف  ػػػد عػػػف جيػػػس رهػػػ  ا عيػػػ  قػػػدؿ: مػػػد  رمػػػؿ للػػػ  رسػػػكؿ ا 
[  ـ جتده فسيل  ف دؿ ل  م ؿ ذلػؾ قػدؿ  ػد دً ًّ  ـي مٍ عً رسكؿ ا! جم ا،عمدؿ جفهؿ؟ قدؿ: ]الٍ 

ػػعى الٍ   ػػؿي مً قى   ي عىػػمى  ؾى عيػػحى يٍ  ى  ـى ٍمػػعً الٍ  ف  رسػػكؿ ا! ليمػػد جسػػيلؾ عػػف العمػػؿ قػػدؿ: ]لً   ف  نً فىػػ هي  ػػري  ً كى   كى ؿً مى

                                                           

  1ج:  224حد ث رقـ:    ّدب اتّدع السية  شرح سيف اّف مدم   كغ ره   يظر: الس كط  - 1
لمس كط  « مصّدح الزمدمة» -.  شرح سيف اّف مدم  هذا مممكع مف  الث شركح:  20ص: 
 ق(. 911 ت 

 ق(. 1296ليمدح الحدمة لمحمد عّد ال ي  الممددم الحيح   ت  -
لحخر الحسف ّف عّد الرحمف الحيح  الكيككه  « مد  م ؽ مف حؿ الم دت كشرح المشكالت -

   كراتش  –دار اليشر: قد م  كتب خدية   ق( 1315 
  224حد ث رقـ:   ّدب اتّدع السية  المرمع يحس   شرح سيف اّف مدم   كغ ره  س كط ال - 2

 .20ص:   1ج:
 .442ص:  1ج:  660حد ث رقـ:    الم ممةحرؼ الطد  الم دصد الحسية  السخدكم - 3
ف  ح   ة الح     ا،صؿ التدسع عشر  يكادر ا،صكؿ ف  جحدد ث الرسكؿ  الحك ـ الترمذم - 4

 .135ص:   1ج:  كفهم 
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[ .هي  ري  ً  كى نى   كى ؿً مى عى الٍ   ؿي مً قى   ي عى مى  ؾى عي حى يٍ   ى نى  ؿى  ٍ مى الٍ 
1 

كهػػذا ا،خ ػػر  ػػدؿ عمػػ  فهػػؿ عمػػـ التكح ػػد  كعمػػـك المعػػدرؼ  ككػػؿ عمػػـ حمػػؿ عمػػ  
خ ػػر  كزمػػر عػػف شػػر  كيحػػع حدممػػ   كجخػػذه عيػػ  ف ػػك داخػػؿ فػػ  العمػػـ اليػػدفع خالفػػد لمػػف 

 خصص  كحمر الكاسع.

ّػػد  كآ دتػػ   كانطػػالع عمػػ  جسػػرار ممككتػػ   لذ هػػك العمػػـ كن ر ػػب جف جفهػػؿ العمػػـ  
كلمحك ـ ف  شرح هذه ا،حدد ث الت  ذكر كالـ مّسكط رج ػت جف جخػتـ ّػ  . ح   ة ال   ف

فػنذا  الح   هك ايكشػدؼ ال طػد  عػف ا،مػكر»لمد تهمي  مف فرا د الحكا د قدؿ رحم  ا: 
ف ػ  العّػػددة الخدلصػػة المحهػػة  كذلػؾ جف الػػذم  ػػيمر ّدلشػػ     ػػ جمػػر  كيعّػد ا ّمػػد 

عػف الشػ   فػال  ػرل شػ ي  هػك فػ  عمػ  مػف جمػره فػنذا  ا،مر  ك ي  فال  رل ز ف ذلؾ 
رجل ز ػػف مػػد جمػػر ّػػ   كشػػ ف مػػد ي ػػ  عيػػ  عمػػؿ عمػػ  ّصػػ رة  ككػػدف قمّػػ  عم ػػ  جقػػكل  

ك مدمػػد ال مػػب كالػػذم  عمػػ  عػػف ذلػػؾ ف ػػذلػػؾ  كشػػكر  كيحسػػ  ّػػ  جسػػخ   كحمػػد عمػػ  
 كسالف المكارح    ؿ اليحس ّط   التصرؼ.

  ػػدؿ فػػ  الم ػػة: ف ػػي الشػػ   لذا ايحػػتح  كف ػػي المػػرح   .كالح ػػ ؛ مشػػتؽ مػػف تح ػػي الشػػ   
لذا ايحػػػرج عمػػػػد ايػػػػدمؿ  كانسػػػػـ ف ػػػػ    كال مػػػزة  كال ػػػػد   تّػػػػدنف  تمػػػػزئ جحػػػػداهمد عػػػػف 

 ا،خرل ف  ؿ:

فػػنذا عػػرض ايحػػتح  رم مػػب مػػف اليػػك   كالح ػػـ هػػك العػػدرض الػػذم  عػػرض لكف ػػئف  ػػ   
 ّصر ال مب فرجل صكرة ذلؾ الش   فدنيحتدح هك الح    كالعدرض هك الح ـ.

ػَف اْلِجػفّْ َواإِلنػِس كقد ذكر ا تعدل  ف  تيز م  الح   ف دؿ: ـَ َكِثًْرا مّْ ﴿َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَينَّ
ـْ َأْعػػُْ  ـْ ُقمُػػوٌب  َّ َْْفَقُيػػوَف ِبَيػػا َوَلُيػػ ـْ آَذاٌف  َّ َْْسػػَمُموَف ِبَيػػا َلُيػػ ٌف  َّ ُْْبِصػػُروَف ِبَيػػا َوَلُيػػ

                                                           

  ّدب ف  فهؿ العمـ ّد  267ا،صؿ   يكادر ا،صكؿ ف  جحدد ث الرسكؿ  الحك ـ الترمذم - 1
 .101ص:  4ج:
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ـُ اْلَغاِفُموفَ  ـْ َأَضؿُّ ُأْوَلِئَؾ ُى  فيعمـ جف الح   مف عمؿ ال مب. 1﴾ُأْوَلِئَؾ َكاَْلْنَماـِ َبْؿ ُى

 ل عراّ  ح ف قرج عم   قكل  تعدل :  كقدؿ  

ْْػًرا﴾  3وقولػو ِمػالى:﴿َوَمف َْْمَمػْؿ ِمْثَقػاَؿ َذرٍَّة َشػرِّا َْػَرُه﴾  ،2﴿َفَمف َْْمَمْؿ ِمْثَقػاَؿ َذرٍَّة َخ
 [ؿي مي الر    ى  ً : ]فً فكل  كقدؿ: حسّ   حسّ   ف دؿ 

ّعػد المعرفػة جف  ػد يكا لػ  فشػرع ل ػـ  فدقتهػدهـؼ العّػدد جف  عرفػكه كا عز كمؿ كمٌػ
د ذا جمػػػر  شػػػر عة الحػػػالؿ  كالحػػػراـ فمػػػف ف ػػػ  جسػػػّدب هػػػذه ا،مػػػكر التػػػ  جمػػػر  كي ػػػ  ّمػػػ

ككّػػر فػػ    ّك ػػده  كشػػ ف مػػد ي ػػ  عيػػ  تعػػدظـ ذلػػؾ عيػػده  كي ػػ   كرجل ز ػػف مػػد جمػػر ّػػ 
 صدره شيي  فكدف جشد تسدرعد ف مد جمر  كجشد هّرد  كامتيدعد ممد ي   عي .

  فدلح ػػ  فػػ  الػػد ف ميػػد عظػػ ـ    ػػد ا ّػػ  جهػػؿ ال  ػػ ف الػػذ ف عػػد يكا محدسػػف ا،مػػكر
تػػدّ ر ا عػػز كمػػؿ ل ػػـ فػػ  ذلػػؾ ّيػػكر    ػػي ـ ل عّػػدكه  كشػػد ي د كم ػػدار ا،شػػ د   كحسػػف

ف جطػدع  كاي ػدد ،مػر  ،فٌ  عم   سر  كمف حـر ذلؾ عّده عم  مكدّدة  كعسػر ال مػب كا 
   4«.ا عز كمؿ فدليحس ليمد تخؼ  كتي دد لذا رجل يحع ش   جك هرر ش  

كجفيػػػكا ف  ػػػد هػػػ ن  الػػػذ ف اشػػػت مكا ّػػػدآلرا   كالخػػػكض ف  ػػػد  »  ػػػـ قػػػدؿ كالمػػػد معيػػػده:
 ػـ تػرل جحػدهـ  جعمدرهـ كجعرهكا عف سد ر العمـك الت  حدمة اليدس لل  د ف  كؿ كقت

 كد يػ  عػكج كمػ  لقّػدؿ جحػدهـ عمػ  يحسػ  حتػ   كػؼ مي ػد مػد ن  مػكز  ف  خدصة جمػره
قّدلػػ  عمػػ  لصػػالح اليػػدس... ك  ػػدؿ ل ػػذا المعمػػب جم ّمػػد   خ ػػر لػػ  مػػف لهمدلػػ  يحسػػ  كا 

                                                           

 .179اآل ة:  سكرة ا،عرؼ - 1
 .07اآل ة:  سكرة ال مزة - 2
 .08اآل ة:  سكرة ال مزة - 3
يكادر ا،صكؿ ف  جحدد ث   الحك ـ الترمذم  جّك عّد ا  محمد ّف عم  ّف الحسف ّف ّشر - 4

ف  ح   ة   ا،صؿ التدسع عشر  ّ ركت  دار الم ؿ  تح  ؽ: عّد الرحمف عم رة  الرسكؿ 
 .137ص:   1ج:  الح   كفه مت 
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الحهد ؿ لمف تح ػ  فػ  هػذا اليػكع الكاحػد فك ػؼ لذا ف  ػت كػالـ رب هك ف   لف كدف هذه 
ككعظ ػػـ كعطػػؼ ّػػ  عمػػ  ـ كػػ   معم ػػـ غػػدا ممككػػد فػػ    العػػدلم ف الػػذم جدب ّػػ  عّػػدده

 دار السالـ.

ػًرا َْػَرُه﴾فمف ف   عف ا عز كمؿ قكل  تعػدل : ْْ ﴿ َوَمػف   1﴿َفَمف َْْمَمْؿ ِمْثَقػاَؿ َذرٍَّة َخ
كالكّ ػػر  كالػػدق ؽ  كالمم ػػؿ مػػف الشػػر   جمسػػؾ عػػف الصػػ  ر 2َذرٍَّة َشػػرِّا َْػػَرُه﴾َْْمَمػػْؿ ِمْثَقػػاَؿ 

كلػػـ  سػػتح ر مػػد دؽ مػػف الخ ػػر  كصػػ ر  كلػػـ   سػػت ف ّػػ   كجمػػدت هػػذا الكع ػػد مػػف يحسػػ  
 المّطالت كم د.

خّدرهد عف السػرا ر  كذكػر الصػدر مػف  كمف ف   ف  هذه السكرة مف شيف ا،رض  كا 
كا جعمػػػدل ـ  ػػػـ كمػػػد جعمدلػػػ  مكزكيػػػة ّم دق ػػػؿ الػػػذر مػػػف الخ ػػػر  ّػػػ ف  ػػػدم ا جشػػػتدتد ل ػػػر 

 كالشر ن  ككف هذا حسّ  ف مد ّ ي   ّك ف ا.

ـُ :كمػف ف ػػ  عػػف ا قكلػػ  عػػز كمػػؿ ُِْظَمػػ َْاَمػػِة َفػػاَل  َْػػْوـِ اْلِق ﴿َوَنَضػػُع اْلَمػػَواِزَْف اْلِقْسػػَط ِل
ػػْف َخػػْردَ  ف َكػػاَف ِمْثَقػػاَؿ َحبَّػػٍة مّْ ًْْئا َواِ  َنػػا ِبَيػػا َوَكَفػػى ِبَنػػا َحاِسػػِبَْف﴾َنْفػػٌس َشػػ ْْ َِ ك ػػؼ ن  3ٍؿ َأ

ػػ ف العّػػدد حتػ   يصػػؼ الخمػػؽ مػػف يحسػ   ك ػػ دم للػػ  كػػؿ   كػكف هػػذا حسػػّ  ف مػد ّ يػػ  ّك
 ذم حؽ ح   مف يحس   كمدل .

ـُ  كمف ف   عف ا قكل  تعدل : ﴿َوَما ِمف َدآبَّػٍة ِفػي اَْلْرِض ِإ َّ َعَمػى الّمػِو ِرْزُقَيػا َوَْْمَمػ
ِبػٍْف﴾ َِْوَدَعَيا ُكػؿّّ ِفػي ِكَِػاٍب مُّ ََِقرََّىا َوُمْسػ ػ ف   ك ػؼ ن  كػكف هػذا حسػّ  ف مػد ّ يػ  4ُمْس ّك

 ك طم ف لل  همدي .  معدش  كن  خرج هـ الرزؽ مف قمّ  حت    ؽ ّّر 
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ْزَؽ ِلَمػػف ََْشػػاَ ِمػػْف ِعَبػػاِدهِ كمػف ف ػ  عػػف ا قكلػ  عػػز كمػؿ:  ﴿ُقػػْؿ ِإفَّ َربّْػػي َْْبُسػػُط الػرّْ
ْْػُر الػرَّاِزِقْفَ  ٍَ َفُيػَو ُْْخِمفُػُو َوُىػَو َخ ِـُ مّْف َشػْي ك ػؼ ن  كػكف هػذا   1﴾َوَْْقِدُر َلُو َوَما َأنَفْق

 كن حرارة ف  يحس .  حسّ  مف ال  ة ّخمح  حت  ن  مد ف  كقت ا يحدؽ ه  د ف  صدره

ِمػَف النَّْسػاَ َواْلَبِنػَْف  ُزّْْػَف ِلمنَّػاِس ُحػبُّ الشَّػَيَواتِ  ﴿كمف ف   عف ا عز كمػؿ قكلػ :
ْنَمػاـِ َواْلَحػْرِث َذِلػَؾ َمَِػاعُ  َمِة َواَْل ػِؿ اْلُمَسػوَّ ػِة َواْلَخْْ  َواْلَقَناِطِْر اْلُمَقنَطػَرِة ِمػَف الػذََّىِب َواْلِفضَّ

َْا َوالّمػُو ِعنػػَدُه ُحْسػُف اْلَمػػآِب﴾ ك ػؼ ن  كػػكف هػذا حسػّ  فػػ  يزكلػ  عمػ  مػػد 2اْلَحَْػاِة الػػدُّْن
ل  ّر  حت   م ك عف حب هذه الش كات  ك تشمر فػ  طمػب الػذم جعممػ  ا جيػ  اختدره 

 خ ر مف ذلؾ. 

ـْ  ﴿كمف ف   عف ا تعدل  قكل : ُُّْي ـْ َأ ِإنَّا َجَمْمَنا َما َعَمى اْْلَْرِض ِزَْنًة لََّيا ِلَنْبُمَوُى
  3﴾َعَماًل.َأْحَسُف 

اِلَحا    كقكل  4ِت ِإنَّا َ  ُنِضُْع َأْجَر َمْف َأْحَسَف َعَماًل ﴾﴿ِإفَّ الَِّذَْف آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
ُْْث ََْشاَ ُنِصُْب ِبَرْحَمَِِنا َمف  ﴿تعدل : ََِبوَُّأ ِمْنَيا َح ُْوُسَؼ ِفي اَْلْرِض َْ َوَكَذِلَؾ َمكَّنّْا ِل

حت   ك ؼ ن  ككف هذا حسّ  ف  معدممت  ّر  5﴾اْلُمْحِسِنَْف.نََّشاَ َوَ  ُنِضُْع َأْجَر 
  يكمش ف  ا حسدف.

َْْمُبػُدوِف﴾ ﴿ َوَما:كمف ف   عف ا عز كمؿ قكلػ  نػَس ِإ َّ ِل ك ػؼ ن 6َخَمْقُت اْلِجفَّ َواإلِْ
كجف عّكد تػ  فػ  مم ػع حركدتػ  كم ػد    ن  ككف هذا حسّ  حت   عمػـ جيػ  خمػؽ لمعّكد ػة

ف كديػػت  فػػنف كديػػت حركدتػػ  ممػػد حسػػي د ا فػػ  تيز مػػ   كعمػػ  جلسػػية رسػػم  ف ػػد عّػػده  كا 
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 س  ة ف د ترؾ عّكد ت .

ـْ َوَْْمفُػو  ا﴿ َومَ :كمف ف   عف ا تعدل  قكل  ػِدُْك ْْ َأَصاَبُكـ مّْف مُِّصػَْبٍة َفِبَمػا َكَسػَبْت َأ
ف هػػػػذا حسػػػػّ  حتػػػ    ػػػػكف عم ػػػ  المصػػػػد ب كييػػػ  قػػػػدؿ ليمػػػػد ك ػػػػؼ ن  كػػػك 1َعػػػف َكِثْػػػػٍر﴾

ؾ حت  جيّ ؾ عف رقدتؾ.  قدصصتؾ ّ ذه المص ّة ّش    س ر مف ذيّك

فكمػف ف ػ  عػف ا عػز كمػؿ قكلػ  َْْمَسْسػَؾ الّمػُو ِبُضػرٍّ َفػاَل َكاِشػَؼ َلػُو ِإ َّ ُىػَو  :﴿ كىاً 
ٍَ َقػُدْ ٍْْر َفُيَو َعَمػى ُكػؿّْ َشػْي ف َْْمَسْسَؾ ِبَخ ك ػؼ ن  كػكف هػذا حسػّ  حتػ   ي طػع 2ٌر﴾َواِ 

رمػػد ه عػػف المخمػػكق ف ك صػػ ر حػػرا مػػف رؽ يحسػػ   كمػػف تّصػػّص خم ػػ   كتخمػػص مػػف 
ػػَف المَّػػِو تع  ػػر ا ح ػػث ع ػػر الميػػدف  ف ف ػػدؿ تعػػدل :  ـْ َأَشػػدُّ َرْىَبػػًة ِفػػي ُصػػُدورِِىـ مّْ ُِ ﴿َْلَنػػ

ـْ َقْوـٌ  َّ َْْفَقُيػوَف﴾ َذِلَؾ ِبَأنَُّي
مػف كػدف رهّتػ  مػف المخمػكق ف غدلّػة عمػ   ّػرئ مػف الح ػ  3

 رهّت  مف ا.

 كقدؿ عز كمؿ ف  الميدف  ف: 

ػوا َوِلمَّػِو َخػَزاِئُف  ﴿ ُىـُ  َّػى َْنَفضُّ الَِّذَْف َُْقوُلوَف َ  ُِنِفُقوا َعَمى َمْف ِعنػَد َرُسػوِؿ المَّػِو َح
فمف رجل حدمت  كرزق  مف الػدي د ّ ػد  4 وَف﴾َْْفَقيُ السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَلِكفَّ اْلُمَناِفِقَْف َ  

 ّ د الخمؽ دكف ا  حت   ه ع ح كق   ك داهف ف  د ي   ف د ّرجه ال رآف مف الح  .

ـْ ِإفَّ الَّػػػِذَْف كمػػػف ف ػػػ  عػػػف ا عػػػز كمػػػؿ قكلػػػ : َِِجْب َلُكػػػ ـُ اْدُعػػػوِني َأْسػػػ ﴿ َوَقػػػاَؿ َربُُّكػػػ
َِْكِبُروَف َعْف ِعَباَدِِي َسَْْدُخُموَف  ـَ َداِخِرْفَ َْْس  5 ﴾.َجَينَّ

ك ػػؼ ن  كػػكف هػػذا حسػػّ  حتػػ   عمػػـ جف ا عػػز كمػػؿ جكرمػػ  ّ د ػػة الكرامػػة فمػػك جف  
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ممكد كتب لل  عّد مف عّ ده ارفع للػ  حكا مػؾ نمػت  سػركرا  كاتكػؿ عمػ  هػذا الكتػدب 
مع جي  عّد م م  ن   در عم  ش   ف  الح   ة ف ذا كتدب رب العػدلم ف  يطػؽ ّػيف ا 

 ﴿كمػػؿ قػػدؿ هػػذا  كلػػـ  خرمػػ  مخػػرج ا،مػػر  كلكػػف جّػػرزه فػػ  معػػرض ال ػػكؿ ف ػػدؿ:  عػػز
ـْ  َِِجْب َلُك ـُ اْدُعوِني َأْس فمف  عمـ مد ف  حشػك هػذه الكممػة اشػتح  ّػ   ػـ لذا  1﴾ َوَقاَؿ َربُُّك

دعد عم     ف مف ا مدّة  ـ  يتظر الكقت كمد قدؿ ا تعدل  لمكس   كهػدركف عم  مػد 
  السالـ:

َِّبَمػ﴿ قَ  َِ َِِقَْما َوَ   سػّ ؿ 2َْْمَمُمػوَف. ﴾ِف َسػِبَْؿ الَّػِذَْف َ  ااَؿ َقػْد ُأِجَْبػت دَّْعَوُُِكَمػا َفاْسػ
ػػػػعى الٍ  اؿي زى   ىػػػػ]نى : الػػػػذ ف ن  عممػػػػكف انسػػػػتعمدؿ  كلػػػػذلؾ قػػػػدؿ رسػػػػكؿ ا  ػػػػ رو ٍ ػػػػخى ًّ  دى ٍّ  ـٍ د لىػػػػمى

ػ   ػد رسػكؿ ا ؟  [ ق ػؿ: ي ّ ػرى  ؿٍ مً عٍ تى سٍ  ى  ػدى  كؿي  يػ] ى ف ػدؿ: ك ػؼ  سػتعمؿ ّر  بٍ مً تى ٍسػتى  ـٍ مىػفى  تي كٍ عى
ػ  قػد خػدر لػ  حػ ف  ػيت  كقتػ  ف عط ػ  لً   [ ف ؿ استعمدل  لن مف قمػة ف  ػ  ن  ح ػ  جف ّر

 جك ر ممد سيؿ.

ػػػدى  ]ًلذىاجيػػػ  قػػػدؿ:  كركم فػػػ  الخّػػػر عػػػف رسػػػكؿ ا  ػػػعى د الٍ عى ػػػ اي  دؿى قىػػػ دي ٍّ ػػػكى  ز  عى د  ىػػػ ؿ  مى
ػ بُّ حً   جي يٍّ نً م فى دً ٍّ عى  ةى دمى حى  ٍس ًّ احٍ   ؿي رً ٍّ مً  ػلىػلً   ي تيػٍّ مى جى  دٍ قىػكى   ي تى كٍ صى [د   مى . فػنذا ف ػ  هػذا لػـ سىػيىؿى

ػػ  فدلح ػػ  فػػ  هػػذا ن فػػ  تمػػؾ المخػػدتالت كالخػػدا ع التػػ    سػػتّطي لمدّتػػ  كلػػـ  سػػتعمؿ ّر
 م ػػػدهد العّ ػػػد ا،ّػػػدؽ فػػػ  سػػػ رهـ للػػػ  ا تعػػػدل  فػػػ  معد شػػػ ـ مػػػف ي ػػػب الػػػدي د حرصػػػد 

كّرمد  ككف صدحب هذا ممف خدعتػ  يحسػ  ف  ػكؿ جيػد اشػت ؿ   اكممعد كته  عد لد ف 
 3«.ّتسك ة جمكر اليدس ف  مؿ جمر يحس  لمحّة جف  يزؿ الخمؽ كم ـ عم  قكل 

: ن شػؾ جف مػف ممػع هػذا مػع ال  ػدـ ّػيمكر الػد ف كالػذب عػف الحػؽ هػك الػكارث قمت
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كا    خمع عيػدف الت ػكل نٌ كمف ايحرد ّيحد الطرف ف ل  حظ مف الكرا ة ّشرط ج  الح    
 جعمـ.

  .كالعمـ  ال ة جيكاع عمـ ّد  كعمـ ّتدّ ر ا  كّرّك ت   كعمـ ّيمر ا»... قدؿ:   

ا  عػدلـ ّػد لػ س عػدلـ ّػيمر ركم عف ع س  عم   السالـ جي  قدؿ: العممػد   ال ػة:
كػػيف ع سػػ  عم ػػ  السػػالـ  .ّػػيمر ا لػػ س ّعػػدلـ ّػػد  كعػػدلـ ّػػد عػػدلـ ّػػيمر ا كعػػدلـ

يمػػد صػػ ريده  ال ػػة جيػػكاع ،ييػػد  ّك تػػ  مػػع العمػػـ ّػػد عممػػد كاحػػدا  كا  معػػؿ العمػػـ ّتػػدّ ره كّر
عمػـ ا مػف عمػـ التػدّ ر ،ف عمػـ التػدّ ر لمعّػدد  كهػك  جرديد جف  تم ز عيػد مػف ن  ع مػ 

ال مػكب فػدلعمـ  داخؿ ف  ّدب العّكد ة  كعمـ ا هك ال يد  الذم  ظ ر عم  ا،لسية مػف
 رجس كؿ جمر.

ّػػد   دّػػؾ فػػ  ّدطيػػؾ  كالعمػػـ ّتػػدّ ر ا   دّػػؾ  فػػدلعمـ»طك ػػؿ:  ػػـ قػػدؿ ّعػػد كػػالـ  
 معػػؿ ذلػػؾ العمػػـ مراقّػػد   ك ػػؼ   دّػػ  فػػ  الّػػدطف؟  قػػدؿ: قػػدؿ لػػ  قد ػػؿ: .فػػ  ظػػدهرؾ

دّػة ف  ؼ ّ  عم  حدكد المراقّة ف  ا،مكر كم د  ك كر   الح د  ميػ   ك  ػؼ ّػ  عمػ  م 
جسػػرار ا  ك ػػرض يحسػػ  رهػػد فػػ  ج  ػػدؿ ا،عمػػدؿ حتػػ    د ػػ  للػػ  التعمػػؽ ّػػ  فػػ  كػػؿ 

 ا،حكاؿ.

ك ػػؼ   دّػػ  عمػػـ التػػدّ ر فػػ  ظػػدهره ؟ قػػدؿ: لذا عمػػـ التػػدّ ر تصػػكر لػػ  صػػكر  قػػدؿ:
ا،عمدؿ  فرجل مراتب ا،عمدؿ عيد ا فدلصالة لقّػدؿ العّػد عمػ  ا  كالزكػدة فػرار مػف 

ك دؽ اليحس  كّردط د   كالم دد حم ة  كتعصب   كالح  كفػد   شرؾ اليحس كالصـك
الّ عػػة ا،كلػػ  كتمد ػػد ّ عػػة جخػػرل  كالممعػػة قّػػكؿ هػػ دفة ا  كتيػػدكؿ مػػكا زه  كا،ع ػػدد 
عرض العّ د عم  ا  كممدلس الذكر تممؽ العّ ػد   كمرتػع فػ  ر ػدض ا  كم اخػدة 

كالرغّػػػة افت ػػػدر     كالػػػدعد  للػػػ  ا يصػػػ حة المػػػ مي ف  كمعدطػػػدت ـ مرمػػػة عسػػػكر ا
لػػ  مػػد مػػد ت ّػػ  ا،خّػػدر عػػف رسػػكؿ  العّػػد للػػ  ا  فػػديظر للػػ  مػػد يطػػؽ ّػػ  التيز ػػؿ  كا 

مف  كاب هذه ا،ش د   كحسف المزا  هؿ  شّ  ّعهػ  ّعهػد ؟ فػنذا يظػرت للػ    ا 
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دت ػػػد نخػػػتالؼ   عممػػػت جف ّ ػػػي ف تحدكتػػػد ذلػػػؾ يمػػػد اختمحػػػت م ّك صػػػكرهد  كمػػػف التػػػدّ ر كا 
مػػػد  عرف ػػػد ّػػػدلعمـ ّتػػػدّ ر ا خرمػػػت الصػػػكر فمػػػف عػػػرؼ هػػػذه الصػػػكر مػػػف ا،عمػػػدؿ فنيٌ 
 ن  ػػرل جف رسػػكؿ ا   1.]ج[تعػػدل  فعمػػ  حسػػب ذلػػؾ   ػػ ـ حرمدت ػػد ك هػػع د مكهػػع د

ك ػؼ كػدف لذا صػم    عطػ  كػػؿ عهػك ميػ  ح ػ  مػف الصػػالة  كلػذلؾ قػدؿ عمػر رهػػ  
حظ د مف السمكد معيده جف ن  ّسػط ذراع ػ  ف ّطػؿ حظ ػد مػف جعطكا مراف كـ  ا عي :

لّ ػػدم  رهػػد جحػػب للػػ  مػػف جف اسػػت ّؿ ّ مػػد    رهػػ ،فٌ  السػػمكد  كقػػدؿ اّػػف مسػػعكد:
لذا صػػم   ككػػدف رسػػكؿ ا   غ ػػر ال ّمػػة لذا كهػػعت كحػػ  ّػػد،رض فػػ  حػػدؿ السػػمكد

ككػػدف لذا تطػػكع  الحر هػة لػػـ  صػػؿ شػػ  د مكديػػ  شػػ  د مػػف التطػػكع لقدمػػة لحرمػػة الحر هػػة 
 ت دسر  ك يمر ّذلؾ كن  ت دمف لقدمة لحرمة ال م ف.

لذا صػػم  للػػ  عمػػكد جك سػػدر ة جك عصػػ  معمػػ  عمػػ  حدمّػػ  ا، سػػر  كلػػـ  ككػػدف 
 معمػػػ  يصػػػب ع ي ػػػ  لقدمػػػة لحرمػػػة ال ّمػػػة  ككػػػدف عمػػػ  رهػػػ  ا عيػػػ  لذا سػػػمـ خحػػػض 

 ف كجشػػّده ذلػػؾ مححكظػػة تسػػم مت  ا،خػػرل قمػػ ال مػػف التسػػم مة ا،كلػػ  لحرمػػة كدتػػب ال مػػ
 ايت   المراد مف كالم   كهك المح ؽ العدرؼ.2«.عي ـ كا جعمـ

الع ػػؿ  كتزك ػػة  آةكن سػػّ ؿ للػػ  انطػػالع عمػػ  هػػذا لن معرفػػة جحكدم ػػد  كتصػػح ة مػػر  
 فظ ر جف العمـ قد د  كالعمؿ تدّع  كن است رار ل  لن ّ . اليحس مف خّد   د  كجديدس د

ن ارتحؿ»ت: فح  م دد المسمسال  3«.هتؼ العمـ ّدلعمؿ  فنف جمدّ  كا 

العمػـ اليػػدفع مػػد زهػدؾ فػػ  دي ػػدؾ  كرغّػؾ فػػ  جخػػراؾ  كحممػػؾ » كفػ  الحكػػـ الحدرق ػػة:

                                                           

 سدقطة مف اليسخة  س(. - 1
-101ص:   4ج:  ّدب فهؿ العمـ ّد  267ا،صؿ   يكادر ا،صكؿ   يظر: الحك ـ الترمذم - 2

116  
ج ر عف عم  مسمسؿ   الم دد المسمسالت  مالؿ الد ف الس كط   عّد الرحمف ّف جّ  ّكر -3

 . 272ص:   1ج:  2002  1ط:  لّيدف  ّ ركت  ار الّشد رد  ّدآلّد 
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 1«.عم  طدعة مكنؾ  كصحدؾ مف كدر هكاؾ

 العمػػػـك اليدفعػػػة مػػػد كديػػػت لم مػػػـ رافعػػػة  كل هػػػكا  قدمعػػػة  كلمشػػػككؾ صػػػدرفة»كف  ػػػد: 
 2«.دافعة

العمؿ ّال عمـ ميد ة  كالعمـ ّال عمؿ كس مة ّال » حمد زركؽ:كمف كالـ الكل  ج
 3«.غد ة

ػػ :عػػف جّػػ  هر ػػرة قػػدؿ: قػػدؿ رسػػكؿ ا 4كركل جّػػك داككد ػػمٍ عً  ـى م ػػعى تى  فٍ ]مى ػػد مً من   ً ػػتى ٍّ د  ى م 
 ـى كٍ  ىػ ةً ي  مى الٍ  ؼى رٍ عي  دٍ مً  ى  ـٍ د لى  ى يٍ الدُّ  فى د مً هن رٍ عى   ً ًّ   بى صً  ي  لً ن  لً   ي مي م  عى تى   ى نى  ؿ  مى كى  ز  عى  اً   ى مٍ كى   ً ًّ 
 د[. ى  حى   رً يً عٍ  ى  ةً دمى  ى  ً الٍ 

   كؿ: عف كعب ّف مدلؾ قدؿ: سمعت رسكؿ ا 5كركل الترمذم 

ػػ ػػ ي لً  ـى ٍمػػػعً الٍ  بى مىػػطى  فٍ ]مى ػػمى عي الٍ   ً م ًّػػػدرً مى ػػ ي لً  كٍ   جى د ى مى ػػػكي   ً ًّػػ ؼى رً ٍصػػػ ى  كٍ   جى د ى  ى حى السُّػػ  ً م ًّػػػدرً مى  كهى مي
 [.درى الي   اي   ي مى خى دٍ جى   ً  ٍ لى لً  دسً الي  

ػػ ج هػػد عػػف اّػػف عمػػر عػػف اليّػػ  6كركل الترمػػذم ػػمٍ عً  ـى م ػػعى تى  فٍ قػػدؿ: ]مى  كٍ جى  اً  رً ٍ ػػ ى د لً من
 [ كقدؿ: حسف غر ب.درً ي  الٍ  فى مً  هي دى عى  ٍ مى  جى كى ّى تى  ى مٍ فى  اً  رى  ٍ غى   ً ًّ  ادى رى جى 

                                                           

 لـ جمده. - 1
 المرمع يحس . - 2
  25ص: 12ال دعدة رقـ:  ممع كتصي ؼ: يّ ؿ مع ؼ عسدؼ  قكاعد التصكؼ  جحمد زركؽ -3

pdf  
  5ج:  3664حد ث رقـ:  ّدب العمـ ل  ر ا عز كمؿ  جكؿ كتدب العمـ  سيف جّ  داكد - 4

 .505ص:
  4ج: 2654حد ث رقـ:   ّدب مد مد  ف مف  طمب ّعمم  الدي د  جّكاب العمـ  سيف الترمذم - 5

 .329ص:
 .2655حد ث رقـ:   المرمع يحس  - 6
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ـى  تىعىم ميكا نى ] قدؿ: عف مدّر جف رسكؿ ا 1كركل اّف مدم  ػد ى  ًّػ ً  ًلتيّىػدهيكا اٍلًعٍم  اٍلعيمىمى
كا كىنى  ػػػدري كا كىنى  السُّػػػحى ىد ى  ًّػػػ ً  ًلتيمى ػػػدًلسى  ًّػػػ ً  تىخى  ػػػري ػػػفٍ  اٍلمىمى ًلػػػؾى  فىعىػػػؿى  فىمى [ كرمػػػدؿ الي ػػػدري  فىدلي ػػػدري  ذى

 . دةتلسيدده 

   ػػػػػػػػػكؿ:  كغ ػػػػػػػػره عػػػػػػػػف جّػػػػػػػػ  هر ػػػػػػػػرة قػػػػػػػػدؿ: كػػػػػػػػدف رسػػػػػػػػكؿ ا  2كركل جّػػػػػػػػك داككد
ـ  الم  ] ًمػػفٍ   ىٍيحىػػعي  نى  ًعٍمػػـو  ًمػػفٍ : اٍ،ىٍرّىػػعً  ًمػػفى  ًّػػؾى  جىعيػػكذي  ًليٍّػػ   يػػ ًمػػفٍ   ىٍخشىػػعي  نى  قىٍمػػبو  كى  نى  يىٍحػػسو  كى

ًمفٍ  تىٍشّىعي   [ يٍسمىعي. نى  ديعىد و  كى

: عف جّ  هر رة ره  ا عيػ  قػدؿ: قػدؿ رسػكؿ ا 4  كاّف مدم 3كركل الترمذم 
[ :  د اٍيحىٍعًي  الم  يـ م ٍمتىًي  ًّمى مٍٍّمًي  عى ًزٍديًػ   ىٍيحىعيًي   مىد كىعى ػد كى ٍمػدي  ًعٍممن مىػ  ًلم ػ ً  اٍلحى ػدؿو  كيػؿٍّ  عى  حى
دؿً  ًمفٍ  ًّؾى  جىعيكذي  رىبٍّ   [  الي دًر. جىٍهؿً  حى

 قدؿ الترمذم: حد ث حسف غر ب مف هذا الكم . 

ف لػػـ  ظ ػػر مػػي  ػػـ ليػػ   مػػب عمػػ  ا،ٌمػػ ـ عمػػؿ قػػدؿ ة كدفػػة تعظػػ ـ حممػػة الشػػر عة  كا 
جخػذ عم يػد الع ػد العػدـ مػف »لمدـ الصكف ة عّد الكهدب الشػعراي  رحمػ  ا فػ  الع ػكد: 

جف يّمػػػؿ العممػػػد   كالصػػػدلح ف  كا،كػػػدّر  كلػػػك لػػػـ  عممػػػكا ّعمم ػػػـ  كي ػػػـك  رسػػػكؿ ا 
ّكامػػػب ح ػػػكق ـ  كيكػػػؿ جمػػػرهـ للػػػ  ا تعػػػدل  فمػػػف جخػػػؿ ّكامػػػب ح ػػػكق ـ مػػػف ا كػػػراـ  

  كحممػة شػرع    كخدامػ  كالتّم ؿ ف د خدف ا  كرسكل  فنف العممػد  يػكاب رسػكؿ ا 
  كذلػؾ كحػر  كقػد مػدؿ للػ  ذلػؾ مػف كحػر  فمف است دف ّ ـ تعػدل ذلػؾ للػ  رسػكؿ ا

                                                           

  ّدب انيتحدع ّدلعمـ كالعمؿ ّ   كتدب ان مدف كفهد ؿ الصحدّة كالعمـ  سيف اّف مدم  - 1
 .91ص:  1ج:  259حد ث رقـ:

 .647ص:  2ج:  1548حد ث رقـ:  ّدب ف  انستعدذة  فهد ؿ ال رآف كتدب  سيف جّ  داكد - 2
 .578ص:   5ج:  3599حد ث رقـ   جّكاب الدعكات  سيف الترمذم  الترمذم - 3
ّدب انيتحدع ّدلعمـ   كتدب ان مدف كفهد ؿ الصحدّة كالعمـ  سيف اّف مدم   اّف مدم  - 4

حد ث   ّدب دعد  رسكؿ ا   الدعد  . ككتدب92ص:   1ج:  251حد ث رقـ:   كالعمؿ ّ 
 .1260ص:  2ج:   3833رقـ: 
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 1«.ة العدلـ ّدلتص  رمى  ٍ مى مف قدؿ عف عمدمة عدلـ عي 

جف كػػػؿ مػػف جقػػػدـ الم ػػزاف ّ  ػػػر حػػؽ عمػػػ   ـى ًمػػفعي »ا،حدد ػػػث:  ػػـ قػػػدؿ ّعػػد مممػػػة مػػف 
العممد   كا،كدّر حـر اليحع ّ ـ كعص  ا  كرسػكل   كا   ػدم مػف  شػد  للػ  صػراط 

 2«.مست  ـ
  ختـ ّ مد مممس : ّحد   ف كدف  كليختـ 

  ـك مف مممس حت   دعك ّ  ن   مد كدف رسكؿ ا حد ث اّف عمر قدؿ:  قم  :اْلوؿ
ٍش ىًتؾى  ًمفٍ  لىيىد اٍقًسـٍ  الم  يـ  ] الدعكات ،صحدّ : ّىٍ فى  ّىٍ يىيىد  ىحيكؿي  مىد خى ًمفٍ  مىعىدًص ؾى  كى  طىدعىًتؾى  كى

ًمفى  رىٍحمىتىؾى  ًّ ً  تيّىمٍّ ييىد مىد مىٍ يىد ًّ ً  تي ىكٍّفي  مىد اٍل ىً  فً  كى مىتٍٍّعيىد الدٍُّي ىد  ميًص ّىدًت  عى  ًّيىٍسمىدًعيىد كى
دًريىد ًتيىد كىجىٍّصى قيك  مى   ىٍيرىيىد كىاٍمعىؿٍ  ًمي د  اٍلكىاًرثى  كىاٍمعىٍم ي  جىٍح ىٍ تىيىد  مىد كى مى  كىاٍيصيٍريىد ظىمىمىيىد  مىفٍ  عى  عى

ٍّمىغى  كىنى  هىمٍّيىد جىٍكّىرى  الدٍُّي ىد تىٍمعىؿً  كىنى  ًد ًييىد  ًف  ميًص ّىتىيىد تىٍمعىؿٍ  كىنى  عىددىايىد  مىفٍ   كىنى  ًعٍمًميىد  مى
مىٍ يىد تيسىمٍّطٍ  مييىد نى  مىفٍ  عى    كقدؿ حد ث حسف غر ب صح ح.3[ ركاه الترمذم ىٍرحى

ػػفٍ ]: حػػد ث جّػػ  هر ػػرة قػػدؿ: قػػدؿ رسػػكؿ ا  الثػػاني: مىػػسى  مى ٍمًمػػسو  ًفػػ  مى  ًف ػػ ً  كى يػػرى  مى
ػػػؿى  فى ىػػػدؿى  لى ىطيػػ ي  ديىؾى :  ى يػػػكـى  جىفٍ  قىٍّ ّ يىػػػد سيػػٍّحى ٍمػػػًدؾى  رى ًّحى ـ   جىٍسػػػتىٍ ًحريؾى  جىٍيػػتى  ًلن   ًللىػػػ ى  نى  كى  جىتيػػػكبي   يػػػ
د لى ي  الم  ي  غىحىرى  ًلن   ًللىٍ ؾى  . مىٍمًمًس ً  ًف  كىدفى  مى كقػدؿ هػذا حػد ث حسػف   4[ ركاه الترمػذمذىًلؾى

 غر ب صح ح.

عػػف عّػػد ا ّػػف عمػػرك ّػػف 5كفػػ  الّػػدب عػػف جّػػ  ّػػرزة  كعد شػػة  كركل جّػػك داككد 
                                                           

 .317ص:   الع كد المحمد ة  الشعراي  - 1
 .317ص:  المرمع يحس   الشعراي  - 2
حد ث رقـ   ّدب مد مد  ف  ع د التسّ ح ّدل د  جّكاب الدعكات  سيف الترمذم  الترمذم - 3

 .528ص:   5ج:  3502
حد ث رقـ:     ّدب مد   كؿ لذا قدـ مف مممس   جّكاب الدعكات  الترمذمسيف   الترمذم - 4

 .494ص:   5ج:  3433
  4ج:  4857حد ث رقـ   ّدب ف  كحدرة المممس  كتدب ا،دب  سيف جّ  داكد  جّك داكد - 5

  264ص:
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ػده  ًًّ ػف    ىتىكىم ـي  نى  كىًممىدته ] العدص جي  قدؿ:  ًق ىدًمػ ً  ًعٍيػدى  ّىدًطػؿو  مىٍمًمػسً  جىكٍ  لىٍ ػكو  مىٍمًمػسً  ًفػ  جىحى
ثى  ٍت يف   ًلن   مىر اتو   ىالى ٍي ي  كىح رى ٍ رو  مىٍمًمسً  ًف   ى يكلي يف   كىنى  عى مىٍمًمسً  خى ـى  ًلن   ًذٍكرو  كى ػًت  ًًّ ػف   لىػ ي  خي
مىٍ  ً  دتىـً   يٍختىـي  كىمىد عى مى  ًّدٍلخى ًح حىةً  عى ديىؾى : الص  ٍّحى ٍمًدؾى  الم  يـ   سي ًّحى  جىٍسػتىٍ ًحريؾى  جىٍيػتى  ًلن   ًللى ى  نى  كى
. كىجىتيكبي   [ًللىٍ ؾى

مػػػػدـ كا ـ  تىػػػػ لحمػػػػد  رب العػػػػدلم ف  كصػػػػم  ا عمػػػػ  سػػػػ ديد محمػػػػد خػػػػدتـ اليّ ػػػػ ف  كا 
 المرسم ف. 

 ايت   المز  الخدمس  ّك  تـ الكتدب. 

ق عمػػ   ػػد الح  ػػر للػػ  ا المحمػػكد  1421ايت ػػ  ّتػػدر ل مسػػت ؿ ممػػددل ال دي ػػة عػػدـ 
الميسػػكخة عمػػ  يسػػخة الم لػػؼ  2كقػػد يسػػل عمػػ  يسػػخة حح ػػد الم لػػؼ  1ّػػف حمػػد السػػكؽ

  ممعيػد ا  3ق كمػد ذكػره الحح ػد جحمػد ّػف محمػد ا،مػ ف 1329ممددل  11الت  جي دهد 

                                                           

ـ ّميط ة جّمسة ّكن ة تميراست  عهك 1948كلد سية الش ل المحمكد ّف حمد السكق    - 1
م ذف ميتدب لمتعم ـ ّمد ر ة الش كف لش كف الد ي ة ّكن ة تميراست  ك المممس العمم  لمد ر ة ا

الد ي ة ّيحس الكن ة    دـ دركسد ف  عمـك الشر عة ّدلم ة التدرق ة عم  قيدة ال رآف الكر ـ  
د ذاعة المحم ة لكن ة تميراست.  ّك

هك مف الذ ف عدصركا طمّة الش ل محمد الص  ر ّدم كدلش ل محمد ّف ّددم الذم رآه  كلـ 
  يخذ عي  لّعد المسدفة ّ ي مد. 

 200ّمخطكطدت الميط ة  لذ عمؿ ححظ  ا تعدل  عم  رقف مد   درب  كهك ّدحث  كم تـ
الص  ر ّدم  ش ل محمد مخطكط عم  م دز الحدسكب  كمي د كتدب شرح ا،حدد ث الم ر ة لم

يكازؿ س دم ك كميظكمة الّش ر لمح   كذلؾ   مد ّف محمد الح   كتدب رشح الظ  رة لمحكيكازل   ك 
 حـ لمحمد ّف ّددم تمم ذ الش ل محمد الص  ر ّدم. 

شرح ا،حدد ث  –لمش ل المحمكد الحهؿ ا،كؿ ف  لخراج مخطكط الش ل محمد الص  ر ّدم 
كالمم ع جخذ  –جكؿ مف رقي  عم  الحدسكب  -كا جعمـ  –لل  يكر الكمكد لذ هك  -الم ر ة 

 اليسخة المرقكية عي . فمزاه ا عف المم ع كؿ خ ر.
 محمد ا،م ف ّف محمد. حح د الم لؼ: - 2
هك محمد ا،م ف ّف محمد ّدم ّف س دم المختدر المدع  التدم ّف ّدّد الز ف  كالمتكف  سية  - 3
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 كا  دهـ ف  دار كرامت  آم ف  آم ف  آم ف.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 . د الش ل محمد ّف ّددم  كجخذ مي  لمدزت  را ت  عم لم مرة  جكمؿ ق 1354
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 خاِمة:

يػػػػكر  للػػػػ مػػػػرة  دي ػػػػة  لخرام ػػػػدهػػػػك  المخطكطػػػػدت تح  ػػػػؽلٌف ال ػػػػدؼ ا،سدسػػػػ  مػػػػف 
نسػػ مد كجٌي ػػد تحمػػؿ فػػ  ط دت ػػػد  كتطك رهػػد  معػػدرؼال ّيػػد  فػػ  مي ػػد لالسػػتحددة  الكمػػكد

مكايػػب عمم ػػة  كفكر ػػة  ك  دف ػػة  ، مػػة العمػػـك  كالمعػػدرؼ فػػ  كػػٌؿ فػػٌف مػػف فيػػكف ال  دفػػة 
 العّر ة  كا سالم ة  كغ رهد.

 عمػػػػر ّػػػػف ّػػػػدم محمػػػػد لمشػػػػ ل الم ر ػػػػة ا،حدد ػػػػث شػػػػرح كتػػػػدبالعمػػػػؿ عمػػػػ  تح  ػػػػؽ ك 
 مطمكسػد ن ػزاؿ الػذم   معد ك المدلك  ف  الحد ث كالح تراثيحد س ال مفكهك  -  الكيت 
مػد هػك لٌن محدكلػة ح   ػة   -الم مػكر ا سػالم  ترا يػد فػ  المخطكطػدت مال ػ ف ّ ف مف

 كمددة ف  هذه الرسدلة لمكصكؿ لل  هذا ال دؼ العدـ.

ٌف   ،حدد ػػػث شػػػرح عّػػػدرة عػػػف-شػػػرح ا،حدد ػػػث الم ر ػػػة  – ال مػػػ ف المخطػػػكط هػػػذاكا 
 كتدّػػ  فػػ  تعػػدل  ا رحمػػ  الم ػػرم ا مػػدـ ممع ػػدكالتػػ     قد م ػػد عظػػـ عظ مػػة يّك ػػة

  ممعػمػف خػالؿ  ّشػرح د تعػدل  ا رحمػ  ّػدم الشػ ل كقػدـ  "حػب لمػف طػب مػف عمؿ"
 كف   ػة  كحد   ة  ل ك ة  فكا د جقكال ـ مف ليد فممعحكل د  ا سالـ عممد ،قكاؿ م دّذة 

  فكػػدف كتدّػ  رحمػػ  ا تعػػدل  مػػف الكتػػب الم مػػة حصػػ ن تك  عػػدت ن  ػػةكجخالق كع د د ػة 
 ف  جحدد ث ا،حكدـ. 

عمػ  مػز  ف ػط  ميصػّدعم  تح  ؽ هذا المخطكط ف  هذه الرسدلة قد كدف  العمؿلٌف 
كالػػػذم  شػػػمؿ كتػػػدب ا،قهػػػ ة  كالشػػػ ددات  كالعتػػػؽ  كالحػػػدكد  كالػػػد دت    مػػػف الكتػػػدب

 كالكص ة  كالم راث.

 كتصػح ح   الػيص هػّطمحدكلػة  عم  ؽ ّشكؿ كّ ر ككدف الترك ز ف  عمم ة التح 
صػػػالح اليسػػدخ  عيػػػد ت ػػع قػػد التػػػ  كالم ك ػػة  ا مال  ػػػة ا،خطػػد  مػػف  المكمػػػكد السػػ ط كا 
 ا،قػػػكاؿ كعػػػزك  اليّك ػػػة ا،حدد ػػػثتخػػػر   ك   الػػػيص فػػػ  المكمػػػكدة اآل ػػػدت كتك  ػػػؽ  ف  ػػػد

 جفٌ  لػػػكحظ التػػػ  لحػػػدظا، ّعػػػض كشػػػرح  ّػػػدلرمكع للػػػ  م لحػػػدت ـ جصػػػحدّ د للػػػ المي كلػػػة 
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 جحػدؿ جك  الم لػؼ اختصػرهد التػ  كالمسػد ؿ  العّػدرات ّعػض كشرح   شرح د لـ الم لؼ
خدصة كجٌف جسمكب الش ل ّدم فػ  الكتدّػة كالّ دف  التكه ح مف لمز د ،هم ت د لل  د   ّك

 قد كدف ّم  د قؿ مف  رت   لل   ف  زمدييد هذا.

 هػدمش ل  ػدؿ عػف انّتعػدد  عمػ  فكػرة هذا؛ كقد كدف الترك ز ف  عمم ػة التح  ػؽ هدتػ
 عمػ  الز ػددة عػدـالتػزاـ ك   الم لػؼ قدمػ  مػد احتػراـّدلز ددات الت  قػد تخػؿ ّمّػدج  الرسدلة

الميشػػػكدة فػػػ  الّحػػػكث العمم ػػػة ا،كدد م ػػػة مػػػف م ػػػة   العمم ػػػة مديػػػةل  تكخ ػػػد  قػػػدؿ مػػػد
خرام  كمد جراده صدحّ  مف م ة جخرل.  كمحدفظة عم  الكتدب ا،صؿ  كا 

 الم ػرم ا عّػد  جّػ ا مػدـ معالمػةل مػكمزة ترممػة ّت ػد ـ ا،طركحػة هػذه اعتيت كمد
 «حػػػػػب لمػػػػػف طػػػػػب مػػػػػف عمػػػػػؿ» كتدّػػػػػ  عػػػػػف  سػػػػػ رة كيّػػػػػذة - ا،حدد ػػػػػث مػػػػػدمع كهػػػػػك -

 .ف   الم لؼ كمي    كمهمكي 

- تعػدل  ا رحمػ  الكيتػ  عمػر ّػف ّػدم محمػد الشػ ل عػف مكمزة ترممة مديب لل 
 شػػرح - المخطػػكط كتدّػػ ممع ػػد ا مػػدـ الم ػػرم  كتعر ػػؼ ّسػػ ط ّشػػدرح ا،حدد ػػث التػػ  

   كمي   الم لؼ ف  .المكمكدة كيسخ  - الم ر ة ا،حدد ث

كمد تـ الترك ز ف  هذه ا،طركحة عم  ّ دف آرا  الش ل محمػد ّػدم ّػف عمػر الكيتػ  
رحمػػػ  ا تعػػػدل   كمكاقحػػػ  فػػػ  مسػػػد ؿ  كيػػػكازؿ حػػػد ت فػػػ  عصػػػره  كك ػػػؼ كػػػدف مكقحػػػ  

هد غ ػر جف التعػرض لكػؿ ذلػؾ قػد كػدف مختصػرا مػدا ،ف الممػدؿ ن  تسػع لمتحصػ ؿ لزا 
يمد ذكر ه يد لمحت ايتّده الّدح  ف حكل  مست ّال.  ف    كا 

 :  ا،طركحة هذه عم  د كقحت الت  النِائج أىـ ومف

كّ ػػػرة  لمػػػد اشػػػتمؿ عم ػػػ  مػػػف عمػػػـك  عمم ػػػة ق مػػػ  الم ر ػػػة ا،حدد ػػػث شػػػرح مخطػػػكطل -1
 شت . 

 ّصػػحة المػػدلك  الح ػػ   ك ا،حكػػدـ جحدد ػػث فػػ  هدمػػد عمم ػػد مرمعػػد المخطػػكط هػػذاٌد  عػػ -2
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 ذكػر مػد ك  ػرا تعػدل  ا رحمػ  الشػ ل ،فٌ  خدصػة ّصػحة   ػدرال ميط ػة كف ػ  عدمة 
 التػ  ة ال  ػدرميط ػالمدلك ػة  كفتػدكل شػ كخ  عممػد   عممػد ال فتػدكلليد ف  كتدّ  هػذا 

 .ف  د  ع ش كدف

 رحمػ  ّػدم الشػ ل كشػدرح د - ا،حدد ػث مػدمع - الم ػرم ا عّػد دجّػ ا مػدم ف فٌ ل  -3
 حػكؿ قػدميده مػد خػالؿ كمػف – المزا ػر عممػد  مف مم م ف عدلم ف كهمد - تعدل  ا

عػػض عصػػر  مد  فػػ  السػػد دة العكا ػػد مػػف كمكقح مػػد - مع يػػة مسػػد ؿ فػػ  آرا  مػػد  ّك
 التػػػ  الزمي ػػػة الحتػػػرة اّتعػػدد كرغػػػـ  مي مػػػد كاحػػد كػػػؿ عصػػػر فػػ  ايتشػػػرت التػػػ  الّػػدع
 كلعػػػؿلٌن جٌييػػػد يمػػػدهمد  تح ػػػدف حػػػكؿ الك  ػػػر مػػػف المكاقػػػؼ   -مي مػػػد كػػػؿ ف  ػػػد عػػػدش

 فػ  ال دّتػة ا سػالم ة ّدلمرمع ة كفتكاه رج   ف  مي مد كؿ تمسؾ هكلسّب ف  ذلؾ ا
 التشػػر ع م دصػػديظرت مػػد ال دقّػػة للػػ  ك  يّ ػػ   كسػػية  تعػػدل  ا كتػػدب كهػػ   الشػػر عة

س دط مد  الكّرلا سالم   كغد دت    عصػر  مد فػ  حػد ت التػ  كالكقػد ع  لميػكازؿ كا 
 المعركفة لد  مد. انمت دد كسد ؿ ّكؿ عم  د

الغت ػد   الم ػة عمػـك ّ ف تعدل  ا رحم ّف عمر الكيت   ّدم محمد الش ل ممع -4  ّك
  كف ػػػ   كع  ػػػدة  كحػػػد ث  تحسػػػ ر مػػػف كالمتيكعػػػة  الك  ػػػرة كفيكي ػػػد  الشػػػرع ة كالعمػػػـك
كك ػؼ ن  كػكف كػذلؾ  .ممت ػد عػدلـ  ّيٌيػ العممػد  مػف ك  ػرشػ د لػ  ال حتػ   كجصكؿ

كقػػػد كمػػػديده فػػػ  كتدّػػػ  شػػػرح ا،حدد ػػػث الم ر ػػػة  ػػػّرط ّػػػ ف فػػػركع المسػػػد ؿ الح   ػػػة  
كجصكل د  ك ت ص  مم ع ا،دلػة التحصػ م ة فػ  المسػد ؿ التػ   يدقشػ د ف سػكؽ مم ػع 

ممػػػػدع  كق ػػػػدس  كعػػػػرؼ   كمصػػػػمحة كاستصػػػػحدب  ا،دلػػػػة مػػػػف آ ػػػػدت  كجحدد ػػػػث  كا 
كاستحسػػدف... دكف كمػػؿ  جك ممػػؿ   ػػـ  يظػػر للػػ  م دصػػد التشػػر ع مػػف كػػؿ حكػػـ فػػال 

 جك تحم ؿ.   ّخؿ ّذكر الحكمة مف كؿ تحر ـ

كمػػد كػػػدف رحمػػػ  ا تعػػدل   عمػػػؿ ّمم ػػػع المصػػددر التشػػػر ع ة فػػػ  ّح ػػ  عػػػف جحكػػػدـ 
 عػدؿ عي مػد حتػ  لذ  لميكازؿ المسػتمدة فػ  عصػره فكػدف  يخػذ جكن ّدلكتػدب  كالسػية  كن
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كانستحسػػدف كمػػد ظ ػػر ليػػد  كانستصػػحدب   المرسػػمة دلمصػػدلحلػػـ  مػػد ف  مػػد شػػ  د جخػػذ ّ
 ذلؾ مف خالؿ الك  ر مف المسد ؿ الح   ة المطركحة ف  كتدّ  شرح ا،حدد ث الم ر ة.

 كقدعػدة  ا،صػم ة الّػرا ة ك دعدةمد جمكي   المعركفة الح   ة ال كاعد  ستخدـكمد كدف 
 .الل...محكمة العددة كقدعدة هرار  كن هرر ن

التػ  مكيػت العممػد  جف  حكمػكا عم ػ  ّييػ  عػدلـ ممت ػد  انمت ػدد ممكػة ّحؽ د حدز ف
 ف  عصره.

ك ةمى  لنٌ   ػذكرهد كن  الرسػكؿ جحدد ػث  ت ّػت تعػدل  ا رحمػ  ّػدم محمػد الشػ ل -5   ٍعػػزي
فػػنٌف دٌؿ ذلػػؾ عمػػ  شػػ   فنٌيمػػد  ػػدؿ  كمسػػمـ الّخػػدرم  صػػح ح للػػ  هػػدعزك   مػػد كغدلّػػد

كتمكيػػػ  مػػػف عمػػػـ الحػػػد ث اليّػػػكم    عمػػػ  اهتمدمػػػ   كاعتيد ػػػ  ّحػػػد ث المصػػػطح  
 الشر ؼ.

ف ذكػػػر جحدد ػػػث ن جصػػػؿ ل ػػػد فػػػ  مصػػػيحدت الحػػػد ث  ف ػػػك  ت ّػػػت ا،مػػػر  ك ػػػذكر  كا 
 تعم  دت عممد  الحد ث حكل د.

 تعػػدل  ا رحمػػ  حرصػػ  ككػػدف الع  ػػدة  جمػكر تعػػدل  ا رحمػػ  ّػػدم الشػػ ل   مػػؿ لػـ -6
جف  ّيػػػ   ممسػػػمـالػػػذم  يّ ػػػ  ل ا،سػػػدس هػػػك  كجٌيػػػ تعػػػدل   ّػػػد  مػػػدفا  ركػػػد ز عمػػػ 

 ح دت  عم  .

ككدف رحمػ  ا تعػدل  شػد د الحػرص عمػ  ميدقشػة مسػد ؿ التكح ػد  كجٌف ا،صػؿ فػ  
يّ ػػػ  فيحسػػػ  معصػػػكمة  كجيػػػػ   المسػػػمـ ا مديػػػ  ّػػػد تعػػػدل   كجف مػػػف آمػػػػف ّػػػد تعػػػدل   ّك
مححكظ اليحس  ككدف رحم  ا تعدل   رل جٌف تكح ر المسمم ف مف جصػعب ا،مػكر التػ  

ج جحػػد مػػف الًمم ػػة لٌن ّمممػػع عم ػػ   فكديػػت تمػػؾ م كلتػػ  ن  يّ ػػ  التسػػدهؿ ف  ػػد فػػال  يخػػرى 
 المش كرة الت  تكار  د عي  مم ع تالمذت   كمر د   مف الزاك ة الكيت ة لل   كميد هذا. 

 لطر ػػؽ كم مػػ  تصػػكف  ّ ػػدف مػػف تعػػدل  ا رحمػػ  ّػػدم محمػػد الشػػ ل كتػػدب  خػػؿ لػػـ  -7



 خ تمة

707 

ف شػػد د الػػدفدع عػػي ـ  فكػػد كمكدرم ػػد  ا،خػػالؽ محدسػػف عمػػ  كػػذلؾ كح ػػ  الصػػكف ة 
كعػػف آرا  ػػـ الصػػكف ة للػػ  درمػػة جيػػ   حػػذر مػػف انعتػػراض عمػػ  ـ  ك  ػػكؿ ّكمػػكب 
التسم ـ ل ـ  كف  الكقػت ذاتػ  كػدف ك  ػر التسػد د  كالت ػك ـ لػّعض ا،مػكر التػ  كػدف 
  ـك ّ د ّعض المتصكفة  كالت  كدف  راهػد مػف الّػدع دكف جف  كحػرهـ  كمع ػدره فػ  

تكافؽ الشرع ه  ّدعة حسية  مكف العمؿ ّ د  كجف كؿ ّدعػة كؿ ذلؾ جف كؿ ّدعة 
تخػػػدلؼ الشػػػرع ف ػػػ  ّدعػػػة سػػػ  ة  مػػػب انّتعػػػدد عي ػػػد. كػػػؿ ذلػػػؾ معػػػؿ الك  ػػػر مػػػف 

 الّدح  ف  حكمكف عم  الش ل محمد ّدم ّف عمر ّيي  متصكؼ سي .  

 ا،حدد ػث شػرح مخطػكط مػف المػز  هػذا تح  ػؽ فػ  العمؿ ي د ة ف  ّ   كص  كممد
 :  الم ر ة

  ،ٌيػػ اعتيػػد  ج مػػدكتػػب الشػػ ل محمػػد ّػػدم رحمػػ  ا تعػػدل   ّتح  ػػؽ انعتيػػد  هػػركرة -1
 ف ػػك الشػػرع ة العمػػـك تحصػػ ؿ فػػ - كعممػػد  عدمػػة- لممزا ػػر  ف هدمػػد مرمعػػد  شػػكؿ

ذا  تكافػػؽ كهػػ المػػدلك   المػػذهب جصػػكؿع  ػػدة  كحػػد  د كفػػؽ ك   ف  ػػد ط دتػػ  فػػ  حػػكم 
 .كمي مد  كف  د  ع  دة السي ة تمدمد مع مرمع ة المزا ر

هػػػػركرة الّحػػػػث فػػػػ  مػػػػي   الشػػػػ ل محمػػػػد ّػػػػدم رحمػػػػ  ا تعػػػػدل  فػػػػ  كتدّػػػػ  شػػػػرح  -2
ا،حدد ػػػث الم ر ػػػة  كفػػػ  م لحدتػػػ  ا،خػػػرل  كدراسػػػة آرا  الشػػػ ل  كفتدك ػػػ   كيظرتػػػ  
الم دصد ة ف  ك  ر مف ا،حكدـ الشرع ة  كذلؾ ف  دراسدت عمم ػة مػددة  كمسػت مة 

 مة ا تعدل  عم  .لّ دف فكره  كتحرده ف  عصره رح

 عمم ػػة مراكػػز ّحػػتح كذلػػؾ  كطػػدتطالمخ تح  ػػؽ تشػػم ع عمػػ  الدكلػػة سػػ ر هػػركرة -3
 مػػع شػػركد  المخطكطػػدت هػػذه مػػدلك  كمعػػؿ تكامػػدهد  ّيمػػدكف ذلػػؾ فػػ  متخصصػػة

 ّػػ ف تكدمػػؿ ّػػذلؾ ف كػػكف كالعممػػد   لمّػػدح  ف لعطد هػػد عمػػ  لتشػػم ع ـ المراكػػز تمػػؾ
عػػػددة المخطكطػػػدت  تمػػػؾ عمػػػ  لمححػػػدظ المم ػػػع  ،فٌ  مد ػػػد مػػػف لمكمػػػكد لخرام ػػػد كا 
 .تح     ف  كالراغب لممخطكط  المدلؾ ّ ف ال  ة ف داف حكؿ مطركح ا شكدؿ



 خ تمة

708 

 فػ  العمػؿ  كػكف لكػ  المخطكطػدت تح  ػؽ ممػدؿ فػ  الّدح  ف ّ ف التيس ؽ هركرة -4
 كقسػػػـ  ك  ػػػرة جمػػػزا  فػػػ  المخطػػػكط كػػػدف لذا خدصػػػة  كمتكػػػدمال  ّكمتيدسػػػ د التح  ػػػؽ
 .مح   فمف ال مممكعة عم  تح     ف  العمؿ

 كالمعدهػد  المدمعػدتعمػ  مسػتكل  الم ر ػة ا،حدد ث شرح كتدب تدر س عم  حثال -5
عػػػػددة  تح   ػػػػ  لي ػػػػد  تػػػـٌ  لذا خدصػػػػةالمتخصصػػػػة فػػػػ  العمػػػـك الشػػػػرع ة  المزا ر ػػػة  كا 
مم ع ػد فدلكتػدب  م ػؿ مرمعػد  المعدصر العمم  الكتدب لمعد  ر كف د لمكمكد لخرام 

هدمػػػد مػػػف المرامػػػع التػػػ  تعػػػزز مرمع ػػػة المزا ػػػر  كهك ت ػػػد ال  دف ػػػة ا سػػػالم ة عمػػػ  
 جصكؿ المذهب المدلك .

 وا الموفّْؽ.

                                   

 

 

 



 انفٓبسط انفُٛخ

 

 

 

 

 

 

َخ  انفٓبسط انفُٛ 
 

 

 

 

 

 



 الفه رس الفنية

721 

 اْلْاتفيرس 

 الصفحة السورة رقـ اْلْة اْلْة الرقـ

01 
ـٍ ًلف   دًدٍؿ عىًف ال ًذ فى  ىٍختىدييكفى جىيحيسى ي ﴿كىنى تيمى

ك ايند   جىً  مند﴾الٌم  نى  يًحبُّ مىف كىدفى خى
 370 سكرة الّ رة 107

02 
ت    درىل حى لىف تىٍرهى  عىيؾى اٍل ى يكدي كىنى الي صى ﴿كى

﴾  تىت ًّعى ًمم تى يـٍ
 669 سكرة الّ رة 120

03 
لىكيـ م د  ّىٍت كى د كىسى مىٍت لى ىد مى ﴿ًتٍمؾى جيم ةه قىٍد خى

﴾ ميكفى ٍّتيـٍ كىنى تيٍسيىليكفى عىم د كىدييكا  ىٍعمى  كىسى
 233 سكرة الّ رة 134

04 
دًص حى ىدةه  ىٍد جيكًلٍ  ا،ىٍلّىدًب  ـٍ ًف  اٍلً صى لىكي ﴿كى

﴾ ـٍ تىت  يكفى  لىعىم كي
 519 سكرة الّ رة 179

05 

تيٍدليكٍا ًّ ىد  ﴿كىنى تىٍيكيميكٍا جىٍمكىالىكيـ ّىٍ يىكيـ ًّدٍلّىدًطًؿ كى
ك دـً ًلتىٍيكيميكٍا فىًر  ند مٍٍّف  جىٍمكىاًؿ الي دًس ًللى  اٍلحي

 ًّدً  ٍـً كىجىيتيـٍ تىٍعمىميكف﴾
 185 سكرة الّ رة 185

06 

ذىا سىيىلىؾى ًعّىدًدم عىيٍّ  فىًنيٍّ  قىًر به جيًم بي  ﴿كىاً 
ٍل يٍ ًمييكٍا  دًف فىٍم ىٍستىًم ّيكٍا ًل  كى دىٍعكىةى الد اًع ًلذىا دىعى

﴾ ـٍ  ىٍرشيديكفى  ًّ  لىعىم  ي
 568 سكرة الّ رة 186

07 
تيٍدليكٍا ًّ ىد  ﴿كىنى تىٍيكيميكٍا جىٍمكىالىكيـ ّىٍ يىكيـ ًّدٍلّىدًطًؿ كى
ٍف جىٍمكىاًؿ الي دًس  ك دـً ًلتىٍيكيميكٍا فىًر  ند مٍّ ًللى  اٍلحي

﴾  ًّدً  ٍـً كىجىيتيـٍ تىٍعمىميكفى
 185 سكرة الّ رة 188

08 

رىاـً  ـي ًّدلش ٍ ًر اٍلحى رىا كىاٍلحيريمىدتي ﴿الش ٍ ري اٍلحى
مىٍ ً   ـٍ فىدٍعتىديكٍا عى مىٍ كي دصه فىمىًف اٍعتىدىل عى ًقصى

﴾ ـٍ مىٍ كي د اٍعتىدىل عى  ًًّمٍ ًؿ مى
 239 سكرة الّ رة 194

ًف اٍل ىتىدمى  قيٍؿ  09  - 661 سكرة الّ رة 220﴿ًف  الدٍُّي ىد كىاآلًخرىًة كى ىٍسيىليكيىؾى عى
666 
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﴾ ٍ ره  ًلٍصالىحه ل  يـٍ خى

10 
﴿كى ىٍسيىليكيىؾى عىًف اٍل ىتىدمى  قيٍؿ ًلٍصالىحه ل  يـٍ 

﴾ ٍ ره  خى
 666 سكرة الّ رة 220

ًك ـه﴾ 11 ـٍ ًلف  الٌم ى عىًز زه حى لىٍك شىد  الٌم ي ،ٍعيىتىكي  666 سكرة الّ رة 220 ﴿كى

12 ﴾ ـٍ ـٍ فىًنٍخكىاييكي دًلطيكهي ٍف تيخى  666 سكرة الّ رة 220 ﴿كىاً 

13 
ًف اٍل ىتىدمى  قيٍؿ ﴿ًف  الدٍُّي ىد  كىاآلًخرىًة كى ىٍسيىليكيىؾى عى

﴾ ٍ ره  ًلٍصالىحه ل  يـٍ خى
 661 سكرة الّ رة 220

14 
د ّىً  ى  كٍا مى ذىري ييكٍا ات  يكٍا الٌم ى كى ﴿ ىد جى ُّ ىد ال ًذ فى آمى

﴾ ٍ ًمًي فى ّىد ًلف كييتـي مُّ  ًمفى الرٍّ
 675 سكرة الّ رة 279

15 
حيبُّ الش  ىكىاًت ًمفى اليٍّسىد  كىاٍلّىًي فى ﴿زي ٍّفى ًلمي دًس 

ًة﴾  كىاٍل ىيىدًط ًر اٍلمي ىيطىرىًة ًمفى الذ هىًب كىاٍلًحه 
 702 سكرة آؿ عمراف 14

16 

﴿شىً دى الٌم ي جىي  ي نى ًللىػ ى ًلن  هيكى كىاٍلمىالىً كىةي كىجيٍكليكٍا 
دن ًّدٍلً ٍسًط نى ًللىػ ى  ًلن  هيكى اٍلعىًز زي اٍلًعٍمـً قى ً مى

ـي﴾ ًك   اٍلحى
 391 سكرة آؿ عمراف 18

17 

﴿ن   ىت ًخًذ اٍلميٍ ًمييكفى اٍلكىدًفًر فى جىٍكًل ىد  ًمف ديٍكًف 
مىف  ىٍحعىٍؿ ذىًلؾى فىمىٍ سى ًمفى الٌمً  ًف   اٍلميٍ ًمًي فى كى

﴾  شىٍ  و
 78 سكرة آؿ عمراف 28

18 

مٍّ  ًف  ﴿فىيىددىٍت ي اٍلمىتً كىةي كىهيكى  قىدً ـه  يصى
دٍّقند ًّكىًممىةو  اٍلًمٍحرىاًب جىف  الٌم ى  يّىشٍّريؾى ًّ ىٍح ىػ  ميصى

ًّ ًّد مٍّفى  يى سى ٍّدنا كى حىصيكرنا كى مٍّفى الٌمً  كى
﴾ دًلًح فى  الص 

 480 سكرة آؿ عمراف 39

19 
دًٍّه  ٍي ي ًًّ يطىدرو  ي ى ٍف ًلف تىٍيمى ًمٍف جىٍهًؿ اٍلًكتىدًب مى ﴿كى

 ًللىٍ ؾى﴾
 685 سكرة آؿ عمراف 75
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20 

يند  ـٍ  ىمى دًيً  كفى ًّعىٍ ًد الٌمً  كىجىٍ مى ﴿ًلف  ال ًذ فى  ىٍشتىري
الىؽى لى يـٍ ًف  اآلًخرىًة كىنى  قىًم الن جيٍكلىػً ؾى نى خى

ًة كىنى  ـٍ  ىٍكـى اٍلً  ىدمى  يكىمٍّمي يـي الٌم ي كىنى  ىيظيري ًللىٍ ً 
ـٍ  كٍّ ً  لى يـٍ عىذىابه جىًل ـه﴾. يزى  كى

 - 207 سكرة آؿ عمراف 77
210 

21 

يند  ـٍ  ىمى دًيً  كفى ًّعىٍ ًد الٌمً  كىجىٍ مى ﴿ًلف  ال ًذ فى  ىٍشتىري
الىؽى لى يـٍ ًف  اآلًخرىًة كىنى  قىًم الن جيٍكلىػً ؾى نى خى
ًة  ـٍ  ىٍكـى اٍلً  ىدمى كىنى  يكىمٍّمي يـي الٌم ي كىنى  ىيظيري ًللىٍ ً 

لى يـٍ عىذىابه جىًل ـه﴾ ـٍ كى كٍّ ً    يزى

 268 سكرة آؿ عمراف 77

22 
يند  ـٍ  ىمى دًيً  كفى ًّعىٍ ًد الٌمً  كىجىٍ مى ﴿ًلف  ال ًذ فى  ىٍشتىري

 قىًم الن﴾
 207 سكرة آؿ عمراف 77

23 
يند  ـٍ  ىمى دًيً  كفى ًّعىٍ ًد الٌمً  كىجىٍ مى ﴿ًلف  ال ًذ فى  ىٍشتىري

 قىًم الن﴾
 207 سكرة آؿ عمراف 77

24 

كفى  ٍ ًر كى ىٍيميري ـٍ جيم ةه  ىٍدعيكفى ًللى  اٍلخى ٍلتىكيف مٍّيكي ﴿كى
ـي  كًؼ كى ىٍي ىٍكفى عىًف اٍلمييكىًر كىجيٍكلىػً ؾى هي ًّدٍلمىٍعري

﴾  اٍلميٍحًمحيكفى
 325 سكرة آؿ عمراف 104

25 

عىؿى  ـي ال ًت  مى ـٍ ﴿كىنى تيٍ تيكٍا السُّحى ىد  جىٍمكىالىكي الٌم ي لىكي
ـٍ قىٍكنن  قيكليكٍا لى ي ـٍ كى ـٍ ًف  ىد كىاٍكسيكهي ًق ىدمدن كىاٍرزيقيكهي

كفند﴾  م ٍعري
 - 294 سكرة اليسد  5

299 

26 

ت  ى ًلذىا ّىمى يكٍا اليٍّكىدحى فىًنٍف  ﴿كىاٍّتىميكٍا اٍل ىتىدمى  حى
ـٍ  ٍي يـٍ ريٍشدنا فىدٍدفىعيكٍا ًللىٍ ً  جىٍمكىالى يـٍ كىنى آيىٍستـي مٍّ

كٍا﴾  تىٍيكيميكهىد ًلٍسرىافند كى ًّدىارنا جىف  ىٍكّىري
 665 سكرة اليسد  6

27 
د  د ًلي مى ﴿  ًلف  ال ًذ فى  ىٍيكيميكفى جىٍمكىاؿى اٍل ىتىدمى  ظيٍممن

سى ىٍصمىٍكفى سىًع رنا﴾ ـٍ يىدرنا كى   ىٍيكيميكفى ًف  ّيطيكًيً 
 – 177 سكرة اليسد  10

663 

د  28 د ًلي مى  - 177 سكرة اليسد  10﴿ًلف  ال ًذ فى  ىٍيكيميكفى جىٍمكىاؿى اٍل ىتىدمى  ظيٍممن
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سى ىٍصمىٍكفى سىًع رنا﴾ ـٍ يىدرنا كى  663  ىٍيكيميكفى ًف  ّيطيكًيً 

29 
ظٍّ  ـٍ ًلمذ كىًر ًمٍ ؿي حى ـي الٌم ي ًف  جىٍكنىًدكي ﴿ يكًص كي

 ا،يي ى ىٍ ًف﴾
 678 سكرة اليسد  11

30 
ـٍ  يكي ٍي ي ييكىحٍٍّر عى د تيٍي ىٍكفى عى ّى ً رى مى ﴿ًلف تىٍمتىًيّيكٍا كى

الن كىًر مند﴾ ييٍدًخٍمكيـ مٍُّدخى ـٍ كى  سى ٍّ ىدًتكي
 347 سكرة اليسد  31

31 
د ديكفى  ﴿ًلف  الٌم ى نى  ىٍ ًحري جىف  يٍشرىؾى ًًّ  كى ىٍ ًحري مى

 ذىًلؾى ًلمىف  ىشىد ﴾
 - 267 سكرة  اليسد  48

318 

32 
كٍا الٌم ى ًق ىدمند ﴿ ٍ تيـي الص الىةى فىدٍذكيري فىًنذىا قىهى

﴾ ـٍ ييكًّكي مى  مي قيعيكدنا كىعى  كى
 402 سكرة اليسد  103

33 

ـى ّىٍ فى  ؽٍّ ًلتىٍحكي ٍليىد ًللىٍ ؾى اٍلًكتىدبى ًّدٍلحى ﴿لي د جىيزى
د جىرىاؾى الٌم ي كىنى تىكيف لٍٍّمخى ً ًي فى  الي دًس ًّمى

ًص مند﴾  خى
 373 سكرة اليسد  105

34 

دًت سىييٍدًخمي يـٍ  دًلحى ًمميكٍا الص  ييكٍا كىعى ﴿كىال ًذ فى آمى
دًلًد فى ًف  ىد  ي دتو تىٍمًرم ًمف تىٍحًت ىد ا،ىٍي ىدري خى مى

 جىّىدنا﴾
 284 سكرة اليسد  122

ييكٍا جىٍكفيكٍا ًّدٍلعي يكًد﴾ 35  - 282 سكرة المد دة 01 ﴿ ىد جى ُّ ىد ال ًذ فى آمى
636 

36 
ييكٍا جىٍكفيكٍا ًّدٍلعي يكًد جيًحم ٍت لىكيـ  ﴿ ىد جى ُّ ىد ال ًذ فى آمى

﴾  ّىً  مىةي ا،ىٍيعىدـً
 282 سكرة المد دة 01

 636 سكرة المد دة 04 ﴿لف  الٌم ى سىًر عي اٍلًحسىدًب﴾ 37

38 
زىا   ًّمىد ﴿كىالس دًرؽي كىالس دًرقىةي فىدٍقطىعيكٍا جىٍ ًد ى يمىد مى
ًك ـه﴾ ّىد يىكىدنن مٍّفى الٌمً  كىالٌم ي عىًز زه حى  كىسى

 551 سكرة المد دة 38

39 
د  زىا  ًّمى ﴿كىالس دًرؽي كىالس دًرقىةي فىدٍقطىعيكٍا جىٍ ًد ى يمىد مى

ًك ـه﴾ ّىد يىكىدنن مٍّفى الٌمً  كىالٌم ي عىًز زه حى  كىسى
 552 سكرة المد دة 38
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40 

كىتىٍّيىد  ـٍ ًف  ىد جىف  الي ٍحسى ًّدلي ٍحًس كىاٍلعىٍ فى ﴿كى مىٍ ً  عى
ًّدٍلعىٍ ًف كىا،ىيؼى ًّد،ىيًؼ كىا،يذيفى ًّد،يذيًف كىالسٍّف  

﴾  ًّدلسٍّفٍّ
 575 سكرة المد دة 45

41 
ـي  ؿى الٌم ي فىييٍكلىػً ؾى هي د جيزى ـٍ  ىٍحكيـ ًّمى مىف ل  ﴿كى

 الظ دًلميكف﴾
 518 سكرة المد دة 45

42 

ـٍ ًف  ىد جىف  الي ٍحسى ًّدلي ٍحًس كىاٍلعىٍ فى  مىٍ ً  كىتىٍّيىد عى ﴿كى
ًّدٍلعىٍ ًف كىا،ىيؼى ًّد،ىيًؼ كىا،يذيفى ًّد،يذيًف كىالسٍّف  

﴾  ًّدلسٍّفٍّ
 575 سكرة المد دة 45

43 
ييكٍا نى تىت ًخذيكٍا اٍل ى يكدى  ﴿ ىد جى ُّ ىد ال ًذ فى آمى

درىل  ﴾كىالي صى ـٍ جىٍكًل ىد  ّىٍعضو  جىٍكًل ىد  ّىٍعهي ي
 77 سكرة المد دة 51

44 

د  كٍا لىًٍّ سى مى ل ٍكفى ال ًذ فى كىحىري ـٍ  ىتىكى ٍي ي ﴿تىرىل كىً  رنا مٍّ
ًف   ـٍ كى مىٍ ً  ـٍ جىف سىًخطى الٌم ي عى ـٍ جىيحيسي ي قىد مىٍت لى ي

﴾ دًلديكفى ـٍ خى  اٍلعىذىاًب هي
 590 سكرة المد دة 80

45 
ييكٍا نى تىٍسيىليكٍا عىٍف جىٍش ىد  ًلف  ﴿ ىد جى ُّ ىد ال ًذ فى آمى

﴾ ـٍ ـٍ تىسيٍ كي  تيٍّدى لىكي
 283 سكرة المد دة 101

46 
ييكٍا نى تىٍسيىليكٍا عىٍف جىٍش ىد  ًلف  ﴿ ىد جى ُّ ىد ال ًذ فى آمى

﴾ ـٍ ـٍ تىسيٍ كي  تيٍّدى لىكي
 283 سكرة المد دة 101

47 

ييكٍا نى تىٍسيىليكٍا عىٍف جىٍش ىد  ًلف ﴿ ىد جى ُّ ىد  ال ًذ فى آمى
ٍي ىد ًح فى  ييىز ؿي  ف تىٍسيىليكٍا عى ـٍ كىاً  ـٍ تىسيٍ كي تيٍّدى لىكي

﴾ ـٍ  اٍل يٍرآفي تيٍّدى لىكي
 286 سكرة المد دة 101

48 

ـٍ نى  ىهيرُّكيـ  ـٍ جىيحيسىكي مىٍ كي ييكٍا عى ﴿ ىد جى ُّ ىد ال ًذ فى آمى
ؿ   ـٍ م ف هى ًلذىا اٍهتىدىٍ تيـٍ ًللى  الٌمً  مىٍرًمعيكي
ًم عند﴾  مى

 362 سكرة المد دة 105
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49 

رى  ـٍ ًلذىا حىهى ييكٍا شى ىددىةي ّىٍ ًيكي ﴿ً د جى ُّ ىد ال ًذ فى آمى
ًص  ًة اٍ يىدًف ذىكىا عىٍدؿو  ـي اٍلمىٍكتي ًح فى اٍلكى دىكي جىحى

﴾ ـٍ ٍ ًركي رىاًف ًمٍف غى ـٍ جىٍك آخى  مٍّيكي
 648 رة المد دةسك  106

50 

رىاًف  د فى خى د اٍستىحى  د ًلٍ من مى  جىي  يمى ﴿فىًنٍف عيً رى عى
ـي  مىٍ ً  ؽ  عى د ًمفى ال ًذ فى اٍستىحى ً  يكمىدفي مى ىدمى يمى
ؽُّ ًمف  دًف ًّدلٌمً  لىشى ىددىتييىد جىحى ا،ىٍكلى ىدًف فى يٍ ًسمى

ٍ يىد ًلي د ًلذنا  د اٍعتىدى مى ﴾شى ىددىًتً مىد كى  ل ًمفى الظ دًلًم فى

 207 سكرة  المد دة 107

51 
ـي الٌم ي كىالٌم ي ًّكيؿٍّ شىٍ  و  ﴿كىات  يكٍا الٌم ى كى يعىمٍّميكي

ًم ـه﴾  عى
 259 سكرة اليسد  282

52 

رٍّ فىالى كىدًشؼى لى ي ًلن   ف  ىٍمسىٍسؾى الٌم ي ًّهي ﴿كىاً 
مى   ٍ رو فى يكى عى ف  ىٍمسىٍسؾى ًّخى كيؿٍّ شىٍ  و هيكى كىاً 

﴾  قىدي ره
 703 سكرة ا،يعدـ 17

53 
د ًمف دىآّ ةو ًف  ا،ىٍرًض كىنى طىدً رو  ىًط ري  مى ﴿كى

ـه جىٍم ىدليكيـ﴾ ٍ ً  ًلن  جيمى يىدحى  ًّمى
 676 سكرة ا،يعدـ 38

54 

ّيٍكـه ًف  الظُّميمىدًت  ٌـّ كى ّيكٍا ًّ  ىدًتيىد صي ﴿كىال ًذ فى كىذ 
مى  مىف  ىشىًن الٌم ي  مىف  ىشىٍي  ىٍمعىٍم ي عى  يٍهًمٍم ي كى

﴾  ًصرىاطو مٍُّستىً  ـو
 282 سكرة ا،يعدـ 39

55 

عىٍميىد ًلكيؿٍّ ًيًّ ٍّ عىديكًّا شى ىدًط فى اً يًس  كىذىًلؾى مى ﴿كى
ـٍ ًللى  ّىٍعضو زيٍخريؼى اٍل ىٍكًؿ  كىاٍلًمفٍّ  يكًح  ّىٍعهي ي

كرنا﴾  غيري
 281 سكرة ا،يعدـ 112

56 

ي  ي ﴿كىنى  مىٍ ً  كىاً  ـي الٌمً  عى ـٍ  يٍذكىًر اٍس تىٍيكيميكٍا ًمم د لى
ـٍ  ف  الش  ىدًط فى لى يكحيكفى ًللى  جىٍكًل ى ً ً  لىًحٍسؽه كىاً 

﴾ ـٍ دًدليككي  ًل يمى
 77 سكرة ا،يعدـ 121

ـٍ  57 ةي اٍلّىدًل ىةي فىمىٍك شىد  لى ىدىاكي  282 ا،يعدـسكرة  149﴿قيٍؿ فىًمٌمً  اٍلحيم 
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﴾ ًع فى  جىٍممى

58 
مىٍ  ىد آّىد يىد  ٍديىد عى ذىا فىعىميكٍا فىدًحشىةن قىدليكٍا كىمى ﴿كىاً 

يىد ًّ ىد﴾  كىالٌم ي جىمىرى
 280 سكرة ا،عراؼ 28

59 
ٍكرى الٌمً  ًلن  اٍل ىٍكـي  ﴿جىفىيىًمييكٍا مىٍكرى الٌمً  فىالى  ىٍيمىفي مى

﴾ كفى دًسري  اٍلخى
 354 سكرة ا،عراؼ 99

60 
قىدؿى  ميكسى   ىد ًفٍرعىٍكفي ًليٍّ  رىسيكؿه مٍّف ر بٍّ ﴿كى

﴾  اٍلعىدلىًم فى
 271 سكرة ا،عراؼ 104

ـى كىً  رنا مٍّفى اٍلًمفٍّ كىاً يسً ﴿ 61 لى ىٍد ذىرىٍجيىد ًلمى ىي   700 ؼاسكرة ا،عر  179 ﴾كى

62 
ـٍ ًف   ﴿مىف  يٍهًمًؿ الٌم ي فىالى هىدًدمى لى ي كى ىذىريهي

ـٍ  ﴾طيٍ  ىدًيً    ىٍعمى يكفى
 282 سكرة ا،عراؼ 186

63 
ـٍ  دهىديكٍا ًّيىٍمكىاًلً  كٍا كىمى ري ﴿ًلف  ال ًذ فى آمىييكٍا كىهىدمى

ًّ ًؿ الٌمً ﴾ ـٍ ًف  سى  كىجىيحيًسً 
 681 سكرة ا،يحدؿ 72

64 ﴾ ـٍ جىٍكلى  ًّّىٍعضو دـً ّىٍعهي ي  680 سكرة ا،يحدؿ 75 ﴿كىجيٍكليكٍا ا،ىٍرحى

65 

ـٍ ﴿كىال ًذ فى  دهىديكٍا مىعىكي كٍا كىمى ري ييكٍا ًمف ّىٍعدي كىهىدمى آمى
ـٍ جىٍكلى   دـً ّىٍعهي ي ـٍ كىجيٍكليكٍا ا،ىٍرحى فىييٍكلىػً ؾى ًميكي

 ًّّىٍعضو ًف  ًكتىدًب الٌمً ﴾
 680 سكرة ا،يحدؿ 75

66 

ـٍ  ييكٍا نى تىت ًخذيكٍا آّىد كي ﴿ ىد جى ُّ ىد ال ًذ فى آمى
ـٍ  ٍخكىايىكي مى  كىاً  ُّّكٍا اٍلكيٍحرى عى جىٍكًل ىد  لىًف اٍستىحى
دًف﴾  اً  مى

ة 23  77 سكرة التّك

67 
ًمٍي يـ م ٍف عىدهىدى الٌم ى لىً ٍف آتىديىد ًمف فىٍهًمً   ﴿كى

﴾ دًلًح فى لىيىكيكيىف  ًمفى الص  د قىف  كى  لىيىص 
ة 75  245 سكرة التّك

68 
ـٍ  ـٍ ًيحىدقند ًف  قيميكًًّ  ًللى   ىٍكـً  ىٍم ىٍكيى ي ًّمىد ﴿فىيىٍع ىّى ي

﴾ د كىدييكٍا  ىٍكًذّيكفى ًّمى  جىٍخمىحيكٍا الٌم ى مىد كىعىديكهي كى
ة 77  245 سكرة التّك
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69 
﴿كىالٌم ي  ىٍدعيك ًللى  دىاًر الس الىـً كى ىٍ ًدم مىف  ىشىد  

﴾  ًللى  ًصرىاطو مٍُّستىً  ـو
 282 سكرة  كيس 25

70 
ؽٌّ  ؽٌّ  ﴿كى ىٍستىيًّ يكيىؾى جىحى ٍّّ  ًلي  ي لىحى هيكى قيٍؿ ًلم كىرى
﴾ د جىيتيـٍ ًّميٍعًمًز فى مى  كى

 235 سكرة  كيس 53

71 
د ًف  ا،ىٍرًض  لىٍك جىف  ًلكيؿٍّ يىٍحسو ظىمىمىٍت مى ﴿كى

 نىٍفتىدىٍت ًًّ ﴾
 403 سكرة   كيس 54

72 
د فىدٍستىً  مىد كىنى تىت ًّعى ًف ﴿ تيكيمى قىدؿى قىٍد جيًم ّىت د ٍعكى

﴾ ًّ ؿى ال ًذ فى نى  ىٍعمىميكفى  سى
 704 سكرة  كيس 89

73 

مى  الٌمً   د ًمف دىآّ ةو ًف  ا،ىٍرًض ًلن  عى مى ﴿كى
ميٍستىٍكدىعى ىد كيؿٌّ ًف   ـي ميٍستى ىر هىد كى ًرٍزقي ىد كى ىٍعمى

﴾ ًّ فو  ًكتىدبو مُّ
 701 سكرة هكد 16

74 
قىد ٍت قىًم صى ي  ّيرو كىجىٍلحى ىد ﴿كىاسيتىّى ىد اٍلّىدبى كى ًمف دي

 سى ٍّدىهىد لىدىل اٍلّىدًب﴾
 479 سكرة  كسؼ 25

75 
ًح ظه  زىآً ًف ا،ىٍرًض ًليٍّ  حى مى  خى ﴿قىدؿى اٍمعىٍمًي  عى

ًم ـه﴾  عى
 407 سكرة  كسؼ 35

76 

د هي الر سيكؿي قىدؿى  ًمؾي اٍ تيكًي  ًًّ  فىمىم د مى ﴿قىدؿى اٍلمى
ٍّّؾى  د ّىدؿي اليٍٍّسكىًة الال ًت  اٍرًمٍع ًللى  رى فىدٍسيىٍل ي مى

ًم ـه﴾ ٍّّ  ًّكىٍ ًدًهف  عى  قىط ٍعفى جىٍ ًد ى يف  ًلف  رى
 482 سكرة  كسؼ 50

77 

كىذىًلؾى مىك يٍّد ًل يكسيؼى ًف  ا،ىٍرًض  ىتىّىك جي ًمٍي ىد  ﴿كى
ًتيىد مىف ي شىد  كىنى  ٍ ثي  ىشىد  ييًص بي ًّرىٍحمى حى

﴾ييًه عي   جىٍمرى اٍلميٍحًسًي فى
 702 سكرة  كسؼ 56

78 
ـٍ  فى يـٍ كىهي مىٍ ً  فىعىرى ميكٍا عى د  ًلٍخكىةي  يكسيؼى فىدىخى ﴿كىمى

﴾ كفى  لى ي مييًكري
 454 سكرة  كسؼ 58
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79 

ـٍ  دًلً  ـٍ ًف  ًرحى دعىتى ي قىدؿى ًلًحٍت ىدًيً  اٍمعىميكٍا ًّهى ﴿كى
ـٍ  ىٍعًرفيكيى ىد ًلذىا اي ىمىّيكاٍ  ـٍ  لىعىم  ي ـٍ لىعىم  ي ًللى  جىٍهًمً 

﴾   ىٍرًمعيكفى
 477 سكرة  كسؼ 62

80 

س سيكٍا ًمف  يكسيؼى كىجىًخ ً   ﴿ ىد ّىًي   اٍذهىّيكٍا فىتىحى
ٍكًح  ٍكًح الٌمً  ًلي  ي نى  ىٍ يىسي ًمف ر  كىنى تىٍ يىسيكٍا ًمف ر 

﴾ كفى  الٌمً  ًلن  اٍل ىٍكـي اٍلكىدًفري
 354 سكرة  كسؼ 87

81 
ـٍ  ـي اٍل ىٍكـى  ىٍ ًحري الٌم ي لىكي مىٍ كي ﴿قىدؿى نى تىٍ رى بى عى

﴾ ـي الر اًحًم فى  كىهيكى جىٍرحى
 569 سكرة  كسؼ 92

ًّ ري اٍلميتىعىدؿً ﴿ 82 ـي اٍل ىٍ ًب كىالش  ىددىًة اٍلكى دًل  516 سكرة الرعد 9 ﴾عى

83 
ٍسيى   ـي اٍلحي  ًٍّّ دّيكٍا ًلرى ـٍ ﴿ًلم ًذ فى اٍستىمى كىال ًذ فى لى

ًم عند  د ًف  ا،ىٍرًض مى  ىٍستىًم ّيكٍا لى ي لىٍك جىف  لى يـ م 
ًمٍ مى ي مىعى ي نىٍفتىدىٍكٍا ًًّ ﴾  كى

 318 سكرة الرعد 18

84 
دًيً  ًلن  مىٍف جيٍكًرهى ﴿ مىف كىحىرى ًّدلٌمً  ًمف ّىٍعًد ل مى
قى  ً فٌّ ًّدً  مىدفً كى  ﴾ٍمّي ي ميٍطمى

 578 سكرة اليحؿ 106

85 
عىؿى لىكيـ  مىؽى ًظالىنن كىمى عىؿى لىكيـ مٍّم د خى ﴿الٌم ي مى

 مٍّفى اٍلًمّىدًؿ جىٍكيىديند﴾
 514 سكرة اليحؿ 81

86 
ـٍ فىًنف  الٌم ى نى  ىٍ ًدم  مى  هيدىاهي ﴿ًلف تىٍحًرٍص عى

﴾ د لى يـ مٍّف ي دًصًر فى مى  مىف  يًهؿُّ كى
 283 سكرة اليحؿ 37

87 
ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة ﴿اٍدعي ًلًل   ٍّّؾى ًّدٍلًحٍكمى ًّ ًؿ رى سى
سىيىًة﴾  اٍلحى

 193 سكرة اليحؿ 125

88 
ٍ يىد ًللى  ّىًي  ًلٍسرىاً  ؿى ًف  اٍلًكتىدًب ﴿ قىهى كى

ًّ رنا﴾ ميكًّا كى لىتىٍعميف  عي تىٍ ًف كى  لىتيٍحًسديف  ًف  ا،ىٍرًض مىر 
 401 سكرة  ا سرا  4

89 
ًّدٍلكىاًلدىٍ ًف  ُّّؾى جىن  تىٍعّيديكٍا ًلن  ًل  دهي كى قىهى  رى  – 321 سكرة ا سرا  23﴿كى

324 – 



 الفه رس الفنية

729 

 – 341 ًلٍحسىديند﴾
402 - 
431 

90 
قيؿ  ًة كى يىدحى الذُّؿٍّ ًمفى الر ٍحمى ﴿كىاٍخًحٍض لى يمىد مى

ً  رنا﴾ ّ  ىدًي  صى د رى د كىمى ٍم يمى  سكرة ا سرا  24 ر بٍّ اٍرحى
341 – 
342 -
480 

91 
ًّ ًؿ  ﴿كىآًت ذىا اٍل يٍرّى  حى   ي كىاٍلًمٍسًك فى كىاٍّفى الس 

 كىنى تيّىذٍٍّر تىًٍّذ رنا﴾
 296 سكرة ا سرا  26

92 
كىدفى  ّىذًٍّر فى كىدييكٍا ًلٍخكىافى الش  ىدًط ًف كى ﴿ًلف  اٍلمي

ًٍّّ  كىحيكرنا﴾  الش ٍ طىدفي ًلرى
 296 سكرة ا سرا  27

ـى الٌم ي ًلن  ًّدلحىؽٍّ﴾ 93 ر   575 سكرة ا سرا  33 ﴿كىنى تىٍ تيميكٍا الي ٍحسى ال ًت  حى

94 
ـٍ  ميكىهي مى  اٍ،ىٍرًض ًز يىةن ل  ىد ًليىٍّ عىٍميىد مىد عى ﴿ًلي د مى

﴾ ـٍ جىٍحسىفي عىمىالن  جى ُّ ي
 702 سكرة الك ؼ 07

95 
ًمميكا  دًت ًلي د نى ﴿ًلف  ال ًذ فى آمىييكا كىعى دًلحى الص 

﴾  ييًه عي جىٍمرى مىٍف جىٍحسىفى عىمىالن
 702 سكرة الك ؼ 30

96 
ميغى مىٍممىعى  ت   جىٍّ ﴿ًلٍذ قىدؿى ميكسى  ًلحىتىدهي نى جىٍّرىحي حى

ٍ ًف جىٍك جىٍمًه ى حي يّند﴾  اٍلّىٍحرى
 477 سكرة الك ؼ 60

97 
كىديىًت ﴿كى ًليٍّ  ًخٍحتي اٍلمىكىاًل ى ًمف كىرىاً    كى

ًل ًّد﴾ دًقرنا فى ىٍب ًل  ًمف ل دييؾى كى  اٍمرىجىًت  عى
 686 سكرة مر ـ 05

98 
﴿ ىًر يًي  كى ىًرثي ًمٍف آًؿ  ىٍع يكبى كىاٍمعىٍم ي رىبٍّ 

ًه ًّد﴾  رى
 686 سكرة مر ـ 06

لىدنا﴾ 99 ًف جىف  ىت ًخذى كى د  ىيّىً   ًلمر ٍحمى مى  483 سكرة مر ـ 92 ﴿كى

100 
كيؿُّ مىف ًف  الس مىدكىاًت كىاٍ،ىٍرًض ًلن  آًت  ﴿ًلف 

ٍّدنا﴾  الر ٍحمىًف عى
 434 سكرة مر ـ 93

د يىد ًمفى اٍلّى ٍّيىدًت ﴿ 101 د مى مى  مى  402 ط سكرة  72قىدليكا لىف يٍُّ ً رىؾى عى
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د تىٍ ًه   د جىيتى قىدضو ًلي مى يىد فىدٍقًض مى كىال ًذم فىطىرى
 ﴾هىًذًه اٍلحى ىدةى الدٍُّي ىد

102 
ٍذيىدهي ًمف ل ديي د ًلف  ت خى ٍديىد جىف ي ت ًخذى لىٍ كنا ن  ﴿لىٍك جىرى

﴾  كيي د فىدًعًم فى
 484 سكرة ا،يّ د  17

103 
ٍف ًعيدىهي  مى لى ي مىف ًف  الس مىدكىاًت كىاٍ،ىٍرًض كى ﴿كى
﴾ كفى ٍف ًعّىددىًتً  كىنى  ىٍستىٍحًسري كفى عى  نى  ىٍستىٍكًّري

 484 ا،يّ د سكرة  19

104 ﴾ ـٍ  يٍسيىليكفى  282 سكرة ا،يّ د  23 ﴿نى  يٍسيىؿي عىم د  ىٍحعىؿي كىهي

105 
ديى ي ّىٍؿ ًعّىدده ﴿ ٍّحى لىدنا سي ذى الر ٍحمىفي كى قىدليكا ات خى كى

ميكفى   ﴾مٍُّكرى
 475 سكرة ا،يّ د  26

106 
ًة  عي اٍلمىكىاًز فى اٍلً ٍسطى ًل ىٍكـً اٍلً  ىدمى يىهى ـي ﴿كى فىالى تيٍظمى

 يىٍحسه شىٍ  ند﴾
 - 472 سكرة ا،يّ د  47

701 

107 

ٍرًث ًلٍذ  دًف ًف  اٍلحى مىٍ مىدفى ًلٍذ  ىٍحكيمى سي دىاكيكدى كى ﴿كى
 ﴾ ـٍ شىدًهًد فى ٍكًمً  كيي د ًلحي ـي اٍل ىٍكـً كى يى يىحىشىٍت ًف ً  غى
د  ٍكمن كيالًّ آتىٍ يىد حي مىٍ مىدفى كى لل  قكل : ﴿فىحى  ٍميىدهىد سي

ٍٍّّحفى  ٍريىد مىعى دىاكيكدى اٍلًمّىدؿى  يسى سىخ  كىًعٍممند كى
كيي د فىدًعًم ف﴾  كىالط ٍ رى كى

 157 سكرة ا،يّ د  79 -78

108 

ـى مىكىدفى اٍلّىٍ ًت جىف ن  تيٍشًرٍؾ  ٍّرىاًه  ٍذ ّىك ٍجيىد ً ً ﴿كىاً 
طى ٍٍّر ّىٍ ًت ى ًلمط دً ًح فى كىاٍل ىدً ًم فى  ًّ  شىٍ  ند كى

 الرُّك ًع السُّميكًد﴾كى 
 520 سكرة الح  26

109 
فيكا  ٍل ىط ك  ـٍ كى ٍل يكفيكا ييذيكرىهي ﴿ يـ  ٍل ىٍ هيكا تىحى ى يـٍ كى

 ًّدٍلّىٍ ًت اٍلعىًت ًؽ﴾
 568 سكرة الح  29

110 

ٍذكيـ ًًّ مىد رىٍجفىةه ًف  ًد ًف الم ً  ًلف كييتيـٍ  ﴿كىنى تىٍيخي
د تيٍ ًمييكفى ًّدلم ً   ٍل ىٍش ىٍد عىذىاّى يمى كىاٍل ىٍكـً اآٍلًخًر كى

﴾  طىدً حىةه مٍّفى اٍلميٍ ًمًي فى
 سكرة اليكر 02

544 – 
548 - 
564 
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111 

﴿ًلف  ال ًذ فى  يًحُّّكفى جىف تىًش عى اٍلحىدًحشىةي ًف  ال ًذ فى 
آمىييكا لى يـٍ عىذىابه جىًل ـه ًف  الدٍُّي ىد كىاآٍلًخرىًة كىالم  ي 

﴾ ـي كىجىيتيـٍ نى تىٍعمىميكفى   ىٍعمى
 377 سكرة اليكر 19

112 
دًلًح فى ًمٍف  ـٍ كىالص  ﴿كىجىيًكحيكا اٍ،ى ىدمى  ًميكي

﴾ ـٍ دً كي مى ـٍ كىاً   ًعّىدًدكي
 461 سكرة اليكر 32

113 
ـٍ كىديعىد   ﴿نى تىٍمعىميكا ديعىد  الر سيكًؿ ّىٍ يىكي

د﴾  ّىٍعًهكيـ ّىٍعهن
 282 سكرة اليكر 63

114 ﴾ كفى ـٍ ًلّىٍعضو ًفٍتيىةن جىتىٍصًّري كي ٍميىد ّىٍعهى عى  472 سكرة الحرقدف 20 ﴿كىمى

115 

رى كىنى  ﴿كىال ًذ فى نى  ىٍدعيكفى مىعى الم ً  ًللى ند آخى
ؽٍّ كىنى  ـى الم  ي ًلن  ًّدٍلحى ر   ىٍ تيميكفى الي ٍحسى ال ًت  حى

﴾   ىٍزييكفى
 516 سكرة الحرقدف 68

116 

قىدؿى  ىد جى ُّ ىد الي دسي  مىٍ مىدفي دىاكيكدى كى ﴿كىًرثى سي
مٍٍّميىد مىيًطؽى الط ٍ ًر كىجيكًت يىد ًمف كيؿٍّ شىٍ  و ًلف   عي

﴾ ًّ في  هىذىا لى يكى اٍلحىٍهؿي اٍلمي
 686 سكرة اليمؿ 16

117 
ًدؼى لىكيـ ّىٍعضي ال ًذم  ﴿ قيٍؿ عىسى  جىف  ىكيكفى رى

﴾  تىٍستىٍعًمميكفى
 520 سكرة اليمؿ 72

118 

ًد يىًة  ىٍسعى  قىدؿى  ىد  د  رىميؿه مٍٍّف جىٍقصى  اٍلمى ﴿كىمى
كفى ًّؾى ًل ىٍ تيميكؾى فىدٍخريٍج  ى  ىٍيتىًمري ميكسى  ًلف  اٍلمى ى

﴾  ًليٍّ  لىؾى ًمفى الي دًصًح فى
 352 سكرة ال صص 20

119 
 يًر ديكفى ﴿ًتٍمؾى الد اري اآٍلًخرىةي يىٍمعىمي ىد ًلم ًذ فى نى 

﴾ ميكًّا ًف  اٍ،ىٍرًض كىنى فىسىددنا كىاٍلعىدًقّىةي ًلٍمميت ً  فى  عي
 407 سكرة ال صص 83

120 
ًل ىدً ً  جيٍكلىً ؾى  ىً سيكا  كا ًّ  ىدًت الم ً  كى ﴿كىال ًذ فى كىحىري

ذىابه جىًل ـه﴾  ًمف ر ٍحمىًت  كىجيٍكلىً ؾى لى يـٍ عى
 318 سكرة العيكّكت 23
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121 
دًدليكا جىٍهؿى اٍلًكتىدًب ًلن  ًّدل ًت  ًه ى جىٍحسىفي  ﴿كىنى تيمى

﴾  ًلن  ال ًذ فى ظىمىميكا ًمٍي يـٍ
 193 سكرة العيكّكت 46

122 

مىٍ ؾى اٍلًكتىدبى  يٍتمى   ٍليىد عى ـٍ جىي د جىيزى ـٍ  ىٍكًحً  لى ﴿جىكى
ًذٍكرىل ًل ىٍكـو  ـٍ ًلف  ًف  ذىًلؾى لىرىٍحمىةن كى مىٍ ً  عى

﴾ ي   ٍ ًمييكفى
 198 سكرة العيكّكت 51

123 

طىمىعند كى ييىزٍّؿي  ٍكفند كى ـي اٍلّىٍرؽى خى ًمٍف آ ىدًتً   يًر كي ﴿كى
ٍكًت ىد  ًمفى الس مىد  مىد  فى يٍحً   ًًّ  اٍ،ىٍرضى ّىٍعدى مى

﴾  ًلف  ًف  ذىًلؾى آلى ىدتو لٍّ ىٍكـو  ىٍعً ميكفى
 646 سكرة الرـك 24

124 
ٍ يىد  ص  دهىدىاؾى ﴿كى ف مى ٍسيند كىاً  يسىدفى ًّكىاًلدىٍ ً  حي اٍ ً

ـه فىالى تيًطٍع يمىد﴾ د لىٍ سى لىؾى ًًّ  ًعٍم  ًلتيٍشًرؾى ًّ  مى
 325 سكرة ل مدف 15

ـٍ هيكى جىٍقسىطي ًعيدى الم ً ﴾ 125 ـٍ آًلّىدً ً   496 سكرة ا،حزاب 5 ﴿اٍدعيكهي

126 

دو مٍّف  م ده جىّىد جىحى لىًكف ﴿م د كىدفى ميحى ـٍ كى دًلكي رٍّمى
كىدفى الم  ي ًّكيؿٍّ شىٍ  و  دتىـى الي ًّ ٍّ فى كى ر سيكؿى الم ً  كىخى

ًم مند﴾  عى
 206 سكرة ا،حزاب 40

127 
ميكا ّي يكتى الي ًّ ٍّ ًلن   ييكا نى تىٍدخي ﴿ ىد جى ُّ ىد ال ًذ فى آمى

ـٍ ًللى  طىعىدـو غىٍ رى يىدًظًر فى   ًليىدهي﴾جىف  يٍ ذىفى لىكي
 687 سكرة ا،حزاب 53

128 

ٍزؽى ًلمىف  ىشىد  ًمٍف ﴿ ٍّّ   ىٍّسيطي الرٍّ قيٍؿ ًلف  رى
د جىيحىٍ تـي مٍّف شىٍ  و فى يكى  مى ًعّىدًدًه كى ىٍ ًدري لى ي كى

ٍ ري الر اًزًق فى   ﴾ يٍخًمحي ي كىهيكى خى
 701 سكرة سّي 39

 614 فدطرسكرة  18 ﴿كىنى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى جيٍخرىل﴾ 129

130 
كنى  ﴿ًلف  الم  ى  يٍمًسؾي الس مىدكىاًت كىاٍ،ىٍرضى جىف تىزي
دو مٍّف ّىٍعًدًه ًلي  ي  د ًمٍف جىحى لىً ف زىالىتىد ًلٍف جىٍمسىكى يمى كى

ًم مند غىحيكرنا﴾  كىدفى حى
 369 سكرة فدطر 41
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131 ﴾ ميكفى د تىٍعمى مى ـٍ كى مى ىكي  282 سكرة الصدفدت 96 ﴿كىالم  ي خى

132 
ٍكمى ىد  عىؿى ًمٍي ىد زى مى ىكيـ مٍّف ي ٍحسو كىاًحدىةو  يـ  مى ﴿خى

﴾ دًي ىةى جىٍزكىاجو  كىجىيزىؿى لىكيـ مٍٍّف اٍ،ىٍيعىدـً  ىمى
 229 سكرة الزمر 6

133 

ـٍ كىنى  ىٍرهى   يكي كا فىًنف  الم  ى غىًي ٌّ عى ﴿ًلف تىٍكحيري
كا  ف تىٍشكيري ـٍ كىنى تىًزري ًلًعّىدًدًه اٍلكيٍحرى كىاً   ىٍرهى ي لىكي

 كىاًزرىةه ًكٍزرى جيٍخرىل﴾
 279 سكرة الزمر 7

134 
د  قىدً من ﴿جىم ٍف هيكى قىدًيته آيىد ى الم ٍ ًؿ سىدًمدنا كى

  ىٍحذىري اآٍلًخرىةى كى ىٍرميك رىٍحمىةى﴾
 02 سكرة الزمر 09

135 
ٍكًت ىد كىال ًت   ف   اٍ،ىيحيسى ًح فى مى ـٍ ﴿الم  ي  ىتىكى لى

 تىميٍت ًف  مىيىدًم ىد﴾
 606 سكرة الزمر 42

136 ﴾ ـٍ ـي اٍدعيكًي  جىٍستىًمٍب لىكي ُّّكي قىدؿى رى  703 سكرة غدفر 60 ﴿كى

137 
ذىا قىهى  جىٍمران  ﴿ّىًد عي الس مىدكىاًت كىا،ىٍرًض كىاً 

﴾ د  ى يكؿي لى ي كيف فى ىكيكفي  فىًني مى
 402 سكرة غدفر 68

138 
دهيف   ٍ ًف كىجىٍكحى  ﴿فى ىهى ٍّعى سىمىدكىاتو ًف   ىٍكمى سى

 ًف  كيؿٍّ سىمىد  جىٍمرىهىد﴾
 403 سكرة فصمت 12

139 
ـٍ  ّىٍت جىٍ ًد كي دّىكيـ مٍّف مًُّص ّىةو فىًّمىد كىسى د جىصى مى ﴿كى

﴾  كى ىٍعحيك عىف كىً  رو
 - 323 سكرة الشكرل 30

702 

140 
رى ّىٍعدى ظيٍمًمً  فىييٍكلىً ؾى  لىمىًف ايتىصى مىٍ ً ـ  ﴿كى مىد عى

﴾ ًّ ؿو  مٍّف سى
 622 سكرة الشكرل 41

141 
ٍ ري  دـً غى مىف  ييىش يي ًف  اٍلًحٍم ىًة كىهيكى ًف  اٍلًخصى ﴿جىكى

﴾ ًّ فو  مي
 192 سكرة الزخرؼ 18

142 ﴾ ـي الظ دًلًم فى لىًكف كىدييكا هي ـٍ كى مىد ظىمىٍميىدهي  - 206 سكرة الزخرؼ 76 ﴿كى
476 
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143 
يىددىٍكا  ىد  ُّّؾى قىدؿى ًلي كيـ ﴿كى مىٍ يىد رى دًلؾي ًل ىٍ ًض عى مى
﴾  م دًك يكفى

 403 سكرة الزخرؼ 77

144 ﴾ ـٍ ٍ كي كى د اٍلميٍ ًمييكفى ًلٍخكىةه فىيىٍصًمحيكا ّىٍ فى جىخى  356 سكرة الحمرات 9 ﴿ًلي مى

145 
مىٍ يىدكيـ مٍّف ذىكىرو كىجيي ى   ﴿ ىد جى ُّ ىد الي دسي ًلي د خى

فيكا﴾ قىّىدً ؿى ًلتىعىدرى ـٍ شيعيكّند كى عىٍميىدكي  كىمى
 463 سكرة الحمرات 13

146 
د  ﴿كىال ًذ فى  يٍ ذيكفى اٍلميٍ ًمًي فى كىاٍلميٍ ًميىدًت ًّ ىٍ ًر مى

ًّ يند﴾ د مُّ ٍ من ميكا ّيٍ تىديند كىاً  ّيكا فى ىًد اٍحتىمى  اٍكتىسى
 377 سكرة الحمرات 58

مىٍ تي  147 مىد خى يسى ًلن  ًل ىٍعّيديكًف﴾﴿كى  702 سكرة الذار دت 56 اٍلًمف  كىاٍ ً

148 
ييكا كىات ّىعىٍت يـٍ ذيرٍّ  تي يـ ًًّن مىدفو جىلٍ ﴿ ٍ يىد كىال ًذ فى آمى حى

ـٍ ذيرٍّ  تى يـٍ   ًًّ﴾ 
 604 سكرة الطكر 21

149 
قىح ٍ يىد ًًّع سى  ًميىد كى مى  آ ىدًرًهـ ًّريسي  ﴿ يـ  قىح ٍ يىد عى

﴾ يًم ؿى ـى كىآتىٍ يىدهي اٍ ً ٍر ى  اًٍّف مى
 245 سكرة الحد د 27

150 

مى  رىسيكًلً  ًمٍف جىٍهًؿ اٍل يرىل فىًمم ً   ﴿م د جىفىد  الم  ي عى
ًلًذم اٍل يٍرّى  كىاٍل ىتىدمى  كىاٍلمىسىدًك ًف  ًلمر سيكًؿ كى كى

ًّ ًؿ﴾  كىاًٍّف الس 
 494 سكرة الحشر 7

151 
ىيتيـٍ  ديكًرًهـ مٍّفى الم ً  ذىًلؾى ﴿،ى جىشىدُّ رىٍهّىةن ًف  صي

﴾ ـٍ قىٍكـه ن   ىٍح ى يكفى  ًّيىي  ي
 703 سكرة الحشر 13

152 
﴿ذىًلؾى فىٍهؿي الم ً   يٍ ًت ً  مىف  ىشىد  كىالم  ي ذيك 

﴾  اٍلحىٍهًؿ اٍلعىًظ ـً
 232 سكرة الممعة 4

153 

ييكاٍ  ال ًذ فى  جى ُّ ىد  ىد﴿ ميكاٍ  آمى ٍمـً  ًف  اٍدخي  كىنى  كى ف ةن  السٍّ
ـٍ  ًلي  ي  الش ٍ طىدفً  خيطيكىاتً  تىت ًّعيكاٍ  ًّ فه  عىديكٌّ  لىكي  مُّ
لىٍمتيـٍ  فىًنف د ّىٍعدً  مٍّف زى ـي  مى د ٍتكي  فىدٍعمىميكاٍ  اٍلّى ٍّيىدتي  مى
ًك ـه  عىًز زه  الٌم ى  جىف    ﴾حى

 199 سكرة الممعة 208
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154 
ـي ال ًذ فى ﴿ ٍف ًعيدى هي مى  مى  ى يكليكفى نى تييًح يكا عى

ت    ىيحىهُّ   ﴾كارىسيكًؿ الم ً  حى
 703 سكرة الميدف كف 07

155 
ٍ رنا  د خى ُّّ ي ًلف طىم  ىكيف  جىف  يًٍّدلى ي جىٍزكىامن ﴿عىسى  رى

﴾  مٍّيكيف 
 578 سكرة التحر ـ 5

156 

ـٍ  ييكا قيكا جىيحيسىكي ـٍ يىدرنا ﴿ ىد جى ُّ ىد ال ًذ فى آمى كىجىٍهًم كي
ظه  ً كىةه ًغالى مىٍ  ىد مىالى درىةي عى قيكديهىد الي دسي كىاٍلًحمى كى

 ًشدىاده﴾
 470 سكرة التحر ـ 06

157 
ؿى ّىٍ ًت ى  ًلمىف دىخى ًلكىاًلدىم  كى ﴿رىبٍّ اٍغًحٍر ًل  كى

ًلٍمميٍ ًمًي فى كىاٍلميٍ ًميىدًت كىنى تىًزًد الظ دًلًم فى  ميٍ ًميند كى
 ﴾تىّىدرنا ًلن  

 480 سكرة  28

158 

كيى ىد تىٍحًم رنا   ري ٍ يند  ىٍشرىبي ًّ ىد ًعّىددي الم ً   يحىمٍّ عى
د كىدفى شىرُّهي  دفيكفى  ىٍكمن  يكفيكفى ًّدلي ٍذًر  كى ىخى

 ميٍستىًط رنا﴾
 245 سكرة ا يسدف 6-7

159 
د تىشىد يكفى ًلن  جىف  ىشىد  الم  ي ًلف  الم  ى كىدفى ﴿ مى  كى

ًك مند﴾ ًم مند حى  عى
 283 سكرة ا يسدف 30

160 ﴾  344 سكرة ا يحطدر 13 ﴿ًلف  اٍ،ىٍّرىارى لىًح  يىًع ـو

ٍ ؿه لٍٍّمميطىحًٍّح فى ﴿ 161  498 سكرة المطحح ف 01 ﴾كى

 597 سكرة الحمر 01 ﴿كىاٍلحىٍمًر﴾ 162

163 ﴾ لى ىدؿو عىٍشرو  597 سكرة الحمر 02 ﴿كى

ٍ رنا  ىرىهي﴾فىمىف  ىٍعمىٍؿ ﴿ 164  - 685 سكرة ال مزة 07 ًمٍ  ىدؿى ذىر ةو خى
701 

ٍؿ ًمٍ  ىدؿى ذىر ةو شىرًّا  ىرىهي  165 مىف  ىٍعمى  - 700 سكرة ال مزة 08 ﴾﴿كى
701 

كفى ﴿ 166  669 سكرة الكدفركف 01 ﴾قيٍؿ  ىد جى ُّ ىد اٍلكىدًفري
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ًل ى ًد فً ﴿ 167 ـٍ كى ـٍ ًد ييكي  669 سكرة الكدفركف 06 ﴾لىكي
 

 

فة  فيرس اْلحادْث الشْر

 الصفحة الحدْث
عم  ػػػد  فػػػنف فهػػػؿ شػػػ   ف همػػػؾ  فػػػنف فهػػػؿ شػػػ    اّػػػدج ّيحسػػػؾ فتصػػػدؽ

فمػػذم قراّتػػؾ  فػػدف فهػػؿ عػػف ذم قراّتػػؾ شػػ   ف كػػذا  كهكػػذا    ػػكؿ: ّػػ ف 
  د ؾ  كعف  م يؾ  كعف شمدلؾ

55 

ّيحسػػؾ فتصػػدؽ عم  ػػد  فػػنف فهػػؿ شػػ   ف همػػؾ  فػػنف فهػػؿ شػػ    اّػػدج 
فمػػذم قراّتػػؾ  فػػدف فهػػؿ عػػف ذم قراّتػػؾ شػػ   ف كػػذا  كهكػػذا    ػػكؿ: ّػػ ف 

  د ؾ  كعف  م يؾ  كعف شمدلؾ.
420 

اّػػدج ّيحسػػؾ  فتصػػدؽ عم  ػػد  فػػنف فهػػؿ شػػ   ف همػػؾ  فػػنف فهػػؿ شػػ    
ّػػ ف  ػػد ؾ   فمػػذم قراّتػػؾ  فػػنف فهػػؿ عػػف ذم قراّتػػؾ شػػ    ف كػػذا  كهكػػذا

 كعف  م يؾ  كعف شمدلؾ.
446 

 189 جّ ض الرمدؿ لل  ا ا،لد الخصـ 

جّ ػػػض اليػػػدس للػػػ  ا  ال ػػػة: ممحػػػد فػػػ  الحػػػـر  كمتّػػػع فػػػ  ا سػػػالـ سػػػية  
 المدهم ة  كمطمب دـ امرئ ّ  ر حؽ ل  رؽ دم .

526 

 44 اّي  هذا س د

 178 ات كا فراسة الم مف  فني   يظر ّيكر ا.

 276 انمتمدع رحمة  كانختالؼ عذاب 

 206 احمؼ ّد   الذم ن لل  لن هك   مد ل  عيدؾ ش  

 276 اختالؼ جمت  رحمة 

لخػػػكايكـ معم ػػػـ ا تحػػػت ج ػػػد كـ  فػػػيطعمكهـ ممػػػد تػػػيكمكف  كجلّسػػػكهـ ممػػػد 
 تمّسكف كن تكمحكهـ مد   مّ ـ  فنف كمحتمكهـ فيع يكهـ

55 

 420لخػػػكايكـ معم ػػػـ ا تحػػػت ج ػػػد كـ  فػػػيطعمكهـ ممػػػد تػػػيكمكف  كجلّسػػػكهـ ممػػػد  
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 تمّسكف  كن تكمحكهـ مد   مّ ـ  فنف كمحتمكهـ فيع يكهـ.
 622 جد ا،مدية لل  مف ا تميؾ كن تخف مف خديؾ  

 238 جد ا،مدية لل  مف ا تميؾ  كن تخف مف خديؾ

 542 ادرجكا الحدكد ّدلشّ دت  كجقمكا الكراـ ع رات ـ لن ف  حد مف حدكد ا. 

فنف كدف ل  مخرج  فخمكا سّ م    ادرجكا الحدكد عف المسمم ف مد استطعتـ  
ة.  فنف ا مدـ جف  خطي ف  العحك  خ ر مف جف  خطي ف  الع ّك

541 

 542 كن  يّ   ل مدـ تعط ؿ الحدكد. ادرجكا الحدكد  

لذا جتدؾ جخكؾ لتشحع لػ    فيتػدؾ ّ د ػة فردهػد لل ػ   فػنف قّمت ػد  ف ػد جخػذت 
 ّدّد عظ مد مف السحت.

355 

لذا اختمػػػػؼ الٌّ عػػػػدف  كلػػػػ س ّ ي مػػػػد ّ يػػػػة  ف ػػػػك مػػػػد   ػػػػكؿ رب السػػػػمعة  جك 
  تتدركدف.

393 

لذا ادعػػت المػػرجة طػػالؽ زكم ػػد  فمػػد ت عمػػ  ذلػػؾ ّشػػدهد عػػدؿ  اسػػتحمؼ 
ف يكؿ فيككل  ّميزلة شػدهد آخػر  زكم د  فنف حمؼ ّطمت ش ددة الشدهد  كا 

 كمدز طالق 
222 

ذا جراد ّ ػػـ  لذا جراد ا ّ ػػـك ]ّ ػػد [  جك يمػػد  رزق ػػـ السػػمدحة  كالعحػػدؼ  كا 
 اقتطدعد  فدح عم  ـ ّدب خ دية  

238 

لذا الت   المسممدف ّس ح  مد؛ فدل دتؿ  كالم تكؿ ف  اليدرقمت:  ػد رسػكؿ ا  
 فمد ّدؿ الم تكؿ؟ قدؿ: لي  كدف حر صد عم  قتؿ جخ  . هذا ال دتؿ 

525 

 447 لذا جيحؽ المسمـ يح ة عم  جهم   كهك  حتسّ د  كديت ل  صدقة. 

ذا حكػػػـ فدمت ػػػد] ـ[   لذا حكػػػـ الحػػػدكـ فدمت ػػػد ] ػػػـ [٭ جصػػػدب فمػػػ  جمػػػراف  كا 
 جخطي فم  جمر.

153 

ذا  حكػػػـ فدمت ػػػد] ـ[ لذا حكػػػـ الحػػػدكـ فدمت ػػػد ] ػػػـ [٭ جصػػػدب فمػػػ  جمػػػراف  كا 
  جخطي فم  جمر

951 

ذا حكـ فيخطي فم  جمر  53 لذا حكـ الحدكـ فدمت د  فيصدب فم  جمراف  كا 

ذا حكـ فيخطي فم  جمر.  150 لذا حكـ الحدكـ فدمت د  فيصدب فم  جمراف  كا 

ذا حكـ فيخطي فم  جمر.  150 لذا حكـ الحدكـ فدمت د  فيصدب فم  جمراف  كا 
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ا عػػز كمػػؿ  ػػد مّر ػػؿ احػػّس حدمػػة عّػػدم فػػني  جحػػب  لذا دعػػد العّػػد قػػدؿ
 صكت  كقد جمّت  لل  مد سيؿ

703 

ذا دعدؾ جّكؾ فال تمّ    322 لذا دعتؾ جمؾ ف  الصالة  فيمّ د  كا 

عمػػػػػدب كػػػػػؿ ذم ّرج ػػػػػ   فعم ػػػػػؾ  لذا رج ػػػػػت شػػػػػحد مطدعػػػػػد  كهػػػػػكل متّعػػػػػد  كا 
 ّخك صة يحسؾ 

361 

عم  د  ـ لف زيت فم ممػدهد كن  لذا زيت جمة جحدكـ فم ممدهد الحد كن   رب 
   رب عم  د  ـ لف زيت ال دل ة فتّ ف زيدهد فم ّع د كلك ّحّؿ مف شعر.

567 

 469 لذا زيت جمة جحدكـ فم ممدهد. 

 637 فم ممدهد. لذا زيت جمة جحدكـ  فتّ ف زيدهد  

لذا زيػػت جمػػة جحػػدكـ  فتّػػ ف زيدهػػد؛ فم ممػػدهد الحػػد  كن   ػػرب عم  ػػد   ػػـ لف 
؛ فم ممػػدهد الحػػد كن   ػػرب   ػػـ لف زيػػت ال دل ػػة  فتّػػ ف زيدهػػد فم ّع ػػد  زيػػت 

 كلك ّحّؿ مف شعر
56 

 444 لذا زيت فم ممدهد. 

لذا صيع ،حدكـ خددم  طعدمد   ـ مد  ّ   كقد كلػ  حػٌره كدخديػ   فم  عػده 
معػػػ  فم يكػػػؿ  فػػػنف كػػػدف الطعػػػدـ مشػػػحكفد  قمػػػ ال  فم هػػػع فػػػ   ػػػده جكمػػػة  جك 

 جكمت ف   عي : ل مة جك ل مت ف 
55 

لذا صػػػيع ،حػػػػدكـ خددمػػػػ  طعدمػػػػد   ػػػػـ مػػػد  ّػػػػ   كقػػػػد كلػػػػ  حػػػػٌره كدخديػػػػ    
فم  عده مع  فم يكؿ  فنف كػدف الطعػدـ مشػحكفد  قمػ ال  فم هػع فػ   ػده جكمػة  

 جك جكمت ف   عي : ل مة جك ل مت ف.
420 

لذا صػػيع ،حػػػدكـ خددمػػػ  طعدمػػػ    ػػػـ مػػد ه ّػػػ   كقػػػد كلػػػ  حػػػره  كدخديػػػ    
الطعػػدـ مشػػحكهد  قمػػ ال  فم هػػع فػػ   ػػده ميػػ   فم  عػػده معػػ  فم يكػػؿ فػػنف كػػدف

 جكمة  جك جكمت ف.
464 

 468 لذا هرب جحدكـ خددم  فذكر ا فدرفعكا ج د كـ. 

 100 لذا ظ رت الّدع كسكت العدلـ لعي  ا.

 188 لذا فعمتمد  مد فعمتمد  فدقتسمد  كتكخ د الحؽ   ـ است مد   ـ تحدن

 448لذا كػػدف جحػػدكـ ف  ػػرا فم ّػػدج ّيحسػػ  فػػنف فهػػؿ فعمػػ  ع دلػػ  فػػنف كػػدف فهػػؿ  
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 فعم  ذم قراّت .
 55 لذا كدف عيد مكدتب لحداكف مد   دم فمتحتمب مي .

 421 لذا كدف عيد مكدتب لحداكف مد   دم فمتحتمب مي . 

 502 لذا كدف عيد مكدتب لحداكف مد   دم فمتحتمب مي . 

 959 ال م ف جك جحّدهد فم ست مد عم  د.لذا كره ان يدف 

 393 لذا كره ان يدف ال م ف جك جحّدهد فم ست مد عم  د. 

لذا كقػػػع فػػػ  الرمػػػؿ كجيػػػت فػػػ  مػػػ  فكػػػف لمرمػػػؿ يدصػػػرا كلم ػػػـك زامػػػرا كقػػػـ  
 عي ـ.

379 

جرج ػػت لف كمػػدت مػػع امرجتػػ  رمػػال جم مػػ  حتػػ  آتػػ  ّيّرعػػة شػػ دا  ؟ ف ػػدؿ 
 كسمـ: يعـرسكؿ ا صم  ا عم   

535 

جّرع مف كػف ف ػ  كػدف ميدف ػد  خدلصػد  كمػف كديػت ف ػ  خصػمة مػي ف كديػت 
ذا عدهػد غػدر   ذا حػدث كػذب  كا  ف   خصمة مػف اليحػدؽ! لذا ا ػتمف خػدف  كا 

ذا خدصـ  فمر كا 
237 

 425 ارمع ّ ف حت  تهع ف مف ح ث جخذت ف كجم ف مع ف 

 396 است مد عم  ال م ف  مد كديد جحّد ذلؾ جك كرهد. 

 670 كن  عم  عم   ا سالـ  عمك 

 364 اشحعكا لت مركا  كل  ض ا عم  لسدف يّ   مد شد . 

اشحعكا مد لـ  صؿ لل  الكال   فنذا كصؿ للػ  الػكال   فعحػد   فػال عحػد ا  
 عي  

366 

 595 ا،صدّع سكا  ؛ عشر مف ا ّؿ. 

 595 ا،صدّع سكا  عشر مف ا ّؿ. 

 595 ا،صدّع سكا   كا،سيدف سكا .... 

 56 ا،صدّع سكا   كا،سيدف سكا   ال ي ة  كالهرس  هذه  كهذه سكا 

 599 كهذه سكا  هذه  كالهرس سكا   ا،صدّع سكا   كا،سيدف سكا   كال  يت ة 

 56 ا،صدّع سكا ؛  عشر  عشر مف انّؿ
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 650 ا هرار ف  الكص ة مف الكّد ر

 459 جطعمكهـ ممد تيكمكف كاكسكهـ ممد تمّسكف  

 424 جعت كا عي    عتؽ ا ّكؿ عهك مي  عهكا مي  مف اليدر 

 109 اعزؿ عي د لف ش ت. 

 304 اعزؿ عي د لف ش ت. 

 467 اعحكا عي  ف  كؿ  ـك سّع ف مرة. 

اعمػػـ  ػػد جّػػد مسػػعكد   مػػرت ف(  ا جقػػدر عم ػػؾ ميػػؾ عم ػػ  فدلتحػػت فػػنذا هػػك  
 د رسػكؿ ا !هػك حػر لكمػ  ا تعػدل    اليّ  صم  ا عم   كسمـ  ف مت:

 د لك لـ تحعؿ لمحعتؾ اليدر  جك لمستؾ اليدر.قدؿ: جمٌ 
467 

 314 جعكذ ّؾ مف ع ف ن تدمع كيحس ن تشّع كقمب ن  خشع.

 538 اغد  د جي س عم  امرجة هذا فنف اعترفت فدرمم د  

 442 اغد  د جي س عم  امرجة هذا  فنف اعترفت فدرمم د. 

 316 جفهؿ ا،عمدؿ الصالة ف  جكؿ كقت د

 316 جفهؿ ا،عمدؿ ّر الكالد ف  

جفهػػؿ الخمػػؽ ل مديػػد  قػػـك فػػ  جصػػالب الرمػػدؿ    ميػػكف ّػػ   كلػػـ  ركيػػ   
 ل مديدف ـ جفهؿ الخمؽ 

231 

 364 جفهؿ الصدقة صدقة المسدف  

 696 جف  تعمـ المر  المسمـ عممد   ـ  عمم  جخده المسمـ جفهؿ الصدقة 

 697 جفهؿ العّددة الح    كجفهؿ الد ف الكرع

 127 جق مكا الحدكد عم  مد ممكت ج مديكـ 

 637 جق مكا الحدكد عم  مد ممكت ج مديكـ  

 57 ممكت ج مديكـ.جق مكا الحدكد عم  مد 

 595 .جق مكا الحدكد عم  مد ممكت ج مديكـ. 

 257 جكرمكا الش كد فنٌف ا  ستخرج ّ  الح كؽ  ك دفع ّ ـ الظمـ

 53 جن جخّركـ ّخ ر الش دا  ؛ الذم  يت  ّش ددت  قّؿ جف  سيل د
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 150 جن جخّركـ ّخ ر الش دا  ؛ الذم  يت  ّش ددت  قّؿ جف  سيل د.

 254 جخّركـ ّخ ر الش دا  الذم  يت  ّش ددت  قّؿ جف  سيل دجن 

جن لف كػػػؿ مػػػي يرىةو كديػػػت فػػػ  المدًهم  ػػػة مػػػف دـو جك مػػػدؿو تػػػذكر كتيػػػدع  تحػػػتى 
قػػػدم    لن  مػػػد كػػػدفى ًمػػػف ًسػػػ د ة الحػػػدجٍّ  كًسػػػدايًة الّ ػػػت  ػػػـ قػػػدؿ: جن لف  د ػػػة 

ػػد   م ػػةه مػػف ا ّػػًؿ: مي ػػد جّرعػػكف الخطػػي شػػًّ  العىٍمػػًد مػػد كػػدف ّدلس ػػكط  كالعىصى
 ف  ّيطكي د جكنديهد.

619 

جن جيّػػ كـ ّػػيكّر الكّػػد ر   ال ػػد (: ا شػػراؾ ّػػد  كع ػػكؽ الكالػػد ف  كشػػ ددة 
 الزكر  جكؿ قكؿ الزكر

54 

جن جيّػػ كـ ّػػيكّر الكّػػد ر   ال ػػد (: ا شػػراؾ ّػػد  كع ػػكؽ الكالػػد ف  كشػػ ددة 
 الزكر  جكؿ قكؿ الزكر.

151 

جيّػػػػ كـ ّػػػػيكّر الكّد ر  ال ػػػػد( ا شػػػػراؾ ّػػػػد  كع ػػػػكؽ الكالػػػػد ف  كشػػػػ ددة جن 
 الزكر  جكؿ قكؿ الزكر.

122 

جن جيّػػػ كـ ّػػػيكّر الكّد ر  ال ػػػد(: ا شػػػراؾ ّػػػد  كع ػػػكؽ الكالػػػد ف  كشػػػ ددة 
 الزكر  جكؿ قكؿ الزكر.

150 

شػػػ ددة جن جيّػػػ كـ ّػػػيكّر الكّػػػد ر؟  ال ػػػد: ا شػػػراؾ ّػػػد  كع ػػػكؽ الكالػػػد ف  ك 
 الزكر  جك قكؿ الزكر

315 

 272 جن جي د ستككف فتية 

 6 جىن ًليٍّ  جيكًت تي ال يرآفى كًم مى ي مىعى ي  

 6 جىن ًليٍّ  جيكًت تي ال يرآفى كًم مى ي مىعى ي 

ف ال هب ممرة ف  قمب اّف جدـ  جمد تركف لل  حمرة ع ي    كايتحدخ  جن كا 
   جكدام  

165 

 673 ّيهم د فمد ّ   ف ك ،كؿ رمؿ ذكرجلح كا الحرا ض 

 57 جلح كا الحرا ض ّيهم د  فمد ّ   ف ك ،كؿ رمؿ ذكر

 667 جلح كا الحرا ض ّيهم د  فمد ّ   ف ك ،كؿ رمؿ ذكر

 338 جلؾ كالدة؟ قمت: يعـ   قدؿ: اذهب  فدلزم د  فنف المية عيد رمم  د  

 626 ػػػد يّػػػ  ا ! ّمػػػ  ! قػػػدؿ:   قػػػدؿ: جمػػػد تر ػػػد جف  ّػػػك  ّن مػػػؾ  كا  ػػػـ صػػػدحّؾ؟ 
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 كخم  سّ م  قدؿ: فرم  ّيسعت   فنف ذلؾ كذلؾ.
جمت ٌككيػػػكف ف  ػػػد  ػػػد اّػػػف الخطػػػدب  كا لػػػك كػػػدف مكسػػػ  ح ػػػد  مػػػد كسػػػع  لن 

 اتّدع 
197 

 181 جمرت جف جحكـ ّدلظدهر كا  تكل  السرا ر

جمرت جف جقدتؿ اليدس   حت    كلكا ن لل  لن ا  فنذا قدلكهد عصمكا ميػ  
 دمد هـ  كجمكال ـ  كحسدّ ـ عم  ا 

181 

 342 لف جّر الّر صمة المر  جهؿ ]كد[ جّ   ّعد جف تكل  

 53 لف جّ ض الرمدؿ لل  ا ا،لد الخصـ  

 150 لف جّ ض الرمدؿ لل  ا ا،لد الخصـ.

لف جّكم قد ّم د مػف الكّػر جيػ  جلػ  مي مػد مػد كل ػد ميػ  فػ  الصػ ر  ف ػؿ  
قهػػ ت مد ؟. قػػدؿ: ن  فني مػػد كديػػد  حعػػالف ذلػػؾ  كهمػػد  حّػػدف ّ ػػد ؾ  كجيػػت 

 تحعؿ ذلؾ  كجيت تر د مكت مد 
430 

لف جعمػػؿ الطدعػػة  كاّػػد صػػمة الػػرحـ   حتػػ  جف جهػػؿ الّ ػػت ل ككيػػكف فمػػدرا 
ف جعمػػػػؿ المعصػػػػ ة  تيمػػػػ  جمػػػػكال ـ  ك ك ػػػػر عػػػػددهـ  لذا كصػػػػمكا الػػػػرحـ  كا 

ع دّػػد   الّ ػػ   كال مػػ ف الحػػدمرة   تػػذهب المػػدؿ كتع ػػـ الػػرحـ  كتػػدع الػػد در  
 ّال قع 

267 

لف الرمؿ ل تكمـ ّدلكممة مف الشر  م   ّ ػد جهمػ   ن  ّػدل  ّ ػد  ف  ػكم ّ ػد 
 ف  اليدر سّع ف خر حد.

486 

 ػػـ  حهػػرهمد المػػكت   لف الرمػػؿ ل عمػػؿ جك المػػرجة ّطدعػػة ا سػػت ف سػػية  
 ف هدراف ف  الكص ة فتمب ل مد اليدر

652 

يػػ  ل مػد لعػػدؽ  فػال  ػػزاؿ  ػدعك ل مػػد    لف العّػد ل مػكت كالػػداه جك جحػدهمد  كا 
 ك ست حر ل مد  حت   كتّ  ا ّدرا.

342 

لف ا اختػػػدر جصػػػحدّ   عمػػػ  مم ػػػع العػػػدلم ف  سػػػكل اليٌّ ػػػ ف  كالمرسػػػم ف  
كاختػػػدر مػػػف جصػػػحدّ  جّرعػػػة جّػػػد ّكػػػر  كعمػػػر   كع مػػػدف   كعم ػػػد  فمعم ػػػـ 
خ ر جصحدّ    كف  جصحدّ  كم ـ خ ر  كاختدر جمتػ  عمػ  سػد ر ا،مػـ  
كاختػػػػدر مػػػػف جمتػػػػ  جّرعػػػػة قػػػػركف   ال ػػػػرف ا،كؿ  كال ػػػػدي    كال دلػػػػث  تتػػػػرا  

230 
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 كال رف الراّع فردا  
 658 لف ا تصدؽ عم كـ عيد كفدتكـ   ّ مث جمكالكـ  ز ددة لكـ ف  جعمدلكـ  

 300 لف ا حـر عم كـ ع كؽ ا،م دت ككجد الّيدت كميع كهدت 

 54 لف ا حـر عم كـ ع كؽ ا،م دت  ككجد الّيدت  كميعد  كهدت

 959 الّيدت  كميعد  كهدت. لف ا حـر عم كـ ع كؽ ا،م دت  ككجد

 680 لف ا قد جعط  كؿ ذم حؽ ح    فال كص ة لكارث

 293 لف ا ن   ّؿ صدقة ]ذ[ رحـ محتدج.

 411 لف ا ن  يزع العمـ... 

 458 لف ا ممكؾ ل ده  كلك شد  لممك  ل دؾ 

 246 لف ا  ّ ض الحّر السم ف 

لف ا  ره  لكػـ  ال ػد ك كػره لكػـ  ال ػد ف رهػ  لكػـ جف تعّػدكه كن تشػرككا 
ّ  ش  د كجف تعتصمكا ّحّؿ ا مم عد كن تحرقكا ك كػره لكػـ ق ػؿ كقػدؿ كك ػرة 

هدعة المدؿ   الس اؿ كا 
269 

جف تعّػػػػدكه كن  لف ا  رهػػػػ  لكػػػػـ  ال ػػػػد  ك كػػػػره لكػػػػـ  ال ػػػػد   رهػػػػ  لكػػػػـ:
تعتصػػمكا ّحّػػؿ ا مم عػػد كن تحرقػػكا  ك كػػره لكػػـ ق ػػؿ تشػػرككا ّػػ  شػػ  د  كجف 

هدعة المدؿ  كقدؿ  كك رة الس اؿ  كا 
53 

لف ا  ره  لكـ  ال د  ك كره لكـ  ال د   رهػ  لكػـ:جف تعّػدكه كن تشػرككا 
ّػػ  شػػ  د  كجف تعتصػػمكا ّحّػػؿ ا مم عػػد كن تحرقػػكا  ك كػػره لكػػـ ق ػػؿ كقػػدؿ  

هدعة المدؿ.  كك رة الس اؿ  كا 
959 

لف ا  مـك عمػ  العمػز كلكػف عم ػؾ ّػدلك س  فػنذا غمّػؾ جمػر  ف ؿ:حسػّ  
 ا  كيعـ الكك ؿ

373 

لف ا  كمال كتػػػػ   كجهػػػػؿ السػػػػمكات  كا،رض  حتػػػػػ  اليممػػػػة فػػػػ  محرهػػػػػد  
 كحت  الحكت ل صمكف عم  معمـ اليدس الخ ر

695 

كجهمػ  ـ كمػد لف الم سط ف عم  ميدّر مف يػكر  الػذ ف  عػدلكف فػ  حكم ػـ  
 كلكا

666 

 294 لف اليسد  هف السح د  لن الت  جطدعت قٌ م د.
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لف ّ ف  دم السػدعة فتيػد ك طػع الم ػؿ المظمػـ  صػّح الرمػؿ م ميػد ك مسػ   
كدفرا ك مس  م ميد ك صّح كدفرا ال دعد ف  د خ ػر مػف ال ػد ـ كالمدشػ  خ ػر 
مف السدع  فكسػركا قسػ كـ كقطعػكا جكتػدركـ كاهػّركا سػ كفكـ ّدلحمػدرة فػنف 

 دخؿ عم  جحد ميكـ فم كف كخ ر اّي  آدـ.

529 

 ػػػـ الػػػذ ف  مػػػكيكـ   مػػػرت ف جك  ػػػالث (  شػػػؾ عمػػػراف   ػػػـ  لف خ ػػػركـ قريػػػ  
 كػػػكف قػػػـك  شػػػ دكف كن  ستشػػػ دكف  ك خكيػػػكف  كن   تميػػػكف  ك يػػػذركف كن 

  كفكف  ك ظ ر ف  ـ السمف.
150 

لف خ ركـ قري    ـ الذ ف  مػكيكـ  مػرت ف جك  ػالث(  شػؾ عمػراف   ػـ  كػكف 
ك يػػذركف كن  كفػػكف  قػػـك  شػػ دكف كن  ستشػػ دكف  ك خكيػػكف  كن   تميػػكف  

 ك ظ ر ف  ـ السمف
53 

لف خ ركـ قري    ـ الذ ف  مػكيكـ  مػرت ف جك  ػالث(  شػؾ عمػراف   ػـ  كػكف 
قػػـك  شػػ دكف كن  ستشػػ دكف  ك خكيػػكف  كن   تميػػكف  ك يػػذركف كن  كفػػكف  

 ك ظ ر ف  ـ السمف.
150 

ـٍ   يـ   ـٍ قىٍرًي    يـ  ال ًذ فى  ىميكيى ي كي ٍ رى ـٍ   يـ  ال ًذ فى  ىميكيى يـٍ ًلف  خى قىػدؿى  -« ال ًذ فى  ىميكيى ي
تىٍ ًف جىٍك  ػر  م ـى ّىٍعػدى قىٍريًػً   مى سى مىٍ ً  كى م   اي عى : فىالى جىٍدًرم جىقىدؿى رىسيكؿي اً صى ًعٍمرىافي

ـٍ قىػػػػػٍكـه  ىٍشػػػػػ ىديكفى كىنى  يٍستىٍشػػػػػ ىديكفى  كى ى » - ىالى ىػػػػػةن  ـ   ىكيػػػػػكفي ّىٍعػػػػػدىهي كييػػػػػكفى كىنى  يػػػػػ خي
. ـي السٍّمىفي كفى كىنى  يكفيكفى  كى ىٍظ ىري ًف ً    يٍ تىمىييكفى  كى ىٍيًذري

227 

 619 كقه  ّد ة المرجة عم  عدقمت د. جك كل دة  جف د ة مي ي د غرة عّد  

لف عمػػػػ  ا عػػػػز كمػػػػؿ  ع ػػػػد لمػػػػف شػػػػرب المسػػػػكر  جف  سػػػػ    مػػػػف ط يػػػػة 
 الخّدؿ 

374 

ن جق د ميكـ  ـك ال  دمة.   470 لف كدف ذلؾ ف  كي    كا 

دهػػػد  كتمػػػ ط حكهػػػ د  كتسػػػ   د  ػػػـك  لف كيػػػت تّ ػػػ  هػػػدلة لّمػػػ   كت يػػػي مّر
  كردهد؛ فدشرب غ ر مهر ّيسؿ  كن يدهؾ ف  الحمب

662 

 662 لف كيت تم ط حكه د

 178 لف  عّددا  عرفكف  اليدس ّدلتكسـ.

 286لف مػػف الشػػمر شػػمرة ن  سػػ ط كرق ػػد  كجي ػػد م ػػؿ المسػػمـ  حػػد كي  ّ ػػد مػػد 
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 ه ؟
 574 جيد جكـر مف كف  ّذمت . 

 685 ليد معشر ا،يّ د 

 661 جيد ككدفؿ ال ت ـ ك دت ف كجشدر ّنصّع  

 329 جيت  كمدلؾ  ،ّ ؾ.

ليكػػػـ تختصػػػمكف للػػػٌ   كلعػػػؿ ّعهػػػكـ جف  كػػػكف جلحػػػف ّحمتػػػ  مػػػف ّعػػػػض 
عمػػ  يحػػك مػػد جسػػمع  فمػػف قطعػػت لػػ  مػػف حػػؽ جخ ػػ  شػػ  د فػػال  فيقهػػ  لػػ 

  يخذه  فنيمد جقطع ل  قطعة مف يدر
53 

ليكػػػـ تختصػػػمكف للػػػٌ   كلعػػػؿ ّعهػػػكـ جف  كػػػكف جلحػػػف ّحمتػػػ  مػػػف ّعػػػػض 
فيقهػػ  لػػ  عمػػ  يحػػك مػػد جسػػمع  فمػػف قطعػػت لػػ  مػػف حػػؽ جخ ػػ  شػػ  د فػػال 

  يخذه  فنيمد جقطع ل  قطعة مف يدر.
150 

  كلعػػػؿ ّعهػػػكـ جف  كػػػكف جلحػػػف ّحمتػػػ  مػػػف ّعػػػض  ليكػػػـ تختصػػػمكف للػػػ 
فيقه  ل  عمػ  يحػك مػد جسػمع ميػ    فمػف قطعػت لػ  مػف حػؽ جخ ػ  شػ  د  

 فال  يخذه  فنيمد جقطع ل  ّ  قطعة مف اليدر
168 

 3 عمدؿ ّدلي دتليمد ا،

 51 ليمد ا،عمدؿ ّدلي دت 

 100 ليمد ا،عمدؿ ّدلي دت 

 495 ليمد الكن  لمف جعتؽ  

ليمد الكن  لمف جعتؽ  كقكل : مكل  ال ـك مػف جيحسػ ـ  كقكلػ : الػكن  لحمػة  
 كمحمة اليسب 

495 

 312 ليمد هذا مف لخكاف الك دف 

دًشػػػ  ًف  ىػػػد   ٍ ػػػره ًمػػػفى اٍلمى ـ  تىكيػػػكفي ًفٍتيىػػػةه اٍل ىدًعػػػدي ًف  ىػػػد خى : جىنى  يػػػ ػػػتىكيكفي ًفػػػتىفه ًلي  ىػػػد سى
ٍ ره ًمفى  قىعىٍت  فىمىٍف كىدفى لىػ ي كىاٍلمىدًش  ًف  ىد خى لىٍت جىٍك كى الس دًع  ًللىٍ  ىد  جىنى فىًنذىا يىزى

ػٍف كىديىػٍت لىػ ي جىٍرضه  مى ػٍؽ ًّ ىيىًمػً   كى ـه فىٍم ىٍمحى ػيى ػٍف كىديىػٍت لىػ ي غى مى ًًّمػً   كى ػٍؽ ًًّن ًلًّؿه فىٍم ىٍمحى
:  ىػد رىسيػكؿى اً! جى  ػؿه : فى ىدؿى رىمي ٍؽ ًّيىٍرًهً . قىدؿى ـٍ  ىكيػٍف لىػ ي ًلًّػؿه فىٍم ىٍمحى ػٍف لىػ  رىجىٍ ػتى مى

ـه  ػػيى ـ  ًل ىػػٍي ي  كىنى غى ػػرو   يػػ مى ػػدًٍّه ًّحى مىػػ  حى ػػٍ ًحً  فى ىػػديؽُّ عى :  ىٍعًمػػدي ًللىػػ  سى ؟ قىػػدؿى كىنى جىٍرضه

528 
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؟  ـ  هىػػػٍؿ ّىم ٍ ػػػتي ؟ الم يػػػ ـ  هىػػػٍؿ ّىم ٍ ػػتي ؟ الم يػػػ ـ  هىػػٍؿ ّىم ٍ ػػػتي ػػػدة  الم يػػػ ًلًف اٍسػػتىطىدعى الي مى
: ػػًد  قىػػدؿى ت ػػ   يٍيطىمىػػؽى ًّػػ  ًللىػػ  جىحى سيػػكؿى اً جىرىجىٍ ػػتى ًلٍف جيٍكًرٍهػػتي حى :  ىػػد رى ػػؿه فى ىػػدؿى رىمي

ػٍ ًحً   جىٍك  ىًمػ  ي سىػٍ ـه فى ىٍ تيمييًػ ؟  ػؿه ًّسى ّىًي  رىمي ػرى ح ٍ ًف  جىٍك ًلٍحدىل اٍلًح ىتىػٍ ًف  فىهى الص 
ٍ ًمؾى  كى ىكيكفي ًمفٍ  :  ىّيك ي ًًّنٍ ًمً  كىاً  دًب الي دًر. قىدؿى  جىٍصحى

لي ػػد سػػتككف فتيػػة  كفرقػػة  كاخػػتالؼ  فػػنذا كػػدف كػػذلؾ فػػيت ّسػػ حؾ جحػػدا   
فدهّر  ّ   حت   ي طع  ـ اممس ف  ّ تؾ حت  تيت ؾ  د خدط ػة  جك مي ػة 

 قده ة.
530 

لي ػػـ لخػػكايكـ  فهػػمكـ ا عمػػ  ـ  فمػػف لػػـ  ال مكػػـ فّ عػػكه  كن تعػػذّكا خمػػؽ 
 ا.

463 

 470 ل سكا م ؿ جكندكـ ن تت مكف عم  جكندكـ.لي ـ 

 174 لي  خدطب  كمخّرهـ جيكـ ره تـ 

ذا ا تمف خدف  ذا كعد جخمؼ  كا   237 آ ة الميدفؽ  الث  لذا حدث كذب  كا 

ج مد امرئ مسػمـ جعتػؽ امػرج مسػممد كػدف فكدكػ  مػف اليػدر  مػزئ كػؿ عهػك  
ميػػ  عهػػكا ميػػ  كج مػػد امػػرئ مسػػمـ جعتػػؽ امػػرجت ف مسػػممت ف كديتػػد فكدكػػ  مػػف 
اليدر  مزئ كؿ عهك مي مد عهكا كج مد امرجة مسممة جعت ػت امػرجة مسػممة 

 كديت فكدك د مف اليدر  مزئ كؿ عهك مي د عهكا 

426 

شػػحدعت  دكف حػػد مػػف حػػدكد ا  لػػـ  ػػزؿ فػػ  غهػػب ا ج مػػد رمػػؿ حدلػػت 
حت   يزع  كج مد رمؿ شد غهّد عمػ  مسػمـ فػ  خصػكمة  ن عمػـ لػ  ّ ػد  
ف ػػػد عديػػػد ا ح ػػػ  كحػػػرص عمػػػ  سػػػخط   كعم ػػػ  لعيػػػة ا تتػػػدّع للػػػ   ػػػـك 
ال  دمػػة  كج مػػد رمػػؿ جشػػدع عمػػ  رمػػؿ مسػػمـ ّكممػػة  كهػػك مي ػػد ّػػرم   شػػ ي  

ح ػػد عمػػ  ا تعػػدل  جف  دي ػػ   ػػـك ال  دمػػة فػػ  اليػػدر ّ ػػد فػػ  الػػدي د  كػػدف  
 حت   يت  ّيحدذ مد قدؿ.

385 

فنذا زيد العّد يزع مي  سّردؿ ا  مػدف   ا  مدف سّردؿ  سّرم  ا مف  شد  
 فنف تدب رد عم   

548 

 339 ّر الكالد ف  مزئ عف الم دد. 

 537كالػػرمـ  ؛ممػػد مد ػػة الّكػػر ّػػدلّكر ممػػد مد ػػة  كت ر ػػب سػػية  كال  ػػب ّدل  ػػب  
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 ّدلحمدرة.
 539 ممد مد ة  كيح  سية. رالّكر ّدلّك

 445 الّكر ّدلّكر كال  ب ّدل  ب  

 443 كيح  سية الّكر ّدلّكر  ممد مد ة  

 56 الّكر ّدلّكر؛ ممد مد ة  كيح  سية  كال  ب ّدل  ب ؛ ممد مد ة  كالرمـ.

 397 الّ ية عم  المدع  كال م ف عم  مف جيكر. 

 213 الّ ية عم  مف ادع  كال م ف عم  مف جيكر لن ف  ال سدمة 

 211 الّ ية عم  مف ادع   كال م ف عم  مف جيكر.

 223 الّ ية عم  مف ادع   كال م ف عم  مف جيكر  لذا كديت ّ ي مد مخدلطة.

 334 تكاهعكا لمف تعممكف مي . 

 352  ال ة ن  دخمكف المية: العدؽ كالد    كالد كث  كرممة اليسد   

 ال ة ن  ستخؼ ّ ـ لن ميدفؽ؛ ذك ش ّة ف  ا سػالـ  كذك العمػـ  كا مػدـ  
 الم سط 

334 

 ال ػة ل ػـ جمػػراف  رمػؿ مػػف جهػؿ الكتػدب آمػػف ّيّ ػ  كآمػػف ّمحمػد صػػم  ا 
عدل  كحؽ مكال ػ  كرمػؿ كديػت عم   كسمـ كالعّد المممكؾ لذا جدل حؽ ا ت

عيده جمة فيدّ د فيحسف تيد ّ ػد كعمم ػد فيحسػف تعم م ػد  ػـ جعت  ػد فتزكم ػد 
 فم  جمراف.

158 

 ال ػػػة  ػػػدعكف ا فػػػال  سػػػتم ب ل ػػػـ: رمػػػؿ كديػػػت امػػػرجة سػػػ  ة الخمػػػؽ   فمػػػـ 
 طم  ػػد  كرمػػؿ جعطػػ  مدلػػ  سػػح  د  كقػػد قػػدؿ ا تعػػدل : "كن ت تػػكا السػػح د  

 جمكالكـ"  كرمؿ كدف ل  د ف عم  رمؿ فمـ  ش د عم   
294 

 57 ال مث  كال مث ك  ر

 654 ال مث  كال مث ك  ر. 

خ ر مػف جف تػذرهـ عدلػة  ال مث  كال مث ك  ر   ليؾ جف تذر كر تؾ جغي د   
  تكححكف اليدس.

654 

 570  ـ لف زيت ال دل ة فتّ ف زيدهد فم ّع د. 

 245  ـ  م   قـك  تسميكف  ك حّكف السمف  
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مػػد  رمػػؿ للػػ  رسػػكؿ ا صػػم  ا عم ػػ  كسػػمـ   ف ػػدؿ  ػػد رسػػكؿ ا ! جم 
قدؿ: ]العمـ ّد[   ـ جتده فسيل   ف دؿ ل  م ؿ ذلؾ  قدؿ  ػد ا،عمدؿ جفهؿ؟ 

رسػػػكؿ ا! ليمػػػد جسػػػيلؾ عػػػف العمػػػؿ   قػػػدؿ: ] لف العمػػػـ  يحعػػػؾ معػػػ    قم ػػػؿ 
 العمؿ  كك  ره  فنف الم ؿ ن  يحعؾ مع  قم ؿ العمؿ   كن ك  ره

698 

ف لػ  خػدمد  مد  رمػؿ ف ػدؿ:  ػد رسػكؿ ا!  لف لػ  مػدن  يػ  جغهػب  كا  كا 
كجهػػػػرب  ف ػػػدؿ رسػػػػكؿ ا صػػػم  ا عم ػػػػ  كسػػػمـ:  تػػػػكزف  كجشػػػتـ  يعـز فػػػ

ػػػة  ف كديػػػت الع ّك تػػػؾ فػػػنف كديػػػت سػػػكا  فػػػال لػػػؾ  كن عم ػػػؾ   كا  ػػػ  ّع ّك ذيّك
فنيمػػد هػػك شػػ     خػػذ مػػف حسػػيدتؾ  ػػـك ال  دمػػة. ف ػػدؿ الرمػػؿ:  جكه   جك ػػر 

جيػػػد ن  جكه    خػػػذ مػػػف حسػػػيدت   جشػػػ دؾ  ػػػد رسػػػكؿ ا جف ممػػػدل ك  جحػػػرار 
 ممؾ ش  د  يخذ مف حسيدت ج

471 

 317 مدد ل مديكـ ّال لل  لن ا 

 345 معؿ هذا الشعر يسكد كس معم  الظدلمكف يكدن  

 199 حد كا عف ّي  لسرا  ؿ   كن حرج 

 246 الحم ة حؽ لمف كديت ذات زكج  خطّ د فيمد مد سكل ذلؾ   فال 

 681 الخدؿ كارث مف ن كارث ل 

خمػػؽ ا آدـ مػػف قّهػػة قّهػػ د مػػف مم ػػع ا،رض فمػػد  ّيػػكهـ عمػػ  قػػدر  
ػػػػ ف ذلػػػػؾ  كالسػػػػ ؿ   ا،رض   مػػػػد  مػػػػي ـ ا،حمػػػػر  كا،ّػػػػ ض  كا،سػػػػكد ّك

 كالحزف  كالخّ ث  كالط ب 
456 

 111 خ ر ال ركف قري    ـ الذ ف  مكي ـ   ـ الذ ف  مكي ـ  ك ظ ر ف  ـ السمف 

 373  ي ـخ ركـ المدافع عف عش رت   مد لـ 

 310 دفف الّيدت مف المكرمدت 

ف مػػػدعت  يدكتػػػ   فيصػػػؼ الع ػػػؿ خمسػػػكف مػػػف ا ّػػػؿ  جك   الد ػػػة كدممػػػة كا 
جك جلػػػػؼ شػػػػدة كفػػػػ  ال ػػػػد لذا  عػػػػدل د مػػػػف الػػػػذهب  جك الػػػػكرؽ  جك مد ػػػػة ّ ػػػػرة 

 قطعت يصؼ الع ؿ  كف  الميمكمة  مث الع ؿ  ك ال كف مف ا ّػؿ  ك مػث 
جك الشػػد   كالمد حػػة م ػػؿ ذلػػؾ فػػ   جك الّ ػػر جك ق مت ػػد مػػف الػػذهب  كالػػكرؽ  

ا،صػػدّع  فػػ  كػػؿ جصػػّع عشػػر مػػف ا ّػػؿ  كفػػ  ا،سػػيدف خمػػس مػػف ا ّػػؿ 

636 
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 ف  كؿ سف.
 303 ذلؾ الكجد الخح  

 109 ذلؾ الكجد الخح .

 160 الذم   رج ال رآف  كهك عم   شدؽ 

لف  رمػػػؿ للػػػ  رسػػػكؿ ا صػػػم  ا عم ػػػ  كسػػػمـ ف ػػػدؿ  ػػػد رسػػػكؿ ا! جرج ػػػت
فييشػػد ّػػد  فػػنف جّػػكا عمػػ ؟ قػػدؿ: عػػدم عمػػ  مػػدل ؟ قػػدؿ: فييشػػد ّػػد قػػدؿ:

فنف جّكا عم ؟  قدؿ: فييشد ّد  قدؿ: فنف جّكا عم ؟ قػدؿ: ف دتػؿ فػنف  قدؿ:
ف قتمت فح  اليدر.  قتمت فح  المية كا 

532 

رحػػػػـ ا عّػػػػدا كديػػػػت ،خ ػػػػ  عيػػػػده مظممػػػػة  فػػػػ  عػػػػرض  جك مػػػػدؿ  فمػػػػد ه 
جف   خذ  كل س د يدر  كن درهـ  فػنف كديػت لػ  حسػيدت جخػذ فدستحم   قّؿ 

ف لـ تكف ل  حسيدت  حممكا عم   مف س  دت ـ.  مف حسيدت   كا 
380 

 336 رهد الرب ف  رهد الكالد ف  كسخط الرب ف  سخط الكالد ف. 

 319 ره  الرب ف  ره  الكالد ف  كسخط الرب ف  سخط الكالد ف 

 595 رفع ال مـ عف  الث.... 

رفػػع ال مػػـ عػػف  ال ػػة عػػف المميػػكف الم مػػكب عمػػ  ع مػػ   كعػػف اليػػد ـ حتػػ   
  ست  ظ  كعف الصّ  حت   حتمـ.

609 

رفػػع ال مػػـ عػػف  ال ػػة عػػف اليػػد ـ حتػػ   سػػت  ظ كعػػف المّتمػػ  حتػػ   ّػػرج كعػػف 
 الصّ  حت   كّر.

603 

رفػػع ال مػػـ عػػف  ال ػػة: اليػػد ـ حتػػ   سػػت  ظ  كعػػف المّتمػػ  حتػػ   ّػػرج  كعػػف 
 حت   كّر الصّ 

56 

 666 سّعة  ظم ـ ا

ستحرصػػػكف عمػػػ  ا مػػػدرة  كسػػػتككف يدامػػػة  ػػػـك ال  دمػػػة  فػػػيعـ المرهػػػعة   
 ّك ست الحدطمة.

404 

سػػػػػتككف فتيػػػػػة ال دعػػػػػد ف  ػػػػػد خ ػػػػػر مػػػػػف ال ػػػػػد ـ  كال ػػػػػد ـ خ ػػػػػر مػػػػػف المدشػػػػػ    
 كالمدش  خ ر مف السدع 

530 

 314 صدؽ ا كعده كيصر عّده كهـز ا،حزاب كحده.
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 658 صدقة تصدؽ ا ّ د عم كـ فدقّمكا صدقت  

 468 الصالة الصالة  ات كا ا ف مد ممكت ج مديكـ 

يحدذ ع دهمد مف ّعدهمد  كصػمة الػرحـ  الصالة عم  مد  كانست حدر ل مد  كا 
كراـ صد   مد.  الت  ن تكصؿ لن ّ مد  كا 

342 

جهمػػػ   كم مػػػد طمػػب العمػػػـ فر هػػػة عمػػػ  كػػؿ مسػػػمـ ككاهػػػع العمػػػـ عيػػد غ ػػػر 
 الخيدز ر المكاهر   كالم ل   كالذهب

696 

 696 العدلـ  كالمتعمـ  شر كدف ف  ا،مر  كن خ ر ف  سد ر اليدس

 594 عمب ّرؾ مف قـك   ددكف لل  المية ّدلسالسؿ.

 598 ع ؿ المرجة م ؿ ع ؿ الرمؿ حت   ّمغ ال مث مف د ت د.

كذلػػؾ جف  يػػزك    تػػؿ صػػدحّ  ع ػػؿ شػػّ  العمػػد م مػػظ م ػػؿ ع ػػؿ العمػػد  كن 
 كن حمؿ سالح. ف ككف دمد عم د ف  غ ر ه  ية  الش طدف ّ ف اليدس 

619 

يمػػد كر ػػكا  العممػػد  كر ػػة ا،يّ ػػد   كجف ا،يّ ػػد  لػػـ  كر ػػكا د يػػدر  كن درهمػػد كا 
 العمـ  فمف جخذه جخذ ّحظ كافر

690 

ل  دمػة  ف يخػػذكف عممػكا جرقػد كـ جمػر د ػػي ـ فػنف لػـ تحعمػكا  حكمػػكا فػ كـ  ػـك ا
مػػف حسػػيدتكـ قػػدر مػػد جهػػعتـ عمػػ  ـ مػػف جمػػر د ػػي ـ فػػنف كػػدف فػػ  حسػػيدتكـ 
ن جمػػػركا جف  يخػػػذكا ّتالّ ػػػّكـ ف م ػػػكيكـ فػػػ  اليػػػدر  كفػػػد  لح ػػػكق ـ  فػػػذلؾ ؛ كا 

 عم  ميدخركـ 

460 

 696 عم كـ ّ ذا العمـ قّؿ جف   ّض

ا،ـ  لذا لػـ  كػف العمة ّميزلة ا،ب  لذا لـ  كف ّ ي مػد جب  كالخدلػة ّميزلػة 
 ّ ي مد جـ

679 

عػػف جّػػ  ذر  قػػدؿ: قمػػت:  ػػد رسػػكؿ ا ! جن تسػػتعممي ؟ قػػدؿ: فهػػرب ّ ػػده 
ي ػػد جمديػػة  ي ػػد  ػػـك  عمػػ  ميكّػػ     ػػـ قػػدؿ: ]  ػػد جّػػد ذر! ليػػؾ هػػع ؼ  كا  كا 

 ال  دمة خزم  كيدامة   لن مف جخذهد ّح  د  كجدل الذم عم   ف  د[
666 

 969 ال ي  الشدكر

ف تػػكب  ال  ّػػة جشػػد مػػف الزيػػد  ق ػػؿ: كك ػػؼ ؟ قػػدؿ: الرمػػؿ  زيػػ    ػػـ  تػػكب  
ف صدحب ال  ّة ن   حر ل  حت    حر ل  صدحّ .  ا عم    كا 

383 
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 173 فيقه  ل  عم  يحك مد جسمع 

 432 فنف لـ  كف ل  مدؿ استسع  العّد غ ر مش كؽ عم    

 176 فنيمد جقطع ل  قطعة مف اليدر

 699 ف   الرمؿ

 569 فم ممدهد الحد. 

فمػػرت ح ػػة ف ػػدؿ: اقتمكهػػد فسػػّ تيد للػػ  محػػر فدخمتػػ  ف ػػدؿ رسػػكؿ ا صػػم  
 هدتكا ّسعحة  كيدر   فيهرمكهد عم   يدرا. ا عم   كسمـ:

593 

 175 فمف قطعت ل  مف حؽ جخ   ش  د فال  يخذه 

 57 ف  المكاهح خمس.

 595 .ف  المكاهح خمس... 

 629 ف  المكاهح خمس  خمس. 

فػ  الػػيحس مد ػػة مػػف ا ّػػؿ  كفػػ  العػػ ف خمسػػكف  كفػػ  ال ػػد خمسػػكف  كفػػ   
 الرمؿ خمسكف.

635 

 599 ف  د ة جصدّع ال د ف  كالرمم ف سكا   عشر مف ا ّؿ لكؿ جصّع. 

ال ػػر اف جفهػػؿ مػػف كػػؿ شػػ    دكف ا تعػػدل   كفهػػؿ ال ػػرآف عمػػ  سػػد ر 
 خم   ...الكالـ  كحهؿ ا عم  

273 

ال هدة  ال ة ا يدف ف  اليدر ككاحد ف  المية رمؿ عرؼ الحؽ كقهػ  ّػ   
ف ػػك فػػ  الميػػة كرمػػؿ عػػرؼ الحػػؽ كلػػـ   ػػض ّػػ  كمػػدر فػػ  الحكػػـ ف ػػك فػػ  

 اليدر كرمؿ لـ  عرؼ الحؽ ف ه  لميدس عم  م ؿ ف ك ف  اليدر.
400 

حػؽ ف هػ  ال هدة  ال ة: ا يدف ف  اليػدر  ككاحػد فػ  الميػة: رمػؿ عػرؼ ال
ّ  ف ك ف  المية  كرمؿ عرؼ الحػؽ فمػـ   ػض ّػ   كمػدر فػ  الحكػـ  ف ػك 

 ف  اليدر  كرمؿ لـ  عرؼ الحؽ ف ه  لميدس عم  م ؿ ف ك ف  اليدر
54 

ال هدة  ال ة: ا يدف ف  اليػدر  ككاحػد فػ  الميػة: رمػؿ عػرؼ الحػؽ ف هػ  
ف ػك ّ  ف ك ف  المية  كرمؿ عرؼ الحػؽ فمػـ   ػض ّػ   كمػدر فػ  الحكػـ  
 ف  اليدر  كرمؿ لـ  عرؼ الحؽ ف ه  لميدس عم  م ؿ ف ك ف  اليدر

959 

 328 قمت ف  يحسؾ ش  د لـ تسمع  جذيدؾ ! 
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كػػػدف ممػػػد جعطػػػ  ا مكسػػػ  فػػػ  ا،لػػػكاح ا،كؿ فػػػ  جكؿ مػػػد كتػػػب  عشػػػر 
جّػػكاب:  ػػد مكسػػ  ! ن تشػػرؾ ّػػ  شػػ  د  ف ػػد حػػؽ ال ػػكؿ ميػػ  لػػتمححف كمػػكه 

 المشرك ف اليدر
267 

هػك  ا  ف   يّي مد كدف قّمكـ  كخّر مد كدف ّعدكـ  كحكػـ مػد ّ ػيكـ كتدب 
 الحصؿ ل س ّدل زؿ...

272 

كػػؼ مشػػد ؾ عيػػد  فػػنف جطػػكلكـ مكعػػد  ػػـك ال  دمػػة  جك ػػركـ شػػّعد فػػ  دار 
 الدي د 

248 

 285 كح  ّدلمر  ل مد جف  حدث ّكؿ مد سمع

ٍف دىؽ    ٍحديهي  كىاً   486 كيٍح  ًّدٍمرل  ادٍّعىد ي يىسىبو نى  ىٍعًرفي ي  جىٍك مى

كػػؿ الػػذيكب  ػػ خر ا مي ػػد مػػد شػػد   للػػ   ػػـك ال  دمػػة  لن ع ػػكؽ الكالػػد ف  
فنيػػ   عممػػ  لصػػدحّ  فػػ  الح ػػدة الػػدي د  قّػػؿ الممػػدت  كمػػف را ل  را ل ا 

 ّ   كمف سمع  سمع ا ّ 
336 

عسػػػ  ا جف   حػػػره؛ لن مػػػف مػػدت مشػػػركد  جك مػػػ مف قتػػػؿ م ميػػػد كػػؿ ذيػػػب 
 متعمدا

526 

ف  كػػؿ عمػػ  خ ػػر؛ هػػ ن    ػػر كف ال ػػر اف ك ػػدعكف  فػػنف شػػد  جعطػػدهـ   كا 
يمد ّع ت معممد  شد  ميع ـ  كه ن   تعممكف  ك عممكف  كا 

696 

 661 كن مّذر  كن متي ؿ كؿ مف مدؿ  ت مؾ  غ ر مسرؼ 

الكػالب مػػف المػػف  فػػنف غشػػ تكـ عيػػد طعػدمكـ  فػػيل كا ل ػػف فػػيف ل ػػف جيحسػػد  
 كجع يد.

465 

كممػػدت ن  ػػتكمـ ّ ػػف جحػػد  فػػ  مممسػػ  عيػػد ق دمػػ    ػػالث مػػرات  لن كحػػر 
ّ ػػف عيػػػ    كن   ػػكل ف فػػػ  مممػػس خ ػػػر  كمممػػس ذكػػػر  لن خػػتـ لػػػ  ّ ػػػف 

حمػػ دؾ  ن للػػ  عم ػػ   كمػػد  خػػتـ ّدلخػػدتـ عمػػ  الصػػح حة:  سػػّحديؾ الم ػػـ  ّك
 لن جيت جست حرؾ   كجتكب لل ؾ

709 

 238 ن ل مدف لمف ن جمدية ل   كن د ف لمف ن ع د ل . 

 57 ن تيمرف عم  ا ي ف  كن تكل ف مدؿ ال ت ـ      

 659 ن تيمرف عم  ا ي ف  كن تكل ف مدؿ ال ت ـ. 
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 54 ن تمكز ش ددة ّدكم عم  صدحب قر ة.

 959 عم  صدحب قر ة.ن تمكز ش ددة ّدكم 

 386 ن تمكز ش ددة ّدكم عم  صدحب قر ة: 

 289 ن تحؿ المسيلة ل ي    كن لذم  مٌرة  سٌكم(  

 56 ن ترمعكا ّعدم هالن  هرب ّعهكـ رقدب ّعض.

 94 ن ترمعكا ّعدم كحدرا  هرب ّعهكـ  رقدب ّعض

 522 ن ترمعكا ّعدم كحدرا   هرب ّعهكـ رقدب ّعض.

تزاؿ طد حة مف جمت  ظػدهر ف عمػ  الحػؽ  ن  هػرهـ مػف خػدلح ـ  حتػ  ن 
  يت  جمر ا  كهـ ظدهركف

692 

يكػػـ لمػػد جف  كقػػد هػػمكا  ن تسػػيلكا جهػػؿ الكتػػدب شػػ  د   فػػني ـ لػػف   ػػدككـ  كا 
مػد حػؿ  تكذّكا ّحػؽ  جك تصػدقكا ّّدطػؿ  كا لػك كػدف مكسػ  ّػ ف جظ ػركـ 

 ل  لن اتّدع 
200 

 228 ن تسّكا جصحدّ  

ن تسّكا جصحدّ    فكالذم ّ ده لك جف جحدكـ جيحؽ م ؿ جحػد ذهّػد مػد جدرؾ 
 مد جحدهـ كن يص ح 

231 

ن تسّكا جصحدّ   فكالذم يحس  ّ ده   لػك جف جحػدكـ جيحػؽ م ػؿ جحػد ذهّػد  
 مد جدرؾ مد جحدهـ  كن يص ح .

229 

 529 ن تسّكا ا ّؿ فنف ف  د رقك  الدـ.

ف جمػػراؾ  ػػؾ  ككالػػد ؾ  كا  ف جحرقػػت  كجطػػع ّر ف عػػذّت  كا  ن تشػػرؾ ّػػد  كا 
جف تخػػرج مػػف كػػؿ فػػدخرج  كن تتػػرؾ الصػػالة متعمػػدا  فػػنف مػػف تػػرؾ الصػػالة 
متعمػػدا ف ػػد ّر ػػت ميػػ  ذمػػة ا  ل ػػدؾ كالخمػػر؛ فني ػػد محتػػدح كػػؿ شػػر  ل ػػدؾ 

ف رج ػت  كالمعص ة ؛ فني د تسػخط ا   جف لػؾ.ن تيػدزع عػف ا،مػر جهمػ   كا 
ف جصدب اليدس مكت كجيػت فػ  ـ  فد ّػت  ايحػؽ عمػ   ن تحر مف الزحؼ  كا 

 جهمؾ مف طكلؾ  كن ترفع عصدؾ عي ـ  كجخح ـ ف  ا عز كمؿ.

327 

 468 ن تهّركا الرق ؽ فنيكـ ن تدركف مد تكاف كف. 

 471 ن تط ب يحسد تشّع ك مكع كتكس  ك عرل. 
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 56 ن تعذّكا ّعذاب ا.

 592 تعذّكا ّعذاب ا.ن  

ن تعممػػكا العمػػـ لتّػػدهكا ّػػػ  العممػػد   كن لتمػػدركا ّػػػ  السػػح د   كن تخ ػػركا ّػػػ  
 الممدلس  فمف فعؿ ذلؾ فدليدر اليدر

707 

 56 ن ت طع  د السدرؽ لن ف  ّرع د يدر فصدعدا.

 549 ن ت طع  د السدرؽ لن ف  ّرع د يدر فصدعدا. 

 569 ن تككيكا جعكاف الش طدف عم  جخ كـ. 

 327 ن تمش ف جمدم   كن ت عد قّم   كن تدع  ّدسم   كن تستسب ل .

 رمؿ آتػده ا مػدن  فسػمط  عمػ  همكتػ  فػ  الحػؽ  ن حسد لن ف  ا يت ف: 
 ك عمم د.   كآخر آتده ا حكمة  ف ك   ه  ّ د 

402 

 325 ن هرر كن هرار.

 324 لمخمكؽ ف  معص ة الخدلؽ.ن طدعة 

 560   َكَثرٍ   كن َثَمرٍ ن قطع ف   

 684 ن يكرث

 57 ن  تكارث جهؿ ممت ف

 667 ن  تكارث جهؿ ممت ف

 668 ن  تكارث جهؿ ممت ف

 420 ن  مزم كلد كالدا ؛ لن جف  مده مممككد  ف شتر    ف عت   

 429 ن  مزم كلد كالدا لن جف  مده مممككد  ف شتر   ف عت   

 54 ن  مزم كلد كالدا؛ لن جف  مده مممككد  ف شتر    ف عت  

 562 ن  ممد جحد فكؽ عشرة جسكاط لن ف  حد مف حدكد ا. 

 56 لن ف  حد مف حدكد ا. ن  ممد جحد فكؽ عشرة جسكاط؛

 53 غهّدف ن  حكـ جحد ّ ف ا ي ف كهك

 150 ن  حكـ جحد ّ ف ا ي ف كهك غهّدف.

 165 ن  حكـ جحد ّ ف ا ي ف  كهك غهّدف
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ن  حػػؿ دـ امػػرئ مسػػمـ  شػػ د جف ن للػػ  لن ا كجيػػ  رسػػكؿ ا لن ّنحػػدل 
 ال  ب الزاف كاليحس ّدليحس  كالتدرؾ لد ي  المحدرؽ لمممدعة.  الث:

513 

ال  ػب الزايػػ   كالػػيحس ّػػدليحس  كالتػػدرؾ ن  حػؿ دـ مسػػمـ لن ّنحػػدل  ػػالث: 
 لد ي  المحدرؽ لمممدعة.

56 

 644 ن  حؿ ،مرئ مسمـ ل  مدؿ 

ن  ػػدخؿ الميػػة سػػ   الممكػػة  قػػدلكا:  ػػد رسػػكؿ ا ؛ جلػػ س جخّرتيػػد جف هػػذه  
ا،مة جك ر ا،مـ مممكك ف ك تدم ؟. قدؿ: يعـ  فيكرمكهـ ككػرامتكـ جكندكػـ  
كجطعمكهـ ممد تيكمكف قدلكا:  فمد  يحعيد فػ  الػدي د ؟ قػدؿ: فػرس ترتّطػ  فػ  

 سّ ؿ ا  مممككؾ  كح ؾ  فنذا صم  ف ك جخكؾ.

463 

ن  ػػدخؿ الميػػة عػػدؽ كالد ػػ   كن ميػػدف  كن كلػػد زي ػػة  كن مػػدمف خمػػر  كن  
 .  قدطع رحـ  كن مف جت  ذات محـر

336 

 336 ن  دخؿ المية عدؽ  كن مدمف خمر  كن مكذب ّدل در.

 351 ن  دخؿ المية يمدـ  

 670 ن  رث المسمـ الكدفر

 671 ن  رث المسمـ الكدفر

 57 الكدفر  كن الكدفر المسمـن  رث المسمـ 

 667 ن  رث المسمـ الكدفر  كن الكدفر المسمـ

 670 ن  رث المسمـ الكدفر  كن الكدفر المسمـ

 703 ن  زاؿ العّد ّخ ر مد لـ  ستعمؿ ّر 

 464 ن  زاؿ الم مف ف  فسحة مف جمره مد لـ  صب دمد حرامد.

 526 فنذا جصدب دمد حرامد  ّمح. حرامد ن  زاؿ الم مف معي د مد لـ  صب دمد 

 548 ن  زي  الزاي  ح ف  زي   كهك م مف.

 555 ن   ـر صدحب سرقة لذا جق ـ عم   الحد. 

 450 ن   ّؿ ا صدقة  كذك رحـ محتدج

 57ن   تسـ كر ت  درهمد  كن د يدرا  مد تركت ّعد يح ة يسد    كم كية عػدمم  
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 ف ك صدقة
كر ت  درهمد  كن د يدرا  مد تركت ّعد يح ة يسد    كم كية عػدمم  ن   تسـ 
 ف ك صدقة

667 

ن   تسـ كر ت  د يدرا  كن درهمد  مد تركت ّعد يح ة يسد    كم كية عػدمم  
 ف ك صدقة

683 

 56 ن   تؿ مسمـ ّكدفر.

 574 ن   تؿ مسمـ ّكدفر. 

 166 ن   ه  ال ده   لن كهك شّعدف ر دف

 477 .  ؿ جحدكـ ّر  كل  ؿ س دم كمكنمن 

ػػػ   كل  ػػػؿ: سػػػ دم  مػػػكنم.  كفػػػ  طر ػػػؽ:  كن   ػػػؿ العّػػػد  ن   ػػػؿ جحػػػدكـ ّر
 لس ده: مكنم فنف مكنكـ ا عز كمؿ.

51 

ػػػ   كل  ػػػؿ: سػػػ دم  مػػػكنم.  كفػػػ  طر ػػػؽ: كن   ػػػؿ العّػػػد  ن   ػػػؿ جحػػػدكـ ّر
 لس ده: مكنم فنف مكنكـ ا عز كمؿ.

421 

 38 ن   ؿ العّد لس ده مكنم  فنف مكنكـ ا 

 ككػػػؿ يسػػػد كـ لمػػػد  ا  كجمتػػػ   كمكػػػـ عّ ػػػد ا  ن   ػػػكلف جحػػػدكـ عّػػػدم  
 كلكف ل  ؿ غالم  كمدر ت   كفتدم  كفتدت .

474 

عّػػػدم  جمتػػػ   كمكػػػـ عّ ػػػد ا  ككػػػؿ يسػػػد كـ لمػػػد  ا   ن   ػػػكلف جحػػػدكـ:
 كفتدم  كفتدت .كلكف   كؿ: غالم   كمدر ت   

55 

عّػػػدم  جمتػػػ   كمكػػػـ عّ ػػػد ا  ككػػػؿ يسػػػد كـ لمػػػد  ا   ن   ػػػكلف جحػػػدكـ: 
 كلكف   كؿ: غالم   كمدر ت   كفتدم  كفتدت .

420 

ة.  584 ،ف  خطي ا مدـ ف  العحك جحب لل  مف جف  خطي ف  الع ّك

 469 ،ف   دب جحدكـ كلده  خ ر ل  مف جف  تصدؽ كؿ  ـك ّيصؼ صدع.

 527 لزكاؿ الدي د جهكف عم  ا مف قتؿ رمؿ مسمـ. 

 415 لعف ا الراش  كالمرتش  ف  الحكـ.

 553 لعف ا السدرؽ  سرؽ الّ هة فت طع  ده ك سرؽ الحّؿ فت طع  ده  

 337لعف ا مف ذّح ل  ر ا كمف تكل  غ ر مكال    كلعف ا العػدؽ لكالد ػ    
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 كلعف ا ميت ص ميدر ا،رض
 308 ال ّر  كالزكج  كجسترهمد ال ّر لممرجة ستراف:

 459 لمممكؾ طعدم  ككسكت  ّدلمعركؼ كن  كمؼ مف العمؿ لن مد  ط ؽ  

 430 لـ تكف س  ة الخمؽ ح ف حممتؾ تسعة جش ر 

لمػػػد عػػػرج ّػػػ   مػػػررت ّ ػػػـك ل ػػػـ جظحػػػدر مػػػف يحػػػدس   خمشػػػكف كمػػػكه ـ   
 كصدكرهـ...

377 

 344 الزكر  حت   كمب ا ل  اليدرلف تزكؿ قدمد شدهد 

 302 لف  حمح قـك كلكا جمرهـ امرجة 

 403 ا مع ال ده  مد لـ  مر  فنذا مدر تخم  عي  كلزم  الش طدف. 

ػ ف معدصػ ؾ كمػف طدعتػؾ مػد  الم ـ اقسـ ليد مف خشػ تؾ مػد  حػكؿ ّ ييػد  ّك
الػػػدي د  كمتعيػػػد تّم يػػػد ّػػػ  ميتػػػؾ  كمػػػف ال  ػػػ ف مػػػد ت ػػػكف ّػػػ  عم يػػػد مصػػػ ّدت 

ّيسػػمدعيد كجّصػػدريد  كقكتيػػد  مػػد جح  تيػػد  كامعمػػ  الػػكارث ميػػد  كامعػػؿ  يريػػد 
عمػػ  مػػف ظمميػػد  كايصػػريد عمػػ  مػػف عددايػػد  كن تمعػػؿ مصػػ ّتيد فػػ  د ييػػد   

 كن تمعؿ الدي د جكّر هميد  كن مّمغ عمميد كن تسمط عم يد مف ن  رحميد

708 

مػػػد  يحعيػػػ    كزديػػػ  عممػػػد  الحمػػػد   الم ػػػـ ايحعيػػػ  ّمػػػد عممتيػػػ   كعمميػػػ 
 عم  كؿ حدؿ  كجعكذ ّد مف حدؿ جهؿ اليدر

707 

الم ـ لي  جعكذ ّؾ مف ا،ّرع: مف عمـ ن  يحع  كمػف قمػب ن  خشػع  كمػف 
 يحس ن تشّع  كمف دعد  ن  سمع

707 

 313 الم ـ ميزؿ الكتدب  ممرم السحدب   هدـز ا،حزاب  اهزم ـ  كزلزل ـ ( 

لػػػك جدركػػػت كالػػػدام  جك جحػػػدهمد  كجيػػػد فػػػ  صػػػالة العشػػػد   كقػػػد قػػػرجت ف  ػػػد 
 ّحدتحة الكتدب تيددم  د محمد ! ،مّت د 

322 

 427 لك جعط ت  د جخكالؾ كدف جعظـ ،مرؾ. 

لػػك جف جهػػؿ السػػمد   كجهػػؿ ا،رض اشػػػترككا فػػ  دـ مػػ مف ،كػػّ ـ ا فػػػ   
 اليدر.

527 

سػػّ ؿ ا  كفػػػ  ا،رامػػػؿ  كالمسػػػدك ف   لػػك جف لرمػػػؿ جيحػػػدا  ذهّػػد فييح ػػػ  فػػػ 
 كا، تدـ  ل درؾ فهؿ رمؿ مف جصحدّ   سدعة مف الي در  مد جدرك  جّدا.

230 
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ػػػدفى خ ػػػر  ػػػدفى ّعػػػض هىػػػذىا ]ًفػػػ  غ ػػػر هىػػػذىا[  لىكى لػػػك كػػػدف ّعػػػض هػػػذا فػػػ  لىػػػك كى
  ]اٍلممؾ[ 

246 

 322 لك كدف مر   ف   د لعمـ جف لمدّة جم   جفهؿ مف صالت .

اليػػدس ّػػدعكاهـ ندعػػ  يػػدس دمػػد  رمػػدؿ كجمػػكال ـ كلكػػف ال مػػ ف لػػك  عطػػ  
 عم  المدع  عم  .

97 

لػػك  عطػػ  اليػػدس ّػػدعكاهـ ندعػػ  يػػدس دمػػد  رمػػدؿ كجمػػكال ـ كلكػػف ال مػػ ف 
 عم  المدع  عم  .

124 

لػػك  عطػػ  اليػػدس ّػػدعكاهـ ندعػػ  يػػدس دمػػد  رمػػدؿ كجمػػكال ـ كلكػػف ال مػػ ف 
 عم  المدع  عم  

202 

لك  عط  اليدس  دعكاهـ ندع  جيدس دمػد  رمػدؿ كجمػكال ـ  كلكػف ال مػ ف  
 عم  المدع  عم  

53 

لك  عطػ  اليػدس  ػدعكاهـ ندعػ  جيػدس دمػد  رمػدؿ كجمػكال ـ  كلكػف ال مػ ف 
 عم  المدع  عم  .

150 

 399 لك  عممكف مد ف  ا،ذاف   كالصؼ ا،كؿ لكديت قرعة. 

 182 لكن ا، مدف لكدف ل   كل د شيف 

ل ػػػيت ف عمػػػ  قدهػػػ  العػػػدؿ  ػػػـك ال  دمػػػة سػػػدعة   تميػػػ  جيػػػ  لػػػـ   ػػػض ّػػػ ف  
 ا ي ف ف   مرة قط 

404 

 560 ل س عم  خد ف  كن ميت ب  كن مختمس   قطع. 

  فّمػػغ  مػػف الممػػف  لُمػػراحلػػ س فػػ  شػػ   مػػف المدشػػ ة قطػػع لن ف مػػد آكاه ا
قطػػػع  لن ف مػػػد آكاه الثمػػػر المممػػػؽ فح ػػػ  قطػػػع ال ػػػد  كلػػػ س فػػػ  شػػػ   مػػػف 

فا   فح ػػ  ال طػػع  كمػػد لػػـ  ّمػػغ المجػػف  فمػػد جخػػذ مػػف المػػر ف فّمػػغ  مػػف لجػػْر
 نكاؿ مف الممف فح   غرامة م م ة  كممدات 

560 

ف لػػـ  كػػف لػػ  كارث فكار ػػ  جقػػرب اليػػدس لل ػػ  كن  ػػرث   لػػ س لم دتػػؿ شػػ   كا 
 ال دتؿ ش  د.

636 

كلػػ س  لػػ س ميػػد مػػف دعػػد للػػ  عصػػّ ة  كلػػ س ميػػد مػػف قدتػػؿ عمػػ  عصػػّ ة 
 ميد مف مدت عم  عصّ ة.

530 
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 371 ل س ميد مف قدتؿ عصّ ة  كل س ميد مف مدت عم  عصّ ة.

ل سػػت الزهػػددة فػػ  الػػدي د ّتحػػر ـ الحػػالؿ  كن لهػػدعة المػػدؿ   كلكػػف الزهػػددة 
جك ػػؽ ممػػد فػػ   ػػد ا   كجف  كػػكف  ػػكاب  جف ن تكػػكف ّشػػ   ممػػد فػػ   ػػدؾ 

 المص ّة جحب لل ؾ مف لك يح ت المص ّة عيؾ.
297 

 339 مد جّر جّده مف جشد الطرؼ لل  . 

مػػد امتمػػع قػػـك فػػػ  ّ ػػت مػػف ّ ػػكت ا  تمػػػكف كتػػدب ا ك  تدارسػػكي  ف مػػػد 
 ّ ي ـ لن يزلت عم  ـ السك ية  كححت ـ المال كة  كذكرهـ ا ف مف عيده.

99 

 287 مد جخت خدلؾ ميؾ.

 327 مد ّر جّده مف شد لل   الطرؼ.

مد حػؽ امػرئ مسػمـ لػ  شػ    ر ػد جف  كصػ  ف ػ   ّ ػت ل متػ ف لن ككصػ ت  
ة عيد رجس    مكتّك

643 

مػػػػد حػػػػؽ امػػػػرئ مسػػػػمـ لػػػػ  شػػػػ    ر ػػػػد جف  كصػػػػ  ف ػػػػ    ّ ػػػػت ل متػػػػ ف   لن 
ة عيد رجس    ككص ت  مكتّك

57 

 207 م مف  كن استحمؼ ّ  لن ميدفؽ  –جم الطالؽ  -مد حمؼ ّ  

 468 مد خححت عف خددمؾ مف عمم   ف ك جمر لؾ  ف  مكاز يؾ  ـك ال  دمة  

مد سيؿ عّد مسيلة  كل  مد   ي    لن مد  ش يد  جك كػدكحد  جك خدكشػد فػ  
كم ػ   ػػـك ال  دمػة   ق ػػؿ: كمػد   ي ػػ .؟ قػدؿ: خمسػػكف درهمػد  جك ق مت ػػد مػػف 

 الذهب 
289 

 193 مد هؿ قـك ّعد هدل كديكا عم    لن جكتكا المدؿ 

الشػ طدف  مد عّد ا ّش    جفهؿ مف ف   ف  د ف  كلح    كاحد جشد عم 
 مف جلؼ عدّد  كلكؿ ش   عمدد   كعمدد هذا الد ف الح  

697 

ف كػدف مد ػة شػرط كتػدب   مد كدف مف شرط ل س ف  كتدب ا ف ك ّدطؿ كا 
ا جحػػػؽ كشػػػرط ا جك ػػػؽ مػػػد ّػػػدؿ رمػػػدؿ مػػػيكـ   ػػػكؿ جحػػػدهـ جعتػػػؽ فاليػػػد 

 كالكن  ل  ليمد الكن  لمف جعتؽ.
492 

ف كػػدف مد ػػة شػػرط    مػػد كػػدف مػػف شػػرط لػػ س فػػ  كتػػدب ا  ف ػػك ّدطػػؿ  كا 
كتدب ا جحؽ  ك شػرط ا جك ػؽ  مػد ّػدؿ رمػدؿ مػيكـ   ػكؿ جحػدهـ: جعتػؽ 

55 
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 فاليد  كالكن  ل   ليمد الكن  لمف جعتؽ.
ف كػػدف مد ػػة شػػرط    مػػد كػػدف مػػف شػػرط لػػ س فػػ  كتػػدب ا  ف ػػك ّدطػػؿ  كا 

 جك ػؽ  مػد ّػدؿ رمػدؿ مػيكـ   ػكؿ جحػدهـ: جعتػؽ كتدب ا جحؽ  ك شػرط ا
 فاليد  كالكن  ل   ليمد الكن  لمف جعتؽ.

421 

مد م  اّف آدـ كعد   شػرا مػف ّطيػ   حسػب اّػف آدـ  ل  مػدت   مػف صػمّ  
 فنف كدف ن محدلة  ف مث لطعدم   ك مث لشراّ   ك مث ليحس  

249 

كهػع د رمػؿ فػ  رحػـ ن مد مف ذيب ّعد الشػرؾ جعظػـ عيػد ا مػف يطحػة 
  حؿ ل 

548 

مد مف رمؿ تدرؾ ل  اّيتدف  ف حسف لل  مػد  مػد صػحّتده  جك صػحّ مد  لن 
 جدخمتده المية.

307 

مػػػػد مػػػػف رمػػػػؿ  خمػػػػؼ رمػػػػال فػػػػ  جهمػػػػ   ف خكيػػػػ  فػػػػ  ـ  لن يصػػػػب لػػػػ   ػػػػـك  
ال  دمة  ف  ؿ: هػذا خديػؾ فػ  جهمػؾ  فخػذ مػف حسػيدت  مػد شػ ت  ف يخػذ مػف 

 حسيدت  مد شد .
384 

  كمد مػف قػـك  ظ ػر فػ  ـ )بالسنة(لن جخذكا لربا[ مد مف قـك  ظ ر ف  ـ ]ا
 الرشد لن جخذكا ّدلرعب  

548 

مد مف مسمـ  خذؿ امرج مسممد ف  مكهع تيت ؾ ف   حرمتػ   ك يػت ص ف ػ   
مػػػف عرهػػػ   لن خذلػػػ  ا  فػػػ  مػػػكطف  حػػػب ف ػػػ  يصػػػرت  كمػػػد مػػػف امػػػرل 

مػف عرهػ   ك يت ػؾ ف ػ  مػف حرمتػ   يصر مسممد  ف  مكهع  يت ص ف ػ  
 لن يصره ا ف  مكطف  حب يصرت .

379 

مػػد مػػف كلػػد ّػػدر  يظػػر للػػ  كالد ػػ  يظػػرة رحمػػة  لن كتػػب ا لػػ  ّكػػؿ يظػػرة 
 حمة مّركرة 

339 

 469 مد يحؿ كالد كلده جفهؿ مف جدب حسف. 

مد ي ػض قػـك الع ػد قػط لن كػدف ال تػؿ ّ ػي ـ  كن ظ ػرت الحدحشػة فػ  قػـك  
كن ميػػػػع قػػػػـك قػػػػط الزكػػػػدة لن حػػػػّس ا عػػػػي ـ  لن سػػػػمط ا عمػػػػ  ـ المػػػػكت 

 ال طر.
548 

 961 المتصدؽ عم  قر ّ 



 الفه رس الفنية

760 

 160 الممت د لذا جصدب ف  امت دده  

 652 المحرـك مف حـر كص ت  

 500 كل  ط د  ككلدهد الذم نعيت عي . عت   د  المرجة تحكز  ال ة مكار ث:

 511 المكدتب عّد مد ّ   عم   مف مكدتّت  درهـ.

 56 المكدتب  عتؽ مي  ّ در مد جدل  ك  دـ عم   الحد ّ در مد عتؽ ّ .

 421 المكدتب  عتؽ مي  ّ در مد جدل  ك  دـ عم   الحد ّ در مد عتؽ ّ .

ك  ػػػدـ عم ػػػ  الحػػػد ّ ػػػدر مػػػد عتػػػؽ ميػػػ   المكدتػػػب  عتػػػؽ ميػػػ  ّ ػػػدر مػػػد جدل  
 ك رث ّ در مد عتؽ  مي .

510 

مػػػف  ادعػػػ  للػػػ  غ ػػػر جّ ػػػ   جك ايتمػػػ  الػػػ  غ ػػػر مكال ػػػ   فعم ػػػ  لعيػػػة ا  
 كالمال كة  كاليدس جممع ف  ن   ّؿ ا مي   ـك ال  دمة صرفد  كن عدن.

55 

لعيػػػة ا  مػػػف  ادعػػػ  للػػػ  غ ػػػر جّ ػػػ   جك ايتمػػػ  الػػػ  غ ػػػر مكال ػػػ   فعم ػػػ   
 كالمال كة  كاليدس جممع ف  ن   ّؿ ا مي   ـك ال  دمة صرفد  كن عدن.

421 

ككػػؿ للػػ  يحسػػ   كمػػف جكػػره عم ػػ    جك سػػيؿ ف ػػ  شػػحعد   مػػف اّت ػػ  ال هػػد  
 جيزؿ ا ممكد  سدده.

405 

شػػػدرت     مػػػف اّتمػػػ  ّدل هػػػد  ّػػػ ف المسػػػمم ف  فم عػػػدؿ ّ ػػػي ـ فػػػ  لحظػػػ   كا 
 كم عده  كمممس .

412 

 306 مف اّتم  مف هذه الّيدت ّش    فيحسف لل  ف  كدف ل  سترا مف اليدر.

 364 مف جّمغ سمطدف حدمة مف ن  ستط ع لّالغ د  ّت ا قدم    ـك ال  دمة  

 339 مف جحب جف  مد ا ف  عمره  ك ز د ف  رزق  فم ٌّر كالد    كل صؿ رحم  

فعم ػػ  م ػػؿ آ ػػدم ف مػػف غ ػػر جف  ػػي ص مػػف جخػػدـ غ ػػر مػػد  ػػيكح  ػػـ ّ ػػ ف ؛ 
 مف آ دم ف ش  .

460 

 337 مف جدرؾ كالد   جك جحدهمد  ـ دخؿ اليدر مف ّعد ذلؾ فيّعده ا كجسح  . 

 فعم ػػػ  لعيػػػة ا  مػػػف ادعػػػ  للػػػ  غ ػػػر جّ ػػػ   جك ايتمػػػ  للػػػ  غ ػػػر مكال ػػػ   
 عدن.كالمال كة  كاليدس جممع ف ن   ّؿ ا مي   ـك ال  دمة صرفد  كن 

485 

 377 مف جّر  الّرد  انستطدلة ف  عرض المسمـ ّ  ر حؽ. 

 407مػػف اسػػتعمؿ رمػػال مػػف عصػػدّة  كفػػ  ـ مػػف هػػك جرهػػ   ميػػ   ف ػػد خػػدف  
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 ا كرسكل  كالم مي ف.
 333 مف جسدل لل كـ معركفد فكدف كه. 

مف جشدد عم  مسمـ عكرة   ش ي  ّ د ّ  ر حػؽ   شػدي  ا ّ ػد  فػ  اليػدر  
  ـك ال  دمة.

377 

ف   مف جصّح مط عد  ف  كالد    جصػّح لػ  ّدّػدف محتكحػدف مػف الميػة  كا 
جصػػػّح لػػػ  ّدّػػػدف  كػػػدف كاحػػػدا  فكاحػػػد  كمػػػف جمسػػػ  عدصػػػ د  فػػػ  كالد ػػػ  

ف كدف كاحد فكاحد.  محتكحدف مف اليد  كا 
339 

مػػف جعػػدف عمػػ  خصػػكمة ّظمػػـ جك  عػػ ف عمػػ  ظمػػـ  لػػـ  ػػزؿ فػػ  سػػخط ا 
 حت   يزع 

370 

ػػػد ّػػػ ف   مػػػف جعػػػدف عمػػػ  قتػػػؿ مػػػ مف ّشػػػطر كممػػػة ل ػػػ  ا عػػػز كمػػػؿ مكتّك
 ع ي   آ س مف رحمة ا.

527 

مػػػػػػف اعتػػػػػػّط م ميػػػػػػد قػػػػػػتال عػػػػػػف ّ يػػػػػػة   فنيػػػػػػ  قػػػػػػكد لن جف  رهػػػػػػ  جكل ػػػػػػد   
 الم تكؿ...

629 

مف جعتؽ رقّة ؛جعتؽ ا ّكؿ عهػك ميػ  عهػكا مػف جعهػد   مػف اليػدر   
 حت  فرم  ّحرم .

420 

مف جعتؽ رقّة  جعتؽ ا ّكؿ عهك مي د عهكا مف جعهػد   مػف اليػدر   
 حت  فرم  ّحرم  

422 

جعتؽ ا ّكؿ عهػك ميػ  عهػكا مػف جعهػد   مػف اليػدر   مف جعتؽ رقّة؛ 
 حت  فرم  ّحرم .

54 

 ّمػغ  مػف العّػد  قػـك عم ػ  ق مػة  شركد ل  فػ  عّػد  فكػدف لػ  مػدؿ مف جعتؽ
العػػدؿ  فػػيعط  شػػركد   حصصػػ ـ  كعتػػؽ عم ػػ  العّػػد ؛ كان ف ػػد عتػػؽ ميػػ  

 مدعتؽ
54 

مف جعتؽ شركد ل  ف  عّد  فكدف ل  مدؿ  ّمغ  مف العّد  قـك عم ػ  ق مػة   
ميػػ   العػػدؿ  فػػيعط  شػػركد   حصصػػ ـ  كعتػػؽ عم ػػ  العّػػد ؛ كان ف ػػد عتػػؽ

 مد عتؽ.
420 

 432مف جعتؽ شركد ل  ف  عّد  فكدف ل  مػدؿ  ّمػغ  مػف العّػد  قػـك عم ػ  ق مػة  
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ن ف د عتؽ مي  مػد  كعتؽ عم   العّد  العدؿ  فيعط  شركد ه حصص ـ  كا 
 عتؽ.

مػف جعتػؽ ش صػد لػ  فػػ  عّػد  فخالصػ  فػ  مدلػ  لف كػػدف لػ  مػدؿ  فػنف لػػـ 
  كف ل  استسع  العّد مش كؽ عم  .

441 

مف جعتؽ عّدا كل  كفد  ف ك حر ك همف يص ب شركد   ّ  مت  لمد جسػد   
 مف مشدركت ـ  كل س عم  العّد ش  .

441 

مػػف جعتػػؽ عّػػدا  كف ػػ  شػػركد   كلػػ  ف ػػ  كفػػد   ف ػػك حػػر ك هػػمف يصػػ ب  
 شركد   ّ  مت .

437 

 437 مف جعتؽ يص ّد  ككدف ل  مف المدؿ مد  ّمغ ق مت  ف ك عت ؽ 

امػػرل مسػػمـ ّ م يػػ   ف ػػد جكمػػب ا لػػ  اليػػدر  كحػػـر عم ػػ  مػػف اقتطػػع حػػؽ 
 المية

53 

مػػف اقتطػػع حػػؽ امػػرل مسػػمـ ّ م يػػ   ف ػػد جكمػػب ا لػػ  اليػػدر  كحػػـر عم ػػ  
 المية.

951 

 262 مف اقتطع حؽ امرئ مسمـ ّ م ي  ف د جكمب ا ل  اليدر كحـر عم   المية 

ػد مف جكؿ ّرمؿ مسمـ جكمة  فنف ا  طعم  م م د  مف م يـ  كمػف كسػ   ّك
ّرمػؿ مسػػمـ   فػػنف ا  كسػػكه م مػ  مػػف م ػػيـ  كمػػف قػدـ ّرمػػؿ م ػػدـ سػػمعة  

 كر د   فنف ا   ـك ّ  م دـ سمعة كر د   ـك ال  دمة.
377 

 249 مف ا سراؼ جف تيكؿ كؿ مد ش ت.

مف العّدد عّدد ن  كمم ـ ا  ـك ال  دمػة  كن  يظػر للػ  ـ  كن  ػزك  ـ  كن  
  ط رهـ

337 

 94 مف ّدؿ د ي  فدقتمكه 

 106 مف ّدؿ د ي  فدقتمكه 

 56 مف ّدؿ د ي  فدقتمكه.

 577 مف ّدؿ د ي  فدقتمكه. 

 338 مف ّر كالد    طّك  ل   زاد ا ف  عمره  

 563 مف ّمغ حدا ف  غ ر حد ف ك مف المعتد ف  



 الفه رس الفنية

764 

مػػػف تحمػػػـ كدذّػػػد دفػػػع لل ػػػ  شػػػع رة  كعػػػذب حتػػػ   ع ػػػد ّػػػ ف طرف  ػػػد  كلػػػ س 
 ّعدقد.

375 

 707 مف تعمـ عممد ل  ر ا جك جراد ّ  غ ر ا فم تّكج م عده مف اليدر

مػف تعمػػـ عممػد ممػػد  ّت ػ  ّػػ  كمػػ  ا عػز كمػػؿ  ن  تعممػ  لن ل صػػ ب ّػػ  
 عرهد مف الدي د  لـ  مد عرؼ المية  ـك ال  دمة  عي  ر ح د

706 

 372 مف  ّت ع  د ف  خصكمت  حت    ّت  ّت ا قدم    ـك تزؿ ا،قداـ

 171 مف  ّت غّ د ف  خصكمة  حت    ّت د   ّت ا قدم    ـك تزكؿ ا،قداـ 

ذلػؾ: مف ممس ف  مممس فك ػر ف ػ  ل طػ   ف ػدؿ قّػؿ جف   ػـك مػف مممسػ  
حمدؾ  جشػ د جف ن للػ  لن جيػت  جسػت حرؾ  كجتػكب لل ػؾ   سّحديؾ الم ـ  ّك

 لن غحر ل  مد كدف ف  مممس  ذلؾ
708 

 624 مف حدؿ دكي  فعم   لعية ا كغهّ  ن   ّؿ مي  صرؼ كن عدؿ   

مف حدلت شحدعت  دكف حػد مػف حػدكد ا تعػدل   ف ػد هػدد ا تعػدل  فػ   
ممكػػػ   كمػػػف جعػػػدف عمػػػ  خصػػػكمة ن  عمػػػـ جفػػػ  حػػػؽ  جك ّدطػػػؿ  ف ػػػك فػػػ  
سػػخط ا حتػػ   يػػزع  كمػػف مشػػ  مػػع قػػـك  ػػرل جيػػ  شػػدهد  كلػػ س ّشػػدهد  
ف ػػػك كشػػػدهد الػػػزكر  كمػػػف تحمػػػـ كدذّػػػد كمػػػؼ جف  ع ػػػد ّػػػ ف طرفػػػ  شػػػع رة  

 سكؽ   كقتدل  كحر.كسّدب المسمـ ف

385 

مػػف حدلػػت شػػحدعت  دكف حػػد مػػف حػػدكد ا ف ػػد هػػدد ا كمػػف خدصػػـ فػػ   
كمػػػف قػػػدؿ فػػػ   ّدطػػػؿ كهػػػك  عممػػػ  لػػػـ  ػػػزؿ فػػػ  سػػػخط ا حتػػػ   يػػػزع  عيػػػ (
 م مف مد ل س ف   جسكي  ردغة الخّدؿ حت   خرج ممد قدؿ

365 

خدصػػـ فػػ  مػػف حدلػػت شػػحدعت  دكف حػػد مػػف حػػدكد ا ف ػػد هػػدد ا  كمػػف 
ّدطػػؿ  كهػػك  عمػػـ لػػـ  ػػزؿ فػػ  سػػخط مػػف ا  كمػػف قػػدؿ فػػ  مػػ مف مػػد لػػ س 

 ف   جسكي  ردغة الخّدؿ حت   خرج ممد قدؿ
54 

مػػف حدلػػت شػػحدعت  دكف حػػد مػػف حػػدكد ا ف ػػد هػػدد ا  كمػػف خدصػػـ فػػ  
ّدطػػؿ  كهػػك  عمػػـ لػػـ  ػػزؿ فػػ  سػػخط مػػف ا  كمػػف قػػدؿ فػػ  مػػ مف مػػد لػػ س 

 حت   خرج ممد قدؿ.ف   جسكي  ردغة الخّدؿ 
959 

 592مف حرؽ هذه ؟  قميػد: يحػف  قػدؿ:  ليػ  ن  يّ ػ  جف  عػذب ّدليػدر لن رب  
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 اليدر
كديػػت كحػػدرة  ككديػػت كصػػ ت  عمػػ  كتػػدب ا  مػػف حهػػرت  الكفػػدة فيكصػػ  
 لمد ترؾ مف زكدت   ف  ح دت .

653 

مف حمػؼ عمػ   مػ ف صػّر    تطػع مػدؿ امػرئ مسػمـ  هػك ف  ػد فػدمر  ل ػ  
 ا  كهك عم   غهّدف 

206 

مػػف حمػػؼ عمػػ   مػػ ف  هػػك ف  ػػد فػػدمر  ل  تطػػع ّ ػػد مػػدؿ امػػرئ مسػػمـ  ل ػػ  
 ا  كهك عم   غهّدف 

267 

 525 مف حمؿ عم يد السالح فم س ميد.

 ػـك ال  دمػة مػف يػدر  مف حم  م ميد مف ميدفؽ  ّعث ا ممكد  حم  لحم 
م يـ  كمف رم  مسممد ّش    ر د شػ ي  ّػ   حّسػ  ا عمػ  مسػر م ػيـ  

 حت   خرج ممد قدؿ
377 

 695 مف خرج ف  طمب العمـ كدف ف  سّ ؿ ا حت   رمع

مىٍف  دًهًم  ةن  كى مىدعىةى فىمىدتى  مىدتى ًم تىةن مى فىدرىؽى اٍلمى ًة  كى رىجى ًمفى الط دعى قىدتىػؿى مىٍف خى
ػّىةن   ػري عىصى ػّىةو  جىٍك  ىٍيصي ّىةو  جىٍك  ىػٍدعيك ًللىػ  عىصى تىٍحتى رىا ىةو ًعمٍّ  ةو  ىٍ هىبي ًلعىصى
فىدًمرىهىػػػد  كىنى  مىػػػ  جيم تًػػػ    ىٍهػػػًربي ّىر هىػػػد كى ػػػرىجى عى ػػػٍف خى مى دًهًم  ػػػةه  كى فى يتًػػػؿى  فىً ٍتمىػػػةه مى

دشى  ًمٍف ميٍ ًمًي ىد  كىنى  ىًح  ًلذً  لىٍستي ًمٍي ي  ىتىحى  م عىٍ دو عىٍ دىهي  فىمىٍ سى ًميٍّ  كى

529 

 100 مف ذّح قّؿ الصالة فم ذّح شدة مكدي د 

 100 مف ذّح قّؿ الصالة فم ذّح شدة مكدي د 

 114 مف ذّح قّؿ الصالة فم ذّح شدة مكدي د

 117 مف ذّح قّؿ الصالة فم ذّح شدة مكدي د...

  مكدي د...مف ذّح قّؿ الصالة فم ذّح شدة 

 288 مف سيؿ اليدس عف ظ ر غي    فنيمد  ستك ر مف ممر م يـ 

 288 مف سيؿ ميكـ  كعيده جكق ة  جك عدل د  ف د سيؿ للحدفد.

ف  المال كػةى  مٍف سمؾى طًر  د  ّت   ف ً  عممد سمؾى اي ًّ  طًر  د ًلل  الميًة  كىاً 
ـى ل سػػػػػت حري لػػػػػ ي مػػػػػٍف فػػػػػ   ف  العػػػػػدل لتهػػػػػعي جىميحت ػػػػػد ًرهػػػػػد ن لطمػػػػػًب العمػػػػػـً  كىاً 
فهػػػؿي العػػػدلـً عمػػػ   مػػػٍف فػػػ  ا،ىٍرًض حتػػػ  الح تػػػدفي فػػػ  المػػػد   كى السػػػمدكاًت كى

695 
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الككاكػػػًب  ًلف  العممػػػد ى كر ػػػةي ا،ىيّ ػػػدً   ًلف   العدّػػػد  كحهػػػًؿ ال مػػػًر عمػػػ  سػػػد رً 
ـى  فمػػٍف جىخػػذ ّػػً  جىخػػذى ّحػػظٍّ  ر ػػكا العمػػ ر ػػكا ًد يػػدرا كىن ًدرهمػػد ًليمػػد كى ـٍ  كى ا،ىيّ ػػد ى لػػ

 كافرو 
مػػػف شػػػحع ،خ ػػػ  ّشػػػحدعة  فيهػػػدل لػػػ  هد ػػػة عم  ػػػد  ف ّم ػػػد   ف ػػػد جتػػػ  ّدّػػػد 

د  .عظ مد مف الّر
354 

فيهػدل لػ  هد ػة عم  ػد ف ّم ػد  ف ػد اتػ  ّدّػد عظ مػد  مف شحع ،خ   شحدعة 
د  مف جّكاب الّر

54 

مف شحع ،خ   شحدعة  فيهػدل لػ  هد ػة عم  ػد ف ّم ػد  ف ػد اتػ  ّدّػد عظ مػد 
 مف جّكاب الّرد.

959 

 466 مف هرب غالمد ل  حدا لـ  يت  جك لطم  فنف كحدرت  جف  عت  . 

 55 جف  عت  .مف هرب غالم  حدا لـ  يت   فنف كحدرت  

 420 مف هرب غالم  حدا لـ  يت   فنف كحدرت  جف  عت  .

 696 مف طمب العمـ كدف كحدرة لمد مه 

مػػف طمػػب العمػػـ ل مػػدرم ّػػ  العممػػد   جك ل مػػدرم ّػػ  السػػح د   جك  صػػرؼ ّػػ  
 كمكه اليدس لل   جدخم  ا اليدر

703 

فمػػ  الميػػة  مػػف طمػػب قهػػد  المسػػمم ف حتػػ   يدلػػ    ػػـ غمػػب عدلػػ  مػػكره  
 كمف غمب مكره عدل   فم  اليدر.

418 

 589 مف عددل ل  كل د ف د آذيت  ّدلمحدّرة

 306 مف عدؿ مدر ت ف دخمت جيد كهك المية ك دت ف  كجشدر ّنصّع  .

 961 مف عمر مديب المسمد ا، سر  ل مة جهم .

 969 مف عمر م سرة المسمد  كتب ا ل  كحم ف مف ا،مر.

 53 عمال ل س عم   امريد ف ك رد.مف عمؿ 

 128 مف عمؿ عمال ل س عم   امريد ف ك رد.

 123 مف عمؿ عمال ل س عم   جمريد ف ك رد.

 150 مف عمؿ عمال ل س عم   جمريد ف ك رد.
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 163 مف عمؿ عمال ل س عم   جمريد ف ك رد.

 532 مف قدتؿ دكف مدل  ف تؿ ف ك ش  د.

 339 سترا مف اليدر مف قّؿ ّ ف ع ي  جم   كدف ل 

مػػف قتػػؿ فػػ  عم ػػد جك رم ػػد  كػػكف ّ ػػي ـ ّحمػػر جك ّسػػكط جك ّعصػػد فع مػػ   
ع ؿ خطي كمف قتؿ عمدا ف ك قكد  د   فمف حدؿ ّ ي  ّك ي  فعم ػ  لعيػة ا 

 كالمال كة كاليدس جممع ف ن   ّؿ ا
615 

 مف قتؿ ف  عم د جك رم د  ككف ّ ي ـ حمػر جك ّسػكط جك ّعصػد فع مػ  ع ػؿ
خطػػي  كمػػف قتػػؿ عمػػدا ف ػػك قػػكد  ػػد كمػػف حػػدؿ ّ يػػ  ّك يػػ   فعم ػػ  لعيػػة ا 

 كالمال كة  كاليدس جممع ف  ن   ّؿ مي  صرؼ كن عدؿ
57 

 595 .مف قتؿ ف  عم د... 

 526 مف قتؿ م ميد فدعتّط ّدم  ّ تم   لـ   ّؿ ا مي  صرفد  كن عدن.

ف ر ح ػد ل كمػد مػف مسػ رة   مف قتػؿ يحسػد  معدهػدا ( لػـ  ػرح را حػة الميػة كا 
 جّرع ف خر حد. 

575 

 473 مف قذؼ ذم د حد ل   ـك ال  دمة ّس دط مف يدر.

 55 مف قذؼ مممككد ّدلزي   جقدـ عم   الحد  ـك ال  دمة  لن جف  ككف كمد قدؿ

مػػف قػػذؼ مممككػػد ّػػدلزي   جقػػدـ عم ػػ  الحػػد  ػػـك ال  دمػػة  لن جف  كػػكف كمػػد  
 قدؿ.

420 

 ّدلزيػػد(  جقػػدـ عم ػػ  الحػػد  ػػـك ال  دمػػة  لن جف  كػػكف كمػػد  مػػف قػػذؼ مممككػػ  
 قدؿ. 

473 

 100 مف كدف ل  ذّح  ذّح  

مف كديت ل  جي    فمـ  ّده  كلـ   ي د كلـ    ر كلده   عيػ  الػذككر عم  ػد  
 جدخم  ا المية.

307 

 258 مف كتـ ش ددة لذا دع  لل  د  كدف كمف ش د ش ددة الزكر

مف كف لػ   ػالث ّيػدت  فصػّر عمػ  ف  كجطعم ػف  كسػ دهف  ككسػدهف مػف 
 مدت   كف ل  حمدّد مف اليدر  ـك ال  دمة 

306 

 421مػػػف ن مكػػػـ مػػػف مممػػػكك كـ  فػػػيطعمكه ممػػػد تػػػيكمكف  كاكسػػػكه ممػػػد تمّسػػػكف   
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  ال مكـ مي ـ فّ عكه  كن تعذّكا خمؽ ا.كمف لـ 
 361 مف لـ   تـ ّيمر المسمم ف  فم س مي ـ. 

 كسػػػية  كمػػػدت ت ػػػ   كشػػػ ددة  مػػػدت عمػػػ  سػػػّ ؿ  مػػػف مػػػدت عمػػػ  كصػػػ ة 
 كمدت م حكرا ل 

653 

 123 مف ممؾ ذا رحـ محـر ف د عتؽ.

 506 مف ممؾ ذا رحـ محـر ف د عتؽ. 

 56 عتؽ.مف ممؾ ذا رحـ محـر  ف د 

 421 مف ممؾ ذا رحـ محـر  ف د عتؽ. 

 371 مف يصر قكم  عم  غ ر الحؽ  ف ك كدلّع ر الذم ردم  ف ك  يزع ّذيّ .

ػػة مػػف كػػرب  ػػة مػػف كػػرب الػػدي د  يحػػس ا عيػػ  كّر مػػف يحػػس عػػف مػػ مف كّر
  ـك اآلحرة.....

255 

 405 مف كل  ال هد   جك معؿ قده د ّ ف اليدس  ف د ذّح ّ  ر سك ف. 

مف كل  مف جمر المسمم ف ش  د  فيمر عم  ـ جحدا محدّدة  فعم ػ  لعيػة ا  
 كن عدن  حت   دخم  م يـ. ن   ّؿ ا مي   صرفد 

407 

 694 مف  رد ا ّ  خ ر  ح    ف  الد ف

 373 يدقش عف درهمؾ  فنف الم ّكف ن محمكد  كن مشككر

 571 يعـ لذا ك ر الخّث.  

 323 هؿ مف كالد ؾ جحد.؟ 

هـ لخكايكـ  معم ـ ا تحت ج د كـ فيطعمكهـ ممػد تػيكمكف  كجلّسػكهـ ممػد  
 .تمّسكف  كن تكمحكهـ مد   مّ ـ  فنف كمحتمكهـ فيع يكهـ

452 

 454 هـ جشد جمت  عم  الدمدؿ  

 336 الكالد كسط جّكاب المية  فنف ش ت فه ع ذلؾ الّدب  جك اححظ . 

كالػػػذم يحسػػػ  ّ ػػػده ن تػػػذهب الػػػدي د حتػػػ   ػػػيت  عمػػػ  اليػػػدس  ػػػـك ن  ػػػدرم  
ال ػػرج  ال دتػػؿ ف مػػد قتػػؿ  كن الم تػػكؿ فػػ ـ قتػػؿ   ف  ػػؿ ك ػػؼ  كػػكف ذلػػؾ قػػدؿ:

 ال دتؿ  كالم تكؿ ف  اليدر.
528 
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 279 كالشر ل س لل ؾ

ف الرمػػػؿ لعمػػػؿ ل عمػػػؿ الشػػػر سػػػّع ف سػػػية ف عػػػدؿ فػػػ  كصػػػ ت  ف خػػػتـ لػػػ    كا 
 دخؿ المية ّخ ر عمم  ف 

652 

ن فدهػػرب عي ػػ   كج مػػد   كج مػػد رمػػؿ ارتػػد عػػف ا سػػالـ فددعػػ   فػػنف عػػدد كا 
ن فدهرب عي  د.  امرجة ارتدت عف ا سالـ فددع د فنف عددت كا 

579 

كفػػ  ا،صػػدّع فػػ  كػػؿ جصػػّع عشػػر مػػف ا ّػػؿ  كفػػ  ا،سػػيدف خمػػس مػػف  
 ا ّؿ   ف  كؿ سف.

595 

 102 ككؿ ّ م يؾ  ككؿ ممد  م ؾ

العممد  مف  هـ كالـ ال  كد  كاليصدرل  لل  عممػ  ل  ػزر ّػ  عممػ    كمف
 فذلؾ ف  الدرؾ الخدمس مف اليدر

195 

كمف قدؿ ف  م مف مد ل س ف    جسػكي  ا ردغػة الخّػدؿ  حتػ   خػرج ممػد 
 قدؿ

373 

 245 ك ظ ر ف  ـ السمف 

 247 ك ؿ لممسميدت  ـك ال  دمة  مف فترة ف  العظدـ 

 249 ت  ـك ال  دمة  مف فترة ف  العظدـ. ك ؿ لممسميد

ي  جحب لؾ مد جحب ليحس   ن تيمرف...    659  د جّد ذر لي  جراؾ هع حد كا 

ك ػؼ جيػت لذا جصػدب   د جّد ذر! قمت:  لّ ؾ  د رسػكؿ ا  كسػعد ؾ. قػدؿ:
 اليدس مكت  ككف الّ ت ف   ّدلكص ؼ؟ 

530 

عّػددة سػت ف سػية   ػد جّػد هر ػرة ! جفهػؿ مػف   د جّد هر رة !عدؿ  ـك كاحػد  
 مكر سدعة ف  حكـ جشد مف معدص  ست ف سية.

418 

 د اّف آدـ   ا يتدف( لـ تكف لؾ كاحدة مي مد  معمت لؾ يص ّد مف مدلػؾ   
حػػػػ ف جخػػػػذت ّكظمػػػػؾ ،ط ػػػػرؾ ّػػػػ   كجزك ػػػػؾ  كصػػػػالة عّػػػػددم عم ػػػػؾ ّعػػػػد 

 اي هد  جممؾ  
658 

هي  ػػة   ػػـ قػػدؿ:  ػػد رب ! رمػػؿ  ػػد رب! رمػػؿ تػػرؾ عمػػة  كخدلػػة   ػػـ سػػدر 
 ترؾ عمة  كخدلة    ـ قدؿ: ن جرل ل مد ش  د

681 

 531 ػػد رسػػكؿ ا !جرج ػػت لف مػػد  رمػػؿ  ر ػػد جخػػذ مػػدل  ؟ قػػدؿ:  ن تعطػػ  مدلػػؾ 
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فييػت شػ  د  جرج ػت لف قتميػ  ؟ قػدؿ: قدتم  قدؿ: قدؿ: جرج ت لف قدتمي ؟ قدؿ:
 قدؿ: جرج ت لف قتمت ؟ قدؿ: هك ف  اليدر

ٍكًفػؾى ! اٍ،ىٍكػؿي ًفػ  اٍل ىػٍكـً   ىد د تيًحٍّّ فى جىٍف  ىكيكفى لىؾى شي يؿه ًلن  ًفػ  مى دً شىةي !  جىمى عى
ٍسرىاًؼ  كىاي نى  يًحبُّ اٍلميٍسًرًف فى  تىٍ ًف  ًمفى اٍ ً  مىر 

250 

 د معشر الػذ ف جسػممكا ّيلسػيت ـ  كلػـ  ػدخؿ ا  مػدف فػ  قمػّك ـ ! ن تػ ذكا  
 تع ركهـ كن تتّعكا ع رات ـ  فني  مف  تّػع ع ػرة جخ ػ  المسػمـ  المسمم ف  كن

  تّع ا ع رت   كمف  تّع ا ع رت    حهح  كهك ف  قعر ّ ت .
379 

 د معشر مف آمف ّمسدي   كلـ  دخؿ ا  مػدف قمّػ  ن ت تػدّكا المسػمم ف  كن  
 تّػػػع ا  تتّعػػػكا عػػػكرات ـ  فنيػػػ  مػػػف اتّػػػع عػػػكرات ـ   تّػػػع ا عكرتػػػ   كمػػػف

 عكرت    حهح  ف  ّ ت 
379 

 ػػػد معشػػػر مػػػف قػػػد جسػػػمـ ّمسػػػدي   كلػػػـ  حػػػض ا  مػػػدف للػػػ  قمّػػػ   ن تػػػ ذكا   
المسػػػػمم ف  كن تع ػػػػركهـ  كن تتّعػػػػكا عػػػػكرات ـ  فنيػػػػ  مػػػػف تتّػػػػع عػػػػكرة جخ ػػػػ  
 المسمـ  تتّع ا عكرت  كمف تتّع ا عكرت   حهح  كلك ف  مكؼ رحم .

379 

ال  دمة  فتكهع حسيدت  ف  كحة  كس  دت  فػ  كحػة  فتػرمح  مد  ّدلعّد  ـك 
السػػػ  دت  فتمػػػ   ّطدقػػػة فت ػػػع فػػػ  كحػػػة الحسػػػيدت  فتػػػرمح ّ ػػػد  ف  ػػػكؿ:  ػػػد 
رب! مػػػد هػػػذه الّطدقػػػة؟ فمػػػد مػػػف عمػػػؿ عممتػػػ  فػػػ  ل مػػػ   كي ػػػدرم  لن كقػػػد 

 ف يمك ّذلؾ. است ّمت ّ    قدؿ: هذا مد ق ؿ ف ؾ  كجيت ّرم  مي   قدؿ:

379 

م تكؿ متعم د ّدل دتػؿ تشػخب جكدامػ  دمػد  ف  ػكؿ جم رب سػؿ هػذا  م   ال 
 كا ل د جيزل د ا  ـ مد يسخ د. ف ـ قتمي   ـ قدؿ:

527 

 ػػكرث ال سػػكة فػػ  ال مػػب  ػػالث خصػػدؿ: حػػب الطعػػدـ  كحػػب اليػػـك  كحػػب 
 الراحة

251 

 470  كزف ذيّ ـ  كجذاكـ ل دهـ  فنف كدف جذاكـ جك ر جعطكا ميكـ 
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 اْلصولْة فيرس القواعد

 الصفحة ة القاعد
 185 ا،مكاؿ مف ّدنحت دط جكل  ا،ّهدع 

  504 انستدنؿ  س ط انحتمدؿ 

 210 الهرر ف جخؼ ارتكدب 

 215 الحدؿ استصحدب ا،صؿ 

 216  الرؽ ن  الحر ة ا،صؿ 

 215 ال سدر ا،صؿ 

 215 ليحس د تكسب ليمد ال د جف ا،صؿ 

 216 الذمة ا،صؿ ّرا ة 

 215 كالصحة  الع كد المزـك ف  ا،صؿ 

 211  - 210 – 140 جيكر مف عم  كال م ف المدع  عم  الّ ية 

 540 الت   د الذم  خرج عم  ال دلب  

 167 الميدط تي  ح 

  185 حرامد  حؿ كن الّدطف   حؿ ن الحدكـ حكـ 

  187 الخالؼ  رفع الحدكـ حكـ 

  389 ّدلت مة الش ددة رد 
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ف الحػػد ث ركا ػدت  ّ ي ػػد كالممػػع  كاحػد  فدلحػػد ث جلحدظ ػػد ك ػرت كا 
 الترم ح مف جكل   الم  د لل  المطمؽ ّرد

437 

  439 الم كمدت ف  ّدل  مة ال هد  

 433 عم   كدلميصكص  ا،صؿ معي  ف  ال  دس 

 لذا فني  ّنقراره المدع   يتحع عم   المدع  ّ د جقر لك دعكل كؿ
 جصال ذلؾ  خـر لـ مد المممة عم  ال م ف ّ  تعم ت كجيكر   ر لـ
 الشرع قكاعد مف

226 

 184 ا،حكدـ ف  خطي عم    ر ن 

 224 غ ره ف  ّ   حت  ن لمعي  كرد لذا المحظ 

 158 ك ص ب  خطئ  الممت د 

 165 الحسدد   تض الي   

 607 كالش ددة جكل  مف الركا ة ّدنحت دط 

 425 الظدهر عم    دـ الصر ح كاليص 
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 فيرس اْلشمػػػػػػار

 آخر البْت أوؿ البْت
عدد 
 اْلبْات

 الصفحة القائؿ

يدتيد  44 يشر س الك  1 ّيكهف جّيد  الرمدؿ ا،ّدعد ّيكيد ّيك جّيد يد ّك

 32 لل  مف دكف رتّت  الكراـ جخ را ّعدمد همع ا مدـ

الش ل ّف 
الش ل 
س دم 
محمد ّف 
 ّددم

62-63 

 5 س ديد محمد ّدم المم  حمدجقدؿ محمد ّف ّددم 
س دم 
محمد ّف 
 ّددم

73 

 5 كهد ػػػػػػػ  المشكؽ كمد  ف  جكسدط ا،ّرع عشر
الح    
 محمد الحؽ

75 

 8 عم  خشكع كعّرات  كال  د الد دية لذا كددت مّدي د كاعز 
لش ل ا

م دم  
 السكق 

76 

 146  5 ك يكح د مف ّعده ح ف جعت د كممع جت  ف مد رك يده جي ـ  

 146   كذاؾ كمّدف لممش ة جلح دكمف سف خ را جك جعدد 
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 صالت 

 سمعػت  ّم م  سمعت ّيمر مػد
عم  مي    يم ؾ  مف سػـ 

 يّمػ 
 175 الس كط  12

حمدت لل  العرش شكرا 
 لحهم 

-179  13 لدم  يد  كاعتػراؼ ّحهمػ  
180 

 185 الحرا  1 كلكف زيم د عظ ـ المشدفر فمك كيت هّ د عرفت عراّت 

كمد كيت ممف  دخؿ 
 العشؽ قمّ 

كلكف مف  ّصر محكيؾ 
  عشؽ

 185 المتيّ  1

لف اّف كرقد  ن تخش  
 ّكادره

لكف كقد ع  ف  الحرب 
 تيتظر

 185 زه ر 1

ف لّ ّد  رته  ي ص  كا 
 ع م 

ّيكؿ ل  مدت ل د هؿ 
 سع  

2 
صدحّ  ّرمد لـ جمد 

  ككف مم كن
227 

ف  ك رة ا،كؿ  د ذا 
 الع ؿ كاليظر

تمخصت فيتت ف  
 اليظـ كدلدرر

15 

الحهؿ محمد  كجّ
ّف محمد ّف جحمد 
العدمرم ره  
 الد ف ال زم

228 

ج د عممد  الد ف ذم  
 د يكـ

فّد فدشحكا ّدلّراه ف 
 ت عمٌ 

6 

 ،حد عممد  ال  كد

نّف ك  دؿ لي د 
 ال  ح 

251 

قه  الرب كحر 
 الكدفر ف

م كؿ  يددم كهك 
 جعم  الّص رة

9 
جّ  سع د فرج ّف 

 لب
252 

 255،ّ  عّد ا  2،خذ العمـ جك صالح ل د  اليدس ل س  عد 
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 ا،زدم الحم دم حدؿ ش  د

 بجحب الّيدت كح
 الّيدت

 2 جخدم  ا مكس  كم م 

ق ؿ جي د لميصكر 
ّ مة  يظر   الح   

الممدلس كجيس 
الممدلس نّف عّد 

 الّر

277 

 جحب ّي ت  كجحب جي 
ف كديت جعز الخمؽ  كا 

 عيدم
6 

    دؿ لي  الشدفع  
اختمؼ الركاة ف  -

 -يسّة هذه ا،ّ دت
277 

رمكت ا  ححظي  
يت   ّك

مف ا،مر المراد ّ  ر 
 رد

7 
الصدلح جّك العّدس 
جحمد الش  ر 

 ّزركؽ
278 

لكؿ جّ  جي    رم  
 ّ د هد

 كارهد كع رهمد كقّر 
 ال ّر

2  278  

ٍيتيؾى  مي غىذىٍكتيؾى مىٍكليكدنا كى
  ىدًفعند

دري  د اٍلمى فىعىٍمتى كىمى
دًكري  ىٍحعىؿي   اٍلميمى

 - 297 جم ة ّف جّ  صمت 7
298 

ّخمس تص ر الص د ر 
 قمّد

صدكر عف الحّر م ح  
 ا، ر

3 
س دم محمد ّف 
الش ل س دم 
 المختدر

319 

ال ذؼ ل س ّ  ّة  ف  
 ستة

كمف طمب ا عدية ف  
 لزالة ميكر

2  320 

كجد زكدة المده كاعمـ 
 ّيي د

كم ؿ زكدة المدؿ تـ 
 يصدّ د

 330  مدـ الشدفع ا 1
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 زاؿ ارفعف لممّتدج 
 كايصّف ّ 

فدف مف تعدل لمحعكؿ 
 جميت مف المرا 

3  319 

ل د س مت ح دت  ال كـ 
 لكن

 412 اّف المي ر 2 ّكؿ غر ّة كػدلعّ ر ػة

 كعمم ـ جمر الد دية لي 
ك م كي  ف  قعر حدم ة 

 الممر
6  419 

لف اّف كرقد  ن تخش  
 ّكادره

لكف كقد ع  ف  الحرب 
 تيتظر

 431 زه ر 1

مد   كؿ المح ؽ 
 العالم 

-442  12 زادؾ ا رفعة كفخدم 
443 

 جحمد ا شدكرا ليعدم 
هك عم   رمك كمدؿ 

 است دم 
 443 ،م كرما    16

الذم ترؾ الصالة خسر 
 كخدّد

جك محصف طمب الزيد 
 فيصدّد

-473 ّف المحهؿاعم    10
474 

شركط الحصدية ست 
 جتت

مت  اختؿ شرط فمف 
  مزمد

 494 اّف رش د الح رم 3

 كككف اليكدح هيد نزمد
فنف كدف ع ّد فمف 

  رممد
1  494 

تيدقض مد ليد لن 
 السككت ل 

مد ّدل د قطعت ّّرع 
 د يدر

 507 المعرم 2

 507ال ده  عّد الكهدب  1الخ دية فدف ـ حكمة  ذؿٌ ا،مدية جغالهد  عزٌ 



 الفه رس الفنية

777 

 الّ دادم الّدرم كجرخص د

كمف يهد س ح   كمد 
 عم  جحد

 زاد عشر كمد لف كدف 
 مي د رهد

5  517  

كا ّؿ ن تصمح 
 لمّستدف

ت ا ّؿ لل  كحي  
 ا،كطدف

 547 اليمـ كجّ 1

كّرت ّكسر الّد  ف  
 السف كامب

مهدرع  ّدلهـ مد  
 ّن هدح

2  559 

تكف  رسكؿ ا عف 
 تسع يسكة

 الث   كست  يظم ف 
 م ذب

 636 الحدفظ الم دس  3

لـ يخؼ ّعدؾ الهالؿ 
 كف يد

مف يكالؾ  حدزهد
 ا،كل د 

 642 الّكص رم  3

اطمب العمـ كلك 
 ّدلص ف لف

 9 كمكاد كدكا  كهك مدؿ
س دم المختدر ّف 

 جحمد
642-
643 

   



 األاالوفٓشط 

 

 فيرس اْلعالـ

 أ
 33 - 30 – 25 – 12 اّف خمدكف
 25 اّف ا،حمر

 اّف عّدس

120 – 128 – 130 – 155 - 170 – 192 – 220 – 152 – 279 – 
300 – 301 – 320 – 333 – 350 – 502 – 520 – 540 – 555 – 
598 – 600 – 620 – 635 – 645 – 648 – 650 – 670 – 673 – 
675 – 676 – 698 – 699 – 702 –  

 25 اّف غدزم
 58 اّف حـز
 581 - 577 -  570 – 465 – 360 – 310 – 220 – 85 – 65 - 58 اّف حمر
 165 اّف هّ رة

  - 583 – 536 – 506 – 501 – 500 -  389 – 388 -  172 اّف عّد الحكـ

 373 – 333 – 319 – 306 – 241 – 179 – 108 – 91 – 77 – 31 اّف العّر 
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 25 جّ  مد ف التممسدي 
 95 اّف غدزم

 اّف مدم 
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 151 اّف ا،عراّ 
 314 - 234 - 233 – 219 – 212 – 155 – 39 اّف ال دسـ

 - 631 – 558 – 381 – 380 – 317 – 316 – 168 اّف عّد السالـ
 211 – 168 اّف شدس
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 407 – 355 – 339 – 237 – 177 – 170 – 162 – 154 – 46 – 25 جّك الحهؿ
– 437 - 

 – 412 – 381 – 379 – 374 – 352 – 211 – 168 – 121 – 120 اّف الحدمب
497 – 576 - 

 - 585 – 545 – 511 – 358  - 168  - 155 – 84 اّف عرفة

 اّف عّد الّر
119 – 156 – 176 – 179 – 191 – 208 – 210 – 248 – 257 – 
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 اّف عّدس
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279 – 280 – 283 – 321 – 462 – 479 – 480 – 495 – 530 – 
550 – 551 – 552 – 556 – 560 – 578 – 602 – 603 – 605 – 
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 اّف رشد
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608 – 616 

 200 – 199 – 197 اّف قت ّة

 جّك حي حة
93 – 140 – 166 – 274 – 352 – 353 – 404 – 451 – 460  - 

471 – 472 – 473 – 505 – 506 – 507 – 515 – 520 – 607 – 
619 – 621 – 622 – 628 - 

جّك مكس  عمراف 
 المشذال 

28 

 29 جّك عّد ا الممدص 
 - 28 جّك عّد ا الم رم

 – 45 – 42 – 41 – 40 – 39 – 38 – 36 – 35 – 34 – 31 – 29 جّك عم  حسف السّت 
47  - 49 

 32 الكيشر س جّك العّدس 
 31 جىّيك اٍلحسف ّف اٍلحىً   

 جّك داككد

124 – 125 – 169 – 183 – 187 – 188 -  233 – 257 – 276 – 
310 – 311  - 322 – 337 – 338 – 339 – 340 – 343 – 344 – 
349 – 350 – 351 – 354 –359  - 361 – 381 – 388 – 389 – 
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561 – 566 – 570 – 576 – 577  - 586 – 603 – 612 – 653 – 
654 – 655 

 30 جّ  عّد ا ّف مرزكؽ
 425 – 348 جّ  سع د الخدرم

 - 482 – 360 – 144 جّ  مكس  ا،شعرم
 47 جحمد جّك العّدس

 438 – 437 – 41  - 32 – 30 – 27 جحمد الم رم
 66 جحمد الحّ ب السمممدس 

 562 – 442 – 218 ا،م كرم
 ب
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6 – 42 - 48 – 64 – 66 – 67 – 119 – 123 – 126 – 147 – 
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 508 – 379 – 155 الّرزل 
 68 - 56 ّكت  ّف لّراه ـ ال  درم

 326 – 325 – 219 – 197 – 120 الّيدي 

 الّ    

125 – 150 – 183 – 190 – 193 – 222 – 226 – 236 – 241 – 
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 س

 – 313 – 294 – 240  - 235 – 219 – 202 – 157 – 155 - 153 سحنوف
497 – 498 – 622 - 

 الس كط 
44 – 58 – 82 – 85 – 119 – 163 – 174 – 175 – 176 – 180 – 

373 – 414 – 443 – 459 – 540 – 574 – 645 – 595 – 598 – 
645 – 653 

 ش
 510 – 373 – 252 – 30 – 12 الشدطّ 

 الشدفع 

26 – 92 – 93 – 140 – 156 – 157 – 163 – 166 – 168 – 179 
– 194 – 202 – 211 – 216 – 220 – 231 – 236 – 239 – 263 – 

273 – 274 – 320 – 322 -  360 – 375 – 402 – 410 – 425 – 
436 – 445 – 480 – 490 – 501- 502 – 510 – 522 – 545 – 



 الفه رس الفنية

782 

550 – 572 – 786 – 795 – 603 – 605 – 606 – 607 – 620 – 
632 – 653 

 ط

 الطّرم
– 157 – 163 – 166 – 168 – 179 – 194 – 202 – 211 – 216 – 
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 ر، والمراجعقائمة المصاد

ـ  :القرآف الكْر

  :كِب الِفسْر :أو 
 المممػػكع  مكسػػ  جّػػك المػػد ي   محمػػد ّػػف عمػػر ّػػف جحمػػد ّػػف عمػػر ّػػف محمػػد  ا،صػػّ دي  -

ػػػدكم الكػػػر ـ عّػػػد: تح  ػػػؽ  كالحػػػد ث   ال ػػػرآف غر ّػػػ  فػػػ  الم  ػػػث  ال ػػػرل  جـ مدمعػػػة  العّز
ح ػػد  العممػػ  الّحػػث مركػػز  مكػػة   ا سػػالم ة كالدراسػػدت الشػػر عة كم ػػة ا سػػالم   التػػراث كا 

  1:ط   السػعكد ة العّر ػة المممكػة  مػدة كالتكز ػع   كاليشػر  لمطّدعة المدي  دار  ك المكرمة
1986.   

 مػف اختصػره ممػد  المم ػد ال ػرآف تحس ر ف  كتيّ  دت يكت  التكيس  العّدس جّك  الّس م   -
  الطّرايػػػ  محمػػػد: تح  ػػػؽ  ت ػػػد ـ عم ػػػ  كزاد  عرفػػػة اّػػػف ا مػػػدـ شػػػ خ  عػػػف الكّ ػػػر ت   ػػػده

  المد ػػدة اليمػػدح مطّعػػة  الم ّر ػػة المممكػػة  ا سػػالم ة كالشػػ كف   ا،كقػػدؼ كزارة ميشػػكرات
 .2008  1:ط  الّ هد  الدار

 ا عّػػد محمػػد :كتخػػر     تح  ػػؽ  التيز ػػؿ معػػدلـ  مسػػعكد ّػػف الحسػػ ف محمػػد جّػػك  الّ ػػكم -
  4:ط  كالتكز ػػع لميشػػر ط ّػػة دار  الحػػرش مسػػمـ كسػػم مدف   هػػم ر ة ممعػػة ع مػػدف  اليمػػر
 .ـ 1997

 عمػػػـ فػػػ  المسػػػ ر زاد  محمػػػد ّػػػف عمػػػ  ّػػػف الػػػرحمف عّػػػد الحػػػرج جّػػػك الػػػد ف ممػػػدؿ  المػػػكزم -
 .هػ 1422  1:ط  ّ ركت   العّر  الكتدب دار  الم دم الرزاؽ عّد: تح  ؽ  التحس ر

 تحسػػػ ر  الحسػػػف جّػػػك الشػػػ خ  عمػػػر ّػػػف لّػػػراه ـ ّػػػف محمػػػد ّػػػف عمػػػ  الػػػد ف عػػػال   الخػػػدزف -
 الكتػػػب دار  شػػػده ف عمػػػ  محمػػػد تصػػػح ح(    التيز ػػػؿ معػػػدي  فػػػ  ك ػػػؿالتي لّػػػدب   الخػػػدزف
   .ق1415  1ط  ّ ركت العمم ة 

 المم ػػب الػػرازم  الت مػػ    الحسػػ ف ّػػف  الحسػػف ّػػف  عمػػر ّػػف محمػػد  ا عّػػد جّػػ الػػرازم   -
 سػكرة تحسػ ر  "الكّ ػر التحسػ ر" ب المسػم   ال  ػب محدت ح  الرم خط ب الرازم الد ف ّحخر
 .هػ 1420  3:ط  ّ ركت  العّر  التراث لح د  دار  23:اآل ة  اليكر
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 غػكامض ح ػد ؽ عف الكشدؼ جحمد  ّف عمرك ّف محمكد ال دسـ جّك  ا مدر  الزمخشرم -
 .هػ 1407 3:ط  ّ ركت  العّر  الكتدب دار  التيز ؿ

 كاآل ػػدر  ا،حدد ػػث تخػر    محمػػد ّػػف  كسػؼ ّػػف ا عّػد محمػػد جّػػك الػد ف ممػػدؿ الز معػ   -
 اّػػف دار  السػػعد الػػرحمف عّػػد ّػػف ا عّػػد تح  ػػؽ لمزمخشػػرم  الكشػػدؼ تحسػػ ر فػػ  الكاقعػػة
 .هػ 1414  1::ط  الر دض – خز مة

ّػدكف ط     ّ ػركت  الحكػر دار  ّدلمػي كر التحس ر ف  المي كر الدر  الد ف مالؿ  الس كط  -
 ك ت.

 معرفػة عمػ  ا عديػة فػ  المي ػر السػراج  الخط ػب جحمػد ّػف محمػد الػد ف  شمس  الشّر ي  -
يػػػد كػػػالـ معػػػدي  ّعػػض    (ا،م ر ػػػة  ّػػػكنؽ مطّعػػػة  ا سػػرا  سػػػكرة تحسػػػ ر  الخّ ػػػر الحكػػ ـ ّر
 .ق 1285  ال دهرة

ػػػ  اّػػػف - ػػػ  ّػػػف ّكػػػر جّػػػك ا عّػػػد ّػػػف محمػػػد  العّر  ا،مػػػد  المػػػدلك  شػػػّ م ا  المعػػػدفرم العّر
 كجحمػػد  التػػكرات  ا عّػػد :تح  ػػؽ  العمػػ  كصػػحدت   الحسػػي  ا جسػػمد  شػػرح فػػ  ا،قصػػ 
 .2010  ط ّدكف  الم ّر ة المممكة  الكيدي ة المكتّة  عرّك 

ػػ  اّػػف - ػػ  ّػػف ّكػػر جّػػك  ا عّػػد ّػػف محمػػد  العّر  جحكػػدـ  المػػدلك  ا شػػّ م  المعػػدفرم العّر
 الكتػػب دار  عطػػد ال ػػددر عّػػد محمػػد: عم ػػ  كعم ػػؽ   جحدد  ػػ  كخػػرج   جصػػكل  رامػػع  ال ػػرآف

   .ـ 2003   ق 1424  3:ط لّيدف  ّ ركت العمم ة 
 فػ  الّ ػدف مػدمع  معحػر جّػك اآلممػ   غدلػب ّػف ك  ػر ّف  ز د ّف مر ر ّف محمد  الطّرم -

 .ـ 2000  1:ط  الرسدلة م سسة شدكر  محمد جحمد: تح  ؽ  ال رآف تيك ؿ
 شػػمس الخزرمػػ  ا،يصػػدرم فػػرح ّػػف ّكػػر جّػػ  ّػػف جحمػػد ّػػف محمػػد ا عّػػد جّػػك  ال رطّػػ  -

ّػراه ـ الّردكيػ  جحمػد: تح  ػؽ  (ال رطّػ  تحسػ ر   ال ػرآف ،حكػدـ المػدمع  الد ف   جطحػ ش  كا 
   .ـ 1964  2:ط  ال دهرة   المصر ة الكتب دار

 كرغد ػػػػب  ال ػػػرآف غرا ػػػب  ال مػػػ  حسػػػػ ف ّػػػف محمػػػد ّػػػف الحسػػػػف الػػػد ف يظػػػدـ  الي سػػػدّكرم -
 .هػ 1416   1:ط  ّ ركت  العمم ة الكتب دار  عم رات زكر د الش ل: تح  ؽ  الحرقدف
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 فػػ  المّػػدب الدمشػػ    الحيّمػػ  عػػددؿ ّػػف عمػػ  ّػػف عمػػر الػػد ف سػػراج ححػػص جّػػك  ليعمػػدي ا -
 دار  معػػكض محمػػد عمػ  كالشػػ ل  المكمػكد عّػػد جحمػػد عػددؿ الشػػ ل: تح  ػؽ  الكتػػدب عمػـك

 .ـ 1998   1: ط  لّيدف  ّ ركت  العمم ة الكتب

ة :ثانْا  :كِب السنة النبْو
 مكمػػػكد  المعمػػػـ لكمػػػدؿ لكمػػػدؿ  المػػػدلك   الكشػػػتدي  خمحػػػة ّػػػف محمػػػد  ا عّػػػد جّػػػك  ا،ّػػػ  -

 ا كمػػػدؿ لكمػػػدؿ كمكمػػػؿ  ل ّػػػ  المعمػػػـ لكمػػػدؿ لكمػػػدؿ شػػػرح   مػػػع  مسػػػمـ صػػػح ح  ّكتػػػدب
 . ( ت  ط   :د  العمم ة الكتب دار  لمسيكس 

 .  2001  1  م سسة الرسدلة  ط:  مسيد جحمد ّف حيّؿجحمد -
 عّػػػد اّػػػف محمػػد ّػػػف محمػػد ّػػػف محمػػػد ّػػف المّػػػدرؾ السػػعددات جّػػػك الػػػد ف ممػػد  ا،  ػػػر اّػػف -

 ال ػػػػددر عّػػػػد :تح  ػػػػؽ  الرسػػػػكؿ جحدد ػػػػث فػػػػ  ا،صػػػػكؿ مػػػػدمع   المػػػػزرم الشػػػػ ّدي  الكػػػػر ـ
  1:ط  الّ ػدف دار مكتّػة  المػالح مطّعػة  الحمػكاي  مكتّة  ع كف ّش ر تح  ؽ   ا،ري كط 

1972. 
 عّػػػد اّػػػف محمػػد ّػػػف محمػػد ّػػػف محمػػػد ّػػف المّػػػدرؾ السػػعددات جّػػػك الػػػد ف ممػػد    ػػػرا، اّػػف -

 كمحمػكد  الػزاكم جحمػد :تح  ؽ  كالحد ث  ا، ر غر ب ف  الي د ة  المزرم الش ّدي  الكر ـ
 .1979 ّ ركت   العمم ة المكتّة الطيدم  محمد

 الخصػػػػ ب الّ ػػػػدادم التم مػػػ  داهػػػػر ّػػػف محمػػػػد ّػػػف الحػػػػدرث محمػػػد جّػػػػك  جسػػػدمة جّػػػػ  اّػػػف -
 يػكر الحسػف جّك: الميت    الحدرث مسيد زكا د عف الّدحث ّ  ة  جسدمة جّ  ّدّف المعركؼ

 صػدلح جحمػد حسػ ف. د: تح  ػؽ  ال   مػ  ّكػر جّػ  ّػف سػم مدف ّػف ّكػر جّػ  ّف عم  الد ف
 .ـ 1992  1: ط  الميكرة المد ية  اليّك ة كالس رة السية خدمة مركز  الّدكرم

 المكتػػػب  السػػػّ ؿ ميػػػدر جحدد ػػػث تخػػػر   فػػػ  ال م ػػػؿ لركا   الػػػد ف يدصػػػر محمػػػد  ا،لّػػػدي  -
 .1985  2:ط  ّ ركت  ا سالم 

 المعػػدرؼ دار  ا،مػػة فػػ  السػػ    كج رهػػد كالمكهػػكعة الهػػع حة ا،حدد ػػث سمسػػمة  ا،لّػػدي  -
 .1992  1:ط   السعكد ة  الر دض
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 ال رطّػػػػ  التم ّػػػػ  كارث ّػػػػف ج ػػػػكب ّػػػػف سػػػػعد ّػػػػف خمػػػػؼ ّػػػػف سػػػػم مدف الكل ػػػػد جّػػػػك  الّػػػػدم  -
 ا،يدلس 

 .هػ 1332  1:ط  مصر  السعددة مطّعة  المكطي شرح الميت   
 مدلػؾ :تح  ػؽ  الػد ف جصػكؿ  جحدد ػث شرح ف  المّ ف السيف  الكيت  اعمر س دم ّف ّدم -

 عدصػػمة  تممسػػدف  كا،كقػػدؼ الد ي ػػة الشػػ كف كزارة  لمشػػ ل الكيتػػ  ح مػػد كالشػػ ل  كركػػكش
 .2011  ا سالم ة ال  دفة

 الػػػػدار  الصػػػػح ح المػػػػدمع  المعحػػػػ  الّخػػػػدرم عّػػػػدا جّػػػػك لسػػػػمدع ؿ ّػػػػف محمػػػػد  الّخػػػػدرم -
   .ت  ك ط ّدكف  ال دهرة  السمح ة

 مػف المختصػر الصػح ح المسػيد المػدمع  المعحػ  عّػدا جّػك لسػمدع ؿ ّػف محمد  الّخدرم -
 زه ػر محمػد: تح  ؽ  الّخدرم صح ح   كج دم  كسيي  كسمـ عم   ا صم  ا رسكؿ جمكر
 عّػد فػ اد محمػد تػرق ـ ّنهػدفة السػمطدي ة عف مصكرة  اليمدة طكؽ دار  اليدصر يدصر ّف

 .هػ1422  1:ط  (الّدق 
 المحػػػػػرد ا،دب  ا عّػػػػػد جّػػػػػك  الم  ػػػػػرة ّػػػػػف لّػػػػػراه ـ ّػػػػػف لسػػػػػمدع ؿ ّػػػػػف محمػػػػػد  الّخػػػػػدرم -

  الر ػػدض كالتكز ػػع  لميشػػر المعػػدرؼ مكتّػػة  الزه ػػرم جمػػ ف ّػػف سػػم ر: تح  ػػؽ   ّدلتعم  ػػدت
 الحسػ ف ّػف محمػد ّػف صػدلح ّػف لسػمدع ؿ ّف محمد  ا،م ر - .ـ 1998   هػ 1419  1:ط

  الرشػد مكتّػة   الت سػ ر معػدي    هػدح التحّ ػر ّػد،م ر المعركؼ  الصيعدي   الكحالي  
 .2012  1:ط  الر دض

 جّػػك:تح  ػػؽ  الّخػػدرم صػػح ح شػػرح  الممػػؾ عّػػد ّػػف خمػػؼ ّػػف عمػػ  الحسػػف جّػػك  ّطػػدؿ اّػػف -
 .2003  2:ط  الر دض  السعكد ة   الرشد مكتّة  لّراه ـ ّف  دسر تم ـ

 قد مػدز ّػف سػم ـ ّػف لسػمدع ؿ ّػف ّكػر جّػ  ّػف جحمػد الػد ف شػ دب العّػدس جّك  الّك صرم -
 دار: تح  ػػؽ  العشػػرة المسػػدي د ّزكا ػػد الم ػػرة الخ ػػرة لتحػػدؼ  الكيػػدي  الّكصػػ رم ع مػػدف ّػػف

  الر ػػدض لميشػػر  الػػكطف دار  لّػػراه ـ ّػػف  دسػػر تمػػ ـ جّػػك ّنشػػراؼ العممػػ  لمّحػػث المشػػكدة
 .ـ 1999  1:ط
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ٍكًمردم مكسػ  ّػف عمػ  ّػف الحسػ ف ّف جحمد  الّ     - ٍسػرى  السػيف  ّكػر جّػك الخراسػدي   الخي
 الكّرل
 .ـ 2003  3:ط  لّيدف  ّ ركت العمم ة  الكتب دار  عطد ال ددر عّد محمد: تح  ؽ

 الػػػػرحمف عّػػػػد تح  ػػػػؽ   الرسػػػػكؿ جحدد ػػػػث معرفػػػػة فػػػػ   ا،صػػػػكؿ يػػػػكادر  الحكػػػػ ـ  الترمػػػػذم -
   .تك  ط  ّدكف  ّ ركت  الم ؿ دار  عم رة

 :كتعم ػؽ تح  ػؽ   الترمػذم سػيف  الهحدؾ مكس  ّف صكرة ّف ع س  ّف محمد  الترمذم -
 .1975:ص  2:ط  مصر  الحمّ  مصطح  كمطّعة  مكتّة شركة شدكر  محمد جحمد

 .1987  1:ط  الحكر دار  الكّد ر اقتراؼ عف الزكامر   ال   م  حمر اّف -
الححيػػ   جّػػك المكػػدـر يمػػـ الػػد ف محمػػد ّػػف سػػدلـ ّػػف جحمػػد الحسػػ ي  الشػػدفع    الخمػػكت     -

الّشػ ر اليػذ ر   مكتّػة طدلػب العمػـ   دار الححيػ  عمػ  المػدمع الصػ  ر مػف حػد ث  حدش ة
 ـ. 2013   1اليكادر   ّ ركت   لّيدف   ط:

  الت مػػ   معّػػد ّػػف  معػػدذ ّػػف  حّػػدف ّػػف محمػػد ّػػف  حّػػدف ّػػف محمػػد حدتـ جّػػك  حّػػدف اّػػف -
  1:ط  ّ ػركت الرسػدلة  م سسػة   ا،ريػ كط شػع ب: تح  ػؽ  حّدف اّف ت ر ب ف  ا حسدف
 .ـ 1988

   الحم ػدم مسػيد  المكػ    ا عّ ػد ّػف ع سػ  ّػف الّز ػر ّػف ا عّػد ّكػر جّػك الحم دم  -
 .1996  1:ط  سكر د  دمشؽ  الس د  دار

  المكهػػػكعدت  المػػػكزم ّػػػف محمػػػد ّػػػف عمػػػ  ّػػػف الػػػرحمف عّػػػد الػػػد ف ممػػػدؿ  المػػػكزم اّػػػف -
   .1966  1:ط الميكرة المد ية  السمح ة المكتّة

 شػػرح  عم  ػػد كمػػد ل ػػد ّمػػد كتحم  ػػد اليحػػكس ّ مػػة  ا،يدلسػػ   ا عّػػد جّػػك  ممػػرة جّػػ  اّػػف  -
 الصػدؽ مطّعػة  كال د ػة الخ ػر ّػد  ف  الي د ة ممع:ب المسم   الّخدرم صح ح مختصر
 .ق1348  1:ط  مصر  الخ ر ة

  ّدلخطػدّ  المعػركؼ الّسػت  الخطػدب ّف لّراه ـ ّف محمد ّف حمد سم مدف جّك  الخطدّ  -
   .ـ 1982  دمشؽ   الحكر دار  ال ّردكم لّراه ـ الكر ـ عّد: تح  ؽ الحد ث غر ب
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 د يػدر ّػف اليعمػدف ّػف مسػعكد ّف م دم ّف جحمد ّف عمر ّف عم  الحسف جّك الدارقطي   -
 المط ػؼ عّػد شػمّ   المػيعـ عّػد حسػف  ا،ريػ كط شػع ب تح  ػؽ  الػدارقطي  سيف الّ دادم

 .ـ 2004  1:ط  لّيدف   ّ ركت الرسدلة  م سسة  ّرهـك جحمد ا  حرز
 .2013  1:ط  ّ ركت  الّشد ر  دار  ال مرم هدشـ يّ ؿ تح  ؽ  الدارم  سيف الدارم   -
ٍعّػػػدى  ّػػػف معػػػدذ ّػػػف حّػػػدف ّػػػف جحمػػػد ّػػػف حّػػػدف ّػػػف محمػػػد  الػػػدارم  -  حػػػدتـ  جّػػػك التم مػػػ   مى

 م سسػة  ا،ريػ كط شػع ب: تح ػؽ   ّمّػدف اّػف ّترت ػب حّػدف اّػف صػح ح  الّيست  الدارم  
   .ـ 1993  2:ط  ّ ركت   الرسدلة

 ا،زدم عمػػػػػرك ّػػػػػف شػػػػػداد ّػػػػػف ّشػػػػػ ر ّػػػػػف لسػػػػػحدؽ ّػػػػػف ا،شػػػػػعث ّػػػػػف سػػػػػم مدف  داكد جّػػػػػك -
ػػػػد - ا،ريػػػػ كط شػػػػعى ب: تح  ػػػػؽ  داكد جّػػػػ  سػػػػيف السًٍّمٍسػػػػتدي   م   دار   ّممػػػػ  قػػػػره كدًمػػػػؿ محى

 .2009  1:ط   العدلم ة الرسدلة
  الّخػػػدرم ل مػػػدـ الصػػػح ح المػػػدمع شػػػرح كهػػػك  المػػػدمع مصػػػدّ ح  الػػػد ف ّػػػدر  الػػػدمدم ي  -

 .2009  1:ط  قطر  ا سالم ة كالش كف ا،كقدؼ كزارة  طدلب الد ف يكر :تح  ؽ
  ط  ّػػدكف المحمد ػػة السػػية مطّعػػة  ا،حكػػدـ عمػػدة شػػرح ا،حكػػدـ لحكػػدـ  الع ػػد دق ػػؽ اّػػف -

   (.ت
 ط    ّػدكف  المحمد ػة السػية مطّعػة  ا،حكػدـ عمػدة شػرح ا حكػدـ لحكػدـ  الع ػد دق ػؽ اّف -

 (  ت
 دار   الكّػػد ر  قىدٍ مػػدز ّػػف ع مػػدف ّػػف جحمػػد ّػػف محمػػد ا عّػػد جّػػ  الػػد ف شػػمس  الػػذهّ   -

 .ت  ك ط ّدكف  ّ ركت  المد دة اليدكة
  ػـ الّ ػدادم  السىػالم   الحسػف  ّػف رمػب ّػف جحمد ّف الرحمف عّد الد ف ز ف  رمب اّف -

   الكمػػػـ مكامػػػع مػػػف حػػػد  د خمسػػػ ف شػػػرح فػػػ    كالحكػػػـ العمػػػـك مػػػدمع  الحيّمػػػ  الدمشػػػ   
 .2000  7:ط  ّ ركت   الرسدلة م سسة  ّدمس لّراه ـ  ا،ريد كط شع ب: تح  ؽ

 فػػػػ  المي ػػػػكرة  التلػػػػئ  الشػػػػدفع  ّ ػػػػددر ّػػػػف محمػػػػد الػػػػد ف ّػػػػدر  ا عّػػػػد جّػػػػك  الزركشػػػػ  -
 عّػػػػد مصػػػػطح  تح  ػػػؽ  المشػػػػت رة ا،حدد ػػػث فػػػػ  ّدلتػػػػذكرة المعػػػركؼ  المشػػػػ كرة ا،حدد ػػػث

 .1986 1:ط  ّ ركت  العمم ة الكتب دار  عطد ال ددر
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عم  سيف السيدم  ةحدش   الد ف يكر الحسف  جّك التتكم  ال ددم عّد ّف محمد  السيدم -
 .1986  2ط:  حمب  ا سالم ة المطّكعدت مكتب  اليسد  

حدش ة السيدم عم  سيف   الد ف يكر الحسف  جّك التتكم  ال ددم عّد ّف محمد  السيدم -
   كت.ّدكف ط  ّ ركت  دار الم ؿ  اّف مدم 

  الحمدج ّف مسمـ صح ح عم  الد ّدج  ّكر جّك الرحمف عّد الد ف مالؿ  الس كط  -
 . 2005 نهكر ّيمدـ مدمعة  دكتكراه رسدلة  المدي  الرحمدف عّد:دراسةك  تح  ؽ

 مدمع رهكاف:تح  ؽ  الصح ح المدمع شرح التكش ح  الرحمف عّد الد ف مالؿ  الس كط  -
 .1998  1 : ط   الر دض الرشد مكتّة رهكاف

ّػػػػ  زهػػػػر   الػػػػرحمف عّػػػػد الػػػػد ف مػػػػالؿ  السػػػػ كط  -   اليظدم ػػػػة المطّعػػػػة  الممتّػػػػ  عمػػػػ  الرُّ
 .ق 1299  ال يد كديحكر 

 ّحدشػ ة المشػ كر  داكد جّػ  سػيف للػ  الصػعكد مرقػدة  الرحمف عّد الد ف مالؿ الس كط   -
   .ت  ك ط ّدكف  لّيدف  ّ ركت  حـز اّف دار   داكد جّ  سيف عم  الس كط 

: د تح  ػػػؽ  المشػػػت رة ا،حدد ػػػث فػػػ  الميت ػػػرة الػػػدرر  الػػػرحمف عّػػػد الػػػد ف مػػػالؿ  السػػػ كط  -
  ط ّػدكف  الر ػدض  سػعكد الممػؾ مدمعة  المكتّدت ش كف عمددة  الصّدغ لطح  ّف محمد

 .تك 
 مػػػػف ّػػػػ  جخّػػػػر ف مػػػػد المعمػػػػزات ذكػػػػر فػػػػ   الكّػػػػرل الخصػػػػد ص  الػػػػد ف مػػػػالؿ  السػػػػ كط  -

 .ت  ك ط ّدكف  ّ ركت   العمم ة الكتب دار  الم  ّدت
 :شركح 3 مف مممكع - مدم  اّف سيف شرح  كغ ره  الس كط  -
 .لمس كط  «الزمدمة مصّدح» -1
 .الحيح  الممددم ال ي  عّد لمحمد «الحدمة ليمدح» -2
 الحيحػػػ  الػػػرحمف عّػػػد ّػػػف الحسػػػف لحخػػػر «المشػػػكالت كشػػػرح الم ػػػدت حػػػؿ مػػػف  م ػػػؽ مػػػد» -3

 .ت  ك ط ّدكف  كراتش   خدية كتب قد م   الكيككه 
ػػ  الكتػػدب دار  الخشػػت ع مػػدف محمػػد تح  ػػؽ  الحسػػية الم دصػػد  السػػخدكم -   ّ ػػركت  العّر

 .1985  1:ط  لّيدف
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  ميػدؼ عّػد ّػف المطمػب عّػد ّػف شػدفع ّػف ع مػدف لدر ػس ّف محمد ا عّد جّك  الشدفع  -
     .ت  ك ط ّدكف  لّيدف  ّ ركت  المعرفة دار  ( ا،ـ ّكتدب ممح د مطّكع  الحد ث اختالؼ

 ّدلمكتّػة مخطػكط  اليكك ػة ا،ّرعػ ف شػرح الكهّ ػة الحتكحػدت مرعػ   ّػف لّراه ـ الشّرخ ت   -
   .ا لكتركي ة المصطح  مكتّة  ( (pdf  1:380:رقـ ّ داد كجكقدؼ  1:570 رقـ انزهر ة

 المصػيؼ  ع مػدف ّػف لّػراه ـ ّػف محمػد ّػف ا عّد ش ّة  جّ  ّف ّكر جّك  ش ّة جّ  اّف -
   1: ط الر ػػػدض    الرشػػػد مكتّػػػة   الحػػػكت  كسػػػؼ كمػػػدؿ: تح  ػػػؽ كاآل ػػػدر  ا،حدد ػػػث فػػػ 
 .ق1409

الش ّدي    عّد الرحمف ّف عم  ّف محمد ّف عمر الشدفع  ا، رم   تم  ػز الط ػب مػف  -
 د كر ّػ ف اليػدس مػف الحػد ث   دار الكتػدب العّرػ    ّ ػركت   لّيػدف   ّػدكف الخّ ث ف مد 

 ـ .1985طّعة   
 انسػػػتذكدر  ا،يدلسػػػ  اليمػػرم محمػػػد اّػػػف ا عّػػد ّػػػف  كسػػؼ عمػػػرك  جّػػػك  الّػػر عّػػػد اّػػف -

  الػػرجم معػػدي  مػػف المكطػػي تهػػمي  ف مػػد ا،قطػػدر كعممػػد   ا،مصػػدر ف  ػػد  لمػػذاهب المػػدمع
: الػػدكتكر يصكصػػ  كخػػرج  جصػػكل  ك ػػؽ  كانختصػػدر  ّد  مػػدز ذلػػؾ كػػؿ كشػػرح  كاآل ػػدر 

  ال ػػػدهرة  الػػكع   كدار  ّ ػػركت  كاليشػػر   لمطّدعػػة قت ّػػة دار قمعمػػ  جمػػ ف المعطػػ  عّػػد
 .1993 1:ط
 اليمػػرم عدصػػـ ّػػف الّػػر عّػػد ّػػف محمػػد ّػػف ا عّػػد ّػػف  كسػػؼ عمػػر جّػػك  الّػػر عّػػد اّػػف -

  المػػػػكزم اّػػػػف دار  الزه ػػػػرم ا،شػػػػّدؿ جّػػػػ  :تح  ػػػػؽ كفهػػػػم   العمػػػػـ ّ ػػػػدف مػػػػدمع ال رطّػػػػ 
   .1994  1:ط  السعكد ة

 اليمػػرم عدصػػـ ّػػف الّػػر عّػػد ّػػف محمػػد ّػػف ا عّػػد ّػػف  كسػػؼ عمػػر جّػػك  الّػػر عّػػد اّػػف -
 جحمػػػد ّػػػف مصػػػطح : تح  ػػػؽ  كا،سػػػدي د  المعػػػدي  مػػػف المكطػػػي فػػػ  لمػػػد التم  ػػػد  ال رطّػػػ 
   الم ػػػرب   ا سػػػالم ة كالشػػػ كف ا،كقػػػدؼ عمػػػـك زارة  ك الّكػػػرم الكّ ػػػر عّػػػد محمػػػد  العمػػػكم
   .هػ1387

  خكاسػػت  ّػػف ع مػػدف ّػػف لّػػراه ـ ّػػف محمػػد ّػػف ا عّػػد شػػ ّة  جّػػ  ّػػف ّكػػر جّػػك  العّسػػ  -
  الر ػػدض   الرشػػد مكتّػػة  الحػػكت  كسػػؼ كمػػدؿ: تح  ػػؽ  كاآل ػػدر ا،حدد ػػث فػػ  المصػػيؼ

 1409  1:ط



 لبًَخ انًصبدس ٔانًشاعع

 

793 

 شػرح فػ  ال ػّس  ا شػّ م  فػرم المعػد العّرػ  ّػف ّكػر جّػك  ا عّػد ّف محمد  العّر  اّف -
   .1992  1:ط  ا سالم  ال رب دار  كر ـ كلد ا عّد تح  ؽ  جيس ّف مدلؾ مكطي

ػػػ  اّػػف -    ط  ّػػػدكف  العمم ػػة الكتػػػب دار  الترمػػذم صػػػح ح ّشػػرح  ا،حػػػكذم عدرهػػة  العّر
 .(ت
  لّػراه ـ الش ل ّف  محمد ّف  الد ف يكر  الش ل ّف  الش ل ّف  الش ل ّف  عم   العز زم -

 المكتّػػػػة مكقػػػػع  اليشػػػػر معمكمػػػػدت  ّػػػػدكف  الصػػػػ  ر المػػػػدمع شػػػػرح :المي ػػػػر السػػػػراج  جحمػػػػد
 .(ar/tem14669/#q   العدلم ة  ا لكتركي ة

 العىدل ىػػػةي  المطىدلػػبي  حمػػػر  ّػػف جحمػػػد ّػػف محمػػػد ّػػف عمػػػ  ّػػف جحمػػػد الحهػػؿ جّػػػك  العسػػ الي  -
كىاً دً  دًي ىةً  المسىدي د ًّزى  العدصػمة دار  مدمع ة رسدلة 17 ف  الّدح  ف مف مممكعة تح  ؽ  الٌ مى
   .2000  1:ط  كالتكز ع  لميشر ال  ث دار  كالتكز ع  لميشر

  لّيػػدف  ّ ػركت  المعرفػة دار    الّخػػدرم صػح ح شػرح الّػدرم فػػتح  حمػر اّػف  العسػ الي  -
   .ق 1337

 :كتعم ػؽ تح  ػؽ  المختصػر جحدد ػث تخػر   فػ  الخّر الخّر مكاف ة  حمر اّف  العس الي  -
  كالتكز ػػػع لميشػػػر الرشػػػد مكتّػػػة  السػػػدمرا   مدسػػػـ السػػػ د كصػػػّح   السػػػمح  المم ػػػد حمػػػدم
   .1993  2:ط  السعكد ة العّر ة المممكة

 الحػػػؽ شػػػرؼ الرحمػػػدف عّػػػد جّػػػك ح ػػػدر عمػػػ  ّػػػف جم ػػػر ّػػػف الشػػػر ؼ محمػػػد  آّػػػددم العظػػػ ـ -
 الكتػػػػب دار    ال ػػػػ ـ اّػػػػف حدشػػػػ ة كمعػػػػ   داكد جّػػػػ  سػػػػيف شػػػػرح المعّػػػػكد عػػػػكف   الصػػػػد   
 .2:ط  العمم ة

 مػػف اشػػت ر عمػػد  ا،لّػػدس كمز ػػؿ الخحػػد  كشػػؼ  المراحػػ  محمػػد ّػػف لسػػمدع ؿ  العممػػكي  -
 .ت  ك ط ّدكف  العّر  التراث لح د  دار  اليدس جلسية عم  ا،حدد ث

 كاليشػر لمطّدعػة الكفػد  دار  لسػمدع ؿ  حػ  تح  ػؽ  مسػمـ فكا ػد فػ  المعمـ لكمدؿ  ع دض -
   .1998 مصر  كالتكز ع
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 ّػػدر الحيحػػ  ال  تػػدّ  حسػػ ف ّػػف جحمػػد ّػػف مكسػػ  ّػػف جحمػػد ّػػف محمػػكد محمػػد جّػػك  الع يػػ  -
ػػ  التػػراث لح ػػد  دار الّخػػدرم  صػػح ح شػػرح فػػ  ال ػػدرم عمػػدة  الػػد ف  ّػػدكف  ّ ػػركت  العّر
 ت  ك ط
  المصػيؼ  الصػيعدي  ال مػدي  الحمػرم يػدفع ّػف همػدـ ّػف الػرزاؽ عّػد ّكػر جّك  الصيعدي  -

 .ق1403  2:ط  ّ ركت  ا سالم  المكتب  ال يد  ا،عم  العمم  المممس
  مكتّػة دار ال  ػ ف اّػف مدمػ  ّشػرح سػيف   لهدا  الد ّدم   العدكم جحمد  ك صحد   الهكم -

 ّدكف ط  كت.
 مسػػػػيد   ال دسػػػػـ جّػػػػك الشػػػدم   المخمػػػػ  مط ػػػػر ّػػػف ج ػػػػكب ّػػػػف جحمػػػد ّػػػػف سػػػػم مدف الطّرايػػػ  -

 عػػرؼ اّػػ  ّػػف الػػرحمف عّػػد حر ػػز ّػػدب  السػػمح  عّدالمم ػػد ّػػف حمػػدم: تح  ػػؽ  الشػػدم  ف
 . 1984  1:ط  ّ ركت   الرسدلة م سسة   المرش 

 المعمػػػـ  ال دسػػػـ جّػػػك الشػػػدم   المخمػػػ  مط ػػػر ّػػػف ج ػػػكب ّػػػف جحمػػػد ّػػػف سػػػم مدف الطّرايػػػ  -
   عمػػػػدر دار  ا سػػػػالم  المكتػػػػب جمر ػػػػر  الحػػػػدج محمػػػػكد شػػػػككر محمػػػػد  تح  ػػػػؽ  الصػػػػ  ر
 .1985  1:ط  عمدف   ّ ركت

 المعمػػػـ   ال دسػػػـ جّػػػك الشػػػدم   المخمػػػ  مط ػػػر ّػػػف ج ػػػكب ّػػػف جحمػػػد ّػػػف سػػػم مدف الطّرايػػػ  -
 دار  الحسػ ي  لّػراه ـ ّػف المحسػف عّػد  محمػد ّػف ا عػكض ّػف طػدرؽ تح  ػؽ   ا،كسط
 .ال دهرة  الحرم ف

 الكّ ػر  المعمػـ  ال دسـ جّك الشدم  المخم  مط ر ّف ج كب ّف محمد ّف سم مدف الطّراي  -
 عّػػػد ّػػػف خدلػػػد كلػػػد الحم ػػػد ا عّػػػد ّػػػف سػػػعد كعيد ػػػة ّنشػػػراؼ الّػػػدح  ف مػػػف فر ػػػؽ تح  ػػػؽ
 اليشػػر دار   ط ت   ط  ّػػدكف  الخطػػدب ّػػف عمػػرك ّػػف ا عّػػد مسػػيد  المر سػػ  الػػرحمف

.) 
 لمّ ػكم المصػدّ ح مشػكدة كتػدب شػرح  الػد ف شػرؼ محمػد ّػف ا عّد ّف الحس ف الط ّ   -

 يػػزار مكتّػػة  كتػػدب  هيػػداكم الحم ػػد عّػػد:د تح  ػػؽ  السػػيف ح ػػد ؽ عػػف ّدلكدشػػؼ كالمسػػم 
 .1997 1:ط الر دض   الّدز مصطح 
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تح  ػػػؽ   مسػػػيد  الط دلسػػػ   جّػػػك داكد سػػػم مدف ّػػػف داكد ّػػػف المػػػدركد  الّصػػػرل  الط دلسػػػ   -
 .ـ  1999   1 مصر  ط   الدكتكر محمد ّف عّد المحسف الترك    دار همر

 السػػية صػػر ح  معحػػر جّػػك اآلممػػ   غدلػػب ّػػف ك  ػػر ّػػف  ز ػػد ّػػف مر ػػر ّػػف محمػػد  الطّػػرم -
 .ق 1405  1   ط:الكك ت  ا سالم  لمكتدب الخمحد  دار  المعتكؽ  كسؼ ّدر: ؽ ح ت
جّػك معحػر جحمػد ّػف محمػد ّػف سػالمة ّػف عّػد الممػؾ ّػف سػممة ا،زدم الحمػرم   الطحدكم -

م سسػػػة    شػػػرح مشػػػكؿ اآل ػػػدر  تح  ػػػؽ: شػػػع ب ا،ريػػػ كط  المصػػػرم المعػػػركؼ ّدلطحػػػدكم
   .ـ1494  1ط:  الرسدلة

 ّػػ المسػم  المصػدّ ح مشكدة عم  الط ّ  شرح  ا عّد ّف الحس ف الد ف شرؼ  الط ّ   -
  الّػدز مصػطح  يػزار مكتّػة  هيػداكم الحم ػد عّػد. د: تح  ؽ  (السيف ح د ؽ عف الكدشؼ 

 .ـ 1997 - هػ 1417  1:ط  الر دض   المكرمة مكة
 عمػػػػ  الكػػػػالـ فػػػػ  السػػػي ة الممػػػػدلس  الشػػػػدفع  الػػػػد ف شػػػ دب حمػػػػدزم ّػػػػف جحمػػػػد  الحشػػػي   -

 لدارة  الشػرع ة كالّحػكث ا فتػد  قطػدع  ا سالم ة كالش كف ا،كقدؼ كزارة  اليكك ة ا،ّرع ف
  للكتركي ة يسخة  202 :رقـ مخطكط  ا سالم ة كالمكتّدت المخطكطدت

    pdf  http://www.alukah.net/manu/files/manuscript_1877/2323%). 
 ع تػػدف   ممػػدؿ :تح  ػػؽ  المصػػدّ ح شػػرح المحػػدت ح مرقػػدة  محمػػد سػػمطدف ّػػف عمػػ   ال ػػدرم -

 .2001  1:ط  العمم ة الكتب دار
 المحػػدت ح مرقػػدة   ال ػػركم المػػال الػػد ف يػػكر الحسػػف جّػػك محمػػد ( سػػمطدف  ّػػف عمػػ   ال ػػدرم -

 .2002 1:ط  لّيدف  ّ ركت  الحكر  دار  المصدّ ح مشكدة شرح
  الحػدركؽ  مسػيد الّصرم    ال رش    ك  ر ّف  عمر ّف  لسمدع ؿ  الحدا  جّك ،اّف ك  ر  -

  العمػػـ جّػػكاب عمػ  كجقكالػػ   عيػ  ا رهػػ  الخطػدب  ّػػف عمػر ححػػص  جّػ  المػػ مي ف جم ػر
 .2009  1:ط مصر  الحالح  دار  لمدـ ّف عم  ّف لمدـ تح  ؽ

  ا،ريػ كط شػع ب تح  ػؽ  مدمػ  اّػف سيف  ال زك ي   ز د ّف محمد ا عّد جّك  مدمة اّف -
 .ـ 2009  هػ 1430   1: ط  العدلم ة الرسدلة دار  كآخركف  مرشد كعددؿ
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 عّػد فػ اد محمػد :تح  ػؽ  مدمػ  اّػف سػيف   ال زك يػ   ز ػد ّػف محمػد ا جّكعّػد  مدمػ  اّف -
 .( تك  ط:  د  العّر ة الكتب لح د  دار الّدق 

 مصػػطح  محمػػد: تح  ػػؽ  المكطػػي  المػػدي  ا،صػػّح  عػػدمر ّػػف مدلػػؾ ّػػف  جيػػس ّػػف  مدلػػؾ -
  ظّػػػ  جّػػػك  كا يسػػػدي ة  الخ ر ػػػة ل عمػػػدؿ ي  ػػػدف آؿ سػػػمطدف ّػػػف زا ػػػد م سسػػػة  ا،عظمػػػ 
 .ـ 2004  1ط  ا مدرات

 المػدمع لمشػكالت كالتصػح ح  التكهػ ح شكاهد  ا،يدلس  مدلؾ ّف الد ف ممدؿ  مدلؾ اّف -
   .ق1413: 2ط ق 1405:1ط  ت م ة اّف مكتّة  محسف ط  :تح  ؽ  الصح ح

ػػة ا،حدد ػػث فػػ  الّ  ػػة اليخّػػة  ا،م ػػر محمػػد  المػػدلك  -  :تح  ػػؽ  الّر ػػة خ ػػر عمػػ  المكذّك
 .1988  1:ط   ّ ركت  ا سالم  المكتب  شدك ش زه ر

 دكف  الترك ػة اليسػخة    مسػمـ صػح ح  الي سػدّكرم ال ش رم الحسف جّك الحمدج ّف  مسمـ -
   .اليشر معمكمدت

 العػدؿ ّي ػؿ المختصػر الصػح ح المسػيد  الي سػدّكرم ال شػ رم الحسػف جّك الحمدج ّف مسمـ -
 لح ػد  دار  الّػدق  عّػد فػ اد محمػد: تح  ؽ  كسمـ عم   ا صم  ا رسكؿ لل  العدؿ عف

   .ت  ك ط ّدكف  ّ ركت   العّر  التراث
 جّػػك :تح  ػػؽ  حػػب لمػػف طػػب مػػف عمػػؿ  جحمػػد ّػػف محمػػد ّػػف محمػػد ا عّػػد جّػػك  الم ػػرم -

  .ـ 2003  1:ط  لّيدف  العمم ة الكتب دار   الطيم  الع مدي  ا ل  عّد ّف ّدر الحهؿ
 العدّػد ف ز ػف ّػف عم  ّف العدرف ف تدج ّف الر كؼ ّعّد المدعك محمد الد ف ز ف  الميدكم -

  مصػر  الكّػرل التمدر ػة المكتّػة  الصػ  ر المػدمع شرح ال د ر ف ض  ال دهرم  ـ الحدادم
   ق. 1356  1ط:

 الميػػدكم  ػػـ الحػػدادم العدّػػد ف ز ػػف ّػػف عمػػ  ّػػف العػػدرف ف تػػدج ّػػف الػػر كؼ عّػػد  الميػػدكم -
 .  1988  3:ط الر دض   الشدفع  ا مدـ مكتّة الص  ر  المدمع ّشرح الت س ر  ال دهرم

 .ت  ك ط ّدكف  ا سالم  ال رب دار  حم  محمد:تح  ؽ  ا سالم  ال رب مكسكعة -
  1:ط  ّ ػػركت  الرسػػدلة م سسػػة  شػػمّ  المػػيعـ عّػػد حسػػف تح  ػػؽ  الكّػػرل السػػيف  اليسػػد   -

2001.                                
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 ّػػػػف مسػػػػمـ صػػػػح ح شػػػػرح  المي ػػػػدج  شػػػػرؼ ّػػػػف  ح ػػػػ  الػػػػد ف مح ػػػػ   زكر ػػػػد جّػػػػك  اليػػػػككم -
 .ق1392  2:ط  ّ ركت العّر   التراث لح د  دار  الحمدج

 محمػد قصػ : ًّػ ً  عييًػ ى   اليكك ػة ا،ّرعػكف  شػرؼ ّػف  ح ػ  الػد ف مح ػ  زكر د جّك  اليككم -
  ّ ػػركت   لّيػػدف كالتكز ػػع  لميشػػر المي ػػدج دار  الشػػ خ  ّكػػر جّػػ  ّػػف جيػػكر الحػػالؽ  يػػكرس

 .ـ 2009  1:ط
  لّيػػػدف  ّ ػػػركت  العمم ػػػة الكتػػػب دار   الصػػػح ح ف عمػػػ  المسػػػتدرؾ   الحػػػدكـ الي سػػػدّكرم  -

   .1990  1:ط
 ال يػػػدم الشػػػدذل  ال ػػػددرم خػػػدف قدهػػػ  اّػػػف الػػػد ف حسػػػدـ ّػػػف عمػػػ  الػػػد ف عػػػال   ال يػػػدم -

 ا،قػػػكاؿ سػػػيف فػػػ  العمػػػدؿ كيػػػز ال يػػػدم  ّػػػدلمت   الشػػػ  ر فػػػدلمك  المػػػدي   ػػػـ الّرهػػػديحكرم
 .ـ 1981  5:ط  الرسدلة م سسة  الس د صحكة  ح دي  ّكرم: تح  ؽ  كا،فعدؿ

 حسػػػ ف حسػػػف مصػػػطح  :د تح ػػػؽ  الحػػػد ث فػػػ  المػػػدمع   ا عّػػػد محمػػػد جّػػػك كهػػػب  اّػػػف -
 .ـ 1996  الر دض  المكزم اّف دار  الخ ر  جّك محمد

  :كِب المقْدة
 كزارة   الع  ػػدة فػػ  ت م ػػة ّػػف ا سػػالـ شػػ ل فتػػدكل مممػػكع  ال دسػػـ ّػػف محمػػد الػػرحمف عّػػد -

 .2004  السعكد ة   الميكرة المد ية   الد ي ة الش كف
  ّ مػػػك محمػػػد :كتعم ػػػؽ تخػػػر    كالزيدقػػػة ا سػػػالـ ّػػػ ف التحرقػػػة ف صػػػؿ  حدمػػػد جّػػػك  ال زالػػػ  -

 .(  http://www.ghazali.org/books/fiysal-bejou.pdf    دمشؽ  1993  1:ط
 .(ت  ك ط   ّدكف  ّ ركت  المعرفة دار  الد ف عمـك لح د   حدمد جّك  ال زال  -
 السػية جهػؿ ع د ػد فػ   الدمية لهد ة شرح المية را حة  لسمدع ؿ ّف ال ي  عّد  اليدّمس  -

  ّ ػػركت ف العمم ػػة الكتػػب دار  الم ػػرم محمػػد ّػػف جحمػػد العّػػدس جّػػك الػػد ف شػػ دب لمحػػدفظ
 .ت  ك ط د  لّيدف

  :كِب الفقو
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  سػم  ال  ركايػ   ز ػد جّػ  اّػف رسػدلة عمػ  شػرح  عمػر ّػف  كسؼ  الحمدج جّك  ا،يحدس  -
 .-  مخطكط -  «ال  ركاي  ز د جّ  رسدلة عم  ت   د» الترامـ كتب ف 
 د ػػػكاف  ال ريػػػدط  ال رطّػػػ  الم ػػػدي  ا،سػػػدم ا عّػػػد ّػػػف سػػػ ؿ ّػػػف ع سػػػ   ا،ىٍصػػػّىغ جّػػػك -

   ال ػػػدهرة الحػػػد ث  دار  مػػػراد  ح ػػػ  :تح  ػػػؽ  ا،حكػػػدـ ّيػػػكازؿ ا عػػػالـ جك الكّػػػرل ا،حكػػػدـ
 .ـ 2007  العّر ة مصر مم كر ة

 مخطػػػكط   الكيتػػػ  عمػػػر ّػػػف ّػػػدم الشػػػ ل يػػػكازؿ  الكيتػػػ  اعمػػػر ّػػػف  الصػػػ  ر محمػػػد  ّػػػدم -
 .( تميراست  ت  درت  ّددم ّف محمد س دم الش ل ّف الش ل يمم  ّخزاية

"  التححػػة شػػرح فػػ  الّ مػػة  التُّسيػػكل  الحسػػف جّػػك عمػػ   ّػػف السػػالـ عّػػد ّػػف عمػػ   التسػػكل  -
  ّ ػركت   لّيػدف  العمم ػة الكتػب دار  شػده ف ال ددر عّد محمد :تح  ؽ"  الحكدـ تححة شرح
   .ـ1998  1:ط
ػػة   التسػػكل  -  جحمػػد المط ػػؼ عّػػد:تح  ػػؽ  المزا ػػرم ال ػػددر عّػػد ا،م ػػر عمػػ  التسػػكل  جمّك

 .1996 1:ط   الخدمس الحصؿ  الصدلح محمد الش ل
  اليػذر  ال هػد  كتػدب  ا سػالم  الح ػ  مكسػكعة  ا عّػد ّػف لّراه ـ ّف محمد  التك مرم -

 .2009   1:ط الدكل ة  ا،فكدر ّ ت  اليذر جقسدـ
  ت م ػػػة اّػػػف الحرايػػػ  ت م ػػػة ّػػػف الحمػػػ ـ عّػػػد ّػػػف جحمػػػد العّػػػدس جّػػػك الػػػد ف ت ػػػ   ت م ػػػة اّػػػف -

 لطّدعػػػػة ف ػػػد الممػػػؾ مممػػػع  قدسػػػـ ّػػػف محمػػػػد ّػػػف الػػػرحمف عّػػػد: تح  ػػػؽ  الحتػػػدكل مممػػػكع
 .1995  السعكد ة العّر ة المممكة اليّك ة  المد ية الشر ؼ  المصحؼ

 .اليشر معمكمدت ّدكف  ا،م دت مدمع  المدلك   الكردم  الحدمب اّف -
  الشػػػ ددات كتػػػدب  المد يػػػة عػػػدلـ مػػػذهب فػػػ  ال م يػػػة المػػػكاهر  يمػػػـ ّػػػف ا عّػػػد  الخػػػالؿ -

  سػػػػعكد الممػػػػؾ ّمدمعػػػػة  ال ػػػػرك  ف ّخزايػػػػة مخطكطػػػػة  كال مػػػػ ف الشػػػػدهد فػػػػ  الراّػػػػع الّػػػػدب
   .(httpmllmaktota.ksoedu.sa  :مكقع   (pdf( ّص  ة  1957  السعكد ة

 شػرح فػ  التكهػ ح  المصػرم المػدلك  الميػدم الػد ف هػ د  مكسػ   ّػف لسػحدؽ ّف  خم ؿ -
  1:ط  التػػػػػراث كخدمػػػػػة  لممخطكطػػػػػدت يمك ػػػػػ  مركػػػػػز  الحدمػػػػػب نّػػػػػف الحرعػػػػػ  المختصػػػػػر

 .ـ2008
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  1:ط لّيػػدف  ّ ػػركت  العمم ػػة  الكتػػب دار الذمػػة  جهػػؿ فػػ  رسػػدلتدف المم ػػد  عّػػد  الخ ػػدل  -
2001 

 ال ػػكاي ف  ال ريػػدط  الكمّػ  ا  عّػػد ّػف محمػػد ّػف جحمػػد ّػػف محمػد ال دسػػـ  جّػك  مػػزم اّػف -
  الح   ة

  جحكػػدـ مػػف ّ ػػد  تعمػػؽ كمػػد  الحراّػػة ّػػدب  الدسػػكق  حدشػػ ة كمعػػ  الكّ ػػر الشػػرح  الػػدرد ر  -
   .ت  ط ّدكف  الحكر دار

 .2012  الّردط ا،مي ة مطّعة  الم رم ا عّد ،ّ  الح   قكاعد محمد الدرداّ    -
 شػػرح فػػ  التيك ػػؿ لطػػد ؼ كيتػػد   التحصػػ ؿ ميػػده   سػػع د ّػػف عمػػ  الحسػػف جّػػك  الرمرامػػ  -

 .2008  1:ط  ا،يدلس دار  ال  دف  التراث مركز  مشكالت د كحؿ المدكية
  كالتعم ػػؿ   كالتكم ػػ   كالشػػرح  كالتحصػػ ؿ  الّ ػػدف  الكل ػػد جّػػك  جحمػػد ّػػف محمػػد  رشػػد اّػػف -

 .1988  2:ط  ا سالم  ال رب دار  كجخركف حم  محمد تح  ؽ  المستخرمة لمسد ؿ
 ا،كلػػ  : الطّعػػة ا سػػالم   ال ػػرب دار  المم ػػدات الم ػػدمدت  جحمػػد ّػػف محمػػد  رشػػد اّػػف -

 .ـ 1988 - هػ 1408
 شػرح عمػ  الرهػكي  حدشػ ة   كسػؼ ّف محمد ّف جحمد ّف جحمد ّف محمد س دم  الرهكي  -

 .ق 1306  مصر ّكنؽ  ا،م ر ة المطّعة  ال هد  كتدب   خم ؿ لمتف الزرقدي 
رقػػدي  شػػرح جحمػػد  ّػػف  كسػػؼ ّػػف الّػػدق  عّػػد الزرقػػدي    - : كمعػػ  خم ػػؿ  مختصػػر عمػػ  الزُّ

ػػدي  الحػػتح  محمػػد السػػالـ عّػػد: آ دتػػ  كخػػرج كصػػحح  هػػّط  الزرقػػدي   عيػػ  ذهػػؿ ف مػػد الّر
 .2002  1:ط لّيدف    ّ ركت العمم ة  الكتب دار   جم ف

 كالػػدعكة  كا،كقػػدؼ  الد ي ػػة الشػػ كف كزارة  الكّػػرل  المدكيػػة  التٌيػػكخ   سػػع د ّػػف  سػػحيكف -
   .السعكد ة العّر ة المممكة  ا سالم ة

  1:ص  الذمػػػة ّػػػرا ة فػػػ  ال مػػػة ّػػػذؿ فػػػ  رسػػػدلت   ّكػػػر جّػػػ  ّػػػف الػػػرحمف عّػػػد  السػػػ كط  -
 / (.http://www.alukah.net/library/0/55955   ا،لككة شّكة   pdf يسخة مخطكط

  المكاف ػػدت  ّدلشػػدطّ  الشػػ  ر ال ريػػدط  المخمػػ   محمػػد ّػػف مكسػػ  ّػػف لّػػراه ـ  الشػػدطّ  -
 .1997  1:ط  عحدف اّف دار  مش كر عّ دة جّك :تح  ؽ
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 تححػػػة شػػػرح"  :ب مسػػػم  مخطػػػكط  كالػػػده ميظكمػػػة  عمػػػ  عدصػػػـ اّػػػف شػػػرح  اّػػػف عدصػػػـ -
 للكتركي ػة يسػخة -  المخطكطػدت قسػـ  سػعكد الممػؾ ّمدمعة مكمكد  " عدصـ نّف الحكدـ

 .http:llmaktota.ksu.edu.sa  ا لكتركي ة المصطح  مكتّة -
 ا عّػػد جّػػك ال ريػػدط   العّػػدرم  كسػػؼ ّػػف ال دسػػـ جّػػ  ّػػف  كسػػؼ ّػػف محمػػد  العّػػدرم  -

   .ـ 1994  1 :ط  العمم ة الكتب دار  خم ؿ لمختصر كا كم ؿ التدج  المدلك  المكاؽ
  الح  ػػ  المختصػػر  المػػدلك   التكيسػػ   الػػكرغم   عرفػػة ّػػف محمػػد ّػػف محمػػد  عرفػػة اّػػف -

 ل عمػػدؿ جحمػػد خمػػؼ م سسػػة  ال هػػد  كتػػدب  خ ػػر محمػػد الػػرحمف عّػػد حػػدفظ: د تح  ػػؽ
   .2014  1:ط  الخ ر ة

 التيّ  ػػدت  الحهػػؿ جّػػك  ال حصػػّ  عمػػركف ّػػف عمػػرك ّػػف ع ػػدض ّػػف مكسػػ  ّػػف  ع ػػدض -
 اليعػػػػ ـ عّػػػػد:د   كالك  ػػػػؽ محمػػػػد :د تح  ػػػػؽ  كالمختمطػػػػة المدكيػػػػة الكتػػػػب عمػػػػ  المسػػػػتيّطة

 2011  1:ط  لّيدف  ّ ركت  حـز اّف دار  حم ت 
 .كالحكدـ  ال هدة آداب ف  انست يد  ال حكر  عّد اّف   -
 محمػػػػكد جحمػػػد ّػػػػف جحمػػػد لمدلكػػػػ  مخطػػػكط  ا،عمػػػش اّػػػػف يػػػكازؿ  ا،عمػػػػش اّػػػف  العمػػػكم  -

 :ا لكتركيػػػػػػػػػ  المكقػػػػػػػػػع  ق1220: اليسػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػدر ل  ّشػػػػػػػػػي  ط  689:رقػػػػػػػػػـ تحػػػػػػػػػت  العػػػػػػػػػالكم
httm//dl.ub.uni-freiburg.de/ omar /mfmau0069/0002. 

 .1989  ط د  خم ؿ مختصر شرح المم ؿ ميح  عم ش محمد ّف جحمد ّف محمد  عم ش -
 لدر ػػػس :تح  ػػػؽ  الّصػػػر ّحدسػػػة اليظػػػر جحكػػػدـ فػػػ  اليظػػػر لحكػػػدـ   ال طػػػدف اّػػػف  الحدسػػػ  -

ػػػػػة  الم  مػػػػػ  الكػػػػػر ـ عّػػػػػد ّػػػػػف محمػػػػػد - .2012  1:ط  دمشػػػػػؽ  ال مػػػػػـ دار  الصػػػػػمدم  جمّك
 :مكقع مف «للكتركي ة يسخة» مخطكطة  الم  م 

https://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/d/ "  pdf 
 تح  ػؽ ف   ػة  جل ػدز الخكاص  محدهرة ف  ال كاص درة لّراه ـ  الد ف   ّرهدففرحكف اّف -

  العت  ػػة المكتّػػة  ال ػػدهرة  التػػراث دار  ّطػػ ل كع مػػدف  ا،محػػدف جّػػك محمػػد: كتعم ػػؽ كت ػػد ـ
   .( ت  ك ط   ّدكف  تكيس
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 المحمػػكد الشػػ ل ّمكتّػػة مخطػػكط  اليػػكازؿ يظػػـ فػػ  العكاطػػؿ حمػػ   محمػػد ّػػف محمػػد  الح ػػ  -
   .2016  تميراست  السكق  حمد ّف
 ا مػػدـ يصػػب ّك ػػدف العّػػدد  عمػػ  ال مػػرة كمػػكب ّك ػػدف  العّػػدد يصػػح ع مػػدف  فػػكدم  اّػػف -

قدمة  .الم دد كا 
 .1994  1:ط  لّيدف  ّ ركت  ّكخّزة محمد :تح  ؽ  الذخ رة  ال راف  -
 كالز ػػددات اليػػكادر  المػػدلك  اليحػزم الػػرحمف عّػػد ز ػد جّػػ  ّػػف ا عّػد محمػػد جّػػك  ال  ركايػ  -

 محمػػػد : طػػرؼ مػػف ال ػػدمف المػػػز  تح  ػػؽ  ا،م ػػدت  مػػف غ رهػػد مػػػف المدكيػػة فػػ  مػػد عمػػ 
 .1999  1:ط  ّ ركت  ا سالم  ال رب دار  خّزة ّك ا،م ف

 فػ  الت ػذ ب" :المسػم   المدكيػة مسػد ؿ ت ذ ب  ال دسـ جّ  ّف خمؼ  سع د جّك  ال  ركاي  -
 الّحػػػػكث دار  الشػػػػ ل ّػػػػت سػػػػدلـ محمػػػػد كلػػػػد ا،مػػػػ ف محمػػػػد :تح  ػػػػؽ  " المدكيػػػػة اختصػػػػدر
 .2002 1:ط  دّ   ا سالم ة لمدراسدت

: كتح  ؽ دراسة  التّصرة  ّدلمخم  المعركؼ الحسف  جّك الّرع   محمد ّف عم   المخم  -
 .2011  1:ط قطر  ا سالم ة  كالش كف ا،كقدؼ كزارة  يم ب الكر ـ عّد جحمد الدكتكر

 مخّر يشر مختدر  حسدي  تح  ؽ مدزكية  يكازؿ ف  المكيكية الدرر  زكر د جّك  لمدزكي ا -
  .2004 المزا ر  مدمعة المخطكطدت 

 دار  الشػػػ ددات كتػػػدب  المدكيػػػة  المػػػدي  ا،صػػػّح  عػػػدمر ّػػػف مدلػػػؾ ّػػػف جيػػػس ّػػػف  مدلػػػؾ -
 .ـ1994   1: ط  العمم ة الكتب

 الشػػػ  ر الّ ػػػدادم  الّصػػػرم حّ ػػػب ّػػػف محمػػػد ّػػػف محمػػػد ّػػػف عمػػػ  الحسػػػف جّػػػك  المػػػدكردم -
 .ت  ك ط ّدكف  ال دهرة   الحد ث دار السمطدي ة  ا،حكدـ ّدلمدكردم

 الشػػػ  ر الّ ػػػدادم  الّصػػػرم حّ ػػػب ّػػػف محمػػػد ّػػػف محمػػػد ّػػػف عمػػػ  الحسػػػف جّػػػك  المػػػدكردم -
  المزيػػػ  مختصػػػر شػػػرح كهػػػك الشػػػدفع  ا مػػػدـ مػػػذهب ف ػػػ  فػػػ  الكّ ػػػر الحػػػدكم  ّدلمػػػدكردم

 العمم ػة  الكتػب دار  المكمػكد عّػد جحمػد عػددؿ الشػ ل  معػكض محمػد عمػ  الشػ ل: تح  ؽ
 .ـ 1999  1:ط لّيدف  ّ ركت
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 اّػف دار  خم ػؿ لمختصػر ّػددم ّػف يظػـ عمػ  شػرح ّدلدل ؿ الحمة لقدمة  ّمعدلـ ّدم محمد -
 .ق 1428  1:ط  ّ ركت  حـز

 كلػػػد  حػػػ  :تح  ػػػؽ  الطػػػالب هدا ػػػة جلحػػػدظ ّ ػػػدف فػػػ  الكهػػػدب فػػػتح  الكيتػػػ  الكّ ػػػر  المختػػػدر -
 .2016  1:ط  مكر تدي د  لميشر قكافؿ دار  ال زال 

الطػالب   تح  ػؽ د:الػدام كلػد  هدا ػة جلحػدظ ّ ػدف فػ  الكهػدب المختدر الكيتػ  الكّ ػر   فػتح -
 . 2016محمد ج كه   كد :جّدم محمد محمكد   دار قكافؿ لميشر   

شػ ل مخطػكط   ّزاك ػة ال  كالرشػ  المطدمع قطع ف  المكش  دالّر   الكيت  الكّ ر  المختدر -
 .س دم محمد ّف ّددم   تميراست

 مكمػكدة ب   المحػدّر ف مػف المػيخكذة ا،مػكاؿ حكػـ ّ ػدف حػكؿ لػ  المختدر الكيت    رسػدلة -
 ق دسػ د "  الكّ ػر المختػدر سػ دم لمشػ ل ف   ػة مسػد ؿ ست عف "مكاب ب مسمدة مخطكطة

 ل ػػػػدم سػػػػمم د التػػػػ  المصػػػػكرة اليسػػػػخة مػػػػف 14-13:ص  11 المكحػػػػدت عػػػػدد   ممػػػػـ 214/152
 . ّددم ّف محمد س دم الش ل ّف الش ل

 المعػركؼ  الطراّمسػ  الػرحمف عّػد ّػف محمػد ّػف محمد ا عّد جّك الد ف شمس  الم ّر  -
  3:ط  الحكػػػر دار  خم ػػػؿ مختصػػػر شػػػرح فػػػ  المم ػػػؿ مكاهػػػب  المػػػدلك  الرُّع يػػػ  ّدلحطػػػدب
1992   

 شػرح فػ  كا حكػدـ ا ت ػدف الحدسػ   محمػد ّػف جحمػد ّػف جحمػد ّف محمد ا عّد جّك  م درة -
    .( ت  ك ط:   د  المعرفة دار  م درة ّشرح المعركؼ الحكدـ تححة

 ال  ركايػ  ز ػد جّػ  اّػف رسدلة عم  الدكاي  الحكاك   المدلك  ا،زهرم الد ف ش دب  اليحراكم -
 .1995  طّعة ّدكف الحكر  الدار

 مدمعػػػة  6596: رقػػػـ مخطكطػػػة  ا،ّرعػػػة ا، مػػػة اخػػػتالؼ فػػػ  ا فصػػػدح   حػػػ   هّ ػػػرة اّػػػف -
 ا لكتركي ػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػطح  مكتّػػػػػػػػػة  268-267- 266 رقػػػػػػػػػـ لكحػػػػػػػػػة  1957  سػػػػػػػػػعكد الممػػػػػػػػػؾ

wwwalmostafa.com     http://makhtota.ksu.edu.sa. 
 الّصػر يػكر  الحاللػ  ال اللػ  الرشػ د ّػف العز ػز عّػد ّػف جحمػد س دم العّدس جّك  ال الل  -

  1:ط  مدلػػؾ ا مػػدـ مكتّػػة  تدشػػح ف ّػػف  كسػػؼ دار  خم ػػؿ لمعالمػػة المختصػػر خطّػػة شػػرح
2007 
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 الخػػػكاص كميمػػػدة  ا،يػػػدـ كيصػػػد ح  التمػػػدـ مطػػػدلع  الشػػػمدع جحمػػػد العّػػػدس جّػػػك  ال يتػػػدي  -
 مػػػف ا شػػػرع مػػػد عمػػػ  ز ػػػددة  كا مػػػراـ الميد ػػػدت ذكم لغػػػراـ ّنّدحػػػة ال ػػػكؿ رد فػػػ  كالعػػػكاـ
 المممكػة  ا سػالم ة كالشػ كف ا،كقػدؼ كزارة  الخػدلؽ عّػد جحمػدكف تح  ؽ  كا،حكدـ الحدكد
 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t   2003  الم ّر ة

 فتػػػدكم عػػػف الم ػػػرب كالمػػػدمع  المعػػػرب المع ػػدر   حػػػ  ّػػػف جحمػػػد العّػػػدس جّػػػك الكيشر سػػ   -
  ّ ػركت  ا سػالم  ال ػرب دار  حمػ  محمػد لشػراؼ  كالم رب   كا،يدلس  افر   ة عممد 
 .1982  لّيدف

 كجحكػػدـ العمػػـ كجحكػػدـ العمػػـ جحكػػدـ فػػ  ال ػػديكف  مسػػعكد ّػػف الحسػػف المكاهػػب جّػػك  ال كسػػ  -
ػػػدط  شػػػدلة مطّعػػػة  حمػػػدي  حم ػػػد:كت ػػد ـ كف رسػػػة كتعم ػػػؽ كشػػػرح تح  ػػػؽ المػػتعمـ   1:ط  الّر
1998. 

  كالمختمطػة  المدكيػة لمسػد ؿ المػدمع  الصػ م   ػكيس ّػف ا عّػد ّػف ّكػر جّػك   كيس اّف -
 . 2012  1:ط  لّيدف  كيدشركف  كتدب  عم  ّف جحمد  الدم دط  الحهؿ جّك :تح  ؽ

م    : كِب الِاْر
 الػػػّالد تمػػػؾ عمػػػ  كالكػػػالـ شػػػي  ط جدّػػػد  تػػػرامـ فػػػ    الكسػػػ ط الٌشػػػٍيً  ط  ا،مػػػ ف ّػػػف جحمػػػد -

لمطّدعػػة   مصػػر   الدكل ػػة ّػػذلؾ   الشػػركة  تعمػػؽ كمػػد كجخالق ػػـ كعػػددات ـ كتخط طػػد تحد ػػدا
   . ـ 2002   5ط:

  لمكتدب العّر ة الدار  التممسدي  الم رم ا عّد جّك ا مدـ  ال ددم محمد  ا،محدف جّك -
  .1997   ط ّدكف

 تدر ل  م راف ّف مكس  ّف لسحدؽ ّف جحمد ّف ا عّد ّف جحمد يع ـ جّك  ا،صّ دي  -
   العمم ة الكتب دار  حسف كسركم س د: تح  ؽ  جصّ دف جخّدر  ج هد كالمسم  جصّ دف
 ـ .1990-هػ 1410  1:ط  ّ ركت

ا فراي    محمد ّف الحدج ّف محمد ّف عّد ا الص  ر   صحكة مف ايتشر مف جخّدر  -
التراث الم ّر    الدار  صمحد  ال رف الحددم عشر  تح  ؽ : عّد المم د خ دل    مركز

 .ghawas.com-www.dorat.المكقع ا لكتركي  :  2004   1  ط:الّ هد 

http://www.dorat-ghawas.com/


 لبًَخ انًصبدس ٔانًشاعع

 

804 

 ا،ّرعػػػػة ا،قػػػػدل ـ شػػػػ ل عػػػػف كممػػػػة  التػػػػدم المختػػػػدر سػػػػ دم الشػػػػ ل ّػػػػف السػػػػمطدف ّػػػػف ّػػػػددم -
  كيتػػ  زاك ػػة  العممػػ  المزا ر ػػة الزكا ػػد دكر ممت ػػ   الكيتػػ   عمػػر ّػػف ّػػدم الشػػ ل المتمػػدكرة

 .2004 -05-02 ف   جدرار كن ة
  دمشػػػؽ   دّػػػت ّػػػف ز ػػػد مطّعػػػة  دادم كلػػػد محمػػػد :تعر ػػػب  الشػػػرق كف كيتػػػة  مػػػدرت  ّػػػكؿ  -

 .ط ّدكف 1985
  تميراست لكن ة الد ي ة الش  ف مد ر ة  تدر خ  ّحث  ال  درم لّراه ـ ّف ّكتة - 
 ّدلخزايػة مخطكطػة  العممػد  فهػد ؿ ّػّعض الحهػال  تححػة  جحمػد ّػف  ّدّد جحمد  التيّكت  -

 لػـ  5675 5534 6308 :رقػـ تحػت ححظ  81280 :التسمسم  الرقـ  الّردط   ّدلم رب الممك ة
 .  للكتركي ة يسخة جمد كلـ  لدم يسخة تتكفر

   ّػدلم رب مكمػكد مخطػكط  السػكداف مممػكب ي ػؿ لل  الصعكد مرامع  ّدّد جحمد  التيّكت  -
 .www.wdl.org/ar/item/9661  https/ العدلم ة الرقم ة المكتّة

 التكػػػػركرم محمػػػػد ّػػػػف عمػػػػر ّػػػػف جحمػػػػد الحػػػػدج الح  ػػػػ  ّػػػػف جحمػػػػد ّػػػػف ّدّػػػػد جحمػػػػد  التيّكتػػػػ  -
  2:ط  ل ّ ػد   طػراّمس الكتػدب  دار الػد ّدج  ّتطر ػز انّت ػدج ي ػؿ  العّػدس جّػك السكداي  

2000. 
  الحتػدح عّػد سػية جّػك:تح  ػؽ  الرمػدؿ هػعحد  فػ  الكدمػؿ  عػدم ّػف جحمػد جّػك  المرمدي   -

  1:ط  لّيدف  العمم ة الكتب دار  1458:رقـ حد ث
 فػػ  ال ػػّش تيػػك ر  محمػػد ّػػف عمػػ  ّػػف الػػرحمف عّػػد الحػػرج جّػػك الػػد ف ممػػدؿ  المػػكزم اّػػف -

   ط ّػػدكف  الر ػػدض  الشػػر ؼ دار  لّػػراه ـ عمػػ  مػػرزكؽ :تح  ػػؽ  كالحػػّش السػػكداف فهػػؿ
 .ـ 1998

  الّ ػػت ميشػػكرات  لفر   ػػد ّػػيزكاد كالعمػػـ التصػػكؼ  الكيتػػ   الكّ ػػر المختػػدر  جحمػػد الحمػػدم -
 .ـ 2009  المزا ر

 هػػ675/هػػ633 - هػػ55  الز دي ػة الدكلػة ق ػدـ للػ  ا سػالم  الحػتح مػف تممسدف ّدلعّر   خدلد -
   .2011 المزا ر  كالتكز ع   لميشر ا،لمع ة دار  1ط  (ـ1253-
 .ـ2000 م دم    الّركة مطّعة  كم راف د جعالمد  الكيت ة الزكا د الكيت   عمر ّدحمد  ديٌم  -
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ػػدر -   ـ 15 ال ػػرف ي د ػػة للػػ  13 ال ػػرف مػػف الححصػػ  الع ػػد فػػ  لفر   ػػة تػػدر ل ّركيشػػح ؾ  رّك
 .1988  لّيدف  ا سالم  ال رب دار  1:ط  السدحم  حمددم تعر ب

 .1980 سية  5:ط  لّيدف  المال  ف دار  ا،عالـ  الزركم  -
 جعػػػالـ سػػػ ر  قىدٍ مػػػدز ّػػػف ع مػػػدف ّػػػف جحمػػػد ّػػػف محمػػػد ا عّػػػد جّػػػك الػػػد ف شػػػمس  الػػػذهّ  -

  الرسػدلة م سسػة   ا،ريػد كط شع ب الش ل ّنشراؼ المح   ف مف مممكعة :تح  ؽ  اليّال 
 .ـ 1985  3:ط
   ط ّػػػدكف  ّ ػػػركت  ا سػػػالم  ال ػػػرب دار  ال  ػػػدف  المزا ػػػر تػػػدر ل  ال دسػػػـ جّػػػك  ا سػػػعد -

 .ـ1998
  فهػؿ الكهػدب عّػد محمػد: د كتح  ػؽ دراسػة  الحّشػدف شػيف رفػع  الػد ف مػالؿ  الس كط  -

 كدكد مركػػز مكقػػع .1991 ا،زهػػر مدمعػػة  جلػػكاي ـ سػػكاد سػػّب فػػ  :جحػػدهد  مي ػػكرة جمػػكر فػػ 
 .  wadod.net/bookshelf/books/1225  التح  ؽ ككتب لمح درس

 المح ػد  الكيتػ  عمػر ّػف ّػدم محمد الش ل يمؿ - ّددم ّف محمد س دم  الش ل ّف الش ل -
 .2016 تميراست  ت  درت  ّددم ّف محمد س دم الش ل ّف الش ل  خزاية  لممستح د

 .العّر  الم رب تدر ل ف  ا سالم  الحكر جعالـ  الحدهؿ محمد  عدشكر اّف -
كر ّػػف عز ػػز ع ّػػدكم  -  جّػػ  امحمػػد السػػ د الشػػ ل حح ػػد الكيتػػ  ال ػػدمم  عز ػػز سػػ دم ّػػف ّػػّك

  المزا ػػر  كاليشػػر  لمطّدعػػة  ال ػػدل دار  الكيت ػػة الشػػمرة جفيػػدف فػػ  الّ  ػػة اليححػػدت  يعدمػػة
 .2016   طّعة ّدكف

 م سسػػة الحدهػػر  العصػػر حتػػ  ا سػػالـ صػػدر مػػف المزا ػػر جعػػالـ معمػػـ  يػػك  ض عػػددؿ -
  .  1980  2:ط  لّيدف  ال  دف ة يك  ض

 كآ درهػػد لفر   ػػد غػػرب فػػ  ا صػػالح ة فػػكدم ّػػف ع مػػدف الشػػ ل حركػػة  الػػرزاؽ عّػػد ا عّػػد -
 1979  سػية مػف] انمتمدع ػة كالعمػـك ا يسػدي دت كم ػة حكل ػدت ّمممػة ميشػكر م ػدؿ  الد ي ة
   قطر مدمعة   [ 1997 لل 

: تح  ػػؽ  دمشػػؽ تػػدر ل  المعػػركؼ ا هّػػة ّػػف الحسػػف ّػػف عمػػ  ال دسػػـ جّػػك  عسػػدكر اّػػف -
 ـ 1996  كالتكز ع  كاليشر  لمطّدعة الحكر دار  العمركم غرامة ّف عمرك
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 اّػف الػد ف لسػدف   ا عّػد جّػك ا،يدلس   السممدي  سع د ّف ا عّد ّف محمد  ال ريدط  -
 .ق1424  1:ط  ّ ركت العمم ة  الكتب دار غريدطة  جخّدر ف  ا حدطة  (الخط ب

  1:ط  جدرار لكن ػػػػة ال  دفػػػػة مد ر ػػػة  تػػػػكات  قمػػػ ـ ال  ػػػػدف  التػػػػدر ل  جحمػػػد الحػػػػدج الصػػػد ؽ -
2003.   

  ّ ػػركت  العمم ػػة الكتػػب دار  كالممػػكؾ ا،مػػـ تػػدر ل  معحػػر جّػػك مر ػػر ّػػف محمػػد  الطّػػرم -
   .ق 1407  1:ط
 معرفػة فػ  المػذهب الد ّدج  ال عمرم  الد ف ّرهدف  محمد ّف عم  ّف لّراه ـ  فرحكف اّف -

  ط  ّػدكف  ال ػدهرة  التػراث دار  اليػكر عّػد ا،حمدم محمد :تح  ؽ  المذهب عممد  جع دف
 (. تك 
  خم ػؿ ميصػكر تح  ػؽ  كالس دسػة ا مدمػة  الد يكرم قت ّة ّف ا عّد محمد جّك  اّف قت ّة -

   .ـ 1997  ّ ركت  العمم ة الكتب دار
  ق1349  ال دهرة  السحم ة المطّعة  المدلك ة طّ دت ف  الزك ة اليكر شمرة  مخمكؼ محمد -
 .2003  1:ط  لّيدف  العمم ة الكتب دار مطّعة ك
 م ػػدؿ  ال ك ػػة اسػػتعددة للػػ  كالطر ػػؽ فػػكدم ّػػف ع مػػدف الشػػ ل  مكسػػ  عمػػر ال ػػدي  محمػػد -

ر  ا،كؿ العػػػػدد  ا سػػػػالم  الميتػػػػدل عػػػػف الصػػػػددرة لفر   ػػػػة قػػػػرا ات ّمممػػػػة ميشػػػػكر   جكتػػػػّك
2004.   

 ال ػػري ف فػػ  المحم ػػة الك ػػد ؽ خػػالؿ مػػف تدر خ ػػة دراسػػة - كيتػػ  آؿ  حكت ػػة الصػػدلح محمػػد -
   .2008  1:ط  المزا ر  العّر  الكتدب دار - لم مرة عشر كال دلث  عشر ال دي 

 يشػر  جحمػد محمػد مػيمكف تح  ؽ  كالممدكد الم صكر شرح ف  الكدكد فتح  الكّ ر المختدر -
 .2002  1:ط  جغ  طف محمد الحدج

 صػدحب الم رم ل مدـ المخصص 60 العدد  العرب جعالـ سمسمة  حسف ال ي  عّد محمد -
 .الط ب يحح

 .مرقكية يسخة   ال الك ة الرسدلة  الكيت  المختدر الش ل ّف الخم حة محمد -



 لبًَخ انًصبدس ٔانًشاعع

 

807 

   كالكالد الكالدة ميدقب ف   كالتال د الطرا ؼ  الكيت  المختدر الش ل ّف الخم حة محمد -
 .2011    1:ط  المزا ر  المعرفة دار  جحمد س دم كلد  ح  :تح  ؽ

 معمكمػػدت ّػػدكف  ا،كل ػػد  ذكػػر فػػ  الّسػػتدف  المػػد كي  المم تػػ  ا عّػػد جّػػك  مػػر ـ جّػػ  اّػػف -
 اليشر

   .كالعشر ف عشر التدسع ال ري ف ف  العّر ة لشعرا  الّدّط ف معمـ -
 الرط ػب  ا،يػدلس غصػف مػف الط ب يحح  التممسدي  محمد ّف جحمد الد ف ش دب  الم رم -

    .1997  1:ط  ّ ركت   صددر دار  عّدس لحسدف تح  ؽ
 ّػػف جحمػػد سػػ د :تح  ػػؽ  الميػػة طػػك ر اّػػف تػػدر ل  الحػػدم  الميػػة طػػك ر ّػػف جحمػػد  الػػكاداي  -

 .ا فر   ة الدراسدت مع د ميشكرات  سدلـ جحمد
    المزا ػػرار المعرفػػةد  الي ػػرات  ال صػػد د  حػػ  كلػػد سػػ دم جحمػػد  د ػػكاف الصػػحرا  الكّػػرل -

 .ـ 2009  ّدكف طّعة

  :كِب المغة
 شػػػرح  ّدلكقػػػدد المعػػػركؼ المرمػػػدكم محمػػػد ّػػػف ّكػػػر جّػػػ  ّػػػف ا عّػػػد ّػػػف خدلػػػد  ا،زهػػػرم -

  العمم ػػة الكتػػب دار  اليحػػك فػػ  التكهػػ ح ّمهػػمكف التصػػر ح جك التكهػػ ح عمػػ  التصػػر ح
 .2000   1:ط لّيدف ّ ركت

 عػػكض محمػد: تح  ػؽ  الم ػة ت ػػذ ب ميصػكر  جّػك ال ػركم  جحمػػد ّػف محمػد  ا،زهػرم اّػف -
   .ـ2001  1:ط  ّ ركت   العّر  التراث لح د  دار  مرعب

  1:ط  العّرػ  التػراث لح ػد  دار  الػرزاؽ عّػد :تح  ػؽ  العّر ة كسر  الم ة ف     ال عدلّ   -
2002 . 

 فػػ  ا عمػػدز دن ػػؿ  الحدرسػػ  محمػػد ّػػف الػػرحمف عّػػد ّػػف ال ػػدهر عّػػد ّكػػر جّػػك  المرمػػدي  -
 .2001  1:ط  ّ ركت  العمم ة الكتب دار  هيداكم الحم د عّد :تح  ؽ  المعدي  عمـ

    1:ط  ّ ركت ا سالم   ال رب دار  عّدس لحسدف: تح  ؽ  ا،دّد  معمـ  الحمكم -
1993.   



 لبًَخ انًصبدس ٔانًشاعع

 

808 

 غر ػػب فػػ  المي ػػر المصػػّدح العّػػدس  جّػػك   ػػـ الح ػػكم  عمػػ  ّػػف محمػػد ّػػف جحمػػد  الحمػػكم -
   .ت  ك ط ّدكف  ّ ركت  العمم ة المكتّة الكّ ر  الشرح

 عّػػػد زه ػػػر تح  ػػػؽ  الم ػػػة مممػػػؿ  الػػػرازم ال زك يػػػ   زكر ػػػد ّػػػف  فػػػدرس ّػػػف جحمػػػد  الػػػرازم -
 .  1986  2:ط   ّ ركت  الرسدلة م سسة  سمطدف  المحسف

  الصػػػحدح مختػػػدر  ال ػػػددر عّػػػد ّػػػف ّكػػػر جّػػػ  ّػػػف محمػػػد  ا عّػػػد جّػػػك الػػػد ف ز ػػػف  الػػػرازم -
 .ـ1999  5:ط  ص دا  ّ ركت  العصر ة المكتّة  محمد الش ل  كسؼ: تح  ؽ

 ّمرتهػػػػ   المم ٌػػػػب الحػػػػ ض  جّػػػػك الحسػػػػ ي   الػػػػرٌزاؽ عّػػػػد ّػػػػف محٌمػػػػد ّػػػػف محٌمػػػػد  الّز ػػػػدم -
  ال دا ػة دار  المح  ػ ف مػف مممكعػة: تح  ػؽ  ال ػدمكس مػكاهر مػف العػركس تػدج  الز ّ دم

 (   تك  ط :  د
 دار  مرعػب محمػد: تح  ػؽ  الميطػؽ لصػالح  لسػحدؽ ّف  ع كب  كسؼ جّك السك ت  اّف -

   .ـ 2002  ق1423  1: ط  العّر  التراث لح د 
  العّ ػدم المختػدر محمػد :تح  ػؽ  المصػيؼ ال ر ػب   سالـ ّف ال دسـ عّ د جّك  اّف سالـ -

   .1996  1:ط  كالتكز ع لميشر سحيكف دار  ك كالحيكف كاآلداب لمعمـك التكيس  المممع
 مم ػػرة  م ػػراف ّػػف  ح ػػ  ّػػف سػػع د ّػػف سػػ ؿ ّػػف ا عّػػد ّػػف الحسػػف هػػالؿ جّػػك  العسػػكرم -

 .( ت  ك ط   د  ّ ركت  الحكر دار  ا،م دؿ
 مكتػػب: تح  ػػؽ  المحػػ ط ال ػػدمكس   ع ػػكب ّػػف محمػػد طػػدهر جّػػك الػػد ف ممػػد  الح ركزآّػػددم -

 الرسػػػػدلة م سسػػػة  العرقسيكسػػػ  يعػػػ ـ محمػػػد: ّنشػػػػراؼ الرسػػػدلة م سسػػػة فػػػ  التػػػراث تح  ػػػؽ
 .ـ 2005  8: ط  لّيدف   ّ ركت كالتكز ع  كاليشر لمطّدعة

 مكتّػػة  جحمػػد محمػػد مػػيمكف:تح  ػػؽ  كالممػػدكد الم صػػكر شػػرح الػػكدكد فػػتح  الكيتػػ  المختػػدر -
 .2002  1:ط  ال دهرة  الد ي ة ال  دفة

  ا لكتركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمع المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  معمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ -
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar// 

 ا،غػدي  مختػدر   الخزرم  ا،يصدرم مكـر ّف محمد الد ف ممدؿ  الحرج جّك  ميظكر اّف -
   .(  ت ط    ّدكف  مصر  السمح ة المطّعة كالت دي  ا،خّدر ف 
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  الصػػددر دار  العػػرب لسػػدف   كػػـر ّػػف ّػػف محمػػد الد ف ممػػدؿ  الحهػػؿ جّػػك  ميظػػكر اّػػف  -
2003.   

 حدشػػ ة  ا،يصػػدرم هشػػدـ ّػػف  كسػػؼ ّػػف ا عّػػد ّػػف محمػػد جّػػ  الػػد ف ممػػدؿ  اّػػف هشػػدـ  -
 ا عّػػػػد ّػػػػف خدلػػػػد ل مػػػػدـ التصػػػػر ح شػػػػرح عمػػػػ   الحمصػػػػ  الع ممػػػػ  الػػػػد ف ز ػػػػف ّػػػػف  ػػػػس

 .ق1335  2:ط  المصر ة ا،زهر ة المطّعة  مدلؾ اّف ،لح ة التكه ح عم  ا،زهرم 
 الػد ف  ممػدؿ محمػد  جّػك  كسػؼ  اّػف ا عّػد ّػف جحمد ّف  كسؼ ّف ا عّد  هشدـ اّف -

 عمػػػ  محمػػد  ك المّػػدرؾ مػػػدزف:  د: تح  ػػؽ  ا،عدر ػػب كتػػػب عػػف  المّ ػػب م يػػػ  هشػػدـ اّػػف
 .حمد

   .2006  ة ف  جشعدر الش ل المختدر الكيت   م دؿ غ ر ميشكر  قرا يكر الد ف الكيتدكم -
: تح  ػػػؽ  ا،م ػػػدؿ مممػػػع  الم ػػػداي  لّػػػراه ـ ّػػػف محمػػػد ّػػػف جحمػػػد الحهػػػؿ جّػػػك  الي سػػػدّكرم -

 .(تك  ط:  د  لّيدف ّ ركت    المعرفة دار  الحم د عّد الد ف مح   محمد

 :كِب الِصوؼ
ػػ  اّػػف حػػراـز  ّػػراده - ػػ  العّر مػػكغ  المعػػدي  مػػكاهر  الم ّر  اّػػف سػػ دم فػػ ض فػػ  المعػػدي  ّك

  لّيػػدف  العمم ػػة الكتػػب دار   الػػرحمف عّػػد المط ػػؼ عّػػد كتصػػح ح هػػّط  التمػػدي  العّػػدس
   .1995  الّردط  المد دة المعدرؼ مطّعة   1997  1:ط
 ّمعرفػة كتحم  ػد اليحػكس ّ مػة  ا،يدلسػ  ممػرة جّػ  ّػف ا عّػد محمػد جّػك  ممػرة جّ  اّف -

 الخ ػػر ّػػد  فػػ  الي د ػػة ممػػع – المسػػم  الّخػػدرم صػػح ح مختصػػر شػػرح ؛ عم  ػػد كمػػد مدل ػػد
 .ق 1348 سية  1:ط  كالي د ة

  الحػدج ّػدّف الشػ  ر  الحدسػ  العّػدرم محمػد ّػف محمػد ّػف محمػد ا عّػد جّك  الحدج اّف -
 .(ت  ك ط  ّدكف  التراث دار  المدخؿ

  12:  رقػػـ ال دعػػدة  عسػػدؼ مع ػػؼ يّ ػػؿ :كتصػػي ؼ ممػػع  التصػػكؼ قكاعػػد  جحمػػد  زركؽ -
25  pdf. 
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 ا،خ در ميدقب ف  ال دس ة ا،يكار لكاقح:المسم  الكّرل الطّ دت  الكهدب عّد  الشعراي   -
 الد ي ػػػة ال  دفػػػة مكتّػػػة  كهّػػػة عمػػػ  كتكف ػػػؽ  السػػػد ح الػػػرح ـ عّػػػد جحمػػػد :تح  ػػػؽ كالصػػػكف ة 

 .2005  1:ط
 .ق 1279  ط ّدكف مصر   الكستم ة المطّعة  الكّرل الم زاف  الكهدب عّد  الشعراي  -
  المحمد ة الع كد  الكهدب عّد  الشعراي  -
 جّػ  ميدقػب فػ  المػيف لطػد ؼ  السػكيدرم ا عطػد  ّػف الكػر ـ عّػد محمػد جّػك  اّف عطػد  -

 دار   محمػػػػػكد الحمػػػػػ ـ عّػػػػػد: د تح  ػػػػػؽ  الشػػػػػدذل  الحسػػػػػف جّػػػػػ  كشػػػػػ خ   المرسػػػػػ  العّػػػػػدس
 ّدكف ت.  2: ط  ا سكيدر ة  المعدرؼ

 جك  اليهػػػ د الػػدر اختصػػػدر فػػ  التم ػػػد الع ػػد  محمػػػد ّػػف مكسػػػ  ّػػف الّدسػػػط عّػػد  العممػػكم -
 الطّعػػػة  الد ي ػػػة ال  دفػػػة مكتّػػػة  العط ػػػة مػػػركاف  تح  ػػػؽ  كالمسػػػتح د المح ػػػد جدب فػػػ  المع ػػػد
 .ـ 2004-هػ1424 :ا،كل 

 المختدر الكيت   يهدر الذهب ف  كؿ فف ميتخب  مخطكط  عيدم يسخة مي .  -

  :كِب الزىد والرقائؽ
 حم ػػة  م ػراف ّػف مكسػػ  ّػف لسػحدؽ ّػف احمػػد ّػف ا عّػد ّػف جحمػػد يعػ ـ جّػك  ا،صػّ دي  -

   .1974  مصر السعددة دار  ا،صح د  كطّ دت ا،كل د 
 جّػػػك ا  الت مػػػ  الطم حػػػ  ال رشػػػ  عمػػػ  ّػػػف الحهػػػؿ ّػػػف محمػػػد ّػػػف لسػػػمدع ؿ  ا،صػػػّ دي  -

 دار  شػػعّدف ّػػف صػػدلح ّػػف ج مػػف: تح  ػػؽ  كالتره ػػب الترغ ػػب  السػػية ّ ػػكاـ المم ػػب ال دسػػـ 
   .ـ 1993  1: طّعة ال دهرة  الحد ث

ٍكًمردم مكسػ  ّػف عمػ  ّػف الحسػ ف ّػف جحمػد  الّ     - ٍسػرى  شػعب  ّكػر جّػك الخراسػدي   الخي
 كالتكز ػػػػع لميشػػػػر الرشػػػػد مكتّػػػػة  حدمػػػػد الحم ػػػػد عّػػػػد العمػػػػ  عّػػػػد الػػػػدكتكر: تح  ػػػػؽ  ان مػػػػدف
 .ـ 2003  هػ 1423  1: ط  ّدل يد ّّكمّدم السمح ة الدار مع ّدلتعدكف ّدلر دض
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ػػٍكرة ّػػف ع سػػ  ّػػف محمػػد  الترمػػذم  -   الترمػػذم   ع سػػ  جّػػك  الهػػحدؾ  ّػػف مكسػػ  ّػػف سى
 لح ػػد  دار  كسػػمـ عم ػػ  ا صػػم  ا رسػػكؿ تكاهػػع فػػ  مػػد  مػػد ّػػدب  المحمد ػػة الشػػمد ؿ
 .ت  ك ط ّدكف  ّ ركت   العّر  التراث

 المكتّػة مخطكطػدت  السػكداي  مختصػر شرح  الصي دم  جق ت عمر ّف محمكد  التيّكت  -
 .المزا ر ة الكطي ة

 .1987  الحكر دار   الكّد ر اقتراؼ عف الزكامر  حمر اّف -
 ا،مػكم الّ ػدادم قػ س ّػف سػح دف ّػف عّ ػد ّػف محمػد ّػف ا عّػد ّكػر جّػك  الػدي د جّ  اّف -

  الحمػػكد حمػػد ّػػف محمػػد ا عّػػد جّػػ : تح  ػػؽ  الػػكرع  الػػدي د جّػػ  ّػػدّف المعػػركؼ ال رشػػ 
   .ـ 1988 – 1408  1:ط  الكك ت - السمح ة الدار

 ا،مػػكم الّ ػػدادم قػػ س ّػػف سػػح دف ّػػف عّ ػػد ّػػف محمػػد ّػػف ا عّػػد ّكػػر جّػػك الػػدي د جّػػ  اّػػف -
 الكتػػدب دار    المػػك ي  لسػػحدؽ جّػػك: تح  ػػؽ  المسػػدف كآداب الصػػمت   المعػػركؼ ال رشػػ 
 .1410  1:ط  ّ ركت  العّر 

  ّ ػركت  حػـز اّػف دار   كسػؼ  رمهػدف خ ػر محمد :تح  ؽ  المكع كتدب  الدي د جّ  اّف -
 .1997 1:ط  لّيدف

   الحػػػد ث دار  الكّػػػد ر    قىدٍ مػػػدز ّػػػف ع مػػػدف ّػػػف جحمػػػد ّػػػف محمػػػد ا عّػػػد جّػػػك  الػػػذهّ  -
 .2006  ال دهرة

  السػممدف  المحسػف عّػد ّػف  الػرحمف عّػد ّف  محمد ّف العز ز  عّد  محمد جّك  السممدف -
 .ق 1409  1:ط  الر دض   ل كف ست الخدلد مطدّع  الزهد دت ال صد د مممكعة

  المصػػطح  دار ّيخّػػدر الكفػػد خالصػػة  الحسػػي  جحمػػد ّػػف ا عّػػد ّػػف عمػػ   السػػم كدم -
 .جحمد محمكد حّ ب طّعة  المك ي  محمكد محمد ا،م ف محمد :تح  ؽ

 عمػػ  عػػف ج ػػر  المسمسػػالت الم ػػدد   ّكػػر جّػػ  ّػػف الػػرحمف عّػػد  الػػد ف مػػالؿ  السػػ كط  -
 .1: ج   2002  1:ط  لّيدف  ّ ركت الّشد ر  دار  ّدآلّد  مسمسؿ

  لّيػػدف  المعرفػػة دار   كال ّػػكر المػػكت  حػػدؿ ّشػػرح الصػػدكر شػػرح  الػػد ف مػػالؿ  السػػ كط  -
 .1996  1:ط



 لبًَخ انًصبدس ٔانًشاعع

 

812 

 .جمده لـ مخطكط   المر د ف سراج  العّر  اّف  -
: د  لميشػػر ا،قصػػ  دار  الشػمد ؿ شػػرح فػػ  الكسػد ؿ ممػػع  ال ػػدرم محمػد سػػمطدف ّػػف عمػ  -
 .(ت  ط 
 مكػػػدـر  ال دسػػػـ جّػػػك الشػػػدم   المخمػػػ  مط ػػػر ّػػػف ج ػػػكب ّػػػف جحمػػػد ّػػػف سػػػم مدف  الطّرايػػػ  -

 لّيدف  ّ ركت العمم ة  الكتب دار  الد ف شمس جحمد: هكامش  كتب  لمطّراي  ا،خالؽ
 .ـ 1989  1:ط
 الكتػػػػب دار  ا،عظمػػػػ  الػػػػرحمف حّ ػػػػب: تح  ػػػػؽ  كالرقػػػػد ؽ الزهػػػػد  ا عّػػػػد  المّػػػػدرؾ اّػػػػف -

   .ت  ك ط ّدكف  ّ ركت  العمم ة
 دار  ا،ريػػػ  ط ال ػػػددر عّػػػد تح  ػػػؽ  ا،ذكػػػدر  شػػػرؼ ّػػػف الػػػد ف محػػػ   زكر ػػػد جّػػػك  اليػػػككم -

 .1994  مد دة طّعة  لّيدف  ّ ركت  كاليشر لمطّدعة الحكر

  :كِب أصوؿ الفقو
 فػ  ا حكػدـ  ال عمّػ  سػدلـ ّػف محمػد ّف عم  جّ  ّف عم  الد ف س د الحسف جّك  اآلمدم -

 لّيػػدف   دمشػػؽ  ّ ػػركت  ا سػػالم   المكتػػب  عح حػػ  الػػرزاؽ عّػػد: تح  ػػؽ  ا،حكػػدـ جصػػكؿ
 .  ت   ك ط ّدكف

 اّػػػف عمػػػر :تح  ػػػؽ  كاختصػػػدرهد الحػػػركؽ ترت ػػػب  لّػػػراه ـ ّػػػف محمػػػد ا عّػػػد جّػػػك  الّػػػدقكرم -
      .1996  الد ي ة الش كف كزارة  الم ّر ة المممكة  عّدد

 ال مػػـ  رفػػع حػػد ث مػف الحكػػـ لّػػراز الكػدف   عّػػد ّػػف عم  الػػد ف ت ػ   الحسػػف جّػػك السػّك   -
  لّيػػػدف  ّ ػػػركت  كاليشػػػر لمطّدعػػػة ا سػػػالم ة الّشػػػد ر دار  خم حػػػة ك اليػػػ   محمػػػد تح  ػػػؽ

 .1992   1:ط
   2003  2:ط  لّيدف  ّ ركت  العمم ة الكتب دار  الح   جصكؿ ف  المكامع ممع  السّك  -
 جيػػػكاع فػػػ  الّػػػركؽ جيػػػكار المػػػدلك   الػػػرحمف عّػػػد ّػػػف لدر ػػػس جحمػػػد الػػػد ف شػػػ دب  ال رافػػػ  -

 .1998  1: ط  لّيدف  ّ ركت  العمم ة الكتب دار الحركؽ 
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  الع د الميظػـك فػ  الخصػكص المدلك  الرحمف عّد ّف لدر س جحمد الد ف ش دبال راف    -
جحمد الختـ عّد ا  رسدلة دكتكراه  مدمعة جـ ال ػرل  دار الكتػب   :كالعمـك  دراسة كتح  ؽ

 ـ. 1999  1ط:

  :الجاممْة الرسائؿ
 لمكيشر سػ   المعػرب المع ػدر كتػدب خػالؿ مػف الحتػكل فػ  الم رم ا مدـ مي   ر دح  سعدد -

 .2007 قسيط ية  ال ددر  عّد ا،م ر مدمعة مدمست ر  رسدلة
 رسػدلة   هػكارم محمػد :كتح  ػؽ دراسػة  الميطػؽ عمػـ ف  المركيؽ  السمـ شرح  قدكره سع د -

 جّػ  مدمعػة  انمتمدع ػة كالعمػـك ا يسدي ة العمـك كم ة  اآل در كعمـ التدر ل قسـ  (مدمست ر
 .2013-2012  المزا ر  تممسدف  ّم د د ّكر

 الم ػػػػػرب كحكاهػػػػر  تممسػػػػػدف ّػػػػ ف العمم ػػػػػة كرحمتػػػػ   الم ػػػػػرم ا عّػػػػد جّػػػػػك  ّكػػػػكش فدفػػػػة  -
 .2012  المزا ر  ّم د د ّكر جّ  مدمعة  مدمست ر رسدلة  ا سالم 

دراسػػة كتح  ػػؽ: لخهػػر ّػػف  شػػرح ا،حدد ػػث الم ر ػػة   الػػكاف  الكيتػػ  عمػػر ّػػف ّػػدم محمػػد -
 قكمدر.

 . 2015-2014 المدمع ة السية  جدرار مدمعة  دكتكراه رسدلة - الط درة كتدب -
  مدمست ر رسدلة  المصرـك الع  م دـ  الكيت  ّددم ّف محمد -
:  تح  ػػػؽ  كا يشػػػد ات    ا فػػػدداتالشػػػدطّ   ا،يدلسػػػ   مكسػػػ  ّػػػف  لّػػػراه ـ  لسػػػحدؽ جّػػػك -

 .1983   1ـ  ط:  الرسدلة  ّ ركت م سسة  انمحدف جّك محمد
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 ممخص الرسالة
تيدكلػػت هػػذه ا،طركحػػة تح  ػػؽ مػػز  مػػف مخطػػكط  مػػ ف مػػدا لم لحػػ  الشػػ ل محمػػد الصػػ  ر 

 .-ق1348ت  -ّدم ّف اعمر الكيت  الكاف  
السػيف المّػ ف فػ  شػرح »كالمسػم  ج هػد:   « ػةشػرح ا،حدد ػث الم رٌ »: هذا المخطػكط هػك
 .«جحدد ث جصكؿ الد ف

 500قػػدـ الشػػػ ل محمػػػد الصػػػ  ر ّػػػدم ّػػػف اعمػػػر الكيتػػػ  فػػػ  هػػػذا الكتػػػدب ّشػػػرح مػػػد   ػػػدرب 

فػػػ  مكتػػػكب لػػػ  جسػػػمده :  -ق  795ت  -حػػػد ث التػػػ  ممع ػػػد العالمػػػة جّػػػك عّػػػد ا الم ػػػرم 
 .كمعم  م دمة لكم دت  المش كرة «عمؿ مف طب لمف حب»

عمػؿ مػف طػب لمػف »فشرح الش ل ّػدم ل حدد ػث التػ  ممع ػد ا مػدـ الم ػرم فػ  كتدّػ  : 
ّح   المتكاهع–ي  ،يٌ    عد ا،كؿ  «حب  .لـ جقؼ عم  شدرح ل د مف غ ر الش ل ّدم -ّك

عمػػػؿ الشػػػ ل ّػػػدم فػػػ  هػػػذ المخطػػػكط  ػػػة مػػػف جيحػػػس ؛ جصػػػّح كتدّػػػ  شػػػرح ا،حدد ػػػث الم رٌ ّك
كمػػػد  عػػػد مكسػػػكعة ف   ػػػة لمح ػػػ    مػػػد فػػػ  هػػػذا العمػػػـ ّذاتػػػ كمرمعػػػد هد  شػػػركح جحدد ػػػث ا،حكػػػدـ

،ف الم لؼ قد ممع ف   الك  ر الك  ػر   كلح   ميط ة الميكب المزا رم خدصة  المدلك  عدمة
  را  كمسػػػػد ؿ ف   ػػػػة ك  ػػػػرة عػػػػف شػػػػ كخ ككػػػػذلؾ آ  مػػػػف اآلرا  الح   ػػػػة عمػػػػ  المػػػػذهب المػػػػدلك 

 .كعممد ه مف ميط ة الميكب المزا رم
العمػػؿ فػػ  هػػذه ا،طركحػػة  كػػدف ميصػػّد عمػػ  تح  ػػؽ مػػز  ف ػػط مػػف المػػز  ا،خ ػػر مػػف  لفٌ 

  الحػػػدكد  العتػػػؽ  كالشػػػ ددات  هػػػذا المخطػػػكط  كالػػػذم حػػػكل الكتػػػب الح   ػػػة اآلت ػػػة: ا،قهػػػ ة
  .كالم راث  الكص ة  الد دت

 التح  ؽ قد كدف ميصّد عم  خطكات جهم د:  كمد جفٌ 
عددة ل  كهّط   كتدّة اليص - 1  .خرام  صح حدكا 
 .كا،حدد ث اليّك ة الشر حة  تخر   اآل دت ال رآي ة - 2
 .كالرمكع لل  مصددرهد ا،صم ة  ي م د الم لؼكاؿ ّتك  ؽ ا،ق - 3
   .ترممة مكمزة لّعض ا،عالـ الذ ف ذكركا ف  المخطكط  - 4
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دكف جف   اْلىػـ فػي ىػذه اْلطروحػةفكدف العمؿ عم  تح  ؽ هذا المز  مف المخطكط هػك 
بِقػػػدْـ ِرجمػػػة مػػػوجزة لصػػػاحب كهػػػك ال  ػػػدـ    ييسػػػ  مديػػػب آخػػػر ن   ػػػؿ جهم ػػػة عػػػف سػػػدّ  

رجمػة مػوجزة  –وىػو شػارح اْلحادْػث  –المخطوط الشػْم محمػد الصػغْر بػاي بػف اعمػر  ِو
 .  وىو جامع اْلحادْث الِي شرحيا الشْم باي –أخرى لمشْم المالمة أبي عبد ا المقري 

مػػف شػػمدل د للػػ    ف التػػرممت ف هػػك التعر ػػؼ ّعممػػد  المزا ػػر الحّ ّػػةكالم ػػـ مػػف ت ػػد ـ هػػذ 
ميّك د ّك دف دكرهـ الكّ ر ف  ل را  العمـك الشرع ة ّم لحدت مم مة ل د مكديت ػد ال  مػة كالكّ ػرة 

 .همف  التراث العّر  كا سالم 
مػدمع  –م هذه الرسدلة قد جّرزت ليد مف خػالؿ دراسػة كتػدب ا مػدـ جّػ  عّػد ا الم ػر  لفٌ 

مدل الت درب الحكرم ّ ف هػذ ف العػدلم ف  –شدرح د  –ك كتدب الش ل محمد ّدم  –ا،حدد ث 
المم م ف  خدصة ح يمد تطرقت هذه ا،طركحة للػ  ّعػض آرا همػد فػ  ك  ػر مػف ا،مػكر التػ  

ل  ّعض مف فتدك  مد.   كقعت ف  عصر  مد  كا 
تمسػػك مد ّدلمرمع ػػػة   ك ّػػع كاحػػدمػػد  ػػدؿ عمػػػ  تشػػّر مد مػػف ميكهػػذا لف دؿ عمػػ  شػػ   فنيٌ 

 .كسية يّ   المصطح  صم  ا عم   كسمـ  كه  كتدب ا تعدل   ا سالم ة ا،ص مة
 ػة قػد كشػؼ ؛ فنف العمػؿ عمػ  تح  ػؽ هػذا المػز  مػف مخطػكط شػرح ا،حدد ػث الم رٌ كجخ را

ػػػ   الي ػػػدب عػػػف كيػػػز  مػػػ ف مػػػف ترا يػػػد ا سػػػالم  ػػػال ميػػػدزع  مػػػف جركع شػػػركح   كالعّر اعتّػػػر ّك
ػػػة ،حدد ػػػث ا،حكػػػدـ كعممػػػد  ميط ػػػة الميػػػكب   كمكسػػػكعة ف   ػػػة م مػػػة لح ػػػ  المدلك ػػػة  الم دّر

   .المزا رم
كعم   كديت الػدعكة فػ  ختػدـ هػذه ا،طركحػة ح   ػة عمػ  هػركرة دعػـ الّحػكث ا،كدد م ػة 

 كالمرمع ة ا سالم ة ف  المزا ر.  ف  كؿ مد  خدـ ال ك ة
د كديػػت الػػدعكة ح   ػػة عمػػ  هػػركرة الحػػرص عمػ  لتمػػدـ ليمػػدز العمػػؿ عمػػ  تح  ػػؽ هػػذا كمػ

المخطػػػكط ّيكممػػػ  كمعمػػػ  مرمعػػػد مػػػف المرامػػػع الم مػػػة التػػػ  تػػػدرس فػػػ  المدمعػػػدت فػػػ  ممػػػدؿ 
 ...جحدد ث انحكدـ كالعمـك الشرع ة

 ..  ...جف الحمد  رب العدلم ف.كآخر دعكايد
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Abstract: 

   This thesis tackles an inquiry on a part of a very important manuscript written 

by Cheikh Mahamed  Esghir bay Ben Amar Elkonti Alouafi 1348. The 

manuscript is about “ Charh Alahadith Elmakria” e.i” the explanation the read 

hadiths”. 

   Cheikh Mohamed Esghir Bay Ben Omar Elkonti explained about five hundred 

500 hadiths which were collected by the scholar Abou Abdelah Elmokri 795 

Hijri in a written called by him: a work of medication for whom wants it, he 

uses it an introduction of his famous principles.   

   Cheikh Bay studied the hadiths collected  by Cheikh Elmokri in his book: a 

work of medication for whom  wants it; as the first because, through my modest 

research, I didn’t find another explainer but cheikh bay. 

   This manuscript of cheikh Bay became the most important book in it domain 

and a great reference in this science and furthermore it is a encyclopedia of the 

malikite doctrine especially in the azawad zone, for the author  he has included a 

lot of point of views about the malikite doctrine by the citation on deferent 

questions according to the scholars of this doctrine.      

   The study of this thesis focuses on the investigation of a part only of the last 

party from this manuscript and which includes these books: akdia( justice)- 

chahadat ( witnesses)- itk( slavery liberation)- hodoud ( legal penalties) diat, will  

, succession.  

   The investigation of this manuscript is done through these important steps:  

1- the writing of the text , its regulation and its reproduction correctly. 

2- the attribution of the coran ayates and hadiths. 

3- the citation of the authors of the sayings and the research of its original 

sources. 

4- the citation of a brief  biography for the personalities cited in the text. 

   The investigation of this part of this manuscript is deemed the most important 

work in the thesis, in addition to the presentation of a brief biography about the 

author of the manuscript Cheikh Mohamed Sghir Bay Ben Omar, he is the 

explainer of  hadiths and another biography on Cheikh the scholar Abi Abdelhah  

Elmoukri, he is the collector of hadiths explained by Cheikh Bay.  

   The importance of these biographies is the definition of the scholars of our 

country: Algeria; from the north to the south, and their great role in the 
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enrichment of Islamic sciences by high level books in the Arabic and Islamic 

framework.      

   The present thesis shed the light on the dimension of thought rapprochement 

between the two great scholars Abi Abdulah Elmoukri and Cheikh Mohamed 

Bay; in this perspective the study tackles some points of view  of the two 

Cheikhs on several questions occurred during their era, in addition to some of 

their fatwas. It is the clear evidence that they find their knowledge from one 

source in the genuine Islamic reference: the holy coran and suna of the 

messenger Mohamed peace be upon him.    

   Lastly, the investigation of this part of manuscript on the explanation of read 

hadiths has unmasked a rich treasure of Islamic and Arabic heritage, whereas it 

deemed the best explanation of the doctrinal hadiths in the Maghreb, thus it is 

the doctrinal encyclopedia about the malikite tenet.     

   Hence, the study in its end calls on the necessity to enhance the academic 

researches about all which are useful of our identity and Islamic reference in 

Algeria. Furthermore, this work invites to the achievement of global 

investigation on this manuscript and its development to an important reference 

learnt in the universities in the field of doctrinal hadiths and Islamic sciences. 

   Our last invocation is thanks to Allah the most merciful and the most gracious.    

 


