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 كتاب البيٌع

 اًمٖمػم إمم ُمٚمٍؽ  ٟم٘مؾ واًمٌٞمع .أٟمقاقمف ٓظمتالف وَجع ، سمٞمعٍ  َجع اًمٌٞمقع

ـٍ    .ظمرأ قمغم ُمٜمٝمام يمؾ ويٓمٚمؼ ، ىمٌقًمف واًمنّماء ، سمثٛم

 طم٤مضم٦م ٕنّ  شم٘متْمٞمف واحلٙمٛم٦م،  اًمٌٞمع ضمقاز قمغم ادسؾؿقن وأمجع

 ومٗمل .ًمف يٌذًمف ٓ ىمد وص٤مطمٌف،  هم٤مًم٤ٌمً  ص٤مطمٌف يد ذم سمام شمتٕمٚمؼ اإلٟم٤ًمن

 .طمرٍج  همػم ُمـ اًمٖمرض سمٚمقغ إمم وؾمٞمٚم٦مٌ  اًمٌٞمع شمنميع

 ، اًمٌٞمع ضمقاز ذم أصٌؾ  (اًمّرسم٤م وطمّرم اًمٌٞمع اهللُ وأطمؾَّ ) شمٕم٤ممم اهلل وىمقل

 .أؿقال ؾقفو وفؾعؾامء

 ًمٗمظُ  اًمٚمٗمظ وم٢منّ  ، خمّمقص قم٤مم   أّٟمف أصّحٝم٤موهق  :افؼقل إول 

 اًمِّم٤مرع ُمٜمع ىمد ًمٙمـ ، اجلٛمٞمع إسم٤مطم٦م ومٞم٘متيض سمٞمع يمؾ يتٜم٤مول قمٛمقم

 يدل ٓ سمام خمّمقٌص  اإلسم٤مطم٦م ذم قم٤مم   ومٝمق،  وطمّرُمٝم٤م أظمرى سمٞمققم٤مً 

  .ُمٜمٕمف قمغم اًمّدًمٞمؾ

 .اخلّمقص سمف أريد قم٤مم   :افؼقل افثوين 

ٜم٦ّم سمّٞمٜمتف جمٛمٌؾ  : فثوفٌافؼقل ا ًّ  .اًم

  .يٕمؿّ  واًمالم سم٤مًٕمػ اعمحغم اعمٗمرد أنّ  شم٘متيض إىمقال هذه ويمؾ

 أسم٤مح أن سمٕمد ٟمزًم٧م وأّّن٤م،  ًمٚمٕمٝمد اًمٌٞمع ذم اًمالم أنّ  : افّرابع افؼقل

 اًمذي:  أي(  اًمٌٞمع اهلل وأطمؾ: )  سم٘مقًمف وم٠مريد سمٞمققم٤مً  وطمّرم سمٞمققم٤مً  اًمنّمع

  .ىمٌؾ ُمـ اًمنّمع أطمٚمف

 سمٞمٕم٤مً  شمًّٛمك اًمٗم٤مؾمدة اًمٌٞمقع أنّ  قمغم شمدل   وهمػمه اًمِّم٤مومٕمّل  وُم٤ٌمطم٨م
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وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، اًمٕمرف قمغم إيامن ًمٌٜم٤مء احلٜم٨م هب٤م ي٘مع ٓ يم٤مٟم٧م وإن

( َّٓ  اًمّتج٤مرة إسم٤مطم٦م قمغم شمدل   (سمٞمٜمٙمؿ شمديروّن٤م طم٤مرضةً  دم٤مرةً  شمٙمقن أن إ

  اعم١مضّمٚم٦م اًمٌٞمقع ذم وأّوهل٤م .احل٤مًم٦م اًمٌٞمقع ذم
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 الحديث األول
إذا : أكف ؿول ,  ملسو هيلع هللا ىلصظـ رشقل اهلل  ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر  -279

 , وـوكو مجقعوً  , ؿويتػر   لَ مو  , َقورمـفام بوخلِ  ؾؽؾ واحدٍ  , تبويع افرجالن

 , ؾتبويعو ظذ ذفؽ , ؾنن خّر أحدمهو أخر , أو خيّر أحدمهو أخر

ام افبقع يسك واحٌد مـف ولَ وإن تػرؿو بعد أن تبويعو  , ؾؼد وجى افبقع

  ( ).ؾؼد وجى افبقع

 الحديث الثاني
ؿول : ؿول ,  ومو دم معـوه مـ حديٌ حؽقؿ بـ حزام  -:27

ؾنن , ّرؿو تػأو ؿول حتك ي, يتػّرؿو  لَ مو  َقورافبّقعون بوخلِ :  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

  ( ).عفام, وإن ـتام وـذبو حمؼً برـي بق امقعفصدؿو وبّقـو بقرك هلام دم ب

 

 يمذا " َٞم٤مرسم٤مخلِ  اعمت٤ٌميٕملم إنّ  "وًمٚمٌخ٤مري  (بويع افرجالن إذا ت) : ؿقفف 

:  ىم٤مل " اعمت٤ٌميٕم٤من إنّ  " اًم٘م٤مسمّز  رواي٦م ذم ( ) اًمّتلم اسمـ وطمٙمك ،ًمأليمثر

______________________ 
ُمـ ـمرق (  6606) وُمًٚمؿ (  6332،  6336،  6330،  6336) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر 

، ُمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر (  6606) وُمًٚمؿ (  6332) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .سمـ قمٌد اهلل يمالمه٤م قمـ اسمـ قمٛمر خمتٍماً ُمـ ـمريؼ ؾم٤ممل (  6363) واًمٌخ٤مري 

( 6606)وُمًٚمؿ (  6333،  6333،  6336،  6422،  6420) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة قمـ ص٤مًمح أيب اخلٚمٞمؾ قمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث قمـ طمٙمٞمؿ 

 .ُمـ ـمريؼ أيب اًمتٞم٤مح قمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث سمف(  6606) وأظمرضمف ُمًٚمؿ      

  ( 6/666)ؾمٌؼ شمرَجتف ، اًمقاطمد سمـ اًمتلم هق قمٌد ( 0) 
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 .ًمٖم٦مٌ  وهل

 .اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م سمتِمديد "اًمٌّٞمٕم٤من" اًمٌخ٤مري ذم ٟم٤مومع قمـ أّيقب رواي٦م وذم

 يمٌلّمٍ  سوًمٞم،  وص٤مئـ وصلّم  وو٤مئٍؼ  يمْمّٞمٍؼ  اًم٤ٌمئع سمٛمٕمٜمك واًمٌّٞمع

ـٍ   .وىم٤مئؿٍ  يم٘مّٞمؿٍ  ُمتٖم٤ميران وم٢مّّنام وسم٤مئ

 يمال ٕنّ  أو،  اًمّتٖمٚمٞم٥م ؾمٌٞمؾ قمغم إُّم٤م . اعمِمؽمي ذم اًمٌّٞمع واؾمتٕمامل

 .سم٤مئعٌ  ُمٜمٝمام

 ُمـ اؾمؿٌ  اخل٤مء سمٙمن َٞم٤مراخلِ  ( َقورمـفام بوخلِ  ؾؽؾ واحدٍ ) : ؿقفف 

 أو اًمٌٞمع إُمْم٤مء ُمـ إُمريـ ظمػم ـمٚم٥م وهق ، اًمّتخٞمػم أو آظمتٞم٤مر

 .فومًخ

 ظِمَٞم٤مر سمٕمْمٝمؿ وزاد ، اًمنّمط ظِمَٞم٤مرو اعمجٚمس ظِمَٞم٤مر:  انظِمَٞم٤مر وهق

 .يزاد ومال اًمنّمط ذم ُمٜمدرٌج  وهق ، اًمٜمّ٘مٞمّم٦م

 قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ اًمٖمروّي  قمٚم٘مٛم٦م أيب ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وروى

رواه  اًمذي احلدي٨م ُمـ خمتٌٍم  يم٠مّٟمف وهذا " أّي٤مم صمالصم٦م َٞم٤مراخلِ  " ُمرومققم٤مً 

 .إٟمّم٤مر ُمـ رضمٌؾ  يم٤من : ٟم٤مومع قمـ إؾمح٤مق سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ ( ) أمحد

______________________ 
 "يمؿ جيقز اخِلَٞم٤مر  "قمزاه٤م اًمِم٤مرح رمحف اهلل ذم سم٤مب  .ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق قمـ ٟم٤مومع(6)

وهق  .ٕمحد "ُم٤م يٙمره ُمـ اخلداع ذم اًمٌٞمع "صمؿ قمزاه ذم سم٤مب ، ٕصح٤مب اًمًٜمـ 

  .وهق اًمذي أصمٌّتف هٜم٤م، اًمّمقاب 

قمٌد إقمغم قمـ حمٛمد سمـ ُمـ ـمريؼ (  6066)  "اًمًٜمـ"وإٟمام رواه اسمـ ُم٤مضمف ذم 

وهل رواي٦م  .هق ضمدي ُمٜم٘مذ سمـ قمٛمرو: إؾمح٤مق قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ طم٤ٌمن ىم٤مل 

  .اًمدارىمٓمٜمل واًمٌٞمٝم٘مل يمام ذيمر اًمِم٤مرح

  .ٟمحقه .وىمد أظمرج اًم٘مّّم٦َم اخلٛم٦ًُم قمـ أٟمس 
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٤ٌّمن أّٟمف ، ٟم٤مومعٍ  قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ " اعمٜمت٘مك " ذم اجل٤مرود اسمـ زاد  طم

 .اًمّث٘مٞمٚم٦م واعمقطّمدة اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح وهق ، ُمٜم٘مذٍ  سمـ

 ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل ،  إقمغم قمٌد ـمريؼ ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  ورواه

 إؾمح٤مق اسمـ ىم٤مل .ومٞمف زادو .سمف إؾمح٤مق اسمـ قمـ يمالمه٤م سمٙمػم سمـ يقٟمس

٤ٌّمن سمـ حيٞمك سمـ حمّٛمد ومحّدصمٜمل:   .قمٛمرو سمـ ُمٜم٘مذ ضمّدي هق:  ىم٤مل طم

  .إؾمح٤مق اسمـ قمـ آظمر وضمف ُمـ ُمٜمده اسمـ رواه ويمذًمؽ

 أٟم٧م صمؿّ  " قمٜمف إقمغم وقمٌد سمٙمػم سمـ يقٟمس رواي٦م ذم إؾمح٤مق اسمـ زاد

ًِ  روٞم٧م وم٢من ، ًمٞم٤ملٍ  صمالث اسمتٕمتٝم٤م ؾمٚمٕم٦مٍ  يمؾ ذم َٞم٤مرسم٤مخلِ   وإن ، ؽوم٠مُم

 وصمالصملم ُم٤مئ٦مٍ  اسمـ وهق - قمثامن زُم٤من أدرك طمّتك ومٌ٘مل ، دردُ ٤موم ؾمخٓم٧م

:  ًمف وم٘مٞمؾ ؿمٞمئ٤مً  اؿمؽمى إذا ويم٤من ، قمثامن زُمـ ذم اًمٜم٤ّمس ومٙمثر - ؾمٜم٦مً 

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سم٠منّ  اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ اًمّرضمؾ ًمف ومٞمِمٝمد ، سمف رضمع ومٞمف ٌٜم٧مهمُ  إّٟمؽ

 .درامهف ًمف ومػمدّ  .صمالصم٤مً  َٞم٤مرسم٤مخلِ  ضمٕمٚمف ىمد

 ُم٤م:  وم٘م٤مل اًمٌٞمع ذم ؿٚمّ يمُ  أّٟمف،  قمٛمر قمـ روي ُم٤م وأُّم٤م:  اًمٕمريبّ  اسمـ ىم٤مل

٤ٌّمن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ضمٕمؾ مم٤ّم أوؾمع ؿمٞمئ٤مً  ًمٙمؿ أضمد  صمالصم٦م ُمٜم٘مذ سمـ حل

 .اٟمتٝمك .وٕمٞمٌػ  وهق،  هلٞمٕم٦م اسمـ قمغم ومٛمداره .أّي٤مم

 .ـمري٘مف ُمـ وهمػممه٤م واًمّدارىمٓمٜمّل  اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف .ىم٤مل يمام وهق

_________________________ 
أنَّ رضماًل ، قمـ اسمـ قمٛمر (   6600) وُمًٚمؿ (  6366)وأصؾ اًم٘مّم٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري 

 .إذا سم٤ميٕم٧َم وم٘مؾ ٓ ظمالسم٦م: أٟمف ُُيدع ذم اًمٌٞمقع ، وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصٚمٜمٌل ذيَمَر ًم

ٓ : أي  .سمٙمن اعمٕمجٛم٦م وختٗمٞمػ اًمالم( ٓ ظمالسم٦م ) ىمقًمف ( :  002/  3) ىم٤مل اًمِم٤مرح  

 .ٕنَّ اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م، ٓ ظمديٕم٦م ذم اًمديـ : أي  .وٓ ًمٜمٗمل اجلٜمس .ظمديٕم٦م
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 همػم ُمـ أّي٤مم صمالصم٦م َٞم٤مراخلِ  أُمد أنّ  ذم ، وافّشوؾعّقي فؾحـػّقي اطمت٩ّم  وسمف

 ُم٤م أىمَم قمغم سمف ومٞم٘متٍم إصؾ ظمالف قمغم ورد طمٙمؿٌ  ّٕٟمف ، زي٤مدة

 . ومٞمف ورد

 همػم ذم اًمّثالث واقمت٤ٌمر ، أّي٤ممٍ  صمالصم٦م اعمٍّماة ذم َٞم٤مراخلِ  ضمٕمؾ وي١مّيده

 .ُمقوع

 ُمٕمٔمؿ ٕنّ ،  صمالٍث  قمغم ىمٍمه إّٟمام:  وم٘م٤مل ، ادوفؽّقي بعض وأهمرب

 جمّرد ومٞمف يٙمٗمل وٓ .دًمٞمؾٍ  إمم حيت٤مج وهذا ، اًمّرىمٞمؼ ذم نيم٤م سمٞمٕمف

 .آطمتامل

 وإن ، زي٤مدة سمٖمػم أّي٤مم صمالصم٦م اًمنّمط ظِمَٞم٤مر ذم اًمّتقىمٞم٧م موفٌؽ  وأكؽر

 سمحًٌف أُمدٌ  رء ًمٙمؾ ًمٙمـ ، ومٞمٝم٤م آظمتٞم٤مر يٛمٙمـ اًمٖم٤مًم٥م ذم يم٤مٟم٧م

،  ٦مٌ َجٕم وًمٚمج٤مري٦م،  يقُم٤من أو يقم واًمّثقب ُمثالً  ّداسّم٦مٚمومٚم ، ومٞمف يتخػّم 

 .ؿمٝمرٌ  وًمٚمّدار

 .إًمٞمف احل٤مضم٦م سمح٥ًم وأيمثر ؿمٝمراً  َٞم٤مراخلِ  يٛمتدّ :  إوزاظلّ  وؿول

 أّي٤مم قمنمة إمم ًمف ويٛمتدّ ،  سم٤معمِمؽمي َٞم٤مراخلِ  ُيتّص :  افّثقريّ  وؿول

 .سمذًمؽ اٟمٗمرد إّٟمف وي٘م٤مل ، وأيمثر

 ثقرٍ  وأبق وإشحوق وأمحد وحمّؿد يقشػ وأبق فقذ أيب ابـ وذهى

 واًمنّمط ضم٤مئزٌ  اًمٌٞمع سمؾ،  اًمنّمط ظِمَٞم٤مر عمّدة دَ ُمَ أَ  ٓ أّٟمف إمم.  وآخرون

 صّح  وىمد ، اعمٜمذر اسمـ اظمتٞم٤مر وهق . يِمؽمـم٤مٟمف اًمذي اًمقىم٧م إمم ٓزمٌ 

 .وهمػمه قمٛمر قمـ َٞم٤مراخلِ  سم٤مُمتداد اًم٘مقل

 .مطؾؼوً  َقوراخلِ  أحدمهو أو ذضو ؾنن
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 واًمٌٞمع سم٤مـمٌؾ  ذطٌ  هق:  ًمٞمغم أيب واسمـ إوزاقمّل  ىم٤مل:  افؼقل إول

 .ضم٤مئزٌ 

 اًمٌٞمع يٌٓمؾ:  اًمّرأي وأصح٤مب واًمِّم٤مومٕمّل  اًمّثقرّي  ىم٤مل:  افؼقل افثوين

 .أيْم٤مً 

 .أسمداً  َٞم٤مراخلِ  ذط ًمٚمذي:  وإؾمح٤مق أمحد ىم٤مل:  افؼقل افثوفٌ

 ، اًمٗم٤مء سمت٘مديؿ " يٗمؽمىم٤م " اًمٜم٤ًّمئّل  رواي٦م ذم (يتػرؿو  لَ مو ) : ؿقفف 

 .سم٤مٕسمدان ٗمّرىم٤موشم،  سم٤مًمٙمالم اومؽمىم٤م:  ؾمٚمٛم٦م سمـ اًمٗمْمؾ قمـ صمٕمٚم٥م وٟم٘مؾ

 وم٢مّٟمف(  اًمٙمت٤مب أوشمقا اًمذيـ شمٗمّرق وُم٤م)  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اًمٕمريبّ  اسمـ ورّده

 .سم٤مٓقمت٘م٤مد أّٟمف ٓ سم٤مًمٙمالم اًمّتٗمّرق ذم فم٤مهرٌ 

 قم٘مٞمدشمف ذم آظمر ظم٤مًمػ ُمـ ٕنّ  ، اًمٖم٤مًم٥م ذم ٓزُمف ُمـ سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

 .سمٌدٟمف إّي٤مه عمٗم٤مرىمتف ُمًتدقمٞم٤مً  يم٤من

 قمغم اًمٗمْمؾ يمالم محؾ ّؼ واحل ، اجلقاب هذا وٕمػ ُيٗمك وٓ

  .اشّم٤ًمقم٤مً  أظمر ُمقوع ذم أطمدمه٤م اؾمتٕمٛمؾ وإّٟمام ، سم٤محل٘مٞم٘م٦م آؾمتٕمامل

 ي٘مؾ أو،  يتٗمّرىم٤م ملَ  ُم٤م " ٌخ٤مرياًم ذم ٟم٤مومعٍ  قمـ أّيقب رواي٦م وذم

 هبذيـ اًمٌٞمع ًمزوم طمٍم ذم فم٤مهرٌ  وهق " اظمؽم:  ًمّم٤مطمٌف أطمدمه٤م

 .إُمريـ

ذم اًمٌخ٤مري و ، اعمجٚمس ٤مرظِمٞمَ  إصم٤ٌمت قمغم دًمٞمٌؾ  ومٞمف: افؼقل إول 

 ."ٕمجٌف وم٤مرق ص٤مطمٌف إذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم يُ  قمٛمر اسمـيم٤من :  ىم٤مل ، قمـ ٟم٤مومع

 إذا قمٛمر سمـا ويم٤من:  ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ ومْمٞمؾ سمـ ـمريؼ ُمـ وًمٚمؽمُمذي

 .ًمف ًمٞمج٥م ىم٤مم - ىم٤مقمد وهق - سمٞمٕم٤مً  اسمت٤مع
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 .احلدي٨م ومذيمر .ٟم٤مومع قمكمَّ  أُمغم:  ىم٤مل ضمري٩م سمـا ـمريؼ ُمـ وعمًٚمؿ

 ومٛمِمك ىم٤مم .ي٘مٞمٚمف ٓ أن وم٠مراد رضمالً  سم٤ميع إذا ويم٤من:  ٟم٤مومع ىم٤مل وومٞمف

 .إًمٞمف رضمع صمؿ،  هٜمٞمٝم٦م

 وٓ ، إؾمٚمٛمّل  سمرزة أسمق ويمذًمؽ ، سم٤مٕسمدان اًمّتٗمّرق قمغم ٚمفٛمَ حَ وم

  .افّصحوبي مـ خموفٌػ  هلام عرفيُ 

 قمـ ـم٤موس سمـ اهلل قمٌد قمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـا أظمؼمٟم٤م:  إم ذم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 حيٚمػ أيب ويم٤من:  ىم٤مل . اًمٌٞمع سمٕمد رضمالً  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رؾمقل ظمػمَّ :  ىم٤مل .أسمٞمف

َّٓ  اخلٞم٤مر ُم٤م   . اًمٌٞمع سمٕمد إ

 أيب سمـا قمـ رومٞمع سمـ اًمٕمزيز قمٌد قمـ ضمرير قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب سمـوروى ا

 .رو٤م قمـ ىم٤ميتٗمرَّ  طمتك سم٤مخلٞم٤مر ٕم٤مناًمٌٞمّ :  ىم٤مٓ،  وقمٓم٤مء ُمٚمٞمٙم٦م

 اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ .أيْم٤مً  اعمجٚمس ِخَٞم٤مرسم اًم٘مقل اعمٜمذر اسمـ وٟم٘مؾ

 اًمٌٍمّي  احلًـ وقمـ ، اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ ذئ٥ٍم  أيب واسمـ ًمّزهرّي وا

 .وهمػمهؿ ضمري٩ٍم  واسمـ وإوزاقمّل 

َّٓ  اًمّت٤مسمٕملم ُمـ خم٤مًمٗم٤مً  هلؿ ٟمٕمٚمؿ ٓ:  وم٘م٤مل طمزمٍ  اسمـ وسم٤مًمغ  اًمٜمّخٕمّل  إ

 .سمف اًم٘مقل قمٜمف واًمّّمحٞمح ، ُذيح قمـ ُمٙمذوسم٦مً  ورواي٦مً ،  وطمده

 قمـ طمّج٤مج قمـ وي٦مُمٕم٤م أيب قمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه ُم٤م إمم وأؿم٤مر

 .اًمٌٞمع وضم٥م وم٘مد سم٤مًمٌٞمع اًمّرضمؾ ؿشمٙمٚمَّ  إذا:  ىم٤مل ُذيح قمـ احلٙمؿ

  .أرـم٤مة اسمـ وهق .طمّج٤مٍج  ٕضمؾ وٕمٞمٌػ  وإؾمٜم٤مده

 .اًمٜمّخٕمّل  إسمراهٞمؿ ذًمؽ ذم ظم٤مًمػ:  افؼقل افثوين

 ملَ  وإن ضم٤مئزٌ  اًمٌٞمع : ىم٤مل قمٜمف صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروى
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 ومال اًمّّمٗم٘م٦م وضم٧ٌم إذا " سمٚمٗمظ قمٜمف ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد ورواه .يتٗمّرىم٤م

ٓ   ادوفؽّقي ؿول وبذفؽ ." ظِمَٞم٤مر  .ـّؾفؿ واحلـػّقي حبقٍى  ابـ إ

 :  ؾرؿوً  افبوب لثَ حديْ  ظـ اجلقاب دم ذهبقا وؿد

 .ُمٜمف أىمقى هق ٤معمَِ  ُمٕم٤مرو٤مً  ًمٙمقٟمف،  رّده ُمـ:  ؾؿـفؿ

حف ُمـ:  ومـفؿ  .فم٤مهره همػم قمغم أّوًمف وًمٙمـ .صحَّ

 قمغم اعمًٚمٛمقن " سمحدي٨م ُمٜمًقٌخ  هق : مـفؿ ضوئػيٌ  ؾؼوفً

 وسمحدي٨م ، اًمنّمط يٗمًد اًمٕم٘مد ًمزوم سمٕمد َٞم٤مرواخلِ  "ذوـمٝمؿ

 .اًمٞمٛملم إمم احل٤مضم٦م ي٘متيض ّٕٟمف،  اعمت٤ٌميٕملم اظمتالف قمٜمد اًمّتح٤مًمػ

 ، اًمٕم٘مد رومع ذم يم٤مومٞم٤مً  ًمٙم٤من َٞم٤مراخلِ  صم٧ٌم وًمق .اًمٕم٘مد ًمزوم يًتٚمزم وذًمؽ

 ملَ  اًمّتٗمّرق سمٕمد وىمع إن اإلؿمٝم٤مدو(  شم٤ٌميٕمتؿ إذا وأؿمٝمدوا)  شمٕم٤ممم وسم٘مقًمف

  .حمالا  يّم٤مدف ملَ  اًمّتٗمّرق ىمٌؾ وىمع وإن،  إُمر يٓم٤مسمؼ

  ذم طمّج٦م وٓ
ٍ
 ، سم٤مٓطمتامل يث٧ٌم ٓ اًمٜمًّخ ٕنّ ،  ذًمؽ ُمـ رء

 واجلٛمع ، اًمؽّمضمٞمح إمم ُمٕمف ّم٤مريُ  ٓ أُمٙمـ ُمٝمام اًمّدًمٞمٚملم سملم واجلٛمع

ـٌ  هٜم٤م ٍػ  سمٖمػم اعمذيمقرة إدًم٦م سملم ممٙم ًّ   .شمٙمّٚمٍػ  وٓ شمٕم

 أّٟمف قمغم ومدلَّ  ، سمخالومف قمٛمؾ وىمد ُم٤مًمٍؽ  رواي٦م ُمـ هق :وؿوفً ضوئػي 

 قمغم دلَّ  روى ُم٤م سمخالف قمٛمؾ إذا واًمّراوي ، ُمٜمف أىمقى هق ُم٤م قم٤مروف

  .قمٜمده اعمروّي  ـوهْ 

 وهؿ،  سمف وقمٛمؾ همػمه رواه وم٘مد ، سمف يتٗمّرد ملَ  ُم٤مًمٙم٤مً  سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 .وقمٛمالً  رواي٦مً  قمدداً  أيمثر

 إذا ومٞمام - اعمِمٝمقر اخلالف إصقل أهؾ حمّ٘م٘مل ُمـ ثػمٌ يم ظمصَّ  وىمد
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 وُمـ ، سمٕمدهؿ ضم٤مء ُم٤م دون سم٤مًمّّمح٤مسم٦م - روى ُم٤م سمخالف اًمّراوي قمٛمؾ

 ويم٤من،  اخلؼم راوي هق قمٛمر واسمـ ، روى سمام أقمٚمؿ اًمّراوي أنّ  ىم٤مقمدهتؿ

  .همػمه ُمـ أومم وم٤مشّم٤ٌمقمف سمٌدٟمف سم٤مع إذا يٗم٤مرق

 قمـ اًمّتلم اسمـ وٟم٘مؾ ، اعمديٜم٦م أهؾ سمٕمٛمؾ ٌض ُمٕم٤مرَ  هق:  ضوئػيٌ  وؿوفً

  .أيْم٤مً  ُمّٙم٦م أهؾ ًمٕمٛمؾ خم٤مًمٌػ  سم٠مّٟمف أؿمٝم٥م

 صمؿّ  اًمّزهرّي  صمؿّ  اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد صمؿّ  قمٛمر اسمـ سمف ىم٤مل سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 ذم اعمديٜم٦م أهؾ قمٚمامء أيم٤مسمر ُمـ وه١مٓء ، ُم٣م يمام ذئ٥ٍم  أيب اسمـ

 ىشق بخالؾف افؼقل ادديـي ظؾامء مـ أحدٍ  ظـ ػظُي  وٓ،  أقمّم٤مرهؿ

  .ربقعي ظـ

 قمـ ؾمٌؼ وم٘مد ، بخالؾف افؼقل مـفؿ أحٌد  عرفيُ  ؾال مّؽي أهؾ وأّمو

 
ٍ
 .ُمّٙم٦م أهؾ ُمـ وهمػممه٤م وـم٤موسٍ  قمٓم٤مء

 اعم٤مًمٙمّٞم٦م ُمـ زقمؿ ُمـ قمغم اًمٕمريبّ  واسمـ اًمؼمّ  قمٌد اسمـ إٟمٙم٤مر اؿمتدّ  وىمد

  .ظمالومف قمغم اعمديٜم٦م أهؾ قمٛمؾ ًمٙمقن سمف اًمٕمٛمؾ شمرك ُم٤مًمٙم٤مً  أنّ  ،

 ُمٕمٚمقمٍ  همػم اًمّتٗمّرق وىم٧م ٕنّ ،  ُم٤مًمٌؽ  سمف ي٠مظمذ ملَ  إّٟمام:  اًمٕمريبّ  اسمـ ىم٤مل

 .يم٤معمالُم٦ًم اًمٖمرر سمٞمقع وم٠مؿمٌف

 اّدقم٤مه وُم٤م ، ُمٕملّمٍ  سمقىم٧ٍم  حيّده وٓ اًمنّمط ِخَٞم٤مرسم ي٘مقل سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 يمالً  ٕنّ ،  ُمٕمدومٌ  اعمجٚمس ظِمَٞم٤مر ذم اًمٖمرر وسم٠منّ ،  ومٞمف ُمقضمقدٌ  اًمٖمرر ُمـ

ـٌ  ُمٜمٝمام  .همرر ومال سم٤مًمٗمٕمؾ أو سم٤مًم٘مقل ومًخف أو اًمٌٞمع إُمْم٤مء ُمـ ُمتٛمّٙم

َّٓ  سمف يٕمٛمؾ ومال واطمدٍ  ظمؼمُ  هق:  ضوئػيٌ  وؿوفً  .اًمٌٚمقى سمف شمٕمؿّ  ومٞمام إ

 ذم اًم٘مٝم٘مٝم٦م ظمؼم ذم ذًمؽ ٟمٔمػم اّدقمقا يمام سمف ومٞمٕمٛمؾ ُمِمٝمقرٌ  سم٠مّٟمف:  دّ ورُ 



 البيوع كتاب   
12 

  .اًمقشمر وإجي٤مب اًمّّمالة

 سمام اًمّتٗمّرق ىمٌؾ ُم٤م إحل٤مق ذم اجلكمّ  ًمٚم٘مٞم٤مس خم٤مًمٌػ  هق:  آخرون وؿول

 .سمٕمده

  .آقمت٤ٌمر وم٤مؾمد اًمٜمّّص  ُمع اًم٘مٞم٤مس سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 حتًٞمٜم٤مً  آؾمتح٤ٌمب قمغم حمٛمقٌل  سم٤مٕسمدان اًمّتٗمّرق:  آخرون وؿول

  .اًمقضمقب قمغم ٓ اعمًٚمؿ ُمع ًمٚمٛمٕم٤مُمٚم٦م

 اخلالف ُمـ ًمٚمخروج آطمتٞم٤مط قمغم حمٛمقٌل  هق: آخرون  وؿول

  .اًمّٔم٤مهر ظمالف قمغم ويمالمه٤م

 قم٘مد ذم يمام سم٤مًمٙمالم اًمّتٗمّرق احلدي٨م ذم سم٤مًمّتٗمّرق اعمراد:  ضوئػيٌ  وؿوفً

 .واًمٕمتؼ واإلضم٤مرة اًمٜمّٙم٤مح

 ُمٚمؽ ومٞمف يٜم٘مؾ اًمٌٞمع ٕنّ ،  اًمٗم٤مرق فمٝمقر ُمع ىمٞم٤مٌس  سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

  .ذيمر ُم٤م سمخالف وُمٜمٗمٕمتف اعمٌٞمع رىم٦ٌم

 ظِمَٞم٤مر وم٢منّ  .سم٤مٕسمدان أو سم٤مًمٙمالم اًمّتٗمّرق ىمٚمٜم٤م ؾمقاءٌ :  طمزمٍ  اسمـ وىم٤مل

 ، ومقاوٌح  سم٤مٕسمدان اًمّتٗمّرق ىمٚمٜم٤م طمٞم٨م أُّم٤م ، صم٤مسم٧ٌم  احلدي٨م هبذا اعمجٚمس

 ُمثالً  اعمت٤ٌميٕملم أطمد ىمقل ٕنّ  ، أيْم٤مً  ومقاوح سم٤مًمٙمالم ىمٚمٜم٤م وطمٞم٨م

 سمال اًمٙمالم ذم اومؽماٌق  ُمثالً  سمٕمنميـ سمؾ أظمر وىمقل،  سمٕمنمةٍ  فٙمَ سمٕمتَ 

 ، ُمتقاوم٘م٤من طمٞمٜمئذٍ  وم٢مّّنام سمٕمنمةٍ  اؿمؽميتف:  ىم٤مل ًمق ُم٤م سمخالف ، ؿمؽ  

  .اعمّدقمك وهق يتٗمّرىم٤من طملم ٓ يّتٗم٘م٤من طملم هلام َٞم٤مراخلِ  صمٌقت ومٞمتٕملّم 

 .اعمت٤ًموُم٤من سم٤معمت٤ٌميٕملم اعمراد:  ً ضوئػيوؿوف

  .أومم ُمٜمٝم٤م ي٘مرب ُم٤م أو احل٘مٞم٘م٦م قمغم واحلٛمؾ جم٤مزٌ  سم٠مّٟمف:  دّ ورُ 
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:  وىم٤مل،  اعمج٤مز ومٞمٝم٤م اؾمتٕمٛمؾ وأطم٤مدي٨م سمآي٤مٍت  اًمّٓمح٤موّي  واطمت٩ّم 

٤مئؿ ذم اًم٤ٌمئع ًمٗمظ اؾمتٕمامل أٟمٙمر ُمـ ًّ  .اًمّٚمٖم٦م اشّم٤ًمع قمـ همٗمؾ وم٘مد اًم

 يمّؾ  ذم ـمرده ُمقوعٍ  ذم اعمج٤مز اؾمتٕمامل ُمـ يٚمزم ٓ سم٠مّٟمف : وشمٕمّ٘م٥م

  .ظمالومف قمغم اًمّدًمٞمؾ ي٘مقم طمّتك احل٘مٞم٘م٦م اإلـمالق ُمـ وم٤مٕصؾ ، ُمقوعٍ 

:  اًم٤ٌمئع ىمقل سملم ُم٤م هق احلدي٨م ذم اًمّتٗمّرق وىم٧م:  أيْم٤مً  وىم٤مًمقا

 وم٤معمِمؽمي:  اىم٤مًمق ، اؿمؽمي٧م:  اعمِمؽمي ىمقل وسملم سمٙمذا هذا سمٕمتؽ

 اعمِمؽمي يقضم٥م أن إمم َٞم٤مرسم٤مخلِ  واًم٤ٌمئع شمريمف أو اؿمؽمي٧م ىمقًمف ذم َٞم٤مرسم٤مخلِ 

 اسمـ وطمٙم٤مه ، ُمٜمٝمؿ أسم٤من سمـ قمٞمًك قمـ اًمّٓمح٤موّي  طمٙم٤مه وهٙمذا ،

 .ُم٤مًمٍؽ  قمـ ظمقيزُمٜمدادٍ 

 وم٢منّ  اًم٘مٌقل ىمٌؾ شمٗمّرىم٤م ًمق ومٞمام شمٔمٝمر ووم٤مئدشمف:  أسم٤من سمـ قمٞمًك ىم٤مل

 .يتٕمّذر اًم٘مٌقل

 وم٠مضمٞم٥م ، أيْم٤مً  جم٤مزٌ  اًمٕم٘مد مت٤مم ىمٌؾ ُمت٤ٌميٕملم ٞمتٝمامشمًٛم سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ذم اًمٗم٤مقمؾ اؾمؿ ٕنّ  ، أيْم٤مً  جم٤مزٌ  اًمٕم٘مد مت٤مم سمٕمد ُمت٤ٌميٕملم شمًٛمٞمتٝمام سم٠منّ : 

 ًمٙم٤من اًمٌٞمع اٟمٕم٘م٤مد سمٕمد َٞم٤مراخلِ  يم٤من ومٚمق ، جم٤مزٌ  قمداه وومٞمام طم٘مٞم٘م٦مٌ  احل٤مل

 .اًمٙمالم قمغم اًمّتٗمّرق محؾ ومتٕملّم  يرّده واحلدي٨م ، اًمٌّٞمٕملم ًمٖمػم

 وإذا ، اعمج٤مز شمٕملّم  احل٘مٞم٘م٦م قمغم احلٛمؾ شمٕمّذر إذا سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

 ٓ وم٤معمت٤ٌميٕم٤من وأيْم٤مً  .أومم احل٘مٞم٘م٦م إمم وم٤مٕىمرب اعمج٤مزان شمٕم٤مرض

َّٓ  طم٘مٞم٘م٦مً  ُمت٤ٌميٕملم يٙمقٟم٤من ـّ  ، شمٕم٤مىمدمه٤م طملم ذم إ ٓ   يتؿّ  ٓ ظؼدمهو فؽ  إ

 .أمريـ بلحد

  .اًمٕم٘مد سم٢مسمرام إُّم٤م:  إول
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 ذم داُم٤م ُم٤م ُمتٕم٤مىمدان أّّنام ومّمّح  ، اخلؼم فم٤مهر قمغم اًمّتٗمّرق:  افثوين

 محؾ سمخالف طم٘مٞم٘م٦مٌ  ُمت٤ٌميٕملم شمًٛمٞمتٝمام هذا ومٕمغم ، اًمٕم٘مد جمٚمس

  .بوّتػوٍق  جم٤مزٌ  وم٢مّٟمف .اعمت٤ًموُملم قمغم اعمت٤ٌميٕملم

 يٖمـ يتٗمّرىم٤م وإن)  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف سم٤مٕىمقال ي٘مع اًمّتٗمّرق:  ضوئػيٌ  وؿوفً

 .( ؾمٕمتف ُمـ يمالً  اهلل

 .سم٤مٕسمدان اًمّتٗمّرق إمم يٗميض ًمٙمقٟمف سمذًمؽؾُمٛمل  فسم٠مٟمّ :  وأضمٞم٥م

 سمحٛمٚمف جم٤مزيـ ارشمٙم٥م اعمجٚمس ظِمَٞم٤مر ٟمٗمك وُمـ:  ( ) اًمٌٞمْم٤موّي  ىم٤مل

 ومٙمالم وأيْم٤مً  ، اعمت٤ًموُملم قمغم اعمت٤ٌميٕملم ومحٚمف إىمقال قمغم اًمّتٗمّرق

 إن اعمت٤ًموُملم إنّ  شم٘مديره يّمػم ّٕٟمف ، قمٚمٞمف احلٛمؾ قمـ يّم٤من اًمِّم٤مرع

 يمؾ ٕنّ ،  احل٤مصؾ حتّمٞمؾ وهق،  يٕم٘مداه ملَ  ؿم٤مءا وإن ، اًمٌٞمع قم٘مدا ؿم٤مءا

 .ذًمؽ يٕمرف أطمد

 سمف ي٘مع اًمذي اًمٙمالم هق ُم٤م:  سم٤مًمٙمالم اًمّتٗمّرق أنّ  زقمؿ عمـ وي٘م٤مل

 ومام همػمه يم٤من وم٢من ؟ همػمه أم اًمٕم٘مد سمف وىمع اًمذي اًمٙمالم أهق ، اًمّتٗمّرق

 ٞمٜمفسمٕم اًمٙمالم ذًمؽ هق يم٤من وإن،  همػمه يمالمٌ  اعمتٕم٤مىمديـ سملم ومٚمٞمس ؟ هق

 اًمذي اًمٙمالم هق سمف سمٞمٕمٝمام وشمؿّ  .قمٚمٞمف اشّمٗم٘م٤م اًمذي اًمٙمالم يٙمقن أن ًمزم

  .اًمٗم٤ًمد هم٤مي٦م ذم وهذا .سمف سمٞمٕمٝمام واٟمٗمًخ سمف اومؽمىم٤م

 وسمٞم٤من ، شم٠مويٚمف ومٞمتٕملّم  ُمتٕمّذرٌ  احلدي٨م سمٔم٤مهر اًمٕمٛمؾ:  آخرون  وؿول

 امُمٜمٝم ًمقاطمدٍ  يث٧ٌم ملَ  اإلُمْم٤مء أو اًمٗمًخ ذم اشّمٗم٘م٤م إن اعمت٤ٌميٕملم أنّ  شمٕمّذره

______________________ 
 (6/646)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق قمٌداهلل سمـ قمٛمر اًمِمػمازي  (6)
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 سملم َجعٌ  واإلُمْم٤مء اًمٗمًخ سملم وم٤مجلٛمع اظمتٚمٗم٤م وإن ، ظِمَٞم٤مر أظمر قمغم

  .ُمًتحٞمٌؾ  وهق .اًمٜمّ٘مْملم

 اإلُمْم٤مء وأُّم٤م ، اًمٗمًخ ذم َٞم٤مراخلِ  ُمٜمٝمام ًمٙمؾ   أنّ  اعمراد سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 ُمع إًمٞمف يٗميض واحل٤مل اًمٕم٘مد ُم٘مت٣م وم٢مّٟمف اظمتٞم٤مره إمم اطمتٞم٤مج ومال

ٙمقت ًّ   .اًمٗمًخ سمخالف اًم

 ٌض ُمٕم٤مرَ  طمزام سمـ وطمٙمٞمؿ هذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م:  آخرون وؿول

 ُمـ وهمػمه داود أسمق أظمرضمف ومٞمام وذًمؽ ، قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد سمحدي٨م

 ملَ  ُم٤م َٞم٤مرسم٤مخلِ  اًمٌّٞمٕم٤من : ُمرومققم٤مً  ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو ـمريؼ

َّٓ  يتٗمّرىم٤م  ظمِمٞم٦م ص٤مطمٌف يٗم٤مرق أن ًمف حيّؾ  وٓ ، ظِمَٞم٤مر صٗم٘م٦م شمٙمقن أن إ

 .يًت٘مٞمٚمف أن

 اًمّٔم٤مهر ذم احلدي٨م ّٕول خم٤مًمٌػ  اًمّزي٤مدة هذه فم٤مهر:  اًمٕمريبّ  ـاسم ىم٤مل

،  آؾمت٘م٤مًم٦م قمغم ومٞمف َٞم٤مراخلِ  شم٠مّوًمٜم٤م اًمٗمًخ قمغم ومٞمف آؾمت٘م٤مًم٦م شم٠مّوًمقا وم٢من ،

 .ضم٤مٟمٌٜم٤م ذم واًم٘مٞم٤مس ، اًمؽّمضمٞمح إمم ومزع اًمّت٠مويالن شمٕم٤مرض وإذا

 غمقم َٞم٤مراخلِ  محؾ ُمـ أووح اًمٗمًخ قمغم آؾمت٘م٤مًم٦م محؾ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

،  اعمٗم٤مرىم٦م ُمـ متٜمٕمف ملَ  آؾمت٘م٤مًم٦م طم٘مٞم٘م٦م اعمراد يم٤من ًمق ّٕٟمف ، آؾمت٘م٤مًم٦م

 َٞم٤مراخلِ  احلدي٨م أّول ذم أصم٧ٌم وىمد ، اًمٕم٘مد سمٛمجٚمس ختتّص  ٓ ّّٕن٤م

 إمم حيت٤مج ٓ َٞم٤مراخلِ  ًمف ُمـ أنّ  اعمٕمٚمقم وُمـ ، اًمّتٗمّرق هم٤مي٦م إمم وُمّده

 .اًمٗمًخ قمغم محٚمٝم٤م ومتٕملّم  آؾمت٘م٤مًم٦م

 ًمف حيّؾ  ٓ ُمٕمٜم٤مه:  وم٘م٤مًمقا افعؾامء مـ وؽره افّسمذيّ  فؾَ مَح  ذفؽ وظذ

:  شم٘مقل اًمٕمرب ٕنّ ،  اًمٌٞمع ومًخ ُيت٤مر أن ظمِمٞم٦م اًمٌٞمع سمٕمد يٗم٤مرىمف أن
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 اًمٜم٤ّمدم ومًخ سم٤مٓؾمت٘م٤مًم٦م وم٤معمراد ، اؾمتدريمف إذا قمٜمّل وم٤مت ُم٤م اؾمت٘مٚم٧م

  .ًمٚمٌٞمع ُمٜمٝمام

 وطمًـ سم٤معمروءة يٚمٞمؼ ٓ ّٕٟمف،  اًمٙمراه٦م قمغم احلّؾ  ٟمٗمل ومحٚمقا

َّٓ  ، اعمًٚمؿ ُمٕم٤مذة  .طمرامٌ  اًمٗمًخ اظمتٞم٤مر أنّ  إ

 اًمّتٗمّرق قمغم ؿمٕمٞم٥ٍم  سمـ قمٛمرو سمحدي٨م اطمتج٤مضمٝمؿ:  طمزمٍ  اسمـ ىم٤مل

َّٓ  شمٙمقن ٓ آؾمت٘م٤مًم٦م ًمٙمقن " يًت٘مٞمٚمف أن ظمِمٞم٦م " ومٞمف ًم٘مقًمف سم٤مًمٙمالم  إ

 ٓ اعمذيمقر اخلؼم يٙمقن أن شمًتٚمزم اعمٚمؽ اٟمت٘م٤مل وصّح٦م ، اًمٌٞمع مت٤مم سمٕمد

 أن ظمٌم ، اعمٗم٤مرىم٦م إسم٤مطم٦م اًم٘مقل قمغم اًمّتٗمّرق محؾ ُمـ ميٚمز ّٕٟمف ًمف وم٤مئدة

  .ُيش ملَ  أو يًت٘مٞمٚمف

 يٌٓمؾ اًم٘مٌض ىمٌؾ اًمٍّمف ذم سم٤مٕسمدان اًمّتٗمّرق:  بعضفؿ وؿول

 .؟ يٌٓمٚمف ُم٤م اًمٕم٘مد يث٧ٌم ومٙمٞمػ .اًمٕم٘مد

 اًمٜمّ٘مد أنّ  وذًمؽ ، سمٜمٔمػمه وسم٤معمٕم٤مرو٦م اجلٝم٦م سم٤مظمتالف:  وشمٕمّ٘م٥م

ٚمؿ يٗمًد وهق اًمٍّمف ًمّمّح٦م ذطٌ  إضمؾ وشمرك ًّ   .قمٜمدهؿ اًم

 جمٛمققم٤مً  طمّٞم٤مً  اًمّّمٗم٘م٦م أدريم٧م ُم٤م " قمٛمر اسمـ سم٘مقل اًمّٓمح٤موّي  واطمت٩ّم 

 ( ) " اعمٌت٤مع ُم٤مل ُمـ ومٝمق

______________________ 
ذح "واًمٓمح٤موي ذم (  3/2) ووصٚمف اًمدارىمٓمٜمل  ."صحٞمحف"قمّٚم٘مف اًمٌخ٤مري ذم ( 6)

  .ُمـ طمدي٨م محزة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر قمـ أسمٞمف(  662/  60)  "ُمِمٙمؾ أصم٤مر

 .صحٞمح اإلؾمٜم٤مد( :  630/  0)  "اًمتٖمٚمٞمؼ"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم 

أي ( طمٞم٤ًم )  .اًمٕم٘مد: أي ( ُم٤م أدريم٧م اًمّمٗم٘م٦م ) ىمقًمف ( :  3/066)  "اًمٗمتح"وىم٤مل ذم  

 .أي ُمـ اعمِمؽمي .أي مل يتٖمػم قمـ طم٤مًمتف ومٝمق ُمـ اعمٌت٤مع .سمٛمٝمٛمٚم٦م وحتت٤مٟمٞم٦م ُمث٘مٚم٦م جمٛمققم٤مً 

 .أي ُم٤م يم٤من قمٜمد اًمٕم٘مد ُمقضمقدًا وهمػم ُمٜمٗمّمؾ .وإؾمٜم٤مد اإلدراك إمم اًمٕم٘مد جم٤مز
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 .ُي٤مًمٗمقٟمف سم٠مّّنؿ:  وشمٕمّ٘م٥م

  .يٜم٘مٚمف أو اعمٌت٤مع يره ملَ  ُم٤م اًم٤ٌمئع ُم٤مل ُمـ هق:  وم٘م٤مًمقا احلـػّقي أّمو

 ٓ وأّٟمف اًم٤ٌمئع ُمـ ومٝمق سمٕمٞمدةً  همٞم٦ٌمً  هم٤مئ٤ٌمً  يم٤من إن:  ىم٤مًمقا وادوفؽّقي

 ملَ  ُم٤م قمغم ٓ .اٟمؼمم اًمذي اًمٌٞمع قمغم حمٛمقًم٦مٌ  ومٞمف اًمّّمٗم٘م٦م ٕنّ  ، ومٞمف طمّج٦م

  .يمالُمٞمف سملم َجٕم٤مً  يٜمؼمم

_________________________ 
ذه٥م اسمـ قمٛمر إمم أنَّ اًمّمٗم٘م٦م إذا أدريم٧م ؿمٞمئ٤ًم طمٞم٤ًم ومٝمٚمؽ سمٕمد ذًمؽ : ىم٤مل اًمٓمح٤موي 

ومدلَّ قمغم أٟمف يم٤من يرى أنَّ اًمٌٞمع يتؿ سم٤مٕىمقال ىمٌؾ ، ٤مئع ومٝمق ُمـ وامن اعمِمؽمي قمٜمد اًمٌ

 اٟمتٝمك  .اًمٗمرىم٦م سم٤مٕسمدان

ح سمف ؟ وم٤مسمـ قمٛمر ، وُم٤م ىم٤مًمف ًمٞمس سمالزم  ويمٞمػ حيت٩م سم٠مُمر حمتٛمؾ ذم ُمٕم٤مرو٦م أُمر ُمٍمَّ

 .ىمد شم٘مدم قمٜمف اًمتٍميح سم٠مٟمف يم٤من يرى اًمٗمرىم٦م سم٤مٕسمدان

أن يٙمقن سمٕمده  وحيتٛمؾ، ٙمقن ىمٌؾ اًمتٗمرق سم٤مٕسمدان أن ي حيتٛمؾ: واعمٜم٘مقل قمٜمف هٜم٤م 

 . ومحٛمٚمف قمغم ُم٤م سمٕمده أومم َجٕم٤م سملم طمديثٞمف

اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمٛمـ سم٤مع قمٌدًا واطمتًٌف سم٤مًمثٛمـ ومٝمٚمؽ ذم يديف ىمٌؾ : وىم٤مل اسمـ طمٌٞم٥م 

وىم٤مل ؾمٚمٞمامن ، هق قمغم اًم٤ٌمئع : وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ورسمٞمٕم٦م  .أن ي٠ميت اعمِمؽمي سم٤مًمثٛمـ

وشم٤مسمٕمف أمحد ، ورضمع إًمٞمف ُم٤مًمؽ سمٕمد أْن يم٤من أظمذ سم٤مٕول  .ق قمغم اعمِمؽميه: سمـ ي٤ًمر 

  .وىم٤مل سم٤مٕول احلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م، وإؾمح٤مق وأسمق صمقر 

ومٛمـ اؿمؽمـمف ذم يمؾ رء ضمٕمٚمف ُمـ  .وإصؾ ذم ذًمؽ اؿمؽماط اًم٘مٌض ذم صح٦م اًمٌٞمع

 .واهلل أقمٚمؿ. وُمـ مل يِمؽمـمف ضمٕمٚمف ُمـ وامن اعمِمؽمي ، وامن اًم٤ٌمئع 

ٓ : إن ىم٤مل اًم٤ٌمئع : ٌد اًمرزاق سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ ـم٤موس ذم ذًمؽ شمٗمّمٞماًل ىم٤مل وروى قم

َّٓ و، أقمٓمٞمٙمف طمتك شمٜم٘مدين اًمثٛمـ ومٝمٚمؽ ومٝمق ُمـ وامن اًم٤ٌمئع   .ومٝمق ُمـ وامن اعمِمؽمي إ

 .وىمد ومن سمٕمض اًمنماح اعمٌت٤مع ذم أصمر اسمـ قمٛمر سم٤مًمٕملم اعمٌٞمٕم٦م وهق ضمٞمد

؟ ُمـ حيٛمٚمف ومرضمع ومقضمده ىمد اطمؽمق ٚم٥مقمٛمـ اؿمؽمى ـمٕم٤مُم٤ًم ومٓم .وىمد ؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد

 .وأورد أصمر اسمـ قمٛمر اعمذيمقر سمٚمٗمظ ومٝمق ُمـ ُم٤مل اعمِمؽمي .وم٘م٤مل هق ُمـ وامن اعمِمؽمي

ع سمٕمْمٝمؿ قمغم ذًمؽ أنَّ اعمٌٞمع إذا يم٤من ُمٕمٞمٜم٤ًم دظمؾ ذم وامن اعمِمؽمي سمٛمجرد اًمٕم٘مد   -وومرَّ

سمٕمد  َّٓ إسمخالف ُم٤م يٙمقن ذم اًمذُم٦م وم٢مٟمف ٓ يٙمقن ُمـ وامن اعمِمؽمي  -وًمق مل ي٘مٌض 

 واهلل أقمٚمؿ .يمام ًمق اؿمؽمى ىمٗمٞمزًا ُمـ صؼمة .اًم٘مٌض
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 ي٘م٤مل يتقاوم٘م٤م طمّتك:  أي ." يتٗمّرىم٤م طمّتك " ىمقًمف ُمٕمٜمك:  بعضفؿ وؿول

 .؟ اشّمٗم٘متؿ ُم٤مذا قمغم:  أي ؟.شمٗم٤مرىمتؿ ُم٤مذا قمغم:  ًمٚم٘مقم

 ؾمّٞمام وٓ،  ـمرىمف َجٞمع ذم قمٛمر اسمـ طمدي٨م سم٘مّٞم٦م ذم ورد سمام:  وشمٕمّ٘م٥م

 ( ) .اًمٚمٞم٨م ـمريؼ ذم

 ومٝمق .خمتٚمٗم٦مٍ  سم٠مًمٗم٤مظٍ  ضم٤مء " َٞم٤مرسم٤مخلِ  اًمٌّٞمٕم٤من " طمدي٨م:  بعضفؿ وؿول

 .سمف حيت٩ّم  ٓ ُمْمٓمرٌب 

ـٌ  أًمٗم٤مفمف ُمـ اظمتٚمػ ُم٤م سملم اجلٛمع سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م  شمٙمّٚمٍػ  سمٖمػم ممٙم

ٍػ  وٓ ًّ  اجلٛمع ريتٕمذّ  أن اعمْمٓمرب وذط ، آظمتالف يّيه ومال شمٕم

  .ذًمؽ ُمـ احلدي٨م هذا وًمٞمس .أًمٗم٤مفمف خمتٚمػ سملم

 ظِمَٞم٤مر قمغم احلدي٨م هذا ذم َٞم٤مراخلِ  محؾ يتٕملّم  ٓ:  بعضفؿ وؿول

 .اعمثّٛمـ أو اًمّثٛمـ ذم اًمّزي٤مدة ظِمَٞم٤مر أو اًمنّماء ظِمَٞم٤مر سمف أريد ومٚمٕمٚمف ،اًمٗمًخ

 ظِمَٞم٤مر إرادة .َٞم٤مراخلِ  يٓمٚمؼ طمٞم٨م ملسو هيلع هللا ىلص يمالُمف ذم اعمٕمٝمقد سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

  .اًمٌٞمقع ذم ُيدع اًمذي طمدي٨م ذم ويمام ، اعمٍّماة طمدي٨م ذم يمام ٗمًخاًم

 ٓ اًمٕم٘مد صدور ومٌٕمد اعمتٕم٤مىمدان سم٤معمت٤ٌميٕملم اعمراد أنّ  صم٧ٌم وم٢مذا وأيْم٤مً 

  .اًمّثٛمـ ذم وٓ اًمنّماء ذم ظِمَٞم٤مر

 هذا ًمردّ  آطمتج٤مج ُمـ واحلٜمٗمّٞم٦م اعم٤مًمٙمّٞم٦م رَ أيمثَ  ىمد:  افزّ  ظبد ابـ وؿول

  .رءٌ  ُمٜمف حيّمؾ ٓ وأيمثره ، هذيمر يٓمقل سمام احلدي٨م

______________________ 
وىمد اشمٗمؼ اًمِمٞمخ٤من قمغم ، ـمريؼ اًمٚمٞم٨م هل رواي٦م اًمٕمٛمدة اًمتل اقمتٛمده٤م اعم٘مدد  (6)

 .إظمراضمٝم٤م



 البيوع كتاب   
19 

ٛمٕم٤مينّ  اسمـ وطمٙمك ًّ :  ىم٤مل احلٜمٗمّٞم٦م سمٕمض قمـ " آصٓمالح " ذم اًم

 ، اعمٚمؽ وطمٙمٛمف اًمّٚمزوم ومقصٗمف ، وطمٙمؿٍ  سمقصٍػ  ُمنموعٌ  قم٘مدٌ  اًمٌٞمع

 ذًمؽ شم٠مظمػم وم٠مُّم٤م ، وطمٙمٛمف سمقصٗمف يتؿّ  أن ومقضم٥م سم٤مًمٕم٘مد اًمٌٞمع شمؿّ  وىمد

٥ٌم ٕنّ ،  دًمٞمؾ قمٚمٞمف ومٚمٞمس يٗمؽمىم٤م أن إمم ًّ  وٓ ، طمٙمٛمف يٗمٞمد شمؿّ  ذاإ اًم

َّٓ  يٜمتٗمل   .اًمٌٞم٤من ومٕمٚمٞمف اّدقم٤مه وُمـ سمٕم٤مرضٍ  إ

 اًمٜمّٔمر إمم حيقج واًمٜمّدم اًمٜمّدم ذم ًمإلي٘م٤مع ؾم٥ٌم اًمٌٞمع أنّ :  وأضم٤مب

 ، اًمٜمّدم ُمـ ًمٞمًٚمام ًمٚمٛمتٕم٤مىمديـ ٟمٔمراً  اعمجٚمس ظِمَٞم٤مر اًمِّم٤مرع وم٠مصم٧ٌم

  .قمٜمدٟم٤م اًمنّمط ظِمَٞم٤مرو قمٜمدهؿ اًمّرؤي٦م ظِمَٞم٤مر ودًمٞمٚمف

 ًمٙمٜمّٝم٤م ، اإلىم٤مًم٦م ذقم٧م ٤معمَ  وطمٙمٛمف سمقصٗمف اًمٕم٘مد ًمزم وًمق:  ىم٤مل

َّٓ  ًمٚمٛمتٕم٤مىمديـ ٟمٔمراً  ذقم٧م  سمف يٜمٗمرد ٟمدمٍ  ٓؾمتدراك ذقم٧م أّّن٤م إ

 ومٞمف يِمؽميم٤من ٟمدمٍ  ٓؾمتدراك ذع اعمجٚمس ظِمَٞم٤مرو ، دم٥م ومٚمؿ أطمدمه٤م

 .ومقضم٥م

 .شم٠ميمٞمٌد ًمذًمؽ(  وـوكو مجقعوً  ) : ؿقفف

 .َٞم٤مرٞمٜم٘مٓمع اخلِ وم: أي ( أو خيّر أحدمهو أخر  ): ؿقفف 

ؾؼد وجى  ,ؾتبويعو ظذ ذفؽ ,ؾنن خّر أحدمهو أخر ): ؿقفف 

وذم رواي٦م ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع ذم  .يتٗمّرىم٤م ملَ وإن  َٞم٤مروسمٓمؾ اخلِ : أي  (افبقع

َّٓ  يتٗمّرىم٤م ملَ  ُم٤م "اًمّمحٞمحلم    .ومال حيت٤مج إمم اًمتٗمرق: أي  " َٞم٤مراخلِ  سمٞمع إ

ٓ   " موفؽ يٌحد دم بؼقفف ادراد دم افعؾامء اختؾػ وؿد  بقع إ

  "َقوراخلِ 

 ُمـ اؾمتثٜم٤مءٌ  هق:  اًمِّم٤مومٕمّل  ضمزم سمف .اجلٛمٝمقر ىم٤مل:  افؼقل إول
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 ىمٌؾ اًمٌٞمع إُمْم٤مء اظمت٤مرا إن أّّنام واعمراد ، اًمّتٗمّرق إمم َٞم٤مراخلِ  اُمتداد

َّٓ  وم٤مًمّت٘مدير ، اًمّتٗمّرق اقمت٤ٌمر وسمٓمؾ طمٞمٜمئذٍ  اًمٌٞمع ًمزم اًمّتٗمّرق  اًمذي اًمٌٞمع إ

  .اًمّتخ٤مير ومٞمف ضمرى

 يمثػمٌ  وأسمٓمؾ اًمّت٠مويؾ هذا شمرضمٞمح قمغم أصح٤مسمٜم٤م اشّمٗمؼ:  ( )اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

  .اٟمتٝمك .ىم٤مئٚمف وهمٚمٓمقا ؾمقاه ُم٤م ُمٜمٝمؿ

 .شمرضمٞمحف ذم ضمّداً  فم٤مهرةٌ  اًمٚمٞم٨م ورواي٦م

 .سم٤مًمّتٗمّرق َٞم٤مراخلِ  اٟم٘مٓم٤مع ُمـ اؾمتثٜم٤مءٌ  هق  :افؼقل افثوين 

:  أي " أظمر أطمدمه٤م ( ) ُيػّم  أو " سم٘مقًمف اعمراد : افؼقل افثوفٌ

 طمّتك يٌ٘مك سمؾ سم٤مًمّتٗمّرق َٞم٤مراخلِ  يٜم٘ميض ومال ُمٕمّٞمٜم٦مً  ُمّدةً  َٞم٤مراخلِ  ومٞمِمؽمط

 ذم أىمؾ سم٠مّٟمف إّول حورضم ، صمقرٍ  أيب قمـ اًمؼمّ  قمٌد اسمـ طمٙم٤مه .اعمّدة متيض

 .اإلوامر

 وىمٞمؾ،  ُأُمٞم٦َّم اسمـ هق ىمٞمؾ - إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  رواي٦م وشمٕمّٞمٜمف

َّٓ  " سمٚمٗمظ،  ٟم٤مومعٍ  قمـ - همػمه  يم٤من وم٢من .ظِمَٞم٤مر قمـ يم٤من اًمٌٞمع يٙمقن أن إ

  " اًمٌٞمع وضم٥م ظِمَٞم٤مر قمـ اًمٌٞمع

 ُيػّم  أو واعمٕمٜمك ، اعمجٚمس ظِمَٞم٤مر إصم٤ٌمت ُمـ اؾمتثٜم٤مء هق :افؼقل افرابع 

 .َٞم٤مراخلِ  ومٞمٜمتٗمل اعمجٚمس ظِمَٞم٤مر ذم ومٞمخت٤مر أظمر أطمدمه٤م

 .آطمتامٓت هذه أوٕمػ وهذا 

______________________ 
 (6/66)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق حيٞمك سمـ ذف ( 6)
 وهق، وًمٕمؾ اًمّمقاب ُم٤م أصمٌّتف ، وهل همري٦ٌم .( .أو يٗمرق) ذم اعمٓمٌقع ُمـ اًمٗمتح   (6)

 .واهلل أقمٚمؿ. اعمقاومؼ ًمٚمٗمظ احلدي٨م
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َّٓ  " ىمقًمف :افؼقل اخلومس   ُم٤م َٞم٤مرسم٤مخلِ  مه٤م:  أي " ظِمَٞم٤مر سمٞمع يٙمقن أن إ

َّٓ  يتٗمّرىم٤م ملَ   سمنمط اًمٌٞمع يٙمقن أن وإٓ - اًمّتٗمّرق ىمٌؾ وًمق - يتخ٤ميرا أن إ

 .إّوفغ افّتلويؾغ جيؿع ؿقٌل  وهق - اًمّتٗمّرق سمٕمد وًمق - َٞم٤مراخلِ 

قمـ قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر قمـ  ( ) ؾمٗمٞم٤من قمـ اًمّرّزاق قمٌد رواي٦م وي١مّيده

َّٓ  " ومٞمف ىم٤مل طمٞم٨م اسمـ قمٛمر  إن " اظمؽم ًمّم٤مطمٌف ي٘مقل أو َٞم٤مراخلِ  سمٞمع إ

 .اًمِّمّؽ  قمغم ٓ اًمّت٘مًٞمؿ قمغم " أو " محٚمٜم٤م

 ملَ  :أي  (يسك واحٌد مـفام افبقع  ولَ , وإن تػرؿو بعد أن تبويعو) : ؿقفف 

 .يٗمًخف

 ذم ضمّداً  فم٤مهرٌ  وهذا ، اًمّتٗمّرق سمٕمد:  أي(  ؾؼد وجى افبقع) : ؿقفف 

  .أطمدمه٤م سمٗمًخ اًمٌٞمع اٟمٗم٤ًمخ

  أووح هذا:  ( )اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل
ٍ
 وهق ، اعمجٚمس ظِمَٞم٤مر صمٌقت ذم رء

 " آظمره ذم ىمقًمف ويمذًمؽ ، احلدي٨م ًمٔم٤مهر خم٤مًمٍػ  شم٠مويؾٍ  ًمٙمؾ ُمٌٓمٌؾ 

 هق سم٤مًمٌدن اًمّتٗمّرق أنّ  اًمقاوح اًمٌٞم٤من ومٞمف " شم٤ٌميٕم٤م أن سمٕمد شمٗمّرىم٤م وإن

 قمـ احلدي٨م خلال سم٤مًم٘مقل اًمّتٗمّرق ُمٕمٜم٤مه يم٤من وًمق ، ِخَٞم٤مرًمٚم اًم٘م٤مـمع

  .اٟمتٝمك .ئدةٍ وم٤م

______________________ 
 .قمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ قمـ ؾمٗمٞم٤من سمف(  6660)  "اًمّمحٞمح"وىمد أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم   (6)

 "اظمؽم : أو ي٘مقل ًمّم٤مطمٌف  "دون ىمقًمف 

دون  .ُمـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر قمـ اسمـ ديٜم٤مر(  0402) ويمذا أظمرضمف ُمًٚمؿ 

 .اًمزي٤مدة

 (. 26/  6 )شم٘مدُم٧م شمرَجتف . محد سمـ حمٛمد اًمًٌتل( 6)
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 ٓ سمام صّحتف قمغم اعمّتٗمؼ احلدي٨م هذا ردّ  قمغم ( )اًمّداودّي  أىمدم وىمد

 " إًمخ..  َجٞمٕم٤مً  ويم٤مٟم٤م " احلدي٨م هذا ذم اًمٚمٞم٨م ىمقل:  وم٘م٤مل،  ُمٜمف ي٘مٌؾ

 .فئوٟمٔمرا ُم٤مًمٍؽ  يمٛم٘م٤مم ًمٞمس ٟم٤مومعٍ  ذم اًمٚمٞم٨م ُم٘م٤مم ٕنّ ،  سمٛمحٗمقظٍ  ًمٞمس

   اٟمتٝمك

  رد   وهق
 ُمـ قمغم ًمقمٍ  وأّي  ، ُمًتٜمدٍ  سمٖمػم صمٌقشمف قمغم إئّؿي اّتػؼ ٤معمِ

 همػمه حيٗمٔمف ملَ  ُم٤م ذًمؽ ُمـ طم٤مومٔم٤مً  حمتٛمالشمف ٕطمد ُمٗمّناً  احلدي٨م روى

 شم٤مرة سمف طمّدصمٝمؿ ؿمٞمخٝمؿ أنّ  قمغم حمٛمقٌل  ومٝمق ، اعمجٚمس شمٕمّدد وىمقع ُمع

  .خمتٍماً  وشم٤مرة ُمٗمّناً 

 " ُيػّم  " ُمـ اًمّراء سم٢مؾمٙم٤من " أظمر أطمدمه٤م ُيػّم  أو " ىمقًمف : تـبقفٌ  

 " أو " أنّ  قمغم اًمّراء ٟمّم٥م:  ويتؿؾ,  " يتٗمّرىم٤م ملَ  ُم٤م " ىمقًمف قمغم قمٓمٗم٤مً 

َّٓ  " سمٛمٕمٜمك  أطمدمه٤م ي٘مقل أو " ىمقًمف ذم ُمثٚمف ىمري٤ٌمً  شم٘مّدم يمام " أن إ

 " اظمؽم : ًمّم٤مطمٌف

سمـ ظمقيٚمد ( بـ حزام حؽقؿ ظـ : ) أخر ديٌ احلدم ؿقفف 

  ( ).إؾمدي

______________________ 
 (6/066)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق أمحد سمـ ٟمٍم  (6)
ت٦م .ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ أظمل ظمدجي٦م زوج اًمٜمٌّل ( 6) ًّ  .ويٙمٜمك أسم٤م ظم٤مًمد ًمف طمدي٨م ذم اًمٙمت٥م اًم

: ؾمٛمٕم٧م طمٙمٞمؿ سمـ طمزام ي٘مقل : ىم٤مل ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم ، قمـ أيب طمٌٞم٦ٌم ُمقمم اًمّزسمػم 

أْن يذسمح قمٌد اهللَّ وأٟم٤م أقم٘مؾ طملم أراد قمٌد اعمٓمٚم٥م  .وًمدت ىمٌؾ اًمٗمٞمؾ سمثالث قمنمة ؾمٜم٦م

ويم٤من ُمـ ؾم٤مدات : أّن طمٙمٞماًم وًمد ذم ضمقف اًمٙمٕم٦ٌم ، ىم٤مل ، وطمٙمك اًمّزسمػم سمـ سمّٙم٤مر  .اسمٜمف

ىمٌؾ اعمٌٕم٨م ، ويم٤من يقّده وحيٌف سمٕمد اًمٌٕمث٦م ، وًمٙمٜمف شم٠مظمر  ملسو هيلع هللا ىلصىمريش ، ويم٤من صديؼ اًمٜمٌّل 

 .ويم٤من ُمـ اعم١مًمٗم٦م .إؾمالُمف طمتك أؾمٚمؿ قم٤مم اًمٗمتح
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 اًم٤ٌمئع:  أي .حت٤مٟمّٞم٦ماًمتّ  وشمِمديد اعمقطّمدة سمٗمتح ( افبّقعون) : ؿقفف 

 .واعمِمؽمي

 .اعمجٚمس ِخَٞم٤مرسم:  أي ( َقوربوخلِْ ) : ؿقفف 

 .وشم٘مّدم اًمٙمالم قمٚمٞمف ُمًتقرم ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر اعم٤ميض

 قمـ اخلٚمٞمؾ أيب قمـ ىمت٤مدة قمـ  مّه٤ممٍ  رواي٦م ذم ( يتػّرؿو لَ  مو: )  ؿقفف

 " يٗمؽمىم٤م ملَ  ُم٤م "قمٜمد اًمٌخ٤مري  طمزام سمـ طمٙمٞمؿ قمـ احل٤مرث سمـ اهلل قمٌد

 ."..ُمرار صمالث ُيت٤مر " يمت٤ميب ذم وضمدت:  مه٤مم ىم٤مل "وزاد ، 

 قمٓم٤مء وقمـ ، قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ ُمقؾمك سمـ ؾمٚمٞمامن رواي٦م وذم

٤ٌّمس اسمـ قمـ   " ًمف ظِمَٞم٤مر ومال وم٤مرىمف وم٢من،  ص٤مطمٌف يٗم٤مرىمف ملَ  ُم٤م " ُمرومققم٤مً  قم

 فؾّتػّرق هؾ,  بوٕبدان يتػّرؿو أن ادراد بلنّ  افؼوئؾقن اختؾػ وؿد

  .؟ إفقف يـتفك حد   قرادذـ

 اًمٕمرف إمم ُمقيمقٌل  أّٟمف ذًمؽ ذم افعؾامء مذهى مـ افّراجح وادشفقر

 .ومال ٓ وُم٤م سمف طمٙمؿ شمٗمّرىم٤مً  اًمٕمرف ذم قمدّ  ُم٤م ومٙمؾ ،

_________________________ 
ئ٦م سمٕمػم ، صمؿ طمًـ إؾمالُمف ، ويم٤من ىمد ؿمٝمد سمدرا ُمع وؿمٝمد طمٜمٞمٜم٤ًم وأقمٓمل ُمـ همٜم٤مئٛمٝم٤م ُم٤م

  .واًّمذي ٟمّج٤مين يقم سمدر: اًمٙمّٗم٤مر ، وٟمج٤م ُمع ُمـ ٟمج٤م ، ومٙم٤من إذا اضمتٝمد ذم اًمٞمٛملم ىم٤مل 

أؿمٞم٤مء يمٜم٧م أومٕمٚمٝم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م أزم ومٞمٝم٤م أضمر ؟ : وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصأٟمف ؾم٠مل اًمٜمٌل ، وذم اًمّّمحٞمح 

 .أؾمٚمٛم٧م قمغم ُم٤م ؾمٚمػ ًمؽ ُمـ ظمػم: ىم٤مل 

: ، وىمٞمؾ  63، وىمٞمؾ ؾمٜم٦م  63ُم٤مت ؾمٜم٦م  .ء سم٠مٟم٤ًمب ىمريش وأظم٤ٌمره٤مويم٤من ُمـ اًمٕمٚمام

  .ؾمٜم٦م ؿمٓمره٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اإلؾمالم 663وهق ممـ قم٤مش  .23وىمٞمؾ ؾمٜم٦م ،  63

ىم٤مًمف إسمراهٞمؿ سمـ  .ؾمٜم٦م 663، وهق اسمـ  23ُم٤مت ؾمٜم٦م :  "اًمت٤مريخ  "ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم 

ُم٤مت ًمٕمنم : قمـ قمروة ، ىم٤ملاعمٜمذر ، صمؿ أؾمٜمد ُمـ ـمريؼ قمٛمر سمـ قمٌد اهللَّ سمـ قمروة ، 

 .ىم٤مل ذم اإلص٤مسم٦م سمتجقز .ؾمٜمقات ُمـ ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م
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 شمٗمّرد مّه٤مُم٤مً  أنّ  إمم:  داود أسمق أؿم٤مر "ُيت٤مر صمالث ُمرار  ": وىمقًمف 

 : لىم٤م مّه٤مم قمـ قمّٗم٤من قمـ أمحد قمٜمد ووىمع ، ىمت٤مدة أصح٤مب قمـ سمذًمؽ

 هبذه طمّدصمف سمٛمـ مّه٤ممٌ  يٍّمح وملَ  .ُمرار صمالث َٞم٤مراخلِ  يمت٤ميب ذم وضمدت

 اإلؾمامقمٞمكمّ  أظمرضمف وىمد .آظمتٞم٤مر ؾمٌٞمؾ قمغم ومٝمل صمٌت٧م وم٢من .اًمّزي٤مدة

٤ٌّمن قمـ آظمر وضمف  .احلدي٨م آظمر ذم اًمّزي٤مدة هذه ومذيمر .هاللٍ  سمـ طم

 ثالً ُم اعمِمؽمى إظم٤ٌمر ذم اًم٤ٌمئع صدق:  أي ( وبّقـو صدؿو ؾنن: )  ؿقفف

ٚمٕم٦م ذم يم٤من إن اًمٕمٞم٥م وسملّم ،  ًّ  ُمثالً  اًمّثٛمـ ىمدر ذم اعمِمؽمي وصدق ، اًم

 واًمٌٞم٤من اًمّّمدق يٙمقن أن:  ويتؿؾ ، اًمّثٛمـ ذم يم٤من إن اًمٕمٞم٥م وسملّم ، 

 .ًممظمر شم٠ميمٞمدٌ  أطمدمه٤م ريمْ وذِ ،  واطمدٍ  ًك سمٛمٕمٜم

 يمذسم٤م وإن "وًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م مه٤مم  ( فامبقعِ  برـيُ  ؼًحُم : )  ؿقفف

  ."سمٞمٕمٝمام  سمريم٦م ويٛمح٘م٤م رسمح٤مً  يرسمح٤مً  أن ومٕمًك ويمتام

 وهق اًمنّمط ُمٜمٝمام طمّمؾ إن هلام اًمؼميم٦م طمّمقل احلدي٨م وذم

 .واًمٙمتؿ اًمٙمذب وهق وّدمه٤م وضمد إن ٝم٤م٘مُ وحَمْ  ، واًمّتٌٞملم اًمّّمدق

 .؟ أظمر دون اعمنموط ُمٜمف وضمد إذا ٕطمدمه٤م اًمؼميم٦م حتّمؾ وهؾ

  .َجرة أيب اسمـ ورضّمحف ، ي٘متْمٞمف احلدي٨م فم٤مهر

 ُمـ اًمؼميم٦م شمٜمزع سم٠من أظمر قمغم أطمدمه٤م ؿم١مم يٕمقد أن:  ؿؾويت

 إضمر يم٤من وإن ، ُمٜمٝمام واطمدٍ  يمؾ ُمـ اًمٙمتؿ أو اًمٙمذب وضمد إذا اعمٌٞمع

  .اًمٙم٤مشمؿ ًمٚمٙم٤مذب طم٤مصٌؾ  واًمقزر ، اعمٌلّم  ًمٚمّّم٤مدق صم٤مسمت٤مً 

َّٓ  طمّمقهل٤م يتؿّ  ٓ اًمّدٟمٞم٤م أنّ  احلدي٨م وذم  وأنّ  ، اًمّّم٤مًمح سم٤مًمٕمٛمؾ إ

 .وأظمرة اًمّدٟمٞم٤م ػمسمخ يذه٥م اعمٕم٤ميص ؿم١مم
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 سمـ اًمّرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ واحل٤ميمؿ ُم٤مضمف واسمـ أمحدروى  :تؽؿقؾ 

 قم٘م٦ٌم قمـ - ُمٝمٛمٚم٦مٌ  إًمػ وسمٕمد اعمٞمؿ وختٗمٞمػ اعمٕمجٛم٦م سمٙمن - ؾم٦مؿمام

 سمٞمٕم٤مً  أظمٞمف ُمـ سم٤مع عمًٚمؿٍ  حيؾ   وٓ ،اعمًٚمؿ أظمق اعمًٚمؿ : سمٚمٗمظ ُمرومققم٤مً 

َّٓ  همش   ومٞمف ـٌ  وإؾمٜم٤مده " قمٞم٤ٌمً  ومٞمف يٕمٚمؿ " أمحد رواي٦م وذم .ًمف سمّٞمٜمف إ   .طمً

 ُمٜمده واسمـ اجل٤مرود واسمـ ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًّمئّل  اًمؽّمُمذّي وروى 

 ظم٤مًمد سمـ اءاًمٕمدَّ  زم ىم٤مل:  ىم٤مل يزيد أيب سمـ اعمجٞمد قمٌد ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ

 سمغم:  ىمٚم٧م:  ىم٤مل ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زم يمتٌف يمت٤مسم٤مً  أىمرئؽ أٓ:  هقذة سمـ

 حمٛمد ُمـ هقذة سمـ ظم٤مًمد سمـ اًمٕمداء اؿمؽمى ُم٤م هذا .يمت٤مسم٤مً  زم وم٠مظمرج

 سمٞمع ظمٌث٦م وٓ ٦مهم٤مئٚم وٓ داء ٓ أُم٦مً  أو قمٌداً  ُمٜمف اؿمؽمى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

  .اعمًٚمؿ اعمًٚمؿ

  اخلديٕم٦م اعمًٚمؿ ؿم٠من ُمـ ًمٞمس أّٟمف ومٞمف ." اعمًٚمؿ اعمًٚمؿ سمٞمع " ىمقًمف

 رءٌ  ُمٜمف فمٝمر ؾمقاء اًم٤ٌمـمـ سمف واعمراد ، قمٞم٥م ٓ:  أي " داء ٓ " ىمقًمف

ًّ  اًمٙمٌد يمقضمع .ٓ أم  .اعمٓمّرزّي  ىم٤مًمف .ٕم٤ملواًم

 ، اًم٤ٌمئع يٙمتٛمف:  أي " داء ٓ " ىمقًمف:  احل٤مؿمٞم٦م ذم ( )اعمٜمػّم  اسمـ وىم٤مل

 ، ًمٚمٛمًٚمؿ اعمًٚمؿ سمٞمع ُمـ ًمٙم٤من اًم٤ٌمئع وسمّٞمٜمف داءٌ  سمٕمٌدٍ  يم٤من ومٚمق وإٓ

  ٟمٗمل سمؾ ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّداء ٟمٗمل داء ٓ سم٘مقًمف يرد ملَ  أّٟمف وحمّّمٚمف
ٍ
 .خمّمقصٍ  داء

  .قمٚمٞمف يّٓمٚمع ملَ  ُم٤م وهق

 سمٕمده٤م اعمقطّمدة وؾمٙمقن وسمْمّٛمٝم٤م اعمٕمجٛم٦م سمٙمن " ظمٌث٦م وٓ " فىمقًم

______________________ 
 (6/023)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق قمكم سمـ حمٛمد آؾمٙمٜمدراين ( 6)
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 .اعمٓمّرزّي  ىم٤مًمف .قمٝمد هلؿ ىمقم ُمـ ُمًٌّٞم٤مً :  أي .ُمثٚمث٦مٌ 

 " اًمٕملم " ص٤مطم٥م وىم٤مل،  يم٤مإلسم٤مق اخلٌٞمث٦م إظمالق اعمراد:  وؿقؾ

 .سم٤مًمّٓمّٞم٥م احلالل قمـ قمؼّم  يمام احلرام اعمراد:  وؿقؾ .اًمّري٦ٌم

 ذم يم٤من ُم٤م واخلٌث٦م سم٤مًمٗمتح اخلٚمؼ ذم يم٤من ٤مُم اًمّداء : اًمٕمريبّ  اسمـ وىم٤مل

 ذم ُمٙمروهٍ  ُمـ يٕمٚمؿ ُم٤م قمغم اًم٤ٌمئع ؾمٙمقت واًمٖم٤مئٚم٦م،  سم٤مًمّْمؿّ  اخلٚمؼ

  .اعمٌٞمع

 .اإلسم٤مق اعمراد:  وؿقؾ،  ومجقر وٓ:  أي،  سم٤معمٕمجٛم٦م "هم٤مئٚم٦م وٓ" ىمقًمف

 سمحٞمٚم٦مٍ  اطمت٤مل إذا .ومالنٌ  اهمت٤مًمٜمل ىمقهلؿ ُمـ هق:  ( )سمّٓم٤مل اسمـ وىم٤مل

 .ُم٤مزم هب٤م يتٚمػ

______________________ 
 (6/03)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق قمكم سمـ ظمٚمػ  6))
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 باب ها 
ُ
 نيي ػنو هن البيٌعي

 الحديث الثالث
 -هنك ظـ ادـوبذة  ملسو هيلع هللا ىلصأّن افـبّل ,   اخلدريّ  ظـ أيب شعقدٍ  -;27

 - أو يـظر إفقف , بفؾِ ؼْ وهل ضرح افرجؾ ثقبف بوفبقع إػ افرجؾ ؿبؾ أن يَ 

  ( ).- دس افرجؾ افثقب ٓ يـظر إفقف -المسي وادْ  , المسيوهنك ظـ ادْ 

 

 قمـ يقٟمس ـمريؼ ُمـ قمٜمد اًمِمٞمخلمو (ظـ ادـوبذة هنك ) : ؿقفف 

 أو سم٤مًمٚمٞمؾ سمٞمده أظمر صمقب اًمّرضمؾ عمس واعمالُم٦ًم " سمٚمٗمظ اًمّزهرّي 

َّٓ  ي٘مٚمٌف وٓ سم٤مًمٜمّٝم٤مر ،  صمقسمف اًمّرضمؾ إمم اًمّرضمؾ يٜمٌذ أن واعمٜم٤مسمذة ، سمذًمؽ إ

  ." شمراضٍ  وٓ ٟمٔمر همػم قمـ سمٞمٕمٝمام ويٙمقن،  سمثقسمف أظمر ويٜمٌذ

 اًم٘مقم يت٤ٌميع أن وذًمؽ " يقٟمس قمـ أظمرى ٍؼ ـمري ُمـ قمقاٟم٦م وٕيب

ٚمع ًّ ٚمع اًم٘مقم يتٜم٤مسمذ أو،  قمٜمٝم٤م ُيؼمون وٓ إًمٞمٝم٤م يٜمٔمرون ٓ اًم ًّ  اًم

  .اًم٘مامر أسمقاب ُمـ ومٝمذا " يمذًمؽ

 أن واعمٜم٤مسمذة " اًمّزهرّي  قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف اسمـ رواي٦م وذم

  .ُمٕمل ُم٤م إًمٞمؽ ًم٘ملوأُ  ُمٕمؽ ُم٤م إزمّ  أًمؼ:  ي٘مقل

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري قمـ (  6666) وُمًٚمؿ (  6336،  6302) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد قمـ أيب ؾمٕمٞمد 

ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من يمالمه٤م (  6462) و  .ُمـ ـمريؼ ُمٕمٛمر(  6333) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .خمتٍمًا دون شمٗمًػم .قمـ اًمزهري قمـ قمٓم٤مء سمـ يزيد قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 
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:  ًمٚمّرضمؾ اًمّرضمؾ ي٘مقل أن اعمالُم٦ًم " هريرة أيب طمدي٨م وًمٚمٜم٤ًّمئّل 

 وًمٙمـ،  أظمر صمقب إمم ُمٜمٝمام واطمدٌ  يٜمٔمر وٓ سمثقسمؽ صمقيب أسمٞمٕمؽ

 يِمؽمي ، ُمٕمؽ ُم٤م وشمٜمٌذ ُمٕمل ُم٤م أٟمٌذ:  ي٘مقل أن واعمٜم٤مسمذة ، عم٤ًمً  يٚمٛمًف

 أظمر ُمع يمؿ ُمٜمٝمام واطمدٍ  يمؾ يدري وٓ،  أظمر ُمـ ُمٜمٝمام واطمد يمؾ

 .ذًمؽ وٟمحق

قمـ اًمزهري  ( ) ُمٕمٛمر ـمريؼ ُمـ أمحد قمٜمد أيْم٤مً  اًمّتٗمًػم وىمع وىمد

 وذم .قمٜمف اًمّرّزاق قمٌد قمـ أظمرضمف .قمـ قمٓم٤مء سمـ يزيد قمـ أيب ؾمٕمٞمد

 .اًمٌٞمع وضم٥م وم٘مد اًمّثقب هذا ٟمٌذت إذا:  ي٘مقل أن واعمٜم٤مسمذة " آظمره

ف إذا ي٘مٚمٌف وٓ،  يٜمنمه وٓ،  سمٞمده يٚمٛمَس  أن واعمالُم٦ًم ًّ  وضم٥م ُم

 ."اًمٌٞمع

 وم٠من اعمالُم٦ًم أُّم٤م " هريرة أيب قمـ ُمٞمٜم٤مء سمـ قمٓم٤مء ـمريؼ ُمـ وعمًٚمؿٍ 

 يمؾ يٜمٌذ أن واعمٜم٤مسمذة ، شم٠مُّمؾٍ  سمٖمػم ص٤مطمٌف صمقب ُمٜمٝمام واطمدٍ  يمؾ يٚمٛمس

  ." ص٤مطمٌف صمقب إمم ُمٜمٝمام واطمد يٜمٔمر ملَ  أظمر إمم صمقسمف ُمٜمٝمام واطمدٍ 

 .اًمّتٗمًػم ومٞمف وًمٞمس .اًمقضمف هذا ُمـأظمرضمف اًمٌخ٤مري  وىمد

 اعمالُم٦ًم سمٚمٗمظ أىمٕمد ، ةهرير أيب طمدي٨م ذم اًمذي اًمّتٗمًػم وهذا

  .اجل٤مٟمٌلم ُمـ اًمٗمٕمؾ وضمقد ومتًتدقمل ُمٗم٤مقمٚم٦مٌ  ّّٕن٤م ، واعمٜم٤مسمذة

 أوجفٌ  وهل. صقرٍ  ثالث ظذ ادالمسي تػسر دم افعؾامء واختؾػ

 .فؾّشوؾعّقي

______________________ 
 . ًمٙمـ ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٗمًػمٌ ، أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري يمام شم٘مدم  .ـمريؼ ُمٕمٛمر  (6)
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 ومٞم٘مقل،  اعمًت٤مم ومٞمٚمٛمًف فمٚمٛم٦مٍ  ذم أو ُمٓمقي   سمثقٍب  ي٠ميت أن:  أصّحفو

ًُ  قمي٘م أن سمنمط سمٙمذا سمٕمتٙمف:  اًمّثقب ص٤مطم٥م ًمف  وٓ ٟمٔمرك ُم٘م٤مم ؽعم

 .احلدي٨م ذم اًمٚمذيـ ًمٚمّتٗمًػميـ ُمقاومٌؼ  هق وهذا ، رأيتف إذا ًمؽ ظِمَٞم٤مر

  .زائدةٍ  صٞمٖم٦مٍ  سمٖمػم سمٞمٕم٤مً  اًمٚمٛمس ٟمٗمس جيٕمال أن:   افّثوين

  .وهمػمه اعمجٚمس ظِمَٞم٤مر ىمٓمع ذم ذـم٤مً  اًمٚمٛمس جيٕمال أن:  افّثوفٌ

  .سم٤مـمؾ يمٚمٝم٤م اًمّت٠مويالت قمغم واًمٌٞمع

 .َٞم٤مراخلِ  ٟمٗمل واؿمؽماط ، اعمٌٞمع رؤي٦م ذط مقمد:  إّول وملخذ

 ُمٜمف ومٞم١مظمذ .اًمٌٞمع قم٘مد ذم اًمّّمٞمٖم٦م ٟمٗمل اؿمؽماط:  افّثوين وملخذ

 أو سم٤معمحّ٘مرات ىمّٞمده٤م اعمٕم٤مـم٤مة أضم٤مز ُمـ ًمٙمـ ، ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمٕم٤مـم٤مة سمٞمع سمٓمالن

 ُمـ قمٜمد واعمٜم٤مسمذة اعمالُم٦ًم وأُّم٤م ، سم٤معمٕم٤مـم٤مة اًمٕم٤مدة ومٞمف ضمرت سمام

 .سمذًمؽ ُيّّمٝمام ومال يًتٕمٛمٚمٝمام

 صقر سمٕمض ذم واعمٜم٤مسمذة اعمالُم٦ًم ُمع اعمٕم٤مـم٤مة سمٞمع جيتٛمع هذا ومٕمغم

 صقر سمٕمض ذم اًمٜمّٝمل ُيّص  أن اعمٕم٤مـم٤مة سمٞمع جيٞمز ومٚمٛمـ ، اعمٕم٤مـم٤مة

 .سم٤معمٕم٤مـم٤مة ومٞمف اًمٕم٤مدة ضمرت قماّم  واعمٜم٤مسمذة اعمالُم٦ًم

 اعمالُم٦ًم سمٞمع ذم أضمروا إئّٛم٦م إنّ :  اًمّراومٕمّل  ىمقل حيٛمؾ هذا وقمغم

  .أقمٚمؿ واهلل .اعمٕم٤مـم٤مة ذم اًمذي فاخلال واعمٜم٤مسمذة

 اًمتل هل إىمقال وهذه ، اعمجٚمس ظِمَٞم٤مر ٟمٗمل ذط:  افّثوفٌ وملخذ

 قمغم زي٤مدةً  احلدي٨م ـمرق ُمـ ذيمرٟم٤مه مم٤ّم خرجوٟمُ  ، اًمٗم٘مٝم٤مء قمٚمٞمٝم٤م اىمتٍم

  .ذًمؽ

 أوجفٌ  وهل , أؿقال ثالثي ظذ أيضوً  ؾقفو ؾوختؾػقا .ادـوبذة وأّمو
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،  اعمالُم٦ًم ذم شم٘مّدم يمام سمٞمٕم٤مً  اًمٜمٌّذ ٟمٗمس ٕمالجي أن:  أصّحفو .فؾّشوؾعّقي

 .اعمذيمقر احلدي٨م ذم ًمٚمّتٗمًػم اعمقاومؼ وهق

 .صٞمٖم٦م سمٖمػم سمٞمٕم٤مً  اًمٜمٌّذ جيٕمال أن:  وافّثوين

  .ِخَٞم٤مرًمٚم ىم٤مـمٕم٤مً  اًمٜمٌّذ جيٕمال أن:  وافّثوفٌ

 .افـّبذ تػسر دم واختؾػقا

 .اعمذيمقر احلدي٨م ذم شمٗمًػمه وىمع يمام اًمّثقب ـمرح هق:  قؾؾؼ

 " ُمًٚمؿ روى وىمد .همػمه أّٟمف واًمّّمحٞمح ، احلّم٤مة ٟمٌذ هق:  ؿقؾو

  .هريرة أيب طمدي٨م ُمـ " احلّم٤مة سمٞمع قمـ اًمٜمّٝمل

  .احلصوة بقع تػسر دم واختؾػ

 هذه قمٚمٞمف وىمٕم٧م ُم٤م إصمقاب هذه ُمـ سمٕمتؽ ي٘مقل أن هق:  ؾؼقؾ

  .اًمّرُمل ذم إًمٞمف اٟمتٝم٧م ُم٤م إرض هذه ُمـ أو ، طمّم٤مةً  ويرُمل احلّم٤مة

  .احلّم٤مة يرُمل أن إمم َٞم٤مراخلِ  يِمؽمط أن هق : قؾوؿ

  .سمٞمٕم٤مً  اًمّرُمل ٟمٗمس جيٕمال أن:  وافّثوفٌ

 .سمف دلاؾمتُ  " إًمٞمف يٜمٔمر ٓ اًمّثقب عمس " احلدي٨م ذم وىمقًمف

 ذم اًمِّم٤مومٕمّل  ىمقل وهق .اًمٖم٤مئ٥م سمٞمع سمٓمالن قمغم .وهق افؼقل إول

 .اجلديد

،  رآه إذا رَٞم٤ماخلِ  ويث٧ٌم ُمٓمٚم٘م٤مً  يّمّح  .طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ:  افؼقل افثوين

  .أيْم٤مً  واًمِّم٤مومٕمّل  ُم٤مًمؽ قمـ وطمٙمل

َّٓ و وصٗمف إن يّمّح  .ُم٤مًمٍؽ  قمـ:  افؼقل افثوفٌ  ىمقل وهق ، ومال إ

 واظمت٤مره ، اًمّٔم٤مهر وأهؾ صمقر وأيب وإؾمح٤مق وأمحد اًم٘مديؿ ذم اًمِّم٤مومٕمّل 
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 .شمٗم٤مصٞمٚمف ذم اظمتٚمٗمقا وإن ، اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ واًمّروي٤مينّ  اًمٌٖمقّي 

 وٓ،  إًمٞمٝم٤م يٜمٔمرون ٓ " ىمّدُمتٝم٤م اًمتل اٟم٦مقمق أيب رواي٦م ذم ىمقًمف وي١مّيده

  .ـمقل وظمالوم٤مً  ووم٤مىم٤مً  ًمذًمؽ آؾمتدٓل وذم " قمٜمٝم٤م ُيؼمون

 .سمف دلواؾمتُ 

 ىمقل وهق ، ُمٓمٚم٘م٤مً  إقمٛمك سمٞمع سمٓمالن قمغم: وهق افؼقل إول 

 ٓ إقمٛمك ًمٙمقن ، اًمٖم٤مئ٥م سمٞمع ُمٜمٝمؿ أضم٤مز ُمـ طمّتك اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمٕمٔمؿ

 . َٞم٤مراخلِ  ٟمٗمل اؿمؽماط ُمع ٥ماًمٖم٤مئ يمٌٞمع ومٞمٙمقن ، ذًمؽ سمٕمد يراه

 .وأمحد ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف،  همػمه ًمف وصٗمف إذا يّمّح : افؼقل افثوين 

 قمٜمدهؿ شمٗم٤مصٞمؾ قمغم ُمٓمٚم٘م٤مً  يّمّح  .طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ:  افؼقل افثوفٌ

 .أيْم٤مً 

 : نتـبقفو

 ، قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من ىمقل ُمـ اًمّتٗمًػم أنّ  . ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد وىمع:  إّول

  .سمٕمد ؾم٠مسمّٞمٜمف يمام اًمّّمح٤ميبّ  ىمقل أّٟمف اًمّٔم٤مهر سمؾ ، ىم٤مئٚمف ُمـ ظمٓم٠مٌ  وهق

 " واعمٜم٤مسمذة اعمالُم٦ًم قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ّنك " هريرة أيب طمدي٨م:  ينافّثو

 ، قمٜمف قم٤مصؿ سمـ طمٗمص ـمريؼ صم٤مًمثٝم٤م ، ـمرق ُمـ قمٜمف اًمٌخ٤مرّي  أظمرضمف

  ذم يذيمر وملَ  ، اًمّّمالة ُمقاىمٞم٧م ذم وهق
ٍ
 شمٗمًػم قمٜمف ـمرىمف ُمـ رء

  .واعمالُم٦ًم اعمٜم٤مسمذة

  .شم٘مّدم يمام واًمٜم٤ًّمئّل  ُمًٚمؿ رواي٦م ذم ٤مشمٗمًػممه وىمع وىمد

 ذم وىمع ًمٙمـ ، اعمرومقع احلدي٨م ُمـ اًمّتٗمًػم أنّ  يمٚمٝم٤م اًمّٓمرق وفم٤مهر

 " وًمٗمٔمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  دون ُمـ يمالم ُمـ سم٠مّٟمف يِمٕمر ُم٤م اًمٜم٤ًّمئّل  رواي٦م
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 ." إًمخ ..ي٘مقل أن اعمالُم٦ًم أنّ :  وزقمؿ

 ًمّّمح٤ميبّ ا يٕمؼّم  أن ٕمدًمٌُ  اًمّّمح٤ميبّ  يمالم ُمـ ذًمؽ يٙمقن أن وم٤مٕىمرب

 ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم اًمّتٗمًػم وًمقىمقع ، زقمؿ سمٚمٗمظ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ

 شم٘مّدم يمام أيْم٤مً  ىمقًمف ُمـ اخلدرّي 



 33 باب ما يُنهى عنو من البيوع   البيوع كتاب   

 الحديث الرابع
ٓ تؾّؼقا : ؿول ,  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ  وظـ أيب هريرة  -286

بع وٓ ي , وٓ تـوجشقا , بع بعضؽؿ ظذ بقع بعضٍ وٓ ي , افّرـبون

 توظفو ؾفق بخر افـّظريـومـ اب , اإلبؾ وافغـؿرّصوا وٓ تُ  , حورٌض فبودٍ 

وإن شخطفو رّدهو وصوظًو مـ  , إن رضقفو أمسؽفو , بعد أن يؾبفو

  ( ).مترٍ 

  ( ).ثالثوً  َقورهق بوخلِ : ودم فػظ 

 

 ظمرج " ًمٌٞمعٍ  اًمّريم٤ٌمن يتٚمّ٘مك ٓ "وعمًٚمؿ (   ٓ تؾّؼقا افّرـبون) : ؿقفف 

 وٓ ، ريم٤ٌمٟم٤مً  قمدداً  يٙمقٟمقن اًمّٓمٕم٤مم جيٚم٥م ُمـ أنّ  ذم اًمٖم٤مًم٥م خمرج

 ملَ  ُم٤مؿمٞم٤مً  أو رايم٤ٌمً  واطمداً  أو ُمِم٤مة قمدداً  اجل٤مًم٥م يم٤من ًمق سمؾ ًمف ُمٗمٝمقمَ 

 .احلٙمؿ ُيتٚمػ

قمـ  ملسو هيلع هللا ىلصّنك رؾمقل اهلل  " اي٦م أيب طم٤مزم قمـ أيب هريرةرووهلام ُمـ 

______________________ 
قمـ حيٞمك سمـ (  6666) وُمًٚمؿ ، قمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ (  6330) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .حيٞمك يمالمه٤م قمـ ُم٤مًمؽ قمـ أيب اًمزٟم٤مد قمـ إقمرج قمـ أيب هريرة سمف

ومذيمر اًمتٍمي٦م  .ُمـ ـمريؼ ضمٕمٗمر سمـ رسمٞمٕم٦م قمـ إقمرج(  6336) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .وم٘مط

) وُمًٚمؿ (  6622،  6623،  6363،  6366،  6333،  6300) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .خمتٍمًا وُمٓمقًٓ  . هريرةُمـ ـمرق أظمرى قمـ أيب(  6663،  6666

 .ُمـ ـمريؼ ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح قمـ أسمٞمف قمـ أيب هريرة (  6663) أظمرضمف ُمًٚمؿ ( 6)

وذيمره  .ُمـ ـمريؼ ىمرة قمـ اسمـ ؾمػميـ قمـ أيب هريرة(  6663) وأظمرضمف أيْم٤ًم  

  .يمام ؾمٞم٠ميت ُمٗمّّماًل ذم اًمنمح .اًمٌخ٤مري ُمٕمّٚم٘م٤مً 



 34 باب ما يُنهى عنو من البيوع   البيوع كتاب   

 ؾمقاء ، سمٕمٞمداً  أم ىمري٤ٌمً  يم٤من ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّتٚمّ٘مل ُمٜمع فم٤مهرهو،  "اًمتٚم٘مل 

  .ٓ أم ُمٜمٝمؿ اًمنّماء ٕضمؾ يم٤من

 اؿمؽماط ُمٜمف ويٗمٝمؿ ، ُمٜمٝمؿ واًمٌٞمع هلؿ اًمٌٞمع يِمٛمؾ " ًمٌٞمع " وىمقًمف

الم أطمد اًمّريم٤ٌمن شمٚمّ٘مك ومٚمق .سم٤مًمّتٚمّ٘مل ذًمؽ ىمّمد ًّ  أو،  اًمٗمرضم٦م أو ًمٚم

  .؟ اًمٜمّٝمل يتٜم٤موًمف هؾ ، وم٤ٌميٕمٝمؿ ومقضمدهؿ ًمف حل٤مضم٦مٍ  ظمرج

 هقو ، سمذًمؽ احلٙمؿ قمٜمده يٗمؽمق ملَ  اعمٕمٜمك إمم رَ ٔمَ ٟمَ  ومٛمـ ، اطمتامل ومٞمف

 يٌتدئ أن اًمٜمّٝمل ذم افّشوؾعّقي بعض وذط ، اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م قمٜمد إصّح 

 اًمٌٞمع سمٓمٚم٥م اجل٤مًم٥م اسمتدأ ومٚمق ، اًمٌٞمع اجل٤مًم٥م ُمـ ومٞمٓمٚم٥م اعمتٚمّ٘مل

 .اًمٜمّٝمل ذم يدظمؾ ملَ  اعمتٚمّ٘مل ُمٜمف وم٤مؿمؽمى

 ؾمٕمر ذم يٙمذب أن : اعمحّرم اًمّتٚمّ٘مل صقرة ذم ( )احلرُملم إُم٤مم وذيمر

 .اعمثؾ صمٛمـ ُمـ سم٠مىمؾ ُمٜمٝمؿ ويِمؽمي اًمٌٚمد

 .اًمّدظمقل ذم قمٚمٞمٝمؿ اعم١مٟم٦م سمٙمثرة ُيؼمهؿ أن ، ومٞمٝم٤م اعمتقزم وذيمر

 .ًمٞمٖمٌٜمٝمؿ ُمٕمٝمؿ ُم٤م سمٙم٤ًمد ُيؼمهؿ أن : اًمِّمػمازّي  إؾمح٤مق أسمق وذيمر

 ملَ  وًمق ًمف وىمٕم٧م عمـ َٞم٤مراخلِ  إصم٤ٌمت اًمّت٘مٞمٞمدات هذه ُمـ ي١مظمذ وىمد

 ٞمسًم يمذسم٤مً  إظم٤ٌمره يمقن أنّ :  افّشوؾعّقي ّسح ًمٙمـ ، شمٚمؼ   هٜم٤مك يٙمـ

 اعمٕمتؼم ومٝمق ، اًمٖمٌـ فمٝمر إذا َٞم٤مراخلِ  ًمف يث٧ٌم وإّٟمام ، َٞم٤مراخلِ  ًمثٌقت ذـم٤مً 

 .وقمدُم٤مً  وضمقداً 

 ، اًمٗم٤ًمد ي٘متيض اًمٜمّٝمل أنّ  قمغم سمٜم٤مءً  ُمردود اًمٌٞمع سم٠منّ  .بخورياف جزمو

______________________ 
 (6/630)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق قمٌداعمٚمؽ اجلقيٜمل  (6)
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 إذا ُم٤م ٓ .قمٜمف اعمٜمٝمّل  ذات إمم يرضمع ومٞمام اعمحّ٘م٘ملم قمٜمد ذًمؽ حمؾ ًمٙمـ

 أيت سمنمـمف َٞم٤مراخلِ  ويث٧ٌم اًمٌٞمع ومٞمّمّح  .قمٜمف ظم٤مرٍج  أُمرٍ  إمم يرضمع يم٤من

 .ذيمره

 ظمداقم٤مً  سمٙمقٟمف قمٚمٞمف وآؾمتدٓل آصمامً  قم٤مصٞم٤مً  ص٤مطمٌف يمقن وأُّم٤م

 اًمٜمّٝمل ٕنّ  ، ُمردوداً  اًمٌٞمع يٙمقن أن ذًمؽ ُمـ يٚمزم ٓ وًمٙمـ ، ومّمحٞمح

  ُيؾ وٓ اًمٕم٘مد ٟمٗمس إمم يرضمع ٓ
ٍ
 هق وإّٟمام،  وذائٓمف أريم٤مٟمف ُمـ سمٌمء

  سم٤مًمّريم٤ٌمن اإلرضار ًمدومع

 ، احلـوبؾي وبعض ادوفؽّقي بعض إًمٞمف ص٤مر اًمٌٞمع سمٌٓمالن واًم٘مقل

 اظمت٤مر إذا ُم٤م قمغم ُمردود اًمٌٞمع أنّ  ، اًمٌخ٤مرّي  ىمقل حيٛمؾ أن ويٛمٙمـ

 .اًمّراضمح ُي٤مًمػ ومال رّده اًم٤ٌمئع

 ومٞمف وم٢منّ  ، اعمٍّماة سمٌٞمع اًمّتٜم٤مىمض وأًمزُمف،  اإلؾمامقمٞمكمّ  شمٕمّ٘مٌف وىمد

 ًمٚم٤ٌمدي احل٤مرض سمٞمع ذم ومّمؾ فوسمٙمقٟم ، اًمٌٞمع يٌٓمؾ ملَ  ذًمؽ وُمع ظمداقم٤مً 

 طمٙمٞمؿ سمحدي٨م أيْم٤مً  قمٚمٞمف واؾمتدل ، أضمر سمٖمػم أو سم٠مضمرٍ  ًمف يٌٞمع أن سملم

 سمريم٦م حم٘م٧م ويمتام يمّذسم٤م وم٢من" ومٗمٞمف َٞم٤مراخلِ  سمٞمع ذم اعم٤ميض طمزام سمـ

  ."سمٞمٕمٝمام

 سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ورد وىمد ، ًمٚمٕمٞم٥م واًمٙمتامن سم٤مًمٙمذب سمٞمٕمٝمام يٌٓمؾ ومٚمؿ:  ىم٤مل

ٚمٕم٦م ص٤مطم٥م أنّ  " صحٞمٍح  ًّ  دظمؾ إذا َٞم٤مرسم٤مخلِ  يّمػم شمٚمّ٘م٤مه عمـ ٤مقمٝم٤مسم إذا اًم

قق ًّ   .هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ؾم٤مىمف صمؿّ  " اًم

  .اجلؿفقر وـرهف .افّتؾّؼل حـقػي أبق أجوز:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

  : حوفتغ ذم اًمّتٚمّ٘مل يٙمره احلٜمٗمّٞم٦م يمت٥م ذم اًمذي:  ىمٚم٧م
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 .اًمٌٚمد سم٠مهؾ يّي  أن:  احلوفي إوػ

ٕمر يٚمتٌس أن:  افثوكقي ًّ   .ًمقارديـا قمغم اًم

  : اختؾػقا ثؿّ 

ٚمٕم٦م وص٤مطم٥م أؾم٤مء وم٘مد شمٚمّ٘م٤مه ـُمَ :  افّشوؾعلّ  ؾؼول ًّ  ، َٞم٤مرسم٤مخلِ  اًم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  " هريرة أيب قمـ ؾمػميـ اسمـ قمـ أّيقب طمدي٨م وطمّجتف

 أشمك إذا َٞم٤مرسم٤مخلِ  ومّم٤مطمٌف وم٤مؿمؽماه شمٚمّ٘م٤مه وم٢من ، اجلٚم٥م شمٚمّ٘مل قمـ ّنك

قق ًّ   ."اًم

حفو ًمؽّمُمذّي وا داود أسمق أظمرضمف طمدي٨ٌم  وهق:  ىمٚم٧م  اسمـ صحَّ

 اسمـ قمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ وأظمرضمف ،أّيقب ـمريؼ ُمـ ظمزيٛم٦م

 ؾمّٞمده أشمك وم٢مذا ُمٜمف وم٤مؿمؽمى شمٚمّ٘م٤مه ومٛمـ ، اجلٚم٥م شمٚمّ٘مقا ٓ " سمٚمٗمظ ؾمػميـ

قق ًّ قق ىمدم إذا:  أي " َٞم٤مرسم٤مخلِ  ومٝمق " وىمقًمف " َٞم٤مرسم٤مخلِ  ومٝمق اًم ًّ  اًم

ٕمر وقمٚمؿ ًّ  .اًم

ـٌ  افبقع دم فف يؼع أن بؼط أو مطؾؼوً  فف يثبً وهؾ  .وجفون ؟ ؽب

 ٕضمؾ اًمٜمّٝمل أنّ  أيْم٤مً  وفم٤مهره ، احلـوبؾي ؿول وبف .إّول أصّحفام

  .ُيدقمف ممّـ وصٞم٤مٟمتف قمٜمف اًمّير وإزاًم٦م اًم٤ٌمئع ُمٜمٗمٕم٦م

قق أهؾ ٟمٗمع قمغم وفؽم ومحؾف:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل ًّ  رّب  ٟمٗمع قمغم ٓ اًم

ٚمٕم٦م ًّ  طمّج٦م حلدي٨موا:  ىم٤مل وإوزاظلّ  افؽقؾّققن جـح ذفؽ وإػ ، اًم

قق ٕهؾ ٓ ًمٚم٤ٌمئع َٞم٤مراخلِ  أصم٧ٌم ّٕٟمف فؾّشوؾعلّ  ًّ   .اٟمتٝمك .اًم

ٚمع شمٚمّ٘مقا وٓ "ذم اًمٌخ٤مري  قمٛمر اسمـ سمحدي٨م ُم٤مًمؽ واطمت٩ّم  ًّ  اًم

قق إمم هب٤م هيٌط طمّتك ًّ   " اًم



 37 باب ما يُنهى عنو من البيوع   البيوع كتاب   

 اًمّريم٤ٌمن ٟمتٚمّ٘مك يمٜم٤ّم : ىم٤ملأظمرج اًمٌخ٤مري قمـ اسمـ قمٛمر : تؽؿقؾ 

 ؾمقق سمف يٌٚمغ طمّتك ٟمٌٞمٕمف نأ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّك  ومٜمٝم٤مٟم٤م ، اًمّٓمٕم٤مم ُمٜمٝمؿ ومٜمِمؽمى

  .اًمّٓمٕم٤مم

قق أقمغم ذم هذا:  اًمٌخ٤مري ىم٤مل ًّ  .اهلل قمٌٞمد طمدي٨م يٌّٞمٜمف ، اًم

 شمٚمّ٘مل ضمقاز قمغم سمف اؾمتدل ُمـ قمغم اًمّردّ  .سمذًمؽ اًمٌخ٤مرّي  أراد

 ، ومٞمف دًٓم٦م وٓ " اًمّريم٤ٌمن ٟمتٚمّ٘مك يمٜم٤ّم " قمٛمر اسمـ ىمقل إلـمالق ، اًمّريم٤ٌمن

قق أقمغم ذم يتٚمّ٘مقّنؿ يم٤مٟمقا أّّنؿ ُمٕمٜم٤مه ٕنّ  ًّ  اهلل قمٌٞمد رواي٦م ذم يمام . اًم

 أقمغم ذم اًمّٓمٕم٤مم يٌت٤مقمقن يم٤مٟمقا :ذم اًمٌخ٤مري سمٚمٗمظ  ٟم٤مومع قمـ قمٛمر سمـ

قق ًّ  ُمٙم٤مٟمف ذم يٌٞمٕمقه أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٜمٝم٤مهؿ ، ُمٙم٤مّنؿ ذم ومٞمٌٞمٕمقٟمف اًم

 .يٜم٘مٚمقه طمّتك

 شمٚمّ٘مقا وٓ " سم٘مقًمفذم اًمٌخ٤مري  ٟم٤مومعٍ  قمـ روايتف ذم ُم٤مًمؽ ّسح وىمد

ٚمع ًّ قق هب٤م هيٌط طمّتك اًم ًّ  إّٟمام قمٜمف يٜمف ملَ  اًمذي اًمّتٚمّ٘مل أنّ  قمغم ومدلَّ  " اًم

قق سمٚمغ ُم٤م هق ًّ   .سمٕمْم٤مً  سمٕمْمف يٗمّن  واحلدي٨م ، اًم

 سمقىمقع بقـفام ومجع ، اًمّروايتلم ه٤مشملم ذم اًمّتٕم٤مرض اًمّٓمح٤موّي  واّدقمك

ٚمع ٕصح٤مب اًمّير ًّ  ُم٤م قمغم اًمٜمّٝمل طمدي٨م ومٞمحٛمؾ:  ىم٤مل ، وقمدُمف اًم

 .حيّمؾ ملَ  إذا ُم٤م قمغم اإلسم٤مطم٦م ي٨موطمد ، اًمّير طمّمؾ إذا

 .أقمٚمؿ واهلل .افبخوريّ  بف مجع اًمذي اجلٛمع رضمح٤من ُيٗمك وٓ

ذم رواي٦م اسمـ اعمًٞم٥م قمـ (  بع بعضؽؿ ظذ بقع بعضٍ وٓ ي) : ؿقفف 

 ُمـ ًٚمؿعمو،  "أظمٞمف  سمٞمع قمغم اعمرء يٌع وٓ "أيب هريرة ذم اًمّمحٞمحلم 

 سمٞمع قمغم اًمّرضمؾ يٌع ٓ " قمـ اسمـ قمٛمر ٟم٤مومعٍ  قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ
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َّٓ  ،( ) أظمٞمف ظمٓم٦ٌم قمغم ُيٓم٥م وٓ ، أظمٞمف  ." ًمف ي٠مذن أن إ

َّٓ  ":  وىمقًمف  ." ًمف ي٠مذن أن إ

 .اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مقمدة هق يمام احلٙمٛملم ُمـ اؾمتثٜم٤مء يٙمقن أن:  يتؿؾ

 .سم٤مٕظمػم ُيتّص  أن:  ويتؿؾ

قمـ  ٟم٤مومعٍ  قمـ ضمري٩م اسمـ ـمريؼ ُمـٌخ٤مري اًم رواي٦م:  اًمّث٤مين وي١مّيد

 اًمّرضمؾ ُيٓم٥م وٓ ، أظمٞمف سمٞمع قمغم اًمّرضمؾ يٌٞمع أن ّنك " سمٚمٗمظـ قمٛمر اسم

  ." اخل٤مـم٥م ًمف ي٠مذن أو ىمٌٚمف اخل٤مـم٥م يؽمك طمّتك ، أظمٞمف ظمٓم٦ٌم قمغم

 أو،  سم٤مًمٜمّٙم٤مح ذًمؽ ُيتّص  هؾ:  فؾّشوؾعّقي ظمالف ٟمِم٠م وُمـ صَمؿَّ 

  .اًمٗمرق قمدم واًمّّمحٞمح ؟ ذًمؽ ذم اًمٌٞمع سمف يٚمتحؼ

 ٓ " سمٚمٗمظ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ ظمرآ وضمفٍ  ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف وىمد

 طمدي٨م ُمـوًمٚمٌخ٤مري  " يذر أو يٌت٤مع طمّتك أظمٞمف سمٞمع قمغم اًمّرضمؾ يٌٞمع

 ُمًٚمؿ وأظمرضمف " أظمٞمف ؾمقم قمغم اًمّرضمؾ يًت٤مم وأن " سمٚمٗمظ هريرة أيب

  .أيْم٤مً  قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومعٍ  طمدي٨م ذم

 رهيمْ ذِ  وذم ، همػمه ُمـ إُمر اُمتث٤مل إمم أىمرب ًمٙمقٟمف " اعمًٚمؿ " ريمْ وذِ 

  .ُمثٚمف ُمًٚمؿٍ  قمغم يًت٠مصمر أن سمف يٚمٞمؼ ٓ سم٠مّٟمف إيذان

 إوزاظلّ  ؿول وبف .سم٤معمًٚمؿ ذًمؽ ُيتّص  أن سم٠مظمٞمف اًمّت٘مٞمٞمد وفم٤مهر

 .افّشوؾعّقي مـ حربقيف بـ ظبقد وأبق

______________________ 
ذم اًمٜمٝمل قمـ  "ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل اًمٙمالُم ُمًتقرم قمـ اخلٓم٦ٌم ذم طمدي٨م أيب هريرة  (6)

 .ذم سم٤مب اًمنموط ذم اًمٌٞمع .( 622) سمرىمؿ  "ظمٓم٦ٌم اًمرضمؾ قمغم ظمٓم٦ٌم أظمٞمف 
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 أيب قمـ أسمٞمف قمـ اًمٕمالء ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿٍ  رواي٦م ذًمؽ ُمـ وأسح

  " اعمًٚمؿ ؾمقم قمغم اعمًٚمؿ يًقم ٓ " سمٚمٗمظ هريرة

 إخِ  رُ يمْ وذِ :  واًمّذُّمّل  اعمًٚمؿ سملم ذًمؽ ذم ومرق ٓ:  فقراجلؿ وؿول

 .ًمف ُمٗمٝمقم ومال ًمٚمٖم٤مًم٥م ظمرج

 ، اًمنّماء قمغم اًمنّماء ويمذًمؽ ، طمرام اًمٌٞمع قمغم اًمٌٞمع:  اًمٕمٚمامء ىم٤مل

 سم٠مٟم٘مص ٕسمٞمٕمؽ اومًخ:  َٞم٤مراخلِ  زُمـ ذم ؾمٚمٕم٦مً  اؿمؽمى عمـ ي٘مقل أن وهق

  .ظؾقف جمؿعٌ  وهق ، سم٠مزيد ُمٜمؽ ٕؿمؽمي اومًخ ًمٚم٤ٌمئع ي٘مقل أو ،

قم وأُّم٤م ًّ  رّده:  ًمف ومٞم٘مقل ًمٞمِمؽميف ؿمٞمئ٤مً  ي٠مظمذ أن ومّمقرشمف:  اًم

 اؾمؽمّده:  ًمٚمامًمؽ ي٘مقل أو ، سم٠مرظمص ُمثٚمف أو سمثٛمٜمف ُمٜمف ظمػماً  ٕسمٞمٕمؽ

 .سم٠ميمثر ُمٜمؽ ٕؿمؽميف

 ذًمؽ يم٤من وم٢من .أظمر إمم أطمدمه٤م وريمقن اًمّثٛمـ اؾمت٘مرار سمٕمد وحمّٚمف

 وجفون ومٗمٞمف .فم٤مهراً  يم٤من وإن .افّتحريؿ دم خالف ؾال .سحي٤مً 

 .فؾّشوؾعّقي

 احلدي٨م ًمٗمظ إنّ :  وىم٤مل،  موفٍؽ  قمـ اًمّريمقن اؿمؽماط طمزم اسمـ وٟم٘مؾ

  .قمٚمٞمف يدل ٓ

قم ذم اًمّتحريؿ عمقوع ُمٌلّمٍ  أُمرٍ  ُمـ سمدّ  ٓ سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م ًّ  ٕنّ  ، اًم

قم ًّ ٚمٕم٦م ذم اًم ًّ  قمٌد اسمـ ٟم٘مٚمف يمام اّتػوؿوً  حيرم ٓ يزيد ومٞمٛمـ شم٤ٌمع اًمتل اًم

قم أنّ  ٕملّم ومت .اًمؼمّ  ًّ   .ذًمؽ قمغم زائدٌ  ىمدرٌ  ومٞمف وىمع ُم٤م اعمحّرم اًم

قم اًمٌٞمع حتريؿ ُمـ افّشوؾعّقي بعض اشتثـك وؿد ًّ  ُم٤م .أظمر قمغم واًم

 واطمت٩ّم  .حزمٍ  ابـ ؿول وبف ، وم٤مطمِم٤مً  همٌٜم٤مً  ُمٖمٌقٟم٤مً  اعمِمؽمي يٙمـ ملَ  إذا
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 اًمٌٞمع ذم اًمٜمّّمٞمح٦م شمٜمحٍم ملَ  ًمٙمـ،  " اًمٜمّّمٞمح٦م اًمّديـ " سمحدي٨م

قم ًّ  ُمـ ُمٖمٌقن سمٙمذا سمٕمتٝم٤م إن وأّٟمؽ يمذا ىمٞمٛمتٝم٤م أنّ  يٕمّرومف أن ٚمفوم واًم

  .اعمّمٚمحتلم سملم سمذًمؽ ومٞمجٛمع ، ومٞمٝم٤م يزيد أن همػم

 .وم٤مقمٚمف شم٠مصمٞمؿ ُمع اعمذيمقر اًمٌٞمع صّح٦م إمم:  اجلؿفقر وذهى

 .اًمّٔم٤مهر أهؾ ضمزم وسمف ، روايت٤من وم٤ًمده ذم واحلـوبؾي ادوفؽّقي وظـد

 .أقمٚمؿ واهلل

 ومٕمؾ إذا اًمّت٤مضمر ٕنّ ،  اًمّتٗم٤مقمؾ سمّمٞمٖم٦م ذيمره (وٓ تـوجشقا  ): ؿقفف 

 .ُمثٚمف ًمف يٗمٕمؾ أن سمّمدد يم٤من ذًمؽ ًمّم٤مطمٌف

 اعمٓمّرزّي  وطمٙمك .اجلٞمؿ سمٗمتح أّٟمف اعمِمٝمقرو اًمٜمّقن سمٗمتح: واًمٜمجش 

ٙمقن ومٞمف ًّ  ، ًمٞمّم٤مد ُمٙم٤مٟمف ُمـ واؾمتث٤مرشمف اًمّّمٞمد شمٜمٗمػم اًمٚمٖم٦م ذم وهق .اًم

  .ٟمجِم٤مً  سم٤مًمّْمؿّ  أٟمجِمف اًمّّمٞمد ٟمجِم٧م ي٘م٤مل

ٚمٕم٦م صمٛمـ ذم اًمّزي٤مدة ،  عاًمنّم  وذم ًّ  همػمه ًمٞم٘مع ذاءه٤م يريد ٓ ممّـ اًم

ٚمٕم٦م ذم اًمّرهم٦ٌم يثػم اًمٜم٤ّمضمش ٕنّ ،  سمذًمؽ ؾمّٛمل ، ومٞمٝم٤م ًّ  ذًمؽ وي٘مع،  اًم

 اًم٤ٌمئع قمٚمؿ سمٖمػم ذًمؽ وي٘مع ، اإلصمؿ ذم ومٞمِمؽميم٤من اًم٤ٌمئع سمٛمقاـم٠مة

 .اًمٜم٤ّمضمش سمذًمؽ ومٞمختّص 

 اؿمؽماه٤م مم٤ّم يمثرسم٠م ؾمٚمٕم٦م اؿمؽمى سم٠مّٟمف ُيؼم يمٛمـ اًم٤ٌمئع سمف ُيتّص  وىمد

  .اًمّّمح٤ميبّ  يمالم ُمـ ؾمٞم٠ميت يمام سمذًمؽ همػمه ًمٞمٖمرّ  سمف

 ٟم٤مضمش ًمٚمّّم٤مئد ىمٞمؾ وُمٜمف ، واخلديٕم٦م اخلتؾ اًمٜمّجش:  ىمتٞم٦ٌم اسمـ وىم٤مل

 .ًمف وحيت٤مل،  اًمّّمٞمد ُيتؾ ّٕٟمف ،

 ًمف قم٤مُمالً  أنّ  ، اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ـمريؼ ُمـ اًمّرّزاق قمٌد أظمرجو
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 ًمف وم٘م٤مل ، يم٤مؾمداً  ًمٙم٤من وم٠مٟمٗم٘مف أزيد ٜم٧ميم أيّن  ًمقٓ:  ًمف وم٘م٤مل،  ؾمٌٞم٤مً  سم٤مع

 وإنّ  ، ُمردود اًمٌٞمع إنّ :  يٜم٤مدي ُمٜم٤مدي٤مً  ومٌٕم٨م ، حيؾ ٓ ٟمجش هذا:  قمٛمر

  .حيؾ ٓ اًمٌٞمع

 : ىم٤مل  أورم أيب اسمـإسمراهٞمؿ اًمًٙمًٙمل قمـ وأظمرج اًمٌخ٤مري قمـ 

 إنّ )  ومٜمزًم٧م يٕمط ملَ  ُم٤م ومٞمٝم٤م أقمٓمك ًم٘مد سم٤مهلل ومحٚمػ ؾمٚمٕمتف رضمؾ أىم٤مم

 :ىم٤مل اسمـ أيب أورم (  ىمٚمٞمالً  صمٛمٜم٤مً  وأيامّنؿ اهلل سمٕمٝمد يِمؽمون اًمذيـ

ـٌ  رسم٤مً  آيمؾ اًمٜم٤ّمضمش  قمـ ه٤مرون سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ أورده .ظم٤مئ

ٙمًٙمّل  ًّ  .اًم

 ُم٘متٍميـ ، يزيد قمـ ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف وىمد

 أورم أيب اسمـ قمـ آظمر وضمفٍ  ُمـ اًمّٓمؼماينّ  وأظمرضمف ،  اعمقىمقف قمغم

  .ظم٤مئـ سمدل " نُمٚمٕمق " ىم٤مل ًمٙمـ،  ُمرومققم٤مً 

 ٟم٤مضمٌش  أّٟمف سمف اؿمؽمى مم٤ّم سم٠ميمثر أظمؼم ـُمَ  قمغم أورم أيب اسمـ وأـمٚمؼ

ٚمٕم٦م ذم يزيد عمـ عمِم٤مريمتف ًّ  ، اًمٖمػم همرور ذم يِمؽمهي٤م أن يريد ٓ وهق اًم

 .اًمّتٗمًػم هبذا رسم٤مً  آيمؾ ويمقٟمف ، ًمذًمؽ احلٙمؿ ذم وم٤مؿمؽميم٤م

 ذًمؽ قمغم اًم٤ٌمئع واـم٠مه إن ، إّول اًمّتٗمًػم قمغم يّمّح  ويمذًمؽ

 .اخلٞم٤مٟم٦م ذم َجٞمٕم٤مً  ومٞمِمؽميم٤من ، ضمٕمالً  قمٚمٞمف ًمف وضمٕمؾ

 .شم٘مّدم سمام اًمنّمع ذم اًمٜمّجش شمٗمًػم قمغم افعؾامء أـثر اّتػؼ وؿد

 اًمّزي٤مدة شمٙمقن سم٠من اًمّتحريؿ حزم وابـ افعريبّ  وابـ افزّ  ظبد ابـ وؿّقد

 .اعمثؾ صمٛمـ ومقق اعمذيمقرة

 ىمٞمٛمتٝم٤م دونسم شم٤ٌمع رضمؾٍ  ؾمٚمٕم٦م رأى رضمالً  أنّ  ومٚمق:  اًمٕمريبّ  اسمـ ىم٤مل
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 ذًمؽ قمغم ي١مضمر سمؾ،  قم٤مصٞم٤مً  ٟم٤مضمِم٤مً  يٙمـ ملَ  ىمٞمٛمتٝم٤م إمم ًمتٜمتٝمل ومٞمٝم٤م ومزاد

 .افّشوؾعّقي مـ ادتلّخريـ بعض ذًمؽ قمغم واوم٘مف وىمد ، سمٜمّٞمتف

 وًمٞمس اًمنّماء يريد أّٟمف يقهؿ أن ذم اًمٜمّّمٞمح٦م شمتٕملّم  ملَ  إذ .ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 أن يريد ٤مممّ  أيمثر اًمنّماء يريد ُمـ قمغم يزيد أن همروف سمؾ،  همروف ُمـ

 اًم٤ٌمئع يٕمٚمؿ أن ذًمؽ قمـ ُمٜمدوطم٦م اًمٜمّّمٞمح٦م يريد ومٚمٚمذي ، سمف يِمؽمي

 .ذًمؽ سمٕمد سم٤مظمتٞم٤مره هق صمؿّ  ذًمؽ ُمـ أيمثر ؾمٚمٕمتؽ ىمٞمٛم٦م سم٠منّ 

 ًمٚمحدي٨م ي٠ًمًمف طمّتك سمذًمؽ إقمالُمف قمٚمٞمف يتٕملّم  ٓ أن:  ويتؿؾ

 اؾمتٜمّمح وم٢مذا ، سمٕمض ُمـ سمٕمْمٝمؿ اهلل يرزق اًمٜم٤ّمس دقمقا " أيت

 .أقمٚمؿ واهلل " فومٚمٞمٜمّمح أظم٤مه أطمديمؿ

 ، سمٗمٕمٚمف قم٤مصٍ  اًمٜم٤ّمضمش أنّ  قمغم افعؾامء أمجع:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 .ذفؽ ظذ وؿع إذا افبقع دم واختؾػقا

 وهق , اًمٌٞمع ذًمؽ وم٤ًمد احلديٌ أهؾ مـ ضوئػيٍ  ظـ اعمٜمذر اسمـ وٟم٘مؾ

 يم٤من إذا احلـوبؾي ظـد ادشفقر وهق , موفؽ ظـ وروايي افّظوهر أهؾ ؿقل

 .صٜمٕمف وأ اًم٤ٌمئع سمٛمقاـم٠مة ذًمؽ

 وجفٌ  وهق .َٞم٤مراخلِ  صمٌقت ذًمؽ ُمثؾ ذم ادوفؽّقي ظـد وادشفقر

 ، اإلصمؿ ُمع اًمٌٞمع صّح٦م قمٜمدهؿ وإصّح  ، اعمٍّماة قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  فؾّشوؾعّقي

  احلـػّقي ؿقل وهق

 ، اًمٜم٤ّمضمش شمٕمّمٞم٦م " اعمختٍم " ذم افّشوؾعلّ  أضؾؼ:  اًمّراومٕمّل  وىم٤مل

  .سم٤مًمٜمّٝمل قم٤معم٤مً  نيٙمق أن أظمٞمف سمٞمع قمغم سم٤مع ُمـ شمٕمّمٞم٦م ذم وذط

 واوح اخلديٕم٦م وحتريؿ ، ظمديٕم٦م اًمٜمّجش سم٠منّ :  اًمِّم٤مرطمقن وأضم٤مب
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 سمٞمع قمغم اًمٌٞمع سمخالف ، سمخّمقصف احلدي٨م هذا يٕمٚمؿ ملَ  وإن أطمدٍ  ًمٙمؾ

  .أطمد يمّؾ  ومٞمف يِمؽمك ٓ وم٘مد أظمٞمف

،  إرضار أظمٞمف سمٞمع قمغم اًمٌٞمع سم٠منّ  اًمٗمرق اًمّراومٕمّل  واؾمتِمٙمؾ

 ختّمٞمص وم٤مًمقضمف:  ىم٤مل ، أطمد يمّؾ  حتريٛمف قمٚمؿ ذم يِمؽمك واإلرضار

 .ٟمتٝمكا .اًمّتحريؿ قمٚمؿ سمٛمـ اعمقوٕملم ذم اعمٕمّمٞم٦م

ٜمـ " و " اعمٕمروم٦م " ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  طمٙمك وىمد ًّ  افّشوؾعلّ  ظـ " اًم

 ىم٤مًمف ُم٤م أنّ  ومٔمٝمر .اًمٜمّٝمل قمٚمؿ سمٛمـ أيْم٤مً  اًمٜمّجش ذم اًمّتٕمّمٞم٦م ختّمٞمص

 ضمؾاًمرّ  حيي أن اًمٜمّجش:  اًمِّم٤مومٕمّل  وًمٗمظ ، ُمٜمّمقٌص  سمحث٤مً  اًمّراومٕمّل 

ٚمٕم٦م ًّ ّقام سمف ًمٞم٘متدي ذاءه٤م يريد ٓ وهق اًمٌّمء هب٤م ومٞمٕمٓمل شم٤ٌمع اًم ًّ  اًم

 َش جَ ٟمَ  ومٛمـ ، ؾمقُمف يًٛمٕمقا ملَ  ًمق يٕمٓمقن يم٤مٟمقا مم٤ّم أيمثر هب٤م ومٞمٕمٓمقن

 يٗمًده ٓ ضم٤مئز واًمٌٞمع ، سم٤مًمٜمّٝمل قم٤معم٤مً  يم٤من إن سم٤مًمٜمّجش قم٤مصٍ  ومٝمق

 .قمٚمٞمف ٟمجش رضمؾ ُمٕمّمٞم٦م

ري ُمـ رواي٦م أيب طم٤مزم قمـ وًمٚمٌخ٤م( بع حورٌض فبوٍد وٓ ي ): ؿقفف 

 اعمٝم٤مضمر يٌت٤مع وأن ، اًمّتٚمّ٘مك قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك "أيب هريرة 

 قمرف قمغم ذًمؽ قمٚمٞمف وأـمٚمؼ ، احليّي  سم٤معمٝم٤مضمر اعمراد " ًمألقمراسمّك 

 .اًمّزُم٤من ذًمؽ

قق ضم٤مء إذا إقمرايبّ  أنّ  واعمٕمٜمك ًّ  احل٤مرض ًمف يتقيّمؾ ٓ ؿمٞمئ٤مً  ًمٞمٌت٤مع اًم

قق أهؾ حيرم ًمئال،  ًّ  .قمٚمٞمف ويِمػم يٜمّمحف أن ًمف وإّٟمام ، وروم٘م٤مً  ٟمٗمٕم٤مً  اًم

اًمرواي٦م  ومٞمقاومؼ يٌٞمع أن "يٌت٤مع أن" سم٘مقًمف اعمراد يٙمقن أن:  ويتؿؾ
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 .( ) اعم٤موٞم٦م

 ي٘م٤مل .شمزيّمقا سمقزن صم٤مٟمٞمف وومتح أّوًمف سمْمؿّ  (اإلبؾ رّصوا وٓ تُ  ): ؿقفف 

 .شمزيمٞم٦م يزيّمل يمزيّمك شمٍمي٦م يٍّمي ّسى: 

 ووؿّ  أّوًمف سمٗمتح سمٕمْمٝمؿ وىمّٞمده ، اعمٗمٕمقًمّٞم٦م قمغم سم٤مًمٜمّّم٥م واإلسمؾ

 .صم٤مٟمٞمف

 وًمٞمس،  َجٕمتف إذا اًمّيع ذم اًمٚمٌـ ي٧مس ُمـ ّٕٟمف .أصّح  إّولو

 ُمٍّمرة أو ُمٍمورة ًم٘مٞمؾ ُمٜمف يم٤من ًمق إذ ، رسمٓمتف إذا اًمٌّمء سرت ُمـ

  .اًمٕمرب يمالم ذم إُمران ٛمعؾُم  ىمد أّٟمف قمغم ، ُمٍّماة ي٘مؾ وملَ 

  :  إهمٚم٥م ىم٤مل

  ؾمػمشمف قمٜمٗمقان اًمِّم٤ٌمب ُم٤مء     وم٘مرشمف ذم سى ىمد همالُم٤مً  رأت

 :  ٟمقيرة سمـ ُم٤مًمؽ وىم٤مل

  حتّرر ملَ  ٝم٤مـأظمالوم ُمٍّمرة    صدىم٤مشمٙمؿ هذه ًم٘مقُمل وم٘مٚم٧ُم 

 اًمٌٜم٤مء قمغم واوٍ  سمٖمػم ًمٙمـ صم٤مٟمٞمف وومتح أّوًمف سمْمؿّ :  سمٕمْمٝمؿ ووٌٓمف

 .إّول واعمِمٝمقر ، ًمٚمٛمجٝمقل

 حيٚم٥م ومٚمؿ وَجع ومٞمف وطم٘مـ ًمٌٜمٝم٤م يُس  اًمتل اعمٍّماة :ىم٤مل اًمٌخ٤مري 

 وهذا " طمًٌتف إذا اعم٤مء سي٧م ُمٜمف:  ي٘م٤مل اعم٤مء طمٌس اًمّتٍمي٦م وأصؾ ،

 .افؾغي أهؾ وأـثر ظبقد أيب ؿقل افّتػسر

______________________ 
وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل اًمٙمالم قمغم ُم٠ًمًم٦م سمٞمع احل٤مرض  ."رواي٦م اًم٤ٌمب سمٚمٗمظ اًمٌٞمع : أي  (6)

 (. 620) قم٤ٌمس سمٕمد طمديثلم رىمؿ  ًمٚم٤ٌمد ُمًتقرم ذم ذح طمدي٨م اسمـ
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 طمّتك طمٚمٌٝم٤م وشمرك اًمِّم٤مة أو اًمٜم٤ّمىم٦م أظمالف رسمط هق:  اًمِّم٤مومٕمّل  وىم٤مل

ـّ  ، ومٞمٙمثر ًمٌٜمٝم٤م جيتٛمع  ٤معمِ  صمٛمٜمٝم٤م ذم ومٞمزيد ، قم٤مدهت٤م ذًمؽ أنّ  اعمِمؽمي ومٞمٔم

 .ًمٌٜمٝم٤م يمثرة ُمـ يرى

َّٓ  ، اًمٌ٘مر يذيمر ملَ  (اإلبؾ وافغـؿ ) : ؿقفف   واًمٖمٜمؿ اإلسمؾ ُمٕمٜمك ذم ّّن٤مأ إ

 .قمٜمدهؿ ًمٖمٚمٌتٝمام قمٚمٞمٝمام اىمتٍم وإّٟمام ، فداود خالؾوً  احلٙمؿ ذم

  .ٓ أم اًمّتدًمٞمس ىمّمد ؾمقاء اًمّتٍمي٦م حتريؿ اًمٜمّٝمل وفم٤مهر

 " اًمّتٍمي٦م قمـ ّنك " هريرة أيب قمـ طم٤مزم أيب ـمريؼ ُمـ وًمٚمِمٞمخلم

 .احلٞمقان إيذاء ُمـ ومٞمف سمام ٚمفوقمٚمَّ  .افّشوؾعّقي بعض ضمزم هبذاو

 اًمّزٟم٤مد أيب قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ اًم٤ٌمب طمدي٨م اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرج ًمٙمـ

 ـمريؼ ُمـ وًمف،  " ًمٚمٌٞمع واًمٖمٜمؿ اإلسمؾ شمٍّموا ٓ " سمٚمٗمظ إقمرج قمـ

حٞمٛمّل  يمثػم أيب ًّ  ومال اًمٚم٘مح٦م أو اًمِّم٤مة أطمديمؿ سم٤مع إذا : هريرة أيب قمـ اًم

 .حيّٗمٚمٝم٤م

 قمـ وجي٤مب ، سم٤مًمّتدًمٞمس إيمثر شمٕمٚمٞمؾ يدل وقمٚمٞمف .اًمّراضمح هق وهذا

 .اعمٜمٗمٕم٦م ًمتحّمٞمؾ ومٞمٖمتٗمر يًتٛمرّ  ٓ يًػم رضر سم٠مّٟمف سم٤مإليذاء اًمّتٕمٚمٞمؾ

 .اًمّتحٗمٞمؾ سمٕمد اؿمؽماه٤م ُمـ:  أي ( ابتوظفو ؾؿـ: )  ؿقفف

 " أّي٤مم صمالصم٦م َٞم٤مرسم٤مخلِ  ومٝمق " اًمّزٟم٤مد أيب قمـ ( ) قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد زاد

 .ذًمؽ قمغم واوم٘مف ُمـ ذيمر وؾمٞم٠ميت .اًمّٓمح٤موّي  فأظمرضم

______________________ 
وًمف ـمرق أظمرى  .طمدي٨م اًم٤ٌمب أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ قمـ أيب اًمزٟم٤مد سمف (6)

 . ؾمٞم٠ميت ذيمره٤م ذم يمالم اًمِم٤مرح
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 .احلـوبؾي ؿقل وهق اًمّتٍمي٦م سمٞم٤من وىم٧م ُمـ اعمّدة هذه واسمتداء

  .اًمٕم٘مد طملم ُمـ أّّن٤م افّشوؾعّقي وظـد

 اًمّثالث ُمـ أوؾمع اًمٖمرر يٙمقن أن قمٚمٞمف ويٚمزم ، اًمّتٗمّرق ُمـ:  وؿقؾ

 ، ّثالثاًم آظمر إمم اًمّتٍمي٦م فمٝمقر شم٠مظّمر إذا ُم٤م وهق ، اًمّّمقر سمٕمض ذم

 وذًمؽ .اًمٗمًخ ُمـ اًمّتٛمّٙمـ ىمٌؾ اعمّدة حت٥ًم أن أيْم٤مً  قمٚمٞمف ويٚمزم

 .سم٤معمّدة اًمّتقؾّمع ُم٘مّمقد يٗمّقت

 .اًمّرأيلم:  أي ( افـّظريـ بخرؾفق : )  ؿقفف

ضمٕمٗمر سمـ اًمٚمٞم٨م قمـ وًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م  ( ؾبفوَي  نأبعد : )  ؿقفف

 .إصؾ ذم يمذا "ن حيتٚمٌٝم٤م ٔمريـ سمٕمد إسمخػم اًمٜم "رسمٞمٕم٦م قمـ إقمرج 

 .حيتٚمٌٝم٤م موضمزْ  ذـمّٞم٦م أّّن٤م قمغم إن سمٙمن وهق

 " اًمٚمٞم٨م قمـ ُمقؾمك سمـ أؾمٞمد ـمريؼ ُمـ واإلؾمامقمٞمكمّ  ظمزيٛم٦م وٓسمـ

 .حيتٚمٌٝم٤م وٟمّم٥م أن سمٗمتح " حيتٚمٌٝم٤م أن سمٕمد

َّٓ  يث٧ٌم ٓ َٞم٤مراخلِ  أنّ  .احلدي٨م وفم٤مهر  قمغم واجلؿفقر ، احلٚم٥م سمٕمد إ

 يم٤مٟم٧م عَم٤َّم ًمٙمـ ، حيٚم٥م ملَ  قوًم َٞم٤مراخلِ  ًمف صم٧ٌم سم٤مًمّتٍمي٦م قمٚمؿ إذا أّٟمف

َّٓ  هم٤مًم٤ٌمً  شمٕمرف ٓ اًمّتٍمي٦م  ومٚمق ، َٞم٤مراخلِ  صمٌقت ذم ىمٞمداً  ذيمر احلٚم٥م سمٕمد إ

 .صم٤مسم٧م َٞم٤مروم٤مخلِ  احلٚم٥م سمٖمػم اًمّتٍمي٦م فمٝمرت

 ؿم٤مء إن "ذم رواي٦م ضمٕمٗمر سمـ رسمٞمٕم٦م  ( أمسؽفو رضقفو إن : ) ؿقفف

 وإصم٤ٌمت ةاعمٍّما سمٞمع صّح٦م ي٘متيض وهق ُمٚمٙمف قمغم أسم٘م٤مه٤م:  أي " أُمًؽ

 .ًمٚمٛمِمؽمي َٞم٤مراخلِ 

 ؟ اًمّّم٤مع يٚمزم هؾ ومرّده٤م سم٤مًمّتٍمي٦م اًمّرو٤م سمٕمد قمٞم٥ٍم  قمغم اـّمٚمع ومٚمق
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 .خالف ؾقف

 أّٟمف قمغم اًمِّم٤مومٕمّل  ٟمّص  وٟم٘مٚمقا ، اًمّردّ  وضمقب افّشوؾعّقي ظـد وإصّح 

 .ؿقٓن ادوفؽّقي وظـد ، يردّ  ٓ

 ؿم٤مء وإن "ذم رواي٦م ضمٕمٗمر سمـ رسمٞمٕم٦م  ( رّدهو شخطفو وإن : ) ؿقفف

ـّ  ، اًمٕمٞمقب ؾم٤مئر قمغم وىمٞم٤مؾم٤مً  اًمٗمقر اؿمؽماط وفم٤مهره " رّده٤م  ًمٙم

 ، اإلـمالق هذا قمغم ُم٘مّدُم٦مٌ  أّي٤ممٍ  صمالصم٦م َٞم٤مراخلِ  ًمف أنّ  ومٞمٝم٤م اًمتل اًمّرواي٦م

 .إـثر ؿقل وهق .افّشوؾعلّ  كّص  ؾقف وافّرويوينّ  حومد أبق وكؼؾ

 ملَ  اإذ ُم٤م قمغم حمٛمقًم٦مٌ  اًمّرواي٦م هذه سم٠منّ  : إّول صّحح ُمـ وأضم٤مب

َّٓ  ُمٍّماة أّّن٤م يٕمٚمؿ  دون ومٞمام شمٕمٚمؿ ٓ أّّن٤م اًمٖم٤مًم٥م ًمٙمقن اًمّثالث ذم إ

 .ذًمؽ

 ىمد اًمّتٍمي٦م طمٙمؿ ٕنّ ،  أرضمح واًمّث٤مين:  ( )اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 ذم ويّتٌع،  ذًمؽ ومٞمٓمرد اًمٜمّّص  ٕضمؾ احلٙمؿ أصؾ ذم اًم٘مٞم٤مس ظم٤مًمػ

  .ُمقارده َجٞمع

 اسمـ ـمريؼ ُمـ ح٤موّي واًمٓمّ  أمحد رواي٤مت سمٕمض ذم أنّ  وي١مّيده:  ىمٚم٧م

 أو حيقزه٤م أن إمم َٞم٤مرسم٤مخلِ :  اًمٜمّٔمريـ سم٠مطمد ومٝمق " هريرة أيب قمـ ؾمػميـ

 .وؾمٞم٠ميت " يرّده٤م

 " متر وص٤مع "ذم رواي٦م ضمٕمٗمر سمـ رسمٞمٕم٦م  ( متر مـ وصوظوً  : ) ؿقفف

 اًمقاو شمٙمقن أن وجيقز ، رّده٤م ذم اًمّْمٛمػم قمغم ًمٚمّّم٤مع قم٤مـمٗم٦م واًمقاو

______________________ 
 (6/66)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق حمٛمد سمـ قمكم ( 6)
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 .اًمّردّ  ُمع اًمّّم٤مع ٦مومقريّ  ُمٜمف ويًتٗم٤مد،  ُمع سمٛمٕمٜمك

 إنّ :  افـّحوة مجفقر ىمقل قمٚمٞمف ويٕمّٙمر ، ُمٕمف ُمٗمٕمقًٓ  يٙمقن أن وجيقز

 .وم٤مقمالً  يٙمقن أن ُمٕمف اعمٗمٕمقل ذط

 ذم سم٤مًمّردّ  اًمّتٕمٌػم ُمٕمٜمك ومام .واوح اعمٍّماة ذم سم٤مًمّردّ  اًمّتٕمٌػم:  ىمٞمؾ وم٢من

  .؟ اًمّّم٤مع

  .داً سم٤مر وُم٤مءً  شمٌٜم٤مً  قمٚمٗمتٝم٤م:  اًمِّم٤مقمر ىمقل ُمثؾ أّٟمف : وم٤مجلقاب

 ومٕمؾٍ  قمـ جم٤مزاً  قمٚمٗمتٝم٤م وجيٕمؾ ، سم٤مرداً  ُم٤مءً  وؾم٘مٞمتٝم٤م شمٌٜم٤مً  قمٚمٗمتٝم٤م:  أي

 هذا ٟمحق قمغم احلدي٨م ذم اًمّردّ  ومٞمحٛمؾ ، ٟم٤موًمتٝم٤م:  أي .ًمألُمريـ ؿم٤مُمؾٍ 

  .اًمّت٠مويؾ

 ، اًمٌٞمع ومًخ اظمت٤مر إذا اًمِّم٤مة ُمع اًمّّم٤مع ردّ  وضمقب قمغم سمف واؾمتدل

 .؟ ىمٌقًمف اًم٤ٌمئع يٚمزم هؾ .رّده وم٠مراد يتٖمػّم  وملَ  سم٤مىمٞم٤مً  اًمٚمٌـ يم٤من ومٚمق

 قمٜمد دمّدد سمام وٓظمتالـمف ـمراوشمف ًمذه٤مب ، ٓ أصّحٝمام .وجفون ؾقف

 .ؾمٞم٠ميت يمام شمٕمٞمٞمٜمف ي٘متيض اًمّتٛمر قمغم واًمّتٜمّمٞمص ، اعمٌت٤مع

 رسم٤مٍح  سمـ واًمقًمٞمد وجم٤مهدٍ  ص٤مًمٍح  أسمك قمـ ذيمرويُ : ٤مل اًمٌخ٤مري ىم

  .مترٍ  ص٤مع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّك  قمـ هريرة أسمك قمـ ي٤ًمرٍ  سمـ وُمقؾمك

  .صمالصم٤مً  َٞم٤مرسم٤مخلِ  وهق ـمٕم٤ممٍ  ُمـ ص٤مقم٤مً :  ؾمػميـ اسمـ قمـ سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل

 ، صمالصم٤مً  يذيمر وملَ  .مترٍ  ُمـ ص٤مقم٤مً :  ؾمػميـ اسمـ قمـ سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل

 اٟمتٝمك. أيمثر واًمّتٛمر

 .اًمّتٛمر شمٕمٞملم رواي٤مهتؿ ذم وىمع سمٕمده وُمـ ص٤مًمح أسم٤م أنّ :  يٕمٜمل

 سمـ ؾمٝمٞمؾ ـمريؼ ُمـ وُمًٚمؿ أمحد ومقصٚمٝم٤م ،  ص٤مًمح أيب رواي٦م وم٠مُّم٤م



 49 باب ما يُنهى عنو من البيوع   البيوع كتاب   

 صمالصم٦م َٞم٤مرسم٤مخلِ  ومٞمٝم٤م ومٝمق ُمٍّماةً  ؿم٤مةً  اسمت٤مع ُمـ " سمٚمٗمظ أسمٞمف قمـ ص٤مًمح أيب

  " متر ُمـ ص٤مقم٤مً  ُمٕمٝم٤م وردّ  رّده٤م ؿم٤مء وإن أُمًٙمٝم٤م ؿم٤مء وم٢من .أّي٤ممٍ 

َّٓ  أره٤م ملَ :  ُمٖمٚمٓم٤مي ىم٤مل ، اًمٌّزار ومقصٚمٝم٤م.  جم٤مهدٍ  رواي٦م وأُّم٤م   .قمٜمده إ

 سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ " إوؾمط " ذم اًمّٓمؼماينّ  أيْم٤مً  وصٚمٝم٤م ىمد:  ىمٚم٧م

 أيب سمـ ًمٞم٨م ـمريؼ ُمـ واًمّدارىمٓمٜمّل  ، ٟمجٞمح أيب اسمـ قمـ اًمّٓم٤مئٗمّل  ُمًٚمؿ

 ُمـ اعمٍّماة شمٌٞمٕمقا ٓ " ًمٞم٨م رواي٦م وأّول ، جم٤مهد قمـ يمالمه٤م ؾمٚمٞمؿ

 .احلدي٨م " واًمٖمٜمؿ اإلسمؾ

  ًملمٌ  أيْم٤مً  ُمًٚمؿ سمـ حمّٛمد وذم،  وٕمٞمػ وًمٞم٨م

 ومقصٚمٝم٤م - عمقطّمدةوسم٤م اًمّراء سمٗمتح وهق - رسم٤مح سمـ اًمقًمٞمد رواي٦م وأُّم٤م

 ص٤مقم٤مً  ُمٕمٝم٤م ومٚمػمدّ  ُمٍّماة اؿمؽمى ُمـ " سمٚمٗمظ "ُمًٜمده" ذم ُمٜمٞمع سمـ أمحد

 ." مترٍ  ُمـ

 ومقصٚمٝم٤م - واعمٝمٛمٚم٦م سم٤مًمّتحت٤مٟمّٞم٦م وهق - ي٤ًمر سمـ ُمقؾمك رواي٦م وأُّم٤م

 ريض وم٢من ومٚمٞمحٚمٌٝم٤م هب٤م ومٚمٞمٜم٘مٚم٥م ُمٍّماةً  ؿم٤مةً  اؿمؽمى ُمـ " سمٚمٗمظ ُمًٚمؿ

 .اًمٗمقرّي٦م ي٘متيض وؾمٞم٤مىمف " متر ُمـ ص٤معٌ  وُمٕمٝم٤م رّده٤م وإٓ،  أُمًٙمٝم٤م هب٤م

 ـمٕم٤ممٍ  ُمـ ص٤مقم٤مً  : ؾمػميـ اسمـ قمـ سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل: اًمٌخ٤مري  ىمقلو

 وملَ  " متر ُمـ ص٤مقم٤مً :  ؾمػميـ اسمـ قمـ سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل،  صمالصم٤مً  َٞم٤مرسم٤مخلِ  وهق

  " صمالصم٤مً  يذيمر

 .واًمّثالث اًمّٓمٕم٤مم سمٚمٗمظ رواه ُمـ روايي أّمو

 ُمـ " سمٚمٗمظ ٜمفقم ظم٤مًمد سمـ ىمّرة ـمريؼ ُمـ واًمؽّمُمذّي  ُمًٚمؿ ومقصٚمٝم٤م

 ُمـ ص٤مقم٤مً  ُمٕمٝم٤م ردّ  رّده٤م وم٢منْ  .أّي٤ممٍ  صمالصم٦م َٞم٤مرسم٤مخلِ  ومٝمق ُمٍّماة اؿمؽمى



 50 باب ما يُنهى عنو من البيوع   البيوع كتاب   

 قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد ـمريؼ ُمـ داود أسمق وأظمرضمف " ؾمٛمراء ٓ ـمٕم٤ممٍ 

  .ٟمحقه ؾمػميـ اسمـ قمـ وأّيقب وطمٌٞم٥م هِم٤مم

 .اًمّثالث ذيمر دون اًمّتٛمر سمٚمٗمظ رواه ُمـ روايي وأّمو

 " سمٚمٗمظ ؾمػميـ اسمـ قمـ أّيقب قمـ ُمٕمٛمر ـمريؼ ُمـ أمحد ومقصٚمٝم٤م

 وردّ  رّده٤م وإٓ أظمذه٤م روٞمٝم٤م وم٢من حيٚمٌٝم٤م وم٢مّٟمف ُمٍّماةً  ؿم٤مةً  اؿمؽمى ُمـ

 ، اًمّثالث ومذيمر أّيقب قمـ ؾمٗمٞم٤من رواه وىمد " متر ُمـ ص٤مقم٤مً  ُمٕمٝم٤م

 سمخػم ومٝمق ُمٍّماةً  ؿم٤مةً  اؿمؽمى ُمـ : سمٚمٗمظ ـمري٘مف ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ٓ مترٍ  ُمـ وص٤مقم٤مً  ّده٤مر ؿم٤مء وإن أُمًٙمٝم٤م ؿم٤مء إن .أّي٤ممٍ  صمالصم٦م اًمٜمّٔمريـ

 .ؾمٛمراء

 .صمالصم٤مً  ي٘مؾ وملَ  ، اًمّٓمٕم٤مم سمذيمر ؾمػميـ اسمـ قمـ سمٕمْمٝمؿ ورواه

 وظمالس ؾمػميـ اسمـ قمـ قمقن ـمريؼ ُمـ واًمّٓمح٤موّي  أمحد أظمرضمف

 أو ُمٍّماة ًم٘مح٦م اؿمؽمى ُمـ " سمٚمٗمظ هريرة أيب قمـ يمالمه٤م قمٛمرو سمـ

 يرّده٤م أو زه٤محيق أن إمم َٞم٤مرسم٤مخلِ  اًمٜمّٔمريـ سم٠مطمد ومٝمق .ومحٚمٌٝم٤م ُمٍّماة ؿم٤مة

  ." ـمٕم٤مم ُمـ وإٟم٤مءً 

 :  رواي٤مت أرسمع قمغم ؾمػميـ اسمـ قمـ ومحّمٚمٜم٤م

 سمدل واًمّٓمٕم٤مم ، اًمّثالث سمدون اًمّتٛمر ريمْ وذِ  ، واًمّثالث اًمّتٛمر ريمْ ذِ 

 .يمذًمؽ اًمّتٛمر

 قمٚمؿ زي٤مدة ُمٕمف اًمّثالث زاد ُمـ أنّ  ، بقـفو اجلؿع ذم ئمٝمر واًمذي

 أو حيٗمٔمٝم٤م ملَ  أّٟمف قمغم يذيمره٤م ملَ  ومٞمٛمـ إُمر ؿؾوُي  ، طم٤مومظ وهق

 .اًمّتٛمر قمغم اًمّٓمٕم٤مم ومٞمٝم٤م اًمتل اًمّرواي٦م ؿؾوُت  ، اظمتٍمه٤م
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 اعمراد أنّ  ، ؾمػميـ اسمـ قمـ أّيقب ـمريؼ ُمـ اًمّٓمح٤موّي  روى وىمد

ٛمراء ًّ  ـمريؼ ُمـ قمقاٟم٦م وأسمق ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى .٠ُمُمٞم٦َّماًمِّم  احلٜمٓم٦م سم٤مًم

٤من سمـ هِم٤مم ًّ   .احلٜمٓم٦م يٕمٜمل " ؾمٛمراء ٓ " ؾمػميـ اسمـ قمـ طم

 أسم٤م ؾمٛمع أّٟمف،  ؾمػميـ اسمـ قمـ قمقنٍ  اسمـ ـمريؼ ُمـ اعمٜمذر اسمـ وىور

 .سمؼم   ًمٞمس متر ، ؾمٛمراء ٓ : ي٘مقل هريرة

 إمم اعمت٤ٌمدر يم٤من ٤موعمَّ  ، اًمّتٛمر سم٤مًمّٓمٕم٤مم اعمراد أنّ  شمٌلّم  اًمّرواي٤مت ومٝمذه

  ." ؾمٛمراء ٓ " سم٘مقًمف ٟمٗم٤مه اًم٘مٛمح سم٤مًمّٓمٕم٤مم اعمراد أنّ  اًمّذهـ

 قمٌد سمـ أؿمٕم٨م ـمريؼ ُمـ اًمٌّزار رواه ٤مُم اجلٛمع هذا قمغم يٕمّٙمر ًمٙمـ

 ٓ ، سمر   ُمـ ص٤معٌ  وُمٕمٝم٤م رّده٤م رّده٤م إن " سمٚمٗمظ ؾمػميـ اسمـ قمـ اعمٚمؽ

 ." ؾمٛمراء

 وهل خمّمقص٦م طمٜمٓم٦م " ؾمٛمراء ٓ " ىمقًمف ذم اعمٜمٗمّل  أنّ  ي٘مت٣م وهذا

 .ىمٛمح ُمـ:  أي " ـمٕم٤مم ُمـ " ًم٘مقًمف اعمث٧ٌم ومٞمٙمقن .٠ُمُمٞم٦َّماًمِّم  احلٜمٓم٦م

 أنّ  وذًمؽ ، ُم٤ًموي٤مً  فمٜمّف اًمذي سم٤معمٕمٜمك رواه راويف يٙمقن أن:  ويتؿؾ

ـّ  .اًمؼمّ  اًمّٓمٕم٤مم ُمـ اعمت٤ٌمدر  ًمٗمظ أـمٚمؼ وإّٟمام ، سمف ومٕمؼّم  اًمؼُمّ  أّٟمف اًمّراوي ومٔم

  .اعمديٜم٦م أهؾ ىمقت هم٤مًم٥م يم٤من ّٕٟمف ، اًمّتٛمر قمغم اًمّٓمٕم٤مم

 .ذًمؽ ذم ؾمػميـ اسمـ قمـ اًمّرواي٤مت خمتٚمػ سملم اجلؿع ضريؼ ؾفذا

 سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمـ صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  أمحد هروا ُم٤م هذا قمغم يٕمّٙمر ًمٙمـ

 رّده٤م وم٢من " وومٞمف .اًم٤ٌمب طمدي٨م ٟمحق اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾٍ  قمـ ًمٞمغم أيب

 اًمّتخٞمػم ي٘متيض فم٤مهره وم٢منّ  " متر ُمـ ص٤مقم٤مً  أو ـمٕم٤ممٍ  ُمـ ص٤مقم٤مً  ُمٕمٝم٤م ردّ 

 .اًمّتٛمر همػم اًمّٓمٕم٤مم وأنّ ،  واًمّٓمٕم٤مم اًمّتٛمر سملم
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 .ختٞمػماً  ٓ اًمّراوي ُمـ ؿمّٙم٤مً  " أو " شمٙمقن أن:  ويتؿؾ

  آؾمتدٓل يّمّح  ملَ  اًمّرواي٤مت هذه ذم آطمتامل وىمع وإذا
ٍ
 ُمٜمٝم٤م سمٌمء

 اًمّراضمح٦م ومٝمل - اًمّتٛمر وهل - ومٞمٝم٤م ُيتٚمػ ملَ  اًمتل اًمّرواي٤مت إمم ومػمضمع

 .اًمٌخ٤مرّي  إًمٞمف أؿم٤مر يمام ،

 ردّ  رّده٤م إن " سمٚمٗمظ قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ داود أسمق أظمرضمف ُم٤م وأُّم٤م

 .وٕمػ إؾمٜم٤مده ومٗمل " ٛمح٤مً ىم ًمٌٜمٝم٤م ُمثكم أو ُمثؾ ُمٕمٝم٤م

 .بوّٓتػوق اًمّٔم٤مهر ُمؽموك إّٟمف:  ىمداُم٦م اسمـ ىم٤مل وىمد

 قمغم اًمٜم٤ّمّص٦م اًمّرواي٤مت أنّ :  أي " أيمثر واًمّتٛمر " اًمٌخ٤مري ىمقلو

 سمذيمر أسمدًمتف أو قمٚمٞمف شمٜمّص  ملَ  اًمتل اًمّرواي٤مت ُمـ قمدداً  أيمثر اًمّتٛمر

  .اًمّٓمٕم٤مم

 يمام قمٞم٤مض سمـ ٧مصم٤مسم - ذيمره شم٘مّدم ُمـ همػم - اًمّتٛمر سمذيمر رواه وم٘مد

ٌّف سمـ ومّه٤مم ، قمٜمد اًمٌخ٤مري  قمٜمد إؾمح٤مق وأسمق وقمٙمرُم٦م ، ُمًٚمؿ قمٜمد ُمٜم

 واسمـ أمحد قمٜمد واًمِّمٕمٌّل  ، اًمؽّمُمذّي  قمٜمد زي٤مد سمـ وحمّٛمد ، اًمّٓمح٤موّي 

 .هريرة أيب قمـ يمّٚمٝمؿ ظمزيٛم٦م

 سمذيمر رواه ُمـ رواي٦م ومٞمٗمّنه٤م ، اإلٟم٤مء سمذيمر رواه ُمـ روايي وأّمو

 .اًمّّم٤مع

 ابـ بف وأؾتك .افعؾؿ أهؾ مجفقر احلديٌ اهذ بظوهر أخذ وؿد

 افّتوبعغ مـ بف وؿول , افّصحوبي مـ هلؿ خموفػ وٓ هريرة وأبق مسعقد

 اًمذي اًمٚمٌـ يٙمقن أن سملم يٗمّرىمقا وملَ  ، ظدده يىص ٓ مـ بعدهؿ ومـ

 .ٓ أم اًمٌٚمد شمٚمؽ ىمقت اًمّتٛمر يٙمقن أن سملم وٓ ، ً يمثػما أو ىمٚمٞمالً  اطمتٚم٥م
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 .آخرون ؾروظفو ودم .احلـػّقي أـثر فيادسل أصؾ دم وخوفػ

 ُمـ ص٤مع ردّ  جي٥م وٓ اًمّتٍمي٦م سمٕمٞم٥م يردّ  ٓ:  وم٘م٤مًمقا احلـػّقي أّمو

َّٓ  اجلٛمٝمقر سم٘مقل وم٘م٤مل،  زؾر وخوفػفؿ ، اًمّتٛمر  سملم يتخػّم :  ىم٤مل أّٟمف إ

 دم يقشػ وأبق فقذ أيب ابـ ؿول وـذا ، سمر   ص٤مع ٟمّمػ أو مترٍ  ص٤مع

َّٓ  رواييٍ   ظـ رواييٍ  ودم ، ىمٞمٛمتف سمؾ اًمّتٛمر ص٤مع يتٕملّم  ٓ:  ىم٤مٓ أّّنام إ

 ىمٞم٤مؾم٤مً  اًمٌٚمد ىمقت يتٕملّم :  ىم٤مًمقا ًمٙمـ،  ـذفؽ افّشوؾعّقي وبعض موفؽ

 .اًمٗمٓمر زيم٤مة قمغم

 اًمّتٛمر سمٖمػم شمراوٞم٤م ًمق أّّنام اعمذه٥م ذم ظمالف ٓ أن:  اًمٌٖمقّي  وطمٙمك

 .ذًمؽ ذم اخلالف يم٩ّم  اسمـ وأصم٧ٌم ، يمٗمك همػمه أو ىمقٍت  ُمـ

 ىمٞمٛمتف شمٚمزُمف هؾ .اًمّتٛمر قمـ قمَجزَ  إذا ومٞمام وجفغ ّي اعم٤مورد وطمٙمك

  احلـوبؾي ؿول .وبوفّثوين ؟ إًمٞمف اًمّتٛمر ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٌالد سم٠مىمرب أو سمٌٚمده

 :  صّتك بلظذارٍ  ادرّصاة بحديٌ إخذ ظـ احلـػّقي واظتذر

 أيب رواي٦م ُمـ ًمٙمقٟمف احلدي٨م ذم ـمٕمـ ُمـ : ُمٜمٝمؿ: ٕول ٓظتذار اا

 سمام ي١مظمذ ومال اًمّّمح٤مسم٦م وم٘مٝم٤مء ُمـ وهمػمه ُمًٕمقد ـيم٤مسم يٙمـ وملَ  .هريرة

 .اجلكمّ  ًمٚم٘مٞم٤مس خم٤مًمٗم٤مً  رواه

 اًمّردّ  ػشمٙمٚمّ  قمـ ًك همٜم طمٙم٤ميتف وذم ، ٟمٗمًف سمف ىم٤مئٚمف آذى يمالمٌ  وهق

 .قمٚمٞمف

 ذم يمام وأُمث٤مًمف هريرة أيب ًمرواي٦م اجلكمّ  اًم٘مٞم٤مس طمٜمٞمٗم٦م أسمق شمرك وىمد

 .ذًمؽ وهمػم اًمّّمالة ذم اًم٘مٝم٘مٝم٦م وُمـ اًمّتٛمر سمٜمٌٞمذ اًمقوقء
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ـّ   قم٘م٥م ( ) ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م اًمٌخ٤مرّي  أورد اًمٜمّٙمت٦م هلذه أنّ  وأفم

 طمدي٨م سمقومؼ أومتك ىمد ُمًٕمقد اسمـ أنّ  إمم ُمٜمف إؿم٤مرة هريرة أيب طمدي٨م

 اسمـ ظم٤مًمػ ٤معمََ  صم٤مسم٧م ذًمؽ ذم هريرة أيب ظمؼم أنّ  ومٚمقٓ ، هريرة أيب

  .ذًمؽ ذم اجلكمّ  اًم٘مٞم٤مس ُمًٕمقد

ٛمٕم٤مينّ  اسمـ وىم٤مل ًّ  ضم٤مٟم٥م إمم ٕمّرضاًمتّ :  " آصٓمالم " ذم اًم

 وىمد ، ووالًم٦م سمدقم٦م هق سمؾ،  وم٤مقمٚمف ظمذٓن قمغم قمالُم٦م اًمّّمح٤مسم٦م

يمام قمٜمد  ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمدقم٤مء احلٗمظ سمٛمزيد هريرة أسمق اظمتّص 

 اًمّّمٗمؼ يِمٖمٚمٝمؿ يم٤من اعمٝم٤مضمريـ ُمـ إظمقاين إنّ  :وومٞمف ىمقًمف  اًمٌخ٤مري 

 إذا وأطمٗمظ،  هم٤مسمقا إذا وم٠مؿمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أًمزم ويمٜم٧م،  سم٤مٕؾمقاق

  .احلدي٨م .اٟمًق

 .إصؾ هذا سمرواي٦م هريرة أسمق يٜمٗمرد ملَ  ذًمؽ ُمع صمؿّ 

 ُمـ اًمّٓمؼماينّ  وأظمرضمف ، قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ داود أسمق أظمرضمف وم٘مد

 ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  وأظمرضمف ، أٟمس طمدي٨م ُمـ يٕمغم وأسمق ، قمٜمف آظمر وضمف

 ُمـ أمحد وأظمرضمف ، اعمزينّ  قمقف سمـ قمٛمرو طمدي٨م ُمـ اخلالومّٞم٤مت

 .يًؿّ  ملَ  اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾٍ  رواي٦م

______________________ 
 .ُمـ اؿمؽمى ؿم٤مة حمٗمٚم٦ًم ، ومرّده٤م: قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل (  6634) وًمٗمٔمف قمٜمد اًمٌخ٤مري  (6)

 .أْن شُمٚم٘مك اًمٌٞمقع ملسو هيلع هللا ىلصوّنك اًمٜمٌل  .ُمٕمٝم٤م ص٤مقم٤مً  ومٚمػمدّ 

: اًمتحٗمٞمؾ سم٤معمٝمٛمٚم٦م واًمٗم٤مء اًمتجٛمٞمع ، ىم٤مل أسمق قمٌٞمد ( :  362/ 3) ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح  

رضع : شم٘مقل ، ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕنَّ اًمٚمٌـ يٙمثر ذم رضقمٝم٤م ، ويمؾ رء يمثرشمف وم٘مد طمّٗمٚمتف 

  .ل اعمحٗمؾوُمٜمف ؾمٛم .واطمتٗمؾ اًم٘مقم إذا يمثر َجٕمٝمؿ .قمٔمٞمؿ: أي  .طم٤مومؾ
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 ضمٝم٦م ُمـ وصمٌقشمف صّحتف قمغم ٛمعٌ جُم  احلدي٨م هذا:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىم٤مل

 .هل٤م طم٘مٞم٘م٦م ٓ سم٠مؿمٞم٤مء سمف ي٠مظمذ ملَ  ُمـ واقمتؾَّ ،  اًمٜمّ٘مؾ

 اًمّتٛمر ًمذيمر .ُمْمٓمرب طمدي٨م هق:  َُمـ ىم٤مل ُمٜمٝمؿ: ل ـافثوكآظتذار 

 وسم٤معمثؾ ، شم٤مرة سم٤مًمّّم٤مع واقمت٤ٌمره ، أظمرى واًمٚمٌـ أظمرى واًم٘مٛمح شم٤مرة ومٞمف

  .أظمرى وسم٤مإلٟم٤مء شم٤مرةً  اعمثٚملم أو

 ، شم٘مّدم يمام ومٞمٝم٤م اظمتالف ٓ اًمّّمحٞمح٦م اًمّٓمرق أنّ :  واجلقاب

  .اًمّّمحٞمح سمف ٕمؾيُ  ٓ واًمّْمٕمٞمػ

 يم٘مقًمف اًم٘مرآن ًمٕمٛمقم ُمٕم٤مرٌض  هق:  َُمـ ىم٤مل ُمٜمٝمؿ: افثوفٌ آظتذار 

  .( سمف قمقىمٌتؿ ُم٤م سمٛمثؾ ومٕم٤مىمٌقا قم٤مىمٌتؿ وإن)  شمٕم٤ممم

 شمْمٛمـ واعمتٚمٗم٤مت ، اًمٕم٘مقسم٤مت ٓ ٤متاعمتٚمٗم وامن ُمـ سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

  .اعمثؾ وسمٖمػم سم٤معمثؾ

 .ُمٜمًقخ هق:  َُمـ ىم٤مل ُمٜمٝمؿ: افرابع آظتذار 

 ُمع اًمٜمًّخ قمغم دًٓم٦م وٓ ، سم٤مٓطمتامل يث٧ٌم ٓ اًمٜمًّخ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 .افـّوشخ دم اختؾػقا ٕهّنؿ،  ُمّدقمٞمف

 طمدي٨ٌم  وهق ، سم٤مًمّديـ اًمّديـ سمٞمع قمـ اًمٜمّٝمل طمدي٨م:  كوشخف ؾؼقؾ

  .قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ وهمػمه ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 وم٢مذا ، اعمِمؽمي ذُّم٦م ذم ديٜم٤مً  يّمػم اعمٍّماة ًمٌـ أنّ  ُمٜمف اًمّدًٓم٦م ووضمف

ـٍ  ديٜم٤مً  ص٤مر ٟمًٞمئ٦م متر ُمـ سمّم٤معٍ  أًمزم  .اًمّٓمح٤موّي  ضمقاب وهذا ، سمدي

 اًمّتٜمّزل وقمغم ، ادحّدثغ بوّتػوق وٕمٞمػ احلدي٨م سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 همػم أو ُمقضمقداً  اًمٚمٌـ يم٤من ؾمقاء احلٚم٥م ؾُم٘م٤مسم ذم ذع إّٟمام وم٤مًمّتٛمر
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  .سم٤مًمّديـ اًمّديـ ُمـ يمقٟمف ذم يتٕملّم  ومٚمؿ ُمقضمقدٍ 

 أظمرضمف طمدي٨ٌم  وهق " سم٤مًمّْمامن اخلراج " طمدي٨م:  كوشخف وؿقؾ

ٜمـ أصح٤مب ًّ  .قم٤مئِم٦م قمـ اًم

 هٚمٙم٧م وًمق اًمِّم٤مة ومْمالت ُمـ ومْمٚم٦م اًمٚمٌـ أنّ  ُمٜمف اًمّدًٓم٦م ووضمف

 سمدهل٤م يٖمرم ومٙمٞمػ .ًمف قنشمٙم ومْمالهت٤م ومٙمذًمؽ اعمِمؽمي وامن ُمـ ًمٙم٤من

 .أيْم٤مً  اًمّٓمح٤موّي  طمٙم٤مه ؟ ًمٚم٤ٌمئع

 ي٘مّدم ومٙمٞمػ .بوّتػوٍق  ُمٜمف أصّح  اعمٍّماة طمدي٨م سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 وقمغم ، قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ سمٕمده يمقٟمف ودقمقى ؟ اًمّراضمح قمغم اعمرضمقح

 اًمٚمٌـ سمٖمراُم٦م سمؾ ، ُمٚمٙمف ذم طمدث ُم٤م سمٖمراُم٦م ي١مُمر ملَ  وم٤معمِمؽمي اًمّتٜمزال

 هذا قمغم احلديثلم سملم ومٚمٞمس اًمٕم٘مد ذم يدظمؾ وملَ  .داًمٕم٘م قمٚمٞمف ورد اًمذي

  .شمٕم٤مرٌض 

 يم٤مٟم٧م وىمد ، سم٤معم٤مل اًمٕم٘مقسم٦م رومع ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م : كوشخف وؿقؾ

 ذم ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ طمٙمٞمؿ سمـ هبز طمدي٨م ذم يمام ذًمؽ ىمٌؾ ُمنموقم٦مً 

 قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو وطمدي٨م .ُم٤مًمف وؿمٓمر آظمذوه٤م وم٢مّٟم٤م : اًمّزيم٤مة ُم٤مٟمع

 ذم ويمالمه٤م " ُمثٚمٞمف يٖمرم:  اجلريـ ُمـ ينق اًمذي ذم " ضمّده قمـ أسمٞمف

ٜمـ ًّ  .اًم

،  اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ اعمٍّماة ومحدي٨م ، أسم٤من سمـ قمٞمًك ضمقاب وهذا

 .ُمٜمًقظم٦م يمٚمٝم٤م وهل

 يم٤من ومٚمق ، اًم٤ٌمئع ُمـ وضمدت إّٟمام اًمّتٍمي٦م سم٠منّ :  اًمّٓمح٤موّي  وشمٕمّ٘مٌف

 ي٘متيض اعمٍّماة طمدي٨م أنّ  واًمٗمرض ، اًمّتٖمريؿ ًمٚمزُمف اًم٤ٌمب ذًمؽ ُمـ
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  .وم٤مومؽمىم٤م اعمِمؽمي ٖمريؿشم

 ضمقاب وهذا " يتٗمّرىم٤م ملَ  ُم٤م َٞم٤مرسم٤مخلِ  واًمٌّٞمٕم٤من " طمدي٨م:  كوشخف وؿقؾ

 .ؿمج٤مع سمـ حمّٛمد

 سمٕمده٤م ظِمَٞم٤مر ٓ أن ومث٧ٌم َٞم٤مراخلِ  شم٘مٓمع اًمٗمرىم٦م أنّ  ُمٜمف اًمّدًٓم٦م ووضمف

 َّٓ َّٓ  " سم٘مقًمف اًمِّم٤مرع اؾمتثٜم٤مه عمـ إ   ." َٞم٤مراخلِ  سمٞمع إ

 اًمّردّ  ظِمَٞم٤مر ُمـ اعمٍّماة ذم اًمذي َٞم٤مراخلِ  سم٠منّ :  اًمّٓمح٤موّي  وشمٕمّ٘مٌف

 ٓ أّّنؿ اًمٖمري٥م وُمـ ، اًمٗمرىم٦م شم٘مٓمٕمف ٓ سم٤مًمٕمٞم٥م اًمّردّ  ظِمَٞم٤مرو ، سم٤مًمٕمٞم٥م

  .ومٞمف يرد ملَ  ومٞمام سمف حيتّجقن صمؿّ  اعمجٚمس ِخَٞم٤مرسم ي٘مقًمقن

َّٓ  يٗمٞمد ٓ واطمدٌ  ظمؼمٌ  هق:  َُمـ ىم٤مل ُمٜمٝمؿ: اخلومس آظتذار  ـّ  إ  ، اًمّٔم

 .سمف اًمٕمٛمؾ يٚمزم ومال سمف اعم٘مٓمقع صقلإ ًم٘مٞم٤مس خم٤مًمٌػ  وهق

 ٓ إصقل خم٤مًمٗم٦م ذم هق إّٟمام اًمقاطمد ظمؼم ذم اًمّتقىّمػ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 إصقل ىمٞم٤مس ظم٤مًمػ إّٟمام ؼماخل وهذا ، إصقل ىمٞم٤مس خم٤مًمٗم٦م ذم

ٜم٦ّم اًمٙمت٤مب إصقل أنّ  سمدًمٞمؾ ًّ  واًمٙمت٤مب ،واًم٘مٞم٤مس واإلَج٤مع واًم

ٜم٦ّم ًّ  .إًمٞمٝمام ُمردودان وأظمران إصؾ مه٤م احل٘مٞم٘م٦م ذم واًم

ٜم٦ّم ًّ  احلدي٨م سمؾ سم٤مًمٗمرع؟ إصؾ يردّ  ومٙمٞمػ .ومرع واًم٘مٞم٤مس أصؾ وم٤مًم

 .ٟمٗمًف؟ ُي٤مًمػ إصؾ إنّ  ي٘م٤مل ومٙمٞمػ .سمٜمٗمًف أصؾ اًمّّمحٞمح

 وظمؼم اًم٘مٓمع يٗمٞمد إصقل ىمٞم٤مس يٙمقن .اًمّتًٚمٞمؿ شم٘مدير وقمغم

َّٓ  يٗمٞمد ٓ اًمقاطمد ـّ  إ  اًمقاطمد اخلؼم هذا ُي٤مًمػ ٓ إصؾ ومتٜم٤مول ، اًمّٔم

 .إصؾ ذًمؽ قمـ حمٚمف اؾمتثٜم٤مء جلقاز سمف ٘مٓمقعٍ ُم همػم

ٍؽ  أىمقى وهذا:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل ًّ   .اعم٘م٤مم هذا قمغم اًمّردّ  ذم سمف ُمتٛم
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ٛمٕم٤مينّ  اسمـ وىم٤مل ًّ  وٓ إصقل ُمـ أصالً  ص٤مر اخلؼم صم٧ٌم ُمتك:  اًم

 ومال ظم٤مًمٗمف وإن،  ومذاك واوم٘مف إن ّٕٟمف،  آظمر أصؾٍ  قمغم قمروف إمم حيت٤مج

 وم٢منّ  ، بوّتػوٍق  مردودٌ  وهق ، سم٤مًم٘مٞم٤مس ًمٚمخؼم رد   ّٟمفٕ،  أطمدمه٤م ردّ  جيقز

ٜم٦ّم ًّ  ذم قمٜمدي وإومم:  ىم٤مل أن إمم ، خالف بال اًم٘مٞم٤مس قمغم ُم٘مّدُم٦مٌ  اًم

ٜم٦ّم ٕنّ ،  ٓزُم٦مً  ًمٞم٧ًم ًمٙمٜمّٝم٤م،  إىمٞم٦ًم شمًٚمٞمؿ اعم٠ًمًم٦م هذه ًّ  اًمّث٤مسمت٦م اًم

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل .قمٚمٞمٝم٤م ُم٘مّدُم٦م

 اًمذي ٕنّ ،  إصقل ًم٘مٞم٤مس خم٤مًمٌػ  أّٟمف ٟمًٚمؿ ومال اًمّتٜمّزل شم٘مدير وقمغم

 :  فـبلوج سمّٞمٜمقه٤م اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ قمٚمٞمف اّدقمقه

 سم٤معمثؾ اعمثٚمّٞم٤مت وامن أنّ  إصقل ُمـ اعمٕمٚمقم أنّ :  أحدهو

 وإن،  سم٤مًمٚمٌـ ومٚمٞمْمٛمـ ُمثٚمّٞم٤مً  اًمٚمٌـ يم٤من إن وه٤مهٜم٤م ، سم٤مًم٘مٞمٛم٦م واعمت٘مّقُم٤مت

 سم٤مًمّتٛمر ُمْمٛمقٟم٤مً  هٜم٤م وىمع وىمد ، اًمٜمّ٘مديـ سم٠مطمد ومٚمٞمْمٛمـ ُمت٘مّقُم٤مً  يم٤من

  .إصؾ ومخ٤مًمػ

 وًمٞم٧ًم سم٤مإلسمؾ ديتف ذم يْمٛمـ احلرّ  وم٢منّ  ، احلٍم ُمٜمع : واجلقاب

 اعمثؾ يْمٛمـ وم٘مد ُمّٓمرداً  ًمٞمس سم٤معمثؾ اعمثؾ ومْمامن وأيْم٤مً  .ىمٞمٛم٦م وٓ ُمثالً 

 وٓ ، ىمٞمٛمتٝم٤م قمٚمٞمف يم٤من ًمٌقٟم٤مً  ؿم٤مة أشمٚمػ يمٛمـ اعمامصمٚم٦م شمٕمّذرت إذا سم٤مًم٘مٞمٛم٦م

  .عمامصمٚم٦ما ًمتٕمّذر آظمر ًمٌٜم٤مً  ًمٌٜمٝم٤م سم٢مزاء جيٕمؾ

 سم٘مدر اًمّْمامن ُم٘مّدرَ  اعمْمٛمقن يٙمقن أن شم٘متيض اًم٘مقاقمد أنّ :  ثوكقفو

 ومخرج اًمّّم٤مع وهق واطمدٍ  سمٛم٘مدارٍ  هٜم٤م ىمّدر وىمد ، خمتٚمػ وذًمؽ اًمّت٤مًمػ

  .اًم٘مٞم٤مس قمـ

 ُمع ُم٘مّدر وم٠مرؿمٝم٤م يم٤معمقوح٦م اعمْمٛمقٟم٤مت ذم اًمّتٕمٛمٞمؿ ُمٜمع:  واجلقاب



 59 باب ما يُنهى عنو من البيوع   البيوع كتاب   

 ، اظمتالومف ُمع ٜملماجل ذم ُم٘مّدرة واًمٖمّرة ، واًمّّمٖمر سم٤مًمٙمؼم اظمتالومٝم٤م

  ومٚمٞم٘مّدر اًمّتٜم٤مزع ومٞمف ي٘مع ُم٤م يمؾ أنّ  ذًمؽ ذم واحلٙمٛم٦م
ٍ
 ًم٘مٓمع ُمٕملّمٍ  سمٌمء

 احل٤مدث اًمٚمٌـ وم٢من اًم٘م٤مقمدة شمٚمؽ قمغم اعمّمٚمح٦م هذه وشم٘مّدم ، اًمّتِم٤مضمر

 طمتّك ُم٘مداره يٕمرف ومٚمؿ اًمٕم٘مد وىم٧م اعمقضمقد سم٤مًمٚمٌـ اظمتٚمط اًمٕم٘مد سمٕمد

 أو شم٘مديرمه٤م إمم ومقيمؾ ُم٘مداره قمرف وًمق ، اعمِمؽمي قمغم ٟمٔمػمه يقضم٥م

 اًمٜمّزاع اًمِّم٤مرع وم٘مٓمع ، واخلّم٤مم اًمٜمّزاع إمم ٕوم٣م أطمدمه٤م شم٘مدير

  .ًمٚمخّمقُم٦م ومّمالً  يتٕمّدي٤مٟمف ٓ سمحد   وىمّدره واخلّم٤مم

 ذاك إذ ىمقهتؿ يم٤من وم٢مّٟمف اًمٚمٌـ إمم إؿمٞم٤مء أىمرب سم٤مًمّتٛمر شم٘مديره ويم٤من

 ُمٜمٝمام واطمدٍ  يمؾ يمقن ذم وم٤مؿمؽميم٤م وُم٘مت٤مٌت  يم٤مًمٚمٌـ ُمٙمٞمٌؾ  وهق يم٤مًمٚمٌـ

 سمٖمػم سمف ي٘مت٤مت ُمٜمٝمام الً يمُ  أنّ  ذم أيْم٤مً  واؿمؽميم٤م ، ُمٙمٞمالً  ُم٘مت٤مشم٤مً  ُمٓمٕمقُم٤مً 

  .قمالج وٓ صٜمٕم٦م

 ذه٥م وم٘مد ، اًمٕم٘مد قمٜمد ُمقضمقداً  يم٤من إن اًمّت٤مًمػ اًمٚمٌـ أنّ :  ثوفثفو

 وم٘مد ، اًمّردّ  ُمـ ُم٤مٟمع وذًمؽ اخلٚم٘م٦م أصؾ ُمـ قمٚمٞمف اعمٕم٘مقد ُمـ ضمزءٌ 

 ُمٜمف يم٤من ومام خمتٚمٓم٤مً  يم٤من وإن .يْمٛمٜمف ومال اعمِمؽمي ُمٚمؽ قمغم طمدث

 .وامٟمف جي٥م ملَ  طم٤مدصم٤مً  يم٤من وُم٤م اًمٕم٘مد قمٜمد ُمقضمقداً 

 ٓؾمتٕمالم يٙمـ ملَ  إذا سم٤مًمٜمّ٘مص اًمّردّ  يٛمتٜمع إّٟمام ي٘م٤مل أن : واجلقاب

  .يمذًمؽ وهٜم٤م .يٛمتٜمع ومال وإٓ،  اًمٕمٞم٥م

 ظِمَٞم٤مر أنّ  ُمع صمالصم٤مً  ومٞمف َٞم٤مراخلِ  ضمٕمؾ ذم إصقل ظم٤مًمػ أّٟمف:  رابعفو

 ظِمَٞم٤مرو .سمف ي٘مقل ُمـ قمٜمد اعمجٚمس ظِمَٞم٤مر ويمذا .سم٤مًمّثالث ي٘مّدر ٓ اًمٕمٞم٥م

  ،يثٌتف ُمـ قمٜمد اًمّرؤي٦م
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 يًتٖمرب ومال مم٤مصمٚم٦مٍ  قمـ سم٠مصٚمف اٟمٗمرد اعمٍّماة طمٙمؿ سم٠منّ :  واجلقاب

 اًمتل هل اعمّدة هذه أنّ  ومٞمف واحلٙمٛم٦م ، همػمه قمغم زائدٍ  سمقصٍػ  يٜمٗمرد أن

 ومنمقم٧م هم٤مًم٤ٌمً  سم٤مًمّتدًمٞمس اعمجتٛمع اًمٚمٌـ ُمـ اخلٚم٘م٦م ًمٌـ هب٤م يتٌلّم 

 ، ُمّدة قمغم يتقىّمػ ومال واًمٕمٞم٥م اًمّرؤي٦م ظِمَٞم٤مر سمخالف ، اًمٕمٞم٥م ٓؾمتٕمالم

 ذم َٞم٤مراخلِ  سملم اًمٗمرق ومٔمٝمر ، اًمٕمٞم٥م ٓؾمتٕمالم ومٚمٞمس اعمجٚمس ظِمَٞم٤مر وأُّم٤م

  .وهمػمه٤م اعمٍّماة

 ومٞمام واعمٕمّقض اًمٕمقض سملم اجلٛمع سمف إظمذ ُمـ يٚمزم أّٟمف:  خومسفو

 هق اًمذي اًمّّم٤مع ُمـ إًمٞمف شمرضمع ٤موم٢مّّن  مترٍ  ُمـ ص٤مقم٤مً  اًمِّم٤مة ىمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م إذا

  .صمٛمٜمٝم٤م ُم٘مدار

 ُم٤م يٚمزم ومال اًمِّم٤مة قمـ ٓ اًمٚمٌـ قمـ قمقٌض  اًمّتٛمر أنّ :  واجلقاب

  .ذيمروه

 وم٢مذا .سمّم٤معٍ  ؿم٤مةً  اؿمؽمى إذا ومٞمام اًمّرسم٤م ًم٘م٤مقمدة خم٤مًمٌػ  أّٟمف:  شودشفو

 ىمد ومٞمٙمقن،  اًمّثٛمـ هق اًمذي اًمّّم٤مع اؾمؽمضمع وم٘مد ص٤مقم٤مً  ُمٕمٝم٤م اؾمؽمدّ 

 .سمّم٤مع وص٤مقم٤مً  ؿم٤مةً  سم٤مع

 ًمق أّّنام سمدًمٞمؾ ، اًمٗمًقخ ٓ اًمٕم٘مقد ذم يٕمتؼم إّٟمام اًمّرسم٤م أنّ :  واجلقاب

 اًمٕم٘مد هذا ذم شم٘م٤ميال ومٚمق ، اًم٘مٌض ىمٌؾ يتٗمّرىم٤م أن جيز ملَ  سمٗمّْم٦مٍ  ذه٤ٌمً  شم٤ٌميٕم٤م

  .اًم٘مٌض ىمٌؾ اًمّتٗمّرق ضم٤مز سمٕمٞمٜمف

 اًمٚمٌـ يم٤من إذا ومٞمام سم٘م٤مئٝم٤م ُمع إقمٞم٤من وامن ُمٜمف يٚمزم أّٟمف:  شوبعفو

َّٓ  سم٤مًمٌدل شمْمٛمـ ٓ وإقمٞم٤من ، ُمقضمقداً    .يم٤معمٖمّمقب ومقاهت٤م ُمع إ

 ٓظمتالـمف ، رّده شمٕمّذر ًمٙمٜمّف ُمقضمقداً  يم٤من وإن اًمٚمٌـ أنّ :  واجلقاب
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 وم٢مّٟمف اًمٖمّم٥م سمٕمد أسمؼ وم٠مؿمٌف متٞمٞمزه وشمٕمّذر اًمٕم٘مد سمٕمد احل٤مدث سم٤مًمٚمٌـ

  .اًمّردّ  ًمتٕمّذر قمٞمٜمف سم٘م٤مء ُمع ىمٞمٛمتف يْمٛمـ

 اًمنّمط أُّم٤م ، ذط وٓ قمٞم٥ٍم  سمٖمػم دّ اًمرّ  إصم٤ٌمت ُمٜمف يٚمزم أّٟمف:  ثومـفو

 همػم ُمـ اًمّردّ  سمف ًمث٧ٌم قمٞم٤ٌمً  يم٤من ًمق اًمٚمٌـ ومٜم٘مّم٤من اًمٕمٞم٥م وأُّم٤م يقضمد ومٚمؿ

  شمٍمي٦مٍ 

 َجٕمف سمام دائرةً  ًك رطم سم٤مع يمٛمـ سم٤مًمّتدًمٞمس يث٧ٌم َٞم٤مراخلِ  أنّ :  واجلقاب

 وأيْم٤مً  ، اًمّردّ  ًمف يم٤من اعمِمؽمي قمٚمٞمف اـّمٚمع وم٢مذا اعمِمؽمي قمٚمؿ سمٖمػم هل٤م

ـّ  ًمٌٜم٤مً  ممٚمقءاً  رضقم٤مً  رأى عَم٤َّم وم٤معمِمؽمي  ذط اًم٤ٌمئع ومٙم٠منّ  هل٤م قم٤مدةٌ  أّٟمف فم

 ٕنّ  ، اعمٕمٜمقّي  اًمنّمط ًمٗم٘مد اًمّردّ  ًمف ومث٧ٌم .سمخالومف إُمر ومتٌلّم  ذًمؽ ًمف

 قمغم اعمِمؽمي أفمٝمر وم٢مذا سمٗمٕمٚمف وشم٤مرةً  سم٘مقًمف شم٤مرةً  اعمٌٞمع صٗم٦م ئمٝمر اًم٤ٌمئع

  .َٞم٤مراخلِ  ًمف عومنم ، قمٚمٞمف سدًمَّ  ىمد يم٤من سمخالومٝم٤م إُمر وم٤ٌمن صٗم٦مٍ 

 ُم٤مًمف سمذل إّٟمام اعمِمؽمي وم٢منّ  ، اًمٕمدل وُم٘مت٣م اًم٘مٞم٤مس حمض هق وهذا

 َٞم٤مراخلِ  اًمِّم٤مرع أصم٧ٌم وىمد ، اًم٤ٌمئع ًمف أفمٝمره٤م اًمتل اًمّّمٗم٦م قمغم سمٜم٤مءً 

قق إمم هيٌٓمقا أن ىمٌؾ ُمٜمٝمؿ واؿمؽمي شمٚمّ٘مقا إذا ًمٚمّريم٤ٌمن ًّ  ويٕمٚمٛمقا اًم

ٕمر ًّ  اًمٖمّش  ُمـ ومٞمف ٤معمَِ  وًمٙمـ .ذط ذم ظمٚمٌػ  وٓ قمٞم٥ٌم  هٜم٤مك وًمٞمس،  اًم

 .واًمّتدًمٞمس

 اوٓمراب ٓ صحٞمح احلدي٨م:  َُمـ ىم٤مل ُمٜمٝمؿ: افسودس آظتذار 

 ُم٤م وهق ، خمّمقص٦مٍ  صقرةٍ  قمغم حمٛمقٌل  هق وإّٟمام،  ٟمًخ وٓ قِمٚم٦َّم وٓ ومٞمف

 َٞم٤مراخلِ  ومٞمٝم٤م وذط أرـم٤ملٍ  مخ٦ًم ُمثالً  حتٚم٥م أّّن٤م سمنمط ؿم٤مةً  اؿمؽمى إذا

 ملَ  وإن اًمٕم٘مد صّح  َٞم٤مراخلِ  ُمّدة ذم ـمفإؾم٘م٤م قمغم اشّمٗم٘م٤م وم٢من ، وم٤مؾمد وم٤مًمنّمط
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 اًمٚمٌـ ىمٞمٛم٦م يم٤من ّٕٟمف،  اًمّتٛمر ُمـ اًمّّم٤مع ردّ  ووضم٥م اًمٕم٘مد سمٓمؾ يّتٗم٘م٤م

  يقُمئذٍ 

 ذيمره وُم٤م ، سم٤مًمّتٍمي٦م احلٙمؿ شمٕمٚمٞمؼ ذم فم٤مهرٌ  احلدي٨م سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ٓ أم اًمّتٍمي٦م وضمدت ؾمقاء اًمنّمط سمٗم٤ًمد شمٕمٚمٞم٘مف ي٘متيض اًم٘م٤مئؾ هذا

ٌػ  شم٠مويٌؾ  ومٝمق ًّ  .ُمتٕم

 شمًٚمٞمٛمف شم٘مدير قمغم اّدقمقه وُم٤م ، قمٛمقم ًمٗمظ احلدي٨م ومٚمٗمظ وأيْم٤مً 

 قمٚمٞمف اًمٕمٛمقم ىمٍم اّدقمك ُمـ ومٞمحت٤مج،  قمـاًمٕمٛم ذًمؽ أومراد ُمـ ومردٌ 

  .ًمف وضمقد وٓ ذًمؽ قمغم اًمّدًمٞمؾ

 وأصؾ ، اًمٖمّش  قمـ اًمٜمّٝمل ذم أصؾ احلدي٨م هذا:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل

 أصؾ يٗمًد ٓ أّٟمف ذم وأصٌؾ  ، سمٕمٞم٥م قمٚمٞمف دًمس عمـ َٞم٤مراخلِ  صمٌقث ذم

 اًمّتٍمي٦م حتريؿ ذم وأصٌؾ  ، أّي٤ممٍ  صمالصم٦م َٞم٤مراخلِ  ُمّدة أن ذم وأصؾ ، اًمٌٞمع

 .هب٤م َٞم٤مراخلِ  وصمٌقت

 اعمحّٗمالت سمٞمع : ُمرومققم٤مً  ُمًٕمقد اسمـ قمـ ُم٤مضمف واسمـ أمحد روى وىمد

 أيب اسمـ رواه ىمد .وٕمٌػ  إؾمٜم٤مده وذم .عمًٚمؿ اخلالسم٦م حتؾ وٓ،  ظمالسم٦م

 .صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  وم٤مً ُمقىمق اًمّرّزاق وقمٌد ؿمٞم٦ٌم

:  ي٘م٤مل يم٤من:  ىم٤مل طم٤مزم أيب سمـ ىمٞمس ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى

  صحٞمح وإؾمٜم٤مده .ظمالسم٦م اًمّتٍمي٦م

 .أصقوء دم بف افؼوئؾقن واختؾػ

 ؾقف .؟ َٞم٤مراخلِ  ًمف يث٧ٌم هؾ سم٤مًمّتٍمي٦م قم٤معم٤مً  يم٤من ًمق : ادسلفي إوػ

 .فؾّشوؾعّقي وجف
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 احلدي٨م هذا ذم هريرة أيب قمـ قمٙمرُم٦م رواي٦م يث٧ٌم ٓ أّٟمف ويرضّمح

 " ُمٍّماة أّّن٤م يٕمٚمؿ وملَ  ُمٍّماة اؿمؽمى ُمـ " ًمٗمٔمف وم٢منّ  اًمّٓمح٤موّي  قمٜمد

  .احلدي٨م

 ؾقف .؟ اًمّردّ  ًمف هؾ يمثرشمف قمغم واؾمتٛمرّ  قم٤مدةً  اعمٍّماة ًمٌـ ص٤مر وًمق

  ادسلفتغ دم فؾحـوبؾي خالؾوً  أيضوً  هلؿ وجف

 ًمف سمدا صمؿّ ،  ًمٜمٗمًف ٤مًمؽاعم ّسه٤م أو سمٜمٗمًٝم٤م حتّٗمٚم٧م ًمق :ادسلفي افثوكقي 

 :  ظمالف ومٞمف ؟ احلٙمؿ ذًمؽ يث٧ٌم ومٝمؾ وم٤ٌمقمٝم٤م

 يِمؽمط وٓ،  ِخَٞم٤مرًمٚم ٧ٌم ثٌِ ُمُ  اًمٕمٞم٥م ٕنّ ،  أصمٌتف اعمٕمٜمك إمم رَ ٔمَ ٟمَ  ومٛمـ

 .اًم٘مٞم٤مس قمـ ظم٤مرج اًمّتٍمي٦م طمٙمؿ أنّ  إمم رَ ٔمَ ٟمَ  وُمـ .ًمٚم٤ٌمئع شمدًمٞمس ومٞمف

  .وم٘مط شمٜم٤موهل٤م إّٟمام اًمٜمّٝمل وم٢منّ  - اًمٕمٛمد طم٤مًم٦م وهق - سمٛمقرده ظمّّمف

 ًمٌٜم٤مً  اعمِمؽمي وفمٜمّف حلامً  ممٚمقءاً  اًمّيع يم٤من ًمق :ادسلفي افثوفثي 

 .؟ َٞم٤مراخلِ  ًمف يث٧ٌم هؾ حلؿ أّٟمف ًمف فمٝمر صمؿّ ،  ذًمؽ قمغم وم٤مؿمؽماه٤م

  .ادوفؽّقي بعض حؽومهو وجفون ؾقف

 سمٕمد هب٤م قمٞم٥ٍم  قمغم اـّمٚمع صمؿّ ،  اعمٍّماة همػم اؿمؽمى ًمق : ادسلفي افرابعي

 ًك ُمٕمتٜم همػم ىمٚمٞمٌؾ  ّٕٟمف،  جم٤ّمٟم٤مً  اًمّردّ  ضمقاز قمغم ٤مومٕمّل اًمِّم  ٟمّص  وم٘مد ، طمٚمٌٝم٤م

 .سمجٛمٕمف

  متر ُمـ ص٤مقم٤مً  يردّ :  اًمٌٖمقّي  وىم٤مل ، يم٤معمٍّماة اًمٚمٌـ سمدل يردّ :  وؿقؾ

قمـ  زيدٍ  سمـ اًمّرمحـ قمٌد ُمقمم صم٤مسم٧مذم اًمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م : تؽؿقؾ 

 ُمٍّماةً  همٜمامً  اؿمؽمى ُمـ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل   هريرة أيب

 ُمـ ص٤معٌ  طمٚمٌتٝم٤م لومٗم ؾمخٓمٝم٤م وإن ، أُمًٙمٝم٤م روٞمٝم٤م وم٢من ، ٝم٤موم٤مطمتٚمٌ
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 ." مترٍ 

 اًمٗمتح وجيقز .اًمٗمٕمؾ اؾمؿ أّٟمف قمغم اًمالم سمًٙمقن "طمٚمٌتٝم٤م  "ىمقًمف 

 .ًمٚمحٚم٦ٌم ُم٘م٤مسمؾ اًمّتٛمر أنّ  وفم٤مهره ، اعمحٚمقب إرادة قمغم

 ٕنّ ،  اًمٚمٌـ ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم ٓ احلٚم٥م ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم اًمّتٛمر أنّ :  حزمٍ  ابـ وزظؿ

 ، أومم احل٘مٞم٘م٦م قمغم واحلٛمؾ اًمٚمٌـ ذم جم٤مزٌ  احلٚم٥م ذم طم٘مٞم٘م٦م احلٚم٦ٌم

 .اجلؿفقر ظـ بذفؽ وصّذ  .ُمٕم٤مً  واًمٚمٌـ اًمّتٛمر ردّ  جي٥م:  ىم٤مل ومٚمذًمؽ

 ." متر ُمـ ص٤مع طمٚمٌتٝم٤م ومٗمل " ىمقًمفو

 يم٤مٟم٧م ؾمقاء اعمٍّماة ُم٘م٤مسمؾ ذم اًمّتٛمر ص٤مع أنّ  فم٤مهره .افؼقل إول

 ص٤مع طمٚمٌتٝم٤م ٗملوم " ىم٤مل صمؿّ  " همٜمامً  اؿمؽمى ُمـ " ًم٘مقًمف أيمثر أو واطمدة

 ." متر ُمـ

 أيمثر قمـ سمّٓم٤مل واسمـ ، احلدي٨م اؾمتٕمٛمؾ قمّٛمـ اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وٟم٘مٚمف

  .واحلٜم٤مسمٚم٦م اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م قمـ ىمداُم٦م واسمـ ، اًمٕمٚمامء

  .ص٤مقم٤مً  واطمدة يمؾ قمـ يردّ  اعم٤مًمٙمّٞم٦م أيمثر قمـ:  افؼقل افثوين

 يمام ؿم٤مةٍ  أًمػ ًمٌـ ُمتٚمػ يٖمرم أن اعمًتٌِمع ُمـ:  اعم٤مزرّي  ىم٤مل طمّتك

 .واطمدةٍ  ؿم٤مةٍ  ًمٌـ ُمتٚمػ يٖمرم

 ذم احلٙمٛم٦م أنّ  ُمـ شم٘مّدم ُم٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم ُمٖمتٗمر ذًمؽ سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 اًمّتخ٤مصؿ قمٜمد إًمٞمف يرضمع طمّداً  ومجٕمؾ اًمٜمّزاع ىمٓمع ، اًمّّم٤مع اقمت٤ٌمر

 .واًمٙمثػم اًم٘مٚمٞمؾ وم٤مؾمتقى

 ُيتٚمػ اًمقاطمدة اًمٜم٤ّمىم٦م أو اًمقاطمدة اًمِّم٤مة ًمٌـ أنّ  اعمٕمٚمقم وُمـ

 ،يمثر أم اًمٚمٌـ ىمؾ ؾمقاء اًمّّم٤مع وم٤معمٕمتؼم ذًمؽ وُمع ، ُمت٤ٌميٜم٤مً  اظمتالوم٤مً 
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 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل .يمثرت أو اعمٍّماة ٧مىمٚمّ  ؾمقاء ُمٕمتؼمٌ  هق ومٙمذًمؽ
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 الحديث الخامس
ك ظـ بقع هَن  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ ,  ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر  -286

ـون افرجؾ يبتوع  , عف أهؾ اجلوهؾقييتبوي وـون بقعوً  , يؾَ بَ ؾ احلْ بَ َح 

 .( ).ثؿ تـتٍ افتل دم بطـفو , ـتٍ افـوؿياجلزور إػ أن ت

 -سـي ادُ وهل افؽبرة  -إكف ـون يبقع افشورف : ؿقؾ : ؿول ادصـػ 

 .بـتوج اجلـغ افذي دم بطـ كوؿتف

 

 إّول ذم وؿقؾ .واعمقطّمدة اعمٝمٚم٦م سمٗمتح ( احلبؾي حبؾ بقع) : ؿقفف 

 .طمٌالً  حتٌؾ طمٌٚم٧م ُمّمدر وهق ، ( )قمٞم٤مٌض  وهمٚمٓمف اعمقطّمدة سمًٙمقن

 .ويم٤مشم٥م ويمت٦ٌم وفم٤ممل فمٚمٛم٦م ُمثؾ طم٤مسمؾ َجع واحلٌٚم٦م

 اُمرأةٌ  ومٞمف ٟمدر وىمد سم٤مٕٟمقصم٦م ًمإلؿمٕم٤مر:  وؿقؾ .ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمف واهل٤مء

 .اعمحٌقل سمف يًّٛمك ُمّمدر طمٌٚم٦م:  وؿقؾ ، ًمٚمّت٠مٟمٞم٨م ومٞمف وم٤مهل٤مء طم٤مسمٚم٦مٌ 

  ي٘م٤مل ٓ:  قمٌٞمد أسمق ىم٤مل
ٍ
َّٓ  طمٌٚم٧م احلٞمقان ُمـ ًمٌمء َّٓ ،  أدُمّٞم٤مت إ  إ

  .احلدي٨م اهذ ذم ورد ُم٤م

 قم٤مُّم٦م ًمإلٟم٤مث أهل اختؾػ:  وم٘م٤مل ، ىمقًٓ  " اعمحٙمؿ " ص٤مطم٥م وأصمٌتف

______________________ 
قمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ قمـ ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر (  6302) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 سمف. 

ُمـ ـمرق أظمرى قمـ ٟم٤مومع (  6663) وُمًٚمؿ (  0203،  6602) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .قمـ اسمـ قمٛمر 

 (6/630)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك ( 6)
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    : اًمِّم٤مقمر ىمقل اًمّتٕمٛمٞمؿ ذم وأٟمِمد .ظم٤مّص٦م ًممدُمّٞم٤مت أم

  ُم٘مرب جمّح  طمٌغم ذُي٦م أو

 قمغم اًمٚمٖم٦م أهؾ اشّمٗم٤مق .اًمٜمّقوّي  ٟم٘مؾ قمغم شمٕمّ٘م٥م ذًمؽ وذم

 .اًمّتخّمٞمص

 احلٌٚم٦م طمٌؾ سمٞمع:  أي ( وـون: )  ؿقفف

 " ذم اًمّتٗمًػم هذا وىمع يمذا ( إفخ اجلوهؾّقي أهؾ يتبويعف بقعوً )  :ؿقفف 

 أنّ :  يٕمٜمل .ُمدرٌج  وهق:  اإلؾمامقمٞمكمّ  ىم٤مل ، سم٤محلدي٨م ُمّتّمالً  " اعمقـّم٠م

 .اعمدرج ذم اخلٓمٞم٥م ذيمر ويمذا ، ٟم٤مومع يمالم ُمـ اًمّتٗمًػم

 .ضمقيري٦م قمـ اًمّتٌقذيمّل  إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك قمـ وًمٚمٌخ٤مري

 ومّنه ٟم٤مومعٍ  يمقن ُمـ يٚمزم ٓ ًمٙمـ ، ومّنه اًمذي هق ٟم٤مومٕم٤مً  سم٠منّ  اًمّتٍميح

  .قمٛمر اسمـ ُمقٓه قمـ محٚمف مم٤ّم اًمّتٗمًػم ذًمؽ يٙمقن ٓ أن جلقيري٦م

اسمـ  ـقم ٟم٤مومع قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ وم٠مظمرضمف اًمِمٞمخ٤من

 ، احلٌٚم٦م طمٌؾ إمم اجلزور حلؿ يت٤ٌميٕمقن اجل٤مهٚمّٞم٦م أهؾ يم٤من : ىم٤مل قمٛمر

 ومٜمٝم٤مهؿ ، ٟمتج٧م اًمتل حتٛمؾ صمؿّ  سمٓمٜمٝم٤م ذم ُم٤م اًمٜم٤ّمىم٦م شمٜمت٩م أن احلٌٚم٦م وطمٌؾ

 .ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

ٞم٤مق هذا ومٔم٤مهر ًّ  ضمزم وهلذا ، قمٛمر اسمـ يمالم ُمـ اًمّتٗمًػم هذا أنّ  اًم

 .قمٛمر اسمـ شمٗمًػم ُمـ سم٠مّٟمف اًمؼمّ  قمٌد اسمـ

 رواي٦م ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  واًمؽّمُمذّي  اًمٚمٞم٨م رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف وىمد

 واسمـ واًمٜم٤ًّمئّل  أمحد وأظمرضمف ، اًمّتٗمًػم سمدون ٟم٤مومعٍ  قمـ يمالمه٤م أّيقب

 .أيْم٤مً  اًمّتٗمًػم سمدون .قمٛمر اسمـ قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف
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 أو يم٤من ذيمراً  اًمٌٕمػم هق .اًمّزاي ووؿّ  اجلٞمؿ سمٗمتح ( اجلزور: )  ؿقفف

َّٓ  ، أٟمثك   .ذيمراً  أردت وإن اجلزور هذه:  شم٘مقل،  ُم١مّٟم٨ٌم  ًمٗمٔمف أنّ  إ

 اجل٤مهٚمّٞم٦م أهؾ يم٤من ومٞمام ىمٞمداً  احلدي٨م ذم ذيمره يٙمقن أن:  ؾقحتؿؾ

َّٓ  اًمٌٞمع هذا يت٤ٌميٕمقن ومال يٗمٕمٚمقٟمف  .اجلزور حلؿ أو اجلزور ذم إ

 ومرق ومال احلٙمؿ ذم وأُّم٤م ، اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم ذيمر يٙمقن أن:  ويتؿؾ

 .ذًمؽ ذم وهمػمه٤م اجلزور سملم

 واًمٜم٤ّمىم٦م وًمداً  شمٚمد:  أي .صم٤مًمثف وومتح أّوًمف سمْمؿّ  ( ـتٍتُ  أن إػ: )  ؿقفف

 إمم اعمًٜمد اًمٗمٕمؾ صٞمٖم٦م قمغم اًمٕمرب ًمٖم٦م ذم وىمع اًمٗمٕمؾ وهذا ، وم٤مقمؾ

  .ٟم٤مدرٌ  طمرٌف  وهق اعمٗمٕمقل

 شمٙمؼم طمّتك اعمقًمقدة شمٕمٞمش صمؿّ :  أي ( بطـفو دم افتل ـتٍتُ  ثؿّ ) :  ؿقفف

 قمغم اىمتٍم وم٢مّٟمف قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد رواي٦م قمغم زائد اًم٘مدر وهذا ، شمٚمد صمؿّ 

 وًمٗمٔمف. ُمٜمٝمام أظمٍم ي٦مضمقير ورواي٦م ." سمٓمٜمٝم٤م ذم اًمتل حتٛمؾ صمؿّ  " ىمقًمف

 ." سمٓمٜمٝم٤م ذم ُم٤م اًمٜم٤ّمىم٦م شمٜمت٩م أن "

 رواه ومٞمام .اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل اًمّرواي٦م هذه سمٔم٤مهر:  افؼقل إول

ـٍ  يٌٞمع أن وهق ، وَج٤مقم٦م واًمِّم٤مومٕمّل  ُم٤مًمؽ سمف وىم٤مل ، ُم٤مًمؽ قمٜمف  إمم سمثٛم

 .اًمٜم٤ّمىم٦م وًمد يٚمد أن

ـٍ  يٌٞمع أن:  سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل: افؼقل افثوين   وشمٚمد اًمّداسّم٦م حتٛمؾ أن إمم سمثٛم

 ووع يِمؽمط ومٚمؿ " اًمّتٜمٌٞمف " ذم إؾمح٤مق أسمق ضمزم وسمف ، وًمده٤م وحيٛمؾ

 .ُم٤مًمؽ يمرواي٦م اًمقًمد محؾ

 وهق ، وم٘مط اًمقوع وهق .ضمقيري٦م رواي٦م اىمتْمتف سمام ّسح ُمـ أر وملَ 
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 إضمؾ ذم ًمٚمجٝم٤مًم٦م اًمّثالث اًمّّمقر ذم واعمٜمع ، ىمٌٚمف اًمذي ُمثؾ احلٙمؿ ذم

ٚمؿ ذم يذيمر أن اًمّتٗمًػم هذا قمغم طمّ٘مف وُمـ ًّ  .اًم

 واسمـ وإؾمح٤مق وأمحد قمٌٞمد وأسمق قمٌٞمدة أسمق ىم٤مل:  افؼقل افثوفٌ

 ٟمت٤مج وًمد سمٞمع هق:  اًمؽّمُمذّي  ضمزم وسمف .اًمٚمٖم٦م أهؾ وأيمثر اعم٤مًمٙمّل  طمٌٞم٥م

 .اًمّداسّم٦م

 قمغم ُم٘مدورٍ  وهمػم وجمٝمقٌل  ُمٕمدومٌ  سمٞمعٌ  أّٟمف ضمٝم٦م ُمـ هذا ذم واعمٜمع

 ذم اًمٖمرر سمذيمر خ٤مرّي اًمٌ صّدر وًمذًمؽ ، اًمٖمرر سمٞمقع ذم ومٞمدظمؾ شمًٚمٞمٛمف

 إّول اًمّتٗمًػم إمم أؿم٤مر ًمٙمٜمّف "سم٤مب سمٞمع اًمٖمرر وطمٌؾ احلٌٚم٦م  " اًمؽّمَج٦م

ٚمؿ يمت٤مب ذم احلدي٨م سم٢ميراد ًّ  "سم٤مب اًمًٚمؿ إمم أن شمٜمت٩م اًمٜم٤مىم٦م  " أيْم٤مً  اًم

 اًمٚمٖم٦م أهؾ يمالم يم٤من وإن ، ًمٚمحدي٨م ُمقاوم٘م٤مً  ًمٙمقٟمف .إّول ورضّمح

 .ًمٚمّث٤مين ُمقاوم٘م٤مً 

 اسمـ قمـ ٟم٤مومعٍ  قمـ إؾمح٤مق اسمـ ـمريؼ ُمـ دأمح اإلُم٤مم روى ىمد ًمٙمـ

:  ىم٤مل اًمٖمرر سمٞمع قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك : وًمٗمٔمف .اًمّث٤مين يقاومؼ ُم٤م قمٛمر

 طمٌؾ سم٤مًمِّم٤مرف اًمّرضمؾ يٌت٤مع اًمٌٞمع ذًمؽ يت٤ٌميٕمقن يم٤مٟمقا اجل٤مهٚمّٞم٦م أهؾ إنّ 

 .ذًمؽ قمـ ومٜمٝمقا احلٌٚم٦م

 سمٞمع أو أضمؾٍ  إمم اًمٌٞمع اعمراد هؾ اخلالف حمّّمؾ:  اًمّتلم اسمـ وىم٤مل

 وٓدة أو إمّ  وٓدة سم٤مٕضمؾ اعمراد هؾ .إّول وقمغم .؟ ٜملماجل

 ؟ اجلٜملم ضمٜملم سمٞمع أو إّول اجلٜملم سمٞمع اعمراد هؾ .اًمّث٤مين وقمغم .وًمده٤م؟

   اٟمتٝمك .أؿقالٍ  أربعي ؾصورت

 إٟمٕم٤مم سمٓمقن ذم ُم٤م سمٞمع أّٟمف ، آخر ؿقًٓ  " اعمحٙمؿ " ص٤مطم٥م طمٙمكو
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 - اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد سمف ومّن  ّٟمامإ هذا ًمٙمـ ، اًمٖمرر سمٞمقع ُمـ أيْم٤مً  وهق ،

 سمٞمع همػمه سمف وومّن  ، اعمْم٤مُملم سمٞمع - " اعمقـّم٠م " ذم ُم٤مًمؽ رواه يمام

 .اعمالىمٞمح

 َجع سم٤محلٌٚم٦م اعمراد أنّ  قمغم - اختالؾفو ظذ - إؿقال هذه واّتػؼً

ٓ   ، احلٞمقان ُمـ طم٤مسمٚم٦م أو طم٤مسمؾ  وؽره " ادحؽؿ " صوحى حؽوه مو إ

 .طمٌٚمٝم٤م سمٞمع قمـ اًمٜمّٝمل وأنّ  ، اًمٙمرُم٦م سم٤محلٌٚم٦م اعمراد أنّ  ـقسون ابـ ظـ

 ، شمزهك أن ىمٌؾ اًمٜمّخٚم٦م صمٛمر سمٞمع قمـ ّنك يمام شمٌٚمغ أن ىمٌؾ محٚمٝم٤م:  أي

 اًمّرواي٤مت سمف صمٌت٧م ُم٤م ظمالف وهق .اعمقطّمدة سم٢مؾمٙم٤من ٚم٦موم٤محلٌْ  هذا وقمغم

 .اًم٤ٌمء ومتح اًمٙمرُم٦م ذم حؽل ًمٙمـ ،

ٝمٞمكمّ  واّدقمك ًّ  اسمـ طمٙم٤مه وم٘مد .يمذًمؽ وًمٞمس ، سمف يمٞم٤ًمن اسمـ شمٗمّرد اًم

ّٙمٞم٧م ًّ  أيب قمـ " اعمٗمٝمؿ " ذم ( )اًم٘مرـمٌّل  وٟم٘مٚمف " إًمٗم٤مظ يمت٤مب " ذم اًم

٤ٌّمس   .واطمداً  وضمٝم٤مً  ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م هذا قمغم واهل٤مء ، اعمؼّمد اًمٕم

ٚمؿ ضمقاز شمرك احلدي٨م ُمـ وي١مظمذ ًّ  وًمق .ُمٕمٚمقم همػم أضمؾ إمم اًم

 .أمحد ظـ وروايي دوفؽ خالؾوً  ، سم٤مًمٕم٤مدة يٕمرف رء إمم أؾمٜمد

 قمٓمػ ُمـ اًمٖمرر سمٞمع قمغم احلٌٚم٦م طمٌؾ سمٞمع اًمٌخ٤مري   ُػ قمٓمْ  :تؽؿقؾ 

 .سحي٤مً  اًمٖمرر سمٞمع اًم٤ٌمب ذم يذيمر وملَ  ، اًمٕم٤ممّ  قمغم اخل٤مّص 

،  ٟم٤مومع طمّدصمٜمل إؾمح٤مق اسمـ ـمريؼ ُمـ أمحد أظمرضمف ُم٤م إمم أؿم٤مر ويم٠مّٟمف

٤ٌّمن واسمـ  ّنك : ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومعٍ  قمـ اًمّتٞمٛمّل  ؾمٚمٞمامن ـمريؼ ُمـ طم

______________________ 
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  .اًمٖمرر سمٞمع قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 واسمـ هريرة أيب طمدي٨م ُمـ اًمٖمرر سمٞمع قمـ اًمٜمّٝمل ُمًٚمؿ أظمرج وىمد

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ُم٤مضمف  .ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م ُمـ واًمّٓمؼماينّ ،  قم

ٛمؽ شمِمؽموا ٓ : رومٕمف ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ وٕمحد ًّ  اعم٤مء ذم اًم

ٛمؽ وذاء .همررٌ  وم٢مّٟمف ًّ  سمف ويٚمتحؼ ، اًمٖمرر أٟمقاع ُمـ ٟمقع اعم٤مء ذم اًم

  .ذًمؽ وٟمحق وأسمؼ واعمجٝمقل واعمٕمدوم اهلقاء ذم اًمّٓمػم

 ومٞمدظمؾ .اًمٌٞمع أصقل ُمـ أصٌؾ  اًمٖمرر سمٞمع قمـ اًمٜمّٝمل:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 .أمران افغرر بقع مـ ستثـكويُ  ، ضمّداً  يمثػمة ُم٤ًمئؾ حتتف

 .سمٞمٕمف يّمّح  ملَ  أومرد ومٚمق .شمٌٕم٤مً  اعمٌٞمع ذم يدظمؾ ُم٤م:  أحدمهو

 .وشمٕمٞمٞمٜمف متٞمٞمزه ذم ِمّ٘م٦مًمٚمٛم أو حل٘م٤مرشمف إُّم٤م .سمٛمثٚمف يت٤ًمُمح ُم٤م:  افّثوين

 ، اًمٚمٌـ رضقمٝم٤م ذم اًمتل واًمّداسّم٦م ،اًمّدار أؾم٤مس سمٞمع:  إّول ؾؿـ

 .واحل٤مُمؾ

٦ٌّم:  افّثوين ومـ ٘م٤مء ُمـ واًمنّمب اعمحِمّقة اجل ًّ  .اًم

 طم٘مػماً  يمقٟمف ذم اظمتالومٝمؿ قمغم ُمٌٜمل   ومٞمف اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وُم٤م:   ( )ل ىم٤م

 اًمٌٞمع ومٞمّمّح  ٤معمٕمدوميم ومٞمف اًمٖمرر ومٞمٙمقن .شمٕمٞمٞمٜمف أو متٞمٞمزه يِمّؼ  أو

 .وسم٤مًمٕمٙمس

 ُمـ آؾمتجرار ُمـ اًمٜم٤ّمس اقمت٤مده ُم٤م اًمٖمرر سمٞمقع ـوُمِ :  وىم٤مل

 ومٞمٙمقن طم٤مرضاً  ًمٞمس اًمّثٛمـ ٕنّ  ، يّمّح  ٓ وم٢مّٟمف ُمثالً  سم٤مٕوراق إؾمقاق

______________________ 
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 قمـ اًمّٓمؼمّي  وروى ، اًمٕم٘مد هب٤م يّمّح  صٞمٖم٦مٌ  شمقضمد وملَ ،  اعمٕم٤مـم٤مة ُمـ

  .سم٠مؾم٤مً  اًمٖمرر سمٌٞمع أقمٚمؿ ٓ:  ىم٤مل .صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ؾمػميـ اسمـ

َّٓ و،  اًمٜمّٝمل يٌٚمٖمف ملَ  ًمٕمٚمف:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل  يقضمد أن يٛمٙمـ ُم٤م ومٙمؾ إ

 يّمّح  يم٤من وم٢من ، هم٤مًم٤ٌمً  يّمّح  ٓ يم٤من إذا ويمذًمؽ ، يّمّح  ملَ  يقضمد ٓ وأن

 ُمع يم٤محلٛمؾ شمٌٕم٤مً  ُمًتٛمّراً  يم٤من أو صالطمٝم٤م سمدوّ  أّول ذم يم٤مًمّثٛمرة هم٤مًم٤ٌمً 

 .اًمٖمرر ًم٘مٚم٦م ضم٤مز احل٤مُمؾ

 .ؾمػميـ اسمـ أراده اًمذي هق هذا وًمٕمؾ

 سمٌٞمع سم٠مس ٓ:  ىم٤مل أّٟمف،  قمٜمف اعمٜمذر اسمـ رواه ُم٤م .ذًمؽ ُمـ ُمٜمع ًمٙمـ

 سمٞمع يرى أّٟمف قمغم يدل ومٝمذا .واطمداً  ومٞمف قمٚمٛمٝمام يم٤من إذا أسمؼ اًمٕمٌد

 .أقمٚمؿ واهلل .اعم٤مل ذم ؾمٚمؿ إن اًمٖمرر
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 الحديث الدادس
هنك ظـ بقع افثؿرة  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ ,   ظـ ابـ ظؿر -282

  ( ).بتوعادُ ك افبوئع وهَن  , حتك يبدو صالحفو

 

،  سم٤مًمّتحريؽ صمٛمرةٍ  َجع سم٤معمثٚمث٦م اًمّثامر ( هنك ظـ بقع افثؿرة) : ؿقفف 

 ًم٘مّقة اعم٠ًمًم٦م ذم سمحٙمؿٍ اًمٌخ٤مري  جيزم وملَ  ، وهمػمه اًمّرـم٥م ُمـ أقمؿّ  وهل

 .ومٞمٝم٤م اخلالف

 :  أؿقال ظذ ذفؽ دم اختؾػ وؿد

 ووهؿ ، واًمّثقرّي  ًمٞمغم أيب اسمـ ىمقل وهق .ُمٓمٚم٘م٤مً  يٌٓمؾ : افؼقل إول

  .اًمٌٓمالن قمغم اإلمجوع ٟم٘مؾ ُمـ

 أيب سمـ يزيد ىمقل وهق .اًمّتٌ٘مٞم٦م ذط وًمق ُمٓمٚم٘م٤مً  جيقز :  افؼقل افثوين

  .أيْم٤مً  ومٞمف اإلمجوع ٟم٘مؾ ُمـ ووهؿ ، طمٌٞم٥م

 ىمقل وهق،  سمٓمؾ وإٓ يٌٓمؾ ملَ  اًم٘مٓمع ذط إنّ  : افؼقل افثوفٌ

 .ُم٤مًمؽ قمـ ٦مورواي .واجلٛمٝمقر وأمحد اًمِّم٤مومٕمّل 

 قمغم حمٛمقل ومٞمف واًمٜمّٝمل،  اًمّتٌ٘مٞم٦م يِمؽمط ملَ  إن يّمّح  :  افؼقل افرابع

______________________ 
 .ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر(  6603) وُمًٚمؿ (  6336) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم قمـ قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر (  6603) وُمًٚمؿ (  6366) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري   

  .ٟمحقه .قمـ اسمـ قمٛمر 

ذيمره ُمٕمّٚم٘م٤ًم و. ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف ٟمحقه( 6326)وًمٚمٌخ٤مري   

(6332.) 
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  .احلٜمٗمّٞم٦م أيمثر ىمقل وهق .أصالً  شمقضمد أن ىمٌؾ اًمّثامر سمٞمع

ـّ ،  فم٤مهره قمغم هق :  افؼقل اخلومس   ًمٚمّتٜمزيف ومٞمف اًمٜمّٝمل ًمٙم

 ذم اًمٜم٤ّمس يم٤من:  ىم٤مل:  ( ) ً ذم اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م صم٤مسم٧م سمـ زيد وطمدي٨م

 شم٘م٤موٞمٝمؿ وطمي اًمٜم٤ّمس ضمدّ  وم٢مذا ، اًمّثامر يت٤ٌميٕمقن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد

 ىمِم٤ممٌ  أص٤مسمف،  ُمراٌض  أص٤مسمف،  اًمّدُم٤من اًمّثٛمر أص٤مب إّٟمف:  اعمٌت٤مع ىم٤مل، 

 ذم اخلّمقُم٦م قمٜمده يمثرت عَم٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل،  هب٤م حيتّجقن قم٤مه٤مٌت 

 يِمػم ةيم٤معمِمقر .اًمّثٛمر صالح يٌدو طمّتك يت٤ٌميٕمقا ومال .ٓ وم٢مُّم٤م :   ذًمؽ

 اًمّث٤مين قمغم حيٛمؾ وىمد ، ًمألظمػم يدل " ظمّمقُمتٝمؿ ًمٙمثرة هب٤م

 سمدوّ  سمٕمد سمٞمٕمٝم٤م ضمقاز ُم٘متْم٤مه (حتك يبدو صالحفو  ): ؿقفف 

 اًمٖم٤مي٦م سمٕمد ُم٤م ٕنّ  ، يِمؽمط ملَ  أم اإلسم٘م٤مء اؿمؽمط ؾمقاءٌ  ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّّمالح

 ٕمٜمكواعم ، اًمّّمالح سمدوّ  هم٤مي٦م إمم ممتّداً  اًمٜمّٝمل ضمٕمؾ وىمد ، ىمٌٚمٝم٤م ٤معمَِ  خم٤مًمٌػ 

الُم٦م وشمٖمٚم٥م اًمٖم٤مي٦م ومٞمٝم٤م شم١مُمـ أن ومٞمف ًّ  ، سمحّمقهل٤م اعمِمؽمي ومٞمثؼ اًم

  .اًمٖمرر سمّمدد وم٢مّٟمف اًمّّمالح سمدوّ  ىمٌؾ ُم٤م سمخالف

______________________ 
يم٤من قمروة سمـ اًمّزسمػم حيّدث قمـ : قمـ أيب اًمّزٟم٤مد : وىم٤مل اًمّٚمٞم٨م (  6640)ىم٤مل اًمٌخ٤مري  (6)

صمؿ  .ومذيمره.. أّٟمف طمّدصمف قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧ٍم ، ؾمٝمؾ سمـ أيب طمثٛم٦م إٟمّم٤مري ُمـ سمٜمل طم٤مرصم٦م 

أروف طمتّك  أّن زيد سمـ صم٤مسم٧ٍم مَل يٙمـ يٌٞمع صمامر، وأظمؼمين ظم٤مرضم٦م سمـ زيد سمـ صم٤مسم٧ٍم : ىم٤مل 

 .ومٞمتٌلّم إصٗمر ُمـ إمحر .شمٓمٚمع اًمثّرّي٤م

مَل أره ُمقصقًٓ ُمـ ـمريؼ اًمّٚمٞم٨م ، وىمد رواه  ( : 3/343)  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  

وًمٙمـ سم٤مإلؾمٜم٤مد اًمّث٤مين ، ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر قمـ أيب اًمّزٟم٤مد قمـ أسمٞمف ٟمحق طمدي٨م اًمّٚمٞم٨م 

ٟمس سمـ يزيد قمـ أيب اًمّزٟم٤مد دون إّول ، وأظمرضمف أسمق داود واًمّٓمح٤موّي ُمـ ـمريؼ يق

 اهـ .سم٤مإلؾمٜم٤مد إّول دون اًمّث٤مين ، وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مّل ُمـ ـمريؼ يقٟمس سم٤مإلؾمٜم٤مديـ ُمٕم٤مً 
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 ذم ومزاد .ٟم٤مومعٍ  قمـ أّيقب ـمريؼ ُمـ احلدي٨م ُمًٚمؿٌ  أظمرج وىمد

 ٟم٤مومعٍ  قمـ ؾمٕمٞمدٍ  سمـ حيٞمك رواي٦م وذم ." اًمٕم٤مه٦م ي٠مُمـ طمّتك " احلدي٨م

 وهذا ." وصٗمرشمف محرشمف صالطمف سمٌدوّ  أوم٦م قمٜمف وشمذه٥م " سمٚمٗمظ

 قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ روايتف ذم ُمًٚمؿٌ  سمّٞمٜمف قمٛمر اسمـ ىمقل ُمـ اًمّتٗمًػم

:  ىم٤مل ؟ صالطمف ُم٤م:  قمٛمر ٓسمـ وم٘مٞمؾ .قمٛمر اسمـ قمـ ديٜم٤مرٍ  سمـ اهلل قمٌد

  .قم٤مهتف شمذه٥م

  ـمريؼ ُمـ داود أسمق روىو
ٍ
 إذا : ىم٤مل ُمرومققم٤مً  هريرة أيب قمـ قمٓم٤مء

 .سمٚمدٍ  يمؾ ـقم اًمٕم٤مه٦م رومٕم٧م ص٤ٌمطم٤مً  اًمٜمّجؿ ـمٚمع

  قمـ طمٜمٞمٗم٦م أسمك رواي٦م وذم
ٍ
 ." اًمّثامر قمـ اًمٕم٤مه٦م رومٕم٧م " قمٓم٤مء

،  اًمّّمٞمػ ومّمؾ أّول ذم ي٘مع ص٤ٌمطم٤مً  وـمٚمققمٝم٤م ، اًمّثرّي٤م هق واًمٜمّجؿ

 ذم وم٤معمٕمتؼم 5 اًمّثامر ٟمْم٩م واسمتداء احلج٤مز سمالد ذم احلرّ  اؿمتداد قمٜمد وذًمؽ

زيد سمـ طمدي٨م  سمّٞمٜمف وىمد ، ًمف قمالُم٦مٌ  اًمٜمّجؿ وـمٚمقع اًمٜمّْم٩م احل٘مٞم٘م٦م

 ." إمحر ُمـ إصٗمر ويتٌلّم  " سم٘مقًمفصم٤مسم٧م 

 قمٛمر اسمـ ؾم٠مًم٧م،  هاىم٦م سمـ اهلل قمٌد سمـ قمثامن ـمريؼ ُمـ أمحد وروى

 شمذه٥م طمّتك اًمّثامر سمٞمع قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك:  وم٘م٤مل،  اًمّثامر سمٞمع قمـ

 .اًمّثرّي٤م شمٓمٚمع طمّتك:  ىم٤مل ؟ ذًمؽ وُمتك:  ىمٚم٧م .اًمٕم٤مه٦م

 .اجلؿفقر ذهى ، وسمٕمده حاًمّّمال فمٝمقر ىمٌؾ ُم٤م سملم اًمٗمرق وإمم

 يِمؽمط ٓ طمٞم٨م احل٤مًم٦م هذه ذم سمٞمٕمٝم٤م يّمّح  إّٟمام : حـقػي أيب وظـ

 " ُمًٚمؿٍ  ذح " ذم اًمٜمّقوّي  وطمٙمك .اًمٌٞمع يّمّح  ملَ  ذـمف وم٢من ، اإلسم٘م٤مء

 .اًمّّمقرة هذه ذم اًم٘مٓمع ذط أوضم٥م أّٟمف.ظـف
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 اًمٌٞمع صّحح أّٟمف،  طمٜمٞمٗم٦م أيب أصح٤مب سمف ّسح اًمذي سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ىمٌٚمف اإلسم٘م٤مء سمنمط وأسمٓمٚمف ، وسمٕمده صالٍح  سمدوّ  ىمٌؾ اإلـمالق طم٤مًم٦م

  .همػمهؿ ُمـ سمف أقمرف ُمذهٌف وأهؾ ، وسمٕمده

 ." صالحفو يبدو حّتك " ؿقفف دم افّسؾػ واختؾػ

 اًمٌٚمد ُمـ سمًت٤منٍ  ذم اًمّّمالح سمدا ًمق طمّتك اًمّثامر ضمٜمس سمف اعمراد هؾ

 سمدّ  ٓ أو ، ومٞمٝم٤م اًمّّمالح يٌد ملَ  وإن .اًم٤ًٌمشملم َجٞمع صمٛمرة سمٞمع ضم٤مز ُمثالً 

 ذم اًمّّمالح سمدوّ  ُمـ سمدّ  ٓ أو ، طمدةٍ  قمغم سمًت٤منٍ  يمؾ ذم اًمّّمالح سمدوّ  ُمـ

  : أؿقالٍ  ظذ ؟ طمدةٍ  قمغم ؿمجرةٍ  يمؾ ذم أو طمدةٍ  قمغم ضمٜمسٍ  يمؾ

 اًمّّمالح يٙمقن أن سمنمط اعم٤مًمٙمّٞم٦م قمٜمد وهق ، اًمٚمٞم٨م ىمقل:  إّولو

  .ُمتالطم٘م٤مً 

 .عـوفّراب رواي٦مٌ  وقمٜمف ، أمحد ىمقل:  وافّثوين

  .اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ىمقل:  فّثوفٌوا

 قمغم داٌل  ّٕٟمف ، اًمّّمالح سمٌدوّ  اًمّتٕمٌػم ُمـ ذًمؽ ي١مظمذ أن ويٛمٙمـ

 آيمتٗم٤مء ُمٜمف ومٞم١مظمذ شمٙم٤مُمٚمف اؿمؽماط همػم ُمـ اإلزه٤مر سمٛمًّٛمك آيمتٗم٤مء

 ُمـ إُمـ وهق اعمٕمٜمك طمّمقل ُمع اًمِّمجرة وسمزهق اًمّثٛمرة سمٕمض سمزهق

 ىمد سمٕمْمٝم٤م سم٢مزه٤مء زهٞم٦مً ُم شمًٛمٞمتٝم٤م ًمٙم٤من اعمٕمٜمك طمّمقل وًمقٓ ، اًمٕم٤مه٦م

 .احل٘مٞم٘م٦م ظمالف قمغم ًمٙمقٟمف سمف يٙمتٗمك ٓ

 وىمد ، أيمثره أو احل٤مئط وم٤ًمد إمم ّٕدى اجلٛمٞمع سم٢مزه٤مء ىمٞمؾ ومٚمق وأيْم٤مً 

ـّ   اًمّتٗمّٙمف زُمـ ًمٞمٓمقل واطمدةً  دومٕم٦مً  شمٓمٞم٥م ٓ اًمّثامر سمٙمقن شمٕم٤ممم اهلل ُم

 .هب٤م
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 سم٤مًم٤ٌمـمؾ ظمٞمفأ ُم٤مل ي٠ميمؾ ومٚمئال اًم٤ٌمئع أُّم٤م (بتوع هنك افبوئع واد ): ؿقفف 

 أيْم٤مً  وومٞمف .اًم٤ٌمـمؾ قمغم اًم٤ٌمئع وي٤ًمقمد ُم٤مًمف يْمّٞمع ومٚمئال اعمِمؽمي وأُّم٤م ،

 .واًمّتخ٤مصؿ اًمٜمّزاع ىمٓمع

 أو أروف أو ٟمخٚمف أو صمامره سم٤مع ُمـ سم٤مب "ىم٤مل اًمٌخ٤مري : تؽؿقؾ 

 سم٤مع أو همػمه ُمـ اًمّزيم٤مة وم٠مّدى اًمّّمدىم٦م أو اًمٕمنم ومٞمف وضم٥م وىمد ، زرقمف

 طمّتك اًمّثٛمرة شمٌٞمٕمقا ٓ : ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّك  وىمقل .اًمّّمدىم٦م ومٞمف دم٥م وملَ  صمامره

 ُمـ ُيّص  وملَ  أطمدٍ  قمغم اًمّّمالح سمٕمد اًمٌٞمع حئمر ومٚمؿ " صالطمٝم٤م يٌدو

 اٟمتٝمك  " دم٥م ملَ  ممّـ اًمّزيم٤مة قمٚمٞمف وضم٥م

 سمٕمد اًمّثٛمرة سمٞمع ضمقاز يرى ٌخ٤مرياًم أنّ  ، اًمؽّمَج٦م هذه ؾمٞم٤مق فم٤مهر

 طمّتك " ىمقًمف مًمٕمٛمق ُمثالً  سم٤مخلرص اًمّزيم٤مة ومٞمٝم٤م وضم٧ٌم وًمق اًمّّمالح سمدوّ 

 .افعؾامء ؿقيل أحد وهق " صالطمٝم٤م يٌدو

 ، هب٤م اعم٤ًميملم طمّؼ  ؼًمتٕمٚمّ  اخلرص سمٕمد سمٞمٕمٝم٤م جيقز ٓ:  افّثوينافؼقل 

 .اًمِّم٤مومٕمّل  ىمقزم أطمد وهق

 اخلرص وىمٌؾ اًمّّمالح سمٕمد اجلقاز قمغم احلدي٨م محؾ هذا وىم٤مئؾ

  .احلديثغ بغ مجعوً 

 اًمّزيم٤مة وضمقب سمٕمد سم٤مع إذا ّٕٟمف،  " همػمه ُمـ اًمّزيم٤مة وم٠مّدى " وىمقًمف

 ُمـ يٕمٓمٞمٝم٤م أن ومٚمف سمذُّمتف اًمّزيم٤مة ومتٕمٚم٘م٧م .شم٘مّدم يمام ضم٤مئزاً  أُمراً  ومٕمؾ وم٘مد

 يمام اًمٌخ٤مرّي  اظمتٞم٤مر وهق .جيٞمزه ُمـ رأي قمغم ىمٞمٛمتٝم٤م ُيرج أو،  همػمه

  .ؾمٌؼ

 ومٞمتقىّمػ " دم٥م ملَ  ممّـ اًمّزيم٤مة قمٚمٞمف وضم٧ٌم ُمـ ُيّص  وملَ  " ىمقًمف وأُّم٤م
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 اًم٘مرآن وفم٤مهر ، سم٤مًمّّمالح يتٕمٚمؼ احلّؼ  أنّ  وهل،  أظمرى ُم٘مّدُم٦مٍ  قمغم

 ذم ضمٕمٚمٝم٤م ُمـ رأي قمغم احلّم٤مد يقم هق إّٟمام اإليت٤مء وضمقب أنّ  ي٘متيض

َّٓ  ، اًمّزيم٤مة  ًمٌٞم٤من ٓ اإليت٤مء زُمـ ًمٌٞم٤من أي٦م شمٕمّرو٧م إّٟمام:  ي٘م٤مل أن إ

 .اًمقضمقب زُم٤من

 اؾمتٕمامل اعم٘مّدُم٦م هذه شمّمحٞمح ذم اقمتٛمد ٌخ٤مرّي اًم أنّ  .واًمّٔم٤مهر

 طمٙمؿ سمت٘مديٛمف ومٓمقاه٤م ، اعم٤ًميملم طمؼ ًمتٕمٚمؼ اًمّّمالح قمٜمد اخلرص

 .رؿمٞمد اسمـ ذًمؽ إمم أؿم٤مر ؾمٌؼ ومٞمام اخلرص

 سمٗم٤ًمد افّشوؾعلّ  ؿقيل أحد قمغم اًمّردّ  اًمٌخ٤مرّي  أراد:  سمّٓم٤مل اسمـ وىم٤مل

 ُمٜمف اًمٕمنم وي١مظمذ .َٞم٤مرسم٤مخلِ  اعمِمؽمي:  حـقػي أبق وؿول ، شم٘مّدم يمام اًمٌٞمع

َّٓ  اًم٤ٌمئع قمغم اًمٕمنم:  موفؽ وظـ ، اًم٤ٌمئع قمغم هق ويرضمع  يِمؽمـمف أن إ

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٤ٌمئع قمغم اًمّّمدىم٦م أمحد وظـ ، اًمٚمٞم٨م ىمقل وهق اعمِمؽمي قمغم

 .أقمٚمؿ واهلل .وإوزاقمّل  اًمّثقرّي  ىمقل وهق
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 الحديث الدابع
هنك ظـ بقع افثامر  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ ,   ظـ أكس بـ موفٍؽ  -286

ًَ : ؿول  , حتك تؿرّ : ؿقؾ ومو تزهل ؟ ؿول  , حتك تزهل إذا مـع  أرأي

  ( ).خقفأَ  ـؿ موَل أحُد  يستحؾ   ؿَ بِ  , اهلل افثؿرة

 

قمـ  اسمـ اعم٤ٌمركوًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م ( هنك ظـ بقع افثامر : ) ؿقفف 

 يمذا " شمزهق طمّتك اًمٜمّخؾ صمٛمرة شم٤ٌمع أن كّن " أٟمسٍ  قمـ اًمّٓمقيؾ محٞمد

 .همػمه٤م ذم وأـمٚمؼ ، اًمّٓمريؼ هذه ذم سم٤مًمٜمّخؾ اًمّت٘مٞمٞمد وىمع

 يم٤من ًمٙمقٟمف اًمٜمّخؾ ذيمر وإّٟمام،  وهمػمه اًمٜمّخؾ سملم احلٙمؿ ذم رقوم وٓ

 .قمٜمدهؿ اًمٖم٤مًم٥م

ذم رواي٦م إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر قمـ محٞمد ذم ( حتك تزهل : ) ؿقفف 

 اًمٜمّخؾ زه٤م:  ي٘م٤مل " شمزهق طمّتك اًمٜمّخؾ صمٛمر سمٞمع قمـ ّنك "اًمّمحٞمحلم 

 يزهل أزهك ُمـ وهق " شمزهل طمّتك " وىمقًمف ، صمٛمرشمف فمٝمرت إذا يزهق

  .اصٗمرّ  أو محرّ ا إذا

 .شمزهق اًمٜمّخؾ ذم ي٘م٤مل ومال .اًمّّمقاب هل اًمّرواي٦م هذه : اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل

 ـم٤مل إذا زه٤م:  وم٘م٤مل ٟمٗم٤مه ُم٤م همػمه وأصم٧ٌم .همػم ٓ شمزهل ي٘م٤مل إّٟمام

 .واصٗمرّ  امحرّ  إذا وأزهك ،وايمتٛمؾ

______________________ 
(  3326)وُمًٚمؿ (  6343،  6332،  6336،  6330،  6362) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .وهذا ًمٗمظ ُم٤مًمؽ .ُمـ ـمرق قمـ محٞمد قمـ أٟمس 
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٤مئؾ يًؿّ  ملَ ( ومو تزهل ؟ : ؿقؾ  ): ؿقفف  ًّ  وٓ ( ) اًمّرواي٦م هذه ذم اًم

 اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمّرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  رواه وىمد ، ٤مً أيْم اعمًئقل

 ." حتٛمرّ :  ىم٤مل ؟ شمزهل وُم٤م:  اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىمٞمؾ " سمٚمٗمظ ُم٤مًمٍؽ  قمـ

 ُمـ قمقاٟم٦م وأسمق أّيقب سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ اًمّٓمح٤موّي  أظمرضمف وهٙمذا

 ورواه ، اًمّرومع وفم٤مهره .محٞمدٍ  قمـ يمالمه٤م سماللٍ  سمـ ؾمٚمٞمامن ـمريؼ

 " وومٞمف .أٟمسٍ  قمغم ُمقىمقوم٤مً قمٜمد اًمٌخ٤مري  محٞمدٍ  قمـ ضمٕمٗمرٍ  سمـ إؾمامقمٞمؾ

  "..أرأي٧م إن ُمٜمع، وشمّمٗمر  حتٛمرّ :  ىم٤مل ؟ زهقه٤م ُم٤م:  ٕٟمسٍ  ىمٚمٜم٤م

 أمحد رواه ويمذًمؽ " ٕٟمسٍ  وم٘مٚم٧م " اًمقضمف هذا ُمـ ُمًٚمؿٍ  رواي٦م وذم

 .؟ شمزهق ُم٤م:  ٕٟمسٍ  ىمٞمؾ:  ىم٤مل ًمٙمـ،  محٞمدٍ  قمـ اًم٘مّٓم٤من حيٞمك قمـ

اي٦م هِمٞمؿ سمـ سمِمػم قمـ محٞمد قمٜمد ذم رو( حتك تؿّر : ؿول ) : ؿقفف 

 ( ) "ّر يّمٗم٤م أو حيامرّ :  ىم٤مل؟  يزهق وُم٤م:  ىمٞمؾ "اًمٌخ٤مري 

 هذه سمرومع ُم٤مًمٌؽ  ّسح هٙمذا(  ..أرأيً إذا مـع اهلل افثؿرة) : ؿقفف 

٤ٌّمدٍ  سمـ حمّٛمد وشم٤مسمٕمف ، اجلٛمٚم٦م  قمغم ُم٘متٍماً  محٞمدٍ  قمـ اًمّدراوردّي  قمـ قم

 سم٠مّٟمف احلّٗم٤مظ ُمـ واطمدٍ  همػمو اًمّدارىمٓمٜمّل  وضمزم ، إظمػمة اجلٛمٚم٦م هذه

 وأيب أسمٞمف قمـ " اًمٕمٚمؾ " ذم طم٤مشمؿٍ  أيب اسمـ ضمزم وسمذًمؽ ، ومٞمف أظمٓم٠م

 .زرقم٦م

٤ٌّمد سمـ حمّٛمد ُمـ اًمٕمزيز قمٌد رواي٦م ذم واخلٓم٠م  إسمراهٞمؿ رواه وم٘مد ، قم

______________________ 
وُمًٚمؿ ، قمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ (  6643 )و ، قمـ ىمتٞم٦ٌم (  6362) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .واظمتٍمه ىمتٞم٦ٌم  .ُمـ ـمريؼ اسمـ وه٥م يمٚمٝمؿ قمـ ُم٤مًمؽ سمف(  3326) 

 (. 622) سمٕمد طمديثلم رىمؿ  ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف إن ؿم٤مء اهلل ذم طمدي٨م ضم٤مسمر  (6)
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 .ذيمره٤م أيت ضمٕمٗمرٍ  سمـ إؾمامقمٞمؾ يمرواي٦م اًمّدراوردّي  قمـ محزة سمـ

:  ىم٤مل " ومٞمف وم٘م٤مل محٞمدٍ  قمـ اعمٗمّْمؾ سمـ وسمنم ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٕمتٛمر ورواه

 سمف طمّدث أو ، يًتحؾ ؿَ سمِ :  ىم٤مل أٟمٌس  أدري ومال:  ىم٤مل " إًمخ أومرأي٧م

 سمـ إؾمامقمٞمؾ ورواه " اعمدرج " ذم اخلٓمٞم٥م أظمرضمف " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ

 " شمزهل " ىمقًمف شمٗمًػم ذم أٟمسٍ  يمالم قمغم ومٕمٓمٗمف محٞمدٍ  قمـ ضمٕمٗمرٍ 

 .اًمقىمػ وفم٤مهره

 ـمريؼ ُمـ واخلٓمٞم٥م ، نه٤مرو سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ اجلقزىمّل  وأظمرضمف

 اهلل ُمٜمع إن أرأي٧م:  أٟمٌس  ىم٤مل " سمٚمٗمظ محٞمدٍ  قمـ يمالمه٤م إمحر ظم٤مًمدٍ  أيب

 .احلدي٨م " اًمّثٛمرة

 هذا يذيمر ومٚمؿ ، محٞمدٍ  قمـ قمٜمد اًمٌخ٤مري وهِمٞمؿٌ  اعم٤ٌمرك اسمـ ورواه

  .ذًمؽ قمغم قمٜمف محٞمدٍ  أصح٤مب ُمـ َج٤مقم٦مٌ  وشم٤مسمٕمٝمام ، ومٞمف اعمختٚمػ درـاًم٘م

 ، ُمرومققم٤مً  اًمّتٗمًػم يٙمقن أن يٛمٜمع ُم٤م شم٘مّدم ُم٤م َجٞمع ذم وًمٞمس:  ىمٚم٧م

 رواي٦م ذم وًمٞمس ، وىمٗمف اًمذي قمٜمد ُم٤م قمغم زي٤مدةٌ  رومٕمف اًمذي ُمع ٕنّ 

  .رومٕمف ُمـ ىمقل يٜمٗمل ُم٤م وىمٗمف اًمذي

 اًمّرومع رواي٦م ي٘مّقي ُم٤م ضم٤مسمرٍ  قمـ اًمّزسمػم أيب ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿٌ  روى وىمد

 راً ٛمَ صمَ  أظمٞمؽ ُمـ سمٕم٧َم  ًمق:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل : وًمٗمٔمف أٟمسٍ  طمدي٨م ذم

 أظمٞمؽ ُم٤مل شم٠مظمذ ؿَ سمِ  ، ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف شم٠مظمذ أن ًمؽ حيؾ   ومال قم٤مه٦مٌ  وم٠مص٤مسمتف

  .؟ طمؼ   سمٖمػم

 صالطمف سمدوّ  سمٕمد يِمؽمى اًمّثٛمر ذم اجلقائح ووع قمغم هبذا واؾمتدل

  .اًمّثٚم٨م قمٜمف يْمع:  موفٌؽ  ؾؼول .ضم٤مئح٦مٌ  شمّمٞمٌف صمؿّ ، 
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  .اجلٛمٞمع يْمع:  ظبقدٍ  وأبق أمحد وؿول

  اًم٤ٌمئع قمغم يرضمع ٓ:  فؽقؾّققنوا وافؾقٌ افّشوؾعلّ  وؿول
ٍ
 ، سمٌمء

 صالطمٝم٤م سمدوّ  ىمٌؾ اًمّثٛمرة سمٞمٕم٧م إذا ومٞمام اجل٤مئح٦م ووع ورد إّٟمام:  وىم٤مًمقا

 ىمّٞمد ُم٤م قمغم .ضم٤مسمرٍ  رواي٦م ذم احلدي٨م ُمٓمٚمؼ ومٞمحٛمؾ ، اًم٘مٓمع ذط سمٖمػم

  أقمٚمؿ واهلل .أٟمسٍ  طمدي٨م ذم سمف

 ٤مقمٝم٤ماسمت صمامرٍ  ذم رضمٌؾ  أصٞم٥م : ؾمٕمٞمدٍ  أيب سمحدي٨م اًمّٓمح٤موّي  واؾمتدل

 ، ديٜمف ووم٤مء ذًمؽ يٌٚمغ ومٚمؿ .قمٚمٞمف شمّمّدىمقا:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٘م٤مل ، ديٜمف ومٙمثر

َّٓ  ًمٙمؿ وًمٞمس .وضمدشمؿ ُم٤م ظمذوا:  وم٘م٤مل  ُمًٚمؿٌ  أظمرضمف .ذًمؽ إ

ٜمـ وأصح٤مب ًّ  .اًم

 وملَ  سم٤مقمتٝم٤م وومٞمٝمؿ ، اًمّثامر سمذه٤مب اًمٖمرُم٤مء ديـ يٌٓمؾ ملَ  ومٚماّم :  ىم٤مل

 قمغم ًمٞمس قائحاجل سمقوع إُمر أنّ  قمغم دلَّ  ،  ُمٜمٝمؿ اًمّثٛمـ ي١مظمذ

  .أقمٚمؿ واهلل .قمٛمقُمف

 اًمّثٛمر شمٚمػ ًمق:  أي  ( ؟ أخقف مول أحدـؿ يستحؾ ؿَ بِ ) :  ؿقفف

  .؟ قمقضٍ  سمٖمػم ي٠ميمٚمف ومٙمٞمػ اًمٕمقض ُم٘م٤مسمٚمتف ذم ٟٓمتٗمك

 سمدا ُم٤م إمم اًمّتٚمػ شمٓمّرق ٕنّ  ، اًمٖم٤مًم٥م قمغم احلٙمؿ إضمراء وومٞمف

ـٌ  صالطمف ـٌ  صالطمف يٌد ملَ  ُم٤م إمم اًمّتٓمّرق وقمدم ، ممٙم  وم٠مٟمٞمط ، ممٙم

 .احل٤مًمتلم ذم سم٤مًمٖم٤مًم٥م احلٙمؿ
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 الحديث الثامن
أن  ملسو هيلع هللا ىلصهنك رشقل اهلل : ؿول ,   وظـ ظبد اهلل بـ ظبوسٍ  -286

مو :  ؾؼؾً ٓبـ ظبوسٍ : ؿول  , وأن يبقع حورٌض فبودٍ  , تؾّؼك افّرـبونتُ 

 ( ).ٓ يؽقن فف شؿسوراً : ؿقفف حورٌض فبوٍد ؟ ؿول 

 

 " ( )زاد اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمل(  ّؼك افّرـبونتؾأن تُ  ملسو هيلع هللا ىلصهنك رشقل اهلل ) : ؿقفف 

 .( )وشم٘مّدم اًمٙمالم قمٚمٞمف  "ًمٚمٌٞمع 

 ٌخ٤مرياًم محؾ:  وهمػمه اعمٜمػم اسمـ ىم٤مل ( وأن يبقع حورٌض فبودٍ ) : ؿقفف 

 سم٤مٕضمر اًمٌٞمع وهق ظم٤مص   ًك ُمٕمٜم قمغم ًمٚم٤ٌمدي احل٤مرض سمٞمع قمـ اًمٜمّٝمل

٤ٌّمس اسمـ شمٗمًػم ُمـ أظمذاً   اًمّديـ " أطم٤مدي٨م سمٕمٛمقم ذًمؽ وىمّقى ، قم

 اًم٤ٌمئع ٟمّمح همروف يٙمقن ٓ سم٤مٕضمرة يٌٞمع اًمذي ٕنّ ،  ( ) " ّمٞمح٦ماًمٜمّ 

 احل٤مرض سمٞمع إضم٤مزة ذًمؽ وم٤مىمت٣م .إضمرة حتّمٞمؾ همروف وإّٟمام،  هم٤مًم٤ٌمً 

  .اًمٜمّّمٞمح٦م سم٤مب ُمـ أضمرةٍ  سمٖمػم ًمٚم٤ٌمدي

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ (  6666) وُمًٚمؿ (  6663،  6366،  6363) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .س قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمٕمٛمر قمـ قمٌد اهلل سمـ ـم٤مو

 .اًم٤ًمئؾ هق ـم٤موس سمـ يمٞم٤ًمن اًمٞمامين .إًمخ .ُم٤م ىمقًمف: وم٘مٚم٧م ٓسمـ قم٤ٌمٍس : وىمقًمف  

 (6/06)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق أسمق اهلٞمثؿ حمٛمد سمـ ُمٙمل ( 6)
 (. 626) اعمت٘مّدم سمرىمؿ  اٟمٔمر طمدي٨م أيب هريرة   (0)

وُمٜمٝم٤م أيْم٤ًم ُم٤م  ، ُمـ طمدي٨م متٞمؿ اًمداري (  636) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح   (3)

 ملسو هيلع هللا ىلصسم٤ميٕم٧ُم رؾمقل اهلل : ىم٤مل ، ذم اًم٤ٌمب ُمـ طمدي٨م ضمرير (  6662) أورده اًمٌخ٤مري 

َّٓ قمغم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف    .واًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمًٚمؿ .وومٞمف.. .اهلل إ
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٤مئ٥م سمـ قمٓم٤مء طمدي٨م ُمـ أمحدوي١ميده ُم٤م رواه :  ىمٚم٧م ًّ  قمـ اًم

:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٤ملىم:  ىم٤مل أيب طمّدصمٜمل أسمٞمف قمـ يزيد أسمك سمـ طمٙمٞمؿ

 اًمّرضمؾ اًمّرضمؾ اؾمتٜمّمح وم٢مذا ،سمٕمض ُمـ سمٕمْمٝمؿ اهلل يرزق اًمٜم٤ّمس دقمقا

 أيب قمـ قمٛمػم سمـ اعمٚمؽ قمٌد ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  ورواه " ًمف ومٚمٞمٜمّمح

 .ُمثٚمف ُمرومققم٤مً  ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم

 ٓ " سمٚمٗمظ اًمّزسمػم أيب قمـ ظمٞمثٛم٦م أيب ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف وىمد

 ويمذًمؽ " سمٕمض ُمـ سمٕمْمٝمؿ اهلل يرزق ساًمٜم٤ّم دقمقا ، ًم٤ٌمدٍ  طم٤مرٌض  يٌٞمع

 ىمدم أّٟمف طمّدصمف أقمراسمّٞم٤مً  أنّ  ، اعمّٙمّل  ؾم٤مملٍ  ـمريؼ ُمـ داود أسمق أظمرضمف ُم٤م

 يٌٞمع أن ّنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إنّ :  ًمف وم٘م٤مل ، اهلل قمٌٞمد سمـ ـمٚمح٦م قمغم ًمف سمحٚمقسم٦مٍ 

قق إمم اذه٥م وًمٙمـ ، ًم٤ٌمدٍ  طم٤مرٌض  ًّ  طمتّك ومِم٤مورين ي٤ٌميٕمؽ ُمـ وم٤مٟمٔمر اًم

 .وأّن٤مك آُمرك

 قمـ اًمّرّزاق قمٌد ومروى ، ًمٚم٤ٌمدي احل٤مرض سمٞمع ذم ظطوء صورّخ 

 رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء قمـ ظمثٞمؿٍ  اسمـ:  أي .قمثامن سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمّثقرّي 

  .زم ومرظّمص؟  ًمف أسمٞمع أقمرايب   قمـ ؾم٠مًمتف:  ىم٤مل

 جم٤مهدٍ  قمـ ٟمجٞمح أيب اسمـ ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه ُم٤م وأُّم٤م

 يّمٞم٥م أن أراد ّٕٟمف ، ًم٤ٌمدٍ  طم٤مرٌض  يٌٞمع أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك إّٟمام : ىم٤مل

 .اًمٞمقم يّمٚمح ٓ:  قمٓم٤مء وم٘م٤مل .سم٠مس ومال اًمٞمقم وم٠مُّم٤م ، همّرهتؿ اعمًٚمٛمقن

َّٓ  حمّٛمد أسم٤م أرى ُم٤م .جم٤مهد وم٘م٤مل َّٓ  اًم٤ٌمدي٦م أهؾ ُمـ ًمف فمئر أشم٤مه ًمق إ  إ

 .ًمف ؾمٞمٌٞمع

  قمـ اًمّروايتلم سملم ؾوجلؿع
ٍ
 يمراه٦م قمغم هذا ىمقًمف ٛمؾحُي  أن : قمٓم٤مء



 85 باب ما يُنهى عنو من البيوع   البيوع كتاب   

 ذفؽ دم جموهدٍ  بؼقل وأخذ ، ٟم٥ًم ُم٤م جم٤مهد إًمٞمف ٟم٥ًم ذاوهل ، اًمّتٜمزيف

 .حـقػي أبق

ٙمقا ًّ  ٟم٤مؾمٌخ  أّٟمف وزقمٛمقا " اًمٜمّّمٞمح٦م اًمّديـ " ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف سمٕمٛمقم ومت

 .اًمٜمّٝمل حلدي٨م

َّٓ ،  قمٛمقُمف قمغم " اًمٜمّّمٞمح٦م اًمّديـ " طمدي٨م اجلؿفقر ومحؾ  سمٞمع ذم إ

 ث٧ٌمي ٓ واًمٜمًّخ ، اًمٕم٤ممّ  قمغم ومٞم٘م٣م ظم٤مص   ومٝمق ، ًمٚم٤ٌمدي احل٤مرض

 .سم٤مٓطمتامل

 سم٤مٕضمرة ًمف يٌٞمع سمٛمـ اًمٜمّٝمل سمتخّمٞمص:  بقـفام افبخوريّ  ومجع

ٛم٤ًمر ًّ ٕمر سم٠منّ  ومٞمٕمٚمٛمف يٜمّمحف ُمـ وأُّم٤م ، يم٤مًم ًّ  يدظمؾ الـوم ُمثالً  يمذا اًم

  أقمٚمؿ واهلل .قمٜمده اًمٜمّٝمل ذم

 اًم٘مّٞمؿ إصؾ ذم هق .سمٛمٝمٛمٚمتلم ( شؿسوراً  فف يؽقن ٓ: )  ؿقفف

 .ًمٖمػمه واًمنّماء اًمٌٞمع ُمتقزم ذم اؾمتٕمٛمؾ صمؿّ  ، ًمف واحل٤مومظ سم٤مُٕمر

 اعمراد سم٠منّ  ، سم٤مًم٤ٌمدي احل٤مرض ومّن  ُمـ قمغم شمٕمّ٘م٥م اًمّتٗمًػم هذا وذم

 .اًمٌٚمد أهؾ إًمٞمف حيت٤مج ؿمٞمئ٤مً  الءـاًمٖم زُمـ ذم ًمٚم٤ٌمدي يٌٞمع أن احل٤مرض ّنل

 .احلـػّقي يمت٥م ذم ُمذيمقر ومٝمذا

 سمٞمٕمٝم٤م يريد سمًٚمٕمتف همري٥ٌم  اًمٌٚمد جيلء أن صقرشمف:  ؽرهؿ وؿول

 ًمؽ ٕسمٞمٕمف قمٜمدي وٕمف:  ًمف ومٞم٘مقل سمٚمدي   ومٞم٠مشمٞمف ، احل٤مل ذم قىم٧ماًم سمًٕمر

ٕمر هذا ُمـ سم٠مهمغم اًمّتدري٩م قمغم ًّ  سم٤مًم٤ٌمدي ُمٜمقـم٤مً  احلٙمؿ ومجٕمٚمقا ، اًم

  .ُمٕمٜم٤مه ذم ؿم٤مريمف وُمـ

 ُمـ سمف وم٠محلؼ اًمٖم٤مًم٥م ًمٙمقٟمف احلدي٨م ذم اًم٤ٌمدي ذيمر وإّٟمام:  ىم٤مل



 86 باب ما يُنهى عنو من البيوع   البيوع كتاب   

ٕمر ُمٕمروم٦م قمدم ذم يِم٤مريمف ًّ  ؿم٤مرةسم٤مإل اًمٌٚمد أهؾ وإرضار احل٤مرض اًم

  .واحلـوبؾي افّشوؾعّقي شمٗمًػم وهذا ، سم٤مًمٌٞمع ي٤ٌمدر ٓ سم٠من قمٚمٞمف

 ذًمؽ ذم سم٤مًمٌدوّي  يٚمتحؼ ٓ موفٍؽ  وظـ ، ىمٞمداً  اًمٌداوة ادوفؽّقي وضمٕمؾ

 َّٓ ٚمع أصمامن يٕمرومقن اًمذيـ اًم٘مرى أهؾ وم٠مُّم٤م:  ىم٤مل ، يِمٌٝمف يم٤من ُمـ إ ًّ  اًم

  .ذًمؽ ذم داظمٚملم ومٚمٞمًقا ، وإؾمقاق

 .افـّفل هذا دم ؾػقااخت:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 اعمت٤مع يٙمقن وأن ، سم٤مًمٜمّٝمل اًمٕمٚمؿ سمنمط ، اًمّتحريؿ قمغم أّٟمف فقرؾوجلؿ

 ومٚمق ، اًمٌدوّي  قمغم ذًمؽ احليّي  يٕمرض وأن ، إًمٞمف حيت٤مج مم٤ّم اعمجٚمقب

  .يٛمٜمع ملَ  احليّي  قمغم اًمٌدوّي  قمروف

 اعمت٤مع ذًمؽ سمٌٞمع ئمٝمر وأن،  احل٤مضم٦م قمٛمقم افّشوؾعّقي بعض وزاد

ٕم٦م ًّ  .اًمٌٚمد شمٚمؽ ذم اًم

 أو اعمٕمٜمك اشّم٤ٌمع سملم شمدور اًمنّموط هذه أيمثر:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 ومحٞم٨م واخلٗم٤مء اًمّٔمٝمقر إمم اعمٕمٜمك ذم يٜمٔمر أن يٜمٌٖمل واًمذي ، اًمٚمٗمظ

 وم٠مُّم٤م ، أومم اًمٚمٗمظ وم٤مشّم٤ٌمع ُيٗمك وطمٞم٨م ، يٕمّٛمؿ أو اًمٜمّّص  ُيّّمص ئمٝمر

 قمٚمٞمف ظاًمٚمٗم دًٓم٦م ًمٕمدم ي٘مقى ومال ذًمؽ اًمٌٚمدّي  يٚمتٛمس أن اؿمؽماط

 يٗمؽمق ٓ اًمٜمّٝمل سمف قمٚمؾ اًمذي اًمّير وم٢منّ  ، ومٞمف اعمٕمٜمك فمٝمقر وقمدم

 مم٤ّم اًمّٓمٕم٤مم يٙمقن أن اؿمؽماط وأُّم٤م ، وقمدُمف اًمٌٚمدّي  ؾم١مال سملم ومٞمف احل٤مل

 فمٝمقر اؿمؽماط وأُّم٤م ، وقمدُمف اًمّٔمٝمقر سملم ومٛمتقؾّمط إًمٞمف احل٤مضم٦م شمدقمق

ٕم٦م ًّ  اًمّرسمح شمٗمقي٧م جمّرد اعم٘مّمقد يٙمقن أن ٓطمتامل أيْم٤مً  ومٙمذًمؽ اًم

  .ومٞمف إؿمٙم٤مل ومال سم٤مًمٜمّٝمل اًمٕمٚمؿ اؿمؽماط وأُّم٤م ، اًمٌٚمد أهؾ قمغم واًمّرزق
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ٌٙمّل  وىم٤مل ًّ  َج٤مقم٦مٌ  يذيمر وملَ  ، ُمٕمتؼم إًمٞمف اًمٜم٤ّمس طم٤مضم٦م ذط:  اًم

  .دًمٞمؾ إمم وحيت٤مج .ًمٚمٌٖمقّي  شمٌٕم٤مً  اًمّراومٕمّل  ذيمره وإّٟمام قمٛمقُمٝم٤م

 هؾ .ةاعمذيمقر اًمنّموط وضمقد ُمع اًمٌٞمع وىمع إذا ومٞمام أيضوً  واختؾػقا

 .اعمِمٝمقرة اًم٘م٤مقمدة قمغم ؟ يّمّح  ٓ أو اًمّتحريؿ ُمع يّمّح 

 "ؾمٛم٤ًمراً  ًمف يٙمقن ٓ أن" ًمٚم٤ٌمدي احل٤مرض ًمٌٞمع اعمٜمع شمٗمًػم ذم ىمقًمفو

 وًمٙمـ ، ًمٚمح٤مرض احل٤مرض سمٞمع ذم ؾمٛم٤ًمراً  يٙمقن أن جيقز أّٟمف ُمٗمٝمقُمف

 .ُمٕمٚمقُم٦م إضمرة شمٙمقن أن اجلؿفقر ذط

 قمنمة سم٠مضمرة سمّزاً  هب٤م يِمؽمي أن قمغم أًمٗم٤مً  ًمف دومع إن ، حـقػي أيب وظـ

  .إضمرة ُمـ ؾمّٛمك ُم٤م جيقز وٓ اعمثؾ أضمرة ومٚمف اؿمؽمى وم٢من ، وم٤مؾمد ومٝمق

 ٕنّ ،  جيز ملَ  ُمٕمٚمقُم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  أًمػ يمّؾ  ذم ًمف ضمٕمؾ إذا ، ثقر أيب وظـ

 .ُمثٚمف أضمر ومٚمف قمٛمؾ وم٢من ُمٕمٚمقم همػم ذًمؽ

 ُمـ وطمّج٦م ، ُمٕمٚمقم همػم ُٕمد أُمر ذم إضم٤مرة أّّن٤م:  ُمٜمع ُمـ وطمّج٦م

 .أقمٚمؿ واهلل .اجلٕم٤مًم٦م سم٤مب ُمـ ويٙمقن يمٗمك إضمرة ًمف قملّم  إذا أّٟمف ٤مزهأضم

 سم٠مس ٓ : ىم٤مٓ وإبراهقؿ شريـ ابـظـ  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـروى  :تؽؿقؾ 

ٛم٤ًمر سم٠مضمر ًّ  ظطوء ؾمئؾ:  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـروى و .سمٞمدٍ  يداً  اؿمؽمى إذا اًم

ٛمنة قمـ ًّ   .هب٤م سم٠مس ٓ:  وم٘م٤مل اًم

 اسمـ ٟم٘مٚمف وىمد ، يمرهٝم٤م ُمـ قمغم اًمّردّ  إمم أؿم٤مر ( ) ٌخ٤مرياًم ويم٠منّ 

______________________ 
صمؿ أقم٘مٌف سمحدي٨م ، صمؿ ذيمر قمـ ه١مٓء ضمقازه  "سم٤مب أضمر اًمًٛمنة "شمرضمؿ اًمٌخ٤مري  (6)

 .اسمـ قم٤ٌمس طمدي٨م اًم٤ٌمب
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 .افؽقؾّقغ ظـ اعمٜمذر

 ٓ يم٤من أٟمف ، ظبوس بـا ظـ ، قمٓم٤مء ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـوروى 

 ومام ويمذا سمٙمذا سمٕمف:  ومٞم٘مقل،  اًمثقب اًمرضمؾ اًمرضمؾ يٕمٓمل أن سم٠مؾم٤مً  يرى

 زه٤مجُي  ملَ  وًمذًمؽ .جمٝمقًم٦م ًمٙمٜمّٝم٤م،  ؾمٛمنة أضمر وهذه .ومٚمؽ ازددت

 .ُمثٚمف أضمر ومٚمف ذًمؽ قمغم ًمف سم٤مع إن:  وىم٤مًمقا .اجلؿفقر

٤ٌّمس اسمـ إضم٤مزة بعضفؿ ومحؾ  ، ٘م٤مرضاعمُ  جمرى أضمراه أّٟمف قمغم قم

 .وإشحوق أمحد أضم٤مب وسمذًمؽ

 ذًمؽ اًمٜم٤ّمس يٕمٚمؿ أن ضمقازه ذم ذط سمٕمْمٝمؿ أنّ :  اًمّتلم اسمـ وٟم٘مؾ

ٚمٕم٦م صمٛمـ أنّ  اًمقىم٧م ًّ  .ًمف ؾمّٛمك مم٤ّم أيمثر ي٤ًموي اًم

 .سم٤مٍق  إضمرة سمٛم٘مدار اجلٝمؾ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘مٌف

 



 89 باب ما يُنهى عنو من البيوع   البيوع كتاب   

 الحديث التادع
ظـ  ملسو هيلع هللا ىلصهنك رشقل اهلل : ؿول ,  ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر  -287

أن  , وإن ـرموً  , ـقالً  بتؿرٍ : إن ـون كخاًل  , أن يبقع ثؿر حوئطف: زابـي ادُ 

هنك ظـ ذفؽ  , وإن ـون زرظًو أن يبقعف بؽقٍؾ ضعومٍ  , يبقعف بزبقى ـقالً 

 ( ).ـؾف

 

 سمٗمتح اًمّزسمـ ُمـ ُمٗم٤مقمٚم٦م ، واًمٜمّقن طّمدةواعمق سم٤مًمّزاي (زابـي ادُ ) : ؿقفف 

 احلرب ؾمّٛمٞم٧م وُمٜمف ، اًمِّمديد اًمّدومع وهق اعمقطّمدة وؾمٙمقن اًمّزاي

 .ومٞمٝم٤م اًمّدومع ًمِمّدة اًمّزسمقن

 يدومع اعمت٤ٌميٕملم ُمـ واطمد يمّؾ  ٕنّ ،  اعمزاسمٜم٦م اعمخّمقص ًمٚمٌٞمع:  وؿقؾ

 أراد اًمٖمٌـ ُمـ ومٞمف ُم٤م قمغم وىمػ إذا أطمدمه٤م ٕنّ  أو ، طمّ٘مف قمـ ص٤مطمٌف

 .اًمٌٞمع سم٢مُمْم٤مء اإلرادة هذه قمـ دومٕمف أظمر وأراد ، سمٗمًخف اًمٌٞمع دومع

 " ُمًٚمؿ رواي٦م وذم ، اعمٞمؿ وحتريؽ سم٤معمثٚمث٦م( أن يبقع ثؿر ) : ؿقفف 

 همػم ُمـ اًمّتٛمر اعمراد وًمٞمس ، هٜم٤م اعمراد وهق " اًمٜمّخؾ صمٛمر سمٞمع واعمزاسمٜم٦م

ٙمقن سم٤معمثٜم٤ّمة سم٤مًمّتٛمر سمٞمٕمف جيقز وم٢مّٟمف اًمٜمّخؾ ًّ  قمـ اًمٜمّٝمل عوىم وإّٟمام ، واًم

  .ضمٜمًف ُمـ ُمتٗم٤موالً  ًمٙمقٟمف سم٤مًمّتٛمر اًمّرـم٥م

 رواي٦م وُمـ ( ) ؾم٤ممل اسمٜمف رواي٦م ُمـ قمٛمر اسمـ طمدي٨م ٌخ٤مرياًم أورد

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع (  6636) وُمًٚمؿ (  6346،  6330،  6320) ٤مري أظمرضمف اًمٌخ( 6)

 .وهذا ًمٗمظ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد .خمتٍمًا وُمٓمقًٓ  .قمـ اسمـ قمٛمر 

 " ٓ شمٌٞمٕمقا اًمّثٛمر طمتّك يٌدو صالطمف ، وٓ شمٌٞمٕمقا اًمثّٛمر سم٤مًمّتٛمر "رواي٦م ؾم٤ممل سمٚمٗمظ  (6)
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 ٟم٤مومع ـمريؼ وذم .( ) ذًمؽ ذم ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م صمؿّ  ، قمٜمف يمالمه٤م ٟم٤مومعٍ 

 ذم ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم وُمثٚمف .اعمرومقع ُمـ أّّن٤م وفم٤مهره ، اعمزاسمٜم٦م شمٗمًػم

 .يمذًمؽ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ وأظمرضمف ، اًم٤ٌمب

 ، اعمزاسمٜم٦م ًمذيمر ومٞمٝم٤م يتٕمّرض ملَ  وإن .ؾم٤ممل رواي٦م ، ُمرومققم٤مً  يمقٟمف وي١مّيد

 سمتٗمًػمه أقمرف ومٝمؿ اًمّّمح٤مسم٦م ه١مٓء ُمـ اًمّتٗمًػم يٙمقن أن شم٘مدير وقمغم

  .همػمهؿ ُمـ

 وإّكام ، ُمزاسمٜم٦م هذا ُمثؾ أنّ  ذم هلؿ خموفػ ٓ:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىم٤مل

َّٓ  جيقز ٓ ُم٤م يمّؾ  سمذًمؽ يٚمتحؼ هؾ .اختؾػقا  ومٞمف جيقز ومال .سمٛمثؾٍ  ُمثالً  إ

:  وؿقؾ .اإلحل٤مق قمغم ؾوجلؿفقر ؟ سمجزاف ضمزاف وٓ سمجزاف يمٞمؾ

 .أقمٚمؿ واهلل .واًمٙمرم سم٤مًمٜمّخؾ ذًمؽ ُيتّص 

 .اًمًٌت٤من: أي ( حوئطف ) : ؿقفف 

ٙمقن سم٤معمثٜم٤ّمة ( ـون كخاًل بتؿرٍ  إنْ  ): ؿقفف  ًّ  .واًم

 واعمزاسمٜم٦م "د ذم اًمّمحٞمحلم ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞم( ـقاًل ) : ؿقفف 

 ذم سم٘مٞمدٍ  ًمٞمس اًمٙمٞمؾ ريمْ وذِ  "يمٞماًل  اًمٜمّخؾ وسؤر ذم سم٤مًمّتٛمر اًمّثٛمر اؿمؽماء

 ًمف ُمٗمٝمقم ومال ذاك إذ وىمٕم٧م اًمتل اعم٤ٌميٕم٦م صقرة ّٕٟمف سمؾ،  اًمّّمقرة هذه

 اعمًٙمقت ٕنّ ،  اعمقاوم٘م٦م ُمٗمٝمقم ًمٙمٜمّف ، ُمٗمٝمقمٌ  أّوًمف ؾم٥ٌٍم  قمغم خلروضمف

 واًمّزسمٞم٥م اًمّتٛمر ُمٕمٞم٤مر أنّ  ُمٜمف ويًتٗم٤مد ، قاعمٜمٓمق ُمـ سم٤معمٜمع أومم قمٜمف

 .اًمٙمٞمؾ

______________________ 
 .ؾمٞم٠ميت ذيمره ىمري٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل( 6)
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 وسمٞمع " ُمًٚمؿ رواي٦م ذم(  أن يبقعف بزبقى ـقالً  , وإن ـرموً  ): ؿقفف 

 ؿمجر هق ، اًمّراء وؾمٙمقن اًمٙم٤مف سمٗمتح واًمٙمرم " يمٞمالً  سم٤مًمّزسمٞم٥م اًمٕمٜم٥م

 وهذا .ُمًٚمؿ رواي٦م أووحتف يمام اًمٕمٜم٥م ٟمٗمس هٜم٤م ُمٜمف واعمراد ، اًمٕمٜم٥م

 .اعمزاسمٜم٦م أصؾ

 ُمـ سمٛمٕمٚمقمٍ  أو ، سمٛمجٝمقلٍ  جمٝمقلٍ  سمٞمعٍ  يمّؾ  سمذًمؽ افّشوؾعلّ  ؼوأحل

  .ٟم٘مده ذم اًمّرسم٤م جيري ضمٜمسٍ 

 ُمثالً  ص٤مقم٤مً  سمٕمنميـ هذه صؼمشمؽ ًمؽ أوٛمـ:  َُمـ ىم٤مل وأُّم٤م:  ىم٤مل

  .اعمزاسمٜم٦م ُمـ وًمٞمس .اًم٘مامر ُمـ ومٝمق ومٕمكمّ  ٟم٘مص وُم٤م ومكم زاد ومام

 قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومعٍ  قمـ أّيقب ـمريؼ ُمـ أظمرج اًمٌخ٤مري ًمٙمـ:  ىمٚم٧م

 ." ومٕمكمّ  ٟم٘مص وإن،  ومكم زاد إن سمٙمٞمؾٍ  اًمّثٛمر يٌٞمع أن واعمزاسمٜم٦م "

 يٚمزم وٓ ، اًم٘مامر ُمـ اًمّّمقرة هذه أيْم٤مً  اعمزاسمٜم٦م صقر ُمـ أنّ  ومث٧ٌم

 .ُمزاسمٜم٦م شمًّٛمك ٓ أن ىمامراً  يمقّن٤م ُمـ

 ُمًٚمؿ رواه وىمد ، يمٞمالً  سم٤محلٜمٓم٦م اًمّزرع سمٞمع أيْم٤مً  اعمزاسمٜم٦م صقر وُمـ

 اًمٜمّخؾ صمٛمر سمٞمع واعمزاسمٜم٦م " سمٚمٗمظ ٟم٤مومعٍ  قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ

  ." يمٞمالً  سم٤محلٜمٓم٦م اًمّزرع وسمٞمع ، يمٞمالً  سم٤مًمّزسمٞم٥م اًمٕمٜم٥م وسمٞمع ، يمٞمالً  سم٤مًمّتٛمر

  .ٟم٤مومعٍ  قمـ اًمٚمٞم٨م ـمريؼ ُمـ اًمّزي٤مدة هذهأظمرج اًمٌخ٤مري و

  يمّؾ  اعمزاسمٜم٦م:  ُم٤مًمؽ وىم٤مل
ٍ
 وزٟمف وٓ يمٞمٚمف يٕمٚمؿ ٓ اجلزاف ُمـ رء

  سمٞمع إذا قمدده وٓ
ٍ
 ضمٜمسٍ  ُمـ يم٤من ؾمقاء ، وهمػمه اًمٙمٞمؾ ُمـ ًك ُمًٛمّ  سمٌمء

 اًم٘مامر ُمـ يدظمٚمف ُم٤م قمٜمف اًمٜمّٝمل وؾم٥ٌم .ٓ أم ٟم٘مده ذم اًمّرسم٤م جيري

 .واًمٖمرر
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 اعمداومٕم٦م وهل - ًمٖم٦م اعمزاسمٜم٦م ُمٕمٜمك إمم ُم٤مًمٌؽ  رَ ٔمَ ٟمَ :  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل

 اًمّثٛمر سمٞمع سم٠مّّن٤م اعمزاسمٜم٦م سمٕمْمٝمؿ وومّن  ، واعمخ٤مـمرة اًم٘مامر ومٞمٝم٤م ويدظمؾ -

اسمـ قمٛمر  طمدي٨مذم  فم٤مهرة سمٞمٜمٝمام وم٤معمٖم٤ميرة ظمٓم٠مٌ  وهق ، صالطمف سمدوّ  ىمٌؾ

 يٌدو طمّتك اًمّثٛمر شمٌٞمٕمقا ٓ : ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  ،قمٜمد اًمٌخ٤مري 

  .سم٤مًمّتٛمر اًمّثٛمر شمٌٞمٕمقا وٓ ، صالطمف

 .ذًمؽ همػم:  وؿقؾ .اجلزء قمغم اعمزارقم٦م هل:  وؿقؾ

 .أومم شمٗمًػمه٤م ذم إطم٤مدي٨م قمٚمٞمف شمدل واًمذي

 وًمق ُمٜمف سم٤مًمٞم٤مسمس اًمّرـم٥م سمٞمع حتريؿ قمغم اًم٤ٌمب ي٨مسم٠مطم٤مد واؾمتدل

 طم٤مًم٦م يّمّح  إّٟمام سم٤مًمّت٤ًموي آقمت٤ٌمر ٕنّ  ، واًمقزن اًمٙمٞمؾ ذم شم٤ًموي٤م

 وهق .يت٘مّدر ٓ ٟم٘مّم٤مً  اًمٞم٤مسمس قمـ ضمّػ  إذا يٜم٘مص ىمد واًمّرـم٥م ، اًمٙمامل

 .اجلؿفقر ؿقل

 صوحبوه وخوفػف ، اًمّرـمقسم٦م طم٤مًم٦م سم٤معم٤ًمواة آيمتٗم٤مء:  حـقػي أيب وظـ

 .ذًمؽ قمـ اًمٜمّٝمل ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ًمّمّح٦م ذًمؽ ذم

 ؾمئؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، وىّم٤مصٍ  أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م ذًمؽ ُمـ وأسح

 ،ٟمٕمؿ ىم٤مًمقا ؟ ضمّػ  إذا اًمّرـم٥م أيٜم٘مص:  وم٘م٤مل سم٤مًمّتٛمر اًمّرـم٥م سمٞمع قمـ

ٜمـ وأصح٤مب ُم٤مًمؽ أظمرضمف .إذاً  ومال:  ىم٤مل ًّ حفو اًم  اًمؽّمُمذّي  صحَّ

٤ٌّمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ  .واحل٤ميمؿ طم

 يمام ذم اًمٌخ٤مري قمٜمف اًمٜمّٝمل ورد وىمد ، يمرُم٤مً  اًمٕمٜم٥م شمًٛمٞم٦م ضمقاز فٞمووم

 اًمٕمٜم٥م شمًّٛمقا ٓ : سمٚمٗمظ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ اًمّزهرّي  قمـ ُمٕمٛمر رواي٦م ُمـ

 ُمـ وقمٜمده ، ُمًٚمؿ قمٜمد هريرة أيب قمـ ؾمػميـ اسمـ رواي٦م وهل .يمرُم٤مً 
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 اًمٙمرم إّٟمام ، اًمٙمرم ًمٚمٕمٜم٥م أطمديمؿ ي٘مؾ ٓ : هريرة أيب قمـ مّه٤مم ـمريؼ

 ، اًمٙمرم شم٘مقًمقا ٓ:  طمجرٍ  سمـ وائؾ طمدي٨م ُمـ وًمف .عمًٚمؿا اًمّرضمؾ

  .واحلٌٚم٦م اًمٕمٜم٥م ىمقًمقا وًمٙمـ

 ًمٌٞم٤من هٜم٤م ذيمره ويٙمقن،  اًمّتٜمزيف قمغم اًمٜمّٝمل سمحٛمؾ:  بقـفام ؿعوجُي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يمالم ُمـ اعمزاسمٜم٦م شمٗمًػم أنّ  قمغم سمٜم٤مءً  يمّٚمف وهذا ، اجلقاز

 قمغم اًمٜمّٝمل ومٞمحٛمؾ . اجلقاز قمغم طمّج٦م ومال ُمقىمقوم٤مً  يمقٟمف شم٘مدير وقمغم

 .طم٘مٞم٘متف

 .؟ افعرايو دم بوفّرضى ؽره أو افعـى ؾحؼيُ  هؾ:  افّسؾػ واختؾػ

 .اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م سمٕمض واظمت٤مره،  اًمّٔم٤مهر أهؾ ىمقل وهق .ٓ:  افؼقل إول

 .اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  ُمٜمٝمؿ

 .اًمِّم٤مومٕمّل  ُمذه٥م ُمِمٝمقر وهق .ظم٤مّص٦مً  اًمٕمٜم٥م يٚمحؼ:  افؼقل افثوين

 .اعم٤مًمٙمّٞم٦م ىمقل وهق.  يّدظمر ٤مُم يمؾ يٚمحؼ:  افؼقل افثوفٌ

 .أيْم٤مً  اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ ُمٜم٘مقٌل  وهق صمٛمرةٍ  يمؾ يٚمحؼ:  افؼقل افرابع

 أمجع:  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ىم٤مل ( وإن ـون زرظًو أن يبقعف بؽقٍؾ ضعومٍ ) : ؿقفف 

 سمٞمع ّٕٟمف ، سم٤مًمّٓمٕم٤مم ي٘مٓمع أن ىمٌؾ اًمّزرع سمٞمع جيقز ٓ أّٟمف قمغم افعؾامء

 وإُمٙم٤من اًم٘مٓمع سمٕمد سمٞم٤مسمًف ذًمؽ رـم٥م سمٞمع وأُّم٤م ، سمٛمٕمٚمقمٍ  جمٝمقلٍ 

  سمٞمع جيٞمزون ٓ ؾوجلؿفقر .اعمامصمٚم٦م
ٍ
 ُمتٗم٤موالً  ٓ سمجٜمًف ذًمؽ ُمـ رء

  .اٟمتٝمك .ُمتامصمالً  وٓ

 سم٤محل٥ّم  اًمّرـم٥م اًمّزرع سمٞمع ضمقاز ذم حـقػي ٕيب اًمّٓمح٤موّي  واطمت٩ّم 

 ُمع ، سمٛمثؾٍ  ُمثالً  سم٤مًمّرـم٥م اًمّرـم٥م سمٞمع ضمقاز قمغم أمجعقا سم٠مّّنؿ ، اًمٞم٤مسمس
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  .ُمت٤ٌميٜم٤مً  اظمتالوم٤مً  ختتٚمػ سمؾ ، أظمر يمرـمقسم٦م ًمٞم٧ًم مه٤مأطمد رـمقسم٦م أنّ 

 اًمّرـم٥م وسم٠منّ  ، وم٤مؾمدٌ  ومٝمق اًمٜمّّص  ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم ىمٞم٤مٌس  سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 سمخالف ًم٘مٚمتف قمٜمف ومٕمٗمل يًػمٌ  ٟم٘مّم٤منٌ  ًمٙمٜمّف شمٗم٤موت وإن سم٤مًمّرـم٥م

 .أقمٚمؿ واهلل ، يمثػمٌ  شمٗم٤موٌت  شمٗم٤موشمف وم٢منّ  سم٤مًمّتٛمر اًمّرـم٥م
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 الحديث الطاذر
خوبرة ظـ اد ملسو هيلع هللا ىلصافـبّل  هنك:  ؿول,  بـ ظبد اهلل  ظـ جوبر -288

وأن ٓ  , وظـ بقع افثؿرة حتك يبدو صالحفو , زابـيوظـ اد , حوؿؾيدوا

ٓ  تبوع  ٓ   , رهؿبوفديـور وافّد  إ  ( ).افعرايو إ

 .ـطي دم ُشـبؾفو بحـطياحلِ : ادحوؿؾي : ؿول ادصـػ 

 اعمخ٤مسمرة أصؾ إنّ :  قّي اًمٚمٖم إقمرايبّ  اسمـ٤مل ىم( خوبرة اد) : ؿقفف 

 قمرف،  ظم٤مسمرهؿ ىمٞمؾ إذا ص٤مر طمّتك ذًمؽ وم٤مؾمتٕمٛمؾ ، ظمٞمؼم أهؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م

 ( ) .ظمٞمؼم أهؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م ٟمٔمػم قم٤مُمٚمٝمؿ أّٟمف

 سم٤مًمؼمّ  ؾمٜمٌٚمف ذم اًمّٓمٕم٤مم سمٞمع هق:  ظبقدٍ  أبق ؿول (حوؿؾي واد) : ؿقفف 

 أن ىمٌؾ ُمـ شمِمّٕم٥م إذا اًمّزرع احل٘مؾ:  افؾقٌ وؿول ، احل٘مؾ ُمـ ُم٠مظمقذٌ 

 .إدرايمف ىمٌؾ اًمّزرع سمٞمع قمٜمف واعمٜمٝمّل  ، ؾمقىمف ظيٖمٚم

 .صالطمٝم٤م سمدوّ  ىمٌؾ اًمّثٛمرة سمٞمع : وؿقؾ

 .سم٤مًمّتٛمر اًمٜمّخؾ رءوس ذم ُم٤م سمٞمع:  وؿقؾ

 .إدامٍ  أو ـمٕم٤ممٍ  سمٙمٞمؾ أو سم٤محلٜمٓم٦م إرض يمراء هق موفٍؽ  وظـ

 .شمٜم٧ٌم ُم٤م سمٌٕمض إرض يمراء اعمح٤مىمٚم٦م أنّ  وادشفقر

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ (  6602) وُمًٚمؿ (  6666،  6322،  6362) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .قمـ ضم٤مسمر سمف( زاد ُمًٚمؿ ذم سمٕمض رواي٤مشمف أسم٤م اًمزسمػم ) قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح 

ذم اًمٙمالم قمغم (  640) سمرىمؿ  ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر  (6)

 .اعمزارقم٦م
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 ( ).اهلل ؿم٤مء إن ومٞمف اًمٌح٨م وؾمٞم٠ميت

 .اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼشم٘مّدم ( زابـي ادُ وظـ ) : قفف ؿ

 .اًمرـم٥م: أي  .اًمثٛمر سمٗمتح اعمثّٚمث٦م (وظـ بقع افثؿرة ) : ؿقفف 

قمـ سمٞمع  ملسو هيلع هللا ىلصّنك اًمٜمٌل  :ذم رواي٦م هلام ( حتك يبدو صالحفو ) : ؿقفف 

 قمـ ءُمٞمٜم٤م سمـ ؾمٕمٞمدوذم رواي٦م هلام ُمـ وضمف آظمر قمـ  .اًمثٛمر طمتك يٓمٞم٥م

 ُم٤م:  وم٘مٞمؾ .شمِمّ٘مح طمّتك اًمّثٛمرة شم٤ٌمع أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّك  كّن " سمٚمٗمظ ضم٤مسمر

 ." ُمٜمٝم٤م وي١ميمؾ وشمّمٗم٤مرّ  حتامرّ :  ىم٤مل؟  شمِم٘مح

 صمٛمر أؿم٘مح:  ي٘م٤مل .اًمّرسم٤مقمّل  ُمـ أّوًمف سمْمؿّ  " شمِم٘مح طمّتك" ىمقًمف

 اعمٕمجٛم٦م سمْمؿّ  .اًمِّم٘مح وآؾمؿ ، اصٗمرّ  أو امحرّ  إذا إؿم٘م٤مطم٤مً  اًمٜمّخؾ

 ضم٤مسمرٍ  قمـ آظمر وضمفٍ  ـُم ُمًٚمؿٌ  وذيمره ، ُمٝمٛمٚم٦مٌ  سمٕمده٤م اًم٘م٤مف وؾمٙمقن

  .ُمٜمٝم٤م ًم٘مرهب٤م ه٤مءً  احل٤مء ُمـ وم٠مسمدل " شمِم٘مف طمّتك " سمٚمٗمظ

 ُمٞمٜم٤مء سمـ ؾمٕمٞمد ىمقل ُمـ اًمّتٗمًػم هذا "؟  شمِم٘مح وُم٤م:  وم٘مٞمؾ " ىمقًمفو

 أؾمدٍ  سمـ هبز قمـ احلدي٨م هلذا روايتف ذم أمحد ذًمؽ سملّم  ، احلدي٨م راوي

 ذًمؽ قمـ ُمٞمٜم٤مء سمـ ؾمٕمٞمد ؾم٠مل اًمذي هق أّٟمف،  طمّٞم٤من سمـ ؾمٚمٞمؿ قمـ

 وأظمرضمف ، ٍ هبز ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿٌ  أظمرضمف ويمذًمؽ ، سمذًمؽ وم٠مضم٤مسمف

 وم٘م٤مل،  طمّٞم٤من سمـ ؾمٚمٞمؿ قمـ ُمٝمدي   سمـ اًمّرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ 

 .إًمخ. .شمِم٘مح ُم٤م : جل٤مسمرٍ  ىمٚم٧م : روايتف ذم

٤مئؾ أنّ  ومٔمٝمر ًّ  .ضم٤مسمرٌ  هق ومّنه واًمذي ، ؾمٕمٞمدٌ  هق ذًمؽ قمـ اًم

______________________ 
 .اٟمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ اًم٤ًمسمؼ  (6)
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 أيب قمـ أٟمٞم٦ًم يبأ سمـ زيد ـمريؼ ُمـ احلدي٨م ُمًٚمؿٌ  أظمرج وىمد

 ، يِم٘مف طمّتك اًمٜمّخؾ يِمؽمي وأن " وومٞمف ُمٓمّقًٓ  ضم٤مسمرٍ  قمـ اًمقًمٞمد

:  زيدٌ  وم٘م٤مل .آظمره وذم .رءٌ  ُمٜمف ي١ميمؾ أو .يّمٗمرّ  أو حيٛمرّ  أن واإلؿم٘م٤مء

  وم٘مٚم٧م
ٍ
 .ٟمٕمؿ:  ىم٤مل؟  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ هذا يذيمر ضم٤مسمراً  أؾمٛمٕم٧م:  ًمٕمٓم٤مء

 ومٞمف دظمؾومٞم احلدي٨م َجٞمع هذا سم٘مقًمف ُمراده يٙمقن أن:  يتؿؾ وهق

 ومٞمٙمقن اًمّتٗمًػم ٓ احلدي٨م أصؾ ُمراده يٙمقن أن:  ويتؿؾ ، اًمّتٗمًػم

 .ضم٤مسمرٌ  أّٟمف ُمٝمدي   اسمـ رواي٦م ُمـ فمٝمر وىمد ، اًمّراوي يمالم ُمـ اًمّتٗمًػم

  .أقمٚمؿ واهلل

 .( ) أيْم٤مً  أٟمسٍ  طمدي٨م ذم ذًمؽ وىمقع ُمرومققم٤مً  يمقٟمف ي٘مّقي ومم٤ّم

 ، اًمّثٛمرة فمٝمقر قمغم ئدٌ زا ىمدرٌ  اًمّّمالح سمٌدوّ  اعمراد أنّ  قمغم دًمٞمٌؾ  وومٞمف

 سملّم  وىمد ، ومٞمٝم٤م اجلقائح ًمٙمثرة اًمٖمرر ظمقف ذًمؽ قمـ اًمٜمّٝمل وؾم٥ٌم

  " ٤ميضاعم أٟمسٍ  طمدي٨م ذم ذًمؽ

 .هم٤مًم٤ٌمً :  أي " قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٤مه٦م أُمٜم٧م ُمٜمٝم٤م يمؾوأُ  امحّرت وم٢مذا

 اخل٤مًمص اًمٚمقن سمذًمؽ يرد ملَ :  اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل " وشمّمٗم٤مرّ  حتامرّ  " ىمقًمفو

:  ىم٤مل ومٚمذًمؽ سمٙمٛمقدةٍ  صٗمرةً  أو محرةً  أراد اموإٟمّ  ، واحلٛمرة اًمّّمٗمرة ُمـ

 .وشمّمٗمرّ  حتٛمرّ  ًم٘م٤مل اخل٤مًمص اًمٚمقن أراد وًمق:  ىم٤مل ، وشمّمٗم٤مرّ  حتامرّ 

 وم٠مراد ، واحلٛمرة اًمّّمٗمرة إمم ًمقّن٤م شمٖمػّم  اًمّتِم٘مٞمح:  اًمّتلم اسمـ وىم٤مل

 ىم٤مل ، شمِمٌع أن ىمٌؾ واًمّّمٗمرة احلٛمرة أوائؾ فمٝمقر وشمّمٗم٤مرّ  حتامرّ  سم٘مقًمف

______________________ 
 .( 620) رىمؿ  .ذم اًمٕمٛمدة شم٘مّدم طمدي٨م أٟمس  (6)
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  .يتٚمّقن يم٤من إذا اعمتٛمّٙمـ اًمٖمػم اًمٚمقن ذم ٗمٕم٤ملشم ي٘م٤مل وإّٟمام: 

 وحتامرّ  وشمّمٗمرّ  حتٛمرّ  سملم ومرق ٓ:  وىم٤مل اًمٚمٖم٦م أهؾ سمٕمض هذا وأٟمٙمر

 ، واصٗمراره٤م امحراره٤م ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م اعمراد يٙمقن أن:  ويتؿؾ ، وشمّمٗم٤مرّ 

 .واعم٤ٌمًمٖم٦م اًمّتٙمثػم قمغم شمدل اًمّزي٤مدة أنّ  شم٘مّرر يمام

ٓ  تبوع وأن ٓ ) : ؿقفف   إّٟمام:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل (رهؿ فديـور وافّد بو إ

 ؾال وإٓ ، اًمٜم٤ّمس سمف يتٕم٤مُمؾ ُم٤م ضمؾ ّّٕنام واًمٗمّْم٦م اًمّذه٥م قمغم اىمتٍم

 .سمنمـمف يٕمٜمل سم٤مًمٕمروض سمٞمٕمف ضمقاز ذم إّمي بغ خالف

ٓ   ): ؿقفف   رظّمص ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٢منّ  " زاد اًمٓمح٤موي (افعرايو  إ

 سم٘مدر ىمدره ويٕمرف ُيرص نأ سمٕمد ومٞمٝم٤م اًمّرـم٥م سمٞمع ومٞمجقز : أي " ومٞمٝم٤م

 .( ) ومٞمف اًمٌح٨م ؾمٞم٠ميت يمام اًمّثٛمر ُمـ ذًمؽ

 ملسو هيلع هللا ىلص سمٜمٝمٞمف ُمٜمًقخ اًمٕمراي٤م سمٞمع أنّ  افؽقؾّققن اّدقمك:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 سمٞمع قمـ اًمٜمّٝمل روى اًمذي ٕنّ ،  ُمردود وهذا ، سم٤مًمّتٛمر اًمّثٛمر سمٞمع قمـ

 ٦مواًمّرظمّم اًمٜمّٝمل وم٠مصم٧ٌم اًمٕمراي٤م ذم اًمّرظمّم٦م روى اًمذي هق سم٤مًمّتٛمر اًمّثٛمر

  .ُمٕم٤مً 

 سمٞمع ذم اًمّرظمّم٦م أنّ  قمغم شمدل خ٤مرياًمٌ ذم اعم٤موٞم٦م ؾم٤ممل ورواي٦م:  ىمٚم٧م

 قمٛمر اسمـ قمـ وًمٗمٔمف ، سم٤مًمّتٛمر اًمّثٛمر سمٞمع قمـ اًمٜمّٝمل سمٕمد وىمع اًمٕمراي٤م

 ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ، صم٤مسم٧م سمـ زيد وقمـ:  ىم٤مل .سم٤مًمّتٛمر اًمّثٛمر شمٌٞمٕمقا وٓ : ُمرومققم٤مً 

  .اًمٕمرّي٦م سمٞمع ذم ذًمؽ سمٕمد رظّمص

______________________ 
 "سم٤مب اًمٕمراي٤م "ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم إن ؿم٤مء اهلل ُمٗمّّماًل سمٕمد طمديثلم ذم  (6)
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 ، ُمٜمعٍ  سمٕمد شمٙمقن وم٢مّّن٤م ، اًمّرظمّم٦م ٗمظًم ي٘متْمٞمف اًمذي هق وهذا

 سمٞمع ذيمر سمٕمد اًمٕمراي٤م اؾمتثٜم٤مء ومٞمٝم٤م وىمع اًمتل إطم٤مدي٨م سم٘مّٞم٦م ويمذًمؽ

 .سم٤مًمّتٛمر اًمّثٛمر
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 الحديث الحادي رذر
هنك ظـ  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ ,   إكصوريّ  ظـ أيب مسعقدٍ  -289

 ( ).وحؾقان افؽوهـ , غـلّ ومفر افب , ثؿـ افؽؾى

 
 الحديث الثاني رذر

ثؿـ : ؿول  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ ,  ظـ راؾع بـ خديٍ  -:28

 ٌٌ ٌٌ , ومف افؽؾى خبق ٌٌ , وـسى احلْ  ر افبغـّل خبق   ( ).ّجوم خبق

 

 .(هنك ظـ ثؿـ افؽؾى ) : ؿقفف 

 امً ُمٕمٚمَّ  يمٚم٥م يمؾ ذم قم٤ممّ  وهق ، سمٞمٕمف حتريؿ اًمٜمّٝمل فم٤مهر:  افؼقل إول

 ىمٞمٛم٦م ٓ أن ذًمؽ زمٓ ـوُمِ  ، جيقز ٓ أو اىمتٜم٤مؤه جيقز مم٤ّم همػمه أو يم٤من

 .اجلٛمٝمقر ىم٤مل وسمذًمؽ ، ٗمفتٚمِ ُمُ  قمغم

 ، ُمتٚمٗمف قمغم اًم٘مٞمٛم٦م ودم٥م سمٞمٕمف جيقز ٓ:  ُم٤مًمؽ ىم٤مل :افؼقل افثوين 

 .يم٤مجلٛمٝمقر وقمٜمف

  .اًم٘مٞمٛم٦م ودم٥م،  جيقز طمٜمٞمٗم٦م أيب يم٘مقل وقمـ ُم٤مًمؽ :افؼقل افثوفٌ 

 دون اًمّّمٞمد يمٚم٥م سمٞمع جيقز:  واًمٜمّخٕمّل  قمٓم٤مء ىم٤مل :افؼقل افرابع 

______________________ 
ُمـ ـمرق (  6622) وُمًٚمؿ (  6363،  6306،  6626،  6666) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .قمـ اًمزهري قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ أيب ُمًٕمقد 

ٌّف قمٚمٞمف اًمزريمٌم   .طمدي٨م راومع مَل يروه اًمٌخ٤مري (6) وإٟمام اٟمٗمرد سم٢مظمراضمف .وهمػمه يمام ٟم

 .ُمـ ـمريؼ اًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد قمـ راومع سمـ ظمدي٩م (  6623) ُمًٚمؿ 
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٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ُمـ داود أسمق وروى،  همػمه  اهلل رؾمقل ّنك : ُمرومققم٤مً  قم

 يمّٗمف وم٤مُمأل اًمٙمٚم٥م صمٛمـ يٓمٚم٥م ضم٤مء إن:  وىم٤مل،  اًمٙمٚم٥م صمٛمـ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده .شمراسم٤مً 

 صمٛمـ حيؾ ٓ : ُمرومققم٤مً  هريرة أيب قمـ طمًـ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  أيْم٤مً  وروى

 .اًمٌٖمّل  ُمٝمر وٓ،  اًمٙم٤مهـ طمٚمقان وٓ،  اًمٙمٚم٥م

 ذم ىم٤مئٛم٦م وهل ، ُمٓمٚم٘م٤مً  ٟمج٤مؾمتف افّشوؾعلّ  ظـد سمٞمٕمف حتريؿ ذم واًمٕمٚم٦م

 اخّت٤مذه قمـ اًمٜمّٝمل ٟمج٤مؾمتف يرى ٓ ُمـ قمٜمد اعمٜمع وقمٚم٦م ، وهمػمه اعمٕمٚمؿ

 .اخّت٤مذه ذم أذن ُم٤م ُمٜمف ظمّص  وًمذًمؽ،  سم٘متٚمف وإُمر

 اًمٙمٚم٥م صمٛمـ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك:  ىم٤مل ضم٤مسمر طمدي٨م قمٚمٞمف ويدل

 َّٓ َّٓ  صم٘م٤مت رضم٤مًمف سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف .صٞمد يمٚم٥م إ  ذم ـمٕمـ أّٟمف إ

 .صّحتف

 قمـ ّنك " سمٚمٗمظ طم٤مشمؿ أيب اسمـ قمٜمد قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم وىمع وىمد

 ىم٤مل ، وٕمٞمػ وؾمٜمده .يّمٞمد مم٤ّم يٕمٜمل " و٤مري٤مً  يم٤من وإن اًمٙمٚم٥م صمٛمـ

 .ُمٜمٙمر هق:  طم٤مشمؿ أسمق

 " ضم٤مهٚمّٞم٦م ـمٕمٛم٦م : وىم٤مل،  اًمٙمٚم٥م صمٛمـ قمـ ّنك " ٕمحد رواي٦م وذم

 .ؾمٕمد سمٜم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م طمدي٨م ُمـ ًمٚمّٓمؼماينّ  وٟمحقه

 ويمراهٞم٦م اًمٙمٚم٥م اخّت٤مذ ضمقاز موفؽ مذهى مشفقر:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 اخّت٤مذه ذم وأذن ٟمج٤ًمً  قمٜمده يٙمـ ملَ  عَم٤َّم ويم٠مّٟمف ، وىمع إن يٗمًخ وٓ سمٞمٕمف

 قمـ ّنك اًمنّمع ًمٙمـ ، اعمٌٞمٕم٤مت َجٞمع طمٙمؿ طمٙمٛمف يم٤من اجل٤مئزة عمٜم٤مومٕمف

 .إظمالق ُمٙم٤مرم ُمـ ًمٞمس ّٕٟمف شمٜمزهي٤مً  سمٞمٕمف
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 اًمٙم٤مهـ وطمٚمقان اًمٌٖمّل  ُمٝمر وسملم سمٞمٜمف اًمٜمّٝمل ذم ًقيتفشم وأُّم٤م:  ىم٤مل

 ذم اًمٕمٛمقم شم٘مدير وقمغم ، اخّت٤مذه ذم ي١مذن ملَ  اًمذي اًمٙمٚم٥م قمغم ومٛمحٛمقل

 ُمـ أقمؿّ  اًمٙمراه٦م ُمـ اعمِمؽمك اًم٘مدر ذم اًمّثالصم٦م هذه ذم وم٤مًمٜمّٝمل يمٚم٥م يمؾ

 ظمّمقصّٞم٦م شم١مظمذ صمؿّ ،  قمٜمف ُمٜمٝمّٞم٤مً  ُمٜمٝمام واطمد يم٤من إذ ، واًمّتحريؿ اًمّتٜمزيف

 وطمٚمقان اًمٌٖمّل  ُمٝمر حتريؿ قمرومٜم٤م وم٢مّٟم٤م ، آظمر دًمٞمؾ ُمـ ُمٜمٝمام واطمد يمؾ

 ذم آؿمؽماك ُمـ يٚمزم وٓ ، اًمٜمّٝمل جمّرد ُمـ ٓ اإلمجوع ُمـ اًمٙم٤مهـ

 اًمٜمّٝمل قمغم إُمر يٕمٓمػ ىمد إذ اًمقضمقه َجٞمع ذم آؿمؽماك اًمٕمٓمػ

 اًمٜمّٗمل قمغم واإلجي٤مب

 ُمٝمراً  ؾماّمه .٤ماًمّزٟم قمغم اًمّزاٟمٞم٦م شم٠مظمذه ُم٤م وهق(  لّ ومفر افبغ) : ؿقفف 

 .جم٤مزاً 

 وهق .اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م وشمِمديد اعمٕمجٛم٦م ويمن اعمقطّمدة سمٗمتح : واًمٌٖمّل 

 اًمّزٟم٤م أّوًمف سمٙمن واًمٌٖم٤مء ، سمٖم٤مي٤م اًمٌٖمّل  وَجع،  وم٤مقمٚم٦م سمٛمٕمٜمك ومٕمٞمؾ

  ، اًمٗم٤ًمد ذم يًتٕمٛمؾ ُم٤م أيمثر أّٟمف همػم اًمّٓمٚم٥م اًمٌٖم٤مء وأصؾ ، واًمٗمجقر

 .واعم١مّٟم٨م اعمذيّمر ًمٗمٔمف ذم يًتقي

 اًمقاو أسمدًم٧م سمٖمقي أصٚمف ٕنّ  ، ومٕمقل وزٟمف وؿقؾ:  ( )٤مينّ اًمٙمرُم ىم٤مل

 .سمٕمده٤م اًمتل اًمٞم٤مء ٕضمؾ اًمٖملم يمنت صمؿّ  ي٤مء

 وذم ، هل٤م ُمٝمر ومال اًمّزٟم٤م قمغم أيمره٧م إذا إُم٦م أنّ  قمغم سمف دلواؾمتُ 

ّٞمد جي٥م ًمٚمِّم٤مومٕمّٞم٦م وضمف ًّ  ًمٚم

______________________ 
 ( 6/63) ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق حمٛمد سمـ يقؾمػ ( 6)
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 قمغم اًمٕمقض أظمذ ُمـ ومٞمف ٤معمَِ  بوإلمجوع طمرام وهق(  وحؾقان) : ؿقفف 

 يتٕم٤مٟم٤مه مم٤ّم ذًمؽ وهمػم سم٤محلَم واًمّيب اًمّتٜمجٞمؿ ُمٕمٜم٤مه وذم ، ـمؾسم٤م أُمر

 .اًمٖمٞم٥م اؾمتٓمالع ُمـ اًمٕمّراومقن

 احلالوة ُمـ وأصٚمف ، أقمٓمٞمتف إذا طمٚمقاٟم٤مً  طمٚمقشمف ُمّمدر واحلٚمقان

ٌّف  ي٘م٤مل،  ُمِمّ٘م٦م وٓ يمٚمٗم٦م سمال ؾمٝمالً  ي٠مظمذه إّٟمف طمٞم٨م ُمـ احلٚمق سم٤مًمٌّمء ؿم

 أيْم٤مً  واحلٚمقان ، اًمّرؿمقة أيْم٤مً  واحلٚمقان ، احلٚمق أـمٕمٛمتف إذا طمٚمقشمف: 

 .ًمٜمٗمًف اسمٜمتف ُمٝمر اًمّرضمؾ أظمذ

 قمٚمؿ اّدقم٤مء يمنه٤م وجيقز اًمٙم٤مف سمٗمتحاًمٙمٝم٤مٟم٦م ( افؽوهـ ) : ؿقفف 

 وإصؾ ، ؾم٥ٌم إمم آؾمتٜم٤مد ُمع إرض ذم ؾمٞم٘مع سمام يم٤مإلظم٤ٌمر اًمٖمٞم٥م

ٛمع اؾمؽماق ومٞمٝم٤م ًّ   .اًمٙم٤مهـ أذن ذم ومٞمٚم٘مٞمف ، اعمالئٙم٦م يمالم ُمـ اًم

 ، سم٤محلَم ييب واًمذي ، اًمٕمّراف غمقم يٓمٚمؼ ًمٗمظ واًمٙم٤مهـ

  .طمقائجف ىمْم٤مء ذم ويًٕمك آظمر سم٠مُمرٍ  ي٘مقم ُمـ قمغم ويٓمٚمؼ ، واعمٜمّجؿ

 " اجل٤مُمع " ذم وىم٤مل .سم٤مًمٖمٞم٥م اًم٘م٤ميض اًمٙم٤مهـ:  " اعمحٙمؿ " ذم وىم٤مل

  أذن ُمـ يمؾ شمًّٛمل اًمٕمرب: 
ٍ
  .يم٤مهٜم٤مً  وىمققمف ىمٌؾ سمٌمء

 وـم٤ٌمع ّذيرة وٟمٗمقس طم٤مّدة أذه٤من هلؿ ىمقم اًمٙمٝمٜم٦م:  اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل

 ، إُمقر هذه ذم اًمّتٜم٤مؾم٥م ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ٤معمَِ  اًمِّمٞم٤مـملم وم٠مًمٗمتٝمؿ ، ٟم٤مرّي٦م

  .إًمٞمف ىمدرهتؿ شمّمؾ ُم٤م سمٙمؾ وؾم٤مقمدهتؿ

 ٟٓم٘مٓم٤مع اًمٕمرب ذم ظمّمقص٤مً  وم٤مؿمٞم٦م اجل٤مهٚمّٞم٦م ذم اًمٙمٝم٤مٟم٦م ويم٤مٟم٧م

 :  أصـوف ظذ وهل .ومٞمٝمؿ اًمٜمٌّّقة

ـّ  ُمـ يتٚمّ٘مقٟمف ُم٤م :إول  ـّ  وم٢منّ  ، اجل  ضمٝم٦م إمم نيّمٕمدو يم٤مٟمقا اجل



 104 باب ما يُنهى عنو من البيوع   البيوع كتاب   

امء ًّ  اًمٙمالم يًٛمع سمحٞم٨م إقمغم يدٟمق أن إمم سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ ومػميم٥م اًم

 ، ومٞمف ومٞمزيد اًمٙم٤مهـ أذن ذم يٚم٘مٞمف ُمـ يتٚمّ٘م٤مه أن إمم ، يٚمٞمف اًمذي إمم ومٞمٚم٘مٞمف

امء طمرؾم٧م اًم٘مرآن وٟمزل اإلؾمالم ضم٤مء ومٚماّم  ًّ  ، اًمِّمٞم٤مـملم ُمـ اًم

 قمغمإ يتخّٓمٗمف ُم٤م اؾمؽماىمٝمؿ ُمـ ومٌ٘مل ، اًمِّمٝم٥م قمٚمٞمٝمؿ وأرؾمٚم٧م

 سم٘مقًمف اإلؿم٤مرة ذًمؽ إمم ، اًمِّمٝم٤مب يّمٞمٌف أن ىمٌؾ إؾمٗمؾ إمم ومٞمٚم٘مٞمف

َّٓ )  شمٕم٤ممم   .( صم٤مىم٥م ؿمٝم٤مب وم٠مشمٌٕمف اخلٓمٗم٦م ظمٓمػ ُمـ إ

 أظم٤ٌمر ذم ضم٤مء يمام ضمّداً  يمثػمة اإلؾمالم ىمٌؾ اًمٙمّٝم٤من إص٤مسم٦م ويم٤مٟم٧م

 يم٤مد طمّتك ضمّداً  ذًمؽ ٟمدر وم٘مد اإلؾمالم ذم وأُّم٤م ، وٟمحقمه٤م وؾمٓمٞمح ؿمّؼ 

  .داحلٛم وهلل يْمٛمحؾ

 يّٓمٚمع ٓ مم٤ّم همػمه قمـ هم٤مب سمام يقاًمٞمف ُمـ سمف اجلٜمّّل  ُيؼم ُم٤م:  ثوكقفو

  .سمٕمد ُمـ ٓ ُمٜمف ىمرب ُمـ قمٚمٞمف يّٓمٚمع أو ، هم٤مًم٤ٌمً  اإلٟم٤ًمن قمٚمٞمف

ـّ  إمم يًتٜمد ُم٤م : ثوفثفو  ومٞمف اهلل جيٕمؾ ىمد وهذا ، وطمدس وختٛملم فم

 .ومٞمف اًمٙمذب يمثرة ُمع ىمّقة اًمٜم٤ّمس ًمٌٕمض

 وىمع سمام احل٤مدث قمغم ومٞمًتدل ، واًمٕم٤مدة رسم٦ماًمّتج إمم يًتٜمد ُم٤م:  رابعفو

حر يْم٤مهل ُم٤م إظمػم اًم٘مًؿ هذا وُمـ ،ذًمؽ ىمٌؾ ًّ  يٕمتْمد وىمد ، اًم

  .ذقم٤مً  ُمذُمقم ذًمؽ ويمؾ ، واًمٜمّجقم واًمّٓمرق سم٤مًمّزضمر ذًمؽ ذم سمٕمْمٝمؿ

ٜمـ أصح٤مب أظمرضمف ُم٤م .اًمٙمٝم٤مٟم٦م ذمّ  ذم وورد ًّ حفو اًم  احل٤ميمؿ صحَّ

 ، ي٘مقل سمام ومّمّدىمف قمّراوم٤مً  أو يم٤مهٜم٤مً  أشمك ُمـ " رومٕمف هريرة أيب طمدي٨م ُمـ

 سمـ وقمٛمران ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف،  " حمّٛمد قمغم أٟمزل سمام يمٗمر وم٘مد

 ." يم٤مهٜم٤مً  أشمك ُمـ " وًمٗمٔمٝمام ضمّٞمديـ سمًٜمديـ اًمٌّزار أظمرضمٝمام .طمّملمٍ 
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 وُمـ - ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أزواج ُمـ اُمرأة طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ وأظمرضمف

 يٕمغم أسمق وأظمرضمف .قمّراوم٤مً  أشمك ُمـ : سمٚمٗمظ - طمٗمّم٦م ؾماّمه٤م ُمـ اًمّرواة

 ٓ وُمثٚمف ، سمرومٕمف يٍّمح ملَ  ًمٙمـ ، ضمّٞمد سمًٜمدٍ  ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ

 .يم٤مهٜم٤مً  أو ؾم٤مطمراً  أو قمّراوم٤مً  أشمك ُمـ : وًمٗمٔمف ، سم٤مًمّرأي ي٘م٤مل

َّٓ  ، هريرة أيب طمدي٨م سمٚمٗمظ اًمققمٞمد قمغم أًمٗم٤مفمٝمؿ واشّمٗم٘م٧م  طمدي٨م إ

  .يقُم٤مً  أرسمٕملم صالة هلام ي٘مٌؾ ملَ  : ومٞمف وم٘م٤مل ُمًٚمؿ

 ُمـ : سمٚمٗمظ ُمرومققم٤مً  ًملّم  سمًٜمدٍ  أٟمس طمدي٨م ُمـ اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد ووىمع

 أشم٤مه وُمـ ، حمّٛمد قمغم أٟمزل مم٤ّم سمرئ وم٘مد،  ي٘مقل سمام ومّمّدىمف يم٤مهٜم٤مً  أشمك

 .يقُم٤مً  أرسمٕملم صالشمف شم٘مٌؾ ملَ  ًمف ُمّمّدق همػم

 واًمققمٞمد ، هذا ُمـ أومم ويمثرهت٤م صّحتٝم٤م ُمع لوَ إُ  وإطم٤مدي٨م 

 ُمـ طم٤مًملم قمغم ومٞمحٛمؾ ، ًمّتٙمٗمػمسم٤م وشم٤مرة اًمّّمالة ىمٌقل سمٕمدم شم٤مرة ضم٤مء

 اًم٘مرـمٌّل  ذًمؽ إمم أؿم٤مر .أيت

 قمغم اًمقىمقف يًتخرج ُمـ اًمّراء وشمِمديد اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح:  واًمٕمّراف

 .ىمقل أو ومٕمؾ ُمـ سميٍب  اعمٖمٞم٤ٌمت

 

ٌٌ ) :  دم حديٌ راؾع ؿقفف  ّل ومفر افبغ ,ثؿـ افؽؾى خبق

 ٌٌ   شم٘مّدم ذم احلدي٨م اًمذي ىمٌٚمف( خبق

ٌٌ  ّجوموـسى احل) : ؿقفف   (  خبق

 .ادسلفي هذه دم افعؾامء اختؾػ

  .طمالل أّٟمف إمم اجلٛمٝمقر ذه٥م: افؼقل إول 
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٤ٌّمس ذم اًمّمحٞمحلم ىم٤مل سم واطمتّجقا  اًمٜمٌل اطمتجؿ :حدي٨م اسمـ قم

،  " يٕمٓمف ملَ  يمراهٞم٦م قمٚمؿ وًمق "وًمٚمٌخ٤مري ،   أضمره ٤مماحلجّ  وأقمٓمك ملسو هيلع هللا ىلص

  ." ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٕمٓمف ملَ  ؾمحت٤مً  يم٤من وًمق "وعمًٚمؿ 

 قمٜمف اًمّزضمر ومحٛمٚمقا ، سمٛمحّرمٍ  وًمٞمس دٟم٤مءة ومٞمف يم٥ًم هق:  وىم٤مًمقا

  .اًمّتٜمزيف قمغم

 إمم وضمٜمح .أسمٞمح صمؿّ  طمراُم٤مً  يم٤من وأّٟمف،  اًمٜمًّخ اّدقمك ُمـ:  ومـفؿ

  .سم٤مٓطمتامل يث٧ٌم ٓ واًمٜمًّخ ، اًمّٓمح٤موّي  ذًمؽ

 .واًمٕمٌد احلرّ  سملم اًمٗمرق إمم وَج٤مقم٦م أمحد ذه٥م :افؼقل افثوين 

 ٟمٗمًف قمغم اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمف وحيرم ، ٦مسم٤محلج٤مُم آطمؽماف ًمٚمحرّ  ومٙمرهقا

 ًمٚمٕمٌد وأسم٤مطمقه٤م ُمٜمٝم٤م واًمّدواّب  اًمّرىمٞمؼ قمغم اإلٟمٗم٤مق ًمف وجيقز،  ُمٜمٝم٤م

 .ُمٓمٚم٘م٤مً 

 احلّج٤مم يم٥ًم قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ؾم٠مل أّٟمف،  حمّٞمّم٦م طمدي٨م وقمٛمدهتؿ

 وأمحد ُم٤مًمؽ أظمرضمف .ٟمقاوحؽ اقمٚمٗمف:  وم٘م٤مل .احل٤مضم٦م ًمف ومذيمر ، ومٜمٝم٤مه

ٜمـ وأصح٤مب ًّ  .صم٘م٤مت ورضم٤مًمف .اًم

 اًمتل إؿمٞم٤مء ُمـ ّٕٟمف يمره إّٟمام احلّج٤مم أضمر أنّ :  اجلقزّي  اسمـ وذيمر

 ًمف يٜمٌٖمل يم٤من ومام ، ًمف آطمتٞم٤مج قمٜمد ًمف إقم٤مٟم٦م اعمًٚمؿ قمغم ًمٚمٛمًٚمؿ دم٥م

  .أضمراً  ذًمؽ قمغم ي٠مظمذ أن

 " وسملم " ظمٌٞم٨م احلّج٤مم يم٥ًم " ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف سملم افعريبّ  ابـ ومجع

 قمٛمؾ قمغم إضمرة ٤مٟم٧ميم إذا ُم٤م اجلقاز حمؾ سم٠منّ  " أضمرشمف احلّج٤مم إقمٓم٤مئف

 .جمٝمقل قمٛمؾ قمغم يم٤من إذا ُم٤م قمغم اًمّزضمر وحيٛمؾ ، ُمٕمٚمقم
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 باب الؼرايا ًغري رلك
 .اًمّرىم٦ٌم دون اًمٜمّخؾ صمٛمر قمٓمّٞم٦م وهل،  قمرّي٦مٍ  َجع هل

 ًمف صمٛمر ٓ ُمـ قمغم سمذًمؽ اًمٜمّخؾ أهؾ يتٓمّقع اجلدب ذم اًمٕمرب يم٤من

 دون ـاًمٚمٌ قمٓمّٞم٦م وهل سم٤معمٜمٞمح٦م اإلسمؾ أو اًمِّم٤مة ص٤مطم٥م يتٓمّقع يمام

٤من ىم٤مًمف ، اًمّرىم٦ٌم ًّ  هل : همػمه وىم٤مل،  اًمّتلم اسمـ ذيمر ومٞمام صم٤مسم٧م سمـ طم

 :  اًمّّمٚم٧م سمـ ًمًقيد

  ًمٞم٧ًم 
ٍ
ٜملم ذم قمراي٤م وًمٙمـ         رضمٌّٞم٦مٍ  وٓ سمًٜمٝم٤مء ًّ  اجلقائح اًم

 اًمتل " اًمّرضمٌّٞم٦م " و،  ؾمٜم٦م دون ؾمٜم٦مً  حتٛمؾ أن " ؾمٜمٝم٤مء " وُمٕمٜمك

  .وم٤مقمٚم٦م أو ُمٗمٕمقًم٦م سمٛمٕمٜمك ومٕمٞمٚم٦م واًمٕمرّي٦م ، اًمّْمٕمػ ُمـ متٞمؾ طملم شمدقمؿ

 أومرده٤م إذا يٕمروه٤م سم٤مًمّتٕمدي٦م واًمّراء اًمٕملم سمٗمتح اًمٜمّخؾ قمّرى:  يؼول

 وشمٌ٘مك .صمٛمره٤م ًمٞم٠ميمؾ اعمٜمح٦م ؾمٌٞمؾ قمغم ٔظمر أقمٓم٤مه٤م سم٠من ، همػمه٤م قمـ

 .عمٕمٓمٞمٝم٤م رىمٌتٝم٤م

،  ىم٤مٌس  أّٟمف قمغم شمٕمرى اًمّراء ويمن اًمٕملم سمٗمتح اًمٜمّخؾ قمري٧م:  ويؼول

 .سم٤مًمٕمٓمّٞم٦م واؾمتثٌت٧م اهت٤مأظمق طمٙمؿ قمـ قمري٧م ومٙم٠مّّن٤م
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 الحديث الثالث رذر
28;-  ًٍ رّخص فصوحى  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ ,   ظـ زيد بـ ثوب

 ( ).افعرّيي أن يبقعفو بخرصفو

 ( ).ضبوً يلـؾقهنو رُ  , بخرصفو متراً : ودسؾؿ 

 

ًٍ : ) ؿقفف   ُمـ ًمقذان سمـ زيد سمـ اًمْمح٤مك سمـ (  ظـ زيد بـ ثوب

 ُم٤مت . اًمّمح٤مسم٦م وم٘مٝم٤مء وأطمد،  قطملاًم يم٤مشم٥م . اًمٜمج٤مر سمـ ُم٤مًمؽ سمٜمل

 .( )وأرسمٕملم مخس ؾمٜم٦م

______________________ 
ُمـ ـمرق (  6604) وُمًٚمؿ (  6666،  6323،  6322،  6323) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م 

ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف (  6604) وُمًٚمؿ  ( 6326) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .قمـ زيد 

 .ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر قمـ زيد سمف(  6604) أظمرضمف ُمًٚمؿ ( 6)

إٟمف : وي٘م٤مل  .اؾمتّمٖمر يقم سمدر .وىمٞمؾ همػم ذًمؽ ذم يمٜمٞمتف .أسمق صم٤مسم٧م: وىمٞمؾ  .أسمق ؾمٕمٞمد (0)

 .٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م سمٜمل اًمٜمّج٤مر يقم شمٌقكأول ُمِم٤مهده اخلٜمدق ، ويم: ؿمٝمد أطمدًا ، وي٘م٤مل 

: ُمٜمف ومدومٕمٝم٤م ًمزيد سمـ صم٤مسم٧م ، وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصويم٤مٟم٧م أوًٓ ُمع قمامرة سمـ طمزم ، وم٠مظمذه٤م اًمٜمٌّل 

ـّ اًم٘مرآن ُم٘مّدم: ي٤م رؾمقل اهللَّ ، سمٚمٖمؽ قمٜمل رء ؟ ىم٤مل   .ٓ ، وًمٙم

وهق اًّمذي  .ويم٤من زيد ُمـ قمٚمامء اًمّمح٤مسم٦م ، ويم٤من هق اًّمذي شمقمّم ىمًؿ همٜم٤مئؿ اًمػمُمقك

إٟمؽ ؿم٤مّب : وىم٤مل ًمف أسمق سمٙمر  .ع اًم٘مرآن ذم قمٝمد أيب سمٙمر ، صم٧ٌم ذًمؽ ذم اًمّّمحٞمحَج

وروى اًمٌخ٤مرّي شمٕمٚمٞم٘م٤ًم ، واًمٌٖمقّي ، وأسمق يٕمغم ُمقصقًٓ ، قمـ أيب  .قم٤مىمؾ ٓ ٟمّتٝمٛمؽ

ُم٘مدُمف اعمديٜم٦م ، وم٘مٞمؾ هذا ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصُأيت يب اًمٜمٌّل : اًمّزٟم٤مد قمـ ظم٤مرضم٦م سمـ زيد قمـ أسمٞمف ، ىم٤مل 

شمٕمٚمَّؿ : أ ؾمٌع قمنمة ؾمقرة ، وم٘مرأت قمٚمٞمف ، وم٠مقمجٌف ذًمؽ ، وم٘م٤مل سمٜمل اًمٜمّج٤مر ، وىمد ىمر

ومٗمٕمٚم٧م ، ومام ُم٣م زم ٟمّمػ ؿمٝمر طمتك طمذىمتف ،  .يمت٤مب هيقد ، وم٢ميّن ُم٤م آُمٜمٝمؿ قمغم يمت٤ميب

 .ومٙمٜم٧م أيمت٥م ًمف إًمٞمٝمؿ ، وإذا يمتٌقا إًمٞمف ىمرأت ًمف
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 اًمّراء ويمن اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح( رّخص فصوحى افعرّيي ) : ؿقفف 

  .ًمٖم٦م شمٗمًػمه٤م ذيمرٟم٤م وىمد ، قمراي٤م اجلٛمع اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م وشمِمديد

 اهلل رؾمقل أنّ  ، صم٤مسم٧ٍم  سمـ زيد قمـ وًمٚمِمٞمخلم ُمـ رواي٦م ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف

 ذم يرظّمص وملَ  ، سم٤مًمّتٛمر أو سم٤مًمّرـم٥م اًمٕمرّي٦م سمٞمع ذم ذًمؽ سمٕمد رظّمص ملسو هيلع هللا ىلص

 .همػمه

  .سم٤مًمّثٛمر اًمّتٛمر سمٞمع قمـ اًمٜمّٝمل سمٕمد:  أي " ذًمؽ سمٕمد رظّمص " ىمقًمف

 قمـ اًمٜمّٝمل احلـػّقي ُمـ محؾ ُمـ قمغم اًمّردّ  ذم ورد ُم٤م أسح ُمـ وهذا

،  ُمٜمف ًك ُمًتثٜم اًمٕمراي٤م سمٞمع يٙمقن أن وُمٜمع ، قمٛمقُمف قمغم سم٤مًمّتٛمر اًمّثٛمر سمٞمع

 .واطمدٍ  ؾمٞم٤مٍق  ذم وردا تٚمٗم٤منخم طمٙمامن أّّنام وزقمؿ

 اًمٕمراي٤م سمٞمع أنّ  ، قمٜمٝمؿ اعمٜمذر اسمـ طمٙم٤مه يمام ُمٜمٝمؿ زقمؿ ُمـ ويمذًمؽ

 سمٕمد يٙمقن ٓ اعمٜمًقخ ٕنّ  ، سم٤مًمّتٛمر اًمّثٛمر سمٞمع قمـ سم٤مًمٜمّٝمل ُمٜمًقخ

  .اًمٜم٤ّمؾمخ

 رواي٦م ُمـ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مرّي  قمٜمد يمذا " سم٤مًمّتٛمر أو سم٤مًمّرـم٥م " ىمقًمف

 ." أو " سمٚمٗمظقمـ ؾم٤ممل  اًمّزهرّي  قمـ قم٘مٞمؾ

_________________________ 
ذه٥م زيد سمـ صم٤مسم٧م : وروى يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ اًمِّمٕمٌل ، ىم٤مل 

ٓ هٙمذا : ىم٤مل  .شمٜمّح ي٤م اسمـ قمؿ رؾمقل اهللَّ: وم٘م٤مل .وم٠مُمًؽ اسمـ قم٤ٌمس سم٤مًمّريم٤مبًمػميم٥م ، 

ورواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد  .أومروٙمؿ زيد:  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل : وقمـ أٟمس ىم٤مل  .ٟمٗمٕمؾ سم٤مًمٕمٚمامء واًمٙمؼماء

٤ٌّمس  .وىمٞمؾ ، إٟمف ُمٕمٚمقل: صحٞمح  ًم٘مد قمٚمؿ اعمحٗمقفمقن ُمـ : وروى اًمٌٖمقّي قمـ اسمـ قم

 .ـ اًمّراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿأصح٤مب حمّٛمد أّن زيد سمـ صم٤مسم٧م يم٤من ُم

وىمٞمؾ ؾمٜم٦م إطمدى أو اصمٜمتلم أو مخس  .ُم٤مت زيد ؾمٜم٦م اصمٜمتلم أو صمالث أو مخس وأرسمٕملم

 .اإلص٤مسم٦م سمتجقز .ومخًلم ، وذم مخس وأرسمٕملم ىمقل إيمثر
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 .ًمٚمِّمّؽ  شمٙمقن وأن،  ًمٚمّتخٞمػم شمٙمقن أن حمتٛمٚم٦مٌ  وهل

 واًمٌٞمٝم٘مّل ،  يمٞم٤ًمن سمـ ص٤مًمح ـمريؼ ُمـ واًمّٓمؼماينّ  اًمٜم٤ًّمئّل  وأظمرضمف

،  وسم٤مًمّتٛمر سم٤مًمّرـم٥م " سمٚمٗمظ اًمّزهرّي  قمـ يمالمه٤م إوزاقمّل  ـمريؼ ُمـ

 " أو " يمقن ي١مّيد وهذا،  سم٤مًمقاو ذيمره هٙمذا ." ذًمؽ همػم ذم يرظّمص وملَ 

  .اًمٜمّقوّي  سمف ضمزم ُم٤م سمخالف اًمِّمّؽ  ٓ اًمّتخٞمػم سمٛمٕمٜمك

 سمـ ظم٤مرضم٦م قمـ أيْم٤مً  اًمّزهرّي  ـمريؼ ُمـ داود أسمق أظمرضمف ويمذًمؽ

 قمغم اظمتالوم٤مً  هق وًمٞمس ، صحٞمح وإؾمٜم٤مده .أسمٞمف قمـ صم٤مسم٧م سمـ زيد

 .سم٤مإلؾمٜم٤مديـ اًمّزهرّي  قمـ يقٟمس قمـ رواه وه٥ٍم  اسمـ وم٢منّ ،  اًمّزهرّي 

 .وومّرىمٝمام اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمٝمام

 ضمقاز إمم اًمّّم٤مئر ًمٚمقضمف طمّج٦م ومٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م ، اًمّرواي٦م هذه صمٌت٧م وإذا

 أيْم٤مً  اعمخروص سم٤مًمّرـم٥م اًمٜمّخؾ رءوس قمغم اعمخروص اًمّرـم٥م سمٞمع

 .افّشوؾعّقي مـ خران ابـ رأي وهق ، إرض قمغم

حفو اإلصٓمخرّي  رأي وهق،  جيقز ٓ:  وؿقؾ  .َج٤مقم٦م صحَّ

 ٟمققملم يم٤من إنو ، إًمٞمف طم٤مضم٦م ٓ إذ جيز ملَ  واطمداً  ٟمققم٤مً  يم٤مٟم٤م إن:  وؿقؾ

حفو إؾمح٤مق أيب رأي وهق،  ضم٤مز  .قمٍمون أيب اسمـ صحَّ

  .إرض قمغم وأظمر اًمٜمّخؾ قمغم أطمدمه٤م يم٤من إذا ومٞمام يمّٚمف وهذا

   .اًمٜمّخؾ قمغم ُمٕم٤مً  يم٤مٟم٤م إذا ُم٤م وُمثٚمف:  وؿقؾ

 .ٟمققملم يم٤مٟم٤م إذا ومٞمام حمٚمف إنّ :  وؿقؾ

 ٌناًم سم٢محل٤مق اعم٤موردّي  وّسح .ذيمره٤م يٓمقل أظمر ومروعٌ  ذًمؽ وذم

 .سم٤مًمّرـم٥م ذًمؽ ذم
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 اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمكمّ  قمـ اًمّٓمؼماينّ  زاد ( بخرصفو يبقعفو أن: )  ؿقفف

 وُمثٚمف " يمٞمالً  " ـ ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومعقم - ومٞمف اًمٌخ٤مرّي  ؿمٞمخ - اًم٘مٕمٜمٌّل  قمـ

 حيٞمك قمـ ُمًٚمؿ ورواه ، ٟم٤مومع قمـ قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك رواي٦م ُمـ ًمٚمٌخ٤مري

 ُمـ ٌخ٤مريًمٚم حقهوٟم،  " اًمّتٛمر ُمـ سمخرصٝم٤م " وم٘م٤مل ُم٤مًمٍؽ  قمـ حيٞمك سمـ

 .اًمنّمب يمت٤مب ذم ٟم٤مومعٍ  قمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك رواي٦م

 : سمٚمٗمظ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ سمالل سمـ ؾمٚمٞمامن رواي٦م ُمـ وعمًٚمؿٍ 

 .رـم٤ٌمً  ي٠ميمٚمقّن٤م متراً  سمخرصٝم٤م اًمٌٞم٧م أهؾ ي٠مظمذه٤م اًمٕمرّي٦م ذم رظّمص

 اًمٕمرّي٦م سمٞمع ذم رظّمص " سمٚمٗمظ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ اًمٚمٞم٨م ـمريؼ وُمـ

  ." متراً  سمخرصٝم٤م

 رـم٤ٌمً  أهٚمف سمٓمٕم٤مم اًمٜمّخالت متر اًمّرضمؾ يِمؽمي أن اًمٕمرّي٦م:  ٞمكحي ىم٤مل

 .متراً  سمخرصٝم٤م

 اًمّٓمؼماينّ  وأظمرضمف ، إدراضم٤مً  ؾمٚمٞمامن رواي٦م ذم أنّ  شمٌلّم  اًمّرواي٦م وهذه

 : سمٚمٗمظ ٟم٤مومعٍ  قمـ قمٛمر سمـ اهلل وقمٌٞمد أّيقب قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد ـمريؼ ُمـ

 ومٞمٌٞمٕمٝمام ؾًمٚمّرضم يقه٤ٌمن واًمٜمّخٚمت٤من اًمٜمّخٚم٦م ، اًمٕمراي٤م ذم رظّمص

 .اجلؿفقر ظـد سم٘مٞمدٍ  وًمٞمس " ًمٚمّرضمؾ يقه٤ٌمن " ومٞمف زاد .متراً  سمخرصٝمام

 .ذطمف ؾمٞم٠ميت يمام

 .ذظوً  وفعرييب ادراد دم واختؾػ

 يت٠مّذى صمؿّ ،  اًمٜمّخٚم٦م اًمّرضمؾ اًمّرضمؾ يٕمري أن اًمٕمرّي٦م:  موفؽ ؼولؾ

 رواه ." سمتٛمر ُمٜمف يِمؽمهي٤م أن - ًمٚمقاه٥م أي - ًمف ومرظّمص قمٚمٞمف سمدظمقًمف

 .ُم٤مًمؽ قمـ وه٥ٍم  اسمـ ـمريؼ ُمـ اًمؼمّ  دقمٌ اسمـ
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 اًمٜمّخٚم٦م اًمٕمرّي٦م أنّ  : ُم٤مًمٍؽ  قمـ ٟم٤مومع اسمـ ـمريؼ ُمـ اًمّٓمح٤موّي  وروى

 وىم٧م ذم سم٠مهٚمٞمٝمؿ ُيرضمقن أّّنؿ اًمٕم٤مدة ويم٤مٟم٧م ، همػمه طم٤مئط ذم ًمٚمّرضمؾ

 قمٚمٞمف أظمر دظمقل اًمٙمثػم اًمٜمّخؾ ص٤مطم٥م ومٞمٙمره اًم٤ًٌمشملم إمم اًمّثامر

 .ذًمؽ ذم ًمف ومرظّمص راً مت ٟمخٚمتؽ سمخرص أقمٓمٞمؽ أٟم٤م:  ًمف ومٞم٘مقل

  .موفؽ ظـد اًمٕمرّي٦م ذط وُمـ

َّٓ  اعمٕم٤مُمٚم٦م هبذه شمٙمقن ٓ أّّن٤م .أوًٓ   قمغم يدظمؾ ٤معمِ  ظم٤مّص٦مً  ىٕمرَ اعمُ  ُمع إ

 سم٘مٞم٤مم أظمر قمـ اًمّير ًمٞمدومع أو ، طم٤مئٓمف سمدظمقل اًمّير ُمـ اعم٤مًمؽ

٘مل اًمٜمّخؾ ص٤مطم٥م ًّ  .واًمٙمٚمػ سم٤مًم

  .اًمّّمالح سمدوّ  سمٕمد اًمٌٞمع يٙمقن أن .ثوكقوً 

  .ُم١مضّمؾ سمتٛمر يٙمقن أن .ثوً ثوف

 .اًمّت٘م٤مسمض يِمؽمط:  وم٘م٤مل،  إظمػم اًمنّمط ذم افّشوؾعلّ  وخوفػف

 قمـ اًمّزهرّي  قمـ طمًلم سمـ ؾمٗمٞم٤من طمدي٨م ذم أمحد اإلُم٤مموروى 

 سمـ ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل ، اًمٕمراي٤م ذم ُمرومققم٤مً  صم٤مسم٧م سمـ زيد قمـ أسمٞمف قمـ ؾم٤مملٍ 

 أن يًتٓمٞمٕمقن ومال ًمٚمٛم٤ًميملم شمقه٥م يم٤مٟم٧م ٟمخٌؾ  اًمٕمراي٤م : طمًلم

 إطمدى وهذه  .اًمّتٛمر ُمـ ؿم٤مءوا سمام يٌٞمٕمقه٤م أن هلؿ ومرظّمص .هب٤م يٜمتٔمروا

 .شمٞم٦مأ اًمّّمقر

 أيب سمـ ؾمٝمؾ سمحدي٨م ذيمره ُم٤م قمغم اًمٕمرّي٦م ىمٍم ذم عم٤مًمٍؽ  واطمت٩ّم 

 ، سم٤مًمّتٛمر اًمّثٛمر سمٞمع قمـ ّنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  ، قمٜمد اًمٌخ٤مري طمثٛم٦م

  .رـم٤ٌمً  أهٚمٝم٤م ي٠ميمٚمٝم٤م سمخرصٝم٤م شم٤ٌمع أن اًمٕمرّي٦م ذم ورظّمص

ؽ ًّ  أن:  ويتؿؾ ، أقمراه٤م اًمذي أّٟمف واًمّٔم٤مهر " أهٚمٝم٤م " سم٘مقًمف ومتٛم
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 .سم٤مًمنّماء إًمٞمف شمّمػم ُمـ سم٤مٕهؾ يراد

 صقر ُمـ صقرة قمغم دلَّ  ؾمٝمؾ طمدي٨م أنّ  : اجلقاب ذم وإطمًـ

 قمـ وطمٙمل ، قمرّي٦م ًمٞمس همػمه٤م ًمٙمقن اًمّتٕمّرض ومٞمف وًمٞمس ، اًمٕمرّي٦م

 وهق طمًلم سمـ ٞم٤منؾمٗم طمدي٨م ذم ُم٤م قمغم سم٤معم٤ًميملم شم٘مٞمٞمده٤م افّشوؾعلّ 

 .اعمزينّ  اظمتٞم٤مر

 ُم٤م أصمٌتف ُمـ ُمًتٜمد وًمٕمؾ ، اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ ٟم٘مٚمف طم٤مُمد أسمق اًمِّمٞمخ وأٟمٙمر

 ىمٚم٧م:  ىم٤مل ًمٌٞمد سمـ حمٛمقد قمـ " احلدي٨م اظمتالف " ذم اًمِّم٤مومٕمّل  ذيمره

 إمم ؿمٙمقا وأصح٤مسمف ومالن:  ىم٤مل ؟ هذه قمراي٤ميمؿ ُم٤م:  صم٤مسم٧م سمـ ًمزيد

 ومّْم٦م وٓ ذه٥م ٜمدهؿقم وًمٞمس حيي اًمّرـم٥م أنّ  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 أن هلؿ ومرظّمص ، ؾمٜمتٝمؿ ىمقت ُمـ متر ومْمؾ وقمٜمدهؿ ُمٜمف هب٤م يِمؽمون

 .رـم٤ٌمً  ي٠ميمٚمقّن٤م اًمّتٛمر ُمـ سمخرصٝم٤م اًمٕمراي٤م يِمؽموا

 أهٚمٝم٤م ي٠ميمٚمف " ىمقًمف وم٢منّ  ، هلذا يدل ؾمٗمٞم٤من وطمدي٨م:  اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل

 رـم٥ٌم  ًمف ًمٞمس وأّٟمف ًمٞم٠ميمٚمٝم٤م يِمؽمهي٤م اًمٕمرّي٦م ُمِمؽمي سم٠منّ  يِمٕمر " رـم٤ٌمً 

 يمام يٕمٜمل احل٤مئط ص٤مطم٥م ذًمؽ ذم ًمف اعمرظّمص يم٤من وًمق ، همػمه٤م ٚمفي٠ميم

 ي٠ميمٚمف ُم٤م اًمّرـم٥م ُمـ طم٤مئٓمف ذم احل٤مئط ًمّم٤مطم٥م ًمٙم٤من ، ُم٤مًمؽ ىم٤مل

  .اًمٕمرّي٦م سمٞمع إمم يٗمت٘مر وملَ  همػمه٤م

 .اًمِّم٤مومٕمّل  همػم ذيمره أطمداً  أقمرف ٓ اًمٙمالم هذا:  اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل

ٌٙمّل  وىم٤مل ًّ  ُمـ ويمّؾ  ، إؾمٜم٤مده ّل اًمِّم٤مومٕم يذيمر ملَ  احلدي٨م هذا:  اًم

 إؾمٜم٤مداً  ًمف " اعمٕمروم٦م " ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  جيد وملَ  ، اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ طمٙم٤مه إّٟمام ذيمره

ػم ُمـ أظمذه اًمِّم٤مومٕمّل  وًمٕمؾ:  ىم٤مل ، ًّ  .اًمقاىمدّي  ؾمػم يٕمٜمل ، اًم
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 ملَ  ّٕٟمف ، سم٤مًمٗم٘مػم ًمٚمّت٘مٞمٞمد طمّج٦م ومٞمف ومٚمٞمس صّحتف شم٘مدير وقمغم:  ىم٤مل

 .ًم٘مّّم٦ما ذم ذيمره وإّٟمام اًمِّم٤مرع يمالم ذم ي٘مع

 .اعمذيمقرة احل٤مضم٦م ٕضمؾ وىمٕم٧م اًمّرظمّم٦م شمٙمقن أن:  ؾقحتؿؾ

١مال يٙمقن أن:  ويتؿؾ ًّ  إـمالق ُمع آؾمتدٓل يتؿّ  ومال ًمٚم

  .اًمِّم٤مرع ُمـ اعمٜمّمقص٦م إطم٤مدي٨م

 ومٕمٜمدهؿ ، ُم٤مًمؽ اقمتؼمه ُم٤م إمم ُمْمٛمقُم٤مً  احلٜم٤مسمٚم٦م اًم٘مٞمد هذا اقمتؼم وىمد

َّٓ  اًمٕمرّي٦م دمقز ٓ  اعمِمؽمي حل٤مضم٦م أو عاًمٌٞم إمم احل٤مئط ص٤مطم٥م حل٤مضم٦م إ

 .اًمّرـم٥م إمم

 :  ـثرة افعرّيي صقر إنّ  ثؿّ  

 سم٠مقمٞم٤مّن٤م ٟمخالٍت  صمٛمر سمٕمٜمل:  طم٤مئط ًمّم٤مطم٥م اًمّرضمؾ ي٘مقل أن:  مـفو

 إًمٞمف ويًٚمؿ اًمّتٛمر ُمٜمف وي٘مٌض ويٌٞمٕمف ومٞمخرصٝم٤م .اًمّتٛمر ُمـ سمخرصٝم٤م

  .سمرـمٌٝم٤م ومٞمٜمتٗمع سم٤مًمّتخٚمٞم٦م اًمٜمّخالت

 ٟمخالٍت  صمٛمر وأ ٟمخالت ًمرضمؾ احل٤مئط ص٤مطم٥م هي٥م أن : ومـفو

 ُمٜمف ويِمؽمي ومٞمخرصٝم٤م قمٚمٞمف سمدظمقًمف يتّير صمؿّ  ، طم٤مئٓمف ُمـ ُمٕمٚمقُم٦م

  .ًمف يٕمّجٚمف سمتٛمرٍ  ظمرصف سم٘مدر رـمٌٝم٤م

 اًمّرـم٥م صػمورة سم٤مٟمتٔم٤مر ًمف اعمقهقب ومٞمتّير إّي٤مه٤م هيٌف أن:  ومـفو

 اًمّرـم٥م ذًمؽ ومٞمٌٞمع اًمّتٛمر إمم ٓطمتٞم٤مضمف رـم٤ٌمً  أيمٚمٝم٤م حي٥ّم  وٓ متراً 

  .ُمٕمّجالً  ي٠مظمذه سمتٛمرٍ  همػمه ُمـ أو اًمقاه٥م ُمـ سمخرصف

 ُمٜمف ويًتثٜمل،  صالطمف سمدوّ  سمٕمد طم٤مئٓمف متر اًمّرضمؾ يٌٞمع أن:  ومـفو

 ظمرصٝم٤م قمـ ًمف قمّػ  اًمتل وهل ًمٕمٞم٤مًمف أو ًمٜمٗمًف يٌ٘مٞمٝم٤م ُمٕمٚمقُم٦م ٟمخالت
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 .اًمّّمدىم٦م ذم

 ومرظّمص اًمّّمدىم٦م ذم خترص أن ُمـ أقمري٧م ّّٕن٤م قمراي٤م وؾمّٛمٞم٧م

 أن ىمقهتؿ متر ُمـ لومْمق وقمٜمدهؿ هلؿ ٟم٘مد ٓ اًمذيـ احل٤مضم٦م ٕهؾ

  .سمخرصٝم٤م اًمٜمّخالت شمٚمؽ رـم٥م ُمـ اًمّتٛمر سمذًمؽ يٌت٤مقمقا

 ، ومٞمٝم٤م واًمّتٍّمف أيمٚمٝم٤م ًمف يٌٞمح ٟمخالٍت  متر رضمالً  يٕمري أن:  مـفوو

  .خمّمقص٦م ه٦ٌم وهذه

 طم٤مئٓمف ُمـ احل٤مئط ًمّم٤مطم٥م اًمّّمدىم٦م قم٤مُمؾ يٕمري أن:  ومـفو

  .اًمّّمدىم٦م ذم ُيرصٝم٤م ٓ ُمٕمٚمقُم٦م ٟمخالت

  .ومٞمٝم٤م يٌٞمع ٓ اًمٕمراي٤م ُمـ اًمّّمقرشم٤من وه٤مشم٤من

 .واجلؿفقر افّشوؾعلّ  قمٜمد صحٞمح٦م اًمّّمقر هذه وَجٞمع

 ظبقد أبق وىمٍمه٤م ، اًمّث٤مٟمٞم٦م اًمّّمقرة قمغم اًمٌٞمع ذم اًمٕمرّي٦م موفؽ وىمٍم

 ي٠ميمٚمقا أن هلؿ رظّمص أّٟمف وزاد ، اًمٌٞمع صقر ُمـ إظمػمة اًمّّمقرة قمغم

  .اّدظم٤مر وٓ ًمتج٤مرة يِمؽموه وٓ اًمّرـم٥م

 أن وهق ، اهل٦ٌم قمغم اًمٕمرّي٦م وىمٍم يمّٚمٝم٤م اًمٌٞمع صقر حـقػي أبق وُمٜمع

 ذم ًمف يٌدو صمؿّ ،  ًمف ذًمؽ يًٚمؿ وٓ ٟمخٚمف ُمـ ٚم٦مخٟم متر اًمّرضمؾ ٕمرييُ 

 ًمف وهٌف ُم٤م سم٘مدر ويٕمٓمٞمف ذًمؽ حيتٌس أن ًمف ومرظّمص اهل٦ٌم شمٚمؽ اردم٤مع

 سمٞمع قمـ اًمٜمّٝمل سمٕمٛمقم أظمذه ذًمؽ قمغم ومحٚمف ، متراً  سمخرصف اًمّرـم٥م ُمـ

 .سم٤مًمّتٛمر اًمّثٛمر
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 ( ) شم٘مّدم يمام قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم اًمٕمراي٤م سم٤مؾمتثٜم٤مء سم٤مًمّتٍميح:  وشمٕمّ٘م٥م

  .همػمه طمدي٨م وذم

 ُمٕمٜمك أنّ :  أصح٤مهبؿ ُمـ أبون بـ ظقسك ظـ اًمّٓمح٤موّي  وطمٙمك

َّٓ  متٚمؽ ٓ اهل٦ٌم ٕنّ  ، يٛمٚمٙمٝم٤م ملَ  اًمٕمرّي٦م ًمف وه٧ٌم اًمذي أنّ  اًمّرظمّم٦م  إ

 ُمٜمف اعمٌدل يٛمٚمؽ ملَ  وهق - متراً  سمدهل٤م يٕمٓمل أن ًمف ضم٤مز ومٚماّم  ، سم٤مًم٘مٌض

  .رظمّم٦م ويم٤من،  ًك ُمًتثٜم ذًمؽ يم٤من - اًمٌدل يًتحّؼ  طمّتك

 ُم٤م سم٢مُمْم٤مء ُم٠مُمقرٌ  اعمرء أنّ  ومٞمف اًمّرظمّم٦م ُمٕمٜمك سمؾ:  اًمّٓمح٤موّي  وىم٤مل

 ُم٤م حيٌس أن ًمف أذن ومٚماّم  ، قمٚمٞمف واضم٤ٌمً  يٙمـ ملَ  وًمق سمدًمف ويٕمٓمل سمف وقمد

 سمذًمؽ فمٝمر وقمده أظمٚمػ ُمـ طمٙمؿ ذم يٙمقن وٓ سمدًمف ويٕمٓمل سمف وقمد

 .ّرظمّم٦ماًم ُمٕمٜمك

  ذم طمّج٦م وٓ .اًمٕمٓمّٞم٦م اًمٕمرّي٦م أنّ  قمغم شمدل سم٠مؿمٞم٤مء عمذهٌف واطمت٩ّم 
ٍ
 رء

 اًمٕمرّي٦م شمٓمٚمؼ ٓ أن اًمٕمٓمّٞم٦م اًمٕمرّي٦م أصؾ يمقن ُمـ يٚمزم ٓ ّٕٟمف،  ُمٜمٝم٤م

 .أظمرى صقرٍ  قمغم ذقم٤مً 

 اًمّثٛمر سمٞمع قمـ ّنك اًمذي هق اًمٕمرّي٦م ذم رظّمص اًمذي:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 ذًمؽ وٟمٔمػم:  ىم٤مل ، اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ َج٤مقم٦مٍ  رواي٦م ُمـ واطمدٍ  ًمٗمظٍ  ذم سم٤مًمّتٛمر

ٚمؿ ذم اإلذن ًّ  ." قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمع اًم

 قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م سمٞمع ُمـ ًك ُمًتثٜم يمقٟمف ُمع ؿًٚمَ اعمُ  أضم٤مز ومٛمـ:  ىم٤مل

  .شمٜم٤مىمض وم٘مد سم٤مًمّتٛمر اًمّثٛمر سمٞمع ُمـ ُمًتثٜم٤مةً  يمقّن٤م ُمع اًمٕمرّي٦م وُمٜمع

______________________ 
 (  622) سمرىمؿ  وأيْم٤ًم طمدي٨م ضم٤مسمر (  626) سمرىمؿ  اٟمٔمر طمدي٨م اسمـ قمٛمر  (6)
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 سم٤مًمٌٞمع احلدي٨م حشمٍمي ُمع ومٌٕمٞمدٌ  اهل٦ٌم قمغم اًمّرظمّم٦م محٚمٝمؿ وأُّم٤م

 ، اًمٌٞمع ُمـ اًمٕمرّي٦م اؾمتثٜمٞم٧م ٤معمََ  اهل٦ٌم اعمراد يم٤من ومٚمق ، ُمٜمف اًمٕمراي٤م واؾمتثٜم٤مء

َّٓ  شمٙمقن ٓ واًمّرظمّم٦م سم٤مًمّرظمّم٦م قمؼّم  وّٕٟمف  يم٤من إّٟمام واعمٜمع،  ممٜمقع سمٕمد إ

 دوّن٤م ُم٤م أو أوؾمؼ سمخٛم٦ًم ىمّٞمدت اًمّرظمّم٦م وسم٠منّ ،  اهل٦ٌم ٓ اًمٌٞمع ذم

 وهمػمه رطمؿٍ  ذي سملم اهل٦ٌم ذم اًمّرضمقع ذم يٗمّرىمقا ملَ  ّّٕنؿ،  شمت٘مّٞمد ٓ واهل٦ٌم

 سمؾ،  اًمّرـم٥م سمدل سم٤مًمّتٛمر إقمٓم٤مؤه ومٚمٞمس ضم٤مئزاً  اًمّرضمقع يم٤من ًمق وسم٠مّٟمف ،

 .شم٠مويٚمٝمؿ يّمّح  ومال جيقز ٓ اًمّرضمقع وم٢منّ  أظمرى ه٦ٌم دمديد هق

 يٙمقن اًمّرضمؾ سم٤مب "اًمٌخ٤مري ىمٌؾ إيراد طمدي٨م اًم٤ٌمب  ىم٤مل :تؽؿقؾ 

 ٟمخالً  سم٤مع ُمـ : ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّك  ىم٤مل .ٟمخؾٍ  ذم أو ئطٍ طم٤م ذم ذٌب  أو ، ممر   ًمف

٘م اعمٛمرّ  ومٚمٚم٤ٌمئع ( ) " ًمٚم٤ٌمئع ومثٛمرهت٤م شم١مسّمر أن سمٕمد ًّ  ، يرومع طمّتك لواًم

 .اًمٕمرّي٦م رّب  ويمذًمؽ

 إُمٙم٤من قمغم اًمّتٜمٌٞمف:  اًمٗم٘مف ذم اًمؽّمَج٦م هذه دظمقل وضمف:  اعمٜمػم اسمـ ىم٤مل

 ، آٟمتٗم٤مع ًمف وهذا اعمٚمؽ ًمف هذا ، اًمقاطمدة اًمٕملم ذم احل٘مقق اضمتامع

 طمّؼ  ًمف ومٞمٙمقن إصؾ دون اًمّثٛمرة اًم٤ٌمئع اؾمتح٘م٤مق ُمـ ُم٠مظمقذٌ  وهق

 ص٤مطم٥م ويمذًمؽ ، ًمٖمػمه ممٚمقيم٦مٍ  أرضٍ  ذم ٓىمتٓم٤مومٝم٤م آؾمتٓمراق

  .اًمٕمرّي٦م

 أو اًمقاه٥م قمغم هق هؾ ، اًمٕمرّي٦م يً٘مل ومٞمٛمـ ظمالٌف  وقمٜمدٟم٤م:  ىم٤مل

،  ٤ٌمئعاًم قمغم ىمٞمؾ اًمٌٞمع ذم اعمًتثٜم٤مة اًمّثٛمرة ؾم٘مل ويمذًمؽ ؟ ًمف اعمقهقسم٦م

______________________ 
 .اهلل ؾمٞم٠ميت ذطمف سمٕمد احلدي٨م أيت إن ؿم٤مء (6)
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 اٟمتٝمك .ذًمؽ ذم اإلمجوع سمّٓم٤ملٍ  اسمـ سمٜم٘مؾ شمٖمؽمّ  ومال ، اعمِمؽمي قمغم وؿقؾ
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 الحديث الرابع رذر
رّخص دم بقع افعرايو دم  ملسو هيلع هللا ىلص افـبلّ  أنّ ,  ظـ أيب هريرة  -296

  .( ) أو دون مخسي أوشٍؼ  , مخسي أوشٍؼ 

 

 ." أرظمص " وًمٚمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  سم٤مًمّتِمديد ًمأليمثر يمذا ( رّخص: )  ؿقفف

 هل اًمٕمرّي٦م ٕنّ  اًمٕمراي٤م صمٛمر سمٞمع ذم أي ( افعرايو بقع دم) :  ؿقفف

 اعمْم٤مف وأىم٤مم اعمْم٤مف ومحذف ،شم٘مّدم يمام قمرّي٦م َجع واًمٕمراي٤م اًمٜمّخٚم٦م

 .ُم٘م٤مُمف إًمٞمف

 ، اًمّراوي ُمـ ؿمّؽ  ( أوشؼ مخسي دون أو أوشؼ مخسي دم: )  ؿقفف

 ٌخ٤مريوًمٚم ، احلّملم سمـ داود ُمـ ومٞمف اًمِّمّؽ  أنّ  روايتف ذم ُمًٚمؿ سملّم 

 .ُمثٚمف ُم٤مًمؽ قمـ آظمر وضمفٍ  ُمـ

 وُم٤م:  ىم٤مل،  اإلؾمٜم٤مد هبذا شمٗمّرد داود أنّ :  ًمٖمػمه شمٌٕم٤مً  اًمّتلم اسمـ وذيمر

َّٓ  قمٜمف رواه   .أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إ

َُمـ  اقمتؼم وىمد ( )يمام شم٘مّدم ذم اًمزيم٤مة .بوٓتػوق ص٤مقم٤مً  ؾمّتقن واًمقؾمؼ

 .قمٚمٞمف زاد ُم٤م وُمٜمٕمقا اًمٕمدد هذا سمٛمٗمٝمقم اًمٕمراي٤م سمٞمع سمجقاز ىم٤مل

 .ادذـقر افّشّؽ  ٕجؾ اخلؿسي جقاز دم واختؾػقا

______________________ 
، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمقه٤مب وحيٞمك سمـ ىمزقم٦م (  6660،  6323) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

قمـ اًم٘مٕمٜمٌل وحيٞمك سمـ حيٞمك يمٚمٝمؿ قمـ ُم٤مًمؽ قمـ داود سمـ احلّملم (  6602) وُمًٚمؿ 

  قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ُمقمم سمـ أيب أمحد قمـ أيب هريرة 

 (  622) ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة سمرىمؿ  اٟمٔمر طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد  (6)
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 ذم اجلقاز ادوفؽّقي قمٜمد واًمّراضمح ، وافّشوؾعّقي ادوفؽّقي قمٜمد واخلالف

 ذم جيقز وٓ اخلٛم٦ًم دون ومٞمام اجلقاز افّشوؾعّقي وظـد ، دوّن٤م ومام اخلٛم٦ًم

 .افّظوهر وأهؾ احلـوبؾي ؿقل وهق ، اخلٛم٦ًم

 ُمٜمف ومٞم١مظمذ ، رظمّم٦م ٕمراي٤ماًم وسمٞمع اًمّتحريؿ إصؾ أنّ :  اعمٜمع ومٛم٠مظمذ

  .اًمِّمّؽ  ومٞمف وىمع ُم٤م ويٚمٖمل اجلقاز ُمٜمف يتحّ٘مؼ سمام

 صمؿّ  ُمت٘مّدُم٤مً  ورد هؾ،  اعمزاسمٜم٦م سمٞمع قمـ اًمٜمّٝمل أنّ :  اخلالف وؾم٥ٌم

 ُم٘مروٟم٤مً  وىمع اعمزاسمٜم٦م سمٞمع قمـ اًمٜمّٝمل أو ، اًمٕمراي٤م ذم اًمّرظمّم٦م وىمٕم٧م

  ؟ اًمٕمراي٤م سمٞمع ذم سم٤مًمّرظمّم٦م

 .اًمّتحريؿ رومع ذم ًمٚمِّمّؽ  اخلٛم٦ًم ذم جيقز ٓ:  إّول ؾعذ

 رواي٦م إّول ويرضّمح ، اًمّتحريؿ ىمدر ذم ًمٚمِّمّؽ  جيقز:  افّثوين وظذ

  .دي٨م ىمٌٚمفاحل ذم اعمذيمقرة ؾم٤مملٍ 

 حت٧م ُم٤م جلٛمٞمع ص٤محل٦مٌ  " دون " ًمٗمٔم٦م سم٠منّ :  اعم٤مًمٙمّٞم٦م سمٕمض واطمت٩ّم 

 .اًمّرظمّم٦م هذه رومع ًمٚمزم هب٤م قمٛمٚمٜم٤م ومٚمق ، اخلٛم٦ًم

ـٌ  هب٤م اًمٕمٛمؾ سم٠منّ  : وشمٕمّ٘م٥م ،  قمٚمٞمف شمّمّدق ُم٤م أىمؾ قمغم حيٛمؾ سم٠من ممٙم

  .افّشوؾعلّ  مذهى ذم سمف اعمٗمتك وهق

 قمـ احل٤ٌمب سمـ زيد ـمريؼ ُمـ اًم٤ٌمب طمدي٨م اًمؽّمُمذّي  روى وىمد

 سمٞمع ذم أرظمص " سمٚمٗمظقمـ داود قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من قمـ أيب هريرة  ُم٤مًمٍؽ 

 .ذًمؽ ذم يؽمّدد وملَ  " أوؾمؼ مخ٦ًم دون ومٞمام اًمٕمراي٤م

 أوؾمؼ سم٠مرسمٕم٦م ذًمؽ حتديد إمم ذه٥م عمٜمذرا اسمـ أنّ :  اعم٤مزرّي  وزقمؿ

 وىمع اًمتل اًمّرواي٦م ـمرح ومتٕملّم  ومٞمف ؿمؽ   همػم ُمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ذم ًمقروده
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 اًمِّم٤مومٕملَّ  اعمزين   وأًمزم:  ىم٤مل ، اعمتٞمّ٘مٜم٦م سم٤مًمّرواي٦م وإظمذ اًمِّمّؽ  ومٞمٝم٤م

  ٟمتٝمكا .سمف اًم٘مقل

 .ٟمٔمرٌ  ٟم٘مٚمف وومٞمام

  ذم ومٚمٞمس اعمٜمذر اسمـ أُّم٤م
ٍ
 شمرضمٞمح ومٞمف وإّٟمام،  قمٜمف ٟم٘مٚمف ُم٤م يمتٌف ُمـ رء

 اًمذي وهق ، دوّن٤م ُم٤م جيقز وإّٟمام،  دمقز ٓ اخلٛم٦ًم أنّ  إمم اًمّّم٤مئر اًم٘مقل

 .يمالُمف ُمـ سملّمٌ  هق يمام اًمِّم٤مومٕمّل  سمف ي٘مقل أن اعمزينّ  أًمزم

 سمحدي٨م واطمتّجقا:  ىم٤مل ىمقمٍ  قمـ اًم٘مقل هذا اًمؼمّ  قمٌد اسمـ طمٙمك وىمد

 ضمقاز ذم اّتبعفام مـو وموفؽ افّشوؾعلّ  بغ خالف وٓ:  ىم٤مل صمؿّ  ، ضم٤مسمر

 يث٧ٌم وملَ ،  أوؾمؼ مخ٦ًم يٌٚمغ ملَ  مم٤ّم أوؾمؼ أرسمٕم٦م ُمـ أيمثر ذم اًمٕمراي٤م

  .ضم٤مسمر طمدي٨م قمٜمدهؿ

 وأمحد اًمِّم٤مومٕمّل  أظمرضمف .إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي ضم٤مسمر طمدي٨م:  ىمٚم٧م

حفو ٤ٌّمن اسمـو ظمزيٛم٦م اسمـ صحَّ  ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ أظمرضمقه واحل٤ميمؿ طم

٤ٌّمن سمـ حيٞمك سمـ حمّٛمد طمّدصمٜمل إؾمح٤مق اسمـ ٤ٌّمن سمـ واؾمع قمّٛمف ـقم طم  طم

 أن اًمٕمراي٤م ٕصح٤مب أذن طملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ضم٤مسمر قمـ

 ًمٗمظ .وإرسمع واًمّثالصم٦م واًمقؾم٘ملم اًمقؾمؼ:  ي٘مقل،  سمخرصٝم٤م يٌٞمٕمقه٤م

 .أمحد

٤ٌّمن اسمـ قمٚمٞمف وشمرضمؿ  ." أوؾمؼ أرسمٕم٦م قمغم يزيد ٓ أن آطمتٞم٤مط " طم

 دم٤موزه جيقز ٓ طمّداً  ضمٕمٚمف وأُّم٤م ، إًمٞمف اعمّمػم يتٕملّم  ىم٤مًمف اًمذي وهؾ

 .سم٤مًمقاوح ومٚمٞمس

 شمٙمقن اًمٕمرّي٦م إنّ  : طمثٛم٦م أيب سمـ ؾمٝمؾ سم٘مقل عم٤مًمٍؽ  سمٕمْمٝمؿ واطمت٩ّم 
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 قمـ اًمٚمٞم٨م ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼمّي  أظمرضمف .مخ٦ًم أو أرسمٕم٦م أو أوؾمؼ صمالصم٦م

  .ُمقىمقف ّٕٟمف ومٞمف طمّج٦م وٓ ، ؾمٝمؾ قمـ إقمرج قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ضمٕمٗمر

 :  ادسلفي هذه ؾروع ومـ

 .اجلٛمٞمع ذم يٌٓمؾ اًمٌٞمع وم٢منّ  أوؾمؼ ٦ًممخ قمغم صٗم٘م٦مٍ  ذم زاد ًمق ُم٤م

 .جيقز أّٟمف اًمّّمٗم٘م٦م شمٗمريؼ ضمقاز ُمـ افّشوؾعّقي بعض جوخر  

 .اًمٗمرق ًمقوقح سمٕمٞمدٌ  وهق

 سمٕمٞمٜمف اًم٤ٌمئع ُمثٚمٝم٤م سم٤مع صمؿّ ،  صٗم٘م٦مٍ  ذم أوؾمؼ مخ٦ًم دون ُم٤م سم٤مع وًمق

 ، إصّح  ظذ افّشوؾعّقي قمٜمد ضم٤مز .أظمرى صٗم٘م٦مٍ  ذم سمٕمٞمٜمف ًمٚمٛمِمؽمي

 .أقمٚمؿ واهلل , وهرافظّ  وأهؾ أمحد وُمٜمٕمف
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 الحديث الخامس رذر
مـ بوع : ؿول  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ ,  ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر  -296

ٓ   , رت ؾثؿرهتو فؾبوئعبّ كخاًل ؿد أُ   ( ).بتوعادُ أن يشسط  إ

ٓ   , مـ ابتوع ظبدًا ؾامفف فؾذي بوظف: ( )ودسؾؿ   ( ).أن يشسط ادبتوع إ

 

 واجلٛمع .وي١مّٟم٨م يذيّمر ضمٜمسٍ  اؾمؿ ٜمّخؾاًم (مـ بوع كخاًل ) : ؿقفف 

 ٟمخٞمٌؾ 

 أّيام "ذم رواي٦م اًمٚمٞم٨م قمـ ٟم٤مومع قمٜمد اًمِمٞمخلم ( رت ب  ؿد أُ ) : ؿقفف 

 ." أصٚمٝم٤م سم٤مع صمؿّ  ٟمخالً  أسّمر اُمرئٍ 

،  اعمِمٝمقر قمغم خمّٗمٗم٤مً  اعمقطّمدة ويمن اهلٛمزة وؿّ  "أسمرت  "وىمقًمف 

 أيمٚم٧م سمقزن اً أسمر آسمره اًمٜمّخؾ أسمرت:  ي٘م٤مل،  ُمٗمتقطم٦مٌ  واًمّراء وُمِمّدداً 

 .أيمالً  آيمٚمف اًمٌّمء

 .شمٕمٚمٞمامً  أقمٚمٛمف قمٚمٛمتف سمقزن ، شم٠مسمػماً  أؤسّمره سم٤مًمّتِمديد أسّمرشمف : ويؼول

 ومٞمف ًمٞمذرّ  إٟمثك اًمٜمّخٚم٦م ـمٚمع ؿمّؼ  وُمٕمٜم٤مه ، واًمّتٚم٘مٞمح اًمّتِم٘مٞمؼ واًمّت٠مسمػم

 ملَ  وًمق اًمّتِم٘مٞمؼ سمٛمجّرد ُمًتٛمر   واحلٙمؿ ، اًمّذيمر اًمٜمّخٚم٦م ـمٚمع ُمـ رءٌ 

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع (  6630) وُمًٚمؿ (  6622،  6346،  6343) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .قمـ اسمـ قمٛمر 

 .وؾمٞم٠ميت شمٕم٘مٞم٥م اًمِم٤مرح قمٚمٞمف .وفم٤مهر يمالُمف أٟمف ُمـ أومراد ُمًٚمؿ! يمذا ىم٤مل ( 6)

ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري قمـ ؾم٤ممل قمـ (  6630) وُمًٚمؿ (  6663) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 0)

 .صمؿ طمدي٨م اًمٕمٌد ومذيمر طمدي٨م اًمٜمخؾ .أسمٞمف قمـ اسمـ قمٛمر
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  .ؿمٞمئ٤مً  ومٞمف يْمع

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ُمررت:  ىم٤مل ـمٚمح٦م طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿٌ  روىو

 يٚمّ٘محقٟمف:  ىم٤مًمقا ؟ ه١مٓء يّمٜمع ُم٤م:  وم٘م٤مل،  اًمٜمّخؾ رءوس قمغم سم٘مقمٍ 

  .احلدي٨م ..حومٞمٚم٘م إٟمثك ذم اًمّذيمر جيٕمٚمقن

  يمؾ إسم٤مر:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤ملو
ٍ
 ومٕمؾ إذا أّٟمف اًمٕم٤مدة ضمرت ُم٤م سمح٥ًم رء

 اًمّثٛمرة فمٝمقر قمـ سمف يٕمؼّم  ىمد صمؿّ  ، ومٞمف واٟمٕم٘مدت فصمٛمرشمَ  اًمّثٛمرةُ  ٟمٌت٧م ومٞمف

  .رءٌ  ومٞمٝم٤م يٗمٕمؾ ملَ  وإن .اٟمٕم٘م٤مده٤م وقمـ

 صمٛمرةٌ  وقمٚمٞمٝم٤م ٟمخالً  سم٤مع ُمـ أنّ  قمغم:  سمٛمٜمٓمقىمف اؾمتدل:  افؼقل إول

 .اًم٤ٌمئع ُمٚمؽ قمغم شمًتٛمرّ  سمؾ،  اًمٌٞمع ذم اًمّثٛمرة شمدظمؾ ملَ  ُم١مسّمرةٌ 

 اًمٌٞمع ذم شمدظمؾ أّّن٤م ُمقسّمرةٍ  همػم يم٤مٟم٧م إذا أّّن٤م قمغم:  وسمٛمٗمٝمقُمف

 .اًمٕمٚمامء َجٝمقر ىم٤مل وسمذًمؽ .ًمٚمٛمِمؽمي وشمٙمقن

 عـًمٚم٤ٌمئ شمٙمقن:  وم٘م٤مٓ،  طمٜمٞمٗم٦م وأسمق إوزاقمّل  ظم٤مًمٗمٝمؿ:  افؼقل افثوين

 .وسمٕمده اًمّت٠مسمػم ىمٌؾ

  .ُمٓمٚم٘م٤مً  ًمٚمٛمِمؽمي شمٙمقن:  وم٘م٤مل،  ًمٞمغم أيب اسمـ َس قمٙمَ :  افؼقل افثوفٌ

 وم٢من ، ًمٚمّثٛمرة شمٕمّرضٍ  همػم ُمـ اًمٜمّخؾ سمٞمع إـمالق قمٜمد يمٚمف وهذا

 ، ًمٚمٛمِمؽمي يم٤مٟم٧م سمثٛمرهت٤م اًمٜمّخؾ اؿمؽمي٧م:  ىم٤مل سم٠من اعمِمؽمي ذـمٝم٤م

:  وم٘م٤مل،  موفٌؽ  وخوفػ .ًمف يم٤مٟم٧م اًمّت٠مسمػم ىمٌؾ ًمٜمٗمًف اًم٤ٌمئع ذـمٝم٤م وإن

  .ًمٚم٤ٌمئع ذـمٝم٤م جيقز ٓ

  .حؽامن ُمٗمٝمقُمف وُمـ،  طمٙمامن ُمٜمٓمقىمف ُمـ يًتٗم٤مد أّٟمف وم٤محل٤مصؾ

  .آؾمتثٜم٤مء سمٛمٗمٝمقم:  وأخر .اًمنّمط سمٛمٗمٝمقم:  أحدمهو
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 ، فم٤مهرٌ  هذا ذم سم٤معمٗمٝمقم يٕمٜمل اخلٓم٤مب سمدًمٞمؾ اًم٘مقل:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 ًمٖمقاً  سم٤مًمنّمط شم٘مٞمٞمده ًمٙم٤من اعم١مسّمرة طمٙمؿ اعم١مسّمرة همػم طمٙمؿ يم٤من ًمق ّٕٟمف

 .ومٞمف وم٤مئدة ٓ

 ملَ  سمٜمٗمًف شم٠مسّمر ًمق سمؾ ، أطمدٌ  ي١مسّمره أن اًمّت٠مسمػم ذم يِمؽمط ٓ : تـبقفٌ 

  سمف اًم٘م٤مئٚملم َجٞمع قمٜمد احلٙمؿ ُيتٚمػ

 اإلؿم٤مرة سم٘مريٜم٦م اعمِمؽمي سم٤معمٌت٤مع اعمراد ( ادبتوع يشسط أن ٓ  إ: )  ؿقفف

 ." سم٤مع ُمـ " سم٘مقًمف اًم٤ٌمئع إمم

 يمام اًمّثٛمرة سمٕمض اؿمؽماط يّمّح  أّٟمف قمغم اإلـمالق هبذا اؾمتدل وىمد

َّٓ :  ىم٤مل ويم٠مّٟمف،  َجٞمٕمٝم٤م اؿمؽماط يّمّح   ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اعمٌت٤مع يِمؽمط أن إ

  .اعمٗمٕمقل طمذف ذم اًمٜمّٙمت٦م هل وهذه، 

 .سمٕمْمٝم٤م ذط ًمف جيقز ٓ:  وم٘م٤مل،  افؼوشؿ ابـ واكػرد

  .اعم١مسّمر همػم احلٙمؿ ذم ُي٤مًمػ اعم١مسّمر أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 ُم١مسّمرٍ  همػم وسمٕمْمٝم٤م ُم١مسّمرٌ  سمٕمْمٝم٤م ٟمخٚم٦مً  سم٤مع ًمق:  افّشوؾعّقي وؿول

 وم٢من ، اًمّّمٗم٘م٦م احّت٤مد يِمؽمط ومٙمذًمؽ ٟمخٚمتلم سم٤مع وإن ، ًمٚم٤ٌمئع وم٤مجلٛمٞمع

 ومٚمٙمؾ   شمٕمّدد وم٢من ، واطمدٍ  سمًت٤منٍ  ذم يمقّنام ويِمؽمط .طمٙمٛمف ومٚمٙمؾ   أومرد

  .طمٙمٛمف

 .ًمٚمٛمِمؽمي ي١مسّمر ٓ واًمذي ًمٚم٤ٌمئع ي١مسّمر اًمذي أنّ  قمغم .أمحد وكّص 

  .ًمألهمٚم٥م احلٙمؿ ادوفؽّقي وضمٕمؾ

 سم٢مٟم٤مث خمتص   اعمذيمقر احلٙمؿ وأنّ ،  اًمّت٠مسمػم ضمقاز:  احلدي٨م وذم

 وُمـ ، كاعمٕمٜم إمم ٟمٔمراً  ومٚمٚم٤ٌمئع ذيمقره وأُّم٤م ، ذيمقره دون اًمٜمّخؾ
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 .وذيمرٍ  أٟمثك سملم يٗمّرق ومٚمؿ اًمّت٠مسمػم سمٔم٤مهر أظمذ ُمـ افّشوؾعّقي

 مـ آخر ضؾعٌ  خرج ثؿّ  , فف ثؿرهتو وبؼقً كخؾيً  بوع فق ؾقام واختؾػقا

 .افـّخؾي تؾؽ

 ًمٚم٤ٌمئع ًمٞمس ّٕٟمف،  ًمٚمٛمِمؽمي هق:  هريرة أيب اسمـ ىم٤مل:  افؼقل إول

 َّٓ   .يقضمد ملَ  ُم٤م دون وضمد ُم٤م إ

 دون اعم١مسّمرة صمٛمرة ُمـ ًمٙمقٟمف ًمٚم٤ٌمئع هق:  اجلٛمٝمقر ٤ملىم:  افؼقل افثوين

  .همػمه٤م

 ٓ اًمٕم٘مد ُم٘مت٣م يٜم٤مذم ٓ اًمذي اًمنّمط أنّ  احلدي٨م ُمـ ويًتٗم٤مد

  .وذطٍ  سمٞمعٍ  قمـ اًمٜمّٝمل ذم يدظمؾ ومال،  اًمٌٞمع يٗمًد

 سمدوّ  ىمٌؾ اًمّثٛمرة سمٞمع ضمقاز قمغم اًم٤ٌمب سمحدي٨م .اًمّٓمح٤موّي  واؾمتدل

  .ذًمؽ ذم ٙمٞمٜم٤مهطم اًمذي عمذهٌف سمف واطمت٩ّم  5 صالطمٝم٤م

 ومٞمف ورد ُم٤م همػم ذم سم٤مًمٌّمء يًتدل سم٠مّٟمف:  وهمػمه اًمٌٞمٝم٘مّل  شمٕمّ٘مٌف وىمد

 سمٞمع جلقاز ومٞمًتدل ، يمذًمؽ قمٚمٞمف سمٖمػمه اؾمتدل ومٞمف ورد ُم٤م ضم٤مء إذا طمّتك

 ، اًمّت٠مسمػم سمحدي٨م يٕمٛمؾ وٓ ، اًمّت٠مسمػم سمحدي٨م صالطمٝم٤م سمدوّ  ىمٌؾ اًمّثٛمرة

 ذم اًمّثٛمرة وم٢منّ  .وسمٕمده سمػماًمّت٠م ىمٌؾ اًمٌٞمع ذم شم٘مّدم يمام قمٜمده ومرق ٓ سمؾ

 .يِمؽمـمٝم٤م ملَ  أو ًمٜمٗمًف اًم٤ٌمئع ذـمٝم٤م ؾمقاءٌ  ًمٚمٛمِمؽمي ذًمؽ

 سمدوّ  ىمٌؾ اًمّثٛمرة سمٞمع قمـ اًمٜمّٝمل وطمدي٨م اًمّت٠مسمػم طمدي٨م سملم واجلؿع

 طمدي٨م وذم ، ًمٚمٜمّخؾ شم٤مسمٕم٦مٌ  اًمٜمّخؾ سمٞمع ذم اًمّثٛمرة سم٠منّ  ، ؾمٝمٌؾ  اًمّّمالح

 .سم٤مًمّّمقاب أقمٚمؿ واهلل ، ضمّداً  واوٌح  وهذا ، ُمًت٘مٚم٦مٌ  اًمٜمّٝمل

 اًمٜمّخؾ اؿمؽمى ُمـ ُمٜمع إمم اجلؿفقر ذهى:  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ىم٤مل: تؽؿقؾ 
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 ُم٤م سمخالف ، أظمرى صٗم٘م٦مٍ  ذم صالطمف سمدوّ  ىمٌؾ صمٛمره يِمؽمي أن وطمده

 اجلقاز موفٍؽ  قمـ اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ وروى .ومٞمجقز ًمٚمٜمّخؾ شمٌٕم٤مً  اؿمؽماه ًمق

  .ُمٓمٚم٘م٤مً 

 .ذًمؽ قمـ اًمٜمّٝمل ًمٕمٛمقم أومم وإّول:  ىم٤مل

 واخلالف ، ًمٚم٤ٌمئع وم٤مًمّزرع زرعٌ  وومٞمٝم٤م حمروصم٦مً  أرو٤مً  سم٤مع ُمـ: مسلفي 

 ومٞمٝم٤م وًمف أرو٤مً  أضمر ُمـ أنّ  ُمٜمف وي١مظمذ ، اًمٜمّخؾ ذم يم٤مخلالف هذه ذم

 .اإلضم٤مرة صقرة شمّمّقرت إن ًمٚمٛمًت٠مضمر ٓ ًمٚمٛم١مضمر اًمّزرع أنّ ،  زرع

 

 ٟمًخ َجٞمع ذم احلدي٨م هذا ذم اًمٕمٌد ىمّّم٦م صمٌت٧م( ودسؾؿ  ): ؿقفف 

 ويم٠مّٟمف ، ُمًٚمؿٍ  أومراد ُمـ أّّن٤م ي٘متيض اًمٕمٛمدة ص٤مطم٥م وصٜمٞمع ، اًمٌخ٤مرّي 

 إومراد ُمـ أّّن٤م شمقّهؿ ومٞمف جيده ومٚمؿ اًمٌخ٤مرّي  ُمـ اًمٌٞمقع يمت٤مب رَ ٔمَ ٟمَ  عَم٤َّم

  .ُمًٚمؿ

 هذه:  وم٘م٤مل،  اًمٕمٛمدة ص٤مطم٥م قمـ اًمٕمّٓم٤مر اسمـ اًمِّم٤مرح واقمتذر

:  ىم٤مل ، قمٛمر قمـ أسمٞمف قمـ ؾم٤مملٍ  رواي٦م ُمـ اًمِّمٞمخ٤من أظمرضمٝم٤م اًمّزي٤مدة

 عمًٚمؿٍ  اًمّزي٤مدة يٜم٥ًم أن اطمت٤مج قمٛمر ٓسمـ احلدي٨م ٟم٥ًم عَم٤َّم وم٤معمّمٜمّػ

  .ُمٚمّخّم٤مً  اٟمتٝمك .وطمده

 ذم يذيمرا ملَ  اًمِّمٞمخلم ٕنّ  ، قمٚمٞمف اًمّردّ  ذم اعمٚمّ٘مـ اسمـ ؿمٞمخٜم٤م وسم٤مًمغ

 سمٖمػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ قمٛمر اسمـ قمـ َجٞمٕم٤مً  قمٜمدمه٤م هق سمؾ قمٛمرَ  ؾم٤مملٍ  ـمريِؼ 

 ومتٕملّم  ، نّمبواًم اًمٌٞمقع ذم ذيمراه واًمٌخ٤مرّي  ُمًٚمؿ ًمٙمـ ، قمٛمر واؾمٓم٦م

  .فذيمرشمُ  ُم٤م اعم٘مدّد  ؿوهْ  ؾم٥ٌم أنّ 
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 ٟم٤مومعٍ  طمدي٨م ذم اًمّزي٤مدة هذه شم٘مع ملَ :  ُمًٚمؿ ذح ذم اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 ٟم٤مومع ُمـ أضمّؾ  هق سمؾ،  صم٘م٦م ؾم٤معم٤مً  وم٢منّ  .يّي  ٓ وذًمؽ ، قمٛمر اسمـ قمـ

 .ٟم٤مومعٍ  رواي٦م شمرضمٞمح إمم واًمّدارىمٓمٜمّل  اًمٜم٤ًّمئّل  أؿم٤مر وىمد .ُم٘مٌقًم٦م ومزي٤مدشمف

  .اٟمتٝمك .ُمردودةٌ  إؿم٤مرةٌ  وهل

 رواي٦م ُمـ اًمٌخ٤مرّي  قمٜمد صم٤مسمت٦م وم٢مّّن٤م ، ومٛمردود خترجيٝم٤م ٟمٗمل أُّم٤م:  ىمٚم٧م

 .( ) سم٤مظمتّم٤مر ًمٙمـ،  ٟم٤مومعٍ  قمـ ُُمَٚمٞمٙم٦م أيب اسمـ قمـ ضمري٩م اسمـ

 ذم ٓ ووىمٗمٝم٤م رومٕمٝم٤م ذم هق وم٢مّٟمام .وٟم٤مومع ؾم٤ممل سملم آظمتالف وأُّم٤م

 اًمٜمّخؾ طمدي٨م ومعر وٟم٤مومع ، َجٞمٕم٤مً  احلديثلم رومع وم٤ًممل ، وٟمٗمٞمٝم٤م إصم٤ٌمهت٤م

 قمـ قمٛمر اسمـ قمغم اًمٕمٌدِ  طمدي٨َم  ووىمػ .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ قمٛمر اسمـ قمـ

  .اًمٜم٤ًّمئّل  رضّمحف ُم٤م ُمًٚمؿ رضّمح وىمد ، قمٛمر

 إرسمٕم٦م إطم٤مدي٨م أطمد وهذا:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وشمٌٕمف داود أسمق وىم٤مل

 .وٟم٤مومع ؾم٤ممل ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ اًمتل

 اًمٕمٌد ٦مىمّّم  وأُّم٤م ، اًمٜمّخؾ طمدي٨م رومع قمغم اشّمٗم٘م٤م:  قمٛمر أسمق ىم٤مل

 ذم ؾم٤مملٍ  رواي٦م اًمٌخ٤مرّي  ورضّمح ،قمٛمر قمغم ٟم٤مومع ووىمٗمٝم٤م ؾم٤ممل ومرومٕمٝم٤م

 .احلديثلم رومع

 ُم٤م واًمّّمحٞمح ، ٟم٤مومع ُمـ ؿٌ وهْ  هق:  اًمّداودّي  قمـ اًمّتلم اسمـ وٟم٘مؾ

  .واًمّثٛمرة اًمٕمٌد ذم ُمرومققم٤مً  ؾم٤ممل رواه

______________________ 
أنَّ أي ام ٟمخٍؾ ، اسمـ أسمك ُُمَٚمٞمٙم٦م قمـ ٟم٤مومع ُمقمم اسمـ قمٛمر قمـ  "(  6630) وًمٗمٔمف قمٜمد  (6)

ك ًمف  .سمٞمٕم٧م ىمد أسمرت مَل يذيمر اًمثٛمر ، وم٤مًمثٛمر ًمٚمذي أسمره٤م ، ويمذًمؽ اًمٕمٌد واحلرث ؾمٛمَّ

 " ٟم٤مومع ه١مٓء اًمثالث
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 إُمٙم٤من ُمع ٟم٤مومعٍ  قمغم اًمقهؿ أدظمؾ أيـ ُمـ أدري ٓ:  اًمّتلم اسمـ ىم٤مل

 ىم٤مًمف ُم٤م إمم ُمًتٜمداً  - اًمٗمتقى ضمٝم٦م قمغم يٕمٜمل - ذًمؽ ىم٤مل ٛمرقم يٙمقن أن

  .اًمّروايت٤من ومتّمّح  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 شمّمحٞمح اًمٌخ٤مرّي  قمـ " اجل٤مُمع " ذم اًمؽّمُمذّي  ٟم٘مؾ ىمد:  ىمٚم٧م

 .ؾم٤مملٍ  ىمقل شمرضمٞمح " اًمٕمٚمؾ " ذم قمٜمف وٟم٘مؾ ، اًمّروايتلم

ٓ   , مـ ابتوع ظبدًا ؾامفف فؾذي بوظف ): ؿقفف   ىم٤مل (أن يشسط ادبتوع  إ

 اعمٚمؽ إلو٤موم٦م يٛمٚمؽ اًمٕمٌد أنّ  قمغم دوفٍؽ  سمف اؾمتدل:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ

  .اعمٚمؽ ذم فم٤مهرةٌ  وهل ، سم٤مًمالم إًمٞمف

 وسمف ، يٛمٚمٙمف وم٢مّٟمف ُم٤مًٓ  ؾمّٞمده ٙمفُمٚمّ  إذا اًمٕمٌد أنّ  ُمٜمف ي١مظمذ:  همػمه ىم٤مل

 اعم٤مل رضمع ذًمؽ سمٕمد سم٤مقمف إذا ًمٙمٜمّف،  افؼديؿ دم افّشوؾعلّ  وـذا موفؽ ىم٤مل

َّٓ  ًمًّٞمده   .اعمٌت٤مع يِمؽمـمف أن إ

 ؿمٞمئ٤مً  اًمٕمٌد يٛمٚمؽ ٓ:  اجلديد دم افّشوؾعلّ  وـذا حـقػي أبق وؿول

 .ًمٚمٗمرس اًمّنج:  ي٘م٤مل يمام وآٟمتٗم٤مع ًمالظمتّم٤مص واإلو٤موم٦م،  أصالً 

 أنّ  اعمٌت٤مع وذـمف ُم٤مل وُمٕمف قمٌداً  سم٤مع ُمـ أنّ :  ُمٗمٝمقُمف ُمـ وي١مظمذ

 اًمٕمٌد سمٞمع جيقز الوم رسمقّي٤مً  اعم٤مل يٙمقن ٓ أن سمنمط ًمٙمـ ، يّمّح  اًمٌٞمع

 . افّشوؾعلّ  ؿوفف سمدراهؿ دراهؿ وُمٕمف

 قمغم وىمع إّٟمام اًمٕم٘مد ويم٠منّ  ، احلدي٨م إلـمالق يٛمٜمع ٓ موفٍؽ  وقمـ

  .اًمٕم٘مد ذم ًمف ُمدظمؾ ٓ ُمٕمف اًمذي واعم٤مل ،ظم٤مّص٦م اًمٕمٌد

 .ثقوبوً  ادول ـون إذا ؾقام واختؾػ

:  قؾوؿ ، سم٤مًمٕمرف قمٛمالً  شمدظمؾ:  وؿقؾ ، اعم٤مل طمٙمؿ هل٤م أنّ  .وإصّح 
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  .وم٘مط اًمٕمقرة ؾم٤مشمر يدظمؾ

 ذط وإن ، ُمٓمٚم٘م٤مً  صّح  ًمٚمٕمٌد اعمِمؽمي ذـمف إنْ :  افبوجلّ  وؿول

  .ومروايت٤من ًمٜمٗمًف أو سمٕمْمف

ّٞمد ُمٚمؽ زال إن:  .ادوزريّ  وؿول ًّ  ُمٕم٤موو٦مٍ  أو سمٌٞمعٍ  قمٌده قمـ اًم

ّٞمد وم٤معم٤مل ًّ َّٓ  ، ًمٚم  ـوحلسـ افّتوبعغ بعض وظـ ، اعمٌت٤مع يِمؽمـمف أن إ

  .هذا ىم٤مئؾ قمغم طمّج٦م حلدي٨موا ، اًمٕمٌد يتٌع

َّٓ  ًمٚمٕمٌد وم٤معم٤مل وٟمحقه سم٤مًمٕمتؼ زال وإن ّٞمد يِمؽمـمف أن إ ًّ  زال وإن ، اًم

 .ؾروايتون وٟمحقه٤م سم٤مهل٦ٌم

 .اجلٜم٤مي٦م ذم ؾمٚمٛمف إن ويمذا .سم٤مًمٌٞمع إحل٤مىمٝم٤م أرضمحٝمام:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

  ، اًمٕم٘مد ُم٘مت٣م يٜم٤مذم ٓ اًمذي اًمنّمط ضمقاز : احلدي٨م وذم

 جم٤مز اًمٕمٌد إمم اعم٤مل إو٤موم٦م " ُم٤مل وًمف ":  ىمقًمف:  اًمٙمرُم٤مينّ  ىم٤مل

 .اًمٜمّخٚم٦م إمم اًمّثٛمرة يم٢مو٤موم٦م
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 الحديث الدادس رذر
مـ ابتوع ضعومًو : ؿول  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ ,   ظـ ابـ ظؿر -292

 ( ).حتك يؼبضف: ودم فػظ  .( ) ؾال يبعف حتك يستقؾقف

 ( ).وظـ ابـ ظبوس مثؾف

 

 سمٞمع ُمٜمع قمغم اّتػؼقا(  ك يستقؾقفمـ ابتوع ضعومًو ؾال يبعف حت) : ؿقفف 

 أسمٞمف قمـ ـم٤موس اسمـ قمـ ُمٕمٛمر ـمريؼ ُمـ وعمًٚمؿٍ  ، ىمٌْمف ىمٌؾ اًمّٓمٕم٤مم

  يمؾ وأطم٥ًم :قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل 
ٍ
 شمٗمّ٘مف ُمـ وهذا .اًمّٓمٕم٤مم سمٛمٜمزًم٦م رء

٤ٌّمس اسمـ  .قم

 .سم٤مًمّٓمٕم٤مم ذًمؽ اظمتّم٤مص إمم:  ادـذر ابـ ومول

 قمت٘مف أنّ  ىمٌْمف ٌؾىم وم٠مقمت٘مف قمٌداً  اؿمؽمى ُمـ أنّ  قمغم بوّتػوؿفؿ واطمت٩ّم 

  .يمذًمؽ وم٤مًمٌٞمع:  ىم٤مل ، ضم٤مئز

وًمٚمٌخ٤مري قمـ  .اًمٕمتؼ إمم اًمِّم٤مرع شمِمّقف وهق سم٤مًمٗم٤مرق:  وشمٕمّ٘م٥م

٤ٌّمسٍ  اسمـ قمــم٤موس   اًمّرضمؾ يٌٞمع أن ّنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  ،  قم

______________________ 
(  6662) ُمًٚمؿ و(  6364،  6363،  6364،  6364،  6362) أظمرضمف اًمٌخ٤مري (  6)

  .ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر 

 قمـ اًمزهري قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف ٟمحقه (  6662) وُمًٚمؿ (  6303،  6363) وًمٚمٌخ٤مري 

ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر قمـ اسمـ (  6662) وُمًٚمؿ (  6362) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .قمٛمر ُمثٚمف

ؼ ـم٤موس قمـ اسمـ ُمـ ـمري(  6666) وُمًٚمؿ (  6363،  6366) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 0)

  .قم٤ٌمس
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٤ٌّمسٍ  ٓسمـ ىمٚم٧م ، يًتقومٞمف طمّتك ـمٕم٤مُم٤مً   ذاك:  ىم٤مل ؟ ذاك يمٞمػ: قم

  .٠مٌ ُمرضّم  واًمّٓمٕم٤مم سمدراهؿ دراهؿ

٤ٌّمس اسمـ وم٠مضم٤مسمف ، اًمٜمّٝمل هذا ؾم٥ٌم قمـ اؾمتٗمٝمؿ أّٟمف ُمٕمٜم٤مه  إذا سم٠مّٟمف قم

 دراهؿ سم٤مقمف ومٙم٠مّٟمف ، اًم٤ٌمئع يد ذم اعمٌٞمع وشم٠مظّمر اًم٘مٌض ىمٌؾ اعمِمؽمي سم٤مقمف

  .سمدراهؿ

 ، ُمًٚمؿ قمٜمد ـم٤موس اسمـ قمـ ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ذم وىمع ُم٤م ذًمؽ ويٌلّم 

٤ٌّمس ٓسمـ ىمٚم٧م:  ـم٤موس ىم٤مل َ :  قم  يت٤ٌميٕمقن شمراهؿ أٓ:  ىم٤مل ؟ مِل

 ُمثالً  ديٜم٤مر سمامئ٦م ـمٕم٤مُم٤مً  اؿمؽمى وم٢مذا:  أي ، ُمرضم٠م واًمّٓمٕم٤مم ًمّذه٥مسم٤م

 سمامئ٦م ٔظمر اًمّٓمٕم٤مم سم٤مع صمؿّ ،  اًمّٓمٕم٤مم ُمٜمف ي٘مٌض وملَ  ًمٚم٤ٌمئع ودومٕمٝم٤م

 ديٜم٤مرٍ  ُم٤مئ٦م سم٤مع ومٙم٠مّٟمف .اًم٤ٌمئع يد ذم واًمّٓمٕم٤مم وىمٌْمٝم٤م ديٜم٤مراً  وقمنميـ

 .ديٜم٤مراً  وقمنميـ سمامئ٦م

 اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ ، ّٓمٕم٤ممسم٤مًم اًمٜمّٝمل ُيتّص  ٓ .اًمّتٗمًػم هذا وقمغم

٤ٌّمس   يمؾ أطم٥ًم ٓ : قم
ٍ
َّٓ  رء   .ُمثٚمف إ

ٚمع شم٤ٌمع أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك : صم٤مسم٧م سمـ زيد طمدي٨م وي١مّيده ًّ  اًم

 داود أسمق أظمرضمف .رطم٤مهلؿ إمم اًمّتّج٤مر حيقزه٤م طمّتك شمٌت٤مع طمٞم٨م

حفو ٤ٌّمن اسمـ صحَّ  .طم

 لت  بَ اف ظثامن قمغم طمّج٦م إطم٤مدي٨م هذه:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل
 ٤مزأضم طمٞم٨م ( )

______________________ 
عمٕم٤مروتف  ٌتلامن اًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف مَل ي٠مسمف سمٛمخ٤مًمٗم٦م قمث، وذم ٟم٘مؾ اًمِم٤مرح آشمٗم٤مق قمغم اعمٜمع  (6)

  .ًمٍميح احلدي٨م

واًمٌتل هق قمثامن سمـ ُمًٚمؿ أسمق قمٛمرو  .وهق شمّمحٞمػ .(اًمٚمٞمثل ) وىمغ ذم اعمٓمٌقع : شمٜمٌٞمف 
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  يمؾ سمٞمع
ٍ
 اًمّٓمٕم٤مم ومحٛمؾ ، موفؽ سمٔم٤مهره٤م أظمذ وىمد ، ىمٌْمف ىمٌؾ رء

 .اعمٕم٤موو٤مت َجٞمع سم٤مًمنّماء وأحلؼ قمٛمقُمف قمغم

 طمّؼ  ومٞمف ُم٤م يمؾ سم٤مًمّٓمٕم٤مم وشحـقنٌ  حبقٍى  وابـ افّشوؾعلّ  َؼ حْلَ وأَ 

 .شمقومٞم٦مٍ 

َّٓ  ، ُمِمؽمى يمؾ إمم ومٕمّدي٤مه وافّشوؾعلّ  حـقػي أبق وزاد  طمٜمٞمٗم٦م أسم٤م أنّ  إ

 .يٜم٘مؾ ٓ وُم٤م اًمٕم٘م٤مر اؾمتثٜمك

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ّنك : وىم٤مل قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمحدي٨م:  اًمِّم٤مومٕمّل  واطمت٩ّم 

  .اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف .يْمٛمـ ملَ  ُم٤م رسمح قمـ

ٜمـ أصح٤مب أظمرضمف طمزام سمـ طمٙمٞمؿ طمدي٨م ُمٕمٜم٤مه وذم:  ىمٚم٧م ًّ  اًم

 قمٜمدي ًمٞمس اًمٌٞمع ومٞم٠ًمًمٜمل اًمّرضمؾ ي٠مشمٞمٜمل .اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىمٚم٧م " سمٚمٗمظ

قق ُمـ ًمف أسمت٤مقمف صمؿّ  ُمٜمف أسمٞمٕمف ، ًّ  " قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ:  وم٘م٤مل ؟ اًم

 ُم٤م سمٞمع قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّن٤مين " وًمٗمٔمف .خمتٍماً  اًمؽّمُمذّي  وأظمرضمف

 ." قمٜمدي ًمٞمس

 :  معـقغ يتؿؾ قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م وسمٞمع:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 ومٞمِمٌف ، هم٤مئ٦ٌم وهل ُمٕمّٞمٜم٦مً  داراً  أو قمٌداً  أسمٞمٕمؽ:  ي٘مقل أن:  أحدمهو

  .يرو٤مه٤م ٓ أو شمتٚمػ أن ٓطمتامل اًمٖمرر سمٞمع

 ُمـ ًمؽ أؿمؽمهي٤م أن قمغم ، سمٙمذا اًمّدار هذه:  ي٘مقل أن:  ثوكقفام

_________________________ 
وقمٜمف ؿمٕم٦ٌم واًمثقري ، ٌل روى قمـ أٟمس واًمِمٕم، أطمد وم٘مٝم٤مء اًمٌٍمة اًم٘مدُم٤مء  .اًمٌٍمي

: ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم  .ومٜم٥ًُم إًمٞمٝم٤م –َجع سم٧م وهق يم٤ًمء همٚمٞمظ  -يم٤من يٌٞمع اًمٌتقت ، 

  .هـ 630ُم٤مت ؾمٜم٦م 
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  ٟمتٝمكا .ص٤مطمٌٝم٤م ًمؽ يًٚمٛمٝم٤م أن قمغم أو ، ص٤مطمٌٝم٤م

 .اًمّث٤مين ًمالطمتامل ُمقاوم٘م٦مٌ  طمٙمٞمؿٍ  وىمّّم٦م

 :  شمٗمّمٞمؾ اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ اًم٘مٌض صٗم٦م وذم

 وُم٤م ، سم٤مًمّتٜم٤مول وم٘مٌْمف واًمّثقب واًمّدٟم٤مٟمػم يم٤مًمّدراهؿ سم٤مًمٞمد يتٜم٤مول ومام

 .سم٤مًمّتخٚمٞم٦م وم٘مٌْمف اًمِّمجر قمغم واًمّثٛمر يم٤مًمٕم٘م٤مر يٜم٘مؾ ٓ

 سم٤مًمٜمّ٘مؾ وم٘مٌْمف واحلٞمقان واحلٌقب يم٤مٕظمِم٤مب اًمٕم٤مدة ذم يٜم٘مؾ وُم٤م

 .سمف ًمٚم٤ٌمئع اظمتّم٤مص ٓ ُمٙم٤منٍ  إمم

 .اًمّتخٚمٞم٦م ومٞمف يٙمٗمل إّٟمف ؿقٌل  وؾقف

 ويّمػم اإلقمت٤مق يّمّح  أّٟمف قمغم ؾوجلؿفقر .اإلظتوق دم واختؾػقا

 ٓ أم يدومع وملَ  طم٤مًٓ  اًمّثٛمـ يم٤من سم٠من احلٌس طمّؼ  ٚم٤ٌمئعًم يم٤من ؾمقاءٌ  ىمٌْم٤مً 

 .صّحتف أيْم٤مً  اًمقىمػ ذم وإصّح  ،

 .خالٌف  وافّرهـ اهلبي ودم

 ذم قمٛمر اسمـ وطمدي٨م ، يّمّح٤من ٓ أّّنامٞمٝمام وم افّشوؾعّقي ظـد وإصّح 

 .عم٘م٤مسمٚمف طمّج٦مٌ  ( ) اًمّّمٕم٥م اًمٌٕمػم ىمّّم٦م

 ذم ويمٞمالً  يم٤من قمٛمر اسمـ يٙمقن أن يتؿؾ سم٠مّٟمف:  قمٜمف اجلقاب ويٛمٙمـ

______________________ 
ذم ؾمٗمر ،  ملسو هيلع هللا ىلصيمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل : ، ىم٤مل  قمـ اسمـ قمٛمر (  6666) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

قمٛمر ويرده ، ومٙمٜم٧م قمغم سَمْٙمٍر صٕم٥ٍم ًمٕمٛمر ، ومٙم٤من يٖمٚمٌٜمل ، ومٞمت٘مدم أُم٤مم اًم٘مقم ، ومٞمزضمره 

هق ًمؽ ي٤م رؾمقَل : سمٕمٜمٞمف ، ىم٤مل : ًمٕمٛمر  ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ يت٘مدم ، ومٞمزضمره قمٛمر ويرده ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

هق ًمؽ ي٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ، :  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصسمٕمٜمٞمف وم٤ٌمقمف ُمـ رؾمقل اهلل : اهلل ، ىم٤مل 

 " شمّمٜمع سمف ُم٤م ؿمئ٧م
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 اعمِمؽمي أذن إذا:  ىم٤مل اًمٌٖمقّي  اظمتٞم٤مر وهق ، اهل٦ٌم ىمٌؾ اًم٘مٌض

 ، سمٕمده اهل٦ٌم وطمّمٚم٧م اًمٌٞمع وشمؿّ  يمٗمك اعمٌٞمع ىمٌض ذم ًمف ًمٚمٛمقهقب

 يم٤من قمٛمر اسمـ ٕنّ  ، واعم٘مٌض اًم٘م٤مسمض احّت٤مد هذا ُمـ يٚمزم ٓ ًمٙمـ

  .طمٞمٜمئذٍ  اًمٌٕمػم رايم٥م

 إؿمٞم٤مء َجٞمع ذم اًم٘مٌض أنّ  ذم واحلـػّقي فؾامفؽّقي سمف اطمت٩ّم  وىمد

 .سم٤مًمّتخٚمٞم٦م

 وُم٤م وإرايض اًمّدور ذم اًمّتخٚمٞم٦م شمٙمٗمل واحلـوبؾي افّشوؾعّقي وظـد

 .اعمٜم٘مقٓت دون أؿمٌٝمٝم٤م

 أن ؾقحتؿؾ ، سم٤مًمٌٞمع شمٍميٌح  احلدي٨م ذم ًمٞمس:  ىمداُم٦م اسمـ وىم٤مل

  .صمٛمٜم٤مً  يذيمر ملَ  وم٢مّٟمف اًمّٔم٤مهر وهق ، ه٦ٌمً :  أي " ًمؽ هق " قمٛمر ىمقل يٙمقن

 " ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ وم٤ٌمقمف " دي٨ماحل ذم ىمقًمف قمـ همٗمٚم٦مٌ  وومٞمف:  ىمٚم٧م

 ومٕمغم " وم٤مؿمؽماه " اًمٌخ٤مرّي  قمٜمد احلدي٨م هذا ـمرق سمٕمض ذم وىمع وىمد

 اًمّتٍميح ُمع ه٦ٌمً  يٙمقن أن يٚمزم ٓ ذيمريُ  ملَ  اًمّثٛمـ ويمقن ، سمٞمعٌ  ومٝمق هذا

 وىمع اعمِمؽمط اًم٘مٌض يٙمقن أن يتؿؾ اًمّثٛمـ يذيمر ملَ  ويمام ، سم٤مًمنّماء

 .يٜم٘مؾ ملَ  وإن

 يمام اًمٕم٘مد سمٕمد ؾم٤مىمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يٙمقن أن يتؿؾ : اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  ىم٤مل

  يمؾ ىمٌض ٕنّ ،  ًمف ىمٌٌض  وؾمقىمف ، أّوًٓ  ؾم٤مىمف
ٍ
 .سمحًٌف رء

 ىمقًمف قمغم اعمٕمٜمك ذم زي٤مدة ي٘مٌْمف طمّتك ىمقًمف ذم(  حتك يؼبضف) : ؿقفف 

 وٓ اًم٤ٌمئع يٙمٞمٚمف سم٠من سم٤مًمٙمٞمؾ يًتقومٞمف ىمد ّٕٟمف،  " يًتقومٞمف طمّتك "

 .ُمثالً  اًمّثٛمـ ًمٞمٜم٘مده قمٜمده حيًٌف سمؾ،  ًمٚمٛمِمؽمي ي٘مٌْمف
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 ىمد:  ىم٤مل ، أسم٤مه أنّ  ، اهلل قمٌد سمـ ؾم٤مملأظمرج اًمِمٞمخ٤من قمـ  :تؽؿقؾ 

 ، ضمزاوم٤مً  اًمّٓمٕم٤مم اسمت٤مقمقا إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد ذم اًمٜم٤ّمس رأي٧م

 .رطم٤مهلؿ إمم ي١مووه طمّتك وذًمؽ ، ُمٙم٤مّنؿ ذم يٌٞمٕمقه أن ذم يسمقنيُ 

 سم٤مإليقاء ىمّٞمدوه وٓ ، سم٤مجلزاف ُيّّمقه ملَ  ًمٙمٜمّٝمؿ ، اجلؿفقر ؿول وبف

 .اًمّرطم٤مل إمم

 ومٞمف ومدظمؾ ىمٌْمف ىمٌؾ اًمّٓمٕم٤مم سمٞمع قمـ اًمٜمّٝمل ُمـ صم٧ٌم ومٚمام:  إّول أّمو

 قمٛمر اسمـ قمـ آظمر وضمفٍ  ُمـ اعمٙمٞمؾ قمغم اًمّتٜمّمٞمص وورد ، اعمٙمٞمؾ

 داود أسمق أظمرضمف .ُمرومققم٤مً 

 .اًمٖم٤مًم٥م خمرج ظمرج اًمّرطم٤مل إمم اإليقاء ومألنّ :  افّثوين وأّمو

 إًمٞمٜم٤م ومٞمٌٕم٨م اًمّٓمٕم٤مم ٟمٌت٤مع يمٜم٤ّم : قمٛمر اسمـ قمـ ُمًٚمؿٍ  ـمرق سمٕمض وذم

 ُمٙم٤منٍ  إمم ومٞمف اسمتٕمٜم٤مه اًمذي اعمٙم٤من ُمـ سم٤مٟمت٘م٤مًمف ي٠مُمرٟم٤م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

  .ٟمٌٞمٕمف أن ىمٌؾ ؾمقاه

 سمٞمع وم٠مضم٤مز:  واعمٙمٞمؾ اجلزاف سملم ظـف ادشفقر دم موفؽ قوؾر  

 .وإشحوق إوزاظلّ  ؿول وبف .ىمٌْمف ىمٌؾ اجلزاف

 إّٟمام وآؾمتٞمٗم٤مء ، اًمّتخٚمٞم٦م ومٞمف ومتٙمٗمل ئٌل ُمر اجلزاف سم٠منّ :  هلؿ ت٩ّم واطم

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ أمحد روى وىمد ، ُمقزون أو ُمٙمٞمؾٍ  ذم يٙمقن

 .ي٘مٌْمف طمّتك يٌٞمٕمف ومال وزنٍ  أو سمٙمٞمؾٍ  ـمٕم٤مُم٤مً  اؿمؽمى ُمـ : ُمرومققم٤مً 

 سمٙمٞمؾٍ  اؿمؽماه ـمٕم٤مُم٤مً  أطمد يٌٞمع أن ّنك : سمٚمٗمظ واًمٜم٤ًّمئّل  داود أسمق ورواه

  .يًتقومٞمف طمّتك

 اًمّٓمٕم٤مم سمٞمع قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك : ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ واًمّدارىمٓمٜمّل 
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 ُمـ ًمٚمٌّزار وٟمحقه .واعمِمؽمي اًم٤ٌمئع ص٤مع ، اًمّّم٤مقم٤من ومٞمف جيري طمّتك

ـٍ  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  هريرة أيب طمدي٨م  طمً

 اعمقزون وذم سم٤مًمٙمٞمؾ اعمٙمٞمؾ ذم اًم٘مٌض اؿمؽماط قمغم دًٓم٦م ذًمؽ وذم

 وم٘مٌْمف ضمزاوم٤مً  وم٘مٌْمف قازٟم٦مُم أو ُمٙم٤ميٚم٦م ؿمٞمئ٤مً  اؿمؽمى ومٛمـ ، سم٤مًمقزن

 .وسم٤مًمٕمٙمس ُمقازٟم٦م وم٘مٌْمف ُمٙم٤ميٚم٦م اؿمؽمى ًمق ويمذا ، وم٤مؾمد

 سم٤مًمٙمٞمؾ شمًٚمٞمٛمف جيز ملَ  ًمٖمػمه سم٤مقمف صمؿّ  وىمٌْمف ُمٙم٤ميٚم٦م اؿمؽمى وُمـ

  .اجلؿفقر ؿول ـؾف وبذفؽ ، صم٤مٟمٞم٤مً  اؿمؽماه ُمـ قمغم يٙمٞمٚمف طمّتك إّول

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  إّول سم٤مًمٙمٞمؾ سمٞمٕمف جيقز:  ظطوء وؿول

 جيز ملَ  سمٜمًٞمئ٦مٍ  سم٤مقمف وإن،  إّول سم٤مًمٙمٞمؾ ضم٤مز سمٜم٘مدٍ  قمفسم٤م إن:  وؿقؾ

 .سم٤مّٕول

  .قمٚمٞمف شمردّ  اعمذيمقرة وإطم٤مدي٨م

  .أومّمح واًمٙمن اجلٞمؿ ُمثٚمث٦م " ضمزاوم٤مً  " وىمقًمف
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 الحديث الدابع رذر
يؼقل ,  ملسو هيلع هللا ىلصأكف شؿع رشقل اهلل ,  وظـ جوبر بـ ظبد اهلل  -296

 واخلـزير وادقتير ع اخلؿبقاهلل ورشقفف حّرم  إنّ : وهق بؿؽي ظوم افػتح 

طذ هبو أرأيً صحقم ادقتي ؾنّكف يُ  , رشقل اهلليو: ؾؼقؾ  , وإصـوم

هق  , ٓ: ؾؼول  ويستصبح هبو افـوس ؟ , دهـ هبو اجلؾقدافّسػـ ويُ 

 َد واهلل  إنّ  , ؿوتؾ اهلل افقفقد: ظـد ذفؽ  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ ؿول رشقل اهلل  , حرامٌ 

 ( ).بوظقه ؾلـؾقا ثؿـفثؿ  , حّرم ظؾقفؿ صحقمفو مجؾقه

 .أي أذابقه: مجؾقه : ؿول ادصـػ 

 ذًمؽ ويم٤من 5 ذًمؽ شم٤مريخ سمٞم٤من ومٞمف ( افػتح ظوم بؿّؽي وهق: )  ؿقفف

 ىمٌؾ وىمع اًمّتحريؿ يٙمقن أن:  ويتؿؾ ، اهلجرة ُمـ صمامن ؾمٜم٦م رُمْم٤من ذم

 .ؾمٛمٕمف يٙمـ ملَ  ُمـ ًمٞمًٛمٕمف ملسو هيلع هللا ىلص أقم٤مده صمؿّ ،  ذًمؽ

 سم٢مؾمٜم٤مد اًمّّمحٞمحلم ذم وىمع اهٙمذ ( حّرم ورشقفف اهلل إنّ : )  ؿقفف

 ." ُم٤مطمرَّ  " إصؾ ويم٤من،  اًمقاطمد وٛمػم إمم اًمٗمٕمؾ

 وٛمػم ذم اهلل اؾمؿ وسملم سمٞمٜمف جيٛمع ومٚمؿ شم٠مّدب ملسو هيلع هللا ىلص إّٟمف:  اًم٘مرـمٌّل  وم٘م٤مل

  .يٕمّمٝمام وُمـ : ىم٤مل اًمذي اخلٓمٞم٥م قمغم سمف ردّ  ُم٤م ٟمقع ُمـ ّٕٟمف ، آصمٜملم

 سمٕمض ذم وم٢منّ  ، ذًمؽ قمغم احلدي٨م هذا ذم اًمّرواة شمّتٗمؼ وملَ  ، ىم٤مل يمذا

  ." ورؾمقًمف "  ومٞمف ًمٞمس " طمّرم اهلل إنّ  " ( ) اًمّّمحٞمح ذم ـمرىمف

______________________ 
يد سمـ ُمـ ـمريؼ يز(  6636) وُمًٚمؿ (  3062،  3336،  6666) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .أيب طمٌٞم٥م قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح قمـ ضم٤مسمر 

ومَل أر ومٞمٝمام آىمتّم٤مر قمغم ىمقًمف ، وُمراده أطمد اًمّمحٞمحلم  .يمذا أـمٚمؼ اًمِم٤مرح رمحف اهلل (6)
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 ورؾمقًمف اهلل إنّ  " اًمٚمٞم٨م قمـ آظمر وضمف ُمـ ُمردويف ٓسمـ رواي٦م وذم

 إنّ  " إهٚمّٞم٦م احلٛمر أيمؾ قمـ اًمٜمّٝمل ذم أٟمس طمدي٨م صّح  وىمد " طمّرُم٤م

 " ي٨ماحلد هذا ذم اًمٜم٤ًّمئّل  رواي٦م ذم ووىمع " يٜمٝمٞم٤مٟمٙمؿ ورؾمقًمف اهلل

 ." يٜمٝم٤ميمؿ

 أُمر أنّ  إمم اإلؿم٤مرة ووضمٝمف ، هذا ُمثؾ ذم اإلومراد ضمقاز:  واًمّتح٘مٞمؼ

 أن أطمّؼ  ورؾمقًمف واهلل: )  ىمقًمف ٟمحق وهق ، اهلل أُمر قمـ ٟم٤مؿمٌئ  اًمٜمٌّّل 

 قمٚمٞمٝم٤م اًمّث٤مٟمٞم٦م ًمدًٓم٦م طمذوم٧م إومم اجلٛمٚم٦م أنّ  هذا ذم واعمخت٤مر(  يروقه

 أن أطمّؼ  ورؾمقًمف ، قهيرو أن أطمّؼ  واهلل:  ؾمٞمٌقيف قمٜمد واًمّت٘مدير ،

  :  اًمِّم٤مقمر يم٘مقل وهق ، يروقه

  خمتٚمػ واًمّرأي راضٍ  قمٜمدك      سمام وأٟم٧م قمٜمدٟم٤م سمام ٟمحـ

 ُٕمر شم٤مسمع اًمّرؾمقل ٕنّ  ، آؾمٛملم قمـ ظمؼم يروقه أن أطمّؼ :  وؿقؾ

 .اهلل

 .ذم إذسم٦م إن ؿم٤مء اهللاًمٙمالم ُمًتقرم ؾمٞم٠ميت ( اخلؿر ) : ؿقفف 

_________________________ 
م )   .وًمٕمٚمَّف وىمع ذم ٟمًخ٦م اًمِم٤مرح( إن اهلل طمرَّ

صمٜم٤م اًمٚمٞم٨م قمـ يزيد سمـ أيب طمٌٞم٥م قمـ قمٓم٤مء  قمـ ىمتٞم٦ٌم(  0332) وىمد أظمرضمف أسمق داود  

 .هبذا اًمٚمٗمظ اعمذيمقر .ضم٤مسمرقمـ 

  "ورؾمقًمف  "وومٞمف  .يمالمه٤م قمـ ىمتٞم٦ٌم( 6636)ُمًٚمؿ ( 6666)وأظمرضمف اًمٌخ٤مري 

ٌّف قمٚمٞمف .ومَل يًؼ ًمٗمٔمف .ورواه ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ قمٌد احلٛمٞمد سمـ ضمٕمٗمر قمـ يزيد سمف  يمام ٟم

 .ُمـ ـمريؼ قمٌد احلٛمٞمد سمف(  3033)  "ُمًتخرضمف"وىمد أظمرضمف أسمق قمقاٟم٦م ذم  .اًمِم٤مرح

 .ورؾمقًمف .وًمٞمس ومٞمف

 "ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر"واًمٓمح٤موي ذم (  623)  "اعمٜمت٘مك"ورواه اسمـ اجل٤مرود ذم  

  وًمٞمس ومٞمف ورؾمقًمف .ُمـ ـمريؼ أيب اًمقًمٞمد اًمٓمٞم٤مًمز قمـ اًمٚمٞم٨م سمف(  3323)
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 ، ذقمّٞم٦م سمذيم٤مةٍ  ٓ احلٞم٤مة قمٜمف زاًم٧م ُم٤م ٞمؿاعم سمٗمتح (وادقتي ) : ؿقفف 

 اإلمجوع وهمػمه اعمٜمذر اسمـ وٟم٘مؾ ، هٜم٤م ُمراداً  وًمٞم٧ًم اهلٞمئ٦م سم٤مًمٙمن واعمٞمت٦م

ٛمؽ ذًمؽ ُمـ ويًتثٜمك ، اعمٞمت٦م سمٞمع حتريؿ قمغم ًّ  .واجلراد اًم

 وهق .زائدةٌ :  وؿقؾ ، أصٚمّٞم٦مٌ  وٟمقٟمف همرسمٞم٥ٍم  سمقزن( واخلـزير ) : ؿقفف 

 .اجلقهرّي  خمت٤مر

 مل إذا اخلٜمزير ٘متؾيُ  ٓ:  وم٘م٤مل افشوؾعقي بعُض  صذ  :  اًمتلم ـاسم ىم٤مل

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  ىمتٚمف ضمقاز قمغم واجلؿفقر:  ىم٤مل .رضاوة ومٞمف يٙمـ

 وىم٤مل ، اًمقصمـ هق:  اجلقهرّي  ىم٤مل،  صٜمؿ َجع (وإصـوم ) : ؿقفف 

 قمٛمقم ومٌٞمٜمٝمام ، ُمّمّقراً  يم٤من ُم٤م واًمّّمٜمؿ ، ضمّث٦م ًمف ُم٤م اًمقصمـ:  همػمه

 .وصٜمؿ وصمـ ومٝمق ُمّمّقراً  يم٤من وم٢من ، وضمٝمل   وظمّمقص

 رواي٦م وذم ، اًم٘م٤مئؾ شمًٛمٞم٦م قمغم أىمػ ملَ  ( اهلل يو رشقَل :  ؾؼقؾ: )  ؿقفف

 ." رضمٌؾ  وم٘م٤مل " أشمٞم٦م احلٛمٞمد قمٌد

 اجلؾقد هبو ويدهـ افّسػـ هبو يطذ ؾنّكف,  ادقتي صحقم أرأيً: )  ؿقفف

 وم٢مّّن٤م اعمٜم٤مومع ُمـ ذيمر ٤معمَِ  سمٞمٕمٝم٤م حيؾ ومٝمؾ:  أي ( افـّوس هبو ويستصبح

 .اًمٌٞمع ًمّمّح٦م ُم٘متْمٞم٦م

 اًمٕمٚمامء سمٕمض ومّنه هٙمذا ، اًمٌٞمع:  أي ( حرام هق ٓ:  ؾؼول: )  ؿقفف

 .اشّمٌٕمف وُمـ ـوفّشوؾعلّ 

 حيرم:  وم٘م٤مل آٟمتٗم٤مع قمغم " طمرام هق " ىمقًمف محؾ ُمـ ومـفؿ

 قمٜمدهؿ أصالً  اعمٞمت٦م ُمـ يٜمتٗمع ومال ، افعؾامء أـثر ؿقل وهق .هب٤م آٟمتٗم٤مع

 َّٓ  .اعمدسمقغ اجلٚمد وهق،  ّدًمٞمؾسم٤مًم ظمّص  ُم٤م إ
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 .افّطوهرة إصقوء مـ يتـّجس ؾقام واختؾػقا

  .اجلقاز قمغم اجلٛمٝمقر :افؼقل إول 

  يٜمتٗمع ٓ:  اعم٤مضمِمقن واسمـ أمحد ىم٤مل :افؼقل افثوين 
ٍ
 .ذًمؽ ُمـ سمٌمء

 ًمف ُم٤مشم٧م ُمـ أنّ  قمغم بنمجوظفؿ آٟمتٗم٤مع ضمقاز قمغم اخلّٓم٤ميبّ  واؾمتدل

ٗمٞمٜم٦م دهـ يًقغ ومٙمذًمؽ .اًمّّمٞمد ًمٙمالب إـمٕم٤مُمٝم٤م ًمف ؾم٤مغ داسّم٦م ًّ  اًم

 .ومرق وٓ اعمٞمت٦م سمِمحؿ

 ( إفخ. .افقفقد اهلل ؿوتؾ:  ذفؽ ظـد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿول ثؿّ : )  ؿقفف

 ٓ اًمٌٞمع " طمرام هق " سم٘مقًمف اعمراد أنّ  إيمثر أّوًمف ُم٤م سم٘مّقة ُمِمٕمر وؾمٞم٤مىمف

 .آٟمتٗم٤مع

 ٜملًمٌ اًمقيؾ : ُمرومققم٤مً  قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ واًمّٓمؼماينّ  أمحد وروى

 ، صمٛمٜمٝم٤م وم٠ميمٚمقا سم٤مقمقه٤م اًمِّمحقم قمٚمٞمٝمؿ طمّرُم٧م عَم٤َّم إّٟمف ، إهائٞمؾ

 متٞمؿٍ  طمدي٨م ُمـ واًمّٓمؼماينّ  وٕمحد. طمرام قمٚمٞمٙمؿ اخلٛمر صمٛمـ ويمذًمؽ

  .وصمٛمٜمٝم٤م ذاؤه٤م طمرامٌ  اخلٛمر إنّ  : ُمرومققم٤مً  اًمّدارّي 
 سمـ احلٛمٞمد قمٌد قمـ خمٚمدٍ  سمـ اًمّْمّح٤مك قم٤مصؿ أسمق طمّدصمٜم٤م:  أمحد ىم٤مل

 ي٘مقل : وًمٗمٔمف .قمـ قمٓم٤مء قمـ ضم٤مسمر طمٌٞم٥م أيب سمـ ديزي أظمؼمين ضمٕمٗمر

 وسمٞمع اخلٛمر وسمٞمع اعمٞمت٦م وسمٞمع اخلٜم٤مزير سمٞمع طمّرم اهلل إنّ :  اًمٗمتح قم٤مم

 ؟ اعمٞمت٦م ؿمحقم سمٞمع ذم شمرى ومام .اهلل ي٤م رؾمقَل :  رضمٌؾ  ىم٤مل ، إصٜم٤مم

ٗمـ هب٤م شمدهـ وم٢مّّن٤م ًّ   ..هيقد اهلل ىم٤مشمؾ:  وم٘م٤مل .هب٤م ويًتّمٌح واجلٚمقد اًم

 يًٌؼ وملَ  .قم٤مصؿ أيب قمـ ُمقؾمك أيب قمـ ُمًٚمؿ رضمفوأظم .احلدي٨م



 باب العرايا وغري ذلك   البيوع كتاب   
142 

 .( ) اًمٚمٞم٨م طمدي٨م ُمثؾ ىم٤مل سمؾ،  ًمٗمٔمف

 خم٤مًمٗم٦م سمٕمض ؾمٞم٤مىمف ومٗمل وإٓ ، احلدي٨م أصؾ أراد أّٟمف واًمّٔم٤مهر

١مال أنّ  اًمّرواي٦م هبذه ومٔمٝمر ًّ  ُم٤م ي١مّيد وهق اًمِّمحقم سمٞمع قمـ وىمع اًم

 .ىمّررٟم٤مه

٤ٌّمس ـاسم قمـ آظمر وضمف ُمـ داود أسمق أظمرضمف ُم٤م أيْم٤مً  وي١مّيده  أّٟمف،  قم

 قمٚمٞمٝمؿ طمّرم اهلل إنّ  ، اًمٞمٝمقد اهلل ىم٤مشمؾ : - اًمّريمـ قمٜمد وهق - ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص

 رء أيمؾ ىمقم قمغم طمّرم إذا اهلل وإنّ  ، أصمامّن٤م وأيمٚمقا وم٤ٌمقمقه٤م اًمِّمحقم

  " صمٛمٜمف قمٚمٞمٝمؿ طمّرم

 اًمٜمّج٤مؾم٦م واخلٜمزير واخلٛمر اعمٞمت٦م سمٞمع ُمٜمع ذم اًمٕمٚم٦م:  افعؾامء مجفقر ؿول

ـّ  ، ٟمج٤مؾم٦م يمؾ إمم ذًمؽ ومٞمتٕمّدى  ـمٝم٤مرة ُم٤مًمؽ قمٜمد اعمِمٝمقر وًمٙم

  .اخلٜمزير

 يم٤مٟم٧م إن هذا ومٕمغم ، اعم٤ٌمطم٦م اعمٜمٗمٕم٦م قمدم إصٜم٤مم سمٞمع ُمٜمع ذم واًمٕمٚم٦م

 مـ افعؾامء بعض ظـد سمٞمٕمٝم٤م ضم٤مز سمرو٤موٝم٤م يٜمتٗمع يمنت إذا سمحٞم٨م

 .وؽرهؿ افّشوؾعّقي

 قمـ اًمٜمّٝمل أنّ  واًمّٔم٤مهر ، فم٤مهره قمغم ًمٚمٜمّٝمل محالً  اعمٜمع قمغم وإـثر

 اًمتل اًمّّمٚم٤ٌمن احلٙمؿ ذم هب٤م ويٚمتحؼ ، قمٜمٝم٤م اًمّتٜمٗمػم ذم ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ٕمٝم٤مسمٞم

 .وصٜمٕمتف ذًمؽ َجٞمع ٟمح٧م وحيرم،  اًمٜمّّم٤مرى شمٕمّٔمٛمٝم٤م

 .واخلٜمزير واخلٛمر اعمٞمت٦م سمٞمع حتريؿ قمغم وأمجعقا

______________________ 
 .اعم٘مّمقد سمحدي٨م اًمٚمٞم٨م رواي٦م اًمٕمٛمدة هٜم٤م (6)
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 اسمـ طمٙم٤مه .ًمٚمخرز اخلٜمزير ؿمٕمر ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ ذم افعؾامء بعض ورّخص

 ومٞمجقز هذا ومٕمغم .فؽّقيادو وبعض يقشػ وأيب إوزاظلّ  قمـ اعمٜمذر

 .سمٞمٕمف

 يم٤مًمِّمٕمر احلٞم٤مة فٚمّ حَت  ٓ ُم٤م ، اًمٕمٚمامء سمٕمض قمٜمد اعمٞمت٦م ُمـ ويًتثٜمك

 ادوفؽّقي أـثر ؿقل وهق .سمٞمٕمف ومٞمجقز ـم٤مهر وم٢مّٟمف ، واًمقسمر واًمّّمقف

ـّ  اًمٕمٔمؿ سمٕمْمٝمؿ وزاد ، واحلـػّقي ًّ  .واًمّٔمٚمػ واًم٘مرن واًم

 شمٓمٝمر ٜمّٝم٤موًمٙم .وإوزاظلّ  وافؾقٌ احلسـ اًمِّمٕمقر سمٜمج٤مؾم٦م وىم٤مل

 رـمقسم٤مت ُمـ هب٤م يتٕمٚمؼ سمام قمٜمدهؿ ُمتٜمّج٦ًم ويم٠مّّن٤م ، سم٤مًمٖمًؾ قمٜمدهؿ

 إّٟمف:  اًمٗمٞمؾ قمٔمؿ ذم افؼوشؿ ابـ ؿقل وٟمحقه ، اًمٕملم ٟمج٦ًم ٓ اعمٞمت٦م

  .سم٤معم٤مء ؾمٚمؼ إذا يٓمٝمر

ثؿ بوظقه ؾلـؾقا  , حّرم ظؾقفؿ صحقمفو مجؾقه َد واهلل  إنّ  ): ؿقفف 

 ( )اهلل تقرم إن ؿم٤مء ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف ُمً     (  ثؿـف

______________________ 
 .( 042) ذم يمت٤مب إذسم٦م رىمؿ  اٟمٔمر طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ( 6)
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ٚمؿ ًّ ٚمػ:  سمٗمتحتلم اًم ًّ   .ًك وُمٕمٜم وزٟم٤مً  اًم

ٚمػ أنّ  اعم٤موردّي  وذيمر ًّ ٚمؿ ، اًمٕمراق أهؾ ًمٖم٦م اًم ًّ  أهؾ ًمٖم٦م واًم

ٚمػ:  وؿقؾ ، احلج٤مز ًّ ٚمؿ اعم٤مل رأس شم٘مديؿ اًم ًّ  ذم شمًٚمٞمٛمف واًم

ٚمػ .اعمجٚمس ًّ   .أقمؿّ  وم٤مًم

ٚمؿ ًّ ٚمؿ سمٚمٗمظ ّٞمدهىم وُمـ ، اًمّذُّم٦م ذم ُمقصقف سمٞمع:  ذقم٤مً  واًم ًّ  اًم

 ًمٞمس ّٕٟمف،  ٟمٔمرٌ  ومٞمف .قم٤مضمالً  يٕمٓمك سمٌدلٍ  ومٞمف زاد وُمـ ، احلدّ  ذم زاده

  .طم٘مٞم٘متف ذم داظمالً 

َّٓ  ُمنموقمّٞمتف قمغم افعؾامء واّتػؼ  .ادسّقى ابـ قمـ طمٙمل ُم٤م إ

  .ذوـمف سمٕمض ذم واختؾػقا

 اعم٤مل رأس شمًٚمٞمؿ وقمغم ، ًمٚمٌٞمع يِمؽمط ُم٤م ًمف يِمؽمط أّٟمف قمغم واّتػؼقا

  .جٚمساعم ذم

 .؟ ٓ أم ًمٚمح٤مضم٦م ضمّقز همررٍ  قم٘مد هق هؾ واختؾػقا
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 الحديث الثامن رذر
 , ادديـي ملسو هيلع هللا ىلصؿدم افـبّل : ؿول ,   ـ ظـ ظبد اهلل بـ ظبوسٍ 296

مـ أشؾػ دم : ؾؼول  , وهؿ يسؾػقن دم افثامر افسـي وافسـتغ وافثالث

  ( ).معؾقمٍ  إػ أجؾٍ  , معؾقمٍ  ووزنٍ  , ؾؾقسؾػ دم ـقٍؾ معؾقمٍ  , رءٍ 

 

 بال إّول رسمٞمع ؿمٝمر ذم يم٤من اًم٘مدوم ( ادديـي ملسو هيلع هللا ىلصؿدم افـبّل ) : ؿقفف 

 .خالف

 ومٕمدل،  احلرة سمٔمٝمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قاومتٚم٘مّ  "وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري 

 يقم وذًمؽ ، قمقف سمـ قمٛمرو سمٜمل ذم هبؿ ٟمزل طمتك اًمٞمٛملم ذات هبؿ

 .اعمٕمتٛمد هق وهذا  " إول رسمٞمع ؿمٝمر ُمـ آصمٜملم

 اسمـ قمـ قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك رواي٦م ذمو ، اجلٛمٕم٦م يقم َُمـ ىم٤مل وؿمذّ 

 .ُمٜمف يقم أّول:  أي " إّول رسمٞمع هلالل ٝم٤مُمَ ىمدِ  " ؿمٝم٤مب

 ُمـ ظمٚمت٤م ًمٚمٞمٚمتلم ىمدُمٝم٤م " إؾمح٤مق اسمـ قمـ طم٤مزم سمـ ضمرير رواي٦م وذم

 ، آصمٜملم ًمٞمٚم٦م ىم٤مل ًمٙمـ ، ُمٕمنم أيب قمٜمد وٟمحقه " إّول رسمٞمع ؿمٝمر

 .ُمًٚمؿ صحٞمح أواظمر ذم يمذًمؽ وصم٧ٌم ، اًمؼمىمّل  اسمـ قمـ وُمثٚمف

 قمنمة ٓصمٜمتل ىمدُمٝم٤م " إؾمح٤مق اسمـ قمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ رواي٦م وذم

 ." إّول رسمٞمع ُمـ ظمٚم٧م ًمٞمٚم٦م

______________________ 
ُمـ ـمرق (  6233) وُمًٚمؿ (  6606،  6662،  6666،  6663) ي أظمرضمف اًمٌخ٤مر( 6)

 .قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح قمـ قمٌد اهلل سمـ يمثػم قمـ أيب اعمٜمٝم٤مل قمـ اسمـ قم٤ٌمس 
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 طمزم سمـ سمٙمر أيب ـمريؼ ُمـ " اعمّمٓمٗمك ذف " ذم ؾمٕمٞمد أيب وقمٜمد

 ىمٌٚمف اًمذي وسملم سمٞمٜمف جيٛمع وهذا ." إّول رسمٞمع ُمـ قمنمة ًمثالث ىمدم "

 .اهلالل رؤي٦م ذم آظمتالف قمغم سم٤محلٛمؾ

 يقم قمقف سمـ قمٛمرو سمٜمل قمغم ٟمزل صمؿّ  " قمٛمر طمدي٨م ُمـ ٜمدهوقم

 ظمٚمت٤م " ومٞمف يم٤من وًمٕمٚمف،  ومٞمف يمذا " إّول رسمٞمع ُمـ سم٘مٞمت٤م ًمٚمٞمٚمتلم آصمٜملم

 قمـ"اعمديٜم٦م ر٤مظمٌأ" ذم اًمّزسمػم وقمٜمد ، زم٤مطم ـسم ضمرير رواي٦م ًمٞمقاومؼ "

 . إّول رسمٞمع ٟمّمػ ذم : ؿمٝم٤مب اسمـ

 ُمّٙم٦م ُمـ ظمرج سم٠مّٟمف:  طمزم اسمـ وضمزم ، ؾم٤مسمٕمف ذم ىمدوُمف يم٤من:  وؿقؾ

 إّٟمف:  اًمٙمٚمٌّل  سمـ هِم٤مم ىمقل يقاومؼ وهذا ، صٗمر ُمـ سم٘ملم ًمٞم٤ملٍ  ًمثالث

 .إّول رسمٞمع ُمـ يقم أّول آصمٜملم ًمٞمٚم٦م اًمٖم٤مر ُمـ ظمرج

 رسمٞمع صم٤مُمـ آصمٜملم يقم يم٤من ىم٤ٌمء ىمدوُمف ومٚمٕمؾَّ .  حمٗمقفم٤مً  يم٤من وم٢من

 ظمرج ، ًمٞمٚم٦م قمنمة أرسمع سم٘م٤ٌمء أىم٤مم إّٟمف:  أٟمس ىمقل إمم وؿّ  وإذا ، إّول

 .ُمٜمف وقمنميـ ٓصمٜملم يم٤من اعمديٜم٦م دظمقًمف أنّ  ُمٜمف

ـّ   ىمقًمف ومٕمغم ، ُمٜمف ظمٚم٧م قمنمة ٓصمٜمتل دظمٚمٝم٤م سم٠مّٟمف:  ضمزم اًمٙمٚمٌلَّ  ًمٙم

  .وم٘مط ًمٞم٤ملٍ  أرسمع سم٘م٤ٌمء إىم٤مُمتف شمٙمقن

٤ٌّمن اسمـ ضمزم وسمف ،  واخلٛمٞمس وإرسمٕم٤مء اًمّثالصم٤مء هب٤م أىم٤مم:  ىم٤مل وم٢مّٟمف طم

 .اخلروج سمٞمقم يٕمتدّ  ملَ  ومٙم٠مّٟمف ، اجلٛمٕم٦م يقم وظمرج:  يٕمٜمل

 يٕمتدّ  ملَ  ومٙم٠مّٟمف .ًمٞم٤ملٍ  صمالث ومٞمٝمؿ أىم٤مم إّٟمف:  قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك ىم٤مل ويمذا

 .اًمّدظمقل وٓ ، اخلروج سمٞمقم

 وقمنميـ اصمٜملم ومٞمٝمؿ أىم٤مم أّٟمف ، قمقف سمـ قمٛمرو سمٜمل ُمـ ىمقم وقمـ
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 .ُمٜمف بي٘مرُ  ُم٤م اًمّزسمػم سمـ قمروة ُمرؾمؾ وذم ، سمّٙم٤مر سمـ اًمّزسمػم طمٙم٤مه .يقُم٤مً 

 سم٠منّ  وجيٛمع ، ًمٞمالً  ُمًٚمؿ رواي٦م ذم ووىمع ، ّن٤مراً  ىمدم فأٟمّ  وإـثر

 .ّن٤مراً  ومدظمؾ اًمٚمٞمؾ آظمر يم٤من اًم٘مدوم

وًمٚمٌخ٤مري ُمـ (  سؾػقن دم افثامر افسـتغ وافثالثوهؿ يُ ) : ؿقفف 

 أو قم٤مُملم:  ىم٤مل أو واًمٕم٤مُملم اًمٕم٤مم "اسمـ أيب ٟمجٞمح ـمريؼ اسمـ قمٚمٞم٦م قمـ 

 وهؿ " وم٘م٤مل ( ) ؾمٗمٞم٤من يِمّؽ  وملَ  .قمٚمّٞم٦م اسمـ يٕمٜمل " إؾمامقمٞمؾ ؿمؽ صمالصم٦م

ٜمتلم اًمّتٛمر ذم يًٚمٗمقن ًّ  ." واًمّثالث اًم

ٜمتلم " وىمقًمف " قم٤مُملم " وىمقًمف ًّ  اخل٤مومض ٟمزع قمغم إُّم٤م ُمٜمّمقب " اًم

 .اعمّمدر قمغم أو، 

ػ ذم ُمـ ؾمٚمَّ "وذم رواي٦م اسمـ قمٚمّٞم٦م (  مـ أشؾػ دم رءٍ  ): ؿقفف 

  .ومم أؿمٛمؾوإُ ، سم٤مًمتِمديد  "متر

ٚمؿ ضمقاز ُمٜمف أظمذ " رء ذم " وىمقًمف ًّ  ًمٚمٕمدد إحل٤مىم٤مً  احلٞمقان ذم اًم

  .احلـػّقي ومٞمف اعمخ٤مًمػو.  سم٤مًمٙمٞمؾ

 يقٟمس ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد٠مظمرج وم.  احلسـوىم٤مل سمّمحتف 

ٚمػ سم٠مؾم٤مً  يرى ٓ يم٤من أّٟمف ، احلسـ ظـ قمٌٞمد سمـ ًّ  يم٤من إذا احلٞمقان ذم سم٤مًم

  .ُمٕمٚمقم أضمؾ إمم ُمٕمٚمقُم٤مً  ؿمٞمئ٤مً 

______________________ 
(  6233) ًمٙمـ ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ، هق يمام اًمِم٤مرح ومٗمل اًمٌخ٤مري مَل يِمؽ ؾمٗمٞم٤من   (6)

: وىم٤مل حيٞمك  .ٜم٤مطمدصم: ىم٤مل قمٛمرو ( واًمٚمٗمظ ًمٞمحٞمك ) طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ حيٞمك وقمٛمرو اًمٜم٤مىمد 

اعمديٜم٦م وهؿ يًٚمٗمقن ذم   ملسو هيلع هللا ىلصىمدم اًمٜمٌل : أظمؼمٟم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح ىم٤مل  

  .اًمثامر اًمًٜم٦م واًمًٜمتلم



 باب السلم   البيوع كتاب   
148 

واًمقاو  ، ومٞمام يقزن: أي ( ٍم معؾق دم ـقٍؾ معؾقٍم  ووزنٍ  ) : ؿقفف 

  .واًمقزن ومٞمام يقزن ، واعمراد اقمت٤ٌمر اًمٙمٞمؾ ومٞمام يٙم٤مل . سمٛمٕمٜمك أو

 يمّم٤مع اعمٙمٞمؾ ُمـ ومٞمف يًٚمؿ ومٞمام اًمٙمٞمؾ شمٕمٞملم اؿمؽماط قمغم واّتػؼقا

 ٟمٗمًٝم٤م ذم اًمٌالد هذه ُمٙم٤ميٞمؾ سمؾ ، ُمٍم وإردّب  اًمٕمراق وىمٗمٞمز احلج٤مز

 .إهمٚم٥م إمم سف أـمٚمؼ وم٢مذا،  خمتٚمٗم٦م

ٚمؿ ذم يم٤من إن أّٟمف قمغم أمجعقا : سمّٓم٤مل سمـا ىم٤مل ًّ  يقزن أو يٙم٤مل ُم٤م اًم

 ٓ ومٞمام يم٤من وم٢من ، اعمٕمٚمقم واًمقزن اعمٕمٚمقم اًمٙمٞمؾ ذيمر ُمـ ومٞمف سمدّ  ومال

  .ُمٕمٚمقم قمدد ُمـ ومٞمف سمدّ  ومال يقزن وٓ يٙم٤مل

 واًمقزن سم٤مًمٙمٞمؾ ُمٚمحؼ واًمّذرع واًمٕمدد ، ُمٕمٚمقم ذرع أو:  ىمٚم٧م

 شم٘مّدم ُم٤م اًمّذرع ذم وجيري ، ٘مدارسم٤معم اجلٝم٤مًم٦م قمدم وهق سمٞمٜمٝمام ًمٚمج٤مُمع

  .إُم٤ميمـ ذم اظمتالومف ٕضمؾ اًمّذراع شمٕمٞملم ُمـ واًمقزن اًمٙمٞمؾ ذم ذـمف

 متّٞمزه صٗم٦م ومٞمف اعمًٚمؿ اًمٌّمء صٗم٦م ُمٕمروم٦م ُمـ سمدّ  ٓ أّٟمف قمغم وأمجعقا

 وإّٟمام،  سمف يٕمٛمٚمقن يم٤مٟمقا ّّٕنؿ،  احلدي٨م ذم يذيمر ملَ  ويم٠مّٟمف،  همػمه قمـ

 .قٟمفهيٛمٚم يم٤مٟمقا ُم٤م ًمذيمر شمٕمّرض

٤من أيب ـمريؼ ُمـ اًمِّم٤مومٕمّل  أظمرج(  معؾقمٍ  إػ أجؾٍ  ): ؿقفف  ًّ  طم

٤ٌّمس اسمـ قمـ إقمرج ٚمػ أنّ  أؿمٝمد:  ىم٤مل قم ًّ  أضمؾ إمم اعمْمٛمقن اًم

 إذا آُمٜمقا اًمذيـ أهّي٤م ي٤م)  ىمرأ صمؿّ  . ومٞمف وأذن يمت٤مسمف ذم اهلل أطمٚمف ىمد ًك ُمًٛمّ 

ـٍ  شمدايٜمتؿ  هذا ُمـ احل٤ميمؿ وأظمرضمف. ( وم٤ميمتٌقه ًك ُمًٛمّ  أضمؾٍ  إمم سمدي

حفو اًمقضمف  .صحَّ

٤ٌّمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ آظمر وضمف ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى :  ىم٤مل قم
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 ـمريؼ وُمـ .أضمالً  وارضب،  احلّم٤مد إمم وٓ،  اًمٕمٓم٤مء إمم شمًٚمػ ٓ

٤ٌّمس اسمـ قمـ اجلٕمد أيب سمـ ؾم٤ممل ٚمؿ ذم ؾمّٛمٞم٧م إذا:  سمٚمٗمظٍ  قم ًّ  ىمٗمٞمزاً  اًم

  .سم٠مس ومال وأضمالً 

 وُمٝمٛمٚم٦م وُمقطّمدة نٍ سمٜمق - ٟمٌٞمح ـمريؼ ُمـ اًمّرّزاق قمٌد وأظمرج

 قمـ اًمٙمقذمّ  - اًمّزاي صمؿّ  واًمٜمّقن اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح - اًمٕمٜمزّي  وهق - ُمّمّٖمر

ٚمؿ : ىم٤مل اخلدرّي  ؾمٕمٞمد أيب ًّ ٕمر سمف ي٘مقم سمام اًم ًّ  ذم أؾمٚمػ وًمٙمـ ، رسم٤مً  اًم

 .ُمٕمٚمقم أضمؾ إمم ُمٕمٚمقم يمٞمؾ

 أن سم٠مس ٓ : ىم٤مل اسمـ قمٛمر قمـ ٟم٤مومع قمـ " اعمقـّم٠م " ذم ُم٤مًمؽ أظمرجو

 ُم٤م،  ُمٕمٚمقم أضمؾ إمم ُمٕمٚمقم سمًٕمرٍ  اعمقصقف ًمّٓمٕم٤مما ذم اًمّرضمؾ يًٚمػ

 وأظمرضمف . صالطمٝم٤م يٌد ملَ  صمٛمرة أو صالطمف يٌد ملَ  زرع ذم ذًمؽ يٙمـ ملَ 

 .ٟمحقه ٟم٤مومع قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ

 إؾمقد قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ اًمّثقرّي  ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـوروى 

ٚمؿ قمـ ؾم٠مًمتف : ىم٤مل ًّ  إمم ُمٕمٚمقم يمٞمؾ ، سمف سم٠مس ٓ:  وم٘م٤مل،  اًمّٓمٕم٤مم ذم اًم

  .ُمٕمٚمقم أضمؾ

ٚمؿَ  أضم٤مزو ًّ  .اعمٜمع إمم إـثر وذهى ، افّشوؾعّقي احل٤ملَّ  اًم

 سم٤مٕضمؾ اًمٕمٚمؿ قمغم " ُمٕمٚمقم أضمؾ إمم " ىمقًمف ذم إُمر أضم٤مز ـُمَ  ومحؾ

 ٓ ُمٕمٚمقم أضمؾ إمم ومٚمٞمًٚمؿ أضمؾ إمم أؾمٚمؿ ُمـ قمٜمدهؿ وم٤مًمّت٘مدير ، وم٘مط

ٚمؿ وأُّم٤م ، جمٝمقل ًّ  ضم٤مز إذا ّٕٟمف،  إومم سمٓمريؼ ومجقازه أضمؾ إمم ٓ اًم

  .اًمٖمرر قمـ أسمٕمد ًمٙمقٟمف أومم احل٤مل ومٛمع . اًمٖمرر وومٞمف إضمؾ ُمع

 .سم٤مًمٙمت٤مسم٦م:  وشمٕمّ٘م٥م
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 اًمٕمٌد ىمدرة ًمٕمدم ذع اًمٙمت٤مسم٦م ذم إضمؾ ٕنّ  ، سم٤مًمٗمرق:  وأضمٞم٥م

 .هم٤مًم٤ٌمً 

٤ٌّمس اسمـ سم٘مقل واؾمتدلَّ   ٓؿمؽماط " اًمٕمٓم٤مء إمم شمًٚمػ ٓ " اعم٤ميض قم

  إضمؾ وىم٧م شمٕمٞملم
ٍ
 وًمق ُيتٚمػ احلّم٤مد زُمـ وم٢منّ  ، ُيتٚمػ ٓ سمٌمء

 موفؽ ذًمؽ وأضم٤مز ، احل٤مّج  ىمدوم وُمثٚمف،  اًمٕمٓم٤مء ظمروج ويمذًمؽ،  سمٞمقمٍ 

 .ثقر أبق وواؾؼف

 .اعمٞمنة إمم شم٠مىمٞمتف افّشوؾعّقي مـ خزيؿي ابـ واختور

 زم اسمٕم٨م هيقدّي  إمم سمٕم٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، قم٤مئِم٦م سمحدي٨م واطمت٩ّم 

 سمام صّحتف ذم اعمٜمذر اسمـ وـمٕمـ ، اًمٜم٤ًّمئّل  وأظمرضمف .اعمٞمنة إمم صمقسملم

  .ومٞمف وهؿ

َّٓ  احلدي٨م ذم ًمٞمس ّٕٟمف ، اعمٓمٚمقب قمغم ومٞمف دًٓم٦م ٓ أّٟمف واحلّؼ   جمّرد إ

 يّمػ ملَ  وًمذًمؽ ، سمنموـمف ىمّٞمد اًمٕم٘مد وىمع إذا أّٟمف يٛمتٜمع ومال آؾمتدقم٤مء

 .اًمّثقسملم

 قمـ  رقمٛم اسمـ ؾم٠مًم٧م اًمٌخؽمّي  أيب قمـأظمرج اًمٌخ٤مري : دة ـؾوئ

ٚمؿ ًّ  ،  ..يّمٚمح طمّتك اًمّثٛمر سمٞمع قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ّنك:  وم٘م٤مل،  اًمٜمّخؾ ذم اًم

٤ٌّمسٍ  اسمـ وؾم٠مًم٧م  ي٠ميمؾ طمّتك اًمٜمّخؾ سمٞمع قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ّنك:  وم٘م٤مل،  قم

 طمّتك : قمٜمده رضمٌؾ  ىم٤مل ؟ يقزن وُم٤م:  ىمٚم٧م،  يقزن وطمّتك ي١ميمؾ أو

  .حيرز

ٚمؿ ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل ًّ ،  اعمٕملّم  ًت٤مناًمٌ ُمـ اعمٕملّم  اًمٜمّخؾ ذم اًم

 .ادوفؽّقي ؿقل وهق .صالطمف سمدوّ  سمٕمد ًمٙمـ
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 ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ اًمٜمّجراينّ  ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف واسمـ داود أسمق روى وىمد

 ىمٌؾ ٟمخؾٍ  طمدي٘م٦م ذم أؾمٚمؿ رضمالً  وم٢منّ  ، يٓمٚمع أن ىمٌؾ ٟمخؾ ذم ًٚمؿيُ  ٓ :

 شمٓمٚمع طمّتك زم هق:  اعمِمؽمي وم٘م٤مل ، ؿمٞمئ٤مً  اًمٕم٤مم ذًمؽ شمٓمٚمع ومٚمؿ شمٓمٚمع أن

ٜم٦م هذه سمٕمتؽ إّٟمام:  ٤ٌمئعاًم وىم٤مل ، ًّ  .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم وم٤مظمتّمام،  اًم

 يٌدو طمّتك ٟمخؾٍ  ذم شمًٚمٛمقا وٓ،  ُمٜمف أظمذت ُم٤م قمٚمٞمف اردد:  وم٘م٤مل

 . وٕمػ ومٞمف احلدي٨م وهذا .صالطمف

ٚمؿ ُمٜمع قمغم إـثر اّتػوق اعمٜمذر اسمـ وٟم٘مؾ ًّ  ّٕٟمف،  ُمٕملّم  سمًت٤من ذم اًم

 .همرر

ًّ  قمغم اعمذيمقر احلدي٨م إـثر محؾ وىمد  اسمـ روى وىمد،  احل٤مل ٚمؿاًم

٤ٌّمن  إؾمالم ىمّّم٦م ذم ؾمالم سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل  واحل٤ميمؿ طم

لم سمٗمتح - ؾمٕمٜم٦م سمـ زيد ًّ  ٟمقن سمٕمده٤م اعمٝمٛمٚم٦م اًمٕملم وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م اًم

 أضمؾ إمم ُمٕمٚمقُم٤مً  متراً  شمٌٞمٕمٜمل أن ًمؽ هؾ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل ىم٤مل أّٟمف -

 سمؾ،  ُمًّٛمًك  طم٤مئط ـُم أسمٞمٕمؽ ٓ:  ىم٤مل. ؟ ومالن سمٜمل طم٤مئط ُمـ ُمٕمٚمقم

 .ُمًّٛمًك  أضمؾ إمم ُمًاّمة أوؾم٘م٤مً  أسمٞمٕمؽ
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 باب الشرًط يف البيغ
 الحديث التادع رذر

: ؾؼوفً  , جوءتـل بريرة: ؿوفً  , ظـ ظوئشي ريض اهلل ظـفو -297

إن : ؾؼؾً  , ؾلظقـقـل , دم ـؾ ظوم أوؿّقيٌ  , ـوتبً أهع ظذ تسع أواٍق 

ؾذهبً بريرة  , يل ؾعؾً ٓؤكِ ويؽقن و , أهؾؽ أن أظّدهو هلؿ أحّى 

ورشقل  , ؾجوءت مـ ظـدهؿ , ؾلبقا ظؾقفو , هلؿ: ؾؼوفً  , إػ أهؾفو

ٓ  ؾلبقا  إين ظرضً ذفؽ ظؾقفؿ: ؾؼوفً  , جوفٌس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن يؽقن  إ

خذهيو : ؾؼول ,  ملسو هيلع هللا ىلصؾلخزت ظوئشي افـبّل  ملسو هيلع هللا ىلص ؾسؿع افـبلّ  , هلؿ افقٓء

ثؿ ؿوم  , ؾػعؾً ظوئشي , ظتؼؾنكام افقٓء دـ أ , واصسضل هلؿ افقٓء

 , أمو بعد: ثؿ ؿول  , ؾحؿد اهلل وأثـك ظؾقف , دم افـوس ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

 مو ـون مـ ذطٍ  ؟يشسضقن ذوضًو فقسً دم ـتوب اهلل  ؾام بول رجولٍ 

 , ؿضوء اهلل أحّؼ  , وإن ـون موئي ذطٍ  , فقس دم ـتوب اهلل ؾفق بوضٌؾ 

  ( ).أظتؼوإكام افقٓء دـ  , وذط اهلل أوثؼ

______________________ 
،  6623،  6363،  6366،  6366،  6044،  6323،  6332) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

ُمـ ـمريؼ هِم٤مم سمـ قمروة ويمذا اًمزهري قمـ قمروة قمـ (  6633) وُمًٚمؿ (  6624

 .٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤مقم

( 6622، 6362) و ، ُمـ ـمريؼ قمٛمرة (  6633،  6366،  333) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .ُمـ ـمريؼ أيٛمـ احلٌٌم يمالمه٤م قمـ قم٤مئِم٦م ٟمحقه

ومٛمخ٤مرج احلديثلم (   033) هذا احلدي٨م ُيتٚمػ قمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م أيت سمرىمؿ : شمٜمٌٞمف  

أيت ُمع هذا احلدي٨م ٓ يّمّح  وقمٚمٞمف ومِذيمر أـمراف احلدي٨م .يمام ؾمٞم٠ميت خترجيف.خمتٚمٗم٦م
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 ُمـ ُمِمتّ٘م٦م ، ومٕمٞمٚم٦م سمقزن اعمقطّمدة سمٗمتح هل ( بريرة جوءتـل: )  ؿقفف

  .إراك صمٛمر وهق اًمؼمير

 وم٤مقمٚم٦م سمٛمٕمٜمك أو ، يمٛمؼمورةٍ  ُمٗمٕمقًم٦م سمٛمٕمٜمك اًمؼمّ  ُمـ ومٕمٞمٚم٦م إّّن٤م:  وؿقؾ

  .اًم٘مرـمٌّل  وضّمٝمف هٙمذا ، يمرطمٞمٛم٦مٍ 

. ( ) سمّرة اؾمٛمٝم٤م ويم٤من .ضمقيري٦م اؾمؿ همػّم  ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف ، أومم وإّول

 ذم ًمِم٤مريمتٝم٤م اًمؼمّ  ُمـ سمريرة يم٤مٟم٧م ومٚمق ( ) .أٟمٗمًٙمؿ شمزيّمقا ٓ:   وىم٤مل

  .ذًمؽ

:  وؿقؾ ، ٟمٕمٞمؿ أيب قمٜمد وىمع يمام إٟمّم٤مر ُمـ ًمٜم٤مسٍ  سمريرة ويم٤مٟم٧م

  .اجلؿع ويؿؽـ ، اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مًمف.  هالل سمٜمل ُمـ ًمٜم٤مسٍ 

 وقم٤مؿم٧م ، اإلومؽ طمدي٨م ذم يمام شمٕمتؼ أن ىمٌؾ قم٤مئِم٦م ختدم ويم٤مٟم٧م

 اخلالوم٦م يكم أّٟمف ُمروان سمـ اعمٚمؽ قمٌد ذم وشمٗمّرؾم٧م ، وي٦مُمٕم٤م ظمالوم٦م إمم

 .( ) قمٜمٝم٤م ذًمؽ هق وروى .سمذًمؽ ومٌنّمشمف

_________________________ 
  .يمام صٜمع اًمديمتقر اًمٌٖم٤م وحمٛمد قمٌد اًم٤ٌمىمل

ىم٤مًمف ( ٓ شمزيمقا أٟمٗمًٙمؿ ) وىمقًمف  .ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس (  6633)أظمرضمف ُمًٚمؿ ( 6)

 .ذم سمٜم٧م زيٜم٥م يمام ؾمٞم٠ميت

 .ُمـ طمدي٨م زيٜم٥م سمٜم٧م أيب ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م(  6636) أظمرضمف ُمًٚمؿ ( 6)

ُمـ (  2603)  "اعمٕمروم٦م"وأسمقٟمٕمٞمؿ ذم (  636/  63)  "ٙمٌػماًم"أظمرج اًمٓمؼماين ذم  (0)

: قمٌد اخل٤مًمؼ سمـ زيد سمـ واىمد طمدصمٜمل أيب أن قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان طمدصمٝمؿ ، ىم٤مل ـمريؼ 

إين  .ي٤م قمٌد اعمٚمؽ: ومٙم٤مٟم٧م شم٘مقل  .يمٜم٧م أضم٤مًمس سمريرة سم٤معمديٜم٦م ىمٌؾ أْن َأزِم هذا إُمر

وم٢مين ؾمٛمٕم٧م ، ًمٞمتف وم٤مطمذر اًمدُم٤مء وم٢من و .ٕرى ومٞمؽ ظمّم٤مًٓ خلٚمٞمؼ أن شمكم هذه إُم٦م

إن اًمرضمؾ ًمٞمدومع قمـ سم٤مب اجلٜم٦م أن يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م قمغم حمجٛم٦م ُمـ دم : ي٘مقل   ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 .يري٘مف ُِمـ ُمًٚمؿ سمٖمػم طمؼ
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 وىم٤مل .وًمٚمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤مً (  ـوتبً أهع ظذ تسع أواٍق  ): ؿقفف 

 وقمٚمٞمٝم٤م:  قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م:  قمروة ىم٤مل ، ؿمٝم٤مٍب  اسمـ قمـ يقٟمس قمـ اًمٚمٞم٨م

 .( ) "..ؾمٜملم مخس ذم قمٚمٞمٝم٤م ٟمّجٛم٧م أواٍق  مخ٦ًم

 ذم ُم٤م ٤معمِمٝمقروم ، ًمٚمّرواي٤مت خم٤مًمٗم٦م ٘م٦ماعمٕمٚمَّ  اًمّرواي٦م هذه ذم عوىم وىمد

 قم٤مم يمّؾ  ذم أواٍق  شمًع قمغم يم٤مشم٧ٌم أّّن٤م " أسمٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم رواي٦م

 .ُمًٚمؿ قمٜمد يقٟمس قمـ وه٥م اسمـ رواي٦م ذم ويمذا " أوىمّٞم٦م

 .همٚمطٌ  ٘م٦ماعمٕمٚمَّ  اًمّرواي٦م سم٠منّ  ، اإلؾمامقمٞمكمّ  ضمزم وىمد

 ، قمٚمٞمٝم٤م سم٘مٞم٧م يم٤مٟم٧م واخلٛمس،  صٌؾ أ اًمّتًع سم٠منّ :  اجلؿع ويؿؽـ

 .اًمّٓمؼمّي  واعمح٥ّم  اًم٘مرـمٌّل  ضمزم وهبذا

 شمٙمـ وملَ  "قمـ اًمٚمٞم٨م قمٜمد اًمٌخ٤مري  ىمتٞم٦ٌم رواي٦م ذم ىمقًمف قمٚمٞمف ويٕمّٙمر

 ." ؿمٞمئ٤مً  يمت٤مسمتٝم٤م ُمـ أّدت

 ، قم٤مئِم٦م شمًتٕملم أن ىمٌؾ أواٍق  إرسمع طمّمٚم٧م يم٤مٟم٧م سم٠مّّن٤م:  وجي٤مب

  .مخس قمٚمٞمٝم٤م سم٘مل وىمد ضم٤مءهت٤م صمؿّ 

_________________________ 
وهق  .وومٞمف قمٌد اخل٤مًمؼ سمـ زيد سمـ واىمد( :  643/  0)  "اعمجٛمع"ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم  

 . وٕمٞمػ

اًمذهكم ذم اًمزهري٤مت قمـ أيب ص٤مًمح  وصٚمف: (  6/603)  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  (6)

واعمحٗمقظ رواي٦م اًمٚمٞم٨م ًمف قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ٟمٗمًف سمٖمػم واؾمٓم٦م ، يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م قمـ اًمٚمٞم٨م 

ويمذًمؽ أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ، وأظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ يمالمه٤م قمـ ىمتٞم٦ٌم قمـ اًمٚمٞم٨م ، 

ُمٜمٝمؿ يقٟمس  .واًمٓمح٤موي وهمػممه٤م ُمـ ـمريؼ اسمـ وه٥م قمـ رضم٤مٍل ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ

، وهذا هق اعمحٗمقظ أنَّ يقٟمس رومٞمؼ اًمٚمٞم٨م ومٞمف ٓ ؿمٞمخف ، اسمـ ؿمٝم٤مب  واًمٚمٞم٨م يمٚمٝمؿ قمـ

ووىمع اًمتٍميح سمًامع اًمٚمٞم٨م ًمف ُمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمٜمد أيب قمقاٟم٦م ُمـ ـمريؼ ُمروان سمـ 

 اٟمتٝمك .وقمٜمد اًمٜم٤ًمئل ُمـ ـمريؼ اسمـ وه٥م يمالمه٤م قمـ اًمٚمٞم٨م، حمٛمد 
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 قمٚمٞمٝم٤م اؾمتحّ٘م٧م يم٤مٟم٧م اًمتل هل اخلٛمس سم٠منّ  .جي٤مب:  رـمٌّل اًم٘م وىم٤مل

 ، هِم٤مم طمدي٨م ذم اعمذيمقرة إواىمل اًمّتًع َجٚم٦م ُمـ ٟمجقُمٝم٤م سمحٚمقل

:  أهٚمٝم٤م وم٘م٤مل " قمٜمد اًمٌخ٤مري قم٤مئِم٦م قمـ قمٛمرة رواي٦م ذم ىمقًمف وي١مّيده

 ." يٌ٘مك ُم٤م أقمٓمٞم٧م ؿمئ٧م إن

 هذه ذم اًمٗمرسمرّي  قمغم اعمًٛمقع إصؾ ذم رأى أّٟمف:  اإلؾمامقمٞمكمّ  وذيمر

 ومٝمق ُمْمٌقـم٤مً  يم٤من إن:  وىم٤مل،  أوؾم٤مق مخ٦ًم قمغم يم٤مشم٧ٌم أّّن٤م اًمّٓمريؼ

 .إظم٤ٌمر ؾم٤مئر يدومع

  ذم ي٘مع ملَ :  ىمٚم٧م
ٍ
َّٓ  قمٚمٞمٝم٤م وىمٗمٜم٤م اًمتل اعمٕمتٛمدة اًمٜمًّخ ُمـ رء  إ

 قمغم يٛمٙمـ ويم٤من ، اًمٌخ٤مرّي  قمـ اًمٜمًّٗمّل  ٟمًخ٦م ذم ويمذا ، إواىمل

 ًمٙمـ ، أواٍق  شمًع ٦ًماخلٛم إوؾم٤مق ىمٞمٛم٦م سم٠منّ  جيؿع أن صّحتف شم٘مدير

 .إّول اجلؿع إػ ادصر ؾقتعّغ  " ؾمٜملم مخس ذم " ىمقًمف قمٚمٞمف يٕمّٙمر

 سمٗمتح - صٌٞمح سمـ اهلل قمٌد ظم٤مًمف قمـ إؾمح٤مق اسمـ روى: ؾوئدة 

 وم٠ًمًمتف ، اًمٕمّزى قمٌد سمـ حلقيٓم٥م ممٚمقيم٤مً  يمٜم٧م:  ىم٤مل أسمٞمف قمـ - اعمٝمٛمٚم٦م

 اسمـ أظمرضمف " ٦مأي(  اًمٙمت٤مب يٌتٖمقن واًمذيـ: )  ومٜمزًم٧م ، وم٠مسمك اًمٙمت٤مسم٦م

ٙمـ ًّ  .اًمّّمح٤مسم٦م ذم صٌٞمح شمرَج٦م ذم وهمػمه اًم

 ،اإلقم٤مٟم٦م ُمـ ًمٚمٛم١مّٟم٨م إُمر سمّمٞمٖم٦م ًمأليمثر يمذا ( ؾلظقـقـل: )  ؿقفف

 ، اإلقمٞم٤مء ُمـ اعم٤ميض اخلؼم سمّمٞمٖم٦م " وم٠مقمٞمتٜمل " اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  رواي٦م وذم

  .حتّمٞمٚمٝم٤م قمـ شمٜملقمَجزَ أ:  أي ، اعمٕمٜمك ُمّتجف وهق ، ًمألواىمل واًمّْمٛمػم

 " وهمػمه ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد هِم٤مم قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد ٦مرواي وذم

َّٓ  ، سم٤مًمٕمتؼ ًمٚمٛم١مّٟم٨م إُمر سمّمٞمٖم٦م " وم٠مقمت٘مٞمٜمل  ـمريؼ ذم اًمّث٤مسم٧م أنّ  إ
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 .إّول هِم٤مم قمـ وهمػمه ُم٤مًمؽ

يل  ويؽقن وٓؤكِ  , أظّدهو هلؿ أنْ  أهؾِؽ  أحّى  إنْ : ؾؼؾً ) : ؿقفف 

 ًُ اسمـ ؿمٝم٤مب  رواي٦م اًمٚمٞم٨م قمـ ٟمٔمػم وهل ، اًمّرواي٦م هذه ذم يمذا(  ؾعؾ

ٌّقا وم٢من .أهٚمؽ إمم ارضمٕمل "ذم اًمّمحٞمحلم   يمت٤مسمتؽ قمٜمؽ أىميض أن أطم

 اًمقٓء يٙمقن أن ـمٚم٧ٌم قم٤مئِم٦م أنّ  وفم٤مهره " ومٕمٚم٧م زم وٓؤك ويٙمقن

 ًمٙم٤من ذًمؽ وىمع ًمق إذ ذًمؽ ي٘مع وملَ  .اعمٙم٤مشم٦ٌم ُم٤مل َجٞمع سمذًم٧م إذا هل٤م

  .همػمه٤م أقمت٘مٝم٤م ُمـ وٓء سمٓمٚمٌٝم٤م قم٤مئِم٦م قمغم اًمٚمقم

 ىمقًمف سمٕمد وم٘م٤مل ، اإلؿمٙم٤مل يزيؾ سمٚمٗمظٍ  هِم٤مم قمـ ٦مأؾم٤مُم أسمق رواه وىمد

 ." ومٕمٚم٧م زم وٓؤك ويٙمقن وأقمت٘مؽ:  واطمدةً  قمّدةً  هلؿ أقمّده٤م أن "

 .هِم٤مم قمـ وهٞم٥م رواه ويمذًمؽ

 إذ شمٕمت٘مٝم٤م صمؿّ  صحٞمح٤مً  ذاء شمِمؽمهي٤م أن أرادت أّّن٤م سمذًمؽ ومٕمرف

اًمٚمٞم٨م قمـ  طمدي٨م سم٘مّٞم٦م ذم ىمقًمف وي١مّيده ، اعمٚمؽ صمٌقت ومرع اًمٕمتؼ

 ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم ىمقًمف يٗمّن  وهق " وم٠مقمت٘مل اسمت٤مقمل:  ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل " اًمّزهرّي 

  ." ظمذهي٤م " هِم٤مم قمـ

 : قمـ قم٤مئِم٦م قمٜمد اًمٌح٤مري أيٛمـ ـمريؼ ذم ىمقًمف أيْم٤مً  ذًمؽ ويقّوح

 : ىم٤مًم٧م ، وأقمت٘مٞمٜمل اؿمؽميٜمل:  وم٘م٤مًم٧م ، ُمٙم٤مشم٦ٌم وهل سمريرة قمغم دظمٚم٧م

 أن قم٤مئِم٦م أرادت "قمٜمد اًمٌخ٤مري أيْم٤ًم  قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم وىمقًمف .ٟمٕمؿ

 ." ومتٕمت٘مٝم٤م ضم٤مري٦مً  شمِمؽمي

،  سمٞمٕمٝم٤م قمغم قم٤مئِم٦م واوم٘مقا إذ ، سمريرة ُمقازم قمغم اإلٟمٙم٤مر يّتجف وهبذا

 .هلؿ اًمقٓء يٙمقن أن يِمؽمـمقا أن أرادوا صمؿّ 
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 طمّتك شمٌٞمٕمقين ٓ:  ىم٤مًم٧م " اعمذيمقرة أيٛمـ رواي٦م ذم ىمقًمف وي١مّيده

 " قم٤مئِم٦م قمـ ذم اًمٌخ٤مري إؾمقد رواي٦م وذم،  " وٓئل شمِمؽمـمقا

 ذم اًمّمحٞمحلمو،  " ه٤موٓءَ  ٝم٤مأهٚمُ  وم٤مؿمؽمط ، ٕقمت٘مٝم٤م سمريرة ؽمي٧ماؿم

 وأّّنؿ ، سمريرة شمِمؽمي أن أرادت أّّن٤م ، قم٤مئِم٦م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ ـمريؼ ُمـ

  .وٓءه٤م اؿمؽمـمقا

٤مدة هٜم٤م سم٤مٕهؾ اعمرادو ًّ  اًمنّمع وذم ، أل إصؾ ذم وإهؾ ، اًم

 .افّشوؾعّقي ظـد إصّح  ظذ ٟمٗم٘متف شمٚمزم ُمـ

ذم  ( ؾلبقا ظؾقفو , هلؿ: ؾؼوفً  , ً بريرة إػ أهؾفوؾذهب : ) ؿقفف

، قمٚمٞمؽ ومٚمتٗمٕمؾ  حتت٥ًم أن ؿم٤مءت إن: وىم٤مًمقا ، وم٠مسمقا  "رواي٦م اًمٚمٞم٨م 

 .ويٙمقن وٓؤك ًمٜم٤م

 وٓ،  اهلل قمٜمد إضمر حتت٥ًم:  أي .اعمٝمٛمٚم٦م سمٙمن احل٦ًٌم ُمـ هق

 .وٓءٌ  هل٤م يٙمقن

إين : ً ؾؼوف , جوفٌس  ملسو هيلع هللا ىلصورشقل اهلل  , ؾجوءت مـ ظـدهؿ : ) ؿقفف

ٓ  ؾلبقا ,  ظرضً ذفؽ ظؾقفؿ  ؾسؿع افـبلّ  , أن يؽقن هلؿ افقٓء إ

 رواي٦م ذمو " ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل ذًمؽ ومذيمرت "ذم رواي٦م اًمٚمٞم٨م ( ملسو هيلع هللا ىلص

 ." وم٠مظمؼمشمف وم٠ًمًمٜمل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمذًمؽ ومًٛمع " هِم٤مم

 " سمٚمٖمف أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمذًمؽ ومًٛمع " قمٜمد اًمٌخ٤مري أيٛمـ رواي٦م وذم

 .؟ سمريرة ؿم٠من ُم٤م:  وم٘م٤مل اًمقضمف هذا ُمـ اًمٌخ٤مري زاد

 سمـ مّح٤مد رواي٦م ُمـ ظمزيٛم٦م وٓسمـ ، أؾم٤مُم٦م أيب رواي٦م ُمـ وعمًٚمؿٍ 

 وم٘م٤مًم٧م،  ضم٤مًمس ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌّّل  سمريرة ومج٤مءشمٜمل " هِم٤مم قمـ يمالمه٤م ؾمٚمٛم٦م
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 ورومٕم٧م ، إذاً  اهلل ٓه٤م:  وم٘مٚم٧م ؟ أهٚمٝم٤م أراد ُم٤م:  وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمل ومٞمام زم

 اسمـ ًمٗمظ " ظمؼمشمفوم٠م وم٠ًمًمٜمل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ذًمؽ ومًٛمع ، واٟمتٝمرهت٤م صقيت

 .ويم٠من قم٤مئِم٦م قمروم٧م احلٙمؿ ذم ذًمؽ .ظمزيٛم٦م

 اسمت٤مقمل "ذم رواي٦م اًمٚمٞم٨م  (خذهيو واصسضل هلؿ افقٓء  : ) ؿقفف

 .( ) " ذًمؽ يٛمٜمٕمؽ ٓ ":  قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم يم٘مقًمف هقو" وم٠مقمت٘مل

قمـ  هِم٤مم رواي٦م ذم ىمعو اًمذي اإلؿمٙم٤مل ُمـ رءٌ  ذًمؽ ذم وًمٞمس

  " اًمقٓء هلؿ واؿمؽمـمل ٝم٤موم٠مقمت٘مٞم ظمذهي٤م "أسمٞمف ذم اًمّمحٞمحلم 

 قمروة قمـ هِم٤مم أصح٤مب رواه يمذا:  وهمػمه اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل

  .هِم٤مم قمـ قمٜمف ُم٤مًمؽ وأصح٤مب

 .وم٤مؾمدٍ  ذطٍ  قمغم اًمٌٞمع ذم ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف اإلذن صدور واؾمتِمٙمؾ

 :  ذفؽ دم افعؾامء واختؾػ

 " اًمٕم٤ممل " ذم اخلّٓم٤ميبّ  ومروى ، احلدي٨م ذم اًمنّمط أٟمٙمر ُمـ .ؾؿـفؿ

 .ذًمؽ أٟمٙمر أّٟمف،  أيمثؿ سمـ كحيٞم إمم سمًٜمده

 هِم٤مم رواي٦م شمْمٕمٞمػ إمم اإلؿم٤مرة " إمّ  " ذم افّشوؾعلّ  وظـ

 ورواي٤مت ، أسمٞمف أصح٤مب دون هب٤م اٟمٗمرد ًمٙمقٟمف سم٤مٓؿمؽماط اعمٍّمطم٦م

 ، ًمف وىمع اًمذي سم٤معمٕمٜمك روي أّٟمف إمم همػمه وأؿم٤مر .ًمٚمّت٠مويؾ ىم٤مسمٚم٦م همػمه

ـّ  يمام وًمٞمس  .فم

______________________ 
أرادت : ىم٤مل ، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر (  6626)  "صحٞمحف"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم   (6)

قمغم أن وٓءه٤م ًمٜم٤م ، ىم٤مل : قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم أن شمِمؽمي ضم٤مري٦م ًمتٕمت٘مٝم٤م ، وم٘م٤مل أهٚمٝم٤م 

  .ٓ يٛمٜمٕمؽ ذًمؽ ، وم٢مٟمام اًمقٓء عمـ أقمتؼ:  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 
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 ُمّتٗمٌؼ  واحلدي٨م ، طم٤مومظٌ  صم٘م٦مٌ  هِم٤مم:  وىم٤مًمقا،  آخرون افّروايي وأثبً

  .ًمرّده وضمف ومال صّحتف قمغم

 :  تقجقففو دم اختؾػقا ثؿّ 

 اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ سمف طمّدصمف اعمزينّ  أنّ :  اًمّٓمح٤موّي  زقمؿ: افقجف إول 

  سمٖمػم ىمٓمع هبٛمزة " وأذـمل " سمٚمٗمظ
ٍ
:  ُمٕمٜم٤مه سم٠منّ  وضّمٝمف صمؿّ  ، ُمثٜم٤ّمة شم٤مء

 .اإلفمٝم٤مر واإلذاط .اًمقٓء طمٙمؿ هلؿ أفمٝمري

 أفمٝمر:  أي  .ُمٕمّمؿٌ  وهق ٟمٗمًف ومٞمٝم٤م وم٠مذط : طمجر سمـ أوس ىم٤مل

  اٟمتٝمك .ٟمٗمًف

 وهمػممه٤م " إمّ  " و " اعمزينّ  خمتٍم " ذم واًمذي .اًمّرواي٦م همػمه وأٟمٙمر

 ُمـ اعم١مّٟم٨م أُمر سمّمٞمٖم٦م " واؿمؽمـمل " اجلٛمٝمقر يمرواي٦م اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ

  .اًمنّمط

 " سمٚمٗمظ اًمتل ي٦ماًمّروا شم٠مويؾ:  أيْم٤مً  اًمّٓمح٤موّي  طمٙمك : افقجف افثوين

 يم٘مقًمف " قمغم " سمٛمٕمٜمك " هلؿ اؿمؽمـمل ":  ىمقًمف ذم اًمالم وأنّ  " اؿمؽمـمل

 قمٜمف سمف وضمزم .اعمزينّ  قمـ اعمِمٝمقر هق وهذا(  ومٚمٝم٤م أؾم٠مشمؿ وإن: )  شمٕم٤ممم

 ُمـ " اعمٕمروم٦م " ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  أؾمٜمده اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ صحٞمٌح  وهق ، اخلّٓم٤ميبّ 

 .قمٜمف طمرُمٚم٦م قمـ اًمّرازّي  طم٤مشمؿٍ  أيب ـمريؼ

 ، همٚمط أيمثؿ سمـ حيٞمك ىمقل أنّ :  ظمزيٛم٦م اسمـ قمـ اخلّٓم٤ميبّ  كوطمٙم

  .يّمّح  ٓ اعمزينّ  قمـ اعمٜم٘مقل واًمّت٠مويؾ

 أٟمٙمر ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف ، وٕمٞمػ هٜم٤م قمغم سمٛمٕمٜمك اًمالم شم٠مويؾ:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

  .يٜمٙمره ملَ  قمغم سمٛمٕمٜمك يم٤مٟم٧م وًمق ، آؿمؽماط
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َّٓ  أٟمٙمر ُم٤م:  ىمٞمؾ وم٢من  أنّ :  قابوم٤مجل ، إُمر أّول ذم آؿمؽماط إرادة إ

 اًمالم:  وىم٤مل،  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ أيْم٤مً  ووّٕمٗمف .ذًمؽ ي٠مسمك احلدي٨م ؾمٞم٤مق

 آظمتّم٤مص ُمٓمٚمؼ قمغم سمؾ ، اًمٜم٤ّمومع آظمتّم٤مص قمغم سمقوٕمٝم٤م شمدل ٓ

  .ىمريٜم٦مٍ  ُمـ ذًمؽ قمغم محٚمٝم٤م ذم سمدّ  ومال ،

 قمغم وهق ، ًمإلسم٤مطم٦م " اؿمؽمـمل ":  ىمقًمف ذم إُمر:  افقجف افثوفٌ

 ويم٠مّٟمف ، ؾمقاءٌ  وقمدُمف ومقضمقده يٜمٗمٕمٝمؿ ٓ ذًمؽ أنّ  قمغم اًمّتٜمٌٞمف ضمٝم٦م

  .يٗمٞمدهؿ ٓ ومذًمؽ شمِمؽمـمل ٓ أو اؿمؽمـمل:  ي٘مقل

 اؿمؽمهي٤م " قمٜمد اًمٌخ٤مري أيٛمـ رواي٦م ذم ىمقًمف .اًمّت٠مويؾ هذا وي٘مّقي

  " ؿم٤مؤوا ُم٤م يِمؽمـمقن ودقمٞمٝمؿ

 اًم٤ٌمئع اؿمؽماط سم٠منّ  اًمٜم٤ّمَس  أقمٚمؿَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من:  ىمٞمؾ :افقجف افرابع 

 ومٚماّم  ، سمريرة أهؾ قمغم ُيٗمك ٓ سمحٞم٨م ذًمؽ ؿمتٝمروا ، سم٤مـمؾ اًمقٓء

 سمف ُمريداً  إُمر أـمٚمؼ سمٌٓمالٟمف اًمٕمٚمؿ هلؿ شم٘مّدم ُم٤م يِمؽمـمقا أن أرادوا

 قمٛمٚمٙمؿ اهلل ومًػمى اقمٛمٚمقا وىمؾ: )  يم٘مقًمف احل٤مل ُمآل قمغم اًمّتٝمديد

 ذًمؽ ومٚمٞمس:  أي(  ُمٚم٘مقن أٟمتؿ ُم٤م قاأًم٘مُ : )  ُمقؾمك ويم٘مقل(  ورؾمقًمف

 .يٜمٗمٕمٝمؿ ٓ ذًمؽ أنّ  ومًٞمٕمٚمٛمقن هلؿ اؿمؽمـمل:  ي٘مقل ويم٠مّٟمف ، سمٜم٤مومٕمٙمؿ

 " إًمخ ذوـم٤مً  يِمؽمـمقن رضم٤مل سم٤مل ُم٤م " ظمٓمٌٝمؿ طملم ىمقًمف وي١مّيده

 ، سم٢مسمٓم٤مًمف اهلل طمٙمؿ سمٞم٤من ُمٜمف شم٘مّدم ىمد أّٟمف إمم ُمِمػماً  اًم٘مقل هبذا ومقسّمخٝمؿ

 ، اًمٗم٤مقمؾ سمتقسمٞمخ ٓ اخلٓم٦ٌم ذم احلٙمؿ سمٌٞم٤من ًمٌدأ ذًمؽ سمٞم٤من يت٘مّدم ملَ  ًمق إذ

  .إصٚمّٞم٦م اًمؼماءة قمغم سم٤مىمٞم٤مً  يٙمقن يم٤من ّٕٟمف

 إُمر فم٤مهره اًمذي اًمققمٞمد سمٛمٕمٜمك ومٞمف إُمر:  ىمٞمؾ :افقجف اخلومس 
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 (  ؿمئتؿ ُم٤م اقمٛمٚمقا: )  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًمٜمّٝمل وسم٤مـمٜمف

 اؿمؽمط ُمـ يم٤من عَم٤َّم:  " إمّ  " ذم اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل: افقجف افسودس 

 دطمدو اعمٕم٤ميص ذم ويم٤مٟم٧م،  قم٤مصٞم٤مً  ورؾمقًمف اهلل ىم٣م ُم٤م ظمالف

 ًمػمشمدقمقا ذوـمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ يٕمّٓمؾ أن اًمٕم٤مصلم أدب ُمـ ويم٤من،  وآداب

  .إدب أين ُمـ ذًمؽ يم٤من همػمهؿ سمف ويرشمدع ذًمؽ قمـ

 ومٞمام خم٤مًمٗمتٝمؿ اشمريمل " اؿمؽمـمل " ُمٕمٜمك:  همػمه وىم٤مل:  افقجف افسوبع

 اًمٕمتؼ ًمتٜمجٞمز ُمراقم٤مة إًمٞمف دقمقا ومٞمام ٟمزاقمٝمؿ شمٔمٝمري وٓ ذـمقه

 وُم٤م: )  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف سم٤مًمٗمٕمؾ اًمؽّمك قمـ ٕمؼّم ي وىمد ، إًمٞمف اًمِّم٤مرع ًمتِمّقف

َّٓ  أطمدٍ  ُمـ سمف سمْم٤مّريـ هؿ  ، ذًمؽ يٗمٕمٚمقن ٟمؽميمٝمؿ:  أي(  اهلل سم٢مذن إ

حر اإلرضار إسم٤مطم٦م سم٤مإلذن اعمراد وًمٞمس ًّ  .سم٤مًم

َّٓ  .حمتٛمالً  يم٤من وإن وهذا:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل  قمـ ظم٤مرج أّٟمف إ

ٞم٤م طمٞم٨م ُمـ اعمج٤مز قمغم دًٓم٦م همػم ُمـ احل٘مٞم٘م٦م ًّ   .قاًم

 ظم٤مص   احلٙمؿ هذا أنّ  إضمقسم٦م أىمقى:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل:  افقجف افثومـ

 اًمنّمط هذا قمـ اًمّرضمقع ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م ؾمٌٌف وأنّ ،  اًم٘مْمّٞم٦م هذه ذم سمٕم٤مئِم٦م

 سمتٚمؽ ظم٤مّص٤مً  يم٤من اًمٕمٛمرة إمم احل٩ّم  يمٗمًخ وهق ، اًمنّمع طمٙمؿ عمخ٤مًمٗمتف

  .احل٩ّم  رأؿمٝم ذم اًمٕمٛمرة ُمٜمع ُمـ قمٚمٞمف يم٤مٟمقا ُم٤م إزاًم٦م ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م احلّج٦م

 .أؿمّدمه٤م إزاًم٦م اؾمتٚمزم إذا اعمٗمًدشملم أظمّػ  ارشمٙم٤مب ُمٜمف ويًتٗم٤مد

 .ومٞمف خمتٚمٍػ  قمغم ومٞمف سمٛمختٚمٍػ  اؾمتدٓل سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

َّٓ  يث٧ٌم ٓ اًمّتخّمٞمص سم٠منّ :  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وشمٕمّ٘مٌف  وٕنّ  ، سمدًمٞمؾٍ  إ

  .اعم٘م٤مًم٦م هذه ظمالف قمغم ٟمّص  اًمِّم٤مومٕمّل 
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 اؿمؽماط أنّ  احلدي٨م ذم ًمٞمس:  اجلقزّي  اسمـ ىم٤مل:  افقجف افتوشع

 ًمٚمٕم٘مد ؾم٤مسم٘م٤مً  يم٤من أّٟمف قمغم ومٞمحٛمؾ .ًمٚمٕم٘مد ُم٘م٤مرٟم٤مً  يم٤من واًمٕمتؼ اًمقٓء

 .سمف اًمقوم٤مء جي٥م وٓ اًمققمٞمد جمّرد " اؿمؽمـمل ":  سم٘مقًمف إُمر ومٞمٙمقن

 يٗمل ٓ سم٠مّٟمف قمٚمٛمف ُمع يٕمد أن ؿمخّم٤مً  ي٠مُمر ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف سم٤مؾمتٌٕم٤مد:  وشمٕمّ٘م٥م

  .اًمققمد سمذًمؽ

 سمجقاز صم٤مسمت٤مً  احلٙمؿ يم٤من:  وم٘م٤مل طمزم اسمـ أهمرب:  افقجف افعوذ

 يم٤من اًمذي اًمقىم٧م ذم سم٤مؿمؽماـمف إُمر ومقىمع ، اعمٕمتؼ ًمٖمػم اًمقٓء اؿمؽماط

 عمـ اًمقٓء إّٟمام:  وسم٘مقًمف ملسو هيلع هللا ىلص سمخٓمٌتف احلٙمؿ ذًمؽ ٟمًخ صمؿّ  ، ومٞمف ضم٤مئزاً 

 .أقمتؼ

 هذا وضمف ذم شمدومع احلدي٨م هذا ـمرق وؾمٞم٤مق ، ىم٤مل ُم٤م ٕمدُ سمُ  ُيٗمك وٓ

  .اعمًتٕم٤من واهلل .اجلقاب

 عَم٤َّم اًمقٓء أنّ  احلدي٨م هذا وضمف:  اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل:  افقجف احلودي ظؼ

 يٜمت٘مؾ وٓ ٟمًٌف ًمف صم٧ٌم وًمدٌ  ًمف وًمد إذا واإلٟم٤ًمن ، اًمٜم٥ًّم يمٚمحٛم٦م يم٤من

 وٓؤه ًمف صم٧ٌم قمٌداً  أقمتؼ إذا ومٙمذًمؽ ، همػمه إمم ٟم٥ًم وًمق قمٜمف ٟمًٌف

 يٕم٠ٌم ومٚمؿ ،يٜمت٘مؾ ملَ  قمٜمف ٟم٘مٚمف ذم أذن أو قمٜمف وٓئف ٟم٘مؾ أراد وًمق

 .اًمقٓء سم٤مؿمؽماـمٝمؿ

 ؿم٤مءوا ُم٤م يِمؽمـمقن ودقمٞمٝمؿ اؿمؽمـمل:  ىمٞمؾ:  افقجف افثوين ظؼ

 ُمـ اًمٚمٖمق سمٛمٜمزًم٦م هق سمؾ،  اًمٕم٘مد ذم ىم٤مدح همػم ذًمؽ ٕنّ ،  ذًمؽ وٟمحق

 ُيٓم٥م ؿمٝمػماً  ىمقًٓ  وإسمٓم٤مًمف رّده ًمٞمٙمقن سمذًمؽ إقمالُمٝمؿ وأظّمر ، اًمٙمالم

   ٟمتٝمكا .اًمّتٕمٌػم ذم وأويمد اًمٜمّٙمػم ذم أسمٚمغ هق إذ ، ً فم٤مهرا اعمٜمؼم قمغم سمف
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 .شم٘مّدم يمام اإلسم٤مطم٦م سمٛمٕمٜمك .ومٞمف إُمر أنّ  إمم ي١مّول وهق

 .ُم٤م طم٤مهلؿ: أي (  ؾام بول رجولٍ ) : ؿقفف 

 ذم اهلل سمٙمت٤مب اعمراد ( يشسضقن ذوضًو فقسً دم ـتوب اهلل) : ؿقفف 

 ، ُمًتٜمٌٓم٤مً  أو ٟمّّم٤مً  يٙمقن أن ُمـ أقمؿّ  وهق ، طمٙمٛمف اعمرومقع احلدي٨م

  .اهلل يمت٤مب ذم ٤معمِ  خم٤مًمػ ومٝمق ذًمؽ ُمـ ٞمسًم يم٤من ُم٤م ويمّؾ 

 ؾمٜم٦ّم أو يمت٤مسمف ُمـ طمٙمٛمف هٜم٤م اهلل سمٙمت٤مب اعمراد:  سمّٓم٤مل اسمـ وىم٤مل

 .إُّم٦م إَج٤مع أو رؾمقًمف

 اهلل طمٙمؿ ذم ًمٞمس:  أي .اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس:  ظمزيٛم٦م اسمـ وىم٤مل

 يٌٓمؾ اًمٙمت٤مب سمف يٜمٓمؼ ملَ  ذـم٤مً  ذط ُمـ يمؾ أنّ  ٓ ، وضمقسمف أو ضمقازه

 اًمّثٛمـ ذم ويِمؽمط ، اًمنّمط يٌٓمؾ ومال اًمٙمٗمٞمؾ اًمٌٞمع ذم ِمؽمطي ىمد ّٕٟمف ،

 .يٌٓمؾ ومال ذًمؽ وٟمحق ٟمجقُمف ُمـ أو أوص٤مومف ُمـ ذوط

 .أؿسومٌ  اًمٌٞمع ذم اًمنّموط اًمٕمٚمامء ىم٤مل:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

  .شمًٚمٞمٛمف يمنمط اًمٕم٘مد إـمالق ي٘متْمٞمف:  أحدهو

  .اّتػوؿوً  ضم٤مئزان ومه٤م يم٤مًمّرهـ ُمّمٚمح٦م ومٞمف ذطٌ :  افّثوين

 حلدي٨م اجلٛمٝمقر قمٜمد ضم٤مئزٌ  وهق .اًمٕمٌد ذم اًمٕمتؼ اؿمؽماط:  وفٌافثّ 

  .سمريرة وىمّّم٦م قم٤مئِم٦م

 ًمٚمٛمِمؽمي ومٞمف ُمّمٚمح٦م وٓ اًمٕم٘مد ُم٘مت٣م قمغم يزيد ُم٤م:  افّرابع

  .سم٤مـمٌؾ  ومٝمق ُمٜمٗمٕمتف يم٤مؾمتثٜم٤مء

 ذم ُمنموقم٤مً  ًمٞمس:  أي " اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس ":  ىمقًمف:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 ي١مظمذ ُم٤م إطمٙم٤مم ُمـ أنّ  هذا وُمٕمٜمك ، شمٗمّمٞمالً  وٓ شم٠مصٞمالً  اهلل يمت٤مب
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 شمٗمّمٞمٚمف دون شم٠مصٞمٚمف ي١مظمذ ُم٤م وُمٜمٝم٤م ، يم٤مًمقوقء اهلل يمت٤مب ُمـ شمٗمّمٞمٚمف

ٜم٦ّم أصٚمّٞم٦م قمغم اًمٙمت٤مب يمدًٓم٦م أصٚمف أّصؾ ُم٤م وُمٜمٝم٤م ، يم٤مًمّّمالة ًّ  اًم

 إصقل هذه ُمـ ي٘متٌس ُم٤م ومٙمؾ ، اًمّّمحٞمح اًم٘مٞم٤مس ويمذًمؽ واإلَج٤مع

 .شم٠مصٞمالً  اهلل يمت٤مب ُمـ ُم٠مظمقذٌ  ومٝمق شمٗمّمٞمالً 

 ومٝمق اهلل يمت٤مب ذم قمٚمٞمف يٜمّص  ملَ  ُم٤م أنّ  اعمراد ًمٞمس:  اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤ملو

ـّ  ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمـ " أقمتؼ عمـ اًمقٓء " ًمٗمظ وم٢منّ  ، سم٤مـمؾ  سمٓم٤مقمتف إُمر ًمٙم

  .اًمٙمت٤مب إمم ذًمؽ إو٤موم٦م ومج٤مز اهلل يمت٤مب ذم

 اًمّرؾمقل يمالم اىمتْم٤مه ُم٤م إو٤موم٦م جل٤مزت ضم٤مز ًمق ذًمؽ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ٓ اًمٕمٛمقم سمٓمريؼ هل إّٟمام اإلو٤موم٦م شمٚمؽ أنّ  : قمٜمف واجلقاب ، إًمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص

 سمٙمت٤مب اعمراد أنّ  إمم اخلّٓم٤ميبّ  ُمـ ُمّمػمٌ  وهذا ، اعمٕمّٞمٜم٦م اعم٠ًمًم٦م سمخّمقص

 ذم يٕم٘مقب ٕمّ  ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مًمف ُم٤م إًمٞمف ضمٜمح ُم٤م وٟمٔمػم ، اًم٘مرآن هٜم٤م اهلل

 يمت٤مب ذم وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٕمـ ُمـ أًمٕمـ ٓ ُم٤مزم:  اًمقاؿمٛم٦م ىمّّم٦م

 اًمّرؾمقل آشم٤ميمؿ وُم٤م)  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اهلل يمت٤مب ذم يمقٟمف غمقم اؾمتدل صمؿّ  .اهلل

 . ( )(  ومخذوه

 طمٙمؿ ذم:  أي " اهلل يمت٤مب ذم " هٜم٤م سم٘مقًمف اعمراد يٙمقن أن:  ويتؿؾ

ٜم٦ّم ذم أم اًم٘مرآن ذم ذيمر ؾمقاء ، اهلل ًّ  أي .اعمٙمتقب سم٤مًمٙمت٤مب اعمراد أو .اًم

 .اعمحٗمقظ اًمٚمقح ذم: 

ذم رواي٦م  ( اهلل ؾفق بوضٌؾ  فقس دم ـتوب مو ـون مـ ذطٍ ) : ؿقفف 

______________________ 
 .أظمرضمٝم٤م اًمِمٞمخ٤من،   ىمّم٦م أم يٕم٘مقب ُمع اسمـ ُمًٕمقد  (6)
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 "ُمـ اؿمؽمط ذـم٤ًم ًمٞمس ذم يمت٤مب اهلل ومٚمٞمس ًمف  "اًمٚمٞم٨م 

وإن ذط ُم٤مئ٦م  "رواي٦م اًمٚمٞم٨م ذم  (وإن ـون موئي ذٍط ) : ؿقفف 

 ."ُمّرة

 ذط ًمق أّٟمف " ذط ُم٤مئ٦م اؿمؽمط وًمق ":  ىمقًمف ُمٕمٜمك:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

 .سم٤مـمٌؾ  ومٝمق شمقيمٞمداً  ُمّرة ُم٤مئ٦م

،  اًمّت٠ميمٞمد قمغم محٚمف وإّٟمام " ُمّرة ُم٤مئ٦م ذط إنْ و ":  رواي٦م ىمقًمف وي١مّيده

 " ذـم٤مً  اؿمؽمط ُمـ ":  ىمقًمف وذم " ذط يمّؾ  ":  ىمقًمف ذم اًمٕمٛمقم ٕنّ 

 ، سم٤معم٤مئ٦م شم٘مٞمٞمده٤م إمم طم٤مضم٦م ومال ، اعمذيمقرة اًمنّموط َجٞمع سمٓمالن قمغم داٌل 

  .اًمّّمٞمٖم٦م قمٚمٞمٝم٤م دًم٧م ٤معمِ  يمذًمؽ احلٙمؿ يم٤من قمٚمٞمٝم٤م زادت ًمق وم٢مّّن٤م

: ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌّّل  وم٘م٤مل " سمٚمٗمظذم اًمٌخ٤مري  قم٤مئِم٦م قمـ يٛمـأ رواي٦م .ٟمٕمؿ

 ًمٙمٜمّف،  اًمّت٠ميمٞمد اطمتٛمؾ وإن " ذط ُم٤مئ٦م اؿمؽمـمقا وإن أقمتؼ عمـ اًمقٓء

 واهلل . اعم٤ٌمًمٖم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم اعم٤مئ٦م يمروذِ  ، اًمّتٕمّدد سمف اعمراد أنّ  ذم فم٤مهرٌ 

  .أقمٚمؿ

 ،اًمّتٙمثػم خمرج ظمرج:  " ذط ُم٤مئ٦م يم٤من وًمق " ىمقًمف:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 أنّ  ُمٜمف ويًتٗم٤مد ، يمثرت وًمق سم٤مـمٚم٦م اعمنموقم٦م اًمٖمػم اًمنّموط أنّ  يٕمٜمل

  .صحٞمح٦م اعمنموقم٦م اًمنّموط

 ( ).شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن  يمت٤مب ذم ذًمؽ قمغم اًمّتٜمّمٞمص وؾمٞم٠ميت

______________________ 
ٙم٤مح رىمؿ أيت ذم اًمٜم ويمذا طمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ، أيت  اٟمٔمر طمدي٨م ضم٤مسمر  (6)

(066  ) 
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 .ًمف اعمخ٤مًمٗم٦م اًمنّموط ُمـ سم٤مٓشّم٤ٌمع:  أي ( أحّؼ  اهلل ؿضوء: )  ؿقفف

 وًمٞم٧ًم ، طمّده٤م اًمتل طمدوده سم٤مشّم٤ٌمع:  أي ( أوثؼ اهلل وذط: )  ؿقفف

 وىمد ، واًم٤ٌمـمؾ احلّؼ  سملم ُمِم٤مريم٦م ٓ إذ طم٘مٞم٘متٝم٤م قمغم هٜم٤م اعمٗم٤مقمٚم٦م

 .يمثػماً  اًمّتٗمْمٞمؾ ًمٖمػم أومٕمؾ صٞمٖم٦م وردت

 .اجلقاز ُمـ اقمت٘مدوه ُم٤م قمغم ذًمؽ ورد : يؼول أن ويتؿؾ

 ًمٚمحٍم " إّٟمام " يمٚمٛم٦م أنّ  ُمٜمف يًتٗم٤مد ( أظتؼ دـ افقٓء ّكامو: )  ؿقفف

 ُمـ ًمزم ٤معمََ  ذًمؽ وًمقٓ .قمداه قماّم  وٟمٗمٞمف ًمٚمٛمذيمقر احلٙمؿ إصم٤ٌمت وهق ،

 .همػمه قمـ ٟمٗمٞمف ًمٚمٛمٕمتؼ اًمقٓء إصم٤ٌمت

 وىمع أو رضمؾ يديف قمغم أؾمٚمؿ عمـ وٓء ٓ أّٟمف قمغم سمٛمٗمٝمقُمف واؾمتدل

  .إلشحوق خالؾوً  ًمٚمٛمٚمت٘مط وٓ ، فؾحـػّقي خالؾوً  حم٤مًمٗم٦م وسمٞمٜمف سمٞمٜمف

:  ـ ؿولدَ  ؾوً خال ؾم٤مسمٞمف أقمتؼ عمـ اًمقٓء إصم٤ٌمت ُمٜمٓمقىمف ُمـ ويًتٗم٤مد

 ًمٚمٛمًٚمؿ اعمًٚمؿ قمتؼ أقمتؼ ومٞمٛمـ ويدظمؾ ،ًمٚمٛمًٚمٛملم وٓؤه يّمػم

 .ًمٚمٛمٕمتؼ اًمقٓء صمٌقت وسم٤مًمٕمٙمس ، وًمٚمٙم٤مومر

 سمـ هِم٤مم قمـ احلٛمٞمد قمٌد سمـ ضمرير ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  زاد : تـبقفٌ 

 ويم٤من زوضمٝم٤م سملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومخػّمه٤م " احلدي٨م هذا آظمر ذم قمروة

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ُمـ٤م اًمٌخ٤مري أظمرضمٝم اًمّزي٤مدة وهذه " قمٌداً   .قم

 زوضمٝم٤م ذم اخلالف ذيمر ُمع ، شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم وي٠ميت

 ( ) .؟ قمٌداً  أو طمّراً  يم٤من هؾ

______________________ 
 .( 033) رىمؿ  .اٟمٔمر طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م آظمر طمدي٨ٍم ذم اًمٌٞمقع (6)
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  .ؾمٌؼ ُم٤م ؾمقى اًمٗمقائد ُمـ هذا سمريرة طمدي٨م وذم

ٜم٦ّم اعمٙم٤مشم٦ٌم ضمقاز ًّ  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى وىمد ، اًمٙمت٤مب حلٙمؿ شم٘مريًرا سم٤مًم

 .اإلؾمالم ذم يم٤مٟم٧م يمت٤مسم٦م أّول أّّن٤م ، صحٞمح سمًٜمدٍ  " إوائؾ " ذم

 سمريرة وأّوًمّٞم٦م اًمّرضم٤مل ذم أّوًمّٞمتف سم٠منّ  ؾقجؿع ، ؾمٚمامن ىمّّم٦م قمٚمٞمف ويردّ 

 .اًمٜم٤ًّمء ذم

 واّدقمك ، قمٛمر قمٌد ُأُمٞم٦َّم أسمق اإلؾمالم ذم ُمٙم٤مشم٥م أّول إنّ :  ىمٞمؾ وىمد

  .وظمقًمػ اجل٤مهٚمّٞم٦م ذم شمٕمرف شمٙمـ ملَ  اًمٙمت٤مسم٦م أنّ  اًمّروي٤مينّ 

 ي٠مذن ملَ  وًمق اعمتزّوضم٦م يمت٤مسم٦م وضمقاز ، يم٤مًمٕمٌد ُٕم٦ما يمت٤مسم٦م ضمقازوومٞمف 

 ُمٜمف ومراىمٝم٤م إمم شم١مّدي يم٤مٟم٧م وًمق يمت٤مسمتٝم٤م ُمـ ُمٜمٕمٝم٤م ًمف ًمٞمس وأّٟمف ، اًمّزوج

ّٞمد ُمٜمع اعمتزّوج ًمٚمٕمٌد ًمٞمس أّٟمف يمام ، ًّ  أّدى وإن حتتف اًمتل أُمتف قمتؼ ُمـ اًم

 .ٟمٙم٤مطمٝم٤م سمٓمالن إمم ذًمؽ

ٕمل ُمـ متٙمٞمٜمٝم٤م ُمـ ويًتٜمٌط ًّ  قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس أّٟمف اًمٙمت٤مسم٦م ُم٤مل ذم اًم

  .ظمدُمتف

ّٞمد ومتٙملم وايمت٤ًمهب٤م وؾم١ماهل٤م اعمٙم٤مشم٦ٌم ؾمٕمل ضمقاز وومٞمف ًّ  ُمـ هل٤م اًم

 .يمًٌٝم٤م طمّؾ  ضمٝم٦م قمروم٧م إذا اجلقاز حمّؾ  أنّ  ُيٗمك وٓ ، ذًمؽ

 ٓ ُمـ قمغم حمٛمقل إُم٦م يم٥ًم قمـ اًمقارد اًمٜمّٝمل سم٠منّ  اًمٌٞم٤من وومٞمف

 .اعمٙم٤مشم٦ٌم همػم قمغم حمٛمقل أو ، يمًٌٝم٤م وضمف يٕمرف

 ذًمؽ ذم يِمؽمط وٓ،  اًمٙمت٤مسم٦م طملم ُمـ ي٠ًمل أن ٚمٛمٙم٤مشم٥مًم أنّ  وومٞمف

 .ذضف دـ خالؾوً  هقمَجزَ 

١مال ضمقاز وومٞمف ًّ ـٍ  ُمـ إًمٞمف اطمت٤مج عمـ اًم  .ذًمؽ ٟمحق أو همرمٍ  أو دي
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 .اًمٙمت٤مسم٦م ُم٤مل سمتٕمجٞمؾ سم٠مس ٓ أّٟمف وومٞمف

ٚمٕم٦م ص٤مطم٥م وشمِمديد اًمٌٞمع ذم اعم٤ًموُم٦م ضمقاز وومٞمف ًّ  وأنّ  ، ومٞمٝم٤م اًم

 خالؾوً  ُمزّوضم٦مً  يم٤مٟم٧م وًمق وهمػمه اًمٌٞمع ذم ٗمًٝم٤مًمٜم شمتٍّمف اًمّرؿمٞمدة اعمرأة

 ذم ُم٘م٤مُمف همػمه ي٘مٞمؿ أن ومٚمف سمٜمٗمًف يتٍّمف ٓ ُمـ وأنّ  ، ذفؽ أبك دـ

ّٞمد أذن إذا اًمٕمٌد وأنّ  ، ذًمؽ ًّ  .شمٍّمومف ضم٤مز اًمّتج٤مرة ذم ًمف اًم

 أن أراد عمـ سم٠مس ٓ وأّٟمف ، اعمٜمٙمر إٟمٙم٤مر قمٜمد اًمّّمقت رومع ضمقاز وومٞمف

،  اًمّثٛمـ ذم ًمف ًمٞمت٤ًمهٚمقا اًمّرىم٦ٌم ٕصح٤مب ذًمؽ ئمٝمر أن ًمٚمٕمتؼ يِمؽمي

 اًمنّمع يقاومؼ ٓ اًمذي اًم٘مقل إٟمٙم٤مر وومٞمف .اًمّري٤مء ُمـ ذًمؽ يٕمدّ  وٓ

 .ومٞمف اًمّرؾمقل واٟمتٝم٤مر

 سمٞمع ًمق مم٤ّم أيمثر ومٞمف اًمّرهم٦ٌم يم٤مٟم٧م سم٤مًمٜمّ٘مد سمٞمع إذا اًمٌّمء أنّ  وومٞمف

 دظمقل ضمقاز وومٞمف .سمرو٤مه ديٜمف قمٜمف ي٘ميض أن ًمٚمٛمرء وأنّ  ، سم٤مًمٜمًّٞمئ٦م

 ٓ اعمٙم٤مشم٦ٌم أنّ  وومٞمف ٓ أم ومٞمف يم٤من ؾمقاءٌ  اًمّرضمؾ سمٞم٧م إضم٤مٟم٥م ٤ًمءاًمٜمّ 

 .زوضمٝم٤م وٓ وًمده٤م اًمٕمتؼ ذم يٚمح٘مٝم٤م

 يمت٤مسمتف سمٕمض قمّجؾ ًمق اعمٙم٤مشم٥م وأنّ  ، سم٤مًمٜمًّٞمئ٦م اًمنّماء ضمقاز وومٞمف

ّٞمد جيؼم ملَ  اًم٤ٌمىمل ؾمّٞمده قمٜمف يْمع أن قمغم اعمحّؾ  ىمٌؾ ًّ  .ذًمؽ قمغم اًم

 اًمّثٛمـ سملم ٕنّ  ، وأيمثر ُمٜمٝم٤م وأىمّؾ  داًمٕمٌ ىمٞمٛم٦م ىمدر قمغم اًمٙمت٤مسم٦م وضمقاز

 ومدلَّ  ٟم٤مضمزاً  اعم١مضّمؾ قم٤مئِم٦م سمذًم٧م وم٘مد ذًمؽ وُمع ، ومرىم٤مً  واعم١مضّمؾ اعمٜمّجز

 سم٤مقمقه٤م أهٚمٝم٤م ويم٤من سمف يمقشم٧ٌم مم٤ّم أيمثر سم٤مًمّت٠مضمٞمؾ يم٤مٟم٧م ىمٞمٛمتٝم٤م أنّ  قمغم

 .سمذًمؽ

 اًم٘مّقة(  ظمػماً  ومٞمٝمؿ قمٚمٛمتؿ إن: )  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم سم٤مخلػم اعمراد أنّ  وومٞمف
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 .اعم٤مل سمف اعمراد وًمٞمس ، قمٚمٞمف اًمٙمت٤مسم٦م وىمٕم٧م سمام واًمقوم٤مء ، ٥ًماًمٙم قمغم

 يٙم٤مشمٌف ومٙمٞمػ .ًمًّٞمده اعمٙم٤مشم٥م يد ذم اًمذي اعم٤مل أنّ  ذًمؽ وي١مّيد

 .هذا قمٚمٞمف دُ رِ يَ  ٓ .يٛمٚمؽ اًمٕمٌد إنّ :  ي٘مقل ُمـ ًمٙمـ ،؟ سمامًمف

٤ٌّمس اسمـ قمـ ٟم٘مؾ وىمد  إنّ  ي٘مقل أّٟمف ُمع اعم٤مل سم٤مخلػم اعمراد أنّ :  قم

 قمٜمف يّمّح  ٓ أّٟمف ئمٝمر واًمذي ، اًمّتٜم٤مىمض إمم ومٜم٥ًم ، يٛمٚمؽ ٓ اًمٕمٌد

  .إُمريـ أطمد

 ومٙمٞمػ .ًمًّٞمده ُمٕمف اًمذي واعم٤مل ؾمّٞمده ُم٤مل اًمٕمٌد سم٠منّ :  همػمه واطمت٩ّم 

 ّٕٟمف،  أي٦م ذم سم٤معم٤مل اخلػم شمٗمًػم يّمّح  ٓ:  آظمرون وىم٤مل ؟ سمامًمف يٙم٤مشمٌف

 ومٙمذا ، قمٜمده لُم٤م ٓ أو ًمف ُم٤مل ٓ ي٘م٤مل وإّٟمام،  ومٞمف ُم٤مل ٓ ومالن ي٘م٤مل ٓ

 .ذًمؽ وٟمحق .ُمٕم٤مُمٚم٦مٍ  طمًـ وومٞمف أُم٤مٟم٦مٌ  وومٞمف ووم٤مء ومٞمف ي٘م٤مل إّٟمام

 ، فؾجؿفقر وؾوؿوً  .ًمف طمروم٦م ٓ ُمـ يمت٤مسم٦م ضمقاز أيْم٤مً  احلدي٨م وذم

 قمغم شمًتٕملم ضم٤مءت سمريرة أنّ  وذًمؽ،  وأمحد موفؽ قمـ واظمتٚمػ

 ٤معمَ  طمروم٦م أو ُم٤مل هل٤م يم٤من ومٚمق ، ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمٝم٤م ىمْم٧م شمٙمـ وملَ  يمت٤مسمتٝم٤م

  .طم٤مًم٦م شمٙمـ ملَ  يمت٤مسمتٝم٤م ٕنّ ،  آؾمتٕم٤مٟم٦م إمم ٧ماطمت٤مضم

 قمغم اإلقم٤مٟم٦م قم٤مئِم٦م ُمـ ـمٚمٌٝم٤م ُمـ يٚمزم ٓ ّٕٟمف،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف . ىمٞمؾ يمذا

 ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼمّي  قمٜمد وىمع وىمد ، طمروم٦م وٓ هل٤م ُم٤مل ٓ يٙمقن أن طم٤مهل٤م

 ُمـ شم٘مض ملَ  وهل ُمٙم٤مشم٦ٌم سمريرة اسمت٤مقم٧م قم٤مئِم٦م أنّ ،  قمروة قمـ اًمّزسمػم أيب

  .آظمر وضمف ُمـ اًمّزي٤مدة وشم٘مّدُم٧م .ؿمٞمئ٤مً  يمت٤مسمتٝم٤م

 ذًمؽ يمره ُمـ قمغم واًمّردّ  ، اًمٜم٤ّمس ُم٠ًمًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م أظمذ ضمقاز وومٞمف

 .اًمٜم٤ّمس أوؾم٤مخ أّٟمف وزقمؿ
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 ٓ أّٟمف،  رواي٦م اعم٤مًمٙمّٞم٦م وقمٜمد ، سم٤مًمّّمدىم٦م اعمٙم٤مشم٦ٌم ُمٕمقٟم٦م ُمنموقمّٞم٦م وومٞمف

  .اًمٗمرض قمـ جيزئ

 اًمّديقن ذم ٠مىمٞم٧ماًمتّ  وضمقاز ، ويمثػمه اعم٤مل سم٘مٚمٞمؾ اًمٙمت٤مسم٦م ضمقاز وومٞمف

 ذًمؽ يٙمقن وٓ ، وؾمٓمف أو أّوًمف سمٞم٤من همػم ُمـ يمذا ُمثالً  ؿمٝمر يمّؾ  ذم

 .احلٚمقل اًمِّمٝمر سم٤مٟم٘مْم٤مء يتٌلّم  ّٕٟمف،  جمٝمقًٓ 

 ":  سمريرة ىمقل يٙمقن أن ٓطمتامل ، ٟمٔمرٌ  وومٞمف ، اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل يمذا

 ـومٞمٛمٙم اًمّتًٚمٞمؿ شم٘مدير وقمغم ، ُمثالً  همّرشمف ذم:  أي " أوىمّٞم٦م قم٤مم يمّؾ  ذم

 أظمذ ُم٤م ًمًّٞمده طمؾ قمَجزَ  ًمق اعمٙم٤مشم٥م وم٢منّ  ، واًمّديقن اًمٙمت٤مسم٦م سملم اًمّتٗمرىم٦م

  .إضمٜمٌّل  سمخالف ُمٜمف

 حمٛمقًم٦م سمريرة وىمّّم٦م ،وهمػمه٤م اًمّديقن سملم ومرق ٓ:  سمّٓم٤مل اسمـ وىم٤مل

 .جمٝمقًٓ  إضمؾ يّمػم وإٓ اًمقىم٧م شمٕمٞملم سمٞم٤من ذم ىمٍّم  اًمّراوي أنّ  قمغم

ٚمػ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ّنك وىمد ًّ َّٓ  اًم   .ُمٕمٚمقم أضمؾ إمم إ

 اًمقزن قمـ يٙمٗمل اًمقزن اعمٕمٚمقُم٦م اًمّّمح٤مح اًمّدراهؿ ذم اًمٕمدّ  أنّ  وومٞمف

 أرسمٕمقن وإوىمّٞم٦م ، سم٤مٕواىمل يم٤مٟم٧م اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م وأنّ  ،

  .اًمّزيم٤مة ذم شم٘مّدم يمام درمه٤مً 

 إمم سم٤مًمٕمدّ  يتٕم٤مُمٚمقن يم٤مٟمقا اعمديٜم٦م أهؾ أنّ :  اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  وزقمؿ

 .سم٤مًمقزن أُمروا صمؿّ  عمديٜم٦ما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُم٘مدم

 ، ؾمٜملم صمامن ُمـ سمٜمحقٍ  ُم٘مدُمف قمـ ُمت٠مظّمرة سمريرة ىمّّم٦م ٕنّ  . ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 ، هلؿ أدومٕمٝم٤م:  أي " واطمدة قمّدة هلؿ أقمّده٤م " قم٤مئِم٦م ىمقل حيتٛمؾ ًمٙمـ

 .اًمٕمدّ  طم٘مٞم٘م٦م ُمراده٤م وًمٞمس
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 هلؿ أص٥ّم  أن " قمـ قم٤مئِم٦م ذم اًمٌخ٤مري قمٛمرة ـمريؼ ذم ىمقهل٤م وي١مّيده

٦ٌّم صمٛمٜمؽ  ." واطمدة ص

 يٌٞمٕمف ٓ أن سمنمط اًمٌٞمع سمخالف اًمٕمتؼ ذط قمغم اًمٌٞمع ضمقاز وومٞمف

 يّي  وٓ يٌٓمؾ ٓ ُم٤م اًمٌٞمع ذم اًمنّموط ُمـ وأنّ  ، ُمثالً  هيٌف وٓ ًمٖمػمه

 .اًمٌٞمع

  .احلدي٨م ذم

 قم٤مضمزاً  يٙمـ ملَ  وإن ريض إذا اعمٙم٤مشم٥م سمٞمع ضمقاز:  افؼقل إولوهق 

 وٓ تقمَجزَ  إّّن٤م ؾشم٘م ملَ  سمريرة ٕنّ  ، قمٚمٞمف طمؾَّ  ىمد ٟمجؿ أداء قمـ

 واًمٚمٞم٨م وإوزاقمّل  ورسمٞمٕم٦م أمحد ىمقل وهق ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  اؾمتٗمّمٚمٝم٤م

 اعمٜمذر واسمـ ضمري٩ٍم  اسمـ واظمت٤مره ، وُم٤مًمؽ اًمِّم٤مومٕمّل  ىمقزم وأطمد صمقر وأيب

 .ذًمؽ ذم هلؿ شمٗم٤مصٞمؾ قمغم وهمػممه٤م

 وسمٕمض اًم٘مقًملم أصّح  ذم واًمِّم٤مومٕمّل  طمٜمٞمٗم٦م أسمق ُمٜمٕمف:  افؼقل افثوين

 .اعم٤مًمٙمّٞم٦م

 .ٟمٗمًٝم٤م تقمَجزَ  سم٠مّّن٤م سمريرة ىمّّم٦م قمـ وأضم٤مسمقا

 ُم٤م اؾمتٕم٤مٟمتٝم٤م ذم وًمٞمس ، ذًمؽ ذم قم٤مئِم٦م سمريرة سم٤مؾمتٕم٤مٟم٦م واؾمتدًمقا

 وٓ قمٜمده ُم٤مل ٓ ُمـ يمت٤مسم٦م سمجقاز اًم٘مقل ُمع ؾمّٞمام وٓ ، ٕمَجزَ اًم يًتٚمزم

  .ًمف طمروم٦م

 تقمَجزَ  أّّن٤م سمريرة طمدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم ًمٞمس:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل

 رء ذم يرد وملَ  ، رء قمٚمٞمٝم٤م طمؾ ىمد سم٠مّٟمف أظمؼمت وٓ ، اًمٜمّجؿ أداء قمـ

  .ذًمؽ ُمـ رء قمـ هل٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  اؾمتٗمّم٤مل ـمرىمف ُمـ
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 راودهتؿ ُمٕمٜم٤مه:  وم٘م٤مل " أهكم يم٤مشم٧ٌم ":  ىمقهل٤م أّول ُمـ ومـفؿ

 ، سمٞمٕم٧م وًمذًمؽ ، سمٕمد اًمٕم٘مد ي٘مع وملَ ،  اًم٘مدر هذا قمغم ُمٕمٝمؿ واشّمٗم٘م٧م

 ؾمٞم٤مق فم٤مهر الفظم وهق ، ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمٙم٤مشم٥م سمٞمع قمغم ومٞمف طمّج٦م ومال

  .اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مًمف .احلدي٨م

َّٓ  يٕمتؼ ٓ أن ومٞمج٥م سمّمٗم٦مٍ  قمتؼ اًمٙمت٤مسم٦م أنّ :  أيْم٤مً  اجلقاز وي٘مّقي  إ

 يٕمتؼ ومال اًمّدار دظمٚم٧م إن طمر   أٟم٧م ىم٤مل ًمق يمام ، اًمٜمّجقم َجٞمع أداء سمٕمد

 َّٓ   .دظمقهل٤م ىمٌؾ سمٞمٕمف وًمًّٞمده ، دظمقهل٤م مت٤مم سمٕمد إ

 رىمٌتٝم٤م ٓ سمريرة يمت٤مسم٦م قم٤مئِم٦م شمفاؿمؽم اًمذي أنّ  زقمؿ ُمـ ادوفؽّقي ومـ

 اًمٌٞمع وىمع وإذا ، اًمٕمتؼ سمنمط سمريرة سم٤مقمقا إّّنؿ:  وؿقؾ ، رّده شم٘مّدم وىمد

 وقمـ ، وادوفؽّقي افّشوؾعّقي ظـد افؼقفغ أصّح  قمغم صّح  اًمٕمتؼ سمنمط

 .يٌٓمؾ احلـػّقي

 ي١مُمـ ممّـ اعمٜم٤مضمل يم٤من إذا ّهاً  زوضمٝم٤م دون اعمرأة ُمٜم٤مضم٤مة ضمقاز وومٞمف

١مال ي٘متيض احل٤مل ؿم٤مهد رأى إذا ضمؾاًمرّ  وأنّ  ، ًّ  ؾم٠مل ذًمؽ قمـ اًم

 .ويِمٝمد ًمزوضمتف حيٙمؿ أن ًمٚمح٤ميمؿ سم٠مس ٓ وأّٟمف ، وأقم٤من

 سمٓمريؼ اًمٕمٌد طمٙمؿ ُمٜمف وي١مظمذ ، أُم٦م يم٤مٟم٧م وًمق اعمرأة ظمؼم ىمٌقل وومٞمف

 سمٞمع وأنّ  ، اًمٕمتؼ يًتٚمزم ٓ إداء ىمٌؾ اًمٙمت٤مسم٦م قم٘مد أنّ  وومٞمف .إومم

 .سمٓمالٍق  ًمٞمس اًمّزوج ذات إُم٦م

 واًم٘مٞم٤مم ، ومٞمٝم٤م سمٕمد أُّم٤م وىمقل ، واًمّثٜم٤مء سم٤محلٛمد اخلٓم٦ٌم ذم اًمٌداءة وومٞمف

 اًمذي اإليت٤مء وأنّ  " ذط ُم٤مئ٦م ":  ًم٘مقًمف اًمنّموط شمٕمّدد وضمقاز ،ومٞمٝم٤م

ّٞمد سمف أُمر ًّ  .ًمٚمٕمتؼ ُمٙم٤مشمٌف سم٤مع إذا قمٜمف ؾم٤مىمط اًم
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جع ذم يمراه٦م ٓ أن وومٞمف ًّ  وٓ ىمّمد قمـ يٙمـ ملَ  إذا اًمٙمالم ذم اًم

 .واًمٕمٌٞمد إطمرار ومٞمٝم٤م وم٤مرق طم٤مًم٦م ًمٚمٛمٙم٤مشم٥م نّ أ وومٞمف .ُمتٙمٚمٗم٤مً 

 ويٕمٚمٜمٝم٤م اًمّديـ أُمقر ُمـ اعمٝمّٛم٦م إُمقر ئمٝمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف وومٞمف

 ، أصح٤مسمف ىمٚمقب ذًمؽ ُمع ويراقمل ، إلؿم٤مقمتٝم٤م اعمٜمؼم قمغم هب٤م وُيٓم٥م

 ي١مظمذ وّٕٟمف،  " رضم٤مل سم٤مل ُم٤م ":  ىم٤مل سمؾ سمريرة أصح٤مب يٕملّم  ملَ  ّٕٟمف

 اعمذيمقرة اًمّّمقرة ذم وهمػمهؿ قريـًمٚمٛمذيم قم٤ممّ  ذع شم٘مرير ذًمؽ ُمـ

 يم٤مٟم٧م وم٢مّّن٤م ضمٝمؾ أيب سمٜم٧م ٓمٌتفظِم  ذم قمكمّ  ىمّّم٦م سمخالف وهذا .وهمػمه٤م

  .( ) قمّٞمٜمٝم٤م ومٚمذًمؽ سمٗم٤مـمٛم٦م ظم٤مّص٦م

 ٓ ًمف اعمٙم٤مشم٥م ايمت٤ًمب وأنّ  ، إطمٙم٤مم ًمتٕمريػ اًمقىم٤مع طمٙم٤مي٦م وومٞمف

 ، زوضمٝم٤م إذن سمٖمػم ُم٤مهل٤م ذم اًمّرؿمٞمدة اعمرأة شمٍّمف وضمقاز ، ًمًّٞمده

 ذاء وضمقاز ، يمذًمؽ واًمنّماء اًمٌٞمع أُمر ذم إضم٤مٟم٥م ٚمتٝم٤موُمراؾم

ٚمٕم٦م ًّ  ُم٤م سمذًم٧م قم٤مئِم٦م ٕنّ  ، ُمثٚمٝم٤م صمٛمـ ُمـ سم٠ميمثر ذائٝم٤م ذم ًمٚمّراهم٥م اًم

 .واًمٜمًّٞمئ٦م اًمٜمّ٘مد سملم اًم٘مٞمٛم٦م اظمتالف ُمع اًمٜمّ٘مد ضمٝم٦م قمغم ٟمًٞمئ٦م ىمّرر

  .إًمٞمف طم٤مضمتف قمٜمد ًمف ُم٤مل ٓ ُمـ اؾمتداٟم٦م ضمقاز وومٞمف

 وآؾمت٘مراض أضمؾٍ  إمم اًمٌٞمع ًمٙمت٤مسم٦ما ٟمجقم ُمنموقمّٞم٦م ُمـ وي١مظمذ

______________________ 
إن قمٚمٞم٤ًم : ىم٤مل   اعمًقر سمـ خمرُم٦م قمـ (  6334) ُمًٚمؿ (  0264) أظمرضمف اًمٌخ٤مري   (6)

يزقمؿ : وم٘م٤مًم٧م   ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مشم٧م رؾمقل اهلل  .ومًٛمٕم٧ْم سمذًمؽ وم٤مـمٛم٦م .ظمٓم٥م سمٜم٧م أيب ضمٝمؾ

 ملسو هيلع هللا ىلصوهذا قمكٌم ٟم٤ميمح سمٜم٧م أيب ضمٝمؾ ، وم٘م٤مم رؾمقل اهلل ىمقُمؽ أٟمؽ ٓ شمٖمْم٥م ًمٌٜم٤مشمؽ ، 

أُم٤م سمٕمد أٟمٙمح٧م أسم٤م اًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع ، ومحدصمٜمل : ومًٛمٕمتف طملم شمِمٝمد ، ي٘مقل 

وإين أيمره أن يًقءه٤م ، واهلل ٓ دمتٛمع سمٜم٧م رؾمقل  .وصدىمٜمل ، وإن وم٤مـمٛم٦م سمْمٕم٦م ُمٜمل

 .ومؽمك قمكٌم اخلٓم٦ٌمَ  .وسمٜم٧م قمدو اهلل ، قمٜمد رضمٍؾ واطمدٍ   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
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 ، اًمّذيمقر ذم ـم٤مهرة أي٦م ٕنّ  سم٤مًمٕمٌٞمد اإلُم٤مء إحل٤مق وومٞمف ، ذًمؽ وٟمحق

 أطمدمه٤م سمٞمع ضمقاز سمف ويٚمحؼ ، اًمّرىمٞم٘ملم اًمّزوضملم أطمد يمت٤مسم٦م ضمقاز وومٞمف

 .أظمر دون

 إضمراء ُمٜمف ومٞمتٗمّرع ، رء قمٚمٞمف سم٘مل ُم٤م قمٌد اعمٙم٤مشم٥م أنّ  ُمٜمف وي١مظمذ

 أيمثر وىمد .وهمػمه٤م واحلدود واجلٜم٤مي٤مت اًمٜمّٙم٤مح ذم ٝم٤ميمٚمّ  اًمّرىمٞمؼ أطمٙم٤مم

 .سمريرة طمدي٨م ُمـ اعمًتٜمٌٓم٦م اًمٗمقائد َجٕمقا ُمـ سمنده٤م

٤ًٌم يٕمتؼ ٓ ٟمجقُمف أيمثر أّدى ُمـ أنّ  ذًمؽ وُمـ  ، إيمثر حلٙمؿ شمٖمٚمٞم

 ٟمجقُمف سمٕمض أّدى ُمـ وأنّ  ، يٕمتؼ ىمٞمٛمتف سم٘مدر اًمٜمّجقم ُمـ أّدى ُمـ وأنّ 

 همػم ُمـ سمريرة ذاء ذم أذن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ٕنّ  ، أّدى ُم٤م سم٘مدر ُمٜمف يٕمتؼ ملَ 

 .اؾمتٗمّم٤مل

 قمـ ُمٞمٛمقن سمـ قمٛمرو ـمريؼ ُمـ ؾمٕمد واسمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـوروى 

:  وم٘م٤مًم٧م ، صقيت ومرومٕم٧م قم٤مئِم٦م قمغم اؾمت٠مذٟم٧م : ىم٤مل ي٤ًمر سمـ ؾمٚمٞمامن

 ؟ يمت٤مسمتؽ ُمـ قمٚمٞمؽ سم٘مل ُم٤م أّدي٧م:  وم٘م٤مًم٧م .ؾمٚمٞمامن:  وم٘مٚم٧م ؟ ؾمٚمٞمامن

َّٓ  .ٟمٕمؿ:  ىمٚم٧م  قمٚمٞمؽ سم٘مل ُم٤م قمٌد وم٢مّٟمؽ ، ادظمؾ : ىم٤مًم٧م .يًػًما ؿمٞمًئ٤م إ

 .رء

 قمـ سمِمػم سمـ قمٛمران قمـ ذئ٥م أيب اسمـ ـمريؼ ُمـ اًمّٓمح٤موّي  وروى

َّٓ  أراك ُم٤م:  ًمٕم٤مئِم٦م ىم٤مل أّٟمف اًمٜمّييلم ُمقمم هق ؾم٤ممل  ، ُمٜمّل ؾمتحتجٌلم إ

 قمٚمٞمؽ سم٘مل ُم٤م قمٌد إّٟمؽ:  وم٘م٤مًم٧م ، يم٤مشم٧ٌم:  وم٘م٤مل ؟ ًمؽ ُم٤م:  وم٘م٤مًم٧م

 . رء

 قمـ ٟمجٞمح أيب اسمـ ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد اًمِّم٤مومٕمّل روى و
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 قمٚمٞمف سم٘مل ُم٤م قمٌد هق:  اعمٙم٤مشم٥م ذم ىم٤مل صم٤مسم٧م سمـ زيد أنّ  ، جم٤مهد

  ."درهؿ

:  اعمٙم٤مشم٥م ذم ي٘مقل يم٤من قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أنّ  ، ٟم٤مومع قمـ ُم٤مًمؽروى و

 .رء قمٚمٞمف سم٘مل ُم٤م قمٌد هق

 ـمريؼ ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  داود أسمق أظمرضمف.  ُمرومققًم٤م ذًمؽ روي وىمد

حفو ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو  اسمـ وأظمرضمف ، احل٤ميمؿ صحَّ

٤ٌّمن  ؿقل وهق ، طمدي٨م أصمٜم٤مء ذم .قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ آظمر وضمفٍ  ُمـ طم

 .اجلؿفقر

 أّدت سمريرة يم٤مٟم٧م ًمق ُمٜمف اًمّدًٓم٦م شمتؿّ  إّٟمام ًمٙمـ ، سمريرة ىمّّم٦م وي١مّيده

 .ؿمٞمًئ٤م ُمٜمٝم٤م أّدت شمٙمـ ملَ  أّّن٤م ىمّررٟم٤م وم٘مد ؿمٞمًئ٤م يمت٤مسمتٝم٤م ُمـ

ًّ  قمـ ظمالف ومٞمف ويم٤من  :  ٚمػاًم

 ُم٤م سم٘مدر ُمٜمف يٕمتؼ : وظـف .همريؿٌ  ومٝمق اًمِّمٓمر أّدى إذا : ظعّ  ؾعـ

 اعم٤مئ٦م وم٠مّدى ُم٤مئ٦م وىمٞمٛمتف ُم٤مئتلم قمغم يم٤مشمٌف ًمق : مسعقد ابـ وظـ .أّدى

 .قمتؼ يمت٤مسمتف أرسم٤مع صمالصم٦م أّدى إذا : ظطوء وظـ .قمتؼ

٤ٌّمس اسمـ قمـ اًمٜم٤ًّمئّل  وروى  ُم٤م سم٘مدر ُمٜمف يٕمتؼ اعمٙم٤مشم٥م : ُمرومققًم٤م قم

 .ووصٚمف إرؾم٤مًمف ذم اظمتٚمػ ًمٙمـ ، صم٘م٤مت إؾمٜم٤مده ٤ملورضم .أّدى

 أنّ  ُمٜمف اًمّدًٓم٦م ووضمف ، أىمقى وهق قم٤مئِم٦م طمدي٨م اجلٛمٝمقر وطمّج٦م

ا اًمٙمت٤مسم٦م سمٜمٗمس يّمػم اعمٙم٤مشم٥م يم٤من وًمق ، يم٤مشم٧ٌم أن سمٕمد سمٞمٕم٧م سمريرة  طمرا

 .سمٞمٕمٝم٤م ُٓمتٜمع

 ٓ اعمٙم٤مشم٥م ؾمّٞمد وأنّ  ، اًمٕمتؼ سمنمط واًمّرىمٞمؼ اعمٙم٤مشم٥م سمٞمع ضمقاز وومٞمف
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 ضمقاز ًمف يٙمقن اًمٙمت٤مسم٦م طملم ُمـ ايمت٤ًمسمف وأنّ ،  آيمت٤ًمب ُمـ يٛمٜمٕمف

 ٓ ذًمؽ وأنّ  ، حتّؾ  ملَ  وإن ٟمجقُمف سمٕمض قمغم يٕمٞمٜمف ُمـ اعمٙم٤مشم٥م ؾم١مال

 .شمٕمجٞمزه ي٘متيض

٤مئؾ يْمٓمرّ  ٓ ُم٤م ؾم١مال وضمقاز ًّ  آؾمتٕم٤مٟم٦م وضمقاز ، احل٤مل ذم إًمٞمف اًم

 اعم٤مل وسمذل ، زوضمٝم٤م إذن سمٖمػم ُم٤مهل٤م ذم شمٍّمومٝم٤م وضمقاز ، اعمزّوضم٦م سم٤معمرأة

 اًمّت٘مّرب سم٘مّمد اعمثؾ صمٛمـ قمغم سم٤مًمّزي٤مدة اًمنّماء ذم طمّتك إضمر ـمٚم٥م ذم

١مال وضمقاز ، سم٤مًمٕمتؼ ًّ  ومتحٛمؾ إًمٞمف آطمتٞم٤مج يتقىّمع عمـ اجلٛمٚم٦م ذم اًم

١مال قمـ اًمّزضمر ذم اًمقاردة إظم٤ٌمر ًّ   .إوًمقّي٦م قمغم اًم

 يِمؽمي ُمـ سم١ًمال يم٤من وًمق رىمٌتف ومٙم٤مك ذم اعمرىمقق ؾمٕمل ضمقاز وومٞمف

  .اًمٕمتؼ إمم اًمِّم٤مرع ًمتِمّقف سمًّٞمده ذًمؽ أرّض  إنو ًمٞمٕمتؼ

 اًمنّموط وصّح٦م اعمٕم٤مُمالت ذم اًمٗم٤مؾمدة اًمنّموط سمٓمالن وومٞمف

  .سم٤مـمؾ ومٝمق اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس ذط يمّؾ  : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف عمٗمٝمقم اعمنموقم٦م

 ،ذـمف يّمّح  ملَ  سمٞمٕمف قمٜمد اعمرىمقق ظمدُم٦م اؾمتثٜمك ُمـ أنّ  ُمٜمف وي١مظمذ

َّٓ  اًمٕم٘مقسم٦م يًتحّؼ  ملَ  وم٤مؾمًدا ذـًم٤م ذط ُمـ وأنّ   سمتحريٛمف قمٚمؿ إن إ

ٕمل ُمـ يٛمٜمٕمف ٓ اعمٙم٤مشم٥م ؾمّٞمد وأنّ  ، قمٚمٞمف وأّس  ًّ  ُم٤مل حتّمٞمؾ ذم اًم

 ٟمجقُمف أّدى إذا اعمٙم٤مشم٥م وأنّ  ، صم٤مسمًت٤م اخلدُم٦م ذم طمّ٘مف يم٤من وًمق .اًمٙمت٤مسم٦م

 .يمذًمؽ طمٚمقهل٤م ىمٌؾ ٟمجقُمف أّدى وإذا داًمًٞمّ  يرّده٤م ملَ  اًمّّمدىم٦م ُمـ

 أن ؿم٤مءت إن " سمريرة ُمقازم لىمق ُمـ أظمًذا يٕمتؼ أّٟمف ُمٜمف وي١مظمذ

 وُمـ شم٠مضمٞمٚمف قمغم اشّمٗم٘مقا ُم٤م شمٕمجٞمؾ ىمٌقل ذم فم٤مهره وم٢منّ  " قمٚمٞمؽ حتت٥ًم

 سمام اعمٙم٤مشم٥م قمـ شمؼّمع ُمـ أنّ  أيًْم٤م ُمٜمف وي١مظمذ ، اًمٕمتؼ طمّمقل ٓزُمف
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 .قمتؼ قمٚمٞمف

 " قم٤مئِم٦م ًم٘مقل اعمٙم٤مشم٥م قمـ اًمقوع وضمقب قمدم قمغم سمف واؾمتدل

 .يٜمٙمر وملَ  " واطمدة قمّدة هلؿ أقمّده٤م

  .اًم٘مٌض سمٕمد هل٤م دومٕمٝمؿ ىمّمد سمجقاز ٥موأضمٞم

ّٞمد شمراى إذا قم٘مده٤م وومًخ اًمٙمت٤مسم٦م إسمٓم٤مل ضمقاز وومٞمف ًّ  ، واًمٕمٌد اًم

ٕمل قمغم سمريرة ًمت٘مرير اًمّتحرير إسمٓم٤مل ومٞمف يم٤من وإن ًّ  قم٤مئِم٦م سملم اًم

  .قم٤مئِم٦م ًمتِمؽمهي٤م يمت٤مسمتٝم٤م ومًخ ذم وُمقاًمٞمٝم٤م

 لاؾمتٕمام وأنّ  5 شمٕمٞمٞمٜمف قمدم اؾمتح٥ّم  يٜمٙمر ُم٤م ُمٜمف وىمع ُمـ أنّ  وومٞمف

جع ًّ َّٓ  يٙمره ٓ اًمٙمالم ذم اًم   .ُمتٙمٚمًٗم٤م ووىمع إًمٞمف ىمّمد إذا إ

 رء ومٕمؾ قمغم اًمٕمزم قمٜمد ؾمّٞمام وٓ ومٞمف دم٥م ٓ ومٞمام اًمٞمٛملم ضمقاز وومٞمف

 ىم٤مل صمؿّ  شمِمؽمط ٓ أن طمٚمٗم٧م قم٤مئِم٦م ٕنّ  ومٞمف يمّٗم٤مرة ٓ اًمٞمٛملم ًمٖمق وأنّ  ،

  .يمّٗم٤مرة يٜم٘مؾ وملَ  اؿمؽمـمل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  هل٤م

 اعمٜم٤مضمل ُمٜمف يًتحل إُمر ذم اًمّث٤مًم٨م حيةسم آصمٜملم ُمٜم٤مضم٤مة وومٞمف

 اًمقارد اًمٜمّٝمل ُمـ ذًمؽ ويًتثٜمك،  سمف اًمّث٤مًم٨م يٕمٚمؿ ٟم٤مضم٤مه ُمـ أنّ  ويٕمٚمؿ

ـّ  إذا اعمذيمقرة اعمٜم٤مضم٤مة قمـ اًمّث٤مًم٨م ؾم١مال ضمقاز وومٞمف.  ومٞمف  شمٕمٚمً٘م٤م ًمف أنّ  فم

 ُمّمٚمح٦م ومٞمف يم٤من إن ؾمّٞمام وٓ،  ذًمؽ ذم اًمّنّ  إفمٝم٤مر وضمقاز،  سمف

  .ًمٚمٛمٜم٤مضمل

 ،ًمٚمّرىمٞمؼ وًمق ومٞمٝم٤م واًمّتقيمٞمؾ اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم اعم٤ًموُم٦م زضمقا وومٞمف

 ذًمؽ ذم ي٠مذٟمقا ملَ  وإن سمٛمقاًمٞمف يتٕمٚمؼ اًمذي إُمر ذم اًمّرىمٞمؼ واؾمتخدام

  .سمخّمقصف
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 حلٛم٦م اًمقٓء قمٛمقم ُمـ ومٞمًتثٜمك اعمٕمت٘م٦م ًمٚمٛمرأة اًمقٓء صمٌقت وومٞمف

  .اًمٜم٥ًّم سمخالف سم٤مإلرث اعمرأة إمم يٜمت٘مؾ ٓ اًمقٓء وم٢منّ  اًمٜم٥ًّم يمٚمحٛم٦م

 ىمريٌف يرث ٓ يم٤من وإن اعمًٚمؿ قمتٞم٘مف وٓء يرث اًمٙم٤مومر أنّ  ٞمفووم

 .( ) يقه٥م وٓ ي٤ٌمع ٓ اًمقٓء وأنّ  ، اعمًٚمؿ

 أقمٓمك عمـ اًمقٓء " إظمرى اًمّرواي٦م ذم ىمقًمف ُمٕمٜمك أنّ  ُمٜمف وي١مظمذ

 ومال ُمٓمٚمً٘م٤م اإلقمٓم٤مء سم٤مذ ُمـ ٓ اعم٤مًمؽ سم٤معمٕمٓمك اعمراد أنّ  " اًمقرق

 .اًمقيمٞمؾ يدظمؾ

 ووزم اًمقرق أقمٓمك عمـ " أمحد قمٜمد اًمّثقرّي  اي٦مرو ذم ىمقًمف وي١مّيده

 ( ) " اًمٜمّٕمٛم٦م

 يٕمقد ُم٤م اًمّٓم٤مًم٥م قمغم يِمؽمط أن طم٤مضم٦مٍ  ىمْم٤مء ؾمئؾ عمـ جيقز أّٟمف وومٞمف

 اًمّثٛمـ أّدت إذا اًمقٓء هل٤م يٙمقن أن ذـم٧م قم٤مئِم٦م ٕنّ ،  ٟمٗمٕمف قمٚمٞمف

 .واطمدةً  دومٕم٦مً 

 واومت٤مء قمٜمف همػمه سم٠مداء يؼمأ وأّٟمف اعمديـ قمغم اًمّديـ أداء ضمقاز وومٞمف

٤م يم٤من إذا وهمرٌض  طمظ   ومٞمف هل٤م ومٞمام زوضمتف اًمرضمؾ  طمٙمؿ وضمقاز،  طم٘ما

 .سم٤محلّؼ  ًمزوضمتف احل٤ميمؿ

٤ًٌم ٕقمت٘مف اؿمؽميتف اًمّرىمٞمؼ ُمِمؽمي ىمقل وضمقاز  شمًٝمٞمؾ ذم ًمٚم٤ٌمئع شمرهمٞم

 دره٤مـىم يم٤من إذا قمدًدا واًمّدٟم٤مٟمػم سم٤مًمّدراهؿ اعمٕم٤مُمٚم٦م وضمقاز،  اًمٌٞمع

______________________ 
 ( 036) أيت سمرىمؿ   ر طمدي٨م اسمـ قمٛمر اٟمٔم  (6)

م ذيمر هذه اًمرواي٦م (6)  .وهل قمٜمد اًمٌخ٤مري أيْم٤مً  .شم٘مدَّ
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 ." أواٍق  شمًع " ًم٘مقهل٤مو " أقمّده٤م " ًم٘مقهل٤م ُمٕمٚمقًُم٤م سم٤مًمٙمت٤مسم٦م

 سم٤مًمٙمت٤مسم٦م اًمٌٞمع قم٘مد ضمقاز وومٞمف،  اعمٕم٤مـم٤مة سمٞمع ضمقاز ُمٜمف ويًتٜمٌط

 أظمذهت٤م ىمد : اهلجرة طمدي٨م ذم سمٙمرٍ  ٕيب ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وُمثٚمف .ظمذهي٤م ًم٘مقًمف

 .( ) .سم٤مًمّثٛمـ

 أطمّؼ  اهلل ذط " ًم٘مقًمف أدُمّل  طمّؼ  قمغم ُم٘مّدمٌ  اهلل طمّؼ  أنّ  وومٞمف

 ." ي٘م٣م أن أطمّؼ  اهلل ـدي " أظمر احلدي٨م وُمثٚمف ، " وأوصمؼ

،  احلدي٨م ذم سمريرة أهؾ ذيمر ًمتٙمّرر اًمّرىمٞمؼ ذم آؿمؽماك ضمقاز وومٞمف

 ." إٟمّم٤مر ُمـ ًمٜم٤مسٍ  يم٤مٟم٧م " رواي٦مٍ  وذم

 .اعمج٤مز قمغم اخلؼم ذم ُم٤م وإـمالق اًمقطمدة ذًمؽ ُمع:  ويتؿؾ

ٚمٕم٦م ُمِمؽمي وأنّ  اعمٚمؽ ذم فم٤مهرةٌ  إيدي أنّ  وومٞمف ًّ  قمـ ي٠ًمل ٓ اًم

 . ري٦ٌمً  ـشمٙم ملَ  إذا أصٚمٝم٤م

 جيٝمٚمٝم٤م اًمٕم٤مىمد يم٤من إذا هب٤م ًمٚمٕم٤ممل اًمٕم٘مد أطمٙم٤مم إفمٝم٤مر اؾمتح٤ٌمب وومٞمف

 وٓ طمراًُم٤م حيؾ   ومال .اًمنّمقمّل  احلٙمؿ يٖمػّم  ٓ احل٤ميمؿ طمٙمؿ أنّ  وومٞمف ،

  .قمٙمًف

 .وروايتٝمام وإُم٦م اًمٕمٌد وظمؼم اًمّث٘م٦م اًمقاطمد ظمؼم ىمٌقل وومٞمف

 إمم ًمٌٞم٤منا شم٠مظمػم وضمقاز اًم٘مقل ُمـ أىمقى سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٌٞم٤من أنّ  وومٞمف

 .احل٤مضم٦م قمٜمد إًمٞمف واعم٤ٌمدرة احل٤مضم٦م وىم٧م

 ٟمدب أو إقمالٟمف وضم٥م قم٤مم   طمٙمؿٍ  سمٞم٤من اىمتْم٧م إذا احل٤مضم٦م أنّ  وومٞمف

______________________ 
 .ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م .وُمقاوع أظمرى(  6603)  "صحٞمحف"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (6)
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 .احل٤مل سمح٥ًم

 قمغم وآىمتّم٤مر احلدي٨م ُمـ وآظمتّم٤مر سم٤معمٕمٜمك اًمّرواي٦م ضمقاز وومٞمف

 .خمتٚمٗم٦مٍ  سم٠مًمٗم٤مظٍ  روي٧م وىمد،  واطمدةٌ  اًمقاىمٕم٦م وم٢منّ  احل٤مضم٦م سمح٥ًم سمٕمْمف

 قمٜمد صّحتف ذم ذًمؽ ي٘مدح وملَ ،  أظمر يذيمر ملَ  ُم٤م ًمّرواةا سمٕمض وزاد

  اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد

 واؾمت٘مالل ضمٝمٚمف إذا ًمف وضم٥م ُم٤م قمغم احلّؼ  ص٤مطم٥م شمٜمٌٞمف وومٞمف

٤مدة قمغم إهؾ وإـمالق،  ٟمٗمًف سمتٕمجٞمز اعمٙم٤مشم٥م ًّ  اًمٕمٌٞمد وإـمالق اًم

  ٕيمثره طمدّ  ٓ اًمٙمت٤مسم٦م ُم٤مل وأنّ  ، إرىّم٤مء قمغم

 طمتّك سمريرة طمدي٨م ذم اًمقضمقه ختري٩م ذم ٤مساًمٜمّ أيمثر:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 .وضمف ُم٤مئ٦م ٟمحق سمٚمٖمقه٤م

 يمٌػميـ شمّمٜمٞمٗملم ضمرير واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ ومٞمف صٜمّػ:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 .أؿمٞم٤مء ومذيمرا ُمٜمٝم٤م اًمٗمقائد اؾمتٜم٤ٌمط ُمـ ومٞمٝمام أيمثرا

 اسمـ يمالم قمغم ووىمٗم٧م ، ظمزيٛم٦م اسمـ شمّمٜمٞمػ قمغم أىمػ وملَ :  ىمٚم٧م

 اهلل سمٕمقن شمٞمّن  ُم٤م ُمٜمف وخلّّم٧م " أصم٤مر هتذي٥م " يمت٤مسمف ُمـ ضمرير

  .شمٕم٤ممم

 أرسمٕمامئ٦م إمم سمريرة طمدي٨م ُمـ اًمٗمقائد اعمت٠مظّمريـ سمٕمض سمٚمغ وىمد

 اًمٙمالم ذم صٜمّػ اًمذي ذًمؽ ٟمٔمػم وىمع يمام ، ُمتٙمٚمػ ُمًتٌٕمد أيمثره٤م

 .ووم٤مئدة وم٤مئدة أًمػ سمف ومٌٚمغ رُمْم٤من ذم اعمج٤مُمع طمدي٨م قمغم
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 الحديث الطذرون
 , فف ؾلظقو ـون يسر ظذ مجؾٍ  أكف , ظـ جوبر بـ ظبد اهلل  -298

 لَ ؾدظو يل ورضبف ؾسور شرًا  ملسو هيلع هللا ىلصؾؾحؼـل افـبّل : ؿول  , سّقبفؾلراد أن يُ 

ؾبعتف  , قفـِ عْ بِ : ثؿ ؿول  , ٓ: ؿؾً  , قف بلوؿّقيٍ ـِ عْ بِ : ثؿ ؿول  , يرس مثؾف ؿطّ 

ًُ ؾؾام   , الكف إػ أهعواشتثـقً مُح  , بلوؿّقيٍ   ينَد ؾـؼَ  , أتقتف بوجلؿؾ  بؾغ

أتراين مو ـستؽ ٔخذ : ؾؼول , ثؿ رجعً ؾلرشؾ دم إثري  , فثؿـَ 

  ( ).ؾفق فؽ , خذ مجؾؽ ودارمهؽ ؟ مجؾؽ

 

  شمٕم٥م:  أي ( لظقوؾ فف مجؾ ظذ يسر ـون أّكف: )  ؿقفف

 ؾم٤مئ٦ٌم جيٕمٚمف أن اعمراد وًمٞمس .يٓمٚم٘مف:  أي  ( يسّقبف أن ؾلراد: ) ؿقفف 

 ، اإلؾمالم ذم جيقز ٓ ّٕٟمف،  ّٞم٦ماجل٤مهٚم ذم يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا يمام أطمد يريمٌف ٓ

 اهلل رؾمقل ُمع همزوت " ذم اًمٌخ٤مري اًمِّمٕمٌّل  قمـ ُمٖمػمة رواي٦م أّول ومٗمل

  ." يًػم يٙم٤مد ومال أقمٞم٤م ىمد زم ٟم٤موح وحتتل،  يب ومتالطمؼ ملسو هيلع هللا ىلص

 يًت٘مك اًمذي اجلٛمؾ هق - ُمٝمٛمٚم٦م صمؿّ  وُمٕمجٛم٦م سمٜمقنٍ  - واًمٜم٤ّموح

 ُمـ ًمٌّزارا قمٜمد ووىمع .ؾم٘مٞمف طم٤مل سم٤معم٤مء ًمٜمْمحف سمذًمؽ ؾمّٛمل .قمٚمٞمف

______________________ 
) وُمًٚمؿ (  3234،  3432،  3246،  6336،  6624،  6666) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .ُمـ ـمرق قمـ اًمِمٕمٌل قمـ ضم٤مسمر (  266

،  6232،  6320،  6003،  6623،  6636،  6446،  306)وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 ُمـ ـمرق قمّدة قمـ ضم٤مسمر ( 266)وُمًٚمؿ ( 3246،  0362،  6460،  6466

 .خمتٍمًا وُمٓمّقًٓ 
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  .أمحر يم٤من اجلٛمؾ أنّ  ، ضم٤مسمر قمـ اعمتقيّمؾ أيب ـمريؼ

 .افغزوة هذه تعقغ دم واختؾػ

 اؿمؽماه " ضم٤مسمر قمـ ُم٘مًؿ سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ ىمٞمس سمـ داود ٘م٤ملوم

 اًم٘مّّم٦م سمزُم٤من ومجزم ( ) " أواٍق  سم٠مرسمع:  ىم٤مل أطمًٌف ، شمٌقك سمٓمريؼ

 .اًمّثٛمـ ُم٘مدار ذم وؿمّؽ 

 قمكم   ذًمؽ قمغم ومقاوم٘مف شمٌقك ـمريؼ ذم وىمٕم٧م اًم٘مّّم٦م سم٠منّ  ضمزُمف وم٠مُّم٤م

ـُ   ُمرّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  ، ضم٤مسمر قمـ اعمتقيّمؾ أيب قمـ ضمدقم٤من سمـ زيد سم

 وضمف ُمـ ٌخ٤مرياًم أظمرضمف وىمد ، احلدي٨م ومذيمر . شمٌقك همزوة ذم سمج٤مسمرٍ 

 أهبٛمف ويمذا ، يٕمّٞمٜمف وملَ  .أؾمٗم٤مره سمٕمض ذم : وم٘م٤مل اعمتقيّمؾ أيب قمـ آظمر

 .ضم٤مسمر قمـ اًمّرواة أيمثر

 همزوة ذم يمٜم٧م : َُمـ ىم٤مل ومـفؿ ،  ؾمٗمر ذم يمٜم٧م:  لَُمـ ىم٤م ومـفؿ

 أدري ٓ "ٌخ٤مري اًم ذم اعمتقيّمؾ أيب رواي٦م وذم .سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤موم٤مة وٓ .شمٌقك

  ." قمٛمرة أو همزوة

 ُمٖمػمة قمـ قمقاٟم٦م أيب رواي٦م آظمر ذم ىمقًمف ، همزوة ذم يم٤من يمقٟمف وي١مّيد

  .اًم٘مقم ُمع وؾمٝمٛمل وصمٛمٜمف اجلٛمؾ وم٠مقمٓم٤مين "قمٜمد اًمٌخ٤مري 

 إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر روايتف ذم يمٞم٤ًمن سمـ وه٥م قمـ إؾمح٤مق ـاسم ضمزم ًمٙمـ

 أظمرضمف ويمذا ، ٟمخؾ ُمـ اًمّرىم٤مع ذات همزوة ذم يم٤من ذًمؽ سم٠منّ  ، ىمٌؾ

______________________ 
ومَل يذيمر اًمِم٤مرح رمحف اهلل  ."صحٞمحف"قمٚمَّ٘مٝم٤م اًمٌخ٤مري ذم  .رواي٦م داود قمـ قمٌٞمد اهلل (6)

  .ومَل أضمده٤م . شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼوٓ، َُمـ وصٚمٝم٤م ٓ ذم اًمٗمتح 

 ( 622/ 60) ومٝمل ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد  .أُّم٤م رواي٦م اسمـ ضمدقم٤من    
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 .ضم٤مسمر قمـ أٟمٞمس سمـ اهلل قمٌد سمـ قمٓمّٞم٦م ـمريؼ ُمـ اًمقاىمدّي 

 ُمـ ًمذًمؽ أوٌط اعمٖم٤مزي أهؾ ٕنّ ،  ٟمٔمري ذم اًمّراضمح٦م وهل

 .همػمهؿ

 ُمـ رضمققمٝمؿ ذم وىمع ذًمؽ أنّ  ، اًمّٓمح٤موّي  رواي٦م ذم وىمع وم٘مد وأيْم٤مً 

 ُمّٙم٦م ًمٓمريؼ ُمالىمٞم٦م شمٌقك ـمريؼ وًمٞم٧ًم ، اعمديٜم٦م إمم ُمّٙم٦م ـمريؼ

 .اًمّرىم٤مع ذات همزوة ـمريؼ سمخالف

 هؾ " اًم٘مّّم٦م شمٚمؽ ذم ؾم٠مًمف ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ـمرىمف ُمـ يمثػم ذم وم٢منّ  وأيْم٤مً 

 وومٞمف ، احلدي٨م " صمّٞم٤ٌمً  أم سمٙمراً  أشمزّوضم٧م:  ىم٤مل ، ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ شمزّوضم٧م

 صمّٞم٤ٌمً  ومتزّوج أظمقاشمف وشمرك سم٠مطمدٍ  اؾمتِمٝمد أسم٤مه سم٠منّ  ّٞم٥ماًمثّ  سمتزّوضمف اقمتذاره

ـّ  ـّ  وشم٘مقم ًمتٛمِّمٓمٝم  ، أسمٞمف ووم٤مة ُمـ سم٤مًم٘مرب يم٤من ذًمؽ سم٠منّ  وم٠مؿمٕمر ، قمٚمٞمٝم

 ٕنّ  ، شمٌقك ذم وىمققمٝم٤م ُمـ أفمٝمر اًمّرىم٤مع ذات ذم اًم٘مّّم٦م وىمقع ومٞمٙمقن

 يم٤مٟم٧م وشمٌقك ، اًمّّمحٞمح قمغم واطمدة سمًٜم٦مٍ  أطمد سمٕمد يم٤مٟم٧م اًمّرىم٤مع ذات

 .أقمٚمؿ واهلل .ٜملمؾم سمًٌع سمٕمده٤م

 .إؾمح٤مق اسمـ ىم٤مل سمام " اًمّدٓئؾ " ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  ضمزمو

ذم رواي٦م زيمري٤م قمـ  ( ؾدظو يل ورضبف ملسو هيلع هللا ىلصؾؾحؼـل افـبّل  : ) ؿقفف

 سم٤مًمٗم٤مء ومٞمف يمذا " ًمف ومدقم٤م وميسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومٛمرّ  "اًمِمٕمٌل قمٜمد اًمٌخ٤مري 

 " اًمقضمف هذا ُمـ وأمحد وعمًٚمؿٍ  .سميسمف ًمف اًمّدقم٤مء قمّ٘م٥م يم٠مّٟمف ومٞمٝمام

 ." ًمف ودقم٤م سمرضمٚمف وميسمف

 وميسمف " اإلؾمامقمٞمكمّ  قمٜمد زيمرّي٤م قمـ سمٙمػمٍ  سمـ يقٟمس رواي٦م وذم

 وذم،  " ُمثٚمٝم٤م ذًمؽ ىمٌؾ ُمِمك ُم٤م ُمِمٞم٦م ومٛمِمك ، ًمف ودقم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل
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 ." ًمف ودقم٤م ومزضمره " اعمذيمقرة ُمٖمػمة رواي٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يب ومٛمرّ  " ذم اًمٌخ٤مري ضم٤مسمر قمـ وهمػمه قمٓم٤مء رواي٦م وذم

 إيّن :  ىمٚم٧م ؟ ًمؽ ُم٤م:  ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر:  ىمٚم٧م ؟ هذا ـُمَ :  وم٘م٤مل

 ، أقمٓمٜمٞمف:  ىم٤مل . ٟمٕمؿ:  ىمٚم٧م ؟ ىمْمٞم٥م أُمٕمؽ:  وم٘م٤مل .صمٗم٤مل َجؾ قمغم

 ." اًم٘مقم أّول ُمـ اعمٙم٤من ذًمؽ ُمـ ومٙم٤من ومزضمره وميسمف وم٠مقمٓمٞمتف

 طمّتك وم٤مٟمًٌط ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومزضمره وم٠مزطمػ " اًمقضمف هذا ُمـ وًمٚمٜم٤ًّمئّل 

 ." اجلٞمش أُم٤مم يم٤من

 ومٜمزل .ومتخٚمػ " ذم اًمٌخ٤مري ضم٤مسمر قمـ يمٞم٤ًمن سمـ ه٥مو رواي٦م وذم

 قمـ ّٗمفيمُ أَ  رأيتف وم٘مد ، ومريم٧ٌم ، اريم٥م:  ىم٤مل صمؿّ ،  سمٛمحجٜم٦مٍ  ومحجٜمف

 اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘مٚم٧م " اًمقضمف هذا ُمـ أمحد وقمٜمد،  " ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

:  ىم٤مل صمؿّ  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وأٟم٤مخ ، أٟمخف:  ىم٤مل ، هذا َجكم يب أسمٓم٠م

 وم٠مظمذه٤م ، ومٗمٕمٚم٧م ؿمجرة ُمـ قمّم٤م زم اىمٓمع أو اًمٕمّم٤م هذه أقمٓمٜمل

  .ومريم٧ٌم ، اريم٥م:  وم٘م٤مل،  ٟمخ٤ًمت هب٤م ومٜمخًف

 ذه٥م طمّتك قمكمّ  وم٠مسمٓم٠م " ضم٤مسمر قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد رواي٦م ُمـ وًمٚمّٓمؼماينّ 

 ؟ أضم٤مسمر:  وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٢مذا ، ؿم٠مٟمف وهيّٛمٜمل أرىمٌف ومجٕمٚم٧م ، اًمٜم٤ّمس

 أي - ٝم٤مومٞم ومٜمٗم٨م ، َجكم قمكمّ  أسمٓم٠م:  ىمٚم٧م ؟ ؿم٠مٟمؽ ُم٤م:  ىم٤مل . ٟمٕمؿ:  ىمٚم٧م

 ". ومقصم٥م سم٤مًمٕمّم٤م رضسمف صمؿّ  ٟمحره ذم اعم٤مء ُمـ ُم٩ّم  صمؿّ  - اًمٕمّم٤م

 ورضسمف ودسمره وضمٝمف ذم ُم٤مء وٟمْمح " اًمقضمف هذا ُمـ ؾمٕمد وٓسمـ

  " أُمًٙمف يمدت ومام ، وم٤مٟمٌٕم٨م سمٕمّمّٞم٦مٍ 

 أطمٌس ذًمؽ سمٕمد ومٙمٜم٧م " ُمًٚمؿ قمٜمد ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم أيب رواي٦م وذم
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 ومٜمخًف " ضم٤مسمر قمـ ٟمية أيب ـمريؼ ُمـ وًمف " طمديثف ٕؾمٛمع ظمٓم٤مُمف

 يمٞمػ:  وم٘م٤مل " اعمذيمقرة ُمٖمػمة رواي٦م ذم زاد " اهلل سمًؿ اريم٥م:  ىم٤مل صمؿّ 

 ( )." سمريمتؽ أص٤مسمتف ىمد ، سمخػمٍ :  ىمٚم٧م ؟ سمٕمػمك شمرى

 ومٙمره٧م " أمحد رواي٦م ذم ( ٓ : ؿؾً:  بلوؿّقيٍ  بعـقف:  ؿول ثؿّ : )  ؿقفف

،  حٞمٞم٧موم٤مؾمت ؟ أشمٌٞمٕمٜمٞمف:  ىم٤مل " اعمذيمقرة ُمٖمػمة رواي٦م وذم " أسمٞمٕمف أن

 " اًمقضمف هذا ُمـ وًمٚمٜم٤ًّمئّل  ." ٟمٕمؿ : وم٘مٚم٧م ، همػمه ٟم٤موح ًمٜم٤م يٙمـ وملَ 

 . " ؿمديدة طم٤مضم٦م إًمٞمف زم ويم٤مٟم٧م

 - ُمّمّٖمر واعمٝمٛمٚم٦م واعمقطّمدة سم٤مًمٜمّقن وهق - ٟمٌٞمح رواي٦م ُمـ وٕمحد

:  ىم٤مل ، اهلل ي٤م رؾمقَل  ًمؽ هق سمؾ:  ىمٚم٧م ، سمٕمٜمٞمف : ىم٤مل،  قمٓم٤مء رواي٦م وذم

 اًمٚمٝمؿّ  ، ًمف اهمٗمر اًمٚمٝمؿّ :  ىم٤مل اًمّزسمػم أيب ريؼـم ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  زاد .سمٕمٜمٞمف

  .ارمحف

 ٟم٤موحؽ أشمٌٞمع:  وم٘م٤مل ، ضم٤مسمر قمـ ٟمية أيب ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف وٓسمـ

 يمٚمٛم٦م ويم٤مٟم٧م " اًمقضمف هذا ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  زاد .؟ ًمؽ يٖمٗمر واهلل هذا

______________________ 
وم٠مىمٌٚمٜم٤م وأٟم٤م قمغم : ىم٤مل ضم٤مسمر (  6232) وىمع ذم رواي٦م أيب اعمتقيمؾ قمـ ضم٤مسمر ذم اًمٌخ٤مري  (6)

اًمٜمٌل  َجٍؾ زم أْرُمؽ ًمٞمس ومٞمف ؿِمٞم٦َم ، واًمٜم٤مس ظمٚمٗمل ، ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م يمذًمؽ إذ ىم٤مم قمكم ، وم٘م٤مل زم

أشمٌٞمع : اؾمتٛمًؽ وميسمف سمًقـمف رضسم٦م ، ومقصم٥م اًمٌٕمػم ُمٙم٤مٟمف ، وم٘م٤مل  .ي٤م ضم٤مسمر:  ملسو هيلع هللا ىلص

 .اجلٛمؾ ؟  احلدي٨م

سمٙمن اعمٕمجٛم٦م وومتح ( ًمٞمس ومٞمٝم٤م ؿِمَٞم٦م ) ىمقًمف ( :  2/36) ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح     

 .واعمراد أٟمف ًمٞمس ومٞمف عمٕم٦م ُمـ همػم ًمقٟمف .قمالُم٦م: أي  .اًمتحت٤مٟمٞم٦م اخلٗمٞمٗم٦م

واًمٜم٤مس ظمٚمٗمل ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م يمذًمؽ إذ ىم٤مم  "وي١ميده ىمقًمف ، ريد ًمٞمس ومٞمف قمٞم٥م أن ي:  وحيتٛمؾ

ٕٟمف يِمٕمر سم٠مٟمف أراد أٟمف يم٤من ىمقي٤ًم ذم ؾمػمه ٓ قمٞم٥م ومٞمف ُمـ ضمٝم٦م ذًمؽ طمتك يم٠مٟمف ،  "قمكمَّ 

 .ص٤مر ىمدام اًمٜم٤مس ومٓمرأ قمٚمٞمف طمٞمٜمئذ اًمقىمقف
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 - ؾمٚمٞمامن ىم٤مل،  وٕمحد ." ًمؽ يٖمٗمر واهلل يمذا اومٕمؾ:  اًمٕمرب شم٘مقهل٤م

 يٖمٗمر واهلل:  ًمف ىم٤مل يٕمٜمل . ُمّرة ُمـ يمؿ أدري ومال:  - رواشمف سمٕمض يٕمٜمل

 .ًمؽ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زم رَ اؾمتٖمٗمَ  : ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم أيب ـمريؼ ُمـ وًمٚمٜم٤ًّمئّل 

 ضم٤مسمر قمـ يمٞم٤ًمن سمـ وه٥م رواي٦م وذم.  ُمّرة وقمنميـ مخ٤ًمً  اًمٌٕمػم ًمٞمٚم٦م

 ٓ:  ىم٤مل .ًمؽ أهٌف سمؾ:  ىمٚم٧م ؟ ضم٤مسمر ي٤م هذا َجٚمؽ أشمٌٞمٕمٜمل " أمحد قمٜمد

 ." سمٕمٜمٞمف وًمٙمـ ،

 ذم سمٛمحٗمقظٍ  ًمٞمس " ٓ " ىمقًمف إنّ :  اًمّتلم اسمـ ًم٘مقل ردّ  ذًمؽ يمّؾ  وذم

 .اًم٘مّّم٦م هذه

 "سمقىمّٞم٦مٍ  سمٕمٜمٞمف"ذم رواي٦م زيمري٤م  ( ؾبعتف بلوؿّقيٍ  ,بعـقف: ثؿ ؿول  : ) ؿقفف

 ىم٤مل ، ًمؽ هق:  ىمٚم٧م ، سمٕمٜمٞمف وم٘م٤مل " أمحد قمٜمد ضم٤مسمر قمـ ؾم٤ممل رواي٦م ذمو

 . " سمقىمّٞم٦مٍ  أظمذشمف ىمد: 

 إنّ :  ىمٚم٧م قمكمّ  أيمثر ومٚماّم  " اًمقضمف هذا ُمـ قاٟم٦مقم وأيب ؾمٕمد وٓسمـ

 ."ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ، هب٤م ًمؽ هق ذه٥م ُمـ أوىمّٞم٦م قمكمّ  ًمرضمؾٍ 

وذم رواي٦م ،  " درهؿ سمامئتل " ضم٤مسمر قمـ  ؾم٤ممل قمـ إؾمح٤مق أسمق ىم٤ملو

 ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف اسمـرواه  " ديٜم٤مراً  سمٕمنميـ اؿمؽماه " ضم٤مسمر قمـ ٟمية أيب

 قمنميـ سمٚمغ طمّتك ديٜم٤مراً  يٜم٤مراً د يزيدين زال ومام " سمٚمٗمظ قمٜمف اجلريرّي 

  .اًمّثٛمـ وم٠مهبؿ ٟمية أيب ـمريؼ ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  ُمًٚمؿ وأظمرضمف " ديٜم٤مراً 

 .درمه٤مً  أرسمٕملم اًمّزُم٤من ذًمؽ رفقمُ  ذم يم٤مٟم٧م اًمٗمّْم٦م ُمـ واًمقىمّٞم٦م

 .دراهؿ قمنمة ذًمؽ سمٕمد اًمٜم٤ّمس رفقمُ  وذم
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 .درمه٤مً  قمنم اصمٜم٤م اًمٞمقم ُمٍم أهؾ رفقمُ  وذم

 واًمٌّزار يٕمغم وأيب أمحد قمٜمد قمـ وه٥م إؾمح٤مق اسمـ ذم رواي٦مو

 ي٤م رؾمقَل  شمٖمٌٜمٜمل إذاً :  ىمٚم٧م ، سمدرهؿٍ  أظمذشمف ىمد:  ىم٤مل ، وومٞمٝم٤م .ُمٓمّقًم٦م

 .أوىمّٞم٦م سمٚمغ طمّتك زم يرومع يزل ومٚمؿ ، ٓ:  ىمٚم٧م ؟ ومٌدرمهلم:  ىم٤مل ، اهلل

 .احلدي٨م

 ."٦م سم٠موىمٞم ُمٜمّل وم٤مؿمؽماه "قمـ وه٥م قمٜمد اًمٌخ٤مري  اهلل قمٌٞمد يمذاو

 .اًمٌٞمٝم٘مّل  قمٜمد .إوىمّٞم٦م ذيمر ذم رضم٤مسم قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد وشم٤مسمٕمف

:  ضم٤مسمر قمـ وهمػمه قمٓم٤مء قمـ ضمري٩ٍم  اسمـُمـ رواي٦م  وًمٚمٌخ٤مري

 ." دٟم٤مٟمػم سم٠مرسمٕم٦م أظمذشمف

 .سمٕمنمةٍ  اًمّديٜم٤مر طم٤ًمب قمغم أوىمّٞم٦م يٙمقن وهذا :٤مل اًمٌخ٤مري وىم

 اٟمتٝمك

 اعمراد أنّ  قمغم سمٜم٤مء ىم٤مل يمام وهق ، افّروايتغ بغ اجلؿع سمف دىمَّم 

 .درمه٤مً  أرسمٕمقن وهل ٗمّْم٦ماًم ُمـ:  أي .سم٤مٕوىمّٞم٦م

 ديٜم٤مر:  أي .ظمؼمه " سمٕمنمة ":  وىمقًمف،  ُمٌتدأ " اًمّديٜم٤مر ":  وىمقًمف

  .ومّْم٦م دراهؿ سمٕمنمة ذه٥م

 ذًمؽ أر وملَ ،  قمٓم٤مء رواي٦م إمم اًمٙمالم هذا اعمٚمّ٘مـ اسمـ ؿمٞمخٜم٤م ٟم٥ًمو

 يمالم ُمـ هق وإّٟمام ، همػمه ذم وٓ اًمٌخ٤مرّي  ذم ٓ اًمّٓمرق ُمـ رء ذم

 .اًمٌخ٤مرّي 

 واسمـ ، ضم٤مسمر قمـ اًمِّمٕمٌّل  قمـ ُمٖمػمة اًمّثٛمـ يٌلّم  وملَ  :٤مري اًمٌخ ل٤مىم

 اٟمتٝمك .ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم وأسمق اعمٜمٙمدر
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 اًمّثالصم٦م ه١مٓء أنّ  وأراد ، ُمٖمػمة قمغم ُمٕمٓمقف " اعمٜمٙمدر اسمـو "ىمقًمف 

 . روايتٝمؿ ذم اًمّثٛمـ يٕمّٞمٜمقا ملَ 

 ويمذا ، اًمّثٛمـ ذيمر ومٞمٝم٤م وًمٞمس ، ٗمل اًمٌخ٤مريوم ُمٖمػمة رواي٦م وم٠مُّم٤م

 .وهمػممه٤م واًمٜم٤ًّمئّل  ُمًٚمؿ أظمرضمف

  .أيْم٤مً  اًمّتٕمٞملم ومٞمف وًمٞمس .اًمّٓمؼماينّ  ومقصٚمف ، اعمٜمٙمدر اسمـ وأُّم٤م

 أظمرضمف ًمٙمـ ، اًمّثٛمـ يٕملّم  وملَ  .اًمٜم٤ًّمئّل  ومقصٚمف اًمّزسمػم أسمق وأُّم٤م

 زم أنّ  قمغم:  ىمٚم٧م ، أواٍق  سمخٛمس ُمٜمف ومٌٕمتف " وًمٗمٔمف .اًمّثٛمـ ومٕملّم  ُمًٚمؿ

 "مت٤ّمم ومقائد" ذم ورّويٜم٤مه ، ؾمٕمد اسمـ أظمرضمف ويمذًمؽ " اعمديٜم٦م إمم فمٝمره

 ُمٜمؽ أظمذشمف ":  ومٞمف وم٘م٤مل اًمّزسمػم أيب قمـ يمٝمٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م ـمريؼ ُمـ

 ." درمه٤مً  سم٠مرسمٕملم

 اٟمتٝمك .أيمثر سم٠موىمّٞم٦مٍ :  اًمِّمٕمٌّل  وىمقل :٤مل اًمٌخ٤مري ىم

 وهل أوىمّٞم٦م اًمّرواي٤مت ُمـ واحل٤مصؾ ، إىمقال ُمـ ًمٖمػمه ُمقاوم٘م٦م:  أي

 ذه٥م وأوىمّٞم٦م ، شم٘مّدم يمام خت٤مًمٗمٝم٤م ٓ وهل دٟم٤مٟمػم وأرسمٕم٦م ، إيمثر رواي٦م

 ذيمر ُم٤م هذا .ديٜم٤مراً  وقمنمون درهؿ وُم٤مئت٤م أواٍق  ومخس أواٍق  وأرسمع

 .ٌخ٤مرياًم

 " اعمتقيّمؾ أيب قمـ زيد سمـ قمكمّ  رواي٦م ُمـ واًمٌّزار أمحد قمٜمد ووىمع

 ." ديٜم٤مراً  قمنم صمالصم٦م

 آظمتالف ؾم٥ٌم:  وم٘م٤مل،  اًمّرواي٤مت هذه سملم وؽره ظقوض مجع وؿد

 واخلٛمس أواٍق  وإرسمع ، اًمّذه٥م أوىمّٞم٦م واعمراد ، سم٤معمٕمٜمك وارو أّّنؿ

 حمٛمقًم٦م ديٜم٤مراً  اًمٕمنميـ ُمع دٟم٤مٟمػم وإرسمٕم٦م ، اًمّذه٥م إوىمّٞم٦م صمٛمـ سم٘مدر
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 اعم٤مئتل ُمع درمه٤مً  إرسمٕملم رواي٦م ويمذًمؽ ، واًمٕمدد اًمقزن اظمتالف قمغم

 وسم٤مًمّذه٥م ،اًمٕم٘مد قمٚمٞمف وىمع قماّم  سم٤مًمٗمّْم٦م اإلظم٤ٌمر ويم٠منّ :  ىم٤مل ، درهؿ

  .ُمٚمّخّم٤مً  ٟمتٝمكا .سم٤مًمٕمٙمس أو اًمقوم٤مء سمف طمّمؾ قماّم 

 ، أـمٚمؼ ُمـ ىمقل قمٚمٞمٝم٤م ويؿؾ ، ذه٥م أوىمّٞم٦م اعمراد:  افّداوديّ  وؿول

 أوىمّٞم٦م يقُمئذٍ  وىمٞمٛمتٝم٤م ومّْم٦م ُمـ أراد أرسمع أو أواٍق  مخس َُمـ ىم٤ملو

 .ذه٥م

 قمغم اًمّزي٤مدة ُمـ وىمع ُم٤م آظمتالف ؾم٥ٌم يٙمقن أن ويتؿؾ:  ىم٤مل

ػ ُمـ ومٞمف ُم٤م ُيٗمك وٓ ، إوىمّٞم٦م ًّ  .اًمّتٕم

 ، اًمّتٚمٗمٞمؼ ي٘مٌؾ ٓ اظمتالوم٤مً  اجلٛمؾ صمٛمـ ذم اظمتٚمٗمقا:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

،  ٟم٘مٚمف يّمّح  ملَ  أُمر قمغم ُمٌٜمّل  وهق ، اًمّتح٘مٞمؼ قمـ سمٕمٞمد ذًمؽ ػوشمٙمٚمّ 

 حتّّمؾ وإّٟمام ، طمٙمؿ ذًمؽ سمتح٘مٞمؼ يتٕمٚمؼ ٓ أّٟمف ُمع ، وٌٓمف اؾمت٘م٤مم وٓ

ـٍ  اًمٌٕمػم سم٤مقمف أّٟمف اًمّرواي٤مت جمٛمقع ُمـ  قمٜمد وزاده،  سمٞمٜمٝمام قمُمٕمٚم سمثٛم

  .ذًمؽ سمتح٘مٞمؼ اًمٕمٚمؿ قمدم يّي  وٓ ، ُمٕمٚمقُم٦م زي٤مدة اًمقوم٤مء

 اًمٖمرض ٕنّ  ، سمْم٤مر   اًمّثٛمـ ىمدر ذم اظمتالومٝمؿ ًمٞمس:  اإلؾمامقمٞمكمّ  ىم٤مل

 قمغم وطمٜمّقه وشمقاوٕمف ملسو هيلع هللا ىلص يمرُمف سمٞم٤من ٕضمٚمف احلدي٨م ؾمٌؼ اًمذي

 ىمدر ذم سمٕمْمٝمؿ ؿوهْ  ُمـ يٚمزم وٓ ، ذًمؽ وهمػم دقم٤مئف وسمريم٦م أصح٤مسمف

  .احلدي٨م ٕصؾ شمقهٞمٜمف ّثٛمـاًم

 إمم وسم٤مًمّرضمقع ، أىمٕمد اًمؽّمضمٞمح ُمـ اًمٌخ٤مرّي  إًمٞمف ضمٜمح وُم٤م:  ىمٚم٧م

 .اًمّتقومٞمؼ وسم٤مهلل .ذًمؽ ومٚمٞمٕمتٛمد ، أؾمٕمد اًمّتح٘مٞمؼ

 احلٛمؾ اعمٝمٛمٚم٦م سمْمؿّ  ٛمالناحْلُ  ( أهع إػ الكفمُح  اشتثـقًو: )  ؿقفف
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 قمٞمكمّ اإلؾمام رواه وىمد ، إّي٤مي محٚمف اؾمتثٜمٞم٧م:  أي ، حمذوف واعمٗمٕمقل

 قمـ ذيؽ ـمريؼ ُمـ وٕمحد ." ٟم٘مدم أن إمم فمٝمره واؾمتثٜمٞم٧م " سمٚمٗمظ

 ." ذًمؽ ؾمٗمري فمٝمره يٗم٘مرين أن قمغم سمٕمػماً  ُمٜمّل اؿمؽمى " ُمٖمػمة

 أوم٘مرين " ُمٖمػمة قمـ ؿمٕم٦ٌموًمٚمٌٞمٝم٘مل ُمـ رواي٦م حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ 

 واًمٗم٘م٤مر ، وم٘م٤مره قمغم محٚمٜمل:  أي .اًم٘م٤مف قمغم اًمٗم٤مء سمت٘مديؿ " فمٝمره

 .راًمّٔمٝم قمٔم٤مم

 أنّ  قمغم ومٌٕمتف:  ُمٖمػمة قمـ ضمرير قمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مقوذم رواي٦م 

 داًم٦م وهل ، ذم اًمٌخ٤مري اًمّرواي٦م وهذه " اعمديٜم٦م أسمٚمغ طمّتك فمٝمره وم٘م٤مر زم

 ، قمٚمٞمف شمدّل  ٓ وم٢مّّن٤م ُمٖمػمة قمـ ؿمٕم٦ٌم رواي٦م سمخالف ، آؿمؽماط قمغم

 ":  ومٞمف ىم٤مل حمتٛمؾ سمٚمٗمظٍ  اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد ُمٖمػمة قمـ قمقاٟم٦م أسمق رواه وىمد

 ." شم٘مدم طمّتك فمٝمره وًمؽ سمٕمٜمٞمف:  ىم٤مل

 أسمق أظمرضمف ، اًمِّمٕمٌّل  قمـ ي٤ًمرٌ  ومٞمف آؿمؽماط ذيمر قمغم زيمرّي٤م وواومؼ

 طمّتك فمٝمره زم أنّ  قمغم سمٕمػماً  ُمٜمّل وم٤مؿمؽمى " سمٚمٗمظ "صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م

 .اعمديٜم٦م أىمدم

:  ىمٚم٧م ، سمٕمٜمٞمف:  ىم٤مل " وًمٗمٔمف ضم٤مسمر قمـ وهمػمه قمٓم٤مء وًمٚمٌخ٤مري قمـ

 وًمٞمس " اعمديٜم٦م إمم فمٝمره وًمؽ دٟم٤مٟمػم سم٠مرسمٕم٦م أظمذشمف ىمد:  ىم٤مل ، ًمؽ هق

  .آؿمؽماط قمغم دًٓم٦م أيْم٤مً  ومٞمٝم٤م

:  ضم٤مسمر قمـ أسمٞمف قمـ اعمٜمٙمدر سمـ حمّٛمد سمـ اعمٜمٙمدر ـمريؼ ُمـ ٚمٌٞمٝم٘مّل ًمو

 حمّٛمد سمـ قمثامن ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼماينّ رواه و " اعمديٜم٦م إمم فمٝمره زم ذط

 ريمقسمف أي - وذـمتف ٤مهإيّ  ومٌٕمتف " سمٚمٗمظ اعمٜمٙمدر سمـ حمّٛمد قمـ إظمٜمّز 
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  ." اعمديٜم٦م إمم -

 قمـ أسمٞمف قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل  ٚمّٓمؼماينّ ًمو

 أوم٘مرٟم٤مك:  ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم أسمق وىم٤مل " شمرضمع طمّتك فمٝمره وًمؽ:  ضم٤مسمر

 قمـ أّيقب قمـ زيد سمـ مّح٤مد ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  رواه " اعمديٜم٦م إمم فمٝمره

 .سمف اًمّزسمػم أيب

 ، أواٍق  سمخٛمس ُمٜمف ومٌٕمتف " سمٚمٗمظ اًمقضمف هذا ُمـ ُمًٚمؿ قمٜمد وهق

 " اعمديٜم٦م إمم فمٝمره وًمؽ:  ىم٤مل ؟ اعمديٜم٦م إمم فمٝمره زم أنّ  قمغم:  ىمٚم٧م

 .ويمذا سمٙمذا أظمذشمف ىمد:  ىم٤مل أّيقب قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـ وًمٚمٜم٤ًّمئّل 

  .اعمديٜم٦م إمم فمٝمره أقمرشمؽ وىمد

 إمم فسم شمٌٚمغ " ضم٤مسمر قمـ اجلٕمد أيب سمـ ؾم٤ممل قمـ إقمٛمش وىم٤مل

 سمـ قمٌد ًمٗمظ وهذا .وهمػمهؿ محٞمدٍ  سمـ وقمٌد وُمًٚمؿ أمحد رواه "أهٚمؽ

 ." أهٚمؽ إمم قمٚمٞمف شمٌٚمغ " واًمٌٞمٝم٘مّل  ؾمٕمد اسمـ وًمٗمظ ، محٞمدٍ 

 أظمذشمف ىمد " أمحد وًمٗمظ " اعمديٜم٦م إمم قمٚمٞمف ومتٌٚمغ " ُمًٚمؿ وًمٗمظ

 .ُمت٘م٤مرسم٦م وهل " سمف وم٤مئتٜم٤م ىمدُم٧م وم٢مذا ،اريمٌف ،سمقىمّٞم٦مٍ 

 اٟمتٝمك .قمٜمدي وأصّح  رأيمث آؿمؽماط :اًمٌخ٤مري  ىم٤مل

 . خمرضم٤مً  وأصّح  ـمرىم٤مً  أيمثر : أي

 هؾ . اًمقاىمٕم٦م هذه ذم ضم٤مسمر قمـ اظمتٚمٗمقا اًمّرواة أنّ  إمم سمذًمؽ وأؿم٤مر

 إسم٤مطم٦مً  سمٞمٕمف سمٕمد ًمٚمجٛمؾ ريمقسمف يم٤من أو،  اًمٌٞمع قمٜمد اًمٕم٘مد ذم اًمنّمط وىمع

 .؟ اًمٕم٤مري٦م ـمريؼ قمغم ذائف سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمـ

 ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ًمٙمـ ، اعمذيمقرة ئّل اًمٜم٤ًّم رواي٦م ذًمؽ ذم وىمع ُم٤م وأسح
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 ُمـ أّيقب سمحدي٨م أقمرف ومّح٤مد ، قمٞمٞمٜم٦م سمـ وؾمٗمٞم٤من زيد سمـ مّح٤مد

 .ؾمٗمٞم٤من

 اًمذيـ ُمـ قمدداً  أيمثر آؿمؽماط سمّمٞمٖم٦م ذيمروه اًمذيـ أنّ  واحل٤مصؾ

 .أصّح  ومٞمٙمقن اًمؽّمضمٞمح وضمقه ُمـ وضمف وهذا،  ظم٤مًمٗمقهؿ

 وهؿ ٤مدةزي ُمٕمٝمؿ آؿمؽماط سمّمٞمٖم٦م رووه اًمذيـ سم٠منّ :  أيْم٤مً  ويؽمضّمح

 . طمّج٦م ومتٙمقن طمّٗم٤مظ

 ٕنّ  ، ذيمره ُمـ ًمرواي٦م ُمٜم٤مومٞم٦م آؿمؽماط يذيمر ملَ  ُمـ رواي٦م وًمٞمس

 وىمقع يٛمٜمع ٓ "قمٚمٞمف شمٌٚمغ " و " فمٝمره أوم٘مرٟم٤مك " و " فمٝمره ًمؽ " ىمقًمف

  .ذًمؽ ىمٌؾ آؿمؽماط

 .أمحد قمٜمد اعمتقيّمؾ أسمق أيْم٤مً  آؿمؽماط سمٛمٕمٜمك ضم٤مسمر قمـ رواه وىمد

 ُمـ ٌخ٤مرياًم أظمرضمف ًمٙمـ " اعمديٜم٦م ممإ فمٝمره وًمؽ ومٌٕمٜمل " وًمٗمٔمف

 ، ٟمٗمٞم٤مً  وٓ إصم٤ٌمشم٤مً  ًمٚمنّمط يتٕمّرض ومٚمؿ ، اعمتقيّمؾ أيب قمـ أظمرى ـمريؼ

:  ىم٤مل .ٟمٕمؿ:  ىمٚم٧م ؟ َجٚمؽ أشمٌٞمٕمٜمل " سمٚمٗمظ اًمقضمف هذا ُمـ أمحد ورواه

 ." اعمديٜم٦م قمٚمٞمف أىمدم

 سمٕمػماً  ُمٜمّل وم٤مؿمؽمى " سمٚمٗمظ ضم٤مسمر قمـ هٌػمة أيب ـمريؼ ُمـ أمحد ورواه

 ـمريؼ ُمـ وهمػمه ُم٤مضمف اسمـ ورواه " اعمديٜم٦م أىمدم طمّتك ٝمرهفم زم ومجٕمؾ

 أشمٞم٧م إذا ٟم٤موحؽ هق اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘مٚم٧م " سمٚمٗمظ ضم٤مسمر قمـ ٟمية أيب

  ."اعمديٜم٦م

 اًمنّمط يذيمر ومٚمؿ ، أمحد قمٜمد اًمٕمٜمزّي  ٟمٌٞمح ضم٤مسمر قمـ أيْم٤مً  ورواه

 ؟ ُم٤مًمؽ:  وم٘م٤مل إرض إمم ومٜمزًم٧م:  ىم٤مل ، سمقىمّٞم٦مٍ  أظمذشمف ىمد " وًمٗمٔمف
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 ". اعمديٜم٦م أشمٞم٧م طمّتك ومريم٧ٌم ، اريم٥م:  ىم٤مل .َجٚمؽ:  ىمٚم٧م

 .اًمنّمط يذيمر ومٚمؿ ضم٤مسمر قمـ يمٞم٤ًمن سمـ وه٥م ـمريؼ ُمـ أيْم٤مً  ورواه

 ومٝمق:  ىمٚم٧م ، ٟمٕمؿ : ىم٤مل ؟ روٞم٧م ىمد:  ىمٚم٧م ، أوىمّٞم٦م سمٚمغ طمّتك " ومٞمف ىم٤مل

  .احلدي٨م "؟  شمزّوضم٧م هؾ ضم٤مسمر ي٤م:  ىم٤مل صمؿّ  .أظمذشمف ىمد:  ىم٤مل ، ًمؽ

 اجل٤مري هق . آؿمؽماط رواي٦م شمرضمٞمح ُمـ ٌخ٤مرياًم إًمٞمف ضمٜمح وُم٤م

 قمـ يتقىّمٗمقن ٓ ّّٕنؿ،  دي٨مـاحل أهؾ ُمـ اعمحّ٘م٘ملم ـمري٘م٦م قمغم

َّٓ  آظمتالف ومٞمف وىمع إذا اعمتـ شمّمحٞمح  وهق ، اًمّرواي٤مت شمٙم٤موم٠مت إذا إ

 إُمٙم٤من ُمع هٜم٤م ُمٗم٘مقد وهق ، اخلؼم سمف ردّ يُ  اًمذي آوٓمراب ذط

 .اًمؽّمضمٞمح

 احلّج٦م ويم٤مٟم٧م،  اًمّرواي٤مت ٧ماظمتٚمٗم إذا : اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 إذا أُّم٤م ، اًمّرواي٤مت شمٕم٤مدل سمنمط آطمتج٤مج شمقىّمػ سمٕمض دون سمٌٕمْمٝم٤م

 طمٗمٔم٤مً  أشم٘مـ أو قمدداً  أيمثر رواهت٤م شمٙمقن سم٠من ًمٌٕمْمٝم٤م اًمؽّمضمٞمح وىمع

 اًمٕمٛمؾ ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  يٙمقن ٓ إوٕمػ إذ ، سم٤مًمّراضمح اًمٕمٛمؾ ومٞمتٕملّم 

ؽ يٛمٜمع ٓ واعمرضمقح ، سم٤مٕىمقى ًّ   .سم٤مًمّراضمح اًمّتٛم

 اًمٌٞمع سم٠منّ :  شم٠مّوًمف ًمٙمـ،  آؿمؽماط شمّمحٞمح إمم اًمّٓمح٤موّي  ضمٜمح وىمد

 ." إًمخ ُم٤ميمًتؽ أشمراين " آظمره ذم ًم٘مقًمف احل٘مٞم٘م٦م قمغم يٙمـ ملَ  اعمذيمقر

  .طم٘مٞم٘م٦م اًمّت٤ٌميع قمغم يٙمـ ملَ  اعمت٘مّدم اًم٘مقل سم٠منّ  يِمٕمر وم٢مّٟمف:  ىم٤مل

 .شم٠مويؾ ٓ وحتريػ وشمٖمٞمػم جمّردة دقمقى سم٠مّٟمف:  اًم٘مرـمٌّل  ورّده

 سمٕمد " سم٠موىمّٞم٦مٍ  ُمٜمؽ سمٕمتف ":  ىمقًمف ذم ىم٤مئٚمف يّمٜمع ويمٞمػ:  ىم٤مل

 اعمٜمّمقص٦م إًمٗم٤مظ ُمـ ذًمؽ وهمػم " أظمذشمف ىمد ":  وىمقًمف ؟ اعم٤ًموُم٦م
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 .ذًمؽ ذم

 وم٤مؾمد وم٤مًمٌٞمع اعمِمؽمي ُم٤مل ُمـ يم٤من إن اًمّريمقب سم٠منّ :  سمٕمْمٝمؿ واطمت٩ّم 

،  ومٗم٤مؾمد ُم٤مًمف ُمـ يم٤من وإن ، اعمِمؽمي ُمٚمٙمف ىمد ُم٤م ًمٜمٗمًف ذط ّٕٟمف، 

 ُمٚمٙمٝم٤م وإّٟمام ، اًم٤ٌمئع ضمٝم٦م ُمـ اًمٌٞمع سمٕمد اعمٜم٤مومع يٛمٚمؽ ملَ  ِمؽمياعم ٕنّ 

  .ُمٚمٙمف ذم ـمرأت ّّٕن٤م

 ووىمع،  اعمٌٞمع صمٛمـ ُمـ سم٘مدرٍ  ىمّدرت اعمذيمقرة اعمٜمٗمٕم٦م سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ، صمٛمرهت٤م واؾمتثٜمك أسّمرت ىمد ٟمخالً  سم٤مع ُمـ وٟمٔمػمه ، قمداه٤م سمام اًمٌٞمع

 ُمٕم٤مً  قمٚمامه ًمق أُّم٤م ، اعمِمؽميو ًمٚم٤ٌمئع جمٝمقل رء اؾمتثٜم٤مء هق إّٟمام واعمٛمتٜمع

  .ذًمؽ قمغم اًم٘مّّم٦م هذه ذم وىمع ُم٤م ومٞمحٛمؾ ، ُم٤مٟمع ومال

 ، يتؿّ  ملَ  اًمٌٞمع أنّ  احلدي٨م ُمـ ي١مظمذ أّٟمف ومزقمؿ:  طمزم اسمـ وأهمرب

 أشمراين " آظمره ذم ىم٤مل ومٚماّم  ، اًمّتٗمّرق ىمٌؾ خمػّم  اًمٌٞمع قم٘مد سمٕمد اًم٤ٌمئع ٕنّ 

 جل٤مسمرٍ  اؿمؽمط وإّٟمام ، إظمذ شمرك اظمت٤مر يم٤من أّٟمف قمغم دلَّ  " ُم٤ميمًتؽ

 .اًمٌٞمع ذم اًمنّمط أضم٤مز عمـ طمّج٦م ومٞمف ومٚمٞمس ، ٟمٗمًف َجؾ ريمقب

  .اًمّتٙمٚمػ ُمـ اًمّت٠مويؾ هذا ذم ُم٤م ُيٗمك وٓ

 ٕنّ ،  اًمنّمط ُم٘م٤مم ىم٤مم وقمدٌ  " فمٝمره وًمؽ " ىمقًمف:  اإلؾمامقمٞمكمّ  وىم٤مل

 دٟم٤مءة قمـ ًمف شمٕم٤ممم اهلل ًمتٜمزيف ومٞمٝم٤م رضمقع ٓ وهٌتف ومٞمف ظمٚمػ ٓ وقمده

 يٚمزم وٓ ، سم٤مًمنّمط قمٜمف يٕمؼّم  أن اًمّرواة ًمٌٕمض ؾم٤مغ ومٚمذًمؽ ، إظمالق

  .همػمه طمّؼ  ذم ذًمؽ جيقز أن

 أو ؾم٤مسم٘م٤مً  وىمع وإّٟمام اًمٕم٘مد ٟمٗمس ذم ي٘مع ملَ  اًمنّمط أنّ :  وطم٤مصٚمف

  .آظمراً  سمرىمٌتف شمؼّمع يمام أّوًٓ  سمٛمٜمٗمٕمتف ومتؼّمع ، ٓطم٘م٤مً 
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 ذم أنّ ،  اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ اًمّٓمؼمّي  اًمّٓمّٞم٥م أيب اًم٘م٤ميض يمالم ذم ووىمع

 " اعمديٜم٦م إمم محالين ذـم٧م اًمّثٛمـ ٟم٘مدين ومٚماّم  " اخلؼم هذا ـمرق سمٕمض

 .اًمٕم٘مد قمـ شم٠مظّمر اًمنّمط أنّ  قمغم هب٤م واؾمتدلَّ 

 أنّ  قمغم شم٠مويٚمٝم٤م ومٞمتٕملّم  صمٌت٧م وإن ، اعمذيمقرة اًمّرواي٦م قمغم أىمػ ملَ  ًمٙمـ

 ي٤متاًمّروا ٕنّ  ، شمٕمٞمٞمٜمف قمغم واشّمٗم٘م٤م زم ىمّرره:  أي " اًمّثٛمـ ٟم٘مدين " ُمٕمٜمك

 . سم٤معمديٜم٦م يم٤من إّٟمام اًمّثٛمـ ىمٌْمف أنّ  ذم سحي٦م اًمّّمحٞمح٦م

 إذا هذا َجٚمؽ أشمٌٞمٕمٜمل " اًمّٓمح٤موّي  رواي٦م شم٠مويؾ يتٕملّم  ويمذًمؽ

 إذا وومٞمٙمفأُ  سمديٜم٤مرٍ  أشمٌٞمٕمٜمل وم٤معمٕمٜمك ، احلدي٨م " سمديٜم٤مرٍ  اعمديٜم٦م ىمدُمٜم٤م

  .اعمديٜم٦م ىمدُمٜم٤م

 ذيمر ُمـ ٤متاًمّرواي سمٕمض ذم وىمع ُم٤م شم٠مويؾ يٜمٌٖمل:  ( ) اعُمٝمٚم٥َّم وىم٤مل

 ُمـ رواي٦م ًمٞمقاومؼ اًمٌٞمع أصؾ ذم ذط ٓ ؾشمٗمْم   ذطُ  أّٟمف قمغم اًمنّمط

  .شم٘مّدم مم٤ّم ذًمؽ وهمػم " فمٝمره أقمرشمؽ " و " فمٝمره أوم٘مرٟم٤مك " روى

 واًمّرومؼ اًمّتٗمّْمؾ وضمف قمغم يمّٚمٝم٤م ضمرت اًم٘مّّم٦م أنّ  وي١مّيده:  ىم٤مل

 ومٚمؿ " سمٕمٜمٞمف سمؾ ٓ:  ىم٤مل ، ًمؽ هق " ضم٤مسمر ىمقل أيْم٤مً  وي١مّيده ، سمج٤مسمرٍ 

َّٓ  ُمٜمف ي٘مٌؾ ـٍ  إ  .سمف روم٘م٤مً  سمثٛم

 ، اًمٌٞمع ذيمر ذم اًمٜمّٙمت٦م أنّ :  وزقمؿ ، هذا ٟمحق إمم اإلؾمامقمٞمكم   وؾمٌؼ

 ، ُمثٚمف ذم ـمٛمع ًمٖمػمه حيّمؾ ٓ وضمف قمغم ضم٤مسمراً  يؼمّ  أن أراد ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف

______________________ 
 . اعمٝمٚم٥م سمـ أمحد  سمـ أيب صٗمرة أؾمٞمد سمـ قمٌد اهلل  آؾمدي  ( )

 (.66/ 6)َجتف شم٘مدُم٧م شمر
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 قمغم ىم٤مئامً  اًمٌٕمػم ويٌ٘مك ، سمّره قمٚمٞمف ًمٞمتقوّمر اًمٌٞمع اؾمؿ قمغم َجٚمف ذم وم٤ٌميٕمف

  .عمٕمروومف أهٜم٠م ذًمؽ ومٞمٙمقن ُمٚمٙمف

 ذم ُمٝمّٛم٦م زي٤مدة اًمّثٛمـ قمغم يزيده أن سمالًٓ  أُمره اعمٕمٜمك هذا وقمغم:  ىم٤مل

 ًمٖمػمه حيّمؾ أن همػم ُمـ إًمٞمف اإلطم٤ًمن زي٤مدة سمذًمؽ ىمّمد وم٢مّٟمف ، اًمّٔم٤مهر

  .ذًمؽ ٟمٔمػم ذم شم٠مُمٞمؾ

 اًمّت٠مُمٞمؾ ذم سم٤مىمٞم٤مً  احل٤مل ًمٙم٤من ذيمر ُم٤م اعمٕمٜمك يم٤من ًمق سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 .ُمٕم٤مً  واًمّثٛمـ اعمذيمقر ٕمػماًمٌ قمٚمٞمف رّده قمٜمد اعمذيمقر

ٗمر طم٤مًم٦م سم٠منّ  : وأضمٞم٥م ًّ  طم٤مًم٦م سمخالف اًمٌّمء ىمٚم٦م شم٘متيض هم٤مًم٤ٌمً  اًم

  .أُمؾ ـمٛمع ُمـ اًمّتقؾمٕم٦م قمٜمد ُم٤ٌمٓة ومال احلي

 أّٟمف ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  قمـ ٟم٘مٚمف شم٘مّدم ُم٤م ٟمٔمري ذم افقجقه هذه وأؿقى

  .اًمنّمط حمّؾ  طمؾَّ  دٌ وقمْ 

ٝمٞمكمّ  وأسمدى ًّ  اإلؾمامقمٞمكمّ  ذيمره ُم٤م همػم ٞمٗم٦مًمٓم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ضم٤مسمر ىمّّم٦م ذم اًم

 .أطمٞم٤مه اهلل أنّ  طمدٍ سم٠مُ  أسمٞمف ىمتؾ سمٕمد ضم٤مسمراً  أظمؼم عَم٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف:  ُمٚمّخّمٝم٤م ،

 ُمٜمف وم٤مؿمؽمى يِمتٝمٞمف سمام اخلؼم ملسو هيلع هللا ىلص أيّمد . وم٠مزيدك شمِمتٝمل ُم٤م:  وىم٤مل

ـٍ  - ُمٓمّٞمتف وهق - اجلٛمؾ  واًمّثٛمـ اجلٛمؾ قمٚمٞمف ووّمر صمؿّ  ، ُمٕمٚمقم سمثٛم

ـٍ  أٟمٗمًٝمؿ اعم١مُمٜملم ُمـ اهلل اؿمؽمى يمام ، اًمّثٛمـ قمغم وزاده ،  اجلٜم٦ّم هق سمثٛم

 احلًٜمك أطمًٜمقا ًمٚمذيـ: )  شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وزادهؿ أٟمٗمًٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ردّ  صمؿّ 

 .( وزي٤مدة

 قمـ ُمٖمػمة زاد " ىمدُمٜم٤م ومٚماّم  "ذم رواي٦م زيمري٤م  (ؾؾاّم بؾغً : )  ؿقفف

:  وم٘م٤مل اؾمت٠مذٟمتف اعمديٜم٦م ُمـ دٟمقٟم٤م ومٚماّم  " ذم اًمٌخ٤مري يمام اًمِّمٕمٌّل 
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 سمٌٞمع ظم٤مزم وم٠مظمؼمت اعمديٜم٦م وم٘مدُم٧م " ومٞمف وزاد ." صمّٞم٤ٌمً  أم راً سمٙم شمزّوضم٧م

  ." ومالُمٜمل اجلٛمؾ

 سم٤معمديٜم٦م قمّٛمتل وم٠مشمٞم٧م " اعمذيمقرة ٟمٌٞمح رواي٦م ُمـ أمحد قمٜمد ووىمع

 ." ذًمؽ أقمجٌٝم٤م رأيتٝم٤م ومام ، ٟم٤موحٜم٤م سمٕم٧م أيّن  شمري َأملَ :  هل٤م وم٘مٚم٧م

 اسمـ - الاًمدّ  وشمِمديد اجلٞمؿ سمٗمتح - ضمدّ  ظم٤مًمف سم٠منّ  ( ) ٘مٓم٦مٟم اسمـ وضمزم

 ملَ  َجٞمٕم٤مً  أّّنام:  ويتؿؾ ، قمٛمرو سمٜم٧م هٜمد وم٤مؾمٛمٝم٤م قمّٛمتف وأُّم٤م ، ىمٞمس

  .همػمه ٟم٤موح قمٜمده يٙمـ ملَ  ّٕٟمف،  سمٞمٕمف يٕمجٌٝمام

 ، أهٚمؽ ائ٧م:  ىم٤مل صمؿّ  " سمٚمٗمظ اًمقضمف هذا ُمـ ف اًمٌخ٤مريوأظمرضم

 " ف أيْم٤مً ومٞم يمٞم٤ًمن سمـ وه٥م رواي٦م وذم ." اعمديٜم٦م إمم اًمٜم٤ّمس ومت٘مّدُم٧م

 اعمًجد إمم ومجئ٧م سم٤مًمٖمداة وىمدُم٧م ، ىمٌكم اعمديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وىمدم

 .اجلٛمؾ ومدع:  ىم٤مل ، ٟمٕمؿ:  ىمٚم٧ُم  ؟ ىمدُم٧م أن:  وم٘م٤مل،  ومقضمدشمف

 ." ريمٕمتلم ومّمؾ   وادظمؾ

______________________ 
 .وهق شمّمحٞمػ .سم٤مًمالم سمدل اًمٜمقن( ًم٘مٓم٦م ) وىمع ذم ُمٓمٌقع اًمٗمتح   (6)

٤مل ( :  032/ 66)  "اًمًػم"ىم٤مل اًمذهٌل ذم  اسمـ ٟم٘مٓم٦م آُم٤مم اًمٕم٤ممل احل٤مومظ اعمت٘مـ اًمرطمَّ

ُمٕملم اًمديـ أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اًمٖمٜمل سمـ أيب سمٙمر سمـ ؿمج٤مع سمـ أيب ٟمٍم اًمٌٖمدادي 

ّه٤مد ، ومٕمٜمل أسمق سمٙمر سم٤محلدي٨م ،  .لم ومخس ُمئ٦موًمد سمٕمد اًمًٌٕم .احلٜمٌكم ويم٤من أسمقه ُمـ اًمز 

ويم٤من صم٘م٦م ، طمًـ اًم٘مراءة ، ضمٞمد اًمٙمت٤مسم٦م ، ُمثٌت٤ًم ومٞمام ي٘مقًمف ، ًمف ؾمٛم٧م  .وَجع وأًمػ

طم٤مومظ ديـ صم٘م٦م ذو :ؾمئؾ قمٜمف اًمْمٞم٤مء ، وم٘م٤مل ، ووىم٤مر ، وومٞمف ورع وصالح وقمٗم٦م وىمٜم٤مقم٦م 

وأًمػ . "رواة اًمٙمت٥م واعم٤ًمٟمٞمد اًمت٘مٞمٞمد ذم ُمٕمروم٦م  "وصٜمػ يمت٤مب ، ُمروءة ويمرم 

ؾمئؾ أسمق سمٙمر قمـ ٟم٘مٓم٦م ،  .ٓسمـ ُم٤ميمقٓ يدل  قمغم ؾمٕم٦م ُمٕمرومتف "آيمامل  "ُمًتدريم٤ًم قمغم 

شمقذم أسمق سمٙمر ذم اًمث٤مين واًمٕمنميـ ُمـ  .هل ضم٤مري٦م قُمِرومٜم٤م هب٤م ، رسم٧َّْم ؿمج٤مقم٤ًم ضمدٟم٤م: وم٘م٤مل 

  .يمٝمالً  .264صٗمر ؾمٜم٦م 
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 ، اعمديٜم٦م إمم اًمٜم٤ّمس شم٘مّدم أّٟمف إطمدامه٤م ذم ٕنّ  ، اًمّتٜم٤مىمض وفم٤مهرمه٤م

  .ىمٌٚمف ىمدم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  إظمرى وذم

 ومت٘مّدُم٧م " ىمقًمف ُمـ يٚمزم ٓ أّٟمف:  ي٘م٤مل أن بقـفام اجلؿع دم ؾقحتؿؾ

 أن سمٕمد حل٘مقه يٙمقٟمقا أن ٓطمتامل هلؿ ؾمٌ٘مف يًتٛمرّ  أن " اًمٜم٤ّمس

 ملسو هيلع هللا ىلص أُمره اُمتثؾ وًمٕمٚمف ، ذًمؽ همػم أو ٟمقم أو ًمراطم٦مٍ  ًمٜمزوًمف إُّم٤م .شم٘مّدُمٝمؿ

 دظمٚمٝم٤م أن إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  واؾمتٛمرّ ،  اعمديٜم٦م دون وم٤ٌمت ًمٞمالً  يدظمؾ ٓ سم٠من

 .شمٕم٤ممم اهلل قمٜمد واًمٕمٚمؿ ، اًمٜمّٝم٤مر ـمٚمع طمّتك ٤مسمرضم يدظمٚمٝم٤م وملَ ،  ؾمحراً 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمدم ومٚماّم  " ُمٖمػمة رواي٦م ذم ( بوجلؿؾ أتقتف: )  ؿقفف

 ذم اًمٌخ٤مري يمام ضم٤مسمر قمـ اعمتقيّمؾ وٕيب،  " سم٤مًمٌٕمػم إًمٞمف همدوت اعمديٜم٦م

 َجٚمؽ هذا:  وم٘مٚم٧م،  اجلٛمؾ وقم٘مٚم٧ُم  إًمٞمف - اعمًجد يٕمٜمل - ومدظمٚم٧م "

 ُمـ أواٍق  إزمّ  ومٌٕم٨م ، َجٚمٜم٤م:  وي٘مقل،  جلٛمؾسم٤م يٓمٞمػ ومجٕمؾ ومخرج ،

 ." ٟمٕمؿ : ىمٚم٧ُم  ؟ اًمّثٛمـ اؾمتقومٞم٧م:  ىم٤مل صمؿّ ،  ذه٥م

 صمٛمٜمف وٟم٘مدين "ذم رواي٦م زيمري٤م  ( ثؿ رجعً , ؾـؼدين ثؿـف : ) ؿقفف

ـَ  وم٠مقمٓم٤مين "قمٜمد اًمٌخ٤مري  ُمٖمػمة رواي٦م ذمو " اٟمٍموم٧م صمؿّ   اجلٛمؾِ  صمٛم

 وم٠مقمٓم٤مين " اجلٝم٤مد ذمأيْم٤ًم  روايتف وذم " اًم٘مقم ُمع وؾمٝمٛمل واجلٛمَؾ 

 ." قمكمّ  ورّده صمٛمٜمف

 سمالل سمقاؾمٓم٦م ًمف وىمٕم٧م إّٟمام اًمٕمٓمّٞم٦م ٕنّ ،  اعمج٤مز سمٓمريؼ يمّٚمٝم٤م وهل

 أقمٓمف:  ًمٌاللٍ  ىم٤مل،  اعمديٜم٦م ىمدُم٧م ومٚماّم  " اًمقضمف هذا ُمـ ُمًٚمؿ رواه يمام

 ٓ:  وم٘مٚم٧م ، ىمػماـم٤مً  وزادين أوىمّٞم٦م وم٠مقمٓم٤مين:  ىم٤مل ، وزده ذه٥م ُمـ أوىمّٞم٦م

 ًمف اًمِّم٤مم أهؾ أظمذ ذيمر وومٞمف ، احلدي٨م .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلرؾم زي٤مدة شمٗم٤مرىمٜمل
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  .ضم٤مسمر قمـ وهمػمه قمٓم٤مء ـمريؼ ُمـ ًمٚمٌخ٤مري وٟمحقه ، احلّرة يقم

 يٜمٛمل زال ُم٤م ومقاهلل " يمٞم٤ًمن سمـ وه٥م ـمريؼ ُمـ قمقاٟم٦م وأيب وٕمحد

 أصٞم٥م ومٞمام أُمس أصٞم٥م طمّتك ، سمٞمتٜم٤م ُمـ ُمٙم٤مٟمف وٟمرى قمٜمدٟم٤م ويزيد

 وم٘م٤مل " اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد ضم٤مسمر قمـ ًمّزسمػما أيب رواي٦م وذم " احلّرة يقم ًمٚمٜم٤ّمس

 هق:  وم٘م٤مل قمكمّ  يرّده أن ومخٗم٧م دقم٤مين أدسمرت ومٚماّم  ، صمٛمٜمف أقمٓمف سمالل ي٤م: 

 ." ًمؽ

 زم يزن أن سمالًٓ  وم٠مُمر " ًمٌخ٤مريا ذم يمٞم٤ًمن سمـ وه٥م رواي٦م وذم

:  وم٘م٤مل،  وًمٞم٧م طمّتك وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ، اعمٞمزان ذم زم وأرضمح سمالل ومقزن أوىمّٞم٦م

 ُمٜمف إزمّ  أسمٖمض رء يٙمـ وملَ  ، اجلٛمؾ قمكمّ  يردّ  ٔنا :٧م وم٘مٚم ، ضم٤مسمراً  ادع

  "صمٛمٜمف وًمؽ َجٚمؽ ظمذ:  وم٘م٤مل، 

 ٟم٤موح ًمٜم٤م يٙمـ وملَ  " قمٜمد اًمِمٞمخلم ىمقًمف ُمع ُمِمٙمٚم٦م اًمّرواي٦م وهذه

 اؾمتحٞمٞم٧م وًمٙمٜمّل،  ؿمديدة طم٤مضم٦م إًمٞمف زم ويم٤مٟم٧م" وىمقًمف،  " همػمه

 .سمٞمٕمف قمغم ًمف ظم٤مًمف شمٜمديؿ وُمع "ُمٜمف

 ُمـ أوومر اًمّثٛمـ ويم٤من ، احل٤مل أّول ذم يم٤من ذًمؽ سم٠منّ  : اجلؿع ويؿؽـ

 سمٕمض ًمف ويٌ٘مك،  ُمٜمف أطمًـ سمف يِمؽمي أن يٛمٙمـ أّٟمف وقمرف،  ىمٞمٛمتف

  .قمٚمٞمف رّده يٙمره ص٤مر ومٚمذًمؽ اًمّثٛمـ

،  اًمٌٕمػم إزمّ  دومع أشمٞمتف ومٚماّم  ، ضم٤مسمر قمـ هٌػمة أيب ـمريؼ ُمـ وٕمحد

،  يٕمج٥م ومجٕمؾ وم٠مظمؼمشمف اًمٞمٝمقد ُمـ سمرضمؾٍ  ومٛمررت ، ًمؽ هق:  وىم٤مل

:  ىمٚم٧م ؟ ًمؽ وهٌف صمؿّ ،  اًمّثٛمـ إًمٞمؽ ودومع اًمٌٕمػم ُمٜمؽ اؿمؽمى:  وي٘مقل

 .ٟمٕمؿ
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ؽ خذ مجؾَ  ,؟  ؽؽ ٔخذ مجؾَ تُ أتراين مو ـْس : ؾؼول  : ) ؿقفف

 ٔظمذ يمٜم٧م ُم٤م "ذم رواي٦م زيمري٤م قمٜمد اًمٌخ٤مري ( ؾفق فؽ   , ؽودارمهَ 

 سمـ قمكمّ  رواه وىمد ، هٜم٤م وىمع يمذا " ُم٤مًمؽ ومٝمق ذًمؽ َجٚمؽ ومخذ ، َجٚمؽ

 إّٟمام أشمراين " سمٚمٗمظ - ومٞمف اًمٌخ٤مرّي  ؿمٞمخ - ٟمٕمٞمؿ أيب ـقم اًمٕمزيز قمٌد

 أسمق أظمرضمف " ًمؽ مه٤م ودرامهؽ َجٚمؽ ظمذ ؟ َجٚمؽ ٔظمذ ُم٤ميمًتؽ

 ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف ويمذا .قمٜمف اًمّٓمؼماينّ  قمـ " اعمًتخرج " ذم ٟمٕمٞمؿ

 ." ًمؽ ومٝمق " آظمره ذم ىم٤مل ًمٙمـ ، زيمرّي٤م قمـ ٟمٛمػم سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ

 ." اًمٕمٛمدة " ص٤مطم٥م اىمتٍم وقمٚمٞمٝم٤م

 طملم أفمٜمٜم٧م:  ٘م٤ملوم " سمٚمٗمظ زيمرّي٤م قمـ اًم٘مّٓم٤من حيٞمك قمـ ٕمحد ووىمع

 اًمّرواي٦م وهذه " ًمؽ ومٝمام فـوصمٛمٜم َجٚمؽ ظمذ ؟ سمجٛمٚمؽ أذه٥م ُم٤ميمًتؽ

 ًمٚمّتٕمٚمٞمؾ " ٔظمذ " ىمقًمف ذم اًمالم أنّ  شمقّوح اًمٌخ٤مرّي  رواي٦م ويمذًمؽ

 .ممدودة مهزة وسمٕمده٤م

 " لاًمٜمّٗم سمّمٞمٖم٦م " ٓ " قمٞم٤مض طمٙم٤مه يمام ُمًٚمؿ رواة ًمٌٕمض ووىمع

 " َجٚمؽ ظمذ ":  ىمقًمف ذم اًمّتٙمرار قمٚمٞمف ويٚمزم ،إُمر سمّمٞمٖم٦م " ظمذ

 ، اًمّثٛمـ ذم اعمٜم٤مىمّم٦م:  أي . اعماميم٦ًم ُمـ هق " ُم٤ميمًتؽ ":  وىمقًمف

 .شم٘مّدم يمام.  اًمٌٞمع قمٜمد اعم٤ًموُم٦م ُمـ سمٞمٜمٝمام وىمع ُم٤م إمم سمذًمؽ وأؿم٤مر

 ذم ومٝمق ؿمٞمئ٤مً  سم٤مع ُمـ ٕنّ  ، اًمّتٙمّرم أطمًـ ُمـ هذا:  اجلقزّي  اسمـ ىم٤مل

 اعمٌٞمع ُمـ ىمٚمٌف ذم سم٘مل اًمّثٛمـ ُمـ شمٕمّقض وم٢مذا ، ًمثٛمٜمف حمت٤مج اًمٖم٤مًم٥م

 :  ىمٞمؾ يمام ومراىمف قمغم أؾمػ

ـّ  رّب  ُمـ ٟمٗم٤مئس       ُم٤مًمؽ أمّ  ي٤م احل٤مضم٤مت خترج وىمد   وٜملم هب



 باب الشروط يف البيع   البيوع كتاب   
   201 

 وىمْمٞم٧م ومرطمف وصم٧ٌم،  قمٜمف اهلؿّ  ذه٥م صمٛمٜمف ُمع اعمٌٞمع قمٚمٞمف ردّ  وم٢مذا

 .؟ اًمّثٛمـ ذم اًمّزي٤مدة ُمـ ذًمؽ إمم اٟمْمؿّ  ُم٤م ُمع ومٙمٞمػ ، طم٤مضمتف

 ذم واعماميم٦ًم ، ًمٚمٌٞمع ؾمٚمٕمتف يٕمرض عمـ اعم٤ًموُم٦م ضمقاز احلدي٨م وذم

 اًم٘مٌض وأنّ  ، اًمّثٛمـ سمذيمر اعمِمؽمي واسمتداء ، اًمٕم٘مد اؾمت٘مرار ىمٌؾ اعمٌٞمع

 ذم ضم٤مئز " ٓ " سم٘مقل اًمٙمٌػم إضم٤مسم٦م وأنّ  ، اًمٌٞمع صّح٦م ذم ذـم٤مً  ًمٞمس

 وضمٝمٝم٤م قمغم ّّم٦مسم٤مًم٘م ًمإلشمٞم٤من اًمّّم٤مًمح سم٤مًمٕمٛمؾ واًمّتحّدث ، اجل٤مئز إُمر

 .اًمٗمخر وإرادة اًمٜمّٗمس شمزيمٞم٦م وضمف قمغم ٓ

 وإقم٤مٟمتٝمؿ ،هبؿ يٜمزل قماّم  وؾم١ماًمف ٕصح٤مسمف واًمٙمٌػم اإلُم٤مم شمٗمّ٘مد وومٞمف

  .ملسو هيلع هللا ىلص وشمقاوٕمف ،دقم٤مء أو ُم٤مل أو طم٤مل ُمـ شمٞمّن  سمام

ػم اًمّداسّم٦م رضب ضمقاز وومٞمف ًّ  إذا ُم٤م وحمّٚمف ، ُمٙمٚمٗم٦م همػم يم٤مٟم٧م وإن ًمٚم

  .وإقمٞم٤مء شمٕم٥م طومر ُمـ ُمٜمٝم٤م ذًمؽ أنّ  يتحّ٘مؼ ملَ 

 قمغم واًمقزن ،اًمّديقن ووم٤مء ذم اًمقيم٤مًم٦م وومٞمف .ًمرئٞمًف اًمّت٤مسمع شمقىمػم وومٞمف

 .سم٤مًمٜمًّٞمئ٦م واًمنّماء ،اعمِمؽمي

 سمؾ ٓ:  ىم٤مل ، ًمؽ هق " ضم٤مسمر ًم٘مقل اًم٘مٌض ىمٌؾ اًمٕمٓمّٞم٦م ردّ  وومٞمف

 اعمًجد رطم٤مب إمم وإُمتٕم٦م اًمّدواّب  إدظم٤مل ضمقاز وومٞمف "سمٕمٜمٞمف

 . وطمقاًمٞمف

 .ومٞمف طمّج٦م وٓ ،اإلسمؾ أسمقال ـمٝم٤مرة قمغم ذًمؽ ُمـ واؾمتدل

 .اًمّزي٤مدة شمٗم٤مرىمٜمل ٓ : ضم٤مسمر ًم٘مقل سمف يتؼّمك ُم٤م قمغم اعمح٤مومٔم٦م وومٞمف

 ًمٙمـ اًمقزن ذم واًمّرضمح٤من ، إداء قمٜمد اًمّثٛمـ ذم اًمّزي٤مدة ضمقاز وومٞمف

ٚمٕم٦م رّدت ًمق طمّتك ُمًت٠مٟمٗم٦م ه٦ٌم وهل ، اعم٤مًمؽ سمرو٤م ًّ  ملَ  ُمثالً  سمٕمٞم٥ٍم  اًم
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 .اطمتامل ومٞمف شمردّ  طمّتك ٛمـًمٚمثّ  شم٤مسمٕم٦م هل أو ، رّده٤م جي٥م

 سمٌٞمع ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أُمر واُمتثؾ ٟمٗمًف طمظّ  شمرك طمٞم٨م جل٤مسمرٍ  ومْمٞمٚم٦م وومٞمف

 . ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  فم٤مهرة ةٕمَجزَ ُم وومٞمف . إًمٞمف اطمتٞم٤مضمف ُمع َجٚمف

  .يم٤من ُم٤م سم٤مقمت٤ٌمر ذًمؽ ىمٌؾ ُم٤مًمٙمف يم٤من ُمـ إمم اًمٌّمء إو٤موم٦م وضمقاز

 ًم٘مقًمف ، لىمٌق وٓ سم٢مجي٤مٍب  شمٍميح سمٖمػم اًمٌٞمع صّح٦م قمغم سمف واؾمتدل

  .صٞمٖم٦م يذيمر وملَ  " ومٌٕمتف ، سم٠موىمّٞم٦مٍ  سمٕمٜمٞمف ىم٤مل ":  ومٞمف

 .اًمقىمقع قمدم يًتٚمزم ٓ اًمّذيمر قمدم ٕنّ ،  ومٞمف طمّج٦م وٓ

 أظمذشمف ىمد:  ىم٤مل ، سمٕمٜمٞمف ىم٤مل "قمٜمد اًمٌخ٤مري  قمٓم٤مء رواي٦م ذم وىمع وىمد

قمٜمد  ضمرير رواي٦م وذم ، ومٞمف إجي٤مب وٓ ، اًم٘مٌقل ومٞمف ومٝمذا " دٟم٤مٟمػم سم٠مرسمٕم٦م

 ، هب٤م ًمؽ ومٝمق ذه٥م أوىمّٞم٦م قمكمّ  ًمرضمؾٍ :  ىمٚم٧م ، سمٕمٜمٞمف سمؾ ىم٤مل " اًمٌخ٤مري

  .ُمٕم٤مً  واًم٘مٌقل اإلجي٤مب ومٗمٞمف " أظمذشمف ىمد:  ىم٤مل

 ىمٚم٧م ، أمحد قمٜمد يمٞم٤ًمن سمـ وه٥م قمـ إؾمح٤مق اسمـ رواي٦م ُمٜمٝم٤م وأسملم

 ." أظمذشمف ىمد : ىم٤مل ، هب٤م ًمؽ ومٝمق : ىمٚم٧م ، ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ، روٞم٧م ىمد: 

 .سم٤مًمٙمٜم٤مي٤مت ًمٕم٘مقدا صٞمغ ذم آيمتٗم٤مء قمغم هب٤م ومٞمًتدّل 

 إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمريم٦م ُمـ ًمف شم٘مّدم ٤معمَِ  هذا ضم٤مسمر َجؾ أُمر آَل  : تؽؿقؾ

 .طمًـ ُمآلٍ 

 أيب إمم سمًٜمده ( ) " قم٤ًميمر اسمـ شم٤مريخ " ُمـ ضم٤مسمر شمرَج٦م ذم ومرأي٧م

 سمٙمر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  زُم٤من قمٜمدي اجلٛمؾ وم٠مىم٤مم:  ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم

______________________ 
 (6/663)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق قمكم سمـ احلًـ (  6)
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 إسمؾ ذم اضمٕمٚمف:  وم٘م٤مل،  ىمّّمتف ومٕمرف قمٛمر سمف وم٠مشمٞم٧م ، ٕمَجزَ وم ، وقمٛمر

 .ُم٤مت أن إمم ذًمؽ سمف ومٗمٕمؾ ، اعمراقمل أـمٞم٥م وذم اًمّّمدىم٦م
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 الحديث الواحد والطذرون
أن يبقع حورٌض  ملسو هيلع هللا ىلصهنك رشقل اهلل : ؿول ,  ظـ أيب هريرة  -299

وٓ خيطى ظذ  , بع افّرجؾ ظذ بقع أخقفوٓ ي , وٓ تـوجشقا , فبودٍ 

 ( ).تفو فتؽػل مو دم إكوئفووٓ تسلل ادرأة ضالق أخ , خطبي أخقف

 

وٓ  , وٓ تـوجشقا , أن يبقع حورٌض فبودٍ  ملسو هيلع هللا ىلصهنك رشقل اهلل  ): ؿقفف 

  ( ) شم٘مّدم اًمٙمالم قمٚمٞمف(  يـبع افّرجؾ ظذ بقع أخقف

  .ُيٓم٥م ٓ وىم٤مل:  أي ، اًمٜمّٝمل قمغم سم٤مجلزم( وٓ خيطى ) : ؿقفف 

 .اعمٜمع ذم غأسمٚم اخلؼم سمّمٞمٖم٦م ذًمؽ وؾمٞم٤مق ، ٟمٗمل أّٟمف قمغم اًمّرومع وجيقز

 وٓ " ىمقًمف ذم ٓ أنّ  قمغم " يٌٞمع " ىمقًمف قمغم قمٓمٗم٤مً  اًمٜمّّم٥م وجيقز

 .زائدة "ُيٓم٥م

 ذم وأُم٤م،  اًمٜمّٙم٤مح ذم اًمّتٙمٚمؿ وهق،  سم٤مًمٙمن(  ظذ خطبي) : ؿقفف 

  أوًمف ومٌْمؿ وهمػممه٤م واًمٕمٞمد اجلٛمٕم٦م

 "زاد اًمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م إقمرج قمـ أيب هريرة (  أخقف ): ؿقفف 

 قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ وأظمرضمف.  " كؽمي أو يٜمٙمح طمّتك

 ." يذر طمّتك " سمٚمٗمظ

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ (  6660) وُمًٚمؿ (  6623،  6366،  6300) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .( 623) واٟمٔمر طمديثف اعمت٘مّدم  .اًمزهري قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمـ أيب هريرة 

 .ُمـ ـمريؼ هِم٤مم قمـ اسمـ ؾمػميـ قمـ أيب هريرة ٟمحقه(  6333) وعمًٚمؿ  

 .( 623) اٟمٔمر طمدي٨م أيب هريرة رىمؿ ( 6)
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 اًمقارث قمٌد ـمريؼ ُمـ " اًمٜمّٙم٤مح يمت٤مب " ذم اًمِّمٞمخ أسمق أظمرضمف وىمد

٤من سمـ هِم٤مم قمـ ًّ  طمّتك " سمٚمٗمظ هريرة أيب قمـ ؾمػميـ سمـ حمّٛمد قمـ طم

 ( ).صحٞمح وإؾمٜم٤مده " يدع أو يٜمٙمح

 ومٞمحّمؾ ّولإ اخل٤مـم٥م يتزّوج طمّتك:  أي " يٜمٙمح طمّتك " ىمقًمفو

 اًمّتزوي٩م إّول اخل٤مـم٥م:  أي " يؽمك أو " وىمقًمف  اعمحض اًمٞم٠مس

  : خمتؾػتون ؾوفغويتون ، اخلٓم٦ٌم ًمٚمّث٤مين طمٞمٜمئذٍ  ومٞمجقز

 . اًمٞم٠مس إمم شمرضمع:  إوػ

 .اًمّرضم٤مء إمم شمرضمع:  وافّثوكقي

 .(اخلٞم٤مط ؾمؿّ  ذم اجلٛمؾ يٚم٩م طمّتك)  شمٕم٤ممم ىمقًمف،  إومم وٟمٔمػم

 .ًمٚمّتحريؿ ًمٜمّٝملا هذا:  اجلؿفقر ؿول

 اًمٕم٘مد يٌٓمؾ حتريؿ سمٜمٝمل وًمٞمس،  ًمٚمّت٠مدي٥م اًمٜمّٝمل هذا:  اخلّطويبّ  وؿول

 .اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد

 قمٜمد اًمٌٓمالن وسملم ًمٚمّتحريؿ يمقٟمف سملم ُمالزُم٦م وٓ ، ىم٤مل يمذا

 طمٙمك سمؾ . اًمٕم٘مد يٌٓمؾ وٓ،  ًمٚمّتحريؿ قمٜمدهؿ هق سمؾ،  اجلٛمٝمقر

 .بوإلمجوع ًمٚمّتحريؿ ومٞمف اًمٜمّٝمل أنّ :  اًمٜمّقوّي 

 :  ذوضف دم اختؾػقا ـوفؽ

 أو اعمخٓمقسم٦م ّسطم٧م إذا ُم٤م اًمّتحريؿ حمّؾ :  واحلـوبؾي افّشوؾعّقي ؾؼول

______________________ 
سمدون ًمٙمـ  . ُمـ رواي٦م أيب أؾم٤مُم٦م قمـ هِم٤مم(  6333)  "صحٞمحف" ُمًٚمؿ ذم هق قمٜمدو( 6)

 .هذه اًمزي٤مدة
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 وىمع ومٚمق ، سم٤مإلضم٤مسم٦م ُمٕمتؼماً  إذّن٤م يٙمقن طمٞم٨م ًمف أذٟم٧م اًمذي وًمّٞمٝم٤م

 .حتريؿ ومال سم٤مًمّردّ  اًمّتٍميح

 إصؾ ٕنّ ،  اخلٓم٦ٌم قمغم اهلجقم ومٞمجقز سم٤محل٤مل اًمّث٤مين يٕمٚمؿ ملَ  ومٚمق

 .روايتون ذفؽ دم احلـوبؾي ـدوظ ، اإلسم٤مطم٦م

 ظـد ؾؼقٓن . قمٜمؽ رهم٦ٌم ٓ:  يم٘مقهل٤م سم٤مًمّتٕمريض اإلضم٤مسم٦م وىمٕم٧م وإن

 .أيْم٤مً  حيرم ٓ:  واحلـػّقي ادوفؽّقي ؿقل وهق إصّح  , افّشوؾعّقي

 ظمٓمٌٜمل:  ( ) وم٤مـمٛم٦م ىمقل ومٞمف واحلّج٦م،  ومٞمجقز شم٘مٌؾ وملَ ،  شمردّ  ملَ  وإذا

 ظمٓمٌٝم٤م سمؾ،  قمٚمٞمٝمام ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يٜمٙمر ومٚمؿ.  ضمٝمؿ وأسمق ُمٕم٤موي٦م

 .ٕؾم٤مُم٦م

 ظمٓم٤ٌم يٙمقٟم٤م أن ٓطمتامل ومٞمف طمّج٦م ٓ أّٟمف إمم:  وهمػمه اًمٜمّقوّي  وأؿم٤مر

 وملَ  سم٠مؾم٤مُم٦م أؿم٤مر ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌّّل  ، إّول سمخٓم٦ٌم اًمّث٤مين يٕمٚمؿ ملَ  أو ، ُمٕم٤مً 

 ُمٕم٤موي٦م ذم ُم٤م هل٤م ذيمر عَم٤َّم ومٙم٠مّٟمف ظمٓم٥م يٙمقن أن شم٘مدير وقمغم ، ُيٓم٥م

  .ٕؾم٤مُم٦م ومخٓمٌٝم٤م.  قمٜمٝمام هم٦ٌماًمرّ  ُمٜمٝم٤م فمٝمر ضمٝمؿ وأيب

 ظمٓم٥م إذا اًم٤ٌمب طمدي٨م ُمٕمٜمك أنّ  ، افّشوؾعلّ  قمـ اًمؽّمُمذّي  وطمٙمك

 قمغم ُيٓم٥م أن ٕطمدٍ  ومٚمٞمس إًمٞمف وريمٜم٧م سمف ومروٞم٧م اعمرأة اًمّرضمؾ

 .ُيٓمٌٝم٤م أن سم٠مس ومال ريمقّن٤م وٓ سمرو٤مه٤م يٕمٚمؿ ملَ  وم٢مذا ، ظمٓمٌتف

 سمقاطمدٍ  ه٤مسمرو٤م ختؼمه ملَ  وم٢مّّن٤م ، ىمٞمس سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ىمّّم٦م ومٞمف واحلّج٦م

 شمقضمد ملَ  ومٚمق اظمت٤مرت ُمـ سمٖمػم قمٚمٞمٝم٤م ينم ملَ  سمذًمؽ أظمؼمشمف وًمق،  ُمٜمٝمام

______________________ 
 ( 063)طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل ذم يمت٤مب اًمٓمالق سمرىمؿ   (6)
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 أضمرى ُمـ ومـفؿ ، سم٤مجلقاز افّشوؾعّقي بعض وم٘مٓمع . ردّ  وٓ إضم٤مسم٦م ُمٜمٝم٤م

 .سم٤مخل٤مـم٥م رو٤مً  ؾمٙمقهت٤م أنّ  قمغم اًمٌٙمر ذم افّشوؾعلّ  وكّص  ، اًم٘مقًملم

َّٓ  اخلٓم٦ٌم متٜمع ٓ ، ادوفؽّقي بعض وقمـ  سمٞمٜمٝمام وىمع ُمـ ظمٓم٦ٌم قمغم إ

 .اًمّّمداق قمغم اًمؽّمايض

  .ًمٚمّث٤مين اًمٕم٘مد ووىمع ، اًمّتحريؿ ذوط ضمدتوُ  وإذا

  .اًمّتحريؿ ارشمٙم٤مب ُمع يّمّح :  اجلٛمٝمقر ىم٤مل: افؼقل إول 

 وقمٜمد ، وسمٕمده اًمّدظمقل ىمٌؾ اًمٜمّٙم٤مح يٗمًخ :  داود ىم٤مل:  افؼقل افثوين

 .يم٤مًم٘مقًملم ظمالف اعم٤مًمٙمّٞم٦م

 .سمٕمده ٓ ىمٌٚمف خيٗمً:  سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل:  افؼقل افثوفٌ

 ذـم٤مً  ًمٞم٧ًم واخلٓم٦ٌم،  اخلٓم٦ٌم قمٜمف اعمٜمٝمّل  أنّ :  اجلٛمٝمقر وطمّج٦م

 .صحٞمح٦م همػم سمقىمققمٝم٤م اًمٜمّٙم٤مح يٗمًخ ومال . اًمٜمّٙم٤مح صّح٦م

 ُمٜمًقخ اًمٜمّٝمل هذا أنّ :  ىم٤مل افعؾامء بعض أنّ :  اًمّٓمؼمّي  وطمٙمك

 وم٠مؿمػم ُمًتِمػمة ضم٤مءت سم٠مّّن٤م:  ٓمفوهمٚمَّ  رّده صمؿّ  ، ىمٞمس سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م سم٘مّّم٦م

 إنّ  صمؿّ  ، شم٘مّدم يمام ظمٓم٦ٌم قمغم ظمٓم٦ٌم هٜم٤مك يٙمـ وملَ ،  إومم هق سمام ٝم٤مقمٚمٞم

 ذم اًمٜمّٝمل قِمٚم٦َّم إمم أؿم٤مر اًمِّم٤مرع ٕنّ  ، همٚمط هذا ُمثؾ ذم اًمٜمًّخ دقمقى

 ُمٓمٚمقسم٦م وقمٚم٦م ٓزُم٦م صٗم٦م وهل ، سم٤مٕظمّقة قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم طمدي٨م

  .أقمٚمؿ واهلل . اًمٜمًّخ يٚمح٘مٝم٤م أن يّمّح  ومال ًمٚمّدوام

 ذم اًمّث٤مين ًمٚمخ٤مـم٥م أذن إذا إّول اخل٤مـم٥م أنّ  قمغم سمف واؾمتدّل 

 أو،  ًمف سم٤معم٠مذون ذًمؽ ُيتّص  هؾ وًمٙمـ ، اًمّتحريؿ ارشمٗمع اًمّتزوي٩م

 قمغم داٌل  إّول اخل٤مـم٥م ُمـ اًمّّم٤مدر اإلذن جمّرد ٕنّ  ؟ ًمٖمػمه يتٕمّدى
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 .ُيٓمٌٝم٤م أن ًمٖمػمه جيقز وسم٢مقمراوف،  اعمرأة شمٚمؽ شمزوي٩م قمـ إقمراوف

 اعم٠مذون وًمٖمػم سم٤مًمّتٜمّمٞمص ًمف ًمٚمٛم٠مذون قازاجل ومٞمٙمقن ، افّثوين افّظوهر

 ." يؽمك أو " احلدي٨م ذم ىمقًمف وي١مّيده ، سم٤مإلحل٤مق ًمف

 اخلٓم٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا اًمّتحريؿ حمّؾ  سم٠منّ :  افّشوؾعّقي مـ افّرويوينّ  وّسح

 سمٕمد اًمّث٤مين يّي  ملَ  اعمٕمتّدة يمخٓم٦ٌم ممٜمققم٦م يم٤مٟم٧م وم٢من ، ضم٤مئزة إّول ُمـ

 .ُيٓمٌٝم٤م أن اًمٕمّدة اٟم٘مْم٤مء

 .طمّؼ  سمذًمؽ ًمف يث٧ٌم ملَ  إّول ٕنّ ،  واوح وهق

 يم٤من إذا اًمّتحريؿ حمّؾ  أنّ  " أظمٞمف ظمٓم٦ٌم قمغم " سم٘مقًمف واؾمتدل

 ًمف ضم٤مز ُيٓمٌٝم٤م أن اعمًٚمؿ وم٠مراد ذُّمّٞم٦م اًمّذُّمّل  ظمٓم٥م ومٚمق،  ُمًٚمامً  اخل٤مـم٥م

 وابـ ادـذر ابـ افّشوؾعّقي مـ وواؾؼف إوزاظلّ  ؿقل وهق ، ُمٓمٚم٘م٤مً  ذًمؽ

 .واخلّطويبّ  جقيرّيي

 أظمق اعم١مُمـ : ُمًٚمؿ قمٜمد قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم طمدي٨م أّول ذم ىمقًمف وي١مّيده

 ظمٓمٌتف قمغم ُيٓم٥م وٓ،  أظمٞمف سمٞمع قمغم يٌت٤مع أن ًمٚمٛم١مُمـ حيّؾ  ومال اعم١مُمـ

 .يذر طمّتك

 ومٞمختّص  . واعمًٚمؿ اًمٙم٤مومر سملم إظمّقةَ  اهللُ عَ ىمٓمَ :  اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل

  .سم٤معمًٚمؿ اًمٜمّٝمل

 ورد وىمد ، اعمٜمع يرد طمّتك طم٦ماإلسم٤م هذا ذم إصؾ:  اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل

 .اإلسم٤مطم٦م أصؾ قمغم ذًمؽ قمدا ُم٤م ومٌ٘مل سم٤معمًٚمؿ ُم٘مّٞمداً  اعمٜمع

 اًمّتٕمٌػم وأنّ ،  ذًمؽ ذم سم٤معمًٚمؿ اًمّذُّمّل  إحل٤مق إمم:  اجلؿفقر وذهى

 شم٘متٚمقا وٓ)  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف وهق ، ًمف ُمٗمٝمقم ومال اًمٖم٤مًم٥م قمغم ظمّرج سم٠مظمٞمف
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  .ذًمؽ وٟمحق(  يمؿطمجقر ذم اًماليت ورسم٤مئٌٙمؿ)  ويم٘مقًمف(  أوٓديمؿ

 اًمٕم٘مد طم٘مقق ُمـ هق هؾ . قمٜمف اعمٜمٝمّل  هذا أنّ  قمغم سمٕمْمٝمؿ وسمٜم٤مه

  ؟ اعمتٕم٤مىمديـ طم٘مقق ُمـ أو ، واطمؽماُمف

 . اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل ُم٤م وم٤مًمّراضمح ، إّول ؾعذ

 .همػمه ىم٤مل ُم٤م وم٤مًمّراضمح ، افّثوين وظذ

 ومٛمـ،  ًمٚمٙم٤مومر اًمِّمٗمٕم٦م صمٌقت ذم اظمتالومٝمؿ . اًمٌٜم٤مء هذا ُمـ وىمري٥ٌم 

 اعم٤مًمؽ ققـطم٘م ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م وُمـ،  ًمف أصمٌتٝم٤م اعمٚمؽ طم٘مقق ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م

 .ُمٜمع

 أنّ  ، ُم٤مًمؽ ص٤مطم٥م افؼوشؿ بـا ظـ ٟم٘مؾ ُم٤م اًمٌح٨م هذا ُمـ وىمري٥ٌم 

 , ظمٓمٌتف قمغم ُيٓم٥م أن ًمٚمٕمٗمٞمػ ضم٤مز وم٤مؾم٘م٤مً  يم٤من إذا إّول اخل٤مـم٥م

 قمٗمٞمٗم٦م اعمخٓمقسم٦م يم٤مٟم٧م إذا ومٞمام ُمّتجف وهق،  مـفؿ افعريبّ  ابـ ورّجحف

  .ظمٓم٦ٌم يمال ظمٓمٌتف ومتٙمقن هل٤م يمػء همػم اًمٗم٤مؾمؼ ومٞمٙمقن

 أـمٚمؼ وىمد ، اًم٘مٌقل قمالُم٦م ُمٜمٝم٤م صدرت إذا ذًمؽ اجلؿفقر يعتزِ  ولَ 

 .اًم٘مقل هذا ظمالف قمغم اإلمجوع سمٕمْمٝمؿ

 اخل٤مـم٥م يٙمـ ملَ  إذا . اجلقاز ُمـ سمٕمْمٝمؿ طمٙم٤مه ُم٤م هبذا ويٚمتحؼ

 سمٜم٧َم  قىمّل ؾُم  ظمٓم٥م ًمق يمام . اعمرأة شمٚمؽ خلٓم٦ٌم اًمٕم٤مدة ذم أهالً  إّول

 .اًمّتٙم٤موم١م إمم يرضمع وهذا ، ٍؽ ُمٚمِ 

 إحل٤مىم٤مً  أظمرى اُمرأة ظمٓم٦ٌم قمغم اعمرأة ظمٓم٦ٌم حتريؿ قمغم سمف واؾمتدل

 .اًمّرضم٤مل سمحٙمؿ اًمٜم٤ًّمء حلٙمؿ

 ، ومٞمجٞمٌٝم٤م شمزوجيٝم٤م إمم وشمدقمقه رضمؾ ذم اُمرأة شمرهم٥م أن وصقرشمف
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 ، ىمٌٚمٝم٤م اًمتل ذم وشمزّهده ٟمٗمًٝم٤م ذم وشمرهّمٌف ومتدقمقه أظمرى اُمرأة ومتجلء

 .اًمّرضم٤مل ُمـ اًمٗمْمؾ أهؾ ٦ٌمظمٓم سم٤مؾمتح٤ٌمب ّسطمقا وىمد

َّٓ  يتزّوج ٓ أن قمزم اعمخٓمقب يم٤من إذا هذا حمّؾ  أنّ  ُيٗمك وٓ  إ

 .حتريؿ ومال سمٞمٜمٝمام َجع إذا وم٠مُّم٤م ، سمقاطمدةٍ 

ذم رواي٦م أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة ( ضالق وٓ تسلل ادرأة  ): ؿقفف 

 " ذم ٟمٕمٞمؿ أسمق أظمرضمفو "ٓ حيؾ عمرأة شم٠ًمل  "قمٜمد اًمٌخ٤مري 

 ؿمٞمخ - ُمقؾمك سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ اجلٜمٞمد اسمـ ـمريؼ ُمـ "اعمًتخرج

 أظمتٝم٤م ـمالق شمِمؽمط أن ُٓمرأة يّمٚمح ٓ " سمٚمٗمظ - ومٞمف اًمٌخ٤مرّي 

 اًمّرازّي  طم٤مشمؿ أيب ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  أظمرضمف ويمذًمؽ  ." إٟم٤مءه٤م ًمتٙمٗمئ

 " يّمٚمح ٓ " سمدل " يٜمٌٖمل ٓ " ىم٤مل ًمٙمـ،  ُمقؾمك سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ

 " ًمتٙمٗمئ " وىم٤مل

 ملَ  إذا ُم٤م قمغم حمٛمقل وهق ، ذًمؽ حتريؿ ذم فم٤مهر " ٓ حيؾ   "وىمقًمف 

 شمًتٛمرّ  أن ُمٕمٝم٤م يٜمٌٖمل ٓ رأةـاعم ذم يمري٦ٌمٍ  .ذًمؽ زجيقّ  ؾم٥ٌم هٜم٤مك يٙمـ

 ًميرٍ  أو اعمحْم٦م اًمٜمّّمٞمح٦م ؾمٌٞمؾ قمغم ذًمؽ ويٙمقن ، اًمّزوج قمّمٛم٦م ذم

 سمٕمقضٍ  ذًمؽ ؾم١ماهل٤م يٙمقن أو ، ُمٜمٝم٤م ًمٚمّزوج أو اًمّزوج ُمـ هل٤م حيّمؾ

 ُمـ ذًمؽ همػم إمم ، إضمٜمٌّل  ُمع يم٤مخلٚمع ومٞمٙمقن ؽذًم ذم رهم٦ٌم وًمٚمّزوج

  .اعمختٚمٗم٦م اعم٘م٤مصد

 ومٕمؾ ومٚمق ، اًمٜمّدب قمغم اًمٜمّٝمل هذا اًمٕمٚمامء محؾ:  طمٌٞم٥م اسمـ وىم٤مل

 .اًمٜمّٙم٤مح يٗمًخ ملَ  ذًمؽ

 يٚمزم ٓ وًمٙمـ ، اًمّتحريؿ ذم سيح احلّؾ  ٟمٗمل سم٠منّ  : سمّٓم٤مل اسمـ وشمٕمّ٘مٌف
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 إظمرى ـمالق شم٠ًمل أن رأةاعم قمغم اًمّتٖمٚمٞمظ ومٞمف وإّٟمام ، اًمٜمّٙم٤مح ومًخ ُمٜمف

 .هل٤م اهلل ىمًؿ سمام وًمؽمض ،

 اعمرأة ّنل احلدي٨م هذا ُمٕمٜمك:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل(  أختفو) :  ؿقفف

 هل٤م ومٞمّمػم هل يتزّوضمٝم٤م وأن ، زوضمتف ـمالق رضمالً  شم٠ًمل أن إضمٜمٌّٞم٦م

 سم٘مقًمف ذًمؽ قمـ ومٕمؼّم  ، ًمٚمٛمٓمٚم٘م٦م يم٤من ُم٤م وُمٕم٤مذشمف وُمٕمروومف ٟمٗم٘متف ُمـ

 ". صحٗمتٝم٤م ذم ُم٤م شمٙمٗمئ"

 أو اًمٜم٥ًّم ُمـ أظمتٝم٤م يم٤مٟم٧م ؾمقاء.  همػمه٤م سم٠مظمتٝم٤م واعمراد:  ىم٤مل

 أظمت٤مً  شمٙمـ ملَ  وإن احلٙمؿ ذم اًمٙم٤مومرة سمذًمؽ ويٚمحؼ ، اًمّديـ أو اًمّرو٤مع

  .أدُمّل  اجلٜمس ذم أظمتٝم٤م أّّن٤م أو،  اًمٖم٤مًم٥م اعمراد ٕنّ  إُّم٤م،  اًمّديـ ذم

ة قمغم هٜم٤م إظم٧َم  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ومحؾ  أّٟمف ًمٗم٘مفا ُمـ ومٞمف:  وم٘م٤مل،  اًمّيّ

 .سمف ًمتٜمٗمرد رّضهت٤م يٓمٚمؼ أن زوضمٝم٤م اعمرأة شم٠ًمل أن يٜمٌٖمل ٓ

 ـمالق اعمرأة شم٠ًمل ٓ " سمٚمٗمظ وىمٕم٧م اًمتل اًمّرواي٦م ذم يٛمٙمـ وهذا

 ذم أّّن٤م ومٔم٤مهره٤م رطـّاًمِم ًمٗمظ ومٞمٝم٤م اًمتل اًمّرواي٦م وأُّم٤م ،" أظمتٝم٤م

  .إضمٜمٌّٞم٦م

 ُمـ يمقراعمذ اًمّزوج وًمتتزّوج:  أي " وًمتٜمٙمح " ومٞمٝم٤م ىمقًمف.  وي١مّيده

 .ىمٌٚمٝم٤م اًمتل يٓمٚمؼ أن يِمؽمط أن همػم

 . اًمّديـ ذم إظم٧م سم٤مٕظم٧م هٜم٤م وم٤معمراد هذا وقمغم

٤ٌّمن اسمـ زي٤مدة وي١مّيده  هريرة أيب قمـ يمثػم أيب ـمريؼ ُمـ آظمره ذم طم

 اعمًٚمٛم٦م وم٢منّ  .صحٗمتٝم٤م ًمتًتٗمرغ أظمتٝم٤م ـمالق اعمرأة شم٠ًمل ٓ " سمٚمٗمظ

 ".اعمًٚمٛم٦م أظم٧م
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 ذًمؽ أنّ ،  افّشوؾعّقي وبعض إوزاظلّ  قمـ اخلالف ٟم٘مؾ شم٘مّدم وىمد

 وي٠ميت ، "اًمٜمّٙم٤مح يمت٤مب" ذم اًمِّمٞمخ أسمق ضمزم وسمف ، سم٤معمًٚمٛم٦م خمّمقص

 .هٜم٤م ُمثٚمف

 ـمالىمٝم٤م اعمًئقل يم٤من إذا ُم٤م يًتثٜمك أن .افؼوشؿ ابـ رأي قمغم وجيلء

 .ومرق ٓ اجلؿفقر وظـد ، وم٤مؾم٘م٦م

 ًمتًتٗمرغ صحٗمتٝم٤م "ذم رواي٦م أيب ؾمٚمٛم٦م  ( فتؽػل مو دم إكوئفو ): ؿقفف  

 سم٤مهلٛمز وهق ( ) " شمٙمتٗمئ " سم٘مقًمف اعمراد يٗمّن وهق  "وم٢مٟمام هل٤م ُم٤م ىمدر هل٤م 

 وهق يٙمٗم٠م ويمذا ، ومٞمف ُم٤م وأومرهم٧م،  ىمٚمٌتف إذا اإلٟم٤مء يمٗم٠مت ُمـ اومتٕم٤مل

 . وسم٤مهلٛمز اًمٙم٤مف وؾمٙمقن أّوًمف سمٗمتح

 " ًمتٙمٗمئ " اعمًّٞم٥م اسمـ رواي٦م ذم وهق .أُمٚمتف إذا اإلٟم٤مء أيمٗم٠مت وضم٤مء

 .فتُ ٚمْ أُمَ  سمٛمٕمٜمك لوه .أيمٗم٠مت ُمـ أّوًمف سمْمؿّ 

 اًمّزوج ُمـ حيّمؾ ُم٤م سم٤مًمّّمحٗم٦م واعمراد ، أيْم٤مً  أيمٌٌتف سمٛمٕمٜمك:  ويؼول

 .اًمٜمّقوّي  يمالم ُمـ شم٘مّدم يمام

:  ىم٤مل ، اعمًٌقـم٦م يم٤مًم٘مّمٕم٦م إٟم٤مء اًمّّمحٗم٦م:  اًمٜمّٝم٤مي٦م ص٤مطم٥م وىم٤مل

 همػمه إٟم٤مء ىمٚم٥م يمٛمـ ومٞمٙمقن سمحّٔمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م آؾمتئث٤مر يريد ، ُمثٌؾ  وهذا

 .إٟم٤مئف ذم

ٌّف ، متثٞمٚمّٞم٦م ُمًتٛمٚمح٦م اؾمتٕم٤مرة هذه:  ( )اًمّٓمٞمٌّل  وىم٤مل  اًمٜمّّمٞم٥م ؿم

______________________ 
ورواي٦م اًم٤ٌمب اًمتل أصمٌتٝم٤م اعم٘مدد هل رواي٦م  .(ًمتٙمتٗمئ ) هذه اًمرواي٦م قمٜمد ُمًٚمؿ سمٚمٗمظ  (6)

 .عمًٞم٥م قمـ أيب هريرة وهل ُمـ رواي٦م اسمـ ا .اًمٌخ٤مري

 (6/60)ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق احلًـ سمـ حمٛمد ( 6)
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 ُمـ اًمّّمحٗم٦م ذم يقوع سمام ومتّتٕم٤مهت٤م وطمٔمقفمٝم٤م سم٤مًمّّمحٗم٦م واًمٌخ٧م

ٌّف ، اًمٚمذيذة إـمٕمٛم٦م ٥ٌّم آومؽماق وؿم  سم٤مؾمتٗمراغ اًمّٓمالق قمـ اعمً

ٌّف أدظمؾ صمؿّ  ، إـمٕمٛم٦م شمٚمؽ قمـ اًمّّمحٗم٦م ٌّف ضمٜمس ذم اعمِم  سمف اعمِم

ٌّف ذم واؾمتٕمٛمؾ ٌّف ذم ًتٕمٛمالً ُم يم٤من ُم٤م اعمِم  .سمف اعمِم

زاد اًمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م إقمرج قمـ أيب هريرة سمٕمد ىمقًمف : تؽؿقؾ 

 ."هل٤م  رد  وًمتٜمٙمح وم٢مٟمام هل٤م ُم٤م ىمُ  "ًمتًتٗمرغ صحٗمتٝم٤م 

 .إُمر قمغم احل٤مء وسمًٙمقن وسم٢مؾمٙم٤مّن٤م اًمالم سمٙمن " وًمتٜمٙمح " ىمقًمف

 ًم١ًمال شمٕمٚمٞمالً  ومٞمٙمقن " ًمتٙمتٗمئ " ىمقًمف قمغم قمٓمٗم٤مً  اًمٜمّّم٥م:  ويتؿؾ

 .اًمالم يمن هذا قمغم ويتٕملّم  ، الىمٝم٤مـم

 شمتٕمّرض أن همػم ُمـ اًمّرضمؾ ذًمؽ وًمتٜمٙمح اعمراد أنّ :  يتؿؾ ثؿّ 

ة إلظمراج  ، اهلل ي٘مّدره ُم٤م إمم ذًمؽ ذم إُمر َؾ شمٙمِ  سمؾ،  قمّمٛمتف ُمـ اًمّيّ

 ؾم٠مًم٧م وإن - أّّن٤م إمم إؿم٤مرة " هل٤م ىمّدر ُم٤م هل٤م وم٢مّٟمام " سم٘مقًمف ظمتؿ وهلذا

َّٓ  ذًمؽ ُمـ ي٘مع ٓ وم٢مّٟمف - فواؿمؽمـمت،  ومٞمف وأحل٧ّم ذًمؽ  ، اهلل ىمّدره ُم٤م إ

 سمٛمجّرد رء ُمٜمف ي٘مع ٓ اًمذي اعمحذور هلذا هل شمتٕمّرض ٓ أن ومٞمٜمٌٖمل

 ذم شمدظمؾ ٓ اًمّرو٤مع أو اًمٜم٥ًّم ُمـ إظم٧م أنّ  ي١مّيد مم٤ّم وهذا ،إرادهت٤م

 .هذا

 .اًمّرضمؾ هذا قمـ وشمٕمرض همػمه وًمتٜمٙمح اعمراد يٙمقن أن:  ويتؿؾ

 يم٤مٟم٧م وم٢من هل٤م شمٞمّن  ُمـ وًمتٜمٙمح واعمٕمٜمك ، إُمريـ يِمٛمؾ ُم٤م اعمراد أو

 ومٚمتٜمٙمح أظمتٝم٤م يم٤مٟم٧م وإن،  اعمذيمقر اًمّرضمؾ ومٚمتٜمٙمح أضمٜمٌّٞم٦م ىمٌٚمٝم٤م اًمتل

 أقمٚمؿ واهلل ، همػمه



 باب الشروط يف البيع   البيوع كتاب   
   214 

 



 باب الربا والصرف   البيوع كتاب   
215 

 باب الربا ًالصرف
ي٤م أهّي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓ شم٠ميمٚمقا اًمّرسم٤م أوٕم٤موم٤ًم ) ىم٤مل اهلل قمّز وضمؾ 

، ٚمؿ ذم شمٗمًػم أي٦م وروى ُم٤مًمؽ قمـ زيد سمـ أؾم، ( أي٦م . .ُمْم٤مقمٗم٦مً 

 يم٤من اًمّرسم٤م ذم اجل٤مهٚمّٞم٦م أن يٙمقن ًمٚمّرضمؾ قمغم اًمّرضمؾ طمؼ  إمم أضمؾٍ  : ىم٤مل

َّٓ ، أشم٘ميض أم شمريب ؟ وم٢من ىمْم٤مه أظمذ : ىم٤مل  وم٢مذا طمؾَّ  ، ،  زاده ذم طمّ٘مف وإ

 .وزاده أظمر ذم إضمؾ

 وُمـ ، ٟمحقه جم٤مهدٍ  ـمريؼ وُمـ،  قمٓم٤مء ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼمّي  وروى

 ، ُمًّٛمك أضمؾ إمم اًمٌٞمع اًمّرضمؾ يٌٞمع اجل٤مهٚمّٞم٦م أهؾ رسم٤م إنّ  ، ىمت٤مدة ـمريؼ

  .قمٜمف وأظّمر،  زاد - ىمْم٤مءٌ  ص٤مطمٌف قمٜمد يٙمـ وملَ  - إضمؾ طمؾَّ  وم٢مذا

 يرسمق رسم٤م ُمـ وهق ، ؿم٤مذ   وهق . ُمّده:  وحؽل ، ُم٘مّمقرٌ  واًمّرسم٤م

  .سم٤مًمقاو اعمّمحػ ظمطّ  ذم وىمع ىمد وًمٙمـ ، سم٤مًٕمػ ومٞمٙمت٥م

 اهتّزت)  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًمٌّمء سٟمٗم ذم إُّم٤م .اًمّزي٤مدة اًمّرسم٤م وأصؾ

 .ومٞمٝمام طم٘مٞم٘م٦مٌ  هق:  ؾؼقؾ ، سمدرمهلم يمدرهؿٍ  ُم٘م٤مسمٚم٦مٍ  ذم وإُّم٤م .( ورسم٧م

 .اًمّث٤مين ذم جم٤مزٌ  إّول ذم طم٘مٞم٘م٦مٌ :  وؿقؾ

 يمؾ قمغم اًمّرسم٤م ويٓمٚمؼ ، ذقمّٞم٦مٌ  طم٘مٞم٘م٦مٌ  اًمّث٤مين ذم أّٟمف،  هي٩م اسمـ زاد

 .حمّرمٍ  سمٞمعٍ 

 ًمٍمومف:  سمف وؾمّٛمل ، قمٙمًف أو سم٤مًمّذه٥م اًمّدراهؿ سمٞمع:  واًمٍمف

  .ومٞمف اًمّتٗم٤موؾ ضمقاز ُمـ اًمٌٞم٤مقم٤مت ُم٘مت٣م قمـ

 .اعمٞمزان ذم شمّمقيتٝمام وهق.  اًمٍّميػ ُمـ:  وؿقؾ
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 الحديث الثاني والطذرون
:  ملسو هيلع هللا ىلصؿول رشقل اهلل : ؿول ,  ظـ ظؿر بـ اخلطوب  -:29

ٓ   , ربو افذهى بوفذهى ٓ   , وافػضي بوفػضي ربوً  , هوء وهوء إ هوء  إ

ٓ   , فّز بوفّز ربوً وا , وهوء ٓ   , وافشعر بوفشعر ربو , هوء وهوء إ هوء  إ

  ( ).وهوء

 

 أٟمف ، أوس سمـ ُم٤مًمؽ قمـوهلام (  ظـ ظؿر بـ اخلطوب ) : ؿقفف 

 طمتك ومؽماووٜم٤م اهلل قمٌٞمد سمـ ـمٚمح٦م ومدقم٤مين،  ديٜم٤مر سمامئ٦م سوم٤مً  اًمتٛمس

 ي٠ميت طمتك : ىم٤مل صمؿ . يده ذم ي٘مٚمٌٝم٤م اًمذه٥م وم٠مظمذ ، ُمٜمل اصٓمرف

 طمتك شمٗم٤مرىمف ٓ واهلل:  وم٘م٤مل،  ذًمؽ يًٛمع وقمٛمر ، اًمٖم٤مسم٦م ُمـ ظم٤مزين

  .ومذيمره. .ًمقرقسم٤م اًمذه٥م:   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل ، ُمٜمف شم٠مظمذ

 يقؾمػ سمـ اهلل قمٌدوًمٚمٌخ٤مري قمـ  ( افذهى بوفذهى) : ؿقفف 

 ( )."اًمذه٥م سم٤مًمقرق  "سمٚمٗمظ  ؿمٝم٤مٍب  اسمـ قمـ ُم٤مًمٌؽ  أظمؼمٟم٤م

______________________ 
واًمٌخ٤مري ، ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من (  6632) وُمًٚمؿ (  6362) أظمرضمف اًمٌخ٤مري (  6)

ُمـ ـمريؼ (  6326) واًمٌخ٤مري ، ُمـ ـمريؼ اًمٚمٞم٨م (  6632) وُمًٚمؿ (  6326)

 .ُم٤مًمؽ يمٚمٝمؿ قمـ اًمزهري قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أوس قمـ قمٛمر 

وهل ظمٓم٠م يمام ىم٤مل اسمـ قمٌد ( اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م ) اًمٌٖم٤م ذم رواي٦م ُم٤مًمؽ  وىمع ذم ـمٌٕم٦م( 6)

 .وواوم٘مف اسمـ طمجر، اًمؼم هٜم٤م 

اًمذه٥م ) ومٗمل ـمٌٕم٦م اًمٌٖم٤م  .ومل يذيمره٤م ُمًٚمؿ ، ومذيمره٤م اًمٌخ٤مري   .أُّم٤م رواي٦م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م     

 .(اًمذه٥م سم٤مًمقرق ) أُّم٤م ذم اًمٗمتح ( سم٤مًمذه٥م 

وهل رواي٦م أيمثر أصح٤مب ، قمٞمٞمٜم٦م قمٜمف  هٙمذا رواه أيمثر أصح٤مب اسمـ: ىم٤مل اسمـ طمجر  

 اٟمتٝمك .اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م: اًمزهري ، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ومٞمف 
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 طمّتك احلّٗم٤مظ قمٜمف ومحٚمف،  ومٞمف ًمؽُم٤م قمغم ُيتٚمػ ملَ :  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل

 واًمٚمٞم٨م ُمٕمٛمر وشم٤مسمٕمف ، ُم٤مًمؽ قمـ إوزاقمّل  قمـ يمثػم أيب سمـ حيٞمك رواه

 قمٜمف ٟمٕمٞمؿ أسمق وؿمذّ  . قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ احلّٗم٤مظ رواه ويمذًمؽ ، وهمػممه٤م

 .اًمّزهرّي  قمـ إؾمح٤مق اسمـ رواه يمذًمؽ " سم٤مًمّذه٥م اًمّذه٥م " وم٘م٤مل

 .اٟمتٝمك

 سم٤مًمقرق اًمّذه٥م سمٞمع:  أي . ّرومعاًم " سم٤مًمقرق اًمّذه٥م " ىمقًمف ذم وجيقز

 .سم٤مًمّذه٥م ي٤ٌمع اًمّذه٥م اعمٕمٜمك أو ، سمف ًمٚمٕمٚمؿ اعمْم٤مف ومحذف .

 .اًمّذه٥م سمٞمٕمقا:  أي . اًمٜمّّم٥م وجيقز

 يذيّمر واًمّذه٥م ، وهمػمه٤م اعميوسم٦م أٟمقاقمف َجٞمع قمغم يٓمٚمؼ واًمّذه٥م

  .وذه٦ٌمٌ  ذه٥ٌم  ومٞم٘م٤مل . وي١مّٟم٨م

 قمغم وسم٢مؾمٙم٤مّن٤م اًمّراء ويمن اًمقاو سمٗمتح وهق .اًمٗمّْم٦م:  قرِ واًمقَ 

 ، اعم٤مل وسمٗمتحٝم٤م اعميوسم٦م اًمقاو سمٙمن:  وؿقؾ ، ومتحٝمام وجيقز اعمِمٝمقر

 .ُميوسم٦مٍ  وهمػم ُميوسم٦مً  اًمٗمّْم٦م أٟمقاع َجٞمع هٜم٤م واعمراد

ٓ  : )  ؿقفف  ، سم٤مًمٙمن:  وؿقؾ ، اهلٛمزة وومتح ومٞمٝمام سم٤معمدّ  ( وهوء هوء إ

ٙمقن:  وؿقؾ ًّ  .يبّ اخلّٓم٤م وظمّٓم٠مه٤م .مهز سمٖمػم اًم٘مٍم:  وحؽل ، سم٤مًم

 ظمذ واعمٕمٜمك .ىمٚمٞمٚم٦م ًمٙمـ،  صحٞمح٦مٌ  هل:  وىم٤مل،  اًمٜمّقوّي  قمٚمٞمف وردّ 

 سمٙمن " ه٤مء " ويؼول , ُمٙمًقرة يم٤مف سمزي٤مدة " ه٤مك " وحؽل ، وه٤مت

 .شمٜمقيـ سمٖمػم ظمذ سمٛمٕمٜمك وسمٗمتحٝم٤م،  ه٤مت سمٛمٕمٜمك اهلٛمزة

_________________________ 
٤م رواي٦م اًمٚمٞم٨م وم٤ًمىمٝم٤م ُمًٚمؿ سمٚمٗمظ    .ومل يذيمره٤م اًمٌخ٤مري أصالً ( اًمذه٥م سم٤مًمقرق ) أُمَّ
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 ه٤مء:  اًمٌّٞمٕملم ُمـ واطمد يمؾ ي٘مقل أن هق وه٤مء ه٤مء:  إصمػم اسمـ وىم٤مل

َّٓ  " أظمر ٤محلدي٨ميم يده ذم ُم٤م ومٞمٕمٓمٞمف  ذم ُم٘م٤مسمْم٦مً  يٕمٜمل " سمٞمد يداً  إ

  .اعمجٚمس

ٙمقن ومٞمٝم٤م جيٞمز اخلّٓم٤ميبّ  وهمػم:  ىم٤مل ، وأقمط ظمذ ُمٕمٜم٤مه: وؿقؾ ًّ  قمغم اًم

  .ًمٚمّتٜمٌٞمف اًمتل " ه٤م " ُمٜمزًم٦م ويتٜمّزل،  اًمٕمقض طمذف

َّٓ  سمٕمد وىمٕم٧م وإن ، ظمذ سمٛمٕمٜمك ومٕمؾٍ  اؾمؿ ه٤م:  ُم٤مًمؽ اسمـ وىم٤مل  إ

 اًمّذه٥م وٓ:  ىمٞمؾ ومٙم٠مّٟمف،  حمٙمّٞم٤مً  فسم يٙمقن ىمٌٚمف ىمقلٍ  شم٘مدير ومٞمج٥م

َّٓ  سم٤مًمّذه٥م   .وه٤مء ه٤مء اعمت٤ٌميٕملم ُمـ قمٜمده ُم٘مقًٓ  إ

 ه٤مء" ىمقًمف ُمـ واعم٘مّمقد ، اعمٜم٤موًم٦م قمٜمد شمًتٕمٛمؾ يمٚمٛم٦مٌ :  اخلٚمٞمؾ وىم٤مل

 ذم ومٞمت٘م٤مسمْم٤من ه٤مء:  ًمّم٤مطمٌف اعمتٕم٤مىمديـ ُمـ واطمدٍ  يمؾ ي٘مقل أن "وه٤مء

 .اعمجٚمس

َّٓ  سمٕمد شم٘مع ٓ أن طمّ٘مٝم٤م:  ُم٤مًمؽ اسمـ ىم٤مل  .ظمذ سمٕمده٤م ي٘مع ٓ يمام إ

َّٓ  سم٤مًمقرق اًمّذه٥م شمٌٞمٕمقا ٓ وم٤مًمّت٘مدير:  ىم٤مل  اعمتٕم٤مىمديـ سملم ُم٘مقًٓ  إ

  .وه٤مء ه٤مء

 ؿقل وهق .اعمجٚمس ذم اًمٍّمف ذم اًمّت٘م٤مسمض اؿمؽماط قمغم سمف واؾمتدل

 .وافّشوؾعلّ  حـقػي أيب

َّٓ  اًمٍّمف جيقز ٓ:  موفٍؽ  ظـو  اٟمت٘مال وًمق ، سم٤مًمٙمالم اإلجي٤مب قمٜمد إ

 قمٜمده جيقز ٓ أّٟمف ومذهبف ، شم٘م٤مسمْمٝمام يّمّح  ملَ  آظمر إمم اعمقوع ذًمؽ ُمـ

 .شمٗمّرىم٤م أو اعمجٚمس ذم يم٤مٟم٤م ؾمقاء اًمٍّمف ذم اًم٘مٌض شمراظمل

 اًمّّمػمذمّ  أظّمر ًمق طمّتك اًمٗمقر قمغم " يٗم٤مرىمف ٓ " قمٛمر ىمقَل  َؾ ومحَ 
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  .ضم٤مز ٤معمََ  صٜمدوىمف يٗمتح صمؿّ  ديّم٤مٟمف رىمٕم إمم ي٘مقم طمّتك اًم٘مٌض

 أؾمامء ُمـ راء صمؿّ  اعمقطّمدة سمْمؿّ  (إفخ .. .ربو بوفزّ  افزّ و: )  ؿقفف

  .يمنه ضمقاز:  وحؽل,  ُمٕمروف أّوًمف سمٗمتح واًمِّمٕمػم .احلٜمٓم٦م

 .اجلؿفقر ؿقل وهق .صٜمٗم٤من واًمِّمٕمػم اًمؼمّ  أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 صٜمػ مه٤م:  وم٘م٤مًمقا ، وإوزاظلّ  وافؾقٌ موفؽ ذفؽ دم خوفػو

 .واطمد

 ، سم٤مًمقرق اًمّذه٥م سمٞمع ذم دمقز ٓ ًٞمئ٦ماًمٜمّ  أنّ  ومٞمف:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل

 اًمّذه٥م ذم جيقز ٓ أن وم٠مطمرى ، سم٤مًمٜمًّٞمئ٦م شمٗم٤موٚمٝمام ُمع ومٞمٝمام جيز ملَ  وإذا

 شمٙمـ ملَ  إذا يٕمٜمل ، سم٤مًمقرق اًمقرق ويمذا ، واطمدٌ  ضمٜمٌس  وهق سم٤مًمّذه٥م

 دًمٞمؾ ُمـ احلٙمؿ ومٞم١مظمذ حمٗمقفم٦مً  شم٤مسمٕمف وُمـ إؾمح٤مق اسمـ رواي٦م

 .اخلٓم٤مب

 اًمّتًقي٦م:  أي ، احلٙمؿ هذا قمغم اإلمجوع هوهمػم اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ٟم٘مؾ وىمد

 طمٞمٜمئذٍ  ومٞمًتٖمٜمك سم٤مًمقرق اًمّذه٥م وسملم سم٤مًمّذه٥م اًمّذه٥م سملم اعمٜمع ذم

  .اًم٘مٞم٤مس قمـ سمذًمؽ
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 الحديث الثالث والطذرون
ٓ : ؿول  ملسو هيلع هللا ىلصأّن رشقل اهلل ,   اخلدريّ  وظـ أيب شعقدٍ  -;29

ٓ  تبقعقا افذهى بوفذهى   , ظذ بعض شّػقا بعضفووٓ تُ  , مثاًل بؿثؾٍ  إ

ٓ  وٓ تبقعقا افقرق بوفقرق   وٓ تشّػقا بعضفو ظذ بعض , مثاًل بؿثؾٍ  إ

   ( ).وٓ تبقعقا مـفو ؽوئبًو بـوجزٍ  ,

ٓ  : ظ ـودم فػ  ( ).يدًا بقدٍ  إ

ٓ  : ظ ـودم فػ  ( ).شقاًء بسقاءٍ  , مثاًل بؿثؾٍ  , وزكًو بقزنٍ  إ

 

 قمـ اًمٚمٞم٨م ـمريؼ ُمـ ًٚمؿوعم (  اخلدريّ  ظـ أيب شعقدٍ ) : ؿقفف 

 اخلدرّي  ؾمٕمٞمد أسم٤م إنّ :  ًمٞم٨م سمٜمل ُمـ رضمٌؾ  ًمف ىم٤مل قمٛمر اسمـ نّ أ ، ٟم٤مومع

 ُمٕمف وأٟم٤م اهلل قمٌد ومذه٥م:  ٟم٤مومع ىم٤مل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ هذا ي٠مصمر

 أّٟمؽ أظمؼمين هذا إنّ :  وم٘م٤مل اخلدرّي  ؾمٕمٞمد أيب قمغم دظمؾ طمّتك ل  واًمٚمٞمث

َّٓ  سم٤مًمقرق اًمقرق سمٞمع قمـ ّنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ ،  ختؼم  .سمٛمثؾ ُمثالً  إ

 أسمٍمْت  : وم٘م٤مل،  وأذٟمٞمف قمٞمٜمٞمف إمم سم٢مصٌٕمٞمف ؾمٕمٞمد أسمق وم٠مؿم٤مر ، احلدي٨م

 اًمقرق شمٌٞمٕمقا ٓ:  ي٘مقل،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أذٟم٤مَي  وؾمٛمٕم٧ْم  قمٞمٜم٤مَي 

َّٓ  سم٤مًمقرق   .احلدي٨م .سمٛمثؾ ُمثالً  إ

______________________ 
ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ أيب (  6633) وُمًٚمؿ (  6323) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

  .ؾمٕمٞمد اخلدري 

 .ُمـ ـمريؼ اًمٚمٞم٨م وهمػمه قمـ ٟم٤مومع قمـ أيب ؾمٕمٞمد سمف(  6633) ًٚمؿ أظمرضمف ُم( 6)

  ُمـ ـمريؼ ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح قمـ أسمٞمف قمـ أيب ؾمٕمٞمد (  6633) أظمرضمف ُمًٚمؿ ( 0)
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 ، ؾمٕمٞمد أيب ُمع قمٛمر ٓسمـ اًم٘مّّم٦م هذه ذم ٟمية أيب ـمريؼ ُمـ وعمًٚمؿٍ 

 سمٜمٝمل ؾمٕمٞمد أسمق طمّدصمف ٤معَمَّ  سمف أومتك يم٤من أن سمٕمد ذًمؽ قمـ ّنك قمٛمر اسمـ إنّ 

  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 أصٜم٤مومف َجٞمع اًمّذه٥م ذم يدظمؾ ( ٓ تبقعقا افذهى بوفذهى) : ؿقفف 

  وضمّٞمدٍ ،  وُمٜم٘مقشٍ  ُميوٍب  ُمـ ،
ٍ
 وطمكم  ،  وُمٙمّنٍ  وصحٞمٍح ،  ورديء

 ذًمؽ ذم ًمٖمػمه شمٌٕم٤مً  قوّي ـاًمٜمّ  وٟم٘مؾ ، وُمٖمِمقش وظم٤مًمص،  وشمؼم

 .اإلمجوع

ٓ  : )  ؿقفف  اًمّذه٥م:  أي ، احل٤مل ُمقوع ذم ُمّمدرٌ  هق ( بؿثؾ مثال إ

 وزٟم٤مً  يقزن:  أي . ُم١ميّمد ُمّمدر أو ، سمٛمقزون ُمقزوٟم٤مً  سم٤مًمّذه٥م ي٤ٌمع

قمـ أيب  أسمٞمف قمـ ص٤مًمح أيب سمـ ؾمٝمٞمؾ رواي٦م ذم ُمًٚمؿ وزاد ، سمقزن

َّٓ  "ؾمٕمٞمد   ." سمًقاء ؾمقاء سمٛمثؾٍ  ُمثالً  سمقزنٍ  وزٟم٤مً  إ

 وشمِمديد اعمٕمجٛم٦م اًمِّملم ويمن ًمفأوّ  سمْمؿّ  (شّػقا وٓ تُ ) : ؿقفف 

 اًمّزي٤مدة سم٤مًمٙمن واًمِّمّػ  ، أؿمّػ  ُمـ رسم٤مقمّل  وهق ، شمٗمّْمٚمقا:  أي .اًمٗم٤مء

 .اًمٜمّ٘مص قمغم وشمٓمٚمؼ ،

 ُم١مضّمالً  .وزاي وضمٞمؿ سمٜمقن ( بـوجزٍ  ؽوئبوً  مـفو تبقعقا وٓ: )  ؿقفف

 اعمجٚمس قمـ يم٤مًمٖم٤مئ٥م اعم١مضّمؾ ُمـ أقمؿّ  سم٤مًمٖم٤مئ٥م واعمراد:  أي ، سمح٤مل

 .احل٤مرض واًمٜم٤ّمضمز،  طم٤مًٓ  أو يم٤من ضّمالً ُم١م.  ُمٓمٚم٘م٤مً 

 رضمؾٍ  قمغم ًمف يم٤من ُمـ:  ىمقًمف ذم فؾّشوؾعلّ  طمّج٦مٌ  ومٞمف:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 ّٕٟمف،  ًمف سمام أظمر أطمدمه٤م ي٘م٤مّص  أن جيز ملَ  دٟم٤مٟمػم قمٚمٞمف ؤظمر دراهؿ

 سمٜم٤مضمز هم٤مئ٥م جيز ملَ  إذا ّٕٟمف ، ديٜم٤مً  سم٤مًمقرق اًمّذه٥م سمٞمع ُمٕمٜمك ذم يدظمؾ
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 .سمٖم٤مئ٥م هم٤مئ٥ٌم  جيقز ٓ أن وم٠مطمرى

ٜمـ أصح٤مب أظمرضمف اًمذي احلدي٨م وأُّم٤م ًّ  : ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ اًم

 وأسمٞمع ، اًمّدراهؿ وآظمذ سم٤مًمّدٟم٤مٟمػم أسمٞمع:  سم٤مًمٌ٘مٞمع اإلسمؾ أسمٞمع يمٜم٧م

 ٓ:  وم٘م٤مل،  ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٠ًمًم٧م .اًمّدٟم٤مٟمػم وآظمذ سم٤مًمّدراهؿ

  .رء وسمٞمٜمٙمام شمٗمؽمىم٤م وملَ ،  يقُمف سمًٕمر يم٤من إذا سمف سم٠مس

 اًمّدراهؿ سم٘مٌض اًمٜمّٝمل ٕنّ  ، ديٜم٤مً  سم٤مًمقرق اًمّذه٥م سمٞمع ذم يدظمؾ ومال

  .سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ىم٤مًمف .اًمٍّمف ذم اًمّت٠مظمػم إمم ي٘مّمد ملَ  اًمّدٟم٤مٟمػم قمـ

،  قمجقة ُمدّ  سم٘م٤مقمدة اًمٌٞمع سمٓمالن قمغم " سمٛمثؾٍ  ُمثالً  " سم٘مقًمف دّل واؾمتُ 

 .ُمثالً  سمديٜم٤مريـ وديٜم٤مراً  قمجقة ُمدّ  يٌٞمع أن وهق

 .قمٌٞمد سمـ ومْم٤مًم٦م طمدي٨م اعمٜمع قمغم آؾمتدٓل ذم ذًمؽ ُمـ وأسح

 أظمرضمف . ٗمّمَؾ شمُ  طمّتك وذه٥م ظمرز ومٞمٝم٤م اًمتل اًم٘مالدة ذم اًمٌٞمع ردّ  ذم

 ٓ:  وم٘م٤مل ، احلج٤مرة أردت إّٟمام:  وم٘مٚم٧ُم  " داود أيب رواي٦م وذم ، ( ) ُمًٚمؿ

 ." سمٞمٜمٝمام متّٞمز طمّتك

 الحديث الرابع والطذرون
______________________ 

 ملسو هيلع هللا ىلصشمك رؾمقل اهلل أُ : ىم٤مل ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد إٟمّم٤مري قمـ (  6646) صحٞمح ُمًٚمؿ ( 6)

  ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مُمر رؾمقل اهلل  -وهل ُمـ اعمٖم٤مٟمؿ شم٤ٌمع  -وهق سمخٞمؼم سم٘مالدة ومٞمٝم٤م ظمرز وذه٥م 

اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م :  ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ ىم٤مل هلؿ رؾمقل اهلل ، سم٤مًمذه٥م اًمذي ذم اًم٘مالدة ومٜمزع وطمده 

  . سمقزن وزٟم٤مً 

ومٗمّمٚمتٝم٤م ، ومٞمٝم٤م ذه٥م وظمرز  اؿمؽمي٧م يقم ظمٞمؼم ىمالدة سم٢مصمٜمل قمنم ديٜم٤مراً  :ًمف وذم رواي٦م 

 ٓ شم٤ٌمع طمتك:  وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصومذيمرت ذًمؽ ًمٚمٜمٌل  ومقضمدت ومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ اصمٜمل قمنم ديٜم٤مراً 

  .شمٗمّمؾ
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 ملسو هيلع هللا ىلص افـبّل إػ جوء بالٌل : ؿول ,   اخلدريّ  ظـ أيب شعقدٍ  -2:6

ـون ظـدي : مـ أيـ هذا ؟ ؿول بالٌل :   ملسو هيلع هللا ىلصؾؼول فف افـبّل  , بريني  بتؿرٍ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ؾؼول افـبلّ ,   ملسو هيلع هللا ىلصؾبعً مـف صوظغ بصوٍع فقطعؿ افـبّل  , متٌر رديءٌ 

إذا أردت أن وفؽـ  , ٓ تػعؾ , ظغ افربو !أّوه  , أّوه: ظـد ذفؽ 

 ( ).ثؿ اصس بف , ٍع آخرتشسي ؾبع افتؿر ببق

 

 وؾمٙمقن اعمقطّمدة سمٗمتح ( برينّ  بتؿر ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  إػ بالل جوء: )  فؿقف

 ًمف ىمٞمؾ ، ُمٕمروف اًمّتٛمر ُمـ رضٌب  ُمِمّددة حتت٤مٟمّٞم٦م صمؿّ  ٟمقن سمٕمده٤م اًمّراء

 ظمػم : ُمرومققم٤مً  أمحد قمٜمد وىمع وىمد . اًمؼمٟمّٞم٦م شمِمٌف مترة يمؾ ٕنّ ،  ذًمؽ

 .ومٞمف داء وٓ،  اًمّداء يذه٥م ، اًمؼمينّ  متراشمٙمؿ

______________________ 
ُمـ ـمريؼ ُمٕم٤موي٦م سمـ ؾمالم قمـ حيٞمك (  6643) وُمًٚمؿ (  6633) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 .سمـ أيب يمثػم قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمٖمٗمقر قمـ أيب ؾمٕمٞمد 

   .ُمـ وضمٝملم آظمريـ قمـ أيب ؾمٕمٞمد ٟمحقه خمتٍماً (  6643) وعمًٚمؿ  

ؾمٕمٞمد قمـ  ( 6640) وُمًٚمؿ (  6636) هذا احلدي٨م يِمتٌف يمثػمًا سمام أظمرضمف اًمٌخ٤مري  

صم٤مه ، سمـ اعمًٞم٥م  سمٕم٨م أظم٤م سمٜمل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل ، أن أسم٤م ؾمٕمٞمد اخلدري وأسم٤م هريرة طمدَّ

:  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل ، وم٘مدم سمتٛمر ضمٜمٞم٥م ، قمدي إٟمّم٤مري واؾمتٕمٛمٚمف قمغم ظمٞمؼم 

إٟم٤م ًمٜمِمؽمي اًمّم٤مع سم٤مًمّم٤مقملم ُمـ  .ٓ واهلل ي٤م رؾمقَل اهلل: ىم٤مل  .أيمؾَّ متر ظمٞمؼم هٙمذا ؟

واؿمؽموا ، أو سمٞمٕمقا هذا ، وًمٙمـ ُمثؾ سمٛمثؾ ، ٓ شمٗمٕمٚمقا :   ملسو هيلع هللا ىلصؾمقل اهلل وم٘م٤مل ر، اجلٛمع 

 .ويمذًمؽ اعمٞمزان، سمثٛمٜمف ُمـ هذا 

  .وهق فم٤مهر اًمًٞم٤مىملم، وهل ىمّم٦م أظمرى يمام ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم واسمـ طمجر  

  .ومّم٤مطم٥م ظمٞمؼم هق ؾمقاد سمـ همزّي٦م يمام ضم٤مء ُمٍّمطم٤ًم سم٤مؾمٛمف قمٜمد أيب قمقاٟم٦م واًمدارىمٓمٜمل

 .واعمٕمٜمك واطمد .سمالل أُم٤م طمدي٨م اًم٤ٌمب ومٝمق
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 .( ) " قمٜمدٟم٤م " اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  رواي٦م ذم ( يظـد ـون: )  ؿقفف

 .قمٔمٞمؿ وزن سم٤مهلٛمزة ( رديء: )  ؿقفف

 ( )ذرّ  أيب وًمٖمػم ، اعمْمٛمقُم٦م سم٤مًمٜمّقن ( ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  طعؿفـُ : )  ؿقفف

 عمٓمٕمؿ " ُمًٚمؿ رواي٦م وذم ، أيْم٤مً  ُمٗمتقطم٦م واًمٕملم اعمٗمتقطم٦م سم٤مًمّتحت٤مٟمّٞم٦م

 .سم٤معمٞمؿ " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 اًمقاو ُمِمّددة وهل - اًمّتقضّمع ٜمدقم شم٘م٤مل يمٚمٛم٦م(  أّوه أّوه: )  ؿقفف

 سمًٙمقن ويؼول ، طمذومقه٤م ورسّمام - ؾم٤ميمٜم٦م واهل٤مء شمٙمن وىمد .ُمٗمتقطم٦م

 .اًمّتِمديد سمدل اهلٛمزة ُمدّ  سمٕمْمٝمؿ وطمٙمك ، اهل٤مء ويمن اًمقاو

 ُمـ ًمٚمّت٠ممل إُّم٤م .وىم٤مًمف ، اًمّزضمر ذم أسمٚمغ ًمٞمٙمقن شم٠مّوه إّٟمام:  اًمّتلم اسمـ ىم٤مل

 .اًمٗمٝمؿ ؾمقء ُمـ وإُّم٤م،  اًمٗمٕمؾ هذا

 ومٞمف يمذا " اًمّرسم٤م قملم اًمّرسم٤م قملم "وًمٚمٌخ٤مري (  افّربو ظغ: ) ف ؿقف

 ّرسم٤مـاًم سمٕملم وُمراده،  واطمدة ُمّرة ُمًٚمؿ ذم ووىمع.  ُمّرشملم سم٤مًمّتٙمرار

 .ٟمٗمًف

 , ٍع آخرا أردت أن تشسي ؾبع افتؿر ببقوفؽـ إذ, ٓ تػعؾ  : ) ؿقفف

 ومٌٕمف اًمّتٛمر شمِمؽمي أن أردت إذا وًمٙمـ " ُمًٚمؿ رواي٦م ذم ( ثؿ اصس بف

  ." اؿمؽمه صمؿّ ،  آظمر سمٌٞمعٍ 

،  اًمّرديء اًمّتٛمر سمف اعمراد اًم٤ٌمب رواي٦م ذم اًمّتٛمر ٕنّ ،  ُمٖم٤ميرة وسمٞمٜمٝمام

______________________ 
 .ويمذا ذم ـمٌٕم٦م اًمٌٖم٤م "قمٜمدٟم٤م "أي (  6643) ويمذا قمٜمد ُمًٚمؿ   (6)

  .( 6/663) ؾمٌؼ شمرَجتف ، هق قمٌد سمـ أمحد اهلروي (  6) 
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 .حمذوف واعمٗمٕمقل اًمّرديء سم٤مًمّتٛمر:  أي .اًمّتٛمر إمم يٕمقد سمف ذم واًمّْمٛمػم

 . ً ضمّٞمدا متراً  سمف اؿمؽم:  أي

 اؿمؽمه صمؿّ  " فىمقًم ذم واًمّْمٛمػم ، اجلّٞمد سم٤مًمّتٛمر وم٤معمراد ُمًٚمؿ رواي٦م وأُّم٤م

  .ًمٚمجّٞمد "

  .طم٤مًمف يٜمٙمِمػ طمّتك اًمِّمخص سمف يًؽمي٥م قماّم  اًمٌح٨م احلدي٨م وذم

 اًمّديـ سم٠مُمر اإلُم٤مم واهتامم .اًمٗمْمؾ رسم٤م حتريؿ قمغم اًمٜمّّص  وومٞمف

 ، وهمػمه٤م اعم٤ٌمطم٤مت إمم اًمّتقّصؾ إمم وإرؿم٤مده ، يٕمٚمٛمف ٓ عمـ وشمٕمٚمٞمٛمف

 .ُمتٌققمف سم٠مُمر اًمّت٤مسمع واهتامم

 أيب قمـ ٟمية أيب ـمريؼ ُمـ ًٚمؿوعم ، شمّمّح  ٓ ٤ماًمّرسم صٗم٘م٦م أنّ  وومٞمف

 ." ومرّده اًمّرسم٤م هذا " وم٘م٤مل اًم٘مّّم٦م هذه ٟمحق ذم ؾمٕمٞمد

 يم٤من : ىم٤مل سمالل قمـ اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼمّي  وقمٜمد

 وم٘م٤مل ، وومٞمف .احلدي٨م .ُمٜمف أضمقد متراً  ُمٜمف وم٤مسمتٕم٧م ، دونٌ  مترٌ  قمٜمدي

 وسمٕمف مترك وظمذ،  ص٤مطمٌف قمغم ومرّده ؼاٟمٓمٚمِ  ، سمٕمٞمٜمف اًمّرسم٤م هذا:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 .سمف ضمئٜمل صمؿّ ،  اًمّتٛمر هذا ُمـ سمف اؿمؽم صمؿّ ،  ؿمٕمػم أو سمحٜمٓم٦مٍ 

 قمغم ي٘مقل يمٌؾ  ، ؾقف افعؾؿ أهؾ بغ خالف ٓ:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل

 ومٞمف واًمقزن وم٤مًمٙمٞمؾ اًمّتٗم٤موؾ ضمٝم٦م ُمـ اًمّرسم٤م دظمٚمف ُم٤م يمؾ إنّ :  أصٚمف

َّٓ  ي٤ٌمع ٓ اًمٙمٞمؾ أصٚمف يم٤من ُم٤م وًمٙمـ ، واطمدٌ   ُم٤م صمؿّ  ، اًمقزن ويمذا الً يمٞم إ

 أصٚمف يم٤من ُم٤م سمخالف ، سم٤مًمٙمٞمؾ ي٤ٌمع أن يّمّح  ٓ اًمقزن أصٚمف يم٤من

 سم٤مًمقزن شمدرك اعمامصمٚم٦م إنّ :  وي٘مقل،  اًمقزن ومٞمف جيٞمز سمٕمْمٝمؿ وم٢منّ  .اًمٙمٞمؾ

  يمؾ ذم
ٍ
 .رء
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َّٓ  سمٌٕمضٍ  سمٕمْمف سمٞمع جيقز ٓ سم٤مًمّتٛمر اًمّتٛمر أنّ  قمغم وأمجعقا:  ىم٤مل  إ

 أٟمقاقمف اظمتالف قمغم يمٚمف وأّٟمف ، واًمّدون ّٞم٥ماًمٓمّ  ومٞمف وؾمقاءٌ  ، سمٛمثؾٍ  ُمثالً 

 اٟمتٝمك  .واطمدٌ  ضمٜمٌس 

 .يٕمٚمٛمف طمّتك اًمّتحريؿ يٕمٚمؿ ٓ ُمـ قمذر ىمٞم٤مم احلدي٨م وذم

 أيمؾ ٓظمتٞم٤مر اًمٜمّٗمس قمغم احلٛمؾ وشمرك سم٤مًمٜمّٗمس اًمّرومؼ ضمقاز وومٞمف

  .ادتزّهديـ مـ ذفؽ مـع دـ خالؾوً  اًمّرديء قمغم اًمّٓمّٞم٥م

ٚمٕم٦م يٌٞمع أن وهق ٜم٦ماًمٕمٞمّ  سمٞمع ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل ًّ  سمٜم٘مدٍ  رضمؾٍ  ُمـ اًم

 اؿمؽم صمؿّ  " سم٘مقًمف ُيّص  ملَ  ّٕٟمف،  اًمّثٛمـ ُمـ سم٠مىمؾ ُمٜمف يِمؽمهي٤م صمؿّ  ،

 .اجلٛمع ًمف سم٤مع اًمذي همػمَ  ( ) " ضمٜمٞم٤ٌمً  سم٤مًمّدراهؿ

 سمف قمٛمؾ وم٢مذا يِمٞمع وًمٙمـ،  يِمٛمؾ ٓ واعمٓمٚمؼ .ُمٓمٚمٌؼ  سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 .قمداه٤م ومٞمام سمف آطمتج٤مج ؾم٘مط صقرةٍ  ذم

ٚمٕم٦م شمٚمؽ سم٤مقمف ممّـ اًمنّماء ضمقاز قمغم سمف آؾمتدٓل ّح يّم وٓ ًّ  اًم

 آؾمتٗمّم٤مل شمرك ضمٝم٦م ُمـ ًمذًمؽ سمف آؾمتدٓل وضمف إنّ :  وؿقؾ .سمٕمٞمٜمٝم٤م

  .ومٞمف ُم٤م ُيٗمك وٓ ،

 ٕنّ  ، اًمّذرائع سمًدّ  ي٘مؾ ملَ  ُمـ احلدي٨م هبذا اؾمتدل:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 ويٙمقن ُمتٗم٤موالً  سم٤مًمّتٛمر اًمّتٛمر سمٞمع إمم ي١مّدي اًمٌٞمع هذا صقر سمٕمض

 .اً ًمٖمق اًمّثٛمـ

______________________ 
عَم٤َّم يم٤من  .هذه اًمرواي٦م ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد وأيب هريرة اعمت٘مّدم ذم اًمتٕمٚمٞمؼ اًم٤ًمسمؼ  (6)

 .ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمدًا دجم٧م اًمنمطملم  َجٞمٕم٤مً 
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 اًمّتٛمر ذاء ضمقاز قمغم يٜمّص  ملَ  ّٕٟمف،  احلدي٨م هذا ذم طمّج٦م وٓ:  ىم٤مل

ٞم٤مق فم٤مهر يتٜم٤موًمف وٓ ، إّول اًمّتٛمر سم٤مقمف ممّـ اًمّث٤مين ًّ  سمؾ سمٕمٛمقُمف اًم

 يم٤من وإذا ، آؾمتٗم٤ًمر ومقضم٥م إَج٤مًٓ  اًمّت٘مٞمٞمد حيتٛمؾ واعمٓمٚمؼ،  سم٢مـمالىمف

،  اًمّذرائع ؾمدّ  قمغم اًمّدًمٞمؾ دلَّ  وىمد ، يم٤مٍف  دًمٞمؾٍ  سم٠مدٟمك ومت٘مٞمٞمده يمذًمؽ

  .ممٜمققم٦مً  اًمّّمقرة هذه ومٚمتٙمـ

 ُمـ ُمٜمّمقرٍ  سمـ ؾمٕمٞمد أظمرضمف سمام:  اجلقاز قمغم سمٕمْمٝمؿ واؾمتدل

 ؾمقاءٌ  سم٤مًمّدرهؿ اًمّدرهؿ إنّ :  وم٘م٤مل،  ظمٓم٥م قمٛمر أنّ  ، ؾمػميـ اسمـ ـمريؼ

 
ٍ
 ىم٤مل ؟ همػمه وٟم٠مظمذ اجلٜمٞم٥م ومٜمٕمٓمل:  قمقٍف  اسمـ ًمف وم٘م٤مل ، سمٞمدٍ  يداً  سمًقاء

 ُم٤م وم٤مهْمؿ ٟمّٞم٦مٌ  ومٞمف ًمف ويم٤من ىمٌْمتف وم٢مذا قمرو٤مً  هبذا اسمتع وًمٙمـ ، ٓ: 

  .ؿمئ٧م ٟم٘مدٍ  أّي  وظمذ،  ؿمئ٧م

ٚمٕم٦م سم٤مع ُمـ أنّ  قمغم بوّٓتػوق أيْم٤مً  واؾمتدل ًّ  ممّـ اؿمؽماه٤م اًمتل اًم

 ذًمؽ ذم اًمّتٕمجٞمؾ سملم ومرق ومال ، صحٞمٌح  وم٤مًمٌٞمع ُمّدةٍ  سمٕمد ُمٜمف اؿمؽماه٤م

 اًمٕم٘مد أصؾ ذم اًمنّمط وضمقد ؽذًم ذم اعمٕمتؼم أنّ  قمغم ومدلَّ  ، واًمّت٠مضمٞمؾ

 صمؿّ  ىمٌٚمف أو ، سم٤مـمٌؾ  ومٝمق اًمٕم٘مد ٟمٗمس ذم ذًمؽ قمغم شمِم٤مرـم٤م وم٢من ، وقمدُمف

  .اًمقرع ُيٗمك وٓ .صحٞمٌح  ومٝمق ذطٍ  سمٖمػم اًمٕم٘مد وىمع

 وهق ، ذطٍ  سمٖمػم يم٤من إذا اًمنّماء إرادة يّي  وٓ:  بعضفؿ وؿول

 ٢مّٟمفوم وشمزّوضمٝم٤م ومخٓمٌٝم٤م ذًمؽ قمـ قمدل صمؿّ  سم٤مُمرأةٍ  يزين أن أراد يمٛمـ

 .اًمٌٞمع ويمذًمؽ ، أسم٤مطمٝم٤م اًمتل اهلل سمٙمٚمٛم٦م احلالل إمم احلرام قمـ قمدل

  .أقمٚمؿ واهلل

  .وهمػمه اًمٌٞمع ذم اًمقيم٤مًم٦م ضمقاز احلدي٨م وذم
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  .شمردّ  اًمٗم٤مؾمدة اًمٌٞمقع أنّ  وومٞمف

،  سمٞمعٌ  إّٟمف طمٞم٨م ُمـ سم٠مصٚمف ضم٤مئزٌ  اًمّرسم٤م سمٞمع إنّ  َُمـ ىم٤مل قمغم طمّج٦مٌ  وومٞمف

 .اًمٌٞمع ويّمّح ،  اًمّرسم٤م يً٘مط هذا غمومٕم ، رسم٤مً  إّٟمف طمٞم٨م ُمـ سمقصٗمف ممٜمقعٌ 

  .اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مًمف

 ، اًمّّمٗم٘م٦م هذه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ردّ  ٤معمََ  يمذًمؽ يم٤من ًمق أّٟمف اًمّردّ  ووضمف:  ىم٤مل

 .اًمّّم٤مع قمغم اًمّزي٤مدة سمردّ  وُٕمره
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 الحديث الخامس والطذرون
وزيد بـ أرؿؿ  شلفً افزاء بـ ظوزٍب : ؿول  , ظـ أيب ادـفول -2:6

 وـالمهو  , هذا خٌر مـّل: مـفام يؼقل  واحدٍ  , ؾؽؾ ظـ افرّصف

 ( ). ً ظـ بقع افذهى بوفقرق ديـو ملسو هيلع هللا ىلصك رشقل اهلل هَن :  يؼقل

 الحديث الدادس والطذرون
ظـ افػضي  ملسو هيلع هللا ىلصهنك رشقل اهلل : ؿول ,  ظـ أيب بؽرة  -2:2

ٓ  ,  , وافذهى بوفذهى بوفػضي , وأمركو أن كشسي  شقاء بسقاءٍ  إ

,  , ـقػ صئـو , وكشسي افذهى بوفػضي ـو, ـقػ صئ افػضي بوفذهى

  ( ).هؽذا شؿعً: يدًا بقد ؟ ؾؼول : , ؾؼول  ؾسلفف رجٌؾ : ؿول 

 

 أيب همػم اإلؾمٜم٤مد هذا ذم اعمذيمقر اعمٜمٝم٤مل أسمق ( ظـ أيب ادـفول) : ؿقفف 

 .( ) اعمقاىمٞم٧م طمدي٨م ذم إؾمٚمٛمّل  سمرزة أيب ص٤مطم٥م اعمٜمٝم٤مل

 سمـ ؾمّٞم٤مر سمرزة أيب ص٤مطم٥م واؾمؿ،  ُمٓمٕمؿٍ  سمـ اًمّرمحـ قمٌد هذا واؾمؿ

  .ؾمالُم٦م

 .قمٙمًف أو سم٤مًمّذه٥م اًمّدراهؿ سمٞمع:  أي ( افرّصف ظـ: )  ؿقفف

______________________ 
ُمـ ـمرق (  6634) وُمًٚمؿ (  0263،  6026،  6323،  6466) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .قمـ أيب اعمٜمٝم٤مل سمف

ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ أيب (  6643) وُمًٚمؿ (  6326،  6322) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .إؾمح٤مق قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمرة قمـ أسمٞمف 

 (  60) شم٘مدم سمرىمؿ ( 0)
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 .ومٞمف اًمّتٗم٤موؾ ضمقاز ُمـ اًمٌٞم٤مقم٤مت ُم٘مت٣م قمـ ًمٍمومف:  بف وشّؿل

 .اعمٞمزان ذم شمّمقيتٝمام وهق اًمٍّميػ ُمـ:  وؿقؾ

 أيب قمـ ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ ذم اًمّمحٞمحلمو

قق ذم - سمذه٥م أي - دراهؿ زم ذيؽ سم٤مع : ىم٤مل اعمٜمٝم٤مل ًّ  ، ٟمًٞمئ٦م اًم

قق ذم سمٕمتٝم٤م ًم٘مد:  وم٘م٤مل ؟ هذا أيّمٚمح .اهلل ؾمٌح٤من:  وم٘مٚم٧م ًّ  قم٤مسمف ومام اًم

 .ومذيمره .قم٤مزب سمـ اًمؼماء وم٠ًمًم٧م ، أطمدٌ  قمكمَّ 

 :  ذضونوفؾرصف 

  .ظؾقف ادجؿع وهق .واظمتالومف اًمٜمّقع اشّمٗم٤مق ُمع اًمٜمًّٞمئ٦م ُمٜمع :إول 

  .اجلؿفقر ؿقل وهق ، ُمٜمٝمام اًمقاطمد اًمٜمّقع ذم ؾاًمّتٗم٤مو ُمٜمع :افثوين 

 .رجقظف دم واختؾػ , ظّبوس وابـ , رجع ثؿّ  ظؿر ابـ ؾقف وخوفػ

٤ٌّمسٍ  واسمـ قمٛمر اسمـ ؾم٠مًم٧م:  ىم٤مل،  ٟمية أيبومروى ُمًٚمؿ قمـ   قمـ قم

 وم٠ًمًمتف .اخلدرّي  ؾمٕمٞمدٍ  أيب قمٜمد ًم٘م٤مقمدٌ  وم٢ميّن ،  سم٠مؾم٤مً  سمف ٤ميَ يرَ  ومٚمؿ .اًمٍّمف

 ٓ:  وم٘م٤مل،  ًم٘مقهلام ذًمؽ وم٠مٟمٙمرت رسم٤مً  ومٝمق زاد ُم٤م : وم٘م٤مل،  اًمٍّمف قمـ

َّٓ  أطمّدصمؽ  سمّم٤معٍ  ٟمخٚمف ص٤مطم٥م ضم٤مءه ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م إ

 أّٟمك:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًمف وم٘م٤مل،  اًمٚمقن هذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  متر ويم٤من،  ـمّٞم٥ٍم  مترٍ  ُمـ

 .؟ هذا ًمؽ

 ذم هذا ؾمٕمرَ  وم٢منّ ،  اًمّّم٤مع هذا سمف وم٤مؿمؽمي٧م سمّم٤مقملم اٟمٓمٚم٘م٧م:  ىم٤مل

قق ًّ  إذا.  أرسمٞم٧َم  ويٚمؽ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ، يمذا هذا وؾمٕمر يمذا اًم

 أسمق ىم٤مل ، ؿمئ٧م مترٍ  أّي  سمًٚمٕمتؽ اؿمؽم صمؿّ  ، سمًٚمٕم٦مٍ  مترك ومٌع ذًمؽ أردت

:  ىم٤مل؟  سم٤مًمٗمّْم٦م اًمٗمّْم٦م أم رسم٤مً  يٙمقن أن أطمّؼ  سم٤مًمّتٛمر وم٤مًمّتٛمر:  ؾمٕمٞمدٍ 
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٤ٌّمسٍ  اسمـ آت وملَ ،  ومٜمٝم٤مين سمٕمد قمٛمر اسمـ وم٠مشمٞم٧م  أسمق ومحّدصمٜمل:  ىم٤مل،  قم

٤ٌّمسٍ  اسمـ ؾم٠مل أّٟمف،  ٝم٤ٌمءاًمّّم   .فهَ ومٙمرِ  ، سمٛمّٙم٦م قمٜمف قم

 سم٤معمٝمٛمٚم٦م وهق - اًمٕمدوّي  طمّٞم٤من ـمريؼ ُمـ احل٤ميمؿ روى وىمد

٤ٌّمس اسمـ يم٤من:  وم٘م٤مل،  اًمٍّمف قمـ جمٚمز أسم٤م ؾم٠مًم٧م - واًمّتحت٤مٟمّٞم٦م  ٓ قم

 ي٘مقل ويم٤من ، سمٞمد يداً  سمٕملم قمٞمٜم٤مً  ُمٜمف يم٤من ُم٤م قمٛمره ُمـ زُم٤مٟم٤مً  سم٠مؾم٤مً  سمف يرى

 : وومٞمف ، واحلدي٨م اًم٘مّّم٦م ومذيمر .ؾمٕمٞمد أسمق ومٚم٘مٞمف،  ًمٜمًّٞمئ٦ما ذم اًمّرسم٤م إّٟمام: 

 سم٤مًمّذه٥م واًمّذه٥م سم٤مًمِّمٕمػم واًمِّمٕمػم سم٤محلٜمٓم٦م واحلٜمٓم٦م سم٤مًمّتٛمر اًمّتٛمر

 اسمـ وم٘م٤مل ، رسم٤مً  ومٝمق زاد ومٛمـ ، سمٛمثؾ ُمثالً  سمٞمدٍ  يداً  سم٤مًمٗمّْم٦م واًمٗمّْم٦م

٤ٌّمس   .اًمٜمّٝمل أؿمدّ  قمٜمف يٜمٝمك ومٙم٤من ، إًمٞمف وأشمقب اهلل أؾمتٖمٗمر:  قم

َّٓ ٓ رسم٤م  " أؾم٤مُم٦م طمدي٨م صّح٦م قمغم فعؾامءا واّتػؼ  ."ذم اًمٜمًٞمئ٦م  إ

  ( ) شعقد أيب حديٌ وبغ بقـف اجلؿع دم واختؾػقا

ـّ  ، ُمٜمًقخ :افقجف إول    .سم٤مٓطمتامل يث٧ٌم ٓ اًمٜمًّخ ًمٙم

 اًمِّمديد إهمٚمظ اًمّرسم٤م " رسم٤مً  ٓ " ىمقًمف ذم اعمٕمٜمك :افقجف افثوين 

 ذم قم٤ممل ٓ:  اًمٕمرب شم٘مقل يمام ديداًمِّم  سم٤مًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمف اعمتققّمد اًمّتحريؿ

َّٓ  اًمٌٚمد  ٓ إيمٛمؾ ٟمٗمل اًم٘مّمد وإّٟمام ، همػمه قمٚمامء ومٞمٝم٤م أنّ  ُمع . زيدٌ  إ

 .إصؾ ٟمٗمل

 ، سم٤معمٗمٝمقم هق إّٟمام أؾم٤مُم٦م طمدي٨م ُمـ اًمٗمْمؾ رسم٤م حتريؿ ومٜمٗمل وأيْم٤مً 

______________________ 
ويمالمه٤م يدّٓن قمغم حتريؿ رسم٤م ، طمدي٨م أيب اعمٜمٝم٤مل طمديث٤من شم٘مّدُم٤م ىمٌؾ  ٕيب ؾمٕمٞمد  (6)

 .اًمٗمْمؾ
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 طمدي٨م ٛمؾوحُي  .سم٤معمٜمٓمقق دًٓمتف ٕنّ  ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م قمٚمٞمف ومٞم٘مّدم

  .أقمٚمؿ واهلل .شم٘مّدم يمام يمؼمإ اًمّرسم٤م قمغم أؾم٤مُم٦م

َّٓ  رسم٤مً  ٓ " أؾم٤مُم٦م طمدي٨م ُمٕمٜمك:  اًمّٓمؼمّي  ىم٤مل:  افقجف افثوفٌ  ذم إ

 سمٞمٜمف َجٕم٤مً  .رسم٤مً  سمٞمد يداً  ومٞمف واًمٗمْمؾ اًمٌٞمع أٟمقاع اظمتٚمٗم٧م إذا " اًمٜمًّٞمئ٦م

 .ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م وسملم

 زيدَ  َؼ وم٤مًمْ :  ىم٤مل .اعمذيمقرة ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ذم ( مـّل خر هذا: )  ؿقفف

  .ومذيمره .وم٠ًمًمتف ، دم٤مرة أقمٔمٛمٜم٤م يم٤من وم٢مّٟمف وم٤مؾم٠مًمف ىمؿأر سمـ

:  وم٘م٤مل ، ؾمٗمٞم٤من قمـ اًمقضمف هذا ُمـ "ُمًٜمده" ذم احلٛمٞمدّي  رواي٦م وذم

  .اًمؼماء صدق

 ومال سمٞمدٍ  يداً  يم٤من إن " سمٚمٗمظ اعمٜمٝم٤مل أيب قمـ آظمر وضمفٍ  ُمـ وًمٚمٌخ٤مري

وًمف أيْم٤ًم ُمـ وضمف آظمر قمـ أيب ،  " يّمٚمح ومال ٟمًٞمئ٤مً  يم٤من وإن ، سم٠مس

 ." ومرّدوه ٟمًٞمئ٦مً  يم٤من وُم٤م،  ومخذوه سمٞمدٍ  يداً  يم٤من ُم٤م "٤مل اعمٜمٝم

 ويٌٓمؾ ُمٜمٝم٤م اًمّّمحٞمح ومٞمّمّح ،  اًمّّمٗم٘م٦م شمٗمريؼ ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

 .يّمّح  ٓ ُم٤م

 .خمتٚمٗملم قم٘مديـ إمم أؿم٤مر يٙمقن أن ٓطمتامل ، ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 أيب قمـ آظمر وضمفٍ  ُمـ ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري آطمتامل هذا وي١مّيد

قق ذم دراهؿ زم ؽذي سم٤مع : ىم٤مل اعمٜمٝم٤مل ًّ  ومذيمر " اعمقؾمؿ إمم ٟمًٞمئ٦م اًم

:  وم٘م٤مل،  اًمٌٞمع هذا ٟمت٤ٌميع وٟمحـ اعمديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ىمدم : وومٞمف .احلدي٨م

  .يّمٚمح ومال ٟمًٞمئ٦مً  يم٤من وُم٤م ، سم٠مس سمف ومٚمٞمس سمٞمدٍ  يداً  يم٤من ُم٤م

 ًمٙمؿ وىمع ُم٤م:  أي " ومخذوه سمٞمدٍ  يداً  يم٤من ُم٤م ":  ىمقًمف ومٛمٕمٜمك هذا ومٕمغم
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 ومٞمف ًمٙمؿ ي٘مع ملَ  وُم٤م ، وم٠مُمْمقه صحٞمٌح  ومٝمق ساعمجٚم ذم اًمّت٘م٤مسمض ومٞمف

 َجٞمٕم٤مً  يٙمقٟم٤م أن ذًمؽ ُمـ يٚمزم وٓ ، وم٤مشمريمقه سمّمحٞمٍح  ومٚمٞمس اًمّت٘م٤مسمض

 .واطمدٍ  قم٘مدٍ  ذم

 سمٕمْمٝمؿ وإٟمّم٤مف ، اًمّتقاوع ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م احلدي٨م وذم

 سمٜمٔمػمه اًمٗمتٞم٤م ذم اًمٕم٤ممل واؾمتٔمٝم٤مر ، أظمر طمّؼ  أطمدهؿ وُمٕمروم٦م ، سمٕمْم٤مً 

 .اًمٕمٚمؿ ذم

 أربعي ؾفل ، ُم١مضّمالً  أو طم٤مًٓ  سم٤مًمٕمرض أو سم٤مًمٜمّ٘مد إُّم٤م يمٚمف اًمٌٞمع :ئدة ؾو

 .اًمٍّمف وهق همػمه سمٜم٘مدٍ  أو ، اعمراـمٚم٦م وهق سمٛمثٚمف إُّم٤م اًمٜمّ٘مد ومٌٞمع : أؿسوم

 اًمٕمرض وسمٞمع ، قمقو٤مً  واًمٕمرض صمٛمٜم٤مً  اًمٜمّ٘مد يًّٛمك سمٜم٘مدٍ  اًمٕمرض وسمٞمع

  .ْم٦ميُم٘م٤م يًّٛمك سم٤مًمٕمرض

 .ضم٤مئز ذًمؽ َجٞمع ذم واحلٚمقل

 يم٤من وإن ، جيقز ومال ُم١مظّمراً  سم٤مًمٜمّ٘مد اًمٜمّ٘مد يم٤من وم٢من ، اًمّت٠مضمٞمؾ وأُّم٤م

ٚمؿ ومٝمق ُم١مظّمراً  اًمٕمرض يم٤من وإن ، ضم٤مز اًمٕمرض ًّ  يم٤مٟم٤م وإن ، اًم

َّٓ  سمج٤مئزٍ  وًمٞمس سم٤مًمّديـ اًمّديـ سمٞمع ومٝمق ُم١مظّمريـ  ُمـ قمٜمد احلقاًم٦م ذم إ

 .أقمٚمؿ واهلل ، سمٞمع إّّن٤م ي٘مقل

 

 احل٤مرث ُمقمم ويم٤من .احل٤مرث سمـ ٟمٗمٞمع اؾمٛمف (ظـ أيب بؽرة : ) ؿقفف 

 .ًمذًمؽ سمٙمرة أسم٤م لٜم  ومٙمُ  سمٌٙمرة اًمٓم٤مئػ طمّمـ ُمـ ومتدممَّ  اًمث٘مٗمل يمٚمدة سمـ

 .سمٙمرة أيب طمدي٨م ُمـ سمف سم٠مس ٓ سمًٜمد اًمٓمؼماين ذًمؽ أظمرج

 سمـا وروى .ؿوم٠مؾمٚم قمٌٞمدهؿ ُمـ اًمٓم٤مئػ طمّمـ ُمـ ٟمزل ممـ ويم٤من
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 يقم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أقمتؼ:  ىم٤مل قم٤ٌمس سمـا طمدي٨م ُمـ وأمحد ؿمٞم٦ٌم أيب

 ؾمٕمد سمـا وأظمرضمف .اعمنميملم رىمٞمؼ ُمـ إًمٞمف ظمرج ُمـ ؾَّ يم اًمٓم٤مئػ

 .رآظم وضمف ُمـ ُمرؾمالً 

 .شم٘مّدم طمٙمٛمف(  ظـ افػضي بوفػضي ملسو هيلع هللا ىلصهنك رشقل اهلل ) : ؾقفف 

وكشسي  , وأمركو أن كشسي افػضي بوفذهى ـقػ صئـو) : ؿقفف 

 سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م شمٌٞمٕمقا ٓ "وًمٚمٌخ٤مري ( افذهى بوفػضي ـقػ صئـو 

 َّٓ َّٓ  سم٤مًمٗمْم٦م ًمٗمْم٦موا سمًقاء ؾمقاء إ  اًمذه٥م وسمٞمٕمقا،  سمًقاء ؾمقاء إ

 ." ؿمئتؿ يمٞمػ سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م سم٤مًمٗمْم٦م

 واًمٗمّْم٦م " آظمره ذم وم٘م٤مل،  "ُمًتخرضمف" ذم قمقاٟم٦م أسمق ؾم٤مىمفو

 ."سمٞمد يداً  ؿمئتؿ يمٞمػ سم٤مًمّذه٥م

 ذم آظمتالف وىمع وإّٟمام ، ظؾقف مّتػؼ اًمٍّمف ذم اًم٘مٌض واؿمؽماط

  .اًمقاطمد اجلٜمس سملم اًمّتٗم٤موؾ

 .سمٞمد يداً  يم٤من إذا سمٌٕمضٍ  سمٕمْمٝم٤م اًمّرسمقّي٤مت سمٞمع قمغم سمف واؾمتدل

 وم٢مذا " سمٚمٗمظ ُمًٚمؿ قمٜمد اًمّّم٤مُم٧م سمـ قم٤ٌمدة طمدي٨م ُمٜمف وأسح

 ." ؿمئتؿ يمٞمػ ومٌٞمٕمقا إصٜم٤مف اظمتٚمٗم٧م
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 ( ) ن ًغريهـباب الرى

 " ُم٘مٌقو٦مٌ  ومره٤منٌ  يم٤مشم٤ٌمً  دمدوا وملَ  ؾمٗمرٍ  قمغم يمٜمتؿ وإن "ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

 رهـ ىمقهلؿ ُمـ آطمت٤ٌمس اًمٚمٖم٦م ذم:  اهل٤مء وؾمٙمقن أّوًمف سمٗمتح واًمّرهـ

  .( رهٞمٜم٦م يم٧ًٌم سمام ٟمٗمسٍ  يمؾ: )  وُمٜمف ، وصم٧ٌم دام إذا اًمٌّمء

 اًمٕملم قمغم أيْم٤مً  ويٓمٚمؼ . ديـ قمغم وصمٞم٘م٦م ُم٤مل ضمٕمؾ:  اًمنّمع وذم

  .اعمّمدر سم٤مؾمؿ ًمٚمٛمٗمٕمقل شمًٛمٞم٦مً  اعمرهقٟم٦م

 ّراءاًم سمٙمن ره٤منٍ  قمغم أيْم٤مً  وجيٛمع ، وم٤مجلٛمع سمْمّٛمتلم ـهُ اًمر   وأُّم٤م

 .هبام وىمرئ ، ويمت٤مب يمٙمت٥م

ٗمر اًمّت٘مٞمٞمدو ًّ  ًمدًٓم٦م ًمف ُمٗمٝمقم ومال ، ًمٚمٖم٤مًم٥م ظمرج أي٦م ذم سم٤مًم

  .اجلؿفقر ؿقل وهق ، احلي ذم ُمنموقمّٞمتف قمغم احلدي٨م

 اًمّديـ قمغم شمقصم٘م٦م ذع اًمّرهـ سم٠منّ  ، اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ ًمف واطمتّجقا

 سم٤مًمّرهـ اعمراد أنّ  إمم يِمػم وم٢مّٟمف(  سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٙمؿ أُمـ وم٢من: )  شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف

ٗمر ىمّٞمده وإّٟمام ، آؾمتٞمث٤مق ًّ  خمرج وم٠مظمرضمف اًمٙم٤مشم٥م وم٘مد ُمٔمٜم٦ّم ّٕٟمف سم٤مًم

  .اًمٖم٤مًم٥م

:  وم٘م٤مٓ . قمٜمٝمام اًمّٓمؼمّي  ٟم٘مٚمف ومٞمام وافّضّحوك جموهد ذفؽ دم وخوفػ

َّٓ  نمعيُ  ٓ ٗمر ذم إ ًّ  وأهؾ داود ؿول وبف ، اًمٙم٤مشم٥م يقضمد ٓ طمٞم٨م اًم

______________________ 
ومَل يٌّقب ًمألطم٤مدي٨م أشمٞم٦م طمتك سم٤مب  "وهمػمه  "هٙمذا ايمتٗمك اعم٘مدّد رمحف اهلل سم٘مقًمف   (6)

ـِ ذيمر سم٤مب ًمٙمؾ ُم٤م ُيص إطم٤مدي٨م اقمتامدًا ، اًمٚم٘مٓم٦م وم٢مٟمف سمّقب ًمف  ًَ وىمد رأي٧م ُمـ احلَ

 .قمغم شمٌقي٤ٌمت اًمٌخ٤مري رمحف اهلل
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  .افّظوهر

 ،ذًمؽ ًمف يٙمـ ملَ  احلي ذم اًمّرهـ رهتـاعم ذط إن:  طمزم اسمـ وىم٤مل

اًمٜمٌل  أنَّ ،  اًمٌخ٤مري أٟمس ذم طمدي٨م ومحؾ ، ضم٤مز اًمّراهـ سمف شمؼّمع وإن

 .ذًمؽ قمغم .هيقدّي  قمٜمد سم٤معمديٜم٦م ًمف درقم٤مً  رهـ ملسو هيلع هللا ىلص
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 الحديث الدابع والطذرون
اصسى مـ  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ  , ظـ ظوئشي ريض اهلل ظـفو -2:6

  ( ).مـ حديدٍ ورهـف درظًو  , ضعوموً  هيقديي 

 

 هِم٤مموًمٚمٌخ٤مري ُمـ ـمريؼ (  اصسى مـ هيقديي ) : ؿقفف 

 ًمف درقم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رهـ: ىم٤مل   أٟمسٍ  قمـ ىمت٤مدة قمـ اًمّدؾمتقائّل 

 ." ٕهٚمف ؿمٕمػماً  ُمٜمف ظمذَ وأَ  .هيقدي   قمٜمد سم٤معمديٜم٦م

 ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  صمؿّ ،  اًمِّم٤مومٕمّل  سمّٞمٜمف ،( )اًمِّمحؿ أسمق هق اًمٞمٝمقدّي  وهذا

 أيب قمٜمد ًمف درقم٤مً  رهـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، أسمٞمف قمـ دحمٛمّ  سمـ ضمٕمٗمر ـمريؼ

 .ؿمٕمػم ذم فمٗمر سمٜمل ُمـ رضمؾٍ  اًمٞمٝمقدّي  اًمِّمحؿ

 وفمٗمر ، يمٜمٞمتف اؾمٛمف - اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اعمٕمجٛم٦م سمٗمتح - اًمِّمحؿ وأسمق

 .هلؿ طمٚمٞمٗم٤مً  ويم٤من،  إوس ُمـ سمٓمـ - واًمٗم٤مء اًمّٔم٤مء سمٗمتح -

 اؾمؿ وُمٙمًقرة ممدودة ُمقطّمدةٍ  هبٛمزةٍ  اعمت٠مظّمريـ سمٕمض ووٌٓمف

 .اًمّّمح٤ميبّ  اًمٚمحؿ سم٠ميب قمٚمٞمف اًمتٌس ويم٠مّٟمف ، اإلسم٤مء ُمـ اًمٗم٤مقمؾ

 طمدي٨م ُمـ ذم اًمٌخ٤مري يمام ص٤مقم٤مً  صمالصملم اعمذيمقر اًمِّمٕمػم ىمدر ويم٤من

______________________ 
، 6023، 6662، 6603، 6600، 6333، 6443،  6426) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

ُمـ ـمرق قمـ إقمٛمش قمـ إسمراهٞمؿ قمـ (  6230) وُمًٚمؿ (  3642 ،6264، 6023

 .إؾمقد قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

وًمذا عَم٤َّم ضم٤مء إمم ، هذا ُمّمػم ُمـ اًمِم٤مرح رمحف اهلل سم٠منَّ طمدي٨م أٟمس وقم٤مئِم٦م ُمّتحدان  (6)

أي )اًمتٕمريػ سمف ذم اًم٤ٌمب اًمذي ىمٌٚمف شم٘مّدم : ىم٤مل ،  اؾمؿ اًمٞمٝمقدي ذح طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم

 .(طمدي٨م أٟمس 
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 ـمريؼ ُمـ وهمػمهؿ واًمّٓمؼماينّ  ُم٤مضمف واسمـ أمحد رواه ويمذًمؽ ، قم٤مئِم٦م

٤ٌّمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م  اًمقضمف هذا ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  اًمؽّمُمذّي  وأظمرضمف. قم

،  شم٤مرةً  اًمٙمن ومجؼم اًمّثالصملم دون يم٤من وًمٕمٚمف " سمٕمنميـ ":  وم٘م٤مٓ

 .أظمرى وأًمٖمك

٤ٌّمن ٓسمـ ووىمع  ىمٞمٛم٦م أنّ  " أٟمس قمـ ىمت٤مدة قمـ ؿمٞم٤ٌمن ـمريؼ ُمـ طم

 وضمد ومام " آظمره ذم ؿمٞم٤ٌمن ـمريؼ ُمـ أمحد وزاد،  " ديٜم٤مراً  يم٤مٟم٧م اًمّٓمٕم٤مم

 ."ُم٤مت طمّتك سمف يٗمتّٙمٝم٤م ُم٤م

وهلام أيْم٤ًم  ."إمم أضمؾ  " زاد اًمِمٞمخ٤من ذم رواي٦م هلام(  ضعوموً ) : ؿقفف 

٤ٌّمن اسمـ صحٞمح ذمو .سم٤مٕضمؾ:  أي.  واعمدّ  اعمٝمٛمٚم٦م سمٙمن " سمٜمًٞمئ٦مٍ  "  طم

 .٦مؾمٜم أّٟمف،  إقمٛمش قمـ زي٤مد سمـ اًمقاطمد قمٌد ـمريؼ ُمـ

 رؾمقل شمقذّم :  ىم٤مًم٧م،  إقمٛمش قمـ ؾمٗمٞم٤منوًمٚمٌخ٤مري ُمـ ـمريؼ 

 .ؿمٕمػمٍ  ُمـ ص٤مقم٤مً  سمثالصملم هيقدي   قمٜمد ُمرهقٟم٦مٌ  ودرقمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 اٟمتٝمك  .بوإلمجوع ضم٤مئز سم٤مًمٜمًّٞمئ٦م اًمنّماء:  سمّٓم٤مل سمـا ٤ملىم

 صمٛمٜمف قمٜمده وًمٞمس سم٤مًمّديـ اؿمؽمى ُمـ سم٤مب "ىم٤مل اًمٌخ٤مري  :تؽؿقؾ 

 قمـ ضم٤مء ُم٤م وٕمػ إمم يِمػم ويم٠مّٟمف ، ضم٤مئز ومٝمق:  أي " سمحيشمف ًمٞمس أو

٤ٌّمس اسمـ  طمدي٨م وهق " صمٛمٜمف قمٜمدي ًمٞمس ُم٤م أؿمؽمي ٓ " ُمرومققم٤مً  قم

 أصمٜم٤مء ذم ، قمٜمف قمٙمرُم٦م قمـ ؾمامك يؼـمر ُمـ واحل٤ميمؿ داود أسمق أظمرضمف

 .وإرؾم٤مًمف وصٚمف ذم واظمتٚمػ ، ؾمامك قمـ ذيؽ سمف شمٗمّرد طمدي٨م

ٗمر ذم َجٚمف ُمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ذاء ذم " ضم٤مسمر طمدي٨م ومٞمف أورد صمؿّ   ًّ  اًم



 باب الرىن وغريه   البيوع كتاب   
239 

 .اًمؽّمَج٦م ُمـ اًمّث٤مين ًمٚمّريمـ ُمٓم٤مسمٌؼ  وهق ،( ) اعمديٜم٦م ذم صمٛمٜمف وىمْم٤مئف

 وهق ، أضمؾ إمم ماًمّٓمٕم٤م اًمٞمٝمقدّي  ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص ذائف ذم قم٤مئِم٦م وطمدي٨م

  .إّول ًمٚمّريمـ ُمٓم٤مسمٌؼ 

 ، أظّمره ُم٤م اًمّثٛمـ طميه ًمق ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ُمٜمف اًمّدًٓم٦م وضمف:  اعمٜمػم اسمـ ىم٤مل

 قم٤مدشمف ُمـ رفقمُ  ٤معمَِ  ، ديٜم٤مً  ذُّمتف ذم يرشّم٥م ملَ  طميه ًمق اًمّٓمٕم٤مم صمٛمـ ويمذا

 .إظمراضمف يٚمزُمف ُم٤م إظمراج إمم اعم٤ٌمدرة ُمـ اًمنّميٗم٦م

 وي١مّٟم٨م يذيّمر اعمٝمٛمٚم٦م سمٙمن اًمّدرع ( ورهـف درظًو مـ حديدٍ ) : ؿقفف 

 ( ).اًمّزرد ُمـ اعمّتخذ اًم٘مٛمٞمص وهق .أدراعوَجٕمف ، 

 شمقذّم  : سمٚمٗمظ إقمٛمش قمـ اًمّثقرّي  ـمريؼ ُمـ اًمٌخ٤مري ذم ووىمع

 وضمد ومام " أمحد قمٜمد أٟمسٍ  طمدي٨م وذم . ُمرهقٟم٦مٌ  ودرقمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

  " سمف يٗمتّٙمٝم٤م ُم٤م

 ٟمٗمس : هريرة أيب دي٨مطم ذم ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف اعمرادَ  أنّ  قمغم دًمٞمٌؾ  وومٞمف

حف طمدي٨م وهق ".قمٜمف ي٘م٣م طمّتك سمديٜمف ُمٕمٚم٘م٦مٌ  اعم١مُمـ ٤ٌّمن اسمـ صحَّ  طم

 وإًمٞمف ، اًمقوم٤مء سمف ًمف حيّمؾ ُم٤م اًمّديـ ص٤مطم٥م قمٜمد يؽمك ملَ  ـُمَ  ، وهمػمه

 .اعم٤موردّي  ضمٜمح

______________________ 
 ( 623) شم٘مّدم سمرىمؿ  طمدي٨م ضم٤مسمر   (6)

ُد صمْ٘مٌٝم٤م ( 6) ْ َردُة طَمْٚمَ٘م٦م اًمدرع واًمنَّ َرد طِمَٚمُؼ اعمِْٖمَٗمر واًمدرع واًمزَّ ْرد واًمزَّ ، واجلٛمع زرود ، اًمزَّ

اُد ص٤مٟمٕمٝم٤م  رَّ اد اًمزاي ذم ذ: وىمٞمؾ ، واًمزَّ َّ د واًمنَّ ْ ْرد ، ًمؽ يمٚمف سمدل ُمـ اًمًلم ذم اًمنَّ واًمزَّ

د وهق شمداظمؾ طِمَٚمؼ اًمدرع سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض  ْ  .واًمزَرد سم٤مًمتحريؽ اًمدرع، ُمثؾ اًمنَّ

 (  643/  0) اًمٚم٤ًمن 
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ـٍ  ُمٕمٚم٘م٦مً  شمٙمقن ٓ وم٢مّّن٤م .إٟمٌٞم٤مء ٟمٗمس همػم ذم حمٚمف هذا:  ؿقؾو  سمدي

 .ظمّمقصّٞم٦مٌ  ومٝمل

 سمٕمد اًمّدرع اومتّؽ  سمٙمر أسم٤م أنّ  " اًمٜمٌّقّي٦م إىمْمٞم٦م " ذم عاًمّٓمال اسمـ وذيمر

 داتقمِ  ىم٣م سمٙمر أسم٤م أنّ  ، ضم٤مسمر قمـ ؾمٕمد اسمـ روى ًمٙمـ ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

  .ديقٟمف ىم٣م قمٚمّٞم٤مً  وأنّ ،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 أسم٤م أنّ  ، ُمرؾمالً  اًمِّمٕمٌّل  قمـ "ُمًٜمده" ذم راهقيف سمـ إؾمح٤مق وروى

  .٤مًم٥مـم أيب سمـ ًمٕمكمّ  ٛمٝم٤موؾمٚمَّ ،  اًمّدرع اومتّؽ  سمٙمر

 سمحدي٨م ضومٛمٕم٤مرَ ،  ُمقشمف ىمٌؾ اومتّٙمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف:  أضم٤مب ُمـ وأُّم٤م

 .قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

ٚمؿ ذم اًمّرهـ إنّ :  َُمـ ىم٤مل قمغم اًمّردّ  احلدي٨م وذم ًّ  وىمد ، جيقز ٓ اًم

 ىم٤مل رضمالً  أنّ  " إقمٛمش قمـ ٟمٛمػم اسمـ ـمريؼ ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  أظمرج

ٚمؿ ذم اًمّرهـ إنّ :  ي٘مقل ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد إن:  اًمٜمّخٕمّل  إلسمراهٞمؿ ًّ  هق اًم

 .احلدي٨م هبذا إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف ومردّ  ، اعمْمٛمقن اًمّرسم٤م

 وإوزاظلّ  واحلسـ ظؿر ابـ ظـ ذفؽ ـراهي رويً:  قوّمؼاعمُ  ىم٤مل

 ىمقًمف ومٞمف واحلّج٦م .افبوؿقن ؾقف ورّخص , أمحد ظـ افّروايتغ وإحدى

ـٍ  شمدايٜمتؿ إذا)  شمٕم٤ممم  ومره٤منٌ  - ىم٤مل أن إمم - وم٤ميمتٌقه ًك ُمًٛمّ  أضمؾٍ  إمم سمدي

ٚمؿ ومٞمدظمؾ قم٤ممّ  واًمٚمٗمظ ، ( ُم٘مٌقو٦مٌ  ًّ  ٟمققمل أطمد ّٕٟمف،  قمٛمقُمف ذم اًم

 .اًمٌٞمع

 ذم أؾمٚمؿ ُمـ : ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ داود أسمق رواه سمام ٕمحد واؾمتدل

  . همػمه إمم يٍمومف ومال رء
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 ومٞمّمػم سمٕمدوانٍ  يده ذم اًمّرهـ هالك ي٠مُمـ ٓ أّٟمف ُمٜمف اًمّدًٓم٦م ووضمف

 .ومٞمف ؿاعمًٚم همػم ُمـ حلّ٘مف ُمًتقومٞم٤مً 

 رء ذم أؾمٚمػ ُمـ : رومٕمف قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  وروى

 ومٝمق صّح  وًمق ، وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده .ىمْم٤مئف همػم ص٤مطمٌف قمغم يِمؽمط ومال

  .اًمٕم٘مد ُم٘مت٣م يٜم٤مذم ذط قمغم حمٛمقل

 ، ومٞمف اعمتٕم٤مُمؾ قملم حتريؿ يتحّ٘مؼ ملَ  ومٞمام اًمٙمّٗم٤مر ُمٕم٤مُمٚم٦م ضمقاز ٞمفووم

 ُمٜمف واؾمتٜمٌط ، سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام ؿوُمٕم٤مُمالهت ُمٕمت٘مدهؿ سمٗم٤ًمد آقمت٤ٌمر وقمدم

  .طمرام ُم٤مًمف أيمثر ُمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م ضمقاز

الح سمٞمع ضمقاز وومٞمف ًّ  ملَ  ُم٤م اًمٙم٤مومر ُمـ ذًمؽ وهمػم وإضم٤مرشمف ورهٜمف اًم

 .طمرسمّٞم٤مً  يٙمـ

 سم٤مًمّثٛمـ اًمنّماء وضمقاز،  أيدهيؿ ذم اًمّذُّم٦م أهؾ أُمالك صمٌقت وومٞمف

 ػمهم وأّٟمف احلرب آٓت ُمـ وهمػمه٤م واًمٕمدد اًمّدروع واخّت٤مذ اعم١مضّمؾ

 اسمـ ىم٤مًمف .حتٌٞمًٝم٤م قمغم شمدل ٓ احلرب آًم٦م ىمٜمٞم٦م وأنّ  ، اًمّتقيّمؾ ذم ىم٤مدٍح 

 .اعمٜمػم

 .اًمّداودّي  ىم٤مًمف .اًمِّمٕمػم اًمٕمٍم ذًمؽ ىمقت أيمثر وأنّ 

  .اًمّتلم اسمـ طمٙم٤مه . يٛمٞمٜمف ُمع اعمرهقن ىمٞمٛم٦م ذم اعمرهتـ ىمقل اًم٘مقل وأنّ 

 اًمّت٘مٚمؾو اًمّدٟمٞم٤م ذم واًمّزهد اًمّتقاوع ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م وومٞمف

 طمّتك آّدظم٤مر قمدم إمم سمف أوم٣م اًمذي واًمٙمرم ، قمٚمٞمٝم٤م ىمدرشمف ُمع ُمٜمٝم٤م

 ، سم٤مًمٞمًػم واًم٘مٜم٤مقم٦م اًمٕمٞمش وٞمؼ قمغم واًمّّمؼم ، درقمف رهـ إمم اطمت٤مج

ـّ  ٕزواضمف وومْمٞمٚم٦م  ُم٣م مم٤ّم ذًمؽ همػم وومٞمف ، ذًمؽ قمغم ُمٕمف ًمّمؼمه
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  .وي٠ميت

 إمم سم٦ماًمّّمح٤م ُمٞم٤مؾمػم ُمٕم٤مُمٚم٦م قمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمدوًمف ذم احلٙمٛم٦م:  اًمٕمٚمامء ىم٤مل

 ـمٕم٤مم ذاك إذ قمٜمدهؿ يٙمـ ملَ  ّّٕنؿ أو ، اجلقاز ًمٌٞم٤من إُّم٤م اًمٞمٝمقد ُمٕم٤مُمٚم٦م

 أو،  صمٛمٜم٤مً  ُمٜمف ي٠مظمذون ٓ أّّنؿ ظمٌم أو،  همػمهؿ طم٤مضم٦م قمـ وم٤موؾ

 ذاك إذ ومٞمٝمؿ يٙمقن أن يٌٕمد ٓ وم٢مّٟمف ، قمٚمٞمٝمؿ اًمّتْمٞمٞمؼ يرد ومٚمؿ .قمقو٤مً 

 أـمٚمع وإّٟمام ، ذًمؽ قمغم يٓمٚمٕمٝمؿ ملَ  ومٚمٕمٚمف،  ُمٜمف وأيمثر ذًمؽ قمغم ي٘مدر ُمـ

 .أقمٚمؿ واهلل .ذًمؽ ٟم٘مؾ ممّـ سمف ُمقهاً  يٙمـ ملَ  ُمـ قمٚمٞمف
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 باب احلٌالت

 
 ، احلئقل ُمـ أو اًمّتحقيؾ ُمـ ُمِمتّ٘م٦م .شمٙمن وىمد احل٤مء سمٗمتح احلقاًم٦م

  .طمئقًٓ  قمٜمف اٟمت٘مؾ إذا اًمٕمٝمد قمـ طم٤مل شم٘مقل

  .ذُّم٦م إمم ذُّم٦م ُمـ ديـ ٟم٘مؾ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد وهل

ـٍ  ديـ سمٞمع هل هؾ .واختؾػقا  قمـ اًمٜمّٝمل ُمـ وم٤مؾمتثٜمل ومٞمف رظّمص سمدي

 .؟ اؾمتٞمٗم٤مء هل أو ، سم٤مًمّديـ اًمّديـ سمٞمع

 .ُمًت٘مؾ إروم٤مق قم٘مد هل:  وؿقؾ

 إـثر ظـد واعمحت٤مل ، خالف بال اعمحٞمؾ رو٤م صحتٝم٤م ذم ويِمؽمط

  .صّذ  بعض ظـد قمٚمٞمف واعمح٤مل ،

 رء ذم يٙمقن وأن ، اًمّّمٗم٤مت ذم احلّ٘ملم مت٤مصمؾ أيْم٤مً  ويِمؽمط

 ـمٕم٤مم سمٞمع ّٕٟمف ، اًمّٓمٕم٤مم ذم وُمٜمٕمٝم٤م سم٤مًمٜمّ٘مديـ ظمّّمٝم٤م ُمـ ومـفؿ  .ُمٕمٚمقم

 .يًتقرم أن ىمٌؾ
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 الحديث الثامن والطذرون
مطؾ افغـّل : ؿول  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ ,  وظـ أيب هريرة  -2:6

 ( ).وإذا أتبع أحدـؿ ظذ معٍء ؾؾقتبع , طؾؿٌ 

 

 ورواه ، هريرة أيب قمـوإقمرج  مّه٤مم رواه ( هريرة أيب ظـ: )  ؿقفف

 .هريرة أيب ُمع وضم٤مسمر قمٛمر اسمـ

 قمٜمد اًمّزٟم٤مد أيب قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواي٦م ذم ( طؾؿ افغـلّ  مطؾ: )  ؿقفف

 ، اًمّٔمٚمؿ ُمـ أّٟمف واعمٕمٜمك " اًمٖمٜمّل  فمٚمؿ اعمٓمؾ " ُم٤مضمف واسمـ اًمٜم٤ًّمئّل 

 .اعمٓمؾ قمـ اًمّتٜمٗمػم ذم ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذًمؽ وأـمٚمؼ

 ـُم إنّ  " سمٚمٗمظ هريرة أيب قمـ مّه٤مم ـمريؼ ُمـ اجلقزىمّل  رواه وىمد

  .ىمٌٚمف اًمذي يٗمّن  وهق " اًمٖمٜمّل  ُمٓمؾ اًمّٔمٚمؿ

 ُمٓمالً  أُمٓمٚمٝم٤م احلديدة ُمٓمٚم٧م:  وم٤مرس اسمـ ىم٤مل ، اعمدّ  اعمٓمؾ وأصؾ

 .ًمتٓمقل ُمددهت٤م إذا

 أداؤه اؾمتحّؼ  ُم٤م شم٠مظمػم هٜم٤م واعمراد ، اعمداومٕم٦م اعمٓمؾ:  إزهرّي  وىم٤مل

  .قمذر سمٖمػم

 إداء قمغم ىمدر ُمـ هٜم٤م سمف اعمراد وًمٙمـ،  شمٗمريٕمف ذم خمتٚمػ واًمٖمٜمّل 

______________________ 
 6623)وُمًٚمؿ (  6622) واًمٌخ٤مري ، ٤مًمؽ ُمـ ـمريؼ ُم(  6622) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .٤مد قمـ إقمرج قمـ أيب هريرة ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من يمالمه٤م قمـ أيب اًمزٟم( 

ُمـ وضمف آظمر قمـ ُمٕمٛمر قمـ مه٤مم قمـ (  6623) وُمًٚمؿ (  6623) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

  .أيب هريرة 
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  .ومٞمف اًمٌح٨م ؾمٞم٠ميت يمام - وم٘مػماً  يم٤من وًمق - وم٠مظّمره

 طم٤مرضاً  قمٚمٞمف اؾمتحّؼ  اًمذي اًم٘مدر ًمٞمس ُمـ سم٤معمٓمؾ يّتّمػ وهؾ

٥م حتّمٞمٚمف قمغم ىم٤مدر ًمٙمٜمّف،  قمٜمده ًّ  .؟ ُمثالً  سم٤مًمّتٙم

 .اًمقضمقب قمدم افّشوؾعّقي أـثر أـمٚمؼ

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤مًمقضمقب بعضفؿ وّسح

 سمف يٕمَم سم٥ًٌٍم  ضم٥مو اًمّديـ أصؾ يٙمقن أن سملم . آخرون ؾوؾّص 

 .ومال وإٓ ومٞمج٥م

 .اجلؿفقر ظـد ًمٚمٗم٤مقمؾ اعمّمدر إو٤موم٦م ُمـ هق " اًمٖمٜمّل  ُمٓمؾ " وىمقًمف

 اؾمتح٘م٤مىمف سمٕمد سم٤مًمّديـ يٛمٓمؾ أن اًم٘م٤مدر اًمٖمٜمّل  قمغم حيرم أّٟمف واعمٕمٜمك

  .اًمٕم٤مضمز سمخالف

 ووم٤مء جي٥م أّٟمف واعمٕمٜمك ، ًمٚمٛمٗمٕمقل اعمّمدر إو٤موم٦م ُمـ هق:  وؿقؾ

 قمٜمف طمّ٘مف ًمت٠مظمػم ؾم٤ٌٌمً  همٜم٤مه يٙمقن وٓ - ٜمّٞم٤مً هم ُمًتحّ٘مف يم٤من وًمق - اًمّديـ

 سمٕمد ُيٗمك وٓ ، أومم اًمٗم٘مػم طمّؼ  ذم ومٝمق اًمٖمٜمّل  طمّؼ  ذم يمذًمؽ يم٤من وإذا ،

 .اًمّت٠مويؾ هذا

 اًمّرواي٦م ذم اعمِمٝمقر ( ؾؾقتبع معي  ظذ أحدـؿ أتبع إذاو: )  ؿقفف

 وهق " ومٚمٞمتٌع " وذم " أشمٌع " ذم اعمثٜم٤ّمة إؾمٙم٤من:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل يمام واًمٚمٖم٦م

 سمحّ٘مل اًمّرضمؾ شمٌٕم٧م شم٘مقل ، ومٚمٞمٕمٚمؿ أقمٚمؿ إذا ُمثؾ ًمٚمٛمجٝمقل اًمٌٜم٤مء قمغم

 .ـمٚمٌتف إذا سم٤مًمٗمتح شم٤ٌمقم٦م أشمٌٕمف

 يًؿّ  عم٤ممل ُمٌٜمّٞم٤مً  اًمّت٤مء وؾمٙمقن اهلٛمزة ومٌْمؿّ  أشمٌع أُّم٤م:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 سمٕمْمٝمؿ وىمّٞمده ، اًمّتخٗمٞمػ قمغم وم٤مٕيمثر ومٚمٞمتٌع وأُّم٤م ، اجلٛمٞمع قمٜمد وم٤مقمٚمف
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  .اٟمتٝمك .أضمقد لوإوّ  ، سم٤مًمّتِمديد

 أيمثر إنّ :  اخلّٓم٤ميبّ  ىمقل يرّده .أشمٌع قمغم آشّمٗم٤مق ُمـ اّدقم٤مه وُم٤م

 .اًمّتخٗمٞمػ واًمّّمقاب،  اًمّت٤مء سمتِمديد ي٘مقًمقٟمف اعمحّدصملم

 هبذا رواه وىمد ، ومٚمٞمحتؾ أطمٞمؾ:  أي " ومٚمٞمتٌع أشمٌع " ىمقًمف وُمٕمٜمك

 .اًمّزٟم٤مد أيب قمـ اًمّثقرّي  ؾمٗمٞم٤من قمـ ويمٞمع قمـ أمحد ( ) اًمٚمٗمظ

 اًمّزٟم٤مد أيباسمـ  قمـ ُمٜمّمقر سمـ ٕمغمَّ ُمُ  ـمريؼ ُمـ ُمثٚمف اًمٌٞمٝم٘مّل  وأظمرج

 ( ).سمذًمؽ ٕمغمَّ ُمُ  شمٗمّرد إمم وأؿم٤مر .أسمٞمف قمـ

 " سمٚمٗمظ قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ُم٤مضمف اسمـ ورواه ، شمراه يمام سمف يتٗمّرد وملَ 

 .ظمالف سمال اًمّت٤مء سمتِمديد وهذا " وم٤مشّمٌٕمف ُمكمء قمغم طمٚم٧مأُ  وم٢مذا

 أي . اًمالم سمْمؿّ  اًمّرضمؾ ُمٚم١م ي٘م٤مل . اعمالء ُمـ ُم٠مظمقذ سم٤مهلٛمز ، واعمكمء

 .ُمٚمّٞم٤مً  ص٤مر: 

 .مهز سمٖمػم أّٟمف وم٤مىمت٣م ، ًك وُمٕمٜم ًمٗمٔم٤مً  يم٤مًمٖمٜمّل  اعمكمّ :  اًمٙمرُم٤مينّ  وىم٤مل

 رواه وُمـ سم٤مهلٛمز إصؾ ذم أّٟمف:  اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل وم٘مد يمذًمؽ وًمٞمس

 .ؾمّٝمٚمف وم٘مد سمؽميمٝم٤م

 ." ومٚمٞمتٌع " ىمقًمف ذم وإُمر

______________________ 
 ومٚمٞمحتؾ  "(  4420) وًمٗمٔمف قمٜمد أمحد  .أي سمٚمٗمظ اإلطم٤مًم٦م( 6)

ٍ
  "وُمـ ُأطمٞمؾ قمغم ُمكمء

واًمّمقاب ُم٤م  .وهق ظمٓم٠م .يٕمغم سمـ ُمٜمّمقر قمـ أيب اًمزٟم٤مد قمـ أسمٞمف: وىمع ذم اعمٓمٌقع ( 6)

 .أصمٌّتف

ورواه حمٛمد سمـ : قمِ٘م٥م رواي٦م ُُمٕمغمَّ . ( 662/  2) " اًمًٜمـ اًمٙمؼمى " اًمٌٞمٝم٘مل ذم ىم٤مل  

 .اٟمتٝمك .اًمّم٤ٌمح اًمدوٓيب قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب اًمزٟم٤مد سم٤مًمٚمٗمظ اًمذي رواه ُم٤مًمؽ

  .رواي٦م اًمٕمٛمدة هٜم٤م: أي  . وُم٘مّمقده سمرواي٦م ُم٤مًمؽ 
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 ومٞمف ٟم٘مؾ ُمـ ؿووهِ  ، قراجلٛمٝم قمٜمد ًمالؾمتح٤ٌمب:  افؼقل إول

 .اإلَج٤مع

  .ؿم٤مذّ  وهق .وإرؿم٤مد إسم٤مطم٦م أُمر هق:  افؼقل افثوين

 اًمّٔم٤مهر وأهؾ ضمرير واسمـ صمقر وأسمق احلٜم٤مسمٚم٦م أيمثر محٚمف:  افؼقل افثوفٌ

 .فم٤مهره قمغم

 .حيت٤مل أن قمٚمٞمف ومقاضم٥م ُمكمء قمغم سمحّ٘مف أطمٞمؾ وُمـ : اخلرىمّل  وقم٤ٌمرة

 وأّّنام " أشمٌع وإذا " اًمّرواي٤مت ذم إؿمٝمر أنّ  اًمّراومٕمّل  اّدقمك : تـبقفٌ 

 .سم٤مٕظمرى إلطمدامه٤م شمٕمٚمؼ ٓ َجٚمت٤من

َّٓ  يرد ملَ  أّٟمف اعمت٠مظّمريـ سمٕمض وزقمؿ  .سم٤مًمقاو إ

 ، اًمّرواي٤مت َجٞمع ذم سم٤مًمٗم٤مء وم٢مّٟمف ، هٜم٤م اًمٌخ٤مرّي  صحٞمح ذم قماّم  وهمٗمؾ

 ومٚمٞم٘مٌؾ فمٚمامً  اعمٓمؾ يم٤من إذا:  أي ، احلقاًم٦م ًم٘مٌقل واًمٕمٚم٦م يم٤مًمّتقـمئ٦م وهق

 ومال اًمّٔمٚمؿ قمـ حيؽمز أن ؿم٠مٟمف ُمـ اعم١مُمـ وم٢منّ  ، قمٚمٞمف سمديٜمف حيت٤مل ُمـ

  .يٛمٓمؾ

،  سمٕمده اًمذي اًم٤ٌمب ذم اًمٌخ٤مرّي  ويمذا،  سم٤مًمقاو ُمًٚمؿ رواه . ٟمٕمؿ

 أنّ  قمغم دلَّ  عَم٤َّم أّٟمف ىمٌٚمٝم٤م ًمٚمتل اجلٛمٚم٦م وُمٜم٤مؾم٦ٌم " أشمٌع وُمـ " ىم٤مل ًمٙمـ

 ىمٌقهل٤م ذم ٤معمَِ  اعمكمء قمغم احلقاًم٦م ىمٌقل يٜمٌٖمل سم٠مّٟمف قمّ٘مٌف فمٚمؿ اًمٖمٜمّل  ُمٓمؾ

 قمٚمٞمف اعمح٤مل ُمٓم٤مًم٦ٌم شمٙمقن ىمد وم٢مّٟمف ، سم٤معمٓمؾ احل٤مصؾ اًمّٔمٚمؿ دومع ُمـ

 قمـ يمّٗمف قمغم إقم٤مٟم٦م احلقاًم٦م ىمٌقل ومٗمل اعمحٞمؾ دون اعمحت٤مل قمغم ؾمٝمٚم٦م

  .اًمّٔمٚمؿ

 ظؿداً  ؾعؾف يعّد  هؾ.  واختؾػ ، اعمٓمؾ قمـ اًمّزضمر احلدي٨م وذم
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 .؟ ٓ أم ـبرة

 .يٗمًؼ وم٤مقمٚمف أنّ  قمغم .ؾوجلؿفقر

 .؟ ٓ أم واطمدة ُمّرة سمٛمٓمٚمف ومً٘مف يث٧ٌم هؾ ًمٙمـ

ٌٙمّل  ورّده ، اًمّتٙمرار اؿمؽماط مذهبـو مؼته:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل ًّ  " ذم اًم

 .قمدُمف ُمذهٌٜم٤م ُم٘مت٣م سم٠منّ  " اعمٜمٝم٤مج ذح

 يم٤مًمٖمّم٥م أدائف قمـ اًمٕمذر واسمتٖم٤مء ـمٚمٌف سمٕمد احلّؼ  ُمٜمع سم٠منّ  واؾمتدل

 ٓ واًمٙمٌػمة ،يمٌػمة سمٙمقٟمف يِمٕمر فمٚمامً  وشمًٛمٞمتف ، يمٌػمة واًمٖمّم٥م

َّٓ  سمذًمؽ قمٚمٞمف حيٙمؿ ٓ ٟمٕمؿ .اًمّتٙمرار ومٞمٝم٤م يِمؽمط  قمدم ئمٝمر أن سمٕمد إ

  .اٟمتٝمك .قمذره

  .؟ ٓ أم افّطؾى ؿبؾ افؼدرة مع بوفّتلخر يػسؼ هؾ واختؾػقا

 اعمٓمؾ ٕنّ ،  اًمّٓمٚم٥م قمغم اًمّتقىّمػ اًم٤ٌمب طمدي٨م سمف يِمٕمر وم٤مًمذي

ّٞمدوا ًمزوضمتف يم٤مًمّزوج طمّؼ  ًمزُمف ُمـ يمؾ اعمٓمؾ ذم ويدظمؾ ، سمف يِمٕمر ًّ  ًم

 .وسم٤مًمٕمٙمس ًمرقمّٞمتف واحل٤ميمؿ ًمٕمٌده

 وهق ، اًمّٔمٚمؿ ذم يدظمؾ ٓ إداء قمـ اًمٕم٤مضمز أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 قمغم يدل اًمّذات صٗم٤مت ُمـ سمّمٗم٦مٍ  احلٙمؿ شمٕمٚمٞمؼ ٕنّ  اعمٗمٝمقم سمٓمريؼ

 سم٤معمٗمٝمقم ي٘مؾ ملَ  وُمـ ، اًمّّمٗم٦م شمٚمؽ اٟمتٗم٤مء قمٜمد اًمّذات قمـ احلٙمؿ ٟمٗمل

 هم٤مئ٥م ُم٤مًمف اًمذي اًمٖمٜمّل  أنّ  وقمغم ، ُم٤مـمالً  يًّٛمك ٓ اًمٕم٤مضمز سم٠منّ :  أضم٤مب

 ًمٞمس أو،  اًمٖمٜمّل  قمٛمقم ُمـ خمّمقص هق وهؾ ، اًمّٔمٚمؿ ذم يدظمؾ ٓ قمٜمف

  .؟ سمٖمٜمل   احلٙمؿ ذم هق

 اًمٗم٘مراء ؾمٝمؿ ُمـ إقمٓم٤مؤه جيقز احل٤مًم٦م شمٚمؽ ذم ّٕٟمف،  افّثوين إطفر
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  .ذًمؽ جيز ملَ  همٜمّٞم٤مً  احلٙمؿ ذم يم٤من ومٚمق ، اًمّزيم٤مة ُمـ

 .يقه طمّتك يٓم٤مًم٥م وٓ،  حيٌس ٓ اعمٕمن أنّ  ُمٜمف واؾمتٜمٌط

 ًمٞمس أّٟمف واًمٗمرض ، فم٤معم٤مً  ًمٙم٤من ُم١ماظمذشمف ضم٤مزت ًمق:  افّشوؾعلّ  ؿول

 .هٕمَجزَ ًم سمٔم٤مملٍ 

  .حيًٌف أن ًمف:  افعؾامء بعض وؿول

  .يالزُمف أن ًمف:  آخرون وؿول

 سمحدوث اًم٘مٌض شمٕمّذر صمؿّ  صّح٧م إذا احلقاًم٦م أنّ  قمغم سمف دّل واؾمتُ 

 ًمق ّٕٟمف ، اعمحٞمؾ قمغم اًمّرضمقع ًمٚمٛمحت٤مل يٙمـ ملَ  ومٚمسٍ  أو يمٛمقٍت  طم٤مدث

 أّٟمف قمٚمؿ ذـم٧م ومٚماّم  ، وم٤مئدة اًمٖمٜمك ٓؿمؽماط يٙمـ ملَ  اًمّرضمقع ًمف يم٤من

 شمٚمػ صمؿّ ،  سمٕمقضٍ  ديٜمف قمـ قمّقوف ًمق يمام ًمف رضمقع ٓ اٟمت٘م٤مًٓ  اٟمت٘مؾ

  .رضمقع ًمف ومٚمٞمس اًمّديـ ص٤مطم٥م يد ذم اًمٕمقض

ٌّٝمقه ، اًمّتٕمّذر قمٜمد يرضمع:  احلـػّقي وؿول   .نسم٤مًمّْمام وؿم

 ، واحلسـ ؿتودة ظـ - ًمف واًمٚمٗمظ - وإصمرم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وأظمرج

 يقم ُمٚمّٞم٤مً  يم٤من إنْ :  ىم٤مٓ ، وم٠مومٚمس رضمؾ قمغم اطمت٤مل رضمؾ قمـ ئالؾُم  أّّنام

 .يرضمع أن ًمف ومٚمٞمس قمٚمٞمف اطمت٤مل

  .قمٚمٞمف اعمح٤مل سم٢مومالس اعمحت٤مل يٕمٚمؿ ملَ  إذا سمام ، أمحد وؿّقده

َّٓ  يرضمع ٓ:  ؿؽَ احلَ  وظـ   .قمٚمٞمف عمح٤ملا ُم٤مت إذا إ

َّٓ  يرضمع ومال سم٤مًمٗمٚمس وأُّم٤م،  سم٤معمقت يرضمع:  افّثقريّ  وظـ  سمٛمحي إ

  .قمٚمٞمف واعمح٤مل اعمحٞمؾ

 وٓ،  ُم٤مت أو قم٤مش ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤مًمٗمٚمس يرضمع:  حـقػي أبق وؿول
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  .اًمٗمٚمس سمٖمػم يرضمع

َّٓ  يرضمع ٓ:  موفؽ وؿول  وملَ ،  قمٚمٞمف اعمح٤مل ومٚمس قمٚمؿ يم٠من همّره إن إ

 .سمذًمؽ يٕمٚمٛمف

 ؿم٤مء أهّيام قمغم ومػمضمع يم٤مًمٙمٗم٤مًم٦م احلقاًم٦م:  وزؾر وذيٌح  احلسـ وؿول

  .احلقاًم٦م يمت٤مب ذم اًمٙمٗم٤مًم٦م أسمقاب اًمٌخ٤مرّي  إدظم٤مل يِمٕمر وسمف ،

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّرضمقع قمدم إمم اجلؿفقر وذهى

 طمّ٘مف طمّقًم٧م وأسمرأين أطمٚمتف اًمّرضمؾ ىمقل ُمٕمٜمك سم٠منّ :  اًمِّم٤مومٕمّل  واطمت٩ّم 

 ( ) ًم٘مقًمف اطمت٩ّم  احلًـ سمـ حمّٛمد أنّ  وذيمر . همػمي قمغم وأصمٌّتف قمٜمّل

 شمقى ٓ ص٤مطمٌٝم٤م يرضمع:  اًمٙمٗم٤مًم٦م أو احلقاًم٦م ذم ىم٤مل أّٟمف،  قمثامن سمحدي٨م

 قمـ ومذيمره . إؾمٜم٤مده قمـ وم٠ًمًمتف:  ىم٤مل " ًٚمؿٍ ُمُ  قمغم ( هالك ٓ:  أي )

 .ُمٕمروف آظمر قمـ جمٝمقل رضمؾ

 .أوضمف ُمـ سمف آطمتج٤مج ومٌٓمؾ .قمثامن وسملم سمٞمٜمف ُمٜم٘مٓمع ًمٙمٜمّف

 سمـ ظمٚمٞمد قمـ ؿمٕم٦ٌم رواه ُم٤م إمم سمذًمؽ ًمِّم٤مومٕمّل ا أؿم٤مر:  اًمٌٞمٝم٘مّل  ىم٤مل

 سملم وآٟم٘مٓم٤مع ، ظمٚمٞمد وم٤معمجٝمقل ، قمثامن قمـ ىمّرة سمـ ُمٕم٤موي٦م قمـ ضمٕمٗمر

 ؿمّؽ  وىمد ، ُمرومققم٤مً  ذًمؽ ُمع احلدي٨م وًمٞمس ، وقمثامن ىمّرة سمـ ُمٕم٤موي٦م

 .؟ اًمٙمٗم٤مًم٦م أو احلقاًم٦م ذم هق هؾ . راويف

 إًمٞمف واًمّتقّصؾ اًمّديـ سمدومع وإًمزاُمف اعمامـمؾ ُمالزُم٦م قمغم سمف دلواؾمتُ 

  .ىمٝمراً  ُمٜمف وأظمذه ـمريؼ سمٙمؾ

______________________ 
 .ومٝمق يقاومؼ ؿمٞمخف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ،ًم٘مقل أيب طمٜمٞمٗم٦م اعمت٘مّدم : أي  (6)
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،  قمٚمٞمف اعمح٤مل دون واعمحت٤مل اعمحٞمؾ رو٤م اقمت٤ٌمر قمغم سمف دلواؾمتُ 

  .اجلؿفقر ؿول وبف ، احلدي٨م ذم يذيمر ملَ  ًمٙمقٟمف

 .اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ اإلصٓمخرّي  ىم٤مل وسمف ، أيْم٤مً  يِمؽمط:  احلـػّقي وظـ

 زضمر ّٕٟمف ٘مٚمقباًم ٓضمتامع اًم٘م٤مـمٕم٦م إؾم٤ٌمب شمرك إمم اإلرؿم٤مد وومٞمف

 .ذًمؽ إمم شم١مّدي وهل.  اعمامـمٚم٦م قمـ

 واًمٜم٤ًّمئّل  داود وأسمق " ُمًٜمدهيام " ذم وإؾمح٤مق أمحد أظمرج: ؾوئدة 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ أسمٞمف قمـ اًمّث٘مٗمّل  أوس سمـ اًمنّميد سمـ قمٛمرو طمدي٨م ُمـ

  .وقم٘مقسمتف قمروف ؾحُي  اًمقاضمد زَم  : ىم٤مل 

َّٓ  يروى ٓ أّٟمف اًمّٓمؼماينّ  وذيمر ، طمًـ وإؾمٜم٤مده  .اإلؾمٜم٤مد هبذا إ

 اًمقضمد ُمـ ، اًمٖمٜمّل  سم٤مجلٞمؿ واًمقاضمد .يٚمقي ًمقى ، اعمٓمؾ سم٤مًمٗمتح اًمكمّ  

  .اًم٘مدرة سمٛمٕمٜمك سم٤مًمّْمؿّ 

  .فم٤معم٤مً  سمٙمقٟمف وصٗمف جيّقز:  أي.  أّوًمف سمْمؿّ  وحيؾ

 .احلٌس وقم٘مقسمتف،  ُمٓمٚمٜمل ي٘مقل قمروف:  ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل
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 باب الفلس
 الحديث التادع والطذرون 

شؿعً : أو ؿول  ملسو هيلع هللا ىلصؿول رشقل اهلل : ؿول  ظـ أيب هريرة  -2:7

ؿد  أو إكسونٍ   مـ أدرك موفف بعقـف ظـد رجؾٍ : يؼقل   ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

  ( ).بف مـ ؽره ؾفق أحّؼ  , أؾؾس

 

 هق ( ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل شؿعً ؿول أو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿول: )  ؿقفف

 ممّـ أطمد رواي٦م ذم أر ملَ  وم٢ميّن  ، زهػم ُمـ وأفمٜمّف ، رواشمف أطمد ُمـ ؿمؽ  

امع اًمّتٍميح - ومٞمف يمثرهتؿ ُمع - سمـ ؾمٕمٞمد حيٞمك قمـ هروا ًّ  وهذا ، سم٤مًم

 .أصالً  سم٤معمٕمٜمك اًمّرواي٦م يرى ٓ يم٤من سم٠مّٟمف ُمِمٕمر

 اؾمتح٘م٤مق ذط أنّ  قمغم سمف اؾمتدل ( بعقـف موفف أدرك مـ: )  ؿقفف

َّٓ  ، يتٌّدل وملَ ،  يتٖمػّم  ملَ  سمٕمٞمٜمف ُم٤مًمف جيد أن همػمه دون اعم٤مل ص٤مطم٥م  وإ

 ومٝمل صٗم٤مهت٤م ُمـ صٗم٦مٍ  ذم أو،  ُمثالً  سم٤مًمٜمّ٘مص ذاهت٤م ذم اًمٕملم شمٖمػّمت وم٢من

 .ًمٚمٖمرُم٤مء أؾمقةٌ 

 سمـ سمٙمر أيب قمـ طمًلم أيب اسمـ ُمـ ـمريؼ ُمًٚمؿرواي٦م  ُمٜمف وأسح

______________________ 
ُمًٚمؿ و، ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد (  6664) وُمًٚمؿ (  6626) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب طمًلم يمالمه٤م قمـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم قمـ (  6664)

 .قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث قمـ أيب هريرة 

ُمـ وضمٝملم آظمريـ قمـ سمِمػم سمـ ّنٞمؽ وقمراك قمـ أيب هريرة ( 6664)ؿ وأظمرضمف ُمًٚم 

 ٟمحقه
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 .يٗمّرىمف وملَ  اعمت٤مع قمٜمده وضمد إذا : سمٚمٗمظ .طمزمٍ  سمـ قمٛمرو سمـ حمّٛمد

 اًمّرمحـ قمٌد سمـ سمٙمر أيب قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم ووىمع

 وملَ  ، اسمت٤مقمف اًمذي وم٠مومٚمس ُمت٤مقم٤مً  سم٤مع رضمؾٍ  أّيام : ُمرؾمالً  احل٤مرث سمـ

  .سمف أطمّؼ  ومٝمق سمٕمٞمٜمف ومقضمده ، ؿمٞمئ٤مً  صمٛمٜمف ُمـ اًم٤ٌمئع ي٘مٌض

 ّسح وسمف ، اًمٖمرُم٤مء أؾمقة يم٤من ؿمٞمئ٤مً  صمٛمٜمف ُمـ ىمٌض إذا أّٟمف ومٛمٗمٝمقُمف

 يم٤من وإن - وهذا ، قمٜمف ُمٕمٛمرٍ  قمـ اًمّرّزاق قمٌد رواه ومٞمام ؿمٝم٤مب اسمـ

ـّ  ، ُم٤مًمؽ قمـ " ُمّمٜمّٗمف " ذم اقاًمّرزّ  قمٌد وصٚمف وم٘مد - ُمرؾمالً   ًمٙم

 اًمّزسمٞمدّي  وصٚمف وىمد ، اًمّزهرّي  قمـ ويمذا ، إرؾم٤مًمف ُم٤مًمؽ قمـ اعمِمٝمقر

 .اجل٤مرود واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ داود أسمق أظمرضمف ، اًمّزهرّي  قمـ

 - احلدي٨م هذا رواة أطمد - اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب وٓسمـ

َّٓ  اًمٖمرُم٤مء ُمـ سمف أطمّؼ  أّٟمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٣م : ىم٤مل  اىمت٣م يٙمقن أن إ

 اًمٌخ٤مرّي  اظمتٞم٤مر يِمػم وإًمٞمف .اًمٖمرُم٤مء أؾمقة ومٝمق ؿمٞمئ٤مً  ُم٤مًمف ُمـ

 ـم٤موس قمـ اًمّرّزاق قمٌد رواه ويمذًمؽ ، ( ) قمثامن سم٠مصمر ٓؾمتِمٝم٤مده

 .صحٞمح٤مً  وقمٓم٤مء

َّٓ  .اًم٤ٌمب طمدي٨م سمٕمٛمقم أظمذ ـُمَ  مجفقرُ  ىم٤مل وسمذًمؽ  فؾّشوؾعلّ  أنّ  إ

______________________ 
ىم٣م قمثامن ُمـ : وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م (  336/ 6)  "اًمّمحٞمح"ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم  (6)

 .وُمـ قمرف سمٕمٞمٜمف ومٝمق أطمؼ سمف، اىمت٣م ُمـ طم٘مف ىمٌؾ أن ُيٗمٚمس ومٝمق ًمف 

واًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مد  "يمت٤مب إُمقال  "وصٚمف أسمق قمٌٞمد ذم ( :  6/23) ىم٤مل اسمـ طمجر 

 "أومٚمس ُمقمم ٕم طمٌٞم٦ٌم وم٤مظمتّمؿ ومٞمف إمم قمثامن وم٘م٣م  "وًمٗمٔمف ، صحٞمح إمم ؾمٕمٞمد 

  .، واًم٤ٌمىمل ؾمقاء "ىمٌؾ أن يٗمٚمس  "سمدل ىمقًمف  "ىمٌؾ أن يٌلم إومالؾمف  "وىم٤مل ومٞمف  .ومذيمره
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ٚمٕم٦م شمٖمػّم  سملم ومرق ٓ أن ، ُمذهٌف ذم اًمّراضمح هق ىمقًٓ  ًّ  وٓ ، سم٘م٤مئٝم٤م أو اًم

  ىمٌض قمدم أو صمٛمٜمٝم٤م سمٕمض ىمٌض سملم
ٍ
 اًمّتٗم٤مصٞمؾ قمغم ، ُمٜمف رء

 .اًمٗمروع يمت٥م ذم اعمنموطم٦م

 .أيْم٤مً  اًمّراوي ُمـ ؿمؽ   ( إكسون أو رجؾٍ  ظـد: )  ؿقفف

 شمزيد ُمـ ذقم٤مً  اعمٗمٚمسو .إومالؾمف شمٌلّم :  أي ( أؾؾس ؿد: )  ؿقفف

  .ُمقضمقده قمغم ديقٟمف

 ودٟم٤مٟمػم دراهؿ ذا يم٤من أن سمٕمد ومٚمقس ذا ص٤مر ّٟمفٕ:  مػؾسوً  ّؿلُش 

َّٓ  يٛمٚمؽ ٓ ص٤مر أّٟمف إمم إؿم٤مرةً   .اًمٗمٚمقس وهل إُمقال أدٟمك إ

َّٓ  اًمّتٍّمف يٛمٜمع ّٕٟمف:  بذفؽ لؿّ ُش  أو ،  يم٤مًمٗمٚمقس اًمّت٤مومف اًمٌّمء ذم إ

َّٓ  هب٤م يتٕم٤مُمٚمقن يم٤مٟمقا ُم٤م ّّٕنؿ  .احل٘مػمة إؿمٞم٤مء ذم إ

 وم٤مهلٛمزة هذا ومٕمغم ، ومٚم٤ًمً  ومٞمٝم٤م يٛمٚمؽ ٓ طم٤مًم٦مٍ  إمم ص٤مر ّٕٟمف و ُشّؿلأ

ٚم٥م أومٚمس ذم ًّ  .ًمٚم

  .وهمريامً  وارصم٤مً  يم٤من ُمـ يم٤مئٜم٤مً :  أي ( ؽره مـ بف أحّؼ  ؾفق: )  ؿقفف

 .وهق افؼقل إول .اًمٕمٚمامء َجٝمقر ىم٤مل وهبذا

 ظم٤مًمػ واطمد ظمؼم ًمٙمقٟمف ومت٠مّوًمقه:  احلٜمٗمّٞم٦م ظم٤مًمػ:  افؼقل افثوين

ٚمٕم٦م ٕنّ  ، إصقل ًّ  ، وامٟمف وُمـ ًمٚمٛمِمؽمي ُمٚمٙم٤مً  ٞمعسم٤مًمٌ ص٤مرت اًم

 .عمٚمٙمف ٟم٘مٌض  ُمٜمف أظمذه٤م اًم٤ٌمئع واؾمتح٘م٤مق

 قم٤مرّي٦م أو وديٕم٦م اعمت٤مع يم٤من إذا ُم٤م وهل،  صقرةٍ  قمغم احلدي٨م ومحٚمقا

 .ًم٘مٓم٦م أو

 ٤معمِ  هب٤م أطمّؼ  ضمٕمؾ وٓ سم٤مًمٗمٚمس ي٘مّٞمد ملَ  يمذًمؽ يم٤من ًمق سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م
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 .سم٤مًمِّمٗمٕم٦م ت٘مضيٜم ذيمروه ومام وأيْم٤مً  ، آؿمؽماك ُمـ أومٕمؾ صٞمٖم٦م ي٘متْمٞمف

 اعمٌٞمع صقرة ذم أّٟمف قمغم اًم٤ٌمب طمدي٨م ذم اًمّتٜمّمٞمص ورد وم٘مد وأيْم٤مً 

 . " ضم٤مُمٕمف " ذم اًمّثقرّي  ؾمٗمٞم٤من رواه ومٞمام وذًمؽ ،

٤ٌّمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ ـمري٘مف ُمـ وأظمرضمف  سمـ حيٞمك قمـ وهمػممه٤م طم

 قمٜمده وهل أومٚمس صمؿّ  ؾمٚمٕم٦مً  اًمّرضمؾ اسمت٤مع إذا " سمٚمٗمظ اإلؾمٜم٤مد هبذا ؾمٕمٞمد

 ." اًمٖمرُم٤مء ُمـ هب٤م أطمّؼ  ومٝمق سمٕمٞمٜمٝم٤م

٤ٌّمن وٓسمـ  هريرة أيب قمـ اعمخزوُمّل  حيٞمك سمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـ طم

 .ُمثٚمف واًم٤ٌمىمل " ؾمٚمٕمتف اًم٤ٌمئع ومقضمد اًمّرضمؾ أومٚمس إذا " سمٚمٗمظ

 قمٜمده وضمد إذا " ىمٌؾ إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر طمًلم أيب اسمـ رواي٦م ذم وعمًٚمؿٍ 

  ." سم٤مقمف اًمذي ًمّم٤مطمٌف أّٟمف اعمت٤مع

 رضمؾٍ  ُمـ ؾمٚمٕم٦مً  سم٤مع ُمـ" اًمّرّزاق قمٌد قمٜمد ُُمَٚمٞمٙم٦م أيب اسمـ ُمرؾمؾ وذم

 "اًمٖمرُم٤مء سملم ُمـ ومٚمٞم٠مظمذه٤م .سمٕمٞمٜمٝم٤م ومقضمده٤م اًمّرضمؾ أومٚمس صمؿّ ،  يٜم٘مده ملَ 

 قمٜمد هق ويمذا.  " ُمت٤مقم٤مً  سم٤مع رضمؾٍ  أّيام " إًمٞمف اعمِم٤مر ُم٤مًمٍؽ  ُمرؾمؾ وذم

 .وصٚمف أّٟمف ىمّدُمٜم٤م ُمـ

 وؾم٤مئر اًم٘مرض سمف ويٚمتحؼ ، اًمٌٞمع صقرة ذم واردٌ  احلدي٨م أنّ  ومٔمٝمر

 .إومم سم٤مب ُمـ ذيمر ٤مُم

 .ىمّدُمتف اًمذي اًمّثقرّي  سمٚمٗمظ احلدي٨م ؾمٞم٤مق اًمّراومٕمّل  ذم وىمع:  تـبقفٌ 

ٌٙمّل  وم٘م٤مل ًّ  هبذا ُمًٚمؿ أظمرضمف احلدي٨م هذا : " اعمٜمٝم٤مج ذح " ذم اًم

 ذم اًمذي:  أي . اعمِمٝمقر اًمٚمٗمظ وم٢منّ  ، اعم٘مّمقد ذم سيٌح  وهق،  اًمٚمٗمظ

 .ومٞمف اطمتامل ٓ ٟمص   ٢مّٟمفوم اًمٌٞمع ًمٗمظ سمخالف ، حمتٛمؾ أو قم٤مم   اًمٌخ٤مرّي 
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 اٟمتٝمك .صحٞمٍح  آظمر سمًٜمدٍ  سمٚمٗمٔمف وضم٤مء:  ىم٤مل ، ُمًٚمؿ ًمٗمظ وهق

 واهلل .ىمّدُمتف ُم٤م ومٞمف وإّٟمام ، ُمًٚمؿٍ  صحٞمح ذم هق ُم٤م اعمذيمقر واًمٚمٗمظ

  .اعمًتٕم٤من

 ي٘مٌض أن ىمٌؾ اعمِمؽمي أومٚمس إذا ُم٤م قمغم أيْم٤مً  احلـػّقي بعض ومحؾف

ٚمٕم٦م ًّ  .اًم

٤ٌّمن وٓسمـ " رضمؾ قمٜمد " اًم٤ٌمب طمدي٨م ذم سم٘مقًمف:  وشمٕمّ٘م٥م  ُمـ طم

 ." قمٜمده وهل أومٚمس صمؿّ  " ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ اًمّثقرّي  ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ

 وقمٜمده اًمّرضمؾ أومٚمس إذا " حيٞمك قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ ـمريؼ ُمـ وًمٚمٌٞمٝم٘مّل 

 .قمٜمده أّٟمف قمغم اخلؼم ذم ٟمّص  ُم٤م ي٘مٌْمف ملَ  يم٤من ومٚمق " ُمت٤مع

 هذا همػم ُمـ ُمِمٝمقرٌ  وم٢مّٟمف ، ٟمٔمرٌ  ومٞمف واطمدٍ  ظمؼم سمٙمقٟمف واقمتذارهؿ

٤ٌّمن اسمـ أظمرضمف ، اًمقضمف  ، صحٞمح وإؾمٜم٤مده .قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ طم

 .طمًـ وإؾمٜم٤مده .ؾمٛمرة طمدي٨م ُمـ داود وأسمق أمحد وأظمرضمف

 ُيرج هذا وسمدون ، ُم٣م يمام اًمٕمزيز قمٌد سمـ وقمٛمر قمثامن سمف وىم٣م

 .همري٤ٌمً  ومرداً  يمقٟمف قمـ اخلؼم

  .افّصحوبي مـ خموفػوً  هذا دم فعثامن كعرف ٓ:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

  .اًمٖمرُم٤مء أؾمقة أّٟمف ، ظعّ  ظـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى سمام:  وشمٕمّ٘م٥م

 .قمثامن سمخالف ذًمؽ ذم قمكم   قمغم اظمتٚمػ سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

ػ:  " اعمٗمٝمؿ " ذم اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل ًّ  هذا شم٠مويؾ ذم احلـػّقي بعض شمٕم

 .أؾم٤مس قمغم شم٘مقم ٓ سمت٠مويالٍت  احلدي٨م

 .اٟمتٝمك .ُمردودةٍ  وٕمٞمٗم٦مٍ  سمت٠مويالٍت  شم٠مّوًمف:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل
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ٚمٕم٦م ضمدتووُ  ُم٤مت إذا ُم٤م وهل .صقرةٍ  دم افؼوئؾقن واختؾػ ًّ  .اًم

ٚمٕم٦م وص٤مطم٥م،  يمذًمؽ ٙمؿاحْلُ :  اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل:  افؼقل إول ًّ  اًم

 .همػمه ُمـ هب٤م أطمّؼ 

 .اًمٖمرُم٤مء أؾمقة هق:  وأمحد ُم٤مًمؽ ىم٤مل:  افؼقل افثوين

 اعمت٤مع ومّم٤مطم٥م اسمت٤مقمف اًمذي ُم٤مت وإن " ُم٤مًمٍؽ  ُمرؾمؾ ذم سمام واطمتّج٤م

 ذُّمتف ظمرسم٧م اعمّٞم٧م سم٠منّ  . واعمقت اًمٗمٚمس سملم وومّرىمقا " اًمٖمرُم٤مء أؾمقة ومٞمف

  .اعمٗمٚمس سمخالف ، ذًمؽ ذم وم٤مؾمتقوا إًمٞمف يرضمٕمقن حمؾ ًمٚمٖمرُم٤مء ومٚمٞمس

 اعمديٜم٦م ىم٤ميض - ظمٚمدة سمـ قمٛمر ـمريؼ ُمـ رواه سمام:  اًمِّم٤مومٕمّل  واطمت٩ّم 

 أومٚمس أو ُم٤مت رضمؾٍ  أّيام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٣م:  ىم٤مل هريرة أيب قمـ -

ـٌ  طمدي٨م وهق " سمٕمٞمٜمف وضمده إذا سمٛمت٤مقمف أطمّؼ  عمت٤معا ومّم٤مطم٥م  حيت٩ّم  طمً

حفو ُم٤مضمف واسمـ داود وأسمق أمحد أيْم٤مً  أظمرضمف . سمٛمثٚمف  ، احل٤ميمؿ صحَّ

َّٓ  " آظمره ذم سمٕمْمٝمؿ وزاد  ." ووم٤مء ص٤مطمٌف يؽمك أن إ

 ُمـ آظمره يٙمقن أن حيتٛمؾ:  وىم٤مل . اعمرؾمؾ قمغم اًمِّم٤مومٕمّل  ورضّمحف

 ىمْمّٞم٦م يذيمروا ملَ  قمٜمف وصٚمقه اًمذيـ نّ ٕ،  اًمّرمحـ قمٌد سمـ سمٙمر أيب رأي

 ، ذًمؽ يذيمروا ملَ  وهمػمه،  هريرة أيب قمـ رووا اًمذيـ ويمذًمؽ ، اعمقت

 واعمقت اإلومالس سملم سم٤مًمّتًقي٦م هريرة أيب قمـ ظمٚمدة اسمـ ّسح سمؾ

  .صم٘م٦م ُمـ زي٤مدةٌ  ّّٕن٤م،  إًمٞمف اعمّمػم ومتٕملّم 

 ُمـ ُم٤مًمٍؽ  ُمرؾمؾ ذم اًمتل اًمّزي٤مدة سم٠منّ :  اعم٤مًمٙمّل  اًمٕمريبّ  اسمـ وضمزم

 .اًمّراوي ىمقل

 ُم٤م قمغم ظمٚمدة اسمـ طمدي٨م سمحٛمؾ احلديثلم سملم أيْم٤مً  افّشوؾعلّ  ومجع
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 ُم٤مت إذا ُم٤م قمغم اًمّرمحـ قمٌد سمـ سمٙمر أيب وطمدي٨م ، ُمٗمٚم٤ًمً  ُم٤مت إذا

 .أقمٚمؿ واهلل .ُمٚمٞمئ٤مً 

 ص٤مطم٥م إقمٓم٤مء اًمقرصم٦م أو،  اًمٖمرُم٤مء أراد إذا ُم٤م:  ادسلفي ؾروع ومـ

ٚمٕم٦م ًّ  .اًمّثٛمـ اًم

 .اًم٘مٌقل زُمفيٚم:  موفؽ ؾؼول

 رسّمام وّٕٟمف ، اعمٜم٦ّم ُمـ ومٞمف ٤معمِ  ذًمؽ يٚمزُمف ٓ:  وأمحد افّشوؾعلّ  وؿول

  .أظمذ ومٞمام ومزامحف آظمر همريؿ فمٝمر

 ، ذًمؽ ًمف جيقز ٓ:  ىم٤مل أّٟمف افّشوؾعلّ  ظـ ومحٙمك اًمّتلم اسمـ وأهمرب

َّٓ  ًمف ًمٞمس   .ؾمٚمٕمتف إ

 داسّمتف قملم إمم اًمّدار أو اًمّداسّم٦م ُمٙمؽمي ومػمضمع . اعم١مضّمر سم٤معمٌٞمع ويٚمتحؼ

  .وادوفؽّقي افّشوؾعّقي ظـ افّصحقح هق وهذا ، ذًمؽ وٟمحق وداره

 قمٚمٞمٝم٤م ٓمٚمؼيُ  اعمٜم٤مومع أنّ  قمغم ُمتقىّمػ احلٙمؿ هذا ذم اإلضم٤مرة وإدراج

،  سم٤مًمٕملم أطمّؼ  يٙمقن أن احلدي٨م اىمت٣م ي٘م٤مل أو ، اعم٤مل أو اعمت٤مع اؾمؿ

  .اًمٚمزوم سمٓمريؼ ومث٧ٌم اعمٜم٤مومع ذم اًمّرضمقع ذًمؽ ًمقازم وُمـ

 ص٤مطم٥م إنّ  طمٞم٨م ُمـ سم٤مًمٗمٚمس اعم١مضّمؾ اًمّديـ طمٚمقل قمغم سمف تدلواؾم

 ًمف جيقز أن ذًمؽ ًمقازم وُمـ ، سمف أطمّؼ  ومٞمٙمقن سمٕمٞمٜمف ُمت٤مقمف أدرك اًمّديـ

 .اجلؿفقر ؿقل وهق .سم٤معم١مضّمؾ اعمٓم٤مًم٦ٌم

ـّ   إضمؾ ٕنّ ،  سمذًمؽ حيؾ ٓ اعم١مضّمؾ أنّ  افّشوؾعّقي ظـد افّراجح ًمٙم

  .يٗمقت ومال ًمف ُم٘مّمقد طمّؼ 

 ىمقزم ُمـ إصّح  وهق،  ي٠مظمذه أن اعمت٤مع ًمّم٤مطم٥م أنّ  قمغم سمف واؾمتدل
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 .اًمٕمٚمامء

 .اًمٗمٚمس صمٌقت يتقىّمػ يمام احل٤ميمؿ طمٙمؿ قمغم يتقىّمػ:  أخر وافؼقل

 ُمع اًمّثٛمـ أداء ُمـ اعمِمؽمي اُمتٜمع إذا اًمٌٞمع ومًخ قمغم سمف واؾمتدل

 إًمٞمف اًمقصقل شمٕمّذر سمج٤مُمع اًمٗمٚمس قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  هرٍب  أو سمٛمٓمؾٍ  ىمدرشمف

 .يٗمًخ ٓ أّٟمف افعؾامء ؿقيل ـم وإصّح  ، طم٤مًٓ 

 زوائده دون اعمت٤مع قملم ذم ي٘مع إّٟمام اًمّرضمقع أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 واهلل .اًم٤ٌمئع سمٛمت٤مع وًمٞم٧ًم .اعمِمؽمي ُمٚمؽ قمغم طمدصم٧م ّّٕن٤م،  اعمٜمٗمّمٚم٦م

 .أقمٚمؿ
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 باب الشفؼت

 .طمّريمٝم٤م ُمـ وهمٚمط .اًمٗم٤مء وؾمٙمقن اعمٕمجٛم٦م سمْمؿّ :  اًمِّمٗمٕم٦م

 .اًمّزوج وهق اًمِّمٗمع ُمـ ًمٖم٦م ُم٠مظمقذة وهل

 . اًمّزي٤مدة ُمـ:  وؿقؾ

   .اإلقم٤مٟم٦م ُمـ : وؿقؾ

 إمم اٟمت٘مٚم٧م يم٤مٟم٧م ذيؽ إمم ذيؽ طمّّم٦م اٟمت٘م٤مل:  اًمنّمع وذم

  .اعمًّٛمك اًمٕمقض سمٛمثؾ أضمٜمٌّل 

ٓ  ،  ُمنموقمّٞمتٝم٤م ذم افعؾامء خيتؾػ ولَ   إصؿّ  بؽر أيب ظـ كؼؾ مو إ

 .إٟمٙم٤مره٤م ُمـ
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 الحديث الثـالثون
ؿه : ودم فػظ  , جعؾ: ؿول ,  ظـ جوبر بـ ظبد اهلل  -2:8

ؾً وُس   , ؾنذا وؿعً احلدود , ؼسؿيُ  لَ بوفّشػعي دم ـؾ موٍل  ملسو هيلع هللا ىلصافـبّل 

 ( ).افّطرق ؾال صػعي

 

 سمـ اًمقاطمد قمٌدوًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م (  ؼسؿيُ  لَ دم ـؾ موٍل ) : ؿقفف 

 ." ي٘مًؿ ملَ  ُم٤م يمؾ " قمـ اًمزهري ُمٕمٛمرٍ  قمـ يقؾمػ سمـ وهِم٤مم زي٤مدٍ 

 ىم٤مل ويمذا،  " ُم٤ملٍ  يمؾ " ُمٕمٛمرٍ  قمـ اًمّرّزاق قمٌد رواي٦مُمـ ًمف أيْم٤ًم و

 قمـ "ُمًٜمده" ذم ُمًّددٌ  أظمرضمف ، اًمّزهرّي  قمـ إؾمح٤مق سمـ اًمّرمحـ قمٌد

 .قمٜمف اعمٗمّْمؾ سمـ سمنم

 قمٌد رواي٦م وذم،  اًمّرّزاق قمٌد رواي٦م ذم ( ) اًمّنظمّز  قمٜمد ووىمع

______________________ 
(  2626،  6023،  6020،  6603،  6636،  6633،  6344) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .اًمزهري قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ ضم٤مسمر ُمـ ـمرق قمـ ُمٕمٛمر قمـ 

اًمخ  . .وم٢مذا وىمٕم٧م: دون ىمقًمف  .ُمـ ـمريؼ أيب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر(  6233) وأظمرج ُمًٚمؿ  

 .وؾمٞمذيمر اًمِم٤مرح ًمٗمٔمف

، قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ محقيف   ، أسمق حمٛمد آُم٤مم اعمحدث اًمّمدوق اعمًٜمد.  اسمـ محقيف(6)

ث طمدَّ ،  اًمٗمرسمري ٌد اهللُمـ أيب قم "اًمّمحٞمح    062ؾمٛمع ذم ؾمٜم٦م  . ظمٓمٞم٥م هظمس

، ص٤مطم٥م  قمٚمٞمف وهق صم٘م٦م ىمرأت:  ىم٤مل أسمق ذر. وهمػمه  اهلروياحل٤مومظ أسمق ذر :  قمٜمف

 .أصقل طم٤ًمن

. وُم٤م ذم يمؾ سم٤مب ُمـ آطم٤مدي٨م  "اًمّمحٞمح  "ومٞمف أسمقاب  ، قمدَّ  ًمف ضمزء ُمٗمرد:  ىمٚم٧م

ُمقًمده ذم  . وم٠مورد ذًمؽ اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ اًمٜمقاوي ذم أول ذطمف ًمّمحٞمح اًمٌخ٤مري

. هـ 036شمقذم ًمٚمٞمٚمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م :  وىم٤مل أسمق يٕم٘مقب اًم٘مراب .٦640م ؾمٜم

 .سمتجّقز ( . 340/  62)  ىم٤مًمف اًمذهٌل ذم اًمًػم 
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 ي٦مروا ذم " ُم٤م يمؾ " ( ) وًمٚم٤ٌمىملم.  " ُم٤ملٍ  يمؾ " اعمقوٕملم ذم اًمقاطمد

 .اًمّرّزاق قمٌد رواي٦م ذم " ُم٤ملٍ  يمؾ " و،  اًمقاطمد قمٌد

 إُمقال ذم سم٤مًمِّمٗمٕم٦م ىم٣م " سمٚمٗمظ اًمّرّزاق قمٌد قمـ إؾمح٤مق رواه وىمد

 .اًمّنظمّز  همػم رواي٦م يرضّمح وهق " شم٘مًؿ ملَ  ُم٤م

 ىم٤مسمالً  يٙمقن سمام اًمِّمٗمٕم٦م سم٤مظمتّم٤مص يِمٕمر " ي٘مًؿ ملَ  ُم٤م يمؾ "وىمقًمف 

 " ًؿي٘م ملَ  ُم٤مل يمؾ " اًمٚمٗمظ سمخالف ًمٚم٘مًٛم٦م

 سمّٞمٜم٧م:  أي ( صػعي ؾال افّطرق وّسؾً احلدود وؿعً ؾنذا: )  ؿقفف

   .اًمّتٍميػ ُمـ أو اًمّتٍّمف ُمـ يم٠مّٟمف ، وؿمقارقمٝم٤م اًمّٓمرق ُمّم٤مرف

 فاًمٍم   ُمـ ُمِمتّؼ  وهق ، وسم٤مٟم٧م ظمٚمّم٧م ُمٕمٜم٤مه:  ُم٤مًمؽ اسمـ وىم٤مل

  .رء يمؾ ُمـ اخل٤مًمص اعمٝمٛمٚم٦م سمٙمن

 ُمـ ُمًٚمؿ ضمفأظمر وىمد ، اًمِّمٗمٕم٦م صمٌقت ذم أصؾ احلدي٨م وهذا

 يمؾ ذم سم٤مًمِّمٗمٕم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٣م " سمٚمٗمظ ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم أيب ـمريؼ

:  ذيٙمف ي١مذن طمّتك يٌٞمع أن ًمف حيؾ ٓ ، طم٤مئط أو ٕم٦مسمْ رَ  ي٘مًؿ ملَ  ذك

 ." سمف أطمّؼ  ومٝمق ي١مذٟمف وملَ  سم٤مع وم٢مذا ، شمرك ؿم٤مء وإن أظمذ ؿم٤مء وم٢من

 ريِمٕم وصدره ، اعمِم٤مع ذم اًمِّمٗمٕم٦م صمٌقت احلدي٨م هذا شمْمّٛمـ وىمد

 ومٞمف وسمام سم٤مًمٕم٘م٤مر سم٤مظمتّم٤مصٝم٤م يِمٕمر وؾمٞم٤مىمف ، اعمٜم٘مقٓت ذم سمثٌقهت٤م

 ؿقل وهق , روايي دم موفؽ . رء يمؾ ذم سمٕمٛمقُمٝم٤م أظمذ وىمد . اًمٕم٘م٤مر

  .ظطوء

______________________ 
 .أي رواة صحٞمح اًمٌخ٤مري همػم اًمنظمز ( 6)
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 .اعمٜم٘مقٓت ُمـ همػمه٤م دون احلٞمقاٟم٤مت ذم شمث٧ٌم:  أمحد ظـو

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وروى  يمؾ ذم اًمِّمٗمٕم٦م" ُمرومققم٤مً  قم

َّٓ  صم٘م٤مت ورضم٤مًمف "رء  ًمف اًمّٓمح٤موّي  وأظمرج ، سم٤مإلرؾم٤مل قمؾَّ أُ  أّٟمف إ

  .سمرواشمف سم٠مس ٓ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهداً 

 ومٞمف ًمٙم٤مٟم٧م إومم اًم٘مٓمٕم٦م قمغم احلدي٨م ذم اىمتٍم ًمق:  قمٞم٤مض ىم٤مل

 ، اًمّٓمرق سف إًمٞمٝم٤م أو٤مف وًمٙمـ ، اجلقار ؿمٗمٕم٦م ؾم٘مقط قمغم دًٓم٦م

  .٤مأطمدمه قمغم شمرشّمٌف ُمٜمف يٚمزم ٓ أُمريـ قمغم واعمؽمشّم٥م

 وقمغم ، اًم٘مًٛم٦م ي٘مٌؾ ٓ ومٞمام اًمِّمٗمٕم٦م دظمقل قمدم قمغم سمف واؾمتدل

  .ذيؽ ًمٙمؾ صمٌقهت٤م

  .ًمذُّمل   ؿمٗمٕم٦م ٓ:  أمحد وظـ

  .اعمٍم يًٙمـ ملَ  عمـ ؿمٗمٕم٦م ٓ:  افّشعبلّ  وظـ

 اجلؿفقر ذهى ضمقازه وإمم ، واًمّدار إرض ىمًٛم٦م ضمقازوومٞمف 

 ىمًٛم٧م ًمق هب٤م عيٜمتٗم ٓ اًمتل سمٕمْمٝمؿ واؾمتثٜمك ، يمؼمت أو اًمّدار صٖمرت

  .ىمًٛمتٝم٤م ومتٛمتٜمع

 .سم٤مًمنّميؽ اًمِّمٗمٕم٦م اظمتّم٤مص ذم سيح ضم٤مسمر طمدي٨مو

 ُمٍموف ( ) " سمً٘مٌف أطمّؼ  اجل٤مر "ذم اًمٌخ٤مري  راومع أيب وطمدي٨م

 ُمـ طمّتك أطمدٍ  يمؾ ُمـ أطمّؼ  اجل٤مر يٙمقن أن ي٘متيض ّٕٟمف ، اّتػوؿوً  اًمّٔم٤مهر

______________________ 
وجيقز ، سمٗمتح اعمٝمٛمٚم٦م واًم٘م٤مف سمٕمده٤م ُمقطمدة ، واًمً٘م٥م سم٤مًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م وسم٤مًمّم٤مد أيْم٤ًم  (6)

 .ىم٤مًمف احل٤مومظ .اًم٘مرب واعمالص٘م٦م: ٤م ومتح اًم٘م٤مف وإؾمٙم٤مّن
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 اعمِم٤مرك صمؿّ  ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمنّميؽ ىمّدُمقا اجل٤مر سمِمٗمٕم٦م ىم٤مًمقا واًمذيـ ، اًمنّميؽ

 شم٠مويؾ ومٞمتٕملّم  هذا ومٕمغم ، ٍ سمٛمج٤مور ًمٞمس ُمـ قمغم اجل٤مر صمؿّ  .( ) اًمّٓمريؼ ذم

  .ذًمؽ وٟمحق اًمّتٕمّٝمد أو اًمٗمْمؾ قمغم سم٤محلٛمؾ " أطمّؼ  " ىمقًمف

 قمغم صمٌت٧م اًمِّمٗمٕم٦م سم٠منّ :  أيْم٤مً  اجلقار سمِمٗمٕم٦م ي٘مؾ ملَ  ُمـ واطمت٩ّم 

 ظمؾد رسّمام اًمنّميؽ أنّ  وهق،  اجل٤مر ذم ُمٕمدوم ًك عمٕمٜم إصؾ ظمالف

 اًمّير قمٚمٞمف ومٞمدظمؾ ُم٘م٤مؾمٛمتف إمم احل٤مضم٦م ومدقم٧م سمف ومت٠مّذى ذيٙمف قمٚمٞمف

 .أقمٚمؿ واهلل .اعم٘مًقم ذم يقضمد ٓ وهذا ، ُمٚمٙمف ىمٞمٛم٦م سمٜم٘مص

 اًمِّمٗمٕم٦م افـّوس بعض ؿول : "صحٞمحف"ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم  :تؽؿقؾ 

 ومخ٤مف داراً  اؿمؽمى إن:  وىم٤مل ، وم٠مسمٓمٚمف ؿمّدده ُم٤م إمم قمٛمد صمؿّ  .ًمٚمجقار

 اؿمؽمى صمؿّ  ، ؾمٝمؿٍ  ُم٤مئ٦م ُمـ ؾمٝمامً  وم٤مؿمؽمى ، ٤مًمِّمٗمٕم٦مسم اجل٤مر ي٠مظمذ أن

ٝمؿ رم اًمِّمٗمٕم٦م ًمٚمج٤مر ويم٤من ، اًم٤ٌمىمك ًّ  سم٤مىمك رم ًمف ؿمٗمٕم٦م وٓ ، إّول اًم

 اٟمتٝمك  .ذًمؽ رم حيت٤مل أن وًمف ، اًمّدار

 ومخ٤مف دار ذاء أراد رضمالً  أنّ  ، اعم٠ًمًم٦م هذه أصؾ:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

______________________ 
ُيٜمتٔمر هب٤م وإن يم٤من .  اجل٤مر أطمؼ سمِمٗمٕم٦م ضم٤مره: ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ اًمٜمٌل ،  حلدي٨م ضم٤مسمر  (6)

واًمدارُمل رىمؿ (  0/030)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  .إذا يم٤من ـمري٘مٝمام واطمداً هم٤مئ٤ًٌم 

واًمٌٞمٝم٘مل ( 6343)واسمـ ُم٤مضمف ( 6024)واًمؽمُمذي ( 0663)وأسمق داود ( 6262)

 .وهمػمهؿ ُمـ ـمريؼ قمٌداعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن قمـ قمٓم٤مء قمٜمف  سمف( 2/632)

َّٓ ىم٤مل اًمؽمُمذي ٓ ٟمٕمٚمؿ َُمـ رواه : ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمدراي٦م  وىمد شمٙمٚمَّؿ ، قمٌداعمٚمؽ  إ

وىم٤مل أمحد ، ٟمخ٤مف أن ٓ يٙمقن حمٗمقفم٤ًم : ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ، ؿمٕم٦ٌم ومٞمف ٕضمؾ هذا احلدي٨م 

  يإٟمف رأ: وي٘م٤مل ، اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ٙمره أٟم: وىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ، هق ُمٜمٙمر : 
ٍ
أدرضمف  قمٓم٤مء

 اٟمتٝمك . قمٌداعمٚمؽ
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 إؾم٘م٤مط ذم احلٞمٚم٦م يمٞمػ طمٜمٞمٗم٦م أسم٤م وم٠ًمل ، سم٤مًمِّمٗمٕم٦م ضم٤مره ي٠مظمذه٤م أن

 ذيٙم٤مً  ومتّمػم ؾمٝمؿ ُم٤مئ٦م ُمـ واطمداً  ؾمٝمامً  ُمٜمٝم٤م اؿمؽم:  ًمف وم٘م٤مل ؟ اًمِّمٗمٕم٦م

 ٕنّ ،  اجل٤مر ُمـ سم٤مًمِّمٗمٕم٦م أطمّؼ  أٟم٧م ومتّمػم اًم٤ٌمىمل ُمٜمف اؿمؽم صمؿّ  ، عم٤مًمٙمٝم٤م

 ُم٤مئ٦م ُمـ ؾمٝمامً  يِمؽمي سم٠من أُمره وإّٟمام ، اجل٤مر ُمـ أطمّؼ  اعمِم٤مع ذم اًمنّميؽ

ًّ  ذاء اجل٤مر رهم٦ٌم ًمٕمدم ؾمٝمؿ  ، سمف اٟمتٗم٤مقمف وىمٚم٦م حل٘م٤مرشمف اًمقاطمد ٝمؿاًم

ٜم٦ّم ظمالف ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس وهذا:  ىم٤مل ًّ  .اًم

 اجل٤مر ؿمٗمٕم٦م ذم اطمتّجقا ّّٕنؿ،  اًمّتٜم٤مىمض إًمزاُمٝمؿ اًمٌخ٤مرّي  أراد وإّٟمام

 أن ي٘متيض سمام إؾم٘م٤مـمٝم٤م ذم حتّٞمٚمقا صمؿّ  " سمً٘مٌف أطمّؼ  اجل٤مر " سمحدي٨م

  .اٟمتٝمك .اجل٤مر ُمـ سم٤مًمِّمٗمٕم٦م أطمّؼ  اجل٤مر همػم يٙمقن

 .يقشػ ٕيب اعمذيمقرة احلٞمٚم٦م أنّ  ، احلـػّقي ظـد واعمٕمروف

 اًمِّمٗمٕم٦م ٕنّ ،  اًمٙمراهٞم٦م أؿمدّ  ذًمؽ يٙمره:  وم٘م٤مل احلسـ بـ حمّؿد وأّمو

 سمٛمٜمزًم٦م إلؾم٘م٤مـمٝم٤م حيت٤مل وم٤مًمذي اًمِّمٗمٞمع قمـ اًمّير ًمدومع ذقم٧م

 سملم يم٤من إن ؾمّٞمام وٓ ، ُمٙمروه وذًمؽ سم٤مًمٖمػم اإلرضار إمم اًم٘م٤مصد

 .ُمِم٤مريمتف ُمـ ويتّير قمداوة عاًمِّمٗمٞم وسملم اعمِمؽمي

 سمٕمده أُّم٤م،  اًمِّمٗمٕم٦م وضمقب ىمٌؾ اطمت٤مل ومٞمٛمـ هق إّٟمام هذا حمؾ إنّ  صمؿّ 

 وأظمذ ومريض،  سم٤مًمِّمٗمٕم٦م شمٓم٤مًمٌٜمل وٓ اعم٤مل هذا ظمذ:  ًمٚمِّمٗمٞمع َٛمـ ىم٤مليم

 .اٟمتٝمك .اّتػوؿوً  شمٌٓمؾ ؿمٗمٕمتف وم٢منّ ، 

 احلدود وىمٕم٧م وم٢مذا " ىمقًمف أنّ  أسمٞمف قمـ طم٤مشمؿ أيب اسمـ طمٙمك : تـبقفٌ 

 .ضم٤مسمر يمالم ُمـ درجُمُ  " ًمخإ

 طمّتك ُمٜمف ومٝمق احلدي٨م ذم ذيمر ُم٤م يمؾ أنّ  إصؾ ٕنّ ،  ٟمٔمرٌ  وومٞمف
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 رضّمح أّٟمف ، أسمٞمف قمـ أمحد سمـ ص٤مًمح ٟم٘مؾ وىمد .سمدًمٞمؾٍ  اإلدراج يث٧ٌم

 .رومٕمٝم٤م
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 باب الٌقف
 الحديث الواحد والثالثون 

 , أرضًو بخقز أصوب ظؿرُ : ؿول  ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر  -2:9

إين أصبً أرضوً  , اهلل يو رشقَل : ؾؼول  , يستلمره ؾقفو ملسو هيلع هللا ىلص ؾلتك افـبلّ 

: ؿول  ؟ؾام تلمرين بف  , أصى موًٓ ؿّط هق أكػس ظـدي مـف لَ . بخقز 

 ًَ ًَ سً أصؾفو وتصد  حب   إن صئ ؽر  , ق هبو ظؿرؾتصد  : ؿول  , هبو ؿ

ؿر دم ق هبو ظؾتصد  : ؿول  , قهىوٓ يُ  , قرثوٓ يُ  , فوأصؾُ  بوعُ ف ٓ يُ أكّ 

 , وابـ افسبقؾ , ودم شبقؾ اهلل , ودم افرؿوب , ودم افؼربك , افػؼراء

أو يطعؿ  , أن يلـؾ مـفو بودعروف , قفوٓ جـوح ظذ مـ وفِ  , وافضقػ

 ( ).ؽر متلّثؾٍ : ظ ـودم فػ  ( ).ؾقف ؽر متؿّقلٍ  , صديؼوً 

 

 قمـ اًمّرواة ٕيمثر يمذا ( ظؿر أصوب:  ؿول  ظؿر ابـ ظـ: )  ؿقفف

 .قمٛمر اسمـ ُمًٜمد ذم ضمٕمٚمقه قمقن اسمـ قمـ صمؿّ  ، ٤مومعٟم

______________________ 
(  6206) وُمًٚمؿ (  6266 ، 6266،  6263،  6260،  6632) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 . ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر 

(  6206) وُمًٚمؿ ، ُمـ ـمريؼ إٟمّم٤مري (  6632) هذه اًمرواي٦م وىمٕم٧م ذم اًمٌخ٤مري ( 6)

: صمؿ ىم٤مل  .ومذيمر احلدي٨م .مه٤م قمـ اسمـ قمقن قمـ ٟم٤مومعُمـ ـمريؼ ؾمٚمٞمؿ سمـ أظمي يمال

صم٧م هبذا احلدي٨م حمٛمد سمـ ؾمػميـ ىم٤مل  "همػم ُمتٛمقل ومٞمف"ومٚمامَّ سمٚمٖم٧ُم هذا اعمٙم٤من  .ومحدَّ

 .همػم ُمت٠مصمؾ ُم٤مًٓ : حمٛمد 

ًمٞمس قمغم اًمقزم :  ذم صدىم٦م قمٛمر : ىم٤مل ، قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر (  6634) وًمٚمٌخ٤مري 

ومٙم٤من اسمـ قمٛمر هق يكم صدىم٦م قمٛمر هيدي  .ؾ ُم٤مًٓ ضمٜم٤مح أن ي٠ميمؾ وي١ميمؾ صدي٘م٤م همػم ُمت٠مصم

 .ًمٜم٤مٍس ُمـ أهؾ ُمٙم٦م يم٤من يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ
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 واًمٜم٤ًّمئّل ،  اًمّثقرّي  ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  ُمًٚمؿ أظمرضمف ًمٙمـ

 واًمٜم٤ًّمئّل  ، قمقن سمـ اهلل قمٌد قمـ يمالمه٤م اًمٗمزارّي  إؾمح٤مق أيب رواي٦م ُمـ

 اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ يمالمه٤م قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ ؾم٤ممل سمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م ُمـ

 .إّول واعمِمٝمقر ، قمٛمر ُمًٜمد ـُم ضمٕمٚمف .قمٛمر قمـ قمٛمر

قمـ  ضمقيري٦م سمـ صخر رواي٦م ذم وًمٚمٌخ٤مري ( بخقز أرضوً : )  ؿقفف

 أص٤مب قمٛمر أنّ  " أّيقب رواي٦م ُمـ ٕمحد ويمذا ، غٛمْ صمَ  اؾمٛمٝم٤م أنّ  ، ٟم٤مومع

 سمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م ذم وٟمحقه " غٛمْ صمَ  هل٤م ي٘م٤مل طم٤مرصم٦م سمٜمل هيقد ُمـ أرو٤مً 

 سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمّدراوردّي  يؼـمر ُمـ ًمٚمّدارىمٓمٜمّل  ويمذا ، اعمذيمقرة ؾم٤ممل

 .ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك رواي٦م ُمـ وًمٚمّٓمح٤موّي  ، قمٛمر

٦ٌّم سمـ قمٛمر وروى  قمٛمرو سمـ حمّٛمد سمـ سمٙمر أيب قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ؿم

 .سمثٛمغ يتّمّدق أن ًمٞم٤ملٍ  صمالث اعمٜم٤مم ذم رأى قمٛمر أنّ  ، طمزم سمـ

:  وم٘م٤مل قمٛمر ضم٤مء ، قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ُمـ وًمٚمٜم٤ًّمئّل 

 رأس ُم٤مئ٦م زم يم٤من ، ىمطّ  ُمثٚمف ُم٤مًٓ  أص٥م ملَ  ُم٤مًٓ  أص٧ٌم إيّن  اهلل ي٤م رؾمقَل 

 .أهٚمٝم٤م ُمـ ظمٞمؼم ُمـ ؾمٝمؿ ُم٤مئ٦م هب٤م وم٤مؿمؽمي٧م

 يم٤من ُم٘مداره٤م وأنّ ،  ظمٞمؼم أرايض َجٚم٦م ُمـ صمٛمغ شمٙمقن أن:  ؾقحتؿؾ

ٝم٤مم ُمـ ؾمٝمؿ ُم٤مئ٦م ُم٘مدار ًّ  .ظمٞمؼم ؿمٝمد ُمـ سملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ىمًٛمٝم٤م اًمتل اًم

ٝمؿ اعم٤مئ٦م وهذه ًّ ٝمؿا اعم٤مئ٦م همػم اًم ًّ  اخلّٓم٤مب سمـ ًمٕمٛمر يم٤مٟم٧م اًمتل ًم

 .وهمػمه اًمٖمٜمٞمٛم٦م ُمـ ضمزئف ُمـ طمّمٚمٝم٤م اًمتل سمخٞمؼم

 داود أيب قمٜمد ُمـ قمٛمر وىمػ يمت٤مب صٗم٦م ذم ذًمؽ سمٞم٤من وؾمٞم٠ميت

 .وهمػمه
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٦ٌّم سمـ قمٛمر وذيمر  ىمّّم٦م أنّ  ، يمٕم٥م سمـ حمّٛمد قمـ وٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ؿم

 .اهلجرة ُمـ ؾمٌع ؾمٜم٦م ذم يم٤مٟم٧م هذه قمٛمر

 .ُمٕمجٛم٦م سمٕمده٤م ٞمؿاعم وؾمٙمقن اعمثٚمث٦م سمٗمتح: غ ٛمْ وصمَ 

 .اعمٜمذرّي  طمٙم٤مه.  اعمٞمؿ ومتح ُمـ ومـفؿ

 .ًمٕمٛمر يم٤مٟم٧م اعمديٜم٦م شمٚم٘م٤مء أرض هل:  اًمٌٙمرّي  قمٌٞمد أسمق ىم٤مل

 ، سمف اعمٖمتٌط اجلّٞمد واًمٜمّٗمٞمس ، أضمقد:  أي ( مـفظـدي  أكػس: )  ؿقفف

 .ٟمٗم٤مؾم٦م اًمٗم٤مء ووؿّ  اًمٜمّقن سمٗمتح ٟمٗمس:  ي٘م٤مل

 .سم٤مًمٜمّٗمس ي٠مظمذ ّٕٟمف،  ٟمٗمٞم٤ًمً  ؾمّٛمل:  اًمّداودّي  وىم٤مل

 ٟمٗمٞمس قمٜمدي وهق ُم٤مًٓ  اؾمتٗمدت إيّن  " ضمقيري٦م سمـ صخر رواي٦م وذم

 أّٟمف،  طمزم سمـ سمٙمر أيب ُمرؾمؾ ذم شم٘مّدم وىمد " سمف أشمّمّدق أن وم٠مردت، 

 .سمذًمؽ إُمر اعمٜم٤مم ذم رأى

ي٤م :  ىم٤مل قمٛمر أنّ  ، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده٤م ًمٚمّدارىمٓمٜمّل  رواي٦م ذم ووىمع

  .هذا يث٧ٌم وملَ  .سمامزم أشمّمّدق أن ٟمذرت إيّن  اهلل رؾمقَل 

 اًمقىمػ يمت٤مب ًمٗمظ طمٙم٤مي٦م ُمـ ؾم٠موّوحف يمام شمٓمّقع صدىم٦م يم٤من وإّٟمام

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اعمذيمقر

 اؾمتِم٤مر قمٛمر أنّ  " ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك رواي٦م ذم ( بف تلمرين امؾ: )  ؿقفف

 ." يتّمّدق أن ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ، سمٛمٜمٗمٕمتٝم٤م:  أي ( هبو وتصّدؿً أصؾفو حبسً صئً إن: )  ؿقفف

ٌّؾ أصٚمٝم٤م اطمٌس " قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد رواي٦م ذم ُم٤م ذًمؽ وسملّم   صمٛمرهت٤م وؾم

ٌّس سمثٛمره شمّمّدق " ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك رواي٦م وذم "  ." أصٚمف وطم
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 (يقهى يقرث وٓ وٓ أصؾفو يبوع ٓ أّكف , ظؿرهبو  ؾتصّدق: ) ؿقفف

 ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  زاد ." شمٌت٤مع وٓ " اًمقضمف هذا ُمـ ُمًٚمؿ رواي٦م ذم زاد

اموات داُم٧م ُم٤م طمٌٞمس " ٟم٤مومع قمـ رقمٛم سمـ اهلل دقمٌ ـمريؼ ًّ  اًم

 ." وإرض

َّٓ  قمقن اسمـ قمـ ومٞمف ُيتٚمػ وملَ  ، ٟم٤مومع قمـ اًمّرواة ٕيمثر يمذا  وىمع ُم٤م إ

 .قمقن اسمـ قمـ اجلحدرّي  ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ اًمّٓمح٤موّي  قمٜمد

 صخر قمـ رواه إّٟمام واجلحدرّي  ، أيت ضمقيري٦م سمـ صخر سمٚمٗمظ ومذيمره

 .قمقن اسمـ قمـ ٓ

ٌٙمّل  ىم٤مل ًّ  ٟم٤مومع قمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك رواي٦م ذم وىمع سمام اهمتٌٓم٧م:  اًم

ٌّس سمثٛمره شمّمّدق " اًمٌٞمٝم٘مّل  قمٜمد  وهذا " يقرث وٓ ي٤ٌمع ٓ . أصٚمف وطم

 وم٢منّ  .اًمّرواي٤مت سم٘مّٞم٦م سمخالف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يمالم ُمـ اًمنّمط أنّ  فم٤مهره

  .قمٛمر يمالم ُمـ أّٟمف فم٤مهره ومٞمٝم٤م اًمنّمط

 : سمٚمٗمظ ٟم٤مومع قمـ ضمقيري٦م سمـ صخر ـمريؼ ُمـ رواه اًمٌخ٤مري:  ىمٚم٧م

 ، يقرث وٓ يقه٥م وٓ ي٤ٌمع ٓ ، سم٠مصٚمف شمّمّدق:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٘م٤مل

  .صمٛمره يٜمٗمؼ وًمٙمـ

 اًمٌخ٤مرّي  إمم ومٕمزوه٤م .اعم٘مّمقد ذم وأسطمٝم٤م اًمّرواي٤مت أشمؿّ  وهل

:  ًمٕمٛمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ىم٤مل : سمٚمٗمظ اعمزارقم٦م ذم اًمٌخ٤مرّي  ٘مفقمٚمَّ  وىمد ، أومم

 .سمف ومتّمّدق صمٛمره ًمٞمٜمٗمؼ وًمٙمـ،  يقه٥م وٓ ي٤ٌمع ٓ سم٠مصٚمف شمّمّدق

 زم ئمٝمر وملَ  ، اًمٚمٗمظ هذا أٟمٙمر اًمِّم٤مرح اًمّداودّي  أنّ  . هٜم٤مك وطمٙمٞم٧م

 إمم اًمنّمط سمرومع اًمّتٍميح سم٥ًٌم أّٟمف زم فمٝمر صمؿّ  ، إٟمٙم٤مره ؾم٥ٌم ذاك إذ
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َّٓ  ومٕمٚمف ومام قمٛمر ىمقل ُمـ اًمنّمط يم٤من وًمق أّٟمف قمغم ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل   ومٝمٛمف ٤معمَِ  إ

ٌّؾ ٤مأصٚمٝم اطمٌس : ًمف ىم٤مل طمٞم٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمـ   .صمٛمرهت٤م وؾم

:  سمّمٞمٖم٦م " ومتّمّدق ":  وىمقًمف،  أُمر صٞمٖم٦م " شمّمّدق ":  وىمقًمف

 .اعم٤ميض اًمٗمٕمؾ

 , ودم افرؿوب , ودم افؼربك , ؾتصدق هبو ظؿر دم افػؼراء ):  ؿقفف

َّٓ  إصٜم٤مف ه١مٓء َجٞمع ( وافضقػ , وابـ افسبقؾ ,ودم شبقؾ اهلل  إ

 .اًمّزيم٤مة آي٦م ذم اعمذيمقرون هؿ اًمّْمٞمػ

 .اخلٛمس ذم ذيمر ومٞمٛمـ يٙمقن أن:  يتؿؾ " اًم٘مرسمك ذمو " وىمقًمف

 ضمزم اًمّث٤مين وهبذا ، اًمقاىمػ ىمرسمك هبؿ اعمراد يٙمقن أن:  ويتؿؾ

 .اًم٘مرـمٌّل 

 .ىرَ اًم٘مِ  يريد سم٘مقمٍ  ٟمزل ُمـ وهق:  ُمٕمروف واًمّْمٞمػ

 سم٠منّ  اًمٕم٤مدة ضمرت:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل ( بودعروف مـفو يلـؾ أن: )  ؿقفف

 ٓ اًمٕم٤مُمؾ أنّ  اًمقاىمػ اؿمؽمط ًمق طمّتك ، اًمقىمػ صمٛمرة ُمـ ي٠ميمؾ اًمٕم٤مُمؾ

  .ُمٜمف ذًمؽ يًت٘مٌح ُمٜمف ي٠ميمؾ

 . اًمٕم٤مدة سمف ضمرت اًمذي اًم٘مدر سم٤معمٕمروف واعمراد

 . اًمِّمٝمقة سمف يدومع اًمذي اًم٘مدر:  وؿقؾ

 .أومم وإومم ،قمٛمٚمف سم٘مدر ُمٜمف ي٠مظمذ أن اعمراد:  وؿقؾ

 وهل اًمقاو سم٢مؾمٙم٤من " ي١ميمؾ أو " صخر رواي٦م ذم ( يطعؿ أو: )  ؿقفف

 هق قمٛمر اسمـ ومٙم٤من :زاد اًمٌخ٤مري قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر  .يٓمٕمؿ ٕمٜمكسمٛم

  .قمٚمٞمٝمؿ يٜمزل يم٤من ُمّٙم٦م أهؾ ُمـ ًمٜم٤مسٍ  هيدي ، قمٛمر صدىم٦م يكم
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 يٓمٕمؿ أن وهق ، اعمذيمقر سم٤مًمنّمط أظمذاً  ُمٜمف هيدي قمٛمر اسمـ يم٤من وإّٟمام

 .صدي٘مف

 ي٠ميمؾ أن ًمف ضمٕمؾ اًمذي ٟمّمٞمٌف ُمـ يٓمٕمٛمٝمؿ إّٟمام يٙمقن أن:  ويتؿؾ

 .ُمٜمف ٕصح٤مسمف ًمٞمٝمدي يقوّمره ٙم٤منوم سم٤معمٕمروف ُمٜمف

 همػم " قمٜمد اًمٌخ٤مري إٟمّم٤مرّي  رواي٦م ذم ( ؾقف متؿّقل ؽر: )  ؿقفف

 ٓ أّٟمف واعمراد ، ُمٚمٙم٤مً :  أي . ُم٤مًٓ  ُمٜمٝم٤م ُمّتخذ همػم واعمٕمٜمك ( ) " سمف ُمتٛمّقل

 .اًمّتٛمٞمٞمز قمغم ُمٜمّمقب " ُم٤مًٓ  " و ، رىم٤مهب٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يتٛمٚمؽ

:  وم٘م٤مل ؾمػميـ اسمـ سمف ومحّدصم٧م : ىم٤مل .( ) وؾمٚمٞمؿ إٟمّم٤مرّي  وزاد

 ، ٟم٤مومع قمـ راويف قمقن اسمـ هق " سمف ومحّدصم٧م " واًم٘م٤مئؾ .ُم٤مًٓ  ُمت٠مصّمؾ همػم

 ذيمرت:  ىم٤مل،  قمقن اسمـ قمـ أؾم٤مُم٦م أيب ـمريؼ ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  ذًمؽ سملّم 

 وأٟم٠ٌمين:  قمقن اسمـ ىم٤مل:  ؾمٚمٞمؿ زاد ، ومذيمره ؾمػميـ ٓسمـ ٟم٤مومع طمدي٨م

 ." ُم٤مًٓ  ؾُمت٠مصمّ  همػم " ومٞمف أنّ  اًمٙمت٤مب هذا ىمرأ ُمـ

 رضمٌؾ  طمّدصمٜمل ، قمقن اسمـ قمـ قمٚمّٞم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـ اًمؽّمُمذّي  رواي٦م وذم

______________________ 
ذم آظمر  -وهق حمٛمد سمـ قمٌد اهلل  -واًمذي ذم رواي٦م إٟمّم٤مري  .يمذا ىم٤مل اًمِم٤مرح (6)

أُم٤م ، وم٘مط  "همػم ُمتٛمّقل  "وذم ومتح اًم٤ٌمري ط اًمًٚمٗمٞم٦م  .ذم ط اًمٌٖم٤م(  6202) اًمنموط 

 .( 6223) سمـ ضمقيري٦م ذم اًمٌخ٤مري صخر ومٝمل ذم رواي٦م  "سمف  "زي٤مدة 

 .أم اظمتالف ذم اًمرواي٦م .وٓ أدري أهق وهٌؿ ُمـ احل٤مومظ

إٟمّم٤مري اعمذيمقر أطمد ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مري أظمرج ( :  334/  2) ىم٤مل اًمِم٤مرح ذم اًمٗمتح  

وأظمرج قمٜمف ذم ، قمٜمف قمدة أطم٤مدي٨م سمٖمػم واؾمٓم٦م ُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب سمٙمر ذم أٟمّم٦ٌم اًمزيم٤مة 

وىمد متذه٥م ًمٚمٙمقومٞملم ذم ، ٕٟمّم٤مري اعمذيمقر ىم٤ميض اًمٌٍمة ويم٤من ا، ُمقاوع سمقاؾمٓم٦م 

 اٟمتٝمك .وصٜمَّػ ذم اًمٙمالم قمغم هذا احلدي٨م ضمزءًا ُمٗمرداً ، إوىم٤مف 

م ذم اًمتخري٩م .اسمـ أظمي: أي ( 6)  .وروايتف قمٜمد ُمًٚمؿ يمام شم٘مدَّ
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 قمٌٞمد اسمـ قمٜمد ىمرأهت٤م وأٟم٤م:  قمٚمّٞم٦م اسمـ ىم٤مل ، أمحر أديؿ ىمٓمٕم٦م ذم ىمرأه٤م أّٟمف

  .يمذًمؽ قمٛمر سمـ اهلل

 سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ قمٛمر وىمػ يمت٤مب صٗم٦م داود أسمق أظمرج وىمد

 اهلل قمٌد سمـ احلٛمٞمد قمٌد سمـ اهلل قمٌد زم ٟمًخٝم٤م:  ىم٤مل،  إٟمّم٤مرّي  ؾمٕمٞمد

  " ُمت٠مصّمؾ همػم " وومٞمف . ومذيمره .قمٛمر سمـ

 واًمّت٠مصّمؾ ، اعمّتخذ هق مهزة سمٞمٜمٝمام ُمِمّددة ُمثٚمث٦م صمؿّ  سمٛمثٜم٤ّمةٍ  . واعمت٠مصّمؾ

 .أصٚمف رء يمّؾ  وأصمٚم٦م ، ىمديؿ قمٜمده يم٠مّٟمف طمّتك اعم٤مل أصؾ اخّت٤مذ

 ( ) أُمث٤مزم اعم١مصّمؾ اعمجد يدرك وىمد:  اًمِّم٤مقمر ىم٤مل

:  ىمقًمف ُمـ اعمراد:  َُمـ ىم٤مل إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ي٘مّقي اًمّت٠مصّمؾ لٟمٗم واؿمؽماط

 سم٘مدر اًمقىمػ ُم٤مل ُمـ إظمذ ٓ ، إيمؾ طم٘مٞم٘م٦م " سم٤معمٕمروف ي٠ميمؾ "

  .اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مًمف .اًمٕمامًم٦م

 ىم٤مل ، احلدي٨م ومذيمر أّيقب قمـ زيد سمـ مّح٤مد ـمريؼ ُمـ أمحد وزاد

 قمٌد إمم يهيد نيم٤م ، قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أنّ ،  ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو وزقمؿ:  مّح٤مد

٦ٌّم سمـ قمٛمر رواه ويمذا .قمٛمر صدىم٦م ُمـ صٗمقان سمـ اهلل  مّح٤مد ـمريؼ ُمـ ؿم

 .قمٛمر قمـ زيد سمـ

٦ٌّم سمـ قمٛمر وزاد  هذا آظمر ذم قمقن اسمـ قمـ ه٤مرون سمـ يزيد قمـ ؿم

 ُمـ إيم٤مسمر إمم صمؿّ ،  اعم١مُمٜملم أمّ  طمٗمّم٦م إمم قمٛمر هب٤م وأوىص " احلدي٨م

 وذم ، ًمّدارىمٓمٜمّل ا قمٜمد قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد رواي٦م ذم وٟمحقه " قمٛمر آل

______________________ 
 ..وًمٙمٜماّم أؾمٕمك عمجٍد ُم١مصّمؾٍ  .وصدره .اًمٌٞم٧م ُٓمرئ اًم٘مٞمس  (6)
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 ." قمٛمر آل ُمـ اًمّرأي ذوو يٚمٞمف " أمحد قمٜمد ٟم٤مومع قمـ أّيقب رواي٦م

 قملّم  صمؿّ ،  أهٚمف ُمـ اًمّرأي ًمذوي ومٞمف اًمٜمّٔمر أنّ  طَ َذ  أّوًٓ  يم٤من ومٙم٠مّٟمف

٦ٌّم سمـ قمٛمر ذًمؽ سملّم  وىمد ، حلٗمّم٦م وصّٞمتف قمٜمد ٤من أيب قمـ ؿم ًّ ،  اعمدينّ  هم

 قمٛمر آل قمٜمد ذياًم يمت٤مسمف ُمـ أظمذهت٤م قمٛمر صدىم٦م ٟمًخ٦م هذه:  ىم٤مل

  .طمروم٤مً  طمروم٤مً  ومٜمًختٝم٤م

 إمم أّٟمف ، غٛمْ صمَ  ذم - اعم١مُمٜملم أُمػم ( ) قمٛمرُ  - اهلل قمٌدُ  يمت٥م ُم٤م هذا

 ذوي وم٢ممم شمقوّمٞم٧م وم٢من ، اهلل أراه٤م طمٞم٨م صمٛمره شمٜمٗمؼ قم٤مؿم٧م ُم٤م طمٗمّم٦م

 .أهٚمٝم٤م ُمـ اًمّرأي

 .اعمرومقع احلدي٨م ذم شم٘مّدم اًمذي ٟمحق يمّٚمف اًمنّمط ومذيمر:  ىمٚم٧م

 قمغم صمٛمغ ُمع وم٢مّّن٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أـمٕمٛمٜمل اًمذي وؾمؼ واعم٤مئ٦م:  ىم٤مل صمؿّ 

 رىمٞم٘م٤مً  صمٛمره ُمـ يِمؽمي أن غٍ ٛمْ صمَ  وزم   ؿم٤مء وإن ، سمف أُمرت اًمذي ؾمٜمٜمف

 .إرىمؿ سمـ اهلل قمٌد وؿمٝمد،  ُمٕمٞم٘مٞم٥م ويمت٥م . ومٕمؾ ومٞمف يٕمٛمٚمقن

 آظمر يمت٤مسم٤مً  َجٞمٕم٤مً  وذيمرا .هذا ٟمحق روايتف ذم داود أسمق أظمرج ويمذا

 اًمذي واًمٕمٌد إيمقع سمـ وسُم٦م " ي٤مدةاًمزّ  ُمـ وومٞمف ، اًمٙمت٤مب هذا ٟمحق

 ذم وىمٗمف يمت٤مب يمت٥م إّٟمام قمٛمر أنّ ،  ي٘متيض وهذا " يمذًمؽ صدىم٦م ومٞمف

 سم٠مّٟمف ومٞمف وصٗمف وىمد ، ظمالومتف زُمـ ذم يم٤مشمٌف يم٤من ُمٕمٞم٘مٞم٤ٌمً  ٕنّ  ، ظمالومتف

  .اعم١مُمٜملم أُمػم

 هق وشمقمم،  سم٤مًمٚمٗمظ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  زُمـ ذم وىمٗمف يٙمقن أن:  ؾقحتؿؾ

______________________ 
 ( قمٌد اهللُ ) قمٛمر سمدٌل ُمـ  (6)
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 .اًمٙمت٤مب طمٞمٜمئذٍ  ومٙمت٥م اًمقصّٞم٦م يشمفطم أن إمم قمٚمٞمف اًمٜمّٔمر

َّٓ  ذًمؽ ىمٌؾ ُمٜمف ي٘مع وملَ ،  وىمٗمّٞمتف أظّمر يٙمقن أن:  ويتؿؾ  اؾمتِم٤مرشمف إ

 .يمٞمٗمّٞمتف ذم

 ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ُم٤مًمؽ ـمريؼ ُمـ اًمؼمّ  قمٌد واسمـ اًمّٓمح٤موّي  روى وىمد

  .٤مًمرددهُت  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل صدىمتل ذيمرُت  أيّن  ًمقٓ:  قمٛمر ىم٤مل:  ىم٤مل

َّٓ  اًمقىمػ يٜمّجز ملَ  وأّٟمف ، ٤ميناًمثّ  سم٤مٓطمتامل يِمٕمر ومٝمذا   .وصّٞمتف قمٜمد إ

 إي٘م٤مف أنّ  ذم ، وزؾر حـقػي ٕيب هذا قمٛمر سم٘مقل : اًمّٓمح٤موّي  واؾمتدل

 اًمّرضمقع ُمـ قمٛمر ُمٜمع اًمذي وأنّ  ، ومٞمٝم٤م اًمّرضمقع ُمـ يٛمٜمع ٓ إرض

 .همػمه إمم ُي٤مًمٗمف صمؿّ  أُمر قمغم يٗم٤مرىمف أن ومٙمره ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  ذيمره يمقٟمف

 : وجفغ ـُم ذيمره ومٞمام طمّج٦م وٓ

 .قمٛمر يدرك ملَ  ؿمٝم٤مب اسمـ ٕنّ ،  ُمٜم٘مٓمع أّٟمف : أحدمهو

 يرى يم٤من قمٛمر يٙمقن أن : ويتؿؾ .ىمّدُمتف ُم٤م يتؿؾ أّٟمف:  ثوكقفام

َّٓ  وًمزوُمف اًمقىمػ سمّمّح٦م   .يرضمع أن ومٚمف اًمّرضمقع اًمقاىمػ ذط إن إ

 سم٠منّ :  ـ ىم٤ملعمَ  ومٞمف طمّج٦م ومال ذًمؽ ُمثؾ قمكم   قمـ اًمّٓمح٤موّي  روى وىمد

 .آطمتامل هذا إُمٙم٤من ُمع ٓزم همػم اًمقىمػ

 .اًمقىمػ شمٕمٚمٞمؼ سمّمّح٦م:  ـ ىم٤ملعمَ  طمّج٦م يم٤من آطمتامل هذا صم٧ٌم وإن

 .رسيٍ ابـ ؿول وبف,  ادوفؽّقي ظـد وهق

 يم٤من ومٚمق ، ورصمتف إمم صمؿّ  إًمٞمف اعمٕمّٞمٜم٦م اعمّدة سمٕمد ُمٜم٤مومٕمف شمٕمقد:  وىم٤مل

 قمغم صمؿّ  ؾمٜم٦م زيد قمغم وىمٗمتف:  ىم٤مل ًمق يمام اّتػوؿوً  صّح  ُمآًٓ  اًمّتٕمٚمٞمؼ

  .اًمٗم٘مراء
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 .اًمقىمػ ُمنموقمّٞم٦م ذم أصؾ هذا قمٛمر وطمدي٨م

 هق - اهلل قمٌد طمّدصمٜم٤م - ظم٤مًمد اسمـ هق - مّح٤مد طمّدصمٜم٤م:  أمحد ىم٤مل

 - ُمقىمقوم٦م أي - صدىم٦م أّول:  ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ - اًمٕمٛمرّي 

  .قمٛمر صدىم٦م اإلؾمالم ذم يم٤مٟم٧م

٦ٌّم سمـ قمٛمر وروى  قمـ ؾم٠مًمٜم٤م:  ىم٤مل . ُمٕم٤مذ سمـ ؾمٕمد سمـ قمٛمرو قمـ ؿم

 وىم٤مل ، قمٛمر صدىم٦م:  اعمٝم٤مضمرون وم٘م٤مل،  اإلؾمالم ذم طمٌس أّول

 .اًمقاىمدّي  إؾمٜم٤مده وذم .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صدىم٦م:  إٟمّم٤مر

 اإلؾمالم ذم يم٤مٟم٧م ُمقىمقوم٦م صدىم٦م أّول أنّ  ، "اًمقاىمدّي  ُمٖم٤مزي" وذم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل إمم  هب٤م أوىص اًمتل - ُمّمّٖمر سم٤معمٕمجٛم٦م - خمػميؼ أرايض

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومقىمٗمٝم٤م

 افعؾؿ أهؾ مـ وادتؼّدمغ افّصحوبي بغ كعؾؿ ٓ : اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل

 اٟمتٝمك .إرولم وىمػ ضمقاز ذم خالؾوً 

 .شم٠مّوًمف ُمـ ومـفؿ ، احلٌس أٟمٙمر أّٟمف،  ُذيح قمـ وضم٤مء

ٓ   أصحوبف مجقع وخوفػف ، يٚمزم ٓ:  حـقػي أبق وؿول  اهلذيؾ بـ زؾر إ

 سمٞمع جيٞمز يقشػ أبق يم٤من:  ىم٤مل أسم٤منٍ  سمـ قمٞمًك قمـ اًمّٓمح٤موّي  ومحٙمك، 

 ؟ قمقن اسمـ ُمـ هذا ؾمٛمع ُمـ:  وم٘م٤مل،  هذا قمٛمر طمدي٨م ومٌٚمٖمف ، اًمقىمػ

 أسم٤م سمٚمغ وًمق ، ظمالومف أطمداً  يًع ٓ هذا:  وم٘م٤مل ، قمٚمّٞم٦م اسمـ سمف ومحّدصمف

 ومٞمف ظمالف ٓ يم٠مّٟمف ص٤مر طمّتك اًمقىمػ سمٞمع قمـ ومرضمع،  سمف ًم٘م٤مل طمٜمٞمٗم٦م

  .اٟمتٝمك .أطمد سملم

 ىمّّم٦م ذم ىمقًمف:  وم٘م٤مل،  يمٕم٤مدشمف اٟمتٍم وم٘مد هذا اًمّٓمح٤موّي  طمٙم٤مي٦م وُمع
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ٌّس " قمٛمر ٌّؾ إصؾ طم  أن حيتٛمؾ سمؾ ، اًمّت٠مسمٞمد يًتٚمزم ٓ " اًمّثٛمرة وؾم

  .ٟمتٝمكا .ًمذًمؽ اظمتٞم٤مره ُمّدة أراد يٙمقن

 وىمٗم٧م ":  ىمقًمف ُمـ يٗمٝمؿ وٓ ، اًمّت٠مويؾ هذا وٕمػ ُيٗمك وٓ

َّٓ  " وطم٧ًٌم  ، إًمٞمف يذه٥م ُمـ قمٜمد سم٤مًمنّمط يٍّمح طمّتك اًمّت٠مسمٞمد إ

ٛمقات داُم٧م ُم٤م طمٌٞمس " ومٞمٝم٤م اًمتل واي٦ماًمرّ  قمغم ي٘مػ ملَ  ويم٠مّٟمف ًّ  اًم

 ." وإرض

 وأطمًـ ، إًمٞمف يٚمتٗم٧م ومال فإلمجوع خم٤مًمػ اًمقىمػ ردّ :  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 ُمـ طمٜمٞمٗم٦م سم٠ميب أقمٚمؿ وم٢مّٟمف ، يقؾمػ أسمق ىم٤مًمف ُم٤م رّده قمّٛمـ سمف يٕمتذر ُم٤م

  .همػمه

:  أي ، اإلؾمالم أهؾ ظمّم٤مئص ُمـ اًمقىمػ أنّ  إمم افّشوؾعلّ  وأؿم٤مر

 ، اجل٤مهٚمّٞم٦م ذم وىمع ذًمؽ أنّ  ٟمٕمرف وٓ:  ىم٤مل ، اًمٕم٘م٤مرو إرايض وىمػ

 رىم٦ٌم ذم اًمقاىمػ شمٍّمف شم٘مٓمع صٞمٖم٦م ورود ذقم٤مً  اًمقىمػ وطم٘مٞم٘م٦م

 .ظمػم ضمٝم٦م ذم ُمٜمٗمٕمتف سف وشمث٧ٌم ، سمف آٟمتٗم٤مع يدوم اًمذي اعمقىمقف

 : اًمٗمقائد ُمـ اًم٤ٌمب طمدي٨م وذم

 .ًم٘م٥م وٓ يمٜمٞم٦م همػم ُمـ اعمجّرد سم٤مؾمٛمف أسم٤مه اًمقًمد ذيمر ضمقاز

 وشم٘مديٛمٝم٤م ًمٚمٛمرأة اًمقىمػ قمغم واًمٜمّٔمر ، اًمقصّٞم٦م إؾمٜم٤مد قازضم وومٞمف

 .اًمّرضم٤مل ُمـ أىمراّن٤م ُمـ هق ُمـ قمغم

 وأنّ  ، متّٞمزه ُمٕمّٞمٜم٦م سمّمٗم٦مٍ  وصػ إذا يًؿّ  ملَ  ُمـ إمم اًمٜمّٔمر إؾمٜم٤مد وومٞمف

 .ًمٖمػمه يًٜمده ملَ  إذا وىمٗمف قمغم اًمٜمّٔمر يكم اًمقاىمػ

 يٚمقن سمٕمدهؿ ومٛمـ اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٙمثػم اًمٕمدد يزل ملَ :  اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل
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 .ومٞمف ُيتٚمٗمقن ٓ إًمقف قمـ إًمقف ذًمؽ ٟم٘مؾ ، أوىم٤مومٝمؿ

 ؾمقاء اخلػم ـمرق ذم واًمٗمْمؾ واًمّديـ اًمٕمٚمؿ أهؾ اؾمتِم٤مرة وومٞمف

 َجٞمع ذم ًمف ئمٝمر ُم٤م سم٠مطمًـ يِمػم اعمِمػم وأنّ  ، دٟمٞمقّي٦م أو ديٜمّٞم٦م يم٤مٟم٧م

  .إُمقر

 قاشمٜم٤مًم ًمـ: )  شمٕم٤ممم ىمقًمف اُمتث٤مل ذم ًمرهمٌتف ًمٕمٛمر فم٤مهرة ومْمٞمٚم٦م وومٞمف

ٌّقن مم٤ّم شمٜمٗم٘مقا طمّتك اًمؼمّ   .( حت

 ، ومٞمٝم٤م واشّم٤ٌمقمف اًمقاىمػ ذوط وصّح٦م ، اجل٤مري٦م اًمّّمدىم٦م ومْمؾ وومٞمف

  . ًمٗمٔم٤مً  اعمٍمف شمٕمٞملم يِمؽمط ٓ وأّٟمف

َّٓ  يٙمقن ٓ اًمقىمػ أنّ  وومٞمف  ومال ، سمف آٟمتٗم٤مع يدوم أصؾ ًمف ومٞمام إ

 .يم٤مًمّٓمٕم٤مم سمف آٟمتٗم٤مع يدوم ٓ ُم٤م وىمػ يّمّح 

 سمٙمذا شمّمّدىم٧م:  ىم٤مل ؾمقاء اًمّّمدىم٦م ًمٗمظ اًمقىمػ ذم ليٙمٗم ٓ أّٟمف وومٞمف

 أن سملم اًمّّمدىم٦م ًمؽمّدد آظمر ؿمٞمئ٤مً  إًمٞمٝم٤م يْمٞمػ طمّتك صدىم٦م ضمٕمٚمتف أو

 أطمد يٛمّٞمز ُم٤م إًمٞمٝم٤م أو٤مف وم٢مذا اعمٜمٗمٕم٦م وىمػ أو اًمّرىم٦ٌم متٚمٞمؽ شمٙمقن

 سيح وم٢مّٟمف ، طم٧ًٌم أو وىمٗم٧م:  ىم٤مل ًمق ُم٤م سمخالف ، صّح  اعمحتٛمٚملم

 .اًمّراضمح قمغم ذًمؽ ذم

 .ظم٤مّص٦م اًمقىمػ اًمٍّميح:  وؿقؾ

:  ىم٤مل ًمق . ٟمٕمؿ ، هذه قمٛمر ىمّّم٦م ذم اًمّتحٌٞمس ًمثٌقت . ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 .صّح  قم٤مُّم٦م ضمٝم٦م وذيمر يمذا قمغم سمٙمذا شمّمّدىم٧م

ؽ ًّ  طمدي٨م ذم وىمع سمام هبذا شمّمّدىم٧م:  سم٘مقًمف آيمتٗم٤مء أضم٤مز ُمـ:  ومت

 أّٟمف ُمـ ىمّدُمتف ٤معمَِ  ذًمؽ ذم طمّج٦م وٓ " قمٛمر هب٤م ومتّمّدق " ىمقًمف ُمـ اًم٤ٌمب
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  ." شمقه٥م وٓ شم٤ٌمع ٓ " إًمٞمٝم٤م و٤مفأ

 إمم راضمٕم٤مً  " قمٛمر هب٤م ومتّمّدق " ىمقًمف يٙمقن أن:  أيضوً  ويتؿؾ

 ُمتٕمٚمؼ ومٞمف ومٚمٞمس ، سمثٛمرهت٤م ومتّمّدق:  أي .ُمْم٤مف طمذف قمغم اًمّثٛمرة

 ضمزم اًمّث٤مين آطمتامل وهبذا ، جمّرداً  اًمّّمدىم٦م سمٚمٗمظ اًمقىمػ أصم٧ٌم عمـ

 .اًم٘مرـمٌّل 

 ي٘مّٞمد ملَ  واًمّْمٞمػ اًم٘مرسمك ذوي نّ ٕ .إهمٜمٞم٤مء قمغم اًمقىمػ ضمقاز وومٞمف

  .افّشوؾعّقي ظـد إصّح  وهق،  سم٤محل٤مضم٦م

 ٕنّ ،  اعمقىمقف ريع ُمـ ضمزءاً  ًمٜمٗمًف يِمؽمط أن ًمٚمقاىمػ أنّ  وومٞمف

 هق يم٤من إن يًتثـ وملَ ،  سم٤معمٕمروف ُمٜمف ي٠ميمؾ أن وىمٗمف وزم عمـ ذط قمٛمر

 شمٕمّٞمٜمف ياًمذ اعمٌٝمؿ ذم ضم٤مز وإذا ، اًمنّمط صّح٦م قمـ ومدلَّ  همػمه أو اًمٜم٤ّمفمر

 .أضمقز هق يٕمّٞمٜمف ومٞمام يم٤من اًمٕم٤مدة

 وأيب فقذ أيب ابـ ؿقل وهق .اًمٜمّٗمس قمغم اًمقىمػ صّح٦م ُمٜمف ويًتٜمٌط

  .صعبون ابـ ادوفؽّقي مـ بف وؿول , ظـف إرجح دم وأمحد يقشػ

َّٓ  ، اعمٜمع قمغم ( ) ومجفقرهؿ  ٓ سمحٞم٨م يًػماً  ؿمٞمئ٤مً  ًمٜمٗمًف اؾمتثٜمك إذا إ

 .وضوئػي رسيٍ ابـ افّشوؾعّقي ومـ ، فورصمت طمرُم٤من ىمّمد أّٟمف يّتٝمؿ

 وخامً  ضمزءاً  اًمٌخ٤مرّي  ؿمٞمخ إٟمّم٤مرّي  اهلل قمٌد سمـ حمّٛمد ومٞمف وصٜمّػ

 وسمحدي٨م ( ) .اًمٌدٟم٦م رايم٥م وسم٘مّّم٦م ، هذه قمٛمر سم٘مّّم٦م ًمف واؾمتدل ،

______________________ 
 .اعم٤مًمٙمٞم٦م: أي ( 6)

 (  633) اٟمٔمر طمدي٨م أيب هريرة ذم اًمزيم٤مة ( 6)
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 ووضمف . صداىمٝم٤م قمت٘مٝم٤م وضمٕمؾ،  صٗمّٞم٦مأقمتؼ  ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ذم أٟمس

 .سم٤مًمنّمط إًمٞمف ه٤موردّ ،  سم٤مًمٕمتؼ ُمٚمٙمف قمـ أظمرضمٝم٤م أّٟمف سمف آؾمتدٓل

  .( ) أشمٞم٦م قمثامن وسم٘مّّم٦م .( ) اًمٜمّٙم٤مح ذم ومٞمف اًمٌح٨م وؾمٞم٠ميت

ٌّؾ " اًم٤ٌمب طمدي٨م ذم سم٘مقًمف:  اعم٤مٟمٕمقن واطمت٩ّم   وشمًٌٞمؾ " اًمّثٛمرة ؾم

 .ًمٜمٗمًف ٟمٗمًف متٚمٞمؽ ُمـ يتٛمّٙمـ ٓ واإلٟم٤ًمن ًمٚمٖمػم متٚمٞمٙمٝم٤م اًمّثٛمرة

 هق ّٟمامإ ًمٜمٗمًف متٚمٞمٙمف وُمٜمٕمف ُمًتحٞمؾ همػم ذًمؽ اُمتٜم٤مع سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ُمٚمٙم٤مً  إّي٤مه اؾمتح٘م٤مىمف ٕنّ ،  طم٤مصٚم٦م اًمقىمػ ذم واًمٗم٤مئدة اًمٗم٤مئدة ًمٕمدم

 آظمر طمٙمؿ وم٢مّٟمف آظمر ُم٤مًٓ  ًمف ذيمر إذا ؾمّٞمام وٓ،  وىمٗم٤مً  إّي٤مه اؾمتح٘م٤مىمف همػم

 .اًمقىمػ ذًمؽ ُمـ يًتٗم٤مد

 قمٛمر أنّ  ، اًم٤ٌمب طمدي٨م قمٚمٞمف يدّل  اًمذي سم٠منّ :  أيْم٤مً  واطمتّجقا

 يّتخذ أن ُمٜمٕمف وًمذًمؽ ، قمامًمتف رسم٘مد ُمٜمف ي٠ميمؾ أن وىمٗمف ًمٜم٤مفمر اؿمؽمط

 يٛمٜمٕمف ملَ  اًمٜمّٗمس قمغم اًمقىمػ صّح٦م ُمٜمف ي١مظمذ يم٤من ومٚمق ، ُم٤مًٓ  ُمٜمف ًمٜمٗمًف

 يًتحّ٘مف ًمٙم٤من قمٜمف ؾمٙم٧م ًمق أُمراً  ًمٜمٗمًف اؿمؽمط ويم٠مّٟمف ، آخّت٤مذ ُمـ

______________________ 
 (  063) اٟمٔمره ذم سم٤مب اًمّمداق سمرىمؿ   (6)

أنَّ قمثامن ، ووصٚمف اًمدارىمٓمٜمل واإلؾمامقمٞمكم  .( 6223) ُم٤م ذيمره اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤ًم : أي  (6)

  أٟمِمديمؿ اهلل ، وٓ أٟمِمد : طملم طمقس أذف قمٚمٞمٝمؿ ، وىم٤مل َّٓ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل أصح٤مب  إ

ُمـ طمٗمر ُروُم٦م ومٚمف اجلٜم٦م ؟ ومحٗمرهت٤م ، أًمًتؿ : ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص، أًمًتؿ شمٕمٚمٛمقن أنَّ رؾمقل اهلل 

ز ضمٞمش اًمٕمنة ومٚمف اجلٜم٦م ؟ ومجٝمزهتؿ ، ىم٤مل : شمٕمٚمٛمقن أٟمف ىم٤مل  ىمقه سمام : ُمـ ضمٝمَّ ومّمدَّ

  .ىم٤مل

ىمدم اعمديٜم٦م وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤مء  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ رؾمقل اهلل : وًمٚمؽمُمذي ُمـ وضمف آظمر قمٜمف ىم٤مل  

ُمـ يِمؽمي سمئر روُم٦م جيٕمؾ دًمقه ُمع دٓء اعمًٚمٛملم : وم٘م٤مل ، سمئر روُم٦م يًتٕمذب همػم 

 احلدي٨م "سمخػم ًمف ُمٜمٝم٤م ذم اجلٜم٦م ؟ وم٤مؿمؽميتٝم٤م ُمـ صٚم٥م ُم٤مزم 
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 ًمٚمٜم٤ّمـمر يِمؽمط ملَ  إذا اًمقاىمػ أنّ  افعؾامء ؿقيل أرجح قمغم وهذا ، ًم٘مٞم٤مُمف

 .قمٛمٚمف درسم٘م ي٠مظمذ أن ًمف ضم٤مز قمٛمٚمف ىمدر

 .؟ أضمرة واؿمؽمط،  اًمٜمّٔمر ًمٜمٗمًف اًمقاىمػ اؿمؽمط وًمق

 قمٛمؾ إذا يم٤مهل٤مؿمٛمّل  ، ظمالف افّشوؾعّقي ظـد اًمنّمط هذا صّح٦م ومٗمل

 .اجلقاز وافّراجح ؟. اًمٕم٤مُمٚملم ؾمٝمؿ ُمـ ي٠مظمذ هؾ .اًمّزيم٤مة ذم

  ( ) قمثامن طمدي٨م وي١مّيده

 وم٢من ، اعمقت ُمرض ذم اًمقارث قمغم اًمقىمػ ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

 ظـ افّروايتغ إحدى وهق ، ًمزم ُمٜمف ظمرج وإن،  ردّ  اًمّثٚم٨م غمقم زاد

 عمـ وضمٕمؾ،  يرصمف ممّـ وهل حلٗمّم٦م سمٕمده اًمٜمّٔمر ضمٕمؾ قمٛمر ٕنّ  ، أمحد

 .ُمٜمف ي٠ميمؾ أن وىمٗمف وزم

 واًمذي ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  طمٞم٤مة ذم ُمٜمف صدر قمٛمر وىمػ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

  .اًمٜمّٔمر ذط هق إّٟمام سمف أوىص

 ملَ  وإن أظمذه ؿمٞمئ٤مً  ًمٚمٜم٤ّمفمر ذط إذا اًمقاىمػ أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

َّٓ  جيز ملَ  ًمف يِمؽمـمف  يم٤مًمٗم٘مراء اًمقىمػ أهؾ صٗم٦م ذم دظمؾ إن إ

  .ضم٤مز سمذًمؽ وروقا ُمٕمّٞمٜملم قمغم يم٤من وم٢من .واعم٤ًميملم

ٌّس ":  ىمقًمف ٕنّ ،  يّمّح  ٓ اًمقىمػ شمٕمٚمٞمؼ أنّ  قمغم سمف واؾمتدل  طم

 .يّمّح :  رسيٍ وابـ موفؽ وظـ . شم٠مىمٞمتف يٜم٤مىمض " إصؾ

  .سمف يٜم٤مىمؾ ٓ اًمقىمػ أنّ  قمغم " شم٤ٌمع ٓ ":  ًمفسم٘مق واؾمتدل

______________________ 
 .اٟمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ اًم٤ًمسمؼ  (6)
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 سمٞمع ُمٜم٤مومٕمف شمٕمّٓمٚم٧م إذا أّٟمف اًمقاىمػ ذط أنّ  : يقشػ أيب وظـ

 ذط إن ويمذا ، إّول ذم ؾمّٛمل ُم٤م ذم ويقىمػ همػمه ذم صمٛمٜمف وسف

  .آظمر ُمقوع إمم ٟم٘مٚمف ذم احلظّ  رأى إذا اًمٌٞمع

 ًمٕمٛمر يم٤مٟم٧م اًمتل ؾمٝمؿ اعم٤مئ٦م ٕنّ ،  اعمِم٤مع وىمػ قمغم سمف واؾمتدل

 .ُمٜم٘مًٛم٦م شمٙمـ ملَ  سمخٞمؼم

 أنّ  يٜم٘مؾ وملَ ،  اًمٕمتؼ سمخالف اعمقىمقوم٦م إرض ذم هاي٦م ٓ أّٟمف وومٞمف

 .إرض سم٤مىمل ُمـ همػمه٤م إمم قمٛمر طمّّم٦م ُمـ هى اًمقىمػ

 .سم٤مًمّناي٦م ومٞمف طمٙمؿ أّٟمف افّشوؾعّقي عضب ظـ اعمت٠مظّمريـ سمٕمض وطمٙمك

  .ُمٜمٙمر ؿم٤مذّ  وهق

 .قمٜمقة ومتح٧م ظمٞمؼم أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 .؟ صؾحوً  أو ظـقة ـون هؾ اختؾػ وؿد

  ملسو هيلع هللا ىلصؾمٌك اًمٜمٌل : ىم٤مل  أٟمس قمـ صٝمٞم٥م سمـ اًمٕمزيز قمٌد طمدي٨م وذم

 اسمـ ضمزم وسمف،  قمٜمقة يم٤من سم٠مّٟمف اًمّتٍميح ( ) "صٗمٞم٦م وم٠مقمت٘مٝم٤م وشمزّوضمٝم٤م 

 .صٚمح٤مً  ح٧مومتُ  َُمـ ىم٤مل قمغم دّ ورَ  ، اًمؼمّ  قمٌد

 سم٤محلّمٜملم صٚمح٤مً  ومتح٧م:  َُمـ ىم٤مل قمغم اًمِّمٌٝم٦م دظمٚم٧م وإّٟمام:  ىم٤مل

 ًمٙمـ،  اًمّّمٚمح ُمـ رضٌب  وهق ، دُم٤مئٝمؿ حل٘مـ أهٚمٝمام أؾمٚمٛمٝمام ذيـاًمٚم

َّٓ  ذًمؽ ي٘مع ملَ    .اٟمتٝمك .وىمت٤ملٍ  سمحّم٤مرٍ  إ

 ىم٤مشمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إنّ  ، قمٛمر اسمـ ىمقل ذًمؽ ذم اًمِّمٌٝم٦م أنّ  .ئمٝمر واًمذي

______________________ 
 .طمدي٨م أٟمس ذم قمتؼ صٗمٞم٦ّم ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل ذم اًمٜمٙم٤مح  (6)
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 أن قمغم ومّم٤محلقه ، اًم٘مٍم إمم وأجل٠مهؿ اًمٜمّخؾ قمغم ومٖمٚم٥م ظمٞمؼم أهؾ

 قمغم ريم٤مهبؿ محٚم٧م ُم٤م وهلؿ ، واحلٚم٘م٦م واًمٌٞمْم٤مء اًمّّمٗمراء وًمف ُمٜمٝم٤م جيٚمقا

 ٟم٤ًمءهؿ ومًٌك " آظمره وذم .احلدي٨م " يٖمّٞمٌقا وٓ يٙمتٛمقا ٓ أن

،  جيٚمٞمٝمؿ أن وأراد ، ٟمٙمثقا اًمذي ًمٚمٜمّٙم٨م أُمقاهلؿ وىمًؿ ، وذرارهّيؿ

 داود أسمق أظمرضمف احلدي٨م " ٟمّمٚمحٝم٤م إرض هذه ذم دقمٜم٤م:  وم٘م٤مًمقا

 قمـ "اعمٖم٤مزي" ذم إؾمقد أسمق أظمرضمف ويمذًمؽ ، وهمػممه٤م واًمٌٞمٝم٘مّل 

 .قمروة

 أصمر ومزال ُمٜمٝمؿ اًمٜمّ٘مض طمدث صمؿّ  ، اًمّّمٚمح وىمع ىمد يم٤من هذا ومٕمغم

ـّ  صمؿّ  ، اًمّّمٚمح  هلؿ ًمٞمس سم٤مٕرض قماّمًٓ  وإسم٘م٤مئٝمؿ اًم٘متؾ سمؽمك قمٚمٞمٝمؿ ُم

 صقحلقا يم٤مٟمقا ومٚمق ، ذم اًمٌخ٤مري يمام قمٛمر أضمالهؿ وًمذًمؽ ، ُمٚمٌؽ  ومٞمٝم٤م

  .أقمٚمؿ واهلل .ُمٜمٝم٤م جيٚمقا ملَ  أروٝمؿ قمغم

 هق أظمرضمف سمام:  صٚمح٤مً  ومتح سمٕمْمٝم٤م أنّ  قمغم اًمّٓمح٤موّي  اطمت٩ّم  وىمد

 قمزل ، ظمٞمؼم ىمًؿ عَم٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، ي٤ًمرٍ  سمـ سمِمػم ـمريؼ ُمـ داود وأسمق

 ." اعمًٚمٛملم سملم ٟمّمٗمٝم٤م وىمًؿ ًمٜمقائٌف ٟمّمٗمٝم٤م

 سمٕمْمٝم٤م أنّ  ذم فم٤مهرٌ  وهق ، وإرؾم٤مًمف وصٚمف ذم اظمتٚمػ طمدي٨م وهق

 .أقمٚمؿ واهلل ، صٚمح٤مً  ومتح
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 باب اذلبت

 قمغم إقمؿّ  سم٤معمٕمٜمك شمٓمٚمؼ .اعمقطّمدة اًم٤ٌمء وختٗمٞمػ اهل٤مء سمٙمن:  هل٦ٌما

 .قمٚمٞمف هق ممّـ اًمّديـ ه٦ٌم وهق ، اإلسمراء أٟمقاع

 .أظمرة صمقاب ـمٚم٥م سمف يتٛمّحض ُم٤م ه٦ٌم وهل:  واًمّّمدىم٦م

 أظمرج سم٤محلٞم٤مة ظمّّمٝم٤م وُمـ .ًمف اعمقهقب سمف يٙمرم ُم٤م وهل:  واهلدّي٦م

  .ّثالصم٦ماًم سم٤مٕٟمقاع أيْم٤مً  شمٙمقن وهل،  اًمقصّٞم٦م

 يٜمٓمٌؼ وقمٚمٞمف ، سمدل ًمف ي٘مّمد ٓ ُم٤م قمغم إظمّص  سم٤معمٕمٜمك اهل٦ٌم وشمٓمٚمؼ

 .قمقض سمال متٚمٞمؽ سم٠مّّن٤م اهل٦ٌم قمّرف ُمـ ىمقل

 .اهلداي٤م ومٞمٝم٤م أدظمؾ ّٕٟمف،  إقمؿّ  اعمٕمٜمك قمغم حمٛمقل اًمٌخ٤مري وصٜمٞمع
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 الحديث الثاني والثالثون
ؾلضوظف ظذ ؾرٍس دم شبقؾ اهلل  ًُ ؾْ مَحَ : ؿول ,  ظـ ظؿر  -::2

ًُ  , ؾلردت أن أصسيف , افذي ـون ظـده  , صٍ ْخ أكف يبقعف برُ  وطــ

وإن أظطوـف  , وٓ تعد دم صدؿتؽ , هَسْ ٓ تْش : ؾؼول  ملسو هيلع هللا ىلصؾسلفً افـبّل 

 ( ).ـوفعوئد دم ؿقئف , ؾنّن افعوئد دم هبتف , بدرهؿٍ 

 

ًُ : )  ؿقفف  ( ) " قمتٞمؼ " اعمقـّم٠م ذم اًم٘مٕمٜمٌّل  زاد ( ؾرسٍ  ظذ محؾ

 .رء يمؾ ُمـ اًمٗم٤مئؼ اًمٙمريؿ واًمٕمتٞمؼ

 سمـ ؾمٝمؾ قمـ سمًٜمده اًمقاىمدّي  قمـ ؾمٕمد اسمـ أظمرج .اًمٗمرس وهذا

 ي٘م٤مل ومرؾم٤مً  ًمف اًمّدارّي  متٞمؿ وأهدى:  ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ظمٞمؾ شمًٛمٞم٦م ذم ؾمٕمد

 .ي٤ٌمع ومقضمده اهلل ؾمٌٞمؾ ذم قمٛمر قمٚمٞمف ومحٛمؾ قمٛمر وم٠مقمٓم٤مه ، اًمقرد ًمف

  .احلدي٨م

 .وأصٚمف شمًٛمٞمتف هبذا رفومٕمُ 

 ذم قمقاٟم٦م أسمق وؾم٤مىمف . ًمٗمٔمف يًؼ وملَ  . ُمًٚمؿ ظمرضمفأ ُم٤م يٕم٤مروف وٓ

 أنّ  ، قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومعٍ  قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ "ُمًتخرضمف"

______________________ 
ُمـ ـمرق (  6263) وُمًٚمؿ (  6336،  6340،  6333،  6364) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .قمـ ُم٤مًمؽ قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ قمـ أسمٞمف قمـ قمٛمر 

 .ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من وروح سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ سمف(  6263) وأظمرضمف ُمًٚمؿ   

ُمـ وضمف آظمر قمـ (  6263) وُمًٚمؿ ، وُمقاوع أظمرى (  6363) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .وؾمٞم٠ميت قمٜمد ُمًٚمؿ ُمـ ضمف آظمر .ٟمحقه  اًمزهري قمـ ؾم٤ممل قمـ اسمـ قمٛمر 

 .قمـ اًم٘مٕمٜمٌل قمـ ُم٤مًمؽ سمف(  6263) وهذه اًمزي٤مدة قمٜمد ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف   (6)



  باب اهلبة   البيوع كتاب   
286 

  .رضمالً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٠مقمٓم٤مه اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ومرسٍ  قمغم محؾ قمٛمر

 اهلل رؾمقل إمم ومّقض ، سمف يتّمّدق أن أراد عَم٤َّم قمٛمر أنّ  قمغم ٛمؾحُي  ّٕٟمف

 وم٠مؿم٤مر ، قمٚمٞمف حيٛمٚمف ومٞمٛمـ اؾمتِم٤مره أو قمٚمٞمف سمف يتّمّدق ُمـ اظمتٞم٤مر ملسو هيلع هللا ىلص

 .هب٤م أُمره ًمٙمقٟمف اًمٕمٓمّٞم٦م إًمٞمف ٧ًٌمومٜمُ  قمٚمٞمف سمف

.  سمف ًمٞمج٤مهد متٚمٞمٍؽ  محَؾ  قمٚمٞمف محٚمف أّٟمف فم٤مهره ( اهلل شبقؾ دم) :  ؿقفف

  .فسمٞمٕم جيز ملَ  سٍ حتٌٞم محؾ يم٤من ًمق إذ

 ُمٗمت٘مرٌ  وهق ، ومٞمف طمٌس ومٞمام سمف آٟمتٗم٤مع يٛمٙمـ ٓ طم٤مًم٦مٍ  إمم سمٚمغ:  وؿقؾ

 .ذًمؽ صمٌقت إمم

 ًم٘م٤مل طم٤ًٌمً  يم٤من وًمق " هٌتف ذم اًمٕم٤مئد ":  ىمقًمف متٚمٞمؽ أّٟمف قمغم ويدل

 ومال .اًمقىمػ ٓ ، اجلٝم٤مد اهلل سمًٌٞمؾ وم٤معمراد هذا وقمغم .وىمٗمف أو طمًٌف ذم

 ومٞمام سمف آٟمتٗم٤مع يتّمّقر ٓ هم٤مي٦مً  سمٚمغ إذا اعمقىمقف سمٞمع أضم٤مز عمـ ومٞمف طمّج٦م

  .ًمف وىمػ

 ُم١موٟمتف ذم وىمٍّم ،  قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مم ًـحي ملَ :  أي ( ؾلضوظف: )  ؿقفف

 .وظمدُمتف

 .ىمٞمٛمتف سمدون سمٞمٕمف وم٠مراد ُم٘مداره يٕمرف ملَ :  أي:  وؿقؾ

 .ًمف ضمٕمؾ ُم٤م همػم ذم اؾمتٕمٛمٚمف ُمٕمٜم٤مه:  وؿقؾ

 قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ روح ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿٍ  رواي٦م وي١مّيده:  أفمٝمر وإّول

 وم٠مؿم٤مر " اعم٤مل ىمٚمٞمؾ ويم٤من ، أو٤مقمف ىمد ومقضمده "قمـ أسمٞمف  أؾمٚمؿ سمـ زيد

 .سمٞمٕمف إرادة ذم اعمذيمقر اًمٕمذر وإمم ذًمؽ قِمٚم٦َّم ممإ

هلام و (وإن أظطوـف بدرهؿ  , وٓ تعد دم صدؿتؽ تشسه ٓ: )  ؿقفف
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 ذم قمقداً  اًمنّماء ؾمّٛمكو ، "ومقضمده ي٤ٌمع  "اسمـ قمٛمر رواي٦م ٟم٤مومع قمـ ُمـ 

 ذًمؽ ُمثؾ ذم اًم٤ٌمئع ُمـ سم٤معم٤ًمحم٦م ضمرت اًمٕم٤مدة ٕنّ ،  اًمّّمدىم٦م

 .رضمققم٤مً  سمف ي٤ًمُمح اًمذي اًم٘مدر قمغم وم٠مـمٚمؼ .ًمٚمٛمِمؽمي

 . " سمدرهؿٍ  أقمٓم٤ميمف وإن ":  سم٘مقًمف اًمّرظمص إمم وأؿم٤مر

 ُمٚمٙمف ىمد يم٤من اًم٤ٌمئع أنّ  " سمدرهؿٍ  أقمٓم٤ميمف وإن ":  ىمقًمف ُمـ ويًتٗم٤مد

 ٓ ص٤مر ًمٙمقٟمف سمٞمٕمف وضم٤مز ، ذيمره شم٘مّدم ُمـ اّدقم٤مه يمام حم٤ًٌمً  يم٤من وًمق ،

َّٓ  يٌٞمٕمف أن ًمف يم٤من ٤معمََ  ًمف طمٌس ومٞمام سمف يٜمتٗمع  يم٤من وٓ ، اًمقاومرة ٛم٦مسم٤مًم٘مٞم إ

  ُمٜمٝم٤م ي٤ًمُمح أن ًمف
ٍ
  .أقمٚمؿ واهلل .اعمحٌس هق اعمِمؽمي يم٤من وًمق سمٌمء

 شم٘مّدم ُم٤م اًمقاىمػ ذط يم٤من إذا:  وىم٤مل،  اإلؾمامقمٞمكمّ  اؾمتِمٙمٚمف وىمد

 ،( ) يقه٥م وٓ أصٚمف ي٤ٌمع ٓ قمٛمر وىمػ ذم قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم ذيمره

 يٛمٜمع أو سم٤مئٕمف يٜمٝمك ٓ ويمٞمػ ؟ اعمقهقب اًمٗمرس ي٤ٌمع أن جيقز ومٙمٞمػ

 .؟ سمٞمٕمف ُمـ

 اهلل رؾمقل يرى ُمـ يٕمٓمٞمٝم٤م صدىم٦م ضمٕمٚمف قمٛمر أنّ  ُمٕمٜم٤مه ومٚمٕمؾَّ :  ىم٤مل

،  ذيمر ُم٤م ُمٜمف ومجرى اعمذيمقر اًمّرضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٠مقمٓم٤مه٤م إقمٓم٤مءه ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمـ سم٠مهمغم ي٤ٌمع ُمثالً  وضمده ًمق أّٟمف أيْم٤مً  اعمذيمقر اًمّتٕمٚمٞمؾ ُمـ ويًتٗم٤مد

 .اًمٜمّٝمل يتٜم٤موًمف ملَ  صمٛمٜمف

 .( إفخ صدؿتف دم افعوئد ؾننّ : )  ؿقفف

ومٞمٙمقن ،  اًمّتٜمزيف قمغم اًمنّماء صقرة ذم اًمٜمّٝمل هذا اجلؿفقر محؾ

______________________ 
 .اٟمٔمر احلدي٨م اعم٤ميض( 6)
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 .اًمتِمٌٞمف ًمٚمتٜمٗمػم ظم٤مص٦م ًمٙمقن اًم٘ملء مم٤م يًت٘مذر

 صمؿّ  .اًمّٔم٤مهر وهق:  وهمػمه اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل. اًمّتحريؿ قمغم ؿقمٌ  ومحؾف

يم٤مًمٙمٗم٤مرة  أؿمٌٝمٝم٤م وُم٤م اعمذيمقرة سم٤مًمّّمقرة خمّمقص اعمذيمقر اًمّزضمر

  .ُمثالً  اعمػماث إًمٞمف رّده إذا ُم٤م ٓ ، ـ اًم٘مرسم٤متواًمٜمذر وهمػممه٤م ُم

 سمنمط وه٥م ُمـ ، احلدي٨م هذا قمٛمقم ُمـ ُيّص :  اًمّٓمؼمّي  ىم٤مل

 واًمتل شم٘مٌض ملَ  اًمتل واهل٦ٌم وًمده واعمقهقب ، واًمداً  يم٤من وُمـ اًمّثقاب

 ُم٤م وأُّم٤م . ذًمؽ يمّؾ  سم٤مؾمتثٜم٤مء إظم٤ٌمر ًمثٌقت اًمقاه٥م إمم اعمػماث رّده٤م

 هل١مٓء رضمقع ومال رمحف يّمؾ ُمـ وٟمحق ًمٗم٘مػما يثٞم٥م يم٤مًمٖمٜمّل  ذًمؽ قمدا

  .أظمرة صمقاب هب٤م يراد اًمّّمدىم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً  ومٞمف رضمقع ٓ ومم٤ّم:  ىم٤مل، 

 ويمتامٟمف اًمؼمّ  قمٛمؾ إذاقم٦م ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمع قمٛمر ذيمر اؾمتِمٙمؾ وىمد

 .أرضمح

 احلٙمؿ وشمٌٚمٞمغ اًمٙمتامن - اعمّمٚمحت٤من قمٜمده شمٕم٤مرض سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

 .سمف ومٕمٛمؾ اًمّث٤مين ومرضّمح - اًمنّمقمّل 

 وٓ ُمثالً  ومرسٍ  قمغم رضمؾ محؾ:  ي٘مقل أن يٛمٙمـ يم٤من سم٠مّٟمف : وشمٕمّ٘م٥م

  .اعمّمٚمحتلم سملم ومٞمجٛمع محٚم٧م:  ي٘مقل

 وأُّم٤م ، وقمٜمده اًمٗمٕمؾ ىمٌؾ هق إّٟمام اًمٙمتامن رضمح٤من حمّؾ  أنّ  : واًمّٔم٤مهر

 إًمٞمف ويْم٤مف ، اًمٙمتامن وم٤مٟمتٗمك ذًمؽ أذاع أقمٓمٞمف اًمذي ومٚمٕمؾ وىمققمف سمٕمد

 اًمذي ٕنّ  ، اعمذيمقر احلٙمؿ ًمّمّح٦م ٞمداً شم٠ميم ٟمٗمًف إمم ذًمؽ إو٤مومتف ذم أنّ 

َّٓ  قمٜمده ًمٞمس ممّـ سمْمٌٓمٝم٤م أضمدر اًم٘مّّم٦م ًمف شم٘مع  ، سمحْمقره وىمققمٝم٤م إ

 .ٟمٗمًف إمم احلٙمؿ سم٢مو٤موم٦م ّسح سم٤مًم٘مّمد اإلقمالن ُمـ ُيِمك ُم٤م أُمـ ومٚماّم 
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 ُمـ ٟمٗمًف قمغم ُيِمك عمـ اًمٙمتامن شمرضمٞمح حمّؾ  يٙمقن أن:  ويتؿؾ

 .ومال يمٕمٛمر ذًمؽ ُمـ أُمـ ُمـ أُّم٤م .واًمّري٤مء اًمٕمج٥م اإلقمالن

 ؾمٌٞمؾ ذم احلٛمؾ وومْمؾ ، اًمّّمدىم٦م ذم اًمّرضمقع يمراه٦م احلدي٨م وذم

  سمٙمؾ اًمٖمزو قمغم واإلقم٤مٟم٦م اهلل
ٍ
،  متٚمٞمٌؽ  اهلل ؾمٌٞمؾ ذم احلٛمؾ وأنّ  ، رء

 أىمرّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ضمٝم٦م سمثٛمٜمف ُمـ وآٟمتٗم٤مع سمٞمٕمف ًمٚمٛمحٛمقل وأنّ 

 ُم٤م شم٘مقي٦م قمغم ومدلَّ ،  وهمػمه سم٤مًمٌٞمع ومٞمف اًمّتٍّمف قمغم قمٚمٞمف اعمحٛمقل

  .اعم٠مظمقذ ذم اًمّتٍّمف ًممظمذ أنّ  ُمـ ضووٌس  إًمٞمف ٥مـذه

 أمهؾ إذا قمٛمؾ قمغم اعم٤مل سمٞم٧م ُمـ ُم٤مًٓ  أظمذ ُمـ يمؾ:  اعمٜمػم اسمـ وىم٤مل

 إمم وحيت٤مج ، ًمف يت٠مّهؾ ٓ قمٛمؾ قمغم إظمذ ويمذا ، أظمذ ُم٤م يردّ  اًمٕمٛمؾ

 وىمد ، اًمٙمراه٦م قمغم حيٛمؾ سم٠من اعمذيمقر إُمر ذم قمٛمر إًمٞمف ذه٥م ُم٤م شم٠مويؾ

  أقم٤من ُمـ:  اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل
ٍ
 إذا يٕمٓم٤مه ًمٚمذي وم٢مّٟمف اًمٖمزو ذم سمٌمء

 .وهمػمه ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف ، اعمٖمزى رأس سمٚمغ

 اًم٘مرى وادي سمٚمٖم٧َم  إذا : قمٛمر اسمـ قمـ " اعمقـّم٠م " ذم ُم٤مًمؽ وروى

 وافّثقريّ  افؾقٌ ؿقل وهق ، ومٞمف شمٍّمف:  أي .سمف ومِم٠مٟمؽ

 قمٚمٞمف ًمٚمٛمحٛمقل متٚمٞمٙم٤مً  خلٞمؾا قمغم احلٛمؾ ُمـ يم٤من ُم٤م:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 وُم٤م ومٞمٝم٤م اًمّرضمقع جيز ملَ  ىمٌْمٝم٤م وم٢مذا ، يم٤مًمّّمدىم٦م ومٝمق ، ًمؽ هق:  سم٘مقًمف

 ظـد ومٞمف اًمّرضمقع جيقز ٓ يم٤مًمقىمػ ومٝمق اهلل ؾمٌٞمؾ ذم حتٌٞم٤ًمً  ُمٜمف يم٤من

  يمؾ ذم سم٤مـمٌؾ  احلٌس أنّ  .حـقػي أيب وظـ ، اجلؿفقر
ٍ
 .اٟمتٝمك .رء

ىمػ اًمدواب سم٤مب و "سمّقب اًمٌخ٤مري قمغم احلدي٨م : تؽؿقؾ 

 ."واًمٙمراع واًمٕمروض واًمّم٤مُم٧م 
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 ، قمٛمر ومرس ىمّّم٦م قمغم اعمِمتٛمؾ اًم٤ٌمب طمدي٨م ُمـ ذًمؽ ذِ أظْم  ووضمف

 ُمـ ُمٕمٜم٤مه ذم ُم٤م سمف ومٞمٚمحؼ اعمٜم٘مقٓت وىمػ صّح٦م قمغم داًم٦م أّّن٤م

 سمؾ شمقه٥م وٓ شم٤ٌمع ومال ، اًمٕملم حتٌٞمس وهق اًمنّمط وضمد إذا اعمٜم٘مقٓت

  ( ).سمحًٌف رء يمّؾ  ذم وآٟمتٗم٤مع ، هب٤م يٜمتٗمع

 

______________________ 
ُمع أن ، ومَل يٕمؽمض قمٚمٞمف  . هٙمذا واومؼ اًمِم٤مرُح اًمٌخ٤مرّي قمغم آؾمتدٓل سم٤محلدي٨م (6)

  .ورّد قمغم ىم٤مئٚمف .اًمِم٤مرح اؾمتٌٕمد اًم٘مقَل اًم٘م٤مئؾ سم٠منَّ صدىم٦م قمٛمر يم٤مٟم٧م وىْمٗم٤مً 
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 الحديث الثالث والثالثون
 , افعوئد دم هبتف: ؿول  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ  وظـ ابـ ظبوس  -;:2

  ( ).فئِ قْ ـوفعوئد دم ؿَ 

ـوفؽؾى يؼلء ثؿ يعقد دم  , افذي يعقد دم صدؿتف ؾننّ : ودم فػظ 

 ( ).فئِ قْ ؿَ 

 

 إمم هٌتف ذم اًمٕم٤مئد:  أي( ـوفعوئد دم ؿقئف  , افعوئد دم هبتف) : ؿقفف 

 .(  ُمٚمتٜم٤م ذم ًمتٕمقدنّ  أو: )  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف وهق هقباعمق

َّٓ  اًم٘ملء أقمٚمؿ وٓ:  ىمت٤مدة ىم٤مل مّه٤مم ىم٤مل " آظمره ذم داود أسمق زاد  إ

 ُمثؾ ًمٜم٤م ًمٞمس "وًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس  .طمراُم٤مً 

قء ًّ  ٟمّتّمػ أن اعم١مُمٜملم ُمٕمنم ًمٜم٤م يٜمٌٖمل ٓ:  أي "...يٕمقد اًمذي ، اًم

 اهلل ىم٤مل ، أطمقاهل٤م أظمّس  ذم احلٞمقاٟم٤مت أظمّس  ومٞمٝم٤م يِم٤مهبٜم٤م ذُمٞمٛم٦مٍ  سمّمٗم٦مٍ 

قء ُمثؾ سم٤مٔظمرة ي١مُمٜمقن ٓ ًمٚمذيـ: )  وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ًّ  اعمثؾ وهلل ، اًم

 ًمق مم٤ّم اًمّتحريؿ قمغم وأدل ذًمؽ قمـ اًمّزضمر ذم أسمٚمغ هذا وًمٕمؾَّ (  إقمغم

 .اهل٦ٌم ذم شمٕمقدوا ٓ:  ُمثالً  ىم٤مل

______________________ 
ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ـم٤موس قمـ أسمٞمف (  6266) وُمًٚمؿ (  6334) ٌخ٤مري أظمرضمف اًم( 6)

 .قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

ُمـ ـمريؼ أيقب قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس (  2623،  6324) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .ٟمحقه

ُمـ ـمرق قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمـ (  6266) وُمًٚمؿ (  6323) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ .اسمـ قم٤ٌمس 
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 مجفقر ذهى شم٘مٌض أن سمٕمد اهل٦ٌم ذم اًمّرضمقع سمتحريؿ اًم٘مقل وإمم

َّٓ  افعؾامء  اًمٜمّٕمامن وطمدي٨م .احلدي٨م هذا سملم َجٕم٤مً  ًمقًمده اًمقاًمد ه٦ٌم إ

  .يتأ

 وهق اًمّتحريؿ يًتٚمزم ٓ " حيؾ ٓ ":  وىمقًمف:  اًمّٓمح٤موّي  وىم٤مل

 حتؾ طمٞم٨م ُمـ ًمف حتؾ ٓ .ُمٕمٜم٤مه وإّٟمام " ًمٖمٜمّل  اًمّّمدىم٦م حتؾ ٓ ":  يم٘مقًمف

  .اًمٙمراه٦م ذم ظاًمّتٖمٚمٞم سمذًمؽ وأراد احل٤مضم٦م ذوي ُمـ ًمٖمػمه

 اًم٘ملء ًمٙمقن اًمّتحريؿ اىمت٣م وإن " ىمٞمئف ذم يم٤مًمٕم٤مئد ":  وىمقًمف:  ىم٤مل

ـّ ،  طمراُم٤مً   شمدل   " يم٤مًمٙمٚم٥م " ىمقًمف وهل .إظمرى اًمّرواي٦م ذم اًمّزي٤مدة ًمٙم

ٌّدٍ  همػم اًمٙمٚم٥م ٕنّ ،  اًمّتحريؿ قمدم قمغم  ، قمٚمٞمف طمراُم٤مً  ًمٞمس وم٤مًم٘ملء ُمتٕم

  .اًمٙمٚم٥م ومٕمؾ يِمٌف ومٕمؾٍ  قمـ اًمّتٜمزيف واعمراد

 وسم٠منّ  ، ًمف إطم٤مدي٨م ؾمٞم٤مق وُمٜم٤مومرة شم٠مّوًمف ُم٤م سم٤مؾمتٌٕم٤مد:  وشمٕمّ٘م٥م

 ًمٕم٥م ُمـ:  يم٘مقًمف اًمّزضمر ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م إؿمٞم٤مء هذه ُمثؾ ذم اًمنّمع قمرف

 ( ) .ظمٜمزير حلؿ ذم يده همٛمس ومٙم٠مّٟمام سم٤مًمٜمّردؿمػم

 ـمريؼ ذم وىمع اًمّتٛمثٞمؾ هذا ( ـوفؽؾى يؼلء ثؿ يعقد دم ؿقئف) : ؿقفف 

 رواي٦م ُمـ أظمرضمف .ُمًٚمؿ قمٜمد أيْم٤مً ـ قم٤ٌمس قمـ اسم اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد

 صدىمتف ذم يرضمع اًمذي ُمثؾ " سمٚمٗمظ قمٜمف - اًم٤ٌمىمر حمّٛمد - ضمٕمٗمر أيب

  ." ومٞم٠ميمٚمف ىمٞمئف ذم يرضمع صمؿّ  ي٘ملء اًمٙمٚم٥م يمٛمثؾ

 صمؿّ  سمّمدىم٦مٍ  يتّمّدق اًمذي ُمثؾ إّٟمام " قمـ ؾمٕمٞمد سمٙمػمٍ  رواي٦م ذم وًمف

______________________ 
 .ُمرومققم٤ًم  .ُمـ طمدي٨م سمريدة (  6223) "اًمّمحٞمح"ُمًٚمؿ ذم أظمرضمف  (6)
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 .ىمٞمئف ي٠ميمؾ صمؿّ  ي٘ملء اًمٙمٚم٥م يمٛمثؾ صدىمتف ذم يٕمقد

 واًمّزوضم٦م اًمّزوج ومٞمف ومدظمؾ ، اإلـمالق قمغم هٌتف ذم اًمٕم٤مئد ذمّ وومٞمف 

ٙم٤مً  ًّ   .سمٕمٛمقُمف مت

 اعمرأة وه٧ٌْم  إذا: اًمٜمخٕمل ىم٤مل  إسمراهٞمؿ قمـ اًمّٓمح٤موّي وأظمرج 

 أن ُمٜمٝمام ًمقاطمدٍ  وًمٞمس ، ضم٤مئزة وم٤مهل٦ٌم ُٓمرأشمف اًمّرضمؾ وه٥م أو ًمزوضمٝم٤م

  .هٌتف ذم يرضمع

 قمٛمر أنّ  ، زي٤مد ـسم اًمّرمحـ قمٌد قمـ اًمّثقرّي  قمـ اًمّرّزاق قمٌدوروى 

 . إسمراهٞمؿ ىمقل ُمثؾ ىم٤مل اًمٕمزيز قمٌد سمـ

 َٛمـ ىم٤ملومٞم:  اًمّزهرّي  قمـ يزيد سمـ يقٟمس قمـ وه٥م اسمـوروى 

َّٓ  يٛمٙم٨م ملَ  صمؿّ  ، يمٚمف أو صداىمؽ سمٕمض زم هٌل:  ُٓمرأشمف  طمّتك يًػماً  إ

 أقمٓمتف يم٤مٟم٧م وإن ، ٝم٤مٌَ ظمٚمَ  يم٤من إن إًمٞمٝم٤م يردّ  : ىم٤مل ، ومٞمف ومرضمٕم٧م ـمٚمَّ٘مٝم٤م

  ذم سًمٞم ٟمٗمسٍ  ـمٞم٥م قمـ
ٍ
: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ، ضم٤مز ظمديٕم٦ٌم، أُمره ُمـ رء

  قمـ ًمٙمؿ ـمٌـ وم٢من}
ٍ
 .{ومٙمٚمقه ٟمٗم٤ًمً  ُمٜمف رء

  .ظمدقمٝم٤م:  أي .واعمقطّمدة واًمالم اعمٕمجٛم٦م سمٗمتح " ظمٚمٌٝم٤م " ومٞمف وىمقًمف

 اًم٘مْم٤مة رأي٧م:  ىم٤مل اًمّزهرّي  قمـ ُمٕمٛمر قمـ اًمّرّزاق قمٌد وروى

 .ُٓمرأشمف وه٥م ومٞمام اًمّزوج ي٘مٞمٚمقن وٓ ًمزوضمٝم٤م وه٧ٌم ومٞمام اعمرأة ي٘مٞمٚمقن

 قمٜمف يقٟمس ورواي٦م ، ُمٜم٘مقًم٦م قمٜمف ُمٕمٛمر رواي٦م أنّ :  بقـفام واجلؿع

 شمرضمع أن ومٚمٝم٤م ظمدقمٝم٤م يٙمقن أن سملم اعمذيمقر اًمّتٗمّمٞمؾ وهق ، اظمتٞم٤مره

 . ذًمؽ قمغم اًمٌّٞمٜم٦م أىم٤مُم٧م إن ادوفؽّقي ؿقل وهق ، ومال ٓ أو

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  ذًمؽ ذم ىمقهل٤م ي٘مٌؾ:  وؿقؾ
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 .اجلؿفقر ذهى ُمٓمٚم٘م٤مً  لماجل٤مٟمٌ ُمـ اًمّرضمقع قمدم وإمم

 .ُذيح ذهى اًمّزهرّي  ٟم٘مٚمف اًمذي اًمّتٗمّمٞمؾ وإمم

 اُمرأة أنّ  ، ؾمػميـ سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ ح٤موّي واًمٓم اًمّرّزاق قمٌد ومروى

 ًمٚمّزوج وم٘م٤مل ُذيح إمم وم٤مظمتّمام ، ومٞمٝم٤م رضمٕم٧م صمؿّ  ه٦ٌم ًمزوضمٝم٤م وه٧ٌم

َّٓ و ، هقان وٓ رهيمُ  همػم ُمـ ًمؽ وه٧ٌم أّّن٤م ؿم٤مهداك:   ًم٘مد ومٞمٛمٞمٜمٝم٤م إ

 .وهقان يمره قمـ ًمؽ وه٧ٌم

 يٕمٓملم اًمٜم٤ًّمء إنّ  يمت٥م أّٟمف ، قمٛمر قمـ ُمٜم٘مٓمعٍ  سمًٜمدٍ  اقاًمرز قمٌد وقمٜمد

 .رضمٕم٧م شمرضمع أن ومِم٤مءت زوضمٝم٤م أقمٓم٧م اُمرأه وم٠مّيام ، وره٦ٌم رهم٦ٌم

 ًم٘مقًمف ، هب٤م ُمّياً  يم٤من وًمق ظم٤مًمٕمٝم٤م إذا ؿمٞمئ٤مً  يردّ  ٓ:  افّشوؾعلّ  ؿول

 .( سمف اومتدت ومٞمام قمٚمٞمٝمام ضمٜم٤مح ومال: )  شمٕم٤ممم

 طم٤مل وم٢مذا،  هل٤م ُم٤مًمٌؽ  ومٝمق ه٦ٌمً  ًمف اعمقهقب ىمٌض إذا:  سمّٓم٤ملٍ  سمـا ىم٤مل

 اًمّرضمقع وأُّم٤م ، اجلٛمٞمع قمٜمد ومٞمٝم٤م اًمّزيم٤مة قمٚمٞمف وضم٧ٌم قمٜمده احلقل قمٚمٞمٝم٤م

َّٓ  اجلؿفقر قمٜمد يٙمقن ومال  إب ومٞمٝم٤م رضمع وم٢من ، ًمٚمقًمد يقه٥م ومٞمام إ

 .آسمـ قمغم اًمّزيم٤مة ومٞمٝم٤م وضم٧ٌم احلقل سمٕمد

 ، احلقل ويًت٠مٟمػ اًمّرضمقع صّح  احلقل ؾىمٌ ومٞمٝم٤م رضمع وم٢من:  ىمٚم٧م

 .ذًمؽ ُمع آصمؿٌ  وهق ؾم٘مٓم٧م اًمّزيم٤مة إؾم٘م٤مط ًمػميد ذًمؽ ومٕمؾ يم٤من وم٢من

 اًمٜمّٝمل ًمثٌقت رضمققمف يّمّح  ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  احلٞمؾ يٌٓمؾ ُمـ ـمري٘م٦م وقمغم

 إؾم٘م٤مط ذم اًمّتحّٞمؾ ذًمؽ ىم٤مرن إذا ؾمّٞمام وٓ ، اهل٦ٌم ذم اًمّرضمقع قمـ

  .اًمّزيم٤مة
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 ( )اعمّتٝم٥م قمغم دم٥م اًمّزيم٤مة أنّ  إمم .افّشوؾعلّ  ومـفؿ اجلؿفقر وذهى

  .قمٜمده اعم٤مل ُمٙم٨م ُمّدة

______________________ 
 واًمّمقاب ُم٤م أصمٌت ف، وهق ظمٓم٠م ، سمزي٤مدة ٟمقن ( اعمٜمتٝم٥م ) وىمع ذم ُمٓمٌقع اًمٗمتح   (6)

 .واعمتٝم٥م هق ُمـ ـمٚم٥م اهل٦ٌَم ُمـ آظمر.
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 الحديث الرابع والثالثون
 ,  ببعض موففيِب أَ  ق ظع  تصّد : ؿول ,   ظـ افـّعامن بـ بشرٍ  -6;2

,  ملسو هيلع هللا ىلصٓ أرىض حتك تشفد رشقل اهلل : ؾؼوفً أمل ظؿرة بـً رواحي 

  ملسو هيلع هللا ىلصفف رشقل اهلل ؾؼول  , فقشفده ظذ صدؿتل ملسو هيلع هللا ىلص  إػ افـبلّ يِب ؾوكطؾؼ أَ 

 : ًَ واظدفقا دم  , ؼقا اهللات: ؿول  , ٓ: ؿول  ,  هذا بقفدك ـؾفؿ أؾعؾ

  .دؿيؾرّد تؾؽ افّص  , يِب ؾرجع أَ  , أوٓدـؿ

 ( ).ؾنين ٓ أصفد ظذ جقرٍ  , ؾال تشفدين إذاً : ودم فػظ ؿول 

 ( ).ؾلصفد ظذ هذا ؽري: ودم فػظ 

 

 ، اًمّزهرّي  أصح٤مب ٕيمثر يمذا ( ) ( بشر بـ افـّعامن ظـ: )  ؿقفف

 سمـ حمّٛمد أنّ  ، ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ إوزاقمّل  ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  وأظمرضمف

 ُمـ ضمٕمٚمف " ؾمٕمد سمـ سمِمػم قمـ طمّدصم٤مه اًمّرمحـ قمٌد سمـ ومحٞمد اًمٜمّٕمامن

 .اًمٜمّٕمامن قمـ قمٜمٝمام أّٟمف واعمحٗمقظ ، سمذًمؽ ومِمذّ  سمِمػم ُمًٜمد

 .لماًمّت٤مسمٕم ُمـ يمثػمٌ  قمددٌ  اًمٜمّٕمامن قمـ احلدي٨َم  هذا روى وىمد

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل (  6260) وُمًٚمؿ (  6632،  6332) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

  .قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم سمف

ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري قمـ محٞمد سمـ (  6260) وُمًٚمؿ (  6332) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .ٟمحقه .قمٌد اًمرمحـ وحمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم طمّدصم٤مه قمـ اًمٜمٕمامن 

  .ُمـ ـمريؼ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمٕمامن ٟمحقه(  6260) وأظمرضمف ُمًٚمؿ  

 .ِمٕمٌل قمـ اًمٜمٕمامن سمفُمـ ـمريؼ داود سمـ أيب هٜمد قمـ اًم(  6260) أظمرضمف ُمًٚمؿ ( 6)

 .( 22) شم٘مدُم٧م شمرَجتف ذم يمت٤مب اًمّمالة رىمؿ ( 0)
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 وأسمق ، داود وأيب واًمٜم٤ًّمئّل  ُمًٚمؿ قمٜمد اًمّزسمػم سمـ قمروة ُمٜمٝمؿ

٤ٌّمن واسمـ اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد اًمّْمحك  سمـ واعمٗمّْمؾ ، واًمّٓمح٤موّي  وأمحد طم

 ُمًٕمقد سمـ قمت٦ٌم سمـ اهلل وقمٌد ، واًمٜم٤ًّمئّل  داود وأيب أمحد قمٜمد اعُمٝمٚم٥َّم

 ٞمحلماًمّّمح ذم واًمِّمٕمٌّل  ، قمقاٟم٦م أيب قمٜمد اهلل قمٌد سمـ وقمقن ، أمحد قمٜمد

٤ٌّمن واسمـ ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًّمئّل  وأمحد داود وأيب  ورواه ، وهمػمهؿ طم

 .أيْم٤مً  يمثػم قمدد اًمِّمٕمٌّل  قمـ

 ُمٗمّّمالً  اًمّٓمريؼ هذه قمغم اًمّزائدة اًمٗمقائد ُمـ رواي٤مهتؿ ذم ُم٤م وؾم٠مذيمر

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن

 سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ ؾمٕمد اسمـ هق .اًمٜمّٕمامن واًمد(  يِب أَ  ق ظع  تصد   : ) ؿقفف

 ُمـ ؿمٝمػم صح٤ميبّ ،  اخلزرضمّل  – اًمالم وختٗمٞمػ اجلٞمؿ سمْمؿّ  - اجلالس

 .همػمه٤م وؿمٝمد سمدر أهؾ

 ُمـ أّول إّٟمف : ويؼول،  قمنمة صمالث ؾمٜم٦م سمٙمر أيب ظمالوم٦م ذم وُم٤مت

 . قمٛمر ظمالوم٦م إمم قم٤مش:  وؿقؾ،  إٟمّم٤مر ُمـ سمٙمر أسم٤م سم٤ميع

 "ذم رواي٦م ُم٤مًمؽ قمـ اًمزهري قمٜمد اًمِمٞمخلم  ( ببعض موفف: ) ؿقفف 

 سمٗمتح "إين ٟمحٚم٧م اسمٜمل همالُم٤ًم : وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم سمف كأشم أسم٤مه أنّ 

 سمٖمػم اًمٕمٓمّٞم٦م اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اًمٜمّقن سمٙمن:  واًمٜمّحٚم٦م ، واعمٝمٛمٚم٦م اًمٜمّقن

  .قمقض

 قمٛمرة وم٘م٤مًم٧م ، قمٓمّٞم٦م أيب أقمٓم٤مين " خ٤مرياًمٌ ذم اًمِّمٕمٌّل  رواي٦م ذمو

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقَل  وم٠مشمك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شمِمٝمد طمّتك أرى ٓ:  رواطم٦م سمٜم٧م

  ." قمٓمّٞم٦م رواطم٦م سمٜم٧م قمٛمرة ُمـ اسمٜمل أقمٓمٞم٧م إيّن :  وم٘م٤مل
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٤ٌّمن أيب ـمريؼ ُمـ ًمٚمٌخ٤مريو  ؿمٝم٤مدة ؾم١ماهل٤م ؾم٥ٌم اًمِّمٕمٌّل  قمـ طم

 سمٕمض أيب أُّمل ؾم٠مًم٧م:  ىم٤مل اًمٜمّٕمامن قمـ " وًمٗمٔمف .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ." ُم٤مًمف ُمـ زم اعمقه٦ٌم

:  أي " ؾمٜم٦م هب٤م وم٤مًمتقى " اًمقضمف هذا ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  ُمًٚمؿ زاد

٤ٌّمن اسمـ رواي٦م وذم. ُمٓمٚمٝم٤م   ." طمقًملم سمٕمد " اًمقضمف هذا ُمـ طم

 وأًمٖمك شم٤مرة اًمٙمن ومجؼم وؿمٞمئ٤مً  ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م اعمّدة سم٠منّ :  بقـفام وجيؿع

  .أظمرى

 اًمٜمٌّّل  شمِمٝمد طمّتك أرى ٓ:  ًمف وم٘م٤مًم٧م ، زم ومقهٌٝم٤م ًمف سمدا صمؿّ : ( ) ىم٤مل

 أيب سمـ داود ـمريؼ ُمـ وعمًٚمؿٍ  ." همالم وأٟم٤م سمٞمدي وم٠مظمذ:  ىم٤مل ، ملسو هيلع هللا ىلص

 اهلل رؾمقل إمم حيٛمٚمٜمل أيب يب اٟمٓمٚمؼ " اًمٜمّٕمامن قمـ اًمِّمٕمٌّل  قمـ هٜمد

 ."ملسو هيلع هللا ىلص

 ذم ومحٚمف اًمّٓمريؼ سمٕمض ُمٕمف ومٛمِمك سمٞمده أظمذ سم٠مّٟمف:  بقـفام وجيؿع

 .سم٤محلٛمؾ إّي٤مه اؾمتت٤ٌمقمف قمـ قمؼّم  أو ، ؾمٜمّف ًمّمٖمر سمٕمْمٝم٤م

 رواي٦م ذم ويمذا ، همالُم٤مً  يم٤مٟم٧م اًمٕمٓمّٞم٦م أنّ  ، ُم٤مًمؽ رواي٦م ُمـ شمٌلّم  وىمد

٤ٌّمن اسمـ  قمـ ؾم٤ممل سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ داود ٕيب ويمذا ، اعمذيمقرة طم

 .ُمٕم٤مً  ضم٤مسمر وطمدي٨م قمروة رواي٦م ذم وعمًٚمؿٍ  ، اًمِّمٕمٌّل 

 قمٜمد - قمٔمٞمؿٍ  سمقزنٍ  زاي صمؿّ  وراء سمٛمٝمٛمٚم٦مٍ  - طمريز أيب رواي٦م ذم ووىمع

______________________ 
ذم (  6632) وهل ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري . ومل يذيمر اًمِم٤مرح ُمـ أظمرضمٝم٤م . يمذا ومٞمف ( 6)

 .ُمـ ـمريؼ أيب طمٞم٤من قمـ اًمِمٕمٌل قمـ اًمٜمٕمامن سمف . يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات 
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٤ٌّمن اسمـ  إنّ :  وم٘م٤مل سم٤مًمٙمقوم٦م ظمٓم٥م اًمٜمّٕمامن أنّ  ، اًمِّمٕمٌّل  قمـ واًمّٓمؼماينّ  طم

 رواطم٦م سمٜم٧م قمٛمرة إنّ :  وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أشمك ؾمٕمد سمـ سمِمػم واًمدي

 ضمٕمٚم٧م طمّتك شمرسّمٞمف أن أسم٧م وإّّن٤م ، اًمٜمّٕمامن ؾمّٛمٞمتف وإيّن  ، سمٖمالمٍ  ٟمٗم٧ًم

 رؾمقل ذًمؽ قمغم أؿمٝمد:  ىم٤مًم٧م وأّّن٤م،  زم هق ُم٤مل أومْمؾ ُمـ طمدي٘م٦مً  ًمف

 .ضمقرٍ  قمغم أؿمٝمد ٓ : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وومٞمف .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  .واؿعتغ ظذ بوحلؿؾ:  افّروايتغ بغ حّبون ابـ ومجع

 .طمدي٘م٦م اًمٕمٓمّٞم٦م ويم٤مٟم٧م،  اًمٜمّٕمامن وٓدة قمٜمد:  وإحدامه

 .قمٌداً  اًمٕمٓمّٞم٦م ويم٤مٟم٧م،  اًمٜمّٕمامن يمؼُم  أن سمٕمد:  وإخرى

َّٓ  ، سمف سم٠مس ٓ َجع وهق  سمـ سمِمػم يٜمًك أن يٌٕمد أّٟمف قمٚمٞمف يٕمّٙمر أّٟمف إ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم يٕمقد طمّتك اعم٠ًمًم٦م ذم احلٙمؿَ  - ضمالًمتف ُمع - ؾمٕمد

 قمغم أؿمٝمد ٓ " إومم ذم ًمف ىم٤مل أن سمٕمد ٦ماًمّث٤مٟمٞم اًمٕمٓمّٞم٦م قمغم ومٞمًتِمٝمده

  ." ضمقرٍ 

٤ٌّمن اسمـ وضمّقز ـّ  سمِمػم يٙمقن أن:  طم   .احلٙمؿ ٟمًخ فم

 ، اًمّتٜمزيف يمراه٦م قمغم إّول إُمر محؾ يٙمقن أن حيتٛمؾ:  ؽره وؿول

ـّ  أو  صمٛمـ ٕنّ ،  اًمٕمٌد ذم آُمتٜم٤مع احلدي٘م٦م ذم آُمتٜم٤مع ُمـ يٚمزم ٓ أّٟمف فم

  .اًمٕمٌد صمٛمـ ـُم أيمثر إهمٚم٥م ذم احلدي٘م٦م

 حيت٤مج وٓ،  اخلدش هذا ُمـ يًٚمؿ اجلؿع مـ آخر وجف يل طفر ثؿّ 

َّٓ  شمرسمٞمتف ُمـ اُمتٜمٕم٧م عَم٤َّم قمٛمرة أنّ  وهق .ضمقاٍب  إمم  ؿمٞمئ٤مً  ًمف هي٥م أن إ

،  وم٤مردمٕمٝم٤م ًمف سمدا صمؿّ  ، خل٤مـمره٤م شمٓمٞمٞم٤ٌمً  اعمذيمقرة احلدي٘م٦م وهٌف سمف ُيّّمف

 أو ؾمٜم٦م ومٛمٓمٚمٝم٤م ذًمؽ ذم ةقمٛمر ومٕم٤مودشمف ، همػمه أطمد ُمٜمف ي٘مٌْمٝم٤م ملَ  ّٕٟمف
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 قمٛمرة وروٞم٧م همالُم٤مً  احلدي٘م٦م سمدل ًمف هي٥م أن ٟمٗمًف ـم٤مسم٧م صمؿّ ،  ؾمٜمتلم

َّٓ  ، سمذًمؽ  ذًمؽ قمغم أؿمٝمد:  ًمف وم٘م٤مًم٧م،  أيْم٤مً  يردمٕمف أن ظمِمٞم٧م أّّن٤م إ

 ، ومٞمٝم٤م رضمققمف ُمـ شم٠مُمـ وأن اًمٕمٓمّٞم٦م شمثٌٞم٧م سمذًمؽ شمريد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .إظمػمة وهل واطمدة ُمّرة ًمإلؿمٝم٤مد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم جمٞمئف ويٙمقن

 يم٤من أو ، سمٕمض حيٗمظ ملَ  ُم٤م طمٗمظ اًمّرواة سمٕمض أنّ  ومٞمف ُم٤م وهم٤مي٦م

 ُم٤م يمؾ ومًٛمع ، أظمرى سمٕمْمٝم٤م وي٘مّص  شم٤مرة اًم٘مّّم٦م سمٕمض ي٘مّص  اًمٜمّٕمامن

 .أقمٚمؿ واهلل ، قمٚمٞمف وم٤مىمتٍم رواه

 أظم٧م اخلزرضمّٞم٦م صمٕمٚم٦ٌم سمـا ( ل ظؿرة بـً رواحيمّ ؾؼوفً أُ ) : ؿقفف 

  .ِمٝمقراعم اًمّّمح٤ميبّ  رواطم٦م سمـ اهلل قمٌد

 سمـ اهلل قمٌد سمٜم٧م أّّن٤م اهلل قمٌد سمـ قمقن ـمريؼ ُمـ قمقاٟم٦م أيب قمٜمد ووىمع

:  وىم٤مًمقا وهمػمه ؾمٕمد اسمـ ذيمره٤م وسمذًمؽ ، إّول واًمّّمحٞمح .رواطم٦م

 سمٗمتح اخلٓمٞمؿ سمـ ىمٞمس ي٘مقل وومٞمٝم٤م .اًمٜم٤ًّمء ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سم٤ميع ممّـ يم٤مٟم٧م

 :  اعمٕمجٛم٦م

 ٤مأرداّن سم٤معمًؽ شمٜمٗمح ء      اًمٜم٤ًّم هوات ُمـ وقمٛمرة

ًَ  : ) ؿقفف  "وذم رواي٦م ُم٤مًمؽ  (ٓ : ؿول  ,  هذا بقفدك ـؾفؿ أؾعؾ

 "قمٜمد ُمًٚمؿ  طمّٞم٤من أيب رواي٦م ذم زاد ."ُمثٚمف  ٟمحٚم٧م وًمدك أيمؾ:  وم٘م٤مل

 ىم٤مل ؟ هذا ًمف وه٧ٌم أيمٚمٝمؿ:  وم٘م٤مل ، ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ ؾمقاه وًمد أًمؽ:  وم٘م٤مل

 :ٓ ".  

:  وم٘م٤مٓ ٛمروُمٕم يقٟمس أُّم٤م:  اًمّزهرّي  ـمريؼ ُمـ رواه عَم٤َّم ُمًٚمؿ وىم٤مل

  .وًمدك يمؾَّ أَ  : وم٘م٤مٓ قمٞمٞمٜم٦م واسمـ اًمٚمٞم٨م وأُّم٤م .سمٜمٞمؽ يمؾَّ أَ 
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 سمٜمقن أًمؽ:  وم٘م٤مل اًمِّمٕمٌّل  قمـ ظم٤مًمد أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ وًمف

 وذم،  ٓ:  ىم٤مل ؟ هذا ُمثؾ أقمٓمٞم٧م ومٙمٚمٝمؿ:  ىم٤مل .ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ ؾمقاه

 واهلل ٓ:  ىم٤مل " ُم٤مًمؽ قمـ ًمٚمّدارىمٓمٜمّل  اعمقـّمآت " ذم اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ رواي٦م

 ." اهلل ي٤م رؾمقَل 

 ، ذيمقراً  يم٤مٟمقا ًمق ُم٤م يِمٛمؾ اًمقًمد ًمٗمظ ٕنّ ،  سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤موم٤مة وٓ:  ىمٚم٧م

 يم٤مٟمقا وإن،  ومٔم٤مهر ذيمقراً  يم٤مٟمقا وم٢من اًمٌٜملم ًمٗمظ وأُّم٤م ، ً وذيمقرا إٟم٤مصم٤مً  أو

 واًمد - ًمٌِمػمٍ  ؾمٕمد اسمـ يذيمر وملَ  5 اًمّتٖمٚمٞم٥م ؾمٌٞمؾ ومٕمغم وذيمقراً  إٟم٤مصم٤مً 

 شمّمٖمػم سم٤معمقطّمدة سمّٞم٦مأُ  اؾمٛمٝم٤م سمٜمت٤مً  ًمف وذيمر ، اًمٜمّٕمامن همػم وًمداً  - اًمٜمّٕمامن

 .أٍب 

ؾرّد تؾؽ  , ؾرجع أيب , واظدفقا دم أوٓدـؿ , ؼقا اهللات: ؿول  : ) ؿقفف

 ُمـ وعمًٚمؿٍ  " وم٤مرضمٕمف : ىم٤مل "ذم رواي٦م ُم٤مًمؽ  قمـ اًمزهري ( دؿي افّص 

 وًمف ."وم٤مردده:  ىم٤مل " ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ ـمريؼ

 ومردّ  ومرضمع:  ىم٤مل " اًمِّمٕمٌّل  رواي٦م وذم ، ُمثٚمف وةقمر ـمريؼ ُمـ وًمٚمٜم٤ًّمئّل 

  " اًمّّمدىم٦م شمٚمؽ ومردّ  " وعمًٚمؿٍ  " قمٓمّٞمتف

ؾلصفد : ودم فػظ  , ؾنين ٓ أصفد ظذ جقرٍ  , ؾال تشفدين إذاً  ) :ؿقفف

 شمِمٝمدين ٓ:  ىم٤مل " قمٜمد اًمٌخ٤مري طمّٞم٤من أيب رواي٦م ذم( ظذ هذا ؽري 

 طمدي٨م وذم ، اًمِّمٕمٌّل  ـقم قم٤مصؿ رواي٦م ُمـ عمًٚمؿٍ  وُمثٚمف،  " ضمقر قمغم

َّٓ  أؿمٝمد ٓ وإيّن  ،  هذا يّمٚمح ومٚمٞمس " ضم٤مسمر  ."طمؼ   قمغم إ

َّٓ  أؿمٝمد ٓ " ُمرؾمالً  ـم٤موسٍ  ـمريؼ ُمـ اًمّرّزاق وًمٕمٌد  ، احلّؼ  قمغم إ
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 ."ًمف يِمٝمد أن ومٙمره " اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد قمروة رواي٦م وذم ( ) " هبذه أؿمٝمد ٓ

 ذم أوٓديمؿ سملم اقمدًمقا " ُمًٚمؿ قمٜمد اًمِّمٕمٌّل  قمـ اعمٖمػمة رواي٦م وذم

ٌّقن يمام ، اًمٜمّحؾ  ." اًمؼمّ  ذم سمٞمٜمٙمؿ يٕمدًمقا أن حت

 احلّؼ  ُمـ قمٚمٞمؽ ًمٌٜمٞمؽ إنّ  " أمحد قمٜمد اًمِّمٕمٌّل  قمـ جم٤مًمد رواي٦م وذم

 ذم إًمٞمؽ يٙمقٟمقا أن أيّنك ، ضمقر قمغم شمِمٝمدين ومال ، سمٞمٜمٝمؿ شمٕمدل أن

 ." إذاً  ومال:  ىم٤مل ، سمغم:  ىم٤مل ؟ ؾمقاء اًمؼمّ 

 سمٞمٜمٝمؿ شمٕمدل أن احلّؼ  ُمـ قمٚمٞمؽ هلؿ إنّ  " اًمقضمف هذا ُمـ داود وٕيب

 أيب ـمريؼ ُمـ وًمٚمٜم٤ًّمئّل  ." يؼّموك أن احلّؼ  ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ًمؽ أنّ  يمام ،

٤ٌّمن وٓسمـ وًمف،  " سمٞمٜمٝمؿ ؾمّقي٧م أٓ " اًمّْمحك  ؾمقّ  " اًمقضمف هذا ُمـ طم

  " سمٞمٜمٝمؿ

  .واطمدٍ  ًك ُمٕمٜم إمم يرضمع اًمقاطمدة اًم٘مّّم٦م هذه ذم إًمٗم٤مظ واظمتالف

ؽ وىمد ًّ قّي٦م أوضم٥م ُمـ سمف مت ًّ  ّسح وسمف ، إوٓد قمٓمّٞم٦م ذم اًم

 بف وؿول , وإشحوق وأمحد وافّثقريّ  ضووسٍ  ؿقل وهق ، اًمٌخ٤مرّي 

  .ادوفؽّقي بعض

  .سم٤مـمٚم٦م أّّن٤م همٓء ظـ ادشفقر ثؿّ 

  .يرضمع أن وجي٥م ، شمّمّح :  أمحد وظـ

 ًمزُم٤مٟمتف اًمقًمد حيت٤مج يم٠من ، ؾم٥ٌٌم  ًمف يم٤من إن اًمّتٗم٤موؾ جيقز:  وظـف

______________________ 
َّٓ ) وهلذه اًمزي٤مدة أقمٜمل ( 6) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  ر ؿم٤مهٌد ُمـ طمدي٨م ضم٤مسم( قمغم احلؼ  إ

 .وهمػممه٤م(  0636) وأسمق داود ، (  6263)  "صحٞمحف"
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  .اًم٤ٌمىملم دون ًمؽذ ٟمحق أو وديٜمف

  .اإلرضار سم٤مًمّتٗمْمٞمؾ ىمّمد إن اًمّتًقي٦م دم٥م:  يقشػ أبق وؿول

٦ٌّم اًمّتًقي٦م أنّ  إمم اجلؿفقر ذهىو  صّح  سمٕمْم٤مً  ومّْمؾ وم٢من ، ُمًتح

٧ٌّم . ويمره  قمغم إُمر ومحٛمٚمقا ، اًمّرضمقع أو اًمّتًقي٦م إمم اعم٤ٌمدرة واؾمتح

  .اًمّتٜمزيف قمغم واًمٜمّٝمل اًمٜمّدب

 اًمّرطمؿ ىمٓمع ٕنّ  ، اًمقاضم٥م ٘مّدُم٦مُم أّٟمف:  أوضمٌف ُمـ طمّج٦م وُمـ

 ي١مّدي مم٤ّم واًمّتٗمْمٞمؾ،  حمّرُم٤مً  يٙمقن إًمٞمٝمام ي١مّدي ومام حمّرُم٤من واًمٕم٘مقق

  .إًمٞمٝمام

 .افّتسقيي صػي دم اختؾػقا ثؿّ 

 وسمٕمض وإؾمح٤مق وأمحد احلًـ سمـ حمّٛمد ىم٤مل :افؼقل إول 

 .يم٤معمػماث طمّٔملم اًمّذيمر يٕمٓمل أن اًمٕمدل .واعم٤مًمٙمّٞم٦م اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م

 طمّتك يده ذم اًمقاه٥م أسم٘م٤مه ًمق اعم٤مل ذًمؽ ُمـ طمّٔمٝم٤م سم٠مّٟمف اواطمتّجق

 .ُم٤مت

 سم٤مًمّتًقي٦م إُمر وفم٤مهر ، وإٟمثك اًمّذيمر سملم ومرق ٓ : افؼقل افثوين

 .ًمف يِمٝمد

٤ٌّمس اسمـ سمحدي٨م واؾمت٠مٟمًقا  اًمٕمٓمّٞم٦م ذم أوٓديمؿ سملم ؾمّقوا " رومٕمف قم

 ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد أظمرضمف " اًمٜم٤ًّمء ًمٗمّْمٚم٧م أطمداً  ُمٗمّْمالً  يمٜم٧م ومٚمق ،

 .طمًـ وإؾمٜم٤مده .ـمري٘مف ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل 

 اًمٜمّٕمامن طمدي٨م قمـ اًمٜمّدب قمغم سم٤مًمّتًقي٦م إُمر محؾ ُمـ : وأضم٤مب

 : بلجقبيٍ 



  باب اهلبة   البيوع كتاب   
304 

 ، ُمٜمٕمف وًمذًمؽ واًمده ُم٤مل َجٞمع يم٤من ًمٚمٜمّٕمامن اعمقهقب أنّ :  أحدهو

 .موفؽ ظـ اًمؼمّ  قمٌد اسمـ طمٙم٤مه.  اًمّتٗمْمٞمؾ ُمٜمع قمغم طمّج٦م ومٞمف ومٚمٞمس

  .سم٤مًمٌٕمْمّٞم٦م ّسح اًمٜمّٕمامن ي٨مطمد ـمرق ُمـ يمثػماً  سم٠منّ :  وشمٕمّ٘مٌف

 ُمـ يتٜم٤مول إّٟمام اًمٜمّٝمل أنّ  اًمّت٠مويالت أسمٕمد وُمـ:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 يًٛمع ملَ  ويم٠مّٟمف ، شحـقن إًمٞمف ذه٥م يمام وًمده ًمٌٕمض ُم٤مًمف َجٞمع وه٥م

 ؾم٠مًمتف عَم٤َّم ًمف وهٌف وأّٟمف همالُم٤مً  يم٤من اعمقهقب أنّ  ، احلدي٨م هذا ٟمٗمس ذم

 ًمف يم٤من أّٟمف اًم٘مٓمع قمغم ُمٜمف يٕمٚمؿ هذاو:  ىم٤مل ، ُم٤مًمف سمٕمض ُمـ اهل٦ٌم إمّ 

 .همػمه ُم٤مل

 اًمٜمٌّّل  يًتِمػم سمِمػم ضم٤مء وإّٟمام ، شمٜمجز ملَ  اعمذيمقرة اًمٕمٓمّٞم٦م أنّ  : ثوكقفو

  .اًمّٓمح٤موّي  طمٙم٤مه .ومؽمك شمٗمٕمؾ ٓ سم٠من قمٚمٞمف وم٠مؿم٤مر ذًمؽ ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 .يٜم٤مسمذه ُم٤م اًم٤ٌمب طمدي٨م ـمرق أيمثر وذم

 ٕسمٞمف ومج٤مز عمقهقبا ىمٌض يٙمـ وملَ ،  يمٌػماً  يم٤من اًمٜمّٕمامن أنّ  : ثوفثفو

 .اًمّٓمح٤موّي  ذيمره ، اًمّرضمقع

 ":  ىمقًمف ظمّمقص٤مً  أيْم٤مً  احلدي٨م ـمرق أيمثر ذم ُم٤م ظمالف وهق

 .اًم٘مٌض وىمقع شم٘مّدم قمغم يدل وم٢مّٟمف " ارضمٕمف

 ىم٤مسمْم٤مً  أسمقه ويم٤من،  صٖمػماً  يم٤من أّٟمف اًمّرواي٤مت قمٚمٞمف شمْم٤مومرت واًمذي

 .اعم٘مٌقض طمٙمؿ ذم يم٤مٟم٧م سمٕمدُم٤م اعمذيمقرة اًمٕمٓمّٞم٦م سمردّ  وم٠مُمر ، ًمّمٖمره ًمف

 اهل٦ٌم شمّمّح  ملَ  وًمق ، اًمّّمّح٦م قمغم دًمٞمؾ " ارضمٕمف ":  ىمقًمف أنّ  : رابعفو

 وهٌف ومٞمام يرضمع أن ًمٚمقاًمد ٕنّ  سم٤مًمّرضمقع أُمره وإّٟمام ، اًمّرضمقع يّمّح  ملَ 

 اًمّتًقي٦م اؾمتح٤ٌمب ًمٙمـ - ذًمؽ ظمالف إومْمؾ يم٤من وإن - ًمقًمده
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 .سمف أُمره ومٚمذًمؽ ذًمؽ قمغم حرضم

 .ٟمٔمرٌ  سمذًمؽ آطمتج٤مج وذم

 اعمذيمقرة اهل٦ٌم متض ٓ:  أي " ارضمٕمف ":  ىمقًمف ُمٕمٜمك أنّ  ئمٝمر ذيواًم

 .اهل٦ٌم صّح٦م شم٘مّدم ذًمؽ ُمـ يٚمزم وٓ ،

 قمغم سم٤مإلؿمٝم٤مد إذن " همػمي هذا قمغم أؿمٝمد ":  ىمقًمف أنّ  : خومسفو

 ٕنّ  أؿمٝمد ٓ:  ىم٤مل ويم٠مّٟمف ، اإلُم٤مم ًمٙمقٟمف ذًمؽ ُمـ اُمتٜمع وإّٟمام ، ذًمؽ

 طمٙم٤مه ، حيٙمؿ أن ؿم٠مٟمف ُمـ وإّٟمام يِمٝمد أن ؿم٠مٟمف ُمـ ًمٞمس اإلُم٤مم

  .اًم٘مّّم٤مر اسمـ وارشمْم٤مه ، أيْم٤مً  اًمّٓمح٤موّي 

 أن يِمٝمد أن ؿم٠مٟمف ُمـ ًمٞمس اإلُم٤مم يمقن ُمـ يٚمزم ٓ سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 ّسح وىمد ، قمٚمٞمف شمٕمّٞمٜم٧م إذا أدائٝم٤م ُمـ وٓ اًمِّمٝم٤مدة حتّٛمؾ ُمـ يٛمتٜمع

 .ضم٤مز ٟمّقاسمف سمٕمض قمٜمد ؿمٝمد إذا اإلُم٤مم أنّ  هبذا اعمحت٩ّم 

 هق سمؾ ، يمذًمؽ ومٚمٞمس إذنٍ  صٞمٖم٦م " أؿمٝمد ":  ىمقًمف إنّ  ىمقًمف وأُّم٤م

 ذم اجلؿفقر ّسح وسمذًمؽ ، احلدي٨م أًمٗم٤مظ سم٘مّٞم٦م قمٚمٞمف يدل ٤معمَِ  ًمٚمّتقسمٞمخ

  .اعمقوع هذا

٤ٌّمن اسمـ وىم٤مل  اجلقاز ٟمٗمل سمف واعمراد .أُمر صٞمٖم٦م " أؿمٝمد ":  ىمقًمف:  طم

 .اٟمتٝمك " اًمقٓء هلؿ اؿمؽمـمل ":  ًمٕم٤مئِم٦م يم٘مقًمف وهق

ؽ : شودشفو ًّ  اعمراد أنّ  قمغم " سمٞمٜمٝمؿ ؾمّقي٧م أٓ ":  ٘مقًمفسم اًمّتٛم

  .اًمّتٜمزيف وسم٤مًمٜمّٝمل آؾمتح٤ٌمب سم٤مُٕمر

 وٓ ، اًمٚمٗمٔم٦م هذه قمغم اًمّزائدة إًمٗم٤مظ شمٚمؽ ورود ًمقٓ .ضمّٞمدٌ  وهذا

 ":  ىم٤مل طمٞم٨م أيْم٤مً  إُمر سمّمٞمٖم٦م وردت سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمّرواي٦م شمٚمؽ أنّ  ؾمّٞمام
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 ." سمٞمٜمٝمؿ ؾمقّ 

 اعمحٗمقظ أنّ  قمغم يدل ُم٤م ؾمػميـ اسمـ قمـ ُمًٚمؿ قمٜمد وىمع : شوبعفو

  ." ؾمّقوا ٓ  أوٓديمؿ سملم ىم٤مرسمقا " اًمٜمّٕمامن طمدي٨م ذم

 .اًمّتًقي٦م يقضمٌقن ٓ يمام اعم٘م٤مرسم٦م يقضمٌقن ٓ اعمخ٤مًمٗملم سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 سمرّ  ذم ُمٜمٝمؿ سم٤مًمّتًقي٦م سمٞمٜمٝمؿ اًمّتًقي٦م ذم اًمقاىمع اًمّتِمٌٞمف ذم : ثومـفو

 قمدم قمغم اجلقر إـمالق ًمٙمـ ، ًمٚمٜمّدب إُمر أنّ  قمغم شمدل ىمريٜم٦م اًمقاًمديـ

َّٓ  أؿمٝمد ٓ ":  ىمقًمف ُمـ واعمٗمٝمقم ، اًمّتًقي٦م  ذم ىم٤مل وىمد " طمّؼ  قمغم إ

  ." إذاً  ومال:  ىم٤مل " اًمّتِمٌٞمف ومٞمٝم٤م وىمع اًمتل اًمّرواي٦م آظمر

 قمدم قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمٕمد وقمٛمر سمٙمر أيب اخلٚمٞمٗمتلم قمٛمؾ : توشعفو

 .ًمٚمٜمّدب إُمر أنّ  ذم فم٤مهرة ىمريٜم٦م اًمّتًقي٦م

 سمٙمر أسم٤م أنّ ،  قم٤مئِم٦م قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اعمقـّم٠م ومرواه .رسمٙم أسمق وم٠مُّم٤م

 ًمٙم٤من شمٞمفطمتزا يمٜم٧م ومٚمق حالً ٟمُ  ٟمحٚمتِؽ  يمٜم٧م إيّن  " ُمقشمف ُمرض ذم هل٤م ىم٤مل

  ." ًمٚمقارث اًمٞمقم هق وإّٟمام ، ًمؽ

 ؾم٤مئر دون قم٤مصامً  اسمٜمف ٟمحؾ أّٟمف:  وهمػمه اًمّٓمح٤موّي  ومذيمر .قمٛمر وأُّم٤م

 .وًمده

 سمذًمؽ راولم يم٤مٟمقا إظمقهت٤م سم٠منّ :  قم٤مئِم٦م ىمّّم٦م قمـ قمروة أضم٤مب وىمد

 .قمٛمر ىمّّم٦م قمـ ذًمؽ سمٛمثؾ وجي٤مب ،

 ًمٖمػم ُم٤مًمف اًمّرضمؾ قمٓمّٞم٦م ضمقاز قمغم اٟمٕم٘مد اإلمجوع أنّ :  إجقبي ظوذ

 قمـ ُيرج أن ًمف ضم٤مز ُم٤مًمف ُمـ وًمده َجٞمع ُيرج أن ًمف ضم٤مز وم٢مذا ، وًمده

  .اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ذيمره ، سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ
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 .اًمٜمّّص  وضمقد ُمع ىمٞم٤مس ّٕٟمف،  وٕمٗمف ُيٗمك وٓ

 ٓ:  أي " ضمقر قمغم أؿمٝمد ٓ ":  ىمقًمف ُمٕمٜمك أنّ  بعضفؿ وزظؿ

 .سمٕمض دون إوٓد ًمٌٕمض إب ُمٞمؾ قمغم أؿمٝمد

َّٓ  أؿمٝمد ٓ " اًمّرواي٦م ذم ىمقًمف ويرّده ، ُيٗمك ٓ ٟمٔمرٌ  هذا وذم  قمغم إ

  ." احلّؼ 

 بوإلمجوع اطمت٩ّم  ادوفؽّقي بعض أنّ :  اًمّداودّي  قمـ اًمّتلم اسمـ وطمٙمك

  .قمٚمٞمف رّده صمؿّ  ، اًمٜمّٕمامن طمدي٨م فم٤مهر ظمالف قمغم

 ويمذًمؽ ٓسمٜمف وهٌف ومٞمام يرضمع أن ًمألب أنّ  قمغم أيْم٤مً  سمف واؾمتدلَّ 

 .افػؼفوء أـثر ؿقل وهق ، إمّ 

 َّٓ  إن شمرضمع أن ًمألمّ :  وم٘م٤مًمقا،  وإمّ  إب سملم ومّرىمقا ادوفؽّقي أنّ  إ

 ـآسم يم٤من إذا سمام إب رضمقع وىمّٞمدوا ، ُم٤مت إذا ُم٤م دون طمّٞم٤مً  إب يم٤من

 .إشحوق ؿول وبذفؽ ، يٜمٙمح أو ديٜم٤مً  يًتحدث ملَ  ًمف اعمقهقب

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّرضمقع ًمألب:  افّشوؾعلّ  وؿول

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  هٌتف ذم يرضمع أن ًمقاه٥ٍم  حيؾ ٓ:  أمحد وؿول

 ، اًمّرضمقع ًمألب يٙمـ ملَ  صٖمػماً  اعمقهقب يم٤من إن:  افؽقؾّققن وؿول

 زوضمتف ُمـ ًمزوٍج  ٦ماهلٌ يم٤مٟم٧م وإن:  ىم٤مًمقا ، وىمٌْمٝم٤م يمٌػماً  يم٤من إن ويمذا

 .ذًمؽ ُمـ رء ذم اًمّرضمقع جيز ملَ  رطمؿٍ  ًمذي أو سم٤مًمٕمٙمس أو

 سمخالف شمرضمع أن ًمٚمّزوضم٦م:  وىم٤مل،  اًمّرطمؿ ذي ذم إشحوق وواوم٘مٝمؿ

 .اًمّزوج

 .يٓمقل ذًمؽ ُمـ واطمدٍ  ًمٙمؾ وآطمتج٤مج
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 ذم ومٚمٞمس ( ) ٕسمٞمف وُم٤مًمف اًمقًمد أنّ  ، إب اؾمتثٜم٤مء ذم اجلٛمٝمقر وطمّج٦م

 ُمّمٚمح٦م اىمتْمتف ومرسّمام رضمققم٤مً  يمقٟمف شم٘مدير وقمغم ، رضمققم٤مً  احل٘مٞم٘م٦م

 .ذًمؽ وٟمحق ، اًمّت٠مدي٥م

 .اجلقاز ذم فم٤مهر اًم٤ٌمب وطمدي٨م

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ُم٤مضمف واسمـ داود أسمق أظمرجو  ٓ" قمٛمر واسمـ قم

َّٓ  ، ومٞمٝم٤م ومػمضمع ه٦ٌم هي٥م أو قمٓمّٞم٦مً  يٕمٓمل ًمرضمؾٍ  حيؾ    يٕمٓمل ومٞمام اًمقاًمد إ

 .صم٘م٤مت ورضم٤مًمف " وًمده

 يقىمع ُم٤م وشمرك اإلظمقة سملم اًمّتآًمػ إمم دباًمٜمّ  أيْم٤مً  احلدي٨م وذم

 ٓسمٜمف إب قمٓمّٞم٦م وأنّ  ، ًممسم٤مء اًمٕم٘مقق يقرث أو اًمِّمحٜم٤مء سمٞمٜمٝمؿ

 .ىمٌض إمم حتت٤مج ٓ طمجره ذم اًمّّمٖمػم

  .اًم٘مٌض قمـ يٖمٜمل ومٞمٝم٤م اإلؿمٝم٤مد وأنّ 

  .وإومرازه٤م قمزهل٤م ُمـ سمدّ  ومال ومّْم٦م أو ذه٤ٌمً  اهل٦ٌم يم٤مٟم٧م إن:  وؿقؾ

 اهل٦ٌم ذم اإلؿمٝم٤مد وأنّ ،  سمٛم٤ٌمٍح  ًمٞمس ومٞمام اًمِّمٝم٤مدة حتّٛمؾ يمراه٦م وومٞمف

______________________ 
 ."أٟم٧م وُم٤مًمؽ ٕسمٞمؽ  "ًمٚمحدي٨م اعمِمٝمقر (6)

أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ، ىم٤مل ( :  623/ 6)  "اًمٗمتح"ذم  ًمِم٤مرحىم٤مل ا    

همري٥م شمٗمرد سمف قمٞمًك سمـ يقٟمس سمـ أيب إؾمح٤مق ويقؾمػ سمـ إؾمح٤مق سمـ : اًمدارىمٓمٜمل 

رضم٤مًمف : وىم٤مل اعمٜمذري  .إؾمٜم٤مده صحٞمح: وىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من  .قمـ اسمـ اعمٜمٙمدرأيب إؾمح٤مق 

اًمدٓئؾ  "واًمٌٞمٝم٘مل ذم  "اًمّمٖمػم  "وًمف ـمريؼ أظمرى قمـ ضم٤مسمر قمٜمد اًمٓمؼماين ذم  .صم٘م٤مت

 .ومٞمٝم٤م ىمّم٦م ُمٓمقًم٦م "

وقمـ ؾمٛمرة وقمـ قمٛمر يمالمه٤م قمٜمد اًمٌزار  "صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن"وذم اًم٤ٌمب قمـ قم٤مئِم٦م ذم 

اًمٓمؼماين ، وقمـ اسمـ قمٛمر قمٜمد أيب يٕمغم ، ومٛمجٛمقع ـمرىمف ٓ ، وقمـ اسمـ ُمًٕمقد قمٜمد 

 .ُمـ اًمٗمتح  اٟمتٝمك .حتٓم ف قمـ اًم٘مقة ، وضمقاز آطمتج٤مج سمف
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 .سمقاضم٥ٍم  وًمٞمس ُمنموع

 وإن سمٕمض دون واًمّزوضم٤مت إوٓد سمٕمض إمم اعمٞمؾ ضمقاز وومٞمف

 .ذًمؽ همػم ذم سمٞمٜمٝمؿ اًمّتًقي٦م وضم٧ٌم

 إُّم٤م وم٤مئدهت٤م وشمٔمٝمر ، اًمِّمٝم٤مدة يتحّٛمؾ أن إقمٔمؿ ًمإلُم٤مم أنّ  وومٞمف

  .ٟمّقاسمف سمٕمض دقمٜم ي١مّدهي٤م أو ، جيٞمزه ُمـ قمٜمد سمٕمٚمٛمف ذًمؽ ذم ًمٞمحٙمؿ

 ، آؾمتٗمّم٤مل حيتٛمؾ قماّم  واعمٗمتل احل٤ميمؿ اؾمتٗمّم٤مل ُمنموقمّٞم٦م وومٞمف

 .ُمثٚمف أقمٓمٞم٧م أومٙمٚمٝمؿ:  ىم٤مل ، ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ومٚماّم  ، همػمه وًمد أًمؽ " ًم٘مقًمف

 .ًمِمٝمد ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ًمق أّٟمف ُمٜمف ومٞمٗمٝمؿ .أؿمٝمد ٓ:  ىم٤مل ، ٓ:  ىم٤مل ومٚماّم 

 اًمقًمد ُمّمٚمح٦م ذم يمالُم٤مً  ًمإلُم٤مم وأنّ  ، صدىم٦م اهل٦ٌم شمًٛمٞم٦م ضمقاز وومٞمف

 يمؾ ذم اهلل سمت٘مقى واعمٗمتل احل٤ميمؿ وأُمر ، احلّؼ  ىمٌقل إمم واعم٤ٌمدرة ،

  .طم٤مل

 روٞم٧م ًمق قمٛمرة ٕنّ ّ َ ، واًمّتٜمّٓمع احلرص قم٤مىم٦ٌم ؾمقء إمم إؿم٤مرة وومٞمف

 ذًمؽ شمثٌٞم٧م ذم طمرصٝم٤م اؿمتدّ  ومٚماّم  ، ومٞمف رضمع ٤معمَِ  ًمقًمده زوضمٝم٤م وهٌف سمام

  .سمٓمالٟمف إمم أوم٣م

 ُمٜمف يٕمرف ممّـ واًمقصّٞم٦م اهل٦ٌم يردّ  أن ًمإلُم٤مم أنّ  ومٞمف:  اعُمٝمٚم٥َّم وىم٤مل

 .أقمٚمؿ واهلل ، اًمقرصم٦م سمٕمض قمـ هروسم٤مً 
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 باب احلرث ًادلزارػت
 

ُرصُمقَن ) : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ـُ ( 20)َأوَمَرَأْيُتْؿ َُم٤م حَتْ َأَأْٟمُتْؿ شَمْزَرقُمقَٟمُف َأْم َٟمْح

اِرقُمقَن   ( ًَمْق َٟمَِم٤مُء جَلََٕمْٚمٜم٤َمُه طُمَٓم٤مًُم٤م( 23)اًمزَّ

:  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ، ىم٤مل قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وى اًمِمٞمخ٤من ور

، ومٞم٠ميمؾ ُمٜمف ـمػم أو إٟم٤ًمن  ، أو يزرع زرقم٤مً  ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ يٖمرس همرؾم٤مً 

َّٓ  أو هبٞمٛم٦م  . يم٤من ًمف سمف صدىم٦م، إ

، أي٦م شمدل قمغم إسم٤مطم٦م اًمزرع ُمـ ضمٝم٦م آُمتٜم٤من سمف  أنَّ  وٓ ؿمؽَّ    
   .( )ٌخ٤مري ذي ذيمره اًمواحلدي٨م يدل قمغم ومْمٚمف سم٤مًم٘مٞمد اًم

ُمـ ّنك قمٜمف  وأنَّ ، أؿم٤مر اًمٌخ٤مري إمم إسم٤مطم٦م اًمزرع : سمـ اعمٜمػم اوىم٤مل    
ف ُم٤م إذا ؿمٖمؾ احلرث قمـ احلرب وٟمحقه ُمـ يمام ورد قمـ قمٛمر ومٛمحٚم     

: ىم٤ملأٟمف ،  ٛمؾ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكموقمغم ذًمؽ حُي ، إُمقر اعمٓمٚمقسم٦م    
   : ي٘مقل  ملسو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل :  ، وم٘م٤مل ُمـ آًم٦م احلرث ٦م وؿمٞمئ٤مً ورأى ؾمٙمَّ 

َّٓ  ىمقمٍ  ٓ يدظمؾ هذا سمٞم٧َم     .أظمرضمف اًمٌخ٤مري .  أدظمٚمف اهلل اًمذلإ
   .واعمزارقم٦م ُمٗم٤مقمٚم٦م ُمـ اًمزرع 

   .رس واًمزرع واحلض قمغم قمامرة إرضوذم احلدي٨م ومْمؾ اًمٖم
    .ويًتٜمٌط ُمٜمف اخت٤مذ اًمْمٞمٕم٦م واًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝم٤م 

    .وومٞمف وم٤ًمد ىمقل ُمـ أٟمٙمر ذًمؽ ُمـ اعمتزهدة 
______________________ 

 . صمؿ ذيمر أي٦م واحلدي٨م .. سم٤مب ومْمؾ اًمزرع واًمٖمرس إذا ُأيمؾ ُمٜمف : سمقب قمٚمٞمف ( 6)
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.  ُم٤م إذا ؿمٖمؾ قمـ أُمر اًمديـ ُم٤م ورد ُمـ اًمتٜمٗمػم قمـ ذًمؽ قمغم ُؾ ومحْ    
ٓ شمتخذوا اًمْمٞمٕم٦م ومؽمهمٌقا ذم اًمدٟمٞم٤م  : سمـ ُمًٕمقد ُمرومققم٤مً اومٛمٜمف طمدي٨م    

   ( ) .احلدي٨م. 
، سمحٛمٚمف قمغم آؾمتٙمث٤مر  أٟمسجيٛمع سمٞمٜمف وسملم طمدي٨م : ىم٤مل اًم٘مرـمٌل    

قمغم اخت٤مذه٤م ًمٚمٙمٗم٤مف  أٟمسومحؾ طمدي٨م ، وآؿمتٖم٤مل سمف قمـ أُمر اًمديـ    
   .ؾ صمقاهب٤موحتّمٞم، أو ًمٜمٗمع اعمًٚمٛملم هب٤م 
وُم٘متْم٤مه أن "  إٓ يم٤من ًمف صدىم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م" وذم رواي٦م عمًٚمؿ    

وًمق ُم٤مت زارقمف ، ُمٜمف  أضمر ذًمؽ يًتٛمر ُم٤م دام اًمٖمرس أو اًمزرع ُم٠ميمقًٓ    
   .وًمق اٟمت٘مؾ ُمٚمٙمف إمم همػمه، و هم٤مرؾمف أ

ـ وزاد ُمِ ، وأوىمٕمف ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل  ر ُمًٚمامً ٟمٙمَّ : ىم٤مل اًمٓمٞمٌل     
ًٚمؿ ُمُ  أيَّ  ان ًمٞمدل قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٙمٜم٤مي٦م قمغم أنَّ احلٞمق وقمؿَّ ، آؾمتٖمراىمٞم٦م     
يٕمٛمؾ أي قمٛمؾ ُمـ اعم٤ٌمح يٜمتٗمع سمام  أو قم٤مصٞم٤مً  ُمٓمٞمٕم٤مً  أو قمٌداً  يم٤من طمراً     
    .ويث٤مب قمٚمٞمف ، طمٞمقان يم٤من يرضمع ٟمٗمٕمف إًمٞمف  قمٛمٚمف أيَّ 

وىمد ورد ذم اعمٜمع ُمٜمف طمدي٨م ، وومٞمف ضمقاز ٟم٦ًٌم اًمزرع إمم أدُمل     
ٓ :  ي٨م أيب هريرة ُمرومققم٤مً سمـ أيب طم٤مشمؿ ُمـ طمداأظمرضمف . همػم ىمقي     

أمل شمًٛمع ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم . وًمٙمـ ًمٞم٘مؾ طمرصم٧م ، ي٘مؾ أطمديمؿ زرقم٧م     

______________________ 
( 024)واًمٓمٞم٤مًمز ( 6063) "اًمًٜمـ"واًمؽمُمذي ذم ( 022/  6)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ( 6)

 .ُمرومققم٤ًم .  ُمـ ـمريؼ اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمد إظمرم قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ ُمًٕمقد 

 .طمدي٨م طمًـ : وىم٤مل اًمؽمُمذي ( .  263) واسمـ طم٤ٌمن (  066/  3) وصححف احل٤ميمؿ 
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َّٓ ( . أأٟمتؿ شمزرقمقٟمف أم ٟمحـ اًمزارقمقن )    أن ُمًٚمؿ سمـ ورضم٤مًمف صم٘م٤مت إ
   .رسمام أظمٓم٠م : سمـ طم٤ٌمن اىم٤مل ومٞمف . أيب ُمًٚمؿ اجلرُمل 

اًمًٚمٛمل سمٛمثٚمف ُمـ  وروى قمٌد سمـ محٞمد ُمـ ـمريؼ أيب قمٌد اًمرمحـ   
   .ًمف همػم ُمرومقعىمق
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 الحديث الخامس والثالثون 
 , ظومؾ أهؾ خقز ملسو هيلع هللا ىلص افـبلّ  أنّ ,  وظـ ظبد اهلل بـ ظؿر  -6;2

 ( ).أو زرعٍ  مـ ثؿرٍ  , ظذ صطر مو خيرج مـفو

 

 قمغم ، اًمٞمٝمقدَ  ظمٞمؼمَ  أقمٓمك "وًمٚمٌخ٤مري   ( ظومؾ أهؾ خقز ): ؿقفف 

 ." ويزرقمقه٤م يٕمٛمٚمقه٤م أن

 .احلدي٨م ذم

،  سمف اعمنمك حلؼوأُ ، ُمِم٤مريم٦م اًمذُمل ذم اعمزارقم٦م :  وهق افؼقل إول

 .اًمّذُّمّل  ُمٕمٜمك ذم ص٤مر اؾمت٠مُمـ إذا ّٕٟمف

 ، وإؾمح٤مق وأمحد واًمٚمٞم٨م اًمّثقرّي  اجلقاز ذم ظم٤مًمػ:  افؼقل افثوين

َّٓ  ، ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف  .اعمًٚمؿ سمحية يتٍّمف يم٤من إذا أضم٤مزه أّٟمف إ

 وصمٛمـ يم٤مًمّرسم٤م حيؾ ٓ ُم٤م اعمًٚمؿ ُم٤مل ذم يدظمؾ أن ظمِمٞم٦م:  وطمّجتٝمؿ

 .واخلٜمزير اخلٛمر

 ذم ضم٤مز وإذا ، ظمٞمؼم هيقد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمٛمٕم٤مُمٚم٦م:  اجلٛمٝمقر واطمت٩ّم 

 ذم أنّ  ُمع ُمٜمٝمؿ اجلزي٦م أظمذ وسمٛمنموقمّٞم٦م ،همػمه٤م ذم ضم٤مز اعمزارقم٦م

 .ومٞمٝم٤م ُم٤م أُمقاهلؿ

 هق احلدي٨م هذا ( أو زرعٍ  مـ ثؿرٍ  ظذ صطر مو خيرج مـفو) : ؿقفف 

______________________ 
(  3336،  6626،  6022،  6632،  6633،  6630،  6626) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر (  6666) وُمًٚمؿ 
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 واؾمتٛمراره،  ًمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًمت٘مرير رةواعمخ٤مسم اعمزارقم٦م أضم٤مز ُمـ قمٛمدة

 .ذم اًمٌخ٤مري يمام قمٛمر أضمالهؿ أن إمم سمٙمر أيب قمٝمد قمغم

 سمـ ىمٞمس أظمؼمٟم٤م:  ىم٤مل اًمثقري أظمؼمٟم٤م : ىم٤مل اًمرزاق قمٌدوروى 

 أهؾ سم٤معمديٜم٦م ُم٤م: قمـ أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم اًم٤ٌمىمر  ُمًٚمؿ

َّٓ  هجرةٍ  سمٞم٧ِم    .واًمرسمع اًمثٚم٨م قمغم يزرقمقن إ

 ضمٕمٗمر أيب إمم أظمرى ـمريؼ ُمـ اًمرزاق وقمٌد ؿمٞم٦ٌم أيب سمـا روىو

 ذم ٟمٔمرُت  إن إين:  وم٘م٤مل . واًمرسمع سم٤مًمثٚم٨م اعمزارقم٦م قمـ ؾمئؾ  أٟمف،  اًم٤ٌمىمر

 .ذًمؽ يٗمٕمٚمقن وضمدهتؿ قمكم وآل قمٛمر وآل سمٙمر أيب آل

 ير مل أٟمف ، قمكم   قمـ صٚمٞمع سمـ قمٛمرو ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـوروى 

 .اًمٜمّمػ قمغم سم٤معمزارقم٦م سم٠مؾم٤مً 

 يم٤من:  ىم٤مل ـمٚمح٦م سمـ ُمقؾمك ـمريؼ ُمـ أيْم٤مً  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى

  .واًمرسمع سم٤مًمثٚم٨م يزارقم٤من ُمًٕمقد واسمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٕمد

 قمٗم٤من سمـ قمثامن أنَّ  ، سمٚمٗمظ اًمقضمف هذا ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد ورواه

 وأؾم٤مُم٦م وظم٤ٌمسم٤مً  ُمًٕمقد واسمـ وؾمٕمداً  اًمزسمػم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مخ٦ًمً  أىمٓمع

 أروٞمٝمام يٕمٓمٞم٤من وؾمٕمداً  ُمًٕمقد اسمـ ضم٤مريَّ  ومرأي٧م:  ىم٤مل ، زيد سمـ

 .سم٤مًمثٚم٨م

 اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر أنَّ  ، احلذاء ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـروى و

  .واًمرسمع سم٤مًمثٚم٨م يزارع أن .أرـم٤مة سمـ قمدي إمم يمت٥م

 اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر إمم سم٢مؾمٜم٤مده " آدم سمـ ًمٞمحٞمك اخلراج " ذم يٜم٤موروّ 

 قمغم سم٤معمزارقم٦م وم٠مقمٓمقه٤م أرض ُمـ ىمٌٚمٙمؿ ُم٤م اٟمٔمر:  قم٤مُمٚمف إمم يمت٥م أٟمف، 
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َّٓ  اًمٜمّمػ  أطمدٌ  يزرقمٝم٤م مل وم٢من .اًمٕمنم شمٌٚمغ طمتك اًمثٚم٨م ومٕمغم وإ

َّٓ  ، وم٤مُمٜمحٝم٤م   .أرو٤مً  ىمٌٚمؽ شمٌػمن وٓ ، اعمًٚمٛملم ُم٤مل ُمـ قمٚمٞمٝم٤م وم٠مٟمٗمؼ وإ

 ظـ ابـ شريـ اًمٜم٤ًمئلو، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد  اًمرزاق قمٌدروى و

 . ضمقاز اعمزارقم٦م .ظـ ظروة بـ افزبر ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ، 

 أنّ  ، ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ إمحر ظم٤مًمد أيب قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـى روو

 أروٝمؿ سمٞم٤مض واؿمؽمى .واًمٜمّّم٤مرى واًمٞمٝمقد ٟمجران أهؾ أضمغم قمٛمر

 ُمـ واحلديد سم٤مًمٌ٘مر ضم٤مءوا هؿ إن،  اًمٜم٤ّمس قمٛمر ومٕم٤مُمؾ،  ويمروُمٝمؿ

 ومٚمف قمٜمده ُمـ سم٤مًمٌذر قمٛمر ضم٤مء وإن،  اًمّثٚم٨م وًمٕمٛمر اًمّثٚمث٤من ومٚمٝمؿ قمٜمدهؿ

 وقم٤مُمٚمٝمؿ،  اًم٤ٌمىمل وًمف اخلٛمس هلؿ أنّ  قمغم اًمٜمّخؾ ذم وقم٤مُمٚمٝمؿ،  اًمِّمٓمر

 .ُمرؾمؾ وهذا .اًمّثٚمث٤من وًمف اًمّثٚم٨م هلؿ أنّ  قمغم اًمٙمرم ذم

 سمـ قمٛمر قمـ طمٙمٞمؿ أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وأظمرضمف

 وشمٞمامء ومدك وأهؾ ٟمجران أهؾ أضمغم قمٛمر اؾمتخٚمػ عَم٤َّم:  ىم٤مل اًمٕمزيز قمٌد

 ُمٜمٞم٦م سمـ يٕمغم واؾمتٕمٛمؾ ، وأُمقاهلؿ قم٘م٤مرهؿ واؿمؽمى،  ظمٞمؼم وأهؾ

 .ٟمحقه. .اًمٌذر يم٤من إن قمغم - إرض سمٞم٤مض يٕمٜمل - اًمٌٞم٤مض وم٠مقمٓمك

 ٕنّ ،  سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم ضمقاز ي٘متيض سم٠مّٟمف:  اًمّّمٜمٞمع هذا اؾمتِمٙمؾ وىمد

 .شمٕمٞملم همػم ُمـ اًمّّمقرشملم إطمدى قمغم اًمٕم٘مد وىمقع فم٤مهره

 ٘مداًمٕم ي٘مع صمؿّ  اًمٕم٘مد ىمٌؾ واًمّتخٞمػم اًمّتٜمقيع سمذًمؽ يراد أن:  ويتؿؾ

  .يّيه ومال ضمٕم٤مًم٦م ذًمؽ يرى يم٤من أّٟمف أو،  إُمريـ أطمد قمغم
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سم٤مب اعمزارقم٦م  " ذم وهمػمه إصمر هذا ( )ٌخ٤مري اًم إيراد ذم .ٟمٕمؿ

 واطمد سمٛمٕمٜمًك  واعمخ٤مسمرة اعمزارقم٦م أنّ  يرى أّٟمف ي٘متيض ُم٤م "سم٤مًمِمٓمر وٟمحقه 

 .فؾّشوؾعّقي وجف وهق، 

 إرض ذم اًمٕمٛمؾ وم٤معمزارقم٦م:  اعمٕمٜمك خمتٚمٗم٤م أّّنام .أخر وافقجف

 اًمٌذر ًمٙمـ،  ُمثٚمٝم٤م واعمخ٤مسمرة،  اعم٤مًمؽ ُمـ واًمٌذر ُمٜمٝم٤م ُيرج ُم٤م سمٌٕمض

 . اًمٕم٤مُمؾ ُمـ

 اعمٜمذر واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م وُمـ،  روايي دم أمحد أجوزمهو وؿد

 .واخلّٓم٤ميبّ 

 . اعمخ٤مسمرة قمـ وؾمٙم٧م،  اعمزارقم٦م سمجقاز رسيٍ ابـ وؿول

 .أمحد ظـ ِمٝمقراعم وهق،  افّشوؾعّقي مـ اجلقريّ  وظؽسف

 ذًمؽ ذم اًمقاردة أصم٤مر ومحٚمقا،  ُمٜمٝمام واطمدٌ  جيقز ٓ:  افبوؿقن وؿول

 .اعم٤ًمىم٤مة قمغم

 وَجٞمع واًمٙمرم اًمٜمّخؾ ذم اعم٤ًمىم٤مة ضمقاز قمغم سم٤محلدي٨م ّل واؾمتدُ 

  يثٛمر أن ؿم٠مٟمف ُمـ اًمذي اًمِّمجر
ٍ
 ، اًمّثٛمرة ُمـ ًمٚمٕم٤مُمؾ جيٕمؾ ُمٕمٚمقم سمجزء

  .اجلؿفقر ؿول وبف

______________________ 
صمؿ أورد طمدي٨م اسمـ  .ورد اًمٌخ٤مري َجٞمع أصم٤مر اًمتل شم٘مّدُم٧م ُمٕمّٚم٘م٦ًم ذم اًم٤ٌمب اعمذيمقرأ( 6)

  .قمٛمر طمدي٨م اًم٤ٌمب

أراد سمًٞم٤مق هذه أصم٤مر اإلؿم٤مرة إمم أنَّ ( :  66/  6)  "اًمٗمتح"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم 

اًمّمح٤مسم٦م مل ُيٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ ظمالٌف ذم اجلقاز ظمّمقص٤ًم أهؾ اعمديٜم٦م ، ومٞمٚمزم َُمـ ي٘مدم قمٛمٚمٝمؿ 

 اٟمتٝمك .ٕظم٤ٌمر اعمرومققم٦م أن ي٘مقًمقا سم٤مجلقاز قمغم ىم٤مقمدهتؿقمغم ا
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 سم٤مًمٜمّخؾ اعم٘مؾ وأحلؼ ، واًمٙمرم سم٤مًمٜمّخؾ ديداجل دم افّشوؾعلّ  خّصفو

 .سم٤مًمٜمّخؾ داود وخّصف .سمف ًمِمٌٝمف

 أو ُمٕمدوُم٦م سمثٛمرةٍ  إضم٤مرة ّّٕن٤م سمح٤ملٍ  جيقز ٓ:  وزؾر حـقػي أبق وؿول

 .جمٝمقًم٦م

 ومٝمق ٟمامئف سمٌٕمض اعم٤مل ذم قمٛمؾ قمغم قم٘مد سم٠مّٟمف : ضمّقزه ُمـ وأضم٤مب

  اعم٤مل ذم يٕمٛمؾ اعمْم٤مرب ٕنّ  5 يم٤معمْم٤مرسم٦م
ٍ
 ُمٕمدوم وهق ئفٟمام ُمـ سمجزء

 .هٜم٤م ومٙمذًمؽ ُمٕمدوُم٦م اعمٜم٤مومع أنّ  ُمع اإلضم٤مرة قم٘مد صّح  وىمد ، وجمٝمقل

  .ُمردود إَج٤مع أو ٟمّص  إسمٓم٤مل ذم وم٤مًم٘مٞم٤مس وأيْم٤مً 

 قمغم وأىمّروا ، صٚمح٤مً  ومتح٧م سم٠مّّن٤م:  ظمٞمؼم ىمّّم٦م قمـ سمٕمْمٝمؿ وأضم٤مب

 ي١مظمذ ذًمؽ ومٙم٤من ، اًمّثٛمرة ٟمّمػ يٕمٓمقا أن سمنمط ُمٚمٙمٝمؿ إرض أنّ 

  .اعم٤ًمىم٤مة ضمقاز قمغم يدّل  ومال اجلزي٦م سمحّؼ 

 سملم ؿىمً ُمٜمٝم٤م يمثػماً  وسم٠منّ  ( ) قمٜمقة ومتح ظمٞمؼم ُمٕمٔمؿ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ُم٤م ُمٚمٙمٝمؿ إرض يم٤مٟم٧م ومٚمق .ُمٜمٝم٤م أضمالهؿ قمٛمر وسم٠منّ  ، اًمٖم٤مٟمٛملم

  .قمٜمٝم٤م أضمالهؿ

 طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم سم٠منّ :  اًمّثٛمر َجٞمع ذم أضم٤مزه ُمـ واؾمتدل

 سمـ مّح٤مد واي٦مر وذم " وؿمجر ٟمخؾ ُمـ ُمٜمٝم٤م ُيرج ُم٤م سمِمٓمر " اًم٤ٌمب

 ُمـ اًمِّمٓمر هلؿ أنّ  قمغم " اًم٤ٌمب طمدي٨م ذم قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ ؾمٚمٛم٦م

 .اًمقضمف هذا ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  قمٜمد وهق " وؿمجر وٟمخؾ زرع يمّؾ 

______________________ 
 (  623) رىمؿ  .ذم وىمػ أسمٞمف قمٛمر  شم٘مّدم اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر ( 6)
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  اعم٤ًمىم٤مة جلقاز ، " ُمٜمٝم٤م ُيرج ُم٤م ؿمٓمر قمغم " سم٘مقًمف واؾمتدل
ٍ
 سمجزء

 . جمٝمقل ٓ ُمٕمٚمقم

 ًمٕمدم اعم٤مًمؽ أو اًمٕم٤مُمؾ ُمـ اًمٌذر إظمراج ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

  احلدي٨م ذم شم٘مٞمٞمده
ٍ
  .ذًمؽ ُمـ سمٌمء

 ص٤مطم٥م ُمـ اًمٌذر سم٤مع يم٠مّٟمف طمٞمٜمئذٍ  اًمٕم٤مُمؾ سم٠منّ :  ُمٜمع ُمـ واطمت٩ّم 

 .جيقز ٓ وهق .ٟمًٞمئ٦م اًمّٓمٕم٤مم ُمـ سمٛمجٝمقلٍ  إرض

 سم٤مًمّٓمٕم٤مم اًمّٓمٕم٤مم سمٞمع قمـ اًمٜمّٝمل ُمـ ًك ُمًتثٜم سم٠مّٟمف:  أضم٤مزه ُمـ وأضم٤مب

 .٤مأطمدمه إًمٖم٤مء ُمـ أومم وهق .احلديثلم سملم َجٕم٤مً  ٟمًٞمئ٦م

 ُم٘مّٞمداً  احلدي٨م هذا ـمرق ُمـ رء ذم ي٘مع ملَ  أّٟمف إمم:  وأؿم٤مر اًمٌخ٤مري

 ىمّركأَ  ُم٤م ىمّركأُ :  إرض رّب  ىم٤مل إذا " ًمف شمرضمؿ وىمد .ُمٕمٚمقُم٦م سمًٜملم

 وومٞمف .احلدي٨م وؾم٤مق " شمراوٞمٝمام قمغم ومٝمام ُمٕمٚمقُم٤مً  أضمالً  يذيمر وملَ ،  اهلل

 .ًمف شمرضمؿ ومٞمام فم٤مهر هق ( ).ؿمئٜم٤م ُم٤م ٟم٘مّريمؿ : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

 .دًمٞمؾ فوومٞم

 ُمزارقم٦م وإرض ُم٤ًمىم٤مة اًمٜمّخؾ دومع ضمقاز قمغم:  وهق افؼقل إول

 ، ؿم٤مء ُمتك اًمٕم٤مُمؾ ُيرج أن ًمٚمامًمؽ ومٞمٙمقن،  ُمٕمٚمقُم٦م ؾمٜملم ذيمر همػم ُمـ

______________________ 
أن قمٛمر سمـ  ،ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر (  6666) وُمًٚمؿ (  6660) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

عَم٤َّم فمٝمر  ملسو هيلع هللا ىلص أضمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ أرض احلج٤مز ، ويم٤من رؾمقل اهلل:  اخلٓم٤مب 

 ملسو هيلع هللا ىلصقمغم ظمٞمؼم أراد إظمراج اًمٞمٝمقد ُمٜمٝم٤م ، ويم٤مٟم٧م إرض طملم فمٝمر قمٚمٞمٝم٤م هلل وًمرؾمقًمف 

ًمٞم٘مّرهؿ هب٤م ، أن  ملسو هيلع هللا ىلصوًمٚمٛمًٚمٛملم ، وأراد إظمراج اًمٞمٝمقد ُمٜمٝم٤م ، وم٠ًمًم٧ِم اًمٞمٝمقُد رؾمقَل اهلل 

ُٟم٘مّريمؿ هب٤م قمغم ذًمؽ ُم٤م :  ملسو هيلع هللا ىلصيٙمٗمقا قمٛمٚمٝم٤م ، وهلؿ ٟمّمػ اًمثٛمر ، وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل اهلل 

وا هب٤مؿمئٜم٤م ،    .طمتك أضمالهؿ قمٛمر إمم شمٞمامء وأرحي٤مء .وم٘مر 
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 . واعمزارقم٦م اعمخ٤مسمرة أضم٤مز ُمـ ذًمؽ أضم٤مز وىمد

  .واطمدة ؾمٜم٦م قمغم محؾ أـمٚم٘م٤م إذا:  صمقر أسمق ىم٤مل:  افؼقل افثوين

،  ضم٤مز سمٙمذا ؾمٜم٦م يمّؾ  ؾم٤مىمٞمتؽ:  ىم٤مل إذا:  ُم٤مًمؽ قمـ:  افؼقل افثوفٌ

 .ذًمؽ قمغم ظمٞمؼم ىمّّم٦م ومحؾ،  أُمداً  يذيمر ملَ  وًمق

َّٓ  جيقز ٓ اًمٙمري أنّ  قمغم واّتػؼقا  اًمٕم٘مقد ُمـ وهق ، ُمٕمٚمقم سم٠مضمؾٍ  إ

 .اًمالزُم٦م

 
 



  باب احلرث واملزارعة   البيوع كتاب   
320 

 الحديث الدادس والثالثون
 , ــو أـثر إكصور حؼالً : ؿول  , ظـ راؾع بـ خديٍ  -2;2

ؾربام أخرجً  , وهلؿ هذه , رض ظذ أّن فـو هذهوــو كؽري إ: ؿول 

  ( ).وأمو افقرق ؾؾؿ يـفـو , ؾـفوكو ظـ ذفؽ , خترج هذه ولَ هذه 

 الحديث الدابع والثالثون
ٍٍ : ؿول : ودسؾؿ ظـ حـظؾي بـ ؿقٍس  -6;2 شلفً راؾع بـ خدي

إكام ـون  , ٓ بلس بف: ؾؼول , ظـ ــراء إرض بوفذهى وافقرق

 وأؿبول اجلداول , بام ظذ ادوذيوكوت ون ظذ ظفد افـبّل افـوس يماجر

وهيؾؽ  , ويسؾؿ هذا , ويسؾؿ هذا ؾقفؾؽ هذا , وأصقوء مـ افزرع ,

ٓ  يؽـ فؾـوس ـراٌء  ولَ  , هذا ؾلمو رٌء  , ؾؾذفؽ زجر ظـف , هذا إ

 ( ).ؾال بلس بف , معؾقٌم مضؿقنٌ 

 .هنر صغر: جلداول وا .إهنور افؽبور: ادوذيوكوت : ؿول ادصـػ 

 ( ).سمـ راومع إٟمّم٤مري(  ظـ راؾع بـ خديٍ : ) ؿقفف 

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ حيٞمك (  6632) وُمًٚمؿ (  6620،  6632،  6636) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .سمـ ؾمٕمٞمد قمـ طمٜمٔمٚم٦م سمـ ىمٞمس اًمزرىمل قمـ راومع سمـ ظمدي٩م 

وُمًٚمؿ (  0234،  6663،  6663) وًمٚمحدي٨م ـمرق أظمرى قمـ راومع ذم اًمٌخ٤مري  

  .قمـ راومع قمـ قمٛمف فمٝمػم: ْمٝمؿ زاد سمٕم .(6633،  6632)

ُمـ ـمريؼ رسمٞمٕم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ (  6663) واًمٌخ٤مري أيْم٤ًم (  6632) أظمرضمف ُمًٚمؿ ( 6)

  .ًمٙمـ ىم٤مل قمـ راومع طمّدصمٜمل قمامي، واظمتٍمه اًمٌخ٤مري  .واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ .قمـ طمٜمٔمٚم٦م سمف

ه يقم يقم سمدر وم٤مؾمتّمٖمره ، وأضم٤مز ملسو هيلع هللا ىلصقُمرض قمغم اًمٜمٌّّل  .أو أسمق ظمدي٩م .أسمق قمٌد اهللَّ  (0) 

اؾمتقـمـ اعمديٜم٦م إمم أن اٟمت٘مْم٧م ضمراطمتف ذم أول ؾمٜم٦م  .أطمد ، ومخرج هب٤م وؿمٝمد ُم٤م سمٕمده٤م

 .يمذا ىم٤مل اًمقاىمدّي ذم ووم٤مشمف .ويم٤من قمريػ ىمقُمف سم٤معمديٜم٦م، ؾمٜم٦م  32ومامت ، وهق اسمـ  23
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 "أيمثر أهؾ اعمديٜم٦م"وًمٚمٌخ٤مري ( ــو أـثر إكصور حؼاًل ) : ؿقفف 

 .اًم٘م٤مف وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح هق " طم٘مال " ومٞمف وىمقًمف

 ُمـ ورىمف شمِمّٕم٥م إذا اًمّزرع:  وؿقؾ ، اًمّٓمّٞم٥م اًم٘مراح احل٘مؾ وأصؾ

 .اًمّزرع قمغم أـمٚمؼ صمؿّ  ، ؾمقىمف يٖمٚمظ أن ىمٌؾ

  .اعمزارقم٦م قمغم وم٠مـمٚم٘م٧م اعمح٤مىمٚم٦م ُمٜمف واؿمتّؼ 

ؾربام  , وهلؿ هذه , وــو كؽري إرض ظذ أّن فـو هذه) : ؿقفف 

ام ومرسمّ  "وًمٚمٌخ٤مري  (ؾـفوكو ظـ ذفؽ  , خترج هذه ولَ أخرجً هذه 

 إمم إؿم٤مرة اهل٤مء وؾمٙمقن اعمٕمجٛم٦م سمٙمن "ه خترج ذِ  وملَ ، ِذه  أظمرضم٧ْم 

  .اًم٘مٓمٕم٦م

  أيمري٧م إذا ُم٤م قمغم حمٛمقٌل  إرض يمراء قمـ اًمقارد اًمٜمّٝملو
ٍ
 سمٌمء

  أو ، اجلؿفقر ؿقل وهق جمٝمقل
ٍ
 ، ُمٕمٚمقُم٤مً  يم٤من وًمق ُمٜمٝم٤م ُيرج مم٤ّم سمٌمء

_________________________ 
ح سمذًمؽ اًمقاىمدّي ، وىمد صم٧ٌم  واسمـ قمٛمر ذم أول ؾمٜم٦م  .أنَّ اسمـ قمٛمر صغّم قمٚمٞمف ، وسَّ

ىمتؾ اسمـ اًمزسمػم ، صمؿ ُم٤مت ُمـ اجلرح اًّمذي أص٤مسمف ُمـ زّج اًمرُمح ،  أرسمع يم٤من سمٛمٙم٦م قم٘م٥م

ومٙم٠من راومٕم٤ًم شم٠مظّمر طمتك ىمدم اسمـ قمٛمر اعمديٜم٦م ومامت ومّمغّم قمٚمٞمف ، صمؿ ُم٤مت اسمـ قمٛمر سمٕمده ، 

٢مٟمف صم٧ٌم أن اسمـ قمٛمر ؿمٝمد أو ُم٤مت راومع ذم أصمٜم٤مء ؾمٜم٦م صمالث ىمٌؾ أن حي٩ّم اسمـ قمٛمر ، وم

  .، ومٝمذا ؿمٌف 20ؾمٜم٦م ُم٤مت أول : وىم٤مل حيٞمك سمـ سمٙمػم  . ضمٜم٤مزشمف

وأّرظمف اسمـ ، وهق اعمٕمتٛمد ، وُم٤م قمداه واه  .ُم٤مت ذم زُمـ ُمٕم٤موي٦م: وأُم٤م اًمٌخ٤مرّي وم٘م٤مل 

  .64ىم٤مٟمع ؾمٜم٦م 

أص٤مب راومٕم٤ًم ؾمٝمؿ يقم أطمد : وأظمرج اسمـ ؿم٤مهلم ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ يزيد قمـ رضم٤مًمف 

ٝمؿ وشمريم٧م اًم٘مٓمٞمٗم٦م ، وؿمٝمدت ًمؽ ي:  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهللَّ  ًّ قم إْن ؿمئ٧م ٟمزقم٧م اًم

 .ومٚمامَّ يم٤مٟم٧م ظمالوم٦م قمثامن اٟمت٘مض سمف ذًمؽ اجلرح ومامت ُمٜمف .اًم٘مٞم٤مُم٦م أّٟمؽ ؿمٝمٞمد

واًمّّمقاب ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م يمام شم٘مدم ، وحيتٛمؾ أن يٙمقن سملم آٟمت٘م٤مض واعمقت  .يمذا ىم٤مل

  .ُمّدة
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  .اًمٗمّْم٦م أو سم٤مًمّذه٥م يمرائٝم٤م قمـ اًمٜمّٝمل اعمراد وًمٞمس

َّٓ  يمراؤه٤م جيقز ٓ:  وم٘م٤مل .ربقعي وبوفغ  .اًمٗمّْم٦م أو سم٤مًمّذه٥م إ

 يمراء جيقز ٓ:  وم٘م٤مًمقا .ؿؾقؾي وضوئػي ( ) وسوضو ذفؽ دم وخوفػ

 .وىمّقاه،  حزم ابـ إًمٞمف وذه٥م ، ُمٓمٚم٘م٤مً  إرض

 ( ) .ذًمؽ ذم اعمٓمٚم٘م٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م ًمف واطمت٩ّم 

 .اجلٛمٝمقر إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم داٌل  اًم٤ٌمب وطمدي٨م

______________________ 
وم٘مد ٟم٘مؾ اًمِم٤مرح ٟمٗمًف قمـ ـم٤مووس ُم٤م رواه ، هذا ذهقل ُمـ اًمِم٤مرح رمحف اهلل  (6)

يم٤من ـم٤مووس يٙمره أن ي١ماضمر أروف : سمـ ديٜم٤مر ، ىم٤مل قمـ قمٛمرو (  0320) اًمٜم٤ًمئل 

اذه٥م إمم اسمـ راومع : سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م ، وٓ يرى سم٤مًمثٚم٨م واًمرسمع سم٠مؾم٤ًم ، وم٘م٤مل ًمف جم٤مهد 

ّنك قمٜمف ُم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصإين واهلل ًمق أقمٚمؿ أنَّ رؾمقل اهلل : سمـ ظمدي٩م وم٤مؾمٛمع ُمٜمف طمديثف ، وم٘م٤مل 

إٟمام ، مَل يٜمف قمٜمٝم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصؾمقل اهلل ومٕمٚمتف ، وًمٙمـ طمدصمٜمل ُمـ هق أقمٚمؿ ُمٜمف اسمـ قم٤ٌمس ، أنَّ ر

 . ْٕن يٛمٜمح أطمديمؿ أظم٤مه أروف ظمػٌم ُمـ أن ي٠مظمذ قمٚمٞمٝم٤م ظمراضم٤ًم ُمٕمٚمقُم٤مً : ىم٤مل 

. .يم٤من ـم٤موس ُي٤مسمر: سمٚمٗمظ (  6663)وُمًٚمؿ (  6003) وأصٚمف ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري  

 خمتٍماً 

 .وهذا فم٤مهر أنَّ ـم٤موؾم٤ًم يرى يمراهتف سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م وضمقازه سم٤مًمثٚم٨م واًمرسمع: ىمٚم٧ُم  

 واهلل أقمٚمؿ  .وقمٚمٞمف ومٞمّمٚمح أن يٙمقن ىمقًٓ راسمٕم٤مً 

  .إطم٤مدي٨م اًمتل أـمٚم٘م٧م اًمٜمٝمل قمـ يمراء إرض دون شمٗمّمٞمؾ: أي  (6)

ذه٧ٌم ُمع : ىم٤مل  .قمـ ٟم٤مومع(  6632) وُمًٚمؿ (  6626) ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري  

ّنك قمـ   ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مظمؼمه أن رؾمقل اهلل ، اسمـ قمٛمر إمم راومع سمـ ظمدي٩م طمتك أشم٤مه سم٤مًمٌالط 

  .ء اعمزارعيمرا

يم٤مٟم٧م : ىم٤مل  قمـ ضم٤مسمر (  6602) وُمًٚمؿ (  6666) وُمٜمٝم٤م ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل اًمٜمٌل  .ٟم١ماضمره٤م سم٤مًمثٚم٨م واًمرسمع واًمٜمّمػ: وم٘م٤مًمقا ، ًمرضم٤مٍل ُمٜم٤م وُمُْمقل أرولم 

  .ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف أرض ومٚمٞمزرقمٝم٤م أو ًمٞمٛمٜمحٝم٤م أظم٤مه ، وم٢من أسمك ومٚمٞمٛمًؽ أروف: 

 .ّنك قمـ اعمزارقم٦م ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رؾمقل اهلل ،   ٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مكقمـ صم( 6634)وعمًٚمؿ 

 .وىمد أضم٤مب قمٜمٝم٤م اًمِم٤مرح .وهمػمه٤م
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 إرض يمراء ضمقاز قمغم أمجعقا افّصحوبي أنّ  .اعمٜمذر اسمـ أـمٚمؼ وىمد

 .ظؾقف إمصور ؾؼفوء اّتػوق لسمّٓم٤م اسمـ وٟم٘مؾ ، واًمٗمّْم٦م سم٤مًمّذه٥م

 أصح٤مب يم٤من:  ىم٤مل وىّم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد قمـ داود أسمق روى وىمد

 ، ذًمؽ ذم وم٤مظمتّمٛمقا ، اًمّزرع ُمـ اعم٤ًمىمل قمغم يٙمقن سمام يٙمروّن٤م اعمزارع

 سم٤مًمّذه٥م أيمروا:  وىم٤مل،  سمذًمؽ ٙمروايُ  أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٜمٝم٤مهؿ

َّٓ  ، صم٘م٤مت ورضم٤مًمف . واًمٗمّْم٦م  قمٜمف يرو ملَ  عمخزوُمّل ا قمٙمرُم٦م سمـ حمّٛمد أنّ  إ

 َّٓ   .ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ إ

 ذم .ظمدي٩م سمـ راومع قمـ جم٤مهد ـمريؼ ُمـ اًمؽّمُمذّي  رواه ُم٤م وأُّم٤م

 اًمٜم٤ًّمئّل  فأقمٚمَّ  وم٘مد .سمدراهؿ أو ظمراضمٝم٤م سمٌٕمض إرض يمراء قمـ اًمٜمّٝمل

  .راومع ُمـ يًٛمٕمف ملَ  جم٤مهداً  سم٠منّ ، 

 أسمق رواه وىمد ، ُم٘م٤مل طمٗمٔمف ذم قمّٞم٤مش سمـ سمٙمر أسمق وراويف:  ىمٚم٧م

  .اًمّدراهؿ يذيمر ومٚمؿ .ومٞمف ؿمٞمخف قمـ - ُمٜمف أطمٗمظ وهق - قمقاٟم٦م

 ذم ظمدي٩م سمـ راومع قمـ ي٤ًمر سمـ ؾمٚمٞمامن ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ روى وىمد

  " ومّْم٦مٌ  وٓ ذه٥ٌم  يقُمئذٍ  يٙمـ وملَ  " طمديثف

 .مـفو خيرج ممّو بجزءٍ  ـرائفو جقاز دم اجلؿفقر اختؾػ ثؿّ 

 .زيفاًمّتٜم قمغم اًمٜمّٝمل أطم٤مدي٨م محؾ بوجلقاز َؿـ ؿولؾ

٤ٌّمس اسمـ ىمقل يدّل  وقمٚمٞمف ،  قمٜمف يٜمف ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّك  إنّ  ،ذم اًمٌخ٤مري  قم

 .ُمٕمٚمقُم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ي٠مظمذ نْ أَ  ُمـ ًمف ظمػمٌ  أظم٤مه أطمديمؿ يٛمٜمح نْ أَ  : ىم٤مل وًمٙمـ

 .سمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ يرومؼ أن أراد وًمٙمـ : وًمٚمؽمُمذي

  إرض إقمٓم٤مء قمـ : أي " قمٜمف يٜمف ملَ  " : ىمقًمفو
ٍ
 ، ُمٜمٝم٤م ُيرج مم٤ّم سمجزء
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٤ٌّمس اسمـ يرد وملَ   أنّ  أراد وإّٟمام ، ُمٓمٚم٘م٤مً  ًمٚمٜمّٝمل اعمثٌت٦م اًمّرواي٦م ٟمٗمل سمذًمؽ قم

 .إوًمقّي٦م قمغم هق وإّٟمام،  طم٘مٞم٘متف قمغم ًمٞمس قمٜمف اًمقارد اًمٜمّٝمل

 اًمنّمط قمـ ّنك وإّٟمام،  اًمّّمحٞمح اًمٕم٘مد قمـ يٜمف ملَ  أّٟمف:  ادراد وؿقؾ

 ّرمحي ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  " اًمؽّمُمذّي  رواي٦م ذم وىمع ىمد ًمٙمـ ، اًمٗم٤مؾمد

 .أّوًمتف ُم٤م شم٘مّقي وهل ."اعمزارقم٦م

  إضم٤مرهت٤م جيز ملَ  وُمـ 
ٍ
 يمرائٝم٤م قمـ اًمٜمّٝمل:  ىم٤مل،  ُمٜمٝم٤م ُيرج مم٤ّم سمجزء

 ُم٤م ذط أو،  ُمٜمٝم٤م ٟم٤مطمٞم٦م إرض ص٤مطم٥م اؿمؽمط إذا ُم٤م قمغم حمٛمقل

  .واجلٝم٤مًم٦م اًمٖمرر ُمـ ذًمؽ يمّؾ  ذم ٤معمَِ  إرض ًمّم٤مطم٥م اًمٜمّٝمر قمغم يٜم٧ٌم

 اًمّتٛمر أو سم٤مًمّٓمٕم٤مم يمراؤه٤م وىمع إذا ُم٤م قمغم حمٛمقل اًمٜمّٝمل:  موفؽ وؿول

 .سم٤مًمّٓمٕم٤مم اًمّٓمٕم٤مم سمٞمع ُمـ يّمػم ًمئال، 

 اعمٙمرى يم٤من إذا ُم٤م قمغم ُم٤مًمؽ ىم٤مًمف ُم٤م حيٛمؾ أن يٜمٌٖمل:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 ذم ُمٕمٚمقم سمٓمٕم٤ممٍ  ايمؽماه٤م إذا وم٠مُّم٤م ، ُمٜمٝم٤م ُيرج مم٤ّم ضمزءاً  اًمّٓمٕم٤مم ُمـ سمف

 واهلل .اجلقاز ُمـ ٟمعُم٤م ومال اعم٤مًمؽ ي٘مٌْمف طم٤مرض سمٓمٕم٤ممٍ  أو اعمٙمؽمي ذُّم٦م

 .أقمٚمؿ

ٍٍ ظـ ـ) : ؿقفف   راء إرض بوفذهى وافقرقشلفً راؾع بـ خدي

 قمـ ىمٞمس سمـ طمٜمٔمٚم٦م قمـ: وًمٚمٌخ٤مري  .(إفخ . .ٓ بلس بف: ؾؼول  ,

 قمغم إرض يٙمرون يم٤مٟمقا أّنؿ ، َي قمامَّ  طمدصمٜمل:  ىم٤مل ، ظمدي٩م سمـ راومع

 ٥مص٤مطم يًتثٜمٞمف رء أو إرسمٕم٤مء قمغم يٜم٧ٌم سمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد

 سم٤مًمديٜم٤مر هل ومٙمٞمػ:  ًمراومع وم٘مٚم٧م ، ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٜمٝمك .إرض

 .ؿواًمدره سم٤مًمديٜم٤مر سم٠مس هب٤م ًمٞمس:  راومع وم٘م٤مل ؟ واًمدرهؿ
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 يٙمرون يم٤مٟمقا أّنؿ واعمٕمٜمك .اًمّمٖمػم اًمٜمٝمر وهق رسمٞمع َجع: واإلرسمٕم٤مء 

 .إّن٤مر قمغم يٜم٧ٌم ُم٤م ٕٟمٗمًٝمؿ ويِمؽمـمقن إرض

 .ًمٞمس سمف سم٠مس: وىمقل راومع 

 .سم٤مضمتٝم٤مده راومع ىم٤مًمف .ذًمؽ يٙمقن أن:  يتؿؾ

 أو ، ضمقازه قمغم اًمّتٜمّمٞمص سمٓمريؼ ذًمؽ قمٚمؿ يٙمقن أن : ويتؿؾ

 يم٤من إذا سمام سمؾ،  إـمالىمف قمغم ًمٞمس إرض يمراء قمـ اًمٜمّٝمل أنّ  قمٚمؿ

 
ٍ
 سم٤مًمّذه٥م اًمٙمراء ضمقاز ذًمؽ ُمـ وم٤مؾمتٜمٌط ، ذًمؽ وٟمحق جمٝمقل سمٌمء

 .واًمٗمّْم٦م

 صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ٤ًمئّل واًمٜمّ داود أسمق أظمرضمف ُم٤م ُمرومققم٤مً  يمقٟمف ويرضّمح

 اهلل رؾمقل ّنك : ىم٤مل ظمدي٩م سمـ راومع قمـ اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ

 ، أرض ًمف رضمؾ:  صمالصم٦م يزرع إّٟمام:  وىم٤مل،  واعمزاسمٜم٦م اعمح٤مىمٚم٦م قمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 ."ومّْم٦م أو سمذه٥ٍم  أرو٤مً  ايمؽمى ورضمؾ ، أرو٤مً  ُمٜمح ورضمؾ

 ٤مىمٚم٦ماعمح قمـ اًمٜمّٝمل ُمٜمف اعمرومقع أنّ ،  آظمر وضمف ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  سملّم  ًمٙمـ

 رواه وىمد ، اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد يمالم ُمـ ُمدرج سم٘مّٞمتف وأنّ ،  واعمزاسمٜم٦م

 سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ قمٜمف واًمِّم٤مومٕمّل  " اعمقـّم٠م " ذم ُم٤مًمؽ

 .اعمًّٞم٥م

 .ومتحٝم٤م وجيقز اًمذال سمٙمن (ادوذيوكوت ) : ؿقفف 

 اًمٙم٤ٌمر إّن٤مر:  وؿقؾ،  اًمّمٖم٤مر اًمًقاىمل هل:  ؿقؾ
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 ( ).ؾمٞمٚمٝم٤م وىم٧م:  أي (وأؿبول اجلداول ) : ؿقفف 

 

______________________ 
اعم٤مذي٤مٟم٤مت سمذال ُمٕمجٛم٦م ُمٙمًقرة صمؿ ( :  643/ 63)  "ذح ُمًٚمؿ"ىم٤مل اًمٜمقوي ذم  (6)

وطمٙمك ، هذا هق اعمِمٝمقر  . ي٤مء ُمثٜم٤مه حت٧م صمؿ اًمػ صمؿ ٟمقن صمؿ اًمػ صمؿ ُمثٜم٤مة ومقق

 .وهل ُم٤ًميؾ اعمٞم٤مه ، ٞمح ُمًٚمؿ صح اًم٘م٤ميض قمـ سمٕمض اًمرواة ومتح اًمذال ذم همػم

  .ُم٤م يٜم٧ٌم طمقل اًمًقاىمل: وىمٞمؾ ، ُم٤م يٜم٧ٌم قمغم طم٤مومتل ُمًٞمؾ اعم٤مء : وىمٞمؾ 

 .وهل ًمٗمٔم٦م ُُمٕمرسم٦م ًمٞم٧ًم قمرسمٞم٦م

واجلداول َجع ضمدول وهق  . أوائٚمٝم٤م ورؤؾمٝم٤م: ومٌٗمتح اهلٛمزة أي  "وإىم٤ٌمل  "وأُم٤م ىمقًمف 

 .اٟمتٝمك يمالُمف رمحف اهلل  .اًمٜمٝمر اًمّمٖمػم يم٤مًم٤ًمىمٞم٦م
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ورٍباب 
ُ
 الؼ

 الحديث الثامن والثالثون 
أهنو  وفُعؿرىب ملسو هيلع هللا ىلصؿه افـبّل : ؿول  ظـ جوبر بـ ظبد اهلل  -6;2

 ( ).دـ وهبً فف

ٓ  , ؾنهنو فؾذي أظطقفو , مـ أظؿر ظؿرى فف وفعؼبف: ودم فػظ 

وؿول  .ٕكف أظطك ظطوًء وؿعً ؾقف ادقاريٌ , ترجع فؾذي أظطوهو

هل فؽ : أن يؼقل  ملسو هيلع هللا ىلصافتل أجوزهو رشقل اهلل  افُعؿرىإكام :  جوبرٌ 

ؾنهنو ترجع إػ  , هل فؽ مو ظشً: ؾلمو إذا ؿول  , وفعؼبؽ

 ( ).صوحبفو

ؾنكف مـ  , وٓ تػسدوهو , أمسؽقا ظؾقؽؿ أمقافؽؿ:  ودم فػظ دسؾؿٍ 

 ( ).وفعؼبف , أظؿر ظؿرى ؾفل فؾذي أظؿرهو حقًو ومقتوً 

 

 وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م سمْمؿّ  اًمُٕمٛمرى ( وفُعؿرىب ملسو هيلع هللا ىلصؿه افـبّل ) : ؿقفف 

 أّوًمف ومتح:  وحؽل،  أّوًمف وؿّ  ُمع اعمٞمؿ وؿّ :  وحؽل ، اًم٘مٍم ُمع اعمٞمؿ

ٙمقن ُمع ًّ   .اًمٕمٛمر ُمـ ُم٠مظمقذ اًم

______________________ 
ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب (  6266) وُمًٚمؿ (  3636) ضمف اًمٌخ٤مري أظمر( 6)

  ؾمٚمٛم٦م قمـ ضم٤مسمر 

ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ ضم٤مسمر (  6266) أظمرضمف ُمًٚمؿ ( 6)

. 

 .سمف ُمـ ـمريؼ أيب ظمٞمثٛم٦م وهمػمه قمـ أيب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر (  6266) أظمرضمف ُمًٚمؿ ( 0)
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ىمٌكو  ذم ذًمؽ يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا ّّٕنؿ،  اعمراىم٦ٌم ُمـ ُم٠مظمقذة سمقزّن٤م اًمر 

 أسمحتٝم٤م:  أي .إّي٤مه٤م أقمٛمرشمؽ:  ًمف وي٘مقل اًمّدار اًمّرضمؾ ومٞمٕمٓمل اجل٤مهٚمّٞم٦م

 ٕنّ ،  ىمٌكرُ :  هل٤م ىمٞمؾ ويمذا،  ًمذًمؽ قمٛمرى:  هل٤م وم٘مٞمؾ قمٛمرك ُمّدة ًمؽ

 ومٞم٘مقُمقن ورصمتف ويمذا،  إًمٞمف ًمؽمضمع أظمر يٛمقت ُمتك يرىم٥م ُمٜمٝمام يمالً 

  .ًمٖم٦م أصٚمٝم٤م هذا ذًمؽ ذم ُم٘م٤مُمف

 ًممظمذ ُمٚمٙم٤مً  يم٤مٟم٧م وىمٕم٧م إذا اًمُٕمٛمرى أنّ  قمغم ؾوجلؿفقر .ذقم٤مً  أُّم٤م

َّٓ ،  إّول إمم شمرضمع وٓ،    .ذًمؽ سم٤مؿمؽماط ّسح إن إ

َّٓ ،  اًمُٕمٛمرى صّح٦م إمم : اجلؿفقر وذهى  اًمّٓمّٞم٥م أسمق طمٙم٤مه ُم٤م إ

ـّ  .وـم٤مئٗم٦م داود قمـ واعم٤موردّي  اًمٜم٤ّمس سمٕمض قمـ اًمّٓمؼمّي   طمزمٍ  اسمـ ًمٙم

 اًمّٔم٤مهرّي٦م ؿمٞمخ وهق .سمّمّحتٝم٤م ىم٤مل

 .افّتؿؾقؽ يتقّجف مو إػ اختؾػقا ثؿّ 

 ًمق طمّتك اهل٤ٌمت يم٤ًمئر ًمّرىم٦ٌما إمم يتقضّمف أّٟمف اجلٛمٝمقر :افؼقل إول 

  اًمقاه٥م سمخالف ذٟمٗم ًمف اعمقهقب وم٠مقمت٘مف قمٌداً  اعمٕمّٛمر يم٤من

 ُم٤مًمؽ ىمقل وهق،  اًمّرىم٦ٌم دون اعمٜمٗمٕم٦م إمم يتقضّمف :افؼقل افثوين 

  .اًم٘مديؿ ذم واًمِّم٤مومٕمّل 

 .ادوفؽّقي ظـد روايتون ؟ اًمقىمػ أو اًمٕم٤مرّي٦م ُمًٚمؽ سمف يًٚمؽ وهؾ

،  اًمّرىم٦ٌم إمم يتقضّمف اًمُٕمٛمرى ذم ٛمٚمٞمؽاًمتّ  احلٜمٗمّٞم٦م قمـ:  افؼقل افثوفٌ

ىمٌك وذم  سم٤مـمٚم٦م أّّن٤م وقمٜمٝمؿ ، اعمٜمٗمٕم٦م إمم اًمر 

 وذم،  سم٠مّّن٤م ىم٣م : أي " أّّن٤م " سمٗمتح هق (  هبً ففدـ وُ أهنو ) : ؿقفف 

 ًمف قمٛمرى أقمٛمر رضمؾٍ  أّيام " ُمًٚمؿ قمٜمد ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ اًمّزهرّي  رواي٦م
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 أقمٓمك ّٕٟمف،  أقمٓم٤مه٤م ًمذيا إمم شمرضمع ٓ أقمٓمٞمٝم٤م ًمٚمذي وم٢مّّن٤م،  وًمٕم٘مٌف

 .اًمّزهرّي  قمـ ُم٤مًمؽ ـمريٍؼ  ُمـ ًمٗمٔمف هذا " اعمقاري٨م ومٞمف وىمٕم٧م قمٓم٤مء

 قمٜمف اًمٚمٞم٨م ـمريؼ ُمـ وًمف،  اًمّزهرّي  قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ ـمريؼ ُمـ ٟمحقه وًمف

 اًمّتٕمٚمٞمؾ يذيمر وملَ  .وًمٕم٘مٌف أقمٛمر عمـ وهل،  ومٞمٝم٤م طمّ٘مف ىمقًمف ىمٓمع وم٘مد :

 .آظمره ذم اًمذي

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أضم٤مزه٤م اًمتل اًمُٕمٛمرى إّٟمام" قمٜمف ُمٕمٛمرٍ  ـمريؼ ُمـ وًمف

 وم٢مّّن٤م "قمِم٧م ُم٤م ًمؽ هل:  ىم٤مل اًمذي وم٠مُّم٤م وًمٕم٘مٌؽ ًمؽ هل:  ي٘مقل أن

 يذيمر وملَ ،  سمف يٗمتل اًمّزهرّي  يم٤من:  ُمٕمٛمر ىم٤مل،  ص٤مطمٌٝم٤م إمم شمرضمع

 .أيْم٤مً  اًمّتٕمٚمٞمؾ

 أيب ىمقل ُمـ اًمّتٕمٚمٞمؾ أنّ ،  اًمّزهرّي  قمـ ذئ٥م أيب اسمـ ـمريؼ ُمـ وسملّم 

 ." اعمدرج " يمت٤مب ذم أووحتف وىمد .ؾمٚمٛم٦م

 إٟمّم٤مر ضمٕمؾ:  ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم أيب ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ وأظمرضمف

 وٓ أُمقاًمٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ أُمًٙمقا:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٘م٤مل .اعمٝم٤مضمريـ يٕمٛمرون

 .وًمٕم٘مٌف وُمّٞمت٤مً  طمّٞم٤مً  أقمٛمره٤م ًمٚمذي ومٝمل قمٛمرى أقمٛمر ُمـ وم٢مّٟمف .شمٗمًدوه٤م

 : أحقال ثالثي افّروايوت هذه مـ ؾقجتؿع

 أّّن٤م ذم سيح ومٝمذا " وًمٕم٘مٌؽ ًمؽ هل ":  ي٘مقل أن:  أحدهو

  .وًمٕم٘مٌف ًمف ًمٚمٛمقهقب

 ومٝمذه " إزمّ  رضمٕم٧م ُم٧ّم  وم٢مذا قمِم٧م ُم٤م ًمؽ هل ":  ي٘مقل أن:  ثوكقفو

 .أقمٓمك اًمذي إمم رضمٕم٧م ُم٤مت وم٢مذا .صحٞمح٦م وهل ُم١مىّمت٦م قم٤مرّي٦م

,  افعؾامء أـثر ؿول وبف .اًمّزهرّي  رواي٦م ىمٌٚمٝم٤م واًمتل هذه سمّٞمٜم٧ْم  وىمد
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 .ّشوؾعّقياف مـ مجوظي ورّجحف

 .اًمقاه٥م إمم شمرضمع ٓ .أـثرهؿ ظـد وإصّح 

 آظمر ًمذًمؽ آطمتج٤مج وؾم٠مذيمر،  وم٠مًمٖمل وم٤مؾمدٌ  ذطٌ  سم٠مّٟمف:  واطمتّجقا

  .ًمنمحا

 شمدل هذه اًمّزسمػم أيب ومرواي٦م ، ويٓمٚمؼ أقمٛمرشمٙمٝم٤م:  ي٘مقل أن:  ثوفثفو

 ؿقل وهق .اًمقاه٥م إمم شمرضمع ٓ وأّّن٤م ، إّول طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م أنّ  قمغم

 .واجلؿفقر اجلديد دم افّشوؾعلّ 

  .أصٚمف ُمـ سم٤مـمؾ اًمٕم٘مد:  افؼديؿ دم وؿول

 . ُم٤مًمٍؽ  يم٘مقل وظـف

  .يم٤مجلديد اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ اًم٘مديؿ:  وؿقؾ

 قمٌد سمـ هِم٤مم سمـ ؾمٚمٞمامن أنّ ،  طمٙمك ىمت٤مدة أنّ ،  اًمٜم٤ًّمئّل  روى وىمد

 ًمف ومذيمر .اإلـمالق صقرة أقمٜمل .اعم٠ًمًم٦م هذه قمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ؾم٠مل اعمٚمؽ

 أنَّ ،  هريرة أيب طمدي٨م ًمف وذيمر،  ضم٤مئزةٌ  ّّن٤مأ وهمػمه احلًـ قمـ ىمت٤مدة

  قمـ ًمف وذيمر:  ىم٤مل . ضم٤مئزة اًمُٕمٛمرى: ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 
ٍ
 ضم٤مسمر قمـ قمٓم٤مء

:  أي . اًمُٕمٛمرى إّٟمام:  اًمّزهرّي  وم٘م٤مل:  ىم٤مل ( ) ذًمؽ ُمثؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ

 يم٤من سمٕمده ُمـ قم٘مٌف جيٕمؾ ملَ  وم٢مذا،  سمٕمده ُمـ وًمٕم٘مٌف ًمف أقمٛمر إذا اجل٤مئزة

  .ذـمف جيٕمؾ ًمٚمذي

______________________ 
ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة (  3634) وُمًٚمؿ (  6262) ظمرضمف اًمٌخ٤مري أ .طمدي٨م أيب هريرة (6)

  .دون اًم٘مّّم٦م. قمـ اًمٜمي سمـ أٟمس قمـ سمِمػم سمـ ّنٞمؽ قمـ أيب هريرة سمف

 .دون اًم٘مّم٦م .وأظمرضم٤مه ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة قمـ قمٓم٤مء قمـ ضم٤مسمر    
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 قمٓم٤مء وم٘م٤مل ، هب٤م ي٘مْمقن ٓ اخلٚمٗم٤مء سم٠منّ  اًمّزهرّي  واطمت٩ّم :  ىمت٤مدة ىم٤مل

  .ُمروان سمـ اعمٚمؽ قمٌد هب٤م ىم٣م :

 ، اًمّّمّح٦م أو احلؾ همػم ُمٜمف يٗمٝمؿ ٓ اًمّرواي٦م هذه ذم اجلقاز وإـمالق

 ىمت٤مدة قمٚمٞمف محٚمف اًمذي وهق،  يٕم٤مـم٤مه٤م ًمٚمذي اعم٤ميض قمغم محٚمف وأُّم٤م

 .ذًمؽ قمغم زائد ىمدر إمم ومٞمحت٤مج

 أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ قمٛمرو سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرج دوىم

 ٤معمِ  يِمٝمد وهق .ًمف ومٝمق ؿمٞمئ٤مً  أقمٛمر ومٛمـ ، قمٛمرى ٓ : ُمرومققم٤مً  هريرة

 .ىمت٤مدة ومٝمٛمف

ىمٌكو اًمُٕمٛمرى: تؽؿقؾ   .اجلؿفقر ؿقل وهق .اعمٕمٜمك ُمّتحدا اًمر 

ؿبك عَ ومـَ   يقؾمػ أسمق وواومؼ ، وحمّؿد حـقػي وأبق موفٌؽ  افر 

 .اجلٛمٝمقر

٤ٌّمس اسمـ قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اًمٜم٤ًّمئّل  روى وىمد  اًمُٕمٛمرى : ُمقىمقوم٤مً  قم

ىمٌكو  ىم٤مل قمٓم٤مء قمـ اًمٙمريؿ قمٌد قمـ إهائٞمؾ ـمريؼ ُمـ وًمف .ؾمقاء اًمر 

ىمٌكو اًمُٕمٛمرى قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك:  ىمٌك وُم٤م:  ىمٚم٧م .اًمر  :  ىم٤مل ؟ اًمر 

 هٙمذا .ضم٤مئز ومٝمق ومٕمٚمتؿ وم٢من ، طمٞم٤مشمؽ ًمؽ هل ًمٚمّرضمؾ اًمّرضمؾ ي٘مقل

 .ُمرؾمالً  أظمرضمف

 صم٤مسم٧م أيب سمـ طمٌٞم٥م قمـ قمٓم٤مء قمـ ضمري٩م اسمـ ـمريؼ ُمـ وأظمرضمف

 أرىمٌف أو ؿمٞمئ٤مً  أقمٛمر ومٛمـ ، ىمٌكرُ  وٓ ٛمرىقمُ  ٓ : ُمرومققم٤مً  قمٛمر اسمـ قمـ

 ُمـ ًمف طمٌٞم٥م ؾمامع ذم اظمتٚمػ ًمٙمـ ، صم٘م٤مت رضم٤مًمف .ومم٤مشمف طمٞم٤مشمف ًمف ومٝمق

  .أظمرى ـمريؼ ذم وُمٕمٜم٤مه ، ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  سمف ومٍّمح:  قمٛمر اسمـ
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  .؟ اًمٜمّٝمل يقضّمف ُم٤مذا إمم اختؾػقا:  عم٤موردّي ا وىم٤مل

 .احلٙمؿ إمم يتقضّمف أّٟمف .وإطفر

 .اعمٜمًقخ واحلٙمؿ اجل٤مهكمّ  اًمٚمٗمظ إمم يتقضّمف : وؿقؾ

 يم٤من إذا أُّم٤م ، وم٤مئدة قمٜمف اعمٜمٝمّل  يٗمٞمد ُم٤م صّح٦م يٛمٜمع إّٟمام اًمٜمّٝمل:  وؿقؾ

 زُمـ ذم يم٤مًمّٓمالق صّحتف يٛمٜمع ومال ُمرشمٙمٌف قمغم رضراً  قمٜمف اعمٜمٝمّل  صّح٦م

 سمٖمػم يزول ُمٚمٙمف وم٢منّ  ، رٕمٛمِ اعمُ  قمغم رضر اًمُٕمٛمرى وصّح٦م ، احلٞمض

 .؟قمقض

 أو اًمٙمراه٦م قمغم ؾمُح  وم٢منْ  ، اًمّتحريؿ قمغم اًمٜمّٝمل ؾمُح  إذا يمٚمف هذا

 احلدي٨م آظمر ذم ذيمر ُم٤م اًمّّم٤مروم٦م واًم٘مريٜم٦م ، ذًمؽ إمم حيت٩م ملَ  اإلرؿم٤مد

 .طمٙمٛمف سمٞم٤من ُمـ

 أيب ـمريؼ ُمـ وًمٚمؽّمُمذّي ،  " ضم٤مئزة اًمُٕمٛمرى ":  ىمقًمف سمذًمؽ ويٍّمح

ىمٌكو ، ٕهٚمٝم٤م ضم٤مئزة اًمُٕمٛمرى " رومٕمف ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم  ٕهٚمٝم٤م ضم٤مئزة اًمر 

  .أقمٚمؿ واهلل "

ىمٌكو اًمُٕمٛمرى إضم٤مزة:  احلّذاق سمٕمض ىم٤مل  ىمٞم٤مس قمـ سمٕمٞمدٌ  اًمر 

ـّ  ، إصقل  ، ًمٚمٜمّٝمل سمتحريٛمٝمام ىمٞمؾ وًمق ، ُم٘مّدم احلدي٨م وًمٙم

 طمٗمظ وهق ظم٤مرج ُٕمرٍ  ٝملاًمٜمّ  ويم٠منّ  ، يٌٕمد ملَ  ًمٚمحدي٨م وصّحتٝمام

 .قمٜمٝمام يٜمف ملَ  ُم٤مًمؽ ىم٤مل يمام اعمٜمٗمٕم٦م ومٞمٝمام اعمراد يم٤من وًمق ، إُمقال

َّٓ  هبام اًمٕمرب ُم٘مّمقد يم٤من ُم٤م أّٟمف واًمّٔم٤مهر  سم٤مًمنّمط اًمّرىم٦ٌم متٚمٞمؽ إ

 اهل٦ٌم ٟمٕم٧م قمغم اًمٕم٘مد ومّمّحح سمٛمراهمٛمتٝمؿ اًمنّمع ومج٤مء ، اعمذيمقر

 ، اهل٦ٌم ذم اًمّرضمقع يِمٌف وم٢مّٟمف ًمذًمؽ اعمْم٤مدّ  اًمنّمط وأسمٓمؾ ، اعمحٛمقدة
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ٌّف،  قمٜمف اًمٜمّٝمل صّح  وىمد   .ىمٞمئف ذم يٕمقد سم٤مًمٙمٚم٥م وؿم

٤ٌّمس اسمـ قمـ اًمّزسمػم أيب ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  روى وىمد  رومٕمف قم

ىمٌكو أقمٛمره٤م عمـ اًمُٕمٛمرى"  ذم يم٤مًمٕم٤مئد هٌتف ذم واًمٕم٤مئد ، أرىمٌٝم٤م عمـ اًمر 

 ." ىمٞمئف

 قمـ ومٜمٝمك ٕمدهسم اًمّٓم٤مرئ اًمّرضمقع ُمثؾ ًمٚمٕم٘مد اعم٘م٤مرن اًمّرضمقع ومنمط

 قمغم أظمرضمٝم٤م وم٢من ، ُمٓمٚم٘م٤مً  ُيرضمٝم٤م أو ُمٓمٚم٘م٤مً  يٌ٘مٞمٝم٤م أن وأُمر ، ذًمؽ

 إسمٓم٤مل ٟمحق وهق .ًمف ُمراهمٛم٦م اًمٕم٘مد وصّح  اًمنّمط سمٓمؾ ذًمؽ ظمالف

 .اًمقٓء ذط

 



  باب املظـامل   البيوع كتاب   
334 

 باب ادلظامل
 .٤م أظمذ سمٖمػم طمؼعمِ  واؾمؿٌ ، َجع ُمٔمٚمٛم٦م ُمّمدر فمٚمؿ ئمٚمؿ : اعمٔم٤ممل 

اًمٖمّم٥م أظمذ طمؼ و، واًمٔمٚمؿ ووع اًمٌمء ذم همػم ُمقوٕمف اًمنمقمل 

 .اًمٖمػم سمٖمػم طمؼ

 

 الحديث التادع والثالثون 
ـ  ٓ يَ : ؿول  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ ,  ظـ أيب هريرة  -7;2 جوٌر  ؿـع

مو يل أراـؿ :  , ثؿ يؼقل أبق هريرة أن يغرز خشبف دم جداره , جوره

  ( ).رمّغ هبو بغ أـتوؾؽؿواهلل َٕ  , ظـفو معرضغ

 

 سم٤مًمّرومع ذرّ  وٕيب ، ٟم٤مهٞم٦م " ٓ " أنّ  قمغم سم٤مجلزم ( يؿـع وٓ: )  ؿقفف

ـّ  ٓ " وٕمحد ، اًمٜمّٝمل سمٛمٕمٜمك ظمؼم أّٟمف قمغم  .اًمّتقيمٞمد ٟمقن سمزي٤مدة " يٛمٜمٕم

 .اجلزم رواي٦م شم١مّيد وهل

 .سمف دلاؾمتُ  .( إفخ. .جوره جورٌ : )  ؿقفف

 أن وم٠مراد ضم٤مرٌ  وًمف ًمقاطمدٍ  يم٤من إذا اجلدار أنّ  قمغم:  وهق افؼقل إول

______________________ 
ُمـ (  6234) وُمًٚمؿ ، ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمٛم٦م (  6006) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .ك يمالمه٤م قمـ ُم٤مًمؽ قمـ اًمزهري قمـ إقمرج قمـ أيب هريرة ـمريؼ حيٞمك سمـ حيٞم

 .ُمـ ـمرق أظمرى قمـ اًمزهري سمف(  6234) وأظمرضمف ُمًٚمؿ 

قمـ اًمنمب  ّنك رؾمقل اهلل : هريرة ُمـ ـمريؼ قمٙمرُم٦م قمـ أيب (  6033) وًمٚمٌخ٤مري 

 .ُمـ ومؿ اًم٘مرسم٦م أو اًمً٘م٤مء ، وأْن يٛمٜمع ضم٤مَره أن يٖمرز ظمِمٌف ذم داره
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  .أضمؼم اُمتٜمع وم٢من ، ٓ أم اعم٤مًمؽ أذن ؾمقاء .ضم٤مز قمٚمٞمف ضمذقمف يْمع

 ُمـ طمٌٞم٥م واسمـ،  احلدي٨م أهؾ ُمـ وهمػممه٤م وإؾمح٤مق أمحد ىم٤مل وسمف

 .اًم٘مديؿ ذم واًمِّم٤مومٕمّل  اعم٤مًمٙمّٞم٦م

 إذن اؿمؽماط أؿمٝمرمه٤م .ىمقٓن اجلديد ذم اًمِم٤مومٕمل قمـ:  افؼقل افثوين

 .احلٜمٗمّٞم٦م ىمقل وهق .جيؼم ملَ  اُمتٜمع وم٢من،  اعم٤مًمؽ

 سمٞمٜمف َجٕم٤مً  اًمّتٜمزيف قمغم واًمٜمّٝمل ، اًمٜمّدب قمغم احلدي٨م ذم إُمر ومحٚمقا

َّٓ  اعمًٚمؿ ُم٤مل حتريؿ قمغم اًمّداًم٦م إطم٤مدي٨م وسملم   .سمرو٤مه إ

 .ؾمٞم٠ميت يمام ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 وهق،  اًم٘مديؿ سم٤مًم٘مقل اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ اًمؼمّ  قمٌد واسمـ اًمؽّمُمذّي  وضمزم

 .اًمٌقيٓمّل  ذم ٟمّّمف

ٜمـ ذم ٟمجد ملَ :  اًمٌٞمٝم٘مّل  ىم٤مل ًّ َّٓ  احلٙمؿ هذا يٕم٤مرض ُم٤م اًمّّمحٞمح٦م اًم  إ

 وهق ، فم٤مهره قمغم اًمّراوي محٚمف وىمد،  ٟمخّّمٝم٤م أن يًتٜمٙمر ٓ قمٛمقُم٤مت

 قمٜمٝم٤م أرايمؿ زم ُم٤م " هريرة أيب ىمقل إمم يِمػم ، سمف طمدث سمام سم٤معمراد أقمٚمؿ

 ." ُمٕمرولم

وعمًٚمؿ  ، اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م ( أن يغرز خشبف دم جداره) : ؿقفف 

  ."ظمِم٦ٌمً "

،  واطمد واعمٕمٜمك ( ) " اعمقـّم٠م " ذم ٤مناًمٚمٗمٔم روي:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل

  اٟمتٝمك .اجلٜمس سم٤مًمقاطمد اعمراد ٕنّ 

______________________ 
 .اًم٤ٌمباٟمٔمر ختري٩م طمدي٨م   (6)
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َّٓ  ، افّروايتغ بغ فؾجؿع يتٕملّم  اًمذي وهذا  ُيتٚمػ ىمد وم٤معمٕمٜمك وإ

 اخلِم٥م سمخالف اجل٤مر ُم٤ًمحم٦م ذم أظمّػ  اًمقاطمدة اخلِم٦ٌم أُمر أنّ  سم٤مقمت٤ٌمر

 .اًمٙمثػم

 .إلومرادسم٤م رووه أّّنؿ اعمِم٤ميخ ُمـ َج٤مقم٦مٍ  قمـ اًمّٓمح٤موّي  وروى

 ي٘مقًمقٟمف يمٚمٝمؿ اًمٜم٤ّمس:  وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اًمٖمٜمّل  قمٌد ذًمؽ وأٟمٙمر

َّٓ  سم٤مجلٛمع  قمٌد قمغم يردّ  اًمّّمحٞمح ذم اًمّرواة واظمتالف ، اًمّٓمح٤موّي  إ

َّٓ  ؾمٕمٞمد سمـ اًمٖمٜمّل   قمٜمٝمؿ روى يم٤مًمذيـ اًمٜم٤ّمس ُمـ ظم٤مّص٤مً  أراد إن إ

 .ادّم٤مه ومٚمف .اًمّٓمح٤موّي 

 قمٜمدقمـ اًمزهري  قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواي٦م ذم ( هريرة أبق يؼقل ثؿّ : )  ؿقفف

 سمذًمؽ هريرة أسمق طمّدصمٝمؿ ومٚماّم  " وٕمحد " رءوؾمٝمؿ ومٜمّٙمًقا " داود أيب

 ." رءوؾمٝمؿ ـم٠مـمئقا

ٜم٦ّم هذه قمـ:  أي ( ظـفو: )  ؿقفف ًّ  .اعم٘م٤مًم٦م هذه قمـ أو اًم

ـّ :  أي " ًٕم٘مٞمٜمّٝم٤م " داود أيب رواي٦م ذم ( وهب ٕرمغّ : )  ؿقفف  ٕؿمٞمٕم

 يمتٗمٞمف سملم سم٤مًمٌّمء اإلٟم٤ًمن ييب يمام ٤مهب وٕىمّرقمٜمّٙمؿ ومٞمٙمؿ اعم٘م٤مًم٦م هذه

 .همٗمٚمتف ُمـ ًمٞمًتٞم٘مظ

 " اعمقـّم٠م " ذم رويٜم٤مه:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل ( أـتوؾؽؿ بغ: )  ؿقفف

  .اجل٤مٟم٥م وهق سمٗمتحٝم٤م يمٜمػ َجع سم٤مًمٜمّقن وإيمٜم٤مف .وسم٤مًمٜمّقن سم٤معمثٜم٤ّمة

 راولم سمف وشمٕمٛمٚمقا،  احلٙمؿ هذا شم٘مٌٚمقا ملَ  إن ُمٕمٜم٤مه:  اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل

 سمذًمؽ وأراد:  ىم٤مل. يم٤مرهلم رىم٤مسمٙمؿ قمغم اخلِم٦ٌم:  أي .ٜمّٝم٤مٕضمٕمٚم

 .اعم٤ٌمًمٖم٦م



  باب املظـامل   البيوع كتاب   
337 

 وىمع ذًمؽ إنّ :  وىم٤مل،  ًمٖمػمه شمٌٕم٤مً  احلرُملم إُم٤مم ضمزم اًمّت٠مويؾ وهبذا

 .اعمديٜم٦م إُمرة يكم يم٤من طملم هريرة أيب ُمـ

 أقمٞمٜمٙمؿ سملم هب٤م ٕرُملمّ  " آظمر وضمفٍ  ُمـ اًمؼمّ  قمٌد اسمـ قمٜمد وىمع وىمد

 .اعمت٘مّدم ّت٠مويؾاًم يرضّمح وهذا " يمرهتؿ وإن

 قمٜمٝم٤م أرايمؿ زم ُم٤م " هريرة أيب سم٘مقل اعم٤مًمٙمّٞم٦م ُمـ اعُمٝمٚم٥َّم واؾمتدل

 إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ظمالف قمغم اًمٕمٍم ذًمؽ ذم يم٤من اًمٕمٛمؾ سم٠منّ  " ُمٕمرولم

،  شم٠مويٚمف اًمّّمح٤مسم٦م ضمٝمؾ ٤معمََ  اًمقضمقب قمغم يم٤من ًمق ّٕٟمف:  ىم٤مل ، هريرة أسمق

 شم٘مّرر ىمد احلٙمؿ نّ أ ومٚمقٓ ، سمف طمّدصمٝمؿ طملم هريرة أيب قمـ أقمروقا وٓ

 محٚمقا أّّنؿ قمغم ومدلَّ  اًمٗمريْم٦م هذه ضمٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ ضم٤مز ٤معمََ  سمخالومف قمٜمدهؿ

  .اٟمتٝمك .آؾمتح٤ٌمب قمغم ذًمؽ ذم إُمر

 قمدداً  يم٤مٟمقا وأّّنؿ،  صح٤مسم٦مً  يم٤مٟمقا اعمٕمرولم أنّ  ًمف أيـ ُمـ أدري وُم٤م

َ  ، احلٙمؿ ُمثٚمٝمؿ جيٝمؾ ٓ  هريرة أسمق ظم٤مـمٌٝمؿ اًمذيـ يٙمقن أن زجيق   ٓ ومِل

َّٓ و ، اعمتٕملّم  هق ذًمؽ سمؾ ، وم٘مٝم٤مء همػم يم٤مٟمقا سمذًمؽ  صح٤مسم٦مً  يم٤مٟمقا ومٚمق إ

  .سمذًمؽ واضمٝمٝمؿ ُم٤م وم٘مٝم٤مء أو

 ، سمف ىم٣م قمٛمر سم٠منّ :  سم٤مًمقضمقب اًم٘مقل افؼديؿ دم افّشوؾعلّ  ىمّقى وىمد

  .اٟمتٝمك .ذًمؽ قمغم ُمٜمٝمؿ اّتػوؿوً  ومٙم٤من قمٍمه أهؾ ُمـ أطمد ُي٤مًمٗمف وملَ 

 قمٍم أهؾ أيمثر ٕنّ  ، ٝمٚم٥َّماعمُ  دقمقى ُمـ أومم هٜم٤م آّتػوق ودظقى

 وأسمق ، وٓيتف ًمٓمقل ُمٜمتنمة أطمٙم٤مُمف وهم٤مًم٥م ، صح٤مسم٦م يم٤مٟمقا قمٛمر

 .إطمٞم٤من سمٕمض ذم ُمروان قمـ ٟمٞم٤مسم٦م اعمديٜم٦م إُمرة يكم يم٤من إّٟمام هريرة

 صحٞمٍح  سمًٜمدٍ  قمٜمف هق ورواه.  ُم٤مًمٌؽ  أظمرضمف ُم٤م إمم اًمِّم٤مومٕمّل  وأؿم٤مر
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 ًمف ظمٚمٞمج٤مً  يًقق أن ُمًٚمٛم٦م سمـ حمّٛمد ؾم٠مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ اًمّْمّح٤مك أنّ  ،

:  وم٘م٤مل ، وم٠مسمك ذًمؽ ذم قمٛمر ٛمفومٙمٚمَّ  ، ُمًٚمٛم٦م سمـ حمّٛمد أرض ذم سمف ومٞمٛمرّ 

 .سمٓمٜمؽ قمغم وًمق سمف ًمٞمٛمّرنّ  واهلل

 إمم اجل٤مر حيت٤مج ُم٤م يمؾ إمم وقمّداه فم٤مهره قمغم إُمر قمٛمر ومحٛمؾ

  .وأروف ضم٤مره دار ُمـ سمف آٟمتٗم٤مع

 ٝم٘مّل واًمٌٞم ُم٤مضمف اسمـ روى وم٘مد . ٟمٔمرٌ  ظمالومف قمغم اًمٕمٛمؾ دقمقى وذم

 .أطمدمه٤م أقمتؼ اعمٖمػمة سمٜمل ُمـ أظمقيـ أنّ ،  ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٙمرُم٦م ـمريؼ ُمـ

 ُمـ يمثػمٌ  ورضم٤مل ضم٤مري٦م سمـ جمّٛمع وم٠مىمٌؾ ، ظمِم٤ٌمً  ضمداره ذم أطمدٌ  زَ رَ همَ  إنْ 

 أظمر وم٘م٤مل .احلدي٨م . .ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  ٟمِمٝمد:  وم٘م٤مًمقا إٟمّم٤مر

 وم٤مضمٕمؾ ، طمٚمٗم٧م وىمد قمكمّ  ًمؽ ُم٘ميض   أّٟمؽ قمٚمٛم٧ُم  ىمد أظمل ي٤م: 

  .ظمِمٌؽ قمٚمٞمف وم٤مضمٕمؾ ضمداري دون ؾمٓمقاٟم٤مً أ

 سمـ حيٞمك قمـ ـمري٘مف ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل  "ُمًٜمده" ذم ( ) إؾمح٤مق وروى

 ص٤مطمٌف ضمدار قمغم ظمِم٦ٌمً  يْمع أن رضمٌؾ  أراد:  ىم٤مل اًمّت٤مسمٕملم أطمد ضمٕمدة

 اهلل رؾمقل قمـ حيّدصمقن إٟمّم٤مر ُمـ ؿمئ٧َم  ـُمَ  وم٢مذا ، ومٛمٜمٕمف إذٟمف سمٖمػم

  .ذًمؽ قمغم ؼمومجُ  يٛمٜمٕمف أن ّن٤مه أّٟمف ملسو هيلع هللا ىلص

 .ذًمؽ ذم اجل٤مر اؾمتئذان شم٘مّدم إذا سمام:  افقجقب بعضفؿ وؿّقد

 أيب قمٜمد قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواي٦م ذم وهق،  ـمرىمف سمٕمض ذم اإلذن ذيمر إمم ُمًتٜمداً 

______________________ 
  .ُمـ ـمري٘مف(  663/ 2) وإصمر ذم ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل  .اسمـ راهقيف: أي  (6)

 وهق ظمٓم٠مٌ ( اسمـ إؾمح٤مق ) وىمع ذم اعمٓمٌقع : شمٜمٌٞمف 
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 ُمـ " ُم٤مًمؽ قمـ ُمٝمدّي  سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمـ وأمحد أيْم٤مً  وقم٘مٞمؾٍ  داود

٤ٌّمن ٓسمـ ويمذا " ضم٤مره ؾم٠مًمف  ٕيب ويمذا ، ُم٤مًمؽ قمـ اًمٚمٞم٨م ـمريؼ ُمـ طم

 ـمريؼ ُمـ اًمٌّزار وأظمرضمف ، اًمّزهرّي  قمـ ؾمٕمد سمـ زي٤مد ـمريؼ ُمـ قمقاٟم٦م

 .هريرة أيب قمـ قمٙمرُم٦م

 ٓ : أي . اجلذع ص٤مطم٥م قمغم ضمداره ذم اًمّْمٛمػم محؾ ُمـ:  ومـفؿ

 ُمٜمع ضمٝم٦م ُمـ سمف شمّير وًمق ٟمٗمًف ضمدار قمغم ضمذقمف يْمع أن يٛمٜمٕمف

  .ُمثالً  اًمّْمقء

 .هٕمدُ سمُ  ُيٗمك وٓ

 وىمد،  اخلؼم ُمٕمٜمك ذم صم٤مًم٨ٍم  قلٍ ىم إطمداث سم٠مّٟمف:  اًمّتلم اسمـ شمٕمّ٘مٌف وىمد

  .إصقل أهؾ أيمثر رّده

 قمٛمقم ُمـ يًتٗم٤مد مم٤ّم هذا:  ي٘مقل أن اًم٘م٤مئؾ هلذا ٕنّ  5 ٟمٔمرٌ  ىم٤مل وومٞمام

  .أقمٚمؿ واهلل .وم٘مط اعمراد أّٟمف ٓ،  اًمٜمّٝمل

 قمٚمٞمف يْمع وٓ،  اجل٤مر إًمٞمف حيت٤مج أن .سمف َُمـ ىم٤مل قمٜمد اًمقضمقب وحمؾ

 أن سملم ومرق وٓ ، اعم٤مًمؽ طم٤مضم٦م قمغم مي٘مدّ  وٓ،  اعم٤مًمؽ سمف يتّير ُم٤م

 يًدّ  اجلذع رأس ٕنّ  ، ٓ أو اجلدار ٟم٘م٥م إمم اجلذع ووع ذم حيت٤مج

 .اجلدار وي٘مّقي اعمٜمٗمتح
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 الحديث األربطون
مـ طؾؿ : ؿول  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ  , ظـ ظوئشي ريض اهلل ظـفو -8;2

  ( ).ضّقؿف مـ شبع أرضغ , صزٍ  قَد مـ إرض ؿِ 

وًمٚمٌخ٤مري ُمـ ـمريؼ قمٌد  ( ؾؿ مـ إرض ؿقد صزٍ مـ ط ): ؿقفف 

ُمـ فمٚمؿ ُمـ إرض  "اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٝمؾ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ زيد 

 أظمذ ُمـ :وذم رواي٦م قمروة قمـ ؾمٕمٞمد سمـ زيد ذم اًمّمحٞمحلم  "ؿمٞمئ٤ًم 

 .فمٚمامً  إرض ُمـ ؿمؼماً 

 ذيمر ويم٠مّٟمف،  ىمدره:  أي .اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م وؾمٙمقن اًم٘م٤مف سمٙمن:  ٞمدواًم٘مِ 

 .اًمققمٞمد ذم واًمٙمثػم اًم٘مٚمٞمؾ اؾمتقاء إمم إؿم٤مرة اًمِّمؼم

 " قمروة رواي٦م وذم ، ًمٚمٛمجٝمقل اًمٌٜم٤مء قمغم أّوًمف سمْمؿّ  ( ّقؿفضُ : )  ؿقفف

 سمف ضم٤مء " هريرة أيب طمدي٨م ذم واجلقزىمّل  قمقاٟم٦م وٕيب " يٓمّقىمف وم٢مّٟمف

 ." ُم٘مٚمده

 .إؾمٙم٤مّن٤م وجيقز اًمّراء سمٗمتح ( أرضغ شبع مـ: )  ؿقفف

 : وجفون فف " ـمّقىمف ":  ىمقًمف اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل

 اعمحنم إمم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم ُمٜمٝم٤م فمٚمؿ ُم٤م ٟم٘مؾ يٙمٚمػ أّٟمف ُمٕمٜم٤مه أنّ :  أحدمهو

  .طم٘مٞم٘م٦مً  ـمقٌق  أّٟمف ٓ ، قمٜم٘مف ذم يم٤مًمّٓمقق ويٙمقن

______________________ 
حيٞمك سمـ أيب يمثػم ُمـ ـمريؼ (  6266) وُمًٚمؿ (  0360،  6066) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

صمف ، ويم٤من سمٞمٜمف وسملم ىمقُمف  ظمّمقُم٦م ذم أرض ، قمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ ، أنَّ أسم٤م ؾمٚمٛم٦م طمدَّ

ي٤م أسم٤م ؾمٚمٛم٦م اضمتٜم٥م إرض ، وم٢من : وأٟمف دظمؾ قمغم قم٤مئِم٦م ومذيمر ذًمؽ هل٤م ، وم٘م٤مًم٧م 

 .ومذيمرشمف .ُمـ فمٚمؿ: ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 



  باب املظـامل   البيوع كتاب   
341 

 يمؾ ومتٙمقن:  أي .أرولم ؾمٌع إمم سم٤مخلًػ يٕم٤مىم٥م أّٟمف ُمٕمٜم٤مه:  افّثوين

  .اٟمتٝمك .قمٜم٘مف ذم ـمقىم٤مً  احل٤مًم٦م شمٚمؽ ذم أرضٍ 

 يقم سمف ظمًػ " سمٚمٗمظ ذم اًمٌخ٤مري قمٛمر اسمـ طمدي٨م ي١مّيده وهذا

  " أرولم ؾمٌع إمم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 قمٜم٘مف ذم يمٚمف جيٕمؾ َجٞمٕمف يٜم٘مؾ أن سمٕمد ًمٙمـ ، ـوّٕول معـوهوؿقؾ 

 ضمٚمد همٚمظ ذم ورد يمام . ذًمؽ يًع طمّتك قمٜم٘مف ىمدر ويٕمٔمؿ ـمقىم٤مً 

 .ذًمؽ وٟمحق .( )اًمٙم٤مومر

٤ٌّمن واسمـ اًمّٓمؼمّي  روى وىمد  أّيام : ُمرومققم٤مً  ُمّرة سمـ يٕمغم طمدي٨م ُمـ طم

 ؾمٌع آظمر يٌٚمغ طمّتك حيٗمره أن اهلل ٗمفيمٚمَّ  إرض ُمـ ؿمؼماً  فمٚمؿ رضمؾٍ 

  .اًمٜم٤ّمس سملم ي٘م٣م طمّتك اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٓمّقىمف صمؿّ  ، أرولم

ـٍ  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  يٕمغم وٕيب ٚمٛمّل  احل٤مرث سمـ احلٙمؿ قمـ طمً ًّ  ُمرومققم٤مً  اًم

 ؾمٌع ُمـ حيٛمٚمف اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ضم٤مء ؿمؼماً  اعمًٚمٛملم ـمريؼ ُمـ أظمذ ُمـ"

 ضم٤مء سمٕمػماً  همؾَّ  ُمـ طمّؼ  ذم هريرة أيب طمدي٨م ذم ذًمؽ وٟمٔمػم ." أرولم

 ( ).حيٛمٚمف اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 ًمف جيٕمٚمف أن ػٙمٚمّ يُ  " يٓمّقىمف ":  سم٘مقًمف اعمراد يٙمقن أن:  يتؿؾو

______________________ 
رضس اًمٙم٤مومر، أو ٟم٤مب اًمٙم٤مومر، : قمـ أيب هريرة ُمرومققم٤ًم (  6366) صحٞمح ُمًٚمؿ ( 6)

 .وهمٚمظ ضمٚمده ُمًػمة صمالث، ُمثؾ أطمد 

ىم٤مم ومٞمٜم٤م رؾمقل : قمـ أيب هريرة ىم٤مل (  3304) ًٚمؿ وُم .( 6336) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

ٓ أًمٗملمَّ أطمديمؿ جيلء : صمؿ ىم٤مل ، ذات يقم ومذيمر اًمٖمٚمقل ومٕمٔمَّٛمف وقمٔمَّؿ أُمره  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ٓ أُمٚمؽ ًمؽ : وم٠مىمقل  .ي٤م رؾمقَل اهلل أهمثٜمل: يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم رىمٌتف سمٕمػم ًمف ُرهم٤مء ي٘مقل 

 .احلدي٨م .. .ٓ أًمٗملم .ىمد أسمٚمٖمتؽ .ؿمٞمئ٤مً 
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 ذم يمذب ُمـ طمّؼ  ذم ضم٤مء يمام ، سمذًمؽ ومٞمٕمّذب ذًمؽ يًتٓمٞمع وٓ ـمقىم٤مً 

 ( ).ؿمٕمػمة يٕم٘مد أن يمٚمػ ُمٜم٤مُمف

 اًمّٔمٚمؿ أنّ  سمف واعمراد ، اإلصمؿ شمٓمقيؼ اًمّتٓمقيؼ يٙمقن أن:  يتؿؾو

 ـم٤مئره أًمزُمٜم٤مه " شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف ، اإلصمؿ ًمزوم قمٜم٘مف ذم ًمف ٓزمٌ  اعمذيمقر

 ." قمٜم٘مف ذم

حفو،  اًم٘مِمػمّي  اًمٗمتح أسمق ضمزم إّول سم٤مًمقضمف  .اًمٌٖمقّي  صحَّ

 ٜم٘مًؿي أو ، اجلٜم٤مي٦م هذه ًمّم٤مطم٥م اًمّّمٗم٤مت هذه شمتٜمّقع أن:  يتؿؾو

 سمح٥ًم هبذا وسمٕمْمٝمؿ،  هبذا سمٕمْمٝمؿ ومٞمٕمّذب ، اجلٜم٤مي٦م هذه أصح٤مب

 .ووٕمٗمٝم٤م اعمٗمًدة ىمّقة

ـٍ  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى وىمد  ُم٤مًمؽ أيب طمدي٨م ُمـ طمً

 رضمٌؾ  ينىمف أرض ذراع اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل قمٜمد اًمٖمٚمقل أقمٔمؿ : إؿمٕمرّي 

 .أرولم ؾمٌع ُمـ ومٞمٓمّقىمف

 وإُمٙم٤من ، قم٘مقسمتف وشمٖمٚمٞمظ واًمٖمّم٥م اًمّٔمٚمؿ حتريؿ احلدي٨م وذم

 .اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مًمف .٤ٌمئراًمٙم ُمـ وأّٟمف،  إرض همّم٥م

 ُمٚمؽ ُمـ وأنّ  ، ؿمديد وقمٞمد ومٞمف ورد ُم٤م اًمٙمٌػمة أنّ  قمغم ومّرقمف ويم٠مّٟمف

 حتتٝم٤م طمٗمر ُمـ يٛمٜمع أن وًمف ، إرض ُمٜمتٝمك إمم أؾمٗمٚمٝم٤م ُمٚمؽ أرو٤مً 

  .رو٤مه سمٖمػم سمئراً  أو هسم٤مً 

______________________ 
يُمٚمػ أْن  .ُمـ حتٚمَّؿ سمحٚمؿ مل يره: رومٕمف  قمـ اسمـ قم٤ٌمس (  2206) ف اًمٌخ٤مري أظمرضم( 6)

 .احلدي٨م. .يٕم٘مَد سملم ؿمٕمػمشملم ، وًمـ يٗمٕمؾ
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 صم٤مسمت٦مٍ  طمج٤مرةٍ  ُمـ ومٞمف سمام سم٤مـمٜمٝم٤م ُمٚمؽ إرض فم٤مهر ُمٚمؽ ُمـ أنّ  وومٞمف

 يّي  ملَ  ُم٤م ؿم٤مء ُم٤م سم٤محلٗمر يٜمزل أن ًمف وأنّ  ، ؽذًم وهمػم وُمٕم٤مدن وأسمٜمٞم٦م

  .جي٤موره سمٛمـ

ٌع إرولم أنّ  وومٞمف ًّ  ّّٕن٤م،  سمٕمضٍ  ُمـ سمٕمْمٝم٤م يٗمتؼ ملَ  ُمؽمايمٛم٦م اًم

 ٟٓمٗمّم٤مهل٤م همّمٌٝم٤م اًمتل سمتٓمقيؼ اًمٖم٤مص٥م هذا طمّؼ  ذم ٓيمتٗمل ومت٘م٧م ًمق

  .اًمّداودّي  ذًمؽ إمم أؿم٤مر .حتتٝم٤م قماّم 

ٌع إرولم أنّ  وومٞمف ًّ ٛم ـم٤ٌمق اًم ًّ :  شمٕم٤ممم ىمقًمف فم٤مهر وهق ، قاتيم٤مًم

ـّ  إرض وُمـ)   أرولم ؾمٌع سم٘مقًمف اعمراد إنّ :  ـ ؿولدَ  خالؾوً (  ُمثٚمٝم

 إىمٚمٞمؿٍ  ُمـ ؿمؼماً  اًمٖم٤مص٥م يٓمّقق ملَ  يمذًمؽ يم٤من ًمق ّٕٟمف ، أىم٤مًمٞمؿ ؾمٌٕم٦م

  .اًمّتلم اسمـ ىم٤مًمف .آظمر

َّٓ و سمًٌٌٝم٤م يم٤من سمام ُمتٕمٚم٘م٦م اًمٕم٘مقسم٦م أنّ  قمغم ُمٌٜمّل  ىمٌٚمف واًمذي وهق  إ

 .ذيمروه ُم٤م سملم شمالزم ٓ ذًمؽ قمـ ًمٜمّٔمرا ىمٓمع ُمع

 إرض وُمـ ؾمٛمقاٍت  ؾمٌع ظمٚمؼ اًمذي اهلل)  شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل :تؽؿقؾ 

ـّ   .( ُمثٚمٝم

 ُمثؾ سمٕمض ومقق سمٕمْمٝم٤م إرولم أنّ  قمغم دًٓم٦م ومٞمف:  اًمّداودّي  ىم٤مل

اموات ًّ  وأنّ  ظم٤مّص٦م اًمٕمدد ذم اعمثٚمّٞم٦م أنّ  ادتؽؾؿغ بعض ظـ وكؼؾ ، اًم

ٌع ًّ  ، واطمدة إرض أنّ  بعضفؿ ظـ.  اًمّتلم سمـا وطمٙمك ، ُمتج٤مورة اًم

ٜم٦ّم سم٤مًم٘مرآن ُمردود وهق:  ىم٤مل ًّ   .واًم

 .اعمخ٤مًمٗم٦م ذم سحي٤مً  ومٞمّمػم وإٓ ،سم٤مًمّتج٤مور اًم٘مقل ًمٕمٚمف:  ىمٚم٧م

 قمٛمرو قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ ضمرير اسمـ رواه ُم٤م اًمّٔم٤مهر ًمٚم٘مقل ويدل
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٤ٌّمس اسمـ قمـ اًمّْمحك أيب قمـ ُمّرة سمـ  إرض وُمـ)  أي٦م هذه ذم قم

ـّ   ُمـ إرض قمغم ُم٤م وٟمحق ، إسمراهٞمؿ ُمثؾ أرض يمؾ ذم:  ىم٤مل(  ُمثٚمٝم

  .صحٞمح وإؾمٜم٤مده،  خمتٍماً  أظمرضمف هٙمذا ، اخلٚمؼ

٤مئ٥م سمـ قمٓم٤مء ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل  احل٤ميمؿ وأظمرضمف ًّ  أيب قمـ اًم

،  يمآدُمٙمؿ آدم أرض يمؾ ذم أرولم ؾمٌع أي"  وأّوًمف ُمٓمّقًٓ  اًمّْمحك

 وٟمٌّل ،  ٕمٞمًكيم وقمٞمًك،  يم٢مسمراهٞمٛمٙمؿ وإسمراهٞمؿ،  يمٜمقطمٙمؿ وٟمقح

  .يمٜمٌّٞمٙمؿ

َّٓ  ، صحٞمح إؾمٜم٤مده:  اًمٌٞمٝم٘مّل  ىم٤مل   .سمٛمّرة ؿم٤مذّ  أّٟمف إ

٤ٌّمس اسمـ قمـ جم٤مهد ـمريؼ ُمـ طم٤مشمؿ أيب اسمـ وروى  ًمق:  ىم٤مل قم

  .هب٤م شمٙمذيٌٙمؿ ويمٗمريمؿ ًمٙمٗمرشمؿ أي٦م هذه سمتٗمًػم طمّدصمٙمؿ

٤ٌّمس اسمـ قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ وُمـ ـّ  " وزاد .ٟمحقه قم  وه

ـّ  ُمٙمتقسم٤مت   " ضسمٕم قمغم سمٕمْمٝم

ـّ  إرض وُمـ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف وفم٤مهر  اهلٞمئ٦م أهؾ قمغم أيْم٤مً  يردّ (  ُمثٚمٝم

 وأنّ  ، ومقىمٝم٤م يم٤مٟم٧م وإن وأرض أرض يمؾ سملم ُم٤ًموم٦م ٓ أن ىمقهلؿ

٤مسمٕم٦م ًّ  ُم٘مّدرة ٟم٘مٓم٦م وهل اعمريمز وؾمٓمٝم٤م وذم ،هل٤م ضمقف ٓ صاّمء اًم

  .قمٚمٞمٝم٤م سمره٤من ٓ اًمتل أىمقاهلؿ ُمـ ذًمؽ همػم إمم ، ُمتقمّه٦م

 سملم إنّ  : ُمرومققم٤مً  هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ؽّمُمذّي واًم أمحد روى وىمد

 سملم وأنّ  ، يمذًمؽ ؾمامء يمؾ ٛمؽؾُم  وأنّ  ، قم٤مم مخًامئ٦م وؾمامء ؾمامء يمؾ

 واًمٌّزار راهقيف سمـ إؾمح٤مق وأظمرضمف " قم٤مم مخًامئ٦م وأرض أرض يمؾ

  .ٟمحقه ذرّ  أيب طمدي٨م ُمـ
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٤ٌّمس طمدي٨م ُمـ واًمؽّمُمذّي  داود وٕيب  ُمرومققم٤مً  اعمّٓمٚم٥م قمٌد سمـ اًمٕم

  ." ؾمٜم٦م وؾمٌٕمقن اصمٜمت٤من أو إطمدى وؾمامء ؾمامء يمؾ سملم "

ػم سمطء سم٤مقمت٤ٌمر سمٞمٜمٝمام اعم٤ًموم٦م اظمتالف سم٠منّ  احلديثغ بغ ومجع ًّ    اًم
، ٤مخلٛمًامئ٦م قمغم اًمًػم اًمٌٓملء يمًػم اعم٤مر قمغم هٞمٜمتف وم.  وهقمتف   

   .يمًػم اًمًٕم٤مةوحتٛمؾ اًمًٌٕملم قمغم اًمًػم اًمنيع 
ٌٕملم قمغم اعم٤ٌمًمٖم٦م ومال وًمقٓ اًمتحديد سم٤مًمزي٤مدة قمغم اًمًٌٕملم حلٛمٚمٜم٤م اًمً   

   .شمٜم٤مذم اخلٛمًامئ٦م
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 باب اللقطت
 قمغم اًم٘م٤مف وومتح اًمالم سمْمؿّ  وهق ، يٚمت٘مط اًمذي اًمٌّمء اًمٚم٘مٓم٦م

 .همػمه جيقز ٓ:  قمٞم٤مض وىم٤مل ، واعمحّدصملم اًمٚمٖم٦م أهؾ قمٜمد اعمِمٝمقر

 .شمًّٙمٜمٝم٤م واًمٕم٤مُّم٦م اًم٘م٤مف سمٗمتح اًمٚم٘مٓم٦م:  اًمٗم٤مئؼ ذم اًمّزخمنمّي  وىم٤مل

ٙمقن سم٠مّّن٤م ٚمٞمؾاخل ضمزم وىمد ، ىم٤مل يمذا ًّ  ومٝمق سم٤مًمٗمتح وأُّم٤م:  ىم٤مل سم٤مًم

  .اًمالىمط

ـّ ،  اًم٘مٞم٤مس هق ىم٤مًمف اًمذي هذا:  إزهرّي  وىم٤مل  ُمـ ؾمٛمع اًمذي وًمٙم

  .اًمٗمتح واحلديٌ افؾغي أهؾ ظؾقف وأمجع،  اًمٕمرب

 ىم٤مًمف اًمذي أنّ  وم٤مىمت٣م ٟم٤مدر ًمٚمٛمٗمٕمقل اًمّتحريؽ:  سمّري اسمـ وىم٤مل

 وًم٘مٓم٦م ، اًمالم سمْمؿّ  ٤مـم٦مٌ ًم٘م:  أيْم٤مً  ًمٖمت٤من وومٞمٝم٤م .اًم٘مٞم٤مس هق اخلٚمٞمؾ

  .سمٗمتحٝم٤م

  : ىم٤مل طمٞم٨م ُم٤مًمؽ اسمـ إرسمٕم٦م ٟمٔمؿ وىمد

  ًم٘مٓمف ىمد ٓىمطٌ  ُم٤م وًم٘مٓم٦مٌ        وًم٘مٓمف وًم٘مٓم٦مٌ  ًم٘م٤مـم٦مٌ 

 وذًمؽ .ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م أّٟمف اعم٠مظمقذ ذم اًم٘م٤مف ومتح اعمت٠مظّمريـ سمٕمض ووضّمف

 ومًّٛمٞم٧م ٕظمذه٤م يٛمٞمؾ يراه٤م ُمـ يمّؾ  أنّ  وهق ، سمف اظمتّّم٧م ومٞمٝم٤م ًك عمٕمٜم

 .ًمذًمؽ ؾاًمٗم٤مقم سم٤مؾمؿ
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 الحديث الواحد واألربطون
 ملسو هيلع هللا ىلصئؾ رشقل اهلل ُش : ؿول ,  ّل فـاجلُ  ظـ زيد بـ خوفدٍ  -9;2

ثؿ  , فوهو وظػوَص اظرف وـوءَ : ؾؼول  , أو افقرق ؼطي افذهىظـ فُ 

ؾنن جوء  , وفتؽـ وديعًي ظـدك , تعرف ؾوشتـػؼفو لَ ؾنن  , ً ظّرؾفو شـي

:  ؾؼول , وشلفف ظـ ضوفي اإلبؾ , ؾلّدهو إفقف , ضوفبفو يقمًو مـ افدهر

 وتلـُؾ  , د ادوءترِ  , هوهو وشؼوءَ معفو حذاءَ  دظفو ؾننّ  ؟موفؽ وهلو 

ؾنكام هل  , ذهوُخ : ؾؼول  , ف ظـ افشوة, وشلفَ  وهو رهب  حتك جيَد  , افشجر

 ( ).أو فؾذئى , أو ٕخقؽ , فؽ

 ( )(  فـّل اجلُ  زيد بـ خوفدٍ ظـ : ) ؿقفف 

وًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م ؾمٗمٞم٤من قمـ  ( ملسو هيلع هللا ىلصهلل ئؾ رشقل اُش  ): ؿقفف 

 رسمٞمٕم٦م قمـ ُم٤مًمؽ رواي٦م ذمو ." أقمرايبّ  ضم٤مء "محـ رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمر

  ." رضمٌؾ  ضم٤مء "ذم اًمّمحٞمحلم 

 أنّ :  اعمت٠مظّمريـ سمٕمض وشمٌٕمف داود ٕيب وقمزاه .سمِمٙمقال اسمـ وزقمؿ

٤مئؾ ًّ   ذم داود أيب قمٜمد أر وملَ  ، اعم١مّذن سمالل هق اعمذيمقر اًم
ٍ
 ُمـ رء

______________________ 
،  6032،  6033،  6642،  6642،  6646،  6630،  46) أظمرضمف اًمٌخ٤مري (6)

ويمذا حيٞمك  .ُمـ ـمريؼ رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ(  6266) وُمًٚمؿ (  6226،  3432

 .يمالمه٤م قمـ يزيد ُمقمم اعمٜمٌٕم٨م قمـ زيد سمـ ظم٤مًمد  سمـ ؾمٕمٞمد

 .ُمـ وضمٍف آظمر قمـ سمن سمـ ؾمٕمٞمد قمـ زيد ظم٤مًمد ٟمحقه خمتٍماً (  6266) وعمًٚمؿ  

ويم٤من ُمٕمف ، ؿمٝمد احلديٌٞم٦م  .خمتٚمػ ذم يمٜمٞمتف أسمق زرقم٦م وأسمق قمٌد اًمرمحـ وأسمق ـمٚمح٦م (6)

: وىمٞمؾ ،  36وًمف  .ديٜم٦مسم٤معم 23ُم٤مت ؾمٜم٦م : ىم٤مل اسمـ اًمؼمىمل وهمػمه  .ًمقاء ضمٝمٞمٜم٦م يقم اًمٗمتح

 .ىم٤مًمف ذم اإلص٤مسم٦م .وىمٞمؾ ُم٤مت ىمٌؾ ذًمؽ ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م سم٤معمديٜم٦م،  23ُم٤مت ؾمٜم٦م 
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 . ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ًخاًمٜمّ 

  .أقمرايبّ  سم٠مّٟمف يقصػ ٓ ّٕٟمف،  أيْم٤مً  ٕمدٌ سمُ  وومٞمف

٤مئؾ:  وؿقؾ ًّ  . اًمّراوي هق اًم

  .ذيمرٟم٤مه ٤معمِ  أيْم٤مً  سمٕمدٌ  وومٞمف

 هبذا رسمٞمٕم٦م قمـ آظمر وضمفٍ  ُمـ اًمّٓمؼماينّ  رواه ُم٤م ذًمؽ َُمـ ىم٤مل وُمًتٜمد

 ." ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ؾم٠مل إّٟمف " ومٞمف وم٘م٤مل اإلؾمٜم٤مد

 ؾم٠مل أّٟمف ، ومٞمف وم٘م٤مل ظم٤مًمد سمـ زيد قمـ آظمر وضمفٍ  ُمـ أمحد رواه ًمٙمـ

  .اًمِّمّؽ  قمغم .ؾم٠مل رضمالً  أنّ  أو:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 أشمك " ظم٤مًمد سمـ زيد قمـ اعمذيمقرة ( ) وه٥م اسمـ رواي٦م ذم وم٢منّ  وأيْم٤مً 

١مال ٟم٥ًم وًمٕمٚمف،  همػمه أّٟمف قمغم هذا ومدلَّ  " ُمٕمف وأٟم٤م رضمٌؾ  ًّ  ٟمٗمًف إمم اًم

٤مئؾ ُمع يم٤من ًمٙمقٟمف ًّ   .اًم

 واًمٌٖمقّي  احلٛمٞمدّي  أظمرضمف ومٞمام وذًمؽ،  ئؾافّسو بتسؿقي طػرُت  ثؿّ 

ٙمـ واسمـ ًّ  ُمٕمـ سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ يمّٚمٝمؿ واًمّٓمؼماينّ  واًم٤ٌمرودّي  اًم

 ؾم٠مًم٧م:  ىم٤مل أسمٞمف قمـ اجلٝمٜمّل  ؾمقيد سمـ قم٘م٦ٌم قمـ رسمٞمٕم٦م قمـ اًمٖمٗم٤مرّي 

 . وقم٤مءه٤م أوصمؼ صمؿّ  ؾمٜم٦مً  قمّرومٝم٤م:  وم٘م٤مل؟  اًمٚم٘مٓم٦م قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

  .احلدي٨م ومذيمر

 ويمذًمؽ . ًمٗمٔمف يًؼ وملَ  . شمٕمٚمٞم٘م٤مً  ُمٜمف وم٤مً ـمر داود أسمق ذيمر وىمد

______________________ 
قمٜمف قمـ ُم٤مًمؽ وؾمٗمٞم٤من وقمٛمرو سمـ ( 6266)أظمرضمٝم٤م ُمًٚمؿ . رواي٦م اسمـ وه٥م (6)

 .احل٤مرث قمـ رسمٞمٕم٦م سمف
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 ُمـ ًمٙمقٟمف اعمٌٝمؿ هذا سمف يٗمّن  ُم٤م أومم وهق ." شم٤مرُيف " ذم اًمٌخ٤مرّي 

  .ظم٤مًمد سمـ زيد رهط

 اخلِمٜمّل  صمٕمٚم٦ٌم أيب طمدي٨م ُمـ واًمّٓمؼماينّ  ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ سمٙمر أسمق وروى

 قمّرومٝم٤م:  ىم٤مل ،؟  اًم٘مري٦م قمٜمد يقضمد قاًمقرٍ  .اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىمٚم٧م : ىم٤مل

 أصمٜم٤مء ذم وهق .وضمقاسمف واًمٌٕمػم اًمِّم٤مة قمـ ؾم١ماًمف وومٞمف ، احلدي٨م .طمقًٓ 

  .اًمٜم٤ًّمئّل  أصٚمف أظمرج .ـمقيؾٍ  طمدي٨م

 " اًمّّمح٤مسم٦م " ذم اإلؾمامقمٞمكمّ  روىو ، هق قمٛمػم واًمد ُم٤مًمؽ:  وؿقؾ

 قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾم٠مل أّٟمف،  أسمٞمف قمـ قمٛمػم سمـ ُم٤مًمؽ ـمريؼ ُمـ

 . احلدي٨م . ٞمفإًم وم٤مدومٕمٝم٤م يٕمرومٝم٤م ُمـ وضمدَت  إن:  وم٘م٤مل؟ اًمٚم٘مٓم٦م

 .ضمّداً  واهٍ  وإؾمٜم٤مده

 ي٤م رؾمقَل :  ىمٚم٧م:  ىم٤مل اًمٕمٌدّي  اجل٤مرود طمدي٨م ُمـ اًمّٓمؼماينّ  وروى

 .احلدي٨م .شمٖمّٞم٥م وٓ شمٙمتؿ وٓ،  أٟمِمده٤م:  ىم٤مل ،؟  ٟمجده٤م اًمٚم٘مٓم٦م اهلل

 قماّم  وم٠ًمًمف "ذم رواي٦م ؾمٗمٞم٤من  (ظـ فؼطي افذهى وافػضي : )  ؿقفف

 ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ زاد ، اًمٚم٘مٓم٦م قمـ ؾم٠مل أّٟمف اًمّرواي٤مت أيمثر ذم " يٚمت٘مٓمف

 ." واًمٗمّْم٦م اًمّذه٥م " اعمٜمٌٕم٨م ُمقمم يزيد قمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك

َّٓ و يم٤معمث٤مل وهق  وهمػم ُمثالً  واًمٚم١مًم١م اجلقهر وسملم سمٞمٜمٝمام ومرق ومال إ

 احلٙمؿ إقمٓم٤مئف وذم،  ًم٘مٓم٦م شمًٛمٞمتف ذم احلٞمقان همػم سمف يًتٛمتع مم٤ّم ذًمؽ

  .اعمذيمقر

 أسمٞمف قمـ اعمٜمٌٕم٨م ُمقمم يزيد ـسم اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ داود ٕيب ووىمع

 ." اًمٚم٘مٓم٦م قمـ وؾمئؾ " سمٚمٗمظ
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ذم رواي٦م اًمثقري ( ثؿ ظّرؾفو شـًي  ,اظرف وـوءهو وظػوصفو : ) ؿقفف

 قمـ اًمٕم٘مدّي  رواي٦م ذمو " وويم٤مءه٤م قمٗم٤مصٝم٤م اقمرف صمؿّ  ؾمٜم٦مً  قمّرومٝم٤م "

 ." قمٗم٤مصٝم٤م:  ىم٤مل أو ويم٤مءه٤م اقمرف " ذم اًمٌخ٤مري سمالل سمـ ؾمٚمٞمامن

 وم٤مقمرف " ظم٤مًمد سمـ زيد قمـ ؾمٕمٞمد سمـ سمِمػم ـمريؼ ُمـ وعمًٚمؿٍ 

 سمـ أيبّ  طمدي٨م ذم يمام اًمٕمدد ومٞمف زاد " ه٤موقمددَ  ه٤مووقم٤مءَ  ٝم٤مقمٗم٤مَص 

  .يمٕم٥م

 وويم٤مءه٤م قمٗم٤مصٝم٤م اقمرف " ذم اًمّمحٞمحلم يمام ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم ووىمع

  .إيمثر وواوم٘مف ." ؾمٜم٦م قمّرومٝم٤م صمؿّ  ،

 يزيد سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ داود أسمق أظمرضمف ُم٤م .اًمّثقرّي  واومؼ .ٟمٕمؿ

 ، إًمٞمف وم٤مدومٕمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م ضم٤مء وم٢من ، طمقًٓ  قمّرومٝم٤م " سمٚمٗمظ اعمٜمٌٕم٨م قممُم

 َّٓ  وهق .احلدي٨م " ُم٤مًمؽ ذم اىمٌْمٝم٤م صمؿّ  وقمٗم٤مصٝم٤م ويم٤مءه٤م اقمرف وإ

  .اًمٕمالُم٤مت ُمـ ذيمر ُم٤م ُمٕمروم٦م سمٕمد ي٘مع اًمّتٕمريػ أنّ  ي٘متيض

 .اعمٕمروم٦م يًٌؼ اًمّتٕمريػ أنّ  شم٘متيض .ثقرياًم ورواي٦م

 ، طم٤مًمتلم ذم سم٤معمٕمروم٦م ُم٠مُمقراً  يٙمقن نسم٠م بقـفام جيؿع:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 وصٗمٝم٤م إذا واصٗمٝم٤م صدق يٕمٚمؿ طمّتك يٚمت٘مط ُم٤م أّول اًمٕمالُم٤مت ومٞمٕمّرف

 أظمرى ُمّرة ومٞمٕمّرومٝم٤م يتٛمٚمٙمٝم٤م أن أراد إذا ؾمٜم٦مً  شمٕمريٗمٝم٤م سمٕمد صمؿّ  ، شم٘مّدم يمام

  .ص٤مطمٌٝم٤م إمم ومػمّده٤م وصٗمتٝم٤م ىمدره٤م ًمٞمٕمٚمؿ .حمّ٘م٘م٤مً  واومٞم٤مً  شمٕمّروم٤مً 

 ومال اًمقاو سمٛمٕمٜمك اًمّروايتلم ذم " صمؿّ  " شمٙمقن أن ويتؿؾ:  ىمٚم٧م

 .اجلٛمع إمم حيت٤مج خت٤مًمٗم٤مً  شم٘متيض وٓ،  شمرشمٞم٤ٌمً  شم٘متيض

ـ وإّٟمام،  واطمدة واًم٘مّّم٦م واطمداً  اعمخرج يمقن وي٘مّقيف ًّ  أن شم٘مّدم ُم٤م حي
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َّٓ  اًمٖمرض وًمٞمس ، اًم٘مّّم٦م شمٕمّدد قمغم ومٞمحٛمؾ خمتٚمٗم٤مً  اعمخرج يم٤من ًمق  أن إ

  .أؾمٌؼ أهّيام قمـ راًمٜمّٔم ىمٓمع ُمع واًمّتٕمريػ اًمّتٕمّرف ي٘مع

 .فؾعؾامء ؿقفغ ظذ ادعرؾي هذه دم واختؾػ

 . إُمر ًمٔم٤مهر اًمقضمقب:  طفرمهو

 . يًتح٥ّم :  وؿقؾ

  .سمٕمده ويًتح٥ّم  ، آًمت٘م٤مط قمٜمد جي٥م:  بعضفؿ وؿول

 .سمٙمن اًمقاو ُم٤م يرسمط سمف( وـوءهو ) : ؿقفف 

 وسمٕمد اًمٗم٤مء وختٗمٞمػ اعمٝمٛمٚم٦م سمٙمن اًمٕمٗم٤مص( وظػوصفو ) : ؿقفف 

  .همػمه أو يم٤من ضمٚمداً  اًمٜمّٗم٘م٦م ومٞمف شمٙمقن اًمذي اًمققم٤مء:  ُمٝمٛمٚم٦م إًمػ

 يثٜمك اًمققم٤مء ٕنّ ،  اًمّثٜمل وهق اًمٕمٗمص ُمـ أظمذاً  اًمٕمٗم٤مص ًمف وىمٞمؾ

 .ومٞمف ُم٤م قمغم

 إقمٛمش ـمريؼ ُمـ أمحد سمـ اهلل ًمٕمٌد " اعمًٜمد زوائد " ذم وىمع وىمد

 " ٝم٤مىمتَ رْ وظِم  " يَبّ أُ  طمدي٨م ذمسمـ يمٝمٞمؾ قمـ ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م  ؾمٚمٛم٦م قمـ

 اًم٘م٤مرورة رأس قمغم يٙمقن اًمذي اجلٚمد أيْم٤مً  واًمٕمٗم٤مص ، قمٗم٤مصٝم٤م سمدل

 سمٙمن اًمّّمامم ومٝمق همػمه أو ضمٚمدٍ  ُمـ اًم٘م٤مرورة ومؿ يدظمؾ اًمذي وأُّم٤م ،

 .اعمٝمٛمٚم٦م اًمّّم٤مد

 ملَ  وطمٞم٨م،  اًمّث٤مين وم٤معمراد اًمققم٤مء ُمع اًمٕمٗم٤مص ذيمر ومحٞم٨م:  ىمٚم٧م

 أٓت ُمٕمروم٦م واًمٖمرض ، إّول سمف وم٤معمراد اًمققم٤مء ُمع اًمٕمٗم٤مص يذيمر

 واًم٘مدر واًمّّمٗم٦م اجلٜمس طمٗمظ ذيمر سمام ويٚمتحؼ .اًمٜمّٗم٘م٦م حتٗمظ اًمتل

  .يذرع ومٞمام واًمّذرع،  يقزن ومٞمام واًمقزن،  يٙم٤مل ومٞمام واًمٙمٞمؾ
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 ظمقف سم٤مًمٙمت٤مسم٦م شم٘مٞمٞمده٤م يًتح٥ّم :  افّشوؾعّقي مـ مجوظيٌ  وؿول

 .اًمٜمًّٞم٤من

 اًم٘مقل قمغم سمٜم٤مءً  سمٕمض دون اًمّّمٗم٤مت سمٕمض قمّرف إذا ومٞمام واختؾػقا

  .اًمّّمٗم٦م قمّرف عمـ اًمّدومع سمقضمقب

 .َجٞمٕمٝم٤م ذيمر ُمـ سمدّ  ٓ:  افؼوشؿ ابـ ؿول

 .اًمٕمدد ُمٕمروم٦م يِمؽمط ٓ:  ىم٤مل ًمٙمـ .أصبغ ؿول وـذا

 إظمرى اًمّرواي٦م ذم اًمٕمدد ذيمر ًمثٌقت أىمقى ، اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ وىمقل

 .طمّج٦م احل٤مومظ وزي٤مدة

 .ًمٚمٜم٤ّمس اذيمره٤م:  أي .اًمّراء ويمن سم٤مًمّتِمديد ( ظّرؾفو ):  ؿقفف

 وٟمحق وإؾمقاق اعم٤ًمضمد يم٠مسمقاب اعمح٤مومؾ ذًمؽ حمؾ : اًمٕمٚمامء ىم٤مل

 وٓ ، اًمٕم٤ٌمرات ُمـ ذًمؽ ٟمحق أو ٟمٗم٘م٦مٌ  ًمف و٤مقم٧م ُمـ:  ي٘مقل ، ذًمؽ

 .اًمّّمٗم٤مت ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يذيمر

 يم٠من يٙمػ ملَ  ُمتٗمّرىم٦م ؾمٜم٦م قمّرومٝم٤م ومٚمق ُمتقاًمٞم٦م:  أي ( شـي ):  وؿقفف

  .٦مً ؾمٜم قمنمة اصمٜمتل ذم ؾمٜم٦مً  قمّرومٝم٤م أّٟمف ومٞمّمدق ؿمٝمراً  ؾمٜم٦مٍ  يمؾ ذم يٕمّرومٝم٤م

،  أؾمٌقعٍ  يمؾ ذم صمؿّ  ُمّرةً  صمؿّ ،  ُمّرشملم يقمٍ  يمؾ ذم يٕمّرومٝم٤م:  اًمٕمٚمامء وىم٤مل

،  سمقيمٞمٚمف جيقز سمؾ،  سمٜمٗمًف يٕمّرومٝم٤م أن يِمؽمط وٓ ، ؿمٝمر يمؾ ذم صمؿّ 

 .همػمه وذم ؾم٘مقـمٝم٤م ُمٙم٤من ذم ويٕمّرومٝم٤م

 ظم٤مًمد سمـ زيد وطمدي٨م ( ) سمـ يمٕم٥م يبّ أُ  طمدي٨م سملم بعضفؿ ومجع

______________________ 
ُمـ ـمريؼ (  6260) وُمًٚمؿ (  6302،  6362)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  طمدي٨م ُأيَب   (6)
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 .واطمدةٍ  ؾمٜم٦مٍ  قمغم ٓىمتّم٤مرا ذم( ) قمٚمٞمف ُيتٚمػ ملَ  وم٢مّٟمف

 ذم اًمّتٍّمف قمـ اًمقرع ُمزيد قمغم يمٕم٥م سمـ يبّ أُ  طمدي٨م حيٛمؾ:  ؼقؾؾ

 أو ، ُمٜمف سمدّ  ٓ ُم٤م قمغم زيد وطمدي٨م ، قمٜمٝم٤م اًمّتٕمّٗمػ ذم واعم٤ٌمًمٖم٦م اًمٚم٘مٓم٦م

  .يب  أُ  واؾمتٖمٜم٤مء إقمرايبّ  ٓطمتٞم٤مج

 ٦مصمالصم ٕمّرفشمُ  اًمٚم٘مٓم٦م أنّ  افػتقى أئّؿي مـ أحٌد  يؼؾ لَ :  اعمٜمذرّي  ىم٤مل

َّٓ  ، أقمقام   .اٟمتٝمك .ظؿر ظـ ضم٤مء رء إ

_________________________ 
أظمذت سة ُم٤مئ٦م : ، وم٘م٤مل  ًم٘مٞم٧م أيبَّ سمـ يمٕم٥م : ؾمٛمٕم٧م ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م ، ىم٤مل  ؾمٚمٛم٦م

ومتٝم٤م طمقًٓ ، ومٚمؿ أضمد ُمـ يٕمرومٝم٤م ، : ، وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصديٜم٤مر ، وم٠مشمٞم٧م اًمٜمٌل  ومٝم٤م طمقًٓ ، ومٕمرَّ قمر 

ومتٝم٤م ، ومٚمؿ أضمد ، صمؿ أشمٞمتف صمالصم٤ًم ، وم٘م٤مل : صمؿ أشمٞمتف ، وم٘م٤مل  ومٝم٤م طمقًٓ ومٕمر  اطمٗمظ وقم٤مءه٤م : قمر 

٤مءه٤م ، وم٢من ضم٤مء ص٤مطمٌٝم٤م ، وإٓ وم٤مؾمتٛمتع هب٤م ، وم٤مؾمتٛمتٕم٧م ، ومٚم٘مٞمتف سمٕمد وقمدده٤م وويم

 .ٓ أدري صمالصم٦م أطمقال ، أو طمقٓ واطمداً : سمٛمٙم٦م ، وم٘م٤مل 

واًمذي  .اًم٘م٤مئؾ ؿمٕم٦ٌم "ومٚم٘مٞمتف سمٕمُد سمٛمٙم٦م  ": ىمقًمف (  44/ 6) "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

٦م هبز سمـ أؾمد قمـ هق ؿمٞمخف ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ، وىمد سمّٞمٜمف ُمًٚمؿ ُمـ رواي "ٓ أدري  "ىم٤مل 

ومًٛمٕمتف سمٕمد قمنم ؾمٜملم : واظمتٍم احلدي٨م ، ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم  .ؿمٕم٦ٌم أظمؼمين ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ

وم٘م٤مل ذم ، أيْم٤ًم  "ُمًٜمده"وىمد سمٞمٜمف أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم  .قمرومٝم٤م قم٤مُم٤ًم واطمداً : ي٘مقل 

صمالصم٦م أطمقال أو ٓ أدري : ومٚم٘مٞم٧م ؾمٚمٛم٦م سمٕمد ذًمؽ وم٘م٤مل : ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم : آظمر احلدي٨م 

اًمذي ؿمؽَّ ومٞمف هق ُأيب سمـ يمٕم٥م ، واًم٘م٤مئؾ هق : وأهمرب اسمـ سمٓم٤مل وم٘م٤مل . "طمقًٓ واطمدًا 

 اٟمتٝمك .ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م

وإْن شمٌٕمف َج٤مقم٦ٌم ُمٜمٝمؿ اعمٜمذري ، سمؾ اًمِمؽ ومٞمف ُمـ أطمد رواشمف وهق  .ومَل يّم٥م ذم ذًمؽ

ؾمٚمٛم٦م عَم٤َّم اؾمتثٌتف ومٞمف ؿمٕم٦ٌم ، وىمد رواه همػم ؿمٕم٦ٌم قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ سمٖمػم ؿمؽ َج٤مقم٦ٌم ، 

اًمزي٤مدة ، وأظمرضمٝم٤م ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ إقمٛمش واًمثقري وزيد سمـ أيب أٟمٞم٦ًم وومٞمف هذه 

َّٓ  "صمالصم٦م أطمقال  "ىم٤مًمقا ذم طمديثٝمؿ َجٞمٕم٤م : وىم٤مل  .ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م يمٚمٝمؿ قمـ ؾمٚمٛم٦م  إ

 اٟمتٝمك. وم٢من ذم طمديثف قم٤مُملم أو صمالصم٦م .مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م

 . طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد : أي ( 6)
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 .افػؼفوء مـ صقاذّ  ظـ اعم٤موردّي  طمٙم٤مه وىمد

 قم٤مُم٤مً  ، أطمقال صمالصم٦م يٕمّرومٝم٤م:  أؿقال أربعي قمٛمر قمـ اعمٜمذر سمـ وطمٙمك

 اًمٚم٘مٓم٦م قمٔمؿ قمغم ذًمؽ وحيٛمؾ .أّي٤مم صمالصم٦م ، أؿمٝمر صمالصم٦م ، واطمداً 

  .وطم٘م٤مرهت٤م

  .أؿمٝمر سمٕم٦مأر وهق .خومسوً  ؿقًٓ  قمٛمر قمـ طمزمٍ  اسمـ وزاد

:  ىم٤مل. ( ) همٚمطٌ  اًمّزي٤مدة هذه سم٠منّ :  اجلقزّي  واسمـ طمزم اسمـ وضمزم

٧ٌّم صمؿّ  ومٞمٝم٤م أظمٓم٠م ؾمٚمٛم٦م أنّ  ئمٝمر واًمذي  قم٤ممٍ  قمغم واؾمتٛمرّ  واؾمتذيمر شمث

َّٓ  ي١مظمذ وٓ ، واطمدٍ    .راويف ومٞمف يِمّؽ  ملَ  سمام إ

 ي٘مع ملَ  شمٕمريٗمٝم٤م أنّ  قمرف ملسو هيلع هللا ىلص يٙمقن أن يتؿؾ:  اجلقزّي  اسمـ وىم٤مل

 ًمٚمٛمزء ىم٤مل يمام اًمّتٕمريػ سم٢مقم٤مدة أسمّٞم٤مً  وم٠مُمر ، يٜمٌٖمل ًمذيا اًمقضمف قمغم

  .اٟمتٝمك " شمّمؾ ملَ  وم٢مّٟمؽ ومّمؾ ارضمع " صالشمف

 اًمّّمح٤مسم٦م وم٘مٝم٤مء ُمـ يمقٟمف ُمع  أيب   ُمثؾ قمغم هذا ٕمدُ سمُ  ُيٗمك وٓ

  .وومْمالئٝمؿ

 ذم إُمر أنّ  ظـدهؿ روايي:  احلٜمٗمّٞم٦م ُمـ اهلداي٦م ص٤مطم٥م طمٙمك وىمد

 فمٜمّف قمغم يٖمٚم٥م أن إمم يٕمّرومٝم٤م أن ومٕمٚمٞمف ، اعمٚمت٘مط ُٕمر ُمٗمّقٌض  اًمّتٕمريػ

 .أقمٚمؿ واهلل ، ذًمؽ سمٕمد يٓمٚمٌٝم٤م ٓ ص٤مطمٌٝم٤م أنّ 

 أطمدٌ  ضم٤مء وم٢من "ذم رواي٦م اًمثقري  (عرف ؾوشتـػؼفو تُ  لَ ؾنن ) : ؿقفف 

َّٓ و، هب٤م  ُيؼمك  وم٠مّده٤م شم٘مديره حمذوف اًمنّمط ضمقاب " وم٤مؾمتٜمٗم٘مٝم٤م إ

______________________ 
ـِ يمٕم٥م شمٕمريػ اًمٚم٘مٔم٦م صمالث ؾمٜمقات ذم: أي  (6)  .اٟمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ اًم٤ًمسمؼ . طمدي٨م أيب  سم
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  .إًمٞمف

 وم٢من " ذم اًمٌخ٤مري أيْم٤مً  يمام ؾمٗمٞم٤من قمـ يقؾمػ سمـ حمّٛمد رواي٦م وذم

 ." وويم٤مئٝم٤م سمٕمٗم٤مصٝم٤م ُيؼمك أطمدٌ  ضم٤مء

 وإٓ ص٤مطمٌٝم٤م ضم٤مء وم٢من ، ؾمٜم٦م قمّرومٝم٤م صمؿّ  "ذم رواي٦م ُم٤مًمؽ قمـ رسمٞمٕم٦م و

 ملَ  وإن،  إًمٞمف وم٠مّده٤م ص٤مطمٌٝم٤م ضم٤مء وم٢من شم٘مديره طمذف ومٞمف " هب٤م ؿم٠مٟمؽ

،  إّول اًمنّمط ضمقاب اًمّرواي٦م هذه ُمـ ومحذف ، هب٤م ومِم٠مٟمؽ جيئ

  ُم٤مًمؽ اسمـ ىم٤مًمف .ضمقاهب٤م ُمـ واًمٗم٤مء ّث٤مٟمٞم٦ماًم " إن " وذط

َّٓ و ص٤مطمٌٝم٤م ضم٤مء وم٢من " سمٚمٗمظ ذم اًمّمحٞمحلم أيب   طمدي٨م ذمو  إ

وذم  ، سمٕمض دون اًمّرواة سمٕمض ُمـ احلذف وىمع وإّٟمام " هب٤م اؾمتٛمتع

 اجلقاب ذم اًمٗم٤مء سم٢مصم٤ٌمت " هب٤م وم٤مؾمتٛمتع " سمٚمٗمظ أيبّ  طمدي٨مذم  رواي٦م هلام

 .اًمّث٤مين

 وُمثٚمف " وم٤مؾمتٜمٗم٘مٝم٤م وإٓ " سمٚمٗمظ رسمٞمٕم٦م ـقم اًمّثقرّي  رواي٦م ُمـ وُم٣م

 صمؿّ  " سمٚمٗمظ رسمٞمٕم٦م قمـ ضمٕمٗمر سمـ إؾمامقمٞمؾ رواي٦م ُمـذم اًمّمحٞمحلم  ُم٤م

 وه٥م اسمـ ـمريؼ ُمـ وعمًٚمؿٍ  " إًمٞمف وم٠مّده٤م رهّب٤م ضم٤مء وم٢من ، هب٤م اؾمتٜمٗمؼ

  ." وم٤مؾمتٜمٗم٘مٝم٤م ـم٤مًم٥ٌم  هل٤م ي٠مت ملَ  وم٢مذا " ذيمره٤م م٘مدَّ اعمُ 

 وهق ، اًمّتٕمريػ ُمّدة ٘مْم٤مءاٟم سمٕمد يٛمٚمٙمٝم٤م اًمالىمط أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 .اظمتٞم٤مره إمم شمٗمقيض " هب٤م ؿم٠مٟمؽ ":  ىمقًمف وم٢منّ  افّشوؾعلّ  كّص  طوهر

 افّشوؾعّقي ظـد وادشفقر ، ًمإلسم٤مطم٦م ومٞمف إُمر " وم٤مؾمتٜمٗم٘مٝم٤م ":  وىمقًمف

 .سم٤مًمّتٛمٚمٞمؽ اًمّتٚمّٗمظ اؿمؽماط

 .دًمٞمالً  إرضمح وهق .اًمٜمّّٞم٦م شمٙمٗمل:  وؿقؾ
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 ؾمٕمٞمد احلدي٨م روى وىمد .آًمت٘م٤مط سمٛمجّرد ُمٚمٙمف ذم شمدظمؾ:  وؿقؾ

 شمّمٜمع ُم٤م هب٤م ومتّمٜمع وإٓ " سمٚمٗمظ رسمٞمٕم٦م قمـ اًمّدراوردّي  قمـ ُمٜمّمقر سمـ

  ." سمامًمؽ

  .وم٘مػماً  أو همٜمّٞم٤مً  يم٤من ؾمقاء ومٞمٝم٤م يتٍّمف اعمٚمت٘مط أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 ختػّم  ص٤مطمٌٝم٤م ضم٤مء وإن،  هب٤م شمّمّدق همٜمّٞم٤مً  يم٤من إنْ :  حـقػي أيب وظـ

 .شمٖمريٛمف أو اًمّّمدىم٦م إُمْم٤مء سملم

َّٓ :  اهلداي٦م ص٤مطم٥م لىم٤م  ذم يمام ًمٚمٖمٜمّل  ومٞمجقز اإلُم٤مم ي٠مذن يم٤من إن إ

 ظّبوس وابـ مسعقد وابـ وظعّ  ظؿر ىم٤مل وهبذا ، يمٕم٥م سمـ أيبّ  ىمّّم٦م

  .وافّتوبعغ افّصحوبي مـ وؽرهؿ

 وهق ، ومٞمٝم٤م شمٍّمف:  أي .احل٤مل اًمِّم٠من " هب٤م ؿم٠مٟمؽ " ىمقًمفو

 أي " هب٤م " واخلؼم داءسم٤مٓسمت اًمّرومع وجيقز ، هب٤م ؿم٠مٟمؽ اًمزم أي سم٤مًمٜمّّم٥م

  .هب٤م ُمتٕمٚمؼ ؿم٠مٟمؽ: 

 سمـ ؾمٚمٞمامنوًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م (  وفتؽـ وديعًي ظـدك ): ؿقفف 

 ي٘مقل - ؾمٜم٦مً  قمّرومٝم٤م صمؿّ  "سمٚمٗمظ  اعمٜمٌٕم٨م ُمقمم يزيد قمـ حيٞمك قمـ سماللٍ 

 ىم٤مل ، قمٜمده وديٕم٦مً  ويم٤مٟم٧م ، ص٤مطمٌٝم٤م هب٤م اؾمتٜمٗمؼ شمٕمرف ملَ  إن:  يزيد

 ُمـ رءٌ  أم ، هق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل دي٨مطم أذم أدري ٓ اًمذي ومٝمذا:  حيٞمك

 .إٟمّم٤مرّي  ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك هق " يزيد ي٘مقل " واًم٘م٤مئؾ " ؟ قمٜمده

 .ؾمٚمٞمامن هق " ىم٤مل " واًم٘م٤مئؾ

 قمٜمده وديٕم٦م وًمتٙمـ ":  ىمقًمف هؾ ؿمّؽ  ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك أنّ  واًمٖمرض

 ُم٤م ًمثٌقت ىمٌٚمف ُم٤م دون هبذا إًمٞمف اعمِم٤مر اًم٘مدر وهذا .؟ ٓ أو ُمرومقع "
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 .اًمقديٕم٦م ذيمر قمـ ٚمّقه٤موظُم  واي٤متاًمرّ  أيمثر ذم ىمٌٚمف

 أظمرضمف ومٞمام وذًمؽ،  أظمرى ُمّرة سمرومٕمف ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك ضمزم وىمد

٤من سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ واإلؾمامقمٞمكمّ  ( ) اًم٘مٕمٜمٌّل  قمـ ُمًٚمؿ ًّ  يمالمه٤م طم

،  وم٤مؾمتٜمٗم٘مٝم٤م شمٕمرف ملَ  وم٢من:  ومٞمف وم٘م٤مل حيٞمك قمـ سمالل سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ

 .قمٜمدك وديٕم٦م وًمتٙمـ

 ُمًٚمؿ قمٜمد رسمٞمٕم٦م سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ ٚمدخم سمـ ظم٤مًمد سمرومٕمٝم٤م ضمزم ويمذًمؽ

 .اًمّٓمح٤موّي  قمٜمد .َجٞمٕم٤مً  ورسمٞمٕم٦م حيٞمك قمـ ؾمٚمٞمامن قمـ واًمٗمٝمٛمّل  ،

 ص٤مطم٥م ضم٤مء إذا "  ومؽمضمؿ رومٕمٝم٤م رضمح٤من إمم اًمٌخ٤مرّي  أؿم٤مر وىمد

 ـمريؼ ُمـ هأورد " قمٜمده وديٕم٦مٌ  ّّٕن٤م ، قمٚمٞمف رّده٤م ؾمٜم٦م سمٕمد اًمٚم٘مٓم٦م

 .٦ماًمقديٕم ذيمر ومٞمف وًمٞمس،  رسمٞمٕم٦م قمـ ضمٕمٗمر سمـ إؾمامقمٞمؾ

 .سم٤معمٕمٜمك ومؽمَجف .اعمذيمقر سم٤مًمِّمّؽ  اًمٌخ٤مرّي  اؾمؽماب:  سمّٓم٤مل اسمـ وىم٤مل

 وم٢من ":  ىمقًمف ٕنّ ،  ًك ُمٕمٜم ووٛمٜمٝم٤م ًمٗمٔم٤مً  أؾم٘مٓمٝم٤م:  اعمٜمػم اسمـ وىم٤مل

 عمـ خالؾوً  ص٤مطمٌٝم٤م ُمٚمؽ سم٘م٤مء قمغم يدل " إًمٞمف وم٠مّده٤م ص٤مطمٌٝم٤م ضم٤مء

 .وامن سمال احلقل سمٕمد أسم٤مطمٝم٤م

 :  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ ـاسم ىم٤مل ." قمٜمدك وديٕم٦م وًمتٙمـ ":  وىمقًمف

ٞم٤مق فم٤مهر وهق آؾمتٜمٗم٤مق سمٕمد اعمراد يٙمقن أن:  يتؿؾ ًّ  ومتجقز ، اًم

 قمٞمٜمٝم٤م شمٌ٘مك أن اًمقديٕم٦م طم٘مٞم٘م٦م ٕنّ  ، سمدهل٤م ردّ  وضمقب قمـ اًمقديٕم٦م سمذيمر

______________________ 
وًمٕمؾ اًم٥ًٌم أنَّ ، رواي٦م ُمًٚمؿ قمـ اًم٘مٕمٜمٌل هل اًمتل اقمتٛمده٤م ص٤مطم٥م اًمٕمٛمدة هٜم٤م  (6)

 .يمام أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًمِم٤مرح رمحف اهلل .ومٞمٝم٤م زي٤مدات ًمٞم٧ًم ذم همػمه٤م
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 ٓ اؾمتٜمٗم٤مىمف ذم وم٤معم٠مذون وإٓ،  ًمٖمػمه اعمرء جيد ُم٤م ردّ  وضمقب واجل٤مُمع ،

 .قمٞمٜمف شمٌ٘مك

 إُّم٤م:  أي ، أو سمٛمٕمٜمك " وًمتٙمـ " : ىمقًمف ذم اًمقاو شمٙمقن أن:  ويتؿؾ

 اًمقديٕم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم قمٜمدك شمؽميمٝم٤م أن وإُّم٤م،  سمدهل٤م وشمٖمرم شمًتٜمٗم٘مٝم٤م أن

 .ًمف ومتٕمٓمٞمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م جيلء طمّتك

،  وامّن٤م قمٚمٞمف يٙمـ ملَ  شمٚمٗم٧م ًمق أّّن٤م،  وديٕم٦م شمًٛمٞمتٝم٤م ُمـ ويًتٗم٤مد

 .افّسؾػ مـ جلامظيٍ  تبعوً  افبخوريّ  اختقور وهق

 أشمٚمٗمٝم٤م إذا اًمٕمٚمامء قمٜمد إىمقال ٕطمد سمف يًتدل:  اعمٜمػم اسمـ وىم٤مل

 ٓ أن هٚمٙم٧م صمؿّ ،  سمدهل٤م أظمرج صمؿّ ،  زُمٜمف واٟم٘مْم٤مء اًمّتٕمريػ سمٕمد اعمٚمت٘مط

 ٌؾىمُ  و٤مقم٧م صمؿّ  همرُمٝم٤م صمؿّ ،  أيمٚمٝم٤م أّٟمف اّدقمك وإذا ، اًمّث٤مٟمٞم٦م ذم قمٚمٞمف وامن

 .إىمقال ُمـ اًمّراضمح وهق،  أيْم٤مً  ىمقًمف

 اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ (ؾلّدهو فف ؾنن جوء ضوفبفو يقمًو مـ افدهر ) : ؿقفف 

 هؾ ص٤مطمٌٝم٤م ضم٤مء صمؿّ ،  ؾمٜم٦مً  شمٕمريٗمٝم٤م سمٕمد اًمٚم٘مٓم٦م ذم شمٍّمف إذا ومٞمام

 .؟ ٓ أم ًمف يْمٛمٜمٝم٤م

 ، ُمقضمقدة اًمٕملم يم٤مٟم٧م إن اًمّردّ  وضمقب قمغم اجلٛمٝمقر:  افؼقل إول

 .اؾمتٝمٚمٙم٧م يم٤مٟم٧م إن اًمٌدل أو

 وواوم٘مف،  اًمِّم٤مومٕمّل  ص٤مطم٥م اًمٙمراسمٞمّز  ذًمؽ ذم ظم٤مًمػ:  افؼقل افثوين

 داود واومؼ ًمٙمـ ، اًمّٔم٤مهرّي٦م إُم٤مم قمكمّ  سمـ وداود اًمٌخ٤مرّي  ص٤مطم٤ٌمه

 .ىم٤مئٛم٦م اًمٕملم يم٤مٟم٧م إذا اجلٛمٝمقر

 وديٕم٦م وًمتٙمـ " عم٤موٞم٦ما اًمّرواي٦م ذم ىمقًمف:  اجلٛمٝمقر طمّج٦م وُمـ



  باب اللقطة   البيوع كتاب   
359 

 سمـ زيد قمـ ؾمٕمٞمد سمـ سمنم رواي٦م ذم ُمًٚمؿ قمٜمد أيْم٤مً  وىمقًمف "قمٜمدك

 وم٠مّده٤م طمٌٝم٤مص٤م ضم٤مء وم٢من ،يمٚمٝم٤م صمؿّ  وويم٤مءه٤م قمٗم٤مصٝم٤م وم٤مقمرف " ظم٤مًمد

 ." إًمٞمف

 " يمٚمٝم٤م ":  ىمقًمف سمٕمد ." إًمخ ص٤مطمٌٝم٤م ضم٤مء وم٢من ":  ىمقًمف فم٤مهر وم٢منّ 

 .اًمٌدل ردّ  قمغم ومٞمحٛمؾ .أيمٚمٝم٤م سمٕمد رّده٤م وضمقب ي٘متيض

 ، اًمّرواي٤مت سم٘مّٞم٦م قمٚمٞمف يدل طمذٌف  اًمٙمالم ذم يٙمقن أن:  ويتؿؾ

 وم٢من ، ص٤مطمٌٝم٤م جيئ ملَ  إن يمٚمٝم٤م صمؿّ ،  وويم٤مءه٤م قمٗم٤مصٝم٤م وم٤مقمرف واًمّت٘مدير

  .إًمٞمف وم٠مّده٤م ص٤مطمٌٝم٤م ٤مءضم

 ضم٤مء وم٢من " سمٚمٗمظ اًمقضمف هذا ُمـ داود أيب رواي٦م ذًمؽ ُمـ وأسح

َّٓ و ، إًمٞمف وم٠مّده٤م سم٤مهمٞمٝم٤م  ضم٤مء وم٢من ، يمٚمٝم٤م صمؿّ  وويم٤مءه٤م قمٗم٤مصٝم٤م وم٤مقمرف إ

 وهل .وسمٕمده أيمٚمٝم٤م ذم اإلذن ىمٌؾ إًمٞمف سم٠مدائٝم٤م وم٠مُمر ." إًمٞمف وم٠مّده٤م سم٤مهمٞمٝم٤م

 .ًمٚمجٛمٝمقر طمّج٦م أىمقى

 قمـ اعمٜمٌٕم٨م ُمقمم يزيد سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ أيْم٤مً  داود أسمق وروى

 ، إًمٞمف دومٕمتٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م ضم٤مء وم٢من " احلدي٨م هذا ذم ظم٤مًمد سمـ زيد قمـ أسمٞمف

َّٓ و  ضم٤مء وم٢من ، ُم٤مًمؽ ذم اىمٌْمٝم٤م صمؿّ  ، وقمٗم٤مصٝم٤م ويم٤مءه٤م قمروم٧م إ

 ." إًمٞمف وم٤مدومٕمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م

يقضمد  ملَ إذا  " اًمؽّمَج٦م ذم ٌخ٤مرياًم ىمقل محؾ أُمٙمـ ، هذا شم٘مّرر وإذا

 طمٞمٜمئذٍ  ومٞمٝم٤م اًمّتٍّمف إسم٤مطم٦م ذم:  أي " وضمده٤م عمـ ومٝمل٥م اًمٚم٘مٓم٦م ص٤مطم

 .قمٜمف ؾم٤ميم٧ٌم  ومٝمق ذًمؽ سمٕمد وامّن٤م أُمر وأُّم٤م ،

 أظمذه٤م ، اعمٚمت٘مط يتٛمٚمٙمٝم٤م أن ىمٌؾ ص٤مطمٌٝم٤م ضم٤مء إن:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل
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 ص٤مطمٌٝم٤م جيئ ملَ  وم٢من اًمّتٛمٚمؽ سمٕمد وأُّم٤م ، واعمٜمٗمّمٚم٦م اعمّتّمٚم٦م سمزوائده٤م

 وم٢من ص٤مطمٌٝم٤م ضم٤مء وإن ، أظمرة ذم ٞمفقمٚم ُمٓم٤مًم٦ٌم وٓ وضمده٤م عمـ ومٝمل

 ُمٜمٝم٤م شمٚمػ وُمٝمام ، اعمّتّمٚم٦م سمزوائده٤م اؾمتحّ٘مٝم٤م سمٕمٞمٜمٝم٤م ُمقضمقدة يم٤مٟم٧م

 .اجلؿفقر ؿقل وهق،  ًمٚمامًمؽ همراُمتف اعمٚمت٘مط ًمزم

 واهلل .افبخوريّ  اختقورِ  فم٤مهرُ  وهق يٚمزُمف ٓ:  افّسؾػ بعض وؿول

  .أقمٚمؿ

 ذم واًمّْم٤مل،  اًمّْم٤مئع اًمّْم٤مل( وشلفف ظـ ضوفي اإلبؾ ) : ؿقفف 

  .همػمه ذم يم٤مًمٚم٘مٓم٦م احلٞمقان

 ٓ أّّن٤م ذم ، احلدي٨م سمٔم٤مهر اًم٘مقل قمغم .اجلٛمٝمقر:  افؼقل إول

  .ٚمت٘مطشمُ 

 .شمٚمت٘مط أن إومم:  احلٜمٗمّٞم٦م ىم٤مل:  افؼقل افثوين

 ومٞمجقز ًمٞمحٗمٔمٝم٤م ٓ ًمٞمتٛمٚمٙمٝم٤م اًمت٘مٓمٝم٤م ُمـ قمغم اًمٜمّٝمل سمٕمْمٝمؿ ومحؾ

 ظذ اًمّتٛمٚمؽ ومٞمجقز ي٦مٍ سم٘مر وضمدت إذا ويمذا .افّشوؾعّقي ؿقل وهق ، ًمف

 .أيضوً  ادوفؽّقي ظـد واخلالف , ظـدهؿ إصّح 

 طمٞم٨م سم٘م٤مءه٤م أنّ  ، اإلسمؾ اًمت٘م٤مط قمـ اًمٜمّٝمل طمٙمٛم٦م:  اًمٕمٚمامء ىم٤مل

  .اًمٜم٤ّمس رطم٤مل ذم هل٤م شمٓمٚمٌف ُمـ هل٤م ُم٤مًمٙمٝم٤م وضمدان إمم أىمرب وٚم٧م

٤ٌمع صٖم٤مر قمـ سم٘مّقشمف اُمتٜمع ُم٤م يمّؾ .اإلسمؾ ُمٕمٜمك ذم:  وىم٤مًمقا ًّ  .اًم

 ُمرومققم٤مً  اجل٤مرود طمدي٨مُمـ  صحٞمٍح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ  اًمٜم٤ًّمئّل  جأظمر :تؽؿؾي 

 .اًمٜم٤ّمر ُق طمرَ  اعمًٚمؿ و٤مًم٦م :

 سمـ زيد طمدي٨م وطمّجتٝمؿ ، يٕمّرومٝم٤م ٓ ُمـ قمغم ذًمؽ اجلؿفقر ومحؾ
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 يٜمٙمر وملَ  " يٕمّرومٝم٤م ملَ  ُم٤م ، و٤مّل  ومٝمق اًمّْم٤مًم٦م آوى ُمـ " ُمًٚمؿ قمٜمد ظم٤مًمد

ة أظمذه  يبّ أُ  قمغم ملسو هيلع هللا ىلص  ويًتٚمزم ، قم٤مً ذ ضم٤مئزٌ  أّٟمف قمغم ومدلَّ ،  اًمٍّمّ

 اعمّمٚمح٦م وشمٚمؽ ، اًمٖمػم ُمٚمؽ ذم شمٍّموم٤مً  يم٤من وإّٓ  اعمّمٚمح٦م قمغم اؿمتامًمف

 .ص٤مطمٌٝم٤م إمم ًمتّمؾ وشمٕمريٗمٝم٤م اخلقٟم٦م قمـ وصٞم٤مٟمتٝم٤م سمحٗمٔمٝم٤م حتّمؾ

 ُيتٚمػ ذًمؽ أنّ ،  افعؾامء مذاهى مـ إرجح يم٤من وُمـ صَمؿَّ 

 أو وضم٥م أظمذه٤م رضمح ومٛمتك ، وإطمقال إؿمخ٤مص سم٤مظمتالف

 .ضم٤مئز ومٝمق وإٓ ، يمره أو طمرم شمريمٝم٤م حرضم وُمتك ، اؾمتح٥ّم 

 رسمٞمٕم٦م قمـ سمالل سمـ ؾمٚمٞمامن رواي٦م ذم زاد( دظفو  .موفؽ وهلو) : ؿقفف 

 ." رهّب٤م يٚم٘م٤مه٤م طمّتك ومذره٤م "ذم اًمٌخ٤مري 

ر وضمف اًمٜمٌل  "ذم رواي٦م ؾمٗمٞم٤من و  اعمٝمٛمٚم٦م سم٤مًمٕملم هق " ملسو هيلع هللا ىلصومتٛمٕمَّ

 اًمٜمّية ىمٚمٞمؾ رومّم٤م ، ُم٤مؤه ىمؾَّ  إذا اًمِّمجر ذم وأصٚمف ، شمٖمػّم :  أي .اًمّث٘مٞمٚم٦م

  .أُمٕمر اعمجدب ًمٚمقادي:  وي٘م٤مل ، اإلذاق قمديؿ

 سمٚمقن ص٤مر:  أي .وضمف ًمف ًمٙم٤من - اعمٕمجٛم٦م سم٤مًمٖملم - متّٖمر روي وًمق

 .يمٛمقدةٍ  إمم ؿمديدةٌ  محرةٌ  وهق اعمٖمرة

 امحّرت طمّتك ومٖمْم٥م " ضمٕمٗمر سمـ إؾمامقمٞمؾ رواي٦م ذم ىمقًمف أنّ  وي٘مّقيف

 .اًمّراوي ُمـ ؿمّؽ  ." وضمٝمف أو وضمٜمت٤مه

 واهلٛمزة سم٤مًمقاو:  فغوت أربع وؾقفو،  اخلّديـ ُمـ ارشمٗمع ُم٤م ٦مواًمقضمٜم

 قمـ ذًمؽ ىمٌؾ ّنك يم٤من ّٕٟمف إُّم٤م : واًمٖمْم٥م .واًمٙمن ومٞمٝمام واًمٗمتح

٤مئؾ ٕنّ  وإُّم٤م ، اًمت٘م٤مـمٝم٤م ًّ  قمغم اًمت٘م٤مـمف يتٕملّم  ُم٤م وم٘م٤مس ومٝمٛمف ذم ىمٍّم  اًم

 .يتٕملّم  ٓ ُم٤م
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ٕمٝم٤م ُم "ذم رواي٦م ؾمٗمٞم٤من  (ؾنن  معفو حذاءهو وشؼوءهو ) : ؿقفف 

 هٜم٤م واعمراد ُمٕمجٛم٦م ذال صمؿّ  اعمٝمٛمٚم٦م سمٙمن: احلذاء  "طمذاؤه٤م وؾم٘م٤مؤه٤م 

  .ظمّٗمٝم٤م

 شمنمب ّّٕن٤م،  أضمقاومٝم٤م سمذًمؽ واعمراد أّوًمف سمٙمن هق: وؾم٘م٤مؤه٤م 

 احلٗمظ قمـ اؾمتٖمٜم٤مئٝم٤م إمم سمذًمؽ وأؿم٤مر ، قمٜم٘مٝم٤م:  وؿقؾ .أّي٤مُم٤مً  سمف ومتٙمتٗمل

 سمٖمػم ٠ميمقلاعم وشمٜم٤مول اًمٕمٓمش قمغم اجلالدة ُمـ ـم٤ٌمقمٝم٤م ذم ريم٥م سمام هل٤م

 .ُمٚمت٘مط إمم حتت٤مج ومال قمٜم٘مٝم٤م ًمٓمقل شمٕم٥ٍم 

:  ىم٤مل "ذم رواي٦م ؾمٗمٞم٤من  (خذهو : ؾؼول  , وشلفف ظـ افشوة) : ؿقفف 

 ًمٚمٕمٚمؿ ذًمؽ ومحذف طمٙمٛمٝم٤م؟ ُم٤م:  أي "؟ ؿ اًمٖمٜم ومْم٤مًم٦م اهلل ي٤م رؾمقَل 

  .سمف

َّٓ  شم٘مع ٓ اًمّْم٤مًم٦م:  اًمٕمٚمامء ىم٤مل  ًمف ي٘م٤مل ؾمقاه وُم٤م ، احلٞمقان قمغم إ

 - واًمٗم٤مء سم٤معمٞمؿ - واهلقاذم اهلقاُمل أيْم٤مً  ّْمقالًمٚم ويؼول .ًم٘مٓم٦م

 .واهلقاُمؾ

 يم٠مّٟمف أظمذه٤م ضمقاز إمم إؿم٤مرة ومٞمف ( فؾّذئى أو ٕخقؽ أو فؽ: )  ؿقفف

 أن سملم ُمؽمّددة ًمٚمٝمالك ُمٕمّرو٦م ، آؾمت٘مالل ًمٕمدم وٕمٞمٗم٦مٌ  هل:  ىم٤مل

 ُمـ أو،  ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ أقمؿّ  هق ُم٤م سمف واعمراد ، أظمقك أو أٟم٧م شم٠مظمذه٤م

 .آظمر ُمٚمت٘مطٍ 

٤ٌمع ُمـ اًمِّم٤مة ي٠ميمؾ ُم٤م ضمٜمس سم٤مًمّذئ٥م واعمراد ًّ  قمغم ًمف طم٨م   وومٞمف .اًم

 أدقمك ذًمؽ يم٤من ، ًمٚمّذئ٥م سم٘مٞم٧م ي٠مظمذه٤م ملَ  إن أّٟمف قمٚمؿ إذا ّٕٟمف،  أظمذه٤م

  .أظمذه٤م إمم ًمف
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 ومٗمٞمف ، سم٤مٕظمذ إُمر ذم سيٌح  ، إًمخ " ًمؽ هل وم٢مّٟمام ظمذه٤م "وىمقًمف 

 .اًمِّم٤مة اًمت٘م٤مط يؽمك:  ىمقًمف ذم أمحد ظـ افّروايتغ إحدى ردّ  قمغم دًمٞمٌؾ 

ؽ ًّ  ضم٤مء وًمق همراُم٦م يٚمزُمف وٓ،  سم٤مٕظمذ يٛمٚمٙمٝم٤م أّٟمف ذم موفؽ سمف ومت

 .ص٤مطمٌٝم٤م

 قمٚمٞمف همراُم٦م ٓ واًمّذئ٥م ، واعمٚمت٘مط اًمّذئ٥م سملم سم٤مًمّتًقي٦م ًمف واطمت٩ّم 

  .اعمٚمت٘مط ومٙمذًمؽ

 وإّٟمام يٛمٚمؽ ٓ اًمّذئ٥م ٕنّ ،  ًمٚمّتٛمٚمٞمؽ ًمٞم٧ًم اًمالم سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

  .وامّن٤م طذ قمغم اعمٚمت٘مط يٛمٚمٙمٝم٤م

 ظمذه٤مف أًم اعمٚمت٘مط ي٠ميمٚمٝم٤م أن ىمٌؾ ص٤مطمٌٝم٤م ضم٤مء ًمق أّٟمف قمغم أمجعقا وؿد

 " اًمِّم٤مة ذم ىمقًمف سملم ومرق وٓ ، ص٤مطمٌٝم٤م ُمٚمؽ قمغم سم٤مىمٞم٦م أّّن٤م قمغم ومدلَّ  ،

 أو هب٤م ؿم٠مٟمؽ " اًمٚم٘مٓم٦م ذم ىمقًمف وسملم " ًمٚمّذئ٥م أو ٕظمٞمؽ أو ًمؽ هل

 وُمع ،همػمه وٓ ٤مً ذئٌ ُمٕمف ينمك ملَ  ّٕٟمف سم٤مًمّتٛمٚمؽ أؿمٌف هق سمؾ " ظمذه٤م

  .ص٤مطمٌٝم٤م ضم٤مء صمؿّ  ومٞمٝم٤م شمٍّمف إذا يٖمرُمٝم٤م اًمٜمّٗم٘م٦م ذم وم٘م٤مًمقا ذًمؽ

 إن أيمٚمٝم٤م اًمّتٕمريػ ُمّدة اٟم٘مْم٧م وم٢مذا ، شمٕمريٗمٝم٤م جي٥م:  اجلؿفقر وؿول

َّٓ  ، ًمّم٤مطمٌٝم٤م وهمرم ؿم٤مء  إذا شمٕمريٗمٝم٤م جي٥م ٓ:  ىم٤مل افّشوؾعلّ  أنّ  إ

  .إصّح  ذم ومٞمج٥م اًم٘مري٦م ذم وأُّم٤م ، اًمٗمالة ذم وضمدت

 ضم٤مء وم٢من " إومم اًمّرواي٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف أصح٤مسمٜم٤م اطمت٩ّم :  اًمٜمّقوّي  ٤ملىم

 اًمٖمراُم٦م يذيمر ملَ  سم٠مّٟمف ، ُم٤مًمؽ رواي٦م قمـ وأضم٤مسمقا " إّي٤مه وم٠مقمٓمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م

  .اٟمتٝمك .آظمر سمدًمٞمؾٍ  طمٙمٛمٝم٤م ومث٧ٌم،  ٟمٗم٤مه٤م وٓ

 طمٙمؿ ذيمر ومٞمٝم٤م ُمًٚمؿٍ  رواي٤مت ُمـ إومم اًمّرواي٦م أنّ  يقهؿ وهق
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  ذم ذًمؽ أر وملَ  ، ت٘مطاعمٚم أيمٚمٝم٤م إذا اًمِّم٤مة
ٍ
 وٓ ُمًٚمؿٍ  رواي٤مت ُمـ رء

 .ظم٤مًمد سمـ زيد طمدي٨م ذم همػمه

 واًمّدارىمٓمٜمّل  واًمّٓمح٤موّي  واًمٜم٤ًّمئّل  واًمؽّمُمذّي  داود أيب قمٜمد .ٟمٕمؿ

 " اًمِّم٤مة و٤مًم٦م ذم ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو طمدي٨م ُمـ

 ." سم٤مهمٞمٝم٤م ي٠مشمٞمٝم٤م طمّتك وم٤مَجٕمٝم٤م

يدومٕمٝم٤م إمم  وملَ ٚم٘مٓم٦م سم٤مب ُمـ قمّرف اًم "ىم٤مل اًمٌخ٤مري : تؽؿقؾ 

 ."اًمًٚمٓم٤من 

،  واًمٙمثػم اًم٘مٚمٞمؾ سملم اًمّتٗمرىم٦م ذم إوزاظلّ  ؿقل ردّ  إمم سم٤مًمؽّمَج٦م أؿم٤مر

  .اعم٤مل سمٞم٧م إمم رومٕمف يمثػماً  ُم٤مًٓ  يم٤من وإن،  قمّرومف ىمٚمٞمالً  يم٤من إن:  وم٘م٤مل

 .ظمالومف قمغم واجلؿفقر

 يوافّشوؾعقّ  ادوفؽّقي وبعض ، واًمّْمقاّل  اًمٚم٘مٓم٦م سملم بعضفؿ ؾّرق .ٟمٕمؿ

 إمم ومٞمدومٕمٝم٤م اعم١ممتـ همػم وأُّم٤م 5 اعم١ممتـ يٕمّرف:  وم٘م٤مل وهمػمه اعم١ممتـ سملّم 

ٚمٓم٤من ًّ   .ًمٞمٕمّرومٝم٤م اعم١ممتـ ًمٞمٕمٓمٞمٝم٤م اًم

ٚمٓم٤من ُم٠مُمقٟملم ىمقمٍ  سملم اًمٚم٘مٓم٦م يم٤مٟم٧م إن:  ادوفؽّقي بعض ولؿو ًّ  واًم

 يم٤من وإن،  ًمف يدومٕمٝم٤م ٓ اًمت٘مٓمٝم٤م وم٢من ، يٚمت٘مٓمٝم٤م ٓ أن وم٤مٕومْمؾ ضم٤مئر

 .ًمف دومٕمٝم٤م ذم وُيػّم  ومٙمذًمؽ قم٤مدًٓ 

 سمام وقمٛمؾ .اعمٚمت٘مط ختػّم  ضم٤مئر واإلُم٤مم ُم٠مُمقٟملم ىمقمٍ  سملم يم٤مٟم٧م وإن

 .ومٙمذًمؽ قم٤مدًٓ  يم٤من وإن ، قمٜمده يؽمضّمح

 اعمٕمجؿ " ذم اًمّٓمؼماينّ و " ضم٤مُمٕمف "روى ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ذم : ؾوئدة 

 ضم٤مري٦مً  اؿمؽمى ُمًٕمقدٍ  اسمـ أنّ ،  وائؾٍ  أيبسمًٜمد ضمٞمد قمـ  " اًمٙمٌػم
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 اهلل قمٌد ومٜمِمده .شمريمٝم٤م وإُّم٤م ، ص٤مطمٌٝم٤م هم٤مب ٤م٢مُمَّ وم ، درهؿ سمًٌٕمامئ٦م

 ومجٕمؾ ، سم٤مسمف ّدةؾُم  قمٜمد ُم٤ًميملم إمم هب٤م ومخرج ، ص٤مطمٌٝم٤م جيد ومٚمؿ طمقًٓ 

 وقمكمّ  ومٛمٜمّل كسمَ أَ  وم٢منْ  ص٤مطمٌٝم٤م قمـ اًمٚمٝمؿّ :  وي٘مقل،  ويٕمٓمل ي٘مٌض

 .سم٤مًمٚم٘مٓم٦م يٗمٕمؾ هٙمذا:  وىم٤مل ، اًمٖمرم

 ذًمؽ ذم ومٕمٚمف ٟمتزعا أٟمف إمم يِمػم ( سم٤مًمٚم٘مٓم٦م ُيٗمٕمؾ هٙمذا: وىم٤مل )  ىمقًمف

 وم٢من ذًمؽ سمٕمد ومٞمٝم٤م واًمتٍمف ؾمٜم٦م سمتٕمريٗمٝم٤م ًمألُمر اًمٚم٘مٓم٦م طمٙمؿ ُمـ

 .ًمف همرُمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م ضم٤مء

 ص٤مطمٌٝم٤م أضم٤مزه٤م وم٢من،  صدىم٦م فاًمتٍّم  جيٕمؾ أن ُمًٕمقد اسمـ ومرأى

 وقمٚمٞمف ًمٚمٛمتّمدق إضمر يم٤من جيزه٤م مل وإن،  أضمره٤م ًمف طمّمؾ ضم٤مء إذا

 اًمثقاب ومكمَ  أي " كموقم ومكم " سم٘مقًمف أؿم٤مر ذًمؽ وإمم ، ًمّم٤مطمٌٝم٤م اًمٖمرم

 .٦ماًمٖمراُم وقمكمَّ 
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 كتاب الٌصايا
 ُم٤م وقمغم اعمقيص ومٕمؾ قمغم وشمٓمٚمؼ،  يم٤مهلداي٤م وصّٞم٦م َجع اًمقص٤مي٤م

 اعمّمدر سمٛمٕمٜمك ومتٙمقن ، وٟمحقه قمٝمد ُمـ همػمه أو ُم٤مل ُمـ سمف يقيص

  .آؾمؿ وهق اعمٗمٕمقل سمٛمٕمٜمك وشمٙمقن ، اإليّم٤مء وهق

 يّمحٌف وىمد ،اعمقت سمٕمد ُم٤م إمم ُمْم٤مف ظم٤مّص  قمٝمد:  اًمنّمع وذم

  .اًمّتؼّمع

 إذا أوصٞمف سم٤مًمّتخٗمٞمػ اًمٌّمء وصٞم٧م ُمـ اًمقصّٞم٦م:  إزهرّي  ىم٤مل

 مم٤مشمف سمٕمد طمٞم٤مشمف ذم يم٤من ُم٤م هب٤م يّمؾ اعمّٞم٧م ٕنّ  وصّٞم٦م وؾمّٛمٞم٧م ، وّصٚمتف

  .مهز سمٖمػم سم٤مًمّتخٗمٞمػ ووص٤مة ، سم٤مًمّتِمديد وصّٞم٦م:  ويؼول ،

 قمغم واحل٨ّم  اعمٜمٝمّٞم٤مت قمـ اًمّزضمر سمف ي٘مع ُم٤م قمغم أيْم٤مً  ذقم٤مً  وشمٓمٚمؼ

 .اعم٠مُمقرات
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 الحديث الثاني واألربطون
 مو حّؼ : ؿول  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ ,  ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر  -:;2

ٓ   , أو فقؾتغ يبقً فقؾيً  , يقيص ؾقف فف رءٌ  امرٍئ مسؾؿٍ  ووصقتف  إ

 ( ) مؽتقبٌي ظـده

فقؾٌي مـذ شؿعً  ؾقاهلل مو مّرت ظعّ : ؿول ابـ ظؿر  , زاد مسؾؿ

ٓ   , يؼقل ذفؽ  ملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهلل  ( ).ووصّقتل ظـدي إ

 

 " ًمٗمظ وؾم٘مط ، اًمّرواي٤مت أيمثر ذم يمذا ( مسؾؿ امرئٍ  حّؼ  مو: )  ؿقفف

 .قمـ ٟم٤مومع ُم٤مًمؽ قمـ قمٞمًك سمـ إؾمح٤مق قمـ أمحد رواي٦م ُمـ " ُمًٚمؿ

 ذيمر أو ، ًمف ُمٗمٝمقم ومال اًمٖم٤مًم٥م خمرج ظمرج سم٤معمًٚمؿ واًمقصػ

 شم٤مرك قمـ اإلؾمالم ٟمٗمل ُمـ سمف يِمٕمر ٤معمَِ  ُٓمتث٤مًمف اعم٤ٌمدرة ًمت٘مع ًمٚمّتٝمٞمٞم٩م

 .ذًمؽ

 .اإلمجوع ومٞمف اعمٜمذر اسمـ وطمٙمك ، اجلٛمٚم٦م ذم ضم٤مئزة اًمٙم٤مومر ووصّٞم٦م

ٌٙمّل  ومٞمف سمح٨م وىمد ًّ  اًمٕمٛمؾ ذم زي٤مدة ذقم٧م اًمقصّٞم٦م أنّ  ضمٝم٦م ُمـ اًم

 إمم ٟمٔمروا سم٠مّّنؿ:  وأضم٤مب ، اعمقت سمٕمد ًمف قمٛمؾ ٓ واًمٙم٤مومر،  اًمّّم٤مًمح

 .واحلريبّ  ُّمّل اًمذّ  ُمـ يّمّح  وهق،  يم٤مإلقمت٤مق اًمقصّٞم٦م أنّ 

______________________ 
ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد اهلل (  6262) وُمًٚمؿ ، ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ (  6632) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

  .وهمػمه يمٚمٝمؿ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر 

ًمٙمـ ، هبذه اًمزي٤مدة  .ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف(  6262) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

  يٌٞم٧م صمالث ًمٞم٤مل :ىم٤مل 
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 ومٞمٝم٤م يِمؽمط وٓ ، واعمرأة اًمّرضمؾ سملم اًمّّمحٞمح٦م اًمقصّٞم٦م ذم ومرق وٓ

 صحتٝم٤م ذم يِمؽمط وإّٟمام ، زوج إذن وٓ صمٞمقسم٦م وٓ رؿمد وٓ إؾمالم

 .واحلّرّي٦م اًمٕم٘مؾ

 :  خالف ؾػقفو ادؿّقز افّصبلّ  وصّقي وأّمو

 .إفمٝمر ذم واًمِّم٤مومٕمّل  احلٜمٗمّٞم٦م ُمٜمٕمٝم٤م:  افؼقل إول

حٝم:  فثوينافؼقل ا  اسمـ رضّمحف ىمقل ذم واًمِّم٤مومٕمّل  وأمحد ُم٤مًمؽ ٤مصحَّ

ٌٙمّل  إًمٞمف وُم٤مل ، وهمػمه قمٍمون أيب ًّ  ًمف طمّؼ  ٓ اًمقارث سم٠منّ  وأّيده ، اًم

 ُم٤م يٕم٘مؾ أن ومٞمف واعمٕمتؼم:  ىم٤مل ، اعمٛمّٞمز وصّٞم٦م عمٜمع وضمف ومال اًمّثٚم٨م ذم

  .سمف يقيص

  ( ) .حيتٚمؿ ملَ  همالم وصّٞم٦م أضم٤مز أّٟمف ، قمٛمر قمـ أصمراً  ومٞمف اعمقـّم٠م وروى

______________________ 
ُمٕمروم٦م "وذم ( 23/644) "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم (  6363)اعمقـم٠م  (6)

ر سمـ طمزم قمـ أسمٞمف ، أنَّ قمٛمرو سمـ قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب سمٙم( 2633)رىمؿ  "اًمًٜمـ وأصم٤مر

إن ه٤مهٜم٤م همالُم٤ًم يٗم٤مقم٤ًم مَل حيتٚمؿ ُمـ : ؾمٚمٞمؿ اًمزرىمل ، أظمؼمه أٟمف ىمٞمؾ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

َّٓ هم٤ًمن ، ووارصمف سم٤مًمِم٤مم ، وهق ذو ُم٤مل ، وًمٞمس ًمف ه٤مهٜم٤م  ىم٤مل قمٛمر سمـ  .اسمٜم٦م قمؿ ًمف إ

: ٛمرو سمـ ؾمٚمٞمؿ وم٠موىص هل٤م سمامل ي٘م٤مل ًمف سمئر ضمِمؿ ، ىم٤مل قم: ىم٤مل  .ومٚمٞمقص هل٤م: اخلٓم٤مب 

واسمٜم٦م قمٛمف اًمتل أوىص هل٤م ، هل أم قمٛمرو سمـ ؾمٚمٞمؿ  .ومٌٞمع ذًمؽ اعم٤مل سمثالصملم أًمػ درهؿ

 .اًمزرىمل

ومٕمٛمرو سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمدرىمل مَل ُيدرك  .واخلؼم ُمٜم٘مٓمع( : 2/644) "اًمًٜمـ"ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم 

َّٓ ، قمٛمر  أي ) ذم اخلؼم اٟمت٤ًمسمف إمم ص٤مطم٥م اًم٘مّم٦م ( أي قمٛمرو سمـ ؾمٚمٞمؿ ) أٟمف ذيمر  إ

 اٟمتٝمك( اًمدة قمٛمرو سمـ ؾمٚمٞمؿ و

أنَّ همالُم٤ًم ُمـ ، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ أيب سمٙمر سمـ طمزم (  6366)ورواه ُم٤مًمؽ 

: ويم٤من اًمٖمالم اسمـ قمنم ؾمٜملم أو اصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م ، ىم٤مل : وومٞمف ، ىم٤مل أسمق سمٙمر . .هم٤ًمن

 .وم٤ٌمقمٝم٤م أهٚمٝم٤م سمثالصملم أًمػ درهؿ، وم٠موىص سمٌئر ضمِمؿ 
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 اعمذيمقر إصمر صّح٦م قمغم سمف اًم٘مقل ؼقمٚمَّ  اًمِّم٤مومٕمّل  أنّ  ، اًمٌٞمٝم٘مّل  وذيمر

 .ؿم٤مهد وًمف .صم٘م٤مت رضم٤مًمف وم٢منّ  ىمقّي  وهق ،

 وظـف .سمًٌعٍ  وأمحد ، ُيٚمط وملَ  قم٘مؾ إذا سمام صّحتٝم٤م موفؽ وؿّقد

 .سمٕمنم

 قمـ اًمّرواة ُيتٚمػ ملَ :  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل ( ؾقف يقيص رء: )  ؿقفف

 أن يريد رء ًمف " سمٚمٗمظ ٟم٤مومع قمـ أّيقب ورواه ، اًمٚمٗمظ هذا ذم ُم٤مًمؽ

 أظمرضمٝمام .أّيقب ُمثؾ ٟم٤مومع قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد ورواه،  " ومٞمف يقيص

 .ُمًٚمؿ

 ٓ أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم طمّؼ  " سمٚمٗمظ أّيقب قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ أمحد ورواه

 ؾمٗمٞم٤من قمـ اًمِّم٤مومٕمّل  ورواه .احلدي٨م " ومٞمف يقيص ُم٤م وًمف ًمٞمٚمتلم يٌٞم٧م

 .احلدي٨م " سم٤مًمقصّٞم٦م ي١مُمـ اُمرئ طمّؼ  ٤مُم " سمٚمٗمظ

  .ٟمتٝمكا .طمّؼ  سم٠مّّن٤م ي١مُمـ:  أي قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ومّنه:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل

 ٓ " سمٚمٗمظ ٟم٤مومع قمـ اًمٖم٤مز سمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـ قمقاٟم٦م أسمق وأظمرضمف

 قمـ اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وذيمره .احلدي٨م " ًمٞمٚمتلم يٌٞم٧م أن عمًٚمؿٍ  يٜمٌٖمل

 احلًـ ـمريؼ ُمـ اًمّٓمؼماينّ  وأظمرضمف ، ُمثٚمف ٟم٤مومع قمـ ُمقؾمك سمـ ؾمٚمٞمامن

 .ُمثٚمف قمٛمر اسمـ قمـ

 قمقن واسمـ ُم٤مًمؽ قمـ قم٤ٌمدة سمـ روح ـمريؼ ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  وأظمرضمف

 ."ومٞمف يقيص أن يريد ُم٤مل ًمف ُمًٚمؿ اُمرئٍ  طمّؼ  ُم٤م " سمٚمٗمظ ٟم٤مومع قمـ َجٞمٕم٤مً 

 ُٓمرٍئ  حيؾ ٓ " سمٚمٗمظ قمقن اسمـ ـمريؼ ُمـ اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وذيمره

 ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف وىمد ، ْم٤مً أي اًمّٓمح٤موّي  وأظمرضمف ." ُم٤مل ًمف ُمًٚمؿ
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 .ًمٗمٔمف يًؼ وملَ ،  اًمقضمف هذا

  .اًمٚمٗمٔم٦م هذه قمغم قمقن اسمـ ت٤مسمعيُ  ملَ :  قمٛمر أسمق ىم٤مل

ـّ  ، ؿًٚمَّ ومٛمُ  سمٚمٗمٔمٝم٤م ٟم٤مومع قمـ كٜمَ قمَ  إن:  ىمٚم٧م  أن يٛمٙمـ اعمٕمٜمك وًمٙم

  .ؾمٞم٠ميت يمام ُمّتحداً  يٙمقن

 اًمّٓم٤مئٗمّل  ُمًٚمؿ سمـ حمّٛمدوم٘مد رواه  ، ومٛمردودٌ  قمٛمر اسمـ قمـ كقمٜمَ  وإن

 ُمـ إومراد ذم اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرضمف .قمٛمر اسمـ قمـ ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـ

 حمّٛمد قمـ - اًمقاؾمٓمّل  يٕمٜمل - أسم٤من سمـ قمٛمران سمف شمٗمّرد:  وىم٤مل .ـمري٘مف

 .ُمًٚمؿ سمـ

 همرائ٥م ًمف:  قمدّي  اسمـ ىم٤مل ، ووّٕمٗمف اًمٜم٤ًّمئّل  ًمف أظمرج .وقمٛمران

 ٓ " اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد وًمٗمٔمف ، سم٠مؾم٤مً  سمف أقمٚمؿ وٓ،  ُمًٚمؿ سمـ حمّٛمد قمـ

َّٓ  ًمٞمٚمتلم يٌٞم٧م أن عمًٚمؿٍ  حيؾ   ." قمٜمده ُمٙمتقسم٦م ووصّٞمتف إ

 روى ُمـ ىمقل ُمـ قمٜمدي أومم " ُم٤مل ًمف ":  ىمقًمف:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل

  اٟمتٝمك .اعم٤مل سمخالف واًمٙمثػم اًم٘مٚمٞمؾ قمغم يٓمٚمؼ اًمٌّمء ٕنّ  " رء ًمف "

 " ومرواي٦م شمًٚمٞمٛمٝم٤م وقمغم ، قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ دقمقى وهل ، ىم٤مل يمذا

 .يم٤معمختّّم٤مت يتٛمّقل ٓ وُم٤م يتٛمّقل ُم٤م شمٕمؿّ  ّّٕن٤م أؿمٛمؾ " رء

 ." ُم٤مل ًمف " أو " رء ًمف ":  سم٘مقًمف واؾمتدل

 ىمقل وهق ، سم٤معمٜم٤مومع اًمقصّٞم٦م صّح٦م قمغم:  وهق افؼقل إول

 .اجلٛمٝمقر

 ، وأشم٤ٌمقمف وداود ؿمؼمُم٦م واسمـ ًمٞمغم أيب اسمـ ُمٜمٕمف:  افؼقل افثوين

 .اًمؼمّ  قمٌد اسمـ واظمت٤مره
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:  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف وهق ، يٌٞم٧م أن شم٘مديره طمذوم٤مً  ومٞمف يم٠منّ  ( يبقً: )  ؿقفف

 صٗم٦م " يٌٞم٧م " يٙمقن أن وجيقز .أي٦م(  اًمؼمق يريٙمؿ آي٤مشمف وُمـ) 

 " ومٞمف يقيص ":  وىمقًمف ، صم٤مٟمٞم٦م صٗم٦م هل:  ىم٤مل،  اًمّٓمٞمٌّل  ضمزم وسمف .عمًٚمؿٍ 

 .ذايمراً  أو آُمٜم٤مً  شم٘مديره حمذوف " يٌٞم٧م " وُمٗمٕمقل ، رء صٗم٦م

 .ققمقيم٤مً ُم شم٘مديره:  اًمّتلم اسمـ وىم٤مل

  .سم٤معمريض ُيتّص  ٓ اًمقصّٞم٦م اؾمتح٤ٌمب ٕنّ  ، أومم وإّول

 ُم٤م وٓ اعمحّ٘مرة إؿمٞم٤مء َجٞمع يٙمت٥م أن يٜمدب ٓ : اًمٕمٚمامء ىم٤مل .ٟمٕمؿ

 .أقمٚمؿ واهلل .ىمرب قمـ ًمف واًمقوم٤مء ُمٜمف سم٤مخلروج اًمٕم٤مدة ضمرت

 ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل  قمقاٟم٦م وٕيب ، اًمّرواة ٕيمثر يمذا ( فقؾتغ: )  ؿقفف

 ." ًمٞمٚمتلم أو ًمٞمٚم٦م يٌٞم٧م " أّيقب قمـ زيد ـسم مّح٤مد

 يٌٞم٧م " أسمٞمف قمـ ؾم٤ممل قمـ اًمّزهرّي  ـمريؼ ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  وعمًٚمؿٍ 

 أؿمٖم٤مل ًمتزاطمؿ احلرج ًمرومع واًمّثالث اًمٚمٞمٚمتلم ذيمر ويم٠منّ  ." ًمٞم٤ملٍ  صمالث

 .إًمٞمف حيت٤مج ُم٤م ًمٞمتذيّمر اًم٘مدر هذا ًمف ومٗمًح ، ذيمره٤م إمم حيت٤مج اًمتل اعمرء

 واعمٕمٜمك ، ًمٚمّتحديد ٓ ًمٚمّت٘مري٥م أّٟمف قمغم داٌل  ومٞمف اًمّرواي٤مت واظمتالف

َّٓ  ىمٚمٞمالً  يم٤من وإن زُم٤من قمٚمٞمف يٛميض ٓ  إؿم٤مرة وومٞمف ، ُمٙمتقسم٦م ووصّٞمتف إ

 اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ ، ًمٚمّت٠مظمػم هم٤مي٦م اًمّثالث ويم٠منّ  ، اًمٞمًػم اًمّزُمـ اهمتٗم٤مر إمم

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ُمٜمذ ًمٞمٚم٦م أسم٧م ملَ  : اعمذيمقرة ؾم٤ممل رواي٦م ذم قمٛمر

َّٓ  ، ذًمؽ ي٘مقل  .قمٜمدي ووصّٞمتل إ

 إرادة ذم شم٤ًمُمح سم٤مًمّذيمر واًمّثالث اًمٚمٞمٚمتلم ختّمٞمص ذم:  اًمّٓمٞمٌّل  ىم٤مل

 اًمٚمٞمٚمتلم ذم ؾم٤محمٜم٤مه وىمد ، ُم٤م زُم٤مٟم٤مً  يٌٞم٧م أن يٜمٌٖمل ٓ:  أي ، اعم٤ٌمًمٖم٦م
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 .ذًمؽ يتج٤موز أن ًمف يٜمٌٖمل ومال واًمّثالث

ٓ   ): ؿقفف   ٖمػمسم أو سمخّٓمف شمٙمقن أن ُمـ أقمؿّ  ( ظـده مؽتقبيووصّقتف  إ

 .ظمّٓمف

 أصم٧ٌم ّّٕن٤م،  سم٤مًمٙمت٤مسم٦م شمْمٌط أن يٜمٌٖمل اعمٝمّٛم٦م إؿمٞم٤مء أنّ  ُمٜمف ويًتٗم٤مد

 .هم٤مًم٤ٌمً  ُيقن ّٕٟمف سم٤محلٗمظ اًمّْمٌط ُمـ

 .اؾمُتدل سمفو

 ملَ  وًمق واخلطّ  اًمٙمت٤مسم٦م قمغم آقمتامد ضمقاز قمغم: وهق افؼقل إول 

  .سم٤مًمِّمٝم٤مدة ذًمؽ ي٘مؽمن

 ذًمؽ ٤مومٕمّٞم٦ماًمِّم  ُمـ ٟمٍم سمـ وحمّٛمد أمحد ظمّص :  افؼقل افثوين

 .إطمٙم٤مم ُمـ همػمه٤م دون ومٞمٝم٤م اخلؼم ًمثٌقت سم٤مًمقصّٞم٦م

 ، سمف اعمِمٝمقد وٌط ُمـ ومٞمٝم٤م ٤معمَِ  ذيمرت اًمٙمت٤مسم٦م سم٠منّ :  اجلؿفقر وأضم٤مب

  .سمنمـمٝم٤م:  أي " قمٜمده ُمٙمتقسم٦م وصّٞمتف " وُمٕمٜمك:  ىم٤مًمقا

 .ٕمدٌ سمُ  ومٞمف اإلؿمٝم٤مد إوامر:  اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  وىم٤مل

 يم٘مقًمف ظم٤مرج سم٠مُمرٍ  اإلؿمٝم٤مد طاؿمؽما قمغم اؾمتدًمقا سم٠مّّنؿ:  وأضمٞم٥م

 وم٢مّٟمف(  اًمقصّٞم٦م طملم اعمقت أطمديمؿ طمي إذا سمٞمٜمٙمؿ ؿمٝم٤مدة: )  شمٕم٤ممم

 .اًمقصّٞم٦م ذم اإلؿمٝم٤مد اقمت٤ٌمر قمغم يدل

 وم٤مًمقصّٞم٦م وإٓ ، اًمّتقصّمؼ زي٤مدة ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م اًمٙمت٤مسم٦م ذيمر:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

  .أقمٚمؿ واهلل .ُمٙمتقسم٦م شمٙمـ ملَ  وًمق ظؾقفو مّتػؼ هب٤م اعمِمٝمقد

 إن شمٜمٗمذ اًمقصّٞم٦م أنّ  قمغم " قمٜمده ُمٙمتقسم٦م وصّٞمتف ":  سم٘مقًمف واؾمتدل

 همػمه قمٜمد ضمٕمٚمٝم٤م ًمق ويمذًمؽ ، همػمه قمٜمد جيٕمٚمٝم٤م وملَ  ص٤مطمٌٝم٤م قمٜمد يم٤مٟم٧م
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 .واردمٕمٝم٤م

يمت٥م قمٚمٞمٙمؿ إذا طمي )  أي٦م فم٤مهر ُمع احلدي٨م هبذا دلواؾمتُ 

 ؿول وبف ، اًمقصّٞم٦م وضمقب قمغم( أطمديمؿ اعمقت إن شمرك ظمػمًا اًمقصّٞم٦م 

 وطمٙم٤مه ، آخريـ دم مرّصف بـ وضؾحي وظطوء جمؾز بقوأ افّزهريّ 

 واختوره , وداود إشحوق ىم٤مل وسمف ، افؼديؿ دم افّشوؾعلّ  قمـ اًمٌٞمٝم٘مّل 

  .وآخرون جرير وابـ اإلشػرايقـلّ  ظقاكي أبق

 صّذ  مـ شقى اإلمجوع إمم اًمقضمقب سمٕمدم اًم٘مقَل  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وٟم٥ًم

 .ىم٤مل يمذا ،

ؿ يقص ملَ  ًمق ّٕٟمف ، اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ اًمقضمقب ًمٕمدم واؾمتدل ًّ  ًم٘م

 ُمـ ٕظمرج واضم٦ٌم اًمقصّٞم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمق ، بوإلمجوع ورصمتف سملم ُم٤مًمف َجٞمع

 .اًمقصّٞم٦م قمـ يٜمقب ؾمٝمؿ ُم٤مًمف

٤ٌّمس اسمـ ىم٤مل يمام ُمٜمًقظم٦م سم٠مّّن٤م:  أي٦م قمـ وأضم٤مسمقا قمٜمد اًمٌخ٤مري  قم

 ُم٤م ذًمؽ ُمـ اهلل ومٜمًخ ، ًمٚمقاًمديـ اًمقصّٞم٦م ويم٤مٟم٧م ًمٚمقًمد اعم٤مل يم٤من :

دس إسمقيـ ُمـ اطمدو ًمٙمؾ ومجٕمؾ أطم٥ّم  ًّ   .احلدي٨م .اًم

 ًمٚمقاًمديـ اًمقصّٞم٦م ٟمًخ اًمذي سم٠منّ :  سم٤مًمقضمقب َُمـ ىم٤مل وأضم٤مب

 ذم وٓ أي٦م ذم ومٚمٞمس يرث ٓ اًمذي وأُّم٤م،  يرصمقن اًمذيـ وإىم٤مرب

٤ٌّمس اسمـ شمٗمًػم  .طمّ٘مف ذم اًمٜمًّخ ي٘متيض ُم٤م قم

 طمّؼ  ُم٤م " ىمقًمف سم٠منّ :  احلدي٨م قمـ اًمقضمقب سمٕمدم َُمـ ىم٤مل وأضم٤مب

 قمغم وهق اعمقت يٗمج١مه ىمد ّٕٟمف ، وآطمتٞم٤مط احلزم اعمراد نّ أ " اُمرئٍ 

 وآؾمتٕمداد اعمقت ذيمر قمـ يٖمٗمؾ أن ًمٚمٛم١مُمـ يٜمٌٖمل وٓ ، وصّٞم٦م همػم
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  .اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ وهذا ، ًمف

 سمف صم٧ٌم ُم٤م قمغم ذقم٤مً  ويٓمٚمؼ ، اًمّث٤مسم٧م اًمٌّمء ًمٖم٦مً  احلّؼ :  همػمه وىم٤مل

 وىمد ، ُمٜمدوسم٤مً  وأ واضم٤ٌمً  يٙمقن أن ُمـ أقمؿّ  اًمّث٤مسم٧م واحلٙمؿ ، احلٙمؿ

 .اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مًمف سم٘مٚم٦مٍ  ًمٙمـ أيْم٤مً  اعم٤ٌمح قمغم يٓمٚمؼ

 ، اًمقضمقب ذم فم٤مهراً  يم٤من ٟمحقه٤م أو " قمغم " سمف اىمؽمن وم٢من:  ىم٤مل

 احلدي٨م هذا ذم طمّج٦م ومال اًمّت٘مدير هذا وقمغم ، آطمتامل قمغم ومٝمق وإٓ

 وهق ، اًمٜمّدب قمغم يدل سمام احلّؼ  هذا اىمؽمن سمؾ ، سم٤مًمقضمقب ـ ىم٤ملعمَ 

 أن يريد رء ًمف ":  ىم٤مل طمٞم٨م اعمقيص إرادة إمم اًمقصّٞم٦م شمٗمقيض

 .سم٢مرادشمف ٘مٝم٤مقمٚمَّ  ٤معمََ  واضم٦ٌم يم٤مٟم٧م ومٚمق " ومٞمف يقيص

 أن ومالطمتامل ، " حيؾ ٓ " سمٚمٗمظ اًمتل اًمّرواي٦م قمـ اجلقاب وأُّم٤م

 اًمذي إقمؿّ  سم٤معمٕمٜمك اجلقاز صمٌقت احلؾ سمٜمٗمل وأراد ذيمره٤م راوهي٤م يٙمقن

 .٤ٌمحواعم واعمٜمدوب اًمقاضم٥م حتتف يدظمؾ

 .افقصّقي بقجقب افؼوئؾقن واختؾػ

 .اجلٛمٚم٦م ذم وضمقهب٤م إمم ذه٥م أيمثرهؿ:  افؼقل إول

 آظمريـ ذم زيد سمـ وضم٤مسمر واحلًـ وىمت٤مدة ـم٤موسٍ  قمـ:  افؼقل افثوين

  .قمٜمٝمؿ وهمػمه ضمرير اسمـ أظمرضمف .ظم٤مّص٦م يرصمقن ٓ اًمذيـ ًمٚم٘مراسم٦م دم٥م، 

 .ىمراسمتف إمم يمٚمف ّثٚم٨ماًم ويردّ  ، شمٜمٗمذ ملَ  ىمراسمتف ًمٖمػم أوىص وم٢من:  ىم٤مًمقا

 .ضووسٍ  ؿقل وهذا

 .اًمّثٚم٨م صمٚمث٤م:  زيد بـ وجوبر احلسـ وؿول

 .اًمّثٚم٨م صمٚم٨م:  ؿتودة وؿول
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 قمٛمران طمدي٨م ُمـ اًمِّم٤مومٕمّل  سمف اطمت٩ّم  ُم٤م ه١مٓء قمغم يردّ  ُم٤م وأىمقى

 ُم٤مل ًمف يٙمـ ملَ  - ًمف أقمٌد ؾمّت٦م ُمقشمف قمٜمد أقمتؼ اًمذي ىمّّم٦م ذم طمّملم سمـ

 وأرّق  اصمٜملم وم٠مقمتؼ أضمزاء ؾمّت٦م هؿومجّزأ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومدقم٤مهؿ - همػمهؿ

 .( ) أرسمٕم٦م

 يم٤مٟمقا ًمٕمٚمٝمؿ ي٘م٤مل وٓ ، وصّٞم٦م اعمرض ذم قمت٘مف ومجٕمؾ:  ( ) ىم٤مل

 وسمٞمٜمف سمٞمٜمٝم٤م ُمـ متٚمؽ أن اًمٕمرب قم٤مدة شمٙمـ ملَ  ٟم٘مقل ّٕٟم٤م،  اعمٕمتؼ أىم٤مرب

 يم٤مٟم٧م ومٚمق ، اًمٕمجؿ ُمـ يم٤من أو ًمف ىمراسم٦م ٓ ُمـ متٚمؽ وإّٟمام ، ىمراسم٦م

 .ىمقّي  اؾمتدٓل وهق ، ه١مٓء ذم ًمٌٓمٚم٧م اًم٘مراسم٦م ًمٖمػم شمٌٓمؾ اًمقصّٞم٦م

   أقمٚمؿ واهلل

 أي٦م ذم اًمقصّٞم٦م سمقضمقب اعمراد أنّ :  ثقر أيب ظـ اعمٜمذر اسمـ وٟم٘مؾ

 ص٤مطمٌف قمغم يْمٞمع أن ُيِمك ذقمّل  طمّؼ  قمٚمٞمف سمٛمـ ُيتّص  ، واحلدي٨م

 .ٔدُمل   أو هلل وديـ يمقديٕم٦مٍ  سمف يقص ملَ  إن

 " ومٞمف يقيص أن يريد رء ًمف ":  سم٘مقًمف شم٘مٞمٞمده ذًمؽ قمغم ويدل:  ىم٤مل

 أراد إذا وم٢مّٟمف .ُم١مضّمالً  يم٤من وًمق شمٜمجٞمزه قمغم ىمدرشمف إمم إؿم٤مرة ومٞمف ٕنّ 

 .ًمف ؾم٤مغ سمف يقيص أن أراد وإن ، ًمف ؾم٤مغ ذًمؽ

 ، ًمٕمٞمٜمٝم٤م واضم٦ٌم همػم اًمقصّٞم٦م نّ أ اجلؿفقر ؿقل إمم يرضمع وطم٤مصٚمف

 يم٤مٟم٧م ؾمقاء ًمٚمٖمػم اًمقاضم٦ٌم احل٘مقق ُمـ اخلروج ًمٕمٞمٜمف اًمقاضم٥م وإنّ 

______________________ 
 ( 3366)  "صحٞمحف"أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم   (6)

 .أي اًمِم٤مومٕمل( 6)
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 .وصّٞم٦م أو سمتٜمجٞمزٍ 

 قمٚمٞمف ُم٤م شمٜمجٞمز قمـ قم٤مضمزاً  يم٤من إذا ومٞمام هق إّٟمام اًمقصّٞم٦م وضمقب وحمؾ

 ىم٤مدراً  يم٤من إذا وم٠مُّم٤م ، سمِمٝم٤مدشمف احلّؼ  يث٧ٌم ممّـ همػمه سمذًمؽ يٕمٚمؿ ملَ  ويم٤من

 .وضمقب ومال همػمه هب٤م قمٚمؿ أو

َّٓ  قمٜمده يٙمـ ملَ  ُمـ أنّ  قمغم أمجعقا:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل  اًمّت٤مومف اًمٞمًػم إ

 .اًمقصّٞم٦م ًمف شمٜمدب ٓ أّٟمف ، اعم٤مل ُمـ

 اهلل ضمٕمؾ:  ىم٤مل أّٟمف افّزهريّ  ظـ وم٤مًمّث٤مسم٧م ، ٟمٔمرٌ  اإلَج٤مع ٟم٘مؾ وذم

  .يمثر أو ىمؾَّ  ومٞمام طمّ٘م٤مً  اًمقصّٞم٦م

 ىمٚمٞمؾ سملم شمٗمريؼ همػم ُمـ اًمقصّٞم٦م ٟمدسمّٞم٦م افّشوؾعّقي ظـد بف وادرّصح

  .ويمثػم

 واًمٕمٞم٤مل ىمٚمٞمالً  اعم٤مل يم٤من إن:  مـفؿ افرّسخّز  افػرج أبق ؿول .ٟمٕمؿ

 يم٠مّٟمف اعم٤مل سمٖمػم اًمقصّٞم٦م شمٙمقن وىمد ، قمٚمٞمٝمؿ شمقومرشمف ًمف اؾمتح٥ّم  ػماً يمث

 ُمـ سمٕمده ُمـ يٗمٕمٚمقٟمف سمام إًمٞمٝمؿ يٕمٝمد أو وًمده ُمّم٤مًمح ذم يٜمٔمر ُمـ يٕملّم 

  .ٟمدسمّٞمتف أطمد يدومع ٓ وهذا ، ودٟمٞم٤مهؿ ديٜمٝمؿ ُمّم٤مًمح

 .افقصّقي دم افؽثر ادول حّد  دم واختؾػ

 ابـ وظـ ، ىمٚمٞمؾ ُم٤مل امٟمامئ٦مصم:  وظـف ، ىمٚمٞمؾ ُم٤مل ؾمٌٕمامئ٦م:  ظعي  ؾعـ

 آٓف صمالصم٦م وشمرك يمثػماً  قمٞم٤مًٓ  شمرك ومٞمٛمـ:  ظوئشي وظـ ، كحقه ظّبوس

  .يمثػم سماملٍ  هذا ًمٞمس

 .وإطمقال إؿمخ٤مص سم٤مظمتالف ُيتٚمػ ٟمًٌّل  أُمر أّٟمف:  وطم٤مصٚمف

 .أقمٚمؿ واهلل
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 وىمد .واجبي شمٙمقن ىمد اًمقصّٞم٦م أنّ  : ذيمرٟم٤م ُم٤م جمٛمقع ُمـ رفوقمُ 

 .قمٙمًف ذم ومؽروهي .إضمر يمثرة ُمٜمٝم٤م ٤مرضم ومٞمٛمـ مـدوبي شمٙمقن

 يمام إرضار ومٞمٝم٤م يم٤من إذا ومٞمام وحمّرمي .ومٞمف إُمران اؾمتقى ومٞمٛمـ ومبوحي

٤ٌّمس اسمـ قمـ صم٧ٌم  سمـ ؾمٕمٞمد رواه .اًمٙم٤ٌمئر ُمـ اًمقصّٞم٦م ذم اإلرضار : قم

 .صم٘م٤مت ورضم٤مًمف .اًمٜم٤ًّمئّل  ورواه ، صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ُمقىمقوم٤مً  ُمٜمّمقر

 يم٤مٟم٧م ومٚمق .يقص ملَ  قمٛمر اسمـ سم٠منّ  ، ًمٖمػمه شمٌٕم٤مً  سمّٓم٤مل اسمـ واطمت٩ّم 

 .احلدي٨م راوي وهق شمريمٝم٤م ٤معمَ  واضم٦ٌم اًمقصّٞم٦م

 سمام ٓ روى سمام وم٤مًمٕمؼمة .قمٛمر اسمـ قمـ صم٧ٌم إن ذًمؽ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 أسم٧م ملَ  : ىم٤مل أّٟمف شم٘مّدم يمام ُمًٚمؿ صحٞمح ذم قمٜمف اًمّث٤مسم٧م أنّ  قمغم ، رأى

َّٓ  ًمٞمٚم٦م   .قمٜمدي ُمٙمتقسم٦م ووصّٞمتل إ

 قمـ زيد سمـ مّح٤مد رواه ُم٤م قمغم اقمتٛمد ، يقص ملَ  سم٠مّٟمف اطمت٩ّم  واًمذي

 ىم٤مل ؟ شمقيص أٓ:  ُمقشمف ُمرض ذم قمٛمر ٓسمـ ىمٞمؾ:  ىم٤مل ٟم٤مومع قمـ أّيقب

 أن أطم٥ّم  ومال سم٤مقمّل رِ  وأُّم٤م ، ومٞمف أصٜمع يمٜم٧م ُم٤م يٕمٚمؿ وم٤مهلل ُم٤مزم أُّم٤م: 

 .صحٞمح وؾمٜمده .وهمػمه اعمٜمذر اسمـ أظمرضمف .أطمدٌ  ومٞمٝم٤م وًمدي يِم٤مرك

 وصّٞمتف يٙمت٥م يم٤من أّٟمف قمغم سم٤محلٛمؾ .مسؾؿ رواه مو وبغ بقـف وجيؿع

 اإلؿم٤مرة وإًمٞمف ، ُمٕمٚم٘م٤مً  سمف يقيص يم٤من ُم٤م يٜمّجز ص٤مر صمؿّ  5 ويتٕم٤مهده٤م

  ." ُم٤مزم ذم أصٜمع يمٜم٧م ُم٤م يٕمٚمؿ وم٤مهلل ":  سم٘مقًمف

 أُمًٞم٧م إذا " ذم اًمٌخ٤مري اًمذي طمديثف ذًمؽ قمغم ًمف احل٤مُمَؾ  وًمٕمؾَّ 

 ومٚمؿ سمف قاًمّتّمدّ  يريد ُم٤م يٜمّجز ومّم٤مر ، احلدي٨م " اًمّّم٤ٌمح شمٜمتٔمر ومال

 .شمٕمٚمٞمؼ إمم حيت٩م



  لوصاياا كتاب   
     378 

 سمٕمض وىمػ أّٟمف ، قمـ اسمـ قمٛمر "اًمٓمٌ٘م٤مت  "وىمد روى اسمـ ؾمٕمد ذم 

  .أقمٚمؿ واهلل .اًمّتقومٞمؼ حيّمؾ ومٌٝمذا  .دوره

 : احلدي٨م وذم

 .قمٚمٞمف وُمقافمٌتف اًمِّم٤مرع ىمقل ُٓمتث٤مل عم٤ٌمدرشمف قمٛمر ٓسمـ ُمٜم٘م٦ٌم

 ٕنّ  ، اًمٗمقت ىمٌؾ وآطمؽماز ًمٚمٛمقت اًمّت٠مّه٥م إمم اًمٜمّدب وومٞمف

ـّ  ُمـ ُم٤م ّٕٟمف ، اعمقت يٗمج١مه ُمتك يدري ٓ ٟم٤ًمناإل َّٓ  يٗمرض ؾم  وىمد إ

 ومٞمٜمٌٖمل ، احل٤مل ذم يٛمقت أن ضم٤مئز سمٕمٞمٜمف واطمد ويمؾ 5 ضمؿّ  َجع ومٞمف ُم٤مت

 سمف ًمف حيّمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م وجيٛمع ، وصّٞمتف ومٞمٙمت٥م ًمذًمؽ ُمت٠مّه٤ٌمً  يٙمقن أن

  .اعمًتٕم٤من واهلل ، قم٤ٌمده وطم٘مقق اهلل طم٘مقق ُمـ اًمقزر قمٜمف وحيٌط إضمر

ـّ  ، اًمّّمحٞمح يتٜم٤مول وُمٓمٚم٘مٝم٤م اًمقصّٞم٦م قمغم احلّض  احلدي٨م ذمو  ًمٙم

ٚمػ ًّ  .سمف اًمٕم٤مدة ٓـّمراد اخلؼم ذم سمف ي٘مّٞمد ملَ  وإّٟمام ، سم٤معمريض ظمّّمقه٤م اًم
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 الحديث الثالث واألربطون

 ملسو هيلع هللا ىلصجوءين رشقل اهلل : ؿول ,   ظـ شعد بـ أيب وؿوصٍ  -;;2

 , اهلل يو رشقَل : ؾً ؾؼ , يب اصتّد  مـ وجعٍ  , يعقدين ظوم حّجي افقداع

ٓ  وٓ يرثـل  , وأكو ذو مول , ؿد بؾغ يب مـ افقجع مو ترى  , ابـيٌ  إ

: ؟ ؿول  اهلل يو رشقَل  , ؾوفشطر: ؿؾً  , ٓ: أؾلتصّدق بثؾثل مويل ؟ ؿول 

تؽ إكؽ إن تذر ورث , وافثؾٌ ـثرٌ  , افثؾٌ: ؾوفثؾٌ ؟ ؿول : ؿؾً  , ٓ

 وإكؽ فـ تـػؼ كػؼيً  , تؽػػقن افـوسي خٌر مـ أن تذرهؿ ظوفيً  , أؽـقوء

ٓ  تبتغل هبو وجف اهلل  : ؿول  , حتك مو جتعؾ دم دّم امرأتؽ , أجرت هبو إ

إكؽ فـ ختؾػ : ؿول  , أخؾػ بعد أصحويب , اهلل يو رشقَل : ؾؼؾً 

ٓ   , ؾتعؿؾ ظؿاًل تبتغل بف وجف اهلل ؽ وفعؾ   , ازددت بف درجًي ورؾعيً  إ

افؾفؿ أمض  , ويّّضّ بؽ آخرون , بؽ أؿقامٌ  ػ حتك يـتػعؾ  خُت  أنْ 

فؽـ افبوئس شعد بـ  , وٓ تردهؿ ظذ أظؼبوهؿ , ٕصحويب هجرهتؿ

 ( ) .موت بؿؽي أنْ  ملسو هيلع هللا ىلصيرثل فف رشقل اهلل  , خقفي

______________________ 
،  6304،  3632،  0266،  6640،  6646،  6600،  62) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

ُمـ ـمرق قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب (  6263) وُمًٚمؿ (  2066،  2366،  6033

 .خمتٍمًا وُمٓمّقًٓ .وىم٤مص قمـ أسمٞمف 

ُمـ (  6263) وُمًٚمؿ ، ُمـ ـمريؼ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد (  6006) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .ُمّمٕم٥م يـ ؾمٕمد قمـ أسمٞمٝمام ٟمحقهـمريؼ 

محٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ احلٛمػمي ، قمـ صمالصم٦ٍم ُمـ وًمد ُمـ ـمريؼ (  6263) وأظمرضمف ُمًٚمؿ  

 .ٟمحقه.ؾمٕمد ، يمٚمٝمؿ حيدصمف قمـ أسمٞمف
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 ( ).هق ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ(   ظـ شعد بـ أيب وؿوصٍ  : )ؿقفف 

 مـ وجعٍ  , يعقدين ظوم حّجي افقداع ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل ـجوءين رش : ) ؿقفف

 ُمـ "ر سمـ ؾمٕمد ذم رواي٦م هلام ُمـ ـمريؼ اًمزهري قمـ قم٤مُم ( يِب  اصتّد 

وزادا ذم رواي٦م ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ قمـ  ." اعمقت قمغم ُمٜمف أؿمٗمٞم٧م وضمع

 " ُمٜمٝم٤م ه٤مضمر اًمتل سم٤مٕرض يٛمقت أن يٙمره وهق "قم٤مُمر 

َّٓ  ، اًمقداع طمّج٦م ذم يم٤من ذًمؽ أنّ  قمغم افّزهريّ  أصحوب واّتػؼ  اسمـ إ

 .ـمري٘مف ُمـ وهمػمه اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف " ُمّٙم٦م ومتح ذم " وم٘م٤مل قمٞمٞمٜم٦م

 ـمري٘مف ُمـ اًمٌخ٤مرّي  أظمرضمف وىمد .ومٞمف وهؿ أّٟمف قمغم احلّػوظ واّتػؼ

 .اًمٗمتح يذيمر وملَ  " سمٛمّٙم٦م " وم٘م٤مل

 أمحد أظمرضمف ومٞمام وذًمؽ ، ومٞمف ُمًتٜمداً  قمٞمٞمٜم٦م ٓسمـ وضمدت وىمد

 طمدي٨م ُمـ ؾمٕمد واسمـ "اًمّت٤مريخ" ذم واًمٌخ٤مرّي  واًمّٓمؼماينّ  واًمٌّزار

 طمٞم٨م ُمريْم٤مً  ؾمٕمداً  ومخٚمػ ىمدم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  ، اًم٘م٤مري سمـ قمٛمرو

 وهق - قمٚمٞمف دظمؾ ُمٕمتٛمراً  اجلٕمّراٟم٦م ُمـ ىمدم ومٚماّم  ، طمٜملمٍ  إمم ظمرج

 ، يمالًم٦م أورث وإيّن  ، ُم٤مًٓ  زم إنّ  اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘م٤مل - ُمٖمٚمقب

 سم٤مًمّدار أٟم٤م أُمّٞم٧م اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىمٚم٧م : وومٞمف ، احلدي٨م .سمامزم أوم٠مويص

 اهلل يرومٕمؽ أن ٕرضمق إيّن  ، ٓ:  ىم٤مل ؟ ُمٝم٤مضمراً  ٜمٝم٤مُم ظمرضم٧م اًمذي

 .احلدي٨م .أىمقام سمؽ يٜمتٗمع طمّتك

 .طمدي٨م إمم طمدي٨م ُمـ ذهٜمف اٟمت٘مؾ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ومٚمٕمؾ

______________________ 
 .( 032) ؾمت٠ميت شمرَجتف إن ؿم٤مء اهلل ذم طمدي٨م رىمؿ ( 6)



  لوصاياا كتاب   
     381 

 ُمّرة مّرتغ ًمف وىمع ذًمؽ يٙمقن سم٠من:  افّروايتغ بغ اجلؿع ويؿؽـ

 .اًمقداع طمّج٦م قم٤مم وُمّرة اًمٗمتح قم٤مم

 .أصالً  إوٓد ُمـ وارث ًمف يٙمـ ملَ  .إوػ ؾػل

  .أقمٚمؿ وم٤مهلل ، وم٘مط اسمٜم٦م ًمف يم٤مٟم٧م .افّثوكقي ودم

:  يتؿؾ " ُمٜمٝم٤م ه٤مضمر اًمتل سم٤مٕرض يٛمقت أن يٙمره وهق " ىمقًمفو

 .اعمٗمٕمقل ُمـ أو اًمٗم٤مقمؾ ُمـ طم٤مًٓ  اجلٛمٚم٦م شمٙمقن أن

 يٙمره يم٤من ؾمٕمد وُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمـ يمالً  ٕنّ  ، حمتٛمؾ ُمٜمٝمام ويمٌؾ 

 ٕنّ ،  اًمتٗم٤مت ومٗمٞمف ، ؾمٕمد وهق اعمٗمٕمقل ُمـ طم٤مًٓ  يم٤من إن ًمٙمـ ، ذًمؽ

ٞم٤مق ًّ  ." أيمره وأٟم٤م ":  ي٘مقل أن ي٘متيض اًم

 وًمد ُمـ صمالصم٦م قمـ اًمّرمحـ قمٌد سمـ محٞمد ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف وىمد

 سم٤مٕرض أُمقت أن ظمِمٞم٧م اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘م٤مل : سمٚمٗمظ ؾمٕمد قمـ ؾمٕمد

 .ظمقًم٦م سمـ ؾمٕمد ُم٤مت يمام ، ُمٜمٝم٤م ه٤مضمرت اًمتل

 ًمٙمـ " ؾمٕمد سمـ رقم٤مُم قمـ يزيد سمـ ضمرير ـمريؼ ُمـ وًمٚمٜم٤ًّمئّل 

 ُمـ وًمف " ُمٜمٝم٤م ه٤مضمر اًمتل إرض ذم ُم٤مت ظمقًم٦م سمـ ؾمٕمد اًم٤ٌمئس

:  ؾمٕمد وم٘م٤مل " احلدي٨م هذا ذم ؾمٕمد سمـ قم٤مُمر قمـ ُمًامر سمـ سمٙمػمٍ  ـمريؼ

 اهلل ؿم٤مء إن ٓ : ىم٤مل ؟ ُمٜمٝم٤م ه٤مضمرت اًمتل سم٤مٕرض أُمقت اهلل ي٤م رؾمقَل 

  .شمٕم٤ممم

ومٞمف  ( مو ترى ؿد بؾغ يب مـ افقجع , اهلل يو رشقَل : ؾؼؾً ) : ؿقفف 

 مم٤ّم رء سمذًمؽ ي٘مؽمن ملَ  إذا أعمف وىمّقة ُمروف سمِمّدة اعمريض إظم٤ٌمر ضمقاز

 ًمٓمٚم٥م ذًمؽ يٙمقن طمٞم٨م سمؾ ، اًمّرو٤م وقمدم اًمّتؼّمم ُمـ يٙمره أو يٛمٜمع
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 سم٤مًمّّمؼم آشّمّم٤مف يٜم٤مذم ٓ ذًمؽ وأنّ  ، اؾمتح٥ّم  ورسّمام دواء أو دقم٤مء

 اًمؼمء سمٕمد سمف اإلظم٤ٌمر يم٤من اعمرض أصمٜم٤مء ذم ذًمؽ ضم٤مز وإذا ، اعمحٛمقد

 .أضمقز

 قمـ قمروة سمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـ "اعمٗمرد إدب" وروى اًمٌخ٤مري ذم

 أيب سمٜم٧م يٕمٜمل - أؾمامء قمغم اًمّزسمػم سمـ اهلل وقمٌد أٟم٤م دظمٚم٧م:  ىم٤مل أسمٞمف

 ؟ دمديٜمؽ يمٞمػ:  اهلل قمٌد هل٤م وم٘م٤مل ، وضمٕم٦م وأؾمامء - أُّمٝمام وهل سمٙمر

  .احلدي٨م " وضمٕم٧م:  ىم٤مًم٧م

 سمـ اًمّرمحـ قمٌد سمـ محٞمد قمـ نيمٞم٤ًم سمـ ص٤مًمح روى ُم٤م ُمٜمف وأسح

 ، ومٞمف شمقذّم  اًمذي ُمروف ذم  سمٙمر أيب قمغم دظمٚم٧م:  ىم٤مل أسمٞمف قمـ قمقف

:  وم٘مٚم٧م ، ضم٤مًم٤ًمً  وم٤مؾمتقى ؟ أصٌح٧م يمٞمػ:  وؾم٠مًمتف قمٚمٞمف ومًٚمٛم٧م

 ومذيمر " وضمع شمرى ُم٤م قمغم إيّن  أُم٤م:  ىم٤مل ؟ سم٤مرئ٤مً  اهلل سمحٛمد أصٌح٧م

  .اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف ، اًم٘مّّم٦م

 ٓ إمل أنّ  واًمّتح٘مٞمؼ ، افبوب هذا دم افـّوس اختؾػ:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 يًتٓم٤مع ومال ذًمؽ وضمدان قمغم جمٌقًم٦م واًمٜمّٗمقس ، رومٕمف قمغم أطمد ي٘مدر

 طم٤مل ذم ُمٜمف ي٘مع ٓ أن اًمٕمٌد يمٚمػ وإّٟمام ، قمٚمٞمف ضمٌٚم٧م قماّم  شمٖمٞمػمه٤م

 ُمـ يم٠منّ  اًمّزائد واجلزع اًمّت٠مّوه ذم يم٤معم٤ٌمًمٖم٦م شمريمف إمم ؾمٌٞمؾ ًمف ُم٤م اعمّمٞم٦ٌم

 .اًمّّمؼم أهؾ ُمٕم٤مين قمـ ظمرج ذًمؽ ومٕمؾ

 ، ًمٚمٛم٘مدور اًمّتًّخط حيّمؾ طمّتك ُمذُمقُم٤مً  ومٚمٞمس اًمّتِمّٙمل جمّرد وأُّم٤م

 ًمٚمٜم٤ّمس ذيمره هق إّٟمام وؿمٙمقاه ، رسّمف اًمٕمٌد ؿمٙمقى يمراه٦م قمغم اّتػؼقا وؿد

  .أقمٚمؿ واهلل ، اًمّتْمّجر ؾمٌٞمؾ قمغم
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 ؿمٙمقى اعمريض أٟملم:  ىم٤مل أّٟمف ضووسٍ  قمـ " اًمّزهد " ذم أمحد وروى

 أٟملم أنّ :  افّشوؾعّقي مـ ومجوظي افّصّبوغ وابـ فّطّقىا أبق وجزم ،

 .ُمٙمروه وشم٠مّوهف اعمريض

 صم٧ٌم ُم٤م اعمٙمروه وم٢منّ  ، سم٤مـمؾ أو وٕمٞمػ هذا:  وم٘م٤مل اًمٜمّقوّي  وشمٕمّ٘مٌف

  .ذًمؽ ومٞمف يث٧ٌم ملَ  وهذا ، ُم٘مّمقد ّنل ومٞمف

سمؾ أٟم٤م : ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  ذم اًمٌخ٤مري أنَّ  قم٤مئِم٦م سمحدي٨م اطمت٩ّم  صمؿّ 

 ٓ وم٢مّٟمف ، إومم ظمالف سم٤مًمٙمراه٦م أرادوا ومٚمٕمٚمٝمؿ : ىم٤مل صمؿّ   .وارأؾم٤مه

  .ٟمتٝمكا .أومم سم٤مًمّذيمر اؿمتٖم٤مًمف أنّ  ؿمّؽ 

 وٕمػ قمغم شمدل اًمِّمٙمقى يمثرة يمقن ُمـ سم٤معمٕمٜمك أظمذوه وًمٕمٚمٝمؿ

 وأُّم٤م .إقمداء ؿمامشم٦م وشمقرث ، ًمٚم٘مْم٤مء سم٤مًمّتًّخط وشمِمٕمر ، اًمٞم٘ملم

 .اّتػوؿوً  سمف سم٠مس ومال طم٤مًمف قمـ ـمٌٞمٌف أو صدي٘مف اعمريض إظم٤ٌمر

ٓ  وٓ يرثـل  : ) ؿقفف  رواي٦م ذم وٟمحقه،  اًمّزهرّي  رواي٦م ذميمذا ( ابـٌي  إ

 "وذم رواي٦م ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ ذم اًمٌخ٤مري  ، قمـ أسمٞمٝم٤م ؾمٕمد سمٜم٧م قم٤مئِم٦م

َّٓ  يقُمئذٍ  ًمف يٙمـ وملَ    " اسمٜم٦م إ

 اًمقرصم٦م ظمقاّص  ُمـ أو اًمقًمد ُمـ يرصمٜمل ٓ ُمٕمٜم٤مه:  وهمػمه اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

،  زهرة سمٜمل ُمـ ّٕٟمف ، ٤متٌَ َّم قمَ  ًمًٕمدٍ  يم٤من وم٘مد وإٓ ، اًمٜم٤ًّمء ُمـ أو

  .يمثػماً  ويم٤مٟمقا

 سم٤مًمّذيمر ظمّّمٝم٤م أو ، اًمٗمروض أصح٤مب ُمـ يرصمٜمل ٓ ُمٕمٜم٤مه:  وؿقؾ

َّٓ  ٕمَجزَ واًم اًمّْمٞم٤مع قمٚمٞمف أظم٤مف ممّـ يرصمٜمل ٓ شم٘مدير قمغم ـّ  أو ، هل إ  فم

  .اًمؽّميم٦م ٟمّمػ هل٤م اؾمتٙمثر أو ، اعم٤مل َجٞمع شمرث أّّن٤م
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 يم٤من وم٢من ، قم٤مئِم٦م اؾمٛمٝم٤م أنّ  .أدريمٜم٤مه ُمـ سمٕمض زقمؿ اًمٌٜم٧م وهذه

ذم  احلدي٨م هذا روت اًمتل ؾمٕمد سمٜم٧م قم٤مئِم٦م همػم ومٝمل حمٗمقفم٤مً 

 .قمٜمٝم٤م وروى،  ُم٤مًمؽ أدريمٝم٤م طمّتك ّٛمرتقمُ  شم٤مسمٕمّٞم٦م وهل ، اًمٌخ٤مري

٤مسملم ُمـ أطمدٌ  يذيمر ملَ  ًمٙمـ ، قمنم وؾمٌٕم٦م ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م وُم٤مشم٧م ًّ  ًمًٕمدٍ  اًمٜمّ

 .هذه همػم قم٤مئِم٦م شمًّٛمك سمٜمت٤مً 

 قمٌد سمـ ؿمٝم٤مب سمٜم٧م وأُّمٝم٤م اًمٙمؼمى احلٙمؿ أمّ  سمٜم٤مشمف أيمؼم أنّ  وذيمروا

ـّ  أظمرى سمٜم٤مت ًمف وذيمروا ، زهرة سمـ احل٤مرث سمـ اهلل  ُمت٠مظّمرات أُّمٝم٤مهت

 .اًمٜمٌّقّي٦م اًمقوم٤مة سمٕمد اإلؾمالم

 شمزوي٩م ًمت٘مّدم اعمذيمقرة احلٙمؿ أمّ  هل إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٌٜم٧م أنّ  وم٤مًمّٔم٤مهر

 .ذًمؽ طمّرر ُمـ أر وملَ  ، سم٠مُّمٝم٤م ؾمٕمد

 يو رشقَل ؾوفشطر : ؿؾً  , ٓ: ق بثؾثل مويل ؟ ؿول أؾلتصّد  : ) ؿقفف

 سمٜم٧م قم٤مئِم٦م رواي٦م ذمو ، اًمّزهرّي  رواي٦م ذم وىمع يمذا (ٓ : ؟ ؿول  اهلل

ي٤م :  ىمٚم٧م "قمـ قم٤مُمر وذم رواي٦م ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ  ، أسمٞمٝم٤م قمـ ؾمٕمد

 ." أوم٠مشمّمّدق ":  سم٘مقًمف اًمّتٕمٌػم وم٠مُّم٤م " يمٚمف سمامزم أويص اهلل رؾمقَل 

ـّ  " أوم٠مويص " سمخالف واًمّتٕمٚمٞمؼ اًمّتٜمجٞمز:  ؾقحتؿؾ  اعمخرج ًمٙم

 .اًمّروايتلم سملم ًمٚمجٛمع اًمّتٕمٚمٞمؼ قمغم ؾقحؿؾ ُمّتحد

ؽ وىمد ًّ  ُمـ اعمريض شمؼّمقم٤مت ضمٕمؾ ُمـ " أشمّمّدق ":  سم٘مقًمف مت

  .سمّٞمٜمتف ٤معمِ  ٟمٔمرٌ  وومٞمف . اعمٜمّجزة قمغم ومحٚمقه ، اًمّثٚم٨م

١مال ذم آظمتالف وأُّم٤م ًّ  قمـ ؾم٠مل صمؿّ  اًمٙمؾ قمـ أّوًٓ  ؾم٠مل ومٙم٠مّٟمف .اًم

 .اًمّثٚم٨م قمـ ؾم٠مل صمؿّ  اًمٜمّّمػ قمـ ؾم٠مل صمؿّ  اًمّثٚمثلم
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 رواي٦م وذم ، أمحد قمٜمد يزيد سمـ ضمرير رواي٦م ذم ذًمؽ جمٛمقع وىمع وىمد

 ُمـ هلام ويمذا ، ؾمٕمد سمـ قم٤مُمر قمـ يمالمه٤م اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد ُمًامر سمـ سمٙمػم

 قمـ أسمٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم ـمريؼ وُمـ،  أسمٞمف قمـ ؾمٕمد سمـ حمّٛمد ـمريؼ

 .ؾمٕمد

 " ىمقًمف قمغم قمٓمٗم٤مً  سم٤مجلرّ  هق " وم٤مًمِّمٓمر:  ىمٚم٧م " ًمّرواي٦ما هذه ذم وىمقًمف

ٝمٞمكمّ  رضّمحف وهذا ، سم٤مًمٜمّّمػ وم٠مويص:  أي " يمٚمف سمامزم ًّ  .اًم

 اًمِّمٓمر أؾمّٛمل:  أي .ومٕمؾ شم٘مدير قمغم سم٤مًمٜمّّم٥م هق:  اًمّزخمنمّي  وىم٤مل

 .اًمِّمٓمر أجيقز شم٘مدير قمغم اًمّرومع وجيقز ، اًمِّمٓمر أقملّم  أو

 أيمثر ذم يمذا ( ـثر وافّثؾٌ , فّثؾٌا:  ؿول ؟ افّثؾٌ:  ؿؾً: )  ؿقفف

 ، ؾمٕمد ي٤م اًمّثٚم٨م:  ىم٤مل " ٌخ٤مرياًم قمٜمد اًمّزهرّي  رواي٦م وذم ، اًمّرواي٤مت

 ىمٚم٧م " ُمًٚمؿ قمٜمد أسمٞمف قمـ ؾمٕمد سمـ ُمّمٕم٥م رواي٦م وذم " يمثػم واًمّثٚم٨م

 قمـ ؾمٕمد سمٜم٧م قم٤مئِم٦م رواي٦م وذم " يمثػم واًمّثٚم٨م ، ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ وم٤مًمّثٚم٨م: 

 ." يمثػم أو يمٌػم واًمّثٚم٨م ، ٚم٨ماًمثّ :  ىم٤مل " ٌخ٤مرياًم ذم أسمٞمٝم٤م

ٚمٛمّل  اًمّرمحـ قمٌد أيب ـمريؼ ُمـ ًمٚمٜم٤ًّمئّل  ويمذا ًّ  " وومٞمف ؾمٕمد قمـ اًم

:  ىم٤مل . يمٚمف سمامزم:  ىمٚم٧م ؟ سمٙمؿ:  ىم٤مل . ٟمٕمؿ:  وم٘مٚم٧م ؟ أوصٞم٧م:  وم٘م٤مل

 ، وأىمقل ي٘مقل زال ومام ىم٤مل ،سم٤مًمٕمنم أوص . وومٞمف ؟ ًمقًمدك شمريم٧م ومام

 أو سم٤معمثٚمث٦م:  يٕمٜمل " يمٌػم أو يمثػم واًمّثٚم٨م سم٤مًمّثٚم٨م أوص:  ىم٤مل طمّتك

 سم٤معمثٚمث٦م اًمّرواي٤مت أيمثر ذم واعمحٗمقظ ، اًمّراوي ُمـ ؿمّؽ  وهق ، سم٤معمقطّمدة

 .دوٟمف ُم٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم يمثػم وُمٕمٜم٤مه ،
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 .( ) هذا سمٕمد اًمذي دي٨ماحل ذم ومٞمف آظمتالف وؾم٠مذيمر

 ، اإلهمراء قمغم إّول سمٜمّم٥م " يمثػم واًمّثٚم٨م ، اًمّثٚم٨م : ىم٤مل ":  وىمقًمف

 حمذوف ُمٌتدأ ظمؼم أّٟمف قمغم وسم٤مًمّرومع ، اًمّثٚم٨م قملّم  ٟمحق ٛمرُمْم سمٗمٕمؾٍ  أو

 .يم٤مٍف  اًمّثٚم٨م أو اًمّثٚم٨م يٙمٗمٞمؽ واًمّت٘مدير حمذوف واخلؼم ، اعمٌتدأ أو

 اجلقاز ًمٌٞم٤من ُمًقىم٤مً  " يمثػم واًمّثٚم٨م ":  ىمقًمف يٙمقن أن:  ويتؿؾ

 يٌتدره ُم٤م وهق ، قمٚمٞمف يزيد وٓ قمٜمف يٜم٘مص أن إومم وأنّ  ، سم٤مًمّثٚم٨م

 .اًمٗمٝمؿ

 يمثػم أي إيمٛمؾ هق سم٤مًمّثٚم٨م اًمّتّمّدق أنّ  ًمٌٞم٤من يٙمقن أن:  ؿؾويت

 .أضمره

 " اهلل رمحف اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل .ىمٚمٞمؾ همػم يمثػم ُمٕمٜم٤مه يٙمقن أن:  ويتؿؾ

 .ٟمًٌّل  أُمر اًمٙمثرة أنّ  يٕمٜمل " ُمٕم٤مٟمٞمف أومم وهذا

٤ٌّمس اسمـ قمّقل إّول وقمغم  اًمذي اًم٤ٌمب طمدي٨م ذم ؾمٞم٠ميت يمام قم

 .سمٕمده

 اسمٜم٦مٌ  مم وإّٟمام ، أوىص أن أريد:  ىمٚم٧م "٦م ًمٚمٌخ٤مري وىمع ذم رواي:  تـبقفٌ 

 : ىم٤مل .وم٤مًمّثٚم٨م ىمٚم٧م . يمثػمٌ  اًمٜمّّمػ:  ىم٤مل سم٤مًمٜمّّمػ أوىص:  ىمٚم٧م

 وضم٤مز ، سم٤مًمّثٚم٨م اًمٜم٤ّمس وم٠موىص:  ىم٤مل . يمٌػمٌ  أو يمثػمٌ  واًمّثٚم٨م ، اًمّثٚم٨م

 ومٞمٝم٤م وإّٟمام ، سم٤مًمٙمثرة اًمٜمّّمػ وصػ ـمرىمف ُمـ همػمه٤م ذم أر ملَ  " هلؿ ذًمؽ

 ." صمٚمثٞمف ذم وٓ ، ٚمفيم ذم ٓ ىم٤مل "

______________________ 
٤ٌّمس : أي   (6)  .أيت طمدي٨م اسمـ قم
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َّٓ  ، إؿمٙم٤مل اًمّرواي٦م هذه ذم وًمٞمس  سم٤مًمٙمثرة اًمٜمّّمػ وصػ ضمٝم٦م ُمـ إ

 .؟ اًمّثٚم٨م دون اًمٜمّّمػ اُمتٜمع ومٙمٞمػ ، سم٤مًمٙمثرة اًمّثٚم٨م ووصػ

 قمغم ٧مدًمَّ  اًمٜمّّمػ ضمقاب ومٞمٝم٤م اًمتل إظمرى اًمّرواي٦م أنّ :  وضمقاسمف

 ، ٙمثرةسم٤مًم وصٗمف قمغم اىمتٍم سمؾ اًمّثٚم٨م ذم ُمثٚمٝم٤م ي٠مت وملَ ،  اًمٜمّّمػ ُمٜمع

 ظمؼم " اًمّثٚم٨م ":  وم٘مقًمف هذا وقمغم ، أومم أهمٜمٞم٤مء اًمقرصم٦م إسم٘م٤مء سم٠منّ  ؾوقمٚمَّ 

 أنّ  قمغم " يمثػم واًمّثٚم٨م ":  ىمقًمف ودلَّ  ، ُم٤ٌمح شم٘مديره حمذوف ُمٌتدأ

 .أقمٚمؿ واهلل .ُمٜمف يٜم٘مص أن إومم

 " شمدع أن إّٟمؽ "ذم رواي٦م ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ  (ن تذر أ إكؽ : ) ؿقفف

 .اًمنّمـمّٞم٦م قمغم وسمٙمنه٤م ٕمٚمٞمؾاًمتّ  قمغم " أن " سمٗمتح

 .صقرّي٤من صحٞمح٤من مه٤م:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

،  ًمف ضمقاب ٓ يّمػم ّٕٟمف هٜم٤م ًمٚمنّمط ُمٕمٜمك ٓ:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

  .ًمف راومع ٓ " ظمػم " ويٌ٘مك

 وأٟمٙمره ، سم٤مًمٙمن احلدي٨م رواة ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤مه:  اجلقزّي  اسمـ وىم٤مل

 اًمٙمن جيقز ٓ : وىم٤مل - اخلِّم٤مب اسمـ يٕمٜمل - أمحد سمـ اهلل قمٌد ؿمٞمخٜم٤م

 ذم اؿمؽمط مم٤ّم وهمػمه٤م اًمٗم٤مء ُمـ " ظمػم " ًمٗمظ خلٚمقّ  ًمف ضمقاب ٓ ّٕٟمف

 .اجلقاب

 .شم٘مديره ُمـ ُم٤مٟمع ٓ سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 ، ظمػم ومٝمق أي " ظمػم ":  ىمقًمف اًمنّمط ضمزاء:  ُم٤مًمؽ اسمـ وىم٤مل

 ىمؾ اًمٞمت٤مُمك قمـ وي٠ًمًمقٟمؽ ":  ـم٤موسٍ  يم٘مراءة وهق ضم٤مئز اًمٗم٤مء طمذف

 ." ظمػم هلؿ أصٚمح
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 ٓ طمٞم٨م ووّٞمؼ ، اًمّتح٘مٞمؼ قمـ سمٕمد سم٤مًمِّمٕمر ذًمؽ ظمّص  وُمـ:  ىم٤مل

 ذم وىمع ُم٤م إمم سمذًمؽ وأؿم٤مر ، همػمه ذم ىمٚمٞمؾ اًمِّمٕمر ذم يمثػم ّٕٟمف ، شمْمٞمٞمؼ

 .  يِمٙمره٤م اهلل احلًٜم٤مت يٗمٕمؾ ُمـ:  ؾمٞمٌقيف أٟمِمده ومٞمام اًمِّمٕمر

  .يِمٙمره٤م وم٤مهلل:  أي

 ذم ىمقًمف هوٟمٔمػم:  ىم٤مل سم٤مًمِّمٕمر ظم٤مّص  ذًمؽ أنّ  زقمؿ ُمـ قمغم اًمّردّ  وإمم

َّٓ  ص٤مطمٌٝم٤م ضم٤مء وم٢من " اًمٚم٘مٓم٦م طمدي٨م  ، اًمٗم٤مء سمحذف " هب٤م اؾمتٛمتع وإ

 ." فمٝمرك ذم طمدّ  وإٓ اًمٌّٞمٜم٦م " اًمٚمٕم٤من طمدي٨م ذم وىمقًمف

 " ذّرّيتؽ " واًم٘م٤مسمّز  وًمٚمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  ، ًمأليمثر يمذا ( ورثتؽ: )  ؿقفف

  .أومم اجلامقم٦م ورواي٦م

 شمدع أن ي٘مؾ وملَ  ، رصم٦ماًمق سمٚمٗمظ ملسو هيلع هللا ىلص ًمف قمؼّم  إّٟمام:  اعمٜمػم سمـ اًمّزيـ ىم٤مل

َّٓ  يقُمئذٍ  ًمف يٙمـ ملَ  أّٟمف ُمع سمٜمتؽ  ملَ  طمٞمٜمئذٍ  اًمقارث ًمٙمقن واطمدة اسمٜم٦م إ

 وسم٘م٤مئٝم٤م اعمرض ذًمؽ ذم ُمقشمف قمغم سمٜم٤مء ذًمؽ ىم٤مل إّٟمام ؾمٕمداً  ٕنّ  ، يتحّ٘مؼ

 ملسو هيلع هللا ىلص وم٠مضم٤مب ، ىمٌٚمف هل متقت أن اجل٤مئز ُمـ ويم٤من ، شمرصمف طمّتك سمٕمده

 ُمـ سمٜمت٤مً  ُيّص  وملَ  " ورصمتؽ " ىمقًمف وهل .طم٤مًم٦م ًمٙمؾ ُمٓم٤مسمؼ يمكمّ  سمٙمالمٍ 

 .همػمه٤م

 قمغم اـّمٚمع ّٕٟمف،  سم٤مًمقرصم٦م ملسو هيلع هللا ىلص قمؼّم  إّٟمام:  اًمٕمٛمدة ؿم٤مرح اًمٗم٤ميمٝمّل  وىم٤مل

 ، يمذًمؽ ومٙم٤من اعمذيمقرة اًمٌٜم٧م همػم أوٓد وي٠مشمٞمف ؾمٞمٕمٞمش ؾمٕمداً  أنّ 

 يٗمتح أن اهلل وًمٕمؾ ، أؾمامءهؿ أقمرف وٓ سمٜملم أرسمٕم٦م ذًمؽ سمٕمد ًمف ووًمد

  .سمذًمؽ

 يٙمـ ملَ  ُمػماصمف ٕنّ ،  ُمتٕمّٞمٜم٤مً  " سمٜمتؽ شمدع نأ ":  ىمقًمف وًمٞمس:  ىمٚم٧م



  لوصاياا كتاب   
     389 

 ، ذاك إذ أوٓد وىّم٤مص أيب سمـ قمت٦ٌم ٕظمٞمف يم٤من وم٘مد ، ومٞمٝم٤م ُمٜمحٍماً 

 اًمّتٕمٌػم ومج٤مز ، سمّمّٗملم ىمتؾ اًمذي اًمّّمح٤ميبّ  قمت٦ٌم سمـ ه٤مؿمؿ ُمٜمٝمؿ

 سمٕمد أو ذاك إذ ُمقشمف وىمع ًمق يرث ممّـ وهمػمه٤م اًمٌٜم٧م ًمتدظمؾ سم٤مًمقرصم٦م

  .ذًمؽ

 يٕمرف ٓ وإّٟمف .سمٜملم أرسمٕم٦م ذًمؽ سمٕمد ًمف وًمد فإٟمّ :  اًمٗم٤ميمٝمّل  ىمقل أُّم٤م

 احلدي٨م هذا رواي٦م ذم أؾمامءهؿ وم٢منّ  ، ؿمديد ىمّمقر ومٗمٞمف،  أؾمامءهؿ

 ، ؾمٕمد قمـ صمالصمتٝمؿ وحمّٛمد وُمّمٕم٥م قم٤مُمر ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ قمٜمد سمٕمٞمٜمف

 ذم ه١مٓء ذيمر وىمع ٤موعَمَّ  ، آظمر ُمقوع ذم ومٞمف ؾمٕمد سمـ قمٛمر ذيمر ووىمع

  .اًمّثالصم٦م ذيمر قمغم ـمٌّل اًم٘مر اىمتٍم .ُمًٚمؿ قمٜمد احلدي٨م هذا

 اًمّذيمقر ُمـ أرسمٕم٦م ًمف سم٠منّ  : قمٚمٞمف شمٕمّ٘م٥م ؿمٞمقظمٜم٤م سمٕمض يمالم ذم ووىمع

 ٓسمـ ذيمرهؿ وقمزا ، وإؾمح٤مق وحيٞمك وإسمراهٞمؿ قمٛمر وهؿ اًمّثالصم٦م همػم

ٌٕم٦م همػم اًمّذيمقر ُمـ ًمف ذيمر ؾمٕمد اسمـ أنّ  ووم٤مشمف ، وهمػمه اعمديٜمّل  ًّ  أيمثر اًم

 وص٤مًمح وقمٛمران رووقمٛم اًمّرمحـ وقمٌد اهلل قمٌد وهؿ،  قمنمة ُمـ

 ، وهمػمهؿ ُمّمّٖمراً  وقمٛمػم إصٖمر وقمٛمر إصٖمر وإؾمح٤مق وقمثامن

  .سمٜمت٤مً  قمنمة صمٜمتل اًمٌٜم٤مت ُمـ ًمف وذيمر

  أقمٚمؿ واهلل ُمٜمف احلدي٨م روى ُمـ ذيمر قمغم اىمتٍم اعمديٜمّل  اسمـ ويم٠منّ 

 ُمٜمف واًمٗمٕمؾ اًمٗم٘مػم وهق،  قم٤ملٍ  َجع وهق وم٘مراء:  أي ( يظوفَ : )  ؿقفف

 .اومت٘مر إذا يٕمٞمؾ قم٤مل

:  أي "ذم أيدهيؿ  "زاد ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ  ( افـّوس يتؽّػػقن: )  ؿقفف

 يمّٗمف سمًط إذا واؾمتٙمّػ  اًمٜم٤ّمس شمٙمّٗمػ ي٘م٤مل ، سم٠ميمّٗمٝمؿ اًمٜم٤ّمس ي٠ًمًمقن
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١مال ًّ   .ـمٕم٤مم ُمـ يمّٗم٤مً  يمّٗم٤مً  ؾم٠مل أو ، اجلقع قمٜمف يٙمّػ  ُم٤م ؾم٠مل أو ، ًمٚم

 اعمًئقل ووع سم٠ميمّٗمٝمؿ ؾم٠مًمقا أو سم٠ميدهيؿ:  أي " أيدهيؿ ذم " وىمقًمف

 .أيدهيؿ ذم

 اعم٤مل وذو ، يمثػم سماملٍ  ي١مذن اًمٚمٗمظ وهذا " ُم٤مل ذو وأٟم٤م "وىمقل ؾمٕمد 

 يّمػمون ٓ وهمػمه٤م اسمٜمتف سملم صمٚمثف وأسم٘مك سمِمٓمره أو سمثٚمثف شمّمّدق إذا

 .قم٤مًم٦م

ـّ   إّٟمام اًمٙمثػم اعم٤مل سم٘م٤مء ٕنّ ،  اًمّت٘مدير قمغم ظمرج ذًمؽ أنّ :  اجلقاب ًمٙم

َّٓ ،  اًمّت٘مدير ؾمٌٞمؾ قمغم هق  ـم٤مًم٧م صمؿّ  ُمثالً  سمثٚمثٞمف ريضاعم شمّمّدق ومٚمق وإ

 اًمِّم٤مرع ومردّ  ، سم٤مًمقرصم٦م اًمقصّٞم٦م دمحػ وم٘مد اعم٤مل وومٜمل وٟم٘مص طمٞم٤مشمف

 .اًمّثٚم٨م وهق ُمٕمتدل رء إمم إُمر

ٓ   , تبتغل هبو وجف اهلل وإكؽ فـ تـػؼ كػؼيً  : ) ؿقفف ذم  (هبو  جرَت أُ  إ

 هق " صدىم٦م وم٢مّّن٤م ٟمٗم٘م٦م ُمـ أٟمٗم٘م٧م ُمٝمام وإّٟمؽ "رواي٦م ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ 

 اًمقصّٞم٦م قمـ ًمٚمٜمّٝمل قِمٚم٦َّم وهق " شمدع أن إّٟمؽ ":  ىمقًمف قمغم ُمٕمٓمقف

 ورصمتؽ شمريم٧م ُم٧ّم  إن ّٕٟمؽ شمٗمٕمؾ ٓ ىمٞمؾ يم٠مّٟمف ، اًمّثٚم٨م ُمـ سم٠ميمثر

 .احل٤مًملم ذم ًمؽ طم٤مصؾ وم٤مٕضمر وأٟمٗم٘م٧م شمّمّدىم٧م قمِم٧م وإن أهمٜمٞم٤مء

 ورواي٦م اًم٤ٌمب،  اًمّرواي٦م هذه ذم أـمٚمؼ يمذا " صدىم٦م وم٢مّّن٤م ":  وىمقًمف

 .اعمٕمتؼم وهق سمذًمؽ إضمر طمّمقل وقمٚمؼ ، اهلل وضمف ءسم٤مسمتٖم٤م ُم٘مّٞمدة

 قمغم اإلٟمٗم٤مق ٕنّ ،  سم٤مًمٜمّّٞم٦م يزداد اًمقاضم٥م أضمر أنّ  ُمٜمف ويًتٗم٤مد

 ازداد اهلل وضمف اسمتٖم٤مء سمف ٟمقى وم٢مذا ، إضمر ومٕمٚمف وذم واضم٥م اًمّزوضم٦م

ٌّف:  ىم٤مل ، َجرة أيب اسمـ ىم٤مًمف سمذًمؽ أضمره  وضمقه ُمـ همػمه٤م قمغم سم٤مًمٜمّٗم٘م٦م وٟم
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 .واإلطم٤ًمن اًمؼمّ 

 سم٘مّمد حيّمؾ إّٟمام اإلٟمٗم٤مق ذم إضمر أنّ  ُمٜمٓمقىمف أوم٤مد:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 ي٘مّمد ملَ  ُمـ أنّ  ُمٗمٝمقُمف وأوم٤مد ، ُم٤ٌمطم٦م أو واضم٦ٌم يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًم٘مرسم٦م

 ، اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقًم٦م ّّٕن٤م اًمقاضم٦ٌم اًمٜمّٗم٘م٦م ُمـ ذُّمتف شمؼمأ ًمٙمـ ،ي١مضمر ملَ  اًم٘مرسم٦م

 اًمّّم٤مروم٦م اًم٘مريٜم٦مو ، إضمر هب٤م واعمراد جم٤مزاً  اًمٜمّٗم٘م٦م قمغم اًمّّمدىم٦م وأـمٚمؼ

 اًمتل اهل٤مؿمٛمّٞم٦م اًمّزوضم٦م قمغم اًمٜمّٗم٘م٦م ضمقاز قمغم اإلمجوع احل٘مٞم٘م٦م قمـ

 اٟمتٝمك .اًمّّمدىم٦م قمٚمٞمٝم٤م طمّرُم٧م

،  صمقاسمف ذم ي٘مدح ٓ احلّؼ  واومؼ إذا احلظّ  أنّ  ، اًمٜمّقوّي  ُمٜمف واؾمتٜمٌط

 وًمِمٝمقة ، اعمداقم٦ٌم طم٤مًم٦م ذم هم٤مًم٤ٌمً  ي٘مع اًمّزوضم٦م ذم ذم اًمٚم٘مٛم٦م ووع ٕنّ 

 احل٤مًم٦م شمٚمؽ ذم اًم٘مّمد وضّمف إذا ذًمؽ وُمع .فم٤مهر دظمؾُم ذًمؽ ذم اًمٜمّٗمس

  .اهلل سمٗمْمؾ ًمف طمّمؾ اًمّثقاب اسمتٖم٤مء إمم

 ُم٤م وهق ، اًمٚم٘مٛم٦م ووع ُمـ اعمراد هذا ذم أسح هق ُم٤م وضم٤مء:  ىمٚم٧م

 .صدىم٦م أطمديمؿ ْمعسمُ  وذم " ومٞمف طمديث٤مً  ومذيمر ذرّ  أيب قمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ًمق أرأيتؿ ، ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ وي١مضمر ؿمٝمقشمف أطمدٟم٤م أي٠ميت اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىم٤مًمقا

  .احلدي٨م .؟ طمرام ذم ووٕمٝم٤م

 ومام - اًمٜمّٗمس طمظّ  ُمـ ومٞمف ُم٤مُمع  – اعمحؾ هبذا هذا يم٤من وإذا: ( ) ىم٤مل

ـّ    .؟ ومٞمف ًمٚمٜمّٗمس طمظّ  ٓ مم٤ّم سمٖمػمه اًمّٔم

 صم٧ٌم إذا ّٕٟمف 5 اًم٘م٤مقمدة هذه حت٘مٞمؼ ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م سم٤مًمٚم٘مٛم٦م ومتثٞمٚمف:  ىم٤مل

______________________ 
 .اًمٜمقوي رمحف اهلل: أي ( 6)
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ـّ  ومام ُمْمٓمّرة همػم ًمزوضم٦مٍ  واطمدة ًم٘مٛم٦م ذم إضمر  ًم٘مامً  أـمٕمؿ سمٛمـ اًمّٔم

 اًمذي اًمٚم٘مٛم٦م صمٛمـ ُمِمّ٘م٦م ومقق ُمِمّ٘متف ُم٤م اًمّٓم٤مقم٤مت ُمـ قمٛمؾ أو ، عمحت٤مٍج 

  .اٟمتٝمك .إدٟمك سم٤معمحؾ احل٘م٤مرة ُمـ هق

 ُمِم٤مريم٦م ُمع اًمّزوضم٦م طمّؼ  ذم هذا يم٤من وإذا:  ي٘م٤مل أن هذا ومت٤مم

 وهق سمدّن٤م طمًـ ذم ي١مصّمر ذًمؽ ٕنّ ،  يٓمٕمٛمٝم٤م سمام اًمٜمّٗمع ذم هل٤م اًمّزوج

 .سمذًمؽ ُمٜمٝم٤م يٜمتٗمع

 ، اًمٜمّٗمس سمداقمٞم٦م ي٘مع اًمّزوضم٦م قمغم اإلٟمٗم٤مق أنّ  وم٤مٕهمٚم٥م وأيْم٤مً 

 .أقمٚمؿ واهلل .جم٤مهدهت٤م إمم حيت٤مج وم٢مّٟمف همػمه٤م سمخالف

 "وذم رواي٦م ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ  (حتك مو جتعؾ دم دّم امرأتؽ  : ) ؿقفف

 " و .ُمٌتدأ أّٟمف قمغم اًمّرومع وجيقز ٟمٗم٘م٦م قمغم قمٓمٗم٤مً  سم٤مًمٜمّّم٥م " اًمٚم٘مٛم٦م طمّتك

 " وًمٚمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  " اُمرأشمؽ ومؿ ذم "ٌخ٤مري وذم رواي٦م اًم  اخلؼم " ٕمٚمٝم٤مدم

 .إيمثر رواي٦م وهل " اُمرأشمؽ ذم   ذم

 سمدًمٞمؾ اعمٞمؿ طمذف إصؾ ٕنّ ،  أصقب هل:  قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 قمٜمد اعمٞمؿ إصم٤ٌمت حيًـ وإّٟمام:  ىم٤مل .ومقيف قمغم وشمّمٖمػمه أومقاه قمغم َجٕمف

َّٓ  ومال اإلو٤موم٦م قمٜمد وأُّم٤م .اإلومراد  ٟمتٝمكا .ىمٚمٞمٚم٦م ًمٖم٦م ذم إ

 أنّ  اًمقصّٞم٦م سم٘مّّم٦م " إًمخ ٟمٗم٘م٦م شمٜمٗمؼ ًمـ وإّٟمؽ ":  ىمقًمف شمٕمٚمؼ ووضمف

 ُمـ اًمِّم٤مرع ُمٜمٕمف ومٚماّم  إضمر شمٙمثػم ذم رهّم٥م سم٠مّٟمف يِمٕمر ؾمٕمد ؾم١مال

 ذم شمٗمٕمٚمف ُم٤م َجٞمع إنّ :  اًمّتًٚمٞم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم ًمف ىم٤مل اًمّثٚم٨م قمغم اًمّزي٤مدة

 إذا هب٤م شم١مضمر - ٦مواضمٌ يم٤مٟم٧م وًمق - ٟمٗم٘م٦م وُمـ ٟم٤مضمزة صدىم٦م ُمـ ُم٤مًمؽ

 ٟمٗم٘متٝم٤م ٕنّ  سم٤مًمّذيمر اعمرأة ظمّص  وًمٕمٚمف ، شمٕم٤ممم اهلل وضمف سمذًمؽ اسمتٖمٞم٧م
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 .همػمه٤م سمخالف ُمًتٛمّرة

 اًمٜمّّٞم٦م سمّمّح٦م ُمنموط اإلٟمٗم٤مق ذم اًمّثقاب أنّ  ومٞمف:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 ٓ ذًمؽ وم٢منّ  ، اًمِّمٝمقة ُم٘مت٣م قم٤مروف إذا قمن وهذا ، اهلل وضمف واسمتٖم٤مء

 ختٚمٞمص وؾمٌؼ ، اهلل وضمف سمف يٌتٖمل طمّتك قاباًمثّ  ُمـ اًمٖمرض حيّمؾ

 .يِمقسمف مم٤ّم اعم٘مّمقد هذا

 ىمّمد قمغم أّدي٧م إذا اًمقاضم٤ٌمت أنّ  قمغم دًمٞمؾ ومٞمف يٙمقن وىمد:  ىم٤مل

 ذم دمٕمؾ ُم٤م طمّتك " ىمقًمف وم٢منّ  ، قمٚمٞمٝم٤م أصمٞم٥م اهلل وضمف اسمتٖم٤مء اًمقاضم٥م أداء

 شم٘متيض هٜم٤م " طمّتك " وًمٗمٔم٦م .اًمقاضم٥م سمٖمػم ًمف ختّمٞمص ٓ " اُمرأشمؽ ذم

 احل٤مّج  ضم٤مء ي٘م٤مل يمام ، اعمٕمٜمك إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم إضمر هذا حتّمٞمؾ ذم ٤ٌمًمٖم٦ماعم

 .اعمِم٤مة طمّتك

 واًمذي ، واضم٥م إهؾ قمغم اإلٟمٗم٤مق:  ُمٚمّخّم٦م ُم٤م اًمّٓمؼمّي  ىم٤مل

 واضم٦ٌم يمقّن٤م سملم ُمٜم٤موم٤مة وٓ ، ىمّمده سمح٥ًم ذًمؽ قمغم ي١مضمر يٕمٓمٞمف

  .اًمّتٓمّقع صدىم٦م ُمـ أومْمؾ هل سمؾ ، صدىم٦م شمًٛمٞمتٝم٤م وسملم

 ؾماّمه٤م وإّٟمام , بوإلمجوع واضم٦ٌم إهؾ قمغم اًمٜمّٗم٘م٦م:  ٥ماعُمٝمٚمَّ  وىم٤مل

 ، ومٞمف هلؿ أضمر ٓ سم٤مًمقاضم٥م ىمٞم٤مُمٝمؿ أنّ  ئمٜمّقا أن ظمِمٞم٦م صدىم٦م اًمِّم٤مرع

 ٓ طمّتك ، صدىم٦م هلؿ أّّن٤م ومٕمّرومٝمؿ إضمر ُمـ اًمّّمدىم٦م ذم ُم٤م قمرومقا وىمد

َّٓ  إهؾ همػم إمم ُيرضمقه٤م  شم٘مديؿ ذم هلؿ شمرهمٞم٤ٌمً  يٙمٗمقهؿ أن سمٕمد إ

  .اًمّتٓمّقع صدىم٦م ىمٌؾ اًمقاضم٦ٌم اًمّّمدىم٦م

 اًمّّمداق شمًٛمٞم٦م ضمٜمس ُمـ صدىم٦م اًمٜمّٗم٘م٦م شمًٛمٞم٦م:  اعمٜمػّم  اسمـ وىم٤مل

 اًمٚمّذة ذم إًمٞمٝم٤م يم٤مطمتٞم٤مضمف اًمّرضمؾ إمم اعمرأة اطمتٞم٤مج يم٤من ومٚماّم  ، ٟمحٚم٦م
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 قمٚمٞمف هل٤م جي٥م ٓ أن إصؾ يم٤من .اًمقًمد وـمٚم٥م واًمّتحّملم واًمّت٠مٟمٞمس

َّٓ  ، رء  ورومٕمف قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مم اعمرأة قمغم سم٤مًمٗمْمؾ اًمّرضمؾ ظمّص  اهلل أنّ  إ

 ، اًمّّمداق قمغم اًمٜمّحٚم٦م إـمالق ضم٤مز ؿّ صمَ  ومٛمـ ، درضم٦م سمذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م

 .اًمٜمّٗم٘م٦م قمغم واًمّّمدىم٦م

 وقمًك "وذم رواي٦م ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ (  ػؾ  خُت  ؽ أنْ وفعؾ   : ) ؿقفف

 .قمٛمرك يٓمٞمؾ:  يأ " يرومٕمؽ أن اهلل

 ًمؽويمذ "يٕمٜمل ي٘مٞمٛمؽ ُمـ ُمروؽ  "اعمًتخرج"زاد أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 

 ، مخًلم ُمـ ىمري٤ٌمً  سمؾ ؾمٜم٦م أرسمٕملم ُمـ أزيد ذًمؽ سمٕمد قم٤مش وم٢مّٟمف ، اشّمٗمؼ

 .اهلجرة ُمـ ومخًلم مخس ؾمٜم٦م ُم٤مت ّٕٟمف

 طمّج٦م سمٕمد قم٤مش ومٞمٙمقن ،اعمِمٝمقر وهق ومخًلم صمامن ؾمٜم٦م:  وؿقؾ

 .وأرسمٕملم صمامٟمٞم٤مً  أو وأرسمٕملم مخ٤ًمً  اًمقداع

 "٦م ؾمٕمد ذم رواي( ويّّضّ بؽ آخرون  ,حتك يـتػع بؽ أؿقامٌ  : ) ؿقفف

 قمغم اهلل ؾمٞمٗمتح مم٤ّم سم٤مًمٖمٜم٤مئؿ اعمًٚمٛمقن سمؽ يٜمتٗمع:  أي " ٟم٤مسومٞمٜمتٗمع سمؽ 

 قمغم هيٚمٙمقن اًمذيـ اعمنميمقن سمؽ ويّي  ، اًمنّمك سمالد ُمـ يديؽ

  .يديؽ

 يديف قمغم اًمٗمتقح ُمـ وىمع ُم٤م سمف سم٤مًمٜمّٗمع اعمراد أنّ  ، اًمّتلم اسمـ وزقمؿ

 ؾمٕمد سمـ قمٛمر وًمده شم٠مُمػم ُمـ وىمع ُم٤م وسم٤مًمّير ، وهمػمه٤م يم٤مًم٘م٤مدؾمّٞم٦م

 .ُمٕمف وُمـ قمكمّ  سمـ احلًلم ىمتٚمقا اًمذيـ اجلٞمش قمغم

 اًمّير إرادة قمغم حتٛمؾ رضورة ًمٖمػم ًمتٙمٚمٗمف ُمردود يمالم وهق

  .اًمٙمّٗم٤مر إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم اعمذيمقر اًمّير هق ُمٜمف وىمع وىمد ، وًمده ُمـ اًمّّم٤مدر



  لوصاياا كتاب   
     395 

 سمـ اهلل قمٌد سمـ سمٙمػم ـمريؼ ُمـ اًمّٓمح٤موّي  رواه ُم٤م ذًمؽ ُمـ وأىمقى

 .هذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ىمقل ُمٕمٜمك قمـ ؾمٕمد سمـ قم٤مُمر ؾم٠مل أّٟمف،  أسمٞمف قمـ إؿم٩ّم 

 ومت٤مب وم٤مؾمتت٤مهبؿ ارشمّدوا سم٘مقمٍ  يتأُ  اًمٕمراق قمغم ؾمٕمد رُم  أُ  عَم٤َّم:  وم٘م٤مل

 اًمّير وطمّمؾ،  شم٤مب ُمـ سمف وم٤مٟمت٘مع ، وم٘متٚمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ واُمتٜمع سمٕمْمٝمؿ

  .ًممظمريـ

 اهلل ُمـ ًمٙمٜمّٝم٤م ، ًمٚمؽّمضّمل يم٤مٟم٧م وإن " ًمٕمؾ ":  اًمٕمٚمامء سمٕمض ىم٤مل

 .هم٤مًم٤ٌمً  رؾمقًمف ًم٤ًمن قمغم وردت إذا ويمذًمؽ ، اًمقاىمع ًمألُمر

ظمقًم٦م سمٗمتح اعمٕمجٛم٦م وؾمٙمقن  (فؽـ افبوئس شعد بـ خقفي ) : ؿقفف 

وذم رواي٦م أيب ٟمٕمٞمؿ قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ قمٜمد  ، اًمقاو

 ذم ، اًمّرواي٦م هذه ذم وىمع يمذا " قمٗمراء اسمـ اهلل يرطمؿ:  ىم٤مل "اًمٌخ٤مري 

،  " ؾمٗمٞم٤من قمـ ُمٝمدي   سمـ اًمّرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  أمحد رواي٦م

 ." ُمّرات صمالث قمٗمراء اسمـ ؾمٕمد اهلل يرطمؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٘م٤مل

 .حمٗمقظ همػم " قمٗمراء اسمـ ":  اًمّداودّي  ىم٤مل

:  ىم٤مل ." ظمقًم٦م اسمـ " واعمٕمروف ، وهؿ هق:  ( ) اًمّدُمٞم٤مـمّل  وىم٤مل

 ومٞمف وىم٤مل،  ُمٜمف أطمٗمظ اًمّزهرّي  وم٢منّ  ، إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد ُمـ اًمقهؿ وًمٕمؾ

ـّ  " سمٚمٗمظ روايتف ذم وىمع ُم٤م إمم يِمػم . " ظمقًم٦م سمـ ؾمٕمد "  اًم٤ٌمئس ًمٙم

 ." سمٛمّٙم٦م ُم٤مت أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمف يرصمل ظمقًم٦م سمـ ؾمٕمد

 ذيمره اًمذي وهق ، اًمّزهرّي  واومؼ ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرت وىمد:  ىمٚم٧م

______________________ 
ُم٧م شمرَجتف ١236مُمـ سمـ ظمٚمػ اًمدُمٞم٤مـمل اعمتقرم ؾمٜم٦م قمٌد اعم( 6)  .(6/32) هـ  شم٘مدَّ
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 .اًمقداع طمّج٦م ذم وُم٤مت ، سمدراً  ؿمٝمد أّٟمف وذيمروا،  اعمٖم٤مزي أصح٤مب

،  اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م وشمِمديد اًمالم سمٙمن " زمّ ظمق ":  اؾمٛمف ذم سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل

 اًم٘م٤مسمّز  قمـ ومحٙمك اًمّتلم اسمـ وأهمرب ، اًمقاو ؾمٙمقن قمغم واشّمٗم٘مقا

 .ومتحٝم٤م

 ظمقًم٦م سمـ وؾمٕمد:  ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل .ٌخ٤مرياًم ذم قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواي٦م ذم ووىمع

 هلؿ طمٚمٞمٗم٤مً  يم٤من أّٟمف : إؾمح٤مق اسمـ وذيمر . ًم١مّي  سمـ قم٤مُمر سمٜمل ُمـ رضمٌؾ 

 .ُمٜمٝمؿ اًمٕمّزى قمٌد سمـ رهؿ ٕيب صمؿّ 

 .اًمٞمٛمـ ٟمزًمقا اًمذيـ اًمٗمرس ُمـ يم٤من : وؿقؾ

 سم٠منّ ،  طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـ "شم٤مرُيف" ذم ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م وضمزم

 ، اًمّّمحٞمح ذم اًمّث٤مسم٧م وهق ، اًمقداع طمّج٦م ذم ُم٤مت ظمقًم٦م سمـ ؾمٕمد

 .ؾمٌع ؾمٜم٦م ىمريش ُمع اهلدٟم٦م ُمّدة ذم ُم٤مت إّٟمف ـ ىم٤ملعمَ  ظمالوم٤مً 

 قمغم طمقاؿمٞمف ذم اعمِمٝمقر ٥ماًمٙم٤مشم اخلّم٤مل أيب سمـ اهلل قمٌد أسمق وضمّقز

 وُمٕمّقذ ُمٕم٤مذ أظمق احل٤مرث سمـ قمقف قمٗمراء سم٤مسمـ اعمراد أنّ :  اًمٌخ٤مرّي 

 .أُّمٝمؿ وهل قمٗمراء أوٓد

 يْمحؽ ُم٤م : سمدر يقم ىم٤مل أّٟمف إؾمح٤مق اسمـ ذيمره ُم٤م ذيمره ذم واحلٙمٛم٦م

 اًمّدرع وم٠مًم٘مك ، طم٤مهاً  اًمٕمدوّ  ذم يده يٖمٛمس أن .ىم٤مل ؟ قمٌده ُمـ اًمّرّب 

 .ىمتؾ طمّتك وم٘م٤مشمؾ قمٚمٞمف هل اًمتل

 ًمٚمٛمقت وىّم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد اؿمتٞم٤مق رأى عَم٤َّم يٙمقن أن ؾقحتؿؾ:  ىم٤مل

ٌّف قمٗمراء اسمـ ذيمر ، اًمقٓي٤مت يكم طمّتك يٌ٘مك أّٟمف وقمٚمؿ ،  ًمٚمٛمقت وطم

 ًمٙمقٟمف ظمقًم٦م سمـ ؾمٕمد ومذيمر سم٤مًمٌّمء اًمٌّمء يذيمر يمام اًمِّمٝم٤مدة ذم ورهمٌتف
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 اٟمتٝمك .تفعمٞمت ُمًتحًٜم٤مً  قمٗمراء اسمـ وذيمر .هجرشمف دار وهل ، سمٛمّٙم٦م ُم٤مت

  .ُمٚمّخّم٤مً 

 أن وم٤مٟمتٗمك " قمٗمراء اسمـ ؾمٕمد " ىمقًمف قمغم سم٤مًمّتٜمّمٞمص ُمردود وهق

 سمـ ؾمٕمد طمدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم ومٚمٞمس وأيْم٤مً  ، قمقف اعمراد يٙمقن

 وهق .ذًمؽ قمٙمس سمٕمْمٝم٤م ذم سمؾ ، اعمقت ذم راهم٤ٌمً  يم٤من أّٟمف وىّم٤مص أيب

 أُمقت أن ظمِمٞم٧م:  وم٘م٤مل ؟ يٌٙمٞمؽ ُم٤م:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمف وم٘م٤مل سمٙمك أّٟمف

 قمٜمد وهق .ظمقًم٦م سمـ ؾمٕمد ُم٤مت يمام ُمٜمٝم٤م ه٤مضمرت اًمتل سم٤مٕرض

 .اًمٜم٤ًّمئّل 

 وم٤مٓطمتامل ، اًمّتٕمّدد قمدم وإصؾ ُمّتحد احلدي٨م ومٛمخرج وأيْم٤مً 

  .أقمٚمؿ واهلل .قمٗمراء اسمـ قمقف سم٠مّٟمف ّسح ًمق سمٕمٞمد

 .اٟمتٝمك .وقمٗمراء ظمقًم٦م اؾمامن ُّٕمف يٙمقن أن:  يتؿؾ : اًمّتٞمٛمّل  وىم٤مل

 أُّمف اؾمؿ أطمدمه٤م أو،  ًم٘م٤ٌمً  وأظمر اؾمامً  أطمدمه٤م يٙمقن أن:  ويتؿؾ

 اؾمؿ قمٗمراء أنّ  وإىمرب ، ًمف ضمّدة اؾمؿ وأظمر أو،  أسمٞمف اؾمؿ وأظمر

  .ظمقزمّ  أو ظمقًم٦م أّٟمف ذم ٓظمتالومٝمؿ أسمٞمف اؾمؿ وأظمر أُّمف

 سمٕمده٤م وسم٤معمثٚمث٦م اًمّراء سمٙمن اًمّرصم٤مء(  ملسو هيلع هللا ىلصيرثل فف رشقل اهلل ) : ؿقفف 

 ىم٤مل طمٞم٨م احلدي٨م ُمـ اعمراد هق وًمٞمس ، حم٤مؾمٜمف وذيمر اعمّٞم٧م ُمدح ُمّدة

 رَج٦مشم اإلؾمامقمٞمكمّ  اقمؽمض وهلذا ." ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يرصمل " اًمّراوي

 ُمـ هذا ًمٞمس:  وم٘م٤مل "ؾمٕمد سمـ ظمقًم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب رصم٤مء اًمٜمٌل  "اًمٌخ٤مري 

 ُمقشمف سمٕمد ُمدطمتف إذا رصمٞمتف:  ي٘م٤مل ، اًمّتقضّمع ُمـ هق وإّٟمام،  اعمقشمك ُمراصمل

  .قمٚمٞمف حتّزٟم٧م إذا:  ًمف ورصمٞم٧م، 
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 ُمـ وىمع ُم٤م ي٘مقل يم٠مّٟمف .سمٕمٞمٜمف هذا اًمٌخ٤مرّي  ُمراد يٙمقن أن يٛمٙمـو

 ًمٜمٝمٞمف ُمٕم٤مرو٤مً  وًمٞمس ، ُم٤ٌمح وهق واًمّتقضّمع اًمّتحّزن ُمـ ومٝمق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 احلزن هتٞمٞم٩م قمغم اًم٤ٌمقمث٦م اعمّٞم٧م أوص٤مف ذيمر هل اًمتل اعمراصمل قمـ

 .اًمٚمققم٦م ودمديد

حفو ُم٤مضمف واسمـ أمحد أظمرضمف سمام اعمراد هق وهذا  ـُم احل٤ميمؿ صحَّ

 ، اعمراصمل قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك : ىم٤مل أورم أيب سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

 .ٟمؽماصمك أن ّن٤مٟم٤م : سمٚمٗمظ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمد وهق

  .واًمّتحّزن اًمّتقضّمع إُمريـ سملم اجل٤مُمع أنّ  ؿمّؽ  وٓ

 ُمـ " إًمخ يرصمل ":  ىمقًمف أنّ  احلدي٨م أهؾ زقمؿ:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل

 ىمقل ُمـ ُمدرج هق:  همػمهو اجلقزّي  اسمـ وىم٤مل ، اًمّزهرّي  يمالم

  .اًمّزهرّي 

 قمـ اًمّٓمٞم٤مًمّز  داود أيب رواي٦م ذم وىمع ُم٤م إمم اؾمتٜمدوا ويم٠مّّنؿ:  ىمٚم٧م

 قمٜمد وىمع ًمٙمـ ، ذًمؽ ومّّمؾ وم٢مّٟمف اًمّزهرّي  قمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ

ـّ  " آظمره ذم ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك قمـ ٌخ٤مرياًم  ًمٙم

 ومٝمذا " إًمخ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمف رصمك:  ؾمٕمد ىم٤مل ، ظمقًم٦م سمـ ؾمٕمد اًم٤ٌمئس

 .سم٢مدراضمف اجلزم يٜمٌٖمل ومال وصٚمف ذم سيح

 " اًمّزي٤مدة ُمـ ًمٌخ٤مريا ذم أسمٞمٝم٤م قمـ ؾمٕمد سمٜم٧م قم٤مئِم٦م رواي٦م ذم ووىمع

 اًمٚمٝمؿّ :  ىم٤مل صمؿّ ،  وسمٓمٜمل وضمٝمل ُمًح صمؿّ ،  ضمٌٝمتل قمغم يده ووع صمؿّ 

  ." سمرده٤م أضمد زًم٧م ومام:  ىم٤مل ، هجرشمف ًمف وأمتؿ ؾمٕمداً  اؿمػ

 اهلل وم٤مدع:  ىمٚم٧م : اعمذيمقرة اًمّرمحـ قمٌد سمـ محٞمدٍ  ـمريؼ ُمـ وعمًٚمؿٍ 
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 .ُمّرات صمالث ؾمٕمداً  اؿمػ اًمٚمٝمؿّ :  وم٘م٤مل ، يِمٗمٞمٜمل أن

 .ًمٚمّتٕمٚمٞمؾ اهلٛمزة سمٗمتح هق(  موت بؿؽي أنْ ) : ؿقفف 

 قمغم دًٓم٦م ومٗمٞمف سم٤مًمٗمتح يم٤من إن:  وم٘م٤مل،  ومٞمف ومؽمّدد اًمّداودّي  وأهمرب

 ومٗمٞمف سم٤مًمٙمن يم٤من وإن ، ُم٤مت صمؿّ  طمّجتف ُمـ اًمّّمدر سمٕمد سمٛمّٙم٦م أىم٤مم أّٟمف

 أن قمٚمٞمف ومخٌم اًمّّمدر سمٕمد اًمّتخٚمػ يريد إّٟمف : ًمف ىمٞمؾ أّٟمف قمغم دًمٞمؾ

  .سمٛمّٙم٦م أضمٚمف يدريمف

 أّٟمف قمغم دًٓم٦م ومٞمف ًمٞمس ًمٙمـ ، سم٤مًمٗمتح اعمحٗمقظ واعمْمٌقط:  ىمٚم٧م

ٞم٤مق ٕنّ  ، طمّجف سمٕمد أىم٤مم ًّ   .احل٩ّم  ىمٌؾ ُم٤مت أّٟمف قمغم يدل اًم

،  اعمديٜم٦م إمم ُمّٙم٦م ُمـ يـاعمٝم٤مضمر ُمـ وهق .ظمقًم٦م سمـ ؾمٕمد أنّ  واعمٕمٜمك

 ُمع وشمريمقه٤م،  ُمٜمٝم٤م ه٤مضمروا اًمتل إرض ذم اإلىم٤مُم٦م يٙمرهقن ويم٤مٟمقا

ٌّٝمؿ  ، هب٤م يٛمقت أن وىّم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد ظمٌم ؿّ صمَ  ومٛمـ ، شمٕم٤ممم هلل ومٞمٝم٤م طم

 .هب٤م ُم٤مت ًمٙمقٟمف ظمقًم٦م سمـ ًمًٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وشمقضّمع

 : شم٘مّدم ُم٤م همػم اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م هذا وذم

 اعمرض سم٤مؿمتداد وشمت٠ميّمد ، دوٟمف ومٛمـ ًمإلُم٤مم اعمريض زي٤مرة ُمنموقمّٞم٦م

 اًمٕمْمق وُمًح وضمٝمف وُمًح اعمريض ضمٌٝم٦م قمغم اًمٞمد ووع وومٞمف ،

 .اًمٕمٛمر ـمقل ذم ًمف واًمٗمًح ي١معمف اًمذي

 ًمِمّدة وشمٕمّرف ًمف شم٠مٟمٞمس اعمريض قمغم اًمٞمد ووع ذم:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 سمٞمده رىم٤مه ورسّمام ، ُمٜمف ًمف يٌدو ُم٤م طم٥ًم قمغم سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م ًمف ًمٞمدقمق ُمروف

  .ص٤محل٤مً  اًمٕم٤مئد يم٤من إذا اًمٕمٚمٞمؾ سمف يٜمتٗمع سمام أعمف قمغم وُمًح

 ُم٤م ًمف ومٞمّمػ اًمٕمٚم٦م ومٞمٕمرف سم٤مًمٕمالج قم٤مروم٤مً  اًمٕم٤مئد يٙمقن وىمد:  ىمٚم٧م
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  .يٜم٤مؾمٌف

 ىم٤مم اؾمتدرايمف يٛمٙمـ ٓ ُم٤م ُمٜمٝم٤م يم٤من إذا واًمّٓم٤مقم٦م اًمؼمّ  أقمامل أنّ ومٞمف و

 ظم٤مف ؾمٕمداً  أنّ  وذًمؽ ، قمٚمٞمف زاد ورسّمام ، ُم٘م٤مُمف وإضمر اًمّثقاب ذم همػمه

 ، هجرشمف أضمر سمٕمض قمٚمٞمف ومٞمٗمقت ُمٜمٝم٤م ه٤مضمر اًمتل سم٤مًمّدار يٛمقت أن

 طم٩ّم  ُمـ ص٤محل٤مً  قمٛمالً  ومٕمٛمؾ هجرشمف دار قمـ ختٚمػ إن سم٠مّٟمف ملسو هيلع هللا ىلص وم٠مظمؼمه

 اجلٝم٦م ُمـ وم٤مشمف ُم٤م يٕمّقض أضمر سمف ًمف يم٤من ذًمؽ همػم أو ضمٝم٤مد أو

 .إظمرى

 ُم٤مل ذو وأٟم٤م ":  ىمقًمف ذم اًمّتٜمقيـ ٕنّ ،  سمنمـمف اعم٤مل َجع إسم٤مطم٦م وومٞمف

 واحل٨ّم  " يمثػم ُم٤مل ذو وأٟم٤م " سحي٤مً  ـمرىمف سمٕمض ذم وىمع وىمد ًمٚمٙمثرة "

 أومْمؾ إىمرب صٚم٦م وأنّ  ، إىم٤مرب إمم واإلطم٤ًمن اًمّرطمؿ صٚم٦م قمغم

 .إسمٕمد صٚم٦م ُمـ

 ص٤مر اهلل وضمف سمف ىمّمد إذا اعم٤ٌمح ٕنّ ،  اخلػم وضمقه ذم واإلٟمٗم٤مق

ٌّف وىمد 5 ـم٤مقم٦م  ووع وهق ي٦ماًمٕم٤مد اًمّدٟمٞمقّي٦م احلٔمقظ سم٠مىمؾ ذًمؽ قمغم ٟم

َّٓ  هم٤مًم٤ٌمً  ذًمؽ يٙمقن ٓ إذ اًمّزوضم٦م ومؿ ذم اًمٚم٘مٛم٦م  واعمامزطم٦م اعمالقم٦ٌم قمٜمد إ

 هق سمام ومٙمٞمػ ، صحٞمح٤مً  ىمّمداً  سمف ىمّمد إذا وم٤مقمٚمف ومٞم١مضمر ذًمؽ وُمع، 

 .!؟ ذًمؽ ومقق

 ُٕمر ُمنموقم٤مً  ذًمؽ يم٤من ًمق إذ سمٚمد إمم سمٚمد ُمـ اعمّٞم٧م ٟم٘مؾ ُمٜمع وومٞمف

 .اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مًمف .ظمقًم٦م سمـ ؾمٕمد سمٜم٘مؾ

 : ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف اًمّثٚم٨م ُمـ سم٠ميمثر اًمقصّٞم٦م ًمف دمقز ًمف وارث ٓ ُمـ وسم٠منّ 

 سم٤مًمقصّٞم٦م ي٤ٌمزم ٓ ًمف وارث ٓ ُمـ أنّ  ومٛمٗمٝمقُمف .أهمٜمٞم٤مء ورصمتؽ شمذر أن
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  .اًمٗم٘مر قمٚمٞمٝمؿ ُيِمك ورصم٦م يؽمك ٓ ّٕٟمف زاد سمام

 ، إٟمٗمع إطمظّ  قمغم شمٜمٌٞمف ومٞمف وإّٟمام حمْم٤مً  شمٕمٚمٞمالً  ًمٞمس سم٠مّٟمف:  وشمٕمّ٘م٥م

 يم٤مٟم٧م عمـ اًمّثٚم٨م ُمـ سم٠ميمثر اًمقصّٞم٦م ضمقاز ٓىمت٣م ْم٤مً حم شمٕمٚمٞمالً  يم٤من وًمق

 وقمغم ، سمذًمؽ ىم٤مئؾ وٓ إضم٤مزهتؿ سمٖمػم قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ وًمٜمٗمذ ، أهمٜمٞم٤مء ورصمتف

 ، قمٚمٞمف ًمٚمّزي٤مدة ٓ اًمّثٚم٨م قمـ ًمٚمٜمّ٘مص ومٝمق حمْم٤مً  شمٕمٚمٞمالً  يٙمقن أن شم٘مدير

َّٓ  اعمقيص قمغم سمف يٕمؽمض ٓ وأّٟمف سم٤مًمّثٚم٨م اإليّم٤مء ذع عَم٤َّم ومٙم٠مّٟمف  أنّ  إ

ٌّف ، أهمٜمٞم٤مء همػم ورصم٦م يؽمك عمـ ؾمّٞمام وٓ،  أومم قمٜمف ٟٓمحٓم٤مطا  ؾمٕمداً  ومٜم

  .ذًمؽ قمغم

 يتذّرع ًمئال " أقم٘م٤مهبؿ قمغم شمرّدهؿ وٓ " ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف اًمّذريٕم٦م ؾمدّ  وومٞمف

 .اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مًمف .اًمقـمـ طم٥ّم  ٕضمؾ أطمد سم٤معمرض

ٜم٦ّم اًم٘مرآن ُمٓمٚمؼ شم٘مٞمٞمد وومٞمف ًّ  ُمـ: )  وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل ّٕٟمف،  سم٤مًم

ٜم٦ّم وىمّٞمدت ، وم٠مـمٚمؼ(  ديـ أو هب٤م يقيص وصّٞم٦م ٕمدسم ًّ  ، سم٤مًمّثٚم٨م اًمقصّٞم٦م اًم

 . ً خمت٤مرا ُمٜمف رء ذم وٓ ومٞمف اًمّرضمقع ًمف يٜمٌٖمل ٓ هلل ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ وأنّ 

 ؾم٤مءشمف ُمـ : طمدي٨م وومٞمف ،اًمّثقاب حيّمؾ ُم٤م ومقت قمغم اًمّت٠مؾّمػ وومٞمف

  .ذًمؽ سمٖمػم ضمؼمه إمم سم٤مدر ذًمؽ وم٤مشمف ُمـ وأنّ  ( ).ؾمّٞمئ٦م

______________________ 
واسمـ ُم٤مضمف ( 3/633) "اًمٙمؼمى"ذم واًمٜم٤ًمئل (  6/62) أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  (6)

( 3/663)  "ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر "ذم  واًمٓمح٤موي(  636،  630) وأسمق يٕمغم ( 6020)

ظمٓم٥م قمٛمر اًمٜم٤مس : ٤مل ىموهمػمهؿ ُمـ ـمريؼ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة 

أطمًٜمقا إمم : ىم٤مم ذم ُمثؾ ُم٘م٤مُمل هذا ، وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصإن رؾمقل اهلل : سم٤مجل٤مسمٞم٦م ، وم٘م٤مل 

شمف طمًٜمتف وؾم٤مءشمف ؾمٞمئتف ، ومٝمق ُم١مُمـ : وومٞمف  .ومذيمر احلدي٨م.. .أصح٤ميب  "وُمـ هَّ

واحل٤ميمؿ ذم (  632/ 2)  "اًمٙمؼمى"واًمٜم٤ًمئل ذم (  6626) ورواه اًمؽمُمذي 
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 أؿم٤مر ٤معمِ  ُمٜمف أقمغم هق ُم٤م سمتحّمٞمؾ إُمقر ُمـ أُمر وم٤مشمف ُمـ شمًٚمٞم٦م وومٞمف

 .ذًمؽ سمٕمد اًمّّم٤مًمح قمٛمٚمف ُمـ ًمًٕمدٍ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمـ ًمف يٙمـ وملَ  سم٤مًمّّمؼم قمرف عمـ اعم٤مل سمجٛمٞمع اًمّتّمّدق ضمقاز وومٞمف

 .ٟمٗم٘متف شمٚمزُمف

 ُمٜمع عَم٤َّم ؾمٕمداً  ٕنّ ،  وضمقه٤مً  اطمتٛمؾ إذا اعمحتٛمؾ قمـ آؾمتٗم٤ًمر وومٞمف

 وم٤مؾمتٗمن واجلقاز دوٟمف ومٞمام اعمٜمع قمٜمده اطمتٛمؾ لاعم٤م سمجٛمٞمع اًمقصّٞم٦م ُمـ

 .اًمقرصم٦م ُمّم٤مًمح ذم اًمٜمّٔمر وومٞمف ،ذًمؽ دون قماّم 

 اعمٙمٚمٗملم ُمـ سمّمٗمتف يم٤من ُمـ يٕمؿّ  ًمٚمقاطمد اًمِّم٤مرع ظمٓم٤مب أنّ ومٞمف و

 اخلٓم٤مب يم٤من وإن.  هذا ؾمٕمد سمحدي٨م آطمتج٤مج قمغم اًمٕمٚمامء إلـم٤ٌمق

 سمًٕمدٍ  ُيتّص  ذًمؽ نّ إ:  َُمـ ىم٤مل أسمٕمد وًم٘مد ، اإلومراد سمّمٞمٖم٦م ًمف وىمع إّٟمام

،  ىمٚمٞمالً  ُيٚمٗمف ُم٤م يم٤من أو وٕمٞمٗم٤مً  وارصم٤مً  ُيٚمػ ممّـ طم٤مًمف ُمثؾ ذم يم٤من وُمـ

 يرهم٥م ملَ  ُم٤مل سمٖمػم يم٤مٟم٧م وإن ، ومٞمٝم٤م يٓمٛمع أن ؿم٠مّن٤م ُمـ اًمٌٜم٧م ٕنّ 

  .ومٞمٝم٤م

 اعم٤مل وإسم٘م٤مء اًمقصّٞم٦م شمرك ًمف وم٤مٓظمتٞم٤مر ىمٚمٞمالً  ُم٤مًٓ  شمرك ُمـ أنّ  وومٞمف

ٚمػ واظمتٚمػ ، ًمٚمقرصم٦م ًّ  .شم٘مّدم يمام ٘مٚمٞمؾاًم ذًمؽ ذم اًم

 .ٟمٔمرٌ  وومٞمف .اًمٗم٘مػم قمغم اًمٖمٜمّل  ًمٗمْمؾ اًمّتٞمٛمّل  سمف واؾمتدل

_________________________ 
وهمػمهؿ ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر قمـ اسمـ (  663) محد وأ(  642/ 6)  "اعمًتدرك"

حف احل٤ميمؿ  .ٟمحقه .قمٛمر قمـ قمٛمر  هذا طمدي٨م طمًـ : وىم٤مل اًمؽمُمذي  .وصحَّ

 . صحٞمٌح همري٥ٌم ُمـ هذا اًمقضمف

 (   666/  6)اٟمٔمر قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل  .وًمٚمحدي٨م ـمرق أظمرى
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 أنّ  وومٞمف ، اًمقصّٞم٦م ذم اًمٕمدل وُمراقم٤مة اًمقرصم٦م سملم اًمٕمدل ُمراقم٤مة وومٞمف

 ، اًمقصّٞم٦م همػم ذم اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض اقمتؼمه وىمد ، اًمٙمثرة طمدّ  ذم اًمّثٚم٨م

  .اعمٕملّم  احلٙمؿ ذم اًمٙمثرة ـمٚم٥م صمٌقت إمم سمف آطمتج٤مج وحيت٤مج

َّٓ  يرصمٜمل وٓ ":  سم٘مقًمف واؾمتدل  ذوي قمغم سم٤مًمّردّ  َُمـ ىم٤مل " زم اسمٜم٦م إ

َّٓ  يرصمٜمل ٓ : ىمقًمف ذم ًمٚمحٍم إرطم٤مم  .اسمٜم٦م إ

 ٓ سم٤مًمّردّ  َُمـ ىم٤ملو ، شم٘مّدم يمام اًمٗمروض ذوي ُمـ اعمراد سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 وفم٤مهر ، اًم٤ٌمىمل قمٚمٞمٝم٤م يرّدون صمؿّ  ومروٝم٤م يٕمٓمقّن٤م ّّٕنؿ سمٔم٤مهره ي٘مقل

 .اسمتداء اجلٛمٞمع شمرث أّّن٤م احلدي٨م
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 الحديث الرابع واألربطون
فق أّن افـوس ؽّضقا مـ : ؿول ,   ظـ ظبد اهلل بـ ظبوسٍ  -666

 ( ).وافثؾٌ ـثرٌ  , افثؾٌ: ؿول  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  ؾننّ  , افثؾٌ إػ افّربع

 

 " اًمٜم٤ّمس همّض  ًمق "وًمٚمٌخ٤مري  (فق أّن افـوس ؽّضقا  : ) ؿقفف

 أو ، ضمقاب إمم حيت٤مج ومال ًمٚمّتٛمٜمّل " ًمق " و ، ٟم٘مص:  أي .سمٛمٕمجٛمتلم

 .حمذوف واجلقاب ذـمّٞم٦م

قمـ هِم٤مم  ؾمٗمٞم٤من قمـ "ُمًٜمده" ذم قمٛمر أيب اسمـ رواي٦م ذم وىمع وىمد

 أظمرضمف " إزمّ  أطم٥ّم  يم٤من " سمٚمٗمظسمـ قمروة قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 ُمـ وأظمرضمف ، أيْم٤مً  قمٌدة سمـ أمحد ـمريؼ وُمـ،  ـمري٘مف ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ 

٤ٌّمس ـمريؼ  اهلل رؾمقل إمم أطم٥ّم  يم٤من " سمٚمٗمظ ؾمٗمٞم٤من قمـ داًمقًمٞم سمـ اًمٕم

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 أمحد رواه ويمذا " اًمقصّٞم٦م ذم " احلٛمٞمدّي  زاد ( افّربع إػ: )  ؿقفف

 إمم اًمّثٚم٨م ُمـ همّْمقا اًمٜم٤ّمس أنّ  وددت " سمٚمٗمظ هِم٤مم قمـ ويمٞمع قمـ

  . احلدي٨م " اًمقصّٞم٦م ذم اًمّرسمع

  "ملسو هيلع هللا ىلصّٕن رؾمقل اهلل "وًمٚمٌخ٤مري  ( ؿول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل نّ ؾن: )  ؿقفف

 . اًمّثٚم٨م قمـ اًمٜمّ٘مّم٤من ُمـ اظمت٤مره ٤معمَِ  يم٤مًمّتٕمٚمٞمؾ هق

______________________ 
قمـ أسمٞمف  ُمـ ـمريؼ هِم٤مم سمـ قمروة(  6264) وُمًٚمؿ (  6646) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

  .قمـ اسمـ قم٤ٌمس 
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٤ٌّمس اسمـ ويم٠منّ   .سم٤مًمٙمثرة اًمّثٚم٨م ملسو هيلع هللا ىلص وصٗمف ُمـ ذًمؽ أظمذ قم

 وُمـ ، ىمٌٚمف اًمذي دي٨ماحل ذم ذًمؽ شمقضمٞمف ذم آظمتالف ىمّدُمٜم٤م وىمد

٤ٌّمس اسمـ سم٘مقل أظمذ  ذم واعمٕمروف ، راهقيف بـ ـنشحوق ذًمؽ ذم قم

 .ٚم٨ماًمثّ  قمـ اًمٜمّ٘مص اؾمتح٤ٌمب افّشوؾعلّ  مذهى

 يٜم٘مص أن اؾمتح٥ّم  وم٘مراء اًمقرصم٦م يم٤من إن:  ًمٚمٜمّقوّي  ُمًٚمؿ ذح وذم

 .ومال أهمٜمٞم٤مء يم٤مٟمقا وإن .ُمٜمف

 .سم٤مًمِّمّؽ  " يمٌػم أو يمثػم " ُمًٚمؿ رواي٦م ذم ( ـثر وافّثؾٌ: )  ؿقفف

  .؟ سم٤معمثٚمث٦م أو سم٤معمقطّمدة هل هؾ

  .اًمّثٚم٨م ُمـ سم٠مزيد اًمقصّٞم٦م ُمٜمع قمغم اإلمجوع واؾمت٘مرّ 

 .وارث فف ـون ؾقؿـ اختؾػ فؽـ

 ؾمٛمٕم٧م : ُأُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م واًمؽّمُمذّي  داود أسمق ٠مظمرجوم

 يمؾ أقمٓمك ىمد اهلل إنّ :  اًمقداع طمّج٦م ذم ظمٓمٌتف ذم ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

  .ًمقارٍث  وصّٞم٦م ومال طمّ٘مف طمّؼ  ذي

 اًمِّم٤مُمّٞملم قمـ طمديثف ىمّقى وىمد ، قمّٞم٤مش سمـ إؾمامقمٞمؾ إؾمٜم٤مده وذم

 ذطمٌٞمؾ قمـ روايتف ُمـ وهذا ، واًمٌخ٤مرّي  أمحد ُمٜمٝمؿ إئّٛم٦م ُمـ َج٤مقم٦م

 قمٜمد سم٤مًمّتحدي٨م روايتف ذم وّسح - صم٘م٦م ؿم٤مُمّل  وهق - ُمًٚمؿ سمـ

  .طمًـ طمدي٨م:  اًمؽّمُمذّي  وىم٤مل .اًمؽّمُمذّي 

 وقمـ ، واًمٜم٤ًّمئّل  اًمؽّمُمذّي  قمٜمد ظم٤مرضم٦م سمـ قمٛمرو قمـ اًم٤ٌمب وذم

 قمٜمد ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو وقمـ ، ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد أٟمس

 اًمّّمقاب:  وىم٤مل .أيْم٤مً  اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد ضم٤مسمر وقمـ،  اًمّدارىمٓمٜمّل 
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 .ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمد قمكمّ  وقمـ ، إرؾم٤مًمف

 أنّ  ي٘متيض جمٛمققمٝم٤م ًمٙمـ ، ُم٘م٤مل قمـ ُمٜمٝم٤م يمؾٍ  إؾمٜم٤مد ُيٚمق وٓ

 .أصالً  ًمٚمحدي٨م

:  وم٘م٤مل،  ُمتقاشمر اعمتـ هذا أنّ  إمم " إمّ  " ذم اًمِّم٤مومٕمّل  ضمٜمح سمؾ

 ُمـ سم٤معمٖم٤مزي ؿاًمٕمٚم أهؾ ُمـ قمٜمٝمؿ طمٗمٔمٜم٤م وُمـ اًمٗمتٞم٤م أهؾ وضمدٟم٤م

 وصّٞم٦م ٓ : اًمٗمتح قم٤مم ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ذم ُيتٚمٗمقن ٓ وهمػمهؿ ىمريش

 ومٙم٤من ، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ًم٘مقه ممّـ قمٜمف طمٗمٔمقه قمّٛمـ وي١مصمرون .ًمقارٍث 

  .واطمد ٟم٘مؾ ُمـ أىمقى ومٝمق ، يم٤موّم٦م قمـ يم٤موّم٦م ٟم٘مؾ

 شم٘مدير وقمغم ، ُمتقاشمراً  احلدي٨م هذا يمقن ذم اًمّرازّي  اًمٗمخر ٟم٤مزع وىمد

 يٜمًخ ٓ اًم٘مرآن أنّ  .افّشوؾعلّ  مذهى ُمـ وم٤معمِمٝمقر ، ؽذًم شمًٚمٞمؿ

ٜم٦ّم ًّ ـّ  ، سم٤مًم  افّشوؾعلّ  سمف ّسح يمام ُم٘متْم٤مه قمغم اإلمجوع هذا ذم احلّج٦م ًمٙم

 .وؽره

 أّّن٤م قمغم إـثر ٕنّ  ، اًمٚمزوم قمدم اًمقارث وصّٞم٦م صّح٦م سمٕمدم واعمراد

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام اًمقرصم٦م إضم٤مزة قمغم ُمقىمقوم٦م

٤ٌّمس اسمـ قمـ قمٓم٤مء قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ ـمريؼ ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  وروى  قم

َّٓ  ًمقارٍث  وصّٞم٦م دمقز ٓ : ُمرومققم٤مً  َّٓ  صم٘م٤مت ورضم٤مًمف .اًمقرصم٦م يِم٤مء أن إ  إ

  .أقمٚمؿ واهلل .اخلراؾم٤مينّ  هق قمٓم٤مءً  إنّ :  ىمٞمؾ وم٘مد .ُمٕمٚمقل أّٟمف

 اًمقصّٞم٦م شمّمّح  ٓ سم٠مّٟمف " ًمقارٍث  وصّٞم٦م ٓ " سمحدي٨م واؾمتدل

 وٓ ًمف اًمقصّٞم٦م شمّمّح  ٓ اًمّثٚم٨م ـُم ٟمٗم٤مذه٤م شم٘مدير وقمغم ، أصالً  ًمٚمقارث

 , وداود ادزينّ  ؿول وبف ، اًمقرصم٦م أضم٤مزت وًمق .اًمّثٚم٨م قمغم زاد سمام ًمٖمػمه
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  .افّسبؽلّ  وؿّقاه

 وم٢منّ ،  أقمٌد ؾمّت٦م أقمتؼ اًمذي ذم طمّملمٍ  سمـ قمٛمران سمحدي٨م ًمف واطمت٩ّم 

  .ؿمديداً  ىمقًٓ :  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًمف وم٘م٤مل : ُمًٚمؿ قمٜمد ومٞمف

 ُم٤م ذًمؽ قمٚمٛم٧ُم  ًمق : ىم٤مل سم٠مّٟمف أظمرى ي٦مروا ذم اًمِّمديد اًم٘مقل وومّن 

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  ُمٜمٕمف قمغم ومدلَّ  اًمقرصم٦م راضمع أّٟمف يٜم٘مؾ وملَ  .قمٚمٞمف صٚمٞم٧ُم 

 اًمّثٚم٨م ذًمؽ سمٕمد ويم٤من:  وىّم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م ذم وسم٘مقًمف

 .( ) ضم٤مئزاً 

 ؾمٕمداً  ُمٜمع ملسو هيلع هللا ىلص وسم٠مّٟمف ، سمج٤مئزٍ  ًمٞمس اًمّثٚم٨م قمغم اًمّزائد أنّ  ُمٗمٝمقُمف وم٢منّ 

 .اإلضم٤مزة صقرة يًتثـ وملَ  .سم٤مًمِّمٓمر اًمقصّٞم٦م ُمـ

َّٓ  " ىمقًمف وهل اعمت٘مّدُم٦م سم٤مًمّزي٤مدة أضم٤مزه ُمـ واطمت٩ّم   يِم٤مء أن إ

  .واوح٦م طمّج٦م ومٝمل،  اًمّزي٤مدة هذه صّح٧م وم٢من ."اًمقرصم٦م

 ، اًمقرصم٦م حلّؼ  إصؾ ذم يم٤من إّٟمام اعمٜمع سم٠منّ :  اعمٕمٜمك ضمٝم٦م ُمـ واطمتّجقا

 .يٛمتٜمع ملَ  أضم٤مزوه وم٢مذا

 .خوّص  وارث فف يؽـ لَ  ؾقؿـاختؾػقا و

 .اجلٛمٝمقر ُمٜمٕمف: افؼقل إول 

،  رواي٦م ذم وأمحد وذيؽ وإؾمح٤مق احلٜمٗمّٞم٦م ضمّقزه: افؼقل افثوين 

 .ُمًٕمقد واسمـ قمكمّ  ىمقل وهق

______________________ 
وم٠موىص  "وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري ، (  3644)  "صحٞمحف"أظمرج هذه اًمٚمٗمٔم٦م ُمًٚمؿ ذم  (6)

 " اًمٜم٤مس سم٤مًمثٚم٨م ومج٤مز ذًمؽ هلؿ
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ٜم٦ّم وم٘مّٞمدهت٤م .سم٤مٔي٦م ُمٓمٚم٘م٦م اًمقصّٞم٦م سم٠منّ :  واطمتّجقا ًّ  وارث ًمف سمٛمـ اًم

  .اإلـمالق قمغم ًمف وارث ٓ ُمـ ومٞمٌ٘مك

  .آظمر هلؿ شمقضمٞمف ىمٌٚمف اًمذي دي٨ماحل ذم شم٘مّدم وىمد

 .اعمقت؟ طم٤مل أو اًمقصّٞم٦م طم٤مل اعم٤مل صمٚم٨م يٕمتؼم هؾ أيْم٤مً  واختؾػقا

 .افّثوين أصّحفام .ًمٚمِّم٤مومٕمّٞم٦م وضمٝم٤من ومه٤م ، ؿقفغ ظذ

 سمـ وقمٛمر اًمٜمّخٕمّل  ىمقل وهق .اًمٕمراىمّٞملم وأيمثر ُم٤مًمؽ:  بوّٕول ؾؼول

 .اًمٕمزيز قمٌد

 أيب سمـ قمكمّ  ىمقل وهق .واًم٤ٌمىمقن وأمحد طمٜمٞمٗم٦م أسمق:  بوفّثوين وؿول

  .اًمّت٤مسمٕملم ُمـ وَج٤مقم٦م  ـم٤مًم٥م

ؽ ًّ  ًمق وسم٠مّٟمف ، سم٠مّوهل٤م شمٕمتؼم واًمٕم٘مقد قم٘مد اًمقصّٞم٦م سم٠منّ :  إّوًمقن ومت

  .اّتػوؿوً  اًمٜمّذر طم٤مًم٦م ذًمؽ اقمتؼم ُم٤مًمف سمثٚم٨م يتّمّدق أن ٟمذر

 هب٤م شمٕمتؼم ٓ وًمذًمؽ ضمٝم٦م يمؾ ُمـ قم٘مداً  ًمٞم٧ًم اًمقصّٞم٦م سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 اًمّرضمقع يّمّح  سم٠مّّن٤م واًمقصّٞم٦م راًمٜمّذ سملم وسم٤مًمٗمرق ، اًم٘مٌقل وٓ اًمٗمقرّي٦م

 .يٚمزم واًمٜمّذر قمٜمٝم٤م

 .اًمقصّٞم٦م سمٕمد ُم٤مل ًمف طمدث ًمق ومٞمام شمٔمٝمر اخلالف هذا وصمٛمرة

 ظؾؿف بام تـػذ أو , ادول مجقع مـ افّثؾٌ يسى هؾ:  أيضوً  واختؾػقا

  .؟ بف يعؾؿ ولَ  فف جتّدد أو ظؾقف خػل مو دون ادقيص

 .ُم٤مًمؽ لىم٤م وبوفّثوين ، اجلٛمٝمقر ىم٤مل وبوّٕول

 اعم٤مل ُم٘مدار شمٕمداد يًتحي أن يِمؽمط ٓ أّٟمف : اجلٛمٝمقر وطمّج٦م

 ذـم٤مً  سمف اًمٕمٚمؿ يم٤من ومٚمق - سمجٜمًف قم٤معم٤مً  يم٤من وًمق - اّتػوؿوً  اًمقصّٞم٦م طم٤مًم٦م
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 .ذًمؽ ضم٤مز ٤معمََ 

 اعمٕمرور سمـ اًمؼماء اإلؾمالم ذم سم٤مًمّثٚم٨م أوىص ُمـ أّول : ؾوئدة

 اًمٜمٌّّل  يدظمؾ نأ ىمٌؾ ُم٤مت ىمد ويم٤من .ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  سمف أوىص ، سمٛمٝمٛمالٍت 

 .ورصمتف قمغم ورّده ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ٚمفوم٘مٌِ  ، سمِمٝمرٍ  اعمديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص

 ىمت٤مدة أيب سمـ اهلل قمٌد سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ اعمٜمذر واسمـ احل٤ميمؿ أظمرضمف

 .ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ
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 كتاب الفرائض
 ُمٗمروو٦مٍ  سمٛمٕمٜمك ومٕمٞمٚم٦مٌ  واًمٗمريْم٦م ، وطمدائؼ يمحدي٘م٦مٍ  ومريْم٦مٍ  َجع

:  أي .يمذا ًمٗمالنٍ  ومرو٧م : يؼول ، اًم٘مٓمع وهق .اًمٗمرض ُمـ ُم٠مظمقذةٌ 

 .اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مًمف اعم٤مل ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ًمف ىمٓمٕم٧م

 طمٞم٨م ـمرومٞمف ذم اًمذي احلزّ  وهق ، اًم٘مقس ومرض ُمـ هق:  وؿقؾ

 .يزول وٓ ويٚمزُمف ومٞمف ًمٞمث٧ٌم اًمقشمر يقوع

  .قم٤ٌمده سمف أًمزم ُم٤م وهل .اهلل سمٗمرائض ظم٤مّص  اًمّث٤مين:  وؿقؾ

 وظمّّم٧م ، ومٞمف واًمّت٠مصمػم اًمّّمٚم٥م اًمٌّمء ىمٓمع اًمٗمرض:  افّراؽى وؿول

 ُم٘مّدراً :  أي(  ُمٗمروو٤مً  ٟمّمٞم٤ٌمً )  شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ اًمٗمرائض سم٤مؾمؿ اعمقاري٨م

  .همػمهؿ قمـ ُم٘مٓمققم٤مً  أو ُمٕمٚمقُم٤مً  أو

 ذط قمغم ًمٞمس طمدي٨م ، اًمٗمرائض ؿشمٕمٚم   قمغم احل٨ّم  ذم ورد وىمد

حفو واًمٜم٤ًّمئّل  واًمؽّمُمذّي  أمحد أظمرضمف .ٌخ٤مرياًم  ُمـ احل٤ميمؿ صحَّ

 وم٢ميّن  اًمٜم٤ّمس وقمٚمٛمقه٤م اًمٗمرائض ٛمقاشمٕمٚمَّ  " رومٕمف ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 اًمٗمريْم٦م ذم آصمٜم٤من ُيتٚمػ طمّتك ٘مٌضؾمٞمُ  اًمٕمٚمؿ وإنّ  ، ُم٘مٌقٌض  اُمرؤٌ 

 ." سمٞمٜمٝمام يٗمّمؾ ُمـ جيدان ومال

َّٓ  ، ُمقصّم٘مقن ورواشمف  اظمتالوم٤مً  إقمرايبّ  قمقٍف  قمغم ومٞمف اظمتٚمػ أّٟمف إ

 . ً يمثػما

 .ُمْمٓمرٌب  إّٟمف:  اًمؽّمُمذّي  وم٘م٤مل

 ُمـ قمٜمف وضم٤مء ، ُمًٕمقد أيب ـمريؼ ُمـ فقمٜم ضم٤مء أّٟمف قمٚمٞمف وآظمتالف

 .اظمتالف أيْم٤مً  قمٜمف أؾم٤مٟمٞمده٤م وذم ، هريرة أيب ـمريؼ
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 اًمٗمرائض شمٕمٚمٛمقا " هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ( ) اًمؽّمُمذّي  قمٜمد وًمٗمٔمف

 ." أُّمتل ُمـ يٜمزع ُم٤م أّول وإّٟمف ، اًمٕمٚمؿ ٟمّمػ وم٢مّّن٤م

 ـمريؼ ُمـ " إوؾمط " ذم اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف .سمٙمرة أيب قمـ اًم٤ٌمب وذم

 اًم٘مرآن ٛمقاشمٕمٚمَّ  : رومٕمف أسمٞمف قمـ سمٙمر أيب سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمـ احلاّمينّ  دٍ راؿم

 ُيتّمؿ زُم٤منٌ  اًمٜم٤ّمس قمغم ي٠ميت أن أوؿمؽ ، اًمٜم٤ّمس ٛمقه٤موقمٚمّ  واًمٗمرائض

،  ُم٘مٌقٌل  وراؿمدٌ  .سمٞمٜمٝمام يٗمّمؾ ُمـ جيدان ومال اًمٗمريْم٦م ذم اًمّرضمالن

ـّ    .جمٝمقل قمٜمف اًمّراوي ًمٙم

 "اًمٜم٤ّمس وقمٚمٛمقه٤م اًمٗمرائض ٛمقاشمٕمٚمَّ  " سمٚمٗمظ اخلدرّي  ؾمٕمٞمد أيب وقمـ

 اًمّدارُمّل  وأظمرج ، وٕمٞمػ وهق قمٓمّٞم٦م ـمريؼ ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرضمف

 ًمٗمظ وذم ." اًم٘مرآن شمٕمٚمٛمقن يمام اًمٗمرائض شمٕمٚمٛمقا " ُمقىمقوم٤مً  قمٛمر قمـ

 ".ديٜمٙمؿ ُمـ وم٢مّّن٤م اًمٗمرائض شمٕمٚمٛمقا " قمٜمف

 " اًمٗمرائض ومٚمٞمتٕمٚمؿ اًم٘مرآن ىمرأ ُمـ " أيْم٤مً  ُمقىمقوم٤مً  ُمًٕمقد اسمـ وقمـ

َّٓ  .٤متصم٘م ورضم٤مهل٤م  .اٟم٘مٓم٤مقم٤مً  أؾم٤مٟمٞمده٤م ذم أنّ  إ

______________________ 
قمـ ؿمٝمر سمـ ُمـ رواي٦م (  6346) وإٟمام أظمرضمف  .مل أره قمٜمد اًمؽمُمذي هبذا اًمٚمٗمظ( 6)

ض وقمّٚمٛمقا اًمٜم٤مس وم٢مين شمٕمّٚمٛمقا اًم٘مرآن واًمٗمرائ: طمقؿم٥م قمـ أيب هريرة ُمرومققم٤ًم سمٚمٗمظ 

 .ُم٘مٌقض

(  6264)  "اًمًٜمـ "وم٠مظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم  .أُم٤م هذا اًمٚمٗمظ اًمذي ذيمره اًمِم٤مرح

واحل٤ميمؿ ذم (  6640)  "إوؾمط"واًمٓمؼماين ذم (  030/ 2)  "اًمٙمؼمى"واًمٌٞمٝم٘مل ذم 

ُمـ ـمريؼ طمٗمص سمـ قمٛمر سمـ أيب اًمٕمٓم٤َّمف قمـ أيب اًمزٟم٤مد قمـ (  024/ 3)  "اعمًتدرك"

 .يب هريرة سمفإقمرج قمـ أ

د سمف طمٗمص وًمٞمس سم٤مًم٘مقي: وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل   .شمٗمرَّ

  .طمٗمص سمـ قمٛمر واه سمٛمرة:  "اًمتٚمخٞمص"وىم٤مل اًمذهٌل ذم 
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 أطمد سمٛمٕمٜمك احلدي٨م هذا ذم اًمٜمّّمػ ًمٗمظ:  افّصالح ابـ ؿول

 إّٟمف:  ذًمؽ قمـ ؾمئؾ إذ ظققـي ابـ ؿول وؿد,  يت٤ًموي٤م ملَ  وإن اًم٘مًٛملم

 .اًمٜم٤ّمس يمؾ سمف يٌتغم

 واًمٗمرائض ُمقت وطم٤مًم٦م طمٞم٤مة طم٤مًم٦م طم٤مًمتلم هلؿ ٕنّ :  ؽره وؿول

 .اعمقت سم٠مطمٙم٤مم شمتٕمٚمؼ

 ، اًم٘مٞم٤مس وُمـ اًمٜمّّمقص ُمـ شمتٚمّ٘مك إطمٙم٤مم ٕنّ :  وؿقؾ

َّٓ  شمتٚمّ٘مك ٓ واًمٗمرائض  .اًمٜمّّمقص ُمـ إ

أصؾ ُم٤م سمٜمك قمٚمٞمف ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأهؾ :  ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: ؾوئدة 

 .احلج٤مز وُمـ واوم٘مٝمؿ ذم اًمٗمرائض ىمقل زيد سمـ صم٤مسم٧م

وأصؾ ُم٤م سمٜمك قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمراق وُمـ واوم٘مٝمؿ ومٞمٝم٤م ىمقل قمكم سمـ أيب 

 .ـم٤مًم٥م

َّٓ ويمؾ ُمـ اًمٗمري٘ملم ٓ ُي٤مًمػ ىمقل ص٤مطمٌف  ذم اًمٞمًػم اًمٜم٤مدر إذا  إ

 .فمٝمر ًمف مم٤م جي٥م قمٚمٞمف آٟم٘مٞم٤مد إًمٞمف
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 الحديث الخامس واألربطون
أحلؼقا : ؿول ,  ملسو هيلع هللا ىلص ظـ افـبلّ   ظـ ظبد اهلل بـ ظبوسٍ  -666

 ( ).ؾام بؼل ؾفق ٕوػ رجٍؾ ذـرٍ  , افػرائض بلهؾفو

ؾام  , أهؾ افػرائض ظذ ـتوب اهللاؿسؿقا ادول بغ : ودم روايي 

 ( ).ؾألوػ رجٍؾ ذـرٍ  , ترـً افػرائض

 

اعمراد سم٤مًمٗمرائض هٜم٤م إٟمّم٤ٌمء  (أحلؼقا افػرائض بلهؾفو : )  ؿقفف

وهل اًمٜمّمػ وٟمّمٗمف وٟمّمػ ٟمّمٗمف  ، اعم٘مدرة ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم

واعمراد سم٠مهٚمٝم٤م ُمـ يًتح٘مٝم٤م سمٜمص  ، واًمثٚمث٤من وٟمّمٗمٝمام وٟمّمػ ٟمّمٗمٝمام

 .اًم٘مرآن

قمـ اسمـ ـم٤موس قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ  ( )وىمع ذم رواي٦م روح سمـ اًم٘م٤مؾمؿ و

قمغم : أي  "ل سملم أهؾ اًمٗمرائض قمغم يمت٤مب اهللاىمًٛمقا اعم٤م "قم٤ٌمس 

  .وومؼ ُم٤م أٟمزل ذم يمت٤مسمف

أي  "ومام شمريم٧م  "ذم رواي٦م روح سمـ اًم٘م٤مؾمؿ   (ؾام بؼل : )  ؿقفف

 . أسم٘م٧م

______________________ 
ُمـ ـمرق (  6266) وُمًٚمؿ (  2026،  2062،  2063،  2066) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

  .قمـ قمٌد اهلل سمـ ـم٤موس قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 .ـ اسمـ ـم٤موس قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمفُمـ ـمريؼ ُمٕمٛمر قم(  6266) أظمرضمف ُمًٚمؿ ( 6)

واًمّمقاب أن هذه اًمرواي٦م ُمـ رواي٦م ُمٕمٛمر قمـ قمٌد اهلل سمـ ، يمذا ىم٤مل اًمِم٤مرح رمحف اهلل  (0)

وم٘مد أظمرضمٝم٤م اًمِمٞمخ٤من سمٚمٗمظ  .أُم٤م رواي٦م َروح، (  3663) ـم٤موس يمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿ 

  .أحل٘مقا اًمٗمرائض سم٠مهٚمٝم٤م ، ومام شمريم٧م اًمٗمرائض ومألومم رضمٍؾ ذيمرٍ  "
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ح اهلٛمزة واًمالم سمٗمت "ومألومم  "ذم رواي٦م هلام  (ؾفق ٕوػ : )  ؿقفف

،   سمًٙمقن اًمالم وهق اًم٘مربسمٞمٜمٝمام واو ؾم٤ميمٜم٦م أومٕمؾ شمٗمْمٞمؾ ُمـ اًمقزْم 

 .عمـ يٙمقن أىمرب ذم اًمٜم٥ًم إمم اعمقرث: أي 

  .وًمٞمس اعمراد هٜم٤م إطمؼ

 ذم رواي٦م اسمـ احلذاء قمـ اسمـ ُم٤مه٤من ذم ُمًٚمؿ أنَّ : وىمد طمٙمك قمٞم٤مض 

 .وهل سمٛمٕمٜمك إىمرب، سمدال وٟمقن  "ومٝمق ٕدٟمك  "

 . اعمٕمٜمك أىمرب رضمؾ ُمـ اًمٕمّم٦ٌم: يب ىم٤مل اخلٓم٤م

اًمرضم٤مل ُمـ اًمٕمّم٦ٌم سمٕمد أهؾ  اعمراد سم٠مومم رضمؾ أنَّ :  وىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل

اًمٗمروض إذا يم٤من ومٞمٝمؿ ُمـ هق أىمرب إمم اعمٞم٧م اؾمتحؼ دون ُمـ هق 

 .وم٢من اؾمتقوا اؿمؽميمقا .أسمٕمد

ي٘مّمد ذم هذا احلدي٨م ُمـ يدزم سم٤مٔسم٤مء وإُمٝم٤مت ُمثال  وملَ :  ىم٤مل

، يمذا ىم٤مل  هق أومم ُمـ همػمه إذا اؾمتقوا ذم اعمٜمزًم٦مٕٟمف ًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمـ 

 . اسمـ اعمٜمػم

إٟمام اعمراد سمف اًمٕمٛم٦م ُمع اًمٕمؿ وسمٜم٧م إخ ُمع اسمـ : وىم٤مل اسمـ اًمتلم 

وظمرج ُمـ ذًمؽ إخ وإظم٧م ، إخ وسمٜم٧م اًمٕمؿ ُمع اسمـ اًمٕمؿ 

وإن يم٤مٟمقا إظمقًة  }:وم٢مّنؿ يرصمقن سمٜمص ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، ٕسمقيـ أو ٕب

ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ ُمـ  ، { ّذيمر ُمثؾ طمّظ إٟمثٞملمرضم٤مًٓ وٟم٤ًمًء ومٚمٚم

ويمذا ُيرج إخ  ، حيج٥م يم٤مٕخ ًمألب ُمع اًمٌٜم٧م وإظم٧م اًمِم٘مٞم٘م٦م

دس}:وإظم٧م ٕم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ًّ وىمد ٟم٘مؾ  .{ومٚمٙمؾ واطمٍد ُمٜمٝمام اًم

  .اعمراد هب٤م إظمقة ُمـ إم قمغم أنَّ  اإلمجوع
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 يمت٥م ، ووىمع ذم هٙمذا ذم َجٞمع اًمرواي٤مت (رجٍؾ ذـٍر : )  ؿقفف

 ."ومألومم قمّم٦ٌم ذيمر  "اًمٗم٘مٝم٤مء يمّم٤مطم٥م اًمٜمٝم٤مي٦م وشمٚمٛمٞمذه اًمٖمزازم 

 .هذه اًمٚمٗمٔم٦م ًمٞم٧ًم حمٗمقفم٦م:  ىم٤مل اسمـ اجلقزي واعمٜمذري

ومْمال  ، ومٞمٝم٤م سُمٕمٌد قمـ اًمّمح٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٖم٦م:  وىم٤مل اسمـ اًمّمالح

 .وم٢من اًمٕمّم٦ٌم ذم اًمٚمٖم٦م اؾمؿ ًمٚمجٛمع ٓ ًمٚمقاطمد ، قمـ اًمرواي٦م

، ويدل قمٚمٞمف ُم٤م وىمع ذم سمٕمض  ٜمسواًمذي ئمٝمر أٟمف اؾمؿ ضم .يمذا ىم٤مل

 ومٚمػمصمف قمّمٌتف ُمـ "ـمرق طمدي٨م أيب هريرة ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري 

 .( ) "يم٤مٟمقا

 .ىمد اؾمتِمٙمؾ سم٠من إظمقات قمّم٤ٌمت اًمٌٜم٤مت:  ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد

واحلدي٨م ي٘متيض اؿمؽماط اًمذيمقرة ذم اًمٕمّم٦ٌم اعمًتحؼ ًمٚم٤ٌمىمل سمٕمد 

 .اًمٗمروض

ٚمػ هؾ ًمف قمٛمقم؟ وقمغم ، وىمد اظمت أٟمف ُمـ ـمريؼ اعمٗمٝمقم: واجلقاب 

 .إظمقات قمّم٤ٌمت اًمٌٜم٤مت اًمتٜمزل ومٞمخص سم٤مخلؼم اًمدال قمغم أنَّ 

  .وؿد اشتشؽؾ افتعبر بذـر بعد افتعبر برجؾ

اًمٕمّم٦ٌم  ًمٞمٕمٚمؿ أنَّ  ، إٟمام يمرر ًمٚمٌٞم٤من ذم ٟمٕمتف سم٤مًمذيمقرة:  ؾؼول اخلطويب

إظم٧م ٓ شمرث  أنَّ  ، ويم٤من ُمٕمف أظم٧م ًمف، إذا يم٤من قمام أو اسمـ قمؿ ُمثال 

 .يٙمقن اعم٤مل سمٞمٜمٝمام ًمٚمذيمر ُمثؾ طمظ إٟمثٞملموٓ 

______________________ 
َّٓ ُم٤م ُمـ ُم١مُمـ  :ومت٤مُمف   (6) اًمٜمٌل أومم  }اىمرؤوا إن ؿمئتؿ  .وأٟم٤م أومم سمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة إ

وُمـ ، وم٠ميام ُم١مُمـ ُم٤مت وشمرك ُم٤مًٓ ومٚمػمصمف قمّمٌتف َُمـ يم٤مٟمقا . {سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ 

 .شمرك ديٜم٤ًم أو وٞم٤مقم٤ًم ومٚمٞم٠مشمٜمل وم٠مٟم٤م ُمقٓه
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واإلؿمٙم٤مل سم٤مق  "رضمؾ ": سم٠من هذا فم٤مهر ُمـ اًمتٕمٌػم سم٘مقًمف: وشمٕم٘م٥م 

 َّٓ :  ، وسمف ضمزم همػمه يم٤مسمـ اًمتلم ىم٤مل يمالُمف يٜمحؾ إمم أٟمف ًمٚمت٠ميمٞمد أنَّ  إ

 .وُمثٚمف اسمـ ًمٌقن ذيمر

سم٠من اًمٕمرب  دَّ ، ورُ  إٟمف ًمٚمت٠ميمٞمد اًمٚمٗمٔمل:  ؿقؾ:  وم٘م٤مل افؼرضبلوزيٗمف 

وإُم٤م رومع شمقهؿ  .ٟمام شم١ميمد طمٞم٨م يٗمٞمد وم٤مئدة إُم٤م شمٕملم اعمٕمٜمك ذم اًمٜمٗمسإ

 . وًمٞمس ذًمؽ ُمقضمقدًا هٜم٤م، اعمج٤مز 

اًمرضمؾ  ، ٕنَّ  هذا اًمتقيمٞمد عمتٕمٚمؼ احلٙمؿ وهق اًمذيمقرة:  وؿول ؽره

، وم٘مد طمٙمك ؾمٞمٌقيف ُمررت  ىمد يراد سمف ُمٕمٜمك اًمٜمجدة واًم٘مقة ذم إُمر

إمم زي٤مدة اًمتقيمٞمد سمذيمر طمتك ٓ ومٚمٝمذا اطمت٤مج اًمٙمالم  .أسمقه رضمٌؾ  سمرضمؾٍ 

 .اعمراد سمف ظمّمقص اًم٤ٌمًمغ ئمـ أنَّ 

وهق أقمؿ ُمـ  .اًمِمخص "رضمؾ  "ظمِمٞم٦م أن ئمـ سمٚمٗمظ :  وؿقؾ

 . اًمذيمر وإٟمثك

اإلطم٤مـم٦م سم٤معمػماث إٟمام شمٙمقن  "َذيَمر  "ذم ىمقًمف :  وؿول ابـ افعريب

، ٤مل اًمٌٜم٧م شم٠مظمذ َجٞمع اعم إنَّ :  َُمـ ىم٤مل، وٓ يرد ىمقل  ًمٚمذيمر دون إٟمثك

واإلطم٤مـم٦م خمتّم٦م سم٤مًم٥ًٌم اًمقاطمد  ، ّٕن٤م إٟمام شم٠مظمذه سمًٌٌلم ُمتٖم٤ميريـ

َّٓ وًمٞمس   .ومٚمٝمذا ٟمٌف قمٚمٞمف سمذيمر اًمذيمقري٦م .اًمذيمر إ

 . وهذا ٓ يتٗمٓمـ ًمف يمؾ ُمدع:  ىم٤مل

إٟمف اطمؽماز قمـ اخلٜمثك ذم اعمقوٕملم ومال شم١مظمذ اخلٜمثك ذم : وؿقؾ 

 .اًمزيم٤مة وٓ حيرز اخلٜمثك اعم٤مل إذا اٟمٗمرد

 .القمتٜم٤مء سم٤مجلٜمسًم:  وؿقؾ
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 .ًمإلؿم٤مرة إمم اًمٙمامل ذم ذًمؽ يمام ي٘م٤مل اُمرأة أٟمثك:  وؿقؾ

 .ًمئال حيٛمؾ قمغم اًمتٖمٚمٞم٥م، ًمٜمٗمل شمقهؿ اؿمؽماك إٟمثك ُمٕمف :  وؿقؾ

وؾم٥ٌم  ، ُذيمر شمٜمٌٞمٝم٤ًم قمغم ؾم٥ٌم آؾمتح٘م٤مق سم٤مًمٕمّمقسم٦م:  وؿقؾ

  .وهلذا ضمٕمؾ ًمٚمذيمر ُمثؾ طمظ إٟمثٞملم ، اًمؽمضمٞمح ذم اإلرث

شمٚمح٘مٝمؿ اعم١من يم٤مًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمٞم٤مل واًمْمٞمٗم٤من اًمرضم٤مل  وطمٙمٛمتف أنَّ 

،  ؾ اًمٖمراُم٤مت وهمػم ذًمؽوإروم٤مد اًم٘م٤مصديـ وُمقاؾم٤مة اًم٤ًمئٚملم وحتٛمّ 

 .هٙمذا ىم٤مل اًمٜمقوي

هق قمغم ُمٕمٜمك اظمتّم٤مص  ؿقؾ:  وم٘م٤مل .وؾمٌ٘مف اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

 .اًمرضم٤مل سم٤مًمتٕمّمٞم٥م سم٤مًمذيمقري٦م اًمتل هب٤م اًم٘مٞم٤مم قمغم اإلٟم٤مث

 : تِمٙم٤مل ُم٤م ورد ذم هذاوم٢مٟمف ىم٤مل سمٕمد أن ذيمر اؾم . وأصٚمف ًمٚمامزري

 ." اسمـ ًمٌقن ذيمر "وذم اًمزيم٤مة  "رضمؾ ذيمر  "وهق 

ىم٤مقمدة اًمنمع ذم اًمزيم٤مة آٟمت٘م٤مل ُمـ ؾمـ  واًمذي ئمٝمر زم أنَّ : ىم٤مل 

وىمد ضمٕمؾ ذم مخ٦ًم وقمنميـ  ، وُمـ قمدد إمم أيمثر ُمٜمف ، إمم أقمغم ُمٜمٝم٤م

وم٘مد يتخٞمؾ أٟمف قمغم ظمالف  ، أقمغم ُمٜمٝم٤م وهق اسمـ ًمٌقن سمٜم٧م خم٤مض وؾمٜم٤مً 

ًمٙمٜمف  اسمـ اًمٚمٌقن أقمغم ؾمٜم٤مً  ٕنَّ ، وأن اًمًٜملم يم٤مًمًـ اًمقاطمد  ، ٘م٤مقمدةاًم

ٌَّف سم٘مقًمف  ، أدٟمك ىمدراً  اًمذيمقري٦م شمٌخًف طمتك يّمػم  قمغم أنَّ  "ذيمر  "ومٜم

 .ُمٜمف ُم٤ًموي٤ًم ًمٌٜم٧م خم٤مض ُمع يمقّن٤م أصٖمر ؾمٜم٤مً 

وومٞمٝمؿ  ، اًمرضم٤مل هؿ اًم٘م٤مئٛمقن سم٤مُٕمقر ٚمؿ أنَّ قمُ  اَم ومٚمِ  وأُم٤م ذم اًمٗمرائض

رب ُم٤م ٓ شمرى ًمٚمٜم٤ًمء ومٕمؼم سمٚمٗمظ وشمرى هلؿ اًمٕم ، ُمٕمٜمك اًمتٕمّمٞم٥م

، ومٝمام وإن اؿمؽميم٤م  إؿم٤مرة إمم اًمٕمٚم٦م اًمتل ٕضمٚمٝم٤م اظمتص سمذًمؽ "ذيمر"
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ًمٙمـ ُمتٕمٚمؼ ، اًم٥ًٌم ذم وصػ يمؾ ُمٜمٝمام سمذيمر اًمتٜمٌٞمف قمغم ذًمؽ  ذم أنَّ 

وذم اًمرضمؾ  ، ، وم٢مٟمف ذم اسمـ اًمٚمٌقن إؿم٤مرة إمم اًمٜم٘مص اًمتٜمٌٞمف ومٞمٝمام خمتٚمػ

 . وهذا ىمد خلّمف اًم٘مرـمٌل وارشمْم٤مه،  إؿم٤مرة إمم اًمٗمْمؾ

وأـم٤مل ذم شم٘مريره  .ىم٤مًمف اًمًٝمٞمكم . إٟمف وصػ ٕومم ٓ ًمرضمؾ:  وؿقؾ

  .وشمٌجح سمف، 

٤مه وىمد شمٚم٘مَّ  ، وومٞمف إؿمٙم٤مل ، هذا احلدي٨م أصؾ ذم اًمٗمرائض:  وم٘م٤مل

اًمٜم٤مس أو أيمثرهؿ قمغم وضمف ٓ شمّمح إو٤مومتف إمم ُمـ أوشمك ضمقاُمع 

، وهذا ٓ  هق ٟمٕم٧م ًمرضمؾ: ٤مًمقا وم٘م .اًمٙمٚمؿ واظمتٍم ًمف اًمٙمالم اظمتّم٤مراً 

َّٓ ٕٟمف ٓ يتّمقر أن يٙمقن اًمرضمؾ  ، يّمح ًمٕمدم اًمٗم٤مئدة  ، ذيمراً  إ

وٓ يتٕمٚمؼ سمف ، ُمـ أن يِمتٛمؾ قمغم طمِمق ٓ وم٤مئدة ومٞمف  ويمالُمف أضمؾ  

ٕٟمف ٓ يٙمقن ومٞمف سمٞم٤من  ، ، وًمق يم٤من يمام زقمٛمقا ًمٜم٘مص وم٘مف احلدي٨م طمٙمؿ

اعمػماث  قمغم أنَّ  اتػؼقا ، وىمد يٌٚمغ ؾمـ اًمرضمقًمٞم٦م ملَ طمٙمؿ اًمٓمٗمؾ اًمذي 

ومال وم٤مئدة ذم ختّمٞمّمف سم٤مًم٤ٌمًمغ دون  -وًمق يم٤من اسمـ ؾم٤مقم٦م  -جي٥م ًمف 

 .اًمّمٖمػم

واحلدي٨م إٟمام ؾمٌؼ ًمٌٞم٤من ُمـ يًتحؼ اعمػماث ُمـ اًم٘مراسم٦م سمٕمد :  ىم٤مل

يٙمـ ومٞمف شمٗمرىم٦م سملم ىمراسم٦م  ملَ ، وًمق يم٤من يمام زقمٛمقا  أصح٤مب اًمًٝم٤مم

 .إب وىمراسم٦م إم

يريد اًم٘مري٥م ذم  "أومم رضمؾ ذيمر  " فوم٢مذا صم٧ٌم هذا وم٘مقًم: ىم٤مل 

ـٍ ٌَ ٓ ُمـ ىمِ  وصٚم٥ٍم  ؾ رضمؾٍ ٌَ اًمٜم٥ًم اًمذي ىمراسمتف ُمـ ىمِ  ،  ورطمؿٍ  ؾ سمٓم

وهق  ، وم٤مٕومم هٜم٤م هق وزم اعمٞم٧م ومٝمق ُمْم٤مف إًمٞمف ذم اعمٕمٜمك دون اًمٚمٗمظ



 419  لفرائضا كتاب   

 ومٕمؼم قمـ اًمّمٚم٥م سم٘مقًمف -وهق اًمّمٚم٥م  -ذم اًمٚمٗمظ ُمْم٤مف إمم اًمٜم٥ًم 

َّٓ اًمّمٚم٥م ٓ يٙمقن  ٕنَّ  .أومم رضمؾ:  ٕومم "٠موم٤مد سم٘مقًمف وم رضمالً  إ

، وأوم٤مد  ؾ إم يم٤مخل٤ملٌَ ٟمٗمل اعمػماث قمـ إومم اًمذي هق ُمـ ىمِ  "رضمؾ

َـّ ، ٟمٗمل اعمػماث قمـ اًمٜم٤ًمء  " ذيمر " سم٘مقًمف ُمـ اعمدًملم إمم اعمٞم٧م  وإن يم

 .ٌؾ صٚم٥م ّٕنـ إٟم٤مثُمـ ىمِ 

  : مـ وجفغوؾم٥ٌم اإلؿمٙم٤مل :  ىم٤مل

 ملَ  وًمق يم٤من ُمرومققم٤مً ، ضمؾ ًمر يم٤من خمٗمقو٤م فمـ ٟمٕمت٤مً  عَم٤َّمأٟمف :  أحدمهو

 .يِمٙمؾ يم٠من ي٘م٤مل ومقارصمف أومم رضمؾ ذيمر

وهذا اًمقزن إذا أريد سمف اًمتٗمْمٞمؾ يم٤من ، أٟمف ضم٤مء سمٚمٗمظ أومٕمؾ :  وافثوين

ومٛمٕمٜم٤مه أقمٚمؿ اًمٜم٤مس ومتقهؿ  ، سمٕمض ُم٤م يْم٤مف إًمٞمف يمٗمالن أقمٚمؿ إٟم٤ًمن

وإٟمام هق  .وًمٞمس يمذًمؽ، أومم اًمرضم٤مل  "أومم رضمؾ  " اعمراد سم٘مقًمف أنَّ 

هق أظمقك : عمٞم٧م سم٢مو٤مومتف اًمٜم٥ًم وأومم صٚم٥م سم٢مو٤مومتف يمام شم٘مقل أومم ا

  .وم٤مٕومم ذم احلدي٨م يم٤مًمقزم:  ىم٤مل ، أظمق اًمرظم٤مء ٓ أظمق اًمٌالء

 .؟ يمٞمػ يْم٤مف ًمٚمقاطمد وًمٞمس سمجزء ُمٜمف: وم٢من ىمٞمؾ 

وإن  -إذا يم٤من ُمٕمٜم٤مه إىمرب ذم اًمٜم٥ًم ضم٤مزت إو٤مومتف : وم٤مجلقاب 

  .( )ر أُمؽ صمؿ أسم٤مك صمؿ أدٟم٤مك سم: ذم اًمؼم  ملسو هيلع هللا ىلصيم٘مقًمف  -ُمٜمف  يٙمـ ضمزءاً  ملَ 

وقمغم هذا ومٞمٙمقن ذم هذا اًمٙمالم اعمقضمز ُمـ اعمت٤مٟم٦م ويمثرة : ىم٤مل 

  .، وم٤محلٛمد هلل اًمذي وومؼ وأقم٤من اٟمتٝمك يمالُمف اعمٕم٤مين ُم٤م ًمٞمس ذم همػمه

______________________ 
 .ُمـ طمدي٨م أيب هريرة (  6633) أظمرضمف ُمًٚمؿ ( 6)
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  .وٓ ُيٚمق ُمـ اؾمتٖمالق

، وإومم  ذيمر صٗم٦م ٕومم ٓ ًمرضمؾ:  وم٘م٤مل، وىمد خلّمف اًمٙمرُم٤مين 

ومٝمق ًم٘مري٥م اعمٞم٧م ذيمر ُمـ ضمٝم٦م :  ٠مٟمف ىم٤ملسمٛمٕمٜمك اًم٘مري٥م إىمرب ومٙم

، وم٤مٕومم ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك  رضمؾ وصٚم٥م ٓ ُمـ ضمٝم٦م سمٓمـ ورطمؿ

وم٠موم٤مد سمذًمؽ ٟمٗمل  ، ، وأؿمػم سمذيمر اًمرضمؾ إمم إوًمقي٦م ُمْم٤مف إمم اعمٞم٧م

ٟمٗمٞمف " ذيمر " ، وسم٘مقًمف  اعمػماث قمـ إومم اًمذي ُمـ ضمٝم٦م إم يم٤مخل٤مل

ـّ ، قمـ اًمٜم٤ًمء سم٤مًمٕمّمقسم٦م  .  ًمٚمٛمٞم٧م ُمـ ضمٝم٦م اًمّمٚم٥مدًملماعمُ ُمـ  وإن يم

  اٟمتٝمك

َّٓ أطمذف ُمٜمف  وملَ وىمد أوردشمف يمام وضمدشمف  أُمثٚم٦م أـم٤مل هب٤م ويمٚمامت  إ

 . ، واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ـمقيٚم٦م شمٌجح هب٤م سم٥ًٌم ُم٤م فمٝمر ًمف ُمـ ذًمؽ

اًمذي يٌ٘مك سمٕمد اًمٗمروض ًمٚمٕمّم٦ٌم ي٘مدم  قمغم أنَّ  أمجعقا :ىم٤مل اًمٜمقوي 

،  ٤مص٥م ىمري٥مومال يرث قم٤مص٥م سمٕمٞمد ُمع قم ، إىمرب وم٤مٕىمرب

، ومٛمتك  دزم سمٜمٗمًف سم٤مًم٘مراسم٦م ًمٞمس سمٞمٜمف وسملم اعمٞم٧م أٟمثكذيمر يُ  واًمٕمّم٦ٌم يمؾ  

، وإن يم٤من ُمع ذوي ومروض همػم ُمًتٖمرىملم أظمذ  اٟمٗمرد أظمذ َجٞمع اعم٤مل

 . وإن يم٤من ُمع ُمًتٖمرىملم ومال رء ًمف، ُم٤م سم٘مل 

وأُم٤م شمًٛمٞم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء إظم٧م ُمع اًمٌٜم٧م قمّم٦ٌم ومٕمغم : ىم٤مل اًم٘مرـمٌل 

٤م يم٤مٟم٧م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م شم٠مظمذ ُم٤م ومْمؾ قمـ اًمٌٜم٧م ّن٤م عَمَّ ٕ، ؾمٌٞمؾ اًمتجقز 

 .اًمٕم٤مص٥م أؿمٌٝم٧م



 421  لفرائضا كتاب   

 ( )وىمد شمرضمؿ اًمٌخ٤مري سمذًمؽ :  ىمٚم٧م

 -يٕمٜمل اسمـ قم٤ٌمس وُمـ شمٌٕمف  -اؾمتدل ىمقم :  ىم٤مل اًمٓمح٤موي

ُمـ ظمٚمػ سمٜمت٤م وأظم٤م ؿم٘مٞم٘م٤م وأظمت٤م ؿم٘مٞم٘م٦م  قمغم أنَّ  ، سمحدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

،  وًمق يم٤مٟم٧م ؿم٘مٞم٘م٦ميم٤من ٓسمٜمتف اًمٜمّمػ وُم٤م سم٘مل ٕظمٞمف وٓ رء ٕظمتف 

ٓ رء : وم٘م٤مًمقا  ، وـمردوا ذًمؽ ومٞمام ًمق يم٤من ُمع إظم٧م اًمِم٘مٞم٘م٦م قمّم٦ٌم

  .سمؾ اًمذي يٌ٘مك سمٕمد اًمٌٜم٧م ًمٚمٕمّم٦ٌم وًمق سمٕمدوا، هل٤م ُمع اًمٌٜم٧م 

إن اُمرٌؤ هٚمؽ ًمٞمس ًمف وًمٌد وًمف  } : سم٘مقًمف شمٕم٤ممم واطمتجقا أيْم٤مً 

ومٛمـ أقمٓمك إظم٧م ُمع اًمٌٜم٧م :  ىم٤مًمقا { أظم٧ٌم ومٚمٝم٤م ٟمّمػ ُم٤م شمرك

 . فم٤مهر اًم٘مرآنظم٤مًمػ 

واسمـ اسمـ وسمٜم٧م  ُمـ شمرك سمٜمت٤مً  قمغم أنَّ  بوٓتػوقواؾمُتدل قمٚمٞمٝمؿ :  ىم٤مل

، ًمٚمٌٜم٧م اًمٜمّمػ وُم٤م سم٘مل سملم اسمـ آسمـ وسمٜم٧م آسمـ  اسمـ ُمت٤ًمويلم أنَّ 

سمؾ ورصمقا ُمٕمف ؿم٘مٞم٘متف وهل  ، ُيّمقا اسمـ آسمـ سمام سم٘مل ًمٙمقٟمف ذيمراً  وملَ 

  .أٟمثك

سمؾ هق ، س قمغم قمٛمقُمف طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ًمٞم ومُٕمٚمؿ سمذًمؽ أنَّ : ىم٤مل 

وم٢من ًمٚمٌٜم٧م اًمٜمّمػ  وقماّمً وقمٛم٦مً  وهق ُم٤م إذا شمرك سمٜمت٤مً  ، ذم رء ظم٤مص

 .إمجوظوً وُم٤م سم٘مل ًمٚمٕمؿ دون اًمٕمٛم٦م 

وم٤مىمت٣م اًمٜمٔمر شمرضمٞمح إحل٤مق إظم٧م ُمع إخ سم٤مٓسمـ واًمٌٜم٧م : ىم٤مل 

______________________ 
أنَّ اًمٜمّمػ  صمؿ أورد ىمْم٤مء ُمٕم٤مذ  "سم٤مب ُمػماث إظمقات ُمع اًمٌٜم٤مت قمّم٦ٌٌم  "٘م٤مل وم (6)

أو ،  ملسو هيلع هللا ىلصٕىمْملم ومٞمٝم٤م سم٘مْم٤مء اًمٜمٌل : ويمذا ىمقل اسمـ ُمًٕمقد  .ًمالسمٜم٦م واًمٜمّمػ ًمألظم٧م

 " ًمالسمٜم٦م اًمٜمّمػ ، وٓسمٜم٦م آسمـ اًمًدس ، وُم٤م سم٘مل ومٚمألظم٧م:   ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اًمٜمٌل : ىم٤مل 
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َّٓ يؽمك  ملَ اعمٞم٧م ًمق  نَّ ، َٕ  ٓ سم٤مًمٕمؿ واًمٕمٛم٦م ؿم٘مٞم٘متلم وم٤معم٤مل  وأظمت٤مً  أظم٤مً  إ

، سمخالف ُم٤م ًمق شمرك قمام  ، ومٙمذًمؽ ًمق شمرك اسمـ اسمـ وسمٜم٧م اسمـ سمٞمٜمٝمام

 .بوتػوؿفؿوقمٛم٦م وم٢من اعم٤مل يمٚمف ًمٚمٕمؿ دون اًمٕمٛم٦م 

قمغم أمجعقا ومٝمق أّنؿ  ، وأُم٤م اجلقاب قمام اطمتجقا سمف ُمـ أي٦م: ىم٤مل 

،  ٕب يم٤من ًمٚمٌٜم٧م اًمٜمّمػ وُم٤م سم٘مل ًمألخ وأظم٤مً  اعمٞم٧م ًمق شمرك سمٜمت٤مً  أنَّ 

إٟمام هق وًمد حيقز اعم٤مل يمٚمف ٓ  {وًمدٌ ًمٞمس ًمف }:وأن ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم 

، وأىمرب اًمٕمّم٤ٌمت اًمٌٜمقن صمؿ سمٜمقهؿ وإن ؾمٗمٚمقا  اًمقًمد اًمذي ٓ حيقز

، وم٢من اضمتٛمٕم٤م ومًٞم٠ميت  صمؿ إب صمؿ اجلد وإخ إذا اٟمٗمرد واطمد ُمٜمٝمام

، صمؿ إقمامم صمؿ سمٜمقهؿ  ، صمؿ سمٜمق اإلظمقة صمؿ سمٜمقهؿ وإن ؾمٗمٚمقا( ) طمٙمٛمف

 .وإن ؾمٗمٚمقا

م إخ ُمـ إب ٘مدَّ ًمٙمـ يُ  ، م قمغم ُمـ أدمم سم٠مب٘مدَّ وُمـ أدمم سم٠مسمقيـ يُ 

 ، م اسمـ أخ ٕب قمغم قمؿ ٕسمقيـ٘مدَّ ويُ  ، قمغم اسمـ إخ ُمـ إسمقيـ

 .م قمؿ ٕب قمغم اسمـ قمؿ ٕسمقيـ٘مدَّ ويُ 

 : واؾمتدل سمف اًمٌخ٤مري قمغم 

 .يٙمـ دوٟمف اسمـ ملَ اسمـ آسمـ حيقز اعم٤مل إذا  أنَّ  :ادسلفي إوػ 

 قمـ أسمٞمف قمـ اًمّزٟم٤مد أيب سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمـوروى ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر 

 يٙمـ ملَ  إذا ، اًمقًمد سمٛمٜمزًم٦م إسمٜم٤مء وًمد: ىم٤مل  أسمٞمف قمـ زيد سمـ ظم٤مرضم٦م

 ، يرصمقن يمام يرصمقن ، يم٠مٟمث٤مهؿ وأٟمث٤مهؿ ، يمذيمرهؿ ذيمرهؿ وًمدٌ  دوّنؿ

______________________ 
 .ذم اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م( 6)
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  .آسمـ ُمع آسمـ وًمد يرث وٓ ، حيجٌقن يمام وحيجٌقن

 واسمـ وسمٜمت٤مً  وأسم٤مً  زوضم٤مً  ٗم٧مظمٚم ومٞمٛمـ افػؼفوء أـثر ىم٤مل:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

دس وًمألب ، اًمّرسمع ومٚمٚمّزوج اًمٗمروض شم٘مّدم:  اسمـ وسمٜم٧م اسمـ ًّ  ، اًم

 ، إٟمثٞملم طمظّ  ُمثؾ ًمٚمّذيمر آسمـ وًمدي سملم سم٘مل وُم٤م ، اًمٜمّّمػ وًمٚمٌٜم٧م

 .دوّن٤م ًمف وم٤مًم٤ٌمىمل آسمـ ُمـ أؾمٗمؾ اًمٌٜم٧م يم٤مٟم٧م وم٢من

 ." ذيمرٍ  رضمؾٍ  ومألومم سم٘مل ومام " ًم٘مقًمف ُمٓمٚم٘م٤مً  ًمف اًم٤ٌمىمل:  وؿقؾ

ؽ ًّ  ًمٚمّذيمر أوٓديمؿ ذم)  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف واجلؿفقر ثوبً بـ زيد ومت

 يم٤مًمٌٜملم وإٟم٤مصم٤مً  ذيمقراً  اًمٌٜملم سمٜمل أنّ  أمجعقا وؿد ، ( إٟمثٞملم طمظّ  ُمثؾ

 ُمـ اًمّّمقرة هذه ختّص  هذا ومٕمغم ، اًمّتٕمّدد ذم اؾمتقوا إذا اًمٌٜملم وم٘مد قمٜمد

 ." ذيمرٍ  رضمؾٍ  ومألومم " قمٛمقم

  .يٙمـ دوٟمف أب ملَ إذا  . اجلد يرث َجٞمع اعم٤مل قمغم أنَّ  :ادسلفي افثوكقي 

 يٌ٘مك اًمذي أنّ  قمغم دلَّ  أّٟمف ، سم٤معم٠ًمًم٦م ٘مفشمٕمٚمّ  ووضمف: وهق افؼقل إول 

 .ومٞم٘مّدم أىمرب اجلدّ  ومٙم٤من ًمٚمٛمّٞم٧م اًمٜم٤ّمس ٕىمرب يٍمف اًمٗمرض سمٕمد

 أنّ  ، اخلدرّي  ؾمٕمٞمد أيب قمـ ُمًٚمؿٍ  ذط قمغم سمًٜمدٍ  اًمّدارُمّل وأظمرج 

  .أسم٤مً  جلدّ ا ضمٕمؾ اًمّّمّديؼ سمٙمر أسم٤م

 أسم٤م أنّ  ، قمّٗم٤من سمـ قمثامنو ُمقؾمك أيبأيب ؾمٕمٞمد و إمم صحٞمٍح  وسمًٜمدٍ 

 دوٟمف يٙمـ ملَ  إذا أسم٤مً  اجلدّ  ضمٕمؾ أّٟمف " ًمف ًمٗمظٍ  وذم .أسم٤مً  اجلدّ  جيٕمؾ يم٤من سمٙمر

 ." أٌب 

 قمٛمرو ـمريؼ ُمـ اًمٗمرائض يمت٤مب ذم اعمروزّي  ٟمٍم سمـ حمّٛمد وأظمرج

٤ٌّمس اسمـ قمـ قمٓم٤مء قمـ ديٜم٤مر سمـ  .أٌب  اجلدّ :  ىم٤مل قم
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 واسمـ قمثامن أنّ  ، ـم٤موسٍ  قمـ ًمٞم٨م ـمريؼ ُمـ ه٤مرون سمـ يزيد وأظمرج

٤ٌّمس   .أسم٤مً  اجلدّ  جيٕمالن يم٤مٟم٤م قم

:  ىم٤مل ُُمَٚمٞمٙم٦م أيب اسمـ ـمريؼ ُمـ "صحٞمحف"أظمرج اًمٌخ٤مري ذم و

 .أسم٤مً  أٟمزًمف سمٙمر أسم٤م إنّ :  وم٘م٤مل،  اجلدّ  ذم اًمّزسمػم اسمـ إمم اًمٙمقوم٦م أهؾ يمت٥م

  .سمٙمر أيب لىمق سمٛمثؾ أومت٤مهؿ أّٟمف قمغم دًٓم٦م وومٞمف

٤ٌّمس اسمـ واطمت٩م  ٟمٍم سمـ حمّٛمد٠مظمرج وم(  آدم سمٜمل ي٤م)  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف قم

٤ٌّمس اسمـ إمم رضمٌؾ  ضم٤مء:  ىم٤مل ُمٕم٘مؾ سمـ اًمّرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ  ًمف وم٘م٤مل قم

 قمٞمل ويم٠مّٟمف ، ومًٙم٧م ؟ أيمؼم ًمؽ أٍب  أّي :  ىم٤مل ؟ اجلدّ  ذم شم٘مقل يمٞمػ :

 سمٜمل ي٤م)  شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم شمًٛمع أومال : وم٘م٤مل ، آدم:  أٟم٤م وم٘مٚم٧م ، ضمقاسمف قمـ

  .اًمقضمف هذا ُمـ اًمّدارُمّل  أظمرضمف .( آدم

 سمـ ؾمٕمٞمد٠مظمرج وم(  آسم٤مئل ُمٚم٦م واشّمٌٕم٧م)  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف٩م أيْم٤ًم واطمت

٤ٌّمس اسمـ قمـ قمٓم٤مء ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر  واشّمٌٕم٧م)  وىمرأ أٌب  اجلدّ :  ىم٤مل قم

  .أي٦م(  آسم٤مئل ُمٚم٦م

 اموإٟمّ  " اعمّٓمٚم٥م قمٌد اسمـ أٟم٤م " ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف سمذًمؽ َُمـ ىم٤مل سمٕمض واطمت٩ّم 

 .اسمٜمف اسمـ هق

 وأصحوب زموكف دم بؽر أبو خوفػ أحداً  نّ أ ذـريُ  ولَ : ىم٤مل اًمٌخ٤مري 

 اٟمتٝمك .متقاؾرون ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ 

ٙمقيتّ  اإلَج٤مع وم٢منّ ،  اعمذيمقر اًم٘مقل طمّج٦م شم٘مقي٦م سمذًمؽ يريد يم٠مّٟمف ًّ  اًم

 ُم٤م يرث اجلدّ  سم٠منّ  اًمّتٍميح قمٜمف ضم٤مء وممّـ ، هذا ذم طم٤مصؾ وهق ، طمّج٦م

 وأيبّ  ُمقؾمك وأسمق اًمّدرداء وأسمق ُمٕم٤مذ ، إب قمدم قمٜمد إب يرث يم٤من
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 وقمثامن قمٛمر قمـ أيْم٤مً  ذًمؽ وٟم٘مؾ ، هريرة وأسمق وقم٤مئِم٦م يمٕم٥م سمـ

 وـم٤موٌس  قمٓم٤مء اًمّت٤مسمٕملم وُمـ ، قمٜمٝمؿ اظمتالف قمغم ُمًٕمقد واسمـ وقمكمّ 

 وُمـ ، واًمِّمٕمٌّل  وذيح اًمِّمٕمث٤مء وأسمق قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل وقمٌٞمد

 وداود راهقيف سمـ وإؾمح٤مق طمٜمٞمٗم٦م وأسمق ّل اًمّتٞمٛم قمثامن إٟمّم٤مر وم٘مٝم٤مء

  .هي٩م واسمـ واعمزينّ  صمقر وأسمق

 إمم ُمًٕمقد واسمـ صم٤مسم٧م سمـ وزيد وقمكمّ  قمٛمر ذه٥م:  افؼقل افثوين

  .ذفؽ ـقػّقي دم اختؾػقا فؽـ ، اجلدّ  ُمع اإلظمقة شمقري٨م

٤ٌّمس اسمـ  قمـ قمٓم٤مء ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمدوأظمرج  : ىم٤مل  قم

 .اسمٜمل اسمـ أٟم٤م أرث وٓ إظمقيت دون اسمٜمل اسمـ يرصمٜمل

٤ٌّمس اسمـ ىمٞم٤مس وضمف:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل  يم٤من عَم٤َّم آسمـ اسمـ أنّ  .قم

 وىمد ، يم٤مٕب إب قمدم قمٜمد إب أسمق يم٤من آسمـ قمدم قمٜمد يم٤مٓسمـ

٤ٌّمس اسمـ واومؼ ُمـ ذيمر  أّّنؿ ضمٝم٦م ُمـ ، اعمذيمقر ىمٞم٤مؾمف شمقضمٞمف هذا ذم قم

 ي٘متّص  ٓ وأّٟمف ، قمٚمٞمف اًمٕمتؼ وذم ، ًمف اًمِّمٝم٤مدة ذم يم٤مٕب أّٟمف قمغم أمجعقا

 ًمألب أنّ  وأسم٤مً  اسمٜم٤مً  شمرك ُمـ أنّ  وقمغم ، قم٤مص٥م أو ومرض ذو وأّٟمف ، ُمٜمف

دس ًّ  اجلدّ  أنّ  وقمغم ، واسمٜم٤مً  ٕسمٞمف ضمّدة شمرك ًمق ويمذا ، ًمالسمـ واًم٤ٌمىمل اًم

دس اًمٗمروض أصح٤مب ُمع ييب ًّ  ىمٞمؾ ، ؾمقاء إب ييب يمام سم٤مًم

  .ٓ أم سم٤مًمٕمقل: 

 قمـ اًمّزوج طمج٥م ذم آسمـ سمٛمٜمزًم٦م آسمـ اسمـ أنّ  قمغم واّتػؼقا

 أنّ  ومٚمق ، ؾمقاء يم٤مٓسمـ اًمّثٚم٨م قمـ وإمّ  اًمّرسمع قمـ واعمرأة اًمٜمّّمػ

دس أسمقيف ُمـ ًمٙمؾ   يم٤من اسمٜمف واسمـ أسمقيف شمرك رضمالً  ًّ  شمرك ُمـ وأنّ  اًم



 426  لفرائضا كتاب   

 ًمقاًمد يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل،  قمّٛمف دون ضمّده ٕيب اعم٤مل أنّ  وقمّٛمف ضمّده أسم٤م

 ُمـ أومم أسم٤مه أنّ  يمام .أسمٞمف أوٓد ُمـ أومم اجلدّ  ومٞمٙمقن إظمقشمف دون أسمٞمف

 .أسمٞمف أوٓد

 إب ُمع يرصمقن ٓ يمام اجلدّ  ُمع يرصمقن ٓ إمّ  ُمـ اإلظمقة أنّ  وقمغم

 ذم يم٤مٕب اجلدّ  يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل إب طمجٌٝمؿ يمام اجلدّ  ومحجٌٝمؿ

 .أؿمّ٘م٤مء يم٤مٟمقا وًمق ، اإلظمقة سمٜمل ذم اًم٘مقل ويمذا ، اإلظمقة طمج٥م

ٝمٞمكمّ  وىم٤مل ًّ ٤ٌّمس اسمـ ٓطمتج٤مج صم٤مسم٧م سمـ دزي ير ملَ :  اًم  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف قم

 ُم٘م٤مم ذم ذيمر ذًمؽ ٕنّ ،  طمّج٦م قمٜمف ذيمر مم٤ّم وٟمحقه٤م(  آدم سمٜمل ي٤م) 

 ، ُمتٕمٚمؼ ومٞمف ًمٙم٤من سم٤مًمقٓدة قمؼّم  وًمق،  سم٤مًمٌٜمّقة ومٕمؼّم  واًمّتٕمريػ اًمٜم٦ًٌّم

 يقصٞمٙمؿ)  شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ ، ومرٌق  وآسمـ سم٤مًمقًمد اًمّتٕمٌػم سملم وًمٙمـ

 اًمّذيمر قمغم ي٘مع اًمقًمد وًمٗمظ ، أسمٜم٤مئٙمؿ ذم ي٘مؾ ملَ و(  أوٓديمؿ ذم اهلل

 .آسمـ سمخالف واجلٛمع واًمقاطمد وإٟمثك

 ُمـ ومالن اسمـ شم٘مقل آسمـ سمخالف سم٤معمػماث يٚمٞمؼ اًمقًمد ومٚمٗمظ وأيْم٤مً 

 اسمٜمل ًمف ىم٤مل همػمه وًمد يتٌٜمّك ُمـ يم٤من ويمذا ، وًمده شم٘مقل وٓ اًمّرو٤مقم٦م

 اًمّتحريؿ آي٦م ذم لىم٤م وُمـ صَمؿَّ ،  وًمده وٓ وًمدي:  ي٘مقل وٓ وشمٌٜم٤ّمه

 ي٘مقل أن إمم حيت٩م ملَ  أوٓديمؿ وطمالئؾ ىم٤مل ًمق إذ( أسمٜم٤مئٙمؿ وطمالئؾ)

َّٓ  يٙمقن ٓ اًمقًمد ٕنّ ،  أصالسمٙمؿ ُمـ ـٍ  أو صٚم٥ٍم  ُمـ إ  .سمٓم

ٙمقا:  افعؾامء مجفقر زيدٍ  بؼقل أخذ وؿد ًّ  أومروٙمؿ " سمحدي٨م ومت

ـٌ  طمدي٨ٌم  وهق " زيدٌ  ٜمـ وأصح٤مب أمحد أظمرضمف طمً ًّ حفو اًم  صحَّ

٤ٌّمن واسمـ ّي اًمؽّمُمذ   .أٟمس قمـ ىمالسم٦م أيب رواي٦م ُمـ واحل٤ميمؿ طم
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 وًمف ، وهمػممه٤م واخلٓمٞم٥م اًمّدارىمٓمٜمّل  ورضّمحف ، سم٤مإلرؾم٤مل وأقمٚمف

 .اًمّراومٕمّل  أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم ذيمرهت٤م وؿمقاهد ُمت٤مسمٕم٤مٌت 

 ذم ورث ضمدّ  أّول : ىم٤مل اًمِّمٕمٌّل  قمـ صحٞمٍح  سمًٜمدٍ  اًمّدارُمّل  أظمرجو

:  وم٘م٤مٓ - صم٤مسم٧م اسمـ يٕمٜمل - زيدو قمكمّ  وم٠مشم٤مه ، ُم٤مًمف وم٠مظمذ قمٛمر اإلؾمالم

 ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وأظمرج ." إظمقيـ يم٠مطمد أٟم٧م إّٟمام ذًمؽ ًمؽ ًمٞمس

 " ىم٤مل ًمٙمـ " إًمخ وم٠مشم٤مه " ىمقًمف دون ُمثٚمف همٜمؿٍ  سمـ اًمّرمحـ قمٌد ـمريؼ

 دوٟمؽ ؿمجرة إّّنؿ اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م:  ًمف وم٘مٚم٧م اعم٤مل حيت٤مز أن قمٛمر وم٠مراد

 ." أسمٞمف سمٜمل يٕمٜمل ،

 ومذيمر أشم٤مه قمٛمر أنّ ،  صم٤مسم٧م سمـ زيد قمـ ىمقي   سمًٜمدٍ  اًمّدارىمٓمٜمّل  وأظمرج

 ومخرج واطمدٍ  ؾم٤مٍق  قمغم ٟمٌت٧م ؿمجرة يمٛمثؾ اجلدّ  ُمثؾ أنّ  ، ومٞمٝم٤م ىمّّم٦م

 اعم٤مء رضمع اًمٖمّمـ ىمٓمٕم٧م وم٢من همّمـ اًمٖمّمـ ُمـ ظمرج صمؿّ  همّمـ ُمٜمٝم٤م

٤مق إمم ًّ  قمٛمر ومخٓم٥م ، إّول إمم اعم٤مء رضمع اًمّث٤مين ىمٓمٕم٧م وإن،  اًم

 .أُمْمٞمتف وىمد ىمقًٓ  اجلدّ  ذم ىم٤مل زيداً  إنّ :  وم٘م٤مل اًمٜم٤ّمس

 اجلدّ  سملم ذك ُمـ: حدي٨م اسمـ قم٤ٌمس سم اطمت٩ّم  وىمد:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 ُم٘م٤مم ي٘مقم وّٕٟمف ، سم٤مًمقٓء يٜمٗمرد أّٟمف سمدًمٞمؾ اعمّٞم٧م إمم أىمرب وم٢مّٟمف وإخ

دس إمم اًمّثٚم٨م ُمـ إمّ  طمج٥م ذم اًمقًمد ًّ  يدزم إّٟمام اجلدّ  وٕنّ  ، اًم

 ُمـ أىمقى وآسمـ أسمٞمف وًمد وهق عمّٞم٧مسم٤م يدزم وإخ اسمٜمف وًمد وهق سم٤معمّٞم٧م

دس إمم إب ويردّ  سم٤معم٤مل يٜمٗمرد آسمـ ٕنّ  5 إب ًّ  يمذًمؽ وٓ اًم

 ، أسمّقة شمٕمّمٞم٥م اجلدّ  وشمٕمّمٞم٥م سمٜمّقةٍ  شمٕمّمٞم٥م إخ ومتٕمّمٞم٥م إب

 إذا اًمٜمّّمػ ومروٝم٤م إظم٧م وٕنّ  ، اإلرث ذم إسمّقة ُمـ أىمقى واًمٌٜمّقة
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 سمخالف أظمتف يٕمّّم٥م إخ وٕنّ  ، يم٤مًمٌٜم٧م اجلدّ  يً٘مٓمٝم٤م ومٚمؿ اٟمٗمردت

  .سمف يً٘مط أن قمٚمٞمف شمٕمّمٞمٌف ىمّقة ُمـ وم٤مُمتٜمع اجلدّ 

ٝمٞمكمّ  وىم٤مل ًّ ـّ ،  أصؾ اجلدّ :  اًم  5 ُمٜمف ؾم٤ٌٌمً  أىمقى اعمػماث ذم إخ وًمٙم

 ىم٤مل وم٢من ، اعمػماث ذم إؾم٤ٌمب أىمقى وم٤مًمقٓدة إب سمقٓي٦م يدزم ّٕٟمف

 وًمد وأسمقه ، هواًمد وًمدت إّٟمام ًمف ىمٞمؾ.  اعمّٞم٧م وًمدت أيْم٤مً  وأٟم٤م اجلدّ 

َّٓ  وًمداً  ًمٞمس اًمقًمد ووًمد ىمقّي٤مً  ؾمٌٌٝمؿ ومّم٤مر اإلظمقة  وإن سمقاؾمٓم٦مٍ  إ

 .اًمقًمدّي٦م ُمٓمٚمؼ ذم ؿم٤مريمف

إخ ُمـ إم إذا يم٤من اسمـ قمؿ يرث سم٤مًمٗمرض  قمغم أنَّ : ادسلفي افثوفثي 

  .واًمتٕمّمٞم٥م

 ُذيح أيت:  ىم٤مل همّٗم٤مل سمـ طمٙمٞمؿ ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمدومروى 

 ( ) ُّٕمٝم٤م أظمقه٤م وأظمر ، زوضمٝم٤م أطمدمه٤م قمّٛمٝم٤م اسمٜمل شمريم٧م اُمرأةٍ  ذم

 ًمف ومذيمروا قمٚمّٞم٤مً  وم٠مشمقا ، إمّ  ُمـ ًمألخ واًم٤ٌمىمل اًمٜمّّمػ ًمٚمّزوج ومجٕمؾ

 ُمـ سمًٜم٦ّمٍ  أو اهلل أسمٙمت٤مب ىمْمٞم٧م ُم٤م:  وم٘م٤مل ُذيح إمم وم٠مرؾمؾ ذًمؽ

 إرطم٤مم وأوًمق: )  ىم٤مل ؟ أيـ:  ىم٤مل اهلل سمٙمت٤مب:  وم٘م٤مل ؟ اهلل رؾمقل

 اًمٜمّّمػ ًمٚمّزوج ىم٤مل ومٝمؾ:  ىم٤مل(  اهلل ت٤مبيم ذم سمٌٕمضٍ  أومم سمٕمْمٝمؿ

دس إمّ  ُمـ وًمألخ اًمٜمّّمػ اًمّزوج أقمٓمك صمؿّ  ؟ سم٘مل ُم٤م وًمألخ ًّ  صمؿّ  اًم

______________________ 
، صقرهت٤م أّن رضمالً شمزوج اُمرأة وم٠مشم٧م ُمٜمف سم٤مسمـ ( :  03/ 66) "اًمٗمتح"ومظ ذم ىم٤مل احل٤م (6)

ومتزوضمٝم٤م أظمقه وم٠مشم٧م ُمٜمف سمٌٜم٧م ومٝمل  .صمؿ وم٤مرق اًمث٤مٟمٞم٦م، صمؿ شمزوج أظمرى وم٠مشم٧م ُمٜمف سمآظمر 

صمؿ ، أظم٧م اًمث٤مين ُٕمف واسمٜم٦م قمٛمف ، ومتزوضم٧م هذه اًمٌٜم٧م آسمـ إول وهق اسمـ قمٛمٝم٤م 

 .ُم٤مشم٧م قمـ اسمٜمل قمٛمٝم٤م
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  .سمٞمٜمٝمام سم٘مل ُم٤م ىمًؿ

 قمكم   يتأُ :  ىم٤مل احل٤مرث ـمريؼ ُمـ واًمّدارُمّل  ه٤مرون سمـ يزيد وأظمرج

 مّ ًمأل إخ يٕمٓمل يم٤من اهلل قمٌد إنّ :  ًمف وم٘مٞمؾ ٕم   أٌخ  أطمدمه٤م قمؿ   اسمٜمل ذم

 ٕقمٓمٞم٧م أٟم٤م يمٜم٧م وًمق ، ًمٗم٘مٞمٝم٤مً  يم٤من إن اهلل يرمحف:  وم٘م٤مل ، يمٚمف اعم٤مل

دس إمّ  ُمـ إخ ًّ   .سمٞمٜمٝمام سم٘مل ُم٤م ىمًٛم٧م صمؿّ ،  اًم

ًٍ  بـ زيد ظؾّقوً  واؾؼ:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل   .واجلؿفقر ثوب

 ٟمّمٞم٥م سمٕمد يٌ٘مك اًمذي يٕمٜمل - اعم٤مل َجٞمع:  مسعقد وابـ ظؿر وؿول

دس ومٚمف اًم٘مراسمتلم َجع ًمٚمذي - اًمّزوج ًّ  اًم٤ٌمىمل واًمّثٚم٨م ، سم٤مًمٗمرض اًم

 .افّظوهر وأهؾ ثقر وأيب احلسـ ؿقل وهق ، سم٤مًمّتٕمّمٞم٥م

 أنّ  ٍٕب  وأظمر ؿم٘مٞمؼ أطمدمه٤م أظمقيـ ذم بوإلمجوع واطمتّجقا

 .سم٠مم   أىمرب ًمٙمقٟمف اعم٤مل يًتققم٥م اًمِّم٘مٞمؼ

 اًمذي هريرة أيب طمدي٨م ذم اًمٌخ٤مرّي  إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م:  اجلٛمٝمقر وطمّج٦م

 " اًمٕمّم٦ٌم عمقازم ومامًمف ُم٤مًٓ  وشمرك ُم٤مت ومٛمـ " ٗمظسمٚم اًم٤ٌمب ذم أورده

 قمغم أطمداً  يٗمّْمؾ وملَ  سمٞمٜمٝمؿ ومًّقى ، اًمٕمؿّ  سمٜمق اًمٕمّم٦ٌم سمٛمقازم واعمراد

 .أطمدٍ 

(  ورائل ُمـ اعمقازم ظمٗم٧م وإيّن : )  ىمقًمف ذم اًمّتٗمًػم أهؾ ىم٤مل ويمذا

  .اًمٕمؿّ  سمٜمل أي

٤ٌّمس اسمـ سمحدي٨م اطمتّجقا وم٢من  رضمؾٍ  ومألومم اًمٗمرائض شمريم٧م ومام " قم

 ." ذيمرٍ 

 أحل٘مقا واًمّت٘مدير ، ؾمقاء اًمّتٕمّمٞم٥م ضمٝم٦م ُمـ أّّنام:  وم٤مجلقاب
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 رء سم٘مل وم٢من طمّ٘مٝمؿ اًمٗمروض أصح٤مب أقمٓمقا:  أي .سم٠مهٚمٝم٤م اًمٗمرائض

 ُم٤م ص٤مر ومروف إمّ  ُمـ وإخ ومروف اًمّزوج أظمذ ومٚماّم  ، ًمألىمرب ومٝمق

 .ؾمقاء ذًمؽ ذم ومه٤م ، سم٤مًمّتٕمّمٞم٥م ُمقروصم٤مً  سم٘مل

 اًمّثٚم٨م ًمٚمّثالصم٦م أنّ  قمؿّ  اسمـ أطمدهؿ ًمألمّ  إظمقة صمالصم٦م ذم أمجعقا وؿد

 .اًمٕمؿّ  ٓسمـ واًم٤ٌمىمل
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 الحديث الدادس واألربطون
أتـزل  , اهلل يو رشقَل : ؿؾً : ؿول ,   ظـ أشومي بـ زيدٍ  -662

ثؿ  , أو دورٍ  , وهؾ ترك فـو ظؼقٌؾ مـ ربوعٍ : ؿول  ؟ؽدًا دم دارك بؿؽي 

  ( ).وٓ افؽوؾر ادسؾؿ , ٓ يرث ادسؾؿ افؽوؾر: ؿول 

 

 سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ ِمٞمخلموًمٚم (؟ أتـزل ؽدًا دم دارك بؿؽي ) : ؿقفف 

 قمـ أّوًٓ  اؾمتٗمٝمٛمف ومٙم٠مّٟمف "؟  همداً  شمٜمزل أيـ " اًمّزهرّي  قمـ طمٗمّم٦م أيب

ـّ  صمؿّ ،  ٟمزوًمف ُمٙم٤من  .ذًمؽ قمـ وم٤مؾمتٗمٝمٛمف داره ذم يٜمزل أّٟمف فم

 .ُمّٙم٦م دظمقل أراد طملم يم٤من ذًمؽ أنّ  اًم٘مّّم٦م هذه وفم٤مهر

 عَم٤َّم : سمٚمٗمظ اًمّزهرّي  قمـ ( ) ص٤مًمح سمـ زُمٕم٦م واي٦مر ووقطم٤مً  ويزيده

 أذم .شمٜمزل أيـ:  ىمٞمؾ .ُمّٙم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يدظمؾ أن ىمٌؾ اًمٗمتح يقم يم٤من

 .احلدي٨م ؟  سمٞمقشمٙمؿ

 قمـ ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ اعمديٜمّل  سمـ قمكمّ  وروى

 أيـ:  ُمّٙم٦م ىمدم طملم ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  ىمٞمؾ : ىم٤مل .طمًلم سمـ قمكمّ  سمـ حمّٛمد

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ (  6066) وُمًٚمؿ (  3306،  6340،   6666) ري أظمرضمف اًمٌخ٤م( 6)

 .اًمزهري قمـ قمكم سمـ احلًلم قمـ قمٛمرو سمـ قمثامن قمـ أؾم٤مُم٦م 

ُمـ ( 0363) "اًمًٜمـ"ضمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل ذم وىمد أظمر، رواي٦م زُمٕم٦م مَل أر اًمِم٤مرح قمزاه٤م (6)

 .ـمريؼ ُمٝمران سمـ أيب قمٛمر قمـ زُمٕم٦م سمف

٦َم ُم٘مروٟم٤ًم سمٛمحٛمد سمـ أيب طمٗمّم٦م ـمريؼ زُمٕم(  6066)  "صحٞمحف"وأظمرج ُمًٚمؿ ذم 

: أيـ شمٜمزل همدًا إن ؿم٤مء اهلل ؟ وذًمؽ زُمـ اًمٗمتح ، ىم٤مل  "يمالمه٤م قمـ اًمزهري سمف سمٚمٗمظ 

 .احلدي٨م .وهؾ شمرك
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  .ـمّؾ  ُمـ قم٘مٞمؾ ًمٜم٤م شمرك وهؾ:  ىم٤مل شمٜمزل؟

ذم رواي٦م يقٟمس قمـ اًمزهري قمٜمد  (؟  ظؼقؾفـو  ترك وهؾ: )  ؿقفف

 " ؟ هؾ شمرك قم٘مٞمؾ "اًمٌخ٤مري 

 وؾمٙمقن اًمّراء سمٗمتح - رسمع َجع اًمّرسم٤مع ( دور أو ربوع مـ: )  ؿقفف

 .أسمٞم٤مت قمغم اعمِمتٛمؾ اعمٜمزل وهق - اعمقطّمدة

 ُمـ أو ًمٚمّت٠ميمٞمد إُّم٤م " دور أو " وم٘مقًمف هذا ومٕمغم .اًمّدار هق:  وؿقؾ

  " ُمٜمزل ُمـ " طمٗمّم٦م أيب سمـ حمّٛمد رواي٦م وذم .اًمّراوي ؿمّؽ 

 وىم٤مل .طمٗمّم٦م أيب سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ اًمٗم٤ميمٝمّل  احلدي٨م هذا وأظمرج

 قمٌد سمـ ه٤مؿمؿ دار يم٤مٟم٧م إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اًمّدار إنّ  وي٘م٤مل:  آظمره ذم

 ، ّٛمرقمُ  طملم وًمده سملم وم٘مًٛمٝم٤م اسمٜمف اعمّٓمٚم٥م ًمٕمٌد ص٤مرت صمؿّ  ، ُمٜم٤مف

  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وًمد وومٞمٝم٤م اهلل قمٌد أسمٞمف طمّؼ  ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  ص٤مر ؿّ صمَ  ـومٛمِ 

 وملَ  ، وـم٤مًم٥ٌم  هق ـم٤مًم٥ٍم  أسم٤م ورث قم٘مٞمٌؾ  ويم٤من "وذم رواي٦م يقٟمس 

 ويم٤من ، ُمًٚمٛملم يم٤مٟم٤م ّّٕنام،  ؿمٞمئ٤مً  قمٜمٝمام اهلل ريض قمكم   وٓ ضمٕمٗمرٌ  يرصمف

 .ـيم٤مومري وـم٤مًم٥ٌم  قم٘مٞمٌؾ 

 اًمّدار قمغم وـم٤مًم٥م قم٘مٞمؾ اؾمتقمم ه٤مضمر عَم٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  .هذا حمّّمؾ

 شمرك وسم٤مقمت٤ٌمر ، يًٚمام ملَ  يم٤مٟم٤م ًمٙمقّنام أسمٞمٝمام ُمـ ورصم٤مه ُم٤م سم٤مقمت٤ٌمر يمّٚمٝم٤م

  .يمّٚمٝم٤م اًمّدار قم٘مٞمؾ وم٤ٌمع سمٌدرٍ  ـم٤مًم٥م ووم٘مد ، سم٤مهلجرة ُمٜمٝم٤م حلّ٘مف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 عمحّٛمد سم٤مقمقه٤م أن إمم قم٘مٞمؾ سم٠موٓد شمزل ملَ  اًمّدار أنّ :  اًمٗم٤ميمٝمّل  وطمٙمك

 ـمريؼ ُمـ روايتف ذم وزاد ، ديٜم٤مر أًمػ سمامئ٦م احلّج٤مج أظمل يقؾمػ سمـ

:  ذًمؽ أضمؾ ُمـ ي٘مقل احلًلم سمـ قمكمّ  ومٙم٤من " طمٗمّم٦م أيب سمـ حمّٛمد
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  .ـم٤مًم٥م أيب أسمٞمف ُمـ قمكمّ  ضمّدهؿ طمّّم٦م أي " اًمِّمٕم٥م ُمـ ٟمّمٞمٌٜم٤م شمريمٜم٤م

 اًمٙم٤مومر ىمريٌف سم٤مع اعم١مُمٜملم ُمـ ه٤مضمر ُمـ يم٤من:  وهمػمه اًمّداودّي  وىم٤مل

 أؾمٚمؿ ُمـ ًم٘مٚمقب شم٠مًمٞمٗم٤مً  اجل٤مهٚمّٞم٦م شمٍّموم٤مت ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وأُم٣م ، داره

  .ُمٜمٝمؿ

 ُمٚمؽ قمغم ىم٤مئٛم٦م يم٤مٟم٧م إن اًمّدار شمٚمؽ أنّ  وقمٜمدي:  اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل

 .شمٕم٤ممم اهلل ذم هجروه٤م دور ّّٕن٤م،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يٜمزهل٤م ملَ  وم٢مّٟمام قم٘مٞمؾ

  .شمريمقه ومٞمام يرضمٕمقا ومٚمؿ

 أّٟمف ٗمٝمقُمفوُم ، سم٤مقمٝم٤م قم٘مٞمالً  أنّ  ي٘متيض احلدي٨م ؾمٞم٤مق سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 .ًمٜمزهل٤م شمريمٝم٤م ًمق

 اًمتل اًمٌٚمد ذم اعمٝم٤مضمر إىم٤مُم٦م هق إّٟمام سم٤مًمؽّمك ُيتّص  اًمذي أنّ  وإفمٝمر

 ومٞمٝم٤م ًمف اعم٠مذون اعمّدة أىم٤مم إذا يٛمٚمٙمٝم٤م دار ذم ٟمزوًمف جمّرد ٓ .ُمٜمٝم٤م ه٤مضمر

 .أّي٤مم وهل

 يم٤من ومٞمام شمٍّمومف قمغم قم٘مٞمالً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أىمرّ  عَم٤َّم:  ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ

 وملَ ،  وهمػمه سم٤مًمٌٞمع واًمّرسم٤مع اًمّدور ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص وًمٚمٜمٌّّل  وضمٕمٗمر قمكمّ  ٕظمقيف

 ذًمؽ ذم يم٤من، فمٗمر عَم٤َّم يده ذم هل ممّـ اٟمتزقمٝم٤م وٓ،  ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يٖمػّم 

 سمٓمريؼ يده ذم وهل أؾمٚمؿ إذا أرض أو دار سمٞمده ُمـ شم٘مرير قمغم دًٓم٦م

  .إومم

ـّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، اًمٌخ٤مرّي  ُمراد يٙمقن أن يتؿؾ:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل  ُم

 أؾمٚمؿ ُمـ ومت٘مرير ، يًٚمٛمقا أن ىمٌؾ ُمـ ودورهؿ سم٠مُمقاهلؿ ُمّٙم٦م أهؾ قمغم

 .إومم سمٓمريؼ يٙمقن
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 وهلؿ .احلرب دار ذم ىمقم أؾمٚمؿ إذا سم٤مب "ىم٤مل اًمٌخ٤مري : تؽؿقؾ 

 اٟمتٝمك " هلؿ ومٝمل وأروقن ُم٤مل

 ذم أؾمٚمؿ إذا احلريبّ  إنّ :  احلـػّقي ُمـ َُمـ ىم٤مل قمغم اًمّردّ  إمم سمذًمؽ أؿم٤مر

 ُم٤مًمف سمجٛمٞمع أطمّؼ  ومٝمق قمٚمٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن همٚم٥م طمّتك هب٤م ىم٤مموأ احلرب دار

 َّٓ  .ًمٚمٛمًٚمٛملم ومٞمئ٤مً  شمٙمقن وم٢مّّن٤م وقم٘م٤مره أروف إ

 .اجلؿفقر ؾقاؾؼ ذفؽ دم يقشػ أبق خوفػفؿ وؿد

،  اًمٌجكمّ  اًمٕمٞمٚم٦م سمـ صخر قمـ أمحد أظمرضمف طمدي٨ٌم  اًمؽّمَج٦م ويقاومؼ

،  وم٠مؾمٚمٛمقا ، وم٠مظمذهت٤م أروٝمؿ قمـ ؿٞمٚمؾُم  سمٜمل ُمـ ىمقم ومرّ  : ىم٤مل

 ومٝمق اًمّرضمؾ أؾمٚمؿ إذا:  ىم٤مل قمٚمٞمٝمؿ ومرّده٤م ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم وظم٤مصٛمقين

 .وُم٤مًمف سم٠مروف أطمّؼ 

 شمقذّم  : ىم٤مل ٟمْمٚم٦م سمـ قمٚم٘مٛم٦م طمدي٨مُمـ  ُم٤مضمفظمرج اسمـ أ: مسلفي 

َّٓ  ُمّٙم٦م رسم٤مع دقمكشمُ  وُم٤م ، وقمٛمر سمٙمر وأسمق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قائ٥م إ ًّ  ، اًم

 .وإرؾم٤مل اٟم٘مٓم٤مع إؾمٜم٤مده وذم .ؾمٙمـ اطمت٤مج ُمـ

 اسمـ قمـ اًمّرّزاق قمٌد ىم٤مل ، وظطوء وجموهد ظؿر بـا سمٔم٤مهره وىم٤مل

 أن ّنك قمٛمر أنّ  وم٠مظمؼمين ، احلرم ذم اًمٙمراء قمـ يٜمٝمك قمٓم٤مء يم٤من:  ضمري٩ٍم 

 سمّقب ُمـ أّول ومٙم٤من ، قمرص٤مهت٤م ذم احل٤مّج  يٜمزل ّّٕن٤م،  ُمّٙم٦م دور شمٌّقب

  .ًمٕمٛمر ذًمؽ قمـ واقمتذر،  قمٛمرو سمـ ؾمٝمٞمؾ داره

 ىم٤مل أّٟمف،  جم٤مهد قمـ ٤مضمرُمٝم سمـ إسمراهٞمؿ ـمريؼ ُمـ اًمّٓمح٤موّي  وروى

  .سمٞمقهت٤م إضم٤مرة وٓ رسم٤مقمٝم٤م سمٞمع حيّؾ  ٓ ، ُم٤ٌمح ُمّٙم٦م: 

 اسمـ قمـ جم٤مهد قمـ ُمٝم٤مضمر سمـ إسمراهٞمؿ ـمريؼ ُمـ اًمّرّزاق قمٌد وروى
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 حـقػي وأبق افّثقريّ  ؿول وبف .إضم٤مرهت٤م وٓ ُمّٙم٦م سمٞمقت سمٞمع حيّؾ  ٓ:  قمٛمر

 .حمّؿد ظـ واختؾػ , يقشػ أبق صوحبف وخوفػف ,

  .اًمّٓمح٤موّي  واظمت٤مره .اجلؿفقر ؿول وسم٤مجلقاز

 ُم٤م قمغم سمحٛمٚمف ، صّحتف شم٘مدير قمغم قمٚم٘مٛم٦م طمدي٨م قمـ وجي٤مب

  .ذًمؽ ذم قمٛمر قمـ اظمتٚمػ ُم٤م سمف ؾمٞمجٛمع

 .اًم٤ٌمب هذا ذم أؾم٤مُم٦م سمحدي٨م اًمِّم٤مومٕمّل  واطمت٩ّم 

 ملسو هيلع هللا ىلص وسم٘مقًمف ، ُمٜمف اسمت٤مقمٝم٤م ُمـ وإمم إًمٞمف اعمٚمؽ وم٠مو٤مف:  اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل

  .إًمٞمف اًمّدار وم٠مو٤مف ." آُمـ ومٝمق نؾمٗمٞم٤م أيب دار دظمؾ ُمـ " اًمٗمتح قم٤مم

 أظمرضمقا اًمذيـ اعمٝم٤مضمريـ ًمٚمٗم٘مراء)  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ظمزيٛم٦م اسمـ واطمت٩ّم 

 إًمٞمٝمؿ إُمقال ٟم٥ًم يمام إًمٞمٝمؿ اًمّدي٤مر اهلل ومٜم٥ًم(  وأُمقاهلؿ دي٤مرهؿ ُمـ

 ُمـ اإلظمراج ذم ُمٔمٚمقُملم يم٤مٟمقا عَم٤َّم هلؿ سمٛمٚمٍؽ  ًمٞم٧ًم اًمّدي٤مر يم٤مٟم٧م وًمق ،

 ٓ قم٘مٞمؾ سم٤مقمٝم٤م اًمتل اًمّدور يم٤مٟم٧م وًمق:  ىم٤مل ، هلؿ سمٛمٚمٍؽ  ًمٞم٧ًم دور

  .دوٟمف ُمًٚمٛملم يم٤مٟم٤م إذ هب٤م أومم وقمكمّ  ضمٕمٗمر ًمٙم٤من متٚمؽ

جـ داراً  اؿمؽمى أّٟمف قمٛمر نَّ أ ، روى قمٌد اًمرزاق واًمٌٞمٝم٘ملو ًّ  ًمٚم

  .سمٛمّٙم٦م

 يٜمٝمك يم٤من أّٟمف ، قمٛمر قمـ قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ ضم٤مء ُم٤م يٕم٤مرض وٓ

 .محٞمدٍ  سمـ ٌدقم أظمرضمف .احل٤مّج  زُمـ ذم ُمّٙم٦م دور ٖمٚمؼشمُ  أن

 ي٤م:  ىم٤مل قمٛمر إنّ  جم٤مهد قمـ ُمٜمّمقر قمـ ُمٕمٛمر قمـ اًمّرّزاق قمٌد وىم٤مل

 وىمد ، ؿم٤مء طمٞم٨م اًم٤ٌمدي ًمٞمٜمزل ، أسمقاسم٤مً  ًمدوريمؿ شمّتخذوا ٓ ُمّٙم٦م أهؾ

 .قمٛمر قمـ آظمر وضمف ُمـضم٤مء 
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 ُمٜمع ذًمؽ ُمـ يٚمزم وٓ ، سم٤مًمقومقد روم٘م٤مً  اًمٙمراء ٦مهسمٙمرا:  بقـفام ؾقجؿع

 قمـ واظمتٚمػ .وآخرون أمحد اإلموم جـح هذا وإمم ، واًمنّماء اًمٌٞمع

 .ذًمؽ ذم موفؽ

 اعمًجد سمف اعمراد أنّ  قمغم يدّل  اًم٘مرآن فم٤مهر:  إؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض ىم٤مل

  .ُمّٙم٦م دور ؾم٤مئر ٓ واًمّّمالة اًمٜمًّؽ ومٞمف يٙمقن اًمذي

 ومتح٧م ُمّٙم٦م أنّ  ذم وأصحوبف موفؽ ؿقل خيتؾػ لَ :  إهبرّي  وىم٤مل

ـّ  هؾ واختؾػقا ، قمٜمقة  أىمّرت أو طمرُمتٝم٤م ًمٕمٔمؿ أهٚمٝم٤م قمغم هب٤م ُم

 .واًمٙمراء دوره٤م سمٞمع ذم آظمتالف ضم٤مء وُمـ صَمؿَّ  ؟ ًمٚمٛمًٚمٛملم

ـّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ ،  قمٜمقة ومتح٧م إّّن٤م:  َُمـ ىم٤مل قمٜمد واًمّراضمح  قمغم هب٤م ُم

ٝمٞمكمّ  ذيمره .ذًمؽ ذم اًمٌالد ُمـ همػمه٤م طمٙمؿ ومخ٤مًمٗم٧م أهٚمٝم٤م ًّ  .وهمػمه اًم

  .اعم٠ًمًم٦م هذه قمـ ٟم٤مؿمئ٤مً  ذًمؽ ذم آظمتالف وًمٞمس

 هؾ ." احلرام اعمًجد " هٜم٤م سم٘مقًمف اعمراد ذم افّتلويؾ أهؾ ػاختؾ ؾؼد

 .؟ وم٘مط اًمّّمالة ُمٙم٤من أو يمّٚمف احلرم هق

 أو،  وآطمؽمام إُمـ ذم " ؾمقاء " سم٘مقًمف اعمراد هؾ أيضوً  واختؾػقا

 .؟ ذًمؽ ُمـ أقمؿّ  هق ومٞمام

 .أيْم٤مً  اعمذيمقر آظمتالف ٟمِم٠م ذًمؽ وسمقاؾمٓم٦م

 ومٞمف اًمٕم٤ميمػ ؾمقاء)  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اعمراد يم٤من ًمق:  ظمزيٛم٦م اسمـ ىم٤مل

 ٤معمََ  .احلرم َجٞمع قمغم واىمع احلرام اعمًجد اؾمؿ وأنّ  ، احلرم َجٞمع(  واًم٤ٌمد

 اجلٞمػ إًم٘م٤مء وٓ،  اًمٌقل وٓ،  اًمّتٖمّقط وٓ،  ىمؼم وٓ،  سمئر طمٗمر ضم٤مز

  .واًمٜمّتـ
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 جلٜم٥ٍم  وٓ حل٤مئضٍ  يمره وٓ،  ذفؽ مـ مـع ظودوً  كعؾؿ وٓ:  ىم٤مل

 دور ذم آقمتٙم٤مف جل٤مز يمذًمؽ يم٤من وًمق ، ومٞمف اجلامع وٓ احلرم دظمقل

  .أقمٚمؿ واهلل .أطمد سمذًمؽ ي٘مقل وٓ،  وطمقاٟمٞمتٝم٤م ُمّٙم٦م

 ابـ ظـ ورد يمّٚمف احلرم احلرام سم٤معمًجد اعمراد سم٠منّ  واًم٘مقل:  ىمٚم٧م

 وإؾم٤مٟمٞمد ، قمٜمٝمؿ وهمػمه طم٤مشمؿ أيب اسمـ أظمرضمف ،وجموهد وظطوء ظّبوس

 .وٕمٞمٗم٦م إًمٞمٝمؿ يمّٚمٝم٤م سمذًمؽ

ذم رواي٦م حمٛمد  (وٓ افؽوؾر ادسؾؿ  , سؾؿ افؽوؾرٓ يرث اد) : ؿقفف 

  .اعمقوٕملم ذم " اعم١مُمـ " سمٚمٗمظ سمـ أيب طمٗمّم٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري

 يتقارث ٓ " سمٚمٗمظ اًمّزهرّي  قمـ هِمٞمؿ رواي٦م ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  وأظمرضمف

 .ُمثٚمٝم٤م اًمّزهرّي  قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ ؿم٤مّذة رواي٦م وضم٤مءت " ُمٚمتلم أهؾ

 قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ وآظمر،  سمرضم٤م طمدي٨م ُمـ اًمؽّمُمذّي  قمٜمد ؿم٤مهد وًمف

 ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو طمدي٨م ُمـ وصم٤مًم٨م،  يٕمغم أيب قمٜمد

ٜمـ ذم ًّ   صحٞمٌح  قمٛمرو إمم ومٞمف داود أيب وؾمٜمد .إرسمٕم٦م اًم

 طمدي٨م قمٛمقم قمٚمٞمف دلَّ  سمام إظمذ إمم اجلؿفقر ذهى:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

َّٓ  اًم٤ٌمب هذا ذم اعمذيمقر يٕمٜمل أؾم٤مُم٦م  يرث:  ىم٤مل،  معوذ قمـ ضم٤مء ُم٤م إ

 .قمٙمس همػم ُمـ اًمٙم٤مومر ُمـ اعمًٚمؿ

 .يٜم٘مص وٓ يزيد اإلؾمالم : ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمع سم٠مّٟمف:  واطمت٩ّم 

حفو داود أسمق أظمرضمف طمدي٨م وهق  سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ احل٤ميمؿ صحَّ

  .قمٜمف اًمّدؤزمّ  إؾمقد أيب قمـ يٕمٛمر

 .اإلؾمٜم٤مد صحٞمح:  احل٤ميمؿ ىم٤مل
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ـّ و ، وُمٕم٤مذ إؾمقد أيب سملم سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع:  وشمٕمّ٘م٥م ـٌ  ُمٜمف ؾمامقمف ًمٙم  ممٙم

 .جم٤مزوم٦م وهل .سم٤مـمؾ أّٟمف:  اجلقزىم٤مينّ  زقمؿ وىمد ،

 .يروى وٓ حمٙمل   يمالم هق:  " اعمٗمٝمؿ " ذم اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 .ذًمؽ قمغم وىمػ ُم٤م ومٙم٠مّٟمف ، ذيمره ىمّدُم٧م ُمـ رواه وىمد ، ىم٤مل يمذا

 اعمًٚمؿ يقّرث يم٤من أّٟمف ، ُمٕم٤مذ قمـ ىمقي   سمًٜمدٍ  ُمٜمٞمع سمـ أمحد وأظمرج

 .قمٙمس سمٖمػم اًمٙم٤مومر ُمـ

 ُم٤مت وهيقدّي  ُمًٚمؿ:  إًمٞمف اظمتّمام أظمقيـ أنّ ،  قمٜمف ُمًّدد وأظمرج

 ُمٕم٤مذٌ  ومقّرث . اعمًٚمؿ ومٜم٤مزقمف،  ُم٤مًمف اًمٞمٝمقدّي  اسمٜمف ومح٤مز هيقدّي٤مً  أسمقمه٤م

  . اعمًٚمؿَ 

 رأي٧م ُم٤م:  ىم٤مل،  ُمٕم٘مؾ سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وأظمرج

  ُمـ أطمًـ ىمْم٤مء
ٍ
 يرصمقٟم٤م وٓ اًمٙمت٤مب أهؾ ٟمرث:  ُمٕم٤موي٦م سمف ىم٣م ىمْم٤مء

 بـ وشعقد مرسوق ؿول وبف " هلؿ حيّؾ  وٓ ومٞمٝمؿ اًمٜمّٙم٤مح حيّؾ  يمام ،

  .وإشحوق افـّخعلّ  وإبراهقؿ ادسّقى

 ذم سيح وهق،  اًمٜمّّص  ُمٕم٤مرو٦م ذم ىمٞم٤مس أّٟمف:  اجلؿفقر وطمّج٦م

 .وضمقده ُمع ىمٞم٤مس وٓ،  اعمراد

 يٗمْمؾ أّٟمف قمغم حمٛمقل هق سمؾ،  اعمراد ذم ٟمّّم٤مً  ومٚمٞمس احلدي٨م وأُّم٤م

 .سم٤مإلرث ًمف شمٕمٚمؼ وٓ إدي٤من ُمـ همػمه

 وٓ سم٤مًمقٓي٦م يتٕمٚمؼ اًمّتقارث أنّ  وهق ، آظمر ىمٞم٤مٌس  قم٤مروف وىمد

 واًمٜمّّم٤مرى اًمٞمٝمقد شمّتخذوا ٓ)  شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف واًمٙم٤مومر اعمًٚمؿ سملم وٓي٦م

 ، يرصمٝم٤م وٓ احلرسمّٞم٦م يتزّوج اًمّذُّمّل  وسم٠منّ (  سمٕمض أوًمٞم٤مء سمٕمْمٝمؿ ،أوًمٞم٤مء
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 يتزّوج ّٕٟمف اعمًٚمؿَ  ُث أرِ :  اًمّذُّمّل  ىم٤مل ًمق ومٞمام يٜم٘مٚم٥م اًمّدًمٞمؾ وم٢منّ  وأيْم٤مً 

 .إًمٞمٜم٤م

  .اعمػماث سم٘مًٛم٦م آقمت٤ٌمر وهق:  ثوفٌ ؿقل وؾقف

 .زيد سمـ وضم٤مسمر واحلًـ قمٙمرُم٦م وقمـ وقمثامن قمٛمر قمـ ذًمؽ ضم٤مء

  .أمحد قمـ رواي٦م وهق

 ريمْ ذِ  سمٕمد ومٞمف وم٢منّ ، روى اًمٌخ٤مري  يمام ظمالومف قمٛمر قمـ صم٧ٌم:  ىمٚم٧م

:  ي٘مقل قمٛمر ومٙم٤من ، ـم٤مًم٥م أيب سمـ قم٘مٞمؾ ذيمر ذم ُمٓمّقًٓ  اًم٤ٌمب طمدي٨م

 .ؾمقاء هٜم٤م اعمذيمقر اعمتـ ومذيمر

ؽ ًّ  أظمرى ُمٚم٦م أهؾ ُمـ يم٤مومرة ُمٚم٦م أهؾ يرث ٓ:  َُمـ ىم٤مل ( ) هب٤م ومت

 اإلؾمالم اعمٚمتلم سم٢مطمدى اعمراد أنّ  قمغم اجلؿفقر ومحؾفو ، يم٤مومرة

 ، اًم٤ٌمب طمدي٨م سمٚمٗمظ اًمتل ًمٚمّرواي٦م ُم٤ًموي٤مً  ومٞمٙمقن ، اًمٙمٗمر وسم٤مٕظمرى

 ُمثالً  اًمٞمٝمقدّي  قمغم يٛمتٜمع طمّتك قمٛمقُمٝم٤م فم٤مهر قمغم محٚمٝم٤م ُمـ أومم هقو

 .اًمٜمٍّماينّ  ُمـ يرث أن

 احلـػّقي ؿقل وهق. اًمٙم٤مومر يرث اًمٙم٤مومر أنّ  ، افّشوؾعّقي ظـد وإصّح 

 .وإـثر

 ويمذا .واحلريبّ  اًمّذُّمّل  سملم اًمّتٗمرىم٦م،  وظـف ، وأمحد موفٍؽ  ظـ ومؼوبؾف

  .افّشوؾعّقي ظـد

______________________ 
ٓيتقارث  "وطمدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م اعمت٘مّدُم٦م ذم اًمنمح ، سمرواي٦م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م : أي   (6)

 ."أهؾ ُمٚمتلم ؿمتك 
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 ذط طمرسمّٞملم يم٤مٟم٤م وم٢من ذُّمّل  ُمـ طمريبّ  يتقارث ٓ : ػيحـق أيب وظـ

 .واطمدة دار ُمـ يٙمقٟم٤م أن

 .يم٤محلٜمٗمّٞم٦م وضمف وقمٜمدهؿ ، ومرق ٓ افّشوؾعّقي وظـد

 وٟمٍماٟمّٞم٦م هيقدّي٦م ُمٚمؾ صمالث اًمٙمٗمر:  وضوئػي وربقعي افّثقريّ  وظـ

 .اعمٚمتلم ُمـ ُمٚم٦م ُمـ هذه ُمـ ُمٚم٦م شمرث ومال وهمػمهؿ

 ومٚمؿ .ُمٚم٦م اًمٙمّٗم٤مر ُمـ ومريؼ يمّؾ :  برصةواف ادديـي أهؾ مـ ضوئػي وظـ

  .ٟمٍماينّ  ُمـ هيقدّي٤مً  وٓ وصمٜمل   ُمـ جمقؾمّٞم٤مً  يقّرصمقا

ـٍ  ُمـ ٟمحٚم٦مٍ  أهؾ يرث وٓ:  وم٘م٤مل وسم٤مًمغ ، إوزاظلّ  ؿقل وهق  دي

  .اًمٜمّّم٤مرى ُمـ واعمٚمٙمّٞم٦م يم٤مًمٞمٕم٘مقسمّٞم٦م ُمٜمف أظمرى ٟمحٚم٦مٍ  أهؾ واطمدٍ 

 .ادرتّد  دم واختؾػ

 ومٞمئ٤مً  ُم٤مت إذا ُم٤مًمف يّمػم:  وأمحد اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل:  افؼقل إول

  .ًمٚمٛمًٚمٛملم

َّٓ  ومٞمئ٤مً  يٙمقن:  ُم٤مًمؽ ىم٤مل:  افؼقل افثوين  حيرم أن سمرّدشمف ىمّمد إن إ

 .اًمّزٟمديؼ ذم ىم٤مل ويمذا ، هلؿ ومٞمٙمقن اعمًٚمٛملم ورصمتف

 .اعمًٚمٛملم ًمقرصمتف وحمّٛمد يقؾمػ أيب قمـ:  افؼقل افثوفٌ

 ، اعمًٚمٛملم ًمقرصمتف ةاًمّردّ  ىمٌؾ فٌَ ًَ يمَ  ُم٤م طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ:  افؼقل افرابع

 .اعم٤مل ًمٌٞم٧م اًمّرّدة وسمٕمد

 اًمّديـ أهؾ يًتحّ٘مف يمٕمٚم٘مٛم٦م اًمّت٤مسمٕملم سمٕمض قمـ:  افؼقل اخلومس

 .إًمٞمف اٟمت٘مؾ اًمذي

 اٟمت٘مؾ اًمذي اًمّديـ أهؾ ُمـ سمقرصمتف ُيتّص  داود قمـ:  افؼقل افسودس
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  .يٗمّّمؾ وملَ ،  إًمٞمف

 .اعم٤موردّي  طمّرره٤م ُمذاه٥م ؾمّت٦م ذًمؽ ُمـ وم٤محل٤مصؾ

 ضمٕمٚمٜم٤م ًمٙمؾ  )  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف عمذهٌف " اعمٗمٝمؿ " ذم رـمٌّل اًم٘م واطمت٩ّم 

 .خمتٚمٗم٦م وذائع ُمتٕمّددة ُمٚمؾ ومٝمل(  وُمٜمٝم٤مضم٤مً  ذقم٦م

 اًمٞمٝمقد قمٜمؽ شمرى وًمـ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم سمف اطمتّجقا ُم٤م وأُّم٤م:  ىم٤مل

 ٕنّ ،  ومٞمف طمّج٦م ومال ، اعمٚم٦م ومقطّمد(  ُمٚمتٝمؿ شمّتٌع طمّتك اًمٜمّّم٤مرى وٓ

 يم٘مقل اًمٙمثرة ُمٗمٞمد إمم أو٤مومف ّٕٟمف،  ًمٙمثرةا اعمٕمٜمك وذم اًمٚمٗمظ ذم اًمقطمدة

 .ُمٜمٝمؿ يمؾ   قمٚمؿ:  يريد،  قمٚمٛمٝمؿ اًمّديـ قمٚمامء قمـ أظمذ:  اًم٘م٤مئؾ

 .آظمره٤م إمم(  اًمٙم٤مومرون أهّي٤م ي٤م ىمؾ)  سم٘مقًمف واطمتّجقا:  ىم٤مل

ـٍ  أهؾ وهؿ ىمريش ًمٙمّٗم٤مر وىمع سمذًمؽ اخلٓم٤مب أنّ :  واجلقاب  .وصم

 اعمراد سم٠منّ :  " ُمٚمتلم أهؾ يتقارث ٓ " طمدي٨م قمـ سمف أضم٤مسمقا ُم٤م وأُّم٤م

  .اإلؾمالم وُمٚم٦م اًمٙمٗمر ُمٚم٦م

 طمدي٨م ذم ومٛمردود أؾم٤مُم٦م طمدي٨م ذم صّح  إذا سم٠مّٟمف:  قمٜمف وم٤مجلقاب

 .همػمه

 قمٛمقم ختّمٞمص ضمقاز قمغم " اعمًٚمؿ اًمٙم٤مومر يرث ٓ " سم٘مقًمف واؾمتدل

 ذم قم٤ممّ (  أوٓديمؿ ذم اهلل يقصٞمٙمؿ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ٕنّ  ، سم٤مٔطم٤مد اًمٙمت٤مب

 سم٤محلدي٨م اعمًٚمؿ ُمـ يرث ومال اًمٙم٤مومر ًمقًمدا ُمٜمف ومخّص  ، إوٓد

 .اعمذيمقر

 طمّمؾ إذا اًمقاطمد وظمؼم ، بوإلمجوع طمّمؾ اعمٜمع سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

  .وم٘مط سم٤مخلؼم ٓ سم٤مإلَج٤مع اًمّتخّمٞمص يم٤من ووم٘مف قمغم اإلَج٤مع
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 .ضمقاب إمم سمف اًمّث٤مين اًمِّمّؼ  ذم اطمت٩ّم  ُمـ حيت٤مج ًمٙمـ:  ىمٚم٧م

 يمّؾ  قمغم ودًٓمتف ىمٓمٕمّل  هٜم٤م اًمٕم٤ممّ  ـمريؼ:  احلّذاق سمٕمض ىم٤مل وىمد

 ، ومٞمتٕم٤مدٓن ىمٓمٕمّٞم٦مٌ  قمٚمٞمف ودًٓمتف،  فمٜمّّٞم٦مٌ  هٜم٤م اخل٤مّص  وـمريؼ،  فمٜمّّٞم٦مٌ  ومردٍ 

 اعمذيمقريـ اًمّدًمٞمٚملم سملم اجلٛمع يًتٚمزم سمف اًمٕمٛمؾ سم٠منّ  اخل٤مّص  يؽمضّمح صمؿّ 

 .قمٙمًف سمخالف

 



 443  لفرائضا كتاب   

 الحديث الدابع واألربطون
 هنك ظـ بقع افقٓء ملسو هيلع هللا ىلص افـبلّ  أنّ ,  ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر  -666

  ( ).وهبتف

 ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد قمـ احلدي٨م هذا اؿمتٝمر ( ظؿر ابـ ظـ) :  ؿقفف

 احلدي٨م هذا ذم اًمٜم٤ّمس:  "صحٞمحف" ذم أظمرضمف عَم٤َّم ُمًٚمؿ ىم٤مل طمّتك

 .قمٚمٞمف قمٞم٤مٌل 

ـٌ :  خترجيف سمٕمد اًمؽّمُمذّي  وىم٤مل َّٓ  ٟمٕمرومف ٓ صحٞمٌح  طمً  طمدي٨م ُمـ إ

 قمـ ويروى ، وُم٤مًمٌؽ  وؾمٗمٞم٤من ؾمٕمٞمدٌ  قمٜمف رواه.  ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد

 أذن احلدي٨م هبذا طمّدث عَم٤َّم ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد أنّ  وددت:  ىم٤مل أّٟمف ؿمٕم٦ٌم

ٌّؾ إًمٞمف أىمقم يمٜم٧م طمّتك زم  .رأؾمف وم٠مىم

 قمٌد قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ ؾمٚمٞمؿٍ  سمـ حيٞمك وروى:  اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل

  .ديٜم٤مر سمـ اهلل

ـُ  ؾمٚمٞمؿ سمـ حيٞمك رواي٦مَ  وصؾ:  ىمٚم٧م  سمـ حيٞمك سمف يٜمٗمرد وملَ  ، ُم٤مضمف اسم

 إُمقّي  ؾمٕمٞمد سمـ وحيٞمك قمٞم٤مض سمـ أٟمس وٛمرة أسمق شم٤مسمٕمف وم٘مد ؾمٚمٞمؿٍ 

 ُمـ "صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م أسمق أظمرضمف ،  قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ يمالمه٤م

 .ديٜم٤مر سمـ اهلل سمٕمٌد ٟم٤مومٕم٤مً  ُمٜمٝمام يمٌؾ  ىمرن ًمٙمـ ، ـمري٘مٝمام

٤ٌّمن اسمـ وأظمرضمف  وؾم٤مىمف . أورم أيب سمـ أمحد شمرَج٦م ذم اًمّث٘م٤مت ذم طم

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ قمٌد اهلل سمـ (  6632) ٚمؿ وُمً(  2026،  6043) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .ديٜم٤مر قمـ اسمـ قمٛمر 
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 قمـ َجٞمٕم٤مً  ديٜم٤مر سمـ وقمٛمرو ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ ـمري٘مف ُمـ

 .قمٛمر اسمـ

 .همري٥م ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو : وىم٤مل

 .ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد قمـ ـمرىمف سمجٛمع إصٌٝم٤مينّ  ٟمٕمٞمؿ أسمق اقمتٜمك وىمد

 ، ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد قمـ سمف طمّدث ممّـ ٟمٗم٤ًمً  وصمالصملم مخ٦ًم قمـ وم٠مورده

 ويزيد قم٘م٦ٌم سمـ وُمقؾمك إٟمّم٤مرّي  ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك:  إيم٤مسمر ُمـ ُمٜمٝمؿ

 .اًمّت٤مسمٕملم صٖم٤مر ُمـ وه١مٓء اًمٕمٛمرّي  اهلل وقمٌٞمد اهل٤مد سمـ

 سمـ وأّيقب وورىم٤مء طمّل  سمـ ص٤مًمح سمـ واحلًـ ُمًٕمر دوّنؿ وممّـ

 وأسمق ُمًٚمؿ سمـ اًمٕمزيز وقمٌد .ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد سمـ اًمّرمحـ وقمٌد ُمقؾمك

 سمـ وؾمٚمٞمامن قمقاٟم٦م أيب قمٜمد وهق ضمري٩ٍم  اسمـ ًمف ي٘مع ملَ  وممّـ ، أويس

 " اهلروّي  ضمزء " ذم اعمٖم٤مومرّي  طم٤مزم سمـ وأمحد ُمًٚمؿ قمٜمد وهق ، سمالل

 .اًمّٓمؼماينّ  ـمريؼ ُمـ

 سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمـ ؾمٜم٤من سمـ أمحد ـمريؼ ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  رواي٦م ذمو

  .قمٛمر اسمـ ؾمٛمٕم٧م ، ديٜم٤مر اسمـ قمـ وؾمٗمٞم٤من ؿمٕم٦ٌم قمـ ُمٝمدي  

 ؾمٛمٕم٧م ، اإلؾمامقمٞمكمّ  قمٜمد ؾمٗمٞم٤من قمـ احلٗمرّي  داود أيب رواي٦م ذمو

 .ؿمٕم٦ٌم رواي٦م ُمـًمٌخ٤مري ا ذم ويمذا .ٛمرقم اسمـ

 أٟم٧م:  ديٜم٤مر سمـ اهلل ًمٕمٌد ىمٚم٧م .ؿمٕم٦ٌم قمـ اًمّٓمٞم٤مًمّز  ُمًٜمد وذم

 أسمق وذيمره ، قمٜمف اسمٜمف ؾم٠مًمف ، ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ قمٛمر اسمـ ُمـ هذا ؾمٛمٕم٧م

 ُمـ ؾمٛمٕمتف أٟم٧م:  ديٜم٤مر ٓسمـ ىمٚم٧م ، ؿمٕم٦ٌم قمـ أؾمد سمـ هبز قمـ قمقاٟم٦م

 قمّٗم٤من رواي٦م ذم وىمع ويمذا ، قمٜمف محزة اسمٜمف وؾم٠مًمف ، ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ قمٛمر اسمـ
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 .ٟمٕمٞمؿ أيب قمٜمد ؿمٕم٦ٌم قمـ

 ًم٘مد واهلل:  ديٜم٤مر ٓسمـ ىمٚم٧م : ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم أنّ  آظمر وضمف ُمـ وأظمرضمف

  .ًمف ومٞمحٚمػ ؟ هذا ي٘مقل قمٛمر اسمـ ؾمٛمٕم٧َم 

 ًمٙمٜم٤ّم:  ىم٤مل ، ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد يًتحٚمػ ؿمٕم٦ٌم إنّ :  قمٞمٞمٜم٦م ٓسمـ وىمٞمؾ

 ، ؾمٗمٞم٤من قمـ احلٛمٞمدّي  ُمًٜمد ذم رّويٜم٤مه ُمراراً  ُمٜمف ؾمٛمٕمتف ، ٟمًتحٚمٗمف ملَ 

 زي٤مدٍ  سمـ احلًـ ـمريؼ ُمـ " ُم٤مًمؽ همرائ٥م " ذم اًمّدارىمٓمٜمّل  وأظمرضمف

 أّٟمف،  قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ محزة قمـ ديٜم٤مر اسمـ قمـ ُم٤مًمؽ قمـ ١مياًمٚم١مًم

 .احلدي٨م ومذيمر.  اًمقٓء ذاء قمـ أسم٤مه ؾم٠مل

  .يمذًمؽ وًمٞمس .قمٛمر اسمـ ُمـ يًٛمٕمف ملَ  ديٜم٤مر اسمـ أنّ  فم٤مهره ومٝمذا

 اهلل قمٌد احلدي٨م هبذا شمٗمّرد:  " اًمؽّمُمذّي  ذح " ذم اًمٕمريبّ  اسمـ وىم٤مل

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًمٗمظ يذيمر ملَ  ّٕٟمف،  اخلؼم ُمـ اًمّث٤مٟمٞم٦م اًمّدرضم٦م ُمـ وهق ديٜم٤مر سمـ

 ." أقمتؼ عمـ اًمقٓء إّٟمام " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ىمقل ُمٕمٜمك ٟم٘مؾ ويم٠مّٟمف ،

 ىمّّم٦م ذم قم٤مئِم٦م قمـ احلدي٨م هذا روى قمٛمر اسمـ أنّ  وي١مّيده:  ىمٚم٧م

 ، آظمر وضمف ُمـ احلدي٨م صٞمٖم٦م قمٜمف ضم٤مءت ًمٙمـ ( ) ُم٣م يمام سمريرة

 قمـ أّيقب سمـ حيٞمك قمـ اًمٚمٞم٨م ـمريؼ ُمـ قمقاٟم٦م وأسمق اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف

 ." هٌتف وقمـ اًمقٓء سمٞمع قمـ يٜمٝمك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ؾمٛمٕم٧م " وًمٗمٔمف .ُم٤مًمؽ

 اًمقٓء " سمٚمٗمظ إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل ؾمٚمٞمامن أيب سمـ حمّٛمد رواي٦م ذم ووىمع

 ذيمره ُمثٚمف ؿمٕم٦ٌم قمـ قمٌٞمد سمـ قمت٤ٌمن ٦مرواي وذم،  " يقه٥م وٓ ي٤ٌمع ٓ

______________________ 
 .( 626) رىمؿ  .ُمـ اًمٕمٛمدة( سم٤مب اًمنموط ذم اًمٌٞمع ) اٟمٔمر طمدي٨م قم٤مئِم٦م اعمت٘مّدم ذم   (6)
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ٜمد ذم اخلّراز ؾمٚمٞمامن سمـ حمّٛمد وزاد ، ٟمٕمٞمؿ أسمق ًّ  قمـ:  قمٛمر اسمـ قمـ اًم

 .ووّٕمٗمف .أيْم٤مً  اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرضمف ؿومقهِ  .قمٛمر

 .اًمٚمٗمظ هذا قمغم ذـركو ـمَ  مجقع واّتػؼ

 اسمـ قمـ ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد قمـ ومرواه .اًم٘م٤ميض يقؾمػ أسمق وظم٤مًمٗمٝمؿ

 وُمـ،  اًمِّم٤مومٕمّل  أظمرضمف " اًمٜم٥ًّم يمٚمحٛم٦م حلٛم٦مٌ  ءاًمقٓ " سمٚمٗمظ قمٛمر

 وسملم يقؾمػ أيب سملم اًمقًمٞمد سمـ سمنم وأدظمؾ ، اًمٌٞمٝم٘مّل  صمؿّ  احل٤ميمؿ ـمري٘مف

ـَ  اهلل قمٌٞمدَ  ديٜم٤مر اسمـ  ، قمٜمف "ُمًٜمده" ذم يٕمغم أسمق أظمرضمف ، قمٛمر سم

٤ٌّمن اسمـ وأظمرضمف  .يٕمغم أيب قمـ "صحٞمحف" ذم طم

 .سمنم قمـ أقملم سمـ ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ ٟمٕمٞمؿ أسمق وأظمرضمف

 قمـ ٟم٤مومع سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ وُمـ " يقه٥م وٓ ي٤ٌمع ٓ " اعمتـ ذم ومزاد

 ." هٌتف وٓ سمٞمٕمف يّمّح  ٓ ٟم٥ًٌم  اًمقٓء إّٟمام " ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد

 سمـ داود قمـ اًمّثقرّي  قمـ اًمّرّزاق قمٌد أظمرضمف ُم٤م .هذا ذم واعمحٗمقظ

 يمٚمحٛم٦م ٛم٦مٌ حل اًمقٓء " قمٚمٞمف ُمقىمقوم٤مً  اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ هٜمد أيب

 ." اًمٜم٥ًّم

 قمٌد سمـ قمكمّ  سمـ ؾمٚمٞمامن ـمريؼ ُمـ واًمّٓمؼماينّ  اًمٌّزار أظمرضمف ُم٤م ويمذا

٤ٌّمس سمـ اهلل  وٓ سمٛمٜمت٘مؾٍ  ًمٞمس اًمقٓء " رومٕمف ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ قم

 .جمٝمقل وهق.  َجٞمؾ سمـ اعمٖمػمة ؾمٜمده وذم " ُمتحّقلٍ 

٤ٌّمس اسمـ قمـ . ٟمٕمؿ ،  سمٞمٕمف جيقز ٓ . أقمتؼ عمـ اًمقٓء : ( ) ىمقًمف ُمـ قم

______________________ 
٤ٌَّمس  (6) وم٘مد أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم  .وهق يمذًمؽ، ُم٘مّمقده أٟمف ضم٤مء ُمقىمقوم٤ًم قمـ اسمـ قم
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  .هٌتف وٓ

 طمّؼ :  واعمدّ  سم٤مًمٗمتح اًمقٓء ( هنك ظـ بقع افقٓء وهبتف) : ؿقفف 

  .سم٤مًمٗمتح ؼاعمٕمتَ  ُمـ اعمٕمتؼ ُمػماث

 ووضمف " أقمتؼ عمـ اًمقٓء وم٢مّٟمام " سمريرة ىمّّم٦م ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م وومٞمف

 .رء ُمٜمف ُمٕمف ًمٖمػمه يٙمقن ومال اعمٕمتؼ ذم طمٍمه ُمٜمف اًمّدًٓم٦م

 اًمقٓء ًمف صم٧ٌم أقمتؼ ُمـ يم٤من يم٤مًمٜم٥ًّم ٓءاًمق يم٤من عَم٤َّم:  اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل

 قمـ ٟمًٌف يٜمت٘مؾ ملَ  همػمه إمم ٟم٥ًم ومٚمق 5 ٟمًٌف ًمف صم٧ٌم وًمد ًمف وًمد يمٛمـ

 .يٜمت٘مؾ ملَ  حمٚمف قمـ وٓئف ٟم٘مؾ أراد إذا ويمذا ، واًمده

 وم٢مذا اًمٜم٥ًّم حتقيؾ جيقز ٓ أّٟمف قمغم افعؾامء أمجع:  سمّٓم٤مل اسمـ وىم٤مل

 ، اًمقٓء يٜمت٘مؾ ٓ اًمٜم٥ًّم ؾيٜمت٘م ٓ ومٙمام اًمٜم٥ًّم طمٙمؿ اًمقٓء طمٙمؿ يم٤من

 قمـ اًمنّمع ومٜمٝمك.  وهمػمه سم٤مًمٌٞمع اًمقٓء يٜم٘مٚمقن اجل٤مهٚمّٞم٦م ذم ويم٤مٟمقا

 .ذًمؽ

ٓ   ، احلدي٨م هبذا اًمٕمٛمؾ قمغم اجلامظي اّتػؼ:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىم٤مل  مو إ

٤ٌّمس ٓسمـ ي٤ًمر سمـ ؾمٚمٞمامن وٓء وه٧ٌم أّّن٤م ، مقؿقكي ظـ روي  .قم

ّٞمد جيقز : ظطوء قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ اًمّرّزاق قمٌد وروى ًّ  ي٠مذن أن ًمٚم

  .ؿم٤مء ُمـ يقازم أن ًمٕمٌده

 اهلل ًمٕمٜم٦م ومٕمٚمٞمف .ُمقاًمٞمف إذن سمٖمػم ىمقُم٤مً  شمقممَّ  ُمـ : ملسو هيلع هللا ىلص ٘مقًمفواؾمتدل سم

_________________________ 
٤ٌَّمس قمـ اًمثقري قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ؾم( 62636) "اعمّمٜمػ" ٚمٞمامن قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ قم

 .وؾمٜمد صحٞمح .سمف
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 ذـم٤مً  اإلذن جيٕمؾ ملَ ًمٙمـ  .( ) سٌف  وٓ قمدٌل  ُمٜمف ي٘مٌؾ ٓ واعمالئٙم٦م

 ذًمؽ ذم اؾمت٠مذّنؿ إذا ّٕٟمف ، اًمّتحريؿ ًمت٠ميمٞمد هق وإّٟمام ، آّدقم٤مء جلقاز

  .وهمػمه اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مًمف ، ذًمؽ وسملم سمٞمٜمف وطم٤مًمقا ُمٜمٕمقه

 ًمف ضم٤مز سمٞمٕمف وىمع وم٢مذا ، سمٞمٕمف قمـ سمذًمؽ يمٜمّك يٙمقن أن:  ويتؿؾ

 .إّول ُمقٓه همػم وهق اًمّث٤مين ُمقٓه إمم آٟمتامء

َّٓ  يٜمت٘مؾ ٓ قمٜمف آٟمت٘م٤مل أراد وم٢مذا احلٚمػ ُمقآة:  ادراد أو   .سم٢مذنٍ  إ

 " ىمقًمف قمغم ًمٕمٓمٗمف اًمٕمتؼ وٓء سمف أراد ّٟمفأ اًمّٔم٤مهر:  اًمٌٞمْم٤موّي  وىم٤مل

 طمٞم٨م ُمـ اًمٕمتؼ وم٢منّ  ، سم٤مًمققمٞمد سمٞمٜمٝمام واجلٛمع " أسمٞمف همػم إمم اّدقمك ُمـ

 يم٤مًمّدقمّل  يم٤من ًمف هق ُمـ همػم إمم ٟم٥ًم وم٢مذا ، اًمٜم٥ًّم يمٚمحٛم٦م حلٛم٦م إّٟمف

 قمٚمٞمف اًمّدقم٤مء سمف ومٞمًتحّؼ  سمٖمػمه ٟمٗمًف وأحلؼ ُمٜمف هق قمّٛمـ شمؼّمأ اًمذي

  .ّرمح٦ماًم قمـ واإلسمٕم٤مد سم٤مًمّٓمرد

 وإّٟمام ، ًمٚمّت٘مٞمٞمد هق ًمٞمس:  وىم٤مل،  شم٘مّدم ُم٤م سمٜمحق اإلذن قمـ أضم٤مب صمؿّ 

 قمغم اًمٙمالم وم٠مورد .ُمقاًمٞمف طمّؼ  إسمٓم٤مل وهق ، اعم٤مٟمع هق ُم٤م قمغم ًمٚمّتٜمٌٞمف هق

 . اًمٖم٤مًم٥م هق ُم٤م

 ُمـ إقمؿّ  ًمٚمٛمٕمٜمك ؿم٤مُمالً  " شمقمم ُمـ " ىمقل يٙمقن أن:  ويتؿؾ

 " ىمقًمف ويٙمقن ، واإلرث ٟم٦مواإلقم٤م اًمٜمٍّمة ُمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م وأنّ  ، اعمقآة

 إظمراضمف ودًمٞمؾ ، اعمػماث قمدا سمام سمٛمٗمٝمقُمف يتٕمٚمؼ " ُمقاًمٞمف إذن سمٖمػم

______________________ 
 . ُمـ طمدي٨م قمكم (  0233) "صحٞمحف"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم   (6)

  ُمـ طمدي٨م أيب هريرة (  0323)ورواه ُمًٚمؿ 



 449  لفرائضا كتاب   

  .اهلل أقمٚمؿو " أقمتؼ عمـ اًمقٓء إّٟمام " طمدي٨م

 ذم قمٛمر اسمـ سمحدي٨م احلدي٨م ومٕمّ٘م٥م ، هذا ظَ حلَ  اًمٌخ٤مرّي  ويم٠منّ 

 ذم اإلذن اقمت٤ٌمر قمدم ُمٜمف ي١مظمذ وم٢مّٟمف ، هٌتف وقمـ اًمقٓء سمٞمع قمـ اًمٜمّٝمل

ّٞمد ُمٜمع إذا ّٕٟمف ، إومم سمٓمريؼ ذًمؽ ًّ  ًمف حتّّمؾ ُم٤م ُمع اًمقٓء سمٞمع ُمـ اًم

 ُمـ ومٛمٜمٕمف .سمذًمؽ اعم٤مّٟم٦م ُمـ ًمف حيّمؾ ُم٤م ُمع هٌتف وُمـ اًمٕمقض ُمـ

  .اهل٦ٌم ذم ُمٜمدرٌج  وهق ، أومم ُم٤مّٟم٦م وٓ قمقضٍ  سمٖمػم اإلذن

 .ظطوء ؿول مو خالف ظذ افػؼفوء ومجوظي:  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ىم٤مل

 شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ اًمٖم٤مًم٥م قمغم ضمرى أّٟمف قمغم قمكمّ  طمدي٨م وحيٛمؾ:  ىم٤مل

 اًمقًمد ىمتؾ أنّ  قمغم أمجعقا وؿد ، ( إُمالٍق  ظمِمٞم٦م أوٓديمؿ شم٘متٚمقا وٓ) 

 قمـ اًمٜمّٝمل سمحدي٨م ُمٜمًقٌخ  وهق ، ٓ أم اإلُمالق ظمٌم ؾمقاء.  طمرامٌ 

  .هٌتف وقمـ اًمقٓء سمٞمع

 قمـ ويمذا،  اًمقٓء سمٞمع ضمقاز ظثامن قمـ ضم٤مء:  وهمػمه سمّٓم٤مل اسمـ وىم٤مل

،  ظّبوس ابـ قمـ ويمذا .اًمقٓء ه٦ٌم ضمقاز مقؿقكي قمـ وضم٤مء ، ظروة

 .احلدي٨م يٌٚمٖمٝمؿ ملَ  وًمٕمٚمٝمؿ

 قمٌد وم٠مظمرج ، قمثامن زُمـ ذم ُمًٕمقد اسمـ ذًمؽ أٟمٙمر ىمد:  ىمٚم٧م

:  قمكمّ  ـمريؼ وُمـ،  ؟ ٟمًٌف أطمديمؿ أيٌٞمع:  ي٘مقل يم٤من أّٟمف،  قمٜمف اًمّرّزاق

 اًمقٓء سمٞمع أٟمٙمر أّٟمف ، ضم٤مسمر ـمريؼ وُمـ ، اًمٜم٥ًّم ُمـ ؿمٕم٦ٌمٌ  اًمقٓء

  .يٜمٙمره يم٤من قمٛمر اسمـ أنّ  ، قمٓم٤مء ـمريؼ وُمـ ، وهٌتف

٤ٌّمس اسمـ قمـ قمٓم٤مء ـمريؼ وُمـ وُمـ  ، صحٞمح وؾمٜمده . جيقز ٓ : قم

٤ٌّمس اسمـ قمـ اًمٜمّ٘مؾ ذم ومّّمٚمقا صَمؿَّ   .واهل٦ٌم اًمٌٞمع سملم قم
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 اهلل أنّ  " اًمٜم٥ًّم يمٚمحٛم٦م حلٛم٦م اًمقٓء " ُمٕمٜمك:  اًمٕمريبّ  اسمـ وىم٤مل

 إمم سم٤مًمٜمّٓمٗم٦م أظمرضمف إب أنّ  يمام طمٙمامً  اًمٜم٥ًّم إمم سم٤محلرُم٦م أظمرضمف

٤مً  اًمقضمقد ًّ  وٓ ي٘ميض ٓ إطمٙم٤مم طمّؼ  ذم يم٤معمٕمدوم يم٤من اًمٕمٌد ٕنّ ،  طم

 ُمـ إطمٙم٤مم هذه وضمقد إمم سم٤محلّرّي٦م ؾمّٞمده وم٠مظمرضمف ، يِمٝمد وٓ يكم

 اًمقٓء إّٟمام " ضم٤مء ومٚمذًمؽ سم٤معمٕمتؼ أٟمٞمط اًمٜم٥ًّم طمٙمؿ ؿم٤مسمف ومٚماّم  ، قمدُمٝم٤م

  .وهٌتف سمٞمٕمف قمـ ومٜمٝمل ٜم٥ًّماًم سمرشم٦ٌم وأحلؼ " أقمتؼ عمـ

 اًمّدًٓم٦م ووضمف ، اًم٤ٌمب سمحدي٨م ًمٚمجٛمٝمقر اؾمتدل : اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 إسمّقة شمٜمت٘مؾ ٓ ومٙمام ، يم٤مًمٜم٥ًّم قمٜمف آٟمٗمٙم٤مك يت٠مشّمك ٓ وضمقدي   أُمرٌ  أّٟمف

َّٓ  ، اًمقٓء يٜمت٘مؾ ٓ ومٙمذًمؽ واجلدودة  ضمرُم٤مً  اًمقٓء ذم يّمّح  أّٟمف إ

 وًمد ُمٜمٝم٤م ًمف ومقًمد آظمر ُمٕمت٘م٦م قمٌدٌ  جشمزوّ  ًمق يمام اعمػماث ُمـ قمٚمٞمف يؽمشّم٥م

 شمٚمؽ ذم ُم٤مت ًمق عمقاًمٞمٝم٤م وٓؤه ومٞمٙمقن أُّمف حلّرّي٦م طمّراً  يٜمٕم٘مد وم٢مّٟمف ،

ّٞمد أقمتؼ وًمق ، احل٤مًم٦م ًّ  ُم٤مت إذا يٜمت٘مؾ وٓءه وم٢منّ  اًمقًمد ُمقت ىمٌؾ أسم٤مه اًم

  .اٟمتٝمك .اّتػوؿوً  أسمٞمف عمٕمتؼ

 "ًمٜم٥ًّما يمٚمحٛم٦م حلٛم٦مٌ  اًمقٓء" أنّ  اعمذيمقر إصؾ ذم ي٘مدح ٓ وهذا

 .وضمفٍ  يمؾ ُمـ اًمّتًقي٦م يًتٚمزم ٓ اًمّتِمٌٞمف ٕنّ ، 

  .ـودؽوتى شّقده مـ كػسف اصسى ؾقؿـ واختؾػ

 .قمٚمٞمف وٓء ٓ:  وؿقؾ,  ًمًّٞمده وٓءه أنّ  قمغم:  ؾوجلؿفقر

 .ؾم٤مئ٦ٌم أقمتؼ ُمـ وٓء وذم
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 الحديث الثامن واألربطون
 شــ ـون دم بريرة ثالث: ؿوفً  , ظـ ظوئشي ريض اهلل ظـفو -666

ؾدخؾ ظّع  , وأهدي هلو حلؿٌ  , خّرت ظذ زوجفو حغ ظتؼً ,

ؾليت بخبز وأدٍم مـ أدم  , ؾدظو بطعوم , مي ظذ افـوروافُز  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

ْ : ؾؼول  , افبقً  يو رشقَل بذ : ؾؼوفقا  ؟   مي ظذ افـور ؾقفو حلؿٌ أر افُز  أَل

: ؾؼول  , طعؿؽ مـفؾؽرهـو أن ك , تصّدق بف ظذ بريرة ذفؽ حلؿٌ  , اهلل

إكام : ؾقفو   ملسو هيلع هللا ىلص وؿول افـبلّ  , وهق فـو مـفو هدّييٌ  , هق ظؾقفو صدؿيٌ 

 ( ).افقٓء دـ أظتؼ

 

 .( ) اؾمٛمٝم٤م ووٌط ذيمره٤م شم٘مّدم ( بريرة دم ـون) :  ؿقفف

 :  واعمقطّمدة اًمٜمّقن سمٗمتح ٟمٌٓمّٞم٦م إّّن٤م:  وؿقؾ

 .اعمقطّمدة وؾمٙمقن اًم٘م٤مف سمٙمن ٌٓم٦مىمِ  إّّن٤م:  وؿقؾ

 .صح٦ٌم ًمف وأنّ ،  صٗمقان أسمٞمٝم٤م اؾمؿ نّ إ:  وؿقؾ

______________________ 
ُمـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ (  6326،  6633) وُمًٚمؿ (  3426،  3334) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .ئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤مقمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب رسمٞمٕم٦م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد قمـ قم٤م

ُمـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر قمـ رسمٞمٕم٦م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ (  6663) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .وؾمٞم٠ميت اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف ذم اًمنمح إن ؿم٤مء اهلل. ُمرؾمالً 

ُمـ رواي٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ (  6326،  6633) وُمًٚمؿ ( 6304)وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .اًم٘م٤مؾمؿ قمـ أسمٞمف ٟمحقه

(  2024،  2022،  2020،  2023،  2004 ، 3433،  6366) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري 

 .ُمـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ قمـ إؾمقد قمـ قم٤مئِم٦م ٟمحقه(  6326) وُمًٚمؿ 

 (.626) ذم اًمٕمٛمدة سمرىمؿ (  اًمٌٞمع سم٤مب اًمنموط ذم)ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ ذم  (6)
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 سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمـ زيد سمـ أؾم٤مُم٦م رواي٦م ومٗمل. مقافقفو دم واختؾػ

 .إٟمّم٤مر ُمـ ًمٜم٤مسٍ  يم٤مٟم٧م سمريرة أنّ ،  قم٤مئِم٦م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ( ) اًم٘م٤مؾمؿ

 .اًمّرمحـ قمٌد قمـ ( ) ؾمامك رواي٦م ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد ويمذا

 اٟمت٘مؾ .ىم٤مئٚمف ُمـ وهؿٌ  وهق،  هل٥م أيب ٔل اًمنّموح سمٕمض ذم ووىمع

 .سمريرة إمم قم٤مئِم٦م قمـ سمريرة ىمّّم٦م رواة أطمد ( ) أيٛمـ ُمـ ومهف

 هِم٤مم قمـ ضمرير رواي٦م ُمـ اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف.  هالل سمٜمل ٔل:  وؿقؾ

 .قمروة سمـ

 سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمـ قمروة سمـ هِم٤مم رواي٦م ذم ( شــ ثالث) :  ؿقفف

  ." ىمْمّٞم٤مت صمالث "قمٜمد ُمًٚمؿ  أسمٞمف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م وذم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومٞمٝم٤م ىم٣م " داود وأيب أمحد قمٜمد قم

 قمّدة شمٕمتدّ  أن ٤مهَ وأُمرَ  " وزاد .قم٤مئِم٦م طمدي٨م ٟمحق ومذيمر " ىمْمّٞم٤مت أرسمع

 .اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرضمف " احلّرة

 صمالث قمغم اىمتٍمت ومٚمذًمؽ .قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم شم٘مع ملَ  اًمّزي٤مدة وهذه

 قمـ إسمراهٞمؿ قمـ ُمٜمّمقر قمـ اًمّثقرّي  ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف اسمـ أظمرج ًمٙمـ ،

 .طمٞمض سمثالث شمٕمتدّ  أن سمريرة ُمرتأُ  : ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ إؾمقد

______________________ 
واًمّمقاب أٟمَّف قمـ أؾم٤مُم٦م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ ُم٤ٌمذة يمام ىم٤مل اًمِم٤مرح ٟمٗمًف  .يمذا ىم٤مل اًمِم٤مرح( 6)

) واسمـ ُم٤مضمف (  66323) يمذا وىمع قمٜمد َُمـ أظمرضمف يم٠ممحد  .ّدم ىمري٤ًٌم ذم اًمتخري٩ميمام شم٘م

 (.604/  2)واًمٌٞمٝم٘مل (  3302) وأيب يٕمغم (  6322

 (. 6633) أظمرضمٝم٤م ُمًٚمؿ أيْم٤ًم  .رواي٦م ؾمامك (6)

وىمد  .( 6262 - 6626)  "صحٞمحف"أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري ذم  .رواي٦م أيٛمـ قمـ قم٤مئِم٦م (0)

 (. 626) ذم ذح طمدي٨م قم٤مئِم٦م سمرىمؿ  شم٘مّدم ذيمر رواي٤مت أيٛمـ
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٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ُمثؾ وهذا   ." احلّرة قمّدة شمٕمتدّ  " ىمقًمف ذم قم

٤ٌّمس اسمـ قمـ أظمرى رواي٦م ذم وىمع ُم٤م وُي٤مًمػ  ، " سمحٞمْم٦مٍ  شمٕمتدّ  " قم

 اًمٕمتٞم٘م٦م اظمتٞم٤مر ًمٞمس وهٜم٤م ، سمحٞمْم٦مٍ  شمٕمتدّ :  ىم٤مل ، ومًخ اخلٚمع َُمـ ىم٤ملو

ـّ  ، ٍ  سمحٞمْم٦م شمٕمتدّ  أن اًم٘مٞم٤مس نومٙم٤م ـمالىم٤مً  ٟمٗمًٝم٤م  اًمذي احلدي٨م ًمٙم

 درضم٤مت أقمغم ذم هق سمؾ،  اًمِّمٞمخلم ذط قمغم ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .اًمّّمّح٦م

 سمـ هِم٤مم قمـ ُمٕمنم أيب ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل  يٕمغم أسمق أظمرج وىمد

 .اعمٓمٚم٘م٦م قمّدة سمريرة قمّدة ضمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، قم٤مئِم٦م قمـ أسمٞمف قمـ قمروة

 يّمٚمح ًمٙمـ - وٕمػ ومٞمف يم٤من وإن - ُمٕمنم أسم٤م ٕنّ  ، ىمقي   ؿم٤مهدٌ  وهق

  .اعمت٤مسمٕم٤مت ذم

 وزيد قمٛمر واسمـ قمثامن قمـ صحٞمح٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وأظمرج

 ـمالق ومٓمالىمٝم٤م اًمٕمٌد حت٧م أقمت٘م٧م إذا إُم٦م أنّ  ، وآظمريـ صم٤مسم٧م سمـ

  .طمّرة قمّدة وقمّدهت٤م،  قمٌد

 إمم أوصٚمٝم٤م وسمٕمْمٝمؿ ، شمّم٤مٟمٞمػ سمريرة ىمّّم٦م اًمٕمٚمامء ذم صٜمّػ دوىم

 ٕنّ ،  " ؾمٜمـ صمالث " قم٤مئِم٦م ىمقل ذًمؽ ُي٤مًمػ وٓ ، وم٤مئدة ئ٦مأرسمٕمام

 يم٤من عَم٤َّم ًمٙمـ ، ظم٤مّص٦م ُم٘مّمقداً  ومٞمٝم٤م إطمٙم٤مم ُمـ وىمع ُم٤م قم٤مئِم٦م ُمراد

 ُمٜمٝم٤م اًمٗمٓمـ اًمٕم٤ممل يًتٜمٌط ىم٤مقمدة شم٘مٕمٞمد قمغم يِمتٛمؾ ُمٜمٝم٤م طمٙمؿ يمّؾ 

 .احلٞمثّٞم٦م هذه ُمـ اًمّتٙمّثر وىمع ، َّج٦م ومقائد

 ذًمؽ ذم وم٢منّ  ، ُم٘مّمقد همػم ّّم٦ماًم٘م ؾمٞم٤مق ذم وىمع ُم٤م ذًمؽ إمم واٟمْمؿّ 

 قمغم اىمتٍم أو ، آؾمتٜم٤ٌمط أو اًمّتٜمّمٞمص سمٓمريؼ شم١مظمذ ومقائد أيْم٤مً 
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 سمٓمريؼ ي١مظمذ إّٟمام قمداه٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُم٤م أفمٝمر ًمٙمقّن٤م إرسمع أو اًمّثالث

  .أُمّس  إًمٞمٝم٤م واحل٤مضم٦م أهؿّ  ّّٕن٤م أو ، آؾمتٜم٤ٌمط

 ، ٤مىمّّمتٝم ذم ذقم٧م أّّن٤م أرسمع أو صمالث ُمٕمٜمك:  قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 وهذا ، ىمّّمتٝم٤م همػم ُمـ قمٚمؿ ىمد ومٙم٤من ذًمؽ ؾمقى مم٤ّم ومٞمٝم٤م ئمٝمر وُم٤م

 اًمٕمدد وُمٗمٝمقم ، طمٌٍم  قم٤مئِم٦م يمالم ذم ًمٞمس:  َُمـ ىم٤مل ىمقل ُمـ أومم

 ُم٤م ؾم١مال شمدومع ٓ اًمتل آقمتذارات ُمـ ذًمؽ أؿمٌف وُم٤م سمحّج٦مٍ  ًمٞمس

 .ذًمؽ قمغم آىمتّم٤مر ذم احلٙمٛم٦م

قمـ ٕم٦م رسمٞمذم رواي٦م ( خّرت ظذ زوجفو حغ ظتؼً  ):  ؿقفف

 إؾمامقمٞمؾ رواي٦م ذم زاد " ومخػّمت أقمت٘م٧م أّّن٤م "اًم٘م٤مؾمؿ قمٜمد اًمٌخ٤مري 

 "شمٗم٤مرىمف أو زوضمٝم٤م حت٧م شم٘مرّ  أن ذم"قمـ رسمٞمٕم٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري  ضمٕمٗمر سمـ

 .شمدوم:  أي .اًمّراء وشمِمديد سمٗمتح وشم٘مرّ . 

 خمّٗمٗم٦م اًمّراء ومتٙمقن وىمر ُمـ أصٚمف يٙمقن أن يّمّح :  اًمّتلم اسمـ ىم٤مل

،  ُمًت٘مّراً  ضمٚم٧ًم إذا أىمرّ  وىمرت ي٘م٤مل ، ُمٙمًقرة واًم٘م٤مف يٕمٜمل

 .اًمٗمٕمؾ وم٤مء واعمخذوف

 - اًمّراء شمِمديد ُمع يٕمٜمل - ُمٗمتقطم٦م اًم٘م٤مف شمٙمقن أن ويّمّح :  ىم٤مل

 ُمـ سمٙمنه٤م وجيقز اًم٘م٤مف سمٗمتح:  ي٘م٤مل ، أىمرّ  سم٤معمٙم٤من ىمررت ىمقهلؿ ُمـ

 .ُمٚمّخّم٤مً اٟمتٝمك  .ىمري٘مر

 . اًمّرواي٦م ذم اعمحٗمقظ هق واًمّث٤مًم٨م

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومدقم٤مه٤م : قم٤مئِم٦م قمـ إؾمقد ـمريؼ ُمـًمٚمٌخ٤مري و

 ـمريؼ ُمـ ًمٚمّدارىمٓمٜمّل  رواي٦م وذم .ٟمٗمًٝم٤م وم٤مظمت٤مرت زوضمٝم٤م ُمـ ومخػّمه٤م
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 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، قم٤مئِم٦م قمـ أسمٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم قمـ ص٤مًمح سمـ أسم٤من

  .سمْمٕمؽ ُمٕمؽ قمتؼ وم٘مد اذهٌل:  ًمؼميرة ىم٤مل

وعمًٚمؿ ُمـ  " وم٤مظمت٤مري " ُمرؾمالً  اًمِّمٕمٌّل  ـمريؼ ُمـ ؾمٕمد اسمـ زاد

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وظمػّمه٤م "ك قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ رواي٦م ؾمام

  " قمٌداً  زوضمٝم٤م ويم٤من

قمـ  ؿمٕم٦ٌم قمـ قمٛمر سمـ طمٗمص قمـ "اًمٗمرائض" ذم وًمٚمٌخ٤مري

 " آظمره ذم وزاد .احلٙمؿ قمـ اًمٜمخٕمل قمـ إؾمقد سمـ يزيد قمـ قم٤مئِم٦م

  ." طمّراً  زوضمٝم٤م ويم٤من:  احلٙمؿ ىم٤مل

 أنّ  ، دإؾمق قمـ إسمراهٞمؿ قمـ ُمٜمّمقر ـمريؼ ُمـ سمٕمده أورده صمؿّ 

،  ٟمٗمًٝم٤م وم٤مظمت٤مرت وظمػّمت " ومٞمف وزاد .اًم٤ٌمب ؾمٞم٤مق ٟمحق وم٤ًمق قم٤مئِم٦م

 ويم٤من:  إؾمقد ىم٤مل ، ُمٕمف يمٜم٧م ُم٤م ويمذا يمذا أقمٓمٞم٧م ًمق:  وىم٤مًم٧م

 ." طمّراً  زوضمٝم٤م

٤ٌّمس اسمـ وىمقل ، ُمٜم٘مٓمع إؾمقد ىمقل:  اًمٌخ٤مرّي  ىم٤مل  رأيتف " قم

رواه و ، ذًمؽ ٟمحق احلٙمؿ ىمقل ذم ىمٌٚمف اًمذي ذم وىم٤مل .أصّح  ( ) "قمٌداً 

:  وزاد " ىم٤مل ًمٙمـ،  ًمٗمٔمف يًؼ وملَ  .ؿمٕم٦ٌم قمـ آدم قمـ اًمٌخ٤مري

  ." زوضمٝم٤م ُمـ ومخػّمت

 .اًمّزي٤مدة هذه يذيمر ومٚمؿ .اإلؾمٜم٤مد هبذا آدم قمـ اًمّزيم٤مة ذم أورده وىمد

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ (  6630،  6636،  6636،  6633)  "صحٞمحف"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (6)

  .احلدي٨م "...ي٘م٤مل ًمف ُمٖمٞم٨م .يم٤من زوج سمريرة قمٌدًا أؾمقد: قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل 

 .وؾمٞم٠ميت ٟم٘مؾ آشمٗم٤مق ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس هذا أٟمف يم٤من قمٌداً 
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 - ومٞمف اًمٌخ٤مرّي  ؿمٞمخ - آدم قمـ آظمر وضمف ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  أظمرضمف وىمد

 ىم٤مل:  احلٙمؿ ىم٤مل " آظمره ذم وًمٗمٔمف .إسمراهٞمؿ ىمقل ُمـ اًمّزي٤مدة ومجٕمؾ

 ." زوضمٝم٤م ُمـ ومخػّمت طمّراً  زوضمٝم٤م ويم٤من:  إسمراهٞمؿ

 وإّٟمام ، ًمذًمؽ اًمّزيم٤مة ذم ٝم٤مومَ ذَ وطَم  ُمدرضم٦م اًمّزي٤مدة هذه أنّ  ومٔمٝمر

 ُمـ صم٤مسم٧م سمريرة ىمّّم٦م ذم اًمّتخٞمػم أصؾ أنّ  إمم ُمِمػماً  ذم اًمٓمالق أورده٤م

 .أظمرى ـمريؼ

 قم٤مئِم٦م قمـ قمروة قمغم ُيتٚمػ ملَ :  " اًمٕمٚمؾ " ذم اًمّدارىمٓمٜمّل  ىم٤مل وىمد

 ، قم٤مئِم٦م قمـ أسمٞمف قمـ قمكمّ  سمـ حمّٛمد سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل ويمذا ، قمٌداً  يم٤من أّٟمف

  .اًم٘م٤مؾمؿ قمـ زيد سمـ وأؾم٤مُم٦م إؾمقد وأسمق

 ذم أصٌغ سمـ ىم٤مؾمؿ وم٠مظمرج ، همٚمطٌ  ومٞمف اًمّرواة ًمٌٕمض وىمع:  ىمٚم٧م

 اعمٕمٚمؿ يزيد سمـ أمحد أٟم٠ٌمٟم٤م:  ىم٤مل ، ـمري٘مف ُمـ طمزم واسمـ "ُمّمٜمّٗمف"

 يم٤من" قم٤مئِم٦م قمـ أسمٞمف قمـ هِم٤مم قمـ يرضمر قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمقؾمك طمّدصمٜم٤م

 . "طمّراً  سمريرة زوج

 هِم٤مم أصح٤مب ُمـ احلّٗم٤مظ وم٢منّ  ، أمحد ُمـ أو ُمقؾمك ُمـ ؿٌ وهْ  وهذا

 .راهقيف سمـ إؾمح٤مق ُمٜمٝمؿ ، قمٌداً  يم٤من:  ىم٤مًمقا ضمرير أصح٤مب وُمـ، 

 ، داود أيب قمٜمد وطمديثف .ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ وقمثامن ، اًمٜم٤ًّمئّل  قمـ وطمديثف

 سمف وأطم٤مل .ُمًٚمؿ قمٜمد وأصٚمف ، اًمؽّمُمذّي  ٜمدقم وطمديثف .طمجر سمـ وقمكمّ 

  ." قمٌداً  يم٤من أّٟمف " وومٞمف .هِم٤مم قمـ أؾم٤مُم٦م أيب رواي٦م قمغم

 قمٌد قمـ قمروة سمـ هِّم٤مم قمـ ُمٕم٤موي٦م أسمق ىم٤مل ويمذا:  اًمّدارىمٓمٜمّل  ىم٤مل

  .أسمٞمف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمّرمحـ
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 رضمع صمؿّ  ، ً طمّرا يم٤من:  وم٘م٤مل .اًمّرمحـ قمٌد قمـ ؿمٕم٦ٌم ورواه:  ىمٚم٧م

 .يمام قمٜمد اًمٌخ٤مري ، أدري ُم٤م:  وم٘م٤مل اًمّرمحـ قمٌد

 : قم٤مئِم٦م قمـ قمٙمرُم٦م قمـ طمدير سمـ قمٛمران وىم٤مل:  اًمّدارىمٓمٜمّل  ىم٤مل

 .ؿٌ وهْ  وهق .طمّراً  يم٤من

 هق وإّٟمام ،" قم٤مئِم٦م " ىمقًمف وذم " طمرّ  " ىمقًمف ذم ، ؿمٞمئلم ذم:  ىمٚم٧م

٤ٌّمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م رواي٦م ُمـ ٤ٌّمس اسمـ قمغم ُيتٚمػ وملَ  ، قم  أّٟمف ذم قم

 قمٜمد وطمديثف ، قمٛمر اسمـ قمـ اًمؽّمُمذّي  سمف ضمزم ويمذا ، قمٌداً  يم٤من

 طمدي٨م ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف ويمذا .وهمػممه٤م واًمّدارىمٓمٜمّل  اًمِّم٤مومٕمّل 

 .صحٞمح وؾمٜمده .قمٌداً  سمريرة زوج يم٤من:  ىم٤مًم٧م ، قمٌٞمد أيب سمٜم٧م صٗمّٞم٦م

 " قم٤مئِم٦م ىمقل " قمٌداً  يم٤من " إّٟمف َُمـ ىم٤مل ىمقل ي١مّيد:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 اًم٘مّّم٦م ص٤مطم٦ٌم وهل وم٠مظمؼمت ، " ُيػّمه٤م ملَ  طمّراً  يم٤من وًمق ، قمٌداً  يم٤من

 هذا وُمثؾ " ُيػّمه٤م ملَ  طمّراً  يم٤من وًمق " سم٘مقهل٤م ٚم٧مقمٚمَّ  صمؿّ  ، قمٌداً  يم٤من سم٠مّٟمف

َّٓ  ي٘مقًمف أطمدٌ  يٙم٤مد ٓ  .شمقىمٞمٗم٤مً  إ

 ذم قمروة سمـ هِم٤مم قمـ ضمرير رواي٦م ذم اًمّزي٤مدة هذه سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 رواي٦م ذم ذًمؽ سملّم  ،( ) قمروة ىمقل ُمـ ُمدرضم٦م وهل ، احلدي٨م آظمر

 .واًمٜم٤ًّمئّل  داود وأيب ُم٤مًمؽ

 ( ) اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمـ زيد سمـ أؾم٤مُم٦م رواي٦م ذم وىمع . ٟمٕمؿ

______________________ 
ُمدرضم٦م ذم  .ُمـ ـمريؼ ضمرير سمف(  6633)  "اًمّمحٞمح"ًٚمؿ ذم أظمرج هذه اًمرواي٦م ُم  (6)

 .اخلؼم

وىمد شم٘مّدم ٟم٘مُؾ اًمِم٤مرح  .وأٟمف قمـ أؾم٤مُم٦م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ، شم٘مّدم اًمتٜمٌٞمف قمغم وْهؿ اًمِم٤مرح ( 6)
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 ، إٟمّم٤مر ُمـ ٕٟم٤مسٍ  ُمٙم٤مشم٦ٌم سمريرة يم٤مٟم٧م : ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ أسمٞمف قمـ

 ، واًمٌٞمٝم٘مّل  ُم٤مضمف واسمـ أمحد أظمرضمف .احلدي٨م ..قمٌد حت٧م ويم٤مٟم٧م

 .ُم٘م٤مل ومٞمف وأؾم٤مُم٦م

َّٓ  ي٘م٤مل ٓ ذًمؽ أنّ  دقمقى وأُّم٤م  ًمالضمتٝم٤مد وم٢منّ  ومٛمردودة ، سمتقىمٞمٍػ  إ

 .جم٤مًٓ  ومٞمف

  .طمّراً  يم٤من:  قم٤مئِم٦م قمـ إؾمقد قمـ إسمراهٞمؿ وىم٤مل : اًمّدارىمٓمٜمّل  ىم٤مل

 إقمٛمش طمّدصمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م أيب رواي٦م ذًمؽ ذم رأيتف ُم٤م وأسح:  ىمٚم٧م

 ومٚماّم  طمّراً  سمريرة زوج يم٤من:  ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ إؾمقد قمـ إسمراهٞمؿ قمـ

  .قمٜمف أمحد أظمرضمف.  دي٨محل.  ظمػّمت قمت٘م٧م

ٜمد هبذا إقمٛمش قمـ إدريس قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وأظمرج ًّ  قمـ اًم

 قمـ اًمٜمّخٕمّل  قمـ آظمر وضمف وُمـ . طمّراً  سمريرة زوج يم٤من : ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م

 .أقمت٘م٧م طملم طمّراً  يم٤من سمريرة زوج أنّ  ، طمّدصمتف قم٤مئِم٦م أنّ ،  إؾمقد

 ىمقل ُمـ درجُم أّٟمف قمغم آٟمٗم٤مً  ىمّدُمتٝم٤م اًمتل اعمٗمّّمٚم٦م اًمّرواي٤مت ٧مومدًمَّ 

 ٟم٤مدر وهق اخلؼم أّول ذم أدرج ُم٤م أُمثٚم٦م ُمـ ومٞمٙمقن ، دوٟمف ُمـ أو إؾمقد

 .وؾمٓمف ذم ي٘مع أن ودوٟمف آظمره ذم يٙمقن أن إيمثر وم٢منّ  ،

 قمٌداً  يم٤من:  َُمـ ىم٤مل رواي٦م ومؽمضّمح ُمقصقًٓ  يٙمقن أن شم٘مدير وقمغم

 قم٤مئِم٦م أظمل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ وم٢منّ  ، سمحديثف أقمرف اعمرء ومآُل  وأيْم٤مً  ، سم٤مًمٙمثرة

 إؾمقد رواي٦م ُمـ أومم ومروايتٝمام.  همػممه٤م وشم٤مسمٕمٝمام أظمتٝم٤م اسمـ وقمروة

_________________________ 
 .ومجؾَّ ُمـ ٓ يًٝمق .أن أؾم٤مُم٦م رواه قمـ اًم٘م٤مؾمؿ .قمـ اًمدارىمٓمٜمل
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  .أقمٚمؿ واهلل .سمحديثٝم٤م وأقمٚمؿ،  سمٕم٤مئِم٦م أىمٕمد وم٢مّّنام

 قمت٘م٧م إذا إُم٦م أنّ  إمم شمذه٥م يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م سم٠منّ :  أيْم٤مً  ويؽمضّمح

 ومٙم٤من ، قمٜمٝم٤م اًمٕمراىمّٞمقن روى ُم٤م سمخالف وهذا ، هل٤م ظِمَٞم٤مر ٓ احلرّ  حت٧م

 ٓ قمٜمٝم٤م روي ُم٤م ويدقمقا سم٘مقهل٤م ي٠مظمذوا أن ُمذهٌٝمؿ أصؾ قمغم يٚمزم

 .ومٞمف قمٜمٝم٤م اظمتٚمػ وىمد ؾمّٞمام

 َُمـ ىم٤مل ىمقل سمحٛمؾ افّروايتغ بغ اجلؿع يٛمٙمـ أّٟمف:  سمٕمْمٝمؿ واّدقمك

 يم٤من:  َُمـ ىم٤مل ىم٤مل ومٚمذًمؽ ، أقمتؼ صمؿّ  قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م اقمت٤ٌمر قمغم قمٌداً  يم٤من

  .طمّراً 

 ملَ  طمّراً  يم٤من وًمق داً قمٌ يم٤من : قمروة ىمقل ُمـ شم٘مّدم ُم٤م اجلٛمع هذا ويردّ 

 يقم أؾمقد قمٌداً  يم٤من سمريرة زوج أنّ  " سمٚمٗمظ اًمؽّمُمذّي  وأظمرضمف " ختػّم 

 .إؾمقد قمـ اعمت٘مّدُم٦م اًمّرواي٦م يٕم٤مرض ومٝمذا ." أقمت٘م٧م

 .طمّراً  يم٤من:  َُمـ ىم٤مل يٙمقن أن اطمتامل اعمذيمقر آطمتامل ويٕم٤مرض

 اًمؽّمضمٞمح إمم اطمتٞم٩م واطمتامًٓ  إؾمٜم٤مداً  شمٕم٤مرو٤م وإذا ، أُمره إًمٞمف آل ُم٤م أراد

 ويمّؾ  ، إًمزم ويمذًمؽ إطمٗمظ ويمذًمؽ،  هب٤م يرضّمح إيمثر ورواي٦م ،

 .قمٌداً  يم٤من:  َُمـ ىم٤مل ضم٤مٟم٥م ذم ُمقضمقد ذًمؽ

 .ؾعتؼً حرّ  تً ـوكً إذا إمي دم افعؾامء اختؾػ وؿد

 .َٞم٤مرإمم قمدم اخلِ  اجلٛمٝمقر ذه٥م:  افؼقل إول

 ؾمقاء قمت٘م٧م عمـ َٞم٤مراخلِ  إصم٤ٌمت إمم اًمٙمقومّٞمقن ذه٥م:  افؼقل افثوين

 .قمٌد أم طمرّ  حت٧م يم٤مٟم٧م

ٙمقا ًّ  يم٤من سمريرة زوج أنّ  " قم٤مئِم٦م قمـ يزيد سمـ إؾمقد سمحدي٨م ومت
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 رواه أو إؾمقد ىمقل ُمـ هق هؾ .فراوي قمغم ومٞمف اختؾػ وؿد ، " طمّراً 

 .شم٘مّدم يمام؟  همػمه ىمقل هق أو قم٤مئِم٦م قمـ

 أىمران ُمـ وهق - احلدي٨م طمّٗم٤مظ أطمدُ  ـم٤مًم٥م أيب سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل

 زوج ذم اًمٜم٤ّمَس  إؾمقدُ  ظم٤مًمػ:  قمٜمف اًمٌٞمٝم٘مّل  أظمرضمف ومٞمام - ُمًٚمؿ

  .سمريرة

 وُم٤م ، وطمده إؾمقد قمـ طمّراً  يم٤من أّٟمف يّمّح  إّٟمام:  أمحد اإلُم٤مم وىم٤مل

٤ٌّمس اسمـ قمـ وصّح  ، سمذاك ومٚمٞمس همػمه قمـ ضم٤مء  قمٌداً  يم٤من أّٟمف وهمػمه قم

 ومٝمق سمف وقمٛمٚمقا ؿمٞمئ٤مً  اعمديٜم٦م قمٚمامء روى وإذا ، اعمديٜم٦م قمٚمامء ورواه ،

 ٓ صّحتف ظذ ادّتػؼ ومٕم٘مده٤م احلرّ  حت٧م إُم٦م قمت٘م٧م وإذا ، رء أصّح 

 اٟمتٝمك  .ومٞمف خمتٚمػ سم٠مُمرٍ  يٗمًخ

 رواي٦م قمغم " طمّراً  يم٤من " َُمـ ىم٤مل رواي٦م شمرضمٞمح احلـػّقي بعض وطم٤مول

 اٟمتٝمك  .قمٙمس سمال احلّرّي٦م شمٕم٘مٌف اًمّرّق :  وم٘م٤مل " قمٌداً  يم٤من " َُمـ ىم٤مل

ـّ  ، ىم٤مل يمام وهق  اًم٘مّقة ذم اًمّرواي٤مت شم٤ًموت إذا اجلٛمع ـمريؼ حمّؾ  ًمٙم

 ؿم٤مّذة اعمٜمٗمردة اًمّرواي٦م ومتٙمقن ، آضمتامع ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم اًمّتٗمّرد ُمع أُّم٤م، 

 ، اًمّروايتلم سملم اجلٛمع ـمريؼ اجلٛمٝمقر يٕمتؼم ملَ  وهلذا ، ُمردود واًمِّم٤مذّ 

 .اجلٛمع إُمٙم٤من ُمع اًمؽّمضمٞمح إمم يّم٤مر ٓ إّٟمف : ىمقهلؿ ُمع

 وُمـ اًمِّم٤مومٕمّل  ُمٜمف أيمثر وىمد،  ٝمؿحمّ٘م٘مٞم يمالم ُمـ يتحّّمؾ واًمذي

 .اًمّروايتلم إطمدى ذم اًمٖمٚمط ئمٝمر ملَ  إذا اجلٛمع حمّؾ  أنّ  ، شمٌٕمف

  .اًم٘مّقة ذم اًمّت٤ًموي ذط ُمـ ومـفؿ

 هل٤م وم٢منّ  قمٌد حت٧م قمت٘م٧م إذا إُم٦م أنّ  افعؾامء أمجع:  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ىم٤مل
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 ثرأيم ذم ًمٚمحّرة ُمٙم٤مومئ همػم اًمٕمٌد ٕنّ ،  فم٤مهر ومٞمف واعمٕمٜمك ، َٞم٤مراخلِ 

 اعمٗم٤مرىم٦م أو قمّمٛمتف ذم اًمٌ٘م٤مء ُمـ َٞم٤مراخلِ  هل٤م صم٧ٌم قمت٘م٧م وم٢مذا ، إطمٙم٤مم

 .آظمتٞم٤مر أهؾ ُمـ شمٙمـ ملَ  قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘مد وىم٧م ذم ّّٕن٤م

 قمٜمد سم٠مّّن٤م ، طمرّ  حت٧م يم٤مٟم٧م وًمق َٞم٤مراخلِ  هل٤م إنّ :  َُمـ ىم٤مل واطمت٩ّم 

 سمٖمػم يزّوضمٝم٤م أن عمقٓه٤م أنّ  قمغم ّٓتػوؿفؿ رأي هل٤م يٙمـ ملَ  اًمّتزوي٩م

  .ذًمؽ ىمٌؾ يٙمـ ملَ  طم٤مل هل٤م دمّدد قمت٘م٧م وم٢مذا ، ه٤مرو٤م

 إذا ًمٚمٌٙمر َٞم٤مراخلِ  ًمث٧ٌم ُم١مصّمراً  يم٤من ًمق ذًمؽ سم٠منّ  : أظمرون وقم٤مروٝمؿ

 حت٧م إُم٦م ومٙمذًمؽ .يمذًمؽ وًمٞمس،  رؿمٞمدة سمٚمٖم٧م صمؿّ  أسمقه٤م زّوضمٝم٤م

 يم٤مًمٙمت٤مسمّٞم٦م ومٙم٤مٟم٧م احلرّ  قمـ سمف شمرشمٗمع طم٤مل سم٤مًمٕمتؼ هل٤م حيدث ملَ  وم٢مّٟمف ، احلرّ 

  .ٚمؿاعمً حت٧م شمًٚمؿ

 .؟ ؾسخوً  أو ضالؿوً  ذفؽ يؽقن هؾ .افػراق ختتور افتل دم واختؾػ

 ، سم٤مئٜم٦مً  ـمٚم٘م٦مً  شمٙمقن:  واًمٚمٞم٨م وإوزاقمّل  ُم٤مًمؽ ىم٤مل:  افؼقل إول

  .ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف .ؾمػميـ واسمـ احلًـ قمـ ُمثٚمف وصم٧ٌم

 .ـمالىم٤مً  ٓ ومًخ٤مً  يٙمقن : اًم٤ٌمىمقن ىم٤مل:  افؼقل افثوين

 سمٞم٧م " ضمٕمٗمر سمـ إؾمامقمٞمؾ رواي٦م ذم دزا ( ملسو هيلع هللا ىلصظّع  ودخؾ) :  ؿقفف

 ." قم٤مئِم٦م

ؾليت بخبز وأدٍم مـ أدم  , ؾدظو بطعوم , مي ظذ افـوروافُز  ):  ؿقفف

 " وأدم ظمٌز إًمٞمف وم٘مّرب ، سمٚمحؿٍ  شمٗمقر واًمؼمُم٦م "ذم رواي٦م رسمٞمٕم٦م  ( افبقً

  ." سمخٌزٍ  وم٠ميت سم٤مًمٖمداء ومدقم٤م " ضمٕمٗمر سمـ إؾمامقمٞمؾ رواي٦م ذمو

 .إدام َجع ، إؾمٙم٤مّن٤م وجيقز اعمٝمٛمٚم٦م ّدالواًم اهلٛمزة سمْمؿّ : وإدم 
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  .اجلٛمع وسم٤مًمّْمؿّ ،  اعمٗمرد سم٤مإلؾمٙم٤من هق:  وؿقؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص إيث٤مره قمغم اًم٘مّّم٦م ٧مدًمَّ :  ىم٤مل اًمّٓمؼمّي  قمـ سمّٓم٤ملٍ  اسمـ وطمٙمك

ٌٞمؾ إًمٞمف وضمد إذا اًمٚمحؿ ًّ  ؾمّٞمد " رومٕمف ( ) ةدسمري طمدي٨م ذيمر صمؿّ  .اًم

 ." اًمٚمحؿ وأظمرة اًمّدٟمٞم٤م ذم اإلدام

ٚمػ ُمـ وهمػمه قمٛمر ـقم ورد ُم٤م وأُّم٤م ًّ  اًمٚمحؿ همػم أيمؾ إيث٤مر ُمـ اًم

 ، قمٚمٞمٝم٤م واإلدُم٤من اًمِّمٝمقات شمٕم٤مـمل قمـ اًمٜمّٗمس ًم٘مٛمع وم٢مُّم٤م ، اًمٚمحؿ قمغم

 إذ قمٜمدهؿ اًمٌّمء ًم٘مٚم٦م اعم٤مل شمٌذير ذم واإلهاع اإلهاف ًمٙمراه٦م وإُّم٤م

  .ذاك

 ومٚماّم  ، اًمِّم٤مة ًمف وذسمح ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أو٤مف عَم٤َّم:  ضم٤مسمر طمدي٨م ذيمر صمؿّ 

ٌّٜم٤م قمٚمٛم٧م ىمد يم٠مّٟمؽ:  ًمف ىم٤مل ٞمفإًم ىمّدُمٝم٤م  ًم٘مٚم٦م ذًمؽ ويم٤من .ًمٚمحؿ طم

ٌّٝمؿ ومٙم٤من قمٜمدهؿ اًمٌّمء   .ُمٚمّخّم٤مً  ٟمتٝمكا .ًمذًمؽ ًمف طم

 أظمرضمف . ضم٤مسمر وطمدي٨م ،( ) ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف . ةدسمري وطمدي٨م

 " اًمّّمحٞمح " ذم وأصٚمف ، قمٜمف اًمٕمٜمزّي  ٟمٌٞمح ـمريؼ ُمـ ُمٓمّقًٓ  أمحد

  .اًمّزي٤مدة سمدون

 :  إدم دم افـّوس اختؾػ وؿد

______________________ 
واًمّمقاب سمريدة  .ٞمػويمذا سمٕمد صمالصم٦م أؾمٓمر وهق شمّمح( سمريرة)وىمع ذم ُمٓمٌقع اًمٗمتح  (6)

 سم٤مًمدال، 

ُمـ طمدي٨م (  0036)  "اًمًٜمـ"وإٟمام أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم  .يمذا قمزاه اًمِم٤مرح رمحف اهلل(6)

  " ؾمٞمد ـمٕم٤مم أهؾ اًمدٟمٞم٤م وأهؾ اجلٜم٦م اًمٚمحؿ "ُمرومققم٤ًم سمٚمٗمظ أيب اًمدرداء 

 "ومقائده"ومت٤مم ذم ( 2322) "طإوؾم"وم٠مظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ، أُّم٤م طمدي٨م سمريدة 

 وؾمٜمدمه٤م وٕمٞمػ  .سمٚمٗمٔمف(  332)  "اًمٓم٥م"ٕمٞمؿ ذم وأسمق ٟم( 643)
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 .ٓ أم ُمرىم٤مً  يم٤من ؾمقاء .يٓمّٞمٌف سمام اخلٌز سمف ي١ميمؾ ُم٤م أّٟمف ؾوجلؿفقر

 .( )غ ٤مٌآصٓم يقشػ وأبق حـقػي أبق واصسط

 ضمرت مم٤ّم اًمٌٞم٧م ذم رء يمّؾ  أنّ  قمغم احلدي٨م هذا دلَّ :  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 طمدي٨م ويمذا . ضم٤مُمداً  أو يم٤من ُم٤مئٕم٤مً  ، أدُم٤مً  يًّٛمك سمف سم٤مٓئتدام اًمٕم٤مدة

 يمٌد زائدة وإداُمٝمؿ واطمدة ظمٌزة اًم٘مٞم٤مُم٦م قمي إرض شمٙمقن"

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رأي٧م : ؾمالم سمـ اهلل قمٌد سمـ يقؾمػ طمدي٨مو.  ( )"احلقت

 .هذه إدام هذه:  وىم٤مل ، مترة قمٚمٞمٝم٤م ومقوع ؿمٕمػمٍ  ظمٌز ُمـ يمنةً  أظمذ

ـٍ  سمًٜمدٍ  واًمؽّمُمذّي  داود أسمق أظمرضمف  .طمً

 زاً ظمٌ أيمؾ ُمـ أنّ  ، اًمٚم٤ًمن أهؾ سملم خالف ٓ:  اًم٘مّّم٤مر اسمـ ىم٤مل

 وإن ، يمذب إدامٍ  سمال ظمٌزاً  أيمٚم٧م:  ىم٤مل ومٚمق ، سمف ائتدم أّٟمف ُمِمقي   سمٚمحؿٍ 

 اؾمؿٌ  اإلدام:  افؽقؾّقغ ؿقل وأّمو ، صدق سم٢مدامٍ  ظمٌزاً  أيمٚم٧م:  ىم٤مل

 سمحٞم٨م ومٞمف اخلٌز يًتٝمٚمؽ أن اعمراد أنّ  قمغم ومدلَّ  اًمِّمٞمئلم سملم ًمٚمجٛمع

َّٓ  حيّمؾ ٓ وهذا ، أضمزائف ذم أضمزاؤه شمتداظمؾ سم٠من ًمف شم٤مسمٕم٤مً  يٙمقن  سمام إ

  .سمف يّمٓمٌغ

ـّ ،  ؿٌ ُمًٚمَّ  إّول اًمٙمالم سم٠منّ :  ظم٤مًمٗمٝمؿ ُمـ أضم٤مب وم٘مد  دقمقى ًمٙم

______________________ 
 .واًمّمقاب ُم٤م أصمٌتّف .وهق شمّمحٞمػ( آصٓمٜم٤مع ) وىمع ذم اعمٓمٌقع ُمـ اًمٗمتح  (6)

قمـ ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري (  6246) وُمًٚمؿ (  2663)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

يمام  شمٙمقن إرض يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ظمٌزة واطمدة ، يٙمٗم١مه٤م اجل٤ٌمر سمٞمده ،: ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

أٓ أظمؼمك سم٢مداُمٝمؿ ؟ :  وومٞمف وم٘م٤مل ، يٙمٗم٠م أطمديمؿ ظمٌزشمف ذم اًمًٗمر ، ُٟمزٓ ٕهؾ اجلٜم٦م 

صمقر وٟمقن ، ي٠ميمؾ ُمـ : وُم٤م هذا ؟ ىم٤مل : إداُمٝمؿ سم٤مٓم وٟمقن ، ىم٤مًمقا : ىم٤مل  .سمغم: ىم٤مل 

 .زائدة يمٌدمه٤م ؾمٌٕمقن أًمٗم٤مً 
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 آؾمتٝمالك صمؿّ  اجلٛمع اعمراد وإّٟمام ، اًمّتٜم٤مول ىمٌؾ قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ اًمّتداظمؾ

 .طمٞمٜمئذٍ  ومٞمتداظمالن سم٤مٕيمؾ

 , اهلل يو رشقَل بذ : ؟ ؾؼوفقا  أر افزمي ظذ افـور ؾقفو حلؿٌ  َألَ  ):  ؿقفف 

ذم رواي٦م ( ؾؽرهـو أن كطعؿؽ مـف  , تصّدق بف ظذ بريرة ذفؽ حلؿٌ 

 شم٠ميمؾ ٓ وأٟم٧م ، سمريرة قمغم سمف شمّمّدق حلؿ ذاك وًمٙمـ "رسمٞمٕم٦م 

 ."اًمّّمدىم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وأيت " ٌخ٤مرياًم ذم قم٤مئِم٦م قمـ إؾمقد رواي٦م ذم وىمعو

 ذم أٟمس طمدي٨م ذم ويمذا " سمريرة قمغم سمف شمّمّدق ُم٤م هذا:  وم٘م٤مًمقا ، سمٚمحؿٍ 

 .٤مريٌخاًم

  .ذًمؽ ًمف وىمٞمؾ سمف يتأُ  ، قمٜمف ؾم٠مل عَم٤َّم سم٠مّٟمف:  بقـفام وجيؿع

قمٜمد  قم٤مئِم٦م قمـ أسمٞمف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمّرمحـ قمٌد رواي٦م ذم ووىمع

 يم٤من وم٢من " سمريرة قمغم سمف شمّمّدق هذا وم٘مٞمؾ حلؿٌ  هل٤م وم٠مهدي " اًمٌخ٤مري

 يم٤من وإن ، هل٤م هدّي٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمّّمدىم٦م قمغم أـمٚمؼ ومٙم٠مّٟمف ، ًمؼميرة اًمّْمٛمػم

  .ًمٕم٤مئِم٦م ُمٜمف أهدت سم٤مًمٚمحؿ قمٚمٞمٝم٤م شمّمّدىمقا عَم٤َّم سمريرة ومألنّ  ِم٦مًمٕم٤مئ

 واسمـ أمحد قمٜمد اًم٘م٤مؾمؿ قمـ زيد سمـ أؾم٤مُم٦م رواي٦م ذم وىمع ُم٤م وي١مّيده

 ُمـ:  وم٘م٤مل ، سمٚمحؿٍ  يٗمقر ضمؾرواعمِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمكمّ  ودظمؾ " ُم٤مضمف

  ." قمٚمٞمٝم٤م سمف وشمّمّدق سمريرة ًمٜم٤م أهدشمف:  ىمٚم٧م ؟ هذا ًمؽ أيـ

 قمـ قمروة سمـ هِم٤مم قمـ ُمٕم٤موي٦م أيب ـمريؼ ُمـ وُمًٚمؿ أمحد وقمٜمد

 يتّمّدىمقن اًمٜم٤ّمس ويم٤من " قم٤مئِم٦م قمـ أسمٞمف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمّرمحـ قمٌد

 ." ًمٜم٤م ومتٝمدي قمٚمٞمٝم٤م
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 .سم٘مر حلؿ يم٤من أّٟمف اًمنّموح سمٕمض ذم وىمع اعمذيمقر واًمٚمحؿ

  ( ).ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 ومٝمق ( ) " اًمّّمدىم٦م ُمـ سمِم٤مةٍ  ُمقٓيت قمغم شمّمّدق " قم٤مئِم٦م قمـ ضم٤مء سمؾ

 ُمـ " هدّي٦م وًمٜم٤م صدىم٦م قمٚمٞمٝم٤م هق " ىمقًمف سمٕمد ووىمع ، سمف ظمذي١م أن أومم

 ." ومٙمٚمقه " اعمذيمقرة ُمٕم٤موي٦م أيب رواي٦م

 سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل ( وهق فـو مـفو هدّييٌ  ,هق ظؾقفو صدؿيٌ : ؾؼول ) : ؿقفف 

 أظمذ وٕنّ  ، اًمٜم٤ّمس أوؾم٤مخ ّّٕن٤م اًمّّمدىم٦م ي٠ميمؾ ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يم٤من إّٟمام: 

 يمام يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف،  ذًمؽ قمـ ُمٜمّزهقن ٤مءوإٟمٌٞم ، وٕم٦م ُمٜمزًم٦م اًمّّمدىم٦م

 .ًمألهمٜمٞم٤مء حتؾ ٓ واًمّّمدىم٦م(  وم٠مهمٜمك قم٤مئالً  ووضمدك: )  شمٕم٤ممم اهلل وصٗمف

 يم٤من ويمذًمؽ ، قمٚمٞمٝم٤م سم٤مإلصم٤مسم٦م ضم٤مري٦م اًمٕم٤مدة وم٢منّ  اهلدّي٦م سمخالف وهذا

  .ؿم٠مٟمف

 سم٤مًمٌٞمع أقمٓمٞمٝم٤م اًمذي اًمٗم٘مػم شمٍّمف ومٞمٝم٤م جيقز اًمّّمدىم٦م أنّ  وومٞمف

 .ذًمؽ وهمػم واهلدّي٦م

______________________ 
٤م قمـ ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر وُمٕم٤مذ يمالمه(  6326) وىمع هذا ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ( 6)

 .سمٚمحؿ سم٘مر  ملسو هيلع هللا ىلصوُأيت اًمٜمٌل : ؿمٕم٦ٌم قمـ احلٙمؿ قمـ إسمراهٞمؿ قمـ إؾمقد قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م 

 .احلدي٨م

ىم٤مًم٧م  وومٞمف .ُمـ طمدي٨م طمٗمص سمـ همٞم٤مث قمـ ؿمٕم٦ٌم(  2023)ًمٙمـ أظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 ."احلدي٨م . .هق هل٤م صدىم٦م: وأهدي هل٤م ؿم٤مة ، وم٘م٤مل : قم٤مئِم٦م 

وىمد ذيمر ، ِم٦م واسمـ قم٤ٌمس ورواي٦م اًمِم٤مة أيمثر وم٘مد ضم٤مءت ُمـ ـمرق أظمرى قمـ قم٤مئ

إٓ أن حُيٛمؾ قمغم أٟمف ُأهدي هل٤م ، اًمِم٤مرح سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمتل ّسطم٧م سمٙمقّن٤م ؿم٤مة 

 واهلل أقمٚمؿ .حلؿ سم٘مر وؿم٤مة َجٞمٕم٤مً 

 .اٟمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ اًم٤ًمسمؼ (6)
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ـّ  حترم ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أزواج أنّ  إمم إؿم٤مرة وومٞمف  يمام اًمّّمدىم٦م قمٚمٞمٝم

 يم٤مٟم٧م سم٠مّّن٤م قمٚمٛمٝم٤م ُمع سمريرة هدّي٦م ىمٌٚم٧م قم٤مئِم٦م ٕنّ  ، قمٚمٞمف طمرُم٧م

 ٘مّدُمٝم٤مشمُ  ملَ  وهلذا ، قمٚمٞمٝم٤م سمذًمؽ احلٙمؿ اؾمتٛمرار وفمٜم٧ّم ، قمٚمٞمٝمام صدىم٦م

،  اًمٗمٝمؿ ذًمؽ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص وأىمّره٤م ، اًمّّمدىم٦م ًمف حتؾ ٓ أّٟمف ٕمٚمٛمٝم٤مًمِ  ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل 

 .أيْم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص ًمف ٧مومحٚمَّ  حتّقل ىمد ومٞمٝم٤م اًمّّمدىم٦م طمٙمؿ أنّ  هل٤م سملّم  ٙمٜمّفوًم

 .( ) ُمًتقرمً  ؾمٌٌٝم٤م سمٞم٤من شم٘مّدم ( أظتؼ دـ افقٓءإكام  ): ف ؿقف

 إؾمقد قمـ إسمراهٞمؿ قمـ ُمٜمّمقرٍ  قمـ ؾمٗمٞم٤منوًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م 

 ذيمره وىمد " اًمٜمّٕمٛم٦م ووزم ، اًمقرق أقمٓمك عمـ اًمقٓء "سمٚمٗمظ  قم٤مئِم٦م قمـ

 ويمذًمؽ " أقمتؼ عمـ اًمقٓء إّٟمام " سمٚمٗمظ قمقاٟم٦م يم٠ميب ُمٜمّمقر أصح٤مب

 ، إؾمقد وأصح٤مب ، وإقمٛمش يم٤محلٙمؿ إسمراهٞمؿ أصح٤مب ذيمره

ّت٦م اًمٙمت٥م ذم ويمّٚمٝم٤م .قم٤مئِم٦م وأصح٤مب ًّ  .اًم

  .اًمٚمٗمظ هبذا ُمٜمّمقر قمـ ضمرير وشم٤مسمٕمف .اًمّثقرّي  وشمٗمّرد

 اًمّثقرّي  شمٗمّرد وىمد . سم٤معمٕمٜمك هلام رواه ُمٜمّمقر يٙمقن أن:  ؾقحتؿؾ

 ." اًمٜمّٕمٛم٦م ووزم " ىمقًمف دةسمزي٤م

 ّٕٟمف،  سم٤مًمقرق قمؼّم  وإّٟمام ، اًمّثٛمـ:  أي " اًمقرق أقمٓمك " ىمقًمف وُمٕمٜمك

 " ًم٘مقًمف وُمٓم٤مسم٘متف ، أقمتؼ " اًمٜمّٕمٛم٦م ووزم " ىمقًمف وُمٕمٜمك ، اًمٖم٤مًم٥م

 واعمٚمؽ،  ُمٚمٍؽ  ؾمٌؼ شمًتدقمل اًمٕمتؼ صّح٦م أنّ  " أقمتؼ عمـ اًمقٓء

  اًمٕمقض صمٌقت يًتدقمل

______________________ 
 ( 626) اٟمٔمر طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم اًمٕمٛمدة سمرىمؿ   (6)
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 يم٤من ذيمًرا ُمٕمتؼ ًمٙمؾ اًمقٓء أنّ  ي٘متيض ٨ماحلدي هذا:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 :  إهبرّي  وم٘م٤مل اًمقٓء ضمرّ  وأُّم٤م ، ظؾقف جمؿعٌ  وهق أٟمثك أو

َّٓ  اًمقٓء ُمـ ًمٚمٜم٤ًّمء ًمٞمس أّٟمف اختالف افػؼفوء بغ فقس  أقمت٘مـ ُم٤م إ

ٓ   ، أقمت٘مـ ُمـ أوٓد أو  ُيتّص  ٓ:  ىم٤مل أّٟمف مرسوٍق  ظـ جوء مو إ

 ؾمقاءٌ  ومٞمف واإلٟم٤مث اًمّذيمقر سمؾ آسم٤مؤهؿ أقمتؼ ُمـ سمقٓء اًمّذيمقر

 .يم٤معمػماث

 ٟم٘مٚمف ومٞمام ؾمحٜمقن اىمتٍم وقمٚمٞمف ، ُمثٚمف ضووسٍ  قمـ اعمٜمذر اسمـ وٟم٘مؾ

 .اًمّتلم اسمـ

 يرد سم٠مّٟمف،  وهمػمه ًمًحٜمقن شمًٌٕم٤م إهبرّي  ذيمره اًمذي احلٍم:  وشمٕمّ٘م٥م

 .أقمت٘مـ ُمـ وًمد ُمـ اإلٟم٤مث وًمد قمٚمٞمف

٤معم٦م واًمٕم٤ٌمرة:  ىم٤مل ًّ َّٓ  ي٘م٤مل أن اًم ـّ  ضمّره أو أقمت٘مـ ُم٤م إ  ُمـ إًمٞمٝم

،  ُمالقمٜم٦م يم٤مٟم٧م أو،  زًٟم٤م ُمـ وًمد هل٤م ممّـ اطمؽماًزا ، قمتٍؼ  أو سمقٓدةٍ  أقمت٘مـ

ـّ  ه١مٓء وًمد وٓء وم٢منّ  . قمًٌدا زوضمٝم٤م يم٤من أو  .إمّ  عمٕمتؼ يمٚمٝم

 ٓ اعمرأة أنّ  ، اًمٜمّٔمر طمٞم٨م وُمـ ، اًمّّمح٤مسم٦م اشّمٗم٤مق فؾجؿفقر واحلّج٦م

 سم٤مًمقٓء وم٤مظمتّص  ، ٥ماًمّتٕمّمٞم ُمـ آيمد هق اًمذي سم٤مًمٗمرض اعم٤مل شمًتققم٥م

 قمـ ّٕٟمف 5 أقمت٘مـ ُمـ ورصمـ وإّٟمام،  اًمّذيمر وهق اعم٤مل يًتققم٥م ُمـ

 .اإلرث ضمرّ  قمـ ٓ ُم٤ٌمذةٍ 

 أقمتؼ ومٞمٛمـ َُمـ ىم٤مل قمغم " اًمقرق أقمٓمك عمـ اًمقٓء " سم٘مقًمف واؾمتدل

 " ىمقًمف سمٕمٛمقم قمٛمالً  ًمٚمٛمٕمتؼ اًمقٓء أنّ  قمٜمف اعمٕمتؼ ُمـ سمقصّٞم٦مٍ  همػمه قمـ

 ". أقمتؼ عمـ اًمقٓء
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 أنّ  قمغم ومدلَّ  "اًمقرق أقمٓمك عمـ اًمقٓء " ىمقًمف ُمٜمف اًمّدًٓم٦م عوُمقو

 عمـ ٓ اًمٕمتؼ طملم ُمٚمٙمف ذم قمتؼ ُمـ يم٤من عمـ " أقمتؼ عمـ " سم٘مقًمف اعمراد

 .وم٘مط اًمٕمتؼ سم٤مذ

َّٓ و .احلٍم شمٗمٞمد " إّٟمام " يمٚمٛم٦م أنّ  ُمٜمف ويًتٗم٤مد  إصم٤ٌمت ُمـ ًمزم ٤معمََ  إ

  .ؼماخل ُمـ أريد اًمذي وهق همػمه قمـ ٟمٗمٞمف ًمٚمٛمٕمتؼ اًمقٓء

 ُمـ ومٞمٜمتٗمل اًمٕمتؼ سمٖمػم أطمد قمغم ًمإلٟم٤ًمن وٓء ٓ أّٟمف ُمٜمف وي١مظمذ

 . أطمدٌ  يده قمغم أؾمٚمؿ

 قم٤مصؿ أيب واسمـ داود وأسمق " شم٤مرُيف " ذم اًمٌخ٤مرّي  أظمرج وىمد

 يمّٚمٝمؿ سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م " اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ُمًٜمد " ذم واًم٤ٌمهمٜمدّي  واًمّٓمؼماينّ 

 اهلل قمٌٞمد ؾمٛمٕم٧م : ىم٤مل اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر سمـ اًمٕمزيز قمٌد ـمريؼ ُمـ

 متٞمؿ قمـ ذؤي٥م سمـ ىمٌٞمّم٦م قمـ اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر حيّدث ُمقه٥م سمـ

ً   ُم٤م .اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىمٚم٧م:  ىم٤مل اًمّدارّي   يدي قمغم يًٚمؿ اًمّرضمؾ ذم ٜم٦ّماًم

 .ومم٤مشمف سمٛمحٞم٤مه اًمٜم٤ّمس أومم هق:  ىم٤مل ؟ اعمًٚمٛملم ُمـ رضمؾ

 يّمّح  وٓ .متٞمامً  ؾمٛمع ُمقه٥م اسمـ قمـ:  سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل:  اًمٌخ٤مرّي  ىم٤مل

  " أقمتؼ عمـ اًمقٓء " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًم٘مقل ،

 سمـ اًمٕمزيز قمٌد يرويف إّٟمام ، سمث٤مسم٧ٍم  ًمٞمس احلدي٨م هذا:  اًمِّم٤مومٕمّل  وىم٤مل

 متٞمامً  ًم٘مل ٟمٕمٚمٛمف وٓ سم٤معمٕمروف ًمٞمس ُمقه٥م واسمـ ، ُمقه٥م اسمـ قمـ قمٛمر

 .يث٧ٌم ٓ هذا وُمثؾ، 

  .احلدي٨م هذا أمحدُ  وّٕمػ:  اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل

 ويمٞمع رواي٦م ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  ُمذّي واًمؽّم  واًمّدارُمّل  أمحد وأظمرضمف
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 سمًامع سمٕمْمٝمؿ وّسح .متٞمؿ قمـ ُمقه٥م اسمـ قمـ اًمٕمزيز قمٌد قمـ وهمػمه

  .متٞمؿ ُمـ ُمقه٥م اسمـ

 سمٕمْمٝمؿ وأدظمؾ:  ىم٤مل .سمٛمّتّمؾٍ  إؾمٜم٤مده ًمٞمس:  وم٘م٤مل اًمؽّمُمذّي  وأُّم٤م

  .محزة سمـ حيٞمك رواه .ىمٌٞمّم٦مَ  متٞمؿ وسملم ُمقه٥م اسمـ سملم

 إّٟمف:  سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل ، رهسمذيم سمدأت ـُمَ  أظمرضمف ـمري٘مف وُمـ:  ىمٚم٧م

ٌٞمٕمّل  إؾمح٤مق أسمق رواه وىمد ، ىمٌٞمّم٦م سمذيمر ومٞمف شمٗمّرد ًّ  ُمقه٥م اسمـ قمـ اًم

  .أيْم٤مً  اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف .متٞمؿ ذيمر سمدون

 ُمقه٥م اسمـ قمـ هق هؾ:  ُمْمٓمرٌب  احلدي٨م هذا:  اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل

 سمـ اهلل قمٌد قمـ:  ومٞمف اًمّرواة سمٕمض وىم٤مل ؟ ىمٌٞمّم٦م سمٞمٜمٝمام أو متٞمؿ قمـ

  .سم٤محل٤مومظ ًمٞمس راويف اًمٕمزيز وقمٌد ، ُمقه٥م اسمـ:  ْمٝمؿوسمٕم ، ُمقه٥م

 اسمـ وأُّم٤م ، سم٤معمٙمثر ًمٞمس وًمٙمٜمّف،  اًمٌخ٤مرّي  رضم٤مل ُمـ هق:  ىمٚم٧م

 وىمع اًمتل اًمّرواي٦م أنّ  إمم اًمٜم٤ًّمئّل  أؿم٤مر وىمد ، متٞمامً  يدرك ومٚمؿ ُمقه٥م

 .ظمٓم٠م متٞمؿ ُمـ سمًامقمف ومٞمٝم٤م اًمّتٍميح

 ، اًم٘مْم٤مء وٓه اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ويم٤من ، سمٕمْمٝمؿ وصّم٘مف وًمٙمـ

 إوزاقمّل  قمـ صحٞمٍح  ًمف سمًٜمدٍ  " شم٤مرُيف " ذم اًمّدُمِم٘مّل  زرقم٦م أسمق وٟم٘مؾ

 .وضمٝم٤مً  ًمف يرى وٓ ، احلدي٨م هذا يدومع يم٤من أّٟمف ،

 طمدي٨م هق : وىم٤مل،  اًمّدُمِم٘مّل  زرقم٦م أسمق احلدي٨م هذا وصّحح

 ذم واظمتٚمٗمقا:  سم٘مقًمف اًمٌخ٤مرّي  أؿم٤مر ذًمؽ وإمم .ُمّتّمؾ اعمخرج طمًـ

 طمدي٨م عمٕم٤مروتف يّمّح  ٓ سم٠مّٟمف " اًمّت٤مريخ " ذم زموضم ، اخلؼم هذا صّح٦م

  " أقمتؼ عمـ اًمقٓء إّٟمام "
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 اًمّتٜمّزل وقمغم ، احلدي٨م هذا ىم٤موم ٤معمََ  ؾمٜمده صّح  ًمق أّٟمف ، ُمٜمف وي١مظمذ

 هبذا صّحتف قمغم اعمّتٗمؼ احلدي٨م قمٛمقم ُيّص  هؾ ، اجلٛمع ذم ومؽمّدد

 " اًمٜم٤ّمس أومم " ىمقًمف ذم إوًمقّي٦م شم١مّول أو أؾمٚمؿ ُمـ ُمٜمف ومٞمًتثٜمك

 احلدي٨م ويٌ٘مك،  سم٤معمػماث ٓ ذًمؽ أؿمٌف وُم٤م واعمٕم٤موٟم٦م اًمٜمٍّمة سمٛمٕمٜمك

 .؟ قمٛمقُمف قمغم صّحتف قمغم اعمّتٗمؼ

 اًم٘مّّم٤مر اسمـ ضمزم وسمف ، فم٤مهرٌ  ورضمح٤مٟمف،  اًمّث٤مين إمم اجلؿفقر جـح

 أطمّؼ  أّٟمف شم٠مويٚمف ًمٙم٤من احلدي٨م صّح  ًمق:  وم٘م٤مل سمّٓم٤مل اسمـ طمٙم٤مه ومٞمام

 وًمق ، ذًمؽ وٟمحق ُم٤مت إذا قمٚمٞمف واًمّّمالة واإلقم٤مٟم٦م اًمٜمٍّم ذم سمٛمقآشمف

  .أقمٚمؿ واهلل .إّول ختّمٞمص ًمقضم٥م سمٛمػماصمف أطمّؼ  سمٚمٗمظ احلدي٨م ضم٤مء

 . ذًمؽ ذم احلًـ سم٘مقل اجلؿفقر ؿول:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 يًتٛمرّ  أّٟمف:  افـّخعلّ  ظـ وروي,  وأصحوبف حـقػي وأبق مّحود وؿول

 اًمّث٤مين واؾمتحّؼ ،  ٖمػمهًم يتحّقل أن ومٚمف قمٜمف يٕم٘مؾ ملَ  وإن ، قمٜمف قم٘مؾ إن

 .ضمّراً  وهٚمؿّ 

 .يتحّقل أن ًمف ًمٞمس:  آظمر ىمقٌل  افـّخعلّ  وظـ

 بـ وظؿر إشحوق ىم٤مل وسمف ، قمٜمف حتّقل ُم٤مت أن إمم اؾمتٛمرّ  إن .وظـف

 .افعزيز ظبد

 أقمٓمك أّٟمف همػمه٤م وذم ، أؾمٚمٗمتٝم٤م اًمتل اًم٤ٌمهمٜمدّي  ـمريؼ ذم ذًمؽ ووىمع

 اًمذي اعم٤مل ٟمّمػ ت٤مً وسمٜم ُم٤مًٓ  وشمرك ومامت رضمؾ يديف قمغم أؾمٚمؿ رضمالً 

 .اًمٌٜم٧م ٟمّمٞم٥م سمٕمد سم٘مل

 خالؾوً وهق ؿقل اجلؿفقر  ًمٚمٛمٚمت٘مط وٓء ٓ أّٟمف .ي١مظمذ ُمٜمفو
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 ُمٚمٍؽ  ؾمٌؼ يًتدقمل اًمٕمتؼ ٕنّ ،  ًمف وٓء ٓ يٕمتؼ ملَ  ُمـ نّ ٕ ، إلشحوق

 اًمٜم٤ّمس ذم إصؾ ٕنّ  5 اعمٚمت٘مط يٛمٚمٙمف ٓ اإلؾمالم دار ُمـ واًمٚم٘مٞمط

 ىمقمٍ  أُم٦م اسمـ أو يًؽمّق  ومال طمّرةٍ  اسمـ يٙمقن أن اعمٜمٌقذ ُيٚمق ٓ إذ 5 احلّرّي٦م

 ًمٚمذي قمٚمٞمف رّق  وٓ ، اعم٤مل سمٞم٧م ذم ووع ضمٝمؾ وم٢مذا ، هلؿ ومٛمػماصمف

 .اًمت٘مٓمف

 إمم:  احلـػّقي ىم٤مل وسمف ، " ؿم٤مء ُمـ ُمقمم اًمٚم٘مٞمط أنّ  " ظعّ  ظـ وضم٤مء

 .قمٜمف قم٘مؾ قمّٛمـ ذًمؽ سمٕمد يٜمت٘مؾ ومال قمٜمف يٕم٘مؾ أن

ٚمػ ُمـ ًمٓم٤مئٗم٦مٍ  الوم٤مً ظم إٟم٤ًمٟم٤مً  طم٤مًمػ عمـ ءوٓأٟمف  وي١مظمذ ُمٜمف ًّ  ، اًم

  حـقػي أبق ؿول وبف

 يًتٛمرّ  أّٟمف،  أؾمٚمام صمؿّ  قمٌداً  أقمتؼ ًمق احلريبّ  أنّ  ، قمٛمقُمف ُمـ وي١مظمذ

  .افّشوؾعلّ  ؿول وبف ، ًمف وٓؤه

 أسمق ذًمؽ قمغم وواومؼ ، موفؽ ؿقل ىمٞم٤مس إّٟمف:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىم٤مل

 أن : رةاًمّّمق هذه ذم ًمٚمٕمتٞمؼ ىم٤مًمقا وم٢مّّنؿ .أصحوبف وخوفػ ، يقؾمػ

 .يِم٤مء ُمـ يتقمم

 إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ ذم إـمٕمٛم٦م احلدي٨م هذا اًمٌخ٤مرّي  أورد : تـبقفٌ 

 صمالث سمريرة ذم يم٤من:  ىم٤مل حمّٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ رسمٞمٕم٦م قمـ ضمٕمٗمر سمـ

 .قم٤مئِم٦م قمـ أؾمٜمده أّٟمف ومٞمف وًمٞمس .احلدي٨م وؾم٤مق .ؾمٜمـ

حف اًمذي احلدي٨م هذا:  وم٘م٤مل اإلؾمامقمٞمكمّ  وشمٕمّ٘مٌف   .ُمرؾمؾ صحَّ

ـّ  ، ؾمٞم٤مىمف فم٤مهر ُمـ ىم٤مل يمام وهق  إيراده قمغم اقمتٛمد اًمٌخ٤مرّي  ًمٙم

 اًمٜمّٙم٤مح ذم قم٤مئِم٦م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ رسمٞمٕم٦م قمـ ُم٤مًمؽ ـمريؼ ُمـ ُمقصقًٓ 
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 ، هٞمئتف قمغم احلدي٨م إيراد دمٜم٥ّم ُمـ قم٤مدشمف قمغم ضمرى ًمٙمٜمّف ، واًمّٓمالق

 وهمػم زيد سمـ أؾم٤مُم٦م واوم٘مف وىمد ، وأشم٘مـ إؾمامقمٞمؾ ُمـ أطمٗمظ ُم٤مًمٌؽ و

 .اًم٘م٤مؾمؿ قمـ واطمد

 ًمٙمـ ، قم٤مئِم٦م قمـ أسمٞمف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمّرمحـ قمٌد رواه ؽويمذًم

 .اًمقٓء هلؿ يٙمقن أن قم٤مئِم٦م قمغم سم٤مقمقه٤م اًمذيـ اؿمؽماط سم٘مّّم٦م صّدره

 .ُمًتقرمً  شم٘مّدم وىمد

 ويمذا ، قم٤مئِم٦م قمـ اعمّٙمّل  وأيٛمـ وإؾمقد وقمٛمرة قمروة رواه ويمذا

 قمـ قمٛمر اسمـ قمـ:  َُمـ ىم٤مل ومـفؿ ، قم٤مئِم٦م أنّ  ، قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع رواه

 .قم٤مئِم٦م

٤ٌّمس اسمـ وروى ، ذم اًمٌخ٤مري أٟمٌس  واًمٚمحؿ اًمؼمُم٦م ىمّّم٦مَ  وروى  قم

 .صحٞمح٦مٌ  يمٚمٝم٤م وـمرىمف ، قمت٘م٧م عَم٤َّم ختٞمػمه٤م ىمّّم٦م

 .ـمالىًم٤م ًمٞمس اعمزّوضم٦م إُم٦م سمٞمع أنَّ  ، وذم احلدي٨م ُمـ اًمٗمقائد

 .؟ ضالًؿو إمي بقع يؽقن هؾ افّسؾػ اختؾػ:  بّطولٍ  ابـ ؿول

  .ـمالىًم٤م سمٞمٕمٝم٤م يٙمقن ٓ:  راجلٛمٝمق وم٘م٤مل:  افؼقل إول 

٤ٌّمس واسمـ ُمًٕمقد اسمـ قمـ يرو: افؼقل افثوين  ،  يمٕم٥م سمـ وأيبّ  قم

 يٙمقن:  ىم٤مًمقا وجم٤مهد واحلًـ اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًمّت٤مسمٕملم وُمـ

ٙمقا .ـمالىًم٤م ًّ َّٓ  اًمٜم٤ًّمء ُمـ واعمحّمٜم٤مت)  شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٔم٤مهر ومت  ُم٤م إ

 .( أيامٟمٙمؿ ُمٚمٙم٧م

 ذم ومخػّمت قمت٘م٧م سمريرة أنّ  قوه ، اًم٤ٌمب طمدي٨م اجلٛمٝمقر وطمّج٦م

  .ًك ُمٕمٜم ًمٚمّتخٞمػم يٙمـ ملَ  اًمٌٞمع سمٛمجّرد ي٘مع ـمالىمٝم٤م يم٤من ومٚمق ، زوضمٝم٤م
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 ذم يمام اًمّرىم٦ٌم سمٞمع يٌٓمٚمف ومال ُمٜمٗمٕم٦م قمغم قم٘مد أّٟمف:  اًمٜمّٔمر طمٞم٨م وُمـ

ـّ  اعمًٌّٞم٤مت ذم ٟمزًم٧م وأي٦م ،اعم١مضّمرة اًمٕملم  قمغم اًمٞمٛملم سمٛمٚمؽ اعمراد ومٝم

  .ُمٚمّخًّم٤م ٟمتٝمكا .٤مٟمزوهل ؾم٥ٌم ُمـ اًمّّمحٞمح ذم صم٧ٌم ُم٤م

 ، اٟم٘مٓم٤مع ومٞمٝم٤م سم٠مؾم٤مٟمٞمد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف .اًمّّمح٤مسم٦م قمـ ٟم٘مٚمف وُم٤م

 سم٠مؾم٤مٟمٞمد ومٞمف اًمّت٤مسمٕملم قمـ ٟم٘مٚمف وُم٤م ، أيًْم٤م وأٟمس ضم٤مسمر قمـ وومٞمف

 سمـ ؾمٕمٞمد وأظمرضمف ، ٟمحقه واًمِّمٕمٌّل  قمٙمرُم٦م قمـ أيًْم٤م وومٞمف ، صحٞمح٦م

٤ٌّمس اسمـ قمـ ُمٜمّمقر  .صحٞمٍح  سمًٜمدٍ  قم

 زّوج إذا:  ىم٤مل أسمٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد وروى

 سمٞمد وم٤مًمّٓمالق زوج هل٤م أُم٦م اؿمؽمى وإذا اًمٕمٌد سمٞمد وم٤مًمّٓمالق سم٠مُمتف قمٌده

  .اعمِمؽمي

 اًمٕمٌد إسم٤مق:  ىم٤مل احلًـ ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وأظمرج

 .ـمالىمف

 ـمٚم٘م٧م ومٚمق ، اًمّتخٞمػم ًمثٌقت ومًًخ٤م وٓ ـمالىًم٤م ًمٞمس قمت٘مٝم٤م أنّ ومٞمف و

 ملَ  صمالصًم٤م أو ، إذّن٤م قمغم يتقىّمػ وملَ  ًمّرضمٕم٦ما ًمزوضمٝم٤م ًمٙم٤من واطمدة سمذًمؽ

َّٓ  ًمف حتّؾ  يم٤مٟم٧م ُم٤م ّّٕن٤م راضمٕمتٞمف ًمق هل٤م ي٘مؾ  .آظمر زوج سمٕمد إ

 اًمتل اعمرأة سمرو٤م اًمٙمٗم٤مءة ؾم٘مقط وومٞمف ، احلّرّي٦م ذم اًمٙمٗم٤مءة اقمت٤ٌمر وومٞمف

 اًمٜمّٙم٤مح واٟمٗمًخ وىمع ومراىمف وم٤مظمت٤مرت اُمرأشمف ظمػّم  ُمـ وأنّ  ، هل٤م وزمّ  ٓ

 .اًمّٓمالق قمدد يٜم٘مص ملَ  ُمٕمف اًمٌ٘م٤مء اظمت٤مرت ًمق ٤موأّّن  ، سمٞمٜمٝمام

 اًمّتخٞمػم شمٗم٤مريع هد ذم هٜم٤م سمريرة طمدي٨م قمغم شمٙمٚمؿ ُمـ سمٕمض رَ يمثَ أو

 قمٚم٘م٦م سم٘م٤مء قمغم يدّل  ختٞمػمه٤م ٕنّ  ، وـم٠مه٤م عمِمؽمهي٤م يٌٞمح ٓ سمٞمٕمٝم٤م وأنّ  ،
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 .اًمٕمّمٛم٦م

 قمغم ُمٜمٝم٤م اًمّتٓمّقع وضمقاز ، ُمٓمٚمً٘م٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمغم اًمّّمدىم٦م حتريؿ وومٞمف

 ُمقازم وأنّ  ، وُمقاًمٞمف يم٠مزواضمف اًمٗمرض صدىم٦م حتريؿ ذم سمف حؼيٚم ُم٤م

ـّ  حترم ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أزواج  .إزواج قمغم طمرُم٧م وإن اًمّّمدىم٦م قمٚمٞمٝم

 وسم٤مًمٌٞمع ًمف أهداه إذا اًمٗم٘مػم قمغم سمف شمّمّدق ُم٤م اًمٖمٜمّل  أيمؾ وضمقاز

 .أومم

 واهلدّي٦م اًمّّمدىم٦م سملم اًمٗمرق وومٞمف ، اًمٗم٘مػم هدّي٦م اًمٖمٜمّل  ىمٌقل وضمقاز

 .احلٙمؿ ذم

 ُمـ اإلٟم٤ًمن أيمؾ وضمقاز ، يمٚمٝم٤م إُمقر ذم ًمف اًمّرضمؾ أهؾ ٟمّمح وومٞمف

 .سمخّمقصف ومٞمف ًمف ي٠مذن ملَ  وًمق ُمٜمف سم٠ميمٚمف يّن  ُمـ ـمٕم٤مم

 طمجر وٓ أُمقره٤م ذم سمٜمٗمًٝم٤م اًمّتٍّمف هل٤م ضم٤مز قمت٘م٧م إذا إُم٦م وسم٠منّ 

 إذن دون يمًٌٝم٤م ذم شمتٍّمف وأّّن٤م،  رؿمٞمدةً  يم٤مٟم٧م إذا قمٚمٞمٝم٤م عمٕمت٘مٝم٤م

 .زوٌج  هل٤م يم٤من إن زوضمٝم٤م

 متقن يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ٕنّ  ، همػمه يٛمقٟمف ُمـ قمغم اًمّّمدىم٦م ضمقاز وومٞمف

 .اًمّّمدىم٦م ىمٌقهل٤م قمٚمٞمٝم٤م يٜمٙمر وملَ  سمريرة

 قمـ اإلظم٤ٌمر ذم ُمٕمٝمؿ ٟمٗمًف ينمك أن رءٌ  ٕهٚمف أهدي عمـ وأنّ 

 ." هدّي٦مٌ  ًمٜم٤م وهق " ًم٘مقًمف ذًمؽ

 .طمٙمٛمٝم٤م شمٖمػّم  إذا قمٞمٜمٝم٤م أيمؾ ًمف ضم٤مز اًمّّمدىم٦م قمٚمٞمف طمرُم٧م ُمـ وأنّ 

 قمٚمٛمف سمٖمػم يٛمٚمٙمف ٓ ُم٤م زوضمٝم٤م سمٞم٧م إمم شمدظمؾ أن ًمٚمٛمرأة جيقز وأّٟمف

 .ووىمقده سمآٓشمف وهمػمه سم٤مًمّٓمٌخ سمٞمتف ذم شمتٍّمف وأن
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 يٜمٌٖمل وأّٟمف اًمٕم٤مدة ذم احلؾ همٚم٥م إذا سمٞمتف ذم جيده ُم٤م اعمرء أيمؾ وضمقاز

 .قمٜمف شمقىّمٗمف ُيِمك سمام شمٕمريٗمف

١مال اؾمتح٤ٌمب .وومٞمف ًّ  أو طمٙمؿٍ  نسمٞم٤م أو أدٌب  أو قمٚمؿٌ  سمف يًتٗم٤مد قماّم  اًم

 هدّي٦م وأنّ  ، سمٞمتف ذم يٕمٝمده ملَ  قماّم  اًمّرضمؾ وؾم١مال ، جي٥م وىمد ؿمٌٝم٦مٍ  رومع

 ىمدره٤م ٟمزر وإن اهلدّي٦م وىمٌقل ، ُمٓمٚمً٘م٤م اإلصم٤مسم٦م شمًتٚمزم ٓ ًمألقمغم إدٟمك

 .ًمٚمٛمٝمدي ضمؼمٌ 

 اًمّتٍميح إمم حيت٤مج وٓ ًمف اعمٝمدي سمٞم٧م ذم سمقوٕمٝم٤م متٚمؽ اهلدّي٦م وأنّ 

 .سم٤مًم٘مٌقل

 يٜم٘مص وٓ ؿم٤مء سمام ومٞمٝم٤م يتٍّمف أن ّمدىم٦مٍ سم قمٚمٞمف شمّمّدق عمـ وأنّ 

١مال جي٥م ٓ وأّٟمف ، اعمتّمّدق أضمر ًّ  يٙمـ ملَ  إذا اًمقاصؾ اعم٤مل أصؾ قمـ اًم

 شمّمّدق ُمـ وأنّ  ، اعمًٚمٛملم سملم ذسمح٧م إذا اًمّذسمٞمح٦م قمـ وٓ،  ؿمٌٝم٦مٌ  ومٞمف

 .يتًّخٓمف ٓ ىمٚمٞمٌؾ  قمٚمٞمف

 قرإُم قمـ اًمٕم٤ممل وؾم١مال ، اًمّتٍّموم٤مت ذم زوضمٝم٤م اعمرأة ُمِم٤مورة وومٞمف

 ، ي٠ًمل ملَ  وًمق أؾم٤ٌمسمف يتٕم٤مـمك رآه عمـ سم٤محلٙمؿ اًمٕم٤ممل وإقمالم اًمّديٜمّٞم٦م

 اإلىم٤مُم٦م أو زوضمٝم٤م ومراق ذم اًمّتخٞمػم طمٙمؿ هل٤م صم٧ٌم إذا اعمرأة وُمِم٤مورة

 اعمِمػم خم٤مًمٗم٦م ضمقاز وومٞمف ، اًمٜمّّمٞمح٦م سمذل يِم٤مور اًمذي قمغم وأنّ  ، قمٜمده

 .اًمقاضم٥م همػم ذم سمف يِمػم ومٞمام

 وأنّ  ، اعمت٘مّدم اًمّتٗمّمٞمؾ قمغم قمت٘م٧م إذا ٦مُمَ ًمألَ  َٞم٤مراخلِ  صمٌقت وومٞمف

 ، ومدقم٤مه٤م قمت٘م٧م إّّن٤م" ـمرىمف سمٕمض ذم ًم٘مقًمف اًمٗمقر قمغم يٙمقن ه٤مظِمَٞم٤مر

  ."ٟمٗمًٝم٤م وم٤مظمت٤مرت ومخػّمه٤م
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  : أؿقال ذفؽ دم وفؾعؾامء

 ه٤مظِمَٞم٤مر يٛمتدّ :  وظـف،  اًمٗمقر قمغم أّٟمف،  اًمِّم٤مومٕمّل  ىمقل وهق:  أحدهو

 .صمالصًم٤م

 قمـ ومه٤م،  جمٚمًٝم٤م ُمـ: وؿقؾ ، احل٤ميمؿ جمٚمس ُمـ سم٘مٞم٤مُمٝم٤م:  وؿقؾ

 .اًمّرأي أهؾ

 أىمقال وأطمد وأمحد وإوزاقمّل  ُم٤مًمٍؽ  ىمقل وهق،  أسمًدا يٛمتدّ :  وؿقؾ

  اًمِّم٤مومٕمّل 

 .ه٤مظِمَٞم٤مر ؾم٘مط وـمئٝم٤م ُمـ ُمّٙمٜمتف إن أّٟمف قمغم واّتػؼقا

ؽ ًّ  ُمـ داود أيب قمٜمد وهق .ـمرىمف سمٕمض ذم ضم٤مء سمام ، سمف َُمـ ىم٤مل ومت

 ومذيمر .أقمت٘م٧م سمريرة أنّ  ، ِم٦مقم٤مئ قمـ سم٠مؾم٤مٟمٞمد إؾمح٤مق سمـا ـمريؼ

 .ًمؽ ظِمَٞم٤مر ومال ىمرسمِؽ  إنْ  " آظمره وذم ..احلدي٨م

 وأظمرج .سمذًمؽ أومت٧م أّّن٤م ، حػصي ظـ صحٞمٍح  سمًٜمدٍ  ُم٤مًمٌؽ  وروى

 .ُمثٚمف ظؿر بـا ظـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد

 مـ مجعٌ  بف وؿول , افّصحوبي مـ خموفًػو هلام أظؾؿ ٓ:  اًمؼمّ  قمٌد سمـ ىم٤مل

 .بعيافّس  افػؼفوء مـفؿ افّتوبعغ

 أو يً٘مط هؾ ، َٞم٤مراخلِ  هل٤م سم٠منّ  قمٚمٛمٝم٤م ىمٌؾ وـمئٝم٤م ًمق ومٞمام واختؾػ

  .فؾعؾامء ؿقفغ ظذ .؟ٓ

 وذم،  سم٤مجلٝمؾ شمٕمذر افّشوؾعّقي وظـد ، ومرق ٓ احلـوبؾي ظـد:  أصّحفام

 ." ًمؽ ظِمَٞم٤مر ومال وـمئؽ إن " اًمّدارىمٓمٜمّل  رواي٦م

 صمؿّ ،  ٤ًٌمقمٞم سمزوضمٝم٤م وضمدت إذا اعمرأة أنّ  ، اًمّزي٤مدة هذه ُمـ وي١مظمذ
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 .ه٤مظِمَٞم٤مر سمٓمؾ اًمقطء ُمـ ُمّٙمٜمتف

ؽ ، رضمٕم٦مٌ  ومٞمف اًمّزوج يٛمٚمؽ ٓ ومًٌخ  َٞم٤مراخلِ  أنّ  وومٞمف ًّ  ًمف َُمـ ىم٤مل ومت

  .راضمٕمتف ًمق : ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سم٘مقل اًمّرضمٕم٦م

 ذم اعمراضمٕم٦م محؾ ومتٕملّم  ، اظمتٞم٤مرٌ  هل٤م يم٤من ٤معمََ  وإٓ ومٞمف طمّج٦م وٓ

 ىمقًمف وُمٜمف ، ّمٛمتفقم إمم رضمققمٝم٤م واعمراد اًمٚمٖمقّي  ُمٕمٜم٤مه٤م قمغم احلدي٨م

 صمالصًم٤م اعمٓمٚمؼ ذم أّّن٤م ُمع(  يؽماضمٕم٤م أن قمٚمٞمٝمام ضمٜم٤مح ومال)  شمٕم٤ممم

٤ًٌم سمٕمْمٝم٤م يم٤من وإن ؾمٜمٜم٤ًم إطمٙم٤مم شمًٛمٞم٦م وومٞمف  ُم٤م شمًٛمٞم٦م وأنّ  ، واضم

 .طم٤مدٌث  اصٓمالٌح  ؾمٜم٦ّمً  اًمقاضم٥م دون

 صمقاب ذم ذًمؽ ي٘مدح وٓ ُمٕمت٘مف ُمـ اهلدّي٦م ي٘مٌؾ أن ًمٚمٛمٕمتؼ أنّ ومٞمف و

 ذًمؽ اعمرأة وىمٌقل ، اؾمتئذاٟمف سمٖمػم اًمّرضمؾ ٕهؾ ٦ماهلديّ  وضمقاز ، اًمٕمتؼ

 .ري٦ٌم ٓ طمٞم٨م

 .سمٞمتف ذم يٕمٝمده ملَ  قماّم  اًمّرضمؾ ؾم١مال وومٞمف

 ذم وىمع طمٞم٨م زرعٍ  أمّ  ىمّّم٦م ذم رواه اًمِمٞمخ٤من ُم٤م هذا قمغم يردُ  وٓ

  قمـ ي٠ًمل وٓ ُمٕمٜم٤مه ٕنّ  ." قمٝمد قماّم  ي٠ًمل وٓ " اعمدح ؾمٞم٤مق
ٍ
 رء

 قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ؾم٠مهلؿ وهٜم٤م؟  ه٥مذ أيـ : ٕهٚمف ي٘مقل ومال ووم٤مت قمٝمده

 
ٍ
 يٕمٚمؿ ّٕٟمف ، ذًمؽ ؾم٥ٌم قمـ وم٠ًمل همػمه ًمف أطمي صمؿّ  وقم٤ميٜمف رآه رء

٤م ًمف إطمْم٤مره يؽميمقن ٓ أّّنؿ  أن وم٠مراد حتريٛمف ًمتقّهؿ سمؾ ، قمٚمٞمف ؿمحا

 .اجلقاز هلؿ يٌلّم 

١مال ذم اإلٟم٤ًمن شمًٌط قمغم .دًٓم٦م ومٞمف:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ سمـ وىم٤مل ًّ  قمـ اًم

 .اٟمتٝمك .ىمٌؾ ومٞمف ٝمدهقم وُم٤م ، ُمٜمزًمف أطمقال
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 ، إّول قمٚمٞمف اٟمٌٜمك ُم٤م ظمالف قمغم ُمٌٜمل   أّٟمف وقمٜمدي ، أفمٝمر وإّول

 سمف شمّمّدق مم٤ّم وأّٟمف ، اًمٚمحؿ ذم إُمر طم٘مٞم٘م٦م قمٚمؿ أّٟمف قمغم سمٜمل إّول ٕنّ 

 .سمريرة قمغم

 مم٤ّم يٙمقن أن ومج٤مئزٌ  ،؟  هق أيـ ُمـ يتحّ٘مؼ ملَ  أّٟمف قمغم سمٜمل واًمّث٤مين

 .إّول يتٕملّم  وملَ  ُمثالً  يم٠مىم٤مرهب٤م إًمزاُمٝم٤م سمٕمض ُمـ سمٞمتف ٕهؾ أهدي

١مال جي٥م ٓ أّٟمف وومٞمف ًّ ـّ  ملَ  إذا إًمٞمف اًمقاصؾ اعم٤مل أصؾ قمـ اًم  ئم

 ، سمريرة قمغم شمّمّدق قمّٛمـ ملسو هيلع هللا ىلص ي٠ًمل ملَ  إذ ، ؿمٌٝم٦مٌ  ومٞمف شمٔمٝمر أو حتريٛمف

 سمريرة إمم أرؾمؾ اًمذي هق ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ضم٤مء وىمد .ىمٞمؾ يمذا طم٤مًمف قمـ وٓ

 .هذا يتؿ ومٚمؿ سم٤مًمّّمدىم٦م
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 ب النكاحكتا
  .اًمّْمؿّ  إّٟمف َُمـ ىم٤مل ودمّقز ، واًمّتداظمؾ اًمّْمؿّ  اًمٚمٖم٦م ذم اًمٜمّٙم٤مح

 أّوًمف يمن وجيقز ، اًمٗمرج اؾمؿ ؾمٙمقن صمؿّ  سمْمؿ   اًمٜمّٙمح:  افػّراء وؿول

  .ؾمٌٌف ًمٙمقٟمف اًمٕم٘مد سمف وؾمّٛمك ، اًمقطء ذم اؾمتٕمامًمف ويمثر

  .ومٞمٝمام طم٘مٞم٘م٦م هق:  افّزّجوجلّ  افؼوشؿ أبق ؿول

 ، اًمٕم٘مد وم٤معمراد ومالن سمٜم٧َم  أو ومالٟم٦م ٟمٙمح ىم٤مًمقا إذا:  افػورّد  وؿول

  .اًمقطء وم٤معمراد زوضمتف ٟمٙمح ىم٤مًمقا وإذا

  رء ًمزوم أصٚمف : آخرون وؿول
ٍ
 ذم ويٙمقن ، قمٚمٞمف ُمًتٕمٚمٞم٤مً  ًمٌمء

 اًمٜمّٕم٤مس وٟمٙمح .إرض اعمٓمر ٟمٙمح:  ىم٤مًمقا ، اعمٕم٤مين وذم اعمحًقؾم٤مت

 وٟمٙمح٧م .ومٞمٝم٤م فوسمذرشمَ  ٝم٤متَ طمرصمْ  إذا إرض ذم اًم٘مٛمح وٟمٙمح٧م .قمٞمٜمف

  .اإلسمؾ أظمٗم٤مف احلّم٤مة

 .اًمّّمحٞمح قمغم اًمقطء ذم جم٤مز اًمٕم٘مد ذم طم٘مٞم٘م٦م:  افّؼع ودم

ٜم٦ّم اًمٙمت٤مب ذم وروده يمثرة ذًمؽ ذم واحلّج٦م ًّ  : ىمٞمؾ طمّتك،  ًمٚمٕم٘مد واًم

َّٓ  اًم٘مرآن ذم يرد ملَ  إّٟمف  زوضم٤مً  شمٜمٙمح طمّتك)  ىمقًمف ُمثؾ دُ يرِ  وٓ،  ًمٚمٕم٘مد إ

ٜم٦ّم صم٧ٌم ّٟمامإ اًمّتحٚمٞمؾ ذم اًمقطء ذط ٕنّ (  همػمه ًّ َّٓ و ، سم٤مًم  ٓ وم٤مًمٕم٘مد إ

 قمٚمٞمٝم٤م يٕم٘مد:  أي.  شمتزّوج طمّتك ُمٕمٜم٤مه، (  شمٜمٙمح طمّتك)  ىمقًمف ٕنّ  ُمٜمف سمدّ 

ٜم٦ّم سمّٞمٜم٧م ًمٙمـ،  سمٛمجّرده يم٤مٍف  ذًمؽ أنّ  وُمٗمٝمقُمف ، ًّ  قمؼمة ٓ أن اًم

 سمدّ  ٓ أّٟمف يمام ، اًمٕمًٞمٚم٦م ذوق ُمـ اًمٕم٘مد سمٕمد سمدّ  ٓ سمؾ ، اًمٖم٤مي٦م سمٛمٗمٝمقم

  .اًمٕمّدة صمؿّ  ؼاًمّتٓمٚمٞم ُمـ ذًمؽ سمٕمد

َّٓ  اًم٘مرآن ذم يرد ملَ  اًمٜمّٙم٤مح أنّ :  وم٤مرس سمـ احلًلم أسمق أوم٤مد .ٟمٕمؿ  إ
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َّٓ  ، ًمٚمّتزوي٩م (  اًمٜمّٙم٤مح سمٚمٖمقا إذا طمّتك اًمٞمت٤مُمك واسمتٚمقا)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم إ

  أقمٚمؿ واهلل .احلٚمؿ سمف اعمراد وم٢منّ 

 ذم جم٤مز اًمقطء ذم طم٘مٞم٘م٦م إّٟمف - احلـػّقي ـؼقل - فؾّشوؾعّقي وجف ودم

  .ًمٕم٘مدا

 .اًمّزضّم٤مضمّل  ضمزم وسمف ، ُمٜمٝمام يمّؾ  قمغم سم٤مٓؿمؽماك ُم٘مقل:  وؿقؾ

 .اًمٕم٘مد ذم يًتٕمٛمؾ ُم٤م أيمثر يم٤من وإن،  ٟمٔمري ذم يؽمضّمح اًمذي وهذا

 ٓؾمت٘م٤ٌمح يمٜم٤مي٤مت يمّٚمٝم٤م اجلامع أؾمامء سم٠منّ :  إّول سمٕمْمٝمؿ ورضّمح

 ٓ ٤معمَِ  يًتٗمٔمٕمف ُم٤م اؾمؿ ومحِم٤مً  ي٘مّمد ٓ ُمـ يًتٕمػم أن ومٞمٌٕمد ، ذيمره

 شمًٚمٞمؿ قمغم يتقىّمػ وهذا ، ًمٚمٕم٘مد إصؾ ذم أّٟمف قمغم ومدلَّ  ، فيًتٗمٔمٕم

  .يمٜم٤مي٤مت يمّٚمٝم٤م أّّن٤م اعمّدقمل

 .إًمػ قمغم ومزادت اًم٘مّٓم٤مع اسمـ اًمٜمّٙم٤مح اؾمؿ َجع وىمد
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 الحديث األول
يو  : ملسو هيلع هللا ىلصؿول رشقل اهلل : ؿول ,   ظـ ظبد اهلل بـ مسعقدٍ  -667

ف أؽّض فؾبرص , معؼ افشبوب مـ اشتطوع مـؽؿ افبوءة ؾؾقتزوج , ؾنك

 ( ).وأحصـ فؾػرج , ومـ َل يستطع ؾعؾقف بوفصقم , ؾنكف فف وجوءٌ 

 

 سمـ اًمّرمحـ قمٌد رواي٦موًمٚمٌخ٤مري ُمـ (  ملسو هيلع هللا ىلصؿول رشقل اهلل : ) ؿقفف 

 يمٜم٤ّم:  اهلل قمٌد وم٘م٤مل ، اهلل قمٌد قمغم وإؾمقد قمٚم٘مٛم٦م ُمع دظمٚم٧م: د يزي

 .اًمِّم٤ٌمب ُمٕمنم ي٤م:  ًمٜم٤م وم٘م٤مل ، ؿمٞمئ٤مً  ٟمجد ٓ ؿم٤ٌمسم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمع

 ذم ُمًٚمؿ قمٜمد قمٛمػمٍ  سمـ قمامرة قمـ إقمٛمش قمـ ضمرير رواي٦م وذم

 سمحدي٨ٍم  ومحّدث ، ؿم٤مّب  يقُمئذٍ  وأٟم٤م:  اًمّرمحـ قمٌد ىم٤مل " ؼياًمّٓمر هذه

 وأٟم٤م " إقمٛمش قمـ ويمٞمع رواي٦م وذم ." أضمكم ُمـ سمف طمّدث أّٟمف رأي٧م

 ." اًم٘مقم طمدثأ

______________________ 
ـ إقمٛمش قمـ ُمـ ـمرق قم(  6333) وُمًٚمؿ (  3223،  6332) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ : يمٜم٧م ُمع قمٌد اهلل ومٚم٘مٞمف قمثامن سمٛمٜمك وم٘م٤مل : قمـ قمٚم٘مٛم٦م ىم٤مل إسمراهٞمؿ 

هؾ ًمؽ ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ ذم أن ٟمزّوضمؽ سمٙمرًا : وم٘م٤مل قمثامن ، ومخٚمٞم٤م  .إن زم إًمٞمؽ طم٤مضم٦م

شمذيّمرك ُم٤م يمٜم٧م شمٕمٝمد ، ومٚمامَّ رأى قمٌد اهلل أن ًمٞمس ًمف طم٤مضم٦م  "ضم٤مري٦م ؿم٤مسم٦م "وعمًٚمؿ  .؟

أُم٤م ًمئـ ىمٚم٧م ذًمؽ ًم٘مد : وهق ي٘مقل ، ي٤م قمٚم٘مٛم٦م ، وم٤مٟمتٝمٞم٧م إًمٞمف : وم٘م٤مل  . هذا أؿم٤مر إزمَّ إمم

 ومذيمره . .ي٤م ُمٕمنم:  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل ًمٜم٤م اًمٜمٌل 

ُمـ ـمريؼ إقمٛمش أيْم٤ًم قمـ قمامرة (  6333) وُمًٚمؿ (  3224) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري     

   .ٟمحقه سمـ قمٛمػم قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد قمـ اسمـ ُمًٕمقد 

يمذا وىمع ذم أيمثر اًمرواي٤مت ، وذم ( ومٚم٘مٞمف قمثامن سمٛمٜمك ) ىمقًمف :  "اًمٗمتح" ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

 .وهل ؿم٤مذة "سم٤معمديٜم٦م  "رواي٦م زيد سمـ أيب أٟمٞم٦ًم قمـ إقمٛمش قمٜمد اسمـ طم٤ٌمن 
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 يِمٛمٚمٝمؿ ٦مَج٤مقم اعمٕمنم ( مـؽؿ اشتطوع مـ افّشبوب معؼ يو) :  ؿقفف

٤ٌّمن ؿم٦ٌٌم قمغم أيْم٤مً  وجيٛمع،  ؿم٤مّب  َجع واًمِّم٤ٌمب ، ُم٤م وصػ  سمْمؿّ  وؿم

 .واًمّتث٘مٞمؾ أّوًمف

 احلريم٦م وأصٚمف ، همػمه ومٕم٤مل قمغم وم٤مقمؾ جيٛمع ملَ  أّٟمف .إزهرّي  وذيمر

 أضؾؼ هؽذا ، صمالصملم يٙمٛمؾ أن إمم سمٚمغ عمـ اؾمؿ وهق ، واًمٜمِّم٤مط

  .افّشوؾعّقي

 صمؿّ  ، ؾمٜم٦م قمنم ؾمّت٦م إمم طمدث ًمف ي٘م٤مل:  " اعمٗمٝمؿ " ذم اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

،  اًمِّم٤ٌمب ذم اًمّزخمنمّي  ذيمر ويمذا ، يمٝمؾ صمؿّ  وصمالصملم اصمٜمتلم إمم ؿم٤مب  

 " ذم اعم٤مًمٙمّل  ؿم٤مس اسمـ وىم٤مل ، وصمالصملم اصمٜمتلم إمم اًمٌٚمقغ ًمدن ُمـ أّٟمف

 .أرسمٕملم إمم " اجلقاهر

 لماًمّثالصم جي٤موز وملَ  سمٚمغ ُمـ اًمِّم٤مّب  أنّ  اعمخت٤مر إصّح :  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

  .ؿمٞمخ هق صمؿّ  ، إرسمٕملم جي٤موز أن إمم يمٝمؾ هق صمؿّ  ،

 اسمـ زاد ، ؿمٞمخ٤مً  ؾمّٛمل اًمّثالصملم ضم٤موز ُمـ:  وـم٤مئٗم٦م اًمّروي٤مينّ  وىم٤مل

  .اخلٛمًلم يٌٚمغ أن إمم:  ىمتٞم٦ٌم

 إمم ذًمؽ ذم اعمرضمع:  إصح٤مب قمـ اإلؾمٗمرايٞمٜمّل  إؾمح٤مق أسمق وىم٤مل

  .إُمزضم٦م سم٤مظمتالف ومٞمختٚمػ اًمِّمٕمر سمٞم٤مض وأُّم٤م ، اًمٚمٖم٦م

 إمم ومٞمٝمؿ اًمّداقمل ىمّقة وضمقد اًمٖم٤مًم٥م ٕنّ ،  سم٤مخلٓم٤مب اًمِّم٤ٌمَب  ظمّص و

٥ٌم وضمد إذا ُمٕمتؼماً  اعمٕمٜمك يم٤من وإن .اًمِّمٞمقخ سمخالف اًمٜمّٙم٤مح ًّ  ذم اًم

 .٤مً أيْم واًمِّمٞمقخ اًمٙمٝمقل

 سمٖمػم أظمرى ًمٖم٦م وومٞمٝم٤م ، ممدود شم٠مٟمٞم٨م وشم٤مء سم٤مهلٛمز ( افبوءة) :  ؿقفف
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 .ه٤مء سمال ويٛمدّ  هيٛمز وىمد ، ُمدّ  وٓ مهز

  ًمٙمـ يم٤مّٕول اًم٤ٌمه٦م : أيْم٤مً  هل٤م ولويؼ
ٍ
 .اهلٛمزة سمدل هب٤مء

 .اًمقطء وسم٤مًم٘مٍم اًمٜمّٙم٤مح ُم١من قمغم اًم٘مدرة سم٤معمدّ ،  وؿقؾ

 يتٌّقؤه اًمذي اعمقوع وأصٚمف ، اًمٜمّٙم٤مح سم٤مًم٤ٌمءة اعمراد:  اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل

 . إًمٞمف وي٠موي

 ُمـ ٕنّ  ، اًم٤ٌمءة أصؾ ُمـ اعمرأة قمغم اًمٕم٘مد اؿمتّؼ :  اعم٤مزرّي  وىم٤مل

  .ُمٜمزًٓ  يٌّقئٝم٤م أن اعمرأة زّوجيت ُمـ ؿم٠من

 ؿقفغ ظذ هـو بوفبوءة ادراد دم افعؾامء اختؾػ:  افـّقويّ  وؿول

 :  واحد معـكً  إػ يرجعون

 ، اجلامع وهق اًمٚمٖمقّي  ُمٕمٜم٤مه٤م اعمراد أنّ  أصّحٝماموهق : افؼقل إول 

 اًمٜمّٙم٤مح ُم١من وهل - ُم١مٟمف قمغم ًم٘مدرشمف اجلامع ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ ومت٘مديره

 سم٤مًمّّمقم ومٕمٚمٞمف ُم١مٟمف قمـ ًمٕمَجَزه اجلامع يًتٓمع ملَ  وُمـ ، جومٚمٞمتزوّ  -

 .اًمقضم٤مء ي٘مٓمٕمف يمام ُمٜمّٞمف ّذ  وي٘مٓمع ؿمٝمقشمف ًمٞمدومع

 ؿمٝمقة ُمٔمٜم٦ّم هؿ اًمذيـ اًمِّم٤ٌمب ُمع اخلٓم٤مب وىمع اًم٘مقل هذا وقمغم

 .هم٤مًم٤ٌمً  قمٜمٝم٤م يٜمٗمّٙمقن وٓ،  اًمٜم٤ًّمء

 ُم٤م ؿسم٤مؾم ؾمّٛمٞم٧م ، اًمٜمّٙم٤مح ُم١من سم٤مًم٤ٌمءة هٜم٤م اعمراد أنّ :  افّثوين افؼقل

 ملَ  وُمـ ، ومٚمٞمتزّوج اًمٜمّٙم٤مح ُم١من ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ وشم٘مديره ، يالزُمٝم٤م

 ىم٤مًمقه ُم٤م قمغم هبذا اًم٘م٤مئٚملم محؾ واًمذي .ؿمٝمقشمف ًمدومع ومٚمٞمّمؿ يًتٓمع

  ." سم٤مًمّّمقم ومٕمٚمٞمف يًتٓمع ملَ  وُمـ " ىمقًمف

 ، اًمِّمٝمقة ًمدومع اًمّّمقم إمم حيت٤مج ٓ اجلامع قمـ واًمٕم٤مضمز:  ىم٤مًمقا
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 ذًمؽ قمـ سم٤مّٕول اًم٘م٤مئٚمقن واٟمٗمّمؾ .ناعم١م قمغم اًم٤ٌمءة شم٠مويؾ ومقضم٥م

  .اٟمتٝمك .اعمذيمقر سم٤مًمّت٘مدير

  .ًمٚمامزرّي  اعمذيمقر واًمّتٕمٚمٞمؾ

 ومٞمٙمقن ، آؾمتٓم٤مقمت٤من ختتٚمػ أن يٌٕمد ٓ سم٠مّٟمف:  قمٞم٤مض قمٜمف وأضم٤مب

 .ومٚمٞمتزّوج قمٚمٞمف وىمدر اجلامع سمٚمغ:  أي " اًم٤ٌمءة اؾمتٓم٤مع ُمـ " سم٘مقًمف اعمراد

  .اًمّتزوي٩م قمغم ي٘مدر ملَ  ُمـ:  أي " يًتٓمع ملَ  وُمـ " ىمقًمف ويٙمقن

 يٙمقن أن ؾقحتؿؾ ، اعمٜمٗمّل  ذم اعمٗمٕمقل حلذف هذا ًمف وهتّٞم٠م:  ىمٚم٧م

 .اًمّتزوي٩م يًتٓمع ملَ  ُمـ أو اًم٤ٌمءة يًتٓمع ملَ  وُمـ اعمراد

 سمـ اًمّرمحـ قمٌد رواي٦م ذم اًمؽّمُمذّي  ومٕمٜمد ، سحي٤مً  ُمٜمٝمام يمّؾ  وىمع وىمد

 " اًم٤ٌمءة ٙمؿُمٜم يًتٓمع ملَ  وُمـ " إقمٛمش قمـ اًمّثقرّي  ـمريؼ ُمـ يزيد

 اؾمتٓم٤مع ُمـ " إقمٛمش قمـ قمقاٟم٦م أيب ـمريؼ ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  وقمٜمد

 ." ومٚمٞمتزّوج يتزّوج أن ُمٜمٙمؿ

 إسمراهٞمؿ قمـ ُمٕمنم أيب ـمريؼ ُمـ ًمٚمٜم٤ًّمئّل  رواي٦مٍ  ذم وىمع ُم٤م وي١مّيده

 ُمـ ُم٤مضمف ٓسمـ وُمثٚمف " ومٚمٞمٜمٙمح ـمقلٍ  ذا يم٤من ُمـ "قمـ قمٚم٘مٛم٦م  اًمٜمّخٕمّل 

 .أٟمس طمدي٨م ُمـ وًمٚمٌّزار ، قم٤مئِم٦م طمدي٨م

قمٜمد  إظمرى اًمّرواي٦م ذم ىمقًمف قمٚمٞمف ومٞمٕمّٙمر ، اعم٤مزرّي  شمٕمٚمٞمؾ وأُّم٤م

 قمغم يدّل  وم٢مّٟمف " ؿمٞمئ٤مً  ٟمجد ٓ ؿم٤ٌمسم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمع يمٜم٤ّم " سمٚمٗمظ اًمٌخ٤مري

 يراد سم٠من إقمؿّ  اعمٕمٜمك قمغم احلٛمؾ ُمـ ُم٤مٟمع وٓ ، اجلامع سم٤مًم٤ٌمءة اعمراد أنّ 

 .اًمّتزوي٩م وُم١من اًمقطء قمغم اًم٘مدرة سم٤مًم٤ٌمءة

 يًتٓمٞمع ٓ ُمـ يرؿمد أن جيقز أّٟمف:  اعم٤مزرّي  اؾمتِمٙمٚمف اّم قم واجلقاب
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 ًمف هيّٞمئ ُم٤م إمم ُمثالً  ٜم٦ّمٍ قمِ  أو ؿمٝمقة قمدم أو طمٞم٤مء ًمٗمرط اًمِّم٤ٌمب ُمـ اجلامع

 إمم اًمّداقمٞم٦م اًمِّمٝمقة صمقران ُمٔمٜم٦ّم اًمِّم٤ٌمب ٕنّ  ، احل٤مًم٦م شمٚمؽ اؾمتٛمرار

 ممإ أرؿمد ومٚمٝمذا ، يمنه٤م يًتٛمرّ  أن طم٤مًم٦م ذم يمنه٤م ُمـ يٚمزم ومال اجلامع

 :  ؿسؿغ إمم اًمِّم٤ٌمب ىمًؿ ومٞمٙمقن ، اعمذيمقر اًمٙمن سمف يًتٛمرّ  ُم٤م

 دومٕم٤مً  اًمّتزوي٩م إمم ومٜمدهبؿ قمٚمٞمف اىمتدار وهلؿ إًمٞمف يتقىمقن:  ؿسؿٌ 

 ٕنّ  ، طم٤مًمتٝمؿ سمف شمًتٛمرّ  أُمر إمم ومٜمدهبؿ أظمريـ سمخالف .ًمٚمٛمحذور

 وهل،  يزيد سمـ اًمّرمحـ قمٌد رواي٦م ذم ذيمرت اًمتل ًمٚمٕمٚم٦م هبؿ أرومؼ ذًمؽ

 اًمٜمّٙم٤مح أه٦ٌم جيد ٓ اًمذي أنّ  ُمٜمف ويًتٗم٤مد ، ؿمٞمئ٤مً  جيدون ٓ يم٤مٟمقا أّّنؿ

 .ًمٚمٛمحذور دومٕم٤مً  اًمّتزوي٩م ًمف يٜمدب إًمٞمف شم٤مئؼ وهق

   همّْم٤مً  أؿمدّ :  أي (ؾنكف أؽّض فؾبرص  ؾؾقتزّوج) :  ؿقفف

 اًمقىمقع ُمـ وُمٜمٕم٤مً  ًمف إطمّم٤مٟم٤مً  أؿمدّ :  أي (فؾػرج  وأحصـ: ) ؿقفف 

  .اًمٗم٤مطمِم٦م ذم

 هذا ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م قم٘م٥م ذيمر طمٞم٨م ًٚمؿٍ عم وىمع ُم٤م أًمٓمػ وُم٤م

 ىمٚمٌف ذم ومقىمٕم٧م اعمرأة أقمجٌتف أطمديمؿ إذا : رومٕمف ضم٤مسمر طمدي٨م سمٞمًػم

 إؿم٤مرة ومٞمف وم٢منّ  . ٟمٗمًف ذم ُم٤م يردّ  ذًمؽ وم٢منّ  5 ومٚمٞمقاىمٕمٝم٤م اُمرأشمف إمم ومٚمٞمٕمٛمد

 .اًم٤ٌمب طمدي٨م ُمـ اعمراد إمم

 :  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 اًمٌٍم ًمٖمّض  ؾم٥ٌم اًمّت٘مقى وم٢منّ  ، سم٤مهب٤م قمغم أومٕمؾ شمٙمقن أن:  يتؿؾ

 طمّمقل وسمٕمد ، اًمّداقمٞم٦م اًمِّمٝمقّي٦م ُمٕم٤مروتٝم٤م وذم ، اًمٗمرج وحتّملم

 ٕنّ  ، يٙمـ ملَ  مم٤ّم وأطمّمـ أهمّض  ومٞمٙمقن اًمٕم٤مرض هذا يْمٕمػ اًمّتزوي٩م
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  .اًمّداقمل وضمقد ُمـ وىمققمف ُمـ أٟمدر اًمّداقمل وٕمػ ُمع اًمٗمٕمؾ وىمقع

 اًمقاىمع قمـ إظم٤ٌمر سمؾ،  اعم٤ٌمًمٖم٦م ًمٖمػم ومٞمف أومٕمؾ يٙمقن أن : ويتؿؾ

  .وم٘مط

 إسمراهٞمؿ قمـ ُمٖمػمة رواي٦م ذم ( بوفّصقم ؾعؾقف يستطع لَ  ومـ) :  ؿقفف

 ." سم٤مًمّّمقم ومٕمٚمٞمف ذًمؽ قمغم ي٘مدر ملَ  وُمـ " اًمّٓمؼماينّ  قمٜمدقمـ قمٚم٘مٛم٦م 

 ٓ أن اًمٜمّحقّيلم أصقل وُمـ ، سم٤مًمٖم٤مئ٥م إهمراء ومٞمف:  اعم٤مزرّي  ىم٤مل

 قمغم ًٜملًمٞم رضمالً  قمٚمٞمف سمٕمْمٝمؿ ىمقل ؿم٤مّذاً  ضم٤مء وىمد ، اًمٖم٤مئ٥م يٖمري

  .اإلهمراء ضمٝم٦م

 ، واًمّزضّم٤مضمّل  ىمتٞم٦ٌم ٓسمـ ُمقضمقد اًمٙمالم هذا سم٠منّ :  قمٞم٤مض وشمٕمّ٘مٌف

 :  فـأوج ُمـ همٚمط ومٞمف وًمٙمـ

 إهمراء ومٞمف واًمّّمقاب ، سم٤مًمٖم٤مئ٥م إهمراء ٓ سم٘مقًمف اًمّتٕمٌػم ومٛمـ : إول

 دوٟمف جيقز ٓ أّٟمف ؾمٞمٌقيف وٟمّص  ، ومج٤مئز سم٤مًمٖم٤مئ٥م اإلهمراء وم٠مُّم٤م ، اًمٖم٤مئ٥م

 ًمٚمح٤مرض ضم٤مز وإّٟمام ، اعمخ٤مـم٥م همػم إرادة قمٜمد زيداً  قمٚمٞمف زجيق وٓ زيداً 

 طمْمقره ًمٕمدم جيقز ومال اًمٖم٤مئ٥م سمخالف ، احل٤مل دًٓم٦م ُمـ ومٞمف ٤معمَِ 

  .اعمراد قمغم اًمّداًم٦م سم٤محل٤مًم٦م وُمٕمرومتف

 يرد ومٚمؿ ، صقرشمف يم٤مٟم٧م وإن.  اإلهمراء طم٘مٞم٘م٦م ومٞمف ُم٤م اعمث٤مل نّ أ : افثوين

 اعم٤ٌمٓة ىمٚمٞمؾ سم٠مّٟمف ٟمٗمًف قمـ ٤ٌمراإلظم أراد وإّٟمام اًمٖم٤مئ٥م شمٌٚمٞمغ اًم٘م٤مئؾ

 وملَ  ، سمٜمٗمًؽ ؿمٖمٚمؽ اضمٕمؾ:  أي ، قمٜمّل إًمٞمؽ:  ىمقهلؿ وُمثٚمف ، سم٤مًمٖم٤مئ٥م

 .قمٜمّل ؿمٖمؾ يمٛمـ ويمـ دقمٜمل ُمراده وإّٟمام،  سمف يٖمريف أن يرد

 ًمٚمح٤مرضيـ اخلٓم٤مب سمؾ،  اًمٖم٤مئ٥م إهمراء احلدي٨م ذم ًمٞمس  :افثوفٌ 
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 " ىمقًمف ذم ّم٤مءوم٤مخل " ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ " سم٘مقًمف أّوًٓ  ظم٤مـمٌٝمؿ اًمذيـ

 ظمٓم٤مسمف يّمّح  ٓ إذ ، اعمٌٝمؿ ًمٚمح٤مرض هل وإّٟمام ًمٖم٤مئ٥م ًمٞم٧ًم " ومٕمٚمٞمف

 أن إمم - اًم٘متغم ذم اًم٘مّم٤مص قمٚمٞمٙمؿ يمت٥م)  ىمقًمف هذا وٟمٔمػم ، سم٤مًمٙم٤مف

 ىم٤مم ُمـ ٓصمٜملم ىمٚم٧م ًمق وُمثٚمف(  رء أظمٞمف ُمـ ًمف قمٗمل ومٛمـ - ىم٤مل

  .ُمٚمّخّم٤مً  ٟمتٝمكا .ًمٖم٤مئ٥ٍم  ٓ اعمخ٤مـمٌلم ُمـ ًمٚمٛمٌٝمؿ وم٤مهل٤مء درهؿ ومٚمف ُمٜمٙمام

 .سم٤مًمغ طمًـ وهق .اًم٘مرـمٌّل  اؾمتحًٜمف وىمد

 "سم٤مًمّّمقم ومٕمٚمٞمف " ىمقًمف:  قمٌٞمد أسمق ىم٤مل:  وم٘م٤مل،  اًمّٓمٞمٌّل  ًمف شمٗمّٓمـ وىمد

َّٓ  شمٖمري اًمٕمرب شمٙم٤مد وٓ ، هم٤مئ٥م إهمراء  .زيداً  قمٚمٞمؽ:  شم٘مقل اًمِّم٤مهد إ

َّٓ  زيداً  قمٚمٞمف:  شم٘مقل وٓ  .احلدي٨م هذا ذم إ

 " ُمـ " ًمٗمٔم٦م إمم راضمٕم٤مً  اًمٖم٤مئ٥م ٛمػماًمّْم  يم٤من عَم٤َّم أّٟمف وضمقاسمف:  ىم٤مل

 " ًم٘مقًمف وسمٞم٤من " اًمِّم٤ٌمب ُمٕمنم ي٤م " ىمقًمف ذم اعمخ٤مـمٌلم قمـ قم٤ٌمرة وهل

  .اخلٓم٤مب سمٛمٜمزًم٦م ّٕٟمف " قمٚمٞمف " ىمقًمف ضم٤مز " ُمٜمٙمؿ

 هق اًمٖم٤مئ٥م إهمراء ُمث٤مل ذم اًمٚمٗمظ هذا إيراد سم٠منّ :  سمٕمْمٝمؿ أضم٤مب وىمد

 اًمٕمرب يمالم روأيمث ، اعمٕمٜمك سم٤مقمت٤ٌمر قمٞم٤مض وضمقاب ، اًمٚمٗمظ سم٤مقمت٤ٌمر

  .اًمٚمٗمظ اقمت٤ٌمر

 وٓ ، ًمٚمٛمٕم٤مين شمقاسمع إًمٗم٤مظ وم٢منّ  ، قمٞم٤مض ُمع واحلّؼ  ، ىم٤مل يمذا

 .هٜم٤م جمّرداً  اًمٚمٗمظ ٓقمت٤ٌمر ُمٕمٜمك

 اًمِّمٝمقة يثػم ُم٤م وىمٚم٦م سم٤مجلقع ومٕمٚمٞمف ىمقًمف قمـ قمدل ( بوفّصقم) :  ؿقفف

 ضم٤مء ُم٤م إذ،  اًمّّمقم ذيمر إمم واًمنّماب اًمّٓمٕم٤مم ُمـ اعم٤مء ـمٖمٞم٤من ويًتدقمل

  .ُمٓمٚمقسم٦م سمرأؾمٝم٤م هل قم٤ٌمدة ٞمؾًمتحّم



  لنكاحا كتاب   
488 

 .اًمِّمٝمقة يمن إصؾ ذم اًمّّمقم ُمـ اعمٓمٚمقب أنّ  إمم إؿم٤مرة وومٞمف

 .اًمّّمقم:  أي ( ؾنّكف) :  ؿقفف

 ذم وضم٠مه وُمٜمف ، اًمٖمٛمز أصٚمف ، واعمدّ  اًمقاو سمٙمن ( وجوء فف) :  ؿقفف

ٞمػ ووضم٠مه ، ًمف داومٕم٤مً  همٛمزه إذا قمٜم٘مف ًّ  أٟمثٞمٞمف ووضم٠م ، سمف ـمٕمٜمف إذا سم٤مًم

  .رّوٝمام ّتكطم همٛمزمه٤م

٤ٌّمن اسمـ رواي٦م ذم ووىمع  وهل " اإلظمّم٤مء وهق وضم٤مء ًمف وم٢مّٟمف " طم

َّٓ  شم٘مع ملَ  اخلؼم ذم ُمدرضم٦م زي٤مدة قمـ  أٟمٞم٦ًم أيب سمـ زيد ـمريؼ ذم إ

 .هذهإقمٛمش قمـ إسمراهٞمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م 

 إٟمثٞملم رّض  اًمقضم٤مء وم٢منّ  .ٟمٔمرٌ  ومٞمف سم٤مإلظمّم٤مء اًمقضم٤مء وشمٗمًػم

  .اعمِم٤مهب٦م جم٤مز ُمـ اًمّّمٞم٤مم قمغم اًمقضم٤مء وإـمالق ، ؾمّٚمٝمام واإلظمّم٤مء

 وإّول ، ُم٘مّمقر اًمقاو سمٗمتح وضم٤م:  سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل:  قمٌٞمد أسمق وىم٤مل

  .أيمثر

َّٓ  وضم٤مء ي٘م٤مل ٓ:  زيد أسمق وىم٤مل  اًمٕمٝمد ىمري٥م ويم٤من،  يؼمأ ملَ  ومٞمام إ

  .سمذًمؽ

 ُمٜمف وم٤معمٓمٚمقب اجلامع يًتٓمع ملَ  ُمـ أنّ  قمغم احلدي٨م هبذا واؾمتدل

 وأـمٚمؼ .دواقمٞمف ويْمٕمػ يٜم٤مومٞمف ُم٤م إمم أرؿمده ّٕٟمف،  اًمّتزوي٩م شمرك

  .طمّ٘مف ذم يٙمره أّٟمف،  سمٕمْمٝمؿ

ؿ وىمد ًّ   : أؿسوم إػ وي٩مزاًمتّ  ذم اًمّرضمؾ اًمٕمٚمامء ىم

 يٜمدب ومٝمذا ، ٟمٗمًف قمغم اخل٤مئػ ُم١مٟمف قمغم اًم٘م٤مدر إًمٞمف اًمّت٤مئؼ:  إّول

 .اجلؿقع ظـد اًمٜمّٙم٤مح ًمف
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 إلؾمٗمرايٞمٜمّل ا قمقاٟم٦م أسمق ىم٤مل وسمذًمؽ،  جي٥م أّٟمف رواي٦م ذم احلـوبؾي وزاد

 ذح " ذم اعمّّمٞمّص  وٟم٘مٚمف ، "صحٞمحف" ذم سمف وّسح .اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ

  .وأتبوظف داود ىمقل وهق ، وضمٝم٤مً  " اجلقيٜمّل  خمتٍم

 : بقجفغ شمٌٕمف وُمـ قمٞم٤مض قمٚمٞمٝمؿ وردّ 

 اًمٜمّٙم٤مح سملم ظمػّمت هب٤م اطمتّجقا اًمتل أي٦م أنّ  :افقجف إول 

:  ىم٤مًمقا(  أيامٟمٙمؿ ُمٚمٙم٧م ُم٤م أو ومقاطمدةً )  شمٕم٤ممم ىمقًمف يٕمٜمل - واًمّتّني

 ي٘مع ٓ إذ واضم٥م همػم اًمّتزوي٩م ومٞمٙمقن اّتػوؿوً  واضم٤ٌمً  ًمٞمس واًمّتّني

 .وُمٜمدوب واضم٥م سملم اًمّتخٞمػم

 يٜمدومع ملَ  إذا سمام ىمّٞمدوه سمقضمقسمف ىم٤مًمقا اًمذيـ وم٢منّ  ، ُمتٕمّ٘م٥م اًمّردّ  وهذا

 .اًمّتزوي٩م شمٕملّم  يٜمدومع ملَ  وم٢مذا ، سم٤مًمّتّني اًمّتقىم٤من

 اًمقطء قمغم ىم٤مدر يمّؾ  قمغم وومرٌض :  وم٘م٤مل حزم ابـ سمذًمؽ ّسح وىمد

 ذًمؽ قمـ قمَجزَ  وم٢من ، أطمدمه٤م يٗمٕمؾ أن يتّنى أو سمف يتزّوج ُم٤م وضمد إن

 .افّسؾػ مـ مجوظي ؿقل وهق ، اًمّّمقم ُمـ ومٚمٞمٙمثر

 سمٛمجّرده واًمٕم٘مد ، اًمقطء ٓ اًمٕم٘مد قمٜمدهؿ اًمقاضم٥م أنّ :  افّثوين افقجف

 وُم٤م ، احلدي٨م يتٜم٤موًمف ملَ  إًمٞمف ذهٌقا ومام:  ىم٤مل اًمّتقىم٤من ُمِمّ٘م٦م يدومع ٓ

 .إًمٞمف يذهٌقا ملَ  احلدي٨م شمٜم٤موًمف

 وم٤مٟمدومع اًمقطء سمقضمقب اعمخ٤مًمٗملم أيمثر ّسح وىمد ، ىم٤مل يمذا

  .اإليراد

 يًتٓمع ملَ  وُمـ " ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف يقضمٌف ملَ  ُمـ اطمت٩ّم :  سمّٓم٤مل اسمـ وىم٤مل

 سمقاضم٥ٍم  ًمٞمس سمدًمف هق اًمذي اًمّّمقم يم٤من ومٚماّم :  ىم٤مل " سم٤مًمّّمقم ومٕمٚمٞمف
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  .ُمثٚمف ومٛمٌدًمف

 وٓ آؾمتٓم٤مقم٦م قمدم قمغم ُمرشّم٥م سم٤مًمّّمقم إُمر سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 وم٠مٟمدسمؽ شمًتٓمع ملَ  وم٢من يمذا قمٚمٞمؽ أوضم٧ٌم،  اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل أن اؾمتح٤مًم٦م

  .يمذا إمم

َّٓ  اًمّت٤مئؼ ًمٚم٘م٤مدر جي٥م ٓ أّٟمف،  أمحد ظـ وادشفقر  ، اًمٕمٜم٧م ظمٌم إذا إ

  .هٌػمة اسمـ اىمتٍم اًمّرواي٦م هذه وقمغم

 جي٥م وىمد ، ُمٜمدوب أّٟمف موفؽ مذهى سمف ٟمٓمؼ اًمذي:  اعم٤مزرّي  وىم٤مل

َّٓ  اًمّزٟم٤م قمـ يٜمٙمّػ  ٓ ُمـ طمّؼ  ذم قمٜمدٟم٤م   .سمف إ

 ُمـ وديٜمف ٟمٗمًف قمغم اًمّير ُي٤مف اًمذي اعمًتٓمٞمع:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

َّٓ  ذًمؽ قمٜمف يرشمٗمع ٓ سمحٞم٨م اًمٕمزوسم٦م  وضمقب ذم ُيتٚمػ ٓ،  سم٤مًمّتزوي٩م إ

ٌّف .قمٚمٞمف اًمّتزوي٩م  ٟمذره إذا ُم٤م وهل ، ومٞمٝم٤م جي٥م صقرة قمغم اًمّرومٕم٦م اسمـ وٟم

٤ٌّمً  يم٤من طمٞم٨م   .ُمًتح

ؿ:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل ًّ  إطمٙم٤مم إمم اًمٜمّٙم٤مح اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ىم

 اًمٜمّٙم٤مح قمغم وىمدر اًمٕمٜم٧م ظم٤مف إذا ومٞمام اًمقضمقب وضمٕمؾ ، اخلٛم٦ًم

 وهق - قمٚمامئٝمؿ سمٕمض قمـ اًم٘مرـمٌّل  طمٙم٤مه ويمذا - اًمّتّني وشمٕمّذر

َّٓ  اًمّزٟم٤م قمـ يٜمٙمّػ  ٓ ُمـ طمّؼ  ذم وم٤مًمقضمقب:  ىم٤مل - اعم٤مزرّي   يمام سمف إ

  .شم٘مّدم

 ُمع واإلٟمٗم٤مق اًمقطء ذم سم٤مًمّزوضم٦م ُيّؾ  ُمـ طمّؼ  ذم واًمّتحريؿ:  ىم٤مل

 ٓ طمٞم٨م هذا ُمثؾ طمّؼ  ذم واًمٙمراه٦م .إًمٞمف وشمقىم٤مٟمف قمٚمٞمف ىمدرشمف قمدم

 ُمـ اًمّٓم٤مقم٦م أومٕم٤مل ُمـ رء قمـ سمذًمؽ اٟم٘مٓمع وم٢من ، سم٤مًمّزوضم٦م إرضار
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 يم٤من إذا ومٞمام اًمٙمراه٦م:  وؿقؾ ، اًمٙمراه٦م اؿمتّدت سم٤مًمٕمٚمؿ اؿمتٖم٤مل أو قم٤ٌمدة

  .اًمّتزوي٩م طم٤مل ذم ُمٜمف أَجع اًمٕمزوسم٦م طم٤مل ذم ذًمؽ

 ؿمٝمقة يمن ُمـ ُم٘مّمقداً  ُمٕمٜمًك  سمف طمّمؾ إذا ومٞمام وآؾمتح٤ٌمب

  .ذًمؽ وٟمحق ومرج وحتّملم ٟمٗمس وإقمٗم٤مف

 سمدقمقى اؾمتٛمرّ  ُمـ ومـفؿ .واعمقاٟمع اًمّدواقمل اٟمتٗم٧م ومٞمام واإلسم٤مطم٦م

 .ومٞمف اًمؽّمهمٞم٥م ذم اًمقاردة ًمٚمّٔمقاهر صٗمتف هذه ومٞمٛمـ آؾمتح٤ٌمب

 ملَ  وًمق،  اًمٜمًّؾ ُمٜمف يرضمك ُمـ يمّؾ  طمّؼ  ذم ُمٜمدوب هق:  قمٞم٤مض ىم٤مل

 وًمٔمقاهر " سمٙمؿ ُمٙم٤مصمر وم٢ميّن  " ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ، ؿمٝمقة اًمقطء ذم ًمف يٙمـ

 ُمـ ٟمقع ذم رهم٦ٌم ًمف ُمـ طمّؼ  ذم ويمذا ، سمف وإُمر اًمٜمّٙم٤مح قمغم احلّض 

 ذم ًمف بأر وٓ،  يٜمًؾ ٓ ُمـ وم٠مُّم٤م ، اًمقطء همػم سم٤مًمٜم٤ًّمء آؾمتٛمت٤مع

 سمذًمؽ اعمرأة قمٚمٛم٧م إذا طمّ٘مف ذم ُم٤ٌمح ومٝمذا .آؾمتٛمت٤مع ذم وٓ،  اًمٜم٤ًّمء

 ذم ره٤ٌمٟمّٞم٦م ٓ " ىمقًمف ًمٕمٛمقم أيْم٤مً  ُمٜمدوب إّٟمف:  ي٘م٤مل وىمد .وروٞم٧م

  ." اإلؾمالم

 واٟمتٗم٧م اًمٜمّٙم٤مح ومقائد ًمف اضمتٛمٕم٧م ُمـ:  اإلطمٞم٤مء ذم اًمٖمزازمّ  وىم٤مل

 وُمـ ، أومْمؾ ًمف وم٤مًمؽّمك ٓ وُمـ ، اًمّتزوي٩م طمّ٘مف ذم وم٤معمًتح٥ّم  آوم٤مشمف قمٜمف

  .سم٤مًمّراضمح ويٕمٛمؾ ومٚمٞمجتٝمد طمّ٘مف ذم إُمر شمٕم٤مرض

 .يمثػمة ذًمؽ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م:  ىمٚم٧م

 " سمٚمٗمظ أٟمس طمدي٨م ُمـ ومّمّح  " سمٙمؿ ُمٙم٤مصمر وم٢ميّن  " طمدي٨م وم٠مُّم٤م

 اسمـ أظمرضمف " اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم سمٙمؿ ُمٙم٤مصمر وم٢ميّن  ، اًمقًمقد اًمقدود شمزّوضمقا

٤ٌّمن  شمٙم٤مصمروا شمٜم٤ميمحقا " سمٚمٗمظ قمٛمر اسمـ ـقم سمالهم٤مً  اًمِّم٤مومٕمّل  وذيمره ، طم
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 ، شمزّوضمقا " ُأُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ُمـ وًمٚمٌٞمٝم٘مّل  " إُمؿ سمٙمؿ أسم٤مهل وم٢ميّن 

 ." اًمٜمّّم٤مرى يمره٤ٌمٟمّٞم٦م شمٙمقٟمقا وٓ ، إُمؿ سمٙمؿ ُمٙم٤مصمر وم٢ميّن 

 واسمـ اًمّّمٜم٤مسمحّل  طمدي٨م ُمـ أيْم٤مً  " سمٙمؿ ُمٙم٤مصمر وم٢ميّن  " وورد

 ًمٜمّٕمامنا سمـ وطمرُمٚم٦م طمٜمٞمٍػ  سمـ وؾمٝمؾ ي٤ًمر سمـ وُمٕم٘مؾ إقمن

 .وهمػمهؿ طمٞمدة سمـ وُمٕم٤موي٦م همٜمؿٍ  سمـ وقمٞم٤مض وقم٤مئِم٦م

 ًمٙمـ ، اًمٚمٗمظ هبذا أره ومٚمؿ " اإلؾمالم ذم ره٤ٌمٟمّٞم٦م ٓ " طمدي٨م وأُّم٤م

 سم٤مًمّره٤ٌمٟمّٞم٦م أسمدًمٜم٤م اهلل إنّ  : اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد وىّم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م ذم

ٛمح٦م احلٜمٞمٗمّٞم٦م ًّ   .اًم

٤ٌّمس اسمـ وقمـ  وأسمق محدأ أظمرضمف .اإلؾمالم ذم سورة ٓ : رومٕمف قم

حفو داود  .احل٤ميمؿ صحَّ

 ُمقهاً  يم٤من ُمـ : وطمدي٨م ، ( ) .اًمّتٌّتؾ قمـ اًمٜمّٝمل طمدي٨م اًم٤ٌمب وذم

 أيب اسمـ طمدي٨م ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل  اًمّدارُمّل  أظمرضمف .ُمٜم٤ّم ومٚمٞمس يٜمٙمح ومٚمؿ

  " اًمّّمح٤مسم٦م ُمٕمجؿ " ذم اًمٌٖمقّي  أورده وىمد ، ُمرؾمؾ سم٠مّٟمف وضمزم .ٟمجٞمح

 يٛمٜمٕمؽ إّٟمام:  اًمّزوائد ٕيب اخلّٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مل : ـم٤موسٍ  وطمدي٨م

 طمدي٨مذم و ، وهمػمه ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف .ومجقر أو زٌ قمجْ  اًمّتزوي٩م ُمـ

  .ُمٜمّل ومٚمٞمس ؾمٜمّتل قمـ رهم٥م ومٛمـ ، ؾمٜمّتل اًمٜمّٙم٤مح:  قم٤مئِم٦م

 ص٤محل٦م اُمرأة اهلل رزىمف ُمـ : رومٕمف أٟمس طمدي٨م ُمـ احل٤ميمؿ وأظمرج

  .اًمّث٤مين اًمِّمٓمر ذم اهلل ومٚمٞمّتؼ ، ديٜمف ؿمٓمر قمغم أقم٤مٟمف وم٘مد

______________________ 
  .(032)وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل رىمؿ .اًمِمٞمخ٤من ُمـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مصأظمرضمف  (6)
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 ومٛمجٛمققمٝم٤م - وٕمػ ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم ذم يم٤من وإن - إطم٤مدي٨م ذهوه

 ًمٙمـ ، أصالً  اًمّتزوي٩م ذم اًمؽّمهمٞم٥م ُمـ اعم٘مّمقد سمف حيّمؾ ٤معمَِ  أنّ  قمغم يدّل 

  .أقمٚمؿ واهلل .شم٘مّدم يمام اًمٜمًّؾ ُمٜمف يت٠مشّمك ُمـ طمّؼ  ذم

 ٕنّ  ، اًمّّمقم إمم اًمٜمّٙم٤مح ُم١من قمـ اًمٕم٤مضمز إرؿم٤مد أيْم٤مً  احلدي٨م وذم

 .سمْمٕمٗمف وشمْمٕمػ سم٘مّقشمف شم٘مقى إيمؾ ًمِمٝمقة شم٤مسمٕم٦م اًمٜمّٙم٤مح ؿمٝمقة

 اًمٜمّٙم٤مح ؿمٝمقة ًم٘مٓمع اعمٕم٤مجل٦م ضمقاز قمغم .اخلّٓم٤ميبّ  سمف واؾمتدل

ٜم٦ّم ذح " ذم اًمٌٖمقّي  وطمٙم٤مه ، سم٤مٕدوي٦م ًّ  قمغم حيٛمؾ أن ويٜمٌٖمل ، " اًم

 ومٞمٜمدم سمٕمد ي٘مدر ىمد ّٕٟمف أص٤مًم٦م ي٘مٓمٕمٝم٤م ُم٤م دون اًمِّمٝمقة يًّٙمـ دواء

 .طمّ٘مف ذم ذًمؽ ًمٗمقات

 ومٞمف واحلّج٦م ، وٟمحقه سم٤مًمٙم٤مومقر يٙمنه٤م ٓ سم٠مّٟمف:  ؾعّقيافّشو ّسح وىمد

 ُمـ ُمٕمٜم٤مه ذم ُم٤م سمذًمؽ ومٞمٚمحؼ واخلّم٤مء اجل٥ّم  ُمٜمع قمغم اّتػؼقا أّّنؿ

 .أصالً  سم٤مًم٘مٓمع اًمّتداوي

،  اًمقطء اًمٜمّٙم٤مح ُمـ اعم٘مّمقد أنّ  قمغم .أيْم٤مً  اخلّٓم٤ميبّ  سمف واؾمتدل

 حتّملمو اًمٌٍم همّض  قمغم احل٨ّم  وومٞمف .اًمٕمٜم٦ّم ذم اخِلَٞم٤مر ذع وهلذا

 أنّ  ُمٜمف وي١مظمذ ، اعمًتٓم٤مع سمٖمػم اًمّتٙمٚمٞمػ وقمدم ممٙمـ سمٙمؾ اًمٗمرج

 دائرة هل سمؾ اًمنّمع أطمٙم٤مم قمغم شمت٘مّدم ٓ واًمِّمٝمقات اًمٜمّٗمقس طمٔمقظ

 .ُمٕمٝم٤م

 اًمٕم٤ٌمدة ذم اًمّتنميؽ أنّ  " وضم٤مء ًمف وم٢مّٟمف " ىمقًمف ُمـ اًم٘مراذمّ  واؾمتٜمٌط

 وهق رسم٦مىم هق اًمذي سم٤مًمّّمقم أُمر ّٕٟمف ، اًمّري٤مء سمخالف ومٞمٝم٤م ي٘مدح ٓ

 ًمتحّمٞمؾ إًمٞمف وم٠مرؿمد ذًمؽ وُمع ، قمٚمٞمف ُمث٤مب صحٞمح اًم٘مّمد هبذا
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  .ٟمتٝمكا .اعمحّرم ذم اًمقىمقع قمـ اًمٗمرج ويمّػ  اًمٌٍم همّض 

 .اًمٜمّزاع حمّؾ  وًمٞمس يمذًمؽ ومٝمق أظمرى سمٕم٤ٌمدةٍ  قم٤ٌمدة شمنميؽ أراد وم٢من

  .ي٤ًمقمده ُم٤م احلدي٨م ذم ومٚمٞمس ُم٤ٌمح سم٠مُمرٍ  اًمٕم٤ٌمدة شمنميؽ أراد وإن

 قمٜمد أرؿمد ّٕٟمف آؾمتٛمٜم٤مء حتريؿ قمغم .ّقيادوفؽ بعض سمف واؾمتدل

 يم٤من ومٚمق ، اًمِّمٝمقة ي٘مٓمع اًمذي اًمّّمقم إمم اًمّتزوي٩م قمـ اًمٕمَجزَ 

  .أؾمٝمؾ إًمٞمف ٤مدـاإلرؿم ًمٙم٤من ُم٤ٌمطم٤مً  آؾمتٛمٜم٤مء

  .اًمٗمٕمؾ ُمـ أؾمٝمؾ اًمؽّمك ٕنّ ،  أؾمٝمؾ يمقٟمف دقمقى:  وشمٕمّ٘م٥م

 ضوبع احلـوبؾي ظـد وهق ، اًمٕمٚمامء ُمـ ـم٤مئٗم٦مٌ  آؾمتٛمٜم٤مءَ  أسم٤مح وىمد

 .اًمِّمٝمقة شمًٙملم ٕضمؾ احلـػّقي

 اؾمتح٤ٌمب ( ) " ؿم٤مسّم٦م ٟمزّوضمؽ أٓ " ُمًٕمقد ٓسمـ قمثامن ىمقل وذم

 .سمٙمراً  يم٤مٟم٧م إن ؾمّٞمام وٓ،  اًمِّم٤مسّم٦م ٟمٙم٤مح

 

______________________ 
م ًمٗمٔمف ذم  .هذه إطمدى رواي٤مت ُمًٚمؿ( 6)  .ختري٩م احلدي٨موىمد شم٘مدَّ
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 الحديث الثاني
,  ملسو هيلع هللا ىلصأّن كػرًا مـ أصحوب افـبّل   ظـ أكس بـ موفٍؽ  -668

تزوج ٓ أ: , ؾؼول بعضفؿ  ظـ ظؿؾف دم افرّس  ملسو هيلع هللا ىلص شلفقا أزواج افـبلّ 

ٓ أكوم ظذ : ٓ آـؾ افؾحؿ , وؿول بعضفؿ : افـسوء , وؿول بعضفؿ 

مو بول : ذفؽ , ؾحؿد اهلل , وأثـك ظؾقف , وؿول  ملسو هيلع هللا ىلصؾبؾغ افـبّل  .ؾراشٍ 

 وأكوم , وأصقم وأؾطر , وأتزوج صع  ؿوفقا ـذا وـذا ؟ فؽـل أُ  أؿقامٍ 

  .( ) افـسوء , ؾؿـ رؽى ظـ شـتل ؾؾقس مـل

 

وًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م محٞمد  ( ملسو هيلع هللا ىلصًا مـ أصحوب افـبّل أّن كػر ):  ؿقفف

 إمم صمالصم٦م ُمـ وم٤مًمّرهط سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤موم٤مة وٓ " رهط صمالصم٦م ضم٤مء "قمـ أٟمس 

 ًمف واطمد ٓ َجع اؾمؿ ُمٜمٝمام ويمّؾ  ، شمًٕم٦م إمم صمالصم٦م ُمـ واًمٜمّٗمر ، قمنمة

  .ًمٗمٔمف ُمـ

 اًمّثالصم٦م أنّ ،  اًمّرّزاق قمٌد قمٜمد اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ُمرؾمؾ ذم ووىمع

 اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل وقمٌد ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكمّ  هؿ اعمذيمقريـ

 .ُمٔمٕمقن سمـ وقمثامن

 ممّـ أٟم٤مس ذم قمكمّ  يم٤من : اًمٕمدينّ  احلًـ ـمريؼ ُمـ ُمردويف اسمـ وقمٜمد

  .اعم٤مئدة ذم أي٦م ومٜمزًم٧م ، اًمِّمٝمقات حيّرُمقا أن أرادوا

______________________ 
  .ُمـ رواي٦م مّح٤مد قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس(  6336) أظمرضمف ُمًٚمؿ   (6)

 .ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر قمـ محٞمد أٟمس ٟمحقه(  3222) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  
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 ذيمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  ، إؾمٜم٤مد سمٖمػم " اًمقاطمدّي  أؾم٤ٌمب " ذم ووىمع

 وقمٛمر سمٙمر أسمق وهؿ - اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ قمنمة وم٤مضمتٛمع ، وظمّقومٝمؿ اًمٜم٤ّمس

 وؾمٚمامن واعم٘مداد طمذيٗم٦م أيب ُمقمم وؾم٤ممل ذرّ  وأسمق ُمًٕمقد واسمـ وقمكمّ 

 سمـ قمثامن سمٞم٧م ذم - ُم٘مّرن سمـ وُمٕم٘مؾ اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل وقمٌد

 يٜم٤مُمقا وٓ ، اًمٚمٞمؾ وي٘مقُمقا اًمٜمّٝم٤مر يّمقُمقا أن قمغم وم٤مشّمٗم٘مقا ، ُمٔمٕمقن

ٌّقا اًمٜم٤ًّمء ي٘مرسمقا وٓ،  اًمٚمحؿ ي٠ميمٚمقا وٓ،  اًمٗمرش قمغم  وجي

 ."ُمذايمػمهؿ

 اًمذيـ هؿ اًمّثالصم٦م اًمّرهط يٙمقن أن اطمتٛمؾ .حمٗمقفم٤مً  هذا يم٤من وم٢من

١مال سم٤مذوا ًّ  شم٤مرة وٟم٥ًم،  شم٤مرة سمخّمقصٝمؿ إًمٞمٝمؿ ذًمؽ ومٜم٥ًم،  اًم

 .ـمٚمٌف ذم ٓؿمؽمايمٝمؿ ًمٚمجٛمٞمع

 ُمـ ُمًٚمؿ روى ُم٤م،  اجلٛمٚم٦م ذم صمالصم٦م ُمـ أيمثر يم٤مٟمقا أّّنؿ وي١مّيد

 ومٞمجٕمٚمف قم٘م٤مره يٌٞمع أن وم٠مراد ، اعمديٜم٦م ىمدم أّٟمف،  هِم٤مم سمـ ٞمدؾمٕم ـمريؼ

 ومٜمٝمقه سم٤معمديٜم٦م ٟم٤مؾم٤مً  ومٚم٘مل ، يٛمقت طمّتك اًمّروم وجي٤مهد ، اهلل ؾمٌٞمؾ ذم

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمٞم٤مة ذم ذًمؽ أرادوا ؾمّت٦م رهٓم٤مً  أنّ  وأظمؼموه ، ذًمؽ قمـ

 سم٥ًٌم يٕمٜمل .ـمٚمَّ٘مٝم٤م ىمد ويم٤من،  اُمرأشمف راضمع ذًمؽ طمّدصمقه ومٚماّم  ، ومٜمٝم٤مهؿ

 .ذًمؽ

 ُمٔمٕمقن سمـ قمثامن ٕنّ  ، ٟمٔمرٌ  ُمٕمٝمؿ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمدّ  ذم ًمٙمـ

 ( ).أطم٥ًم ومٞمام اهلل قمٌد هي٤مضمر أن ىمٌؾ ُم٤مت

______________________ 
٤م قمثامن وم٘مد شمقذم . يمام ىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمًػم . ه٤مضمر قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمٕمد ؾمٜم٦م ؾمٌع  (6) أُمَّ
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وًمٚمٌخ٤مري (  ظـ ظؿؾف دم افرّس  ملسو هيلع هللا ىلص شلفقا أزواج افـبلّ  ):  ؿقفف

:  وم٘م٤مًمقا،  شم٘م٤مًّمقه٤م يم٠مّّنؿومٚماّم أظمؼموهؿ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قم٤ٌمدة قمـ ي٠ًمًمقن"

 ." ًمف اهلل همٗمر دىم ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمـ ٟمحـ وأيـ

 وأصؾ ، اؾمت٘مٚمقه٤م:  أي .اعمْمٛمقُم٦م اًمالم سمتِمديد"شم٘م٤مًمقه٤م  "وىمقًمف 

 .ىمٚمٞمٚم٦م أّّن٤م ُمٜمٝمؿ يمّؾ  رأى:  أي،  شم٘م٤مًمٚمقه٤م شم٘م٤مًّمقه٤م

ـْ  أنّ  واعمٕمٜمك  اًمٕم٤ٌمدة ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م إمم حيت٤مج ًمف ذًمؽ سمحّمقل يٕمٚمؿ ملَّ  ُم

 أنّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سملّم  ىمد ًمٙمـ ، ًمف طمّمؾ ُمـ سمخالف ، حيّمؾ أن قمًك

 سم٤مًمٜم٦ًٌّم وذًمؽ ظمِمٞم٦م أؿمّدهؿ سم٠مّٟمف هذا إمم وم٠مؿم٤مر ، سمالزمٍ  ًمٞمس ذًمؽ

 .اًمّرسمقسمّٞم٦م ضم٤مٟم٥م ذم اًمٕمٌقدّي٦م عم٘م٤مم

 سم٘مقًمف آظمر ُمٕمٜمًك  إمم اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝمام واعمٖمػمة قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم وأؿم٤مر

 ." ؿمٙمقراً  قمٌداً  أيمقن أومال"

ٓ آـؾ : ٓ أتزوج افـسوء , وؿول بعضفؿ : ؾؼول بعضفؿ  ):  ؿقفف

 أطمدهؿ ىم٤مل "وًمٚمٌخ٤مري  ( ٓ أكوم ظذ ؾراشٍ : وؿول بعضفؿ  افؾحؿ ,

 ، أومٓمر وٓ اًمّدهر أصقم أٟم٤م:  آظمر وىم٤مل ، أسمداً  اًمٚمٞمؾ أصكم وم٢ميّن  أٟم٤م أُّم٤م: 

 ٓ ًمٚمٞمؾ ىمٞمد هقو "أسمدًا  أشمزّوج ومال اًمٜم٤ًّمء أقمتزل أٟم٤م:  آظمر وىم٤مل

 .صكم  ُٕ 

 وملَ  . سم٤مًمّت٠مسمٞمد ٤مءاًمٜمًّ وُمٕمتزل اعُمّمكّم  أيّمد " أسمداً  أشمزّوج ومال " وىمقًمف

 .اًمٕمٞمد أّي٤مم ويمذا .اًمٚمٞم٤مزم ومٓمر ُمـ ًمف سمدّ  ٓ ّٕٟمف،  اًمّّمٞم٤مم ي١ميّمد

_________________________ 
 .   036اٟمٔمر ص . ؾمٞم٠ميت ذم يمالم اًمِم٤مرح يمام . ؾمٜم٦م اصمٜملم أو صمالث ُمـ اهلجرة 
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 ُمـ أظمّص  اًمٚمحؿ أيمؾ شمرك ٕنّ  .اًم٘م٤مئٚملم قمدد زي٤مدة ي١ميّمد مم٤ّم وهذا

 قمغم اًمٜمّقم شمرك ُمـ أظمّص  سم٤مًمّّمالة اًمٚمٞمؾ واؾمتٖمراق ، اًمّّمٞم٤مم ُمداوُم٦م

 .اًمّتجّقز ُمـ سميوٍب  اًمّتقومٞمؼ ويٛمٙمـ .اًمٗمراش

 بول مو:  وؿول,  ظؾقف وأثـك اهلل ؾحؿد ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  ذفؽ ؾبؾغ ):  ؿقفف

 وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إًمٞمٝمؿ ومج٤مء "وًمٚمٌخ٤مري  (وـذا  ـذا: ؿوفقا أؿقام

 . "..ىمٚمتؿ اًمذيـ أٟمتؿ: 

 وظمّمقص٤مً  شمٕمٞمٞمٜمٝمؿ قمدم ُمع ضمٝمراً  قمٛمقُم٤مً  ذًمؽ ُمـ ُمٜمع سم٠مّٟمف ؿعوجُي 

 .هلؿ وؾمؽماً  هبؿ روم٘م٤مً  وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمف ومٞمام

ٞم٤مق قمٚمٞمف دلَّ  حمذوف رء ُمـ اؾمتدراك ( فؽـّل)  : ؿقفف ًّ :  أي،  اًم

 .يمذا أقمٛمؾ أٟم٤م ًمٙمـ ، ؾمقاء اًمٕمٌقدّي٦م إزمّ  سم٤مًمٜم٦ًٌّم وأٟمتؿ أٟم٤م

وًمٚمٌخ٤مري  (  وأكوم , وأصقم وأؾطر , وأتزوج افـسوءصع  أُ  ):  ؿقفف

 اعمٞمؿ سمتخٗمٞمػ "أُم٤م  "ىمقًمف  "ًمف وأشم٘م٤ميمؿ هلل ٕظمِم٤ميمؿ إيّن  واهلل أُم٤م"

 اعمٞمؿ سمتِمديد وم٢مّّن٤م " أٟم٤م أُّم٤م " اخلؼم أّول ذم ىمقًمف سمخالف،  شمٜمٌٞمف طمرف

  .ًمٚمّت٘مًٞمؿ

 أنّ  ُمـ أُمرهؿ قمٚمٞمف سمٜمقا ُم٤م ردّ  إمم إؿم٤مرة ومٞمف "..أظمِم٤ميمؿ "وىمقًمف 

 ُمع أّٟمف وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ، همػمه سمخالف اًمٕم٤ٌمدة ذم ُمزيد إمم حيت٤مج ٓ ًمف اعمٖمٗمقر

 يِمّددون ذيـاًم ُمـ وأشم٘مك هلل أظمِمك اًمٕم٤ٌمدة ذم اًمّتِمديد ذم ي٤ٌمًمغ يمقٟمف

 وم٠مّٟمف،  اعم٘متّمد سمخالف اعمٚمؾ ُمـ ي٠مُمـ ٓ اعمِمّدد ٕنّ  يمذًمؽ يم٤من وإّٟمام، 

 .ص٤مطمٌف قمٚمٞمف داوم ُم٤م اًمٕمٛمؾ وظمػم ٓؾمتٛمراره أُمٙمـ

 أرو٤مً  ٓ اعمٜم٧ٌّم  " أظمر احلدي٨م ذم ىمقًمف ذم ذًمؽ إمم أرؿمد وىمد
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 .( )"أسم٘مك فمٝمراً  وٓ،  ىمٓمع

ٜم٦ّم اداعمر ( مـّل ؾؾقس شـّتل ظـ رؽى ؾؿـ) :  ؿقفف ًّ  ٓ اًمّٓمري٘م٦م سم٤مًم

 .همػمه إمم قمٜمف اإلقمراض اًمٌّمء قمـ واًمّرهم٦ٌم ، اًمٗمرض شم٘م٤مسمؾ اًمتل

 حعمََ و ، ُمٜمّل ومٚمٞمس همػمي سمٓمري٘م٦م وأظمذ ـمري٘متل شمرك ُمـ واعمراد

 اهلل وصٗمٝمؿ يمام اًمّتِمديد اسمتدقمقا اًمذيـ وم٢مّّنؿ اًمّره٤ٌمٟمّٞم٦م ـمريؼ إمم سمذًمؽ

 .اًمتزُمقه سمام ووّمقه ُم٤م سم٠مّّنؿ قم٤مهبؿ وىمد شمٕم٤ممم

ٛمح٦م احلٜمٞمٗمّٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وـمري٘م٦م ًّ ،  اًمّّمقم قمغم ًمٞمت٘مّقى ومٞمٗمٓمر،  اًم

 اًمٜمّٗمس وإقمٗم٤مف اًمِّمٝمقة ًمٙمن ويتزّوج،  اًم٘مٞم٤مم قمغم ًمٞمت٘مّقى ويٜم٤مم

  .اًمٜمًّؾ وشمٙمثػم

______________________ 
 "قمٚمقم احلدي٨م "واحل٤ميمؿ ذم (  23/ 6) "يمِمػ إؾمت٤مر"أظمرضمف اًمٌزار يمام ذم  (6)

(   6306)  "ُمٕمجٛمف "واسمـ إقمرايب ذم (  0/63)  "اًمٙمؼمى"واًمٌٞمٝم٘مل ذم ( 46)

أيب قم٘مٞمؾ حيٞمك سمـ اعمتقيمؾ قمـ حمٛمد سمـ ؾمقىم٦م قمـ اسمـ اعمٜمٙمدر قمـ وهمػمهؿ ُمـ ـمريؼ 

إنَّ هذا اًمديـ ُمتلم وم٠موهمٚمقا ومٞمف سمرومؼ ، وٓ :   ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل 

: ىم٤مل احل٤ميمؿ  .شمٌٖمض إمم ٟمٗمًؽ قم٤ٌمدة اهلل ، وم٢منَّ اعمٜم٧ٌمَّ ٓ أرو٤ًم ىمٓمع ، وٓ فمٝمرًا أسم٘مك

 .هذا طمدي٨م همري٥ُم اإلؾمٜم٤مد واعمتـ

 .أسمق قم٘مٞمؾ وهق يمذابومٞمف حيٞمك سمـ اعمتقيمؾ ( : 6/26) "اعمجٛمع"ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم  

وهق مم٤م اظمتٚمػ ومٞمف قمغم اسمـ ؾمقىم٦م ( : 6/632) "اعم٘م٤مصد"احل٤مومظ اًمًخ٤موي ذم  وىم٤مل 

، ذم إرؾم٤مًمف ووصٚمف وذم رومٕمف ووىمٗمف ، صمؿ ذم اًمّمح٤ميب أهق ضم٤مسمر أو قم٤مئِم٦م أو قمٛمر 

ح اًمٌخ٤مري ذم : وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل  ُمـ طمدي٨م  "شم٤مرُيف"ًمٞمس ومٞمٝم٤م طمدي٨م صم٤مسم٧م ، ورضمَّ

 .ويمّٚمٝم٤م وٕمٞمٗمف ومراضمٕمف .صمؿ ذيمر اًمًخ٤موي ؿمقاهده .رؾم٤ملاسمـ اعمٜمٙمدر آ

: أي  .سمٜمقن صمؿ ُمقطمدة صمؿ ُمثٜم٤مة صم٘مٞمٚم٦م، اعمٜم٧ٌم  : ( 66/642)  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  

ص٤مر ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم : أي ، ُم٠مظمقذ ُمـ اًم٧ٌم وهق اًم٘مٓمع  .اًمذي قمٓم٥م ُمريمقسمف ُمـ ؿمدة اًمًػم

( أوهمؾ : ) وىمقًمف ، ومؼ سمف مَل يّمؾ إمم ُم٘مّمقده ووَمَ٘مَد ُمريمقسمف اًمذي يم٤من يقصٚمف ًمق ر

 .وهق اًمدظمقل ذم اًمٌمء .سمٙمن اعمٕمجٛم٦م ُمـ اًمقهمقل
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 يٕمذر اًمّت٠مويؾ ُمـ سميٍب  اًمّرهم٦ٌم يم٤مٟم٧م إن "ُمٜمّل ومٚمٞمس" وىمقًمف

 أن ميٚمز وٓ،  ـمري٘متل قمغم:  أي " ُمٜمّل ومٚمٞمس " ومٛمٕمٜمك ومٞمف ص٤مطمٌف

 أرضمحّٞم٦م اقمت٘م٤مد إمم يٗميض وشمٜمّٓمٕم٤مً  إقمراو٤مً  يم٤من وإن اعمٚم٦م قمـ ُيرج

 ٟمقع ذًمؽ اقمت٘م٤مد ٕنّ ،  ُمٚمتل قمغم ًمٞمس " ُمٜمّل ومٚمٞمس " ومٛمٕمٜمك .قمٛمٚمف

  .اًمٙمٗمر ُمـ

 اختؾػ وؿد ، ومٞمف واًمؽّمهمٞم٥م اًمٜمّٙم٤مح ومْمؾ قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم

 .فؾق

  .يٜمٕم٘مد ملَ  ٟمذره ًمق وهلذا ، قم٤ٌمدة ًمٞمس:  اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ىم٤مل:  افؼقل إول

  .قم٤ٌمدة هق:  احلٜمٗمّٞم٦م ىم٤مل:  افؼقل افثوين

 - سمٞم٤مٟمف شم٘مّدم يمام - اًمٜمّٙم٤مح ومٞمٝم٤م يًتح٥ّم  اًمتل اًمّّمقرة أنّ  واًمّتح٘مٞمؼ

 وُمـ،  ذاشمف طمدّ  ذم إًمٞمف ٟمٔمر ٟمٗمك ومٛمـ ، قم٤ٌمدة طمٞمٜمئذٍ  يٙمقن أن شمًتٚمزم

 .اعمخّمقص٦م اًمّّمقرة إمم ٟمٔمرَ  أصم٧ٌم

ٌّع احلدي٨م وذم  شمٕمّذرت إذا وأّٟمف،  سم٠مومٕم٤مهلؿ ٠مّد ًمٚمتّ  إيم٤مسمر أطمقل شمت

 قمٛمؾ قمغم قمزم ُمـ وأنّ  ، اًمٜم٤ًّمء ُمـ اؾمتٙمِم٤مومف ضم٤مز اًمّرضم٤مل ُمـ ُمٕمرومتف

  .ممٜمققم٤مً  ذًمؽ يٙمـ ملَ  اًمّري٤مء ي٠مُمـ طمٞم٨م إفمٝم٤مره إمم واطمت٤مج سمرّ 

 وسمٞم٤من،  اًمٕمٚمؿ ُم٤ًمئؾ إًم٘م٤مء قمٜمد اهلل قمغم واًمّثٜم٤مء احلٛمد شم٘مديؿ وومٞمف

 ىمد اعم٤ٌمطم٤مت وأنّ  ، اعمجتٝمديـ ـقم اًمِّمٌٝم٦م وإزاًم٦م ًمٚمٛمٙمٚمٗملم إطمٙم٤مم

  .وآؾمتح٤ٌمب اًمٙمراه٦م إمم سم٤مًم٘مّمد شمٜم٘مٚم٥م

 إـمٕمٛم٦م ُمـ احلالل اؾمتٕمامل ُمٜمع ُمـ قمغم اًمّردّ  ومٞمف:  اًمّٓمؼمّي  وىم٤مل

  .اعم٠ميمؾ وظمِمـ اًمّثٞم٤مب همٚمٞمظ وآصمر واعمالسمس
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 .افّسؾػ ؾقف اختؾػ ممّو هذا:  ظقوض ؿول

 .اًمّٓمؼمّي  ىم٤مل ُم٤م إمم ٟمح٤م ُمـ ؾؿـفؿ

 ذم ـمّٞم٤ٌمشمٙمؿ أذهٌتؿ)  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف واطمت٩ّم ،  ٙمسقم ُمـ ومـفؿ

 اًمٜمٌّّل  أظمذ وىمد،  اًمٙمّٗم٤مر ذم أي٦م هذه أنّ  واحلّؼ :  ىم٤مل(  اًمّدٟمٞم٤م طمٞم٤مشمٙمؿ

  .سم٤مُٕمريـ ملسو هيلع هللا ىلص

 قمغم اعمداوُم٦م اعمراد يم٤من إن اًمٗمري٘ملم ٕطمد ذًمؽ يدّل  ٓ:  ىمٚم٧م

 وّمفاًمؽّم  إمم شمٗميض اًمّٓمّٞم٤ٌمت اؾمتٕمامل ُمالزُم٦م أنّ  واحلّؼ  ، اًمّّمٗمتلم إطمدى

 ٓ ىمد ذًمؽ اقمت٤مد ُمـ ٕنّ ،  اًمِّمٌٝم٤مت ذم اًمقىمقع ُمـ ي٠مُمـ وٓ واًمٌٓمر

 ُمٜمع أنّ  يمام،  اعمحٔمقر ذم ومٞم٘مع قمٜمف آٟمت٘م٤مل يًتٓمٞمع ومال أطمٞم٤مٟم٤مً  جيده

 .قمٜمف اعمٜمٝمّل  اًمّتٜمّٓمع إمم يٗميض أطمٞم٤مٟم٤مً  ذًمؽ شمٜم٤مول

 أظمرج اًمتل اهلل زيٜم٦م طمّرم ُمـ ىمؾ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف سيح قمٚمٞمف ويردّ 

 يٗميض اًمٕم٤ٌمدة ذم سم٤مًمّتِمديد إظمذ أنّ  يمام(  اًمّرزق ُمـ ّٞم٤ٌمتواًمٓمّ  ًمٕم٤ٌمده

 وشمرك،  ُمثالً  اًمٗمرائض قمغم آىمتّم٤مر وُمالزُم٦م ٕصٚمٝم٤م اًم٘م٤مـمع اعمٚمؾ إمم

 إُمقر وظمػم اًمٕم٤ٌمدة إمم اًمٜمِّم٤مط وقمدم اًمٌٓم٤مًم٦م إيث٤مر إمم يٗميض اًمّتٜمّٗمؾ

  .اًمقؾمط

 .ذًمؽ إمم إؿم٤مرة إًمٞمف اٟمْمؿّ  ُم٤م ُمع " هلل ٕظمِم٤ميمؿ إيّن  " ىمقًمف وذم

 أقمٔمؿ طمّ٘مف ُمـ جي٥م ُم٤م وُمٕمروم٦م سم٤مهلل اًمٕمٚمؿ أنّ  إمم إؿم٤مرة أيْم٤مً  وومٞمف

 .أقمٚمؿ واهلل ، اًمٌدٟمّٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة جمّرد ُمـ ىمدراً 
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 الحديث الثالث
ظذ  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  ردّ : ؿول   ظـ شعد بـ أيب وؿوصٍ  -669

 ( ).افّتبّتؾ , وفق أذن فف ٓختصقـو ظثامن بـ مظعقنٍ 

 .قلافبتُ : ومـف ؿقؾ دريؿ , ترك افـؽوح :  افتبتؾ: ؿول ادصـػ 

 

اًمزهري  ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٕمد وهق(   ظـ شعد بـ أيب وؿوصٍ  : )ؿقفف 

 - وهٞم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وىم٤مص أيب اؾمؿ .إؾمح٤مق أسم٤م يٙمٜمك اًمٕمنمة أطمد

 ُمع جيتٛمع .ُمرة سمـ يمالب سمـ زهرة سمـ ُمٜم٤مف قمٌد اسمـ - أهٞم٥م وي٘م٤مل

 .ُمت٘م٤مرب أسم٤مء ُمـ سمٞمٜمٝمام ُم٤م وقمدد ، ُمرة سمـ يمالب ذم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 . ًٚمؿشمُ  مل ؿمٛمس قمٌد سمـ أُمٞم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من سمٜم٧م محٜم٦م وأُمف

 صمامٟمٞم٦م إمم ذًمؽ سمٕمد:  وؿقؾ،  ومخًلم مخس ؾمٜم٦م سم٤مًمٕم٘مٞمؼ ُم٤مت

 ُمـ ُم٤مت ُمـ آظمر ويم٤من .ؾمٜم٦م صمامٟملم ُمـ ٟمحقاً  وقم٤مش ، ومخًلم

 .دطمأُ  يقم أسمقيف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زم عَ ََج : وروى اًمٌخ٤مري قمٜمف ىم٤مل ،  لماًمٌدري  

٤مسم٘ملم ُمـ قمثامن يم٤من ( ن بـ مظعقنٍ ظثام: ) ؿقفف  ًّ  ، اإلؾمالم إمم اًم

٤مئ٥م ًّ  ُمـ ( ) اصمٜمتلم ؾمٜم٦م احلّج٦م ذي ذمووم٤مشمف  ويم٤مٟم٧م ، يمٜمٞمتف أسمق اًم

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ اًمزهري قمـ ؾمٕمٞمد سمـ (  6336) وُمًٚمؿ (  3232) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .اعمًٞم٥م قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 

 .ويمذا ذم يمت٤مسمف اإلص٤مسم٦م . اًمتٌتؾ  هٙمذا ضمزم ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح سم٤مب ُم٤م ُيٙمره ُمـ( 6)

٤م ذم يمت يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م : وم٘م٤مل . ٤مب اًمرؤي٤م ذم سم٤مب اًمٕملم اجل٤مري٦م ذم اعمٜم٤مم ُمَّ

 .سمـ ؾمٕمد وهمػمهاأرظمف . صمالث ُمـ اهلجرة 
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  .سم٤مًمٌ٘مٞمع ومـدُ  ُمـ أّول وهق ، اهلجرة

 ُمـ يّتٌٕمف وُم٤م اًمٜمّٙم٤مح قمـ آٟم٘مٓم٤مع هٜم٤م فسم اعمراد ( افّتبّتؾ) :  ؿقفف

 وم٘مد(  شمٌتٞمالً  إًمٞمف وشمٌّتؾ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم سمف اعم٠مُمقر وأُّم٤م .اًمٕم٤ٌمدة إمم اعمالذ

 وإٓ ، ُمٕمٜمًك  شمٗمًػم وهق ، إظمالص٤مً  ًمف أظمٚمص:  وم٘م٤مل جم٤مهد ومّنه

 يم٤مٟم٧م عَم٤َّم ًمٙمـ .اٟم٘مٓم٤مقم٤مً  إًمٞمف اٟم٘مٓمع واعمٕمٜمك ، آٟم٘مٓم٤مع اًمّتٌّتؾ وم٠مصؾ

 .سمذًمؽ ومّنه٤م ًمف اًمٕم٤ٌمدة سم٢مظمالص شم٘مع إّٟمام اهلل إمم آٟم٘مٓم٤مع طم٘مٞم٘م٦م

 اًمٌتقل وُمريؿ ، اعمٚمؽ قمـ ُمٜم٘مٓمٕم٦م:  أي " سمتٚم٦م صدىم٦م " وُمٜمف

 إُّم٤م،  اًمٌتقل ًمٗم٤مـمٛم٦م وىمٞمؾ،  اًمٕم٤ٌمدة إمم اًمّتزوي٩م قمـ ٟٓم٘مٓم٤مقمٝم٤م

 احلًـ ذم ٟمٔمرائٝم٤م قمـ ٟٓم٘مٓم٤مقمٝم٤م أو،  قمكمّ  همػم إزواج قمـ ٟٓم٘مٓم٤مقمٝم٤م

 .واًمنّمف

 إٟمثٞملم قمغم اًمِّمّؼ  هق  اخلّم٤مء (وفق أذن فف ٓختصقـو  ):  ؿقفف

 " واخلّم٤مء اًمّتٌّتؾ ُمـ يٙمره ُم٤م "اًمٌخ٤مري سم٤مب  لىم٤م وإّٟمام ، واٟمتزاقمٝمام

 اًمّتٜمّٓمع إمم يٗميض اًمذي هق اًمّتٌّتؾ ُمـ يٙمره اًمذي أنّ  إمم ًمإلؿم٤مرة

 وقمٓمػ ، ُمٙمروه٤مً  أصٚمف ُمـ اًمّتٌّتؾ وًمٞمس،  اهلل أطمؾ ُم٤م وحتريؿ

 .اعم٠ميمقل احلٞمقان ذم جيقز سمٕمْمف ٕنّ ،  قمٚمٞمف اخلّم٤مء

 سمـ قمثامن أراد " سمٚمٗمظ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ قم٘مٞمؾ ـمريؼ ُمـوعمًٚمؿ 

 ردّ  " ىمقًمف ُمٕمٜمك أنّ  ومٕمرف " ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٜمٝم٤مه ، يتٌّتؾ أن ُمٔمٕمقن

ذم سمٜمل  بال خالفوهق ّنل حتريٍؿ  .ّن٤مه سمؾ ًمف ي٠مذن ملَ :  أي " قمثامن قمغم

 .آدم 

ي٤م :  ىم٤مل أّٟمف،  ٟمٗمًف ُمٔمٕمقن سمـ قمثامن طمدي٨م ُمـ اًمّٓمؼماينّ  وأظمرج
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 ٓ:  ىم٤مل .اخلّم٤مء ذم زم وم٠مذن ، اًمٕمزوسم٦م قمكمَّ  يِمّؼ  رضمؾ إيّن  . اهلل رؾمقَل 

 أنّ ،  اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ وُمـ . احلدي٨م " سم٤مًمّّمٞم٤مم قمٚمٞمؽ وًمٙمـ ،

 ىمد اهلل إنّ :  وم٘م٤مل ، آظمتّم٤مء ذم زم ائذن اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىم٤مل قمثامن

ٛمح٦م احلٜمٞمٗمّٞم٦م سم٤مًمّره٤ٌمٟمّٞم٦م أسمدًمٜم٤م ًّ   .اًم

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمّٓمؼماينّ  وأظمرج  رؾمقل إمم رضمؾ ؿمٙم٤م:  ىم٤مل قم

 أو ظمَم ُمـ ُمٜم٤ّم ًمٞمس:  ىم٤مل ؟ أظمتص أٓ:  وم٘م٤مل اًمٕمزوسم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .اظمتَم

 ومٕمؼّم  طم٘مٞم٘م٦م آظمتّم٤مء هق قمثامن ـمٚمٌف اًمذي يٙمقن أن:  ؾقحتؿؾ

 ًمف أذن وًمق" ىم٤مل ومٚمذًمؽ ، قمٜمف يٜمِم٠م ّٕٟمف سم٤مًمّتٌّتؾ اًمّراوي قمٜمف

 ."ٓظمتّمٞمٜم٤م

 ًمف أذن وًمق" ؾمٕمد سم٘مقل اعمراد أنّ  وهق . قمٙمًف:  ويتؿؾ

  .اًمٜم٤ًّمء قمـ آٟم٘مٓم٤مع وهق.  ُيتص ُمـ ومٕمؾ ٗمٕمٚمٜم٤مًم "ٓظمتّمٞمٜم٤م

 اًمٜم٤ًّمء ريؿـحت ُمٔمٕمقن سمـ قمثامن أراده اًمذي اًمّتٌّتؾ:  اًمّٓمؼمّي  ىم٤مل

 ٓ آُمٜمقا اًمذيـ أهّي٤م ي٤م)  طمّ٘مف ذم أٟمزل ومٚمٝمذا ، سمف يٚمتذّ  ُم٤م ويمّؾ  واًمّٓمٞم٥م

 ( ) طمدي٨م أٟمس  ذم شم٘مّدم وىمد(  ًمٙمؿ اهلل أطمؾ ُم٤م ـمّٞم٤ٌمت حتّرُمقا

 .واوم٘مف وُمـ ُمٔمٕمقن سمـ قمثامن ُمع ذًمؽ ادأر ُمـ شمًٛمٞم٦م

 .ي٘مقل أن اًمّٔم٤مهر يم٤من " ٓظمتّمٞمٜم٤م ًمف أذن وًمق " ىمقًمف:  اًمّٓمٞمٌّل  وىم٤مل

 " ٓظمتّمٞمٜم٤م " ىمقًمف إمم اًمّٔم٤مهر هذا قمـ قمدل ًمٙمٜمّف ، ًمتٌّتٚمٜم٤م ًمف أذن وًمق

______________________ 
 .اٟمٔمر احلدي٨م اعم٤ميض  (6)
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 إمم إُمر سمٜم٤م يٗميض طمّتك اًمّتٌّتؾ ذم ًم٤ٌمًمٖمٜم٤م : أي ، اعم٤ٌمًمٖم٦م إلرادة

 . طمرام ّٕٟمف آظمتّم٤مء طم٘مٞم٘م٦م سمف دير وملَ  ، آظمتّم٤مء

 .آظمتّم٤مء قمـ اًمٜمّٝمل ىمٌؾ ذًمؽ ويم٤من ، فم٤مهره قمغم هق سمؾ:  وؿقؾ

 يم٠ميب ذًمؽ ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ َج٤مقم٦م اؾمتئذان شمقارد وي١مّيده

 .وهمػممه٤م ُمًٕمقد واسمـ هريرة

 أًم٦م وضمقد ٕنّ  سم٤مًمّتٌّتؾ اًمّتٕمٌػم ُمـ أسمٚمغ سم٤مخلّم٤مء اًمّتٕمٌػم يم٤من وإّٟمام

 اًمّتٌّتؾ ُمـ اعمراد يٜم٤مذم اًمِّمٝمقة ووضمقد ، اًمِّمٝمقة وضمقد اؾمتٛمرار ي٘متيض

 .اعمٓمٚمقب حتّمٞمؾ إمم ـمري٘م٤مً  اخلّم٤مء ومٞمتٕملّم  ،

 سمف يٜمدومع ُم٤م ضمٜم٥م ذم يٖمتٗمر اًمٕم٤مضمؾ ذم قمٔمٞمامً  ٤مً عمَ أَ  ومٞمف أنّ  وهم٤ميتف

 اًمٞمد ًمٌ٘مّٞم٦م صٞم٤مٟم٦م إيمٚم٦م اًمٞمد ذم وىمٕم٧م إذا اإلصٌع يم٘مٓمع ومٝمق ، أضمؾ

 ذم وضمقده يمثرة ًمف ويِمٝمد ، ٟم٤مدر هق سمؾ حمّ٘م٘م٤مً  ءسم٤مخلّم٤م اهلالك وًمٞمس ،

 اجل٥ّم  قمـ سم٤مخلّم٤مء قمؼّم  اًمّراوي ومٚمٕمؾ هذا وقمغم ، سم٘م٤مئٝم٤م ُمع اًمٌٝم٤مئؿ

  .اعم٘مّمقد حيّّمؾ اًمذي هق ّٕٟمف

 ضمٝم٤مد ًمٞمًتٛمرّ  اًمٜمًّؾ شمٙمثػم إرادة آظمتّم٤مء ُمـ ُمٜمٕمٝمؿ ذم واحلٙمٛم٦م

 اًمٜمًّؾ ومٞمٜم٘مٓمع قمٚمٞمف شمقاردهؿ ٕوؿمؽ ذًمؽ ذم أذن ًمق وإٓ ، اًمٙمّٗم٤مر

 ُمـ اعم٘مّمقد ظمالف ومٝمق ، اًمٙمّٗم٤مر ويٙمثر سم٤مٟم٘مٓم٤مقمف اعمًٚمٛمقن ومٞم٘مّؾ 

 .اعمحّٛمدّي٦م اًمٌٕمث٦م

 اًمّير إدظم٤مل ُمع واًمّتِمقيف اًمٜمّٗمس شمٕمذي٥م اعمٗم٤مؾمد ُمـ أيْم٤مً  وومٞمف

 اهلل ظمٚمؼ وشمٖمٞمػم اًمّرضمقًمّٞم٦م ُمٕمٜمك إسمٓم٤مل وومٞمف .اهلالك إمم يٗميض ىمد اًمذي

 أزال وم٢مذا اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٜمّٕمؿا ُمـ رضمالً  اًمِّمخص ظمٚمؼ ٕنّ  ، اًمٜمّٕمٛم٦م ويمٗمر
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ٌّف وم٘مد ذًمؽ   .اًمٙمامل قمغم اًمٜمّ٘مص واظمت٤مر سم٤معمرأة شمِم

َّٓ  احلٞمقان ذم ممٜمقع آدم سمٜمل همػم ذم اخلّم٤مء:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل  عمٜمٗمٕم٦مٍ  إ

  .قمٜمف رضر ىمٓمع أو اًمٚمحؿ يمتٓمٞمٞم٥م ذًمؽ ذم طم٤مصٚم٦م

 وأُّم٤م ، ُمٓمٚم٘م٤مً  اعم٠ميمقل همػم احلٞمقان ظمّم٤مء حيرم:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

  .يمٌػمه دون صٖمػمه ذم قزومٞمج اعم٠ميمقل

 اًمٙمٌػم احلٞمقان ذم ذًمؽ إسم٤مطم٦م ُمـ اًم٘مرـمٌّل  ذيمره ُم٤م يدومع أفمٜمّف وُم٤م

 .اًمّير إزاًم٦م قمٜمد



  لنكاحا كتاب   
507 

 الحديث الرابع
يو : ظـ أّم حبقبي بـً أيب شػقون ريض اهلل ظـفام , أهنو ؿوفً  -:66

ؾؼؾً  .؟غ ذفؽ ب  ُت  وَ أَ : اكؽح أختل ابـي أيب شػقون , ؾؼول  .رشقَل اهلل

أختل , ؾؼول  مـ صورــل دم خرٍ  قٍي , وأحى  ؾِ ْخ ؿُ كعؿ , فسً فؽ بِ : 

حّدث أكؽ تريد أن تـؽح ؾنكو كُ : يل , ؿوفً  ؾ  ذفؽ ٓ َي  إن  :  ملسو هيلع هللا ىلص افـبلّ 

إهنو فق َل : كعؿ , ؾؼول : ؿؾً  !؟ بـً أّم شؾؿي: بـً أيب شؾؿي , ؿول 

ـ افرضوظي , ً يل , إهنو ٓبـي أخل متؽـ ربقبتل دم حجري , مو حؾ  

ـ   قيبيُ أرضعتـل وأبو شؾؿي ثُ  ـّ  , ؾال تعرض ـّ وٓ أخقاتؽ  .ظّع بـوتؽ

أظتؼفو ,  , ـون أبق هلٍى  وثقيبي مقٌٓة ٕيب هلٍى : ؿول ظروة 

ف بعض أهؾف بّؼ حقبٍي , يَ رِ أُ  , ؾؾام موت أبق هلٍى   ملسو هيلع هللا ىلص ؾلرضعً افـبلّ 

رًا , ؽر أين َل أفؼ بعدـؿ خ: ؿول أبق هلٍى  .موذا فؼقً ؟: ؿول فف 

 ( ). بعتوؿتل ثقيبي .ؼقً دم هذهُش 

 .احلول: بؽرس احلوء ادفؿؾي : قبي احلِْ : ؿول ادصـػ 

 ؾمٗمٞم٤من أيب سمٜم٧م رُمٚم٦م(  ظـ أّم حبقبي بـً أيب شػقون : )ؿقفف 

 ضمحش سمـ اهلل قمٌٞمد زوضمٝم٤م ُمع اًمث٤مٟمٞم٦م اهلجرة ذم ه٤مضمرت .٦مإُمقي

 ( ) .سمٕمده ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٤موشمزوضمٝم ، شمٜمٍم ىمد إٟمف:  وي٘م٤مل ، هٜم٤مك ومامت

______________________ 
ُمـ (  6334) وُمًٚمؿ (  6362،  3363،  3362،  3360) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .قمٜمٝم٤م ـمريؼ اًمزهري وهِم٤مم قمـ قمروة قمـ زيٜم٥م قمـ أم طمٌٞم٦ٌم ريض اهلل

 .خمتٍماً  .ُمـ ـمريؼ قمراك سمـ ُم٤مًمؽ قمـ زيٜم٥م سمٜم٧م أيب ؾمٚمٛم٦م(  3306) وًمٚمٌخ٤مري  

اسمـ ؾمٕمد ُمـ ـمريؼ قمقف سمـ احل٤مرث  وأظمرج .ُوًمدت ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م سمًٌٕم٦م قمنم قم٤مُم٤مً ( 6)
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 .شمزّوج:  أي ( أختل اكؽح) :  ؿقفف

 اسمـ قمـ طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد رواي٦م ذم ( شػقون أيب بـً) :  ؿقفف

 أظمتل اٟمٙمح " احلدي٨م هذا ذم واًمٜم٤ًّمئّل  ُمًٚمؿ قمٜمدقمـ قمروة  ؿمٝم٤مب

 أظمتل اٟمٙمح " اًمقضمف هذا ُمـ ُم٤مضمف وٓسمـ " ؾمٗمٞم٤من أيب سمٜم٧م قمّزة

 ."قمّزة

 " اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد احلدي٨م هذا ذم أسمٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم رواي٦م وذم

 أصٜمع:  ىم٤مل ؟ ؾمٗمٞم٤من أيب سمٜم٧م محٜم٦م ذم ًمؽ هؾ اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىم٤مًم٧م أّّن٤م

 ًمٙمـ،  هِم٤مم رواي٦م ُمـ ٌخ٤مرياًم أظمرضمف وىمد .شمٜمٙمحٝم٤م:  ىم٤مًم٧م ؟ ُم٤مذا

 ." ؟ ُم٤مذا وم٠مومٕمؾ:  وم٘م٤مل " وًمٗمٔمف ، ؾمٗمٞم٤من أيب سمٜم٧م يًؿّ  ملَ 

 ظمالوم٤مً  ُمٞم٦َّم٤مآؾمتٗمٝم " ُم٤م " غمقم اًمٗمٕمؾ شم٘مديؿ ضمقاز قمغم ؿم٤مهد وومٞمف

  .اًمٜمّح٤مة ُمـ أٟمٙمره عمـ

 ذم وىمع وهذا ، ؾمٗمٞم٤من أيب سمٜم٧م دّرة " اًمّذيؾ " ذم ُمقؾمك أيب وقمٜمد

 ٟمٕمٞمؿ أسمق وأظمرضمف ، هِم٤مم قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ "ُمًٜمده" ذم احلٛمٞمدّي  رواي٦م

 قمـ اًمٌخ٤مرّي  أظمرضمف:  وىم٤مٓ،  احلٛمٞمدّي  ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل 

 .احلٛمٞمدّي 

_________________________ 
ىمد يم٤من يٙمقن سمٞمٜمٜم٤م ُم٤م يٙمقن : دقمتٜمل أم طمٌٞم٦ٌم قمٜمد ُمقهت٤م وم٘م٤مًم٧م : ىم٤مًم٧م ، قمـ قم٤مئِم٦م 

ك : وم٘م٤مًم٧م زم ، ومحٚمٚمتٝم٤م واؾمتٖمٗمرت هل٤م  .ؽسملم اًميائر ومتحٚمٚمٞمٜمٜمل ُمـ ذًم هرشمٜمل هَّ

ضمزم سمذًمؽ اسمـ ؾمٕمد  33وُم٤مشم٧م سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م  .اهلل وأرؾمٚم٧ْم امم أم ؾمٚمٛم٦م سمٛمثؾ ذًمؽ

 .64ؾمٜم٦م : وىم٤مل اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ، ؾمٜم٦م اصمٜمتلم : وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن واسمـ ىم٤مٟمع ، وأسمق قمٌٞمد 

 .ىم٤مًمف ذم اإلص٤مسم٦م .واهلل أقمٚمؿ .وهق سمٕمٞمد
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 قمٛمداً  ويم٠مّٟمف آؾمؿ هذا طمذف ًمٙمـ،  قمٜمف أظمرضمف دىم .ىم٤مٓ يمام وهق

 اًمٌخ٤مرّي  وطمذومف،  ؾمٚمٛم٦م أمّ  سمٜم٧م زيٜم٥م اًمّرواي٦م هذه ذم وىمع ويمذا ،

ٌّف صمؿّ ،  ُمٜمٝم٤م أيْم٤مً   اؾمٛمٝم٤م سم٠منّ  اعمٜمذرّي  وضمزم ، دّرة اًمّّمقاب أنّ  قمغم ٟم

 .اًمّٓمؼماينّ  ذم يمام محٜم٦م

َّٓ  ؾمٗمٞم٤من أيب سمٜم٤مت ذم ذيمراً  ًمٕمّزة ٟمٕمٚمؿ ٓ : قمٞم٤مض وىم٤مل  رواي٦م ذم إ

 .قمّزة ومٞمٝم٤م إؿمٝمر:  ُمقؾمك أسمق وىم٤مل ، طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد

 أن شمٓمٚم٥م يمقّن٤م ُمـ شمٕمّج٥م اؾمتٗمٝم٤مم هق ( ؟ ذفؽ ّبغُت  أو)  : ؿقفف

 .اًمٖمػمة ُمـ اًمٜم٤ًّمء قمٚمٞمف ـمٌع ُم٤م ُمع همػمه٤م يتزّوج

 ويمن اعمٕمجٛم٦م وؾمٙمقن اعمٞمؿ سمْمؿّ  ( قيٍ ؾِ ْخ ؿُ بِ  فؽ فسً) :  ؿقفف

 ظم٤مًمٞم٦م وٓ،  سمؽ سمٛمٜمٗمردةٍ  ًم٧ًم:  أي ، كمُي أظمغم ُمـ وم٤مقمؾ اؾمؿ اًمالم

  .رّضة ُمـ

 ُمـ ، وٓزُم٤مً  ُمتٕمّدي٤مً  اإلظمالء وم٤مقمؾ سمقزن هق : بعضفؿ وؿول

ة ُمـ ظمٚمقت سمٛمٕمٜمك أظمٚمٞم٧م  ُمـ ظم٤مًمٞم٦م وٓ سمٛمتٗمّرهم٦مٍ  ًم٧ًم:  أي ، اًمّيّ

 طمٙم٤مه٤م اعمٗمٕمقل سمٚمٗمظ اًمالم سمٗمتح ٤متاياًمّرو سمٕمض وذم ، رّضة

  .اًمٙمرُم٤مينّ 

:  أي .سمف وأظمؾ أُمرك أظمؾ ي٘م٤مل .ُمٜمٗمردة:  أي .خمٚمٞم٦م:  قمٞم٤مض وىم٤مل

 ، اًمّزوضم٤مت ُمـ ظم٤مًمٞم٤مً  أضمدك ملَ  ُمٕمٜم٤مه:  اًمٜمّٝم٤مي٦م ص٤مطم٥م وىم٤مل ، سمف اٟمٗمرد

 .إزواج ُمـ ظمٚم٧م إذا خمٚمٞم٦م اُمرأة ىمقهلؿ ُمـ هق وًمٞمس

 وذم ، إزمَّ :  أي .سم٤مٓسمتداء ُمرومقع ( صورــل مـ وأحّى ) :  ؿقفف

 قمٜمد ويمذا ، أًمٍػ  سمٖمػم " ذيمٜمل ُمـ "قمٜمد اًمٌخ٤مري  هِم٤مم رواي٦م
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 .ُمًٚمؿ

 وذم ، يم٤من ظمػم أّي :  أْي  .سم٤مًمّتٜمٙمػم ًمأليمثر يمذا ( خر دم) :  ؿقفف

  ." اخلػم ذم " هِم٤مم رواي٦م

 اًمّداريـ ًمًٕم٤مدة اعمتْمّٛمٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صح٦ٌم سمف اعمراد:  ؿقؾ

٤مشمرة ًّ  .اًمّزوضم٤مت سملم اًمٕم٤مدة هب٤م ضمرت اًمتل اًمٖمػمة ُمـ يٕمرض فًمٕمٚمَّ  ٤معمَِ  اًم

 " لتأظم ومٞمؽ ذيمٜمل ُمـ وأطم٥ّم  " اعمذيمقرة هِم٤مم رواي٦م ذم ًمٙمـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ذاشمف سم٤مخلػم اعمراد أنّ  ومٕمرف

 ، ًمٚمٛمجٝمقل اًمٌٜم٤مء قمغم احل٤مء وومتح أّوًمف سمْمؿّ  ( كحّدث ؾنّكو) :  ؿقفف

قمـ اسمـ  قم٘مٞمؾ رواي٦م وذم،  " سمٚمٖمٜمل:  ىمٚم٧م " اعمذيمقرة هِم٤مم رواي٦م وذم

 إّٟم٤م ومقاهلل .اهلل ي٤م رؾمقَل :  ىمٚم٧م "ؿمٝم٤مب قمـ قمروة قمٜمد اًمٌخ٤مري 

 ًم٘مد ومقاهلل " داود أيب قمٜمد هِم٤مم قمـ ( )زهػم  رواي٦م وذم،  " ًمٜمتحّدث

 ". أظمؼمت

 " ختٓم٥م أّٟمؽ سمٚمٖمٜمل " هِم٤مم رواي٦م ذم ( تـؽح أن تريد أّكؽ) :  ؿقفف

 ىمد وم٢مّٟمف،  اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ يم٤من وًمٕمٚمف ، سمذًمؽ أظمؼم ُمـ اؾمؿ قمغم أىمػ وملَ 

 .ًمف أصؾ ٓ اخلؼم أنّ  فمٝمر

 .اعمراؾمٞمؾ وٕمػ قمغم سمف ًتدّل يُ  مم٤ّم وهذا

 ُمـ اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف ويمذا،  قم٘مٞمؾ رواي٦م ذم ( شؾؿي أيب بـً) :  ؿقفف

 سمـ هِم٤مم قمـ ُمٕمٛمر ـمريؼ وُمـ،  اًمّزهرّي  قمـ اًمّزهرّي  أظمل اسمـ ـمريؼ

______________________ 
 (  6362) واًمتّمقي٥م ُمـ ؾمٜمـ أيب داود  "وهـ٥م  "ًخ اًمٗمتح وىمع ذم ٟم  (6)
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 سمٜم٧م دّرة " ؾمٚمٛم٦م أمّ  سمٜم٧م زيٜم٥م قمـ قمراك ـمريؼ وُمـ،  أسمٞمف قمـ قمروة

 طمٙم٤مه٤م ي٦مروا وذم ، اًمّراء وشمِمديد اعمٝمٛمٚم٦م سمْمؿّ  وهل " ؾمٚمٛم٦م أيب

 .اعمٕمجٛم٦م سمٗمتح وظمّٓم٠مه٤م،  قمٞم٤مض

 دّرة ؾمٚمٛم٦م أمّ  قمـ زيٜم٥م قمـ أسمٞمف قمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـ داود أيب وقمٜمد

  .هِم٤مم قمـ راوي٦م زهػم ؿمّؽ  ، اًمِّمّؽ  قمغم " ذّرة " أو

 " هِم٤مم قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ احلٛمٞمدّي  رواي٦م ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  قمٜمد ووىمع

  .ظمٓمئف قمغم فاًمّتٜمٌٞم شم٘مّدم وىمد " ؾمٚمٛم٦م أيب سمٜم٧م زيٜم٥م ختٓم٥م أّٟمؽ سمٚمٖمٜمل

 وهق،  ؾمٚمٛم٦م أيب سمٜم٧م محٜم٦م " اعمٕمروم٦م ذيؾ " ذم ُمقؾمك أيب قمٜمد ووىمع

 .ظمٓم٠م

 ، اإلؿمٙم٤مل ًمرومع اؾمتث٤ٌمت اؾمتٗمٝم٤مم هق "؟  ؾمٚمٛم٦م أمّ  سمٜم٧م " وىمقًمف

 ؾمٚمٛم٦م أمّ  ُمـ ؾمٚمٛم٦م أيب سمٜم٧م يم٤مٟم٧م إن أّّن٤م واعمٕمٜمك ، إٟمٙم٤مر اؾمتٗمٝم٤مم أو

 ومٛمـ همػمه٤م ُمـ يم٤مٟم٧م وإن ، سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام وضمٝملم ُمـ حتريٛمٝم٤م ومٞمٙمقن

 .واطمد وضمف

 .ذًمؽ حتريؿ قمغم شمّٓمٚمع ملَ  طمٌٞم٦ٌم أمّ  ويم٠منّ 

 .اًمّتحريؿ آي٦م ٟمزول ىمٌؾ يم٤من ذًمؽ ٕنّ  إُّم٤م

 ىم٤مل يمذا ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ظمّم٤مئص ُمـ أّٟمف وفمٜم٧ّم ذًمؽ سمٕمد وإُّم٤م

  .اًمٙمرُم٤مينّ 

 ويم٠منّ  ، احلدي٨م ؾمٞم٤مق يدومٕمف وإّول ، ادعتؿد هق افّثوين وآحتامل

 سملم اجلٛمع سمجقاز إظمتلم سملم اجلٛمع قازضم قمغم اؾمتدًم٧م طمٌٞم٦ٌم أمّ 

 وإظم٧م اًمّت٠مسمٞمد قمغم طمرُم٧م اًمّرسمٞم٦ٌم ٕنّ  ، إومم سمٓمريؼ واسمٜمتٝم٤م اعمرأة
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 وأنّ  ، حيّؾ  ٓ ذًمؽ سم٠منّ  ملسو هيلع هللا ىلص وم٠مضم٤مهب٤م ، وم٘مط اجلٛمع صقرة ذم طمرُم٧م

 .ضمٝمتلم ُمـ قمٚمٞمف حترم وأّّن٤م ، سمحؼ   ًمٞمس ذًمؽ ُمـ سمٚمٖمٝم٤م اًمذي

 قمٚمٞمف ًمٞمؽمشّم٥م ذًمؽ ذم اؾمتثٌتٝم٤م ّٟمامإ( ؟ بـً أّم شؾؿي : ؿول : ) ؿقفف 

 أسمق يٙمـ ملَ  ًمق ًمف حتّؾ  ؾمٚمٛم٦م أمّ  همػم ُمـ ؾمٚمٛم٦م أيب سمٜم٧م ٕنّ  ، احلٙمؿ

 أمّ  ُمـ ؾمٚمٛم٦م أيب سمٜم٧م سمخالف ، رسمٞم٦ٌم ًمٞم٧ًم ّّٕن٤م ، روٞمٕمف ؾمٚمٛم٦م

 .ؾمٚمٛم٦م

 اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل ( يل ًحؾ   مو حجري دم ربقبتل تؽـ لَ  أهّنو فق) :  ؿقفف

 وسمٙمقّن٤م رسمٞم٦ٌم سمٙمقّن٤م حتريٛمٝم٤م ؾقمٚمَّ  وم٢مّٟمف ، سمٕمٚمتلم احلٙمؿ شمٕمٚمٞمؾ ومٞمف: 

 .اًمّرو٤مقم٦م ُمـ أخ سمٜم٧م

ٌّف أّٟمف ئمٝمر واًمذي ، ىم٤مل يمذا  ًمٙمٗمك واطمد ُم٤مٟمع هب٤م يم٤من ًمق أّّن٤م قمغم ٟم

 .؟ ُم٤مٟمٕم٤من وهب٤م ومٙمٞمػ .اًمّتحريؿ ذم

 يْم٤مف أن جيقز وصٗملم يمّؾ  ٕنّ  ، رء ذم سمٕمٚمتلم اًمّتٕمٚمٞمؾ ُمـ ومٚمٞمس

 إّول إمم احلٙمؿ ومٞمْم٤مف يتٕم٤مىم٤ٌم أن وم٢مُّم٤م.  اٟمٗمرد ًمق ُمٜمٝمام يمّؾ  إمم احلٙمؿ

ٌٌلم ذم يمام ُمٜمٝمام ًّ  .اضمتٛمٕم٤م إذا اًم

 ملَ  اًمّث٤مين وم٤محلدث .ـمٝم٤مرة ختٚمؾ سمٖمػم أطمدث صمؿّ  أطمدث ًمق وُمث٤مًمف

٥ٌم اضمتامع ذم يمام اًمّث٤مين إمم احلٙمؿ يْم٤مف أو،  ؿمٞمئ٤مً  يٕمٛمؾ ًّ  واعم٤ٌمذة اًم

 .ًمّث٤مينا أم إّول يم٤من ؾمقاء وأٟمًٌٝمام أؿمٌٝمٝمام إمم يْم٤مف وىمد ،

 وم٤مإلو٤موم٦م يقضمد أّٟمف ىمّدر وإن ، َجٞمٕم٤مً  إًمٞمٝمام يْم٤مف ٓ شم٘مدير يمّؾ  ومٕمغم

 دمتٛمع ومال ُمًت٘مٚم٦م قِمٚم٦َّم ٓ قِمٚم٦َّم ضمزء ُمٜمٝمام يمّؾ  ويٙمقن،  اعمجٛمقع إمم

  .ئمٝمر اًمذي هذا ، واطمد ُمٕمٚمقل قمغم قمٚمت٤من
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 .ظمالف وومٞمٝم٤م إصقل ذم ُمِمٝمقرة واعم٠ًمًم٦م

 احلدي٨م وذم .وهمػمه حلدي٨ما هلذا ضمقازه واًمّّمحٞمح:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

  .سم٤مًمّرو٤مقم٦م اًمّتحريؿ ُمـ أؿمدّ  سم٤مًمّرسمٞم٦ٌم اًمّتحريؿ أنّ  إمم إؿم٤مرة

 وهق اًمّرّب  ُمـ ُمِمتّ٘م٦م ، زوضمتل سمٜم٧م:  أي ( ربقبتل: )  ؿقفف

 .سم٠مُمره٤م ي٘مقم ّٕٟمف،  اإلصالح

 .آؿمت٘م٤مق ضمٝم٦م ُمـ همٚمط وهق .اًمؽّمسمٞم٦م ُمـ : وؿقؾ

َّٓ  . أي٦م ًمٗمظ ومٞمف راقمك ( حجري دم : ) وؿقفف  ، ًمف ُمٗمٝمقم ومال وإ

 .اًمٖم٤مًم٥م خمرج ظمرج وأّٟمف.  اجلؿفقر ظـد يمذا

 ُمـ وهمػممه٤م اعمٜمذر واسمـ اًمّرّزاق قمٌد أظمرضمف .ىمديؿ ظمالف وومٞمف

 اُمرأة قمٜمدي يم٤مٟم٧م:  ىم٤مل أوس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ قمٌٞمد سمـ إسمراهٞمؿ ـمريؼ

 وم٘م٤مل ضوفى أيب بـ ظعّ  ومٚم٘مٞم٧م ، قمٚمٞمٝم٤م ومقضمدت ومامشم٧م ، زم وًمدت ىمد

،  ٟمٕمؿ:  ىمٚم٧م ، همػمك ُمـ يٕمٜمل ؟ اسمٜم٦م أهل٤م:  وم٘م٤مل ، وم٠مظمؼمشمف ؟ َؽ ًمَ  ُم٤م:  زم

 ، وم٤مٟمٙمحٝم٤م:  ىم٤مل ، اًمّٓم٤مئػ ذم هل ، ٓ:  ىمٚم٧م ؟ طمجرك ذم يم٤مٟم٧م:  ىم٤مل

  .طمجرك ذم شمٙمـ ملَ  إّّن٤م:  ىم٤مل(  ورسم٤مئٌٙمؿ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف وم٠ميـ:  ىمٚم٧م

 إسمراهٞمؿ سم٠منّ  صمٌقشمف ٟمٗمل واّدقمك،  إصمر هذا اعمت٠مظّمريـ سمٕمض دومع وىمد

 .ٕمرفيُ  ٓ دقمٌٞم سمـ

 " شمٗمًػمه " ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ قمٜمد اعمذيمقر إصمر وم٢منّ  ، قمجٞم٥م وهق

 ، ُمٕمروف شم٤مسمٕمّل  صم٘م٦م وإسمراهٞمؿ ، روم٤مقم٦م سمـ قمٌٞمد سمـ إسمراهٞمؿ ـمريؼ ُمـ

  .قمكمّ  قمـ صحٞمح وإصمر ، صح٤مسمّٞم٤من وضمّده وأسمقه

 يم٤مٟم٧م رضمؾ سمٜم٧م شمزّوج إذ ؾم٠مًمف ُمـ أومتك أّٟمف،  ظؿر ظـ صّح  ويمذا
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 .قمٌٞمد أسمق أظمرضمف .طمجره ذم اًمٌٜم٧م شمٙمـ وملَ  ضمّدهت٤م حتتف

 قمٌٞمد أسمق اطمت٩ّم  وم٘مد - ظمالومف قمغم اجلؿفقر يم٤من وإن - وهذا

ـّ  قمكمّ  شمٕمروـ ومال : ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف ًمٚمجٛمٝمقر  .سم٤محلجر ي٘مّٞمد وملَ  : ىم٤مل .سمٜم٤مشمٙم

 اإلمجوع وًمقٓ ، اعم٘مّٞمد قمغم حمٛمقل اعمٓمٚمؼ ٕنّ ،  ٟمٔمرٌ  ومٞمف وهذا

 اًمّتحريؿ ٕنّ  .أومم سمف ٕظمذا ًمٙم٤من اعمخ٤مًمػ وٟمدرة اعم٠ًمًم٦م ذم احل٤مدث

 :  بلمريـ ُمنموـم٤مً  ضم٤مء

 .احلجر ذم شمٙمقن أن :إمر إول 

 ومال ( ).سم٤مٕمّ  دظمؾ ىمد اًمّتزوي٩م يريد اًمذي يٙمقن أن :إمر افثوين 

  .اًمنّمـملم أطمد سمقضمقد حترم

 قمٜمد .ؾمٚمٛم٦م أمّ  سمٜم٧م زيٜم٥م قمـ قمراك رواي٦مسم:  أيْم٤مً  واطمتّجقا

 ُمـ أظمل أسم٤مه٤م إنّ  ، زم ٧مطمٚمَّ  ُم٤م ؾمٚمٛم٦م أمّ  أٟمٙمح ملَ  أيّن  ًمق : ( ) اًمّٓمؼماينّ 

  .اًمّرو٤مقم٦م

______________________ 
  .ىمقٓناًمدظمقل ومٗمٞمف : ىم٤مل احل٤مومظ ذم ُمقوع آظمر ( 6)

 .وهق أصح ىمقزم اًمِم٤مومٕمل .أن اعمراد سمف اجلامع:  أطمدمه٤م 

روى اسمـ أيب طم٤مشمؿ ُمـ  . اعمراد سمف اخلٚمقة .وهق ىمقل إئٛم٦م اًمثالصم٦م:  واًم٘مقل أظمر 

: ىم٤مل ( اًماليت دظمٚمتؿ هبـ ) ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  .ـ اسمـ قم٤ٌمسـمريؼ قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م قم

ىم٤مل اسمـ : وروى قمٌد اًمرزاق ُمـ ـمريؼ سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزين ىم٤مل ، اًمدظمقل اًمٜمٙم٤مح 

إّٓ أنَّ اهلل ، اًمدظمقل واًمتٖمٌم واإلومْم٤مء واعم٤ٌمذة واًمروم٨م واًمٚمٛمس اجلامع : قم٤ٌمس 

 .ٝمك سمتجقزاٟمت .وؾمٜمده صحٞمح .طمٞمل يمريؿ ُيٙمٜمل سمام ؿم٤مء قمام ؿم٤مء

سم٤مب قمرض )  "صحٞمحف"وهل قمٜمد اًمٌخ٤مري أيْم٤ًم ذم  .يمذا قمزاه اًمِم٤مرح ًمٚمٓمؼماين (6)

ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ أيب طمٌٞم٥م (  3306) رىمؿ ( اإلٟم٤ًمن اسمٜمتف أو أظمتف قمغم أهؾ اخلػم 

 .قمـ قمراك سمف
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 شمٙمـ ملَ  ًمق واهلل "قمٜمد اًمٌخ٤مري  هِم٤مم قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواي٦م ذم ووىمع

 ٓ أن قمغم سمف اطمت٩ّم  ُمـ ُمٜمٝمؿ أنّ :  طمزم اسمـ ومذيمر " زم ٧مطمٚمَّ  ُم٤م رسمٞمٌتل

 .ٓ أو احلجر ذم يمقّن٤م اؿمؽماط سملم ومرق

 ذم " ًمٗمظ ومٞمٝم٤م زادوا يـواًمذ،  واطمدة اًم٘مّّم٦م ٕنّ  وٕمٞمػ وهق

 ذم رسمٞمٌتل شمٙمـ ملَ  ًمق " ـمرىمف أيمثر وذم،  أصم٤ٌمت طمّٗم٤مظ " طمجري

 .أقمٚمؿ واهلل ، اقمت٤ٌمره وم٘مقي اًم٘مرآن سمف ىمّٞمد يمام سم٤محلجر وم٘مّٞمد " طمجري

 ُمـ وهق ، ؾمٚمٛم٦م أسم٤م أروٕم٧م:  أي ( شؾؿي وأبو أرضعتـل) :  ؿقفف

  .اًمٗم٤مقمؾ قمغم اعمٗمٕمقل شم٘مديؿ

 سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ هالل سمـ ؾمدإ قمٌد اسمـهق  .وأسمق ؾمٚمٛم٦م

 اًمٜمٌل ىمٌؾ اعم١مُمٜملم أم ؾمٚمٛم٦م أم   زوُج  . اهلل قمٌد ؾمٚمٛم٦م أيب واؾمؿ ، خمزوم

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 هل٥م ٕيب ُمقٓة يم٤مٟم٧م ، وُمّمّٖمر وُمقطّمدة سمٛمثٚمث٦مٍ  ( ثقيبيُ ) :  ؿقفف

  .احلدي٨م ذم ؾمٞم٠ميت يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمؿّ  اعمّٓمٚم٥م قمٌد سمـ

 سمٜم٧م دّرة واًمد وأروٕم٧م ٦ٌمصمقي أروٕمتٜمل واعمٕمٜمك . سم٤مًمرومع وصمقي٦ٌم

 ." ؾمٚمٛم٦م وأسم٤م أروٕمتٜمل " وم٘م٤مل سمذًمؽ اًمّتٍميحوىمع  وىمد ، ؾمٚمٛم٦م أيب

ٌّٝم٧م وإّٟمام  سمٕمض أنّ  ٟم٘مؾ " اعمِم٤مرق " ص٤مطم٥م ٕنّ ،  ذًمؽ قمغم ٟم

 .ومّمّحػ . اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م وشمِمديد اهلٛمزة سمٙمن رواه٤م ذرّ  أيب قمـ اًمّرواة

 ذم ووىمع " و٤مقم٦ماًمرّ  ُمـ أظمل اسمٜم٦م إّّن٤م " ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّردّ  ذم ويٙمٗمل

 ." ؾمٚمٛم٦م أسم٤م وأسم٤مه٤م أروٕمتٜمل " عمًٚمؿٍ  رواي٦مٍ 
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 إرو٤مع أنَّ  إمم اإلؿم٤مرة ( ) اًمٜمٗم٘م٤مت أسمقاب ذم احلدي٨م إيراد ووضمف

 وم٢منَّ  اُمتٜمٕم٧م وم٢مذا .متتٜمع أن وهل٤م شمروع أن هل٤م سمؾ،  ُمتحتامً  ًمٞمس إم

 يم٤مٟم٧م ُمتؼمقم٦مً  أُم٦مً  أو يم٤مٟم٧م طمرةً  سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م اًمقًمد إرو٤مع اًمقزم أو ًمألب

 .اًمٜمٗم٘م٦م ذم شمدظمؾ وآضمرة،  سم٠مضمرةٍ  وأ

 ذم وشمرهم٥م،  اإلُم٤مء رو٤مع شمٙمره اًمٕمرب يم٤مٟم٧م:  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ ىم٤مل

 همػم ُمـ روع ىمد أّٟمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ، اًمقًمد ًمٜمج٤مسم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م رو٤مع

 .اٟمتٝمك .هيّجـ ٓ اإلُم٤مء رو٤مع وأنّ ،  وأٟمج٥م اًمٕمرب

َّٓ  طمًـ ُمٕمٜمك وهق ،  فوردشمُ أ ياًمذ اًم١ًمال قمـ اجلقاب يٗمٞمد ٓ أٟمف إ

 ؾمقاء شمٜمتنم اًمرو٤مع طمرُم٦م أنَّ  إمم ٌخ٤مرياًم أؿم٤مر:  اعمٜمػم سمـ ىمقل ويمذا

 أقمٚمؿ واهلل .أُم٦م أم طمرة اعمروٕم٦م يم٤مٟم٧م

ـ   ؾال) :  ؿقفف  سمٕمده٤م اًمّراء ويمن اًمٕملم وؾمٙمقن أّوًمف سمٗمتح ( تعرض

 اعمٕمجٛم٦م وسمٙمن .اًمٜم٤ًّمء جلامقم٦م اخلٓم٤مب قمغم ٟمقن صمؿّ  ؾم٤ميمٜم٦م ُمٕمجٛم٦م

  .أوضمف وإّول ، وطمده٤م طمٌٞم٦ٌم ٕمّ  بظمٓم٤م اًمٜمّقن وشمِمديد

 أقمٚمؿ وٓ ، إُّمٝم٤مت سمٕمض ذم اًمّْم٤مد سمْمؿّ  وٌط:  اًمّتلم اسمـ وىم٤مل

 ومٝمق - إسملم وهق - اًمٜم٤ًّمء جلامقم٦م اخلٓم٤مب يم٤من إنْ  ّٕٟمف وضمٝم٤مً  ًمف

 قمٚمٞمف أدظمٚم٧م وًمق ، أصٚمف قمغم ُمٌٜمّل  ُمًت٘مٌؾ ومٕمؾ ّٕٟمف،  اًمّْم٤مد سمًٙمقن

 ومٞمٗمّرق ٟمقٟم٤مت صمالث جيتٛمع ّٕٟمف وٜم٤منّ شمٕمر ًمٙم٤من اًمٜمّقن ومِمّددت اًمّت٠ميمٞمد

______________________ 
سم٤مب اعمراوع ُمـ اعمقاًمٞم٤مت )ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري طمٞم٨م أورده ذم يمت٤مب اًمٜمٗم٘م٤مت : أي ( 6)

 (وهمػمهـ
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ـّ   اًمّْم٤مد ومتٙمقن ظم٤مّص٦م طمٌٞم٦ٌم ٕمّ  اخلٓم٤مب يم٤من وإن ، سم٠مًمٍػ  سمٞمٜمٝم

  .ُمِمّددة واًمٜمّقن ُمٙمًقرة

 ومه٤م ٓصمٜملم اًم٘مّّم٦م يم٤مٟم٧م وإن - اجلٛمع سمٚمٗمظ ضم٤مء : اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 إمم همػممه٤م أو ُمٜمٝمام واطمدة شمٕمقد أن وزضمراً  ردقم٤مً  - ؾمٚمٛم٦م وأمّ  طمٌٞم٦ٌم أمّ 

:  هل٤م وم٘م٤مل،  رضمالً  شمٙمٚمؿ اُمرأة رضمٌؾ  رأى ًمق يمام وهذا ، ؽذًم ُمثؾ

 .ؿم٤مئع ُمًتٕمٛمؾ وم٢مّٟمف .اًمّرضم٤مل أشمٙمٚمٛملم

 وىمري٦ٌم ، إؾمقد سمـ زُمٕم٦م زوج ىمري٦ٌم إظمقات ُمـ ؾمٚمٛم٦م ٕمّ  ويم٤من

ٌّف زوج ُأُمٞم٦َّم أيب سمٜم٧م وقمّزة ، ُمٕم٤موي٦م صمؿّ  قمٛمر زوج اًمّّمٖمرى  سمـ ُمٜم

 إّّن٤م ىمٞمؾ اًمتل ودّرة ، اخلؼم راوي٦م زيٜم٥م اًمٌٜم٤مت ُمـ وهل٤م ، احلّج٤مج

  .خمٓمقسم٦م

 ، ٟمقومؾ سمـ احل٤مرث زوج هٜمد إظمقات ُمـ طمٌٞم٦ٌم ٕمّ  ويم٤من

٤مئ٥م زوج وضمقيرّي٦م ًّ  ، ُأُمٞم٦َّم سمـ صٗمقان زوج وأُمٞمٛم٦م ، طمٌٞمش أيب سمـ اًم

 إظمٜمس سمـ ؾمٕمٞمد زوج وصخرة ، قمثامن سمـ اهلل قمٌد زوج احلٙمؿ وأمّ 

  .ُمًٕمقد سمـ قمروة زوج وُمٞمٛمقٟم٦م ،

 ويم٤من،  صح٦ٌم وهل٤م احلدي٨م قمٜمٝم٤م روت وىمد .ٌٞم٦ٌمطم اًمٌٜم٤مت ُمـ وهل٤م

 اسمٜمت٤م طمٌٞم٦ٌم وأمّ  يمٚمثقم أمّ  إظمقات ُمـ اعم١مُمٜملم أُّمٝم٤مت ُمـ ًمٖمػممه٤م

 أظم٧م قمٛمر سمٜم٧م وزيٜم٥م ، قم٤مئِم٦م أظم٧م وأؾمامء ، ؾمقدة أظمت٤م زُمٕم٦م

ـّ  طمٗمّم٦م  .أقمٚمؿ واهلل ، وهمػمه

ـّ : ) ؿقفف   طمرام اًمّتزوي٩م ذم إظمتلم سملم اجلٛمع ( وٓ أخقاتؽ

 اًمٜم٥ًّم وؾمقاء ، أمّ  ُمـ أم أب ُمـ أم ؿم٘مٞم٘متلم يم٤مٟمت٤م ؾمقاء ، بوإلمجوع
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  .واًمّرو٤مع

 .افقؿغ بؿؾؽ ـوكتو إذا ؾقام واختؾػ

ٚمػ سمٕمض أضم٤مزه:  افؼقل إول ًّ   أمحد قمـ رواي٦م وهق،  اًم

 .اعمٜمع قمغم إُمّم٤مر ووم٘مٝم٤مء ، اجلٛمٝمقر:  افؼقل افثوين

 قمـ ًمّثقرّي ا وطمٙم٤مه ، ظم٤مًمتٝم٤م أو وقمّٛمتٝم٤م اعمرأة سملم اجلٛمع وٟمٔمػمه

 .يافّشقع

 ـمروم٤مً  ٌخ٤مرياًم ؼقمٚمَّ  وىمد ، اعمذيمقر سم٤مإلؾمٜم٤مد هق ( ظروة ؿول) :  ؿقفف

 .قمروة ىم٤مل . اًمّزهرّي  قمـ ؿمٕمٞم٥م ىم٤مل : وم٘م٤مل اًمٜمّٗم٘م٤مت آظمر ذم ُمٜمف

 .سم٢مؾمٜم٤مده اًمٞمامن أيب قمـ اًمّذهكمّ  ـمريؼ ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  وأظمرضمف .ومذيمره

 " اًمّّمح٤مسم٦م " ذم ٜمدهُم اسمـ ذيمره٤م ( هلى ٕيب مقٓة وثقيبي) :  ؿقفف

 ذيمر أطمداً  ٟمٕمٚمؿ ٓ:  ٟمٕمٞمؿ أسمق وىم٤مل .إؾمالُمٝم٤م ذم اظمتٚمػ:  وىم٤مل

ػم ذم واًمذي ، همػمه إؾمالُمٝم٤م ًّ  ويم٤مٟم٧م ، يٙمرُمٝم٤م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ ،  اًم

 ، اعمديٜم٦م ُمـ اًمّّمٚم٦م إًمٞمٝم٤م يرؾمؾ ويم٤من ، ظمدجي٦م شمزّوج سمٕمدُم٤م قمٚمٞمف شمدظمؾ

 .وحُمن اسمٜمٝم٤م وُم٤مت،  ُم٤مشم٧م ظمٞمؼم ومتح سمٕمد يم٤من أن إمم

 أنّ  فم٤مهره (  ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  ؾلرضعً أظتؼفو هلى أبق وـون) :  ؿقفف

ػم ذم واًمذي ، إرو٤مقمٝم٤م ىمٌؾ يم٤من هل٤م قمت٘مف ًّ  هل٥م أسم٤م أنّ  وهق ، ُي٤مًمٗمف اًم

 .ـمقيؾ سمدهرٍ  اإلرو٤مع سمٕمد وذًمؽ اهلجرة ىمٌؾ أقمت٘مٝم٤م

ٝمٞمكمّ  وطمٙمك ًّ  وؾم٠مذيمر ، اإلرو٤مع ىمٌؾ يم٤من قمت٘مٝم٤م أنّ  أيْم٤مً  اًم

 .يمالُمف

 اًمٌٜم٤مء قمغم اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م وومتح اًمّراء ويمن اهلٛمزة سمْمؿّ  ( فيَ رِ أُ ) :  ؿقفف
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 .ًمٚمٛمجٝمقل

  .اًمٗم٤مقمؾ قمـ اًمٜم٤ّمئ٥م أّٟمف قمغم سم٤مًمّرومع ( أهؾف بعُض ) :  ؿقفف

ٝمٞمكمّ  وذيمر ًّ ٤ٌّمس أنّ ،  اًم  ُمٜم٤مُمل ذم رأيتف هل٥م أسمق ُم٤مت عَم٤َّم:  ىم٤مل اًمٕم

َّٓ  ، راطم٦م سمٕمديمؿ ًم٘مٞم٧ُم  ُم٤م:  وم٘م٤مل طم٤مل ّذ  ذم طمقل سمٕمد  اًمٕمذاب أنّ  إ

 ، آصمٜملم يقم وًمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  وذًمؽ:  ىم٤مل ، اصمٜملم يقم يمّؾ  قمٜمّل ُيّٗمػ

 .وم٠مقمت٘مٝم٤م سمٛمقًمده هل٥م أسم٤م سمنّمت صمقي٦ٌم ويم٤مٟم٧م

 سمٕمده٤م اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م سمٙمن ( قبيحِ  بّؼ ) :  ؿقفف

 اعمًٙمٜم٦م وهل احلقسم٦م أصٚمٝم٤م:  وم٤مرس اسمـ وىم٤مل ، طم٤مل ؾمقء أي .ُمقطّمدة

  .ىمٌٚمٝم٤م ُم٤م ٟٓمٙم٤ًمر واو قمـ ُمٜم٘مٚم٦ٌم ٦ٌمطمٞم ذم وم٤مًمٞم٤مء ، واحل٤مضم٦م

ٜم٦ّم ذح " ذم ووىمع ًّ  .احل٤مء سمٗمتح " ًمٚمٌٖمقّي  اًم

 يمّؾ  ُمـ ظم٤مئ٦ٌم طم٤مًم٦م ذم:  أي .اعمٕمجٛم٦م اخل٤مء سمٗمتح اعمًتٛمكم قمٜمد ووىمع

  .شمّمحٞمػ هق:  اجلقزّي  اسمـ وىم٤مل .ظمػم

 سمٙمن ُمٕمتٛمدة ٟمًخ٦م ذم ووضمدشمف ، سم٤معمٕمجٛم٦م يروى:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 اعمًتٛمكم رواي٦م قمـ " اعمِم٤مرق " ذم وطمٙمك ، فاعمٕمرو وهق اعمٝمٛمٚم٦م

َّٓ  أفمٜمّف وٓ،  سم٤مجلٞمؿ  .ىم٤مل يمام شمّمحٞمػ وهق ، شمّمحٞمٗم٤مً  إ

 .اعمقت سمٕمد:  أي (؟  فؼقً موذا) :  ؿقفف

 ، اعمٗمٕمقل سمحذف إصقل ذم يمذا ( أيّن  ؽر , بعدـؿ أفؼ لَ ):  ؿقفف

 قمـ ّزاقاًمرّ  قمٌد وقمٜمد " رظم٤مء سمٕمديمؿ أًمؼ ملَ  " اإلؾمامقمٞمكمّ  رواي٦م وذم

 ." راطم٦م سمٕمديمؿ أًمؼ ملَ  " اًمّزهرّي  قمـ ُمٕمٛمر

 يًت٘مٞمؿ وٓ ، اًمٌخ٤مرّي  رواي٦م ُمـ اعمٗمٕمقل ؾم٘مط:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل



  لنكاحا كتاب   
520 

َّٓ  اًمٙمالم  .سمف إ

 ، أيْم٤مً  سم٤محلذف إصقل ذم يمذا ( هذه دم ؼقًُش  أيّن  ؽر) :  ؿقفف

 حت٧م اًمتل اًمٜمّ٘مرة إمم وأؿم٤مر " اعمذيمقرة اًمّرّزاق قمٌد رواي٦م ذم ووىمع

 سملم اًمتل اًمٜمّ٘مرة إمم وأؿم٤مر " اعمذيمقرة اإلؾمامقمٞمكمّ  رواي٦م وذم " ٤مُمفإهب

 .إص٤مسمع ُمـ شمٚمٞمٝم٤م واًمتل اإلهب٤مم

 ذًمؽ وذم " إًمخ ..اًمٜمّ٘مرة يٕمٜمل " سمٚمٗمظ ُمثٚمف "اًمّدٓئؾ" ذم وًمٚمٌٞمٝم٘مّل 

 .اعم٤مء ُمـ ؾم٘مل ُم٤م طم٘م٤مرة إمم إؿم٤مرة

 " لسمٕمت٘م " اًمّرّزاق قمٌد رواي٦م ذم ، اًمٕملم سمٗمتح ( بعتوؿتل) :  ؿقفف

 ُمـ اًمّتخٚمٞمص اعمراد ٕنّ  ، سم٢مقمت٤مىمل ي٘مقل أن إومم واًمقضمف أوضمف وهق

  .اًمّرّق 

 ذم اًمّّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ يٜمٗمٕمف ىمد اًمٙم٤مومر أنّ  قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم

 ُم٤م إمم وىمدُمٜم٤م)  شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ، اًم٘مرآن ًمٔم٤مهر خم٤مًمػ ًمٙمٜمّف 5 أظمرة

 .( ُمٜمثقراً  ه٤ٌمء ومجٕمٚمٜم٤مه قمٛمؾ ُمـ قمٛمٚمقا

 :  وأضمٞم٥م

 وقمغم ، سمف طمّدصمف ُمـ يذيمر وملَ ،  قمروة أرؾمٚمف ُمرؾمٌؾ  اخلؼم سم٠منّ :  أّوًٓ 

 ، ومٞمف طمّج٦م ومال ُمٜم٤مم رؤي٤م اخلؼم ذم وم٤مًمذي ُمقصقًٓ  يٙمقن أن شم٘مدير

 .سمف حيت٩ّم  ومال سمٕمد أؾمٚمؿ ذاك إذ يٙمـ ملَ  رآه٤م اًمذي وًمٕمؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌّّل  يتٕمٚمؼ ُم٤م يٙمقن أن ومٞمحتٛمؾ .اًم٘مٌقل شم٘مدير قمغم:   ًثوكقو

 ُمـ ومٜم٘مؾ قمٜمف ظمّٗمػ أّٟمف ـم٤مًم٥م أيب ىمّّم٦م دًمٞمؾسم ، ذًمؽ ُمـ خمّمقص٤مً 
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  .( )اًمّْمحْم٤مح إمم اًمٖمٛمرات

 ٓ أّّنؿ ومٛمٕمٜم٤مه ًمٚمٙمّٗم٤مر اخلػم سمٓمالن ُمـ ورد ُم٤م:  اًمٌٞمٝم٘مّل  وىم٤مل

 قمٜمٝمؿ ُيّٗمػ أن وجيقز ، اجلٜم٦ّم دظمقل وٓ اًمٜم٤ّمر ُمـ اًمّتخٚمص هلؿ يٙمقن

 اًمٙمٗمر ؾمقى اجلرائؿ ُمـ ارشمٙمٌقه ُم٤م قمغم يًتقضمٌقٟمف اًمذي اًمٕمذاب ُمـ

  .اخلػمات ُمـ قمٛمٚمقه امسم

 أقمامهلؿ شمٜمٗمٕمٝمؿ ٓ اًمٙمّٗم٤مر أنّ  قمغم اإلمجوع اٟمٕم٘مد:  وم٘م٤مل قمٞم٤مض وأُّم٤م

 أؿمدّ  سمٕمْمٝمؿ يم٤من وإن 5 قمذاب ختٗمٞمػ وٓ،  سمٜمٕمٞمؿٍ  قمٚمٞمٝم٤م يث٤مسمقن وٓ، 

  .سمٕمض ُمـ قمذاسم٤مً 

 ورد ُم٤م َجٞمع وم٢منّ  ، اًمٌٞمٝم٘مّل  ذيمره اًمذي آطمتامل يردّ  ٓ وهذا:  ىمٚم٧م

 ُمـ اعم٤مٟمع ومام اًمٙمٗمر همػم ذٟم٥م وأُّم٤م ، اًمٙمٗمر سمذٟم٥م يتٕمٚمؼ ومٞمام ذًمؽ ُمـ

 .؟ ختٗمٞمٗمف

  .ومٞمف اًمٜمّّص  ورد وسمٛمـ هبذا ظم٤مّص  اًمّتخٗمٞمػ هذا:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

  .ؿضّقتون هـو:  احل٤مؿمٞم٦م ذم اعمٜمػّم  اسمـ وىم٤مل

 ذط ٕنّ  ، يمٗمره ُمع اًمٙم٤مومر ـم٤مقم٦م اقمت٤ٌمر وهل حم٤مل:  إحدامهو

  .اًمٙم٤مومر ُمـ ُمٗم٘مقد وهذا ، صحٞمح سم٘مّمدٍ  شم٘مع أن اًمّٓم٤مقم٦م

______________________ 
: قمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، أٟمف ىم٤مل(  634) وُمًٚمؿ (  0243) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

ٟمٕمؿ : ي٤م رؾمقل اهلل ، هؾ ٟمٗمٕم٧م أسم٤م ـم٤مًم٥م سمٌمء ، وم٢مٟمف يم٤من حيقـمؽ ويٖمْم٥م ًمؽ ؟ ىم٤مل 

 .، هق ذم وحْم٤مح ُمـ ٟم٤مر ، وًمقٓ أٟم٤م ًمٙم٤من ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر

ؾمتٕم٤مرة وم٢من اًمْمحْم٤مح ُمـ اعم٤مء ُم٤م وحْم٤مح سمٛمٕمجٛمتلم وُمٝمٛمٚمتلم هق ا: ىم٤مل اًمِم٤مرح  

واعمٕمٜمك أٟمف ظمٗمػ قمٜمف  .وهق ود اًمٖمٛمرة .وي٘م٤مل أيْم٤ًم عم٤َِم ىمرب ُمـ اعم٤مء، يٌٚمغ اًمٙمٕم٥م 

 .اًمٕمذاب
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 وهذا ، شمٕم٤ممم اهلل ُمـ شمٗمّْمالً  إقمامل سمٕمض قمغم اًمٙم٤مومر إصم٤مسم٦م:  افّثوكقي

 ُمٕمتؼمة ىمرسم٦م ًمثقي٦ٌم هل٥م أيب قمتؼ يٙمـ ملَ  ذًمؽ شم٘مّرر وم٢مذا ، اًمٕم٘مؾ حيٞمٚمف ٓ

 واعمّتٌع ، ـم٤مًم٥م أيب قمغم شمٗمّْمؾ يمام ؿم٤مء سمام قمٚمٞمف اهلل يتٗمّْمؾ أن وجيقز ،

  .وإصم٤ٌمشم٤مً  ٟمٗمٞم٤مً  اًمّتقىمٞمػ ذًمؽ ذم

 ُمـ وىمع عمـ إيمراُم٤مً  اعمذيمقر اًمّتٗمّْمؾ ي٘مع أن هذا وشمتّٛم٦م:  ىمٚم٧م

 أقمٚمؿ واهلل ، ذًمؽ وٟمحق ًمف اًمؼمّ  اًمٙم٤مومر

 ظمػمه يٕمت٘مد ُمـ قمغم ُمقًمٞم٤مشمف ُمـ وهمػمه٤م سمٜمتف اإلٟم٤ًمن قمرض وومٞمف

 اؾمتحٞم٤مء ٓ وأّٟمف ، قمٚمٞمف اعمٕمروو٦م قمغم اًمٕم٤مئد اًمٜمّٗمع ُمـ ومٞمف ٤معمَِ  وصالطمف

  .ذًمؽ ذم

 .ُمتزّوضم٤مً  يم٤من وًمق قمٚمٞمف سمٕمروٝم٤م سم٠مس ٓ أّٟمف وومٞمف
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 الحديث الخامس
ؿع بغ ٓ جُي :  ملسو هيلع هللا ىلصؿول رشقل اهلل : , ؿول  ظـ أيب هريرة  -;66

 ( ).ادرأة وظؿتفو , وٓ بغ ادرأة وخوفتفو

 

ٓ  "وعمًٚمؿ ُمـ رواي٦م أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة  ( ؿعُ ٓ جُي : ) ؿقفف 

 وهق نموقمّٞم٦ماعم قمـ اخلؼم قمغم سم٤مًمّرومع اًمّرواي٤مت ذم يمّٚمف "..شمٜمٙمُح 

 .اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مًمف .اًمٜمّٝمل يتْمّٛمـ

  ضم٤مسمراً  ؾمٛمع ، اًمِّمٕمٌّل  قمـوًمٚمٌخ٤مري ُمـ ـمريؼ قم٤مصؿ إطمقل 

 ." ظم٤مًمتٝم٤م أو قمّٛمتٝم٤م قمغم اعمرأة شمٜمٙمح أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك:  ىم٤مل

 أيب قمـ ، اًمِّمٕمٌّل  قمـ قمقنٍ  واسمـ داود وىم٤مل: صمؿ ىم٤مل اًمٌخ٤مري 

 اٟمتٝمك .هريرة

 واًمؽّمُمذّي  داود أسمق ومقصٚمٝم٤م - هٜمد أيب اسمـ وهق - داود رواي٦م أُّم٤م

،  هريرة أسمق أٟم٠ٌمٟم٤م اًمِّمٕمٌّل  هق قم٤مُمر طمّدصمٜم٤م : ىم٤مل ـمري٘مف ُمـ واًمّدارُمّل 

 ، ظم٤مًمتٝم٤م قمغم اعمرأة أو .قمّٛمتٝم٤م قمغم اعمرأة شمٜمٙمح أن ّنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ 

 قمغم اًمّّمٖمرى ٓ أظمتٝم٤م سمٜم٧م قمغم اخل٤مًم٦م أو ، أظمٞمٝم٤م سمٜم٧م قمغم اًمٕمّٛم٦م أو

 ، ٟمحقه واًمؽّمُمذّي  .اًمّدارُمّل  ًمٗمظ " اًمّّمٖمرى قمغم ؼمىاًمٙم وٓ اًمٙمؼمى

______________________ 
قمـ اًم٘مٕمٜمٌل (  6333) وُمًٚمؿ ، قمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ (  3363) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .يمالمه٤م قمـ ُم٤مًمؽ قمـ أيب اًمزٟم٤مد قمـ إقمرج قمـ أيب هريرة

ُمـ رواي٦م اًمزهري قمـ ىمٌٞمّم٦م سمـ (  6333) وُمًٚمؿ (  3366) ًمٌخ٤مري وأظمرضمف ا 

 .ٟمحقه ذؤي٥م قمـ أيب هريرة 
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 ." ظم٤مًمتٝم٤م قمغم وٓ،  قمّٛمتٝم٤م قمغم اعمرأة ٜمٙمحشمُ  ٓ " داود أيب وًمٗمظ

 حمّٛمد قمـ:  وم٘م٤مل هٜمد أيب سمـ داود قمـ آظمر وضمف ُمـ ُمًٚمؿ وأظمرضمف

 ٓسمـ حمٗمقظ وهق ، ؿمٞمخلم ومٞمف ًمداود نّ ٠مومٙم .هريرة أيب قمـ ؾمػميـ سمـ

  .اًمقضمف هذا همػم ُمـ هريرة أيب قمـ ؾمػميـ

 ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  ومقصٚمٝم٤م - اهلل قمٌد وهق - قمقن اسمـ رواي٦م وأُّم٤م

 قمغم وٓ قمّٛمتٝم٤م قمغم اعمرأة شمزّوج ٓ " سمٚمٗمظ قمٜمف احل٤مرث سمـ ظم٤مًمد

 آظمر وضمف ُمـ " ُذيح أيب سمـ حمّٛمد أيب ومقائد " ذم ًمٜم٤م ووىمع " ظم٤مًمتٝم٤م

 اسمٜم٦م أو ، أظمٞمٝم٤م اسمٜم٦م قمغم اعمرأة شمٜمٙمح أن ّنك" سمٚمٗمظ قمقن اسمـ قمـ

 ."أظمتٝم٤م

 قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد رواه وىمد ، حمٗمقفم٤من اًمّٓمري٘ملم أنّ  ئمٝمر واًمذي

 قمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  ٟم٘مؾ ًمٙمـ،  هريرة أيب أو ضم٤مسمر قمـ اًمِّمٕمٌّل  قمـ قم٤مصؿ

َّٓ  احلدي٨م أهؾ يثٌتف وضمفٍ  ُمـ يرو ملَ  احلدي٨م هذا أنّ :  اًمِّم٤مومٕمّل   قمـ إ

 .دي٨مسم٤محل اًمٕمٚمؿ أهؾ يثٌتٝم٤م ٓ وضمقه ُمـ وروي ، هريرة أيب

 ُمًٕمقد واسمـ قمكمّ  طمدي٨م ُمـ ضم٤مء ىمد ، ىم٤مل يمام هق:  اًمٌٞمٝم٘مّل  ىم٤مل

٤ٌّمس واسمـ قمٛمر واسمـ  ، وقم٤مئِم٦م ؾمٕمٞمد وأيب وأٟمس قمٛمرو سمـ اهلل وقمٌد قم

 طمدي٨م إصم٤ٌمت قمغم اشّمٗم٘م٤م وإّٟمام ، اًمّّمحٞمح ذط قمغم رء ومٞمٝم٤م وًمٞمس

،  ضم٤مسمر قمـ اًمِّمٕمٌّل  قمـ قم٤مصؿ رواي٦مَ  اًمٌخ٤مرّي  وأظمرج .هريرة أيب

 قم٤مصؿ رواي٦م يرون واحلّٗم٤مظ:  ىم٤مل ، ومٞمف اًمِّمٕمٌّل  قمغم ظمتالفآ وسملّم 

  .ٟمتٝمكا .هٜمد أيب سمـ وداود قمقن اسمـ رواي٦م واًمّّمقاب ، ظمٓم٠م

 سمج٤مسمر أؿمٝمر اًمِّمٕمٌّل  ٕنّ  ، اًمٌخ٤مرّي  قمٜمد ي٘مدح ملَ  آظمتالف وهذا
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 .اًمّّمحٞمح سمنمط ضم٤مسمر قمـ أظمرى ـمرق وًمٚمحدي٨م ، هريرة سم٠ميب ُمٜمف

 ، ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم أيب قمـ ضمري٩ٍم  سمـا ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمٝم٤م

 اًمّٓمري٘ملم ُمـ ومٚمٙمؾ   ، هريرة أيب قمـ أوضمفٍ  ُمـ أيْم٤مً  حمٗمقظ واحلدي٨م

 .يٕمّْمده ُم٤م

 ضُمٕم٤مرَ ،  ضم٤مسمر طمدي٨م شمْمٕمٞمػ قمٜمٝمؿ اًمٌٞمٝم٘مّل  ٟم٘مؾ ُمـ وىمقل

٤ٌّمن واسمـ اًمؽّمُمذّي  سمتّمحٞمح  اًمٌخ٤مرّي  سمتخري٩م ويمٗمك ، ًمف وهمػممه٤م طم

  .ىمّقة ُمقصقًٓ  ًمف

 هذا يرو ملَ  أّٟمف يزقمؿ احلدي٨م أهؾ سمٕمض يم٤من:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل

 يّمّحح ملَ  ويم٠مّٟمف - يّمّح  وضمف ُمـ يٕمٜمل - هريرة أيب همػم احلدي٨م

حفو،  ضم٤مسمر قمـ اًمِّمٕمٌّل  طمدي٨م  َجٞمٕم٤مً  واحلديث٤من ، هريرة أيب قمـ صحَّ

  .صحٞمح٤من

 ذيمر وم٘مد هذيـ همػم اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ رووه أّّنؿ،  اًمٌٞمٝم٘مّل  ٟم٘مؾ ُمـ وأُّم٤م

،  ُمًٕمقد اسمـ يذيمر ملَ  ًمٙمـ،  " اًم٤ٌمب وذم "،  سم٘مقًمف ّي اًمؽّمُمذ ذًمؽ ُمثؾ

٤ٌّمس اسمـ وٓ   .وؾمٛمرة ُأُم٤مُم٦م وأسم٤م ُمقؾمك أسم٤م سمدهلؿ وزاد ، أٟم٤ًمً  وٓ،  قم

 أؾمٞمد سمـ قمّت٤مب طمدي٨م وُمـ،  اًمّدرداء أيب طمدي٨م ُمـ أيْم٤مً  زم ووىمع

 اسمـ اُمرأة زيٜم٥م طمدي٨م وُمـ،  وىّم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م وُمـ، 

 .ُمًٕمقد

 وأطم٤مديثٝمؿ ، ٟمٗم٤ًمً  قمنم صمالصم٦م إّوًملم همػم واهر ـُمَ  قمّدة ومّم٤مر

 وأيب ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًّمئّل  داود وأيب وأمحد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمد ُمقضمقدة

٤ٌّمن واسمـ واًمّٓمؼماينّ  واًمٌّزار يٕمغم  .وهمػمهؿ طم
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 .ُمٗمّّمٚم٦م ٕوردهت٤م اًمّتٓمقيؾ ظمِمٞم٦م وًمقٓ

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ًمٗمظ ذم ًمٙمـ  جيٛمع أن يمره أّٟمف،  داود أيب اسمـ قمٜمد قم

٤ٌّمن اسمـ قمٜمد روايتف وذم ، واخل٤مًمتلم اًمٕمّٛمتلم وسملم واخل٤مًم٦م اًمٕمّٛم٦م لمسم  طم

ـّ :  وىم٤مل ، واخل٤مًم٦م اًمٕمّٛم٦م قمغم اعمرأة شمزّوج أن ّنك " ـّ  إذا إّٟمٙم  ذًمؽ ومٕمٚمت

ـّ  ـّ  ىمٓمٕمت  ."أرطم٤مُمٙم

 مـ فؼقتف مـ ؿقل هق .ذيمر ُمـ سملم اجلٛمع حتريؿ:  اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل

  .ذفؽ دم بقـفؿ اختالف ٓ ادػتغ

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ قم٤مُّم٦م قمٜمد هذا قمغم اًمٕمٛمؾ:  خترجيف سمٕمد اًمؽّمُمذّي  وىم٤مل

 وقمّٛمتٝم٤م اعمرأة سملم جيٛمع أن ًمٚمّرضمؾ حيّؾ  ٓ أّٟمف،  اختالؾوً  بقـفؿ كعؾؿ ٓ

  .ظم٤مًمتٝم٤م أو قمّٛمتٝم٤م قمغم اعمرأة شمٜمٙمح أن وٓ ، ظم٤مًمتٝم٤م أو

 ىم٤مل وإّٟمام ، افققم اختالؾوً  ذفؽ مـع دم أظؾؿ فسً:  اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل

ٜم٦ّم احلٙمؿ صم٧ٌم وإذا ، اخلقارج ُمـ ومرىم٦م ازقـسم٤مجل ًّ  افعؾؿ أهؾ واّتػؼ سم٤مًم

  .ظم٤مًمٗمف ُمـ ظمالف يّيه ملَ  سمف اًم٘مقل قمغم

 .واًمٜمّقوّي  واًم٘مرـمٌّل  طمزم واسمـ اًمؼمّ  قمٌد اسمـ اإلمجوع كؼؾ وـذا

 ُمـ اًم٘مدُم٤مء اًمٗم٘مٝم٤مء أطمد وهق . افبّتلّ  ظثامن طمزم اسمـ اؾمتثٜمك ًمٙمـ

 اًمٜمّقوّي  واؾمتثٜمك - اعمثٜم٤ّمة شمِمديدو اعمقطّمدة سمٗمتح وهق - اًمٌٍمة أهؾ

 .وافّشقعي اخلقارج مـ ضوئػي

 سملم اجلٛمع اخلقارج اظمت٤مر:  وًمٗمٔمف اخلقارج اًم٘مرـمٌّل  واؾمتثٜمك

 ُمرىمقا ّّٕنؿ سمخالومٝمؿ يٕمتدّ  وٓ ، وظم٤مًمتٝم٤م وقمّٛمتٝم٤م اعمرأة وسملم إظمتلم

   .ٟمتٝمكا .اًمّديـ ُمـ
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 قمٛمدهتؿ وم٢منّ  ، سملّمٌ  همٚمط إظمتلم سملم اجلٛمع ضمقاز قمٜمٝمؿ ٟم٘مٚمف وذم

ؽ ًّ  إطم٤مدي٨م يرّدون وإّٟمام،  اًمٌّت٦م ُي٤مًمٗمقّن٤م ٓ اًم٘مرآن سم٠مدًم٦م اًمّتٛم

 سمٜمّمقص إظمتلم سملم اجلٛمع وحتريؿ ، سمٜم٘مٚمتٝم٤م اًمّث٘م٦م قمدم ٓقمت٘م٤مدهؿ

   .اًم٘مرآن

 مجفقر قمـ وقمّٛمتٝم٤م اعمرأة سملم اجلٛمع حتريؿ اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وٟم٘مؾ

  .اعمخ٤مًمػ يٕملّم  وملَ  افعؾامء

 قمٛمقم هب٤م وظمّّمقا،  إطم٤مدي٨م هبذه اجلٛمٝمقر اطمت٩ّم :  اًمٜمّقوّي  ىم٤ملو

 ذه٥م وىمد، (  ذًمٙمؿ وراء ُم٤م ًمٙمؿ وأطمؾ: )  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًم٘مرآن

 واٟمٗمّمؾ ، أطم٤مد سمخؼم اًم٘مرآن قمٛمقم ختّمٞمص ضمقاز إمم اجلؿفقر

 اعمِمٝمقرة إطم٤مدي٨م ُمـ هذا سم٠منّ  ذًمؽ قمـ احلٜمٗمّٞم٦م ُمـ اهلداي٦م ص٤مطم٥م

 أقمٚمؿ واهلل ، ٚمٝم٤مسمٛمث اًمٙمت٤مب قمغم اًمّزي٤مدة دمقز اًمتل

 إطمدامه٤م شمزّوج إذا سمام اعمٜمع ختّمٞمص فم٤مهره ( ظّؿتفو ظذ ):  ؿقفف

 سمٕم٘مدٍ  سمٞمٜمٝمام َجع وم٢من ، ُمٕم٤مً  شمزوجيٝمام ُمٜمع ُمٜمف وي١مظمذ ، إظمرى قمغم

 .اًمّث٤مين سمٓمؾ ُمرشّم٤ٌمً  أو سمٓمال
 : ـمٚمح٦م سمـ قمٞمًك ُمرؾمؾ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ داود أسمق أظمرج :ؾوئدة 

 .اًم٘مٓمٞمٕم٦م خم٤موم٦م ىمراسمتٝم٤م قمغم اعمرأة ٜمٙمحشمُ  أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك

 قمـ ـمٚمح٦م أيب سمـ اهلل قمٌد سمـ إؾمح٤مق ـمريؼ ُمـ اخلالل وأظمرج 

 اًم٘مراسم٦م سملم اجلٛمع يٙمرهقن يم٤مٟمقا أّنؿ،  وظثامن وظؿر بؽر أيب ظـ أسمٞمف

  .اًمْمٖم٤مئـ خم٤موم٦مَ 

 .أيضو زؾر وظـ فقذ أيب ابـ ظـ سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ ٘مؾٟمُ  وىمد
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 طمزم واسمـ اًمؼم قمٌد اسمـ ًمفوىم٤م.  خالؾف ظذ اإلمجوع اٟمٕم٘مد وًمٙمـ

 .وهمػممه٤م



  لنكاحا كتاب   
529 

 الحديث الدادس
إّن أحّؼ :  ملسو هيلع هللا ىلصؿول رشقل اهلل : , ؿول   ظـ ظؼبي بـ ظومرٍ  -666

  ( ).تقؾقا بف , مو اشتحؾؾتؿ بف افػروج افؼوط أنْ 

 

 ( ).اجلٝمٜمل(   ظـ ظؼبي بـ ظومرٍ : ) ؿقفف 

 ٞم٨مًموًمٚمٌخ٤مري ُمـ ـمريؼ  ( إّن أحّؼ افؼوط أن تقؾقا بف: ) ؿقفف 

 ." سمف شمقومقا أن اًمنّموط ُمـ أوومٞمتؿ ُم٤م أطمّؼ  " طمٌٞم٥ٍم  أيب سمـ يزيد قمـ

 اًمنّموط أطمّؼ  " يزيد قمـ ضمٕمٗمر سمـ احلٛمٞمد قمٌد ـمريؼ ُمـوعمًٚمؿ 

  " سمف يقرم أن

______________________ 
ُمـ ـمريؼ ( 6363)وُمًٚمؿ ، ُمـ ـمريؼ اًمٚمٞم٨م ( 3362،  6626)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

قمٌد احلٛمٞمد سمـ ضمٕمٗمر يمالمه٤م قمـ يزيد سمـ أيب طمٌٞم٥م قمـ أيب اخلػم ُمرصمد سمـ قمٌد اهلل 

 .اًمٞمزين قمـ قم٘م٦ٌم 

يم٤من ىم٤مرئ٤ًم : ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد سمـ يقٟمس  .يمثػماً  ملسو هيلع هللا ىلصروى قمـ اًمٜمٌّل  .٤ميب اعمِمٝمقراًمّمح (6)

قم٤معم٤ًم سم٤مًمٗمرائض واًمٗم٘مف ، ومّمٞمح اًمٚم٤ًمن ، ؿم٤مقمرًا يم٤مشم٤ًٌم ، وهق أطمد ُمـ َجع اًم٘مرآن ، ىم٤مل 

يمتٌف قم٘م٦ٌم سمـ : ورأي٧م ُمّمحٗمف سمٛمٍم قمغم همػم شم٠مًمٞمػ ُمّمحػ قمثامن ، وذم آظمره : 

اعمديٜم٦م وأٟم٤م ذم همٜمؿ زم  ملسو هيلع هللا ىلصىمدم رؾمقل اهللَّ :  وذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ قم٘م٦ٌم .قم٤مُمر سمٞمده

. احلدي٨م.. .سم٤ميٕمٜمل ، وم٤ٌميٕمٜمل قمغم اهلجرة: أرقم٤مه٤م ، ومؽميمتٝم٤م صمؿ ذه٧ٌم إًمٞمف ، وم٘مٚم٧م 

وؿمٝمد قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر اًمٗمتقح ، ويم٤من هق اًمؼميد إمم قمٛمر سمٗمتح دُمِمؼ، وؿمٝمد صّٗملم ُمع 

 .ُمٕم٤موي٦م ، وأُّمره سمٕمد ذًمؽ قمغم ُمٍم

ًمف ُمٕم٤موي٦م ذم إُمرة ُمٍم سملم اخلراج واًمّمالة ، ومٚمامَّ أراد  َجع: وىم٤مل أسمق قمٛمر اًمٙمٜمدّي 

: ومٚمامَّ شمقضّمف ؾم٤مئرًا اؾمتقمم ُمًٚمٛم٦م ، ومٌٚمغ قم٘م٦ٌم ، وم٘م٤مل  .قمزًمف يمت٥م إًمٞمف أن يٖمزو رودس

 .وُم٤مت ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م قمغم اًمّمحٞمح .أهمرسم٦م وقمزًٓ ؟ وذًمؽ ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع وأرسمٕملم

ىم٤مًمف ذم اإلص٤مسم٦م  .قم٤مُمر اجلٝمٜمّل  قم٘م٦ٌم سمـ 63ُم٤مت ذم ؾمٜم٦م :  "شم٤مرُيف"ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م ذم 

  .سمتجقز
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 سم٤مًمقوم٤مء اًمنّموط أطمّؼ :  أي ( افػروج بف اشتحؾؾتؿ مو) :  ؿقفف

  .أوٞمؼ وسم٤مسمف أطمقط أُمره ٕنّ ،  اًمٜمّٙم٤مح ذوط

 سمف اًمقوم٤مء جي٥م ُم٤م ومٛمٜمٝم٤م ، خمتٚمٗم٦م اًمٜمّٙم٤مح ذم اًمنّموط : اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل

 ، سم٢مطم٤ًمنٍ  شمنيح أو سمٛمٕمروٍف  إُم٤ًمكٍ  ُمـ سمف اهلل أُمر ُم٤م وهق،  اّتػوؿوً 

 يم١ًمال اّتػوؿوً  سمف يقرم ٓ ُم٤م وُمٜمٝم٤م .احلدي٨م هذا سمٕمْمٝمؿ محؾ وقمٚمٞمف

 أو،  قمٚمٞمٝم٤م يتزّوج ٓ أن يم٤مؿمؽماط ومٞمف اظمتٚمػ ُم٤م وُمٜمٝم٤م ، أظمتٝم٤م ـمالق

 .ُمٜمزًمف إمم ُمٜمزهل٤م ُمـ يٜم٘مٚمٝم٤م ٓ أو،  يتّنى ٓ

 :  رضبغ ظذ افـّؽوح دم افّؼوط افّشوؾعّقي وظـد

 .سمف اًمقوم٤مء ومٞمج٥م اًمّّمداق إمم يرضمع ُم٤م:  افّضب إول

 ُم٤م ومٛمٜمف ، ومٞمف احلٙمؿ ومٞمختٚمػ قمٜمف ظم٤مرضم٤مً  يٙمقنُم٤م :  افّضب افثوين

 قمـ ظم٤مرضم٤مً  ًمٜمٗمًف اًمٕم٤مىمد يِمؽمـمف ُم٤م وُمٜمف ، اًمّزوج سمحّؼ  يتٕمٚمؼ

 .احلٚمقان يًّٛمٞمف وسمٕمْمٝمؿ،  داقاًمّّم 

 وسمف،  اًمّت٤مسمٕملم ُمـ وَج٤مقم٦م قمٓم٤مء ىمقل وهق،  ُمٓمٚم٘م٤مً  ًمٚمٛمرأة هق : ؾؼقؾ

  .قمٌٞمد وأسمق اًمّثقرّي  ىم٤مل

  .احلًلم سمـ وقمكمّ  ُمنوق ىم٤مًمف .ذـمف عمـ هق:  وؿقؾ

  .إوًمٞم٤مء ُمـ همػمه دون سم٤مٕب ذًمؽ ُيتّص :  وؿقؾ

 وإن ، ُمثٚمٝم٤م ُمٝمر رأةًمٚمٛم وضم٥م اًمٕم٘مد ٟمٗمس وىمع إن : افّشوؾعلّ  وؿول

 .جي٥م ملَ  قمٜمف ظم٤مرضم٤مً  وىمع

 ظم٤مرضم٤مً  أو ، رـاعمٝم َجٚم٦م ُمـ ومٝمق اًمٕم٘مد طم٤مل ذم وىمع إن:  موفؽ وؿول

 .ًمف وه٥م عمـ ومٝمق قمٜمف
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 اسمـ ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف .ُمرومقع طمدي٨م ذم ذًمؽ وضم٤مء

 اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو قمـ ضمري٩ٍم 

 ىمٌؾ قمّدة أو طمٞم٤مء أو صداق قمغم ٟمٙمح٧م اُمرأة أّيام:  لىم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ ، 

 ، أقمٓمٞمف عمـ ومٝمق اًمٜمّٙم٤مح قمّمٛم٦م سمٕمد يم٤من ومام ، هل٤م ومٝمق اًمٜمّٙم٤مح قمّمٛم٦م

 .أظمتف أو اسمٜمتف اًمّرضمؾ سمف أيمرم ُم٤م وأطمّؼ 

 ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو قمـ أرـم٤مة سمـ طمّج٤مج ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وأظمرضمف

  .ٟمحقه قم٤مئِم٦م قمـ قمروة قمـ

 اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ:  فخترجي سمٕمد اًمؽّمُمذّي  وىم٤مل

 ٓ أن وذط اعمرأة اًمّرضمؾ شمزّوج إذا : ىم٤مل قمٛمر ُمٜمٝمؿ اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ

 .وإشحوق وأمحد افّشوؾعلّ  ي٘مقل وسمف .ًمزم ُيرضمٝم٤م

 قمٜمدهؿ احلدي٨م سمؾ ، همري٥ٌم  افّشوؾعلّ  قمـ هذا ذم واًمٜمّ٘مؾ ، ىم٤مل يمذا

 ُمـ شمٙمقن سمؾ،  اًمٜمّٙم٤مح ُم٘مت٣م شمٜم٤مذم ٓ اًمتل اًمنّموط قمغم حمٛمقل

 واًمٙمًقة واإلٟمٗم٤مق سم٤معمٕمروف اًمٕمنمة يم٤مؿمؽماـمف وُم٘م٤مصده ُم٘متْمٞم٤مشمف

ٙمٜمك ًّ  ، وٟمحقه٤م ىمًٛم٦م ُمـ طمّ٘مٝم٤م ُمـ رء ذم ي٘مٍّم  ٓ وأن،  واًم

َّٓ  خترج أٓ قمٚمٞمٝم٤م ويمنمـمف  ذم شمتٍّمف وٓ،  ٟمٗمًٝم٤م متٜمٕمف وٓ،  سم٢مذٟمف إ

َّٓ  ُمت٤مقمف  .ذًمؽ وٟمحق .سمرو٤مه إ

 يتّنى ٓ أو هل٤م ي٘مًؿ ٓ يم٠من .اًمٜمّٙم٤مح ُم٘مت٣م يٜم٤مذم ذط وأُّم٤م

 ذم وىمع إن سمؾ،  سمف اًمقوم٤مء جي٥م ومال ذًمؽ ٟمحق أو يٜمٗمؼ ٓ أو قمٚمٞمٝم٤م

 .اعمثؾ سمٛمٝمر اًمٜمّٙم٤مح وصّح  يمٗمك اًمٕم٘مد صٚم٥م

 يٌٓمؾ:  فؾّشوؾعلّ  ؿقل ودم ، ًمٚمنّمط أصمر وٓ اعمًّٛمك جي٥م:  وجفٍ  ودم
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  .ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤مًمنّمط اًمقوم٤مء جي٥م:  ومجوظي أمحد وؿول .اًمٜمّٙم٤مح

 هل اًمتل اًمنّموط قمغم احلدي٨م محؾ اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ؾاؾمتِمٙم وىمد

 .اًمٜمّٙم٤مح ُم٘متْمٞم٤مت ُمـ

 إمم احل٤مضم٦م شمِمتدّ  ومال ، إجي٤مهب٤م ذم اًمنّموط شم١مصّمر ٓ إُمقر شمٚمؽ:  ىم٤مل

 ٕنّ  ، ذًمؽ ظمالف ي٘متيض احلدي٨م وؾمٞم٤مق ، سم٤مؿمؽماـمٝم٤م احلٙمؿ شمٕمٚمٞمؼ

 اًمقوم٤مء ي٘متيض اًمنّموط سمٕمض يٙمقن أن ي٘متيض " اًمنّموط أطمّؼ  " ًمٗمظ

 ُمًتقي٦م اًمٕم٘مد ُم٘مت٣م ُمـ هل واًمنّموط ، اىمتْم٤مء أؿمدّ  وسمٕمْمٝم٤م،  ٤مهب

  .هب٤م اًمقوم٤مء وضمقب ذم

 ؿقل وهق:  ىم٤مل ، ٝم٤مذـمَ  اهلل ذطُ  ؾمٌؼ قمكم   وىم٤مل:  اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل

 ٓ اجل٤مئزة اًمنّموط احلدي٨م ذم واعمراد ، افؽقؾي أهؾ وبعض افّثقريّ 

  ٟمتٝمكا .قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمّل 

 سمـ قمٌٞمد قمـ ضمّٞمد سم٢مؾمٜم٤مدٍ  وه٥م ـاسم ومروى , ظؿر ظـ اختؾػ وؿد

٤ٌّمق ًّ  ، داره٤م ُمـ ُيرضمٝم٤م ٓ أن هل٤م ومنمط اُمرأة شمزّوج رضمالً  أنّ  ، اًم

 .زوضمٝم٤م ُمع اعمرأة:  وىم٤مل،  اًمنّمط ومقوع قمٛمر إمم وم٤مرشمٗمٕمقا

 اسمـ وهق - اهلل قمٌٞمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد روىو

 متّس  طمٞم٨م قمٛمر ُمع يمٜم٧م : ىم٤مل همٜمؿٍ  سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمـ - اعمٝم٤مضمر أيب

 هذه شمزّوضم٧م اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م:  وم٘م٤مل رضمؾ ومج٤مءه .ريمٌتف ريمٌتل

 أرض إمم أٟمت٘مؾ أن ًمِم٠مين أو ُٕمري أَجع وإيّن  ، داره٤م هل٤م وذـم٧ْم 

 شمِم٤مء ٓ إذ اًمّرضم٤مل هٚمؽ:  اًمّرضمؾ وم٘م٤مل .ذـمٝم٤م هل٤م:  وم٘م٤مل ، ويمذا يمذا

َّٓ  زوضمٝم٤م ؼشمٓمٚم   أن اُمرأة  ذوـمٝمؿ قمغم اعم١مُمٜمقن:  قمٛمر وم٘م٤مل .ـمٚم٘م٧م إ
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 .طم٘مقىمٝمؿ ُم٘م٤مـمع قمٜمد ،

 أيب اسمـ قمـ آظمر وضمفٍ  ُمـ وٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر

 قمٜمد احل٘مقق ُم٘م٤مـمع إنّ :  قمٛمر وم٘م٤مل : آظمر ذم وىم٤مل .ٟمحقه اعمٝم٤مضمر

  .اؿمؽمـم٧م ُم٤م وهل٤م ، اًمنّموط

 .هذا ذم قمٛمر قمـ اًمّرواي٤مت شمْم٤مّدت:  قمٌٞمد أسمق ىم٤مل

 ـم٤موٌس  اًمّت٤مسمٕملم وُمـ ، اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو إّول بوفؼقل ىم٤مل وىمد

 .إوزاقمّل  ىمقل وهق .اًمِّمٕمث٤مء وأسمق

 ًمق طمّتك قمكم   سم٘مقل .واجلٛمٝمقر واًمّثقرّي  اًمٚمٞم٨م ىم٤مل :افؼقل افثوين 

 ومٚمف ُيرضمٝم٤م ٓ أن قمغم سمخٛمًلم ومروٞم٧م ُمثالً  ُم٤مئ٦م ُمثٚمٝم٤م صداق يم٤من

َّٓ  يٚمزُمف وٓ،  إظمراضمٝم٤م  .اعمًّٛمك إ

 ُمـ ًمف ٟم٘مّمتف سمام قمٚمٞمف شمرضمع أن هل٤م:  احلٜمٗمّٞم٦م ىم٤مًم٧م:  افؼقل افثوفٌ

  .اًمّّمداق

 ويٚمزُمف،  اًمنّمط قويٚمٖمُ  اًمٜمّٙم٤مح يّمّح :  اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل:  افؼقل افرابع

  .اًمٙمّؾ  وشمًتحّؼ  يّمّح ،  وظـف،  اعمثؾ ُمٝمر

 أن همػم ُمـ سمنمـمف سم٤مًمقوم٤مء ٟم٠مُمره أّٟم٤م سمف ٟم٠مظمذ واًمذي:  قمٌٞمد أسمق وىم٤مل

 ٓ أن قمٚمٞمف اؿمؽمـم٧م ًمق أّّن٤م قمغم أمجعقا وؿد:  ىم٤مل  .سمذًمؽ قمٚمٞمف حيٙمؿ

 .هذا ومٙمذًمؽ،  اًمنّمط سمذًمؽ اًمقوم٤مء جي٥م ملَ  يٓم٠مه٤م

 ىمّّم٦م ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م اًمٜمّدب قمغم قم٘م٦ٌم طمدي٨م محؾ ي٘مّقي ومم٤ّم

 واإلؾمٙم٤من واًمقطء " سم٤مـمؾ ومٝمق اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس ذط يمّؾ  " سمريرة

 ذـم٤مً  يم٤من ُمٜمٝم٤م رء إؾم٘م٤مط قمٚمٞمف ذط إذا اًمّزوج طم٘مقق ُمـ وهمػممه٤م
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 .ؾومٞمٌٓم اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس

َّٓ  ، ذوـمٝمؿ قمٜمد اعمًٚمٛمقن " طمدي٨م إمم اإلؿم٤مرة٧م شم٘مّدُم وىمد  إ

 قمٜمد اعمًٚمٛمقن " وطمدي٨م ( ) " طمالًٓ  طمّرم أو طمراُم٤مً  أطمؾ ذـم٤مً 

 ." احلّؼ  واومؼ ُم٤م ذـمٝمؿ

 اًمٜمٌّّل  أنّ  ، ضم٤مسمر قمـ طمًـ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  " اًمّّمٖمػم " ذم اًمّٓمؼماينّ  وأظمرج

 ذـم٧م يّن إ:  وم٘م٤مًم٧م،  ُمٕمرور سمـ اًمؼماء سمٜم٧م ُمٌنّم  أمّ  ظمٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص

 .يّمٚمح ٓ هذا إنّ :  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٘م٤مل ، سمٕمده أشمزّوج ٓ أن ًمزوضمل

 شم٘مّدُم٦م اؾمتح٤ٌمب " احلدي٨م هذا قمغم اًمّٓمؼمّي  اعمح٥ّم  شمرضمؿ وىمد

 اعمذيمقر احلدي٨م ُمـ اٟمتزاقمف وذم " اًمّدظمقل ىمٌؾ اعمٝمر ُمـ رء

 .أقمٚمؿ واهلل ، همٛمقض

______________________ 
اعمًٚمٛمقن قمٜمد  "خمتٍمًا ( سم٤مب أضمر اًمًٛمنة )  "صحٞمحف"قمّٚم٘مف اًمٌخ٤مري ذم  (6)

  "ذوـمٝمؿ 

هذا أطمد إطم٤مدي٨م اًمتل مَل ُيقصٚمٝم٤م اًمٌخ٤مري ( :  662/  2)  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  

إؾمح٤مق ذم  وم٠مظمرضمف، وىمد ضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ قمقف اعمزين  .ذم ُمٙم٤من آظمر

ُمـ ـمريؼ يمثػم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمقف قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ُمرومققم٤ًم  "ُمًٜمده"

َّٓ  "سمٚمٗمٔمف وزاد  م طمالًٓ أو أطمؾَّ طمراُم٤ًم  إ ويمثػم سمـ قمٌد اهلل وٕمٞمػ قمٜمد  "ذـم٤ًم طمرَّ

ون أُمره، إيمثر   .ًمٙمـ اًمٌخ٤مري وُمـ شمٌٕمف يم٤مًمؽمُمذي واسمـ ظمزيٛم٦م ي٘مقَّ

أمحد وأسمق داود واحل٤ميمؿ ُمـ ـمريؼ يمثػم سمـ زيد قمـ ومقصٚمف  .وأُم٤م طمدي٨م أيب هريرة 

ومزاد  .قمـ أيب هريرة سمٚمٗمٔمف أيْم٤ًم دون زي٤مدة يمثػم -وهق سمٛمقطمدة  -اًمقًمٞمد سمـ رسم٤مح 

أظمرضمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل واحل٤ميمؿ ُمـ  .وهذه اًمزي٤مدة ."واًمّمٚمح ضم٤مئز سملم اعمًٚمٛملم  "سمدهل٤م 

  ملسو هيلع هللا ىلصسمٚمٖمٜم٤م أن اًمٜمٌل : وٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ُمـ ـمريؼ قمٓم٤مء  .ـمريؼ أيب راومع قمـ أيب هريرة

 "وزاد  .، وًمٚمدارىمٓمٜمل واحل٤ميمؿ ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ُمثٚمف "اعم١مُمٜمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ : ىم٤مل 

  اٟمتٝمك ."ُم٤م واومؼ احلؼ 
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 الحديث الدابع
  .ك ظـ افّشغورهن  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  , أنّ   ظـ ابـ ظؿر  -666

أن يزّوج افرجؾ ابـتف ظذ أن يزّوجف أخر ابـتف , وفقس : وافشغور 

 ( ).بقـفام صداٌق 

 

قمـ ٟم٤مومع  ُم٤مًمؽ قمـ وه٥م اسمـ رواي٦م ذم ( افّشغور ظـ هنك) :  ؿقفف

 ُمراد وهق ، اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ذيمره ، اًمِّمٖم٤مر ٟمٙم٤مح قمـ ّنك "قمـ اسمـ قمٛمر 

 ( ).طمذومف ُمـ

:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل ( إفخ. .ابـتف افّرجؾ ّوجيز أن وافّشغور) :  ؿقفف

  .قمٜمف ُم٤مًمؽ رواة َجٞمع اًمِّمٖم٤مر شمٗمًػم رَ يمَ ذَ 

 ومٚمؿ .اًم٘مٕمٜمٌّل  قمـ أظمرضمف داود أسم٤م أنّ  إـمالىمف قمغم دُ يرِ  وٓ:  ىمٚم٧م

،  قمٞمًك سمـ ُمٕمـ ـمريؼ ُمـ اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف ويمذا ، اًمّتٗمًػم يذيمر

َّٓ  ، شمّمٜمٞمٗمٝمام ذم ذًمؽ اظمتٍما ّّٕنام  ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  ضمفأظمر وم٘مد وإ

ـٍ   ـمريؼ ُمـ " اعمدرج " ذم اخلٓمٞم٥م أظمرضمف ويمذا ، سم٤مًمّتٗمًػم ُمٕم

  .اًم٘مٕمٜمٌّل 

______________________ 
وُمًٚمؿ ، ـ يقؾمػ قمـ قمٌد اهلل سم(  3366)  "اًمّمحٞمح"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم ( 6)

 .قمـ حيٞمك سمـ حيٞمك يمالمه٤م قمـ ُم٤مًمؽ سمف( 6366)

  .ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر (  6366) ٚمؿ وُمً(  2664) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .وؾمٞمذيمره اًمِم٤مرح .ومذيمره .ُم٤م اًمِمٖم٤مر: زادا ذم رواي٦م قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر ىمٚم٧م ًمٜم٤مومع  

وهق ظمٓم٠م ومٚمٞمس ذم ، ذم حت٘مٞمؼ إرٟم١مط ( ٟمٙم٤مح ) وىمٕم٧ْم هذه اًمٚمٗمٔم٦م أقمٜمل  (6)

 .اًمّمحٞمحلم شمٚمؽ اًمٚمٗمٔم٦م
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 .افّشغور تػسر إفقف يـسى ؾقؿـ موفؽ ظـ افّرواة اختؾػ كعؿ

 ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  طمٙم٤مه ومٞمام اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل وهلذا ، ٕحدٍ  يـسبقه لَ  ؾوٕـثر

 ٟم٤مومع قمـ أو قمٛمر اسمـ قمـ أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ اًمّتٗمًػم أدري ٓ:  "اعمٕمروم٦م"

 .ُم٤مًمؽ قمـ أو

  .دوفؽ وؽره ظقن بـ حمرز وكسبف

 هق وإّٟمام،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يمالم ُمـ ًمٞمس اًمِّمٖم٤مر شمٗمًػم:  اخلٓمٞم٥م ىم٤مل

 واًم٘مٕمٜمٌّل  ُمٝمدّي  اسمـ ذًمؽ سملّم  وىمد ، اعمرومقع سم٤معمتـ ؾِص وُ  ُم٤مًمؽ ىمقل

 .قمٜمٝمؿ يمذًمؽ ؾم٤مىمف صمؿّ  ، قمقن سمـ وحمرز

 " اعمقـّمآت " ذم واًمّدارىمٓمٜمّل  ؾمامقمٞمكمّ اإل قمٜمد قمقن سمـ حمرز ورواي٦م

:  ىم٤مل ُم٤مًمؽ قمـ خمٚمد سمـ ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـ أيْم٤مً  اًمّدارىمٓمٜمّل  وأظمرضمف

 اًمّتٗمًػم أنّ  قمغم داٌل  وهذا ، إًمخ. .اًمّرضمؾ يزّوج أن اًمِّمٖم٤مر أنّ  ؾمٛمٕم٧م

  .ُم٘مقًمف ُمـ ٓ ُم٤مًمؽ ُمٜم٘مقل ُمـ

 سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ "احلٞمؾ شمرك" يمت٤مب ٌخ٤مري ذماًم قمٜمد ووىمع

 " وًمٗمٔمف،  ٟم٤مومع ىمقل ُمـ اًمِّمٖم٤مر شمٗمًػم احلدي٨م هذا ذم ٟم٤مومع قمـ قمٛمر

 اسمٜم٦م يٜمٙمح:  ىم٤مل ؟ اًمِّمٖم٤مر ُم٤م:  ًمٜم٤مومع ىمٚم٧م:  قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد ىم٤مل

 ويٜمٙمحف اًمّرضمؾ أظم٧م ويٜمٙمح ، صداٍق  سمٖمػم اسمٜمتف ويٜمٙمحف اًمّرضمؾ

 .ٟم٤مومع قمـ ٟم٘مٚمف أيْم٤مً  ُم٤مًمٙم٤مً  ومٚمٕمؾَّ  " صداٍق  سمٖمػم أظمتف

 وقمٚمٞمف ، احلدي٨م َجٚم٦م ُمـ أّٟمف اًمّٔم٤مهر : اًم٤ٌمضّمل اًمقًمٞمد أسمق وىم٤مل

  .ٟم٤مومع وهق اًمّراوي ىمقل ُمـ أّٟمف يتٌلّم  طمّتك حيٛمؾ

 يٙمقن ٓ أن يرومٕمف ملَ  يمقٟمف ُمـ يٚمزم ٓ وًمٙمـ ، ذًمؽ شمٌلّم  ىمد:  ىمٚم٧م
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 ُمًٚمؿ ومٕمٜمد ، روايتف همػم ُمـ ذًمؽ صم٧ٌم وم٘مد ، ُمرومققم٤مً  إُمر ٟمٗمس ذم

 أيب قمـ ( ) أيْم٤مً  رقمٛم سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ ٟمٛمػم واسمـ أؾم٤مُم٦م أيب رواي٦م ُمـ

 .ؾمقاء ُمثٚمف هريرة أيب قمـ إقمرج قمـ اًمّزٟم٤مد

 زّوضمٜمل ًمٚمّرضمؾ اًمّرضمؾ ي٘مقل أن واًمِّمٖم٤مر " ٟمٛمػم اسمـ وزاد:  ىم٤مل

  " أظمتل وأزّوضمؽ أظمتؽ وزّوضمٜمل اسمٜمتل وأزّوضمؽ اسمٜمتؽ

 .ٟم٤مومع إمم ومػمضمع قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد يمالم ُمـ يٙمقن أن:  يتؿؾ وهذا

 .اًمّزٟم٤مد أيب قمـ شمٚمّ٘م٤مه يٙمقن أن:  ويتؿؾ

 وهمػممه٤م وضم٤مسمر أٟمس طمدي٨م ذم وروده.  اًمّث٤مين آطمتامل وي١مّيد

 .أيْم٤مً 

 : ُمرومققم٤مً  أٟمس قمـ وأسم٤من صم٤مسم٧م قمـ ُمٕمٛمر قمـ اًمّرّزاق قمٌد وم٠مظمرج

 .سم٠مظمتف أظمتف اًمّرضمؾ اًمّرضمؾ يزّوج أن واًمِّمٖم٤مر ، اإلؾمالم ذم ؿمٖم٤مر ٓ

 اًمّزسمػم يبأ قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ يزيد سمـ ٟم٤مومع ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وروى

 سمٖمػم هبذه هذه يٜمٙمح أن واًمِّمٖم٤مر ، اًمِّمٖم٤مر قمـ ّنل : ُمرومققم٤مً  ضم٤مسمر قمـ

 .هذه صداق هذه وسمْمع هذه صداق هذه سمْمع ، صداق

 أنّ  ، رحي٤مٟم٦م أيب طمدي٨م ُمـ " اًمٜمّٙم٤مح يمت٤مب " ذم اًمِّمٞمخ أسمق وأظمرج

،  هذه ُمـ هذا جزو  :  ي٘مقل أن واعمِم٤مهمرة ، اعمِم٤مهمرة قمـ ّنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

  .ُمٝمر سمال .هذا ُمـ وهذه

______________________ 
يمام روى طمدي٨م اًم٤ٌمب قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ  أن قمٌٞمد اهلل( أيْم٤ًم ) ُم٘مّمقد اًمِم٤مرح سم٘مقًمف  (6)

 .يمذا أيْم٤ًم رواه قمـ أيب اًمزٟم٤مد قمـ إقمرج قمـ أيب هريرة، قمٛمر 
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،  اًمٚمٖم٦م أهؾ ذيمره ٤معمَِ  ُمقاومؼ صحٞمح اًمِّمٖم٤مر شمٗمًػم:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 ومٛم٘مٌقل اًمّّمح٤ميبّ  ىمقل ُمـ يم٤من وإن ، اعم٘مّمقد ومٝمق ُمرومققم٤مً  يم٤من وم٢من

  ٟمتٝمكا .سم٤محل٤مل وأىمٕمد سم٤معم٘م٤مل أقمٚمؿ ّٕٟمف،  أيْم٤مً 

 .؟ ادؿـقع افّشغور دم عتزيُ  هؾ .افػؼفوء اختؾػ وؿد

 .وصػغ ومٞمف وم٢منّ  ، ٗمًػمهشم ذم احلدي٨م فم٤مهر

 .وًمّٞمتف يزّوضمف أن سمنمط ًممظمر وًمّٞمتف اًمقًمّٞملم ُمـ شمزوي٩م:  أحدمهو

 .اًمّّمداق ُمـ ُمٜمٝمام يمؾ   ْمعِ سمُ  ظمٚمقّ :  افّثوين

 ُمٜمٝمام يمّؾ  زّوج إذا ُمثالً  يٛمٜمع ٓ طمّتك ُمٕم٤مً  اقمتؼممه٤م ُمـ:  ؾؿـفؿ

 أظمر ُمٜمٝمام يمّؾ  زّوج أو ، اًمّّمداق يذيمر ملَ  وإن ذط سمٖمػم أظمر

  .اًمّّمداق وذيمر سم٤مًمنّمط

 ٕنّ ،  اًمٌْمع ذم آؿمؽماك اًمٜمّٝمل قِمٚم٦َّم أنّ  إمم .افّشوؾعّقي أـثر وذهى

 ٓ خم٤مًمػ صداىم٤مً  اًمٌْمع وضمٕمؾ ، اًمٕم٘مد ُمقرد يّمػم ُمٜمٝمام يمّؾ  سمْمع

 ٕنّ ،  اًمّّمداق ذيمر شمرك ًمٚمٌٓمالن اعم٘متيض وًمٞمس ، اًمٜمّٙم٤مح قم٘مد يراد

  .اًمّّمداق شمًٛمٞم٦م سمدون يّمّح  اًمٜمّٙم٤مح

  .افبضع بذـر يرّصحو لَ  إذا ؾقام واختؾػقا

،  ظمالومف قمغم افّشوؾعلّ  ٟمّص  وضمد وًمٙمـ ، اًمّّمّح٦م قمٜمدهؿ ؾوٕصّح 

 قمغم ٔظمر يم٤مٟم٧م ُمـ أُمره٤م يكم اعمرأة أو اسمٜمتف اًمّرضمؾ زّوج إذا:  وًمٗمٔمف

 وملَ  إظمرى يٜمٙمحف أن قمغم أو،  إظمرى سمْمع واطمدة يمّؾ  صداق أنّ 

 قمٜمف ّنك اًمذي اًمِّمٖم٤مر ومٝمذا صداىم٤مً  ُمٜمٝمام ًمقاطمدةٍ  ُمٜمٝمام أطمدٌ  يًؿّ 

 اًمّّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده اًمٌٞمٝم٘مّل  ؾم٤مىمف هٙمذا ، ُمٜمًقخ وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل
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 .اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ

 .احلدي٨م ذم اعمٜم٘مقل ًمٚمّتٗمًػم اعمقاومؼ وهق:  ىم٤مل

 " ذم ومٜمّص  .ُمٝمراً  ذًمؽ ُمع ؾمّٛمك إذا ومٞمام افّشوؾعلّ  كّص  واظمتٚمػ

 وقمغم ، ًمّّمّح٦ما " اعمختٍم " ذم ٟمّّمف وفم٤مهر ، اًمٌٓمالن قمغم " اإلُمالء

 .اعمذاه٥م أهؾ ُمـ اخلالف يٜم٘مؾ ُمـ اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ اًمٜمّ٘مؾ ذم اىمتٍم ذًمؽ

 ٓ ي٘مقل ومٙم٠مّٟمف ، واًمّتقىمٞمػ اًمّتٕمٚمٞمؼ اًمٌٓمالن ذم اًمٕمٚم٦م:  اًم٘مّٗم٤مل وىم٤مل

  .سمٜمتؽ ٟمٙم٤مح زم يٜمٕم٘مد طمّتك سمٜمتل ٟمٙم٤مح ًمؽ يٜمٕم٘مد

ٌ  يُ  هريرة أيب اسمـ يم٤من:  اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل  ثٜملويًت اُمرأة شمزّوج سمرضمؾٍ  فِم

 أّٟمف ذًمؽ وشم٘مرير ، وم٤ًمده ذم خالف ٓ مم٤ّم وهق .أقمْم٤مئٝم٤م ُمـ قمْمقاً 

  .ًمألظمرى صداىم٤مً  جيٕمٚمف طمٞم٨م سمْمٕمٝم٤م ويًتثٜمل،  وًمّٞمتف يزّوج

 زّوضمتؽ ي٘مقل أن اًمٙم٤مُمٚم٦م صقرشمف:  " اًمقؾمٞمط " ذم اًمٖمزازمّ  وىم٤مل

 ُمٜمٝمام واطمدة يمّؾ  سمْمع يٙمقن أن قمغم اسمٜمتؽ شمزّوضمٜمل أن قمغم اسمٜمتل

  .اسمٜمتؽ ٟمٙم٤مح اٟمٕم٘مد اسمٜمتل ٟمٙم٤مح اٟمٕم٘مد ُمٝمامو ، ًمألظمرى صداىم٤مً 

 ُمع يٙمقن وٓ:  يزاد أن يٜمٌٖمل " اًمؽّمُمذّي  ذح " ذم ؿمٞمخٜم٤م ىم٤مل

،  اخلرىمّل  وٟم٘مؾ .ادذهى ذم حتريٛمف قمغم ُمّتٗم٘م٤مً  ًمٞمٙمقن آظمر رء اًمٌْمع

 ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ورضّمح ، اعمٝمر ذيمر شمرك اًمٌٓمالن قِمٚم٦َّم أنّ  قمغم كّص  أمحد أنّ 

 .اًمٌْمع ذم اًمّتنميؽ ٦ماًمٕمٚم أنّ  " اعمحّرر "

 اعمذيمقر اًمّتٗمًػم فم٤مهر هق أمحد قمٚمٞمف ٟمّص  ُم٤م:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 اًمٗم٤ًمد ضمٝم٦م سم٠منّ  يِمٕمر وم٢مّٟمف " سمٞمٜمٝمام صداق وٓ " ومٞمف ًم٘مقًمف احلدي٨م ذم

 .اًمٗم٤ًمد جلٝم٦م عمالزُمتف ذيمر ذًمؽ يٙمقن أن حيتٛمؾ يم٤من وإن ، ذًمؽ



  لنكاحا كتاب   
540 

 ذم ُمدظمؾ ًمف اقاًمّّمد قمدم سم٠منّ  ؿمٕمقر ومٗمٞمف اجلٛمٚم٦م وقمغم:  ىم٤مل صمؿّ 

  .ذيمره شم٘مّدم اًمذي رحي٤مٟم٦م أيب طمدي٨م وي١مّيده ، اًمٜمّٝمل

 ، جيقز ٓ اًمِّمٖم٤مر ٟمٙم٤مح أنّ  قمغم افعؾامء أمجع:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىم٤مل

  .صّحتف دم اختؾػقا وفؽـ

 .اًمٌٓمالن قمغم اجلٛمٝمقر:  افؼقل إول

 ، سمٕمده ٓ اًمّدظمقل ىمٌؾ يٗمًخ:  ُم٤مًمؽ قمـ رواي٦مٍ  ذم:  افؼقل افثوين

  .إوزاقمّل  قمـ اعمٜمذر اسمـ وطمٙم٤مه

 وهق ، اعمثؾ ُمٝمر ووضمقب صّحتف إمم:  احلٜمٗمّٞم٦م ذه٥م:  افؼقل افثوفٌ

 وإؾمح٤مق أمحد قمـ ورواي٦م واًمٚمٞم٨م واًمّثقرّي  وُمٙمحقل اًمّزهرّي  ىمقل

  .اجلٝم٦م ٓظمتالف ، اًمِّم٤مومٕمّل  ُمذه٥م قمغم ىمقل وهق ، صمقر وأيب

َّٓ  حمّرُم٤مت اًمٜم٤ًّمء إنّ :  اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل ًمٙمـ  ُمٚمؽ أو اهلل أطمؾ ُم٤م إ

 اًمّتحريؿ شم٠ميّمد ٟمٙم٤مح قمـ اًمٜمّٝمل ورد وم٢مذا ، يٛملم

 وإّٟمام،  اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد قمٜمد صداىم٤مً  اًمٌْمع يٙمقن ٓ:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 ًمٞمس واًمّّمداق ذوـمف اضمتٛمٕم٧م إذا اعمثؾ سمٛمٝمر اًمٜمّٙم٤مح يٜمٕم٘مد:  ىم٤مًمقا

ـٍ   ذيمر ومّم٤مر اًمّّمداق ذيمر صمؿّ  صداق سمٖمػم قم٘مد ًمق يمام ومٝمق ، ومٞمف سمريم

  .اٟمتٝمك .ذيمرٍ  اليم اًمٌْمع

 .احلٜمٗمّٞم٦م أئّٛم٦م ُمـ وهمػمه زيد أسمق ىم٤مًمف ُم٤م حمّّمؾ وهذا

ٛمٕم٤مينّ  اسمـ وشمٕمّ٘مٌف ًّ َّٓ  اًمِّمٖم٤مر ًمٞمس:  وم٘م٤مل اًم  اظمتٚمٗمٜم٤م اًمذي اًمٜمّٙم٤مح إ

 اًمٕم٘مد ٕنّ ،  قمٜمف اعمٜمٝمّل  وم٤ًمد ي٘متيض واًمٜمّٝمل قمٜمف اًمٜمّٝمل صم٧ٌم وىمد،  ومٞمف

 ضمٝم٦م وُمـ ، ُمنموقم٤مً  يٙمـ ملَ  ُمٜمٝمّٞم٤مً  يم٤من وإذا سم٤مًمنّمع جيقز إّٟمام اًمنّمقمّل 
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َّٓ  يٜمٕم٘مد ٓ واًمٜمّٙم٤مح ًمٚمّزوج اًمٌْمع ذم اإلجي٤مب مت٤مم يٛمٜمع أّٟمف اعمٕمٜمك  إ

 .يم٤مُمؾ سم٢مجي٤مٍب 

 أوضمٌف اًمذي هق ٟمٙم٤مطم٤مً  ًمٚمّزوج أوضمٌف اًمذي أنّ  يٛمٜمع ىمقًمٜم٤م ووضمف

 ُم٤م قملم ضمٕمؾ وم٢مّٟمف يّمّح  ٓ اإلجي٤مب يمامل حيّمؾ ملَ  وإذا ، صداىم٤مً  ًمٚمٛمرأة

 قم٘مد ذم ًمِمخصٍ  اًمٌّمء ضمٕمؾ يمٛمـ ومٝمق رأةًمٚمٛم صداىم٤مً  ًمٚمّزوج أوضمٌف

  .إّول اجلٕمؾ يٙمٛمؾ ٓ وم٢مّٟمف آظمر ًمِمخصٍ  قمٞمٜمف ضمٕمؾ صمؿّ 

 يٛمٚمؽ اًمّزوج وم٢منّ  .آظمر أُمتف زّوج ًمق ُم٤م هذا يٕم٤مرض وٓ:  ىم٤مل

ّٞمد سم٤مًمٗمرج اًمّتٛمّتع ًّ  سمٕمدُ  وـمئ٧م ًمق أّّن٤م سمدًمٞمؾ اًمٗمرج رىم٦ٌم يٛمٚمؽ واًم

ّٞمد اعمٝمر يٙمقن سمِمٌٝم٦مٍ  ًّ ّٞمد ضمٕمٚمف اًمذي أنّ  واًمٗمرق ، ًمٚم ًّ  يٌ٘مف ملَ  ًمٚمّزوج اًم

 وذم ، ًمف سم٤مٍق  ذًمؽ قمدا وُم٤م ًمٚمّزوج سم٤مُٕم٦م اًمّتٛمّتع ُمٚمؽ ّٕٟمف،  ًمٜمٗمًف

 صداىم٤مً  سمٕمٞمٜمف ًمٚمّزوج ضمٕمٚمف اًمذي اًمّتٛمّتع ُمٚمؽ ضمٕمؾ اًمِّمٖم٤مر ُم٠ًمًم٦م

 يّمّح  طمّتك اًمٞمٛملم ُمٚمؽ حت٧م شمدظمؾ ٓ ْمعاًمٌُ  ورىم٦ٌم إظمرى ًمٚمٛمرأة

 .صداىم٤مً  ضمٕمٚمف

 أظمرى رواي٦م ذم شم٘مّدم وىمد ، ُمث٤مل اًمِّمٖم٤مر شمٗمًػم ذم اًمٌٜم٧م ذيمر : تـبقفٌ 

 .إظم٧م ذيمر

 إخ وسمٜم٤مت إظمقات ُمـ اًمٌٜم٤مت همػم أنّ  قمغم أمجعقا:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل

ـّ   أقمٚمؿ واهلل ، ذًمؽ ذم يم٤مًمٌٜم٤مت وهمػمه

سم٤مب احلٞمٚم٦م "٤مري  قمغم احلدي٨م ذم يمت٤مب احلٞمؾ سمّقب اًمٌخ: تؽؿقؾ 

 ."ذم اًمٜمٙم٤مح

 اًم٘م٤مئؾ أنّ  ُمع احلٞمؾ سم٤مب ذم ًمِّمٖم٤مرا اًمٌخ٤مرّي  إدظم٤مل:  اعمٜمػم اسمـ ىم٤مل
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 إّٟمف ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ ، ُمِمٙمٌؾ  اعمثؾ ُمٝمر ويقضم٥م اًمِّمٖم٤مر يٌٓمؾ سم٤مجلقاز

 ضم٤مٟم٥م ُمـ سم٤مًمٜمّٙم٤مح اًمّتٚمّٗمظ ُمـ شم٠مٟمػ يم٤مٟم٧م اًمٕمرب أنّ  ٟم٘مؾ مم٤ّم أظمذه

 ، إٟمٗم٦م شمدومع اًمتل اعم٤ًمواة ًمقضمقد سم٤مًمِّمٖم٤مر اًمّتٚمّٗمظ إمم ومرضمٕمقا اعمرأة

 ذم يِمّدد ملَ  ُم٤م ومٞمف وؿمّدد اًمِّمٖم٤مر ومحّرم اجل٤مهٚمّٞم٦م رؾمؿ اًمنّمع ومٛمح٤م

 اًمِّمٖم٤مر سمٚمٗمظ اًمٜمّٙم٤مح صّححٜم٤م ومٚمق ، اًمّّمداق ذيمر قمـ اخل٤مزم اًمٜمّٙم٤مح

 .اٟمتٝمك .احلٞمٚم٦م هبذه اجل٤مهٚمّٞم٦م همرض أسم٘مٞمٜم٤م اعمثؾ ُمٝمر وأوضمٌٜم٤م

 ذم اًمِّمٖم٤مر ٕنّ  ، ًمف أصؾ ٓ اًمٕمرب قمـ ٟم٘مٚمف اًمذي ٕنّ  .ٟمٔمرٌ  وومٞمف

 أٟمٙمحتٝمؿ شمٙمقن أن ذيمره ُم٤م وىمْمّٞم٦م ، ىمٚمٞمؾ همػمه إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم اًمٕمرب

  .َجٞمٕمٝمؿ ذم إٟمٗم٦م ًمقضمقد ؿمٖم٤مراً  يم٤مٟم٧م يمّٚمٝم٤م

 شمزوي٩م أراد ُمقه ذم شمتّمّقر اًمِّمٖم٤مر ذم احلٞمٚم٦م أنّ  .زم ئمٝمر واًمذي

 وأٟم٤م زّوضمٜمٞمٝم٤م:  ًمف ىم٤مل سم٠من ومخدقمف اعمٝمر ذم اؿمتطّ  أو وم٤مُمتٜمع وم٘مػم سمٜم٧م

 وىمع اّم ومٚم .قمٚمٞمف ذًمؽ ًمًٝمقًم٦م ذًمؽ ذم اًمٗم٘مػم ومرهم٥م سمٜمتل أزّوضمؽ

،  اعمثؾ ُمٝمر ُمٜمٝمام ًمٙمؾ   ويٚمزم يّمّح  اًمٕم٘مد إنّ  ًمف وىمٞمؾ ذًمؽ قمغم اًمٕم٘مد

 ًمٚمٛمقه وطمّمؾ اعمقه ًمٌٜم٧م اعمثؾ ُمٝمر قمغم ًمف ىمدرة ٓ إذ يٜمدم وم٢مّٟمف

 ُمـ اًمِّمٖم٤مر أسمٓمؾ وم٢مذا ، قمٚمٞمف اعمثؾ ُمٝمر ًمًٝمقًم٦م سم٤مًمّتزوي٩م ُم٘مّمقده

 .احلٞمٚم٦م هذه سمٓمٚم٧م أصٚمف

 



  لنكاحا كتاب   
543 

 الحديث الثامن
هنك ظـ كؽوح  ملسو هيلع هللا ىلص افـبلّ  , أنّ     ضوفٍى بـ أيب ظـ ظعّ  -662

  ( ).يؿر إهؾقّ تعي يقم خقز , وظـ حلقم احلُ ادُ 

 

 ، حيٞمكوًمٚمٌخ٤مري ُمـ ـمريؼ (    بـ أيب ضوفٍى  ظـ ظعّ : ) ؿقفف 

 اسمـ إنّ :  ًمف ىمٞمؾ  قمٚمّٞم٤مً  أنّ  ، اًمّزهرّي  طمّدصمٜم٤م قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ

٤ٌّمسٍ  . .ّنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إنّ :  وم٘م٤مل ، سم٠مؾم٤مً  اًمٜم٤ًّمء سمٛمتٕم٦م يرى ٓ قم

  .ومذيمره

قمـ اًمزهري  ُم٤مًمؽ قمـ يمالمه٤م ؾمٕمٞمد سمـ وحيٞمك اًمّثقرّي  رواي٦م وذم

٤ٌّمس اسمـ ؾمٛمع قمٚمّٞم٤مً  أنّ  " اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد  اًمٜم٤ًّمء ُمتٕم٦م ذم يٗمتل وهق قم

 .قمٚمٛم٧م أُم٤م:  وم٘م٤مل

 قمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ " هِمٞمؿٍ  قمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وأظمرضمف

٤ٌّمس سم٤مسمـ ُمرّ  قمٚمّٞم٤مً  أنّ  " وًمٗمٔمف .ُم٤مًمؽ ذيمر سمدون اًمّزهرّي   يٗمتل وهق قم

 ." هب٤م سم٠مس ٓ أّٟمف اًمٜم٤ًّمء ُمتٕم٦م ذم

 أيب سمـ قمكمّ  ؾمٛمع أّٟمف،  ًٜمدهسم ُم٤مًمؽ قمـ ضمقيري٦م ـمريؼ ُمـ وعمًٚمؿٍ 

 ـمريؼ ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  رواي٦م وذم .شم٤مئف رضمؾ إّٟمؽ:  ًمٗمالنٍ  ي٘مقل ـم٤مًم٥م

٤ٌّمس واسمـ قمكمّ  ؿشمٙمٚمَّ  " أيْم٤مً  اًمّثقرّي  :  قمكمّ  ًمف ٤ملوم٘م،  اًمٜم٤ًّمء ُمتٕم٦م ذم قم

______________________ 
ُمـ ـمرق (  6332) وُمًٚمؿ (  2623،  6630،  3366،  0424) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

قمـ اًمزهري قمـ قمٌد اهلل واحلًـ اسمٜمل حمٛمد سمـ قمكم قمـ أسمٞمٝمام قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 
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  " شم٤مئف اُمرؤ إّٟمؽ

٤ٌّمس اسمـ ؾمٛمع أّٟمف،  آظمر وضمف ُمـ وعمًٚمؿٍ  ،  اًمٜم٤ًّمء ُمتٕم٦م ذم يٚملم قم

٤ٌّمس اسمـ ي٤م ُمٝمالً :  ًمف وم٘م٤مل  ذم رظّمص " ُمٕمٛمر ـمريؼ ُمـ وٕمحد " قم

  ." اًمٜم٤ًّمء ُمتٕم٦م

 وم٢مذا أضمؾٍ  إمم اعمرأة شمزوي٩ماعمتٕم٦م  ( )(هنك ظـ كؽوح ادتعي  ):  ؿقفف

 .اًمٗمرىم٦م وىمٕم٧م اٟم٘م٣م

 اإلذن سمٕمد قمٜمٝم٤م سم٤مًمٜمّٝمل سحي٦م صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م قمّدة وردت وىمد

 .ومٞمٝم٤م

 ـمريؼ ُمـ داود أسمق أظمرضمف ُم٤م .اًمٜمٌّقّي٦م سم٤مًمقوم٤مة قمٝمداً  ومٞمٝم٤م ُم٤م وأىمرب

 وم٘م٤مل ، اًمٜم٤ًّمء ُمتٕم٦م ومتذايمرٟم٤م اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر قمٜمد يمٜم٤ّم : ىم٤مل اًمّزهرّي 

 اهلل رؾمقل نّ أ،  طمّدث أّٟمف يِب أَ  قمغم أؿمٝمد:  ؾمؼمة سمـ رسمٞمع ًمف ي٘م٤مل رضمٌؾ 

 .اًمقداع طمّج٦م ذم قمٜمٝم٤م ّنك ملسو هيلع هللا ىلص

 .سمٕمدُ  - ُمٕمٌد اسمـ وهق - هذا ؾمؼمة طمدي٨م ذم آظمتالف وؾم٠مذيمر

  .ادتعي كؽوح دم افّسؾػ اختؾػ وؿد

 اًمٞمقم أقمٚمؿ وٓ ، ومٞمٝم٤م اًمّرظمّم٦م إوائؾ قمـ ضم٤مء:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

َّٓ  جيٞمزه٤م أطمداً   اهلل يمت٤مب ُي٤مًمػ ًم٘مقلٍ  ُمٕمٜمك وٓ ، اًمّراومْم٦م سمٕمض إ

  .رؾمقًمف وؾمٜم٦ّم

______________________ 
وُُمتٕم٦م ، ُُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء ( :  026/  6)  "ُمِم٤مرق إٟمقار"اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم  ىم٤مل: وم٤مئدة (6)

َّٓ يمٚمٝم٤م سمْمؿ اعمٞمؿ  .وُُمتٕم٦م اعمٓمٚمَّ٘م٦م، احل٩م  ُم٤م طمٙمك أسمق قمكم قمـ اخلٚمٞمؾ ذم ُمتٕم٦م احل٩م  إ

 .اٟمتٝمك سمتجقز .واعمٕمروف اًمْمؿ .أّن٤م سمٙمن اعمٞمؿ
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َّٓ  حتريٛمٝم٤م قمغم اًمٕمٚمامء َجٞمع ُمـ اإلمجوع وىمع صمؿّ :  قمٞم٤مض وىم٤مل  إ

 رضمع أّٟمف قمٜمف وروي ، أسم٤مطمٝم٤م أّٟمف قمٜمف ومروي ظّبوس ابـ وأُّم٤م .افّرواؾض

  .ذًمؽ قمـ

٤ٌّمس اسمـ قمـ واًمٞمٛمـ ُمّٙم٦م أهؾ روى:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل  ، اعمتٕم٦م إسم٤مطم٦م قم

 وهق ، أصّح  قمٜمف اعمتٕم٦م وإضم٤مزة،  وٕمٞمٗم٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمد اًمّرضمقع قمٜمف وروي

  .اًمِّمٞمٕم٦م ُمذه٥م

 اًمّدظمقل ىمٌؾ يم٤من ؾمقاء أسمٓمؾ أن وىمع ُمتك أّٟمف قمغم وأمجعقا:  ىم٤مل

َّٓ  ، سمٕمده أم  ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ويرّده ، اًمٗم٤مؾمدة يم٤مًمنّموط ضمٕمٚمٝم٤م إّٟمف زؾر ىمقل إ

ـّ  قمٜمده يم٤من ومٛمـ :   .ؾمٌٞمٚمٝم٤م ومٚمٞمخؾ رء ُمٜمٝم

  .ٚمؿُمً قمٜمد أسمٞمف قمـ ؾمؼمة سمـ اًمّرسمٞمع طمدي٨م ذم وهق:  ىمٚم٧م

ٓ   ـوإلمجوع اعمتٕم٦م حتريؿ:  اخلّٓم٤ميبّ  وىم٤مل  وٓ ، افّشقعي بعض ظـ إ

 وم٘مد،  سمٞمتف وآل قمكمّ  إمم اعمختٚمٗم٤مت ذم اًمّرضمقع ذم ىم٤مقمدهتؿ قمغم يّمّح 

 أّٟمف،  حمّٛمد سمـ ضمٕمٗمر قمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وٟم٘مؾ .ٟمًخ٧م أّّن٤م قمكمّ  قمـ صّح 

 ابـ ظـ ٙمكوحُي :  اخلّٓم٤ميبّ  ىم٤مل .سمٕمٞمٜمف اًمّزٟم٤م هل : وم٘م٤مل اعمتٕم٦م قمـ ؾمئؾ

 ٍٍ   .ٟمتٝمكا .ضمقازه٤م جري

 قمٜمٝم٤م رضمع أّٟمف،  ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ "صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م أسمق ٟم٘مؾ وىمد

  .طمديث٤مً  قمنم صمامٟمٞم٦م إسم٤مطمتٝم٤م ذم سم٤مًمٌٍمة روى أن سمٕمد

 اجلقاز ُمـ موفؽ ظـ احلٜمٗمّٞم٦م سمٕمض طمٙم٤مه ُم٤م:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 شمقىمٞم٧م ٓمٚمقاأسم طمّتك اعم١مىّم٧م اًمٜمّٙم٤مح ُمٜمع ذم اعم٤مًمٙمّٞم٦م سم٤مًمغ وم٘مد ، ظمٓم٠م

 أن اًمّٓمالق وىمع جمٞمئف ُمـ سمدّ  ٓ وىم٧م قمغم ؼقمٚمّ  ًمق:  وم٘م٤مًمقا سمًٌٌف احلّؾ 
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  .اعمتٕم٦م ٟمٙم٤مح ُمٕمٜمك ذم ومٞمٙمقن ًمٚمحؾ شمقىمٞم٧م ّٕٟمف، 

 ، سم٤مًمنّمط اًمّتٍميح اًمٌٓمالن ذط أنّ  قمغم وأمجعقا:  قمٞم٤مض ىم٤مل

ٓ   ، ٟمٙم٤مطمف صّح  ُمّدة سمٕمد يٗم٤مرق أن اًمٕم٘مد قمٜمد ٟمقى ومٚمق  إوزاظلّ  إ

  .وم٠مسمٓمٚمف

 .؟ يعّزر أو ادتعي كوـح يّد  هؾ واختؾػقا

 اخلالف يرومع هؾ.  اخلالف سمٕمد آشّمٗم٤مق أنّ  ُم٠مظمذمه٤م ، ؿقفغ ظذ

  .اعمت٘مّدم

 ملَ  اعمتٕم٦م إسم٤مطم٦م زُمـ أنّ  قمغم ُمّتٗم٘م٦م يمّٚمٝم٤م اًمّرواي٤مت:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

َّٓ  حتريٛمٝم٤م قمغم واخلؾػ افّسؾػ أمجع ثؿّ  ، مطمرّ  وأّٟمف ؾيٓمِ   ٓ ُمـ إ

٤ٌّمس اسمـ سمتٗمّرد إئّٛم٦م ُمـ َج٤مقم٦م وضمزم .اًمّرواومض ُمـ ًمٞمفإ يٚمتٗم٧م  قم

 .اعمخ٤مًمػ ٟمدرة وهل اعمِمٝمقرة اعم٠ًمًم٦م ُمـ ومٝمل،  سم٢مسم٤مطمتٝم٤م

 وافقؿـ مّؽي أهؾ مـ ظّبوس ابـ أصحوب:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل وًمٙمـ

 .تريؿفو ظذ إمصور ؾؼفوء اّتػؼ ثؿّ  , إبوحتفو ظذ

 ُمًٕمقد اسمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ؾمقلر سمٕمد إسم٤مطمتٝم٤م قمغم صم٧ٌم:  طمزم اسمـ وىم٤مل

٤ٌّمس واسمـ ؾمٕمٞمد وأسمق وُمٕم٤موي٦م  ظمٚمػ سمـ ُأُمٞم٦َّم اسمٜم٤م وُمٕمٌد وؾمٚمٛم٦م قم

 رؾمقل ُمّدة اًمّّمح٤مسم٦م َجٞمع قمـ ضم٤مسمر ورواه،  طمري٨ٍم  سمـ وقمٛمرو وضم٤مسمر

 .قمٛمر ظمالوم٦م آظمر ىمرب إمم وقمٛمر سمٙمر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 وم٘مٝم٤مء وؾم٤مئر وقمٓم٤مء ضمٌػم سمـ وؾمٕمٞمد ـم٤موٌس  اًمّت٤مسمٕملم وُمـ:  ىم٤مل

  .ُمّٙم٦م

 .ٟمٔمرٌ  أـمٚم٘مف ُم٤م َجٞمع وذم:  ىمٚم٧م
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 ٟمٖمزو يمٜم٤ّم: ىم٤مل ، ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم قمٜمف  ومٛمًتٜمده . مسعقد ابـ أّمو

 قمـ ومٜمٝم٤مٟم٤م ؟ ٟمًتخص أٓ:  وم٘مٚمٜم٤م ، ٟم٤ًمءٌ  ًمٜم٤م ًمٞمس ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع

 قمٌد ىمرأ صمؿّ  ،" أضمؾٍ  إمم سم٤مًمّثقب اعمرأة ٟمٜمٙمح أن ًمٜم٤م رظّمص صمؿّ  ، ذًمؽ

 شمٕمتدوا وٓ ًمٙمؿ اهلل أطمؾ ُم٤م ـمّٞم٤ٌمت احتّرُمق ٓ آُمٜمقا اًمذيـ أهّي٤م ي٤م }: اهلل

 .{ اعمٕمتديـ حي٥ّم  ٓ اهلل إنّ 

 يرى يم٤من سم٠مّٟمف يِمٕمر هٜم٤م أي٦م هبذه ُمًٕمقد اسمـ اؾمتِمٝم٤مد وفم٤مهر

 صمؿّ  ، اًمٜم٤ّمؾمخ سمٚمٖمف طمٞمٜمئذٍ  يٙمـ ملَ  ًمٕمٚمف:  اًم٘مرـمٌّل  وم٘م٤مل ، اعمتٕم٦م سمجقاز

 .سمٕمد ومرضمع سمٚمٖمف

 قمـ ُمٕم٤موي٦م أيب ي٦مروا ذم وىمع أّٟمف اإلؾمامقمٞمكمّ  ذيمره ُم٤م ي١مّيده:  ىمٚم٧م

:  ىم٤ملأظمرضمف أسمق قمقاٟم٦م  " ذًمؽ شمرك صمؿّ  ومٗمٕمٚمف " ظم٤مًمد أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ

 رواي٦م وذم " سمٕمد حتريٛمٝم٤م ضم٤مء صمؿّ  " إؾمامقمٞمؾ قمـ قمٞمٞمٜم٦م ٓسمـ رواي٦م وذم

  " ٟمًخ صمؿّ  " إؾمامقمٞمؾ قمـ ُمٕمٛمر

 سمـ يٕمغم سمـ صٗمقان ـمريؼ ُمـ اًمّرّزاق قمٌد وم٠مظمرضمف .معوويي وأّمو

 وإؾمٜم٤مده .سم٤مًمّٓم٤مئػ سم٤مُمرأةٍ  اؾمتٛمتع ُمٕم٤موي٦م أنّ  ، يٕمغم أظمؼمين ُأُمٞم٦َّم

 .صحٞمح

 ذًمؽ أنّ  أيْم٤مً  اًمّرّزاق قمٌد قمٜمد ضم٤مسمر قمـ اًمّزسمػم أيب رواي٦م ذم ًمٙمـ

 ًمٌٜمل سمٛمقٓةٍ  اًمّٓم٤مئػ ُم٘مدُمف ُمٕم٤موي٦م اؾمتٛمتع " وًمٗمٔمف .ىمديامً  يم٤من

 ظمالوم٦م إمم ُمٕم٤مٟم٦م قم٤مؿم٧م صمؿّ :  ضم٤مسمر ىم٤مل ، ُمٕم٤مٟم٦م هل٤م ي٘م٤مل احليُمّل 

  .قم٤مم يمّؾ  سمج٤مئزةٍ  إًمٞمٝم٤م يرؾمؾ ومٙم٤من،  ُمٕم٤موي٦م

 سم٘مقًمف قمٛمؾ أّٟمف يِمّؽ  ومال . سمف ُم٘متدي٤مً  ًمٕمٛمر ُمّتٌٕم٤مً  ُمٕم٤موي٦م يم٤من وىمد
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 ، اعمتٕم٦م قمـ ومٜمٝمك قمٛمر ظمٓم٥م:  اًمّٓمح٤موّي  ىم٤مل وُمـ صَمؿَّ  ، اًمٜمّٝمل سمٕمد

 .ُمٜمٙمر ذًمؽ قمٚمٞمف يٜمٙمر ومٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ ذًمؽ وٟم٘مؾ

  .قمٜمف ّنك ُم٤م قمغم ًمف ُمت٤مسمٕمتٝمؿ قمغم دًمٞمؾ هذا وذم

 : ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ طمٗمص سمـ سمٙمر أيب ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف اسمـ ٠مظمرجوم

 صمؿّ  صمالصم٤مً  اعمتٕم٦م ذم ًمٜم٤م أذن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إنّ :  وم٘م٤مل ظمٓم٥م قمٛمر وزم عَم٤َّم

  .طمّرُمٝم٤م

 قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل  اعمٜمذر اسمـ وأظمرج

 سم٤مل ُم٤م:  ىم٤مل صمؿّ ،  قمٚمٞمف وأصمٜمك اهلل ومحٛمد اعمٜمؼم قمٛمر صٕمد:  ىم٤مل أسمٞمف

   .قمٜمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنل سمٕمد اعمتٕم٦م هذه يٜمٙمحقن لرضم٤م

 : ىم٤مل قمٓم٤مء أنّ  ضمري٩ٍم  اسمـ قمـ اًمّرّزاق قمٌد وم٠مظمرج . شعقد أبق وأّمو

 سمٛمؾء يًتٛمتع أطمدٟم٤م يم٤من ًم٘مد:  ىم٤مل ؾمٕمٞمد أيب قمـ ؿمئ٧م ـُمَ  ينأظمؼَمَ 

 ." ؾمقي٘م٤مً  اًم٘مدح

 سم٠مّٟمف اًمّتٍميح ومٞمف ًمٞمس .رواشمف سم٠مطمد ًمٚمجٝمؾ وٕمٞمٗم٤مً  يمقٟمف ُمع وهذا

  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  دسمٕم يم٤من

 اسمـ ؾمٛمٕم٧م:  ىم٤مل َجرة، أيب قمـوم٠مظمرج اًمٌخ٤مري  .ظّبوس ابـ وأّمو

٤ٌّمسٍ   ذم ذًمؽ إّٟمام:  ًمف ُمقممً  ًمف وم٘م٤مل ، ومرظّمص اًمٜم٤ًّمء ُمتٕم٦م قمـ ؾمئؾ:  قم

٤ٌّمسٍ  اسمـ وم٘م٤مل ، ٟمحقه أو ؟ ىمٚم٦مٌ  اًمٜم٤ًّمء وذم ، اًمِّمديد احل٤مل  ذم .ٟمٕمؿ:  قم

  ." صدق " اإلؾمامقمٞمكمّ  ٦مـرواي

 أيب اسمـ أو اعمٝم٤مضمر سمـ ظم٤مًمد قمـ اًمّزهرّي  ريؼـم ُمـ ُمًٚمؿ وقمٜمد

٤ٌّمس ٓسمـ يٕمٜمل - رضمؾ ىم٤مل،  إٟمّم٤مرّي  قمٛمرة  اًمٌٞمٝم٘مّل  سمف وّسح ، قم
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 عمـ اإلؾمالم أّول ذم رظمّم٦م - اعمتٕم٦م يٕمٜمل - يم٤مٟم٧م إّٟمام - روايتف ذم

 .اخلٜمزير وحلؿ واًمّدم يم٤معمٞمت٦م إًمٞمٝم٤م اوٓمرّ 

 ىم٤مل ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ واًمٗم٤ميمٝمّل  اخلّٓم٤ميبّ  أظمرضمف ُم٤م وي١مّيده

٤ٌّمس ٓسمـ ىمٚم٧م:   ، اًمِّمٕمراء ومٞمٝم٤م وىم٤مل ، اًمّريم٤ٌمن سمٗمتٞم٤مك ؾم٤مرت ًم٘مد قم

َّٓ  هل وُم٤م أومتٞم٧ُم  هبذا ُم٤م واهلل:  وم٘م٤مل .اعمتٕم٦م ذم يٕمٜمل َّٓ  حتّؾ  ٓ يم٤معمٞمت٦م إ  إ

 .  ًمٚمٛمْمٓمرّ 

:  آظمره ذم وزاد .ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ آظمر وضمف ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وأظمرضمف

 ظمٚمػ سمـ حمّٛمد وأظمرضمف .اخلٜمزير وحلؿ مواًمدّ  يم٤معمٞمت٦م هل إّٟمام أٓ

 قمـ ُمٜمف أطمًـ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  " إظم٤ٌمر ُمـ اًمٖمرر " يمت٤مب ذم سمقيمٞمع اعمٕمروف

٤ٌّمس اسمـ ىمقل آظمره ذم ًمٞمس ًمٙمـ ، سم٤مًم٘مّّم٦م ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد   .اعمذيمقر قم

  ٟمحقه ىمري٤ٌمً  ؾمٞم٠ميت اًمذي ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م وذم

 رظّمص إّٟمام اعمتٕم٦م أنّ  وطم٤مصٚمٝم٤م،  سمٌٕمضٍ  ٝم٤مسمٕمُْم  ي٘مقى أظم٤ٌمر ومٝمذه

ٗمر طم٤مل ذم اًمٕمزسم٦م سم٥ًٌم ومٞمٝم٤م ًّ  ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م يقاومؼ وهق،  اًم

 يم٤مٟم٧م إّٟمام : طمًـ سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ذرّ  أيب طمدي٨م ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وأظمرج .اعم٤ميض

 .وظمقومٜم٤م حلرسمٜم٤م اعمتٕم٦م

٤ٌّمس اسمـ قمـ يمٕم٥ٍم  سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ اًمؽّمُمذّي  أظمرضمف ُم٤م وأُّم٤م  قم

 ًمف ًمٞمس اًمٌٚمد ي٘مدم اًمّرضمؾ يم٤من ، اإلؾمالم أّول ذم اعمتٕم٦م يم٤مٟم٧م إّٟمام:  ىم٤مل

 .ُمت٤مقمف ًمف ومتحٗمظ ي٘مٞمؿ ُم٤م سم٘مدر اعمرأة ومٞمتزّوج ، ُمٕمروم٦م ومٞمٝم٤م

 .إسم٤مطمتٝم٤م قِمٚم٦َّم ُمـ شم٘مّدم ٤معمَِ  خم٤مًمػ ؿم٤مذّ  وهق ، وٕمٞمػ وم٢مؾمٜم٤مده

 هلذا وىمٕم٧م هؾ.  ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ واطمدة وم٘مّّمتٝمام .ومعبد شؾؿي وأّمو
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 .؟ هلذا أو

 ـم٤موسٍ  قمـ ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـ صحٞمح سمًٜمدٍ  اًمّرّزاق قمٌد ومروى

٤ٌّمس اسمـ قمـ َّٓ  قمٛمر يرع ملَ  : ىم٤مل قم  وم٠ًمهل٤م ، طمٌغم ظمرضم٧م ىمد أرايم٦م أمّ  إ

  . ُأُمٞم٦َّم سمـ ؾمٚمٛم٦م يب اؾمتٛمتع:  وم٘م٤مًم٧م قمٛمر

  .ُأُمٞم٦َّم سمـ ُمٕمٌد ومًاّمه ـم٤موسٍ  قمـ اًمّزسمػم أيب ـمريؼ ُمـ وأظمرج

 ذم ووىمع ، ىمٌؾ سمّٞمٜمتف وىمد " ومٕمٚمٜم٤مه٤م " ىمقًمف ومٛمًتٜمده .جوبر وأّمو

 ." سمٕمد ٟمٗمٕمٚمف ومٚمؿ قمٛمر ومٜمٝم٤مٟم٤م " ُمًٚمؿ قمٜمد ضم٤مسمر قمـ ٟمٍمة أيب رواي٦م

 يٕمؿّ  " ٟمٕمد ملَ  صمؿّ  " وم٘مقًمف اًمّّمح٤مسم٦م َجٞمع يٕمؿّ  "ومٕمٚمٜم٤م" ىمقًمف يم٤من ٢منوم

 إطم٤مدي٨م ُمًتٜمده أنّ  فمٝمر وىمد ، إمجوظوً  ومٞمٙمقن اًمّّمح٤مسم٦م َجٞمع

  .سمّٞمٜم٤مه٤م اًمتل اًمّّمحٞمح٦م

ٌٍ  بـ ظؿرو وأّمو  .فّصحوبيا مجقع ظـ ضم٤مسمر رواه:  ىمقًمف ويمذا حري

 َجٞمع شمٕمٛمٞمؿ ي٘متيض ٓ وذًمؽ .ومٕمٚمٜم٤مه٤م : ضم٤مسمر ىم٤مل وإّٟمام ، ومٕمجٞم٥م

 .وطمده ٟمٗمًف ومٕمؾ قمغم يّمدق سمؾ،  اًمّّمح٤مسم٦م

 سم٠مؾم٤مٟمٞمد قمٜمٝمؿ اًمّرّزاق قمٌد قمٜمد ومٝمق .افّتوبعغ ظـ ذـره مو وأّمو

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ومٕمٚمٜم٤مه٤م : ُمًٚمؿ قمٜمد ضم٤مسمر قمـ صم٧ٌم وىمد ، صحٞمح٦م

 حتٚمٞمٚمٝم٤م قمغم صم٧ٌم ومٞمٛمـ ضم٤مسمراً  قمّده يردّ  ومٝمذا .هل٤م ٟمٕمد ومٚمؿ قمٛمر ّن٤مٟم٤م صمؿّ ، 

 طمرام إّّن٤م : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمثٌقت سمتحريٛمٝم٤م ذًمؽ ُمع طمزم اسمـ اقمؽمف وىمد ،

 أقمٚمؿ واهلل .اًمّتحريؿ ٟمًخ اًم٘مقل هبذا وم٠مُمٜم٤ّم:  ىم٤مل .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم

 " ظمٞمؼم " اًمّزهرّي  قمـ اًمّرواة جلٛمٞمع هٙمذا ( يقم خقز: ) ؿقفف 

َّٓ  رهآظم واًمّراء أّوًمف سم٤معمٕمجٛم٦م  حيٞمك قمـ اًمّث٘مٗمّل  اًمقّه٤مب قمٌد رواه ُم٤م إ
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 أّوًمف سمٛمٝمٛمٚم٦مٍ  " طمٜملم " ىم٤مل وم٢مّٟمف احلدي٨م هذا ذم ُم٤مًمؽ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ

ٌّٝم٤م،  واًمّدارىمٓمٜمّل  اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف .وٟمقٟملم  قمٌد سمف شمٗمّرد وهؿٌ  أّٟمف قمغم وٟم

 ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  وأظمرضمف ، اًمقّه٤مب

 .اًمّّمقاب قمغم " ظمٞمؼم " وم٘م٤مل

 " سمٚمٗمظ قمٜمف اًمّزهرّي  قمـ راؿمد سمـ إؾمح٤مق رواي٦م ذًمؽ ُمـ وأهمرب

 .أيْم٤مً  ظمٓم٠م وهق " اعمتٕم٦م ٟمٙم٤مح قمـ شمٌقك همزوة ذم ّنك

 ؾمٛمع أّٟمف ، قمٞمٞمٜم٦م اسمـوًمٚمٌخ٤مري ُمـ ـمريؼ  ( يقم خقز: ) ؿقفف 

 زُمـ إهٚمّٞم٦م احلٛمر حلقم وقمـ ، اعمتٕم٦م قمـ ّنك "سمٚمٗمظ  ، اًمّزهرّي 

 .ًمألُمريـ فمرف أّٟمف اًمّٔم٤مهر " ٞمؼمظم زُمـ " ىمقًمفو ."ظمٞمؼم

:  ي٘مقل يم٤من قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من أنّ ،  احلٛمٞمدّي  قمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  وطمٙمك

 .سم٤معمتٕم٦م ٓ إهٚمّٞم٦م سم٤محلٛمر يتٕمٚمؼ " ظمٞمؼم يقم " ىمقًمف

 همػمه وأُّم٤م ، هذه روايتف ذم يٕمٜمل حمتٛمؾ ىم٤مًمف وُم٤م:  اًمٌٞمٝم٘مّل  ىم٤مل

 .سم٤معمتٕم٦م يتٕمٚمؼ اًمّٔمرف أنّ  ومٍّمح

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ّنك " سمٚمٗمظقمـ اًمزهري  ؽُم٤مًم ـمريؼ ُمـ وًمٚمٌخ٤مري

 أظمرضمف وهٙمذا " إهٚمّٞم٦م احلٛمر حلقم وقمـ،  اًمٜم٤ًّمء ُمتٕم٦م قمـ ظمٞمؼم يقم

 سمـ اهلل قمٌٞمد رواي٦م وًمٚمٌخ٤مري ُمـ ، أيْم٤مً  قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ

 ويمذا ." ظمٞمؼم يقم قمٜمٝم٤م ّنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  " اًمّزهرّي  قمـ قمٛمر

٤ٌّمس اسمـ ي٤م ُمٝمالً :  وم٘م٤مل .ـمري٘مف ُمـ وزاد،  ُمًٚمؿ أظمرضمف  ." قم

٤ٌّمس اسمـ أنّ  سمٚمٖمف أّٟمف،  سمًٜمده ُمٕمٛمر ـمريؼ ُمـ وٕمحد  ذم رظّمص قم

 وقمـ ، ظمٞمؼم يقم قمٜمٝم٤م ّنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إنّ :  ًمف وم٘م٤مل ، اًمٜم٤ًّمء ُمتٕم٦م
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 قمـ يزيد سمـ يقٟمس رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ وأظمرضمف .إهٚمّٞم٦م احلٛمر حلقم

 قمـ وه٥م ـاسم ـمريؼ ُمـ واًمّدارىمٓمٜمّل  ، ُم٤مًمؽ رواي٦م ُمثؾ اًمّزهرّي 

  .يمذًمؽ اًمّزهرّي  قمـ صمالصمتٝمؿ زيد سمـ وأؾم٤مُم٦م ويقٟمس ُم٤مًمؽ

ٝمٞمكمّ  وذيمر ًّ  أيمؾ قمـ ّنك " سمٚمٗمظ اًمّزهرّي  قمـ رواه قمٞمٞمٜم٦م اسمـ أنّ :  اًم

 ذًمؽ همػم ذم أو،  ذًمؽ سمٕمد اعمتٕم٦م وقمـ ، ظمٞمؼم قم٤مم إهٚمّٞم٦م احلٛمر

 اٟمتٝمك "اًمٞمقم

 ظمرضمفأ وم٘مد ، قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواي٦م ُمـ أره ملَ  ذيمره اًمذي اًمٚمٗمظ وهذا

 اسمـ قمـ "ُم٤ًمٟمٞمدهؿ" ذم وإؾمح٤مق واحلٛمٞمدّي  قمٛمر أيب واسمـ أمحد

 زاد ُمـ ُمٜمٝمؿ ًمٙمـ ، ـمري٘مف ُمـ اًمٌخ٤مرّي  أظمرضمف اًمذي سم٤مًمٚمٗمظ قمٞمٞمٜم٦م

 ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ قمثامن ـمريؼ ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  أظمرضمف ويمذا " ٟمٙم٤مح " ًمٗمظ

٤ٌّمس ُمقؾمك سمـ وإسمراهٞمؿ  .اًمقًمٞمد سمـ واًمٕم

 ٟمٛمػم سمـ اهلل قمٌد سمـ حمّٛمدو ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ سمٙمر أيب قمـ ُمًٚمؿ وأظمرضمف

 أظمرضمف ويمذا ، ُم٤مًمؽ ًمٗمظ سمٛمثؾ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ َجٞمٕم٤مً  طمرب سمـ وزهػم

  " يقم " سمدل " زُمـ " ىم٤مل ًمٙمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد

ٝمٞمكمّ  ىم٤مل ًّ  ومٞمف ٕنّ ،  إؿمٙم٤مل قمغم شمٜمٌٞمف احلدي٨م هبذا ويّتّمؾ:  اًم

 أهؾ ُمـ طمدأ يٕمرومف ٓ رء وهذا ، ظمٞمؼم يقم اعمتٕم٦م ٟمٙم٤مح قمـ اًمٜمّٝمل

ػم ًّ  ًمٗمظ ذم وشم٠مظمػم شم٘مديؿ وىمع أّٟمف ئمٝمر وم٤مًمذي:  ىم٤مل ، إصمر ورواة اًم

 اٟمتٝمك .اًمّزهرّي 

 اسمـ ومذيمر ، قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ اًمٜمّ٘مؾ ذم همػمه إًمٞمف ؾمٌ٘مف . ىم٤مًمف اًمذي وهذا

 أنّ  قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ ذيمر احلٛمٞمدّي  أنّ ،  أصٌغ سمـ ىم٤مؾمؿ ـمريؼ ُمـ اًمؼمّ  قمٌد
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 يقم همػم ذم ومٙم٤من اعمتٕم٦م وأُّم٤م ، إهٚمّٞم٦م احلٛمر حلقم قمـ ظمٞمؼم زُمـ اًمٜمّٝمل

 .ظمٞمؼم

 أيب قمـ أصٌغ سمـ ىم٤مؾمؿ ـمريؼ ُمـ " احلٛمٞمدّي  ُمًٜمد " راضمٕم٧ُم  صمؿّ 

ٚمٛمّل  إؾمامقمٞمؾ ًّ  يٕمٜمل:  قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ىم٤مل : احلدي٨م ؾمٞم٤مق سمٕمد وم٘م٤مل قمٜمف اًم

 .اعمتٕم٦م ٟمٙم٤مح يٕمٜمل وٓ ، ظمٞمؼم زُمـ إهٚمّٞم٦م احلٛمر حلقم قمـ ّنك أّٟمف

  .اًمٜم٤ّمس أيمثر هذا وقمغم:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ ىم٤مل

 ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ذم احلدي٨م ًمّمّح٦م .ىم٤مل يمام يٙمقن أن يِمٌف:  اًمٌٞمٝم٘مّل  وىم٤مل

َّٓ  قمكمّ  اطمتج٤مج يتؿّ  ومال ، قمٜمٝم٤م ّنك صمؿّ  ذًمؽ سمٕمد ومٞمٝم٤م رظّمص  وىمع إذا إ

٤ٌّمس اسمـ قمغم احلّج٦م سمف ًمت٘مقم أظمػماً  اًمٜمّٝمل   .قم

 ُمٕمٜمك:  ي٘مقًمقن اًمٕمٚمؿ أهؾ ؾمٛمٕم٧م:  "صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م أسمق وىم٤مل

 ومًٙم٧م اعمتٕم٦م وأُّم٤م ، احلٛمر حلقم قمـ ظمٞمؼم يقم ّنك أّٟمف قمكمّ  طمدي٨م

  . ٟمتٝمكا .اًمٗمتح يقم قمٜمٝم٤م ّنك وإّٟمام،  قمٜمٝم٤م

 ظمٞمؼم زُمـ سمٕمد ومٞمٝم٤م اًمّرظمّم٦م ُمـ صم٧ٌم ُم٤م هذا قمغم هل١مٓء واحل٤مُمؾ

 .اًمٌٞمٝم٘مّل  إًمٞمف أؿم٤مر يمام

 يقم ومٞمٝم٤م اًمّرظمّم٦م شمٌٚمٖمف ملَ  قمٚمّٞم٤مً  سم٠منّ .  ذًمؽ قمـ آٟمٗمّم٤مل يٛمٙمـ ًمٙمـ

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام.  ىمرٍب  قمـ قمٜمٝم٤م اًمٜمّٝمل ًمقىمقع اًمٗمتح

حفو قمقاٟم٦م أسمق أظمرضمف ُم٤م قمكمّ  طمدي٨م فم٤مهر وي١مّيد  ـمريؼ ُمـ صحَّ

 . طمرام:  وم٘م٤مل اعمتٕم٦م قمـ قمٛمر اسمـ ؾم٠مل رضمالً  أنّ ،  اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  قمٚمؿ ًم٘مد واهلل:  وم٘م٤مل . ومٞمٝم٤م ي٘مقل ومالٟم٤مً  إنّ :  وم٘م٤مل

  .ُم٤ًمومحلم ٜم٤ّميم وُم٤م .ظمٞمؼم يقم طمّرُمٝم٤م
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ٝمٞمكمّ  ىم٤مل ًّ  ُم٤م وم٠مهمرُب  .ادتعي كؽوح تريؿ وؿً دم اختؾػ وؿد:  اًم

 ذًمؽ أنّ  احلًـ رواي٦م صمؿّ  ، شمٌقك همزوة ذم َُمـ ىم٤مل رواي٦م ذًمؽ ذم روي

،  اًمٗمتح همزوة ذم ذًمؽ أنّ  حتريٛمٝم٤م ذم واعمِمٝمقر ، اًم٘مْم٤مء قمٛمرة ذم يم٤من

 قمـ رواي٦مٍ  وذم.  أسمٞمف قمـ ؾمؼمة سمـ اًمّرسمٞمع طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف يمام

 .اًمقداع طمّج٦م ذم يم٤من أّٟمف . داود أسمق أظمرضمٝم٤م اًمّرسمٞمع

عمَـ  ُمقاومؼ ومٝمق،  أوـم٤مسٍ  همزوة ذم يم٤من اًمّرواة ُمـ وَُمـ ىم٤مل:  ىم٤مل

  .ٟمتٝمكا .اًمٗمتح قم٤مم ىم٤مل

 صمؿّ  ، اًم٘مْم٤مء قمٛمرة صمؿّ  ، ظمٞمؼم:  مقاضـ شّتي إًمٞمف أؿم٤مر مم٤ّم ومتحّّمؾ

  .اعاًمقد طمّج٦م صمؿّ  ، شمٌقك صمؿّ  ، أوـم٤مس صمؿّ  ، اًمٗمتح

ٌّٝم٧م ىمد رواي٦م ذم وىمٕم٧م ّّٕن٤م،  طمٜملم قمٚمٞمف وسم٘مل  وم٢مُّم٤م ، ىمٌؾ قمٚمٞمٝم٤م ٟم

 همزوة ًمٙمقن أو ، رواهت٤م خلٓم٠م قمٛمداً  شمريمٝم٤م أو،  قمٜمٝم٤م ذهؾ يٙمقن أن

  .واطمدة وطمٜملم أوـم٤مسٍ 

٤ٌّمن واسمـ راهقيف سمـ إؾمح٤مق وم٠مظمرضمٝم٤م:  تبقك روايي ؾلّمو  ُمـ طم

 رأى اًمقداع سمثٜمّٞم٦م ٟمزل عَم٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ـمري٘مف

 ، اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘م٤مًمقا ؟ هذا ُم٤م:  وم٘م٤مل ، يٌٙملم ٟم٤ًمء وؾمٛمع ُمّم٤مسمٞمح

ـّ  متّتٕمقا يم٤مٟمقا ٟم٤ًمء   .واعمػماث واًمّٓمالق اًمٜمّٙم٤مح اعمتٕم٦م هدم:  وم٘م٤مل .ُمٜمٝم

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ظمرضمٜم٤م : ىم٤مل ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ احل٤مزُمّل  وأظمرضمف

 ىمد ٟمًقة ضم٤مءت اًمِّم٤مم يكم ٤مممّ  اًمٕم٘م٦ٌم قمٜمد يمٜم٤ّم إذا طمّتك شمٌقك همزوة إمم

ـّ  متّتٕمٜم٤م يمٜم٤ّم  ، ًمف ذًمؽ ومذيمرٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومج٤مء ، سمرطم٤مًمٜم٤م يٓمٗمـ هب

 ، اعمتٕم٦م قمـ وّنك،  قمٚمٞمف وأصمٜمك اهلل ومحٛمد ظمٓمٞم٤ٌمً  وىم٤مم ومٖمْم٥م:  ىم٤مل
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  .اًمقداع صمٜمّٞم٦م ومًّٛمٞم٧م يقُمئذٍ  ومتقادقمٜم٤م

 ـمري٘مف ُمـ اًمّرّزاق قمٌد وم٠مظمرضمٝم٤م . اًمٌٍمّي  وهق احلًـ رواي٦م وأُّم٤م

 راوهي٤م ُمـ ُمٜمٙمرة اًمّزي٤مدة وهذه " سمٕمده٤م وٓ ىمٌٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م ُم٤م " وزاد

 ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد أظمرضمف وىمد ، احلدي٨م ؾم٤مىمط وهق ، قمٌٞمد سمـ قمٛمرو

  .اًمّزي٤مدة هذه سمدون احلًـ قمـ صحٞمح٦م ـمريؼ ُمـ

  .ىم٤مل يمام ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ومثٌت٧م:  افػتح ؽزوة وأّمو

  .إيمقع سمـ ٛم٦مؾمٚم طمدي٨م ُمـ أيْم٤مً  ُمًٚمؿ ذم ومثٌت٧م:  أوضوس وأّمو

 ؾمؼمة سمـ اًمّرسمٞمع طمدي٨م ُمـ داود أيب قمٜمد ومقىمع:  افقداع حّجي وأّمو

  .أسمٞمف قمـ

  " واًمٗمتح أوـم٤مس سملم خم٤مًمٗم٦م ٓ " ىمقًمف وأُّم٤م

 ذم أوـم٤مسٍ  إمم ظمرضمقا صمؿّ  رُمْم٤من ذم يم٤من اًمٗمتح ٕنّ  ، ٟمٔمرٌ  ومٗمٞمف

 ، طمرُم٧م طمّتك ُمّٙم٦م ُمـ ُيرضمقا ملَ  أّّنؿ ُمًٚمؿ ؾمٞم٤مق وذم ، ؿمّقال

 ، اًمٜم٤ًّمء ُمتٕم٦م ذم ًمٜم٤م وم٠مذن ، اًمٗمتح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع همزا إّٟمف " وًمٗمٔم٦م

 صمؿّ  : ىم٤مل أن إمم ، اعمرأة ىمّّم٦م ومذيمر - ىمقُمل ُمـ ورضمٌؾ  أٟم٤م ومخرضم٧م

  " طمّرُمٝم٤م طمّتك أظمرج ومٚمؿ ، ُمٜمٝم٤م اؾمتٛمتٕم٧م

 وهق واًم٤ٌمب اًمّريمـ سملم ىم٤مئامً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأي٧م " ًمف ًمٗمظ وذم

 ىم٤مل أّٟمف ٟمٛمػم اسمـ طمدي٨م ذم مشم٘مدّ  ويم٤من،  ٟمٛمػم اسمـ طمدي٨م سمٛمثؾ " ي٘مقل

 وأنّ  ، اًمٜم٤ًّمء ُمـ آؾمتٛمت٤مع ذم ًمٙمؿ أذٟم٧م يمٜم٧م ىمد إيّن  اًمٜم٤ّمس أهّي٤م ي٤م: 

 ." اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم ذًمؽ طمّرم ىمد اهلل

 ٟمخرج ملَ  صمؿّ  ، ُمّٙم٦م دظمٚمٜم٤م طملم اًمٗمتح قم٤مم سم٤معمتٕم٦م أُمرٟم٤م " رواي٦م وذم
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 - اًمٜم٤ًّمء ـُم سم٤مًمّتٛمّتع أصح٤مسمف أُمر " ًمف رواي٦م وذم " قمٜمٝم٤م ّن٤مٟم٤م طمّتك

ـّ  : ىم٤مل – اًم٘مّّم٦م ومذيمر  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م صمؿّ  ، صمالصم٤مً  ُمٕمٜم٤م ومٙم

ـّ    " اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم هذا يقُمٙمؿ ُمـ طمرام إّّن٤م وم٘م٤مل " ًمٗمظ وذم "سمٗمراىمٝم

 أوـم٤مس قم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٜم٤م رظّمص " ُمًٚمؿ ومٚمٗمظ:  أوضوس ؾلّمو

  " قمٜمٝم٤م ّنك صمؿّ  ، صمالصم٤مً  اعمتٕم٦م ذم

 قم٤مم قمغم أـمٚمؼ يٙمقن أن حيتٛمؾ ًمٙمـ ، اعمٖم٤ميرة احلديثلم وفم٤مهر

 اًمٜم٤ًّمء ُمـ متّتٕمقا أّّنؿ ؾمٞم٤مىمف ذم وىمع وًمق ، ًمت٘م٤مرهبام أوـم٤مس قم٤مم اًمٗمتح

 .اجلٛمع هذا طمًـ عَم٤َّم أوـم٤مس همزوة ذم

 اًمّتٍميح ي٘مع أن سمٕمد أوـم٤مس همزوة ذم اإلذن ي٘مع أن ويٌٕمد .ٟمٕمؿ

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم طمرُم٧م سم٠مّّن٤م اًمٗمتح همزوة ذم ىمٌٚمٝم٤م

َّٓ  قِمٚم٦َّم سمٖمػم رء اًمّرواي٤مت ُمـ يّمّح  ومال،  ذًمؽ رشم٘مرّ  وإذا  همزوة إ

  .اًمٗمتح

 ُمـ ومٗمٞمٝم٤م صحٞمح٦م ومٞمٝم٤م احلدي٨م ـمرق يم٤مٟم٧م وإن:  خقز ؽزوة وأّمو

  .شم٘مّدم ُم٤م اًمٕمٚمؿ أهؾ يمالم

 احلًـ ُمرؾمؾ ُمـ ًمٙمقٟمف،  ومٞمٝم٤م إصمر يّمّح  ومال:  افؼضوء ظؿرة وأّمو

 .أطمد يمّؾ  قمـ ي٠مظمذ يم٤من ّٕٟمف،  وٕمٞمٗم٦م وُمراؾمٞمٚمف

 ذم واطمدة ؾمٜم٦م ذم يم٤مٟم٤م ّّٕنام ظمٞمؼم أّي٤مم أراد ومٚمٕمٚمف صمٌقشمف شم٘مدير قمغمو

  .ؾمقاء وأوـم٤مس اًمٗمتح

 سم٠مّّنؿ اًمّتٍميح هريرة أيب طمدي٨م ذم ومٚمٞمس:  تبقك ؿّصي وأّمو

ـّ  اؾمتٛمتٕمقا  . احل٤مًم٦م شمٚمؽ ذم ُمٜمٝم
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ـّ  اًمّتقديع وىمع صمؿّ  ىمديامً  وىمع ذًمؽ يٙمقن أن ؾقحتؿؾ  طمٞمٜمئذٍ  ُمٜمٝم

 .واًمٜمّٝمل

 ، اًمّرظمّم٦م قمغم وم٤مؾمتٛمرّ  سمٕمْمٝمؿ يٌٚمغ ومٚمؿ ىمديامً  وىمع لاًمٜمّٝم يم٤من أو

 .ذًمؽ ذم اًمٜمّٝمل ًمت٘مّدم سم٤مًمٖمْم٥م اًمٜمّٝمل ىمرن ومٚمذًمؽ

 سمـ ُم١مُّمؾ رواي٦م ُمـ وم٢مّٟمف ، ُم٘م٤مًٓ  هريرة أيب طمدي٨م ذم أنّ  قمغم

  .ُم٘م٤مل ُمٜمٝمام يمؾ   وذم قماّمر سمـ قمٙمرُم٦م قمـ إؾمامقمٞمؾ

٤ٌّمد ـمريؼ ُمـ وم٢مّٟمف يّمّح  ومال ضم٤مسمر طمدي٨م وأُّم٤م  وهق . يمثػم سمـ قم

  .ُمؽموك

 قمٜمف واًمّرواي٦م ، ؾمؼمة سمـ اًمّرسمٞمع قمغم اظمتالف ومٝمق:  افقداع حّجي وأّمو

 داود أيب ؾمٞم٤مق ذم ومٚمٞمس طمٗمٔمف يم٤من وم٢من ، وأؿمٝمر أصّح  اًمٗمتح ذم سم٠مّّن٤م

 ملَ  ُمـ ويًٛمٕمف ًمٞمِمٞمع اًمٜمّٝمل إقم٤مدة أراد ملسو هيلع هللا ىلص ومٚمٕمٚمف ، اًمٜمّٝمل جمّرد ؾمقى

  . ذًمؽ ىمٌؾ يًٛمٕمف

 ظمٞمؼم همزوة ؾمقى سحي٤مً  حٞمح٤مً ص ىمٚمٜم٤م يمام اعمقاـمـ ُمـ يٌؼ ومٚمؿ

  .شم٘مّدم ُم٤م اًمٕمٚمؿ أهؾ يمالم ُمـ ظمٞمؼم همزوة وذم ، اًمٗمتح وهمزوة

 يًتٛمتٕمقن يٙمقٟمقا ملَ  اًمّّمح٤مسم٦م أنّ  " اهلدي " ذم اًم٘مّٞمؿ اسمـ وزاد

 هٜم٤مك ي٘مع ملَ  أو ظمٞمؼم يقم ي٘مع ملَ  اًمٜمّٝمل أنّ  ومٞم٘مقى يٕمٜمل ، سم٤مًمٞمٝمقدّي٤مت

 يّم٤مهرون يم٤مٟمقا ظمٞمؼم هيقد سم٠منّ :  جي٤مب أن يٛمٙمـ ًمٙمـ،  ُمتٕم٦م ٟمٙم٤مح

 ُمـ ٟم٤ًمئٝمؿ ُمـ هٜم٤مك يٙمقن أن ومٞمجقز اإلؾمالم ىمٌؾ واخلزرج إوس

ـّ  اًمّتٛمّتع وىمع  .ىم٤مل سمام آؾمتدٓل يٜمٝمض ومال .هب

 .وجفون اعمتٕم٦م حتريؿ ُمقوع شمٕمٞملم ذم:  " احل٤موي " ذم اعم٤موردّي  ىم٤مل
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 ملَ  ُمـ يٕمٚمٛمف طمّتك وأٟمنم أفمٝمر ًمٞمٙمقن شمٙمّرر اًمّتحريؿ أنّ  : أحدمهو

 .همػمه٤م ذم حيي ٓ ُمـ اعمقاـمـ سمٕمض ذم حيي ىمد ّٕٟمف،  ٚمٛمفقم يٙمـ

 يقم إمم " إظمػمة اعمّرة ذم ىم٤مل وهلذا ، ُمراراً  أسمٞمح٧م أّّن٤م : افّثوين

 ، شمٕم٘مٌف اإلسم٤مطم٦م سم٠منّ  ُم١مذٟم٤مً  يم٤من اعم٤ميض اًمّتحريؿ أنّ  إمم إؿم٤مرة " اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .أصالً  إسم٤مطم٦م شمٕم٘مٌف ٓ ُم١مسّمد حتريؿ وم٢مّٟمف هذا سمخالف

 .اعمٕمتٛمد هق ٤ميناًمثّ  وهذا

 اعمقـمـ قمـ اعمت٠مظّمر اعمقـمـ ذم ومٞمٝم٤م سم٤مإلذن اًمّتٍميح إّول ويردّ 

  .اًمٗمتح صمؿّ  ظمٞمؼم همزوة ذم يمام سمتحريٛمٝم٤م ومٞمف اًمّتٍميح وىمع اًمذي

 ومٙم٤مٟم٧م ُمّرشملم وىمٕم٤م وإسم٤مطمتٝم٤م حتريٛمٝم٤م أنّ  اًمّّمقاب:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 قم٤مم وهق اًمٗمتح قم٤مم أسمٞمح٧م صمؿّ  ومٞمٝم٤م طمّرُم٧م صمؿّ  ظمٞمؼم ىمٌؾ ُم٤ٌمطم٦م

 .ُم١مسّمداً  حتريامً  طمّرُم٧م صمؿّ  أوـم٤مس

  .اإلسم٤مطم٦م شمٙمرير ُمـ ُم٤مٟمع وٓ:  ىم٤مل

 . ُمّرشملم ٟمًخ٧م اعمتٕم٦م أنّ  افّشوؾعلّ  ظـ همػمه وٟم٘مؾ

،  اعمتٕم٦م ٟمٙم٤مح ذم اإلذن ؾم٥ٌم ذم،  ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨مىمد شم٘مّدم و

،  آؾمتٛمت٤مع ذم هلؿ وم٠مذن اًمٕمزسم٦م قمٚمٞمٝمؿ اؿمتّدت همزوا إذا يم٤مٟمقا وأّّنؿ

 اعمّرة ذم وىمع ومٚماّم  ، اإلذن سمٕمد ُمقاـمـ يمّؾ  ذم يتٙمّرر نيم٤م اًمٜمّٝمل ومٚمٕمؾ

  .أقمٚمؿ واهلل .إذن ذًمؽ سمٕمد ي٘مع ملَ  اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم طمّرُم٧م أّّن٤م إظمػمة

٤ٌّمس اسمـ أنّ ،  واعمتٕم٦م احلٛمر قمـ اًمٜمّٝمل سملم قمكم   َجع ذم واحلٙمٛم٦م  قم

 احلٛمر ذم اًمّرظمّم٦م ذم قمٜمف اًمٜمّ٘مؾ وؾمٞم٠ميت ، ُمٕم٤مً  إُمريـ ذم يرظّمص يم٤من

 .ظمٞمؼم يقم ذًمؽ وأنّ  ُمٕم٤مً  إُمريـ ذم قمكم   قمٚمٞمف ومردّ  ، ٕهٚمّٞم٦ما
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 .واطمد زُمـ ذم وىمع قمٜمٝمام اًمٜمّٝمل وأنّ ،  فم٤مهره قمغم يٙمقن أن وم٢مُّم٤م

 ُمّدة ًم٘مٍم قمٚمّٞم٤مً  يٌٚمغ ملَ  اًمٗمتح قم٤مم وىمع اًمذي اإلذن يٙمقن أن وإُّم٤م

  .شم٘مّدم يمام .أّي٤مم صمالصم٦م وهق.  اإلذن

ٗمر ذم قازاجل ٟمًخ قمغم شمٌقك ىمّّم٦م ذم واحلدي٨م ًّ  قمٜمٝم٤م ّنك ّٕٟمف،  اًم

ٗمر إٟمِم٤مء أوائؾ ذم ًّ  يمام ؿمديدة ومٞمف واعمِمّ٘م٦م سمٕمٞمداً  ؾمٗمراً  يم٤من أّٟمف ُمع اًم

 احل٤مضم٦م وهل اإلسم٤مطم٦م قِمٚم٦َّم ويم٤من ، يمٕم٥م شمقسم٦م ذم احلدي٨م ذم سمف ّسح

  .أقمٚمؿ واهلل .سمٕمده٤م وُم٤م ظمٞمؼم ومتح سمٕمد ُمـ اٟمتٝم٧م اًمِّمديدة

ٝمٞمكمّ  ىمقل قمـ واجلقاب ًّ ـّ  يًتٛمتع ٟم٤ًمء ظمٞمؼم ذم ٙمـي ملَ  أّٟمف:  اًم ،  هب

 اًمّّمح٤مسم٦م شمٙمـ ملَ .  اًم٘مّٞمؿ اسمـ ىمقل قمـ اجلقاب ُمـ سمّٞمٜمتف مم٤ّم فم٤مهر

 .سم٤مًمٞمٝمقدّي٤مت يتٛمّتٕمقن

 اؾمتٛمتٕمقا سم٠مّّنؿ اًمّتٍميح احلدي٨م ذم ي٘مع ملَ :  شم٘مّدم يمام ومٞم٘م٤مل وأيْم٤مً 

 نيم٤م اًمٜم٤ًّمء ُمـ اًمّتٛمّتع أنّ  ُمٜمف ومٞم١مظمذ ، اًمٜمّٝمل جمّرد ومٞمف وإّٟمام ، ظمٞمؼم ذم

  .طمالًٓ 

 ىم٤مل طمٞم٨م ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذمأظمرضمف اًمٌخ٤مري  ُم٤م حتٚمٞمٚمف وؾم٥ٌم

 اعمرأة ٟمٜمٙمح أن ًمٜم٤م ومرظّمص - ىم٤مل صمؿّ  - رء ًمٜم٤م وًمٞمس ٟمٖمزو يمٜم٤ّم :

 .اًمٌّمء ىمٚم٦م ُمع احل٤مضم٦م وهق،  ذًمؽ ؾم٥ٌم إمم وم٠مؿم٤مر " سم٤مًمّثقب

 " سمٚمٗمظ اًمؼمّ  قمٌد اسمـ أظمرضمف اًمذي ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م ذم ويمذا

 ّنك صمؿّ  ، ؿمديدة سم٤مًمٜم٤ّمس يم٤مٟم٧م ًمٕمزسم٦مٍ  اعمتٕم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ّل اًمٜمٌّ رظّمص إّٟمام

 . "قمٜمٝم٤م

ٌل وُمـ اعم٤مل ُمـ قمٚمٞمٝمؿ وؾّمع ظمٞمؼم ومتح٧م ومٚماّم  ًّ  اًمٜمّٝمل ومٜم٤مؾم٥م اًم
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 اهلل ٟمٕمٛم٦م ؿمٙمر مت٤مم ُمـ ذًمؽ ويم٤من ، اإلسم٤مطم٦م ؾم٥ٌم ٓرشمٗم٤مع اعمتٕم٦م قمـ

 .اًمّْمٞمؼ سمٕمد اًمّتقؾمٕم٦م قمغم

 ٕمدٌ سمُ  إًمٞمٝم٤م اعم٤ًموم٦م ذم يٙمقن اًمتل اعمٖم٤مزي ذم شم٘مع إّٟمام اإلسم٤مطم٦م يم٤مٟم٧م أو

 قمـ اًمٜمّٝمل ومقىمع اعمديٜم٦م سم٘مرب ّّٕن٤م،  ذًمؽ سمخالف وظمٞمؼم ، وُمِمّ٘م٦م

 إمم قم٤مدوا عَم٤َّم صمؿّ  ، ومٞمٝم٤م إذن شم٘مّدم همػم ُمـ ذًمؽ إمم إؿم٤مرة ومٞمٝم٤م اعمتٕم٦م

 ذم هلؿ أذن اًمٕمزوسم٦م قمٚمٞمٝمؿ وؿمّ٘م٧م اًمٗمتح همزاة وهل اعمّدة سمٕمٞمدة ؾمٗمرة

 سمٕمد ّن٤مهؿ صمؿّ  ، ًمٚمح٤مضم٦م دومٕم٤مً  وم٘مط أّي٤مم سمثالصم٦م ُم٘مّٞمداً  ًمٙمـ،  اعمتٕم٦م

 اهلل رؾمقل قمـ ؾمٚمٛم٦م رواي٦م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ يمام قمٜمٝم٤م اٟم٘مْم٤مئٝم٤م

 ّنك صمؿّ  صمالصم٤مً  اعمتٕم٦م ذم أوـم٤مس قم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رظّمص: ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص

  .قمٜمٝم٤م

 .اإلذن سمٕمد اًمٜمّٝمل ومٞمٝم٤م صم٧ٌم ؾمٗمرةٍ  يمّؾ  قمـ جي٤مب وهٙمذا

 صم٧ٌم إن جمّرداً  اًمٜمّٝمل ومٞمٝم٤م وىمع أّٟمف ئمٝمر وم٤مًمذي .اًمقداع طمّج٦م وأُّم٤م

 قمٚمٞمٝمؿ وؾّمع أن سمٕمد سمٜم٤ًمئٝمؿ ومٞمٝم٤م طمّجقا اًمّّمح٤مسم٦م ٕنّ  ، ذًمؽ ذم اخلؼم

َّٓ و ، قمزسم٦مٍ  ـمقل وٓ ؿمّدة ذم يٙمقٟمقا ومٚمؿ  راويف ؾمؼمة طمدي٨م ومٛمخرج إ

 واحلدي٨م 5 شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م ذم قمٚمٞمف اظمتٚمػ وىمد ، قمٜمف اًمّرسمٞمع اسمٜمف ـمريؼ ُمـ هق

 .اًمؽّمضمٞمح ومتٕملّم  واطمدة ىمّّم٦م ذم واطمد

 أرضمح اًمٗمتح زُمـ ذم سم٠مّّن٤م ُمٍّمطم٦م ُمًٚمؿ أظمرضمٝم٤م اًمتل واًمّٓمريؼ

 .أقمٚمؿ واهلل.  إًمٞمٝم٤م اعمّمػم ومتٕملّم 
احلٛمر  "ذم رواي٦م ًمٚمِمٞمخلم (  يوظـ حلقم احلؿر إهؾقّ : ) ؿقفف 

 .اإلٟمس إمم ُمٜمًقسم٦م اًمٜمّقن وؾمٙمقن اهلٛمزة سمٙمن واإلٟمًّٞم٦م "إٟمًّٞم٦م 
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 أيب يمالم ذم أنّ :  إصمػم اسمـ وزقمؿ ، سمٗمتحتلم أٟمًّٞم٦م:  ومٞمف ويؼول

ٙمقن صمؿّ  سم٤مًمّْمؿّ  أّّن٤م ي٘متيض ُم٤م اعمديٜمّل  ُمقؾمك ًّ  هل إٟمًّٞم٦م ًم٘مقًمف اًم

 .اًمقطمِم٦م ودّ  وإٟمس ، اًمٌٞمقت شم٠مًمػ اًمتل

 ّسح وىمد ، سمٗمتحتلم ىم٤مًمف إّٟمام ُمقؾمك أسم٤م ٕنّ ،  ذًمؽ ذم طمّج٦م وٓ

 .اًمقطمِم٦م ودّ  سمٗمتحتلم إٟمس أنّ  . اجلقهرّي 

 اطمتامل ُمع ؾمٙمقن صمؿّ  ْمؿ  سم احلدي٨م رواي٤مت ُمـ رء ذم ي٘مع وملَ 

ٙمقن صمؿّ  أّوًمف سمٙمن اًمّرواي٦م ُمقؾمك أسمق زّيػ . ٟمٕمؿ ، ضمقازه ًّ  .اًم

 صم٤مسم٧م ومٝمق وإٓ ، ومٕمًك اًمّرواي٦م ضمٝم٦م ُمـ أراد إن:  إصمػم اسمـ وم٘م٤مل

 .اإلٟمس إمم وٟمًٌتٝم٤م .اًمٚمٖم٦م ذم

 .اإلٟمًّٞم٦م سمدل " إهٚمّٞم٦م " وهمػمه صمٕمٚم٦ٌم أيب طمدي٨م ذم وىمع وىمد

 سحي٤مً  شم٘مّدم وىمد ، اًمقطمِمّٞم٦م احلٛمر أيمؾ ضمقاز ٤مهب اًمّت٘مٞمٞمد ُمـ وي١مظمذ

 .( ) احل٩ّم  ذم ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ذم

 

______________________ 
 .( 666) اٟمٔمر طمدي٨م أيب ىمت٤مدة سمرىمؿ   (6)

قمـ طمٙمؿ أيمؾ احلٛمر إهٚمّٞم٦م ذم ذح طمدي٨م ،  إن ؿم٤مء اهلل وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم ُمًتقرم 

 (. 036) ضم٤مسمر ذم إـمٕمٛم٦م 
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 الحديث التادع
ٓ تـؽح إّيؿ : ؿول  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  , أنّ  ظـ أيب هريرة  -666

يو رشقَل اهلل , :  حتك تستلمر , وٓ تـؽح افبؽر حتك تستلذن , ؿوفقا

ًَ : ؿول  ؟وـقػ إذهنو   ( ).أن تسؽ

 

 أسمٚمغ وهق.  ًمٚمخؼم وسمرومٕمٝم٤م ، ًمٚمٜمّٝمل احل٤مء ٙمنسم ( تـؽح ٓ)  : ؿقفف

 .اعمٜمع ذم

 ، قمّدهت٤م وشمٜم٘ميض ُمٜمف شمٌلم أو زوضمٝم٤م يٛمقت اًمتل وهل إّيؿو

  .زوضمٝم٤م ُم٤مت ُمـ قمغم شمٓمٚمؼ ُم٤م وأيمثر

 رضمؾ ويمّؾ  هل٤م زوج ٓ اُمرأة يمّؾ  قمغم شمٓمٚمؼ اًمٕمرب:  سمّٓم٤مل اسمـ وىم٤مل

  .سمٙمراً  يم٤من وإن " اعمِم٤مرق " ذم زاد ، أّيامً  ًمف اُمرأة ٓ

 زوضمٝم٤م وم٤مرىم٧م اًمتل اًمّثّٞم٥م هل إّيؿ أنّ  .احلدي٨م هذا وفم٤مهر

 وُمٜمف ، إّيؿ ذم إصؾ هق وهذا ، سم٤مًمٌٙمر عم٘م٤مسمٚمتٝم٤م ـمالق أو سمٛمقٍت 

 .أي٤مُمك اًمٜم٤ًّمء ومتّمػم اًمّرضم٤مل ي٘متؾ:  أي " ُم٠ميٛم٦م اًمٖمزو " ىمقهلؿ

 ؿإسمراهٞم قمـ قمٞم٤مض وٟم٘مٚمف ، أصالً  هل٤م زوج ٓ ُمـ قمغم شمٓمٚمؼ وىمد

 هل٤م زوج ٓ ُمـ يمّؾ  قمغم يٓمٚمؼ أّٟمف وهمػممه٤م اًم٘م٤ميض وإؾمامقمٞمؾ احلريبّ 

 .صمّٞم٤ٌمً  أو يم٤مٟم٧م سمٙمراً  يمٌػمة أو يم٤مٟم٧م صٖمػمة

______________________ 
ُمـ ـمرق قمـ حيٞمك (  6364) وُمًٚمؿ (  2624،  2622،  3330) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة 
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  .اًمٚمٖم٦م ٕهؾ اًم٘مقًملم اعم٤موردّي  وطمٙمك

 اسمـ قمٜمد احلدي٨م هذا ذم حيٞمك قمـ إوزاقمّل  رواي٦م ذم وىمع وىمد

 اعمٜمذر اسمـ قمٜمد ووىمع " اًمّثّٞم٥م شمٜمٙمح ٓ " واًمّدارىمٓمٜمّل  واًمّدارُمّل  اعمٜمذر

 ." شمِم٤مور اًمّثّٞم٥م " احلدي٨م هذا ذم أسمٞمف قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب سمـ قمٛمر رواي٦م ذم

 ٓ وم٤معمٕمٜمك ، إُمر ـمٚم٥م آؾمتئامر أصؾ ( تستلمر حّتك) :  ؿقفف

 .ُمٜمٝم٤م إُمر يٓمٚم٥م طمّتك قمٚمٞمٝم٤م يٕم٘مد

َّٓ  يٕم٘مد ٓ أّٟمف " شمًت٠مُمر " ىمقًمف ُمـ وي١مظمذ  ، سمذًمؽ شم٠مُمر أن سمٕمد إ

 إؿمٕم٤مر ومٞمف سمؾ ، طمّ٘مٝم٤م ذم اًمقزمّ  اؿمؽماط قمدم قمغم دًٓم٦م ومٞمف وًمٞمس

 .سم٤مؿمؽماـمف

 اًمّرواي٦م هذه ذم وىمع يمذا ( تستلذن حّتك افبؽر تـؽح وٓ) :  ؿقفف

 وًمٚمٌٙمر،  سم٤مٓؾمتئامر ًمٚمّثّٞم٥م ومٕمؼّم  ، واًمٌٙمر اًمّثّٞم٥م سملم اًمّتٗمرىم٦م

 .سم٤مٓؾمتئذان

 ةاعمِم٤مور شم٠ميمٞمد قمغم يدّل  آؾمتئامر أنّ  ضمٝم٦م ُمـ سمٞمٜمٝمام ومرٌق  ُمٜمف ومٞم١مظمذ

 اًمٕم٘مد ذم إذّن٤م سيح إمم اًمقزمّ  حيت٤مج وهلذا ، اعمًت٠مُمرة إمم إُمر وضمٕمؾ

 .ذًمؽ سمخالف واًمٌٙمر اّتػوؿوً  اُمتٜمع سمٛمٜمٕمف ّسطم٧م وم٢مذا ،

ٙمقت اًم٘مقل سملم دائر واإلذن ًّ  ذم سيح وم٢مّٟمف إُمر سمخالف واًم

ٙمقت ضمٕمؾ وإّٟمام،  اًم٘مقل ًّ  أن شمًتحل ىمد ّّٕن٤م،  اًمٌٙمر طمّؼ  ذم إذٟم٤مً  اًم

 .شمٗمّمح

 ." ىمٚمٜم٤م " ؾمٚمٛم٦م أيب سمـ قمٛمر رواي٦م ذم ( اهلل يو رشقَل :  ؿوفقا) :  ففؿق

٤مئٚم٦م هل أّّن٤م ذم سيحذم اًمٌخ٤مري  قم٤مئِم٦م وطمدي٨م ًّ  .ذًمؽ قمـ اًم
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 أيب اسمـ قمـ ضمري٩ٍم  اسمـوًمٚمٌخ٤مري ُمـ ـمريؼ  (؟  إذهنو ـقػ) :  ؿقفف

 ىمٚم٧م:  ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ ذيمقان هق قمٛمٍرو أيب قمـ ُُمَٚمٞمٙم٦م

ـّ  ذم اًمٜم٤ًّمء يًت٠مُمر ، اهلل َل ي٤م رؾمق:   وم٢منّ :  ىمٚم٧م .ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ أسمْم٤مقمٝم

  .إذّن٤م ؾمٙم٤مهت٤م:  ىم٤مل ؟ ومتًٙم٧م ومتًتحٞمل شمًت٠مُمر اًمٌٙمر

 اجل٤مري٦م قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾم٠مًم٧ُم :  اًمقضمف هذا ُمـ ُمًٚمؿ رواي٦م وذم

 وم٢مّّن٤م:  ىمٚم٧م .شمًت٠مُمر ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ ٓ أم أشمًت٠مُمر ، أهٚمٝم٤م يٜمٙمحٝم٤م

 .شمًتحل

 ىم٤مل "قمٜمد اًمٌخ٤مري  ضمري٩ٍم  اسمـ رواي٦م ذم ( تسؽً أن: ؿول  : )ؿقفف 

 ُمًٚمؿ رواي٦م وذم " صامهت٤م إذّن٤م:  ىم٤مل " ًمف ًمٗمظ وذم " إذّن٤م ؾمٙم٤مهت٤م: 

 ." ؾمٙمت٧م هل إذا إذّن٤م ومذًمؽ:  ىم٤مل " أيْم٤مً  ضمري٩ٍم  اسمـ ـمريؼ ُمـ

 اًمٌٙمر ُمًٚمؿ رواي٦م ذم سم٤مجل٤مري٦م اعمراد أنّ  قمغم اًمٌخ٤مرّي  رواي٦م ٧مودًمَّ 

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ُمـ أيْم٤مً  ٚمؿُمً وقمٜمد . اًمّثّٞم٥م دون  واًمٌٙمر:  قم

 أسمقه٤م يًت٠مذّن٤م واًمٌٙمر " ًمف ًمٗمظ وذم .صامهت٤م وإذّن٤م ، ٟمٗمًٝم٤م ذم شمًت٠مذن

 ." ٟمٗمًٝم٤م ذم

 ًمق ًمٙمـ ، إذن ؾمٙمقهت٤م أنّ  اًمٌٙمر إقمالم يًتح٥ّم :  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 ظـد سمذًمؽ اًمٕم٘مد يٌٓمؾ ملَ  إذن صٛمتل أنّ  قمٚمٛم٧م ُم٤م:  اًمٕم٘مد سمٕمد ىم٤مًم٧م

 .اجلؿفقر

 صمالصم٤مً  ذًمؽ هل٤م ي٘م٤مل:  ُمٜمٝمؿ ؿمٕم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل ، ادوفؽّقي ضبع وأبطؾف

  .وم٤مٟمٓم٘مل يمره٧ِم  وإن وم٤مؾمٙمتل روٞم٧ِم  إن

 ُمـ ذًمؽ ومٞمٛمٜمٕمٝم٤م ختجؾ ًمئال قمٜمده٤م اعم٘م٤مم يٓم٤مل:  سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل
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  .اعم٤ًمرقم٦م

خط ىمريٜم٦م ُمٜمٝم٤م فمٝمرت سمؾ،  شمتٙمٚمؿ ملَ  إذا ومٞمام واختؾػقا ًّ  اًمّرو٤م أو اًم

ؿ ًّ  .اًمٌٙم٤مء أو ُمثالً  سم٤مًمّتٌ

 فمٝمر أو ىم٤مُم٧م أو سمٙم٧م أو ٟمٗمرت إن .اعم٤مًمٙمّٞم٦م قمٜمد:  إول افؼقل

 .شمزّوج ملَ ،  اًمٙمراه٦م قمغم يدّل  ُم٤م ُمٜمٝم٤م

  أصمر ٓ .اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م قمٜمد:  افؼقل افثوين
ٍ
َّٓ ،  اعمٜمع ذم ذًمؽ ُمـ ًمٌمء  إن إ

  .وٟمحقه اًمّّمٞم٤مح اًمٌٙم٤مء ُمع ىمرٟم٧م

 اعمٜمع قمغم دلَّ  طم٤مّراً  يم٤من وم٢من،  اًمّدُمع سملم سمٕمْمٝمؿ ومّرق:  افؼقل افثوفٌ

  .اًمّرو٤م قمغم دلَّ  سم٤مرداً  يم٤من وإن، 

 هل سم٤مؾمتئذاّن٤م أُمر اًمتل اًمٌٙمر أنّ  إمم إؿم٤مرة احلدي٨م هذا وذم:  ىم٤مل

 يًتقي وُمـ ، اإلذن ُم٤م شمدري ٓ ُمـ ٓؾمتئذان ُمٕمٜمك ٓ إذ ، اًم٤ٌمًمغ

  .وؾمخٓمٝم٤م ؾمٙمقهت٤م

 إذّن٤م ىمٌؾ اًمٞمتٞمٛم٦م اًمٌٙمر ؾمٙمقت أنّ ،  موفؽ قمـ اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وٟم٘مؾ

 إمم شم٘مقيْمٝم٤م سمٕمد يم٤من إذا ُم٤م سمخالف ، ُمٜمٝم٤م رو٤مً  يٙمقن ٓ وشمٗمقيْمٝم٤م

  .وًمّٞمٝم٤م

 إمم سم٤مًمٜم٦ًٌّم اًم٤ٌمًمغ اًمٌٙمر سمًٙمقت آيمتٗم٤مء:  افّشوؾعّقي بعض وخّص 

  .همػممه٤م ُمـ أيمثر ُمٜمٝمام شمًتحل ّّٕن٤م ، همػممه٤م دون واجلدّ  إب

 إسمٙم٤مر َجٞمع ذم احلدي٨م اؾمتٕمامل اجلؿفقر ظؾقف اًمذي واًمّّمحٞمح

 .إوًمٞم٤مء جلٛمٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌّم

 .إذّن٤م سمٖمػم اًم٤ٌمًمغ اًمٌٙمر يزّوج إب ذم واختؾػقا
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:  صمقر أسمق وواوم٘مٝمؿ واحلٜمٗمّٞم٦م واًمّثقرّي  إوزاقمّل  ىم٤مل:  افؼقل إول

  .يّمّح  ملَ  اؾمتئذان سمٖمػم قمٚمٞمٝم٤م قم٘مد ومٚمق ، اؾمتئذاّن٤م يِمؽمط

 اؾمتئذان سمٖمػم سم٤مًمٖم٤مً  يم٤مٟم٧م وًمق يزّوضمٝم٤م أن ًمألب جيقز:  افؼقل افثوين

 .وإؾمح٤مق وأمحد واًمِّم٤مومٕمّل  واًمٚمٞم٨م وُم٤مًمؽ ًمٞمغم أيب اسمـ ىمقل وهق ،

 أطمّؼ  اًمّثّٞم٥م ضمٕمؾ ّٕٟمف،  اًم٤ٌمب طمدي٨م ُمٗمٝمقم:  طمّجتٝمؿ وُمـ

  .ُمٜمٝم٤م هب٤م أطمّؼ  اًمٌٙمر وزمّ  أنّ  قمغم ومدلَّ  ، وًمّٞمٝم٤م ُمـ سمٜمٗمًٝم٤م

 قمـ سُمْردة أيب قمـ إؾمح٤مق أيب سمـ يقٟمس سمحدي٨م:  سمٕمْمٝمؿ واطمت٩ّم 

 " إذّن٤م ومٝمق ؾمٙمت٧م وم٢من ، ٟمٗمًٝم٤م ذم اًمٞمتٞمٛم٦م شمًت٠مُمر " ُمرومققم٤مً  ُمقؾمك أيب

  .قمٚمٞمف اعمٓمٚمؼ ومٞمحٛمؾ سم٤مًمٞمتٞمٛم٦م ذًمؽ وم٘مّٞمد:  ىم٤مل

٤ٌّمس اسمـ حلدي٨م:  ٟمٔمرٌ  وومٞمف  " أسمقه٤م يًت٠مذّن٤م " سمٚمٗمظ ذيمرشمف اًمذي قم

  .إب ذيمر قمغم ومٜمّص 

 .اًمٜمّٗمس اؾمتٓم٤مسم٦م قمـ شمٙمقن ىمد اعم١ماُمرة سم٠منّ :  اًمِّم٤مومٕمّل  وأضم٤مب

ـّ  ذم ٜم٤ًّمءاًم ُمرواآو : رومٕمف قمٛمر اسمـ طمدي٨م وي١مّيده  أظمرضمف .سمٜم٤مهت

 .داود أسمق

 ُمٕمٜمك قمغم ًمٙمٜمّف ، أُمر ًمألمّ  ًمٞمس أّٟمف خالف ٓ:  اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل 

 .اًمٜمّٗمس اؾمتٓم٤مسم٦م

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ذم إب ذيمر زي٤مدة:  اًمٌٞمٝم٘مّل  وىم٤مل  ، حمٗمقفم٦م همػم قم

 واًم٘م٤مؾمؿ قمٛمر اسمـ ويم٤من ، طمديثف ذم قمٞمٞمٜم٦م اسمـ زاده٤م:  اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل

ـّ  ٓ ٤مرإسمٙم يزّوضمقن وؾم٤ممل  .يًت٠مُمروّن

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ذم واعمحٗمقظ:  اًمٌٞمٝم٘مّل  ىم٤مل  " شمًت٠مُمر اًمٌٙمر " قم
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 أسمق رواه ويمذًمؽ " شمًت٠مُمر واًمٞمتٞمٛم٦م " سمٚمٗمظ يمٞم٤ًمن سمـ ص٤مًمح ورواه

 .هريرة أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ قمٛمرو سمـ وحمّٛمد ُمقؾمك أيب قمـ سُمْردة

 .اًمٞمتٞمٛم٦م سم٤مًمٌٙمر اعمراد أنّ  قمغم ومدلَّ 

 ىم٤مئؾ ىم٤مل وًمق ، إب سمٚمٗمظ احل٤مومظ اًمّث٘م٦م دةزي٤م يدومع ٓ وهذا .ىمٚم٧م

 إب ومٞمف يدظمؾ أّوًمف سمْمؿّ  وشمًت٠مُمر . يدومع ملَ  اًمٌٙمر سم٤مًمٞمتٞمٛم٦م اعمراد سمؾ: 

 .اًمّرواي٤مت سملم شمٕم٤مرض ومال وهمػمه

 أو اًمٕم٘مد صّح٦م ذم ذط هق هؾ .آؾمتئامر أنّ  ذم اًمٜمّٔمر ويٌ٘مك

 ُمـ يمؾ   ؟ اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل يمام .اًمٜمّٗمس اؾمتٓم٤مسم٦م ُمٕمٜمك قمغم ُمًتح٥ّم 

 .حمتٛمؾ إُمريـ

 .سمف واؾمتدل

 ًمٕمٛمقم . قمٚمٞمٝم٤م إضم٤ٌمر ٓ اًمّثّٞم٥م اًمّّمٖمػمة أنّ  قمغم: وهق افؼقل إول 

  سمٙم٤مرهت٤م زاًم٧ْم  ُمـ أنّ  وقمغم ، وًمّٞمٝم٤م ُمـ سمٜمٗمًٝم٤م أطمّؼ  يمقّن٤م
ٍ
 وًمق - سمقطء

 أطمّؼ  اًمّثّٞم٥م " ىمقًمف ًمٕمٛمقم همػمه وٓ ٍٕب  قمٚمٞمٝم٤م إضم٤ٌمر ٓ - زٟم٤مً  يم٤من

 ." سمٜمٗمًٝم٤م

 .ص٤مطم٤ٌمه طمّتك وظم٤مًمٗمف ، يم٤مًمٌٙمر هل:  طمٜمٞمٗم٦م أسمق ىم٤مل : افؼقل افثوين

 سم٤مٍق  وهق،  احلٞم٤مء هق اًمٌٙمر سمًٙمقت آيمتٗم٤مء قِمٚم٦َّم سم٠منّ :  ًمف واطمت٩ّم 

  سمٙم٤مرهت٤م زاًم٧م ومٞمٛمـ ُمٗمروو٦م اعم٠ًمًم٦م ٕنّ  هذه ذم
ٍ
 ومٞمٛمـ ٓ،  سمقطء

 .وقم٤مدة ديدٟم٤مً  اًمّزٟم٤م اخّتذت

 وىم٤مسمٚمٝم٤م سم٤مًمٌٙمر يتٕمٚمؼ احلٞم٤مء أنّ  قمغم ٟمّص  احلدي٨م سم٠منّ :  وأضمٞم٥م

 سمدًمٞمؾ،  وذقم٤مً  ًمٖم٦م صمّٞم٥م وهذه ، خمتٚمػ طمٙمٛمٝمام أنّ  قمغم ومدلَّ ،  سم٤مًمّثّٞم٥م
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 . ًإمجوظو دظمٚم٧م ُمٚمٙمف ذم صمّٞم٥م يمّؾ  سمٕمتؼ أوىص ًمق أّٟمف

 وىمقع ذيمر ُمـ شمًتحل ّّٕن٤م،  ومٛمٛمٜمقع يم٤مًمٌٙمر طمٞم٤مئٝم٤م سم٘م٤مء وأُّم٤م

 يم٤مًمٌٙمر ومٞمف ومٚمٞم٧ًم اًمٜمّٙم٤مح أصؾ ُمـ احلٞم٤مء صمٌقت وأُّم٤م ، ُمٜمٝم٤م اًمٗمجقر

  .أقمٚمؿ واهلل ، ىمطّ  دمّرسمف ملَ  اًمتل

 ٓ وًمٙمٜمّٝم٤م ، وزمّ  سمٖمػم شمتزّوج أن ًمٚمّثّٞم٥م إنّ :  عمَـ ىم٤مل سمف واؾمتدل

 ظـ حزم ابـ حؽوه ، ومٞمزّوضمٝم٤م رضمؾ إمم أُمره٤م دمٕمؾ سمؾ ٟمٗمًٝم٤م شمزّوج

 .داود

 ومٜمٙم٤مطمٝم٤م وًمّٞمٝم٤م إذن سمٖمػم ٟمٙمح٧م اُمرأة أّيام : قم٤مئِم٦م سمحدي٨م وشمٕمّ٘مٌف

ٜمف واًمؽّمُمذّي  اودد أسمق أظمرضمف .صحٞمح طمدي٨م وهق .سم٤مـمؾ ًّ  وطم

حفو ٤ٌّمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ قمقاٟم٦م أسمق صحَّ  .واحل٤ميمؿ طم

 قمٚمٞمٝم٤م يٜمٗمذ ٓ أّٟمف وًمّٞمٝم٤م ُمـ سمٜمٗمًٝم٤م أطمّؼ  " ىمقًمف ُمٕمٜمك أنّ  يٌلّم  وهق

َّٓ  هل٤م جيز ملَ  شمتزّوج أن أرادت وم٢مذا ، جيؼمه٤م وٓ إذّن٤م سمٖمػم أُمره  سم٢مذن إ

  .وًمّٞمٝم٤م

 هذا وإمم ، اًمٜمّٙم٤مح جيز ملَ  عمٜمعسم٤م أقمٚمٜم٧م إذا اًمٌٙمر أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 سمٓمريؼ ومٞمجقز سم٤مًمّرو٤م أقمٚمٜم٧م وإن ( )، اًمؽّمَج٦م ذم ٌخ٤مرياًم أؿم٤مر

 قمٜمد وىمقوم٤مً ،  أيْم٤مً  جيقز ٓ:  وم٘م٤مل افّظوهر أهؾ بعض وصّذ  .إومم

 " شمًٙم٧م أن وإذّن٤م " ىمقًمف فم٤مهر

 إب وشمزوي٩م ، اًمٌٙمر إب شمزوي٩م:  صقر أرسمعًمٚمتزوج  :تؽؿقؾ 

______________________ 
َّٓ سم٤مب ٓ ُيٜمْٙمِح إب وهمػمه اًمٌٙمر واًمثٞم٥م  )سمّقب قمٚمٞمف  (6)  ( ٤مسمرو٤ممه إ
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 وإذا .اًمّثّٞم٥م إب همػم وشمزوي٩م ، اًمٌٙمر إب همػم ٩موشمزوي ، اًمّثّٞم٥م

 .اًمّّمقر زادت واًمّّمٖمر اًمٙمؼم اقمتؼمت

َّٓ  همػمه وٓ إب يزّوضمٝم٤م ٓ:  اًم٤ٌمًمغ وم٤مًمّثّٞم٥م ٓ   اّتػوؿوً  سمرو٤مه٤م إ  مـ إ

  .صّذ 

ٓ   اّتػوؿوً  أسمقه٤م يزّوضمٝم٤م:  اًمّّمٖمػمة واًمٌٙمر  .صّذ  مـ إ

 .ؾقفو اختؾػ:  اًم٤ٌمًمغ همػم واًمّثّٞم٥م

 يزّوج يمام أسمقه٤م يزّوضمٝم٤م:  طمٜمٞمٗم٦م وأسمق ُم٤مًمؽ ىم٤مل:  ل إولافؼق

 .اًمٌٙمر

 إذا يزّوضمٝم٤م ٓ:  وحمّٛمد يقؾمػ وأسمق اًمِّم٤مومٕمّل  ىم٤مل:  افؼقل افثوين

 شمزيؾ اًمٌٙم٤مرة إزاًم٦م أنّ  قمٜمدهؿ واًمٕمٚم٦م ، سمٖمػمه ٓ سم٤مًمقطء اًمٌٙم٤مرة زاًم٧م

 ُمـ همػمه ويمذا أسمقه٤م يزّوضمٝم٤م اًم٤ٌمًمغ واًمٌٙمر ، اًمٌٙمر ذم اًمذي احلٞم٤مء

 .إوًمٞم٤مء

 قمٚمٞمٝم٤م ًمألب إضم٤ٌمر ٓ أّٟمف قمغم داٌل  واحلدي٨م .اشتئامرهو دم واختؾػ

 أحلؼ وىمد .افعؾؿ أهؾ أـثر قمـ اًمؽّمُمذّي  وطمٙم٤مه ، اُمتٜمٕم٧م إذا

 .سم٤مٕب اجلدّ  افّشوؾعلّ 

 ، وزمّ  يمّؾ  يزّوضمٝم٤م:  اًمّّمٖمػمة اًمّثّٞم٥م ذم .وإوزاظلّ  حـقػي أبق وؿول

  .اخِلَٞم٤مر صم٧ٌم سمٚمٖم٧م وم٢مذا

 ويم٠مّٟمف ، ٟمٙم٤مطمٝم٤م إب همػم ًمألوًمٞم٤مء ضم٤مز شمًٕم٤مً  سمٚمٖم٧م إذا:  أمحد وؿول

 .اعمئٜم٦ّم ُم٘م٤مم اعمٔمٜم٦ّم أىم٤مم

،  إوًمٞم٤مء سم٘مّٞم٦م دون إب ويّص  ذًمؽ ذم سم٤مٕب يٚمتحؼ:  موفؽ وظـ
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  .ُم٘م٤مُمف أىم٤مُمف ّٕٟمف

 يم٤مٟم٧م سمٙمراً  اعمزّوضم٦م رو٤م اؿمؽماط ، احلدي٨م فم٤مهر ي٘متْمٞمف اًمذيو

 اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ اًمّّمٖمػمة شمًتثٜمك ـًمٙم ، يمٌػمة أو يم٤مٟم٧م صٖمػمة صمّٞم٤ٌمً  أو

 .هل٤م قم٤ٌمرة ٓ ّّٕن٤م
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 الحديث الطاذر
جوءت امرأة رؾوظي : ظـ ظوئشي ريض اهلل ظـفو , ؿوفً  -666

ــً ظـد رؾوظي افؼرطّل , ؾطؾؼـل , : ؾؼوفً   ملسو هيلع هللا ىلصإػ افـبّل  افؼرطلّ 

ًّ ضالؿل , ؾتزوجً بعده ظبد افرمحـ بـ افزّ  بر , وإكام معف مثؾ ؾب

أتريديـ أن ترجعل إػ : , وؿول   ملسو هيلع هللا ىلصقب , ؾتبسؿ رشقل اهلل هدبي افثّ 

وأبق : حتك تذوؿل ظسقؾتف , ويذوق ظسقؾتؽ , ؿوفً , ٓ  ؟رؾوظي 

يو أبو : بؽر ظـده , وخوفد بـ شعقٍد بوفبوب يـتظر أن يمذن فف , ؾـودى 

  ( ).ملسو هيلع هللا ىلصأٓ تسؿع إػ هذه , مو جتفر بف ظـد رشقل اهلل  بؽرٍ 

 

 أنَّ  "وًمٚمٌخ٤مري (  ملسو هيلع هللا ىلصإػ افـبّل  ة رؾوظي افؼرطلّ جوءت امرأ : )ؿقفف 

 سمٜمل ُمـ اُمرأةشمزّوج  " اإلؾمامقمٞمكمّ  قمٜمدو "روم٤مقم٦م اًم٘مرفمل شمزّوج اُمرأًة 

 ." ىمرئم٦م

 أظمرضمف يمام ٟمٗمًف سمػماًمزَّ  سمـ اًمّرمحـ قمٌد طمدي٨م ُمـ ُم٤مًمؽ وؾماّمه٤م

 " ذم وهق،  ُمقصقًٓ  " اًمٖمرائ٥م " ذم واًمّدارىمٓمٜمّل  واًمّٓمؼماينّ  وه٥م اسمـ

 .سمٛمثٜم٤ّمةٍ  وهل " وه٥م سمٜم٧م متٞمٛم٦م " ُمرؾمؾ " اعمقـّم٠م

  .؟ بوفّتصغر أو بػتحفو هل هؾ واختؾػ

 ُمـ قمروسم٦م أيب سمـ ًمًٕمٞمد اًمٜمّٙم٤مح ذم سمف جمزوُم٤مً  ووىمع،  أرجح وافّثوين

______________________ 
وُمًٚمؿ (  6203،  6362،  6366،  3423،  3423،  6342) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .خمتٍمًا وُمٓمّقًٓ  .ُمـ ـمريؼ اسمـ ؿمٝم٤مب وهِم٤مم قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م( 6300)

 .ُمـ رواي٦م قمٙمرُم٦م قمـ قم٤مئِم٦م ٟمحقه(  6332) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري  
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 ىمت٤مدة قمـ روايتف

 .ٟمٕمٞمؿٍ  أسمق أظمرضمف .- ُمّمّٖمر ُمٝمٛمٚم٦مٍ  سمًلمٍ  - ؾمٝمٞمٛم٦م اؾمٛمٝم٤م:  وؿقؾ

 ـمريؼ ُمـ أظمرضمٝم٤م . ٠مًمٍػ سم أُمٞمٛم٦م . ُمٜمده اسمـ وقمٜمد ، شمّمحٞمػ ويم٠مّٟمف

٤ٌّمس اسمـ قمـ ص٤مًمح أيب  .احل٤مرث أسم٤مه٤م كٛمّ وؾَم ،  قم

 .إّول واًمّراضمح سم٤مؾمٛمٝم٤م اًمّتٚمّٗمظ ذم اظمتٚمػ واطمدة وهل

 ؾمٛمقأل سمـ اًم٘مرفمّل  روم٤مقم٦م هق(  ــً ظـد رؾوظي افؼرطلّ : ) ؿقفف 

 .ٓمٌ  صمؿّ  مهزة سمٕمده٤م اًمقاو وؾمٙمقن واعمٞمؿ اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح

 .عمٕمجٛم٦ما واًمّٔم٤مء سم٤مًم٘م٤مف واًم٘مرفمّل 

ًّ ضالؿل ):  ؿقفف  ـم٤مًمؼ أٟم٧م:  هل٤م ىم٤مل أّٟمف ذم فم٤مهر ( ؾطؾؼـل , ؾب

 .اًمٌّت٦م

 قمّمٛمتٝم٤م ىمٓمع سمف طمّمؾ ـمالىم٤مً  ـمٚمَّ٘مٝم٤م أّٟمف اعمراد يٙمقن أن:  ويتؿؾ

 .ُمٗمّرىم٦م أو جمٛمققم٦م صمالصم٤مً  ـمٚمَّ٘مٝم٤م يٙمقن أن ُمـ أقمؿّ  وهق ، ُمٜمف

وة ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ وضمف آظمر قمـ اًمزهري قمـ قمر اًمّث٤مين وي١مّيد

 .شمٓمٚمٞم٘م٤مت صمالث آظمر ـمٚم٘مٜمل:  ىم٤مًم٧م أّّن٤مقمـ قم٤مئِم٦م 

 .اًمّزاي سمٗمتح اًمّزسمػم(  برافرمحـ بـ افزّ  بعده ظبَد  ًْ ؾتزوَج : ) ؿقفف 

 إّول اًمّزوج أنّ ،  قمروة سمـ هِم٤مم قمـ يمّٚمٝم٤م اًمّرواي٤مت واشّمٗم٘م٧م

 ؾمٕمٞمد قمـ قمٓم٤مء سمـ اًمقّه٤مب قمٌد ىم٤مل ويمذا ، اًمّرمحـ قمٌد واًمّث٤مين روم٤مقم٦م

 قمٌٞمد أيب سمٜم٧م متٞمٛم٦م أنّ ،  ىمت٤مدة قمـ ًمف اًمٜمّٙم٤مح يمت٤مب ذم قمروسم٦م أيب سمـ

 سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمٚمٞمٝم٤م ومخٚمػ ٘مٝم٤مومٓمٚمَّ  روم٤مقم٦م حت٧م يم٤مٟم٧م اًم٘مرفمّٞم٦م

 ."اًمّزسمػم
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 أسمق ويمٜمٞمتف وه٥م اؾمٛمف ومٚمٕمؾ،  ُم٤مًمؽ رواي٦م شمٜم٤مذم ٓ ٕسمٞمٝم٤م وشمًٛمٞمتف

َّٓ  .قمٌٞمد  سمـ ؾمٚمٛم٦م رواي٦م ُمـ "اعمٖم٤مزي" ذم إؾمح٤مق اسمـ قمٜمد وىمع ُم٤م إ

 ُمـ اُمرأة يم٤مٟم٧م:  ىم٤مل،  أسمٞمف قمـ هِم٤مم قمـ قمٜمف سمف وشمٗمّرد،  فقمٜم اًمٗمْمؾ

 ومتزّوضمٝم٤م .ومٓمٚم٘مٝم٤م اًمّزسمػم سمـ اًمّرمحـ قمٌد حت٧م متٞمٛم٦م هل٤م ي٘م٤مل ىمرئم٦م

  .اًمّزسمػم سمـ اًمّرمحـ قمٌد إمم شمرضمع أن وم٠مرادت ، وم٤مرىمٝم٤م صمؿّ  روم٤مقم٦م

 قمـ اجلامقم٦م قمٚمٞمف اشّمٗمؼ ُم٤م واعمحٗمقظ .ُم٘مٚمقب إرؾم٤مًمف ُمع وهق

 .هِم٤مم

 ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  وم٠مظمرج،  ىمّّمتٝم٤م ُمـ ىمري٥ٌم  أظمرى رأةُٓم وىمع وىمد

٤ٌّمس سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ ي٤ًمر سمـ ؾمٚمٞمامن ـمريؼ  اعمّٓمٚم٥م قمٌد اسمـ:  أي .اًمٕم

 ٓ أّٟمف زوضمٝم٤م ُمـ شمِمٙمق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أشم٧م اًمّرُمٞمّم٤مء أو اًمٖمٛمٞمّم٤مء أنّ ، 

 أن شمريد وًمٙمٜمّٝم٤م،  يم٤مذسم٦م إّّن٤م:  وم٘م٤مل ضم٤مء أن يٚم٨ٌم ومٚمؿ ، إًمٞمٝم٤م ُؾ يِّم 

 " قمًٞمٚمتف شمذوق طمّتك هل٤م ذًمؽ ًمٞمس:  وم٘م٤مل ، إّول ٤مزوضمٝم إمم شمرضمع

 .ي٤ًمر سمـ ؾمٚمٞمامن قمغم ومٞمف اظمتٚمػ ًمٙمـ،  صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

٤ٌّمس سمـ اهلل قمٌد " اًمؽّمُمذّي  ذح ذم ؿمٞمخٜم٤م قمٜمد ووىمع ،  ُمٙمؼّم  " قم

 ذم احلدي٨م هذا يذيمرا ملَ  أّّنام،  واعمّزّي  قم٤ًميمر اسمـ قمغم ٥َم وشمٕم٘مَّ 

  ." إـمراف"

 وهق سم٤مًمّتّمٖمػم اهلل قمٌٞمد ُمًٜمد ذم ذيمراه وم٢مّّنام:  قمٚمٞمٝمام شمٕمّ٘م٥م وٓ

َّٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمـ ؾمامقمف ذم اظمتٚمػ وىمد ، اًمّّمقاب  قمٍمه ذم وًمد أّٟمف إ

 .اًمّّمح٤مسم٦م ذم ًمذًمؽ يمرومذُ 

 وأسمق اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف . طمزم سمـ قمٛمرو هذه اًمٖمٛمٞمّم٤مء زوج واؾمؿ
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 قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد ـمريؼ ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م ذم ٟمٕمٞمؿٍ  وأسمق اًمٙمّجّل  ُمًٚمؿ

 ـمٚمؼ طمزم سمـ قمٛمرو أنّ ،   قم٤مئِم٦م قمـ أسمٞمف قمـ قمروة سمـ ٤ممهِم

ٝم٤م أن ىمٌؾ رضمٌؾ  ومتزّوضمٝم٤م،  اًمٖمٛمٞمّم٤مء ًّ  إمم شمرضمع أن وم٠مرادت،  يٛم

 .احلدي٨م. .إّول زوضمٝم٤م

 .اًمّث٤مين زوضمٝم٤م اؾمؿ أقمرف وملَ 

 .إّول همػم آظمر رضمؾٍ  روم٤مقم٦م ُمع أظمرى ىمّّم٦مٌ  ًمث٤مًمث٦مٍ  ووىمٕم٧م

 ذم طمّٞم٤من سمـ ُم٘م٤مشمؾ أظمرضمف،  أيْم٤مً  اًمّزسمػم سمـ اًمّرمحـ قمٌد اًمّث٤مين واًمّزوج

،  ُمقؾمك أسمق صمؿّ  " اًمّّمح٤مسم٦م " ذم ؿم٤مهلم اسمـ ـمري٘مف وُمـ،  " شمٗمًػمه "

 ٟمزًم٧م : ىم٤مل(  همػمه زوضم٤مً  شمٜمٙمح طمّتك سمٕمد ُمـ ًمف حتؾ   ومال)  شمٕم٤ممم ىمقًمف

 سمـ روم٤مقم٦م حت٧م يم٤مٟم٧م،  اًمٜمّيّي٦م قم٘مٞمؾ سمـ اًمّرمحـ قمٌد سمٜم٧م قم٤مئِم٦م ذم

 سمٕمده ومتزّوضم٧م سم٤مئٜم٤مً  ـمالىم٤مً  ٘مٝم٤مومٓمٚمَّ  - قمّٛمٝم٤م اسمـ وهق - قمتٞمؽ سمـ وه٥م

 ٘مٜملـمٚمَّ  إّٟمف:  وم٘م٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٠مشم٧م،  ـمٚمَّ٘مٝم٤م صمؿّ ،  اًمّزسمػم سمـ اًمّرمحـ قمٌد

ٜمل أن ىمٌؾ ًّ  " ٓ:  ىم٤مل ؟ إّول زوضمل قمّٛمل اسمـ إمم أوم٠مرضمع،  يٛم

 .احلدي٨م

 ىمّّم٦م أّّن٤م ؾمٞم٤مىمف ُمـ وم٤مًمقاوح - حمٗمقفم٤مً  يم٤من إن - احلدي٨م وهذا

 ُمع ًمف وىمع اًمٜمّيّي  وروم٤مقم٦م اًم٘مرفمّل  روم٤مقم٦م ُمـ يمالً  وأنّ ،  أظمرى

 ىمٌؾ ٘مٝم٤مومٓمٚمَّ  اًمّزسمػم سمـ اًمّرمحـ قمٌد ُمٜمٝمام يمالً  ومتزّوج ، ـمالٌق  ًمف زوضم٦م

ٝم٤م أن ًّ  .إؿمخ٤مص شمٖم٤مير ُمع ُمّتحدٌ  ىمّّمتٝمام ذم وم٤محلٙمؿ .يٛم

 هق ؾمٛمقأل سمـ روم٤مقم٦م أنّ  ُمٜمف فمٜم٤ّمً  .سمٞمٜمٝمام وطّمد ُمـ ظمٓم٠م يتٌلّم  وهبذا

 ، أىمقال مخ٦ًم قمغم روم٤مقم٦م اُمرأة ذم ظمتٚمػا:  وم٘م٤مل،  وه٥م سمـ روم٤مقم٦م
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 .قم٤مئِم٦م إًمٞمٝم٤م ووؿّ  سمتٛمٞمٛم٦م اًمٜمّٓمؼ ذم آظمتالف ومذيمر

  .شم٘مّدم ُم٤م واًمّتح٘مٞمؼ

 دي٨ماحل هذا آظمر ؾم٠مذيمره٤م أظمرى ىمّّم٦م ريم٤مٟم٦م ٕيب ووىمٕم٧م

 اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اهل٤مء سمْمؿّ  ( وإكام معف مثؾ هدبي افّثقب ):  ؿقفف

 ُمـ ُم٠مظمقذ يٜم٩ًم ملَ  ًمذيا اًمّثقب ـمرف هق،  ُمٗمتقطم٦م ُمقطّمدة سمٕمده٤م

 .اجلٗمـ ؿمٕمر وهق اًمٕملم هدب

 .آٟمتِم٤مر وقمدم آؾمؽمظم٤مء ذم اهلدسم٦م يِمٌف ذيمره أنّ  وأرادت

 زوضم٤مً  ومتزّوضم٧م : هِم٤مم قمـ ُمٕم٤موي٦م أيب ـمريؼ ُمـ ٌخ٤مرياًم قمٜمدو

 ـمريؼ ُمـ قمقاٟم٦م أيب وقمٜمد . يريده رء إمم ُمٜمٝم٤م يّمؾ ومٚمؿ همػمه

 وم٤مقمؽمض اًمّزسمػم سمـ اًمّرمحـ قمٌد ومٜمٙمحٝم٤م " هِم٤مم قمـ اًمّدراوردّي 

 " وزاد .ٟمٗمًف اًمّزسمػم سمـ اًمّرمحـ قمٌد ـقم ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم ويمذا ."قمٜمٝم٤م

ٝم٤م أن يًتٓمع ومٚمؿ ًّ   " يٛم

 طمّمؾ:  أي،  ُمٕمجٛم٦م و٤مد وآظمره اعمثٜم٤ّمة سمْمؿّ  " وم٤مقمؽمض " وىمقًمف

ـّ  ُمـ إُّم٤م،  إشمٞم٤مّن٤م وسملم سمٞمٜمف طم٤مل قم٤مرض ًمف   .اعمرض ُمـ وإُّم٤م اجل

َّٓ  ي٘مرسمٜمل ومٚمؿ " هِم٤مم قمـ ُمٕم٤موي٦م أيب رواي٦م ذم وىمعو ،  واطمدة هٜم٦مً  إ

 اعمّرة .اًمٜمّقن وختٗمٞمػ اهل٤مء سمٗمتح واهلٜم٦م " رء إمم ُمٜمّل يّمؾ وملَ 

  .احل٘مػمة اًمقاطمدة

 اًمّزوج اردم٤مع حمٚمالً  يٙمقن ٓ اًمّث٤مين اًمّزوج وطء أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

َّٓ  ًمٚمٛمرأة إّول  أو أؿمّؾ  ذيمره يم٤من ومٚمق،  ُمٜمتنماً  وـمئف طم٤مل يم٤من إن إ

 إصّح  وهق , افعؾامء ؿقيل أصّح  ظذ يٙمػ ملَ  ـمٗمالً  أو قمٜمّٞمٜم٤مً  هق يم٤من
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 .أيضوً  افّشوؾعّقي ظـد

 رواي٦م ذم وىمع ( ٓ ؟أتريديـ أن ترجعل إػ رؾوظي : وؿول  ):  ؿقفف

َّٓ  ُمٕمف يٙمـ وملَ  " قمروة سمـ هِم٤مم قمـ ُمٕم٤موي٦م أيب  ومٚمؿ اهلدسم٦م ُمثؾ إ

َّٓ  ي٘مرسمٜمل  ؟ إّول ًمزوضمل أوم٠مطمؾ   .رء إمم ُمٜمّل يّمؾ وملَ  واطمدة هٜم٦م إ

  .احلدي٨م .إّول ًمزوضمؽ حتٚملم ٓ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل

 اُمرأشمف ؼـمٚمَّ  روم٤مقم٦م أنّ  ، قمٙمرُم٦م قمـ أّيقب ـمريؼ ُمـ وًمٚمٌخ٤مري

 مخ٤مر وقمٚمٞمٝم٤م ومج٤مءت:  قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ، اًمّزسمػم سمـ اًمّرمحـ قمٌد ومتزّوضمٝم٤م

 ظمية وأرهت٤م زوضمٝم٤م ُمـ - قم٤مئِم٦م إمم أي - إًمٞمٝم٤م ومِمٙم٧م .أظمي

ـّ  يٌٍمن واًمٜم٤ًّمء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ضم٤مء ومٚماّم  ، ه٤مسمجٚمد  ىم٤مًم٧م سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝم

 .صمقهب٤م ُمـ ظمية أؿمدّ  ٚمده٤مجلَ  ، اعم١مُمٜم٤مت يٚم٘مك ُم٤م رأي٧م ُم٤م:  قم٤مئِم٦م

 إًمٞمف ُم٤مزم واهلل:  ىم٤مًم٧م ، همػمه٤م ُمـ ًمف اسمٜم٤من وُمٕمف ومج٤مء زوضمٝم٤م وؾمٛمع

َّٓ  ذٟم٥م ُمـ  ُمـ هدسم٦م وأظمذت - هذه ُمـ قمٜمّل سم٠مهمٜمك ًمٞمس ُمٕمف ُم٤م أنّ  إ

 ، إديؿ ٟمٗمض ٕٟمٗمْمٝم٤م إيّن  ، اهلل ي٤م رؾمقَل  واهلل يمذسم٧ْم :  وم٘م٤مل - صمقهب٤م

  .احلدي٨م " ًمف حتّؾ  ملَ  ذًمؽ يم٤من وم٢من:  ىم٤مل .روم٤مقم٦م شمريد ٟم٤مؿمزة وًمٙمٜمٝم٤م

 سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ظم٤مًمد محٚم٧م اًمتل هل سمٞمٜمٝمام اعمراضمٕم٦م هذه ويم٠منّ 

 ذم اًمٌخ٤مري قمروة قمـ اًمّزهرّي  رواي٦م ذم وىمع اًمذي ىمقًمف قمغم اًمٕم٤مص

 سم٤مًم٤ٌمب وهق - ىمقهل٤م ؾمٕمٞمد سمـ ظم٤مًمد ومًٛمع : ىم٤مل قمٜمف ؿمٕمٞم٥م ـمريؼ ُمـ

،  ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمد سمف دمٝمر قماّم  هذه شمٜمٝمل أٓ سمٙمر أسم٤م ي٤م:  وم٘م٤مل -

ؿ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يزيد ُم٤م ومقاهلل ًّ   .اًمّتٌ

مو  ...وأبق بؽر ظـده , وخوفد بـ شعقٍد بوفبوب: ؿوفً : ) ؿقفف 
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 قماّم  هذه كشمٜمٝم أٓ سمٙمر أسم٤م ي٤م "وًمٚمٌخ٤مري (  ملسو هيلع هللا ىلصجتفر بف ظـد رشقل اهلل 

 قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يزيد ُم٤م ومقاهلل ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمد سمف دمٝمر

ؿ ًّ  ."اًمّتٌ

،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمحية إدب ؾمٚمقك ُمـ قمٚمٞمف اًمّّمح٤مسم٦م يم٤من ُم٤م ومٞمفو

 ؾمٕمٞمد سمـ ظم٤مًمد ًم٘مقل .ىمقًمف أو سمٗمٕمٚمف ذًمؽ ظم٤مًمػ ُمـ قمغم وإٟمٙم٤مرهؿ

 .؟ هذه كشمٜمٝم أٓ : ضم٤مًمس وهق اًمّّمّديؼ سمٙمر ٕيب

 أن قمٜمده وم٤مطمتٛمؾ ، احلجرة ظم٤مرج يم٤من ّٕٟمف،  ذًمؽ ظم٤مًمد ىم٤مل إّٟمامو

 ًمٙمقٟمف سمٙمر أسم٤م سمف وم٠مُمر ، سمٜمٗمًف ّنٞمٝم٤م ُم٤ٌمذة ُمـ يٛمٜمٕمف ُم٤م هٜم٤مك يٙمقن

 أسمق رأى عَم٤َّم وًمذًمؽ ، احل٤مل ًمّمقرة ُمِم٤مهداً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمٜمد ضم٤مًم٤ًمً  يم٤من

ؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمٙمر ًّ  .يزضمره٤م ملَ  ُم٘م٤مًمتٝم٤م قمٜمد يتٌ

ٛمف ًّ  ُمـ اًمٜم٤ًّمء يًتحل سمام ًمتٍمحيٝم٤م إُّم٤م ، ُمٜمٝم٤م ٤ٌمً شمٕمجّ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص وشمٌ

 قمغم هل٤م احل٤مُمؾ ًمٙمقن اًمٜم٤ًّمء قم٘مؾ ًمْمٕمػ وإُّم٤م ، هم٤مًم٤ٌمً  سمف اًمّتٍميح

ٌّتٝم٤م اًمّث٤مين اًمّزوج ذم سمٖمْمٝم٤م ؿمّدة ذًمؽ  إّول اًمّزوج إمم اًمّرضمقع ذم وحم

 .ذًمؽ وىمقع ضمقاز ُمٜمف ويًتٗم٤مد ،

 أٓ : سمٙمر ٕيب دؾمٕمٞم سمـ ظم٤مًمد ىمقل ُمـ اًمّٓمرق َجٞمع ذم وىمع :تـبقٌف 

 .صقهت٤م سمف شمرومع:  أي ؟ سمف دمٝمر قماّم  هذه كشمٜمٝم

 واهلجر ، اجلٞمؿ قمغم اًمّت٤مء سمت٘مديؿ " هتجر " سمٚمٗمظ اًمّداودّي  وذيمره

ـّ  ، قمٚمٞمف هٜم٤م واعمٕمٜمك ، اًم٘مقل ُمـ اًمٗمحش اهل٤مء سمْمؿّ   ذم اًمّث٤مسم٧م ًمٙم

  .اًمّّمحٞمح همػم ذم يمذًمؽ وىمع أّٟمف قمٞم٤مض وذيمر ، ذيمرشمف ُم٤م اًمّرواي٤مت

 واًمٖمرض،  اًمّّمقت قمغم اًمِّمٝم٤مدة جلقاز هذا ظم٤مًمد سمٙمالم اؾمتدلو
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 يمقٟمف ُمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمٜمد سمف شمٙمٚمؿ يم٤مٟم٧م ُم٤م روم٤مقم٦م اُمرأة قمغم هإٟمٙم٤مر ُمٜمف

 وم٤مقمتامد،  ذًمؽ قمٚمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يٜمٙمر وملَ ،  اًم٤ٌمب ظم٤مرج قمٜمٝم٤م حمجقسم٤مً 

 ؿمٝم٤مدة ُمـ ي٘مع ُم٤م طم٤مصؾ هق قمٚمٞمٝم٤م أٟمٙمر طمّتك صقهت٤م ؾمامع قمغم ظم٤مًمدٍ 

ٛمع ًّ  .اًم

 اعمقوٕملم ذم يمذا ( ظسقؾتؽ ويذوق ظسقؾتف تذوؿل حّتك) :  ؿقفف

 .تقجقفف دم واختؾػ .سم٤مًمّتّمٖمػم

 صمؿّ  اًم٘مّزاز سمف ضمزم ، ُم١مّٟم٨م اًمٕمًؾ ٕنّ ،  اًمٕمًؾ شمّمٖمػم هل:  ؾؼقؾ

  .ًمٖم٦م اًمّتذيمػم وأطم٥ًم:  ىم٤مل

 .وي١مّٟم٨م يذيّمر:  إزهرّي  وىم٤مل

 ، اًمّت٠مٟمٞم٨م ه٤مء ومٞمف أدظمٚم٧م اًمٌّمء رت٘مطم إذا اًمٕمرب ٕنّ  : وؿقؾ

 إرادة قمٜمد اعم١مّٟم٨م َجع اًمّدرهؿ ومجٛمٕمقا .درهيامت ىمقهلؿ ذًمؽ وُمـ

  .هٜمٞمدة:  هٜمد شمّمٖمػم ذم أيْم٤مً  وىم٤مًمقا ، اًمّتح٘مػم

 ُمـ اعم٘مّمقد ذم شمٙمٗمل أّّن٤م إمم إؿم٤مرة .اًمقـم٠مة سم٤مقمت٤ٌمر اًمّت٠مٟمٞم٨م:  وؿقؾ

  إّول ًمٚمّزوج حتٚمٞمٚمٝم٤م

 أنّ  إمم إؿم٤مرة ًمٚمّت٘مٚمٞمؾ واًمّتّمٖمػم،  اًمٕمًؾ ُمـ ىمٓمٕم٦م اعمراد:  وؿقؾ

  .احلّؾ  حتّمٞمؾ ذم يم٤مٍف  اًم٘مٚمٞمؾ اًم٘مدر

 اًمذي اجلامع طمالوة اًمٕمًٞمٚم٦م ُمٕمٜمك أنّ  اًمّّمقاب:  إزهريّ  ؿول

  .قمًؾٍ  ُمـ سم٘مٓمٕم٦مٍ  شمِمٌٞمٝم٤مً  وأّٟم٨م ، اًمٗمرج ذم احلِمٗم٦م سمتٖمٞمٞم٥م حيّمؾ

 .سم٤مًمٕمًؾ ؿمٌٝمٝم٤م ًمِمّدة صّٖمرت:  افّداوديّ  وؿول

  .ٌٍمّي اًم احلًـ ىمقل يقاومؼ وهذا ، اًمٜمّٓمٗم٦م اًمٕمًٞمٚم٦م ُمٕمٜمك:  وؿقؾ
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 وهق،  اعمج٤مُمٕم٦م قمـ يمٜم٤مي٦م اًمٕمًٞمٚم٦م ذوق:  افعؾامء مجفقر وؿول

  .اعمرأة ومرج ذم اًمّرضمؾ طمِمٗم٦م شمٖمٞمٞم٥م

 قمـ سمف اٟمٗمرد اًمنّمط وهذا . اإلٟمزال طمّمقل:  افبرصيّ  احلسـ وزاد

  .وآظمرون اعمٜمذر اسمـ ىم٤مًمف.  اجلامقم٦م

 ًمقاوىم٤م،  افػؼفوء شوئر وخوفػف , هذا دم احلسـ صّذ :  سمّٓم٤ملٍ  اسمـ وىم٤مل

 يمامل ويقضم٥م اًمِّمخص وحيّمـ احلدّ  يقضم٥م ُم٤م ذًمؽ ُمـ يٙمٗمل: 

  .واًمّّمقم احل٩ّم  ويٗمًد اًمّّمداق

 رء يمّؾ  شمًّٛمل واًمٕمرب،  اجلامع ًمّذة اًمٕمًٞمٚم٦م:  قمٌٞمد أسمق ىم٤مل

 ذم اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ىمقل ي٘م٤مسمؾ اًمّتِمديد ذم وهق ، قمًالً  شمًتٚمّذه

 ، يم٤مومٞم٤مً  ًمٙم٤من ذـم٤مً  يم٤من ًمق اإلٟمزال أنّ  احلًـ ىمقل ويردّ  ، اًمّرظمّم٦م

 أٟمزل ُمثالً  سم٤مجلامع اًمٕمٝمد سمٕمٞمد يم٤من إذا ُمٜمٝمام يمالً  ٕنّ ،  يمذًمؽ وًمٞمس

 قمًٞمٚم٦م يذق ملَ  اإليالج مت٤مم ىمٌؾ ُمٜمٝمام يمّؾ  أٟمزل وإذا ، اإليالج مت٤مم ىمٌؾ

  .اجلامع سمٚمّذة وٓ سم٤مإلُمٜم٤مء اًمٕمًٞمٚم٦م ومّنت إن ٓ ، ص٤مطمٌف

ٓ   ، ًمألّول حّؾ ًمت اجلامع اؿمؽماط قمغم افعؾامء أمجع:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل  إ

 ٓ اًمٜم٤ّمس ي٘مقل:  ىم٤مل قمٜمف اًمّّمحٞمح سمًٜمده ؾم٤مق صمؿّ  .ادسّقى بـ شعقد

 شمزوجي٤مً  شمزّوضمٝم٤م إذا:  أىمقل وأٟم٤م ، اًمّث٤مين جي٤مُمٕمٝم٤م طمّتك ًمألّول حتّؾ 

 .إّول يتزّوضمٝم٤م أن سم٠مس ومال ًمألّول إطمالهل٤م سمذًمؽ يريد ٓ صحٞمح٤مً 

 .ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف وهٙمذا

 .ؾمٕمٞمد قمـ صّحتف اؾمتٌٕمد ُمـ قمغم شمٕمّ٘م٥م ٞمفووم

ٓ   ظؾقف واؾؼف أحداً  كعؾؿ ٓ افؼقل وهذا:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل  مـ ضوئػي إ
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  .اًم٘مرآن سمٔم٤مهر وم٠مظمذ احلدي٨م يٌٚمٖمف ملَ  فوًمٕمٚمَّ  , اخلقارج

 اخلؼم وٕمػ قمغم دًٓم٦م وومٞمف .سمذًمؽ يِمٕمر يمالُمف ؾمٞم٤مق:  ىمٚم٧م

 سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ ؿمٕم٦ٌم واي٦مر ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف ُم٤م وهق .ذًمؽ ذم اًمقارد

 قمـ اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل قمـ رزيـ سمـ ؾم٤ممل قمـ ُمرصمد

 آظمر يتزّوضمٝم٤م صمؿّ  ومٞمٓمٚم٘مٝم٤م اعمرأة ًمف شمٙمقن اًمّرضمؾ ذم،  رومٕمف قمٛمر اسمـ

 شمذوق طمّتك ، ٓ:  وم٘م٤مل ، إّول إمم ومؽمضمع هب٤م يدظمؾ أن ىمٌؾ ومٞمٓمٚم٘مٝم٤م

  .اًمٕمًٞمٚم٦م

 سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ اًمّثقرّي  ؾمٗمٞم٤من اي٦مرو ُمـ أيْم٤مً  اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف وىمد

 .ٟمحقه قمٛمر اسمـ قمـ إمحرّي  ؾمٚمٞمامن سمـ رزيـ قمـ:  وم٘م٤مل ُمرصمد

 اًمّثقرّي  ٕنّ ،  ذًمؽ ىم٤مل وإّٟمام ، سم٤مًمّّمقاب أومم هذا:  اًمٜم٤ًّمئّل  ىم٤مل

 :  وجفغ مـ سم٤مًمّّمقاب أومم وروايتف ، ؿمٕم٦ٌم ُمـ وأطمٗمظ أشم٘مـ

 ىم٤مل يمام ؾمٚمٞمامن سمـ رزيـ هق ؿمٞمخٝمام قمٚم٘مٛم٦م ؿمٞمخ أنّ :  أحدمهو

 قمٚم٘مٛم٦م قمـ َج٤مقم٦م رواه وم٘مد ، ؿمٕم٦ٌم ىم٤مل يمام رزيـ سمـ ؾم٤ممل ٓ ، اًمّثقرّي 

  .اًمّث٘م٤مت أطمد ضم٤مُمع سمـ همٞمالن ُمٜمٝمؿ ، يمذًمؽ

 قمٛمر اسمـ قمـ اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمٜمد يم٤من ًمق احلدي٨م أنّ :  ثوكقفام

 .ظم٤مًمٗمٝمؿ اًمذيـ اًمٜم٤ّمس ُم٘م٤مًم٦م إمم ٟمًٌف ُم٤م ُمرومققم٤مً 

 ُمٕم٤مين " ذم اًمٜمّّح٤مس ضمٕمٗمر أيب ٟم٘مؾ أنّ ،  اعمٜمذر اسمـ يمالم ُمـ وي١مظمذ

 سمذًمؽ اًم٘مقل " اًمّرؾم٤مًم٦م ذح " ذم اعم٤مًمٙمّل  اًمقّه٤مب قمٌد وشمٌٕمف " اًم٘مرآن

 .وهؿٌ  ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ
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٤ٌّمن أسم٤م أنّ  ُمٜمف وأقمج٥م ٕمٞمد قمـ سمف ضمزم طم ًّ  سمـ ؾمٕمٞمد ( )يـ اًم

 ذم ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ؾمٜمدٌ  ًمف يٕمرف وٓ ، ضمٌػم سمـ وؾمٕمٞمد اعمًّٞم٥م

  .ذًمؽ ذم طمّج٦م اعمٜمذر اسمـ ىمقل كويمٗم ، اعمّمٜمّٗم٤مت ُمـ رء

 .ذًمؽ قمغم اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد واومؼ أّٟمف داود ظـ اجلقزّي  اسمـ وطمٙمك

 احلٙمؿ أنّ  اجلؿفقر ؿقل قمغم احلدي٨م ُمـ ويًتٗم٤مد:  اًم٘مرـمٌّل  ىم٤مل

 طمّمقل ُمـ سمدّ  ٓ َدـ ؿول خالؾوً  ، آؾمؿ قمٚمٞمف يٜمٓمٚمؼ ُم٤م سم٠مىمّؾ  يتٕمٚمؼ

 .ذًمؽ سم٢مُمٙم٤من إؿمٕم٤مر " إًمخ قمًٞمٚمتف شمذوىمل طمّتك " ىمقًمف وذم .َجٞمٕمف

َّٓ  ُمٕمف ًمٞمس " ىمقهل٤م ًمٙمـ  اجلامع شمٕمّذر ذم فم٤مهر " اهلدسم٦م هذه ُمثؾ إ

 .اعمِمؽمط

،  واًمّرىّم٦م اًمّدىّم٦م ذم هب٤م اًمّتِمٌٞمف سم٤مهلدسم٦م ُمراده٤م سم٠منّ :  اًمٙمرُم٤مينّ  وم٠مضم٤مب

 . ىم٤مل ُم٤م واؾمتٌٕمد احلريم٦م وقمدم اًمّرظم٤موة ذم ٓ

 ُمـ يٛمٜمع وٓ ، آٟمتِم٤مر قمدم ُمٜمف ٧ْم ؿمٙمَ  سم٠مّّن٤م يٕمٓمل اخلؼم وؾمٞم٤مق

 ضم٤مئز وهق اإلُمٙم٤من قمغم قمٚم٘مف ّٕٟمف " شمذوىمل طمّتك " ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذًمؽ

 سمدّ  ومال شمٗم٤مرىم٤م وإن ، ذًمؽ ُمٜمف يت٠مشّمك طمّتك اصؼمي:  ىم٤مل ومٙم٠مّٟمف ، اًمقىمقع

 .ذًمؽ ُمٜمف هل٤م حيّمؾ آظمر زوج ُمـ روم٤مقم٦م إمم اًمّرضمقع إرادة ُمـ هل٤م

 سمف اًمّزوضملم قمغم آؿمؽماط،  ُمٜمٝمام اًمّذوق وضمقد سم٢مـمالق واؾمتدل

  .هق أٟمزل وًمق يٙمػ ملَ  قمٚمٞمٝم٤م ُمٖمٛمًك  أو ٟم٤مئٛم٦م وـمئٝم٤م ًمق طمّتك

______________________ 
وهق شمثٜمٞم٦م ، أصمٌتّف  واًمّمقاب ُم٤م، وهق ظمٓم٠م ( اًمًٕمٞمد سمـ ؾمٕمٞمد ) وىمع ذم ُمٓمٌقع اًمٗمتح  (6)

 .ؾَمٕمٞمد
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 .ٕمّ٘م٥موشمُ  .افػؼفوء مجقع ظـ ؾـؼؾف اعمٜمذر اسمـ وسم٤مًمغ

 أو ٟم٤مئٛم٦م وـمئٝم٤م ًمق أّٟمف ذم افؼقفغ ٕحد طمّج٦م ومٞمف:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 ، حيٚمؾ اعمجٜمقن وطء سم٠منّ  افؼوشؿ ابـ وجزم .حتّؾ  ملَ  قمٚمٞمٝم٤م ُمٖمٛمًك 

 .أصفى وخوفػف

 ُمـ اجلامع طمّمؾ إذا إّول ًمزوضمٝم٤م رضمققمٝم٤م ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

 يٙمقن ٓ أن ثوبً بـ وزيد ظثامن قمـ ٘مؾوٟمُ  .ادوفؽّقي ذط فؽـ ، اًمّث٤مين

  .ًمألّول حتٚمٞمٚمٝم٤م إرادة وٓ،  اًمّث٤مين اًمّزوج ُمـ خم٤مدقم٦م ذًمؽ ذم

 .ومال وإٓ،  ومًد اًمٕم٘مد ذم ذًمؽ ذط إن:  إـثر وؿول

 .حيٚمؾ ملَ  وم٤مؾمدٍ  ٟمٙم٤مح ذم يم٤من إذا أّٟمف قمغم واّتػؼقا

،  ـمالىمٝم٤م سم٧ّم  صمؿّ ،  أُم٦م شمزّوج ُمـ وأنّ  ، يٙمٗمل:  وم٘م٤مل،  ؿؽَ احلَ  وصّذ 

  .همػمه شمتزّوج طمّتك يٓم٠مه٤م أن ًمف حيّؾ  ملَ  ُمٚمٙمٝم٤م صمؿّ 

 سمٛمٚمؽ ًمف حتّؾ :  افبرصيّ  واحلسـ أصحوبف وبعض ظّبوس ابـ وؿول

 .اًمٞمٛملم

،  شمٓمٝمر أن ىمٌؾ ـمٝمرت أن سمٕمد أو،  طم٤مئْم٤مً  وـمئٝم٤م إذا ومٞمام واختؾػقا

  .حمرم أو ص٤مئؿ أطمدمه٤م أو

 قمـ احلدي٨م هذا ذم اًمذي سم٤مًمنّمط احلٜمٗمّٞم٦م أظمذ:  طمزم اسمـ وىم٤مل

 اؿمؽماط ذم سمحديثٝم٤م ي٠مظمذوا وملَ  ، اًم٘مرآن فم٤مهر قمغم زائد وهق ، قم٤مئِم٦م

 شمرك أو سمف إظمذ ومٞمٚمزُمٝمؿ ، اًم٘مرآن ذم ُم٤م قمغم زائد ّٕٟمف روٕم٤مت مخس

 .اًم٤ٌمب طمدي٨م

 ُمقاومؼ وم٤محلدي٨م،  اًمقطء ذم طم٘مٞم٘م٦م قمٜمدهؿ حاًمٜمّٙم٤م سم٠منّ :  وأضم٤مسمقا
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 .اًم٘مرآن ًمٔم٤مهر

 .شمٓمٚمٞم٘م٤مت صمالث اًمٌّت٦م أنّ  قمغم " ـمالىمل سم٧ّم  " سم٘مقهل٤م واؾمتدل

 ىمٓمع سمف واعمراد اًم٘مٓمع سمٛمٕمٜمك اًم٧ٌّم  وم٢منّ  سمف اؾمتدل ممّـ قمج٥ٌم  وهق

 اًمّث٤مًمث٦م سمقىمقع أو جمٛمققم٦م سم٤مًمّثالث يٙمقن أن ُمـ أقمؿّ  وهق ، اًمٕمّمٛم٦م

 .٤متشمٓمٚمٞم٘م صمالث آظمر هل اًمتل

 آطمتج٤مج ومٌٓمؾ " شمٓمٚمٞم٘م٤مت صمالث آظمر ـمٚمَّ٘مٝم٤م أّٟمف " سحي٤مً  شم٘مّدمو

 .سمف

 ُم٤م اًم٤ٌمب طمدي٨م قمغم أورد أّٟمف،  سمٕمْمٝمؿ قمـ اًمٕمريبّ  اسمـ وٟم٘مؾ

  .سمف اًم٘مقل ُمـ يٚمزم أّٟمف،  ُمٚمّخّمف

 ٟمًخ ومٞمًتٚمزم اًم٘مرآن ذم ُم٤م قمغم اًمقاطمد سمخؼم اًمّزي٤مدة إُّم٤م .أوًٓ 

ٜم٦ّم اًم٘مرآن ًّ   .شمتقاشمر ملَ  اًمتل سم٤مًم

 ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمع خمتٚمٗملم ُمٕمٜمٞملم قمغم اًمقاطمد اًمٚمٗمظ محؾ أو .وكقوً ث

  .اإلًم٤ٌمس

 ملَ  اًمٚمٗمظ ُم٘متْمٞم٤مت ُمـ يم٤من إذا اًمنّمط أنّ :  إّول ظـ واجلقاب

 .زي٤مدة وٓ ٟمًخ٤مً  إو٤مومتف شمٙمـ

 ٓ وهل،  إًمٞمٝم٤م أوٞمػ أي٦م ذم اًمٜمّٙم٤مح أنّ :  افّثوين ظـواجلقاب 

 ذـمف وُمـ ، اًمقطء طمّ٘مٝم٤م ذم سمف داعمرا أنّ  ومتٕملّم  سمٛمجّرده٤م اًمٕم٘مد شمتقمم

  .اًمٕم٘مد ؾمٌؼ إمم ومٞمحت٤مج ُم٤ٌمطم٤مً  وـمئ٤مً  يٙمقن أن اّتػوؿوً 

ٜم٦ّم سمّٞمٜم٧م ًمٚمٛمٕمٜمٞملم حمتٛمالً  اًمٚمٗمظ يم٤من عَم٤َّم:  ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ ًّ  ٓ أّٟمف اًم

 ٕنّ ،  اجلامع ذم هل٤م طمّؼ  ٓ اعمرأة أنّ  قمغم سمف وم٤مؾمتدل ، طمّمقهلام ُمـ سمدّ 
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 ًمٞمس وأّٟمف،  يٜمتنم ٓ ذيمره وأنّ ،  ١مه٤ميٓم ٓ زوضمٝم٤م أنّ  ؿمٙم٧م اعمرأة هذه

 .سمذًمؽ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يٗمًخ وملَ ،  قمٜمٝم٤م يٖمٜمل ُم٤م ُمٕمف

 يٗمًخ ٓ:  ظعّ  بـ وداود ظؾّقي بـ إشامظقؾ بـ إبراهقؿ ىم٤مل وُمـ صَمؿَّ 

  .أضمٌؾ  ًمٚمٕمٜمّلم يبيُ  وٓ،  سم٤مًمٕمٜم٦ّم

 .بوجلامع افّرجؾ تطوفى ادرأة دم اختؾػقا:  ادـذر ابـ وؿول

 أضمؾ ي١مضّمؾ ملَ  واطمدة ُمّرة هب٤م دظمؾ أن سمٕمد وـمئٝم٤م إن:  ـثرإ ؾؼول

 واًمِّم٤مومٕمّل  وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م وأيب واًمّثقرّي  إوزاقمّل  ىمقل وهق ، اًمٕمٜملّم

  .وإؾمح٤مق

 قِمٚم٦َّم ًمٖمػم يم٤من وإن ، ؾمٜم٦م ًمف أضّمؾ ًمٕمٚم٦مٍ  َج٤مقمٝم٤م شمرك إن:  ثقر أبق وؿول

 .شم٠مضمٞمؾ ومال

 ، اجلامع ذم طمّ٘م٤مً  ًمٚمٛمرأة أنّ  قمغم افعؾامء ـوّؾي اّتػؼ : قمٞم٤مض وىم٤مل

 ، هبام ضم٤مهٚم٦م واعمٛمًقح اعمجٌقب شمزّوضم٧م إذا هل٤م اخِلَٞم٤مر ومٞمث٧ٌم

  .سمف ُم٤م زوال ٓطمتامل ؾمٜم٦م أضمؾ ًمٚمٕمٜملّم وييب

 طمّج٦م ومال روم٤مقم٦م اُمرأة سم٘مّّم٦م سم٘مقًمف ي٘مقل وُمـ داود اؾمتدٓل وأُّم٤م

 وىمع يمام ـمٚمَّ٘مٝم٤م أيْم٤مً  يم٤من اًمّث٤مين اًمّزوج أنّ  ـمرىمف سمٕمض ذم ٕنّ  ، ومٞمٝم٤م

 رضمٌؾ  ؼـمٚمّ  : ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ ـمريؼ ُمـ سحي٤مً  ُمًٚمؿ قمٜمد

 وم٠مراد،  هب٤م يدظمؾ أن ىمٌؾ ٘مٝم٤مومٓمٚمَّ  آظمر رضمٌؾ  ومتزّوضمٝم٤م صمالصم٤مً  فاُمرأشمَ 

 .ٓ:  وم٘م٤مل ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومًئؾ ، يتزّوضمٝم٤م أن إّول زوضمٝم٤م

  .اًمٌخ٤مرّي  قمٜمد وأصٚمف ، احلدي٨م

 احلدي٨م آظمر ذمام ذم اًمٌخ٤مري يم قمروة قمـ اًمّزهرّي  طمدي٨م ذم ووىمع
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 ومٗم٤مرىمتف:  ىم٤مل " قمًٞمٚمتؽ ويذوق قمًٞمٚمتف شمذوىمل طمّتك ٓ:  ىمقًمف سمٕمد

 سمٕمد ضم٤مءت أّّن٤م:  احلدي٨م هذا ذم اًمّزهرّي  قمـ ضمري٩ٍم  اسمـ زاد " سمٕمد

ٝم٤م:  - اًمّث٤مين زوضمٝم٤م يٕمٜمل - إّٟمف وم٘م٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم ذًمؽ ًّ  ومٛمٜمٕمٝم٤م ُم

  .إّول زوضمٝم٤م إمم شمرضمع أن

ي٤م :  ىم٤مًم٧م أّّن٤م،  ُمرؾمالً  " شمٗمًػمه " ذم طمّٞم٤من سمـ ُم٘م٤مشمؾ وّسح

ٜمل يم٤من إّٟمف:  اهلل رؾمقَل  ًّ  أصّدىمِؽ  ومٚمـ إّول سم٘مقًمِؽ  يمذسم٧ِم :  وم٘م٤مل ، ُم

 .ومٛمٜمٕم٤مه٤م قمٛمر صمؿّ  سمٙمر أسم٤م أشم٧م وأّّن٤م ، أظمر ذم

 .اعمذيمقرة ضمري٩ٍم  اسمـ رواي٦م ذم إظمػمة اًمّزي٤مدة هذه وىمٕم٧م ويمذا

 .قمٜمف اًمّرّزاق قمٌد أظمرضمٝم٤م

 سمـ اًمّزسمػم قمـ روم٤مقم٦م سمـ اعمًقر قمـ " قـّم٠ماعم " ذم ُم٤مًمؽ قمٜمد ووىمع

،  قمٜمف وه٥م اسمـ رواه ومٞمام اعمقـّم٠م ظم٤مرج زاد ، اًمّزسمػم سمـ اًمّرمحـ قمٌد

 " اًمٖمرائ٥م " ذم اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد ُم٤مًمؽ قمـ ـمٝمامن سمـ إسمراهٞمؿ وشم٤مسمٕمف

 قمٌد ومٜمٙمحٝم٤م ، صمالصم٤مً  وه٥م سمٜم٧م متٞمٛم٦م اُمرأشمف ؼـمٚمَّ  روم٤مقم٦م أنّ ،  أسمٞمف قمـ

ٝم٤م أن يًتٓمع ومٚمؿ ٝم٤مقمٜم وم٤مقمؽمض ، اًمّرمحـ ًّ  روم٤مقم٦م وم٠مراد ، ومٗم٤مرىمٝم٤م يٛم

  .احلدي٨م .يتزّوضمٝم٤م أن

 اهلل رؾمقل ؾمئؾ .قم٤مئِم٦م قمـ إؾمقد ـمريؼ ُمـ داود أيب قمٜمد ووىمع

 أن ىمٌؾ ٘مٝم٤موـمٚمَّ  هب٤م ومدظمؾ همػمه ومتزّوضم٧م اُمرأشمف ـمٚمؼ رضمؾ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص

  .احلدي٨م .ٓ:  ىم٤مل ؟ ًمألّول أحتؾ .يقاىمٕمٝم٤م

 ، ٟمحقه هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ اًمّٓمؼمّي  وأظمرج

 رواي٦م ذم وىمع ويمذا ، يمذًمؽ أٟمسٍ  طمدي٨م ُمـ واًمٌٞمٝم٘مّل  أيْم٤مً  واًمّٓمؼمّي 
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 سمـ قمٛمرو أنّ  ، قم٤مئِم٦م قمـ أسمٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد

ٝم٤م أن ىمٌؾ ٘مٝم٤مومٓمٚمّ  رضمٌؾ  ومٜمٙمحٝم٤م اًمٖمٛمٞمّم٤مء ؼـمٚمَّ  طمزم ًّ  وم٠ًمًم٧م ، يٛم

 .قمًٞمٚمتف ذوقوشم قمًٞمٚمتٝم٤م أظمر يذوق طمّتك ، ٓ:  وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 .صم٘م٤مت ورواشمف.  اًمّٓمؼماينّ  وأظمرضمف

 ىمّّم٦م ذم ًمٕم٤مئِم٦م آظمر طمدي٨م ومٝمق طمٗمٔمف ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد يم٤من وم٢من

 - اهلل قمٌٞمد طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف ، روم٤مقم٦م اُمرأة ىمّّم٦م همػم أظمرى

٤ٌّمس اسمـ - سم٤مًمّتّمٖمػم ـّ  ، اًمٖمٛمٞمّم٤مء ذيمره ذم اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد قم  ؾمٞم٤مىمف ًمٙم

 .احلدي٨م هذا ذح لأوّ  ذم شم٘مّدم يمام.  روم٤مقم٦م ىمّّم٦م يِمٌف

 وه٥م سمـ وروم٤مقم٦م ؾمٛمقأل سمـ روم٤مقم٦م ُمـ ًمٙمؾ   وىمع أّٟمف ىمّدُم٧م وىمد

 وأنّ ،  اًمّزسمػم سمـ اًمّرمحـ قمٌد شمزّوضمٝم٤م ُمٜمٝمام يمالً  وأنّ ،  اُمرأشمف ـمٚمؼ أّٟمف

َّٓ  ُمٕمف ًمٞمس أّٟمف ٧ْم ؿمٙمَ  ُمٜمٝمام يمالً   .اهلدسم٦م ُمثؾ إ

 أن سمٕمد وإظمرى،  يٗم٤مرىمٝم٤م أن ىمٌؾ ؿمٙمتف اعمرأشملم إطمدى ومٚمٕمؾ

 .ٝم٤موم٤مرىم

 ذم اًمّرواة سمٕمض ُمـ اًمقهؿ ووىمع .واطمدة اًم٘مّّم٦م شمٙمقن أن:  ويتؿؾ

 اعمٗم٤مرىم٦م ىمٌؾ ُمـ ُمّرشملم ؿمٙم٧م اعمرأة وشمٙمقن،  اًمٜم٦ًٌّم ذم أو اًمّتًٛمٞم٦م

  أقمٚمؿ واهلل ، سمٕمده٤م وُمـ

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ُمـ داود أسمق أظمرضمف ُم٤م وأُّم٤م  يزيد قمٌد ؼـمٚمَّ  : ىم٤مل قم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم ومج٤مءت ، ُمزيٜم٦م ُمـ اُمرأة وٟمٙمح ريم٤مٟم٦م أمّ  ريم٤مٟم٦م أسمق

َّٓ  قمٜمّل يٖمٜمل ُم٤م:  وم٘م٤مًم٧م  ُمـ أظمذهت٤م ًمِمٕمرةٍ  - اًمِّمٕمرة هذه شمٖمٜمل يمام إ

 ـمٚمَّ٘مٝم٤م:  يزيد ًمٕمٌد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٘م٤مل:  ىم٤مل ، وسمٞمٜمف سمٞمٜمل ومٗمّرق - رأؾمٝم٤م
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 .ومٗمٕمؾ ، ريم٤مٟم٦م أمّ  وراضمع

 .سم٤مًمّّمقاب أقمٚمؿ واهلل ، اًمٕمٜملّم عم٠ًمًم٦م طمّج٦م ومٞمف ومٚمٞمس
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 الحديث الحادي رذر
ـي إذا تزّوج افبؽر ظذ مـ افس  : ؿول   ظـ أكس بـ موفٍؽ  -667

افثقى , أؿوم ظـدهو شبعًو , ثؿ ؿسؿ , وإذا تزوج افثقى , أؿوم ظـدهو 

أكسًو رؾعف إػ  إن  : وفق صئً فؼؾً : ثالثًو , ثؿ ؿسؿ , ؿول أبق ؿالبي 

 ( ).ملسو هيلع هللا ىلص افـبلّ 

 

 يت٤ٌمدر اًمذي هذا ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ؾمٜم٦ّم:  أي ( ـّيافس   مـ:  ؿول) :  ؿقفف

 اهلل قمٌد سمـ ٤مملؾم ىمقل روى اًمٌخ٤مري وىمد ، اًمّّمح٤ميبّ  ىمقل ُمـ ًمٚمٗمٝمؿ

 شمريد يمٜم٧م إن " ًمٚمحّج٤مج قمٛمر اسمـ ىمقل قمـ اًمّزهرّي  ؾم٠مًمف عَم٤َّم قمٛمر سمـ

ٜم٦ّم ًّ َّٓ  سمذًمؽ يٕمٜمقن وهؾ:  ؾم٤ممل ًمف وم٘م٤مل ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ؾمٜم٦ّم شمريد هؾ اًم  إ

 .ؾمٜمّتف

 اُمرأة قمٜمده يٙمقن:  أي ( فّثّقىا ظذ افبؽر افّرجؾ تزّوج إذا) :  ؿقفف

 .قمٜمف اًمٌح٨م ؾمٞم٠ميت يمام سمٙمراً  ُمٕمٝم٤م ومٞمتزّوج

 ظـدهو أؿوم:  وإذا تزّوج افثقى  ؿسؿثؿ  شبعوً  ظـدهو أؿوم) :  ؿقفف

 أؾم٤مُم٦م أسمق طمّدصمٜم٤م راؿمدٍ  سمـ يقؾمػ قمـ اًمٌخ٤مرّي  ذمو ( ؿسؿ ثؿّ  ثالثوً 

 " ٚمٗمظوسم،  إومم ذم سم٤مًمقاو .وومٞمف:  وظم٤مًمدٌ  أّيقب طمّدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ

 .اًمّث٤مٟمٞم٦م ذم "صمؿّ 

______________________ 
ُمـ ـمريؼ أيقب وظم٤مًمد (  6326) وُمًٚمؿ (  3462،  3466) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .احلذاء قمـ أيب ىمالسم٦م قمـ أٟمس 
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 أيب قمـ قمقن سمـ محزة ـمريؼ ُمـ ٟمٕمٞمؿ وأيب اإلؾمامقمٞمكمّ  قمٜمد ووىمع

  .اعمقوٕملم ذم " صمؿّ  " سمٚمٗمظ أؾم٤مُم٦م

 .اجلديدة ىمٌؾ زوضم٦م ًمف سمٛمـ ُيتّص  اًمٕمدل هذا أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 سم٥ًٌم ًمٚمٛمرأة طمّؼ  ذًمؽ أنّ  قمغم افعؾامء مجفقر:  اًمؼمّ  قمٌد اسمـ وىم٤مل

 .ٓ أم زوضم٦م قمٜمده يم٤من وؾمقاء،  اًمّزوم٤مف

َّٓ و همػمه٤م قمٜمده يٙمـ ملَ  إذا يًتح٥ّم  أّٟمف:  اًمٜمّقوّي  وطمٙمك  .ومٞمج٥م إ

 ، ومرق ٓ أن .اًمٜمّقوّي  واظمت٤مر ، إصح٤مب أيمثر يمالم يقاومؼ وهذا

 .يٕمّْمده افّشوؾعلّ  وإـمالق

 قمغم اًمٌٙمر شمزّوج إذا " اًم٤ٌمب طمدي٨م ذم ىمقًمف .ًمألّول يِمٝمد وًمٙمـ

 ." اًمّثّٞم٥م

ؽ أن ويٛمٙمـ ًّ  وم٢مّٟمف .قمٜمد اًمٌخ٤مري ظم٤مًمد قمـ سمنٍم  سمًٞم٤مق ظمرًمم يتٛم

 إذا سمام ي٘مّٞمده وملَ ،  احلدي٨م .ؾمٌٕم٤مً  قمٜمده٤م أىم٤مم اًمٌٙمر شمزّوج إذا : ىم٤مل

ـّ  ، همػمه٤م قمغم شمزّوضمٝم٤م  سمؾ ، اعم٘مّٞمد قمغم حمٛمقل اعمٓمٚمؼ أنّ  اًم٘م٤مقمدة ًمٙم

 ظم٤مًمد قمـ هِمٞمؿٍ  ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ ومٕمٜمد ، اًمّت٘مٞمٞمد ظم٤مًمد رواي٦م ذم صم٧ٌم

  .احلدي٨م " اًمّثّٞم٥م غمقم اًمٌٙمر شمزّوج إذا"

 إّٟمام اًم٘مًؿ ٕنّ ،  " ىمًؿ صمؿّ  " اًم٤ٌمب طمدي٨م ذم ىمقًمف أيْم٤مً  وي١مّيده

 .أظمرى زوضم٦م قمٜمده عمـ يٙمقن

 ذم ؾمقاء واًمّثّٞم٥م اًمٌٙمر نّ إ:  ىمقهلؿ ذم افؽقؾّقغ قمغم طمّج٦م وومٞمف

 وومٞمف ، يقُم٤من وًمٚمّثّٞم٥م صمالث ًمٚمٌٙمر:  ىمقًمف ذم إوزاظلّ  وقمغم ، اًمّثالث

 .ضمّداً  وٕمٞمػ سمًٜمدٍ  اًمّدارىمٓمٜمّل  أظمرضمف ٤مئِم٦مقم قمـ ُمرومقع طمدي٨م
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 هل٤م يٙمٛمؾ أن اًمثّٞم٥م أرادت ًمق ُم٤م،  اًم٤ٌمب طمدي٨م قمٛمقم ُمـ ّص وظُم 

ٌع ًّ ٌع وىم٣م اًمّثالث ُمـ طمّ٘مٝم٤م ؾم٘مط أضم٤مهب٤م إذا وم٢مّٟمف،  اًم ًّ  ، ًمٖمػمه٤م اًم

 أىم٤مم شمزّوضمٝم٤م عَم٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، ؾمٚمٛم٦م أمّ  طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف ٤معمِ 

ٌّٕم٧م ؿمئ٧ِم  إن ، هقان أهٚمؽ قمغم سمؽ ًمٞمس إّٟمف:  وىم٤مل،  صمالصم٤مً  قمٜمده٤م  ؾم

ٌّٕم٧م وإن ، ًمؽ ٌّٕم٧م ًمؽ ؾم   .ًمٜم٤ًمئل ؾم

  ." ٨مصمٚمّ :  ىم٤مًم٧م ، درت صمؿّ  ث٧مصمٚمَّ  ؿمئ٧ِم  إن " ًمف رواي٦م وذم

 ي٘ميض أّٟمف ذم وجفغ:  " اعمٝمّذب " ذم إؾمح٤مق أسمق اًمِّمٞمخ وطمٙمك

ٌع ًّ ٌع اظمت٤مر إن .إـثر بف ؿطع وافذي ، اعمزيدة إرسمع أو اًم ًّ  اًم

 .اعمزيدة إرسمع ىم٣م اظمتٞم٤مره٤م سمٖمػم أىم٤مُمٝم٤م وإن،  يمّٚمٝم٤م ْم٤مه٤مىم

ٌع ذم يت٠مظّمر أن يٙمره : تـبقفٌ  ًّ  وؾم٤مئر اجلامقم٦م صالة قمـ اًمّثالث أو اًم

  .افّشوؾعلّ  ظؾقف كّص  5 يٗمٕمٚمٝم٤م يم٤من اًمتل اًمؼمّ  أقمامل

 ٓ اعمٜمدوب ٕنّ  ، ومال اًمٚمٞمؾ ذم وأُّم٤م ، اًمٜمّٝم٤مر ذم هذا:  اًمّراومٕمّل  وىم٤مل

 ذم اًمّزوضم٤مت سملم يًّقي:  إصح٤مب ىم٤مل وىمد ، ًمقاضم٥ما ًمف يؽمك

 ٓ أو اًمٙمّؾ  ًمٞم٤مزم ذم ومٞمخرج ، اًمؼمّ  أقمامل ؾم٤مئر وذم اجلامقم٦م إمم اخلروج

 شمرك ذم إقمذار ُمـ هذا وقمّدوا ، قمٚمٞمف طمرم ظمّّمص وم٢من ، أصالً  ُيرج

  .اجلامقم٦م

 قمٜمده٤م ُم٘م٤مُمف ومجٕمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض أومرط:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

  .اًمّتِمٜمٞمع ذم وسم٤مًمغ ، اجلٛمٕم٦م ٘م٤مطإؾم ذم قمذراً 

 ؿقل وهق قمٜمده٤م اعم٘م٤مم سمقضمقب ي٘مقل ُمـ ىمقل ىمٞم٤مس سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

 وجف وهق يًتح٥ّم  وظـف ، موفؽ ظـ اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ ورواه ، افّشوؾعّقي
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 ، أدُمّل  طمّؼ  وم٘مّدم ، اًمقاضم٤ٌمن قمٜمده يتٕم٤مرض إصّح  ومٕمغم .فؾّشوؾعّقي

 .طم٤مً ُمرضمق يم٤من وإن .سمِمٜمٞمعٍ  ومٚمٞمس ، شمقضمٞمٝمف هذا

ٌع ذم اعمقآة ودم٥م ًّ  قمغم حي٥ًم ملَ  ومّرق ومٚمق ، اًمّثالث وذم اًم

 .سمف شمزول ٓ احلِمٛم٦م ٕنّ  اًمّراضمح

 ُمـ اًمٜمّّمػ قمغم هل:  وؿقؾ ، وإُم٦م احلّرة سملم ذًمؽ ذم ومرق ٓ صمؿّ 

 .اًمٙمن وجيؼم احلّرة

 افـّبلّ  إػ رؾعف أكسوً  أنّ  فؼؾً صئً وفق:  ؿالبي أبق ؿول) :  ؿقفف

،  ص٤مدىم٤مً  ًمٙم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم سمرومٕمف ّسح ًمق أّٟمف إمم يِمػم يم٠مّٟمف (ملسو هيلع هللا ىلص

 قمغم اعمح٤مومٔم٦م أنّ  رأى ًمٙمٜمّف ، قمٜمده ضم٤مئز وهق سم٤معمٕمٜمك روي ويٙمقن

  .أومم اًمٚمٗمظ

 .وجفغ يتؿؾ ىمالسم٦م أيب ىمقل:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

ـّ  يٙمقن أن:  أحدمهو  قمٜمف ومتحّرز ًمٗمٔم٤مً  ُمرومققم٤مً  أٟمس قمـ ؾمٛمٕمف أّٟمف فم

 .شمقّرقم٤مً 

ٜم٦ّم ُمـ " أٟمس ىمقل أنّ  رأى يٙمقن أن:  افّثوين ًّ  ، اعمرومقع طمٙمؿ ذم " اًم

 طمٙمؿ ذم ّٕٟمف ًمّمّح  اقمت٘م٤مده طم٥ًم قمغم ُمرومقع سم٠مّٟمف قمٜمف قمؼّم  ومٚمق

 .اعمرومقع

ٜم٦ّم ُمـ " ىمقًمف ٕنّ  ، أىمرب وإّول:  ىم٤مل ًّ  يٙمقن أن ي٘متيض " اًم

،  رومٕمف ذم ٟمّص  " رومٕمف أّٟمف " وىمقًمف ، حمتٛمؾ اضمتٝم٤مدّي  سمٓمريٍؼ  ُمرومققم٤مً 

 .حمتٛمؾ همػم ٟمّص  هق ُم٤م إمم حمتٛمؾ ٤مهرـفم هق ُم٤م يٜم٘مؾ أن ًمٚمّراوي وًمٞمس

 .اٟمتٝمك
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 ىمقل أنّ  قمغم إيمثر سم٠منّ  رّده ُمـ يّم٥م وملَ  ، ُمّتجف سمح٨م وهق

ٜم٦ّم ُمـ " اًمّّمح٤ميبّ  ًّ  هق ُم٤م سملم اًمٗمرق ٓدّم٤مه،  اعمرومقع طمٙمؿ ذم " يمذا اًم

 .ُمّتًع سم٤معمٕمٜمك اًمّرواي٦م سم٤مب ًمٙمـ ، اعمرومقع طمٙمؿ ذم هق وُم٤م ُمرومقع

ـُ  اًمّرواي٦م هذه واومؼ وىمد  إمم اًم٘مقل هذا ٟم٦ًٌم ذم ظم٤مًمد قمـ قمٚمّٞم٦م اسم

 إمم وهِمٞمؿ ( ) اعمٗمّْمؾ سمـ سمنم وٟمًٌف،  اإلؾمامقمٞمكمّ  أظمرضمف،  ىمالسم٦م أيب

 .ظم٤مًمد

 خوفد هق هؾ,  ذفؽ ؿوئؾ تعقغ دم افّثقريّ  شػقون ظذ اختؾػ وؿد

  .؟ ؿالبي أبق صقخف أو

 .ذًمؽ ىم٤مل ُمٜمٝمام يمّؾ  يٙمقن أن ٓطمتامل سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤موم٤مة وٓ

 أّيقب قمـ ؾمٗمٞم٤من أظمؼمٟم٤م اًمّرّزاق قمٌد وىم٤مل: ٤مل اًمٌخ٤مري قم٘مٌف ىم

 . ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم رومٕمف ًم٘مٚم٧ُم  ؿمئ٧م وًمق:  ظم٤مًمد ىم٤مل،  وظم٤مًمد

 اظمتٚمٗم٧م اًمّثقرّي  ؾمٗمٞم٤من قمـ اًمّرواي٦م أنّ  يٌلّم  أن أراد اًمٌخ٤مرّي  يم٠منّ 

 .؟ ظم٤مًمد ىمقل أو ىمالسم٦م أيب ىمقل هق هؾ .اًم٘مقل هذا ٟم٦ًٌم ذم

 رواي٦م دون ىمالسم٦م أيب قمـ ظم٤مًمد رواي٦م ذم اًمّزي٤مدة هذه أنّ  زم وئمٝمر

  .أّيقب

 صدر ذم اًمّزي٤مدة وذيمر .ظم٤مًمد قمـ آظمر وضمف ُمـ أظمرضمف أّٟمف وي١مّيده

______________________ 
( 6604)واًمؽمُمذي ( 6660) "اًمّمحٞمح"أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري ذم  .رواي٦م سمنم (6)

وٓ ٕيب  ،وًمٞمس ومٞمٝم٤م سمٞم٤من اًم٘م٤مئؾ ٓ ًمٚمحذاء  .قمٜمف قمـ ظم٤مًمد سمف( 2/036)واًمٌٞمٝم٘مل 

  .ىمالسم٦م

 .وّسح سم٠من اًم٘م٤مئؾ ظم٤مًمد احلذاء، (  6326) ومٝمل ذم صحٞمح ُمًٚمؿ  .أُّم٤م رواي٦م هِمٞمؿ    
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 .احلدي٨م

 حمّٛمد طمّدصمٜمل:  وم٘م٤مل،  ُمًٚمؿٌ  اعمذيمقرة اًمّرّزاق قمٌد ـمريَؼ  وصؾ وىمد

ٜم٦ّم ُمـ:  وًمٗمٔمف اًمّرّزاق قمٌد طمّدصمٜم٤م راومع سمـ ًّ  ؾمٌٕم٤مً  ٌٙمراًم قمٜمد ي٘مٞمؿ أن اًم

 يزيد سمـ واًم٘م٤مؾمؿ احلٗمرّي  داود أسمق رواه وىمد " إًمخ. .ظم٤مًمد ىم٤مل ،

 سمـ اهلل قمٌد ورواه ، اإلؾمامقمٞمكمّ  أظمرضمف،  قمٜمٝمام اًمّثقرّي  قمـ اجلرُمّل 

 .اًمٌٞمٝم٘مّل  أظمرضمف .يمذًمؽ ؾمٗمٞم٤من قمـ اًمٕمدينّ  اًمقًمٞمد

 ظم٤مًمد قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ قم٤مصؿ أيب قمـ ومرواه اًمّرىم٤مّر  ىمالسم٦م أسمق وؿمذّ 

 "صحٞمحف" ذم قمقاٟم٦م أسمق أظمرضمف .ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل : ومٞمف وىم٤مل،  َجٞمٕم٤مً  وأّيقب

 ٓ همري٥م هق:  وىم٤مل،  ىمالسم٦م أيب قمـ اًمّّمٖم٤مينّ  طمّدصمٜم٤مه:  وىم٤مل،  قمٜمف

   اٟمتٝمك .ىمالسم٦م أيب همػم َُمـ ىم٤مًمف أقمٚمؿ

 اًمقّه٤مب قمٌد رواي٦م ُمـ أّيقب ـمريؼ ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  أظمرج وىمد

 ومٍّمح .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل : ىم٤مل أٟمس قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ قمٜمف اًمّث٘مٗمّل 

ٞم٤مق أنّ  ذيمرشمف ُم٤م ي١مّيد وهق ، سمرومٕمف ًّ  .خل٤مًمد ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ذم اًم

 ىمالسم٦م أسمق يٙمقن أن اطمتٛمؾ - حمٗمقفم٦م يم٤مٟم٧م إن - هذه أّيقب ورواي٦م

 ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف وىمد ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم سمرومٕمف ضمزم أّيقب سمف طمّدث عَم٤َّم

٤ٌّمن اسمـ وأظمرضمف،  "صحٞمحف" ذم ٤ٌّمر قمٌد قمـ قمٜمف أيْم٤مً  طم  سمـ اجل

 وأظمرضمف ، سمرومٕمف وّسح .أّيقب قمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ اًمٕمالء

 ، ُمثٚمف أّيقب قمـ إؾمح٤مق سمـ حمّٛمد ـمريؼ ُمـ واًمّدارىمٓمٜمّل  اًمّدارُمّل 

ٜم٦ّم ُمـ " ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمتل هل ظم٤مًمد رواي٦م أنّ  ومٌّٞمٜم٧ْم  ًّ  أّيقب رواي٦م وأنّ  " اًم

 ." ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ىم٤مل " ومٞمٝم٤م ىم٤مل
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 الحديث الثاني رذر
ـؿ إذا فق أّن أحَد :  ملسو هيلع هللا ىلص ؿول افـبلّ : ؿول   ظـ ابـ ظبوسٍ  -668

بـو افشقطون , وجـّى بسؿ اهلل , افؾفؿ جـ  : أراد أن يلتـل أهؾف , ؿول 

دم ذفؽ , َل يّّضه افشقطون  ؼّدر بقـفام وفٌد يُ  افشقطون مو رزؿتـو , ؾنكف إنْ 

  ( ).أبداً 

 

 ُمٜمّمقرٍ  قمـ مّه٤مموًمٚمٌخ٤مري ُمـ ـمريؼ  ( ؿـأحد أنّ  فق) :  ؿقفف

  ."أهٚمف أشمك إذا أطمديمؿ إنّ  أُم٤م"

 ىمٌؾ اًم٘مقل أنّ  قمغم ٦مداًمَّ  اًمّرواي٤مت ُمـ ًمٖمػمه٤م ُمٗمّنة ورواي٦م اًم٤ٌمب

 .اًمنّموع

 قمٜمد ُمٜمّمقر قمـ إهائٞمؾ رواي٦م ذم (إذا أراد أن يلتـل أهؾف  ):  ؿقفف

 أنّ  فم٤مهر وهق " أهٚمف جي٤مُمع طملم ي٘مقل ًمق أطمديمؿ نّ إ أُم٤م " اإلؾمامقمٞمكمّ 

 .اعمج٤مز قمغم محٚمف يٛمٙمـ ًمٙمـ ، اًمٗمٕمؾ ُمع يٙمقن اًم٘مقل

 إذا أطمدهؿ أنّ  ًمق " ُمٜمّمقر قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ روح رواي٦م ذم وقمٜمده

 ." اهلل ذيمر اُمرأشمف ضم٤مُمع

:  ىم٤مل صمؿّ  اهلل ذيمر " روٍح  رواي٦م ذم ( ـوجـّب افؾفؿّ  , اهلل بسؿ) :  ؿقفف

 " ضمٜمٌّٜمل " اًمٌخ٤مري ذم ُمٜمّمقر قمـ ؿمٕم٦ٌم رواي٦م وذم " ضمٜمٌّٜمل اًمٚمٝمؿّ 

______________________ 
وُمًٚمؿ (  2426،  2366،  3323،  0634،  0343،  636) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 . ُمٜمّمقر قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد قمـ يمري٥م قمـ اسمـ قم٤ٌمسُمـ ـمريؼ ( 6303)
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  .أيْم٤مً  سم٤مإلومراد

 ضمٜمٌّٜمل " اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد ُأُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ذم ( افّشقطون) :  ففؿق

  " اًمّرضمٞمؿ اًمِّمٞمٓم٤من ُمـ رزىمتٜمل ُم٤م وضمٜم٥ّم

وًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م ( دم ذفؽ  ؼّدر بقـفام وفٌد يُ  ؾنكف إنْ  ):  ؿقفف

 ، سم٤مًمِّمّؽ  يمذا " وًمد ىميض أو وًمدٌ  سمٞمٜمٝمام ىمّدر صمؿّ  "ؿمٞم٤ٌمن قمـ ُمٜمّمقر 

 - احل٤مل أي - ذًمؽ ذم سمٞمٜمٝمام ىمّدر صمؿّ  " اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  رواي٦م ذم وزاد

 ."وًمد

 ." وًمداً  سمٞمٜمٝمام اهلل ىم٣م وم٢من " ُمٜمّمقر قمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من رواي٦م وذم

،  " وًمد سمٞمٜمٝمام يم٤من وم٢من " ؿمٕم٦ٌم رواي٦م وذم ، إهائٞمؾ رواي٦م ذم وُمثٚمف

 رواي٦م ذم وٟمحقه ، ُمثٚمف واًم٤ٌمىمل " يٙمقن أن ىمّدر صمؿّ  " ضمرير رواي٦م وذم

 ." وًمداً  ومرزىم٤م " مّه٤مم رواي٦م وذم .اًم٘م٤مؾمؿ سمـ روح

 رواي٦م وذم .مّه٤مم رواي٦م ُمـيمذا  ( أبداً  شقطوناف يّّضه لَ ) :  ؿقفف

 يّيه ملَ  أو،  اًمِّمٞمٓم٤من قمٚمٞمف طيًٚمّ  ملَ  " وأمحد ُمًٚمؿ قمٜمد ؿمٕم٦ٌم

 اًم٘م٤مؾمؿ سمـ وروح وإهائٞمؾ قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ذم ويمذا ."اًمِّمٞمٓم٤من

 قمـ وٕمحد  .اًمّدقم٤مء ًمٗمظ ذم قراعمذيم ًمٚمٕمٝمد واًمالم " اًمِّمٞمٓم٤من " سمٚمٗمظ

  ." أسمداً  اًمِّمٞمٓم٤منُ  اًمقًمدَ  ذًمؽ يّي  ملَ  " ُمٜمّمقر قمـ اًمٕمّٛمّل  اًمٕمزيز قمٌد

:  ومٚمٞم٘مؾ،  أهٚمف اًمّرضمؾ أشمك إذا " اًمّرّزاق قمٌد قمـ احلًـ ُمرؾمؾ وذم

 ومٞمام ٟمّمٞم٤ٌمً  ًمٚمِّمٞمٓم٤من دمٕمؾ وٓ،  رزىمتٜم٤م ومٞمام ًمٜم٤م سم٤مرك اًمٚمٝمؿّ  اهلل سمًؿ

 ".ص٤محل٤مً  وًمداً  يٙمقن أن ٚم٧ممح إن يرضمك ومٙم٤من ، رزىمتٜم٤م

 ذم وُمثٚمف ، سم٤مًمّتٜمٙمػم "ؿمٞمٓم٤من أسمدًا  "وًمٚمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م ؿمٞم٤ٌمن 
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  .ضمرير رواي٦م

 قمدم قمغم قمٞم٤مض ٟم٘مؾ ُم٤م قمغم آّتػوق سمٕمد .اعمٜمٗمّل  اًمّير ذم واختؾػ

 قمغم احلٛمؾ ذم فم٤مهراً  يم٤من وإن ، اًمّير أٟمقاع ذم اًمٕمٛمقم قمغم احلٛمؾ

 .اًمّت٠مسمٞمد ُمع اًمٜمّٗمل صٞمٖم٦م ُمـ إطمقال قمٛمقم

 يٓمٕمـ آدم سمٜمل يمّؾ  إنّ  "اًمِمٞمخ٤من  ُم٤م أظمرضمف ذًمؽ ؾم٥ٌم ويم٤من

َّٓ  ( ) " يقًمد طملم سمٓمٜمف ذم اًمِّمٞمٓم٤من  اًمّٓمٕمـ هذا ذم وم٢منّ  .اؾمتثٜمك ُمـ إ

  : اختؾػقا ثؿّ  .ساظمف ؾم٥ٌم ذًمؽ أنّ  ُمع ، اجلٛمٚم٦م ذم رضرٍ  ٟمقعَ 

 ُمـ يٙمقن سمؾ ، اًمّتًٛمٞم٦م سمريم٦م أضمؾ ُمـ قمٚمٞمف يًٚمط ملَ  اعمٕمٜمك:  ؾؼقؾ

  .( ؾمٚمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ ًمؽ ًمٞمس قم٤ٌمدي إنّ )  ومٞمٝمؿ ىمٞمؾ اًمذيـ اًمٕم٤ٌمد ٦مَجٚم

 .اعمذيمقر احلًـ ُمرؾمؾ وي١مّيده

 احلدي٨م فم٤مهر عمٜم٤مسمذشمف سمٕمٞمد وهق ، سمٓمٜمف ذم يٓمٕمـ ملَ  اعمراد:  وؿقؾ

  .هذا ختّمٞمص ُمـ سم٠مومم ختّمٞمّمف وًمٞمس ، اعمت٘مّدم

 .سمدٟمف ذم يّيه ملَ :  وؿقؾ .يٍمقمف ملَ  اعمراد:  وؿقؾ

 وًمٙمـ ، أيْم٤مً  ديٜمف ذم يّيه ٓ أن يتؿؾ:  اًمٕمٞمد ٞمؼدىم اسمـ وىم٤مل

 اًمٕمّمٛم٦م اٟمتٗم٤مء يٌٕمده

______________________ 
يمؾ سمٜمل آدم يٓمٕمـ : قمـ إقمرج قمـ أيب هريرة ُمرومققم٤ًم (  0666) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

ذه٥م يٓمٕمـ ومٓمٕمـ ذم  .اًمِمٞمٓم٤من ذم ضمٜمٌٞمف سم٢مصٌٕمف طملم يقًمد همػم قمٞمًك اسمـ ُمريؿ

 .احلج٤مب

َّٓ ُم٤م ُمـ ُمقًمقٍد يقًمد : ُمـ وضمٍف آظمر (  6022) وُمًٚمؿ (  0633) وًمٚمٌخ٤مري    إ

ف طملم يقًمد ، ومٞمًتٝمؾَّ ص٤مرظم٤ًم ُمـ ُمس  اًمِمٞمٓم٤من  ً َّٓ إي٤مه ،  واًمِمٞمٓم٤من يٛم  .ُمريؿ واسمٜمٝم٤م إ

 (ه٤م سمؽ وذريتٝم٤م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿوإين أقمٞمذ)رءوا إن ؿمئتؿ واىم: صمؿ ي٘مقل أسمق هريرة 
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 ٓ اًمقضمقب سمٓمريؼ سم٤مًمٕمّمٛم٦م ظمّص  ُمـ اظمتّم٤مص سم٠منّ  : وشمٕمّ٘م٥م

 وإن .قمٛمداً  ُمٕمّمٞم٦م ُمٜمف يّمدر ٓ ُمـ يقضمد أن ُم٤مٟمع ومال ، اجلقاز سمٓمريؼ

 .ًمف واضم٤ٌمً  ذًمؽ يٙمـ ملَ 

 ، اًمٙمٗمر إمم ديٜمف قمـ تٜمفيٗم ملَ :  أي " يّيه ملَ  " ُمٕمٜمك:  افّداوديّ  وؿول

 .اعمٕمّمٞم٦م قمـ ُمٜمف قمّمٛمتف اعمراد وًمٞمس

 أنّ  : جم٤مهد قمـ ضم٤مء يمام أُّمف َج٤مع ذم أسمٞمف سمٛمِم٤مريم٦م يّيه ملَ :  وؿقؾ

 . ( ) .ُمٕمف ومٞمج٤مُمع إطمٚمٞمٚمف قمغم اًمِّمٞمٓم٤من يٚمتّػ ،  ًّٛمليُ  وٓ جي٤مُمع اًمذي

 .إضمقسم٦م أىمرب هذا وًمٕمؾ

 اًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمْمؾ هذا يٕمرف ممّـ اًمٙمثػم سم٠منّ  إّول قمغم احلٛمؾ ويت٠مّيد

 ٓ ويٗمٕمٚمف يًتحيه ىمد اًمذي واًم٘مٚمٞمؾ،  اعمقاىمٕم٦م إرادة قمٜمد قمٜمف يذهؾ

  .يٌٕمد ملَ  ٟم٤مدراً  ذًمؽ يم٤من وم٢مذا ، احلٛمؾ ُمٕمف ي٘مع

 .أيْم٤مً  اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م وذم

 اعمالذ طم٤مًم٦م ذم طمّتك ذًمؽ قمغم واعمح٤مومٔم٦م واًمّدقم٤مء اًمّتًٛمٞم٦م اؾمتح٤ٌمب

 وقمٜمد طم٤مل يمّؾ  قمغم اًمّتًٛمٞم٦م سم٤مب)  ريٌخ٤ماًم قمٚمٞمف شمرضمؿ وىمد ، يم٤مًمقىم٤مع

 اًمٕم٤ممّ  قمغم اخل٤مّص  قمٓمػ ُمـ قمٚمٞمف فوقمٓمٗمُ  ، اجلامع:  أي(  اًمقىم٤مع

______________________ 
 "ٟمقادر إصقل "واحلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي ذم (  26/  60)  "شمٗمًػمه"أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم  (6)

صمٜم٤م : صمٜم٤م ؾمٝمؾ سمـ قم٤مُمر ىم٤مل : يمالمه٤م قمـ حمٛمد سمـ قمامرة إؾمدي ىم٤مل (  322)رىمؿ 

إذا ضم٤مُمع اًمرضمؾ ومَل : حيٞمك سمـ َيْٕمغَم إؾمٚمٛمّل قمـ قمثامن سمـ إؾمقد قمـ جم٤مهد ىم٤مل 

ٌَْٚمُٝمْؿ : ) يًّؿ ، اٟمٓمقى اجل٤مّن قمغم إطمٚمٞمٚمف ومج٤مُمع ُمٕمف ، ومذًمؽ ىمقًمف  َـّ إِْٟمٌس ىَم ْ َيْٓمِٛمْثُٝم مَل

 .ومٞمف ؾمٝمؾ سمـ قم٤مُمر اًمٌجكم . وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمداً  . (َوٓ ضَم٤من  

سمف أسمق طم٤مشمؿ ( :  604/ 6) "اعمٞمزان"ىم٤مل ذم     .ُمٜمٙمر احلدي٨م: وىم٤مل اًمٌخ٤مري ، يمذَّ
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 ًمٙمـ ، أورده اًمذي احلدي٨م ُمـ فم٤مهراً  اًمٕمٛمقم وًمٞمس ، سمف ًمالهتامم

 أُمر مم٤ّم وهل - اجلامع طم٤مًم٦م ذم ذع إذا ّٕٟمف،  إومم سم٤مب ُمـ يًتٗم٤مد

  .أومم ومٖمػمه - سم٤مًمّّمٛم٧م ومٞمف

 اخلالء .طم٤مًملم ذم اهلل ذيمر يمراه٦م ُمـ ورد ُم٤م شمْمٕمٞمػ إمم ٤مرةإؿم وومٞمف

 ٛمؾحُي  ّٕٟمف،  اًم٤ٌمب طمدي٨م يٜم٤مذم ٓ صّحتف شم٘مدير قمغم ًمٙمـ ، واًمقىم٤مع

 .اجلامع إرادة طم٤مل قمغم

 قمٚم٘مٛم٦م ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ُم٤م .ٌخ٤مرياًم أـمٚم٘مف ُم٤م وي٘مّٞمد

 دمٕمؾ ٓ اًمٚمٝمؿّ :  ىم٤مل،  وم٠مٟمزل أهٚمف همٌم إذا ويم٤من ، ُمًٕمقد اسمـ قمـ

  .ٟمّمٞم٤ٌمً  رزىمتٜمل ومٞمام ًمٚمِّمٞمٓم٤من

 سم٤مؾمٛمف واًمّتؼّمك،  اًمِّمٞمٓم٤من ُمـ ودقم٤مئف اهلل سمذيمر آقمتّم٤مم وومٞمف

 ًمذًمؽ اعمٞمّن  سم٠مّٟمف آؾمتِمٕم٤مر وومٞمف،  إؾمقاء َجٞمع ُمـ سمف وآؾمتٕم٤مذة

 ٓ آدم ٓسمـ ُمالزم اًمِّمٞمٓم٤من أنّ  إمم إؿم٤مرة وومٞمف .قمٚمٞمف واعمٕملم اًمٕمٛمؾ

َّٓ  قمٜمف يٜمٓمرد   .هللا ذيمر إذا إ

 اعمت٘مّدُم٦م اًمّرواي٦م ومٞمف وُيدش ، اهلل يذيمر أن اعمحدث ُمٜمع قمغم ردّ  وومٞمف

 .اخلالء قمٜمد اًم٘مقل ُمـ وىمع ُم٤م ٟمٔمػم وهق " ي٠ميت أن أراد إذا "

 أن أراد إذا " ومٞمٝم٤م اًمتل اًمّرواي٦م إمم وأؿم٤مر .ذًمؽ ٌخ٤مرياًم ذيمر وىمد

 .( ) إقم٤مدشمف قمـ يٖمٜمل سمام اًمّٓمٝم٤مرة يمت٤مب ذم ومٞمف اًمٌح٨م وشم٘مّدم " يدظمؾ

 

______________________ 
 ( 60) سمرىمؿ   شم٘مّدم  ذم طمدي٨م أٟمس   (6)
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 الحديث الثالث رذر
إيوـؿ : ؿول  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ  ظـ ظؼبي بـ ظومٍر  -669

اهلل ,  يو رشقَل : وافدخقل ظذ افـسوء , ؾؼول رجٌؾ مـ إكصور 

 ( ) .ؿق ادقتاحلْ : ؿول  ؟ؿق أؾرأيً احلْ 

: شؿعً افؾقٌ يؼقل : ظـ أيب افطوهر ظـ ابـ وهٍى , ؿول  ودسؾؿٍ 

  .ومو أصبفف مـ أؿورب افزوج , ابـ افعّؿ وكحقهؿق أخق افزوج , احلْ 

 

 شمٜمٌٞمف وهق ، اًمّتحذير قمغم سم٤مًمٜمّّم٥م ( وافّدخقل إّيوـؿ) :  ؿقفف

 .وإؾمد إّي٤مك ىمٞمؾ يمام قمٜمف ًمٞمحؽمز حمذور قمغم اعمخ٤مـم٥م

 وشم٘مدير ، اشّم٘مقا شم٘مديره ُمْمٛمر سمٗمٕمؾ ُمٗمٕمقل " إّي٤ميمؿ " وىمقًمف

 يدظمٚمـ أن واًمٜم٤ًّمء اًمٜم٤ًّمء قمغم شمدظمٚمقا أن أٟمٗمًٙمؿ اشّم٘مقا .اًمٙمالم

  .قمٚمٞمٙمؿ

 ، طمٞمقةو واًمٚمٞم٨م احل٤مرث سمـ قمٛمروقمـ  وه٥م اسمـ رواي٦م ذم ووىمع

 قمغم شمدظمٚمقا ٓ " سمٚمٗمظقمٜمد ُمًٚمؿ  .طمّدصمٝمؿ طمٌٞم٥ٍم  أيب سمـ يزيد أنّ 

  .إومم سمٓمريؼ هب٤م اخلٚمقة ُمٜمع اًمّدظمقل ُمٜمع وشمْمّٛمـ .اًمٜم٤ًّمء

٤ٌّمسٍ  اسمـ قمـوأظمرج اًمِمٞمخ٤من   ُيٚمقنّ  ٓ:  ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمـ قم

َّٓ  سم٤مُمرأةٍ  رضمٌؾ   اُمرأيت اهلل ي٤م رؾمقَل :  وم٘م٤مل،  رضمٌؾ  وم٘م٤مم،  حمرمٍ  ذي ُمع إ

______________________ 
ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ أيب طمٌٞم٥م قمـ أيب (  6626) وُمًٚمؿ (  3403) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

 .اخلػم قمـ قم٘م٦ٌم 
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 ُمع ومح٩ّم  ارضمع:  ىم٤مل،  ويمذا يمذا همزوة ذم وايمتت٧ٌم،  طم٤مضّم٦مً  ظمرضم٧م

 .اُمرأشمؽ

 ، اعمٖمٞم٤ٌمت قمغم شمدظمٚمقا ٓ : رومٕمف ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ اًمؽّمُمذّي  أظمرجو

ـّ  ، ٘مقنُمقصمّ  ورضم٤مًمف .اًمّدم جمرى آدم اسمـ ُمـ جيري اًمِّمٞمٓم٤من وم٢منّ   ًمٙم

 .ومٞمف خمتٚمػ ؾمٕمٞمد سمـ جم٤مًمد

 قمغم رضمٌؾ  يدظمؾ ٓ : ُمرومققم٤مً  قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ وعمًٚمؿٍ 

َّٓ  ٖمٞم٦ٌمُمُ   . طمدي٨م أصمٜم٤مء ذم ذيمره .اصمٜم٤من أو رضمؾ وُمٕمف إ

 صمؿّ  ؾم٤ميمٜم٦م حتت٤مٟمّٞم٦م صمؿّ  ُمٙمًقرة ُمٕمجٛم٦م هملم صمؿّ  اعمٞمؿ سمْمؿّ :  واعمٖمٞم٦ٌم

 هم٤مب إذا اعمرأة أهم٤مسم٧م:  ي٘م٤مل ، زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م هم٤مب ُمـ:  ُمقطّمدة

 .زوضمٝم٤م

 .شمًٛمٞمتف قمغم أىمػ ملَ  ( إكصور مـ رجٌؾ  ؾؼول) :  ؿقفف

،  احلدي٨م ختري٩م سمٕمد اًمؽّمُمذّي  قمٜمد وىمع ( احلؿق أؾرأيً) :  ؿقفف

 وُمٕمٜمك:  ىم٤مل .هب٤م ُيٚمق أن ًمف يمره ، اًمّزوج أظمق هق ي٘م٤مل:  اًمؽّمُمذّي  ىم٤مل

 صم٤مًمثٝمام وم٢منّ  سم٤مُمرأةٍ  رضمؾ ُيٚمقنّ  ٓ.  روي ُم٤م ٟمحق قمغم احلدي٨م

  .ٟمتٝمكا .اًمِّمٞمٓم٤من

 سمـ قم٤مُمر طمدي٨م ُمـ أمحد أظمرضمف.  إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي احلدي٨م وهذا

 .رسمٞمٕم٦م

 زوج أىم٤مرب إمح٤مء أنّ  قمغم بوفؾغي افعؾؿ أهؾ اّتػؼ:  اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 ظمت٤منإَ  وأنّ  ، وٟمحقهؿ قمّٛمف واسمـ أظمٞمف واسمـ وأظمٞمف وقمّٛمف يم٠مسمٞمف اعمرأة

 .ٟمتٝمكا .اًمٜمّققملم قمغم ٘معشم إصٝم٤مر وأنّ  ، اًمّرضمؾ زوضم٦م أىم٤مرب
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 أسمق احلٛمق أنّ  قمغم واًمّداودّي  وم٤مرس اسمـ وشمٌٕمف قمٌٞمد أسمق اىمتٍم وىمد 

 اعمرأة محق اًمّزوج واًمد أنّ  يٕمٜمل ، اًمّزوج وأسمق:  وم٤مرس اسمـ زاد ، اًمّزوضم٦م

  .اًمٞمقم اًمٜم٤ّمس قمرف قمٚمٞمف اًمذي وهذا ، اًمّرضمؾ محق اًمّزوضم٦م وواًمد

 ويمذا ، اًمٜمّقوّي  ٟم٘مٚمف ُم٤م يبّ واخلّٓم٤م اًمّٓمؼمّي  وشمٌٕمف إصٛمٕمّل  وىم٤مل

 .اخلٚمٞمؾ قمـ ٟم٘مؾ

َّٓ  قمكمّ  وسملم سمٞمٜمل يم٤من ُم٤م : قم٤مئِم٦م قلـىم وي١مّيده  رأةـاعم سملم يم٤من ُم٤م إ

  ( ) .وأمح٤مئٝم٤م

 ، وأسمٜم٤مئف آسم٤مئف همػم اًمّزوج أىم٤مرب احلدي٨م ذم اعمراد:  اًمٜمّقوّي  ىم٤مل وىمد

  .سم٤معمقت يقصٗمقن وٓ هب٤م اخلٚمقة هلؿ جيقز ًمٚمّزوضم٦م حم٤مرم ّّٕنؿ

 إظم٧م واسمـ اًمٕمؿّ  واسمـ واًمٕمؿّ  إخ واسمـ إخ اعمراد وإّٟمام:  ىم٤مل

 اًمٕم٤مدة وضمرت ، ُمتزّوضم٦م شمٙمـ ملَ  ًمق شمزوجيف هل٤م حيّؾ  مم٤ّم وٟمحقهؿ

ٌّٝمف،  أظمٞمف سم٤مُمرأة إخ ومٞمخٚمق . ومٞمف سم٤مًمّت٤ًمهؾ  أومم وهق سم٤معمقت ومِم

  .ٟمتٝمكا .إضمٜمٌّل  ُمـ سم٤معمٜمع

 أسمق احلٛمق سم٠منّ :  اعم٤مزرّي  وشمٌٕمف شم٘مّدم يمام وهمػمه اًمؽّمُمذّي  ضمزم وىمد

 إومم سمٓمريؼ همػمه ُمٜمع قمغم ًمٚمّتٜمٌٞمف ذيمر أّٟمف إمم اعم٤مزرّي  وأؿم٤مر ، اًمّزوج

 ." اًمٜمّٝم٤مي٦م " ذم إصمػم اسمـ وشمٌٕمف ،

______________________ 
سمـ قمٛمر  قمٛمر سمـ قمٌد اهللُمـ ـمريؼ (  2/303)  "دٓئؾ اًمٜمٌقة"أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم  (6)

طمدصمٜم٤م : وم٘مرأت ومٞمف  .هذا يمت٤مب ضمّدي حمٛمد سمـ أسم٤من: سمـ حمٛمد سمـ أسم٤من سمـ ص٤مًمح ، ىم٤مل 

طمدصمٜم٤م احلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم وقمٌد اهلل سمـ أيب اًمًٗمر قمـ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل : احلًـ سمـ احلر ، ىم٤مل 

  .وومٞمف ىمّم٦م .ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: قمـ ُمنوق ، ىم٤مل 
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 احلدي٨م محؾ جيقز ٓ ُمردودٌ  وم٤مؾمدٌ  يمالمٌ  هذا:  وم٘م٤مل،  اًمٜمّقوّي  ورّده

 اٟمتٝمك. قمٚمٞمف

 ُم٤م " اعمقت احلٛمق " فسم٘مقًم اعمراد شمٗمًػم ذم إئّٛم٦م يمالم ذم وؾمٞمٔمٝمر

 .سمٗم٤مؾمدٍ  ًمٞمس اعم٤مزرّي  يمالم أنّ  ُمٜمف شمٌلّم 

 .احلؿق ضبط دم واختؾػ

 .سم٤مهلٛمز طمؿء احلدي٨م هذا ذم وىمع اًمذي سم٠منّ :  اًم٘مرـمٌّل  ومٍّمح

 وهق ، دًمق وزن ىم٤مل ّٕٟمف،  مهز سمٖمػم سمقاوٍ  ومْمٌٓمف .اخلّٓم٤ميبّ  وأُّم٤م

 اًمذي وهق ، وهمػممه٤م إصمػم واسمـ اهلروّي  قمٌٞمد أسمق قمٚمٞمف اىمتٍم اًمذي

 .اًمٌخ٤مرّي  رواي٤مت ذم قمٜمدٟم٤م صم٧ٌم

 محك:  وإخرى .أخ سمقزن طمؿ:  إحدامهو : أظمري٤من ًمٖمت٤من وومٞمف

 أظمرى ًمٖم٦م اعمٞمؿ سمتحريؽ اعمٝمٛمقز وٌط ُمـ وُيرج ، قمّم٤م سمقزن

 .ؿاعمحٙم ص٤مطم٥م طمٙم٤مه٤م .ظم٤مُم٦ًم

 إمم شم١مّدي ىمد سم٤محلٛمق اخلٚمقة أنّ  اعمراد:  ؿقؾ ( ادقت احلؿق) :  ؿقفف

 اعمٕمّمٞم٦م وىمٕم٧م إن اعمقت إمم أو ، اعمٕمّمٞم٦م وىمٕم٧م إن اًمّديـ هالك

 قمغم اًمٖمػمة محٚمتف إذا زوضمٝم٤م سمٗمراق اعمرأة هالك إمم أو ، اًمّرضمؿ ووضم٥م

   اًم٘مرـمٌّل  يمّٚمف ذًمؽ إمم أؿم٤مر ، شمٓمٚمٞم٘مٝم٤م

 أظمٞمف اسمـ أو أظمٞمف سم٤مُمرأة اًمّرضمؾ ظمٚمقة أنّ  اعمٕمٜمك:  اًمّٓمؼمّي  وىم٤مل

 .سم٤معمقت روهاعمٙم اًمٌّمء شمّمػ واًمٕمرب ، اعمقت ُمٜمزًم٦م شمٜمزل

 إؾمد:  شم٘مقل يمام .ُمثالً  اًمٕمرب شم٘مقهل٤م يمٚمٛم٦م هل : إقمرايبّ  اسمـ ىم٤مل

  .اعمقت حتذرون يمام اطمذروه واعمٕمٜمك ، اعمقت ومٞمف ًم٘م٤مؤه:  أي .اعمقت
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 اعمرأة أنّ  اعمراد يٙمقن أن يتؿؾ:  " اًمٖمرائ٥م جمٛمع " ص٤مطم٥م وىم٤مل

 ، اعمقت ه٤ممحق ومٚمٞمٙمـ أطمدٌ  قمٚمٞمٝم٤م ي١مُمـ وٓ،  أوم٦م حمّؾ  ومٝمل ظمٚم٧م إذا

َّٓ  هب٤م ُيٚمق أن ٕطمدٍ  جيقز ٓ:  أي  ، اًم٘مؼم اًمّّمٝمر ٟمٕمؿ ىمٞمؾ يمام اعمقت إ

  .واحلٛمّٞم٦م اًمٖمػمة سمٙمامل ٓئؼ وهذا

 يٗمٕمؾ وٓ ومٚمٞمٛم٧م:  أي " اعمقت احلٛمق " ىمقًمف ُمٕمٜمك:  قمٌٞمد أسمق وىم٤مل

  .هذا

 اخلٚمقة أنّ  اعمراد وإّٟمام،  وم٤مؾمد يمالم هذا:  وم٘م٤مل اًمٜمّقوّي  وشمٕمّ٘مٌف

،  همػمه ُمـ أيمثر ُمٜمف يتقىّمع واًمنّمّ  .سمٖمػمه اخلٚمقة ُمـ أيمثر ّزوجاًم سم٘مري٥م

 ٟمٙمػم همػم ُمـ هب٤م واخلٚمقة اعمرأة إمم اًمقصقل ُمـ ًمتٛمّٙمٜمف أُمٙمـ سمف واًمٗمتٜم٦م

  .إضمٜمٌّل  سمخالف قمٚمٞمف

 ذم واهلالك اًمٗمتٜم٦م إمم ُم١مّدي٦م سم٤مٕمح٤مء اخلٚمقة أنّ  ُمٕمٜم٤مه:  قمٞم٤مض وىم٤مل

  .اًمّتٖمٚمٞمظ ُمقرد ماًمٙمال وأورد اعمقت يمٝمالك ومجٕمٚمف ، اًمّديـ

 قمغم اًمّزوج ىمري٥م دظمقل أنّ  اعمٕمٜمك:  " اعمٗمٝمؿ " ذم اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 حمّرم ومٝمق:  أي ، واعمٗمًدة آؾمت٘م٤ٌمح ذم اعمقت يِمٌف اًمّزوج اُمرأة

ٌّٝمف قمٜمف اًمّزضمر ذم سم٤مًمغ وإّٟمام ، اًمّتحريؿ ُمٕمٚمقم  ًمت٤ًمُمح سم٤معمقت وؿم

 ًمٞمس يم٠مّٟمف ّتكطم سمذًمؽ ٝمؿٗمِ إلًمْ  واًمّزوضم٦م اًمّزوج ضمٝم٦م ُمـ سمف اًمٜم٤ّمس

 ، اعمقت إؾمد:  اًمٕمرب ىمقل خمرج هذا ومخرج،  اعمرأة ُمـ سم٠مضمٜمٌل  

 قمغم دظمقًمف ويمذًمؽ ، اعمقت إمم يٗميض ًم٘م٤مؤه:  أي ، اعمقت واحلرب

 اًمّزوج همػمة قمٜمد سمٓمالىمٝم٤م ُمقهت٤م إمم أو،  اًمّديـ ُمقت إمم يٗميض ىمد اعمرأة

  .اًمٗم٤مطمِم٦م وىمٕم٧م إن اًمّرضمؿ إمم أو، 



  لنكاحا كتاب   
604 

 ُمـ أؿمدّ  هب٤م رمحاعمَ  ظمٚمقة أنّ  اعمٕمٜمك:  اًمٜمّٝم٤مي٦م ذم إصمػم اسمـ وىم٤مل

ـ رسّمام ّٕٟمف ، إضم٤مٟم٥م ُمـ همػمه ظمٚمقة ًّ  أُمقر قمغم ومحٚمٝم٤م أؿمٞم٤مء هل٤م طم

 سملم اًمٕمنمة ومتًقء ، وؾمٕمف ذم ًمٞمس ُم٤م اًمتامس ُمـ اًمّزوج قمغم شمث٘مؾ

 أو زوضمتف واًمد يّٓمٚمع أن ي١مصمر ٓ ىمد اًمّزوج وٕنّ  ، سمذًمؽ اًمّزوضملم

 .اٟمتٝمك .قمٚمٞمف اؿمتٛمؾ ُم٤م قمغم وٓ طم٤مًمف سم٤مـمـ قمغم أظمقه٤م

 ، قمٜمٝم٤م طمجٌف يٛمٙمـ وٓ ُمٜمف سمدّ  ٓ:  أي .اعمقت احلٛمق:  ىم٤مل ومٙم٠مّٟمف

 ذم اًمّديـ شم٘مل اًمِّمٞمخ إظمػم هذا إمم وأؿم٤مر ، اعمقت ُمـ سمدّ  ٓ أّٟمف يمام

 .اًمٕمٛمدة ذح

َّٓ  اًمّت٠مسمٞمد قمغم ٟمٙم٤مطمٝم٤م قمٚمٞمف مطمرُ  ُمـ اعمرأة حمرم : تـبقفٌ   اعمقـمقءة أمّ  إ

 ويمذا ، هٜم٤مك حمرُمّٞم٦م وٓ اًمّت٠مسمٞمد قمغم طمراُم٤من وم٢مّّنام عمالقمٜم٦موا سمِمٌٝم٦مٍ 

ـّ  ، اعم١مُمٜملم أُّمٝم٤مت  ُم٤ٌمح سم٥ًٌٍم  اًمّتٕمريػ ذم سم٘مقًمف سمٕمْمٝمؿ وأظمرضمٝم

  .حلرُمتٝم٤م ٓ

 قم٘مد إذا وسمٜمتٝم٤م وظم٤مًمتٝم٤م وقمّٛمتٝم٤م رأةـاعم أظم٧م اًمّت٠مسمٞمد سم٘مٞمد وظمرج

 .هب٤م يدظمؾ وملَ  إمّ  قمغم
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ذاقب
ّ
 اب الص

 الحديث الرابع رذر
أظتؼ صػّقي ,  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ ,   ظـ أكس بـ موفٍؽ  -:66

  ( ). وجعؾ ظتؼفو صداؿفو

 

 بـ شعقد اًم٘مدُم٤مء ُمـ سمٔم٤مهره أظمذ( وجعؾ ظتؼفو صداؿفو  ):  ؿقفف

 افّثقريّ  إمصور ؾؼفوء ومـ , وافّزهريّ  وضووٌس  وإبراهقؿ ادسّقى

 ٕمؾجي أن قمغم أُمتف أقمتؼ إذا:  ىم٤مًمقا ، وإشحوق وأمحد يقشػ وأبق

  .احلدي٨م فم٤مهر قمغم .واعمٝمر واًمٕمتؼ اًمٕم٘مد صّح  صداىمٝم٤م قمت٘مٝم٤م

 .بلجقبيٍ  احلديٌ طوهر ظـ افبوؿقن وأجوب

 ومقضم٧ٌم،  يتزّوضمٝم٤م أن سمنمط أقمت٘مٝم٤م أّٟمف .احلدي٨م ًمٗمظ:  أي:  أؿرهبو

 .هب٤م ومتزّوضمٝم٤م ُمٕمٚمقُم٦م ويم٤مٟم٧م،  ىمٞمٛمتٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ًمف

:  ىم٤مل أٟم٤ًمً  ؾمٛمٕم٧م صٝمٞم٥م سمـ اًمٕمزيز قمٌد رواي٦م ذم ىمقًمف وي١مّيده

 ُم٤م:  ٕٟمسٍ  صم٤مسم٧م وم٘م٤مل .وشمزّوضمٝم٤م وم٠مقمت٘مٝم٤م صٗمّٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ؾمٌك

  .اًمٌخ٤مري أظمرضمف هٙمذا .وم٠مقمت٘مٝم٤م ، ٟمٗمًٝم٤م ىم٤مل؟  أصدىمٝم٤م

:  ىم٤مل .طمدي٨م ذم أٟمس قمـ اًمٕمزيز وقمٌد صم٤مسم٧م قمـ مّح٤مد رواي٦م ذمًمف و

 ، صداىمٝم٤م قمت٘مٝم٤م وضمٕمؾ شمزّوضمٝم٤م صمؿّ  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل صٗمّٞم٦م وص٤مرت

______________________ 
(  3324،   3243،  3323،   0426،  0423،  436،  023) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

زاد )ٕمزيز سمـ صٝمٞم٥م وؿمٕمٞم٥م سمـ احلٌح٤مب ُمـ ـمريؼ صم٤مسم٧م وقمٌد اًم(  6026) وُمًٚمؿ 

 .وُمٓمّقًٓ أيْم٤مً . ُمثٚمف  .يمٚمٝمؿ قمـ أٟمس ( ُمًٚمؿ ىمت٤مدة
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 ؟ أُمٝمره٤م ُم٤م أٟم٤ًمً  ؾم٠مًم٧م أٟم٧م ، حمّٛمد أسم٤م ي٤م:  سم٧ٍم ًمث٤م اًمٕمزيز قمٌد وم٘م٤مل

ؿ .ٟمٗمًٝم٤م أُمٝمره٤م:  ىم٤مل ًّ  هق ُمٝمراً  اعمجٝمقل أنّ  ذم ضمّداً  فم٤مهر ومٝمق .ومتٌ

 .اًمٕمتؼ ٟمٗمس

 ًمق طمّتك اًم٘مقاقمد وسملم سمٞمٜمف ُمٜم٤موم٤مة ٓ وم٢مّٟمف ، سمف سم٠مس ٓ إّول وم٤مًمّت٠مويؾ

 ظـد وً وجف اعمذيمقر سم٤مًمنّمط اًمٕم٘مد صّح٦م ذم وم٢منّ  ، جمٝمقًم٦م اًم٘مٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م

  .افّشوؾعّقي

 ظمّم٤مئّمف ُمـ وًمٙمٜمّف ، اعمٝمر اًمٕمتؼ ٟمٗمس ضمٕمؾ سمؾ:  آخرون وؿول

  .اعم٤موردّي  سمذًمؽ ضمزم وممّـ

 ، شمزّوضمٝم٤م صمؿّ  أقمت٘مٝم٤م ُمٕمٜم٤مه " وشمزّوضمٝم٤م أقمت٘مٝم٤م " ىمقًمف:  آخرون وؿول

 يّمدىمٝم٤م ملَ :  أي ، ٟمٗمًٝم٤م أصدىمٝم٤م:  ىم٤مل صداىم٤مً  هل٤م ؾم٤مق أّٟمف يٕمٚمؿ ملَ  ومٚماّم 

 .اًمّّمداق أصؾ يٜمػ وملَ  ، أقمٚمؿ ومٞمام ؿمٞمئ٤مً 

 ُمـ اعمراسمط واسمـ اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ اًمّٓمؼمّي  اًمّٓمّٞم٥م أسمق ىم٤مل وُمـ صَمؿَّ 

 .يرومٕمف وملَ  ٟمٗمًف ىمٌؾ ُمـ فمٜم٤ّمً  ىم٤مًمف ، أٟمس ىمقل ّٟمفإ : شمٌٕمٝمام وُمـ اعم٤مًمٙمّٞم٦م

 - أُمٞمٛم٦م طمدي٨م ُمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  أظمرضمف سمام .قمٜمدهؿ ذًمؽ شم٠مّيد ورسّمام

 صٗمّٞم٦م أقمتؼ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، أُّمٝم٤م قمـ رزيٜم٦م سمٜم٧م - اهلل أُم٦م ويؼول

 ىمرئم٦م ُمـ ُمًٌّٞم٦م هب٤م أشمك ويم٤من ، رزيٜم٦م وأُمٝمره٤م وشمزّوضمٝم٤م وظمٓمٌٝم٤م

 .واًمٜمّْمػم

 .إؾمٜم٤مده ًمْمٕمػ طمّج٦م سمف ي٘مقم ٓ وهذا

 ٟمٗمًٝم٤م صٗمّٞم٦م طمدي٨م ُمـ اًمِّمٞمخ وأسمق اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف ُم٤م .ويٕم٤مروف

 ُمقاومؼ وهذا .صداىمل قمت٘مل وضمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أقمت٘مٜمل:  ىم٤مًم٧م، 
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 ُم٤م قمغم سمٜم٤مء ذًمؽ ىم٤مل أٟم٤ًمً  إنّ  : َُمـ ىم٤مل قمغم ردّ  وومٞمف . أٟمس حلدي٨م

  .فمٜمّف

ػم أهؾ يم٤موّم٦م قمٚمٞمف ُم٤م .أيْم٤مً  احلدي٨م هذا ظم٤مًمػ وىمد ًّ  صٗمّٞم٦م أنّ  اًم

 .ظمٞمؼم ؾمٌل ُمـ

 ومٚمزُمٝم٤م ُمٝمر سمٖمػم يٜمٙمحٝم٤م أن سمنمط أقمت٘مٝم٤م يٙمقن أن:  ويتؿؾ

  .همػمه دون ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌّّل  ظم٤مّص  وهذا ، سمذًمؽ اًمقوم٤مء

 احل٤مل ذم ُمٝمر سمٖمػم وشمزّوضمٝم٤م،  قمقض سمٖمػم أقمت٘مٝم٤م فأٟمّ  :  يتؿؾ وؿقؾ

  .اعمآل ذم وٓ

 يٙمـ ملَ  وإن اًمّّمداق حمّؾ  حيّؾ  اًمٕمتؼ أنّ  ُمٕمٜم٤مه:  اًمّّمالح اسمـ ىم٤مل

   ." ًمف زاد ٓ ُمـ زاد اجلقع " يم٘مقهلؿ وهذا:  ىم٤مل .صداىم٤مً 

 وشمٌٕمف ، احلدي٨م ًمٗمظ إمم وأىمرهب٤م إوضمف أصّح  اًمقضمف وهذا:  ىم٤مل

  ."اًمّروو٦م " ذم اًمٜمّقوّي 

 ؿقل وهق:  احلدي٨م أظمرج أن سمٕمد اًمؽّمُمذّي  ىمقل اعمًتٖمرسم٤مت وُمـ

 جيٕمؾ أن اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ويمره:  ىم٤مل ، وإشحوق وأمحد افّشوؾعلّ 

  .أصّح  إّول واًم٘مقل ، اًمٕمتؼ ؾمقى ُمٝمراً  هل٤م جيٕمؾ طمّتك صداىمٝم٤م قمت٘مٝم٤م

  .اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ طمزم اسمـ ٟم٘مؾ ويمذا

 ٟم٘مٚمف ُمـ ُمراد ًمٕمؾ ًمٙمـ ، يّمّح  ٓ ذًمؽ أنّ  افّشوؾعّقي ظـد وادعروف

 أقمتؼ ُمـ أنّ  قمغم اًمِّم٤مومٕمّل  ٟمّص  ؾمّٞمام وٓ ، إّول آطمتامل صقرة قمٜمف

 ًمٙمـ ، سمف شمتزّوج أن يٚمزُمٝم٤م وملَ  قمت٘م٧م وم٘مٌٚم٧م يتزّوضمٝم٤م أن قمغم أُمتف

 اًمنّموط يم٤ًمئر ومّم٤مر جم٤ّمٟم٤مً  سمٕمت٘مٝم٤م يرض ملَ  ّٕٟمف ، ىمٞمٛمتٝم٤م ًمف يٚمزُمٝم٤م
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 ذًمؽ هل٤م يم٤من قمٚمٞمف يّتٗم٘م٤من ُمٝمر قمغم وشمزّوضمتف روٞم٧م وم٢من ، اًمٗم٤مؾمدة

  .شم٘م٤مّص٤م احّتدا وم٢من .ىمٞمٛمتٝم٤م ًمف وقمٚمٞمٝم٤م اعمًّٛمك

 ذم سمذًمؽ ّسح حّبون ابـ افّشوؾعّقي مـ أمحد سم٘مقل وممَـ ىم٤مل

 ."صحٞمحف"

 ُمع واًم٘مٞم٤مس ، واوم٘مف وُمـ أمحد ُمع اًمّٔم٤مهر:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

ـّ  سملم احل٤مل ومٞمؽمّدد 5 أظمريـ  قمـ ٟمِم٠م ـّ فم وسملم ىمٞم٤مس قمـ ٟمِم٠م فم

 يم٤مٟم٧م وإن وهل ، اخلّمقصّٞم٦م ُمـ اًمقاىمٕم٦م حتتٛمٚمف ُم٤م ُمع اخلؼم فم٤مهر

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ظمّم٤مئص سمٙمثرة ذًمؽ يت٘مّقى ًمٙمـ،  إصؾ ظمالف قمغم

 شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ اًمقاه٦ٌم سمتزوي٩م ظمّمقصّٞمتف وظمّمقص٤مً  ، اًمٜمّٙم٤مح

  .أي٦م(  ًمٚمٜمٌّّل  ٟمٗمًٝم٤م وه٧ٌم إن ُم١مُمٜم٦م واُمرأة)

 أظمرضمف ومٞمام .أـثؿ بـ يقك خلّم٤مئصا ُمـ يم٤من ذًمؽ سم٠منّ  ضمزم وممّـ

  .اًمِّم٤مومٕمّل  قمـ اعمزينّ  ٟم٘مٚمف ويمذا:  ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مّل 

 وٓ ُمٝمر سمٖمػم وشمزّوضمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤مً  أقمت٘مٝم٤م أّٟمف اخلّمقصّٞم٦م وُمقوع:  ىم٤مل

  .همػمه سمخالف وهذا ، ؿمٝمقد وٓ وزمّ 

 .اًمّت٤مسمٕملم ُمـ وَج٤مقم٦م قمكمّ  قمـ ذًمؽ ضمقاز اًمّرّزاق قمٌد أظمرج وىمد

 صمؿّ  أُمتف يٕمتؼ أن يٙمرهقن يم٤مٟمقا:  ىم٤مل ٜمّخٕمّل اًم إسمراهٞمؿ ـمريؼ وُمـ

 . " صداىمٝم٤م قمت٘مٝم٤م جيٕمؾ أن سم٠مؾم٤مً  يرون وٓ ، يتزّوضمٝم٤م

 وشم٘مّرر ، ٓؾمتح٤مًمتف حـقػي وأبق موفؽ ذًمؽ ُمـ ُمٜمع:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

 : بقجفغ اؾمتح٤مًمتف

 حم٤مل وهق قمت٘مٝم٤م ىمٌؾ ي٘مع أن إُّم٤م،  ٟمٗمًٝم٤م قمغم قم٘مده٤م أنّ :  أحدمهو
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 آؾمت٘مالل طمٙمٛمٝم٤م احلّرّي٦م وم٢منّ  ، واًمّرّق  ّي٦ماحلرّ  احلٙمٛملم ًمتٜم٤مىمض

 ومٞمجقز ، سم٤مًمٕمتؼ قمٜمٝم٤م اجلؼم طمٙمؿ ومٚمزوال اًمٕمتؼ سمٕمد وأُّم٤م ، وّده واًمّرّق 

َّٓ  شمٜمٙمح ٓ وطمٞمٜمئذٍ  شمرى ٓ أن  .سمرو٤مه٤م إ

 اًمّرّق  طم٤مًم٦م اًمٕمتؼ يت٘مّرر أن وم٢مُّم٤م .صداىم٤مً  اًمٕمتؼ ضمٕمٚمٜم٤م إذا أّٟم٤م:  افّثوين

 ومٞمٚمزم ، اًمٕم٘مد قمغم أؾمٌ٘مّٞمتف ومٞمٚمزم حلّرّي٦ما طم٤مًم٦م أو ، ًمتٜم٤مىمْمٝمام حم٤مل وهق

 أن سمدّ  ٓ اًمّّمداق ٕنّ  ، حم٤مل وهق قمدُمف ومرض طم٤مًم٦م اًمٕمتؼ وضمقد

  .ـمٚمٌف اًمّزوضم٦م متٚمؽ طمّتك طمٙمامً  وإُّم٤م ٟمّّم٤مً  إُّم٤م اًمّزوج قمغم شم٘مّرره يت٘مّدم

 وإن وم٢مّّن٤م ، طمٙمامً  سم٘مقًمٜم٤م قمٜمف حتّرزٟم٤م وم٘مد اًمّتٗمقيض سمٜمٙم٤مح قااقمتٚمّ  وم٢من

 هل٤م يث٧ٌم أّٟمف ومث٧ٌم اعمٓم٤مًم٦ٌم متٚمؽ ًمٙمٜمّٝم٤م رء اًمٕم٘مد طم٤مًم٦م هل٤م يتٕملّم  ملَ 

 اًمٕمتؼ ذم ذًمؽ ُمثؾ يت٠مشّمك وٓ ، اًمّزوج سمف شمٓم٤مًم٥م رء اًمٕم٘مد طم٤مًم٦م

  .صداىم٤مً  يٙمقن أن وم٤مؾمتح٤مل

 ذط قمغم اًمّّمداق شمٕمٚمٞمؼ سمجقاز آؾمتح٤مًم٦م ُمـ اّدقم٤مه ُم٤م:  وشمٕمّ٘م٥م

 قمٜمد زم حّؼ ؾمٞمًت ُم٤م قمغم شمزّوضمتؽ:  ي٘مقل يم٠من اعمرأة اؾمتحّ٘متف وضمد إذا

  .اؾمتحّ٘متف قمٚمٞمف اًمٕم٘مد وىمع اًمذي اعم٤مل طمؾَّ  وم٢مذا ، يمذا وهق ومالن

 ضمقيرّي٦م ىمّّم٦م ذم قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع ـمريؼ ُمـ اًمّٓمح٤موّي  أظمرج وىمد

  .صداىمٝم٤م قمت٘مٝم٤م ضمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، احل٤مرث سمٜم٧م

 قمروة ـمريؼ ُمـ داود أسمق أظمرج ًمٙمـ ، أٟمس طمدي٨م سمف يت٠مّيد مم٤ّم وهق

 سمف شمًتٕملم ضم٤مءت عَم٤َّم هل٤م ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، ضمقيرّي٦م ىمّّم٦م ذم قم٤مئِم٦م قمـ

 ىمد:  ىم٤مًم٧م ؟ وأشمزّوضمؽ يمت٤مسمتؽ قمٜمؽ أىميض أن ًمؽ هؾ:  يمت٤مسمتٝم٤م ذم

  .ومٕمٚم٧م
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 أن يمت٤مسمتٝم٤م قمٜمٝم٤م أّدى يم٤من إن ُمٜمف يٚمزم سم٠مّٟمف:  طمزم اسمـ اؾمتِمٙمٚمف وىمد

  .عمٙم٤مشمٌٝم٤م وٓؤه٤م يّمػم

 ىمقهل٤م ُمٕمٜمك ٕنّ  ، سمذًمؽ اًمّتٍميح احلدي٨م ذم ًمٞمس سم٠مّٟمف:  وأضمٞم٥م

 . روٞم٧م "ومٕمٚم٧م ىمد"

 ًمف ومّم٤مرت قمٜمٝم٤م ىمٞمس سمـ صم٤مسم٧م قمّقض ملسو هيلع هللا ىلص يٙمقن أن ؾقحتؿؾ

 . صٗمّٞم٦م ىمّّم٦م ذم صٜمع يمام وشمزّوضمٝم٤م وم٠مقمت٘مٝم٤م

 .ًمف وهٌٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  رهم٦ٌم سمٚمٖمتف عَم٤َّم صم٤مسم٧م يٙمقن أو

ّٞمد:  احلدي٨م وذم ًّ  حيت٤مج وٓ،  ٟمٗمًف ُمـ أقمت٘مٝم٤م إذا أُمتف شمزوي٩م ًمٚم

 .اظمتالف وومٞمف .طم٤ميمؿ وٓ وزم   إمم

 طمٞم٨م ومّقشمف ومٙمٞمػ ، قمٔمٞمؿ اًمٕمتؼ صمقاب ىمٞمؾ وم٢من:  اجلقزّي  اسمـ ىم٤مل

 سمٜم٧م صٗمّٞم٦م أنّ :  وم٤مجلقاب ، همػمه اعمٝمر ضمٕمؾ يٛمٙمـ ويم٤من ؟ ُمٝمراً  ضمٕمٚمف

َّٓ  ي٘مٜمع ٓ وُمثٚمٝم٤م ، ُمٚمٍؽ   ُم٤م ذاك إذ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمده يٙمـ وملَ  ، اًمٙمثػم سم٤معمٝمر إ

 قمٜمده٤م ؽوذًم ، ٟمٗمًٝم٤م صداىمٝم٤م ومجٕمؾ ، ي٘متٍم أن ير وملَ  ، سمف يروٞمٝم٤م

 .اًمٙمثػم اعم٤مل ُمـ أذف
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 الحديث الخامس رذر
جوءتف  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ ,   وظديّ افّس  ظـ شفؾ بـ شعدٍ  -;66

يو :  , ؾؼول رجٌؾ  إين وهبً كػز فؽ , ؾؼومً ضقيالً : امرأٌة , ؾؼوفً 

هؾ ظـدك مـ : , ؾؼول  رشقَل اهلل زّوجـقفو , إن َل يؽـ فؽ هبو حوجيٌ 

ٓ  مو ظـدي :  رٍء تصدؿفو ؟ ؾؼول   ملسو هيلع هللا ىلصإزاري هذا , ؾؼول رشقل اهلل  إ

 : ًَ مو : , ؿول  وٓ إزار فؽ , ؾوفتؿس صقئوً  إن أظطقـتفو إزارك جؾس

س ؾؾؿ جيد صقئًو , , ؾوفتؿَ  س وفق خومتًو مـ حديدٍ ؾوفتؿِ : أجد , ؿول 

كعؿ , ؾؼول : ؿول  ؟مـ افؼرآن  هؾ معؽ رءٌ :  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼول رشقل اهلل 

 ( ).ؽفو بام معؽ مـ افؼرآنزوجت:  ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل ـرش

 

قمـ أيب طم٤مزم  قمٞمٞمٜم٦م ـسم ؾمٗمٞم٤منأظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمـ ـمريؼ : متفقد 

 ، سم٤مظمتّم٤مرٍ  ًمٙمـ،  اًمّثقرّي  ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ُمـ يمره أيْم٤مً ذ وىمد ،قمـ ؾمٝمؾ 

 ُم٤مضمف اسمـ ُمـ أشمؿّ  واإلؾمامقمٞمكمّ  ، ُمٜمف أشمؿّ  روايتف ُمـ ُم٤مضمف اسمـ وأظمرضمف

 ُمًٚمؿ أيْم٤مً  قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواي٦م جوأظمر 5 ُمٕمٛمر سمرواي٦م ُم٘مروٟم٤مً  واًمّٓمؼماينّ  ،

 .واًمٜم٤ًّمئّل 

 ُمـ وهق - اعمدينّ  ديٜم٤مر سمـ ؾمٚمٛم٦م طم٤مزم أيب قمغم ُمداره احلدي٨م وهذا

يمام ذم  ، ُم٤مًمؽ ُمثؾ قمٜمف إئّٛم٦م يم٤ٌمر سمف طمّدث - اًمّت٤مسمٕملم صٖم٤مر

______________________ 
،  3304،  3300،  3364،  3244،  3236،  3236،  6632) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

ُمـ ـمرق (  6366)  وُمًٚمؿ(  2436،  6600،  3366،  3363،  3332،  3336

  .قمـ أيب طم٤مزم قمـ ؾمٝمؾ 
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 اًمّثقرّي قمـ  واًمٜم٤ًّمئّل ،  واًمؽّمُمذّي  داود أسمق أيْم٤مً  وأظمرضمف .اًمٌخ٤مري

 ؾمٚمٞمامن سمـ وومْمٞمؾ ، ُمًٚمؿو ذم اًمٌخ٤مري زيد سمـ ومّح٤مد ، ذيمرشمف يمام

٤من أيب ُمٓمّرف سمـ وحمّٛمد ًّ  .ُمًٚمؿ ُيرضمٝمام وملَ .  ذم اًمٌخ٤مري ، هم

 اًمٕمزيز وقمٌد، ذم اًمٌخ٤مري  اإلؾمٙمٜمدراينّ  اًمّرمحـ قمٌد سمـ ويٕم٘مقب

 وقمٌد ، ُمًٚمؿ وأظمرضمٝم٤م . أيْم٤مً  ٌخ٤مرياًم ذم وايتفور .طم٤مزم أيب سمـ

 ، ُمًٚمؿ قمٜمد وروايتٝمام،  ُم٦مىمدا سمـ وزائدة اًمّدراوردّي  حمّٛمد سمـ اًمٕمزيز

 " ذم وروايتف . ؾمٕمد سمـ وهِم٤مم ، واًمّٓمؼماينّ  أمحد قمٜمد وروايتف.  وُمٕمٛمر

 قمٜمد وروايتف . ُمٌنّم  سمـ وُمٌنّم  ، واًمّٓمؼماينّ  " قمقاٟم٦م أيب صحٞمح

 يمت٤مب"  ذم اًمِّمٞمخ أيب قمٜمد وروايتف .ضمري٩ٍم  سمـ اعمٚمؽ وقمٌد ، اًمّٓمؼماينّ 

  ."اًمٜمّٙم٤مح

 أظمرضمف.  ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ اعمًّٞم٥م ـسم ؾمٕمٞمد ُمٜمف ـمروم٤مً  روى وىمد

 داود أيب قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م ُمـ أيْم٤مً  اًم٘مّّم٦م وضم٤مءت . اًمّٓمؼماينّ 

 وُمـ ، اًمّدارىمٓمٜمّل  قمٜمد ُمًٕمقد واسمـ ، ُمٓمّقًٓ  واًمٜم٤ًّمئّل  سم٤مظمتّم٤مرٍ 

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م  ضمدّ  ووٛمػمة ، " ومقائده " ذم طمٞمقة سمـ قمٛمر أيب قمٜمد قم

 .اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد . اهلل قمٌد سمـ طمًلم

 اًمؽّمُمذّي  وقمٜمد ، ذم اًمٌخ٤مري أٟمس طمدي٨م ُمـ خمتٍمة ضم٤مءتو

 وُمـ ، " ومقائده " ذم مت٤ّمم قمٜمد ُأُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م وُمـ ، آظمر ُمٜمف ـمرف

٤ٌّمس واسمـ ضم٤مسمر طمدي٨م  ." اًمٜمّٙم٤مح يمت٤مب " ذم اًمِّمٞمخ أيب قمٜمد قم

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن زائدة وم٤مئدة ُمـ اًمّرواي٤مت هذه ذم ُم٤م وؾم٠مذيمر

إين وهبً كػز : جوءتف امرأٌة , ؾؼوفً  ملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهلل أنّ  ) : ؿقفف
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 ىم٤مُم٧م إذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمد اًم٘مقم ًمٗمل إيّن  "ذم رواي٦م ؾمٗمٞم٤من (  فؽ

 ضمٚمقؾم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمٜمد يمٜم٤ّم " ؾمٚمٞمامن سمـ ومْمٞمؾ رواي٦م ذمو ." اُمرأة

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمٜمد ٟمحـ سمٞمٜمام " ؾمٕمد سمـ هِم٤مم رواي٦م وذم ." اُمرأة ومج٤مءشمف

 ." اُمرأة إًمٞمف أشم٧م

 ." ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم ضم٤مءت اُمرأة أنّ  " اًمّرواي٤مت ؿُمٕمٔم ذم ويمذا

 " ىم٤مُم٧م " ىمقًمف ُمٕمٜمك يٙمقن سم٠من إًمٞمٝم٤م ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ردّ  ويٛمٙمـ

 ضم٤مًم٦ًم يم٤مٟم٧م أّّن٤م ٓ ، قمٜمدهؿ وىمٗم٧م أن إمم ضم٤مءت أّّن٤م واعمراد ، وىمٗم٧م

  .وم٘م٤مُم٧م اعمجٚمس ذم

 اًمٜمٌّّل  إمم اُمرأة ضم٤مءت " اإلؾمامقمٞمكمّ  قمٜمد اًمّثقرّي  ؾمٗمٞم٤من رواي٦م وذم

  .اًم٘مّّم٦م ومٞمف وىمٕم٧م اًمذي اعمٙم٤من شمٕمٞملم وم٠موم٤مد " اعمًجد ذم قوه ملسو هيلع هللا ىلص

 .اؾمٛمٝم٤م قمغم أىمػ ملَ  اعمرأة وهذه

 أمّ  أو طمٙمٞمؿ سمٜم٧م ظمقًم٦م أّّن٤م " اًم٘مّّم٤مع ٓسمـ إطمٙم٤مم " ذم ووىمع

 واُمرأة)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًمقارد اًمقاه٦ٌم اؾمؿ ُمـ ٟم٘مٌؾ  وهذا ، ذيؽ

 .اًمقاه٦ٌم دشمٕمدّ  قمغم يدّل  هقو(  ًمٚمٜمٌّّل  ٟمٗمًٝم٤م وه٧ٌم إن ُم١مُمٜم٦م

:  وم٘م٤مًم٧م "ذم رواي٦م ؾمٗمٞم٤من ( إين وهبً كػز فؽ : ؾؼوفً  ):  ؿقفف

 ، آًمتٗم٤مت ـمريؼ قمغم ومٞمف يمذا " ًمؽ ٟمٗمًٝم٤م وه٧ٌم ىمد إّّن٤م اهلل ي٤م رؾمقَل 

 هلل ٟمٗمًٝم٤م وه٧ٌم ىمد إّّن٤م " ىم٤مل ًمٙمـ،  زيد سمـ مّح٤مد رواي٦م ذم ويمذا

ٞم٤مق ويم٤من " وًمرؾمقًمف ًّ  .ًمؽ ٟمٗمز وه٧ٌم ىمد إيّن  شم٘مقل أن ي٘متيض اًم

 اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد زائدة رواي٦م ذم ويمذا ، ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم وىمع اًمٚمٗمظ وهبذا

ي٤م :  وم٘م٤مًم٧م " اإلؾمامقمٞمكمّ  قمٜمد اًمّثقرّي  ويمذا ، يٕم٘مقب رواي٦م وذم ،
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 " ؾمٚمٞمامن سمـ ومْمٞمؾ رواي٦م وذم " ًمؽ ٟمٗمز أه٥م ضمئ٧م اهلل رؾمقَل 

 ." قمٚمٞمف ٟمٗمًٝم٤م شمٕمرض اُمرأة ومج٤مءشمف

 ، ٟمحقه أو ٟمٗمز أُمر ديرهشم٘م ُمْم٤مف طمذف اًمّرواي٤مت هذه يمّؾ  وذم

 َّٓ  ىم٤مًم٧م ومٙم٠مّّن٤م ، متٚمؽ ٓ احلرّ  رىم٦ٌم ٕنّ ،  ُمرادة همػم وم٤محل٘مٞم٘م٦م وإ

  .قمقض همػم ُمـ أشمزّوضمؽ

 ٟمٗمًٝم٤م وه٧ٌم ىمد إّّن٤م ، اهلل ي٤م رؾمقَل : وم٘م٤مًم٧م  "وذم رواي٦م ؾمٗمٞم٤من 

  ."ؿمٞمئ٤ًم  جيٌٝم٤م ومٚمؿ ، رأيؽ ومٞمٝم٤م ومرِ  ، ًمؽ

  ًمأليمثر يمذا "ومِر  "ىمقًمف 
ٍ
 ، اًمّتٕم٘مٞم٥م وم٤مء سمٕمده٤م ٦مُمٗمتقطم واطمدة سمراء

 ويمّؾ  اًمّراء سمٕمد ؾم٤ميمٜم٦م هبٛمزةٍ  وًمٌٕمْمٝمؿ ، اًمّرأي ُمـ أُمر ومٕمؾ وهل

 .أيْم٤مً  ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم اهلٛمزة سم٢مصم٤ٌمت ووىمع ، صقاب

 يٕم٘مقب رواي٦م وذم ، " ٧َم ومّمٛمَ  " وزائدة واًمّثقرّي  ُمٕمٛمر رواي٦م ذمو

 " فوصّقسم إًمٞمٝم٤م اًمٜمّٔمر ومّمّٕمد إًمٞمٝم٤م ومٜمٔمر " ؾمٕمد سمـ وهِم٤مم طم٤مزم واسمـ

 ٟمٔمر أّٟمف واعمراد ، صّقب ُمـ واًمقاو صّٕمد ُمـ اًمٕملم سمتِمديد وهق

 .وأؾمٗمٚمٝم٤م أقماله٤م

 .ًمٚمّتٙمرير وإُّم٤م .اًمّت٠مُّمؾ ذم ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م إُّم٤م .واًمّتِمديد

 أقماله٤م ٟمٔمر:  أي:  ىم٤مل " اعمٗمٝمؿ " ذم اًم٘مرـمٌّل  ضمزم وبوفّثوين

  .ُمراراً  وأؾمٗمٚمٝم٤م

 " وروّمٕمف اًمٌٍم ومٞمٝم٤م ومخّٗمض " ؾمٚمٞمامن سمـ ومْمٞمؾ رواي٦م ذم ووىمع

 " اًمقضمف هذا ُمـ اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمّل  رواي٦م ذم ووىمع .أيْم٤مً  سم٤مًمّتِمديد ومه٤م

 وهق:  " رأؾمف ـم٠مـم٠م صمؿّ  " اًمّرواي٦م هذه ذم وىم٤مل ، اًمٌٍم سمدل " اًمٜمّٔمر
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 ومٚمؿ " ؾمٚمٞمامن سمـ ومْمٞمؾ رواي٦م ذم وىم٤مل ." ومّمٛم٧م " ىمقًمف سمٛمٕمٜمك

 .اإلرادة ُمـ اًمّدال سمًٙمقن:  " يرده٤م

اح سمٕمض وطمٙمك   حمتٛمؾ وهق،  أّوًمف وومتح الاًمدّ  شمِمديد اًمنّمّ

ًْ  ):  ؿقفف  ُمّمدر ٟمٕم٧م وهق،  قمٜمف ًمٚمّثقرّي  وُمثٚمف ( ضقيالً  ؾؼوم

 .ـمقيالً  زُم٤مٟم٤مً :  أي . حمذوف ًمٔمرٍف  أو ، ـمقًٓ  ىمٞم٤مُم٤مً :  أي . حمذوف

 قمرو٧م صمؿّ  ، ومّمٛم٧م " اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد ُمٕم٤مً  واًمّثقرّي  ُمٕمٛمر رواي٦م وذم

 وهق قمٚمٞمف ٟمٗمًٝم٤م شمٕمرض ُمٚمّٞم٤مً  ىم٤مئٛم٦م رأيتٝم٤م ومٚم٘مد ، ومّمٛم٧م قمٚمٞمف ٟمٗمًٝم٤م

 ." اًم٘مٞم٤مم ـمقل ُمـ هل٤م ٜم٤مٞمْ رصمَ  طمّتك وم٘م٤مُم٧م " ُمٌنّم  رواي٦م وذم ، " ص٤مُم٧م

 ومٞمٝم٤م ي٘مض ملَ  أّٟمف اعمرأة رأت ومٚماّم  " طم٤مزم أيب واسمـ يٕم٘مقب رواي٦م ذم زاد

 ." ضمٚم٧ًم ؿمٞمئ٤مً 

:  وم٘م٤مل وًمرؾمقًمف هلل ٟمٗمًٝم٤م وه٧ٌم أّّن٤م:  زيد سمـ مّح٤مد رواي٦م ذم ووىمع

 .٤مضم٦مطم اًمٜم٤ًّمء ذم زم ُم٤م

 ومٙم٠مّٟمف ، احل٤مل آظمر ذم ذًمؽ ىم٤مل أّٟمف:  تؼّدم مو وبغ بقـفو وجيؿع

 هل٤م حـأومّم اًمّٓمٚم٥م أقم٤مدت ومٚماّم  ، يرده٤م ملَ  أّٟمف ًمتٗمٝمؿ أّوًٓ  صٛم٧م

  .سم٤مًمقاىمع

 رؾمقل إمم اُمرأة ضم٤مءت ، اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م ذم ووىمع

 صمؿّ  ؾم٤مقم٦م ومجٚم٧ًم ، اضمٚمز : هل٤م وم٘م٤مل ، قمٚمٞمف ٟمٗمًٝم٤م ومٕمرو٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .ومٞمِؽ  ًمٜم٤م طم٤مضم٦م ومال ٟمحـ أُّم٤م ، ومٞمِؽ  اهلل سم٤مرك اضمٚمز:  وم٘م٤مل ، ىم٤مُم٧م

 ذم شم٤ٌمًمغ ملَ  ّّٕن٤م،  رهمٌتٝم٤م ؿمّدة ُمع اعمرأة أدب وومقر ُمٜمف ومٞم١مظمذ

ٙمقت ُمـ وومٝمٛم٧م ، اًمّٓمٚم٥م ذم اإلحل٤مح ًّ  ملَ  ٤معمَّ  ًمٙمٜمّٝم٤م ، اًمّرهم٦ٌم قمدم اًم
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 .اًمٗمرج شمٜمتٔمر ضمٚم٧ًم اًمّردّ  ُمـ شمٞم٠مس

 ؿمديد ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من،  سم٤مًمّردّ  ُمقاضمٝمتٝم٤م ُمـ طمٞم٤مء إُّم٤م:  ملسو هيلع هللا ىلص وؾمٙمقشمف

 ( ). ظمدره٤م ذم اًمٕمذراء ُمـ طمٞم٤مء أؿمدّ  يم٤من أّٟمف:  صٗمتف ذم يمام ضمّداً  احلٞم٤مء

 .اعم٘م٤مم يٜم٤مؾم٥م ضمقاب ذم شمٗمّٙمراً  وإُّم٤م ، ًمٚمقطمل اٟمتٔم٤مراً  وإُّم٤م

  ." أصح٤مسمف ُمـ " ؾمٚمٞمامن سمـ ومْمٞمؾ رواي٦م ذم ( رجؾ ؾؼوم) :  ؿقفف

 قمٜمد واًمّثقرّي  ُمٕمٛمر ي٦مروا ذم وىمع ًمٙمـ ، اؾمٛمف قمغم أىمػ وملَ 

 قمٜمده زائدة رواي٦م وذم ." إٟمّم٤مر ُمـ أطمًٌف رضمٌؾ  وم٘م٤مم " اًمّٓمؼماينّ 

 ."إٟمّم٤مر ُمـ رضمٌؾ  وم٘م٤مل"

 هذه يٜمٙمح ُمـ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل " ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم ووىمع

 ." رضمؾ وم٘م٤مم ؟

 "ذم رواي٦م ؾمٗمٞم٤من ( زّوجـقفو  اهلل يو رشقَل  : ؾؼول) :  ؿقفف

 ."أٟمٙمحٜمٞمٝم٤م

 وٟمحقه، يمذا ذم رواي٦م ُم٤مًمؽ  ( حوجي هبو فؽ يؽـ لَ  إن) : ؿقفف 

 هذا يٕم٤مرض وٓ ، وزائدة واًمّثقرّي  وُمٕمٛمر طم٤مزم أيب واسمـ ًمٞمٕم٘مقب

 اًمّرهم٦ٌم شمتجّدد أن جلقاز " زم طم٤مضم٦م ٓ " زيد سمـ مّح٤مد طمدي٨م ذم ىمقًمف

 .شمٙمـ ملَ  أن سمٕمد ومٞمٝم٤م

 اسمـ طمدي٨م وذم (؟  تصدؿفو رء مـ ظـدك هؾ:  ؿول) :  ؿقفف

______________________ 
: ىم٤مل  قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري (  2622) وُمًٚمؿ (  0626) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 "ومذيمره 
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 .؟ ُم٤مل أًمؽ : قدُمًٕم

ٓ  مو ظـدي :  ؿول) :  ؿقفف  أيب واسمـ يٕم٘مقب رواي٦م ذم ( إزاري هذا إ

 " ؾمٕمد سمـ هِم٤مم رواي٦م ذم زاد ." اهلل ي٤م رؾمقَل  واهلل ٓ:  ىم٤مل " طم٤مزم

 قمٜمدك " اإلؾمامقمٞمكمّ  قمٜمد اًمّثقرّي  رواي٦م وذم " رء ُمـ هل٤م سمدّ  ومال:  ىم٤مل

  ." يّمٚمح ٓ إّٟمف:  ىم٤مل ، ٓ:  ىم٤مل ؟ رء

 " زم طم٤مضم٦م ٓ ىمقًمف سمٕمد اًمٜم٤ًّمئّل  قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م ذم ووىمع

 ، رضمالً  ومدقم٤م اًم٘مقم وضمقه ذم ومٜمٔمر . ٟمٕمؿ:  ىم٤مًم٧م ، أُمرك متٚمٙمٞمٜمل وًمٙمـ

 وم٘مد زم روٞم٧َم  ُم٤م:  ىم٤مًم٧م ، روٞم٧ِم  إن هذا أزّوضمِؽ  أن أريد إيّن :  وم٘م٤مل

 ." روٞم٧ُم 

 ذم ٟمٔمره وىمع يٙمقن أن:  يتؿؾ،  ُمّتحدة اًم٘مّّم٦م يم٤مٟم٧م إن وهذا

 صمؿّ ،  أّوًٓ  وم٤مؾمؽمو٤مه٤م ًمف يزّوضمٝم٤م أن اًمّرضمؾ ؾم٠مًمف أن سمٕمد اًم٘مقم وضمقه

 .اًمّّمداق ذم ُمٕمف شمٙمٚمؿ

  .إؿمٙم٤مل ومال ُمتٕمّددة اًم٘مّّم٦م يم٤مٟم٧م وإن

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م ذم ووىمع  أنّ  ، " طمٞمقة سمـ قمٛمر أيب ومقائد " ذم قم

 ؟ ُمٝمره٤م ومام:  ىم٤مل ، ُمٜمّل ومزّوضمٝم٤م يب روٞم٧م اُمرأة هذه إنّ  : ىم٤مل رضمالً 

 سمٕمثؽ واًمذي:  ىم٤مل . يمثر أو ىمؾ ُم٤م اُمٝمره٤م:  ىم٤مل:  رء قمٜمدي ٤مُم:  ىم٤مل

  .ؿمٞمئ٤مً  أُمٚمؽ ُم٤م سم٤محلّؼ 

 .اًمّتٕمّدد ومٞمٝم٤م إفمٝمر وهذه

إن أظطقتفو إزارك جؾسً وٓ إزار :  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼول رشقل اهلل : ) ؿقفف 

 قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ذموىمع  (مو أجد : , ؿول  س صقئوً فؽ , ؾوفتؿِ 
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 .وَج٤مقم٦م ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم ذيمره وصم٧ٌم ، اإلزار ذيمر سم٤مظمتّم٤مر

 .اخل٤مشمؿ أو اًمٌّمء سم٤مًمتامس إُمر قمغم ذيمره ىمّدم ُمـ مـفؿ

 .أظّمره ُمـ ومـفؿ

:  ىم٤مل ؟ إّي٤مه شمّمدىمٝم٤م رء ُمـ قمٜمدك هؾ : ىم٤مل " ُم٤مًمؽ رواي٦م ومٗمل

َّٓ  قمٜمدي ُم٤م  إزار ٓ ضمٚم٧ًم ٝم٤مـأقمٓمٞمت إن!  إزارك:  وم٘م٤مل .هذا إزاري إ

  ." ؿمٞمئ٤مً  وم٤مًمتٛمس ، ًمؽ

 اًمنّمـمّٞم٦م واجلٛمٚم٦م .آسمتداء قمغم اًمّرومع " إزارك " فىمقًم ذم وجيقز

 .رواي٦م ذم يمذًمؽ وصم٧ٌم ، إّي٤مه شم٘مديره حمذوف اًمّث٤مين واعمٗمٕمقل اخلؼم

  .ٕقمٓمٞمتٝم٤م صم٤منٍ  ُمٗمٕمقل أّٟمف قمغم اًمٜمّّم٥م وجيقز

 .ُمذيّمراً  هٜم٤م ضم٤مء وىمد .وي١مّٟم٨م يذيّمر واإلزار

 - أهؾ إمم اذه٥م " ىمقًمف سمٕمد طم٤مزم أيب واسمـ يٕم٘مقب رواي٦م ذم ووىمع

 أي .ؾمٝمؾ ىم٤مل " إزاري هذا وًمٙمـ ، طمديد ُمـ ظم٤ممت٤مً  وٓ - ىم٤مل أن إمم

 إن سم٢مزارك شمّمٜمع ُم٤م:  ىم٤مل،  ٟمّمٗمف ومٚمٝم٤م رداء ًمف ُم٤م:  اًمّراوي ؾمٕمد اسمـ :

 .احلدي٨م " ًمًٌتف

ـّ  وم٢مّٟمف،  وهؿٌ  اًمّرواي٦م هذه ذم ًمٚم٘مرـمٌّل  ووىمع  ومٚمٝم٤م " ىمقًمف أنّ  فم

 ًمف ُم٤م ؾمٝمؾ وىمقل،  ٟمّّمف سمام ومنمطمف ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ يمالم ُمـ " ٟمّمٗمف

 .ومٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًمنميمٝم٤م رداء ًمف يم٤من ًمق فم٤مهره،  ٟمّمٗمف ومٚمٝم٤م رداء

 رء قمغم يدّل  ُم٤م اًمّرضمؾ وٓ،  اًمٜمٌّّل  يمالم ذم ًمٞمس إذ،  سمٕمٞمدٌ  وهذا

 .ذًمؽ ُمـ

 ُمْم٤مف رداء قمٚمٞمف يم٤من ًمق أّٟمف ؾمٝمؾ ُمراد إنّ  ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ:  ىم٤مل
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 اإلزار وإُّم٤م اًمّرداء ُّم٤مإ هق اًمذي،  قمٚمٞمف ُم٤م ٟمّمػ ًمٚمٛمرأة ًمٙم٤من اإلزار إمم

 ًمق:  ىم٤مل ومٙم٠مّٟمف " رء ُمٜمف قمٚمٞمؽ يٙمـ ملَ  ًمًٌتف إن " سم٘مقًمف اعمٜمع ًمتٕمٚمٞمٚمف

 .سمٚمًٌف شمٜمٗمرد هل شم٠مظمذه آظمر وصمقب سمٚمًٌف أٟم٧م شمٜمٗمرد صمقب قمٚمٞمؽ يم٤من

  .اٟمتٝمك .ومال ذًمؽ يٙمـ ملَ  إذا وم٢مُّم٤م ، أظمذه هل٤م ًمٙم٤من

 .ُمٚمّخّم٤مً  ومذيمره اعمت٠مظّمريـ سمٕمض هذا يمالُمف أظمذ وىمد

 ، اًمقهؿ دظمٚمف اًمذي اًمٗمٝمؿ قمغم ُمٌٜمّل  ًمٙمٜمّف،  صحٞمح يمالم قوه

 ؾمٝمؾ ويمالم ، اًم٘مّّم٦م ص٤مطم٥م اًمّرضمؾ هق " ٟمّمٗمف ومٚمٝم٤م " ىم٤مل واًمذي

:  اًمٙمالم وشم٘مدير ، ُمٕمؽمو٦م َجٚم٦م وهل " وم٘مط رداء ًمف ُم٤م " ىمقًمف هق إّٟمام

 أيب رواي٦م ذم سحي٤مً  ذًمؽ ضم٤مء وىمد ، ٟمّمٗمف ومٚمٝم٤م إزاري هذا وًمٙمـ

٤من ًّ  ىم٤مل ، ٟمّمٗمف وهل٤م إزاري هذا وًمٙمـ " وًمٗمٔمف .فُمٓمرّ  سمـ حمّٛمد هم

 وم٘م٤مم " اإلؾمامقمٞمكمّ  قمٜمد اًمّثقرّي  رواي٦م ذم ووىمع " رداء ًمف وُم٤م:  ؾمٝمؾ

  " رداء قمٚمٞمف وًمٞمس إزار قمٚمٞمف رضمٌؾ 

،  يم٤مُمالً  ًمًٌتف إن:  أي " إًمخ..  ًمًٌتف إن " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ىمقل وُمٕمٜمك

 َّٓ  ًمًٌتف ًمق أّّن٤م قمٜمدهؿ اًمّثٞم٤مب وىمٚم٦م طم٤مهلؿ وٞمؼ ُمـ اعمٕمٚمقم ومٛمـ وإ

 . يًؽمه٤م ملَ  شمِمّ٘مف أن سمٕمد

 شمٜمٗمل ىمد اًمٕمرب ٕنّ ،  اًمٙمامل ٟمٗمل سم٤مًمٜمّٗمل اعمراد يٙمقن أن:  ويتؿؾ

 حيّمؾ ملَ  ٟمّمٗملم سمٞمٜمٙمام ؿم٘م٘متف ًمق واعمٕمٜمك،  يمامًمف اٟمتٗمك إذا اًمٌّمء َجٚم٦م

 .هل وٓ ًمًٌتف إذا سم٤مًمٜمّّمػ ؾمؽمك يمامل

 .هذا صمقيب همػم ؿمٞمئ٤مً  واهلل وضمدت ُم٤م " اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد ُمٕمٛمر رواي٦م وذم

 ." قمٜمؽ ومْمؾ صمقسمؽ ذم ُم٤م:  ىم٤مل؟  وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمل أؿم٘م٘مف



  باب الصداق   لنكاحا كتاب   
620 

 وم٠مقمٓمٞمٝم٤م هذه سمرديت أؿمّؼ  وًمٙمٜمّل " ؾمٚمٞمامن سمـ ومْمٞمؾ رواي٦م وذم

َّٓ  أُمٚمؽ ُم٤م:  ىم٤مل " اًمّدراوردّي  رواي٦م وذم ." اًمٜمّّمػ وآظمذ اًمٜمّّمػ  إ

 رواي٦م وذم ."؟  شمٚمٌس رء وم٠مّي  ًمًٌتف إن أرأي٧م:  ىم٤مل ، هذا إزاري

 ." همػمه٤م قمٜمدي ًمٞمس قمكمّ  اًمتل اًمِّمٛمٚم٦م هذه " ُمٌنّم 

َّٓ  قمٚمٞمف ُم٤م " ؾمٕمد سمـ هِم٤مم رواي٦م وذم  قمغم ـمرومٞمف قم٤مىمد طمدٌ او صمقب إ

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م وذم ." قمٜم٘مف َّٓ  صمقب زم ُم٤م واهلل " وضم٤مسمر قم  اًمذي هذا إ

 ." قمكمّ 

  .أقمٚمؿ واهلل .إّول آطمتامل يرضّمح مم٤ّم هذا ويمّؾ 

 ، أضمد ٓ:  ىم٤مل ، صمقسم٤مً  أقمٓمٝم٤م:  وم٘م٤مل " يدز سمـ مّح٤مد رواي٦م ذم ووىمع

 ًمف وم٤مقمتؾ " ىمقًمف وُمٕمٜمك " ًمف وم٤مقمتؾَّ  .طمديد ُمـ ظم٤ممت٤مً  وًمق أقمٓمٝم٤م:  ىم٤مل

  .همػمه رواي٦م قمٚمٞمف ٧مدًمَّ  يمام وضمداٟمف سمٕمدم اقمتذر:  أي "

٤من أيب رواي٦م ذم ووىمع ًّ  " رء اًم٘مرآن ُمـ ُمٕمؽ هؾ:  ىمقًمف ؾىمٌْ  هم

 لدقم أو ومدقم٤مه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومرآه ، ىم٤مم جمٚمًف ـم٤مل إذا طمّتك اًمّرضمؾ ومجٚمس

 وم٘م٤مل ، ومم صمؿّ  ـمقيالً  وم٘م٤مم " اإلؾمامقمٞمكمّ  قمٜمد اًمّثقرّي  رواي٦م وذم،  " ًمف

 طم٤مزم أيب سمـ اًمٕمزيز قمٌد رواي٦م وذم،  " اًمّرضمؾ قمكمّ :   ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 ومٚماّم  ، ًمف قملومد سمف وم٠مُمر ُمقًمٞم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومرآه " ىم٤مل ًمٙمـ،  ُمثٚمف ويٕم٘مقب

 ." ؟ ٘مرآناًم ُمـ ُمٕمؽ ُم٤مذا:  ىم٤مل ضم٤مء

 ُمـ ُمٕمؽ هؾ " ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم يمام ىمقًمف سمٕمد هذا يمقن أنّ :  ويتؿؾ

 رواي٦م ذم إُمران ووىمع ، يمّٛمّٞمتف قمـ طمٞمٜمئذٍ  وم٤مؾمتٗمٝمٛمف " رء اًم٘مرآن

:  ىم٤مل ؟ ُم٤مذا:  ىم٤مل ، ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ ؿمٞمئ٤مً  اًم٘مرآن ُمـ شم٘مرأ ومٝمؾ " ىم٤مل ُمٕمٛمر
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 فمٝمر قمـ ٗمظاحل ُمٕمٜم٤مه٤م وأنّ  سم٤معمٕمّٞم٦م اعمراد هبذا وقمرف ." يمذا ؾمقرة

 .ىمٚمٌف

ـّ  " ويٕم٘مقب طم٤مزم أيب سمـ اًمٕمزيز قمٌد رواي٦م وذم  فمٝمر قمـ أشم٘مرؤه

 ُمٕمل:  ىم٤مل " اإلؾمامقمٞمكمّ  قمٜمد اًمّثقرّي  رواي٦م ذم وىمع ويمذا " ؟ ىمٚمٌؽ

  " ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ ىمٚمٌؽ فمٝمر قمـ:  ىم٤مل ، يمذا ؾمقرة وُمٕمل يمذا ؾمقرة

 ذم(  ئوً ؾؾؿ جيد صق َس ؿَ ؾوفتَ  , وفق خومتًو مـ حديدٍ  ْس ؾوفتؿِ  ):  ؿقفف

 وم٤مٟمٔمر أهٚمؽ إمم اذه٥م " ضمري٩ٍم  واسمـ طم٤مزم أيب واسمـ يٕم٘مقب رواي٦م

 وضمدت ُم٤م اهلل ي٤م رؾمقَل  واهلل ٓ:  وم٘م٤مل رضمع صمؿّ  ومذه٥م .ؿمٞمئ٤مً  دمد هؾ

 ٓ:  وم٘م٤مل،  رضمع صمؿّ  ومذه٥م ، طمديد ُمـ ظم٤ممت٤مً  وًمق اٟمٔمر:  ىم٤مل . ؿمٞمئ٤مً 

:  ُم٤مًمؽ ٦مرواي ذم وىمع ويمذا " طمديد ُمـ ظم٤ممت٤مً  وٓ .اهلل ي٤م رؾمقَل  واهلل

  .سم٤مظمتّم٤مرٍ  ًمٙمـ ، ُمّرشملم يٓمٚم٥م ذه٥م صمؿّ 

،  ومرضمع ؿمٞمئ٤مً  جيد ومٚمؿ وم٤مًمتٛمس ومذه٥م " ؾمٕمد سمـ هِم٤مم رواي٦م وذم

 وٓ:  وم٘م٤مل : ومٞمف وىم٤مل .وم٤مًمتٛمس اذه٥م:  ًمف وم٘م٤مل،  ؿمٞمئ٤مً  أضمد ملَ :  وم٘م٤مل

  " ضمٚمس صمؿّ  ، أضمده ملَ  طمديد ُمـ ظم٤مشمؿ

 شم٘مدير قمغم ومعواًمرّ  ، ًٕمتٛمس اعمٗمٕمقًمّٞم٦م قمغم اًمٜمّّم٥م .ظم٤مشمؿ ذم ووىمع

 .ظم٤مشمؿ وٓ زم طمّمؾ ُم٤م

 زقمؿ ُمـ ووهؿ:  قمٞم٤مض ىم٤مل ، شم٘مٚمٞمٚمّٞم٦م " ظم٤ممت٤مً  وًمق " ىمقًمف ذم وًمق

  .ذًمؽ ظمالف

ـّ  وم٘م٤مم .اًمٜم٤ًّمء إمم ىمؿ:  ىم٤مل " هريرة أيب طمدي٨م ذم ووىمع  ومٚمؿ إًمٞمٝم

ـّ  جيد  رواي٦م قمٚمٞمف ٧مدًمَّ  يمام اًمّرضمؾ أهؾ سم٤مًمٜم٤ًّمء واعمراد " ؿمٞمئ٤مً  قمٜمده
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  .يٕم٘مقب

 ُمـ سمخ٤مشمؿٍ  اُمرأة رضمالً  زّوج ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  قمغم صاًمّتٜمّمٞم ووىمع

 قمـ اًم٘مٕمٜمٌّل  ـمريؼ ُمـ " اًمّّمح٤مسم٦م ُمٕمجؿ " ذم اًمٌٖمقّي  أظمرضمف ، طمديد

ي٤م :  ىم٤مل رضمالً  أنّ ،  ضمّده قمـ أسمٞمف قمـ وٛمػمة سمـ اهلل قمٌد سمـ طمًلم

 .رء ُمٕمل ُم٤م:  ىم٤مل ؟ شمّمدىمٝم٤م ُم٤م:  ىم٤مل ، ومالٟم٦م أٟمٙمحٜمل .اهلل رؾمقَل 

 .وم٠مٟمٙمحف ، إّي٤مه وم٠مقمٓمٝم٤م:  ىم٤مل ، زم:  ىم٤مل ؟ اخل٤مشمؿ هذا عمـ:  ىم٤مل

ٜمد وٕمٞمػ يم٤من وإن وهذا ًّ  .إُّمٝم٤مت هذه ُمثؾ ذم يدظمؾ ًمٙمٜمّف،  اًم

 " ذم رواي٦م ؾمٗمٞم٤من ( كعؿ : ؟ ؿول  مـ افؼرآن هؾ معؽ رءٌ : ) ؿقفف 

 يٕم٘مقب رواي٦م وذم ،( ) شمًٛمٞمتٝم٤م ُم٤مًمؽ زاد " يمذا وؾمقرة يمذا ؾمقرة

ـّ  " طم٤مزم أيب واسمـ ٤من أيب ٦مرواي وذم " قمّده ًّ  ." يٕمّدده٤م ًمًقرٍ  " هم

 زّوج ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م وذم

  .إّي٤ممه٤م يٕمٚمٛمٝم٤م .اًم٘مرآن ُمـ ؾمقرشملم قمغم اُمرأة رضمالً 

:  ىم٤مل ؟ اًم٘مرآن ُمـ حتٗمظ ُم٤م : ىم٤مل:  هريرة أيب طمدي٨م ذم ووىمع

 "أو" سمٚمٗمظ ٤ًمئّل واًمٜمّ  داود أيب يمت٤ميَب  ذم يمذا . شمٚمٞمٝم٤م اًمتل أو اًمٌ٘مرة ؾمقرة

 سمٚمٗمظ اًمٜم٤ًّمئّل  وقمٜمد،  سم٤مًمقاو داود أيب قمٜمد أّٟمف ًم٘مٞمٜم٤مه ُمـ سمٕمض وزقمؿ، 

 ." أو "

 وؾمقرة اًمٌ٘مرة ؾمقرة ٟمٕمؿ:  ىم٤مل " ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم ووىمع

______________________ 
ك اًمًقر سمٕمٞمٜمٝم٤م  (6)  "وإٟمام روايتف سمٚمٗمظ ، وًمٞمس يمذًمؽ ، فم٤مهر يمالم اًمِم٤مرح أنَّ ُم٤مًمٙم٤ًم ؾمٛمَّ

وُمـ ـمري٘مف (  6342) اعمقـم٠م  يمذا ذم "..ه٤مٟمٕمؿ ؾمقرة يمذا وؾمقرة يمذا ًمًقٍر ؾَمامَّ : ىم٤مل 

 .وذم ُمقاوع ُمـ صحٞمحف .( 2362) اًمٌخ٤مري 
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 ؾمقرة قمغم رضمالً  زّوج ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، وٛمػمة طمدي٨م وذم " اعمٗمّّمؾ

 رضمالً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  جزوّ  : ُأُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م وذم .رء قمٜمده يٙمـ ملَ  اًمٌ٘مرة

 قمٚمٞمف وأدظمٚمٝم٤م ُمٝمره٤م ضمٕمٚمٝم٤م اعمٗمّّمؾ ُمـ ؾمقرة قمغم اُمرأة أصح٤مسمف ُمـ

 .آي٦م قمنميـ ٛمٝم٤مومٕمٚم   " اعمذيمقر هريرة أيب طمدي٨م وذم . ٛمٝم٤مقمٚم  :  وىم٤مل، 

 ." اُمرأشمؽ وهل

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م وذم  أو ، أرسمع شمٕمٚمٛمٝم٤م أن قمغم ُمٜمؽ أزّوضمٝم٤م " قم

 قمٜمد إزدّي  اًمٜمّٕمامن أيب ُمرؾمؾ وذم ."؟  اهلل يمت٤مب ُمـ ؾمقر مخس

  ." اًم٘مرآن ُمـ ؾمقرة قمغم اُمرأة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زّوج " ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد

٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م وذم :  ىم٤مل ؟ ؿمٞمئ٤مً  ًم٘مرآن ُمـ شم٘مرأ هؾ " وضم٤مسمر قم

 ." إّي٤مه٤م أصدىمٝم٤م:  ىم٤مل .اًمٙمقصمر أقمٓمٞمٜم٤مك إّٟم٤م ، ٟمٕمؿ

 ، سمٕمض حيٗمظ ملَ  ُم٤م طمٗمظ اًمّرواة سمٕمض سم٠منّ :  إفػوظ هذه بغ ؿعوجُي 

 .ُمتٕمّددة اًم٘مّمص أنّ  أو

ذم  ( زوجتؽفو بام معؽ مـ افؼرآن:   ملسو هيلع هللا ىلصؾؼول رشقل اهلل  ):  ؿقفف

 ذمو،  " اًم٘مرآن ُمـ ُمٕمؽ سمام أٟمٙمحتٙمٝم٤م وم٘مد اذه٥م "رواي٦م ؾمٗمٞم٤من 

 ." اًم٘مرآن ُمـ ٛمٝم٤مومٕمٚمّ  " آظمره ذم ىم٤مل ًمٙمـ ، ُمثٚمف زائدة رواي٦م

 " اًم٘مرآن ُمـ ُمٕمؽ سمام زّوضمتٙمٝم٤م ىمد:  ًمف ىم٤مل " ُم٤مًمؽ رواي٦م وذم

 رواي٦م ذم ويمذا ، راهقيف سمـ إؾمح٤مق قمـ اًمّدراوردّي  رواي٦م ذم وُمثٚمف

 .وُمٌنّم  ؾمٚمٞمامن سمـ ومْمٞمؾ

 ُمـ ُمٕمؽ ُم٤م قمغم زّوضمتٙمٝم٤م ىمد " ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد اًمّثقرّي  رواي٦م وذم

 وُمٕمٛمر اًمّثقرّي  رواي٦م وذم .ؾمٕمد سمـ هِم٤مم رواي٦م ذم وُمثٚمف " اًم٘مرآن
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 رواي٦م ذم ويمذا ، " اًم٘مرآن ُمـ ُمٕمؽ سمام ٙمتٙمٝم٤مُمٚمّ  ىمد " اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد

 اًمّروايتلم إطمدى ذم زيد سمـ ومّح٤مد ضمري٩ٍم  واسمـ طم٤مزم أيب واسمـ يٕم٘مقب

 .قمٜمف

 ذم وىم٤مل ، ُمثٚمف واًم٤ٌمىمل " ٚمٙمتٙمٝم٤مأُمْ  ىمد " أمحد قمٜمد ُمٕمٛمر رواي٦م وذم

٤من أيب رواي٦م وذم " شمتٌٕمف وهل يٛميض ومرأيتف " أظمرى ًّ  " أُمٙمٜم٤ّميمٝم٤م " هم

  .ُمثٚمف واًم٤ٌمىمل

 ، ٛمٝم٤موشمٕمٚمّ  شم٘مرئٝم٤م أن قمغم حتٙمٝم٤مأٟمٙم ىمد " ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وذم

  ." ذًمؽ قمغم اًمّرضمؾ ومتزّوضمٝم٤م ، قمّقوتٝم٤م اهلل رزىمؽ وإذا

 : اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م هذا وذم

ـّ  " ومٞمف ًم٘مقًمف اًم٘مٚم٥م فمٝمر قمـ راءةـاًم٘م ومْمؾ  فمٝمر قمـ أشم٘مرؤه

 .اًمّتٕمٚمٞمؿ إمم اًمّتقّصؾ ذم أُمٙمـ ّّٕن٤م،  " ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ىمٚمٌؽ؟

 أنّ  قمغم اًمّدًٓم٦م احلدي٨م هبذا أراد اًمٌخ٤مرّي  يم٤من إن:  يمثػم اسمـ وىم٤مل

 ومٗمٞمف .اعمّمحػ ُمـ ٟمٔمراً  شمالوشمف ُمـ أومْمؾ ىمٚم٥م فمٝمر قمـ اًم٘مرآن شمالوة

 .اًمٙمت٤مسم٦م حيًـ ٓ يم٤من اًمّرضمؾ يٙمقن أن ومٞمحتٛمؾ قملم ىمْمّٞم٦م ّّٕن٤م ، ٟمٔمرٌ 

 ىمٚم٥م فمٝمر قمـ اًمّتالوة أنّ  قمغم ذًمؽ يدّل  ومال ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وقمٚمؿ

  ، حيًـ ٓ وُمـ حيًـ ُمـ طمّؼ  ذم أومْمؾ

 شمٚمؽ حيٗمظ أّٟمف ٓؾمتث٤ٌمت هق إّٟمام احلدي٨م هذا ؾمٞم٤مق وم٢منّ  وأيْم٤مً 

قر ًّ  هذا أنّ  اعمراد وًمٞمس ، ًمزوضمتف شمٕمٚمٞمٛمف ُمـ ًمٞمتٛمّٙمـ ىمٚم٥م فمٝمر قمـ اًم

  .قمدُمف وٓ ٟمٔمراً  اًمّتالوة ُمـ أومْمؾ

 سم٤مب " سم٘مقًمف اعمراد ٕنّ  ، ذيمر مم٤ّم رء اًمٌخ٤مرّي  قمغم ديرِ  وٓ:  ىمٚم٧م
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 ٤معمَِ  ُمٓم٤مسمؼ واحلدي٨م ، اؾمتح٤ٌمهب٤م أو ٝم٤مُمنموقمّٞمت " ىمٚم٥م فمٝمر قمـ اًم٘مراءة

  .ٟمٔمراً  اًم٘مراءة ُمـ أومْمؾ ًمٙمقّن٤م يتٕمّرض وملَ  ، سمف شمرضمؿ

 أومْمؾ ٟمٔمراً  اعمّمحػ ُمـ اًم٘مراءة سم٠منّ  اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػمٌ  ّسح وىمد

  .ىمٚم٥م فمٝمر قمـ اًم٘مراءة ُمـ

 قمٌد سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ " اًم٘مرآن ومْم٤مئؾ " ذم قمٌٞمد أسمق وأظمرج

 اًم٘مرآن ىمراءة ومْمؾ:  ىم٤مل رومٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أصح٤مب سمٕمض قمـ اًمّرمحـ

 وإؾمٜم٤مده . اًمٜم٤ّمومٚم٦م قمغم اًمٗمريْم٦م يمٗمْمؾ فمٝمراً  ي٘مرؤه ُمـ قمغم ٟمٔمراً 

 .اعمّمحػ ذم اًمٜمّٔمر أديٛمقا : ُمقىمقوم٤مً  ُمًٕمقد اسمـ ـمريؼ وُمـ ، وٕمٞمػ

  .صحٞمح وإؾمٜم٤مده

ـّ  ، اًمٖمٚمط ُمـ أؾمٚمؿ اعمّمحػ ذم اًم٘مراءة أنّ  .اعمٕمٜمك طمٞم٨م وُمـ  ًمٙم

 ئمٝمر واًمذي .ًمٚمخِمقع وأُمٙمـ اًمّري٤مء ُمـ دأسمٕم ىمٚم٥م فمٝمر قمـ اًم٘مراءة

  .وإؿمخ٤مص إطمقال سم٤مظمتالف ُيتٚمػ ذًمؽ أنّ 

 ، اًم٘مرآن اىمرءوا : ُأُم٤مُم٦م أيب قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدٍ  داود أيب اسمـ وأظمرج

 وقمك ىمٚم٤ٌمً  يٕمّذب ٓ اهلل وم٢منّ  ، ٘م٦ماعمٕمٚمّ  اعمّم٤مطمػ هذه شمٖمّرّٟمٙمؿ وٓ

  .اًم٘مرآن

 ُمـ قمغم ردّ  ومٞمف:  اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل ، اعمٝمر ٕىمّؾ  طمدّ  ٓ أن .أيْم٤مً  وومٞمف

 ٕنّ :  ىم٤مل ، ديٜم٤مر رسمع َُمـ ىم٤مل ويمذا . دراهؿ قمنمة اعمٝمر أىمّؾ  أنّ  زقمؿ

  .ذًمؽ ي٤ًموي ٓ طمديد ُمـ ظم٤ممت٤مً 

 ّٕٟمف،  ديٜم٤مر رسمع ُمـ سم٠مىمّؾ  اًمٜمّٙم٤مح أضم٤مز ُمـ سمف َؼ شمٕمٚمّ :  اعم٤مزرّي  وىم٤مل

  .اًمّنىم٦م ذم اًم٘مٓمع قمغم ىم٤مؾمف موفؽ وًمٙمـ،  اًمّتٕمٚمٞمؾ خمرج ظمرج
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 ُمًتٜمده ًمٙمـ ، احلج٤مزّيلم قمـ موفؽ هبذا شمٗمّرد:  قمٞم٤مض لىم٤م

 ملَ  وُمـ)  وسم٘مقًمف(  سم٠مُمقاًمٙمؿ شمٌتٖمقا أن)  شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم آًمتٗم٤مت

 وأىمّٚمف،  اعم٤مل ُمـ سم٤مٌل  ًمف ُم٤م اعمراد أنّ  قمغم يدّل  وم٢مّٟمف(  ـمقًٓ  ُمٜمٙمؿ يًتٓمع

 .اعمحؽمم اًمٕمْمق ىمٓمع سمف اؾمتٌٞمح ُم٤م

 سمام إًمٞمف اًمٕم٘مد ُمـ أو،  اًمّزوضم٤من فقمٚمٞم شمراى سمام افؽوّؾي وأجوزه:  ىم٤مل

قط ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف ًّ   .درهؿ ُمـ أىمّؾ  ىمٞمٛمتف يم٤مٟم٧م إن واًمٜمّٕمؾ يم٤مًم

 ذئ٥م أيب واسمـ ورسمٞمٕم٦م اًمّزٟم٤مد وأسمق إٟمّم٤مرّي  ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك ىم٤مل وسمف

 سمـ وُمًٚمؿ ضمري٩ٍم  واسمـ،  شمٌٕمف وُمـ ُم٤مًمؽ همػم اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ وهمػمهؿ

 ذم واًمٚمٞم٨م،  اًمِّم٤مم أهؾ ذم وإوزاقمّل ،  ُمّٙم٦م أهؾ ُمـ وهمػممه٤م ظم٤مًمد

 أيب همػم اًمٕمراىمّٞملم ُمـ وهمػممه٤م ًمٞمغم أيب واسمـ واًمّثقرّي ،  ُمٍم أهؾ

 واسمـ احلدي٨م أصح٤مب ووم٘مٝم٤مء وداود واًمِّم٤مومٕمّل ،  شمٌٕمف وُمـ طمٜمٞمٗم٦م

  .اعم٤مًمٙمّٞم٦م ُمـ وه٥م

 .مخ٦ًم أىمّٚمف ؿمؼمُم٦م واسمـ ، قمنمة أىمّٚمف:  حـقػي أبق وؿول

 ُم٘مدار ذم اظمتالومٝمؿ قمغم سمٜم٤مءً  .ديٜم٤مر رسمع أو صمالصم٦م أىمّٚمف:  ٌؽ موفؿول و

  .اًم٘مٓمع ومٞمف جي٥م ُم٤م

 ي٤م شمٕمّرىم٧م:  اعم٠ًمًم٦م هذه يذيمر ؾمٛمٕمف عَم٤َّم عم٤مًمؽ اًمّدراوردّي  ىم٤مل وىمد

 ُم٘مدار ىمٞم٤مؾمٝمؿ ذم اًمٕمراق أهؾ ؾمٌٞمؾ ؾمٚمٙم٧م:  أي ، اهلل قمٌد أسم٤م

  اًمّنىم٦م ٟمّم٤مب ُم٘مدار قمغم اًمّّمداق

 آدُمّل  قمْمق سم٠مّٟمف .اًمّنىم٦م سمٜمّم٤مب ىم٤مؾمف ـُمَ  اؾمتدل:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل

٤مرق يد قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  يمذا ُمـ سم٠مىمّؾ  يًت٤ٌمح ومال حمؽمم ًّ  .اًم



  باب الصداق   لنكاحا كتاب   
627 

 اًمٞمد وسم٠منّ  ، يّمّح  ومال اًمٜمّّص  ُم٘م٤مسمؾ ذم ىمٞم٤مس سم٠مّٟمف:  اجلٛمٝمقر وشمٕمّ٘مٌف

٤مرق قمغم جي٥م اعمنوق اًم٘مدر وسم٠منّ  ، اًمٗمرج يمذًمؽ وٓ وشمٌلم شم٘مٓمع ًّ  اًم

  .اًمّّمداق يمذًمؽ وٓ اًم٘مٓمع ُمع رّده

 .اًم٘مٞم٤مس هذا أيْم٤مً  اعم٤مًمٙمّٞم٦م ُمـ َج٤مقم٦مٌ  وّٕمػ وىمد

 ًمٞمس اًمّنىم٦م سمٜمّم٤مب اًمّّمداق ىمدر ىمٞم٤مس:  اًمٚمخٛمّل  احلًـ أسمق وم٘م٤مل

 واًمٜمّٙم٤مح ، ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م ٟمٙم٤مًٓ  ديٜم٤مر رسمع ذم ىمٓمٕم٧م إّٟمام اًمٞمد ٕنّ  ، سم٤مًمٌلّم 

  .ُمٜمٝمؿ اًمٗمّخ٤مر سمـ اهلل قمٌد ٕيب وٟمحقه ، ضم٤مئز سمقضمفٍ  ُمًت٤ٌمح

 صداق أنّ  قمغم يدّل (  ـمقًٓ  ُمٜمٙمؿ يًتٓمع ملَ  وُمـ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف .ٟمٕمؿ

 اًمٗمرق ًمٞمحّمؾ ىمدر ًمف ُم٤ملٍ  اؾمؿُ  قمٚمٞمف يٜمٓمٚمؼ ُم٤م يٙمقن وأن سمدّ  ٓ احلّرة

 .إُم٦م ُمٝمر وسملم سمٞمٜمف

 ُم٤م اؿمؽماط قمغم يدّل  وم٢مّٟمف(  سم٠مُمقاًمٙمؿ شمٌتٖمقا أن)  شمٕم٤ممم ىمقًمف وأُّم٤م

 ومٞمف دم٥م سمام ادوفؽّقي بعض طمّده وىمد،  يمثر أو ىمؾَّ  اجلٛمٚم٦م ذم ُم٤مًٓ  يًّٛمك

 ذًمؽ ُمـ وأىمقى ، اًمّنىم٦م ٟمّم٤مب قمغم ىمٞم٤مؾمف ـُم أىمقى وهق ، اًمّزيم٤مة

  .اعمتٕم٤مرف إمم رّده

 ، ديٜم٤مر رسمع ي٤ًموي ٓ احلديد ُمـ اخل٤مشمؿ وزن:  اًمٕمريبّ  اسمـ وىم٤مل

ـّ  ، ومٞمف قمذر وٓ قمٜمف ضمقاب ٓ مم٤ّم وهق  أصح٤مسمٜم٤م ُمـ اعمحّ٘م٘ملم ًمٙم

 اًم٘م٤مدر اهلل ومٛمٜمع(  ـمقًٓ  ُمٜمٙمؿ يًتٓمع ملَ  وُمـ)  شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم ٟمٔمروا

  .أطمد قمغم شمٕمّذر ُم٤م درمه٤مً  اًمّٓمقل يم٤من ومٚمق ، إُم٦م ٟمٙم٤مح ُمـ قلاًمٓمّ  قمغم

 ًمٚمّتحديد ومٞمف طمّج٦م ومال يٕمٜمل ، يمذًمؽ دراهؿ صمالصم٦م سم٠منّ :  شمٕمّ٘مٌف صمؿّ 

  .سم٤مًمّٓمقل اعمراد ذم آظمتالف ُمع ؾمّٞمام وٓ
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 "زّوضمٜمٞمٝم٤م" اًمّرضمؾ ًم٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌّّل  ظم٤مّص٦م اًمٜمّٙم٤مح ذم اهل٦ٌم أنّ  .وومٞمف

 قمغم ملسو هيلع هللا ىلص وؾمٙم٧م "ًمؽ ٟمٗمز وه٧ٌم" هل قهل٤موًم٘م . زم هٌٝم٤م ي٘مؾ وملَ 

 ُمـ ًمؽ ظم٤مًمّم٦م)  شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمع ، ظم٤مّص٦م ًمف ضمقازه قمغم ومدلَّ  ، ذًمؽ

  .( اعم١مُمٜملم دون

   :  ونصقرتوفف 
   . اًمٕم٘مد سمٚمٗمظ اهل٦ٌم : وافثوين . جمرد اهل٦ٌم ُمـ همػم ذيمر ُمٝمر :إحدامهو 

   :  ؾوفصقرة إوػ
   .إمم سمٓمالن اًمٜمٙم٤مح  ذهى اجلؿفقر
وؿول ، وًمٙمـ ىم٤مًمقا جي٥م ُمٝمر اعمثؾ ،  وإوزاظل وأجوزه احلـػقي   

   . إن شمزوج سمٚمٗمظ اهل٦ٌم وذط أن ٓ ُمٝمر مل يّمح اًمٜمٙم٤مح : إوزاظل 
وا ومٕمد  ( ظم٤مًمّم٦م ًمؽ ُمـ دون اعم١مُمٜملم ) وطمج٦م اجلٛمٝمقر ىمقًمف شمٕم٤ممم    

وأٟمف يتزوج سمٚمٗمظ اهل٦ٌم سمٖمػم ُمٝمر ذم احل٤مل وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصذًمؽ ُمـ ظمّم٤مئّمف    
   . ذم اعمآل 

سم٠من اعمراد أن اًمقاه٦ٌم ختتص سمف ٓ ُمٓمٚمؼ  : ـ ذًمؽوأضم٤مب اعمجٞمزون قم    
    . اهل٦ٌم 

    : وافصقرة افثوكقي 
إٓ سمٚمٗمظ اًمٜمٙم٤مح أو  إمم أن اًمٜمٙم٤مح ٓ يّمح   ذهى افشوؾعقي وضوئػي    

    . اًمتزوي٩م ، ّٕنام اًمٍمحي٤من اًمٚمذان ورد هبام اًم٘مرآن واحلدي٨م 
    .إمم أٟمف يّمح سم٤مًمٙمٜم٤مي٤مت:  وذهى إـثر
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٤مس قمغم اًمٓمالق وم٢مٟمف جيقز سمٍمائحف واطمت٩م اًمٓمح٤موي هلؿ سم٤مًم٘مٞم   
   .وسمٙمٜم٤مي٤مشمف ُمع اًم٘مّمد 

 قمغم إُّم٦م ُمـ همػمه دون اهل٦ٌم سمٚمٗمظ ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٙم٤مطمف اٟمٕم٘م٤مد ضمقاز .وومٞمف

 .اًمّتزوي٩م أو اًمٜمّٙم٤مح ًمٗمظ ُمـ سمدّ  ٓ وأظمر ، فؾّشوؾعّقي افقجفغ أحد

،  هل٤م يمٗم١ماً  يراه عمـ ظم٤مّص  وزمّ  هل٤م ًمٞمس ُمـ يزّوج اإلُم٤مم أنّ  .وومٞمف

 .سمذًمؽ رو٤مه٤م ُمـ سمدّ  ٓ وًمٙمـ

 وإّٟمام،  ويمٚمتف أّّن٤م وٓ،  اؾمت٠مذّن٤م أّٟمف اخلؼم ذم ًمٞمس:  اًمّداودّي  وىم٤مل

 ومٞمٙمقن يٕمٜمل(  أٟمٗمًٝمؿ ُمـ سم٤معم١مُمٜملم أومم اًمٜمٌّّل )  شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ هق

 ، ؿم٤مء عمـ اؾمتئذاّن٤م سمٖمػم اًمٜم٤ًّمء ُمـ ؿم٤مء ُمـ يزّوج أّٟمف ملسو هيلع هللا ىلص سمف ظم٤مّص٤مً 

 .وسمٜمحقه

 وه٧ٌم " ًمف ىم٤مًم٧م عَم٤َّم سم٠مّّن٤م:  ٤ملسمٓمّ  اسمـ وأضم٤مب .زيد أيب اسمـ ىم٤مل

 متٚمؽ ٓ ّّٕن٤م ، أراد عمـ شمزوجيٝم٤م ذم ُمٜمٝم٤م يم٤مإلذن يم٤من " ًمؽ ٟمٗمز

   ٟمتٝمكا .شمزوجيل ذم شمتٍّمف أن ًمؽ ضمٕمٚم٧م اعمٕمٜمك ومٞمّمػم ، طم٘مٞم٘م٦م

 ومٞمف وم٢منّ  ، اًمّتٙمٚمػ هذا إمم اطمت٤مضم٤م ٤معمََ  هريرة أيب طمدي٨م راضمٕم٤م وًمق

 إن هذا أزّوضمؽ أن أريد إيّن :  ةًمٚمٛمرأ ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  : ىمّدُمتف يمام

  .روٞم٧ُم  وم٘مد زم روٞم٧َم  ُم٤م:  وم٘م٤مًم٧م ، روٞم٧ِم 

 اًمّرهم٦ٌم شمت٘مّدم ملَ  وإن .شمزوجيٝم٤م إلرادة اعمرأة حم٤مؾمـ شم٠مُّمؾ ضمقاز وومٞمف

 ، وصّقسمف اًمٜمّٔمر ومٞمٝم٤م صّٕمد ملسو هيلع هللا ىلص ّٕٟمف ، ظمٓمٌتٝم٤م وىمٕم٧م وٓ شمزوجيٝم٤م ذم

 وٓ ومٞمٝم٤م رهم٦ٌم فُمٜم يت٘مّدم وملَ  ذًمؽ ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م قمغم يدّل  ُم٤م اًمّّمٞمٖم٦م وذم

 ُمٜمٝم٤م رأى إذا أّٟمف ي٘مّمد ملَ  وًمق " اًمٜم٤ًّمء ذم زم طم٤مضم٦م ٓ " ىم٤مل صمؿّ  ، ظمٓم٦ٌم
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 .وم٤مئدة شم٠مُّمٚمٝم٤م ذم ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م يم٤من ُم٤م ي٘مٌٚمٝم٤م أّٟمف يٕمجٌف ُم٤م

 .اًمٕمّمٛم٦م عمحؾ ًمف اخلّمقصّٞم٦م سمدقمقى ذًمؽ قمـ آٟمٗمّم٤مل ويٛمٙمـ

 ُمٜم٤متاعم١م إمم اًمٜمّٔمر قمٚمٞمف حيرم ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف،  قمٜمدٟم٤م حتّرر واًمذي

  .همػمه سمخالف إضمٜمٌّٞم٤مت

 ذًمؽ أنّ  يتؿؾ:  وم٘م٤مل،  آظمر ُمًٚمٙم٤مً  اجلقاب ذم اًمٕمريبّ  اسمـ وؾمٚمؽ

 ُم٤م ٌٕمديُ  احلدي٨م وؾمٞم٤مق ، ُمتٚمّٗمٗم٦م يم٤مٟم٧م ًمٙمٜمٝم٤م سمٕمده أو ، احلج٤مب ىمٌؾ

  .ىم٤مل

 ورد وىمد .اًمّتزوي٩م ىمٌؾ اعمرأة إمم اًمٜمّٔمر ضمقاز اًمٌخ٤مرّي  اؾمتٜمٌطو

 شمزّوج إّٟمف:  رضمٌؾ  ىم٤مل ، ةهرير أيب طمدي٨م أصّحٝم٤م أطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ

 .ٓ:  ىم٤مل ؟ إًمٞمٝم٤م أٟمٔمرت:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ، إٟمّم٤مر ُمـ اُمرأة

 ُمًٚمؿ أظمرضمف .ؿمٞمئ٤مً  إٟمّم٤مر أقملم ذم وم٢منّ  .إًمٞمٝم٤م وم٤مٟمٔمر وم٤مذه٥م:  ىم٤مل

 " اُمرأة يتزّوج أن أراد رضمالً  أنّ  " صحٞمح ًمف ًمٗمظ وذم .واًمٜم٤ًّمئّل 

 .ومذيمره

 ." صقئوً  " بؼقفف ادراد دم ػاختؾ : " اإلطمٞم٤مء " ذم اًمٖمزازمّ  ىم٤مل

  .رٖمَ ِص :  وؿقؾ،  شٛمَ قمَ :  ؾؼقؾ

 ومٝمق "ُمًتخرضمف" ذم قمقاٟم٦م أيب رواي٦م ذم وىمع اًمّث٤مين:  ىمٚم٧م

 .( )اعمٕمتٛمد

______________________ 
ويمذا قمٜمد اسمـ  " يٕمٜمل أقمٞمٜمٝمؿ صٖم٤مر: ىم٤مل ، وذم آظمره (  0626) ُمًتخرج أيب قمقاٟم٦م  (6)

٤ٌَّمن أيْم٤ًم ذم  ومَل ، وُمـ اًمقاوح أن اًمتٗمًػم ُمـ أطمد رواشمف (   3336)  "صحٞمحف"طم

 واهلل أقمٚمؿ  .يٌّٞمٜم٤م ذم روايتٝمام ىم٤مئؾ هذا اًمتٗمًػم
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 اًمؽّمُمذّي  أظمرج وم٘مد ، اعمٖمػمة يٙمقن أن يتؿؾ اًمّرضمؾ وهذا

 إًمٞمٝم٤م اٟمٔمر:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًمف وم٘م٤مل،  اُمرأة ظمٓم٥م أّٟمف،  طمديثف ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل 

حفو .سمٞمٜمٙمام يدوم أن أطمرى فوم٢مٟمّ  ، ٤ٌّمن اسمـ صحَّ  داود أسمق وأظمرج ، طم

 وم٢من .اعمرأة أطمديمؿ ظمٓم٥م إذا : ُمرومققم٤مً  ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ واحل٤ميمؿ

ـٌ  وؾمٜمده .ومٚمٞمٗمٕمؾ ٟمٙم٤مطمٝم٤م إمم يدقمقه ُم٤م إمم يٜمٔمر أن اؾمتٓم٤مع  .طمً

حفو ، ُمًٚمٛم٦م سمـ حمّٛمد طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف ٤ٌّمن اسمـ صحَّ  طم

 أظمرضمف محٞمدٍ  أيب طمدي٨م وُمـ .فُم٤مضم واسمـ أمحد وأظمرضمف ، واحل٤ميمؿ

  .واًمٌّزار أمحد

َّٓ  شمتؿّ  ٓ اهل٦ٌم أنّ  وومٞمف  .ًمؽ ٟمٗمز وه٧ٌم:  ىم٤مًم٧م عَم٤َّم ّّٕن٤م ، سم٤مًم٘مٌقل إ

 وًمذًمؽ،  ًمف زوضم٤مً  ًمّم٤مرت ىمٌٚمٝم٤م وًمق،  ُم٘مّمقده٤م يتؿّ  ملَ  ىمٌٚم٧م ي٘مؾ وملَ 

  " زّوضمٜمٞمٝم٤م " اًم٘م٤مئؾ قمغم يٜمٙمر ملَ 

 وٓ،  ريمقن سمٞمٜمٝمام ي٘مع ملَ  إذا ظمٓم٥م ُمـ ظمٓم٦ٌم قمغم اخلٓم٦ٌم ضمقاز وومٞمف

 .اًم٤ٌمضمّل  اًمقًمٞمد أسمق ىم٤مًمف ، اًمّردّ  خم٤ميؾ ٓطم٧م إذا ؾمّٞمام

 ، ُمٞمؾ وٓ ٕطمدٍ  ظمٓم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م يت٘مّدم ملَ  سم٠مّٟمف:  وهمػمه قمٞم٤مض وشمٕمّ٘مٌف

 ُمٜمٝم٤م ُم٤ٌمًمٖم٦م جم٤ّمٟم٤مً  ٟمٗمًٝم٤م ومٕمرو٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يتزّوضمٝم٤م أن أرادت هل سمؾ

 .اًمٜم٤ًّمء ذم طم٤مضم٦م زم ًمٞمس : ىم٤مل ٤موعمَّ  ، ي٘مٌؾ ومٚمؿ ُم٘مّمقده٤م حتّمٞمؾ ذم

،  آطمؽماز ذم سم٤مًمغ صمؿّ  . زّوضمٜمٞمٝم٤م:  وم٘م٤مل،  ي٘مٌٚمٝم٤م ملَ  أّٟمف اًمّرضمؾ قمرف

  .طم٤مضم٦م هب٤م ًمؽ يٙمـ ملَ  إن:  وم٘م٤مل

 سمٕمد ًمف يٌدو أن ٓطمتامل احل٤مضم٦م سمٜمٗمل شمٍمحيف سمٕمد ذًمؽ ىم٤مل وإّٟمام

 اًمّّمح٤ميبّ  ومٓمٜم٦م وومقر قمغم دآً  ذًمؽ ومٙم٤من ، إضم٤مسمتٝم٤م إمم يدقمقه ُم٤م ذًمؽ
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  .أدسمف وطمًـ اعمذيمقر

 ذيمره اًمذي احلٙمؿ أنّ  إمم أؿم٤مر اًم٤ٌمضمّل  يٙمقن أن ويتؿؾ:  ىمٚم٧م

 رهم٦ٌم ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌّّل  أنّ  ومٝمؿ ًمق اًمّّمح٤ميبّ  ٕنّ  ، اًم٘مّّم٦م هذه ُمـ يًتٜمٌط

 ًمٖمػمه يّمٚمح ٓ اُمرأة شمزوي٩م ذم رهم٦ٌم ًمف أنّ  ومٝمؿ ُمـ ومٙمذًمؽ ، يٓمٚمٌٝم٤م ملَ 

 ذم ُم٤م أو،  ًمّتٍميحسم٤م إُّم٤م.  ومٞمٝم٤م رهمٌتف قمدم ئمٝمر طمّتك ومٞمٝم٤م يزامحف أن

  .طمٙمٛمف

 رء ُمـ قمٜمدك هؾ " ًم٘مقًمف اًمّّمداق ُمـ ومٞمف سمدّ  ٓ اًمٜمّٙم٤مح أنّ  وومٞمف

 ًمف ه٥موُ  ومرضم٤مً  يٓم٠م أن ٕطمدٍ  جيقز ٓ أّٟمف قمغم أمجعقا وؿد ؟ " شمّمدىمٝم٤م

 .صداق سمٖمػم اًمّرىم٦ٌم دون

 وأٟمٗمع ًمٚمٜمّزاع أىمٓمع ّٕٟمف،  اًمٕم٘مد ذم اًمّّمداق يذيمر أن إومم أنّ  وومٞمف

 . ًمٚمٛمرأة

 قمغم سم٤مًمّدظمقل اعمثؾ ُمٝمر هل٤م ووضم٥م صّح  صداق ذيمر سمٖمػم قم٘مد قومٚم

 ٟمّمػ هل٤م يث٧ٌم أّٟمف هل٤م أٟمٗمع يمقٟمف ووضمف . سم٤مًمٕم٘مد وؿقؾ ، اًمّّمحٞمح

 .اًمّدظمقل ىمٌؾ ـمٚم٘م٧م ًمق أن اعمًّٛمك

 سمٖمػم احلٚمػ ضمقاز وومٞمف .اعمٝمر شمًٚمٞمؿ شمٕمجٞمؾ اؾمتح٤ٌمب وومٞمف

 .رضورة ًمٖمػم يٙمره ًمٙمٜمّف ، ًمٚمّت٠ميمٞمد اؾمتحالف

 اًمٕمٛمقم ختّمٞمص قمغم دًمٞمؾ " ٓ:  وم٘م٤مل ؟ رء قمٜمدكأ " ىمقًمف وذم

 ؿمٞمئ٤مً  يٕمدم ٓ يم٤من وهق ، واًمّت٤موم٦م اخلٓمػم يِمٛمؾ رء ًمٗمظ ٕنّ  ، سم٤مًم٘مريٜم٦م

 ، اجلٛمٚم٦م ذم ىمٞمٛم٦م ًمف ُم٤م اعمراد أنّ  ومٝمؿ ًمٙمٜمّف ، وٟمحقه٤م يم٤مًمٜمّقاة شم٤مومٝم٤مً 

  .قمٜمده يٙمقن أن ٟمٗمك ومٚمذًمؽ
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 ىمٞمٛم٦م ًمف وٓ ّقليتٛم ٓ اًمذي اًمٌّمء ُمثؾ أنّ  قمغم اإلمجوع قمٞم٤مض وٟم٘مؾ

 .اًمٜمّٙم٤مح سمف حيّؾ  وٓ صداىم٤مً  يٙمقن ٓ

:  وم٘م٤مل،  حزم بـ حمّؿد أبق اإلمجوع هذا خرق وم٘مد ٟم٘مٚمف صم٧ٌم وم٢من

٦ٌّم يم٤من وًمق،  ؿمٞمئ٤مً  يًّٛمك ُم٤م سمٙمؾ جيقز  .ؿمٕمػم ُمـ طم

 ُمـ ظم٤ممت٤مً  وًمق اًمتٛمس:  ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف،  اًمٙم٤موّم٦م إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وي١مّيد

 اخل٤مشمؿ أنّ  ؿمّؽ  وٓ ، ومقىمف ٤معمِ  ٦مسم٤مًمٜمًٌّ اًمّت٘مٚمٞمؾ ُمقرد أورده ّٕٟمف .طمديد

٦ٌّم اًمٜمّقاة ُمـ ظمٓمراً  أقمغم وهق ىمٞمٛم٦م ًمف احلديد ُمـ  وُم٤ًمق ، اًمِّمٕمػم وطم

 .اًمٌْمع سمف يًتحّؾ  دوٟمف رء ٓ أّٟمف قمغم يدّل  اخلؼم

 .رء ُمٜمٝم٤م يث٧ٌم ٓ .اًمّّمداق أىمّؾ  ذم أطم٤مدي٨م وردت وىمد

 اؾمتحؾَّ  ُمـ : رومٕمف ًمٌٞم٦ٌم أيب ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمد:  ُمٜمٝم٤م

  .اؾمتحؾ وم٘مد اًمٜمّٙم٤مح ذم سمدرهؿٍ 

 اُمرأة صداق ذم أقمٓمك ُمـ : رومٕمف ضم٤مسمر قمـ داود أيب قمٜمد وُمٜمٝم٤م

 . اؾمتحؾ وم٘مد متراً  أو ؾمقي٘م٤مً 

 أضم٤مز ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر طمدي٨م ُمـ اًمؽّمُمذّي  وقمٜمد

 أصمٜم٤مء ذم ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ اًمّدارىمٓمٜمّل  وقمٜمد .ٟمٕمٚملم قمغم اُمرأة ٟمٙم٤مح

  " أراك ُمـ ؾمقاك قمغم وًمق " اعمٝمر طمدي٨م

 ٟمًتٛمتع يمٜم٤ّم:  ُمًٚمؿ قمٜمد ضم٤مسمر طمدي٨م ذًمؽ ذم ورد رء وأىمقى

 قمٜمٝم٤م ّنك طمّتك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم واًمّدىمٞمؼ اًمّتٛمر ُمـ سم٤مًم٘مٌْم٦م

  .قمٛمر

 اًمّّمداق ىمدر قمـ ٓ أضمؾٍ  إمم اًمٜمّٙم٤مح قمـ قمٛمر ّنك إّٟمام:  اًمٌٞمٝم٘مّل  ىم٤مل
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  .ىم٤مل يمام وهق ،

 ٟمٔمػم هق وُم٤م،  احلديد سم٤مخل٤مشمؿ اًمٜمّٙم٤مح جلقاز فؾجؿفقر دًمٞمؾ وومٞمف

 .ىمٞمٛمتف

 ٓ احلديد ظم٤مشمؿ أنّ  ؿمّؽ  ٓ:  شم٘مّدم يمام اعم٤مًمٙمّٞم٦م ُمـ اًمٕمريبّ  اسمـ ىم٤مل

 .ومٞمف قمذر وٓ ٕطمدٍ  قمٜمف ضمقاب ٓ وهذا ، ديٜم٤مر رسمع ي٤ًموي

 :  بلجقبيٍ  ىمّقشمف ُمع اإليراد هذا قمـ ادوفؽّقي بعض واٟمٗمّمؾ

 ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م خمرج ّرجظم ." طمديد ُمـ ظم٤ممت٤مً  وًمق " ىمقًمف أنّ :  إول

 طم٘مٞم٘م٦م ىمٞمٛمتف ىمدر وٓ،  احلديد اخل٤مشمؿ قملم يرد وملَ ،  قمٚمٞمف اًمّتٞمًػم ـمٚم٥م

 ىمٞمٛم٦م ًمف ُم٤م سم٤مًمٌّمء اعمراد أنّ  ومٝمؿ أّٟمف قمرف .ؿمٞمئ٤مً  أضمد ٓ:  ىم٤مل عَم٤َّم ّٕٟمف ،

 وًمق شمّمّدىمقا " وُمثٚمف ، احلديد يمخ٤مشمؿ ىمٞمٛم٦م ًمف ُم٤م أىمّؾ  وًمق:  ًمف وم٘مٞمؾ، 

 ٓ واًمٗمرؾمـ اًمّٔمٚمػ أنّ  ُمع ( ) " ؿم٤مة سمٗمرؾمـ وًمق " ( ) " حمّرٍق  سمٔمٚمٍػ 

  .سمف يتّمّدق وٓ سمف يٜمتٗمع

 أنّ  ٓ .اًمّدظمقل ىمٌؾ ٟم٘مده يٕمّجؾ ُم٤م ُمٜمف ـمٚم٥م أّٟمف اطمتامل:  افثوين

______________________ 
واًمٜم٤ًمئل ذم ( 2/306)وُمـ ـمري٘مف اإلُم٤مم أمحد (  6232) أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م   (6)

اعمٕمجؿ "واًمٓمؼماين ذم ( 6/626) "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"واًمٌخ٤مري ذم ( 6/36) "اعمجتٌك"

 "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"واًمٌٞمٝم٘مل ذم ( 0023) "صحٞمحف"واسمـ طم٤ٌمن ذم ( 666) "اًمٙمٌػم

قمـ وهمػمهؿ ُمـ ـمرق قمـ ُم٤مًمؽ ( 2/626) "ح اًمًٜم٦مذ"واًمٌٖمقي ذم ( 3/622)

: ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل ، زيد سمـ أؾمٚمؿ قمـ اسمـ سمجٞمد إٟمّم٤مري صمؿ احل٤مرصمل قمـ ضمدشمف 

وا اعمًٙملم وًمق سمٔمٚمػ حمرق ىمقا  "ومَل أره سمٚمٗمظ  .رد   وهل سمٛمٕمٜمك  "شمّمدَّ

،  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ طمدي٨م أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل (  6362) وُمًٚمؿ (  6622) أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

  " ٓ حت٘مرن ضم٤مرة جل٤مرهت٤م ، وًمق ومرؾمـ ؿم٤مة .ي٤م ٟم٤ًمء اعمًٚمامت: ىم٤مل 
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 .اًم٘مّّم٤مر اسمـ ضمقاب وهذا ، اًمّّمداق َجٞمع ذًمؽ

ٌّقا طمٞم٨م قمٚمٞمٝمؿ اًمّردّ  ُمٜمف يٚمزم وهذا  ىمٞمٛمتف أو ديٜم٤مر رسمع شم٘مديؿ اؾمتح

  .ىمّؾ أ ٓ اًمّدظمقل ىمٌؾ

 .همػمه دون اًم٘مدر هبذا اعمذيمقر اًمّرضمؾ اظمتّم٤مص دقمقى:  افثوفٌ

 .إهبرّي  ضمقاب وهذا

  .ظم٤مّص  دًمٞمؾ إمم حتت٤مج اخلّمقصّٞم٦م سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

  .ديٜم٤مر رسمع أو دراهؿ صمالصم٦م ذاك إذ ىمٞمٛمتف شمٙمقن أن اطمتامل:  افرابع

 قمـ طم٤مزم أيب قمـ اًمّثقرّي  ـمريؼ ُمـ واًمّٓمؼماينّ  احل٤ميمؿ قمٜمد وىمع وىمد

 ومّّمف دـطمدي ُمـ سمخ٤مشمؿٍ  رضمالً  زّوج ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ

  .ومّْم٦م

 ّٕٟمف،  ومٞمف طمّج٦م وٓ ، احلديد ُمـ اخل٤مشمؿ اخّت٤مذ ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

 وضمقده أراد أّٟمف:  ومٞمحتٛمؾ ، اًمٚمٌس ضمقاز آخّت٤مذ ضمقاز ُمـ يٚمزم ٓ

 .سم٘مٞمٛمتف اعمرأة ًمتٜمتٗمع

ٜمـ أصح٤مب أظمرضمف ُم٤م وأُّم٤م ًّ حفو اًم ٤ٌّمن اسمـ صحَّ  قمٌد رواي٦م ُمـ طم

 فؿمٌَ  ُمـ ظم٤مشمؿٌ  وقمٚمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم ضم٤مء رضمالً  أنّ  ، أسمٞمف قمـ سمريدة سمـ اهلل

 ظم٤مشمؿ وقمٚمٞمف ضم٤مء صمؿّ  .ومٓمرطمف ؟ إصٜم٤مم ريح ُمٜمؽ أضمد زم ُم٤م:  وم٘م٤مل، 

:  وم٘م٤مل .ومٓمرطمف ؟ اًمٜم٤ّمر أهؾ طمٚمٞم٦م قمٚمٞمؽ أرى زم ُم٤م:  وم٘م٤مل،  طمديد ُمـ

 تّٛمفشمُ  وٓ ، ورق ُمـ اخّتذه:  لىم٤م ؟ أخّتذه رء أّي  ـُمِ  اهلل ي٤م رؾمقَل 

  .ُمث٘م٤مًٓ 

 ُمقطّمدة سمٕمده٤م اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح - ـمٞم٦ٌم أسمق ؾمٜمده وذم
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 يٙمت٥م:  اًمّرازّي  طم٤مشمؿ أسمق ىم٤مل ، اعمروزّي  ُمًٚمؿ سمـ اهلل قمٌد اؾمٛمف -

٤ٌّمن اسمـ وىم٤مل ، سمف حيت٩ّم  وٓ طمديثف  .وُي٤مًمػ ُيٓمئ:  اًمّث٘م٤مت ذم طم

  .سوم٤مً  طمديداً  يم٤من ُم٤م قمغم عاعمٜم ؾمُح  حمٗمقفم٤مً  يم٤من وم٢من

 ُمٓمردة اًمٗمقٓذ ظم٤مشمؿ " إطمج٤مر يمت٤مب " ذم اًمّتٞمٗم٤مّر  ىم٤مل وىمد

 .احلٙمؿ ذم اعمٖم٤ميرة ي١مّيد ومٝمذا ، ومّْم٦م قمٚمٞمف ًمقي إذا ًمٚمِّمٞمٓم٤من

 ًمق إذ ، اًمّدظمقل ىمٌؾ اًمّّمداق شمٕمجٞمؾ وضمقب قمغماؾمتدل سمف أيْم٤ًم و

 يدظمؾ أن سمٕمد يٛمٝمره٤م ُم٤م حتّمٞمؾ قمغم ي٘مدر هؾ .ًم٠ًمًمف شم٠مظمػمه ؾم٤مغ

 .ذُّمتف ذم ذًمؽ ويت٘مّرر؟  قمٚمٞمٝم٤م

 قمغم واحل٤مُمؾ ، سم٤مٕومم أؿم٤مر ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مّٟمف ذًمؽ قمـ آٟمٗمّم٤مل ويٛمٙمـ

 قمغم اًمٜمّٙم٤مح ضمقاز وصمٌقت اعمٗمّقو٦م ٟمٙم٤مح ضمقاز صمٌقت اًمّت٠مويؾ هذا

  .أقمٚمؿ واهلل .اًمّذُّم٦م ذم ُمًّٛمك

 ُمـ أنّ  طمّتك . ُم٤مًمٙمف يد قمـ ُيرضمف يتٛمّقل ُم٤م إصداق أنّ  وومٞمف

 ُمـ إذن سمٖمػم اؾمتخداُمٝم٤م ويمذا . وـم١مه٤م قمٚمٞمف طمرم ُمثالً  ضم٤مري٦م أصدق

 . أصدىمٝم٤م

 إُّم٤م شمٕمّذر ُم٤م يّمّح  ومال شمًٚمٞمٛمف صّح٦م قمغم شمتقىّمػ اعمٌٞمع صّح٦م وأنّ 

٤مً  ًّ  زال ًمق اًمذي ويمذا ، يم٤معمرهقن ذقم٤مً  وإُّم٤م ، اهلقاء ذم يم٤مًمّٓمػم طم

 .قمقرشمف ٟٓمٙمِمٗم٧م إزاره

 .ٟمٔمرٌ  وومٞمف .قمٞم٤مض ىم٤مل يمذا

 .اًم٘مرآن شمٕمٚمٞمؿ يم٤من وًمق صداىم٤مً  ٜمٗمٕم٦ماعم ضمٕمؾ ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

 صمقيب سمٕمتؽ يم٘مقًمؽ .ًمٚمّتٕمقيض اًم٤ٌمء أنّ  قمغم يٜمٌٜمل هذا:  اعم٤مزرّي  ىم٤مل
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 ُمٕمٜمك قمغم اًمالم سمٛمٕمٜمك يم٤مٟم٧م ًمق وإٓ اًمّٔم٤مهر هق وهذا،  سمديٜم٤مرٍ 

 اعمقهقسم٦م سمٛمٕمٜمك اعمرأة ًمّم٤مرت . ًمٚم٘مرآن طم٤مُمالً  ًمٙمقٟمف شمٙمريٛمف

  .ٟمتٝمكا  ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌّّل  ظم٤مّص٦م واعمقهقسم٦م

 أيب سمـ حمّٛمد يم٠ميب شمٌٕمٝمام وُمـ اًمّٓمح٤موّي  وىمٌٚمف إهبرّي  ّمؾواٟمٗم

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ًمٙمقن ، اًمّرضمؾ سمذًمؽ ظم٤مّص  هذا سم٠منّ :  ذًمؽ قمـ زيد

 صداق سمٖمػم ؿم٤مء عمـ يٜمٙمحٝم٤م أن ًمف جيقز ومٙمذًمؽ اًمقاه٦ٌم ٟمٙم٤مح ًمف جيقز

 أومم ّٕٟمف،  صداق سمٖمػم إّي٤مه إٟمٙم٤مطمٝم٤م:  وىم٤مل ًمٚمّداودّي  وٟمحقه ،

 .ٟمٗمًٝمؿأ ُمـ سم٤معم١مُمٜملم

 وٓ يِم٤موره٤م ملَ  " ُمٚمٙمتٙمٝم٤م " ًمف ىم٤مل عَم٤َّم سم٠مّٟمف:  سمٕمْمٝمؿ وىمّقاه

 .اؾمت٠مذّن٤م

 شم٘مّدم يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم أُمره٤م ومّقو٧م أّوًٓ  هل ّّٕن٤م .وٕمٞمػ وهذا

 اًمتل اخلؼم أًمٗم٤مظ ُمـ ذًمؽ وهمػم " رأيؽ ذمّ  رِ ومَ  " خ٤مرياًمٌ رواي٦م ذم

يمَٛمـ  وص٤مرت،  عمٝمرا شم٘مدير ذم ُمراضمٕمتٝم٤م إمم حيت٩م ملَ  ومٚمذًمؽ ، ذيمرٟم٤مه٤م

 .ويمثػمه اًمّّمداق ىمٚمٞمؾ ُمـ شمرى سمام زّوضمٜمل:  ًمقًمّٞمٝم٤م ىم٤مًم٧م

 أيب ُمرؾمؾ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد أظمرضمف سمام:  اًم٘مقل هلذا واطمت٩ّم 

 اًم٘مرآن ُمـ ؾمقرة قمغم اُمرأة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زّوج : ىم٤مل إزدّي  اًمٜمّٕمامن

 ٓ ُمـ ومٞمف إرؾم٤مًمف ُمع وهذا .ُمٝمراً  سمٕمدك ٕطمدٍ  شمٙمقن ٓ:  وىم٤مل، 

 .فيٕمر

 سمٕمد ٕطمدٍ  هذا ًمٞمس:  ىم٤مل ُمٙمحقل ـمريؼ ُمـ داود أسمق وأظمرج

  .ٟمحقه ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م ـمريؼ ُمـ قمقاٟم٦م أسمق وأظمرج .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 
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 : وجفغ " اًم٘مرآن ُمـ ُمٕمؽ سمام " ىمقًمف حيتٛمؾ:  قمٞم٤مض وىم٤مل

،  ُمٜمف ُمٕمّٞمٜم٤مً  ُم٘مداراً  أو،  اًم٘مرآن ُمـ ُمٕمف ُم٤م ٛمٝم٤ميٕمٚمّ  أن:  أطفرمهو

 .ُم٤مًمؽ قمـ اًمّتٗمًػم ذاه ضم٤مء وىمد .صداىمٝم٤م ذًمؽ ويٙمقن

 يمام " اًم٘مرآن ُمـ ومٕمٚمٛمٝم٤م " اًمّّمحٞمح٦م ـمرىمف سمٕمض ذم ىمقًمف وي١مّيده

 .آي٦م قمنمون وهق يٕمٚمٛمٝم٤م ُم٤م ُم٘مدار هريرة أيب طمدي٨م ذم وقملّم  ، شم٘مّدم

 ُمـ ُمٕمؽ ُم٤م ٕضمؾ:  أي . اًمالم سمٛمٕمٜمك اًم٤ٌمء شمٙمقن أن:  ويتؿؾ

 أو ًمٚم٘مرآن طم٤مومٔم٤مً  يمقٟمف ٕضمؾ ُمٝمر سمال اعمرأة زّوضمف سم٠من وم٠ميمرُمف . اًم٘مرآن

 .ًمٌٕمْمف

 اًمٜم٤ًّمئّل  أظمرضمف ومٞمام وذًمؽ،  ؾمٚمٞمؿ أمّ  ُمع ـمٚمح٦م أيب ىمّّم٦م وٟمٔمػمه

حفو  ظمٓم٥م : ىم٤مل أٟمس قمـ صم٤مسم٧م قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ضمٕمٗمر ـمريؼ ُمـ صحَّ

 وأٟم٤م يم٤مومر وًمٙمٜمّؽ ، يردّ  ُمثٚمؽ ُم٤م واهلل:  وم٘م٤مًم٧م ، ؾمٚمٞمؿ أمّ  ُمع ـمٚمح٦م أسمق

 وٓ،  ريُمٝم ومذاك ًٚمؿشمُ  وم٢منْ  ، أشمزّوضمؽ أن زم حيّؾ  وٓ . ُمًٚمٛم٦م

 .ُمٝمره٤م ذًمؽ ومٙم٤من ، ؿَ ٚمَ وم٠مؾْم  ، همػمه أؾم٠مًمؽ

 قمـ ـمٚمح٦م أيب سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًّمئّل  وأظمرج

 ، اإلؾمالم سمٞمٜمٝمام ُم٤م صداق ومٙم٤من ؾمٚمٞمؿ أمّ  ـمٚمح٦م أسمق شمزّوج : ىم٤مل أٟمس

  ." سمٞمٜمٝمام ُم٤م صداق ذًمؽ ومٙم٤من:  آظمره ذم وىم٤مل .اًم٘مّّم٦م ومذيمر

 طمدي٨م قمغم شمرضمؿ صمؿّ  " اإلؾمالم قمغم زوي٩ماًمتّ  " اًمٜم٤ًّمئّل  قمٚمٞمف شمرضمؿ

 شمرضمٞمح إمم ُم٤مل ومٙم٠مّٟمف " اًم٘مرآن ُمـ ؾمقرة قمغم اًمّتزوي٩م " ؾمٝمؾ

  .اًمّث٤مين آطمتامل

ٌٌّٞم٦م ٓ ًمٚمّتٕمقيض اًم٤ٌمء أنّ  وي١مّيد ًّ  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف ُم٤م:  ًمٚم
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 ي٤م:  أصح٤مسمف ُمـ رضمالً  ؾم٠مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ، أٟمس طمدي٨م ُمـ واًمؽّمُمذّي 

 أًمٞمس:  ىم٤مل ، سمف أشمزّوج ُم٤م قمٜمدي وًمٞمس ، ٓ:  ىم٤مل ؟ شمزّوضم٧م هؾ ومالن

  .احلدي٨م . أطمد اهلل هق ىمؾ ُمٕمؽ

 إذا اًمٜمّٙم٤مح سم٠منّ ،  اًمٜمّٔمر ـمريؼ ُمـ اًمّث٤مين ًمٚم٘مقل اًمّٓمح٤موّي  واؾمتدل

 .اعمٕمٚمقم إمم اًمّرضمقع إمم ومٞمحت٤مج يًؿّ  ملَ  يمام يم٤من جمٝمقل قمغم وىمع

 أن قمغم رضمالً  اؾمت٠مضمر رضمالً  أنّ  ًمق ظؾقف ادجؿع وإصؾ:  ىم٤مل

َّٓ  شمّمّح  ٓ اإلضم٤مزة ٕنّ ،  يّمّح  ملَ  سمدرهؿٍ  اًم٘مرآن ُمـ ؾمقرة ٕمٚمٛمفيُ   قمغم إ

 ُم٘مدار يٕمٚمؿ ٓ ىمد واًمّتٕمٚمٞمؿ ، ُمٕملّم  وىم٧م أو اًمّثقب يمٖمًؾ ُمٕملّم  قمٛمؾٍ 

 ًمق وهلذا ، ـمقيؾ زُم٤من إمم حيت٤مج وىمد يًػم زُم٤من ذم يتٕمٚمؿ وم٘مد ، وىمتف

 يم٤من وم٢مذا:  ىم٤مل ، يّمّح  ملَ  اًم٘مرآن ُمـ ؾمقرة يٕمٚمٛمف أن قمغم داره سم٤مقمف

  .اعمٜم٤مومع سمف متٚمؽ ٓ إقمٞم٤من سمف متٚمؽ ٓ اًمّتٕمٚمٞمؿ

 سمٕمض ذم شم٘مّدم يمام ُمٕملّم  شمٕمٚمٞمٛمف اعمنموط أنّ :  ذيمره قماّم  واجلقاب

 .ـمرىمف

 اهمتٗمر ي٘م٤مل أن:  ؾقحتؿؾ .اًمّتٕمٚمٞمؿ سمٛمّدة سم٤مجلٝمؾ آطمتج٤مج وأُّم٤م

 رُم٘مدا وٕنّ  ، قمنمهتام اؾمتٛمرار إصؾ ٕنّ ،  اًمّزوضملم سم٤مب ذم ذًمؽ

 ُمع ظمّمقص٤مً  ، هم٤مًم٤ٌمً  اًمٜم٤ًّمء أومٝم٤مم ومٞمف ختتٚمػ ٓ آي٦م قمنميـ شمٕمٚمٞمؿ

  .شم٘مّدم يمام يتزّوضمٝم٤م اًمذي ًم٤ًمن أهؾ ُمـ قمرسمّٞم٦م يمقّن٤م

 اًمذي اًم٘مرآن ُمـ ُمٕمف ُم٤م ٕضمؾ إّي٤مه زّوضمٝم٤م سم٠مّٟمف:  بعضفؿ واكػصؾ

 يمٜمٙم٤مح أين إذا ذُّمتف ذم هل٤م صم٤مسمت٤مً  ومٞمٙمقن اعمٝمر قمـ وؾمٙم٧م،  طمٗمٔمف

 .اًمّتٗمقيض
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٤ٌّمس اسمـ طمدي٨م صم٧ٌم وإن  اهلل رزىمؽ وم٢مذا " ومٞمف ىم٤مل طمٞم٨م اعمت٘مّدم قم

  .صم٤مسم٧م همػم ًمٙمٜمّف ، اًم٘مقل هلذا شم٘مقي٦م ومٞمف يم٤من " ومٕمّقوٝم٤م

 اًم٘مرآن ُمـ طمٗمٔمف ُم٤م ٕضمؾ زّوضمف يٙمقن أن حيتٛمؾ:  بعضفؿ وؿول

 ويٙمقن،  رُمْم٤من ذم اُمرأشمف قمغم وىمع اًمذي قمـ يمّٗمر يمام،  قمٜمف وأصدق

 وشمٕمٚمٞمٛمف اًم٘مرآن شمٕمٚمؿ قمغم 5 حريضاًمتّ  ؾمٌٞمؾ قمغم وشمٕمٚمٞمٛمف اًم٘مرآن ذيمر

 .أهٚمف سمٗمْمؾ وشمٜمقهي٤م

 ُمٕمروم٦م ي٘مع ملَ  أّٟمف صداىم٤مً  اًمّتٕمٚمٞمؿ جيٕمؾ ملَ  أّٟمف قمغم يدّل  ومم٤ّم:  ىم٤مًمقا

  أو سمنقم٦مٍ  اًمّتٕمٚمٞمؿ ىم٤مسمٚمّٞم٦م ومٞمٝم٤م وهؾ،  اعمرأة سمٗمٝمؿ اًمّزوج
ٍ
 وٟمحق ،؟  سمٌطء

  .إهمراض ومٞمف شمتٗم٤موت مم٤ّم ذًمؽ

 .ًمّٓمح٤موّي ا سمح٨م ذم شم٘مّدم ىمد ذًمؽ قمـ واجلقاب

 .؟ شمّمدىمٝم٤م رء ُمٕمؽ هؾ : أّوًٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف:  اجلٛمٝمقر ىمقل وي١مّيد

  .ذًمؽ وٟمحق وـمري٘متف ٟمًٌف قمـ ًم٠ًمًمف ومْمٚمف اؾمتٙمِم٤مف ىمّمد وًمق

 .؟ شمتٕمٚمؿ ٓ وىمد،  ُمٝمراً  اًم٘مرآن شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ضمٕمؾ يّمّح  يمٞمػ:  ىمٞمؾ وم٢من

 وإّٟمام ، شمتٕمٚمؿ ٓ وىمد ُمٝمراً  اًمٙمت٤مسم٦م شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ضمٕمؾ يّمّح  يمام:  أضمٞم٥م

 يٕمٚمؿ أن ِمؽمطيُ  هؾ .ُمٝمراً  اعمٜمٗمٕم٦م ضمٕمؾ أضم٤مز ُمـ قمٜمد تالفآظم وىمع

 .شم٘مّدم يمام؟  ٓ أو،  اعمتٕمٚمؿ طمذق

 ، اعمًت٠مضمرة اعمّمدوىم٦م يم٤مٟم٧م وًمق . صداىم٤مً  اإلضم٤مرة يمقن ضمقاز وومٞمف

 وإشحوق افّشوؾعلّ  ؿقل وهق ، اًمّّمداق ُم٘م٤مم اإلضم٤مرة ُمـ اعمٜمٗمٕم٦م ومت٘مقم

 .خالف ؾقف ادوفؽّقي وظـد , صوفح بـ واحلسـ

َّٓ  اًمٕمٌد ذم وأضم٤مزوه،  احلرّ  ذم احلـػّقي مـعفو  شمٕمٚمٞمؿ ذم اإلضم٤مرة ذم إ
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 شمٕمٚمٞمؿ قمغم ضمرةإُ  أظمذ أنّ  ذم أصٚمٝمؿ قمغم سمٜم٤مءً  .ُمٓمٚم٘م٤مً  ومٛمٜمٕمقه اًم٘مرآن

 .جيقز ٓ اًم٘مرآن

 ـوّؾي افعؾامء ظـ اًم٘مرآن ًمتٕمٚمٞمؿ آؾمتئج٤مر ضمقاز:  قمٞم٤مض ٟم٘مؾ وىمد

  ٓ  .احلـػّقي إ

 ُمـ يٕمٚمٛمٝم٤م أن قمغم فضَم زوَّ  َُمـ ىم٤مل ءاًمٕمٚمام ُمـ:  اًمٕمريبّ  اسمـ وىم٤مل

،  حـقػي أبق ومـعف موفؽ ـرهف وهذا ، إضم٤مرة يم٤مٟم٧م ومٙم٠مّّن٤م اًم٘مرآن

 .سمٕمده ويث٧ٌم اًمّدظمقل ىمٌؾ يٗمًخ:  اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ وىم٤مل

 .سم٤مًمّتٕمٚمٞمؿ ضمقازه واًمّّمحٞمح:  ىم٤مل

 أضمرة ذًمؽ أنّ  " اًم٘مّّم٦م هذه ذم ُم٤مًمؽ قمـ ُمي سمـ حيٞمك روى وىمد

 ، اًم٘مرآن شمٕمٚمٞمؿ قمغم إضمرة أظمذ ضم٤مز وسمذًمؽ " شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م قمغم

 اًمٕمقض قمٜمف ي١مظمذ أن ضم٤مز وإذا ، وإشحوق افّشوؾعلّ  ؿول وبوفقجفغ

 .قمقو٤مً  يٙمقن أن ضم٤مز

 اجلٝم٦م ُمـ جيٞمزه أن ومٞمٚمزم اجلٝمتلم إطمدى ُمـ موفؽ أضم٤مزه وىمد

 .إظمرى

ٞم٤مق ، سم٤مًمّتٕمٚمٞمؿ إُمر ذم ٟمّص  " قمٚمٛمٝم٤م " ىمقًمف:  اًم٘مرـمٌّل  وىم٤مل ًّ  واًم

 يم٤من ذًمؽ إنّ  َُمـ ىم٤مل ًم٘مقل يٚمتٗم٧م ومال اًمٜمّٙم٤مح ٕضمؾ ذًمؽ سم٠منّ  يِمٝمد

 سمٛمٕمٜمك اًم٤ٌمء أنّ  وىمقهلؿ ، سمخالومف يٍّمح احلدي٨م وم٢منّ  .ًمٚمّرضمؾ إيمراُم٤مً 

 .ُم٤ًمىم٤مً  وٓ ًمٖم٦م سمّمحٞمٍح  ًمٞمس اًمالم

 .سمٙمذا زّوضمتٙمٝم٤م:  وم٘م٤مل . ومالٟم٦م زّوضمٜمل َُمـ ىم٤مل أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 ُمـ اًمّرازّي  ٙمرسم أسمق ىم٤مًمف .ىمٌٚم٧م اًمّزوج ىمقل إمم حيت٤مج وٓ،  ذًمؽ يمٗمك
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 .اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ اًمّراومٕمّل  وذيمره،  احلٜمٗمّٞم٦م

 واإلجي٤مب آؾمتٞمج٤مب سملم اًمٗمّمؾ ـمقل ضمٝم٦م ُمـ اؾمتِمٙمؾ وىمد

 .إّي٤مه دىمٝم٤مّْم يُ  ُم٤م ًٓمتامس اعمجٚمس اًمّرضمؾ وومراق

 يمّؾ  ويمذا ، ذًمؽ قمـ أهمٜمك اًم٘مّّم٦م سم٤ًمط سم٠منّ :  اعُمٝمٚم٥َّم وأضم٤مب

  وم٠مضمٞم٥م اؾمتقضم٥م إذا اًمّتزوي٩م ذم راهم٥م
ٍ
 إذا يمٗمك وؾمٙم٧م ُمٕملّم  سمٌمء

  .اعمذيمقر سم٤مًم٘مدر رو٤مه ُمٕمروم٦م ومٞمِمؽمط وإٓ ، اًم٘مٌقل ىمريٜم٦م فمٝمر

 ، واًمّتزوي٩م اًمٜمّٙم٤مح ًمٗمظ سمدون اًمٕم٘مد صمٌقت ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

  .وؽره ديـور ابـ ادوفؽّقي ومـ افّشوؾعلّ  ذفؽ وخوفػ

 سمذيمر ىمرن إذا ُمٕمٜم٤مه قمغم دلَّ  ًمٗمظ سمٙمؾ ضمقازه ادوفؽّقي ظـ وادشفقر

 .واًمٌٞمع واًمّّمدىم٦م واهل٦ٌم يم٤مًمّتٛمٚمٞمؽ اًمٜمّٙم٤مح ىمّمد أو قاًمّّمدا

 واظمتٚمػ ، اًمقصّٞم٦م وٓ اًمٕم٤مري٦م وٓ اإلضم٤مرة سمٚمٗمظ قمٜمدهؿ يّمّح  وٓ

 .واإلسم٤مطم٦م اإلطمالل ذم قمٜمدهؿ

 وُمقوع ، اًم٘مّمد ُمع اًمّت٠مسمٞمد ي٘متيض ًمٗمظ سمٙمؾ احلـػّقي وأجوزه

 أيْم٤مً  ورد ًمٙمـ ، " ُمٚمٙمتٙمٝم٤م " ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ورود احلدي٨م هذا ُمـ اًمّدًمٞمؾ

 ." زّوضمتٙمٝم٤م " سمٚمٗمظ

 واظمتٚمػ واطمدة ىمّّم٦م ذم واطمدة ًمٗمٔم٦م هذه:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 أطمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ُمـ اًمقاىمع أنّ  وم٤مًمّٔم٤مهر ، احلدي٨م خمرج احّت٤مد ُمع ومٞمٝم٤م

 وىمد ، اًمؽّمضمٞمح إمم اًمٜمّٔمر هذا ُمثؾ ذم وم٤مًمّّمقاب ، اعمذيمقرة إًمٗم٤مظ

 وأّّنؿ " زّوضمتٙمٝم٤م " روى ُمـ رواي٦م اًمّّمقاب أنّ ،  اًمّدارىمٓمٜمّل  قمـ ٘مؾٟمُ 

 .وأطمٗمظ أيمثر
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 ىم٤مل ويٙمقن،  اًمٚمٗمٔملم صّح٦م يتؿؾ:  اعمت٠مظّمريـ سمٕمض وىم٤مل:  ىم٤مل

٤مسمؼ سم٤مًمّتزوي٩م " ُمٚمٙمتٙمٝم٤م وم٘مد اذه٥م " ىم٤مل صمؿّ  أّوًٓ  اًمّتزوي٩م ًمٗمظ ًّ  .اًم

 شمٕمٞملم ي٘متيض احلدي٨م ؾمٞم٤مق ٕنّ ،  سمٕمٞمد وهذا:  اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 ذيمره وُم٤م ، اًمٜمّٙم٤مح هب٤م اٟمٕم٘مد لاًمت هل وأّّن٤م،  شمٕمّدده٤م ٓ ىمٌٚم٧م ًمٗمٔم٦م

 وأيْم٤مً .  ضمّداً  سمٕمٞمد ىم٤مًمف واًمذي ، اًمٜمّٙم٤مح سمف اٟمٕم٘مد آظمر أُمر وىمقع ي٘متيض

 ىم٤مل صمؿّ  اًمّتٛمٚمٞمؽ سمٚمٗمظ وىمع اًمٕم٘مد أنّ  ويّدقمل يٕمٙمس أن ومٚمخّمٛمف

٤مسمؼ سم٤مًمّتٛمٚمٞمؽ زّوضمتٙمٝم٤م ًّ   . اًم

 هذا ويمّؾ  ، صمٌقهت٤م ُمع "أُمٙمٜم٤ّميمٝم٤م" ًمرواي٦م يتٕمّرض ملَ  إّٟمف صمؿّ :  ىم٤مل

 اٟمتٝمك .اًمؽّمضمٞمح إمم اعمّمػم شمٕملّم  تيضي٘م

 .ُمًٚمؿ ذح ذم ىم٤مل يمذًمؽ وم٢مّٟمف،  اًمٜمّقوّي  إمم سم٤معمت٠مظّمر وأؿم٤مر

 اًمّتٛمٚمٞمؽ سمٚمٗمظ قم٘مد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يٙمقن أن جيقز ٓ:  اًمّتلم اسمـ ىم٤مل وىمد

 أظمر ُمـ سم٠مومم اًمٚمٗمٔملم أطمد ومٚمٞمس .واطمد وىم٧م ذم ُمٕم٤مً  واًمّتزوي٩م

 ُمع ومٙمٞمػ اًمّروايتلم ٤مويشمً شم٘مدير قمغم هذا ، سمف آطمتج٤مج ومً٘مط

 .؟ اًمؽّمضمٞمح

 أظمرضمف اًمٌخ٤مرّي  أنّ  قمٚمٞمف دَ رَ وَ  ومٞمف ؿَ وهِ  ُمٕمٛمراً  أنّ  زقمؿ وُمـ:  ىم٤مل

  ٟمتٝمكا .ُمٕمٛمر ُمثؾ ُمٕمٛمر همػم رواي٦م ُمـ ُمقوع همػم ذم

٤من أيب رواي٦م أنّ  " اًمّتح٘مٞمؼ " ذم اجلقزّي  اسمـ وزقمؿ ًّ  " هم

َّٓ  " زّوضمتٙمٝم٤م " اًم٤ٌمىملم ورواي٦م "أٟمٙمحتٙمٝم٤م  ُمٕمٛمر وهؿ سأٟمٗم صمالصم٦م إ

 ملَ  وأظمران . اًمٖمٚمط يمثػم وُمٕمٛمر:  ىم٤مل ، طم٤مزم أيب واسمـ ويٕم٘مقب

  .ٟمتٝمكا .طم٤مومٔملم يٙمقٟم٤م
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٤من أيب رواي٦م ذم طهمٚمِ  وىمد ًّ  ٟمًخ َجٞمع ذم " أُمٙمٜم٤ّميمٝم٤م " سمٚمٗمظ وم٢مّّن٤م هم

 ـمريؼ ُمـ اإلؾمامقمٞمكمّ  قمٜمد " زّوضمتٙمٝم٤م " سمٚمٗمظ وىمٕم٧م . ٟمٕمؿ ، اًمٌخ٤مرّي 

٤من أيب قمـ حمّٛمد سمـ طمًلم ًّ  أيب سمـ ؾمٕمٞمد قمـ أظمرضمف ٌخ٤مرّي واًم ، هم

٤من أيب قمـ ُمريؿ ًّ  ." أُمٙمٜم٤ّميمٝم٤م " سمٚمٗمظ هم

 سمـ قمثامن سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ " اعمًتخرج " ذم ٟمٕمٞمؿ أسمق أظمرضمف وىمد

 ومٝمذه " أٟمٙمحتٙمٝم٤م " سمٚمٗمظ - ومٞمف اًمٌخ٤مرّي  ؿمٞمخ - ؾمٕمٞمد قمـ ص٤مًمح

٤من أيب قمـ أًمٗم٤مظ صمالصم٦م ًّ  ٓسمـ اًمٌخ٤مرّي  ذم " أٟمٙمحتٙمٝم٤م " ورواي٦م ، هم

 .طمّررشمف يمام قمٞمٞمٜم٦م

 وم٢منّ  اًمٕمزيز قمٌد ؾمّٞمام وٓ،  ُمردودٌ  اًمّثالصم٦م ذم اًمّٓمٕمـ ُمـ ذيمره وُم٤م

 ُمـ سمحديثف أقمرف اعمرء وآل .أسمٞمف قمـ احلدي٨م يٙمقن شمؽمضّمح روايتف

 .همػمهؿ

 قمدداً  أيمثر اًمّتزوي٩م سمٚمٗمظ رووه اًمذيـ أنّ  ىمّدُمتف مم٤ّم حتّرر اًمذي .ٟمٕمؿ

 ، ُم٤مًمؽ ُمثؾ احلّٗم٤مظ ُمـ وومٞمٝمؿ ؾمّٞمام وٓ ، اًمّتزوي٩م ًمٗمظ سمٖمػم رواه ممّـ

 وُمثٚمٝم٤م ، ًمروايتٝمؿ ُم٤ًموي٦م " أٟمٙمحتٙمٝم٤م " قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من ورواي٦م

 .زائدة رواي٦م

 وروايتف .زيد سمـ مّح٤مد اًمّتزوي٩م سمٚمٗمظ رواه ومٞمٛمـ اجلقزّي  اسمـ وقمدّ 

 ومٌٚمٗمظ اًمٜمّٙم٤مح ذم وأُّم٤م ، اًم٘مرآن ومْم٤مئؾ ذمقمٜمد اًمٌخ٤مري  اًمٚمٗمظ هبذا

 ."ُمٚمٙمتٙمٝم٤م"

ـَ  اًمٕمالئل   اًمّديـ صالُح  احل٤مومظُ  عشمٌِ  وىمد  ذم وم٘م٤مل،  اجلقزّي  اسم

   ٟمتٝمكا .زيد سمـ ومّح٤مد ُم٤مًمؽ وومٞمٝمؿ ؾمّٞمام وٓ:  اًمّتزوي٩م رواي٦م شمرضمٞمح
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 ومٔمٝمر،  اًمّثقرّي  قمغم اظمتٚمػ يمام ومٞمٝم٤م مّح٤مد قمغم اظمتٚمػ أّٟمف حتّرر وىمد

 رواي٦م وذم،  اًمّثقرّي  قمـ اًمّروايتلم إطمدى ذم وىمٕم٧م اًمّتٛمٚمٞمؽ رواي٦م أنّ 

 وذم ، زيد سمـ ومّح٤مد اًمّرمحـ قمٌد سمـ ويٕم٘مقب طم٤مزم أيب سمـ اًمٕمزيز قمٌد

 .سمٛمٕمٜم٤مه٤م وهل ." ُمٚمٙمتٙمٝم٤م " ُمٕمٛمر رواي٦م

٤من أسمق واٟمٗمرد ًّ  شمٙمقن أن هب٤م وأظمٚمؼ " أُمٙمٜم٤ّميمٝم٤م " سمرواي٦م هم

  .ُمٚمٙمٜم٤ميمٝم٤م ُمـ شمّمحٞمٗم٤مً 

 شم٤ًموي أنّ  شم٘مدير وقمغم ، أرضمح اإلٟمٙم٤مح أو اًمّتزوي٩م ومرواي٦م

 .اًمٗمري٘ملم ُمـ ًمٙمؾ   هب٤م آؾمتدٓل ي٘مػ اًمّرواي٤مت

ٜم٦ّم ذح " ذم اًمٌٖمقّي  ىم٤مل وىمد ًّ  عمـ احلدي٨م هذا ذم طمّج٦م ٓ : " اًم

 يٙمـ ومٚمؿ واطمداً  يم٤من اًمٕم٘مد ٕنّ ،  اًمّتٛمٚمٞمؽ سمٚمٗمظ اًمٜمّٙم٤مح اٟمٕم٘م٤مد أضم٤مز

َّٓ  اًمٚمٗمظ  أّٟمف ئمٝمر واًمذي ، اًمقاىمع اًمٚمٗمظ ذم اًمّرواة واظمتٚمػ ، واطمداً  إ

 اًمٖم٤مًم٥م هق إذ .زّوضمٜمٞمٝم٤م:  اخل٤مـم٥م ىمقل وومؼ قمغم اًمّتزوي٩م سمٚمٗمظ يم٤من

 سمٚمٗمظٍ  روى وُمـ 5 اعمتٕم٤مىمديـ ًمٗمظ ومٞمف ُيتٚمػ امىمٚمَّ  إذ،  اًمٕم٘مقد أُمر ذم

 وإّٟمام ، اًمٕم٘مد سمف اٟمٕم٘مد اًمذي اًمٚمٗمظ ُمراقم٤مة ي٘مّمد ملَ  اًمّتزوي٩م ًمٗمظ همػم

  .اًم٘مرآن شمٕمٚمٞمؿ قمغم اًمٕم٘مد ضمري٤من قمـ اخلؼم أراد

 هذا أنّ  قمغم اّتػؼقا وؿد ، اإلُمٙم٤من سمٚمٗمظ رواه سمٕمْمٝمؿ إنّ :  وؿقؾ

  .يّمّح  ٓ اًمٚمٗمظ هبذا اًمٕم٘مد

 اًمٜمّٙم٤مح سم٤مٟمٕم٘م٤مد اعمخ٤مًمػ اطمتج٤مج دومع ذم يم٤مٍف  ذيمر وُم٤م .ىم٤مل يمذا

  .وٟمحقه سم٤مًمّتٛمٚمٞمؽ

 يمّٚمٝم٤م إًمٗم٤مظ هذه ي٘مؾ ملَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  اعمٕمٚمقم ُمـ:  اًمٕمالئّل  وىم٤مل



  باب الصداق   لنكاحا كتاب   
646 

٤مقم٦م شمٚمؽ ًّ َّٓ  يٌؼ ومٚمؿ ، اًم  سم٘مّٞم٦م قمٜمف وقمؼّم  ُمٜمٝم٤م ًمٗمٔم٦م ىم٤مل يٙمقن أن إ

 اطمت٩ّم  صمؿّ  اًمّتٛمٚمٞمؽ سمٚمٗمظ يٜمٕم٘مد اًمٜمّٙم٤مح سم٠منّ :  ومَٛمـ ىم٤مل ، سم٤معمٕمٜمك اًمّرواة

 يٜمتٝمض ملَ  إًمٗم٤مظ سمٌ٘مّٞم٦م قمقرض إذا . احلدي٨م هذا ذم سمٛمجٞمئف

:  وَُمـ ىم٤مل،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  سمف شمٚمّٗمظ اًمذي هق سم٠مّٟمف ضمزم وم٢من ، اطمتج٤مضمف

َّٓ  يٌؼ ومٚمؿ،  دقمقاه ودّ  واّدقمك،  خم٤مًمٗمف قمٚمٞمف ىمٚمٌف .سم٤معمٕمٜمك ذيمره همػمه  إ

ـّ  ، ظم٤مرضمّل  ٠مُمرٍ سم اًمؽّمضمٞمح  أُمٞمؾ اًمّتزوي٩م رواي٦م شمرضمٞمح إمم اًم٘مٚم٥م وًمٙم

ي٤م  زّوضمٜمٞمٝم٤م " اخل٤مـم٥م اًمّرضمؾ ىمقل وًم٘مريٜم٦م ، إيمثريـ رواي٦م ًمٙمقّن٤م، 

 اٟمتٝمك." اهلل رؾمقَل 

 َُمـ ىم٤مل رواي٦م رضّمح أّٟمف،  اًمّدارىمٓمٜمّل  قمـ اًمٜمّ٘مؾ شم٘مّدم وىمد:  ىمٚم٧م

 ."زّوضمتٙمٝم٤م"

 رواي٦م اًمّّمحٞمح أنّ  قمغم ٌاحلدي أهؾ أمجع .وم٘م٤مل . اًمّتلم اسمـ وسم٤مًمغ

 .وهؿٌ  ." ُمٚمٙمتٙمٝم٤م " رواي٦م وأنّ  "زّوضمتٙمٝم٤م"

 أئّٛم٦م اًمٚمٗمٔم٦م هذه ذم اظمتٚمٗمقا اًمذيـ سم٠منّ  : اعمت٠مظّمريـ سمٕمض ؼوشمٕمٚمَّ 

 يم٤من أنّ  قمغم ومدلَّ  .هب٤م قمؼّموا ُم٤م ُمؽمادوم٦م قمٜمدهؿ إًمٗم٤مظ هذه أنّ  ومٚمقٓ

 ذم يٙمٗمل ٓ وهذا ، اإلُم٤مم ذًمؽ قمٜمد أظمر ُم٘م٤مم ي٘مقم ُمٜمٝم٤م ًمٗمظ

َّٓ  ، ُمٜمٝم٤م ًمٗمٔم٦م سمٙمؾ اًمٜمّٙم٤مح اٟمٕم٘م٤مد سمجقاز آطمتج٤مج  يدومع ٓ ذًمؽ أنّ  إ

 اًمّٓمالق إي٘م٤مع قمغم آّتػوق ُمع اًمٚمٗمٔملم ذم احلٍم سمدًمٞمؾ ُمٓم٤مًمٌتٝمؿ

 .اًمٍّميح ذم طمٍم وٓ ، سمنمـمٝم٤م سم٤مًمٙمٜم٤مي٤مت

 .قمٚمٞمف يدّل  ًمٗمظ سمٙمؾ يٜمٕم٘مد اًمٜمّٙم٤مح أنّ  إمم افعؾامء مجفقر ذهى وؿد

 واظمتٚمػ ، أمحد قمـ اًمّروايتلم وإطمدى ّٞم٦مواعم٤مًمٙم احلٜمٗمّٞم٦م ىمقل وهق
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 .اجلٛمٝمقر ُمقاوم٘م٦م قمغم شمدّل  ٟمّمقصف وم٠ميمثر .ُمذهٌف ذم اًمؽّمضمٞمح

 .ًمٚمِّم٤مومٕمّٞم٦م اعمقاوم٘م٦م إظمرى اًمّرواي٦م وأشم٤ٌمقمف طم٤مُمد اسمـ واظمت٤مر

 أقمتؼ " سمحدي٨م إومم اًمّرواي٦م ًمّمّح٦م ُمٜمٝمؿ قم٘مٞمؾ اسمـ واؾمتدل

 قمت٘م٧مأ:  َُمـ ىم٤مل نّ أ قمغم ٟمّص  أمحد وم٢منّ  " صداىمٝم٤م قمت٘مٝم٤م وضمٕمؾ صٗمّٞم٦م

 .سمذًمؽ ٟمٙم٤مطمٝم٤م يٜمٕم٘مد أّٟمف صداىمٝم٤م قمت٘مٝم٤م وضمٕمٚم٧م أُمتل

 ُمثؾ ذم ي٘مقل أن سمدّ  ٓ سم٠مّٟمف . إظمرى اًمّرواي٦م إمم ذه٥م ُمـ واؿمؽمط

 ، أمحد ٟمّص  وقمغم اخلؼم ذم ُم٤م قمغم زي٤مدة وهل ، شمزّوضمتٝم٤م اًمّّمقرة هذه

 أو ىمقل ُمـ ُم٘مّمقده٤م قمغم يدّل  سمام شمٜمٕم٘مد اًمٕم٘مقد سم٠منّ  شمِمٝمد وأصقًمف

  .ومٕمؾ

 ّٕٟمف،  قمٚمٞمف ًمقم ٓ ُمٜمف ىمدراً  أقمغم هق ُمـ شمزوي٩م رهم٥م ُمـ أنّ  وومٞمف

َّٓ  جي٤مب أن سمّمدد قىمّل  سمرّده اًمٕم٤مدة شم٘مٓمع مم٤ّم يم٤من إن إ ًّ  ُمـ ُيٓم٥م يم٤مًم

ٚمٓم٤من ًّ  ٓ ُمٜمٝم٤م أقمغم هق ُمـ شمزوي٩م ذم رهم٧ٌم ُمـ وأنّ  .أظمتف أو سمٜمتف اًم

 ىمّمد أو صحٞمح همرض هٜم٤مك يم٤من إن ؾمّٞمام وٓ،  أصالً  قمٚمٞمٝم٤م قم٤مر

 ُمـ ُيِمك ومٞمف هلقًى  أو،  اعمخٓمقب ذم ديٜمّل  ًمٗمْمؾٍ  إُّم٤م،  ص٤مًمح

ٙمقت ًّ   .حمذور ذم اًمقىمقع قمٜمف اًم

 سمْمٕمٝم٤م قمـ قمقو٤مً  إُم٦م قمتؼ ضمٕمؾ ُمـ ىمقل صّح٦م قمغم سمف واؾمتدل

 يتزّوضمٝم٤م أن ًمف يم٤من أُم٦م أقمتؼ ُمـ إنّ :  وًمٗمٔمف ، اخلّٓم٤ميبّ  ذيمره يمذا ،

 .سمْمٕمٝم٤م قمـ قمقو٤مً  قمت٘مٝم٤م وجيٕمؾ

 ىمٌؾ ُمٗمّّمالً  ومٞمف اًمٌح٨م شم٘مّدم وىمد ، ٕمدٌ سمُ  دي٨ماحل هذا ُمـ أظمذه وذم
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  .( ) هذا

 ُمـ يٛمٜمع ملَ  إذا ٓزم ؾم٤ميمت٦م وهل .قمٚمٞمٝم٤م قم٘مد ُمـ ؾمٙمقت أنّ  وومٞمف

  .همػممه٤م أو طمٞم٤مء أو ظمقف يمالُمٝم٤م

 ،؟  ٓ أو ظم٤مّص  وزمّ  هل٤م هؾ . ٠ًملشمُ  أن دون اعمرأة ٟمٙم٤مح ضمقاز وومٞمف

 .؟ قمّدشمف ذم أو رضمؾ قمّمٛم٦م ذم هل هؾ شم٠ًمل أن ودون

ـّ  ، احل٤مل فم٤مهر قمغم محالً  مجوظي ذفؽ إػ ذهى:  اخلّٓم٤ميبّ  ٤ملىم  وًمٙم

 .وي٠ًمًمقّن٤م ذًمؽ ذم حيت٤مـمقن احلّٙم٤مم

 يٙمقن أن ٓطمتامل ، ٟمٔمرٌ  اًم٘مّّم٦م هذه ُمـ احلٙمؿ هذا أظمذ وذم:  ىمٚم٧م

 ممّـ جمٚمًف طمي ُمـ سمذًمؽ أظمؼمه أو،  أُمره٤م ضمٚمّٞم٦م قمغم اـّمٚمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 .سمف آؾمتدٓل ضيٜمتٝم ٓ آطمتامل هذا وُمع،  يٕمرومٝم٤م

 يِمٝمد طمّتك اُمرأة يزّوج أن ًمٚمح٤ميمؿ ًمٞمس أّٟمف قمغم افّشوؾعلّ  ٟمّص  وىمد

 ذم وٓ،  رضمؾ قمّمٛم٦م ذم أّّن٤م وٓ،  ظم٤مّص  وزمّ  هل٤م ًمٞمس أّّن٤م قمدٓن

 .قمّدشمف

 .؟آطمتٞم٤مط أو آؿمؽماط ؾمٌٞمؾ قمغم هذا هؾ .أصحوبف اختؾػ فؽـ

 .قمٜمدهؿ اعمّمّحح وافّثوين

 .ذم احلدي٨مو

 إذ،  اخلٓم٦ٌم شم٘مّدم اًمٕم٘مد صّح٦م ذم يِمؽمط ٓ أّٟمف :ل وهق افؼقل إو

 همػممه٤م وٓ شمِمّٝمد وٓ محد وىمقع احلدي٨م هذا ـمريؼ ُمـ رء ذم ي٘مع ملَ 

______________________ 
 .اٟمٔمر احلــدي٨م اعم٤ميض (6)
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  .اخلٓم٦ٌم أريم٤من ُمـ

 وواوم٘مٝمؿ ، واضم٦ٌم ومجٕمٚمقه٤م .اًمّٔم٤مهرّي٦م ذًمؽ ذم ظم٤مًمػ:  افؼقل افثوين

 قمٜمد اخلٓم٦ٌم وضمقب سم٤مب " صحٞمحف ذم ومؽمضمؿ قمقاٟم٦م أسمق اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ

 ." اًمٕم٘مد

 ٕنّ  ، اعم٤مل ذم ٓ اًمٜم٥ًّم وذم اًمّديـ وذم احلّرّي٦م ذم اًمٙمٗم٤مءة أنّ  وومٞمف

 . سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مًمف يمذا ، سمف روٞم٧م وىمد ًمف رء ٓ يم٤من اًمّرضمؾ

  .؟ ُم٤مل ذات يم٤مٟم٧م اعمرأة أنّ  ًمف أيـ ُمـ أدري وُم٤م

 يٓمٚمٌٝم٤م سمؾ،  ـمٚمٌٝم٤م ذم يٚمّح  أن ًمف يٜمٌٖمل ٓ احل٤مضم٦م ـم٤مًم٥م أنّ  وومٞمف

 وؾم٤مئؾ ُمًتٗم٧ٍم  ُمـ واًمّديـ اًمّدٟمٞم٤م ـم٤مًم٥م ذًمؽ ذم ويدظمؾ ، وشم٠من   سمرومٍؼ 

  .قمٚمؿٍ  قمـ وسم٤مطم٨م

 يم٤من إذا سمف وروٞم٧م سمح٤مًمف قمٚمٛم٧م ُمـ ٟمٙم٤مح ًمف جيقز اًمٗم٘مػم أنّ  وومٞمف

 وىمٕم٧م اعمراضمٕم٦م ٕنّ  ، احل٘مقق ُمـ همػمه قمـ قم٤مضمزاً  ويم٤من ًمٚمٛمٝمر واضمداً 

  .اًم٤ٌمضمّل  ىم٤مًمف . زائد ىمدرٍ  ذم ٓ ووم٘مده اعمٝمر وضمدان ذم

 أّٟمف قمغم اًمّرضمؾ طم٤مل ُمـ اـّمٚمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  يٙمقن أن سم٤مطمتامل:  وشمٕمّ٘م٥م

 أهؾ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م ُمع ؾمّٞمام وٓ ، اُمرأشمف وىمقت ىمقشمف ايمت٤ًمب قمغم ي٘مدر

  .سم٤مًمٞمًػم واًم٘مٜم٤مقم٦م اًمٌّمء ىمٚم٦م ُمـ اًمٕمٍم ذًمؽ

 وىمع ذًمؽ سم٠منّ  وردّ  ، ؿمٝمقد سمٖمػم اًمٜمّٙم٤مح صّح٦م قمغم سمف واؾمتدل

  .احلدي٨م أّول ذم راً فم٤مه شم٘مّدم يمام اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ َج٤مقم٦م سمحية

َّٓ  ٟمٙم٤مح ٓ " سمحدي٨م ُمٜمًقخ هق:  طمٌٞم٥م اسمـ وىم٤مل  سمقزم   إ

 .وشمٕمّ٘م٥م " قمدل وؿم٤مهدي
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  .وزمّ  سمٖمػم اًمٜمّٙم٤مح صّح٦م قمغم سمف واؾمتدل

 وزمّ  ٓ ُمـ وزمّ  واإلُم٤مم،  ظم٤مّص  وزمّ  هل٤م يٙمـ ملَ  أّٟمف سم٤مطمتامل:  وشمٕمّ٘م٥م

  .ًمف

 يِمؽمي وُم٤م ُمرأشمفا ( ) قرةُِم سم اًمّرضمؾ اؾمتٛمت٤مع ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

 ذًمؽ ُمع يٛمٜمٕمف وملَ  ، هل٤م اًمٜمّّمػ أنّ  ُمـ " ًمًٌتف إن " ًم٘مقًمف،  سمّمداىمٝم٤م

 وإّٟمام ، يمّٚمف ًمًٌف ًمف ضمّقز سمؾ،  هل٤م وضم٥م اًمذي سمٜمّمٗمف آؾمتٛمت٤مع ُمـ

 .زيد أيب سمـ حمّٛمد أسمق ىم٤مًمف ، آظمر صمقب ًمف يٙمـ ملَ  ًمٙمقٟمف اعمٜمع وىمع

ٞم٤مق سم٠منّ :  وهمػمه قمٞم٤مض وشمٕمّ٘مٌف ًّ  آيمتٗم٤مء شمٕمّذر اعمراد أنّ  إمم يرؿمد اًم

 يمالً  أنّ  اعمراد يٙمقن أن اعم٤مٟمع وُم٤م ، يمّٚمف ًمًٌف إسم٤مطم٦م ذم ٓ اإلزار سمٜمّمػ

 يًتؽم ُم٤م ًمٚمّرضمؾ يٙمـ ملَ  عَم٤َّم ًمٙمـ ، ومٞمف طمّ٘مف ًمثٌقت ( ) ُمٝم٤مي٠مة يٚمًٌف ُمٜمٝمام

ًَ  إن " ًمف ىم٤مل ًمًٌف ذم ٟمقسمتٝم٤م ضم٤مءت إذا سمف   " ًمؽ إزار وٓ ضمٚم٧ًَم  فتْ ًمٌ

  .يّمٚمحٝمؿ ُم٤م إمم وإرؿم٤مده رقمّٞمتف ُمّم٤مًمح ذم اإلُم٤ممِ  رُ ٔمَ ٟمَ  وومٞمف

 وأّٟمف ، ًمٜمٗمًف اعمرء وظمٓم٦ٌم ، اًمّّمداق ذم اعمراوو٦م أيْم٤مً  احلدي٨م وذم

______________________ 
قرة ( : 63/303) "اًمٚم٤ًمن"ىم٤مل ذم   (6) قرة : ٤ٌمس ، وىمٞمؾ احلًـ واهلٞمئ٦م واًمٚمّ : واًمِم  اًمِم 

قرة ، سمٗمتح اًمِّملم . اهلٞمئ٦م  ضمٌؾ أٟمف أىمٌؾ ر: اًمّٚم٤ٌمس 5 طمٙم٤مه صمٕمٚم٥م ، وذم احلدي٨م : واًمِمَّ

 .وقمٚمٞمف ؿمقرة طمًٜم٦م

هل سم٤مًمّْمّؿ ، اجلامل واحلًـ يم٠مٟمف ُمـ اًمِّمقر قمرض اًمٌّمء وإفمٝم٤مره 5 : ىم٤مل اسمـ إصمػم  

رضماًل أشم٤مه وقمٚمٞمف ؿم٤مرة طمًٜم٦م  أن: اًمِّم٤مرة ، وهل اهلٞمئ٦م 5 وُمٜمف احلدي٨م : وي٘م٤مل هل٤م أيْم٤ًم 

ويٚمًٌقن  يم٤مٟمقا يّتخذوٟمف قمٞمداً : وأًمِٗمٝم٤م ُم٘مٚمقسم٦ٌم قمـ اًمقاو 5 وُمٜمف طمدي٨م قم٤مؿمقراء . 

 اٟمتٝمك .ًم٤ٌمؾمٝمؿ احلًـ اجلٛمٞمؾ: أي  "طمٚمٞمّٝمؿ وؿم٤مرهتؿ  ٟم٤ًمءهؿ ومٞمف

أو طم٥ًم ُم٤م ، هل ىمًٛم٦م اعمٜم٤مومع سمحٞم٨م شمٚمٌس اعمرأة اإلزار يقُم٤ًم واًمرضمؾ يقُم٤ًم  .اعمٝم٤مي٠مة (6)

 .يتٗم٘م٤من ُمـ اعمدة
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 .واًمنّماب اًمّٓمٕم٤مم إـمٕم٤مُمف يمقضمقب سم٤مًمٜمّٙم٤مح اعمًٚمؿ إقمٗم٤مف جي٥م ٓ
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 الحديث الدادس رذر
رأى ظبد افرمحـ  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  أنّ  ,  ظـ أكس بـ موفٍؽ  -626

يو : ؾؼول  ؟مفقؿ :   ملسو هيلع هللا ىلص ردع زظػراٍن , ؾؼول افـبلّ  وظؾقف بـ ظقٍف 

مـ  وزن كقاةٍ : ؿول  ؟مو أصدؿتفو : رشقَل اهلل , تزوجً امرأًة , ؾؼول 

 ( ).بورك اهلل فؽ , أول وفق بشوةٍ :  ملسو هيلع هللا ىلص, ؿول رشقل اهلل  ذهٍى 

 

 رواي٦م ذم(  وظؾقف ردع زظػرانٍ  رأى ظبد افرمحـ بـ ظقٍف : ) ؿقفف 

 ضم٤مء صمؿّ  ، اهلل ؿم٤مء ُم٤م ومٛمٙمثٜم٤م "قمٜمد اًمٌخ٤مري  قمـ محٞمد قمـ أٟمس زهػم

 .قمٜمد أمحد قمٚمّٞم٦م ٓسمـ وٟمحقه،  " صٗمرة ورض وقمٚمٞمف

قمٜمد اسمـ ؾمٕمد قمـ  وإٟمّم٤مرّي ،  قمٜمد اًمٌخ٤مري اًمّثقرّي  رواي٦م وذم

 اعمديٜم٦م ؾمٙمؽ ُمـ ؾمّٙم٦م ذم " ؾمٕمد اسمـ زاد " ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومٚم٘مٞمف "محٞمد 

 ." صٗمرة ُمـ ورٌض  وقمٚمٞمف

 رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ  ،ذم اًمّمحٞمحلم  صم٤مسم٧م قمـ زيد سمـ مّح٤مد رواي٦م وذم

قمـ  صم٤مسم٧م قمـ ُمٕمٛمر رواي٦م وذم . صٗمرة أصمر قمقف سمـ اًمّرمحـ قمٌد قمغم

 ." ظمٚمقق ُمـ ورض وقمٚمٞمف " أمحد قمٜمدأٟمس 

______________________ 
،  3363،  3360،  3236،  0266،  0623،  6626،  6433)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( 6)

ُمـ ـمرق قمـ محٞمد وصم٤مسم٧م ( 6362)وُمًٚمؿ ( 2360،  6206،  3326،  3323

  .ُمٓمّقًٓ وخمتٍماً  .وقمٌد اًمٕمزيز سمـ صٝمٞم٥م يمٚمٝمؿ قمـ أٟمس

ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة وأيب محزة قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب قمٌد اهلل يمالمه٤م قمـ ( 6362)وعمًٚمؿ  

  .أٟمس خمتٍماً 
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 سمـ اًمّرمحـ قمٌد أنّ  ،قمـ محٞمد قمٜمد اًمٌخ٤مري  ُم٤مًمؽ طمدي٨م وأّول

 قمٌد رواي٦م ذم وٟمحقه . صٗمرة أصمر وقمٚمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إمم ضم٤مء قمقف

قمـ  صٝمٞم٥م سمـ اًمٕمزيز قمٌد رواي٦م وذم . قمٜمد اًمٌخ٤مري . ٟمٗمًف ـاًمّرمح

  .اًمٕمرس سمِم٤مؿم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومرأى :أٟمس ذم اًمّمحٞمحلم 

 إصؾ ذم هق .راء وآظمره اعمٕمجٛم٦م واًمّْم٤مد اًمقاو سمٗمتح:  واًمقرض

  .إصمر

 اًمّزقمٗمران أصمر هق - اًمّث٤مين ؾم٤ميمـ إّول ُمٗمتقح - سمٛمٝمٛمالٍت  واًمّردع

 زقمٗمران ُمـ يّمٜمع ـمٞم٥م واخلٚمقق اخلٚمقق ةٗمرص سم٤مًمّّمٗمرة واعمراد ،

 .وهمػمه

 ؟ هذا ُم٤م أو ؿم٠مٟمؽ ُم٤م ُمٕمٜم٤مه (؟  مفقؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص ؾؼول افـبلّ  : )ؿقفف 

ٙمقن قمغم ُمٌٜمّٞم٦م اؾمتٗمٝم٤مم يمٚمٛم٦م وهل ًّ  ؟ ُمريم٦ٌم أو سمًٞمٓم٦م هل وهؾ ، اًم

 .أظمؼم سمٛمٕمٜمك ومٕمؾ اؾمؿ هل:  ُم٤مًمؽ اسمـ وىم٤مل .افؾغي ٕهؾ ؿقٓن

 ويم٤مٟم٧م ؟ ُمٝمٞمؿ:  ًمف وم٘م٤مل)  " طإوؾم" ذم ًمٚمّٓمؼماينّ  رواي٦م ذم ووىمع

ٙمـ اسمـ رواي٦م ذم ووىمع ( اًمٌّمء قمـ ي٠ًمل أن أراد إذا يمٚمٛمتف ًّ  اًم

  .اعمٕمروف هق وإّول اعمٞمؿ سمدل آظمره سمٜمقنٍ  "ُمٝملم"

 ذم ويمذا ،ٌخ٤مري اًم قمٜمد صم٤مسم٧م قمـ زيد سمـ مّح٤مد رواي٦م ذم ووىمع

 ذم وىم٤مل .؟ هذا ُم٤م:  ىم٤مل " قمقاٟم٦م أيب قمٜمد صٝمٞم٥م سمـ اًمٕمزيز قمٌد رواي٦م

 ." إٟمّم٤مر ُمـ اُمرأة شمزّوضم٧م:  ضمقاسمف

 ، وٕمػ ومٞمف سمًٜمدٍ  هريرة أيب طمدي٨م ُمـ " إوؾمط " ذم وًمٚمّٓمؼماينّ 

،  سم٤مًمّّمٗمرة ظمْم٥م وىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أشمك قمقف سمـ اًمّرمحـ قمٌد أنّ 
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 .احلدي٨م . ٟمٕمؿ:  ىم٤مل ؟ أقمرؾم٧م ، اخلْم٤مب هذا ُم٤م:  وم٘م٤مل

شمزّوضم٧م  "هلام  ذم رواي٦م ( يو رشقَل اهلل , تزوجً امرأةً : ) ؿقفف 

 ."اُمرأًة ُمـ إٟمّم٤مر 

 أيب سمٜم٧م أّّن٤م ، " اًمٜم٥ًّم يمت٤مب " ذم سمّٙم٤مرٍ  سمـ اًمّزسمػم ضمزم اعمرأة هذه

 .إؿمٝمؾ قمٌد سمـ زيد سمـ اًم٘مٞمس اُمرئ سمـ راومع سمـ أٟمس احلٞمن

 أيب سمٜم٧م أّّن٤م " ؾمٕمد اسمـ ـمٌ٘م٤مت ُمـ قمقف سمـ اًمّرمحـ قمٌد شمرَج٦م وذم

 .ٟمًٌف وؾم٤مق " احلِّم٤مش

 اًمّرمحـ ًمٕمٌد ْت دَ وًمَ  " ىم٤مل اًمّزسمػم رواي٦م ذم وم٢منّ  ، صمٜمتلم وأفمٜمّٝمام

 وقمٌد إؾمامقمٞمؾ ًمف ْت دَ وًمَ  " ؾمٕمد اسمـ رواي٦م وذم " اهلل وقمٌد اًم٘م٤مؾمؿَ 

  ."اهلل

 احلٞمن أيب سمٜم٧م إي٤مس أمّ  أّّن٤م "إوس ٟم٥ًم" ذم اًم٘مّداح اسمـ وذيمر

 راومع سمـ أٟمس واؾمٛمف . راء وآظمره ؾم٤ميمٜم٦م حتت٤مٟمّٞم٦م سمٞمٜمٝمام اعمٝمٛمٚمتلم سمٗمتح

 .وّد إ

 "ذم رواي٦م هلام قمـ محٞمد قمـ أٟمس ( ؟ مو أصدؿتفو : ؾؼول : ) ؿقفف 

 وذم .صم٤مسم٧م قمـ وُمٕمٛمر ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد رواي٦م ذم يمذا "يمؿ أصدىمتٝم٤م ؟ 

 . " يمؿ قمغم " اًمّٓمؼماينّ  رواي٦م

 ويمذا ."؟  إًمٞمٝم٤م ٘م٧َم ؾُم  ُم٤م "ذم اًمٌخ٤مري  وزهػم اًمّثقرّي  رواي٦م وذم

قمـ محٞمد  ُم٤مًمؽ رواي٦م وذم ،ري ذم اًمٌخ٤م ٟمٗمًف اًمّرمحـ قمٌد رواي٦م ذم

 ."؟  إًمٞمٝم٤م ؾم٘م٧م يمؿ "قمٜمد اًمٌخ٤مري 

 ، أصدىمتٝم٤م:  أي . ومٕمؾ شم٘مدير قمغم اًمٜمّقن سمٜمّم٥م ( كقاة وزن) :  ؿقفف
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 .هق أصدىمتٝم٤م اًمذي:  أي . ُمٌتدأ شم٘مدير قمغم اًمّرومع وجيقز

 ، واًمّثقرّي  قمٞمٞمٜم٦م اسمـ رواي٦م ذم سمف اجلزم وىمع يمذا ( ذهٍى  مـ) :  ؿقفف

 رواي٦م وذم ،قمٜمد أمحد  ومحٞمدٍ  صم٤مسم٧م قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد رواي٦م ذم ويمذا

 ذم ويمذا ." ذه٥م ُمـ ٟمقاة وزن أو ، ذه٥م ُمـ ٟمقاة " قمٚمّٞم٦م واسمـ زهػم

 .سم٤مًمِّمّؽ ذم اًمٌخ٤مري  ٟمٗمًف اًمّرمحـ قمٌد رواي٦م

 وقمـ " ٟمقاة وزن قمغم " صٝمٞم٥م سمـ اًمٕمزيز قمٌد قمـ ؿمٕم٦ٌم رواي٦م وذم

 زيد سمـ مّح٤مد رواي٦م ذم إظمػم وُمثؾ " ذه٥م ُمـ ٟمقاة وزن قمغم " ىمت٤مدة

 .ىمت٤مدة قمـ قمقاٟم٦م أيب ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف ويمذا ، صم٤مسم٧م قمـ

 ىم٤مل .ٟمقاة وزن قمغم " أٟمس قمـ محزة أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم رواي٦م ُمـ وعمًٚمؿٍ 

 ." ذه٥م ُمـ:  اًمّرمحـ قمٌد وًمد ُمـ رضمٌؾ  وم٘م٤مل

 واؾمتٜمٙمر " ذه٥م ُمـ ٟمقاة قمغم " َُمـ ىم٤مل رواي٦م اًمّداودّي  ورضّمح

 ضمزُمقا اًمذيـ ٕنّ ،  اعمٜمٙمر هق واؾمتٜمٙم٤مره " قاةٟم وزن " روى ُمـ رواي٦م

 .طمّٗم٤مظ أئّٛم٦م سمذًمؽ

،  همػمه أو متر ٟمقاة يم٤مٟم٧م إن ّّٕن٤م،  اًمّرواي٦م ذم ؿَ وهْ  ٓ:  قمٞم٤مض ىم٤مل

 .ٟمقاة وزن ذًمؽ يمّؾ  ذم ي٘م٤مل أن صٚمح . ُمٕمٚمقم ىمدر ًمٚمٜمّقاة يم٤من أو

  " كقاة " بؼقفف ادراد دم واختؾػ

 وأنّ ،  اخلّروب سمٜمقى يقزن اميم اًمّتٛمر ٟمقى واطمدة اعمراد:  ؾؼقؾ

  .دراهؿ مخ٦ًم يم٤مٟم٧م يقُمئذٍ  قمٜمٝم٤م اًم٘مٞمٛم٦م

 ُيتٚمػ اًمّتٛمر ٟمقى سم٠منّ :  دّ ورُ  ، ديٜم٤مر رسمع يقُمئذٍ  ىمدره٤م يم٤من:  وؿقؾ

  .؟ سمف يقزن ٤معمِ  ُمٕمٞم٤مراً  جيٕمؾ ومٙمٞمػ .اًمقزن ذم
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 ُمـ دراهؿ مخ٦ًم ىمٞمٛمتف قماّم  قم٤ٌمرة ذه٥م ُمـ اًمٜمّقاة ًمٗمظ:  وؿقؾ

 قمـ قمٞم٤مض وٟم٘مٚمف،  إزهرّي  واظمت٤مره . اخلّٓم٤ميبّ  سمف وضمزم ، اًمقرق

 .اًمٕمٚمامء أيمثر

 ىمت٤مدة قمـ سمنم سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ ًمٚمٌٞمٝم٘مّل  رواي٦مٍ  ذم أنّ  وي١مّيده

 ."دراهؿ مخ٦ًم ىمّقُم٧م .ذه٥م ُمـ ٟمقاة وزن"

 سمف وضمزم،  ىمتٞم٦ٌم اسمـ طمٙم٤مه . دراهؿ مخ٦ًم اًمّذه٥م ُمـ وزّن٤م:  وؿقؾ

 أن يًتٚمزم ّٕٟمف،  ٌٕمدواؾمتُ  ، اًمّٔم٤مهر اًمٌٞمْم٤موّي  وضمٕمٚمف ، وم٤مرس اسمـ

 .وٟمّمٗم٤مً  ُمث٤مىمٞمؾ صمالصم٦م يٙمقن

 ىمّقُم٧م " اًمٌٞمٝم٘مّل  قمٜمد ىمت٤مدة قمـ أرـم٤مة سمـ طمّج٤مج رواي٦م ذم ووىمع

  .أمحد سمف ضمزم وًمٙمـ ، وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده " وصمٚمث٤مً  دراهؿ صمالصم٦م

 .ورسمع صمالصم٦م:  وؿقؾ ، وٟمّمػ صمالصم٦م:  وؿقؾ

 .ديٜم٤مر رسمع اعمديٜم٦م أهؾ قمٜمد اًمٜمّقاة:  ادوفؽّقي بعض وظـ

 ىم٤مل طمدي٨م آظمر ذم "إوؾمط" ذم اًمّٓمؼماينّ  قمٜمد وىمع ُم٤م هذا دوي١ميّ 

 .ديٜم٤مر رسمع وزّن٤م ضم٤مء:  أٟمس

،  أوىمّٞم٦م ٟمّمػ واًمٜمّّش  .اًمٜمّّش  رسمع اًمٜمّقاة:  افّشوؾعلّ  ؿول وؿد

 .دراهؿ مخ٦ًم ومٞمٙمقن درمه٤مً  أرسمٕمقن وإوىمّٞم٦م

 ، دراهؿ مخ٦ًم دومع قمقف سمـ اًمّرمحـ قمٌد إنّ :  قمٌٞمد أسمق ىم٤مل ويمذا

 قمقاٟم٦م أسمق ضمزم وسمف ، أوىمّٞم٦م إرسمٕمقن شمًّٛمك يمام ٟمقاة شمًّٛمك وهل

  .وآظمرون

قمٜمد  ومحٞمدٍ  صم٤مسم٧م قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مّح٤مد رواي٦م ذم ( بورك اهلل فؽ: ) ؿقفف 
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 وًمق رأيتٜمل ومٚم٘مد:  اًمّرمحـ قمٌد ىم٤مل " احلدي٨م آظمر ذم وزاد، أمحد 

 ." ومّْم٦م أو ذه٤ٌمً  أصٞم٥م أن ًمرضمقت طمجراً  رومٕم٧م

 .ًمف اهلل ي٤ٌمرك سم٠من اًمٜمٌّقّي٦م اًمّدقمقة إضم٤مسم٦م إمم إؿم٤مرة،  ذًمؽ ىم٤مل ومٙم٠مّٟمف

يمٞمػ يدقمك ) اًم٤ٌمب هبذااًمٌخ٤مري  أراد إّٟمام:  سمّٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 .واًمٌٜملم سم٤مًمّروم٤مء اًمٕمرس قمٜمد اًمٕم٤مُّم٦م ىمقل ردّ  أقمٚمؿ واهلل( ًمٚمٛمتزّوج؟

 ؿمٝمد أّٟمف،  ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ يمحدي٨م ذًمؽ وٟمحق ، شمْمٕمٞمٗمف إمم أؿم٤مر ومٙم٠مّٟمف

،  إٟمّم٤مرّي  وأٟمٙمح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومخٓم٥م .إٟمّم٤مر ُمـ رضمؾ ُمالكإ

ٕم٦م اعمٞمٛمقن واًمّٓمػم واًمؼميم٦م واخلػم إًمٗم٦م قمغم : وىم٤مل ًّ  .اًمّرزق ذم واًم

 " ذم وأظمرضمف ، وٕمٞمػ سمًٜمدٍ  " اًمٙمٌػم " ذم اًمّٓمؼماينّ  أظمرضمف .احلدي٨م

 .ُمٜمف أوٕمػ سمًٜمدٍ  " إوؾمط

 ُمـ "إهٚملم ُمٕم٤مذة" يمت٤مب ذم اًمؼمىم٤مينّ  قمٛمرو أسمق وأظمرضمف

 اًمٕمٌدّي  أسم٤من ؾمٜمده وذم " واًمٌٜملم واًمّروم٤مء " ومٞمف وزاد .أٟمس طمدي٨م

  .وٕمٞمػ وهق

ٜمـ أصح٤مب أظمرضمف ُم٤م . ذًمؽ ُمـ وأىمقى ًّ حفو اًم  اًمؽّمُمذّي  صحَّ

٤ٌّمن واسمـ  أيب قمـ أسمٞمف قمـ ص٤مًمح أيب سمـ ؾمٝمٞمؾ ـمريؼ ُمـ واحل٤ميمؿ طم

 ًمؽ اهلل سم٤مرك:  ىم٤مل إٟم٤ًمٟم٤مً  روّم٠م إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من : ىم٤مل هريرة

 . ظمػم ذم ٞمٜمٙمامسم وَجع . قمٚمٞمؽ وسم٤مرك

 ذم ًمف دقم٤م:  ُمٕمٜم٤مه .ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء وشمِمديد اًمّراء سمٗمتح " روّم٠م " وىمقًمف

 ومقرد اجل٤مهٚمّٞم٦م أهؾ شم٘مقهل٤م يمٚمٛم٦م ويم٤مٟم٧م ، واًمٌٜملم سم٤مًمّروم٤مء ىمقهلؿ ُمقوع

 قمـ احلًـ قمـ هم٤مًم٥م ـمريؼ ُمـ خمٚمد سمـ سم٘مّل  روى يمام .قمٜمٝم٤م اًمٜمّٝمل
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 ضم٤مء ومٚماّم ،  واًمٌٜملم وم٤مءسم٤مًمرّ  اجل٤مهٚمّٞم٦م ذم ٟم٘مقل يمٜم٤ّم:  ىم٤مل متٞمؿ سمٜمل ُمـ رضمؾٍ 

 وسم٤مرك ومٞمٙمؿ وسم٤مرك ًمٙمؿ اهلل سم٤مرك ىمقًمقا:  ىم٤مل،  ٟمٌّٞمٜم٤م ٛمٜم٤مقمٚمَّ  اإلؾمالم

 .قمٚمٞمٙمؿ

 قم٘مٞمؾ قمـ احلًـ قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ واًمّٓمؼماينّ  اًمٜم٤ًّمئّل  وأظمرج

 سم٤مًمّروم٤مء:  ًمف وم٘م٤مًمقا،  اُمرأة ومتزّوج اًمٌٍمة ىمدم أّٟمف،  ـم٤مًم٥م أيب سمـ

:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل يمام وىمقًمقا،  هٙمذا شم٘مقًمقا ٓ:  وم٘م٤مل ، واًمٌٜملم

  .قمٚمٞمٝمؿ وسم٤مرك هلؿ سم٤مرك اًمٚمٝمؿّ 

َّٓ  صم٘م٤مت ورضم٤مًمف  .٘م٤مليُ  ومٞمام قم٘مٞمؾ ُمـ يًٛمع ملَ  احلًـ أنّ  إ

 هم٤مًم٤ٌمً  قمٜمدهؿ ُمِمٝمقراً  يم٤من اًمٚمٗمظ أنّ  قمغم هريرة أيب طمدي٨م ودلَّ 

  .شمرومئ٦م ًمٚمٛمتزّوج دقم٤مء يمّؾ  ؾمّٛمل طمّتك

 .ذفؽ ظـ افـّفل ِظؾ ي دم واختؾػ

 .هلل ذيمرٌ  وٓ صمٜم٤مء وٓ ومٞمف محد ٓ فٕٟمّ :  ؾؼقؾ

 اًمٌٜملم ًمتخّمٞمص اًمٌٜم٤مت سمٖمض إمم اإلؿم٤مرة ُمـ ومٞمف ٤معمَِ :  وؿقؾ

 .سم٤مًمّذيمر

،  وروم٤مء رومقاً  ورومقشمف اًمّثقب روم٠مت ُمـ . آًمتئ٤مم ومٛمٕمٜم٤مه اًمّروم٤مء وأُّم٤م

 .ومٞمف يمراه٦م ومال وآئتالف سم٤مًٓمتئ٤مم ًمٚمّزوج دقم٤مء وهق

 ُمقاوم٘م٦م ُمـ ومٞمف ٤معمَِ  اًمٚمٗمظ يمره ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف ئمٝمر اًمذي:  اعمٜمػّم  اسمـ وىم٤مل

 ىمٞمؾ ًمق أّٟمف ومٞمٔمٝمر ، دقم٤مء ٓ شمٗم٤مؤًٓ  ي٘مقًمقٟمف يم٤مٟمقا ّّٕنؿ،  اجل٤مهٚمّٞم٦م

 وارزىمٝمام سمٞمٜمٝمام ػأًم   اًمٚمٝمؿّ :  ي٘مقل يم٠من يٙمره ملَ  اًمّدقم٤مء سمّمقرة ًمٚمٛمتزّوج

 وٟمحق .ذيمراً  وًمداً  ورزىمٙمام سمٞمٜمٙمام اهلل ػأًمَّ  أو ، ُمثالً  ص٤محللم سمٜملم
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  .ذًمؽ

:  ىم٤مل اعم٤ميض ىمٞمس سمـ قمٛمر ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ظمرضمفأ ُم٤م وأُّم٤م

 ، اُمرأة شمزّوضم٧م إيّن :  وم٘م٤مل،  اًمِّم٤مم أهؾ ُمـ رضمٌؾ  وأشم٤مه حي٤مً ُذ  ؿمٝمدت

  ، احلدي٨م " واًمٌٜملم سم٤مًمّروم٤مء:  وم٘م٤مل

 ذحي٤مً  طمّدصم٧م:  ىم٤مل أرـم٤مة سمـ قمدّي  ـمريؼ ُمـ اًمّرّزاق قمٌد وأظمرضمف

 أنّ  قمغم حمٛمقل ومٝمق ." واًمٌٜملم سم٤مًمّروم٤مء:  وم٘م٤مل،  اُمرأة شمزّوضم٧م أيّن 

 .ذًمؽ قمـ اًمٜمّٝمل يٌٚمٖمف ملَ  ذحي٤مً 

 ، اعمنموع هق سم٤مًمؼميم٦م ًمٚمٛمتزّوج اًمّدقم٤مء أنّ  قمغم ٌخ٤مرياًم صٜمٞمع ودلَّ 

 .وهمػمه وًمد ُمـ ُم٘مّمقد يمّؾ  ومٞمٝم٤م يدظمؾ ضم٤مُمٕم٦م ًمٗمٔم٦م أّّن٤م ؿمّؽ  وٓ

 عَم٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أنّ ،  ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُم٤م ذًمؽ وي١مّيد

 .( ) " ًمؽ اهلل سم٤مرك ًمف ىم٤مل ؟ صمّٞم٤ٌمً  أو سمٙمراً  ضم٧َم شمزوّ :  ًمف ىم٤مل

 .ُمٕمرووم٦م ذًمؽ ذم وإطم٤مدي٨م

 هذه " ًمق " ًمٞم٧ًم ( بشوةٍ  وفق أول:  ملسو هيلع هللا ىلص افـّبلّ  ؾؼول) : ؿقفف 

 سمٕمد هريرة أيب طمدي٨م ذم ووىمع ، ًمٚمّت٘مٚمٞمؾ اًمتل هل وإّٟمام آُمتٜم٤مقمّٞم٦م

 رؾمقل فإًمٞم ومرُمك . ٓ:  ىم٤مل ؟ أوعم٧م:  ىم٤مل . ٟمٕمؿ:  ىم٤مل " أقمرؾم٧م ىمقًمف

______________________ 
 ."سم٤مرك اهلل قمٚمٞمؽ "(  2363) وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري  (6)

 "وجل٤مسمر  "سم٤مرك اهلل ًمؽ  "ًمٕمٌد اًمرمحـ  ملسو هيلع هللا ىلصوُمٜم٤مؾم٦ٌم ىمقًمف  :ح ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمت 

وسم٤مًمث٤مين ؿمٛمقل ، أن اعمراد سم٤مٕول اظمتّم٤مصف سم٤مًمؼميم٦م ذم زوضمتف  "سم٤مرك اهلل قمٚمٞمؽ 

ـّ قمـ  .اًمؼميم٦م ًمف ذم ضمقدة قم٘مٚمف طمٞم٨م ىمدم ُمّمٚمح٦م أظمقاشمف قمغم طمظ ٟمٗمًف ومٕمدَل ٕضمٚمٝم

 اٟمتٝمك .ثٞم٥م هم٤مًم٤ٌمً شُمزوج اًمٌٙمر ُمع يمقّن٤م أرومع رشم٦ٌم ًمٚمٛمتزوج اًمِم٤مب ُمـ اًم
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 .سمِم٤مةٍ  وًمق أومل:  وم٘م٤مل،  ذه٥م ُمـ سمٜمقاةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 يٕمّٙمر ويم٤من ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  إقم٤مٟم٦م ُمـ اًمِّم٤مة أنّ  ومٞمف يم٤من صّح  ًمق وهذا

ـّ  ، ًمٚمٛمقه ينمع ُم٤م أىمّؾ  اًمِّم٤مة أنّ  قمغم سمف اؾمتدل ُمـ قمغم  اإلؾمٜم٤مد وًمٙم

  يمام شم٘مّدم وٕمٞمػ

 ؿىمً رأيتف ومٚم٘مد:  أٟمس ىم٤مل "قمٜمد أمحد  صم٤مسم٧م قمـ ُمٕمٛمر رواي٦م وذم

  .أًمػ ُم٤مئ٦م ُمقشمف سمٕمد ٟم٤ًمئف ُمـ اُمرأة ًمٙمؾ

 أًمػ آٓف صمالصم٦م شمريمتف َجٞمع ومٞمٙمقن .ٟمًقة أرسمع قمـ ُم٤مت:  ىمٚم٧م

 .ضمّداً  ىمٚمٞمؾ اًمّزسمػم ًمؽميم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌّم وهذا ، أًمػ وُم٤مئتل

 قمٌد ُم٤مل يمثرة ٕنّ ،  دراهؿ وشمٚمؽ دٟم٤مٟمػم هذه شمٙمقن أن ؾقحتؿؾ

 .ضمّداً  ُمِمٝمقرة اًمّرمحـ

 طمدي٨م ُمـ اًمّٓمؼماينّ  ٠مظمرجوم .ًمٞمٛم٦ماًمق أُمر شمقيمٞمد قمغم سمف واؾمتدل

 .ومخرٌ  واًمّث٤مًمث٦م ُمٕمروٌف  واًمّث٤مٟمٞم٦م طمؼ   اًمقًمٞمٛم٦م:  رومٕمف طمرٍب  سمـ وطمٌّم 

 قمـ اعمًّٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد وقمـ إقمرج قمـ اًمّزهرّي  ـمريؼ ُمـ وعمًٚمؿٍ 

 ويؽمك اًمٖمٜمّل  دقمكيُ  . اًمقًمٞمٛم٦م ـمٕم٤مم اًمّٓمٕم٤مم ّذ :  ىم٤مل هريرة أيب

 .احلدي٨م. طمؼ   وهل اعمًٙملم

 أيب قمـ جم٤مهدٍ  ـمريؼ ُمـ "إوؾمط" ذم واًمّٓمؼماينّ  اًمِّمٞمخ وٕيب

. .قمَم وم٘مد،  جي٥م ومٚمؿ دقمل ومٛمـ،  وؾمٜم٦ّمٌ  طمؼ   اًمقًمٞمٛم٦م : رومٕمف هريرة

  .احلدي٨م

 قمثامن سمـ اهلل قمٌد قمـ ىمت٤مدة ـمريؼ ُمـ واًمٜم٤ًّمئّل  داود أسمق أظمرجو

 زهػم اؾمٛمف يٙمـ ملَ  إن - قمٚمٞمف يثٜمك يم٤من ، صم٘مٞمٍػ  ُمـ رضمؾٍ ٍ قمـ اًمّث٘مٗمّل 
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:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل : ىم٤مل،  ىمت٤مدة ي٘مقًمف - اؾمٛمف ُم٤م أدري الوم قمثامن سمـ

 .وؾمٛمٕم٦مٌ  ري٤مءٌ  واًمّث٤مًم٨م،  ُمٕمروٌف  واًمّث٤مين،  طمؼ   يقمٍ  أّول اًمقًمٞمٛم٦م

 .ًمزهػم يٕمٜمل صح٦ٌمٌ  ًمف يّمّح  وٓ،  إؾمٜم٤مده يّمّح  ٓ:  اًمٌخ٤مرّي  ىم٤مل

 اٟمتٝمك 

 ٓ ُمٜمٝم٤م يمؾ   يم٤من وإن،  ؿمقاهد قمثامن سمـ زهػم حلدي٨م وضمدٟم٤م وىمد

 .أصالً  ًمٚمحدي٨م أنّ  قمغم يدل   ومٛمجٛمققمٝم٤م،  ُم٘م٤ملٍ  ـقم ُيٚمق

 ىم٤مل،  وم٤مـمٛم٦مَ  قمكم   ظمٓم٥م عَم٤َّم : ىم٤مل،  سمريدة طمدي٨م ُمـ أمحد وروى

 .سمف سم٠مس ٓ وؾمٜمده . وًمٞمٛم٦مٍ  ُمـ ًمٚمٕمروس سمدّ  ٓ ّٟمفإ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 يٜمدب سمؾ،  سم٤ٌمـمؾٍ  ًمٞم٧ًم:  أي " طمؼ   اًمقًمٞمٛم٦م " ىمقًمف:  سمّٓم٤ملٍ  سمـا ىم٤مل

 وٓ:  ىم٤مل صمؿّ  اًمقضمقب سم٤محلّؼ  اعمراد وًمٞمس،  ٚم٦مٌ ومْمٞم ؾمٜم٦ّمٌ  وهل إًمٞمٝم٤م

 .أوضمٌٝم٤م أطمداً  أقمٚمؿ

،  اًم٘مرـمٌّل  ٟم٘مٚمٝم٤م سمقضمقهب٤م ُمذهٌف ذم رواي٦مٍ  قمـ وهمٗمؾ،  ىم٤مل يمذا

 ًمٙمـ ، أمحد ظـ اًمّتلم سمـاو،  ُمٜمدوسم٦م أّّن٤م ادذهى مشفقر إنّ :  وىم٤مل

 ؾأه سملم اخلالف ٟمٗمل ذم سمّٓم٤ملٍ  سمـا واومؼ سمؾ،  ؾمٜم٦م أّّن٤م ٖمٜملاعمُ  ذم اًمذي

 .ذًمؽ ذم اًمٕمٚمؿ

 قمٌد هب٤م أُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ٕنّ ،  واضم٦ٌمٌ  هل:  افّشوؾعّقي بعض وؿول:  ىم٤مل

 .واضم٦ٌمً  ومٙم٤مٟم٧م واضم٦ٌمٌ  إًمٞمٝم٤م اإلضم٤مسم٦م وٕنّ ،  قمقٍف  سمـ اًمّرمحـ

 وإُمر،  إـمٕمٛم٦م ؾم٤مئر وم٠مؿمٌف طم٤مدٍث  ًمنورٍ  ـمٕم٤ممٌ  سم٠مّٟمف:  وأضم٤مب

 همػم وهل ٤مةٍ سمِم أُمره وًمٙمقٟمف،  ذيمرٟم٤مه ُم٤م سمدًمٞمؾ آؾمتح٤ٌمب قمغم حمٛمقٌل 

 .ًمف أصؾ ومال اًمٌٜم٤مء وأُّم٤م،  اّتػوؿوً  واضم٦ٌمٍ 
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،  قمٜمدهؿ ُمٕمروٌف  وضمفٌ  هق اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م ُمـ إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي واًمٌٕمض

 قمـ وٟم٘مٚمف،  إمّ  كّص  فم٤مهر إّٟمف:  وىم٤مل،  اًمّرازّي  ؾمٚمٞمؿٌ  سمف ضمزم وىمد

 يمام افّظوهر أهؾ ؿقل وهق،  اعمٝمّذب ذم إؾمح٤مق أسمق اًمِّمٞمخ أيْم٤مً  اًمٜمّّص 

 .طمزمٍ  ـسما سمف سح

 ومٞمف وإّٟمام،  ومٞمف دًٓم٦م وٓ ، اًمّدظمقل سمٕمد شمٙمقن أّّن٤م قمغمواؾمتدل سمف 

 .اًمّدظمقل سمٕمد وم٤مشم٧م إذا شمًتدرك أّّن٤م

 قمٜمد أو قم٘مٌف أو اًمٕم٘مد قمٜمد هق هؾ .وؿتفو دم افّسؾػ اختؾػ وؿد

 .؟ اًمّدظمقل اٟمتٝم٤مء إمم اًمٕم٘مد اسمتداء ُمـ ُمقؾّمعٌ  أو قم٘مٌف أو اًمّدظمقل

 .أؿقالٍ  ظذ

 ادوفؽّقي ظـد إصّح  أنّ  قمٞم٤مٌض  ومحٙمك .اختؾػقا : افـّقويّ  ؿول

 بـا وظـد،  اًمٕم٘مد قمٜمد أّٟمف .مـفؿ مجوظيٍ  وظـ ، اًمّدظمقل سمٕمد اؾمتح٤ٌمسمف

 ىمٌؾ جيقز : آخر مقضعٌ  دم وؿول ، اًمّدظمقل وسمٕمد اًمٕم٘مد قمٜمد:  حبقى

 .وسمٕمده اًمّدظمقل

ٌٙمّل  سمـا وذيمر ًّ  شمٕملّم  إصح٤مب يمالم ذم أر ملَ :  ىم٤مل أسم٤مه أنّ  .اًم

 ذم ضم٤مئزٌ  اًمٜمّٙم٤مح ذم اًمّدّف  رضب:  اًمٌٖمقّي  ىمقل ُمـ اؾمتٜمٌط وأّٟمف .٤موىمتٝم

 .اًمٕم٘مد طملم ُمـ ُمقؾّمعٌ  وىمتٝم٤م أنّ  . ُمٜمف ىمري٤ٌمً  وسمٕمدُ  ىمٌُؾ  واًمّزوم٤مف اًمٕم٘مد

 إمم يِمػم يم٠مّٟمف،  اًمّدظمقل سمٕمد أّّن٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  ومٕمؾ ُمـ واعمٜم٘مقل:  ىم٤مل

 .ٞمٛم٦ماًمقًم وىم٧م ذم اًمٌٞمٝم٘مّل  قمٚمٞمف شمرضمؿ وىمد،  ضمحشٍ  سمٜم٧م زيٜم٥م ىمّّم٦م

  ٟمتٝمكا

 سم٠مّّن٤م ّسح اعم٤موردّي  سم٠منّ  ُمتٕمّ٘م٥ٌم  إصح٤مب شمٍميح ُمـ ٟمٗم٤مه وُم٤م
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 اًمّدظمقل سمٕمد أّّن٤م ذم سيٌح  اًمٌخ٤مري ذم أٟمسٍ  وطمدي٨م،  اًمّدظمقل قمٜمد

  .اًم٘مقم ومدقم٤م سمزيٜم٥م قمروؾم٤مً  أصٌح:  ومٞمف ًم٘مقًمف

،  قم٘مٌٝم٤م اًمّدظمقل وي٘مع اًمٌٜم٤مء قمٜمد شمٙمقن أن ادوفؽّقي بعض واؾمتح٥ّم 

 .اًمٞمقم ساًمٜم٤ّم قمٛمؾ وقمٚمٞمف

 شمرّددوا اًمقًمٞمٛم٦م سمٕمد اًمّّمح٤مسم٦م أنّ ،  ًمإلُمالك ٓ ًمٚمّدظمقل يمقّن٤م وي١مّيد

 ًمٕمرومقا اإلُمالك قمٜمد اًمقًمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمق. ( )؟  ّهّي٦مٌ  أو زوضم٦مٌ  هل هؾ

ّي٦م ٕنّ ،  زوضم٦مٌ  أّّن٤م  أو اًمّدظمقل قمٜمد أّّن٤م قمغم ومدلَّ  .هل٤م وًمٞمٛم٦م ٓ اًمّنّ

 .سمٕمده

 أّٟمف صمٌقت وًمقٓ ، اعمقه قمـ زئدم ُم٤م أىمّؾ  اًمِّم٤مة أنّ  قمغماؾمتدل سمف و

 .( ) اًمِّم٤مة ُمـ سم٠مىمّؾ  ٟم٤ًمئف سمٕمض قمغم أومل ملسو هيلع هللا ىلص

______________________ 
  .سمّمٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل ريض اهلل قمٜمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلصُيِمػم إمم ىمّم٦م سمٜم٤مء اًمٜمٌل (  6)

سملم   ملسو هيلع هللا ىلصأىم٤مم اًمٜمٌل : ىم٤مل  قمـ أٟمس (  0626) وُمًٚمؿ (  6336) وم٠مظمرج اًمٌخ٤مري  

ومام يم٤من  .ومدقمقُت اعمًٚمٛملم إمم وًمٞمٛمتف، ظمٞمؼم واعمديٜم٦م صمالصم٤ًم يٌٜمل قمٚمٞمف سمّمٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل 

ومٙم٤مٟم٧م  .أُمر سم٤مٕٟمٓم٤مع وم٠مًم٘مل ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتٛمر وإىمط واًمًٛمـ ومٞمٝم٤م ُمـ ظمٌز وٓ حلؿ ،

إْن : إطمدى أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم أو مم٤م ُمٚمٙم٧م يٛمٞمٜمف ؟ ، وم٘م٤مًمقا : وًمٞمٛمتف ، وم٘م٤مل اعمًٚمٛمقن 

ٌَٝم٤م ومٝمل ُمـ ُأُّمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ، وإن مَل حيجٌٝم٤م ومٝمل مم٤م ُمٚمٙم٧م يٛمٞمٜمف ، ومٚمامَّ ارحتؾ  طمج

 . اًمٜم٤مسوُمدَّ احلج٤مب سمٞمٜمٝم٤م وسملم، وـمَّك هل٤م ظمٚمٗمف 

 ملسو هيلع هللا ىلصَأومَل اًمٜمٌل : قمـ صٗمٞم٦م سمٜم٧م ؿمٞم٦ٌم ، ىم٤مًم٧م ( 6626) "صحٞمحف"أظمرج اًمٌخ٤مري ذم ( 6)

قمـ أٟمس ، أنَّ رؾمقل (  6624) وًمٚمٌخ٤مري أيْم٤ًم  .قمغم سمٕمض ٟم٤ًمئف سمٛمديـ ُمـ ؿمٕمػم

 .أقمتؼ صٗمٞم٦م وشمزوضمٝم٤م ، وضمٕمؾ قمت٘مٝم٤م صداىمٝم٤م ، وَأومَلَ قمٚمٞمٝم٤م سمحٞمس ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ظمٚمٞمط اًمًٛمـ واًمتٛمر  -سمٗمتح أوًمف  -واحلٞمس : (  263)  "اًمٗمتح"ىم٤مل اًمِم٤مرح ذم  

َّٓ اًمتٛمر واًمًٛمـ َجٞمٕم٤ًم وإىمط     احلٞمس  .ىم٤مل اًمِم٤مقمر .وإىمط  .أٟمف مل ُيتٚمط إ

 اٟمتٝمك .وىمد ُيتٚمط ُمع هذه اًمثالصم٦م همػمه٤م يم٤مًمًقيؼ 
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 ، اًمقًمٞمٛم٦م ذم دمزئ ُم٤م أىمّؾ  اًمِّم٤مة أنّ  قمغم سمف يًتدّل  أن يٛمٙمـ ًمٙم٤من

  .قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًم٘م٤مدر شم٘مٞمٞمده ُمـ سمدّ  ومال ذًمؽ وُمع

 اظمتالف وومٞمف ، واطمد ظمٓم٤مب أّٟمف آؾمتدٓل قمغم ومٞمٕمّٙمر .وأيْم٤مً 

 .؟ ٓ وأ اًمٕمٛمقم يًتٚمزم هؾ

 أقمٚمٛمف ٓ:  ىم٤مل قمٜمف اًمٌٞمٝم٘مّل  ٟم٘مٚمف ومٞمام .اًمِّم٤مومٕمّل  ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد

 ومجٕمؾ،  اًمقًمٞمٛم٦م شمرك ملسو هيلع هللا ىلص أّٟمف أقمٚمٛمف وٓ ، اًمّرمحـ قمٌد همػم سمذًمؽ أُمر

 .سمحتؿ ًمٞم٧ًم اًمقًمٞمٛم٦م يمقن ذم ُمًتٜمداً  ذًمؽ

ٞم٤مق ُمـ ويًتٗم٤مد ًّ  .ي٘مدر عمـ اًمقًمٞمٛم٦م شمٙمثػم ـمٚم٥م اًم

 ، ومٙمذًمؽ أىمّٚمٝم٤م وأُّم٤م ، يمثره٤مٕ طمدّ  ٓ أن قمغم وأمجعقا:  قمٞم٤مض ىم٤مل

 شمٞمّن  وىمد ، اًمّزوج طم٤مل ىمدر قمغم أّّن٤م واعمًتح٥ّم  ، أضمزأ شمٞمّن  وُمٝمام

  .ومقىمٝم٤م ومام اًمِّم٤مة اعمقه قمغم

 أصح٤مسمف واًمٙمٌػم اإلُم٤مم وؾم١مال ، ًمٚمٛمتزّوج اًمّدقم٤مء اؾمتح٤ٌمب وومٞمف

  .يٕمٝمد ملَ  ُم٤م ُمٜمٝمؿ رأى إذا ؾمّٞمام وٓ ، أطمقاهلؿ قمـ وأشم٤ٌمقمف

 .وهمػمه ظمٚمقق ُمـ اًمٕمرس أصمر وقمٚمٞمف ًمٕمروسا ظمروج وضمقاز

 اًمٜمّٝمل قمٛمقم سمف وظمّص  ، ًمٚمٕمروس اًمّتزقمٗمر ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل

 . ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أٟمس  يمام ًمٚمّرضم٤مل اًمّتزقمٗمر قمـ

 ضمًده دون صمٞم٤مسمف ذم يم٤مٟم٧م اًمّّمٗمرة شمٚمؽ شمٙمقن أن سم٤مطمتامل : وشمٕمّ٘م٥م

 اًمٌدن دون اًمّثقب ذم ضمقازه ذم ـمري٘متٝمؿ قمغم ًمٚمامًمٙمّٞم٦م اجلقاب وهذا ،

 رومٕمف ُمقؾمك أيب طمدي٨م وومٞمف ، ادديـي ظؾامء قمـ ُم٤مًمؽ ذًمؽ ٟم٘مؾ وىمد ،

 داود أسمق أظمرضمف .ظمٚمقق ُمـ رء ضمًده ذم رضمؾٍ  صالةَ  اهلل ي٘مٌؾ ٓ :
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 .اًمققمٞمد يتٜم٤موًمف ٓ اجلًد قمدا ُم٤م أنّ  ُمٗمٝمقُمف وم٢منّ  ،

 ، أيْم٤مً  اًمّثقب ذم تبعفام ومـ وافّشوؾعلّ  حـقػي أبق ذفؽ مـ ومـع

ٙمقا ًّ  ذم سيح هق ُم٤م وومٞمٝم٤م ، صحٞمح٦م وهل ذًمؽ ذم ٤مٕطم٤مدي٨مسم ومت

 . سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام كاعمّدقم

 :  بلجقبي افّرمحـ ظبد ؿّصي ظـ ؾلجقى هذا وظذ

 .اًمٜمّٝمل ىمٌؾ يم٤من ذًمؽ أنّ :  أحدهو

 يِمٕمر اًمّرمحـ قمٌد ىمّّم٦م ؾمٞم٤مق أنّ  وي١مّيده ، شم٤مريخ إمم حيت٤مج وهذا

 شم٠مظّمرت ممّـ اًمٜمّٝمل روى ُمـ وأيمثر ، اهلجرة أوائؾ ذم يم٤مٟم٧م سم٠مّّن٤م

  .هجرشمف

 ُمـ سمف ٘م٧مشمٕمٚمّ  اًمّرمحـ قمٌد قمغم يم٤مٟم٧م اًمتل اًمّّمٗمرة أصمر أنّ :  ثوكقفو

 وقمزاه اًمٜمّقوّي  ورضّمحف ، ًمف ُم٘مّمقد همػم ذًمؽ ومٙم٤من .زوضمتف ضمٝم٦م

 .ًمٚمٛمحّ٘م٘ملم

 " ىمقًمف ذم أسمدامه٤م آطمتامًملم أطمد إًمٞمف ردّ  أصالً  اًمٌٞمْم٤موّي  وضمٕمٚمف

٥ٌم ُم٤م ُمٕمٜم٤مه:  وم٘م٤مل " ُمٝمٞمؿ ًّ  أضم٤مب ومٚمذًمؽ ؟ قمٚمٞمؽ أراه اًمذي ذم اًم

 .شمزّوج سم٠مّٟمف

 قمـ اًمٜمّٝمل ُمـ شم٘مّدم ٤معمَِ  إٟمٙم٤مر اؾمتٗمٝم٤مم يٙمقن أن ويتؿؾ:  ىم٤مل

 وملَ  . ُمٜمٝم٤م يب ومتٕمٚمؼ:  أي ، شمزّوضم٧م سم٘مقًمف وم٠مضم٤مب ، سم٤مخلٚمقق اًمّتْمّٛمخ

  .إًمٞمف أىمّمد

 جيد ومٚمؿ أهٚمف قمغم ًمٚمّدظمقل اًمّتٓمّٞم٥م إمم اطمت٤مج ىمد يم٤من أّٟمف : ثوفثفو

 أّٟمف وص٤مدف ، اعمرأة ـمٞم٥م ُمـ ومتٓمّٞم٥م ؿمٞمئ٤مً  طمٞمٜمئذٍ  ٤ملاًمّرضم ـمٞم٥م ُمـ
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 ، اًمّدًمٞمٚملم سملم َجٕم٤مً  همػمه قمدم قمٜمد ُمٜمف اًم٘مٚمٞمؾ وم٤مؾمت٤ٌمح صٗمرة ومٞمف يم٤من

 أصمر ومٌ٘مل ( ) اعمرأة ـمٞم٥م ُمـ وًمق .ًمٚمجٛمٕم٦م اًمّتٓمّٞم٥م ذم إُمر ورد وىمد

  .قمٚمٞمف ذًمؽ

َّٓ  يٌؼ وملَ  يًػماً  يم٤من:  رابعفو   .يٜمٙمر ملَ  ومٚمذًمؽ . أصمره إ

 ُمـ يم٤من ُم٤م ذًمؽ ُمـ يٙمره اًمذي أنّ  .اًم٤ٌمضمّل  ضمزم وسمف:  فوخومس

  .ضم٤مئز ومٝمق سمٓمٞم٥ٍم  ًمٞمس يم٤من ُم٤م وأُّم٤م ، اًمّٓمٞم٥م أٟمقاع ُمـ وهمػمه زقمٗمران

 سمدًٓم٦م،  اًمّتحريؿ قمغم ًمٞمس ًمٚمّرضم٤مل اًمّتزقمٗمر قمـ اًمٜمّٝمل أنّ :  شودشفو

  .احلدي٨م هذا ذم قمقف سمـ اًمّرمحـ ًمٕمٌد شم٘مريره

 ذيمر ، ؿم٤مسّم٤مً  يم٤من إذا ؾمّٞمام وٓ ذًمؽ ُمـ يًتثٜمك اًمٕمروس أنّ :  شوبعفو

 ، قمرؾمف أّي٤مم ذًمؽ ذم ًمٚمِّم٤مّب  يرظّمّمقن ويم٤مٟمقا:  ىم٤مل قمٌٞمد أسمق ذًمؽ

 قمالُم٦م ُمّمٌقهم٤مً  صمقسم٤مً  ًمٌس شمزّوج ُمـ اإلؾمالم أّول ذم يم٤من:  وؿقؾ:  ىم٤مل

  .ُمٕمروف همػم وهذا:  ىم٤مل ، قمرؾمف وًمٞمٛم٦م قمغم ًمٞمٕم٤من ًمزواضمف

 ُيتّص  ٓ أّٟمف قمغم دًٓم٦م .ذًمؽ قمـ ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  اؾمتٗمٝم٤مم وذم:  ىمٚم٧م

 ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ قمقاٟم٦م أيب قمٜمد ـمرىمف سمٕمض ذم وىمع ًمٙمـ ، سم٤مًمّتزوي٩م

:  وم٘م٤مل اًمٕمرس سمِم٤مؿم٦م قمكمّ  ومرأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  وم٠مشمٞم٧م " سمٚمٗمظ محٞمدٍ  قمـ

ؽ وم٘مد " إٟمّم٤مر ُمـ اُمرأة شمزّوضم٧م:  ىمٚم٧م ؟ أشمزّوضم٧م ًّ  هبذا يتٛم

ٞم٤مق ًّ   .كّدقمًمٚمٛمُ  اًم

______________________ 
هُمًؾ يقم  "ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ُمرومققم٤ًم (  332)  "اًمّمحٞمح"أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (6)

 "وًمق ُمـ ـمٞم٥م اعمرأة، در قمٚمٞمف وؾمقاك ، ويٛمس ُمـ اًمٓمٞم٥م ُم٤م ىم اجلٛمٕم٦م قمغم يمؾ حمتٚمؿ،



  باب الصداق   لنكاحا كتاب   
667 

ـّ   ُم٤م أو ُمٝمٞمؿ " ًمف ىم٤مل أّٟمف اي٤متاًمّرو أيمثر وذم ، واطمدة اًم٘مّّم٦م وًمٙم

 .اعمٕمتٛمد ومٝمق "؟  هذا

 ومالن سمّش :  ي٘م٤مل ، وهوره ومرطمف أو وطمًٜمف أصمره اًمٕمرس وسمِم٤مؿم٦م

 .سمف ُمٚمّٓمٗم٤مً  سمف ومرطم٤مً  قمٚمٞمف أىمٌؾ:  أي .سمٗمالنٍ 

 ـمٞم٥م ُمـ ًمٙمقٟمف ًمرائحتف هق هؾ .افّتزظػر ظـ افـّفل دم اختؾػو

 يمّؾ  سمف ومٞمٚمتحؼ ًمٚمقٟمف أو .اخلٚمقق قمـ اًمّزضمر ضم٤مء وهلذا؟  اًمٜم٤ًّمء

 .صٗمرة؟

 سمٙمؾ احلالل اًمّرضمؾ أّنك:  ىم٤مل أّٟمف افّشوؾعلّ  ظـ اًمٌٞمٝم٘مّل  ٟم٘مؾ وىمد

  . يٖمًٚمف أن شمزقمٗمر إذا وآُمره ، يتزقمٗمر أن طم٤مل

َّٓ  قمٜمف حيٙمل أطمداً  أضمد ملَ  ّٕٟمٜمل،  اعمٕمّمٗمر ذم وأرظّمص:  ىم٤مل  ُم٤م إ

 .( ) .أّن٤ميمؿ أىمقل وٓ،  ّن٤مين : قمكم   ىم٤مل

 اهلل قمٌد طمدي٨م وؾم٤مق ، قمكمّ  همػم قمـ ذًمؽ دور ىمد:  اًمٌٞمٝم٘مّل  ىم٤مل

 هذه إنّ :  وم٘م٤مل ُمٕمّمٗمريـ صمقسملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  قمكمّ  رأى:  ىم٤مل قمٛمرو سمـ

 وم٘مٚم٧م " ًمف ًمٗمظ وذم ، ُمًٚمؿ أظمرضمف .شمٚمًٌٝمام ومال اًمٙمّٗم٤مر صمٞم٤مب ُمـ

 . اطمرىمٝمام سمؾ .ٓ:  ىم٤مل ؟ أهمًٚمٝمام

ٜم٦ّم اشّم٤ٌمقم٤مً  سمف ًم٘م٤مل اًمِّم٤مومٕمّل  ذًمؽ سمٚمغ ومٚمق:  اًمٌٞمٝم٘مّل  ىم٤مل ًّ  .يمٕم٤مدشمف ًمٚم

ٚمػ ُمـ َج٤مقم٦مٌ  اعمٕمّمٗمرَ  يمره وىمد ًّ  وممَـ ىم٤مل ، َج٤مقم٦م ومٞمف ورظّمص اًم

______________________ 
قمـ اًم٘مراءة وأٟم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصّن٤مين اًمٜمٌل : قمٜمف ىم٤مل (  6323)  "صحٞمحف"أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (6)

 "وٓ أىمقل ّن٤ميمؿ  "وذم رواي٦م ًمف  " رايمع ، وقمـ ًمٌس اًمذه٥م واعمٕمّمٗمر
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ٜم٦ّم واشّم٤ٌمع ، احلٚمٞمٛمّل  أصح٤مسمٜم٤م ُمـ سمٙمراهتف ًّ   .ٟمتٝمكا .إومم هق اًم

 واهلل .اعم٠ًمًم٦م اًمٌٞمٝم٘مّل  أشم٘مـ:  " ُمًٚمؿ ذح " ذم اًمٜمّقوّي  وىم٤مل

 .أقمٚمؿ

  .ح٤مومؾاعم ذم ويمرهف، اًمٌٞمقت ذم واعمزقمٗمر اعمٕمّمٗمر ذم موفؽ ورظّمص

 " ذم واًمٜم٤ًّمئّل  " اًمِّمامئؾ " ذم واًمؽّمُمذّي  داود أسمق أظمرج وىمد

 اًمٜمٌّّل  قمغم رضمٌؾ  دظمؾ : أٟمس قمـ اًمٕمٚمقّي  ؿؾمٚمْ  ـمريؼ ُمـ " اًمٙمؼمى

  أطمداً  يقاضمف يم٤من اموىمٚمَّ  ، ذًمؽ هومٙمرِ  ، صٗمرة أصمر وقمٚمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص
ٍ
 سمٌمء

 .اًمّّمٗمرة هذه يؽمك أن هذا أُمرشمؿ ًمق:  ىم٤مل،  ىم٤مم ومٚماّم  ، يٙمرهف

 .ًملم ومٞمف .اًمالم وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م ٗمتحسم ؿوؾمٚمْ 

 يم٤مومر ضمٜم٤مزة اعمالئٙم٦م حتي ٓ:  رومٕمف قماّمر طمدي٨م ُمـ داود وٕيب

 ىمدُم٧ُم :  ىم٤مل قماّمر طمدي٨م ُمـ أيْم٤مً  وأظمرج .سم٤مًمّزقمٗمران ْمّٛمختاعم وٓ

 قمغم ٛم٧مومًٚمَّ  ، سمزقمٗمرانٍ  ٘مقينومخٚمَّ  ، يداي شمِمّ٘م٘م٧م وىمد ًمٞمالً  أهكم قمغم

 .هذا قمٜمؽ وم٤مهمًؾ اذه٥م : وىم٤مل،  يب ٥مرطم  يُ  ومٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل 

 قمغم ٓؾمتٗمٝم٤مُمف صداق ُمـ ومٞمف سمدّ  ٓ اًمٜمّٙم٤مح أنّ  قمغم سمف واؾمتدل

 . ؟ ٓ أو أصدىمٝم٤م هؾ ي٘مؾ وملَ  ، اًمٙمٛمّٞم٦م

 اعمقوققم٦م " يمؿ " ًمٗمظ إلـمالق شم٘مدير إمم حيت٤مج سم٠مّٟمف فم٤مهره ويِمٕمر

 .ًمٚمّت٘مدير

 اعمراد يٙمقن أن ٓطمتامل .ٟمٔمرٌ  وومٞمف ، ادوفؽّقي بعض ىم٤مل يمذا

 ، ُمثٚمف سمح٤مل يٚمٞمؼ سمام ذًمؽ سمٕمد ومٞمخؼمه اًم٘مٚم٦م أو اًمٙمثرة قمـ رآؾمتخ٤ٌم

 .أىمّره سمؾ قمٚمٞمف يٜمٙمر ملَ  اًم٘مدر ًمف ىم٤مل ومٚماّم 
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 سمـ اًمّرمحـ قمٌد ٕنّ  ، اًمّّمداق شم٘مٚمٞمؾ اؾمتح٤ٌمب قمغم سمف واؾمتدل

 وزن إصداىمف قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  أىمّره وىمد،  اًمّّمح٤مسم٦م ُمٞم٤مؾمػم ُمـ يم٤من قمقف

 .ذه٥ٍم  ُمـ ٟمقاة

 طمّمؾ وإّٟمام،  اعمديٜم٦م ىمدم طملم إُمر أّول ذم نيم٤م ذًمؽ سم٠منّ :  وشمٕمّ٘م٥م

 ذم اإلقم٤مٟم٦م ُمـ ُمٜمف فمٝمرت طمّتك اًمّتج٤مرة ُمالزُم٦م ُمـ ذًمؽ سمٕمد اًمٞم٤ًمر ًمف

مشم يمام ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّّل  دقم٤مء سمؼميم٦م وذًمؽ ، اؿمتٝمر ُم٤م اًمٖمزوات سمٕمض   .٘مدَّ
 



  فهرس الموضورات   
670 

 

 اعمقوقع 

 

 رىمؿ اًمّمٗمح٦م

 كتاب البيوع
 

6 

 62 سم٤مب ُم٤م يٜمٝمك قمٜمف ُمـ اًمٌٞمقع

 632 ٤م وهمػم ذًمؽسم٤مب اًمٕمراي

ٚمؿ ًّ  633 سم٤مب اًم

 666 سم٤مب اًمنموط ذم اًمٌٞمع

 666 سم٤مب اًمرسم٤م واًمٍمف

 606 سم٤مب اًمرهـ وهمػمه

 630 سم٤مب احلقاًم٦م

 666 سم٤مب اًمٗمٚمس

 623 سم٤مب اًمِمٗمٕم٦م

 622 سم٤مب اًمقىمػ

 633 سم٤مب اهل٦ٌم

 063 سم٤مب احلرث واعمزارقم٦م

 062 سم٤مب اًمُٕمٛمرى

 003 سم٤مب اعمٔم٤ممل

 032 سم٤مب اًمٚم٘مٓم٦م



  فهرس الموضورات   
671 

 ب الوصاياكتا
 

022 

 كتاب الفرائض
 

363 

 324 كتاب النكاح

 232 سم٤مب اًمّمداق

 


	فتح السلام شرح عمدة الأحكام
	المجلد الخامس
	كتاب البيوع
	[باب. . . .]
	الحديث الأول
	الحديث الثاني

	باب ما ينهي عنه من البيوع
	الحديث الثالث
	الحديث الرابع
	الحديث الخامس
	الحديث السادس
	الحديث السابع
	الحديث الثامن
	الحديث التاسع
	الحديث العاشر
	الحديث الحادي عشر
	الحديث الثاني عشر

	باب العرايا وغير ذلك
	الحديث الثالث عشر
	الحديث الرابع عشر
	الحديث الخامس عشر
	الحديث السادس عشر
	الحديث السابع عشر

	باب السلم
	الحديث الثامن عشر

	باب الشروط في البيع
	الحديث التاسع عشر
	الحديث العشرون
	الحديث الواحد والعشرون

	باب الربا والصرف
	الحديث الثاني والعشرون
	الحديث الثالث والعشرون
	الحديث الرابع والعشرون
	الحديث الخامس والعشرون
	الحديث السادس والعشرون

	باب الرهن وغيره
	الحديث السابع والعشرون

	باب الحوالة
	الحديث الثامن والعشرون

	باب الفلس
	الحديث التاسع والعشرون

	باب الشفعة
	الحديث الثلاثون

	باب الوقف
	الحديث الواحد والثلاثون

	باب الهبة
	الحديث الثاني والثلاثون
	الحديث الثالث والثلاثون
	الحديث الرابع والثلاثون

	باب الحرث والمزارعة
	الحديث الخامس والثلاثون
	الحديث السادس والثلاثون
	الحديث السابع والثلاثون

	باب العمرى
	الحديث الثامن والثلاثون

	باب المظالم
	الحديث التاسع والثلاثون
	الحديث الأربعون

	باب اللقطة
	الحديث الواحد والأربعون


	كتاب الوصايا
	الحديث الثاني والأربعون
	الحديث الثالث والأربعون
	الحديث الرابع والأربعون

	كتاب الفرائض
	الحديث الخامس والأربعون
	الحديث السادس والأربعون
	الحديث السابع والأربعون
	الحديث الثامن والأربعون

	كتاب النكاح
	[باب. . . .]
	الحديث الأول
	الحديث الثاني
	الحديث الثالث
	الحديث الرابع
	الحديث الخامس
	الحديث السادس
	الحديث السابع
	الحديث الثامن
	الحديث التاسع
	الحديث العاشر
	الحديث الحادي عشر
	الحديث الثاني عشر
	الحديث الثالث عشر

	باب الصداق
	الحديث الرابع عشر
	الحديث الخامس عشر
	الحديث السادس عشر


	الفهرس



