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 الدكتور طه عمي داود العبيدي
 

 مـقـذمـــة

،ُالحمدُي م،ػدو ماًم،ػاُميحى ُعلػ ُسػيًد،ا،ُكاا ُالتسليـً ُـّ ُالصالًة،ُكأت ُالعالميف،ُكأفضؿي هلًلُرىبٍّ
ُالديفُ.ُ ُإل ُيكـً ُكعل ُآلًه،ُكأصحابًهُالطيبيفُالطاهريف،ُكمفُتبعهـُبإحسافو

ُاهلًلُ ًُ،عىػػـً ُمػػفُأعظػػـً ُلهػػاُبحهػػًظُُأمػػاُبعػػدينُفػػإف، م،دي،ػػًلَُأفُتى ىه،ػػؿى ػػًلُالميحى علػػ ُاميمُّ
ٍ،هىًجهاُ. تاًبها،ُكسي،،ًلُرسيكًلها ُالل،ذىيفُهماُأساساُديً،ها،ُكمى

ػاُ ُعلػ ُأيػدمُالِلهػاًاُالراوػديف،ُكام، باً،ي،ليُبحهػًظُال تػاًبُال ػريـً كقدُتمٍتُال،ٍّعمليُالر،
ًتهاَُاِتلطػػػػػٍتُلحهظًُُالسُّػػػػػ،ىليُالميطىهىػػػػػرةينُفهيػػػػػ ىُاهلليُ ػػػػػٍدمى ًِ هػػػػػاُرجػػػػػاعنُأف،ػػػػػكاُأعمػػػػػارهـُفػػػػػ ُ

بيػػػكاُعػػػفُأكطػػػاً،هـ،ُكتر ػػػكاُأهلىهػػػـ،ُ ُقلػػػكًبهـ،ُفتىتر، بلحػػػكًمهـ،ُكدمػػػابهـ،ُكبلػػػشىُحبُّهػػػاُوػػػتاؼى
ػػديكًر،ُكييٍ ًبتك،ىهػػاُفػػ ُ دها،ُيحهظك،ىهػػاُفػػ ُالصُّ كأحبػػابىهـ،ُيجمعػػكفُوػػتاتىها،ُكي ت،صػػكفُوػػكارى

ُُالسُّطيكًر،ُحت ُأكصليكهاُإل ُمىفٍُ ُدرٍّمٌّ ُ.بعدىهـُصافيلنُ،ىً ي،لنُ  ،،هاُ ك به

ُالمحػػػد يفُفػػػ ُعصػػػر َُمحمػػػدُبػػػفُإسػػػماعيؿُ كمػػػفُهػػػؤعاُالجهابػػػذًةُال بػػػارَُإمػػػاـً
ُبعػػػػػػدِٔٓالبِػػػػػػارمُ تَ ُ تػػػػػػابو ُُُُُُُُُهػػػػػػػف،ُمؤلػػػػػػًؼُيالجػػػػػػام ُالصػػػػػػحيعد،ُالػػػػػػذمُهػػػػػػكُأصػػػػػػعُّ
.ُ ُال رآًفُال ريـً
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ًلُالسُّ،ىًلُ دىمى ًِ ُف ُ ـى ُأفُأيًسهى ُأحػدىُكقدُأردتي ُيسػيرو ُفػاِترتي الميطىهػرًةُ ُكلػكُبوػ او
ُ ُبػيٍّفه ُبدراسًتًه،ُكتحليًلػًهنُف ػافُبح ػ ُبع،كافَيحػديثَُحُالحػالؿي أحاديًثُهذاُال تاًبُمقكـى

ُحُع،دُاإلماـُالبِارمُف ُ تاًبًهَُالجام ُالصحيعُ ُدراسلهُكتحليؿه دُ. ـيُبيٍّفه ُكالحرا
ُفػ ُهػذاُالمكضػكعُأهميػلنُ ب ُالبحثي يػرةننُ ك،ػهُلػـُييبحػثُمػفُقبػؿيُ علػ ُكي تسبي

ُمػػػفُ ُييعىػػػدُُّمػػػفُامحاديػػػًثُالجامعػػػًلُل  يػػػرو ُهػػػذاُالحػػػديثى قػػػدرُاطالعػػػ ُ ُزيػػػادةنُعلػػػ ُأف،
،ُأكُ ُاإلسػػالـً ُأهػػؿُالعلػػـَُ يليػػثى أصػػكًؿُهػػذاُالػػديف،ُكقكاعػػًدً ُالعظيمػػلنُحتػػ ُجعلػػهُبعػػضي

سُّ ىُف ُدراسًتهًُ ُالت،كى ُ،ُكتحليًلًهُ.ريبيعىهي،ُ ماُسي ت ،ُفهكُيىٍستىًحؽُّ
ُالبىػػيٍّفًُ ُاإلوػػارةىُإلػػ ُالحػػالًؿُالبىػػيًٍّف،ُكالحػػراـً ُهػػذاُالحػػديثي ػػم،فى الل،ػػذىيفُبىي،،،هميػػاُُف ػػٍدُتضى

ُالحػالًؿ،ُكالحػراـ،ُكالتػ ُتِهػػ ُ اهللُ ُبػػيفى ُالميٍوػتىًبهىلىُالتػ ُتػدكري ُاميمػػكرى لعبػاد ،ُ ػـُبىػي،فى
ُالكرعىُاجت،ابيهاُص ُمفُال،،اًس،ُكأف، يا،لنُللديًف،ُكالعرًضنُفمىٍفُاجت،ىبىهاُ افُمػفُُعل ُ  يرو

ُسػليمانُمسػت يمانُ نُفػإذاُ ػافُال لػبي ُ يل،هيُهػكُال لػبي ُذلؾى ُأساسى َُأف، ُالحديثي ُبىي،فى الميت، يف،ُ يـ،
ُبالع ًسُ. ،ُكالع سي ُِيرو ُالجسديُبجكارًحًهُفالُي ت ُم،هُإعُ ؿُّ ـى ُاست ا

ُمػػػػاُت ػػػػدـنُكقػػػػ ُاِتيػػػػارمُلل تابػػػػلُ فػػػػ ُهػػػػذاُالمكضػػػػكع،ُكسػػػػي كفُم،هجػػػػ َُل يػػػػؿٍّ
ُب لهاًظهػاُع،ػػدى ي،ُكسػ يترجـيُلرجاًلػػًهُباِتصػػارُ ُالبِػػارمٍّ ُعلػػ ُدراسػًلُركايػػًلُاإلمػاـً اعقتصػاري
ُ ُمػفُأهػـُالمىصػاًدًر،ُكس وػرحي ُالحػديثى ًتهـ،ُ مػاُسػ يِرٍّجي مفُت ريبُالتهذيب،ُك،حك وُلويػٍهرى

ُبعػػػضُالعػػػا، ُالتامضػػػل،ُ كأذ ػػػرُأهػػػـُالهكابػػػد،ُكمػػػاُييسػػػتهاديُمػػػفُاملهػػػاظُالتريبػػػل،ُكايبىػػػيٍّفي
ُغىيًرُالموهكريفُ. ُبامعالـً ُالحديث،ُ ماُس يعرٍّؼي

ُ
ُ
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ُمػػػفُهػػػذ ُ ُلػػػهُِطػػػلنُتت ػػػكفي كعسػػػت ماًؿُهػػػذاُالبحػػػثُعلػػػ ُأحسػػػًفُصػػػكرةوُكضػػػعتي
ُأهميتىػهي،ُكميبىػرراتُال تابػًلُفيًػًه،ُمػ ُاإلوػارًةُُالمقدمةِ  ُفيهػاُبالمكضػكع،ُكًبيٍّ،ػتي الت ُعر،فتي

ط،ًلُالبحًث،ُكم،هج ُفيه،ُ ًِ َُوخاتمة،ُوأربعِة مطالبَ إل ُ
ُحُع،دُاإلماـُالبِارمُ.ُالمطمب األول ـيُبيٍّفه ُكالحرا ُبيٍّفه َُُحديثَُحُالحالؿي
ُدرجتهُ.َُتِريجُالحديث،ُكبيافُالمطمب الثاني
َُُغريبُالحديث،ُكبيافُبعضُالمعا، ُ.المطمب الثالث
َُُالهكابدُالت ُتضم،هاُالحديثُ.المطمب الرابع

ُفيهاُأهـُ،تابجُالبحثُ.الخاتمة َُُكقدُسجلتي
تامان...ُأحمديُاهللُ ـىُهذاُالبحػث،ُكأسػ ىليهيُُِك أفُي،هىػ ىُبًػًه،ُُعل ُتيسيًرً ُل ُاتما
ُا ػػرانُلػػ ُيػػـك ٍِ ػػالةي،ُكأفُيجعلىػػهيُذي ُالعػػالميف،ُكالص، ُدعكا،ػػاَُأفُالحمػػديُهلًلُربٍّ لػػديف...ُكآِػػري

ٍحًبًهُأجمعيفُ. ،ُكعل ُآًلًه،ُكصى م،دو ُكالس،الـيُعل ُسيًد،اُميحى
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 املطلب األول
ه " عىذ اإلمام البخاري

ِّ
ه واحلرام بي

ِّ
 حذيث: " احلالل بي

َُييُحػػػد ،اُأبػػػكُ،يعىػػػٍيُـو ػػػاًمرُوُدِيزى ىًري،ػػػااُيحػػد ،اُُدُيقػػاؿُالبيِػػػارمُّ قػػػاؿُسػػػمعتُُدّيعػػػفُعى
ُبػػفُبىًوػػيرُو ػػافى ال،ٍُّعمى

ُالل،ػػًهُُدْي سيػػكؿى ،ُي ػػكؿَُسػػمعتُرى ـيُبىػػيٍّفه ػػرىا ،ُكىاٍلحى ُبىػػيٍّفه ؿي ػػالى ي ػػكؿَُاٍلحى
ػػػػػب،هىاًتُاٍسػػػػػتىٍبرىأىًُلًدي،ًػػػػػًه،ُ ػػػػػٍفُات ػػػػ ُاٍلميوى ُمػػػػػفُال،ػػػػػاس،ُفىمى ُيىٍعلىميهىػػػػػاُ ىً يػػػػره ُعى ػػػػػب،هىاته ػػػػاُميوى بىٍي،ىهيمى كى

ُكُى ف، ُأىٍفُييكىاًقعىػػهي،ُأعُكىاًا ػػ ُييكًوػػؾي ُاٍلًحمى ػػٍكؿى ػػ ُحى ُيىٍرعى قىػػ ىُفػػ ُالوُّػػبيهىاًتُ ىػػرىاعو ػػٍفُكى مى ًعٍرًضػػًه،ُكى
ػػًدُميٍضػػتىلنُإذاُ سى ُفػػ ُاٍلجى ف، اًرميػػهي،ُأعُكىاًا ػػ ُالل،ػػًهُفػػ ُأىٍرًضػػًهُمىحى ًُحمى ػػ ،ُأعًُإف، ًُحمن ًلػػؾو ُمى ًل يػػؿٍّ

سىديُ يلُّهي،ُُك ُاٍلجى لىعى ٍتُصى لىحى ددصى ُاٍل ىٍلبي سىديُ يلُّهيُأعُكىًه ى ذاُفىسىدىٍتُفىسىدىُاٍلجى اا
ُ.ُدٓي

ُآِػػرُالركايػػلُ،اقصػػلنُغيػػرُ ُفػػ ُمكضػػ و ػػل،ُكسػػاؽىُالبِػػارمُّ كهػػذ ُهػػ ُالركايػػلُالتام،
ُف ُالجسػد...إل(دد،ُف ػاؿَُييُحػد ، ُمحمػدُبػفُاٍلمي ى،،ػ تام،لُبدكفُقكًلهًُ ف، َُييُأعُكاا

ُدٔي
ُدٕيحد ،اُبفُأب ُعىًدمُ 

ُ

                                                           

الهضػػؿُبػػفُعمػػركيد يفدُبػػفُحمػػادُال ػػكف ،ُالتيمػػ ُمػػكعهـُامحػػكؿ،ُموػػهكرُب ،يتػػه،ُ  ػػلُ بػػت،ُمػػفُ بػػارُوػػيكخُالبِػػارمُُدُي
،ُتػػعَُُهػػػدُ،ُركلُلػػهُالجماعػػل،ُيي،ظػػرَُت ريػػبُالتهػػذيبَُأحمػػدُبػػفُعلػػ ُبػػفُحجػػرُالعسػػ ال، ،ُطُِٗهػػػ،ُكقيػػؿَُِٖيتَ

،ُبيركت،ُ ُد.َُْٓيُٗٓ/ُهػ،َُِْمحمدُعك،امل،ُدارُابفُحـز
ز رياُبفُأب ُزابدةَُِالد،ُكي اؿَُهبيرةُبفُميمكفُالهمػدا، ُالػكادع ،ُأبػكُيحيػ ُال ػكف ،ُ  ػل،ُك ػافُيػدلس،ُكسػماعهُمػفُُدِي

ُدُ.َِِِيِٖٓ/ُهػدُركلُلهُالجماعل،ُيي،ظرَُالمصدرُ،هسهُُْٕأب ُإسحاؽُب ِرة،ُيتَ
فاضؿ،ُقاؿُم حكؿَُماُرأيتُأف هُم،ػه،ُمػاتُبعػدُعامرُبفُوراحيؿُالوعب ،ُبهتعُالمعجمل،ُأبكُعمرك،ُ  لُموهكرُف يهُُدّي

ُدُ.َِّٗيِّْ/ُالمابل،ُكلهُ،حكُمفُ ما،يفُس،ل،ُركلُلهُالجماعل،ُيي،ظرَُالمصدرُ،هسه
ال،عمػػافُبػػفُبوػػيرُبػػفُسػػعدُبػػفُ علبػػلُام،صػػارمُالِزرجػػ ،ُلػػهُكمبكيػػهُصػػحبل،ُسػػ فُالوػػاـ،ُ ػػـُكلػػ ُإمػػرةُال كفػػل،ُقتػػؿُُدْي

 دُ.ُِٕٓيّٓٔ/ُدُركلُلهُالجماعل،ُيي،ظرَُالمصدرُ،هسهُس،لُْٔهػد،ُكلهُيٓٔبحمصُس،لُي
،ُتػعَُد.ُمصػطه ُديػبُالبيتػا،ُّصحيعُالبِارميالجام ُالصحيعُالمِتصردَُمحمدُبفُإسماعيؿُأبكُعبداهللُالجعه ،ُطُدٓي

ُدُ.ِٓيِٖ/ُهػُ،ُ تابُالعلـ،ُبابُفضؿُمفُاستبرأُلدي،هَُْٕبيركتُُ-دارُابفُ  ير،ُاليماملُ
ًمف،ُموػهكرُب ،يتػهُكباسػمه،ُمحمدُبفُالُدٔي م ، ُبفُعبيػدُالع،ىػزم ُبهػتعُال،ػكف،ُكالػزام ،ُأبػكُمكسػ ُالبصػرمُالمعػركؼُبػالز،

ُدُ.ِْٔٔيُٖٗٓ/ُهػد،ُركلُلهُالجماعل،ُيي،ظرَُت ريبُالتهذيبُعبفُحجرُِِٓ  لُ بتُيتَ
هػػػد،ُركلُلػػهُُْٗمحمػػدُبػػفُإبػػراهيـُبػػفُأبػػ ُعػػدم،ُكقػػدُي،سػػبُلجػػد ،ُكقيػػؿَُهػػكُإبػػراهيـ،ُأبػػكُعمػػركُالبصػػرم،ُ  ػػل،يتَُدٕي

ُدُ.ٕٗٔٓيّْٓ/ُالجماعل،ُيي،ظرَُالمصدرُ،هسهُ
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ػػػػػػٍكفُو ُبػػػػػػفُبىًوػػػػػػيرُدُيعػػػػػػفُابػػػػػػفُعى ػػػػػػافى ُسػػػػػػمعتُال،ٍُّعمى ُال،بػػػػػػ عػػػػػػفُالو،ػػػػػػٍعًب ٍّ ،ُسػػػػػػمعتي
ُبػػفُعبػػدُالل،ػػهًُدِيح ًل ُّ عػػفُأبػػ ُفىػػٍركىةُىُدْيحػػد ،اُبػػفُعييىٍي،ىػػلُىُدّيكحػػد ،اعى

ُقػػاؿُدٓي َُعػػفُالو،ػػٍعًب ٍّ
ُبػػػفُبىًوػػيرُو ػػافى ػػػدُوعػػػفُال،بػػ سػػمعتُال،ٍُّعمى م، ،ُحُكحػػػد ،اُعبػػدُالل،ػػػًهُبػػفُميحى

حػػد ،اُبػػػفُُدٔي
ُبفُبىًوػيرُو ،ُحُكحػد ،اُعػفُال،بػ عييىٍي،ىلىُعفُأب ُفىٍركىةىُسمعتُالو،ٍعًب ،ُسمعتُال،ٍُّعمىافى

ػػػػاًفُبػػػػفُُدٖيأِبر،ػػػػاُسيػػػػٍهيىافُيُدٕيمحمػػػػدُبػػػػفُ ىً يػػػػر ُعػػػػفُال،ٍُّعمى عػػػػفُأبػػػػ ُفىػػػػٍركىةىُعػػػػفُالو،ػػػػٍعًب ٍّ
ُمػاُقاؿَُقػاؿُال،بػ بىًويرُو ػٍفُتىػرىؾى ُميٍوػتىًبهىلهُفىمى ػاُأيميػكره بىٍي،ىهيمى ُكى ـيُبىػيٍّفه ػرىا ُكىاٍلحى ُبىػيٍّفه ؿي ػالى َُاٍلحى

ُ ُأىٍكوىػؾى ُفيػهُمػفُاإٍلً ٍػـً مىٍفُاٍجتىػرىأىُعلػ ُمػاُيىويػؾُّ ُكى ُأىٍترىؾى اُاٍستىبىافى ُ افًُلمى ويبٍّهىُعليهُمفُاإٍلً ٍـً
ػػػػػػ ،ُكىاٍلمىعىاًصػػػػػػ ًُحمى ُأىٍفُأىٍفُييكىاًقػػػػػػ ىُمػػػػػػاُاٍسػػػػػػتىبىافى ػػػػػػ ُييكًوػػػػػػؾي ُاٍلًحمى ػػػػػػٍكؿى ُُُُُُُُُُُُ ُالل،ػػػػػػًهُمػػػػػػفُيىٍرتىػػػػػػٍ ُحى

ييكىاًقعىهيُدد
ُ.دٗي

                                                           

هػػد،َُُٓعبداهللُبفُعكفُبفُأرطباف،ُأبكُعكفُالبصرم،ُ  لُ بتُفاضؿ،ُمفُأقرافُأيكبُف ُالعلـُكالعمػؿُكالسٍّػف،ُيتَُُدُي
ُدُ.ُّٗٓيّٕٓ/ُلُلهُالجماعل،ُيي،ظرَُالمصدرُ،هسهُرُك

ُإلػ ُإسػ،ادُآِػر،ُكي ػكؿُال ػارئُإذاُا،تهػ ُإليهػاُفػ ُال ػرااةَُُيُحػاُد،ُُدِي ؿُمػفُإسػ،ادو هذ ُحااُمهمللُمػفُالتحكيػؿُأمَُالتحػكُّ
ُالحػديثدَُأبػكُعمػركُع مػافُبػفُعبػدُالػرحمفُالوػهرزكرم،ُتػعَُ،ػ ،ُيي،ظرَُم دمػلُابػفُالصػالحُيعلػـك كرُالػديفُعتػر،ُكيمرُّ

ُ.َُُِْ/ُهػُ،ُيال،كعُالِامسُكالعوركفُدُُّٕٗبيركتُ،ُُ-دارُاله رُالمعاصرُ
عل ُبفُعبدُاهللُبفُجعهرُالسعدمُمكعهـ،ُأبكُالحسفُبػفُالمػدي، ،ُبصػرمُ  ػلُ بػت،ُأعلػـُأهػؿُعصػر ُبالحػديثُكعللػه،ُُدّي

هػػد،ُركلُلػهُالجماعػلُإعُمسػلمانُكأبػاُداكد،ُيي،ظػرَُِّْقاؿُالبِارمَُماُاستصػترتُ،هسػ ُإعُع،ػدُعلػ ُبػفُالمػدي، ُيتَُ
ُدُ.َْٕٔيْٗٔ/ُت ريبُالتهذيبُعبفُحجرُ

يافُبفُعيي،لُبفُميمكفُالهالل ،ُأبكُمحمػدُال ػكف ُ ػـُالم ػ ،ُ  ػلُحػافظُف يػهُإمػاـُحجػلُُإعُأ،ػهُتتيػرُحهظػهُبػ ِرة،ُسهُدْي
ُدُ.ُُِْٓيُِٗ/ُهػدُركلُلهُالجماعل،ُيي،ظرَُالمصدرُالسابؽُٖٗكربماُدلسُعفُال  اتُيتَ

ركلُلهُالجماعلُإعُالترمذمُكابفُماجه،ُُيي،ظرَُُعركةُبفُالحارثُالهمدا، ُال كف ،ُأبكُفركةُام بر،ُ  ل،ُمفُالِامسل،ُدٓي
ُدُ.ْٗٓٓيّْٓ/ُُيي،ظرَُالمصدرُ،هسهُ

عهػػػػ ،ُأبػػػػكُجعهػػػػرُالبِػػػػارمُالمعػػػػركؼُبالميسػػػػ،دم،ُ  ػػػػلُحػػػػافظُ،ُجمػػػػ ُُدٔي عبػػػػدُاهللُبػػػػفُمحمػػػػدُبػػػػفُعبػػػػدُاهللُبػػػػفُجعهػػػػرُالجي
ُدُ.ّٖٓٓيَّٖ/ُهػدُركلُلهُالبِارمُكُالترمذم،ُيي،ظرَُالمصدرُ،هسهُِِٗالمس،د،يتَ

هػػػػدُركلُلػػػهُالجماعػػػل،ُيي،ظػػػرَُالمصػػػدرُ،هسػػػهُِِّحمػػػدُبػػػفُ  يػػػرُالعبػػػدم،ُالبصػػػرم،ُ  ػػػل،ُلػػػـُيصػػػبُمػػػفُضػػػعههُيتَمُدٕي
 د.ِِٓٔيٖٖٓ/ُ

هػػدُُُٔسهيافُبفُسعيدُبفُمسركؽُال كرم،ُأبكُعبدُاهللُال كف ،ُ  لُحافظُُف يػهُعابػدُإمػاـُحجػل،ُك ػافُربمػاُدلػسُيتَُدٖي
ُدُ.ِْْٓيَِٗ/ُركلُلهُالجماعل،ُيي،ظرَُالمصدرُ،هسهُ

ُُدٗي بىٍي،ىهيمىاُميوىب،هىاته ُكى ـيُبىيٍّفه رىا ُكىاٍلحى ُبىيٍّفه ؿي ُدُ.ُْٔٗيِّٕ/ِصحيعُالبِارمَُ تابُالبيكع،ُبىابُاٍلحىالى
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.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتِريجُالحديثُف ُالمبحثُالتال ُكس يحيؿُعل ُركايت ُالبِارمُهاتيفُع،د
ُكاهللُالمكفؽُ.

 الثاوي طلبامل
 ختريج احلذيث، وبيان درجته

 أواًل: تخريج الحديث:
دىُ ػػٍفُأِرجػػهُمػػفُكىرى ُمػػفُ تػػبُمتػػكفُالحػػديث،ُكمػػفُأبػػرزُمى هػػذاُالحػػديثُفػػ ُُ  يػػرو
ُامبملَ

ػػػػلُكال،اقصػػػػل،ُكب،حػػػػكُلهػػػػظُ .ُ اإلمػػػػاـُمسػػػػلـُفػػػػ ُصػػػػحيحه،ُإذُأِػػػػرجُالػػػػركايتيفَُالتام،
ُالوػػػػعب ُسػػػم ُالحػػػديثُمػػػفُال،عمػػػافُبػػػػفُ البِػػػارم،ُكزادُفػػػ ُالركايػػػًلُال،اقصػػػًلَُأف،

بوير
ُ.ُدُي

أِػػػرجُالركايػػػلُال،اقصػػػلُب،حػػػػكُلهػػػظُالبِػػػارم،ُكفػػػػ ُاإلمػػػاـُأبػػػكُداكدُفػػػ ُسػػػػ،،ه،ُإذُ .ِ
فُمىٍفُِالطُالريبلُيكوؾُأفُيجسردد،ُكذ رُألهاظانُأيِرل آِرهاَُيي...ُكاا
 .ُدِي

 .ُدّياإلماـُال،ساب ُف ُس،،ه،ُإذُأِرجُالركايلُال،اقصل،ُكب،حكُلهظُأب ُداكد .ّ
ؿُي .ْ ػػالى ـيُُاإلمػػاـُالترمػػذمُفػػ ُسػػ،،ه،ُإذُأِػػرجُالركايػػلُال،اقصػػلُبلهػػظَُييُاٍلحى ػػرىا ُكىاٍلحى بىػػيٍّفه

ُمػػفُ ـٍ ُأى ًؿًُهػػ ى ػػالى ُمػػفُال،ػػاسُأىًمػػٍفُاٍلحى ُيىػػٍدًرمُ ىً يػػره ُعى ُميٍوػػتىًبهىاته ُذلػػؾُأيميػػكره بىػػٍيفى ُكى بىػػيٍّفه

                                                           

،تػػػػعَُِليػػػػؿُالمػػػػيس،ُدارُال لػػػػـ،ُبيػػػػركت،ُُيي،ظػػػػرَُصػػػػحيعُمسػػػػلـَُمسػػػػلـُبػػػػفُالحجػػػػاجُال يوػػػػيرمُال،يسػػػػابكرم،طُدُي
 دُ.ُُٗٗٓيَّ/ُُهػ،ُ تابُالمساقاة،ُبابُأِذُالحالؿُكترؾُالوبهاتَُُْٕ

،ُيي،ظرَُس،فُأب ُداكدَُسليمافُبفُاموعثُأبػكُداكدُالسجسػتا، ُامزدم،ُتػعَُمحمػدُمحيػ ُالػديفُعبػدُالحميػدُدِي
ُدُ.َُّّّد،ُيِّّٗيِّْ/ّدارُاله رػػُبيركت،ُ تابُالبيكع،ُبابُف ُاستِراجُالمعادفُ

،ُتعَُد.ُعبدُالتهارُسليمافُالب،دارم،ُسػيدُُيي،ظرَُالس،فُال برلَُأحمدُبفُوعيبُأبكُعبدُالرحمفُال،ساب ،طُدّي
 ُتػػرؾُالوػػبهاتُهػػػُ،ُ تػػابُاموػػربل،ُبػػابُالحػػثُعلػػُُُْبيػػركت،ُُ–سػػيدُ سػػركمُحسػػف،ُدارُال تػػبُالعلميػػلُ

ُدُ.ُِِٗيِّٗ/ّ
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ُأىٍفُ ػٍفُكىاقىػ ىُوػيباُم،هػاُييكًوػؾي مى ،ُكى ـى ػًل ،ُفىمىٍفُتىرى ىهىاُاٍسًتٍبرىاانًُلًدي،ًػًهُكىًعٍرًضػًهُفى ىػٍدُسى رىاـً اٍلحى

ُ...ددييكىاًق ىُاٍلحُى ـى رىا
 .ُدُي

ُ.ُدِياإلماـُابفُماجهُف ُس،،ه،ُإذُأِرجُالركايلُالت،ام،ل،ُكب،حكُلهظُالبِارم .ٓ
ميػػدم .ٔ ػػػلُبلهػػظَُييُحػػػالؿهُُدّياإلمػػاـُأبػػكُب ػػػرُالحي فػػػ ُمسػػ،د ،ُإذُأِػػػرجُالركايػػلُالتام،

ُبػيفُذلػػؾ،ُفمػفُتػرؾُمػػاُاوػتبهُعليػهُمػػفُاإل ػـُ ػافُلمػػاُ ،ُكوػبهاته ،ُكحػراـهُبىػػيٍّفه بىػيٍّفه
ُل ػػؿُ ف، ُأفُيكاقػػ ُالحػػراـ،ُكاا ُفيػػهُأكوػػؾى اسػتبافُلػػهُأتػػرؾ،ُكمػػفُاجتػػرئُعلػػ ُمػاُوػػؾ،

ُحمػػػػػ ،ُكحمػػػػػ ُاهللُفػػػػػ ُامرضُمعاصػػػػػيه،ُفػػػػػ ُاإل،سػػػػػاف ًلػػػػػؾو مضػػػػػتلهُإذاُهػػػػػ ُُمى
ُ ُلهػػاُسػػابري ـى ذاُهػػ ُسػػ مٍتُسػػ  ،ُكاا ػػع، ُالجسػػًدُكصى ُلهػػاُسػػابري ـى صػػلحٍت،ُكسػػلمٍتُسػػل

ُدد  .ُُُدْيالجسًد،ُكفسدى،ُكه ُال لبي
ع،ػػد ُبسػػماعُبعضػػهـُمػػفُبعػػض،ُكهػػـَُابػػفُعييىٍي،ػػل،ُكأبػػكُفػػركة،ُُُُ ُالػػركاةُي ػػر،حى كصى

.ُ ُكالوعب ُّ

                                                           

يي،ظػػرَُسػػ،فُالترمػػذمَُمحمػػدُبػػفُعيسػػ ُأبػػكُعيسػػ ُالترمػػذمُالسػػلم ،ُتػػعَُأحمػػدُمحمػػدُوػػا رُكآِػػركف،ُدارُُدُي
ُدُ.َُِٓيُُُٓ/ّـ،ُ تابُالبيكع،ُبابُماُجااُف ُترؾُالويبهاتُُٕٖٗبيركت،ُُ-إحيااُالتراثُالعرب 

ُ-،ُتػػعَُمحمػػدُفػػؤادُعبػػدُالبػػاق ،ُدارُاله ػػرُُاهللُال زكي،ػػ ،طيي،ظػػرَُسػػ،فُابػػفُماجػػهَُمحمػػدُبػػفُيزيػػدُأبػػكُعبػػدُدِي
 دُ.ّْٖٗيُُّٖ//ِبيركت،ُ تابُالهتف،ُبابُالكقكؼُع،دُالوبهاتُ

اعمػاـُعبػػدُاهللُبػفُالزبيػػرُال روػ ُامسػػدم،ُالم ػ ،ُالحػػافظُاله يػه،ُأِػػذُعػفُابػػفُعيي،ػل،ُكالز،جػػ ،ُكفضػيؿُبػػفُُدّي
حػدثُع،ػهُالبِػارم،ُكأبػكُزرعػل،ُكأبػكُحػاتـ،ُكقػاؿُالهسػكمَُمػاُعياض،ُكهكُمعدكدُف ُ بارُأصحابُالوػافع ،ُ
هػدُكقدُ افُمفُ بارُأبملُالديف،ُيي،ظػرَُتػذ رةُالحهػاظَُُِٗل يتُأحداُأ،صعُلإلسالـُكأهلهُمفُالحميدم،ُيتَ
ُدُ.ُْٗيُُّْ/ِـ،ُُٗٗٗبيركت،ُ-،ُدارُال تبُالعلميلُومسُالديفُمحمدُبفُأحمدُبفُع مافُالذهب ،ُط

المس،دَُعبداهللُبفُالزبيػرُأبػكُب ػرُالحميػدم،ُتػعَُحبيػبُالػرحمفُامعظمػ ،ُدارُال تػبُالعلميػل،ُم تبػلُيي،ظرَُُدْي
ُدُ.ُٗٗد،يُٖٗيَْٖ/ِدبيركتُ،ُال اهرة،ُيأحاديثُال،عمافُبفُبويرُ-المت،ب ُ
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قىػ ىُفػ ُ .ٕ ػٍفُكى مى اإلماـُابفُأب ُويبلُف ُمصػ،هه،ُإذُأِػرجُالركايػلُالتام،ػل،ُكبلهػظَُييُكى
كقػػػػ ُفػػػػ ُالحػػػػراـ...دد،ُكزادُفيهػػػػاُقػػػكؿُالوػػػػعب َُييُسػػػػمعتُال،عمػػػػافُبػػػػفُالوُّػػػبيهىاًتُ

 .ُدُيُي كؿ...ددب يٍصبيعهُإل ُأيذ،يًهُي كؿَُسمعتُال،ب ُيِطب،ُكيهكمُبوير
ِرجُ الُالركايتيفَُالتام،ل،ُكال،اقصل،ُكذ ػرُفػ ُالتام،ػلُاإلماـُأحمدُف ُمس،د ،ُإذُأ .ٖ

 .دِيتصريعُز ريااُبفُأب ُزابدةُبسماعُالحديثُمفُالوعب ُ
ُف ُس،،ه،ُإذُأِرجُالركايلُالت،ام،ل،ُكب،حكُلهظُالبِارم .ٗ  .ُدّياإلماـُالدارم ُّ
 .دْياإلماـُابفُحبافُف ُصحيحه،ُإذُأِرجُالركايلُال،اقصلُ لهظُأب ُداكد .َُ
اإلمػػػػاـُالبػػػػز،ارُفػػػػ ُمسػػػػ،د ،ُإذُأِػػػػرجُالركايػػػػلُال،اقصػػػػل،ُكب،حػػػػكُلهػػػػظُأبػػػػ ُداكد،ُ .ُُ

 .ُدٓيكزيادته
ُ

 
                                                           

،ُتػعَُُيي،ظرَُالمص،ؼُيالمص،ؼُف ُامحاديثُكاآل اردَُأبكُب رُعبدُاهللُبفُمحمدُبفُأب ُويبلُال ػكف ،ُطُدُي
هػػػػ،ُ تػػػابُالبيػػػكعُكامقضػػػيل،ُبػػػابُأ ػػػؿُالربػػػاُكمػػػاُجػػػااَُُْٗالريػػػاضُ،ُُ- مػػػاؿُيكسػػػؼُالحػػػكت،ُم تبػػػلُالروػػػدُ

ُدُ.ُٗٗيْْٖ/ْفيه
مصػػػػر،ُيحػػػػديثُال،عمػػػػافُبػػػػفُُ–يبا، ،ُمؤسسػػػػلُقرطبػػػليي،ظػػػرَُمسػػػػ،دُأحمػػػػدَُأحمػػػػدُبػػػػفُح،بػػػؿُأبػػػػكُعبػػػػداهللُالوػػػػُدِي

 دُ.ُّٖٖٗد،ُيُّْٖٗيَِٕ-ِٗٔ/ْدُُعفُال،ب بوير
الػػدُالسػػب ُُيي،ظػػرَُسػػ،فُالػػدارم َُعبػػداهللُبػػفُعبػػدالرحمفُأبػػكُمحمػػدُالػػدارم ،طُدّي ،ُتػػعَُفػػكازُأحمػػدُزمرلػػ ،ُِك

ؿُبػػػػػػيفُكالحػػػػػػراـُبػػػػػػيفُهػػػػػػُ،ُ تػػػػػػابُالبيػػػػػػكع،ُبػػػػػػابُفػػػػػ ُالحػػػػػػالَُْٕبيػػػػػػركت،ُُ–العلمػػػػػ ،ُُدارُال تػػػػػػابُالعربػػػػػػ ُ
ُدُ.ُِّٓيُّٗ/ِ
يي،ظػػرَُصػػحيعُابػػفُحبػػافُبترتيػػبُابػػفُبلبافياإلحسػػافدَُمحمػػدُبػػفُحبػػافُبػػفُأحمػػدُأبػػكُحػػاتـُالتميمػػ ُالبيسػػت ،ُُدْي

هػُ،ُ تابُالكرعُكالتك ؿ،ُبابُذ رُاإلِبػارُعػفُُُْْبيركت،ُُ–،ُتعَُوعيبُامر،اؤكطُ،ُمؤسسلُالرساللُِط
ُدُ.ُِٕيْٕٗ/ِكصؼُحاللُمفُيتكرعُعفُالوبهاتُف ُالد،ياُ

ػػاردَُأبػػكُب ػػرُأحمػػدُبػػفُعمػػركُبػػفُعبػػدُالِػػالؽ،ُطيي،ظػػرَُمُدٓي ،ُتػػعَُد.ُمحهػػكظُالػػرحمفُُسػػ،دُالبػػزارُيالبحػػرُالِز
ُكالح ـُ ُال رآفُ،ُم تبلُالعلـك ُهػ،ُيُمس،دُال،عمػافُبػفُبوػيرَُْٗبيركتُ،ُالمدي،ل،ُُ-زيفُاهلل،ُمؤسسلُعلـك

ُدُ.ُِّٖٔيُُِٗ/ٖدُُعفُال،ب 
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فػػػ ُالم،ت ػػػ ،ُإذُأِػػػرجُالركايػػػلُال،اقصػػػل،ُب،حػػػكُلهػػػظُأبػػػ ُُدُياإلمػػػاـُابػػػفُالجػػػاركد .ُِ
 .دِيداكد،ُكزيادته

ػػػػلُُدّيامسػػػػهرابي، ُاإلمػػػػاـُأبػػػػكُعكا،ػػػػل .ُّ فػػػػ ُمسػػػػ،د ،ُإذُأِػػػػرجُ ػػػػالُالػػػػركايتيفَُالتام،
 كال،اقصل،ُكساقهماُ

ُاملهاًظ،ُكالزياداًتُالت ُأِرجهاُامبملُغيري ُمفُطيريؽُو ُأ  رى   يرةو،ُكاستكعبى
 .ُُُدْي

اإلمػػػػػاـُالطبرا،ػػػػػ ُفػػػػػ ُالمعجػػػػػـُامكسػػػػػط،ُإذُأِػػػػػرجُالركايػػػػػلُال،اقصػػػػػلُ مػػػػػاُع،ػػػػػدُ .ُْ
 .ُدٓيالبِارم

 .ُدٔيإذُأِرجُ الُالركايتيفُ ماُع،دُالبِارمُاإلماـُالبيه  ُف ُس،،هُال برل، .ُٓ

                                                           

الحػػافظُال،اقػػدُصػػاحبُ تػػابُالم،ت ػػ ُفػػ ُامح ػػاـ،ُأبػػكُمحمػػدُعبػػدُاهللُبػػفُعلػػ ُبػػفُالجػػاركدُال،يسػػابكرمُالمجػػاكرُبم ػػل،ُُُدُي
ُكدعلػجُسم ُأبػاُسػعيدُاموػج،ُكمحمػدُبػفُآدـ،ُكيع ػكبُبػفُإبػراهيـُالػدكرق ،ُكغيػرهـ،ُحػدثُع،ػهَُأبػكُحامػدُبػفُالوػرق ،

هػػػػد،ُيي،ظػػػرَُتػػػذ رةَُّٕالعلمػػػااُالمت ،ػػػيفُالمجػػػكديفُيتَُُالسػػػجزم،ُكأبػػػكُال اسػػػـُالطبرا،ػػػ ،ُكآِػػػركف،ُك ػػػافُمػػػف
ُدُ.ٖٕٔيُْٕٗ/ّالحهاظُللذهب ُ

،ُتػعَُعبػداهللُعمػرُُيي،ظرَُالم،ت  ُمفُالس،فُالمس،دةَُعبدُاهللُبفُعل ُبفُالجاركدُأبكُمحمػدُال،يسػابكرم،ُطُدِي
 دُ.ٓٓٓيُْْ/ُهػ،ُ تابُالتجاراتَُُْٖبيركت،ُُ–الباركدم،ُمؤسسلُال تابُال  افيلُ

الحافظُال  لُال بيرُيع كبُبػفُإسػحاؽُبػفُإبػراهيـُبػفُيزيػدُامسػهرايي، ،ُال،يسػابكرمُامصػؿ،ُصػاحبُالصػحيعُُدّي
المسػ،دُالمِػػرجُعلػػ ُصػػحيعُمسػػلـُكلػػهُفيػهُزيػػاداتُعػػدة،ُطػػكؼُالػػد،ياُكع،ػػ ُبهػذاُالوػػ ف،ُسػػم َُيػػك،سُبػػفُعبػػدُ

لؽ،ُكهكُأكؿُمفُامعل ُكالزعهرا، ُكعمرُبفُوبلُكغيرهـ،ُكحدثُع،هَُابفُعدمُُك الطبرا، ُكحسي،ؾُالحافظُِك
هػػػد،ُيي،ظػػرَُُّٔادِػػؿُ تػػبُالوػػافع ُكمذهبػػهُالػػ ُأسػػهراييفُأِػػذُذلػػؾُعػػفُالربيػػ ُكالمز،ػػ ،ُكهػػكُ  ػػلُجليػػؿُيتَ

 دُ.ِٕٕيٕٕٗ/ّتذ رةُالحهاظُللذهب ُ
بابُالِبػرُالػداؿُُبيركت،ُيُ–يي،ظرَُمس،دُأب ُعكا،لَُُيع كبُبفُإسحاؽُأبكُعكا،لُامسهرابي، ،ُدارُالمعرفلُُدْي

 د،ُكماُبعدهاُ.َْٔٓئّٗ/ّعل ُإيجابُاجت،ابُماُاِتلؼُفيهُمفُالبيكعُكاستعماؿُاعحتياطُفيهدُ
عبػػدُالمحسػػفُبػػفُُُيي،ظػػرَُالمعجػػـُامكسػػطَُأبػػكُال اسػػـُسػػليمافُبػػفُأحمػػدُالطبرا،ػػ ،ُتػػعَُطػػارؽُبػػفُعػػكضُاهلل،ُدٓي

 دُ.ِِْٔيّْٕ/ِمفُاسمهُابراهيـدُُُهػ،ُيبابُُْٓال اهرة،ُُ–إبراهيـُالحسي، ،ُدارُالحرميفُ
يي،ظػػرَُالسػػ،فُال بػػرلَُأحمػػدُبػػفُالحسػػيفُبػػفُعلػػ ُبػػفُمكسػػ ُأبػػكُب ػػرُالبيه ػػ ،ُتػػعَُمحمػػدُعبػػدُال ػػادرُعطػػا،ُُدٔي

هػػػػػػػػُ،ُ تػػػػػػػابُالبيػػػػػػػكع،ُبػػػػػػػابُطلػػػػػػػبُالحػػػػػػػالؿُكاجت،ػػػػػػػابُالوػػػػػػػبهاتُُُْْم ػػػػػػػلُالم رمػػػػػػػل،ُُ-م تبػػػػػػػلُدارُالبػػػػػػػازُ
 دُ.َُُُٖد،ُيََُُٖئِْ/ٓ
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ٌن والَحراُم َبيٌِّن "عند اإلمام  حديث" الَحاللُ َبيِّ
 البخاري في كتابِِه: الجامع الصحيح

 " دراسٌة وتحليلٌ "
 الدكتور طه عمي داود

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

ُهػػؤعاُامبمػلُأِرجػػكاُهػذاُالحػػديثُمػفُطريػػؽُالوػعب ُعػػفُال،عمػافُبػػفُ ك ػؿُّ
 ،ُكه ُالركايلُالصحيحلُالموهكرةُ.بوير

،ُل ،هػػاُضػػعيهله،ُم،هػػاَُعػػفُكللحػػديثُطيػػريؽهُأيِػػرلُعػػفُبعػػضُالصػػحابلُُ
ب،ػػػػػاسُوُ،ُكعػػػػػفدُيع،ػػػػػدُأبػػػػػ ُيعلػػػػػ ،ُكالطبرا،ػػػػػ ُعمػػػػػارُبػػػػػفُياسػػػػػر ع،ػػػػػدُُابػػػػػفُعى

ُالعلػـُهػذ ُالطيػريؽُدّيع،دُالطبرا، ُ،ُكعفُابفُعمردِيالطبرا،  ُأهػؿي ع،ؼى ،ُكقدُضى
ُ،ُكالل،هُتعال ُأعلـُ.دْي يل،هاُ اإلماـُابفُحجر،ُكغير 

 ثانيًا: درجة الحديث:
ُامحاديػػػثنُعتهػػػاؽُالبِػػػارم،ُكمسػػػلـُعلػػػ ُإِراجػػػًهُفػػػ ُ هػػػذاُالحػػػديثُمػػػفُأصػػػعٍّ

مػػػػفُأعلػػػػ ُدرجػػػػاتُالصػػػػحيعُبعػػػػدُالمتػػػػكاتر،ُ مػػػػاُهػػػػكُمبسػػػػكطُفػػػػ ُصػػػػحيحيهما،ُكهػػػػكُ
ُ.ُُدٓيمكاضعه

                                                           

،ُتػػعَُحسػػيفُسػػليـ،ُدارُالمػػ مكفُُي،ظػػرَُمسػػ،دُأبػػ ُيعلػػ َُأحمػػدُبػػفُعلػػ ُبػػفُالم ،ػػ ُالمكصػػل ُالتميمػػ ،ُطُدُي
د،ُكالمعجـُامكسػطُللطبرا،ػ َُيبػابُمػفُُّٓٔيُِّ/ّدُُهػ،ُيمس،دُعمارُبفُياسرَُْْدموؽ،ُُ–للتراثُ

ُدُ.ُّٕٓيَِْ/ِاسمهُابراهيـدُ
،ُتػعَُحمػدمُبػفُعبدالمجيػدُالسػله ،ُم تبػلُِال اسػـُالطبرا،ػ ،ُطيي،ظرَُالمعجػـُال بيػرَُسػليمافُبػفُأحمػدُأبػكُُدِي

 د.َُُِْٖيُّّّ/َُ) هػ،ُيأحاديثُعبدُاهللُبفُعباسَُْْالمكصؿ،ُُ–الزهرااُ
 دُ.ِٖٖٔيُْٖ/ّيي،ظرَُالمعجـُامكسطُللطبرا، َُيبابُمفُاسمهُابراهيـدُُدّي
،ُتػعَُعبػدُالعزيػزُبػفُبػاز،ُُالعسػ ال، ،ُطُيي،ظرَُفتعُالبارمُورحُصحيعُالبِػارمَُأحمػدُبػفُعلػ ُبػفُحجػرُدْي

،ُكمجمػػ ُالزكابػػدُكم،بػػ ُالهكابػػدَُعلػػ ُبػػفُأبػػ ُب ػػرُالهي مػػ ،ُدارُُٗٔهػػػ،ُا/َُُْبيػػركت،ُ-دارُال تػػبُالعلميػػل
 ،ُكغيرهماُ.ُّٕ/ُْهػ،يُبابُاجت،ابُالوبهاتدَُُْٕال اهرةُ،ُبيركت،ُُ-دارُال تابُالعرب ُُالريافُللتراث/

ُالحديثدَُيال،كعُامكؿَُمعرفلُالصحيعُمفُالحػديثدُُيي،ظرَُم دملُابفُُدٓي ،ُفػتعُالمتيػثُُِٕ/ُالصالحُيعلـك
لب،ػافُ،ُُ-،ُُدارُال تػبُالعلميػلُُالمتيثُورحُألهيلُالحديثَُومسُالػديفُمحمػدُبػفُعبػدُالػرحمفُالسػِاكم،ُُط

ُ.ُِْ/ُهػ،ُيمراتبُالصحيعُدَُّْ
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ٌن والَحراُم َبيٌِّن "عند اإلمام  حديث" الَحاللُ َبيِّ
 البخاري في كتابِِه: الجامع الصحيح

 " دراسٌة وتحليلٌ "
 الدكتور طه عمي داود

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

 املطلب الثالث
 غريب احلذيث، وبيان بعض املعاوي

ُ.ُاْلَحََلُل َبيٌِّن َواْلَحَراُم َبيِّنٌ .ُ
د،،ُُدُيأم،اُمع، َُحُالحالؿح،ُف اؿُالرازمُُّ ُالع ػدةىَُفتحهػاُفا،حلػٍت،ُكبابيػهَُرى ؿ، َييُحى

ن،ُكالًحؿُّ ُبال سر َُالحالؿ،ُكهكُضدُالحراـُددي اؿَُياُعاقدُ ُ.ُدِياذ رُحال،
ُعليػهُباسػػتعماًلًه،ُكمػػاُأطلػػؽىُدّيكقػاؿُالجيرجػػا، ُُّ ُعُيعاقػػبي ُوػػ او َُ يػؿُّ َُييُالحػػالؿي

ُدد ُكهكُالهىٍتعي ؿٍّ ُ.دْيالو،ٍرعيُفعلىهي،ُم ِكذهُمفُالحى
ُفارس ـيَُدٓيكأم،اُمع، َُحُالحراـح،ُف اؿُابفي َُالحااي،ُكالرااي،ُكالمي َُُييُحـر

ـيُضدُالحالؿُددُأصؿهُكاحده،ُكهك الم، ي،ُكالت،ٍوًديدي،ُفالحرا
ُ.ُدٔي

                                                           

الػػرازمُ،ُزيػػفُالػػديف،ُصػػاحبُمِتػػارُالصػػحاحُفػػ ُاللتػػل،ُكهػػكُمػػفُف هػػااُُمحمػػدُبػػفُأبػػ ُب ػػرُبػػفُعبػػدُال ػػادردُي
هػػدُكهػكُآِػرُٔٔٔالح،هيل،ُكلهُعلـُبالتهسيرُكاعدب،ُأصلهُمفُالرم،ُزارُمصرُكالوػاـ،ُك ػافُفػ ُقك،يػلُسػ،لُي

 .ُٓٓ/ٔـ،َُُٖٗبيركت،ُ-،ُدارُالعلـُللمالييفٓ،ُطالديفُالزر ل ُيي،ظرَُامعالـَُِير، العهدُبه
،ُتح يػػؽَُمحمػػكدُِػػاطر،ُم تبػػلُلب،ػػافُُظػػرَُمِتػػارُالصػػحاحَُمحمػػدُبػػفُأبػػ ُب ػػرُبػػفُعبػػدال ادرُالػػرازم،ُطيي،ُدِي

 يمادةَُحلؿدُ.ُّٔ/ُهػ،ُُُْٓبيركت،ُُ–،اوركفُ
السيدُالوريؼُأبكُالحسفُعل ُبفُمحمدُالجرجا، ،ُعالـُ،حرير،ُكمص،هاتهُ  يرةُم،هاُحاويلُعل ُأكؿُتهسيرُُدّي

هػػػػػد،ُيي،ظػػػرَُطب ػػػاتَُُٖراج ُفػػػ ُالهػػػرابض،ُكغيرهػػػاُكتػػػكف ُببلػػػدةُوػػػيرازُسػػػ،لَيال وػػػاؼ،ُكوػػػرحُمِتصػػػرُالسػػػ
ُكالح ػػـُُالمهسػػريفَُأحمػػدُبػػفُمحمػػدُامد،ػػهُكمُالػػداككدم،ُط ُ–،ُتػػعَُسػػليمافُبػػفُصػػالعُالِػػزم،ُم تبػػلُالعلػػـك

ُدُ.ّّٗيَُُّ/ُهػ،ُيفصؿُف ُذ رُالمهسريفُمفُامبملُكالمواي(ُف ُالمابلُال ام،لدُُُْٕالسعكديل،ُ
ُ–،ُتػػػعَُإبػػػراهيـُامبيػػػارم،ُدارُال تػػػابُالعربػػػ ُُيي،ظػػػرَُالتعريهػػػاتَُعلػػػ ُبػػػفُمحمػػػدُبػػػفُعلػػػ ُالجرجػػػا، ،طُدُْي

 دُ.َٖٔيُِْ/ُهػػ،َُُْٓبيركت،ُ
أحمدُبفُفػارسُبػفُز ريػاُبػفُمحمػدُأبػكُالحسػيفُال،حػكم،ُأحػدُأبمػلُامدب،ُمػت فُحػاذؽُصػ،ؼَُم ػاييسُاللتػلُُدٓي

ظػػاهرةُعلػػ ُجػػكدةُتصػػرفه،ُكلػػدُب ػػزكيف،ُك ػػافُي،ػػاظرُفػػ ُاله ػػهُكي،صػػرُُكالصػػاحب ُفػػ ُف ػػهُاللتػػلُكفيهمػػاُدعلػػل
هػد،ُيي،ظرَُالتدكيفُف ُأِبػارُقػزكيفَُعبػدُال ػريـُبػفُمحمػدُالرافعػ ُال زكي،ػ ،ُتػعَُعزيػزُّٓٗمذهبُمالؾُيتَ

ُ.ُُُِٓ/ِـ،ُٕٖٗبيركت،ُُ–اهللُالعيطارم،ُدارُال تبُالعلميلُ
ُ-،ُتػػػعَُعبػػػدُالسػػػالـُهػػػاركف،ُدارُالجيػػػؿِبػػػفُفػػػارسُبػػػفُز ريػػػا،ُطُيي،ظػػػرَُم ػػػاييسُاللتػػػلَُأبػػػكُالحسػػػيفُأحمػػػدُدٔي

 يمادةَُالحااُكالرااُكماُي ل همادُ.ُُْٓ/ِهػُ،َُُِْبيركت،ُ
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ٌن والَحراُم َبيٌِّن "عند اإلمام  حديث" الَحاللُ َبيِّ
 البخاري في كتابِِه: الجامع الصحيح

 " دراسٌة وتحليلٌ "
 الدكتور طه عمي داود

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

،كأبٍ،تيػهُي ،ُفهػكُبىيٍّفه ُبيا،انَُاتضػعى ُالو ايُيبيفي َُييُبافى حُف اؿُالرازمُّ ُكأم،اُمع، َحُبىيٍّفه
ٍفتيهيُد ،ُكاٍستىبىٍ،تيهيُأ،اَُعىرى َُظهرى ُالو ايُكتىبىي،فى (أ،اُأمَُأكضحتيهي،ُكاستبافى

(1).ُ
ح،ُفمع،ػػا َُأفُاموػػيااُكأمػػاُقكلػػهَُُييكقػػاؿُال،ػػككمُُّ ُكالحػػراـُبىػػيٍّفه ُبىػػيٍّفه َُحالحػػالؿي

ُكاضػػعهُعُيِهػػ ًُحلٌػػهيُ ػػالِبز،ُكالهكا ػػه،ُكالزيػػت،ُ ُبىػػيٍّفه كالعسػػؿ...،ُ ال ػػليُأقسػػاـَُحػػالؿه
ُفػ ُ ُعُوػؾى ك ذلؾُال الـ،ُكال،ظر،ُكالمو ،ُكغيرُذلؾُمفُالتصرفات،ُفه ُحػالؿُبىػيٍّفه
ُف ػػػالِمر،ُكالِ،زيػػػر،ُكالميتػػػل،ُكالبػػػكؿ،ُكالػػػدـُالمسػػػهكح،ُك ػػػذلؾُ ـيُالبىػػػيٍّفي ػػػاُالحػػػرا ًحلٍّػػػًه،ُكأم،

ُ.ُُُدِيالز، ،ُكال ذب،ُكالتيبل،ُكأوبا ُذلؾ...دد
ََُُُييُقكلػهدّيكقاؿُال رطب ُُّ ُكاحػدو ،...دُيع،ػ َُأفُ ػؿ، ُبىػيٍّفه ـي ػرىا ُكىاٍلحى ُبىػيٍّفه ؿي ػالى اٍلحى

ُ.ُدْيت صيالن،ُكتهصيالنُددُم،هاُميبىي،فُب دلًتًهُف ُ تابُاهللُتعال ،ُكس،،ليُرسكله
ُ.ُالُمتشاِبهاتأكُُالُمْشَتِبَهاتأكُُالُمشبَّهات.ُِ

،الميوىب،هاًتُمفُاممكًرَُالميٍوً الت،ُكاٍوتىبىهُاممرُإ تىلط،ُكالوٍُّبهىليَُاعلتباسي ٍِ ُذاُا
، َُالمتما التي ُ.ُدٓيُكالتوبيهيَُالتم يؿُيُكالمتوابهاتي

ُ

                                                           

ُيمادةَُبُمُفدُ.ُِٗ/ُيي،ظرَُمِتارُالصحاحُللرازم،ُُدُي
حيػػااُ،ُدارُإِيي،ظػػرَُالم،هػػاجُوػػرحُصػػحيعُمسػػلـُبػػفُالحجػػاجَُأبػػكُز ريػػاُيحيػػ ُبػػفُوػػرؼُبػػفُمػػرمُال،ػػككم،ُطُدِي

ُ.ُُِٕ/ُُهػ،ُُّّٗبيركت،ُ-التراثُالعرب 
ًلدُب رطبل،ُكيعرؼُف ُبالد ُبابفُالميػزٍّيف،ُسػم ُمػفُُدّي أبكُالعباسُأحمدُبفُعمرُبفُإبراهيـُام،صارمُالمال  ،ُكي

ٍهًهػـ،ُ ال اض ُابػفُحػكطُاهلل،ُكغيػر ،ُكقػدـُمصػر،ُكاِتصػرُالصػحيحيف،ُ ػـُوػرحُمِتصػرُمسػلـُب تػابُسػما ُالمي
ُدُ.ُِّٗيُِِْ/ْٖهػُد،ُيي،ظرَُتاري(ُاإلسالـُللذهب ُٔٓٔف ُاله هُكالعربيل،ُكالحديث،ُيتَُُك افُبارعا

ػػاُأىوػػ ؿُمػػفُتلِػػيصُمسػػلـَأحمدُبػػفُعمػػرُبػػفُإبػػراهيـُال رطبػػ ،ُطُدْي ،ُتػػعَُمحػػ ُالػػديفُديػػبُُيي،ظػػرَُالميههػػـُلم،
ٍ ػػًدـُعلػػ ُالربػػاُهػػػ،ُ تػػابُالبيػػكع،ُبػػابُات ػػااُالوُّػػبُيَُِْدموػػؽ،ُُ-مسػػتك،ُكآِػػركف،ُدارُابػػفُ  يػػر هاتُكلعػػفُالمي

ُدُُ.ُُٖٗٔيْٖٖ/ْ
،ُتػعَُمحمػدُعػكضُمرعػب،ُدارُإحيػااُالتػراثُُيي،ظرَُتهذيبُاللتلَُأبكُم،صكرُمحمػدُبػفُأحمػدُامزهػرم،ُطُدٓي

 يمادةَُشُبُقدُ.ُُّٖ/ُيمادةَُوبهد،ُمِتارُالصحاحُللرازمُُٗٓ/ُٔـ،ََُُِبيركت،ُُ–العرب ُ
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ط،ػػػػػػاب ُُّ ِى ُمػػػػػػفُكجػػػػػػهوُكالحػػػػػػراـُمػػػػػػفُكجػػػػػػهوُفهػػػػػػكُدُيقػػػػػػاؿُال ُأوػػػػػػبىهىُالحػػػػػػالؿى ُوػػػػػػ او َُُُُُُُُُُُُُُييُ ػػػػػػؿُّ
ُماُت،ازعٍتهيُامدلػليُمػفُال تػاب،ُدّيكقاؿُابفُبىط،اؿُ.دِيوبهلهُدد َُف ؿُّ َُييُكأماُالميٍوتىًبهاتي

ُ دليػػػؿي ،ُككجػػػههُم،ػػػهُيعضػػػدي ُي ُالحػػػراـً دليػػػؿي كالسػػػ،ل،ُكتجاذبتػػػهُالمعػػػا، َُفكجػػػههُم،ػػػهُيعضػػػدي ُي
َُحُكبي،هماُأمكرُموػتبهلح،ُكقػاؿُفيػهَُحُمػفُتػرؾُالوُّػبيهاًتُالحالًؿ،ُفهذاُالذلُقاؿُفيه
ـهُبتحريًمػػًهنُف ػػدُاسػػتبرأُلدي،ػػهُكعرضػػهحُف ـيُعليػػهُعُي طىػػ يُعػػاًل اإلمسػػاؾيُع،ػػهيُكرعه،ُكاإلقػػدا

ػػػػػػاُعليػػػػػػه،ُأكُفػػػػػػ ُمع،ػػػػػػا دد ُبعىي،ًػػػػػػًهُم،صكصن ػػػػػػًرؼى ُمػػػػػػاُعي ـى ُالحػػػػػػرا مف،
.ُكقػػػػػػاؿُال اضػػػػػػ ُدْي

ُما،ُوابهُأصالنُمػانُكل ،،ػهي ُمػ ُدٓيعياض ُاعوتبا ،ُإ،،ماُييطلؽيُعل ُأمرو َُييُكاعلـَُأف،

                                                           

اإلماـُالمهيدُالمحدثُالرحاؿ،ُأبػكُسػليمافُحمػدُبػفُمحمػدُبػفُإبػراهيـُبػفُِطػابُالبسػت ،ُصػاحبُالتصػا،يؼ،ُُدُي
،،ؼُغريػبُالحػديثُكُمعػالـُالسػ،ف،ُ لؽ،ُصى سم ُأباُسعيدُبفُامعراب ،ُكأباُب رُبفُداسه،ُركلُع،هُالحا ـ،ُِك

ُدُ.َٓٗيَُُٖ/ّالحهاظُُللذهب ُُهػد،ُي،ظرَُتذ رةّٖٖكغيرها،ُك افُ  لُمت بتاُمفُأكعيلُالعلـُيتَ
ُ–يي،ظػػرَُعمػػدةُال ػػارمُوػػرحُصػػحيعُالبِػػارمَُبػػدرُالػػديفُمحمػػكدُبػػفُأحمػػدُالعي،ػػ ،ُدارُإحيػػااُالتػػراثُالعربػػ ُُدِي

 .َُُُّ/ُهػ،َُُْٗبيركت،ُ
ػاـ،ُركمُعػفُأبػ ُالمطػرؼُُدّي عل ُبفُِلؼُبفُعبدُالملؾُبفُبطاؿُأبكُالحسفُال رطب ،ُكيعرؼُأيضانُبابفُالل،ج،

ل ،ازع ُكيك،سُبفُعبدُاهللُال اض ُكغيرهما،ُ افُمفُأهؿُالعلـُكالمعرفلُكع، ُبالحػديثُالع،ايػلُالتامػل،ُكوػرحُا
ُدُ.ْيِّّ/َّهػد،ُيي،ظرَُتاري(ُاإلسالـُللذهب ْْٗصحيعُالبِارمُركا ُال،اسُع،ه،ُككل ُقضااُلكرقلُيتَ

،ُتػػعَُأبػػ ُتمػػيـُياسػػرُبػػفُِال رطبػػ ،ُطُيي،ظػػرَُوػػرحُصػػحيعُالبِػػارمَُأبػػكُالحسػػفُعلػػ ُبػػفُِلػػؼُبػػفُبط،ػػاؿُدْي
ُ.ُُّٗ/ٔهػ،ُُِّْالرياض،ُُ-ابراهيـ،ُم تبلُالرود

أبػػػكُالهضػػػؿُعيػػػاضُبػػػفُمكسػػػ ُبػػػفُعيػػػاضُبػػػفُعمػػػركفُاليحصػػػب ،ُإمػػػاـُكقتػػػهُفػػػ ُالحػػػديث،ُكالتهسػػػير،ُف يهػػػاُُدٓي
كأِػذُعػفُال اضػ ُرحمػهُاهللُتعػال د،ُرحػؿُإلػ ُام،ػدلس،ُكالموػرؽُ (أصكليا،ُعالما،ُ،حكيا،ُحافظاُلمذهبُمالػؾ

محمدُبفُعل ُبفُحميد،ُكال اض ُأب ُعل ُالصدف ُكغير ،ُكأجازُلػهُأبػكُعلػ ُالتسػا، ،ُكلػ ُقضػااُغر،اطػل،ُ
ُقضػااُسػػبتل،ُكلػهُالتصػا،يؼُالبديعػػلُم،هػاَُإ مػاؿُالعلػػـُفػ ُوػرحُصػػحيعُمسػلـ،ُك تػابُالوػػهاُبتعريػؼُح ػػكؽُ ـ،  ػ

لمػذهبُفػ ُمعرفػلُأعيػافُعلمػااُالمػذهبَُإبػراهيـُبػفُهػد،ُيي،ظرَُالػديباجُآْْ،ُكغيرهاُ  يرُيتَُالمصطه 
ُ.ُُُٖٔ/ُبيركت،ُ–عل ُبفُمحمدُبفُفرحكفُاليعمرمُالمال  ،ُدارُال تبُالعلميلُ
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ٍتُأوػػباهيهي،ُكقيػػؿَُاوػػتبهىُمػػ ُهػػذا ُييوػػبهيُأصػػالنُآِػػرُيي،ػػاق نُف  ،،ػػهيُ ى يػػرى ُاآلِػػرى ُامصػػؿى ضي
ُ.ُدُيبمع، َُاِتلطى،ُحت ُ  ،،هيُو اهُمفُويبيًفُمِتلهيفُدد

كقػػاؿُال رطبػػ َُيي...ُفمػػفُكقػػؼُعلػػ ُمػػاُفػػ ُ تػػاًبُاهلًل،ُكالسُّػػ،،ًلُمػػفُذلػػؾُكجػػدُ
متػػردٍّدةنُبػػيفُالتحليػػؿُكالتحػػريـ،ُُفيهمػػاُأيمػػكرانُجلي،ػػلىُالتحليػػؿ،ُكأيمػػكرانُجلي،ػػلىُالتحػػريـ،ُكأيمػػكراُن

ُفيهاُامىدل،ل،ُفه ُالمتوابهاتُدد ُ.ُدِيكه ُالت ُتتعارضي
ُذلػػػؾُكقػػدُجػػااُهػػذاُالمع،ػػ ُصػػريحانُفػػػ ُركايػػلُالترمػػذم،ُكهػػكُقكلػػه بىػػٍيفى َُييُكى

...د رىاـً ُمفُاٍلحى ـٍ ُأى ًؿًُه ى الى ُمفُال،اسُأىًمٍفُاٍلحى ُيىٍدًرمُ ىً يره ُعى ُميٍوتىًبهىاته ُ.دّيدأيميكره
ُبػػػهُالعلمػػػاايُالوػػػبهاًتُأربعػػػلُأوػػػيااَُ ُمػػػاُفسػػػرى كقػػػاؿُابػػػفُحجػػػرَُيي...ُكحاصػػػؿي

،ُكهػػػ ُم،تزعػػػلُمػػػفُدٓيَُاِػػػتالؼُالعلمػػػااثانيهدددا،ُدْيَُتعػػػارضُامدلػػػلُ مػػػاُت ػػػدـأحدددد ا
،ُدٔيَُأفُالمػػػرادُبهػػػاُمسػػػم ُالم ػػػرك نُم،ػػػهُيجتذبػػػهُجا،بػػػاُالهعػػػؿُكالتػػػرؾثالثهددداامكلػػػ ،ُ

،ُ...ُكالذمُيظهرُل ُرجحػافُالكجػهُامكؿ..ُكعُيبعػديُأفُدٕيَُأفُالمرادُبهاُالمباحرابعها
ُمفُامكجهُمرادان...دد ُ.ُدٖيأفُي كفُ يؿٌّ

ُ
ُ

                                                           

ػب ،ُطُدُي ،ُتػعَُد.ُيحيػ ُإسػماعيؿ،ُدارُُيي،ظرَُإ ماؿُالميعلـُبهكابدُمسلـَُعياضُبفُمكسػ ُبػفُعيػاضُاليحصي
ُ.ُِٖٓ/ٓهػ،ُُُْٗمصر،ُُ-الم،صكرةُُ–الكفااُ

اُأىو ؿُمفُتلِيصُمسلـُال رطب ،ُ تابُالبيكع،ُبابُات ااُالوُّبيهاتُُدِي ُدُُ.ُُُٖٗٔيْٖٖ/ْيي،ظرَُالميههـُلم،
 مفُهذاُالبحثُ.ُٓيي،ظرَُصُُدّي
ُيع، َُأفُاممرُالكاحدُكردُف ُح مهُدليالفَُأحدهماُييحلُّهي،ُكاآلِرُييحرٍّمهينُفصارُمفُالمتوابهُ.ُدْي
ًته.يع، َُأفُأهؿُالُدٓي ريمى ُعلـُاِتلهكاُف ُح مهنُفم،هـُمفُذهبُإل ُحلٍّه،ُكم،هـُمفُذهبُإل ُحي
ُامكلػ ُتػرؾُالم ػرك نُمفُفاعلػهُُدٔي مفُفاعؿُالم رك ُعُع ابُعليهنُفمػفُهػذ ُال،احيػلُيم ػفُللم ل،ػؼُفعلػهنُل ػف،

،ُكالذ،ـ،ُفمفُهاه،اُيجتذبُالم رك ُجا،باُالهعؿُكالترؾُ. ُيلح هُالل،ـك
ُإل ُالحراـنُفصارُبهذاُاععتبارُمفُالمتوابهُ.ُمفُدٕي ُاعست  ارُمفُالمباحُُقدُيهض ُإل ُالم رك ،ُ يـ،
ُ.ُُِٖ-ُِٕ/ُُيي،ظرَُفتعُالبارمُورحُصحيعُالبِارمُعبفُحجرُُُدٖي
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 . اَل َيْعَمُمَها َكِثيٌر من الناس .3
َُييُكقكلػػه ُقػػاؿُال رطبػػ ُّ ُمػػفُال،ػػاسحُأمَُعُيعلػػـُح مهػػف، ُ  يػػره َُحُعُيعلمهيػػف،

ـيُ ٌعُفالذمُيعل الوبهلىُيعلمهػاُمػفُحيػثُأ،،هػاُموػ للهُلتردًُّدهػاُبػيفُمفُالتحليؿُكالتحريـ،ُكاا
ُتلحػؽُزاؿُ ك،هػاُوػبهلن،ُك ا،ػتُإم،ػاُمػفُالحػالؿ،ُأكُ ُمحتملػل،ُفػإذاُعلػـُبػ مُأىصػؿو أيمكرو

ُالوػبهلُى ُعلػ ُأف، ُي ػفُأفُُمفُالحراـ،ُكفيهُدليػؿه ُبهػا،ُعليػهُدليػؿهُوػرع ه ـهُِػاصٌّ لهػاُح ػ
ُال،ػػاس،ُفمػػفُكصػػؿُأصػػابدد َُحُعُكقػػاؿُابػػفُحجػػرَُييُقكلػػهُ.ُدُييصػػؿُإليػػهُبعػػضي

يعلمهاُ  يرُمفُال،اسح،ُأمَُعُيعلػـُح مهػا،ُكجػااُكاضػحاُفػ ُركايػلُالترمػذمُبلهػظَُحُ
ُقكلػػهَُحُ  يػػرحَُأفُ عُيػػدرمُ  يػػرُمػػفُال،ػػاسُأمػػفُالحػػالؿُهػػ ُأـُمػػفُالحػػراـح،ُكمههػػـك

فػ ُمعرفلُح مهاُمم فُل فُلل ليؿُمفُال،اس،ُكهـُالمجتهدكف،ُفالوبهات ُعل ُهػذا ُ
كالهػػرؽُبػػيفُُ.ُدِيحػػؽُغيػػرهـ،ُكقػػدُت ػػ ُلهػػـُحيػػثُعُيظهػػرُلهػػـُتػػرجيعُأحػػدُالػػدليليفُدد

ُحجػرُأفُال ليػؿُ ُيعلمكفُأ،،هاُوبهل،ُبي،ماُيرلُابػفي ُال ليؿى ُيرلُأف، ُال رطب ، ال الميفَُأف،
ُيعلمكفُح ـُالمتوابهاتُمفُالتحليؿُأكُالتحريـنُفيردُّك،ىهاُإل ُأحدُالكجهيفُ.

 تقى اْلُمَشبََّهاِت]الشُُّبَهاِت[ اْسَتْبَرَأ ِلِديِنِه َوِعْرِضهِ . َفَمْن ا4
ػػػاُمع،ػػػ َحُات ػػػ ح،ُفجػػػااُفػػػ ُلسػػػافُالعػػػُر ػػػٍ،تيهي،ُ:((بأم، ُالوػػػ اىُأقيػػػًهَُإذاُصي كقيػػػتي

ُ، ُالوػػ اى،ُكت يتيػػهي،ُكأت يػػهُت ػػ ن ،ُكات يػػتي ق،ٍيػػتي كسػػترتيهي،ُكالتىٍكًقيىػػليَُال ػػالاةي،ُكالحهػػظي،ُكقػػدُتىكى

ُبهُويبانُامذلُددكت يلن،ُكت ااُن ُماُكقيتى ذىٍرتيهيُكالكقااي،ُكالكقايلي،ُكالكاقيليَُ يؿُّ كقػاؿُُ.دّيَُحى
َُفىمىٍفُات  ُ،ُأمَُحذرُم،هاُددكقاؿُابفُحجرَُييُقكله

ُ.ُدْي

                                                           

اُأىو ؿُمفُتلِيصُمسلـُلل رطب ،ُ تابُالبيكع،ُبابُات ااُالوُّبيهاتُُدُي  .ُُُدُُٖٗٔيْٖٗ/ْيي،ظرَُالميههـُلم،
ُ.ُٓ،ُكا،ظرَُركايلُالترمذمُصُُِٕ/ُيي،ظرَُفتعُالبارمُورحُصحيعُالبِارمُعبفُحجرُدِي
ُبفُم،ظكرُامفري  ،ُطُدّي  يمادةَُكق د.َُُْ/ُٓبيركت،ُُ-،ُدارُصادرُيي،ظرَُلسافُالعربَُمحمدُبفُم ـر
 .ُُِٕ/ُُيي،ظرَُفتعُالبارمُورحُصحيعُالبِارمُعبفُحجرُُُدْي
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ػػػٍفُتىرى ىهىػػػاحُع،ػػػدُالترمػػػذمُ مػػػاُذ ر،ػػػا ُفػػػ ُمطلػػػبُ كقػػػدُجػػػااُالحػػػديثُبلهػػػظَُحُفىمى
ُمع،ػػ ُحُات ػػ دُيالتِػػريج ُعلػػ ُأف، ػػاُُ،ُفهػػذاُيػػدؿُّ ػػب،هىاًتحُأمَُتر هػػا،ُكحػػذرُم،هػػا.ُكأم، اٍلميوى
ُبرااىتهػػاُمػػفُ: " استترأ " "ف اءتتي  اتتب ا التتأير ا ا   تت : )) مع،ػػ  ُالمػػرأةىَُطىلىٍبػػتي اسػػتىٍبرىٍأتي

ُ ُمػػػفُالبػػػػكؿَُتىػػػػػ،ىز،هتي ُآِػػػر ُل طػػػػ ُالوػػػبهل،ُكاسػػػػتىٍبرىٍأتي ُالوػػػ اىَُطلبػػػػتي بىػػػؿ،ُكاسػػػػتىٍبرىٍأتي ُُُُُُُُُالحى
َُييُقكلػػهُ.ُدّيلدي،ػػًه،ُكعرضػػهَُأمُاحتػػاطُل،هسػػهكاسػػتبرأُُ،ُدِيع،ػػهُدد َُحُقػػاؿُال رطبػػ ُّ

ػػاُ ُدي،يػػهُمم، ـى ػػًل ػػٍفُات ػػ ُالوُّػػبيهىاًتُاٍسػػتىٍبرىأىًُلًدي،ًػػًهُكىًعٍرًضػػًهح،ُأمَُمػػفُتػػرؾُمػػاُيوػػتًبهيُعليػػًهُسى فىمى
ـيُمػفُع ػابُاهللُ ُفػ ُييهًسدي ،ُأكُييٍ،ً صيه،ُكعرضيهُمم،اُييوي،يه،ُكييعيبيه،ُفيىٍسػلى ؿي ِي ػًه،ُكيػٍد كذىمٍّ

َُاستبرأُ ُبػكزفُكقاؿُابفُحجرَُييُقكلهُ.دْيك كابهددزمرةُالميت، يفُالهابزيفُب ،ااُاهلل
ُمػػفُلػػـُ ػػهُمػػفُالطعػػًفُفيػػهنُمف، اسػػتهعؿ ُمػػفُالبػػرااة،ُأمَُبػػرأُدي،يػػهُمػػفُالػػ، ًص،ُكعرضي

ُفيًهُدد ييعرؼُباجت،ابُالوبهاتُلـُيسلـُل كًؿُمىٍفُيطعفي
ُ.ُدٓي

نَّ ِلُكددلِّ 5 ُُ َأْن ُيَواِعَعددُه، أال َواِ  . َوَمددْن َوَعددَع فددي الشُّددُبَهاِت َكددَراٍ  َيْرَعددى َحددْوَل اْلِحَمددى ُيوِشدد
ٍُ ِحًمى، أال ِإنَّ ِحَمى المَِّه في َأْرِضِه َمَحاِرُمُه   َمِم

ػػػػ ح،ُفجػػػػااُفػػػػ ُاللسػػػػافَُيي ُيىٍرعى ػػػػرىاعو ػػػػاُمع،ػػػػ َُحُ ى رعػػػػ ُال ػػػػعى،ُيىٍرعػػػػ ُرىٍعيىػػػػان،ُُأم،
لراعػػػ ُيرعػػػ ُالماوػػػيلىَُأمُيحكطيهػػػا،ُكيىٍحهىظيهػػػا،ُكالماوػػػيليُترعػػػ َُأمُتىٍرتىػػػ ي،ُكتٍ  ػػػؿي،ُكا

ُ.ُُدٔيكراع ُالماويلَُحاًفظيهادد

                                                           

 مفُهذاُالبحثُ.ُٓيي،ظرَُصُدُي
يي،ظػػرَُالمصػػباحُالم،يػػرُفػػ ُغريػػبُالوػػرحُال بيػػرُللرافعػػ َُأحمػػدُبػػفُمحمػػدُبػػفُعلػػ ُالم ػػرمُالهيػػكم ،ُالم تبػػلُُدِي

 يمادةَُبرمدُ.ْٕ/ُُبيركتُُ-العلميلُ
زاكم،ُيي،ظرَُال،هايػلُفػ ُغريػبُالحػديثُكام ػرَُأبػكُالسػعاداتُالمبػارؾُبػفُمحمػدُالجػزرم،ُتػعَُطػاهرُأحمػدُالػُدّي

 يُمادةَُعرضدُ.َِٗ/ّهػُ،ُُّٗٗبيركت،ُُ–كمحمكدُمحمدُالط،اح ،ُالم تبلُالعلميلُ
اُأىو ؿُمفُتلِيصُمسلـُلل رطب ،ُ تابُالبيكع،ُبابُات ااُالوُّبيهاتُُدْي  دُ.ُُُٖٗٔيَْٗ/ْيي،ظرَُالميههـُلم،
ُ.ُُِٕ/ُُيي،ظرَُفتعُالبارمُورحُصحيعُالبِارمُعبفُحجرُُدٓي
ُيمادةَُرع ُدُ.ُِّٓ/ُْفُالعربُعبفُم،ظكرُيي،ظرَُلساُدٔي
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ايىػػػلنَُدفػػػ ىُع،ػػػهي،ُكهػػػذاُ يىٍحًميػػػًهًُحمى ػػػ ح،ُف ػػػاؿُالػػػرازمَُييُحمػػػا ُي ػػػاُمع،ػػػ َُحُاٍلًحمى كأم،
َُُو اهًُحمى ُأمَ ُالم ػافى ٍيػتي ،ُكأىٍحمى ُعُييٍ رىبي عىٍلتيػهيًُحمىػ ُددمحظكره جى

كأم،ػاُمع،ػ َُحُُ.ُدُي
ُييكًوػػؾي،ُأمَُييسػػرعيُكيىٍ ػػريب ُأىٍفُييكىاًقعىػػهيُحَُأكوىػػؾى ييكًوػػؾي
ػػاُمع،ػػ َُ.دِي اًرميػػهيُح،ُف ػػاؿُُكأم، حمىحى

ُأكُتػرؾُالمػ مكرُالكاجػبُكلهػذاُكقػ ُ ُفعػؿُالم،هػ ُالمحػـر ابفُحجرَُييُفالمرادُبالمحػاـر
ُددف ُركايلُأبػ ُفػركةُالتعبيػرُبالمعاصػ ُ َُييُقكلػهُ.دّيبػدؿُالمحػاـر حُإفُ:قػاؿُال،ػككمُّ

ُأفُالملػػكؾُمػػفُالعػػرًب،ُكغيػػرهـُي ػػكفُ فُحمػػ ُاهللُمحارمػػهح،ُمع،ػػا َي ل ػػؿُملػػؾُحمػػ ُكاا
ػػٍفُدِلػػهُأكقػػ ىُبػػهُالع كبػػلى،ُ ُمػػ،هـُحمػػ ُيحميػػهُعػػفُال،ػػاًس،ُكيمػػ،عيهـُدِكلىػػه،ُفمى ل ػػؿُملػػؾو

ه،ُكهللُتعػػال ُأيضػػاُحمػػ ُكمػػفُاحتػػاطُل،هسػػهُعُي ػػاربُذلػػؾُالحمػػ ُِكفػػاُمػػفُالكقػػكعُفيػػ
كه ُمحارمه،ُأمَُالمعاص ُالت ُحرمهاُاهللُ ال تؿ،ُكالز،ػاُكالسػرقل،ُكال ػذؼ،ُكالِمػر،ُ
كال ذب،ُكالتيبل،ُكال،ميمل،ُكأ ؿُالماؿُبالباطػؿ،ُكأوػبا ُذلػؾ،ُف ػؿُهػذاُحمػ ُاهللُتعػال ُ

فيػػه،ُُمػػفُدِلػػهُبارت ابػػهُوػػيبانُمػػفُالمعاصػػ ُاسػػتحؽُالع كبػػلى،ُكمػػفُقاربػػهُيكوػػؾُأفُي ػػ 
ُ ُفػ ُوػ او بيػهيُمػفُالمعصػيًل،ُفػالُيػدِؿي ُي رٍّ فمفُاحتاطُل،هسهُلـُي اربػهي،ُكعُيتعلػؽُبوػ او

ُ.ُدْيمػفُالوُّػػبيهاًتُدد كقػاؿُابػػفُحجػرَُييُكفػػ ُاِتصػاصُالتم يػػؿُبػذلؾُ، تػػله،ُكهػػ َُأف،
ملػػكؾُالعػػربُ ػػا،كاُيحمػػكفُلمراعػػ ُمكاوػػيهـُأمػػا فُمِتصػػلُيتكعػػدكفُمػػفُيرعػػ ُفيهػػاُ

ُلهػػـُال،بػػ بتيػػرُإذ،هػػـُبال بمػػاُهػػكُموػػهكرُع،ػػدهـ،ُفالِػػابؼُمػػفُع كبػػلُالوػػديدة،ُفمى ،ػػؿى
ُ الع كبػػًل،ُالمراقػػبُلرضػػاُالملػػؾُيىٍبعيػػديُعػػفُذلػػؾُالحمػػ ُِوػػيلُأفُت ػػ ُمكاوػػيهُفػػ ُوػػ او
ُم،ػػػهي،ُكيرعػػػ ُمػػػفُ أسػػػلـُلػػػهُكلػػػكُأوػػػتدُحػػػذر ،ُكغيػػػرُالِػػػابؼُالميراقػػػبُي ػػػربي م،ػػػه،ُفىبيٍعػػػدي ُي

                                                           

ُيمادةَحُـُمدُٔٔ/ُيي،ظرَُمِتارُالصحاحُللرازمدُي
ُيمادةَُكوؾدُ.ُُُّٓ/َُيي،ظرَُلسافُالعربُعبفُم،ظكرُُدِي
 ،ُكركايلُأب ُفركةُه ُركايلُالبِارمُال،اقصلُ.ُِٖ/ُُيي،ظرَُفتعُالبارمُورحُصحيعُالبِارمُعبفُحجرُُُدّي
 .ُِٖ/ُُيي،ظرَُالم،هاجُورحُصحيعُمسلـُلل،ككمُُدْي
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ُأفُت،هًردىُ الم ػافُالػذمُهػكُُدِيفت  ُفيهُبتيرُاِتيار ،ُأكُييٍمًحؿُيُدُيالهاذ،ةُيجكا،بًهنُفالُي مىفي
هػػكُالملػػػؾُح ػػػان،ُفيػػهُكي ػػػ ُالِصػػبُفػػػ ُالحمػػػ ،ُفػػالُيملػػػؾُ،هسػػػهُأفُي ػػ ُفيػػػه،ُفػػػاهللُ

ُ.ُدّيكحما َُمحارمهدد
َا َفَسددَدْت َفَسدَد الْ  .ٔ ََ اْلَجَسدُد ُكمُّدُه وا  نَّ فدي اْلَجَسدِد ُمْضددَ ًة إَا َحدَمَحْت َحددَم َجَسددُد أال وا 

ُُكمُُّه أال َوِ َي اْلَقْمبُ 
ُقػػػدرُمػػػاُ ػػػاُمع،ػػػ َُحُمضػػػتلُح،ُفجػػػااُفػػػ ُاللسػػػافَُييُهػػػ ُال طعػػػليُمػػػفُالل،حػػػـً أم،

ُِى ػػشي،ُكسىػػم،اهاُمضػػتلنُعلػػ ُالتوػػبيًهُبمضػػتلُاإل،سػػافُفػػ ُ ٍلً ػػه...ُإذاُصػػارتُالعل ػػلُييٍمضى
ُال لػػبُالتػػ ُِلػػؽُم،هػػاُاإل،سػػافُلحمػػلُفهػػ ُمضػػتلُيػػذهبُبػػذلؾُإلػػ ُتصػػتيرها،ُكسيػػمٍُّ  ى

ُمفُالجسدُدد ميضتلننُم،،هيُقطعلُلحـو
ُ.ُدْي

ُمػػػاُفػػػ ُالبػػػدف،ُ ُقلبػػػانُلت لُّبًػػػًهُفػػػ ُاممػػػكر،ُأكُم،،ػػػهيُِػػػالصي ػػػاُحُال لػػػبح،ُفسيػػػم، ى كأم،
ًض ىُف ُالجسًدُم لكباُن ُقلبيهي،ُأكُم،،هيُكي ُو او ُ ؿٍّ الصي ُ.ُدٓيِك
ُاإل،سػػػػػافُإ،،مػػػػػاُ ذاُفهمػػػػػتُأف، َُييُكاا فهيُاهلليُتعػػػػػال ُعلػػػػػ ُسػػػػػابرُقػػػػػاؿُال رطبػػػػػ ُّ ػػػػػر، وى

ُصػكرتيهُالوػ ليل،ُفإ،،هػاُمكجػكدةُه ُلػـُيىٍوػريؼُمػفُحيػثي ُهذاُال لبى الحيكافُبهذاُال لب،ُكأف،
ُأ،،ػهُ ُلتلػؾُالِاصػيًٍّلُاإللهي،ػًلنُعلٍمػتى ُهػكُم ػرٌّ لتير ُمفُالحيكا،اًتُالبىًهيًمي،ًل،ُبػؿُمػفُحيػثي

ُامجػػزاانُإذُلػػيسُذلػػؾ ُامعضػػاا،ُكأعػػزُّ ُُأوػػرؼي ـ،ُإف، ُم،هػػا،ُ يػػ المع،ػػ ُمكجػػكدانُفػػ ُوػػ او
ُعليهػػا،ُكعملػػٍتُعلػػ ُم تضػػا َُإفُ ُفيػػهُظهػػرى لػػهي،ُكميطيعػػلهنُفمػػاُاسػػت ر، ُمسػػِرةُه الجػػكارحى

فُوػػػر،انُفوػػػٌر،ُكع،ػػػدُهػػػذاُا، وػػػؼُلػػػؾُمع،ػػػ ُقكلػػػه ُِيػػػرانُفِيػػػر،ُكاا ػػػلىعى ٍتُصى ػػػلىحى َُحإذاُصى

                                                           

ُيمادةَُفذذدُ.َُُِٓ/ّالهاذ،ةَُأمُالواةُالم،هردة،ُيي،ظرَُلسافُالعربُعبفُم،ظكرُدُي
ُيمادةَُـُحُؿدُ.ُِٕٓ/ُأمُالجدب،ُكهكُا، طاعُالمطر،ُكيبسُامرضُ،ُيي،ظرَُمِتارُالصحاحُللرازمُُدِي
ُ.ُُِٖ/ُُارمُعبفُحجرُيي،ظرَُفتعُالبارمُورحُصحيعُالبُِدّي
ُيمادةَُمضشدُ.ُِْٓ/ُُٖيي،ظرَُلسافُالعربُعبفُم،ظكرُُدْي
ُ.ُُِٖ/ُُيي،ظرَُفتعُالبارمُورحُصحيعُالبِارمُعبفُحجرُُدٓي



 163  
 

     

   
 

ٌن والَحراُم َبيٌِّن "عند اإلمام  حديث" الَحاللُ َبيِّ
 البخاري في كتابِِه: الجامع الصحيح

 " دراسٌة وتحليلٌ "
 الدكتور طه عمي داود

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

ػػديُ يلُّػػ سى ػػدىُاٍلجى ػػدىٍتُفىسى ذاُفىسى ػػديُ يلُّػػهيُكاا سى ػػاُظهػػرُذلػػؾُكجبػػتُالع،ايػػليُبػػاميمكرُالتػػ ُاٍلجى هيح،ُكلم،
،،بىهاُدد ُليىتىجى ُبها،ُكباميمكرُالت ُتيهًسديُال لبى ُبهاُال لبُليىت،ًصؼى ُدُييصليعي

ُدِيكقػػػاؿُابػػػفُرجػػػبُ ـيُالػػػذمُعُي،هػػػ يُيػػػـك ُالسػػػلي ُهػػػكُال لػػػبي ُالصػػػالعي َُييُفال لػػػبي
اُي رهػهيُاهللَُمػفُإرادًةُمػاُي رهيػهيُال ياملُع،دُاهللُغيري ،ُكهكُأفُي كفُسليماُعفُجمي ُمػ

رادًةُذلػؾ،ُ رادتًػًه،ُكمحبػًلُمػاُييًحبُّػهيُاهللي،ُكاا اهللي،ُكيسِطه،ُكعُي كفُفيػهُسػكلُمحبػًلُاهلًل،ُكاا
ُإلػػػ ُ يػػػؿي ُالػػػذمُفيػػػهُالمى ُالهاسػػػديَُهػػػكُال لػػػبي ُع،ػػػه،ُكال لػػػبي ك راهػػػًلُمػػػاُي رهيػػػهيُاهللي،ُكال،هػػػكري

ػػلًل،ُكالوػػهكاًتُالميحُى ُعػػفُامهػػكااُالميضٍّ ُالجػػكارحى مػػًل،ُكلػػيسُفيػػهُمػػفُِوػػيلُاهللُمػػاُي ػػؼُّ ر،
ُالجػػكارًح،ُكسػػلطا،يها،ُكالجػػكارحيُج،ػػكدي ي،ُكرعيتػػهيُالمطيعػػليُ ًلػػؾي اتبػػاعُهػػكلُالػػ،هسنُفال لػػبُمى

الميطيعػػػليُلػػػهيُالم، ػػػػادةُي ،ػػػكد ُي ػػػلىحٍتُرعايػػػا ي،ُكجي ُالملػػػؾيُصى ػػػلىعى ممػػػًرً ،ُفػػػإذاُصى لىػػػهي،ُالم، ػػػادةُي
ػػػػػػدىُ ذاُفىسى مكامػػػػػػًرً ،ُمكامػػػػػػًرً ،ُكاا المطيعػػػػػػليُلػػػػػػهي،ُالم، ػػػػػػادةُي ػػػػػػدىٍتُج،ػػػػػػكدي ي،ُكرعايػػػػػػا ُي ُفىسى ُُُُُُُُالملػػػػػػؾي

ُ.ُُُدّيك،كاهًيًهُدد
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

اُأىو ؿُمفُتلِيصُمسلـُلل رطب ،ُ تابُالبيكع،ُبابُات ااُالوُّبيهاتُُدُي ُدُ.ُُٖٗٔئْٗ/ْيي،ظرَُالميههـُلم،
حمدُبفُرجبُُالبتدادمُالدمو  ُالح،بل ُالحافظُزيفُالديف،ُسم ُابراهيـُبػفُداكدُالعطػارُكُعبدُالرحمفُبفُأُدِي

ُال ال،سػ ُكغيػرهـ،ُكأ  ػرُاعوػتتاؿُحتػ ُمهػر،ُكصػ،ؼُوػرحُالترمػذل،ُكقطعػلُمػفُ أباُالهتعُالميدكم ُكأباُالحػـر
ررُال ام،ػػلُفػػ ُأعيػػافُالمابػػلُد،ُيي،ظػػرَُالػػدُٕٓٗالبِػػارم،ُكذيػػؿُطب ػػاتُالح،ابلػػل،ُكال كاعػػدُاله يػػه،ُكغيرهػػاُيتَ

،ُتعَُيمراقبلُدُمحمدُعبدُالمعيدُِاف،ُدابرةُالمعػارؼُالع ما،يػلُِال ام،لَُأحمدُبفُعل ُبفُحجرُالعس ال، ،ُط
 دُ.ِِٕٔيَُُٖ/ّهػ،ُُِّٗاله،د،ُُ-حيدرُابادُ-
ادمُ ػـُالدموػ  ،ُيي،ظرَُفتعُالبارمُف ُورحُصحيعُالبِارمَُأبكُالهرجُعبػدُالػرحمفُبػفُأحمػدُبػفُرجػبُالبتػدُدّي

ُ.َِٖ/ُُهػ،ُُِِْالسعكديل،ُُ–،ُتعَُطارؽُبفُعكضُاهلل،ُدارُابفُالجكزمِط
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 املطلب الرابع
 أهمية احلذيث، والفىائذ التي تضمىها

 أواًل: أ مية الحديث
ُدُيقػػاؿُالمػػازرمُُّ ُاإل،سػػافى ُهػػذاُالحػػديثنُمف، ُعلػػ ًُعظىػػـً ُالعلػػـً ،،مػػاُ،ىب،ػػهىُأهػػؿي َُييُكاا

ُمػػػفُال ىٍلػػػًب،ُ ػػػذىاٍـّ،ُكالمحظػػػكراًتُإ،،مػػاُتىٍ،بىًعػػػثي ُالمى ػػًدً ،ُفػػػ   ري سى ُبطهػػػارًةُقىٍلبىػػػهى،ُكجى إ،،مػػاُييٍعتىبىػػػري

ُيػُف وارُى سىد،ُكهػكُامٍصػؿي،ُكهػذاُصػحيعه ُالجى هيُصالحي ُصالحى ُإلصالًحًه،ُعل ُأف، ؤمفي
ـي،ُ ُعليػػػػػػًهُالهالًسػػػػػػهلي،ُكامطب،ػػػػػػااي،ُكامح ػػػػػػا ػػػػػػٍرًع،ُكقىػػػػػػٍدُ،ىػػػػػػص، ُبالوى ػػػػػػٍفُعُيػػػػػػؤمفي بًػػػػػػًهُحتػػػػػػ ُمى
ُفيهػػا،ُكتعكيػػديُالػػ،،ٍهًسُالجػػرأةىُ ،ُالتسػػاهؿي ُملتبسػػاته ،ُكأمػػكره ...ُت ػػ يُفيهػػاُموػػ الته كالعبػػاداتي

ُفسادىُالديًف،ُكالعرًض،ُفىػ،ىب،هُى رىبُىعليهاُي سبي قٍّ ُهػذ ،ُكضى ػ ىالنُمحسكسػاننُُعل ُتىكى لهػاُمى
ـيُقبػػػكعن...ُدد ُأعظػػػ ػػػدُُّلػػػهيُتىصػػػكُّران،ُكالع ػػػؿي ُأىوى ُالػػػ،،ٍهسي لت ػػػكفى
َُييُهػػػذاُُ.ُدِي كقػػػاؿُال رطبػػػ ُّ

الحػػػديثُأصػػػؿهُعظػػػيـهُمػػػفُأيصػػػكؿُالوػػػريعلنُحتػػػ ُقػػػاؿُأبػػػكُداكد
ُعػػػفُرسػػػكؿُدّي َُ تبػػػتي

أربعػػػلُِمسػػمابلُألػػؼُحػػػديث،ُال ابػػتُم،هػػاَُأربعػػػلُآعؼُحػػديث،ُكهػػ ُترجػػػ ُإلػػ ُاهلل
ُبال،ياتُحأىحاديثَُقكله ُ.دْيَُحُإ،،ماُامعماؿي

                                                           

محمدُبفُعلػ ُبػفُعمػرُالتميمػ ،ُل ػبُباإلمػاـ،ُأصػلهُمػفُيمػازردُفػ ُجزيػرةُصػ ليل،ُأِػذُعػفُاللِمػ ،ُكأبػ ُُدُي
،ُكألػؼُفػ ُمحمدُالسكس ،ُكغيرهما،ُكلـُي فُللمال يلُف ُأقطارُامرضُف ُكقتهُأف هُم،ه،ُم ُ الته،فُف ُالعلـك

ُ تابُمسلـ،ُكغيرهايتَُ  .ُِٕٗ/صُهػد،ُيي،ظرَُالديباجُالمذهبُعبفُفرحكفُجّٔٓاله ه،ُكامصكؿ،ُكوىرىحى
ُ.ُِٖٓ/ٓيي،ظرَُإ ماؿُالميعلـُبهكابدُمسلـُللهاض ُعياضُُدِي
ُ.ُُُُٕٓ/ٗبيركت،ُُ–يلُيي،ظرَُتاري(ُبتدادَُأحمدُبفُعل ،ُأبكُب رُالِطيبُالبتدادم،ُدارُال تبُالعلمُدّي
تيػػهيُإلػ ُاهللُكرسػكلهُ ا،ػػتُهجرتػهُإلػ ُاهللُكرسػػكله،ُُدْي ػٍفُ ا،ػتًُهٍجرى ُمػاُ،ىػػكىلُفىمى ُاٍمػًرئو ػاًُل يػػؿٍّ ،،مى كت ملػليُالحػديثَُيُكىاًا

ُإليػػهُد،ُأ رى تيػػهيُإلػػ ُمػػاُهىػػاجى هىػػاُفىًهٍجرى تيػػهيُإلػػ ُديٍ،يىػػاُييًصػػيبيهىاُأكُإلػػ ُاٍمػػرىأىةوُيىٍ،ً حي ِرجػػهَُالبِػػارمُفػػ ُكمػػفُ ا،ػػتًُهٍجرى
د،ُكفػػ ُعػػدةُمكاضػػ ،ُكمسػػلـُفػػ ُُيُّ/ُصػػحيحهَُ تػػابُبػػداُالػػكح ،ُبػػابُ يػػؼُ ػػافُبػػداُإلػػ ُرسػػكُؿُاهلل

ًُبال،ٍّي،ػػًلُصػػحيحهَُ تػػابُاإلمػػارة،ُبىػػابُقىٍكًلػػًهُ ػػاؿي ُأصػػحابَُُٕٗيُُٓٓ/َُّإ،مػػاُاٍمىٍعمى د،ُك ػػذلؾُأِرجػػهُأ  ػػري
ُ.المتيكفُعفُعمرُبفُالِطاب



 165  
 

     

   
 

ٌن والَحراُم َبيٌِّن "عند اإلمام  حديث" الَحاللُ َبيِّ
 البخاري في كتابِِه: الجامع الصحيح

 " دراسٌة وتحليلٌ "
 الدكتور طه عمي داود

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

سػػػفُإسػػػالـُالمػػػراُتر ػػػهُك ُقكلػػػه فَُحُعُ،ُك ُقكلػػػهدُيمػػػاعُيع،يػػػهحُفَُحُمػػػفُحي
ُكالحػػراـُ،ُك ُقكلػػهدِييػؤمفُأحػد ـُحتػػ ُيحػبُمِيػهُمػػاُيحػبُل،هسػهحُ فَُحُالحػالؿُبىػيٍّفه

ُقػػاؿَفُقلػػتُي ـ، ح،...ُ ُكذ ػػرُأقػػكاعنُأيِػػرل،ُ يػػ نَُُكهػػذاُالػػذمُقالػػهُهػػؤعاُامبمػػلبىػػيٍّفه حسػػفه
لػهُإلػ ُآِػر  ُلكجػدك ُمتضػمٍّ،انُ غيرُأ،،هـُلػكُأمع،ػكاُال،ظػرُفػ ُهػذاُالحػديثُ يلٍّػه ُمػفُأك،
ُفيمػاُ ُالكقػكؼُعلػ ُذلػؾنُف عػًدُال،ظػرى فُأرٍدتى ُالوريعلُ يلٍّهاَُظاهًرهػا،ُكباطً،هػانُكاا لعلـك

ُال لػكب،ُكمػاُييهسيػدها،ُع د،ا يُمفُالجمؿُف ُالحالؿ،ُكالحػراـ،ُ كالمتوػابهات،ُكمػاُييصػلعي
ُمعرفػلىُتهاصػػيؿُأح ػاـُالوػػريعًلُ ُيسػػتلزـيُذلػؾُالحػػديثي كتعلُّػؽُأعمػػاؿُالجػكارحُبهػػا،ُكحي،بًػذو

ٍقػػػً ُهػػػذاُُ.ُدّي يلٍّهػػاَُأصػػػكًلها،ُكفركًعهػػػاُدد َُييُأجمػػػ ُالعلمػػػااُعلػػ ًُعظىػػػـُكى كقػػاؿُال،ػػػككمُّ
َُدْيثُالتػػ ُعليهػػاُمػػدارُاإلسػػالـَُقػػاؿُجماعػػلالحػػديث،ُك  ػػرةُفكابػػد نُكأ،ػػهُأحػػدُامحاديػػ

،ُدٓيهكُ لثُاإلسالـُ...، ُ يـ،ُذ رُقكؿُأب ُداكدُالذمُذ ر ُال رطب ،ُكغيػر ُمػفُامقػكاؿ
                                                           

د،ُكُالترمػذمُفػ ُسػ،،هَُ تػابُِِٗئُْٔ/ُأِرجهُابفُحبافُف ُصحيحهَُبابُماُجااُف ُصهاتُالمؤم،يفُدُي
ٍيػػرىةىُعػػفُال،بػػ ُُُِّٕيُٖٓٓ/ْالزهػػدُ ػػلىمىلىُعػػفُأبػػ ُهيرى ُ،ىٍعًرفيػػهيُمػػفُحػػديثُأبػػ ُسى ُعى ًريػػبه ُغى ػػًديثه د،ُكقػػاؿَُيُهػػذاُحى
ُاللٍّسىاًفُف ُاٍلًهٍت،ىًلُإعُمفُهذاُاٍلكىٍجًهُد،ُكابفُماجهُف ُُس،،ه،ُ تابُالهت دُ لُّهـُّٕٔٗيُُُّٓ/ُِف،ُبىابُ ىؼٍّ

،ُكقدُضػعههُالػدارُقط،ػ ،ُكصػحعُالمرسػؿ،ُيي،ظػرَُالعلػؿُالػكاردةُفػ ُامحاديػثُال،بكيػلَُمفُطريؽُأب ُهريرةُ
ُ،ُتعَُد.ُمحهكظُالرحمفُزيفُاهللُالسله ،ُعل ُبفُعمرُبفُأحمدُبفُمهدمُأبكُالحسفُالدارقط، ُالبتدادم،ُط

ُدُ.ُّٖٗيُِٓ/ٖ ) هػُُيب يلُمس،دُأب ُهريرةَُُْٓالرياض،ُُ–دارُطيبلُ
ًُل،ىٍهًسػًهُُدِي يػًهُمػاُييًحػبُّ ًِ ًُمى ػاًفُأىٍفُييًحػب، يمى دُُّيُُْ/ُُُأِرجهُالبِارمُف ُصحيحه،ُ تابُاإليمػاف،ُبىػابُمػفُاإٍلً

ػػاًؿُاإٍلًُ صى ًِ ُمػػفُ ُكمسػػلـُفػػ ُصػػحيحه،ُ تػػابُاإليمػػاف،ُبىػػابُالػػد،ًليًؿُعلػػ ُأىف، ُمػػاُييًحػػبُّ ٍسػػًلـً يػػًهُاٍلمي ًِ ًُمى ػػاًفُأىٍفُييًحػػب، يمى
ٍيًرُ ِى ُ،ُكغيرهماُ.د،ُ الهماُعفُأى،ىسُوْٓئُٕ/ًُل،ىٍهًسًهُمفُاٍل

اُأىو ؿُمفُتلِيصُمسلـُلل رطب ،ُ تابُالبيكع،ُبابُات ااُالوُّبيهاتُُيي،ظرَُدّي ُدُ.ُُُٖٗٔيْٖٗ/ْالميههـُلم،
يثَُحُإ،،ماُامعماؿُبال،ياتح،ُكحديثَُحُمفُأحدثُف ُأمر،اُهذاُماُليسُم،ػهُم،هـُاإلماـُأحمد،ُكجعؿُمعهُحدُدْي

ُ–،ُالم تبػػػلُالتجاريػػػلُال بػػػرلُفهػػػكُردح،ُيي،ظػػػرَُفػػػيضُال ػػػديرُوػػػرحُالجػػػام ُالصػػػتيرَُعبػػػدُالػػػرؤكؼُالم،ػػػاكم،ُط
 .ُِْٓ/ُّهػ،ُُّٔٓمصر،ُ

م،يرُف ُتِريجُامحاديثُكام ارُالكاقعلُفػ ُكقدُذ رُابفُالمل فُأقكاعنُأِرلُلبعضُأهؿُالعلـ،ُيي،ظرَُالبدرُالُدٓي
،ُتػػعَُمصػػطه ُأبػػكُُالوػػرحُال بيػػرَُسػػراجُالػػديفُأبػػ ُحهػػصُعمػػرُبػػفُعلػػ ُام،صػػارمُالوػػهيرُبػػابفُالمل ػػف،ُط

ُ.ُُٔٔ/ُهػُ،ُِْٓالرياض،ُُ–التيطُكُآِركف،ُدارُالهجرةُلل،ورُكالتكزي ُ
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ُمكقًعػػػًهنُأ،ػػػه ًُعظىػػػـً ُقػػػاؿَفُ،ُقػػػاؿُالعلمػػػااَُكسػػػببي ـ، ،ُ ٌػػػ ،ىب،ػػػهىُفيػػػهُعلػػػ ُاصػػػالًحُالمىٍطعىػػػـً
ًب،ُكالملػػػبًس،ُكغيًرهػػػانُكأ،،ػػػهيُي،ب ٍوػػػرى ُلحمايػػػلُدي،ػػػًه،ُكالمى ػػػبىبه ُالميٍوػػػتىًبهاًتنُفإ،،ػػػهيُسى تػػػ ُتػػػرؾي

ُ ـى ُأهػ ُبىػي،فى ـ، ػٍرًبُالمى ىػًؿُبػالًحمى ،ُ يػ ًُبضى ُذلػؾى ُمفُمكاقعًلُالويػبيهاًت،ُكأكضػعى ذ،رى كعرًضًه،ُكحى
ُفػ ُالجسػًدُمضػتل...ُإلػ ُآِػرً ،ُفبىػي،فُىاممكًرُكهكُمراعاةيُال لًب،ُف ػاؿ ف، ُ:َُأعُكاا أف،

ُباق ُالجسد،ُكبهساًدً ُيهسديُباقيهُددبصالًحُال لًبُ ُ.ُدُييصليعي
 ثانيًا: فوائد اإلسناد، ولطائفه

ػػػماعُال،ُّعمػػػافُبػػػفُبىوػػػير .ُ ًُصػػػحلُسى ،ُإذُذ ر،ػػػاُع،ػػػدُتِػػػريجُُمػػػفُال،،بػػػ ٍُُّا بػػػاتي
ذ ػػػرُفػػػ ُركايتػػػهُقػػػكؿُالوػػػعب َُييُسػػػمعتُ الحػػػديثُأفُابػػػفُأبػػػ ُوػػػيبل،ُكغيػػػر ُي

،ُكيهػػػػػػكمُب صػػػػػػبعهُال،عمػػػػػػافُبػػػػػػفُبوػػػػػػير إلػػػػػػ ُأيذ،يػػػػػػه،ُي ػػػػػػكؿَُسػػػػػػمعتُيِطػػػػػػبي
ُ.ُدِيي كؿ...ددال،ب 

ُفػػػػ ُاإلسػػػػ،اديفُدّيقػػػػاؿُال ابسػػػػ ُُّ ػػػػرى َُييُافهمػػػػكاُت ريػػػػرُأسػػػػا،يدُهػػػػذاُالحػػػػديثَُذ ى
ُال،ُّعمػػػاف َُسػػػمعتي ،ُكفػػػ ُاإلسػػػ،ادُال الػػػثَُ،ُسػػػمعتُال،بػػػ امكلػػػيفَُ قػػػاؿفُالوػػػعب ُّ

ُيحيػ ُقػاؿُال،بػ ،ُكف ُالرابػ َُال،ُّعمػافعفُال،ب ال،ُّعماف ،مػاُذ ػرُهػذانُمف، ،ُكاا

                                                           

ُ.ُُِٕ/ُُيي،ظرَُالم،هاجُورحُصحيعُمسلـُلل،ككمُُدُي
ُمفُهذاُالبحثُ.ُٔيي،ظرُصُُدِي
أبكُالحسفُعل ُبفُمحمدُبػفُِلػؼُالمعػافرم،ُأِػذُعػفُبػفُمسػركرُالػدباغُكأبػ ُزيػدُالمػركزمُكغيرهمػا،ُك ػافُُدّي

حافظاُللحديثُكالعلؿ،ُعارفاُبامصليف،ُرأساُف ُاله ه،ُك افُضريرا،ُكيضبطُ تبهُلهُ  ػاتُأصػحابهُ امصػيل ُ
تهَُالممهدُف ُاله هُكأح اـُالديا،اتُكالم، ذُمفُوبهُالت كيؿ،ُكغيرها،ُالذمُضبطُلهُصحيعُالبِارم،ُمفُمص،ها

ُدُ.ِٖٗيَُٕٗ/ّهػد،ُيي،ظرَُتذ رةُالحهاظُللذهب َُّْركلُع،هُأبكُعمركُالدا، ُكغير ،ُيتَ
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ُبوػػػيرُوُدُيبػػػفُمعػػػيف ُبػػػفى ُال،عمػػػافى ُالمدي،ػػػًلَُإف، ُلىػػػهيُسػػػماعهُمػػػفُقػػػاؿَُقػػػاؿُأهػػػؿي عُيصػػػليعي
ال،ُّعماف

ع،هيكاُقكلهُُ.ُدّيددُدِي ُمفُالعلمااُعل ُابفُمعيف،ُكضى د،ُ  يره كقىدُرى
ُ.ُدْي

ُاِ يٍّػػػػزنُمف، ػػػػبٌ ُالميمى ػػػػًؿُالص، ًلُتحمي ُ.ُفيػػػػهُدليػػػػؿهُعلػػػػ ًُصػػػػحى ،ُكلل،عمػػػػافُبػػػػفُل،بػػػػ ، مػػػػاتى
ُ.ُدٓي مافُس،يف،ُقالهُابفُحجربىوير

بػفُأبػ ُزابػدةُمػفُالتػدليسُفػ ُهػذاُالحػديثنُم،،ػهُ ػافُمكصػكفانُبػذلؾ،ُُ.ُبرااةيُز ريااّ
ُبالتحػػديثُ كركلُالحػػديثُبلهػػظَُحعػػفحُُفػػ ُركايػػلُالبِػػارمُاميكلػػ نُكل ،،ػػهٌُصػػر،حى

ُف ُالركايلُالت ُع،دُاإلماـُأحمد،ُك ماُذ ر،ا ُف ُالتِريجُ.
ت كيػػلُالحػػديثُب  ػػرةُالطيػػرؽ،ُكتى،ىكٍّعهػػا،ُفػػالطريؽُْ ،ُ.ُفابػػدةُي ؿُعػػفُأبػػ ُ،يعػػيـَُ ػػكف ٌّ امك،

،ُكال الثَُمػفُطريػؽُابػفُالمػدي، ُعػفُابػفُ كال ا، ُعفُمحمدُبفُالمي ى،، َُبصرمٌّ
ُ،ُكالرابػ يَُمػفُطريػؽُعبػدُاهللُبػفُ عييىٍي،ىل،ُكهماُمىد،يٍّافُعفُأب ُفػركة،ُكهػكُ ػكف ٌّ
،ُعػػػػفُأبػػػػ ُفػػػػركة، ُعػػػػفُابػػػػفُعييىٍي،ىػػػػل،ُكهػػػػكُمػػػػد، ٍّ ُمحمػػػػدُالميسػػػػ،دم،ُكهػػػػكُبِػػػػارمٌّ

                                                           

يحيػػ ُبػػفُمعػػيفُبػػفُعػػكفُالتطهػػا، ُمػػكعهـ،ُأبػػكُز ريػػاُالبتػػدادم،ُ  ػػلُحػػافظُموػػهكر،ُإمػػاـُالجػػرحُكالتعػػديؿ،ُُدُي
 دُ.ُٕٓٔيُِٗٔ/ُػد،ُركلُلهُالجماعل،ُيي،ظرَُت ريبُالتهذيبهِّّيتَ

،ُتػعَُد.ُأحمػدُمحمػدُ،ػكرُُيي،ظرُقكلهُهذاُف َُتاري(ُابفُمعيفُيركايلُالدكرمدَُيحي ُبفُمعيفُأبكُز ريػا،ُطُدِي
حيااُالتػراثُاإلسػالم ُ هػػ،ُيالتػابعيفُكمػفُبعػدهـُمػفُأهػؿُُّٗٗم ػلُالم رمػل،ُُ-سيؼ،ُمر زُالبحثُالعلم ُكاا

إعُُحدي اُفيهُسمعتُال،ب ُعفُال،ب ُد،ُكقاؿُأيضاَُيليسُيركمُال،عمافُبفُبويرَُٖٕيَِّ/ُّلدُم 
َُإفُفػ ُالجسػػدُمضػتل،ُكالبػػاق ُمػفُحػػديثُال،عمػافُإ،مػػاُهػػكُفػ ُحػػديثُالوػعب ُفإ،ػػهُي ػكؿُفيػػهَُسػمعتُال،بػػ 

ُدُ.ِْٔيُُٓ/ّليسُفيهُسمعتد،ُيي،ظرَُالمصدرُ،هسهُُعفُال،ب 
ُ.ُُٖ/ُِيي،ظرَُورحُصحيعُالبِارمُعبفُبطاؿُُدّي
ي كؿُكأهكلُال،عمافُب صبعيهُُقاؿُسمعتُرسكؿُاهللُُم،هـَُال،ككمُإذُقاؿَُيُقكلهَُحعفُال،عمافُبفُبويرُدْي

،ُكهذاُهكُالصػكابُالػذمُقالػهُأهػؿُالعػراؽُكجمػاهيرُالعلمػاا،ُإل ُأذ،يهح،ُهذاُتصريعُبسماعُال،عمافُمفُال،ب 
،ُكهػػذ ُح ايػػػلُكقػػاؿُيحيػػ ُبػػفُمعػػيفَُإفُأهػػؿُالمدي،ػػػلُعُيصػػححكفُسػػماعُال،عمػػافُمػػفُال،بػػ ُقػػاؿُال اضػػ ،

ُ.ُِٗ/ُُضعيهلُأكُباطللُد،ُيي،ظرَُالم،هاجُورحُصحيعُمسلـُلل،ككمُ
 .ُِٔ/ُيي،ظرَُفتعُالبارمُورحُصحيعُالبِارمُعبفُحجرُدٓي
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ُعػػفُسػػهيافُال ػػكرمُعػػفُأبػػ ُ كالِػػامسَُمػػفُطريػػؽُمحمػػدُبػػفُ  يػػر،ُكهػػكُبصػػرمٌّ
ُفركة،ُكهماُ كفيٍّافُ.

،ُكهػـَُز ريػاا،ُكابػفُعػكف،ُكأبػكُفػركة،ُكتىعػدُّدُالػركاةُُُُُ ك ذلؾُتعدُّدُالراكةُعػفُالوػعب ٍّ
ُعفُأب ُفركة،ُكهماَُالسُّهيا،افُ.

عًُسػي،ما ُالمدلسػيفُُكفيها ُ ذلؾ ُتصريعُالركاةُبالسماعُبعضػهـُمػفُبعػضُ 
ػػًمعىهيُمػػفُأبػػ ُفػػركة،ُ مػػ،هـنُ ػػابفُعييىٍي،ىػػل،ُإذُسػػم ُالػػركاةُالحػػديثُمػػفُابػػفُعييىٍي،ىػػل،ُكهػػكُسى

ُمفُال،ُّعمافُبفُبويرُكسىًمعىهيُأبكُفركةُمف ،ُكسىًمعىهيُالوعب ُّ الوعب ٍّ
ُ.ُدُي

ُركاةُهػذاُالحػديثُهػـُمػفُالموػهكريفُفػ  ػؿ، ُجي بلػدا،هـ،ُُكزيادةنُعل ُماُت ػد،ـنُفػإف،
زيفُالم د،ميفُعل ُأقرا،هـُف ُالحهظ،ُكاإلت اف،ُكالم،زللُالعاليلُ. ُكالميبىر،

 ثالثًا: فوائد المتن
ُاهللُُ ُبالجهػػػًؿُعرت ػػػابُمػػػاُعُُ.ُإف، ُالت،علُّػػػؿي ُالحػػػالؿ،ُكالحػػػراـنُفػػػالُيجػػػكزُمحػػػدو بىػػػي،فى

ُلهـُم،هاُ.يرضا ُي ليُقابملهُعل ُالِلًؽ،ُعُم،اصى ُنُفالحيج،
اإلوارةيُالعظيمليُف ُالحديثُإل ُاعرتباطُالك يؽُبيفُأ ؿُالحػالؿ،ُكاجت،ػابُالحػراـ،ُُ.ِ

لػػ ُهػػذاُالمع،ػػ ُاإلوػػارةُي َُيي...ُكاا ،ُكييهًسػػد ي،ُقػػاؿُال يرطبػػ ُّ ُال ىٍلػػبى كبػػيفُمػػاُييصػػليعي
ُالجسػػػػديحُميت،ًصػػػػالنُب كلػػػػهب كلػػػػه ػػػػلىعى ٍتُصى ػػػػلحى ُفػػػػ ُالجسػػػػدُميضػػػػتلُإذاُصى ََُُحإف،

ُبىيٍّفُه ،ُحالحالؿي ُالحػراـً هي،ُكأ ػؿي ُالحالًؿُيي،ىكٍّري ي،ُكييٍصًلحي ُاىٍ ؿى حُإوعارانُب ف، ُبىيٍّفه ـي ،ُكالحرا
كالوُّبهلُييهًسدي ،ُكييٍ ًسيه،ُكييظًلميهي...دد
ُ.ُدِي

ُإلػػ ُطريػػؽُتح يػػؽُالت، ػػكلُباجت،ػػابُالوُّػػبيهاتُب كلػػهّ ػػٍفُات ػػ ُ.ُييروػػديُالحػػديثي َُييُفمى
َُيي...،ُكقيػػػؿَُ ُقىبػػػكؿُامعمػػػاؿ،ُقػػػاؿُال رطبػػػ ُّ ُالت ػػػكلُأسػػػاسي الوُّػػػبيهات...ددنُمف،

                                                           

 .ُُِٗ/ُيي،ظرَُالمصدرُالسابؽُُدُي
اُأىو ؿُمفُتلِيصُمسلـُلل رطب ،ُ تابُالبيكع،ُبابُات ااُالوُّبيهاتُدِي ُدُ.ُٖٗٔيُْٕٗ/ْيي،ظرَُالميههـُلم،
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ُعلػػػ ُآً ػػػًؿُالحػػػراـ،ُ ُالحػػػالؿ،ُكييِػػاؼي ُلل لػػػكب،ُكامعمػػاؿَُأىٍ ػػػؿي ػػػًحعي ُالميصى امىٍصػػؿي
ُلىػػػهيُعمػػػؿه،ُكعُتيسػػػمى يُلىػػػهيُدعػػػكةه،ُأعُتىٍسػػػمى ُقكلىػػػهيُتعػػػا ػػػاُل َُكالميتوػػابهُأع،ُيي بىػػػؿى ًإ،،مى

ُ ُاٍلميت،ً ػػيفى ُالل،ػػهيًُمػػفى يىتى ىب،ػػؿي
ًُبميت،ػػؽوُُدُي ُفػػ ُالوُّػػبيهاتُلػػيسى ُالميٍستىٍرًسػػؿي ُالحػػراـً ،ُكآً ػػؿي

ػدىُذلػؾُقكليػهُي ُإٌعُعل ُاإلطػالًؽ،ُكقػٍدُعىضى ُعُيىٍ بىػؿي ُاللٌػهىُطىي،ػبه َُحُأيُّهػاُال،ػاسإُإف،
ػػليفنُف ػػاؿَُ ُبًػػًهُالميٍرسى ػػرى ُالمػػؤم،يفُبمػػاُأمى ػػرى ُاللٌػػهىُأىمى ف، ،يػػكاُطي،بػػان،ُكاًا ُآىمى يىػػاُأىيُّهىػػاُال،ػػًذيفى

ـٍُ ٍق،ىا ي زى  يليكاًُمٍفُطىيٍّبىاًتُمىاُرى
ُالط،يٍُّ،ُكقاؿَُدِي ُ يليكاًُمػفى ليػكاُيىاُأىيُّهىاُالرُّسيؿي بىػاًتُكىاٍعمى

ا اًلحن صى
،ُأدّي ،ُأٍوػعىثى ُالس،هىرى ُييطيؿي ُالر،جؿى ُذ ىرى إ،ُ يـ، إُيػاُربٍّ َُيػاُربٍّ ،ٍُغبىػر،ُي ػكؿي

ُلذلؾ؟إح ،ُف ى،، ُييٍستجابي ُبالحراـً بيهيُحراـه،ُكغيذٍّمى كمٍطعىميهيُحراـه،ُكمىٍورى
ُ.ُدٓيددُدْي

ُْ ُالميوىػب،هاتُعُتكصػؼي ُإلػػ ُأف، ُالحػديثي ػلو،ُأكُ،حػكُذلػػؾ،ُقػاؿُابػػفُ.ُأوػارى ُأكُحيرمى بًحػػؿ 
ُالتػػ ُأوػػارُُبىط،ػػاؿَُييُكقػػد اِتلػػؼُالعلمػػاايُفػػ ُمع،ػػ ُالوُّػػبيهاًت،ُف الػػٍتُطابهػػلهَُالوُّػػبيهاتي

،ُكاسػػػتدلُّكاُب كًلػػػهًُُإليهػػػا يٍّػػػًزُالحػػػػراـً َُحُفمػػػفُات ػػػػ ُفػػػ ُهػػػذاُالحػػػػديثُحػػػراـه،ُأكُفػػػ ُحى
ُيىٍسػػتىٍبًرئُلدي،ًػػًه،ُكعرًضػػًهُف ػػٍدُكاقػػ ىُالوػػبهاتُف ػػدُاسػػتبرأُلدي،ػػهُكعرضػػهح،ُقػػالكاَُُ ـٍ ػػٍفُلىػػ كمى

،ُكقػػاؿ ـى فػػُالحػػرا ُالمػػذ كرةُي ،ُبػػدليًؿُقكًلػػهًُُ آِػػركفَُالوُّػػبيهاتي فيػػهَُحُهػػذاُالحػػديثُحػػالؿه
ُالوُّبيهاًتُما ُالًحمى ح،ُفجعؿى ُالحمػ ،ُُ الراع ُحكؿى ُالحمػ ُغيػري ُالحم ،ُكماُحػكؿى حكؿى

ُتىٍر ىػػ ُحػػالؿه،ُكأف، ُذلػػؾى ُأف، ،ُفىػػدىؿ، َُإ،،هػػاُحػػالؿه ُعُ، ػػكؿي هيُكىرىعه...،ُكقػػاؿُآِػػركفَُُالوُّػػبيهاتي

                                                           

 دُ.ِٕسكرةُالمابدةَُاآليلُيُدُي
ُدُ.ُِٕسكرةُالب رةَُاآليلُيُدِي
ُدُ.ُٓسكرةُالمؤم،كفَُاآليلُيُدّي
ػدىقىلًُُدْي تىٍرًبيىًتهىػاُُأِرجهَُمسلـُف ُصحيحهَُُ تػابُالز ػاة،ُبػابُقىبيػكًؿُالص، د،َُُُٓيَُِٕ/ِمػفُاٍل ىٍسػًبُالط،يٍّػًبُكى

د،ُكالػدارم ُِٖٗٗيَُِِ/ُٓ،ُبػابُكمػفُسػكرةُالب ػرةُُكالترمذمُف ُسػ،،هَُ تػابُتهسػيرُال ػرآفُعػفُرسػكؿُاهلل
ُدُ.ُِٕٕيُّٖٗ/ُِف ُس،،هَُ تابُالرقاؽ،ُبابُف ُأىٍ ًؿُالط،يًٍّبُ

اُأىو ؿُمفُتلِيصُمسُدٓي ُدُ.ُٖٗٔيُْٕٗ/ْلـُلل رطب ،ُ تابُالبيكع،ُبابُات ااُالوُّبيهاتُيي،ظرَُالميههـُلم،
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ُال،بػػػػ  ُكعُإ،،هػػػػاُحػػػػراـهنُمف، ُالوُّػػػػبيهاًتُغيػػػػرى ح،ُكجعػػػػؿى ُكالحػػػػراـهُبىػػػػيٍّفه ُبىػػػػيٍّفه قػػػػاؿَُحُالحػػػػالؿي
اُدد ًُع،دىها،ُكهذاُمفُباًبُالكرًعُأيضن ق،ؼى ُأفُ،ىتىكى ُالبىيًٍّفنُفكجبى الحالًؿُالبىيًٍّفُكالحراـً
ُ.دُي

ُأكُسيٍترىةوُمفُالحػالؿُبػيفُٓ ُاجت،ابُالوُّبيهىاًتُيستدع ُكجكدُحاجزو .ُكفيهُدعللهُعل ُأف،
ُإلػػ ُذلػػؾُبضػػٍرًبُالم ػػؿُبػػالراع ُالػػذمُيٍرعػػ ُ ُالحػػديثُأوػػارى العبػػد،ُكبي،هػػا،ُإذُأف،
ػٍفُلػـُيجعػٍؿُسيػٍترةن،ُكاقتػربُم،ػهينُأكوػؾُأفُي ػ ىُفيػهى،ُكقػدُكردىُمػاُ حكؿُالًحمػ ،ُفمى

ُبىًوػػػػيرُويؤي،ػػػػديُهػػػػ ٍُبػػػػفى ػػػػافى ُُُُُُُُُُُأ،،ػػػػهُُقػػػػاؿَُُذاُالمع،ػػػػ نُإذُأِػػػػرجُابػػػػفًُحٌبػػػػافُعػػػػفُال،ٍُّعمى
ُاهلًلُ سيػػكؿى ُرى ػػًمٍعتي ػػٍفُُييُسى ػػالًؿُمى ُاٍلحى ُسيػػٍترىةنًُمػػفى ػػرىاـً ُاٍلحى بىػػٍيفى ُكى ـٍ َُاٍجعىليػػكاُبىٍيػػ،ى ي يى يػػكؿي

ػػٍفُأىٍرتىػػ ىُفًُ مى ًدي،ًػػًه،ُكى ُاٍسػػتىٍبرىأىًُلًعٍرًضػػًه،ُكى ًلػػؾى ُذى ػػاٍلميٍرًتً ًُإلىػػ فىعىػػؿى ُ ى ػػ ُُيػػًهُ ىػػافى ٍ،ػػًبُاٍلًحمى جى
اًرميهيُدد ًُحمى ُاهلًلًُف ُامىٍرًضُمىحى ف، ًُحمن ُكىاًا ًلؾو ُمى ًُل يؿٍّ ف، ُأىٍفُيى ى ىًُفيًه،ُكىاًا ييكًوؾي
ُ.ُُدِي

ُحرامػانُٔ إل ُم،زلػلُالػكرعنُكأ،،ػهُمػفُم امػاتُالميت، ػيف،ُإذُلػكُ ا،ػتُالوُّػبيهىاتي .ُكفيهُإوارةُه
ُفيػػه،ُقػػاؿُابػػػفُلمػػاُ ػػافُ ًزي،ػػله،ُكفضػػيللهنُل ،،هػػاُمػػفُجملػػًلُمػػاُييوػػؾُّ فػػ ُاجت،ابهػػاُمى

ُفيػػػه ػػػؾُّ ُمػػػاُييوى ُمػػػفُُحجػػػرَُييُكتىػػػٍرؾي أصػػػؿهُعظػػػيـهُفػػػ ُالػػػكرع،ُكقػػػدُركلُالترمػػػذمُّ
ُمػفُالمت ػيفُحتػ ُيػدعىُُدّيحديثُعطيلُالسعدم مرفكعاَُحُعُيبلشيُالعبديُأفُي ػكفى

                                                           

ُ.ُُّٗ/ٔيي،ظرَُورحُصحيعُالبِارمُعبفُبطاؿُُدُي
يي،ظرَُصػحيعُابػفُحبػافَُبػابُذ ػرُاممػرُبمجا،بػلُالوػبهاتُسػترةُبػيفُالمػراُكبػيفُالكقػكعُفػ ُالحػراـُالمحػضُُدِي

 .ُُِٕ/ُرحُصحيعُالبِارمُعبفُحجرُد،ُكيي،ظرَُفتعُالبارمُوٗٔٓٓيَُّٖ/ُِ،عكذُباهللُم،هُ
عطيلُبفُعركة،ُكقيؿَُبفُعمركُالسعدم،ُقيؿَُهكُمفُب، ُسعدُبفُب ر،ُصحاب ُمعركؼ،ُلهُأحاديث،ُ،زؿُُدّي

ُابفُحبػافُب ،ػهَُعطيػلُبػفُعػركةُبػفُسػعد،ُكذ ػرُبػفُالمػدي، َُأ،ػهُ ػافُممػفُ لػـُال،بػ  فػ ُسػب ُُالواـ،ُكجـز
،،ُتػػػعَُعلػػػ ُمحمػػػدُُلصػػػحابلَُأحمػػػدُبػػػفُعلػػػ ُبػػػفُحجػػػرُالعسػػػ ال، ،ُطهػػػكازف،ُُيي،ظػػػرَُاإلصػػػابلُفػػػ ُتمييػػػزُا

ُدُ.ٕٕٓٓيُُٓ/ْهػ،ُُُِْبيركت،ُُ–البجاكم،ُدارُالجيؿُ
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ًُبًهُحذرانُمماًُبًهُالب س ُفيػهُفػالكرعيُدُيحُماُعُب سى َُح ػؿُمػاُوػ  تى ط،اب ُّ ِى ،ُقاؿُال
ُ.ُدِياجت،ابيهيحُدد

.ُكفيهُاإلوارةيُُإل ُالمحافظلُعل ُأمكرُالػديف،ُكمراعػاةُالمػركاة،ُكالسُّػٍمعىًل،ُكاجت،ػابُٕ
ػػذيُم،ػػهيُ ِى ـيُمػػفُالط،ٍعػػًفُفيًػػًه،ُكييؤ ػػٍفُلػػـُيجت،ػػبُالوُّػػبيهاًتُعُيسػػل ُمى ُبهػػا،ُكأف، ػػؿُّ ِي مػػاُيي

ُالج كازي ُيىت،ػًؽُالوُّػبيهاًتُدّيرًح،ُكالتعديؿجى ـٍ ُمىٍفُلى ُبىط،اؿَُييُكفًيًهُدليؿهَُأف، ،ُقاؿُابفي
ُ ُإلػ ُعرًضػًه،ُكدي،ًػًه،ُكأ،،ػهيُييم ػفي ػدىُالسػبيؿى ُحيرمىتهانُف ٍدُأكجى المِتىلىؼُفيها،ُكا،تهؾى

ُركا ي،ُأكُوػهادةوُيوػهديُبهػا،ُل كلػه ُفػ ُحػديثو ُمفُعرًضًهُبػذلؾى َُحُفمػفُأفُيي،اؿى
ُ.ُدْيت  ُالوُّبيهاًتُف دُاستبرأُلعرًضًه،ُكديً،ًهحُددا

ُميكاًقػػػػػ ىُالوُّػػػػػبيهاًتُسػػػػػي  يُبعػػػػػدهاُفػػػػػ ُالحػػػػػراـ،ُقػػػػػاؿُال رطبػػػػػ َُّٖ ُمػػػػػفُأف، ُُُُُُُُُُُُُ.ُكفيػػػػػهُتحػػػػػذيره
ُمفُكجهيفَييُكقكله قى ىُف ُالوُّبيهىاًتُكق ُف ُالحراـح،ُكذلؾُي كفي مىٍفُكى َُُحُكى

ُيىت،ػػؽًُأحددُد ما ـٍ ػػٍفُلػػ ُمى اهللُتعػػال ،ُكتجػػر،أىُعلػػ ُالوُّػػبيهاًتنُأفضػػٍتُبػػهُإلػػ ُالميحرمػػاًتَُُُأف،
ُ بطريًؽُاعتيادُالجرأىًة،ُكالتسػاهيًؿُفػ ُأمًرهػا،ُفيحمليػهيُذلػؾُعلػ ُالجػرأىًةُعلػ ُالحػراـً

َُالمىٍحًض...كلذلؾ قيؿفَحُالمعاص ُبريدُال يهرح،ُكهػكُمع،ػ ُقكلػه ُبىػٍؿُرىافى  ىػال،
اُ ُمى ـٍ لى ُقيليكًبًه  ىا،يكاُيىٍ ًسبيكفُىعى

ُ.دٓي
،ُك،ػػكرُوثانيهمددا ُعليػػهُقلبيػػهينُله ػػدافُ،ػػكًرُالعٍلػػـً ـى ُمػػفُمكاقعػػلُالوُّػػبيهىاًتُأظلىػػ ػػٍفُأ  ىػػرى ُمى َُأف،

ب كلػػًهُ لػػ ُهػػذاُال،ُّػػكًر،ُكاإلظػػالـُاإلوػػارةُي ُبػػًه،ُكاا ،ُكعُيوػػعيري الػػكرًعنُفي ػػ يُفػػ ُالحػػراـً
                                                           

أِرجػػػػهَُالترمػػػػذمَُالسػػػػ،ف،ُ تػػػػابُصػػػػهلُال يامػػػػلُكالرقػػػػابؽُكالػػػػكرع،ُبػػػػابُمػػػػاُجػػػػااُفػػػػ ُصػػػػهلُأكا،ػػػػ ُالحػػػػكضُُدُي
ُ،ىٍعًرفيػهيُإعُمػفُهػذاُاٍلكىٍجػًه،ُابػفُماجػهَُالسػ،ف،ُ تػابُالزهػد،ُُِْٓئّْ/ْ ُعى ًريػبه ُغى سىػفه ُحى ػًديثه د،ُكقاؿَُهػذاُحى

ُد،ُكغيرهماُ.ُِْٓيَُْٗ/ِبىابُاٍلكىرىًعُكىالت،ٍ كىل
ُ.ُِّٗ/ْ،ظرَُفتعُالبارمُورحُصحيعُالبِارمُعبفُحجرُييُُدِي
 .ُُِٕ/ُيي،ظرَُالمصدرُ،هسهُُدّي
 .ُُِِ/ُيي،ظرَُورحُصحيعُالبِارمُعبفُبطاؿُُدْي
ُدُ.ُْسكرةُالمطههيفَُاآليلُيُدٓي
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ًَُُـ ًلإٍلًٍسالى ٍدرى ُي ُالل،هيُصى ُُأىفىمىٍفُوىرىحى ـٍ ًُلٍل ىاًسػيىًلُقيليػكبيهي ٍيػؿه بٍّػًهُفىكى ًُمػٍفُرى لى ُ،يػكرو ُعى فىهيكى
ًمٍفًُذٍ ًرُالل،هًُ

ُ.دِيددُدُي
قى ىُف ُالوُّبيهاًتُ ػافُجػديرانُبػ فُيى ىػ ىُفػ ُ ُمىٍفُكى كقاؿُابفُرجبَُييُمع، ُهذاَُأف،

ُ،ىٍهسىػػهيُفػػ ُالكقػػكًعُفػػ ُاممػػكًرُا ُبالت،ػػٍدًريًجنُفإ،،ػػهيُييسػػاًمعي ،هسيػػهيُإلػػ ُالحػػراـً لميٍوػػتىًبهىًل،ُفتػػدعيك ُي
ح،ُيع،ػ َُ ُأفُيٍجسيػرى يبىػلىُييكًوػؾي ُبعدى ينُكلهذاُجااىُف ُركايلوَُحُكمىٍفُِػالطىُالرٍّ مكاقىعىًلُالحراـً

ُفًيًهُدد ٍيبى ُالذمُعُرى ُعل ُالكقكًعُف ُالحراـً يىٍجسيري
ُ.ُدّي

ػػػٍفُات ػػػ ُاٍلوُّػػػبيهىاًتُاٍسػػػتىٍبرىأىُ.ُفػػػ ُقكلػػػهٗ ػػػٍفُقػػػاؿُبسػػػدَُُييُفىمى ُلمى ًلًدي،ًػػػًهُكىًعٍرًضػػػًهُددُدليػػػؿه
ُبتحػػريـُاممػػرُ فػػ ُالوػػريعلُحتػػ ُلػػكُلػػـُييسػػلٍّـُاإل،سػػافي م ػػررةُه الػػذرابً ،ُكهػػ ُقاعػػدةُه

ُالموتًبه،ُقاؿُابفُبىط،اؿَ
ُأصؿهُف ُال كًؿُبحمايًلُالذرابً ُددُُُ ُ.ُُُدْيييُكهذاُالحديثي

ػػػػفٍُ ُبهػػػػذاُالحػػػػديثُمى ػػػػدٍُّالػػػػذرابً ُإلػػػػ ُُكقػػػػاؿُابػػػػفُرجػػػػبَُييُكيىٍسػػػػتىًدؿُّ ُإلػػػػ ُسى يػػػػذهبي
ُالكسابؿُإليهاُدد ُ.ُدٓيالمحرماًت،ُكتحريـً

ػػػًلُمػػػفُإِهػػػااُالوُّػػػبيهىاًت،ُكأ،،هػػػاُوػػػبيهلهُبالح مػػػًلُمػػػفَُُ إلػػػ ُالح مى .ُفػػػ ُالحػػػديًثُإوػػػارةُه
سيػكًلًه،َُُييُفلػـُييبىيٍٍّ،هىػاُالل،ػهيُدٔيقػاؿُالط،حػاكمُُُّإِهاًاُليللُال ىػٍدًر، لهػـُعلػ ًُلسىػاًفُرى

                                                           

ُدُ.ِِسكرةُالزمرَُاآليلُيُدُي
اُأىو ؿُمفُتلِيصُمسلـُلل رطب ،ُ تابُالبيكع،ُُدِي ُدُ.ُُٖٗٔيُّْٗ/ْبابُات ااُالوُّبيهاتُيي،ظرَُالميههـُلم،
ُ.َُِٕ/ُيي،ظرَُفتعُالبارمُورحُصحيعُالبِارمُعبفُرجبُُدّي
 .ُُُٕ/ُيي،ظرَُورحُصحيعُالبِارمُعبفُبطاؿُُدْي
ُكالح ـُف ُورحُِمسيفُحدي اُمفُجكام ُال لـَُأبكُالهرجُعبػدُالػرحمفُبػفُأحمػدُبػفُرجػبُُدٓي يي،ظرَُجام ُالعلـك

ُ.ُْٕ/ُُهػ،ُُْٕبيركت،ُُ–وعيبُامر،اؤكطُ/ُإبراهيـُباجس،ُمؤسسلُالرساللُُ،ُتعَٕرجبُالح،بل ،ُط
أبكُجعهرُاحمدُبفُمحمدُبفُسػالملُبػفُسػلملُالطحػاكم،ُكطحػاُمػفُقػرلُمصػر،ُكهػكُبػفُأِػتُالمز،ػ ،ُسػم ُُدٔي

ُكبتيػػر  ،ُيػك،سُبػػفُعبػدُامعلػػ ،ُكبحػرُبػػفُ،صػر،ُكطب تهمػػا،ُكع،ػػهَُالطبرا،ػ ُكآِػػركف،ُته ػهُبال اضػػ ُأبػ ُِػػاـز
ك ػافُ  ػلُ بتػاُف يهػاُعػاقالُلػـُيِلػؼُم لػه،ُكا،تهػػتُاليػهُرياسػلُالح،هيػلُبمصػر،ُصػ،ؼُفػ ُاِػتالؼُالعلمػااُكفػػ ُ

 دُ.ٕٕٗيَُٖٖ/ّهػػد،ُيي،ظرَُتذ رةُالحهاظُللذهب ُِّاح اـُال رآفُالعظيـُك تابُمعا، ُاآل ارُيتَُ
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ُذلػؾًُليىٍجتىً،بيػكاُالوُّػبيهىاًتُ يل،هىػا،ُكُى ُتىػرىؾى ُأىٍفُيى يػكفى لىً ،،هيُقدُيىجيكزي لىٍكُوىااىُمبا،هاُلهـنُكى
ُع،ػػه ًكمى ُذلػػؾُمػػاُقػػدُري ًمٍ ػػؿي ،ُكأ،،هػػاُفػػ ُاٍلعىٍوػػًرُكى ػػافى فػػ ُلىٍيلىػػًلُاٍل ىػػٍدًرُأ،هػػاُفػػ ُرىمىضى

ُمػػ ُلىٍيلىػػلوًُهػػ ى ُأىم، ـٍ بًػػٍرهي ٍِ ػػًرُم،ػػه،ُكلػػـُيي ًِ ُلىٍيلىػػلوُامىكىا ُأىم، ـٍ ُإٍعالىًمًهػػ فُلىيىاًليًػػًه...ك افُتىػػٍرؾي
ػػػػػػػااىُ ُطىاًلًبيهىػػػػػػاُرىجى ػػػػػػػؿى ليػػػػػػكاُفيهػػػػػػػاُ يلٍّهىػػػػػػاُعىمى ػػػػػػػًرًُليىٍعمى ًِ ُمػػػػػػفُلىيىػػػػػػػاًلً ُاٍلعىٍوػػػػػػًرُامىكىا ًُُُُُُُُُُُهػػػػػػ ى

ميكىافى ىًتهىاُدد
ُ.دُي

ُبىط،ػػػػاؿَُييُُُ ُ.ُكفيػػػػهُالتىٍ،ًبيػػػػهيُعلػػػػ ُفضػػػػيلًلُالراسػػػػِيفُفػػػػ ُالعلػػػػـنُقػػػػاؿُابػػػػفي كفيػػػػًهَُأف،
َُحُعُيعلميهػػػاُالراسػػِيفُفػػ ُالعلػػـُيم ػػفُأفُيعلمػػكاُبعػػضُهػػذ ُالوػػبهاتُل كلػػه

ُأ،،هيُيعلمهاُ ُمفُال،،اسح،ُفدؿ، ُ  يره
ُم،هـُددُُُُُُُ ُ.ُدِيقليؿه
ُرحبُِ ُ.ُدّي.ُكفيهُدليؿُعل ُصحلُال ياس،ُكتم يؿُامح اـ،ُكتوبيهها،ُقالهُابفي
ُامعضاا،ُقاؿُابػفُحجػرَُ.ُكفيهُالت،بيهيُعل ُم،زلىًلُال ُِ ُبه،كأ،،هُأورىؼي لًب،ُكاعهتماـً

ُالرعيػل،ُكبهسػاًد ُ ُالبػدف،ُكبصػالحُامميػرُتصػلعي ُبذلؾُم،،هيُأميري ُال لبي ييُكِيص،
ُعل ُصالًحًهُدد ُقدًرُال لًب،ُكالحثٍّ ُ.ُدْيتهسدي،ُكفيهُت،بيههُعل ُتعظيـً

ُاموياا،ُُِ ُقلبُالمؤمفُِيري إل ُأف، يرُماُفيػهُ.ُكفيهُإوارةُه ُالحيكاف،ُِك فالمؤمفُِيري
ُل،بػػػػاًتُوػػػػجرًةُاإليمػػػػاف،ُقالػػػػهُابػػػػفُ قلبػػػػهينُلصػػػػالحُالجسػػػػًدُبصػػػػالًحًه،ُكهػػػػكُأرضه

ُ.ُدٓيحجر
                                                           

،ُتػػػعَُوػػػعيبُامر،ػػػاؤكط،ُُيي،ظػػػرَُوػػػرحُموػػػ ؿُاآل ػػػارَُأبػػػكُجعهػػػرُأحمػػػدُبػػػفُمحمػػػدُبػػػفُسػػػالملُالطحػػػاكم،ُطُدُي
ُعػػفُرسػػكؿُاهلًلَُُْٖبيػػركت،ُُ–مؤسسػػلُالرسػػالل ًكمى ُميٍوػػً ًؿُمػػاُري ُبىيىػػافي ػػدىُالل،ػػهُيُهػػػ،ُبػػابه ُفػػ ُاٍل ىبىػػاًبًرُالتػػ ُكىعى

ًُسكىاهىاُميٍجتىً،ًبيهىاُمفًُعبىاًدً ًُبتىٍ ًهيًرُسىيٍّبىاًتهًُ ُ.ُّٔٓ/ِـٍ
ُ.ُُُٕ/ُيي،ظرَُورحُصحيعُالبِارمُعبفُبطاؿُُدِي
 .َُِٖ/ُيي،ظرَُفتعُالبارمُورحُصحيعُالبِارمُعبفُرجبُُدّي
 .ُُِٖ/ُيي،ظرَُفتعُالبارمُورحُصحيعُالبِارمُعبفُحجرُدْي
ُ.ُٖٔٓ/َُُيي،ظرَُالمصدرُ،هسهُُدٓي
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ٌن والَحراُم َبيٌِّن "عند اإلمام  حديث" الَحاللُ َبيِّ
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 " دراسٌة وتحليلٌ "
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 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

ُال ػابلكفُُّ َُييُكاحػتج، .ُكفيهُإوارةهُإل ُأفُالع ؿُف ُال لبُعُف ُالرأس،ُقاؿُالمػازرمُّ
َُُب ،ػػػهُفػػػ ُال لػػػبُب كلػػػه ُيىٍعً ليػػػكفى ُقيليػػػكبه ـٍ ُلىهيػػػ كاًُفػػػ ُاٍمىٍرًضُفىتى يػػػكفى ُيىًسػػػيري ـٍ ُُُُُُُُُُُُأىفىلىػػػ

ًبهىاُ
ُإل ُال لب،ُكب كلهُُدُي ُلىػهيَُُف ضاؼُالع ؿى ُلىًذٍ رىلًُلمىٍفُ ىػافى ًُف ُذىًلؾى ًإف،
ُ قىٍلػػػبه

جعػػػؿُصػػػالحُالجسػػػًدُ يلٍّػػػًه،ُكفسػػػاًد ُ يلٍّػػػًهُتابعػػػاُ،ُكبهػػػذاُالحػػػديث،ُفإ،،ػػػهُيدِي
تابعػػانُلل لػػًب،ُل هي،ُكفسػػادي ُي ُالػػدماغُمػػفُجملػػلُالجسػػدنُفي ػػكفُصػػالحي ل لػػًب،ُمػػ ُأف،

نُللع ًؿُد ال، ُمىحى ُأ،،هيُليسى ـى فىعيًل
ُ.ُدّي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ُدُ.ْٔسكرةُالحجَُاآليلُيُدُي
دُ،ُقػػاؿُابػػفُحجػػرَُيُقػػاؿُالمهسػػركفَُأمُع ػػؿ،ُكعبػػرُع،ػػهُبال لػػبُم،ػػهُمحػػؿُاسػػت رار ُد،ُّٕسػػكرةُؽَُاآليػػلُيُدِي

ُ.ُُِٗ/ُيي،ظرَُفتعُالبارمُورحُصحيعُالبِارمُ
ُ.ُِٖٗ/ٓيي،ظرَُإ ماؿُالميعلـُبهكابدُمسلـُللهاض ُعياضُُدّي
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ٌن والَحراُم َبيٌِّن "عند اإلمام  حديث" الَحاللُ َبيِّ
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 الـخـاتـمــة
ُُُُُُُ ُال،تػابًجُالتػ ُتكصػلتي ـى ُأهػ ؿى تمامػانُللهابػدىًةنُعُبيػد،ُأفُأيسػجٍّ ُهػذاُالبحػث،ُكاا بعدىُاتمػاـً

ُإليها،ُك اآلت َ
ُُ، ُحُمػػفُامحاديػػًثُالجامعػػًلُميصػػكًؿُاإلسػػالـً ـيُبػػيٍّفه ُكالحػػرا ُبػػيٍّفه .ُييعىػػدُُّحػػديثَُحُالحػػالؿي

ُالو،ًريعىًلُ يلٍّهاُ. ُعلكـى ُكقكاعًدً ُالعظيمىًل،ُكقدُتضم،فى
ُعُييػػدرلُمػػاُِ ػػبىهاتو ُالميوى ف، ُمػػفُال،،ػػاس،ُكاا ػػاُ  يػػره ُكاًضػػحاًفُيٍعًرفيهيمى ـى ،ُكالحػػرا ُالحػػالؿى .ُإف،

ُأٍفُيى ىػػ ىُفػػ ُحي ٍُ ػػٍفُكقػػ ىُفيهػػاُأٍكوىػػؾى ػػه،ُكمى ُلىػػهيُدي،ػػهي،ُكعرضي ـى ػػًل ػػًفُات اهػػاُسى ميهػػا،ُفىمى
.ُ ُالحراـً

ُسيػػٍتًرةوُّ ُبػػالكرًع،ُكاعحتيػػاًط،ُكيجعىلػػكفى ُي ِػػذكفى ُإلػػ ُم،زلػػًلُالميت، ػػيفُالل،ػػذيفى ُالحػػديثي .ُأوػػارى
ٍ مًُ ُف ُحي ُ.ًُهنُِكفانُمفُالليهًُمفُالحالًؿُبىٍي،ىهـ،ُكبىٍيٍفُالوُّبيهاًت،ُأٍكُماييوىؾُّ

ـيُمػػػػفُْ ػػػػٍفُكاقىػػػ ىُالوُّػػػػبيهاًتُعُيسػػػػل ُمى ُالجػػػػرًح،ُكالتعػػػػديؿنُمف، ػػػكازي ػػػذيُمػػػػفُالحػػػػديًثُجى ِى .ُييؤ
ُ.ركاًة،ُكحمايلُالعرًض،ُكالسُّمعلالط،ٍعًفُفًيًه،ُكفيهُت،بيههُلحهظُالديًف،ُكمراعاًةُالم

ُٓ ػػػػػدٍُّالػػػػػذرابً ،ُكتحػػػػػريـً ُبسى ػػػػػٍفُقػػػػػاؿى ُلمى لكسػػػػػابؿُالتػػػػػ ُتيهضػػػػػ ُإلػػػػػ ُا.ُفػػػػػ ُالحػػػػػديًثُدليػػػػػؿه
ُ.المحرماتًُ

ُم،زلىػػػًلُال لػػػًب،ٔ ُالحػػػديثي ُبصػػػالُ.ُبىػػػي،فى ُامعضػػػاانُمف، ُالجسػػػد،كأ،،ػػػهُأوػػػرىؼي ًُحًهُيىصػػػليعي
ُعل ُإصالًحًهُ. ُقدًرً ،ُكالحىثٍّ ُكبهساًدً ُيىهسيدي،ُكفيهُت،بيههُعل ُتعظيـً

ُبهعًؿُالحالؿًُٕ ُال ٍلًبُي كفي ُصىالحى ُإل ُأف، ُالحديثي ُ..ُأىوارى راـً ُ،ُكاجت،اًبُالحى
ُالجسػػًد،ُكفسػػاًد ُتػػػاب هُٖ ُصػػػالحى ُفػػ ُال ٍلػػػًبُعُفػػ ُالػػرأسنُمف، ُالع ػػؿى ُالحػػديثَُأف، .ُدىؿ،

الًُّللعى ًؿُ. ُمىحى ُأ،،هيُليسى ـى ٍملىًلُالجسًدُالذمُيىٍتبى يُلل ٍلب،ُفىعيًل ُلل ٍلًب،ُكالدماغيُمفُجي
ًلُال ياًس،ُكتىٍم ًُٗ ،ُكتىٍوًبيًههىاُ..ُف ُالحديًثُدليؿهُعل ًُصحى ُيًؿُامح اـً
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ٌن والَحراُم َبيٌِّن "عند اإلمام  حديث" الَحاللُ َبيِّ
 البخاري في كتابِِه: الجامع الصحيح

 " دراسٌة وتحليلٌ "
 الدكتور طه عمي داود

 مجلة العلوم اإلسالمية
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 واملراجـِع املـصـادِر
 ددددددددددد القرآن الكريم .

،،ُتػعَُعلػ ُُاإلصابلُف ُتمييزُالصحابلَُأحمدُبفُعل ُبفُحجرُأبػكُالهضػؿُالعسػ ال، ،ُط .ُ
ُهػُ.ُُِْبيركت،ُُ–محمدُالبجاكم،ُدارُالجيؿُ

ُـُ.َُٖٗبيركت،ُُ-،ُدارُالعلـُللمالييفٓ،ُطالديفُالزر ل ُامعالـَُِير .ِ
ػػػب ،ُط .ّ ،ُتػػػعَُد.ُيحيػػػ ُُإ مػػػاؿُالميعلػػػـُبهكابػػػدُمسػػػلـَُعيػػػاضُبػػػفُمكسػػػ ُبػػػفُعيػػػاضُاليحصي

 هػُ.ُُْٗمصر،ُُ-الم،صكرةُُ-إسماعيؿ،ُدارُالكفاا
البدرُالم،يرُف ُتِػريجُامحاديػثُكام ػارُالكاقعػلُفػ ُالوػرحُال بيػرَُأبػكُحهػصُعمػرُبػفُعلػ ُ .ْ

صػػطه ُأبػػكُالتػػيطُكُآِػػركف،ُدارُالهجػػرةُلل،وػػرُ،ُتػػعَُمُام،صػػارمُالوػػهيرُبػػابفُالمل ػػف،ُط
 هػُ.ُِْٓالرياض،ُُ–كالتكزي ُ

،ُتػػعَُد.ُأحمػػدُمحمػػدُ،ػػكرُُتػػاري(ُابػػفُمعػػيفُيركايػػلُالػػدكرمدَُيحيػػ ُبػػفُمعػػيفُأبػػكُز ريػػا،ُط .ٓ
حيااُالتراثُاإلسالم ُ ُهػُ.ُُّٗٗم لُالم رمل،ُُ-سيؼ،ُمر زُالبحثُالعلم ُكاا

فُمحمدُالرافع ُال زكي، ،ُتػعَُعزيػزُاهللُالعيطػارم،ُدارُالتدكيفُف ُأِبارُقزكيفَُعبدُال ريـُب .ٔ
 ـُ.ُٕٖٗبيركت،ُُ–ال تبُالعلميلُ

ُ-،ُدارُال تػػػبُالعلميػػػلُتػػػذ رةُالحهػػػاظَُوػػػمسُالػػػديفُمحمػػػدُبػػػفُأحمػػػدُبػػػفُع مػػػافُالػػػذهب ،ُط .ٕ
 ـُ.ُٗٗٗبيركت،

ُ– ،ُتػعَُإبػراهيـُامبيػارم،ُدارُال تػابُالعربػُالتعريهاتَُعل ُبفُمحمدُبفُعل ُالجرجػا، ،ط .ٖ
ُهػػُ.َُْٓبيركت،ُ

،ُُت ريػػبُالتهػػذيبَُأحمػػدُبػػفُعلػػ ُبػػفُحجػػرُالعسػػ ال، ،ط .ٗ ،ُتػػعَُمحمػػدُعك،امػػل،ُدارُابػػفُحػػـز
ُهػُ.َُِْبيركت،

،ُتعَُمحمدُعكضُمرعب،ُدارُإحيااُُتهذيبُاللتلَُأبكُم،صكرُمحمدُبفُأحمدُامزهرم،ُط .َُ
 ـُ.ََُِبيركت،ُُ–التراثُالعرب ُ

دي اُمفُجكام ُال لػـَُأبػكُالهػرجُعبػدُالػرحمفُبػفُأحمػدُجام ُالعلكـُكالح ـُف ُورحُِمسيفُح .ُُ
بيػػركت،ُُ–،ُتػػعَُوػػعيبُامر،ػػاؤكطُ/ُإبػػراهيـُبػػاجس،ُمؤسسػػلُالرسػػاللُٕبػػفُرجػػبُالح،بلػػ ،ُط

ُهػُ.ُُْٕ
،ُتػعَُيمراقبػلُِالدررُال ام،لُف ُأعيافُالمابلُال ام،لَُأحمدُبػفُعلػ ُبػفُحجػرُالعسػ ال، ،ُط .ُِ

ُهػُ.ُِّٗاله،د،ُُ-حيدرُابادُ-المعارؼُالع ما،يلُدُمحمدُعبدُالمعيدُِاف،ُدابرةُ
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الػػػديباجُالمػػػذهبُفػػػ ُمعرفػػػلُأعيػػػافُعلمػػػااُالمػػػذهبَُإبػػػراهيـُبػػػفُعلػػػ ُبػػػفُمحمػػػدُبػػػفُفرحػػػكفُ .ُّ
ُبيركتُ.ُ–اليعمرمُالمال  ،ُدارُال تبُالعلميلُ

،ُتػػعَُمحمػػدُفػػؤادُعبػػدُالبػػاق ،ُدارُُسػػ،فُابػػفُماجػػهَُمحمػػدُبػػفُيزيػػدُأبكعبػػداهللُال زكي،ػػ ،ُط .ُْ
ُبيركت.ُ–اله ر

س،فُأب ُداكدَُسليمافُبفُاموعثُأبكُداكدُالسجستا، ُامزدم،ُتعَُمحمػدُمحيػ ُالػديفُعبػدُ .ُٓ
ُالحميد،ُدارُاله رػػُبيركتُ.

س،فُالترمذمَُمحمدُبفُعيس ُأبكُعيس ُالترمذمُالسلم ،ُتػعَُأحمػدُمحمػدُوػا رُكآِػركف،ُ .ُٔ
ُـُ.ُٕٖٗبيركت،ُُ-دارُإحيااُالتراثُالعرب 

الػػدُُبػػفُعبػػدالرحمفُأبػػكُمحمػػدُالػػدارم ،طُسػػ،فُالػػدارم َُعبػػداهلل .ُٕ ،ُتػػعَُفػػكازُأحمػػدُزمرلػػ ،ُِك
ُهػُ.َُْٕبيركت،ُُ–السب ُالعلم ،ُُدارُال تابُالعرب 

الس،فُال برلَُأحمدُبفُالحسػيفُبػفُعلػ ُبػفُمكسػ ُأبػكُب ػرُالبيه ػ ،ُتػعَُمحمػدُعبػدُال ػادرُ .ُٖ
ُهػُ.ُُْْم لُالم رمل،ُُ-عطا،ُم تبلُدارُالباز

،ُتػػعَُد.ُعبػػدُالتهػػارُسػػليمافُُالسػػ،فُال بػػرلَُأحمػػدُبػػفُوػػعيبُأبػػكُعبػػدُالػػرحمفُال،سػػاب ،ُط .ُٗ
ُهػُ.ُُُْبيركت،ُُ–الب،دارم،ُسيدُ سركمُحسف،ُدارُال تبُالعلميلُ

،ُتعَُأب ُتمػيـُياسػرُِورحُصحيعُالبِارمَُأبكُالحسفُعل ُبفُِلؼُبفُبط،اؿُال رطب ،ُط .َِ
 هػُ.ُِّْالرياض،ُُ-بفُابراهيـ،ُم تبلُالرود

،ُتػػػػعَُوػػػػعيبُُوػػػػرحُموػػػػ ؿُاآل ػػػػارَُأبػػػػكُجعهػػػػرُأحمػػػػدُبػػػػفُمحمػػػػدُبػػػػفُسػػػػالملُالطحػػػػاكم،ُط .ُِ
ُهػُ.َُْٖبيركت،ُُ–امر،اؤكط،ُمؤسسلُالرسالل

صػػحيعُابػػفُحبػػافُبترتيػػبُابػػفُبلبافياإلحسػػافدَُمحمػػدُبػػفُحبػػافُبػػفُأحمػػدُأبػػكُحػػاتـُالتميمػػ ُ .ِِ
 هػُ.ُُْْبيركت،ُُ–،ُتعَُوعيبُامر،اؤكط،ُمؤسسلُالرساللُِالبيست ،ُط

،ُّصػػحيعُالبِارميالجػػام ُالصػػحيعُالمِتصػػردَُمحمػػدُبػػفُإسػػماعيؿُأبػػكُعبػػداهللُالجعهػػ ،ُط .ِّ
ُهػُ.َُْٕبيركتُُ-م تبلُاليماملُُ-تعَُمصطه ُديبُالبيتا،ُدارُابفُ  ير

ُ-،ُتػػػعَُِليػػػؿُالمػػػيس،ُدارُال لػػػـُصػػػحيعُمسػػػلـَُمسػػػلـُبػػػفُالحجػػػاجُال يوػػػيرمُال،يسػػػابكرم،ُط .ِْ
ُهػُ.َُُْٕبيركت،

،ُتػعَُسػػليمافُبػفُصػػالعُالِػػزم،ُُريفَُأحمػدُبػػفُمحمػدُامد،ػػهُكمُالػػداككدم،ُططب ػاتُالمهسػػ .ِٓ
ُكالح ـُ ُهػُ.ُُْٕالسعكديل،ُُ–م تبلُالعلـك
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عمػػدةُال ػػارمُوػػرحُصػػحيعُالبِػػارمَُبػػدرُالػػػديفُمحمػػكدُبػػفُأحمػػدُالعي،ػػ ،ُدارُإحيػػااُالتػػػراثُ .ِٔ
 هػُ.َُْٗبيركت،ُُ–العرب ُ

،ُتػعَُعبػدُالعزيػزُُحجػرُالعسػ ال، ،ُطُفتعُالبارمُورحُصػحيعُالبِػارمَُأحمػدُبػفُعلػ ُبػف .ِٕ
ُهػُ.َُُْبيركت،ُ-بفُباز،ُدارُال تبُالعلميل

فتعُالبارمُفػ ُوػرحُصػحيعُالبِػارمَُأبػكُالهػرجُعبػدُالػرحمفُبػفُأحمػدُبػفُرجػبُالبتػدادمُ ػـُ .ِٖ
ُهػُ.ُُِِْالسعكديل،ُُ–،ُتعَُطارؽُبفُعكضُاهلل،ُدارُابفُالجكزمِالدمو  ،ُط

،ُدارُال تبُُومسُالديفُمحمدُبفُعبدُالرحمفُالسِاكم،ُطُفتعُالمتيثُورحُألهيلُالحديثَ .ِٗ
ُهػُ.َُّْلب،افُ،ُُ-العلميلُ

ُ–،ُالم تبػػػلُالتجاريػػػلُال بػػػرلُفػػػيضُال ػػػديرُوػػػرحُالجػػػام ُالصػػػتيرَُعبػػػدُالػػػرؤكؼُالم،ػػػاكم،ُط .َّ
ُهػُ.ُّٔٓمصر،ُ

ُبفُم،ظكرُامفري  ،ُط .ُّ ُبيركتُ.ُ-،ُدارُصادرُلسافُالعربَُمحمدُبفُم ـر
دارُال تػابُالعربػ ُُ ُالهكابدَُعل ُبػفُأبػ ُب ػرُالهي مػ ،ُدارُالريػافُللتػراث/مجم ُالزكابدُكم،ب .ِّ

ُهػُ.َُْٕال اهرةُ،ُبيركت،ُُ-
،ُتح يؽَُمحمػكدُِػاطر،ُم تبػلُُمِتارُالصحاحَُمحمدُبفُأب ُب رُبفُعبدال ادرُالرازم،ُط .ّّ

ُهػُ.ُُْٓبيركت،ُُ–لب،افُ،اوركفُ
ُبيركتُ.ُ–امسهرابي، ،ُدارُالمعرفلُمس،دُأب ُعكا،لَُُيع كبُبفُإسحاؽُأبكُعكا،لُ .ّْ
،ُتػػعَُحسػػيفُسػػليـ،ُدارُُمسػػ،دُأبػػ ُيعلػػ َُأحمػػدُبػػفُعلػػ ُبػػفُالم ،ػػ ُالمكصػػل ُالتميمػػ ،ُط .ّٓ

ُهػُ.َُْْدموؽ،ُُ–الم مكفُللتراثُ
ُ.مصرُ–اهللُالويبا، ،ُمؤسسلُقرطبلمس،دُاإلماـُأحمدَُأحمدُبفُح،بؿُأبكُعبد .ّٔ
ػػاردَُأبػػكُب ػػرُأحمػػدُ .ّٕ ،ُتػػعَُد.ُُبػػفُعمػػركُبػػفُعبػػدُالِػػالؽُالبػػزار،ُطمسػػ،دُالبػػزارُيالبحػػرُالِز

ُكالح ـُ ُال رآف،ُم تبلُالعلـك ُهػ.َُْٗالمدي،ل،ُُ-محهكظُالرحمفُزيفُاهلل،ُمؤسسلُعلـك
المس،دَُعبداهللُبفُالزبيرُأبكُب رُالحميدم،ُتعَُحبيبُالرحمفُامعظم ،ُدارُال تبُالعلميل،ُ .ّٖ

 بيركتُ،ُال اهرةُ.ُ-م تبلُالمت،ب ُ
رُفػػ ُغريػػبُالوػػرحُال بيػػرُللرافعػػ َُأحمػػدُبػػفُمحمػػدُبػػفُعلػػ ُالم ػػرمُالهيػػكم ،ُالمصػػباحُالم،يػػ .ّٗ

ُبيركتُ.ُ–الم تبلُالعلميلُ
المصػػػػ،ؼُيالمصػػػػ،ؼُفػػػػ ُامحاديػػػػثُكاآل ػػػػاردَُأبػػػػكُب ػػػػرُعبػػػػدُاهللُبػػػػفُمحمػػػػدُبػػػػفُأبػػػػ ُوػػػػيبلُ .َْ

 هػُ.َُُْٗالرياضُ،ُُ-،ُتعَُ ماؿُيكسؼُالحكت،ُم تبلُالرودُُال كف ،ط
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عبػػػدُُُسػػػـُسػػػليمافُبػػػفُأحمػػػدُالطبرا،ػػػ ،ُتػػػعَُطػػػارؽُبػػػفُعػػػكضُاهلل،المعجػػػـُامكسػػػطَُأبػػػكُال ا .ُْ
ُهػُ.ُُْٓال اهرة،ُُ–المحسفُبفُإبراهيـُالحسي، ،ُدارُالحرميفُ

،ُتػػػػعَُحمػػػػدمُبػػػػفُِالمعجػػػػـُال بيػػػػرَُسػػػػليمافُبػػػػفُأحمػػػػدُبػػػػفُأيػػػػكبُأبػػػػكُال اسػػػػـُالطبرا،ػػػػ ،ُط .ِْ
ُهػُ.َُْْالمكصؿ،ُُ–عبدالمجيدُالسله ،ُم تبلُالزهرااُ

،ُتػعَُُالعبػاسُأحمػدُبػفُعمػرُبػفُإبػراهيـُال رطبػ ،ُطأبُكُو ؿُمفُتلِػيصُمسػلـَالميههـُلم،اُأُى .ّْ
ُقُ.َُُِْدموؽ،ُُ-مح ُالديفُديبُمستك،ُدارُابفُ  ير

بيػػركت،ُُ-،ُتػػعَُعبدالسػػالـُهػػاركف،ُدارُالجيػػؿِم ػػاييسُاللتػػلَُأحمػػدُبػػفُفػػارسُبػػفُز ريػػا،ُط .ْْ
 هػُ.َُِْ

ُالحػديثدَُأبػكُعمػركُع مػافُبػفُعبػدالرحمفُالوػهرزكرم،ُتػعَُ،ػكرُ .ْٓ م دملُابػفُالصػالحُيعلػـك
ُهػُ.ُُّٕٗبيركتُ،ُُ-الديفُعتر،ُدارُاله رُالمعاصر

،ُتػػعَُُالم،ت ػػ ُمػػفُالسػػ،فُالمسػػ،دةَُعبػػدُاهللُبػػفُعلػػ ُبػػفُالجػػاركدُأبػػكُمحمػػدُال،يسػػابكرم،ُط .ْٔ
ُهػُ.َُْٖيركت،ُبُ–عبداهللُعمرُالباركدم،ُمؤسسلُال تابُال  افيلُ

،ُدارُِالم،هاجُورحُصحيعُمسلـُبفُالحجاجَُأبكُز رياُيحيػ ُبػفُوػرؼُبػفُمػرمُال،ػككم،ُط .ْٕ
ُهػُ.ُّّٗبيركت،ُ-إحيااُالتراثُالعرب 

ال،هايلُف ُغريبُالحديثُكام ػرَُأبػكُالسػعاداتُالمبػارؾُبػفُمحمػدُالجػزرم،ُتػعَُطػاهرُأحمػدُ .ْٖ
 هػُ.ُّٗٗبيركت،ُُ–الزاكم،ُكمحمكدُمحمدُالط،اح ،ُالم تبلُالعلميلُ


