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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الـســقجمــــــــة

كالرالة كالدالـ عمى سيجنا  كاالخخة،يخ الجنيا خالحسج هلل الحؼ شخع لشا ما بو     
هللا بو الجيغ كاقاـ بو الحجة عمى الشاس اجسعيغ كعمى الو كاصحابو  أكسلدمحم الحؼ 

 .يغكمغ سمظ سبيميع كاىتجػ بيجييع الى يـػ الج ،اليجاة الخاشجيغ
 اما بعج:

  السهضهع:أىسية 
البرائخ  ذكؼ  عشج كأجميا كأعالىا العمـػ عج الدشة الشبػية السصيخة مغ أشخؼت     

 مغ الذافي كالجكاء ،كالطالـ كالغي الجيل ضمسات في السشيخ الدخاج كاالفياـ، فيي
 بسا كبيخة   مكانة   كمتػنيا الشبػية الدشة لكتب كالذيػات، فكانت الذبيات أمخاض

لحا انبخػ في شخحيا كاقتشاص دررىا  كتػضيح، كبياف كدالئل نرػص مغ ػتوح
كرفعة  كفػائجىا ، كنذخ احكاميا كاريجيا ائسة شيج ليع القاصي كالجاني بعمػ كعبيع،

فسا رصعػه في قخاشيديع مغ  ،، كفي عمـػ الحجيث خاصةقجرىع في مختمف العمـػ
يا االسشاد؛ الحؼ مغ خاللو اصػؿ ضبصت لسغ بعجىع شخؽ الغػص في معخفة خفا

( اذ ىػ مقرج كقبمة السؤلفيغ كمصاؼ ملسو هيلع هللا ىلصنتػصل الى صحة حجيث رسػؿ هللا )
الذخاح كالباحثيغ، فتخكػا لشا كشػزا اال انيا حبيدة السكتبات فحتيج الى مغ يشفس 

فذخفشا هللا تبارؾ كتعالى اف  كيدعج الشاس بشػرىا، عشيا غبار الدمغ كيفظ اسخىا
مغ خالؿ  مة السجافعيغ كالسشافحيغ كالحائجيغ عغ سشة سيج السخسميغنشتدب الى سمد

 (البخارؼ  صحيح) تحقيقشا لذخح عمى اىع كتاب بعج كتاب هللا تبارؾ كتعالى كىػ

، إذ ال يػجج كتاب فػؽ اديع االرض كتحت ضل الدساء بعج  الدشة كتب اصح فيػ
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 عمساء مغ ثيخك شخحو كعكف عمى البخارؼ ، كتاب هللا أصح مغ كتاب صحيح
 شخكح كتب اكبخ مغ ككاف ،حجخ كابغ ،بصاؿ كابغ ،رجب ابغ مشيع الحجيث

يػسف افشجؼ زاده  لمذيخ البخارؼ  صحيح شخح في القارؼ  نجاح كتاب ىػ الرحيح
 شخكح الحيغ سبقػه مغ مغ الفػائج انتقاء عمى عسل الحؼ( ق6611)الستػفى سشة

 نػعية نقمة الذخح ىحا فكاف ،لقدصالنيكا ،كالعيشي ،حجخ كابغ ،بصاؿ كأبغ العمساء
لتحقيقو فائجة كبيخة كاكساؿ لذخكح مغ  أصبحفقج  .الترشيف فغ في متسيدا كجيجا

  سبقػه ليحا السزسار.
 ككحلظ الشبػية كالدشة الكخيع بالقخآف باستعانتو األحاديث شخح في اسمػبو تسيد كقج

 .      ذلظ الى الحاجة دعت إذا كالتاريخ كالعقائج الفقو ككتب العخب كاشعار بالقرز
  السهضهع:سبب اختيار  

ابة رضػاف هللا عمييع كسا فيع الرح( ملسو هيلع هللا ىلص)امال مشا اف نشتدب الى رسػؿ هللا     
أنو يشقصع يـػ القيامة ) )ملسو هيلع هللا ىلص(اجسعيغ، حيث كرد في الحجيث الذخيف عغ رسػؿ هللا 

ع يبَق إال الدبب حيث أف الشدب قج أنقصع عشا كل، ك (6) األسباب إال ندبي كسببي(
 االشتغاؿ في كرغبتشا الذخيف الشبػؼ  لمحجيث الذجيج كحبشا، )ملسو هيلع هللا ىلص(الحؼ يرمشا بالخسػؿ 

 يػـ بذفاعتو شسعا كتبميغيا (،ملسو هيلع هللا ىلصالشبي) انفاس حسمة الى االنتداب شخؼ شاؿن كاف بو،
، فكاف كاجبا التخاث مكتبات في تداؿ ال القيسة الكتب مغ اكثيخ  اف رأيت كقج، الجيغ

بة العمع اف يخخجػىا الى الشػر مغ خالؿ تحقيقيا كنذخىا بيغ الشاس عمى شم
كاالستفادة مشيا، فكاف ىحا العسل مداىسة مشا في رفج السكتبات جسيعا كمكتبة الحجيث 

اف الذارح قج جسع مادتو العمسية مغ غالب الذخكح التي بكتاب جميل عمسا  خاصة

                                                 

، رقع ملسو هيلع هللا ىلصمدشج االماـ أحسج: كتاب فزائل الرحابة، فزل فاشسة بشت رسػؿ هللا  -6
، رقع ملسو هيلع هللا ىلص(كخ مشاقب فاشسة بشت رسػؿ هللا)، كالحاكع في السدتجرؾ: ذ2/117، 63981

، كقاؿ ىحا حجيث صحيح االسشاد كلع يخخجاه، قاؿ الحىبي: ىحا حجيث 8/613، 4184
 صحيح.  
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حا يعتبخ مغ اىع الذخكح الشبػؼ كبي شخح الحجيث سبقتو، كالتي امتازت بالعكػؼ عمى
  ، ندأؿ هللا العمي العطيع أف يتقبمو مشا كيحذخنا تحت لػاء سيج السخسميغ.  السعاصخة

 البحث: أثشاء واجيتشي التي السعهقات أىم 
 َغمبت ففإ كمعػقات، رادةإ االنداف بو يقـػ عسل كل مع أف السعمـػ مغ          

 اصبحت اليأس كدب العديسة كَضع فت اإلرادة نتال كإف السعػقات ذ لمت االرادة
 .                                                                                                العسل اتساـ أماـ حاجدا   السعػقات
 سيساال بالديل، ليذ عسل الساجدتيخ شيادة لشيل الخسالة كتابة أف شظ كال         

 كيعيذو عاشو الحؼ الرعب الطخؼ بدبب ضعيفا   كالتخكيد مزصخبا   الفكخ كاف إذا
 ارض مغ كبيخ لجدء داعر عرابات احتالؿ كىػ أال بأسخه، العخاقي الذعب فاآل

 .               العديدة الخافجيغ
 بيغ مغ الجيغ صالح محافطة كىي فييا أسكغ التي محافطتي ككػف         

 اليجخة الى اضصخني مسا شػيمة لسجة الحكػمة سيصخة عغ خخجت التي السحافطات
 .                            كعسمي حياتي عمى مبيس اثخ   لو كاف مسا السجاكرة السحافطات الى

 السادؼ الجمار بدبب ايالما   أكثخ األمػر كججت سكشي مشصقة الى العػدة كبعج     
 السستمكات بشاء اعادة أف كبسا عميو، يديج الحؼ السعشػؼ  كالجمار بالسستمكات لحق الحؼ

 شخديا   يتشاسب كقت الى حتاجفي الشفػس بشاء اعادة أما الساؿ، تػفخ عشج بالدخعة يتع
 الفكخ ىحا خمفيا التي السعقجة السذاكل بدبب كبيخ الزخر أف كبسا الزخر، حجع مع

 بيغ الثقة زعدع مسا التػاصل عخػ  كفرع العالقة اكاصخ ازالة عمى السبشي الزاؿ
 .       لبعس بعزيع اتياـ كغخس الشاس

 أال انجازىا، يمدمشي كاجبات عمي تختبت فقج السجتسع ىحا مغ فخد أني كبسا        
  :تعالى لقػلو امتثاال   الشاس بيغ كالسحبة األلفة كإعادة االجػاء كتشقية الرجع رأب كىي

ڤ  ڤٿٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڇ

 ڇڤ    
مع عجـ امكانية التػاصل مع  لعجة شيػر الكتابة عغ تػقفت فقج ليحا (6)

 اتساـ في اتأخخ جعمشي مساالسذخؼ عمى الخسالة بدبب انقصاع كسائل االتراؿ 
 .                                في كقت مبكخ رسالتي

                                                 

 . 664سػرة الشداء آية: -6
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 ستحلل السعػقات بأف تامة كقشاعة قػية بإرادة عمى مغ فقج ككخمو هللا بفزل لكغ     
 هللا مغ اال التػفيق كما كالسشة الحسج كهلل ذلظ لي فكاف الشجاح، عمى اإلصخار اماـ

 .القجيخ العمي
 البحث: خصة 

 .عمى الػجو االتي كتحقيقو السخصػط ىحا دراسة في خصتي تكان   
 السرادر بأسساء قائسة مع تسة،كخا ثالثة مباحثك  مقجمة الى البحث بتقديع قست

 .استفجت مشيا التي كالسخاجع
   :مصمبيغ تزسغ كقج )كىػ التعخيف بالسؤلف( الجراسة: األكؿ السبحث
 شخحو الحؼ الكتاب صاحب بػصفو البخارؼ  اإلماـ حياة تخجسة: االكؿ السصمب

 خجع لو مغلكثخة مغ كتب عشو كت ككانت ىحه التخجسة مػجدة زاده، يػسف الذيخ
 عميو، العمساء كنذأتو، كثشاء كمػلجه، كندبو، ككشيتو، ،)اسسو: العمساء فتشاكؿ السصمب

 (.كفاتو ثع
 ىحا صاحب هللا( )رحسو زاده يػسف الذيخ تخجسةل خررتو: الثاني السصمب   

 كندبو، ككشيتو، ،)اسسو :عمى اشتسمت مخترخة تخجسة تككان السبارؾ، الذخح
 (.كفاتو ثع كنذأتو، كمػلجه،
 :مصالب اربعة كفيو فيو،السؤلف  كمشيجية بالسخصػط التعخيف: الثاني السبحث
 (.هللا رحسو) زاده يػسف بغ دمحم بغ هللا عبج الذيخ مشيج: االكؿ السصمب
 .التحقيق في مشيجي: الثاني السصمب
 .السخصػط كصف: الثالث السصمب
 .مؤلفو الى السخصػط ندبة: الخابع السصمب

 .السحقق زالش: السبحث الثالث
 بعس كذكخت دراستيفي  إلييا تػصمت التي الشتائج أىع الخاتسة في كذكخت

 .كأىسيتو السػضػع عمى استجراكا التػصيات
 . بحثي في عمييا اعتسجت   التي كالسخاجع ذكخت السرادر :كأخيخا

 البحث مشيجية: 
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 إلى اآليات تعدك : في عسمي في تحقيق ىحا السخصػط فقج عمييا اعتسجت التي السشيجية أما
 اكتفيت كمدمع البخارؼ  صحيحي في مشيا كاف مغ كتب الحجيث، فسا األحاديث جتكخخ   سػرىا

 ،صحة كضعفا الحجيث كنقمت أقػاؿ العمساء فيو كتب باقي إلى وأحمت فييسا أججه لع كاف بيسا
 في التي كرد ذكخىا في البحث باألماكغ كعخ فت   ،مػجدة مخترخة بتخجسة لألعالـ كتخجست
 اليػامر في السرادر بتختيب كقست لو.كجعمت نز البخارؼ بخط كبيخ كغامق تسييدا  ،اليامر

 في السرجر اسع كأذكخ يميو، الحؼ ثع كفاة، األقجـ مغ السؤلف، لػفاة الدمشي التختيب حدب
بو، فإف كاف السرجر معخكفا لراحبة اكتفيت بحكخ السؤلف ألكؿ  اشتيخ الحؼ باالسع اليامر

 في أما حشبل،د فييا السرجر فقط مثل مدشج االماـ احسج فإنو معخكؼ أنو لإلماـ أحسج بغ مخة يخ 
  .الرحيح بعشػانو فأذكخه السرادر قائسة
 البحث مرادر: 

 الخاص الفيخس في محكػرة و كثخة السرادر كالسخاجع في ىحا البحثكاف مغ تػفيق هللا كمش   
 كتب ثع الحجيث، كتبب مبتجءا الكتب أميات ىإل فيو رجعت كالسخاجع، فقج السرادر بقائسة
 ككتب كالبمجاف، كالتاريخ التخاجع ككتب كالشحػ، المغة ككتب كالسرصمح، كالفقو كالتفديخ العقيجة

  .كغيخىا مسا لو عالقة بعسمي ىحا الحجيث شخكح ككتب التخخيج،
خخة، كأف يسيج لي الصخيق التػفيق كالدجاد، كالعفػ كالعافية في الجنيا كاآل -  -ىحا كأسأؿ هللا 

كأف يػجيشي لمخيخ حيثسا تػجيت،  ،كييجيشي الرخاط السدتقيع، كيعيششي عمى أمػر ديشي كدنياؼ
 اإلخالص في القػؿ كالعسل، كصمى هللا عمى نبيشا دمحم كعمى آلو كصحبو كسمع -  -كأسألو 

 تدميسا كثيخا.              

 

 

            

 الباحث 
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 االول السبحث

 (التعخيف بالسؤلف) الـــجراسة

 مصمبين: زسَّنتتو 

 .(رحسو هللا): تخجسة حياة اإلمام البخاري السصمب األول

 (.هللا رحسو) : تخجسة حياة يهسف زادهالسصمب الثاني

 

 

 

 

 

 



 7 

 السصمب األول

 حياة اإلمام البخاري )رحسو هللا( 

قج تكمع عشو الكثيخ ككتب ، ك غساء السدمسيعم مغكاف االماـ البخارؼ عمسا بارزا    
كف اإلشالة ، كليحا ستكػف دراسة حياتو مخترخة قجر االمكاف دو الجسع الغفيخفي

 .كالقرخ الحؼ ال يؤدؼ الغخض التي يسل مشيا القارغ 

 :وكشيتو وندبو اسسو: أوالا 

 الجعفى السغيخة بغ إبخاىيع بغ إسساعيل بغ دمحم ىػ شيخ االسالـ كإماـ السحجثيغ    
بالب َخار ؼ   الحافع، السعخكؼ اإلسالـ حبخ الحدغ أبى بغ هللا عبج أبػ الىع،مػ 

 (6)، 
 جسيػرية في تقع اآلف كىي الش يخ، كراء ما بالد في الػاقعة( ب خارػ ) مجيشة إلى ندبة

 .(2) أ كزبكدتاف

 :مهلجه: ثانياا 

 شػاؿ، مغ عذخفي الخابع  الجسعة، يـػ الب َخار ؼ   إسساعيل بغ اإلماـ دمحم كلج     
 (.8) يتيسا   كنذأ في مجيشة بخارػ  (ق694) كمائة كتدعيغ ةأربع عاـ

 

 :أسختو ونذأتو: ثالثاا 
                                                 

 ،ك  6/31 لمشػكؼ: كالمغات األسساء ، كتيحيب 6/279اإلكساؿ البغ ماكػال:: يشطخ -6
 .  62/896:لمحىبي الشبالء أعالـ سيخ

 .761 /6 لمقدكيشي: البالد ، كآثار6/878 الحسػؼ: لياقػت البمجاف معجع :يشطخ - 2
 . 62/892سيخ أعالـ الشبالء لمحىبي:  :يشطخ -8
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 رحل ، عالسا   محجثا   فقج كاف كالجه كتخبى في بيت عمع كديغ نذأ االماـ البخارؼ      
 الحدغ ، كقج بأبي ككاف يمقب عشيع، مشيع  كحجث فأخح ، لمعمع شمبا العمساء إلى

 حباف العخاقيػف كسا اشار بحلظ ابغ عشو كركػ  زيج بغ كحساد االماـ مالظ عغ ركػ 
 عشج فقج قاؿ ،(2)كرعا   كقاؿ الب َخار ؼ  في تخجسة ابيو: ككاف عالسا (6)الثقات  كتابو في

، كاما كالجتو فميا قرة مع نبي هللا (8)شبية مغ درىسا مالي جسيع في أعمع ال: مػتو
 أبي سسعت البمخي، قاؿ الفزل بغ أحسج بغ فقج ذكخ دمحمالـ عميو الدابخاىيع الخميل 

 - الخميل إبخاىيع السشاـ في كالجتو فخأت صغخه في إسساعيل بغ دمحم عيشا ذىبت: يقػؿ
 فأصبحشا دعائظ لكثخة برخه ابشظ عمى هللا رد قج ىحه، يا: ليا فقاؿ - الدالـ عميو
 .(4)برخه عميو هللا رد كقج

 .شيهخو: رابعاا 

شيػخا استقى عمسو مشيع سػاء مسغ صادفو  بج كاف لكل عالع اك فقيو اك محجثال  
رحالت  الب َخار ؼ   في رحالتو لصمب العمع اك مسغ خخج قاصجا لو ، كقج كانت لإلماـ

 عجىع رحالتو لقي مغ الذيػخ كالسحجثيغ ما يرعب كثيخة في شمب العمع ، كفي اثشاء
 عغ سئل عشجما الثقات، فقج قاؿ عغ إال خحيأ ال ككاف كحرخىع فاخح عشيع الحجيث،

 نطخ، فيو لي لخجل حجيث آالؼ عذخة تخكت أدلذ، تخاني فالف أبا يا: حجيث  خبخ

                                                 

 .93/ 3 حباف: البغ الثقات يشطخ: -6
 . 6/842:لمبخارؼ  الكبيخ التاريخ :يشطخ -2

 . 1/641: لمحىبي اإلسالـ تاريخ: يشطخ -8 
 . 62/898 الءالشب أعالـ سيخ: يشطخ -4
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 سسعت: القصاف  دمحم بغ ، كقاؿ جعفخ(6)نطخ فيو لي لغيخه مشو أكثخ أك مثمو كتخكت
 مشيع كاحج كل عغ كأكثخ، شيخ ألف عغ كتبت: يقػؿ إسساعيل البخارؼ  بغ دمحم

مغ  رجل ألف مغ أكثخ كلقيت إسشاده ، أذكخ إال حجيث عشجؼ ما كأكثخ، آالؼ عذخة
 . (2) كخات   لقيتيع كمرخ، كالذاـ كالعخاؽ الحجاز أىل

 :الذيػخ ىؤالء كمغ

 نعيع أبػ الصمحى، التيسى القخشى زىيخ بغ حساد بغ عسخك: دكيغ بغ الفزل .6
 .(8) ق(269ثبت )تػفي سشة ةثق شيػخو، كبار مغ كىػ بكشيتو، مذيػر السالئى،

 الخخاسانى شعيب بغ دمحم بغ ناىية: كيقاؿ الخحسغ عبج: إياس أبى بغ آدـ-2
 .(4) (ق226تػفي سشة) تسيع ثقة أك تيع بشى مػلى العدقالنى، الحدغ أبػ السخكذػ

تػفي ) الخحسغ عبج أبػ الكػفي اليسحاني الخارفي نسيخ بغ هللا عبج بغ دمحم-8
 .(7)( ق284سشة

                                                 

 . 72/11: عداكخ البغ دمذق تاريخ: يشطخ -6
 . 62/411الشبالء لمحىبي:  أعالـ سيخ: يشطخ -2
، 61/642 الشبالء لمحىبي أعالـ ، كسيخ811/ 64بغجاد لمخصيب: تاريخ: يشطخ -8

 .441 /6التيحيب البغ حجخ  كتقخيب
 61/887الشبالء لمحىبي أعالـ ، كسيخ431/ 1 البغجادؼ: لمخصيب بغجاد تاريخ: يشطخ -4

 .31 /6التيحيب البغ حجخ:  ، كتقخيب
 الكاشف ،6/644:لمبخارؼ  الكبيخ ، التاريخ1/468:سعج البغ الكبخػ  الصبقات: يشطخ -7

 .  2/696:لمحىبي
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 حداـ بغ خالج بغ هللا عبج بغ السغيخة بغ السشحر بغ هللا عبج بغ السشحر بغ إبخاىيع-4
 . (6) (ىػ 281 تػفي سشة) السجنى صجكؽ  إسحاؽ أبػ الحدامى، األسجػ القخشى

 يعقػب، كأبػ دمحم أبػ الحشطمى، مصخ بغ إبخاىيع بغ مخمج بغ إبخاىيع بغ إسحاؽ-7
 .(2) (ق 283 تػفي سشة) حافع ثقة السخكزػ  راىػيو بابغ السعخكؼ

 عابج حافع حجة ثقة ،األئسة أحج بغجاد نديل ،الذيباني حشبل بغ م َحس ج بغ أحسج-1
 .(8) (ق246تػفي سشة)

 حافع سعجكيو ثقة لقبو البداز، الػاسصى، عثساف أبػ الزبى، سميساف بغ سعيج-1 
 .(4) ق(272)تػفي سشة

 تالميحه.خامدا: 

 شيػخو مغ كثيخا   أف   فزال   ،عجىع مغ التالمحة ما يرعب ار ؼ  الب خَ  لإلماـ كاف     
 مغ أكثخ بي انتفاعو كاف إال شيخ عمى قجمت ما: يقػؿ ذلظ في كىػ عشو، رككا قج

الجامع  سسع: ، كقج ذكخ الحىبي عغ دمحم بغ يػسف الفخبخؼ انو قاؿ(7)بو انتفاعي

                                                 

 .94 /6 التيحيب البغ حجخ:تقزيب ، ك61/139 الشبالء لمحىبي: أعالـ سيخ: يشطخ -6
تقزيب ، ك818/ 2لمسدؼ: الكساؿوتهذيب  ،812/ 1بغجاد لمخصيب: تاريخ: يشطخ -2

 .99 /6التيحيب البغ حجخ:
 .6/639:لمديػشي الحفاظ ، كشبقات6/817:حجخ البغ التيحيب تقخيب :يشطخ -8
 .281 /6التيحيب البغ حجخ:  كتقخيب ،61/436: ء لمحىبيالشبال أعالـ سيخ :يشطخ -4
 .1/641 اإلسالـ لمحىبي: تاريخيشطخ:  -7
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، (6)غيخؼ  يخكيو أحج   بقي فساألفا   تدعػف  إسساعيل البخارؼ  بغ م َحس ج مغ الرحيح
 مغ ىؤالءك  ألفا  فكيف بباقي الكتب االخخػ؟ فاذا كاف لدساع الرحيح تدعػف 

  التالميح:

 مغ األئسة أحج الشيدابػرػ  الحديغ أبػ القذيخػ، مدمع بغ الحجاج بغ مدمع اإلماـ.6
 (.2) ق( 271 الرحيح )تػفي سشة السدشج صاحب كىػ الحجيث، حفاظ

 مػلى الخازػ، زرعة أبػ السخدكمى، القخشى يديج بغ الكخيع عبج غب هللا عبيج.2
 .(8) ق(214)تػفي سشة عياش بغ مصخؼ بغ عياش

 اإلماـ عسخاف، بغ عسخك بغ شجاد بغ بذيخ بغ إسحاؽ بغ األشعث بغ سميساف.8
 .(4)( ق217تػفي سشة) الدجدتاني األزدؼ داكد أبػ

 عيدى بغ دمحم ىػ: كقيل ،الزحاؾ غب مػسى بغ سػرة بغ عيدى بغ دمحم التخمحؼ.4
 .(7) (ق219تػفي سشة) اإلماـ، الحافع،: الدكغ بغ سػرة بغ يديج بغ

 كتاب راكؼ  الفخبخؼ، هللا عبج ابػ بذخ بغ صالح بغ مصخ بغ يػسف بغ دمحم-7
 . (6) (ق821تػفي سشة) َكر عا   ثقة َكافَ  أصمو مغ كناسخو لمب َخارؼ   الرحيح

                                                 

 .811/ 1 ريخ بغجاد لمخصيب البغجادؼ :تا يشطخ: -6
/ 73 دمذق البغ عداكخ: ، كتاريخ626/ 67 :تاريخ بغجاد لمخصيب البغجادؼيشطخ:  -2

37. 
/ 68 الشبالء لمحىبي : أعالـ ، كسيخ 88/ 62:تاريخ بغجاد لمخصيب البغجادؼ يشطخ: -8

17. 
 .771/ 1ـ لمحىبي:اإلسال ، كتاريخ 71/ 9 :تاريخ بغجاد لمخصيب البغجادؼ يشطخ: -4
 . 68/211 الشبالء لمحىبي: أعالـ سيخ يشطخ: -7
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  :عميو العمساء ثشاء سادساا:

عشو البخارؼ اال  فسا مغ شيخ أخح هللا(، )رحسو البخارؼ  اإلماـ عمى أثشى العمساء
 كأ لبذ تحي خت، الربي ىحا عمي دخل كمسا: سالـ البيكشجؼ بغ دمحم قاؿعميو،  كأثشى
 أف أراد مغ: إسحاؽ أبػ كقاؿ. يخخج لع ما خائفا أزاؿ كال كغيخه، الحجيث أمخ عمي

 كقاؿ حجخه. عمى كأجمدو إسساعيل بغ دمحم إلى فميشطخ كصجقو، بحقو فقيو إلى يشطخ
 فإف لفعمت، عسخؼ  مغ إسساعيل بغ دمحم عسخ في أزيج أف قجرت لػ: جعفخ بغ يحيى
 بغ دمحم: حساد بغ نعيع كقاؿ:العمع.  ذىاب كمػتو كاحج، رجل مػت يكػف  مػتي

: يعشي- الذاب اىح عغ اكتبػا: راىػيو بغ إسحاؽ كقاؿ األمة، ىحه فقيو إسساعيل
كعشجما  ،كفقيو بالحجيث لسعخفتو الشاس إليو الحتاج الحدغ زمغ في كاف فمػ-البخارؼ 
 .(2) الفقياء سيج دخل اليػـ: بشجار قاؿ إسساعيل البرخة بغ دخل دمحم

 :وفاتو: سابعاا 

 جبع كدفغ العذاء، صالة عشج الفصخ عيج الدبت ليمة ليمة تػفي اإلماـ البخارؼ )رحسو هللا(  
 عذخ ثالثة إال سشة كستيغ اثشتيغ كعاش ،(ق271) كمائتيغ كخسديغ ست سشة الطيخ صالة
كاؿ بيتو الصيبيغ  -  -كحذخنا كاياه مع السرصفى اليادؼ دمحم هللا رحسو يػما ،

  .(8)الصاىخيغ

                                                                                                                                            

الشبالء  اعالـ ، كسيخ6/627نقصة: البغ كالسدانيج الدشغ ركاة  لسعخفة التقييج: يشطخ  -6
 .67/61لمحىبي:

، كسيخ 6/6612، كتيحيب الكساؿ لمسدؼ:2/24يشطخ: تاريخ بغجاد لمخصيب البغجادؼ:  -2
   .61/461 اعالـ الشبالء لمحىبي:

، 72/93، كتاريخ دمذق البغ عداكخ: 2/82يشطخ: تاريخ بغجاد لمخصيب البغجادؼ :  -8
   .62/413 كسيخ اعالـ الشبالء لمحىبي:
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 السصمب الثاني

 حياة اإلمام يهسف زاده )رحسو هللا(

 :وكشيتو وندبو اسسو-أوال

 االسالمبػلي، الخكمي الحشفي السشاف عبج بغ يػسف بغ دمحم بغ هللا ىػ عبجاسسو 
 كشيتو ،كاالماسي أفشجؼ، كيػسف زاده كيمقب بيػسف حمسي، هللا بعبج السعخكؼ

 في مجيشة كلج. كالحجيث كالقخاءات بالتفديخ العالع الفقيو كىػ، دمحم فيكشى بأبي
(6) (ق6611)سشة االستانة في كتػفي( ق6111) سشة بتخكيا أماسية

. 

 :هوتالميح شيهخو-ثانياا 

  شيهخوأكال: 

 بعمسيع العمع شمبة مغ غيخه كعمى عميو يبخمػا لع الحيغ كقتو مذايخ عغ العمع اخح لقج
 :مشيع كاذكخ كجيجىع

القخاء لمجكلة العثسانية كقج الحشفي شيخ  السشاف عبج بغ يػسف بغ دمحم الذيخ كالجه.6
 .(2) عميو القخآف بالقخاءات الدبع قخأ

                                                 

، 681-4/629 األعالـ لمدركمي:، ك 6/6643 :كذف الطشػف لحاجي خميفةيشطخ:  ( ػ6)
، 1/647عسخ كحالة:معجع السؤلفيغ ل، 738-6/732 بغجادؼ:لمباباني الىجية العارفيغ ك 
مغ صجر اإلسالـ كحتى »معجع السفدخيغ لمشػييس ، ك 33-8/31 سمظ الجرر لمسخادؼ:ك 

      .6/827 : «العرخ الحاضخ
، 681-4/629كاألعالـ لمدركمي:، 6/6643كذف الطشػف لحاجي خميفة يشطخ:  (2)

ظ .كسم1/647معجع السؤلفيغ لعسخ كحالة:، 438-6/432كىجية العارفيغ لمبغجادؼ:
 . 121 /4ك621/ 2ك 6/642السكشػف لمبغجادؼ: إيزاح. ك 33-8/31الجرر لمسخادؼ:
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، شيخو في العمـػ العخبية كالفشػف االدبية كفي تفديخ القخآف الكخيع، أفشجؼابخاىيع  .2
 .(6) البيزاكؼ كقخأ عميو عجة سػر مغ تفديخ 

 القزاة، مغ خميل، بقخه السذيػر الحشفي الخكمي، التيخاكؼ  دمحم بغ حدغ بغ خميل.8
كثيخ مشيع ليساف ، كغيخىع ال(ق6628)تػفي سشة أيمي بالخـك الجير قزاء كلي

 .(2)الػاعع كالياس الدامخؼ 

 . يحهتالم ثانيا:

 الجكلة في بالعخبجية السعخكفيغ الجشج شائفة رئيذ الخكمي الحشفي عمي بغ إبخاىيع-6
 الكتب أسساء في (الطشػف  كذف عمى الحيل) اآلثار مغ لو الفاضل الساجج، العثسانية

 بارعا   ككاف اآلثار مغ ذلظ كغيخ ةبالتخكي الذخيعة صجر كتاب كتخجسة كااللحاقات
ػفي ت) االسالمبػلي حمسي هللا عبج السػلى عغ أخحه القخآف عمع في سيساال

 .(8)( ق6639سشة

 عسخ بغ حدغ بغ هللا عبج بغ الخحسغ عبج الذيخ ىػ: األجيػرؼ  الخحسغ عبج-2
 حمب، كزار الذاـ دخل مرخ، أىل مغ ،الخيزخؼ  القصب سبط السرخؼ  السالكي

 .(4)6693 سشة كفاتو ككانت تػفي أف إلى األزىخ في فجرس مرخ، إلى كعاد

                                                 

  .896يشطخ: اجػبة يػسف أفشجؼ ص ( 6)
   . 4/661 لعسخ كحالو:معجع السؤلفيغ ك  ،861/ 2:األعالـ لمدركمييشطخ:  ( ػ2)
      .67-64/ 6لمسخادؼ: سمظ الجرر يشطخ:  ( ػ8)
إمتاع الفزالء بتخاجع القخاء فيسا بعج القخف ك  ،183/ 2ي: لمكتانفيخس الفيارس يشطخ: ( ػ4)

      .2/619لمداعاتي:الثامغ اليجخؼ 
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 ػفيالعالع الفقيو )ت الحشفي السرخػ  الدعػد أبػ االسقاشي عسخ بغ احسج-8
 إلى الدالظ مشيج عمى الحالظ ؛ تشػيخالقخاءات عمع في االسئمة صشف ق(6679

 . (6) الشحػ في مالظ ابغ الفية

 : العمسية مكانتو-ثالثاا 

 ذلظ عمى يجؿ كمسا كقتو في مخمػقة عمسية مكانة أفشجؼ زاده يػسف لمذيخ كاف لقج
 حتى يشبغي ما عمى قجره كعخفا كأكخماه محسػد كالدمصاف احسج بالدمصاف اجتساعو

 كبقي العامخة الدخاؼ داخل بشاىا التي الكتب دار مجرس محسػد الدمصاف جعمو
 .(2)مات أف إلى بيا مجرسا  

 (.العمسية ثارهآ) مؤلفاتو-رابعاا 

 مغ ككاف اإلتقاف في كجػدة التأليف في بخاعة( هللا رحسو) يػسف لمذيخ كاف    
 كل اذكخ سػؼ كثيخة، مرشفات ألف كقج ،العمع فشػف  مغ كثيخ   في زيغالس َبخ   العمساء

 كمغ كتبو .لو بالتخجسة عشيت التي التخاجع كتب شخيق عغ إليو ما تػصمت

 الدشي الكالـ، ك ماجدتيخ رسالة( التحقيق قيج كىػ) ؼاالختال كجػه في االئتالؼ
 عمى حاشيةك  التشديل لمبيزاكؼ، أنػار عمى حاشيةك  ،السرصفى مػلج في السرفى

                                                 

 .6/614يشطخ: ىجية العارفيغ لمباباني البغجادؼ:  ( ػ6)
/ 4ك642/ 8لمبغجادؼ:  إيزاح السكشػف  ، ك1/647لعسخ كحالة:  معجع السؤلفيغ ( ػ2)

 .33 -31/ 8لمسخادؼ:  عذخسمظ الجرر في أعياف القخف الثاني  ، ك121
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 في السشعع السمظ عشاية، ك (مخصػط) القخآف كجػه في العخفاف زبجةك  ،الشدفية العقائج
 .(6) ستشا(درا مػضػع)البخارؼ.  صحيح شخح في القارؼ  نجاح ،مدمع صحيح شخح

 خامدا: وفاتو.

 كانت - هللا رحسو -أف كفاتو  عمىالتي اشمعت عمييا  السرادر جسيع اتفقت
 كستيغ سبع ىػ(6611)  سشة الحجة ذؼ في تخكيا في عاصسة اسصشبػؿ في باألستانة

 .(2)قبػ شػب خارج كالجه عشج كدفغ اليجخة مغ كألف كمائة

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ىجية العارفيغ ، ك 4/214 كاألعالـ لمدركمي: ،6643 :/6كذف الطشػف لحاجي خميفة ( ػ6)
 ،121 /4ك621/ 2ك 6/642لمبغجادؼ: كإيزاح السكشػف  ،438-6/432 لمبغجادؼ:

  .33-8/31 لمسخادؼ: كسمظ الجرر ،1/647 معجع السؤلفيغ لعسخ كحالة:ك 
/ 4ك8/642، كإيزاح السكشػف لمبغجادؼ:1/647لعسخ كحالة: : معجع السؤلفيغيشطخ -2

 لمدركمي األعالـ ،33-8/31لمسخادؼ: في أعياف القخف الثاني عذخ . كسمظ الجرر121
  .261/ 2: لمداعاتي القخاء بتخاجع الفزالء إمتاع ،629/ 4
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 الثاني السبحث

 مصالب: اربعة وفيو السؤلف فيو، ومشيجية خصهطبالس التعخيف

 (.هللا رحسو) زاده يهسف بن دمحم بن هللا عبج الذيخ مشيج: االول السصمب

 .التحقيق في مشيجي: الثاني السصمب

 .السخصهط وصف: الثالث السصمب

 .مؤلفو الى السخصهط ندبة: الخابع السصمب
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 المبحث الثاني

   (.نجاح القاري )كتاب )رحسو هللا( في  يهسف زاده السصمب االول: مشيج الذيخ 

سار الذيخ يػسف زاده )رحسو هللا( عمى ما سار عميو معاصخكه في كتب الذخكح 
بالديػلة كالتػضيح السيدخ في عخض السادة العمسية كعمى ىحا فإف مشيجو في ىحا 

 الذخح كاالتي.

 ( لمعيشيخ ك)عسجة القارؼ ح البارؼ( البغ حجكتاب )فت عمى( هللا )رحسو اعتساده-6
 .لمقدصالني( الدارؼ  ك)إرشاد

 .السػاضع أكثخ في لو الدابقيغ كتب عمى اعتساده-2

 .لكثيخ مغ الكمسات الرخفية األبػاب يحكخ-8

 السذكمة.لمكمسات  اإلعخابي الػجو ي بيغ-4

 كأشعار بالقرز ككحلظ الشبػية كالدشة بالقخآف األحاديث شخح عمى استعانتو-7
 .العخب

 .فيسيا يذكل التي لمسفخدات المغػؼ  السعشى إضيار في المغة أئسة آراء يحكخ-1

  السشيج التحميمي الستبع عشج اغمب الذخاح الدابقيغ. اعتسج-1

 .ذلظ إلى الزخكرة دعت إذا كالتاريخ كالعقائج الفقو كتب إلى رجػعو-3

 يديل لكي سػداال بالسجاد كالذخح احسخ، بسجاد حجيث البخارؼ كسشجه متغ جعل-9 
 .كشخحو الستغ بيغ التسييد القارغ  عمى

 مغ ذلظ شابو كما كالفػارز كالشقاط الجسل، بيغ الفػاصل السؤلف يدتعسل لع-61
 السختمف اإلمالء عالمات
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 مشيجي في التحقيق.: الثاني السصمب

إن عمل المحقق كمن ٌرٌد أن ٌستخرج قطعة أثرٌة ثمٌنة من تحت ركام       

ً تخرج هذه القطعة دون قة كعلٌه أن ٌتحلى بالصبر واألناة والدفتربة الصخور واأل

ات الصخور على هٌئتها فتشوهها عن ها او ان تترك ترسبمن اجزائ تلف شًء

لذلك ٌجب على المحقق ان ٌخرج المخطوط الذي  ورة التً ارادها ناحتها،الص

ن دون زٌادة مٌحققه بالصورة التً ارادها صاحب المخطوط ال كما ٌحب المحقق 

وكلما كان المحقق بارعاً اضاف الى المخطوط وضوحاً واتساقاً بتعرٌف  او نقصان،

 المشكل وتوضٌح المبهم واتباع احسن اسالٌب الكتابة التً تجعل القارئ ٌتمتع وٌنتفع

                     -لوب األتً:وأنطالقاً من هذا الفهم اتبعت فً التحقٌق االسبالمادة العلمٌة 

مؤلفو فػججت السخصػط لمذيخ يػسف زاده  إلى السخصػط ندبة إثبات في بحثت* 

   االـ.كاف الشدخة التي بيغ ايجيشا بخط السؤلف كىي الشدخة 

  .متفحرة دقيقة قخاءة السخصػط قخأت* 

 ذكخ كعجـ ياء، اليسدة إقالب كفييا قجيسة السخصػط لغة ندخت السخصػط ككانت* 

ذكخ  غيخ اليـػ المداف عيجىا التي كالميجة الخسع أثبت وكعمي أصال، الفرل ىسدة

 . كركدىا لتكخار اليامر فيذلظ 

 .سػرىا إلى كندبتيا القخآنية بخط السرحف، قست بشدخ اآليات* 

 كالباب الكتاب السػقػفة كاالثار بحكخ األحاديثك  الذخيفة الشبػية األحاديث خخ جت  * 
 .كالسدانيج كالسرشفات حالرحا كتب مغ كالرفحة كالخقع كالجدء
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كمغ لع  األحاديثمغ الكتب التي عشيت بالحكع عمى  األحاديثنقمت الحكع عمى  * 
 اكتفيت بالتخخيج.  ااجج لو حكس

التفاؽ االمة عمى  الحجيثلع اتخجع لخجاؿ البخارؼ الحيغ ذكخىع السؤلف في سشج *
  عجالتيع كشيػع تخجستيع في كتب الخكاة.

في بجاية الحجيث صحيح البخارؼ  أحاديثالباب اؼ  اديثأحكضعت في اليامر *
لمحجيث ليديل عمى القارغ معخفة الحجيث كميا كذلظ الف السؤلف  عشج ذكخ اكؿ راك  

 جعل الحجيث متفخقا مع الذخح.

 .اليامر في اباألماكغ عشج الحاجة لحلظ كبيشتي عخ فت  * 

مغ الرحابة أك  ػااء كانشخح السؤلف سػ  في ذكخىع كرد الحيغ لألعالـ تخجست  * 
 مخترخة تخجسةالـ السذيػريغ اك مغ أئسة الحجيث مغ رجاؿ البخارؼ اك مغ االع

كلع نتخجع لسا كرد في سشج صحيح البخارؼ النيع ثقات ككحلظ  مخة أكؿ ذكخه عشج
 .خذية االشالة

 اعتسج التي الكتب أميات إلى بخجػعي كذلظ السخصػط، حاالتإ نرػص ضبصت  * 
 .الشز يقتزي حيغ المغػية كالسعاجع العخبية المغة كتب كالى سؤلفال عمييا

 في ليا كاإلشارة التخاجع كتب مغ الشز في السرشف ذكخىا التي التخاجع قتكث  * 
 .اليامر

 .كإيزاح تعخيف إلى تحتاج التي الشز في الػاردة السرصمحاتب عخفت  * 

 .  قائمييا إلى الذعخية األبيات ندبت* 

 .السخصػط صححت في الستغ كاشخت الى ذلظ في اليامر في صأخ كرد إذا* 
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 أقػاس بيغ الذخيفة األحاديثك  قػسيغ مدىخيغ بيغ القخآنية اآليات بػضع قست* 
 .بيشيسا لمتسييد ليا مغايخة

جعمت متغ الحجيث بخط اسػد عخيس مغايخ لمذخح كذلظ لكػف متغ الحجيث جاء * 
ح بالسجاد االسػد لكي يديل عمى القارغ التسييد كالذخ  احسخ،متفخقا  مع الذخح كبسجاد 

 بيغ الستغ كشخحو.

السؤلف  كضعت عالمات التشقيط كالفػاصل في االماكغ التي تحتاج الى ذلظ الف*
 اإلمالء عالمات مغ ذلظ شابو كما الفػارزك  كالشقاط الجسل، بيغ الفػاصل يدتعسل لع

  .السختمفة

 ."تي تشريز " قتبذ حخفيا  بيغ عالمجعمت الشز الس *

بيا كجو المػحة،  كأعشيك( 26كضعت رقع صفحة السخصػط بيحا الذكل )*
 ضيخ المػحة. بيا كأعشيظ( 26ك)

لع اذكخ تفاصيل السرجر في اليامر سػػ اسع الكتاب كمؤلفو كذلظ لحكخه كامال  *
خكفا لراحبو لع ػرا معيفي السرادر كالسخاجع كلعجـ االشالة، فإف كاف الكتاب مذ

فسعخكؼ أنو لالماـ أحسج بغ  أحسج(اكؿ مخة فسثال )مدشج االماـ السؤلف إال  أذكخ
  لراحبيا.حشبل كىكحا مع باقي الكتب السذيػرة 

 :السخصهط وصف: الثالث السصمب 

 عجد ككاف، كتبت بخط كاضح، عمى ندخة كاحجةاعتسجت في ىحا التحقيق     
 قياس ككاف. صفحة( 71)ىػ صفحاتيا عجد إف أؼ كرقة( 23) بالكامل أكراقيا
بػاقع  الػاحجة، الرفحة في سصخا  ( 47: )األسصخ كعجد. سع( 26×21: )الػرقة

 السجاد لػف  أما ،السعتاد الشدخ خط ىػ الخط نػع ككاف الدصخ في كمسة( 64-61)
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 حالذخ  كأما( )األحسخ بالمػف  الحجيث متغ كتب فقج( كاألحسخ )األسػد لػنيغ مغ فكاف
 .(ألسػدا) بالمػف  كتب فقج

 .مؤلفو إلى السخصهط ندبة: الخابع السصمب

 :كىي ،ةدرئي أمػر ثالثة عمى تعتسج معيغ مؤلف إلى الكتاب ندبة إف   

 خاتستو في أك الكتاب في أثشاء أك ،نفدو الكتاب مقجمة في السؤلف اسعيخد  أف-6
ط السخصػ  ذكخ السؤلف في الرفحة األكلى مغ الكتاب، كقج ناسخ بحلظ يرخح فأ أك

 .بأنيا بخط السؤلف

 .باف ىحا الكتاب لفالف كالتخاجع الكتب أصحاب يحكخه ما-2

 .األخخػ  كتبو في نفدو يحكخه السؤلف ما-8

 ،المخيغ تحقق قج( هللا رحسو) يػسف زاده الذيخ إلى السخصػط ىحا ندبةإف فلحلظ 
فيػ اآلخخ  األمخ كأما. (6) إليو ندبة ىحا الكتاب كالكتب التخاجع أصحاب ذكخ :األكؿ

 السخصػط ندبة بحلظ فتكػف  السخصػط، األكلى مغ الػرقة السؤلف نفدو عمى أثبتو ما
 ع.اعم تعالى وهللا الذظ تقبل كال كاضحة مؤلفو إلى

 

 

 

 

                                                 

 . 4/681االعالـ لمدركمي:: يشطخ -6
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 اول صهرة من السخصهط
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 اول صهرة من الشز السحقق
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 اخخ صهرة من الشز السحقق
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 هطاخخ صهرة من السخص          
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 السبحث الثالث

 الشز السحقق

 ة في الشكاحالحيما تخؾباب 

عن القصاف   حجثشا يحيى بن سعيج: : قاؿ، كىػ ابغ مدخىج (6)َحجثشا ُمدجد

عن مػلى ابغ عسخ  نافعباالفخاد   شيحجث: قال  وبزع العيغ العسخؼ أن  ُعبيج هللا

عن (2)  تحخيع نيي ( نيى )رسهل هللا أن ( كعغ أبيوعسخ )ابغ  :أؼ  عبجهللا

مدتفيسا    قمت لشافعهللا   قاؿ عبيج (8)بكدخ الذيغ كفتح الغيغ السعجستيغ الِذغار

أختو بغيخ اآلخخ  :أؼ  الخجل اآلخخ ويشكحوُ  : يشكُح الخجل ابشةقال ؟لذغاراما :لو

زع  كل ، بل يأختو بغيخ صجاقاآلخخ  :أؼ شكحوت الخجل ويُ خصجاق ويشكح أ

 . شيسا صجاؽ االخخػ كاحجة  م

                                                 

أف رسػؿ هللا  :"( ( هللاهللا قاؿ حجثشي نافع عغ عبج  حجثشا مدجد حجثشا يحيى بغ سعيج عغ عبيج - 6
؟ قاؿ يشكح ابشة الخجل كيشكحو ابشتو بغيخ عغ الذغار . قمت لشافع ما الذغارصمى هللا عميو ك سمع نيى 

 ، لسحسج بغ اسساعيل البخارؼ،. صحيح البخارؼ "صجاؽ كيشكح أخت الخجل كيشكحو أختو بغيخ صجاؽ
 . 9/24، 1911الذغار: رقع:  بابكتاب الحيمة في الشكاح، 

التحخيع إال فيو نيي فالػاجب استعسالو عمى  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ ابغ عبج البخ: "ككل خبخ جاء عغ رسػؿ هللا  - 2
 . التسييج لسا في السػشأ مغ السعاني كاألسانيج،ه دليل يبيغ السخاد مشو أنو نجب"أف يأتي معو أك في غيخ 

 .6/641 البغ عبج البخ:
 باب )شغخ(. 4/461:بغ مشطػر، الالعخبلداف يشطخ:  - 8
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، مغ شغخ الكمب إذا رفع رجمو ليبػؿ :صل الذغار في المغة فقيلأختمف في كا      

مأخػذ مغ شغَخ  :كقيل، خفع رجل ابشتي حتى أرفع رجل أختظال ت :كأف العاقج يقػؿ

  .(6) سي بحلظ لذغػره مغ الرجاؽكأنو س   ،البمج إذا خال

أختظ أك  كأجشي ابشتظ ك زك  أي نخ شاغ   ف يقػؿ الخجل:" كأ(2) كقاؿ ابغ االثيخ

  .(8)"ظ ابشتي أك أختي، كال يكػف بيشيسا ميخزكجَ أمغ تمي أمخىا حتى 

ككأف ىحا  ،ج عغ الشاصخ كالدمصافذا بع  إ، كمشو بمج شاغخ : الذغخ البعجليكق

 . (4) ج عغ شخيق الحقع  بَ العقج 

، ذكليمة في الشكاح م  حلإدخاؿ البخارؼ الذغار في باب ا :(7) قاؿ ابغ السشيخ    

 مساأخحه ف يقاؿ أنو سكغ أ، كي  يبصل الذغار كيػجب ميخ السثل جػازألف القائل بال

التمفع بالشكاح مغ جانب السخأة فخجعػا إلى  قل عغ العخب أنيا كانت تأنف  مغن  

ـ ع الجاىمية فحخ  التمفع بالذغار لػجػد السداكاة التي تجفع االنفة فسحا الذخع كسَ 

                                                 

 باب )شغخ(. 4/461يشطخ: السرجر نفدو  - 6
السبارؾ بغ دمحم بغ دمحم بغ عبج الكخيع الذيباني الجدرؼ، أبػ الدعادات، مجج الجيغ: السحجث  - 2

 ، مغ مرشفاتو: الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ، كجامععسخ كلج كنذأ في جديخة ابغ، المغػؼ االصػلي
 .7/212ىػ. يشطخ: األعالـ لمدركمي 111األصػؿ، تػفي 

 .2/432البغ األثيخ:  ،األثخك  الحجيث الشياية في غخيب  - 8
 .4/461كىحا القػؿ ندبو ابغ مشطػر لمفخاء، يشطخ: لداف العخب، مادة )شغخ(: - 4
، كاف عالسا  أحسج بغ دمحم بغ مشرػر بغ القاسع القاضي، أبػ العباس ناصخ الجيغ بغ السشيخ  - 7

ق.يشطخ: فػات 138فاضال  مفششا ، مغ مرشفاتو: تفديخ القخآف، كاإلنتراؼ مغ الكذاؼ، تػفي سشة 
 .6/649الػفيات لرالح الجيغ:
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ار كشجد فيو مالع يذجد في الشكاح الخالي عغ ذكخ الرجاؽ فمػ صححشا الشكاح الذغ

 .(2) انتيىغخض الجاىمية بيحه الحيمة  يشالبق   (6) لثشا ميخ السجببمفع الذغار كاك 

 ؛صل لوف الحؼ نقمو عغ العخب ال أأل ؛يو نطخف: ك (8)ع العدقالنيقاؿ الحاف     

اف يكػف انكحتيع ، كقزية ما ذكخه يخه قميلبالشدبة إلى غف الذغار في العخب أل

ف الحيمة في في جسيعيع ، كالحؼ يطيخ  لي أ (4)االنفة كميا كانت شغار لػجػد

عو باف سيخ فخجط في التأك أش فقيخ فامتشع في مػسخ  إذا تدكج بشتَ الذغار يترػر 

قع ازكجظ ابشتي فخغب الفقيخ في ذلظ لديػلة ذلظ عميو ، فمسا ك  اقاؿ زكجيا فأن

فانو يشجـ ، ـد لكل كاحج مشيسا ميخ السثلالعقج عمى ذلظ كقيل لو إف العقج يرح كيم

سخ مقرػده لديػلة ميخ اذ ال قجرة لو عمى ميخ السثل لبشت السػسخ ، كحرل لمسػ 

                                                 
ىػ معتبخ بقخاباتيا مغ العربات  كاختمف العمساء في اعتبار ميخ السثل: فقاؿ أبػ حشيفة: - 6

يعتبخ بأحػاؿ  كقاؿ مالظ: يكػنا مغ عذيختيا.خاصة فال يجخل في ذلكأميا كال خالتيا إال أف 
تكػف مغ قبيمة ال يددف في صجاقيغ كال  السخأة في جساليا كشخفيا كماليا دكف ندبيا إال أف

ىػ معتبخ  . كقاؿ احسج:يعتبخ بقخاباتيا دكف غيخىغ. كعغ أحسج مثميغ كقاؿ الذافعي: يشقرغ.
اختالؼ االئسة العمساء البغ  ميا.أرحا بقخاباتيا الشداء مغ العربات كغيخىغ مغ ذكؼ 

 .2/677ىبيخة:
 .33/ 3يشطخ: فتح البارؼ البغ حجخ:  - 2
ىػ شياب الجيغ أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم العدقالني الذافعي، صاحب أشيخ شخح  - 8

ىػ. يشطخ: حدغ السحاضخه في تأريخ مرخ كالقاىخه، لمديػشي: 372لرحيح البخارؼ، تػفي سشة 
6/818. 
 . 3/39كرد في السخصػط )كاالنفة( كالرػاب ما اثبتشاه. يشطخ: فتح البارؼ البغ حجخ: - 4
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حيمة كقج مزى الحجيث في أصمو بصمت ىحه ال فإذا بصل الذغار مغ، السثل عميو

 .(6)الشكاح

ن احتال حتى تدوج عمى الذغار إ :أيزا (2) حشيفةا أبأراد  وقال بعس الشاس   

 . (8) فيجب لكل كاحجة مشيسا ميخ مثميا ،(والذخط باشل ،جائد)العقج : أؼفيه 

صػرة كإنسا قالػا  الذغار،مغ الحشفي ة انيع احتالػا في  حكخ أحج  : لع ي  (4) العيشيقاؿ   

 و/414/ تدكجشي ابشتظازكجظ ابشتي عمى اف  ينإ :نكاح الذغار أف يقػؿ الخجل

 . (7) ا ميخ مثمياسفالعقجاف جائداف كلكل مشي ،حج العقجيغ عػضا  عغ اآلخخأفيكػف 

، ككل اؽ السثلجنكاح الذغار مشعقج  كيرح بر   فة:حشيقاؿ أبػ  :(1) بصاؿقاؿ ابغ  

 .(3) (1) خ السثلال يفدخ عشجه كيشرمح بسي وأجل صجاق نكاح فداده مغ
                                                 

 .3/39يشطخ: فتح البارؼ البغ حجخ:  - 6
مغ ابشاء فارس،  ، قيل أنوفقيو اىل العخاؽ ،االماـ، ابػ حشيفة الكػفي الشعساف ابغ الثابت التيسي - 2

سيخ أعالـ الشبالء لمحىبي: ىػ. يشطخ: 671في سشة ، تػ رأػ أنذ بغ مالظ، ركػ عغ عصاء بغ أبي رباح
1/891 . 
الجػىخة الشيخة شخح مخترخ  ،1/411الشدفي:بي البخكات ، ألالبحخ الخائق شخح كشد الجقائق يشطخ: - 8

 .4/91القجكرؼ البغ الدبيجؼ:
حديغ، بجر الجيغ العيشي، مؤرخ عالمة مغ كبار محسػد بغ أحسج بغ مػسى بغ أحسج بغ ال - 4
 ـ: االعالىػ(. يشطخ377لبخارؼ )تػفي سشة ، مغ كتبو عسجة القارؼ في شخح صحيح السحجثيغا

 . 1/618لمدركمي: 
 .84/411يشطخ: عسجة القارؼ لمعيشي:  - 7
مع كالسعخفة مميح عمي بغ خمف بغ عبج السمظ بغ بصاؿ، أبػ الحدغ، عالع بالحجيث مغ اىل الع  - 1

: الػافي يشطخ ،ىػ449ايزا بابغ المجاـ، تػفي سشةيعخؼ ك  مغ أىل قخشبة، ،الخط حدغ الزبط
 .26/71بالػفيات لمرفجؼ: 

 .61/611يشطخ: شخح البخارؼ البغ بصاؿ: - 1
 .8/661يشطخ: الجر السختار لمحرفكي: -3
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 . (2) : الشكاح باشل لطاىخ الحجيث(6) ثة  كقاؿ االئسة الثال

كىي اف يتدكجيا بذخط اف يتستع بيا أياما  ثع  ،في الستعة حشيفة : أؼ أبػوقال    

عيشي نفدظ أك اف يقػؿ مت كعشج الحشفية صػرتو، (8)، ىكحا ذكخه الكخمانيخمي سبيمياي

غ لفع أك اتستع بظ مجة  معمػمة شػيمة أك قريخة ، فتقػؿ متعتظ نفدي كال بج م

كىحا بشاء عمى قاعجة  الشكاح فاسٌج والذخط باشل (7) ، كىحا مجسع عميو (4)التستع فيو

ل كما شخع بأصمو دكف ع  بأصمو فػصفو باش، كىي أف مالع يذخ   (1)قاعجة الحشفية

ج الرجاؽ فيو فيفد فَ البزع صجاقا  كص   عل، كج  فالشكاح مذخكع بأصمو ،كصفو فاسج

أنيا لسا ثبت أنيا مشدػخة صارت غيخ مذخكعة ، بخالؼ الستعة فكيرح الشكاح  

 .  (3) (1) بأصميا

                                                 

 . (رحسيع هللا)كيقرج بيع اإلماـ مالظ بغ أنذ كاإلماـ الذافعي كاإلماـ أحسج بغ حشبل  - 6
الحاكؼ في فقو ، ك 8/817:سحسج عمير، لل شخح عمى مخترخ سيج خميلمشح الجمي: خيشط - 2

 .3/19:بغ مفمح السقجسىال ،، كالسبجع شخح السقشع9/824: مساكردؼلالذافعي 
دمحم بغ يػسف بغ عمي بغ سعيج، شسذ الجيغ الكخماني، فقيو اصػلي مفدخ نحػؼ، عالع  - 8

ارؼ في شخح صحيح البخارؼ( تػفي سشة اكب الجر ، مغ مرشفاتو )الكػ بالحجيث، أصمو مغ كخماف
 . 1/11ف السائة الثامشة البغ حجخ: . يشطخ: الجرر الكامشة في أعياق131:
  .8/286شخح الػقاية: لعمي الحشفي: -4
 .24/411لمعيشي:  القارؼ  ةيشطخ: عسج - 7
  . 8/284يشطخ: شخح الػقاية: -1
 .3/39يشطخ: فتح البارؼ البغ حجخ:  - 1
 .211ػػػ  1/217الخائق: خحيشطخ: الب - 3
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ؿ العيشي : لع قا ،جائد والذخط باشلا سكل  مشي الستعة والذغارُ  :وقال بعزيم    

: السخاد بيع (6)ىؤالء البعس ، كقاؿ صاحب التػضيح  مغ غبي   أر أحجا  مغ الذخاح

أبي حشيفة  أصحابكخ أحج مغ العيشي بأنو لع يح ابي حشيفة ، كتعقبو أصحاببعس 

أنو أجاز  (2)خفكأنو  يذيخ إلى ما نقل عغ ز   :شيئا  مغ ىحا ، كقاؿ الحافع العدقالني

، (8) اسجةالسؤقت كألغى الػقت ألنو شخط  فاسج، كالشكاح ال يبصل بالذخكط الفالشكاح 

مجة  ليذ كحلظ ، بل عشجه صػرتو  اف يتدكج امخأة إلى خكتعقبو العيشي بأف محىب زف

، كعشج أبي حشيفة كصاحبيو ، ، كاشتخاط السجة باشل   كيمـد معمػمة كالشكاح صحيح 

 . (4)الشكاح باشل

كقاؿ ابغ بصاؿ: ال يكػف البزع  صجاقا  عشج أحج  مغ العمساء كإنسا قالػا يشعقج      

َعَقج  لػ فيػ كسا، كغ فيوخ ، كالرجاؽ ليذ بوالشكاح بسيخ السثل إذا اجتسعت شخكش

 .(7)خ انتيى كذ صجاؽ ثع ذكخ الرجاؽ فرار ذكخ الرجاؽ كال بغيخ

  

                                                 

 . 82/19التػضيح شخح الجامع الرحيح، لعسخ بغ عمي بغ أحسج السعخكؼ بالسمقغ: - 6
ل بغ قيذ بغ سميع بغ قيذ بغ مكسل، اليحلي الحشفي، كاف قج جسع بيغ العمع زفخ بغ اليحي -2

، تػفي سشة كالعبادة، ككاف مغ اصحاب الحجيث، كىػ مغ قياس أصحاب أبي حشيفة
  . 2/861ككفيات األعياف  ،6/691ق.يشطخ: تيحيب االسساء كالمغات لمشػكؼ: 673

 .8/284شخح الػقاية: ،24/662عسجة القارؼ لمعيشي:  يشطخ: -8
 .24/668يشطخ: عسجة القارؼ لمعيشي:  - 4
 . 3/861يشطخ: شخح صحيح البخارؼ البغ بصاؿ  - 7



 33 

 (2) ابغ الدسعاني مغ أئسة الحشفية كتعقبو (6) كىحا م حرل ما قالو أبػ زيج

الشيي  عشو ، كالشيي يقتزي  أختمفشا فيو كقج ثبت : ليذ الذغار  إال الشكاح الحؼفقاؿ

ع كإذا كاف مشييا  لع يكغ ذخ ليي عشو ، ألف العقج الذخعي إنسا يجػز باالسش فدادَ 

، كالشكاح ال  سشع تساـ االيجاب في البزع لمدكجمذخكعا  ، كمغ جية السعشى أنو ي

ل كساؿ  االيجاب ال يرح ، فإنو جعل ما أكجبو ريشعقج لمسخأة صجاقا  ، كإذا لع يح

يء لذخز في عقج ثع جعل عشو لذخز لمدكج صجاقا  لمسخأة فيػ كسغ جعل الذ

لػ زكج أمتو آخخ ، فإف  كال يعارض ىحا ما :ال يكسل الجعل  األكؿ  ، قاؿخخ ، فإنو آ

بعج  ذبيةبجليل أنيا لػ كشئت ب جالفخ  فخج كالديج يسمظ رقبةالدكج يسمظ التستع بال

 لشفدو ألنو جعل ممظ ولمدكج لع يبق الدي  ج والحؼ جعم ، كالفخؽ أف   يجيكػف السيخ لمد

لظ باؽ لو ، كفي مدألة الذغار جعل ممظ التستع الحؼ ذ التستع باألمة لمدكج كما عجا

ممظ اليسيغ حتى  ة البزع ال تجخل تحتبمدكج بعيشو صجاقا  لمسخأة األخخػ كرقلجعمو 

 . (8)يرح جعمو صجاقا  

                                                 

األسخار كتقػيع األدلة، كاف مغ كبار فقياء عبيج هللا بغ عسخ بغ عيدى القاضي، صاحب كتاب  - 6
محي الجيغ  ق، يشطخ: الجػاىخ السزية في شبقات الحشفية،481الحشفية، تػفي ببخارػ سشة 

 .2/272الحشفي:
عبج الكخيع بغ دمحم بغ مشرػر بغ عبج الجبار التسيسي أبػ سعج، السخكزؼ الحافع، مذيػر مغ بيت  - 2

بسخك، يشطخ: تأريخ  712ل، كاف حدغ الفيع جيج الزبط، تػفي سشة العمع كالتقجـ، سسع الكثيخ كرح
 .67/214بغجاد كذيػلو:

 .62/884فتح البارؼ البغ حجخ: - 8
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عن ىػ ابغ سعيج القصاف  يحيى حجثشاىػ ابغ مدخىج قاؿ :  (6)حجثشا ُمدّجد    

عن بغ شياب  حجثشا الدىخي ؼ أنو قاؿ : ا العسخ سبزع العيغ فيي عبيجهللا بن عسخ

بي دمحم بغ الحشفية ، كعمي ىػ ابغ أ اسبغ عمي عغ ابيي الحدين وعبجهللا ابشي دمحم

لع اقف عمى اسع القائل  :قاؿ الحافع العدقالني، قيل لوُ ( )عمياا اه بأ أن( شالب )

إن ( )عمي  فقال، أؼ يرحييا  ال يخى بستعة الشداء بأساا ( ) ابن عباسان 

 وعن، بالخاء السعجسة آخخه راء (2)يهم خيبخ نيي تحخيع ا( نيى عشيرسهل هللا )

 (8)غ عميب كبكدخ اليسدة كسكػف الشػف ، كزاد عسخ  االندية لحهم الحسخأكل 

فػقية  ةفي ركايتو ليحا الحجيث عغ يحيى القصاف فقاؿ : انو تائو بسثشا (4)الفالس

نو تسدظ ، كإنسا كصفو بحلظ اشارة إلى أ(7)الحيخةو كىػ تيكتحتيو بػزف فاعل مغ ال

( عشيا في ذلظ في ، كتقجـ بياف محىب ابغ عباس ) بالسشدػخ كغفل عغ الشاسخ

                                                 

حجثشا مدجد حجثشا يحيى عغ عبيج هللا بغ عسخ حجثشا الدىخؼ عغ الحدغ كعبج هللا ابشي دمحم بغ   - 6
اؿ إف رسػؿ اس ال يخػ بستعة الشداء بأسا فقأف عميا رضي هللا عشو قيل لو إف ابغ عب أبييسا:عمي عغ 

، كتاب الشكاح، باب الحيمة في صحيح البخارؼ  اإلندية.نيى عشيا يـػ خيبخ كعغ لحـػ الحسخ ( ملسو هيلع هللا ىلص)
 . 1/2778، 1711الشكاح، رقع: 

كخيبخ في لداف الييػد تعشي ، السجيشة الشبػية لسغ يخيج الذاـ تبعج عمى ثسانية بخد مغ كىي ناحية  - 2
الكتيبة( كليحا لع كالػشيح ك ( كىي تذسل سبعة حرػف )ناعع ك القسػص كالذق كالشصاة كالدالغ)لحر

الخيابخ( كفتحت في عيج الشبي سشة سبع مغ اليجخة كؿ سشة ثساف. يشطخ: معجع )سسيت عشج الييػد ب 
 . 2/419البمجاف لياقػت الحسػؼ 

 .ما اثبتشاه في الستغ ء الفالس( كالرػابكرد في السخصػط )ابػ عسخك بغ العال- 8
عسخك بغ عمي بغ بحخ ، أبػ حفز الفالس الريخفي الباىمي ، ركػ عغ يديج بغ زريع كبذخ بغ  - 4

،  1/249ىػ  .يشطخ: الجخح كالتعجيل البغ ابي حاتع: 249السفزل ، كىػ برخؼ صجكؽ، تػفي سشة 
 .  2/741كرجاؿ صحيح البخارؼ لمكالباذؼ: 

 مادة )تيو(. 68/432: بغ مشطػريشطخ : لداف العخب ال - 7
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الحجيث لمتخجسة غيخ ضاىخة إلف بصالف الستعة مجسع  ةكتاب الشكاح مدتػفي كمصابق

قال و  ، الستعة كقج مزى الحجيث في الشكاحعميو كال تعخض لو إلى الحيمة في 

أؼ عقج نكاح متعة ن احتال حتى تستع إ أراد أبا حشيفة أك الحشفية بعس الشاس

ه ال يػجب البصالف الحتساؿ فالشكاح فاسجٌ  إصالحو بإلغاء الذخط مشو ، كالفداد ضج 

لػ ححؼ مشو الديادة صح البيع  ي ترحيحو بحلظ ، كسا قيل في بيع  الخبافيتحيل ف

، كتقجـ أنو لع يجد إال  ح جائد والذخط باشلالشكا: قيل ىػ زفخ  وقال بعزيم، 

الشكاح السؤقت ، كإلغاء الذخط كاجب بأف ندخ الستعة ثابت  كالشكاح السؤقت في حكع 

 .(2)كقج تقجـ الكالـ فيو ظ/464/ ،بالسعاني ، كاالعتبار عشجىع في العقػد (6)الستعة

 ما يكخه من االحتيال في البيهع باب

لُيسشع بو فزل ، أؼ الدائج  عمى قجر الحاجة ساءال يسشع فزل الكباب قػلو 

ما يخعى مغ العذب رشبا   ، كىػ(8) بلجبفتح الكاؼ كالالـ بعجىا ىسدة بػزف ال الكأل

 .(4) اسلمسفعػؿ فيي ي، كي سشع مبشكيابدا  

كفي ركاية أبي ذر حجثشي  حجثشاىػ ابغ ابي أكيذ قاؿ :  (6)حجثشا اسساعيل     

عبج الخحسغ بغ  عن االعخجعبجهللا بغ ذكػاف  عن ابي الدناد االماـ مالكباالفخاد 

                                                 
  .3/14يشطخ: البحخ الخائق: -6
 . 62/884يشطخ: فتح البارؼ البغ حجخ:  - 2
 . 62/887خصػط )الحبل( كالرػاب ما اثبتشاه، يشطخ: السرجر نفدو: كردت في الس - 8
 .()كأل ، مادة6/647: يشطخ: لداف العخب البغ مشطػر - 4
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عمى البشاء لمسفعػؿ  : ال ُيسشعُ  ( قالن رسهل هللا )أ( ) عن أبي ىخيخةىخمد 

، كالالـ في ليسشع الـ بو فزل الكألعمى البشاء لمسفعػؿ ايزا   سشعَ فزل الساء ليُ 

كليذ حػلو غيخه  الساء كألاف حػؿ ذلظ الة ككفشق ماء ب مغ ، كالسعشى افالعاقبة

ف صاحب الساء أ ييَ ش  إال إذا كانت السػاشي تخد ذلظ الساء فَ  وكال يػصل إلى رعي

ألنو إذا مشعو مشع رعي ذلظ الكأل ، كالكأل ال يس شع لسا في مشعو مغ  ،يسشع فزمو

مغ  عاء اذا احتاجػا إلى الذخب ألنيع إذا مشعػاخ   االضخار بالشاس ، كيمتحق بو ال

كاف لو بئخ كحػليا رجل : السخاد  (2)كقاؿ السيمب  ، خب امتشعػا عغ الخعي ىشاؾالذ

غيخه لمذخب كىػ ال  ع  عَ ع فزل ماء بئخه اف يخده نَ فيسش وكأل مباح فأراد االختراص ب

مى مشعو حاجة لو إلى الساء الحؼ يسشعو ، كإنسا حاجتو إلى الكأل ، كىػ ال يقجر ع

الكأل ، ألف الشَعَع ال تدتغشي عغ الساء بل  اء ليتػفخالس علكػنو غيخ مسمػؾ لو فيسش

إذا رعت الكأل عصذت ، كيكػف ماء غيخ البئخ بعيجا  عشيا فيخغب صاحبيا عغ ذلظ 

 . (8) خ لراحب البئخ بيحه الحيمة انتيىالكأل فيتػف

كىػ أنو قج يخز أحج معاني الحجيث كيدكت عغ البقية  :خخكقاؿ فيو معشى آ    

حجيث اختراص الشيي بسا أريج بو مشع الكأل ، فإذا لع يخد بو ذلظ فال ألف ضاىخ ال
                                                                                                                                            

ال  :" قاؿي الدناد عغ األعخج عغ أبي ىخيخة: أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصغ أبحجثشا إسساعيل حجثشا مالظ ع - 6
ب ما يكخه في االحتياؿ في ، با، كتاب الحيلصحيح البخارؼ  ،"يسشع فزل الساء ليسشع بو فزل الكأل 

 .2774/ 1 ،1716رقع:  :البيػع
األنجلدي، كاف أحج األئسة  ىػ السيمب بغ أحسج بغ أبي صفخة، أسيج بغ عبيج هللا، األسجؼ - 2

 . 68/221لمحىبي: يشطخ: سيخ أعالـ الشبالء .ق487الفرحاء السػصػفيغ بالحكاء، تػفي سشة
 .62/887فتح البارؼ البغ حجخ:  يشطخ: - 8
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 ألنو إذا لع ،كالحجيث معشاه ال يسشع فزل الساء بػجو مغ الػجػه ،يي عغ مشع الكألن

يسشع بدبب غيخه فأحخػ أف ال يسشع بدبب نفدو، كفي تدسيتو فزال إشارة إلى أنو 

 كجو مصابقة: ، كقاؿ ابغ السشيخالبئخ مشعو   صاحب يكغ زيادة عغ حاجة إذا لع

، بسا عجا فزميا مغ الساءف االبار التي في البػادؼ لسحتفخىا اف يختز التخجسة أ

ل صاحب البئخ فأدعى أنو ال بخالؼ الكأل السباح فال اختراص لو بو فمػ تحي  

بو ألف صاحب الساشية كأل الحؼ بقخ فزل في ماء البئخ عغ حاجتو ليتػفخ لو  ال

ال تدتصيع  الخعي عمى الطسأ لجخل في  اليا إلى ماء آخخ ألنيحتاج إف يحػ   حيشئح  ي

الشيي ثع قاؿ : كال يمـد مغ كػف دعػاه كحبا  محزا  إف ال يكػف في كالمو تحيل 

حق  ال فيسا لو فيو مقاؿ كىػ الساء تحيال  عمى ما ةعمى مشع السباح ، فحجتو  ضاىخ 

 . (6)لو فيو كال حجة كىػ الكأل

كمغ ثسة قاؿ  ،ل في البيعالتحي أصلقاؿ الحافع العدقالني: كىحا جػاب عغ ك     

يجج فيو حجيثا  س لو فمع يحكخ حجيثا  ألنو لع : كىػ مغ قبيل ما تخجع بو كبي  الكخماني

نو تخجع بالتحيل في البيع كعصف عميو كال يسشع فزل الساء كذكخ ، يخيج أعمى شخشو

، لكغ ال يجفع ىحا القجر الدؤاؿ عغ الحكسة في ؿلحجيث الستعمق بالثاني دكف األك ا

: لكغ يسكغ أف يكػف السشع خماني، ثع قاؿ الكخاد مشع فزل الساء في كتاب الحيلإي

ا ما سة بيشيبكيطيخ اف السشاس إنتيى. بغيخه،يكػف بصخيق عجـ البيع أك اف عع مغ أ 

                                                 

 .62/887يشطخ: فتح البارؼ البغ حجخ:  - 6
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فزل في ماء  نو القاؿ اف صاحب البئخ يجعي أاف ي   وامتسحكاه ابغ السشيخ لكغ 

 يئحح و فيطيخشيتدقى مايأل اف يبتاع مشو ماء بئخه فكالبئخ ليحتاج مغ أحتاج إلى ال

ماء البئخ كفي تػفيخ  جة عمى حرػؿ البيع ليتع مخاده في أخح ثسغحو تحيل بالأن

عغ الشجر فمػ كاف نيى ، كأما ابغ بصاؿ فأدخل في ىحه التخجسة حجيث الكأل عميو

 بيغ السحجثيغ ػدة في جسيع الخكاياتجلكغ تخجسة الشجر مػ ، كحلظ لبصل االعتخاض
(6). 

 باب ما يكخه من التشاجر

، كالتشاجر  بزع الجيع بعجىا شيغ معجسة ىػ اف يديج في الثسغ أؼ كخاىة تحخيع   

حجثشا ، (2)ضخب  مغ التحيل في تكثيخ الثسغنو كأو فيبال رغبة فيو ليػقع الغيخ 

 عن مالكي ثقفغ ابغ جسيل بفتح الجيع ، أبػ شخيف البكدخ العي بن سعيج (8)قتيبة

( نيى عن ن رسهل هللا )أ( ) عن ابن عسخمػلى ابغ عسخ عن نافع االماـ 

، كقج أشار بالتخجسة إلى ما كرد في  (4)لمتخجسة ضاىخة تحخيع كمصابقتو نيي الشجر

 "اجذػابمفع ال تش" (بعس شخؽ الحجيث السحكػر في الباب مغ حجيث أبي ىخيخة )

                                                 

 .281-62/287يشطخ: السرجر الدابق: - 6
 مادة )نجر(. .1/876: يشطخ: لداف العخب البغ مشطػر - 2
سمع نيى ك  أف رسػؿ هللا صمى هللا عميو  ":سعيج عغ مالظ عغ نافع عغ ابغ عسخحجثشا قتيبة بغ  - 8

 . 1/2774، 1712". صحيح البخارؼ، كتاب الحيل، باب الشيي عغ الشجر، رقع: عغ الشجر
، السػسػعة الفقيية 8/97يشطخ: اليجاية في شخح بجاية السبتجؼ لمسخغيشاني: -4

  .21/211الكػيتية:
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ضخار الغيخ كسا مغ حيث أف فيو نػعا  مغ الحيمة إلل يككجو دخػلو في كتاب الح(6)

 . (2)كقج سبق الحجيث في كتاب البيػع مخ  

 

 اع في البيهعخجباب ما يشيى من ال

في / و415/ (4)اع بجؿ مغ كفي ركاية أبي ذرخجعغ ال (8)شيييَ س  الكذ   كفي ركاية    

كيقاؿ لو الخجع كالخجع بالفتح كالكدخ ،  ،السعجسة كتفتحالبيع كالخجاع بكدخ الخاء 

يخادعهن  يانيدختكىػ ال وقال أيهب ،(7)، كفي السبالغة خجكع كمخجاعادعخكرجل  

 بكدخ العيغ له أتى األمخ عياناُ  عهن آدمياا ديخاكانسا ك ركاية أبي ذر  كفي كسا هللا

ج عمى الثسغ معايشة بال بأخح الدائ شػامأؼ لػ أع قاؿ الكخماني :.يكان أىهن عم

 ثسة كاف سالظ السكخ كمغلمخجاع  (1) لةآ، ألنو ما جعل الجيغ تجليذ لكاف أسيل

                                                 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       پ  پ  پ                 پ  چ صحيح البخارؼ ، كتاب األدب ، باب  - 6

 .  3/63،  1111رقع:  چٹ   ڤ     ٹٹ  ٹ
،  2641، رقع: عمى بيع أخيو كال يدـػ عمى سػمو ، باب ال يبيعصحيح البخارؼ، كتاب البيػع - 2
8/19  . 
دمحم بغ السكي بغ زراع بغ ىاركف السخكزؼ ابػ الييثع الكذسييشي حجث بكتاب دمحم بغ السكي بغ  - 8

ق( كىػ آخخ مغ مات مغ اصحاب الفخبخؼ.يشطخ: 897الجامع الرحيح لمبخارؼ عغ الفخبخؼ )ت
 .  2/171اكساؿ االكساؿ البغ نقصة: 

الظ كلقي جمة أعياف عبيج بغ أحسج بغ دمحم بغ عبج هللا بغ عفيخ ، أصمو مغ ىخاة كتفقو بسحىب م - 4
السحىب ، كغمب عميو الحجيث كسسع مغ السدتسمي كالحسػؼ كأبي ىيثع كعمييع عػؿ البخارؼ ،تػفي سشة 

 .  6/263ىػ. يشطخ: الجيباج السحىب في معخفة أعياف السحىب لبخىاف الجيغ اليعسخؼ:487
  .  2/6662: مادة )خجع(  يشطخ: لداف العخب البغ مشطػر، - 7
 .  62/881ي السخصػط )اية(  كالرحيح ما اثبتشاه . فتح البارؼ البغ حجخ:كردت ف - 1
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ع غس مسغ يتطاىخ بيا كفي قمػبيع أكضالش اس اب جكالخجيعة حتى يفعل السعرية عش

و عغ سفياف بغ شففي مر (8)ىحا ركاه ككيع  ،(2) أيػب كقػؿ .(6) خة  فكىع عشو أشج  ن

كفي ركاية أبي  حجثشاىػ أبغ ابي اكيذ قاؿ  (7)حجثشا اسساعيل. عغ أيػب (4) يشةعي

( ) عن عبجهللا بن ديشار عن عبجهللا بن عسخاالماـ  مالكأبي ذر حجثشي باالفخاد 

اء السيسمة كتذجيج السػحجة ابغ مشقح بالقاؼ السكدػرة حبفتح ال (1)افب  حأسسو  ان رجالا 

كقيل ىػ مشقح بغ عسخك ، ة بعجىا الرحابي ابغ الرحابي سالسكدػرة كالسعج

                                                 

 .62/881يشطخ: فتح البارؼ البغ حجخ: - 6
ايػب بغ ابي تسيسة الدختياني ، ابػ بكخ ، مػلى لعشدة ، كاسع ابي تسيسة : كيداف ، كاف ثقة ثبتا  - 2

، 9/241صبقات الكبخػ البغ سعج: : الال كرعا ، كثيخ العمع حجة . يشطخفي الحجيث ، جامعا عج
 . 6/1اسعاؼ السبصا بخجاؿ السػشا لممديػشي:

، كلو ىػ91ككيع بغ الجخاح بغ مميح الخؤاسي، أبػ سفياف الكػفي، ثقة عابج، مات في اكآخخ سشة  - 8
 . 6/819تقخيب التيحيب البغ حجخ:  :. يشطخمغ العسخ سبعػف سشة ، كقج أخخج لو الجساعة 

عييشة بغ ابي عسخاف ميسػف الياللي، شيخ االسالـ الكػفي ثع السكي، االماـ السذيػر، سفياف بغ  - 4
ىػ . 693فقيو الحجاز في زمانو، سسع مغ ابغ شياب الدىخؼ ، كعشو االعسر ، ثقة حافع ، تػفي سشة 

 .  3/474سيخ اعالـ الشبالء لمحىبي:  يشطخ :
يشار عغ عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا : أف حجثشا إسساعيل حجثشا مالظ عغ عبج هللا بغ د  - 7

صحيح  رجال ذكخ لمشبي صمى هللا عميو ك سمع أنو يخجع في البيػع فقاؿ ) إذا بايعت فقل ال خالبة (
 .  1/2774،  1778البخارؼ ، كتاب الحيل ، باب ما يشيى مغ الخجاع في البيػع ،رقع: 

قح بغ عسخك بغ عصية بغ خشداء بغ مبحكؿ األنرارؼ ابغ مش –بفتح أكلو كتذجيج السػحجة  –حباف - 1
األنرارؼ الخدرجي ، مغ أصحاب رسػؿ هللا ، كاف رجال ضعيف فجعل لو الشبي الخيار ثالثة أياـ ، 

اإلصابة في تسييد الرحابة البغ حجخ:   تػفي في خالفة عثساف بغ عفاف رضي هللا عشو . يشطخ:
2/66  
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بزع التحتية  ( انو ُيْخَجُع في الُبيهعذكخ لمشبي )، توفي ميسا (6)كصححو الشػكؼ 

بكدخ الخاء السعجسة  إذا بايعت فقل ال خالبة( لو )فقال كسكػف الخاء السعجسة 

: معشى كقاؿ السيم ب  كتخفيف الالـ أؼ ال خجيعة في الجيغ ، ألف الجيغ الشريحة 

قاؿ الحافع ،أؼ ال تخجعػني فإف ذلظ ال يحل  خالبة أؼ ال تخمبػني قػلو ال 

فيػ غيخ  ف ضيخ في العقج خجاعإكالحؼ يطيخ أنو  كارد مػرد الذخط أؼ  :العدقالني

، كجعل  قاؿ ال تمدمشي خجيعتظ قاؿ بذخط أف اليكػف فيو خجيعة أك صحيح  كأنو

(  ىحا القػؿ مشو بسشدلة شخط ) و الخجيعة ، كقيل: الخ د إذا تبيغ ل الخيار لو ليكػف لو

كال يجخل في الخجاع  السحـخ الثشاء عمى الدمعة  :قاؿ السيمب  ، عاـ في كل  أحج

كمصابقة الحجيث  ،(2) كاالششاب في مجحيا فإنو متجاكز عشو كال يشقس بو البيع

 لمتخجسة ضاىخة كقج مزى الحجيث في البيػع . 

يال  لع يرح حأحجث بعس الستأخخيغ  :(4)عالـفي اإل (8): قاؿ ابغ القيعفائجة    

أمخ يكفزمو عمع أنو لع يكغ  (6)القػؿ بيا عغ احج االئسة كمغ عخؼ سيخ الذافعي

                                                 

شػكؼ ، شيخ االسالـ العالمة محيي الجيغ أبػ زكخيا يحيى بغ شخؼ بغ مخؼ بغ حدغ بغ حديغ ال - 6
ىػ . يشطخ:  111، كاف سيجا كحرػرا كليثا عمى الشفذ ، لو كتاب شخح فيو صحيح مدمع ، تػفي سشة 

 .  3/897شبقات الذافعية الكبخػ لمدبكي: 
 .  62/881يشطخ: فتح البارؼ البغ حجخ:  - 2
ي الجمذقي، الفقيو األصػلي السفدخ الشحػؼ، العارؼ دمحم بغ أبي بكخ بغ أيػب بغ سعج الدرع - 8

ق، يشطخ: ذيل شبقات الحشابمة لسحي الجيغ 176شسذ الجيغ أبػ عبج هللا بغ قيع الجػزيو تػفي سشة 
 .7/611الحشفي:

 (.إعالـ السػقعيغ عغ رب العالسيغاسع الكتاب ) - 4
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شطخ كاف يجخؼ العقػد عمى ضاىخىا كال يعل الحيل التي تبشى عمى الخجاع كاف فب

خؽ بيغ فإف الف ،اشاه إف يبيح لمشاس السكخ كالخجيعةحف وقرج الفاعل إذا خالف لفط

فال يعتبخ القرج في العقج كبيغ تجػيد عقج قج عمع بشاؤه  إجخاء العقج عمى ضاىخه

ل الثاني إلى حكمغ ندب  ،عمى السكخ مع العمع بأف باششو خالؼ ضاىخه ضاىخ

خرسو عشج هللا ، فإف الحؼ جػزه  بسشدلة الحاكع يجخؼ الحكع عمى فيػ الذافعي 

عجالتيع كإف كانػا في الباشغ شيػد زكر ،  عجالة الذيػد فيحكع بطاىخ في  هضاىخ 

إنسا جػز اف يبيع الدمعة مسغ يذتخييا جدما مشو عمى اف  (2)ككحا في مدألة العيشة

ضاىخ عقػد السدمسيغ سالمتيا مغ السكخ كالخجيعة كلع يجػز قط اف الستعاقجيغ 

يقرج ل الخبا كالسيسا اف لع متيغ ثع يحزخاف بدمعة محئاميتػشآف عمى ألف بألف ك 

ف أ، كيتأكج ذلظ إذا كانت ليدت ممكا  لمبائع ، ك(8)ىا السذتخؼ شخاءالبائع بيعيا كال 

فيػقعاف العقج يكػف عشجه سمعة لغيخه فيػقع العقج كيجعي أنيا ممكو كيرجقو السذتخؼ 

، االكثخ في ذمة السذتخؼ في الطاىخعمى االكثخ ثع يدتعيجىا البائع باالقل كيتختب 

الـز السحىب ليذ بسحىب ، فقج  وز ذلظ بحلظ لبادر إلى أنكاره ألنكلػ عمع الحؼ جػ 

                                                                                                                                            

لعمع كرد عمى األئسة متبعا األثخ، ىػ دمحم بغ إدريذ بغ عباس الذافعي، صشف الترانيف كدكف ا - 6
 .3/281ق، يشطخ: سيخ أعالـ الشبالء لمحىبي: 214كصشف في أصػؿ الفقو كفخكعو، تػفي 

الدمف كىي أف يبيع الخجل سمعتو بثسغ معمـػ إلى  أؼ-بالعيشةأخح كأعصى -إذا عي  غ الخجل العيشة: - 2
نقجا، كالسخاد بو بيع الشديئة. يشطخ: الشياية  أجل مدسى ثع يذتخييا في السجمذ نفدو بأقل مغ ذلظ الثسغ

 .  8/884في غخيب الحجيث كاالثخ البغ االثيخ: 
 . 62/881كردت في السخصػط )شخاؤىا( كالرػاب ما اثبتشاه. يشطخ: فتح البارؼ البغ حجخ:  - 8
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كىحا إذا عخفو أنكخه كأشاؿ في ذلظ ججا  حتى يحكخ العالع الذيء كال يدتحزخ الزمو 

 . (6) وممخر

، فالذافعية يجخكف العقػد و في ضاىخ الحكعناالثع بصال مغكالتحقيق أنو ال يمـد     

ف مغ عسل الحيل بالسكخ كالخجيعة يأثع في الباشغ عمى ضاىخىا كيقػلػف مع ذلظ ا

 . (2)كباهلل التػفيق  ،كبيحا يحرل االنفراؿ عغ أشكالو

 

 باب ما يشيى من االحتيال

لوأن ، أؼ التي يخغب كلييا فييا لمهلي في اليتيسة السخغهبةأؼ الحيمة       ال يكسِّ

  .كفي ركاية أبي ذر ليا صجاقيا قياصجابكدخ السيع السذجدة 

شعيب كفي ركاية أبي ذر أخبخنا  حجثشا الحكع بغ نافع قاؿ : (8)حجثشا ابه اليسان   

يحجث أؼ ابغ الدبيخ  قال : كان عخوة بغ شياب انو الدىخي أبي حسدة عغ  ىػ بغ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڇ    ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  )( في معشى قػلو تعالى ) أنو سأل عائذة

                                                 

 .8/263يشطخ: إعالـ السػقعيغ عغ رب العالسيغ إلبغ القيع: - 6
 . 62/881غ حجخ: يشطخ: فتح البارؼ الب - 2
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ : أنو سأؿ عائذة عيب عغ الدىخؼ قاؿ كاف عخكة يحجثحجثشا أبػ اليساف حجثشا ش  - 8

 قالت ىي اليتيسة في حجخ كلييا فيخغب في ماليا كجساليا فيخيج  چڈ  ڈ   ڇ    ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  
يغ في إكساؿ الرجاؽ ثع استفتى أف يتدكجيا بأدنى مغ سشة ندائيا فشيػا عغ نكاحيغ إال أف يقدصػا ل

صحيح البخارؼ ، كتاب االحتياؿ چ  ۓ  ڭ  ڭچ  الشاس رسػؿ هللا صمى هللا عميو ك سمع بعج فأندؿ هللا
 . 1/2774، 1714، رقع: في اليتيسة السخغػبة كأف ال يكسل ليا صجاقيا  ، باب ما يكخه لمػلي
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أؼ  قالتأبي ذر مغ الشداء كسقط في ركاية  ،سػاىغ :أؼ (6)  (  ڌڍ  ڍ  ڌ

اء حبفتح الفي حجخ ولييا  أؼ التي مات أبػىا ككانت ىي اليتيسة :(2)عائذة

ليا فيخيج ان جسافيخغب في ماليا و السيسمة ككدخىا أؼ في رعاية القائع بأمػرىا 

يها فشُ  خ مثميا مغ أقاربياي، أؼ بأقل مغ مبأدنى من سشة ندائيا ظ/415/يتدوجيا

 بزع التحتيةين إال ان يقدصها لين عن نكاحعمى البشاء لمسفعػؿ  بزع الشػف 

عمى  سال الرجاقكفي اكسكػف القاؼ مغ االقداط كىػ العجؿ أؼ إال اف يعجلػا 

قاؿ ابغ بصاؿ فيو : أنو ال يجػز لمػلي اف يدكج يتيسة باقل مغ ، عادتيغ في ذلظ 

  .(8)اال يفي بقيسة صجاؽ مثمياصجاقيا كال اف يعصييا مغ العخكض في صجاقيا م

 عشج شخح الحجيث السحكػر في تفديخكاختمف في سبب ندكؿ اآلية السحكػرة كسا تقجـ 

 . (4) سػرة الشداء

: معشى االية كإف خفتع أف ال تعجلػا في (7) الصيبقاؿ القاضي أبػ بكخ بغ     

تأمشػا مغ تخؾ القياـ  غ يصالبػنكع بحقػقيغ كالمى االشفاؿ الالتي ال أكلياء لي  اليتا

                                                 

 . (8)سػرة الشداء جدء مغ آية - 6
لبعثة الشبػية باربع ، كلجت بعج اميا أـ ركماف بشت عػيسخ الكشانية، ابكخ الرجيقعائذة بشت أبي  - 2

ىػ مغ اليجخة 73شة ، تػفيت سسشيغ أك خسذ، تدكجيا الشبي كىي بشت ست، كدخل بيا كىي بشت تدع
 . 3/287كدفشت بالبقيع. يشطخ: االصابة البغ حجخ: 

 . 1/271يشطخ: شخح صحيح البخارؼ البغ بصاؿ  - 8
 .62/881يشطخ: فتح البارؼ البغ حجخ: - 4
ىػ أبػ بكخ دمحم بغ الصيب بغ دمحم القاضي الباقالني، السمقب بذيخ الدشة، الستكمع عمى محىب  - 7

 .1/44ق، يشطخ: تختيب السجارؾ كتقخيب السدالظ لمقاضي عياض:418السثبتة كأىل الحجيث، تػفي سشة
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بحقػقيغ لعجدىغ عغ ذلظ فدكجػا مغ الشداء القادرات عمى تجبيخ أمػرىغ أك مغ 

 .(6) ليغ أكلياء يسشعػنكع مغ الحيف عمييغ

بالبشاء عمى الزع أؼ بعج ذلظ كسا في  عجُ ب( هللا )  رسهلَ  الشاُس  استفتىثم  

اك كفي ركاية أبي ذر يدتفتػنظ ( بالػ  ويدتفتهنكتعالى )  فأندل هللاأحجػ الخكايات 

، أؼ باقي الحجيث ففي باب حكخ الحجيث، ففي الشداءكة بالػاك باسقاشيا كالتال

االكفاء مغ كتاب الشكاح بمفع أؼ تخغبػف اف تشكحػىغ فأندؿ هللا ليغ ، أف اليتيسة 

، كإذا كانت كساؿ الرجاؽي نكاحيا كندبيا في إإذا كانت ذات جساؿ كماؿ رغبػا ف

قاؿ فكسا ، تخكػىا كأخحكا غيخىا مغ الشداءا  عشيا في قمة الساؿ كالجساؿ مخغػب

اف يقدصػا ليا  يتخكػنيا حيغ يخغبػف عشيا فميذ ليع اف يشكحػىا إذا رغبػا فييا إال

، كقج مزى  ةة ضاىخ جسكمصابقة الحجيث لمتخ  (2) ؽكفى مغ الرجاالكيعصػىا حقيا أ

  .(8)اء التفديخ في مػاضع سػرة الشد الحجيث في

 لغيخه جارية رجلباب إذا غرب 

دعع الغاصب فأؼ  دعم أنيا ماتتففمسا ادعى عميو الغرب  ،حىا قيخا  خيعشي أ    

بزع القاؼ ككدخ السعجسة عمى البشاء لمسفعػؿ ،  عميو فقزيت ماتاف الجارية 

أؼ  بقيسة الجارية السيتة، أؼ فقزى الحاكع يحتسل اف يكػف عمى البشاء لمفاعلك 
                                                 

 .62/881يشطخ: فتح البارؼ البغ حجخ:  - 6
 . 64/71يشطخ: عسجة القارؼ لمعيشي : - 2
، 2118رقع: چ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڄڦ  ڦ  ڄچ ، باب قػؿ هللا تعالى تفديخكتاب ال صحيح البخارؼ، - 8
4/9  . 
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أؼ  فييكىػ السغرػب مشو  صاحبياثم وججىا ع الغاصب أنيا ماتت زعي الت

 والعمى الغاصب  التي ح كع بيا القيسة دويخ لراحبيا السالظ ليا  :أؼ ،لوالجارية 

، فإذا زاؿ ذلظ بيعا  كإنسا أخحىا لدعسو ىالكيا ليا إذ ليذ ذلظ يكهن القيسة ثسشاا 

أراد بو االماـ االعطع أبا حشيفة  وقال بعس الشاس :صل ، ب الخجػع إلى األجك 

قاؿ  ،مغ الغاصب القيسةيا كأؼ ألخح مال لمغاصب الخحهالسحكػرة  الجاريةرحسو هللا 

أؼ  واعتلمشو  وفي ىحا احتيال لسن اشتيى جارية رجٍل ال يبيعيا فغربيا :البخارؼ 

 بفتح قيستيا فيصيبأؼ مالكيا  أخح ربيايت حتى ماتبأنيا احتج أك تعمل كاعتحر 

التحتية بعج الفاء ككدخ الصاء السيسمة كسكػف التحتية أك بزع ففتح كفتح التحتية 

، ككحا لػ كانت الرػرة في غيخ الجارية مغ لمغاصب جارية غيخه السذجدة بحلظ 

دعى فداده ككحا لػ غرب حيػانا  مأكػال  فحبحو ثع استجؿ البخارؼ مأكػؿ أك غيخه كا

، ىحا شخؼ مغ حجيث  ( أمهالكم عميكم حخامقال الشبي )لبصالف ذلظ بقػلو : 

 أكاخخ الحج . مصػال  في  (6)همغ حجيث أبي بكخ  وكصم

 ماؿ كل: فاف قمت مقابمة الجسع بالجسع يفيج التػزيع فيمـد اف يكػف قاؿ الكخماني   

ديع أؼ قتل نفبشػ تسيع قتمػا أ :، ثع أجاب بأنو كقػليعشخز حخاما  عميو كليذ كحلظ

                                                 

ىػ نفيع بغ الحارث، كقيل: نفيع بغ مدخكح، كاف عبجا  لبعس أىل الصائف فتجلى إلى رسػؿ هللا  - 6
اسج الغابة في معخفة الرحابة البغ ق، يشطخ: 72كتػفي بيا سشة  لبرخةببكخة، فكشاه أبا بكخة، سكغ املسو هيلع هللا ىلص 

 .7/2131االثيخ:
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مع مغ القػاعج عغ الط (6) ةة الرارفشلمقخي مجازفيػ  ،بعزيع بعزا اىخ كسا ع 

كىشا . إذا لع يػجج التخاضي (أمػالكع عميكع حخاـ) :، كأجاب العيشي بأف معشىالذخعية

ج بأخح الغاصب القيسة بالغيغ السعجسة  يهم القيامة ادر لهاءٌ لكل غ( ، كقاؿ )قج كج 

، كأجاب العيشي ( في ىحا البابعسخ )كالحاؿ السيسمة كقج كصمو السرشف  عغ ابغ 

، كالغرب ىػ أخح شيء مغاصب غادر ألف الغجر تخؾ الػفاءأيزا  بانو ال يقاؿ ل

 .(8)رضاسة ع أخح السالظ القيثكحب ماتت كقػؿ الغاصب أنيا  ،(2) ا  كعجكانا  قيخ 

 هللا بن عن عبجأؼ الثػرؼ  حجثشا سفيان: الفزل بغ دكيغ قاؿ (4) حجثشا أبه نعيم 

: لكل غادر لهاء يهم ( أنو قال( عن الشبي )هللا بن عسخ ) ديشار عن عبج

-ماتتالجارية  أف-. كال ريب أف االعتالؿ الرادر مغ الغاصب القيامة يعخف بو

  .كجشاية في حق أخيو السدمع غجر  

: خالف ابا حشيفة الجسيػر في ذلظ فاحتج ىػ بأنو ال ي جسع كقاؿ ابغ بصاؿ

كاحتج الجسيػر بأنو ال يحل ماؿ مدمع  ،ممظ شخز  كاحجالذيء كبجلو في 

 عمى صجؽ دعػػ  فدو كبأف القيسة إنسا كجبت بشاءإال عغ شيب نك/ 461/
                                                 

شطخ: عسجة القارؼ لمعيشي: . يكالرػاب ما أثبتشاه في الستغ كردت في السخصػط )الرادقة( - 6
24/667 . 

 ، مادة)غرب(.143:/6يشطخ: لداف العخب البغ مشطػر:  - 2
  .24/667يشطخ: عسجة القارؼ لمعيشي: - 8
حجثشا أبػ نعيع، حجثشا سفياف، عغ عبج هللا بغ ديشار، عغ عبج هللا بغ عسخ، رضي هللا عشيسا، عغ  - 4

، باب إذا غرب جارية كزعع أنيا كتاب الحيل ،لكل غادر لػاء يـػ القيامة يعخؼ بو»، قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصالشبي 
: صحيح  تكػف القيسة ثسشافقزي بقيسة الجارية السيتة، ثع كججىا صاحبيا فيي لو، كيخد القيسة كالماتت 

  (.1911، رقع)9/27البخارؼ: 
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عمى ممظ السغرػب  ف الجارية ماتت فمسا تبيغ أنيا لع تست فيي باقيةالغاصب أ

إلى صاحبيا قاؿ كفخقػا بيغ  ح فػجب اف ت خديقج صحمشو ألنو لع يجخ بيشيسا ع

ء السدتيمظ ككحا الذي اف الثسغ في مقابمة الذيء القائع كالقيسة فيقيسة فلثسغ كالا

ع رضي بأخح الثسغ بيغ الغرب كالبيع الفاسج اف البائ، كالفخؽ في البيع الفاسج

ف يأخح قيسة أ، فإصالح ىحا البيع ذف لمسذتخؼ بالترخؼ فييااعػضا  عغ سمعتو ك 

رضي ف كو  إال إم  اف يتس لو السالظ فال يحل  غاصب لع يأذف لو ت كالالدمعة إف فات

 . (6) السغرػب مشو بقيستو  

 ي  قاؿ الحافع العدقالني : كمحل  الرػرة السحكػرة أكال  عشج الحشفية اف يجع      

انيا ماتت فيرجقو أك يكحبو ، فيقيع بالسدتحق عمى الغاصب بالجارية فيجيب 

عمى الغاصب  يشئححغ فيكػف لمسدتحق الغاصب البيشة أك يدتحمفو فيشكل عغ اليسي

بالخيار إذا ضيخ كحب الغاصب ، إف شاء  يشئححعي سجمع حمفو أنيا ماتت فال

جؿ بكاستجؿ باف السالظ ممظ  ،أمزى الزساف كاف شاء استعاد الجارية كرد  العػض

داؿ ممكو عغ السبجؿ لكػنو قابال  لمشقل فمع يقع الحكع ف،  (2)بجناك قبة  السغرػب ر 

جؼ محزا  بل لمزساف السذخكط كلػ نذأ مشو فػت الجارية عمى صاحبيا علمت

 . (8)لغاصب بحلظ ألنو يشافي صحة العقجبالحيمة كلػ تختب االثع عمى ا
                                                 

 .62/883فتح البارؼ البغ حجخ:  - 6
: فتح البارؼ البغ حجخ: كاك، كالرػاب ما اثبتشاه. يشطخ بغيخ ()بجنا كردت في السخصػط  - 2

62/883 . 
 .889-62/883يشطخ: السرجر نفدو - 8
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اذا  (6)ألـد بعس الحشفية مالكا  بانو يقػؿ في اآلبق :ما ممخرو كقاؿ ابغ السشيخ     

مػه الغاصب بأنو  ، فمػاخح السالظ قيستو مسغ كججه فغربو اف الغاضب يسمكو 

مدتسخ االباؽ أك أكىع مػتو ثع ضيخ خالؼ ذلظ فممسالظ أخحه كالحجيث يتشاكؿ 

التسػيو كغيخه ، كيقتزي اف يعػد العبج لمسالظ ، كالقيسة اف كانت ثسشا  لع يعج العبج 

امػالكع عميكع " :مصمقا  كإف لع تكغ ثسشا  عاد العبج مصمقا  ، كأجيب بأف معشى قػلو

اذا لع يقع التخاضي كمع كجػد التسػيو لع يحرل الخضى بالعػض بخالؼ  ،" حخاـ

كيقجر القيسة ثسشا  ، وهللا ما إذا لع يكغ ىشاؾ تسػيو فإنو يجؿ عمى الخضى بالعػض 

 .(2)، كالحجيث مغ إفخاد البخارؼ أعمع

 باب

، تخجسة، كقج ذكخ عخكة، إنو كالفرل لسا قبموحا في ركاية االكثخيغ بغيخ ك

غ ابك  (4)عيمياكاالسس (8)يفسا أفخده ألنو يسثل الحكع السحكػر كغيخه كححفو الشدكإن

                                                 

كاف مغ كج  ، كالحكع فيو أف ي خد  فإذاكال كج عسلج مغ سيجه مغ غيخ خػؼ : ىػ ذىاب العباآلبق - 6
 .  7/286: العيغ لمخميل الفخاىيجؼ :. يشطخأك خػؼ لع يخد

 .889-62/883يشطخ: فتح البارؼ البغ حجخ: - 2
عسخ بغ دمحم بغ أحسج بغ إسساعيل الشدفي، أبػ حفز الفقيو الحشفي، مغ أىل سسخقشج، كاف فقييا،  - 8

ىػ، 781أديبا، متفششا، كقج صشف كتبا في التفديخ كالحجيث كالذخكط، تػفي سشة  فاضال، مفدخا، محجثا،
 .21/611يشطخ: تاريخ بغجاد كذيػلو:

أحسج بغ إبخاىيع بغ إسساعيل بغ العباس اإلسساعيمي، كاف إماـ زمانو، جسع بيغ الفقو كالحجيث  - 4
ق، يشطخ: شبقات الفقياء 816 كرئاسة الجيغ كالجنيا، صشف الرحيح كأخح عشو العمساء، تػفي سشة

 .6/661لمذيخازؼ: 
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( لمباب الحؼ قبمو كتعمسو بو ضاىخ ) (6)بصاؿ كأضاؼ ابغ بصاؿ حجيث اـ سمسة

( عغ أخح ججا  لجاللتو عمى اف حكع الحاكع ال َيح ل  ما حخ ـ هللا كرسػلو كلشييو )

 . (2)فذ األمخ لغيخهكاف يعمع أنو في نماؿ الغيخ إذا 

عن بالسثمثة أبػ عبجهللا البرخؼ أخػ سميساف بغ كثيخ  (8)حجثشا دمحم بن كثيخ    

، كفي  ةابشعن زيشب أؼ ابغ الدبيخ  عخوةأبيو  عن ىذام عنىػ الثػرؼ  سفيان

قال إنسا أنا أنو  (عن الشبي )( بشت أبي امية ) ىشج أم سمسةركاية ابي ذر بشت 

 چىئ  ىئ         چ لػاحج كسا ىشا كعمى الجسع كسا في قػلو تعالى يصمق عمى ابذخ 

كليدت إنسا ىشا لمحرخ التاـ بل لحرخ بعس ، كػاحج مغ البذخ انا نسا اأؼ  (4)

ػاشغ بالرفات في السػصػؼ فيػ حرخ في البذخية بالشدبة إلى االشالع عمى ال

ف مغ كاف غ يدعع أبو ردا  عمى م تىألنو ا ،(7)كيدسى عشج أىل البياف قرخ قمب

                                                 

، كأميا خك بغ مخدـك القخشية أـ السؤمشيغأـ سمسة بشت أبي أمية بغ السغيخة بغ عبج هللا بغ عس - 6
نيا ، كقيل ا(ملسو هيلع هللا ىلص)، كانت تحت أبي سمسة فسات عشيا فتدكجيا الشبي اتكة بشت عامخ بغ ربيعة الكشانيةع

 . 3/411ىػ. يشطخ: االصابة البغ حجخ: 79تػفيت سشة أكؿ امخاءة ىاجخت الى الحبذة، 
 .62/889يشطخ: فتح البارؼ البغ حجخ: - 2
سمسة، عغ  حجثشا دمحم بغ كثيخ، عغ سفياف، عغ ىذاـ، عغ عخكة، عغ زيشب بشت أـ سمسة، عغ أـ- 8

س، إنسا أنا بذخ، كإنكع تخترسػف إلي، كلعل بعزكع أف يكػف ألحغ بحجتو مغ بع»، قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصالشبي 
كأقزي لو عمى نحػ ما أسسع، فسغ قزيت لو مغ حق أخيو شيئا فال يأخح، فإنسا أقصع لو قصعة مغ 

باب إذا غرب جارية فدعع أنيا ماتت، فقزي بقيسة . صحيح البخارؼ ، كتاب الحيل ، باب  «الشار
 .  9/27، 1911، رقع: الجارية السيتة، ثع كججىا صاحبيا فيي لو، كيخد القيسة كال تكػف القيسة ثسشا

 .81سػرة السجثخ آية  - 4
ٿ   ٿ  ٹ  چ كقيل بسعشى حبدت كمشو قػلو تعالى  چہ  ہ  چ السشع كمشو قػلو تعالى  :القرخ لغة - 7

،كسسي البيت السشيف قرخا لقرػرالشاس عغ االرتقاء اليو أك لقرػر العامة عغ البشاء مثمو  چٹ  
ء كانت اسشادية أك غيخىا مخرػصا باآلخخ بحيث ال ،كالقرخ اصصالحا : جعل احج شخفي الشدبة سػا
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أنو كالبذخ في بعس ( نو )ى عميو السطمـػ ، فأعمع أػال  يعمع  الغيب كال يخفرس

مق كإف زاد عمييع بسا أكخمو هللا مغ الػحي كاالشالع عمى السغيبات  ،ةي   الرفات الخ 

في أماكغ كأنو يجػز عميو في االحكاـ ما يجػز عمييع كإنو إنسا يحكع بيشيع 

ػ كل ،كػف الباشغ خالؼ ذلظ ػازا مع جسبالبيشة كاليسيغ كغيخى فيحكع ،بالطػاىخ

سيغ فيحكع بيقيغ مغ غيخ احتياج إلى حجة  مغ شاء هللا ألشمعو عمى باشغ الخر

عو كاالقتجاء بأقػالو تباة أك اليسيغ لكغ لس ا كانت أمتو مأمػريغ بايشالسحكػـ لو مغ الب

في اقزيتيع ، ألف الحكع  عكسا  ليما يكػف ح توكافعالو جعل لو مغ الحكع في اقزي

شئو لسا يأتي بعج ألنو ( ذلظ تػ بالطاىخ أشيب لمقمػب كأسكغ لمشفػس ، كقاؿ )

فال أعمع  ي  ي إليشيذسكزاد أبػ ذر عغ ال، وأنكم تخترسهن ( بذخ معمـػ أنو )

بعزكم ان  ولعل، كإنسا أحكع بالطاىخ ةبذخيال ةبػاشغ أمػركع كسا ىػ مقتزى الحال

غ بكدخ الحاء إذا فصغ حلفعل تفزيل مغ أ بالحاء السيسمة والحن بحجتيكهن 

، كىػ كاذب  من بعسأؼ ألدغ كافرح كابيغ كالما  كأقجر عمى الحجة  لحجتو

كالسخاد أنو إذا كاف أفصغ كاف قادرا  ، كتقجـ في السطالع بمفع أبمغ كىػ بسعشى ألحغ 

 ىقِز وأا بسعشى عدى شىىاعمى اف يكػف ابمغ في حجتو مغ اآلخخ كلعل ىي 

بدبب  لوبالفاء  (فاقزي)بالػاك ، كفي ركاية أبي ذر  عصف عمى السشرػب الدابق

                                                                                                                                            

يتجاكزه ، كيشقدع الى حقيقي كاضافي كاالخيخ يشقدع الى ثالثة اقداـ ) قرخ إفخاد كقمب كتعييغ (، 
 .6/161كميات البي البقاء الحشفي: ال كقرخ القمب اذا اعتقج اف الغيخ انفخد بالفعل . يشطخ:
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 (2)ميسكالسدت (6)كفي ركاية أبي ذر عغ الحسػؼ  اسسعأؼ الحؼ  عمى نحه مابالغتو 

و ـػ لي ركاية  بحق أخيو السدمع ال مفيكف زيت لو من حق أخيوقفسن ،  مسا أسسع

كسقط لفع حق في ركاية ، كحلظ  (4)كالسعاىج (8)يلب كإال فالحمخخج مخخج الغا وألن

بطاىخ يخالف  ظ/461/ أبي ذر ، فيريخ السعشى فسغ قزيت لو مغ أخيو شيئا  

ما  يأخح كحلظ في ركاية األكثخ بححؼ السفعػؿ أؼ فال فال يأخحالباشغ فيػ حخاـ 

 أقصع لو قصعة فإنسا (فال يأخحه)ي يشيذسلو ، كفي ركاية أبي ذر عغ الكقزيت 

، كىحا مغ (7)عميو ف أخحىا مع عمسو بأنيا حخاـ، إ من الشاربكدخ القاؼ أؼ شائفة 

باشغ ( كىػ في الباشغ حكسو )بالسبالغة في التذبيو جعل ما يتشاكلو السحكـػ لو 

أشمق عميو ذلظ بأنو سبب في حرػؿ الشار لو ،  :، كقاؿ في العسجةقصعة مغ الشار

ڍ  ڍ    ڇڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ  ڇ  ڑ   ڑ  ڇچ كقػلو تعالى:  (1)وفيػ مغ مجاز التذبي

                                                 

، حجث خدي سسع صحيح البخارؼ مغ الفخبخؼ دمحم الحسػؼ الدخ  عبج هللا بغ أحسج بغ حسػيو أبػ - 6
. يشطخ: التقييج لسعخفة ركاة ىػ836ككاف ثقة صاحب اصػؿ حداف، تػفي سشة  ،و ابػ ذر اليخكؼ عش

 . 6/826نقصة: غالدشغ كاالسانيج، الب
حو، تػفي عبج الخحسغ بغ يػنذ أبػ مدمع الخقي السدتسمي، سكغ بغجاد، أخخد لو البخارؼ في صحي - 2

 .2/338ق، يشطخ: التعجيل كالتجخيح لسغ خخج لو البخارؼ في الرحيح لمباجي:227سشة
عمى السدمسيغ ، لكغ يجب قى في البمج لكشو ال يبحؿ الجديةىػ مغ بيشو كبيغ السدمسيغ عيج أف يب - 8

 . 2/421، لعمي بغ نايف: شطخ: الخالصة في أحكاـ أىل الحمة. يحسايتو كفاء بالعيج
يغ. يشطخ: ( النو عاىج كبايع عمى ما عميو مغ اعصاء الجدية كالكف عغ السدمسالحمي )الغيخ مدمع - 4

 .6/612العيغ لمفخاىيجؼ: 
 .62/841يشطخ: فتح البارؼ:  - 7
 . 24/271شطخ: عسجة القارؼ لمعيشي: ي - 1
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)
(6)

دبب كىػ قصعة سكحاصمو انو يأخح ما يؤدؼ بو إلى قصعة  مغ الشار ، فػضع ال ،

 . شار مػضع الدبب كىػ ما حكع لو بومغ ال

كرسػلو كال يحخمو فمػ شيج  ـ هللاخ  حاكع ال ي حل ما حف حكع الكفي الحجيث إ    

زكر إلنداف بساؿ فحكع بو لع يحل لمسحكـػ لو ذلظ الساؿ كلػ شيج عميو بقتل  شاىجا

ا كاف شيجا عمى أنو شمق امخأتو لع يحل  لسغ عمع سكحبيبلع يحل لمػلي قتمو مع عمسو 

( حكع في ، فإف قيل ىحا الحجيث  ضاىخه إنو يقع مشو )(2)ا اف يتدكجيا سكحبي

خ  عمى الخصأ في ق  ( ال ي  ليػف عمى أنو )، كقج اتفق االصػ الطاىخ يخالف الباشغ

يغ ما ياالحكاـ فالجػاب أنو ال تعارض بيغ الحجيث كقاعجة األصػؿ ألف مخاد االصػل

فيو خالؼ ، كاألكثخكف عمى أنو ال ؟ حكع فيو باجتياده ىل يجػز اف يقع فيو خصأ 

في ؼ في الحجيث فميذ مغ االجتياد كأما الح، يخصئ في اجتياده بخالؼ غيخه 

ألنو حكع بالبيشة كنحػىا فمػ كقع مشو ما يخالف الباشغ ال يدسى الحكع خصأ  ،شيء

ذاىجيغ مثال  فإف بل الحكع صحيح عمى ما استقخ بو التكميف كىػ كجػب العسل ب

فال حيمة لو فيو كال  (8)اكعا كأما الحسنحػ ذلظ فالتقريخ مشي كا كانا شاىجؼ زكر  

، كلسا كاف ىحا الباب غيخ  (4)أخصأ في االجتياد ذا إعيب عميو بدببو ، بخالؼ ما 

                                                 

 . (61سػرة الشداء آية: ) - 6
 .   62/1شخح الشػكؼ عمى مدمع: يشطخ: - 2
اة السرابيح . يشطخ: مخقاة السفاتيح شخح مذككالرػاب ما اثبتشاه في السخصػط )الحكع( كردت - 8

 . 1/2446لعمي القارؼ: 
 . 1/2446اتيح لعمي القارؼ الحشفي: يشطخ: مخقاة السف - 4
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ككجو التصابق  ،متخجع ككاف كالفرل لسا قبمو يكػف حجيثو مزافا  لمباب الحؼ قبمو

كقج مزى  ،( عغ أخح ماؿ الغيخ إذا كاف يعمع  أنو لغيخه كسا سبقضاىخ لشييو )

 . ىتي في األحكاـ اف شاء هللا تعالالحجيث في السطالع كالذيادات كسيأ

 

 باب في الشكاح

، َتقجـ قخيبا  باب الحيمة في الشكاح كذكخ : باب حكع شيادة الدكر في الشكاحأؼ   

حجثشا مدمم بن  ،، كذكخ ىشا ما يتعمق بذيادة الدكر في الشكاحيو الذغار كالستعةف

ىػ أبغ  حجثشا ىذامالفخاىيجؼ االزدؼ مػالىع البرخؼ قاؿ :  كابػ عسخ  (6)ابخاىيم

 َسشربخ بديغ ميسمة مفتػحة فشػف ساكشة فسػحجة مفتػحة بػزف جعفخ ابي عبجهللا

ىع أبػ نرخ اليساني ػالمبالسثمثة الصائي  حجثشا يحيى بن أبي كثيخالجستػائي قاؿ : 

عن الشبي ( ) عن أبي ىخيخة( أؼ ابغ عبج الخحسغ بغ عػؼ ) عن ابي سمسة

()  حتى شاء لمسفعػؿ أؼ ال ت دكج بزع الفػقية عمى الب قال : ال ُتشكح البكخأنو

بالسثمثة أؼ التي  يبُ ثوال اللمبشاء عمى السفعػؿ ايزا  أؼ يؤخح مشيا األذف  ُتدتأذن

ف االمخ أل ،بزع أكلو أيزا  أؼ يصمب أمخىا كفخؽ بيشيا حتى تدتأمخارتيا زالت بك

                                                 

ىخيخة،  حجثشا مدمع بغ إبخاىيع، حجثشا ىذاـ، حجثشا يحيى بغ أبي كثيخ، عغ أبي سمسة، عغ أبي - 6
فقيل: يا رسػؿ هللا، كيف « ال تشكح البكخ حتى تدتأذف، كال الثيب حتى تدتأمخ»، قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصعغ الشبي 

كقاؿ بعس الشاس: " إف لع تدتأذف البكخ كلع تدكج، فاحتاؿ رجل، فأقاـ « إذا سكتت»إذنيا؟ قاؿ: 
أف  شاىجؼ زكر: أنو تدكجيا بخضاىا، فأثبت القاضي نكاحيا، كالدكج يعمع أف الذيادة باشمة، فال بأس

 .  9/27، 1923" صحيح البخارؼ ، كتاب الحيل  ، باب في الشكاح ،رقع: يصأىا، كىػ تدكيج صحيح
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أؼ اذف  ذنيايارسهل هللا كيف إ :فقيل،  بالمفع ، كاألذف يكػف بو كبغيخه ال يكػف إال

ف ال ت طيخ ارادة الشكاح ا أحاليالف الغالب مغ تيغ بفػقي تتإذا سك( ) قالالبكخ 

  .(6)كمصابقة الحجيث لمتخجسة ضاىخة  ، كقج سبق الحجيث في الشكاح ،حياء  

كفي ركاية ابي  إف يخيج اإلماـ االعطع أبا حشيفة )رحسو هللا ( وقال بعُس الشاس

البكخ بزع الفػقية عمى البشاء لمسفعػؿ  م تدتأذنلإذا مي سذر عغ الحسػؼ كالسدت

 ىجي زورجٌل فاقام شار فاحتال أصمو تتدكج فححفت أحجػ التائيغ تخفيفا   ولم تدوج

كر حقو ، كفي ركاية أبي ذر شاىجيغ زكرا  ، أؼ شيادة ز باضافة لفع شاىجؼ إلى ال

الكذسييشي  عغبذيادتيسا كالبي ذر  تدوجيا بخضاىا ، فأثبت القاضي نكاحيا، أنو 

كال  يعمم ان الذيادة باشمة فال بأس ان يصأىاأؼ كالحاؿ اف الدكج  والدوجنكاحو 

بو اف الحكع يشفح ضاىخا  كباششا ، كابػ ألف محى وىه تدويج صحيح ،(2)بحلظيأثع 

مع كمجتيج أدرؾ صحابة كمغ التابعيغ خمقا  كثيخا  ، كقج ت( 8) ـماحشيفة ) رحسو هللا ( إ

ألة باصل كىػ اف القزاء لقصع السشازعة بيغ الدكجيغ مغ كل كجو فمػ في ىحه السد

مثل ذلظ  ، كقج عيجنا بشفػذشياا  لمسشازعة بيلع يشفح القزاء بذيادتيا باششا  كاف تسييج

ي إذا ضيقيغ كالقابالتفخيق بالمعاف يشفح باششا  كاحجىسا كاذب اف اال تخػ  ،في الذخع

يتدكجيا مغ ال يعمع يعمع أنو كحلظ يجػز اف ا بذاىجؼ زكر كىػ ال حكع بصالقي

                                                 

 .62/841يشطخ: فتح البارؼ البغ حجخ:  - 6
 .62/846يشطخ: السرجر نفدو: - 2
 .  24/661كردت في السخصػط )ام ا( كالرػاب ما اثبتشاه . يشطخ: عسجة القارؼ لمعيشي:  - 8
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يغ ىحا خصأ في ع، كال يحـخ عميو باالجساع ، كقاؿ بعس السذشبصالف الشكاح

ف رجال  لػ اقاـ شاىجؼ زكر عمى كال خالؼ بيغ االئسة أ :لحلظ بقػلول القياس، ثع مث  

شيج حؼ ، فكحلظ اللو كشئيا  أنيا أمتو كحكع الحاكع بحلظ ال يجػز/ و414/ابشتو 

و الخصأ يكتعقبو العيشي باف ىحا القياس الحؼ ف ،عمى نكاحيا ىسا في التحخيع سػاء

 . (6)لمدراؾ مدتقيع فميتأإالطاىخ يفخؽ بيغ القياسيغ مغ لو 

حجثشا السجيشي كسقط في ركاية أبي ذر بغ عبجهللا قاؿ  (2)حجثشا عمى بن عبجهللا     

عن بكدخ العيغ االنرارؼ  ن سعيجحجثشا يحيى بو قاؿ : يشىػ ابغ عيسفيان 

( كفي ركاية دمحم بغ فزيل عغ يحيى بغ أؼ ابغ دمحم بغ أبي بكخ الرجيق ) القاسم

كفي ركاية ابغ أبي  ن امخأة من ولج جعفخأسعيج حجثشا القاسع أخخجيا االسساعيمي 

قاؿ الحافع العدقالني  ،عيمياف امخأة مغ آؿ جعفخ أخخجو االسسأعغ سفياف خ عس

أقف عمى اسسيا كال عمى السخاد بجعفخ ، كيغمب الطغ أنو جعفخ بغ أبي كلع 

                                                 

 .  24/661جة القارؼ لمعيشي: يشطخ: عس - 6
حجثشا عمي بغ عبج هللا، حجثشا سفياف، حجثشا يحيى بغ سعيج، عغ القاسع: أف امخأة مغ كلج جعفخ،  - 2

تخػفت أف يدكجيا كلييا كىي كارىة، فأرسمت إلى شيخيغ مغ األنرار: عبج الخحسغ كمجسع ابشي 
قاؿ « ذلظملسو هيلع هللا ىلص أبػىا كىي كارىة، فخد الشبي أنكحيا »جارية، قاال: فال تخذيغ، فإف خشداء بشت خحاـ 

. صحيح البخارؼ ، كتاب الحيل ،  «إف خشداء»سفياف: كأما عبج الخحسغ، فدسعتو يقػؿ: عغ أبيو: 
 .  9/27،  1919باب في الشكاح ، رقع: 
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بغ دمحم الباقخ  (2)جاسخ الكخماني فقاؿ السخاد بو جعفخ الرادؽتك  ، قاؿ:(6)شالب

 . (4)جعفخ الرادؽ ألمو انتيى جج( 8)ككاف القاسع بغ دمحم 

لجه سشة السحكػرة كقعت كجعفخ الرادؽ صغيخ الف مػ  ةعميو اف القر يكخف     

ة ثالث كتدعيغ مغ اليجخة شثسانيغ ككانت كفاة عبجالخحسغ بغ يديج بغ جارية في س

، فكيف تكػف (7)حاـخبشت شداء خخ السخأة بحجيث بنفذ الحجيث أنو أخ في كقج كقع

 . (1)بغ ثالث عذخة سشة أك دكنيا انتيىتمظ الحالة كأبػىا ا مثلالسخأة السحكػرة في 

عفخ بغ ابي جكيغمب الطغ أنو  :تجاسخ حيث قاؿ أيزا   ىحا كتعقبو  العيشي بأف    

 ،قمو عغ غيخه فال يشدب إليو التجاسخنكالكخماني لع يقل ىحا مغ عشجه كإنسا ، شالب 

أؼ الحاؿ أنيا  تخهفت ان يدوجيا ولييا وىي، غيخ ما قاال جعفخكيسكغ اف يكػف 

ع بزع السيع األكلى س   جالخحسغ كم   عبج  فأرسمت إلى شيخين من االنرار  ةرىاك

                                                 

،كشقيق عمي ابغ ملسو هيلع هللا ىلص جعفخ بغ أبي شالب بغ عبج السصمب بغ ىاشع بغ عبج مشاؼ ابغ عع الشبي  - 6
اسمع بعج خسذ كعذخيغ رجال، ككاف ابػ ىخيخة يقػؿ ىػ افزل الشاس بعج الشبي ،استذيج  ابي شالب ،

 .  6/798بسؤتو مغ ارض الذاـ سشة ثساف مغ اليجخة . يشطخ: االصابة البغ حجخ:
جعفخ بغ دمحم)الباقخ( بغ عمي)زيغ العابجيغ(بغ الحديغ بغ عمي بغ أبي شالب ، كىػ جعفخ  - 2

ىػ . يشطخ: تحكخة الحفاظ لمحىبي: 643ىػ، كتػفي سشة 31اىجا عابجا ، مػلجه سشة الرادؽ ، كاف عالسا ز 
6/621   . 
القاسع بغ دمحم بغ أبي بكخ ، أبػ دمحم كاف صسػتا ال يتكمع الزما لمػرع كالشدظ مػاضبا عمى الفقو  - 8

مساء األمرار ىػ . يشطخ:مذاىيخ ع612كاألدب عمى ما كاف يخجع اليو مغ العقل كالعمع ، تػفي سشة 
 .  6/617البغ حباف: 

 .62/846يشطخ: فتح البارؼ: - 4
نكاحيا ملسو هيلع هللا ىلص خشداء بشت خحاـ بغ خالج األنرارية مغ بشي عسخك بغ عػؼ ، كىي التي رد الشبي  - 7

 .  3/613عشجما اشتكت اليو مغ ابييا بأنو زكجيا بغيخ رضاىا . يشطخ :االصابة البغ حجخ: 
 .62/846حجخ:يشطخ: فتح البارؼ البغ  - 1
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بالجيع كالخاء  بشي جاريةاككدخ الثانية مذجدة بيشيا جيع مفتػحة آخخه عيغ ميسمة 

بعزيع بالحاء السيسمة كالسثمثة كاسع أبييسا كسا سبق  فو  ح  التحتية كىػ ججىسا كَص ك 

ا انو ليذ ألحج مغ امخؼ بخىسابي عسخ تخ غباكزاد في ركاية ، في الشكاح يديج 

نو خصاب لمسخأة الستخػفة كمغ ة عمى أسبفتح الذيغ السعج فال تخذينا يل قاالشيء 

خاشبا فجؿ عمى أنيسا  (اف ال تخافيالييا ابغ أبي عسخ فأرسال )كفي ركاية ، معيا 

ل في ذلظ جساعة يغ فكاف مغ ارسكعمى الحال،أرسال ا أك مغ سمغ كانت ارسمتو إليي

ػاب بكدخ الياء  :مسخأة كحجىا فقاؿأنو خصاب ل (6)فاقدييغ الدندػة كضغ ابغ الت الر 

 . (2)كاف بال تأكيج لححفت الشػف انتيىكتذجيج الشػف ، قاؿ كلػ 

بفتح الخاء السعجسة كسكػف الشػف كبالديغ السيسمة بعجىا ىسدة  فإن خشداء    

لف ميع بكدخ الخاء السعجسة كبالحاؿ السعجسة السخففة كبعج األ بشت خحاممسجكدة 

، لكغ مغ رجل لع يدع خحاـ بغ كديعةأنكحيا أبهىا سية نرارية االك ابغ كديعة اال

لو كزاد في الشكاح  ةىكار اؿ أنيا حأؼ كال وىيأنو مغ بشي مديشة ، :  (8)قاؿ الػاقجؼ

( كعشج عبج الخزاؽ أنيا قالت : يارسػؿ هللا أف أبي انكحشي كاف ، فأتت رسػؿ هللا )

                                                 

عبج الػاحج ابغ التيغ ابػ دمحم الدفاقدي السغخبي فقيو محجث مفدخ، مذيػر جميل القجر عطيع  - 6
 .1/6ىػ . مالحق تخاجع الفقياء: 166السشدلة ، تػفي سشة 

 . 24/661يشطخ: عسجة القارؼ لمعيشي: - 2
كغيخىسا الكثيخ ، كاف متخكؾ دمحم بغ عسخ الػاقجؼ ، قاضي بغجاد ، ركػ عغ االماـ مالظ كمعسخ  - 8

 .  6/628ىػ . يشطخ: الزعفاء لمبخارؼ: 211الحجيث ، تػفي سشة 
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و شياؼ بغ عي قال سفيانأؼ الشكاح  ذلك (َفخّد الشبي ) (6)ابغ عسي احب إلى  

فدسعتُو ( يعشي ابغ القاسع بغ دمحم بغ أبي بكخ ) وأما عبجالخحسنبالدشج السحكػر 

أراد أنو ارسمو فمع يحكخ فيو عبجالخحسغ بغ يديج كال  شداءخان القاسع  يقهل عن أبيو

  ،(8)في حاليا في ذلظ الػقت األحاديثت كقج أختمف (2)أخاه ، قاؿ أبػ عسخ

جسع ابشي مالخحسغ ك  الخحسغ بغ القاسع عغ أبيو عغ عبج فخكاية مالظ عغ عبج    

، كركاية ابغ السبارؾ عغ الثػرؼ عغ عبج ثيبا  يديج بغ جارية عغ خشداء أنيا كانت 

حاـ أنيا كانت بغ يديج بغ كديعة عغ خشداء بشت خ الخحسغ بغ القاسع عغ عبجهللا

 كمصابقة ،قاؿ العيشي كحا، مالظ اف شاء هللا تعالى ما نقمويػمئح بكخا  كالرحيح 

ج ابشتو كىي زك  ذا زى الحجيث في الشكاح في باب إكقج م الحجيث لمتخجسة ضاىخة

 . (4)كارىة

بفتح الذيغ السعجسة  حجثشا شيبان: قاؿ الفزل بغ دكيغ .(7) حجثشا أبه نعيم     

أؼ ابغ  سمسةي عن أبأؼ ابغ ابي كثيخ  عن يحيىابغ عبجالخحسغ الشحػؼ 

                                                 

، 1/643، 61819و في الشكاح ال يجػز، رقع: ، باب ما يكخه عميمرشف عبج الخزاؽ الرشعاني - 6
 لكغ بمفع )إف ابي انكحشي رجال، كإف عع كلجؼ احب الي مشو(. 

، عالع بالقخاءات بغ عبج البخ الشسخؼ، ابػ عسخ فقيو حافع مكثخهللا بغ دمحم يػسف بغ عبج  - 2
، قجيع الدساع ، كثيخ الذيػخ ، لع يخخج مغ االنجلذ ، تػفي في الفقو كبعمـػ الحجيث كالخجاؿكبالخالؼ 

 .  6/811ىػ . يشطخ: جحكة السقتبذ في ذكخة كالة االنجلذ لسحسج بغ فتػح : 418سشة 
 24/661يشي:يشطخ: عسجة القارؼ لمع - 8
 .24/661يشطخ: السرجر نفدو :  - 4
ملسو هيلع هللا ىلص: حجثشا أبػ نعيع، حجثشا شيباف، عغ يحيى، عغ أبي سمسة، عغ أبي ىخيخة، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  - 7
كقاؿ « أف تدكت»قالػا: كيف إذنيا؟ قاؿ: « ال تشكح األيع حتى تدتأمخ، كال تشكح البكخ حتى تدتأذف»
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 ( ال ُتشكحرسهل هللا )قال :  قالأنو  () عن أبي ىخيخة( عبجالخحسغ بغ عػؼ )

ميع مغ ال  بفتح اليسدة كتذجيج التحتية السكدػرة كبعجىا األيمُ بالبشاء عمى السفعػؿ 

 . (6)زكج ليا بكخا  أك ثيبا  

وال أؼ يصمب أمخىا ،  حتى تدتأمخ (2)السقابمة لمبكخ ةب  بقخيشلكغ السخاد ىشا الثي 

يارسػؿ هللا  قالهابالبشاء لمسفعػؿ أيزا   حتى ُتدتأذنعمى البشاء لمسفعػؿ  ُتشكح البكخ

قع يا اف تدكت غالبا  كإنسا ك أؼ أذن – أن تدكت( )قال أؼ اذف البكخ  ؟كيف اذنيا

زح تبكخ لسا كانت تدتحي اف تفمعمػمة ألف ال الدؤاؿ عغ االذف مع اف حقيقتة

 (8)ج إلى كيفية اذنيا كمصابقة الحجيث لمتخجسة ضاىخةيرغبتيا في الشكاح احتر باضيا

 . (4)كقج أخخجو مدمع في الشكاح

دان احتال ان نإأراد بو االماـ ابا حشيفة رحسو هللا  وقال بعس الشاسظ/ 461/    

م أياه والدوج يعم يايب بأمخىا فأثبت القاضي نكاحبذاىجي زور عمى تدويج امخأة ث

                                                                                                                                            

ىجؼ زكر عمى تدكيج امخأة ثيب بأمخىا، فأثبت القاضي نكاحيا إياه، إف احتاؿ إنداف بذا»بعس الشاس: 
ا" صحيح البخارؼ ، كالدكج يعمع أنو لع يتدكجيا قط، فإنو يدعو ىحا الشكاح، كال بأس بالسقاـ لو معي

 .  9/27،  1911كتاب الحيل ، باب في الشكاح ، رقع: 
 .2/41 :غخيب الحجيث البغ قتيبةيشطخ:  - 6
 .61/666 :شخح القدصالني،ك  24/661 لمعيشي: ارؼ عسجة الق - 2
 .61/666:شخح القدصالني ، ك  24/661 لمعيشي: عسجة القارؼ يشطخ:  - 8
رقع:  استئحاف الثيب في الشكاح بالشصق، كالبكخ بالدكػت :باب صحيح مدمع ، كتاب: الشكاح ، - 4

6469،2/6181. 
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 ىحا الشكاح وال بأس بالُسقام لو معيا لويجػز  أؼ لم يتدوجيا قط فإنو يدعوأنو 

 .(1)بزع ميع السقاـ

غ عالسا  بالتحخيع قجاـ عمى الحخاـ البي   الكخماني : ىحا تذشيع عطيع ألنو إكقاؿ     

  يب ،لثعمى كجػب استئحاف ا كقاؿ السيمب: اتفق العمساء .(2)ثعكػب اإلخ متعسجا  ل

  چ ڌڈ  ڇ  ڇ  ڑ   ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ :ل فيو قػلو تعالى كاالص    
فجؿ عمى  ، (8)

الثيب  ( باستئحاف نكاحالشبي ) قف  عمى الخضى مغ الدكجيغ ، كأمخاف الشكاح يتػ 

كجت كارىة كرد ، فقػؿ االماـ أبي حشيفة خارج عغ ىحا كمو ذكخه الحافع نكاح مغ ز 

هللا بشى ىحه االشياء عمى أصل عطيع عشجه  ف ابا حشيفة رحسوأ كقج مخ   (4)العدقالني

 . (7)ل آنفا  ر   كىػ أف حكع الحاكع بذاىجؼ زكر يشفح ضاىخا  كباششا  عمى ما ف  

عبج السمظ بغ عبج  جعن ابن جخيالزحاؾ بغ م خمج  (1)حجثشا أبه عاصم     

 بزع السيع يكةعبجهللا بغ عبج الخحسغ ابغ ابي مم :ىػ يكةعن ابن ابي ُممالعديد 

يارسػؿ قمت  (بفتح الحاؿ السعجسة كبالػاك مػلى عائذة ) عن ذكهانكاسسو زىيخ 
                                                 

 .61/666 :القدصالني يشطخ: ارشاد الدارؼ - 6
 .663/ 2 لمعيشي: عسجة القارؼ شطخ: ي - 2
 .  282سػرة البقخة/ جدء مغ أية  - 8
 . 61/666 :مقدصالني، ارشاد الدارؼ ل 62/846البغ حجخ: فتح البارؼ يشطخ:  - 4
 .1/67؛ بجائع الرشائع في تختيب الذخائع لمكاساني:  61/631يشطخ: السبدػط لمدخخدي:  - 7
عغ ابغ أبي مميكة، عغ ذكػاف، عغ عائذة رضي هللا عشيا،  حجثشا أبػ عاصع، عغ ابغ جخيج،  - 1

كقاؿ بعس « إذنيا صساتيا»قمت: إف البكخ تدتحيي؟ قاؿ: « البكخ تدتأذفملسو هيلع هللا ىلص: »قالت: قاؿ رسػؿ هللا 
إف ىػؼ رجل جارية يتيسة أك بكخا، فأبت، فاحتاؿ فجاء بذاىجؼ زكر عمى أنو تدكجيا، »الشاس: 

.  «لقاضي شيادة الدكر، كالدكج يعمع ببصالف ذلظ، حل لو الػطءفأدركت، فخضيت اليتيسة، فقبل ا
 .  9/21،  1916صحيح البخارؼ ، كتاب الحيل ، باب في الشكاح ، رقع: 
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بزع الراد  إذنيا صساتيا( ) قالأؼ اف تفرح بحلظ  ان البكخ تدتحيهللا 

كقج مزى الحجيث في ،متخجسة ضاىخة ىحا الحجيث ل كمصابقة،السيسمة أؼ سكػتيا 

 .الشكاح

 ي ان ىه  (رحسو هللا)ـ أبي حشيفة ااالميع عمى شأراد بو التذوقال بعس الشاس  

مي سػؼ كالسدتسكفي ركاية أبي ذر عغ الحرجٌل بفتح الياء ككدخ الػاك أؼ احب 

 يشييكفي ركاية أبي ذر عغ الكذس يسةيتأؼ فتية مغ بيغ الشداء  اندان جارية

 ، كيؤيج االكؿ قػلو في بقية الكالـ فادركتابغ بصاؿ كحلظ بجؿ يتيسةعشج ككقع )بشتا (

فاحتال فجاء بذاىجي ف تتدكجو ا و بكخاا فأبتأه انيا كانت غيخ بالغة طاىخ فاليتيسة 

ل القاضي بفقبحلظ  فخضيت اليتيسةأؼ بمغت الحمع  و تدوجيا فأدركتنعمى أ رزو 

ر بححؼ مي شيادة الدك س، كفي ركاية أبي ذر عغ الحسػؼ كالسدتشيادة الدور 

بجكف  (بصالف ذلظ)، كفي ركاية أبي ذر والدوج يعمم ببصالن ذلكفي قػلو  السػحجة

أؼ مع عمسو بكحب الذيادة السحكػرة ، كيحتسل أنو  ىءلو الهشل حَ  الباء السػحجة،

تدكجيا فيكػف داخال  تحت يخيج أنو جاء بذاىجيغ عمى أنيا أدركت كرضيت ف

 . (6)الذيادة

القاضي بسا ، كحكع احج مغ العمساء ج:  ال يحل  ىحا الشكاح عشكقاؿ ابغ بصاؿ     

كقج اتفقػا  ،ضيخ لو مغ عجالة الذاىجيغ في الطاىخ ال يحل لمدكج ما حـخ هللا عميو

                                                 

 .666/ 61 ، ك ارشاد الدارؼ لمقدصالني: 663/ 24: لمعيشي عسجة القارؼ يشطخ: - 6
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لساؿ الحخاـ ، كال فخؽ بيغ أكل او أكل ماؿ غيخه بسثل ىحه الذيادةعمى انو ال يحل ل

ة كالتي قبميا عمى : قاس أبػ حشيفة ىحه السدأل السيمبكقاؿ  الفخج الحخاـ ، ككشىء

اف الدكج شمق ، تيسالػ حكع القاضي بذيادة مغ ضغ عجال ، كىي مامدألة اتفاقية

تدكيجيا لسغ ال يعمع باشغ تمظ الذيادة  ، أنو يحل  في ذلظ بالدكر امخأتو ككانا شيجا

س اىال  ببصالنو ال يقاجكتعقب باف الحؼ يقجـ عمى الذيء ، كحلظ لػ عمع ك  :، قاؿ

غ االئسة اف رجال لػ أقاـ شاىجؼ ، كال خالؼ بيبسغ يقجـ عميو مع عمسو ببصالنو

، (6)ىا عجالتيسا أنو ال يحل لو كشؤ  أنيا أمتو كحكع الحاكع بحلظ ضانا  زكر عمى ابشتو 

شيادتيسا  لو كىػ يعمع بصالف دأنيا أمة السذيػ   بشة غيخه مغ حخةككحا لػ شيج في ا

 . (8)انتيى ممخرا   (2)ىاإنو ال يحل لو كشؤ 

: كليذ الحؼ ندبو إلى أبي حشيفة مغ ىحا القياس  قاؿ الحافع العدقالني     

با  ، لػ كاف كاجك مدتقيسا  ، كإنسا حجتيع اف االستئحاف ليذ بذخط في صحة الشكاح 

ا  فيرح، كىحا قػؿ أبي حشيفة تأنفج عقجا  مدفإذا كاف كحلظ فالقاضي انذأ بيحا الدك 

، كخالفو جاؾفي نحػ ىحا قاؿ فيو شاىجاؾ زك ( حتج باثخ عغ عمي )، كاكحجه

                                                 

 .  62/846ح البارؼ البغ حجخ: كردت في السخصػط ) كشئيا ( كالرػاب ما اثبتشاه . يشطخ : فت - 6
 .  62/846كردت في السخصػط ) كشئيا ( كالرػاب ما اثبتشاه . يشطخ: السرجر نفدو:  - 2
 . 62/846، كفتح البارؼ البغ حجخ:  3/828يشطخ: شخح البخارؼ البغ بصاؿ:  - 8
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( لمستالعشيغ الحشفية أمخيغ احجىسا قػلو ) اعتسج (6)، كقاؿ ابغ العخبي صاحباه
، ففخؽ بيشيسا عمى قػؿ تحقق أنو باشل ككحلظ البشاء عمى شيادة أحجكسا كاذب(2)

الدكر كالثاني اف الفخج يقبل انذاء الحل فيو قاؿ كحاصل الجػاب عغ ذلظ اف 

، فال يرح ال عمى الزج (8)خي اثخ فيو عمى الشطحؼ الالسجتيج انسا يحسل الحكع ال

فيو بػجو يدتػؼ فيو باششو حسل شيادة الدكر عمى المعاف كالفخج كإنسا يشذأ الحل 

  .(4)، كاما بأثخ يطيخ باششو فال انتيى ممخرا  كضاىخه

إذا شيجا الدكر عمى الصالؽ فحكع القاضي بيا  :كقاؿ ابغ التيغ: قاؿ ابػ حشيفة

كقاؿ فيسا لػ أقاـ شاىجؼ  ، حكع الحاكع كيجػز ليا اف تتدكجبلسخأة مصمقة ا(7)يخرت

كىػ  (1)ىاشؤ زكر عمى محـخ أنيا زكجتو أف الحكع ال يشفح في الباشغ كال يحل لو ك 

: كفخؽ بيغ السػضعيغ بأف كل شيء ا لو بساؿ قاؿككحا لػ شيج /و 414/ ،يعمع

فإنو  ال  كما ،حكسو فيو ضاىخا  كباششا   حمحاكع فيو كالية ابتجاء انو يشفجاز اف يكػف ل

                                                 

ابػ بكخ القاضي ، لو  دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج هللا بغ أحسج العخبي  السعافيخؼ االشبيمي - 6
ىػ . 748مرشفات في اصػؿ الفقو كالفخكع كعمـػ القخآف، فقيو حافع عالع متفغ اصػلي، تػفي سشة 

 .  6/92بغية السمتسذ البي جعفخ الزبي: 
السالعشة : ىي اف يتيع الخجل زكجتو بالدنى كيختفع االمخ الى القاضي ، فيقػؿ القاضي لمدكج :  - 2

لسغ الرادقيغ فيسا رميت بو زكجتي فالنة بشت فالف مغ الدنا ، كتخد ىي ىحه قل اشيج باهلل اني 
اربع مخات انو مغ الكاذبيغ ، فيحرل الخمع بيشيا كال يخث احجىسا اآلخخ . يشطخ: الذيادة باف تحمف 

 . 61/471البياف في محىب االماـ الذافعي ، البي الحديغ الذافعي:
 . 62/842ػاب ما اثبتشاه . يشطخ: فتح البارؼ البغ حجخ:كردت في السخصػط ) الشطخ ( كالر- 8
 .62/842 يشطخ: السرجر نفدو: - 4
 . 62/842كردت في السخصػط) يريخ ( كالرػاب ما اثبتشاه . يشطخ فتح البارؼ:  - 7
 . 62/842كردت في السخصػط ) كشئيا ( كالرػاب ما اثبتشاه . يشطخ: السرجر نفدو :  - 1
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كالية في أنو ك ف كاف لمحاكع كالية في عقج الشكاح ، فمسا أخ دكف الباشغيشفح في الطاى

يصمق عمى غيخه نفح حكسو ضاىخا  كباششا  كلسا لع يكغ لو كالية في تدكيج ذكؼ 

 .(6)ضاىخا  ال باششا   فحالسحاـر كال في نقل األمػاؿ ن

، لو مغ حق أخيو شيئا  فال يأخحه قزيت   غلس( الحجة لمجسيػر قػلو )ك  :قاؿ      

كىحا عاـ في األمػاؿ كاالبزاع فمػ كاف حكع الحاكع يحيل األمػر عسا ىي عميو 

حتج الذافعي كسا سيأتي بيانو عشج شخحو في بيحا ا ،( أكلىلكاف حكع الشبي )

 . (2)كتاب االحكاـ اف شاء هللا تعالى

ف حشيفة أيزا  بأف الفخقة في المعاف بقزاء القاضي كلػ كا كقج احتج ألبي

حـخ كيخد الدمعة كال ي ختمفا تحالفا كتخادايغ إذا ا، كبأف البيعالسالعغ في الباشغ كاذبا  

كلػ كاف في نفذ األمخ كاذبا  ، كأجيب باف االثخ  ،ذلظ ع الدمعة بيا بعجانتفاع بائ

غ قػؿ ، كإذا اختمف الرحابة  لع يك قػؼ( ال يثبت كبأنو مػ الستقجـ عغ عمي )

بعزيع حجة بغيخ مخجح، كبأف الفخقة في المعاف ثبتت بالشز ، كالحؼ حكع 

يغ فإنسا كاف الحكع فييا كاذبا  ، كأما مدألة البيع حمفبالسالعشة ال يعمع أف السالعغ 

 . (8)كحلظ لمتعارض

                                                 

 .62/842 السرجر نفدو  - 6
 .62/842 يشطخ:فتح البارؼ البغ حجخ:  - 2
 .4/42يشطخ: الفخكؽ لمقخافي:  - 8
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حاف ئعمى اشتخاط االست ثة فخكع مبشية: ذكخ البخارؼ في ىحا الباب ثال تشبيو    

في األكلى  كحجة الحشفية فييا ما تقجـ كعب خشطسيا صحة الشكاح بذيادة الدكر، كي

نو يدعو  ىحا : بقػلو فأفال بأس اف يصأىا كىػ تدكيج صحيح ، كفي الثانية :بقػلو

 كىػ تفشغ في العبارة كفي الثالثة بقػلو يحل  لو الػشىء ،قاـ معياالشكاح كال بأس بالس  

كيحتسل أف يكػف  ،كاحج  . ثع يحتسل اف يكػف ذلظ كقع في كالـ مغ نقل عشو فادكالس

 . (6)مغ ترخفو وهللا تعالى أعمع

كالثالث في  ،الثيب كالثاني في ،في البكخ (2)ر األكؿ: صػ  كقاؿ الكخماني    

 قبل ذ كاف ذلظتالـ ، كفي األكليغ ثبت الخضى بالذيادة إحبعج ا الرغيخة ، إذ ال يتع  

العقج كمع ذلظ فحاصل الفخكع الثالثة ث ثبت باالعتخاؼ أك أنو بعج العقج ، كفي الثال

كفائجة ايخادىا السبالغة  ،كاحج  كىػ أف حكع الحاكع يشفح ضاىخا  كباششا  ، كيحمل كيحـخ

العطيع مع في التذشيع لسا فيو مغ حسل الدكج في الثالثة عمى االقجاـ عمى االثع 

 . (8)ؿاؿ في ذلظ السقاحخفت حقيقة الكقج ع   انتيى، العمع بالتحخيع

 خحتيال السخأة مع الدوج والزخائباب ما يكخه من إ

 ( في ذلك،دل عمى الشبي )وما نُ  ه بفتح الزاد السعجسة كتذجيج الخاءخ  َض  جسع    

: معشى التخجسة التيغ قاؿ ابغ  ،حتياؿ السخأة مع الدكج كالزخائخأؼ فيسا ذكخ مغ ا
                                                 

 .842/ 62 البغ حجخ: فتح البارؼ يشطخ:  - 6
 البغ حجخ: فتح البارؼ كردت في السخصػط )االكلى(  بريغة التأنيث كالرػاب ما اثبتشاه.يشطخ:  - 2

62 /842. 
 .842/ 62 : يشطخ: السرجر نفدو - 8
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ٱ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  چ تعالى : ( كىػ قػلو إال أنو لع يبيغ ما ندؿ عمى الشبي )ضاىخ 

 چڤ   ڤ    ڤ        ٹٹ    ٹ  ٹ  پپ  پ  پ
كقج أختمف في السخاد بحلظ كاف الحؼ (6)

( قاؿ )حيث  (2)في الرحيح ىػ العدل  كىػ الحؼ كقع في قرة زيشب بشت جحر

 (4)ىافحمف اف ال يصأ (8)ـ جاريتو ماريةت عدال  كلغ اعػد ، كقيل إنسا حخ  بشخ : 

 . ( كندؿ القخآف في ذلظرضي هللا عشيسافأفذتو إلى عائذة ) (7)كاسخ ذلظ إلى حفرة

كالرحيح  أنو ندؿ في كال األمخيغ ، ثع كججت في :قاؿ الحافع العدقالني     

 عغ ابغ ابي(6)زمغ شخيق ابي عامخ الخدا (1)غ مخدكيوكتفديخ  اب (1)الصبخاني

 ،( يذخب عدال  ( قاؿ : كاف الشبي )) (8)عغ ابغ عباس (2)مميكة

                                                 

 . 6رة اتحخيع آية سػ  - 6
اخت عبج هللا بشت حجر الرحابي الجميل ملسو هيلع هللا ىلص زيشب بشت حجر األسجية أـ السؤمشيغ ، زكج الشبي  - 2

ىػ . 21، تدكجيا الشبي سشة ثالث كقيل خسذ مغ اليجخة ، تػفيت سشة ملسو هيلع هللا ىلص ، اميا أمية عسة الشبي 
 .  3/674يشطخ: اإلصابة البغ حجخ: 

ـ  كلج رسػؿ  - 8 ملسو هيلع هللا ىلص ، بعثيا السقػقذ صاحب اإلسكشجرية ىجية إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا مارية القبصية أ
بخسذ ملسو هيلع هللا ىلص سشة سبع مغ اليجخة ، ككانت مارية رضي الو عشيا شػيمة جسيمة ، ماتت مارية بعج الشبي 

 .   3/866سشيغ . يشطخ: االصابة البغ حجخ: 
 .  62/842حجخ:  كردت في السخصػط )يصأ( كالرػاب ما اثبتشاه . يشطخ: فتح البارؼ البغ - 4
حفرة بشت عسخ بغ الخصاب أميخ السؤمشيغ كىي أـ السؤمشيغ ، اميا زيشب بشت مطعػف ، كانت  - 7

تحت خشيذ بغ ححافة كىػ مسغ شيج بجرا كمات بالسجيشة ، فتدكجيا الشبي سشة ثالث مغ اليجخة ، 
 .  3/31ىػ . يشطخ: االصابة البغ حجخ:  46تػفيت سشة 

بغ ايػب بغ مصخ ابػ القاسع المخسي الصبخاني احج الحفاظ السكثخيغ كالخحاليغ  سميساف بغ احسج - 1
؛ سيخ اعالـ الشبالء  22/618ق(. يشطخ: تاريخ دمذق البغ عداكخ 811صاحب السعاجع الثالثة )ت

62/216. 
ابػ بكخ ، احسج بغ مػسى بغ مخدكيو بغ فػرؾ االصبياني صاحب التفديخ الكبيخ كالتاريخ تػفي  - 1
 .68/11ق ، سيخ اعالـ الشبالء لمحىبي: 431شششةس
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  پٱ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  پ  پ  پچ  آخخه فاندلتػ حجيث الباب كفي حفحكخ ن (4)عشج سػدة 

قػف إال أف أبا عامخ كىع في قػلو كركاتو مػث    (7) چڤ   ڤ    ڤ        ٹٹ    ٹ  ٹ

 .(1) ةدسػ 

ارؼ بفتح الياء كالسػحجة السذجدة كبعج القخشي اليب   (6)حجثشا عبيج بن اسساعيل      

عن ىذام عن اد بغ اسامة حس   حجثشا أبه اسامةااللف راء مكدػرة فتحتيو قاؿ : 

                                                                                                                                            

، البرخؼ، ركػ عغ ابغ أبي -بسعجسات  -ىػ صالح بغ رستع السدني مػالىع، أبػ عامخ الخداز  - 6
مميكة كغيخه، كعشو يحيى القصاف كسعيج بغ عامخ الزبي كأبػ نعيع كغيخىع، صجكؽ، كثيخ الخصأ، 

،  4/842 الكساؿ لمسدؼ: شطخ: تيحيبي غ كخسديغ كمائة.كذكخه ابغ حباف في الثقات. مات سشة اثشتي
 .6/811 التيحيب البغ حجخ: تقخيب

، ابغ عبج هللا بغ ججعاف، التيسي، -بالترغيخ  -عبج هللا بغ عبيج هللا بغ عبج هللا بغ أبي مميكة  - 2
الجساعة.  ، ثقة فقيو، مات سشة سبع عذخة كمائة. أخخج لوملسو هيلع هللا ىلصالسجني، أدرؾ ثالثيغ مغ أصحاب الشبي 

 .6/486 التيحيب البغ حجخ: تقخيبيشطخ: 
عبج هللا بغ عباس بغ عبج السصمب بغ ىاشع بغ عبج مشاؼ القخشي ، الياشسي ، أبػ العباس ، ابغ  - 8

، امو اـ الفزل لبابة بشت الحارث الياللية ، كاف يمقب بحبخ االمة ، دعا لو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عع رسػؿ هللا 
 .  4/686ىػ . يشطخ: االصابة البغ حجخ: 13عمسو التأكيل " تػفي سشة فقاؿ " الميع فقو بالجيغ ك 

سػدة بشت زمعة بغ قيذ بغ عبج شسذ القخشية العامخية ، اميا الذسػس بشت قيذ بغ زيج  - 4
ىػ . يشطخ: 74األنرارية مغ بشي الشجار ، كىي أكؿ إمخاءة تدكجيا الشبي بعج خجيجة ، تػفيت سشة 

 .  3/691االصابة البغ حجخ: 
 .  6سػرة التحخيع آية  - 7
 66/661عبيج بغ أبي مميكة، عغ ابغ عباس ، باب: العيغ ، ركاية  أخخجو الصبخاني في الكبيخ - 1

حجثشا معاذ بغ السثشى، ثشا مدجد، ثشا يحيى بغ سعيج، عغ أبي عامخ الخداز، حجثشي ابغ  . 66221:رقع
: إني أجج مشظ ريحا، ثع دخل عمى حفرة فقالت: إني أبي مميكة، بو. كتتستو "فيجخل عمى عائذة فقالت

أجج مشظ ريحا، فقاؿ: إني أراه مغ شخاب شخبتو عشج سػدة، وهللا ال أشخبو "فشدلت ىحه اآلية: }َيا َأي َيا 
ـ  َما َأَحل  َّللا   َلَظ{ ". قاؿ الييثسي في مجسع الدكائج  كقاؿ كرجالو رجاؿ الرحيح.  1/681الش ب ي  ل َع ت َحخ  

 البغ حجخ: فتح البارؼ يشطخ: .ع في قػلو سػدةابغ حجخ عقبو: كركاتو مػثقػف، إال أف أبا عامخ كى  
62 /848 ، 
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( ُيحبُّ قالت : كان رسهل هللا )( أنيا  )  عخوة بن الدبيخ عن عائذة ابيو

يج التسخ يخ  :(2) ؼاكدقاؿ الج، بالياء بجؿ األلف  باليسد كالسج  كيقرخ  فتكتب مهاءحال

يع بفتح السيع ككدخ الجيع بػزف عطيع كىػ تسخ  ج  أنيا السَ  (8)كشبيو . كعغ الثعالبي

ڳ    چ  ىقػلو تعالفيػ كو بسا فيو مغ الخػاص فأفخده لذخ  ويحب العدل (4)غبمبيعجغ 

 چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
بفتح اليسدة  وكان إذا صمى العرخ أجاز عمى ندائو (7)

يقاؿ  جاز ، بعج األلف زاؼ أؼ يقصع السدافة التي بيغ كل كاحجة  كالتي تمييا ك ع كالجي

                                                                                                                                            

حجثشا عبيج بغ إسساعيل، حجثشا أبػ أسامة، عغ ىذاـ، عغ أبيو، عغ عائذة، قالت: كاف رسػؿ  - 6
و فيجنػ مشيغ، فجخل عمى يحب الحمػاء، كيحب العدل، ككاف إذا صمى العرخ أجاز عمى ندائملسو هيلع هللا ىلص هللا 

حفرة، فاحتبذ عشجىا أكثخ مسا كاف يحتبذ، فدألت عغ ذلظ، فقاؿ لي: أىجت ليا امخأة مغ قػميا 
مشو شخبة، فقمت: أما وهللا لشحتالغ لو، فحكخت ذلظ لدػدة، قمت: إذا ملسو هيلع هللا ىلص عكة عدل، فدقت رسػؿ هللا 

فيخ، فإنو سيقػؿ: ال، فقػلي لو: ما ىحه دخل عميظ فإنو سيجنػ مشظ، فقػلي لو: يا رسػؿ هللا، أكمت مغا
يذتج عميو أف يػجج مشو الخيح، فإنو سيقػؿ: سقتشي حفرة شخبة عدل، فقػلي ملسو هيلع هللا ىلص الخيح، ككاف رسػؿ هللا 

لو: جخست نحمو العخفط، كسأقػؿ ذلظ: كقػليو أنت يا صفية، فمسا دخل عمى سػدة، قمت: تقػؿ سػدة: 
ه بالحؼ قمت لي كإنو لعمى الباب، فخقا مشظ، فمسا دنا رسػؿ هللا كالحؼ ال إلو إال ىػ، لقج كجت أف أبادر 

سقتشي حفرة شخبة »قمت: فسا ىحه الخيح؟ قاؿ: « ال»قمت: يا رسػؿ هللا، أكمت مغافيخ؟ قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص 
قمت: جخست نحمو العخفط، فمسا دخل عمي قمت لو مثل ذلظ، كدخل عمى صفية فقالت لو مثل « عدل

قالت: تقػؿ « ال حاجة لي بو»لت لو: يا رسػؿ هللا، أال أسقيظ مشو؟ قاؿ: ذلظ، فمسا دخل عمى حفرة قا
. صحيح البخارؼ ، كتاب الحيل ، باب ما يكخه  سػدة: سبحاف هللا، لقج حخمشاه، قالت: قمت ليا: اسكتي

 .  9/21، 1912مغ احتياؿ السخأة مع الدكج ، رقع: 
ئسة السالكية بالسغخب كالستدسيغ في العمع أحسج بغ نرخ الجاكدؼ األسجؼ ، أبػ جعفخ ، مغ أ - 2

السججديغ في التأليف ، ككاف فقييا فاضال متفششا مؤلفا مجيجا ، لو كتب كثيخة مشيا : الشريحة في شخح 
 .  1/618البخارؼ . يشطخ: تختيب السجارؾ كتقخيب السدالظ لمقاضي عياض: 

اديب كلغػؼ مغ مؤلفاتو االعجاز كااليجاز عبج السمظ بغ دمحم بغ اسساعيل ابػ مشرػر الثعالبي ،  - 8
 .8/613ق . كفيات االعياف البغ خمكاف : 429تػفي سشة 

 .6/876 البغ سيجه: السحكع كالسحيط األعطع - 4
 . 4سػرة التحخيع آية  - 7
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،  (2): جازه مذى فيو كأجازه قصعو (6)قاؿ االصسعيإذا قصعو كاجازه الػادؼ جػازا  

كجدت السػضع  (4)كالرحاح (8)كحا كقع في السجسل :كذكخ ابغ التيغ لفع جاز قاؿ

 عيمياكاالسس (7)ككقع في ركاية مدمعظ /  463/    سخت فيو كأجدتو خمفتو كقصعتو  

عمي  (1)عمى لدانو أؼ مخ  كسمظ كسبق في الصالؽ مغ ركايةجاز  :ىشا جاز كيقاؿ

 –فيجنه مشين فجخل عمى حفرة إذا صمى العرخ دخل عمى ندائو  (1)بغ مديخ

أؼ  ا أكثخ مسا كان يحتبذ عشجه ذبفاحت( رضي هللا عشيسااـ السؤمشيغ بشت عسخ )

أؼ عغ  فدألت عن ذلك( رضي هللا عشيا)، قالت عائذة  اقاـ أكثخ مسا كاف يقيع

بغ اك  (6)مييكاألص (3): كفي ركاية أبي ذر كأبي الػقت فقالسبب ذلظ االحتباس 

                                                 

عبج السمظ بغ قخيب بغ عمي بغ اصسع الباىمي ابػ سعيج االصسعي راكية العخب احج أئسة العمع  - 6
 .3/839ق ، مػلجه ككفاتو في البرخة. الثقات البغ حباف: 261لذعخ كالبمجاف تػفي سشة بالمغة كا

 .631/ 6البغ القصاع الرقمي: كتاب األفعاؿ - 2
 . 6/218 :مجسل المغة البغ فارس - 8
 . 8/311 لمجػىخؼ: الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية - 4
، رقع: ة عمى مغ حـخ امخأتو، كلع يشػ الصالؽكجػب الكفار ، كتاب: الصالؽ / باب:  صحيح مدمع - 7

6414، 2/6616 . 
ـ  َما َأَحل  َّللا   َلَظ{ ]التحخيع: ، كتاب: الصالؽ ، باب:  صحيح البخارؼ  - 1 / 1 ،  7213رقع [6}ل َع ت َحخ  
1 /44 . 
 عمي بغ مديخ القخشي ابػ الحدغ الكػفي قاضي السػصل ، كاف مسغ جسع الحجيث كالفقو ، كئقو - 1

 .26/683ق. تيحيب الكساؿ لمسدؼ: 639العجمي كابػ زرعة كالشدائي كابغ حباف تػفي سشة  كئقو
ىػ عبج األكؿ بغ عيدى بغ شعيب بغ إبخاىيع أبػ الػقت الرػفي، كلج بيخاة كنذأ فييا، كاف شيخا  - 3

شيخا صجكقا أميشا، مغ مذايخ السترػفيغ كمحاسشيع، صاحب كرع كعبادة مع عمػ سشو، تػفي سشة 
 .26/664يشطخ: تاريخ بغجاد كذيػلو ق،778
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شي أىجت ييسعغ الكذ كفي ركاية أبي ذر لي أىجت امخأة من قهميافقيل  (2)عداكخ

بزع العيغ  عدل(8)ةُ كععمى اسسيا  العدقالني : لع أقف عقاؿ الحاف، ليا امخأة 

كقج سبق اف ، يعشي حفرة  شخبةمشو  (فدقْت رسهل هللا ) –االنية  مغ الجمج 

كعشج ابغ مخدكيو عغ  ة رشخبة العدل كاف عشج زيشب بشت جحر كىشا انو عشج حف

ذكخ  :كقاؿ صاحب التػضيحجد، ( أنو كاف عشج سػدة فتحسل عمى التعابغ عباس )

( في ىحه رضي هللا عشيساف حفرة ىي التي تطاىخت مع عائذة )أل ،حفرة غمط

،  قيل عشج زيشب ، كاألصح انيا زيشب، ك (4)عشج صفية بشت حيي  و، كإنسا شخبالقرة

كقاؿ الكخماني : تقجـ في كتاب الصالؽ انو شخب في بيت زيشب كالستطاىختاف عمى 

قالت ، فيسا قزيتافلعمو شخب في بيتيسا  ، ثع قاؿ(ىحا القػؿ عائذة كحفرة )

، حتالن لوشوهللا لبالتخفيف كاأللف كفي ركاية أبي ذر اـ بححفيا  أما:فقمت عائذة 

( االحتياؿ عمى أزكاجو ) زكيف جا :ليأؼ ألجمو ، كالالماف في لشحتالغ ، فإف ق

فحكخت ، ة لمشداء في الغيخة كقج عفى عشيا، أجيب بأف ىحا مغ مقتزيات الصبيعلو
                                                                                                                                            

عبج هللا بغ ابخاىيع بغ دمحم االنجلدي ، ابػ دمحم ، كاف مغ حفاظ محىب مالظ كمغ العالسيغ بالحجيث  - 6
ق .يشطخ: تحكخة الحفاظ لمحىبي: 892كعممو كرجالو ككاف يشكخ الغمػ في كخامات االكلياء تػفي سشة 

8/678. 
بغ عبج هللا بغ الحديغ الجمذقي ابػ القاسع الذافعي ، الحافع الكبيخ عمي بغ الحدغ بغ ىبة هللا  - 2

 .4/32ق. يشطخ: تحكخة الحفاظ لمحىبي: 716كمججث الذاـ ، تػفي سشة
العكة: كعاء مغ الجمج يػضع فيو الذيء كىػ أصغخ مغ الجخبة كالجسع عكظ. يشطخ: كتاب العيغ  - 8

 .  6/11لمفخاىيجؼ:
بغ سعشة مغ بشي الشزيخ ، كىػ مغ سبط الكؼ مغ ذرية ىاركف أخػ  صفية بشت حيي بغ أخصب - 4

فأعتقيا كتدكجيا ، تػفيت ملسو هيلع هللا ىلص مػسى عميو الدالـ ،كانت في سبي خيبخ فػقعت لجحية ثع استعادىا الشبي 
 . 3/262ىػ . يشطخ: االصابة البغ حجخ:  71سشة 
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أؼ دخل عميك إذا  –كفي ركاية أبي ذر كقمت أؼ ليا  قمتُ  زمعةبشت ذلك لدهدة 

ت مغافيخ كمأيارسهل هللا ،  لو فقهليأؼ سيقخب ،  فإنو سيجنه مشك( الشبي )

 . (6)سغ كالعدلضبالغيغ السعجسة كالفاء جسع مغفػر كىػ 

 لو ال فقهلي لظ فإنو سيقهل، (4)لو رائحة كخيية حمػ (8)سغص: (2)كقاؿ ابغ قتيبة    

( يذتج عميو ان وكان رسهل هللا )،  (التي أجج مشظ)زاد في الصالؽ  ما ىحه الخيح

سقتشي حفرة شخبة عدل فقهلي لو أؼ لظ  سيقهل وفإن العخضية حييهجج مشو الخ 

 نحمة العخفطبفتح الجيع كالخاء كالديغ السيسمة أؼ لحدت بالمداف كأكمت  (7)تَ سخَ جَ 

الحؼ  جخا راء ساكشة آخخه شاء م يسمة ، قيل ىػ الذبزع العيغ السيسمة كالفاء بيشيس

  .(1)سختو بيزاء مجحخجةث، ك كقيل شجخ مغ العزاه،، كقيل: مػضع سغو السغافيخص

  .(1)مجحخجة

                                                 

 .24/669يشطخ: عسجة القارؼ لمعيشي: - 6
تيبة الجيشػرؼ ابػ دمحم عالع جامع مذيػر بالشحػ كالمغة كلو في الحجيث محل عبج هللا بغ مدمع بغ ق - 2

 .2/221ق،  االرشاد في معخفة عمساء الحجيث لمخميمي: 232تػفي سشة
 .  2/33كرد في السخصػط )ضسغ(كالرػاب ما اثبتشاه ، يشطخ: غخيب الحجيث البغ الجػزؼ:  - 8
 .  2/111يشطخ: الرحاح تاج المغة لمجػىخؼ:  - 4
. يشطخ: الفائق في 1/81الجخس: ىػ لحذ العدل، يشطخ: لداف العخب البغ مشطخ، مادة )جخس(: - 7

 .69/416، كتاج العخكس لمسختزى الدبيجؼ:2/233غخيب الحجيث لمدمخذخؼ:  
، كتاج العخكس لمسختزى 2/233يشطخ: الفائق في غخيب الحجيث لمدمخذخؼ:   - 1

 .69/416الدبيجؼ:
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، (2)سختو بيزاءثال اف العخفط إصفخاء  هثسخة كل العزا :(6)كقاؿ الجػىخؼ      

ك وقهليو أنت ذللو  اأؼ أن   وسأقهل ،شحلبذيء يأكمو ال لكالسعشى تغيخ شعع  العد

( كفي بشت زمعة قالت عائذة ) ةدسه عمى  (فمسا دخل )ي يأؼ بشت ح ياصفية

اال  والحي ال إلوأؼ لي  قمت تقهل سهدة( أؼ عائذة ) (قالت)ركاية أبي ذر زيادة 

عغ  مي كابي ذريمغ السبادرة كفي ركاية االص أن أبادرهأؼ قخبت  لقج كجت ىه

في ركاية ابغ عداكخ كابي ك مغ السبادأة باليسد  (أف اباديو)يشي سالحسػؼ كالكذي

 وأنو لي بالحي قمتجؿ السػحجة ببالشػف  (ف أناديو)أيشي الكذسي الػقت كابي ذر عغ

( )أؼ قخب  مشك فمسا دنابفتح الخ اء أؼ خػفا   الباب فخقاا  ىلعم( رسهل هللا)  أؼ

، قمت فسا ىحه أكمت مغافيخأؼ ما  ،ال :قال ؟مغافيخ تَ مْ كَ يارسهل هللا أَ  :لو قمتمشي 

كفي  :قمت ،سقتشي حفرة شخبة عدل :قال ،ظجج مشأزاد في الصالؽ التي  ؟لخيحا

، خفطالع ةنحم َت مر كَ كأَ  تَ عر ر   :أؼ ؟تَ سْ خَ جَ  :ةدػؼ قالت سػ سركاية أبي ذر عغ الح

القػؿ الحؼ قمت  لدػدةر اف تقػؿ  فمسا دخل عمّي قمت لُو مثل ذلك :(قالت عائذة )

ي دخل عمى صفيةو لو ،  فقالت لو مثل ذلك فمسا دخل عمى حفرة قالت لو  يبشت ح 

سيا كفي الرحاح سقيتو  بفتح اليسدة كض أسقيك مشوبالتخفيف  الايارسهل هللا 

                                                 

غ حساد الجػىخؼ ، أبػ نرخ الفارابي إماـ في الشحػ كالمغة كالرخؼ ، يزخب السثل إسساعيل ب - 6
ىػ .يشطخ: البمغة في تخاجع أئسة الشحػ كالمغة 893بجػدة خصو ، صشف صحاح المغة ، تػفي سشة 

 .6/33لمفيخكزابادؼ: 
 .8/6642يشطخ: الرحاح تاج المغة لمجػىخؼ:  - 2
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تقهل ( عائذة ) تال حاجة لي بو ، قال :قالأؼ مغ العدل ،  ،(6)كاسقيتو  بسعشى

: قالْت  ،( مغ العدلعشاه )ش، أؼ م ، بتخفيف الخاء اهُ شَ مْ خَ لقج حَ  ة سبحان هللادسه 

، كمصابقتو  و  لحفرةتخَ بَ ذلظ فيطيخ ما دَ  لئال يفذػ قمُت ليا أسكتي( أؼ عائذة )

 . (2)تؤخح مغ قػلو وهللا لشحتالغ لو   ةجسلمتخ 

 مىمغ أكمت مغافيخ كأنيغ أردف ذلظ عق: إنسا ساغ َلي غ  أف يكقاؿ ابغ التيغ      

، فيحا بحلظ التعخيس ال صخيح الكحبكأردف  ،ال :ػابو لقػلوشخيق االستفياـ بجليل ج

لػ كاف كحبا  محزا  لع ي دع ، ك لولشحتالغ  :(كجو االحتياؿ الحؼ قالت عائذة )

 كاألشخبة / ك 469/ ، إذ ال شبية لراحبو كقج سبق الحجيث في االشعسةحيمة

 . (8)صب كالصالؽ كأخخجو  بقية الجساعةكال

 

 

 

 

 الخاتمة

                                                 

 .1/2819خؼ: يشطخ: الرحاح تاج المغة لمجػى - 6
 .24/669يشطخ: عسجة القارؼ لمعيشي: - 2
 .24/669يشطخ: السرجر نفدو : - 8
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المرسلٌن وعلى  أفضلمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على نبٌنا دمحم الح       

 اله وصحبه اجمعٌن.

والمنة ختاما وبعد ان وفقنً هللا واعاننً على انجاز هذا العمل المبارك فله الحمد   

( وان ٌوحد كلمة المسلمٌن ملسو هيلع هللا ىلصاكف الضراعة الٌه راجٌا عفوه عن امة دمحم ) ارفع

 ع مجٌب.بر والتقوى انه سمٌوٌجمعهم على ال

 :هوالنتائج التالٌة  واهم ما توصلت الٌه من 

ان الشٌخ ٌوسف زاده رحمه هللا كان من العلماء المبرزٌن فً عصره حٌث رفد .1

 .المكتبة االسالمٌة بمؤلفات كثٌرة

 ثقة فً عزوها الى اصحابها. منهاامٌنا فً النقل من الكتب التً اخذ  وجدناه .2

واألصول وهذا ٌدل على الفقه والحدٌث و اللغة لى المصادر القدٌمة فًاعتمد ع.3

 .موسوعٌته وعلمٌته الرصٌنه

والتً ٌشكل منها ٌعزوه الى العلماء  ،وٌعطٌها معان وافٌة األحادٌثكان ٌشرح .4

 منهم.الذٌن اخذ 

 األحادٌثصحٌحة وحسنة واما  أحادٌثاستشهد صاحب المخطوط اثناء الشرح ب.5

 وقد ٌورد الحكم على الحدٌث فً بعض الشواهد. ،فهً قلٌلة جداالضعٌفة 

 .وكذلك االصطالحًمع بداٌة كل باب  اللغوي أصلهااللفظة الى بٌرجع .6

وهذا ٌعطً انطباعا على  الحدٌثٌةٌذكر فً نهاٌة كل حدٌث او باب اهم القواعد .7

 .دقته وفطنته

  .حقها ومستحقهاوٌوفٌها  ٌذكر جمٌع االقوال فً المسالة الواحدة.8

 

 

 

 السرادر كالسخاجع
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: تحقيق ق، 271: الستػفى البخارؼ، إسساعيل بغ دمحم هللا عبج ألبي الزعفاء:. 49

 ،6:ط مرخ، ،سسشػد- عباس ابغ مكتبة-العيشيغ أبي إبخاىيع بغ أحسج هللا عبج بػأ

 .ـ 2117

: ت) الديػشي الجيغ جالؿ بكخ، أبي بغ الخحسغ لعبج الحفاظ: شبقات. 71

  ، 6418 ،6ط ،بيخكت – العمسية الكتب دار ،(ىػ966

: ت) لدبكيا الجيغ تقي بغ الػىاب عبج الجيغ الكبخػ: لتاج الذافعية شبقات. 76

 لمصباعة ىجخ ،الحمػ دمحم الفتاح عبج. د الصشاحي دمحم محسػد. د: تحقيق ،(ىػ116

  .ىػ6468 ،2ط ،كالتػزيع كالشذخ

: تحقق ،(ىػ411: ت) الذيخازؼ  عمي بغ إبخاىيع اسحاؽ أبػ الفقياء: شبقات. 72

 .6911 ،6ط، لبشاف – بيخكت العخبي، الخائج دار ،عباس إحداف

 البرخؼ، بالػالء، الياشسي مشيع بغ سعج بغ دمحم هللا عبج أبػ كبخػ:ال الصبقات. 78

 دار عصا، القادر عبج دمحم: تحقيق ىػ(،281: ت) سعج بابغ السعخكؼ البغجادؼ

 ـ. 6991- ىػ 6461 ،6ط بيخكت، – العمسية الكتب
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 بغ مػسى بغ أحسج بغ محسػد دمحم أبػ: البخارؼ  صحيح شخح القارؼ  عسجة. 74

 التخاث إحياء دار ،(ىػ377: ت) العيشى الجيغ بجر الحشفى الغيتابى يغحد بغ أحسج

 بيخكت. – العخبي

 البرخؼ  الفخاىيجؼ تسيع بغ عسخك بغ أحسج بغ الخميل الخحسغ عبج العيغ: أبػ. 77 

 اليالؿ. كمكتبة دار الدامخائي، إبخاىيع د السخدكمي، ميجؼ د: ىػ(، تحقيق611 ت)

: الستػفى) الجيشػرؼ  قتيبة بغ مدمع بغ هللا عبج دمحم الحجيث، أبػ غخيب. 71

 . ىػ6891 ط: بغجاد، – العاني مصبعة-الجبػرؼ  هللا عبج. د: ، تحقيق(ىػ211

 الجػزؼ  دمحم بغ عمي بغ الخحسغ عبج الفخج أبػ الجيغ جساؿ الحجيث، غخيب. 71

 عمسيةال الكتب دار-القمعجي أميغ السعصي عبج الجكتػر: تحقيق ،(ىػ791: الستػفى)

 .6937 – 6417 ،6لبشاف، ط: – بيخكت-

أبػ القاسع محسػد بغ عسخك بغ أحسج،  ،الفائق في غخيب الحجيث كاألثخ. 73

دمحم أبػ الفزل -: عمي دمحم البجاكؼ ، تحقيقىػ(783الدمخذخؼ جار هللا )الستػفى: 

  .2ط: لبشاف، –السعخفة  دار- إبخاىيع

 الفزل أبػ حجخ بغ عمي بغ جسألح ،البخارؼ  صحيح شخح البارؼ  فتح. 79

 ق.6819 بيخكت، - السعخفة دار ،(ىػ372:ت) العدقالني

 بغ الجيغ أحسج شياب العباس الفخكؽ: ألبي أنػاء في البخكؽ  أنػار الفخكؽ . 11

  الكتب. عالع- (ىػ134: الستػفى) بالقخافي الذييخ السالكي الخحسغ عبج بغ إدريذ
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لف، السؤ  :كالسدمدالت لسعاجع كالسذيخاتاألثبات كمعجع افيخس الفيارس ك  .16

دمحم َعبرج الَحي  بغ عبج الكبيخ ابغ دمحم الحدشي اإلدريدي، السعخكؼ بعبج الحي 

دار الغخب اإلسالمي  :الشاشخإحداف عباس :السحقق ،ىػ(6832الكتاني )الستػفى: 

 .6932، 2، طبيخكت –

 السمقب شاكخ بغ غالخحس عبج بغ أحسج بغ شاكخ بغ لسحسج الػفيات: فػات. 12

، 6ط ،بيخكت-صادر دار ،عباس إحداف: تحقيق ،(ىػ114: ت) الجيغ برالح

 ـ.6918

 دمحم هللا عبج أبػ الجيغ لذسذ ،الدتة الكتب في ركاية لو مغ معخفة في الكاشف. 18

 دمحم أحسج عػامة دمحم: تحقيق ،(ىػ143 ت) الحىبي َقايرساز بغ عثساف بغ أحسج بغ

 6468 ،6ط ،ججة القخآف، عمـػ مؤسدة- اإلسالمية لمثقافة لقبمةا دار ،الخصيب نسخ

 ـ. 6992- ىػ

 بابغ السعخكؼ القاسع، أبػ الدعجؼ، عمي بغ جعفخ بغ لعمي األفعاؿ، كتاب. 14

 ـ.6938- ىػ6418 ط: الكتب، عالع ،(ىػ767: الستػفى) الرقمي الَقص اع

 جمبي كاتب هللا بجع بغ لسرصفى ،كالفشػف  الكتب أسامي عغ الطشػف  كذف. 17

 مكتبة(، ىػ6111: ت) خميفة الحاج أك خميفة حاجي باسع السذيػر القدصشصيشي

 إحياء دار: مثل صفحاتيا، تخقيع بشفذ لبشانية، دكر عجة كصػرتيا) بغجاد - السثشى

 ـ.6946(، العمسية الكتب كدار الحجيثة، العمـػ كدار العخبي، التخاث
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- الخسالة مؤسدة-الكفػؼ  الحديشي مػسى بغ بأيػ  البقاء ألبي الكميات،. 11 

  السرخؼ. دمحم- دركير عجناف: تحقيق ـ،6993- ىػ6469- بيخكت

 مشطػر ابغ الجيغ جساؿ الفزل، أبػ عمى، بغ مكـخ بغ لسحسج ،العخب لداف. 11

  .ىػ 6464 ،8ط ،بيخكت – صادر دار ،(ىػ166: ت) اإلفخيقى الخكيفعى األنرارؼ 

إبخاىيع بغ دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم ابغ مفمح،  :السؤلف :لسقشعلسبجع في شخح اا. 13

 –دار الكتب العمسية، بيخكت  :الشاشخ ،ىػ(334أبػ إسحاؽ، بخىاف الجيغ )الستػفى: 

 .ـ6991-ىػ  6463األكلى،  :الصبعة، لبشاف

: الستػفى) الدخخدي األئسة شسذ سيل أبي بغ أحسج بغ السبدػط، لسحسج. 19

 . ـ6998-ىػ6464: الشذخ بيخكت، تاريخ – لسعخفةا دار ،(ىػ438

 أبػ الخازؼ، القدكيشي زكخياء بغ فارس بغ ألحسج فارس، البغ المغة مجسل. 11

 مؤسدة-سمصاف السحدغ عبج زىيخ: كتحقيق ، دراسة(ىػ897: الستػفى) الحديغ

 . ـ 6931- ىػ 6411، 2بيخكت، ط: – الخسالة

: ت] السخسي سيجه بغ إسساعيل بغ عمي دغالح أبػ ،األعطع كالسحيط السحكع. 16

 ىػ 6426 ،6ط ،بيخكت – العمسية الكتب دار ،ىشجاكؼ  الحسيج عبج: تحقيق ،[ىػ473

 ـ.2111-
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 نػر الحدغ أبػ دمحم،( سمصاف) بغ لعمي السرابيح، مذكاة شخح السفاتيح مخقاة. 12

 ،6:ط لبشاف، – بيخكت الفكخ، دار ،(ىػ6164: الستػفى) القارؼ  اليخكؼ  السال الجيغ

 . ـ2112- ىػ6422

 بغ ىالؿ بغ حشبل بغ دمحم بغ أحسج هللا عبج أبػ، حشبل بغ أحسج اإلماـ مدشج. 18

 كآخخكف، مخشج، عادؿ- األرنؤكط شعيب: تحقيق ،(ىػ246: ت) الذيباني أسج

 - ىػ 6426 ،6ط ،الخسالة مؤسدة ،التخكي السحدغ عبج بغ هللا عبج د: إشخاؼ

 .ـ 2116

(، ملسو هيلع هللا ىلص)ج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا السدش. 14

 ،ىػ(216مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخؼ الشيدابػرؼ )الستػفى:  :السؤلف

 .بيخكت –دار إحياء التخاث العخبي  :الشاشخدمحم فؤاد عبج الباقي :السحقق

 بغ أحسج غب حباف بغ دمحم األقصار، فقياء كأعالـ األمرار عمساء مذاىيخ. 17

بَج، بغ معاذ بغ حباف (، ىػ874: الستػفى) الب دتي الجارمي، حاتع، أبػ التسيسي، َمعر

 – كالتػزيع كالشذخ لمصباعة الػفاء دار-ابخاىيع عمى مخزكؽ : عميو كعمق ككثقو حققو

  ـ. 6996- ىػ 6466 ،6:ط السشرػرة،

 الرشعاني يسانيال الحسيخؼ  نافع بغ ىساـ بغ الخزاؽ عبج بكخ السرشف: أبػ. 11

 ،2ط ،اليشج-العمسي السجمذ ،األعطسي الخحسغ حبيب: تحقيق ،(ىػ266: ت)

6418. 
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 الحسػؼ  الخكمي هللا عبج بغ ياقػت هللا عبج أبػ الجيغ لذياب ،البمجاف معجع. 11

 ـ. 6997 ،2ط ،بيخكت صادر، دار، (ىػ121 ت)

عادؿ  :فسؤلال «الحاضخمغ صجر اإلسالـ كحتى العرخ »عجع السفدخيغ م. 13

يرخ حدغ خالج :قجم لونػييس مؤسدة نػييس  :الشاشخم فتي الجسيػرية المبشانية الذ 

-ىػ  6419الثالثة،  :الصبعة، لبشاف –الثقافية لمتأليف كالتخجسة كالشذخ، بيخكت 

 .ـ6933

 الجمذقي كحالة الغشي عبج بغ راغب دمحم بغ رضا بغ لعسخ السؤلفيغ، معجع. 19

 بيخكت. العخبي التخاث إحياء دار بيخكت،- السثشى بةمكت ىػ(،6413: ت)

دمحم بغ أحسج بغ دمحم عمير، أبػ  :مشح الجميل شخح عمى مخترخ سيج خميل. 31

بجكف  :لصبعةا، بيخكت –دار الفكخ : الشاشخ، ىػ(6299عبج هللا السالكي )الستػفى: 

 .ـ6939ىػ/6419 :تاريخ الشذخ شبعة

 بغ دمحم بغ السبارؾ الدعادات أبػ الجيغ لسجج ألثخ،كا الحجيث غخيب في الشياية. 36

 السكتبة ىػ(،111: ت) األثيخ ابغ الجدرؼ  الذيباني الكخيع عبج ابغ دمحم بغ دمحم

 دمحم محسػد- الداكػ  أحسج شاىخ: تحقيق ،ـ6919- ىػ6899 بيخكت،- العمسية

 الصشاحي.
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 بغ الحديغ بغ دمحم غب ألحسج، كالدجاد الثقة أىل معخفة في كاإلرشاد اليجاية. 32

 دار، الميثي هللا عبج: تحقيق ،(ىػ893: ت) الكالباذؼ البخارؼ  نرخ أبػ الحدغ،

 .6411 ،6ط ت،بيخك  – السعخفة

 ميخ بغ أميغ دمحم بغ إلسساعيل السرشفيغ، كآثار السؤلفيغ أسساء العارفيغ ىجية. 38

 في الجميمة ؼالسعار  ككالة بعشاية شبع ،(ىػ6899 ت) البغجادؼ الباباني سميع

 لبشاف. – بيخكت العخبي التخاث إحياء دار ،6976 إستانبػؿ البيية مصبعتيا

: ت) الرفجؼ هللا عبج بغ أيبظ بغ خميل الجيغ لرالح بالػفيات: الػافي. 34

 بيخكت – التخاث إحياء دار ،مرصفى كتخكي األرناؤكط أحسج: تحقيق ،(ىػ114

 ـ.2111-ىػ6421

 بغ دمحم بغ أحسج الجيغ شسذ العباس أبػ ،الدماف أبشاء ءكأنبا األعياف كفيات. 37

 إحداف: تحقيق ،(ىػ136: ت) اإلربمي البخمكي خمكاف ابغ بكخ أبي ف إبخاىيع

 بيخكت.  – صادر دار ،عباس

 


