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(ت  377هـ )
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إِ ْع َدادُالطَّالِ ِ
ىأَ ْح َم ِداألَ َغا
ِّينيَ ْحيَ 
بَ َها ُءالد ِ

شــــــــ َرافُ
إِ ْ
صطَفَى ُم ْرت ََجى
ستَا ِذال ُّد ْكتُو ِرَ /ع ْبدُهللا ُم ْ
األُ ْ
-حفظه اهلل.-

يف
ثال َّ
اج ْ
سالَةا ْ
قُ ِّد َمت َه ِذ ِّ
الح ُ
ت ُ
َ
هالر َ
ش ِر ِ
يالح ِدي ِ
ستِيرفِ
ستِك َم ااًللِ ُمتَطَلَّبَا ِ
ول َعلَىد ََر َج ِةال َم ِ
ص ِ
جا ِم َع ِةاألَ ْزهَرَ -غ َّزة
َو ُعلُو ِم ِهمن ُكلِّيَّ ِةال َّ
ش ِري َع ِة َ
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ِ
ل

ُء

ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ػ َٓ
السـ َِّة ال َغ َّر ِاء ،كَق َ
الش ْؽ ُر واإل ْهدَ اء؛ َديدَ ُن ال ُػ َض ََلء ،وإُ َد َباء؛ َٕ َّك ُف َيـ ُّؿ َط َؾك َمـ َتـ ََّس َؿ َطبِق َر ُّ
ِ ِ
ِ
ِِ
ااس ًَل َ ْ ُؽ ُ هللَ» .
و َقدْ َق َال إِ َما ُم إَ ْكبِ َقاء ،و َقائد ال ُغ ِّر إَ ْصػ َقاءَ « ... ،م ْن ًَل َ ْ ُؽ ُ لـ َ
()1

إِ ْ َ ْ ٌء إِ َلى ل ُػ َض ََّل ِء
متقاضع قؾقؾ ،إلك ُأ ّمة الحبقب محؿد
الس ْػ ُر الجؾقؾ ،وطؿؾل فقف
ٌ
فلهدي هذا ِّ

بعا ّمة،

خاصة.
رب العالؿقـ َّ
وطؾؿاء إمة قدما َء ومعاصريـ ،والدطاة الؿخؾصقـ ،الداطقـ لتقحقد ِّ
صغقرا ،والدي العزيز «.....أبو لعَّلء».
وكذلؽ إلك مـ ر ّباين
ً
ووالديت الرحقؿة «.....أم لعَّلء».
وإلك أخل إكرب «...عَّلء ل ن».
وإلك جؿقع إخقاين ،وأخقايت ،وأطؿامل وطؿايت ،وأخقالل وخآيت.
وإلك زوجل «أم قى» ،ووالِدَ ْي َفا الؽريؿقـ.
حيان ،وبع ا تاابعت آلًلء بآًلء ،و قى».
وأبـائل؛ ُأوٓهؿ «رز ن ل ز ن عؾى ح ِّ قول ا
اإل ِ
ِ
والسـ َِّة َي ْح َقا.
يؿان ُّ
َج َع َؾف اهلل َط َؾك َ
وإلك ِّ
كؾ َمـ أحبّـل يف اهلل ،وأحببتف فقف !...
إلك همٓء جؿقعًا أهدي هذا البحث والجفد  ...الؿتقاضع.


) (1ســ الرتمذي( )55( ،)333/4كتاب الرب والصؾة  )35( ،باب :ما جاء يف الشؽر لؿـ أحسـ إلقؽ ،ح( ،)1354قال
ِ
الرتمذيَ :ه َذا َح ِد ٌ
قح ،قال الباحث :هذا حديث إسـاده صحقح؛ ٕن رواتف ثؼات.
يث َصح ٌ
) (

شؽ ٌ وتؼ ٌ

الحؿد هلل حؿد َّ
ُةم َلةِْ ْن
الشاكريـ ،وأشؽره ُش ْؽ َر الحامديـ ،قال ُّ
رب العالؿقـَ ﴿ :وإِ ْذ ت ََةل اذ َن َر ُّبؽ ْ
شاكرا لف طؾىك كعؿائىف ،وئٓئىف ،وططائىف،
َش َؽ ْ ت ُْم َ َ ِز َ اكؽ ُْم﴾ [إبراهقؿ ،]7:فلكطؾؼ مـ هذا حامدً ا ربل،
ً
وإكعامف ،وكثقر إفضالف ،وسابغ سرته ،ختؿ اهلل لـا بجؿقؾ طػقه.
ُّ
الؿان وحده ،-طؾك إتؿام هذا البحث؛ دراس ًة وتحؼقؼًا ،وأسللف الؿزيد
طؾل -وهق
فؼد َم َّـ اهلل َّ
مـ كعؿف ،وأن يقزطـل شؽرها ،ويجعؾفا زا ًدا إلك حسـ الؿصقر إلقف ،وطتا ًدا إلك يؿـ الؼدوم طؾقف.
َّ
طز َّ
ً
وجىؾ ،فؼىد
طز
لقالدي الؽريؿقـ
وجؾ-
امتثآ ٕمر اهلل َّ
أتقجف بشؽري – بعد شؽر اهلل َّ
َّ
ُث َّؿ َّ
أمركا بذلؽ يف ققلف...﴿:ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ﴾[لؼؿان ،]14:فؾفؿا مـل صادق القد وأوفاه،
وطظقؿ آمتـان وما وآه ،وجزاهؿا طـل خقر الجزاء ،فؿفؿا فعؾت فؾىـ أسىتطقع لفؿىا القفىاء ،وأسىلل
اهلل تعالك أن يؿدَّ يف طؿرهؿا ،ويـسل يف أثرهؿا ،ويرزقفؿا الحقاة الطقبة يف الداريـ.
كؿا أتؼدم بخالص الؿقدة ،وجؿقؾ الؿحبة لزوجل؛ طؾك ما بذلتف مـ جفد وصىرب ،فؼىد مىرت
بل سـقات شغؾت طـفا ،وهذا حال مـ أحىب أن يشىغؾ كػسىف بطؾىب العؾىؿ .. ،ولىقس كىؾ مىا سىـح يف
ولؽـ الحؼقؼ ُة أهنا كاكت لل – بعد الؿقلك -سـدً ا وم ُعقـىًا ،حػظفىا اهلل وبىار
الخاصر ُدون يف الدفاتر!،
ْ
فقفا.
ثؿ أتؼدم بقافر الشؽر ،وبالغ التؼدير ،إلىك فضىقؾة الشىق إسىتا الىدكتقر /طبىد اهلل مصىطػك
َّ
مرتجكُّ ،
مشىؽقرا باإلشىرا طؾىك رسىالتل ،والىذي
فؽؾ تقجقف بالغ الـصح مـف يرتجك ،الىذي تػضىؾ
ً
غؿرين بؽرمف الجؿ ،وأدبف الذي بف ُيمتؿ ،وطؾؿف الذي طؿ ،فؾؿ يدخر جفدً ا يف إبداء التقجقفىات الؼقؿىة
الؿػقدة ،والؿؾحقضات السديدة ،والـصائح الرشقدة.
ِ
وكذلؽ فضقؾة إستا الدكتقر /محؿد مصطػك كجؿ ،فؽؾ صالب ٍ
بعؾؿف َطؾِؿ.
طؾؿ

ث(
) 

ىك بِ ُر ْش ِىد ِه وكىان لىف يف الجامعىة
وكذلؽ فضقؾة إستا الدكتقر /طؾل رشقد الـجىار  ،فؼىد َط َؾ ْ
()1

ات ِ
الؿع َطار ،والدَّ َطق ِ
ِ
الغ َزار.
َ
كعؿ أثار ،فؾفؿ مـل جؿقعًا الثـا َء ْ
وٓ أكسك جامعتل؛ جامعة إزهر ،ففل كعطر الؿسؽ بؾ أططر ،وأكا وصَلب العؾؿ هبا كػخىر،
ففىىل جامعىىة العؾىىؿ والعؾؿىىاء ،والؿحىىدثقـ والػؼفىىاء ،وإدب وإدبىىاء ،والشىىعر والشىىعراء ،والطىىب
وإصباء ... ،وسائر أهؾ الػضؾ والػضَلء.
وأشؽر إستا الدكتقر /إسؿاطقؾ سعقد رضقان ،والذي شرفـل بؿـاقشتف رسالتل.
كؿا وأشؽر الشق الدكتقر الباحث /رياض الطائل العراقل -كزيؾ إردن -حػظف اهلل تعىالك،
الذي تػضؾ بنططائل كسخة مـ الؿخطقصة ،وهل كسخة «بروكستقن» والتل كاكت بحقزتف ،وكان يـقي
تحؼقؼفا ،فؿا أن طؾؿ برغبتل يف دراستفا وتحؼقؼفا يف رسالتل حتك ئثرين هبا ،بؽىؾ رحابىة صىدر ،كتىب
اهلل لف طظقؿ إجر.



( )1فؼد شرفـل بؿـاقشتف رسالتل ،شؽر اهلل لف.
ج(
)

لؿؾخص بالؾغة لع بقة
ِ
ٍ
حقار بقـفا وبقـ أم الؿممـقـ طائشة
إطتاق بريرة ڤ ،و كْر ما دار مـ
الؽتاب يدور َحقل
هذا
ُ
ڤ ،حقث صؾبت بريرة ڤ اإلطاكة مـ طائشة ڤ يف إطتاقفا ،فلخربهتا طائشة ڤ أهنا تريد
إطتاقفا ودفع ثؿـفا مؼابؾ أن يؽقن القٓء لفا ،فرفض أهؾ بريرة لؽ ،فؾؿا طؾؿ الـبل
بشرائفا ،وإطتاقفا ،وأراد الـبل

الخرب أمرها

أن ُيعؾؿ الـاس ويبـ لفؿ أن القٓء لؿـ أطتؼ وبذل الثؿـ ،فاطتؾك

الؿـرب وأثـك طؾك ربف بؿا هق أهؾف ،ثؿ َط َّر َض بلهؾ بريرة ڤ َّ
يحؼ لفؿ ،وٓ يـبغل
أن ما اشرتصقه ٓ ُّ
ولؿا حصؾ ما أرادتف طائشة ڤ مـ اإلطتاق؛ خقر الـبل
ٕحد أن يشرتط إٓ فقؿا وافؼ شرع اهللَّ ،
بريرة ڤ بلن تبؼك مع زوجفا ،أو تػارقف ،فلبت وصؾبت الػراق ،فجاء زوجفا يطؾب مـ الـبل

أن

يشػع لف طـد بريرة ڤ َف َر َّق وشػع لف فؾؿ تؼبؾ!ٕ ،كف لؿ يلمرها ولؽـف شػع شػاطةً.
فؽان زوجفا مغقث ﭬ يؿشل خؾػفا يف صرقات الؿديـة ودمقطف تـفؿر طؾك خديف ،ولحقتف،
يريدها أن تبؼك طـده وترجع إلك بقت الزوجقة ،وهل تلبك طؾقف ،فؾؿا رأى الـبل

هذا الؿققػ الذي

ٍ
مغقث بريرة ،وبغضفا
ٓ يحسد صاحبف! طجب مـ لؽ؛ فؼال لعؿف العباس ﭬ أٓ تعجب مـ حب
لف!.
وكذلؽ ورد يف قصة بريرة ڤ أهنا كاكت ُتفدي لعائشة مؿا ُيتصدق بف طؾقفا ،وب َّق َـ الـبل
أن لؽ صدقة طؾك بريرة ڤ ،وهق لعائشة ڤ وبقتفا هد َّية ،هذا مختصر قصة الؽتاب.
ولؽثرة ...فقائده ،وطظقؿ طقائده ،وكػقس فرائده ،وجسقؿ شقارده؛ هنض ابـ جؿاطة $
الؿشؽِؾ ،وب ّقـ
لجؿع الطرق ،وهند ٓستَلل إحؽام ،واستـباط الؾطائػ ،فلوضح الؿبفؿ ،وأزال ُ
ْ
الػقائد ،وكشر الػرائد ،ور ّتب إفؽار ،ودفع التعارض ،فؿا تر بابًا إٓ ولجف ،وٓ أد ًبا إٓ أدرجف ،وٓ
كبقَل إٓ لف أشار ،وسابؼ يف هذا الؿضؿار.
حؽؿًا إٓ بقـف ،وٓ مؼصدً ا ً

ح(
)

فؼؿت طؾك دراسة الؽتاب ،وتحؼقؼف ،وفؼ أصقل التحؼقؼ الؿعاصرة؛ مـ إثبات كسبتف
ِ
الصـعة
لؾؿملػ ،وترجؿة الؿصـػ ،وبقان مـفجف ،وتخريج أحاديثف ،والحؽؿ طؾقفا بؿا تؼتضقف َّ
الـص
الحديثقة ،وترجؿة رواتف ،ووصػ الـس الخطقة ،ومؼابؾتفا ،والتعؾقؼ طؾقف بؿا يرى الباحث أن َّ
يحتاجف.
وأ َّما الخاتؿة فـسلل اهلل ُحسـفا فاشتؿؾت طؾك أهؿ الـتائج ،والتقصقات التل تقصؾ لفا
ِ
الباحث.
وأردفت لؽ بالػفارس ،التل تسفؾ طؾك الؿطالع القصقل لؿحتقيات الرسالة.
وص اؾى هلل عؾى كبقـا م ؿ ٍ وعؾى آله وص به و ؾم.



خ(
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لؿؾخص بالؾغة ًلكجؾق ة

Abstract
The origin of this thesis is a manuscript entitled 'the several benefits
of Barrera's Hadith 'by Badr Eden Ibn Jamaa (may he rest in peace)
deceased in(377ah)the subject revolves about Bareera's emancipation
(may Allah please her)and it mentioned the dialogue between her and the
mother of believers Aisha (may Allah pleas her)that Barrera asked Aisha
the subsidy
Of emancipating her .Aisha told her she wants to do so in return of
her loyalty, yet Bareeera's family refused that ,so the prophet asked her
to purchase her and emancipate her. The prophet wanted to show the
people that loyalty is to whom bought and emancipate
Then he mounted the pulpit and thanked Allah and praised him duly
.He hinted that the condition of Barrera's family is illegal and no one
should stipulate except that conform to Allah's law. Then when what
Aisha wanted had happened the prophet asked her to choose whether to
stay with her husband or leave him she refused and left ,but her husband
came to the prophet to intercede , so he did yet Barrera refused.
Her husband(Mougheth) used to walk behind her crying that his
tears run on his cheeks and beard wanted her to stay with him and return
to her house but she refused ,so when the prophet saw this situation he
wondered and said to his uncle Abas do not you wonder of Mogheth's
love to Barrera and her hatred to him.
It was also mentioned that Barrera was giving to Aisha of what
given to her .The prophetsaid it was alms to Bareera and a present to
Aisha
Because of the large number of benefits, and great returns, and
invaluable benefits, Ibn Jamaa raised to gather the methods ,deduce the
judgments and the extraction of the provisions, and the development of
fine points, he explained the vague, and removed the problem, and the
()د

benefits, and the dissemination of unique, and ranks ideas and push the
conflict, neither did he leave door but entered, nor literature, but included
it, nor a judgment only him, not a destination gentleman, but he pointed
out, and earlier in this regard, the number of these benefits was also the
author said: as for what is included upon these novels a number of
provisions, and literature, and benefits; it is three hundred and one tenth
judgment, and literature, and usefulness" .
I got up on the study of the manuscript, and to achieve the two
linear, printed and a third, according to the origins of contemporary
investigation; prove representing the author, and the translation of the
work, and the statement of his approach, and graduation speeches, and
judging them as required workmanship Hadith, and the translation of its
narrators, and a description of copies of sin, and to meet her, and
comment including the researcher believes that the text needed.
The Conclusion We ask God for its good looks included the most
important findings, and recommendations reached by the researcher.
I added the appendeces, which facilitates access to the sighting of
the contents of the message.
God bless our Prophet Muhammad and his family and companions
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الؿؼدمة
وتشتؿل طؾى ما يؾي:
أوًل :مؼدَّ مة طـ الؿقضقع وأهؿ َّقتف ،وأسباب اختقاره.
ً
ثاك ًقاُ :خ َّطة البحث.
ثال ًثا :مـفج التَّحؼقؼ والتَّعؾقؼ.

  

))1


ِ
الح ْؿدَ ل ِ َّؾف كحؿدُ ُه ،وك َْست َِعقـُ ُف َوك َْس َت ْغ ِػ ُر ُهَ ،و َك ُعق ُذ بِاهللِ مِ ْـ ُش ُر ِ
وسقئات َأطؿالِـاَ ،م ْـ
ور َأ ْك ُػ ِسـَا،
إِ َّن َ
يف ِد ِه اهلل َفالَ م ِض َّؾ َلف ،ومـ ي ْضؾِ ْؾ َفالَ َه ِ
ٓ إِ َل َف إِ َّ
اد َى َل ُفَ ،و َأ ْش َفدُ َأ ْن َ
َ
شريؽ ل ُفَ ،و َأ ْش َفدُ َأ َّن
اهلل وحدَ ه ٓ
َْ
ُ َ َ ْ ُ
ُ
ٓ ُ
ُ
ُم َح َّؿدً ا َط ْبدُ ُه َو َر ُسق ُل ُف.
ِ
ون﴾ [آل طؿران.]٢٠١ :
ين َآمـُوا ا َّت ُؼوا اهَّللَ َح َّق ُت َؼاتِ ِه َو ًَل ت َُؿوت َُّن إِ ًَّل َو َأ ْكت ُْم ُم ْس ِؾ ُؿ َ
﴿ َيا َأ ُّي َفا ا َّلذ َ
ِ
﴿يا َأيفا الـَّاس ا َّت ُؼوا ربؽُم ا َّل ِذي َخ َؾ َؼؽُم ِمن َك ْػ ٍ ِ ٍ
زَو َج َفا َو َب َّ
ث ِمـ ُْف َؿا ِر َج ًاًل
َ ُّ َ
س َواحدَ ة َو َخ َؾ َق مـ َْفا ْ
ْ ْ
ُ
َ َّ ُ
َان َط َؾ ْقؽ ُْم َرقِق ًبا﴾ [الـساء.]٢ :
ون بِ ِه َو ْاْلَ ْر َحا َم إِ َّن اهَّللَ ك َ
كَثِ ًقرا َوكِ َسا ًء َوا َّت ُؼوا اهَّللَ ا َّل ِذي ت ََسا َء ُل َ
ِ
ين َآمـُوا ا َّت ُؼوا اهَّللَ َو ُقو ُلوا َق ْو ًًل َس ِديدً ا (ُ )77ي ْص ِؾ ْح َلؽ ُْم َأ ْط َؿا َلؽ ُْم َو َيغ ِْػ ْر لَؽ ُْم ُذكُو َبؽ ُْم
﴿ َيا َأ ُّي َفا ا َّلذ َ
ِ
ِ
قؿا﴾[إحزاب.]7٢ – 7٠ :
َو َم ْن ُيط ِع اهَّللَ َو َر ُسو َل ُه َف َؼدْ َفا َز َف ْوزً ا َطظ ً
َّأما بعدُ :
()٢

َّ
شرف العؾؿ مـ شرف الؿعؾقم :إذ العؾقم الشرطقة أشرف العؾقم ،ومـفا طؾؿ الحديث
فنن
َ
الشريػ :الذي ُيعرف بف ُ
أققال الـَّبل

طؾؿ ُصـػت فقف
 ،وأفعالف ،وتؼريراتف ،وأحقالفُ ،ثؿ إكف ٓ ُيعؾؿ ٌ

الؿصـػات ،وألػت فقف الؿملػات كعؾؿ الحديث الشريػ ،يف الؼديؿ والحديث.
ولفذا طـل بف الؿسؾؿقن يف الؼديؿ والحديث ،فاطتـقا بتسجقؾ أحداثف ،وكؼؾ دقائؼف ،والبحث يف
فقائده ،ثؿ تـقطت وتعددت مـاهج الدراسات لفذه السـة والسقرة الؽريؿة :فؿـفا ما يعؿؾ يف تحؼقؼ
أحداثفا ،ومـفا ما يعؿؾ طؾك اختصارها ،وكذلؽ مـفا ما يعـك بتقثقؼفا ،ودراسة مروياهتا ،أو ما يستـبط
أحؽامفا التشريعقة ،أو دروسفا الرتبقية والدطقية ...إلك غقر ذلؽ مـ الؿجآت.
ومِـ تقؽؿ التقالقػ الـافعة القافعة كتاب« :الػوائد الغزيرة من حديث بريرة» لإلمام قاضل
الؼضاة بدر الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ إبراهقؿ بـ سعد ابـ جؿاطة 733-639( $هـ) ،وهق مم ّلػ
كػقس :لؿا اشتؿؾ طؾقف مـ الػقائد الغزيرة ،والؼقاطد الؽثقرة ،وإحؽام الػؼفقة ،وأداب الرتبقية.
وقد استـبط الؿملػ مِـ حديث بريرة ڤ الؿشفقر يف إطتاقِفا ثالثؿائة وإحدى َط ْش َرة فائدة ،
()١

َ
الـبل
( )٢أبتدى ُء بؿا أ َمر بف ُّ
ُ
والخطبة ،ح( ،)868وقد أفردها بالتصـقػ
صحقحف ( )7( ،)593/١كتاب الجؿعة )٢3( ،باب تخػقػ الصالة
طـد الحاجة ،وهل خطبة الحاجة التل كان

يعؾ ُؿفا أصحابف ،وقد رواها مسؾؿ يف

الشقخ إلباين وخرج صرقفا يف رسالة بعـقان «خطبة الحاجة التل كان رسقل اهلل
( )١هـاك فائدة ُمؽررة مرتقـ ،وقد بقـت ذلؽ (ص.)٢37
))2

يعؾؿفا أصحابف» .

جؿؾتفا محالة طؾك جؿؾة صرقف ،وآحادها محالة طؾك آحادها ،وهذا يدل ُؾ طؾك مؽاكة هذا الحديث.

ِ
حديث بريرة من ِخ ِ
الل ما يؾي:
تظفر أهؿق ُة
و ُ
 اتػاق العؾؿاء طؾى تؾ ِّؼقه بال َؼ ُبول.
إن طؾؿا َء اإلسالم -رحؿفؿ اهلل جؿقعا -اتػؼقا طؾك تؾؼقف بالؼبقل ،واطتـقا بف كثقرا ،قال ابـ
قض ا َّل ِذي ا َّت َػ َؼ ا ْلع َؾؿاء َط َؾك َت َؾؼ ِ
قف بِا ْل َؼ ُب ِ
تقؿقة َ « :$و َه َذا ا ْل َح ِد ُ
يث َّ
قل» .
الش ِر ُ
يػ ا ْل ُؿ ْست َِػ ُ
ُ َ ُ
()٢

()١

واقتـاصــا
ـرحا ،وتصـــق ًػا ،واســتـبا ًصا لػقائــده،
 اطتـاااء العؾؿاااء بااه اطتـاااء كبقا ًارا:
ً
تخريجــا ،وشـ ً
ً
ِ
أربعؿا َئة فائدة وشاردة ،وإلقؽ صائػ ًة ططرة مــ أقـقال أهـؾ
لػرائده ،حتك أوص َؾفا بعضفؿ إلك
العؾؿ والؿعرفة.
يؼقل ابـ بطال« :$وقد أكثر الـاس يف تخريج القجقه يف حديث بريرة حتك بؾغقها كحق مائة
وجف ،ولؾـاس يف ذلؽ أوضاع» .
()3

وقال ابـ طبد الرب« :$قد أكثر الـاس يف تشؼقؼ معاين إحاديث الؿروية يف قصة بريرة ،وتػتقؼفا،
وتخريج وجقهفا :فؾؿحؿد بـ جرير يف ذلؽ كتاب ،ولؿحؿد بـ خزيؿة يف ذلؽ كتاب ،ولجؿاطة يف
ذلؽ أبقاب ،أكثر ذلؽ تؽؾػ واستـباط واستخراج محتؿؾ وتلويؾ مؿؽـ ٓ يؼطع بصحتف وٓ يستغـك
طـ آستدٓل طؾقف ،والذي قصدتف طائشة ڤ يف هذا الحديث هق طظؿ إمر يف قصة بريرةٕ :ن
ذلؽ أصقل ،وأحؽام ،وأركان مـ الحالل والحرام. »...
()4

قض ا َّل ِذي َت ِزيدُ َك َؼ َؾ ُتف َط َؾك َث َال َث ٍة  ،..وسؿاه جؿاطَ ٌة مِـ ا ْل ُػ َؼف ِ
قض ِٓكْتِ َش ِ
ار ِهَ ،..ومِـ ُْف ْؿ َم ْـ غَا َي َر
اء ا ْل ُؿ ْست َِػ َ
( )٢ا ْل ُؿ ْست َِػ ُ
َ
َ
ُ
َ َ َّ ُ َ َ
قض َي ُؽ ُ
قن فِل ا ْبتِدَ ائِ ِف َواكْتِ َفائِ ِف َس َقا ٌء ."..تدريب الراوي يف شرح تؼريب الـقاوي (.)6١٢ /١
َب ْقـ َُف َؿا :بِ َل َّن ا ْل ُؿ ْست َِػ َ
) (١مجؿقع الػتاوى ابـ تقؿقة (.)١8 /3٢
) (3شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال (.)84 /7
) (4التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وإساكقد ٓبـ طبد ال َبر (.)49-48 /3
))3

يؼقل ابـ الؿؾؼـ« :$هذا حديث طظقؿ كثقر إحؽام ،والؼقاطد والػقائد والػرائد ،وقد اطتـك
إئؿة بتعداد فقائده وآدابف ،وطـقا بف وكؽتف وب َّؾغقها طد ًدا جؿًا كابـ جرير الطربي ،وابـ خزيؿة إمام
إئؿة وغقرها» .
()٢

َّ
ولعؾ هذا يتضح أكثر مـ ققل ابـ العطار« :$اطؾؿ أن حديث بريرة هذا حديث كثقر الػقائد ،قد
ضاهرها -طؾك مؼتضك
كثر الـاس مـ الؽالم طؾقف ،وذكروا فقف إشؽآت طؾك مقاضع مـف يؼتضل
ُ
أحسـ بقان ،وبؾغقا بلحؽامف طد ًدا
الؼقاطد ومػاهقؿفؿ -الؿخالػ َة لف ،وأجاب العؾؿاء طـفا ،وبقـقها
َ
كثقرا ،وقد صـّػ ابـ جرير الطربي ،-$-وابـ حزم الظاهري -$-فقف تصـقػقـ كبقريـ» .
ً
()١

جؿة» .
وقال تاج الديـ الػاكفاين« :$حديث َبرير َة مشتؿؾ طؾك فقائدَ َّ
()3

ويؼقل صاحب تحػة إحقذي« :$واطؾؿ أن هذا الحديث قد استـبط أهؾ العؾؿ مـف فقائد
كثقرة» .
()4

وقال الشقخ محؿد الخضر الشـؼقطل« :$وقد بؾغ بعض الؿتلخريـ الػقائد مـ حديث َبريرة
إلك أربع مائة . »...
()5

ِ
ٍ
أبواب الدِّ ين.
أبواب من
 شؿو ُله لِعدَّ ِة
ِ
أبقاب كثقرة مـ أبقاب الد ِ
ٍ
كالػؼف،
يـ:
اطؾؿ أخل الؼارئ أن حديث بريرة ڤ يشتؿؾ طؾك
ِ
ِ
ِ
والرتبقة ،وغقر ذلؽ.
والحديث،
وإدب،
الؿازري « :$حديث بريرة هذا فقف فؼف كثقر»(.)6
قال
ُّ

) (٢اإلطالم بػقائد طؿدة إحؽام (.)١١5 /7
) (١العدة يف شرح العؿدة يف أحاديث إحؽام ٓبـ العطار (.)٢٢46 /١
) (3رياض إففام يف شرح طؿدة إحؽام (.)556 /4
) (4تحػة إحقذي (.)١66 /6
) (5كقثر الؿعاين الدراري يف كشػ خبايا صحقح البخاري (.)١35/7
) (6الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ (.)١١3/١
))4

وقال الؼاضل طقاض« :$حديث بريرة كثقر الســ والعؾؿ وإدب  ،»...إلك ققلف« :ولؽـ معفا
الحجج لســ كثقرة وآداب مـ الشرع طديدة»(.)٢
وقال الـقوي $يف شرحف طؾك مسؾؿ« :هذا حديث طظقؿ كثقر إحؽام والؼقاطد»(.)١

) (٢إكؿال الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ (.)٢٢٠ ،٢٠9 /5
) (١الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج (.)٢4٠ ، ٢39 /٢٠
))5

أسباب اختقار الؿوضوع:
ِ
ّ
إلل اختقار مقضقع البحث إسباب التالقة:
ومؿا رغب َّ
 خدمة السـة الـبقية ،وإبراز مـافعفا لؾـاس كل يعؿؾقا هبا.
ِ
وإبراز مآثر إئؿة إطالم طؾؿاء
الؿ ِؼ ّؾ يف تحؼقؼ الرتاث اإلسالمل،
ُ
 الؿساهؿة بجفد ُ
اإلسالم.
 ققؿ ُة الؿخطقط العؾؿ ّقة ومقضقطاتف ،وهق «الػوائد الغزيرة من حديث بريرة».
الؿصـػ العؾؿقة :إذ هق أحد أطقان الؼرن الثامـ الفجري ،وخطقب الؿسجد
 مؽاك ُة ُ
إقصك :الذي هق أن ُي ْؼ َصك و ُي ْس َت ْؼ َصك! ،ولؽــا والؿسؾؿقن طـ أقصاكا وأقصاهؿ ما
أقصاكا وأقصاهؿ! ،وأقساكا وأقساهؿ!.
َّ 
أن هذا الؿخطقط لؿ ُيخدم خدم ًة طؾؿقة رصقـة متقـة ،بؾ ُصبِع طؾك كسخة خطقة مؾقئة
بإغالط ،والـؼص ،والسؼط ،وسقؼػ الباحث طؾك ذلؽ.
َّ 
أن هذا الؿخطقط كافع لؽؾ َمـ تصدَّ ر لإلفتاء ،واإلرشاد ،والتدريس ،والتعؾقؿ :وذلؽ
لؽثرة كػعف ،واكتػاطفؿ بف ،ففق يعالج قضايا طظقؿة.
 وٓ َأكسك َدور أستاذي :إستاذ الدكتقر /طبد اهلل مصطػك مرتجك حػظف اهلل تعالك ،فؼد
ٍ
قار مقاضقع ٍ
كان لـصائحف وتقجقفاتف أيا َم الدراسة إثر يف اخت ِ
كافعة ،ففق الذي َغ َر َس
ققؿة
َ
بذلؽ وأرشدَ إلقف ،كػع اهلل بف ،ورفع قدره.
حب التحؼقؼ ،وك ََص َح
فقـا َّ

الدراسات السابؼة لحديث بريرة
جؿة الػقائد ،كثقرة الؿقارد ،وحديث بريرة ڤ مـ إحاديث
إحاديث الـبقية غزيرة الـػعَّ ،
التل جؿعت بقـ الؼصص ،والػؼف ،والرتبقة ،وحسـ الؿعامؾة ...
فؽــان لفــذا الحــديث برواياتــف الؿتعــددة ،الؿبثقثــة يف كتــب الســـة :آطتـــاء التــام مـــ طؾؿــاء
َّ
واستؾ مؼاصده.
اإلسالم ،وفؼفائف العظام ،فؽؿ مـ طالؿ شرحف ،وكؿ مـ محدث جؿع صرقف،

))6

فؼد قال الحافظ ابـ حجر« :وقد جؿع بعض إئؿة فقائد هذا الحديث فزادت طؾك ثالثؿائة -
فائدة -ولخصتفا يف فتح الباري»  ،هذا وقد تعددت أشؽال الدراسات السابؼة لحديث بريرة ڤ
()٢

وإلقؽ صر ًفا مـفا:

أوًل :الؿملػات الؿستؼؾة.
ً
هـاك العديد م َـ الؿملػات الؿستؼؾة يف شرح حديث بريرة ،واستـباط الػقائد مـف:

( )1كتاب لؿحؿد بن جرير الطبري ،شقخ الؿػسرين ($ت317:ها).
اد ِ
قؼ معاكِل ْإَح ِ
ِ
ِ
يث ا ْل َؿ ْر ِو َّي ِة يف قصة َب ِر َير َة
َ
َّاس فل َت ْشؼ ِ َ َ
قال ابـ طبد الربَ « :$قدْ َأ ْك َث َر الـ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َاب َول ِ ُؿ َح َّؿ ِد ْب ِـ ُخ َز ْي َؿ َة فِل َذل ِ َؽ
َو َت ْػتقؼ َفا( ) َو َت ْخ ِريجِ ُو ُجقه َفا َفؾِ ُؿ َح َّؿد ْب ِـ َج ِر ٍير فل َذل َؽ كت ٌ
١

اط و ِ
ػو ِ
ِ
كِتَاب ،ولِجؿ َ ٍ ِ ِ
اج ُم ْحت ََؿ ٌؾ َو َت ْل ِو ٌيؾ ُم ْؿؽِ ٌـ َٓ
است ْخ َر ٌ
اطة فل َذل َؽ َأ ْب َق ٌ
استـْ َب ٌ َ ْ
اب َأ ْك َث ُر َذل َؽ َت َؽ ُّؾ ٌ َ ْ
ٌ َ َ َ
ُي ْؼ َط ُع بِ ِص َّحتِ ِف َو َٓ ُي ْس َت ْغـَك َط ِـ ِآ ْستِدْ َٓ ِل َط َؾقْ ِف» . 3
( )

( )2فؼه حديث بريرة لإلمام ابن خزيؿة ($ت311:ها).
قال ابـ سريج« :) ($وذكر ابـ خزيؿة :يستخرج الـؽت مـ حديث رسقل
4

بالؿـؼاش،

ومصـػاتف تزيد طؾك مائة وأربعقـ كتا ًبا سقى الؿسائؾ الؿصـػة أكثر مـ مائة جزء ولف فؼف حديث بريرة
ڤ -يف ثالثة أجزاء» .()5

ِ ِ
ِ
اإلما ِم م ْجؿق َط ٌة ِطـ ِْدي فِل َأ ْور ٍ
ِ
اق كَثِ َقر ٍةَ ،و ِه َل
َ
و َق َال اإلمام الحاكؿَ « :$أ ُبق َط ْبد اهللَ :ف َضائ ُؾ َه َذا ْ َ َ ُ
َأ ْش ُف ُر َو َأ ْك َث ُر مِ ْـ َأ ْن َي ْحت َِؿ َؾ َفا َه َذا ا ْل َؿ ْق ِض ُعَ ،و ُم َصـَّ َػا ُت ُف َت ِزيدُ َط َؾك مِائ ٍَة َو َأ ْر َب ِعق َـ كِتَا ًبا ِس َقى ال َؿ َسائِؾِ،

( )1اإلصابة يف معرفة الصحابة ابـ حجر (.)45٠ /3
( )١أي استخراج الػقائد مـ كؾ ٍ
لػظة مـ ألػاضف.
( )3التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وإساكقد (.)48/3
ِ
اضل َّ ِ ِ
ِ
ادي ،ال َؼ ِ
( )4هق َأ ُبق ال َع َّبا ِ
الؿ َصـَّ َػات ،سقر أطالم الـبالء (/٢4
الشافع ّلَ ،صاح ُ
سَ ،أ ْح َؿدُ ب ُـ ط َُؿ َر بـ ُس َر ْيج ال َب ْغدَ ّ
ب ُ
.)١٠٢
( )5القايف بالقفقات الصػدي (.)١3١ /٢
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وا ْلؿسائِ ُؾ ا ْلؿصـَّ َػ ُة َأ ْكثَر مِـ مِائ َِة ج ْز ٍءَ ،فنِ َّن فِ ْؼف ح ِد ِ
يث َب ِر َير َة -ڤَ -ث َال َث ُة َأ ْج َز ٍاءَ ،و َم ْس َل َل ُة ال َحج َخ ْؿ َس ُة
َ َ
ُ
ُ ْ
ُ َ
َ َ َ
َأ ْج َز ٍاء» .
()٢

اد ِ
قؼ معاكِل ْإَح ِ
ِ
ِ
يث ا ْل َؿ ْر ِو َّي ِة يف قصة
َ
َّاس فل َت ْشؼ ِ َ َ
ومـ هذا ما قالف ابـ طبد الربَ « :$قدْ َأ ْك َث َر الـ ُ
()١

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َاب
َاب َول ُؿ َح َّؿد ْب ِـ ُخ َز ْي َؿ َة فل َذل َؽ كت ٌ
َب ِر َير َة َو َت ْػتقؼ َفا َو َت ْخ ِريجِ ُو ُجقه َفا َفؾِ ُؿ َح َّؿد ْب ِـ َج ِر ٍير فل َذل َؽ كت ٌ
اط و ِ
ػو ِ
ِ
ولِجؿ َ ٍ ِ ِ
اج ُم ْحت ََؿ ٌؾ َو َت ْل ِو ٌيؾ ُم ْؿؽِ ٌـ َٓ ُي ْؼ َط ُع بِ ِص َّحتِ ِف
است ْخ َر ٌ
اطة فل َذل َؽ َأ ْب َق ٌ
استـْ َب ٌ َ ْ
اب َأ ْك َث ُر َذل َؽ َت َؽ ُّؾ ٌ َ ْ
َ َ َ
َو َٓ ُي ْس َت ْغـَك َط ِـ ِآ ْستِدْ َٓ ِل َط َؾ ْق ِف» .
()3

وقال الحافظ ابـ رجب « :$وقد خرج ابـ خزيؿة يف مصـػ لف مػرد يف الؽالم طؾك حديث
بريرة» .
()4

( )3جزء حديثي بعـوان« :جزء فقه الوجوه الؿحصورة يف حديث بريرة».
لعبد اهلل بـ يربقع ( $ت5١١:هــ) ،قال الػؼقف الؿؼرئ الؿحدث أبق بؽر محؿد بـ خقر بـ
()5

بـ طؿر بـ خؾقػة« :جزء فقف القجقه الؿحصقرة يف حديث بربرة وفصقل مـ إولقات مؿا استخرجف
الػؼقف أبق محؿد طبد اهلل بـ أحؿد بـ سعقد بـ يربقع  $مـ كتاب «اقتضاض أبؽار أوائؾ إخبار»
تللقػ أبل العباس أحؿد بـ طؿر بـ أكس الدٓئل. »$
()6

(« )4فؼه حديث بريرة» ًلبن َز ْر ُقون شقخ الؿالؽقة يف طصره ($ت586:ها).

( )1معرفة طؾقم الحديث لؾحاكؿ (ص ،)83 :واكظر :تذكرة الحػاظ ( ،)7١9 /١صبؼات الشافعقة الؽربى (/3
.)٢٢8
( )١أي استخراج الػقائد مـ كؾ ٍ
لػظة مـ ألػاضف.
( )3التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وإساكقد (.)48/3
( )4فتح الباري ٓبـ رجب (.)١56 /3
( )5هق مـ أهؾ إشبقؾقة ،وكان حافظًا لؾحديث وطؾؾف طارفًا بلسؿاء رجالف ضابطًا لؿا كتبف ثؼة فقؿا رواه .الديباج
الؿذهب يف معرفة أطقان طؾؿاء الؿذهب (ص.)8٠ :
( )6ففرسة ابـ خقر اإلشبقؾل (ص.)٢9٠ :
))8

قال اإلمام الذهبل  $يف ترجؿة «ابـ زرققن الؿالؽل» تحت هذه الرتجؿة« :ابـ زرققن
ُ
الحسقـ محؿد بـ اإلمام الؽبقر أبل طبد اهلل محؿد بـ سعقد بـ أحؿد إكصاري
شقخ الؿالؽقة أبق ُ
اإلشبقؾل ،ابـ زرققن وَٕبِل الحسق ِـ كِتَاب فِ ْؼ ِف ح ِدي ِ
ث َب ِر ْي َر َة» .
ُ
ُ َ ْ
َ ْ
()٢

(« )5فوائد حديث بريرة» ًلبن دققق العقد(ت772:ها).
قال ابـ قاضل ُشفبة $يف صبؼاتف ،يف ترجؿة ابـ دققؼ العقد« :ولف تصـقػ يف أصقل الديـ
وطؾقم الحديث سؿاه آقرتاح يف اختصار طؾقم ابـ الصالح ،وإربعقـ يف الرواية طـ رب العالؿقـ
وفقائد حديث بريرة قري ًبا مـ مائتل فائدة ،وشرح مختصر ابـ الحاجب يف فؼف الؿالؽقة» .
()١

(« )6شرح حديث بريرة» لشقخ اإلسالم ابن تقؿقة ($ت728:ها)
ومؿـ ألػ يف حديث «بريرة ڤ » شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،فؼد ذكر ابـ طبد الفادي مـ
مملػات ابـ تقؿقة قق ً
ٓ بدي ًعا جاء فقف« :ولف يف إحاديث وشرحفا شلء كثقر جدً ا ،مـفا ما ُبق َض ومـفا
ٍ
بعضا مـ إحاديث قال« :وحديث
ما لؿ يبقض ،ولق ُبق َض لبؾغ
مجؾدات طديدة»  ،وبعد أن طدد ً
()3

بريرة ،وققل الـبل

لعائشة ڤ «:اشترصي لفم الوًلء»» .
()4

ثاك ًقا :كتب الشروح التي تـاولت حديث بريرة ڤ.
(أ) شرح صحقح مسؾم لإلمام الـووي ($ت676:ها).
شرحف يف كتاب الزكاة ،باب إباحة الفدية لؾـبل

الؿفدي
ولبـك هاشؿ وبـك الؿطؾب وإن كان ُ

َم َؾ َؽفا بطريؼ الصدقة ،وبقان أن الصدقة إذا قبضفا الؿتصدق طؾقف زال طـفا وصػ الصدقة ،وحؾت
لؽؾ أحد مؿـ كاكت الصدقة محرمة طؾقف»

()5

( )1سقر أطالم الـبالء (.)3٢٢/١١
( )2صبؼات الشافعقة ابـ قاضل شفبة (ص.)٢٢7 :
( )3العؼقد الدرية (ص.)77:
( )4العؼقد الدرية (ص.)79:
( )5شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ (.)٢8٢/7
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ب) فتح الباري شرح صحقح البخاريً ،لبن رجب($ت795:ها):
( 
شرحف الحافظ ابـ رجب ،يف كتاب الصالة ،باب ذكر البقع والشراء طؾك الؿـرب يف الؿسجد .
()٢

(ج) فتح الباري شرح صحقح البخاريً ،لبن حجر($ت852:ها):
مـ أكثر كتب الشروح التل أسفبت يف ذكر الػقائد وآستطرادات يف شرح حديث بريرة ڤ
يف أكثر مـ ٍ
باب :فتح الباري شرح صحقح البخاري .
()١

قال الباحث :وهق تؾخقص لؽالم مـ سبؼف مـ العؾؿاء الذيـ أ َّلػقا يف هذا الحديث ،أو
شرحقه ،بدلقؾ ققل الحافظ كػسف يف كتاب «اإلصابة»« :وقد جؿع بعض إئؿة فقائد هذا الحديث
فزادت طؾك ثالثؿائة -فائدة -ولخصتفا يف فتح الباري» .
()3

الصعوبات التي واجفت الباحث:
ٍ
أكاس يف الداخؾ والخارج حتك
 صعقبة الحصقل طؾك الؿخطقط ،فؼد تقاصؾ الباحث مع
حصؾ طؾك كسختل الؿخطقط.
فضال طـ الشبؽة
ً
 أن الـسخة الؿطبقطة غقر متقفرة حتك يف الؿؽتبات يف مصر وغقرها،
لؽـ الباحث اجتفد يف تحصقؾِفا مـ أحد صالب الؿحؼؼ.
العـؽبقتقةَّ ،
 أن كسخة الؿخطقط «بروكستقن» هبا كؾؿات غقر مـؼقصة وهذا ُيققع يف إيفا ِم الؿعـك الؿراد.
 أن الـسخة الؿطبقطة فقفا الؽثقر مـ الخطل والخؾؾ ،والـؼص بلكقاطف ،وقد ذكرت ذلؽ يف
مقضعف .
()4

لذلؽ ،ولؿ ِأزد خشق َة اإلصالةَّ ٕ :ن َّ
َ
كؾ كتب
( )1فتح الباري ٓبـ رجب ( .)34٢ /3قال الباحث :ذكرت أمثؾ ًة
مشروح فقفا ،ويدخؾ فقفا كتب شروح أحاديث إحؽام ،وكذلؽ الؽتب
الشروح التل ذكر فقفا حديث بريرة ففق
ٌ
الػؼفقة.
( )١فتح الباري شرح صحقح البخاري ،تعؾقؼ ابـ باز ،اكظر  )٢9١/5( :وما بعدها.
( )3اإلصابة يف معرفة الصحابة ابـ حجر (.)45٠/3
( )4اكظر (ص )٢٢٠مـ هذا البحث.
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أصر طؾك خقض غؿار
 طدم وجقد الدُّ ربة طؾك التعامؾ مع الؿخطقط ،ولؽـ الباحث
َّ
الخ ِ
أوٓ بلول ،واستعان بذوي ِ
التحؼقؼ ،وتابع إمر مع مشرفف ً
ربة والؿعرفة.
ِ
 مراجعة الـسخ الخطقةُ ،
رارا ،ثؿ قابؾفا مرة أخرى مع أحد
حقث إ َّن الباحث قابؾفا وأطاد ذلؽ م ً
ٍ
ِ
حاذق يف ذلؽ ،وكؾ هذا خشقة التصرف يف كال ِم أهؾ العؾؿ،
ثؿ مر ًة ثالثة مع
صالب العؾؿَّ ،
ِ
بلماكة العؾؿ ،وكؼؾف كؿا أراده الؿصـػ.
والتزا ًما

أهداف الدراسة
أ َّما إهداف التل يشدوا إلقفا الباحث ويطؿح لفا مـ ِخ َال ِل الدراسة فلهؿفا:
 خدمة السـة الـبقية ،وما يتع َّؾؼ هبا ،وبػؼف حديثفا.
 تحؼقؼ مخطقط "الػقائد الغزيرة مـ حديث بريرة".
 أن َيخرج هذا الؽتاب مخدومًا وبحؾة قشقبة ،وأن أكقن قد ُوف ْؼ ُت لخدمة كتاب جؾقؾ،
ٍ
لعالؿ كبقؾ.
ِ
ِ
تحؼقؼ الؿخطقط.
لطؾبة العؾؿ يف مجال
 تؼديؿ ِخدمة
عؿؾ هبا ،وتـشر بقـ الـاس.
 أن تصؾ فقائد هذا الؽتاب لؽؾ صالب العؾؿ ،ل ُق َ

حدود الدراسة
ً
وكسخا ،ومؼابؾة
وتخريجا،
هل كتاب «الػقائد الغزيرة مـ حديث بريرة» ،دراسة ،وتحؼق ًؼا،
ً
لؾـسخ الؿخطقصة ،والتعؾقؼ طؾقفا حسب الحاجة.

ُخ َّطة البحث:
اشتؿؾت طؾك :م َؼد ٍ
ِ
ثؿ الػفارس التػصقؾقة.
مة،
وقسؿقـ ،وخاتؿةَّ ،
ُ
* التؿفقد ،ويشتؿؾ طؾك:
أوًل :مؼدِّ مة طن الؿوضوع وأهؿقته ،وأسباب اختقاره.
ً
ثاك ًقا :خُ َّطة البحث.
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ثال ًثا :مـفج التَّحؼقق والتَّعؾقق.
إول :الدراسة:
*
الؼسؿ َّ
ُ
العالمة بدر الدين محؿد بن إبراهقم بن جؿاطة ،وكتابه.
وفقه أربعة مباحث:
الؿبحث اْلول :كبذة مختصرة طن بدر الدين ابن جؿاطة(ت733:ها 1333 -م).
ويشتؿؾ طؾك تسعة مطالب:
اسؿف ،وكُـقتُف ،ولؼبف وكس ُبف ومقلده.
الؿطؾب َّ
إولُ :
الؿطؾب الثاين :كشلتف.
الؿطؾب الثالث :شققخف وتالمقذه.
الؿطؾب الرابع :حقاتف العؾؿقة.
الؿطؾب الخامس :آثاره العؾؿقة.
الؿطؾب السادس :مـاصبف ووضائػف.
الؿطؾب السابع :مذهبف وطؼقدتف.
الؿطؾب الثامـ :مؽاكتف العؾؿقة وثـاء العؾؿاء طؾقف.
الؿطؾب التاسع :وفاتف.

الؿبحث الثاين :دراسة حديث بريرة ڤ.
الؿطؾب إول :تخريج الحديث.
الؿطؾب الثاين :الؿتـ الجامع.

الؿبحث الثالث :يف دراسة الؿخطوط.
ويشتؿؾ طؾك طشرة مطالب:
إول :تحؼقؼ ُطـقاكف.
الؿطؾب َّ
الؿطؾب الثاين :إثبات كسبتف لؿملػف.
الؿطؾب الثالث :مقضقع الؿخطقط.
الؿطؾب الرابع :مـفج الؿملػ يف الؿخطقط.
الؿطؾب الخامس :ترجؿة بريرة ڤ.
الؿطؾب السادس :ترجؿة مغقث ﭬ.
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الؿطؾب السابع :تراجؿ رجال اإلسـاد.
الؿطؾب الثامـ :التعريػ بـُسخ الؿخطقط.
الؿطؾب التاسع :تع ُّؼب الؿطبقع.
الؿطؾب العاشر :صقر الؿخطقط.

الـص ُمح َّؼ ًؼا.
*
الؼسم ال َّثاينُّ :
ُ

ِ
حديث بريرة
كص الػوائد الغزيرة من
وهو ُّ

* الخاتؿة.
ً
أوٓ :الـتائج.
ثاك ًقا :التقصقات.
* مجؿقع الػفارس.
والؿصادر.
* الؿراجعَ ،
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ثال ًثا :الؿـفج يف التحؼقق والتعؾقق
* الؿـفج يف التحؼقق(:)٢
فؿـ تقفقؼ اهلل تعالك وإطاكتف حصؾت طؾك كسختقـ مخطقصتقـ مـ كسخ هذا الؽتاب :الـسخة
إولك :وهل الـسخة الخطقة الؿحػقضة يف الؿؽتبة الخالدية بالؼدس الشريػ( ..ضؿـ الؿجؿقع:
 ،)87٠الـسخة الثاكقة :وهل الـسخة الخطقة الؿحػقضة يف مؽتبة جامعة «بروكستقن» ،برقؿ (،.)77٠h
وثالثة مطبقطة ،وهل بتحؼقؼ الشقخ طبد الؿجقد جؿعة حػظف اهلل تعالك  ،وجعؾت كسخة الخالدية هل
()١

إصؾ الؿعتؿد ،ورمزت لفا بـ(:خ) ،ورمزت لـسخة «بروكستقن» بـ(ب) ،ولؾـسخة الؿطبقطة بـ(ط).
 كسخت الـسخ الخطقة مـ الؿخطقصات مع مراطاة ققاطد اإلمالء الؿعاصرة. أثبت كص الـسخة إصؾ (خ) وباقل آختالفات أثبتفا يف الحاشقة.الؿحؼؼ ضب ًطا كامالً ،بال مزيد طؾقف.
ُ
ضبطت َّ
الـص ُ
 صابؼت طؾقفا الـسخة الؿخطقصة والـسخة الؿطبقطة ،طدَّ َة مرات :وذلؽ ٕجؾ إماكةالعؾؿقة ،وإخراج الـص بلهبك حؾة.
 أثبت جؿقع الػروق بقـ الـسخ الخطقة. الزيادات التل يف الـسخة (ب) ،و(ط) أثبتفا يف الحاشقة. إذا كان الخالف يف الؿطبقع أوثؼ ذلؽ بؼقلل« :يف كسخة (ط)». إذا و َّثؼ الؿملػ خطل ،أو وهؿ ،يف الحاشقة كؼقلف مثالً « :يف إصؾ كذا وكذا» ،أكبف طؾك ذلؽبؼقلل :وقع يف «أصؾ كسخة (ط)».

) (٢قال الباحث :التحؼقؼ هبذه الصقرة لؿ يؽـ بد ًطا مـ الؼقل ،أو الػعؾ :ففذا الحافظ أبق الحسقـ محؿد بـ طؾل
الققكقـل  $حؼؼ صحقح البخاري وقابؾف طؾك أكثر مـ كسخة ،وأثبت الخالف بقـ الـسخ ،لذلؽ كاكت كسختف
أجقد الـسخ الؿعتؿدة ،اكظر :إرشاد الساري لؾؼسطالين ( ،)4٠/٢وأيضًا ،)١9٢ /7( :و روايات وكسخ الجامع
الصحقح لإلمام أبل طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري «دراسة وتحؾقؾ» :د محؿد بـ طبد الؽريؿ بـ طبقد.
( )١لؿعرفة الؿزيد طـ الـسخ اكظر التعريػ بـسخ الؿخطقط (ص )٢٠7مـ هذا البحث.
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 لؿ أتصرف يف الـص الؿحؼؼ أبدً ا :لألماكة العؾؿقة ،حتك لق كان هـاك خط ٌل فلصححف يفالفامش ،أو كؼص وكان الـؼص مقجقد ًا يف الـسخة الثاكقة أشرت لذلؽ يف الحاشقة.
ِ
لؿباحث الرسالة بعض العـاويـ التقضقحقة جاطالً إياها بقـ معؼقفقـ لتؿققزها.
 جعؾت استخدمت طالمات الرتققؿ الؿعروفة ،الؿللقفة يف كتابة الرسائؾ والبحقث العؾؿقة :إليضاحالؿعـك الؿؼصقد ،والؿغزى الؿـشقد.
ً
إشؽآ بالرجقع إلك كتب الػؼف ،والحديث،
 ط ّؾؼت طؾك بعض الؿسائؾ التل أرى يف ضاهرهاوالشروح ... ،وغقرها.
 طـد ققل الؿملػ « ..طـد مـ قال بف» أو «طـد مـ أجازه» يذكر الباحث َمـ قال بف مـ أهؾالعؾؿ غال ًبا.
 ٓ يتقسع الباحث يف التعؾقؼ طؾك الؿسائؾ الػؼفقة واكتػك بالتعؾقؼ طؾك بعضفا ،والتل يرىتقس ٍع.
أهنا تحتاج إليضاح وبقان مـ غقر ُّ
كؼال طـ أهؾ العؾؿ يف مصـػاهتؿ ،أو
 يذكر الباحث بعض التعؾقالت الؿتعؾؼة هبذه الػقائد :إ ّما ًاستـباصًا مـف ،وإن كاكت كذلؽ :يصدرها بؼقلف :قال الباحث.
 -كؼؾت أيات الؼرآكقة وفؼ الرسؿ العثؿاين (مصحػ الؿديـة لؾـشر الحاسقبل).

الؿـفج يف التخريج وطزو اْلحاديث:
ِ
بالعزو إلقفؿا.
 إذا كان الحديث ،أو الؾػظ يف الصحقحقـ ،أو أحدهؿا أكتػل إذا لؿ يؽـ يف الصحقحقـ أو أحدهؿا ،ووجد يف الســ إربعة ،أو بعضفا :أكتػل بذلؽ. اطتؿدت يف تخريج الحديث طؾك الؽتب الستة ،ولؿ أخرج طـفا. وكذلؽ اطتؿدت يف الؿتـ الجامع لؾحديث طؾك الؽتب الستة ،ولؿ أخرج طـفا ،واكتػقتبرقؿ الحديث فؼط خشقة اإلصالة.
 يف مبحث «تخريج الحديث» ذكرت الؽتاب والباب دون أرقام ،ففل صريؼة متبعة ،بقـؿا يفكامال.
باقل الرسالة فالتخريج يؽقن ً
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 إذا كان الحديث خارج الصحقحقـ أدرس إسـاده ،وأحؽؿ طؾقف حسب ققاطد الحديث. -إذا تؽرر الحديث أكتػل باإلشارة بؼقل :سبؼ تخريجف ،وٓ ُأطقد التخريج مرة أخرى.

الؿـفج يف ترققم الػوائد ،وك َُسخِ الؿخطوط:
ِ
 اطتؿدت ترققؿ الػقائد بإرقام بد ًلؾـسخة التل اطتؿدهتا :إصؾ(خ)،
ٓ مـ الحروف وفؼًا
طؾؿًا أن الـسخة الثاكقة(ب) ترققؿفا بالحروف ،وكذلؽ الـسخة (ط).
 طـد هناية كؾ صػحة مـ الـسخة (خ)( ،ب) ،وبداية أخرى أضع إشارة( ،)/ووضع رقؿالصػحة والؾقحة يف الفامش العؿقدي مثؾ[ :خ/٢/أ].

الؿـفج يف التوثقق:
-

يف الؿتـ الجامع اكتػقت طؾك رمقز كتب السـة الؿعروفة الؿعفقدة :صؾ ًبا لالختصار ،وهل:
(خ) صحقح البخاري

(ت) سـن الترمذي

(م) صحقح مسؾم

(كس) سـن الـسائي

(د) سـن أبي داود

(جه) سـن ابن ماجه

سبقال.
 -قؿت بتقثقؼ كالم أهؾ العؾؿ ،ما استطعت لذلؽ ً

الؿـفج يف التراجم:
ٍ
ومغقث ﭬٕ ،هنؿا صاحبا الؼصة ،ولؿ أترجؿ لغقرهؿا مـ
 اكتػقت بالرتجؿة لربيرة ڤ،الصحابة.
 ترجؿت لؾرواة الذيـ طؾقفؿ مدار روايات حديث بريرة ڤ ترجؿ ًة وافق ًة فقؿا يراها الباحثلؿعرفة إضبط يف الؾػظ.
 يف تراجؿ الرواة أبدأ بذكر أشفر شققخ الراوي وتالمقذه ،ثؿ الثـاء العام مـ ذكر طبادة الراوي،وزهده ،وفؼفف ،ثؿ ُأتبعف بعبارات التقثقؼ يف الرواية :لفذا حصؾ تؼديؿ كالم متلخر ،وتلخقر
كالم متؼدم.
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 أطرف بجؿقع العؾؿاء الذيـ ذكرهؿ الؿملػ ،أي يف الـص الؿحؼؼ بتعريػ وجقز يف الحاشقةخشقة اإلصالة.

الؿـفج يف شرح غريب الحديث:
 شرحت إلػاظ الغريبة يف الحديث بالرجقع إلك كتب الغريب والؾغة ،ومـفجل يف ذلؽأطتؿد طؾك الـفاية يف غريب الحديث ٓبـ إثقر ،ومؼايقس الؾغة ٓبـ فارس ً
أوٓ ،فنذا رأيت
أن الؿعـك لؿ يتضح بجالء زدت الؿعـك إيضاحًا مـ ٍ
كتب أخرى.
 طرفت الؿصطؾحات الػؼفقة ،ورجعت يف تعريػفا إلك مظاهنا ،وهل كتب الػؼف ،مع ضبطكامؾ.

الؿـفج يف توثقق الؿصادر والؿراجع:
التقثقؼ :اسؿ الؽتاب واسؿ محؼؼف والطبعة وسـة الـشر ،واكتػقت
 لؿ أذكر يف الحقاشلَ
بذكرها مػصؾ ًة يف قائؿة الؿصادر والؿراجع :خشقة إثؼال الحقاشل.

الؿـفج يف الػفارس
ففارس طؾؿقةُ ،تسفؾ القصقل إلك الػائدة ،تشتؿؾ طؾك أيت:
وضعت
ُ
َ
أ .ففرس لميات.
ب .ففرس لألحاديث.
ت .ففرس الرواة وإطالم .
ث .ففرس الؿصطؾحات والغريب.
ج .ففرس الؿصادر والؿراجع.
ح .ففرس الؿقضقطات.
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القسمُ األوَّل
الدراسة ،وفقه أربعة مباحث-:
ِّ

 الؿبحث اْلول :كبذة مختصرة طن بدر الدين ابن جؿاطة
(ت733:ها1333-م).
 الؿبحث الثاين :كبذة مختصرة طن كتاب «الػوائد الغزيرة من
حديث بريرة» ڤ.
 الؿبحث الثالث :دراسة حديث بريرة ڤ.
 الؿبحث الرابع :دراسة الؿخطوط.
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املبحث األول
نبذة خمتصزة عن بدر الدين ابن مجاعة
(ت733:هـ٢333 -م)

ويشتؿؾ طؾك تسعة مطالب:
اسؿف ،وكُـقتُف ،ولؼبف وكس ُبف ومقلده.
الؿطؾب َّ
إولُ :
الؿطؾب الثاين :كشلتف.
الؿطؾب الثالث :شققخف وتالمقذه.
الؿطؾب الرابع :حقاتف العؾؿقة.
الؿطؾب الخامس :آثاره العؾؿقة.
الؿطؾب السادس :مـاصبف ووضائػف.
الؿطؾب السابع :مذهبف وطؼقدتف.
الؿطؾب الثامـ :مؽاكتف العؾؿقة وثـاء العؾؿاء طؾقف.
الؿطؾب التاسع :وفاتف.
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الؿطؾب اْلول
اسؿه ،وكـقته ،ولؼبه وكسبه ومولده
بدر الديـ ابـ جؿاطة هق طالمة مصر و «الشام ،وكادرة إيام ،والؿجدد لعؾقم اإلسالم ،محقل
السـة بالعؾؿ والعؿؾ والتعؾقؿ ،والتفذيب والتللقػ ،وأحد حؾؼات آتصال بقـ هدي السؾػ ،وطؿؾ
أهؾ الخؾػ ،الػؼقف إصقلل ،الؿػسر الؿحدث ،إديب الؿتػــ ،التؼل إواب ،الحؾقؿ إواه،
وكزرا مـ
العػقػ الـزيف ،صاحب التصاكقػ الؿؿتعة ،وإبحاث الؿؼـعة »..وإلقؽ صر ًفا مـ سقرتفً ،
()٢

مؽاكتف.
ِ
اطة بـ َح ِ
ازم بـ َص ْخر بـ
هو اإلمامُ :م َح َّؿد بـ
ؾل بـ َج َؿ َ
إبراهقؿ بـ سعد اهلل بـ َج َؿ َ
اطة بـ َط ّ

الشافعل مـ ولد َمالؽ بـ كـَاكَة .
الؿصري
طبد اهلل ا ْلؽِـَاكِل ا ْل َح َؿ ِق ّي
ّ
ّ
()3

()١

لؼبه :بدر الديـ .
()4

) )٢ققاطد التحديث مـ فـقن مصطؾح الحديث (ص ،)٢٢ :بتصرف يسقر.
( )١كسب ًة إلك َح َؿاة ،وهل قريبة مـ دمشؼ.
( )3إكس الجؾقؾ بتاريخ الؼدس والخؾقؾ (.)٢5٢-٢5٠/١
( )4قال الباحث :كره بعض العؾؿاء التسؿقة بؿثؾ ذلؽ ،وإلقؽ صر ًفا مـ أققالفؿ :قال ابـ تقؿقة« :$وٓ ريب أن هذه
الؿحدثات التل أحدثفا إطاجؿ وصاروا يزيدون فقفا فقؼقلقن :طز الؿؾة والديـ ،وطز الؿؾة والحؼ والديـ .»...
[مجؿقع الػتاوى (.])3٢١ /١6
فالن الدّ يـ َوطز الدّ يـ َوطز الدولة وهباء الدولة َفنِك َُّفؿ لؿ َي ُؽقكُقا ي ْعر ُف َ
وكذلؽ ابـ الؼقؿَ « :وأما َ
قن َذلِؽ َوإِك ََّؿا َأ َتك
َه َذا مـ قبؾ ا ْل َعجؿ»[ .تحػة الؿقدود بلحؽام الؿقلقد (ص.])٢36 :
ٍ
ٍ
وكذلؽ مـ الؿعاصريـ مـ كرهفا« :و ُتؽره التَّسؿق ُة ب ُؽؾ اس ٍؿ م ٍ
ٍ
ضاف مِـ ٍ
مضافة إلك
صػة ُمش َّبفة
مصدر أو
اسؿ أو
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
مـزلة
لعظقؿ
الديـ) ولػظ (اإلسالم)  :مثؾ :كقر الديـ ،ضقاء الديـ ،سقػ اإلسالم ،كقر اإلسالم ..وذلؽ
لػظ (
ِ
ِ
ِ
الؽراهةَّ :
ٕن
وإكثر طؾك
َّحريؿ،
العؾؿاء طؾك الت
بعض
كص ُ
هذيـ الؾػظقـ (الديـ) و (اإلسالم)  ،......ولفذا َّ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ؾت
مؿا ٓ يجقزُ إصال ُقف ،وكاكت يف َّأو ِل حدوثفا ألؼابًا زائد ُة طـ
آسؿ ،ثؿ اس ُت ْع ِؿ ْ
مـفا ما يقه ُؿ معاين غقر صحقحة َّ
أسؿا ًء»[ .معجؿ الؿـاهل الؾػظقة (ص.])544 :
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كـقته :أبق طبد اهلل :جر ًيا طؾك طادة اإلسالم يف تؽـقة إب بلكرب أبـائف سـّا ،لؽـف ْاشتَفر بابـ
طؾؿا طؾقف  ،كسبة إلك أحد أجداده.
َجؿاطة ،وأصبح ً
()٢

الؿصري الشافعل.
كسبه :الؽِـَاكِل ا ْل َح َؿ ِق ّي
ّ
أما الؽِـَاكِي :ف ُقـسب إلك قبقؾة كِـاكة العربقة الؿعروفة .
()١

السؿعاينُّ« :بؽسر الؽاف وفتح الـقن وكسر الـقن الثاكقة. »...
قال َّ
()3

(ح َؿاة) التل ولد فقفا ،وتؼع مديـة َحؿاة وسط سقريا« ،وبقـ ّ
كؾ
الح َؿوي :فـسبة إلك مديـة َ
َّأما َ
والؿعرة وسؾؿقة وبقـ صاحبف يقم . »...
واحد مـ حؿاة وحؿص
ّ
()4

أما الؿصري :فـسبة إلك إقامتف بؿصر .
()5

أما الشافعي :فـسبة لؿذهبف الػؼفل ،وهق مـ أطالم الؿذهب وأطقاهنؿ .
()6

مولده :يف لقؾة السبت ،الرابع مـ ربقع أخر ،سـة تسع وثالثقـ وستؿائة بؿديـة َحؿاة ،ذكره
()7

ذلؽ طامة َمـ ّأرخ مقلده .
()8



( )٢ذيؾ التؼققد يف رواة الســ وإساكقد (.)88 /٢
( ) ١مالؽ بـ كـاكة :بطـ مـ كـاكة ،مـ العدكاكقة ،وهؿ :بـق مالؽ بـ كـاكة ابـ خزيؿة بـ مدركة بـ القاس بـ مضر بـ
كزار بـ معد بـ طدكان .معجؿ قبائؾ العرب الؼديؿة والحديثة لؽحالة (.)٢٠3١ /3
( )3إكساب (.)٢5٠/٢٢
( )4معجؿ البؾدان (.)3٠٠ /١
( )5ذيؾ التؼققد يف رواة الســ وإساكقد (.)88/٢
) )6لذلؽ ُترجؿ لف يف كتبفؿ :كطبؼات الشافعقة.
( )7البداية والـفاية ط هجر ( ،)5١7/٢7صبؼات الشافعقة الؽربى لؾسبؽل ( ،)٢4٠/9شذرات الذهب ٓبـ العؿاد
( ،)٢85/8رفع اإلصر طـ قضاة مصر (ص.)34١ /
( )8بركامج القادي آشل (ص ،)4١/صبؼات الشافعقة الؽربى لؾسبؽل ( ،)٢39/9صبؼات الشافعقة ٓبـ قاضك شفبة
( ،)١8٠/١فقات القفقات ( ،)١97 /3مرآة الجـان وطربة القؼظان ( ،)١٢6 /4البداية والـفاية ط هجر (/٢8
 ،)357الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـة ( ،)4/5صبؼات الؿػسريـ لؾداوودي (.)53/١
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الؿطؾب الثاين :كشلته
تر ّبك اإلمام بدر الديـ ابـ َجؿاطة يف أسرة َحؿق ّية طريؼة ،وهؿ آل جؿاطة ،الذيـ اشتفروا
وامتازوا بالعؾؿ والخقر والصالح مؿا كان لف إثر البالغ يف بـاء شخصقة ابـ جؿاطة وتشؽقؾ ثؼافتف
وطؾؿف.
فلبوه :برهان الديـ إبراهقؿ بـ سعد اهلل بـ جؿاطة أحد إطالم الؿشفقريـ مـ كبار الصالحقـ
الؿشفقد لفؿ بالػؼف والزهادة والعبادة والقرع  ،وإخقتف وأبـاء إخقتف طؾؿاء أفاضؾ شفد لفؿ أصحاب
()٢

الرتاجؿ بالعؾؿ والصالح والػضؾ .
()١

أن اهلل طز ّ
ُيضاف إلك ذلؽ كؾف َّ
سـ مبؽرة ،ودلقؾ ذلؽ ما ذكره
وجؾ قد َو َهبف ذكا ًء وفطـ ًة يف ٍّ
الؿرتجؿقن أمثال ابـ جابر $وغقره.
قال ابن جابر الؿغربي« :$وأجازه متلخرو أصحاب أبل ال َؼ ِ
اسؿ ا ْبـ َط َساكِر الد َم ْش ِؼل َو َغقرهؿ
وس ِ
فِل سـة ِس ّت وأربعقـ و َثؿاكِقة و َأربعقـ ِ
تؿائَة َح ْس َب َؿا َذلِؽ ُم َؼ ّقد فِل غقر َه َذا» .
َ َْ
َ َ
ؿسؾؿة،
وقال ابن حجر العسؼالين« : $ولد بحؿاة سـة َ 639و َأ َج َاز ُه فِل سـة  46الرشقد ابـ ال
َ
اطقؾ ِ
ومؽل بـ َطالن ،وإِسؿ ِ
الع َراقِ ّل ،والصػل الرباذطل َو َغقرهؿَ ،وسؿع فِل سـة خؿسقـ مـ شقخ
َ ْ َ
ُّ
بحؿاة» .
الشقُقخ َ
()3

()4

وقال صالح الدين الصػدي« :$ولد بحؿاة سـة تسع وثالثقـ َوسؿع سـة خؿسقـ مـ شقخ
ُّ
الش ُققخ إكصاري» .
()5

وهذا إكؿا يدل طؾك كبق ٍغ مبؽر يف شخصقة بدر الديـ بـ جؿاطة ،فؼد ضفر ذلؽ طؾقف مـذ كعقمة
ِ
الحؽؿاء بؿا
أضػاره ،فؾؿا َك ُب َر ضفر ذلؽ طقاكًا ،حتك قال فقف السبؽلُ « :$ذو طؼ ٍؾ ٓ يؼق ُم أساصقـ
ُج ِؿ َع فِ ْقف» .
(.)6

( )٢صبؼات الشافعقة الؽربى لؾسبؽل ( ،)٢٢5 /8الؿـفؾ الصايف ٓبـ تغري بردي ( ،)64 /٢البداية والـفاية ٓبـ كثقر
(.)5١7 /٢7
( )١البداية والـفاية ٓبـ كثقر (.)5١7 /٢7
الؿ َحدث أسؿاء شققخف ومرو َّياتِف.
( )3بركامج القادي آشل (ص ،)4١ :و"الربكامج" هق الؽتاب الذي َيذكر فقف ُ
( )4الدرر الؽامـة ٓبـ حجر(.)4/5
( )5القايف بالقفقات لصالح الديـ الصػدي (.)٢5 /١
) (6صبؼات الشافعقة الؽربى لؾسبؽل (.)٢39 /9
))22

تـقطت دراسة بدر الديـ بـ جؿاطة يف طؾقم كثقرة وفـقن طديدة :فدرس الؼرآن وطؾقمف،
وقد ّ
والػؼف وأصقلف ،والحديث وطؾقمف ،وغقرها مـ العؾقم ،ورحؾ يف ذلؽ إلك مصر وسؿع مـ طؾؿائفا.
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الؿطؾب الثالث :شقوخه وتالمقذه
أوًل :شقوخه:
ً
كػسا مـفؿ امرأة
أخذ بدر الديـ بـ جؿاطة $العؾؿ طـ طؾؿاء ُكثُر بؾغ طددهؿ ثالثًا وسبعقـ ً
واحدة كؿا ذكره البِ ْر َزال ِل  ،ومـفم:
()٢

 -٢تؼل الديـ أبل طبد اهلل محؿد بـ الحسقـ بـ رزيـ (الؿتقىف 68٠ :هـ) .
()١

 -١معقـ الديـ أحؿد بـ طؾل بـ يقسػ الدمشؼل (الؿتقىف667 :هـ)(. )3
 -3وزيـ الديـ أبل الطاهر إسؿاطقؾ بـ طبد الؼقي ابـ أبل العز بـ طزون (الؿتقيف
667هـ)(. )4
غقي الؿشفقر( الؿتقىف 67١ :هـ) .
 -4وأبل طبد اهلل محؿد بـ طبد اهلل بـ مالؽ اإلمام ال ُّؾ ُّ
()5

 -5محؿد بـ الحسقـ بـ رزيـ بـ مقسك بـ طقسك بـ مقسك بـ كصر اهلل بـ هبة اهلل العامري
الحؿقي الشافعل أبق طبد اهلل بـ أبل طؾل بـ أبل الربكات(الؿتقىف. )68٠:
()6

ثاك ًقا :تالمقذه:
مـ أبرز التالمقذ الذيـ أخذوا العؾؿ طـ بدر الديـ بـ جؿاطة :$

( )٢مشقخة ابـ جؿاطة (ص.)369 -5:
) (2اكظر :صبؼات الشافعقة الؽربى لؾسبؽل ( ،)46 /8ذيؾ التؼققد يف رواة الســ وإساكقد (.)٢٢8 /٢
) )3مشقخة ابـ جؿاطة (ص.)١5 :
) )4مشقخة ابـ جؿاطة (ص ،)7١ :وهق غزي إصؾ.
( )5شذرات الذهب ٓبـ طؿاد (.)٢85 /8
) (6اكظر :شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب ( ،)643 /7صبؼات الشافعقة الؽربى لؾسبؽل ( ،)46 /8صبؼات
الشافعقة ٓبـ قاضل شفبة (. )٢89 -٢87 /١
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 -٢اإلمام أثقر الديـ أبق حقان :محؿد بـ يقسػ بـ طؾل إكدلسل(الؿتقىف745:هـ) ،صاحب
كتاب البحر الؿحقط يف التػسقر «شقخ الـ َُّحاة ال َعؾؿ ال َػرد َوا ْل َب ْحر ا َّل ِذي لؿ يعرف الجزر بؾ
الز َمان ،والؿربد إِذا حؿل ا ْل َقصِقس بتشاجر إقران» .
ا ْل َؿدّ ِسقبَ َق ْيف َّ
()٢

 -١تاج الديـ السبؽل :طبد القهاب بـ تؼل الديـ السبؽل (الؿتقىف77٢ :هـ)(.)١
 -3صالح الديـ خؾقؾ بـ أيبؽ بـ طبد اهلل الصػدي (الؿتقىف764 :هـ)(.)3
ِ -4
اإلمام الذهبل محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان (الؿتقىف 748 :هـ) (.)4
 -5ابـ جابر الؿغربل :محؿد بـ جابر القادي آشل (الؿتقىف 749 :هـ) (.)5



( )٢صبؼات الشافعقة الؽربى لؾسبؽل (.)١76 /9
) )2صبؼات الشافعقة الؽربى لؾسبؽل (.)46 /8
) )3القايف بالقفقات (.)33 /٢3
) )4معجؿ شققخ الذهبل (ص.)٢43 :
) )5بركامج القادي آشل (ص.)43 :
))25

الؿطؾب الرابع :حقاته العؾؿقة
لؼد كاكت حقاة اإلمام بدر الديـ بـ جؿاطة حافؾة بطؾب العؾؿ ،والرحؾة إلقف ،وخاصة طؾؿ
سؿاطا ،وإجازة.
الحديث رواي ًة ودراية،
ً
ؿسؾؿة ،ومؽل بـ َطالن،
قال ابن حجر العسؼالينَ « :$أ َج َاز ُه فِل سـة  46الرشقد ا ْبـ ا ْل
َ
اطقؾ ِ
وإِسؿ ِ
الع َراقِ ّل ،والصػل الرباذطل َو َغقرهؿَ ،وسؿع فِل سـة خؿسقـ مـ شقخ ُّ
بحؿاةَ ،ومـ
الش ُققخ َ
َ ْ َ
ا ْبـ أبل ا ْلقُ ْسرَ ،وا ْبـ طبدَ ،وا ْبـ ْإَ ْز َرق ،والـجقبَ ،وا ْبـ طالق ،والؿعقـ الد َم ْش ِؼل ،والرشقد ا ْل َع َّطار،
َوا ْبـ أبل طؿر ،والتاج ا ْل ُؼ ْس َط َالكِ ّلَ ،وا ْبـ َمالؽَ ،وا ْلؿجد ا ْبـ َدقِقؼ ا ْل ِعقد» .
صحقح البخاري ،ومسـد الشافعل ،وطؾك
و« َس ِؿع طؾك الؿعقـ أحؿد بـ طؾل الدمشؼل
َ
()٢

إسؿاطقؾ بـ طبد الؼقي بـ طزون صحقح البخاري ،وطؾك أبل طؿرو طثؿان بف طبد الرحؿـ بـ رشقؼ
صحقح البخاري ،وطؾك أبل اسحاق إبراهقؿ بـ طؿر بـ مضر القاسطل صحقح مسؾؿ ،وطؾك
الربعل
َ
تاج الديـ طؾل بـ أبل العباس أحؿد بـ طؾل الؼسطالين ســ الـسائل ،وابـ ماجف ،والشػا لؾؼاضل
طقاض ،وطؾك أخقف الشقخ قطب أبل بؽر محؿد بـ أحؿد الؼسطالين جامع الرتمذي ،وط َؾك الػخر طؾل
بـ أحؿد بـ البخاري مشقختف تخريج ابـ الظاهري ،وحدّ ثفؿ إسؿاطقؾ بـ أحؿد العراقل ،ومؽل بـ
مسؾؿ بـ طالن الؼقسل بؽتاب إدب لؾبخاري» .
()١

درس  $يف أشفر مدارس طصره كالؿدرسة ال َؼ ْق ُؿرية والعادلقة
وأ َّما يف مجال التدريس فؼد ّ
الؽربى يف دمشؼ ،ويف مصر درس بالؿدرسة الصالحقة والؿدرسة الـاصرية والؿشفد الحسقـل
وغقرها .
()3



( )٢الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـة(.)4/5
( )١ذيؾ التؼققد يف رواة الســ وإساكقد (.)88 /٢
) (3اكظر :صبؼات الشافعقة الؽربى لؾسبؽل (.)٢4٠/9
))26

الؿطؾب الخامس :آثاره العؾؿقة
لإلمام بدر الديـ بـ جؿاطة تقالقػ مػقدة وتصاكقػ كثقرة ،يف شتك العؾقم والػـقن :كالتػسقر،
والحديث وطؾقمف ،والػؼف وأصقلف ،والتاريخ ،وغقرها.
قال الذهبل « :$لف تقالقػ يف الػؼف والحديث وإصقل والتاريخ وغقر ذلؽ ،ولف مشاركة
حسـة يف طؾقم اإلسالم» .
()٢

يضرب فِل كؾ فـ
كثقرا فِل طدَّ ة
فـقن...صاحب معارف ْ
َ
وقال ابـ حجر« :$صـّػ ً
بِ َس ْفؿ» .
()١

قال الباحث :وقد جؿعت مـ هذه الؽتب والؿملػات وأشرت إلك الؿطبقع مـفا ،وما لؿ
يطبع ،وأماكـ تقاجدها ،وسلطرض ما وقػت طؾقف مـفا:

أوًل :الؼرآن وطؾومه:
ً
 -٢التبقان يف مبفؿات الؼرآن (.لؿ أقػ طؾقف)
()3

 -١غرر البقان فقؿـ لؿ يسؿ يف الؼرآن (.مطبقع)
()4

 -3الػقائد الالئحة مـ سقرة الػاتحة (.مخطقط)
()5

( )٢معجؿ الشققخ الؽبقر لؾذهبل (.)٢3٠ /١
( )١الدرر الؽامـة ٓبـ حجر (.)6 /5
) )3ذكره السققصل يف اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ( ،)34 /٢وكذا يف مػحؿات إقران يف مبفؿات الؼرآن (ص ،)7 /و
صاحب إكس الجؾقؾ  ،٢37/١والبغدادي يف هدية العارفقـ (.)٢48 /١
) ) 4صبع يف الجامعة اإلسالمقة بالؿديـة بتحؼقؼ :طبد الغػار بدر الديـ ،وكال بف درجة الؿاجستقر يف قسؿ التػسقر.
) )5كسخة مـف مؽتبة أكاديؿقة لقدن ،هقلـدا-لقدن ،رقؿ الحػظ ،)٢636 (:اكظرِ :خزاكة الرتاث -ففرس مخطقصات
( ،)6١8 /43الرقؿ التسؾسؾل ،)4١458( :وقد أشار إلقف صاحب بركامج القادي آشل (ص ،)43 :وذكره
البغدادي يف إيضاح الؿؽـقن ( ،)١٠9 /4وهدية العارفقـ (.)٢48 /١
))27

 -4كشػ الؿعاين يف متشابف الؿثاين (.مطبقع)
()٢

الؿ ْؼ َتـَص يف فقائد َت ْؽ َرار ال َؼ َصص (.لؿ أقػ طؾقف)
ُ -5
()١

ثاك ًقا :الحديث وطؾومه:
 -٢إحاديث إربعقن الطقسقات اإلسـاد (.مخطقط)
()3

 -١أربعقن حدي ًثا تساطقة (.لؿ أقػ طؾقف)
()4

 -3فقائد ابـ جؿاطة (.مخطقط)
()5

 -4الػقائد الغزيرة مـ حديث بريرة (.مطبقع)
()6

 -5مختصر صحقح البخاري (.مطبقع)
()7

 -6مختصر يف مـاسبات تراجؿ البخاري (.مطبقع)
()8

 -7مشقخة بدر الديـ بـ جؿاطة (.مطبقع).
()9

) )٢صبع طام ٢4٠5هـ بتحؼقؼ الشقخ طبد القهاب بـ طبد الرازق الؿشفداين ،وكال بف درجة الؿاجستقر مـ جامعة اإلمام
محؿد بـ سعقد اإلسالمقة كؾقة أصقل الديـ ،وصبع سـة ٢99٠م بتحؼقؼ :الدكتقر طبد الجقاد خؾػ بدار القفاء ـ
الؿـصقرة.
وأيضا يف معرتك إقران يف إطجاز الؼرآن (/٢
) )١ذكره هبذا آسؿ السققصل يف اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن (ً ، )١3٠ /3
 ،)١63وذكره حاجل خؾقػة يف كشػ الظـقن ( )٢793 /١والبغدادي يف إيضاح الؿؽـقن ( ،)547 /4وكذا هدية
العارفقـ ( )٢48 /١كالهؿا باسؿ الؿؼتَص يف فقائد َت ْؽ َرار ال َؼ َصص ،ولعؾ الصقاب يف ذلؽ تسؿقة السققصل:$
ٕهنا أقرب إلك السجع الؿعفقد طـ مملػات الؿصـػ.
) )3مـف كسخة يف الؿؽتبة الؿؾؽقة بربلقـ ،خزاكة الرتاث ،رقؿ الحػظ ( .)٢6١١اكظر ِخزاكة الرتاث  -ففرس مخطقصات
( ،)6١5 /43الرقؿ التسؾسؾل(.)4١455
) )4ذكره ابـ حجر يف رفع اإلصر طـ قضاة مصر (ص.)٢5١ /
) )5مخطقط كُشر يف بركامج جقامع الؽؾؿ الؿجاين التابع لؿققع الشبؽة اإلسالمقة الطبعة :إولك١٠٠4 ،م.
) )6وهق الؽتاب الؿؼصقد بالتحؼقؼ ،وقد صبع يف سـة٢433هـ١٠٢١ ،م ،بتحؼقؼ :طبد الؿجقد جؿعة ،بدار الػضقؾة،
الجزائر ،الؿحؿدية.
) )7صبع طام ٢4٢١هـ بتحؼقؼ الدكتقر طؾل حسقـ البقاب بالؿؽتب اإلسالمل.
) )8صبع طام  ٢4٠4هـ بتحؼقؼ محؿد إسحاق السؾػل .وصبعتف الدار السؾػقة بالفـد بقمباي.
) )9صبع سـة ٢988م بتحؼقؼ :مقفؼ بـ طبد الؼادر بدار العرب اإلسالمل  -ببقروت – لبـان.
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 -8مؼصد الـبقف يف شرح خطبة التـبقف (.مطبقع)
()٢

 -9الؿـفؾ الروي يف طؾقم الحديث الـبقي (.مطبقع).
()١

ثال ًثا :طؾم الػؼه:
 -٢إجـاد يف آٓت الجفاد (.مطبقع)
()3

 -١اإلطالم بلحاديث إحؽام (.مخطقط)
()4

 -3تجـقد إجـاد يف وجفات أهؾ الجفاد (.مطبقع)
()5

 -4تحرير إحؽام يف تدبقر أهؾ ِ
اإلسالم (.مطبقع)
()6

 -5تـؼقح الؿـاضرة يف تصحقح الؿخابرة (.مطبقع)
()7

 -6الطاطة يف فضقؾة الجؿاطة (.لؿ أقػ طؾقف)
()8

) )٢صبع سـة ٢37٠هـ ٢95٢/مـ  ،بذيؾ كتاب :التـبقف يف الػؼف طؾك مذهب اإلمام الشافعل ،مطبعة مصطػك البابل
الحؾبل وأوٓده بؿصر.
) )١صبع طام  ٢395هـ بحؼقؼ الدكتقر محل الديـ طبد الرحؿـ رمضان يف مجؾة معفد الؿخطقصات بالؼاهرة الؿجؾد
الؿجؾد  ١٢مـ ص  ٢٢6-١9و ،١55- ٢96وصبع مر ة أخرى طام ٢4٠6هـ بـػس التحؼقؼ الؿذكقر بدار الػؽر
– دمشؼ ،الطبعة :الثاكقة.
) )3صبع طام ٢983م بتحؼقؼ أسامة كاصر الـؼشبـدي مـ مـشقرات وزارة الثؼافة واإلطالم بالعراق.
) )4كسخة مـف يف مؽتبة جامعة بروكستقن برقؿ ( ،)9٠٢تؼع يف ( )85لقحة ،وكُتبت يف حقاة الؿملػ ،وقد اصؾعت طؾقفا
طؾقفا َو َلدَ َّي صقر ٌة طـفا.
) )5صبع سـة ٢983م بتحؼقؼ أسامة كاصر الـؼشبـدي باسؿ مختصر يف فضؾ الجفاد ،وقد صبع مع مستـد ا ٕجـاد.
) )6صبع طام  ٢395هـ ٢975م بتحؼقؼ الدكتقر طبد الؿجقد معاذ وهق أصروحتف لـقؾ الدكتقراه ،وتقجد كسخة مـفا
بالجامعة اإلسالمقة مؽتقبة بألة الؽاتبة الرقؿ العام ( )367مؽتبة العؾقم آجتؿاطقة 9ر ١٢6ج م ت .وصبع طام
 ٢4٠3هـ بتحؼقؼ الدكتقر فماد طبد الؿـعؿ أحؿد ،وصبع مرة أخرى طام ٢4٠8هـ ،بـػس التحؼقؼ السابؼ بدار
الثؼافة بتػقيض مـ رئاسة الؿحاكؿ الشرطقة بؼطر  -قطر /الدوحة ،الطبعة :الثالثة٢988- ،م.
) )7صبع سـة٢4٢7هـ٢997م ،بتحؼقؼ الدكتقر طبد السالم بـ سالؿ بـ رجاء السحقؿل ،الجامعة آسالمقة بالؿديـة
الؿـقرة.
) )8ذكره أبق ال ُق ْؿـ ال ُع َؾقؿل يف إكس الجؾقؾ ( ،)٢37 /١والبغدادي يف هدية العارفقـ (.)٢48 /١
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 -7كشػ الغؿة يف أحؽام أهؾ الذمة (.مطبقع)
()٢

 -8مختصر يف الؿـاسؽ (.مخطقط)
()١

 -9الـجؿ الالمع طؾك جؿع الجقامع ( .مخطقط)
()3

راب ًعا :العؼقدة:
 -٢إيضاح الدلقؾ يف قطع حجج أهؾ التعطقؾ ( .مطبقع)
()4

 -١التـزيف يف إبطال حجج التشبقف (.لؿ أقػ طؾقف)
()5

 -3الرد طؾك الؿشبفة (.لؿ أقػ طؾقف)
()6

خامسا :طؾم العربقة:
ً
 -1شرح كافقة ابـ الحاجب ( .مخطقط)
()7

 -2مؼدمة يف الـحق (.لؿ أقػ طؾقف)
()8

) )٢ذكره أبق ال ُق ْؿـ ال ُع َؾقؿل يف إكس الجؾقؾ ( ،)٢37 /١والبغدادي يف هدية العارفقـ (.)٢48 /١

) )١كسخة مـف يف مركز الؿؾؽ فقصؾ لؾبحقث ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية-الرياض ،رقؿ الحػظِ .)٠4٠84(:خزاكة
الرتاث  -ففرس مخطقصات ( ،)١5١ /٢الرقؿ التسؾسؾل.)١54( :
) )3مـف كسخة يف مركز الؿؾؽ فقصؾ لؾبحقث ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،الرياض ،رقؿ الحػظ-١9٠١(:ف) .خزاكة
الرتاث  -ففرس مخطقصات ( ،)5٢8 /٢١٠الرقؿ التسؾسؾل.)٢١344٠( :
) )4صبع طام ٢4٢٠هـ بتحؼقؼ وهبل سؾقؿان غاوجل بدار السالم لؾطباطة والـشر والتقزيع-مصر.
) )5ذكره صاحب هدية العارفقـ (.)٢48 /١
) )6ذكره صاحب كشػ الظـقن( ،)839/٢وصاحب هدية العارفقـ (.)٢48 /١
) )7كسخة مـف يف مركز البحث العؾؿل وإحقاء الرتاث آسالمل ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،مؽة الؿؽرمة ،رقؿ الحػظ:
الحػظ( )6١5( :طـ آسؽقريال  ،)١٠٠وكسخة مـف يف الؿؽتبة الؿركزية ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية -الرياض،
رقؿ الحػظ )468٢(:طـ تركقا ،وكسخة يف معفد الؿخطقصات العربقة-مصر الؼاهرة ،رقؿ الحػظ 77 :طـ جامعة
استاكبقل  .٢367خزاكة الرتاث  -ففرس مخطقصات ( ،)866 /63الرقؿ التسؾسؾل.)64١48 (:
)ُ )8ذكِر يف بركامج القادي آشل (ص.)43 /
))37

سادسا :طؾم التاريخ والتراجم والسقر:
ً
 -٢أراجقز يف قضاة مصر ودمشؼ والخؾػاء ( .مخطقط)
()٢

 -١تاريخ مختصر يف الدولة إمقية والدولة العباسقة (.لؿ أقػ طؾقف)
()١

 -3مختصر يف سقرة الـبل (.مخطقط)
()3

 -4كقر الروض (.مخطقط)
()4

ثامـًا :طؾوم أخرى:
 -٢تذكرة السامع والؿتؽؾؿ يف آداب العالؿ والؿتعؾؿ (.مطبقع)
()5

 -١حجة السؾقك يف مفاداة الؿؾقك (.لؿ أقػ طؾقف)
()6

 -3ديقان خطب (.لؿ أقػ طؾقف)
()7

 -4رسالة يف الؽالم طؾك اإلسطرٓب (.لؿ أقػ طؾقف).
()8

) )٢كسخة مـف يف مؽتبة صؾعت بالؼاهرة برقؿ ( ،)٢836وأخرى يف دار الؽتب الؿصرية برقؿ (ً )٢549
كؼال طـ
مخطقصات دار الؽتب  ،33/٢ذكر ذ لؽ الدكتقر طبد الجقاد خؾػ .اكظر الؼاضل بدر الديـ بـ جؿاطة حقاتف
وآثاره ص.١69
) )١ذكره الزركؾل يف إطالم (.)١98 /5
) )3مـف كسخة يف دار الؽتب الؿصرية-مصر-الؼاهرة ،رقؿ الحػظ .)335/5 (:خزاكة الرتاث  -ففرس مخطقصات
( ،)63١ /43الرقؿ التسؾسؾل. )4١46٢( :
) )4مـف كسخة يف معفد الؿخطقصات العربقة ،مصر-الؼاهرة ،رقؿ الحػظ )٢١97 (:طـ مؽتبة مؿتاز العؾؿاء بؾؽـق 75
 75حديث –( ف ،)3٠76وبؿركز البحث العؾؿل وإحقاء الرتاث آسالمل ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية-مؽة
الؿؽرمة ،رقؿ الحػظ )٢38( :طـ مؽتبة مؿتاز العؾؿاء بؾؽـفق  .75خزاكة الرتاث  -ففرس مخطقصات (/83
 ،)733الرقؿ التسؾسؾل،)84953(:
) ) 5صبع بتحؼقؼ محؿد هاشؿ الـدوي صبعتف دائرة الؿعارف العثؿاكقة بحقدر آباد الفـد ثؿ صقرتف دار الؽتب العؾؿقة
ببقروت.
) )6اكظر :إكس الجؾقؾ بتاريخ الؼدس والخؾقؾ ( ،)٢37/١وإيضاح الؿؽـقن( ،)393/٢وهدية العارفقـ(.)٢48/١
العارفقـ(.)٢48/١
) )7البداية والـفاية ط الػؽر (.)٢63 /٢4
) )8ذكره ابـ شاكر يف فقات القفقات ( ،)١98 /3والزركؾل يف إطالم(.)١98/5
))31



الؿطؾب السادس :مـاصبه ووضائػه
َ
والخطابة
تؼ ّؾد بدر الديـ ابـ جؿاطة العديد مـ الؿـاصب والقضائػ :كالؼضاء واإلفتاء،
واإلمامة وٓ سقؿا يف الؿسجد إقصك الؿبارك ،وإلقؽ أهؿفا:
 -٢قضاء الؼدس.
 -١خطابة الؼدس.
 -3قاضل قضاة مصر.
 -4خطابة الجامع إزهر.
 -5قضاء دمشؼ.
 -6التدريس با ْل َؼ ْق ُؿ ِر َّية.
 -7التدريس يف الصالحقة.
 -8التدريس يف الـاصرية.
 -9التدريس يف العادلقة.
 -٢٠التدريس يف الشامقة الرباكقة.
 -٢٢التدريس يف دار الحديث الؽامؾقة.
 -٢١التدريس يف الـاصرية ا ْل َج َّقاكِ َّق ِة.
 -٢3و َد َّر َس بِا ْل َغ َّزال ِ َّق ِة .... ،إلك غقر ذلؽ.
ِ
ثؿ ولل خطابة
قال
درس بال َؼ ْق ُؿرية بِد َم ْشؼَّ ،
ثؿ َّ
السبؽي « :$ولل َق َضاء ا ْل ُؼدس ُمدَّ ةَّ ،
ُّ
ِ
ِ
ثؿ ولل َق َضاء دمشؼ وخطابتفا،
ثؿ كؼؾ مـ َْفا إِ َلك َق َضاء ا ْل ُؼ َضاة بالديار الؿصريةَّ ،
ا ْل ُؼدس وقضاءها َثاك ًقاَّ ،
ثؿ ُأ ِطقد إِ َلك َق َضاء الديار الؿصرية َو َسار فِل ا ْل َؼ َضاء سقرة َح َسـَة» .
َّ
()٢

) (٢صبؼات الشافعقة الؽربى لؾسبؽل ( ،)٢4٠/9وهذه الؿدارس كاكت مـتشرة يف بالد الشام ،فالعادلقة يف سقريا
بالؼرب مـ ِد َمشؼ ،وال َؼ ْق ُؿ ِر َّية كاكت بالخؾقؾ.
))32

وقالَ « :$ت َق َّلك َق َضا َء ا ْل ُؼدْ ِ
س ُمدَّ ةًُ ،ث َّؿ َد َخ َؾ ِد َم ْش َؼ َو َد َر َس بِا ْل َؿدْ َر َس ِة ا ْل َؼ ْق ُؿ ِر َّي ِة َو َأ ْفتَكُ ،ث َّؿ
اهرةِ
اضقا َف َل َقام بِ ِف مدَّ ةًُ ،ثؿ ُصؾِ ِ
َتقجف إِ َلك ا ْل ُؼدْ ِ ِ
ِ
ِ
َ
س َخطق ًبا َو َق ً
َ َّ َ
ب مـْ ُف يف رمضان سـة تسعقـ وست مئة إِ َلك ا ْل َؼ َ
َّ
َ ُ
ِ
َفقلِل َق َضاء الدي ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ب َو َذل ِ َؽ فِل الدَّ ْو َل ِة إَ ْش َرفِ َّق ِةَ ،ف َؾ َّؿا ا ْك َؼ َض ْت ُط ِز َل
ار ا ْلؿ ْص ِر َّية َم َع ا ْل َخ َطا َبة َوطدَّ ة َمـَاص َ
َ َ
َ َ
الشافِ ِعل وا ْلؿ ْشف ِد إِ َلك َأ ْن وص َؾ ا ْل َخبر بِق َف ِ
اة َق ِ
اب الد ِ
الشا ِم ِش َف ِ
اضل َّ
َو َب ِؼ َل ُمدَ ر ًسا بِ َّ
يـ ا ْل ُخ َقيل َف ُعق َـ
َُ َ
َ َ
َ َ َ
ل ِ َذل ِ َؽ َو ُقؾدَ َق َضا َء ِد َم ْش َؼ َو َأ ْط َؿا َل َفا ،...ثؿ أضقػ إلقف مـصب الخطابة واإلمام بِ َجامِ ِع ِد َم ْش َؼ ُ ،...ث َّؿ

ب إِ َلك
ُصؾِ َ
بِالصال ِ ِ
ح َّق ِة
َّ

قؼ ا ْل َعق ِد َو َد َّر َس بِالد َي ِ
ار ا ْل ِؿ ْص ِر َّي ِة َو َولِل بِ َفا ا ْل َؼ َضا َء ِط َق ًضا َط ِـ ا ْب ِـ َدقِ ٍ
الد َي ِ
ار ا ْل ِؿ ْص ِر َّي ِة
َ
ِ
الشافِ ِعل وا ْلؿ ْشف ِد ود ِار ا ْلح ِد ِ
ادلِق ِة والـ ِ
يث ا ْل َؽامِؾِ َّق ِةَ ،وبِ َّ
َو َّ
َّاص ِر َّي ِة َوا ْل َؼ ْق ُؿ ِر َّي ِة
الشا ِم بِا ْل َع َّ َ
َ
َ َ َ َ َ

َوا ْل َغ َزال ِ َّق ِة. » .
()٢

َ
والخطابة والتصادير ا ْلؽِ َبار ورزق  ،...ولل تدريس
قال الحافظ ابن حجرَ « :$ول ِ َل ال َؼ َضاء
الؽامؾقة» .
()١

س بعدَ مق ِ
ِ
الش ْق ُخ َبدْ ُر الد ِ
وقال ابن كثقر َ ..« :$ت َق َّج َف َّ
ت َخطِقبِ ِف
يـ ْب ُـ َج َؿا َط َة إِ َلك َخ َطا َبة ا ْل ُؼدْ ِ َ ْ َ ْ
يـ اب ِـ بِـ ِ
ِ
يس ا ْل َؼ ْق ُؿ ِر َّي ِة َط َال ُء الد ِ
ب الد ِ
ُق ْط ِ
يـَ ،ف َب َ
ْت ْإَ َطز َأ ُخق
اش َر َب ْعدَ ُه َتدْ ِر َ
يـ َأ ْح َؿدُ ْب ُـ ا ْل َؼاضل َتاجِ الد ِ ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اط َة َق َضا َء الد َي ِ
ار ا ْل ِؿ ْص ِر َّي ِة  ، »..وقال أيضًاَ « :و َد َّر َس
قـ َأ َخ َذ ا ْب ُـ َج َؿ َ
َقاضل م ْص َرُ ،ث َّؿ َب ْعدَ َث َالث سـ َ
()3

ِ
ُقر ا ْل َؼ ِ
الص َالحِ ا ْل َؿ ْذك ِ
اط َة»  ،و« َد َّر َس بِا ْل َغ َّزال ِ َّق ِة َبدْ ُر الد ِ
اضل َبدْ ُر الد ِ
يـ ْب ُـ
يـ ْب ُـ َج َؿ َ
بِا ْل َؼ ْق ُؿ ِر َّية َب ْعدَ َّ
()4

اط َة»  ،ودرس أيضًا يف «الـاصرية ا ْل َج َّقاكِ َّق ِة» « ،مع تدريس دار الحديث الؽامؾقة ،وجامع صقلقن،
َج َؿ َ
()5

()6

) (٢معجؿ الشققخ لؾسبؽل (ص.)334 :
) (١الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـة (.)6 /5
) (3البداية والـفاية (.)6٢4 /٢7
) )4الؿصدر السابؼ (.)588 /٢7
) )5الؿصدر السابؼ (.)6٠3 /٢7
) )6الؿصدر السابؼ (.)8 /٢8
))33

والصالحقة ،والـاصرية»  ...« ،ولؿ تجتؿع هذه الؿـاصب قبؾف لغقره ،وٓ بؾغـا أهنا اجتؿعت إلك أحد
()٢

بعده إلك زماكـا هذا :الؼضاء ،والخطابة ،ومشقخة الشققخ» .
()١

وكؾ ذلؽ تقاتر طـف ،وكؼؾف مرتجؿقه ،وأكد ذلؽ مجقر الديـ الحؾبل  $بؼقلف« :ولل
الخطابة بِا ْلؿس ِ
ج ِد ْإَ ْق َصك الشريػ وإمامتف َو َق َضاء ا ْل ُؼدس الشريػ جؿع َل ُف َبقـ َذلِؽ فِل شفر َر َم َضان
َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ثؿ كؼؾ مـ ا ْل ُؼدس
سـة سبع َو َث َؿاك َ
قـ وستؿائَة بعد مقت قطب الدّ يـ خطقب ا ْل َؿ ْسجد ْإَ ْق َصك الشريػ َّ
وس ِ
الشريػ إِ َلك َق َضاء الديار الؿصرية فِل سـة تسعقـ ِ
تؿائَة َوجؿع َل ُف َبقـ ا ْل َؼ َضاء ومشقخة ُّ
الش ُققخ
َو َت َق َّلك خطابة ا ْل ُؼدس الشريػ . »..
()3



) (٢الؿصدر السابؼ (.)٢٢٢ /٢8
) (١البداية والـفاية (.)6 /٢8
) (3إكس الجؾقؾ (.)٢37 ،٢36 /١
))34

الؿطؾب السابع :مذهبه وطؼقدته
َ
شافعل الؿذهبُ ،صقفِلَ ،أ ْش َع ِري العؼقدة ،يظفر ذلؽ مـ
ورضل َطـْ ُف
كان رحؿ ُف اهلل تعالك
َّ
َ
تصاكقػف ،ومِـ ثـايا مصـػاتف.
أما مذهبه :فؼد ُطرف بف ،وهق مـ أطقان مذهبف ،وقد ُترجؿ لف يف كتبفؿ.
َّ

يـ َأبق طب ِد اهللِ
جاء يف الؿعجؿ الؿختص بالؿحدثقـَ « :ق ِ
اضل ا ْل ُؼ َضاةِ َش ْق ُخ ْ ِ
اإل ْس َال ِم َبدْ ُر الد ِ ُ َ ْ
ا ْلؽِـَاكِ ُّل ا ْل َح َؿ ِق ُّي َّ
الشافِ ِع ُّل. »...
()٢

أما تصوفه :فؾؿ يؽـ بالؿشقـ ،فؼد كان حسـف ،والتصقف طـد الؼدماء كان غالبف الزهد،
َّ
يـصرفـ فؽرك بعقد .
والتؼشػ ،والتؼ ُّؾؾ مـ الؿباح ،فال
َّ
()١

ويحسـ بل أن أكؼؾ كالم أبل محؿد طبد اهلل القافعل $يف ابـ جؿاطة « :$وكان حسـ
آطتؼاد يف الصقفقة ،وبؾغـل أكف سئؾ طـ ذلؽ ،فؼال كالمًا معـاه أن سبب ذلؽ أكف كان إذا مر يف صغره
طؾك فؼقر يف بالد الشام يؼقل :مرحبًا بؼاضل الديار الؿصرية ،وكان مـ أمره ما كان مـ السقرة الرضقة،
رحؿف اهلل تعالك» .
()3

قال ابن قاضى شفبة « :$لف م َشاركَة َحسـَة فِل ُط ُؾقم ْ ِ
اإل ْس َالم َم َع ديـ َوتعبد وتصقف
َ
ُ
وأوصاف حؿقدة َو َأ ْح َؽام محؿقدة» .
()4

وقال ابن كثقر « :$جؾس قاضل الؼضاة ،وخطقب الخطباء :بدر الديـ بـ جؿاطة بِا ْل َخا َك َؼا ْه
الس َؿقْ َساصِ َّق ِة ،شقخ الشققخ هبا طـ صؾب الصقفقة لف يف ذلؽ! ،ورغبتفؿ فقف ،وذلؽ بعد وفاة الشقخ
ُّ
يقسػ بـ حؿقيف الحؿقي ،وفرحت الصقفقة بف ،وجؾسقا حقلف!» .
()5

) (٢الؿعجؿ الؿختص بالؿحدثقـ (ص.)١٠9 :
) (١قال الباحثٕ :كف صغك طؾك ٍ
كثقر مـ متصقفة العصر بعض مظاهر الضالل وآكحراف ،بقـؿا كان التصقف طـد
ِ
ِ
الطاطة
بعض الؼدماء يعـل التؼشػ ،والعقش طؾك الؽػاف ،ولبس الصقف ،والزهد يف الدكقا مع آجتفاد يف
والذكر! ،لؾؿزيد أكظر :مصرع التصقف (.)6 /٢
) )3مرآة الجـان وطربة القؼظان (.)١٢6 /4
) (4صبؼات الشافعقة ٓبـ قاضك شفبة (.)١8٢ /١
) (5البداية والـفاية ٓبـ كثقر (.)6 /٢8
))35

أما بالـسبة لعؼقدته :فؼد كان ﭬ وغػر لف أشعر ًّيا :بال مِرية أو أدكك فرية .
و َّ
()٢

قال ابن قاضى ُش ْفبة يف صبؼاتهَ « :و ُه َق أشعري َفاضؾ» .
()١

ومؿا يدلؾ طؾك ذلؽ ما جاء يف مملػاتف غػر اهلل لف ،ومـفا «إيضاح الدلقؾ» ،فؼد أول فقف صػات
كثقرة :كآستقاء ،والقد ،والساق ،والؼدم ،ويؿقـ الرحؿـ ،والضحؽ ،واإلصبع و  ،...وغقرها(!) .
()3

قال الباحث :وهذا خالف هدي السؾػ ومعتؼدهؿ ،وققلتفؿ يف ذلؽ مشفقرة طـ الصػات
«أمروها كؿا جاءت» ،بال تحريػ وٓ تلويؾ ،وٓ تشبقف وٓ تؿثقؾ ،وخالف ذلؽ خطل بال ريب.
وما أجؿؾ ما ذكره اإلمام البغقي طـ صائػة مـ العؾؿاء يف هذا الباب ،فؼد قال « :$و َق َال
يث فِل الص َػ ِ
س َطـ َه ِذ ِه إَحادِ ِ
ِ
َ ِ
ْ ِ
ِ ٍ َْ
اطلَ ،و ُس ْػ َق َ
ات
َ
ان ْب َـ ُط َق ْقـَةََ ،و َمال َؽ ْب َـ َأ َك ٍ ْ
ال َقلقدُ ْب ُـ ُم ْسؾؿَ :سلل ُت إ ْو َز َّ
ت بِال َكق ٍ
ػ.
وها ك ََؿا َجا َء ْ
الر ْؤ َي ِةَ ،ف َؼ َالَ :أمِ ُّر َ
ْ
َو ُّ
ِ
ِ
الز ْه ِر ُّيَ :ط َؾك اهللِ ا ْل َب َق ُ
قؿ.
َو َق َال ُّ
الر ُسقل ا ْل َبال ُغَ ،و َط َؾ ْقـَا الت َّْسؾ ُ
انَ ،و َط َؾك َّ
و َق َال بع ُض الس َؾ ِ
ػَ :قدَ م ِ
اإل ْسال ِم َٓ َت ْث ُب ُت إِٓ َط َؾك َقـْ َط َرةِ الت َّْسؾِ ِ
قؿ.
َْ
َ
ُ
َّ
َق َال َأ ُبق ا ْل َعالِقَ ِة ﴿ :ﯵﯶﯷ﴾ [ا ْل َب َؼ َرةْ ]١9 :ار َت َػ َع َف َس َّقى َخ ْؾ َؼ ُف َّـ.
و َق َال مج ِ
اهدٌ  ﴿ :ﯵ﴾ [ا ْل َب َؼ َرةَ :]١9 :طال َط َؾك ا ْل َع ْر ِ
ش» .
ُ َ
َ
()4



( )٢إشعرية هؿ أصحاب أبل الحسـ طؾل بـ إسؿاطقؾ إشعري ،وهؿ صائػة يمولقن صػات اهلل طزَّ وجؾ :كالؼدرة،
والقد ،والساق ،وغقرها !  ،اكظر :الؿؾؾ والـحؾ ( ،)94 /٢والػصؾ يف الؿؾؾ وإهقاء والـحؾ (.)4 /3
) (١صبؼات الشافعقة ٓبـ قاضك شفبة ( ،)١8٢ /١لؾؿزيد مـ تعؼبف يف ذلؽ اكظر :تـؼقح الؿـاضرة يف تصحقح الؿخابرة
(ص.)3٠4 :
) (3إيضاح الدلقؾ يف قطع حجج أهؾ التعطقؾ( ،)٢68،٢78 ،٢66 ،٢59 ،٢33 ،٢٠8 ،٢٠٢هذا طؾك سبقؾ الؿثال ٓ
الحصر ،فؼد كبا جقاده ،وصاش يف تلويؾفا سفؿف ،فلما آية آستقاء فؼد خبط فقفا خبط طشقاء.
( )4شرح السـة لؾبغقي (.)٢7٢/٢
))36

الؿطؾب الثامن :مؽاكته العؾؿقة وثـاء العؾؿاء طؾقه
طاصرا طؾك بدر الديـ بـ جؿاطة :لجاللة قدره ،وطؾقه كعبف ،ومشاركتف يف
جاء الثـاء مـ العؾؿاء
ً
طؾقم الشريعة طامة والحديث خاصة ،فعؾؿف ٓ يدارى ،وفؼفف ٓ يبارى ،وكبؾف ٓ يجارى.
يـ و َتعب ٍد و َتصق ٍ
ِ
قال طـف تؾؿقذه الذهبل َ « :$و َل ُف م َشار َك ٌة َحسـَ ٌة فِل ُط ُؾق ِم ِ
ف
اإل ْسال ِم َم َع د ٍ َ َ ُّ َ َ ُّ
َ
ُ َ
ٍ
ٍ ِ ٍ
ب َوالتَّالمِ َذ ُة َوا ْل َجال َل ُة ا ْل َقافِ َر ُة َوا ْل َع ْؼ ُؾ
َو َأ ْو َصاف َحؿقدَ ةَ ،و َأ ْح َؽا ٍم َم ْح ُؿق َدةَ ،و َل ُف الـَّ ْظ ُؿ َوالـَّثْ ُر َوا ْل ُخ َط ُ
التَّام وا ْل ُخ ُؾ ُؼ ِ
اهلل ُي ْح ِس ُـ َخاتِ َؿ َت ُف . »....
ُّ َ
َّ
الرض ُّلَ ،ف ُ
الشقخ ْإَجؾ ا ْل َػ ِؼقف ا ْلؿ ْػتِل ا ْل َخطِقب َق ِ
اضل ُق َضاة الديار
َ
وقال طـف تؾؿقذه ابـ جابر ْ َّ « :$
ُ
الؿصرية َو َشقخ ُش ُققخ خقاكؼفا ومحدثفا وطالؿفاَ ....و َما طؾؿ َط َؾ ْق ِف فِل َج ِؿقع َ
خقرا َم َع َأك ََّفا
وٓ َيتف إِ َّٓ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ ْق ِـ ُمدَّ ًة َف ُح ِؿدَ ْت ِس َقر ُت ُف» .
ك َْحق ا ْلخؿسقـ َطا ًما» َ « ،و َم َحاسـُ ُف كَث َقرةٌَ ،طؿ َؾ َق َضا َء اإل ْقؾ َ
وقال طـف الصقريف ِ « :$
اإل َمام العالمة قاضل الؼضاة ،خطقب الخطباء ،ذو الرباطة ا َّل ِذي جؿع
ّ
اضؿحؾ لديف حاصؾ ذي
بقـ الؿـؼقل والؿعؼقل ،وتػرد فِل طصركا باقتػاء ســ الرسقل ،حتك
()٢

()١

()4

()3

محصقل ،واكتؿك إلقف كؾ صاحب مخربة وبراطة ،بدر الديـ َأ ُبق َط ْبد اهلل ُم َح َّؿد» .
اضل ا ْل ُؼ َض ِ
اإلمام ا ْلعالِؿ ا ْلعالم ُة َق ِ
ِ
أيضاَ « :حاكؿ اإلقؾقؿقـ مصرا
اة»  ،وقال ً
وقال طـف السبؽلَ َ ُ َ ُ َ « :
وشاما وكاضؿ طؼد الػخار ا َّل ِذي َٓ يسامك متحؾ بالعػاف متخؾ إِ َّٓ َطـ مِ ْؼدَ ار الؽػاف ُمحدث َف ِؼقف ُذو
()5

()6

طؼؾ َٓ يؼقم أساصقـ ا ْلح َؽؿاء بِؿا جؿع فِ ِ
قف» .
ُ َ َ
()7

وقال ابـ قاضل ُشفبة َ « :$لف تعالقؼ فِل ِ
الػؼف وال َح ِديث َو ْإُ ُصقل والتلريخ َوغقر َذلِؽ َولف
ْ
ُ
م َشاركَة َحسـَة فِل ُط ُؾقم ْ ِ
اإل ْس َالم َم َع ديـ َوتعبد وتصقف وأوصاف حؿقدة َو َأ ْح َؽام محؿقدة َولف الـّظؿ
َ
ُ

والـثر والخطب والتالمقذ والجاللة القافرة َوا ْلعؼؾ التَّام والخؾؼ الرضل َفاهلل َت َعا َلك يحسـ طاقبتف َو ُه َق

) (٢معجؿ الشققخ الؽبقر لؾذهبل (.)٢3٠ /١
( )١والخاكؼِ :ش ْعب ض ّقؼ يف أطؾك الجبؾ ،والجؿع خقاكؼ ،جؿفرة الؾغة (.)3١7 /٢
) (3بركامج القادي آشل (ص.)4١،43 /
) (4ويف الؿعجؿ الؿختص بالؿحدثقـ (ص.)١٠9 :
) )5مشقخة ابـ جؿاطة (ص.)٢/
) )6معجؿ الشققخ لؾسبؽل (ص.)335 /
) (7صبؼات الشافعقة الؽربى لؾسبؽل (.)٢39 /9
))37

أشعري َفاضؾ» .
()٢

ِ
وقال طـف الصػدي َ « :$ق ِ
الؿ...وك َ
الح ِديث
اضل ا ْل ُؼ َضاة ْإَ َمام ا ْل َع
َان ققي ا ْل ُؿ َشاركَة فل ُط ُؾقم َ
َ
َوا ْل ِػ ْؼف َو ْإُ ُصقل َوال َّت ْػ ِسقر َخطِق ًبا َتا ّم الشؽؾ َذا تعبد وأوراد َوحج» .
()١

قال القافعل« :$شقخ اإلسالم اإلمام...قاضل الؼضاة ،الؿػتل العالمة ،ذو الػـقن والؿـاقب
والرياسة والؿـاصب  ،وقال أيضًا "وكان ققي الؿشاركة يف فـقن الحديث ،طارفًا بالتػسقر والػؼف
()3

وأصقلف ،ذكقًا يؼظًا مـاضر ًا متػــًا مػسر ًا خطقبًا مػقهًا ورطًا صقتًا ،تام الشؽؾ ،وافر العؼؾ ،حسـ
الفدى ،متقـ الدياكة ،ذا تعبد وأوراد ،وحج اطتؿار ،وحسـ اطتؼاد يف إصقل ،والصالحقـ مـ
العباد .
()4

وقال الحافظ ابـ كثقر« :$العالؿ شقخ اإلسالم سؿع الحديث واشتغؾ بالعؾؿ وحصؾ طؾقم
وكػ إذى ولف التصاكقػ الػائؼة
متعددة وتؼدم وساد أقراكف مع الرياسة والدياكة والصقاكة والقرع
ّ
الـافعة» .
()5

وقال مجقر الديـ الحـبؾلَ « :$وك َ
َان حسـ الس َقرة َل ُف ا ْل َجال َلة والخؾؼ الرضلَ ،ولف الـّظؿ
والـثر والخطب والتصاكقػ» .
()6

مشارا إلقف بالػضؾ
فاضال يف الػؼف وغقره
ً
وقال أبق الطقب الؿؽل الحسـل الػاسل« :$وكان
ً
والخقر» .
()7

كؼؾ الحافظ ابـ حجر $ثـاء بعض أهؾ العؾؿ« :و َق َال الؼطب مـ بقت طؾؿ وزهادة وكَاكَت فِ ِ
قف
َ
َ
َ
رئاسة وتقدد ولقـ َجاكب َوحسـ َأ ْخ َالق ومحاضرة َح َسـَة َو ُق َّقة كػس فِل ا ْلحؼ ، »...وقال ابـ حجر:
()8

) (٢صبؼات الشافعقة ٓبـ قاضك شفبة (.)١8٢ /١
) (١القايف بالقفقات ( ،)٢6 ،٢5 /١وكذلؽ كؽث الفؿقان يف كؽت العؿقان (ص.)١١٢/
) )3مرآة الجـان وطربة القؼظان (.)١٢6 ،١٢5 /4
) (4مرآة الجـان وطربة القؼظان (.)١٢6 /4
) (5البداية والـفاية (.)٢63/٢4
) )6إكس الجؾقؾ بتاريخ الؼدس والخؾقؾ (.)٢37 /١
) (7ذيؾ التؼققد يف رواة الســ وإساكقد (.)88 /٢
) (8الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـة (.)6 /5
))38

«َ ..وحسـت سقرتف َوك َ
َان متؼشػا مؼتصدا فِل مآكؾف ومؾبسف ومركبف ومسؽـف حسـ الرتبقة مـ غقر
طـػ َو َٓ تخجقؾ َومـ ورطف َأكف لؿا ولل تدريس الؽامؾقة رأى فِل كتاب ا ْل َق ْقػ فِل َشرط ال ّطؾ َبة
َان َأخذه َو ُه َق َصالب وطاده ل ْؾ َق ْقػَّ َِٕ :ك ُف ك َ
ا ْلؿبقت َفجؿع َما ك َ
استؼر جالل الدّ يـ
َان َٓ يبقت َولؿا طزل َو ْ
ؼز ِويـِل َم َؽا َك ُف ركب مـ مـزلف مـ مصر َو َجاء إِ َلك الصالحقة َحتَّك سؾؿ َط َؾ ْق ِف فعد َذلِؽ مـ تقاضعف» .
ا ْل ْ
()٢

()١



) (1قال الباحث :أ َّما الرتبقة ففق ابـ بجدهتا ،وفارس كجدهتا ،ولف يف ذلؽ قصب السبؼ ،وٓ َّ
أدل طؾك ذلؽ مـ كتابف
«تذكرة السامع والؿتؽؾؿ ،يف أدب العالؿ والؿتعؾؿ» ،وقد قرأتف طؾك أحد شققخـا مـذ سـقات ،فاكتػعت بف كثق ًرا.
) (١الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـة (.)7/5
))39

الؿطؾب التاسع :وفاته
ٍ
مؾقئة بالعؾؿ ،والعؿؾ ،والدطقة ،والتدريس ،واإلفتاء ،والؼضاء ،والخطابة ،والـجابة،
بعد حقاة
الص َؾحاء.
قدر اهلل لف ما قدر لعباده :مـ الؿقت ،ومػارقة الحقاة الدكقا ،لقؾحؼ بركب ُ
َّ
وض ُعػت ققاه صؾب آطػاء مـ مـاصبف ،فلطػل مـفا
ضؾ صقال حقاتف يف دطقتف ،ولؽـ لؿا َكبُ َر َ
بعزة الؿممـ.
قال ابـ كثقر « :$فؾؿ يزل حاكؿا هبا إلك أن أضر وكرب وضعػت أحقالف ،فاستؼال فلققؾ...،
وشفرا
تقيف لقؾة آثـقـ بعد طشاء أخرة حادي طشريـ جؿادى إولك ،وقد أكؿؾ أرب ًعا وتسعقـ سـة
ً
وأيا ًما ،وصؾل طؾقف مـ الغد قبؾ الظفر بالجامع الـاصري بؿصر ،ودفـ بالؼرافة  ،وكاكت جـازتف حافؾة
()٢

هائؾة ،رحؿف اهلل» .
()١

ومؿا دفعف لطؾب آطػاء هق التػرغ لؾ ُؼ َر ِ
ب َ
اصة ،وكاكت مدة تػرغف قري ًبا مـ ست سـقات ،
الخ َّ
()3

ويميد ما ذهبت إلقف ما قالف أبق الػضؾ تؼل الديـ ابـ ففد الفاشؿل« :$وكان ذا ديـ وتعبد وكزاهة
ُأ ِض ّر بآخره فاكؼطع لؾعبادة» .
()4

( )٢هل «خطة بالػسطاط مـ مصر كاكت لبـل غصـ بـ سقػ بـ وائؾ مـ الؿعافر ،وقرافة :بطـ مـ الؿعافر كزلقها
ّ
ومحال واسعة» .معجؿ البؾدان (.)3٢7 /4
فسؿقت هبؿ ،وهل الققم مؼربة أهؾ مصر وهبا أبـقة جؾقؾة
ّ
) (١البداية والـفاية ( ،)358 /٢8الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـة (.)7 /5
) (3اكظر :الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـة (.)7 /5
) (4لحظ إلحاظ بذيؾ صبؼات الحػاظ (ص ،)74 /اكظر :صبؼات الشافعقة الؽربى لؾسبؽل ( ،)٢4٠ /9أضر :أي
س ب ِـ مال ِ ٍ
ؽ ﭬ َ ،ق َالَ :س ِؿ ْع ُت الـَّبِ َّل
فؼد بصره ،ولف وٕمثالف ال ُبشرى ،فػل صحقح البخاري َط ْـ َأ َك ِ ْ َ
ِ
ِ
ِ
الجـَّ َة " ُي ِريدُ َ :ط ْقـَ ْق ِف ،صحقح البخاري (،)٢٢6/7
اهلل َق َال :إِ َذا ا ْب َت َؾ ْق ُت َط ْبدي بِ َحبِق َب َت ْقف َف َص َب َر ،ط ََّق ْض ُت ُف مـ ُْف َؿا َ
إِ َّن َ
َي ُؼ ُ
قل" :

( ،)75كتاب الؿرضك )7( ،باب فضؾ مـ ذهب بصره ،ح(.)5653
))47

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قـ َو َس ْبعؿائة
َم َ
ات بِؿصر فل َل ْق َؾة آ ْثـَ ْق ِـ ا ْل َحادي َوا ْلع ْشريـ مـ ُج َؿا َدى إولك سـة َث َالث َو َث َالث َ
وصؾ َل طؾقف مـ الغد قبؾ الظفر بالجامع
َودفـ بالؼرافة « ،وقد أكؿؾ أرب ًعا وتسعقـ سـة
وشفرا وأيا ًماُ ،
ً
()٢

الـاصري بؿصر ،ودفـ بالؼرافة ،وكاكت جـازتف حافؾة هائؾة ، »$ ،ودفـ قري ًبا مـ اإلمام الشافعل
()١

. $
()3

) (٢صبؼات الشافعقة الؽربى لؾسبؽل ( ،)٢4٠/9حسـ الؿحاضرة يف تاريخ مصر والؼاهرة ( ،)4١5 /٢معجؿ الشققخ
الؽبقر لؾذهبل (.)٢3٠ /١
) (١البداية والـفاية ( ،)358 /٢8ذيؾ التؼققد يف رواة الســ وإساكقد (.)89 /٢
) (3شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب ( ،)٢86 /8إكس الجؾقؾ بتاريخ الؼدس والخؾقؾ (.)٢37 /١
))41

املبحث الثاني
دراسة حديث بريرة ڤ

 الؿطؾب إول :تخريج الحديث.
 الؿطؾب الثاين :الؿتن الجامع.
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المطلب األول :تخريج الحديث
ِ
ُ
بن عبااس  ،وعباد اهلل بان
َر َوى
حديث بريرة ڤ جؿاع ٌة م َن الصحابة وهم :عائشة ،وعبد اهلل ُ
ٍ
وسي ﭫ جؿق ًعا.
عؿرُ ،
َ
وأكس بن مالك ،وأبو هريرة الد ُّ
أما حديث عائشة ڤ فله عدة مدارات وهي:

المدار األول :ع ْر َو َة بن ال ُّز َبور$
وله ثالث ُة صرق:
 -1األولى صريق الزهري  4ولفا ثالث روايات :رواية الؾقث بن سعد ،ويوكس بن يزيد إيؾي،
ورواية شعقب بن أبي حؿزة.
ّأما رواية اللوث؛ فلخرجفا البخاري يف صحقحه ،كتاب الؿؽاتب ،بااب :ماا يجاوز مان شارو
الؿؽاتاب ومان شاار شارص لااقس يف كتااب اهلل ،ر ْقام( ، )1651ومسااؾم يف صاحقحه ،كتاااب
العتق ،إكؿا الوٓء لؿن أعتق ،ر ْقم( ،)1651والرتمذي يف ســه ،أبواب الوصايا ،باب :ما جااء
يف الرجل يتصدق أو يعتق عـد الؿوت  ،رقم( ،)1111والـساائي يف ساــه ،كتااب البقاو ،،بقاع
الؿؽاتب ،ر ْقم( ،)1566جؿقعفم(إربعة) عن قتقبة بن سعقد.
وأيضا أخرجفا البخاري يف صحقحه ،كتاب الشرو  ،باب :الشرو يف البقاع ،ر ْقام (،)1212
ً
عن ابن مسؾؿة ،وأبو داود يف ســه ،كتاب العتق ،باب :إذا ُف ِس َخت الؽتابة ،رقم( ،)9313عان
قتقبة وابن مسؾؿة.
وأما رواية يوىس :فلخرجفا البخاري يف صحقحه ،كتاب الؿؽاتاب ،بااب :الؿؽاتاب،
وكجومه يف كل سـة كجم ،ر ْقم( ،)1655عان الؾقاث ،ومساؾم يف صاحقحه ،كتااب العتاق ،إكؿاا
الوٓء لؿن أعتق ،ر ْقم ( ،)1651عن أبي الطاهر عن ابن وهب.
أما رواية شعوب فلخرجفا البخاري كتاب البقو ،باب البقع والشاراء ماع الـسااء ،ر ْقام
( ،)1166عن أبي القؿان الحؽم بن كافع.
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ومن رواية يوىس واللوث مقروىة :أخرجفا الـسائي يف ســه ،كتاب البقاو ،،الؿؽاتاب يباا،
قبل أن يؼضي من كتابته شق ًئا ،ر ْقم( ،)1565عن يوكس بن عبد إعؾى.
 -4الطريق الثاىوة :هشام بن عروة:
ولفا روايات عدة:
رواية مالك ،ورواية جرير بن عبد الحؿقد ،ورواية حؿاد بن سؾؿة ،ووهقب.
*أما رواية مالك فلخرجفا البخاري يف صحقحه ،كتاب الشرو يف الوٓء ،ر ْقم ( ،)1213عن
أيضا ،بااب إذا اشارت شاروصا يف البقاع ٓ تحال ،ر ْقام( )1152عان عباد اهلل ابان
إسؿاعقل ،و ً
يوسف.
*أما رواية حماد بن سلمة فلخرجفا البخاري يف صاحقحه يف كتااب الؿؽاتاب ،بااب :اساتعاكة
الؿؽاتب وسماله الـاس ،ر ْقم ( )1659عن عبقاد ابان إساؿاعقل ،ومساؾم يف صاحقحه ،كتااب
العتق ،إكؿا الوٓء لؿن أعتق ،ر ْقم ( ،)1651عن أبي كريب محؿد بن العالء الفؿداين.
*أما رواية جرير  :فلخرجفاا مساؾم يف صاحقحه ،كتااب العتاق ،إكؿاا الاوٓء لؿان أعتاق ،ر ْقام
( ،)1651عن أبي بؽر بن أبي شقبة وأبي كريب عن ابن كؿقر ،وعن أبي كريب عن وكقع ،وعن
زهقر بن حرب وإسحاق بان إباراهقم ،وأباو داود يف ساــه ،كتااب الطاالق ،بااب :يف الؿؿؾوكاة
تعتق وهي تحت حر أو عبد ،)1199( ،عن عثؿاان بان أباي شاقبة  ،والـساائي يف ساــه ،كتااب
الطااالق ،باااب خقااار إمااة تعتااق وزوجفااا مؿؾااوك ،رقاام( ،)9161عاان إسااحاق باان إبااراهقم،
والرتمذي يف ســه ،أبواب الرضا ،،باب :ما جاء يف الؿرأة تعتق ولفا زوج  ،رقم( ،)1161عن
عؾي بن حجر .
*أمااا روايااة وهوااب فلخرجفااا أبااو داود يف سااــه ،كتاااب العتااق ،باااب :إذا ُف ِس َ
ااخت الؽتابااة،
ر ْقم( ،)9395عن موسى بن إسؿاعقل.
*وأما رواية وكوع فلخرجفا ابن ماجه يف ســه ،كتااب العتاق ،بااب :الؿؽاتاب ،ر ْقام(،)1611
عن أبي بؽر بن أبي شقبة وعؾى بن محؿد.
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 -4الطريق الثالثة عن يزيد بن رومان:
فلخرجفا مسؾم يف صحقحه ،كتاب العتق ،إكؿا الوٓء لؿن أعتق ،رقم( ،)1651عن محؿد بان
الؿثـى وابن بشار ،وأخرجه الـسائي يف ســه ،كتاب الطالق ،بااب خقاار إماة تعتاق وزوجفاا مؿؾاوك،
ر ْقم( ،)9161عن إسحاق بن إبراهقم ،ثالثتفم(محؿد بن الؿثـى وابن بشار وإسحاق بن إباراهقم) عان
الؿغقرة بن سؾؿة عن وهقب عن عبد اهلل بن عؿر به.

المدار الثاين :ال َق ِ
اس ِم ْب ِن م َحم ِد  :$فلها صريقان:
األولى :صريق عبد الرحمن بن القاسم:
لها روايات عدة:
رواية هشام بن عروة
أخرجفا مسؾم يف صحقحه ،كتاب العتق ،إكؿا الوٓء لؿن أعتاق ،رقام( ،)1651عان زهقار بان
حرب ومحؿد بن العالء كالهؿا عن أبي معاوية ،والـسائي يف ســه ،كتاب الطالق ،بااب خقاار إماة ،
رقم( ،)9112عن محؿد بن آدم عن أبي معاوية.
ورواية شعبة :أخرجفا البخاري  ،كتاب الفبة وفضاؾفا والتحاري

عؾقفاا ،بااب قباول الفدياة،

ر ْقم( ،)1622عن محؿد بن بشار عن غـدر ،ومسؾم كتاب الزكاة ،إباحة الفدية لؾـبي

ولبـي هاشم

وبـي الؿطؾب ،...رقم( ،)1526عن محؿد بن الؿثـى عن محؿد بن جعػر ومسؾم يف صحقحه ،كتاب
العتق ،إكؿا الوٓء لؿن أعتق ،رقم( ،)1651عن محؿد بن الؿثـى عن محؿد بن جعػر.
أيضا مسؾم يف كتاب العتاق ،إكؿاا الاوٓء لؿان أعتاق ،رقام( ،)1651عان أحؿاد بان
وأخرجفا ً
عثؿان الـوفؾي عن أبي داود ،والـسائي يف ســه ،كتاب الطالق ،باب خقار إمة تعتق وزوجفاا مؿؾاوك،
رقم( ،)9161عن محؿد بن إسؿاعقل بن إبراهقم عن يحقى بن أبي بؽقر الؽرمااين ،والـساائي يف ساــه،
كتاب البقو ،،البقع يؽون فقه الشر الػاسد ،فقصح البقع ويبطل الشر  ،رقم( ،)1519عن محؿاد بان
بشار عن محؿد.
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وأما رواية ِسماك فلخرجفا مسؾم يف صحقحه ،كتاب الزكاة ،إباحاة الفدياة لؾـباي ﷺ ولبـاي
هاشم وبـي الؿطؾب ،...رقم( ،)1526عن أبي بؽر بن أبي شقبة عن حسقن بن عؾاي عان زائادة  ،وأباو
داود يف ســه ،كتاب الطالق ،باب :يف الؿؿؾوكة تعتق وهي تحت عبد ،رقم( ،)1191عن عثؿان بن أبي
شقبة عن حسقن بن عؽرمة عن الولقد بن عؼبة عن زائدة ،والـسائي يف ســه ،كتاب الطالق ،بااب خقاار
إمة تعتق وزوجفا مؿؾوك ،رقم( ،)9169عن الؼاسم بن زكريا بن ديـار عن حسقن عن زائدة.

الثاىوة :صريق ربوعة بن عبد الرحمن:
أيضا:
ولها روايات ً
رواية مالك بن أىس أخرجفا البخاري يف صحقحه ،كتاب الـؽاح ،باب :الحرة تحت العباد،
ر ْقم( ،)6532عن عبد اهلل بن يوسف ،وأخرجه البخاري يف صحقحه ،كتاب الطالق ،باب ٓ :يؽون بقع
إمة صالق  ،رقم ( )6123عن إسؿاعقل بن عبد اهلل ،وأخرجه مساؾم يف صاحقحه ،كتااب العتاق ،إكؿاا
الوٓء لؿان أعتاق ،رقام( ،)1651عان أباي الطااهر عان ابان وهاب ،وأخرجاه الـساائي يف ساــه ،كتااب
الطااالق ،باااب خقااار إمااة  ،رقاام( ،)9112عاان محؿااد باان سااؾؿة عاان اباان الؼاساام ،جؿق ًعا(عبااد اهلل،
وإسؿاعقل ،وابن وهب ،وابن الؼاسم) كؾفم عن مالك بن أكس عن ربقعة بن عبد الرحؿن ،به.
وأخرجفااا مسااؾم يف صااحقحه ،كتاااب الزكاااة ،إباحااة الفديااة لؾـبااي ﷺ ولبـااي هاشاام وبـااي
مختصرا.
الؿطؾب ،...رقم( ،)1526عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن مالك بن أكس عن ربقعة ،به،
ً
رواياااة اساااماعول بااان جع ااار :أخرجفاااا البخااااري يف صاااحقحه ،كتااااب إصعؿاااة ،بااااب :إدم،
رقم( ،)6195عن قتقبة بن سعقد عن إسؿاعقل بن جعػر عن ربقعة ،به.
وأخرجه ابن ماجه يف ســه ،كتاب الطاالق ،بااب :خقاار إَ َماة إذا ُأعتؼات ،رقام( ،)1525عان
عؾي بن محؿد عن وكقع عن أسامة بن زيد ،به.
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المدار الثالث :واألَ ْس َو ِد ْب ِن َي ِز ْيد:$
وله صريق واحد؛ صريق ابراهوم؛ ولها روايات:
أما رواية عبد اهلل بن رجاء عن شعبة عن الحكم :فلخرجفا البخاري يف صحقحه ،كتاب الزكاة،
أيضا يف ،كتااب الطاالق ،بااب :شاػاعة
باب الصدقة عؾى موالي أزواج الـبي ﷺ )1139( ..عن آدم .و ً
الـبي ﷺ يف زوج بريرة ،رقم (.)6121
ورواية ح ص بن عمر عن شعبة عن الحكم أخرجفاا البخااري يف صاحقحه كتااب الػارائ

،

باب :الوٓء لؿن أعتق ،ومقراث الؾؼقط ،رقم(.)5261
وأيضاا يف كتااب كػاارات إيؿاان ،بااب :إذا
ورواية سلومان بن حرب عن شاعبة عان الحكام
ً
أعتق يف الؽػارة ،لؿن يؽون وٓؤه ،رقم(.)5212
ورواية عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم أخرجفا الـسائي يف ســه ،كتاب الطالق ،باب خقاار
إمة تعتق وزوجفا حر ،رقم( ،)9165عن عؿرو بن عؾي.
ورواية معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن الحكم :أخرجفا مسؾم يف صحقحه ،كتااب الزكااة،
إباحة الفدية لؾـبي ﷺ ولبـي هاشم وبـي الؿطؾب ،...رقم(.)1526
وأما رواية محمد بن جع ر عن شعبة عن الحكم :أخرجفاا مساؾم يف صاحقحه ،كتااب الزكااة،
إباحة الفدية لؾـبي ﷺ ولبـي هاشم وبـي الؿطؾب ،...رقم(.)1526
وعن محؿد بن الؿثـى وابن بشار عن محؿد بن جعػر.
أما رواية جريار عان منراور :أخرجفاا البخااري يف صاحقحه  ،كتااب العتاق ،بااب بقاع الاوٓء
وهبته( )1695عن عثؿان ابن أبي شقبة ،ويف كتاب الػرائ

 ،باب :إذا أسؾم عؾى يديه ،رقام(،)5262

عن محؿد.
وأخرجفا الـسائي يف ســه ،كتاب الطالق ،باب خقار إمة تعتق وزوجفاا حار ،رقام(،)9113
ويف كتاب البقو ،،البقع يؽون فقه الشر الػاسد ،فقصح البقع ويبطل الشار  ،رقام( ،)1511عان قتقباة
بن سعقد.
)(24

ورواية أبي عواىة عن منرور :أخرجفاا البخااري يف صاحقحه ،كتااب الؿقاراث ،بااب :مقاراث
السائبة ،رقم( ،)5261عن موسى.
ورواية وكوع عن س وان عن منرور :أخرجفا البخاري يف صحقحه ،كتاب الػرائ

 ،بااب :ماا

مختصرا ،بؾػظ مختؾف.
سالم
يرث الـساء من الوٓء ،رقم( ،)5255عن ابن َ
ً
وأخرجفا أبو داود يف ســه ،كتاب الطاالق ،بااب :مان قاال كاان حارا ،رقام( ،)1196عان ابان
كثقر ،ويف كتاب الػرائ

 ،باب :الوٓء ،رقم( ،)1315عن عثؿاان بان أباي شاقبة ،وابان ماجاه يف ساــه،

كتاب الطالق ،باب :خقار إَ َمة إذا ُأعتؼت ،رقم( ،)1522عن عؾي بن محؿد.
وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي عن س وان عن منراور :أخرجفاا الرتماذي يف ساــه ،أباواب
وأيضاا
البقو ،،باب :ما جاء يف اشرتا الوٓء والزجر عن ذلك  ،رقام( ،)1165عان محؿاد بان بشاار ً ،
عن بـدار يف أبواب الوٓء والفبة ،باب :ما جاء أن الوٓء لؿن أعتق  ،رقم(.)1116
رواية أبي معاوية عان األعماش :أخرجاه الرتماذي يف ساــه ،أباواب الرضاا ،،بااب :ماا جااء يف
الؿرأة تعتق ولفا زوج  ،رقم( ،)1166عن هـاد ،بللػاظ مختؾػة.
وأما رواية ح ص بن غواث عن األعمش :أخرجفاا ابان ماجاه يف ساــه ،كتااب الطاالق ،بااب:
خقار إَ َمة إذا ُأعتؼت ،رقم( ،)1521عن أبي بؽر بن أبي شقبة.

المدار الرابع :عمرة بِن ِ
ْت َع ْب ِد الر ْح َمن رحمها اهلل:
َ َْ
له صريق واحد صريق يحوي بن سعود؛ ولها روايات:
رواية عبد اهلل بن يوسف عن مالك :أخرجفا البخاري يف صحقحه ،كتاب الؿؽاتب ،باب :بقع
الؿؽاتب إذا رضي(.)1651
وأما رواية علي بن عبد اهلل عن س وان :أخرجه البخاري يف صاحقحه ،كتااب الشارو  ،بااب:
الؿؽاتب وما ٓ يحل من الشرو التي تخالف كتاب اهلل ،)1296( ،بؼصة.
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المدار الخامسَ :
يمن المكي:$
وأ َ
وأخرجه البخاري يف صحقحه ،كتاب الؿؽاتب ،بااب :إذا قاال الؿؽاتاب :اشارتيـي واعتؼقـاي،
فاشرتاه لذلك( ،)1656عن أبي كعقم عن عبد الواحد بن أيؿن الؿؽي ،به ،بؼصة.
وأخرجه البخاري يف صحقحه ،كتاب الشرو  ،باب :ما يجوز من شرو الؿؽاتاب إذا رضاي
بالبقع عؾى أن ُيعتق( ،)1215عن خالد بن يحقى عن عبد الواحد بن أيؿن الؿؽي ،به.

وأما حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما:
فمداره على عكرمة :وله صرق:
وصريق قتادة :أخرجفا البخاري يف صاحقحه ،كتااب الطاالق ،بااب :خقاار إماة تحات العباد،
رقم( ،)6125عن أبي الولقد عن شعبة وهؿام.
وأخرجااه أبااو داود يف سااــه ،كتاااب الطااالق ،باااب :يف الؿؿؾوكااة تعتااق وهااي تحاات عبااد،
رقم( ،)1191عن عثؿان بن أبي شقبة عن عػان عن هؿام.
وصريق أيوب :أخرجفا البخاري يف صحقحه ،كتاب الطاالق ،بااب :خقاار إماة تحات العباد،
رقم( ،)6121عن عبد إعؾى بن حؿاد عن وهقب عن أيوب.
أخرجه البخاري يف صحقحه ،كتاب الطالق ،باب :خقار إمة تحت العبد ،رقم( ،)6121عن
قتقبة بن سعقد عن عبد الوهاب عن أيوب.
صريق أيوب وقتادة:
وأخرجااه الرتمااذي يف سااــه ،أبااواب الرضااا ،،باااب :مااا جاااء يف الؿاارأة تعتااق ولفااا زوج ،
رقم( ،)1165عن هـاد عن عبدة عن سعقد بن أبي عروبة عن أيوب وقتادة عن عؽرمة ،به.
وأما صريق خالد الحذاء:
أخرجه البخاري يف صحقحه ،كتاب الطالق ،باب :شػاعة الـبي صؾى اهلل عؾقاه وساؾم يف زوج
بريرة ،رقم( ،)6129عن محؿد عن عبد الوهاب عن خالد .
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وأخرجااه أبااو داود يف سااــه ،كتاااب الطااالق ،باااب :يف الؿؿؾوكااة تعتااق وهااي تحاات عبااد،
رقم( ،)1191عن موسى ابن إسؿاعقل عن حؿاد عن خالد الحذاء عن عؽرمة ،به.
وأخرجه الـسائي يف ســه ،كتاب أداب الؼضاة ،شاػاعة الحااكم لؾخصاوم قبال فصال الحؽام،
رقم( ،)6112عن محؿد بن بشار عن عبد الوهاب عن خالد عن عؽرمة ،به.
وأخرجه ابن ماجه يف ســه ،كتاب الطاالق ،بااب :خقاار إَ َماة إذا ُأعتؼات ،رقام( ،)1526عان
محؿد بن الؿثـى ومحؿاد بان خاالد البااهؾي كالهؿاا عان عباد الوهااب الثؼػاي عان خالاد الحاذاء عان
عؽرمة ،به.

وأما حديث عبد اهلل بن عمر ﭭ:
فمداره على ىافع:
أخرجه البخاري يف صحقحه ،كتاب الػرائ
داود يف ســه ،كتاب الػرائ

 ،باب :إذا أسؾم عؾى يديه ،رقام( ،)5262وأباو

 ،باب :يف الوٓء ،رقم( ،)1316والـساائي يف ساــه ،كتااب البقاو ،،البقاع

يؽون فقه الشر الػاسد ،فقصح البقع ويبطل الشر  ،رقم( ،)1511ثالثتفم (خ ،د ،س) عان قتقباة بان
سعقد.
والبخاري يف صحقحه ،كتاب البقو ،،باب :إذا اشرت شروصا يف البقع ٓ تحل ،رقام(،)1153
وأيضا يف ،كتاب الؿؽاتب ،باب :ما يجوز من شرو الؿؽاتب ،ومن اشرت شرص لقس يف كتااب اهلل،
ً
رقم( ،)1651عن عبد اهلل بن يوسف ،و عن إسؿاعقل بن عبد اهلل يف كتاب الػرائ

 ،باب :الوٓء لؿن

أعتق ،ومقراث الؾؼقط ،رقم( ،)5261كؾفم(قتقبة ،عبد اهلل بن يوسف ،وإسؿاعقل) عن مالك به.
وأخرجاااه البخااااري يف صاااحقحه ،كتااااب الػااارائ
مختصرا.
هؿام ،به،
ً
رقم( ،)5263عن حػص بن عؿر عن ّ
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 ،بااااب :ماااا يااارث الـسااااء مااان الاااوٓء،

وأما حديث أىس ﭬ:
فمداره على قتادة بن دعامة:
فؼااد أخرجاااه البخااااري يف كتاااب الفباااة وفضاااؾفا والتحاااري

عؾقفااا ،بااااب :قباااول الفدياااة،

يضااا يف ،كتااب الزكااة ،باااب :إذا تحولات الصاادقة،
رقام( ،)1622عان محؿااد بان بشاار عاان غـادر ،وأ ً
رقم( ،)1136عن يحقى بن موسى ،والـسائي يف ســه ،كتاب ال ُع ْؿ َرى ،عطقاة الؿارأة بغقار إذن زوجفاا،
رقم( ،)9255عن إسحاق بن إبراهقم كؾفؿا (يحقى وإسحاق) عن وكقع  ،وأخرجه مسؾم يف صحقحه،
كتاب الزكاة ،إباحة الفدية لؾـبي

ولبـاي هاشام وبـاي الؿطؾاب ،...رقام( ،)1521عان عبقاد اهلل بان

معاذ عن أبقه  ،وأبو داود يف ســه ،كتاب الزكاة ،باب :الػؼقر يفادي لؾغـاي مان الصادقة ،رقام(،)1566
عن عؿرو بن مرزوق ،كؾفم (وكقع ،ومعاذ ،وعؿرو بن مرزوق ،وإسحاق)عن شعبة به.
وأخرجااه مسااؾم يف صااحقحه ،كتاااب الزكاااة ،إباحااة الفديااة لؾـبااي

ولبـااي هاشاام وبـااي

الؿطؾب ،...رقم( ،)1521عن أبي بؽر بن أبي شقبة وأبي كرياب عان وكقاع ،وعان محؿاد ابان الؿثـاى
وابن بشار عن محؿد بن جعػر كالهؿا عن جعػر به.

وأما حديث أبي هريرة ﭬ:
فؾه مداران:
فاألول سهول بن صالح:
وقد أخرجه مسؾم يف صحقحه ،كتاب العتق ،إكؿا الاوٓء لؿان أعتاق ،رقام( ،)1656عان أباي
بؽر بن أبي شقبة عن خالد بن مخؾد عن سؾقؿان بن بالل ،به.
الثاين :عبد الرحمن بن أ َذينة:
أخرجه ابن ماجه يف ساــه ،كتااب الطاالق ،بااب :خقاار إَ َماة إذا ُأعتؼات ،رقام( ،)1522عان
مختصرا.
إسؿاعقل بن توبة عن عباد بن العوام عن يحقى بن أبي إسحاق ،به،
ً
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المطلب الثاين :المتن الجامع
الج ِامع
المتْن َ
َ
ِ
فَ ،أ ْخبركَا مال ِ ٌكَ ،عن ربِقع َة ب ِن َأبِي َعب ِد الرحؿ ِنَ ،ع ِن ال َؼ ِ
اس ِم ْب ِن
وس َ
ْ
ْ َ َ ْ
ْ َ
ََ َ
خَ - 6532 :حد َثـَا َع ْبدُ اهلل ْب ُن ُي ُ
ٍ
َان ِ
ِ
ٍ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :م َضى] فِي َب ِر َير َة َثال َُث ُسـ ٍَن
[وفي ِر َوا َية :كَاكَت] َ
ُم َحؿدَ ،ع ْن َعائ َش َة ڤَ ،قا َل ْت« :ك َ َ
()1

ول اهللِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ق ِض ّقات]» َ :ع َت َؼ ْت َف ُخ ِّق َر ْتَ ،و َق َال َر ُس ُ
َ
()9

()1

ول اهللِ
الوَٓء لِ َم ْن َأ ْعت ََق» َو َد َخ َل َر ُس ُ
َ «:

ارَ ،ف ُؼرب إِ َلق ِه ُخب ٌز و ُأدم مِن ُأد ِم البق ِ
تَ ،ف َؼا َلَ « :أ َل ْم َأ َر الب ْر َم َة»َ ،ف ِؼ َقلَ :ل ْح ٌم ُت ُصدِّ َق بِ ِه
َو ُب ْر َم ٌة َع َؾى الـ ِ ِّ َ ْ ْ َ ْ ٌ ْ ْ َ ْ
َع َؾى َب ِر َيرةََ ،و َأك َْت َ
ٓ َت ْلك ُُل الصدَ َقةََ ،ق َالُ « :ه َو َع َؾ ْق َفا َصدَ َقةٌَ ،و َلـَا َه ِدي ٌة».
اع َقل ،حد َثـَا َأبو ُأسامةََ ،عن ِه َشا ِم ب ِن ُعروةََ ،عن َأبِ ِ
خ -4444 :حد َثـَا ُعبقدُ بن إِسؿ ِ
قهَ ،ع ْن َعائِ َش َة ڤ،
ْ
ْ ْ َ
ْ
َ
َ
ُ َ َ
َْ ْ ُ ْ َ
ِ
ت [وفِي ِرواي ٍة« :جاء ْتـِي»] ب ِرير ُة ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ « :أ َتت َْفا َب ِر ْي َر ُة
[وفي ِر َوا َية..« :إِ َلي»] َ ،
َ َ َ
َقا َل ْتَ « :جا َء ْ َ
َ َ
َ َ
()6

()1

ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ « :أن
[وفي ِر َوا َية« :إِن َب ِر ْي َر َة َد َخ َؾت َع َؾ ْق َفا َت ْستَع ْقـ َُفا في كتَا َبت َفا»] َ
َت ْس َل ُل َفا في كتَا َبت َفا»] َ
()2

()5

ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ ..« :ت ْست َِع ْق ُن
َب ِر ْي َر َة َجا َءت َعائ َش َة َت ْستَع ْقـ َُفا في كتَا َبت َفا َو َل ْم َت ُؽ ْن َق َض ْت م ْن كتَا َبت َفا َش ْق ًئا»] َ
()2

ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍة « َقا َلت
الؿ ْممِـ ِ ْق َن ڤ»]
َ
َعائ َشةَ ]»..
[وفي ِر َوايةَ « :أن َب ِر ْي َر َة َجا َءت َت ْستَع ْق ُن َعائ َشة ُأ ِّم ُ
()15

()3

)( (1م.)1526-121 :
)( (1جه.)1525 :
)( (9م( ،)1526 -121 :م( ،)1651-15 :كس.)9112 :
)( (1خ.)1213 ،1152 :
)( (6م( ،)1651-2 :كس.)1565 :
)( (5خ.)1296 ،165 :
)( (2خ.)1655 :
)( (2خ1651 :بدون لػظ :عائشة)( ،م( ،)1651-5 :د.)9313 :
)( (3ت.)1111 :
)( (15خ.)1651 :
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ِ
ٍ
وهي م َؽاتِبة»] َف َؼا َل ْتِ :
ِ
ِ
[وفِي
[وفي ِر َوا َيةَ « :يا َعائ َشة»] إِكِّي كَا َت ْب ُت َأ ْهؾِي َ
َ
َعائ َشةَُ :د َخ َؾت َع َؾي َب ِر ْي َر ُة َ ُ َ
()1

()1

ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
اق ِ
ِ
ِ
ٍ
[وفِي
[وفي ِر َوا َية ..« :في ت ْس ِع سـ ْقن»] في ك ُِّل َعا ٍم َوقق ٌة َ
ِر َوا َية« :إِن َأ ْهؾِي كَا َتبُوكي»] َع َؾى ت ْس ِع َأ َو ٍ َ
()1

()9

ِ
ٍ
ِ
[وفِي ِر َواي ٍة« :كَا َت ْب ُت ب ِرير َة َع َؾى َك ْػ ِس َفا بِتِس ِع َأ َو ٍ
اق ،فِي ك ُِّل َسـ ٍَة بِ ُل ْوقِقةَ ،ف َل َتت
[وفي ِر َوا َيةُ « :أ ْوق ْقة»] َ
َ
َ
ْ
َ َْ
()6

ِ
ِ
[وفِي ِر َواي ٍةَ « :أن ب ِرير َة َأ َتت َْفا َو ِهي م َؽات َبة َقد كَا َت َب َفا َأ ْه ُؾ َفا َع َؾى تِس ِع َأ َو ٍ
[وفِي
اق»] َ
َعائ َش َة َت ْستَع ْقـ َُفا»] َ
َ
ْ
َ ُ
َ َْ
()2

()5

ِ ِ ِ
اق كُجؿت َع َؾقفا فِي َخؿ ِ ِ ِ
ِر َواي ٍةَ « :و َع َؾ ْق َفا َخؿسة َأ َو ٍ
[وفِي ِر َوا َي ٍةْ « :اشت َِر ْيـِي
س سـ ْقن»] َف َلعقـقـي َ
َْ
َ
ْ
ِّ َ
ْ َ
()2

ٍ
ِ
ِِ ِ
الؿ ْممِـ ِ ْقن ْاشت َِر ْيـِي َفنِن َأ ْهؾِي َيبِ ْق ُع ْوكِي َف َل ْعتِ ِؼ ْقـِي] َ ،ف َؼا َل ْت َعائِ َشةُ:
َو َأ ْعتؼ ْقـي»] َ
[وفي ِر َوا َيةَ « :يا ُأم ُ
()15

()3

ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ « :قا َلت َل َفا
[وفي ِر َوا َيةَ « :ف َؼا َلت َل َفا َعائ َش ُة َو َك َػ َست فقِ ْف َا] َ
[وفي ِر َوا َيةَ « :ف ُؼ ْؾ ُت َل َفا»] َ
َ
()11

()11

ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍة« :إِ ْن َأ َح ُّبوا»]
َعائِ َش ُةْ :ار ِج ِعي إِ َلى َأ ْهؾِك»]
[وفي ِر َوا َيةَ « :قا َلتَ :ك َعم»] إِ ْن َأ َحب َ
َ
()11

()19

ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍة« :إِ ْن َشا َء]
[وفي ِر َوا َيةَ « :فنِ ْن َ ]»..
َ
()15

()12

)( (1خ.)1215 :
)( (1م( ،)1651-2 :كس.)1565 :
)( (9م.)1651-2 :
)( (1م.)1651-2 :
)( (6خ( ،)1213 :م( ،)1651-2 ،1651-2 :د( ،)9395 :كس.)1565 :
)( (5كس.)9161 :
)( (2جه.)1611 :
)( (2خ.)1655 :
)( (3خ.)1656 :
)( (15خ.)1215 :
)( (11م.)1651-2 :
)( (11خ( ،)1655 :كس.)1565 :
)( (19خ( ،)1212 ،1651 :م( ،)1651-5 :د( ،)9313 :ت( ،)1111 :كس.)1565 ،1566 :
)( (11خ.)1215 ،1656 :
)( (16خ.)1213 :
)( (15خ( ،)1212 ،1651 :م( ،)1651-5 :د( ،)9313 :ت( ،)1111 :كس.)1565 ،1566 :
)( (12م( ،)1651 -2 :جه.)1611 :
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()16

ِ
ٍ
ِ
[وفِي ِرواي ٍة َٓ :إِٓ َأ ْن ي َشاءوا] َأ ْه ُؾ ِ
[وفِي
ك َأ ْن َأ ُعد َه
ا[.....وفي ِر َوا َيةَ :عدَ ْد ُت] َل ُف ْم َعد ًة َواحدَ ًة َ
َ
َ
َ َ
َ ُ
()1

()1

ت َأ ْع َطق ُت َأ ْهؾك] [وفِي ِرواي ٍةَ :أر َأي ِ
احدَ ةً] [وفِي ِرواي ٍة :إِ ْن ِش ْئ ِ
َك صب ًة و ِ
ِ
ٍ
ت
َ
ْ
َ
ِر َوا َيةَ :أ ْن َأ ُصب َل ُفم َث َؿـ َ َ
َ َ َ ْ
َ َ
()1

()9

ِ ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍة:
إِ ْن َعدَ ْد ُ
[وفي ِر َوا َيةَ :أ ْن َأ ْقضي َعـْك كتَا َبتَك] َ
ت َل ُفم َعد ًة َواحدَ ًة َأ َيبِ ْق ُعك َأ ْهؾك] َ
()5

()6

ك [وفِي ِرو ٍاةَ :ف ُل ْعتِ َؼ ِ
أعطِق ِفم َذل ِ َك ج ِؿقع ] و ُأ ْعتِ َؼ ِ
ك] َ ،ف َع ْؾ ُت َو َي ُؽ َ
ون [ َوفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َق ُؽ ْون] َو َ
ٓ ُؤ ِك
َ
َ
َ
َ َْ
ْ ْ
()2

()3

()2

ٍ
ٓ ُؤ ِك لِي ِ
َو َ
[وفِي ِر َوا َي ٍة :لِي
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ .. :و َي ُؽ ْو ُن َو َٓ ُؤ ِك لِي َف َع ْؾت]
الو َٓ ُء ]..
َ
َ
[وفي ِر َوا َيةَ :
َ
()11

()15

َان الو َ ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :أك َفا َأ َرا َدت
ٓ ُء لي] َ
[وفي ِر َوا َيةَ :وك َ َ
الو َٓء َ ]..
[وفي ِر َوا َيةَ .. :
َو َٓ ُؤك َف َع ْؾت ] َ
()11

()11

()19

ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
او َمت َب ِر ْي َرة]
[وفي ِر َوا َيةَ :أن َعائ َش َة ڤ َس َ
[وفي ِر َوا َيةَ .. :ف ُت ْعتؼف َا] َ
َأ ْن َت ْشت َِري َب ِر ْي َر َة ل ْؾعت ِْق] َ
()16

()15

()12

ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الؿ ْممِـ ِ ْق َن َأ َرا َدت َأ ْن َت ْشت َِري َج ِ
[وفِي
ؼفا]
ار َي ًة َف ُت ْعتِ َؼ َفا]
َ
[وفي ِر َوا َيةُ .. :ت ْعت َ
َ
َ
[وفي ِر َوا َيةَ :أن َعائ َش َة ُأم ُ
()12
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()13

ِرواي ٍةَ :أرادت َعائِ َش ُة ُأم الؿ ْممِـِقن َأ ْن َت ْشت َِري ج ِ ِ ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍة َأن َعائِ َش َة َقا َلتْ :اشت ََر ْي ُت
ار َي ًة ل ُت ْعت َؼ َفا] َ
َ
ُ ْ َ
َ َ َ َ
()1

ِ ِ
ٍ
ِ
س مِ َن إَك َْص ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :أك َفا ْاشت ََرت َب ِر ْي َر َة مِ ْن ُأكَا ٍ
ار
[وفي ِر َوا َيةْ :اشت ََرت َب ِر ْي َر َة ل ُت ْعت َؼ َفا] َ
َب ِر ْيرة] َ
()9

()1

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ .. :ف ْ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َذ َهبَت َب ِر ْي َر ُة إِ َلى
اشت ََر ُصوا] َ ،ف َذ َه َب ْت إِ َلى َأ ْهؾِ َفا َ
الو َٓء] َ
َو َاشت ََر ُص ْوا َ
()6

()1

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ .. :ف َع َرضت َذل ِ َك َع َؾ ْق ِفم] [ َوفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َذك ََرت َذل ِ َك َب ِر ْي َر ُة َِٕ ْهؾِفا]
َأ ْهؾِ َفا َف َؼا َلت َل ُفم] َ
()5

()2

()2

ِ ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؽؾ َؿت فِي َذل ِ َك
[وفي ِر َوا َيةَ :ف َذك ََرت َب ِر ْي َر ُة َذل َك َٕ ْهؾِ َفا] َ
[وفي ِر َوايِة :إِ َلى َأ ْهؾِ َفا] َ
َ
()15

()3

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َل َتت َأ ْه َؾ َفا َف َذك ََر َت َذل ِ َك َل ُفم]
ؾفا] َ
َأ ْه َ
()11

()11

َف َل َب ْوا َذل ِ َك َع َؾ ْق َفاَ ،ف َؼا َل ْت :إِكِّي َقدْ َع َر ْض ُت َذل ِ َك

ٍ
ٓء َلفم ِ
َع َؾ ْق ِف ْم َف َل َب ْوا ،إِٓ َأ ْن َي ُؽ َ
الو َٓء]
[وفي ِر َوا َيةَ .. :ل ُف ُم َ
الو َ ُ ُ ْ َ
ون َ

()19

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼا َلت َل َفا َما َق َال
َ

َأه ُؾفا] [وفِي ِرواي ٍةَ :ف َل َتتْـِي َف َذكَرت َذل ِ َكَ ،قا َلتَ :فا ْكتَفر ُتفا َٓها اهللِ إِ َذا َقا َلت] [وفِي ِرواي ٍةَٓ :ها اهللِ
َ
َْ َ َ
َ
َ
ْ َ
َ َ
َ َ
َ
()11

الو َٓ ُء لِي]
إِ َذا إِٓ َأ ْن َي ُؽ ْو َن َ

()16

()15

ِ
ٍ
ِ
الو َٓء]
[وفي ِر َوا َيةَ :ف َل َبى َم َوال ْق َفا إِٓ َأ ْن َي ْشت َِر ُصوا َ
َ
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()12

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :و َق َال
َ

ِ
ِ
ِ ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :أ ْعتِ ِؼ ْق َفا َو َي ُؽ ُ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :و َأ َرا َد
الو َٓ ُء َلـَا] َ
ون َ
[وفي َ
َأ ْه ُؾ َفا :إِ ْن ش ْئت َأ ْع َطقتفا َما َبؼي] َ
()1

()1

ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
الو َٓء َلـَا]
[وفي ِر َوا َيةَ .. :
[وفي ِر َوا َيةَ :كبِ ْق ُعؽ َفا َع َؾى َأن َو َٓ َء َها َلـَا] َ
َم َوال ْق َفا َأ ْن َي ْشت َِر ُصوا َو َٓ َء َها] َ
()9

()6

()1

ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف ْ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼا ُلوا ،َٓ :إِٓ َأ ْن َي ُؽون
[وفي ِر َوا َيةَ :و ْاشت ََر َ َ ]..
اشت ََر َ َأ ْه ُؾ َفا َو َٓ َء َها] َ
َ
()2

()5

َلـَا الو َٓء] [وفِي ِرواي ٍةَ :ف َؼا ُلوا َٓ :إِٓ َأ ْن ي ُؽون و ُ ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :و َقا ُلوا :إِ ْن َشا َءت َأ ْن
ٓؤك َلـَا] َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
()3

()2

ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ .. :لـَا َو َٓ ُؤ ِك
[وفي ِر َوا َيةَ .. :لـَا َو َٓ َءك] َ
ب َع َؾقْك َف ْؾ َت ْػ َعل َو َي ُؽ ْون َو َٓ ُؤك َلـَا] َ
َت ْحتَس َ
()11

()15

ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼ َال َأ ْه ُؾ َفا:
[وفي ِر َوا َيةَ .. :و َي ُؽون َذل َك َلـَا] َ
[وفي ِر َوا َيةَ .. :و َي ُؽوك ََن َ ]..
َف ْؾ َت ْػ َعل] َ
()11

()11

()19

[وفِي ِر َوا َي ٍة:
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :قا َلت :إِن َأ ْهؾِي َٓ َيبِ ْق ُعوكِي َحتى َي ْشت َِر ُصوا َو َٓئِي]
َع َؾى َأن َو َٓ َء َها َلـَا]
َ
َ
()15

() 16

الو َٓ َء]
َأ َرا َد َأ ْه ُؾ َفا َأ ْن َيبِ ْق ُع َ
وها َو َي ْشتَ ِر ُصوا َ

()12

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :و َأك ُفم ْاشت ََر ُصوا َو َٓ َء َها]
َ

()12
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[وفِي ِر َوا َي ٍة:
َ

ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َف ْ
اج َة
[وفي ِر َوا َية َقا َلت َعائ َشةَُ َٓ :ح َ
الو َٓ َء َل ُفم] َ
[وفي ِر َوا َية :إِٓ َأ ْن َت ْشت َِر َ َ
الو َٓء] َ
اشت ََر ُصوا َع َؾ ْق َفا َ
()1

()1

ول اهللِ
ٍ
ِ
لِي بِ َذل ِ َك] [وفِي ِرواي ٍة .. :فِق ِ
ك] َ ،ف َس ِؿ َع بِ َذل ِ َك َر ُس ُ
[وفِي ِر َوا َي ٍة:
[وفي ِر َوا َية :الـبِ ُّي] َ
َ
ْ
َ
َ َ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ ، ]..
[وفِي
َف ُذكِ َر لِؾـبِ ِّي
[وفي ِر َوا َيةَ :ف َخ َر َج إِ َلى الص َالةَ ،ف َؾؿا َجا َء] َ
[وفي ِر َوا َيةَ :د َخ َل َع َؾي] َ
َ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍة:
ِر َوا َي ٍةَ :ف َجا َءت مِن ِعـ ِْد ِهم َو َر ُس ْو ُل اهلل
َجالسَ ،ف َؼا َلت :إِكِّي َقد َع َر ْضت َ ..ل ُفم] َ
()9

()1

()5

()6

()2

()2

()3

َف َجا َءت إِ َلى َعائِ َش َة َو َجا َء َر ُس ْو ُل اهلل
اهلل

ِ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :قا َلت َعائِ َشةَُ :فدَ َخ َؾت َع َؾى َر ُس ْو ِل
عـْدَ َذل َك] َ
()15

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :قا َلت َعائِ َشةَُ :س َل ْل ُت َر ُس ْو َل اهلل
]
َ
()11

ت َأ ْن َأ ْشت َِر ْي َفا َو ْاشت ََر َ
َعن َب ِر ْي َر َة َو َأ َر ْد ُ

ِ
ِ
[وفِي
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼ َالَ :ما َش ْل ُن َب ِر ْي َرة؟]
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف ُذكِ َر ل ِ َعائِ َشةَ]
َ
َ
الو َٓ َء َٕ ْهؾِ َفا] َف َس َل َلـي َ
َ
()11

()19

ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼ َال َر ُس ْو ُل اهلل
َقا َلت َعائِ َش ُة لِؾـبِ ِّي

()11

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف ْ
لخ َب َرت َعائِ َشة الـبِي
َ :ما َه َذا] َف َل ْخ َب ْر ُت ُه َ
()16

الو َٓ َء]
 :إِك ُفم َأ َبوا َأ ْن َيبِ ْق ُع َ
وها إِٓ َأ ْن َي ْشت َِر ُصوا َ

()12
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[وفِي ِر َوا َي ٍة
] َ
()15

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼا َلت َيا َر ُس َ
إِك ُفم َي ْشت َِر ُص َ
يت
ول اهلل ،إِكِّي ْاشت ََر ُ
الو َٓ َء] َ
ون َ

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼا َلت لِؾـبِ ِّي
َ
ِ
ٍ
ِ
َب ِر ْي َرة ُِٕ ْعتِ َؼ َفاِ ،وإِن َأ ْه َؾ َفا َي ْشت َِر ُص َ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َذك ََرت َعائِ َش ُة
[وفي ِر َوا َيةَ :ذكرته َذل َك] َ
ون َو َٓ َء َها] َ
()1

()1

َذل ِ َك لِؾـبِ ِّي
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َذك ََرت َذل ِ َك لِؾـبِ ِّي
َ ]..

()9

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َذكَرت َذل ِ َك لِرس ِ
ول اهلل
] َ
َ ُ
َ
()1

()5

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َذك ََرت َذل ِ َك َعائِ َش ُة ]..
] َ

()5

()6

ِ
ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َذك ََرت
[وفي ِر َوا َيةَ :ف َذك ََرت َذل َك َل ُه] َ
] َ
()2

()2

عائِ َش ُة ما َقا َلت َلفا] [وفِي ِرواي ٍةَ :ف َؼا َلت :يا رس َ ِ
ِ
ِ
قن بِي َع َؾى كِتَا َبتِ َفاَ ،ف ُؼ ْؾ ُت:
َ
ول اهلل ،إِن بَ ِر َير َة َأ َتتْـي َت ْستَع ُ
َ
َ
َ َ
ْ َ َ ُ
َ
()3

َٓ ،إِٓ َأ ْن ي َشاءوا َأ ْن َأ ُعد َها َلفم َعد ًة و ِ
احدَ ًة َو َي ُؽ ُ
ت َذل ِ َك َِٕ ْهؾِ َفا َف َل َب ْوا َع َؾ ْق َفا ،إِٓ َأ ْن
ون ا ْل َو َٓ ُء لِيَ ،ف َذك ََر ْ
َ
ُ ْ
َ ُ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼ َال َل َفا َر ُس ُ
ول اهلل
] َ

َي ُؽ َ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼ َال َل َفا الـبِ ُّي
ون ا ْل َو َٓ ُء َل ُف ْم] َ ،ف َؼ َالَ :
ُخ ِذيفا ] [وفِي ِرواي ٍة :ابت ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :قا َل َر ُس ُ
َاع ْق َفا]
[وفِي ِر َوا َي ٍة :ق َا َل الـبِ ُّي
ول اهلل ]
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ
[وفِي ِرواي ٍةْ :اشت َِريفا َف َل ْعتِ ِؼقفا] [ ،وفِي ِرواي ٍةَ :أ ْعتِ ِؼقفا] [وفِي ِرواي ٍة :و ْ ِ ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةْ :اشت َِري
أعتؼ ْق َفا] َ
َ َ َ
َ
َْ
َ
َ
َْ
َ
َ َ
َ َ
()11

()15

()11

()19

()1

()15

]

()11

()16

()1

)( (1خ.)5263 :
)( (1خ.)5261 :
)( (9خ.)1296 ،165 :
)( (1جه.)1611 :
)( (6خ( ،)5262 ،1212 ،1651 ،1153 :م( ،)1656-16 ،1651-11،1651-5 ،1651-6 :د( ،)9313 :ت:
(ت( ،)1111 :كس.)1566 ،1511،1519 ،1511 :
)( (5كس.)1565 :
)( (2خ( ،)5262 ،5212 ،6121 ،1655 :كس.)1511 ،9165 ،9113 :
)( (2خ.)1655 :
)( (3خ.)1656 :
)( (15كس.)9161 :
)( (11خ.)1139:
)( (11خ( ،)1651 ،1655 :م( ،)1651-11 ،1651-5 :د( ،)9313 :ت( ،)1111 :كس.)1566 ،9161 :
)( (19خ.)1651 :
)( (11خ.)1296 :
)( (16خ( ،)1296 ،165 :ن.)9161 :
)( (15خ( ،)5263 ،5261 ،5212 ،6121 ،1215 ،1622 ،1655 ،1139 :ت( ،)1165 :كس.)1519 ،9161 :
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ِِ
ٍ
ِ
ِِ
ِ
ٍ
ِ
ِِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةْ :اشت َِر ْي َفا
..و َأ ْعتؼي] َ
[وفي ِر َوا َيةَ :
[وفي ِر َوا َية :ا ْبتَاعي َف َل ْعتؼي] َ
ْاشت َِري َو َأ ْعتؼي] َ
()9

()6

()1

ٓء [وفِي ِرواي ٍة َٓ :يؿـَع ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
و َأ ْعتِ ِؼقفا و ْاشت َِرصِي] ِ ،
ك َذل ِ َك]
َْ ُ
الو َ َ َ
[وفي ِر َوا َيةَ :أ ْو شئْت َش َر ْصت ْقه َل ُفم] َل ُف ُم َ
َ
َْ َ
َ
َ َ
()5

()2

()2

[وفِي ِرواي ٍة .. :مِـْفا] [وفِي ِرواي ٍة َٓ :يؿ َـع ِ
ك َذل ِ َك مِـ َْفا]
َْ ُ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ

()15

()3

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :و َد ِع ْق ِفم َي ْشت َِر ُص َ
ون َما
َ

ٍ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍة:
[وفي ِر َوا َيةَ :فنِن] َ
[وفي ِر َوا َية :ا ْف َعؾِي َفنِك َؿا] َ
[وفي ِر َوا َيةَ :و ْل َق ْشت َِر ُصواَ ]..
َشا ُءوا] َ
()11

()19

()11

()11

ٍ
ِ
ٍ ِ
ِ
الو َ
[وفِي
..و َول ِ َي الـِّ ْع َؿة]
الو ِرق]
ٓ ُء ل ِ َؿ ْن َأ ْعت ََق]
َ
[وفي ِر َوا َيةَ :
َ
[وفي ِر َوا َية :ل َؿ ْن َأ ْع َطى َ
َ
إِك َؿا َ
()16

()12

()15

ِ
ٍ
ِ
ٍ
[وفِي ِر َوا َي ٍة .. :الث َؿن َأ ْو ل ِ َؿن َول ِ َي
[وفي ِر َوا َيةَ :أ ْع َطى الث َؿن َو َول َي الـ ْع َؿة] َ
ِر َوا َيةَ :أ ْع َطى الث َؿن] َ
()13

()12

)( (1خ( ،)5262 ،5261 ،1695 :كس.)1511 ،9113 :
)( (1خ.)6121 :
)( (9خ.)1166 :
)( (1خ( ،)1212 ،1651 :م( ،)1651-5 :د( ،)9313 :ت.)1111 :
)( (6م( ،)1651-2 :ن.)1565 ،1566 :
)( (5خ( ،)1651 :م( ،)1651-11،1651-15 ،1651-2 :كس.)9165 ،1511 :
)( (2خ.)6195 :
)( (2خ( ،)5262 ،1651 ،1153 :م( ،)1656-16 ،1651-6 :كس.)1511 :
)( (3م.)1651-2 :
)( (15كس.)1565 :
)( (11خ.)1656 :
)( (11خ.)1215 :
)( (19جه.)1611 :
)( (11خ( ،)5262 ،5261 ،1695 ،165 :م( ،)1651-11 ،1651-15 ،1651-2 :كس9161 ،9165 ،1511 :
.)1565 ،1511 ،1511، )9161،
)( (16خ.)1165 :
)( (15خ( ،)5262 ،1695 :كس.)1511 ،9113 :
)( (12خ( ،)5255 :م( ،)1651-11 :كس.)9169 :
)((12خ.)5261 :
)( (13د.)1315 :
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ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف ْ
اشت ََر ْت َفا َعائِ َشةَ ،ف َل ْع َت َؼ ْت َفا
[وفي ِر َوا َيةَ :ف َل ْع َت َؼت َْفا] َ
[وفي ِر َوا َيةَ :ف َػ َعؾت َعائ َشة] َ
الـِّ ْع َؿة] َ
()1

()9

()1

ٍ
ِ
ٍ
ِ
[وفِي
[وفي ِر َوا َيةَ :أك َفا َأ ْع َت َؼت َب ِر ْي َرة] َ
[وفي ِر َوا َيةَ .. :و َٓ َء َها] َ
الو َٓء] َ
َف َل ْع َت َؼ ْت َفا َو ْاشت ََر َ َأ ْه ُؾ َفا َ
()1

()5

()6

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :و َقا َم]
ِر َوا َيةَ :أن َب ِر ْي َر َة ُأ ْعت َؼت َوه َي عـْدَ ُمغ ْقثَ 4ع ْبدٌ ٔ ِل َأبِي َأ ْح َؿد] َقا َل ْت َعائ َشةَُ :ف َؼا َم َ
[وفِي ِر َوا َي ٍة :الـبِي] اهللِ فِي الـا ِ
ول اهللِ فِي الـ ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةُ :ثم َقا َم َر ُس ُ
[وفِي ِر َوا َي ٍة:
س َ
اس] َ
َ
ُّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍة:
ب َر ُس ْو ُل اهلل
َعشقة] َ
[وفي ِر َوا َيةُ :ثم َخ َط َ
[وفي ِر َوا َية :م َن ال َعشي] َ
َع َؾى الؿـْ َب ِر] َ
()2

()3

()11

()2

()15

()19

()11

ِ
ٍ
َف َخ َطب الـاس] َ ،فح ِؿدَ اهلل ِ
[وفِي ِر َوا َيةََ :ف َل ْثـَى َع َؾى اهلل بِ َؿا ُه َو
[وفي ِر َوا َية :اهلل َت َعا َلى] َ ،و َأ ْثـَى َع َؾ ْقه َ
َ َ
َ
َ
()11

َأه ُؾه] ُ ،ثم َق َال [وفِي ِرواي ٍةَ :ق َال رسو ُل اهللِ
َ ُ ْ
َ
َ َ
ْ ُ
()15

()16

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼ َال الـبِ ُّي
]
َ
()12

()12

َ « :أما َب ْعدُ َ ،ف َؿا

)( (1ت.)1116 ،1165 :
)( (1خ.)1213 ،1152 :
)( (9خ( ،)5262 ،1695 :كس.)1511 :
)( (1خ. )1656 :
)( (6خ.)1215 :
)( (5جه.)1521 :
)( (2د.)1195 :
)( (2كس.)1565 :
)( (3خ( ،)1296، 1651 ،1655،1213 ،1152 ،1166 ،165 :م( ،)1651-2 ،1651-5 :ت( ،)1111 :كس:
.)9161
) ( (15خ. )1166 :
)( (11خ.)1296 ،165 :
)( (11خ. )1166 :
)( (19م.)1651-2 :
)( (11كس( ،)9161 :جه.)1611 :
)( (16كس.)1565 :
)( (15خ( ،)1166 :م.)1651-2 :
)( (12كس.)1566 :
)( (12خ.)1656 :
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ٍ
ال ِ
ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :أك ٍ
[وفِي ِر َوا َي ٍة :الـاس] مِـْ ُؽ ْم
َاس] َ
[وفي ِر َوا َيةَ :أ ْق َوام] َ
[وفي ِر َوا َيةَ :ما] َب ُال ِر َج ٍ َ
َ
()1

()1

()1

()9

ٍ
ٍ
َاب اهللِ ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :لقْ َس] فِي كِت ِ
َي ْشت َِر ُص َ
[وفِي
[وفي ِر َوا َيةَ :عز َو َجل] َ ،ف َل ُّي َؿا َش ْر َ
َ
ون ُش ُرو ًصا َلقْ َس ْت َ
()5

()6

ٍ
ٍ
ِ
ٍ
[وفِي ِرواي ٍة :من ْاشتَر َ َشر ًصا] [وفِي ِرواي ٍة :ما ك َ ِ
[وفِي
[وفي ِر َوا َيةَ :وك ُُّل َش ْر ] َ
َان م ْن َش ْر ] َ
َ
َ
َ َ َ
ْ
َ
َ َ َ
()2

()3

()2

ِ
ٍ
َاب اهللِ ِ
ِر َوا َي ٍةَ :ف َؿ ِن ْاشت ََر َ َش ْق ًئا] َل ْق َس فِي كِت ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؾ ْق َس
[وفي ِر َوا َيةَ :عز َو َجل] َ ،ف ُف َو َباص ٌل َ
َ
()11

()15

ٍ
ِ
ٍ
َان ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ .. :شرصه] مِا َئ َة
[وفي ِر َوا َيةَ :وإِ ْن َش َر َ ] َ
[وفي ِر َوا َيةَ :وإِ ْن ْاشت ََر َ ] َ
َل ُه] َ ،وإِ ْن ك َ َ
()11

()11

()19

()16

َشر ٍ [وفِي ِرواي ٍة :مِا َئ َة مر ٍة] َ ،ف َؼضاء [وفِي ِرواي ٍةَ :قضاء] [وفِي ِرواي ٍة :كِتَاب اهلل عز وجل] اهللِ
َ َ َ
ُ
َ
َ ُ َ
َ
َ َ
َ َ
َ َ
َ ُ
َ
ْ
()12

()15

()12

)( (1خ( ،)1296 ،1213 ،1651 ،1152 ، 1655 ،1166 ،165 :م( ،)1651-5 :د( )9313 :ت( ،)1111 :كس:
(كس( ،)1566 ،9161 :جه.)1611 :
)( (1خ( ،)1296 ،165 :م( ،)1651-2 :ت( ،)1111 :كس.)1566 ،9161 :
)( (9خ( ،)1651 ،1166 :م( ،)1651-5 :د.)9313 :
)( (1كس.)1565 :
)( (6خ.)1166 ،165 :
)( (5كس.)9161 :
)( (2خ( ،)1296 ،1651 ،1655 ،1166 ،165 :م( ،)1651-2 ،1651-5 :د( ،)9313 :ت( ،)1111 :كس:
.)1565
)( (2خ. )1213 ،1152 :
)( (3كس.)9161 :
)( (15كس.)1566 :
)( (11م.)1651-2 :
)( (11خ( ،)1296 ،1651 ،165 :م( ،)1651-5 :د( ،)9313 :ت( ،)1111 :كس.)1566 :
)( (19خ( ،)1296 ،1651 ،1166 :ت( ،)1111 :كس.)1566 :
)( (11م.)1651-5 :
)( (16د.)9313 :
)( (15خ( ،)1651 ،165 :م( ،)1651-5 :د( ،)9313 :ت.)1111 :
)( (12خ( ،)1152 :كس.)1565 :
)( (12كس.)9161 :
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ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :شر ُ اهلل َأ َح ُّق َو َأ ْو َثق]  ،ما َب ُال ِر َج ٍ
ال مِـْ ُؽ ْم َي ُؼ ُ
[وفِي
ول َأ َحدُ ُه ْم َ
َأ َح ُّق َو َش ْر ُ اهلل َأ ْو َث ُق َ
َ
ْ
()1

ٍ ِ
ٓء ِ
ِ
ِ
ِر َوا َي ٍةَ :ي ُؼو ُل َ
[وفِي ِر َوا َي ٍة:
الو َٓ ُء ِلي]  ،إِك َؿا َ
[وفي ِر َوا َيةَ :أ ْعتق َف َالكًا َو َ
الو َ ُ َ
ون] َأ ْعت ْق َيا ُفال َُن َول َي َ
()9

()1

ٍ
ٓء لِؿن َأ ْعت ََقِ ،
الو َٓء ُ -د ْو َن ِذك ِْر ِع َبار ِة  :ما َب ُال ِر َج ٍ
[وفِي ِر َوا َي ٍة:
الَ ]-
َ
الو َ ُ َ ْ
َوإِك َؿا] َ
َ َ
[وفي ِر َوا َيةَ :وإِك َؿا َ ُ
()6

()1

الو َٓ ُء ل ِ َؿن َأ ْعت ََقَ ،وإِ ْن ْاشت ََر ُصوا مِا َئ َة َش ْر ٍ ] .
َ
()5

نَ -6112 :أ ْخ َب َركَا ُم َحؿدُ ْب ُن َبش ٍ
ارَ ،ق َالَ :حد َثـَا َع ْبدُ ا ْل َوه ِ
ابَ ،ق َالَ :حد َثـَا َخالِدٌ َ ،ع ْن ِع ْؽ ِر َمةََ ،ع ْن ا ْب ِن
ٍ
اسَ ،أن ِ
َعب ٍ
[وفِي ِر َوا َي ٍة :ك َ
[وفِي ِر َوا َي ٍةُ :م ِغقْ ًثا] ك َ
[وفِي
َان َز ْو ُج َفا] َ
َان َ
[وفي ِر َوا َيةَ :ر َأ ْيت] َز ْو َج َب ِر َير َة َ
َ
()2

()3

()2

ٍ
ِ
[وفِي ِر َوايِ ٍة :ك َ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :وك َ
[وفِي ِر َوا َي ٍة:
[وفي ِر َوا َيةَ :ر َأ ْي ُت ُه] َع ْبدً ا َ
َان َز ْو ُج َب ِر ْي َرة] َ
َان َز ْو ُج َفا] َ
َ
()15

()11

()11

ٍ
ِ
ِ
َعبدَ ًا َأسود] [وفِي ِرواي ٍة .. :لِبـِي ِ ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍة:
[وفي ِر َوا َيةَ :م ْؿ ُؾوكًا] َ
الؿغ ْق َرة َي ْو َم ُأ ْعت َؼت َب ِر ْي َرة] َ
َ
َ
ْ ْ َ
َ َ
ُ
()11

()19

()16

ِ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةُ :ي َسؿى] ُ :م ِغ ٌ
[وفِي ِر َوا َي ٍةُ :أ ْعتِ َؼت َوك َ
قث
َان َل َفا َز ْو ٌج ُحر] ُي َؼ ُال َل ُه َ
ُحر ًا ح ْق َن ُأ ْعت َؼت] َ
()1

()15

()1

)( (1خ( ،)1651 ،1655 ،1166 :م( ،)1651-5 :د.)9313 :
)( (1كس.)9161 :
)( (9م( ،)1651-2 :كس.)9161 :
)( (1كس.)1565 :
)( (6خ.)1213 ،1152 :
)( (5خ.)1215 ،1656 :
)( (2ت.)1166 :
)( (2د.)1191 :
)( (3م( ،)1651-11 ،1651-3 :د( )1191 ،1199 :كس.)9113 :
)( (15كس( ،)1511 ،9161 ،9169 :جه.)1525 :
)( (11خ( ،)6121 :م( ،)1651-19 :ت( ،)1166 ،1161 :كس( ،)9161 :جه.)1526 :
)( (11خ.)6125 :
)( (19خ( ،)6121 :د.)1191 :
)( (11ت.)1165 :
)( (16جه.)1525 :
)( (15خ5262 :بدون حقن أعتؼت)( ،م1651-11 :بدون حقن أعتؼت)( ،د( ،)1196 :ت 11666 :بدون حقن
أعتؼت ).
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ِ ِ
ٍ
ِ
ٍ ِ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ذ َ
اك ُم ِغ ْقث َ ، ]..ك َلكِّي َأ ْك ُظ ُر إِ َل ْق ِه
[وفي ِر َوا َيةَ .. :ع ْبدَ ًا ل َبـي ُف َالن] َ
[وفي ِر َوا َيةُ :مغ ْق ًثا] َ
َ
()9

()6

()1

وف [وفِي ِرواي ٍة :يتْبعفا] َخ ْؾ َػفا [وفِي ِرواي ٍة :وراء َها فِي ِس َؽ ِ
ِ
ٍ
ِ
ك
َ َ
َ َ َ ََُ
[وفي ِر َوا َيةَ :واهلل َل َؽ َلكِّي بِه] َي ُط ُ َ
َ
َ َ ََ َ
()2

()5

ِ
ٍ
احقفا] يبؽِي ِ
ِ
الؿ ِديـَة] [وفِي ِرواي ٍة :فِي ُص ِر ِق ِ ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ي ْبؽِي
[وفي ِر َوا َيةَ :و َي ْبؽي] َ
َ
َْ
الؿد ْيـَة َوك ََو ْ َ
َ
َ َ
َ ْ
َ
()2

َع َؾ ْق َفا]

()11

()15

()3

ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؽ َ
[وفِي ِر َوا َي ٍة:
وع ُه]
ان ُد ُم ُ
[وفِي ِر َوا َي ٍةِ :وإِن ُد ُم َ
َو ُد ُم ُ
وع ُه]( ) َتس ُقل َ
َ
وع ُه َ
19

()11

ٍ
َلت َِسقل] َع َؾى لِحقتِ ِه ِ
اها لِت َْخت ََار ُه َف َؾم َت ْػ َعل] َ ،ف َؼ َال الـبِ ُّي
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :يت ََرض َ
[وفي ِر َوا َيةَ :خد ُه] َ
َْ َ
اس [وفِي ِرواي ٍة :لِعباس] « :يا َعباسَ ،أ َٓ َتعجب مِن حب م ِغ ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ر ُس ُ
قث
ُ
َ َ َ
ول اهلل] ل ْؾ َعب ِ َ
َ
َ
ْ َ ْ ْ ُ ِّ ُ
()11

()15

()16

()12

()12

ٍ
ب ِريرةَ ،ومِن ب ْغ ِ ب ِرير َة م ِغق ًثا؟ ِ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼ َال َيا َر ُس َ
ول اهلل ْاش َػع لِي
[وفي ِر َوا َيةَ :و ُب ْغض َفا إِيا ُه] َ
َ
َ َ َ ْ ُ
َ َ ُ
()13
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[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ر ُس ُ
ول اهلل
َ

ٍ
قه» ِ
] َ « :لو راجعتِ ِ
اج ْعتِه] َ ،فنِك ُه
[وفي ِر َوا َيةَ :ر َ
َ
ْ َ َ ْ

إِ َل ْق َفا] َف َؼ َال َل َفا الـبِ ُّي
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
َأبو و َل ِد ِك ِ
اها الـبِ ُّي
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :فدَ َع َ
[وفي ِر َوا َيةَ :يا َب ِر ْي َرة اتؼي اهلل َفنِك ُه َز ْو ُجك َو َأ ُبو َو َلدك] َ
َ
ُ َ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َخق َر َها َر ُس ُ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ .. :ر ُس ُ
[وفِي
ول اهلل ] َ
ول اهلل َ ]..
َف َخق َر َها من َز ْو ِج َفا] َ
()1

()9

()1

()1

()6

()2

()5

ِ
ِ
ٍ
ِ
ِر َوا َي ٍةَ :ف ُخ ِّق َرت فِي َأ ْن َت َؼر َت ْح َت َز ْو ِج َفا َأ ْو ُت َػ ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍة:
[وفي ِر َوا َيةَ :و ُخ ِّق َرت ح ْق َن ُأ ْعت َؼت] َ
ار َق ُه] َ
()2

َو َخق َر َها َر ُس ُ
ول اهلل
الـبِ ُّي

()3

ِ
ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :أن َب ِر ْي َر َة َخق َر َها
[وفي ِر َوا َيةُ :خقِّ َرت َع َؾى َز ْو ِج َفا ح ْق َن َع َت َؼت] َ
] َ
()11

()15

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :أن َر ُس َ
ول اهلل
] َ
()11

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼا َلت] َ :يا َر ُس َ
ول اهللِ،
َخق َر َب ِر ْي َرةَ] َقا َل ْت َ
()11

()19

ِ
ٍ
َأ َت ْلمركِي [وفِي ِرواي ٍةَ :ت ْلمركِي] [وفِي ِرواي ٍة :بِ َذل ِ َك] َق َال ِ
[وفِي
قع َ
[:وفي ِر َوا َية ]َٓ :إِك َؿا َأكَا َشػ ٌ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
ُُ
ُُ
()16

()12

()15

ٍ
ِرواي ٍةَ :أ ْش َػع] [وفِي ِرواي ٍةَ :شافِع] َقا َل ْت [وفِي ِرواي ٍةَ :ف َؼا َلت] َ :ف َال ِ
اج َة لِي
[وفي ِر َوا َيةَ ]َٓ :ح َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ َ
()12

()1

()13
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()1

ٍ
ِ
ِ ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :لو َأ ْع َطاكِي ك ََذا َوك ََذا َما َث َب ُّت ِعـْدَ ه َف ْ
[وفِي
[وفي ِر َوا َيةَ .. :ما بِ ُّت َ ]..
اخت ََارت َك ْػ َس َفا] َ
فقه َ
()1

()9

ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ب َأ ْن
[وفي ِر َوا َيةَ :ما ُأح ُّ
[وفي ِر َوا َيةَ :لو ُأ ْعط ْق ُت ك ََذا َوك ََذا َما ُكـ ُْت َم َع ُه] َ
ِر َوا َيةَ .. :ما َأ َق ْؿ ُت َ ] ..
()5

()6

ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َأك َ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :و َأ َم َر َها َأ ْن
[وفي ِر َوا َيةَ :و َق َال َل َفا :إِ ْن َق َر َبك َف َال خ َق َار َلك] َ
ُون َم َع ُه َوإِن لي ك ََذا َوك ََذا] َ
()2

()2

َتعتَد] [وفِي ِرواي ٍةُ :أمِرت ب ِرير ُة َأ ْن َتعتَدَ بِ َث َال ِ
ث ِح َق
ْ
َ
ْ
َ َ
َ َ َْ
()3

] .
()15

م )1651( - 11 :وحد َثـِي َأبو الط ِ
اه ِرَ ،حد َثـَا ا ْب ُن َو ْه ٍ
بَ ،أ ْخ َب َركِي َمال ِ ُك ْب ُن َأ َك ٍ
سَ ،ع ْن َربِق َع َة ْب ِن َأبِي َع ْب ِد
َ َ
ُ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍة:
َأك َفا َقا َل ْتَ .. :و ُأ ْهد َي َل َفا َل ْح ٌم َ

الرحؿ ِنَ ،ع ِن ا ْل َؼ ِ
اس ِم ْب ِن ُم َحؿ ٍدَ ،ع ْن َعائِ َشةََ ،ز ْوجِ الـبِ ِّي
ْ َ
ِ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :وك َ
اس َيت ََصد ُق َ
[وفِي ِر َوا َي ٍة :ك َ
َان ] ..
ون َع َؾ ْق َفاَ ،و ُت ْفدي َلـَا] َ
َان الـ ُ
َو ُأ ْهد َي َل َفا َشاةٌ] َ
()11

()11

()19

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :وكَاكُوا َيت ََصد ُق َ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :وك َ
ون َع َؾ ْق َفا َفت ُْف ِدي إِ َلى
َان ُيت ََصد ُق َع َؾ ْق َفا َفت ُْف ِدي َلـَا مِـْ ُه]
َ
َ
()11

الـبِ ِّي

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :أن الـبِي
] َ
()16

ِ
ِ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :و ُأتِ َي الـبِي
ُأت َي بِ َؾ ْح ٍم ُتصدِّ َق بِه َع َؾى َب ِر ْي َرةَ] َ
()15

)( (1خ.)5262 ،1695 :
)( (2خ( ،)6129 :جه.)1526 :
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ٍ ِ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :و ُأتِي َر ُس ُ
ول اهلل َ [ ]..وفِي ِر َوا َي ٍةَ :أ ْهدَ ت َب ِر ْي َر ُة
[وفي ِر َوا َيةُ :أت َي  ..بِ َؾ ْح ِم ] َ
بِ َؾ ْح ِم َب َؼ ٍر] َ
َ
()1

()9

()1

ِ
[و ُأ ْه ِد َي لِرس ِ
ول اهلل
َل ْح َؿا ُت ُصدِّ َق بِه َع َؾ ْق َفا] َ
َ ُ

َب ِر ْي َر ُة إِ َلى الـبِ ِّي
ول اهللِ
ل ِ َعائِ َشة َل ْح ًؿا] َ ،فدَ َخ َل َع َؾي َر ُس ُ
()5

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :و َأ ْهدَ ت
َل ْح ٌم] َ
()6

()1

َي ْو ًما َبقْ َت َعائِ َشة]

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :و َد َخ َل َر ُس ُ
ول اهلل
َ

()2

ٍ
ار ِ
ٍ
وا ْلبرم ُة ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :و َع َؾى الـ ِ
ار ُب ْر َمة
ور بِ َؾ ْح ٍم] َ
[وفي ِر َوا َيةَ :و ُب ْر َمةٌ] َع َؾى الـ ِ َ
َ ُْ َ َ
[وفي ِر َوا َيةَ :ت ُػ ُ
()3

()2

ِ
ٍ
َت ُػور] َ ،فدَ َعا بِ َطعا ٍم [وفِي ِرواي ٍة :بِال َغدَ ِاء] َ ،ف ُلتِي ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍة:
[وفي ِر َوا َيةَ :ف ُؼ ِّر َب إِ َل ْقه] بِ ُخ ْب ٍز َ
َ َ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼ َال َر ُس ُ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ل ْح ًؿا] ُب ْر َم ًة
ول اهلل ] َأ َل ْم َأ َر َ
ُخ ْب ٍز] َو ُأ ُد ٍم م ْن ُأ ُد ِم ا ْل َب ْقتَ ،ف َؼ َال َ
()15

()11

()11

()19

()16

()11

ِ
ٍ
ار فِقفا َلحم ِ
ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍة:
[وفي ِر َوا َيةَ :لو َصـَ ْعتُم َلـَا من َه َذا الؾ ْح ِم] َ
[وفي ِر َوا َية :ال ُب ْر َمة] َع َؾى الـ ِ َ ْ ٌ َ
َ
()12

()15
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ِ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼا ُلوا لِؾـبِ ِّي
َق َالَ :ما َه َذا َ -أ ْيَ :ما في ال ُب ْر َمة َ ، ]-ف َؼا ُلوا َ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف ِؼقْ َل لِؾـبِ ِّي ]
َ
()1

ٍ
ِ
[وفِي
[وفي ِر َوا َيةَ :قا ُلوا] َ
] َ
()9

()1

()1

ِ
ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َذك ََرت َذل ِ َك لِؾـبِ ِّي
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف ُؼ ُ
[وفي ِر َوا َيةَ :قا َلت َعائ َشةُ] َ
ؾت] َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ٍ
ول اهللَِ ،ذل ِ َك ِ
َر ُس َ
[وفِي ِر َوا َي ٍة :إِن َه َذا َما]
[وفي ِر َوا َيةَ :و َلؽـ ُه] َل ْح ٌم َ
[وفي ِر َوا َيةَ :و َلؽن َذل َك] َ
َ
()6

] َ :ب َؾى َيا
()2

()5

()2

()15

()3

ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍة:
[وفي ِر َوا َيةَ :شيء] ُت ُصدِّ َق بِه َع َؾى َب ِر َيرةََ ،ف َؽ ِر ْهـَا َأ ْن ُك ْطع َؿ َك مـْ ُه َ
[وفي ِر َوا َية .. :مؿا] َ
َ
()11

()11

ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼ َال الـبِ ُّي
َو َأك َْت َٓ َت ْلك ُُل الصدَ َقةَ]
[وفي ِر َوا َيةَ :ف َل ْهدَ ْت ُه َلـَا] َ ،ف َؼ َالَ :
َ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼ َال َر ُس ُ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ل َفا]
[وفي ِر َوا َيةَ :ق َال] ُه َو َع َؾ ْق َفا َ
[وفي ِر َوا َيةَ :فقَ ُؼول] َ
ول اهلل ] َ
()19

[وفِي
]
َ

()11

()15

()12
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()16

()12

()1

ِ
ٍ
ِ
ٍ
صدَ َق ٌة ِ
[وفِي
[وفي ِر َوا َيةُ :ه َو َصدَ َق ٌة َع َؾ ْق َفا] [ َوفي ِر َوا َيةُ :ك ُؾو ُه َفنِك ُه َع َؾ ْق َفا َصدَ َقة] َ ،و ُه َو مـ َْفا َلـَا َ
َ
َ
()9

()1

ِر َوا َي ٍةَ :و َلـَا]

()1

ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :و َه ِدية َلـَا]
[وفي ِر َوا َيةَ :ل ُؽم] َهدي ٌة َ
[وفي ِر َوا َيةَ :و َل ُؽم] َ
[وفي ِر َوا َيةَ :لـَا مـْ َفا] َ
َ
()6

()2

()5

()2

[وفِي ِر َوا َي ٍةَ :ه ِدية َف ُؽ ُؾو ُه] ».
َ
()3



)( (1خ( ،)5261 ،6121 ،1622 ،1622 ،1139 :م( ،)1651-11 ،1651-11 ،1526-121 ،1521-125 :د:
( ،)1566كس.)1519 ،9255 ،9161 ،9165 ،1511 :
)( (1خ.)6195 :
)( (9كس.)9112 :
)( (1خ( )5261،6121،6123 ،6532 ،1622 ،1622 ،1139 :م،)1651-11،1526-121 ،1521-125 :
(د( ،)1566 :كس.)1519 ،9255،9161 ،9165 ،1511 :
)( (6م.)1526-129 :
)( (5م.)1526-121 :
)( (2م.)1651-15 :
)( (2خ.)6195 :
)( (3م.)1651 -15 ،1526-121 :
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املبحث الثالث
يف دراسة املخطوط
ويشتؿل عؾى عشرة مطالب:
األول :تحؼقق ُعـواكه.
 الؿطؾب َّ
 الؿطؾب الثاين :إثبات كسبته لؿؤلػه.
 الؿطؾب الثالث :موضوع الؿخطوط.
 الؿطؾب الرابع :مـفج الؿؤلف يف الؿخطوط.
 الؿطؾب الخامس :ترجؿة بريرة ڤ.
 الؿطؾب السادس :ترجؿة مغقث ﭬ.
 الؿطؾب السابع :تراجم رجال اإلسـاد.
 الؿطؾب الثامن :التعريف بـُسخ الؿخطوط.
 الؿطؾب التاسع :تع ُّؼب الؿطبوع.
 الؿطؾب العاشر :صور الؿخطوط.

)(69

األول :تحؼقق ُعـواكه
الؿطؾب َّ
أول /دراسة عـوان الؿخطوط
ً
يرى الؿحؼؼقن مـ أهؾ العؾؿ أن َّ
كؾ كتاب مح ّؼ ٍؼ ٓ بدَّ أن يتقفر فقف صحة طـقاكف ،وكسبتف لؿملػف،
واسؿ مملػف ،وأن يؽقن طؾك أقرب صقرة أرادها الؿملػ.
الؿ َح َّؼؼ :هق الذي َص َّح طـقاكف ،واسؿ
يؼقل الؿحؼؼ الؽبقر طبد السالم هارون « :$الؽتاب ُ
مملػف ،وكسبة الؽتاب إلقف ،وكان متـُف أقرب ما يؽقن إلك الصقرة التل تركفا مملػف ،وطؾك ذلؽَّ :
فنن
الزوايا ال َّتالقة:
الجفقد التل ُتبذل يف كؾ مخطقط يجب أن تتـاول البحث يف َّ
 -1تحؼقؼ طـقان الؽتاب.
 -2تحؼقؼ اسؿ الؿملػ.
 -3تحؼقؼ كسبة الؽتاب إلك مملػف.
-4تحؼقؼ متـ الؽتاب حتك يظفر بؼدر اإلمؽان مؼار ًبا لـص مملػف» .
()1

قال الباحث عػا اهلل عـه :الحؿد هلل رب العالؿقـ ،قد تحؼؼت الثالث ُة إُول بقؼقـ ،وأسلل اهلل أن
تؽقن الرابعة لحؼت هبؿ ،فؽؾ َمـ كَسب الؽتاب لؿملػف ذكر َّ
أن اسؿف «الػقائد الغزيرة» ،ولؽـ وقع
خالف يسقر جدً ا يف باقل آسؿ ،وإلقؽ بقاكف:
ٌ

الؼول األول :الػوائد الغزيرة من حديث بريرة.
اطؾؿ أرشدين اهلل وإياك لؾصقاب ،أن اسؿ الؽتاب هبذا العـقان جاء مؽتقبًا طؾك القرقة إولك
مـ كسخة(خ) ،وكذلؽ طؾك القرقة إخقرة مـ كسخة(ب)  ،وأصؾ كسخة (ط).
()2

) (1تحؼقؼ الـصقص (ص.)42/
) (2اكظر صػحة(.)117
)(77

وكذلؽ مـ الذيـ صرحقا هبذا آسؿ خقر الديـ الز ِر ْكؾِل يف أطالمف  ،وكذلؽ ورد هبذا
()1

آسؿ يف« :قائؿة الؿخطقصات ال ُبدَ ْي ِر َّية» .
()2

الؼول الثاين :الػوائد الغزيرة يف حديث بريرة.
مـفؿ مجقر الديـ الحـبؾل ال ُع َؾ ْق ِؿل صاحب «أكس الجؾقؾ» قال ...« :$يف طؾقم الحديث
الـبقي والػقائد الغزيرة يف أحاديث بريرة»  ،وكذلؽ ورد يف خزاكة الرتاث ( ،)713 /118رقؿ
()3

(« ،)127758طـقان الؿخطقط  ...الػقائد الغزيرة يف حديث بريرة» ،وهبذا آسؿ ذكره طبد الحل
الؽتاين يف ففرس الػفارس بؼقلف طـ الؿملػ ...« :وغقر ذلؽ مـ مصـػاتف كالػقائد الغزيرة يف أحاديث
بريرة» .
()4

الؼول الثالث :الػوائد الغزيرة الؿستـبطة من حديث بريرة.
ذكره إسؿاطقؾ باشا البغدادي $يف «هدية العارفقـ» فؼال« :مـ تصاكقػف  ...الػقائد الغزيرة
الؿستـبطة مـ حديث بريرة»  ،وأيضًا يف «إيضاح الؿؽـقن»  .وذكره هبذا آسؿ مصطػك بـ طبداهلل
()6

()5

الرومل الحـػل« :هدية العارفقـ»  ،و ُذكِ َر أيضًا هبذا آسؿ يف «قائؿة بؿخطقصات الؿؽتبة البديرية» ،
()8

()7

البديرية»  ،ومـ الؿعاصريـ مـ ذكره هبذا آسؿ ،وهق محؼؼ «تـؼقح الؿـاضرة» .
()9

()8

) (1إطالم لؾزركؾل (.)298/5
) (2قائؿة بؿخطقصات الؿؽتبة البديرية بالؼدس (ص.)127/
) (3إكس الجؾقؾ بتاريخ الؼدس والخؾقؾ (.)137/2
) (4ففرس الػفارس وإثبات ومعجؿ الؿعاجؿ والؿسؾسالت (.)639/2
) (5هدية العارفقـ يف أسؿاء الؿملػقـ وآثار الؿصـػقـ (.)167/3
) (6إيضاح الؿؽـقن إسؿاطقؾ باشا البغدادي (ص.)16 /
) (7هدية العارفقـ أسؿاء الؿملػقـ وآثار الؿصـػقـ (.)148 /6
) (8قائؿة بؿخطقصات الؿؽتبة البديرية بالؼدس (ص.)15/
) (9تـؼقح الؿـاضرة يف تصحقح الؿخابرة (ص ،)379 /وهق ٓبنـ جؿاطنة ،تحؼقنؼ :د .طبند السنالم بنـ سنالؿ بنـ رجناء
السحقؿل.
)(71

قال الباحث :ولعؾ الراجح هق إولٕ :كف ورد يف الؿخطقط يف الـسختقـ هبذا آسؿ :كؿا
سبؼ بقاكف.
لؽـ لؿاذا إغؾب طؾك تسؿقتف بن «الػقائد الغزيرة الؿستـبطة مـ حديث بريرة»؟!.
الجواب عؾى ذلك يظفر من أمرين هؿا:
 -1يتضح مـ ققل الؿصـػ َ « :$ف َف َذا م ْخت ََصر َخ ٍ
ال مِ ْـ َح ْش ِق ال َؽ َالمُِ ،م ْشت َِؿ ٌؾ َط َؾك َما َقدْ
ٌ
ُ
يس َتـْب ُط مِـ ح ِدي ِ
ث َب ِر ْي َر َة ڤ ، »...فؿـ هـا أدرجت كؾؿة «الؿستـبطة».
ُْ َ
ْ َ ْ
()1

ِ ِ
ِ ِ
ِِ
استِـْ َب ُ
اط َسق ِدكَا
 -2ومؿا يرجح ذلؽ ما جاء طؾك صرة الخالدية« :ال َػ َقائد ال َغ ِز ْي َرة م ْـ َحد ْيث بَ ِر ْي َرة ْ
()2

َسق ِدكَا و َم ْق َٓكَا ،ال َع َّال َمةُ ، » ... ،واهلل أطؾؿ
()3

ثاكقًا /كسبة الؿخطوط لؿؤلػه.
َص َّح ْت كِ ْس َب ُة «الػقائد الغزيرة» لبدر الديـ ابـ جؿاطة $بال أدكك شؽٕ ،مقر طدة مـفا:
صر ًحا بـسبتفا لبدر الديـ ابـ جؿاطة ،فؼد كتب طؾقفا:
أولً :ما جاء طؾك ُص ّرة الؿخطقط ُم ّ
ث ب ِريرةِ ،
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
اط سق ِدكَا وم ْق َٓكَا ،ال َع َّالم ُةُ ،ح َّج ُة ِ
اإل ْس َالمَِ ،ر ْح َؾ ُة إَكَامِ،
«ك َت ُ
َ
َ
استـْ َب ُ َ
اب ،ال َػ َقائد ال َغ ِز ْي َرة م ْـ َحد ْي َ ْ َ ْ
ِ ِ
ِ
الػر ِق ،بدْ ر الدي ِـ َأبِل َطب ِد اهللِ محؿ ِد ب ِـ إِبر ِ
ِ
اهقْ َؿ ْب ِـ َس ْع ِد اهللِ ا ْب ِـ
ْ ْ
َقاضل ال ُؼ َضاةَُ ،حاك ِؿ ُ
الح َّؽا ُمُ ،م ْػتل َ َ ُ ْ
ُ َ َّ ْ ْ َ
از ِم ال َؽـَاكِل َّ ِ ِ
اط َة ْب ِـ َح ِ
اهلل َت َعا َلك بِ َر ْح َؿتِ ِف» .
َج َؿ َ
الشافعلَ ،ت َغ َّؿدَ ُه ُ
()4

ثاكقًا :الذيـ ترجؿقا لف وذكروا مصـػاتف :ذكروا كؾؿة «الػقائد الغزيرة» مـفا ،وإلقؽ أققالفؿ:

( )1اكظر(ص )122مـ هذا البحث.
ِ
والثقب َأي َص َر ُفف» .لسان العرب (.)571 /4
( )2صرة الشلء صرفف وأولفَ « ،ومِـْ ُف ُص َّر ُة الش َع ِر
()3اكظر(ص )121مـ هذا البحث.
) (4اكظر صقرة القرقة إولك لؾؿخطقط ،وكذلؽ الـص الؿحؼؼ مـ رسالتل(ص.)121
)(72

قال صاحب أكس الجؾقؾ« :$قاضل الؼضاة شقخ آسالم بدر الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ
إبراهقؿ بـ سعد اهلل ابـ جؿاطة الؽـاين الحؿقي الشافعل  ...ولف الـظؿ والـثر والخطب والتصاكقػ
مـفا  ،...والؿـفؾ الروي يف طؾقم الحديث الـبقي والػقائد الغزيرة يف أحاديث بريرة» .
()1

مؿـ ذكره كذلؽ الزركؾل يف إطالم  ،والبغدادي يف إيضاح الؿؽـقن .
و َّ
()3

()2

وقال صاحب هدية العارفقـ «:$ابـ جؿاطة :محؿد بـ إبراهقؿ بـ سعد اهلل بـ جؿاطة ابـ
الحؿقي الشافعل الؼاضل بؿصر  ،...مـ تصاكقػف
طؾل ابـ جؿاطة الؽـاين بدر الديـ أبق طبد اهلل َ
...الػقائد الغزيرة الؿستـبطة مـ أحاديث بريرة» .
()4

ثال ًثا :الػفارس
وكذلؽ ذكره طبد الحل الؽتاين يف ففرس الػفارس .
()5

راب ًعا :الشروح
مصرحا بف ،ولؽـ هـاك مـ أشار إلك ذلؽ إشارة ،مـفؿ
أ َّما يف كتب الشروح فؾؿ يلت الؽتاب
ً
الحافظ ابـ حجر  $دون التصريح بؼقلف َ «:و َقدْ َأ ْكثَ َر بِ َس َردِ َها َم ْـ َذك َْركَا َأك َُّف ْؿ َج َؿ ُعقا ا ْل َػ َقائِد ا ْل ُؿ ْس َتـْ َب َطة
مِ ْـ َح ِديث َب ِر َيرة»  ،وكذلؽ صاحب تحػة إحقذي .
()6

()7



) (1إكس الجؾقؾ (.)137/2
) (2إطالم لؾزركؾل (.)298 /5
) (3إيضاح الؿؽـقن (.)278 /2
) (4هدية العارفقـ (.)24/2
) (5ففرس الػفارس وإثبات ومعجؿ الؿعاجؿ والؿسؾسالت (.)329 /3
) (6فتح الباري ٓبـ حجر ( ،)116 /15واكظر أيضًا :فتح الباري ٓبـ حجر (.)194 /5
) (7تحػة إحقذي ( ،)266 /6قال الباحث :لؿ أستقطب كؾ الؽتب قاصد ًا آختصار.
)(73

الؿطؾب الثالث :موضوع الؽتاب.
ٍ
حقار بقـفا وبقـ أم الؿممـقـ
يدور مقضقع الؽتاب حقل إطتاق بريرة ڤ ،وذكْر ما دار مـ
طائشة ڤ ،حقث صؾبت بريرة ڤ اإلطاكة مـ طائشة ڤ يف إطتاقفا ،فلخربهتا طائشة ڤ أهنا تريد
إطتاقفا ودفع ثؿـفا مؼابؾ أن يؽقن القٓء لعائشة ڤ فرفض أهؾفا ذلؽ ،فؾؿا طؾؿ الـبل ﷺ الخرب
أمرها بشرائفا ،وإطتاقفا ،وأراد الـبل ﷺ أن ُيعؾؿ الـاس ويبـ لفؿ أن القٓء لؿـ أطتؼ وبذل ثؿـف،
فاطتؾك الؿـرب وأثـك طؾك ربف بؿا هق أهؾف ،ثؿ َط َّر َض بلهؾ بريرة ڤ أن ما اشرتصقه ٓ يحؼ لفؿ ،وٓ
يـبغل ٕحد أن يشرتط إٓ فقؿا وافؼ شرع اهلل ،ولؿا حصؾ ما أرادتف طائشة ڤ مـ إطتاق بريرة ڤ
خقرها الـبل ﷺ بلن تبؼك مع زوجفا ،أو تػارقف ،فلبت وصؾبت الػراق ،فجاء زوجفا يطؾب مـ الـبل
ﷺ أن يشػع لف طـد بريرة ڤ فشػع لف فؾؿ تؼبؾ!ٕ ،كف لؿ يلمرها ،فؽان زوجفا مغقث ﭬ يؿشل
خؾػفا يف صرقات الؿديـة ودمقطف تـفؿر طؾك خديف ،ولحقتف ،يريدها أن تبؼك طـده وترجع إلك بقت
الزوجقة ،وهل تلبك طؾقف ،فؾؿا رأى الـبل ﷺ هذا الؿققػ الذي ٓ يحسد صاحبف! طجب مـ ذلؽ ،بؾ
ٍ
مغقث بريرة ،وبغضفا
أراد أن يعجب َغقْ ُره بذلؽ :فؼال لعؿف العباس ﭬ يا طباس أٓ تعجب مـ حب
لف!.
وكذلؽ ورد يف قصة بريرة ڤ أهنا كاكت ُتفدي لعائشة مؿا ُيتصدق بف طؾقفا ،وبقـ الـبل ﷺ
أن ذلؽ صدقة طؾك بريرة ڤ ،وهق لعائشة ڤ وبقتفا هدية ،هذا مختصر قصة بريرة ڤ.
لجؿع
ولؽثرة فقائده ،وطظقؿ طقائده ،وكػقس فرائده ،وجسقؿ شقارده :هنض ابـ جؿاطة ْ
الؿشؽِؾ ،وب ّقـ الػقائد،
الطرق ،وهند ٓستالل إحؽام ،واستـباط الؾطائػ ،فلوضح الؿبفؿ ،وأزال ُ
وكشر الػرائد ،ور ّتب إفؽار ،ودفع التعارض ،فؿا كان مـ بدر الديـ ابـ جؿاطة إٓ أن جاء لحديث
َّ
واستؾ مـف الػقائد ،فؽاكت جامعة لؾػرائد ،شامؾة لؾشقارد ،مقضحة لؿبفؿف،
بريرة ڤ فجؿع صرقف،
مزيؾة لؿشؽؾف ،مرتبة ٕفؽاره ،فؿا ترك بابًا إٓ ولجف ،وٓ أدبا إٓ أدرجف ،وٓ حؽؿًا إٓ بقـف ،وٓ
مؼصد ًا كبقالً إٓ لف أشار ،وسابؼ يف هذا الؿضؿار ،فؽاكت هذه الػقائد ِ
الغ َزار ،طؾقف رحؿات ربل ما
صقر صار ،وتػتحت أزهار.
تعاقب الؾقؾ والـفار ،وما ٌ
)(74

الؿطؾب الرابع :مـفج الؿؤلف يف الؽتاب
ٍ
مملػ مـفج يف تللقػف ،وصريؼة يف تصـقػف وترصقػف ،فؽان ٓبـ جؿاطة مـفجف الخاص،
لؽؾ
كص طؾك بعضف يف صؾقعة كتابف ،والباقل استـبطفا الباحث مـ خالل
الذي جارى بف الخقاص يف كتابف ّ
تضاطقػ كتابف ،مـفا:
صرح بف الؿملػ  $يف الؿؼدمة قالَ « :ف َف َذا
 آختصار وطدم اإلصالة ،يدل طؾك ذلؽ ما َّم ْخت ََصر َخ ٍ
ال مِ ْـ َح ْش ِق ال َؽ َال ِم» .
ٌ
ُ
()1

ْت ال َّت ْط ِقي َؾ بِ َت ْؽر ِار ال َّؾ ْػ ِ
ِ
ِ
ُ
ظ
صرح بذلؽ بؼقلف« :و َت َرك ُ
ْ
َ
ترك التطقي ِؾ بنطادة إلػاظ ،والؿعاين ،فؼد َّ
الؿ ْس َت ْغـَك َطـْ ُف فِل ُص ِر ِق َأ َساكِ ْق ِد ُح َّػاضِ ِف».
ُ
 أكف ابتدأ كتابف بالبسؿؾة :صؾبًا لؾربكة ،وثـك بحؿد اهلل تعالك ،وثؾث بالصالة والسالم طؾكرسقل اهلل

()2

.

طـ يف خاصره مـ الػقائد ،سقاء كاكت يف إحؽام ،أو أداب ،أو غقر ذلؽ :فؼد
 استـباط ما َّقال« :م ْشت َِؿ ٌؾ َط َؾك ما َقدْ يستَـْب ُط مِـ ح ِدي ِ
ث َب ِر ْي َر َة ڤ ،مِ َـ ال َػ َقائِ ِد وإَ ْح َؽا ِم».
ُْ َ
ْ َ ْ
َ
ُ
ٍ
الروايات الؿختؾػة لؾحديث ،وبقـان مـ أخرجفا غال ًبا.
 ذكرروايات ٍ
ٍ
طدة لقـظر الخالف بقـ إلػاظ ،وكلن الؿملػ
فؼد جؿع الؿملػ $
يؼصد ما يعرف الققم بالؿتـ الجامع ،فؼد قال« :و َقدْ صدَّ ر ُتف بِ ِ ِ ِ ِ
الق ِاردِ فِل ُمت ُْق ِن
است ْق َػاء الخ َالف َ
َ ْ ُ ْ
َأل َػاضِ ِف».
 آهتؿام بالشقاهد الؼرآكقة ،والحديثقة ،وإن كان يف الحديثقة أضفر ،باختصار محؿقد ،وتـبقفيبقـ الؿؼصقد.
 -ذكر آراء العؾؿاء أحقاكًا ،وترجقح ما يظفر مـ الدلقؾ ،مع ذكره لؾخالف يف الؿسللة.

) (1اكظر هذا وما بعده مـ الـص الؿحؼؼ(ص.)122
) (2قال الباحث :يف كسخة(خ) قدم الصالة طؾك رسقل اهلل ﷺ طؾك حؿد اهلل تعالك ،ويف كسخة (ب) قدم حؿد اهلل تعالك
طؾك الصالة طؾك رسقل اهلل ﷺ ،وهذا أولك.
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ٍ
مراد ،قال يف ِ
معر ِ
ض رفع الؿالم
 التؿاس إطذار لؾعؾؿاء إخقار ،وتقجقف كالمفؿ ٕفضؾاختِ َال ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ب فِل ْ
طـ إئؿة إطالم « َفنِ َّن ْ
ف إَئِ َّؿ َة فِل
اختِ َال َ
السبَ ُ
ف َأ ْل َػاظ الـَّ َؼ َؾة ل َف َذا َ
الحديث ُه َق َّ
َأح َؽامِ ِف فِل ال َؼ ِدي ِؿ والح ِدي ِ
ث» .
َ
ْ
()1

 طدم التشـقع طؾك الؿخالػ ،والتـؼص مـف :ففذا مػؼقد ،وطـده غقر مقجقد ،مع كثر كؼؾف ٔراءمخالػقف ،ففق يخالػ بلدب ،ويرجح دون أدكك َش َغب.
 ٓ يذكر صاحب الؼقل الؿرجقح ،ولؽـ يعرب طـ ذلؽ بؼقلف« :طـد مـ قال بف» وكحق ذلؽ،ٌ
ٌ
وطؿؾ صالح رشقد.
مسؾؽ سديد،
وهذا



الؿح َّؼؼ (ص.)122
( )1اكظر الـص ُ
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الؿطؾب الخامس :ترجؿة بريرة ﭭ
* اسؿفا وكسبفا:
َبريرة مقٓة طائشة بـت أبل بؽر الصديؼ ﭫ ،كاكت مقٓ ًة لبعض بـل هالل ،وققؾ :كاكت
مقٓة لؼقم مـ إكصار  ،ويؿؽـ الجؿع .
()1

()2

الؿقحدة بقزن َف ِعقؾة ،مشت ّؼة مـ الربير ،وهق ثؿر إراك ،وققؾ :إكّفا فعقؾة
« َبرِيرة» :هل بػتح
ّ
ٍ
ٍ
الؼرصبل ،وإول أولكٕ :كف
وجفف
مـ الربّ بؿعـك مػعقلة كؿربورة ،أو بؿعـك فاطؾة كرحقؿة ،هؽذا ّ
ّ

ﷺ غقر اسؿ جقيرية وكان اسؿفا َب َّرة ،وقالَ « :ل تُزَ كُّوا َأ ْك ُػ َسؽ ُْم »...فؾق كاكت بريرة مِ َـ البِر لشاركتفا
()3

يف ذلؽ .
()4

* مولدها ووفاتفا:
لؿ تذكر كتب الرتاجؿ شق ًئا طـ زمان ومؽان وٓدهتا ،طاشت ڤ إلك زمـ يزيد بـ معاوية ،
()5

ولؿ أقػ طؾك مؽان وفاهتا.
* الؿالمح الشخصقة:
ِ
الصحابقات الجؾقالت الؿشفقرات ،وكاكت ڤ قبؾ أن ُتعتؼ تخدم السقدة الصديؼة
م َـ ّ
طائشة بـت أبل بؽر الصديؼ ﭭ ،وكاكت ُتالزمفا يف حضرها وسػرهاِ ،
وحؾفا وترحالفا ،وتحبفا
جؿا ،وهتدي لفا الفدايا ،مـ ذلؽ ما يف حديث العتؼ.
ح ًّبا ًّ
زوجفا مغق ًثا طبدً ا فؽاتبتفا طائشة ڤ فلطتؼتفا ،فخ ّقرها الـبل ﷺ يف الؿؼام مع زوجفا.
وكان ُ

) (1الطبؼات الؽربىٓ :بنـ سنعد ( ،)261-256 /8معرفنة الصنحابة ٕبنل كعنقؿ ( ،)3275 /6آسنتقعاب يف معرفنة
إصحابٓ :بـ طبد الرب (.)1795 /4
) (2تحػة إحقذي :لؾؿباركػقري (.)397 /4
( (3صحقح مسؾؿ ( )38( ،)1687 /3كتاب أداب )3( ،باب استحباب تغققر آسؿ الؼبقح إلك حسـ ،وتغققر اسنؿ
َب ّر َة إلك زيـب وجقيرية وكحقهؿا ،ح (.)2142
( (4فتح الباري ٓبـ حجر ( ،)188 /5واكظر :الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر (.)44 /1
( ) 5هتذيب التفذيبٓ :بـ حجر (.)354 /12
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ومِـ ُي ْؿـِفا وبركتفا ما روي طـ أم الؿممـقـ طائشة ڤ أهنا َقا َل ْت :ك َ
َان فِل َب ِر َير َة َثال َُث ُسـ ٍَـ:
قل اهللِ
َط َت َؼ ْت َف ُخق َر ْتَ ،و َق َال َر ُس ُ

قل اهللِ
الولَ ُء لِ َؿ ْن َأ ْعت ََق»َ ،و َد َخ َؾ َر ُس ُ
َ «:

َو ُب ْر َم ٌة َط َؾك الـ ِ
َّار،

َف ُؼرب إِ َلق ِف ُخب ٌز و ُأدم مِـ ُأد ِم البق ِ
تَ ،ف َؼ َالَ « :أ َل ْم َأ َر ال ُب ْر َم َة»َ ،ف ِؼ َقؾَ :ل ْح ٌؿ ُت ُصد َق بِ ِف َط َؾك َب ِر َيرةََ ،و َأك َْت َ
ٓ
َ ْ ْ َ ْ ٌ ْ ْ َْ
الصدَ َقةََ ،ق َالُ « :ه َو َع َؾ ْق َفا َصدَ َقةٌَ ،و َلـَا َه ِد َّي ٌة» .
َت ْلك ُُؾ َّ
()1

* من مواقػفا الؿشرفة:
أول :موقػفا يف حادثة اإلفك
ً
جاء يف «صحقح البخاري» َط ْـ َطائِ َش َة ڤ َز ْوجِ الـَّبِل
قل اهللِ
اهلل مِـْ ُفَ ....،فدَ َطا َر ُس ُ
َف َب َّر َأ َها ُ

اإل ْف ِ
ِ
قـ َق َال َل َفا َأ ْه ُؾ ِ
ؽ َما َقا ُلقا،
ح َ

ت فِقفا َشقئًا يرِيب ِ
ب ِريرةََ ،ف َؼ َال« :يا برِير ُة ه ْل ر َأي ِ
ك؟»َ ،ف َؼا َل ْت
َ ْ َ ُ
َ َ
َ َ َ َ َ ْ

ب ِريرةُِ َ :
الحؼ ،إِ ْن َر َأ ْي ُت مِـ َْفا َأ ْم ًرا َأ ْغ ِؿ ُص ُف َط َؾ ْق َفا َقطَ ،أ ْك َث َر مِ ْـ َأك ََّفا َج ِ
ار َي ٌة َح ِدي َث ُة السـ،
ٓ َوا َّلذي َب َعثَ َؽ بِ َ
َ َ
()2

قـَ ،ف َت ْلتِل الدَّ ِ
َتـَام َط ِـ ال َع ِ
ج ِ
اج ُـ َف َت ْل ُك ُؾ ُفَ ،ف َؼا َم َر ُس ُ
قل اهلل
ُ
()3

قلَ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
َس ُؾ َ
قل اهلل

ِِ
ِ
اس َت ْع َذ َر مِ ْـ َطبْ ِد اهللِ ْب ِـ ُأ َب ٍّل ا ْب ِـ
م ْـ َي ْقمفَ ،ف ْ

ت َع َؾى َأ ْه ِؾي إِ َّل
َ « :م ْن َي ْع ُذ ُركِي ِم ْن َر ُج ٍل َب َؾغَـِي َأ َذا ُه فِي َأ ْه ِؾيَ ،ف َواهلل ِ َما َع ِؾ ْؿ ُ

َان َيدْ ُخ ُل َع َؾى َأ ْه ِؾي إِ َّل َم ِعي» .
َخ ْق ًراَ ،و َقدْ َذك َُروا َر ُج ًال َما َع ِؾ ْؿ ُ
ت َع َؾ ْق ِه إِ َّل َخ ْق ًراَ ،و َما ك َ
()4

) (1صنننحقح البخننناري ( )68( ،)47/7الطنننالق ٓ )14( ،يؽنننقن بقنننع إمنننة صالقنننًا ،ح( ،)5279وصنننحقح مسنننؾؿ
( )27()1143/2العتؼ )2( ،إكؿا القٓء لؿـ أطتؼ ،ح(.)1574
(َ )2أي ِ
أط ُقبفا بِ ِف وأ ْص َع ُـ بِ ِف َط َؾ ْق َفا .الـفاية يف غريب الحديث وإثر (.)386 /3
ْ
اجـ ،ودجـ َْت َتدْ جـ دجقكًا .وا ْلؿدَ اجـَ ُة :حسـ الؿ َخ ِ
ِ
ِ
َّاس فِل َم ِ
الطة.
ُ َ
ُ ُ ُ ُ
ـازلفؿُ .ي َؼ ُال شا ٌة َد ِ ٌ َ َ
(َ )3وه َل الشا ُة ا َّلتل َي ْع ُؾػفا الـ ُ
ُ ْ ُ ُ
الش ِ
يؼع َط َؾك ِ
غقر َّ
قت مِ َـ ال َّط ْق ِر َو َغ ْق ِر َها .الـفاية يف غريب الحديث وإثر (.)172 /2
اء مِ ْـ كُؾ َما يل َلػ ا ْل ُب ُق َ
َو َقدْ ُ
) (4صحقح البخاري ( )52( )175 /3الشفادات )15( ،تعديؾ الـس ِ
وأيضنا يف ()167 /3
اء
بعضاً )2661( ،
بعضفـ ً
َّ
َ
( )52الشفادات )2( ،إذا َطدَّ َل ٌ
خقنرا ،ح ( )2637وأيضنا
خقراَ ،أ ْو َق َالَ :منا طَ ؾِ ْؿ ُ
نت َّإٓ ً
كعؾؿ إِ َّٓ ً
رجؾ أحدً ا فؼالُ ٓ :
يف ( )64( )116 /5الؿغننازي )36( ،حننديث اإلفننؽ ،ح( .)4141و صننحقح مسننؾؿ ( )49( )2129 /4التقبننة،
اذ ِ
قل َتقب ِة ال َؼ ِ
ِ
ِ
ِ
ف ،ح(.)2777
( )17فل َحديث اإلفؽ و َق ُب ِ َ
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ثاك ًقا :موقػفا من مروان بن الحؽم
ِ
َ
كـت
بـ
مروان َ ،$ق َالُ :
الؿؾِؽ َ
روى الطرباين $يف «معجؿه الؽبقر» بسـده َأ َّن طبدَ َ
()1

قل :يا َطبدَ الؿؾِ ِ
ِ
ُأجالِس ب ِرير َة بِ ِ ِ
ؽ إِكل ََٕ َرى فِ َ
قؽ ِخ َص ًآ َل َخؾِ ٌقؼ
ُ َ
مر فؽاكت َت ُؼ ُ َ ْ َ
الؿديـَة َق ْب َؾ َأ ْن َأل َل َه َذا إَ َ
َ

قل اهللِ
ِ ِ
اح َذ ِر الد َما َء َفنِكل َس ِؿ ْع ُت َر ُس َ
َأ ْن َتؾِ َل َهذه إُ َّم َة َفنِ ْن ُولق َت ُف َف ْ
ا ْل َجـ َِّة َأ ْن َيـْظُ َر إِ َلقْ َفا َع َؾى ِم ْح َج َؿ ٍة ِم ْن َد ٍم ُيرِي ُؼ ُه ِم ْن ُم ْس ِؾ ٍم بِ َغقْرِ َحق».

الر ُج َل لِ ُقدْ َف ُع َع ْن َب ِ
َي ُؼ ُ
اب
قل« :إِ َّن َّ

()2

*إسـاد األثر:
قال صاحب الؿعجم : $حدثـا طؾل بـ طبد العزيز ،ثـا سؾقؿان بـ أحؿد القاسطل ،ثـا
()3

طبد الخالؼ بـ زيد بـ واقد ،حدثـل أبل َّ
أن طبدَ الؿؾؽ بـ مروان.
*دراسة رجال اإلسـاد
 .1عؾي بن عبد العزيز :عؾي بن عبد العزيز بن الؿرزبان بن سابور بن شاهان شاه ،البغوي،
كزيل مؽة (ت286هـ).
ُ ْ
ـل َ :$ف َؼ َال :ثؼة ملمقن  ،قال ابـ أبل حاتؿ :كان صدو ًقا  ،وقال أبق بؽر ابـ
قال الدَّ َارقط ّ
()4

()5

وسئؾ طـ طؾل بـ طبد العزيز ،فؼال :ق ّبحف اهلل ،باليا .فؼقؾ :أتروي طـف؟ قال:
السـل :سؿعت الـسائلُ ،
ٓ .فؼقؾ :أكان كذا ًبا؟ قال ، ... ،ٓ :قال الذهبل :ك َ
بحجة
َان حسـ الحديث ،ولقس ُ

()7

()6

 .2سؾقؿان بن أحؿد الواسطي :سؾقؿان بن أحؿد بن محؿد بن سؾقؿان بن حبقب الشامي
(ت242هــ).

) (1الؿعجؿ الؽبقر لؾطرباين (. )275 /24
( )2هل ما يستعؿؾف الحجام يف ِ
الح َجامة ،أكظر :لسان العرب (.)397 /11
َّ
) (3الؿعجؿ الؽبقر :لؾطرباين (. )275 /24
) (4سمآت حؿزة :لؾدارقطـل (.)267/1
) (5الجرح والتعديؾ (.)196/6
) (6تاريخ اإلسالم (.)782/6
) (7تاريخ اإلسالم (.)782/6
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قال أحؿد بـ حـبؾ :$سللت طـف بالشام فقجدتف معروفًا يحؿدوكف  ،وقال أبق حاتؿ:
()1

حؾقا ،تغقر بلخرة اختؾط بؼاض كان طؾك واسط ،فؾؿا كان يف رحؾتل الثاكقة
كتبت طـف
قديؿا وكان ً
ً
قدمت واس ًطا فسللت طـف فؼقؾ لل :قد أخذ يف الشرب والؿعازف والؿالهل! فؾؿ أكتب طـف  ،قال
()2

طبدان بـ أحؿد إهقازي :كان طـدهؿ ثؼة!  ،قال ابـ طدي..« :لف أحاديث أفراد غرائب يحدث هبا
()3

مؿـ يسرق الحديث ويشتبف طؾقف»  ،قال أبق الػتح إزدي :مرتوك
طـف طؾل بـ طبد العزيز وهق طـدي ّ
()4

الحديث  ،قال العؼقؾل :لف غقر حديث ٓ يتابع طؾقف  ،قال محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري :فقف كظر(!) ،
()5

()7

()6

كظر(!)  ،قال ابـ حبان :يغرب  ،قال أحؿد :سللت طـف بالشام فقجدتف معروفا يحؿدوكف ،
()7

()9

()8

قال الـَّسائل :$ضعقػ  ،وقال صالح بـ محؿد جزرة :كان يتفؿ يف الحديث  ،قال
()11

()17

الذهبل :محدث مشفقر ضعػقه ّ ،
ضعقػ جدً ا .
كذبف يحقك ابـ معقـ  ،قال ابـ حجر:
ٌ
()13

()12

) (1تاريخ بغداد ت بشار (.)65 /17
) (2الجرح والتعديؾ (.)171/4
) (3الؽامؾ يف ضعػاء الرجال (.)295/4
) (4الؽامؾ يف ضعػاء الرجال (.)296/4
) )5تاريخ بغداد (.)65/17
) (6الضعػاء الؽبقر :لؾعؼقؾل (.)122/2
) (7التاريخ الؽبقر لؾبخاري (.)3/4
) (8الثؼات ٓبـ حبان ( .)276/8
) (9تاريخ بغداد (.)57/9
) (17الضعػاء والؿرتوكقن لؾـسائل (.)72
) (11تاريخ بغداد (.)57/9
) (12الؿغـل يف الضعػاء (.)277/1
) (13اكظر :لسان الؿقزان ابـ حجر (.)447/1
) (14هتذيب التفذيب (.)39 /4
)(87

()14

 .3عبد الخالق بن زيد بن واقد (ت 222-191هــ):
قال الـسائلَ :ل ْق َس بِثِ َؼة  ،وقال أبق زرطة الرازي :شقخ  ،قال البخاري :طبد ا ْل َخالِؼ بـ زيد
()2

()1

الح ِديث  ،قال طبد الرحؿـ سللت أبل طـف فؼال لقس بؼقى مـؽر الحديث قؾت
بـ َواقد َطـ َأبِقف ُمـؽر َ
()3

يؽتب حديثف؟ قال زحػا  ،وذكره ابـ حبان يف الؿجروحقـ وقال :يروي الؿـاكقر طـ الؿشاهقر التل إذا
()4

إذا سؿعفا الؿستؿع شفد أهنا مؼقلبة أو معؿقلة ٓ يجقز آحتجاج بف  ،وذكره ابـ طدي يف الضعػاء ،
()6

()5

الضعػاء  ،وكذلؽ الدارقطـل  ،وابـ الجقزي  ،وقال أبق كعقؿ :طبد ا ْل َخالِؼ بـ زيد بـ َواقد الد َم ْش ِؼل
()6

()8

()7

الد َم ْش ِؼل َطـ َأبِقف َٓ َش ْلء  ،قال الذهبل وابـ حجر :لقـ .
()9

()11

()17

 .4زيد بن واقد «والد عبد الخالق» قرشي ،شامي ،دمشؼي(ت138هــ):
وثؼف أحؿد بـ حـبؾ  ،ويحقك بـ معقـ  ،والدارقطـل  ،وأحؿد بـ صالح  ،وقال أبق
()12

()13

()14

حاتؿ ٓ :بلس بف ،محؾف الصدق ،
()16

) (1الضعػاء والؿرتوكقن لؾـسائل (.)72/1
) (2الضعػاء ٓبل زرطة (.)375/2
) (3التاريخ إوسط لؾبخاري ( ،)273/2والتاريخ الؽبقر( ،)125/6والضعػاء الصغقر(.)94/1
) (4الجرح والتعديؾ (.)37/6
) (5الؿجروحقـ ٓبـ حبان (.)149/2
) (6الؽامؾ يف ضعػاء الرجال (.)57/7
) (7الضعػاء والؿرتوكقن لؾدارقطـل (.)163/2
) (8الضعػاء والؿرتوكقن ٓبـ الجقزي (.)87/2
) (9الضعػاء ٕبل كعقؿ (.)177/1
) (17مقزان آطتدال لؾذهبل (.)543/2
) (11لسان الؿقزان ٓبـ حجر (.)78/5
) (12تاريخ دمشؼ (.)528/19
) (13تاريخ الدارمل (.)112/1
) (14الضعػاء والؿرتوكقن لؾدارقطـل (.)163/2
) (15تاريخ دمشؼ (.)528/19
) (16الجرح والتعديؾ (.)574/3
)(81

()15

وذكره العجؾل يف الثؼات  ،وكذلؽ ابـ حبان ،وقال :يعترب حديثف مـ غقر رواية ابـف طبد
()1

الخالؼ بـ زيد  ،وقال أيضا :مـ متؼـل أهؾ الشام وكان شقخا صالحا  ،قال ابـ حجر« :زيد ابـ واقد
()3

()2

واقد الؼرشل الدمشؼل ثؼة  ،قؾت وقد :روى لف البخاري ،وأبق داود ،والـسائل ،وابـ ماجف» .
()5

()4

.5عبد الؿؾك بن مروان ،الؼرشي ،األموي (ت  86هـ):
قال ابـ سعد :$كان طابدً ا كاس ًؽا قبؾ الخالفة َ ،قدْ َجا َل َس ا ْل ُػ َؼ َفا َء َوا ْل ُع َؾ َؿا َء َو َح ِػ َظ َطـ ُْف ْؿ.
()6

َان َقؾِ َقؾ ا ْلح ِد ِ
َوك َ
يث .
َ
()7

قال الشعبل« :$ما جالست أحدً ا إٓ وجدت لل الػضؾ طؾقف إٓ طبد الؿؾؽ بـ مروان فنين
شعرا إٓ زادين فقف  ،روى لف البخاري يف «إدب»  ، »..وذكره ابـ
ما ذاكرتف حدي ًثا إٓ زادين فقف وٓ ً
()8

()9

حبان يف الثؼات وقال« :كان مـ فؼفاء أهؾ الؿديـة وقرائفؿ ،وققؾ أن يؾل ما ولل وهق بغقر الثؼات
مستـؽرا طؾك مـ وثؼف:
أشبف»  ،وذكره العجؾل يف الثؼات  ،قال الباحث :مع هذا كؾف قال الذهبل
ً
()17

()11

«أكك لف العدالة وقد سػؽ الدماء وفعؾ إفاطقؾ!» .
()12

) (1الثؼات لؾعجؾل (.)378/1
) (2الثؼات ٓبـ حبان (.)313/6
) (3مشاهقر طؾؿاء إمصار (.)285/1
) (4تؼريب التؼريب (.)224/1
) (5هتذيب الؽؿال (.)117/17
) (6الطبؼات ٓبـ سعد (.)182/5
) (7الطبؼات ٓبـ سعد (.)175/5
) (8تاريخ دمشؼ (.)124/37
) (9هتذيب الؽؿال (.)414/18
) (17الثؼات ٓبـ حبان ( ،)127 ،119/5وطـف :هتذيب التفذيب (.)423/6
) (11الثؼات لؾعجؾل (.)175/2
) (12مقزان آطتدال (.)664/2
)(82

الحؽم عؾى الحديث
هذا الحديث إسـاده ضعقػ جدً ا ،قال الفقثؿل يف مجؿع الزوائد ( :)298 /7فقف طبدُ َ
الخال ِ ِؼ
بـ َز ْي ِد ِ
قػ.
بـ َواقِ ٍدَ ،و ُه َق َض ِع ٌ
ُ
قال الباحث :كذلؽ فقف طبد الؿؾؽ بـ مروان ،وقد سبؼ فقف كالم الذهبل .
()1



( )1مؿا يجدر مالحظتف َّ
أن هـاك دراسة ستصدر قري ًبا يف دراسة وتخريج أحاديث بريرة ڤٕ :حد صؾبة العؾؿ
الؿعاصريـ ،جاء خرب ذلؽ طؾك مققع الشقخ الدكتقر /إبراهقؿ الدويش حػظف اهلل ،وإلقؽف « قريبا :مؾخص بحث
وتخريجا ودراسة)» ،ولؿ يصدر بعد ،يسر اهلل خروجف إلك الـقر قري ًبا.
(أحاديث بريرة جؿ ًعا
ً
)(83

الؿطؾب السادس :ترجؿة :مغقث ﭬ
* اسؿه وكسبه:
قث َز ْو ُج َب ِر َير َة كان طبدً ا أسقد لبـل الؿغقرة مـ بـل مخزوم  ،وققؾ :مق َلك أبِل أحؿدَ ِ
ُم ِغ ٌ
بـ
()2

()1

َج ْح ٍ
ش إسدي  ،وققؾ :ك َ
َان طبدً ا لبعض بـل مطقع مـ آل طدي بـ كعب  ،وإول أثبت لصحة
()4

()3

إسـاده ،ويؿؽـ أن ُيدَّ َطك أكف كان مشرتكًا بقـفؿ أو اكتؼؾ :كؿا ذكره ابـ حجر يف الػتح  ،واهلل أطؾؿ
()5

بالصقاب.

* مولده ووفاته:
لؿ أقػ طؾك مؽان وٓدتف ووفاتف.

َّبي
*شػاعة الـ ِّ

لؿغقث ﭬ:

زوجفا مغق ًثا طبدً ا ،وكان يحبفا بؾ ويعش ُؼفا ،خ ّقرها الـبل
لؿا ُأطتؼت برير ُة ڤ وكان ُ
ّ
ٌ
َ َّ
الـبل
فاختارت َ
كػسفا ،ف َشػ َع مغقث َّ

طـد برير َة أن تراج َعف فؾؿ تػعؾ!.

) )1صحقح البخاري ()68( ،)48 /7كتاب :الطالق)15( ،باب خقار إمة تحت العبد ،ح(.)5282
) )2ســ الرتمذي ( )17( ، ،)454 /3كتاب أبقاب الرضاع)7( ،باب ما جناء يف الؿنرأة ُتعتنؼ ولفنا زوج ،ح(،)1156
ســ الدارقطـل ()15( ، ،)448 /4كتاب الـؽاح)1( ،باب الؿفر ،ح( ،)3773مسـد أحؿد ت شاكر (،)425 /2
رقؿ( ،)1844مصـػ ابـ أبل شقبة ( ،)41 /4رقؿ( ،)17586سنــ سنعقد بنـ مـصنقر ()3( ، ،)339 /1كتناب
الطالق)14( ،باب ما جاء يف خقار إَ َمة ،ح(.)1257
) )3معرفة الصحابة ٕبنل كعنقؿ ( ،)2595 /5سنــ أبنل داود ()13( ،)271 /2كتناب الطنالق)22( ،بناب حتنك متنك
يؽقن لفا الخقار؟ ح( ،)2236تؾؼقح ففقم أهؾ إثرٓ :بـ الجقزي (ص.)492 :
) )4آستقعاب يف معرفة إصحابٓ :بـ طبد الرب.)1443 /4( :
) )5فتح الباري ٓبـ حجر (.)478 /9
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يف صحقح البخاري َط ِـ ا ْب ِـ َط َّب ٍ
َان َط ْبدً ا ُي َؼ ُال َل ُف ُم ِغ ٌ
اس ﭭَ ،أ َّن َز ْو َج َب ِر َير َة ك َ
قثَ ،ك َلكل َأ ْك ُظ ُر
قط ُف َت ِس ُقؾ َط َؾك ل ِ ْح َقتِ ِفَ ،ف َؼ َال الـَّبِل
إِ َل ْق ِف َي ُط ُ
قف َخ ْؾ َػ َفا َي ْبؽِل َو ُد ُم ُ
حب م ِغ ٍ
قث بَرِ َيرةََ ،و ِم ْن ُبغ ِ
ْض َبرِ َير َة ُم ِغق ًثا»َ ،ف َؼ َال الـَّبِل
ُ ِّ ُ

لِع َّبا ٍ
ب ِم ْن
اسَ ،ألَ َت ْع َج ُ
سَ « :يا َع َّب ُ

اج ْعتِ ِه»َ ،قا َل ْتَ :يا َر ُس َ
قل اهللِ َت ْل ُم ُركِل؟
َ « :ل ْو َر َ

ٓ حاج َة لِل فِ ِ
قف .
َق َال« :إِك ََّؿا َأكَا َأ ْش َػ ُع» َقا َل ْتَ َ َ :
()1

قل اهللِ
قل اهللِ ا ْش َػ ْع لِل إِ َل ْق َفاَ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
َان َط ْبدً اَ ،ف َؼ َالَ :يا َر ُس َ
ويف رواية أبل داودَ :أ َّن ُم ِغق ًثا ك َ

:

«يا برِير ُة ات َِّؼي اهللَ ،فإِ َّكه زَوج ِ
ك َو َأ ُبو َو َل ِد ِك»َ ،ف َؼا َل ْتَ :يا َر ُس َ
قل اهللِ َأ َت ْل ُم ُركِل بِ َذل ِ َؽَ ،ق َال ،َٓ « :إِك ََّؿا َأكَا َشافِ ٌع
َ ُ ْ ُ
َ َ َ
قل اهللِ
قل َع َؾى َخدِّ ِه»َ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
وع ُه ت َِس ُ
َفؽ َ
َان ُد ُم ُ

اس ﭬَ « :أ َل َتعجب ِمن حب م ِغ ٍ
ل ِ ْؾ َع َّب ِ
قث َبرِ َيرةَ،
ْ َ ُ ْ ُ ِّ ُ

وب غ ِ
ْض َفا إِ َّيا ُه» .
َُ
()2



) )1صننحقح البخنناري ()68( ،)48 /7كتنناب الطننالق)15( ،بنناب خقننار إمننة تحننت العبنند،)5282،5281،5287(،
وأيضا :صحقح البخاري ()68( ،)48 /7كتاب الطالق)16( ،باب شػاطة الـبل ﷺ يف زوج بريرة ،ح(.)5283
ً
) )2ســ أبل داود مـ حديث طؽرمة )13( ،)277/2( $كتاب الطالق)27( ،باب يف الؿؿؾقكة تعتنؼ وهنل تحنت
حر أو طبد ،ح( ،)2231وإسـاده صحقح ،رجالف ثؼات.
)(85

الؿطؾب السابع :تراجم مدارات رجال اإلسـاد.
أول :ترجؿة عروة بن الزبقر
ً
طروة بـ الزبقر بـ العقام بـ خقيؾد بـ أسد بـ طبد العزى بـ قصل الؼرشل إسدي الؿدين،
أبق طبد اهلل  ،مقلده يف أوائؾ خالفة طثؿان .
()2

()1

روى عن :أبقف ،وطائشة ،وطبد اهلل بـ طؿر .
()3

روى عـه :الزهري وابـف هشام .
()4

روى له :الستة :البخاري ،ومسؾؿ ،وأبق داود ،والرتمذي ،والـسائل ،وابـ ماجف .
()5

ثـاء العؾؿاء عؾقه:
قال طؿر بـ طبد العزيز« :$ما أحد أطؾؿ مـ طروة بـ الزبقر وما أطؾؿف يعؾؿ شقئا أجفؾف» .
()6

و َق َال ا ْب ُـ ِش َف ٍ
اب الز ْه ِري ُ « :$كـ ُْت إِ َذا َحدَّ َثـِل ُط ْر َو ُة ُث َّؿ حدثـل طؿرة يصدق َح ِد ُ
يث ُط ْر َوةََ ،ف َؾ َّؿا
بحرا ٓ تؽدره الدٓء»  .وقال قبقصة بـ
َت َب َّح ْر ُت َفا إِ َذا ُط ْر َو ُة َب ْح ٌر ٓ َيـ ِْز ُ
ف»  ،وقال أيضًا« :كان طروة ً
()8

()7

ذؤيب«:$كان طروة بـ الزبقر يغؾبـا بدخقلف طؾك طائشة ،وكاكت طائشة أطؾؿ الـاس» .
()9

وهق مـ فؼفاء الؿديـة ،قال أبق الزكاد« :إن فؼفاء الؿديـة الذيـ أخذ طـفؿ الرأي ومؿـ يـتفل
الؿ َس َّقب ،وطروة بـ الزبقر ،والؼاسؿ بـ محؿد بـ أبل بؽر ،وأبق بؽر
إلك ققلفؿ سبعة  ،وهؿ :سعقد بـ ُ

) (1هتذيب الؽؿال (.)1 ،11/27
) (2تؼريب التفذيب ٓبـ حجر( .)389/1
) (3التاريخ الؽبقر لؾبخاري (.)31 /7
) (4التاريخ الؽبقر لؾبخاري (.)31 /7
) (5هتذيب الؽؿال (.)11 /27
) (6التاريخ الؽبقر ٓبـ أبل خقثؿة (.)143/2
) )7الطبؼات ٓبـ سعد (.)138/5
) )8الؿعرفة والتاريخ ( ،)552/1الجرح والتعديؾ (.)396/6
) (9صبؼات الػؼفاء لؾشقرازي (.)48/1
)(86

بـ طبد الرحؿـ بـ الحارث بـ هشام ،وخارجة بـ زيد بـ ثابت ،وطبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ طتبة بـ
مسعقد ،وسؾقؿان بـ يسار يف مشقخة سقاهؿ مـ كظرائفؿ أهؾ فؼف وفضؾ» .
()1

وقال ابـ طققـة « :$كان أطؾؿ الـاس بحديث طائشة ثالثة الؼاسؿ بـ محؿد وطروة بـ الزبقر
وطؿرة بـت طبد الرحؿـ» .
()2

ِ
روة
وما أروع ما قالف محؿد ابـ شفاب الزهري« :
الؿ َس َّقبُ ،
ُ
وط َ
أدركت بحقرا أربعةَ :سعقد ْبـ ُ
ِ
ِ
حؿـ» .
ْبـ الز َبقرَ ،
الر َ
وطبد اهلل ْبـ َأبل َطبد اهلل ،وأبا َس َؾؿة ْبـ َطبد َّ
()3

وقال ابـ سعد« :$كان ثؼة كثقر الحديث فؼقفا طالؿا ملمق ًكا ثب ًتا» .
()4

وفاته:
مات [قبؾ الؿائة] سـة أربع وتسعقـ طؾك الصحقح .
()5

( )1هتذيب الؽؿال ( )18/27بتصرف يسقر .
) )2الجرح والتعديؾ (.)396/6
( )3التاريخ الؽبقر لؾبخاري ( .)137/5
) (4هتذيب الؽؿال ( ،)15/27الطبؼات ٓبـ سعد (.)137/5
)(5تؼريب التفذيب (.)389/1
)(87

ثاك ًقا :الؼاسم بن محؿد
ا ْل َؼ ِ
اس ُؿ ْب ُـ ُم َح َّؿ ِد ْب ِـ َأبِل َب ْؽ ٍر الصد ِ
يؼ ،واسؿ أبل بؽر طبد اهللِ ْب ُـ ُطثْ َؿ َ
ان ْب ِـ َطامِ ِر ْب ِـ َط ْؿ ِرو ْب ِـ
َك ْع ِ
ب ْب ِـ َس ْع ِد ْب ِـ َت ْق ِؿ بـ مرة  ،يؽـك أبا طبد الرحؿـ .
()1

()2

روى عن :طبد اهلل ابـ طباس ،وابـ طؿر  ،وطائشة ،ومعاوية .
()3

َر َوى َعـه :الز ِ
حؿـ ،ويحقك بـ سعقد آكصاري .
الر َ
هري ،وكافع ،وابـُف َطبد َّ
()4

روى له :الجؿاطة :البخاري ،ومسؾؿ ،وأبق داود ،والرتمذي ،والـسائل ،وابـ ماجف .
()5

ثـاء العؾؿاء عؾقه:
َق َال سػقان بـ ُط َققـَة  :$ك َ
َان مِـ أفضؾ أهؾ زماكف  ،وقال أيضًا :كان أطؾؿ الـاس بحديث
()6

طائشة ثالثة :الؼاسؿ بـ محؿد وطرة بـ الزبقر وطؿرة بـت طبد الرحؿـ .
()7

يت أحدا أطؾؿ
حؿـ ْبـ َأبل الزكادَ ،ط ْـ َأبقفَ ،ق َال :ما ر َأ ُ
و َق َال ُم َحؿد بـ َّ
الر َ
الص ّباح :حدَّ ثـا َطبد َّ
َان الرجؾ ُي َعد رجال حتك َي ِ
بالسـَّة مـ الؼاسؿ ،وما ك َ
ف السـَّة .
عر َ
()8

وقال :يحقك بـ سعقد إكصاري :ما أدركـا بالؿديـة أحد ًا كػضؾف طؾك الؼاسؿ بـ محؿد .
()9

َان ر َفقعا َطالِقا َف ِؼقفا إِماما كَثِقر ا ْلح ِد ِ
ومـ جؿقؾ ما قال ابـ سعد طـف« :وك َ ِ
يث َو ِر ًطا،
َ َ
ً
َان ث َؼةًَ ،وك َ ُ ْ ً
َ
ً َ ً
َوك َ
َان ُي ْؽـَك َأ َبا ُم َح َّؿ ٍد» .
()17

))1الطبؼات ٓبـ سعد)142/5(:
) (2الطبؼات لخؾقػة بـ خقاط.)424/1(:
) (3الجرح والتعديؾ.)118 /7( :
) (4الؿرجع السابؼ (.)118/7
) (5هتذيب الؽؿال (.)427 /23
) (6التاريخ الؽبقر لؾبخاري.)157/7 (:
) (7الجرح والتعديؾ ،)118 :7(:قؾت :ومدار حديث طائشة ڤ–وهق حديث بريرة -طؾك ثالثتفؿ.
) (8التاريخ الؽبقر لؾبخاري ،)157/7(:قال الباحث :الؿؼصقد بالسـة هـا أوسع مـ الؿعـنك آصنطالحلٕ ،هننا تعـنل
ومـفجا ،وسؾقكًا ،وأخال ًقا ،و. ...
طـدهؿ مـفج أهؾ السـة :طؼقدةً،
ً
) (9الجرح والتعديؾ.)118 :7(:
) (17الطبؼات ٓبـ سعد.)148/5(:
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قال الباحث :لعؾ لف كـقتان ،فؼد أشار إلك هذا اإلمام مسؾؿ « :$أبق طبد الرحؿـ ،ويؼال أبق
محؿد الؼاسؿ بـ محؿد  ، »...وكان مـ خقار التابعقـ وفؼفائفؿ :مدين ،تابعل ،ثؼة ،كزه ،رجؾ
()1

وطؼال وفؼفًا وكان صؿقتًا ٓ يتؽؾؿ
ً
صالح  ،مـ سادات التابعقـ ومـ أفضؾ أهؾ زماكف طؾؿًا وأدبًا
()2

فؾؿا ولك طؿر بـ طبد العزيز قال أهؾ الؿديـة الققم تـطؼ العذراء يف خدرها أرادوا بف الؼاسؿ بـ
محؿد .
()3

وفاته:
مات $بؼديد سـة ثـتقـ ومائة وهق بـ اثـتقـ وسبعقـ سـة بعد طؿر بـ طبد العزيز بسـة يف
رجح ابـ سعد الؼقل إخقر ،
وٓية يزيد بـ طبد الؿؾؽ وقد ققؾ إكف مات سـة ثؿان ومائة  ،قؾتَّ :
()4

وهق الذي ترجح لؾب ِ
احث.
َّ َ َ

) (1الؽـك وإسؿاء :لإلمام مسؾؿ.)513/1(:
) (2الثؼات لؾعؼؾل.)387/1(:
) (3الثؼات ٓبـ حبان(.)372/5
) (4الثؼات ٓبـ حبان.)372/5(:
) (5اكظر :الطبؼات ٓبـ سعد.)148/5(:
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()5

ثال ًثا :األسود بن يزيد
إسقد بـ يزيد يـ ققس الـخعل ،أبق طؿرو ،ويؼال :أبق طبد الرحؿـ الؽقيف .
()1

روى عن :أبق بؽر ،وطؿر ،وطؾك ،وابـ مسعقد ،وحذيػة ،وبالل ،وطائشة ... ،وغقرهؿ

(.)2

روى عـه :ابـف طبد الرحؿـ ،وأخقه طبد الرحؿـ ،وابـ أختف إبراهقؿ بـ يزيد الـخعل ،وطؿارة
بـ طؿقر ،وأبق إسحاق السبقعل ،وأبق بردة بـ أبل مقسك .
()3

روى له ( :الجؿاطة ،البخاري ،مسؾؿ ،وأبق داود ،والرتمذي ،والـسائل ،وابـ ماجف) .
()4

ثـاء العؾؿاء عؾقه:
جاء َط ْـ َط ْب ِد الر ْحؿ ِـ ب ِـ ي ِزيدَ َأ َّن َطائِ َش َة َقا َل ْت :ما بِا ْل ِعر ِ
اق َر ُج ٌؾ َأك َْر ُم َط َؾ َّل مـ إسقد  ،و َق َال
َّ َ ْ َ
َ
َ
()5

َأ ُبق َق َط ٍـَ :ق َال ُش ْع َب ُةَ :ه َذا ر ْأ ُس م ِ
ال َأ ْه ِؾ ا ْل ُؽق َف ِة  ،وكؼؾ أبق الؿغقرة الـضر بـ إسؿاطقؾ ،طؿـ أخربه:
َ
َ
()6

الرحؿـ بـ إسقد ،يصؾل كؾ يقم سبعؿائة ركعة ،وكاكقا يؼقلقن :إكف أقؾ أهؾ بقتف اجتفادا .
كان طبد
َ
()7

إلل
رجال
وقال العجؾل« :وكان ً
صالحا ،متعبدً ا ً
ً
فؼقفا ،وقالت طائشة :ما بالعراق أحد أطجب ّ
مـ إسقد ،وكاكت طائشة تؽرمف ،وكان يحج كؾ سـة ،فنذا حضرت الصالة أكاخ ولق طؾك حجر» ،
()8

وقال ابـ حبان :كان فؼقفًا زاهد ًا  ،وروى شعبة طـ ابـ حصقـ ،قال :أوصك طبقدة السؾؿاين أن يصؾل
()9

يصؾل طؾقف إسقد بـ يزيد» .
()17

) )1هتذيب الؽؿال (.)233/3
) (2هتذيب التفذيب (.)342/1
) (3هتذيب التفذيب (.)343 ،342/1
) (4هتذيب الؽؿال (.)235/3
) (5الطبؼات ٓبـ سعد(.)137/6
) (6الطبؼات (.)138/6
) (7الؽؿال (.)235 ،234/3
) (8الثؼات لؾعجؾل()68 ،67/1
) (9الثؼات ٓبـ حبان (.)31/4
) (17الؿعرفة والتاريخ ،لقعؼقب ( .)112 / 2 ،219 / 1
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قال الباحث :أي أكف كان يرى فقف الصالح.
وطـ طبد الرحؿـ بـ إسقد قال حدثـل أبل وكان ثؼة أكف صؾك خؾػ طؿر بـ الخطاب
ﭬ  ،ووثؼف أحؿد  ،ويحقك بـ معقـ  ،وابـ سعد  ،وقال فقف ابـ حجر« :مخضرم ثؼة مؽثر
()1

()2

()4

()3

فؼقف» .
()5

وفاته:
قال ابـ حجر« :مات سـة أربع أو خؿس وسبعقـ» .
()6

رجح الذهبل الؼقل إخقر .
قال الباحثَّ :
()7

) (1الجرح والتعديؾ (.)292 ،291/2
) (2الجرح والتعديؾ (.)292/2
) (3الجرح والتعديؾ (.)292/2
) (4الطبؼات ٓبـ سعد (.)138/6
) (5تؼريب التفذيب (.)111/1
) (6تؼريب التفذيب (.)111/1
) (7سقر أطالم الـبالء (.)53/4
)(91

راب ًعا :عؿرة بـت عبد الرحؿن
ِ
الر ْح َؿ ِـ ْب ِـ َأ ْس َعدُ ْب ُـ ُز َر َار َة ْب ِـ ُطدَ ِ
س ْب ِـ ُط َب ْق ِد بـ ثعؾبة بـ غـؿ بـ مالؽ بـ
َط ْؿ َر ُة بِـ ُْت َط ْبد َّ
()1

الـجار ،وأمفا سالؿة بـت حؽقؿ بـ هاشؿ بـ ققالة  ،إكصارية الؿدكقة ،والدة أبل الرجال محؿد بـ
()2

طبد الرحؿـ إكصاري ،وكاكت يف ِح ْجر طائشة زوج الـبل

.

()3

تـبقف لؽ أيفا الـبقف :قال كقح بـ حبقب الؼقمسل :مـ قال طؿرة بـت طبد الرحؿـ بـ أسعد بـ
زرارة فؼد أخطل إكؿا هؿ ولد سعد بـ زرارة ،وهق أخق أسعد ،فلما أسعد فؾؿ يؽـ لف طؼب ،وإكؿا غؾط
الـاس فقفٕ :ن الؿشفقر هق أسعد ،وإكؿا القلد لسعد ،سؿعت ذلؽ مـ طؾل بـ الؿديـل ،ومـ الذيـ
يعرفقن كسب إكصار .
()4

روت عن :طائشة وأم سؾؿة  ،ورافع بـ خديج وحؿـة بـت جحش وهل أم حبقبة .
()6

()5

روى عـفا :ابـفا حارثة بـ أبل الرجال ،وسعد بـ سعقد إكصاري ،وسؾقؿان بـ يسار  ،وطروة
ابـ الزبقر  ،وطؿرو بـ ديـار ،وفاصؿة بـت الؿـذر بـ الزبقر .
()7

روى لفا :الجؿاطة :البخاري ،ومسؾؿ ،وأبق داود ،والرتمذي ،والـسائل ،وابـ ماجف .
()8

) (1قال الباحث فقف كظر ،إكؿا هل طؿرة بـت طبد الرحؿـ بـ سعد بـ زرارة ،اكظر ما بعده.
) (2الطبؼات ٓبـ سعد (.)357/8
) (3هتذيب الؽؿال (.)241/35
) (4هتذيب الؽؿال (.)243/35
) (5الطبؼات ٓبـ سعد (.)357/8
) (6هتذيب الؽؿال (.)241/35
) (7هتذيب الؽؿال (.)242/35
) (8هتذيب الؽؿال (.)243/35
)(92

ثـاء العؾؿاء عؾقفا:
ون َطـ يحقك ب ِـ س ِع ٍ
قد َط ْـ َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ
قال ابـ سعد :$وكاكت طالؿةَ ،أ ْخبَ َركَا َي ِزيدُ ْب ُـ َه ُار َ ْ َ ْ َ ْ َ
قل اهللِ
ِ ِ
َار َق َالَ :كتَب ُطؿر بـ َطب ِد ا ْلع ِز ِيز إِ َلك َأبِل ب ْؽ ِر ب ِـ محؿ ِد ب ِـ ح ْز ٍم َأ ِن ا ْك ُظر ما ك َ ِ
يث رس ِ
ِديـ ٍ
َ ْ ُ َ َّ ْ َ
َ َُ ْ ُ ْ َ
َان م ْـ َحد َ ُ
ْ َ
ِ
اضق ٍة َأو ح ِد ِ
ٍ ِ
اب َأ ْهؾِ ِف .
يث َط ْؿ َر َة َفا ْك ُت ْب ُف َفنِكل َخ ِش ُ
وس ا ْلع ْؾ ِؿ َو َذ َه َ
قت ُد ُر َ
َأ ْو ُسـَّة َم َ ْ َ
()1

وقال طؾل بـ الؿديـل وقد ذكرت طـده طؿرة بـت طبد الرحؿـ فػخؿ مـ أمرها ،وقال :طؿرة
أحد الثؼات العؾؿاء بعائشة إثبات فقفا .
()2

وقال الذهبل« :$كَاك َْت ثِ َؼ ًة ُح َّج ًة َخق َر ًة كَثِ َقر َة ا ْل ِع ْؾ ِؿ»  ،وقال ابـ معقـ :ثؼة ،حجة  ،وقال
()4

()3

العجؾل :طؿرة بـت طبد الرحؿـ« :مدكقة» ،تابعقة ،ثؼة  ،وذكرها ابـ حبان يف كتاب «الثؼات»  .وقال
()6

()5

ابـ حجر :وقال ابـ الؿديـل طـ سػقان أثبت حديث طائشة حديث طؿرة والؼاسؿ وطروة ،وقال شعبة
طـ محؿد بـ طبد الرحؿـ قال لل طؿر بـ طبد العزيز ما بؼل أحد أطؾؿ بحديث طائشة مـ طؿرة .
()7

وفاتفا:
قال أبق حسان الزيادي  :$يؼال :ماتت سـة ثؿان وتسعقـ ،وقال أبق طبقد محؿد بـ يحقك
ابـ الحذاء :تقفقت سـة ست ومائة ،وهل بـت سبع وسبعقـ سـة (ترجقح)  ،قال ابـ حجر :قال ابـ
()8

أبل طاصؿ ماتت سـة ثالث ومائة .
()9

) (1الطبؼات ٓبـ سعد (.)357/8
) (2هتذيب الؽؿال (.)242/35
) (3تاريخ اإلسالم (.)1151 /2
) (4هتذيب الؽؿال (.)242/35
) (5الثؼات لؾعجؾل ( .)521 /1
) (6الثؼات ٓبـ حبان (.)288/5
) (7هتذيب التفذيب (.)439/12
) (8هتذيب الؽؿال (.)243/35
) (9هتذيب التفذيب (.)439/12
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خامسا :أيؿن الؿؽي ،والد عبد الواحد
ً
أيؿـ الحبشل الؿؽل ،والد طبد القاحد بـ أيؿـ ،الؼرشل الؿخزومل ،مقلك طبد اهلل بـ أبل
طؿرو بـ طؿر بـ طبد اهلل الؿخزومل ،وققؾ :مقلك ابـ أبل طؿرة .
()1

روى عن :جابر وطائشة وسعد بـ أبل وقاص وطـف ابـف .
()2

روى عـه :ابـف طبد القاحد  ،قال الذهبل :ما روى طـف سقى ولده طبد القاحد ،فػقف جفالة،
()3

لؽـ وثؼف أبق زرطة  ،قؾت :كالم الذهبل فقف كظر ،ومتعؼب بؿا جاء مصرحًا بف طـد ابـ أبل حاتؿ
()4

بؼقلف« :وروى طـف مجاهد وططاء» .
()5

روى له :البخاري ،والـسائل يف «الخصائص» ،وأبق داود «يف فضائؾ إكصار» .
()6

ثـاء العؾؿاء عؾقه
مشعر بتقثقؼفٕ :كف كؼؾ كالم أبل زرطة ولؿ يـؽره،
وثؼف أبق زرطة  ،قال الباحث :كالم الذهبل
ٌ
()7

يـؽره ،فؼد قال« :ما روى طـف سقى ولده طبد القاحد ،فػقف جفالة ،لؽـ وثؼف أبق زرطة» ،
()8

) (1هتذيب الؽؿال (.)451/3
) (2هتذيب التفذيب (.)394/1
) (3هتذيب التفذيب (.)394/1
) (4مقزان آطتدال (.)284/1
) (5الجرح والتعديؾ ( ،)318/2واكظر أيضًا :الثؼات ٓبـ حبان.)47/4( .
) (6هتننذيب الؽؿننال ( ،)451/3واكظننر أيضننًا :تؼريننب التفننذيب ( ،)117/1تسننؿقة مننـ أخننرجفؿ البخنناري ومسننؾؿ،
لؾحاكؿ( ،ص ،)78 /قال الذهبل« :$لؿ يخرج لف إٓ البخاري» ( .تاريخ اإلسالم ، )1764/2 :قنال الباحنث:
كالم الذهبل فقف كظر ،وقد أثبت خالف ذلؽ.
) (7الجرح والتعديؾ (.)318 / 2
) (8مقزان آطتدال (.)284/1
)(94

وذكره ابـ حبان يف الثؼات  ،وقال الحافظ ابـ حجر :ثؼة .
()2

()1

وفاته:
لؿ تذكر كتب الرتاجؿ والتاريخ طام وفاتف ،ولؽـ يؿؽـ تؼدير وفاتف بقـ (– 91
177هن)  ،واهلل أطؾؿ.
()3

) (1الثؼات ٓبـ حبان (.)47/4
) (2تؼريب التفذيب (.)117/1
) (3تاريخ اإلسالم (.)1764/2
)(95

سادسا :عؽرمة مولى ابن عباس
ً
طؽرمة مقلك طبد اهلل بـ طباس بـ طبد الؿطؾب بـ هاشؿ  ،أصؾف مـ الرببر مـ أهؾ الؿغرب،
()1

كان لحصقـ بـ َأبل الحر العـربي فقهبف ل َعبد اهلل بـ طباس حقـ جاء وال ًقا طؾك البصرة لعؾل بـ َأبل
صالب .
()2

روى عنِ :
وطائِ َشة .
سؿع ا ْبـ َط ّباس ،وأبا َس ِعقدَ ،
()3

َر َوى َعـهَ :جابِر بـ َزيد ،و َطؿرو بـ ِديـار .
()4

روى له :الجؿاطة :البخاري ،ومسؾؿ ،وأبق داود ،والرتمذي ،والـسائل ،وابـ ماجف .
()5

ثـاء العؾؿاء عؾقه:
َطـ محؿ ِد ب ِـ ر ِ
اشت ََرا ُه َخالِدُ ْب ُـ َي ِزيدَ ْب ِـ ُم َع ِ
ات ا ْب ُـ َط َّب ٍ
اس َو ِط ْؽ ِر َم ُة َط ْبدٌ َف ْ
او َي َة مِ ْـ
اش ٍد َق َالَ :م َ
ْ ُ َ َّ ْ َ
ِ
ِ
آٓف دِيـ ٍ
َطؾِل ْب ِـ َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ َط َّب ٍ
آٓف
َارَ ،ف َب َؾ َغ َذل ِ َؽ ِط ْؽ ِر َم َة َف َل َتك َطؾِ ًّقا َف َؼ َال :بِ ْعتَـِل بِ َل ْر َب َع ِة
اس بِ َل ْر َب َع ِة
ِ
آٓف ِديـ ٍ
ِديـ ٍ
َار؟ َق َالَ :ك َع ْؿَ .ق َالَ :أ َما إِكَّ ُف َما ِخ َق ٌر َل َؽ بِ ْع َت ِط ْؾ َؿ َأبِ َ
اح َطؾِل إِ َلك َخال ِ ٍد
قؽ بِ َل ْر َب َع ِة
َار! َف َر َ
َفاس َت َؼا َلف َف َل َقا َلف َف َل ْط َت َؼف  ،وهذا يدل طؾك أكف مـ أطؾؿ الـاس بابـ طباس ﭭ ،وقال ابـ ٍ
سعد أيضًا:
ُ
ُ
ُ
ْ
()6

قر ،و َلقس يحتَج بِح ِديثِ ِف! ،وي َت َؽ َّؾؿ الـَّاس فِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َقا ُلقا وك َ ِ
قف ،
ُ
َ
َان ط ْؽ ِر َم ُة كَث َقر ا ْل َحديث َوا ْلع ْؾ ِؿ َب ْح ًرا م َـ ا ْل ُب ُح ِ َ ْ َ ُ ْ
َ
ََ ُ
()7

قال أيقب طـ طؿرو بـ ديـار :دفع إلل جابر بـ زيد مسائؾ أسلل طـفا طؽرمة وجعؾ يؼقل :هذا طؽرمة

) (1اكظر :التاريخ الؽبقر لؾبخاري ( ،)49 /7مشاهقر طؾؿاء إمصنار (ص ،)134 /هتنذيب الؽؿنال يف أسنؿاء الرجنال
( ،)264 /27مـ تؽؾؿ فقف وهق مقثؼ لؾذهبل(ص.)136 /
) (2هتذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال (.)265 /27
) (3التاريخ الؽبقر لؾبخاري (.)49 /7
) (4التاريخ الؽبقر لؾبخاري (.)49 /7
) (5هتذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال (.)265 /27
) (6الطبؼات ٓبـ سعد (.)219/5
) (7الطبؼات ٓبـ سعد()224/5
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مقلك ابـ طباس ،هذا البحر فسؾقه  ،قال سػقان بـ طققـة طـ طؿرو بـ ديـار :سؿعت أبا الشعثاء يؼقل:
()1

هذا طؽرمة مقلك ابـ طباس ،هذا أطؾؿ الـاس .
()2

وقال أيقب السختقاين :لق لؿ يؽـ طـدي ثؼة لؿ أكتب طـف  ،وقال أحؿد بـ زهقر :طؽرمة
()3

أثبت الـاس فقؿا يروي ،ولؿ يحدث طؿـ دوكف أو مثؾف ،حديثف أكثره طـ الصحابة  ،قال أبق بؽر
()4

الؿروذي :قؾت ٕحؿد بـ حـبؾُ :يحتج بحديث طؽرمة؟ فؼال :كعؿ ،يحتج بف .
()5

وثؼف ابـ معقـ  ،وأبق حاتؿ الرازي  ،والـسائل وزاد «مِ ْـ َأ ْط َؾ ِؿ الـَّا ِ
س» .
()6

()8

()7

وقال أبق أحؿد بـ طدي :$وهق ٓ بلس بف  ،وقال البخاري :لقس أحد مـ أصحابـا إٓ
()9

وهق يحتج بعؽرمة .
()17

قال الباحث طػا اهلل طـف :بسطت الؼقل يف طؽرمةٕ :ن بعضفؿ وقع فقف بغقر حجة ،ويرد
دطقاهؿ ققل ابـ معقـ« :إذا رأيت إكساكًا يؼع يف طؽرمة ويف حؿاد بـ سؾؿة فاهتؿف طؾك اإلسالم» .
()11

قال الباحث« :والذي أكؽر طؾقف يحقك بـ سعقد إكصاري ومالؽ فؾسبب رأيف»  ،وأيضًا قد َّبرأه مـ
()12

ذلؽ العجؾل بؼقلف" :مؽل ،تابعل ،ثؼة ،بريء مؿا يرمقف بف الـاس مـ الحرورية" .
()13

) (1هتذيب الؽؿال ( ،)271/27الطبؼات ٓبـ سعد (.)227/5
) (2هتذيب الؽؿال( ،)272 ،271/27الضعػاء الؽبقر لؾعؼقؾل(.)373/3
) (3هتذيب الؽؿال( ،)275/27الجرح والتعديؾ(.)8/7
) (4هتذيب الؽؿال( ،)287/27الؽامؾ يف ضعػاء الرجال(.)473/6
) (5هتذيب الؽؿال( ،)288/27تاريخ دمشؼ ٓبـ طساكر (.)173/41
) (6تاريخ ابـ معقـ ( )117/1رواية الدارمل.
) (7الجرح والتعديؾ ( ،)9/7واكظر :هتذيب الؽؿال(.)289/27
) (8الســ الؽربى ( ،)61/9هتذيب الؽؿال(.)289/27
) (9الؽامؾ يف ضعػاء الرجال ( ،)477/6واكظر :هتذيب الؽؿال(.)297 ،289/27
) (10التاريخ الؽبقر( ،)49/7واكظر :هتذيب الؽؿال(.)289/27
) (11تاريخ دمشؼ( ،)173/41هتذيب الؽؿال ( ،)288/27قال الباحث :كالم ابـ معقـ لقس طؾك إصالقف ،وإكؿنا أراد
التشديد طؾك مـ تؽؾؿ يف طؽرمة رحؿ اهلل الجؿقع.
) (12الجرح والتعديؾ ( ،)9/7هتذيب الؽؿال (.)289/27
الح ُر ْو ِر َّية :هل فرقة مـ الخقارج.
) (13الثؼات لؾعجؾل( ،)339 /1واكظر :هتذيب الؽؿال( ،)289/27قال الباحثَ :
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قال ابـ طبد ال َبر « :$طؽرمة مقلك ابـ طباس مـ جؾة العؾؿاء ٓ يؼدح فقف كالم مـ تؽؾؿ
فقف ٕكف ٓ حجة مع أحد تؽؾؿ فقف وقد يحتؿؾ أن يؽقن مالؽ جبـ طـ الرواية طـف ٕكف بؾغف أن سعقد
ابـ الؿسقب كان يرمقف بالؽذب! ويحتؿؾ أن يؽقن لؿا كسب إلقف مـ رأي الخقارج وكؾ ذلؽ باصؾ
طؾقف إن شاء اهلل» .
()1

الؿ َسقب لف بالؽذب ففذا أبعد ما يؽقن! ،ولؽـ الـاضر يف
قال الباحث :أما رمل سعقد بـ ُ
سبب ذلؽ يجد أن الخرب يف مصـػ طبد الرزاق وإلقؽ البقانَ « :س َل َل َر ُج ٌؾ ا ْب َـ ا ْل ُؿ َسق ِ
ب َط ْـ َر ُج ٍؾ ك ََذ َر
ِ
ِ
الر ُج ُؾ ِط ْؽ ِر َم َة « َف َل َم َر ُه َأ ْن ُي َؽػ َر َي ِؿقـَ ُفَ ،و َٓ
ك َْذ ًرا َٓ َيـْ َبغل َل ُفَ ،ذك ََر َأ َّك ُف َم ْعص َقةٌَ ،ف َل َم َر ُه َأ ْن ُي َقف َق ُف َق َالُ :ث َّؿ َس َل َل َّ
بَ ،ف َل ْخ َب َر ُه بِ َؼ ْق ِل ِط ْؽ ِر َمةََ ،ف َؼ َال ا ْب ُـ ا ْل ُؿ َسق ِ
الر ُج ُؾ إِ َلك ا ْب ِـ ا ْل ُؿ َسق ِ
بَ :ل َقـْت َِف َق َّـ
ُيقف َل ك َْذ َر ُه» َق َالَ :ف َر َج َع َّ

ِ
الر ُج ُؾ إِ َلك ِط ْؽ ِر َم َة َف َل ْخ َب َر ُهَ ،ف َؼ َال َل ُف ِط ْؽ ِر َم ُةَ « :أ َما إِ َذا َب َّؾ ْغتَـِل َف َبؾ ْغ ُفَ ،أ َّما
ط ْؽ ِر َم ُة َأ ْو َل ُق َ
قج َع َّـ َض ْف ُر ُهَ ،ف َر َج َع َّ
ت ْإُمراء َضفرهَ ،أو َق ُػقه فِل ُتب ٍ
ُهق َف َؼدْ َضرب ِ
اط ٌة ُه َق ل ِ َّؾ ِف َأ ْم َم ْع ِص َقةٌ؟ َفنِ ْن
ان مِ ْـ َش َع ٍرَ ،و َس ْؾ ُف َط ْـ ك َْذ ِر َك َأ َص َ
َّ
ََ ُ َْ ُ ْ ُ
َ
ََ
ِ
اط ٌة ل ِ َّؾ ِفَ ،ف َؼدْ ك ََذ َب َط َؾك اهللِ ِحق َـ َز َط َؿ َأ َّن َم ْع ِص َق َة
َق َالُ :ه َق َم ْع ِص َقةٌَ ،ف َؼدْ َأ َم َر َك بِ َؿ ْع ِص َق ِة اهللَ ،وإِ ْن َق َالُ :ه َق َص َ
ِ
اط ٌة »  ،مـ هـا بدأ شلء يدخؾ الـػقس تجاه بعضفؿا البعض.
اهلل َص َ
()2

) (1التؿفقد ٓبـ طبد الرب (.)27 /2
) (2مصـػ طبد الرزاق الصـعاين (.)439 /8
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قال ابـ حجر ...« :$ثؼة ثبت طالؿ بالتػسقر لؿ يثبت تؽذيبف طـ ابـ طؿر وٓ تثبت طـف بدطة » .
()2( )1

وفاته
مات سـة خؿس ومائة ،وهق ابـ ثؿاكقـ سـة طؾك الصحقح .
()3

) (1هذا ٓ يصح طـ ابـ طؿر ،فنكف مـ رواية أبل خؾػ الجزار طـ يحقك البؽاء ،ويحقك البؽاء ضعقػ ،قال أحؿد :لقس
بثؼنننة[ .سنننمآت أبنننل طبقننند أجنننري أبنننا داود ( ،])354/1وقنننال يحقنننك بنننـ معنننقـ لنننقس بنننذاك [ الجنننرح
والتعنننديؾ( ،])186/9وقنننال أبنننق زرطنننة لنننقس بؼنننقي [ الضنننعػاء ٕبنننل زرطنننة النننرازي( ،])834/3و[الجنننرح
والتعديؾ( ،])187/9وقال ابـ شاهقـ :ضعقػ لقس بثؼة[ .تناريخ أسنؿاء الضنعػاء والؽنذابقـ( ،])194/1وقنال
الـسننائل مننرتوك الحننديث[ .الضننعػاء والؿرتوكننقـ لؾـسننائل( ،])179/1وقننال أبننق أحؿنند بننـ طنندي لننقس بننذاك
الؿعروف [الؽامؾ يف ضعػاء الرجال (.])15/9
قننال الباحننث :مننـ بنناب إماكننة العؾؿقننة وثؼننف ابننـ سننعد بؼقلننف« :كننان ثؼننة إن شنناء اهلل»[ .الطبؼننات ٓبننـ
سعد( ،])181/7وققلف« :إن شاء اهلل» يشعر أن فقف تردد ،وٓ تؼقى الحجة لتقثقؼف ،فؽقنػ يحنتج بؿثنؾ هنذا طؾنك
طؽرمة! :طجقب ،هذا الؽالم يطقى ،وٓ يروى!.
) (2تؼريب التفذيب(.)397/1
) (3اكظر :هتذيب الؽؿال(.)291/27
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ساب ًعا :كافع مولى ابن عؿر
كافع مقلك طبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب الؼرشل العدوي ،أبق طبد اهلل الؿدين ،ققؾ أن أصؾف مـ
الؿغرب ،وققؾ :مـ كقسابقر ،أصابف طبد اهلل يف بعض غزواتف .
()1

روى عن :ابـ طؿر ،وأبل هريرة ،وأبل لبابة بـ طبد الؿـذر ،وأبل سعقد الخدري ،وطائشة ،وأم
سؾؿة  ،وغقرهؿ.
()2

روى عـه :أوٓده :أبق طؿر ،وطؿر ،وطبد اهلل بـ ديـار ،وصالح بـ كقسان ،طبد ربف ،ويحقك
أبـاء سعقد إكصاري ،يقكس بـ طبقد ،ومالؽ  ،وغقرهؿ كثقر.
()3

روى له :الجؿاطة :البخاري ،ومسؾؿ ،وأبق داود ،والرتمذي ،والـسائل ،وابـ ماجف .
()4

ثـاء العؾؿاء عؾقه:
قال البخاري :أصح إساكقد :مالؽ ،طـ كافع ،طـ ابـ طؿر  ،وقال طثؿان بـ سعقد الدارمل:
()5

قؾت لقحقك بـ معقـ :كافع طـ ابـ طؿر أحب إلقؽ أو سالؿ؟ فؾؿ يػضؾ .قؾت :فـافع أو طبد اهلل بـ
ديـار؟ قال :ثؼات ،ولؿ يػضؾ  ،وقال ابـ شاهقـ يف الثؼات :ك َ
َان َسالؿ َي ُؼقل سؾقا َه َذا َي ْعـِل كَافِ ًعا َو َق َال
()6

ِ
ِ
ِ
ؿص ِر ّي ك َ
َان كَافِع َحافِ ًظا ثبتا َل ُف
اح َؿد بـ َصالح ا ْل ْ
ُس ْػ َقان بـ ُط َق ْقـَة َأي َحديث أوثؼ مـ َحديث كَافع َو َق َال ْ
َش ْلن َوكَافِع أكرب مـ ِط ْؽ ِر َمة ِطـْد أهؾ ا ْل َؿ ِديـَة  ،قال الـسائل :ثؼة حافظ .
()8

()7

) (1اكظر :هتذيب الؽؿال (.)298/29
) (2هتذيب التفذيب (.)412/17
) (3هتذيب التفذيب (.)413/17
) (4هتذيب الؽؿال (.)298/29
) (5هتذيب الؽؿال (.)373 /29
) (6تاريخ ابـ معقـ ( )157/1رواية الدارمل.
) (7تاريخ أسؿاء الثؼات (.)247/1
) (8الســ الؽربى ( )27/4يف تعؾقؼف طؾك حديث يف كتاب )8( :الؿـاسؽ )35( ،الـفل طـ لنبس النرباكس يف اإلحنرام،
ح(.)3641
)(177

وقال ابـ خراش :ثؼة ،كبقؾ  ،قال ابـ سعد :كان ثؼة كثقر الحديث  ،قال العجؾل :مدين،
()2

()1

تابعل ،ثؼة  ،وذكره ابـ حبان يف الثؼات .
()4

()3

قال ابـ حجر :$قال الخؾقؾل كافع مـ أئؿة التابعقـ بالؿديـة إمام يف العؾؿ متػؼ طؾقف
صحقح الرواية  ،وقال أيضًا :ثؼة ثبت فؼقف مشفقر .
()5

()6

وفاته:
رجحف كثقر مـ الحػاظ  ،ومـفؿ ابـ
هـاك اختالف غقر يسقر يف سـة وفاتف ،وأرجح إققال ما َّ
()7

ابـ حجر بؼقلف :مات سـة سبع طشره ومائة أو بعد ذلؽ  ،يف خالفة هشام بـ طبد الؿؾؽ .
()8

()9

) (1تاريخ دمشؼ (.)434 /61
) (2الطبؼات ٓبـ سعد (.)343/5
) (3الثؼات لؾعجؾل (.)447/1
) (4الثؼات ٓبـ حبان (.)467/5
) (5هتذيب التفذيب (.)414/17
) (6تؼريب التفذيب (.)559/1
) (7مـفؿ « :هؿام بـ يحقك ،وحؿاد بـ زيد  ،وأبق كعقؿ ،وأبق بؽنر وطثؿنان ابـنا أبنل شنقبة ،ويحقنك بنـ معنقـ ،وطؾنل بنـ
الؿديـل ،ويحقك بـ بؽقر وغقرهؿ» .هتديب الؽؿال ( ،)376 ،375/29اكظر[ :الطبؼات ٓبـ سعد(.])343/5
) (8تؼريب التفذيب ( .)559/1
) (9الطبؼات ٓبـ سعد (.)343/5
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ثامـًا :عبد الرحؿن بن الؼاسم
طبد الرحؿـ بـ الؼاسؿ بـ محؿد بـ أبل بؽر الصديؼ الؼرشل التقؿل ،أبق محؿد الؿدين
الػؼقف ،ولد يف حقاة طائشة ڤ زوج

.

()1

روى عن :أسؾؿ مقلك طؿر بـ الخطاب أو بؾغف طـف ،وسالؿ بـ طبد اهلل بـ طؿر ،وسعقد بـ
الؿسقب ،وطبد اهلل بـ طامر بـ ربقعة ،وطبد اهلل بـ طبد اهلل بـ طؿر .
()2

روى عـه :أسامة بـ زيد الؾقثل ،وأيقب السختقاين ،وبؽقر بـ طبد اهلل بـ إشج ،وجعػر بـ
كجقح جد طؾل بـ الؿديـل ،والحجاج بـ الحجاج وحؿاد بـ سؾؿة .
()3

روى له :الستة :البخاري ،ومسؾؿ ،وأبق داود ،والرتمذي ،والـسائل ،وابـ ماجف .
()4

ثـاء العؾؿاء عؾقه:
قال سػقان بـ طققـة :أفضؾ أهؾ زماكة  ،وقال مرة :لؿ يؽـ بالؿديـة رجؾ أرضك مـف .
()6

()5

وقال ابـ حبان« :$وكان طبد الرحؿـ مـ سادات أهؾ الؿديـة فؼفا وطؾؿا ودياكة وفضال
وحػ ًظا وإتؼا ًكا» .
()7

) )1هتذيب الؽؿال (.)348/17
) (2هتذيب الؽؿال (.)348 /17
) (3هتذيب الؽؿال (.)348 /17
)[ (4الؿرجع السابؼ] (.)348/17
) (5التاريخ الؽبقر لؾبخاري.)339/5( :
) (6الجرح والتعديؾ.)279/5( :
) (7الثؼات ٓبـ حبان)62/7 :
)(172

و ّثؼف أحؿد ابـ حـبؾ بؼقلف :ثؼة ثؼة  ،وأبق حاتؿ الرازي  ،والـسائل  ،والذهبل وزاد :ورع
()1

()3

()2

مؽثر إمام  ،وابـ سعد وزاد :ورع كثقر الحديث  ،الحافظ ابـ حجر ،وزاد :جؾقؾ .
()4

()6

()5

وفاته:
مات بالؿديـة سـة ست وطشريـ ومائة وقد ققؾ إكف مات بالشام .
()7

) (1الجرح والتعديؾ.)279/5 (:
) (2الجرح والتعديؾ.)279/5 :
) (3هتذيب الؽؿال.)351 /17( :
) (4الؽاشػ.)647/1(:
) (5الطبؼات ٓبـ سعد.)368/5 (:
) (6تؼريب التفذيب.)348/1( :
) (7الثؼات ٓبـ حبان.)62/7 (:
)(173

تاس ًعا :هشام بن عروة بن الزبقر
هشام بـ طروة بـ الزبقر بـ العقام الؼرشل إسدي ،أبق الؿـذر ،وققؾ :أبق طبد اهلل ،الؿدين .
()1

روى عن :أبقف وطؿف طبداهلل بـ الزبقر ،وأخقيف طبداهلل وطثؿان وابـ طؿف طباد بـ طبداهلل بـ
الزبقر وابـف يحقك بـ طباد وابـ ابـ طؿف طباد بـ حؿزة بـ طبداهلل بـ الزبقر .
()2

روى عـه :أيقب السختقاين ومات قبؾف وطبقد اهلل بـ طؿر ومعؿر وابـ جريج وابـ إسحاق
وابـ طجالن وهشام بـ حسان ويقكس بـ يزيد إَ ْيؾِل وشعبة وطؿرو بـ الحارث .
()3

روى له :الجؿاطة :البخاري ،ومسؾؿ ،وأبق داود ،والرتمذي ،والـسائل ،وابـ ماجف .
()4

ثـاء العؾؿاء عؾقه:
قال أبق حاتؿ :ثؼة ،إمام يف الحديث  ،وقال ابـ حبان :وكان حافظًا متؼـًا ورطًا فاضالً  .قال
()6

()5

قال محؿد بـ سعد :كان ثؼة ثبتا ،كثقر الحديث ،حجة  ،قال طثؿان بـ سعقد الدارمل :قؾت لقحقك بـ
()7

معقـ :هشام بـ طروة أحب إلقؽ طـ أبقف أو الزهري؟ فؼال :كالهؿا ،ولؿ يػضؾ .
()8

قال يعؼقب بـ شقبة  :ثبت ،ثؼة ،لؿ يـؽر طؾقف شلء إٓ بعدما صار إلك العراق فنكف اكبسط يف
الرواية طـ أبقف ،فلكؽر ذلؽ طؾقف أهؾ بؾده والذي يرى أن هشا ًما يسفؾ ٕهؾ العراق أكف كان ٓ يحدث
طـ أبقف إٓ بؿا سؿعف مـف فؽان تسفؾف أكف أرسؾ طـ أبقف مؿا كان يسؿعف مـ غقر أبقف طـ أبقف»  ،وقال
()9

) (1هتذيب الؽؿال (.)233/37
) (2هتذيب التفذيب (.)44/11
)[ (3الؿرجع السابؼ] (.)44/11
) (4هتذيب الؽؿال (.)233/37
) (5الجرح والتعديؾ (.)64/9
) (6الثؼات ٓبـ حبان (.)572/5
) (7الطبؼات ٓبـ سعد (.)237/1
) (8تاريخ ابـ معقـ ( )273/1رواية الدارمل.
) (9تاريخ بغداد (.)47/14
)(174

طبد الرحؿـ بـ يقسػ بـ خراش :كان مالؽ ٓ يرضاه  ،وكان هشام صدوقًا تدخؾ أخباره يف
()1

الصحقح بؾغـل أن مالؽا كؼؿ طؾقف حديثف ٕهؾ العراق ،قدم الؽقفة ثالث مرات ،قدمة كان يؼقل:
حدثـل أبل ،قال سؿعت طائشة ،وقدم الثاكقة فؽان يؼقل :أخربين أبل طـ طائشة ،وقدم الثالثة فؽان
يؼقل :أبل طـ طائشة ،سؿع مـف بلخرة وكقع ،وابـ كؿقر ،ومحاضر » ،وقال العجؾل :كان ثؼة  ،وذكره
()3

()2

وذكره ابـ حبان يف الثؼات  ،قال الحافظ ابـ حجر :ثؼة فؼقف ربؿا دلس .
()5

()4

وفاته
قال ابـ حجر :مات سـة خؿس أو ست وأربعقـ ولف سبع وثؿاكقن سـة  ،قؾت :وإكثرون
()6

طؾك إخقر .
()7

)ٕ (1كف أكثر مـ الرواية بعد ذهابف لؾبصرة ،اكظر :تاريخ بغداد (.)47/14
) (2تاريخ بغداد (.)47/14
) (3الثؼات لؾعجؾل (.)332/2
) (4الثؼات ٓبـ حبان (.)572/5
) (5تؼريب التفذيب (.)573/1
) (6تؼريب التفذيب (.)573/1
) (7اكظر :هتذيب الؽؿال (.)243 -247/37
)(175

عاشرا :الحؽم بن عتقبة
ً
الحؽؿ بـ طتقبة الؽـدي ،أبق محؿد ،ويؼال :أبق طبد اهلل ،ويؼال :أبق طؿر ،الؽقيف مقلل طدي
بـ طدي الؽـدي .
()1

روى عن :أبل ُجحقػة ،وطبد اهلل بـ أبل أوىف همٓء :صحابة ،وشريح الؼاضل ،وققس بـ أبل
حازم ومقسك بـ صؾحة  ،وغقرهؿ.
()2

روى عـه :إطؿش ،ومـصقر ،ومحؿد بـ جحادة ،وأبق إسحاق السبقعل ،وأبق إسحاق
الشقباين وقتادة وغقرهؿ .
()3

روى له :الجؿاطة ،البخاري ،ومسؾؿ ،وأبق داود ،والرتمذي ،والـسائل ،وابـ ماجف .
()4

ثـاء العؾؿاء عؾقه:
َان ا ْلح َؽؿ بـ طتقبة ثؼة ،فؼقفاَ ،طالِؿا َطالِقا رفِقعا ،كَثِقر ا ْلح ِد ِ
يث  ،وقال:
َ َ
ً َ ً
ً
قال ابـ سعد :$ك َ َ ُ
()5

طبد الرحؿـ بـ مفدي :ثبت ثؼة ،ولؽـ مختؾػ :يعـل :حديثف .
()6

) (1هتذيب الؽؿال ( ،)114/7تـبقف مفؿ :يؼقل الدكتقر بشار معروف « :الحؽنؿ بنـ طتقبنة بنـ الـفناس بنـ حـطنب بنـ
يسار العجؾل قاضنل الؽقفنة ،وقند تنقهؿ البخناري فجعؾنف والحؽنؿ بنـ طتقبنة الؽـندي واحندً ا ،وهنق مؿنا كبنف طؾقنف
الدارقطـل ،كؿا خؾطفؿا ابـ حبنان يف "الثؼنات" وأبنق أحؿند الحناكؿ ،والصنحقح أهنؿنا اثـنان :اكظنر اخبنار الؼضناة
لقكقنننع ،)24 ،22 / 3 ،282 ،277 - 265 ،246 ،244 ،143/ 2( :والجنننرح والتعنننديؾ / 3 :الرتجؿنننة ،569
وضننعػاء ابننـ الجننقزي ،القرقننة  ،47ومقننزان آطتنندال / 1 :الرتجؿننة  ،2189والؿغـننل / 1 :الرتجؿننة ،1666
وهتذيب التفذيب[ .»235 – 434 / 2 :هتذيب الؽؿال ( )114/7حاشقة].
) (2هتذيب التفذيب ( )433/2بتصرف يسقر.
)[ (3الؿرجع السابؼ] (.)433/2
) (4هتذيب الؽؿال (.)127/7
) (5الطبؼات ٓبـ سعد (.)324/6
) (6الجرح والتعديؾ ( ،)124/ 3قال الباحث :مـ هـا وقع مـف الخطل ،فؼال طـ بريرةَ « :وك َ
َان زَ ْو ُج َفا ُح ًّرا».
)(176

وثؼف بـ معقـ ،وأبق حاتؿ  ،وسئؾ أحؿد" مـ أثبت الـاس يف إبراهقؿ فؼال الحؽؿ بـ طتقبة ثؿ
()1

مـصقر  ،ووثؼف يعؼقب بـ سػقان ،وذكره العجؾل يف الثؼات  ،وقال الذهبل :طابد قاكت ثؼة فؼقف
()2

()4

()3

الؽقفة  ،وقال ابـ حجر :ثؼة ثبت فؼقف إٓ أكف ربؿا دلس .
()6

()5

وفاته:
حدث يف تحديد وفاتف خالف يسقر أرجحف ما ذكره ُش ْعبَة $بؼقلفَ :و ُت ُقف َل ا ْل َح َؽ ُؿ بِا ْل ُؽق َف ِة

َسـَ َة َخ ْؿ َس َط ْش َر َة َومِائ ٍَة يف خالفة هشام بـ طبد الؿؾؽ  .قال الباحث :طؾك الراجح .
()7

()8

) (1الجرح والتعديؾ (.)125 /3
) (2الجرح والتعديؾ ( ،)352 /3وجاء كحقه طنـ ابنـ معنقـ ،قنال طثؿنان بنـ سنعقد الندارمل :قؾنت لقحقنك بنـ معنقـ:
الحؽؿ أحب إلقؽ يف إبراهقؿ أو الػضقؾ بـ طؿرو؟ فؼال :الحؽؿ أطؾؿ[ .تاريخ الدارمل(.])57 /1
) (3الؿعرفة والتاريخ ،لقعؼقب (.)656/2
) (4الثؼات لؾعجؾل (.)312/1
) (5الؽاشػ (.)344،345/1
) (6تؼريب التفذيب ( ،)175/1وذكره ابـ حجر أيضًا يف الؿرتبة الثاكقة[ ،تعرينػ أهنؾ التؼنديس بؿراتنب الؿقصنقفقـ
بالتدلقس (ص.])37 :
) (7الطبؼات ٓبـ سعد (.)324/6
خالف يسقر ،اكظنر :تناريخ خؾقػنة بنـ خقناط ( ،)346/1ورجنال صنحقح مسنؾؿ ( ،)147/1وهتنذيب
ٌ
)ٕ (8ن يف وفاتف
الؽؿال (.)127/7
)(177

الحادي عشر :الزهري
محؿد بـ مسؾؿ بـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ شفاب بـ طبد اهلل بـ الحارث بـ زهرة بـ كالب
بـ مرة بـ كعب بـ لمي بـ غالب الؼرشل الزهري ،أبق بؽر الؿدين ،سؽـ الشام  ،وكـقتف أبق بؽر .
()2

()1

روى عن :طبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب ،وطبد اهلل بـ جعػر ،وربقعة بـ طباد ،والؿسقر بـ
مخرمة ،وسعقد بـ الؿسقب ،وسؾقؿان بـ يسار ،والؼاسؿ بـ محؿد بـ أبل بؽر وطؿرة بـت طبد
الرحؿـ وخؾؼ كثقر .
()3

روى عـه :ططاء بـ أبل رباح ،وأبق الزبقر الؿؽل ،وطؿر بـ طبد العزيز ،وطؿرو بـ ديـار،
وصالح بـ كقسان ،وأبان بـ صالح ويحقك بـ سعقد إكصاري  ،وغقرهؿ.
()4

روي له :الجؿاطة ،البخاري ،ومسؾؿ ،وأبق داود ،والرتمذي ،والـسائل ،وابـ ماجف .
()5

ثـاء العؾؿاء عؾقه:
قال هق طـ كػسف« :ما استقدطت قؾبل شقئا قط فـسقتف»  ،وقال طؿر بـ طبد العزيز لجؾسائف:
()6

هؾ تلتقن ابـ شفاب؟ قالقا :إكا لـػعؾ ،قال :فلتقه فنكف لؿ يبؼ أحد أطؾؿ بسـة ماضقة مـف ،قال معؿر:
وإن الحسـ وضرباءه ٕحقاء يقمئذ .
()7

طؾؿا مـف ،ولق سؿعت
قال الؾقث بـ سعد :ما رأيت طالؿا قط أجؿع مـ ابـ شفاب ،وٓ أكثر ً
مـ ابـ شفاب يحدث يف الرتغقب فتؼقل ٓ يحسـ إٓ هذا ،وإن حدث طـ العرب وإكساب قؾتٓ :
يحسـ إٓ هذا فنن حدث طـ إكبقاء وأهؾ الؽتاب قؾت ٓ يحسـ إٓ هذا ،قال :وإن حدث طـ الؼرآن

) (1هتذيب الؽؿال (.)427/26
) (2تؼريب التفذيب (.)576/1
) (3اكظر ترجؿة مقسعة :سقر أطالم الـبالء ( ،)326/5وهتذيب التفذيب (.)447-445/9
) (4هتذيب التفذيب (.)447/9
) (5هتذيب الؽؿال (.)443/26
) (6الؿعرفة والتاريخ ،لقعؼقب (.)635/1
) (7الجرح والتعديؾ (.)72/8
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والسـة كان حديثف ،ثؿ يتؾقه بدطاء جامع يؼقل :الؾفؿ إين أسللؽ مـ كؾ خقر أحاط بف طؾؿؽ يف الدكقا
وأخرة ،وأطقذ بؽ مـ كؾ شر أحاط بف طؾؿؽ يف الدكقا وأخرة .
()1

فعجقب ،فؼد َ
سلل هشام بـ طبد الؿؾؽ الزهري أن يؿؾل طؾك بعض ولده
أ َّما حػظف وإتؼاكف
ٌ
شق ًئا مـ الحديث ،فدطا بؽاتب وأمؾك طؾقف أربع مائة حديث ،فخرج الزهري مـ طـد هشام ،فؼال :أيـ
أكتؿ يا أصحاب الحديث؟ فحدثفؿ بتؾؽ إربع مئة ،ثؿ لؼل هشامًا بعد شفر أو كحقه ،فؼال لؾزهري:
إن تؾؽ الؽتاب قد ضاع .قال ٓ :طؾقؽ ،فدطا بؽاتب فلمالها طؾقف ثؿ قابؾ هشام بالؽتاب إول فؿا
غادر حرفًا  ،قال محؿد بـ سعد :قالقا :وكان الزهري ثؼة ،كثقر الحديث والعؾؿ والرواية فؼقفًا
()2

ـفؿ سقاقا لؿتقن ْإَ ْخ َبار َوك َ
جامعًا  ،وقال ابـ مـجقيفَ « :وك َ
َان َف ِؼقفًا
َان مـ أحػظ أهؾ َز َماكف َو َأ ْح َس ْ
()3

طشرة َل ْق َؾة خؾت مـ شفر َر َم َضان سـة َأربع َو ْ
طشريـ َومِائَة مـ
َف ً
حؿف اهلل َم َ
ات َل ْق َؾة الث َال َثاء لسبع َ
اضال َر َ
كَاح َقة َّ
الشام  ،وذكره العجؾل يف الثؼات .
()4

()5

قال الحافظ ابـ حجر« :$الػؼقف الحافظ متػؼ طؾك جاللتف وإتؼاكف [وثبتف]» .
()6

وفاته:
مات سـة خؿس وطشريـ وققؾ قبؾ ذلؽ بسـة أو سـتقـ  ،وقال طبقد اهلل بـ طؿرو الرقل،
()7

وأبق مسفر ،والحسـ بـ محؿد بـ بؽار بـ بالل ،وأبق سعقد بـ يقكس :مات سـة خؿس وطشريـ
ومائة  ،ولعؾ هذا الراجح ،واهلل أطؾؿ.
()8


) (1الؿعرفة والتاريخ ،لقعؼقب (.)623/1
) (2الؿعرفة والتاريخ ،لقعؼقب (.)647/1
) (3الطبؼات ٓبـ سعد (.)357 ،356/5
) (4رجال صحقح مسؾؿ ٓبـ مـجقيف (.)275/2
) (5الثؼات لؾعجؾل(.)253/2
) (6تؼريب التفذيب ( .)576/1ولعؾفا «وتثبتف».
) (7تؼريب التفذيب (.)576/1
) (8اكظر :رجال البخاري لؾباجل ( .)647/2
)(179

المطلب الثامن :التعريف بنُسخ المخطوط
الـص طؾى كسختقن خطقتقن  ،وأخرى مطبوطة ،والـسخة إولى
اطتؿد الباحث يف تحؼقق ِّ
()1

تامة ،والثاكقة فقفا سؼط ،والثالثة فقفا كؼص ،وسؼط ،وتحريف ،وإلقك أوصاففا ،وإكصاففا:
النسخة األولى :وهي الـسخة الخطقة الؿحػوضة يف الؿؽتبة الخالدية بالؼدس الشريف( ..ضؿن
الؿجؿوع ،)878 :والخط كسخ ،والحالة جقدة.
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
استِـْ َب ُ
اط َس ِّق ِدكَا
جاء مؽتوب طؾى صرهتا« :كِتـَـــــ
ُ
ــــــــاب ال َػ َوائد ال َغ ِز َيرة م ْن َحديث َب ِر ْي َرة ْ
اة ،حاكِ ِم الح اؽام ،م ْػتِي ِ
ِ
ِ
ِ
وٓكَا ،ال َع اَّلم ِةُ ،ح اج ِة ِ
الػ َر ِقَ :بدْ ِر الدِّ ِ
و َم َ
ين
اإل ْس ََّلمَِ ،ر ْح َؾة إَ َكامَِ ،قاضي ال ُؼ َض َ
ُ ُ ُ
َ
ِ
از ِم ال َؽـَاكِي ا ِ ِ
َأبِي َطب ِد اهللِ محؿ ِد ب ِن إِبر ِ
اط َة ْب ِن َح ِ
اهلل َت َعا َلى
اهق َم ْب ِن َس ْع ِد اهلل ا ْب ِن َج َؿ َ
ْ
ُ َ ا ْ َْ
الشافع ِّيَ ،ت َغ اؿدَ ُه ُ
ِّ

اإل ْش ِػقـَي َ ِ ِ
ين َط ْبدُ الر ْحؿ ِن ِ
ين الدِّ ِ
بِ َر ْح َؿتِ ِهَ ،و َك َتبَ ُه ال َع ْبدُ ال َػ ِؼ ُقر إِ َلى اهللِ َت َعا َ
اهلل َل ُه،
ز
ى
ل
َ
ُ
َ
ا
الشافع ُّي َغ َػ َر ُ
ُّ
ٍ ِ
ِ ِ
َان َفر ُ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِّقن وتِ ْس ِع ِؿا َئ َة» .
اغ ُه في ال َع ْش ِر إَخ ْق ِر م ْن َص َػ َر َسـَ َة َث َؿان وست َ
والؿ ْسؾؿق َن ،وك َ َ
ول َوالدَ ْيهُ ،
()2

ٍ
وجه
 وتؼع يف 22:ورقة ،بؿؼاس 15×21 37سم (18×15سم) ،يف الورقة وجفان ،ويف كلسطرا ،ويف السطر ( )15كؾؿة تؼري ًبا.
(ً )19
ِ
اهلل َط َؾى َس ِّق ِدكَا ُم َح اؿ ٍد َوآل ِ ِه
الر ْح َؿ ِن ا
 وتبدأ هذه الـسخة بؼوله «:بِ ْس ِم اهلل االرحقمَ ،و َص اؾى ُ
ِ
ٍ ِِ
ِ
ِ
ِ
وص ْحبِ ِه َأ َج َؿ ِعق َن».
اهلل َط َؾى َسقِّدكَا ُم َح اؿد َوآله َ
َو َص ْحبِه َو َس َؾمَ ،
الح ْؿدُ هلل َر ِّب ال َعا َلؿق َنَ ،و َص اؾى ُ
ٍ ِ
ِ ِ
وكتب يف آخرها« :وكَان َ َفر ُ ِ
ِّقن َوتِ ْس ِع ِؿا َئ َة».
اغ ُه في ال َع ْش ِر إَخق ِر م ْن َص َػر َسـَ َة َث َؿان َوست َ
َ
َ
أصَّل يف
 وهذه الـسخة كامؾة ،وهي أجود الـسخ وأحسـفا ،وأفضؾفا :لفذا جعؾتفا ًالتحؼقق.
ورمزت لهذه النسخة بــ (خ).
ُ

ملجورا بنذن اهلل تعالى بنططائي الـسخة إولى :فادي الجربيـي  ،والثاكقة :الشقخ
مشؽورا
) )1وقد تػضل
ً
ً
ِ
ِ
صـقع ِف َؿا.
سن
الدكتور /رياضي الطائي العراقي -كزيل إردن -حػظه اهلل تعالى ،شؽر اهلل لفؿا ُح َ
( )2اكظر (ص )121من هذا البحث.
)(111

النسخة الثاىوة :وهي الـسخة الخطقة الؿحػوضة يف مؽتبة جامعة «بروكستون» ،برقم (.)777h
جاء مؽتوب طؾى صرهتا« :بِس ِم اهلل الرحؿ ِن ِ
الح ْؿدُ هللِ َر ِّب ال َعا َل ِؿق َن،
الرحقم ،وبه ثؼتي ،وطؾقه توكؾيَ ،
ا ْ َ ا
ْ
ٍ ِِ
ِ
وص ْحبِ ِه َأ َج َؿ ِعق َن» ،وخ ُّطفا كسخي ،وحالتفا جقدة.
اهلل َط َؾى َس ِّقدكَا ُم َح اؿد َوآله َ
َو َص اؾى ُ
ٍ
سطرا تؼري ًبا ،ويف السطر ()11
وجه ()23
وطدد أوراقفا ( )28يف الورقة وجفان ،ويف كل
ً
كؾؿة تؼري ًبا.
ٍ
محؿد ،وطؾى آل ِ ِه وصحبه،
وجاء يف آخره قوله« :واهلل تعالى أطؾم ،وصؾى اهلل طؾى سقدكا
وسؾم ،وحسبـا اهلل وكعم الوكقل ،كؿؾت الػوائد الغزيرة من حديث بريرة ،والحؿدُ هلل حق حؿده،
محؿد كبقه ،وطبده ،وذلك طؾى يد أفؼر ِ
ٍ
طبقد اهلل ،وأحوجفم إلى ُغػران ربه
وصؾى اهلل طؾى سقدكا
الفادي طؾي أحؿد طؾي البغدادي َغ َػ َر اهلل -له -ولوالديه ،ولؿشايخه ،ولؿن أحسن إلقه ،ولؿن دطا لفم
بالؿغػرة ،ولؽل الؿسؾؿقن الؾفم آمقن» .
()1

وهذه الـسخة طؾى هوامشفا إلحاقات وتصويبات صػقػة ،تدل طؾى أن الـسخة مؼابؾةٌ ،وهي
كاقص ٌة لوحة كامؾة ،ور ّبؿا لوحتقن :من الػائدة ( ،)3وحتى وسط الػائدة (.)46
لم ُيؽتب طؾقفا تاريخ الؽتابة ،وحسب سمال ذوي الشلن يرتجح كتابتفا يف الؼرن الحادي
طشر ،وخط هذه الـسخة كسخ جقد ٓ باس به.
وتم الرمز لهذه النسخة بــ (ب).

( )1اكظر حاشقة (ص )285من هذا البحث.
)(111

النسخة الثالثة :وهي كسخة مطبوطة :فبعدما اكتفقت من كسخ مخطوصة «الخالدية» ،ومؼابؾتفا مع كسخة
طؾي بالعثور طؾى
«بروكستون» ،وبالتواصل الدؤوب مع صَّلب العؾم الؿختصقن يف الخارج ا
من اهلل ا
الـسخة الؿطبوطة وهي بتحؼقق الشقخ طبد الؿجقد جؿعة حػظه اهلل تعالى.
وقد اطتؿد فقفا الؿحؼق طؾى كسخة خطقة مصدرها الؿؽتبة الوصـقة بتوكس  ،وهي ضؿن
()1

مجؿوع برقم ( ،)85527( )48كُتبت ِّ
الحقدب ،إٓ أكه لم يذكر
بخط كسخٍ ُمعتاد ،قام بـسخفا
الحبقب َ
ُ
طدد لوحات الـسخة الخطقة.
ورمزت للمطبوع بـ(ط).



) (1قال الباحث :لم أتؿؽن من آصَّلع طؾقفا ،واطتؿدت طؾى بقاكاهتا من ِخَّلل الـسخة الؿحؼؼة.
)(111

المطلب التاسع :تع ُّقب المطبوع
لم تطبع الػوائد الغزيرة من حديث بريرة إٓ صبعة واحدة ،اطتؿد فقفا محؼؼفا طؾى كسخة
خطقة يتقؿة ،اطرتاها الـؼص والسؼط والتحريف والتصحقف يف مواضع متعددة يليت بقاهنا يف تضاطقف
التحؼقق.
ِ
لؽثرة الـؼص،
وبعد مطالعة الـسخة الؿطبوطة فؽاد الرائي لفا يؼول أهنا تشبه ُأختقفا :وذلك
ِ
موضع ِه .
والسؼط ،والتصحقف ،وغقر ذلك ،وإكك لواجده يف
وإلوك أمثلة ألىواع السقط والتصحوف :
()1

أوالً :سقط يف الروايات:
اكظر :روايات حديث بريرة ڤ .
()2

ثاىوًا :اختالف يف الحروف:
اكظر الػائدة ،)24( ،)22( ،)28( ،)16( ،)15( ،)14( ،)13( ،)12( :وغقرها كثقر.
ثال ًثا :اختالف يف الكلمات:
اكظر :اكظر الػائدة .. ،)76( ، !)48( ،)14( ،)11( :وهذا مـه كثقر.
ٍ
ُ
عبارة من فائدة:
سقط
راب ًعا:
اكظر :الػائدة ( ،)187يف الػائدة ( )217و( :)218يَّلحظ أن الـاسخ أخذ الشطر إول من الػائدة
( ،)217والشطر الثاين من الػائدة ( )182وجعؾفؿا واحدة!.
ٍ
فائدة ،أو زيادة أخرى:
خامسًا :اختالف يف ىقص
كؼص ،وزياد ٌة يف كسخة (ط) ،أ اما الـؼص فؽثقر ،وأ اما الزيادة فـادرة ،وإلقك إمثؾة:
وقع ٌ
مثال الـؼص :اكظر الػائدة (.)113( ،)48( ،)18( ،)18
مثال الزيادة :اكظر حاشقة الػائدة (.)47
) )1قال الباحث :لم أسرد إمثؾ َة كؾفا ،ولؽن ذكرت صرفًا مـفا.
ِ
ٍ
ِ
الـص الؿحؼق(ص.)128
) )2وهيَ " :وفي ِر َوا َيةَ « :ف َػ َع َؾ ْت طَائ َش ُة» ،يف مؼدمة ِّ
)(111

تنبوه لكل ىبوه:
ٍ
وقصد الجؿقع الوصول إلى الصواب :إلرضاء الؿؾك
الـؼدُ
بلدب سار طؾقه السؾف والخؾفْ ،
موجه لعؿؾه وتحؼقؼه ،دون شخصه ومؼامه ،وإن كان الؿحؼق
الوهاب ،وكَّلم الباحث يف كؼد الؿطبوع ا
غػر اهلل له تصرف قؾقَّلً ويف هذا كظر من وجفة كظر الباحث ،وإن كان له الػضل يف إضفارها أو ً
ٓ إلى
حقز الؿطبوع ،طؾى ما فقفا ،ولسان حالي يؼول كؿا قال ابن مالك:$
ِ
ِ
ِ
الج ِؿق ََّل
ُ
ب َثـَائ َي َ
وه َو بِ َس ْب ٍق َحائ ٌز َت ْػضق ََّل ُ .....م ْستَو ِج ٌ
ات ِ
ات وافِرة  .....لِي و َله فِي درج ِ
ٍ
ِ
أخ َرة
ََ َ
َ ُ
اهلل َي ْؼضي بِ ِف َب َ َ
َو ُ



) )1ألػقة ابن مالك (ص.)9 :
)(111

()1

.

صور المخطوط

)(111

صورة غالف ىسخة «الخالدية»
والمشار إلوها (خ)
)(111

صورة اللوحة األولى من ىسخة «الخالدية«
والمشار إلوها (خ)
)(111

صورة الورقة األخورة من ىسخة الخالدية
والمشار إلوها (خ)
)(111

صورة اللوحة األولى من ىسخة «بروىستون«
والمشار إلوها (ب)
)(111

صورة الورقة األخورة من ىسخة «بروىستون«
والمشار إلوها (ب)
)(111

صورة غالف أصل ىسخة «المطبوع«
والمشار إلوها (ط)

)(111

صورة الورقة األولى من أصل ىسخة «المطبوع«
والمشار إلوها (ط)

)(111

القسمُ الثاني

الؿ َح َّؼق
الـَّ ُّص ُ

)(321

َـــــــــــــاب
كِتـ
ُ
ال َػوائِ ِد الغ َِزير ِة ِمن ح ِد ِ
يث َبرِ ْي َرة
َ ْ َ
َ
اط َس ِّق ِدكَا و َم ْق َٓكَا ،ال َع اَّل َم ِةُ ،ح اج ِة ِ
استِـْ َب ُ
اإل ْس ََّل ِم،
ْ
اة ،حاكِ ِؿ الح اؽام ،م ْػتِل ِ
ِ
ِ
ِ
الػ َر ِق
َر ْح َؾة إَكَا ِمَ ،قاضل ال ُؼ َض َ
ُ ُ ُ
اهقؿ ب ِـ سع ِد اهللِ
ِ ِ
ِ
ِ
َبدْ ِر الدِّ ِ
يـ َأبِل َط ْبد اهلل ُم َح اؿد ْب ِـ إِ ْب َر َ ْ َ ْ
از ِم ال َؽـَاكِل ا ِ ِ
اط َة ْب ِـ َح ِ
اهلل َت َعا َلك بِ َر ْح َؿتِ ِف.
ا ْب ِـ َج َؿ َ
الشافع ِّلَ ،ت َغ اؿدَ ُه ُ
ِّ

الر ْح َؿ ِـ ِ
َو َك َت َب ُف ال َع ْبدُ ال َػ ِؼ ُقر إِ َلك اهللِ َت َعا َلك َز ْي ُـ الدِّ ِ
اإل ْش ِػقـ َُّل
يـ َط ْبدُ ا
ِ ِ ِ
َ ِِ
والؿ ْسؾِ ِؿق َـ.
اهلل َل ُف ،ول َقالدَ يفُ ،
الشافع ُّل َغ َػ َر ُ
ٍ ِ
ِ ِ
َان َفر ُ ِ
ِّقـ وتِ ْس ِع ِؿا َئةَ.
اغ ُف فل ال َع ْش ِر إَخ ْق ِر م ْـ َص َػ َر َسـَ َة َث َؿان وست َ
وك َ َ

)(321

¢

()3

اهلل َط َؾك َس ِّق ِد َكا ُم َح اؿ ٍد َوآل ِ ِف َو َص ْحبِ ِف َو َس اؾؿ .
َو َص اؾك ُ
()2

ِ
ٍ ِِ
ِ
ِ
وص ْحبِ ِف َأ َج َؿ ِعقـ.
اهلل َط َؾك َس ِّقد َكا ُم َح اؿد َوآلف َ
الح ْؿدُ هلل َر ِّب ال َعا َلؿ َ
َ
قـَ ،و َص اؾك ُ
َو َبعدُ :

الؿ َملف(])3
[ َمـْ َف ُج ُ
شق ال َؽ ََّل ِم ،م ْش َت ِؿ ٌؾ َط َؾك ما َقد يس َتـب ُط مِـ ح ِد ِ
َف َف َذا مخ َت َصر َخ ٍ
ال مِـ َح ِ
يث َب ِر َير َة ڤ مِ َـ
َ
ُ َ
َ
ُ
ٌ
ُ
()4

ال َػقائِ ِد وإَح َؽا ِم ،وجؿ َؾ ُتفا محا َل ٌة َط َؾك جؿ َؾ ِة ُصرقِ ِف ،وآحاد َها محا َل ٌة َط َؾك آح ِ
اد َها ِطـدَ آستِ َ
دٓ ِل
َ
َ َ ُ ُ َ
ُ َ ُ َ
َ
َ
ُ
ُ ْ
ومح اؼ َؼ ٌة  ،و َقد صدا ر ُتف بِاستِق َػ ِ
طق َيؾ بِ َتؽر ِار ال اؾ ِ
ف الق ِار ِد فِل م ُت ِ
الخ ََّل ِ
اء ِ
كت ال ات ِ
ػظ
قن َأل َػاضِ ِف َ ،و َت َر ُ
َ
َ
َ
َ ُ َ
ُ
َ
ُ
()6

()5

يث ُهق السبب فِل اختِ ََّل ِ
اظ الـا َؼ َؾ ِة ل ِف َذا الح ِد ِ
ف َأل َػ ِ
الؿس َتغـَك َطـف فِل ُص ِر ِق َأساكِ ِ
ف
قد ُح اػاضِ ِفَ :فنِ ان اختِ ََّل َ
َ ا َ ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
()7

يث ،و َتباي ِـ جؿ َؾ ِة م ُتقك ِ ِف بِالـِّسب ِة إِ َلك آح ِ
يؿ والح ِد ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
اد َها و ِ
اض ٌح ،
َ
َ
َ
ُ
إَئ اؿ َة فل َأح َؽامف فل ال َؼد ِ َ َ
َ َ ُ
ُ
()8

()9

) (1يف كسخة (ب) بعد البسؿؾة «وبف ثؼتل ،وطؾقف تقكؾل».
) (2الجؿؾة غقر مقجقدة يف كسخة(ب) ،ويف كسخة (ط) «الحؿد هلل وصؾك .»...
) (3ما بقـ الؿعؼقفقـ مـ الباحث.
) (4يف كسخة (خ) طؾك مؽررة ،ويف كسخة(ط) «يشتؿؾ طؾك».
) (5يف كسخة(ب) ومحؼؼف ،ويف (ط)«وتحؼؼف».
) (6لتعدد الروايات أسباب ِطدا ة :مـفا :الرواية بالؿعـكِ ،حؽاية الحال ،التؼديؿ والتلخقر ،وصػ القاقع،
الجؿع بقـ حديثقـ ،اختصار الحد يث ،تػاوت حػظ الـؼؾة ،الخطل يف الرواية ،الؼؾب يف الحديث،
اإلدراج ،التصحقػ ،وغقر ذلؽ .لؾؿزيد اكظر :كتاب [أسباب تعدد الروايات ،الدكتقر /شرف الؼضاة،
والدكتقر/أمقـ الؼضاة (.])58،53،64،69،63،63،73،88،89

)« (7كؼؾة» غقر مقجقدة يف (ط).
) (8يف كسخة (ط) «تبايـ أحؽام.»...
)« (9واضح» غقر مقجقدة يف (ط).
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ِ
ِ
ِ
جؿق ِع ُص ِرقِ ِفَ :أ َفا َدت َما
َو َٓ َسبِ َقؾ إِ َلك َر ِّد َبعض َفا إِ آ بِدَ لق ٍؾ َراجحٍ َ ،فنِ َذا اس ُتـبِ َطت َأح َؽا ُم َم ُ
رت َط َؾك َف َقائِ ِد ُم ُتقكِ ِف اختِ َق ًارا .
فت إِسـَا َد ُص ُرقِ ِف اخ َت َص ًارا ،واقتَ َص ُ
َذ َكر َكا ُه(ِ )1طـدَ ُم َح ِّؼ ِؼ ِفَ ،و َقدْ َح َذ ُ
()2

ِ
ؾص َو ِ
ؾت َوإِ َل ِقه َمآب.
ابَ ،ع َؾ ْق ِه َت َو َّك ُ
الؿ َوف ُق ل َّ
واهلل َت َعا َلى ُ



) )1يف كسخة (ب) ،و(ط) زيادة «مـفا».
رت طَ َؾك َف َقائِ ِد ُمتُقكِ ِف اختِ َق ًارا» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
فت إِسـَا َد ُص ُرقِ ِف اخت ََص ًارا ،واقت ََص ُ
) (2جؿؾة « َو َقد َح َذ ُ
(ط).
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ات ح ِد ِ
ِ
يث َبرِ َيرة]
[ر ِو َاي ُ َ
اطؾؿ َأ ان مدَ ار ح ِد ِ
اسِ ،
يث َب ِر َير َة َط َؾك َطائِ َش َةِ ،
وابـ ط اب ٍ
وابـ ُط َؿر ﭫ َأ َج َؿ ِعقـ.
َ َ َ
()2

()1

الزبقر ، $وال َؼ ِ
ومدَ َ ِ ِ ِ
سق ِد ِ
اس ِؿ ِ
بـ
بـ ُم َح اؿد ، $وإَ َ
ار َحديث َطائ َش َة ڤ َط َؾك ُط َ
رو َة بـ ُّ َ
َ َ
()4

()3

ِ ِ
يؿـ الؿؽل. $
حؿـ رحؿفا اهلل  ،و َأ َ
الر َ
ؿرة بِـت َطبد ا
َي ِزيد ، $و َط َ
()5

()7

()6

ومدَ ار ح ِدي ِ
ث ا ْب ِـ َط اب ٍ
اس ﭭ َط َؾك ِط ْؽ ِر َم َة .
َ َ َ
()8

ومدَ ار ح ِدي ِ
ث ِ
ابـ ُط َؿر ﭭ َط َؾك َكافِ ٍع. $
َ َ َ
()9

ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ٍ ِ
و َأ َكا َأذ ُك ُر ُمتُ َ
اج ٌة،
قن ُص ِر ِق ُك ِّؾ َواحد م ُـفؿ  ،مـ َغ ِقر َت ْؽ َر ٍار ،إِ آ ل َؿا فقف َفائدَ ٌةَ ،أو َد َطت إِ َلقف َح َ
()10

اد ُك ِّؾ َص ِر ٍ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
كر إِسـَ ِ
وٓ َت ِ
طق َيؾ بِ ِذ ِ
َ
قر ٌة ،وا ِّت َصا ُل َفا بِـَا مِـ ُص ُر ِق
يؼ َٕ :ان َأ َساكقدَ إَئ اؿة فقف فل ُم َصـا َػات ِفؿ َم ْذ ُك َ
()11

ِ
قر ٌة َ ،/ك َذا  ،وإ اك َؿا ُق ِصدَ
َم َشايِخـَا َم ُ
شف َ
()12

()13

َها ُهـَا آقتِصار فِل ال َؽ ََّل ِم ،وال اتـْبِقف َط َؾك ما فِل الح ِد ِ
يث
َ
ُ
َ
َ ُ
()14

مِ َـ ال َػ َقائِ ِد ،وإَح َؽا ِم.

) (1غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
( )2اكظر ترجؿتفا (ص ،)77وترجؿة مغقث ﭬ (ص.)84
) (3اكظر ترجؿتف يف تراجؿ الرواة الذيـ طؾقفؿ مدار الرواية (ص.)86
) (4اكظر ترجؿتف يف تراجؿ الرواة الذيـ طؾقفؿ مدار الرواية (ص.)88
) (5اكظر ترجؿتف يف تراجؿ الرواة الذيـ طؾقفؿ مدار الرواية (ص.)90
) (6اكظر ترجؿتفا يف تراجؿ الرواة الذيـ طؾقفؿ مدار الرواية (ص.)92
) (7اكظر ترجؿتف يف تراجؿ الرواة الذيـ طؾقفؿ مدار الرواية (ص« ،)94الؿؽل» غقر مقجقدة يف (ط).
) (8اكظر ترجؿتف يف تراجؿ الرواة الذيـ طؾقفؿ مدار الرواية (ص.)96
) (9اكظر ترجؿتف يف تراجؿ الرواة الذيـ طؾقفؿ مدار الرواية (ص.)100
) (10يف كسخة (ط) «مـف».
) (11يف كسخة (ط) «وٓ كذكر».
) (12غقر مقجقدة يف (ب)( ،ط).
) (13يف كسخة (ط) «قصدكا».
) )14يف كسخة (ط) «آختصار».
)(321

[ب/1/أ]

قف مِـ َأه ِؾ ِ
ػ فِ ِ
الض ْر ِ
ب َم َع ُفؿ بِ َس ْف ٍؿَ ،ومِـ
و َقد َصـا َ
الع ْؾ ِؿ وال َػ ْف ِؿ َ ،ف َؼ َص ُ
دت التاربُّ َك فِل ا
()2

()1

()4

()3

ِ
ِ
ِ
بِ َح ِ
ار ُط ُؾقمِ ِفؿ ْ
ب َما َمـَ َح
اهللَ /ت َعا َلك ُي ْحس ُـ َج َزا َء ُه ْؿ َطـااَ ،و َٓ َي ْس ُؾ ُ
اغ َت َر ْفـَاَ ،و َب َر َكات ُم َصـا َػات ِفؿ َط َر ْفـَاَ ،و ُ
()5

َمـَ َح مِـ َف ْضؾِ ِف مِـاا ،آمِقـ .
()6

ِ
ت
قن بِ َفا فِي كِ َتا َبتِ َفاَ ،و َلم َي ُؽ ْن َق َض ْ
رو َة َطـ َطائِ َش َة ڤَّ «:
أن َبرِ َير َة َجا َء ْت َتستَع ُ
َأ اما ِر َوا َي ُة ُط َ
()1

()1

ـك كِتَاب َت ِ
ك؛ َفنِن َأحبوا َأن َأ ْق ِضي ع ِ
هؾ ِ
ِمن كِ َتابتِ َفا َشق ًئاَ ،ف َؼا َلت لَ َفا عائِ َش ُة ڤ :ار ِج ِعي إِ َلى َأ ِ
ون
ك َو َي ُؽ ُ
َ َ
َ ُّ
َ
َ
َ
ْ
ك برِير ُة ِلَه ِؾفاَ ،ف َلبوا ،و َقا ُلوا :إِن َشاء ْت َأ ْن َتح َت ِسب ع َؾ ِ
ِ
قك َف ْؾ َق ْػ َع ْل ،
َو َلؤُ ِك لِي َف َع ْؾ ُ
تَ ،ف َذ َك َر ْت َذل َ َ َ ْ َ
ْ َ َ
َ
َ َ
()30

()9

ول اهلل ِ
ِ
ِ
ك لِرس ِ
َف ْؾ َق ْػ َع ْل َ ،و َي ُؽ ُ
ون َلـَا َو َلؤُ ك َ ،ف َذ َك ْر ُت َذل َ َ ُ
()33

()32

َ ،ف َؼ َال لَ َفا َر ُس ُ
ول اهلل

()33

:

) )1يف كسخة (ب) ،و(ط) زيادة « َأئِ اؿ ٌة».
) (2مـفؿ إمام إئؿة ابـ خزيؿة ،وابـ دققؼ العقد ،وابـ زرققن الؿالؽل ،وابـ حزم ،اكظر دراستل حقل
حديث بريرة (ص.)6/
) (3يف (ط) «وقصدت».
) (4يف (ط) «ال ُؼرب».
) (5يف كسخة (خ) «مصـافاهتؿ» ،وهق خطل ،ويف (ب) و (ط) «وبربكات».
)« (6آمقـ» غقر مقجقدة يف (ط).
) (7لػظ الصحقحقـ «تستعقـفا».
) (8يف (ب) و(ط) «تؽـ» ،قال الباحث :وهل طـد البخاري «تؽـ».
الع ْت ُؼ :الحرية»[ .اكظر مختار الصحاح (ص« .])467 /وٓء ِ
)ِ « (9
مات ا ْل ُؿ ْعت َُؼ َو ِر َث ُف ُم ْعتِ ُؼف أو
وهق إذا َ
العتؼ ُ
َ َ
َو َر َث ُة ُم ْعتِ ِؼف كاكت ال َع َرب َتبِق ُعف و َت َف ُبف فـ ُِفل طـف :ا
القٓء كالـ َاسب فَّل َيزول باإلزَ ا َلة» [ .الـفاية يف غريب
ٕن َ
إثر (.])226 /5
)« (10فآحتساب مـ الحسب كآطتداد مـ العد ،وإكؿا ققؾ لؿـ يـقي بعؿؾف وجف اهلل احتسبفٕ :ن لف حقـئذ
أن يعتد طؿؾف فجعؾ يف حال مباشرة الػعؾ كلكف معتد بف  .والحسبة اسؿ مـ آحتساب كالعدة مـ آطتداد
وآحتساب يف آطؿال الصالحة» [ .الـفاية يف غريب إثر (« ،])382 /1و ِ
الح ْس َب ُة َ
واس ٌؿ
بالؽ ْس ِر ُه َق إَ ْج ُر ْ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
احتِ َس ِ
آحتِ َس ِ
اب إَ ْج ِر طؾك اهللِ تؼقل َ :ف َع ْؾ ُت ُف ِح ْس َب ًة» [ .تاج العروس مـ
اب كالعدا ة م ْـ آطْ تدَ اد َأي ْ
م ْـ ْ
جقاهر الؼامقس الزبقدي (ص.])412/
) (11يف كسخة (ب) و(ط) «فؾتػعؾ» ،قال الباحث :وهل طـد البخاري «فؾتػعؾ».
) (12يف كسخة (ط) « َو َٓؤُ ِك َلـَا».
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[خ/2/أ]

ول اهلل ِ
اعي َف ِ ِ
«اب َت ِ
الو َل ُء لِ َؿن َأ ْع َت َق»ُ .ث َّم َقا َم َر ُس ُ
اعتؼي ؛ َفنِ َّك َؿا َ
ْ
ْ
()3

َف َؼ َالَ « :ما َب ُال ُأ َك ٍ
ون
اس َي ْش َترِ ُص َ

اب اهلل ِ  ،م ِن ْاش َتر َط َشرصًا َلقس فِي كِ َت ِ ِ
ون ُش ُروصًا َل ْق َست فِي كِ َت ِ
قس لَ ُهَ ،وإِن َش َر َط
َي ْش َترِ ُص َ
اب اهلل َف َؾ َ
َ
ْ
َ
َ
ِما َئ َة َشر ٍ
طَ ،ش ْر ُط اهلل ِ َأ َح ُّق َو َأو َث ُق»َ .أ ْخ َر َجاه .
ْ
()3

()2

ت َأ ْه ِؾي َع َؾى تِ ْس ِع َأ َواقِي  ،فِي ُكل َعا ٍم ُأوقِ َّق ٌة
َوفِل ِر َوا َي ٍةَ :قا َلتَ « :جا َء ْتـ ِي َبرِ َير ُة َف َؼا َلتَ :كا َت ْب ُ
()1

قل اهللِ
َف َل ِعقـ ِقـ ِي» ،وفِ ِ
قفُ :ث اؿ َقا َم َر ُس ُ
َ

اس َفح ِؿدَ اهلل و َأ ْثـَك َط َؾ ِ
ِ
ون
قفُ ،ث اؿ َق َالَ « :ما َب ُال َأ ْق َوا ٍم َي ْش َترِ ُص َ
َ َ
فل الـا ِ َ

ط َلقس فِي كِ َت ِ ِ ِ
ت فِي كِ َت ِ ِ
ان ِما َئ َة َشر ٍ
ان فِي َشر ٍ
ط َق َضا ُء
قس ْ
اب اهلل َف ُف َو َباصِ ٌلَ ،وإِ ْن َك َ
اب اهللَ ،ما َك َ
َ
ْ
ْ
ُش ُروصًا َل َ
()5

ِ
ِ
الو َل ُء لِ َؿن َأ ْع َت َق» .
َق َضا ُء اهلل َأ َح ُّقَ ،و َش ْر ُط اهلل َأو َثقَ ،وإِ َّك َؿا َ
()6

ِ
ِ
َوفِل ِر َواي ٍة« :/ما با ُل ِر َج ٍ
ال َي ُؼ ُ
الو َلء» .
ول َأ َحدُ ُه ْمَ :أ ْعت ْق َيا ُف َل ُن َول َي َ
َ َ
َ
()7

) (1يف كسخة (ط) «واطتؼل».
) (2يف كسخة (ب) «شرط كتاب اهلل .»..
) (3صحقح البخاري ()50( ،)152/3كتاب الؿؽاتب ) 2( ،باب ما يجقز مـ شروط الؿؽاتب ومـ اشرتط
شرصًا لقس يف كتاب اهلل ،ح( .)2561وصحقح مسؾؿ ( )20( ،)1141/2كتاب العتؼ)2( ،باب إكؿا
القٓء لؿـ أطتؼ ،ح(.)1504
ِ
) (4يف كسخة (ب) « ٍ
وج ْؿ ُعفا َأ َواقِل
الصقاب ،و«إوق اق ُة طـد العرب أربعقن د ْر َه ًؿا َ
أواق» ،قال الباحث :وهق ا
اق مؿدودة إل ِ ِ
ٍ
ِ ِ
مصروفة ،والعام ُة تؼقلَ :أ َو ٍ
ػ ِ
بغقر ياء»[ .غريب الحديث
غقر
ا
مػتقحة إلػ ُم َشدا د َة القاء َ
أواقل مِا َئتَا ِد ْر َهؿ»[ .هتذيب الؾغة (])279 /9
خؿس
ٓبـ الجقزي ( ،])480 /2قال إزهري « َو ْ
ّ
« ويختؾػ باختَّلف اصطَّلح البَّلد ،وقال الجقهري :فلما الققم فقؿا يتعارففا الـاس ،ويؼدر طؾقف إصباء
فإوققة طـدهؿ وزن طشرة دراهؿ وخؿسة أسباع درهؿ»[ .تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس الزبقدي
(ص.])8653 /
) (5يف كسخة (ب) و(ط) «مـ» ،قال الباحث :وهل يف البخاري «مـ».
) (6صحقح البخاري ( )54( ،)192/3كتاب الشروط)13( ،باب الشروط يف القٓء ،ح( )2579بؾػظ
«رجال» ،ويف مقضع آخر «أققام».
) (7صحقح البخاري ( )50( ،)152/3كتاب الؿؽاتب )3( ،باب استعاكة الؿؽاتب وسمالف الـاس،
ح( )2563بؾػظ« :ما بال رجال مـؽؿ يؼقل أحدكؿ أطتؼ يا فَّلن ولل القٓء» ،وصحقح مسؾؿ
( )20( ،)1142/2كتاب العتؼ )2( ،باب إكؿا القٓء لؿـ أطتؼ ،ح( )1504بـحقه.
)(329

[ب/1/ب]

ان ُحرا َل ْم ُيخَ ق ْر َها» .
وج َفا َع ْبدً اَ ،و َلو َك َ
َوفِل ِر َوا َي ٍة َق َالَ « :و َك َ
ان زَ ُ
()1

ِ
قن بِ َفا فِي كِ َتا َبتِ َفاَ ،و َع َؾ َقفا َخ ْؿ ُس َأ َواقِي
َوفِل ِر َوا َي ٍةَ « :أ َّن َبرِ َير َة ڤ َدخَ َؾ ْ
ت َع َؾ َقفا َت ْستَع ُ

()2

ت فِقفاَ :أر َأ ِ
ت ع َؾقفا فِي َخؿ ِ ِ ِ
دت َل ُفم َعدَّ ًة
يت إِ ْن َعدَ ُ
قنَ ،ف َؼا َلت َل َفا َعائِ َش ُة ڤ َو َك ِػ َس ْ
ُكج َؿ ْ َ َ
س سـ َ
َ َ
ْ
()1

()1

()1

ك َأه ُؾ ِ
احدَ ًة َأيبِقع ِ
و ِ
ك َف ُل ْعتِ َؼ َ
ت َبرِ َير ُة إِ َلى َأ ْه ِؾ َفا»َ ،و َذ َك َر َك ْح َق َما َت َؼدا َم:
ون َو َلؤُ ِك لِي؟َ ،ف َذ َه َب ْ
ك َف َق ُؽ َ
ْ
َ ُ
َ
َأ ْخ َر َجاه .
()6

)(1صحقح مسؾؿ ( )20( ،)1143/2كتاب العتؼ )2( ،باب إكؿا القٓء لؿـ أطتؼ ،ح(.)1504
) (2يف كسخة (ط) «خؿسة ٍ
أواق» .وهق أصح.
ٍ
مشاهر ًة أو ُمساكاةً ،ومـف « َتـْجقؿ الؿؽا َتب
أوقات معؾقمة ُمتتَابعة
)َ «(3تـْجقؿ الدا يـ :هق أن ُي َؼ ارر ططاؤُ ه يف
َ
وكُجقم الؽتابة» ،وأص ُؾف أن العرب كاكت َت ْجعؾ َمطالِع َم ِ
مقاققت ل ِ ُحؾقل ُديقكِفا
ـازل الؼؿر و َمساقِ َطفا
َ
ِ
اجؿ ا
الؿـازل» [ .الـفاية يف غريب
حؾ طؾقؽ مالل :أي ال ُّثر ايا وكذلؽ باقل
وغقرها ،فتؼقل :إذا َص َؾع الـ ُ
الؿ َال إِ َذا َأ ادا ُه ك ُُجق ًما :أي ُيمَ ِّديف طـد اك ِْؼ َضاء ك ُِّؾ
الحديث وإثر ابـ إثقر (.])55 /5قال الزبقدي« :و ك ََج َؿ َ

َش ْف ٍر مـفا ك َْج ًؿا » [ .تاج العروس (.])478 /33قال صاحب الؾسان« :والـجؿ :الققت الؿضروب ،وبف
سؿل الؿـجؿ .و كجؿت الؿال إذا أديتف كجق ًما  ،..ومـف تـجقؿ الؿؽاتب و كجقم الؽتابة» [ .لسان العرب
(.])570/12
)« (4و َك ُػ َس بالضؿ كَػاس ًة  :أي صار َم ْرغقبا فقف» [ .الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ إثقر (،])203 /5
«ققلف :كػست فقفا :أي حرصت طؾقفا» [ .مشارق إكقار طؾك صحاح أثار (َ « ،])38 /2
وش ْل ٌء كَػقس
أي ُي َتـَا َفس فقف و ُي ْر َغب ،وهذا َأ ْك َػس ما لِل َأي َأ َح ُّبف و َأك َْر ُمف ِطـِدي .و َك ْػس بف َأي َض اـ وبا َبف َسؾِ َؿ .و َك ُػس
ا
الش ْل ُء مـ باب َض ُرف صار َم ْر ُغق ًبا فقف» [ .مختار الصحاح الرازي (ص.])319 /
) (5قال السـدي« :$طَ دا ةً :بِ َػتْحِ ال َع ِ
قـ َو ُم َرا ُد طَائِ َش َة ِش َراؤُ َها بِ َبدَ ِل الؽِتَا َب ِة َوإِطْ تَا ُق َفا»[ .حاشقة السـدي طؾك
ســ ابـ ماجف (.])106/2
) (6صحقح البخاري ( )50( ،)151/3كتاب الؿؽاتب ) 21( ،باب الؿؽاتب وكجقمف يف كؾ سـة كجؿ،
ح( ،)2560وصحقح مسؾؿ (  )20( ،)1141/2كتاب العتؼ )2( ،باب إكؿا القٓء لؿـ أطتؼ،
ح( )1504كَّلهؿا بـحقه.
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وفِل ِرواي ٍةَ :أ اكف َق َال ل ِعائِ َش َة ڤَ « :ل يؿـَع ِ
ِ
ك»ُ ،ث اؿ َقا َم فِل الـا ِ
ك َذلِ َ
اهللُ ،ث اؿ َق َالَ « :أ َّما
َْ ُ
َ
َ
ُ
َ َ
اس َف َحؿدَ َ
َب ْعد» .
()1

ت َعائِ َش ُة» .
َوفِل ِر َوا َي ٍةَ « :ف َػ َع َؾ ْ
()2

ول اهلل ِ
ت و ِهي ِعـْدَ م ِغ ِ
ِ
ِ ِ ٍ َ ِ
قث ِ
بن َج ْح ٍ
ش ﭬَ ،فخَ َّق َر َها َر ُس ُ
ُ
َوفل ر َوا َية« :أ َّن َبر َير َة ُعت َؼ ْ َ َ
كَ /ف َل ِخقار لَ ِ
«إِن َقرب ِ
ك» .
َ
َ َ

َ ،و َق َال:
[خ/2/ب]

()3

ول اهلل ِ
َوفِل ِر َوا َي ٍةَ « :أ َّن َر ُس َ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وج َفا» .
قن َف َار َق َفا زَ ُ
الح َّرة ح َ
الؿطَ َّؾ َؼة ُ
َج َع َل عدَّ َة َبرِ َير َة عدَّ َة ُ
()1

ول اهلل ِ
َوفِل ِر َوا َي ٍةَ « :ف َجا َء ْتـ ِي َبرِ َير ُة َو َر ُس ُ
()1

()5

جالِس؛ َف َؼا َل ْ ِ ِ
قؿا َبقـ ِي َو َبقـَ َفا َما َر ُّد َأ ْه ِؾ َفا،
َ ٌ
ت لي ف َ

) (1صحقح مسؾؿ ( )20( ،)1142/2كتاب العتؼ)2( ،باب إكؿا القٓء لؿـ أطتؼ ،ح(.)1504
) (2هذه الرواية غقر مقجقدة يف (ط) ،صحقح البخاري( )34( ،)73/3كتاب البققع )73( ،باب إذا اشرتط
شروصًا يف البقع ٓ تحؾ ،ح( ،)2168وأيضًا ( )54( ،)192/3كتاب الشروط )13( ،باب الشروط يف
القٓء ،ح(.)2729
) (3ســ أبل داود ( )13( ،)271/2كتاب الطَّلق )22( ،باب حتك متك يؽقن لفا الخقار ،ح(،)2236
وإسـاده ضعقػٕ :ن فقف محؿد بـ إسحاق ،وهق مدلس وقد طـعـ ،قال طـف ابـ حجر « :$صدوق
مشفقر بالتدلقس طـ الضعػاء والؿجفقلقـ وطـ شر مـفؿ وصػف بذلؽ أحؿد والدارقطـل وغقرهؿا».
[تعريػ أهؾ التؼديس بؿراتب الؿقصقفقـ بالتدلقس (ص.])51/
وجفا هل ما َت ُعدّ ه مـ أ ايام أ ْقرائِفا أو أيام َح ْؿؾِفا أو ْأر َبعة ْأش ُفر ْ
وطشر
والؿتَق ّفك طـفا زَ ُ
الؿ َط اؾؼة ُ
الؿرأة ُ
)« (4طدا ة ْ
ْ
والؿ ْرأ ُة ُم ْعتدّ ة» [ .الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ إثقر ( ،])415 /3قال صاحب الصحاح:
وطشر َلقال َ
وجؿع ِطدا تِفا ِطدَ ٌد و َأصؾ ذلؽ كؾف مـ ال َعدِّ »[ .
« ِطدا ُة الؿرأة أيام أقرائفا» [ .مختار الصحاح (ص« ،])467 /
ُ
لسان العرب ابـ مـظقر ( ،])281 /3لؾؿزيد اكظر [ :تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس الزبقدي (ص/

.])2109
) (5مسـد أبل يعؾك ( ،)319/8طـ طائشة ح( ،)4921قال الباحث :إسنـاده ضنعقػٕ :ن فقنف أبنا معشنر ،قنال
جنرح شنديد ،و«قنال أبنق بؽنر إثنرم :قؾنت ٕبنل طبند اهلل-يعـنل أحؿند بنـ
ابـ معقـ« :لقس بشلء» وهنق
ٌ
حـبؾ -أبق معشر الؿدين يؽتب حديثف؟ ،فؼال :حديثف طـدي مضطرب ٓ يؼقؿ اإلسـاد ولؽـ أكتنب حديثنف
أطترب بف» ، ،وقال البخاري« :مـؽر الحديث» ،وضعػف أبق داود والـسائل ،و ضعػف ابـ حجر ،اكظر [ هتنذيب
التفذيب( ،)327/29وتؼريب التفذيب (.])559

) (6يف كسخة (ط) « َجا َء ْتـ ِ ْل».
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ت َصوتِيَ ،وا ْكتَ َف ْر ُت َفاَ ،ف َس ِؿ َع َذلِ َ
ك الـَّبِ ُّي
تَ :ل َها اهللُ َ ،و َر َف ْع ُ
َف ُؼ ْؾ ُ
ُخ ِذ َيفا َو ْاش َترِصِي »َ ،و َس َ
الح ِديث .
اق َ
()3

()2

َف َس َل َلـ ِي َف َل ْخ َب ْر ُت ُهَ ،ف َؼ َال:

()3

قل اهللِ
َوفِل ِر َوا َي ٍةَ :ف َؼ َال َل َفا َر ُس ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب َأن
« :إِ َذا ُأ ْعت ْؼت َف َل ْكت َأ ْو َلى بِ َل ْمرِك َما َلم َأ َصك َ ،و َما ُأح ُّ
()3

ِ
اج َة لِي بِه» .
َت ْػ َعؾي»َ ،ف َؼا َل ْتَ « :ل َح َ
()2

) (1يف كسخة (ب) «ٓ واهلل» ،ويف كسخة (ط) «لفا اهلل» .وإلقؽ معـاهاَ ٓ« :ها اهللِ ما َفع ْؾ ُت  :أي ٓ واهللُِ ،أب ِد َل ِ
ت
َ
َ
ْ
ِ
ِ
أس ٍد مـ ُأ ْسد اهلل
يقم ُحـَقـ ،قال أبق بؽر َ ٓ :ها اهلل إ ًذا ٓ َي ْعؿدُ إلك َ
الفاء مـ القاو ،ومـف حديث أبل َقتادة َ
ُيؼاتِ ُؾ طـ اهلل ورسقلف ف ُق ْعطقؽ َس َؾبف ،هؽذا جاء الحديث ( ٓ ها اهلل إ ًذا ) والصقاب ( َ
ٓ َها اهللِ ذا ) بحذف
ُ
ف َت ْ
خػق ًػا» [ .الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ
=الفؿزة ومعـاه ٓ :واهللِ ٓ
يؽقن َذا ْأوٓ واهللِ إ ْم ُر َذا َف ُح ِذ َ
إثقر ( .])535 /5قال الباحث :ققلف« :والصقاب ( َ
متعؼبٕ :ن الؾػظ هؽذا
ٓ َها اهللِ ذا ) بحذف الفؿزة»
ٌ
ورد يف الصحقح ،فاقتضك الرتجقح ،وهل تعترب مـ إيؿان :لؼقل ابـ فارس« :ويؼقلقن يف القؿقـَ ٓ :ها
اهللِ»[ .مؼايقس الؾغة ابـ فارس ( ،])2 /6ويَّلحظ أيضًا أنَ « :ها لؾ ّتـْبِ ِ
قف قد ُي ْؼ َس ُؿ هبا ُ
يؼال  ٓ :ها اهللِ ما
َفع ْؾ ُتَ ،أي ٓ واهللِ ُ ،أب ِد َل ِ
ِ
القاو » [ .تاج العروس ( .])535 /40وقد جاء ُ
ققل أبل بؽر ﭬ فقؿا
ت الفا ُء مِـ
َ
ْ
قل اهللِ
ِ
طَ ام حـَق ٍـ َف َؾؿا ا ْل َت َؼقـَا كَاك ْ ِ
رواه البخاري طَ ْـ َأبِل َقتَا َد َة ﭬ َق َالَ :خر ْجـَا م َع رس ِ
قـ
َت ل ْؾ ُؿ ْسؾِؿ َ
ْ
َ ُ ْ
ا
َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَدَ ْر ُت َحتاك َأ َت ْق ُت ُف مِ ْـ َو َرائِ ِف َحتاك َض َر ْب ُت ُف
قـ طَ ََّل َر ُج ًَّل م ْـ ا ْل ُؿ ْسؾِؿ َ
َج ْق َل ٌة َف َر َأ ْي ُت َر ُج ًَّل م ْـ ا ْل ُؿ ْش ِرك َ
قـ َف ْ
ػ طَ َؾك حب ِؾ طَ اتِ ِؼ ِف َف َل ْقب َؾ طَ َؾل َف َضؿـِل َضؿ ًة وجدْ ُت مِـْفا ِريح ا ْلؿق ِ
بِالسق ِ
ت ُث اؿ َأ ْد َر َك ُف ا ْل َؿ ْق ُت َف َل ْر َس َؾـِل
َ َْ
َ
ا َ َ
َ
َْ
ا ْ
ا
ا
ِ
َف َؾ ِ
ح ْؼ ُت طُ َؿ َر ْب َـ ا ْل َخ اط ِ
اب َف ُؼ ْؾ ُتَ :ما َب ُال الـ ِ
َف َؼ َال:
ااس َر َج ُعقا َو َج َؾ َس الـابِ ُّل
ااس َق َالَ :أ ْم ُر اهللُ ،ث اؿ إِ ان الـ َ
= َم ْـ َقت ََؾ َقتِ ًقَّل َل ُف طَ َؾ ْق ِف َب ِّقـَ ٌة َف َؾ ُف َس َؾ ُب ُف َف ُؼ ْؿ ُت َف ُؼ ْؾ ُت َم ْـ َي ْش َفدُ لِل ُث اؿ َج َؾ ْس ُت ُث اؿ َق َالَ :م ْـ َقت ََؾ َقتِ ًقَّل َل ُف طَ َؾ ْق ِف َب ِّقـَ ٌة
َف َؾ ُف َس َؾ ُب ُف َف ُؼ ْؿ ُتَ ،ف ُؼ ْؾ ُتَ :م ْـ َي ْش َفدُ لِل ُث اؿ َج َؾ ْس ُت ُث اؿ َق َال ال اثال ِ َث َة مِ ْث َؾ ُف َف ُؼ ْؿ ُتَ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
قل اهللِ َ :ما َل َؽ َيا
َأ َبا َقتَا َد َة َفا ْقت ََص ْص ُت طَ َؾ ْق ِف ا ْل ِؼ اص َة َف َؼ َال َر ُج ٌؾَ :صدَ َق َيا َر ُس َ
قل اهللِ َو َس َؾ ُب ُف ِطـ ِْدي َف َل ْر ِض ِف طَ ـِّل َف َؼ َال َأ ُبق َب ْؽ ٍر

ُي ْعطِ َ
قؽ َس َؾ َب ُف َف َؼ َال الـابِ ُّل
الصدِّ ُيؼ ﭬ َٓ َها اهللِ إِ ًذا َٓ َي ْع ِؿدُ إِ َلك َأ َس ٍد مِ ْـ ُأ ْس ِد اهللِ ُي َؼاتِ ُؾ طَ ْـ اهللِ َو َر ُسقل ِ ِف
ِّ
ال َت َل اث ْؾ ُت ُف فِل ْ ِ
َصدَ َق َف َلطْ َطا ُه َفبِ ْع ُت الدِّ ر َع َفا ْب َت ْع ُت بِ ِف م ْخر ًفا فِل َبـِل سؾِؿ َة َفنِ اك ُف ََٕ او ُل م ٍ
اإل ْس ََّل ِم» .صحقح
َ
َ َ
َ َ
ْ
البخاري ( )57( ،)92/4كتاب فرض الخؿس )17( ،باب مـ لؿ يخؿس إسَّلب ،ح(.)3142
) (2يف كسخة (ط) « َو ْاشت َِرصِ ْل» غقر مقجقدة.
) (3صحقح البخاري ( )34( ،)73/3كتاب البققع )73( ،باب إذا اشرتط شروصا يف البقع ٓ تحؾ ،ح
( ،)2168بـحقه.
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و َأما ِرواي ُة ال َؼ ِ
ان فِي َبرِ َير َة َث َل ُ
ت
السـَ ِنَ :أ َّك َفا ُعتِ َؼ ْ
اس ِؿ َطـ َطائِ َش َة ڤ َقا َلتَ « :ك َ
َ ا َ َ
ث ُسـَ ٍن؛ َإ ْحدَ ى ُّ
ول اهلل ِ
َفخُ ق َر ْت فِي زَ ِ
وج َفاَ ،و َق َال َر ُس ُ

ول اهلل ِ
الو َل ُء لِ َؿن َأ ْعتَ َق»َ ،و َد َخ َل َر ُس ُ
َ «:

ور
َ /وال ُب ْر َم ُة َت ُػ ُ

()1

ِ
ِ
الؿ ِدي َـ ِة َ ،ق َالَ « :أ َل ْم َأ َر ُب ْر َم َة فِ َقفا َل ْح ٌم؟»َ ،قا ُلواَ :ب َؾىَ ،و َذلِ َ
ك
بِ َؾ ْح ٍم َ ،ف ُؼر َب إِ َلقه ُخ ْب ٌزَ ،و ُأ ْد ٍم من ُأ ْد ِم َ
()1

()1

()1

()1

الصدَ َق َةَ ،ق َالَ « :ع َؾ َقفا َصدَ َق ٌةَ ،و َلـَا َه ِد َّي ٌة» .
َل ْح ٌم ُت ُصد َق بِ ِه َع َؾى َبرِ َير َةَ ،و َأ ْك َ
ت َل َت ْل ُك ُل َّ
()8

) (1يف كسخة (ب) و(ط) «يطلك» ،وهق الصقاب.
) (2لؿ يؼػ الباحث طؾك هذه الرواية هبذا الؾػظ يف كتب السـة الؿعروفة ،وإكؿا وجده هبذا الؾػظ يف أسد
الغابة ،حقث ذكر الؿصـػ أن أبا جعػر الؿستغػري رواه طـ ابـ طجَّلن طـ يحقك ابـ طروة طـ أبقف طـ
طائشة ڤ ،وقال أخرجف أبق مقسك[ .أسد الغابة( ،])480-479/4وأورده الذهبل يف السقر طـد إيراده
صرق حديث بريرة ڤ[ .السقر(.])300/2
) (3يف كسخة (ط) «الق َٓء لِؿـ َأطْ تِ َؼ ،ود َخ َؾ رسق ُل اهللِ
َ ُ ْ
َ َ
َ ُ َ ْ

» غقر مقجقدة يف أصؾ الؿخطقط ،وأثبتفا الؿحؼؼ

يف الؿطبقع.
)«(4البرمة ِ :
الؼدر مطؾ ًؼا ،وجؿعفا بِ َرام وهل يف إصؾ الؿت َ
ّخذة مـ الحجر الؿعروف يف الحجاز والقؿـ».
ُْ َ
[الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ إثقر ( .])307 /1وقال ابـ فارس« :وكذلؽ البرمة ،وهل ِ
الؼدْ ر».
ُْ َ
[مؼايقس الؾغة ابـ فارس ( ،])222 /1وقال ابـ الجقزيَ ...«:$صب ُخقا يف البرم ِة وهل ِ
الؼدْ ر» [ .غريب
َ
ُْ َ
الحديث ٓبـ الجقزي ( ،])67 /1لؾؿزيد اكظر [ :لسان العرب ابـ مـظقر (.])43 /12
بالض ِّؿ  :ما ُيمك َُؾ مع ُ
الخ ْب ِز
إدام مِ ْـ ُأ ْد ِم البقت» ،إُ ْد ُم مـ (« :أ َد َم ) ،اإل َدام بالؽسر وإُ ْد ُم ا
) (5يف كسخة (ط) « َو ٌ
أي شلء كان» [.الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ إثقر ( ])62 /1بتصرف يسقر« ،قال أبق طُ بقد :وٓ أرى
ّ
ٓ مـ َأ ْد ِم ال ّطعامّ ،
هذا إ ّ
صَّلحف وصِقبف إكّؿا يؽقن باإلدام ،وكذلؽ يؼال صعام َم ْلدوم» [ .مؼايقس الؾغة
ٕن
َ
ابـ فارس (.])89 /1
) (6يف كسخة (ط) «الربمة».
) (7غقر مقجقدة يف أصؾ (ط) ،وأثبتفا الؿحؼؼ.
) (8صحقح البخاري ( )68( ،)47/7كتاب الطَّلق )14( ،باب ٓ يؽقن بقع إمة صَّلقًا ،ح(،)5279
وصحقح مسؾؿ ( )20( ،)1143/2كتاب العتؼ )2( ،باب إكؿا القٓء لؿـ أطتؼ ،ح( )1504بـحقه،
والؾػظ لؾبخاري.
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[ب/2/أ]

اس َي َت َصدا ُق َ
َوفِل ِر َوا َي ٍةَ :و َك َ
قن َط َؾ َقفاَ ،ف َؼ َالُ « :ه َو َع َؾ َقفا َصدَ َق ٌة َو ُه َو َل ُؽ ْم َه ِد َّي ٌة» .
ان الـا ُ
()1

ِ
ِ
رت فِي زَ ِ
وج َفا ُحر»،
َوفِل ِر َوا َي ٍةَ « :و ُخق ْ
ابـ ال َؼاس ِؿَ « :$-وزَ ُ
الر ْح َؿ ِـ َ -ي ْعـل َ
وج َفا»َ ،ق َال َط ْبدُ ا
َق َال ُش ْع َب ُة ُ :$ثؿ س َل ْل ُت َط ْبدَ الر ْحؿ ِـ َ $ط ْـ َز ِ
وج َفاَ ،ف َؼ َالَ َٓ :أ ْد ِري َأ ُحر َأ ْم َط ْبد » .
ا َ
ا َ
()3( )2

ول اهلل ِ
ت عب ٍد مؿ ُؾ ٍ
رتَ ،و َق َال َل َفا َر ُس ُ
ت ُخق ْ
وكَ ،ف َؾ َّؿا ُعتِ َؼ ْ
َوفِل ِر َوا َي ٍةَ « :قا َلت :إِ َّن َبرِ َير َة َكا َك ْ
ت َت ْح َ َ ْ َ ْ
()1

اهلل ِ

ت َفار ْقتِ ِقه ما َلم يؿس ِ
ك ،وإِ ْن ِش ْئ ِ
ت مع زَ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ «:أ ْك ِ
ت َأ ْم َؾ ُ
ك» .
وج َ
ك بِـَ ْػسك؛ إِ ْن ش ْئت َأ َق ْؿ َ َ
َ ْ َ َ َّ
َ
()5

) (1هذه الرواية غقر مقجقدة يف كسخة (ط) ،صحقح مسؾؿ( )20( ،)1143/2كتاب العتؼ )2( ،باب إكؿا
ااس َيت ََصدا ُق َ
القٓء لؿـ أطتؼ ،ح( ،)1504بؾػظَ « :وك َ
قن طَ َؾ ْق َفا َو ُت ْف ِدي َلـَا َف َذك َْر ُت َذل ِ َؽ لِؾـابِ ِّل
َان الـ ُ
َف َؼ َالُ :ه َق طَ َؾ ْق َفا َصدَ َق ٌةَ ،و ُه َق َل ُؽ ْؿ َه ِد اي ٌةَ ،ف ُؽ ُؾق ُه».
) (2يف كسخة (ب) «أم غقره».
) (3صحقح البخاري ( )51( ،)155/3كتاب الفبة وفضؾفا والتحريض طؾقفا )5( ،باب قبقل الفدية،
ح( ،)2578وصحقح مسؾؿ ( )20( ،)1144/2كتاب العتؼ )2( ،باب إكؿا القٓء لؿـ أطتؼ،
ح(.)1504
) (4يف كسخة (ط) «فؼال».
) (5معجؿ الطرباين إوسط ( ،)277/8باب :الؿقؿ مـ اسؿف مسعقد طـ طائشة ،ح( ،)8629وفقف طبد اهلل بـ
بـ لفقعة ،وهق مـ رواية طبد اهلل بـ وهب طـف ،قال الباحث :وهق حسـ اإلسـاد  ،وٓ يضر أن يف إسـاده
ابـ لفقعةٕ :ن الذي رواه طـف طبد اهلل بـ وهب ،وقد روى طـف قبؾ آختَّلط ،وإلقؽ تػصقؾ ذلؽ .طبد
اهلل ابـ لفقعة ،قاضل مصرُ ،تؽؾؿ فقف مـ قبؾ حػظفٕ :كف اختؾط بلخرة ،فلكثر العؾؿاء طؾك تضعقػف بعد
آختَّلط ،قال الحافظ ابـ حجر « :صدوق ،خؾط بعد احرتاق كتبف ،و رواية ابـ الؿبارك و ابـ وهب طـف
أيضا« :طبداهلل بـ لفقعة الحضرمل
أطدل مـ غقرهؿا» ([،تؼريب التفذيب.])319/1 :وقال ابـ حجر ً
قاضل مصر اختؾط يف آخر طؿره وكثر طـف الؿـاكقر يف رواياتف»([ .تعريػ أهؾ التؼديس .])54 /1 :وكؼؾ
الحافظ طـ الحاكؿ ققلف ...«:لؿ يؼصد الؽذب وإكؿا حدث مـ حػظف بعد احرتاق كتبف فلخطل»([ .هتذيب
التفذيب [ ،])378/5:رفع اإلصر طـ قضاة مصر .])195/1:قال أبق داودَ « :س ِؿعت َأ ْحؿد َق َالَ :ق َال
ا ْبـ ا ْل ُؿ َبارك سـة تسع َوسبعقـ مـ سؿع ا ْبـ َل ِفق َعة ُمـ ُْذ ْ
طشريـ سـة َفنِن َس َؿاطف َصالح سؿعتف َق َال :احرتقت
ِ
ِ
ِّقـ» [ .سمآت أبل داود لإلمام أحؿد .])170 /1 :وقال ابـ
كتب ا ْبـ َل ِفق َعة زَ طَ ُؿقا فل سـة أ ْر َب ْع َوست َ

ً
صالحا ،ولؽـف كان يدلس طـ الضعػاء قبؾ احرتاق كتبف ،ثؿ احرتقت كتبف يف سـة
شقخا
حبان «:كان
ً
سبعقـ ومائة قبؾ مقتف بلربع سـقـ …،وكان أصحابـا  ،يؼقلقن  ،إن سؿاع مـ سؿع مـف قبؾ احرتاق كتبف
)(311

مثؾ العبادلة فسؿاطفؿ صحقح ومـ سؿع مـف بعد احرتاق كتبف فسؿاطف لقس بشلء وكان ابـ لفقعة مـ
الذهبل يف التذكرة:
الؽتابقـ لؾحديث والجؿاطقـ لؾعؾؿ والرحالقـ فقف»[ .الؿجروحقـ .])11/2 :وقال
ُّ
«ولؿ يؽـ طؾك سعة طؾؿف بالؿتؼـ ،حدّ ث طـف ابـ الؿبارك ،وابـ وهب ،وأبق طبد الرحؿـ الؿؼرئ وصائػة
قبؾ أن يؽثر القهؿ يف حديثف ،وقبؾ احرتاق كتبف فحديث همٓء طـف أققى وبعضفؿ يصححف وٓ يرتؼل=
=إلك هذا…» [ .تذكرة الحػاظ .])174/1 :قال الحافظ ابـ حجر« :وابـ لفقعة هق يف إصؾ «صدوق»
لؽـ احرتقت كتبف ،فحدّ ث مـ حػظف فخؾط ،وضعػف بعضفؿ مطؾؼًا ومـفؿ مـ فصؾ فؼبؾف مـف ما حدّ ث
بف طـد الؼدماء ومـفؿ مـ خص ذلؽ بالعبادلة مـ أصحابف وهؿ طبداهلل بـ الؿبارك وطبداهلل بـ وهب
وطبداهلل بـ يزيد الؿؼرئ[ .»...كتائج إفؽار .])33/2 :وقال اإلمام أحؿد  -$-يف رواية أبل داود:
«ومـ كان مثؾ ابـ لفقعة بؿصر يف كثرة حديثف وضبطف وإتؼاكف» [ .سمآت أبل داود لإلمام أحؿد:
 .])246/1وروي طـ أحؿد أكف قال« :سؿاع العبادلة مـ ابـ لفقعة طـدي صالح» [ .شرح طؾؾ الرتمذي:
 .])420 / 1وقال الثقري( :طـد) ابـ لفقعة إصقل ،وطـدكا الػروع ،وقال حججت حججًا ٕلؼك ابـ
لفقعة [ .شرح طؾؾ الرتمذي .])421 /1 :وكان ابـ وهب يؼقل« :حدثـل واهلل الصادق البار طبد اهلل بـ
لفقعة» وقال يعؼقب بـ سػقان« :سؿعت أحؿد بـ صالح وكان مـ خقار الؿتؼـقـ يثـل طؾقف» [ .الؿعرفة
والتاريخ .])434/2 :قال الباحث  :أحؿد بـ صالح مصري ففق بؾديف فؽَّلمف مؼدم طؾك غقره ،فؼد قال
أيضًا « :كان ابـ لفقعة مـ الثؼات إٓ أكف إذا لؼـ شقئا حدث بف» [ .التفذيب .])378/5:وقال الحافظ طبد
الغـل بـ سعقد إزدي « :إذا روى العبادلة طـ ابـ لفقعة ففق صحقح ابـ الؿبارك وابـ وهب والؿؼري».
[هتذيب التفذيب .])378 /5 :قال ابـ طدي يف الؽامؾ« :وهذا الذي ذكرت ٓبـ لفقعة مـ حديثف وبقـت
جزء ًا مـ أجزاء كثقرة مؿا يرويف ابـ لفقعة طـ مشايخف ،وحديثف حسـٕ ،كف يستبان طؿـ روى طـف ،وهق
مؿـ يؽتب حديثف» [.الؽامؾ يف ضعػاء الرجال .])253 /5 :وقال أيضًا« :وقد روى طـف -أي ابـ لفقعة
 الثؼات الثقري وشعبة ومالؽ إلك أن قال :وأما حديث مالؽ فلخربكا الؼاسؿ بـ مفدي ثـا أبق مصعبثـا مالؽ طـ الثؼة طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده»[ .الؽامؾ يف ضعػاء الرجال.])252 ،251/5 :
الػَّلس « :طبد اهلل بـ لفقعة احرتقت كتبف ،فؿـ كتب طـف قبؾ ذلؽ :مثؾ ابـ الؿبارك،
قال طؿرو بـ طؾل ا
وطبد اهلل يزيد الؿؼرئ أصح مـ الذيـ كتبقا بعدما احرتقت كتبف»[ .الجرح والتعديؾ .])147 /5 :قال
الشقخ الؿع ِّؾؿل « :$إذا كان الراوي طـ ابـ لفقعة :ابـ الؿبارك أو ابـ وهب ،وصرح مع ذلؽ بالسؿاع
ففق صالح يف الجؿؾة»[ .الػقائد الؿجؿقطة :ص .])215قال إلباين « :$فنن رواية العبادلة الثَّلثة طـف
صحقحة وهؿ طبد اهلل بـ الؿبارك وطبد اهلل بـ وهب وطبد اهلل بـ يزيد الؿؼرئ ،فنهنؿ رووا طـف قبؾ
احرتاق كتبف ....إلك أن قال :ضعػ ابـ لفقعة إكؿا هق مـ سقء حػظف ،فؿثؾف يتؼقى حديثف بؿجقئف مـ وجف
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وج َبرِ َير َة َع ْبدً ا» .
َوفِل ِر َوا َي ٍةَ :ق َال َ « :ك َ
ان زَ ُ
()2

()1

ِ
و َأما ِرواي ُة إَ ِ
ي بَرِ َير َة لِ ْؾ ِع ْت ِق»َ ،و َذ َك َر َك ْح َق
سقد َ $طـ َطائ َش َة ڤ«:أ َّك َفا َأ َرا َد ْت َأ ْن َت ْش َترِ َ
َ
َ ا َ َ
اس ِؿ  ،$و َق َال فِ ِ
يث ال َؼ ِ
ح ِد ِ
اها الـابِ ُّل
قفَ « :فدَ َط َ
َ
َ
اخ َت َار ْت َك ْػ َس َفا» .
ت ِعـْدَ ُهَ ،ف ْ
َث َب ُّ

َف َخ اقر َها مِ ْـ َز ِ
وج َفاَ ،ف َؼا َل ْتَ « :لو َأ ْع َطاكِي َك َذا َو َك َذا َما
َ

()3

ِ
ِ
وج َفـــا ُحـــرا»َ ،قننن َال ال ُب َخننن ِ
ار ُّي َ «: $قننن ُ
الح َؽننن ِؿ
الح َؽننن ِؿَ :قننن َال َ « :و َكـــ َ
قل َ
ان زَ ُ
َوفنننل ِر َوا َينننة َ

()5

()4

[خ/3/أ]

ُم ْر َس ٌؾ. » /
()7( )6

ويحسـ بالباحث هـا أن يـؼؾ كَّلم
= آخر ولق كان مثؾف يف الضعػ ما لؿ يشتد ضعػف» [ .الصحقحة (.])24/2
ُ
الشقخ محؿد طؾك آدم إثققبل يف (ذخقرة العؼبك يف شرح الؿجتبك ( :)180 /17فؼد كظؿ يف ذلؽ بقتقـ
جؿقؾقـ ،قال فقفؿا:
قػ َغقر ما  ...روى ا ْلعب ِ
ِ
اد َل ُة طَ ـْ ُف َفاطْ َؾ َؿا
ََ
َ َ
ا ْب ُـ َل ِفقع َة َضع ٌ ْ َ َ
ِ ِ
َأ ْبـَا ُء َو ْه ٍ
ؽر َم ْف
ب َو َي ِزيدَ َم ْس َؾ َؿ ْف َ ...وا ْب ُـ ا ْل ُؿ َب َارك َحؾق ُػق ا ْل َؿ َ
َ
وذلؽ يعترب شقاهد لفذا الحديث ،وبعد هذا اإليضاح ،ترجح
قال الباحث :أصؾ الحديث يف الصحقحقـ،
طـدي صحة هذا الحديث ،وأن إسـاده ٓ يـزل طـ مرتبة الحسـ ،واهلل تعالك أطؾؿ.
) (1يف كسخة (ب)( ،ط) «قالت» ،وهل كذلؽ يف صحقح مسؾؿ.
) (2صحقح مسؾؿ ( )20( ،)1144/2كتاب العتؼ )2( ،باب إكؿا القٓء لؿـ أطتؼ ،ح(.)1504
) (3صحقح البخاري( )49( ،)147/3كتاب العتؼ )10( ،باب بقع القٓء وهبتف ،ح(.)2536
) (4يف كسخة (ط) «قالت».
) (5يف كسخة (ب) «الحسـ» وهق خطل.
) (6قال الباحث :هذا مـ ققل البخاري ،طؾك الحديث السابؼ ،وكؾؿة «مرسؾ» غقر مقجقدة يف أصؾ كسخة
(ط) وأثبتفا الؿحؼؼ.
) )7صحقح البخاري ( )85( ،)154/8كتاب الػرائض )19( ،باب القٓء لؿـ أطتؼ ومقراث الؾؼقط،
ح( ،)6751قال الخطقب البغدادي« :$وأما الؿرسؾ :ففق ما اكؼطع إسـاده بلن يؽقن يف رواتف مـ لؿ
يسؿعف مؿـ فققف إ ٓ ان أكثر ما يقصػ باإلرسال مـ حقث آستعؿال ما رواه التابعل طـ الـبل

»

الؽػاية يف طؾؿ الرواية (ص ،)21/وقال ابـ الصَّلح :$وصقرتف-أي الؿرسؾ -التل ٓ خَّلف فقفا:
حديث التابعل الؽبقر الذي قد أدرك جؿاطة مـ الصحابة وجالسفؿ ،كعبقد اهلل بـ طدي بـ الخقار ،ثؿ
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وج َفـا ُحـرا»َ ،قن َال ال ُب َخن ِ
ار ُّي َ « :$قن ُ
قل إَ ْسن َق ِد
َوفِنل ِر َوا َين ٍةَ :قن َال إَسن َنق ُدَ « :-$-و َكـ َ
ان زَ ُ
ُمـ َؼطِ ٌع » .
()2( )1

َوفِل ِر َوا َي ٍةَ :أ ان الـابِ ال
َصدَ َق ٌة َو َلـَا َه ِد َّية» .

ُأتِ َل بِ َؾ ْح ِؿ َب َؼ ٍرُ ،قؾـَاَ :ه َذا َما ُت ُصدِّ َق بِ ِف َط َؾك َب ِر َير َة ڤَ ،ف َؼ َالُ « :ه َو َل َفا

()3

ِ
ِ
ِ ِ
الر ْح ِ
قن َعائِ َش َة ڤ؛
ؿـ َطـ َطائ َش َة ڤَ « :أ َّن َبرِ َير َة َجا َء ْت َت ْس َتع ُ
َو َأ اما ِر َوا َي ُة َط ْؿ َر َة بِـْت َط ْبد ا
()4

احدَ ًة َف ُلعتِ َؼ ِ
ك صب ًة و ِ
ِ
ِ
ك َ »...و َذ َك َر ْت َك ْح َق َما َت َؼدا م.
َف َؼا َل ْ
ْ
ب لَ ُف ْم َث َؿـَ َ َّ َ
ب َأ ْه ُؾكَ /أ ْن َأ ُص َّ
ت َل َفا :إِن َأ َح َّ
()5

تْ :اش َترِيـ ِي
الؿ ِّؽ ِّلَ $ط ْـ َطائِ َش َة ڤ َقا َل ْتَ « :د َخ َؾت َع َؾ َّي بَرِ ْي َر ُةَ ،ف َؼا َل ْ
وأ اما ِر َوا َي ُة َأ ْي َؿ َـ َ
()6

تَ :ك َعم» َ ،و َذ َك َر َك ْح َق َما َت َؼدا م.
َو َأ ْعتِ ِؼقـ ِيُ ،ق ْؾ ُ
()7

سعقد بـ الؿسقب ،وأمثالفؿا ،إذا قال« :قال رسقل

» .الباطث الحثقث يف اختصار طؾقم الحديث

(ص.)6/

) (1الؿـؼطع :قال السققصل « :الصحقح الذي ذهب إلقف الػؼفاء والخطقب وابـ طبد الرب وغقرهؿ مـ الؿحدثقـ
أن الؿـؼطع ما لؿ يتصؾ إسـاده طؾك أي وجف كان» تدريب الراوي ( .)207 /1لؾؿزيد اكظر[ :رسقم
التحديث(.])71

) (2صحقح البخاري ( )85( ،)154/8كتاب الػرائض )20( ،باب مقراث السائبة ،ح(.)6754
قال الباحث :وفقف أيضًا ققل ابـ طباس« :رأيتف طبدً ا ،أصح» ،صحقح البخاري( )85( ،)154/8كتاب
الػرائض )20( ،باب مقراث السائبة ،ح(" ،)6757أصح" هذا ققل البخاري طؾك ذات الحديث.
) (3صحقح البخاري( )24( ،)128/2كتاب الزكاة )61( ،باب الصدقة طؾك مقالل أزواج الـبل ،ح()1493
بـحقه ،وصحقح مسؾؿ ( )12( ،)755/2كتاب الزكاة )52( ،باب إباحة الفدية لؾـبل

 ،ح(.)1075

) (4يف كسخة (ط) «أما» بدون القاو.
) (5صحقح البخاري( )50( ،)152/3كتاب الؿؽاتب )4( ،باب بقع الؿؽاتب إذا رضك ،ح( ،)2564ومعـك
ققلفاْ « :
أن أصب لفؿ ثؿـؽ صبة واحدة» :أي أدفعفا لفؿ ،اكظر :فتح الباري ٓبـ حجر ()193 /5
) (6يف كسخة (ط) «أما» بدون القاو.
) (7صحقح البخاري( )50( ،)152/3كتاب الؿؽاتب )4( ،باب بقع الؿؽاتب إذا رضك ،ح(.)2564
)(311

[ب/2/ب]

َو َأ اما ِر َوا َي ُة ا ْب ِـ َط اب ٍ
وج َبرِ َير َة َع ْبدً ا َأ ْس َو َدُ ،ي َؼ ُال َل ُه ُم ِغ ٌ
قثَ ،ع ْبدً ا لِ َبـ ِي ُف َل ٍن» ،
اس ﭭ َق َالَ « :ك َ
ان زَ ُ
()1

ِ ِ ِ
ِ
وفِل ِرواي ٍة« :لِبـ ِي ِ ِ
الؿ ِديـَة» .
َ
َ
َ َ
الؿغ َقرة» َ « ،و َك َلكي َأ ْك ُظ ُر إِ َلقه َي ُطوفُ َو َرا َء َها في س َؽك َ
ُ
()2

()4

()1

قف َخ ْؾ َػ َفا َو ُد ُمق ُط ُف َت ِس ُقؾ َط َؾك ل ِ ْح َقتِ ِف َ ،ف َؼ َال الـابِ ُّل
َوفِل ِر َوا َي ٍةَ :ك َل ِّكل َأ ْك ُظ ُر إِ َل ْق َف َي ُط ُ
ڤ« :يا عباس! َأ َل َتعجب ِمن حب م ِغ ٍ
قث َبرِ َير َةَ ،و ِم ْن ُب ْغ ِ
ض َبرِ َير َة ُم ِغق ًثا؟!»،
َ َ َّ ُ
ْ َ ُ ْ ُ ُ
()5

َف َؼ َال الـَّبِ ُّي

ل ِؾ َع اب ِ
اس

ِ
ِ ِ
َ « :لو ر ِ ِ
اج َة
اج ْعتقه؛ َفنِ َّك ُه َأ ُبو َو َلدكَ ،قا َلتَ :ت ْل ُم ُركي؟ َق َال :إِ َّك َؿا َأ ْش َػ ُعَ ،قا َلتَ :ل َح َ
َ َ

لِي فِقه» .
()6

ِ ِِ
ٍ
ِ
وع ُه َت ِس ُ
ب إِ َل َقفا َأن َتخْ تَ َار ُهَ ،و ِه َي َتل َبى َع َؾقه » .
قل َع َؾى ل ْح َقتهَ ،ف َط َؾ َ
َوفل ِر َوا َيةَ « :و ُد ُم ُ
()1

()9( )8

) (1صحقح البخاري ( )68( ،)48/7كتاب الطَّلق )15( ،باب خقار إمة تحت العبد ،ح( ،)5282دون
لػظ« :لبـل الؿغقرة».
) (2ســ الرتمذي ( )10( ،)454/3كتاب الرضاع )7( ،باب ما جاء يف الؿرأة تعتؼ ولفا زوج ،ح(.)1156
) (3يف كسخة (ط) «كلين».
) (4صحقح البخاري( )68( ،)48/7كتاب الطَّلق)15( ،باب خقار إمة تحت العبد ،ح( ،)5282دون
لػظ« :لبـل الؿغقرة».
)« (5ودمقطُ ف ُ
تسقؾ طؾك لحقتِف» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
) (6صحقح البخاري( )68( ،)48/7كتاب الطَّلق )16( ،باب شػاطة الـبل يف زوج بريرة ،ح( )5283بـحقه،
بـحقه ،وســ الـسائل( )49( ،)245/8كتاب آداب الؼضاة )28( ،باب شػاطة الحاكؿ لؾخصقم قبؾ
فصؾ الحؽؿ ،ح( ،)5417وســ ابـ ماجف( )10( ،)671/1كتاب الطَّلق )29( ،باب خقار إمة إذا
أطتؼت ،ح(. )2075
) (7يف كسخة (ب)  ،و(ط) «يطؾب» .
) (8يف كسخة (ط) «ثاكق ٌة طؾقف».
) (9صحقح البخاري ()68( ،)48/7كتاب الطَّلق )16( ،باب شػاطة الـبل يف زوج بريرة ،جزء مـ
ح(.)5283
)(311

الص َل ِة،
إِ َلى َّ

ت َبرِ َير َة َفخَ َر َج الـَّبِ ُّي
َو َأ اما ِر َوا َي ُة ا ْب ِـ ُط َؿ َر ﭭ َق َال« :إِ َّن َعائِ َش َة ڤ َس َاو َم ْ
الو َل ُء لِ َؿن َأ ْع َت َق» َ ،ه َذا
الو َل َءَ ،ف َؼال« :إِ َّك َؿا َ
وها إِ َّل َأن َي ْش َترِ ُصوا َ
َف َؾ َّؿا َجا َء َقا َلت :إِ َّك ُفم َأ َتوا َأن َيبِق ُع َ
()2

()1

ِ ِ
الص َحاحِ َو َغ ْق ِر َها.
ص ِر َوا َيات ِفؿ فل ا
ُم َؾ اخ ُ

) (1يف كسخة (ب) و(ط) « َأ َبقا» ،وهق الصقاب.
) (2صحقح البخاري ( )34( ،)71/3كتاب البققع )67( ،باب البقع والشراء مع الـساء ،ح(.)2156
)(319

الَح َؽام واآلداب وال َػوائ ُدِ
ْ ُ َ َ ُ َ َ

)(310

اب َوال َػ َو ِائدُ ]
[ الَ ْح َؽا ُم َواآل َد ُ
وأما ما ْاش َتؿ َؾ ْت َط َؾق ِف جؿ َؾ ُة َه ِذ ِه الرواي ِ
ات مِ َـ إَ ْح َؽا ِمَ ،وأ َد ِ
ابَ ،وال َػ َقائِ ِدَ :ف ُف َق َث ََّل ُث ِؿا َئ ٍة َو َأ َحدَ
َ َ
ْ ُ ْ
َ
ا َ
َط َش َر ُح ْؽ ًؿاَ ،و َأ َد ًباَ ،و َفائِدَ ة .
()1

ِ
ِ ِ
ينرا ل ِ ُح ْؽن ِؿ الؽِتَن ِ
اب  :ل ِ َؼقلِن ِف ...﴿:ﭶ[ ﴾...الـنقر،]33:
السنـاة َت ْؼ ِر ً
(َ -)1ج َق ُاز الؽ َتا َبة بِ ُّ
()2

()3

َو َقد قِ َقؾ :إِ ان َه ِذ ِه َأ او ُل كِ َتا َب ٍة َكا َكت فِل ِ
اإل ْس ََّل ِم .
()4

اإلم ِ
ِ ِ ِ
اء  :ل ِ َت ْؼ ِر ِير ِه
(َ -)2ج َق ُاز كتا َبة َ
()5

قف  َِٕ :ان أي َة َلقستَ /كصا فِل الـِّس ِ
َط َؾ ِ
اء،
َ
َ َ
()6

()7

) (1يف كسخة (ط) بعد كؾؿة أداب «ففل ثَّلثؿائة طشرة»« ،ومجؿقع الػقائد كؿا ُأثبت أطَّله ،إٓ أكف كرر العدا يف فائدة
كؼص يف آخرها ،وقد أشار الباحث لفذا يف مقضعف.
طؾؿا أن كسخة (ط) فقفا ٌ
مرتقـ :فزادت واحدة»ً ،
ِ
ِ
ِ
صنرح
الؿ َؽا َتبة ،وهق َأ ْن ُي َؽات َب َؽ َط ْبدُ َك طؾك َك ْػسف ب َث َؿـف ،فنِذا َس َعك ،و َأ ادا ُه ،طَ ت ََؼ ،وهل َل ْػ َظن ٌة إِ ْسنَّلم ّقةّ ،
)« (2ومـ الؿجاز ُ
بف الدا مِ ِقري ،والسقدُ م َؽاتِب ،والعبدُ مؽا َتب إِذا َط َؼدَ طؾقف ما فار َقنف طؾقنف منـ َأ ِ
ِ
ِ
ُنب
داء
الؿنال ُس ِّنؿ َق ْت ُم َؽا َت َبنةً ،ل َؿنا َي ْؽت ُ
ٌ
ٌ
ّ
َ
َْ ُ
ا ِّ ُ
ِ
العبدُ طؾك السقد مـ ِ
العت ِْؼ إِذا َأ ادى ما ُف ِ
الس ِّقدُ طؾك ال َع ْب ِد منـ الـ ُُّجنق ِم ا التِنل ُيمَ ِّديفنا يف َمح ِّؾفنا،
قر َق طؾقف ،ول َؿا َي ْؽت ُ
ا ِّ
َْ
ُب ا
و َأ ان لف َتعجقزَ ه إِذا َطجزَ طـ َأ ِ
داء كَجؿ ي ِ
ح ُّؾ طؾقف» [ .تاج العروس (.])106/4
َ
ُ
ْ َ
) (3يف كسخة (ط) «بِ َؼ ْقل ِ ِف َت َعا َلك».
) (4إذا قصد مـ الـساء فـعؿ ،أما مـ الرجال فَّل ،فؼد «قال ابـ خزيؿة يف كَّلمف طؾك حديث بريرة :ققؾ إن بريرة أول
مؽاتبة يف اإلسَّلم ،وقد كاكقا يؽاتبقن يف الجاهؾقة بالؿديـة ،وأول مـ كقتب مـ الرجال يف اإلسَّلم سؾؿان ،وقد
تؼدم ذكر ذلؽ يف البققع يف «باب البقع والشراء مع الؿشركقـ» وحؽك ابـ التقـ أن أول مـ كقتب أبق الؿممؾ ،فؼال
الـبل

« :أعقـوه» ،وأول مـ كقتب مـ الـساء بريرة» [فتح الباري تعؾقؼ ابـ باز (.])184/5

ٌ
ّ
فلصؾ واحد ،وهق
الؿعتؾ
) (5يف كسخة (ط) «إمة» باإلفراد ،قال ابـ فارس« :وأما الفؿزة والؿقؿ وما بعدهؿا مـ
ت بإ ُم اقة ...،قال :وتؼقل :تل ام ْق ُت ُفَّلك َة جعؾتُفا
أقر ْ
طُبقد ّية الؿؿؾقكة ،قال الخؾقؾ :إ َمة الؿرأة ذات طُبقد ّية ،تؼقل ّ
يرضق َن بال ّتع ِ
بقد والت َّل ّمل» [ .معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس ( ،])140/1قال
ْ
َأ َمةً ،وكذلؽ اس َت ْل َم ْق ُت ،قالْ َ :
الؼاسؿل« :إمائؽؿ حال الرق  [ .»...محاسـ التلويؾ (.])79 /3
)« (6طؾقف» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
) (7بداية الـؼص مـ كسخة (ب).
)(313

[ب/3/أ]

قر ل ِعجن ِز الـِّسن ِ
قر َف َؼد يتَنق اهؿ ْ ِ
إِ ْذ ﴿..ﭦَ ﴾...ض ِ
الذ ُك ِ
اصن َفا بِ ُّ
اه ٌر فِل ُّ
اء َو َضن ْع ِػ ِف اـ
النذ ُك ِ َ ْ
اخت َص ُ
َ
ُ َ ُ
()2

()1

َطـ ال ات َؽس ِ ِ
الح ِد ُ
يضا.
يث ُد ُخق َل ُف اـ َأ َ
ب َغال ًباَ ،ف َب اق َـ َ
ُّ
ِ ِ
يث َط َؾ ِ
ػاق ج ِؿق ِع ُص ِر ِق الح ِد ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قفَ ،و َلؿ ُيـؽِ ْر ُه
َ
الؿ َز او َجة َ ،و ُه َق َضاه ٌرِّ ٓ :ت ِ َ
(َ -)3ج َق ُاز ك َتا َبة/إَ َمة ُ
()3

الـابِ ُّل

.

ون إِ ْذ ِن َز ِ
(َ -)4ج َق ُاز ُم َؽا َت َب ِة إَ َم ِة ُد َ
وج َفا َو ِر َضا ُه َِٕ :ان الـابِ ال
قف ،و َلؿا س َؽ َت َطـْف ر ِ ِ ِ
قف َلس َل َلفا َِٕ :اكف و ْق ُت الح ِ ِ
اجبا فِ ِ
َك َ
الص َحا َب ِة َوإَئِ اؿ ِة
اويف م َـ ا
َ َ
ُ َ
َ َ
ان َش ْر ًصا َأو َو ِ ً
ُ َ
اجة إِ َل َ َ َ

َل ْؿ َي ْس َل ْل َفا َطـ َذل ِ َؽَ ،و َلق

()4

()6

()5

َب ْعدَ ُهؿ.
ِ
(َ -)5أ اك ُف َل َ ِ ِ
الؿ َؽا َت َب ِة َ ،وإِن َأ ادى َذل ِ َؽ إِ َلك َض َر ِر ِه بِ ِػ َراقِ َفا :ل ِ َؿا َت َؼدا َم مِـ
قس ل َزوج َفا َمـْ ُع َفا م َـ ُ
()7

َطدَ ِم ُس َمال ِ ِف

قت َت ْخقِ ِقر َها ُيـَافِل َت ْلثِ َقر َمـْ ِع ِف َل َفا.
وج َفا َأ ْم َٓ ؟َ ،و َِٕ ان ُث ُب َ
َل َفاَ :ه ْؾ َمـَ َع َفا َز ُ
()8

) (1يؼصد ققلف تعالك ..﴿:ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ[ ﴾...الـقر.]33:
) (2يف كسخة (ط) « ِ
ضاهره يف الؿذكار».
) (3أي ذات الزوج ،بخَّلف الخؾقة.
) (4يف كسخة (ط) «كتابتفا».
)« (5فقف» غقر مقجقدة يف (ط).
( )6يف كسخة (ط) «لؿا مسؽت رواية» ،وهق خطل.
الؿ َؽا َتبة ،وهق َأ ْن ُي َؽاتِ َب َؽ طَ ْبدُ َك طؾك َك ْػ ِسف ب َث َؿـِف ،فنِذا َس َعك ،و َأ ادا ُه،
) (7يف كسخة (ط) «الؽتابة»« ،ومـ الؿجاز ُ
ِ
ِ
فار َقف
ب ،وال َع ْبدُ ُمؽا َت ٌ
والس ِّقدُ ُم َؽات ٌ
ب إِذا طَ َؼدَ طؾقف ما َ
صرح بف الدا م ِقر ّي ،ا
و َأ ادا ُه ،طَ ت ََؼ ،وهل َل ْػ َظ ٌة إِ ْسَّلم ّقةّ ،
طؾقف مـ َأ ِ
ِ
الؿال سؿق ْت م َؽا َتبةً ،لِؿا ي ْؽتُب العبدُ طؾك السقد مـ ِ
العت ِْؼ إِذا َأ ادى ما ُف ِ
ُب
داء
قر َق طؾقف ،ول َؿا َي ْؽت ُ
ا ِّ
ِ ُ ِّ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ
السقدُ طؾك العب ِد مـ الـُّجق ِم ا التِل يمَ ديفا يف مح ِّؾفا ،و َأ ان لف َتعجقزَ ه إِذا طَ جزَ طـ َأ ِ
داء كَجؿ ي ِ
ح ُّؾ طؾقف» [ .تاج
َ
ُ
ُ ِّ
ُ
َْ
ا ِّ
ْ َ
َ
العروس (.])106 /4
) (8يف كسخة (ط)«ٕن ثبقت يخقرها».
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[خ/3/ب]

ون َ ِ ِ ِ
الرقِق َؼ ِ
وج ِ
قـ ُد َ
الؿ َؽا َت َب ِة ُدو َك ُفَ ،وإِن َأ ادى
(َ -)6ج َق ُاز كِ َتا َب ِة َأ َح ِد ا
الز َ
أخ َرٓ :كْػ َراد َها بِ ُ
قـ ا
()2

()1

إِ َلك فِراقِ ِف َؿا .
()3

( -)7جق ُاز م َؽا َت ِ
بة َمـ َٓ َم َال َل ُف َو َٓ ِح ْر َف َة َِٕ :ان الـابِ ال
َ َ ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اجتِ َفاَ ،و َطدَ ِم ُقدْ َرتِ َفا َط َؾ ِ
قف َؿا.
َطـْ ُف ُؿاَ ،وَٕ ان َضاه َر ُس َمال َفا ل َعائ َش َة ڤَ ،و َر ِّد َها َضاه ٌر فل َح َ

َأقر َها َط َؾك َذل ِ َؽ مِـ َغ ِقر س َم ٍ
ال
ُ
ا

()4

ِ
ِ
( -)8جق ُاز بق ِع الؿ َؽا َت ِ ِ
يث َلؿ ُي َصرح بِ َت ْع ِ
ج ِقز َها َك ْػ َس َفا َقبْ َؾ َش ْر ِي
َ َ َ
ب طـْدَ َمـ َأ َج َاز ُه  َٕ :ان ال َحد َ ْ ِّ
ُ

()6

()5

ِ
َشر ِي َطائِ َش َة ڤَ ،و َقد ُي ِ
اه ْؿ
اها َو ِر َض ُ
قـ َطائِ َش َة ڤ َو َأ ْهؾِ َفا َدل ِ ٌقؾ َط َؾك ِر َض َ
الؿاك ُع بِ َل ان َس ْع َق َفا َب َ
ج ُ
قب َ
ْ
()6

ِ
ِ
الس ِّقدُ َ ،وال َع ْبدُ بِنِ ْب َطال ِ َفا َب َط َؾت.
بِنِ ْب َطال َفاَ ،و َم َتك َرض َك ا
ط ِ
ب بِ َشر ِ
الع ْت ِؼ ِطـْدَ َم ْـ َق َال بِ ِف ُ ،م ْح َتجا بِ َل اك ُف
(-)9
ُ
الؿ َؽا َت ِ ْ
جقاز َبق ِع ُ
()7

ط ِ
الق َٓ ِءَ ،و َل ْؿ ُيـْؽِ ْر َش ْر َ
الع ْت ِؼ :ل ِ َؼقل ِ ِف
َ

إِ اك َؿا َأك َؽ َر ْاشتِ َر َ
اط

اعتِ ِؼ َقفا» .
ْ « :اش َترِ َيفا َو ْ
()8

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الرقِ ِ
الق َٓ َء َف َلك َؽ َر َط َؾ ِ
قفؿ
قؼ بِ َش ْرط الع ْت ِؼ َٕ :ان َسا َدات َب ِر َير َة َص َؾ ُبقا الع ْت َؼ َو َ
(َ -)10ج َق ُاز َبق ِع ا
ون آ ْط َت ِ
الق َٓ ِء ُد َ
اق ،
ب َ
َص َؾ َ
()9

) (1الرققؼ هؿ الؿؿؾقكقـ «والرق الؿؾؽ والرققؼ الؿؿؾقك» [ .الـفاية يف غريب الحديث ( ،])251 /2قال ابـ
ِ
ِ
الؿؽا َتب طبد ما َب ِؼل
ور اق صار يف  ،..و َأجؿع الػؼفاء طؾك َأ ّن ُ
والر ُّق بالؽسر الؿؾؽ وال ُعبقد اي ُة َ
مـظقرِّ « :
ِ
رقائؼ
ورقِقؼة مـ إِماء
َ
ور ٌ
الرققؼ َأ ِر اقاء ،وقال الؾحقاينَ :أم ٌة َرققؼ َ
ققؼ وجؿع ا
طؾقف د ْرهؿ وطَ ْبدٌ َم ْر ُققق و ُم َرق َ
الؿ ْؿ َ
واس ا
ا
رتق مؿؾقكَف و َأ َر اقف وهق كؼقض
فؼط ،وققؾ :الرققؼ اسؿ لؾجؿع
الر ِّق ْ
ؾقك َفر اق َأدخؾف يف ِّ
واسرتق َ
ققؼ الؿؿؾقك ،...وقد َر اق فَّلن َأي صار طبدً ا» [ .لسان العرب ابـ مـظقر ( ])121 /10بتصرف.
والر ُ
َأطْ ت َؼف ا
) (2يف كسخة (ط) «بالؽتابة».
) (3يف كسخة (ط) «وإن أدى ذلؽ إلك فراقفا».
) (4يف كسخة (ط) «كتابة».
) (5ومِ اؿ ْـ َج اقزَ ُه طَ َطا ٌء َوالـ َاخ ِع ُّل وأحؿد ومالؽ[ .شرح الـقوي طؾك مسؾؿ (.])139 /10
) (6يف كسخة (ط) «شراء».
) (7مثؾ :الـخعل وأحؿد وغقرهؿا .اكظر[ :الؿجؿقع شرح الؿفذب ( .])366/9و[الػتاوى الؽربى ٓبـ تقؿقة

(.])102/4
)(8ل ِ َؼ ْقل ِ ِف « :اشترِ َيفا واعتِ ِؼ َقفا» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
) (9أكؽر الـبل

طؾقفؿ ذلؽ بؼقلف« :إكؿا القٓء لؿـ أطتؼ».
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َو َق َالْ « :اش َترِي َفا َو َأ ْعتِ ِؼق َفا» .
()1

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ َؽا َت َب ِة ِ ،خ ََّل ًفا
الؿ َؽا َت َ
ب َط ْبدٌ َما َبؼ َل َط َؾقف َشل ٌء م َـ الـُّ ُجق ِم َ ،و َل ْؿ ُي ْع َت ْؼ ل ُؿ َج ارد ُ
(َ -)11أ ان ُ
()3

()2

ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِّق :لـا َأ ان الـابِ ال
ل َؿـ َق َال بِفَ ،و َق َالَ :يص ُقر ُط ْر ًفا بِالـُّ ُجق ِمَ ،و َٓ َي ْرج ُع إِ َلك ِّ
كِ َتا َبتِ َفا .
()4

َأ َج َاز َبق َع َفا َم َع َت َؼدُّ ِم

()5

()6

ِ
ِ
ون َ ِ ِ
الؿ َز او َج ِة ُد َ
الح ِديث.
أخ ِر :ل َظاه ِر َ
الؿ َز اوجِ َ ،وإَ َمة ُ
(َ -)12ج َق ُاز َبق ِع ال َع ْبد ُ
()7

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الح ِديث.
قس َص ََّل ًقا َل َفا :ل ُث ُبقت َ /ت ْخقِ ِقر َها فل َ
الؿ َز او َجة َل َ
(َ -)13أ ان َب َ
قع إَ َمة ُ

[خ/4/أ]

()8

(َ -)14أ ان ِط ْت َؼ الؿ َزوج ِة َلقس َص ََّل ًقا َلفاِ ،خ ََّل ًفا ل ِس ِع ِ
قد ِ
الؿ َس ِّقب: $
َ
َ
ُ ا َ
بـ ُ
َ
()9

) (1هذه الػائدة غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
ٍ
مشاهر ًة أو
أوقات معؾقمة ُمتتَابعة
) (2التـجقؿ دفع الثؿـ طؾك فرتاتَ « ،تـْجقؿ الدا يـ :هق أن ُي َؼ ارر ططاؤُ ه يف
َ
ُمساكاةً ،ومـف ( َتـْجقؿ الؿؽا َتب وكُجقم الؽتابة) وأص ُؾف أن العرب كاكت َت ْجعؾ َمطالِع َم ِ
ـازل الؼؿر
ِ
َ ِ
اجؿ ا
حؾ طؾقؽ مالل :أي ال ُّثر ايا وكذلؽ باقل
و َمساقِ َطفا
مقاققت ل ُحؾقل ُديقكفا وغقرها ،فتؼقل :إذا َص َؾع الـ ُ
ِ
الؿ َال إِ َذا َأ ادا ُه
الؿـازل»[ .الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ إثقر ( .])55/5قال الزبقدي« :و ك ََج َؿ َ
ك ُُجق ًما :أي ُيمَ ِّديف طـد اك ِْؼ َضاء ك ُِّؾ َش ْف ٍر مـفا ك َْج ًؿا» [ .تاج العروس (.])478 /33

) (3يف كسخة (ط) «الؽتابة».
) (4يف كسخة (ط) «غريؿًا».
) (5كؾؿة غقر واضحة ولعؾفا «ٕن» ،ويف كسخة (ط) «لـا» ،وقد تؽقن بؿعـك دلقؾـا.
ب
َ «:م ْـ كَا َت َ

) (6هذه الػائدة العاشرة يف كسخة (ط) .قال الباحث :قد جاء ذلؽ مصرحًا بف مـ ققل الـبل
ِ ِ ِ ٍ
اق َأو َق َال طَ َشر َة در ِ
اه َؿ ُث اؿ طَ َجزَ َف ُف َق َرقِ ٌقؼ» ،و قال أبق طقسكَ :ه َذا
طَ ْبدَ ُه طَ َؾك مائَة ُأوق اقة َف َل اد َاها إِ آ طَ ْش َر َأ َو ٍ ْ
َ ََ
يب َوا ْل َع َؿ ُؾ طَ َؾ ْق ِف ِطـْدَ َأ ْك َث ِر َأ ْه ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ مِ ْـ َأ ْص َح ِ
َح ِد ٌ
َو َغ ْق ِر ِه ْؿ أن الؿؽاتب طبد ما
اب الـابِ ِّل
يث َح َس ٌـ َغ ِر ٌ
بؼل طؾقف شلء مـ كتابف[ .ســ الرتمذي دار الغرب ( ،])539 /2قال الباحث :وهق حسـ لؾخَّلف
الؿعروف يف رواية طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده.
) (7يف كسخة (ط) «الؿدبر الزوج».
) (8يف كسخة (ط) «لقس صَّلقًا :لثبقت تخ ُّقرها».
) (9هق :سعقد بـ الؿسقب بـ حزن بـ أبل وهب بـ طؿرو بـ طائذ بـ طؿران ابـ مخزوم بـ يؼظة ،اإلمام،
العؾؿ ،أبق محؿد الؼرشل الؿخزومل ،طالؿ أهؾ الؿديـة ،وسقد التابعقـ يف زماكف(ت94هن) ،اكظر :سقر
الؿ َس اقب» ،فاقتضك التـبقف.
الؿ َس ِّقب» ولقس « ُ
أطَّلم الـبَّلء ط الحديث (ُ « ،)124 /5
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ان َلف الرجع ُة فِل ِ
واحدَ ًة َ ،أو َث ََّل ًثا ،و َلق َك َ ِ
ان ِ
ان َل َؽ َ
إِذ َلق َك َ
ػ َط َؾك
العدا ِةَ ،و َل ْؿ َي ِؼ ْ
ان َواحدَ ًة َل َؽ َ ُ ا ْ َ
َ ْ
()1

اختِ َق ِ
ار َها َ ،و َلق َك َ
ان َثَّل ًثا َل َؿا َح اؾت إِ آ َب ْعدَ َزوجٍ َ
ْ
اج ْعتِ ِقه» َ ،ف َب َط َؾ َكق ُك ُف
آخ َر َ ،و َقدْ َخقا َر َهاَ ،و َق َالَ « :ل ْو َر َ
()2

()4

()3

َكق ُك ُف َص ََّل ًقا .
()5

(َ -)15أ ان بقع الؿ َزوج ِة َلقس َفس ًخا ل ِـ ِ َؽ ِ
اح َفا َ ،و َل ْق َك َ
وها َ ،وبِ ِف َق َال ا
الشافِ ِع ُّل. $
ان َل َؿا َخ اق ُر َ
َ َ ُ ا َ
َ ْ
()6

()8

()7

ا
الشافِ ِع ُّل. $
()8

اؤها  َِٕ :ان َت ْخقِقر ب ِرير َة دل ِ ٌقؾ َط َؾك ب َؼ ِ
ِ
ِ
اء
قح ل ِ ُؿ ْش َت ِر َيفا ِو ْص ُ َ
َ َ َ َ
الؿ َز او َجة ٓ ُتبِ ُ
(َ -)16أ ان َب َ
َ
قع إَ َمة ُ
()9

()10

ِ
ِ ِ
قب ُي َر ُّد بِ ِف ،إِ َذا َلؿ َي ْع َؾ ْؿف.
ك َؽاح َفاَ ،لؽـا ُف َط ٌ
()11

) (1أي لق كان العتؼ صَّلقًا .
) (2يف كسخة (ط) «لؽان لف الرجعة ولؿ يتققػ طؾك اختقارها».
) (3يف كسخة (ط) « َل َؿا َح اؾ ْت لف إِ آ َب ْعدَ زَ ْوجٍ ».
) (4هذا لػظ :ســ الـسائل( )49( ،)245/8كتاب آداب الؼضاة )28( ،باب شػاطة الحاكؿ لؾخصقم قبؾ
فصؾ الحؽؿ ،ح( ،)5417وســ ابـ ماجف( )10( ،)671/1كتاب الطَّلق )29( ،باب خقار إمة إذا
أطتؼت ،ح(.)2075
) (5وهذا هق الراجح ،وبف قال إكثرون ،وذكر ابـ جرير الطربي كَّلمًا بديعًا ،اكظره غقر ملمقر يف «جامع
البقان ت شاكر» (.)167 /8
تدل طؾك َك ْؼ ِ
)(« (6فسخ) الػاء والسقـ والخاء كؾؿ ٌة ُّ
ض شلء .يؼالَ :ت َػ اس َخ ا
الشل ُء :اكت َؼ َض .ويؼقلقنَ :أ ْف َس ْخ ُت
ُ
الرجؾ ٓ َيظ َػر بحاجتف» [ .مؼايقس الؾغة ابـ فارس (/4
َأ ْف َس ْخ ُت الشلء  :ك َِسقتُف .ويؼقلقن :ال َػ ِسقخ:
.])401
) (7يف كسخة (ط) «خقرها».
) (8إم لؾشافعل ( ،)553 /6وهق اإلمام الؾقذطل ،محؿد بـ إدريس الشافعل ،العؾؿ الؿػرد ،وكاهقؽ طـ
ااسَ ،فف ْؾ لِف َذي ِـ مِـ َخ َؾ ٍ
ِ ِ ِ
َالشؿ ِ ِ
ترجؿتف بؼقل اإلمام أحؿد ":$ك َ
ػَ ،أ ْو مِـ ُْف َؿا
ْ
س لؾدُّ ْك َقاَ ،وكَال َعاف َقة لؾـ ِ َ َ ْ
َان ك ا ْ
ِط َق ٌض؟"[ .تاريخ بغداد الخطقب ( ])406 /2و [سقر أطَّلم الـبَّلء ط الرسالة (.])45 /10
قح ل ِ ُؿ ْشت َِري َفا َوصلها» ،ومعـاهَ ...« :أصؾ الـ َِّؽاحِ فِل ك َََّل ِم ا ْل َع َر ِ
ب ا ْل َق ْط ُءَ ،وقِ َقؾ لِؾتازَ ُّو ِج
) (9يف كسخة (ط) «ٓ ُيبِ ُ
ِ
ب ل ِ ْؾ َق ْط ِء ا ْل ُؿ َباحِ »[ .لسان العرب(.])626 /2
اح َٕكف َس َب ٌ
ك َؽ ٌ
) (10يف كسخة (ط) «تخ ُّقر».
ب» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
) (11كؾؿة «طَ ْق ٌ
)(311

ِ
جقاز َش ْر ِي ال َع ْب ِد َك ْػ َس ُف مِـ َم َ
الؿ َؽا َت َبة .
(-)17
ُ
قٓ ُه َٕ :اكف َحؼق َؼ ُة ُ
()1

( -)18جقاز مساوم ِة العب ِد فِل َك ْػ ِس ِف مِـ م َ ِ
او َمت َم َقال ِ َقفا يف َح ِّؼ َك ْػ ِس َفا.
قٓ ُه َٕ :ان َب ِر ْي َر َة َس َ
َْ
َ
ُ ُ َ َ َ
()2

ث :ل ِؿا َقدا مـَاه مِـ ب َؼ ِ
اء ِر ِّق ِف ،بِدَ ل ِق ِؾ َج َق ِاز َبق ِع َب ِر َيرة .
الؿ َؽا َت َ
ْ ُ َ
ب َٓ َي ِر ُ َ
(َ -)19أ ان ُ
()3

قر ْ
ث َطـْ ُف َٕ :اك ُف َرقِقؼ.
(َ -)20أ اك ُف َل ْؿ ُي َ
ب َٓ َي َت َز او ُج بِ َغ ْق ِر إِ ْذ ِن َس ِّق ِده .
الؿ َؽا َت َ
(َ -)21أ ان ُ
()4

ِ
ِ
ِ
(َ -)22أ اكف َلؿ ي َتسرى بِ َغ ِقر إِ ْذ ِن سق ِد ِه  ،و َٓ بِنِ ْذ ِن سق ِد ِه َأ ً ِ
ؼر ِار
َ ِّ
َ
َ ِّ
يضا ،خ ََّل ًفا ل َؿـ َأ َج َاز ُه :ل َعدَ ِم است َ
ُ َ َ ا
()6

()5

ِ
ؼر ِار مِ ْؾؽِف.
است َ
ب ٓ َي َت َز او ُج بِ َلك َث َر مِ ِـ ا ْثـَ َت ِ
قـ :ل ِ َؿا َقدا مـَاه .
الؿ َؽا َت َ
(َ -)23أ ان ُ
()1

) (1يف كسخة (ط) «جقاز شراء العبد كػسف مـ مقٓهٕ :ن بريرة ساومت مقالقفا يف حؼ كػسفا».
ساو َم ُة الؿجاذبة بقـ البائع والؿشرتي طؾك
الؿ َ
) (2هذه الػائدة غقر مقجقدة يف كسخة (ط) ،والؿساومة هلُ « :
ِ
الس ْؾ ِ
ِ
ُ
آكعؼا ُد»[ .لسان العرب ٓ ،بـ
ويتؼار َب
الس ْؾ َع ِة
عة
وفصؾ ثؿـفا والؿـفل طـف َأن َيت َ
َ
َساو َم الؿتبايعان يف ِّ
ِّ
مـظقر (.])314 /12
) (3تؼدم يف الػائدة رقؿ (.)11
قالَ « :أيؿا طَ ب ٍد َتزَ وج بِ َغق ِر إِ ْذ ِن سق ِد ِه َففق طَ ِ
اه ٌر»َ .ه َذا َح ِد ٌ
يث
َ ِّ ُ َ
ُّ َ ْ ا َ ْ

( )4ودلقؾ ذلؽ حديث جابر ﭬ ا
أن الـبل
ِ
قح .ســ الرتمذي ( )9( ،)411 /2كتاب أبقاب الـؽاح  )21( ،باب ما جاء يف كؽاح العبد
َح َس ٌـ َصح ٌ

بغقر إذن سقده  ،ح([.)1112تحؼقؼ د :بشار] ،قال الباحث :بؾ إسـاده حسـ فؼطٕ :ن يحقك ابـ سعقد
ابـ أبان بـ سعقد ابـ العاص إمقي صدوق ُيغرب ،تؼريب التفذيب (ص)590 :
عال مـ ِ
استِ ْػ َ
السر ّية طؾك َم ْـ جعؾفا مـ
) (5هؽذا يف إصؾ « َيت ََس ارى» ،والصقاب « َيت ََس ار» ،و «الت ّاسري وهق ْ
الس ّر وهق الـؽاح أو مـ السرور» [ .الػائؼ يف غريب الحديث وإثر ( ،])176 /2قال ابـ الجقزي:
ِّ
ِ
ِ
والس ِّر اي ُة إمة التل ابق ْأهتا بقتا
«
وآست ْس َر َار َي ْعـل الت َاس ِّري» [ .غريب الحديث ٓبـ الجقزي (ُّ « .])475 /1
ْ
وهل فعقؾة مـسقبة إلك السر وهق اإلخػاء ٕن اإلكسان كثقرا ما يسرها ويسرتها طـ حرتف  ،...والجؿع
الس ِ
رار ُّي وقال إخػش هل مشتؼة مـ السرور ٕكف يسر هبا يؼال َت َس ار َر جارية و َت َس ارى» [ .مختار الصحاح
ا
(ص.])326 /
) (6يف كسخة (ط) «وٓ يلذن سقده».
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ِ
الؼقؿ َةَ ،و َط َؾك ُصرقِ ِف ُت ِ
ب ُت ِ
ِ
الؿ َؽا َت ِ
ب إَ ْر َش مِـْ َفا.
قج ُ
قج ُ
ُ
ب َ
(َ -)24أ ان الجـَا َي َة َط َؾك ُ
()3

()2

ِ
قف بِ َغ ِقر إِ ْذ ِن سق ِد ِه ،وفِ ِ
الجـَاي ِة َط َؾ ِ
(َ -)25أ اك ُف َٓ َي ِص ُّح َط ْػ ُق ُه َطـ م ِ
قج ِ
ف فِل
قف بِنِ ْذكِ ِف
الخ ََّل ُ
َ ِّ
ب ِ َ
ُ
()4

َت َب ُّر َطاتِف.
ِ
الؿ َؽا َت ِ
وج ُف ُح ار ًةَ ،أ ْو َأ َم ًة  :ل ِ َؿا َذ َك ْر َكاه .
ب َص ََّل ُق ال َع ْبدَ ،كا َك ْت َز ُ
(َ -)26أ ان َص ََّل َق ُ
()5

()6

ِ ِ
ِِ
الؿاكِ ِع َل َفا ُم ْط َؾ ًؼا َٕ :اك ُف َرقِ ٌقؼ َكال َع ْبد.
(َ -)27أ ان َت َب ُّر َطاتف َٓ َتص ُّح طـْدَ َ
قف بِنِ ْذكِ ِف ِ
قز َلف بِ َغ ِقر إِ ْذ ِن سق ِد ِه ،وفِ ِ
ِ
ِ
(َ -)28أ اك ُف َٓ َي ِ
الخ ََّلف .
َ ِّ
ج ُ
ب َط َؾ ْقف َك َػ َؼ ُة َق ِريبِفَ ،و َٓ َي ُج ُ ُ
()7

قز َ
وٓ َي ِص ُّح إِط َتا ُق ُف بِ َغ ِقر إِ ْذ ِن َس ِّق ِده.
(َ -)29أ اك ُف َٓ َي ُج ُ
(َ -)30أ اك ُف ٓ َي ُجق ُز َ
وٓ َي ِص ُّح ِه َب ُت ُف بِ َغ ِقر إِ ْذ ِن َس ِّق ِده.
(َ -)31أ اك ُف ٓ َي ِص ُّح َض َؿا َك ُف بِ َغ ِقر إِ ْذ ِن َس ِّق ِده .
()8

) (1وقع يف كسخة (ط) «اثـقـ» ً
بدٓ مـ «اثـتقـ» ،وقد تؼدم يف فائدة ( ،)11قال الباحث :لبؼاء رقف طـد مـ قال
ٓ يتزوج إٓ باثـتقـ طؾك كصػ الحر.
) (2يف كسخة (ط) «صرفف».
)َ (3أرش ِ
احات :يريد الجراحات التل لقس فقفا دية مؼدرة .اكظر [:الـفاية يف غريب الحديث وإثر (/1
الج َر َ
ْ
الجراح ِ
ِ
ات ،
« ،])420وأرش الجـاية :ديتفا» [ .معجؿ مؼايقس الؾغة ( ،])79 /1إَ ْرش :الدا َيةَُ ،أي د َي ُة ِ َ َ
أس َب ِ
اب الـِّزَ اعِ ،وققؾَ :
الخدْ ش ثؿ ققؾ لؿا يمخذ ِد َي ًة لفا َأ ْرش» .اكظر[ :لسان العرب
ُس ِّؿ َل َأ ْرشًا َٕكاف مـ ْ
ابـ مـظقر ( ،)263 /6تاج العروس (.])63 /17
) (4يف كسخ (ط) «بنذن سقده».
) (5قال الباحثٕ :ن الؿؽا َتب لؿ ُيعتؼ بعد ،وما زال يف ر ِّقف ،فقبؼك صَّلقف صَّلق العبد الرققؼٕ :ن مـفؿ مـ
قال لف تطؾقؼتان ،بخَّلف الحر.
) (6أي ببؼاء ر ِّقف ،يف الػائدة رقؿ (.)19
) (7يف كسخة (ط) «خَّلفًا».
الشل ِء فِل َشل ٍء يح ِق ِ
ُ
يف .مِ ْـ َذل ِ َؽ َق ْق ُل ُف ْؿَ :ض اؿـ َُت ا
الش ْل َء  ،إِ َذا َج َع ْؾ َت ُف
ْ َ ْ
( )8الضؿان بؿعـك الؽػالةَ « ،و ُه َق َج ْعؾ ا ْ
فِل ِوطَائِ ِفَ .وا ْل َؽ َػا َل ُة ُت َس اؿك َض َؿاكًا» [.مؼايقس الؾغة (.])372 /3
)(311

(َ -)32أ اكف َلقس َط َؾك َق ِ
اذفِ ِف َحدُّ ال َؼ ْذف .
ُ َ
()1

قن َكالعبِ ِ
الؿ َؽا َت ِ
قد َغ ِقره .
ب إِ َذا َق َذ َ
ف َأ ْر َب ُع َ َ
(َ -)33أ ان َحدا ُ
()3

()2

ِ ِ
ب َمـْ ُع ُف مِ َـ /ال َؽ ْس ِ
الؿ َؽا َت ِ
ب ل ِـَ ْػ ِس ِف  َِٕ :ان الـابِ ال
(َ -)34أ اك ُف َل َ
قس ل َس ِّقد ُ
ُس َما َل َفا ،واكتِ َسا َب َفا بِف.
()4

َل ْؿ ُيـْؽِر َط َؾك َب ِر َير َة

ِ
ِ
الح ِ
ال َل ُف َٓ ل ِ َس ِّق ِد ِه إِ آ إِ َذا َط َج َز َك ْػ َس ُف :ل ِ َؼ ْقل ِ َفاَ « :أ ِعقـ ِقـ ِي»َ ،وَٕ ان َم ْؼ ُصق َد
(َ -)35أ ان ا ْكت َسا َب ُف فل َ
الؽِ َتا َب ِة ٓ َيتِ ُّؿ إِ آ بِ ِف.
ب ل ِ َؿ ْـ ُي ِعقـُ ُف َط َؾك كِ َتا َبتِ ِف :ل ِ ُس َمال ِ َفا َطائِ َش َة ڤ ،و َت ِ
الؿ ْس َل َل ِة ل ِ ْؾ ُؿ َؽا َت ِ
ؼر ِير ِه
(َ -)36ج َق ُاز َ

.

اق الرواي ِ
قر ِه مِـ ِس َق ِ
(َ -)37ج َق ُاز مس َل َل ِة َذل ِ َؽ َقبْ َؾ ُح ُؾ ِ
قل َك ْج ِؿ ِف :ل ِ ُظ ُف ِ
ات ،و َت ْص ِريحِ َمـ َر َوى:
ِّ َ َ
َ ْ
« َأ َّك َفا َل ْم َت ُؽن َق َضت َش ْق ًئا ِمن تِ ْس ِع السـ ِقن» .
()5

(َ -)38أ ان س َم َال الؿ َؽا َت ِ ِ ِ
ج َز َك ْػس ُفَ ،أو ُي ْع ِ
ج َقز ُه مِـ َغ ِقر َأن ُي ْع ِ
ب َت ْع ِ
اجتِ ِف َٓ ُي ِ
ج َز ُه
قج ُ
وح َ
ب ل َػ ْؼ ِره َ
َ
ُ
ُ
َس ِّقدُ ه.
( -)39جق ُاز صدَ َق ِة ال ات َطق ِع َط َؾك إَ ِر اق ِ
اء  َِٕ :ان الـابِ ال
ُّ
َ َ َ
()6

َذل ِ َؽ.

َأ َقر ب ِرير َة َط َؾ ِ
قفِ ،خ ََّل ًفا ل ِ َؿـ َمـَ َع َذل ِ َؽ.
ا َ َ

) (1أي طؾك قاذف العبد ،والؼذف هق الرمل بالػاحشة ،قال ابـ إثقر« :$الؼذف هاهـا رمل الؿرأة بالزكا».
[الـفاية يف غريب الحديث وإثر (ُ ،])29 /4يؼال« :قذف الشلء يؼذفف قذ ًفا ،إذا رمك بف»[ .معجؿ مؼايقس
الؾغة (.])68/5

) (2يف كسخة (ط) «حده» دون الؿؽاتب.
) (3يف كسننخة (ط) «كالعبنند» دون غقننره ،ودلقننؾ ذلننؽ قننقل اهلل تعننالك ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂﴾ [الـساء.]25 :
) (4يف كسخة (ط) «ل ِ ِر ِّق ِف».
( )5البخاري ،ومسؾؿ ،وقد سبؼ (ص )50يف الؿتـ الجامع.
) (6صدقة التطقع :هل ما يخرجف الؿسؾؿ طـ كػسف :استحبابًا  ،قال ابـ فارس« :الصدقة :ما يتصدق بف الؿرء
لؾؿتطقع بف».
طـ كػسف ومالف»[ .معجؿ مؼايقس الؾغة (« ])339 /3لؽـ الصدّ قة يف إصؾ تؼال
ّ
[الؿػردات يف غريب الؼرآن (ص.])480 :
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[خ/4/ب]

الضرور ُة ٓ َتدْ ُطق إِ َل ِ
ِ
ِ
ب ِ
الؿ ْسؽِ ِ
(َ -)40ج َق ُاز َص َؾ ِ
والؿ ََّلبِ ِ
قف:
س  ،وإِن كا َكت ا ُ َ
الؿآك ِؾَ ،
قـ َص ِّق َبات َ
()1

َِٕ ان ال اؾ ْح َؿ َس ِّقدُ إِ َدامِ ِفؿ ،و َأ َق ار َها َط َؾك َق ُبقل ِ ِف و َأ ْكؾِ ِف.
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اهر مِـ س َم ِ
ال َب ِر َير َة
ُ
الس َمال ل َؿـ َت َع اذ َر َط َؾك ال َػاض ِؾ َطـ ُققت َيقمف َٕ :ان ال َظ َ
(َ -)41ج َق ُاز ُّ
()2

ڤ َذل ِ َؽ.
ال ما َٓ ي ْض اطر السائِ ُؾ إِ َل ِ
ِ
قف مِـ َم ْط ُعق ٍم ،و َم ْؾ ُب ٍ
قس َِٕ :ان ُس َم َال ُك ُجق ِم الؽِ َتا َب ِة مِـْ ُف،
(َ -)42ج َق ُاز ُس َم َ َ ُّ ا
ِ
ِ
ِ
قؿا َٓ ُبدا مِـْف .
الس َم َال إِ آ ف َ
خ ََّل ًفا ل َؿـ َٓ ُي َج ِّق ُز ُّ
()3

ِ
ِ ِ
الؿ َز او َج ِة
(َ -)43ج َق ُاز
الؿ ْر َأة ُ
آست َعا َكة بِ َ
ْ

()4

ڤَ «:أ ِعقـ ِقـ ِي»َ ،و َلؿ ُيـْؽِ ْر ُه

بِ َغ ِقر إِ ْذ ِن َز ْو ِج َفا :ل ِ َؼق ِل َب ِر َير َة ل ِ َعائِ َش َة

.

قر ،وإِن َزاد َط َؾك َثؿ ِـ ِ
ِ
اب َب ْذ ِل الؿ ِ
ب إُ ُج ِ
ال فِل َص َؾ ِ
الؿ ْثؾ.
َ
( -)44است ْحبِ ُ
َ
َ
الس ْؾ َع ِة بِ َل ْك َث َر مِـ َث َؿ ِـ مِ ْثؾِ َفا َِٕ :ان َطائِ َش َة ڤ َب َذ َلت َك ْؼدً ا َأ ْكثَ َر مِ اؿا َس اؿق ُه
(َ -)45ج َقا ُز َش ْر ِي ِّ
()6

()5

َس اؿق ُه َك ِسق َئ ًة فِل تِ ْس ِع ِسـ ِق َـ،
()7

) (1يف كسخة (ط) «الؿشارب» ً
بدٓ مـ الؿَّلبس.
) (2يف كسخة(ط) «يؼدر».
) (3يف كسخة(ط) «فقؿا ٓ بد لف مـف» ،ويف أصؾ الؿطبقع «فقؿا ٓ لف بد مـف» .قال الباحث :والؿسللة فقفا
خَّلف ،لؾؿزيد اكظر [:التقضقح لشرح الجامع الصحقح ( ،])497 /10و[فتح الباري ٓبـ حجر (/3
.])339
ٍ
بامرأة مثؾفا.
) (4يجقز ذلؽ
) (5يف كسخة(ط) «شراء».
) (6يف كسخة(ط) «مؿـ».
) (7الـسلء هق الزيادة والتلخقر يف إجؾ ،و «هق الـسقئة بالـسقئة مفؿقز قال أبق طبقد :ومـف ققلفؿ :أكسل اهلل
أيضا ،ومـف ققلف تعالك ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾
فَّلكا أجؾف ،وكسل اهلل يف أجؾف ،..والـسقئة التلخقر ً
[التقبة ]47:إكؿا هق تلخقرهؿ تحريؿ الؿحرم إلك صػر»[.غريب الحديث ٕبل طبقد ابـ سَّلم (،])20/1
وقال ابـ فارس« :استـس ْلت ك َِسقئَة :وذلؽ مـ التلخقر» [ .معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس (=،])107/5
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ِ
ِ
ِ
الؿ ْب ُذ ُ
وإَ َج ُؾ ُم َؼابِ ُؾ ُف َب ْع ُض الثا َؿ ِـَ :ف َق ُؽ ُ
الر ْغبَ َة فِل ال َبق ِع
ول َك ْؼدً ا َأ ْك َث َر مـْ ُف َكس ْق َئ ًة ُط ْر ًفاَ ،وَٕ ان ا
قن َ
()1

َك ْؼدً ا َأ َك َث ُر مِـْ َفا فِل ال َبق ِع كَ ِسق َئة .
()2

ِ
ِ
( -)46جق ُاز ِ ِ
اجتِ ِف ،و َديـ ِ ِفَ ،و َأ ان َق َ
قل الـابِ ِّل
الؿ ْسؾِ ِؿ فل َق َضاء َ /ح َ
َ َ
است َعا َكة ُ
ْ
ِح َزا ٍم– ﭬَ « -ل َتس َلل َأحدً ا َشق ًئا» إِما َِٕ اكف َأو َلكَ ،أو ل ِ ُخص ِ
قص اقتِ ِف بِ َحؽِقِؿ.
ُ
َ
ُ
ا
ْ
()3

ل ِ َحؽِ ِ
قؿ بِ ِـ

()4

=قال الباحث  :أصؾ الـسقئة الزيادة يف الديـ ،مؼابؾ التلخقر يف إجؾ ،ولقٓ قصة بريرة ڤ لؼؾـا بؿـعف،
ضاهر مـ معـك الحديث ،واهلل أطؾؿ.
ولؽـ جقازه
ٌ
ِ ِ
ِ ِ
الؿ ْب ُذ ْو ُل َك ْؼدً ا َأ ْك َث َر مِـْ ُف ك َِس ْق َئ ًة» هذه
) (1يف كسخة(ط) «فل ت ْس ِع سـ ْق َـ ،وإَ َج ُؾ ُم َؼابِ ُؾ ُف َب ْع ُض ال اث َؿ ِـَ :ف َق ُؽ ْق ُن َ
الجؿؾة غقر مقجقدة.
) (2يف كسخة(ط) «وٕن الرغبة يف البقع كسئة» ،والؿعـك غقر مستؼقؿ.
) (3هناية الـؼص يف كسخة (ب).
قل اهللِ
) (4حديث حؽقؿ ابـ حزام ﭬ َق َالَ :س َل ْل ُت َر ُس َ
قف ،ومـ َأ َخ َذه بِنِ ْشر ِ
ِ ِ
ِ
ِ
س ُب ِ
اف َك ْػ ٍ
او ِة َك ْػ ٍ
س َل ْؿ ُي َب َار ْك َل ُف
قر َك َل ُف ف َ َ ْ
الؿ َال َخض َر ٌة ُح ْؾ َقةٌَ ،ف َؿ ْـ َأ َخ َذ ُه بِ َس َخ َ
ُ َ
قؿ ،إِ ان َه َذا َ
« َيا َحؽ ُ
ٓ ي ْشبع ،القدُ الع ْؾقا َخقر مِـ الق ِد الس ْػ َؾك»َ ،ق َال حؽِقؿَ :ف ُؼ ْؾ ُت :يا رس َ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الح ِّؼ
قل اهللَ ،وا الذي َب َعثَ َؽ بِ َ
َ َ ُ
َ ٌ
فقف ،كَا الذي َي ْلك ُُؾ َو َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ٌ َ َ ُّ
ان َأبق ب ْؽ ٍر ﭬ ،يدْ طُق حؽِقؿا إِ َلك الع َط ِ
ٓ َأ ْرزَ ُأ َأ َحدً ا َب ْعدَ َك َش ْقئًا َحتاك ُأ َف ِ
َ
اءَ ،ف َق ْل َبك َأ ْن َي ْؼ َب َؾ ُف مِـْ ُفُ ،ث اؿ إِ ان
َ
َ
ار َق الدُّ ْك َقاَ ،ف َؽ َ ُ َ
َ ً
ِ
ِ ِ
قؿَ ،أكِّل َأ ِ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ َط َؾك َحؽِ ٍ
طْر ُض
ط َُؿ َر ﭬ َدطَا ُه ل ُق ْعط َق ُف َف َل َبك َأ ْن َي ْؼبَ َؾ مـْ ُف َش ْقئًاَ ،ف َؼ َال :ط َُؿ ُر :إِكِّل ُأ ْش ِفدُ ك ُْؿ َيا َم ْع َش َر ُ
قل اهللِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ااس َب ْعدَ رس ِ
قؿ َأ َحدً ا مِ َـ الـ ِ
َحتاك ُت ُق ِّف َل» .صحقح
َ ُ
َط َؾ ْقف َح اؼ ُف م ْـ َه َذا ال َػ ْلء َف َق ْل َبك َأ ْن َي ْل ُخ َذ ُهَ ،ف َؾ ْؿ َي ْرزَ ْأ َحؽ ٌ
البخاري()24( ،)123/2كتاب الزكاة )50( ،باب آستعػاف طـ الؿسللة ،ح( ، )1472وصحقح مسؾؿ
َ ،ف َل ْط َطاكِلُ ،ث اؿ َس َل ْل ُت ُفَ ،ف َلطْ َطاكِلُ ،ث اؿ َس َل ْل ُت ُفَ ،ف َل ْط َطاكِل ُث اؿ َق َال:

( )12( ،)717/2كتاب الزكاة )32( ،باب بقان أن القد العؾقا خقر مـ القد السػؾك ،ح(.)1035

قال الباحث :حديث حؽقؿ بـ حزام لقس الذي ذكره الؿصـػ ،وإكؿا هق حديث ثقبان ،قال أبق داود:
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
َان َث ْق َب ُ
ان َق َال َوك َ
طَـ َث ْق َب َ
ان َم ْق َلك
طَـ َأبِل ا ْل َعال َقة ْ
طَـ طَاص ٍؿ ْ
« َحدا َثـَا طُ َب ْقدُ اهلل ْب ُـ ُم َعاذ َحدا َثـَا َأبِل َحدا َثـَا ُش ْع َب ُة ْ
قل اهللِ
قل اهللِ
ِ
رس ِ
َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ااس َش ْقئًا َو َأ َت َؽ اػ ُؾ َل ُف بِا ْل َجـ ِاة َف َؼ َال َث ْق َب ُ
ان
َم ْـ َي ْؽ ُػ ُؾ لل َأ ْن َٓ َي ْس َل َل الـ َ
َ ُ
َأكَا َف َؽ َ
ان َٓ َي ْس َل ُل َأ َحدً ا َش ْقئًا» ،وهق حديث إسـاده صحقح ،رجالف ثؼات ،و ُي ْذكَر أكف يف ثبت طؿر بـ أحؿد
الشؿاع ،وهق مخطقط.
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[ب/3/ب]

ِ
ص مِـ الر ِّق ،وإِن َك َ ِ
َ
استِ ْح َبا ُب ِف ل ِ َؿا
الس ْعلِ فِل
الس ِّقدَ ،/ب ْؾ ْ
ان م اؿا َقد َي ُض ُّر بِ ا
الخ ََّل ِ َ ِّ
(َ -)47ج َق ُاز ا
()1

الشرع إِ َلك ِ
فِ ِ
قف مِـ َت َر ُّت ِ
الع ْت ِؼ .
ب إَح َؽا ِم ال ات ْؽؾِ ِقػقا ِة :ول ِ َذل ِ َؽ َت َش اق َ
ف ا ْ ُ
()3

()2

(َ -)48ج َق ُاز س َم ِ
ال ال َع ْب ِد َوإَ َم ِة َمـ َي ْشتَ ِر ِ
يف ِؿا و ُي ْعتِ ُؼ ُفؿا ،وإِن َك َ
الس ِّق ِدَ ،أو َٓ
ان َقد َي ُض ُّر بِ ا
ُ
إل ْقر ِار ب ِرير َة ڤ َط َؾ ِ
ِ
ِ
قفَ ،و َلؿ ُي ْس َلل َط اؿا َذ َك ْر َكاه .
ُي ْعج ُب ُفَ َ َ :
()4

اسدَ ِة فِل الؿعام ََّل ِ
وط ال َػ ِ
الشر ِ
ت :ل ِ َؼقل ِ ِف
ُ َ َ
(ُ -)49ب ْط ََّل ُن ُّ ُ

ٍ
قس فِي كِ َت ِ
اب اهلل ِ َف ُف َو
ُ « :ك ُّل َشرط َل َ

َباصِل» .
()5

ِ
الق َٓ ِء فِل ال َبق ِع ِطـْدَ َمـ َق َال بِ ِفُ ،م ْستَ ِدٓ بِ َؼقل ِ ِف
(َ -)50ج َق ُاز َشرط َ
()6

ْ « :اش َترِ َيفا َو ْاش َترِصِي

الو َل َء»،
َل ُف ُم َ

) (1يف كسخة (ب) «مـ».
ِ
لؾخ اط ِ
حديث ُس َب ْق َعةََ :أك َافا َت َش اق َف ْت ُ
ف إِ َلك ا ْل َخ َب ِر وغق ِره:
فَ :ت َز اي َـ ،ويف
اب َأيَ :ص َؿ َح ْت و َت َش ار َف ْت ،و َت َش اق َ
)َ « (2ت َش اق َ
أصؾ واحد ،وهق ُّ
َت َط اؾ َع إِلقف» [.تاج العروس ((« .])533 /23شقف) الشقـ والقاو والػاء ٌ
يدل =طؾك ضفقر
ف ُف ٌ
َّلن ا
لؾشلء ،إذا َص َؿح بف»[ .معجؿ مؼايقس الؾغة ،ابـ فارس ( ،])178 /3قال الباحث :أي أن
تشق َ
و ُبروز ،ا
الشرع زيـ ذلؽ ،وأمر بف.
) (3يف كسخة(ط) «الشارع» ً
بدٓ مـ الشرع ،ويف كسخة (ط) فائدة زائدة وهل(« :)45جقاز آستداكة لؿـ لقس لف
مال طـ حاجتف إلقف ،خَّلفا لؿـ مـعفٕ :ن كتابة بريرة مع مقالقفا شبقف بآستداكة مؿـ لقس لف شلء».
) (4يف كسخة(ط) هذه الػائدة غقر مقجقدة.
) (5سبؼ تخريجف(ص ،)131ولؽـ هذا الؾػظ يف ســ ابـ ماجف )21( ،كتاب أبقاب العتؼ )3( ،باب الؿؽاتب،
ح( ،)2521قال الباحث :هذا حديث صحقح إسـاده ثؼات.
الشقئقـ ،إذا طا َد ْي َت بقـفؿا ِوٓ ًء ،واف َع ْؾ هذا طؾك ِ
) (6قال ابـ فارس« :وا َل ْق ُت بقـ ا
القٓء أي ُم َر ِّتبا» [ .معجؿ
مؼايقس الؾغة ابـ فارس ( ،])109 /6والؿؼصقد هـا« :يعـل وٓء ِ
مات ا ْل ُؿ ْعت َُؼ َو ِر َث ُف ُم ْعتِ ُؼف أو
وهق إذا َ
العتْؼ ُ
َْ َ َ
َو َر َث ُة ُم ْعتِ ِؼف كاكت ال َع َرب َتبِق ُعف و َت َف ُبف فـ ُِفل طـف ا
باإلزا َلة[ .الـفاية يف غريب
القٓء كالـ َاسب فَّل َيزول
َ
ٕن َ
الحديث وإثر ابـ إثقر (.])510 /5
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[خ/5/أ]

قع َو َق َع َب ْعدَ ُخ ْط َبتِ ِفَ ،أ ْو َأ ان «لَ ُفم» بِ َؿ ْعـَك « َط َؾ ِ
قفؿ»َ ،ك َؿا َق َال ا ْل ُؿ َزكِ ُّل  :لؼقلف
َو َج َقا ُبـَاَ :أ ان ال َب َ
()2

()1

()3

تعالك﴿:ﯓﯔﯕ﴾ .
()4

الشر ِ
وط فِل ال َبق ِع ُم ْط َؾ ًؼا ِطـْدَ َم ْـ َي َرا ُهَ :ت َؿ ُّس ًؽا بِ َؼقل ِ ِف
(َ -)51ج َق ُاز ُّ ُ

« :و ْاش َترِصِي» ،ول ِح ِد ِ
يث
َ
َ

َجابِ ٍر ﭬ َ ،و َقدْ َأ َج ْبـَا َطـْف(.)6
()5

ِ
وط ِة بِالؽِ َت ِ
(ِ )52ص اح ُة ُّ
السـا ِة َِٕ :ان َم ْػ ُفق َم َققل ِ ِف
الؿ ْش ُر َ
اب َو ُّ
الش ُروط َ
()7

ُ « :ك ُّل َشر ٍ
ط َلقْ َس فِي
ْ

الشر ِ
اب اهلل ِ َف ُفو باصِ ٌل» َ ،أ ان ما فِل الؽِ َت ِ ِ
كِ َت ِ
وط َح ٌؼَ ،ف َق ِص ُّح َش ْر ُصف.
َ َ
اب م َـ ُّ ُ
َ
()1

ِ
الق َٓ ِء فِل ال َب ْق ِع ل ِ ْؾ َبائِ ِعِ ِ :
إل ْك َؽ ِ
ار ِه
(َ -)53مـْ ُع َش ْرط َ

َذل ِ َؽ فِل ُخ ْط َبتِف.

) (1كؿا يف ققلف تعالك ﴿ :ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﴾[الرطد.]25:
ِ
ِ
) (2يف كسخة (ط) «قالف» ً
الؿزَ ينّ،
بدٓ مـ قال ،والؿزين هق :بؽر ْبـ طَ بد اهلل ْبـ طَ ؿرو ْبـ هَّللَ ،أبق طَ بد اهلل ُ
ِ
طَـ طُ َبقد اهللِ ْبـ ُم َحؿد:
كساَ ،و َق َال َأ ْح َؿد ْبـ حـبؾْ ،
ا ْل َب ْص ِر ّي .مات قبؾ ا ْل َح َسـ بؼؾقؾَ .سؿ َع ا ْبـ طُ َؿر ،و َأ ً
فؼقفا ،اكظر[ :التاريخ
مات بؽر سـة ستَ ،يعـل ومئة ،وكان إما ًما يف هذا الشلن ،كثقر الحديث حجة ،وكان ً
الؽبقر لؾبخاري( ،])90/2و[الطبؼات ٓبـ سعد(.])157/7
) (3يف كسخة (ب) «كؼقلف».
([ )4اإلسراء .]7:وهذا الرأي مرجقح كؿا قال ا ْل ُؿ َح ِّؼ ُؼ َ
قن مـ أهؾ ا ْل َع َرب اقة« :إِن ُح ُروف ا ْل َج ّر َٓ تتعاقب َحتاك
ح ْؽؿة فِقفا وا ْل َؼقل بِ ِ
ِ
ِ
ِ
خ ََّلف ما ُي ِ
قجب ُف ا ْلعؼؾ
درس َتق ْيف فل َج َقاز تعاقبفا إبِ َطال َحؼق َؼة ال ُّؾ َغة وإفساد ا ْل َ َ َ ْ
َ
َق َال ا ْبـ ْ
وا ْل ِؼقاس َق َال َأبق ِه ََّلل رحؿف اهلل :و َذل ِ َؽ َأكافا إِذا تعاقبت خرجت طَ ـ حؼائؼفا ووقع كؾ و ِ
احد مِـ ُْف َؿا
َ
َ َ
َ
َ
َ َ
ُ
َ َ
ان َلفؿا معـك و ِ
بِؿعـك أخر َفلوجب َذلِؽ َأن يؽقن لػظان م ْختَؾِ َػ ِ
احد َفلبك ا ْل ُؿ َح ِّؼ ُؼ َ
قن َأن َي ُؼق ُلقا بذلؽ».
َ
َ ْ
ُ

الػروق الؾغقية لؾعسؽري (ص)24 :
) (5جابر بـ طبد اهلل إكصاري ،وحديثف يف صحقح البخاري( )54( ،)189/3كتاب الشروط )4( ،باب إذا
اشرتط البائع ضفر الدابة إلك مؽان مسؿك جاز ،ح( ،)2718وصحقح مسؾؿ( )22( ،)1221/3كتاب
الؿساقاة )21( ،باب بقع البعقر واستثـاء ركقبف ،ح(.)715
) (6قال الباحث :أجاب طـف يف الػائدة رقؿ(.)55
) (7يف كسخة(ط) «الؿشرطة بالؽتاب والسـة ،كالرهـ والشفادة :لؿػفقم».
( )8سبؼ تخريجف (ص.)131
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ِ ِ
ط ال ات ْل ِجق ِؾ الؿع ُؾق ِم فِل الؿعام ََّل ِ
( -)54جق ُاز َشر ِ
ت ا التِل َلؿ َي ْؿـَ ْع ا
الر َبا :
َ ْ
َ َ
الش ْر ُع ال ات ْلج َقؾ ف َقفا بِ ِّ
ُ َ َ
ْ
()1

َِٕ ان الـابِ ال

َلؿ يـْؽِرَ /ت ْل ِج َقؾ الؽِ َتاب ِة بِ ِ
قرة.
السـ َ
َ
ُ
الؿ ْذ ُك َ
قـ َ
ِّ

[ب/4/أ]

مر َط َؾ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
استِ ْثـَا َء ِخدْ َم ٍةَ ،أو َأ ٍ
قف َل ْؿ َي ِص ِّح ا
الش ْر ُط  َِٕ :اك ُف
(َ -)55أ ان َبائ َع ال َع ْبد وإَ َمة إِ َذا َش َر َط فقف ْ
()3

()2

قس فِل كِ َت ِ
اب اهللِ َو َٓ ُسـا ِة َر ُسقل ِ ِف
َل َ

()4

َف ُف َق َباصِ ٌؾ ،وقِ اص ُة َج َؿ ِؾ َجابِ ٍر –ﭬَ -لؿ َي ُؽـ َبق َعًا

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الج َؿ َؾَ ،و َق َال َ «:أ َت ُظ ُّن َأكي
الؿ َس اؿكَ ،و َلؿ َي ْل ُخذ َ
الؿ َؿا َك َسة ،و َد َف َع َل ُف ُ
َحؼق َؼ ًة :ول َذل َؽ َما َك َس ُف ت ْؾ َؽ ُ
()1

()5

َما َك ْس ُت َ
ك

()1

) (1يف كسخة(ط) «لؿ يؿـع الشرع فقفا كالربا».
) (2يف أصؾ كسخة (ط) «تابع» بدل بائع ،وصححفا الؿحؼؼ.
)« (3الشرط» غقر مقجقدة يف (ط).
) (4يف كسخة (ب)( ،ط) «كبقف».
) (5أما مـ قبؾ الـبل فقحتؿؾ ،أما مـ جفة جابر فَّلٕ :ن لػظ الحديث يؼتضل ذلؽ ،فعـ جابر ﭬ قال:
قالَ « :أ اك ُف ك َ
َفدَ طَ ا لِل َو َض َر َب ُف َف َس َار َس ْق ًرا
َان َي ِس ُقر طَ َؾك َج َؿ ٍؾ َل ُف َقدْ َأطْ َقا َف َل َرا َد َأ ْن ُي َس ِّق َب ُف َق َالَ :ف َؾ ِح َؼـِل الـابِ ُّل
ِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ ِ
اس َت ْثـَ ْق ُت طَ َؾ ْق ِف ُح ْؿ ََّل َك ُف إِ َلك َأ ْهؾِل َف َؾ اؿا
َل ْؿ َيس ْر م ْث َؾ ُف َق َال :بِ ْعـقف بِ ُقق اقة ُق ْؾ ُتُ ،َٓ :ث اؿ َق َال :بِ ْعـقف َفبِ ْع ُت ُف بِ ُقق اقة َو ْ
َب َؾ ْغ ُت َأ َت ْق ُت ُف بِا ْل َج َؿ ِؾ َفـَ َؼدَ كِل َث َؿـَ ُف ُث اؿ َر َج ْع ُت َف َل ْر َس َؾ فِل َأ َث ِري َف َؼ َالَ :أ ُت َراكِل َماك َْست َُؽ ِٔ ُخ َذ َج َؿ َؾ َؽ ُخ ْذ

جؿ َؾ َؽ ودر ِ
اه َؿ َؽ َف ُف َق َل َؽ» ،ففق ضاهر أكف بقع مـ قبؾ جابر ﭬ ،صحقح البخاري( ،)2718وصحقح
َ ََ
َ َ
مسؾؿ( ) 715والؾػظ لف ،ويميد هذا ما قالف ابـ بطال يف شرحف طؾك البخاري« :الؼصة كؾفا جرت طؾك
جفة التػضؾ مـ الـبل

والرفؼ بجابرٕ :كف وهبف الجؿؾ بعد أن أططاه ثؿـف وزيادة» شرح صحقح

البخاري ٓبـ بطال ( ،)112 /8فؼقلف« :بعد أن أعطاه ثؿـه وزيادة» دلقؾ طؾك البقع حؼقؼة ،خَّلفًا لؿا ذهب
إلقف الؿملػ .$
) (6يف كسخة (ب) «لتظـ».
ِ
ِ
ِ
ِ
الرج ُؾ ك ُعـ ِ َل  :ك ُِؼص يف َب ْق ٍع
يس َتـْؼ ُصف ،يؼالُ :مؽ َس ُ
الؿ ْؽ ُس :إكْت ُ
الؿ َؿاك َس ْ
ؼاص ال اث َؿ ِـ يف البِ َقاطَ ةَٕ ،ن ُ
)َ (7
وك َْح ِقه ،قال ابـ مـظقر« :ويف حديث جابر قال لفَ :أترى إِكؿا ماك َْستُؽ ٔخذ جؿ َؾ َؽ الؿؿاكسة يف البقع

واستِحطا ُ
ص ُف والؿـابذة بقـ الؿتبايعقـ»[ .لسان العرب ( ،)220/6واكظر تاج العروس
اكتؼاص الثؿـ ْ
(ص.])4141/
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ِآل ُخ َذ َج َؿ َؾك» .
()1

اسدَ َة فِل الع ُؼقدِ َٓ يبطِ ُؾفا ِطـْدَ مـ َق َال بِ ِفَ :تؿس ًؽا بِ َلم ِر ِه بِ ْ ِ ِ
وط ال َػ ِ
الش ُر َ
(َ -)56أ ان ُّ
الق َٓ ِء
اشت َراط َ
ُْ َ
ُ
ْ
َ ُّ
َ
()2

مع َطدَ ِم ُل ُزومِ ِفِ ،
وص اح ُة البَ ْقع .
ْ
َ َ
()3

(َ -)57أ اكف َلقس َط َؾك مـ َشر َط فِل َط ْؼ ٍد َشر ًصا َف ِ
اسدً ا ُط ُؼق َب ٌة ،إِن َص اح َت َل ُّخ ُر ُ
الخ ْط َب ِة َط ِـ ال َب ْق ِع إِ آ
ُ ْ َ
ْ
َ
َ
إِ َذا َأصر َط َؾق ِف بعدَ ِط ْؾ ِؿ ِف بِ َػس ِ
اد ِه َِٕ :ان الـابِ ال
َ ا ْ َْ
َ
رط َف ِ
الزج ِر َط َؾك/مـ َشر َط َأو َط َزم َط َؾك َش ٍ
اس ٍد َق ْب َؾ َشرصِ ِفِ ِ :
إل ْك َؽ ِ
ار ِه
(َ -)58ج َق ُاز ا ْ
ْ
َ
َ
َ
َل ْؿ َي ْػ َع ْؾف.

()4

()5

ؽ[ ،خ/5/ب]
َذل ِ َ

وز ْج ِر ِه َطـْ ُف فِل ُخ ْط َبتِف.
َذل ِ َؽَ ،

) (1صحقح البخاري( )54( ،)189/3كتاب الشروط )4( ،باب إذا اشرتط البائع ضفر الدابة إلك مؽان مسؿك
جاز ،ح( ،)2718وصحقح مسؾؿ( )22( ،)1221/3كتاب الؿساقاة )21( ،باب بقع البعقر واستثـاء
ركقبف ،ح(.)715
) (2يف كسخة (ط) «ٓ تبطؾفا».
خَّلف ،لؾؿزيد اكظر[ :شرح الؿشؽاة لؾطقبل (.])2159/7
( )3قال الباحث :ويف ذلؽ
ٌ
الس ْرطة  ،...ويف حديث ال َعزْ ل ( كلكف زَ َج َر ) أي هنك
)« (4زجر مـ زجر اإلبؾ يزْ ُج ُرها إذا ح اثفا وحؿؾفا طؾك ُّ
ُ
وحقث وقع الزا جر يف الحديث فنكؿا ُي َراد بف الـافك» [ .الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ إثقر (/2
طـف،
مضك،
 ،])715وقال ابـ فارس« :الزاء والجقؿ والراء كؾؿة تدل طؾك آكتفار ،يؼال :زَ َجرت
البعقر حتاك َ
َ
وزج ْرت فَّلكًا طـ الشلء فاكْزَ جر»[ .معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس ( ،])34 /3تعؼقب :ققل ابـ
أزجرهَ ،
ُ
إثقر« :ويف حديث ال َعزْ ل ( كلكف زَ َج َر )» إذا قصد شرح الحديث فـعؿ ،أ اما مـ ققل الـبل

 ،أو صحابل

ففق وهؿٕ :ن ققل« :ك ََل اك ُف زَ َج َر» هق مـ ققل الحسـ البصري ،ذكر ذلؽ مسؾؿ يف صحقحف ...« - ،قال ابـ
زجر » [ .صحقح مسؾؿ ( )16( ،)1063 /2كتاب الـؽاح،
طقن فحدثت بف الحسـ فؼال واهلل لؽلن هذا ٌ
( )22باب حؽؿ العزل ح(.] )1438
)« (5طزم  ،..ققؾ :هل ما َو اكدْ ت رأ َي َؽ وطَزْ مؽ طؾقف َو َو افقت بعفد ال ّؾف فقف ،وال َعزْ مِ :
والصن ْبر ،ومـنف قق ُلنف
الجدُّ
ا
َ
تعننالك ﴿ :ﯪﯫﯬﯭﯮ﴾[إحؼنناف ،]35:والحننديث أخننر ( لِق ْعننز ِم الؿسننللة ) أي َي ِ
جنندّ فقفننا
ويؼطعفا) [ .الـفاية يف غريب الحنديث وإثنر ابنـ إثقنر ( ])460 /3بتصنرف ،قنال ابنـ فنارس ":يؼنال:
طزَ مت ِ
أطز ُم طزمنًا ،ويؼقلنقن :طزمنت طؾقنؽ إِ ا
نت كنذا ،أي جعؾتُنف أمنر ًا طَزْ منًا ،أي ٓ َم ْثـق ّينة فقنف»=
ٓ ف َع ْؾ َ
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ِ ِ ِ ِ
ِ
ان َلؿـَ َع َفا مِ َـ الس ْع ِل الؿ َح ِّص ِؾ ل ِؿ ِ
ال الؽِ َتا َب ِة
َ
ُ
ا
(َ )59أ اك ُف َٓ َح اؼ ل َزوجِ إَ َمة فل خدْ َمت َفا :إِذ َلق َك َ َ

()1

َٓ ِسقؿا وفِ ِ
قف َض ُّـ فِ َراقِ َفاَ ،أو ا ْحتِ َؿا ُل ُف  ،و َل ْق ُمـ ِ َع ْت مِ َـ ال ات ْح ِصق ِؾ َل ْؿ َت ُؽ ْـ ل ِ ْؾؽِ َتا َب ِة َفائِدَ ٌة ،و َي ْؾ َز ُم ُب ْط ََّل ُك َفا،
اَ
()2

َلؽِـا َفا َقد َص اح ْت بِ َت ْؼ ِر ِير ِه

()3

َل َفا.

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ون َز ِ
استِ ْخدَ ا َم َفا ُد َ
اج ِة َم َقال ِ َقفا
وج َفا :ل َت َر ُّدد َب ِر َير َة ڤ فل َح َ
الؿ َز او َجة ْ
(َ -)60أ ان ل َس ِّقد إَ َمة ُ
ِ
فِقؿا َأرادوه ،ول ِب َؼ ِ
ِ
ِ
آستِ ْؿ َتاع.
اء ِر ِّق َفا ،وَٕ ان َح اؼ ا
َ َ ُ ُ َ
الزوجِ فل ُم َج ارد ْ
ِ
ِ ِ
ض َأو بِ َغ ِقر ِط َق ٍ
قب َك ْػ ِس ِف بِ ِع َق ٍ
الؿ ْع َت ِؼ ل ِ َؿـ َأ ْط َت َؼ ُف بِطِ ِ
ض :ل ِدَ َوا ِم ِخدْ َم ِة
(َ -)61ج َق ُاز خدْ َمة ال َع ْبد ُ
اق الح ِد ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يث ُم ْش ِع ٌر بِف./
َب ِر َير َة َطائ َش َة – ڤَ -ب ْعدَ ط ْتؼ َفاَ ،أو إِهدَ ائ َفا َل َفا َ ،فنِ ان س َق َ َ

[ب/4/أ]

()4

(َ -)62ج َق ُاز َت َعدُّ ِد الـُّ ُجق ِم فِل الؽِ َتا َب ِة :ل ِتَ ْؼ ِر ِير ِه

َط َؾك كُ ُجق ِم كِ َتا َب ِة َب ِر َير َة ڤَ ،و َطدَ ِم إِ ْك َؽ ِ
ار ِه

َلف.
(َ -)63ج َق ُاز َبق ِع ُك ُجق ِم الؽِ َتا َب ِة "َ "......مـ َأ َجا َز ُه ُم ْحتَ اجًا بِ َل اك ُف
()5

َل ْؿ ُيـْؽِر َط َؾك َطائِ َش َة

َق ْق َل َفا:

=[معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس ( ])252 /4بتصرف يسقر ،و«طزم يعـك ما َو اكدْ ت طزمؽ طؾقنف ووفقنت
بعفد اهلل فقف» [ .الػائؼ يف غريب الحديث وإثر (.])425 /2
قل اهللِ
قال الباحث :حديث« :لقعزم الؿسللة» ،هق بؾػظ« :فؾقعزم» ،طَ ْـ َأك ٍ
َس ﭬ َق َالَ :ق َال َر ُس ُ

إِ َذا َدطَ ا

ْت َف َلطْ طِـِل َفنِ اك ُف َٓ ُم ْست َْؽ ِر َه َل ُف» [ .صحقح البخاري (/8
َأ َحدُ ك ُْؿ َف ْؾ َق ْع ِز ْم ا ْل َؿ ْس َل َل َة َو َٓ َي ُؼق َل اـ ال اؾ ُف اؿ إِ ْن ِشئ َ
 )80( ،)74كتاب الدطقات )20( ،باب لقعزم الؿسللة فنكف ٓ مؽره لف ،ح(.])6338
) (1يف كسخة (ط) «الؿؽاتبة».
) (2يف كسخة (ط) «واحتؿالف» ،وهق وخطل.
) (3يف كسخة (ب) و(ط) «يؽـ».
) (4يف كسخة (ب) و(ط) «واهدائفا» ،و«لفا» غقر مقجقدة يف(ط).
) (5صؿس يف (خ) ،ويف (ب) ،و(ط) «طـد».
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« َأعدُّ ها لَفم عدَّ ًة و ِ
احدَ ًة»  ،وإِ اك َؿا ُه َق ِط َق ٌض َط ِـ الـُّ ُجق ِمَ ،و َج َوا ُب ُهَ :أ ان َطائِ َش َة ڤ َلؿ َت َت َع اق ْض
ُ َ ُ َ َ
()1

قع َل َفا .
او َض ٌة َط ِـ الـُّ ُجق ِمَ ،و َٓ َب ٌ
بِالـُّ ُجق ِم َط اؿا َب َذ َل ْت ُف َل ُفؿَ ،و َٓ ُم َع َ
()3

()2

(َ -)64أ ان َمـ َأ ادى َب ْع َض الـُّ ُجق ِم َلؿ ُي ْع َت ْؼ مِـْ ُف بِ َؼدْ ِر َما َأ ادىِ ،خ ََّل ًفا ل ِ َؿـ َق َال بِ َذل ِ َؽ َِٕ :ان الـابِ ال
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
قـ إَ ْم َريـ.
َأذ َن فل ش َرائ َفاَ ،و َلؿ َي ْس َللَ :هؾ َأ اد ْت َشق ًئا َأ ْم َٓ ؟!َ ،و ُه َق َضاه ٌر فل َأ اك ُف َٓ َف ْر َق َب َ
()4

()5

(َ -)65أ ان َمـ َأ ادى َأ ْك َث َر مِ ْـ ُك ُجقمِ ِف َٓ ُي ْع َت ْؼ بِ َذل ِ َؽِ ،خ ََّل ًفا ل ِ َؿـ َق َال بِ ِفَ :ت ْغؾِق ًبا ل ِ ُح ْؽ ِؿ إَ ْك َث ِر،
()7

()6

َو َدل ِق ُؾـَا َما َت َؼدا م .
()8

ِ
ِ
قؿتِ ِف َلؿ ُي ْع َت ْؼ بِ َذل ِ َؽِ ،خ ََّل ًفا ل ِ َؿـ َق َالُ :ي ْع َت ُؼ بِ َذل ِ َؽ ،و َي ِص ُقر
(َ -)66أ ان َمـ َأ ادى م َـ الـُّ ُجق ِم بِ َؼدْ ِر ق َ
َغ ِري ًؿا بِ َباقِل الـُّ ُجق ِم .
()9

ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ب
الس ِّقدُ َطـْ َفاَ ،و َج َ
ب إِ َذا َأ ادى الـُّ ُجق َم م َـ ا
الؿ َؽا َت َ
الصدَ َقاتَ ،أو مـ ج َفة َي َت َر اف ُع ا
(َ -)67أ ان ُ
()10

ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
الصدَ َق َة َط َؾ َقفاَ ،و َأ َق ار ُه/
َط َؾقف َق ُبق ُل َفاَ ،أ ْو إِ ْب َر ُاؤ ُه مـْ َفاَ ،و َل ْق َس َل ُف َر ُّد ُه :ل َحديث َب ِر َير َة ڤَ ،و ُس َمال َفا ا
()11

.

ب َقبُق ُل َفا إِ َذا َلؿ َي ُؽ ْـ َضرر  :ل ِ َؼ ِ
قل َطائِ َش َة
ب إِ َذا َط اج َؾ ُك ُجق َم ُف َق ْب َؾ َم َح ِّؾ َفا َو َج َ
الؿ َؽا َت َ
ٌَ
(َ -)68أ ان ُ
()1

ڤَ « :أعدُّ ها َلفم عدَّ ًة و ِ
احدَ ًة»َ ،و َلؿ ُيـْؽِ ْر ُه الـابِ ُّل
ُ َ ُ ْ َ َ

.

) )1صحقح البخاري ( )50( ،)151/3كتاب الؿؽاتب )1( ،باب الؿؽاتب وكجقمف يف كؾ سـة كجؿ ،ح(،)2560
وصحقح مسؾؿ ( )20( ،)1142/2كتاب العتؼ )2( ،باب إكؿا القٓء لؿـ أطتؼ ،ح(.)1504 – 8
) (2يف كسخة (ب) و(ط) «فَّل».
( )3مؿـ أجاز ذلؽ الشافعل ومالؽ ،ومـعف أبق حـقػة ،لؾؿزيد اكظر[ :شرح الؿشؽاة لؾطقبل ( ،])2159 /7و[شرح
مسـد الشافعل ( ،])111 /3و[معالؿ الســ ( ،])65 /4و[تحػة إبرار شرح مصابقح السـة (.])254 /2
) (4يف كسخة (ب) «لؿـ» .
) (5يف كسخة (ط) « َأ ِذ َن».
)« (6مـ» لؿ ترد يف كسخة (ب) ،و(ط).
) (7يف كسخة (ط) «بحؽؿ».
) (8يؼصد تعؾقؾف يف الػائدة السابؼة بؼقلف َِٕ « :ان الـابِ ال
) (9يف كسخة (ط) «بقـا يف الـجقم» وهق خطل .قال الباحث :هذه الػائدة مؽرر ،اكظر فائدة (.)11

ت َش ْقئًَا َأ ْم َٓ ؟!».
َأ ِذ َن فِل ِش َرائِ َفاَ ،و َل ْؿ َي ْس َل ْلَ :ه ْؾ َأ اد ْ

تـبقف مفؿ :يف بعض كسخ الرتمذي كؾؿة [حسـ] غقر مقجقدة.
) (10يف كسخة (ط) «أو مـ غقرها» ،وقال الؿحؼؼ يف إصؾ كؾؿة رسؿت هؽذا «حؿة».

) (11يف كسخة (ب) «لق».
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[خ/6/أ]

(َ -)69أ ان الؿ َؽا َتب يع َت ُؼ بِ َلد ِاء الـُّجق ِم َقب َؾ م ِ
ح ِّؾ َفاِ ،خ ََّل ُفا ل ِ َؿ ْـ َمـَ َع ُف َِٕ :ان َقق َل ُفؿ« :إِ ْن َشا َءت َأ ْن
َ
َ ُْ
ُ ْ ْ َ
ُ
ِ
ِ
اهر فِل َت َؼدُّ ِم ما َأج ُؾقه ،و َلؿ يـْؽِره الـابِل ص اؾك اهلل َط َؾ ِ
ِ
قف َ /و َس اؾؿ .
َ ا ُ َ ْ ُ ْ ُ ُّ َ
َت ْح َتس َ
ب َع َؾ ْقك» َض ٌ
()2

[ب/4/ب]

()3

ط فِل الؽِ َتا َب ِة َأن َٓ ُي ْمتِ َق ُف َشق ًئا مِ َـ الؿ ِ
الش ْر ُ
الس ِّقدَ َلق َش َر َ
ال َلؿ َي ِص اح ا
ط :ل ِ ُؿ َخا َل َػتِ ِف
َ
(َ -)70أ ان ا

َقق َل ُف َت َعا َلك...﴿:ﭼﭽﭾﭿَ ، ﴾...و َقد َق َال
()1

()4

ُ « :ك ُّل َشر ٍ
ط َل ْق َس فِي كِ َت ِ
اب اهلل َباصِل» .
ْ
()6

الؿ َؽا َت ِ
ب إِ َذا ُأ ِّد َي َطـْ ُف َم ُال الؽِ َتا َب ِة ُطتِ َؼ بِ َذل ِ َؽ ،و َي ُؽ ُ
قن َك َل َدائِ ِف َط ْـ َك ْػ ِس ِف :ل ِ َؼقل ِ ِفؿ:
(َ -)71أ ان َغ َقر ُ
«إِ ْن َشا َءت َف ْؾتَ ْح َت ِسب» ،و َق ِ
قل َطائِ َش َة ڤَ « :أ ُعدَّ َها لَ َفم َعدَّ ة» .
()7

ب ِط ْـدَ مـ َق َال بِ ِف :مستَ ِدٓ بِ َؼ ِ
ال َٓ َي ِ
ض الؿ ِ
قل َطائِ َش َة ڤَ « :أ ُعدَّ َها َل ُفم
ج ُ
ُ ْ
َ
(َ -)72أ ان َو ْض َع َب ْع ِ َ
عدَّ ًة و ِ
احدَ ًة» ،و َل ْؿ ُيـْؽِ ْر ُه الـابِ ُّل
َ َ
َب ْعدَ َق ْب ِض ِف َك َؼ ْق ِل َب ْع ِض ِفؿ.

ِ ِ
ِ
احتِؿ ِ
َ ،
ال َت َق ُّه ِؿ الدا ْف ِع إِ َل َقفا
وٓ ُي َع ِّر ُض ل َق ْض ِع َب ْعضفَ ،و َقدْ ُي َج ُ
اب بِ ْ َ
()1

) (1يف كسخة (ط) «إذا لؿ يؽـ ضرورة».
) (2يف كسخة (ب) ،و(ط) «تؼديؿ».
) (3يف كسخة (ط) كؾؿة «الـابِ ُّل
وهؿ.
) (4يف كسخة (ب) «فعؾ» ،وهق ٌ

» غقر مقجقدة.

([ )5الـقر.]33:
) (6ســ ابـ ماجف( )19( ،)842/2كتاب العتؼ )3( ،باب الؿؽاتب ،ح( ،)2521بؾػظ« :ك ُُّل َشر ٍ
ط َلـ ْق َس فِـي
ْ
كِت ِ
َاب اهللِ َف ُف َو َباصِ ٌل» ،قال الباحث :وإسـاده صحقح ،رجالف ثؼنات ،رجنال مسنؾؿ ،سنقى طؾنل بنـ محؿند،
وهننق :طؾننل بننـ محؿنند بننـ إسننحاق ال اطـَافِ ِس نل ،أبننق الحسننـ الؽننقيف ،مننقلك زينند بننـ طبنند اهلل بننـ طؿننر بننـ
الخطنناب ،سننؽـ قننزويـ والننري( .هتننذيب الؽؿننال ،)120/21:قننال أبننق يعؾننك الخؾقؾننل طـننف وطننـ أخقننف
الحسـ« :ولفؿا محؾ طظقؿ» (اإلرشاد ( ،)699/2:هتذيب الؽؿال ،)122/21:قال أبق حاتؿ« :كنان ثؼنة
صندوقًا» (الجنرح والتعنديؾ ،)202/6 :وذكنره ابنـ حبنان يف الثؼنات(  ،)467/8وقنال ابنـ حجنر "ثؼننة
طابد"( تؼريب التفذيب ،)405/1:تقيف (233هنن) وققنؾ (235هنن) (هتنذيب الؽؿنال،)123 ،122/21:
وهبذا فنن الحديث صحقح بَّل ريب ،وأخرج الـسائل يف الؽنربى يف ( )55كتناب الشنروط ،ح (،)11741
هذا الجزء فؼط.
( )7سبؼ تخريجف (ص.)156
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ان َي ِ
اع م َؽاتِ َب ُف ِطـْدَ مـ ُي َج ِّق ُزه َلؿ َي ِ
اؤ ُه َشق ًئا مِ َـ الثا َؿ ِـ َك َؿا َك َ
ب مِ ْـ
ب إِ ْي َت ُ
ج ُ
ج ْ
َ
الس ِّقدَ إِ َذا َب َ ُ
(َ -)73أ ان ا
اق الؿح ِ
قج ُبف :ل ِؿس ِ
ال الؽِ َتا َب ِة ِطـْدَ مـ ُي ِ
م ِ
قـ َطائِ َش َة ڤ َو َأ ْهؾِ َفاَ ،و َققل ِ َفاَ « :أ ُعدَّ َها َل ُفم».
او َرة َب َ
ُ َ َ
ُ َ َ
َ
َ
()2

وغ ِقر َذل ِ َؽ مِـ الع ُؼ ِ
قد َم ْح ُؿ ٌ
(َ -)74أ ان ا ْبتِدَ ا َء إَ َج ِؾ فِل الـُّ ُجق ِم َ
قل َط َؾك َحا َل ِة ال َع ْؼ ِد :ل ِ َؼقل ِ َفا :
َ ُ
()3

ٍ ِ
ِ
ِ
ؾسـَ ِة مِ ِـ ا ْبتِدَ ِاء َق ْب ٍ
ض َح َال ال َع ْؼ ِد ِطـْدَ آ ْص ََّلق.
«ف ْي ُكل َسـَة ُأ ْوق َّق ٌة »َ ،و َٓ ُبدا ل ا
()4

ِ ِ
اء و ْق ِ
(َ -)75أ ان الس ُؽ َ ِ ِ
ت إَ َج ِؾ َٓ َي ُّض ُّر إِ َذا َك َ
ان ا ْبتِدَ ُاؤ ُه َم ْع ُرو ًفا َِٕ :ان َب ِر َير َة
قت طـْدَ ذ ْك ِر اكؼ َض َ
ُّ
()5

ِ
الؿدا ِةَ ،و َٓ ا ْكتِ َفا َء َها َ ،و َل ْؿ ُيـْ َؽ ْر َط َؾ َقفا َطدَ ُم َت ْعقِ ِ
قـ َذل ِ َؽ.
ڤ َل ْؿ َت ْذ ُك ِر ا ْبتدَ ا َء ُ
()6

ِ ِ
ِ ِ
(َ -)76أ اكف َٓ حدا فِل َطدَ دِ الـُّجق ِم َِٕ ،اكف ر ِوي« :فِي َخؿ ِ ِ ِ
قن» ،
قن»َ ،و ُر ِو َي« :في ت ْس ِع سـ َ
س سـ َ
ُ ُ َ
ُ
ُ َ
ْ
()8

()7

انَ ،فدَ ال َط َؾك َطدَ ِم َتح ِد ِ
قف حدا َ /لؿا س ِؿع «التسع» ،وهق و ْق ُت البق ِ
ِ ِ
يد ِهَ ،و َقد ْ
ػ
اخ ُتؾِ َ
ْ
ََ
َ َ
ْ َ
ا َ َ
ف َ

و َل ْؿ ُي َب ِّق ِـ الـابِ ُّل

قن  :قِ َقؾَ :أ َق ُّؾف َكجؿ ِ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ ِ
ِ
والش ِ
ار ُص َ
هق إَ ْك َث ُر ،ا
ان،
فلَ /ت ْحديدهَ ،فؼ َقؾَ :ل ْق َس بِ َش ْرط َ ،وق َقؾَ :ب َؾكَ ،و َ
ُ ْ َ
()10

()9

وبِ ِف َق َال ا
الشافِ ِع ُّل  ،وقِ َقؾ َث ََّل َث ٌة ،وبِ ِف َق َال َب ْع ُض ُفؿ.
()11

) (1يف كسخة (ب) «تعرض».
) (2يف كسخة (ط) «لسقاق».
) )3أي بريرة ڤ.
)« (4قبض حال العؼد» غقر مقجقدة يف كسخة (ب) و(ط) ،ويف (ب) «فقتعقـ» ،ويف (ط) « َف َت َع اق َـ َم َح ُّؾ .»..
) (5يف (ط) «ذكر ابتداء إجؾ».
) (6يف كسخة (ط) «وٓ اكتفاء».
) (7يف كسخة (ب) «طد» ،وهق وهؿ.
) (8يف أصؾ كسخة (ط) «سبع».
) (9يف كسخة (ط) «و َلؿ يبق ِـ فِق ِف حدا َلؿا س ِؿع :التِّسع أو الخؿس ،وهل يف و ْق ُت البق ِ
انَ ،فدَ ال طَ َؾك طَ دَ ِم
ََ
َ
ْ َ
ا َ َ
ْ ُ َ ِّ ْ َ
َت ْح ِد ْي ِد ِهَ ،و َقدْ ْ
ػ فِل َت ْح ِد ْي ِد ِهَ ،ف ِؼ ْق َؾَ :ل ْق َس» ،وكؾؿة «شرط» غقر مقجقدة.
اختُؾِ َ
) (10أي الذيـ اشرتصقا تحديد الـجقم.
) (11ذكر ذلؽ يف كتاب «إم» ( ،) 66 /8لؾؿزيد اكظر[ :متـ أبل شجاع الؿسؿك الغاية والتؼريب (ص/
.])48
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[خ/6/ب]

[ب/5/أ]

(َ -)77ج َق ُاز َت ْع ِ
جق ِؾ ُك ُجق ِم الؽِ َتا َب ِة :ل ِ َت ْؼ ِر ِير ِه

َطائِ َش َة ڤ َط َؾك َققل ِ َفا« :أ ُعدَّ َها َل َفم َعدَّ ًة

و ِ
احدَ ة» .
َ
()1

ان فِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الس ِّقدُ وال َع ْبدُ َ ،وإِن َك َ
قف إِ ْب َط ُال ُح ِّر اي ٍة :
(َ -)78ج َق ُاز إِ ْب َطال الؽ َتا َبة ،و َف ْسخِ َط ْؼد َها إِ َذا َرض َل ا
()2

ل ِ َت ْؼ ِر ِير َب ِر َير َة ڤ َط َؾك َس ْعقِ َفا َبق َـ َطائِ َش َة ڤ و َأ ْهؾِ َفا فِل َف ْسخِ كِ َتا َبتِ َفا :إِذ َلق َلؿ َي ُؽ ْـ َف ْس ًخا َلؿ َا َأ َم َر
()3

ِ
ِ ِ
الق َٓ َء َل َفا.
بِش َرائ َفا ،وإِ ْط َتاق َفا ،و َأ ْخبَ َرَ :أ ان َ
الق َٓ ِء ل ِ ْؾ ُؿ ْعتِ ِؼ :ل ِ َؼقل ِ ِف
(ُ -)79ث ُب ُ
قت َ

الو َل ُء لِ َؿن َأ ْع َتق» .
« :إِ َّك َؿا َ
()4

ِ
قل مـ َق َال :إِ ان الق َٓء ي ُؽ ُ ِ
( -)80الر ُّد َط َؾك َق ِ
الؿ ْع َت ُؼ َل ُف َٕ :اك ُف
َ َ َ
الؿ ْعت ِؼ إِ َذا َش َر َص ُف ُ
قن ل َغ ِقر ُ
َ
ا
()6

()5

م َخال ِ ٌ ِ ِ
الح ِديث.
ػ ل َظاه ِر َ
ُ

( )1سبؼ تخريجف (ص.)156
) (2يف كسخة (ط) « َوإِذا ك َ
َان فِ ْق ِف إِ ْب َط ُال حؼ بِ ِف».
) (3يف كسخة (ب) «مـ».
( )4سبؼ تخريجف (ص.)131
)« (5ققل» غقر مقجقدة يف كسخة(ط).
) (6يف كسخة (ط) «ٓ يؽقن».
)(319

( -)81الرد َط َؾك مـ َق َال إِ ان الق َٓء فِل ِط ْت ِؼ السائِب ِة ل ِؾؿسؾِ ِؿقـ « َكق َٓ ِء ال اؾ ِؼ ِ
قط ل ِ ُؿ ْؾ َت ِؼطِف» .
َ َ
ا َ
ا ُّ
ُ ْ
َ َ
َ
()2

()1

()3

( -)82الرد َط َؾك مـ َق َال بِق َٓ ِء ال اؾ ِؼ ِ
قط ل ِ ُؿ ْؾ َت ِؼطِف.
َ
َ ْ
ا ُّ
( -)83الرد َط َؾك مـ َأ ْثب َت الق َٓء بِ ِ
الح ْؾػ.
َ َ
ا ُّ
َ َ
ِ ِ
ِ
( -)84الرد َط َؾك مـ َأ ْثب َت و َٓء مـ َأس َؾؿ َط َؾك ي ِد إِ ٍ ِ ِ
ِ
الؿ َسائِ ِؾ
ا ُّ
كسان َ ،و َدل ُقؾ َهذه َ
كسان ل َذل َؽ اإل َ
َ َ
َ َ َ َ َ ْ َ
()4

ِ
الؿ ْعتِؼ.
َأ اك ُف َح َص َر َ
الق َٓ َء فل ُ
اإلر ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الؿ ْعتِ ُؼ إِ َل َقفاَ ،وإِن َك َ
ث:
(ُ )85ث ُب ُ
الؿ ْعت َؼة َم ْف َؿا ُكس َ
قت َ
ان َٓ َيـْتَؼ ُؾ إِ َل َقفا بِ ْ
ب ُ
ؾؿر َأة ُ
الق َٓء ل َ
()5

ِِ
ِِ ِ ِ
ِ
الو َل َء لِ َؿن َأ ْع َتق» .
ال َظاه ِر َققلف ل َعائ َش َة ڤَ « :و َأ ْعتؼ َقفاَ ،فنِ َّن َ
()7

()6

ؽ /مِـ َطائِ َش َة ڤَ ،فنِ اما َأن [ب/5/ب]
ب َِٕ :ان َأ ْه َؾ َب ِر َير َة ڤ َص َؾ ُبقا َذل ِ َ
اع َو َٓ ُي َ
قه ُ
الق َٓ َء َٓ ُي َب ُ
(َ -)86أ ان َ

قل اهللِ
استِثـَا ًء مِ َـ ال َبق ِعَ ،أو ِهبَ ًة َب ْعدَ ُهَ ،و َقد َأ َبا ُه َر ُس ُ
َي ُؽ َ
قن ْ

َو َأ ْب َط َؾف.

ِ
ِ
(َ -)87أ ان و َٓء الؿ َؽا َت ِ ِ ِ ِ ِ
ب
ب ل َسقِّده الذي َكا َت َب ُف َٕ :ان َأ ْه َؾ بَ ِر َير َة ڤ َقا ُلقا« :إِ ْن شا َء ْت َأ ْن َت ْحتَس َ
َ َ ُ
اهر مر ِ
ِ
َط َؾ ِ
ِ
اد ِهؿَ :أ ان َطائِ َش َة ڤ َت َت َصدا ُق َط َؾ َقفا بِ َؿا َي ْل ُخ ُذ َ
قؽ ،و َي ُؽ ُ
ون فِل
قن َو َٓ ُؤك َلـَا»  ،و َم ْع ُؾق ٌم َأ ان َض َ ُ َ
()8

) (1يف كسخة (ط) «السابقة».
)« )2ال اؾ ِؼقط :الطِ ْػؾ الذي يقجدَ َم ْرمِقا طؾك ال ُّط ُرق ٓ ُي ْعرف أبقه وٓ أ ُّمف َفعقؾ بؿعـك مػعقل ،وهق يف ققل طا امة
الػؼفاء ُحر ٓ َوٓ َء طؾقف ٕحد وٓ َير ُثف ُم ْؾت َِؼطف»[ .الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ إثقر (/4
وس ِّؿل ال اؾؼقط َمـْ ُبق ًذاّ :
ٕن أ امف ر َمتْف طؾك ال اطريؼ» [ .الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ إثقر
ُ « ،])534
( ،])15 /5قال الخطابل« :الؾؼقط الؿستؾحؼ الـسب أخذ مـ الؾقط وهق الؾصقق ،يؼال :قد ٓط بالشلء
إذا لصؼ بف» [ .غريب الحديث لؾخطابل (.])33/3
)« )3كقٓء الؾؼقط لؿؾتؼطف» غقر مقجقدة يف كسخة (ب) و(ط).
)« (4اإلكسان» غقر مقجقدة يف كسخة (ب).
) (5يف كسخة (ط) « ِ
العتْؼ».
) (6يف كسخة (ب) و(ط) لظاهر ،قال الباحث :وهق الصقاب.
( )7سبؼ تخريجف (ص )57وما بعدها يف الؿتـ الجامع.
( )8سبؼ تخريجف (ص  ،)131لؽـ بؾػظ .. « :أن تحتسب طؾقؽ فؾتػعؾ .»...
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كِ َتا َبتِ َفاَ ،و َي ُؽ ُ
الق َٓ ُء َل ُف ُؿ ل ِ ِع ْت ِؼ َفا بِؽِ َتا َبتِ ِفؿَ ،و َلؿ ُيـْؽِ ْر ُه الـابِ ُّل
قن َ
َو ُت ْعتِ َؼ َفاَ ،و َي ُؽ َ
الق َٓ ُء .
قن َل ُف ُؿ َ

َ :بؾ َأ ْك َؽ َر َأ ْن َت ْشتَ ِر َي َفا َطائِ َش ُة-ڤ-

()1

ِ
ِ ِ
ِ
الؿ ْعتِ ُؼَ ،و َقد َأ ْث َب َت
الؿ ْعت ِؼ ل َؿا َذ َكر َكا ُه َٕ :اك َف ُ
الؿدَ ِّب ِرُ /
الؿدَ اب ِر ل َع َص َبة َي ْث ُب ُت ُ
(َ -)88أ ان َو َٓ َء ُ
()2

()3

الق َٓ َء َل ُف َف َث َب َت ل ِ َع َص َبتِف.
َ
()4

الؿ ْسؾِ َؿ إِ َذا َأ ْط َت َؼ كَ ْص َراكِقا َك َ
ان َو َٓ ُؤ ُه َلف.
(َ -)89أ ان ُ
ان ال ات َق ُار ُ
صراكِل إِذا َأ ْط َت َؼ ُم ْسؾِ ًؿا َف َق َٓ ُؤ ُه َل ُفَ ،وإِن َك َ
َ ا
قطا :ل ِ َع ِد ِم َق ْقل ِ ِف:
ث َب ْقـَ ُف َؿا َم ْؿـُ ً
( -)90أن الـا َ ا
()5

ِ
الؿقر ِ
ِ
ِ
اث َِٕ ٍ
مر َ
آخر.
الو َل ُء ل َؿن َأ ْع َت َق» َ ،وا ْمتـَ ُ
«إِ َّك َؿا َ
اع َ
()6

) (1يف كسخة (ط) « َل ُفؿ ا ْل َق َ ْ
ٓ ُء».

رت العبد إ َذا ط اؾ ْؼ َت ِط ْت َؼف بؿقتِؽ وهق التادبقر  :أي أكف َي ْعتِ ُؼ بعد ما ُيدَ ِّبره س ِّقده و َي ُؿقت« [ .الـفاية
)« (2يؼال َد اب ُ
يف غريب الحديث وإثر ابـ إثقر (« .])206 /2التادْ بِ ُقر َأن ُيعتؼ الرجؾ طبده طـ ُد ُب ٍر وهق َأن يعتؼ بعد
مقتف فقؼقل َأكت حر بعد مقيت وهق ُمدَ اب ٌر ويف الحديث إِن فَّلكًا َأطتؼ غَّلمًا لف طـ ُد ُب ٍر َأي بعد مقتف و َد اب ْر ُت
العبدَ إِذا طَ اؾ ْؼ َت طتؼف بؿقتؽ وهق التدبقر َأي َأكف يعتؼ بعدما يدبره سقده ويؿقت و َد اب َر العبد َأطتؼف بعد
الؿقت» .لسان العرب ابـ مـظقر (.)268 /4
) (3يف كسخة(ب) «يثبت لعصبة» ،قال الباحث :وهق أصح ،ويف (ط) «يثبت» غقر مقجقدة ،و«ال َعاقِ َؾة :هل
ال َع َصبة وإقارب مِـ قِ َبؾ إب الذي ُي ْع ُطقن د َي َة قتقؾ الخطل وهل ص َػة جؿاطة طاقؾة وأصؾفا اسؿ فاطؾة
ِ
الصػات ال َغالِبة» [ .الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ إثقر ( ،])534 /3وقال ابـ
مـ ال َع ْؼؾ وهل مـ ِّ
ٍ
ٍ
طؿف ،وكذلؽ ُّ
شلء
استدار حقل
شلء
كؾ
َ
الر ُجؾ ٕبقف وبـل ِّ
فارس ...« :ومـف سؿقت ال َع َص َبةُ ،وهؿ َق َرابة ا
ِ
ب بف»[ .معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس ( ،])274 /4وقال ابـ الجقزي« :$ال ُع ْص َب ُة
ا
واستؽػ فؼد طَ ص َ
وهؿ ال َؼ َرا َب ُة مـ قِ َب ِؾ ِ
إب» [ .غريب الحديث ٓبـ الجقزي (.])117 /2
) (4يف كسخة (ط) «فقثبت».
) (5يف كسخة (ب) و(ط) «لعؿقم» :وهق الصقاب.
( )6سبؼ تخريجف (ص.)131
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[خ/7/أ]

اشر ل ِ ِ
ِ
اإل ْط َت ِ
القكِ َقؾ فِل ِ
اق َٓ َو َٓ َء َل ُف َ ،وإِن َك َ
ؾع ْت ِؼ :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
(َ -)91أ ان َ
الؿ َب ُ
ان ُه َق ُ

الو َل َء
َ « :فنِ َّن َ

()1

ِ
الو ِرق ».
ل َؿن َأ ْع َطى َ
()2

ٍ
الخ َق ِ
قت َ
اع َِٕ :ان الـابِ ال
(ُ -)92ث ُب ُ
ار ِللَ َم ِة إِذا ُطتِ َؼ ْت َت َ
حت َط ْبدَ ،و ُه َق إِ ْج َؿ ٌ
وجفا ،وإِن َكا َك ْت َتح َت حرَ ،ف َؼد َق َال بِ ِف بع ُض الع َؾؿ ِ
الخ َقار فِل فِر ِ
اء ُ ،م ْح َتجا بِ َر َوا َي ِة َمـ
َْ
ُ
ْ
اق َز ِ َ َ
ُ َ
َ
ڤَ َ -

َأ ْث َب َت ل ِ َب ِر َير َة-

()4

()3

َر َوى َأ ان ُم ِغق ًثا-ﭬَ -ك َ
ان ُحراَ ،و َقد َت َؼدا َم َض ْع ُػف .
()6

()5

ِ
( -)93إِ ان َخقار َها َط َؾك ال َػ ِ ِ
اها َر ُس ُ
ول اهلل
قر ،ط ْـدَ َمـ َق َال بِف ُ ،م ْح َتجا بِ َؼقل َفاَ « :فدَ َع َ
َ َ
()7

َفخَ َّق َر َها

اخ َتارت َك ْػسفا»َ ،ف َذ َكر ْتف بِ َػ ِ
اء ال ات ْع ِؼ ِ
قبَ ،فدَ ال َط َؾك/ال َػقر.
َ َ
َ ُ
َفخَ َّق َر َها َف ْ َ

[ب/6/أ]

(َ -)94أ ان َ
الخ َق َار إِ َلك َأن َي َط َل َها بِنِ ْذكِ َفا ِطـْدَ َمـ َق َال بِ ِفَ ،و ُه َق إَ ْق َقىُ ،م ْح َتجا بِ َؼ ْقل ِ ِف
()8

َ « :أ ْك ِ
ت

اس ِؿ« :-$-إِن ِش ْئ ِ
َأو َلى بِ َلمرِ ِك ما َلم ي َط ِ
لك»  ،وفِل ِرواي ِة ا ْل َؼ ِ
ت َف َار ْقتِ ِقه َما َلم َي َؿ َّسك» .
َ
ْ
َ َ
ْ َ ْ َ
()10

()9

الؽػقؾ بلرزاق ِ
) (1القكقؾ مـ « َو َك َؾ  ...يف أسؿاء اهلل تعالك [ القكقؾ ] هق ال َؼ ِّقؿ َ
العباد وحؼقؼتُف أكف َي ْست َِؼ ُّؾ بلمر
بإمر إذا َض ِؿـ ِ
ِ
الؼقام بف وو َك ْؾ ُت أمري إلك فَّلن  :أي أ ْلجلتف إلقف واطت ََؿدْ ُت
الؿقكُقل إلقف ،يؼال َ :ت َقك َاؾ
َ
َ
الؼقام بلمر ِ
تؽػاه أمره ثؼ ًة بؽػايتِف أو طَ جز ًا طـ ِ
اس ْ
فقف طؾقف ،ووكاؾ ٌ
كػسف " [ .الـفاية يف غريب
ْ
َ
َ
فَّلن فَّلكًا إذا ْ
ُ
القكقؾ َجر ّيًا ٕكّف َي ْجري َم ْجرى
وسؿل
الحديث وإثر ابـ إثقر ( ])496 /5بتصرف ،قال ابـ فارسِّ ":
مقكّؾف "[ .معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس (.])399 /1
) (2يف كسخة (ط) «ل ِ َؿ ْـ َأطْ تؼ» ،ويف أصؾ (ط) «أو رق» فؼال الؿحؼؼ« :وهذه الزيادة ٓ معـك لفا ،ولؿ تثبت يف
شلء مـ مصادر الحديث" ،قال الباحث :هذا وهؿ ،والصقاب ما أثبتف يف إطؾك ،وقد ثبتت هذه الزيادة.
) (3يف أصؾ كسخة (ط) «الخقرار» ،وهق خطل.
) (4يف كسخة (ط) «بع ُض ا ْلع َؾؿ ِ
اء بِ ِف».
َْ
ُ َ
) (5يف كسخة (ط) «بؿـ» ،ويف أصؾ كسخة (ط) «مـ» ،وكؾؿة «رواية» غقر مقجقدة.
) (6اكظر (ص )138مـ هذا البحث.
)« (7بف» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
)« (8بِنِ ْذكِ َفا» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
( )9سبؼ تخريجف (ص.)135
) (10سبؼ تخريجف (ص.)135
)(312

الر ُّد َط َؾك َمـ ُي َخ ِّق ُر َها َث ََّل َث َة َأ ايا ٍم ُم ْح َتجا بِ َؼ ْق ِل ا ْب ِـ َط اب ٍ
وف َخ ْؾ َػ َفا فِي
ان َي ُط ُ
اس-ﭭَ « -ك َ
( -)95ا
ِ
قػ :ل ِؿا َقدا م ُتف آكِ ًػا ،و َلنؿ َتن ْل ِ
ِ
ِ
ت
الس َؽك َي ْط ُؾ ُ
ْ ُ
َ ْ
ب إِ َل َقفا َأ ْن َتخْ َت َار ُه» َ ،ق ْا َلَ :ل ْػ ُظ " َك ْا َن" ل َؿا َي َت َؽ ار ُر َو ُه َق َضع ٌ َ
()2

()1

ث َط اؿن ْـ ُي ْحن َت ُّج بِن ِفَ ،و َٓ مِنـ َص ِر ٍ
ال اث ََّل ُ
ب إِ َل َقفـا َأ ْن َتخْ تَـ َار ُه» ُي ْح َت َؿن ُؾ َأن َت ْختَن َار ُه
ينؼ ُي ْع َت َؿندُ َ ،و َقق ُلن ُفَ « :ي ْط ُؾـ ُ
()3

وجا .
َز ً
()4

يث الص ِ
اهر الح ِد ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
حقح.
ا
( -)96إِ ْب َط ُال َق ْق ِل َم ْـ َخ اق َر َها َأ َبدً ا :ل َؿا َذ َك ْر َكا ُه َ ،ول ُؿ َخا َل َػتف َض َ َ
()5

()6

الر ُّد َط َؾك َم ْـ َأ ْب َط َؾ َخ َق َار َها بِ ِؼ َقامِ َفا مِـ َم ْجؾِ ِس َفا.
( -)97ا
ِ ِ
ِ
( -)98الن انر ُّد َط َؾ نك َم ن ْـ َأ ْب َط ن َؾ َخ َق َار َه نا بِ ِؼ َقامِ َف نا مِ نـ َم ْجؾِ ن ِ
اها»
الح ناك ِؿ ُم ْح َتج نا بِ َؼقل نفَ « :ف ـدَ َع َ
س َ
الح ِديث.
َ
الخقار َفس ٌخ َٓ يؿؾِ ُؽ فِ ِ
اختِ َق ِ
قف َر ْج َع ًة :إِذ َلق َك َ
ػ َط َؾك ْ
ار َها.
ان َل ُف َذل ِ َؽ َل َؿا َت َق اق َ
َْ
(َ -)99أ ان َ َ َ ْ
ِ ِ
( -)100الرد َط َؾك مـ َق َال :إ ان ْ ِ
اختِ َق ِ
الر ْج َع َةُ ،/م ْح َتجا بِ َؼقل ِ ِف َل َفا َب ْعدَ ْ
ار َها
ا ُّ
اخت َق َار َها َي ْؿؾ ُؽ بِف ا
َ
()7

ِ
َك ْػسفاَ « :لو ر ِ ِ
ِ ِ
احتِ َؿ ُال إِ َرا َد ِة ال ات َز ِويجِ :
اج ْعتقه»َ ،ق َالَٕ :كا ُف َٓ َيل ُم ُر بِ َر ْج َعة َبائ ٍـَ ،و َج َقا ُب ُفْ :
َ َ
َ َ
()8

()9

الؿ ْص َط ّػة مـ الـ ْاخؾ ،ومـفا ققؾ للزّ قة :سؽؽ ٓصطػاف
) (1السؽؽ :الطرق وإزقة« ،سؽؽ هل ال اطريؼ ُة ُ
والس ّؽة :الطريؼة الؿصط ّػة
الدّ ور فقفا» .الػائؼ يف غريب الحديث وإثر ( ،])189 /2قال ابـ فارسّ « :
وسؿقت بذلؽ لتضايؼفا يف استقاء»[ .معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس ( ،])42/3قال الباحث:
مـ الـخؾّ .
ويظفر أن هذه الرواية ُحؽقت بالؿعـك ،وآختصار.
) (2يف كسخة (ب) و(ط) «ولػظ».
) (3يف كسخة (ط) «يلت» ،وكؾؿة «الثَّلث» غقر مقجقدة.
( )4قال الباحث :ويحتؿؾ أن تختار الرجقع إلقف بد ً
ٓ مـ مػارقتف.
) (5اكظر فائدة رقؿ(.)94
) (6يف كسخة (ب) «مخالػة» ،ويف (ط) «وبؿخالػة».
) (7يف كسخة (ب)( ،ط) «أن اختقارها» غقر مقجقدة.
) (8يف كسخة (ب) «ٕكف» غقر مقجقدة.
) (9يف كسخة (ط) «لؿ».
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[خ/7/ب]

ِ
ِ ِِ
الؿ َح اؾ َؾ ِة ...﴿ :ﰉﰊﰋﰌﰍ. ﴾ ...
ل َؼقلف َت َعا َلك فل ُ
()1

ِِ
الر ُّد َط َؾك َمـ َق َال :إِ ان ْ
اج ْعتِ ِقه»َ ،و َقدْ
اختِ َق َار َها َص ْؾ َؼ ٌة َر ْج ِع اق ٌة ُم ْحتَجا َأ ً
يضا بِ َؼقلفَ « :ل ْو َر َ
( -)101ا
اب َط ْـ ُف آكِػا .
الج َق ُ
َت َؼدا َم َ
()2

ِ
الرقِق َؼ ِ
وج ِ
الح ار َة َٓ
قـ إِ َذا ُأ ْطتِ َؼا َم ًعاَ ،أو ُأ ْطتِ َؼ ا
(َ -)102أ ان ا
وج َق ْب َؾ َفا َف ََّل َخ َق َار َل َفا َٕ :ان ُ
الز ُ
الز َ
قـ ا
()3

يث ال َؼ ِ
ِ
ان َل َفا ُغ ََّل ٌم َو َج ِ
ار َي ُة َزوجٍ َل ُف([ ،)4ب/6/ب]
اس ِؿ َط ْـ َطائِ َش َة-ڤَ « :-أ اك ُف َك َ
الح ِّرَ ،/و ُي َم ِّيدُ ُه َح ِد ُ
ُت َخ اق ُر م َـ ُ
َف َل َرا َد ْت إِ ْط َتا َق َف ُؿا َف َل َم َر َها الـابِ ُّل

الر ُج ِؾ» ،
َأ ْن َت ْبدَ َأ بِ ا
()5

([)1البؼرة.]230:
الر ْج ِع ُّل ُه َق  :ما يجقز لؾزوج إرجاع زوجتف إلقف يف طدهتا ،بدون إكشاء طؼد جديد ،قال ابـ قدامة:
) (2ال اطَّل َُق ا
الر ُج ُؾ ا ْم َر َأ َت ُف َص ََّل ًقا َي ْؿؾِ ُؽ َر ْج َعت ََفا فِل ِطدا تِ َفاَ ،ل ْؿ َي ْس ُؼ ْط الت َاق ُار ُ
ث َب ْقـ َُف َؿاَ ،ما َدا َم ْت فِل ا ْل ِعدا ِة».
«إ َذا َص اؾ َؼ ا
الؿغـل [ٓبـ قدامة (.])394 /6
) (3يف كسخة (ط) «طُ تِ َؼ».
)« (4لف» غقر مقجقدة يف (ط).
) (5قال الباحث ٓ :يصح هذا ،وإلقؽ بقاكف :طَ ـ طَائِ َشةََ ،أكافا َأراد ْت َأ ْن َتعتِ َؼ مؿ ُؾق َكق ِـ َلفا زَ وجَ ،ق َالَ :فس َل َل ِ
ت
ْ َْ ْ َ ْ ٌ
َ َ َ
ْ
َ
ِ
الر ُجؾَِ ،ق ْب َؾ ا ْل َؿ ْر َأ ِة» ،ســ أبل داود ( )13( ،)271/2كتاب الطَّلق،
الـابِ ال طَ ْـ َذل َؽَ « ،ف َل َم َر َها َأ ْن َت ْبدَ َأ بِ ا
( )23باب يف الؿؿؾقكقـ يعتؼان معا هؾ تخقر امرأتف ،ح( ،)2237وســ ابـ ماجف( )19()846/2كتاب
العتؼ )10( ،باب مـ أراد طتؼ رجؾ وامرأتف فؾقبدأ بالرجؾ ،ح( ،)2532ســ الـسائل()27( ،)161/6
كتاب الطَّلق ) 28( ،باب خقار الؿؿؾقكقـ يعتؼان ،ح( ،3446قال الباحث :هذا حديث إسـاده ضعقػ،
ٕن فقف طبقد اهلل بـ مقهب ،وإكثر طؾك تضعقػف ،وإلقؽ بقان ذلؽ :وثؼف ابـ معقـ(الجرح والتعديؾ:
 ،)323/5وأحؿد بـ صالح :ثؼة (إكؿال هتذيب الؽؿال ،)43/9:وقال ابـ صفؿان طـف :لقس بف بلس
(سمآتف 52/1 :ترجؿة ،)92 :العجؾل (الثؼات لؾعجؾل ،)111/2 :وذكره ابـ شاهقـ يف كتاب الثؼات
وقال :صالح ( .تاريخ أسؿاء الثؼات ،)165/1 :و ابـ حبان يف الثؼات ( الثؼات ٓبـ حبان،)148/7 :
وقال أبق حاتؿ :صالح الحديث( .الجرح والتعديؾ ،)323/5 :وقال ابـ طدي :وهق حسـ الحديث
يؽتب حديثف( .الؽامؾ يف ضعػاء الرجال.)530/5 :
أ اما مـ ضعػف :يحقك بـ معقـ :ضعقػ [تاريخ ابـ معقـ( )169/3رواية الدوري] ،وقال مرة :لقس
بشلء (الؿعرفة والتاريخ ،)334/2:وقال الـسائل َل ْق َس بِا ْل َؼ ِق ّي مدكِل (الضعػاء والؿرتوكقن لؾـسائل:
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َو ُر ِو َي َطـ َص ِػ اق َة –ڤَ -ك ْح َق َذل ِؽ.
()1

(َ -)103أ ان الؿ َؽا َتب والؿ َؽا َتب َة إِ َذا َت َزوجا بِنِ ْذ ِن السق ِد ِطـْدَ مـ َأج َازهُ ،ثؿ ُطتِ َؼ ْت َف َؾفا ِ
الخ َق ُار إِ َذا
َ
ا ِّ
ا َ
َ َ ُ َ
َ ْ َ ُ ا
ُ
الزوج َطبدً اَ ،أو َطج َز َك ْػسف :ل ِح ِد ِ
يث ِخ َق ِ
الؿ َؽا َت َب ُة بِ ُؿ َؽا َت ٍ
ب
َ ُ َ
ْ ا
َك ْا َن ا ُ ْ
ار َب ِر َير َة ڤَ ،و َق َال َب ْع ُض ُفؿ :إِ َذا َت َز او َج ْت ُ
َف ََّل ِخ َق َار َل َفا إِ َذا ُطتِ َؼ ْت َِٕ :اك َفا َر ِض َق ْت بِ ِفَ ،و ُه َق َض ِعقػ .
()2

اؤ َها :ل ِتَ ْخقِقِ ِر َب ِر َير َة ڤ َب ْعدَ ِط ْت ِؼ َفاَ ،و َك َ
ان
(َ )104ج َق ُاز كِ َؽاحِ ال َع ْب ِد إِ َذا َر ِض َق ْت بِ ِف ِه َل َو َأول ِ َق ُ
()3

َزوجفا َطبدً ا َط َؾك الص ِ
حقح.
ا
ْ ُ َ ْ

( )105ا
ت بِ َز ْو ِج َفا َط ْق ًبا َو َم اؽـَ ْت ُف مِـ َك ْػ ِس َفا َح اتك َوصِ َئ َفا َب َط َؾ ِخ َق ُار َها :ل ِ َؿا
الؿ ْر َأ َة إِ َذا َو َجدَ ْ
أن َ
َذ َكر َكاه فِل ح ِدي ِ
ث َب ِر َير َة ڤ.
ْ ُ
َ ْ
ب َ ،أو ل ِ َؽر َاه ٍة ،وإِ ْن َأ َضر حبفا بِ ِف ل ِح ِدي ِ
ِ
الؿ ْر َأ ِة مِـ ِخ َق ِ
ار َز ْو ِج َفا بِ َع ْق ٍ
ث
ا ُ ُّ َ
َ
َ ْ
ْ َ
(َ -)106ج َق ُاز ا ْمتـَا ِع َ
()5

()4

َب ِر ْي َر َة-ڤ.-
ِ
(َ -)107أ ان الرج َؾ إِ َذا َخقر امر َأ َتفَ ،أو َق َالَ « :أمر ِك بِق ِد ِك»َ :ك َ ِ
قحاَ ،فنِذا
ان َذل َؽ َت ْخقِقِ ًرا َصح ً
ا ُ
اَ ْ َ ُ
ُْ َ
ب َط َؾ ْق ِف ُح ْؽ ُؿ ُف َِٕ :ان َب ِر َير َة ڤ ْ
ْ
ب َط َؾك َذل ِ َؽ َف ْس ُخ
اخ َت َار ْت َك ْػ َس َفاَ ،و َت َر ات َ
اخ َت َار ْت َك ْػ َس َفاَ ،أو َص ََّل َق َفا َت َر ات َ
()6

كِ َؽ ِ
اح َفا.

 ،)65/1وذكره ابـ الجقزي يف الضعػاء( .الضعػاء والؿرتوكقـ ٓبـ الجقزي ،)163/2 :والعؼقؾل يف
الضعػاء( .الضعػاء الؽبقر لؾعؼقؾل  ،)119/3 :قال ابـ حجر :لقس بالؼقي(تؼريب التفذيب.)372/1 :
) (1يف كسخة (ب)( ،ط) «مثؾ».
) (2قال الباحث :لعؾف الصقابٕ :ن وقت اإلطتاق غالبًا معروف.
) (3يف كسخة (ب)( ،ط) زيادة «الحرة».
) (4يف كسخة (ب)( ،ط) «اختقار».
ٍ
لعقب ،أو
) (5يف كسخة (ب)( ،ط) «لعقب» ،قال الباحث :مؼصقد ذلؽ أن الؿرأة يجقز لفا مػارقة زوجفا
كراهة ،كؿا حصؾ مـ بريرة ڤ.
)« (6طَ َؾ ْق ِف ُح ْؽ ُؿ ُف َِٕ :ان َب ِر ْي َر َة ْ
ب» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
اخت ََار ْت َك ْػ َس َفاَ ،و َت َر ات َ
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اطتِ َب ِ
الز ْو َج َة َِٕ :ان َب ِر َير َة ڤ ُخ ِّق َر ْت َو ِه َل ُح ار ٌة،
ار ال َؽ َػا َءةِ إِ َذا َر ِض َل ا ْل َقل ِ ُّل ا
(َ -)108طدَ ُم ْ
َو َز ْو ُج َفا َط ْبدٌ َ ،و ِهل َم ْق َٓ ٌة َِٕ ْه ِؾ َأ َج ِّؾ َ
الخ ْؾ ِؼَ ،و َم ْق َلك ال َؼ ْق ِم مِ ْـ َأ ْك ُػ ِس ِفؿَ ،و ُه َق َط ْبدٌ َل ْق َس َل ُف َمال.
َ
الر ُج َؾ إِ َذا َخقا َر ا ْم َر َأ َت ُف َف ْ
اخ َت َار ْت ُفَ :ل ْؿ َي ُؽ ْـ َل ُف َأ َث ٌر فِل الـِّ َؽاحِ ِ ،خ ََّل ًفا /ل ِ َؿـ َق َال إِ َذا
(َ -)109أ ان ا
()1

()2

ِ
َخقر َها َكا َك ْت و ِ
احدَ ًة َِٕ :ان َب ِر ْي َر َة ڤ َل ْق ْ
اح ُفا َف َؾ ْؿ َي ُؽـ َقاصِ ًعا َ /ل ُف.
اخ َت َار ْت ُف َلدَ ْا َم ك َؽ ُ
َ
اَ

[ب/7/أ]

()3

اطتِبار ال َؽ َػاء ُة فِل إَ ْزواجِ  َِٕ :ان َت ْخقِقِر َها إِ اكؿا َك َ ِ ِ ِ
الح ِّر َي ِة َطـ َك ْؼ ِص ِف
ان ٓ ْرت َػاط َفا بِ ُ
َ
َ
َ
َ
(ُ َ ْ -)110
اط ُتبِ َر َذل ِ َؽ فِل الدا َوا ِمَ :ف ِػل آ ْبتِدَ ِاء َأ ْو َلك.
الر ِّقَ ،وإِ َذا ْ
بِ ِّ
ِ
الزوجِ َ ،أو ا ِ
ِ
الح ِ
ال َب ْعدَ َذل ِ َؽ َِٕ :ان
الز ْو َجة َل ُف الخ َق ُار إِ َذا َطؾِ َؿ بِ َ
ْ
ور بِ ُح ِّر اية ا ْ
الؿ ْغ ُر َ
(َ -)111أ ان َ
()4

ػ إِ َذا ُغ ار ْت بِف؟.
ت َم َع ُد ُخقل ِ َفا َط َؾ ْق ِف َطال ِ َؿ ًة بِ ِر ِّق ِفَ ،ف َؽ ْق َ
َب ِر َير َة-ڤُ -خقِّ َر ْ
()5

()6

الز ْوجِ َح ْق ُث َل َفا َذل ِ َؽَ ،ك َ
ان ْ
اختِ َق ُار َها َف ْس ًخاَ ،ف َل اما
لؿ ْر َأ َة إِ َذا ُخ ِّق َر ْ
ت َٓ مِـ ِج َف ِة ا
(َ -)112أ ان ا َ
َ
الز ْوجِ َف َط ََّل ٌق إِ َذا َق َصدَ اه.
الخ َق ُار مِ ْـ ِج َف ِة ا
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب َط َؾقْ ِف ُح ْؽ ُؿ ُف  :ل ِتَ ْؼ ِر ِير
اج َة ل ْي بِك» إِ َذا َق َصدَ الػ َر َاق َت َر ات َ
الر ُج ِؾ ل ْؾ َؿ ْر َأة « َل َح َ
(َ -)113أ ان َق ْق َل ا
()7

) (1يف كسخة (ب) ،و(ط)«القلل والزوجة» ،قال الباحث :وهق أصح بنثبات القاو.
) (2يف كسخة (ط) «لفا».
ِ
) (3يف كسخة (ط) « َل ْق ْ
اح».
اخت ََار ْت زوجفا َلدَ ْا َم الـ َؽ ُ

) (4التغرير ما خالػ ضاهره باصـف ،و«ال َغرر هق ما كان لف ِ
ضاهر َي ُغ ّر الؿشت َِر َي وباصِ ٌـ مجفقل ،وقال إزهري :
َ
الغرر  :ما كان طؾك َغ ْقر طُ ْفدَ ة وٓ ثِؼة و َت ُ
الؿ َت َبايعان مـ كؾ
دخؾ فقف البققع التل ٓ ُيحقِط بِ ُؽـ ِْففا ُ
َ :ب ْقع َ
مجفقل » و « ِ
الغ َر ُار  :الـُّؼصان » [.الـفاية يف غريب الحديث وإثرٓ ،بـ إثقر ( ])661 /3بتصرف ،قال
َ ْ
َان لف َض ِ
الباحث :وكلن ابـ إثقر أخذ ذلؽ مـ ابـ الجقزي ،فؼد قال« :وك ََفك طَ ْـ بقع ال َغ ِ
رر وهق َما ك َ
اه ٌر
ٌ
مجفقل»[ .غريب الحديث ٓبـ الجقزي ( ،])150 /2وقال ابـ فارس« :بقع ال َغ َرر ،وهق
َي ُغ ُّر و َباصِ ٌـ
ِ
العبد أبِؼ ،وال ّط ِ
َ
يتؿ البقع فقف أبدً ا».
الخ َطر الذي ٓ ُيدْ َرى أيؽقن أم ٓ ،كبقع
ائر يف الفقاء .ففذا ٌ
كاقص ٓ ُّ

[معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس (.])306 /4
) (5يف كسخة (ط) «بعد».
) (6يف (ب) «غرر».
) (7أي إذا قصد الطَّلق وقعٕ :كف مـ كـايات الطَّلق ،وكظقر ذلؽ « ا ْلح ِؼل بِ َل ْهؾِ ِ
ؽ» ،فنن أراد الطَّلق وقع
َ
قل اهللِ
ودلقؾف حديث طائشة ڤَ « :أ ان ا ْبـَ َة ا ْل َج ْق ِن َلؿا ُأ ْد ِخ َؾ ْت طَ َؾك رس ِ
َ ُ
ا
)(311

[خ/8/أ]

ودكَا مِـْفا َقا َل ْت َأطُ ق ُذ بِاهللِ
َ
َ َ

ِ
اج َة لِ ْي ِبه» .
َب ِر َير َة-ڤَ -ط َؾك َق ْقل َفاَ « :ل َح َ
ْ ِ
ِ
اختِ َقار ل ِ ْؾ ِػر ِ
اج َة لِي بِ ِه» َحقْ ُث َي ُؽ ُ
ب
قن َل َفا
اق ،و َي َت َر ات ُ
الؿ ْر َأة « َل َح َ
آخت َق ُار ْ َ َ
(َ -)114أ ان َق َق َل َ
()1

()3

()2

َط َؾ ْق ِف ُح ْؽ ُؿ ُف :ل ِ َؿا َذ َك ْر َكاه .
()4

ِ
ب َط َؾ ْق َفا ِطدا ٌة َكامِ َؾ ٌة :ل ِ َؿا َت َؼدا َم فِل
الؿ َز او َج َة إِ َذا ُأ ْطت َؼ ْت َفا ْخ َت َار ْت َك ْػ َس َفا َو َج َ
(َ -)115أ ان إَ َم َة ُ
()6

()5

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الح َّرة» .
الؿطَ َّؾ َؼة ُ
َ
الحديثَ « :أ َّك ُه َج َع َل عدَّ َة َبرِ ْي َر َة ڤ عدَّ َة ُ
()7

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
(َ -)116أ ان ْ ِ
اطتِ َبار ال اط ََّل َق بِالر َج ِ
ال.
اطت َب َار العدا ة بِالـِّ َساءْ َٕ :م ِر َب ِر َير َة ڤ بِعدا ة ُ
ِّ
الح ارةَ ،ك َؿا َأ ِّن ْ َ
العدا ُة بِ َػسخِ الـِّ َؽاحِ بؾ بِال اط ََّل ِقَ ،أو بِالق َف ِ
جب ِ
اة  َِٕ :ان ْ
اختِ َق َار
ْ َ
الر ُّد َط َؾك َمـ َق َال َٓ َت ِ ُ
َ
ْ
( -)117ا
()8

ب ِرير َة ڤ َفس ٌخ :ل ِؿا َقدا م ُتف ،و ُأمِر ْت بِ ِ
العدا ة.
ْ ُ
َ
َ
ْ
َ َ
ِ
الؿ َؽا َت َب ِة ِطدا ُة إَ َم ِة إِ َذا ُص ِّؾ َؼ ْت ل ِ ُق َػ ِ
ار َق َفا :ل ِ َؿا َت َؼدا م.
(َ -)118أ ان طدا َة ُ

مِـ َْؽ َف َؼ َال َلفا َل َؼدْ طُ ْذ ِ
ت بِ َعظِ ٍ
قؿ ا ْل َح ِؼل بِ َل ْهؾِ ِؽ« .صحقح البخاري ( )68( ،)41/7كتاب الطَّلق)3( ،
َ
باب مـ صؾؼ ،وهؾ يقاجف الرجؾ امرأتف بالطَّلق ،ح( ،)5254وإن لؿ ُي ِر ِد الطَّلق لؿ يؼع ،ودلقؾف حديث
قل اهللِ
ِ
ِ
قل رس ِ
كعب بـ مالؽ ﭬ وفقفَ « :حتاك إِ َذا َم َض ْت َأ ْر َب ُع َ
َي ْلتِقـِل=
قن َل ْق َؾ ًة م ْـ ا ْل َخ ْؿس َ
قـ إِ َذا َر ُس ُ َ ُ

قل اهللِ
= َف َؼ َال إِ ان َر ُس َ
َي ْل ُم ُر َك َأ ْن َت ْعت َِز َل ا ْم َر َأ َت َؽ َف ُؼ ْؾ ُت ُأ َص ِّؾ ُؼ َفا َأ ْم َما َذا َأ ْف َع ُؾ َق َال َٓ َب ْؾ اطْ َت ِز ْل َفا َو َٓ َت ْؼ َر ْب َفا
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اهلل فِل َه َذا ْإَ ْم ِر
َو َأ ْر َس َؾ إِ َلك َصاح َب ال م ْث َؾ َذل َؽ َف ُؼ ْؾ ُت ٓ ْم َر َأتل ا ْل َحؼل بِ َل ْهؾؽ َفت َُؽقكل طـْدَ ُه ْؿ َحتاك َي ْؼض َل ُ
 .»...صحقح البخاري( )64( ،)3/6كتاب الؿغازي )81( ،باب حديث كعب بـ مالؽ ،ققل اهلل : 
﴿ﭑﭒﭓﭔ﴾ ،ح(.)4418
) (1هذه الػائدة غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
الؿ ْر َأ َة «لؾزوج».
) (2يف كسخة (ط) بعد َ
) (3يف كسخة (ب) «لفا» طؾقفا شطب.
) (4سبؼ يف الػائدة التل قبؾفا (.)113
) (5يف كسخة (ط) «طُ تؼت».
) (6يف كسخة (ط) «وجبت».
) (7سبؼ تخريجف( .ص.)132
) (8يف كسخة (ط) «القفاة».
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الخ ََّل ِ ِ
ظ ِ
ال َل ْػ ِ
(َ -)119ج َق ُاز استِ ْعؿ ِ
الع ْت ِؼ فِل َ
اعتِ ِؼقـ ِي» َأي َخ ِّؾ ِصقـ ِل
ص :ل َؼ ْق ِل َب ِر َير َة ڤْ « :
ْ َ
مِـ الر ِّق بِنِ َطا َكتِ ِ
ؽ ل ِل فِل الـُّ ُجق ِم ./
َ ِّ

[ب/7/ب]

()1

اج َع َة إِ َذا َك َ
اها.
ان ال َػ ْس ُخ مِ ْـ ِج َفتِ َفا َي َت َق اق ُ
ػ َط َؾك ِر َض َ
الؿ َر َ
(َ -)120أ ان ُ
(َ -)121أ ان َأص َؾ الؿر ِ
استِدَ ا َم ُة الـِّ َؽاحِ  ،و َقدْ ُي ْستَ ْع َؿ ُؾ فِل َت ْج ِد ْي ِد ِه :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف ل ِ َب ِر ْي َر َة-
َُ َ
ْ
اج َعة ْ
()3

()2

آختِ َق ِ
ڤَ -ب ْعدَ فِ َراقِ َفا بِ ْ
اج ْعتِ ْق ِه».
ارَ « :ل ْو َر َ
ِ
الؿ ْر َأ ِة فِل َمال ِ َفا فِل ال َب ْق ِع ا
والش ْر ِي بِ َغ ْق ِر إِ ْذ ِن َز ْو ِج َفا ./
(َ -)122ج َق ُاز َت َص ُّرف َ
()4

()5

( -)123جق ُاز َتبر ِع الؿر َأةِ فِل مال ِفا بِ ِ
الع ْت ِؼ ،والصدَ َق ِة بِ َغق ِر إِ ْذ ِن َزو ِجفا  :ودل ِق ُؾفؿا َض ِ
اه ُر
ْ َ
ْ
ا
َ َ
َ َ ُ َ
َْ
َ َ َ ُّ
()6

ِ
ح ِد ُ ِ
اج َع ِة الـابِ ِّل
يث َطائ َش َة –ڤ– ا ْبتدَ ا ًء َق ْب َؾ ُم َر َ
َ

َو َل ْؿ ُيـْؽِ ْر َط َؾ ْق َفا.

) (1يف كسخة (ط) «بِنِطَاكَتِ ِ
ؽ ل ِ ْل فِ ْل الـ ُُّج ْق ِم» غقر مقجقدة.
) (2وقع يف كسخة (ط) «أجؾ» ،قال الؿحؼؼ« :كذا يف إصؾ ،ولعؾف أصؾ».
) (3يف (ب) «الـؽاح الؿتشعب».
) (4يف كسخة (ط) «بال َب ْق ِع والشراء».
اهر ح ِدي ِ
ِ
ِ
ث طَائِ َش َة .»...
) (5يف كسخة (ط) اكتؼؾ إلك تؽؿؾة الػائدة التل تؾقفا مـ ققل الؿصـػ« :و َدل ْق ُؾ ُف َؿا َض ُ َ ْ
) (6هذه الػائدة غقر مقجقدة يف كسخة (ط) .قال الباحث :وٓ ير ُّد ذلؽ ما رواه أبق داود يف ســف قالَ :حدا َثـَا
ب ،طَـ َأبِ ِ
ِ
طَـ طَ ْؿ ِرو ْب ِـ ُش َع ْق ٍ
طَـ َد ُاو َد ْب ِـ َأبِل ِهـ ٍْدَ ،و َحبِ ٍ
قف،
ْ
قب ا ْل ُؿ َع ِّؾ ِؿْ ،
قسك ْب ُـ إِ ْس َؿاط َقؾَ ،حدا َثـَا َح اؿا ٌدْ ،
ُم َ
طَـ َجدِّ ِه ( )22( ،)293/3كتاب البققع )50( ،باب يف ططقة الؿرأة بغقر إذن زوجفا ،ح()3546
ْ
و( ،)3547وســ الـسائل( )23( ،)65/5كتاب الزكاة )58( ،باب ططقة الؿرأة بغقر إذن زوجفا،
ح( ، )2540وســ ابـ ماجف( )14( ،)798/2كتاب الفبات )7( ،باب ططقة الؿرأة بغقر إذن زوجفا،
ٍ
زوجفا طصؿتَفا» ،هذا الحديث
ح( ،)2388أن رسقل اهلل قال ٓ« :يجقز ٓمرأة أ ْم ٌر يف مالفا إذا َم َؾ َؽ ُ
صححف الحاكؿ يف الؿستدرك ( )16( ،)54/2كتاب البققع )7( ،باب حديث أبل هريرة ،ح(،)2299
ووافؼف الذهبل ،قال الباحث  :وهق كؿا قإٓ :ن رواتف ثؼات  :وإلقؽ أققال الحافظ ابـ حجر يف التؼريب
طؾك سـد أبل داود :مقسك ابـ إسؿاطقؾ الؿـؼري :ثؼة ثبت (تؼريب التفذيب ،)549/1 :حؿاد ابـ سؾؿة
ابـ ديـار البصري :ثؼف طابد(تؼريب التفذيب ،)178/1 :داود ابـ أبل هـد الؼشقري  :ثؼة متؼـ(تؼريب
التفذيب ،) 200/1 :حبقب الؿعؾؿ أبق محؿد البصري :صدوق (تؼريب التفذيب ،)152/1 :طؿرو ابـ
شعقب :صدوق(تؼريب التفذيب ،) 423/1شعقب ابـ محؿد ابـ طبد اهلل ابـ طؿرو ابـ العاص صدوق
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[خ/8/ب]

ِ
ِ
ِ
الر ُج ِؾ ِطـْدَ َأ ْهؾِ ِف بِ َغ ْق ِر ِط ْؾ ِؿ ِف ،وإِ ْذكِ ِف إِ َذا َطؾِ َؿا َأ اك ُف َٓ
الؿ ْر َأة إَ ْجـَبِ اقة َب ْق َت ا
(َ -)124ج َق ُاز ُد ُخقل َ
()1

ف
َي ْؽ َر ُه َذل ِ َؽ ،و َل ْؿ َت ُؽ ْـ ِري َب ٌة  َِٕ :ان َب ِر َير َة -ڤَ -ل ْؿ ُيـْ َؽ ْر َط َؾ ْق َفا ُد ُخ ْق ُل َفا َط َؾك َطائِ َش َة ڤَ ،و ُه َق ُط ْر ُ
()2

الـا ِ
اس َغال ِ َبا .
()3

الؿ َؽا َت ِ
ب َٓ َي ْت َب ُع ُف فِل الؽِ َتا َب ِة َط َؾ ْق ِف َِٕ :ان َو َلدَ َب ِر َير َة-ڤَ -ل ْؿ َي ْؾ َح ْؼ َفاَ ،و َٓ َك َؼ َؾ
(َ -)125أ ان َو َلدَ ُ
َذل ِ َؽ َأ َحد.
الؿ َؽا َت َب ِة َٓ َي ْت َب ُع َفا َأ ْي ًضا َِٕ :ان َز ْو َج َب ِر َير َة-ڤَ -ل ْؿ َي ْت َب ْع َفا فِل َذل ِؽ.
(َ -)126أ ان َز ْو َج ُ
الصدَ َق ِة َط َؾك ُق َر ِشل ِخ ََّل ًفا ل ِ َؿـ َمـَ َع َذل ِ َؽ َِٕ :ان َب ِر َير َة-ڤَ -م ْق َٓ ٌة َل ُف ْؿَ ،و َلؿ
(َ -)127ج َق ُاز َ
()4

ِ
الصدَ َق َة َط َؾ ْق َفا .
ُيـْؽ ْر ا
()6

()5

اط ُف مِـْ ُف ْ َِٕ :كؾِ ِف
(َ -)128ج َق ُاز َأ ْك ِؾ ال َغـ ِ ِّل مِ اؿا ُت ُصدِّ َق بِ ِف َط َؾك َف ِؼ ٍقر إِ َذا َأ ْهدَ ا ُه َل ُفَ ،أ ْو َب َ
()7

مِـ

الصدَ َق ِة َط َؾك َب ِر َير َة -ڤ.-
َل ْح ِؿ ا
()8

قل ال َغـ ِل َه ِد اي َة ال َػ ِؼ ِقر مِؿا ُت ُصدِّ َق بِ ِف َط َؾ ْق ِف :ل ِ َؼ ُب ِ
(َ -)129ج َق ُاز َق ُب ِ
قل َطائِ َش َة -ڤَ -ل ْح َؿ َفاَ ،و َل ْؿ
ا
ِّ
ُيـْ َؽ ْر َط َؾ ْق َفا.
()9

ثبت سؿاطف مـ جده(تؼريب التفذيب .)267/1 :الحديث إسـاده حس ٌـ .قال الباحث :والتقفقؼ بقـفؿا أن
جائز شريطة طدم اإلضرار بالزوج ،واهلل أطؾؿ.
اإلكػاق دون طؾؿ الزوج ٌ
) (1يف كسخة (ب) «وأهؾف» وهق تصحقػ.
) (2يف كسخة (ط) «سريتف» ،وهق خطل.
) (3قال الباحث :الشرع ٓ يؿـع هذا ،ومر ُّد ذلؽ لعرف الـاس ،وطاداهتؿ ،فنن العرف مؼصد ُمراطك يف الشريعة.
) (4يف كسخة (ط) «طؾك مقالل ُقريش».
) (5يف كسخة (ط) « ُتـْؽِر».
) (6هذه الػائدة غقر مقجقدة يف كسخة (ب).
) (7يف كسخة (ط) «لف مِ ْـ ُف».
) (8يف كسخة (ب) ،و(ط) «الؾحؿ».

) (9يف كسخة (ب) «تـؽر».
)(319

(َ -)130ت ْح ِريؿ َصدَ َق ِة ال ات َط ُّق ِع َط َؾك رس ِ
قل اهلل
َ ُ
ُ

ت َل َت ْل ُك ُل
 :ل ِ َؼ ْق ِل َطائِ َش َة – ڤَ «: -و َأ ْك َ

الصدَ َق َة» َ ،و َأ َق ار َها َط َؾ ْق ِفَ ،و َل ْؿ ُيـْؽِ ْر َذل ِ َؽَ ،و ِط اؾ ُة َت ْح ِر ْي ِؿ َفا َر ْف ُع َش ْلكِ ِف َأ ْن َي ُؽ ْق َن َِٕ َح ٍد َط َؾقْ ِف /كِ ْع َؿ ٌةَ ،أ ْو َيدٌ
َّ
()1

()3

()2

ف الف ِدي ِة َِٕ :اكف َك َ ِ
خ ََّل ِ
يدٌ ُط ْؾقا َط َؾك ي ِد ِه ،بِ ِ
ب َط َؾ ْق َفا.
ان ُيث ْق ُ
َ
ُ
َ ا
َ
َ
()4

ِ
الق ِ
اج َب ُة َف َح َرا ٌم َط َؾ ْق ِف َو َط َؾك آل ِ ِف،
الصدَ َق ُة َ
َو َأ اما آ ُل ُف َف ََّل َت ْح ُر ُم َط َؾ ْق ِف ُؿ َصدَ َق ُة ال َت َط ُّق ِعَ ،و َٓ َط َؾك َم َقال ْق ِف ْؿَ ،أ اما ا
()5

َك َؿا ُطؾِ َؿ فِ ْل َم ْق ِض ِع ِف.
()6

ِ ِ
( -)131ال َػر ُق بقـ ِ ِ
ػ َٓ َي ْل ُك ُؾ مِ ْـ َأ َح ِد ِه ِؿا َل ْؿ
الح ْؽ ِؿ َ ،و َأ ان َم ْـ َح َؾ َ
والصدَ َقة فل ُ
الفد اية ا
ْ َْ َ َ
()7

) (1صحقح البخاري( )67( ،)8/7كتاب الـؽاح )19( ،باب الحرة تحت العبد ،ح(.)5097
) (2يف كسخة (ط) « َو ِط اؾ ُة» غقر مقجقدة.
) (3يف كسخة (ط) « ُ
تؽ ْق َن».
) (4يف كسخة (ط) «طؾقفا».
) (5أي آل الـبل

.

) (6يف كسخة (ط) «مـ».
هدي إهداءِ .
)« (7الف ِدية :ما أهدَ ي َت مـ َل َطػ إلك ذي مقدة .يؼال :أهدَ ي ُت ُأ ِ
والؿ ْفدَ ى :ال اط ُبؼ ُتفدَ ى طؾقف».
َ ا
ْ
ْ
َ ّ
ً
[معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس ( ،])31 /6بقـؿا الصدقة هل« :ما يتصدا ق بف الؿر ُء طـ كػسف ومالف».
[مؼايقس الؾغة ابـ فارس ( ،])265 /3قال

 ..« :إن الصدقة ٓ تـبغل ٔل محؿد إكؿا هل أوساخ

الـاس »..الحديث (صحقح مسؾؿ ( )12( ،)752 /2كتاب الزكاة )51( ،باب ترك استعؿال آل الـبل
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
الصدَ َق ِة
يـ ُجع َؾ َل ُف ْؿ ا ْل ُخ ُؿ ُس ط َق ًضا م ْـ ا
طؾك الصدقة ،ح( ،])1072قال الشافعل َ :$ف َل اما ُآل ُم َح اؿد ا الذ َ
وض ِ
َف ََّل يع َطق َن مِـ الصدَ َق ِ
ات َش ْقئًاَ ،ق اؾَ ،أ ْو َك ُث َر[ .»...إم لؾشافعل ( ،])88 /2وقد كؼؾف صاحب
ات ا ْل َؿ ْػ ُر َ
ْ ا
ُْ ْ
الـفاية بتصرف [ .الـفاية يف غريب الحديث ( ،])81 /1ومـ جؿقؾ ما ققؾ ،ولقٓ كػاستف ٓكتػقت بؿا

سبؼ :ما كؼؾف أبق طبقد طـ سػقان ابـ طققـة « :$إن ققل اهلل تعالك ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ﴾[إكػال ]41:وققلف ﴿ :ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ﴾ [الحشر ،]7:فـسب الؿغـؿ
والػلء إلك كػسف ،وذلؽ أهنؿا أشرف الؽسب ،إكؿا هؿا بؿجاهدة العدو قال :ولؿ يذكر ذلؽ طـد الصدقة
يف ققلف ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾[التقبة ،]60:ولؿ يؼؾ :هلل ولؾػؼراءٕ ،ن الصدقة أوساخ
الـاس ،واكتساهبا مؽروه إٓ لؾؿضطر إلقفا» [ .غريب الحديث ٕبل طبقد ابـ سَّلم (.])4 /3
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[ب/8/أ]

الصدَ َق َة َما ُي ْؼ َصدُ بِ ِف ُم َج ار ُد ال اث َق ِ
َي ْحـَ ْث بِ َ
الف ِد اي َة َما ُي ْؼ َصدُ بِ ِف َم َع َذل ِ َؽ التا َقا ُّد ،
ابَ ،و َ
أخ ِرَ :فنِ ان ا
()1

الؿ َؽا َف َل ُةَ ،أ ْو ُه َؿا َف َؼط.
َأو ُ
()2

هدي إِ َلك َأ ْهؾِ ِف شلء فِل َغقبتِ ِف َفقـْب ِغل إِ ْط ََّلمف بِ ِفَ :كنِ َ ِ
ِ
وحال ِف.
طَّلم ِفؿ بِال اؾ ْح ِؿ َ
ٌ ْ َْ َ َ
(َ -)132أ ان َمـ ُأ َ
ُُ

الر ُج ِؾ َل ُفَ ،و َأ ْن ُي َجـِّ ُب ْق ُه َما َي ْؽ َر ُه ُف َ :ك َؿا َأ ْخ َب َر ْت َطائِ َش ُة – ڤ-
(ُ -)133و ُج ُ
قب ُك ْصحِ َأ ْه ِؾ ا
()4

()3

ِِ ِ
ڤ -بِ َح ِ
الصدَ َقة.
ال ال اؾ ْح ِؿ لع ْؾؿ َفا بِ َل اك ُفَ َٓ /ي ْل ُك ُؾ ا

[خ/9/أ]

()5

اإلكس ِ
ان مِ ْـ م ِ
(َ -)134ج َق ُاز َأ ْك ِؾ ِ
ال َمـ ُي َس ُّر بِ َل ْكؾِ ِف مِـْ ُف بِ َغ ْق ِر إِ ْذكِ ِف :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
َ
َ
()6

َ « :قر ُب ْو ُه»َ ،و َأ ْم ُر ُه

َو ِ
بَ ،و َل ْؿ َي ْس َت ْل ِذ ْن َأ َحد  :ل ِ ِع ْؾ ِؿ ِف بِ َؿ َس ارتِ ِف ْؿ بِ َل ْكؾِ ِف مِـْف.
اج ٌ
()7

(َ -)135أ ان َكسب الؿر َأةِ الحر ِة َلفا دو َن َزو ِجفا ،ي َتصر ُ ِ ِ
الف ِد اي ِة َ
وغ ْق ِر َها ِ ،خ ََّل ًفا ل ِ َؿ ْـ
ف ف ْقف بِ َ
ُا َ ُْ ْ َ َ َ ا
ْ َ َْ
()8

()10

()9

ػ فِ ْقف.
ل ِ َؿ ْـ َخا َل َ
(َ -)136أ اك ُف َي ُج ْق ُز ل ِ َؿ ْـ ُأ ْه ِد َي إِ َلك َأ ْهؾِ ِف َ ،أ ْو َأ َح ٍد مِ ْـ إِ ْل َزامِ ِف َش ْل ٌء َأن ُي ْش ِر َك َك ْػ َس ُف َم َع ُفؿ فِل
ِ
اإل ْخ َب ِ
ار َط ْـ َذل ِ َؽ :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف َ « :و ُه َو َلـَا َه ِد َّية» .
()11

()13

) (1يف كسخة (ب) «التقادد» ،ويف (ط) «الثقاب».
) (2يف كسخة (ب) «والؿؽافلة».
) )3كؾؿة «أهؾ» غقر مقجقدة يف (ط).
بؿا َي ْؽ َره».
) (4يف كسخة (ط) «وأن يخربه َ
) (5يف كسخة (ط) «وحالف».
) (6يف كسخة (ط) «لقس يلكؾف».
) (7يف كسخة (ط) «أحدً ا» ،وهق أصح.
) « (8ا
أن» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
) (9يف كسخة (ب) ،و(ط) «تتصرف».
) (10يف كسخة (ط) «مـ َغ ْق ِر َها».
) (11يف كسخة (ب) «ٕهؾف».
) (12يف كسخة (ب) «بشلء».
) (13يف كسخة (ط) « َو َلـَا َه ِد اي ٌة».
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()12

قز ل ِ ْؾؿر َأ ِة َأ ْن ُتدْ ِخ َؾ إِ َلك بق ِ
ت َز ْو ِج َفا َما َٓ َي ْؿؾِ ُؽ ُف بِ َغ ْق ِر ِط ْؾ ِؿ ِفَ ،وإِ ْن َك َ
ان فِ ْق ِف ُش ْغ ُؾ
َْ
(َ -)137أ اك ُف َي ُج ُ َ ْ
مِ ْؾؽِف إِ َذا َلؿ َتع َؾؿ َأو َت ُظـ َكر ِ
إل ْد َخ ِ
اه َق َت ُف ل ِ َذل ِ َؽِ :
ال َطائِ َش َة ڤ َل ْح َؿ َب ِر َير َة ڤ َب ْق َت َفا.
ُ
ْ ْ ْ ا َ
()1

قز ل ِ ْؾؿر َأ ِة َأن َت ْطب َخ فِل بق ِ
ف فِل َذل ِ َؽ بِ َآٓتِ ِف ،
ت َز ْو ِج َفا/بِ َغ ْق ِر ِط ْؾ ِؿ ِفَ ،و َت َت َص ار َ
َْ
ُ
(َ -)138ي ُج ُ َ ْ
()2

وو ُق ِ
قد ِه :ل ِ َعدَ ِم إِك َؽ ِ
ار ِه َذل ِ َؽ َط َؾك َطائِ َش َة ڤ َل اؿا َرآه .
َ َ
()3

ف ِج َف َت ُف:
ف َأ ْص َؾ ُف َأ ْن َي ْس َل َل َطـْ ُف ل ِ َق ْع ِر َ
(َ -)139أ اك ُف َيـْ َب ِغل ل ِ َؿـ ُقدِّ َم إِ َل ْق ِف َص َعا ٌم َٓ َي ْع ِر ُف ُف َو َٓ َي ْع ِر ُ
()4

ل ِ ُس َمال ِ ِف

َط ِـ ال اؾ ْح ِؿ ِط ْـدَ ُر ْؤ َيتِف.
الس َم ُال َط اؿا ُي ْستَ َػا ُد بِ ِف ِط ْؾ ٌؿَ ،أو َأ َد ٌبَ ،أ ْو َب َق ُ
ان ُح ْؽ ٍؿَ ،أ ْو َد ْف ُع ُش ْب َف ٍةَ ،و َقدْ
(ُ -)140ي ْس َت َح ُّ
ب ُّ
()6

()5

الح ِ
َت ِ
ب َذل ِ َؽ فِل َب ْع ِ
الَ :ك َؿا َس َل َل الـابِ ُّل
ض َ
ج ُ
ِ
ِ
وٓ َي ُر ُّد َح ِد َ
الر ُج ِؾ َط اؿا َلؿ َي ْع َفدْ ُه فِل َب ْقتِ ِفَ ،
الؿدْ َح
يث ُأ ِّم َز ْر ٍع  َٕ :ان َ
(َ -)141ج َق ُاز ُس َمال ا
()7

َط اؿا فِل البُ ْر َم ِة ل ِ َق ْع َؾ َؿ َحا َل ُف َو ُي َب ِّق َـ ُح ْؽ َؿ ُف.
()8

()10

()9

()11

فِ ِ
قف فِل َك ْػ ِل الس َم ِ
ال َط اؿا َط ِفدَ َ َٓ ،ط َؾك َما َل ْؿ َي ْع َفد.
ُّ

) (1يف كسخة (ط) « ك ََر َاهتَف».
آٓت» [ .مختار الصحاح الرازي (« ،])25وألة ما ا ْطت ََؿ ْؾ َت بف مـ إَداة يؽقن واحندً ا
وج ْؿ ُعف ٌ
) (2قال الرازي« :$وأ َل ُة إَ َدا ُة َ
واحدً ا وجؿ ًعا ،وققؾ :هق جؿع ٓ واحد لف مـ لػظنف» [ .لسنان العنرب ابنـ مـظنقر ( ،])32 /11ومنراد الؿملنػ هـنا أٓت
التل تستخدم يف إكضاج الطعام ،أي أدوات الطبخ.
) (3يف كسخة (ط) «درى بف».
ف».
) (4يف كسخة (ط) «أو َٓ َي ْع ِر ُ
)َ « (5ط اؿا ُي ْس َت َػا ُد» غقر مقجقدة يف أصؾ (ط) ،وأثبتفا الؿحؼؼ مـ الػتح.
) (6يف كسخة (ط) « َر ْف ُع».

ِ
ب َذل ِ َؽ فِل َب ْع ِ
الؿجال :ك ََؿا َس َل َل رسقل اهلل
ض
) (7يف كسخة (ط) «و َقدْ َي ِج ُ

».

ان أيضا ما َيتَب اق ُـ بف الشلء مـ الدٓلة وغقرها و َ
) (8يف كسخة (ط) «ويتبق َـ حؽؿف» ،و «ال َب َق ُ
بان الشلء يبقـ َبقاكًا اتضح ففق َب ِّق ٌـ وكذا
أبان الشلء ففق ُمبِق ٌـ و أ َبـْ َت ُف أكا أي أوضحتف واست َ
وكذا َ
اس َت َبـْ ُت ُف أكا طرفتف و َت َب اق َـ الشلء ضفر»[ .مختار
َبان الشلء ضفر و ْ
الصحاح (ص ،])73/قال الباحث :أي ل ِ َق ْظ َف َر ُح ْؽ َؿ ُف ،و َقدْ َي ُؽ ْق ُن بِ َؿ ْعـَك «ل ِ ُق َب ِّق َـ ُح ْؽ َؿ ُف » أي يبـ الـبل حؽؿف.
)« (9جقاز» ساقطة مـ كسخة (ب).
) (10قال الباحث« :جقاز سمال الرجؾ طؿا لؿ يعفدْ ه يف بقتف» أي طؾك ما استجد يف بقتف ،يف غقبتف ،ولؿ يؽـ مقجق ًدا ،أما يف قصة
«أم زرع»َ « ،و َ
واضح َجؾِ ٌل.
ٓ َي ْس َل ُل َط اؿا ط َِفدَ » :أي ٓ يسلل طؿا رآه يف بقتف ،أيـ ذهب ،وما مصقره ،فالػرق
ٌ

ار َأ ْز َو ِ
ٓ َي ْؽت ُْؿ َـ مِ ْـ َأ ْخ َب ِ
اهدْ َن َو َت َعا َقدْ َن َأ ْن َ
اج ِف اـ
)َ (11ط ْـ َط ِائ َش َة ڤَ ،قا َل ْتَ « :ج َؾ َس إِ ْحدَ ى َط ْش َر َة ا ْم َر َأةًَ ،ف َت َع َ
َشق ًئا» ،وفقفَ « :قا َل ِ
ت َ
الخامِ َسةَُ :ز ْو ِجل إِ ْن َد َخ َؾ َف ِفدَ َ ،وإِ ْن َخ َر َج َأ ِسدَ َ ،و َ
ٓ َي ْس َل ُل َط اؿا َط ِفدَ » .صحقح البخاري
ْ
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[ب/8/ب]

(َ -)142أ ان َه ِد اي َة إَ ْد َكك ل ِلَ ْط َؾك َٓ ُت ِ
ب َث َقا ًبا َ ،و َٓ َي ْؼتَ ِض ْق ِف َش ْر ًطا َِٕ :ان الـابِ ال
قج ُ
–ڤَ -لؿ يـْ َؼ ْؾ َأ اكفؿا َأ َثابا ب ِرير َة-ڤَ -ط ِـ ال اؾح ِؿ ِ
الذي َأ ْهدَ ْت ُف َل ُفؿ.
ْ
ُ
ُ َ َ َ َ
()1

()2

َو َطائِ َش َة

ِ
ِ ِ
ِ
اج إِ َلك َق ُب ٍ
الؿ َفدَ ى َل ُفَ ،
قل َِٕ :اك ُف
وٓ َي ْح َت ُ
(َ -)143أ ان ال َفد اي َة ُتؿ َؾ ُؽ بِ َق ْضع َفا فل َب ْقت ُ
()3

َل ْؿ

()4

َي ْس َل ْل َطائِ َش َة ڤ َطـ َق ُبقل ِ َفاَ ،و َٓ ُك ِؼ َؾ َق ُبق ُل ُف َلف .
()5

الصدَ َق ِة َط َؾك َمـ َي ُؿق ُك ُف َغ ْق ُر ُه ،إِ اما ُو ُج َق ًبا َك َز ْو َج ٍة َو َرقِ ٍ
قؼَ ،/أ ْو َكدْ ًبا َك َؼ ِر ٍ
يب َ ،أو
(َ -)144ج َقا ُز ا
()6

ِ
يب َٓ َت ِ
َغ ِر ٍ
ب َك َػ َؼ ُت ُف َِٕ :ان َطائِ َش َة –ڤَ -كا َكت َت ُؿ ُ
الصدَ َقة .
قن َب ِر َير َة-ڤَ ،-و َلؿ ُتـؽ ْر َق ُبق َل َفا ا
ج ُ
()8

()7

(َ -)145ج َق ُاز َأ ْك ِؾ ِ
آل الـابِ ِّل
اه ِر ح ِد ِ
ل ِ َظ ِ
يث َب ِر َير َة –ڤ. -
َ

()9

مِ اؿا ُت ُصدِّ َق بِ ِف َط َؾك َغ ْق ِر ِه ْؿُ ،ث اؿ َو َص َؾ إِ َل ْق ِفؿ بِ َط ِر ٍ
يؼ َش ْر ِطل:

()10

( )67( ،)27/7كتاب الـؽاح )82( ،باب حسـ الؿعاشرة مع إهؾ ،ح( ،)5189وصحقح مسؾؿ
( )44( ،)1896/4كتاب فضائؾ الصحابة )14( ،باب ذكر حديث أم زرع ،ح( .)2448قال الحافظ ابـ
أيضا فالؿدح بؿعـك أكف شديد الؽرم كثقر التغاضل ٓ
حجر« :$وٓ يسلل طؿا طفد يحتؿؾ الؿدح والذم ً
يتػؼد ما ذهب مـ مالف وإذا جاء بشلء لبقتف ٓ يسلل طـف بعد ذلؽ أو ٓ يؾتػت إلك ما يرى يف البقت مـ
الؿعايب بؾ يسامح ويغضل[ .»...فتح الباري تعؾقؼ ابـ باز (.])262 /9
) )1إدكك إقؾ يف الؿؽاكة ،ويؼصد هـا بريرة ڤ ،وإطؾك طائشة ڤ ،وٕن طائشة ڤ لؿ ُتثِب بريرة ڤ
ذلؽ ،إذ لق وجب لبقـف ،وٕمر بف.

طؾك هديتفا ،ولؿ يـؽر الـبل
) (2يف كسخة (ط) « َت ْؼت َِض ْقف».
الف ِد اي َة» غقر مقجقدة كسخة (ط).
)َ « (3أ ان َ
َاج».
تحت ُ
) (4يف كسخة (ط) « ْ
) (5يف كسخة (ط) «لفا».
) (6يف كسخة (ب)( ،ط) «لؼريب».

) (7يف كسخة (ط) زاد الؿحؼؼ «مؿـ» :فلصبحت العبارة «[مؿـ] َٓ َت ِ
الؿ َح ِّؼؼ
ج ُ
ب» ،قال الباحث :هذا مـ تصرف ُ
الذي ٓ يـبغل.
) (8يف أصؾ كسخة (ط) «كان» ،وصححفا الؿحؼؼ.

لؾصدَ َق َة».
ْؽر َق ُب ْق َل َفا ا
) (9يف كسخة (ط) « ُيـ ْ
) (10قال الباحثٕ :كف صار لفؿ هدية :لؼقلف

« :طؾقفا صدقة ،ولـا هدية» .سبؼ تخريجف(ص.)130
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[خ/9/ب]

ف فِقفا بِؿا َشاء مِـ التاصر َف ِ
ات،
قز ل ِ َؿـ ُت ُصدِّ َق َط َؾ ْق ِف بِ َصدَ َق ٍة َأ ْن َت َت َص ار َ
(َ -)146أ اك ُف َي ُج ُ
َ
َ ُّ
َ
َ َ
()2

()1

ِ
ِ
ِ
ؾؿ َت َصدِّ ِق بِ َفا .
َو َأ انَ /ذل َؽ َٓ ُيـؼ ُ
ص َأ ْج َر َها ل ُ

[ب/9/أ]

()3

قز َأ ْك ُؾ ال اؾ ْح ِؿ َوإِن َل ْؿ ُي ْع َؾ ْؿ َح ُال َمـ َذ َب َح ُف إِ َذا َلؿ ُي َظ اـ َأ اك ُف مِ اؿـ َت ْح ُر ُم َذبِ ْق َح ُت ُف:
(َ -)147أ اك ُف َي ُج ُ
ل ِ َعدَ ِم ُس َمال ِ ِف

َطـْف.

ال الق ِ
(َ -)148أ اك ُف َٓ َي ِ
اص ِؾ إِ َل ْق ِف بِ َط ِر ٍ
يؼ َم ْش ُرو ٍع إِ َذا َلؿ ُي َظ اـ
الؿ ِ َ
ج ُ
الس َم ُال َط ْـ َأ ْص ِؾ َ
ب ُّ
()5

()4

َتح ِريؿفَ ،أو ي ْظفر ُشبف ٌة فِ ِ
قف َِٕ :ان الـابِ ال
َْ
ْ ُْ ُ ْ َ َْ
(َ -)149ج َق ُاز َذ ْبحِ ال َب َؼ ِر َو َأ ْك ِؾ َل ْح ِؿ ِف مِ ْـ َغ ْق ِر َك َر َاه ٍة  :ل ِ َؼ ْقل ِ ِفُ « :أتِ َي بِ َؾ ْح ِم َب َؼرٍ» َ ،و َقدْ َت َؼدا َم،
الؿ َت َصدِّ ِقَ ،و َٓ َط ْـ َحال ِف.
َل ْؿ َي ْس َل ْل َط ِـ ُ

()6

()7

()9

()8

َت َؼدا مِ ،خ ََّل ًفا ل ِؿـ َك ِره َذل ِ َؽ ل ِ ْؾح ِ ِ ِ
الح ْرث.
اجة إِ َلقْف فل َ
َ َ
َ
َ
َ
(َ -)150أ اكف يس َتحب ل ِؿـ ُأ ْه ِدي إِ َلق ِف ال َؼؾِ ُقؾ َأ اكف ي ْؼب ُؾف  ،و َٓ يس َت ِؼ ُّؾفَ ،أو يس َت ِ
ػ بِ ِف :ل ِ َؼبُقل ِ ِف ْؿ
خ ُّ
َ ْ
ُ ُ ْ َ ُّ َ ْ
ُ َ َ ُ َ َْ ُ ْ َْ
()10

َه ِد اي َة ال اؾ ْح ِؿ مِـ َب ِر َير َة ڤ َم َع ُط ُؾ ِّق َقدْ ِر ِهؿ ِطـْدَ اهلل –َ ،-و ِطـْدَ الـا ِ
اسَ ،و َك َز َار ِة مِ ْؼدَ ِار ال اؾ ْحؿ.
()11

) (1يف كسخة (ب) ،و(ط) «يتصرف» ،وهق الصقاب :ويؼتضقف سقاق الجؿؾة.
) (2يف كسخة (ب) «يشاء».
) (3يف كسخة (ط) «ل ِ ْؾ ُؿت ََصرف بِ َفا».
السمَ ُال» غقر مقجقدة يف أصؾ (ط) ،وأثبتفا الؿحؼؼ بقـ معؼقفقـ.
)ُّ « (4
) (5يف كسخة (ط) «شرطل».
) (6يف كسخة (ب)( ،ط) «تظفر».
) (7يف كسخة (ب) «جقاز لحؿ ذبح البؼر ،وأكؾ لحؿف».
) (8يف كسخة (ب) «كراهقة».
) (9صحقح مسؾؿ( )12( ،)755/2كتاب الزكاة )52( ،باب إباحة الفدية لؾـبل

إذا كان الؿفدي مؾؽفا

بطريؼ الصدقة ،ح( ،)1075وققلف« :لؼقلف» يراد بف إسقد بـ يزيدٕ ،كف هق الراوي طـ طائشة ڤ،
واهلل أطؾؿ.
) (10يف كسخة (ط) « َأن َي ْؼ َب َؾ ُف».
) (11يف كسخة (ط) «كدَ َارة» ،قال الباحث :مـ الـُدرة :أي الشلء القسقر.
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(َ -)151أ اك ُف َيـْ َبغل ل ِ َؿـ ُت ُصدِّ َق َط َؾ ْق ِف بِ َؼؾِق ٍؾ َأن َي ْؼ َب َؾ ُفَ ،و َٓ َي ْس َت ِؼ اؾ ُف :ل ِ َت ْؼ ِر ِير َب ِر َير َة-ڤَ -ط َؾك
ِ ِ
ِ
ِ
الؿ ْممِـ ِ ْق َـ ڤ.
َق ُبقل ال اؾ ْح ِؿَ ،م َع َمـْ ِز َلت َفا بِـ ْس َبت َفا إِ َلك ُأ ِّم ُ
()1

( -)152استِحباب م َشاور ِة الؿر َأةِ َزوجفا فِقؿا َط َزم َت َط َؾق ِف  :ل ِؿا فِ ِ
قف مِـ َش ْرحِ َصدْ ِر ِهَ ،وصِ ِ
قب
ْ
َ
ْ
َْ ُ ُ ََ َْ ْ َ َ َ
()2

َك ْػ ِس ِف.
(ِ -)153
قر الدُّ ْك َق ِق اي ِةَ ،ك َؿا ُت َشا َو ُر فِل إُ ُم ِ
او َر ِة ال َعال ِ ِؿ فِل إُ ُم ِ
قر الدِّ ْيـ ِ اق ِة.
اب ُم َش َ
است ْح َب ُ
ْ
ْ
()3

الش ِ
إلكس ِ
(َ -)154ج َق ُاز م ُش ِ ِ
ان َط َؾك َمـ َل ْؿ ُي َش ِ
او ْر ُه فِل ا
لء َِٕ :اك ُف
قرة ا َ
َ َ
()4

َأ َش َار َط َؾك َب ِر َير َة َق ْب َؾ

َأ ْن َت ْس َت ِش ْق َره.
ِ
( -)155جق ُاز م َش ِ
اء الر َج َال فِل فِر ِ
اق َأ ْز َو ِ
اج ِف اـ ،إِ َذا َك َ
ان َط َؾ ْق َفا َض َر ٌر فِل ُص ْح َبتِ ِف،
َ َ ُ َ
َ
او َرة الـِّ َس ِّ
()5

وإِن َك َ
ان َط َؾ ْق ِف َض َر ٌر فِل فِ َراقِ َفاَ /:ك َؿا َف َع َؾ ْت َب ِر َير ُة –ڤَ -و ُأقِ ارت.
(َ -)156أ اكف يس َتح ِ
الؿ ْص َؾ َح ِة ل ِ َؿـ َي ْس َت ِش ُقر ُهَ :ك َؿا َب اق َـ
ب ل َؿـ ُي َش َ
ُ ُ ْ َ ُّ
او ُر َأن ُي َب ِّق َـَ /و ْج َف َ

[ب/9/ب]

َل َفا َو ْج َف

َم ْص َؾ َحتِ َفا فِل التا ْخقِقر.
ان فِ ِ
(َ -)157أ اك ُف َٓ َب ْل َس َأ ْن َي ُؼ َ
الؿ ْستَ َش ُار َما َت ْخ َت ُار ُه ُه َق فِل كَ ْػ ِس ِفَ ،وإِ ْن كِ َ
ف َم ْص َؾ َح ِة
قف ِخ ََّل ُ
قل ُ
()6

الؿ َش ِ
ار َط َؾ ْق ِف :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
ُ

ِ
ب َأ ْن َت ْػ َع ِؾي» .
َ « :و َما ُأح ُّ
()7

) (1يف كسخة (ب) «مـزلفا» ،ويؼصد بذلؽ مـزلة بريرة ڤ مـ طائشة ڤ.
) (2الؿشاورة هل أخذ رأي الغقر يف ٍ
أمر ما ،و«( شقر) الشقـ والقاو والراء أصَّلن مطردان ،إول مـفؿا إبداء
شلء وإضفاره وطرضف .. ،مـ هذا الباب شاورت فَّل ًكا يف أمري .قال :وهق مشتؼ مـ شقر العسؾ ،فؽلن
الؿستشقر يلخذ الرأي مـ غقره»[ .معجؿ مؼايقس الؾغة (.])226/3
) (3يف كسخة (ب) « ُيشار» ،ويف (ط) «يشاور».
او َرة».
) (4يف كسخة (ط) « ُم َش َ
) (5وقع يف كسخة (ب) «يف فراق الرجال».
) (6يف كسخة (ب) «يختاره» ،وهق الصقاب.
) (7سبؼ تخريجف ( ،)134وهذه الػائدة غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
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[خ/10/أ]

قز م َخا َل َػ ُة ال َعال ِ ِؿ فِقؿا َأ َشار بِ َف َط َؾك الؿستَ ِش ِقر إِ َذا َلؿ َي ُؽ ْـ فِقؿا َي ِ
ب َط َؾ ْق ِف:
ج ُ
َ
ُ ْ
َ
َ
(َ -)158أ اك ُف َي ُج ُ ُ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اج َع ِة َز ْو ِج َفا َب ْعدَ ما َطر َض َل َفا بِ ِ
ب َأن
اإل َشا َرة بِف بِ َؼ ْقلفَ « :و َما ُأح ُّ
اع َب ِر َير َة-ڤ -مـ ُم َر َ
ل َت ْؼ ِر ِيره ا ْمتـَ َ
َ ا
َت ْػ َع ِؾي».
( -)159استِحباب َش َػ َ ِ
الحاكِ ِؿ فِل ِر ْف ِؼ َ
الخ ْص ِؿ بِ َخ ْص ِؿ ِف إِ َذا َلؿ َي ُؽ ْـ َط َؾقِ ِف َض َر ٌر َ ،و َٓ إِ ْل َزا َم
اطة َ
ْ َْ ُ
()1

اط ِة الـابِ ِّل
بِ َذل ِ َؽ :ل ِ َش َػ َ

فِل َز ْوجِ َب ِر َير َة ڤ.
()2

الؿ ْش ُػ ْق ِع إِ َل ْق ِف بِ َؿا َٓ َي ْؾ َز ُم ُف َِٕ :ان الـابِ ال
(َ -)160أ اك ُف َٓ َي ُج ْق ُز إِ ْل َزا ُم َ
بِ َؿا َش َػ َع فِقف .
()3

َل ْؿ ُي ْؾ ِز ْم َب ِر َير َة-ڤ-

()4

قل َش َػ َ ِ
الحاكِ ِؿ َِٕ :ان َذل ِ َؽ َلؿ َي ِ
(َ -)161أ اك ُف َٓ َي ِ
الخ ْص ِؿ َقبُ ُ
ب َط َؾك َ
ب َط َؾك َب ِر َير َة -
ج ْ
اطة َ
ج ُ
ڤَ ،-و ا
الشافِ ُع َس ِّقدُ ال َب َش ِر

َف َغ ْق ُر ُه َأ ْو َلك .
()5

اط َة َٓ ِس اق َؿا إِ َذا َك َ
ب َو َٓ َم ََّل َم َة َط َؾك َمـ َل ْؿ َي ْؼ َب ِؾ ا
ان َط َؾقْ ِف َض َر ٌر ِد ْيـ ِلَ ،أو
الش َػ َ
(َ -)162أ اك ُف َٓ َط َت َ
ُد ْك َق ِقي َِٕ :ان الـابِ ال

َلؿ َي ُؾؿ َفا َط َؾك َتر ِك َق ُب ِ
اطتِف.
قل َش َػ َ
ْ
ْ

(َ -)163أ اكف َلقس ل ِ ا ِ
ب ل ِ َعدَ ِم َق ُب ِ
اطتِ ِف  َِٕ :ان َس ِّقدَ
قل َش َػ َ
ؾشاف ِع َوإِ ْن َط ُظ َؿ َقدْ ُر ُه َو َش ْل ُك ُف َأن َي ْغ َض َ
ُ ْ َ
()6

ال َب َش ِر

ػ َط َؾ ْق َفا .
ب َط َؾك َب ِر َير َة-ڤ -ل ِ َذل ِ َؽَ ،و َٓ َطـا َ
َل ْؿ َي ْغ َض ْ
()7

[ب/10/أ]

) )1الشػاطة هل صؾب كػع ٔخر« ،يؼال ش َػع ي ْش َػع َشػاط ًة ففق ش َافِع َ ِ
والؿ َش ِّػع :الذي َي ْؼبؾ ا
الشػاط َة
وشػ ٌ
َ
قع ُ
والؿ َش اػع الذي ُت ْؼ َبؾ شػاطتُف»[ .الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ إثقر ( ،])1184 /2قال ابـ فارس:
ُ
ٍ
وش َػ َع ٌ
« َ
مؾتؿسا مطؾبف و ُم ِعقـًا لف» [ .معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس (،])156 /3
لػَّلن إذا جاء ثاكِقف
فَّلن
ً
ِ
ريَ « :
ؾب إِ َل ْق ِف» .هتذيب الؾغة (.)278 /1واكظر [ :غريب
جعؾ
الؼتقبل شػع إِ َل ْقف بِ َؿ ْعـك َص َ
وقال إَزْ َه ُّ
ُّ
الحديث ٓبـ الجقزي (.])550 /1
) )2يف كسخة (ط) «تزوج».
) (3يف كسخة (ط) «طَ َؾ ْق ِف».
) (4يف كسخة (ط) «يش َػ ُع فِ ْق ِف».
) (5يف كسخة (ب) «أولك بف».
) (6يف كسخة (ب) «شػاطتفؿ» وهق وهؿ.
) (7يف كسخة (ب) ،و(ط) «وٓ طـػفا طؾقف».
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ِ ِ
( -)164استِحباب َش َػ َ ِ
ؾؿ ْرأ َ ِة فِل ُم َصا َل َح ِة َز ْو ِج َفا إِ َذا ا ْم َتـَ َع ْت َطـْ ُف َ ،ول ِ ْؾ از ْوجِ إِ َذا
اطة َ
َْ ُ
الحاك ِؿ/ل َ
()1

ِ
ِ
الؿ َط اؾ َؼ ِةَ ،حقْ ُث ل ِ ْؾ َحاكِ ِؿ َو َل ُف َؿا َذل ِ َؽ :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
ا ْم َتـَ َع مـ َر ْج َعة ُ

()2

اج ْعتِ ِقه»َ ،و َق ْقل ِ ُف« :إِ َّك َؿا َأ ْش َػ ُع» .
َ « :ل ْو َر َ
()3

اإلجاب ُة فِ ِ
ِ
قف َط َؾك الؿس ُم ِ
(َ -)165أ ان ا
ولَ ،أ ْو َت ُض ُّر بِ ِف َ ،و َٓ َأن ُي ْؾ َز َم
الش َػ َ
قؿا َت ُش ُّؼ ِ َ َ
َ ْ
اط َة َٓ ُت ْش َر ُع ف َ
()4

بِ َذل ِ َؽ بِالؿحاب ِ
قؿ َط َؾ ْق ِف َط َؾك َو ْج ِف ال َع ْر ِ
اة َ ،وال ات ْص ِؿ ِ
الر ْغ َب ِة إِ َل ْق ِفَ :ك َؿا َف َع َؾ الـابِ ُّل
ُ َ َ
ض َو ا
()6

()5

َم َع َب ِري َر َة –

()7

ڤ.-
(َ -)166ج َق ُاز ا
اط ِةَ /ق ْب َؾ ُس َمال ِ َفا َِٕ :ان ُم ِغق ًثا-ﭬَ -لؿ َي ْس َل ِل الـابِ ال
الش َػ َ
َز ْو َجتِ ِف إِ ْط َظا ًما َل ُف َوإِ ْج ََّلٓ .

ا
اط َة َل ُف ِطـدَ
الش َػ َ

()8

ِ
اب ِ
الؿتَ َػ ِ
الؿ َتـَافِ َر ِ
ار َق ْق ِـ  :ل ِ ُس َمال ِ ِف
اإل ْص ََّلحِ َب ْق َـ ا
( -)167است ْح َب ُ
يـ َ ،أ ْو ُ
الز ْو َج ْق ِـ ُ
()9

()10

َب ِر َير َة-

ڤ -فِل َذل ِ َؽ.
ِ
ِ
الس ُر ِ
ور َط َؾك َق ْؾ ِ
الؿ ْممِ ِـ َم ْف َؿا َأ ْم َؽ َـَ :ك َؿا َق َصدَ الـابِ ُّل
( -)168است ْح َب ُ
ب ُ
اب إِ ْد َخال ُّ
()11

()12

ل ِؿ ِغ ٍ
قث ﭬ.
ُ

) (1يف كسخة (ط) «مصؾحة».
) (2يف كسخة (ب) «طؾقف».
) (3سبؼ تخريجف( .ص.)140
ِ ِ
) (4يف كسخة (ط) « َٓ تسق ُغ فِ ْقؿا َت ُّ ِ
الؿ ْسمُ ْو ِلَ ،أ ْو َُض ُّر بِ ِف».
سـ اإل َجا َب ُة ف ْقف طَ َؾ ْك َ
َ
) (5يف كسخة (ب) «بالؿحاياة» .ومعـك الؿحاباة :الؿقؾ ،وآختصاص ،والؿقؾ مع صرف دون أخر ،قال ابـ
واخت اَصف َ
َ
الرجؾ ِحبا ًء :ك ََص َر ُه ْ
ومال إِلقف» [.لسان العرب (.])163 /14
ابـ مـظقر« :وحا َبك
) (6يف كسخة (ب) ،و(ط) «بؾ».
) (7يف كسخة (ب) «الرغبة والعرض».
مصرحا بف طـد أبل داود .اكظر ترجؿة «مغقث» ﭬ
) (8قال الباحث :غػر اهلل لؽ ،يف هذا كظرٕ :كف جاء
ً
(ص.)85
) (9ساقطة مـ كسخة (ب).
) (10يف كسخة (ط) «الؿتبايـقـ».
) (11يف كسخة (ب) «طؾك الؿسؾؿ» ،ويف (ط) «الؿسؾؿ».
) (12كؾؿة «الـابِ ُّل» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
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[خ/10/ب]

ِ
الز ْو َج ْق ِـ إِ َذا َك َ
ان َب ْقـَ ُف َؿا َو َلدٌ  :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
الح ْر َم ِة َب ْق َـ ا
(َ -)169ت ْلك ْقدُ ُ

َ « :فنِ َّك ُه َأ ُب ْو َو َل ِد ِك» :
()1

ِ ِ ِ
ِ
الح ْر َم ِة بِف.
است ْع َطا ًفا َل َفا بِ َذل َؽ ل َؿ ِزيد ُ
ْ
َ « :أ ُب ْو َو َل ِد ِك» َفـَ َس َبف إِل ْق ِف َؿا.

( -)170كِسب ُة الق َل ِد إِ َلك ُأم ِف َكـ ِسبتِ ِف إِ َلك َأبِ ِ
قف :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
ْ َ
ْ َ َ
ِّ

(َ -)171أ اكف َٓ يج ُ ِ ِ
الخص ِؿ َط َؾك مصا َلح ِة َخص ِؿ ِف َ ،أو َتر ِك ح ِّؼ ِف َلف ،و ُهق َض ِ
اه ٌر
ُ َ َ
ْ ْ َ
ْ
ُ َ َ
قز ل ْؾ َحاك ِؿ إِ ْك َرا ُه ّ ْ
ُ َ ُ
()2

َض ِ
اطتِ ِف
اه ٌر مِ ْـ َش َػ َ

.

قز ل ِ ْؾ َقل ِ ِّل َغ ْق ِر ال ُؿ ْج َب ِر إِ ْج َب ُار ُم َق ِّل َقتِ ِف َط َؾ ْك ال ات َز ِو ْيجِ  َِٕ :ان الـابِ ال
(َ -)172أ اك ُف َٓ َي ُج ُ
َب ِر َير َة-ڤَ -ط َؾ ْق ِف./
ِ
( -)173جق ُاز ِخ ْطب ِة ال َؽبِ ِقر و ا ِ ِ
الؿـْ ِز َل ِة :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
َ
َ
َ َ
الش ِريػ ل َؿ ْـ ُه َق ُد ْو َك ُف فل َ
()3

َل ْؿ ُي ْؽ ِر ْه
[ب/10/ب]

راج ْعتِ ِقه».
َ « :ل ْو َ َ

ِ ِ
الؿ ْر َأ ِة َط َؾك َك ْػ ِس َفا َق ْب َؾ ِخ ْط َبتِ َفا مِ ْـ َول ِ ِّق َفا :ل ِ َؿا َذ َك ْر َك ْا ُه.
(َ -)174ج َق ُاز خ ْط َبة َ
()4

ال م ْغ ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
قث-ﭬُ -م َصا َل َح َتفاَ ،و َلؿ ُيـْ َؼ ْؾ
(َ -)175ج َق ُاز خ ْطبَة ال َع ْبد لـَ ْػسف َق ْب َؾ إِ ْذن َس ِّقده :ل ُس َم ُ
()5

اس َت ْل َذ َن َم َقال ِ َقف.
ُيـْ َؼ ْؾ َأ اك ُف ْ
إل ْكس ٍ
ِ ِ ِِ
ان بِ َغ ْق ِر ِط ْؾ ِؿ ِف َِٕ :ان الـابِ ال
(َ -)176ج َق ُاز الخ ْط َبة َ
ل ِ ُؿ َصا َل َحتِ َفا .

()6

ِ ِ
ِ
قرتِ ِف
َل ْؿ َي ْس َت ْلذ ْن ُمغق ًثا فل َم ُش َ

()7

()1

) )1سبؼ تخريجف( .ص.)140
) (2وأصؾ اإلكراه مـ البغض ،وطدم الؿحبة« ،كره الؽاف والراء والفاء أصؾ صحقح واحد ،يدل طؾك خَّلف
خَّلف الرضا والؿحبة .يؼال :كرهت الشلء أكرهف كرها» [.مؼايقس الؾغة ( ،])172 /5وقال ابـ إثقر:
«وهق ما يؽرهف اإلكسان ويشؼ طؾقف ،والؽره بالضؿ والػتح :الؿشؼة»[.الـفاية يف غريب الحديث وإثر
(.])168/4

) (3يف كسخة (ب)( ،ط) «جقاز» غقر مقجقدة.
) (4يف أصؾ (ط) « ِخطبتف» ،وهق وهؿ.
) (5يف كسخة (ب) «إذن» غقر مقجقدة.
) (6كؾؿة «الـابِ ُّل» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
) (7يف كسخة (ب)( ،ط) «مشقرتف طؾقفا ».
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ِ ِ
ِ
ِ
قط َفا فِل ِ
اح
احا فِل َك ْػ ِس َفاَ ،ف ََّل َي ْح ُر ُم ُو ُق ُ
اإل ْح َرا ِمَ ،والعدا ة الـِّ َؽ َ
(َ -)177أ ان الخ ْط َب َة َل ْق َس ْت ك َؽ ً

()2

َب ْعدَ َ ُه َؿاَ ،و َٓ َي ْؿـَ ُع ِص اح َت ُف َب ْعدَ ه .
()3

ِ ِ
الر ُج ِؾ ُم َط اؾ َؼ َت ُف فِل ِطدا تِ َفا مِـْ ُف َٓ َي ْح ُر ُم َك ْإَ ْجـَبِ ِّل َِٕ :ان الـابِ ال
(َ -)178أ ان ال ات ْص ِر ْي َح بِخ ْطبَة ا
ب َب ِر ْي َر َة-ڤَ -ط َؾك َز ْو ِج َفا فِل ِطدا تِ َفا مِـْف.
َخ َط َ
()4

قف إِ آ بِـ ِ َؽاحٍ ج ِد ٍ
(َ -)179أ ان َفس َخ الـِّ َؽاحِ َٓ رجع َة فِ ِ
يد َِٕ :ان الـابِ ال
َ
َ ْ َ
ْ
ان َل ُف َر ْج َع ٌة َلؿ َي ُؽـ ِٓ ْختِ َق ِ
َو َلق َك َ
ار َها َك ْػ َس َفا َفائِدَ ة.

َخقا َر َهاَ :ف ْا ْخ َت َار ْت َك ْػ َس َفا،

()5

اختِ َق ِ
َب ْعدَ ْ
ار َها َك ْػ َس َفا َ « :ل ْو

ِ
ِ ِ
الر ْج َع ِة :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
الؿ َت َجدِّ د بِ ا
(َ -)180ج َق ُاز َت ْسؿ َقة /الـِّ َؽاحِ ُ

()7

()6

اج ْعتِ ِقه».
َر َ
ِ ِ
ِ
ِ
(َ -)181ج َق ُاز إِ ْض َف ِ
اج َة لِي بِ ِه» ،و َأ َق ار َها َط َؾ ْق ِف ،و ُيم ِّيدُ ُه
الؿ ْر َأة َك َراه َق َة َز ْو ِج َفا :ل َؼ ْقل َفاَ « :ل َح َ
ار َ
يث َخق َل َة ،و َثابِ ِ
س ْب ِـ َش اؿ ٍ
ت ْب ِـ َق ْق ِ
َح ِد ُ
اس ﭭ .
َ
()8

) (1يف كسخة (ب) «بؿصالحتفا».
اح» ،وهق الصقاب.
) (2يف كسخة (ط) «والـِّ َؽ َ
) (3يف كسخة (ط) « َب ْعدَ ُه َؿا».
) (4يف كسخة (ب) «تحرم» ،و«مـف» غقر مقجقدة يف (ط).
) (5يف كسخة (ط) «لقخقرها».
)(6يف كسخة (ب) «الؿتجرد» ،وهق وهؿ ،وققلف« :الـؽاح الؿتجدد» :لؼقلف

« :لو راجعتقه» أي أن تخققرها ٌ
فسخ،

لؿزيد مـ اإليضاح اكظر الػائدة السابؼة (.)179
)َ « (7ك ْػ َس َفا» غقر مقجقدة يف (ط).

اس ﭭَ ،ق َال« :جاء ْت امر َأ ُة َثابِ ِ
) ِ (8
س ْب ِـ َش اؿ ٍ
ت ْب ِـ َق ْق ِ
طَـ ا ْب ِـ طَ اب ٍ
اس إِ َلك الـابِ ِّل
َ َ َْ

َ ،ف َؼا َل ْتَ :يا َر ُس َ
قل اهللَِ ،ما

قل اهللِ
َأك ِْؼؿ طَ َؾك َثابِ ٍ
ت فِل ِد ٍ
الؽ ْػ َرَ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
اف ُ
يـ َو َ
ٓ ُخ ُؾ ٍؼ ،إِ آ َأكِّل َأ َخ ُ
ُ
َك َع ْؿَ ،ف َر اد ْت طَ َؾ ْق ِفَ ،و َأ َم َر ُه َف َػ َار َق َفا» .صحقح البخاري ( )68( )47/7كتاب :الطَّلق )12( ،باب = :الخؾع

يـ طَ َؾ ْق ِف َح ِدي َؼ َت ُف؟» َف َؼا َل ْت:
َ « :فت َُر ِّد َ

وكقػ الطَّلق فقف ،ح( ،) 5276قال الباحث :ذكر الؿملػ أن اسؿفا خقلة ،ولعؾف وهؿ ،فؼد ذكر الحافظ
يف أن اسؿفا جؿقؾة بـت طبد اهلل بـ أبل ،وكؼؾ أيضًا أن اسؿفا :زيـب بـت طبد اهلل بـ أبل ،ثؿ قال« :وٓ
تـايف بقـف وبقـ الذي قبؾف ٓحتؿال أن يؽقن لفا اسؿان أو أحدهؿا لؼب[ »..فتح الباري (،])398 /9
ورجح ابـ سعد يف صبؼاتف الؼقل إول .اكظر [الطبؼات الؽربى ط العؾؿقة (.])284 /8
)(319

[خ/11/أ]

ب َز ْو َجتِ ِف َِٕ :ان الـابِل ﷺ َق َال ل ِ ْؾ َع اب ِ
اس  -ﭬ َ /-ما َق َال َ ،و َل ْؿ
(َ -)182ج َق ُاز إِ ْبدَ ِاء ا
الز ْوجِ ُح ا
ا
()1

ِ ٍ
ِ
ب َب ِر َير َة – ڤ.-
ُيـؽ ْر َط َؾ ْك ُمغقث-ﭬ -إِ ْض َف َار ُح ِّ

ب َج ِ
ار َيتِ ِف :ل ِ َؿا َقدا مـَا ُه آكِ ًػا.
الر ُج ِؾ ُح ا
( -)183إِ ْض َف ُار ا
()2

ِ
اء الرج ِؾ ل ِ َزوجتِ ِفَ ،أو ج ِ ِ ِ ِ ِ ِ
لفا ُه َذل ِ َؽ َطـ َكثِ ٍقر مِـ
ار َيتفَ ،وط ْشؼف َل َفاَ ،وإِن َأ َ
ْ َ
ْ َ
(َ -)184ج َق ُاز ُب َؽ ا ُ
()3

ار َط َؾك م ِغ ٍ
م َصال ِحِ ِديـ ِ ِفَ ،و ُدك َقا ُه :ل ِ َعدَ ِم ِ
اإلك َؽ ِ
قث -ﭬَ -ذل ِؽ.
ُ
َ
()4

ِ
ِ
ب َز ْو َجتِ ِفَ ،أ ْو َج ِ
ار َيتِ ِفَ ،أو ُم َط اؾ َؼتِ ِف ِطـدَ فِ َراقِ َفا  :ل ِ َؿا َقدا ْمـَاه .
الر ُج ِؾ م ْـ ُح ِّ
(َ -)185ج َق ُاز ُب َؽاء ا
()5

()6

ِ
قر الدُّ ْك َق ِق اي ِةَ :ك َز ْو َج ٍة َفار َق ْت ُفَ ،أ ْو م ٍ
ِ
ان مِ َـ إُ ُم ِ
كس َ
ال
َ
َ
(َ -)186ج َق ُاز ال ُب َؽاء َطؾك َما َت ُػ ْق ُت اإل َ
()7

َف َؼدَ ُهَ ،و ِش ْب ِف َذل ِ َؽ :ل ِ َؿا َقدا ْمـَاه .
()4

ان ل ِؿـ يب ِغ ُضف ،و َط ْؽس َذل ِ َؽ :ل ِدَ َٓ َل ِة َه َذا الح ِدي ِ
اإلكْس ِ
(ُ "......." -)187و ُق ْق ِع م َح اب ِة ِ
ث
ُ
َ ُْ ُ َ
َ ْ
َ
َ
()8

ب» َلقس َط َؾك ا ِّصر ِ
ِ
ِ
اد ِه.
َط َؾ ْقف َ ،و َأ ان َق ْق َل ُف ْؿ« :ال ُؼ ُؾ ْق ُب َش َقاهدُ ال ُؼ ُؾ ْق ِ ْ َ
ْ َ
()9

الزوج َف َؾقس ل ِقل ِقفا إِ ْكر ُاهفا َط َؾك ِط ْشرتِ ِف ،ودوا ِم كِ َؽ ِ
ِ
اح ِف:
َ ََ
َ ِّ َ َ َ
الؿ ْر َأ َة إِ َذا َأ ْب َغ َضت ا ْ َ ْ َ
َ
(َ -)188أ ان َ
()10

قر ِه مِـ الح ِد ِ
ِ
يث.
ل ُظ ُف ِ َ َ
اشتِ َف ِ
س بِ َؿ َح اب ِة َز ْو َجتِ ِفَ ،أ ْو َط ْؽ ِ
ار ِه فِل الـاا ِ
الز ْوجِ بِ ْ
س َذل ِ َؽ :ل ِ َؿا
(َ -)189أ اك ُف َٓ َط َار َط َؾك ا
()1

َت َؼدا م .
()2

حب مغقث بريرة ،ومـ بغض بريرة مغق ًثا» .وقد سبؼ تخريجف(.)135
اس أٓ تعجب مـ ِّ
) (1وهق ققلف« :يا طَ اب ُ
السقد».
) (2يف كسخة (ط) «جقاز إضفار ا
) (3يف كسخة (ب) «ألفاه» مؽررة.
) (4يف كسخة (ب) «مصالحف».
)« (5طـدَ فِراقِفا» سؼطت مـ كسخة (ب) ،ويف (ط) «طـف فراقفا».
) (6تؼدم يف سابؼتفا (.)184
) (7يف كسخة (ب) ،و(ط) «يػقت».
) (8يف كسخة (خ) غقر مػفقمة ،ويف كسخة (ب) «يم ِّكدُ » ،ويف كسخة(ط) «جقاز» ،ولعؾفا إصقب.
)« (9وطَ ْؽس َذل ِ َؽ :لِدَ َٓ َل ِة َه َذا الح ِدي ِ
ث طَ َؾ ْق ِف» هذه العبارة غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
ُ
َ
َ ْ
) (10يف كسخة (ط) «كقن الؿر َأ َة إِ َذا َأب َغ َض ِ
ت الرجؾ َل ْق َس».
ْ
َْ
)(310

[ب/11/أ]

الز ْوجِ ل ِ َز ْو ِج ِفَ ،أ ْو َط ْؽ ِس ِف َل ْق َس بِ ِغ ْق َب ٍة ُم َح ار َم ٍة إِ َذا َك َ
(َ -)190أ ان ال ات َحدُّ َ
ان َٓ َي ْؽ َر ُه َذل ِ َؽ:
ث بِ َؿ َح اب ِة ا
ل ِ َؼ ْق ِل الـابِ ِّل

ل ِ ْؾ َع اب ِ
اس -ﭬَ -ما َقال.

ان ل ِؿـ يب ِغ ُضف ،والح ِد ِ
اإل ِ
( -)191جق ُاز ال اتعج ِ ِ
ِ ِ
يث فِل َذل ِ َؽ :ل ِ َؿا َذ َك ْر َكاه .
كس َ ُ ْ ُ َ َ
َ ُّ
َ َ
ب مـ َم َح ابة َ
()4

()3

ػ ل ِ ْإلِكس ِ
(َ -)192طدَ م ال اتعـ ِق ِ
اختِ َق ِ
قز َه َقا ُه إِ َذا َلؿ َي ُؽـ بِ ْ
ار ِه َِٕ :ان
ان َط َؾك َه َقى َق ْؾبِ ِف ل ِ َؿ ْـ َٓ َي ُج ُ
ُ ْ ْ
َ
()5

ب ِرير َة-ڤ -صار ْت َأجـَبِق ًة مِـ م ِغ ٍ
قث -ﭬ َ /،-و َل ْؿ ُيـْ َؽ ْر َط َؾ ْق ِف َه َقى َق ْؾبِ ِف َل َفا إِ ْذ َذاك.
ْ ا
ُ
َ َ
َ َْ

[ب/11/ب]

()6

ب الر ُج ِؾ َ ،أ ْو م ْق ٌؾ مِ َـ الر ُج ِؾ إِ َلك امر َأ ٍة َخؾِ اق ٍة َي ْطؿ ُع فِل َت َز ِو ْي ِ
ج َفا :
َ
َْ
ا
َ
(َ -)193أ اك ُف َٓ ُي ْؽ َر ُه ُح ُّ ا
()8

()7

ث م ِغ ٍ
ِ ِ ِ
قث -ﭬَ / -و َب ِر َير َة -ڤ.-
ل َحد ْي ِ ُ

[خ/12/أ]

( )1لق قال «ٓ طقب» ألطػ وأضرف.
)« (2ل ِ َؿا َت َؼدا َم» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
) (3يف كسخة (ط) «الفجر يف» وهق مستبعد.
اس أٓ تعجب مـ حب مغقث بريرة ،ومـ بغض بريرة مغق ًثا» .وقد سبؼ تخريجف ،وقد
) (4وهق ققلف« :يا طَ اب ُ
تؼدم يف فائدة (.)182
) (5يف كسخة (ب) «التعـقت» ،ومعـك التعـقػ التقبقخ والتؼريع ،يؼال(« :طـػ)  ...فقف [إن ال ّؾف ُي ْعطل طؾك
الر ْفؼ مـ الخقر فػل ال ُعـْػ مـ َ
الرفؼ ما ٓ ُي ْعطل طؾك ال ُعـْػ ] هق بالضؿ ِّ
الش ِّر
والؿشؼة وكؾ ما يف ِّ
الشدا ة َ
ِّ
مِ ْثؾف  ،..التاعـقػ  :التقبقخ والتاؼريع وال اؾقم ،يؼال :أطْ ـَ ْػتف وطَ ـا ْػتُف :أي ٓ َي َجؿع طؾقفا بقـ الحدِّ والتاقبقخ»[ .
الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ إثقر ( ])589 /3بتصرف ،وهق « ُّ
الرفؼ ،قال الخؾقؾ:
يدل طؾك خَّلف ِّ
ُػ يعـُػ طُ ـْػًا ففق طـقػ ،إذا لؿ َير ُفؼ يف أمره» [ .معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ
الرفؼ .تؼقل طَ ـ َ
ال ُعـْػ :ضدُّ ِّ

الرفؼ ما ٓ ُي ْعطل طؾك ال ُعـْػ " ،هق
فارس ( ،])128 /4قال الباحث :ققل ابـ إثقر« :إن ال ّؾف ُي ْعطل طؾك ِّ
طـد مسؾؿ بؾػظ « :يا طائشة إن اهلل رفقؼ يحب الرفؼ ،ويعطل طؾك الرفؼ ما ٓ يعطل طؾك العـػ ،وما ٓ
يعطل طؾك ما سقاه» [ .صحقح مسؾؿ ( )45( ،)2003 /4كتاب الرب والصؾة وأداب  )23( ،باب فضؾ
الرفؼ ،ح(.])2593
) (6يف أصؾ (ط) «طَ َؾ ْق َفا».
) (7يف كسخة (ب) ،و(ط) «الرجؾ» غقر مقجقدة.
الرجؾ يف
تزو ِج َفا» .والؿرأة الخؾقة :التل ٓ زوج لفا ،وققؾ الؿطؾؼة ،قال ابـ إثقر « :كان ُ
) (8يف كسخة (ط) « ُّ
أكت َخؾِقة فؽاكت َت ْط ُؾؼ مـف ،وهل يف اإلسَّلم مـ كِـَاي ِ
الجاهؾقة ي ُؼقل َلزوجتفِ :
ات ال اطَّلَق فنذا كَقى هبا ال اطَّلَق
ا
ْ َ
َ
َ
َوقع ،يؼال رجؾ َخؾِل ٓ َز ْوجة لف وا ْمرأة َخؾِ اقة ٓ َز ْو َج لفا ،...ويف حديث أم َز ْرع ( ُكـ ُْت َ
زرع
لؽ كلبل َز ْرع ٕم ْ
)(313

ل ِ ْؾ َع اب ِ
اس -

(َ -)194ج َق ُاز اإل ْخ َب ِ
ار َط اؿا فِل َباصِ ِـ ال َغ ْق ِر :إِ َذا َض َف َر مِـْ ُف َما َيدُ ُّل َط َؾ ْق ِف :ل ِؼقل ِف
ﭬَ -ما َق َال.

ان ل ِؿـ يب ِغ ُضفَ ،أو َٓ ي ِ
اإلكس ِ
ال ِ
ب مِـ م َح اب ِة ِ
(َ -)195ج َق ُاز اشتِ َغ ِ
الػ ْؽ ِر فِل ال ات َع ُّج ِ
حبُّ ُف :ل ِ َؿا
ُ
َ ْ ُْ ُ
َ
َ
َت َؼدا م .
()1

استِ ْع َطا ًفا َل َفا  :ل ِ ُظ ُف ِ
الؿط اؾ َؼ َة فِل ال اط ِر ِ
قر ِه مِـْف.
يؼ ْ
الر ُج ِؾ ام َر َأ َت ُف ُ
(َ -)196ج َق ُاز َت َت ُّب ِع ا
()2

(َ -)197ج َق ُاز َك ََّل ِم الر ُج ِؾ ل ِؿ َط اؾ َؼتِ ِف فِل ال ُّطر ِق َ ،والؿس ِ
اج ِد َِٕ :ان الـابِ ال
َ َ
ُ
ُ
ا
ﭬَ -طـ َذل ِ َؽ مع ِط ِ
ؾؿ ِف بِف.
َ َ
()3

َل ْؿ َيـْ َف ُم ِغق ًثا -

ِ
( -)198استِحباب ِ
الؿ ْر َأ َة َط َؾك َز ْو ِج َفا َ ،و َط ْؽ ِ
س َذل ِ َؽ بِ ِذ ْك ِر َما ُي َر ِّق ُؼ َفا
الر ُج ِؾ ال َؽبِ ِقر َ
است ْع َطاف ا
َْ ُ ْ
()4

َط َؾ ْق ِف :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف

()5

َ « :أ ُب ْو َو َل ِدك».

َ
والخَّلَء ) يعـل َأكاف َص اؾؼفا وأكا ٓ أ َص ّؾ ُؼؽ» [ .الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ
والرفاء ٓ يف ال ُػ ْر َقة
يف إ ْل َػة ِّ
إثقر ( ])146 /2بتصرف ،وقال ابـ فارسَ « :خ َؾ ِ
َ
والخؾِ ّل :الخالل مـ الغ َّؿ ،وامرأ ٌة
وغقرها تخ ُؾق،
ت الدار
ُ
َخؾِ اقة :كـاي ٌة طـ ال اطَّلقٕ ،كّفا إذا ُص ّؾؼت فؼد َخ َؾ ْت طـ بعؾفا»[ .معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس (.])164 /2
َ
تـبقه :ققل ابـ إثقرُ « :كـ ُْت َ
والخَّلَء» ،ققلف« :يف إ ْل َػة
والرفاء ٓ يف ال ُػ ْر َقة
زرع يف إ ْل َػة ِّ
لؽ كلبل َز ْرع ٕم ْ
َ
والخَّلَء» لقس مـ الحديث ،بؾ هق مـ كَّلم البغقي يف شرح السـة [ .شرح السـة لؾبغقي
والرفاء ٓ يف ال ُػ ْر َقة
ِّ
(.])180/9
) (1تؼدم يف الػائدة (.)191
) (2يف كسخة (ب) ،و(ط) «لفا طؾقف».
) (3يف كسخة (ب) ،و(ط) «الطريؼ».
ِ
ِ
ػ كَا َق َت ُف
اس َت ْع َط َ
اس َت ْع َط َػ ُف ك ََذل َؽَ ،ومـْ ُف ْ
) (4آستعطاف :هق آسرتحام ،وصؾب الرحؿة ،يؼالَ « :ط َط َػ ُف َط ْط ًػا َأ َما َل ُفَ ،و ْ
ِ ِ
فؿ
َأ ْي َط َط َػ َفا بِ َل ْن َج َذ َب ِز َما َم َفا لتُؿ َقؾ َر ْأ َس َفا»[ ،الؿغرب يف ترتقب الؿعرب (ص« ،])319 :استعطػ الؿ ات ُ
الؼاضل :صؾب مـف أن ُيشػؼ طؾقف ،يرأف بف» [.معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة ( .])1515 /2قال الباحث:
َ

احرتاز جقدٕ :ن الػتـة ملمقكة مـف أكثر مـ الشاب.
الر ُج ِؾ ال َؽبِ ْق ِر»
ٌ
وققلف « :ا
) (5يف كسخة (ط) «

» غقر مقجقدة.
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اه ِر ح ِدي ِ
ض يع ِر ُض ل ِإلما ِمَ ،أو م ِفؿ فِل َأي و ْق ٍ
ان :ل ِ َظ ِ
الخ ْط َب ِة ل ِ َع ِ
ت َك َ
(َ -)199ج َق ُاز ُ
ث
ِّ َ
ار ٍ َ ْ
َ ْ
ْ ُ
َ

()1

َطائِ َش َة ڤَ ،و ُخ ْط َب ِة الـابِ ِّل
وطق ُة ِ
ِ
الؼ َقا ِم فِل ُ
الخ ْط َب ِة :ل ِ َؼ ْقل ِ َفا َ « :قا َم خَ طِق ًبا».
(َ -)200م ْش ُر ا
()2

.

()3

وطق ُة حؿ ِد اهللِ َتعا َلك ،وال اثـَ ِ
ود ِه فِل ح ِد ِ
ب :ل ِقر ِ
ِ
اء َط َؾ ْق ِف فِل ُ
يث َب ِر َير َة -ڤ،
َ
َ
َ
الخ َط ِ ُ ُ
(َ -)201م ْش ُر ا َ ْ
َو َغ ْق ِر ِه .
()4

ِ ِ
ِِ
الخطِ ِ ِ
(َ -)202ق ْق ُل َ
الص ََّل ِة َط َؾك َر ُسقل ِ ِف
قب فل ُخ ْط َبتف َب ْعدَ َح ْؿد اهللَ ،و ا

َ « :أ َّما َب ْعدُ » َ ،و َقدْ
()5

قِ َقؾ :إِ اكف َفص ُؾ ِ
الخ َط ِ
اب ا ال ِذي ُأوتِ َق ُف َد ُاو ُد ڠ./
ُ ْ

[ب/12/أ]

( -)203إَ َد ُب بِال ات ْع ِر ِ
يض ُد َ
اط ٍة ما ُيـْؽِ ُره :ل ِ َؼقل ِف
ون ال ات ْص ِريحِ ل ِ َؿـ َب َؾ َغ ُف َطـ َر ُجؾٍَ ،أو َطـ َج َؿ َ
()6

َ « :ما َب ُال َأ ْق َوا ٍمَ ، »...و َلؿ ُي َس ِّؿ ِفؿ.
()7

ِ ِ
اس ِؿ ِفَ ،أ ْو َت ْع ِر ٍ
يض بِ ِف َل ْؿ َي ُؽـ
(َ -)204أ ان َم ْـ َط َ
اب َشق ًئاَ ،أ ْو َأ ْك َؽ َر ُه َط َؾك َغقْ ِره مـ َت ْص ِريحٍ بِ ْ
()8

()1

ِغ ْق َب ًة :ل ِ َؿا َقدا ْمتُ ُف آكِ َػا .
()2

) (1يف أصؾ (ط) «الحديث» ،وهق وهؿ.
قل اهللِ
َط َؾك ِ
) (2خطبتف هل ققل طائشة ڤُ :ث اؿ َقا َم َر ُس ُ
ت فِي
ون ُش ُرو ًصا َل ْق َس ْ
الؿـْ َب ِرَ ،ف َؼ َالَ « :ما َب ُال َأ ْق َوا ٍم َي ْش َترِ ُص َ
َاب اهللِ َف َؾقس َله ،وإِ ِن ْاشتَر َط ِما َئ َة َشر ٍ
َاب اهللَِ ،م ِن ْاشت ََر َط َش ْر ًصا َل ْق َس فِي كِت ِ
كِت ِ
ط»[ .صحقح البخاري (/3
ْ َ ُ َ
ْ
َ
 )198وقد سبؼ تخريجف (ص.])131
)« (3فِل ُ
الخ ْط َب ِة» يف مقجقدة يف أصؾ (ط) ،و «ب َؼ ْقل ِ َفا» بد ً
ٓ مـ «لِ َؼ ْقلِ َفا».
ْ
ِ
ِ
ِ
) (4قق ُلفَ « :م ْش ُروط اق ُة َح ْؿد اهلل َت َعا َل ْك  »..قال الباحث :قد ُيػفؿ مـف طؾك جقازه ،وإمر طؾك استحبابف ،أو وجقبف،
ٌ
كؾ يف مقضعف.
ِ
ِ
والس ََّلم َط َؾ ْك َر ُس ْقل ِ ِف».
) (5يف كسخة (ط) « َب ْعدَ َح ْؿد اهلل َو ا
الص ََّلة ا
)« (6طـ» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).

( )7سبؼ تخريجف (ص.)131
) (8يف كسخة (ب) «غقر» ،ويف كسخة (ط) «مـ غقر» وهق الصقاب .
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وغق ِر َهاَ ،قصدً ا َأ ِو ا ِّت َػا ًقا  ،إِ َذا َلؿ ي ُؽـ فِ ِ
ِ
الخ َط ِ
الس ْج ِع فِل ُ
قف إِ ْب َط ُال َحؼ،
ْ
ب َْ
َ
( -)205است ْع َؿ ُال ا
()3

الؿ ْذ ُمق َم مِـْ ُف َما ْاش َت َؿ َؾ َط َؾك َذل ِ َؽَ ،أو َط َؾك ِط ْؾ ِؿ َغ ْق ٍ
ب :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
َو َأ ان َ

َ « :ش ْر ُط اهلل ِ َأ َح ُّقَ ،و َأ ْو َث ُق ،إِ َّك َؿا

الو َل ُء لِ َؿ ْن َأ ْع َتق» .
َ
()4

ار َط َؾك َف ِ
( -)206م ْشر ِ
الش ِر ْي َع ِة َ ،والسـا ِةَ ،و ِ
اإلك َؽ ِ
وط اق ُة ال ات ْقبِ ْقخِ َط َؾك ُم َخا َل َػ ِة ا
اطؾِ ِفَ ،و َه َذا ِطـدَ َمـ
ُّ
َ ُ
()5

َق َالَ :كا ُك ْقا َطال ِ ِؿ ْق َـ بِا ْل ُح ْؽ ِؿَ ،وإِ اك َؿا ا ْق َت َح ُؿ ْق ُه َر ْغبَ ًة فِل َو َٓ ِء َب ِر َير َة -ڤ.-
( -)207جق ُاز إِ َ ِ ِ
ػ :ل ِ َؼ ْق ِل َطائِ َش َة ڤَ « :ل َها اهلل »َ ،و َل ْؿ
الحال ِ َ
كشاء ال َقؿ ْق ِـَ :ح ْق ُث َٓ َي ْؾ َز ُمَ /
َ َ
()6

ُيـؽِ ْر َط َؾ ْق َفا.
ان َط َؾ ْق ِف :ل ِ َعدَ ِم ِ
قـ َط َؾك ما َي ْع ِزم ِ
اإل ْك َؽ ِ
(َ -)208ج َق ُاز ال َق ِؿ ِ
اإل ْك َس ُ
ار َط َؾك َطائِ َش َة –ڤ -فِل َي ِؿقـ ِ َفا
ُ
َ
َط َؾك َذل ِ َؽ .
()7

ػ بِــ « َل ه ْا اهلل ِ» َكؿا ح َؾ َػ ْت َطائِ َش ُة – ڤ ،-و َقدْ جاء َذل ِ َؽ فِل َأح ِ
(-)209جق ُاز الحؾِ ِ
اد َ
يث
َ
َ َ
َ
َ
َ َ
َ َ َ
ُأ َخ َر َط ْـ َأبِل َب ْؽ ٍر ﭬ َ ،و َغ ْق ِر ِه ،بِ ُح ُض ِ
قر الـابِ ِّل
()8

.

تعر ٍ
ض بِ ِف».
) (1يف كسخة (ط) «أو ُّ
) (2يؼصد سابؼتفا (.)203
قصد أو ٍ
ٍ
) (3قصدً ا :أي طـ ٍ
طؿد ،وإكؿا جا َء سؾقؼةً ،وهق جائز ،شريطة طدم التؽؾػ،
طؿد ،واتػاقًا :أي بدون
واهلل أطؾؿ .قال الباحث :السجع هق الؽَّلم الؿقزون ،قال ابـ فارس« :سجع السقـ والجقؿ والعقـ أصؾ
يدل طؾك صقت متقازن .مـ ذلؽ السجع يف الؽَّلم ،وهق أن يمتك بف ولف فقاصؾ كؼقايف الشعر»[ .معجؿ
مؼايقس الؾغة (« .])135 /3وأصؾ السجع :الؼصد الؿستقى طؾك كسؼ واحد»[ .الـفاية يف غريب
الحديث وإثر(.])343 /2
( )4سبؼ تخريجف ،اكظر (ص.)131
) (5التقبقخ :التلكقب ،والتعـقػ ،والؾقم .اكظر[ الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ إثقر ( ،])171 /1قال
ابـ فارس« :و ابخفَ ٓ :مف ،تقبقخًا»[ .معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس (.])60 /6
اهلل» بالضؿ ،وهق خطل.
) (6ضبطت يف كسخة (ط) « َٓ َه ْا ُ
) (7هذه الػائدة غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
)َ ٓ« (8ها اهللِ ما َفع ْؾ ُت  :أي ٓ واهللُِ ،أب ِد َل ِ
ت الفاء مـ القاو ،ومـف حديث أبل َقتادة يق َم ُحـَقـ ،قال أبق بؽر َ ٓ :ها اهللِ إ ًذا
َ
ْ
ِ
أس ٍد مـ ُأ ْسد اهلل ُيؼاتِ ُؾ طـ اهلل ورسقلف ف ُق ْعطقؽ َس َؾبف ،هؽذا جاء الحديث ( ٓ ها اهلل إ ًذا) والصقاب
ٓ َي ْعؿدُ إلك َ
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قف :و ُهق ما يج ِري َط َؾك ال ِّؾس ِ
ِ ِ
(َ -)210أ ان َل ْغ َق ال َق ِؿ ِ
اطتِ َقا ًدا مِـَ « :ل َواهلل ِ»َ ،و « َب َؾى
ان ْ
قـ َٓ َك اػ َار َة ف َ َ َ َ ْ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
الق َٓ ِء َل ُفؿَ ، ،و َلؿ َي ْل ُم ْر َها بِ َؽ اػ َار ٍةَ ،ه َذا َلؿ َي ُؽـ
َواهلل» َٕ :ان َطائ َش َة – ڤَ -ح َؾ َػ ْت َط َؾ ْك َطدَ ِم َش ْرط َ
()2

()1

ِ
اهلل َت َعا َلك .
« َل ُف ْم»  ،بِ َؿ ْعـَك َط َؾ ْق ِفؿَ ،ك َؿا َسقَ ْلتل إِن َشا َء ُ
()4

()3

ون ال اثال ِ ِ
او َر ِة آ ْثـَ ْق ِـ ُد َ
ت /لِي فِ ْق َؿا َب ْقـ ِي
ث :ل ِ َؼ ْق ِل َطائِ َش َة – ڤَ « :-ف َؼا َل ْ
(َ -)211ج َق ُاز ُم َش َ
()1

َو َب ْقـَ َفا َما َر َّد َأ ْه ُؾ َفا» َ ،و َأ ان الـا ْف َل َم ْح ُؿ ْق ٌل َط َؾك َت ْر ِك إَ ْو َلك.
()7

()6

ُ
( َ
ف َت ْخػقػا» [ .الـفاية يف غريب
يؽقن َذا ْأوٓ واهللِ إ ْم ُر َذا َف ُح ِذ َ
ٓ َها اهللِ ذا) بحذف الفؿزة ومعـاه ٓ :واهللِ ٓ
الحديث وإثر ابـ إثقر ( ،])535 /5قال الباحث :ققلف« :والصقاب ( َ
متعؼب:
ٓ َها اهللِ ذا ) بحذف الفؿزة»
ٌ
ٕن الؾػظ هؽذا ورد يف الصحقح ،فاقتضك الرتجقح ،وهل تعترب مـ إيؿان لؼقل ابـ فارس« :ويؼقلقن يف القؿقـ:
ِ
أيضا أنَ « :ها لؾ ّتـْبِ ِ
قف قد ُي ْؼ َس ُؿ هبا ُ
يؼال ٓ :ها اهللِ ما
ٓ َها اهلل»[ .معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس ( ،])2 /6ويَّلحظ ً
َفع ْؾ ُت َ ،أي ٓ واهللِ ُ ،أب ِد َل ِ
ِ
القاو» [ .تاج العروس ( .])535 /40وقد جاء ذلؽ مـ ققل أبل بؽر ﭬ
ت الفا ُء مِـ
َ
ْ
كؿا طـد البخاري طَ ْـ َأبِل َقتَا َد َة ﭬ َق َالَ :خر ْجـَا م َع رس ِ
قل اهللِ طَا َم ُحـَ ْق ٍـ َف َؾ اؿا ا ْل َت َؼ ْقـَا كَاك َْت ل ِ ْؾ ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ َج ْق َل ٌة
َ َ ُ
َ
ت حتاك َأ َتق ُتف مِـ ورائِ ِف حتاك َضرب ُتف بِالسق ِ
ِِ
ِ
ػ َط َؾك َح ْب ِ
َف َر َأ ْي ُت َر ُج ًَّل مِ ْـ ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ َ
ؾ
َْ ُ ا ْ
ْ ُ ْ ََ َ
استَدَ ْر ُ َ
طََّل َر ُج ًَّل م ْـ ا ْل ُؿ ْسؾؿق َـ َف ْ
ِ
ِ
ت مِـْفا ِريح ا ْلؿق ِ
ِ
ِِ ِ
طُؿ َر بْ َـ ا ْل َخ اط ِ
اب
ت ُث اؿ َأ ْد َر َك ُف ا ْل َؿ ْق ُ
َ َ ْ
طَاتؼف َف َل ْق َب َؾ طَ َؾ ال َف َض اؿـل َض اؿ ًة َو َجدْ ُ َ
ت َف َل ْر َس َؾـل َف َؾح ْؼ ُت َ
ِ
َف ُؼ ْؾ ُتَ :ما َب ُال الـاا ِ
َف َؼ َالَ :م ْـ َقت ََؾ َقتِ ً
قَّل َل ُف طَ َؾ ْق ِف َب ِّقـَ ٌة َف َؾ ُف َس َؾ ُب ُف
ااس َر َج ُعقا َو َج َؾ َس الـابِ ُّل
س َق َال= = َأ ْم ُر اهلل ُث اؿ إِ ان الـ َ
َف ُؼ ْؿ ُت َف ُؼ ْؾ ُتَ :م ْـ َي ْش َفدُ لِل ُث اؿ َج َؾ ْس ُت ُث اؿ َق َال َم ْـ َقت ََؾ َقتِ ً
قَّل َل ُف َط َؾ ْق ِف َب ِّقـَ ٌة َف َؾ ُف َس َؾ ُب ُف َف ُؼ ْؿ ُت َف ُؼ ْؾ ُتَ :م ْـ َي ْش َفدُ لِل ُث اؿ
َج َؾ ْس ُت ُث اؿ َق َال ال اثال ِ َث َة مِ ْث َؾ ُف َف ُؼ ْؿ ُت َف َؼ َال َر ُس ُ
قل اهللِ َ :ما َل َؽ َيا َأ َبا َقتَا َد َة! َفا ْقت ََص ْص ُت طَ َؾ ْق ِف ا ْل ِؼ اص َة َف َؼ َال َر ُج ٌؾَ :صدَ َق
يا رس َ ِ
ِ ِ
ِ ِ
الصدِّ ُيؼ ﭬَ َٓ :ها اهللِ إِ ًذا َٓ َي ْع ِؿدُ إِ َلك َأ َس ٍد مِ ْـ ُأ ْس ِد اهللِ ُي َؼاتِ ُؾ
قل اهلل َو َس َؾ ُب ُف طـْدي َف َل ْرضف طَ ـِّل َف َؼ َال َأ ُبق َب ْؽ ٍر ِّ
َ َ ُ
ُي ْعطِ َ
َصدَ َق َف َلطْ َطا ُه َفبِ ْع ُت الدِّ ْر َع َفا ْب َت ْع ُت بِ ِف َم ْخ َر ًفا فِل َبـِل َسؾِ َؿ َة َفنِ اك ُف
قؽ َس َؾ َب ُف َف َؼ َال الـابِ ُّل
َط ْـ اهللِ َو َر ُسقل ِ ِف
ال َت َل اث ْؾ ُت ُف فِل ْ ِ
ََٕ او ُل م ٍ
اإل ْس ََّل ِم» [ .صحقح البخاري ( )57( ،)92/4كتاب فرض الخؿس )17( ،باب مـ لؿ يخؿس
َ
إسَّلب ومـ قتؾ ً
قتقَّل فؾف سؾبف مـ غقر أن يخؿس وحؽؿ اإلمام فقف ،ح(.])3142
ـبل
) (1يف كسخة (ب) ،و(ط) زيادة «وقال لفا ال ُّ
) (2يف كسخة (ب) «إن لؿ .»...

:اشرتصل لفؿ القٓء».

) (3يف كسخة (ط) «هذا إن لؿ يؽـ بؿعـك طؾقفؿ».
( )4قال الباحث :يف هذا كظر وقد سبؼ بقان وجف ذلؽ.
) (5يف كسخة (ط) « َفؼؾت لفا».
()6سبؼ تخريجف (ص.)134

) (7يف كسخة (ط) «ققل».
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ِ
الر ُج ِؾ َط اؿا َس اار ُه بِ ِف َغ ْق ُر ُه إِ َذا َك َ
ان َل ُف إِ ْد َٓ ٌل َط َؾ ْق ِفَ ،أو َل ْؿ َي ُظ اـ َم َش اؼ َت ُف َط َؾ ْق ِف:
(َ -)212ج َق ُاز ُس َمال ا
()1

ل ِس َم ِ
ال الـابِ ِّل ﷺ َطائِ َش َة -ڤَ -ط اؿا َس اار ْت َفا َب ِر َير َة -ڤ.-
ُ
()3

()2

ِ ِ ِ
ِ
ِ
اجتِ ِف
اج ًة َأن َي ْس َل َل َط ْـ َح َ
الس ِّر َأ ْو َأ ان إِ َل ْقف فقف َح َ
(َ -)213أ ان ال اثال َث إِ َذا َض اـ َأ ان َل ُف َت َع ُّؾ ًؼا بِ َذل َؽ ِّ
()4

ِِ ِ
اط إِ َلك َص َؾبِ َفا :ل ِؿا َذ َكر َكا ُه مِـ س َم ِ
اب ُس َمال ِ َفاَ ،وآكبِ َس َ
قتقَّل فؾف.
ال الـابِل ً
بِ ُؿ َس اارتف  :ل َق ْػ َت َح َل ُف َب َ
ُ
َ ْ
ِّ
()5

احبف بِح ْضر ِة إَ َكابِ ِر فِقؿا يع َت ِر ِ
ِ
ِ
ِ
يف مِ َـ
َْ َْ
الر ُج ِؾ َص َ ُ َ َ
(َ -)214ج َق ُاز ُم َس اارة ال َع ْبد َم ْق َٓ ُهَ ،أ ْو ا
()6

ِ
ِ
ات ،وإِن َك َ ِ
الحاج ِ
الؿ َبا َد َر ُة إِ َل ْق ِف َأ ْو َلك.
َ
َ َ
ان َت ْلخ ُقر ُه ُم ْؿؽـَ ،ف َؿا َتـْ َبغل ُ
()8

()7

ِ
( -)215جق ُاز الؿس ِ ِ
اج َع ِة فِ ْق َفا :ل ِ ُؿ َرا َج َع ِة َطائِ َش َة –ڤَ -أ ْه َؾ
الؿ َر َ
ُ َ َ
َ َ
الؿ َعا َم ََّلتَ ،و ُ
او َمة فل ُ
()9

ب ِرير َة-ڤ -ومساومتِ ِفؿ ،و َط َؾق ِف َطام ُة الع َؾؿ ِ
اء ،و ُك ِؼ َؾ َط ْـ َب ْع ِض ِف ْؿ َمـْ ُع ُفَ ،و َلع اؾ ُف َأ َرا َد ال َؽ َر َاه َةَ ،أ ْو فِل
َ ُ َ َ َ ْ َ ْ
ا ُ َ
َ َ
الؿ َقاصِ ِـَ ،أ ْو بِ َب ْع ِ
َب ْع ِ
ض الـا ِ
اس.
ض َ
()10

) (1يف كسخة (ب) «مشؼتة».
)« (2طَائِ َش َة» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
الؿس َا َر َرة ْ
لخػض
كؿثؾ ُ
الس َرار أو ْ
الؿس َا َر َرة  :أي كصاحب ّ
) (3يف كسخة (ب) «ساررهتا» بػؽ التضعقػ ،و « ُ
َص ْقتف» [ .الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ إثقر ( ،])912 /2وكؼؾ ابـ فارس« :طـ أبل طبقدة قال:
أسررت الشلء :أخػقتف ،وأسررتف :أطؾـتف»[ .معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس ( ،])49 /3قال الباحث:
تليت بؿعـك اإلخاء ،واإلطَّلن ،وجاءت هـا بؿعـك اإلخػاء.
) (4يف كسخة (ط) «السمال وأن لف».
) (5يف كسخة (ب) «بؿساررتف» بػؽ التضعقػ.
) (6يف كسخة (ب) «مساررة» بػؽ التضعقػ.
ِ
تلخقره» ،وهل زيادة تصحح
إدب ،وإذا جازَ فقؿا
خارجا طـ
) (7يف كسخة (ب) زيادة «مؿؽـًا ،وأن ذلؽ لقس
ً
ُ
تصحح الؿعـك ،قال الباحث :هؽذا وقعت يف كسخة (خ) « ُم ْؿؽِـ» والصقاب « ُم ْؿؽِـًا».
احبف بِخرب إَكَابِ ِر فِقؿا يعت َِري ِف مِـ الحاج ِ
ِ
ِ
اتَ ،وإِ ْن
َْ َْ ْ َ َ َ
الر ُج ِؾ َص َ ُ
) (8يف كسخة (ط) « َج َقازُ مشاورة ال َع ْبد َم ْق َٓ ُهَ ،أ ْو ا
ك َ
خارجا طـ إدب ،وإذا جاز فقؿا تلخره مؿؽـًا فػقؿا».
َان َت َلخر ُه مؿؽـًا ،وأن ذلؽ لقس
ً
) (9سبؼ تعريػفا يف حاشقة الػائدة رقؿ(.)18
) (10يف كسخة (ب) ،و(ط) «لبعض».
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ِ ِ
او َم ِة َِٕ :ان َب ِر َير َة – ڤَ -كا ْك ْت ُت َس ِ
او ُم َط ْـ َطائِ َش َة – ڤ-
الؿ َس َ
(َ -)216ج َق ُاز التا ْقك ْق ِؾ فل ُ
فِل َح ِّؼ َك ْػ ِس َفا .
()1

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
او َمتِ َفا فِل
الس ِّقد َط ْبدَ ُه  َٕ :ان َأ ْه َؾ َفا َأ ْر َس ُؾ ْق َها إِ َل ْك َطائ َش َة-ڤ -فل ُم َس َ
(َ -)217ج َق ُاز َت ْقكقْ ِؾ ا
()2

َك ْػ ِس َفاَ ،و َل ْؿ ُيـْ َؽ ْر َط َؾ ْق َفا َم َع َأ اك َفا َرقِ ْق َؼ ٌة َق ْب َؾ َأ َد ِاء الـُّ ُج ْق ِم .
()3

(َ -)218ج َق ُاز َت ْقكِق ِؾ َط ْب ِد ال َغقْ ِر «  » .....إِ ْذ ِن َم ْق َٓ ُه َِٕ :ان َطائِ َش َة-ڤَ -أ ْر َس َؾ ْت َفا َأ ْو ًٓ ل ِتُ َس ِ
او َم
()4

َأ ْه َؾ َفا َطـْ َفا فِل َك ْػ ِس َفا.
(َ -)219ج َق ُاز َت ْقكِق ِؾ َط ْب ِد ال َغ ْق ِر بِنِ ْذ ِن َم ْق َٓ ُه َِٕ :ان َطائِ َش َة-ڤَ /-أ ْر َس َؾ ْت َفا َثاكِ ًقا َب ْعدَ َص َؾبِ ِف ْؿ
()5

اب َطائِ َش َة-ڤَ -م َع َفا./
َج َق َ

[خ/13/أ]
[ب/13/أ]

ان ِسر مـ يسار ِه إِ َذا َلؿ ي ُؽـ بِ ِف ب ْلسَ ،أو م َش اؼ ٌة َط َؾك ص ِ
إلكس ِ
(َ -)220ج َق ُاز إِ ْض َف ِ ِ
اح ِ
الس ِّر.
َ
َ
ب ِّ
َ ٌ ْ َ
ا َ ُ َ ُّ
ار ا َ
()6

الس ِّر.
ِّ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ار َذل ِ َؽ السر إِ َذا َك َ ِ ِ
(ِ -)221
اب إِ ْض َف ِ
اجتِ ِف َ :ك َؿا
ان فقف َم ْص َؾ َح ٌة ل َصاحبِف َٕ ْج ِؾ َق َضاء َح َ
است ْح َب ُ
ِّ ِّ
ْ
()7

ت َطائِ َش ُة-ڤِ -س ار َب ِر َير َة -ڤ -ل ِ َؿ ْص َؾ َحتِفا.
َأ ْض َف َر ْ
ون َو َل ِد َها إِ َذا َك َ
(َ -)222ج َق ُاز َش ْر ِي إَ َم ِة ُد َ
ان َكثِ ًقرا  َِٕ :ان َب ِر َير َة-ڤَ -ل ْؿ ُيـْ َؼ ْؾ َب ْق ُع َو َل ِد َها
()9

()8

َم َع َفا.

) (1هذه الػائدة غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
) (2يف كسخة (ب) «لعبده».
)« (3ولؿ ُيـؽر طؾقفا مع أ اكفا رققؼة قبؾ أداء الـجقم» غقر مقجقدة يف (ب) و(ط) ،ولؽـ يف (ط) هذا الـؼص
زيد يف الػائدة التل تؾقفا بعد «طـفا يف كػسفا» ،وفقفا «أداء الـزول».
) (4يف كسخة (ب) ،و(ط) زيادة «بغقر» ،وهق الصقاب.
) (5يف كسخة (ط) « ا
فنن».
) (6يف كسخة (ط) « ُي َسارره» ِّ
بػؽ التضعقػ.
ِ
ِ
اجتِ ِف» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
)ْ َٕ« (7ج ِؾ َق َضاء َح َ
) (8يف كسخة (ط) «شراء».
كبقرا».
) (9يف كسخة (ب) ،و(ط) « ً
)(311

ِ ِ
ب َو َلدَ َها إِل ْقف .
َ « :أ ُبو َو َلدك»َ ،فـَ َس َ

(َ -)223أ ان الق َلدَ ي ْثب ُت بِ ِ
الػ َر ِ
اش :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
َ َ ُ

()1

ب بِقج ِ
( -)224جق ُاز ا ِ
الق ْص ُئ.
الز ْو ِج اق ِة َب ْق َـ ا
قد ا
الز ْو َج ْق ِـَ ،وإِن َل ْؿ ُي ْع َؾ ْؿ َ
الش َفا َدة بِالـا َس ِ ُ ُ
َ َ
()2

ات َك َش َػ َ ٍ
الخصق ِم فِقؿا يج ِري بقـَفؿ مِـ الؿحاور ِ
ِ
قر ٍة،
(َ -)225أ ان َك ََّل َم
َْ ُ
َ َ ْ
الحاك ِؿ َم َع ُ ُ
َ
اطةَ ،و َم ُش َ
َ ُ َ ََ
()3

اإلم َض ِ
اج َ ِ
َو َك ْح ِق َذل ِ َؽ َل ْق َس ُح ْؽؿا َو ِ
اء َِٕ :ان َق ْق َل الـابِ ِّل
ب ْ
ً

()4

اج ْعتِ ِقه» َل ْؿ َي ُؽ ْـ ُح ْؽ ًؿا َط َؾ ْق َفا ،
َ « :ل ْو َر َ
()5

َف َغ ْق ُر ُه َأ ْو َلك.
اطتِ ِفَ :كؿا َلق َق َالَ :أ َكا َأ ْفع ُؾ َه َذا َِٕجؾِ ِ
الشافِ ِع ِ
الؿـا َة بِ َؼ ُب ِ
(َ -)226ج َق ُاز َر ِّد ا
ؽَ ،ول ِ ْؾ اشافِعِ
قل َش َػ َ
ْ
َ
َ
()6

()1

ِ
ِ
ِ
ب َق ُب ْق ُل ُف َق ْط ًعا،
َأن َي ْؼ َب َؾَ ،و َل ُف َأ ْن َي ُر اد مـا َت ُف  َٕ :ان َب ِر َير َة ڤ َقا َلتَ :أ َت ْل ُم ُركل؟ َق َالَ ،َٓ :و َلق َق َالَ :ك َعؿَ :و َج َ
()2

اط ُتف.
َو َل َؿا ُر اد ْت َش َػ َ
ِ ِ
اش ول ِ ْؾع ِ
ناه ِر ا ْل َح َج ُنر  »..صنحقح البخناري (،)153/8
 ...« :ا ْل َق َلدُ ل ْؾػ َنر ِ َ َ

الـبل
) (1جاء ذلؽ ُم ّ
صر ًحا بف مـ ققل ِّ
( )85كتنناب الػننرائض )18( ،القلنند لؾػننراش حننرة كاكننت أو أمننة ،ح( ،)6749وصننحقح مسننؾؿ(،)1080/2
( )34كتاب الرضاع )10( ،باب القلد لؾػراش وتنققل الشنبفات ،ح ( ،)1457قنال الباحنث :تنرجؿ البخناري
الز ْوج
لفذا بؼقلف« :باب القلد لؾػراش حرة كاكت أو أمة»َ « ،قا ُلقا :ا ْلػراش ُيقجب حؼ ا ْل َق َلد فِل إِ ْث َبات كسبف مـ ا
َوا ْل َؿن ْنر َأة َف َؾن ْق َس َلفؿننا إِ ْخ َراجننف بِؾعننان َو َٓ غَقننره» [ .طؿنندة الؼنناري شننرح صننحقح البخنناري ( ،])302 /20وقننال ابننـ
بطال« :$فللحؼف رسقل اهلل

بزمعنة ٓ لندطقة ابـنفٕ :ن دطنقة آبنـ لؾـسنب لغقنره منـ أبقنف غقنر مؼبقلنة،

ولؽـ ٕن أمف كاكنت ً
فراشنا لزمعنة بقصئنف إياهنا»[ .شنرح صنحقح البخناري ٓبنـ بطنال ( ،])45 /7وقنال الؽرمناين:
«ولعؾ غرض البخاري – مـ تبقيبف السابؼ  -أن بعض الحـػقة ٓ يؼقل إن القلد يف إمة لؾػنراش فنَّل يؾحؼقكنف
بالسقد إٓ إن أقر بف ويخصقن الػراش بالحرة فنذا احتج طؾقفؿ بؿا يف هنذا الحنديث أن القلند لؾػنراش قنالقا منا
كاكت أمة بؾ كاكت حرة فلشار البخاري إلنك رد حجنتفؿ هنذه [ .»...فنتح البناري شنرح صنحقح البخناريٓ ،بنـ
حجر (.])164 /5

) (2يف كسخة (ط) «بثبقت».
)« (3كَّلم» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
) (4يف كسخة (ط) «ققلف» دون لػظ «الـبل».
) (5يف كسخة (ط) « َط َؾ ْقفؿا».
ِ
الؿ ُّـ يف كَّلمِ ِف ْؿ بؿعـك اإلحسان
وكثقرا ما َي ِر ُد َ
والؿ ُّـ بؿعـك اإلحسانً « ،
) (6يف كسخة (ط) «الؿـاة طؾك الشافع»َ .
ِ
الج َزا َء طؾقف» [ .الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ إثقر ( ،])801 /4قال
ؾب َ
إلك َم ْـ ٓ َي ْستَثق ُبف ،وٓ َي ْط ُ
)(311

ِ
ِ ِ
ِ
قز ل ِ َؿـ َف َع َؾ َخ ْق ًرا َأن َي ُؼ َ
الر َيا َء :ل ِ َؼ ْقل ِ ِفؿ:
(َ -)227ي ُج ُ
قلَ :ف َع ْؾ ُت ُف هلل َت َعا َلكَ ،أ ْو ح ْس َب ًة ،إِ َذا َل ْؿ َي ْؼصد ِّ
«إِن َشاء ْت َأ ْن َتحتَ ِسب ع َؾق ِ
ك» َ ،و َل ْؿ ُيـؽِ ْر َق ْق َل ُفؿ .
َ
ْ َ َ ْ
()1

()5

()4

قز ل ِؿـ سئِ َؾ َق َضاء حاج ٍةَ :ك َؼ َض ِ
اء َد ْي ٍـَ ،أ ْو َغ ْق ِر ِه إِ ْن َش َر َط َط َؾك ال اطال ِ ِ
ب َما َي ُعق ُد
َ َ َ
(َ -)228ي ُج ُ َ ْ ُ
()7

()6

الش ْر ُع مِـْ ُف َِٕ :ان َطائِ َش َة ڤ َش َر َص ْت فِل َأ َد ِاء الؽِ َتا َب ِة َأن َي ُؽ َ
َط َؾ ْق ِف َك ْػ ُع ُف إِ َذا َل ْؿ َي ْؿـَ ْع ا
الق َٓ ُء َل َفاَ ،و َل ْؿ ُيـؽِ ْر
قن َ
َط َؾ ْق َفا َذل ِؽ.
الس ْؾ َع ِة/بِ َل ْك َث َر مِـ َث َؿـ ِ َفا  َِٕ :ان َطائِ َش َة -ڤَ -ب َذ َل ْت َك ْؼدً ا َما َس اؿ ْق ُه
(َ -)229ج َقا ُز َش ْر ِي ِّ
()9

()8

ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
الر ْغ َب َة فِل ال َب ْق ِع َك ْؼدً ا َأك َث ُر مِـْ َفا فِل ال َب ْق ِع َك ِسقئَة.
َكسق َئ ًة فل ت ْس ِع سـق َـَ ،وإَ َج ُؾ ُي َؼابِ ُؾ ُف َب ْع ُض الثا َؿ ِـَ ،وَٕ ان ا
ِ
الؿ ِد ْي ِـَ ،و ُس ُؼقصِ ِف َطـْ ُف :ل ِ َؼ ْق ِل َطائِ َش َة-ڤ« :-إِ ْن َأ َحبُّوا َأ ْن
(َ -)230ج َق ُاز َأ َداء الدا ْي ِـ َط ِـ َ
ك »...إِ َلك ِ
َأ ْق ِض َي َذلِ َ
آخ ِر ِه.
()10

الباحث :ما أجؿؾ كَّلم الخطابل ... « :$وٓ مـة ٕحد طؾك رسقل اهلل بؾ لف الؿـة طؾك إمة قاصبة ،والؿـ
يف كَّلم العرب اإلحسان إلك مـ ٓ تستثقبف» [ .غريب الحديث لؾخطابل ( ،])92 /1قال ابـ فارس...« :
جؿقَّل»[ .معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس
ً
يؿـ مـا ،إذا صـع ُصـعًا
الؿ ُّـ ،تؼقلَ :م ّـ
ّ
وإصؾ أخر َ
(.])214/5
) (1يف كسخة (ب) ،و(ط) «فؾؾشافع».
) (2يف كسخة (ط) « َو َأ ْن َي ُر اد مِـا َت ُف».
) (3يف كسخة (ط) «ك َؼقل ِ ِفؿ :إِ ْن ِ
شئت».
ْ
( )4سبؼ تخريجف (ص.)130
) (5يف كسخة (ط) «طؾقفؿ».

) (6يف كسخة (ط) «يسلل».
) (7يف كسخة (ب) ،و(ط) «أن يشرط» ،وهق أصح.
) (8يف كسخة (ط) «شراء».
) (9يف كسخة (ب) ،و(ط) «ثؿـ مثؾفا».
ُ
ويؽقن وٓؤك لل فعؾت  »...هؽذا لػظ الصحقحقـ ،وقد سبؼ
أقضل طـؽ كتابتؽ
)« (10فنن أح ُّبقا أن
َ
تخريجف (ص.)130
)(319

[ب/13/ب]

( -)231جق ُاز إِ ْف َت ِ
اء الرج ِؾ َزوج َتف /فِقؿا َلف فِ ِ
قف َحظ َو َغ َر ٌض إِ َذا َك َ
ان َحؼا :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
ا ُ
َ َ
َ ُ
ْ َ ُ
()1

[خ/13/ب]

()2

ِ ِ
الو َل ُء لِ َؿ ْن َأ ْع َتق» .
ل َعائ َش َة -ڤَ « :
()3

الحاكِ ِؿ ل ِ َز ْو َجتِ ِف :ل ِ َؼ ْقلِن ِف –
(َ -)232ج َق ُاز ُح ْؽ ِؿ َ

ِ ِ
ِ
الـو َل ُء لِ َؿـ ْن َأ ْعتَـ َق» ،
 فنل ُخ ْط َبتنف« :إِ َّك َؿـا َ()4

الخ ْطب ِة ،وفِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
قف ُب ْعدٌ َك َؿا َت َؼدا م.
َف َؼ ْق ُل ُف َل َفا إِ ْف َتا ٌءَ ،وفل ُخ ْط َبتف ُح ْؽ ٌؿَ ،و َٓس اق َؿا طـدَ َمـ َي َرى َت َؼدُّ َم ال َب ْق ِع َط َؾك ُ َ َ
()5

ِ
الر ُج ِؾ ل ِ َز ْو َجتِ ِف إِ َذا َك َ
ان َطدْ ًٓ :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف –
(َ -)233ج َق ُاز َش َفا َدة ا

الو َل ُء لِ َؿ ْن َأ ْع َتق» .
« :إِ َّك َؿا َ()6

الرقِ ِ
قز َأن َي ُؼ َ
قؼ :إِ اك َؿا ْاشتَ َر ْيتُ ُف ُِٕ ْطتِ َؼ ُفَ ،وإِ ْن َل ْؿ َي ْج َع ْؾ ُف َش ْر ًصا فِل ال َب ْق ِع،
(َ -)234ي ُج ُ
قل ُم ْشتَ ِري ا
()7

ِ
ِ ِ
ِ
اه َؾ ِة فِل الثا َؿ ِـ :ل ِ َؼ ْق ِل َطائِ َش َة –ڤَ -ما َت َؼدا م .
الؿ َس َ
َب ْؾ لقُ َر ِّغ َ
ب ال َبائ َع فل َأ ْج ِر َذل َؽَ ،و ُ
()9

()8

( -)235جق ُاز الؿعام َؾ ِة بِالدا ر ِ
اه ِؿَ ،والدا َكاكِ ِقر َطدَ ًدا إِ َذا َك َ
ان َقدْ ُر َها َم ْع ُؾق ًماَ ،أ ْو ُم َع اقـًا :ل ِ َؼ ْق ِل
َ َ
َ
ُ َ َ
()10

َطائِ َش َة –ڤَ « :-أعدُّ ها لَفم عدَّ ًة و ِ
احدَ ًة» .
ُ َ ُ ْ َ َ
()11

الؿ َعا َم َؾ ِة بِ ِف َؿا َو ْزكًا :ل ِ َؼ ْقل ِ َفا« :تِ ْس ِع َأ ِواقِي»َ :وإُوقِ اق ُةَ :أ ْر َب ُع َ
قن ِد ْر َهؿا.
(َ -)236ج َق ُاز ُ

) (1يف كسخة (ب) «لفا» ،وهق الصقاب.
) (2يف كسخة (ط) « ِ
وط َق ٌض».
( )3سبؼ تخريجف (ص.)131
( )4سبؼ تخريجف (ص.)131
) (5يف كسخة (ب) «ٓ سقؿا».
( )6سبؼ تخريجف (ص.)131
) (7يف كسخة (ط) « ُيجعؾ».
) (8يف كسخة (ط) «ير اغب».
ِ
أرأيت إن طددت لفؿ طدة واحدة أيبقعؽ أهؾؽ فلطتؼؽ فقؽقن وٓؤك لل».
) (9وهق ققلفا« :
قدر ُهؿا».
) (10يف كسخة (ط) « ُ
( )11سبؼ تخريجف ،اكظر الؿتـ الجامع (ص.)55
)(390

ِ
ِ
ِ ِ
يح ال َػ ْسخِ ل ِ ْؾؽِ َتا َب ِةَ ،ب ْؾ ُج ِع َؾ
الر َضا  َٕ :اك ُف َل ْؿ ُيـْ َؼ ْؾ َص ِر ُ
الؿ َعا َصاة طـْدَ ُو ُجقد ِّ
(َ -)237ج َق ُاز َب ْق ِع ُ
()1

الر َضا بِنِ ْب َطال ِ َفا َك َص ِريحِ إِ ْب َطال ِ َفا .
ِّ
()2

ب فِل ِ
ِ
الخ َط ِ
اب ُح ْس ِـ إَ َد ِ
ابَ ،وإِ ْن َك َ
ان َم َع إَ َسافِ ِؾَ ،أ ْو إَ ْت َبا ِع ل ِ َق ِص َقر َذل ِ َؽ
( -)238است ْح َب ُ
()3

س ِ
ج اق ًةَ /ل ُفَ ،و َطا َد ًة :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
َ

[ب/14/أ]

ِ
اج ْعتِ ِقه».
ل َب ِر َير َة-ڤَ « -ل ْو َر َ

اط ِة وال ات َؾ ُّط ُ ِ
(ُ -)239ح ْس ُـ إَ َد ِ
ب فِل ا
الؿ ْش ُػق ِع ِطـدَ ُه :ل ِ َؿا َذ َك ْر َكا ُه مِـ َق ْقل ِ ِف
الش َػ َ َ
ػ ف َقفا بِ َ

:

اج ْعتِ ِقه».
« َل ْو َر َ
ط فِل َط ْؼ ٍد َشر ًصا َف ِ
(َ -)240أ اك ُف َل ْق َس َط َؾك َمـ َش َر َ
ُ
الخ ْط َب ِة َط ِـ ال َب ْق ِع،
اسدً ا ُط ُؼق َب ٌة إِن َص اح َت َل ُّخ ُر
ْ
()4

إِ آ إِ َذا َأصر َط َؾق ِف بعدَ ِط ْؾ ِؿ ِف بِ َػس ِ
اد ِه َفنِ اك ُف ُي ْز َج ُر َطـْف.
َ ا ْ َْ
َ

الؿ َعا َصا ُة ) مـ ذلؽ ٕهنا مـاولة لؽـ استعؿؾفا
الؿـاولة» [ .مختار الصحاح (ص ،])467 :و«( ُ
الؿعا َصا ُة ُ
)ُ « (1
ترجح صحة بقع
الػؼفاء يف مـاولة خاصة» [ .الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر ( ،])417 /2وحقث ا
الؿعاصاة ،فصقرهتا « أن يتػؼا طؾك الثؿ ـ والؿثؿـ ،ثؿ يعطل الؿشرتي الثؿـ لؾبائع ويعطل البائع السؾعة
لؾؿشرتي مـ غقر أن يجري بقـفؿا إيجاب وقبقل» [ .كػاية الـبقف يف شرح التـبقف (َ « ،])377 /8و َي ِص ُّح َب ْق ُع
ا ْلؿعا َص ِ
اة  ،ك َْح ُق َأ ْططِـِل بِ ِد ْر َه ٍؿ ُخ ْب ًزا َ ،ف ُق ْعطِ َق ُف َما ُي ْر ِض ِقف َ ،أ ْو ُخ ْذ َه َذا بِ ِد ْر َه ٍؿ َف َق ْل ُخ َذ ُه» [ .الػروع ابـ مػؾح (/6
ُ َ
ِ
ِ
اة م ْط َؾ ًؼا ،و َط َؾق ِف جؿ ِ
حقح مِـ ا ْلؿ ْذ َه ِ ِ
اه ُقر ْإَ ْص َح ِ
ابَ ،و ُه َق
 ،])200قال الؿرداوي « :ا
َ ْ َ َ
ب  :ص اح ُة َب ْق ِع ا ْل ُؿ َعا َص ُ
الص ُ ْ َ
قل بِ ِف فِل ا ْل َؿ ْذ َه ِ
ا ْل َؿ ْع ُؿ ُ
ب» [ .اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخَّلف الؿرداوي ( ،])230 /7و«ذهب جؿفقر
العؾؿاء مـ الحـػقة والؿالؽقة والحـابؾة وبعض أصحاب الشافعل كنالبغقي وغقره رحؿفؿ اهلل إلك أن بقع
الؿعاصاة يصح مطؾؼًا»[ .شرح زاد الؿستؼـع لؾشـؼقطل ( ، ])9 /142ومذهب مالؽ « :$جق ُاز بق ِع ا ْلؿعا َص ِ
اة
َ َ َْ ُ َ
و ِهل َأ ْن ُتعطِقف ويعطِقؽ مِـ َغق ِر َل ْػ ِ
ظ ا ْل َب ْق ِع َي ُؽ ُ
قن َب ْقـَ ُؽ َؿا» [ .الؿدخؾ ٓبـ الحاج (َ « ،])296 /1وال َب ْع ُض
ْ ْ
ْ َُ َُْ َ
َ َ
اة بِا ْلؿح اؼر ِ
َخصص جق َاز بق ِع ا ْلؿعا َص ِ
ات .»..اكظر [ أسـك الؿطالب يف شرح روض الطالب لزكريا إكصاري (/2
ا َ َ َ َْ ُ َ
ُ َ َ
[ ،])3شرح مختصر خؾقؾ الخرشل ( ،])212 /14و[الـؽت والػقائد السـقة طؾك مشؽؾ الؿحرر (.])260 /1

صريح بنبطالفا».
) (2يف كسخة (ط) «
ٌ

) (3يف كسخة (ط) « َوإَ ْت َبا ِع».
تلخقر».
) (4يف كسخة (ط) « ُ
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ب َك ْػسف َقب َؾ َأد ِاء َشل ٍء مِـ ُكجقمِ ِف :ل ِ َؼقل ِ ِف فِل الح ِد ِ
ِ
يثَ « :و َل ْم
َ
ْ
ُ
الؿ َؽا َت ِ َ ُ ْ َ
(َ -)241ج َق ُاز َت ْعج ْق ِز ُ
ْ
()1

َت ُؽ ْن َأ َّد ْت َش ْق ًئا ِمن كِ َتا َبتِ َفا».

قق اهللِ َت َعا َلك ُتؼدا م َط َؾك ُح ُؼ ِ
أن ُح ُؼ َ
( -)242ا
قق أ َدمِ ِّق ْق َـ ِطـدَ َمـ َق َال بِ ِف  :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
ُ
()2

اهلل ِ َأ َح ُّق َو َأ ْو َث ُق»َ ،و ُيم ِّيدُ ُه َق ْق ُل ُف

َ « :ش ْر ُط

َ « :فدَ ْي ُن اهلل ِ َأ َح ُّق بِال َؼ َضاء» .
()3

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
( -)243ا
اح ُف َؿاَ ،و َكا َكا
الؿ ْر َأة ل ْؾ َع ْبد فل َك ْسبِف َٕ :ان َب ِر َير َة َو ُمغق ًثا-ﭭَ -ص اح ك َؽ ُ
أن َم ْف َر َ
()4

ِ
ِ
ِ
الؿ ْف ِر :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف َت َعا َلك ﴿ :ﮣ /ﮤ ﮥَ ، ﴾ ...و َٓ َم َال ل ِ ْؾ َع ْب ِدَ ،و َٓ
َرقق َؼ ْق ِـَ ،ف ََّل ُبدا م ْـ َأ َداء َ
()6

()5

()7

َي ِ
الس ِّق ِدَ :ف َت َع اق َـ َك ْسبُ ُف ل ِ َذل ِؽ.
ج ُ
ب َط َؾك ا
()8

الخقر فِل أي ِة ال َؽ ِر ِ
بِ ،خ ََّل ًفا ل ِ َؿـ َق َال بِ ِف َِٕ :ان الـابِ ال
يؿة َل ْق َس ُه َق ال َؽ ْس ُ
َ
َ
(َ -)244أ ان َ َ
َي ْس َل ْل َب ِر َير َة –ڤَ -ه ْؾ ِه َل ُم ْؽ َت ِس َب ٌة َف َت ِص اح كِ َتا َب ُت َفا َأ ْم َٓ؟.
()9

َل ْؿ

ُ
تعجقؾ الؿؽاتب».
) (1يف كسخة (ط) «
)ِ « (2طـْدَ َم ْـ َق َال بِ ِف» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
) (3صننحقح البخنناري ( )30( ،)35/3كتنناب :الصننقم )41( ،بنناب :مننـ مننات وطؾقننف صننقم ،ح(،)1953
وصننننحقح مسننننؾؿ ( )13( ،)804/2كتنننناب :الصننننقام )27( ،بنننناب :قضنننناء الصننننقام طننننـ الؿقننننت،
نقل اهللِ
نـ ا ْب ِ
ح( )1148/154وهنذا لػنظ مسنؾؿ طَ ِ
نـ طَ اب ٍ
نت َر ُس َ
نت :إِ ان ُأ ِّمنل
َف َؼا َل ْ
ناس ﭭَ ،أ ان ا ْم َنر َأ ًة َأ َت ْ
نالَ « :فـدَ ين اهللِ
َان ع َؾق َفـا ديـن َأ ُكـ ِ
ِ
نتَ :ك َع ْنؿَ ،ق َ
ْـت َت ْؼ ِضـقـَ ُه؟» َقا َل ْ
ْ ُ
َما َت ْت َوطَ َؾ ْق َفا َص ْق ُم َش ْف ٍرَ ،ف َؼ َالَ « :أ َر َأ ْيت َل ْو ك َ َ ْ َ ْ ٌ
َأح ُّق بِا ْل َؼ َض ِ
ٕن حؼ اهلل تعالك مبـِل طؾك ا ْلؿسامحة بِ ِ
اء» ،قال الباحث :ا
خ ََّلف ْأ َدمِ ّلَ ،فنِن َحؼف َم ْبـ ِ ّل طؾنك
ُ َ َ
َ
َْ ّ
الؿشاححة .اكظر لؾؿزيد [ البقنان يف منذهب اإلمنام الشنافعل ( ،])251 /3و [كػاينة إخقنار يف حنؾ غاينة
آختصار (ص.])275 :
) (4يف كسخة (ب) ،و(ط) «امرأة العبد».
) (5يف كسخة (ط) « َ
وٓ ُبدا ».
) (6يف كسخة (ب) «كحؾة».
)[ (7الـساء.]4:
) (8يف كسخة (ط) «فقتع اقـ».
) (9يف كسخة (ب) «الخرب» ،وهق وهؿ ،ويشقر بأية إلك ققلف تعالك ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ [النور.]33 :
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[خ/14/أ]

اح ِد َِٕ :ان َقق َل َطائِ َش َة -ڤ« :-إِ ْن َأحب َأه ُؾ ِ
قؼ الق ِ
اك فِل ِ
آشتِر ِ
ك»،
َ َّ ْ
ْ
الرق ِ َ
ا
(َ -)245ج َق ُاز ْ َ
()1

و َقق َلفَ « :ف َلبى َأه ُؾ َفا» َض ِ
اه ٌر فِل أ اك ُفؿ َكا ُكقا ُش َر َكا َء فِل مِ ْؾؽِ َفا.
َ ْ ْ
َ ْ ُ
()2

ِ
الؿ ِد ِ
يـ َتبْ َر ُأ بِ َل َد ِاء َغ ْق ِر ِه َطـْ ُف َديـَ ُف :ل ِ َؿا قدا ْمـَا ُه َ ،و ُي َم ِّيدُ ُه َح ِد ُ
يث َأبِل َق َتا َدة .
(َ -)246أ ان ذ ام َة َ
()3

()4

ٍ ِ
ِ
ِ
الح ِ
الَ ،و َب ْعدَ
ب َل ْق َوص َئ َأ َم َت ُف َضاكا َج َق َاز ُه ،و َو َلدَ َها َلؿ َتص ْر ُأ ام َو َلد/فل َ
الؿ َؽا َت َ
(َ -)247أ ان ُ
()5

ِط ْت ِؼ ِف فِ ِ
ف َِٕ :ان الـابِ ال
قف ِخ ََّل ٌ
الؿ ْؾ ِ
اهر ٌة فِل ِ
ِ
ِ
ؽ َ ،وال َؼ ْق ُل َق ْق ُل َأ ْر َبابِ َفا فِل َت َص ُّرفِ ِفؿ فِ َقفا َِٕ :ان الـابِ ال
(َ -)248أ ان إَ ْيدي َض َ
ِ
الرقِقؼ.
َق َضك بِ ِر ِّق َفاَ ،و َج َق ِاز َب ْقع َفاَ ،و َه َذا ُح ْؽ ُؿ ا
()6

()7

ِ ِ
الؿ َت َصدِّ ِق بِال اؾ ْحؿ.
َل ْؿ َي ْس َل ْل َطـ م ْؾؽ ُ
()8

) (1يف كسخة (ط) «ل ِ َؼقل».
) (2صحقح مسؾؿ ( )20( ،)1145/2كتاب العتؼ )2( ،باب إكؿا القٓء لؿـ أطتؼ ،ح(.)1505
)« (3لؿا قدا مـاه» غقر مقجقدة يف (ب).
قسا ِطـْدَ الـابِ ِّل  ،إِ ْذ ُأتِ َل بِ َجـَازَ ٍةَ ،ف َؼا ُلقاَ :ص ِّؾ طَ َؾ ْق َفا،
) (4يشقر إلك حديث َس َؾ َؿ َة ْب ِـ إَك َْق ِع ﭬ َق َالُ « :كـاا ُج ُؾ ً
َٓ ،ق َالَ « :ف َف ْل ت ََر َك َش ْقئًا؟»َ ،قا ُلقاَ :
طَ َؾ ْق َفاَ ،ف َؼ َالَ « :ه ْل َع َؾ ْق ِه َد ْي ٌن؟»َ ،قا ُلقاَ :
َٓ ،ف َص اؾك طَ َؾ ْق ِفُ ،ث اؿ ُأتِ َل بِ َجـَازَ ٍة
ُأ ْخ َرىَ ،ف َؼا ُلقاَ :يا َر ُس َ
قل اهللَِ ،ص ِّؾ طَ َؾ ْق َفاَ ،ق َالَ « :ه ْل َع َؾ ْق ِه َد ْي ٌن؟» قِ َقؾَ :ك َع ْؿَ ،ق َالَ « :ف َف ْل ت ََر َك َش ْقئًا؟»َ ،قا ُلقا:
َثَّلَ َث َة َدكَاكِ َقرَ ،ف َص اؾك طَ َؾ ْق َفاُ ،ث اؿ ُأتِ َل بِال اثال ِ َث ِةَ ،ف َؼا ُلقاَ :ص ِّؾ طَ َؾ ْق َفاَ ،ق َالَ « :ه ْؾ َت َر َك َش ْقئًا؟»َ ،قا ُلقاَ :
َٓ ،ق َالَ « :ف َف ْل
ع َؾق ِه دين؟»َ ،قا ُلقاَ :ثَّلَ َث ُة دكَاكِقرَ ،ق َال« :ص ُّؾوا ع َؾى ص ِ
احبِؽ ُْم»َ ،ق َال َأ ُبق َقتَا َد َة َص ِّؾ طَ َؾ ْق ِف َيا َر ُس َ
قل اهللِ َوطَ َؾ ال
َ
َ
َ
َ ْ َْ ٌ
َ َ
َد ْيـُ ُفَ ،ف َص اؾك طَ َؾ ْق ِف» .صحقح البخاري ( )38( ،)94 /3كتاب الحقآت )3( ،باب إن أحال ديـ الؿقت=
=طؾك رجؾ جاز ،ح( ،)2289صحقح مسؾؿ ( )23( ،)1237 /3كتاب الػرائض )4( ،باب َمـ ترك ً
مآ
فؾقرثتف ،ح(.)1619
) (5يف كسخة (ب) ،و(ط) «وأولدها».
) (6يف كسخة (ط) «وك اػذ».
) (7يف كسخة (ط) «القد».
) (8يف كسخة (ب) «الؿتصرف».
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[ب/14/ب]

جب َط َؾق ِف س َم ُال ص ِ
ِ
اح ِ
ب ال َق ِد َط ْـ َأ ْصؾِ َفاَ ،و َس َببِ َفا إِ َذا َل ْؿ َي ُؼ ْؿ
َ
الس ْؾ َع َة َٓ َي ُ ْ ُ
(َ -)249أ ان ُم ْشتَ ِري ِّ

()1

ِطـْدَ ُه فِ ْق ِف ُش ْب ِف ٌةَ ،أ ْو َي ُظ ُّـ َذل ِؽ.
()2

ِ
ِ
ِ ِ ِ
الؿ ْؼ َت ِضل ل ِ ْؾ َر ْأ ِي ا ال ِذي َأ َش َار بِ ِف  َِٕ :اك ُف َأ ْب َع ُث َل ُف
(َ -)250أ اك ُف َيـْ َبغل ل ْؾ ُؿش ِقر َأن َي ْذ ُك َر ل ْؾ ُؿ ْستَش ِقر ُ
()3

َط َؾك فِ ْعؾِ ِف :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف

َ « :فنِ َّك ُه َأ ُبو َو َل ِدك».

(َ -)251أ اكف يـْب ِغل ل ِ ْؾ اشافِ ِع ِذ ْكر الؿ ْؼتَ ِضل لؾِ اش َػ َ ِ
الحامِ ِؾ َط َؾ ْق َفاَ ،وما ُير ِّج ُح ِ
اإل َجا َب َة إِل ْق َفا:
اطة َ ،و َ
ُ َ َ
َ َ
ُ ُ
()4

ان ل ِ َذل ِ َؽَ ،ول ِ َتر ِجقحِ َق ُب ِ
َِٕ ان َق ْق َل َفَ « :فنِ َّك ُه َأ ُبو َو َل ِد ِك» َب َق ٌ
قل ا
اط ِة.
الش َػ َ
ْ
()5

(َ -)252ج َق ُاز ال َب ْق ِع َو ِص احتُ ُف بِالؽِـَا َي ِة ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
()6

ِ
يفا» م َؽ َ ِ ِ ِ
الر َوا َي ِة إُ ْخ َرى
ان َق ْقلف فل ِّ
ُ « :خذ ِ َ

«اب َت ِ
ان َقدْ َقا َلف صح ما ُق ْؾـَاه ،وإِن َق َالُ « :خ ِذ َيفا» َف ََّل إِ ْش َؽ َال ،وإِن َق َال« :اب َت ِ
اعي»َ ،و َأ ُّي ُف َؿا َك َ
اطل» َف َؼدْ
َ
َ
ْ
ْ
ُ َ ا َ
()7

()8

) (1يف كسخة (ب) «تؼؿ».
) (2يف كسخة (ب) «فقف طـده» ،وإشارة تصحقح.
) (3أي الدلقؾ الذي يعتؿد طؾقف يف ققلف.
) (4يف كسخة (ط) «لشػاطتف».
) (5يف كسخة (ط) «طؾقفا ،ا
فنن».
) (6يف كسخة (ب) «بالؽتابة» ،وهق بعقد ،ومعـك الؽـاية هق خَّلف الؿصارحة ،قال ابـ فارس« :كـق :الؽاف
والـقن والحرف الؿعتؾ يدل طؾك تقرية طـ اسؿ بغقره ،يؼال :كـقت طـ كذا ،إذا تؽؾؿت بغقره مؿا يستدل
بف طؾقف» [معجؿ مؼايقس الؾغة ( ،])139 /5وأكد هذا الؿعـك ابـ إثقر بؼقلف« :مـ التقرية طـ الشلء،
وهق الؽـاية طـف»[ .الـفاية يف غريب الحديث وإثر (.])179/5
 (7يف كسخة (ب)( ،ط) «إن».
) (8يف كسخة (ط) «قد».
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الر ِ
الؿ ْعـَك َ :و ُي َم ِّيدُ ُه َق ْق ُل ُف
اويُ « :خ ِذ َيفا» َو َٓ َت ُج ُ
الر َوا َي ُة بِ َغ ْق ِر َ
قز ِّ
َك َؼ َؾ ُف ا
()2

()1

َِٕبِل ب ْؽ ٍر ﭬ فِل ح ِد ِ
يث
َ
َ

ِ
الف ْج َر ِةَ « :قدْ َأ َخ ْذ ُت َفا بِال َّث َؿ ِن» َي ْعـ ِل الـاا َق ُة .
()3

ِ ِ
ِ
الؿـْ ِع :ل ِ َؿا ُمـ ِ َع؟ إِ َذا َأ ْك َؽ َر َذل ِ َؽ َِٕ :ان الـابِ ال
الس َمال َط ْـ ط اؾة َ
(َ -)253ج َق ُاز ُّ
قنَ /ط َؾق ِف بِؿا فِل البرم ِة َ ،فس َل َلفؿ َط ِـ ِ
َي ْب َخ ُؾ َ
الع اؾ ِة فِل َمـْ ِع ِف مِـْ ُفَ :ما ِه َل؟َ ،ف َل ْخ َب ُروه.
َ ُ ْ
ُْ َ
ْ َ
س َأن ُيس ِر َع فِل ِ
(َ -)254أ اك ُف َيـْ َب ِغل ل ِ َؿـ ُسئِ َؾ َط اؿا ُي َم ِّث ُر َطدَ ُم إِ َجا َبتِ ِف َش ْق ًئا فِل الـا ْػ ِ
اإل َجا َب ِة/
ْ
()4

َي ْع َؾ ُؿ َأ اك ُف ْؿ َٓ

()5

()7

()6

َت َح ُّػ ًظا مِ ْـ ِح ْؼ ٍدَ ،أ ْو َغ َض ٍ
ب ُيثِ ُقر ُه كِ ْت َؿ ُ
ان َذل ِؽ .
()8

( -)255جق ُاز امتِـَا ِع الؿر َأةِ مِـ َت ْز ِويجِ مـ ي ِ
ح ُّب َفا :مِـ ُم َط ِّؾ ٍؼَ ،أ ْو َخاصِ ٍ
بَ ،وإِ ْن َأ َض ار َذل ِ َؽ بِ ِف:
َ ُ
َْ
َ َ ْ
َك َؿا َف َع َؾ ْت َب ِر َير ُة-ڤَ -م َع َض َر ِر َز ْو ِج َفا بِ ُح ِّب َفا.
()9

) (1زاد الؿحؼؼ كؾؿة «بالؿعـك» بعد «خذيفا» ،وقال زيادة يؼتضقفا السقاق ،ويف هذا كظر.
) (2فقف إشارة إلك أن الؿملػ يؿقؾ لجقاز الرواية بالؿعـك ،وهق مذهب فريؼ مـ الؿحدثقـ ،وقد صرح بذلؽ
بذلؽ يف الػائدة(.)273
َان ي ْلتِل طَ َؾك الـابِل  ،إِ آ ي ْلتِل فِ ِ
ِ
قف َب ْق َت َأبِل َب ْؽ ٍر َأ َحدَ
َ
) (3يشقر إلك حديث طَائ َش َة ڤَ ،قا َل ْتَ :ل َؼ اؾ َي ْق ٌم ك َ َ
ِّ
َص َر َف ِل الـ َاف ِ
ارَ ،ف َؾ اؿا ُأ ِذ َن َل ُف فِل ُ
الخ ُر ِ
الؿ ِديـ َِةَ ،ل ْؿ َي ُرطْ ـَا إِ آ َو َقدْ َأ َتاكَا ُض ْف ًراَ ،ف ُخ ِّب َر بِ ِف َأ ُبق َب ْؽ ٍرَ ،ف َؼ َالَ :ما
وج إِ َلك َ
ِ ِِ
الساطَ ِة إِ آ َِٕ ْم ٍر َحدَ َ
ثَ ،ف َؾ اؿا َد َخ َؾ طَ َؾ ْق ِف َق َال َِٕبِل َب ْؽ ٍرَ « :أ ْخ ِر ْج َم ْـ ِطـْدَ َك»َ ،ق َالَ :يا
َجا َءكَا الـابِ ُّل
فل َهذه ا
رس َ ِ
َايَ ،ي ْعـِل طَائِ َش َة َو َأ ْس َؿا َءَ ،ق َالَ « :أ َش َع ْر َت َأ اك ُف َقدْ ُأ ِذ َن لِل فِل ُ
الص ْح َب َة
الخ ُروجِ »َ ،ق َالُّ :
قل اهلل إِك َاؿا ُه َؿا ا ْبـَت َ
َ ُ
يا رس َ ِ
الص ْح َب َة»َ ،ق َالَ :يا َر ُس َ
قل اهللِ ،إِ ان ِطـ ِْدي كَا َق َت ْق ِـ َأطْدَ ْد ُت ُف َؿا ل ِ ْؾ ُخ ُر ِ
وجَ ،ف ُخ ْذ إِ ْحدَ ُاه َؿاَ ،ق َال:
قل اهللَ ،ق َالُّ « :
َ َ ُ
« َقدْ َأ َخ ْذ ُت َفا بِال اث َؿ ِـ» .صحقح البخاري ( )34( ،)69 /3كتاب البققع )57( ،باب إذا اشرتى متاطا أو دابة
فقضعف طـد البائع أو مات قبؾ أن يؼبض ،ح(.)2138
) (4يف كسخة (ط) «ل ِ َؿ ُمـ ِ َع؟ إِ َذا َأك َْؽ َره».
) (5يف كسخة (ط) « ِّ
الذمة» ،وهق خطل.
) (6يف كسخة (ط) «يسلل».
)« (7يف» غقر مقجقدة يف (ط).
)ُ « (8يثِ ْق ُر ُه كِت َْؿ ُ
صؿس.
ان َذل ِ َؽ» غقر مقجقدة يف (ط) ،ويف أصؾفا
ٌ
ضر».
) (9يف كسخة (ب) «مـ ِّ
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ِ
اب إِ ْض َف ِ
ار َأ ْح َؽا ِم ال َع ْؼ ِد ل ِ ْؾ َعال ِ ِؿ بِ َفا ،إِ َذا َك َ
ان ال َعاقِدُ َي ْج َف ُؾ َفا ل ِ َقدْ ُخ َؾ َط َؾك َب ِص َقر ٍة
( -)256است ْح َب ُ
()1

مِ ْـ َأم ِر ِه َ ،و َقدْ َي ِ
ب َذل ِ َؽ فِل َب ْع ِ
الؿ َقاصِـ .
ج ُ
ض َ
ْ
()3

()2

اه ًَّل بِ ِفَ ،أو َك ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ان ج ِ
اس ًقا َل ُف َك ْق ََّل
ْ
(َ -)257أ اك ُف َيـ َبغل ل ْؾ َعاقد َأن ُي ْظ ِف َر ل َصاحبِف ُح ْؽ َؿ َط ْؼده إِن َك َ َ
قن َت ْغ ِريرا َلف ،وي َميدُ ه َقق ُل مـ َقال :إِ ان معـَك « ْاش َترِصِي» َأ ْض ِف ِري وبقـ ِل ،وي َميدُ ه ِرواي ُة مال ِ ٍ
َي ُؽ َ
ؽ فِل
َ َ ِّ
َْ
َ ُ ِّ ُ َ َ َ
ً ُ ُ ِّ ُ ْ َ
()5

()4

ض ُصرقِ ِف «و ْاشرصِي» بِ َغق ِر « َت ٍ
اء»َ ،أي َأ ْطؾِ ِؿ ِ
قفؿَ ،ومِـْ ُفَ « :أ ْش َر ُ
اط ِة» َأي مِ ْـ َط ََّل َماتِ َفا .
الس َ
َ ُ ْ ْ
اط ا
َب ْع ِ ُ
()7

()6

(َ -)258ج َق ُاز ال ات ْغ ِر ِير بِالؿ ِ
ال ِطـدَ َمـ َق َال بِ ِف َ ،و َه َذا َط َؾك َر َأ ِي َمـ َص اح َح ال َع ْؼدَ َو َأ ْب َط َؾ
َ
()9

()8

ِِ
الش ْر َ
قـ بِ ُب ْط ََّلكِ ِف َو َش َر ُصق ُه َو َلؿ ُي َس ِّؾ ْؿ َل ُفؿ َما ُي َؼابِ ُؾ ا
ا
ط مِ َـ ال اث َؿ ِـ َف َؽ َل اك ُف َأ َخ َذ مِ ْـ ُف
الش ْر َطَ ،و َق َالَ :كا ُكقا َطالؿ َ
َب ْع َض َمال ِ ِف بِ َغقْ ِر ِط َق ٍ
ض ُط ُؼق َبة.

وصقهبا الؿحؼؼ يف الؿتـ ،وطزاه لؾػتح.
) (1يف أصؾ (ط) «الؿـؽر»
ا
) (2يف كسخة (ط) «أمرها».
الؿ َقضع».
) (3يف كسخة (ط) « َ
) (4يف كسخة (ط) «و ُتمَ ِّيدُ ُه».
)« (5أن معـك» مصححة يف هامش كسخة (ب).
) (6ما بقـ الؼقسقـ سؼط مـ كسخة (ب).
ػ فِل التاق ِج ِ
قف َفزَ طَ َؿ ال اط َح ِ
) (7يف كسخة (ط) « َأ ْي طَ ََّل َما ُت َفا» ،قال الزرقاين يف شرحف لؾؿقصلُ « :ث اؿ ْ
او ُّي طَ ِـ
اختُؾِ َ
ْ
الشافِ ِعل َأ اكف بِ َؾ ْػ ِ
ِ
ِ
ظَ " :و َأ ْش ِرصِل " بِ َف ْؿزَ ِة َق ْط ٍع بِ َغ ْق ِر َف ْققِ اق ٍةَ ،و َم ْعـَا ُه َأ ْض ِف ِري َل ُف ْؿ ُح ْؽ َؿ ا ْل َق َٓ ِء،
طَـ ا ْل ُؿزَ ك ِّل طَ ِـ ا ِّ ُ
اط ْ ِ
َو ِآ ْشتِ َر ُ
اإل ْض َف ُار» [.شرح الزرقاين طؾك الؿقصل ( ،])156 /4لؾؿزيد اكظر[ :آقتضاب يف غريب
الؿقصل وإطرابف طؾك إبقاب (.])331 /2
) )8يف كسخة (ط) «التعزير».
)« (9بف» غقر مقجقدة يف كسخة (ب).
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ان فِل الؿجاور ِ
ار َط ِـ ال اثؿ ِـ بِ َلح ِد َكق َط ِل إَ ْثؿ ِ
(َ -)259ج َق ُاز ِ
اإل ْخ َب ِ
ات َك َؼ ْق ِل َم ِـ ْاش َت َرى
ْ
َ
ُ َ ََ
َ
َ
()1

بِ ِػ اض ٍة َأ َكا َو َز ْك ُت ا
بَ ،أ ْو َط ْؽ ُس ُف :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
الذ َه َ
()3

()2

ِ
الو ِر َق» َ ،وفِل ِر َوا َي ٍة« :لِ َؿ ْن
الو َل َء ل َؿ ْن َأ ْعطَى َ
َ « :فنِ َّك َؿا َ
()4

َأ ْع َطى ال َّث َؿ ِن» .
()5

(َ -)260أ ان ُك اؾ ُح ْؽ ٍؿ َٓ َي ْر ِج ُع َأ ْص ُؾ ُف إِ َلك الؽِ َت ِ
السـَ ِة َف ُف َق بِاصِ ٌؾ :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
اب َو ُّ

َ «:إ َّن َما َل ْق َس فِي

كِ َت ِ
اب اهلل ِ َف ُف َو َباصِل» .
()6

الشر َطلَ ،ف ََّل ي ِ
ِِ
الحاكِ ِؿ َٓ ُي َغ ِّق ُر ُ ْ
ح ُّؾ َح َرا ًماَ ،و َٓ ُي َح ِّر ُم
(َ -)261أ ان ُح ْؽ َؿ َ
ُ
الحؽ َؿ َطـ َو ْضعف ا ْ ِّ

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الح ْؽ َؿ بِ َؿا َلؿ َي ُؽ ْـ َأ اك ُفَ /كائِ ٌـ َل ْق َس فِل كِ َت ِ
اب اهللِ-تعالك-
َح ََّل ًٓ ،خ ََّل ًفا ل َؿـ َق َال بِف فل ال ُع ُؼ ْقد  َٕ :ان ُ
()2

()1

َف َق ُؽ ُ
قن َباصِ ًَّل.

) (1يف كسخة (ط) «بلداء».
ِ
والجار الذي ُي ِ
َ
الرجؾ
وجاو َر
جاو ُرك
جاو َر ُة
َ
الؿ َ
ُ
قار ُ
) (2يف كسخة (ب)( ،ط) «الؿحاورات» وهق وهؿ ،و«الج ُ
ِ
الج ُار» الؿجاور يف السؽـ والجؿع « ِج َقر ٌ
ان» و
قارا»[ .لسان العرب ٓبـ مـظقر ( ،])722 /1و « َ
ُم َ
جاو َر ًة وج ً
الصَّلحِ فِل َب ْع ِ
ض
او َر ًة» و « ِج َق ًارا»[ .الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر (َ « ،])114 /1و ُبدُ ُّو ا
او َر ُه» « ُم َج َ
« َج َ
َّلحؼًا ،وقِ َقؾ :فِل حقائِ ِ
َان َصقبف م َت ِ
ِ ِ
اور ِ
ٍ ِ
ِ ٍ
ات فِل ا ْل ِ
جـ ِ
ط ا ْل َب َؾ ِد» [.جامع
َ َ
َ
َ
ْس ا ْل َقاحد إِ َذا ك َ ِّ ُ ُ ُ
(حائط) كَاف فل ا ْل ُؿ َج ِ َ
إمفات (ص.])366 /
) (3يف كسخة (ط) «إكا ًء وزكف» ،وهق تصحقػ مشقـ.
) (4ســ الـسائل الؽربى ترققؿ شعقب ( )22( ،)271 /5كتاب الطَّلق)31( ،باب خقار إمة تعتؼ وزوجفنا ُحنر،
ِ
ِ
ينر َة َف ْ
اشنت ََر َط
ُحر ،ح( ،)5613وهق يف السنــ الصنغرى منـ رواينة ْإَ ْس َنقد َطن ْـ َطائ َشن َة ڤ بؾػنظْ :اشنت ََر ْي ُت َب ِر َ
َف َؼ َ
اها
َأ ْه ُؾ َفا َو َٓ َء َها َف َذك َْر ُت َذل ِ َؽ لِؾـابِ ِّل
نالَ :أ ْطتِ ِؼ َقفنا َفنِك َاؿنا ا ْل َنق َٓ ُء ل ِ َؿن ْـ َأ ْط َطنك ا ْل َنق ِر َقَ ،قا َل ْ
نتَ :ف َل ْط َت ْؼت َُفنا َفندَ َط َ
قل اهللِ
َر ُس ُ
َنار ْت َك ْػ َس َنفا َوك َ
َنذا َوك َ
َف َخ اق َر َها مِ ْـ َز ْو ِج َفا َقا َل ْتَ :ل ْق َأ ْط َطناكِل ك َ
نت ِطـْندَ ُه َف ْ
َنان َز ْو ُج َفنا
َنذا َمنا َأ َق ْؿ ُ
اخت َ
ُحرا»()27( ،)163/6كتاب الطَّلق )30( ،بناب خقنار إمنة تعتنؼ وزوجفنا ُحنر ،ح( )3449وهنذا الحنديث
صحقح اإلسـاد ،ورواتف كؾفؿ ثؼات ،أما ققلفَ « :وك َ
َان َز ْو ُج َفا ُحرا» هق مـ ققل إسقد :وهق وهؿ.
) )5ســ الرتمذي َط ْـ ْإَ ْس َق ِد َط ْـ َطائِ َش َة ڤَ :أك َافا َأ َرا َد ْت َأ ْن َت ْشت َِر َي َب ِر َير َة َف ْ
اشت ََر ُصقا ا ْل َق َٓ َء َف َؼ َال الـابِ ُّل
ْاشت َِر َيفا َفنِك َاؿا ا ْل َق َٓ ُء ل ِ َؿ ْـ َأ ْط َطك ال اث َؿ َـ َأ ْو ل ِ َؿ ْـ َول ِ َل الـِّ ْع َؿةَ )12( ،)549/3( .كتاب البققع )33( ،باب ما جاء
يف اشرتاط القٓء والزجر طـ ذلؽ ،ح( ،)1256وهق حديث صحقح ،رواتف كؾفؿ ثؼات.

) (6هذه الػائدة غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
)(391

[ب/15/ب]

(َ -)262ق ُب ُ
القا ِح ِد إِ َذا َك َ
ان ُم َصدا ًقا َِٕ :ان الـابِ ال
قل َخ َب ِر َ
ڤَ -ط ْـ َأ ْهؾِ َفاَ ،و َبـَ َقا َط َؾ ْق ِف.
()3

َو َطائِ َش َة-ڤَ -قبِ ََّل َخ َب َر َب ِر َير َة-

قل َخ َب ِر ال َع ْب ِد َوإَم ِة الؿ َصدا َق ْق ِـَ /،وإِن ر اد ْت َش َفا َد ُت ُفؿا :ل ِؿا َذ َكر َكا ُه مِـ َق ُب ِ
(َ -)263ق ُب ُ
قل َخبَ ِر
َ َ ْ
ُ
َ ُ
()4

الش َفا َدةِ ل ِ َؿ ْعـًك َ
َب ِر َير َة – ڤَ -ط ْـ َأ ْهؾِ َفاَ ،و َر ِّد ا
آخر .
()5

يث بعدَ ما رواه ج ْزما َٓ ي ْؼدَ ح فِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الر ِ
قف َش ُّؽ ُف َِٕ :ان إَئِ اؿ َة
الحد َ ْ َ َ َ ُ َ ً َ ُ
او َي إِ َذا َش اؽ فل َل ْػظ َ
(َ -)264أ ان ا
اس ِؿ -$-ل ِ َش ِّؽ ِف فِل ِجف ِة م ِغ ٍ
َلؿ َت ْؼدَ ح فِل َطب ِد الرحؿ ِـ ب ِـ ال َؼ ِ
قث َب ْعدَ َج ْزمِ ِف بِ َفا َأ او َٓ.
ْ
ْ ا ْ َ ْ
َ ُ
ْ
()6

قل الـِّس ِ
الخ َط ِ ِ ِ
اء فِل ُطؿق ِم ِ
الؿ َذ اك ِر َِٕ :ان َق ْق َل ُف ...﴿ :ﭰﭱ﴾...
اب بِص ْق َغة ُ
ُ
(ُ -)265د ُخ ُ َ

()7

قف ،و ُهق َأو َلك مِـ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َض ِ
يث َب ِرير َة-ڤَ -ط َؾك ُد ُخ ِ
الذ ُك ِ
الؼ َق ِ
اه ٌر فِل ُّ
اس إِ َذا َأ ْم َؽـ.
َ
قل الـِّ َساء ف َ َ ْ
قرَ ،و َد ال َحد ُ َ
()8

) (1قال الباحث ٕ :ن الحاكؿ يحؽؿ بالظاهر ،حسب حجة الخصؿ ،والؿػتل أسقر السمال ،وإذا كان أحد
الخصقم َل ِسـًا ،وأخر دوكف حؽؿ الحاكؿ لؾذي هق ألحـ يف حجتف ،مصداقًا لؼقل الـبل َ «:ق َال إِك َاؿا َأكَا
قن َأ ْل َح َـ بِ ُح اجتِ ِف مِ ْـ َب ْع ٍ
قن إِ َللَ ،و َل َع اؾ َب ْع َض ُؽ ْؿ َأ ْن َي ُؽ َ
َب َش ٌر َوإِك ُاؽ ْؿ َت ْخت َِص ُؿ َ
ضَ ،ف َل ْق ِضل طَ َؾك ك َْح ِق َما َأ ْس َؿ ُع،
ا
َفؿـ َق َضق ُت َلف مِـ ح ِّؼ َأ ِخ ِ
قف َش ْقئًاَ ،فَّلَ َي ْل ُخ ْذ ُه َفنِك َاؿا َأ ْق َط ُع َل ُف قِ ْط َع ًة مِ َـ الـ ِ
اار» .صحقح البخاري (،)69 /9
ُ ْ َ
ْ
َ ْ
( )93كتاب إحؽام )20( ،باب مقطظة اإلمام لؾخصقم ،ح( ،)7168وصحقح مسؾؿ(،)1337/3
( )30كتاب إقضقة )3( ،باب الحؽؿ بالظاهر ،والؾحـ بالحجة  ،ح(.)1713
) (2يف كسخة (ط) «مؿا».
قائَّل« :السقاق يؼتضقفا».
)« (3خرب» غقر مقجقدة يف أصؾ (ط) وقد أثبتفا الؿحؼؼً ،
) (4يف كسخة (ب) «القاحد العبد».
( )5خالػ بعضفؿ يف ذلؽ كالؼاضل « ُش َر ْي ٌح» ،اكظر [:إم ( ،])127 /7و[مختصر الؿزين (،])422 /8
و[مغـل الؿحتاج (.])426 /4
) (6يف كسخة (ب) ،و(ط) «حرية».
) (7يف كسخة (ب) زيادة «الؽتاب» ،وأية ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾
[الـقر(.])33
) (8يف كسخة (ط) « ا
دل».
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[خ/15/أ ]

الػع ِؾ َأ ْققى ِطـدَ مـ َق َال بِ ِف َِٕ :اكف َأمر بِ ْ ِ ِ
(َ -)266أ ان البق َ ِ
الق َٓ ِء فِل ال َب ْق ِع ل ِ َق َؼ َع َذل ِ َؽ ،
اشت َراط َ
َ
ان بِ ْ
ََ
ُ ََ
َ
()2

()1

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َذل ِ َؽ َ ،ف ُق َق ِّب َخ َط َؾ ْق ِف َو ُيـؽِ َر ُه َف َق ُؽ ُ
الح ْؽ ِؿ بِ َفا،
قن ُو ُق ُ
الؿ ْؼ َتضل ل َذل َؽ َأ ْب َؾ َغ فل ال َب َقانَ ،و َأ ْح َػ َظ ل ْؾ َقاق َعةَ ،و ُ
قط ُف ُ
()2

ان يـسك َطؿدً ا لقسـ ح ْؽؿ السف ِق وفِ ِ
ِ
قف َك َظ ٌرَ ،م َع َأ ان َب ْع َض ُف ْؿ َج َع َؾ ُف َأ ْض َف َر
ْ َُ ا ُ َ ا ْ َ
بِ َفاَ ،ول َف َذا َق َال َب ْع ُض ُفؿ َك َ َ َ
()3

()5

()4

ِ
ِ
اهلل َت َعا َلك َأ ْط َؾؿ.
ال ات َل ِو ْي ََّلتَ ،و َل ْق َس َك َذل َؽَ ،و ُ
()6

ت الحاج ِة َِٕ :اكف َلؿ ي ْخ ُط ِ
ان إِ َلك و ْق ِ
( -)267جقا ُز َت ْل ِخ ِقر البق ِ
الح ِ
الِ َٓ ،س اق َؿا َط َؾك َمـ
ب فل َ
َ
َ َ
َ
ََ
َ َ
ُ َ
()7

َق َال َو َق َع ال َب ْق ُع َق ْب َؾ ُ
الخ ْط َب ِة.
()8

ِ
ِ
اج ِة ٕ :اك ُف َل اؿا َح َ
ان َو ْق ُت ال َب ْق ِع إِن َ -و َق َع َب ْعدَ
الح َ
(َ -)268طدَ ُم َج َق ِاز ال ات ْلخ ِقر َطـ َو ْقت َ
()9

ُ
الخ ْط َب ِةَ ،أ ْو َو َق َع إِن ُق ْؾـَا َو َق َع َقبْ َؾ َفا ،
()10

َو َت َع اق َـ َب َق ُ
الح ْؽ ِؿ َب اقـَ ُف
ان ُ
()11

(َ -)269أ ان َأ ْق َقا َل ُف
ل ِ َؼ ْقل ِ ِف

َو َل ْؿ ُي َم ِّخ ْره/.

[ب/16/أ]

الخ ْؿ َس ِة َ ،و َٓ َت َت َع اق ُـ ل ِ ْؾ ُق ُج ِ
ُمـْ َؼ ِس َؿ ٌة إِ َلك إَ ْح َؽا ِم َ
قب إِ آ بِدَ ل ِق ٍؾ :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
()1

()2

اختِق ِ ِ
ِ ِِ
ان َذل ِ َؽ َم َع ُض ُف ِ
اج ْعتِ ِقه» «إِ َّك َؿا َأ ْش َػ ُع»َ ،و َلق َك َ
ب
اره َل ُف ُح ْؽ ًؿا َل َق َج َ
قر ْ َ
ُم َب ِّقـًا ل َؼ ْقلفَ « :ل ْو َر َ

َط َؾ ْق َفا ام َثا ُل ُف َ ،و َلؿ ُتر ِ
اج ْع ُف فِقف.
ْ َ
ْ
()3

()4

) (1يف أصؾ (ط) «بالـؼؾ أققى طـد» ،ويف كسخة (ط) «أققى مـ الؼقل» فؼد تصرف فقفا الؿحؼؼ!.
) (2يف كسخة (ط) «بذلؽ».
) (3يف كسخة (ط) «فؾفذا».
) (4يف حاشقة كسخة (خ) «ققلف يـسك طؿدً ا» طجقب.
) (5يف كسخة (ط) «كان  ....طؿد لقس حؽؿ الشفقد فقف مطرح أن» ،هؽذا وقعت العبارة محرف ًة ،ولؿ ِ
يفتد إلك قراءهتا
ُ ّ
ب بعضفؿ ذلؽ حدي ًثا لؾـبل
الؿحؼؼ ،طػا اهلل طـف ،ك ََس َ

وٓ يصح بؿرة بؾػظ « :إين ٓ أكسك ،ولؽـ أكسك ٕس ّـ

»[ .مقصل مالؽ ت إطظؿل (.])122/1

)« (6تعالك» غقر مقجقدة يف كسخة (ب).
) (7يف كسخة (ط) زيادة «ققل».
) (8يف كسخة (ط) «كان» ،وهل زيادة مـ الؿحؼؼ.
) (9يف كسخة (ط) «ٕن».
)« (10إِ ْن ُق ْؾـَا َو َق َع» غقر مقجقدة يف كسخة (ط) ،والؿقجقد «أو وقع قبؾفا».
) (11يف كسخة (ب) «تغقر» ولعؾف وهؿ.
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قز :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
(َ -)270ج َقا ُز إِ ْص ََّل ِق ال َباصِ ِؾ َط َؾك َما َٓ َي ُج ُ

يثَ « :ف ُفو باصِ ٌل» ،وال َػ ِ
فِل الح ِد ِ
اسدُ
َ
َ
َ َ

مِـْ ُفَ ،ف ُف َؿا َس َقاء.
اإلمام مِـ الؿباح ِ
ِ
اإل ِ
(َ -)271ج َق ُاز امتِـَا ِع ِ
ات  ،إِ َذا َلؿ َي َت َع اق ْـ َط َؾ ْق ِفَ ،و َٓ َأ َم َر ُه
كسان َط اؿا َكدَ َب ُف إِ َل ْقف ِ َ ُ َ ُ َ َ
َ
ْ
()5

ِِ
بِ ِف َأمرا ج ْزماَ ،أما إِ َذا َتعقـ َط َؾق ِف وجب َأوامِره ج ْزماَ ،فنِن َك َ ِ
آستِ ْع َػا ُء َ ،وإِن َك َ
ان
ان ل َؿ ْص َؾ َحتف َف َؾ ُف ْ
َا َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ً
ًْ َ ً ا
()6

حقحِ وجقب َص ِ ِ ِ
يث الص ِ
اهر /الح ِد ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْع ِص َقة .
َ
ُ ُ ُ
ا
َ
اطتف َٕ :اك ُف َلؿ َي ْستَ ْث ِـ إِ آ َ
الؿ ْسؾؿق َـ َف َظ ُ
ل َؿ ْص َؾ َحة ُ
()7

اج َة إِ َذا ا ْق َت َض ْت َب َق َ
ب إِ ْط ََّل ُم ُف َ ،وإِ ْض َف ُار ُهَ ،أ ْو ُك ِد َب إِ َل ْق ِف َط َؾك
ان ُح ْؽ ٍؿ َطام َو َج َ
الح َ
(َ -)272أ ان َ
()8

()9

بِ ُ
الخ ْط َب ِة ل ِؾـااس.

َح َس ِ
الق َقائِ ِعَ ،ك َؿا َأ ْض َف َر ُه الـابِ ُّل
ب َ
احدَ ٌة ،و َقدْ ر ِوي ْت بِ َل ْل َػ ٍ
( -)273جق ُاز الرواي ِة بِالؿعـَك َ ،فنِ ان القاقِع َة و ِ
اظ ُم َت َعدِّ َد ٍةَ ،و َل ْؿ ُيـؽِ ْر ُه
َ َ َ
َ ْ
َ َ
َ ُ َ
ِّ َ َ
()10

َأ َحدٌ مِ َـ ال ُع َؾ َؿاء .
()1

) (1إحؽام الخؿسة هل :الحرام ،والحَّلل ،والؿـدوب ،والؿؽروه ،والجائز ،اكظر [:اإلقـاع لؾشربقـل (/2
 ،)495حاشقة العدوي ( ،)34 /1حاشقة الطحاوي طؾك مراقل الػَّلح (ص.])2/
) (2يف كسخة (ط) «وٓ يتعقـ القجقب» ،قال الباحث :ويف هذا كظرٕ :ن إصؾ يف إمر القجقب ما لؿ ِ
تلت قريـة
تصرفف طـ ذلؽ ،ودلقؾف ققل بريرة ڤ«:أتلمرين؟» ،ويف هذا دلقؾ طؾك أن إمر يؼتضل القجقب ،وققل
الـبل

لفا دلقؾ طؾك صرفف طـ القجقب ،ولق كان إمر ٓ يػقد القجقب لؿا استػفؿت مـف.

) (3يف كسخة (ط) «امتثالفا لف».
) (4يف كسخة (ب) «تراجعفا» ،وهق خطل.
اإلمام يف الؿباح ِ
ِ
ات» ،ويف أصؾ (ط) «اإلمان» ،وهق تصحقػ.
َُ َ
) (5يف كسخة (ط) «كَدَ َب ُف َ ُ
) (6يف كسخة (ط) وقع كؼص وتحريػ ،فؼد جاءت« :جازمًا فنن كان لؿصؾحتف فؾف آمتـاع» ،ويف إصؾ «اإلتقا».
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ب َوك َِر َه،
قؿا َأ َح ا
( )7يميد ذلؽ ما ا
الؿ ْسؾ ِؿ ف َ
الؿ ْرء ُ
الس ْؿ ُع َوال اطا َط ُة َط َؾك َ
صح َط ْـ َط ْبد اهلل ﭭَ ،ط ِـ الـابِ ِّل َ ،ق َال « :ا
َما َل ْؿ ُي ْم َم ْر بِ َؿ ْع ِص َق ٍةَ ،فنِ َذا ُأمِ َر بِ َؿ ْع ِص َق ٍة َفَّلَ َس ْؿ َع َو َ
ٓ َصا َط َة» صحقح البخاري ( )93( ،)63 /9كتاب
إحؽام )4( ،باب السؿع والطاطة لإلمام ما لؿ تؽـ معصقة ،ح( ،)7144صحقح مسؾؿ (،)1469 /3
( )33كتاب اإلمارة )8( ،باب وجقب صاطة إمراء يف غقر معصقة ،وتحريؿفا يف الؿعصقة ،ح(.)1839

) (8يف كسخة (ط) «إطَّلكف» ،ويف إصؾ ما أثبتف يف الؿتـ ،إٓ أن الؿحؼؼ كؼؾفا مـ الػتح.
) (9يف كسخة (ط) «أم».
) (10الرواية بالؿعـك هل :أن يذكر الحديث بؿعـاه دون لػظف ،أي أتك بالؿؼصد الؿراد ،مـ العؾؿاء مـ مـع
َس $فؼد َق َال« :ك ُُّؾ ح ِد ٍ
ذلؽ ومـفؿ مـ أجاز ،فؿـ الؿاكعقـ لذلؽ اإلمام َمال ِ ُؽ ْب ُـ َأك ٍ
يث لِؾـابِ ِّل
َ
)(200

[خ/15/ب]

(َ -)274تس ِؿ َق ُة إَ ْح َؽا ِم سـَـًاَ ،وإِن َكا َك ْت َو ِ
اج َب ًة :ل ِ َؼ ْق ِل َطائِ َش َة –ڤَ « -كا َك ْت فِل َب ِر َير َةَ :ث ََّل ُ
ث
ُ
ْ
ُسـ ٍَـ» َ ،و َأ َرا َد ْت َث ََّل َث َة َأ ْح َؽا ٍمَ ،و َل ْؿ ُيـؽِ ْر ُه َأ َحد.
()2

يث إِ َذا َلؿ ي ْخ َت اؾ الؿعـَك ،وجق ُاز َت ْؼطِ ِ
ض الح ِد ِ
ِ
ِ ِ
قع ِف بِ ِر َوا َي ِة
َ َ َ
َ ْ
(َ -)275ج َق ُاز آ ْقت َصار َط َؾك ِر َوا َية َب ْع ِ َ
َ
ح ِ
اري ﭬ فِل ص ِ
ِ
ِ ِ
قح ِف ِخ ََّل ًفا ل ِ َؿ ْـ َمـَ َع َذل ِ َؽ َ :فنِ انِ /ر َوا َي َة َه َذا
َ
اج إِ َل ْقف فل َبابِف َك َؿا َف َع َؾ ُف ال ُب َخ ِ ُّ
َما ُي ْح َت ُ
()3

()4

الؼص َة فِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قفَ ،و َل ْؿ يـؽِ ْر ُه َأ َحد.
ب ُكؾ مـْ ُفؿ َجؿ ْق َع ا
الحديث َلؿ َي ْستَ ْقط ْ
َ
ض الح ِد ِ
(َ -)276أ ان و ْهؿ الر ِ ِ
يث فِل َطدَ ٍدَ ،أ ْو ِص َػ ٍةَ ،أ ْو َغ ْق ِر َذل ِ َؽ َٓ َي ْؼدَ ُح فِل ثِ َؼتِ ِف،
او ْي ف ْل َب ْع ِ َ
َ َ ا
()5

َو َطدَ ا َلتِ ِف إِ َذا َل ْؿ َي ْؽ ُث ْر َذل ِ َؽ مِـْ ُف َِٕ :اك ُف ُر ِو َي مِـ َص ِر ِ
يؼ ِه َشا ِم ْب ِـ ُط ْر َو َة َط ْـ ُط ْر َو َة« :تِ ْس ُع َأ َواقِل فِل تِ ْس ِع
الز ْه ِري َطـ ُطرو َةَ « :خؿس َأواقِل فِل َخؿ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
قـ»َ ،و َأ ُّي َفا َك َ
ان َأ َحدَ ُه َؿا َف َ
أخ ُر
س سـ َ
ْ ُ َ
ْ ْ َ
سـ ْق َـ»َ ،ومـ َص ِر ْي ِؼ ُّ ِّ
ْ
()7

()6

ِ
الؼص َة و ِ
ِ
احدَ ٌة.
َو ْه ٌؿ َٕ :ان ا َ

ِ
ُيمَ ادى طَ َؾك َل ْػظِ ِف َوطَ َؾك َما ُر ِو َي َ ،و َما ك َ
اب ا ْل َؿ ْعـَك»[.الؽػاية يف طؾؿ الرواية
َان طَ ْـ َغ ْق ِره َف ََّل َب ْل َس إِ َذا َأ َص َ
لؾخطقب البغدادي (ص ،])188:ومـفؿ مـ ا
رخص ،ولعؾ ما ُروي طـ طائشة ڤ ُيم ِّيد ذلؽ ،طـ طُ ْر َو َة
ِ
ِ
ِ
ُب طَ ـِّل ا ْل َح ِد َ
يث ُث اؿ َت ُعق ُد َفت َْؽ ُت ُب ُف» َف ُؼ ْؾ ُت َل َفا:
َق َالَ :قا َل ْت لل طَائ َش ُة ڤَ :يا ُبـ اَل« :إِ اك ُف َي ْب ُؾ ُغـل َأك َاؽ َت ْؽت ُ
َأ ْس َؿ ُع ُف مِـ ِْؽ طَ َؾك َش ْل ٍء ُ ،ث اؿ َأطُ ق ُد َف َل ْس َؿ ُع ُف طَ َؾك َغ ْق ِر ِه َ ،ف َؼا َل ْتَ :ه ْؾ َت ْس َؿ ُع فِل ا ْل َؿ ْعـَك ِخ ََّل ًفا؟ ُق ْؾ ُت، َٓ :
َقا َل ْتَ َٓ :ب ْل َس بِ َذل ِ َؽ»[ .الؽػاية يف طؾؿ الرواية لؾخطقب البغدادي (ص.])205/
) (1هذه الػائدة غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
) (2سبؼ تخريجف(ص )133مـ هذا البحث.
) (3مـفؿ :اإلمام أحؿد وابـ الصَّلح .اكظر[ :فتح الؿغقث ( )256 /2لؾسخاوي].
) (4يف كسخة (ب) ،و(ط) «رواة» ،وهق الصقاب.
) (5القهؿ ما يحصؾ مـ الراوي مـ :الخطل يف القصؾ ،أو اإلرسال ،أو الرفع أو الققػ ،أو كسقان لػظ ،أو
إدخال حديث يف حديث ،وغقر ذلؽ .اكظر[ :التقضقح إهبر لتذكرة ابـ الؿؾؼـ يف طؾؿ إثر (ص.])52 :
) (6الزهري طالؿ جؾقؾ ،وهق «مـ أئؿة الؿحدثقـ»[ .تذكرة الحػاظ لؾذهبل ( .])72 /4العالؿ السقي
والراوي الروي أبق بؽر محؿد بـ مسؾؿ بـ شفاب الزهري كان ذا طز وسـاء وفخر وسخاء وققؾ إن
التصقف دراية وصدق وسخاوة وخؾؼ[ .حؾقة إولقاء ٕبل كعقؿ (.])360 /3
) (7يف كسخة (ب) وأيفؿا ،ويف كسخة (ط) «وإكؿا» وهق هؿ.
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[ب/16/ب]

ت مِ ْـ كِ َتا َبتِ َفا َش ْق ًئاَ :ل َؽ َ
الر َوا َي َت ْق ِـ َس ْف ًَّل بِ َل ان
تَ :و َل ْق َٓ َما ُر ِو َي َأ اك َفا َل ْؿ َت ُؽ ْـ َأ اد ْ
ُق ْؾ ُ
ان َ
الج ْؿ ُع َب ْق َـ ِّ
َي ُؽ ْق َن َأ ْص ُؾ الؽِ َتا َب ِة تِس ًعاَ ،وال َباقِل َو ْق َت الس َم ِ
ال .
ُّ
ْ
()1

ِ
ِ
(َ -)277ج َق ُاز ِ ِ
الؿ ْؼ ُص ْقدِ مِـْ ُف :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
الؿ ْح َتاجِ إِ َلك َب َقان َ
الؿ ْج َؿ ِؾ ُ
است ْع َؿال ال اؾ ْػظ ُ
ْ

ِ
اب
« :ك َت ُ

ِ
ِ
الؿ َرا ُد ﴿ ...ﮢ ﮣ ﮤ ﮥَ ، ﴾...أ ْو ﴿ ﭫﭬﭭﭮ
اهلل َأ َح ُّقَ ،و َش ْر ُط اهلل َأ ْو َث ُق»َ ،و ُ
()2

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾...أي ُةَ ،أ ْو ﴿ ...ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ، ﴾...
()4

()3

الؿ َرا ُد بِؽِ َت ِ
اب اهللِ ُح ْؽ ُؿ اهللِ َك َؼ ْقل ِ ِف  ...﴿:ﭚ ﭛ ﭜ َِٕ : ﴾...ان ا
قر َلقْ َس َكصا فِل
الؿ ْذ ُك َ
الش ْر َط َ
َو ُ
()5

()7

()6

كِ َت ِ
اب اهللِ َت َعا َل ْك َف َت َع اق َـ َما ُق ْؾـَا ُه.
ِ
(َ -)278ج َق ُاز /استِ ْعؿ ِ
الج ِّر فِل َم ْعـَك َب ْع ِ
ال َب ْع ِ
ض ِطـدَ َمـ َق َ
ال« :لَ ُف ْم» بِ َؿ ْعـَك [خ/16/أ]
ض ُح ُروف َ
ْ َ
ِ
ب ال ُؽ ْقفِ ِّقق َـ ل ِ َؼ ْقل ِ ِف َت َعا َلك...﴿ :ﯓ ﯔ ﯖَ ، ﴾...و َق ْقل ِ ُف َت َعا َلك:
الؿ َزك ُّلَ ،-$-و ُه َق َم ْذ َه ُ
َط َؾ ْق ِفؿ َقا َل ُف ُ
()8

()9

َت َعا َلك ...﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ. ﴾..
()10

( -)279جق ُاز ِرسا َل ِة الؿر َأ ِة إِ َلك مـ ُتعامِ ُؾف بِ َغق ِر إِ ْذ ِن َزو ِجفا ،إِ َذا َلؿ َت ُؽـ ِريب ٌة ،و ُهق َض ِ
اه ٌر مِ ْـ
َ َ َ
ْ َ
َ َ ُ ْ
َ َ
َْ
َ

()11

إِرس ِ
ال َطائِ َش َة – ڤ -إِ َلك َأ ْه ِؾ َب ِر َير َة– ڤ.-
ْ َ

) (1يف كسخة (ط) زيادة «خؿسًا».
([ )2إحزاب.]5:
(([ )3إحزاب.]37:

([ )4الحشر.]7:
) (5يف كسخة (ب) أو الؿراد ،ويف (ط) «إذ الؿراد».
) (6يف كسخة (ط) «تعالك».
([ )7الـساء.]24:
) (8يف كسخة (ب) ،و(ط) «كؼقلف».
([ )9اإلسراء ،]7:وقد سبؼ بقان ا
أن يف ذلؽ كظر.
([)10الرطد .]25:يف كسخة (ط) زيادة «وكحقه».
)« (11مـ» غقر مقجقدة يف كسخة (ب).
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(َ -)280أ اكف َٓ ب ْلس بِر ْف ِع الؿر َأ ِة صق َتفا فِل بقتِفا إِ َذا َلؿ ي ُؽـ مـ يسؿع صق َتفا ،وي ْخ َشك ِ
الػ ْتـَ ُة
َْ َ
َْ َ ْ َ
ْ َ ْ َ ْ َْ َ ُ َ ْ َ َُ
ُ َ َ َ
()1

بِ ِف :ل ِ َؼ ْق ِل َطائِ َش َة – ڤَ « :-و َر َف ْع ُتَ /ص ْقتِل».

[ب/17/أ]

قز ر ْف ِع الؿر َأ ِة صق َتفا بِح ْضرةِ َزو ِجفا ،وإِن َك َ ِ
قؿ ا
الش ْل ِن :ل ِ َؿا َذ َك ْر َكا َ ،م َع َأ ان
َْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ان َطظ َ
(َ -)281ي ُج ُ َ
()3

()2

َأ ان إَ َد َب ِخ ََّل ُف ُفَ :فأ َي ُة َم ْح ُؿق َل ٌة َط َؾك َر ْف ِع ِف َب ْق َـ إَ َجاكِ ِ
اف آ ْفتِ َت ُ
ان بِ َص ْقتِ َفا .
بَ ،أ ْو َح ْق ُث ُي َخ ُ
()5

()4

ِ
الر ُج ِؾ َط َؾك َر ُس ْق ٍل إِ َلقْ ِف َك َؿا إِ َذا َجا َء َه بِ َؿا ُيـؽِ ُر ُه ،ل ِ َؿا َت َؼدا م .
(َ َٓ -)282ب َل َس بِ َر ْف ِع َص ْقت ا
()7

()6

ِِ
ِ ِِ ِ
ِ
الح ار ِةَ ،ك َؿا َأ ْب َط َؾ ْت كِ َتا َب ُة َب ِر َير َة – ڤ-
(َ -)283ي ُج ُ
قز إِ ْب َط ُال ك َؽاحِ ال َع ْبد بِ َب ْقعف مـ َز ْو َجتف ُ
ِ
اح َز ْو ِج َفا .
َو ُح ِّر َي ُت َفا ك َؽ َ
()8

ِ
ٍ
ِ
ِ
اها َ ،و ِر َضا
الق ْص ُئ ال َؽامِ ُؾ بِ ِر َض َ
الؿ َط اؾ َؼة َث ََّل ًثا بِ َت ْز ِويجِ َط ْبد َي َت َل اتك مـْ ُف َ
(َ -)284ج َق ُاز َت ْحؾق ِؾ ُ
()9

َأول ِقائِفاُ ،ثؿ َتؿؾِ ُؽف بِبقعٍَ ،أو ِهب ٍةَ ،فقب ُط ُؾ كِ َؽاحف ،و َت ِ
ح ُّؾ ل ِ ْ َ
ل اول .
ُ ُ َ
ْ َ َ ا ْ ُ َْ ْ َ َْ
()11

()10

الذمِ ِ
الر ُج ِؾ ا
قؿَ ،و َت ْز ِويجِ ال َب ْق َضا َء بِإَ ْس َق ِد َِٕ :ان َب ِر َير َة –
الؿ ْر َأة َ
الح ْسـَا َء بِ ا
(َ -)285ج َق ُاز َت ْز ِويجِ َ
ان ُم ِغ ٌ
ڤَ -كا َك ْت َب ْق َضا َء قِ ْبطِ اق ًةَ ،و َك َ
قث َأ ْس َق َد َحبَ ِشقاَ ،و َمـَ َع ُف َق ْقم.
) (1يف كسخة (ب) «تخشك».
) (2يف كسخة (ط) «جقاز».
) (3يف كسخة (ط) «ذكركاه».
) (4يف كسخة (ط) زيادة «الؽريؿة».
) (5اكظر سابؼتفا (.)280
)« (6كؿا» غقر مقجقدة يف كسخة (ب) ،و(ط).
) (7يف كسخة (ط) .وققلف «تؼدم» أي يف الػائدة (.)280
) (8يف كسخة (ط) «بـؽاح».
الح ّرة الؿطؾؼة ثَّل ًثا وتزوجفا طبد وحصؾ مـف القطء ،ثؿ اكػسخ كؽاحفا أو صؾؼفا ح اؾت للول،
) (9أي أن ُ
والؿؼصقد أكف ٓ يشرتط أن يؽقن حرا ،وأية طام ٌة يف ذلؽ ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ﴾[البؼرة« ،]230:ويـسحب هذا الحؽؿ طؾك العبد
وإمةٕ :ن الحديث لؿ ُيػرق بقـ الحر والعبد»[ .الؿجؿقع شرح الؿفذب (.])283 /17
) (10يف كسخة (ط) « َتؿ اؾؽ».
) (11قال الباحث :هذه مـ ِ
شرطا.
الح َقؾ الباصؾة ،وهل مرفقض ٌة ً
)(201

(َ -)286أ ان كِدَ اء الرج ِؾ بِاس ِؿ ِف مِـ َغق ِر ُكـْق ٍة  ،و َٓ َتعظِق ٍؿ جائِ ٌز ،إِ ْذا َلؿ ي ُؽـ فِ ِ
قف إِ ْي َح ُ
اش
ْ ْ َ
َ
َ
ْ ْ
َ ا ُ
ْ َ
ْ
()1

َصدْ ِر ِه  :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
()2

يثَ ،م َع ُط ُؾ ِّق َقدْ ِر ال َع ابا ِ
الح ِد ُ
س-ﭬَ -و َم ِـز َلتِ ِف مِـْ ُف،
ب َ »...
اس َأ َل َت ْع َج ُ
َ « :يا َع َّب ُ

ػ بِ ْ ِ ِ
ال ،وال َؼرائِ ِـ ،والؿ َؼ ِ
ِ
اصد.
َو َذل ِ َؽ َي ْخ َتؾِ ُ
َ َ
اخت ََّلف إَ ْح َق َ َ
(َ -)287أ ان الؿر َأ َة إِ َذا َف اق َت ْت ُب ْض َع َفا َط َؾك َز ْو ِج َفا َب ْعدَ الدُّ ُخ ِ
قل :بِنِ ْس ََّل ٍم َ ،أو ِر اد ٍة،
َْ
()3

َأ ْو َف ْسخٍ بِ ُح ِّر َي ٍة َلؿ َت ْر ِج ْع بِ َؿ ْف ِر َها  َِٕ :ان َب ِر َير َة -ڤَ -ف اق َت ْت َذل ِ َؽ َط َؾك َز ْو ِج َفا بِؽِ َتا َبتِ َفا،
()4

اختِ َق ِ
َو ُح ِّر ايتِ َفاَ ،و ْ
الر ُجق ِع َط َؾ ْق َفا.
ار َها َ ،و َل ْؿ ُي ْؼ َض َل ُف  /بِ ُّ
()6

()5

[خ/16/ب]

()7

( -)288جق ُاز ا ْقتِـَ ِ
اء الؿ ِ
الَ ،وا ِّد َخ ِ
ار ِه َم َع َأ َد ِاء َز َكاتِ ِف :ل ِ َؼ ْق ِل َطائِ َش َة ڤَ « :أ ْن َأ ُعدَّ َها َل ُف ْم َعدَّ ًة
َ َ
َ
احدَ ًة» ،وفِل الرواي ِة إُخرى َ « :أ ْن َ َأصبفا لَفم صب ًة و ِ
و ِ
احدَ ًة»َ ،و ِه َل تِ ْس ُع َأ َواقِل َ /ذ َهبًا َ ،فدَ ال َط َؾك
ُ َّ َ ُ ْ َ َّ َ
َ
َ
ِّ َ َ
َ
()2

()1

ُح ُصقل ِ ِف ِطـدَ َهاَ ،أ ْو َت ْح ِصقؾِ ِف مِ ْـ َغ ْق ِر َهاَ ،ف َؼدْ َج َاز ل ِ َذل ِ َؽ ال َغ ْقر.

) (1يف كسخة (ط) « ِ
كـقتف».
) (2إيحاش صدره :مـ القحشة ،وطدم اإليـاس ،و «ا َلق ْح َش ُ
الؿ ْغت َُّؿ وقق ٌم َو َح َ
الق ْح َش ِة :ضدّ
اشك ُ
وهق َف ْعَّلن مـ َ
انُ :
ُ
والق ْحشةَ :
الؿؽان إذا صار َو ْحشًا ،وكذلؽ َت َق اح َش ،وقد ْأو َح ْش ُت
وأو َح َش
والف ّؿْ ،
الخ ْؾ َقة َ
ضدّ إُكْسَ ،
فاست َْق َح َش» [ .الـفاية يف غريب الحديث وإثر ابـ إثقر (« ،])347 /5ققلف تمكس القحشان فقف
الر ُج َؾ ْ
ا
وجفان أحدهؿا أن تؾؼاه بؿا يمكسف مـ الؼقل الجؿقؾ وإكؿا هق فعَّلن مـ القحشة» [ .غريب الحديث
لؾخطابل ( ،])157 /1وقال ابـ فارس(« :وحش) القاو والحاء والشقـ :كؾؿ ٌة ُّ
تدل طؾك خَّلف اإلكس،
فار َق إكقس»[ .معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس ([ .])68/6اكظر :لسان العرب ابـ مـظقر (.])368/6
ا
تقحشَ :

ِ
زو ْجتَفا» [ .الـفاية يف غريب
) (3ال ُبضع هق الػرج ،والؿؼصقد هـا الجؿاع« ،يؼال أ ْب َض ْع ُت الؿرأة إ ْبضاطا إذا ّ
ؿك ال َػ ْرج ُب ْض ًعا» .غريب الحديث ٓبـ الجقزي (،])74/1
الحديث وإثر ابـ إثقر (« ،])345/1و ُي َس ا
َ
الؿباش َرة فنكّفا مـ ذلؽٕ ،كّفا ُمػاطَ ؾ ٌة مـ ال ُب ْضعِ ،وهق مـ َح َسـ
باض َعة التل هل
الؿ َ
قال ابـ فارس« :فل ّما ُ
الؽِـايات ،وقال ابـ إطرابل :ال ُب ْضع الـِّؽاح ،والبِضاع ِ
الجؿاع» [.معجؿ مؼايقس الؾغة ابـ فارس
ّ
( ])241/1بتصرف.
) (4يف كسخة (ط) «يرجع».
) (5يف كسخة (ط) «واختقاره».
) (6يف كسخة (ب) «تؼض».
)« (7لف» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
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[ب/17/ب]

ِ
( -)289يج ُ ِ ِ
الح ِّؼ َط َؾك َح ِّؼ ِف إِ َذا َج ِف َؾ َذل ِ َؽَ ،ب ْؾ َي ِ
اف
ب إِ َذا َخ َ
ج ُ
ب َ
قز ل ْؾ َحاك ِؿ َأن ُيـَ ِّب َف َصاح َ
َ ُ
ول اهلل ِ
ِ ِ ِِ
اها َر ُس ُ
َض َق َ
اط ُف َط َؾ ْقف :ل َؼ ْقلف « َفدَ َع َ

َفخَ قرها» ،و َققل ِفَ « :أ ْك ِ
ت َأ ْم َؾ ُ
ك بِـَ ْػ ِس َفا » .
َّ َ َ َ ْ ُ
()4( )3

ِ
ِ ِ ِ
ب بِ َت ْع ِ
ِ ِ
الؿ َؽا َت ِ
الحاكِ ِؿ َِٕ :ان بَ ِر َير َة -ڤ-
ج ْق ِز َك ْػسف م ْـ َغ ْق ِر إِ ْذن َ
(َ -)290ج َق ُاز است ْؼ ََّلل ُ
َس َع ْت فِل َذل ِ َؽ بِ َغ ْق ِر إِ ْذ ِن َحاكِؿ.
()5

ِ
الؿ َؽا َت ِ
ب َك ْػ َس ُف َقبْ َؾ َأ َد ِاء َش ْل ٍء مِـ كُ ُجقمِ ِف :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف َ «:و َل ْم َت ُؽ ْن َأ َّد ْت ِمن
(َ -)291ج َق ُاز َت ْعج ْق ِز ُ
()6

كِ َتا َبتِ َفا َش ْق ًئا ».
()7

قل اهللِ
(َ -)292أ ان ُك اؾ ُح ْؽ ٍؿ َح َؽ َؿ بِ ِف َر ُس ُ

هق ح ْؽؿ اهللِ َتعا َلك :ل ِ َؼقل ِ ِفُ « :ك ُّل َشر ٍ
ط َل ْق َس فِي
ْ
َ
ْ
ُ َ ُ ُ
()8

كِ َت ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ص كِ َت ِ
اب اهللِ َ ،ف َق ُؽ ُ
قن ُح ْؽ ُؿ ُف ُح ْؽ َؿ
الق َٓ َء ل َؿ ْـ َأ ْط َت َؼَ ،و َلقْ َس فل َك ِّ
اب اهلل َف ُف َو َباص ٌل»َ ،و َقدْ َح َؽ َؿ َب َل ان َ
()9

ِ
يث الع ِس ِ
ِ
قػَ ،و َق ْق َل ُفَ « :لَ ْق ِض َق َّن َب ْقـَ ُؽ َؿا بِؽِ َت ِ
اب اهلل ِ» ،
اهلل َت َعا َلكَ ،و َي ْش َفدُ َحد ُ َ
()11

()10

) (1يف كسخة (ط) «ويف رواية».
) (2يف كسخة (ط) « ٍ
أواق».
أكت .»...
) (3يف كسخة (ب)( ،ط) «بـػسؽ» ،وهق الصقاب ،ووقع يف كسخة (ط) خطل يف الضبط فضبِطت « َ
) (4يف كسخة (ب) ،و(ط) «الحديث».
) (5يف كسخة (ط) «بقعت».
) (6يف كسخة (ط) «تعجقؾ» ،وهق خطل.
) (7يف كسخة (ب) «شقئا مـ كتابتفا».
) (8يف كسخة (ب) ،و(ط) «ففق».
) (9يف كسخة (ط) «الؽتاب».
) (10يف كسخة (ب) «ويشبفف» ،ويف (ط) «قال ويشبف» ،و«تعالك» غقر مقجقدة يف (ط) فؼرأها «قال»..
قل اهللِ ا ْق ِ
) )11يؼصد ما جاء :طَ ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة َوزَ ْي ِد ْب ِـ َخال ِ ٍد ا ْل ُج َفـِل ﭭ َق َآَ :جا َء َأطْ َرابِل َف َؼ َالَ :يا َر ُس َ
ض َب ْقـَـَا
ِّ
ِ
بِؽِت ِ ِ
ض َب ْقـَـَا بِؽِت ِ
ام َخ ْص ُؿ ُفَ ،ف َؼ َالَ :صدَ َق ا ْق ِ
َاب اهللَ ،ف َؼ َال ْإَطْ َرابِل :إِ ان ا ْبـِل ك َ
َان طَ ِسق ًػا طَ َؾك َه َذا
َاب اهلل َف َؼ َ
ُّ
ِ
ِ
ِِ
الر ْج ُؿ َف َػدَ ْي ُت ا ْبـِل مِـْ ُف بِ ِؿائ ٍَة مِ ْـ ا ْل َغـ َِؿ َو َولِقدَ ٍةُ ،ث اؿ َس َل ْل ُت َأ ْه َؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ
َفزَ كَك بِا ْم َر َأتفَ ،ف َؼا ُلقا لل :طَ َؾك ا ْبـ َؽ ا
َف َؼا ُلقا :إِكاؿا طَ َؾك ابـ ِ َؽ ج ْؾدُ مِائ ٍَة و َت ْغ ِريب طَ ا ٍمَ ،ف َؼ َال الـابِل ْ ََٕ :ق ِضقـ بقـ َُؽؿا بِؽِت ِ ِ
القلِقدَ ُة
َاب اهلل َأ اما َ
ُ
َ
َ
ْ
َ ا َْ َ
َ
ُّ
ِ ٍ
ِ
يب طَ ا ٍم َو َأ اما َأك َْت َيا ُأ َك ْق ُس ل ِ َر ُج ٍؾ َف ْ
اغدُ طَ َؾك ا ْم َر َأ ِة َه َذا َف ْار ُج ْؿ َفا
َوا ْل َغـ َُؿ َف َرد طَ َؾ ْق َؽ َوطَ َؾك ا ْبـ َؽ َج ْؾدُ مائَة َو َت ْغ ِر ُ
َف َغدَ ا طَ َؾ ْق َفا ُأ َك ْق ٌس َف َر َج َؿ َفا" ،صحقح البخاري ( )53( ،)184/3كتاب الصؾح )5( ،باب إذا اصطؾحقا طؾك
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والر ْج ُؿ فِل َك ِّص ِف َ ،و َقدْ َت َؼدا َم َك ْح َقه.
َو َل ْق َس ال ات ْغ ِر ُ
يب ا
()1

اكت ثِ َؼ ًة َ ،كؿا ُيؼبَ ُؾ َخبَر الر ُج ِؾ ال ِّث َؼ ِة :ل ِ َؼ ُب ِ
قل َأ ْخ َب ِ
الؿ ْر َأةِ َم ْؼبُ ٌ
ار
قل إِ َذا َك ْ
ُ ا
َ
(َ -)293أ ان َخ َب َر َ

()3

()2

َطائِ َش َةَ ،و َب ِر َير َة -ﭭ -بِا ِّت َػاق.
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
الؿ ِغ َقرة».
(َ -)294أ اك ُف َي ُج ُ
قز َأن ُي َؼ َالَ :ط ْبدٌ ل ُػ ََّل َن  :ل َؼ ْقلفَ « :ع ْبدٌ ل َبـي ُ
()4

ِ
ِ
الح ُؼ ِ
ِ
قق إِ اك َؿا َي ُؽ ُ
الس َـ ِة ال َؼ َؿ ِر اي ِة ال َع َربِ اق ِة :ل ِ َؼ ِقل ِ َفا
الؿ َعا َم ََّلتَ ،و ُ
قن بِ َ
(َ -)295أ ان ال ات ْلج َقؾ فل ُ
()5

«تِ ْس َع ُة َأ ْع َوا ٍم»َ ،وال َعا ُم إِ اك َؿا ُه َق بِال َع َربِ اقة.
()1

ِ
اإل ِ
ار ِ
(َ -)296ج َق ُاز إِ ْض َف ِ
ت َل َفا َعائِ َش ُة ڤ:
قؿا ُي ِريدُ ِش َرا َء ُه :ل ِ َؼ ْقل ِ ِفَ « :ف َؼا َل ْ
كسان َر ْغ َب َت ُف ف َ
َ
()8

()7

ت فِ ْق َفا» َأيَ :ر ِغ َبت.
َو َك ِػ َس ْ
( -)297جق ُاز إِ ْص ََّل ِق إَه ِؾ َط َؾك الساد ِة ،والؿ اَّل ِك :ل ِ َؼق ِلَ /طائِ َش َة ڤ« :إِ َّن َأحب َأه ُؾ ِ
ك»،
ْ
َ َّ ْ
ْ
َ َ
ا َ َ ُ

[ب/18/أ]

ت َأ ْه ِؾي» ،و« َما َر َّد َأ ْه ُؾ َفا».
َو َق ْقل ِ َفاَ « :كا َت ْب ُ
ل ِ ِعب ِ
اد ِه.
َ

الر ُج ُؾ ُم ِغق ًثا َِٕ :ان الـابِ ال
(َ -)298ي ُج ُ
قز َأن ُي َس اؿك ا

ِ
الؿ ِغ ُ
قث
اهلل َت َعا َلك ُه َق ُ
َ /لؿ ُيـؽ ْر ُهَ ،و ُ

صؾح جقر فالصؾح مردود ،ح( ،)2695وصحقح مسؾؿ ( )29( ،)1324/3كتاب الحدود)5( ،باب مـ اطرتف
طؾك كػسف بالزكك ،ح(.)1698 ،1697

) (1يف كسخة (ط) «قصتف».
) (2بقب البخاري يف صحقحف( )95( ،)90/9كتاب أخبار أحاد )6( ،باب َخب ِر الؿر َأ ِة الق ِ
احدَ ِة،
َ
َ
ا
َ
َْ
الضب ،و َقبقل الـبل
ثؿ ساق حديث أكؾ لحؿ ا
ح( ،)7267ا

خرب إحدى زوجاتف ،ومعـك ذلؽ أن

البخاري يرى قبقل خرب الؿرأة ،وقال الخطقب البغدادي« :$فنذا ثبت أن خرب الؿرأة العدل مؼبقل وأكف
أيضا قبقل تعديؾفا لؾرجال» .الؽػاية يف طؾؿ الرواية (ص.)98 /
إجؿاع مـ السؾػ وجب ً
) (3يف كسخة (ط) «لؼقل طائشة».
) (4يف كسخة (ط) «بـل فَّلن».
) (5يف كسخة (ب) «تؽقن».
) (6يف كسخة (ب) «تسع».
) (7يف كسخة (ب) «رغبة».
) (8يف كسخة (ط) «كؼقلف :فؼالت طائشة».
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[خ/17/أ]

ِ
ِ
الؿ َؽاتِ َب َة َمـْ َع َفا مِ َـ ال ات ُؽ ُّسب.
(َ -)299ل ْق َس ل َز ْوجِ إَ َمةَ ،و ُ
()1

قز ِط ْت ُؼ إَم ِة الؿ َزوج ِة بِحرَ ،أو َطب ٍد  َِٕ :ان ال َؼصدَ بِؽِ َتابتِفا ِط ْت ُؼفاَ ،ف ِ
الع ْت ُؼ َأ ْو َلك
(َ -)300ي ُج ُ
َ
َ َ
ْ
ْ ْ
َ ُ ا َ ُ
()2

الج َقاز.
بِ َ
(َ -)301أ ان م َال الؽِ َتاب ِة َٓ حدا فِ ِ
قف َِٕ :ان الـابِ ال
َ
َ
َ
ِ
ِ
اح :ل ِ َت ْخقِ ِقر َب ِر َير َة – ڤَ ،-و َل ْق َب َط َؾ َل َؿا ُخقِّ َرت.
(َ -)302أ ان الؽ َتا َب َة َٓ ُت ْبط ُؾ الـِّ َؽ َ

َلؿ َي ْس َت ْػ ِص ْؾ َطـ َذل ِ َؽَ ،و ُه َق َو ْق ُت َب َقاكِف.

()3

ِ
ِ
قل الؿعتِ ِؼ َه ِدي َة الؿع َت ِؼ :ل ِ َؼب ِ ِ
ص َذل ِ َؽ َث َقا َبف.
قل َطائ َش َة – ڤَ -ذل َؽَ ،و َٓ ُيـؼ ُ
ُ
ا ُ ْ
(َ -)303ج َق ُاز َق ُب ِ ُ ْ
قز َأن يفدَ ى إِ َلك َأه ِؾ الرج ِؾ َقب َؾ استِ ْئ َذاكِ ِف ،إِ َذا َلؿ َت ُؽـ ِريب ًة ،و َٓ َكر ِ
اه َق َت ُف
(َ -)304ي ُج ُ
َ َ
ْ
ا ُ
ُْ
َ

()5

()4

ل ِ َذل ِ َؽ َِٕ :ان َب ِر َير َة – ڤَ -أ ْهدَ ْت إِ َلك َطائِ َش َة – ڤَ -ق ْب َؾ إِ ْذكِ ِف

َ ،و َل ْؿ ُيـؽِ ْره.

ِ
( -)305جق ُاز ِ ِ ِ
الصدَ َق ُةْ َِٕ :كؾِ ِف
الفد اية ل َؿـ َت ْح ُر ُم َط َؾ ْقف ا
َ
َ َ

ال اؾ ْحؿ.

الخ ْطب ِة ل ِ ْؾعب ِد َقب َؾ إِ ْذ ِن سق ِد ِه :ل ِ ِ
( -)306جق ُاز ِ
خ ْط َبتِ ِف
َ ِّ
َ َْ ْ
َ َ

ب ِرير َة ل ِؿ ِغ ٍ
قث – ﭭ.-
َ َ ُ

( -)307إِ ْط ََّل ُن الس ْؾ َط ِ
قع فِقف.
ان بِإَ ْم ِرَْ ،أو الـا ْف ِل ال َعا ِّم إِ َذا َخ َ
الق ُق َ
اف َج ْف َؾ ُفؿ َل ُفَ ،أ ْو ُ
ُّ
(َ -)308ي ُج ْق ُز

()6

َأ ْن َت ْؼ َب َؾ َه ِد اي َة ال َغ ْق ِر َل َفا بِ َغ ْق ِر إِ ْذ ِن َز ْو ِج َفا :إِ َذا َل ْؿ "ِ "...ري َب ًةَ ،أ ْو ُض اـ
()7

َكر ِ
اه َق َت ُف ل ِ َذل ِ َؽ.
َ
()9

ِ
الؿ َؽاتِ َب َة».
) (1يف كسخة (ط) «إَ َمة ُ
) (2يف كسخة (ط) « بِ َع ْب ٍد َأ ْو ُح ٍر».
) (3يف كسخة (ط) «لِت ْ
َخقِ ْق ِر ِه».
) (4يف كسخة (ط) «َٕ ْه ِؾ».
) (5يف كسخة (ب) ،و(ط) «لؿ يؽـ ريبة ،وٓ كراهقة».
) (6يف كسخة (ب) ،و(ط) «يجقز لؾؿرأة» وهق أصح.
)« (7لفا» غقر مقجقدة يف كسخة (ط).
) (8يف كسخة (ب) ،و(ط) «لؿ يؽـ ريبة» وهق أصح.
) (9يف كسخة (ب) كراهقة.
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()8

ِ ِ
(َ -)309طدَ م ِ
ار َط َؾك َمـ َي ْت َب ُع ُم َط اؾ َؼ َت ُف فِل ال اط ِر ِ
اإلك َؽ ِ
اج َعتِ ِف َِٕ :ان الـابِ ال
يؼ َي ْس َت ْعط ُػ َفا فل ُم َر َ
ُ
()1

َلؿ ُيـؽِ ْر ُه.
()2

( -)310جق ُاز الؽِ َتاب ِة بِ ُػ ََّل ٍن :ل ِ َؼقل ِ ِف فِل الح ِد ِ
يثَ « :ع ْبدٌ لِ َبـ ِي ُف َل ٍن»./
َ
ْ
َ َ
َ
()3

[ب/18/ب]

(-)311ج نق ُاز َت ْش نبِ ِ
ِ
الؿ ْرئِل  :ل ِ َؼنن ْق ِل ا ْب ن ِـ َط اب ن ٍ
قف ُ َ
اس ﭭ« :كَــ َلكي َأ ْك ُظــ ُر إِ َل ْقــ ِه»...
َ َ
الؿ َتخ اق ن ِؾ ب ن َ ِّ

()5

()4

الح ِديث.
َ

ال الؿراجع ِة فِل َتج ِد ِ
( -)312جق ُاز ِ
يد ال ِّـ َؽاحِ  :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف
ْ
است ْع َؿ ِ ُ َ َ َ
َ َ
ْ

اختِ َق ِ
َب ْعدَ ْ
ار فِ َراقِ ُفَ « :ل ْو
()6

اج ْعتِ ِقه» .
َر َ
()7

َواهللُ َت َعا َل ْى َأ ْع َؾمَ ،و َص َّؾى اهللُ َع َؾى َسق ِد َكا ُم َح َّؿدَ ،و َع َؾى آلِ ِه َو َص ْحبِ ِه َو َسؾم .
()9

()1

َو َكان َ َف َراغُ ُه فِي ال َع ْشرِ الَ ِخ ْقر ِمن َص َػر َسـَة َث َؿ ٍ
ان َو ِست ْق َن َوتِ ْس ُع َؿا َئ َة ./
()30

[خ/17/ب]

) (1يف كسخة (ط) « َت َت اب َع ُم َط اؾ َؼت َِف فِ ْل ال ُّطرق».
) (2يف أصؾ (ط) «لِؿـ» قال الؿحؼؼ وهق تحريػ.
) (3يف كسخة (ط) «الؽـاية» وهق أقرب إلك السقاق.
يف

) (4قال الباحثٕ :ن ابـ طباس ﭭ لؿ َير ذلؽ طقا ًكا ،ولؽـ تخ ّقؾ الؿققػ ،وورد هذا الؾػظ طـ الـبل
أكثر مـ باب ،مـفا :ققلف َ « :أما مقسك ك ََلكِّل َأ ْك ُظر إِ َلق ِف إِ ْذ اكْحدَ ر فِل الق ِ
ادي ُي َؾ ِّبل» صحقح البخاري (/2
َ
ُ ْ
َ َ
ا ُ َ
 )25( ،)139كتاب :الحج )30( ،باب :التؾبقة إذا اكحدر يف القادي ،ح(.)1555
) (5صحقح البخاري( ،)5281وقد سبؼ تخريجف(ص.)140

) (6يف كسخة (ب) ،و(ط) «اختقارها».
) (7يف كسخة (ط) زيادة «واهلل أطؾؿ».
) (8يف كسخة (ب) «وطؾك آلف».
) (9يف كسخة (ب) زيادة «وحسبـا اهلل وكعؿ القكقؾ».
ٍ
محؿد ،وطؾك آلف وصحبف ،وسؾؿ ،وحسبـا
) (10يف هناية كسخة (ب) «واهلل تعالك أطؾؿ ،وصؾك اهلل طؾك سقدكا
حؼ حؿده ،وص ّؾك اهلل طؾك سقدكا
اهلل وكعؿ القكقؾ .كؿؾت الػقائد الغزيرة مِـ حديث بريرة .والحؿدُ هلل ا
ِ
ٍ
طبقد اهلل ،وأحقجفؿ إلك ُغػران ر ِّبف الفادي طؾل أحؿد طؾل
محؿد كبقف ،وطبده .وذلؽ طؾك يد أفؼر
البغدادي َغ َػ َر اهلل -لف -ولقالديف ،ولؿشايخف ،و لؿـ أحسـ إلقف ،ولؿـ دطا لفؿ بالؿغػرة ،ولؽؾ
الؿسؾؿقـ الؾفؿ آمقـ»./
)(201

[ب]19/

كتبت مـف بؼق َة العشرة».
قال الباحث :قال محؼؼ كسخة (ط) جاء يف هامش آخر القرقة« :لؿ َأر يف الذي ُ
ٍ
هذا ِ
محؿد
آخر ما تقسر مـ استـباط فقائد حديث بريرة ڤ ،وهللِ الحؿدُ والؿـاةُ ،وصؾقا ُتف طؾك س ِّق ِد َكا
وآلف وصحبف وس اؾؿ تسؾقؿًا كثقر ًا دائؿًا ،طؾك ِ
ِ
ِ
الح ْقدَ ب.
الػؼقر
يد
الحبقب َ
)(209

الخاتمة
وتشتؿل عؾى:
 أهم الـتائج التي توصل إلقفا الباحث.
 أهم الوصايا التي توصل إلقفا الباحث
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بسم اهلل الرحؿن الرحقم
ِ
ِ
الس َذام عؾذى ا ْل َؿ ْب ُعذوث بخذاتم الر َسذ َآت،
اللذال َحات َو َّ
تذتم َّ
الل َذاة َو َّ
ال َحؿد هلل ا َّلذِي بـعؿتذه ّ
()1

ِ
َ ِ ِِ
قن ،كؼو ُلفا حتى الؿؿات.
اواتَ ،
وعؾى آله َو َصحبه َأ ْج َؿع َ
وع َؾى ك َسائه َج ْؿ َع َ

أما بعد:
قق هِا ِ
ِ
دراسة و َت ْح ِؼ ِ
سائا ربي َّ
جذل عذاه ،
الس ْػ ِر الؿباركً ،
َفال َح ْؿد هلل ا َّل ِِي أعاكـي عؾى إتؿا ِم
خاللذا لوجفذه ،كاف ًعذا ل ِ َخؾؼذه ،مرج ًعذا لؿذن تلذدَّ ر
وع ُظ َم عالي سؿاه ،وم َّن عؾقـا برضذاه ،أن يجعؾذه
ً
ؼت إلخراجه باللورة ا َّلتِي أرادها ا ْل ُؿملف .$
لؾلؾح بقن الـاس ،و َأن أكون قد ُوف ُ
لؾتعؾقم ،واكربى ُ
حذديث أَذر ِ
ِ
ف إَذراف ،وكذام
ها هو الباحث قد ألؼى على التِ ْط َواف ،بعد رحؾذة عؾؿقذة مذ
َ
عؾؿائـا أهل الػضل با ِخاف!.
ِ
توصذل إلقفذا مذن خذال
وبعذد الدراسذة والتحؼقذق ،يؿؽذن لؾباحذث أن ُيسذجل أهذم الـتذائج التذي َّ
ِ
كػسه ً
َ
العؾم ُ
وَدا َته ثاك ًقذا،
أوٓ ،ومن َث َّم طؾب َة
البحث والتحؼقق،
وكِلك أبرز التوصقات التي ُيوصي هبا َ
ً
َحِا لؾفؿم العالقة.
من ِخال الـؼاط التالقة،

أوٓ :النتائج التي توصل إلوها الباحث من خالل ِخدمة هذا الكتاب
ً
أن بذذدْ ر الذذدين ابذذن جؿاعذذة  $فضذ ُؾه ٓ يبذذارى ،وعؾؿذه ٓ يذذدارى ،ومضذذؿار سذ ِ
ذبؼه ٓ
ُ
ُ
َ َّ -1
ٍ
ومرب بلدق.
عالم وفؼقه بحق،
رأسا عؾى عؾم ،ففو ٌ
يجارى ،ففو يعترب ً
ِ
البحث القوم
 -2قام ابن جؿاعة  $بجؿ الروايات قلة بريرة ڤُ ،يشبه هِا عالم
بالؿتن الجام .

( ) سـن ابن ماجه( )33( ،)1251/2كتاب إدب )55( ،باب فضل الحامدين ،ح ( ، )3813عن عائشة
1

ڤ قالت :كان رسول اهلل

إذا رأى ما يحب قال« :الحؿد هلل الِي بـعؿته تتم اللالحات»  ،وإذا رأى ما

يؽره قال« :الحؿد هلل عؾى كل حال» ،صححه الحؽم ،وأقره الِهبي.
قال الباحث :هِا حديث صحقح ،رجاله ثؼات.
011

ِ
لبدر الدين ِ
ابن جؿاعة  $كظرة عؿقؼة استـباط الػوائد من إحاديث ،وٓ َّ
أدل عؾى
-3
ذلك من عدد الػوائد التي استـبطفا من قلة بريرة ڤ.
ِ
َ
الػوائد الؿستـبطة من قلة بريرة ڤ إلى ( )311فائدة .
ابن جؿاعة عدَ َد
-4
أوصل ُ
()2

ٍ
روايات ِعدَّ ٍة لؼلتفا ،من اللحاح والسـن
استـباط الػوائد عؾى

 -5اعتؿد ابن جؿاعة

واختاف الروايات فقفا فوائدٌ غزيرات ،مؿا جعل التوفقق َحؾِق َػه ،وجعل من جاء
وغقرها،
ُ
بعدَ ُه َر ِديػه.
 -6اَتؿؾت الػوائد الؿستـبطة من حديث بريرة ڤ عؾى فوائد حديثقة  ،وأخرى فؼفقة ،
()3

وقضائقة  ،و ُل َغوية  ،وتربوية  ،وفوائد
()6

()5

()7

الشػاعة  ،و
()8

()4

الـلقحة  ،و العاقات
()9

آجتؿاعقة  ،والؼواعد إصولقة  ،وفؼه َ
الخ َطابة  ،وغقرها من أكواع الػوائد .
()11

()11

()12

()13

 -7مؿا اتضح لؾباحث أن أكثر كتب بدر الدين بن جؿاعة  $مطبوعة.

( )2قال الباحث :بعد استؼراء وتتب ثبت أن الػوائد تزيد عن َ
ذلك قؾقاً.
( )3مثال ذلك الػائدة رقم (.)263( ،)262
( )4مثال ذلك الػائدة رقم (.)45( ،)4
( )5مثال ذلك الػائدة رقم (.)261
( )6مثال ذلك فائدة رقم (.)278(،)51
( )7مثال ذلك الػائدة رقم (.)281( ،)238
( )8مثال ذلك الػائدة رقم (.)166( ،)164
( )9مثال ذلك الػائدة رقم (.)317( ،)289
( )11قال الباحث :قل ُة بريرة ڤ هِا اإلطار ،وهِا الؿضؿار ،اكظر الػائدة رقم (.)176( ،)167
( )11مثال ذلك الػائدة رقم (.)269( ،)266
( )12مثال ذلك الػائدة رقم(.)211( ،)211
( )13مثال ذلك الػائدة رقم (.)194( ،)168
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ِ
َ
لؿسج ِدكَا إقلى،
روابط ِعدَّ ة مـفا :أكه كان خطق ًبا
 -8تربطـا ببدر الدين ابن جؿاعة $
وقاضي بقت الؿؼدس ،أعاده اهلل إلقـا وطفره من رجس َرذمة البغي والػساد ،والؽػر
والعـاد ،من لعـفم اهلل وجعل مـفم الؼردة! والخـازير! وعبدَ الطاغوت! من أبـاء يفود!.
 -9وق

ٍ
ٍ
وتلذحقف ،وتبذديل
وتحريذف،
الؿطبوع العديد من إخطاء الؿتـوعة :كسذؼط،

ٍ
ٍ
ِ
بعضذفا ،ولذم يلذب إخذرى عػذا اهلل عـذي
أصذاب
عذدة
ألػاظ ،وتلرف الؿحؼق مواض
َ
وعـه.
ٍ
ِ
ِ
صورة أرادهاَّ ،
َّ -11
وأن من معاين التحؼقق الوصول
أقرب
العالم
إبراز كا ِم
أن
َ
التحؼقق هو ُ
لؾحؼقؼة.
ِ
لؾسادة العؾؿاء ،يحتاج إلى سواعد أمقـة إلبرازه.
-11أن هـاك جفد ًا وافر ًا
كرباسا يضيء لألمة طريؼفا وإخراجفا
خلوصا الؼدماء
-12تعد مملػات العؾؿاء والػؼفاء
ً
ً
من الديجور ،إلى الـور.
ِ
ِ
ورققفا وعؾو َلهنا بقن إمم،
-13أن ربط إمة بسؾػفا له دور بارز :صاح َفا وإصاح َفا ُ
لرتقى لؾؼؿم.
ٍ
-14أن ما كحتاجه القوم من ٍ
عؾم دققق،
وففم عؿقق وجدكاه ،وكجده وٓ بدَّ
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إمر العتقق.

ثاى ًوا :التوصوات
ِ
عـايذذة بذذرتاث مذذن سذذؾف ٓ ،سذذذقؿا
 -1يوصذذي الباحذذث الؿشذذتغؾقن بالسذذـ َِّة وعؾومِفذذذا بال
تؾقق هبا.
الؿخطوطات التي لم ُتخدم ً
أصا ،أو التي لم ُتخدم ِخدم ًة ُ
 -2كؿا يوصي الباحث طؾبذة العؾذم مرحؾذة الدراسذات العؾقذا –الؿاجسذتقر والذدكتوراه-
بتوجقه الدراسة لؿقدان الؿخطوطات الػسقح.
ِ
 -3ي ِ
برتاث ِ
هفذر ،ومـذه
وصي الباحث
ابن جؿاعة  ،$وآعتـاء به ،ففو ٌ
ُ
كـز ثؿقن ،مـه مذا َ
ما بؼي الؿؽتبات دفقن.
 -4وكؿا ي ِ
وصي الباحث أيضًا بعدم التَّلرف
ُ

كام العؾؿاء ،ولو اضطر إلى تلحقح

ِعبارة ،أو كؾؿة :فعؾقه أن يـبه لِلك ،فؾربؿا ففؿفا خطل ،وهِا ما تؼتضقه إماكة العؾؿقة.
 -5عؾى الجفات الرسؿقة :كإوقاف ،والجؿعقذات الخقريذة ،و ُدور التعؾذقم أن تعتـذي هبذِه
الؽتب والتي ملدرها السـة الـبوية ،والتي فقفا عاج لؽثقر من الؿشؽات آجتؿاعقة.
 -6عؾذذى جفذذات اإلعذذام أن تراعذذي إحؽذذام الشذذرعقة ،وأداب الـبويذذة طذذرح مػفذذوم
إحاديث عؾى الـاس.

المك ِ
الج ْو ُد
َار ُم َوال ُع َال َو ُ
َو َل ُه َ

ت ََّم الك ََال ُم َو َر ُّبنَا َم ْح ُم ْو ُد

ث بِت َْوفِ ِ
ت َّّم ال َب ْح ُ
وق اهلل ِ َو َع ْوىِ ِه َوت َْس ِدي ِد ِه

****
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الفهارس

))515

المراجع والمصادر

م
.1

البقاكات
أبو زرطة الرازي وجفوده يف السـة الـبوية ( الضعػاء ) رسالة طؾؿقة لسعدي بن مفدي
الفاشؿي ,ت ,بدون ,طؿادة البحث العؾؿي بالجامعة اإلسالمقة ,الؿديـة الـبوية ,ط:
2041هـ 2541 -م ,ج.3 :

.5

اإلتؼان يف طؾوم الؼرآن ,طبد الرحؿن بن أبي بؽر السقوصي ت522 :هـ ,ت محؿد أبو
الػضل إبراهقم ,الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ,البؾد :بدون ,ط2350 :هـ 2530 -م,
ج.0 :

.3

ِ
أخبار الؼضاة ,محؿدُ بن َخ َؾ ِ
الؿ َؾ َّؼب بِـ" َوكِقع " ت342 :هـ ,ت :طبد
ف َّ
ُ َ َّ ْ ُ
الض ِّب ّي ال َب ْغدَ اد ّيُ ,
العزيز الؿراغي ,الؿؽتبة التجارية الؽربى ,البؾد :بدون ,ط2322 ,2 :هـ 2503 -م ,ج.3 :

.4

إرشاد الساري لشرح صحقح البخاري ,أحؿد بن محؿد الؼسطالين الؼتقبي الؿصري ت:
513هـ ,ت :بدون ,الؿطبعة الؽربى إمقرية ,مصر ,ط2313 ,3 :هـ ,ج.24 :

.5

اإلرشاد يف معرفة طؾؿاء الحديث ,خؾقل بن طبد اهلل الؼزويـي الؿعروف بلبي يعؾى
الخؾقؾي ,ت002 :هـ ,ت محؿد سعقد إدريس ,مؽتبة الرشد ,الرياض ,ط2045 ,2 :هـ,
ج.3 :

.6

أسباب تعدد الروايات يف متون الحديث الـبوي الشريف ,شرف الؼضاة  ,أمقن الؼضاة ,دار
الػرقان ,طؿان ,ط2025 ,2 :هـ 2555 -م ,ج. 2 :

.7

آستقعاب يف معرفة إصحاب ,يوسف بن طبد اهلل الؼرصبي الؿعروف " بابن طبد الرب"
ت023 :هـ ,ت طؾي محؿد البجاوي ,دار الجقل ,بقروت ,ط 2021 ,2 :هـ  2551 -م,
ج .0

.8

أسد الغابة يف معرفة الصحابة ,طؾي بن أبي الؽرم محؿد بن محؿد بن طبد الؽريم الشقباين
الجزري ,طز الدين ابن إثقر ت234 :هـ ,ت طؾي محؿد معوض  -طادل أحؿد طبد
الؿوجود ,دار الؽتب العؾؿقة ,البؾد :بدون ,ط2021 ,2 :هـ  2550 -م ,ج .4
))516

.9

أسـى الؿطالب يف شرح روض الطالب ,زكريا محؿد إكصاري السـقؽي ,ت512 :هـ ,ت
بدون ,دار الؽتاب اإلسالمي ,البؾد :بدون ,ط :بدون ,ج.0 :

.11

اإلصابة يف تؿققز الصحابة ,أحؿد بن طؾي العسؼالين ت411 :هـ ,ت طادل طبد الؿوجود
وطؾى معوض ,دار الؽتب العؾؿقة ,بقروت ,ط2021 ,2 :هـ ,ج.4 :

.11

اإلطالم بػوائد طؿدة إحؽام ,طؿر بن طؾي الؿصري – ابن الؿؾؼن  -ت440 :هـ ,ت:
طبد العزيز الؿشقؼح ,دار العاصؿة لؾـشر والتوزيع ,الؿؿؾؽة العربقة السعودية ,ط,2 :
2023هـ 2553 -م ,ج.22 :

.15

إطالم ,خقر الدين بن محؿود الزركؾي الدمشؼي ,ت2352 :هـ ,ت بدون ,دار العؾم
لؾؿاليقن ,البؾد :بدون ,ط1441 ,21 :م ج.4 :

.13

آقتضاب يف غريب الؿوصل وإطرابه طؾى إبواب ,محؿد بن طبد الحق القػرين ت211 :
هـ ,ت :طبد الرحؿن بن سؾقؿان العثقؿقن ,مؽتبة العبقؽان ,البؾد :بدون ,ط1442 ,2 :م,
ج.1 :

.14

اإلقـاع يف حل ألػاظ أبي شجاع ,محؿد بن أحؿد الخطقب الشربقـي ت533 :هـ ,ت
مؽتب البحوث والدراسات ,دار الػؽر ,بقروت ,ط :بدون ,ج.2 × 1 :

.15

ِِ
يحقَى
الؿ ْعؾِ ِم ب َػ َوائد ُم ْسؾِم ,طقاض بن موسى القحصبي السبتي ت100 :هـ ,تْ :
كؿ ُال ُ
إِ َ
إِسؿ ِ
اطقل ,دار الوفاء لؾطباطة والـشر والتوزيع ,مصر ,ط2025 ,2 :هـ 2554 -م ,ج.4 :
ْ َ

.16

إم ,محؿد بن إدريس الشافعي ت140 :هـ ,ت بدون ,دار الؿعرفة ,بقروت ,ط:
2024هـ2554/م ,ج.4 :

.17

إكس الجؾقل بتاريخ الؼدس والخؾقل ,طبد الرحؿن بن محؿد العؾقؿي ,ت514 :هـ ,ت
طدكان كباتة ,دكديس ,طؿان ,ط :بدون ,ج.1 :

.18

إكساب ,طبد الؽريم بن محؿد التؿقؿي السؿعاين الؿروزي ,ت121 :هـ ,ت طبد الرحؿن
الؿعؾؿي القؿاين وغقره ,مجؾس دائرة الؿعارف العثؿاكقة ,حقدر آباد ,ط2341 ,2 :هـ -
2521م ,ج.2 :

.19

اإلكصاف يف معرفة الراجح من الخالف ,طؾي بن سؾقؿان الؿرداوي الدمشؼي الصالحي,
ت441 :هـ ,ت بدون ,دار إحقاء الرتاث العربي ,البؾد :بدون ,ط ,1 :ج.21 :
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.51

اإليثار بؿعرفة رواة أثار ,أحؿد بن طؾي بن حجر العسؼالين ت411 :هـ ,ت سقد كسروي
حسن ,دار الؽتب العؾؿقة ,بقروت ,ط2023 ,2 :هـ ,ج .2

.51

إيضاح الدلقل يف قطع حجج أهل التعطقل ,محؿد بن إبراهقم الؽـاين الحؿوي ت333 :هـ,
ت وهبي سؾقؿان إلباين ,دار السالم لؾطباطة والـشر  -مصر ,ط2024 ,2 :هـ 2554 -م,
ج.2 :

.55

إيضاح الؿؽـون يف الذيل طؾى كشف الظـون ,إسؿاطقل بن محؿد الباباين البغدادي ت:
2355هـ ,طـى بتصحقحه وصبعه طؾى كسخة الؿملف :محؿد شرف الدين بالتؼايا رئقس
أمور الدين ,والؿعؾم رفعت بقؾؽه الؽؾقسى ,دار إحقاء الرتاث العربي ,بقروت  -لبـان ,ط:
بدون ,ج.0 :

.53

الباطث الحثقث يف اختصار طؾوم الحديثٓ ,بن كثقر الدمشؼي ,ت330 :هـ ,تللقف :أحؿد
محؿد شاكر ,دار الؽتب العؾؿقة ,بقروت – لبـان ,ط ,1 :ج.2 :

.54

البداية والـفاية ,إسؿاطقل بن طؿر بن كثقر الؼرشي البصري ثم الدمشؼي ت330 :هـ ,ت
طبد اهلل الرتكي ,دار هجر لؾطباطة والـشر والتوزيع واإلطالن ,البؾد :بدون ,ط2024 ,2 :
هـ  2553 -م ,سـة الـشر2010 :هـ 1443 -م ,ج.12 :

.55

بركامج الوادي آشي ,محؿد بن جابر الوادي آشي إكدلسي ,ت305 :هـ ,ت محؿد
محػوظ ,دار الؿغرب آسالمي ,أثقـا -بقروت ,ط ,2544-2044 ,2 :ج.2 :

.56

الزبقدي ت:
محؿد بن
تاج العروس من جواهر الؼاموس,
محؿد الؿؾ ّؼب بؿرتضىَّ ,
ّ
ّ
2141هـ ,ت مجؿوطة من الؿحؼؼقن ,دار الفداية ,البؾد :بدون ,ط :بدون ,ج .04

.57

تاريخ ابن معقن ,يحقى بن معقن الؿري بالوٓء ,البغدادي ت133 :هـ(رواية الدوري) ,ت
أحؿد محؿد كور سقف ,مركز البحث العؾؿي وإحقاء الرتاث اإلسالمي ,مؽة الؿؽرمة ,ط:
2355 ,2هـ 2535 -م ,ج .0

.58

تاريخ ابن معقن رواية الدارمي ,يحقى بن معقن البغدادي ت133 :هـ ,ت:أحؿد محؿد كور
سقف ,دار الؿلمون لؾرتاث ,دمشق ,ط :بدون ,ج.2 :

.59

تاريخ أسؿاء الضعػاء والؽذابقن ,طؿر بن أحؿد البغدادي أبو حػص الؿعروف بـ ابن
شاهقن ت341 :هـ ,ت :طبد الرحقم الؼشؼري ,الـاشر :بدون ,البؾد :بدون ,ط,2 :
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2045هـ 2545 -م ,ج.2 :
.31

تاريخ اإلسالم َو َوفقات الؿشاهقر َوإطالم ,محؿد بن أحؿد الذهبي ت304 :هـ ,ت :بشار
معروف ,دار الغرب اإلسالمي ,البؾد :بدون ,ط1443 ,2 :م ,ج.21 :

.31

التاريخ إوسط ,محؿد بن إسؿاطقل البخاري ت112 :هـ ,ت :محؿود إبراهقم زايد ,دار
الوطي  -مؽتبة دار الرتاث ,حؾب  -الؼاهرة ,ط ,2533 - 2353 ,2 :ج.2 × 1 :

.35

التاريخ الؽبقر الؿعروف بتاريخ ابن أبي خقثؿة  -السػر الثالث ,أحؿد بن أبي خقثؿة ت:
135هـ ,ت :صالح بن فتحي هالل ,الػاروق الحديثة لؾطباطة والـشر ,الؼاهرة ,ط,2 :
2013هـ 1442 -م ,ج.0 :

.33

التاريخ الؽبقر الؿعروف بتاريخ ابن أبي خقثؿة  -السػر الثاين ,أحؿد بن أبي خقثؿة ,ت:
135هـ ,ت :صالح بن فتحي هالل ,الػاروق الحديثة لؾطباطة والـشر ,الؼاهرة ,ط,2 :
2013هـ 1442 -م ,ج.1 :

.34

التاريخ الؽبقر ,محؿد بن إسؿاطقل البخاري ت112 :هـ ,صبع تحت مراقبة :محؿد طبد
الؿعقد خان ,دائرة الؿعارف العثؿاكقة ,حقدر آباد – الدكن ,ط ,2 :ج .4

.35

تاريخ بغداد ,أحؿد بن طؾي الخطقب البغدادي ,ت023 :هـ ,ت :بشار معروف ,دار الغرب
اإلسالمي ,بقروت ,ط2011 ,2 :هـ  1441 -م ,ج.22 :

.36

تاريخ دمشق ,طؾي بن الحسن الؿعروف بابن طساكر ت132 :هـ ,ت :طؿرو العؿروي ,دار
الػؽر لؾطباطة والـشر والتوزيع ,البؾد :بدون ,ط2021 :هـ 2551 -م ,ج.44 :

.37

تحػة إبرار شرح مصابقح السـة ,طبد اهلل بن طؿر البقضاوي ت 241هـ ,ت :لجـة مختصة
بنشراف كور الدين صالب ,وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة ,الؽويت ,ط2033 :هـ -
1421م ,ج.3 :

.38

تحػة إحوذي بشرح جامع الرتمذي ,محؿد الؿباركػورى ,ت2313 :هـ ,ت :بدون ,دار
الؽتب العؾؿقة ,بقروت ,ط :بدون ,ج.24 :

.39

تحػة التحصقل يف ذكر رواة الؿراسقل ,أحؿد بن طبد الرحقم الؽردي الرازياين ثم
الؿصري ,ولي الدين ,ابن العراقي ت412 :هـ ,ت طبد اهلل كوارة ,مؽتبة الرشد ,الرياض,
ط :بدون ,ج.2
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.41

تحػة الؿودود بلحؽام الؿولود ,محؿد بن أبي بؽر ابن ققم الجوزية ت312 :هـ ,ت :طبد
الؼادر إركاؤوط ,مؽتبة دار البقان ,دمشق ,ط ,2532 – 2352 ,2 :ج.2 :

.41

تحؼقق الـصوص وكشرها ,طبد السالم هارون ت2044 :هـ ,ت :بدون ,ممسسة الحؾبي
وشركاه لؾـشر والتوزيع ,البؾد :بدون ,ط2341 ,1 :هـ 2521 -م ,ج.2 :

.45

تدريب الراوي يف شرح تؼريب الـواوي ,طبد الرحؿن بن أبي بؽر السقوصي ,ت522 :هـ,
ت :كظر محؿد الػاريابي ,دار صقبة ,البؾد :بدون ,ط :بدون ,ج.1 :

.43

تذكرة الحػاظ : ,محؿد بن أحؿد الذهبي ت304 :هـ ,ت بدون ,دار الؽتب العؾؿقة,
بقروت-لبـان ,ط 2025 ,2هـ2554 -م ,ج .0

.44

تسؿقة فؼفاء إمصار من أصحاب رسول اهلل

ومن بعدهم ,أحؿد بن شعقب الخراساين

الـسائي ت343 :هـ ,ت محؿود زايد ,دار الوطي ,حؾب ,ط2325 ,2 :هـ ,ج.2 :
.45

تعريف اهل التؼديس بؿراتب الؿوصوفقن بالتدلقس ,أحؿد بن طؾي بن حجر العسؼالين ت
411هـ ,ت طاصم الؼريويت ,مؽتبة الؿـار ,طؿان ,ط2043 ,2 :هـ  ,2543-ج .2

.46

تعريف اهل التؼديس بؿراتب الؿوصوفقن بالتدلقس ,أحؿد بن طؾي بن حجر العسؼالين
ت411 :هـ ,ت طاصم الؼريويت ,مؽتبة الؿـار ,طؿان ,ط ,2543 – 2043 ,2 :ج .2

.47

تؼريب التفذيب ,أحؿد بن طؾي بن حجر العسؼالين ت411 :هـ ,ت محؿد طوامة ,دار
الرشقد ,سوريا ,ط2042 ,2 :هـ 2542 -م ,ج .1

.48

التؿفقد لؿا يف الؿوصل من الؿعاين وإساكقد ,يوسف بن طبد اهلل بن محؿد بن طبد الرب
الـؿري الؼرصبي ,ت023 :هـ ,ت :مصطػى العؾوي ,محؿد البؽري ,وزارة طؿوم إوقاف
والشمون اإلسالمقة ,الؿغرب ,ط2343 :هـ ,ج.10 :

.49

تـؼقح الؿـاضرة يف تصحقح الؿخابرة ,محؿد بن إبراهقم بن سعد اهلل بن جؿاطة الؽـاين
الحؿوي ت333 :هـ ,ت :طبد السالم السحقؿي ,الجامعة آسالمقة ,الؿديـة الؿـورة ,ط:
 ,13ج.2 :

.51

هتذيب التفذيب ,أحؿد بن طؾي بن حجر العسؼالين ت411 :هـ ,ت بدون ,مطبعة دائرة
الؿعارف الـظامقة ,الفـد ,ط2312 ,2 :هـ ,ج .21

.51

هتذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال ,يوسف بن طبد الرحؿن الؿزي ت301 :هـ ,ت بشار
))551

معروف ,ممسسة الرسالة ,بقروت ,ط ,2544 – 2044 ,2 :ج.31 :
.55

هتذيب الؾغة ,محؿد بن أحؿد بن إزهري الفروي ت334 :هـ ,ت :محؿد طوض مرطب,
دار إحقاء الرتاث العربي ,بقروت ,ط1442 ,2 :م ,ج.4 :

.53

الثؼات ,محؿد بن حبان ال ُبستي ت310 :هـ ,صبع بنطاكة :وزارة الؿعارف لؾحؽومة العالقة
الفـدية ,تحت مراقبة :محؿد طبد الؿعقد ,دائرة الؿعارف العثؿاكقة ,بحقدر آباد الدكن
الفـد ,ط2353 ,2 :ه  ,2533 -ج.5 :

.54

جامع إمفات ,طثؿان بن طؿر ابن الحاجب الؽردي ,ت 202هـ,,ت أبو طبد الرحؿن
إخضر إخضري ,الـاشر :القؿامة لؾطباطة والـشر والتوزيع ,البؾد :بدون ,ط ,2 :ج.2:

.55

جامع البقان يف تلويل الؼرآن ,محؿد بن جرير الطربي ,ت324 :هـ ,ت أحؿد شاكر,
ممسسة الرسالة ,البؾد :بدون ,ط2014 ,2 :هـ 1444 -م ,ج .10

.56

الجرح والتعديل ,طبد الرحؿن بن محؿد ,ابن أبي حاتم الرازي ت313 :هـ ,ت بدون,
صبعة مجؾس دائرة الؿعارف العثؿاكقة ,بحقدر آباد الدكن  -الفـد ,دار إحقاء الرتاث العربي,
بقروت ,ط -2132 ,2 :هـ 2511م ,ج .5

.57

حاشقة السـدي طؾى سـن ابن ماجه ,محؿد بن طبد الفادي التتوي ,السـدي ت2234 :هـ,
ت بدون ,دار الجقل ,بقروت ,ط :بدون ,ج .1

.58

حاشقة الطحطاوي طؾى مراقي الػالح شرح كور اإليضاح ,أحؿد بن محؿد الطحطاوي ت
 2132هـ ,ت محؿد طبد العزيز الخالدي ,دار الؽتب العؾؿقة ,بقروت – لبـان ,ط,2 :
2024هـ 2553 -م ,ج.2 :

.59

حاشقة العدوي طؾى شرح كػاية الطالب الرباين ,طؾي بن أحؿد الصعقدي العدوي ت:
2245هـ ,ت يوسف الشقخ محؿد البؼاطي ,دار الػؽر ,بقروت ,ط2020 :هـ 2550 -م,
ج.1:

.61

حسن الؿحاضرة يف تاريخ مصر والؼاهرة ,طبد الرحؿن بن أبي بؽر السقوصي ,ت522 :هـ,
ت محؿد أبو الػضل إبراهقم ,دار إحقاء الؽتب العربقة ,مصر ,ط  2343 ,2 :هـ 2523 -
م ,ج .1 :

.61

الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـة ,أحؿد بن طؾي بن حجر العسؼالين ,ت411 :هـ ,ت
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محؿد ضان ,مجؾس دائرة الؿعارف العثؿاكقة ,حقدر أباد  -الفـد ,ط2351 ,1 :هـ -
2531م ,ج.2 :
.65

الديباج الؿذهب يف معرفة أطقان طؾؿاء الؿذهب ,إبراهقم بن طؾي بن محؿد ,ابن فرحون,
برهان الدين القعؿري ,ت355 :هـ ,ت الدكتور محؿد إحؿدي أبو الـور ,دار الرتاث
لؾطبع والـشر ,الؼاهرة ,ج.1

.63

ذكر أسؿاء التابعقن ومن بعدهم مؿن صحت روايته طن الثؼات طـد البخاري ومسؾم ,طؾي
بن طؿر البغدادي الدارقطـي ,ت341 :هـ ,ت بوران الضـاوي  -كؿال الحوت ,ممسسة
الؽتب الثؼافقة ,بقروت  -لبـان ,ط2042 ,2 :هـ 2541 -م ,ج.1 :

.64

ذكر أسؿاء من تؽؾم فقه وهو موثق ,محؿد بن أحؿد الذهبي ت304 :هـ ,ت :محؿد شؽور
الؿقاديـي ,مؽتبة الؿـار ,الزرقاء ,ط2042 ,2 :هـ 2542 -م ,ج.2 :

.65

ذيل التؼققد يف رواة السـن وإساكقد ,محؿد بن أحؿد الؿؽي الحسـي الػاسي ت431 :هـ,
ت كؿال الحوت ,دار الؽتب العؾؿقة ,بقروت  -لبـان ,ط2024 ,2 :هـ 2554 -م ,ج.1 :

.66

رجال صحقح مسؾم ,أحؿد بن طؾي أبو بؽر ابن َمـ ُْجو َيه ت014 :هـ ,ت طبد اهلل الؾقثي ,دار
الؿعرفة ,بقروت ,ط2043 ,2 :هـ ,ج .1

.67

رفع اإلصر طن قضاة مصر ,أحؿد بن طؾي بن حجر العسؼالين ت411 :هـ ,ت طؾي طؿر,
مؽتبة الخاكجي ,الؼاهرة ,ط 2024 ,2 :هـ 2554 -م ,ج .2

.68

روايات وكسخ الجامع الصحقح لإلمام محؿد بن إسؿاطقل البخاري ت« ,112:دراسة
وتحؾقل» ,محؿد بن طبد الؽريم بن طبقد ,ت :بدون ,دار إمام الدطوة لؾـشر والتوزيع,
الرياض ,ط2012 ,2 :هـ ,ج.2 :

.69

رياض إففام يف شرح طؿدة إحؽام ,طؿر بن طؾي الؾخؿي اإلسؽـدري ت330 :هـ ,ت:
كور الدين صالب ,دار الـوادر ,سوريا ,ط2032 ,2 :هـ 1424 -م ,ج.1 :

.71

سؾسؾة إحاديث الصحقحة وشيء من فؼففا وفوائدها ,محؿد كاصر الدين إشؼودري
إلباين ,ت2014 :هـ ,ت بدون ,مؽتبة الؿعارف لؾـشر والتوزيع ,الرياض ,ط ,2 :لؿؽتبة
الؿعارف ,جـ 2021 :0 -2هـ 2551 -م ,جـ 2022 :1هـ 2552 -م ,جـ 2011 :2هـ -
1441م ,ج .2
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.71

الجـْدي القؿـي ت331 :هـ ,ت
السؾوك يف صبؼات العؾؿاء والؿؾوك ,محؿد بن يوسف ُ
محؿد بن طؾي إكوع الحوالي ,مؽتبة اإلرشاد ,صـعاء ,ط2551 ,1 :م ,ج .1

.75

سـن ابن ماجه ,محؿد بن يزيد الؼزويـي ت 133هـ ,ت محؿد فماد طبد الباقي ,دار إحقاء
الؽتب العربقة ,البؾد :بدون ,ط :بدون ,ج .1

.73

سـن أبي داود ,سؾقؿان بن إشعث السجستاين إزدي ,ت131:هـ ,ت محؿد محقي
الدين طبد الحؿقد ,دار الػؽر ,البؾد :بدون ,ط :بدون ,ج .0 :

.74

سـن أبي داود ,سؾقؿان بن إشعث السجستاين ت 131هـ ,ت محؿد محقي الدين طبد
الحؿقد ,الؿؽتبة العصرية ,لبـان صقدا بقروت ,ط :بدون ,ج.0 :

.75

سـن الرتمذي ,محؿد بن طقسى الرتمذي ت 135هـ ,ت أحؿد محؿد شاكر (جـ )1 ,2
ومحؿد فماد طبد الباقي (جـ  )3وإبراهقم ططوة طوض الؿدرس يف إزهر الشريف (جـ ,0
 ,)1شركة مؽتبة ومطبعة مصطػى البابي الحؾبي ,مصر ,ط 2351 ,1 :هـ  2531 -م ,ج
.1

.76

سـن الرتمذي ,محؿد بن طقسى الرتمذي ,ت135هـ  ,ت أحؿد محؿد شاكر وآخرون ,دار
إحقاء الرتاث العربي  -بقروت ,ط :بدون ,ج .1 :

.77

سـن الرتمذي ,محؿد بن طقسى الرتمذي ,ت بشار معروف ,دار الجقل ,بقروت ,دار العرب
اإلسالمي ,بقروت ,ط 2554 ,1 :م ,ج .2 :

.78

السـن الصغرى ,أحؿد بن شعقب الـسائي ت 321هـ ,ت طبد الػتاح أبو غدة ,مؽتب
الؿطبوطات اإلسالمقة ,سوريا حؾب ,ط2042 ,1 :هـ 2542 -م ,ج .5

.79

السـن الؽربى ,أحؿد بن شعقب الـسائي ت 321هـ ,ت حسن طبد الؿـعم شؾبي أشرف
طؾقه :شعقب إركاؤوط قدم له :طبد اهلل بن طبد الؿحسن الرتكي ,ممسسة الرسالة ,لبـان
بقروت ,ط 2012 ,2 :هـ  1442 -م ,ج .24

.81

سمآت أبي داود لإلمام أحؿد بن حـبل يف جرح الرواة وتعديؾفم ,أحؿد بن حـبل ت
102هـ ,ت زياد محؿد مـصور ,مؽتبة العؾوم والحؽم ,الؿديـة الؿـورة ,ط2020 ,2 :هـ,
ج.2

.81

سمآت أبي طبقد أجري أبا داود السجستاين يف الجرح والتعديل ,سؾقؿان بن إشعث
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إزدي الس ِ
ج ْستاين ت131 :هـ ,ت :محؿد طؾي العؿري ,طؿادة البحث العؾؿي بالجامعة
ِّ
اإلسالمقة ,الؿديـة الؿـورة  -الؿؿؾؽة العربقة السعودية ,ط2043 ,2 :هـ2543/م ,ج.2 :
.85

سمآت حؿزة بن يوسف السفؿي لؾدارقطـي ,حؿزة بن يوسف السفؿي الؼرشي
الجرجاين ت013 :هـ ,ت :موفق بن طبد اهلل بن طبدالؼادر ,مؽتبة الؿعارف ,الرياض ,ط:
 ,2540 - 2040 ,2ج.2 :

.83

سقر أطالم الـبالء ,محؿد بن أحؿد الذهبي ,ت304 :هـ ,ت :مجؿوطة من الؿحؼؼقن
بنشراف الشقخ شعقب إركاؤوط ,ممسسة الرسالة ,البؾد :بدون ,ط2041 , 3 :هـ -
2541م ,ج .11 :

.84

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ,طبد الحي بن أحؿد بن محؿد ابن العؿاد ال َعؽري ,ت:
2445هـ ,ت محؿود إركاؤوط ,خرج أحاديثه :طبد الؼادر إركاؤوط ,دار ابن كثقر,
دمشق  -بقروت ,ط2042 ,2 :هـ 2542 -م ,ج.22 :

.85

شرح الزرقاين طؾى موصل اإلمام مالك ,محؿد بن طبد الباقي الزرقاين الؿصري إزهري,
ت , 2211:ت صه طبد الرءوف سعد ,مؽتبة الثؼافة الديـقة ,الؼاهرة ,ط2010 ,2 :هـ -
1443م ,ج.0 :

.86

شرح السـة ,الحسقن بن مسعود البغوي ت122 :هـ ,ت :شعقب إركموط  -محؿد
الشاويش ,الؿؽتب اإلسالمي ,دمشق  -بقروت ,ط2043 ,1 :هـ 2543 -م ,ج.21 :

.87

شرح الطقبي طؾى مشؽاة الؿصابقح الؿسؿى بـ (الؽاشف طن حؼائق السـن) ,الحسقن بن
طبد اهلل الطقبي ,ت 303هـ ,ت:طبد الحؿقد هـداوي ,مؽتبة كزار مصطػى الباز ,مؽة
الؿؽرمة – الرياض ,ط 2023 ,2 :هـ 2553 -م ,ج.23 :

.88

شرح صحقح البخارى ٓبن بطال ,ابن بطال طؾي بن خؾف بن طبد الؿؾك ت005 :هـ ,ت
ياسر بن إبراهقم ,مؽتبة الرشد ,السعودية  -الرياض ,ط2013 ,1 :هـ 1443 -م ,ج .24

.89

السالمي البغدادي ثم الدمشؼي
شرح طؾل الرتمذي ,طبد الرحؿن بن أحؿد بن رجب َ
الحـبؾي ,ت351 :هـ ,ت هؿام سعقد ,مؽتبة الؿـار ,الزرقاء – إردن ,ط2043 ,2 :هـ -
2543م ,ج .1

.91

شرح مختصر خؾقل لؾخرشي ,محؿد بن طبد اهلل الخرشي ت2242 :هـ ,ت بدون ,دار
))554

الػؽر لؾطباطة ,بقروت ,ط :بدون ,ج.4 :
.91

شرح مسـَد َّ ِ
عي ,طبد الؽريم بن محؿد الرافعي الؼزويـي ,ت213 :هـ ,ت :وائل
ُ ُ ْ
الشاف ِّ
اإلسالمقة إدارة الشمون ِ
محؿد بؽر زهران ,وزارة إوقاف والشمون ِ
اإلسالمقة ,قطر ,ط:
َّ
2014 ,2هـ 1443 -م ,ج.0 :

.95

صحقح البخاري ,محؿد بن إسؿاطقل البخاري ت 112هـ ,ت محؿد زهقر بن كاصر
الـاصر ,دار صوق الـجاة ,البؾد :بدون .ط2011 ,2:هـ ,ج.22

.93

صحقح مسؾم ,مسؾم بن الحجاج الـقسابوري ت 122هـ ,ت محؿد فماد طبد الباقي ,دار
إحقاء الرتاث العربي ,لبـان بقروت ,ط :بدون ,ج.1

.94

الضعػاء الصغقر ,محؿد بن إسؿاطقل البخاري ت112 :هـ ,ت :محؿود زايد ,دار الوطي,
حؾب ,ط2352 ,2 :هـ ,ج.2 :

.95

الضعػاء الؽبقر ,محؿد بن طؿرو العؼقؾي الؿؽي ت311 :هـ ,ت :طبد الؿعطي قؾعجي,
دار الؿؽتبة العؾؿقة ,بقروت ,ط2040 ,2 :هـ 2540 -م ,ج.0 :

.96

الضعػاء والؿرتوكون ,أحؿد بن شعقب الـسائي ت343 :هـ ,ت :محؿود زايد ,دار الوطي,
حؾب ,ط2352 ,2 :هـ ,ج.2 :

.97

الضعػاء والؿرتوكون ,طبد الرحؿن بن طؾي الجوزي ت153 :هـ ,ت :طبد اهلل الؼاضي,
دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت ,ط ,2042 ,2 :ج.1 × 3 :

.98

الضعػاء والؿرتوكون ,طؾي بن طؿر البغدادي الدارقطـي ت341 :هـ ,ت :طبد الرحقم
الؼشؼري ,مجؾة الجامعة اإلسالمقة ,الؿديـة الؿـورة ,ط :ج 2 :رجب  -شعبان  -رمضان
 2043هـ  -ج 1:شوال  -ذو الؼعدة  -ذو الحجة  2043هـ  -ج 3 :رجب  -ذو الحجة
 2040هـ ,ج.3 :

.99

الضعػاء ,أحؿد بن طبد اهلل إصبفاين ت034 :هـ ,ت :فاروق حؿادة ,دار الثؼافة ,الدار
البقضاء ,ط ,2540 - 2041 ,2 :ج.2 :

.111

صبؼات الشافعقة الؽربى ,طبد الوهاب بن تؼي الدين السبؽي ت332 :هـ ,ت محؿود
الطـاحي  -طبد الػتاح الحؾو ,هجر لؾطباطة والـشر والتوزيع ,ط2023 ,1 :هـ ,ج.24 :

.111

صبؼات الشافعقة ,أبو بؽر بن أحؿد إسدي الشفبي الدمشؼي ت412 :هـ ,ت الحافظ طبد
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العؾقم خان ,طالم الؽتب ,بقروت ,ط 2043 ,2 :هـ ,ج.0 :
.115

صبؼات الػؼفاء ,إبراهقم بن طؾي الشقرازي ت032 :هـ ,دار الرائد العربي ,لبـان – بقروت,
ط2534 ,2 :م.

.113

صبؼات الػؼفاء ,إبراهقم بن طؾي الشقرازي ت032 :هـ ,هذب ُه :محؿد بن مؽرم ابن مـظور
ت322 :هـ ,ت إحسان طباس ,دار الرائد العربي ,بقروت – لبـان ,ط2534 ,2 :م ,ج .2

.114

الطبؼات الؽربى ,محؿد بن سعد الفاشؿي بالوٓء البصري البغدادي الؿعروف بابن سعد
ت134 :هـ ,ت محؿد ططا ,دار الؽتب العؾؿقة ,بقروت ,ط2024 ,2 :هـ 2554 -م ,ج:
.4

.115

صبؼات الؿػسرين لؾداوودي ,محؿد بن طؾي الداوودي ت501 :هـ ,دار الؽتب العؾؿقة,
بقروت ,راجع الـسخة وضبط أطالمفا :لجـة من العؾؿاء بنشراف الـاشر ,ط :بدون ,ج.1 :

.116

صبؼات خؾقػة بن خقاط ,خؾقػة بن خقاط العصػري البصري ,ت104 :هـ , ,ت سفقل
زكار ,دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتوزيع ,ط 2020 :هـ 2553 -م ,ج.2 :

.117

العدة يف شرح العؿدة يف أحاديث إحؽام ,طؾي بن إبراهقم طالء الدين ابن العطار ت:
 310هـ ,ت :بدون ,دار البشائر اإلسالمقة ,بقروت  -لبـان ,ط2013 ,2 :هـ 1442 -م,
ج.3 :

.118

طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري ,محؿود بن أحؿد العقـى ت411 :هـ ,ت بدون ,دار
إحقاء الرتاث العربي ,بقروت ,ط :بدون ,ج.21 × 11 :

.119

غريب الحديث ,الؼاسم بن سالّم الفروي البغدادي ت110:هـ ,ت محؿد طبد الؿعقد
خان ,مطبعة دائرة الؿعارف العثؿاكقة ,حقدر آباد -الدكن ,ط 2340 ,2 :هـ  2520 -م ,ج:
.0

.111

غريب الحديث ,حؿد بن محؿد البستي الؿعروف بالخطابي ت344 :هـ ,ت :طبد الؽريم
الغرباوي ,وخرج أحاديثه :طبد الؼقوم طبد رب الـبي ,دار الػؽر ,البؾد :بدون ,ط2041 :هـ
2541 -م ,ج.3 :

.111

غريب الحديث ,طبد الرحؿن بن طؾي الجوزي ت153 :هـ ,ت طبد الؿعطي أمقن
الؼؾعجي ,دار الؽتب العؾؿقة ,لبـان – بقروت ,ط2041 ,2 :هـ 2541 -م ,ج .1
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.115

فوات الوفقات ,محؿد بن شاكر الؿؾؼب بصالح الدين ت320 :هـ ,ت إحسان طباس ,دار
صادر ,بقروت ,ط :إولى ,ج 62533 - 2 :ج ,2530 -0 ,3 ,1 :ج.0 :

.113

الؿستدرك طؾى الصحقحقن ,أبو طبد اهلل الحاكم محؿد بن طبد اهلل الـقسابوري الؿعروف
بابن البقع ت041 :هـ ,ت مصطػى ططا ,دار الؽتب العؾؿقة ,بقروت ,ط– 2022 ,2 :
 ,2554ج.0 :

.114

الـؽت والػوائد السـقة طؾى مشؽل الؿحرر لؿجد الدين ابن تقؿقة ,إبراهقم بن محؿد بن
مػؾح ت440 :هـ ,ت بدون ,مؽتبة الؿعارف ,الرياض ,ط2040 ,1 :هـ ,ج.1 :

.115

الػائق يف غريب الحديث وإثر ,محؿود بن طؿرو الزمخشري ت134 :هـ ,ت طؾي
البجاوي  -محؿد أبو الػضل إبراهقم ,دار الؿعرفة ,لبـان ,ط ,1 :ج.0 :

.116

الػتاوى الؽربى ٓبن تقؿقة ,أحؿد بن طبد الحؾقم ابن تقؿقة الحراين الحـبؾي الدمشؼي ت:
314هـ ,ت :بدون ,دار الؽتب العؾؿقة ,البؾد :بدون ,ط2044 ,2 :هـ 2543 -م ,ج.2 :

.117

فتح الباري شرح صحقح البخاري ,أحؿد بن طؾي بن حجر العسؼالين ,ت ,411رقم كتبه
وأبوابه وأحاديثه :محؿد فماد طبد الباقي ,قام بنخراجه وصححه وأشرف :محب الدين
الخطقب ,تعؾقق :طبد العزيز بن طبد اهلل بن باز ,دار الؿعرفة ,بقروت ,ط2335 :هـ ,ج:
.23

.118

فتح الؿغقث بشرح الػقة الحديث لؾعراقي ,محؿد بن طبد الرحؿن السخاوي ت541 :هـ,
ت طؾي حسقن طؾي ,مؽتبة السـة ,مصر ,ط2010 ,2 :هـ 1443 /م.0 : ,

.119

الػروع وتصحقح الػروع ,محؿد بن مػؾح الؿؼدسي الرامقـى ثم الصالحي ت323 :هـ ,ت
طبد اهلل الرتكي ,ممسسة الرسالة ,ط2010 ,2 :هـ 1443 -م ,ج.22 :

.151

الػروق الؾغوية ,أبو هالل الحسن بن طبد اهلل بن سفل بن سعقد بن يحقى بن مفران
العسؽري (الؿتوىف :كحو 351هـ) ,ت :محؿد إبراهقم سؾقم ,الـاشر :دار العؾم والثؼافة
لؾـشر والتوزيع ,الؼاهرة – مصر.

.151

الح ّي
ففرس الػفارس وإثبات ومعجم الؿعاجم والؿشقخات والؿسؾسالت ,محؿد َط ْبد َ
الحسـي اإلدريسي ,الؿعروف بعبد الحي الؽتاين ت2341 :هـ ,ت :إحسان طباس ,دار
الغرب اإلسالمي ,بقروت ,ط ,2541 ,1 :ج.1 :
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.155

ففرسة ابن خقر اإلشبقؾي ,محؿد بن خقر الؾؿتوين إموي اإلشبقؾي ت131 :هـ ,ت محؿد
فماد مـصور ,دار الؽتب العؾؿقة ,بقروت  -لبـان ,ط2025 ,2 :هـ 2554 -م ,ج.2 :

.153

الػوائد الؿجؿوطة يف إحاديث الؿوضوطة ,محؿد بن طؾي الشوكاين ت2114 :هـ ,ت
طبد الرحؿن بن يحي الؿعؾؿي القؿاين ,دار الؽتب العؾؿقة ,بقروت  -لبـان ,ط :بدون ,ج
.2

.154

قائؿة بؿخطوصات الؿؽتبة البديرية بالؼدس ,طدد صػحاهتا 232

.155

قواطد التحديث من فـون مصطؾح الحديث ,محؿد جؿال الدين بن محؿد الؼاسؿي ت:
2331هـ ,ت :بدون ,دار الؽتب العؾؿقة ,بقروت  -لبـان ,ط :بدون ,ج.2 :.

.156

الؽاشف يف معرفة من له رواية يف الؽتب الستة ,محؿد بن أحؿد الذهبي ت304 :هـ ,ت:
محؿد طوامة أحؿد محؿد كؿر الخطقب ,دار الؼبؾة لؾثؼافة اإلسالمقة  -ممسسة طؾوم
الؼرآن ,جدة ,ط2023 ,2 :هـ 2551 -م ج.1:

.157

الؽامل يف ضعػاء الرجال ,طبداهلل بن طدي الجرجاين ,ت321 :هـ ,ت طادل طبد الؿوجود
 طؾي معوض شارك يف تحؼقؼه :طبد الػتاح أبو سـة ,الؽتب العؾؿقة ,بقروت -لبـان ,ط:2024 ,2هـ 2553 -م ,ج .5

.158

كشف الظـون طن أسامي الؽتب والػـون ,مصطػى بن طبد اهلل الؿشفور باسم حاجي
خؾقػة ت2423 :هـ ,ت بدون ,مؽتبة الؿثـى – بغداد ,ط2502 :م ,ج1+2 ,2 :كشف
الظـون ,و 0+3إيضاح الؿؽـون ,و  2+1هداية العارفقن.

.159

كػاية الـبقه يف شرح التـبقه ,أحؿد بن محؿد إكصاري الؿعروف بابن الرفعة ت324 :هـ,
ت :مجدي محؿد سرور باسؾوم ,دار الؽتب العؾؿقة ,البؾد :بدون ,ط1445 ,2 :م ,ج:
.12

.131

الؽػاية يف طؾم الرواية ,أحؿد بن طؾي الخطقب البغدادي ت023 :هـ ,ت :أبو طبداهلل
السورقي  -إبراهقم حؿدي الؿدين ,الؿؽتبة العؾؿقة ,الؿديـة الؿـورة ,ط :بدون ,ج.2 :

.131

الؽـى وإسؿاء ,مسؾم بن الحجاج الؼشقري الـقسابوري ,ت122 :هـ ,ت :طبد الرحقم
الؼشؼري ,طؿادة البحث العؾؿي بالجامعة اإلسالمقة ,الؿديـة الؿـورة  -الؿؿؾؽة العربقة
السعودية ,ط2040 ,2 :هـ 2540 -م ,ج.1 :
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.135

ِ
ِ
محؿد َ
الخ ِضر بن سقد طبد اهلل
قح ال ُب َخاري,
الؿ َعاين الدَّ َر ِاري يف ك َْشف َخ َبايا َصح ْ
َّ
كو َثر َ
الجؽـي الشـؼقطي ت2310 :هـ ,ت :بدون ,ممسسة الرسالة ,بقروت ,ط2021 ,2 :هـ -
2551م ,ج.20 :

.133

العؾوي إصػوين ثم
لحظ إلحاظ بذيل صبؼات الحػاظ ,محؿد بن محؿد الفاشؿي
ّ
الؿؽي ت432 :هـ ,ت بدون ,دار الؽتب العؾؿقة ,البؾد :بدون ,ط2025 ,2 :هـ -
ّ
2554م ,ج.2 :

.134

لسان العرب ,محؿد بن مؽرم ابن مـظور إكصاري الرويػعى اإلفريؼى ت322 :هـ ,ت
بدون ,دار صادر ,بقروت ,ط2020 ,3 :هـ ,ج .21

.135

لسان الؿقزان ,أحؿد بن طؾي بن حجر العسؼالين ت411 :هـ ,ت :طبد الػتاح أبو غدة ,دار
البشائر اإلسالمقة ,البؾد :بدون ,ط1441 ,2 :م ,ج.24 :

.136

الؿجروحقن من الؿحدثقن والضعػاء والؿرتوكقن ,محؿد بن حبان ال ُبستي ت310 :هـ ,ت
محؿود زايد ,دار الوطي ,حؾب ,ط2352 ,2 :هـ ,ج .3

.137

محاسن التلويل ,محؿد جؿال الدين بن محؿد الؼاسؿي ت2331 :هـ ,ت :محؿد باسل
طقون السود ,دار الؽتب العؾؿقه ,بقروت ,ط 2024 ,2 :هـ ,ج .5

.138

مختار الصحاح ,محؿد بن أبي بؽر الحـػي الرازي ت222 :هـ ,ت يوسف الشقخ محؿد,
الؿؽتبة العصرية  -الدار الـؿوذجقة ,بقروت – صقدا ,ط2014 ,1 :هـ 2555 /م ,ج .2

.139

مختصر الؿزين (مطبوع مؾحؼا بإم لؾشافعي)  ,إسؿاطقل بن يحقى الؿزين ت120 :هـ,
ت :بدون ,دار الؿعرفة ,بقروت ,ط2024 :هـ2554/م ,ج.2 :

.141

الؿدخل ,محؿد بن محؿد العبدري الػاسي الشفقر بابن الحاج ت333 :هـ ,ت بدون ,دار
الرتاث ,البؾد :بدون ,ط :بدون  ,ج.0 :

.141

مرآة الجـان وطربة القؼظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان ,طبداهلل بن أسعد القافعي
ت324 :هـ ,وضع حواشقه :خؾقل الؿـصور ,دار الؽتب العؾؿقة ,بقروت  -لبـان ,ط,2 :
2023هـ 2553 -م ,ج.0 :

.145

مسـد أبي يعؾى ,أحؿد بن طؾي التؿقؿي ,الؿوصؾي ت343 :هـ ,ت حسقن سؾقم أسد ,دار
الؿلمون لؾرتاث ,دمشق ,ط2040 ,2 :هـ  ,2540 -ج .23
))559

.143

مشارق إكوار طؾى صحاح أثار ,طقاض بن موسى القحصبي السبتي ,ت100 :هـ ,ت
بدون ,الؿؽتبة العتقؼة ودار الرتاث ,البؾد :بدون ,ط :بدون ,ج .1

.144

مشاهقر طؾؿاء إمصار وأطالم فؼفاء إقطار ,محؿد بن حبان الدارمي ال ُبستي ت:
310هـ ,ت :مرزوق طؾى ابراهقم ,دار الوفاء لؾطباطة والـشر والتوزيع ,الؿـصورة ,ط,2 :
2022هـ 2552 -م ,ج.2 :

.145

مشقخة ابن جؿاطة ,محؿد بن إبراهقم بن جؿاطة الؽـاين الحؿوي ت333 :هـ ,ت :موفق
بن طبد الؼادر ,دار العرب اإلسالمي ,بقروت  -لبـان ,ط2544 ,2 :م ,ج.2 :

.146

الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر ,أحؿد بن محؿد الػقومي ثم الحؿوي ت334:هـ,
ت بدون ,الؿؽتبة العؾؿقة ,بقروت ,ط :بدون ,ج.1 :

.147

الؿصـف ,طبد الرزاق بن هؿام الحؿقري القؿاين الصـعاين ت122 :هـ ,ت :حبقب الرحؿن
إطظؿي ,الؿجؾس العؾؿي ,الفـد ,يطؾب من :الؿؽتب اإلسالمي ,بقروت ,ط,1 :
 ,2043ج.22 :

.148

معالم السـن ,حؿد بن محؿد البستي الؿعروف بالخطابي ت344 :هـ ,ت :بدون ,الؿطبعة
العؾؿقة ,حؾب ,ط2312 ,2 :هـ 2531 -م ,ج.0 :

.149

معرتك إقران يف إطجاز الؼرآن ,طبد الرحؿن بن أبي بؽر السقوصي ت522 :هـ ,ت بدون,
دار الؽتب العؾؿقة ,بقروت  -لبـان ,ط2044 ,2 :هـ 2544 -م ,ج.3 :

.151

الؿعجم إوسط ,سؾقؿان بن أحؿد الؾخؿي الشامي الطرباين ت324 :هـ ,ت صارق بن
طوض اهلل بن محؿد  ,طبد الؿحسن الحسقـي ,دار الحرمقن ,الؼاهرة ,ط :بدون ,ج .24

.151

معجم البؾدان ,ياقوت بن طبد اهلل الرومي الحؿوي ت212 :هـ ,ت :بدون ,دار صادر,
بقروت ,ط2551 ,1 :م ,ج.3 :

.155

معجم الشقوخ الؽبقر لؾذهبي ,محؿد بن أحؿد الذهبي ,ت304 :هـ ,ت محؿد الحبقب
الفقؾة ,مؽتبة الصديق ,الطائف  -الؿؿؾؽة العربقة السعودية ,ط2044 ,2 :هـ 2544 -م,
ج.1 :

.153

معجم الشقوخ ,طبد الوهاب بن تؼي الدين السبؽي ت332 :هـ ,تخريج :شؿس الدين أبي
طبد اهلل ابن سعد الصالحي ,ت الدكتور بشار طواد  -رائد يوسف العـبؽي  -مصطػى
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إسؿاطقل إطظؿي ,دار الغرب اإلسالمي ,البؾد :بدون ,ط ,1440 ,2 :ج.2 :
.154

معجم الصحابة ,طبد الباقي بن قاكع إموي بالوٓء البغدادي ,ت312 :هـ ,ت صالح بن
سالم الؿصرايت ,مؽتبة الغرباء إثرية ,الؿديـة الؿـورة ,ط ,2024 ,2 :ج.3 :

.155

الؿعجم الؽبقر ,سؾقؿان بن أحؿد الؾخؿي الشامي الطرباين ت324 :هـ ,ت :حؿدي
السؾػي ,مؽتبة ابن تقؿقة ,الؼاهرة ,ط ,1 :ج.11:

.156

الؿعجم الؿختص بالؿحدثقن ,محؿد بن أحؿد الذهبي ت304 :هـ ,ت محؿد الحبقب
الفقؾة ,مؽتبة الصديق ,الطائف ,ط2044 ,2 :هـ 2544 -م ,ج.2 :

.157

معجم الؿـاهي الؾػظقة وفوائد يف إلػاظ ,بؽر بن طبد اهلل أبو زيد ت2015 :هـ ,ت :بدون,
دار العاصؿة لؾـشر والتوزيع ,الرياض ,ط2023 ,3 :هـ 2552 -م ,ج.2 :

.158

معجم قبائل العرب الؼديؿة والحديثة ,طؿر بن رضا كحالة الدمشق ت2044 :هـ ,ت:
بدون ,ممسسة الرسالة ,بقروت ,ط2020 ,3 :هـ 2550 -م ,ج.1 :

.159

معجم مؼايقس الؾغة ,أحؿد بن فارس الؼزويـي الرازي ,ت351 :هـ ,ت طبد السالم
هارون ,دار الػؽر ,ط2355 :هـ 2535 -م ,ج .2

.161

معرفة الثؼات من رجال أهل العؾم والحديث ومن الضعػاء وذكر مذاهبفم وأخبارهم,
أحؿد بن طبد اهلل العجؾى الؽوىف ت122 :هـ ,ت :طبد العؾقم البستوي ,مؽتبة الدار,
الؿديـة الؿـورة  -السعودية ,ط ,2541 – 2041 ,2 :ج.1 :

.161

معرفة الصحابة ,أحؿد بن طبد اهلل أبو كعقم إصبفاين ,ت034 :هـ ,ت :طادل العزازي ,دار
الوصن لؾـشر ,الرياض ,ط2025 ,2 :هـ 2554 -م ,ج.3 :

.165

الؿعرفة والتاريخ ,يعؼوب بن سػقان الػارسي الػسوي ت133 :هـ ,ت أكرم العؿري,
ممسسة الرسالة ,بقروت ,ط 2042 ,1 :هـ2542 -م ,ج .3

.163

الؿ ْعؾم بػوائد مسؾم ,محؿد بن طؾي الت َِّؿقؿي الؿازري الؿالؽي ت132 :هـ ,ت :محؿد
ُ
والؿمسسة
والؿمسسة الوصـقة لؾؽتاب بالجزائر,
الشاذلي الـقػر ,الدار التوكسقة لؾـشر,
ّ
ّ
الوصـقة لؾرتجؿة والتحؼقق والدّ راسات بقت الحؽؿة ,ط 2544 ,1 :م ,ج.3 :

.164

الؿعقن يف صبؼات الؿحدثقن ,محؿد بن أحؿد الذهبي ت304 :هـ ,ت هؿام سعقد ,دار
الػرقان ,إردن – طؿان ,ط2040 ,2 :هـ ,ج .2
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.165

مغـي الؿحتاج إلى معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج ,محؿد الخطقب الشربقـي ,ت  ,533ت
بدون ,دار الػؽر ,بقروت ,ط :بدون ,ج.0 :

.166

الؿغـي يف الضعػاء ,محؿد بن أحؿد الذهبي ت304 :هـ ,ت :كور الدين طرت ,الـاشر:
بدون ,البؾد :بدون ,ط :بدون ,ج.1 :

.167

مػحؿات إقران يف مبفؿات الؼرآن ,طبد الرحؿن بن أبي بؽر السقوصي ,ت 522 :هـ ,ت
مصطػى البغا ,ممسسة طؾوم الؼرآن ,دمشق  -بقروت ,ط 2043 ,2 :هـ  2541 -م ,ج.2 :

.168

الؿؼتـى يف سرد الؽـى ,محؿد بن أحؿد الذهبي ت304 :هـ ,ت محؿد الؿراد ,الؿجؾس
العؾؿي بالجامعة اإلسالمقة ,الؿديـة الؿـورة ,الؿؿؾؽة العربقة السعودية ,ط2044 ,2 :هـ,
ج.1:

.169

الؿـفاج شرح صحقح مسؾم بن الحجاج ,محقي الدين يحقى الـووي ت232 :هـ ,ت:
بدون ,دار إحقاء الرتاث العربي ,بقروت ,ط .2351 ,1 :ج.24 :

.171

الؿـفل الصايف والؿستوىف بعد الوايف ,يوسف بن تغري بردي الظاهري أبو الؿحاسن ,ت:
430هـ ,ت محؿد محؿد أمقن ,تؼديم :سعقد طاشور ,الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب,
البؾد :بدون ,ط :بدون ,ج.3 :

.171

الؿوصل ,مالك بن أكس إصبحي الؿدين ,ت235 :هـ ,ت :محؿد مصطػى إطظؿي,
ممسسة زايد بن سؾطان آل هنقان لألطؿال الخقرية واإلكساكقة ,أبو ضبي – اإلمارات ,ط,2 :
 2011هـ  1440 -م ,ج.4 :

.175

مقزان آطتدال يف كؼد الرجال ,محؿد بن أحؿد الذهبي ,ت304 :هـ ,ت :طؾي البجاوي,
دار الؿعرفة لؾطباطة والـشر ,بقروت  -لبـان ,ط2341 ,2 :هـ 2523 -م ,ج.0 :

.173

كؽث الفؿقان يف كؽت العؿقان ,صالح الدين خؾقل الصػدي ,ت320 :هـ ,طؾق طؾقه
ووضع حواشقه :مصطػى ططا ,دار الؽتب العؾؿقة ,بقروت  -لبـان ,ط 2014 ,2 :هـ -
 1443م ,ج.2 :

.174

الـفاية يف غريب الحديث وإثر ,الؿبارك بن محؿد الشقباين ابن إثقر الجزري ت:
242هـ ,ت صاهر أحؿد الزاوى  -محؿود محؿد الطـاحي ,الؿؽتبة العؾؿقة ,بقروت ,ط:
2355هـ  ,2535 -ج .1
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.175

الفداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثؼة والسداد ,أحؿد بن محؿد الؽالباذي ت354 :هـ ,ت:
طبد اهلل الؾقثي ,دار الؿعرفة ,بقروت ,ط ,2043 ,2 :ج.1 :

.176

هدية العارفقن أسؿاء الؿملػقن وآثار الؿصـػقن ,إسؿاطقل بن محؿد الباباين البغدادي ت:
2355هـ ,ت بدون ,صبع بعـاية وكالة الؿعارف الجؾقؾة يف مطبعتفا البفقة استاكبول
2512م ,أطادت صبعه بإوفست :دار إحقاء الرتاث العربي ,بقروت  -لبـان ,ط :بدون ,ج:
.1

.177

الوايف بالوفقات ,خؾقل بن أيبك الصػدي ت320 :هـ ,ت أحؿد إركاؤوط وتركي
مصطػى ,دار إحقاء الرتاث ,بقروت2014 ,هـ 1444 -م ,ج.15 :
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فهرس غريب الحديث

م

االسم

الصفحة

1.

إجل

200

2.

إحؽام الخؿسة

251

3.

ُأ ْدم

233

4.

إَ ْرش

203

5.
6.
7.
8.
9.
11.
11.

استِ ْع َطاف
ْ

243

ا ْش ِرصِي

244

إِك َْراه

234

َآٓتِ ِه

223

آحتساب

214

إَ َم ِة

202

ِ
الؿ َز َّو َج ِة
إَ َمة ُ

233

َأ َواقِي

215

إِ ْي َح ُ
اش َصدْ ِر ِه

140

14.

ال ُب ْر َم ُة

233

15.

البيان

231

16.

عفا
ُب ْض َ

140

17.

الؿ َعا َصاة
بقع ُ

243

12.
13.

18.
19.
21.
21.

ِ
ب
َت ْحتَس َ
ِ
الؿ َط َّؾ َؼة
َت ْحؾقل ُ

252

ف
َت َش َّو َ

202

ال َّت ْعـ ِ ْقف

242

))534

211

22.

الت َّْوبِ ْقخ

244

23.

الضؿان

203

َخؾِ َّق ٍة

233

الرقِق َؼ ِ
قن
َّ

203

24.
25.

ِ
الؿ ْعـَى
الر َوا َية بِ َ
ِّ

142

الز ْج ِر
َّ

210

28.

َس َّار ْت َفا

242

29.

الس ْج ِع
َّ

240

31.

الس َؽك
ِّ

223

31.

الشػاطة

232

32.

الصدقة

223

33.

صدقة التطوع

204

الر ْج ِعي
ال َّطال َُق َّ

220

26.
27.

34.

ال َعاقِ َؾة أو ال َع َصبة

222

36.

العتق

213

37.

َطدَّ ًة
ِطدَّ ة

213
234

39.

َط َز َم

210

41.

َف ْس ًخا

201

41.

ال َؼ ْذف

204

42.

َق ْصدً ا

232

الؽِـَا َية

254

44.

اهلل
َٓ َها ُ
ال َّؾ ِؼقط

231
224

46.

َماك َْست َُك

210

35.

38.

43.
45.
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47.

او َرات
الؿ َج َ
ُ

253

48.

الؿ َحا َباة
ُ

233

الؿدَ َّب ِر ,التَّدبقر
ُ

222

51.

الؿرسل

232

51.

المرأة الخليت

241

52.

الؿساومة

202

او َر ِة
ُم َش َ

231

54.

الؿعاصاة

252

55.

الؿ ْغ ُرور
َ

222

49.

53.

56.

الؿ َؽا َت َب ِة
ُ

202

ِ
الؿـَّة

245

َمـ ِْز َلتِ َفا

224

59.

الؿـؼطع

233

61.

ك ُِّج َؿ ْت
ك ََز َار ِة
ك َِسق َئ ًة

233

63.

ك َِػ َس ْت
الف ِد َّي ِة
َ

234

اؤ َها
ِو ْص ُ

204

الوكِقل
َ

221

َو َٓ ُؤ ِك

203 ,211

68.

الوهم

253

69.

ُيبق َن

221

71.

َيت ََس َّرى

202

57.
58.

61.
62.
64.
65.
66.
67.
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223
205
234

فهرس اآليا

م

طرف اآلية

السورة

اآلية

الصفحة

.1

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

البقرة

ٕٜ

ٖٙ

.2

ﯻﯼﯽ ﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃ ﰄ

البقرة

ٖٕٓ

ٕٗٓٗ-ٔٙ

َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّل ِذي خَ َل َقك ُْم
َيا َأ ُّي َها الن ُ

آل عمران

ٕٓٔ

ٕ

النساء

ٔ

ٕ

.5

ﮣ ﮤﮥﮦ

النساء

ٗ

ٖٜٔ

.6

ﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ

النساء

ٕٗ

ٕٕٓ

 .7ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

النساء

ٕ٘

ٔٗٛح

النور

ٖٖ

ٔ٘ٚ

األنفال

ٔٗ

ٓٔٚح

التوبة

ٗٚ

ٜٔٗح

 .11ﮡ ﮢﮣﮤ

التوبة

ٓٙ

ٓٔٚح

.12
ﯚ ﯛﯜ ﯝﯞﯟ
َ .13وإِ ْذ ت ََأ َّذ َن َر ُّبك ُْم َلئِ ْن َشك َْرت ُْم ََلَ ِزيدَ َّنك ُْم

الرعد

ٕ٘

ٕ٘ٔحٜٔٚ-

إبراىيم

ٚ

ث

.14

ﯓﯔﯕ

اإلسراء

ٚ

ٕٕٖ٘ٔٓ-

.15

ﭶ

النور

ٖٖ

ٖٗح-ٔ٘ٔ-ٖٔٙ-

لقمان

ٗٔ

ث

.17

ﮢ ﮣﮤﮥ

األحزاب

٘

ٕٕٓ

.18

ﭫ ﭬﭭﭮ ﭯﭰ
ِ
ين َآمنُوا ا َّت ُقوا اهَّللَ َو ُقو ُلوا
َيا َأ ُّي َها ا َّلذ َ

األحزاب

ٖٚ

ٕٕٓ

األحزاب

ٓٚٔ-ٚ

ٕ

.3
.4

.8

ِ
ين َآمنُوا ا َّت ُقوا اهَّللَ َح َّق ُت َقاتِ ِه
َيا َأ ُّي َها ا َّلذ َ

ﭼ ﭽ ﭾﭿ

 .9ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

.11

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ

 .16ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ

.19
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ٖٜٔحٜٜٔ-

.21

ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ

 .21ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

األحقاف

ٖ٘

٘٘ٔح

احلشر

ٚ

ٓٔٚحٕٕٓ-
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فهرس اَلحاديث

الراوي األعلى

طرف احلديث
م
ِ
أنس بن مالك
َح ُد ُك ْم فَ ْليَ ْع ِزْم الْ َم ْسأَلَ َة...
 .1إ َذا َد َعا أ َ
عبد هللا بن عباس
َّن أَنْظُُر إِلَْي ِو
وسى َكأِّ
 .2أ ََّما ُم َ
ول َِّ
ِ
ت َعلَى رس ِ
 .3أ َّ
عائشة بنت أيب بكر
اّلل
َن ابْنَةَ ْ
اْلَ ْو ِن لَ َّما أ ُْدخلَ ْ
َُ
 .4إِ َّن ْ ِ ِ
ِ
عبد هللا بن عباس
احلَ ْم َد َّّللََْ ،ن َم ُدهُ َونَ ْستَعينُوُ
الرجل لِي ْدفَع َعن ب ِ
ِ
بريرة
اْلَن َِّة أَ ْن يَْنظَُر إِلَْي َها
اب ْ
 .5إ َّن َّ ُ َ ُ ُ ْ َ
عبد املطلب بن ربيعة
 .6إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد
أنس بن مالك
ت َعْب ِدي ِِبَبِيبَتَ ْي ِو
 .7إِ َّن َّ
اّللَ قَ َ
ال :إِذَا ابْتَ لَْي ُ
ضتُوُ ِمْن ُه َما اْلَنَّةَ...
صبَ َرَ ،ع َّو ْ
فَ َ
 .8أ َّ
عبد هللا بن عباس
ول هللاِ ﷺ
ت َر ُس َ
َن ْامَرأًَة أَتَ ْ
ِ
َّ
عائشة بنت أيب بكر
ني ِِبَا ِِف كِتَابَتِ َها
.9
أن بَِر َيرَة َجاءَ ْ
ت تَستَع ُ
ِِ
ِ
ِ
 .11أ َّ
ني عائشة بنت أيب بكر
ني َعائ َشة أُِّم املُْؤمن ْ َ
َن بَِريْ َرَة َجاءَت تَ ْستَع ْ ُ

الصفحة
٘٘ٔ
ٕٓٛ
ٔٙٙ
ٕ
ٜٚ
ٓٔٚ
ٓٗ
ٕٜٔ
ٕٔٛ
ٕ٘ م ج

ڤ

ِ
 .11أ َّ
ني ِِبَا..
َن بَِر َيرَة ڤ َد َخلَ ْ
ت َعلَ َيها تَ ْستَع ُ
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

عائشة بنت أيب بكر

َّ
عبدا
زوج بريرَة كا َن ً
أن َ
إََِّّنَا أَنَا ب َشر وإِنَّ ُكم ََتْتَ ِ
أم سلمة
ل
ص ُمو َن إِ ََّ
َ ٌَ ْ
جابر بن عبد هللا
أَنَّوُ َكا َن يَ ِس ُري َعلَى ََجَ ٍل لَوُ قَ ْد أ َْعيَا فَأ ََر َاد أَ ْن
يُ َسيِّبَوُ
ت أَ ْن تَ ْعتِ َق َمَْلُوَك ْ ِ
عائشة بنت أيب بكر
ني ََلَا َزْو ٌج
أَن ََّها أ ََر َاد ْ
أَمُّيا عب ٍد تَزَّوج بِغ ِري إِ ْذ ِن سيِ ِد ِه فَهو ع ِ
جابر بن عبد هللا
اىٌر
َّ ُ َ َ
َ َْ َ َ َ ْ
اّللِ اقْ ِ
أبو ىريرة ،وزيد اْلهين
ض بَْي نَ نَا
ول َّ
ال :يَا َر ُس َ
ايب فَ َق َ
َجاءَ أ َْعَرِ ٌّ
ت امرأَةُ ثَابِ ِ
س بْ ِن ََشَّ ٍ
ت بْ ِن قَ ْي ِ
اس إِ ََل عبد هللا بن عباس
َجاءَ ْ ْ َ
ِ
َّبﷺ
الن ِّ

 .19جاءت بريرة إل ،فقالت :يا عائشة

عبد هللا بن عباس
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ٖٓٔ
ٕٙ٘، ٙٗ، ٖٙ، ٙ
ٜٔٛ
ٖ٘ٔ
ٗٔٙ
ٔٗٙ
ٕٓٙ
ٓٔٛ
ٖٔٔ

.21
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.31
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39

ت أ َْىلِي َعلَى
َجاءَ ْ
ت بَِر َيرةُ ،فَ َقالَ ْ
ت :إِِّّن َكاتَ ْب ُ
تِ ْس ِع أ ََو ٍاق ِِف ُك ِّل َع ٍام َوقِيَّةٌ
ت أ َْىلِي َعلَى تِ ْس ِع
َجاءَتِْين بَِر َيرةُ فَ َقالَتَ :كاتَْب ُ
أ ََواقِي
اى ْد َن َوتَ َعاقَ ْد َن
س إِ ْح َدى َع ْشَرَة ْامَرأَةً ،فَتَ َع َ
َجلَ َ
ح ََّّت إِ َذا مضت أَرب عو َن لَي لَةً ِمن ْ ِ
ني
اْلَ ْمس َ
َ َ ْ َْ ُ ْ ْ
َ
خرجنَا مع رس ِ
اّللِ ﷺ َع َام ُحنَ ْ ٍ
ني
ول َّ
ََ ْ َ َ َ ُ
ِ
ت :ا ْش ََِت ِيين
ت بَِر َيرةُ َوى َي ُم َكاتَبَةٌ ،فَ َقالَ ْ
َد َخلَ ْ
َوأ َْعتِ ِق ِيين

عائشة بنت أيب بكر

ٕٜٔ

عائشة بنت أيب بكر

ٕٔٛ

عائشة بنت أيب بكر

ٕٔٚ

كعب بن مالك

ٔٙٚ

أبو قتادة

٘ٔٛ

عائشة بنت أيب بكر
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ج

دخلت علي بريرة ،فقالت :إن أىلي
كاتبوّن...
حكيم بن حزام
اّللِ ﷺ ،فَأ َْعطَ ِاّنُُ ،ثَّ َسأَلْتُوُ..
ول َّ
ت َر ُس َ
َسأَلْ ُ
ِ ِ ِ
عبد هللا بن عمر
ب
َح َّ
َّ
الس ْم ُع َوالطَّ َ
يما أ َ
اعةُ َعلَى املَْرء املُ ْسل ِم ف َ
َوَك ِرَه
ال« :يَا بَِر َيرةُ َى ْل عائشة بنت أيب بكر
ول َّ
اّللِ ﷺ بَِر َيرَة ،فَ َق َ
فَ َد َعا َر ُس ُ
ِ
ت فِيها َشيئًا ي ِريب ِ
ك؟»
َرأَيْ َ ْ َ ُ
عائشة بنت أيب بكر
ت بَِر َيرةُ َعلَى نَ ْف ِس َها بِتِ ْس ِع أ ََو ٍاق
َكاتَبَ ْ
ضيَّ ٍ
ث قَ ِ
عائشة بنت أيب بكر
ات
َكا َن ِِف بَِر َيرَة ثَََل ُ
ُكنَّا ُجلُ ً ِ ِ
سلمة بن األكوع
َّب ﷺ
وسا عْن َد الن ِّ
زينب بنت أيب سلمة
َال تَُزمكوا أَنْ ُف َس ُك ْم
ٍ
ك زو ُجها عبدهللا بن عمرو ،أبو
ال جيوز المرأة ْأمٌر ِف ماَلا إذا َملَ َ
ىريرة.
عصمتَها
ِْ
ِ
عائشة بنت أيب بكر
َّب ﷺ
لََق َّل يَ ْوٌم َكا َن يَأِت َعلَى الن ِّ
عائشة بنت أيب بكر
مضى ِف بريرة ثَلث سنن
عائشة بنت أيب بكر
ب َعْب َدهُ َعلَى ِمائَِة أُوقِيَّ ٍة فَأ ََّد َاىا..
َم ْن َكاتَ َ
أبو ىريرة
َّاس َال يَ ْش ُك ُر َّ
اّللَ
َم ْن َال يَ ْش ُك ُر الن َ
ِ
ثوبان
َّاس َشْيئًا
َم ْن يَ ْك ُف ُل ل أَ ْن َال يَ ْسأ ََل الن َ
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اش ولِْلع ِ
ِِ
احلَ َج ُر
اى ِر ْ
 .41الْ َولَ ُد ل ْلفَر ِ َ َ
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ٔٛٛ

فهرس اَللعام

م

االسم

الصفحة

.1

أبو معشر

ٖٔٔح

.2

إسود بن يزيد

ٜٓ

.3

أيؿن الحبشي الؿؽي

ٜٗ

.4

بدر الدين ابن جؿاطة

ٜٔ

.5

بريرة موالة عائشة

ٚٚ

بؽر بن طبد اهللِ
ْ َ

ٕ٘ٔ

.7

حبقب الؿعؾم أبو محؿد البصري

ٔٙٛ

.8

الحؽم بن طتقبة الؽـدي

ٔٓٙ

.9

حؿاد ابن سؾؿة

ٔٙٛ

.11

داود ابن أبي هـد الؼشقري

ٔٙٛ

.11

زيد ابن واقد الؼرشي الدمشؼي

ٔٛ

.12

سعقد بن الؿسقب

ٗٗٔ

.13

سؾقؿان بن أحؿد بن محؿد الشامي

ٜٚ

.14

شعقب ابن محؿد

ٔٙٛ

.15

طبد الخالق بن زيد بن واقد الؼرشي الدمشؼي

ٔٛ

.16

طبد الرحؿن بن الؼاسم

ٕٓٔ

.17

طبد اهلل ابن لفقعة

ٖٗٔ

.18

طبد الؿؾك بن مروان

ٕٛ

.19

طبقد اهلل بن موهب

ٜٔ٘

.21

طروة بن الزبقر

ٛٙ

.21

طؽرمة مولى طبد اهلل بن طباس

ٜٙ

.6
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.22

طؾي بن طبد العزيز ابن شاهان شاه

ٜٚ

.23

طؾي بن محؿد بن إسحاق الطـافسي

ٔ٘ٚ

.24
.25

ِ
الر ْح َؿ ِن
َط ْؿ َر ُة بِـ ُْت َط ْبد َّ

ٕٜ

طؿرو ابن شعقب

ٔٙٛ

ِ
ِ
الصدِّ ِ
يق
ا ْل َؼاس ُم ْب ُن ُم َح َّؿد ْب ِن َأبِي َب ْؽ ٍر ِّ

ٛٛ

.27

مالك بن كـاكة ابن خزيؿة

ٕٓ

.28

محؿد ابن إدريس الشافعي

٘ٗٔ

.29

محؿد ابن شفاب الزهري

ٔٓٛ

.31

محؿد بن إسحاق

ٖٔٔ

.26

ُم ِغ ٌ
قث

ٗٛ

.32

موسى ابن إسؿاطقل الؿـؼري

ٔٙٛ

.33

كافع مولى طبد اهلل بن طؿر بن الخطاب

ٓٓٔ

.34

هشام بن طروة

ٗٓٔ

.31
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