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 ملخص

هػػ ا احث ػػث ل  كحػػس حالادػػس اح ػػافث احءثػػكم لػػا يػػكش ملػػـ احلدػػ ءات اقػػ لؿ ملػػ  ل ػػال ت   دلػػؽ       
 ،اح  ػػافـ كاح ػػ ففل لػػا اح ػػافث احءثػػكم، ثػـ لث  ػػث مء فػػس احدللػػ ش ثثالػػس اح ػػافث احءثػػكمـك اح ػػافث ك ثلفهػ

 ،كاح صػل لػا اح ػافث احءثػكم ،لػا اح ػافث احءثػكم اح دلفؼ كاح ءكفػلك  ،كاح  ؼ كاح كل لا اح افث احءثكم
 لفػؿ احػاتتت كقػا يػلثت يػلف احلث  ػث ءلػ  ج اث  افػث لػ    لا اح افث احءثػكم، كاحفصؿ كاحكصؿ

نددألأح دد لسددبلنطدد،لثمح ددماتلوسددبلح ددم  ألي دد   لأوللويؤكددالاحث ددثلعظدد لعظسدد لاح  ددو للفهػػ ت احثف ءفػس 
ك دف اد دل ؿ اثحف ظ كاحاتتت ل  حـ فدها لف قثلهت الل يسملأبلكالسأل  سبلسبلاحسعمن للاحف  مء؛

كقفت احءصكص احلد اؿ ثه  مف ك كلف ك ف ق ءه ك حؾ ت ثا أف فدا لصالا حغكف  كلالاا مللف  فصث ت 
ح دطػػػا  تاتتت ثف ءفػػػس ل دػػػااة كألػػػلاض اقف ػػػس، ك د ء ػػػت هػػػ   احػػػاتتت لػػػ  احػػػاتتت احد لػػػس حل ػػػافث

احفط ب احءثكم ثداا لاقف  لا لف احفط ب، كك حؾ أمطت ه   احاتتت احءص لفي  لف احلد ءا، كقكت 
هدد الاحدداالالتلاحس دد نثط لسددبلا  مايددثلول،  ػػ ثفل  كأث ءػػت مػػف  ػػم ثفػػ ءا للهػػؼ حصػػ  ب احفصػػ  س 

 ندألو د لريد لس ظدوتلوكد لسدبلل؛احش يف ل كشفلعبلاحثيمبلاحثّيبلاحكمسبلح لا حفمظلاحنثوي لاحشد يف 
 احسعمن لاح اقي ليجالثغي ألح له الا  مايثلاحنثوي .ح لي ربل

Abstract 

      I attempt to study in this paper the rhetorics of prophetical sayings in the light of 

semantics. This study comprises introductions to the concepts of prophetical sayings, It 

based on previous studies about rhetorical structure in prophetical saying. In addition, it 

discusses other related concepts such as: word order, omission, insertion, definiteness 

vs. indefiniteness, styles of exception, and junction vs. disjunction. I stated some 

examples of prophetical sayings in context of analysing its rhetorical values. It has been 

assured at this study that the prophet has surpassed eloquent Arabs in that he invented 

new styles which has not been experienced before him. Thus, his sayings have been 

considered as trustful sources of language and art of speech. The prophetical texts 

adduced here reveals varieties of acute rhetorical denotations, which in turn 

collaborates with general meanings of prophetical sayings. This collaboration gives the 

sayings of the prophet its powerful influence and its acute rhetorical sense. Such study 

assures that there is a need to associates the scholarship of classical Arabic rhetorics 

and its disciplines with the study of Hadith.At the end, this target will impose further 

extensive investigations. 
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 .املقدمة
حه كص ثه ك  ثدفهـ آأءزؿ اح لآف ثلد ف ملثا لثفف، كاحصاة كاحداـ مل  ألصح احفلؽ أجلدفف، كمل  اح لا هلل اح م        

ففل لكلا إ  جدله ألصح احفلؽ حد ء  كدء ه  تحفهـ ثدض ل  أكـل اهلل ثه ءثفه تله   كلقس ث ثفس  دد  :كثدا ،إح  فـك احافف
  هاافس كثف ء .

 
  .مشكلة الدراسة

كحكف  ت ت اح لآءفس أك احقكاها احقدلفسفء فس احاالدفف حدلـك احثالس كاحلد ءا فللدكف ددس اح احفؿ ث آلت لفب أف م       
 هء ؾ يلكلا لا اتد قه ا ث ث  افث احءثكفس للـ كللة كلفكض اتتت ءصكص ه   اث  افث ك  جس ملـ احلد ءا حفللا

 : اثدئلس اآل فس مف ا احج ءب ك دد  ح جفب ك   ا ه   احالادس لق لكس ل كايدس لا ه .ثه   اث  افث
 للاض كاتتت اح  افـ أك اح  ففل لا اح افث احءثكم احقلفؼ؟أل  أهـ  .ُ
 ل  أهـ اآلث ل احاتحفس حل  ؼ كاح كل لا اح افث احءثكم؟ .ِ
 ل  أثل  كظفؼ اح دلفؼ أك اح ءكفل لا لد ءا اح افث احءثكم؟ .ّ
 افث احءثكم؟ل  أثل اح صل كاحفصؿ كاحكصؿ لا لد ءا اح  .ْ
 

 .أٍنية الدراسة
 ت لفب أف لثؿ ه   احالاد ت  ات أهلفس ث حغس، كها لزاكجس احف ئاة مل  لف اح افث كثف ءه، كملـك احلغس كلد ءفه ،       

كك حؾ لها لف احالاد ت اح ا    ؽ احلثط ثفف احدلـك مل   ءكمه  ثل  فكدب احث  ثفف  ءكم  لدللف  كفدزز اح كاصؿ ثفف 
احدلـ احلف لفس، كمد  أف  ككف ه   احكلقس كل ت كحك لا إثلاز ج ءب لل  مءفت ثه، كاهلل ءد ؿ اح كلفؽ كاحدااا، كأف لءكف 

  ككف أمل حء  ف حصس حكجهه احكلفـ.
 

 .ٍدف الدراسة
س ثدض كلكظف، ثإثلاز ج ءب لف مظلس احثف ف احءثكم لد ففاة ثل  قدا  ملل ش احلد ءا ه   احالادس ك دء  هاؼ        

 ل  ق حك  لا لهـ ءصكص اث  افث احءثكفس احقلففس كلؽ ل  ف ف ه احل  ـ لا ث ث كجثز.
 

 .ميَجية الدراسة
 جل  ه   احالادس ثفف لء هج اتد  لاش كاح  لفؿ كثدض احل  لءس كلؽ ل اكافس ددس احث ث، كاد دل ؿ اح كاما احثالفس        

 دف  كظفؼ ثت كقا مليت ل  اح كاما احل ككلة مااا لف احقكاها  كقؼ ثجاش لا ملـ احلد ءا ك كظففه  لا لهـ اث  اف
 .كدفا احثلغ ش ، ه ا احج ءب احثف ءا لا أ  افث ألصح احفص  ش

 
 .خمطط الدراسة

ث  ث لثاأت ث ح لهفا ثثف ف لدء  اح افث كمء فس احدلل ش ثثالس اح افث احءثكم، ثـ    ثدت احل ،قدلت احكلقس إح  لث  ث       
 : مل  احء ك اآل ا
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 .اح  افـ كاح  ففل لا اح افث احءثكم احسث ثلا و :
 .اح  ؼ كاح كل لا اح افث احءثكم احسث ثلاحثمن :
 .لا اح افث احءثكم اح دلفؼ كاح ءكفل احسث ثلاحثمحث:
 .اح صل لا اح افث احءثكم احسث ثلاح اثع:

 .لا اح افث احءثكم احفصؿ كاحكصؿ احسث ثلاحخمسس:
ل.احخم س ثمل
ل 

ل.و عياية العلناء ببالغة احلديث اليبويلبياٌ معيى احلديث:لالتنَيد
كلف قكاها  حؾ قكؿ ، (ُ)كل  فلاا ثه احفثل قلفله أك كثفل ، احجافا كهك ء فض اح افـ :اح افث حغس :سعن لاح ايثل:أوالًل

ًإ ىا أىٍءتى لىدىٍلتى  ىًحؾى لىفىلى احلَّهي حىؾى ، أىتى أىٍلدىؿي ًثؾى مىٍقلي ًفصى ؿو ، أىتى أىٍ ثيكؾى ، فى  مىلَّ  ي أىتى أيٍمًطفؾى ، )فى  مىثَّ مي  :احلدكؿ 
ًافثىه حىهي كىآًفلى  قىًافلىهي كى ى  .(ِ)"...  ىٍءثىؾى أىكَّ

كفجيل   افث مل  أ  افث ك طف  كأق طف  جلد ن ق  ان مل  لفل قف م، كل  أٌف لصال  ٌاث هك اح  افث، أل         
، جل اث  افث حفم ادـ  أفٌ إح  ك هب ثديهـ ، (ّ)للفم ثلصال، ك هب احزلفقلم إح  أٌف اث  افث ادـ جل اح افث 

، كادـ احجل  حـ ف ت مل  ه ا احكزف، ثؿ دلفت ه   احكلل ت كه   (ْ)ثؿ هك جل   كدفل ح افث مل  لفل قف م ك ث طفؿ
ْثِظِألِإبلَكمُنوالَ مِاِقيبَلَحْظَيْأُ والِثَ اِل: احدث لات أ  افث كل  ق ؿ اهلل  د ح  ك حؾ ثف احكلل ت   لكب لف  ت[ّْ: احطكل]يٍثلسِّ

لا اح لكب لف اح لكؼ احل د قثس احل كاحفس، ككؿ كا ا لف  لؾ اح لكؼ ف اث م فب ص  ثهت أك ًحلى  فىٍ ايثي   ؿى دل مه  
 .(ٓ)احدلـك كاحلد ءا

ك دٌ ثىه اثف ، أف كا ا اث  افث أ اكثس ثـ جدلكه  جلد ن حأل  افث كقا اف يلؼ لا كا ا أ  افث ل هب احفلاش إح        
ل ل  أ  افث احءثا ، قا ص ل لاف أ اكثس: ف  ؿ، ثف اث اكثس ثلدء  اثمجكثس ت"حفم اثلل كل  زمـ احفلاش: ثلم ث كحه

  ص ل لاف أ اكثس : حدلب قكحهـكلا   ف س اثلل كلا لا كاـ ا، (ٔ)كت فككف أ اكثس "، لا فككف كا اه  إت  افث ن"
 ، كحف س احفلاش ت  فلك لف  دف ءظل ف صس كأف حه  ل  فلكف(ٕ)كص ل  افث ت إ ا يلب ثه احلثؿ كأكثلت لفه اث  افث"

 : ما  ق هاا كهك قكؿ احق مل
 كت  يٍصػػػػػًث كا أيٍ ايكثىػػػػػسن لثػػػػػؿى ق ئػػػػػؿو 

 

ثٌػػػػؿي   ػػػػٍف فى ىلى  ثػػػػه فىٍيػػػػًلبي اثلثػػػػ ؿى لى
 

، كه ا احثفت فلكف جدله ق هاان حل    اـ  كل  لف  لااؼ اح افث ٖ() مل فقفل إح   لااؼ احلثؿ كاث اكثسل كؿ احق       
"ادـ : اح افثكاحفثلت ك حؾ ثف لدء  اإلفث ل كالا لا اث اكثس، كللف أق ل إح  ه ا اح لااؼ أثك احث  ش لا قكحه لا لدء  

 .(ٗ)لف اح  افث كهك اإلفث ل"
لَ ِايُثلاْحُجُنواِل: اح افث ثلدء  احفثل ل كلل لا اح لآف احكلفـ، لف  حؾ قكحه  د ح ككلكا حفظ         لأَ َمَك  [ُٕ :احثلكج]َهْ 
َ لَأْ َ َبلاْحَ ِايثِل :كقكحه   "ألااكا اح افث لاٌحهـ مل  أ دف اح افث، :ف كؿ احطثلم لدل  ن مل  ه   اآلفس [ِّ: احزلل]احظَُّألَنزَّ

 .(َُ)هـ مل  أ دف اح صص"كألااكا اح صص لاحٌ 
لفل اح لآف  "ل  صال مف احءثا  :لهك مفف  دلفؼ احدءس دكاش لف ملله  ث ءه  :كأل  لدء  اح افث اتصطا ا       
 ،أك   لفل ،أك لدؿ ،لف قكؿ "ل  أثل مف احءثا  :، كه ا  دلفؼ اثصكحففف، أك لف ملله  ث ءه (ُُ)أك   لفل" ،أك لدؿ ،لف قكؿ
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 .(ُِ)أك دفلة دكاش ك ف قثؿ احثدثس أـ ثداه " ،أك فل فس ،فسأك صفس فل 
ل

ل.عنمي لاحعظسمءلثثالر لاح ايثلاحنثويل:ثمنيمًل
 ق ؿ لدكؿ اهلل دفا احفص  ش اح م قها حه احكؿ ث حفص  س ك دف احفط ب، كقا أفلج احثفه ا أف  ك ف احءثا        

ٍكفى ثى لفه د  ثسثص  ثه لا فـك ظهلت  : « كىاًد ىهى ؟: )كىٍفؼى  ىلى ٍكفى قىكىاًماىهى ؟»قى حيكا: لى  أىٍ دىءىهى  كىأىقىاَّ  ىلىاكيلىهى . قى ؿى « كىٍفؼى  ىلى
 : ٍكءىهى ؟»قى حيكا: لى  أىٍ دىءىهى  كىأىقىاَّ  ىلىكُّءىهى . قى ؿى ٍكفى جى : « كىٍفؼى  ىلى ٍكفى »قى حيكا: لى  أىٍ دىءىهي كىأىقىاَّ دىكىااى ي. قى ؿى لى ى هى  كىٍفؼى  ىلى

: « اٍد ىاىالىٍت؟ ، لى  أىٍ دىءىهى  كىأىقىاَّ اٍدً اىالى ىهى . قى ؿى ـٍ ـٍ فىقيؽُّ قى ِّ ؟»قى حيكا: ءىدى ًلفين ، أى ـٍ كى ٍفكنا أى ٍكفى ثىٍلقىهى ، أىفى : ثىٍؿ « لىكىٍفؼى  ىلى قى ؿى
 : فى »فىقيؽُّ قى ِّ . قى ؿى : فى  لىديكؿى احلًَّه،« اٍح ى :  لى ى ؿى أىٍملىاًثاّّ ، أىٍك لى  لىأىٍفءى  لىٍف هيكى أىٍملىبي ًلٍءؾى قى ؿى ءَّلى  »لى  أىٍلصى ىؾى ؽَّ ًحا، كىاً   ى

ًثاٍّ ليًثفف( لى  ًحدى ًءا ًثًلدى فو مىلى ءىزىؿى اٍح يٍلآفي مى
حي اٍحدىلىًب ثىٍفاى أىءّْا ًلٍف ، كتلفب أءه ألصح احدلب كهك اح  ئؿ: )(ُّ) ، قيلىٍفشأىءى  أىٍلصى

 .(ُْ)(ٍدت لا ثءا دداكىاٍد يٍليً 
ًطفم(): ف له أك فدل  ثه لص  ش احدلب قكحه فـك  ءففاح م حـ  كلف كاـ احءثا         ًلاى اٍحكى هى ىا ً ففى  ى

 ، كقا اد دلؿ(ُٓ)
 قكؿ احءثا ل ا ق ؿ أثك هيلفلةى م ب دل مه " ثل  فؤكا مظلس ثف ءه، احدكفف"أحف ظ  حـ فد دلله  أ ا قثله كلفلاة  احءثا 

ليؾى احلَّهي، هيكى "لا امكل احللأ فف احلف صل فف لا طفؿ:  ٍغلىل: تى  ىٍفدىٍؿ فىٍل ى ، اٍثءيهى اٍئ يكًءا ًث حدّْكّْفًف أىقي ُّهي ثىٍفءىهيلى ، لى ى حىًت احصُّ
ٍغلىل" ٍفلىةى  ،لى ىيى  ًثًه ًحلصُّ ٍافىسي ، ًئ و كىاحلًَّه ًإٍف دىًلٍدتي ًث حدّْكّْفًف ًإتَّ فىٍكلى : قى ؿى أىثيك هيلى لى  كيءَّ  ءى يكؿي ًإتَّ احلي كى

(ُٔ).  
احج  ظ  كفيدىاُّ  تلكجاء  مء فس لءهـ ثه   احثالس تح ا أث لت ه   احفص  س اه ل ـ احاالدفف لف اح افـ إح  اح افث       

 ثفه ت احءثا لف أكائؿ لف مءكا ث حثالس احءثكفس، كاد قها ثجللس أ  افث لثفء  ليؿ احفص  س لفه ت ثؿ ككازف  ق
 احءثا ثالس كصفه لا جلفلس ثدث لة لكي  لا ح حؾ كقاـ احكالفف ثفف احق د  احثكف حف ثفف تاحثلغ ش كث ل ثثدض كثال ه

 كاد دلؿ احلثدكط لا  اح كلؼ مف احصءدس، كءٌز  مف لد ءفه، كجؿٌ  ماا ككثل  لكله ماا قؿٌ  اح م احكاـ كهك" كلءه ...
كت لا لكي  اح صل، ... حـ فدل  احء م ثكاـ قط أمـ ءفد ، كت أقصا حفظ ، كت أماؿ كزء ، لكي  احثدط، كاحل صكل 

، (ُٕ)"أجلؿ ل هث ، كت أكـل لطلث ، كت أ دف لكقد ، كت أدهؿ لفلج ، كت ألصح لدء ، كت أثفف لا ل كل، لف كاله 
اث  افث اكف  دلفؽ ثإفلاا جللس لف ءصكص  ا فهػ( لا ك  ثه اإلل  ع كاحلؤاءدس فكََْ)ت كءجا أث   ف ف اح ك فام

 ملفه  أك   لفؿ حثال ه . 
ق( طلف  ه لا اد قه ا  ث ح افث احءثكم لا لث  ثه كقكاما  احثالفس اكف ْٓٓكك ف تثف لقفؽ احثغااام )ت        

فَّ ًلفى  )ًإفَّ  : كد  لا احكاـ مل  ءصكص اث  افث أك   لفله  إت لا ءزل قلفؿ ك دلف ه مل   افث ًلفى اٍحثىفى ًف حىًدٍ لنا كىاً 
احقٍّْدًل حىً كىلن  
، كجدؿ لف احقدل  كل نت ثف احد ل فففؿ لف كؿ ": ل لف احثف ف ث حد ل لص  س لءه  ،""ح كلس :كقفؿ(ُٖ)

حلقس لدء  ،  حإلءد ف ل  حـ فكف حلط ل ه ك فلس ص  ثه كك حؾ احثف ف ف صكل لفه اح ؽ ثصكلة احث طؿ، كاحث طؿ ثصكلة اح ؽت
ث ح افث كحكف حفم ثصكلة قلفلس  اد قهاهػ( كاي  ءظلفس احءظـ ل ا ُْٕ . كأل  مثا اح  هل احجلج ءا )ت(ُٗ)"كحطؼ لكقده

ثفَّف اح كـ لا اآلفلة، للل  ك ف  كك ءت حه   لفات حثدض ل  أكلا ت لف  حؾ  دلف ه مل   افث احلفلم ق ئا: "  اؾ أءه 
ثءه فج لب ثه احلدٌلة كفال  احليٌلة، كك ف ه ا اح كـ لا اآلفلة، حلدلؿ احص حح، ثثتى  تءٌف ن لا احاءف  ثل حهاإلءد ف إءل  فيدىاُّ ل

احل ؿ لا احاءف  لفلد ن، إ  قا مىًلمى لل  ثجله فدٌل  احف حا لف  تت ل  حس أف فككف احف حًا، ءدك  ث هلل، لف  حؾ، هك احلفلم
 .(َِ)دفـ، كف فه احقلَّ كاحد اب"كهك ماـ ل  فكصله إح  احففل كاحء

 ق( لا ك  ثه احف ئؽ لا للفب اح افث   لفا ه احثف ءفس حأل  افث اح ا أكلاه  لللآّٖ كك ف حلزلفقلم احلفدل )ت       
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ف هػ( لا ك  ثه احلثؿ احد ئل اكل كثفل لهك للّٕٔاحل اة احثالفس ث حقكاها كاح دلف  ت ملفه  ػ كلف ثـ ك ف تثف اثثفل )ت
،  جلت مء ف ه لف احل  الفف ث ح افث احءثكم لا احج ءب احثالا كقا فصص لصا لا ك  ثه مءكءه ثجكال  كلله 

"ل  اد فلج ه كءثَّهت ملفه، كحـ فكف ث ا لفه  :كفكففء  ق هاا مل  مء ف ه كملؽ لدلل ه قكحه لا أ ا أقد ـ جكال  احكلـ
حلدء  ل  ت   يلف أفكا ه  لل  فجكز أف فد دلؿ لك ءه " ثـ ف كؿ لكي   قكؿ د ثؽ، كهك أف حء  أحف ظن    يلَّف لف ا

"ل كحه: "ءفم احد مس" لف احدث لة احدجفثس اح ا ت ف ـك لفله  ل  له ت  (ُِ) حؾ لدل   مل   افث )ثدثت لا ءفم احد مس(
ك اؾ أف احءفم فاؿ مل  أف  تملفه احءفمثف احللاا ث حؾ أءه ثيًدثى كاحد مس قلفثس لءه، حكف قلثه  لءه ت فاؿ مل  ل  اؿَّ 

، كءف ـ اكل احل  الفف ث كل جها احقلفؼ (ِِ)احد مس لءه ث فث ف م ثه  كل  ف ٌم اإلءد ف ثءفم لف هك إح  ج ءثه"
لف أكثل أمل ؿ احل  الفف لا  اجهاا جل  لا ك  ب لد  ؿت إ  فد كصفهق( كأفلء   ل    اله احزلءا حَُْ احليا )ت

د فلج الل احلد ءا لف أصااًلهى  كأفلج لفث ة  لا اح افث كج ءثه احثالات ح ا كلؽ احقلفؼ احليا احكقؼ مف لد ء
ق( لا ملاة ٖٓٓاحدفءا )ت كت ففك ء  لا ه ا احل  ـ اح ءكفه ثاكل قلاح اح افث كلا ل ال هـ اإلل ـ  احفكل لف لكءكءه ،

 ا لا اح افث احءثكم.ل ا ك ف حهـ اكل كثفل لا احكقؼ مف احج ءب احثال ،اح  لم
 : كلف أقهل ه   احجهكا ها ، ثدت احالاد ت احلد ءفس ثثالس اح افث ف صس مءا احل اثفف  ثـ        
كاح افث احءثكم لف احكجهس  ،إمج ز اح لآف كاحثالس احءثكفس حلصطف  ص اؽ احلالدا، كك ا احلد حس ث لا  دف احزف ت       

كاح صكفل كاحثف ف احءثكم حل لا لجب احثفكلا،  ،حدلا ل لا  دف احدل لم كثالس احلدكؿ  ،احثالفس حدز احافف ملا احدفا
لكلفل  حؾ لف احالاد ت اح ا    ثدت. ،احفءا لا اح افث احءثكم حل لا ثف حطفا احصث غ

ل
 :املبحث األول

 .التقديه والتأخري يف احلديث اليبوي

ل

حكف احء  ة قللكا ماـ جكاز  حؾ لا لكاي  ءثهكا  تغلض ل  لا احفط باثصؿ جكاز اح  افـ كاح  ففل للام ة ح       
 .(ِْ)كحل  افـ لكائا كأللاض جلل  فصفله  لا ملـ احلد ءا، (ِّ)ملفه 
كءجا كثفلا لف ه   احلد ءا   جل  لا ءصكص اح افث احقلفؼ، ك ظهل لفه جللس لف اثللاض احثف ءفست لف  حؾ أف        

، (ِٓ)فىًلفءيؾ(أأىٍماىل مىايكٍّ حىؾى لى حيؾى احًَّ م لىلىكىٍت ) :ك حؾ ث  افـ ل  فلفت ءظل احد ل  لثؿ  افث اح قكفؽ،فككف احغلض هك 
لىكىٍت فىًلفءيؾ"، كلثؿ  حؾ  افث :لكللس أمال ماك حؾ أث لت  هف احد ل  كقكق ه حدل ع اح طدس احث ءفس كها  :"لى حيؾى احًَّ م لى

لي ن ( ل ا قكقت "أ ب احء م إح  اهلل" إح  مث لة)أى ىبُّ احءَّ ًم ًإحى  احلًَّه  )ففل احء م  :، كأفي   افث(ِٔ)"أ دءهـ فل  " أىٍ دىءيهيـٍ في
 :مث لة"ففل احء م" قكقت احلد ل  كث حؾ   ط كؿ احءفكم للثس لا ثلكغ صفس ففل احء م، ك كلؿ  :لدث لة (ِٕ)أ دءهـ قي ش(

، ثيَـّ احًَّ ففى  : ثس، كلثؿ  حؾ  افث"أ دءهـ قي ش" لقثدس احللثس لا ثلكغ ه   احلل  ٍفلي احءَّ ًم قىٍلًءا، ثيَـّ احًَّ ففى فىليكءىهيـٍ )فى
فىًلفءيهي قىهى اى ىه( ـٍ فىًلفءىهي، كى ًاًه ، ثيَـّ فىًجاشي أىٍقكىاـه  ىٍدًثؽي قىهى اىةي أى ى فىليكءىهيـٍ
 :ثداه "ففل احء م" قكقت احلد ل  حفدل   :، لدث لة(ِٖ)

ـٍ لىٍف تى فيٍلجى   :..."، كاحل  لؿ لا  افث ف فلكءهـ ثـ اح فف فلكءهـاح ف"قلءا ثـ  فيٍؤلىفي قىلُّ ي، كىقىلُّكي ٍفلي ي، كى ـٍ لىٍف فيٍلجى  فى ٍفليكي )فى
ٍفلي ي، كىتى فيٍؤلىفي قىلُّ ( فى
 ك للفثه"ففلكـ" ك"قلكـ" صكلة لائدس ح قكفؽ احلد ل   :فجا لا اح  افـ ل  احل  ثلس ثفف صكل ا (ِٗ)
  كك حؾ  قكفؽ احلد ل  حلدللس صكلة "قلكـ" حلءفكل لف  حؾ.، ك ثه حصكلة "ففلكـ"

 كلءه  اح فصفص ك افث )فلم صلكات..( ل  افـ فلم احصلكات ل  اإلي لس احلفصصس ج ش  فصفص  حهف       
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ٍلم لىلىيى  حىلى   :للك، ث ح كـ احلق ل إحفه ثدا  كلهف ة لىٍفل اٍحفى اى ٍلم""كى فى هيءى ؾى صى لى  أىاىاش اٍحفى زىاش مى لى َّبى هى ىا اٍحجى
(َّ).  

إف اح  ػػافـ حل فصػػفص كايػػح جلػػا اتدػػ دل ؿ لػػا احثفػػ ف احءثػػكم،   لػػؿ اثامفػػس احءثكفػػس لػػثا  جػػا اقػػس اح  ػػافـ حهػػ ا        
لى  ًلٍزقؾ أىٍلطىٍلت(احغلض إ  ف كؿ احءثا  : )احلَّهيَـّ حىؾ صيٍلت كىمى

 :ك"ملػ  لزقػؾ" ملػ  ألطػلتل اـ "حؾ" مل  "صػلت"  (ُّ)
ًءف  اٍحليٍف ىٌص ًثًه ًلا اًتٍفً  ى ـ" "ًإٍظهى لنا ٍثاىاش ًحقيٍكًل احصَّ  .(ِّ)ًحًاٍفً صى ًص ًلا اًتٍلً  ى ح كىاً 
ٍفلنا ًلٍءهى ( :ك افث        )احلَّهيَـّ ًمٍءاىؾى أىٍ  ىًدبي ليًصفثىً ا، لىآًجٍلًءا ًلفهى ، كىأىٍثًاٍؿ ًحا ًثهى  فى

ك صلا  فصفص   "اـ "مءاؾل  (ّّ)
 . (ّْ)"ت مءا لفلؾ لإءه ت فللؾ احيل كاحءف  إت أءت" :أم

حىؾى ، )احلَّهيَـّ ًثؾى آلىٍءتي  :  لؿ حفظ اح افث اح  اـ  جا اح  افـ فدطا ث ح فصفص صكلة لائدس لا اتتت اح افث        كى
كٍَّلتي ، أىٍدلىٍلتي  لىٍفؾى  ىكى حىٍفؾى أىءىٍثتي ، كىمى حىٍفؾى  ى كىٍلتي كى ، كىاً  ٍلتي كىاً  ٍلتي ، ًثؾى فى صى لى  أىفَّ لى  ، لى ٍلًفٍل ًحا لى  قىاٍَّلتي كى ٍلتي كى لى  أىٍدلى كى
كهك ا اإلء ثس  ككف هلل ، كاإلداـ كاحفيكع فءثغا أف ف صل مل  اهلل، ل إلفل ف ت فيفص كت فكجه إت هلل (ّٓ)أىٍملىٍءت(

كهك ا أكا اح  افـ كفص اهلل ثكؿ ، كجه اهلل كات  ك ـ حه لله اح  كلفس ل طكاحلؤلف ف صل احلف صلس ح، ف صس اكف لفل 
 صكل اح كجه إحفه،     فككف ءهج احلدلـ لا كؿ لءطل   ه كأفءل   كجه لث ءف ، ثؿ ت فثلغ احلؤلف   ف س اإلفل ف إت ث حؾ،

ٍف أىٍمطى  ًحلَّهً  ككفؼ ت فككف اثلل ك حؾ كص  ب احءطؽ احفصفح  لىءى ى ًحلًَّه، كىأى ىبَّ ًحلًَّه، كىأىٍثغىضى ًحلًَّه، كىأىٍءكىحى ف كؿ: )لى  ، كى
(، ًحلَّهً  فلى فى لى ىًا اٍد ىٍكلىؿى اإٍلً

(ّٔ). 
كلف ف  ا  حف  ام احص  ثس  تك ف لا اد دل حه أدلكب اح فصفص لا فط ثه احقلفؼ فدٌلـ أص  ثه إف احءثا        

؟(، ثداهـ ث دلكثه احثلفغ، كفد دلله كلل   ك ءت اح  جس اامفس إحفه، ف  فه لجؿ لفد   ءه لا احجه ا لف كؿ حه: )أى ىاّّ كىاًحاىاؾى
: )لىًففًهلى  لىجى ًها( ، قى ؿى ـٍ : ءىدى قى ؿى
، كحء  لؿ أثل   افـ "لفهل " لا احءصف س احلكجهس حللجؿ، كل   قدل لف قفلس احكاحافف (ّٕ)

  هف احط حب حلجه ا إح  جه ا آفل مظفـ لقدلا ثللام ة ل ه اثكحكف ت كمظفـ   هل ، ل ا حفت اح  افـ احل  يا اح فصفص
لا كاجث ت احلدلـ كل  ملفه لف اح  كؽ، أحفم  حؾ اح  افـ ثدث لة "لففهل " أال كظفف ه احل كف ة كاكل  احلائ ، ف كؿ اح  لظ 

دف  كظفؼ احف ش ل د ء   ل  ، ثـ حء  لؿ  (ّٖ)اثف  جل: "قكحه لفهل  لج ها أم فصصهل  ثجه ا احءفم لا لي هل "
اح  افـ لا مث لة )لففهل  لج ها( لل    افـ قثه احجللس )لفهل (مل  م لله )ج ها( كلفيه احاتحا ج شت صف لس احدث لة 
ل يلءس   افل  آفلت لها ك ءه  للكثس لف قلط ل ال   اـ جكاثه مل  جلل هت إ    افل احدث لة كل  ف كؿ احدفءا: "إف ك ف 

 ت إءه  صكلة للكثس لا اح دف ك ءه  جلدت   افلفف ك لؿ  لؼ كا ا جللس قلط كجزاش. (ّٗ)لج ها لفهل "حؾ أثكاف 
إ ا  :ح يلف احكاـ لدء  احقلط أم ت"قاـ حاف ص ص كاحف ش اثكح  جزاش قلط ل  كؼ كاحث ءفس جزائفس :ق ؿ احطفثا       

لإف م ل مثاكف [، ٔٓاحدءكثكت: ]َحِإيَّمَيلَحمْعُثُاوبِلقكحه  د ح :  ك ف اثلل كل  قلت ل ف ص احلج هاة لا فالس احكاحافف ء ك
حاف ص ص إ ا حـ ففلصكا إح  احدث اة لا ألض ل فلصكه  لا لفله  ل  ؼ احقلط كمكض لءه   افـ احلفدكؿ احلففا  :أم

 .(َْ)يلء "
 حؾ احلي  لك ف احءثا  :، أم(ُْ)لي ()حؾ احد ث        كلف ءل  ج اح  افـ احلففا اح فصفص حفظ ام ش احءثا        

: كقكحه  د ح ، [ْ :احلـك]ِحظَِّألاْ َْسُ لِسْبلَقْثُ لَوِسْبلَثْعاُلففٌص اهلل ث حلي  ل اـ "حؾ"، كه ا ت قؾ أءه ءظفل قكحه  د ح : 
لاْ َْ ضِل لاح ََّسمَواِتلَوَ بِّ  .[ّٔ :احج ثفس]َحِظظَِّألاْحَ ْسُالَ بِّ

لى  اٍحفىٍ لى أىفى ؼي  )... :ل  لة ف ـ   افـ احلفدكؿ اح م   ه اح  ففل حاف ص ص ك افث (ِْ)ف ص ص افـ حاكف ءكع اح        
ـي احاٍُّءفى  لىٍفكي حىًكٍف أىفى ؼي أىٍف فيٍثدىطى مى ، كى ـٍ لىٍفكي  اح فصفص، كحكف هء  اح  افـ لا احءفا، ك  افـ احلفدكؿ مل  احفدؿ حل صل أك (ّْ)...( مى
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 ثه ا ألل ؾ. لهك ءظفل ل  
لا  كظففه ه   احاتحس  إف ألثلس اح فصفص كثفلة فصدب ثدطه  كءءها ثلث ؿ أففل لفه   ظهل ثلامس احءثا        

أدلدت ثات   لفا لكقؼ ء ال لء ام احلدكؿ ح دلفـ احغء ئـ   فل لجؿ لا الده  لج ش لد حه احءثا، احثف ءفس حل  افـ
"كيٍف أىٍءتى  ىًجاشي ًثًه فىٍكـى  :ثدث لة هء  ف طثه احءثا ، ل م  ل إحفه لءدؾ أف  جاش ثه؟ لل : ق ؿ، فء ام ثاث ؟ ق ؿ ءدـ
ًس لىلىٍف أىٍقثىلىهي مىٍءؾ" اٍحً فى لى
  .(ْٓ)أءت  جاش ثه ت لفلؾ" :احف مؿ احلدءكم حل فصفص أمل اـ "، (ْْ)

ملـك احدلب أك  :إحفه مل    اله، كلف ه   اثللاضكلف أللاض اح  افـ اح دلفـ: لإ ا ألات اح دلفـ أث فت احلدءا        
ٍلًا، أىٍقطى ي( : افث :(ْٕ)، كلف ألثلس ملـك احدلب(ْٔ)دلب احدلـك ، تى فيٍثاىأي ًلفًه ًث ٍح ى )كيؿُّ أىٍللو ً م ثى ؿو

احل  يفس ، ل  افـ كؿ (ْٖ)
 .(ْٗ)"كؿ ألل  م ث ؿ" :ملـك قكحه احدلـك فؤكا ثه  ثدض احقلاح مل  

لَوَحُكْملِح لاْ َْ ِضلُسْ َ َ   :ءه  اح ءثفه مل  احفثلفس     ت  ل ثم ث حصفس، كاد قها لا لثؿ ه ا لف اح لآف ثآفسكل       
ـٍ " :قكؿ احءثا  -مل   ا ث ثء –، كلف قكاها  حؾ لف اح افث (َٓ)[ُٕٗ :احث لة]َوَحُكْملِح لاْحِ َ مِصلَ َيمةٌل [،ّٔ :احث لة] حىكي

حئا  اح ءثفه مل  احفثلفس"أء ـ ف  أهؿ احدففءس" ك حصفس، ك"حكـ" قالت ثغلض  :، لج شت مث لة(ُٓ)"ؿى احدًَّففءىًس ًهٍجلى ى فأىٍء يـٍ فى  أىهٍ 
 كاحلث اأ "احهجل  ف". -كل  فثاك– ل ثم ث حصفس 

لا  [ِٔ :اثءثف ش]َعْظَتلَهَ اَأَأْنَتلحَل: كهك كجه ثف ءا  جل  لفه قكؿ اهلل  د ح ، اح  افـ حللقككؾ مل  احل ف فكلءه         
( إ  احفدؿ كايح اح   ؽ، كءظفل  حؾ قكؿ احءثا  تمج زفس ث  افـ احدؤاؿ مف احف مؿإحف س  ـٍ )أىكى ليٍفًلًجاَّ هي

لا فط ثه  (ِٓ)
ج ...(، كتقؾ أف كجه احقؾ ء قئ لف ككف اإلفلا إ  اح اث ل  زاؿ لقككك  لفه لل حؾ قاـ احدؤاؿ مءه )أك لفلجا تحكلقس

ق ؿ اثف ، حكف حل   كل اإلفلاج د ؿ مءه احءثا  احقلفؼ مظفل ، ل ا  كل كلقس اإلف اش قثؿ  حؾ كل  لا لكافس اح افث
حفه ل  ؿ أك لفلجا هـ ق ؿ كفؤفا  حؾ إاف ؿ احكاك ثدا أحؼ  جل: " للل   كل حه اإلفلاج   لكت ءفده ح حؾ ح ب احكطف كا 

، كق ؿ احدفءا: (ّٓ)ءه ل قدل ث ف اتد فه ـ مل  دثفؿ اإلءك ل أك اح فج "اتد فه ـ ل  اف ص ص اإلفلاج ث حدؤاؿ م
ءل  ك ف  حؾ مل  كجه اإلءك ل كاح فج  ح حؾ كاح  حـ لءه ثءه   تثءه اد ثدا إفلاجه لف لفل دثب ت"احهلزة لفه حاد فه ـ كا 

، هك ا أكا قكؿ قلاح (ْٓ)  يا  حؾ" ـل اهلل  د ح  كثلا أثفه إدل مفؿ كحـ فكف لءه لفل  لي  كت لفل  ف  ا دثب ف
 لا اإلفلاج ل اله لا احدؤاؿ  ل ل  ك آلفس اح ا ألي  حث ف لص   ه . اح افث قؾ احءثا 

ٍهًاف (، احلَّهيَـّ ثىثٍّْ هي : )ث ا أص  ثه كلف  حؾ لا ام ش احءثا ، كلءه  حلدء فس ث حل اـ كثهلف ه        كىاٍجدىٍلهي هى ًافن  لى
(ٓٓ) 

: "كقكحه: ف كؿ اثف ثط ؿ، ثءه ت فككف ه افن  حغفل  إت ثدا أف فه امإ   تثفت ثكحكف ه كقاـ احه ام مل  احلهامل اـ اح ث
لف ث ب اح  افـ كاح  ففل اح م لا كاـ احدلبت ثءه ت فككف ه افن  حغفل  إت ثدا أف فه ال هك كفككف  «ه افن  لهافن »

إ  ت فد كلؿ افءه مل  اح  ف س إت إ ا ق ـ ثكاجب اثلل  تف ٌيه مل  هاافس لفل كفلكف أف ف  ؿ قاـ ه اف  ح، (ٔٓ)لهافن "
 ث حلدلكؼ كاحءها مف احلءكل. 

ل
 :املبحث الثاىي

 .احلذف والذكز يف احلديث اليبوي

ل

اة أك كءجا ملل ش احلد ءا فدليكف ح كل احلدءا إحفه أكثل لف ل ئ تكاح كل حه جللس أللاض، ثمح ك كءثاأ اح افث        
فّْ ن ( :كغ فس اح  لفل كاإلفي حت كلف قكاها  حؾ  افث (ٕٓ)للض فِّ  كىتى لى )احليٍؤًلفي تى فىٍءجيم  ى

 ل كل ءفا احءج دس ك دفف (ٖٓ)
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: لدف أثا هلفلة ق ؿ ،كه ا ألل ك ف فقؾ لفه احص  ثا احلاكم، ماـ  صكحه  ح  لفل   ف س طه لة احلؤلف مل  احاكاـ
ءيبه  ًه حىً فىًءا لىديكؿي احلَّ  لىٍلتي ، لىلىقىٍفتي لىدىهي  ى َّ  قىدىاى ، لى ىفى ى ًثفىًام، كىأىءى  جي لى ٍل ىدىٍلتي ثيَـّ ًجٍئتي كىهيكى ، لى ى ىٍفتي احلٍَّ ؿى ، لى ٍءدى
 : : «أىٍففى كيٍءتى فى  أىثى  ًهلٍّ »قى ًماه، لى ى ؿى فَّ احليٍؤًلفى تى فىٍءجيم(ديٍث ى فى احلًَّه فى  أىثى  ًهلٍّ إً »، لى يٍلتي حىهي، لى ى ؿى

، ك  لؿ لا   لفل (ٗٓ)
"دث  ف  :حه ا اح كـ احلهـ ثصلؼ احءظل مف اف اؼ احف ه ش لا اتت ه احف هفس، إ  قاله ث كحه ثصفغس اح دجب احءثا 

كى ىءَّهي قى ؿى حىٍك لى اهلل" ثل  فؤكا ل  فلفا   لفل  لف طه لة احلؤلف، كتقؾ أف  حؾ ت فءفا كجكا اح اث احل صؼ ثه احجءب، "
ًص ىس ًثًه  كىاٍحليٍؤًلف تى فىٍءجىم ًثهىً ً  كى ءىٍت هيءى ؾى ءىجى دىس حىكى ءىٍت  ىًلؾ احءَّجى دىس ًلا أىٍميى ش اٍحليٍؤًلف ًإٍ  حىٍفمى هيءى ؾى مىٍفف ءىًجدىس تى

فىس لىاى ءىجى دىس"  .(َٔ)احصّْ
ػ  ) :افثكلثؿ ه ا اح كل احلففا حل  لفل كاإلفي ح          ػ  ًقػٍئتى كىلى ـي لىكيػٍف كىلى ـي تى فيٍءدىػ  كىاحػاَّفَّ في تى فىءىػ  اٍحًثلُّ تى فيٍثلى  كىاإًلٍث

 .(ُٔ) ىًاففي  ياىاف(
"احثل ت فثل " ف جل  ثث ت أثل  :ككؿ قطدس لف اح افث احد ثؽ أل ا لفه  ه ا اح  لفل اتح ه لا لد ءا  لؾ احجلؿ، لفا       

"احاف ف ت فلكت" ثل   يففه لف  :"اإلثـ ت فءد " فطل ث  ش يلل اإلثـ كماـ ل ك ه ا اثثل، كهك ا :كلااحثل مل  احاكاـ، 
 اإلثـل  دثس احللؾ احاف ف كقفكل ه مل  احكؿ كهك اائـ ث ؽ مٌز مف احفء شت كه ا احج ءب ت فلغا ل ئاة اح  افـ حلفظ احثل أك 

 ل فس ل  لا اثلل هء  إفي ح للض اح كل. ت افـ.. مل  ء ك ل   جل  حء  لا لث ث اح . كهك ا
ءَّس( :كقا فككف اح كل حل ءثفه ك افث        ، كاح ءثفه ثصدكثس احطلفؽ كايح (ِٔ))أىتى ًإفَّ ًدٍلدىسى احلًَّه لى ًحفىسه، أىتى ًإفَّ ًدٍلدىسى احلًَّه احجى

حد حؾ اآلفلة لإف ه ا لثؿ يلثه احءفم، ق ؿ احطفثا: "جلا لا مث لة اح افث، لإف ه   احدلدس  د لـز صثلا كقهلا حلقفط ف ك 
احقفط ف مل  طلف ه كاحءفم كأل ءفه احك  ثس أمكاءه لإف  ف ظ لا دفل  كأفلص لا ملله ألف لف احقفط ف ككفا  كلف 

 .(ّٔ)قط  احطلفؽ"
لا لثؿ   قكفؽ احد ل  كا  ا   للء  للض، كأل  اح كل حللدءا لك حؾ حه لكائا كأللاض ك للاض  كل احلدءا إحفه       
لءجا  ل زج  كل احلدءا إحفه كهك احجءس ل    افله  ل  كل اح قكفؽ، كاح قكفؽ كايح  (ْٔ))احجءس   ت ظاؿ احدفكؼ( : افث

 .(ٓٔ)احقلفؼ هء ، كف صس مءا ال ث ط مءصل اح قكفؽ ث اث اح للفب حلجه ا كل  لا ثدض لكاف ت اح افث
 ه ا لثؿ كاحللاا ثه أف افكؿ احجءس فككف ث حجه ااح لثفؿ ثل  فجلا ثلامس اح قكفؽ: " ف كؿ اح لفام لجلف  صكلة ه ا       

 .(ٔٔ)كاحظاؿ جل  ظؿ لإ ا اء  احقفص لف احقفص ص ل   ت ظؿ دففه"
ٍفله ًلفى احاٍُّءفى  كى         سه، فى ٍك ى لى  ًلفهى (كلف ءل  ج اح قكفؽ ث كل احلللب ثه  افث )حىغىٍاكىةه ًلا دىًثفًؿ احلًَّه أىٍك لى

، ل ح افث (ٕٔ)
حغاكة لث اأ فللب إح  احجه ا لكظف  كد ئؿ  للفب ل دااة، ل ث اأ ثاـ اح ككفا لدثلا ثكللس احغاكة ككقت كجفز، ككقدت ا

احغاكة " ليؿ، كهك ا فجدؿ احلصطف  (ٖٔ)"حغاكة ك ئءس لا دثفؿ اهلل" :لفصص ث حصفس كهك قكحه لا دثفؿ اهلل، كاح  افل
، (ٗٔ)ثءه زائؿ كءدفـ اآلفلة" تفؿ اهلل كثكاثهل  ففل لف ءدفـ احاءف  كله  حك للكه  إءد ف ك صكل  ءدله ثه  كله دث اكاحلك س ل

كثكؿ اثاكات احد ث س لف اح ككفا كاح  افـ احلفصص كاح كل كاف ف ل حفظ "احغاكة"  ثلغ صكلة اح قكفؽ لء ه ه ، كه ا ءظفل  
ءًَّس  :ثا  افث آفل لللث  لا احجءس ف كؿ لفه احء حىٍك أىفَّ اٍللىأىةن ًلٍف أىٍهًؿ اٍحجى لى  ًلفهى ، كى ٍفله ًلفى احاٍُّءفى  كى ـٍ فى ًاكي )حى ى بي قىٍكًم أى ى

لى  لىأٍ  حىءىًصففيهى  مى حىطيفّْبى لى  ثىٍفءىهيلى ، كى ٍفله لً اطَّلىدىٍت ًإحى  احاٍُّءفى ، حىلىألىٍت لى  ثىٍفءىهيلى  ًلفحى اٍحًلٍدًؾ، كى لى  ًلفهى (ًدهى  فى فى احاٍُّءفى  كى
(َٕ) . 

لفه احلغس ثقكل صفغ اح للفب كاح  ففز  ك   ا صكلة اح قكفؽ كاح للفب لا  افث احدكاؾ ث لكفب كظؼ احءثا        
ىلىٍل يهيـٍ ًث حدّْكىاًؾ  :حأللل احللاا ث د دل ؿ صفغس حكت،   لؿ قكؿ احءثا  لى  أيلًَّ ا ثى كشًمٍءاى كيؿّْ )حىٍكتى أىٍف أىقيؽَّ مى ف كؿ ، (ُٕ)(كييي
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أف  افؿ مل  جلل فف ادلفس لفدلفس حلثط ال ء ع احث ءفس ثكجكا اثكح  ء ك حكت زفا اثف ل حؾ لا كجه لف كجك  حكت: "
)حكت أف أقؽ مل  أل ا ثلل هـ ث حدكاؾ مءا كؿ صاة(  :-ملفه احصاة كاحداـ-حكت زفا لكجكا ل ل  قكحه  :أم ،ثكلل ؾ

ت تءدكم لدء ه  :افل حكت لف لس أف أقؽ مل  أل ا ثلل هـل ح   ، (ِٕ)إ  احلل ء  احلق س كاحلكجكا اثلل" ،أم ألل إفج ب كا 
ف اق ي   لؿ اثلل مل  احءاثفس مءا ثدض احف ه ش، إت  كهك ا لث ا اثلل كاح للفب اح كم ثفيؿ ه   احصف لس ك كله  كا 

كفؽ اح كففف، لإ ا   للء  حفظس )أقؽ( حللدء   دف  كظففه  لا ه ا اح للفب كاح قكفؽ، أءه  ءاثفس اك دثت مءصل اح للفب كاح ق
ق ؿى  ، ك"(ّٕ)حكت أف أث ّْؿ ملفهـ لف احلقى َّس كها احقٌّْاة"" :ل حل ء  لف اح كلفؼ ث كة حلدكاؾ هك احللؽ كاحفكؼ لف احدءت، أم

ٍهاي كاحدىء شي  " أىثيك ميثىٍفا: احقَّؽُّ: احلىقى سي كاحجى : كاتٍءًكد لي احًَّ م فىٍل ىؽي احءٍَّفمى كاحثىاىفى  :، كءظفل اح افث احل  اـ  افث(ْٕ)زاا احٌلاًلبي
ٍلؼى دىًلفَّس( لى  أيلًَّ ا لى  قىدىٍاتي فى حىٍكتى أىٍف أىقيؽَّ مى )كى
    ت فيطل لف ف  ا  تجدله ف  فل لا ثدض احدلاف  ، لللؽ احءثا (ٕٓ)

 كج كاجث ، حكف احصفغس   لؿ لا طف  ه   للفث  ك قكف   حلجه ا ث قكل صفغ اح للفب. ثدا  ل  اف  ثه كفصثح احفل 
 كفدثل اح  ؼ مف اتتت ثف ءفس كلثؿ اح كل حه اتت ه كلدكل  هت  :لاح  ف:ثمنيمًل
لى  احًلٍءثىًل، لى   ىلىل ًلا لدف اثف ملل ق ؿ: دى ىؿى لىجيؿه احءًَّثاَّ للءه  طلب اإلفج زت  -ُ ثٍءى   كىهيكى مى : )لى صىاىًة احلٍَّفًؿ، قى ؿى

لَّ ( لَّ  كىاً اىةن، لى ىٍك ىلىٍت حىهي لى  صى ٍثحى صى ًقاى احصُّ ٍثءى ، لىًإ ىا فى لى
 :ل حلث اأ ل  كؼ   افل  صاة احلفؿ لثء  لثء  أم" (ٕٔ)

 .(ٕٕ)ثف لفه احداؿ اح  ف ا" تاثءفف اثءفف كاحث ءا   كفا حألكؿ كهك لفل لءصلؼ
: حللجؿ اح م د حه كأث  ثكل ل ج ب حلفكؼ لف  كل احل  كؼ أك حلفكؼ ملفه كجكاب احءثا  ؼكقا فككف اح   -ِ

 كت قؾ أف احدث لة ج شت كء فس كحكف احكء فس لا كج زة ك  ؼ. ، (ٖٕ)لف ل ش
: ق ؿ أف احءثا كلءه  افث ، كقا فككف اح  ؼ حللدءا حداـ احف ئاة لا  كل  ثؿ اثثلغ كاثقكل لا اتح ه اح  ؼ -ّ

ـٍ ًقٍثلنا ًثًقٍثلو  ٍف قىٍثلىكي ً لىامن  ًثً لىاعو ، )حى ى ًَّثديفَّ دىءىفى لى لىٍك يليك ي ، كى ٍ لى يىبٍّ حىدى لىكيكا جي ، احفىهيكاى : قيٍلءى  فى  لىديكؿى احلَّهً ،  ى َّ  حىٍك دى
: لىلىف؟( كىاحءَّصى لىل قى ؿى
كاح ءثفه ثل  ف كم اتحس ، ل ح  ؼ هء  أمط  ثدا احدؤاؿ لف؟ أثلا مل  صكلة اح   فل (ٕٗ)

اح افث احل  ل لف   لفا دءف لف قثلء ت   افل احكاـ للف لفل احفهكا كاحءص لل؟ ف كؿ احاك كل ليؿ مث م: "هؿ 
كأاؿ مل   جا أكثل كقد  مل  احءفم؟ كأكثل   ثفلا مل  احفؤاا؟ كأثلغ لا كاـ احء م كأجل  حلف ئاة، كأ صل كأكجز 

  .(َٖ)ف؟اح  لف  لف ه   احكللس لل
ٍثًا احليطًَّلب..( لجلل   ؼ ثكقا فككف اح  ؼ ثد -ْ ب   اـ ل  فاؿ ملفهت كلف  حؾ  افث )أىءى  احءًَّثاُّ تى كىً ٍب، أىءى  اٍثفي مى

 .(ُٖ) ثف مثا احلطلب"، حاتحس  كله  قثؿا)ت ك ب( ثدا "أء  
ءَّسي  )قىٍا اىءىٍت ًلءّْا كلف  حؾ  افث تكف   اح  ؼ ثدا إ ا احفج ئفس كثفلان  -ٓ لىٍفهى ، احجى ـٍ ًثً طى ؼو ،  ى َّ  حىًك اٍج ىلىٍأتي مى حىًجٍئ يكي

اىءىٍت ًلءّْا احءَّ لي  ى َّ  قيٍلتي ، ًلٍف ًقطى ًلهى  ؟ لىًإ ىا اٍللىأىةه ، أىٍم لىبّْ : كى ـٍ ًدٍثتي أىءَّهي قى ؿى -كىأىءى  لىدىهي لى  : قيٍلتي ،  ىٍفًاقيهى  ًهلَّةه  - ى
لىٍ هى   ىٍ كيؿي  قىٍ في هىً ً ؟ قى حيكا: ٍ هى ، كىتى أىٍلدى ثىدىٍ هى   ى َّ  لى  ىٍت جيكمن ، تى أىٍطدىلى ًقفشً - ى : ًلٍف فى ًدٍثتي أىءَّهي قى ؿى  -قى ؿى ءى ًل ه:  ى

قى ًش اثىٍلًض(  .(ِٖ)أىٍك فى
ش لجؿ فد   ف لج  ،افؿ   ئط  كأللءا ث فظ ث ب اح  ئط ل ا لكم أف احءثا  ،ككق  لثؿ  حؾ لا لكافس أفلل       
ءَّس :ل  ؿ ثىقٍّْل ي ًث ٍحجى ءَّس( :لإ ا أثك ثكل ثـ ج ش آفل فد   ف ل  ؿ (.)اٍئ ىٍف حىهي كى ثىقٍّْل ي ًث ٍحجى  .(ّٖ)... لإ ا ملل .)اٍئ ىٍف حىهي كى

قا ك ف ملل ليا اهلل مءه ف كؿ ثدض  حؾ ثـ  اث  -ليا اهلل مءهل -كلف لثؿ  حؾ أفي   افث اثف مث م        
اىٍلتي لى ى ميلىلى ق ؿ  : اٍ هىٍب، لى ٍءظيٍل لىٍف هىؤيتىًش  ًإ ىا كيءَّ  ًث ٍحثىٍفاىاًش ًإ ىا هيكى ًلٍف لىكَّسى،  ى َّ   صى  ،احلٍَّكبي ًثلىٍكبو  ىٍ تى ًظؿّْ دىليلىةو، لى ى ؿى
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هىٍفبه : قى ؿى   .(ْٖ)... اٍاميهي ًحاً : لى ىٍفثىٍل يهي لى ى ؿى ، لىءىظىٍلتي لىًإ ىا صي
كهك ا  جل  حء  لا اثلثلس احد ث س اح  ؼ ثدا إ ا احفج ئفس، كاحل  كؼ ل  إ ا احفج ئفس هك احفثل، كا  ا احفج ئفس لف        

 كجب إ  ت  تلدكل ت اتث ااش ث حءكلةت ف كؿ اثف هق ـ "كاح  د  أف     ثدا إ ا احفج ئفس ء ك فلجت لإ ا أدا أك لجؿ ث حث ب
  .(ٖٓ)ف جئؾ مءا فلكجؾ أدا أك لجؿ"احد اة أت ففلك اح  ؿ لف أف ف

كقا ف   اح  ؼ ثدا "إف" احقلطفس لثؿ "إف ففلا أك قلا"، كاحل  كؼ هء  ج ئز اح  ؼ حك ف كادله  لد ت كلف        
زكجه حثدض أص  ثه  فف لالؽ صففس لف احلدجا إح  ثف ه  حفا ل  ؿ لدلا  ءثفه أص  ثه ث ءه   قكاها  فط ب احءثا 

ٍفلنا أىٍك قىلِّا()ًإءّْ  :صففس ًقفتي أىٍف فىٍ ً ؼى ًلا قيليكًثكيلى  فى  .(ٖٔ)ا فى
كاحلدكؿ لا اتءكق ؼ ثفءهل  ها ( ٕٖ))ل  لأفت لءه كت لأل لءا( :كقا فككف اح  ؼ طلث  حل  اب لا اح كؿ ك كؿ م ئقس       
 ،فف ش.ل ح  ؼ هء  حفك ف  ث إلق لة احلطففس احل  اثس مف اح صلفح ثل    ه احد ل كاإل 
ل

 :املبحث الثالث

 .التعزيف والتيكري يف احلديث اليبوي

 

لاح ع يف:لل:أوالًل
ٍثًا أىءى  احءًَّثاُّ تى كىً ٍب، أىءى  اٍثفي ): ف ءكع اح دلفؼ للءه اح دلفؼ ث حيلفل، كلف كجكهه اح دلفؼ ثيلفل احل كلـ لثؿ        مى
لَّاه، كى ): ، كلثله  افث(ٖٖ)..(. احليطًَّلب ، كىأىءى  اح ى ًقلي احًَّ م فيٍ قىلي أىءى  لي ى ك احلَّهي ًثا احكيٍفلى احءَّ مي أىٍ لىاي كىأىءى  احلى ً ا احًَّ م فىٍل ي

لى  قىاىًلا  . (ٖٗ)(كىأىءى  احدى ًقبي ، مى
 ،لفهل  لهك تقؾ فففا اح صل احل كلـاح دلفؼ ثيلفل  تءجا لا اح افثفف احقلفففف احد ث فف أللفف أل اا اح صل       

كهء ؾ ق ماة مءا احء  ة كها أف احفثل إ ا ك ف لدلل  ث حاـ ل حؾ ف كم لفهـك  تكك حؾ كلكا احفثل لدللس كهك ا احلث اأ
أف احلث اأ إف ك ف يلفلا كك ف احفثل لدلل  ث حاـ  :إ  ف كل احليا لا قلح احك لفس تكءجا   كفا  حؾ مءاهـ تاح صل

ف حـ فكف لا ، إف ك ف لدلل  ثاـ احجءم لهك ل صكل مل  احفثل احلفثل مءهإ  احلث اأ  تأل ا اح صل احلففا حل  كفا "كا 
لَأْنَتل: دكاش ك ءت احاـ لا احفثل حلجءم ء ك، احلث اأ تـ احجءم ل حفثل احلدلؼ ث حاـ ل صكل مل  احلث اأ ِإنََّك

: أءت احلجؿ كؿ احلجؿ، أك حلدها، ء ك: أءت احكلفـ، أم: ت مزفز إت أءت، لهك حللث حغس ك كحؾ [ُِٗ :احث لة]اْحَعِزيُزلاْحَ ِكيمُل
أم: أءت  حؾ احكلفـ، ت لفلؾ، كدكاش ك ف احاـ لكصكت، ء ك: أءت اح  ئـ، أك زائاا اافا لا احلكصكؿ ء ك: أءت اح م 

لاْحَ ِكيمُل :ت ككاـ احليا لا  لثفؿ(َٗ)ق ؿ ك ا" لاْحَعِزيُز لأَْنَت اث  افث احل  الس كلات ءص لا احللاات ل آلف ت ك  ِإنََّك
أف  ه  احيلفل لفثل مءه ثلدلؼ ك حءثا كاحل  ا كاح  قل كلفل  حؾت كملفه لفا  افث )اء  احءثا..( ألاا احءثا لثاؤ ك 

 تفث ل مءه ثلدللسيلفلا كاإلفؤكا لا لقها  ءفف أءه احءثا لد دلا صفغ قصل ك فصفص لف لفس لف اد دل ؿ احلث اأ 
مل  احثث ت فـك  ءفف ل  لفهت كك حؾ لا كصفه لا اح افث احث ءا ث حل  ا كاح  قل كلفل  حؾ كلا  حؾ لف  ض أص  ثه 

  ثل  ف كم اتحس فصكصف ه ثه   اثكص ؼ.
 أىءى  لي ىلَّاه مىٍثاي احلًَّه كىلىديكحيهي ) :لا فط ثه حألءص ل كهك ا فلكءء  لا ظس ثدض ل   كلء   لا احل  اـ لا قكؿ احءثا        
(هى جى  ـٍ ـٍ كىاٍحلىلى تي لىلى  يكي ٍ فى كي ٍ فى  لى ـٍ لى ٍحلى حىٍفكي ٍلتي ًإحى  احلًَّه كىاً 

حفهـ  (ُٗ)   تلكظؼ احيلفللك ءه ألاا أف فؤكا حألءص ل أءه لءهـ كا 
اىقىس) :كك حؾ لا  افث ٍكءى   لىهيكى صى  احلق لؾ قكل فصكصفس ت ل د دل ؿ يلفل احل كلـ(ِٗ)(ء ف لىدى ًقلى اثىٍءًثفى ًش ت ءيكىلَّثي لى   ىلى
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كت ماقس حلءثكة ثلء ل  احاءف  ككق ئجه  احل كالثس لج ش ،   لفل احءثكة كل  فد لزله  ثككءهـ ج شكا لكلثفف حلدلـ كاحهاافس
 اد دل ؿ يلفل احل كلـ كل  ف  يفه  دلففه لف اتحس ل كف  حاتتت اح افث. 

لل  احقلففس احل  الس لث اأت  اث  افثهك اد دل ؿ احيلفل لا  ،ثؽكهء ؾ ألل آفل ف كم اتحس اح صل في ؼ حل  د       
اح صل قكؿ قهفل مءا احء  ة أف احيلفل هك أملؼ احلد لؼ لإف اد دل ؿ احلث اأ ف كم احاتتت كاحلد ءا احلد ف اة لف 

  .اث  افثكلفله  لا ه   
فيلل ثكفه إح  أف أملؼ احلد لؼ اتدـ احليلل أءه ت ف كؿ اثف اثءث لم: "كاف لفكا لا للا ب احلد لؼت ل هب دف       

 .(ّٗ)كحه ا ت فف  ل إح  أف فكصؼ كغفل  لف احلد لؼ" تإت كقا ملؼ
احظَّ ًهلي )احلهيَـّ أىٍءتى اٍثىكَّؿي لىلىٍفمى قىٍثلىؾى قىٍاشه، كىأىٍءتى اآٍلًفلي لىلىٍفمى ثىٍداىؾى قىٍاشه، كىأىٍءتى  :كاح دلفؼ ثيلفل احلف طب ك افث       

ءَّ  احاٍَّففى ، كىأىٍءتى اٍحثى ًطفي لىلىٍفمى ايكءىؾى قىٍاشه ، لىلىٍفمى لىٍكقىؾى قىٍاشه  كىأىٍلًءءى  ًلفى اٍحفىٍ ل(، اٍقًض مى
(ْٗ). 

كت قؾ أف احلد ءا كاحاتتت اح ا أقلء  إحفه  كاحلل ثطس ث حيلفل لف اح صل كاح ككفا ك  كفس احلدء    يلة لا لثؿ        
صلس كألث حهت لإف  احقلفؼ كحكف احلللح احف ص هء  أثل  كظفؼ يلفل احلف طب لا ه ا اح افث ،احقلفؼ اح افثه ا 

 احااما كاحاتحس مل  قلثه لف اهلل احلامك ء دثه  اد دل ؿ يلفل احلف طب. 
ًس لىفىٍه ىلُّكفى ًح ىًحؾى )فىٍجلى ي اهللي احءَّ مى فىٍكـى ا: ق ؿ لدكؿ اهلل : أءم ثف ل حؾ ق ؿ كهك ا لا  افث        قى ؿى اٍثفي  -ٍحً فى لى كى
ءى  ًلٍف لىكى ًءءى  هى ىا: لىفى يكحيكفى  - لىفيٍلهىليكفى ًح ىًحؾى : ميثىٍفاو  ثّْءى   ى َّ  فيًلف ى لى  لى ـى : قى ؿى ، حىٍك اٍد ىٍقفىٍدءى  مى أىٍءتى : لىفى يكحيكفى ، لىفىٍ  يكفى آاى
ـي  ٍلؽً ، آاى  لء دب لا لف طثس احجل  آلاـ اد دل ؿ يلفل احل كلـ. (ٓٗ)(... أىثيك اٍحفى

إحفؾ )احلهـ  :كام ئه لثه لا  افث كلثؿ  حؾ  دف  كظفؼ يلفل احلف طب كيلفل احل كلـ لا قككل احءثا        
  .(ٔٗ)... احخ( مل  احء م ف  أل ـ احلا لفف اكهكاء اكقلس  فل  اأقكك يدؼ قك 

ل ا ءىظىلى لدكؿ  تأ دف ثف ف لا دف ؽ  ككفا كاله احقلفؼ ك كجفهه ثه احءثا ل ا مٌثل  ،أل  يلفل احفصؿ       
قىب( احلًَّه  إح  اح ىلىًل ل  ؿ: )فى  مى ًئقىسي اٍد ىًدفً م ًث حلًَّه ًلٍف قىلّْ هى ىا، لىًإفَّ هى ىا هيكى احغى ًدؽي ًإ ىا كى

، كمءا اح  لؿ ءجا أف (ٕٗ)
لا "ادـ اإلق لة لا اح افث ككي  احفا  ،  يلفل احفصؿ، إ  كل  ف كؿ احلث لكفكلمأ دف اد دل ؿ ادـ اإلق لة ل احءثا 

 .(ٖٗ)اح دففف ك كدفط يلفل احفصؿ ثفءه كثفف احفثل احلدلؼ فاؿ مل  أف احلق ل إحفه هك اح لل ت لفل"
ك كل لث حغس لا اح ككفا قا  داات احصفغ احل كفس حثف ف ليؿ احام ش كلك ء ه،  (ٗٗ)كلا  افث )احام ش هك احدث اة(       

كاح صل لج ش يلفل احفصؿ ل كدط  ثفف "احام ش" ك"احدث اة"، ل  كلكا احفثل احلدلؼ ث حاـ، ككقكع اح دلفؼ قثؿ حللث اأ، 
"أ   : احطفثال حصكلة جلفس لا إثلاز أهلفس احام ش كلك ء ه لا مث اة احد ثا، كلف لكائا يلفل احفصؿ اح صل، ف كؿ 

 .(ََُ)ثل احلدلؼ ث حاـ حفاؿ مل  اح صل كأف احدث اة حفدت لفل احام ش"ثيلفل احفصؿ كاحف
، )احدفا هك اهلل(، كقصس اح افث أف ثءا م لل كلاكا إح  لدكؿ اهلل  كلف ءل  ج اد دل ؿ يلفل احفصؿ  افث       

ـي احقٍَّفطى ف، لإءل  احدفا هك  له له، قكحكا ث كحكـ،»ل  حكا: ف  لدكؿ اهلل، أىٍءتى دىفّْايء ، ك يك احطٍَّكؿ لء ، ل  ؿ:  تى فىٍد ىٍجًلفىءَّكي
، كاح م فظهل أءه ألاا  كجفه ثءا م لل حئا فغ حكا لا ا  لاله، كأفي  مء فس لءه ث ح كاي  لا لثؿ ه ا احلكقؼ، (َُُ)اهلل(

احفصؿ حلزفا   كفا  ثيلفل ح حؾ اد دلؿ لؤكاات ماة حللدء  اح م ألاا إله لهـ إف  ، ل د دلؿ صفغس اح صل ثإءل ، كمثل
إل اة اح صل كلث حغس لا  دظفـ لثه ك كاي  ءفده، ك كؿ اثلل لفه إح  اح  ف س للام ة حآلااب احقلمفس كاحطلف س ل ح م 

 لااػػػػػاحلفصكصس ث ثلكه ا ت فء لا دف ا ه احلج زفس اإلي لفس  -دث  ءه-ـ كفدكدهـ هك اهلل ػػكاصا احفلؽ كف كتهػػػػ"فللؾ ء
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فث لا ثل  أللءا اهلل" :أء  دفا كحا آاـ كت لفل أم :فس  فث ق ؿاإلءد ء  .(َُِ)ت أقكؿ ال ف لا ثؿ   اث  ثءدلس اهلل كا 
اىقىس() :ك افث        لىؤيكءىًس مى ًلًلا لىٍهكى صى كى

اح ككفا ثيلفل احفصؿ احلففا هء   لؤكءس م لله صاقس اٌ مى  ، ل كا احءثا (َُّ)
 .(َُْ)كاح  ثفا
ح دلفؼ اح دلفؼ ث ؿ كحل دلفؼ ثه  اتتت ء كفس، ل ا  ككف حلدها اح هءا أك اد غلاؽ احجءم أك كلف كجك  ا       
، كثديهـ فجدؿ احجءم قدل  كاتد غلاؽ قدل  آفل، كت لفب أف احاتحس  ف لؼ كلؽ ءكع اح كجفه حاتحس أؿ (َُٓ)اح  ف س

، ًإ ىا قى ـى  ثا هلفلة أف لدكؿ اهلل احقلفؼ، للثا  افث أ اح افثلفؤثل  حؾ لا احلد ءا احلد ف اة لف  ـٍ اىكي ق ؿ: ًإفَّ أى ى
، لىٍلفىٍدجي  ـٍ اىكي اى  ىًحؾى أى ى لَّ ، لىًإ ىا كىجى ـٍ صى لىٍفًه،  ى َّ  تى فىٍاًلمى كى لّْا جى شى ي احقٍَّفطى في لىلىثىمى مى ٍا دىٍجاى ىٍفًف كىهيكى جى ًحم )جى شى ي فيصى

لىٍفًه(  ل ؿ لا "احقفط ف" ف  لؿ أءه  حلجءم، كاحجءدفس  دطا اتحس احقفط ف  كدد  لفككف اح   فل (، َُٔ)احقٍَّفطى في لىلىثىمى مى
لف جءم احقفط ف كل  فلثله، كاح ءففل لف كؿ احقف طفف، كقا   لؿ مل  احدها اح هءا كهك إثلفم أك احقفط ف احلدلط 

إثلفم إل ـ احقل كلصال ت لفدطا اح لكفز مل  لفككف اح   فل قكم اح كجفه حقفص  تَُٕ)مل  احلصلفف لف للا ه كأمكاءه
 مفءه. :اح ءففل لف قفص احقفط ف إثلفم أم

ًحفلىس( :كلف ءل  ج احدها اح هءا  افث        )قىلُّ احطَّدى ـً طىدى ـي احكى
ءل  دل   قلان ح كحه(َُٖ) فيٍ لىؾي  :، كا  )فيٍامى  حىهى  اثىٍلًءفى شي كى

فث لهـحلدها احف لجا كك ف لف م ا هـ للام ة اثلءف ش لفه  ك فصفصهـ ث حامكة  احفي ىلىاش( ل ؿ اح دلفؼ لا احكحفلس  .(َُٗ)كا 
ف أطل ه  :فدءا أف احغ حب لا لثؿ ه   احكتئـ  حؾ لك ءه ق ؿ :كقفؿ        ل حللاا طد ـ احكحفلس اح ا لف ق ءه  ه ا ل حلفظ كا 

 . (َُُ)كأكجب إج ثس احااماكفؤكا ه   احاتحس ألل  ث حكحفلس ، ثه اح  ففا ثل   كل م ثه
احطث فس ك لؿ أؿ مل  احدها ث حصكلة احد ث س    فلا لف ه ا احءكع لف احامكة حل  لفه  لف اح كثل مل  احفلؽ ك ككفف        

هل ؿ احف لاش كاحل   جفف اح فف هـ أ ؽ احء م ث إلطد ـ.  كا 
ـٍ ًلا ًثفى ًثًهـ( أم: حفكهـ لفه  لف لفل لدؿلا احقهااش: )زىلّْلي  ك افث اثف مث م ق ؿ: ق ؿ لدكؿ اهلل         كهي

كاحللاا  (ُُُ)
 تث حقهااش هء  هـ قهااش أ ا إ ا  للت أؿ اح دلفؼ حلدها اح هءا، كا  ا  للت مل  احجءم فدـ اح كـ كؿ قهفا ق ؿ لا احلدلكس

 .(ُُِ)ثف احلدء  كا ا كتقؾ أف تـ احجءم    يا اح دلفـ
ثقهااش أ ا كلزفس  كلفلهـ، كأل  احجءم ل دـ  ف  لله  مل  اح هءفس فكقؼ مء فس احلدكؿ كلف  فث أثل احاتحس لإ       

ف جدلت   هءفس حكف مء ف ه ثكؿ احقهااش، كلف  فث اثثل احف ها لا  كـ احقهفا لفد كم اح كجفه ف لا ه ا اثثلت لإءه  كا 
ف كلا ف ص  أك لا   اثس ف صس.   احدثلة ثدلـك احلفظ كا 

فىٍءهى  مىًف احءٍَّفًخ ًلا  أثا ددفا احفالم  فف افؿ مل  للكاف ثف اح كـ، ل  ؿ حه للكاف: دىًلٍدتى لىديكؿى احلًَّه  ك افث       
، قى  ، قى ؿى حىهي لىجيؿه: فى  لىديكؿى احلًَّه، ًإءّْا تى أىٍلكىل ًلٍف ءىفىمو كىاً او ـٍ : ءىدى : أىثيك دىًدفاو : )لى ىًثًف اٍح ىاىحى مىٍف ًه  ؿى لىديكؿي احلَّ احقَّلىاًب؟، قى ؿى

: )لى ىٍهًلٍقهى ( كقا ، هك احد ئؿ اثكؿل كحه )ل  ؿ احلجؿ( ه ا احلجؿ ت (ُُّ)ًلفؾى ثيَـّ  ىءىفٍَّم( ل  ؿ احلجؿ: لىًإءّْا أىلىل اٍح ى ىاةى ًلفًه، قى ؿى
 . (ُُْ)ل ككف أؿ لفه حلدها اح كلم، صل ت ثه لكافس أ لا كاح لل م

دى ثىؽى   ثف ملل: أىفَّ لىديكؿى احلًَّه ك افث مثا اهلل        اىاًع، كى ٍففى ًش، كىأىلىايهى  ثىًءفَّسي احكى ٍفًؿ احًَّ ا أيٍيًللىٍت ًلفى اح ى دى ثىؽى ثىٍففى احفى
ٍفؽو  لى ـٍ  يٍيلىٍل ًلفى احثًَّءفًَّس ًإحى  لىٍدًجًا ثىًءا زي ٍفًؿ احًَّ ا حى لىلى كى فى ًلفلىٍف دى ثىؽى ًثهى ، كىأىفَّ مىٍثاى احلًَّه ٍثفى مي «ثىٍففى احفى

، ككايح أف (ُُٓ)
َحَأَخْ َنمُالَأْخً الَحَعَ  لِحْ َعْوُبلاح َُّ وَ لأؿ اح دلفؼ )لف احثءفس( لفه  حلدها اح كلم، كه   احءل  ج ل  أقثهه  ث كؿ اهلل  د ح : 

 .-ة كاحداـملفه احصا-ل ؿ لا )احلدكؿ( حلدها اح هءا احلاج  حلكد  ، [ُٔ :احلزلؿ]َوِثياًلل
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إف احدها اح هءا حه لكائا  احثف ءفس دكاش ث صل احفط ب حللف طب أك احل كلـ مءه، أك   ففا اإلطاؽ ك فصفص لف        
 فص ثدكا احدها حه، كه ا كله حه مء ف ه لا فط ب احثلغ ش كاحفص  ش ف صس دفا احفص  ش. 

اى ىهى  ًلا  : افث كلءه ، كأل  اد غلاؽ احجءم لءجا حه قكاها كثفلة        ٍلهى . ثيَـّ أىٍحًؽ ًقاى )كيؿُّ ثىاىءىسو مىًطثىٍت ًلفى اٍحهىٍاًم لى ٍء ى
ثىٍففى احءَّ ًم فىٍ كيليكءىهى (، اىًلهى  ؿّْ ثىٍفءىهى  كى ثيَـّ فى

ل حد ئؿ ، ل ثكجه لا أؿ اح دلفؼ لا "احهام"  لله مل  اد غلاؽ احجءم، (ُُٔ)
ف د ؿ ثدث لة احجكاب  كفؼ أصء  ثل  مطب لف احهام" كثل  فففا لا دؤاحه ثككف أؿ حلدها، إت أف "ق ؿ ف  لدكؿ اهلل :كا 

ًلفً   ـى جى ٍك ـٍ  ي ًحفيدىلّْلىهي ٍكـً دى ًئًل اٍحهىاىافى  ًحفيثىفّْفى ًحلءَّ ًم كى اٍحهىٍاًم"ج ش م ل  لد غلق  كؿ هام ث ح كـ ل فثل "مىٍف  ي
(ُُٕ) . 

احج ل ت لك ف لف م ا ه إف دئؿ أمط  أجكثس ملكلفس  لح ثف ءا حجكاب احلدكؿ كلا  لله  مل  اتد غلاؽ هء  لل       
مف احكيكش  ء ظـ كؿ اح  تت احل صلس ث  حس احد ئؿت لفككف اتد غلاؽ ل كف  حه ا اح دلفـت كلف  حؾ أءه حل  د حه احد ئؿ 

اح ؿُّ لىف ى يه(، احطَّهكلي ل ؤي ي : )ثل ش احث ل أج ب ث كحه
(ُُٖ). 

)اٍثىٍملى ؿي ًث حءّْفَّ ت( :ا  افثكل       
 اح افثل ثحؼ كاحاـ لفه تد غلاؽ احجءم كه ا  كجفه فيفا مل  اتتت  (ُُٗ)

ثؿ احقلفؼ لكائا جلس، ح افؿ جلف  اثمل ؿ لف احصـك كاحصاة كاحزك ة كاح ج كاحكيكش كلفل  حؾ لل  فق لط لفه احءفس 
 .(َُِ) لءت احكء فس ك ءت ك حصلفح"ثف احءفس إ ا ق ت"احطاؽ كاحد  ؽ كفافؿ لفه

ًس أىلٍ  :ك افث        ًحاى أىٍللنا ًلٍف أىٍلًل احءَّ ًم، ثيَـّ أىٍللىؽى ثى ثىهي ايكفى اٍحًلٍدًكفًف، كىاٍحلىٍظليكـً أىٍك ً م اٍح ى جى  لىؽى اهللي  ىثى لىؾى كى ىدى حى )لىٍف كى
ً هً  ً ًه ًمٍءاى  ى جى لىٍ لً ، ايكءىهي أىٍثكىابى لىٍ لى ً  أىٍل ىلي لى  فىكيكفي ًإحىٍفهى (كى

(ُُِ). 
، كه ا فكد  اتتت (ُِِ)ل ؿ اح دلفؼ لا "احء م" ل لكحس مل  اد غلاؽ احجءم لفافؿ لفه احلدلـ كاح لا كاحلد ها       
إلءد ءف ه كحفم احقلفؼ، كفدطا اح افث ثداا مظفل  لا لد ءفه، كفثلز مظلس ه ا احافف اح م فلم   ؽ اإلءد ف  اح افث

 افف فففض ل لس ك ءكا ثكؿ احثقل لدللهـ ك لففهـ كلد هاهـ. ، تء ل ئه كافءه
ثيًدٍثتي ًإحى  احءَّ ًم مى لَّسن( :كه ا اتد غلاؽ حلء م أفي  للاا لا  افث        سن كى كى فى احءًَّثاُّ فيٍثدىثي ًإحى  قىٍكًلًه فى صَّ )كى

 لا (ُِّ)
 .حفظا "احءثا" ك"احء م"

إح  أقكاـ  :ف كؿ ءثا لف قثلا فثدث إح  قكله ف صس كثدثت إح  احء م أم كك :لا احءثا "حاد غلاؽ أمل ؿ اح دلفؼ        
احجءم ق للس حلدلب كاحدجـ ق ؿ احطفثا اح دلفؼ لا احءثا تد غلاؽ  :لف لفس لءهـ لفل لف ص ث ـك لف احدلب م لس أم

 .(ُِْ)فلا أقلؿ لف اد غلاؽ احجل "كهك أقلؿ لف حك جل  حل    لل لا ملـ احلد ءا أف اد غلاؽ احل

  لثدثه.احد لس إح  احء م كأءه ه ا حكؿ احجءم اإلءد ءا لء   لففاـ   لفل   ف س لد حس احءثا  ،اتد غلاؽ لا احء م كأل        
ٍ  ىًيا أىفَّ لفا اتد غلاؽ ل ئاة فدثل مءه  ص  ب احلء    ث كحه: "فى  (ُِٓ)ك  لؿ لا  افث اح لثفس كقكؿ اثف ملل كاحففل ثفافؾ

ـى ًتٍدً ٍغلىاًؽ اٍحًجٍءًم لىكى فى اٍحليلىثّْا فيلىثّْا لىثَّهي كىهي  ٍفًل ًثفىاىٍفًهت ًثىفَّ اٍثىًحؼى كىاحاَّ ًلف ى اٍحفى ٍفًل جى ًلف ى اٍحفى   .(ُِٔ)ًثفىاىٍفًه"كى فىٍد ىً اي أىفَّ جى
 

ل.اح نكي ل:ثمنيمًل
ػاىةي  :لفػال ءكفػل لكائػا  أفيػ  كلءهػ  اح دلػفـ إ ا ك ف اح دلفؼ حه لكائا  احثف ءفس لل        كى ٍػهي احصَّ ػؿو ًلػٍف أيلَّ ًػا أىٍالى ػ  لىجي )لى ىفُّلى

ػػؿ( احلفػػظ حػػفدـ كػػؿ لػػف ف ػػ  ملفػػه  حػػؾ كحػػفدـ اح كػـػ احف هػػا احػػ م    يػػفه احدثػػ لة، كحلثلػػ  كلا  تلػػكلا حفػػظ لجػػؿ لءكػػلا (ُِٕ)لىٍلفيصى
ك  لػؿ اح ء دػب ثػفف احدلػـك احلدػ ف ا لػف  دلفػؼ احصػاة ، اث ػكاؿ لؤال اتحس احءكلة لا ثدػض لدلل  ثاـ احجءم كأال

  ل حجءم فاؿ مل  احدلـك ل  ملـك  ءكفل لجؿ.
ؿي  أف لدكؿ اهلل كمءا   لؿ  افث أثا هلفلة:         ًؿ أىٍليى : ثيَـّ لى  ىا؟ دئؿ أىمُّ احدىلى : )ًإفلى فه ًث حلًَّه كىلىديكًحًه. ًقفؿى  :قى ؿى ؟ لى ى ؿى
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(«  اي ًلا دىًثفًؿ احلَّهً احًجهى » كله :  ىجّّ لىٍثلي : ثيَـّ لى  ىا؟ قى ؿى ًقفؿى
، كلا حفظ كجه ا لا دثفؿ اهلل، ءجا أءه  كل اح افث حف  ت (ُِٖ)

 كاح ج.ثءه لدلـك ا  لازا مف احدثث، ك ءكفل اإلفل ف  تثف ءفس ماة، لءه    ؼ احلث اأ لا لكاي  ثاث كق  لدءاا إحفه
قفؿ لفه حل دظفـ كاثصح أءه حإلللاا احقفصا، ككق  لا لكافس  ءكفل احجه ا لفلكف  لله مل  اح دظفـ  كه ا اح ءكفل       

حكؿ صكل . كمل  لكافس اح دلفؼ حلجه ا لفككف أفي  اد غلاق  ك ءكع صكل احجه ا كأ كاحهكهك فدطا احكل ؿ، أك اح دلفـ 
 احجه ا ث حل ؿ أك ث حءفم أك جه ا احهكل كاحءفم.

"ت فلـز لف ككف اح دظفـ لف جللس كجك  اح ءكفل أف فككف اائل  حل دظفـ ثؿ  : كؿ احدفءا لدااا اتتت اح ءكفلف       
كت فدلؼ احفلؽ كت فلفز إت  ،ك  لة حل  لفؿ ،ك  لة حل كثفل ،ك  لة حل   فل ،ك  لة حل دظفـ ،ك  لة حلءكمفس ،  لة حإلللاا فككف

 .(ُِٗ)ههء  احت اح لفءس أف اح ءكفل حإلللاا احقفصا"ث ح لفءس احااحس مل  كا ا لءه  ك 
ءًَّس( :كلا  افث        )لىٍف ثىءى  لىٍدًجانا فىٍث ىًغا ًثًه كىٍجهى احلًَّه ثىءى  احلَّهي حىهي ًلٍثلىهي ًلا احجى

لفه  ل ا كلا حفظ "لدجا" ثصفغس اح ءكفل (َُّ)
 ث ح لفؿ.لؿ     احلق لكس لا ثء ش احلدجا كحك ، كه ا احقفكع فل ا حفق(ُُّ)حلقفكع لفافؿ لفه احكثفل كاحصغفل

: "قيٍؿ: )احلَّهيَـّ ًإءّْا  : أءه ق ؿ حلدكؿ اهلل كلا  افث أثا ثكل احصافؽ         لٍّْلًءا ايمى شن أىٍاميك ًثًه ًلا صىاىً ا، قى ؿى مى
، لى  ٍلًءا ًإءَّؾى أىٍءتى احغىفيكلي احلًَّ فـ(ظىلىٍلتي ءىٍفًدا ظيٍللن  كىًثفلنا، كىتى فىٍغًفلي اح ُّءيكبى ًإتَّ أىٍءتى ، كىاٍل ى ٍغًفلىةن ًلٍف ًمٍءًاؾى  ٍلًفٍل ًحا لى

(ُِّ) ،
"اؿ اح ءكفل مل  أف احلطلكب لفلاف مظفـ ت فالؾ كءهه ككصفه ثككءه لف مءا  : ق ؿ احطفثا، كج ش حفظ "لغفلة" لءكلا

 صؼ"ثف اح م فككف لف مءا اهلل ت ف فط ثه ك  تللفاا ح حؾ احدظـ(ُّّ). 

ليٍث ىغو ًلا اإًلٍداىـً  :ق ؿ كلا  افث اثف مث م: )أف احءثا         ، كى لىـً ديءَّسى )أىٍثغىضي احءَّ ًم ًإحى  احلًَّه ثىاىثىسه: ليٍلً اه ًلا اح ى
ليطًَّلبي اىـً اٍلًلئو ًثغىٍفًل  ىؽٍّ ًحفيهىًلفؽى اىلىهي( احجى ًهًلفًَّس، كى
" ك"لث غ لا  :ث جلؿ، مءا   لؿ اح افث ءجا ثا(ُّْ) "لل ا لا اح ـل

ك"اح ءكفل اإلداـ دءس احج هلفس" ك"لطلب اـ اللئ ثغفل  ؽ" ل حدث لات احثاث  ثاأ ث تدـ احااؿ مل  احثثكت كاتد للال، 
 .(ُّٓ)(حل دظفـ لفككف  حؾ إق لة إح  مظـ اح ءب

ٍا ىهكىاٍثدىٍثهي لى ى لن   )... :كحل ءكفل ل ئاة اح فففـ لثؿ  افث        ، لج ش  ءكفل "ل  ل  ل لكاا" (ُّٔ)..(. لىٍ ليكانا احًَّ م كىمى
 .(ُّٕ)ل  ل  ل لكاا ثكؿ حد ف" :ثءه ألفـ كأجزؿ ك ءه قفؿ ل  ل  أم تإءل  ءكل :كق ؿ احطفثا

، ف كؿ احدفءا: "أ ل اح ءكفل حل  لفؿ (ُّٖ)فّْئى ً ًه()لى  ًلٍف ليٍدلًـو فيًصفثيهي أى نل قىٍككىسه لىلى  لىٍكقىهى  ًإتَّ كىفَّلى احلَّهي ًثهى  دى  :كلا  افث       
كاكءه  لا كاح   لة ملفه ث حف ش كهك ف  لؿ كجهفف لكقه  لا احدظـ  ،ت حلجءم حفصح  ل ب ل  لكقه  كل  اكءه  لا احدظـ

 .(ُّٗ)اح   لة"
)لى  زىااى  ىًحؾى ًلا ليٍلًكا قىٍفئن (        

أمط  ه ا اح   فل لزفا   لفؿ حأللل، ل ج ل ع كج ش  ءكفل حفظ "قفئ " حل   فل، ك  (َُْ)
 احء م جلفد  مل  احط مس حف فزفا لا للؾ اهلل أم قاش. 

ك ءكع اتت هل  لا ءصكص اث  افثت كقا فج ل  لا لفلاات ءص  أك اح ءكفلهك ا كقفء  مل  ءل  ج حل دلفؼ        
فى ـي  :اتحفست ك حؾ كثفل،   لؿ لثا  افث احقلفؼ أثد اا اح افثلدفف ثدض حفظه لءكل كثديه لدلؼت لفكدب  )احصّْ

ـٍ ًلفى اٍحً  ى ؿ( ًاكي ءًَّس أى ى ءَّسه كىجي جي
(ُُْ). 

احقلفؼ احد ثؽ فا ظ  دف اد دل ؿ اح دلفؼ لا حفظ احصف ـ كاح ءكفل لا جءست أل  اح دلفؼ  اح افثل حل  لؿ لا        
اح دلفؼ ف  لله  مل  احدهافس أك احجءدفست كل   حؾ دفككف ؿ اح دلفؼ هء  فلكألءجا  ف صل كف صل كف اا احصف ـت ك 

لد ؾ أك صف ـت  اكـ احصف ـ احل اا احلد هاؼ إف    ؽ دففيا إح   ل فس كجءس ق للست إل ااا حصف ـ لدفف كحفم ثم 
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ق للس  إف   ؽ احصف ـ كصفه احلءيثط قلمف  ألي  ح ل فس !لف  حلكمس احثف ف احءثكم ،كلف هء  ج ش اح ءكفل لا جءس
 اح قثفه...، كفك لؿ احج ءب احثف ءا ثج ءب آفل فدثل مف  ا ـ صكلة  كأفاقفس ،كجدافس ،كءفدفس ،لك فس :كص س ق للس

ءَّسه   . (ُِْ)ثفف احصف ـ كاحجي
ل

 :املبحث الزابع

 .القصز يف احلديث اليبوي

ل

احقلففس احكالا لفه ، كلف  حؾ اد دل حه لا   افثاث اح صل ثإءل ، كف ءكع  كظففه ثف ءف  لا  :طلؽ ل دااة للءه  حظ          
ـٍ ًإفَّ هى ( :احقاش اح م ت فجهله احلف طثكف ك افث لّْفكي ، ثيَـّ أيكى ـٍ ـٍ أيٍ ًصفهى  حىكي )ًإءَّلى  ًهاى أىٍملى حيكي

حل   فل ت كلا اح صل   كفس (ُّْ)
للف أثل احدلؿ كجزائه ثل  فال  حلص ح  ت. 

ػػ  فىٍ كيػػؿي احػػ ٍّْئبي ًلػػفى اٍحغىػػءىـً اٍح ى ًصػػفىس( :تحػػس اح دػػلفض كلػػ  لػػا  ػػافثكلثلػػ  جلػػ  لػػ  اح صػػل ا        )ًإءَّلى
، لفػػا اح ػػافث (ُْْ)

كاتفػ اؼ قصل اثكؿ مل  اح  صفس أف  ك ف اآلكؿ، كلا ه ا حل س جل حفس حل   فل لػف احفلقػس  :اح لكفز مل  اح  صفس، أم
 كاح ق ت كاإلءفلاا.

ءى  قى ًدـه كىفى ًزفه كىاحلَّهي فيٍدًطا()ًإءَّلى  أى :كلا  افث       
ثدض  ل  اح صل  دلفض ث حلا حللف طب، ل ا قدـ احءثا  (ُْٓ)

لللثل   كق  ثدض اثءص ل أف فدطكا أكثل، ل  ؿ  حؾ لدلي  ثلف حـ  دجثه اح دلس، كأفي  " طففثن  حءفكدهـ،  ،احلغ ءـ
ًلفلى لىٍف تى فىاىؽى حىه( )ًإءَّلى  فىٍلثىمي  :كهك ا  افث، (ُْٔ)احدط ش" احلف يل ه ل اح ى

 تاح لفلت لففه اح صل كاح دلفض ثاثم (ُْٕ) 
 إ  احلؤلف ت ففدؿ  حؾ.

ءَّلى  ًحكيؿّْ اٍلًلئو لى  ءىكىل، لىلىٍف كى ءىٍت ًهٍجلى يهي  :كلف أكثل احقكاها قهلة مل  اح صل ثإءل   افث        )ًإءَّلى  اثىٍملى ؿي ًث حءّْفَّ ًت، كىاً 
 .(ُْٖ)فى  فيًصفثيهى ، أىٍك ًإحى  اٍللىأىةو فىٍءًك يهى ، لىًهٍجلى يهي ًإحى  لى  هى جىلى ًإحىٍفه(ًإحى  ايءٍ 
 .(ُْٗ)"إءل  اثمل ؿ ث حءف ت" قصل احلدءا إحفه مل  احلدءا ك"اح صل ثإءل  ت فككف إت لا احجزش اثففل" :كفا ظ لا حفظ       
ءل  حكؿ  :كقا اق لؿ حفظ        كاح صل  ،  افـ احفثل مل  احلث اأ احلففا حل صل :ءكل" مل  ءكمفف لف اح صللللش ل  إ"كا 

  (َُٓ)حافء  "ءكم ف لف اح صل قصل احلدءا مل  احلدءا إحفه إ  احللاا إءل  حكؿ اللئ ل  ءكا  كاح  افـ" :ثإءل ، أم
ت كفككف لدء  اح افث أف اثمل ؿ  د ثل ل ط إ ا ك ءت ثءفس كت  د ثل إ ا ك ءت ث        ا ءفس، "ل صفل إءل  ثلدء  ل  كا 

ل ح  افل إف اثمل ؿ  د ثل إ ا  تكقفؿ اح صل لد ف ا لف احجل  احل ل  ث حاـ لإءه لففا حاد غلاؽ كهك لد لـز حل صل
اح صل ثإءل  كاح صل  :ثفف كجهفف لف اح صل -كلؽ إق لة اإلل ـ اح  لئ احل  الس  -لجل  اح افث ت(ُُٓ)ثءفس"ك ءت 

كث حؾ    كل اتحس اح افث كلطلب قف ـ اثمل ؿ مل  احءف ت كقكة  ت م ف  يا قصل احصفس مل  احلكصكؼث ح دلفؼ اح
 ال ث طه  ثه  حص س  كجفهه   دثاا حلف حؽ احدظفـ.

  .(ُِٓ)احصَّ فح"اح صلى مل   "ككاهل  ف  يا )اثمل ؿي ث حءّْفَّس(،ك اثمل ؿي ث حءّْفَّ ت(، )إٌءل  :ثلفظفف ه  اح افث كقا ج ش ه ا       
ًإءَّلى  ًهاى ًحً ٍكًل احٌله() :اح ا كصؼ ثه  احلد جا لا مث لة احءثا  كلثان        

ف  (ُّٓ) ك ف قصل احلكصكؼ مل  احصفس، كا 
لف حفظ اح كل م ل  ف ء كؿ قلاشة اح لآف كقلاشة احدلـ ككمظ احء م كاحصاة ء للس أك للفيس، إت أءه أفلج أمل ؿ احاءف  

 .ا اح صلاحلد جا ثه 
 :كقا اد دلؿ احءثا أدلكب اح صل لا   كفا صفس احثقلفس حه لا أكثل لف لكي ت لفا  افث احدهك لا احصاة ق ؿ       
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ل حكهـ كاحءدف ف لا احصاة كاق  ثدثب طث  احثقل ، (ُْٓ))إءل  أء  ثقل لثلكـ أءد  كل   ءدكف لإ ا ءدفت ل كلكءا....(
ءكـ  :كلا  افث كمظ احفصـكت ـ ث حؾ لؤكاا اثلل ث ح صل ثإءل ح حؾ أفثله تاحلجثكؿ مل  كقكع  حؾ )إءل  أء  ثقل كا 

 ف صلكف إحا كحدؿ ثديكـ أف فككف أح ف ث ج ه لف ثدض ل قيا حه مل  ء ك ل  أدل  للف قيفت حه ث ؽ أففه 
لفا أكؿ   كفا صفس  ت كؿ اح افث كآفل أكج ش اد دل ؿ اح صل ثإءل   (ُٓٓ)قفئ  لا ف ف   لإءل  أقط  حه قطدس لف احء ل(

احثقلفس لا    يفهـ أل له كلا آفل   ككفا أف ل  ف كـ ثه ثغفل كجه  ؽ     حك  كـ ثه هك لهك ك حء ل اح ا   ط  
حص  ثه ت ككا اح صلفف فءثه ف إح    ف س أءه حك قي  احءثا ثقاش  دب احظ هل ث ا ل  ك حؾ حفم   ه ل حؾ اح ي ش 

لفف اح  ل لف أف  أم قاش حفم ث ؽ حهل . ف كؿ اح  يا مف ض: "كقكحه حهل : )إءل  أء  ت فجدله    ت لدل  احل ف ص
، ملفه كأءه لءهـ -دث  ءه-احغفب كاحثكاطف إت ل  فطلدهـ اهلل  اثقل(:  ءثفه مل    حس احثقلفس، كٍاف احثقل ت فدللكف ل

 .(ُٔٓ)ألكل احظ هل ث حل كف ملفهـ" اكٍاءه فجكز ملفه ل
ت ك حكاق  لا  افث كلف طلؽ        لىٍدًجًام، :اح صل: اح صل ثل  كا  ، كى  )كىتى  يقىاُّ احلّْ ى ؿي ًإتَّ ًإحى  ثىاىثىًس لىدى ًجاى: لىٍدًجًا اح ىلىاـً

لىٍدًجًا اثىٍقصى ( كى
ت كج ش اد دل ؿ اح صل لا اح افث لؤكاا أهلفس احلد جا احثاثس كل كف  كلللث  حزف ل ه ت حكءه ت (ُٕٓ)

فدءا لء  زف لة لفله ت إ  اد دل ؿ اح صل ث حءفا كاتد ثء ش ف يلف ماكت مف احءها إح  احءفا حلطفؼ احلدء ت ف كؿ 
قيكمه أىك ح لؿ احدَّ ل  مل  احٌ ٍلؾ أثلغ  لؿ ث حطؼ احدفءا: "كءك س اٍحديايكؿ مىف احءٍَّها ًإحى  احءٍَّفا إًلظٍ  هى ل احلٍَّلثىس ًلا كي

كىجه"
)كل  اج ل  قـك لا ثفت لف ثفكت اهلل ف لكف ك  ب اهلل  :، كحء  لؿ اد دل ؿ اح صل لا  افثففت  افث ليلىًلبو هك(ُٖٓ)

لى  ) :ت ك افثو لي ى لو كليءىثهو كهك(ُٗٓ)...( كف االدكءه ثفءهـ إت ءزحت ملفهـ احدكفءس كلقف هـ احل لس ك ف هـ احلائكس
ة مل  احءًَّثا  ت قى ليكا مىف أء ف لف جففس(إ اٍج ل  قـك ثَـّ  فىلقيكا مىف لفل  كل اهلل كىصىاى

ت إءء  ءللم جل ؿ اد دل ؿ (َُٔ)
 للفب  :ففت لفا اثكؿثءه ف لؿ لدء  اح ككفا كاح  كفس كاح للفب حلطلثا اح ث أك احءها لا اح افث تاح صل لا اح افثفف

ف كؿ احلء كم  ، ءثفه ك   فل لف  يف  احكقت لا لج حم ت ف كل اهلل لفه  أثاا :كاحث ءا ،ك كجفه تد غاؿ احكقت حلط مس
كجففس  ا حـ فٍجثل ًث كل اهلل فككف إف لى  فٍجًلم ًلا  ىًحؾ اٍحلٍجلم لف احد ط ت كاحهفكات ثلدلا احءها لا اح افث احث ءا: "

لىٍفًهـ  دلة فىٍكـ اٍحً فى لىس( د  كى فى  ىًحؾ اٍحلٍجلم مى  . (ُُٔ)له  احءَّفم كى
اٍَّقتى  :كلف ءل  ج ه ا احءكع لف اح صل  افث        ، أىٍك حىًثٍدتى لى ىٍثلىٍفتى أىٍك  ىصى )حىٍفمى حىؾى ًلٍف لى ًحًؾ ًإتَّ لى  أىكىٍلتى لى ىٍلءىٍفتى

) ٍفتى ت أك (ُّٔ)"قدل ن لاثد ن حك طلب فكجا" جل ؿ اح فدفـ صكلة لائدست إ  حـ فثؽ احءثا ك يلف ه ا اح صل لف  (ُِٔ)لى ىٍليى
ت كلءه قكحه  لى  هىلىكىً ًه ًلا اح ىؽّْ، كىلىجيؿه آ ى  ي احاح صل ثا كا  دىاى ًإتَّ ًلا اٍثءى ىٍفًف: لىجيؿه آ ى  ي احلَّهي لى تن لىديلّْطى مى لَّهي : )تى  ى

فيدىلّْليهى (احً ٍكلىسى لىهيكى فى ٍ  ًيا ًثهى  كى
 اح دا كهك هء  ثلدء  احغثطس مل  احصف فف احل فف  كلهل . ل ا قصل احءثا  (ُْٔ)

كلف طلؽ اح صل: اح صل ث ح  افـ كهك كجه لف كجه اح صل، كقا دثؽ احكاـ  كؿ اح  افـ كاح  ففل كهء ؾ ثـ        
جُّ مىلىلىس(ءصكص  ـ اح افث لفه  كثف ف أف اح  افـ لفه  كق  حغ فس ا ءجا اح  افـ أل ا اح صل  (ُٓٔ)ح صلت كحء  لؿ  افث )اٍح ى

لك ف اح ج ت ف ـ إت ثدللست ل كاـ اح ج احكقكؼ ثه ت كل  أف اح صل لؤكا حه   احاتحس إت أف اح افث حلزفا احثف ف كلا لفه 
ه( ٍل و لى ىٍا  ىَـّ  ىجُّ ًة اٍحفىٍجًل حىٍفلىسى جى ، كقا فج ل  اح  افـ ل  طلفؽ آفل حل صل هك اح صل ث ح دلفؼت )لىلىٍف جى شى قىٍثؿى صىاى

ًة احطُّهيكل( ت ل ح صل لا اح افث (ُٔٔ)ف صس إ ا كق  اح دلفؼ حللث اأ كاحفثلت كحلزفا ثف ف  حؾ ء  لؿ  افث )ًلٍف ى حي احصَّاى
 ل ا  صل احلث اأ لا احفثل. لد ف ا لف اح دلفؼ كف صس أف اح صل ث ح دلفؼ كاق  لا احلث اأ كاحفثل، كك حؾ اح  افـ أ

س(ػػكف يح اح صل ث ح دلفؼ كاح  افـ أكثل لا  اف         اث  افثت ملل  ث ف ه ا اح افث لف أقهل (ُٕٔ)ث )احاّْففي احءًَّصف ى
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 فثف احلث اأ كاحفثل إ ا ك ء  لدلل ف تاح ا كق  لفه  اح صلت ف كؿ احدفءا لدل   مل  ه ا اح افث ث ءه "فففا اح صل كاح صل
ت كه   ق ماة جلفلس أل اء  ثه (ُٖٔ)فد ف ا  حؾ لءهل "، كاح صل ك حؾ لد ف ا لف اح  افـ لك ف احافف قصل مل  احءصف س

اح صل لكفثا احلث اأ كاحفثل لدللفف لد  ليا مف  اإلل ـ احدفءا كحف س لائدس لف لكءكء  هت كك ف اتحس اح صل   كت لف 
 كثل لف أااة حل صل. ألؿ لفه احلد ف ا لف اح فافـ لك ف اح افث اد د

 
 :املبحث اخلامس

 .الفصل والوصل يف احلديث اليبوي

 

احكصؿ فلاا فه احلثط ثفف أجزاش احكاـ ث لؼ مطؼ، كأل  احفصؿ لفلاا ثه ماـي احلثط ثفف أجزاش احكاـ ث لؼ مطؼ        
 احثالفكف، كح ا  كل (ُٗٔ)دض""" لؾ مطؼ ثدض احجلؿ مل  ثدض، كاحكصؿ مطؼ ثدض احجلؿ مل  ث :لهك مل   اهـ

 : لكاي  احفصؿ: كأهله  إجل ت تلكاي  احفصؿ كاحكصؿ
كال زاج ن لدءكف ن  كفككف ث    اً  :كل ؿ ات ص ؿ - حالجس أءه فلكءؾ أف  يءزَّؿ احث ءفس لف اثكح   تاحجلل فف ا   اان   ل  ن

 لءزحسى ءفده . 
ءق ش،  ن كفككف ث ف اؼ احجلل فف اف ال ن   ل :كل ؿ اتء ط ع -  أك لدء  ل ط.، حفظ ن كلدء ن  كهك ا ث ف فف لف  فثلان كا 
 .ث ثكح  كهك أف  ككف احجللس احث ءفس قكفس اتل ث ط قثه كل ؿ ات ص ؿ -
 كهك ككف احجلل فف لي ء دث فف كثفءهل  لاثطس قكفس حكف فلء  لف احدطؼ ل ء . :اح َّكدط ثفف احكل حفف ل  قف ـ احل ء  -
ءق ش أك أف ثككف احفصؿ لفا ث حلدء  حك كق   لث  ف ؽ :كأل  احكصؿ -  (َُٕ)احجلل فف فثلا كا 

كأكؿ  حؾ  ،كث فصفؿ اح افث كثف ءه ث حقكاها اح افثفس ف يح اإلجل ؿ احل  اـ، كءثاأ ث حفصؿ لا احجلؿ كث  كاؿ كقكمه       
كا ًث ٍدـً اهلًل ًلا دىًثفًؿ اهلًل، قى ً ليكا  :   ؽ كل ؿ ات ص ؿت لثؿ أف  ككف احجللس احث ءفس لؤكاة حألكح ، كلف ألثلس  حؾ  افث )اٍلزي

لىٍف كىفىلى ًث هلل(
، ككايح إف احجلؿ احثاث  ات صثغس كا اة لا احلدء  لف احددا حلجه ا لا دثفؿ اهلل ح ا حـ ف   ثفءه  (ُُٕ)

حفككف احجه ا إلماش كللس اهلل  تم طؼ فصؿ ثفءه  لثات كك ف احءثا إ  فكجه احلدللفف حلجه ا أف  ف لق  لا فط ب احامكة حهـ
 فؤكا ثديه ثدي . احلط حب احثاثس ثكصفهـ لطلث ن كا اان لءطل   ث دـ اهلل كل ف ه لا دثفؿ اهلل كحجه ا لف كفل ث هلل ل لاا احثاثس 

، فىٍل ىً فى فً  :كحء  لؿ  افث        ٍفليهيلى  احًَّ م فىٍثاىأي  )تى فىً ؿُّ ًحلىجيؿو أىٍف فىٍهجيلى أىفى  ي لىٍكؽى ثىاىًث حىفى ؿو فيٍدًلضي هى ىا، كىفى لىفيٍدًلضي هى ىا كى
إف  ،ات ص ؿ)فىٍل ىً فى ًف لىفيٍدًلضي هى ىا...( ك ءه  ثاؿ لف اثكح  لها صكلة لف صكل كل ؿ  :ءجا احجللس احث ءفس (ُِٕ)ًث حدَّاىـً 

  لل ه.اح ءففل مف ه ا احدلكؾ كثف ف  احفصؿ هء  فاـ احاتحس كلدل ءكع احهجل كقكل اتحس احءص احللااة لف
)تى  ى يكـي احدَّ مىسي  ى َّ   ىٍطلي ى احقٍَّلمي ًلٍف لىٍغًلًثهى ، لىًإ ىا طىلىدىٍت ًلٍف لىٍغًلًثهى  آلىفى احءَّ مي  :كلف صكل اح ككفا لا  افث       

كيلُّهيـٍ أىٍجلىديكف(
(، كلف كل ؿ  :ػاة ح)كيلُّهيـٍ أىٍجلىديكف( ج شت لفصكحس كلؤك :ل كحه (ُّٕ) كقكع احجللس ثات  ات ص ؿ)آلىفى احءَّ مي

)ت أيٍحًففىف أ اىكيـ لي َّكئ ن مل  ألفكىً ًه ف  فه اثللي لف أللم ًللَّ  ألٍلتي ثه أك  :كلف صكل  حؾ  افث ،أك مطؼ ثف ف حل  قثله 
ءىهىفتي مءه...(
جللس )لف ف  فه اثللي لف لف احثات  فداه ءه( فلكف أف )ًللَّ  ألٍلتي ثه أك ءىهىفتي م :، ل حل  لؿ لا مث لة(ُْٕ)

أللم( أك مطؼ ثف ف كح حؾ ج شت لفصكحست كت لفب أف  حؾ ففاـ اح كجفه احللاا لف اح افث لا  جءب ماـ ط مس ألل 
دىاى ًإتَّ )تى  :أك ءهفه كأف  حؾ ف ص ثهت كاح افث اح م   اـ  كل  لا لكيكع اح صل كهك  افث احلدكؿ  : ًلا اٍثءى ىٍففً  ى

ؽّْ  لى  هىلىكىً ًه ًلا اح ى ؿه آ ى  ي احلَّهي لى تن لىديلّْطى مى فيدىلّْليهى (، لىجي كىلىجيؿه آ ى  ي احلَّهي احً ٍكلىسى لىهيكى فىٍ ًيا ًثهى  كى
فلكف أف ءدا  لف  (ُٕٓ)
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لى  هىلىكىً هً ) :ءل  ج جلؿ احثاؿ لجللس دىاى ًإتَّ ًلا اثٍءى ىٍفًف( :ًلا اح ىؽّْ( ثاؿ لف لىجيؿه آ ى  ي احلَّهي لى تن لىديلّْطى مى ج شت كح حؾ  )تى  ى
  احجلل  ف لفصكح فف ثـ مطفت احث حثس مل  احث ءفس ككق  لفه  احكصؿ.

فٍَّل ىهي : حء  لؿ  افث ت ص ؿإف اح ككفا احلدءكم حه أثل  احكايح لا احفصؿ يلف ل  فدلؼ ثكل ؿ ات        )فى  أىثى   ىلٍّ أىمى
ؤه ًلفؾى جى ًهًلفَّسه ثً  ًه؟ ًإءَّؾى اٍللي ـٍ ،  يلّْ حيكي كى ـٍ فى (، ًإٍفكىاءيكي ـٍ دىلىهيـي احلَّهي  ىٍ تى أىٍفًافكي جى

ف كؿ احدفءا لثفء  أثل ه ا اح ككفا لا  ت(ُٕٔ)
ٍدءىًكٌم لف ل ثكمه " لؾ احد طؼ ثىفف احجلل فف حكىلى ؿ اًت ّْصى ؿ ثىفءهلى . لىءزحت احثَّ ًءفىس لف اثكح  لءزحىس اح َّ : اح افث ٍ ًكفا اٍحلى

ؼ ًلا احلٍَّفظ" ًلا ًإلى اىة اح ٍَّ ًلفل لى ى اٍفً اى
(ُٕٕ). 

، ًقفى شن تى فيغى ًالي  :كلا  افث        ، اٍقًفًه كىأىٍءتى احقَّ ًلا، تى ًقفى شى ًإتَّ ًقفى ؤيؾى دى ىلن ()احلَّهيَـّ لىبَّ احءَّ ًم أىٍ ًهًب احثى مى
ءجا  (ُٖٕ)

( ك)ًقفى شن تى فيغى ًالي دى ىلن أف احجلؿ  ( اثلث  كقدت لفصكحس لفصؿ اثكحففف ف جل  لفهل  اح ككفا، كأل  ثفف )تى ًقفى شى ًإتَّ ًقفى ؤيؾى
 اح افث.ل ظهل ماقس مطؼ احثف ف إ  كي ت كثفءت اثففلة ءكع احقف شت كثه ا ف يح حء  دثب احفصؿ لا جلؿ ه ا 

ءق ش لكجه لهـت ك حؾ فككف ث ف الهل  ثفف اإلءق ش كاحفثل ثصلؼ كأل  كل ؿ اتءفص ؿ ث         ف اؼ احجلل فف فثلا كا 
ْـّ، قيٍؿ: تى ًإحىهى ًإتَّ اهللي، كىًللىسن  ، كلف ألثلس  حؾ قكؿ احءثا اثفلل  اهل  مل أاحءظل مف   اـ  أىٍقهىاي حدله أثا ط حب: )فى  مى

ك اٍحليٍدًلـً ) :ك افث تكح  ج شت إءق ئفس كاحث ءفس فثلفس ككلا   لفصكح ففل حجللس اث ت(ُٕٗ)اهلًل(حىؾى ًثهى  ًمٍءاى  ـي أىفي تى ، اٍحليٍدًل
ـي احدًَّكفءىسي ، ...) :ك افث، كاحث ءفس إءق ئفس كح حؾ كلات لفصكحس سلجلل ه اثكح  فثلف ت(َُٖ)...( فىٍظًلليه لىٍفكي لىلى  ، كىٍأ يكهى  كىمى

لُّكا ٍك يـٍ لىصى لى  لى ، أىٍالى ـٍ لى ىً لُّكاكى ةو(،   ىكي اى ًة لىهيكى ًلا صى اى ـٍ ًإ ىا كى فى فىٍدًلاي ًإحى  احصَّ اىكي لىًإفَّ أى ى
ل حجلؿ احثاث اثكح   ت(ُُٖ)

ـٍ ًإ ىا كى فى فىٍدًلاي ) :كأل  جللس، ج شت طلثفس إءق ئفس اىكي  ثءه  فثلفس.  ت...( كلات لفصكحس لىًإفَّ أى ى
()اٍصءىديك  :كهك ا  افث        ـٍ لى  فىٍقغىليهيـٍ ٍدفىلو طىدى لن ، لى ىٍا أى ى هي ا آًلًؿ جى

كح ا  تفثلفس، لجلل ه اثكح  طلثفس إءق ئثس كاحث ءفس (ُِٖ)
( :كلا   لفصكح فف. كلثله  افث ٍفتي ًلٍءؾى اثىٍلضى ٍ   ىهىثىؾى ًلءّْا، ًإءَّلى  اٍق ىلى )في

ت ل حجللس اثكح  طلثفس إءق ئفس كاحث ءفس (ُّٖ) 
 ف اف الهل  ل  ؽ كل ؿ اتءفص ؿ احلفيا حلفصؿ ثفف احجلل فف.فثلفس لك 

)اح ىاىؿي ثفّْفه  :قا   فؽ احجلل  ف فثلا أك إءق ش كت فككف ثفءهل  لاثطت كلف قكاها  حؾ  افث اتء ط عكلا كل ؿ        
لىاـي ثفّْفه  فَّ ًحكيٌؿ لىًلؾو ً لن ، أىتى إفَّ ً لى  اهلًل لً  ... كىاح ى لىحى أىتى كىا  لى ىٍت صى دىًا ليٍيغىسن ًإ ىا صى فَّ ًلا احجى ا أىٍلًيًه لى ى ًلليهي، أىتى كىاً 

دىاي كيلُّهي، أىتى كىًهاى اح ىٍلب( دىاي كيلُّهي، كىاً  ىا لىدىاىٍت لىدىاى احجى احجى
 :، كحلدالس زكلف  اثءص لم  كجفه لائ  حه ا اح افث أ اهل (ُْٖ)

  حكل ًؿ اتء ط ًع، كاحثيدًا ثفف ً ل  احللكًؾ، كً ل  اهلل  د ح ، أك حكل ًؿ ات   ا ثفءهيل ت ف كؿ لا  حؾ: "إلَّ  ،اتء ط عكل ؿ 
ثءَّه حلَّ  ك ف حكؿ للؾو ً ل  ك ف هلل  د ح   ل ت ثءَّه للؾي احللكًؾ، كاحلء دثسي ثفف اثكح  كاحث ءفس: أف أصؿى ات   ًش، 

كىٍفؼى فىٍلدىفي  )... : افث ماٌ ، كحدله فلكءء  (ُٖٓ)، كلاكيه"كاحكقكًع: ل  ك ف ث ح لبت ثءَّه مل اي اثللً  : فى  لىديكؿى احلًَّه، كى ًقفؿى
 : فىديبُّ أيلَّهي( ل حفصؿ لا احجلؿ»احلَّجيؿي كىاًحاىٍفًه؟ قى ؿى ًؿ، لىفىديبُّ أىثى  ي، كى ؿي أىثى  احلَّجي كىٍفؼى فىٍلدىفي احلَّجيؿي كىاًحاىٍفًه(  :فىديبُّ احلَّجي )كى

ًؿ لىفىديبُّ أىثى  ي( كايحت كل  ي  اثلل أف   ف س دب احلجؿ كاحافه هك لفل دثه كاحا لجؿ آفلت ك)فى  ؿي أىثى  احلَّجي ديبُّ احلَّجي
ف ك ف احج ل  ثفءهل  دثب أ اهل  حآلفل لا احلدء  كصكلة احلق ثهس  لج ش احفصؿ كت لفب أف اثصؿ اءفص ؿ اح يف فف كا 

 ككءه ق  ف ثفف احءكمفف لف احً ل ،  ل  اهلل ك ل  احللكؾ.  حلً ل  لا اح افث احد ثؽت ل 
،  :: كلجاش احجللس جكاث  مف دؤاؿ لهـ لف اثكح  ك افثات ص ؿكلل  ف   ثه احفصؿ قثه كل ؿ         فلى في اٍحفىٍ ؾى )قىفَّاى اإٍلً

" ث  :، لك ءه م ب جللس(ُٖٔ)تى فىٍف يؾي ليٍؤًلف( فلى في اٍحفىٍ ؾى  تمال ه؟ل لا اح هف دؤاؿ ل  ي   كل  أثل  حؾ؟ أك ل  "قىفَّاى اإٍلً
 لدال ه أف احلؤلف ت ف   لءه احف ؾ.
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، أىطًَّت احدَّلى شي  :كءظفل  حؾ احداقس ثفف احجلل فف اثكحففف لا  افث        ٍكفى كىأىٍدلى ي لى  تى  ىٍدلىديكفى )ًإءّْا أىلىل لى  تى  ىلى
ٍثهى ىهي دى ًجانا ًحلهٌ كى ىؽَّ حىهى  أىٍف  ىًئطَّ لى   ًلفهى  لىٍكًي ي قىٍاًل أىٍلثىً  أىصى ًث ى ًإتَّ لىلىؾه كىاًي ه جى

)ًإءّْا أىلىل لى   :لثدا قكؿ احءثا  َ(ُٕٖ)
( ك ءه  يل دؤاؿ ل   ا  دل  ٍكفى كىأىٍدلى ي لى  تى  ىٍدلىديكفى س لف  ا احجكاب أىطًَّت احدَّلى شي، مل  أف احداقس ثفف جلل ؟تى  ىلى

 ص ؿ اتج شت ثف ء  حل  ك ف فلل كفدل ، له    دكا إح  ق ماة كل ؿ  ت... ل  لفه  لكي  ... كل  ثداه " أطت احدل ش
 احل  الس اح كل.

ـٍ لى  اٍحدىٍيهي؟ ًهاى احءًَّلفلىسي اٍح ى حىسي ثىٍففى احءَّ م( :كحء  لؿ  افث        )أىتى أيءىثّْئيكي
فث ل لا اح هف ءجا أءه م ب احجللس اثكح   (ُٖٖ)

)أىتى  : افثح حؾ كلا   لفصكح فف، كمءا   لؿ  كل   ا فلفا احءثا ثه  ؟ لف  ا احجكاب ث حجللس احث ءفست ؟دؤاؿ مف احدظس ل  ها
دّْؼو  ًدفؼو لي ىيى ءًَّس؟ كيؿُّ يى ـٍ ًث ىٍهًؿ اٍحجى كَّاظو ، أيءىثّْئيكي ـٍ ًث ىٍهًؿ احءَّ ًل؟ كيؿُّ مي يؿٍّ جى ليٍد ىٍكًثل( أىتى أيءىثّْئيكي

ءجا احفصؿ لا كؿ جللس  (ُٖٗ)
 ف ال ثفءهل  دؤاؿ لف أهؿ احجءس؟ كثفف احجللس احث حثس كاحلاثدس قثه كل ؿ ات ص ؿلثفف احجلل فف اثكح  كاحث ءفس قثه كل ؿ 

كهك  ء ط عكات اتءفص ؿصكحس حداق ه  ثل  قثله  لف كل ؿ فل  كلكا احث حثس لأ ؟ف ال ثفءهل  دؤاؿ لف أهؿ احء ل ات ص ؿ
 ات ف ؽ لا احفثلفس. 

ـٍ ًث ىٍكثىًل احكىثى ًئلً  : افث ات ص ؿكلف ءل  ج قثه كل ؿ         : اإًلٍقلىاؾي ًث حلًَّه، كىمي يكؽي  ،)أىتى أيٍفًثليكي قى حيكا: ثىلى  فى  لىديكؿى احلًَّه، قى ؿى
احكىاًحاىٍفف(
 . ت "اإًلٍقلىاؾي ًث حلًَّه" ثـ فدطؼ ملفه ل  ثدا  لكصكتن ت إ  فلا دؤاؿ ل  أكثل احكث ئل؟ لف  ا احجكاب لفصك (َُٗ)
ـٍ أىفٍ  :كحء  لؿ احفصؿ لا  افث        : أى ى ًدءيكي ـٍ ًلءّْا؟ قى حيكا: ثىلى  فى  لىديكؿى احلًَّه، قى ؿى ًثكي ـٍ ًإحىاَّ كىأىٍقلى ثّْكي ـٍ ًث ى ى قن  )أىتى أيٍفًثليكي اى

، احَّ ً  فيٍؤحىفيكف(اٍحليكىطَّئيكفى أٍكءى ليهيـٍ ففى فىٍ حىفيكفى كى
 لإف احفصؿ اثكؿ كاق  ثدا جللس  ثفل دؤات   افل : لف اث ب كاثقلب لجلد ؟ (ُُٗ)

 ،حككف احجلؿ ل ف س فثلفس تحكل ؿ اتء ط ع تلف  ا احجكاب أ  دءكـ أفاق ت كأل  احفصؿ ثفف احجلؿ اثففل لفلكف أف فككف
 حكل ؿ ات ص ؿ ل  لؿ مل  اح ككفا.  أك

كقكع احجلؿ كدط  ثفف كل حا ات ص ؿ كاتء ط ع كحكف فكجا ل ء  لف احكصؿت كي ثط لثؿ  :كلف لكاي  احفصؿ       
...ل :ثءه فؤام إح  حثم لا احلدء  أك فلؿ لفهت للثا ف كؿ اهلل لا اح كل اح كفـ ته ا احءكع هك ماـ إلك ءفس احكصؿ

لُس ْل لَنْ ُب لِإنََّسم لَسَعُكْم لِإنَّم لِثِهمل*لَ ْهِزُئوبَلَقمُحوا لَيْ َ ْهِزُئ لِثِهم :ت ل ا ج شت جللس[ُٓ-ُْلة:  احث]....احظَُّأ لَيْ َ ْهِزُئ  احظَُّأ
 لففدا احلدء . ،ءه  لف كاـ احلء ل فف لفصكحس كحك كصلت حص لت ك

ثكل كقكحه حل لقففف كل  لك ه كفلكف أف ءدا لف ءل  ج  حؾ لل  كلا لا اح افث ل  لكم لا جكال اٍثًف احاًَّلءىس ثثا        
، أى يٍفًلجيكفى لىجيان فىٍكًدبي احلىٍدايكـى  :-ليا اهلل مءه -احدفاة م ئقس  : ًإفَّ أىثى  ثىٍكلو تى فىٍفليجي ًلٍثليهي كىتى فيٍفلىجي فىًصؿي )لى ى ؿى حىهيـٍ كى

ٍفؼى ، احلًَّ ـى  فىٍ ًلم احيَّ فىٍ ًلؿي احكىؿَّ كى لى  ءىكىا، كى فيًدففي مى ؽّْ كى ـٍ  يكى ٍّْب قيلىٍفشه ًثًجكىاًل اٍثًف احاًَّلءىس( لجللس، ًئًب اح ى ـٍ  يكى ٍّْب  :لىلى )لىلى
قيلىٍفشه ًثًجكىاًل اٍثًف احاًَّلءىس(
لف كاـ احدفاة م ئقس حك كصلت ثكاك احدطؼ ك ح ا قثله  حص لت ك ءه  لف كاـ اٍثًف  (ُِٗ)

:  :كلفه احاًَّلءىس، كهك ا ل  كلا لا  افث ثف  جلؿ ج ثل ـٍ فىكيٍف قىٍاشه أىٍثغىضى ًإحىاَّ ًلٍءهي، قى ؿى حى ، كى لىؿى لىاَّ احجى : اآلفى فىلياُّ مى )قيٍلتي
حىؾى ثىلىءيهي( لىلىؾى كى ٍ  جى في
حىؾى ثىلىءيهي( حك ج شت لكصكحس ثل  قثله  ث حكاك ثكهلت أءه  لف  :ت لجللس(ُّٗ) لىلىؾى كى ٍ  جى : في ل كؿ )قى ؿى

ءَّبى احدث لة احكهـ.ج ثل كحكءه  فط ب لف اح  ءثا ل حفصؿ جى
: "حى ىٍا  :كحدله ف لب لف ه ا اح لثفؿ  افث        : فى  لىديكؿى احلًَّه، لىٍف أىٍددىاي احءَّ ًم ًثقىفى مىً ؾى فىٍكـى احً فى لىًس؟ لى ى ؿى ، ظىءىٍءتي )قيٍلتي

اه  ًافًث أى ى ًافًث، أىٍددىاي احءَّ ًم ًثقىفى مىً ا فىٍكـى  فى  أىثى  هيلىٍفلىةى، أىٍف تى فىٍد ىحىًءا مىٍف هى ىا اح ى لى  اح ى ، ًحلى  لىأىٍفتي ًلٍف ً ٍلًصؾى مى ؿي ًلٍءؾى أىكَّ
: تى ًإحىهى ًإتَّ احلَّهي، فى ًحصن  ًلٍف ًقثىًؿ ءىٍفًده( احً فى لىًس لىٍف قى ؿى
احءَّ ًم )أىٍددىاي  :ت ل حل  لؿ لا اح افث فد قؼ أءه حك كلات مث لة(ُْٗ)
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  مىً ا...( لكصكحس لدطكلس حك ءت لدطكلس مل  لدلكؿ ظءءتت لج ش احفصؿ حفجلاه  لد  لس  دطا اتح ه  اح ا ف   جه ًثقىفى 
 د ل  اح افث حف  لل حافه لف هك احددفا.

ءق ش        فلى ًف : )كلف ألثلس ل  ك ف فثلف   افث، كف   ؽ احكصؿ   ؿ ا ف ؽ احجلل فف فثلا كا  ٍلاي احطُّهيكلي قىٍطلي اإٍلً كىاٍح ى
ي اٍحًلفزىافى  ىًف ، ًحلًَّه  ىٍلألى ٍلاي ًحلًَّه  ىٍلآلى ديٍث ى فى اهلًل كىاٍح ى ي -كى ةي ءيكله ، لى  ثىٍففى احدَّلى كىاًت كىاٍثىٍلضً  -أىٍك  ىٍلألى اى اىقىسي ثيٍلهى فه ، كىاحصَّ كىاحصَّ

) لىٍفؾى سه حىؾى أىٍك مى ٍثلي ًيفى شه، كىاٍح يٍلآفي  يجَّ كىاحصَّ
كايح كجكا كاك احدطؼ اح ا  صؿ ثفف احجلؿ ثل  ف  يا أف كؿ جللس ، (ُٓٗ) 

 افث حه  اتح ه  احلد  لس مل  قثله ، ككؿ جللس هء  ج شت فثلفس ك  يلف إل اة لد  لس مف اثفلل لا احاتحس، كلثفؿ  حؾ 
ءل  حكؿ الل  فلل كه   اتد  احفس   كل ثه  لكؿ لف احجلل فف فثلفس لد  لس مف اث (ُٔٗ)ل  ءكل( ئ)إءل  اثمل ؿ ث حءف ت كا 

ًد ُّكفى قيٍدثىسن،  فى شي قيٍدثىسه ًلفى لطلب يثط اثمل ؿ ث حءفس. كلف ألثلس ه ا احءكع لف احكصؿ  افث )اإًلفلى في ًثٍي ه كى كىاح ى
اإًلفلى ًف(
حفصؿ "كلفه ا: ق ؿ احدفءا، كه ا احكصؿ ثكاك احدطؼ ف  يا اد  اؿ كؿ كا ا كك ءه لءفصؿ مف اآلفل، (ُٕٗ)

 .(ُٖٗ)ثءه قصا اح قلفؾ ك دففف احكاك حاتح ه  مل  احجل " تثفف احجلل فف ث حكاك
دىءىسى  ىٍل يهى  كىفى ًحًؽ احءَّ مى  ،كأل  ل  كق  لف احجلؿ إءق ش        ٍفثيلى  كيٍءتى كىأىٍ ًثً  احدَّفّْئىسى اٍح ى للف ألثل ه  افث: )ا ًَّؽ احلَّهى  ى

) ليؽو  ىدىفو فلل، أف احجلؿ احثاث اح ا كصلت ث لؼ احدطؼ كؿ كا اة   لؿ أللا لد  ؿ احاتحس مف اث ، ككايح(ُٗٗ)ًثفي
كأللات ث حاتحس حغ فس   لثؿ لا اح  كفا مل  احدء فس ثه  كك ف كؿ ألل أك صفس فل فس لا اح افث لطلكثس كلد ء  ثه لا 

  غءا مءه  اثفلل. 
ل ا ج ش أملاثا إح  ، فجفب احد ئؿ لفلق  ثفف احجلل فف، لؼ احدطؼإ  فكصؿ احجلل فف ث  إف احءثا احفصفح        
ءَّسى ، فى  لىديكؿى احلَّهً : ل  ؿ احءثا  لٍّْلًءا مىلىان فيٍاًفليًءا اٍحجى ٍطثىسى »: قى ؿى ، مى ٍلتى اٍحفي ٍد ىحىسى ، حىًئٍف كيٍءتى أىٍقصى : لى ىٍا أىٍملىٍيتى اٍحلى

قىثى ، أىٍمً ًؽ احءَّدىلىسى  ليؾَّ احلَّ اى ًثًدٍ ً هى ، تى »: قى ؿى ، أىكى حىٍفدى ى  ًثكىاً اىةو؟: قى ؿى ، «سى كى ًس أىٍف  ىفىلَّ قىثىًس أىٍف  يٍدًطا ًلا ، ًمٍ ؽي احءَّدىلى لىؾُّ احلَّ كى
ًءهى ...( ثىلى

 هك مفف ل  فقفل إحفه ملل ش احلد ءا. كلا ءص ه ا اح افث  ءثفه لائ  لف احءثا ، (ََِـ)
ءجا  داا احكصؿ ككلكا  لكؼ احدطؼ اح ا  صؿ جللس لءثهس مل  اد  اؿ كؿ مث لة  ،آل اكحء  لؿ اح افث ا       

ًءفَّسه ، )تى ًهٍجلىةى : فىٍكـى اٍل ى ىحى لىكَّسى  افث ثاتح ه  كاد  اؿ كؿ ءها ثلفلا  مف اآلفل لا آفل  حىًكٍف ًجهى اه كى ، كىاً  ىا اٍد يٍءًفٍل يـٍ ، كى
كا لىؽى احدَّلىكىاًت كىاثىٍلضى لىًإفَّ هى ىا ثىلى ، لى ٍءًفلي ـى احلَّهي فىٍكـى فى لَّ ًس احلًَّه ًإحى  فىٍكـً احً فى لىسً ، اه  ى ٍللى لىاـه ًث ي ـٍ فىً ؿَّ احً  ى ؿي ًلفًه ، كىهيكى  ى ءَّهي حى كىاً 

او قىٍثًلا ـٍ فىً ؿَّ ًحا ًإتَّ دى مىسن ًلٍف ءىهى لو ، ًثى ى حى ًس احلَّهً ، كى ٍللى لىاـه ًث ي اي قىٍككيهي ، ًإحى  فىٍكـً احً فى لىسً  لىهيكى  ى ٍفاي ي ، تى فيٍديى كىتى ، كىتى فيءىفَّلي صى
لىهى  اىهى (، فىٍل ىً طي حي ىطى ىهي ًإتَّ لىٍف مىلَّ كىتى فيٍف ىلى  فى

(َُِ). 
لثلس احكلل فف كهك ا لإف كصؿ احدث لات ف  يا اح غ فل ثفف احجلل فف أك احكلل فف احلكصكح فف ثكاك احدطؼ، كلف أ       

ليفى ّْل افث احءثا  أ اهل  لدء  زائا ل حدطؼ ف  يا هء  اح فلفؽ ثفف احلدكل كاحلف ل، لفا  (َِِ)": "ءىهى  مىٍف كيؿّْ ليٍدًكلو كى
 لللثل  ك ف لف لا ت فصؿ إح  الجس اإلدك ل.، مف اآلفل

حه  أطت احدل ش ك ؽ ) :لا لثؿ  افث كحفم احكصؿ ثكاك احدطؼ ثؿ     ثغفل  كلف  حؾ احكصؿ ل  كاك اح  ؿ       
 .(َِّ)... أف  ئط ل  لفه  لكي  ألث  أص ث  إت كللؾ كاي  جثه ه د جاا هلل

 صكؿ لدء  لفل للاا حك كق   :أم ،كاحكصؿ ف   ك حؾ إ ا    ؽ كل ؿ اتء ط ع كحكف حك لصؿ حكق  فلؿ ث حلدء        
م ل ؾ ، كل  احلجؿ ثكب ل  ؿ حه: أ ثف  احثكب؟ ل  ؿ احلجؿ: ت. )لل لجؿ ث ثا ثكل :كلف صكل  حؾ ل  لكم أءه ،احفصؿ

 مػػػللك حـ ف   احفصؿ حك ءت احدث لة    يا مك (َِْ)ت كم ل ؾ اهلل(: قؿ ثكل: ح ا ملل ـ حك كء ـ  دللكف،ل  ؿ أثك ، اهلل
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 ك ءه لا احدث لة احد ث س فامك ملفه ث ف ت فد لفه اهلل. :احلدء  أم
 

 .خامتة البحث
 : لا ف  لس ه ا احث ث فلكءء  اح  كفا مل  اح   ئؽ اآل فس       
احل كئس س حءص اح افث فكهك ا احالاد ت اح  لفل ،أكات احالادس قلس احالاد ت احلغكفس احلد لاة مل  ءصكص اح افث -

 مل  ملـك احثف ف كاحلد ءا كد ئل ملـك احدلثفس. 
 ،ك ح قكفؽ :ل لا اح افث احءثكم مف اتتت ثف ءفس ل دااةكقفت احكلقس احث ثفس لف فاؿ لث ث اح  افـ كاح  فف -

ك د ء ت ه   ، ك  افـ احلقككؾ ،كاح ءثفه مل  احففلفس ،كاح دلفـ ،كاح صل ،كاتف ص ص ،كاته ل ـ ،كاح للفب
 ح دطا احفط ب احءثكم ثداا لاقف  لا احفط ب. تاحاتتت ل  احاتتت احد لس حل افث

 ،كاح للفب ،كاح قكفؽ ،اح ءثفهك  ،كاإلفي ح ، ح  لفلك :ا احالادس جللس لف احاتتت احثف ءفسأثلز لث ث اح  ؼ كاح كل ل -
كقكة   ثفل  كأث ءت مف ، احقلفؼ لفي  لف احلد ءا اح افثك جل  لف ه   احاتتت أءه  أمطت إالاؾ ، كلفله 

  . م ثف ءا للهؼ حص  ب احفص  س 
اح ءكفل لا ءصكص اث  افث كأثلز  ءكع احاتتت لف قصل ك فصفص أظهل احث ث أثل اد دل ؿ كؿ لف اح دلفؼ ك  -

احقلفؼ  اح افثأك ملـك كقلكؿ، أك   لفؿ ك   فل أك  دظفـ ك كثفل ك فففـ، كأف كا لءهل  فيفا كجكا  مل  
 قلاق  ه. ا  لفكض احلد ءا ك 

 للقتب لفكض احلد ءا ل كدب احفط  ،حل صل لا فط ثه احقلفؼ ثلز احث ث مف  دف اد دل ؿ دفا احفص  ش أ -
 ثه ا احفط ب لد كل للفد .

 لكقؼ حء  مف ملؽ احلد ءا اح ا أل اه  كجكا كؿ لءهل ، كثل  ف كالؽ ل  للام ة اح لاكفب ،أل  لث ث احفصؿ كاحكصؿ -
 احلغكفس كفءطلؽ ث حاتتت كاحلد ءا إح  فط ب جا للف .

  ش قاـ حهـ كثفلا لف احلد ءا كاحاتتت احلث كلة ك دف ثف ءه كأءه لكلا حلفص فؤكا احث ث مل  مظلس احلدكؿ  -
 كلف ك ف ق ءه ك حؾ ت ثا أف فدا لصالا حغكف  كلالاا مللف  فصث .، اح ا حـ  دها لف قثله

كأف ه   احلكيكم ت ، فلل احث  ث أف كؿ لث ث حه   احكلقس احث ثفس فلكف أف فككف مءكاف الادس ث ثفس لد  لس -
 ؽ احف ئاة حالادس اح افث كفثلم احالاد ت احلغكفس لا ه ا احج ءب.  دا ثكلا كلفااء  فصث  ف  

 

 .اهلوامش
                                                 

 .ُّّ، ُُّ/ِ، ل اة  اث، ح مبلاحع باثف لءظكل، ك  .ُْٔ/ُاح  ش لصؿ اح  ش،  ث ب، اح مسوسلاحس يط، احففلكز آث ام ((ُ
   فػؽ:  ،صػاة اح طػكع ك ػ ب، احس د ا كلعظد لاح د ي يب ،(ـََُٔ/هػػَْٓ) أثك مثا اهلل اح  كـ احءفدػ ثكلم ل لػا ثػف مثػا اهلل ((ِ

أثػػك ااكا دػػلفل ف ك  .ّْٔ/ُ ،(ُُِٗ)لقػـػ  ـ،َُٗٗ/هػػػُُُْ، (ُط)لصػػطف  مثػػا اح ػػ ال مطػػ ، اال احك ػػب احدللفػػس، ثفػػلكت، 
صاة اح دثفح،    فؽ: ل لػا ل ػا احػافف  ث ب ،احصاة ك  ب،  نبلأث لااوا ،(ـّٖٗ/هػِِٓثف اثقدث اثزام احدجد  ءا )ا

 ط ث كحه: إدء ا   دف كحه قكاها فصح ثه . ك ، كملؽ ملفه اثد    اثلءؤ ْٖٔ/ِ ،َِّمثا اح لفا، اال احفكل، )ا.ت(، 
حلهػام، اال إ فػ ش اح ػلاث، ثفػلكت، مثػا احػلزاؽ ا   فػؽ: ، احكشدمف(، ـَُٖٗ/هػػّٖٓ) احزلفقلم أثك اح  دـ ل لكا ثف ملل( (ّ
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 .ُْٗ/ِ)ا.ت(، 
 و ددي لاحس م ددالهػػػ(، ْٕٗثػال احػػافف  دػػف ثػف ق دػػـ احلػػلاام )ت  :هءػ ؾ أقػػكاؿ أفػػلل لػا لثػػؿ أث طفػػؿ كأ  افػث. فءظػػل لػػا( (ْ

 .ُِْٓ/ّتلـََِٖ/هػُِْٖ، (ُط) ،مثا احل لف ملا دلفل ف، اال احفكل احدلثا   فؽ: ، واحس محكلثش حلأحفي لاثبلسمحك
 .ُٔ/ُ، هػُّٗٗ، اال احك ب احدللفس، ثفلكت، ُ(، قكاما اح  افث، طـُُْٗ/هػُِّّاح  دلا جل ؿ احافف ثف ل لا) ((ٓ
  .ُّّ/ِ، اال ص ال، )ا.ت(، ل اة  اث، ح مبلاحع ب ،(ـُُُّ/هػُُٕ) اثف لءظكل ل لا ثف لكـل ((ٔ
 .ُّْ/ِ،  مث، س جع( (ٕ
 .َُِ/َُ، لطثدس اح  اـ، اح  هلة، )ا.ت(، اثل ءا، ا رمن (، ـٕٔٗ/هػّٔٓ) أثك احفلج اثصفه ءا ملا ثف اح دفف( (ٖ
ماء ف الكفش كل لا احلصلم، اال  :،  ص فحكظيمتلأث لاحث مء(، ـُّٖٔ/هػَُْٗ) أثك احث  ش أفكب ثف لكد  اح دفءا( (ٗ

 .َِِ/ِـ، ُِٗٗ/هػُُّْ، (ِط)احك  ب اإلدالا، اح  هلة، 
 .  َُٓ/ُِ، هػَُْٓ، اال احفكل، حثء ف، ثفلكت،  ف ي لاحطث ي(، ـِّٗ/هػَُّ) احطثلم ل لا ثف جلفل( (َُ
 ،(ِط)قػػػلح طلدػػػس احقػػػلم، احلطثدػػػس احقػػػلقفس، لطػػػلح، دػػػلطءس ملػػػ ف، ءقػػػل كزالة اح ػػػلاث اح ػػػكلا كاحث  لػػػس ثدػػػلطءس ملػػػ ف، ( (ُُ

 .ِ/ِـ، ُٖٓٗ/هػَُْٓ
، لك ثػػس احيػػ للم حلءقػػل كاح كزفػػ ، احدػػفب، احدد لاحن ددي أ ددو لاحف ددألوا  ،)لد صػػل( ثػػف دػػلفل ف أ لػػااحكءػػام إثػػلاهفـ ثػػف ( (ُِ

 .  َُِـ، صُٖٗٗهػ/ُُْٗ، (ُط)دلطءس مل ف، 
   فػػؽ:  أءػػزؿ اح ػػلآف ثلدػػ ف ملثػػا، ثػػ ب، شددعبلاميسددمب(، ـَُٔٔ/هػػػْٖٓ) ثػػف اح دػػفف ثػػف ملػػا ثػػف لكدػػ  أ لػػااحثفه ػػا ( (ُّ

ثػف ااثصػثه ءا مثػا اهلل ثػف ل لػا ك  .ُُْْػ، حهػَُُْ، (ُط)ل لا احددفا ثدفكءا زللكؿ، اال احك ب احدللفػس، ثفػلكت، 
، لػا هػػَُْٖ، (ُط)لي ش اهلل ثف ل لا إالفم احلثػ لكفكلم، اال احد صػلس، احلفػ ض،    فؽ: ، احعظس ثف  ف ف، اجدفل 

 .ٕٗٔ كل احد  ب كصف ه، ح
حلل  احففا، كجكءه : أدػكاه . كلدء  قكاماه : أد لله  جل  ق ماة، كثكاد ه : ل  ما لءه  كال ف ، جل  ث د س، كاحكلفض: ا

ل لػا مثػا احلدفػا    فػؽ: ، ر يدبلاح دايث(، ـّٖٖ/هػِِْ) : احهلكم أثك مثفا اح  دـ ثف داـفءظلكاح ف : احغفث كاحفصب. 
 .َُْ/ّـ، ُْٔٗ/هػُّْٖ، (ُط)ف ف، لطثدس اائلة احلد لؼ احدثل ءفس،  فال آث ا، احاكف، 

لكيكم ، حكف لدء   فقها حه اح ػافث احدػ ثؽ، كقػا أفػلج أثػك ءدػفـ لػا لدللػس احصػ  ثس  ماَّ اح افث لءهـ لف يدفه كلءهـ لف ( (ُْ
أءػػ  احءثػػا ت كػػ ب، أءػػ  اثػػف مثػػا احلطلػػب، أءػػ  أمػػلب احدػػلب، كحػػا ءا قػػلفش، كءقػػ ت لػػا ثءػػا دػػدا ثػػف ثكػػل، لػػ ء  هػػ ا احلفػػظ: )
،    فػؽ: مػ اؿ ثػف فكدػؼ احدػزازم، حد لاح د مث سع لهػػ(، َّْثف مثا اهلل اثصثه ءا )ت أ لا: أثك ءدفـ فءظل .ف  فءا احل ف(

كحلكقػكؼ ملػ  أ كػ ـ احدللػ ش  (.ُّْٕ) ُُِٔ/ّـ،  ػافث لػف ادػله دػدا، ُٖٗٗ/هػػُُْٗ، (ُط)اال احكطف حلءقل، احلف ض، 
 .  ُْٕ/ْ، ُِْٖ، ا.ت، ح ظخيصلاح ثي  ،(ـُْْٗ/هػِٖٓ) ثف ملا احدد اءا أ لاثف  جل ا: فءظلمل  اح افث 

،    فؽ: ل لا لؤاا مثا احث قا، اال إ ف ش   ي لس ظم ،(ـٕٖٓ/هػُِٔج ج احءفد ثكلم اح قفلم أثك اح دفف )لدلـ ثف اح ( (ُٓ
 . ُّٖٗ/ّ، (ُٕٕٓ)لقـ  لا لزكة  ءفف، ث ب – ِٖاٍحًجهى ًا كىاحدّْفىًل،  ك  ب – ِّاح لاث، ثفلكت، )ا.ت(، 

كثفل، ،    فؽ: لصطف  افب احثغ ، اال اثف   ي لاحثخم ي (،َٕٖ/ِٔٓ) احثف لم احجدفا أثك مثا اهلل ل لا ثف إدل مفؿ( (ُٔ
 . (ّٕٖٔ) ِْٖٓ/ٔإ ا اامت احللأة اثء ،  ث ب – ِٗاحفلائض،  - ٖٓـ، ُٕٖٗ/هػَُْٕ، (ّط)ثفلكت، 

 . ُْ-ُّ/ِ، هػُِّْ، اال كلك ثس احهاؿ، ثفلكت، احثيمبلواح ثييبهػ(، ِٓٓ احج  ظ أثك مثل ف مللك ثف ث ل )ت( (ُٕ
: فءظػػػل .، كأفلجػػػه احثفػػػ لم ثلفػػػظ )إف لػػػف احثفػػػ ف حدػػػ لا((ٗٔٓٔ) َُٕ/ّ،  كػػػل ملػػػلك ثػػػف اثهػػػ ـ احلء ػػػلم، احس ددد ا ك، اح ػػػ كـ ((ُٖ

 (.ُْٖٓ) ُٕٔٗ/ٓاحفطثس،  ث ب -ْٖاحءك ح،  ك  ب – َٕاحص فح،  احثف لم،
 مثافؽ: ل لا ل فا احافف ،    احشع لوآااثألس م بح للاحعساةهػ(، ّْٔ اح فلكاءا اثزام )تاثف لقفؽ أثك مل  اح دف  (ُٗ)
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 . ّٕ|ُ، ـُُٖٗ-هػَُُْ، (ٓط)اح لفا، اال احجفؿ، 
، اال ُمثػا اح لفػا هءػااكم، ط   فػؽ: ، أ  ا لاحثالر لح لعظملاحثيدمبهػ(،  ُْٕ احجلج ءا مثا اح  هل ثف مثا احل لف )ت ((َِ

 .ٕٔـ، ص ََُِهػ  ُِِْاحك ب احدللفس، ثفلكت، 
فلكف، اال إ فػ ش آل لا ق كل ك  أ لا   فؽ: ،  نبلاح  س ي(: ـّٖٖ/هػِٕٗلا ثف مفد )اح لل م احدللا أثك مفد  ل  ((ُِ

ثدثػػػت أءػػػ  كاحدػػػ مس،  لػػػ  جػػػ ش لػػػا قػػػكؿ احءثػػػا  ّٗ، ثػػػ ب ك ػػػ ب احفػػػ ف مػػػف لدػػػكؿ  - ّْ، اح ػػػلاث، ثفػػػلكت، )ا.ت(
 ق ؿ اح لل م: ه ا  افث للفب، كق ؿ اثحث ءا: يدفؼ. (.ُِِّ)ْٔٗ/ْ

ل لا    فؽ: ػ  احسث لاح مئ لح لأابلاحكم بلواحشمع هػ(، ّٕٔءصل اهلل ثف ل لا احقفث ءا، احجزلم )ت اثف اثثفل احك  ب ((ِِ
 .ٓٔ/ُ، هػَُِْل ا احافف مثا اح لفا، حلك ثس احدصلفس حلطث مس كاحءقل، ثفلكت، 

هل لا احلفظ كاحلدءػ  إت لػ  كاحليلل مل  احظ  ،"احصلس مل  احلكصكؿ :(  كلكا ثاثس مقل  لكفث  لل  ت فجكز   افله  لثؿِّ)
كاحليػ ؼي إحفػه  ،دـ  كله  ك كػـ احصػفسكاحصفس كل  ا صؿ ثه  مل  احلكصكؼ كجلف   كاث  ات ،ج ش مل  قلفطس اح فدفل

كل  ا صؿ ثه مل  احلي ؼ كل  ملػؿ لفػه  ػلؼ أك ا صػؿ ثػه  ػلؼه زائػاه ت ف ػاـ ملػ  اح ػلؼ كلػ  قػثه لػف هػ   اح ػلكؼ 
 اـ لللكمه مل  لءصكثه كاحف مؿ ت ف اـ مل  احفدؿ كاثلدػ ؿ اح ػا ت   صػلؼ ت ف ػاـ ملفهػ  لػ  لا ف ،ث حفدؿ لءصب كلل 

ثداه  كاحصف ت احلقثهس ث دل ًش احف ملفف كاحصف ت اح ا ت  قثه أدل ش احف ملفف ت ف اـ ملفه  ل  مللت لفػه كاح ػلكؼ اح ػا 
اثػف احدػلاج أثػك ثكػل ل لػا ثػف دػهؿ -له . فءظل لا: اثف احدػلاج ..." كلف حه  صاكل احكاـ ت ف اـ ل  ثداه  مل  ل  قثله 

  .ِِِ/ِ، ـُٖٖٗ، لؤددس احلد حس، ثفلكت، ّمثا اح دفف احف لا، ط   فؽ: ، ا  و لح لاحن واحثغااام، 
، اال احك ػػب احدللفػػس، ِءدػػفـ زلزكل، ط :هػػػ(، احدػػك كا، يػػثط ك دلفػػؽِٔٔ ( فءظػػل لػػا: احدػػك كا فكدػػؼ ثػػف أثػػا ثكػػل )تِْ)

 .  ُْٗـ، صُٕٖٗ -هػ  َُْٕفلكت، حثء ف، ث
، ِ لام ثف مثا احلجفػا احدػلفا، ط   فؽ: ، احسعجملاحكثي  ،(ـُٕٗ/هػَّٔثف أفكب) أ لا( احطثلاءا أثك اح  دـ دلفل ف ثف ِٓ)

   (.ّْْٓ)ِْٗ/ّ، ـُّٖٗ/هػَُْْلك ثس احدلـك كاح كـ، احلكصؿ 
، ِقػػدفب اثلءػػؤكط، ط   فػؽ: ،  د ي لاثددبل ثددمب ،(ـٓٔٗ/هػػػّْٓاحثدػػ ا اح لفلػا ) أ لػااثػف  ثػػ ف ل لػا ثػػف  ثػ ف ثػػف  (ِٔ)

 ِّٔ/ِ،  كل احثف ف ث ف لف  دف فل ه لا احاءف  ك ف لػف أ ػب احءػ م إحػ  اهلل  دػ ح ، ـُّٗٗهػ/ُُْْاحلد حس، ثفلكت، 
ثػف ا ط لا   قفس لكيػ  اح ػافث: إدػء ا  صػ فح، ملػ  قػلط لدػلـ لفػل صػ  ثفه أدػ لسك ق ؿ مءه اثد    اثلءؤ  .(ْٖٔ)

ثػف اقلفؾ، كهك ص  ثا فدا لف أهؿ احككلس، كهك لف ثءا ثدلثس ثف فلثكع، ت فدلؼ مءه لاكو لفػل زفػ ا ثػف ماقػس. مفدػ  
  فكءم هك اثف أثا إد  ؽ.

فىػػكىافً  - ِٔ، ك ػػ ب احثفػػكع،  ددنبلأثدد لااوا( أثػػك ااكا، ِٕ) ػػلىـً ًلػػا اٍح ى اح ػػافث صػػ فح كأفلجػػه  ّٕٖ/ّ ،(ِِٖٓ)لقػػـ  ،ثىػػ بي احدَّ
ػػػ ش( )... :فػػػ لم يػػػلف  ػػػافث آفػػػل احث ـٍ قىيى ػػػءىهي ًك ىػػػ ب ًلػػػا  - ّْ، اح ددد ي لم،  : احثفػػػفءظػػػل ،لىػػػًإفَّ ًلػػػٍف ًففىػػػ ًل احءَّػػػ ًم أىٍ دى

 .  ُُٔ/ّ ،(ِِّٗ)لقـ  اًتٍدً ٍ لىاًض كىأىاىاًش احاُّفيكف....، ثى بي هىٍؿ فيٍدطى  أىٍكثىلى ًلٍف ًدءًّْه،
  (.َِٗٓ) ّٖٗ/ِث ب ت فقها مل  قه اة جكل إ ا أقها،  - ٗاحقه اات، - ِٓ، اح  ي احثف لم،  (ِٖ)
 (، ق ؿ اثد    قدفبِٕٓ) ِٖٓ/ِ،  كل احثف ف ث ف لف ففل احء م لف لجا ففل  كألف قل ،   ي لاثبل ثمباثف  ث ف، ( ِٗ)

  اثلءؤكط: إدء ا  ص فح مل  قلط لدلـ.
مثااحف  ح أثك لاة، لك ب احلطثكم ت    فؽ: ، عظ لاحن مئ ل مشي لاح ناياحدءام ءكل احافف ثف مثااحه ام أثك اح دف، ( َّ)

  .َِّ/ُـ، ُٖٔٗهػ/َُْٔ ،(ِط)اإلدالفس،  لب، 
،  ك  ب، اح نبأثك ااكا، ( ُّ) (. مءا أثا ااكا للدؿ كحكف أفلج ِّٖٓ) ُٕٗ/ُاح كؿ مءا اإللط ل،  ث ب ،ـِّت /  - ِِاحصـك

 ،احسَطمحُبلاحَعمحَيُ لِثَزَواِئِالاحسَ منيالاحثَّسمِنَي ِل، (ـُْْٗ/هػِٖٓ) احدد اءاثف ملا  أ لا: فءظلثف  جل. ك كل ثدض طلؽ كصله ا
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عله املعاىي يف احلديث اليبوي الشزيف

ٍ /2019و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج )15(، ع )3(، 1441 

 

ٖٕ 

 

  .ُُْ/ٔـ، َََِ، (ُط)اال احغفث حلءقل كاح كزف ،  -اال احد صلس حلءقل كاح كزف  
لأث لااوا ،(ـُُُٗ/هػُِّٗ) ( اآلث ام ل لا قلم اح ؽ احدظفـِّ) لش حل نب لاحسعثوا ثفلكت،  اال احك ب احدللفس، ،عوب

 .ّْٔ/ٔـ، ُٓٗٗ ،(ِط)
ءى ًئًز، ثى به ًلا اًتٍدً ٍلجى ًع، اح نبأثك ااكا، ( ّّ)  (، ق ؿ اثحث ءا: ص فح.ُُّٗ)ُُٗ/ّ، ًك ى ب اٍحجى
، هػُّٔٓ، احلك ثس اح ج لفس، لصل، ُ، طحيضلاح اي  ،(ـُُِٔ/هػَُُّ) ؼ ثف   ج احد للففؤ ( احلء كم ل لا مثا احلك ّْ)

  .ِٖٓ/ُـ، ُٖٖٗهػ/َُْٖ، (ّط)، لك ثس اإلل ـ احق لدا، احلف ض، حلاحجمسعلاح غي اح ي ي لثش لك .ِٖٓ/ُ
(، ق ؿ قدفب ِْٗٔ)ُْٕ/ُُلثه...،  احصاة،  كل ل  ك ف ف لا احلصطف   ك  ب،   ي لاثبل ثمباثف  ث ف، ( ّٓ)

 اثلءؤكط: إدء ا  ص فح مل  قلط لدلـ. 
لاح  ي يباح  كـ، ( ّٔ) لعظ  لاح  س يتاح لل م، (، ِْٗٔ)ُٖٕ/ِح، احءك  ك  ب، احس  ا ك أىٍثكىابي ًصفىًس اٍحً فى لىًس   نب

قى ًئًؽ..،  لّْجى   كأقل  اح هثا.ُِِٓ) َٕٔ/ْ ث بكىاحلَّ ـٍ فيفى حى ٍفًف، كى لى  قىٍلًط احقٍَّففى ً فحه مى   ( كق ؿ اح  كـ: صى
 (. ِِْٖ) َُْٗ/ّاحجه ا ثإ ف اثثكفف،  ث باحجه ا،  ك  ب،   ي أأفلجه احثف لم لا ( ّٕ)
لاحثخم ي   فؽ: (، لـُْْٗ/هػِٖٓ) ثف ملا احدد اءا أ لااثف  جل ( ّٖ) ل  ي  لش ح ، اال احلدللس، ثفلكت، احثم ي

 . َُْ/ٔ، هػُّٕٗ
 . ّْ/ِِ، ، اال إ ف ش اح لاث، ثفلكت، حثء ف، )ا.ت(عساةلاح م ي ،(ـُِْٓ/هػٖٓٓ) أ لا( احدفءا ثال احافف ل لكا ثف ّٗ)
مثا اح لفا هءااكم، لك ثس ءزال    فؽ: ، احكمشفلعبل  مئ،لاح نب ،هػ(ّْٕحافف اح دفف ثف مثا اهلل )احطفثا قلؼ ا( َْ)

 . ِِْٔ/ٖـ، ُٕٗٗ/هػُُْٕاحلف ض(،  -)لكس احلكللس ، (ُط)لصطف  احث ز، 
اح كؿ لا  بث  ،(ـِٖٓ/هػُُِ) احصءد ءا أثك ثكل مثا احلزاؽ ثف هل ـك  .(ُِٔ، ح)ُٕٗ/ٗ، احكثي  احسعجماحطثلاءا، ( ُْ)

 .(ِّْٗ) ُٔٓ/ٓ ،هػَُّْ، احلك ب اإلدالا، ثفلكت، ِ،    فؽ:  ثفب احل لف اثمظلا، طس نفلعثالاح زا،احدفل، 
 سجسعاحهفثلا ءكل احافف ملا ثف أثا ثكل،  ق ؿ احهفثلا: لكا  احطثلاءا كلفه اثف إد  ؽ كهك لاحم ث س كث فس لج حه ث  ت.

 (.ُٖٓٗ)ّٕ/ٔ، هػُُِْ ،ل، ثفلكت، اال احفكاحزوائالوسنثعلاحفوائا
ك هب ثدض احل   فف أءه قا فففا اته ل ـ  ،ف ص ص هك قكؿ جلهكل احثف ءففففجال اح ءثفه هء  أف   افـ احلدلكؿ فففا ات( ِْ)

حفه  هب دفثكفه. احدثكا     فؽ: ، ع وسلا ح احلح لش حل ظخيصلاحسف محهػ( ّٕٕ ثف ملا ثف مثا احك لا )ت أ لاكا 
احدفكطا مثا ك  .ّْٖ/ُـ، ََِّ/هػُِّْ ،(ُط)فا هءااكم، احلك ثس احدصلفس حلطث مس كاحءقل، ثفلكت، حثء ف، مثا اح ل

لاح  آبامل ،(ـَُٔٓ/هػُُٗ) احل لف ثف أثا ثكل لح لعظوم للكز احالاد ت اح لآءفس، لجل  احللؾ لها،    فؽ: ،   مب
 . ُٕٗٓ/ْ)ات(، ، (ُط)احددكافس، 

ًافًث مىٍلًلك ٍثًف مىٍكؼو ُٕٗ/ُ ل احفكائا، أفلجه احكاث  م لا ث( ّْ) ٍفًلًهلى  ًلٍف  ى ٍفًف كىلى ً ف ى . ق ؿ احثكصفلم: حىهي قى ًهاه ًلفى احصَّ
. احثكصفلم  ، اال احكطف حلءقل، إ  مفلاحخي ةلاحسه ةلثزوائالاحس منيالاحعش ةهػ(، َْٖ ثف أثا ثكل )ت أ لااٍثىٍءصى ًلمّْ

 .ّْٓص ،ـُٗٗٗ/هػَُِْ، (ُط)احلف ض، 
اح  كـ، ك (. ُِِٕ) ٕٔ/ِ..، . لا احغلكؿ إ ا ك ف فدفلا ف لكه ث بـ  ُّْت /  - ُْْاحجه ا،  ك  بأثك ااكا، احدءف، ( ْْ)

 . ق ؿ قدىفب اثلءؤكط: إدء ا   دف كص  ه اح  كـ كأقل  اح هثا، ُّٖ /ِ، احجه ا ك  ب، احس  ا كلعظ لاح  ي يب
، كقا  ككف أءت لف  فث احلدء  ك ءه  ل مؿ كحكف لف احء  فس ِِٕ /ٕحلدثكا، ل لا قلم اح ؽ احدظفـ آث ام، مكف ا( ْٓ)

 اإلملاثفس حفظ  لكق  أءت هك لؤكا حليلفل. 
ملكـي احدلب إءل  ف   ث  اـ أحف ظ احدلـك لثؿ كٌؿ كجلف  مل  أااة احءف  كدث لة: "كؿ ظ حـ ت فيفلح" كاحلدء : ت ففلح أ ا لف ( ْٔ)

 حـ ف   لجلكمه. :ـك لفككف ث  اـ أااة احءفا مل  أحف ظ احدلـك كدث لة: "حـ فكف كٌؿ  حؾ"، أماحظللس، كأل  دلب احدل
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فقلؿ كؿ اثللاا ثفاؼ دلب احغلـك ل ا ففلج ثدض اثللاا  :كاحفلؽ ثفءهل  أف ميلـك احدلب فككف احءفا لفه حكؿ للا أم
 مف احءغا.

، جواه لاحثالر لح لاحسعمن لواحثيمبلواحثايعهػ(، ُِّٔ تلصطف  ) ثف إثلاهفـ ثف أ لااحه قلا  :حلزفا لف احثف ف فءظل
 .ُِْفكدؼ احصلفلا، احلك ثس احدصلفس، ثفلكت، )ا.ت(، ص :يثط

 . ِِٓ، صاحثالر لحنونهملوأحنمنهم( ليؿ مث م، ْٕ)
ٍطثىًس احءّْكى ًح،  ث باحءك ح،  ك  ب،  نبلاثبلسمجأاثف ل جس، ( ْٖ) فث كحكف ق ؿ ل لا (، يدؼ ثديهـ اح اُْٖٗ)َُٔ/ُفي

لؤاا مثا احث قا لدل   مل  طلفؽ اثف ل جس: ق ؿ احدءام اح افث قا  دءه اثف احصاح كاحءككم. كأفلجه اثف  ث ف لا 
 . احس  ا كص ف ه. كاح  كـ لا 

  .َُّ/ُّ تعوبلاحسعثوال لا قلم اح ؽ احدظفـ آث ام، ( ْٗ)
 . ُِّـ، صُٕٗٗهػ/ُُْٕ، (ْط) ،، اال احفلق ف، اثلافمن احثالر لحنونهملوأحنمنهملعظملاحسعليؿ  دف مث م،  (َٓ)
 (. ّّٔٔ) َُْٕ/ّاحهجلة حل ثقس،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُٓ)
حف ءا لفه  ج م   )كلقس ه ا احء لكم اح م أءزؿ مل  لكد  ف  :كلا يلف فثل طكفؿ كلءه فثل كلقس ككاله حلءثا ( ِٓ)

ءدـ حـ ف ت لجؿ قط ثلثؿ ل  جئت ثه إت  :)أك لفلجا هـ(. ل  ؿ كلقس :اهلل  أككف  ف   فف ففلجؾ قكلؾ. ل  ؿ لدكؿ
ف فالكءا فكلؾ أءصلؾ ءصلا لؤزلا(. أفلج احثف لم فثل كلقس لا ص ف ه،  ث ب أكؿ ل  ثائ ثه لدكؿ اهلل  -ُمكام كا 

  ،ٔلف احك ا احلؤف  احص ح س/ُِٓٔ (ُٖٔٓ .) 
 . ّٗٓ/ُِ، ح   ي،:لاحثم ي( اثف  جل، ّٓ)
 . َٔ/ُ، عساةلاح م ياحدفءا، ( ْٓ)
لء  أدللت كت لآءا إت  ثدـ لا  ق ؿ: ل   جثءا احءثا  مف جلفل ( ه ا احام ش كجه حجلفل ثف مثا اهلل احثجلا لدف ٓٓ)

احثف لم،  .)احلهـ ثث ه كاجدله ه اف  كلهاف ( :كجها. كح ا قككت إحفه أءا ت أثثت مل  احففؿ ليلب ثفا  لا صالم كق ؿ
 (. ُِٕٖ) َُُْ/ّلف ت فثثت مل  احففؿ،  ث ب،  لاحثخم ي  ي

أثك  لفـ ف دل ثف إثلاهفـ، لك ثس احلقا،    فؽ: ، ش حل  ي لاحثخم ىلالثبلثطم هػ(، ْْٗ(اثف ثط ؿ ملا ثف فلؼ )تٔٓ)
 . ُْٗ/ٓـ، ََِّ-هػُِّْ ،(ِط)احددكافس، احلف ض، 

 :قلح، اح ظخيصلح لعظوملاحثالر  ،هػ(ّٕٗاهلل، ل لا ثف مثا احل لف، )ت لكائا  كل احلدءا إحفه. اح زكفءا أثك مثا  :ءظلف( ٕٓ)
 . ٔٓمثا احل لف احثلقكقا، ا.ت، ص

(، كأكلا  ُِٖ) َُٗ/ُاحجءب ففلج كفلقا لا احدكؽ كلفل ،  ث ب، احسؤسبلاللينجس()ل  ي لاحثخم يلثظفظ( احثف لم، ٖٓ)
 )احلدلـ ت فءجم  ف  كت لف  (.  احثف لم لدل   ثلفظ

 : اح فلفج احد ثؽ. فءظل( ٗٓ)
لك ب ، مثا احف  ح أثك لاة   فؽ: ، ش حلاح يوط لح نبلاحن مئ  ،(ـَُٔٓ/هػُُٗ) ( احدفكطا مثا احل لف ثف أثا ثكلَٔ)

 . َِّ/ُ، ـُٖٔٗهػ/َُْٔ ،(ِط)احلطثكم ت اإلدالفس،  لب، 
ق ؿ اح  لظ اثف  جل: للدؿ كلج حه ث  ت. ( َِِِٔ)ُٖٕ/ُُاتل ف ب كاحق ـ،  ث ب، س نفلعثالاح زا،مثا احلزاؽ، ( ُٔ)

 . ُٔٓ/ٖ، احف  : اثف  جل، فءظل
قػػ ؿ أثػػك مفدػػ : هػػ ا  ػػافث للفػػب ت ءدللػػه إت لػػف  ػػافث أثػػا احءيػػل، كقػػ ؿ  .(َِْٓ)ّّٔ/ْ، اح  سدد ي  ددنباح للػػ م، ( ِٔ)

 اثحث ءا: ص فح. 
 . ّّْٖ /ُُ، احكمشفلعبل  مئ،لاح نباحطفثا، ( ّٔ)
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 . (ِّٔٔ)َُّٕ/ّاحجءس   ت ث لقس احدفكؼ،  ث ب تاحسؤسبلاللينجس()لثظفظ خم ي  ي لاحث( احثف لم، ْٔ)
لا ثدض أف له اح ا ح ا لفه  اء ظل     ل حت  ل ا ك ب مثا اهلل ثف أثا أكل  أف لدكؿ اهلل ( كلا اح افث يلف دثب ٓٔ)

احد لفس لإ ا ح ف لكهـ ل صثلكا كامللكا أف  )أفه  احء م ت   لءكا ح  ش احداك كدلكا اهلل :احقلم ثـ ق ـ لا احء م فطفث  ق ؿ
، أفلجه زاب اهزلهـ كاءصلء  ملفهـ( احجءس   ت ظاؿ احدفكؼ. ثـ ق ؿ احلهـ لءزؿ احك  ب كلجلم احد  ب كه ـز اث

 . (َِْٖ)َُِٖ/ّ،   ي أاحثف لم لا 
   فؽ: ، سبل ايثلاح  ي يبكشفلاحسشك ل(، ـَُُِ/هػٕٗٓ) ( اثف احجكزم أثك احفلج مثا احل لف ثف ملا ثف ل لأٔ)

 . َِٕ/ُ، ـُٕٗٗهػ/ُُْٖملا  دفف احثكاب، اال احكطف، احلف ض، 
لاحثخم ي( احثف لم، ٕٔ)  َُِٖ/ّاحغاكة كاحلك س لا دثفؿ اهلل كق ب قكم أ اكـ لف احجءس،  ث باحجه ا،  ك  ب،   ي 

(ِّٔٗ) . 
 . ِٗ/ُْ عساةلاح م يتاحدفءا، ( ٖٔ)
، اال إ ف ش اح لاث احدلثا، احسنهمجلش حل  ي لس ظملثبلاح جمج ،(ُِٖٕ/ٕٔٔ) ف قلؼ( احءككم ل ا احافف ف ف  ثٗٔ)

 . ِٔ/ُّ، هػُِّٗ، (ِط)ثفلكت، 
 (، ق ؿ قدفب اثلءؤكط:  افث ص فح ، كه ا إدء ا  دف. ُِِْٔ) ُٕٓ/ّ س نالأنسلثبلسمحكت، احس نا، أ لا( َٕ)
 . (ُّٖٔ)ِْٓٔ/ٔل  فجكز لف احكيكش،  ث ب، احثخم ي  ي ل( احثف لم، ُٕ)
ل زف احلث لؾ    فؽ: ، سغن لاحظثيبلعبلك بلا عم يباثف هق ـ جل ؿ احافف أثك ل لا مثااهلل ثف فكدؼ اثءص لم، ( ِٕ)

 . ّٗٓ/ُ، ـُٖٓٗ، (ُط)كل لا ملا  لا اهلل، اال احفكل، ثفلكت، 
احزاكم،  أ لاط هل    فؽ: ، يبلا ث احنهمي لح لر ل ،(َُُِ/َٔٔ) ( اثف اثثفل احجزلم أثك احدد اات احلث لؾ ثف ل لإّ)

 . ُُٓٗ/ِ، هػُّٗٗل لكا ل لا طء  ا، احلك ثس احدللفس، ثفلكت، حثء ف، 
 . َّْٔ/ُ، ل اة ق ؽ،  مجلاحع وساحزثفام، ( ْٕ)
  .(ِّْٔ) ُٕ/ْ، شعبلاميسمبكاحثفه ا لا  .(ّٔ)ِِ/ُاحجه ا لف اإلفل ف،  ث باإلفل ف،  ك  ب،   ي لاحثخم ياحثف لم،  (ٕٓ)
 . (َْٔ)ُٕٗ/ُاح لؽ كاحجلكم لا احلدجا،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ٕٔ)
 . َِّ/ُُ، عساةلاح م ياحدفءا، ( ٕٕ)
فلج فد طل  أفث ل قلفش قثفؿ ثال لكقؼ مل  قفخ لف احدلب لد حه مف قلفش، كمف  لا  فصفؿ احفثل أف احءثا ( ٖٕ)

إ ا أفثل ء   :ل       فثلاءا للف أء ل  ؟ ل  ؿ حه لدكؿ اهلل ل لا كأص  ثه، كل  ثلغه مءهـ. ل  ؿ احقفخ: ت أفثلك
أك  اؾ ث اؾ ؟ ق ؿ: ءدـ ! ق ؿ احقفخ لإءه ثلغءا أف ل لاا كأص  ثه فلجكا فـك ك ا كك ا لإف ك ف صاؽ  :ل  ؿ ،أفثلء ؾ

ـك ك ا كك ا لإف ك ف اح م كثلغءا أف قلفق  فلجكا ف اح م أفثلءا لهـ احفـك ثلك ف ك ا كك ا حللك ف اح م ثه لدكؿ اهلل 
للف أء ل  ؟ ل  ؿ حه لدكؿ اهلل  :أفثلءا صاقءا لهـ احفـك ثلك ف ك ا كك ا. حللك ف اح م ثه قلفش، للل  للغ لف فثل  ق ؿ

:  :لك ثس احلد لؼ، ثفلكت، احثااي لواحنهمي  ،(ُِّٕ/ْٕٕ) اثف كثفل أثك احفااش إدل مفؿ ثف كثفلء ف لف ل ش. ل ،
 . ِْٔ/ّ، ـُْٗٗهػ/ُُْْ، (ٗط)حثء ف، 

 . (ِّٗٔ)ُِْٕ/ّل   كل مف ثءا إدلائفؿ،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ٕٗ)
 . ُِٗ، صاحثالر لحنونهملوأحنمنهم( ليؿ مث م، َٖ)
 . (َِٕٗ)َُُٓ/ّلف ق ا ااثس لفل  لا اح لب،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُٖ)
 . (ُِٕ) َِٔ/ُ ،كثفلف كؿ ثدا اح  ل  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ِٖ)
 . (َّْٗ) َُّٓ/ّلء قب ملل،  ث ب ِٖٓ،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ّٖ)
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)فد ب احلفت ثثدض ثك ش أهله ملفه(. إ ا ك ف احءكح لف دء ه  :قكؿ احءثا  ث ب ِٖٓ( احثف لم، ص فح احثف لم، ْٖ)
ُ/ِّْ (ُِِٔ) . 

 . ُّٔ/ُ، سغن لاحظثيبلعبلك بلا عم يباثف هق ـ اثءص لم، ( ٖٓ)
 (. ِٕٕٔ) ْْٕ/ٖ، اآل مالواحسثمن اثف أثا م صـ،  (ٖٔ)
 . َْٓ/ُ، اح ي ي لثش حلاحجمسعلاح غي احلء كم، ( ٕٖ)
 ك  اـ  فلفج اح افث.. َُٕ/ِجب، ش حلاح   لحكمحي لاثبلاح ماحليا ل لا ثف اح دف اثد لث  م،  (ٖٖ)
لاحثخم ي( احثف لم ٖٗ) ل حؾ ثف أءم ك  .(ّّّٗ)ُِٗٗ/ّ، لدكؿ اهلل ل  ج ش لا أدل ش  ث باحلء قب،  ك  ب،   ي 

 ث ب، ـََِْهػ/ُِْٓ، (ُط)، ل لا لصطف  اثمظلا، لؤددس زافا ثف دلط ف آؿ ءهف ف   فؽ:  تاحسوطأاثصث ا، 
 . (ّٕٔٔ)ُُْٔ/ٓ، أىٍدلى ًش احءًَّثاّْ 

 . ْٖٓ/ِ، ش حلاحكمحي احقلفؼ احليا، ل(َٗ)
 . (َُٖٕ)َُْٓ/ّلكس،    فؽ: ل ث ب،   ي لس ظم( لدلـ، ُٗ)
. ِٕ/ِق، ُُِْ لام مثا احلجفا احدلفا، لك ثس احلقا، احلف ض،    فؽ: ، احفوائا(، هػُْْ  ل ـ ثف ل لا احلازم )ت (ِٗ)

لاح ثيعلثبل ثيب ،(ـٕٖٕ/هػَُٕاحلثف  ثف  ثفب احفلاهفام احثصلم أثك مللك )ك  لامسمم ل لا إالفم،    فؽ: ، س نا
 .(ٗٔٔ) ُُّ/ُ( لا احلكالفث"، ْٔ"ث ب )، هػُُْٓ، (ُط)كت، ثف فكدؼ، اال اح كلس، ثفل ام قكل 

، امن مفلح لس مئ لاحخالفلثيبلاحن وييبلاحث  ييبلواحكوحييباثءث لم أثك احثلك ت مثا احل لف ثف ل لا ثف أثا ددفا،  (ّٗ)
 . َٖٕ/ِاال احفكل، القؽ، ا.ت، 

 . (َْٕٔ)ٖٕ/ٖل  ف كؿ مءا احءـك كأف  احليج ،  ث ب،   ي لس ظم( لدلـ، ْٗ)
 (.ُّٗ) َُٖ/ُأاءا أهؿ احجءس لءزحس لفه ،  ث ب،   ي لس ظم( لدلـ، ٓٗ)
 .   اـ  فلفجه (ٔٗ)
ً فح.ق(. ّّٔٔ، )ِْٓ/ٓ، ، ث ب دكلة احلل  ءس نبلاح  س ي( اح لل م، ٕٗ) دىفه صى ًافثه  ى   ؿ اح لل م:  ى
، يثط ك كثفؽ: صاقا   و يلش حلجمسعلاح  س ي  ف لا ،(ُّٕٗ/ُّّٓ) احلث لكفكلم أثك احداش ل لا ثف مثا احل لف (ٖٗ)

 .ُِّ/ٗ، ـُٓٗٗهػ/ُُْٓل لا جلفؿ، اال احفكل، ثفلكت، حثء ف، 
( َٖٗ) ُِٕ/ّ،  كل احثف ف ث ف ام ش احللش لثه لا اث كاؿ لف احدث اة اح ا ف  لب ثه  إح  اهلل جؿ كما، اح  ي اثف  ث ف،  (ٗٗ)

 ."ط: "إدء ا  ص فحك ق ؿ اثد    اثلءؤ 
 . َُٖٕ/ٓ، احكمشفلعبل  مئ،لاح نباحطفثا قلؼ احافف اح دفف ثف مثا اهلل، ( ََُ)
لاح  مث أثك ءدفـ اثصثه ءا، ( َُُ) ًلا كىلىاًهفىًس اح َّلى ايًح،  ث باٍثىاىًب،  ك  ب، اح نبااكا،  أثكك  .(ُّّٔ) ْْ/َِ، سع ح 

 ا كاثلءؤكط: ص فح. ء( ق ؿ اثحث َْٖٔ)ِْٓ/ْ
، (ُط)حثء ف،  –، اال احفكل، ثفلكت س قمةلاحسفم ي لش حلسشكمةلاحس مثي هػ(، َُُْ ثف دلط ف )ت احلا ملا اح  لم( َُِ)

 . َّْٕ/ٕـ، ََِِ/هػُِِْ
ت ف  دـ كلث ا افء لا ل   لكت ثدا ءف س ءد ئا كلؤكءس م للا  :ق ؿ : أف لدكؿ اهلل مف أثا هلفلة ) :( حفظ اح افثَُّ)

 . (ِِْٔ) ََُِ/ّءف س اح فـ حلكقؼ،  ث ب،   ي أأفلجه احثف لم لا لهك صاقس(، 
 . َِٕ/ُٕ، س قمةلاحسفم ي لش حلسشكمةلاحس مثي احلا مل  اح  لم، ( َُْ)
ل لا ل فا احافف مثا    فؽ: ، ش حلاثبلع ي لعظ لأحفي لاثبلسمحكهػ(، ٕٗٔ اثف م فؿ مثا اهلل ثف مثا احل لف )ت( َُٓ)

 . ُٖٕ/ُـ، َُٖٗ/هػََُْ (،َِط)اح لفا، اال اح لاث، اح  هلة، 
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 (.ّٖٗ) ّٕٗ/ُاحدهك لا احصاة كاحدجكا حه،  ث ب،   ي لس ظم( لدلـ، َُٔ)
مز  :،   افـش حلاحجمسعلاح  ي لس نالامسمملاح ثيعلثبل ثيب(: ُُْٗ/ُِّّ) احد حلا أثك ل لا مثا اهلل ثف  لفا (َُٕ)

 .ّْٔ/ُ، احافف اح ءكفا، لك ثس اتد   لس، دلطءس ميل ف، )ا.ت(
 (.ِْٖٖ) ُٖٓٗ/ٓلف  لؾ احامكة ل ا مص  اهلل كلدكحه،  ث ب،   ي لاحثخم يلم، ( احثف َُٖ)
 .ُِِ/ّ، ش حلاح محس لعظ لس نالاح ثيعلثبل ثيباحد حلا،  (َُٗ)
 . ُٖٓ/ْ، حيضلاح اي احلء كم، ( َُُ)
لا ليؿ  (ُٓ"ث ب )، احس نااحلثف ، ك  .(َِّٕٔ) ُّْ| ٓ، ،  افث مثا اهلل ثف ثدلثس ثف صغفل احس نا، أ لا (ُُُ)

 ق ؿ قدفب اثلءؤكط:  افث ص فح.  (ْٗٓ) ٖٗ/ُاحقه اة"، 
 .َّٔ/ّ، ش حلاح محس لعظ لس نالاح ثيعلثبل ثيباحد حلا،  (ُُِ)
ق ؿ قدفب  ،(ُّٔٓ)ُّٔ/ُِاٍثىٍقًلثىًس، ً ٍكلي احزٍَّجًل مىًف احقٍُّلًب ًلٍف أىٍلكىاً  اٍثىٍدً فىًس،  ك  ب،   ي لاثبل ثمب( اثف  ث ف، ُُّ)

 . (ّْٕ) َٕ/ُ( أاب احطد ـ كاحقلاب"، ّٔ) ث ب"ؤكط: إدء ا  ص فح، احلثف ، احلدءا، اثلء
 .ُّٔ/ّ، ش حلاح محس لعظ لس نالاح ثيعلثبل ثيباحد حلا،  (ُُْ)
ل  ج ش  ث ب، احسوطأل حؾ، ك  (.َُْ) ُِٔ/ُهؿ ف  ؿ لدجا ثءا لاف،  ث ب، أثكاب احلد جا،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُُٓ)

 . (َََُ) ْٕٔ/ِد ث س ثفءه  كاحءف س لا احغزك، لا احففؿ كاحل
 . (ُٖٓ) َّٖ/ُاحدلؿ لا احهام إ ا مطب أك يؿ(،  ث ب)، احسوطأ( ل حؾ، ُُٔ)
 . َّْ/ِ، احسن   أثك احكحفا احث جا،  (ُُٕ)

 ق ؿ قدفب اثلءؤكط: إدء ا  ص فح، لج حه كلهـ .(ُِْْ)ُٓ/ْاحلف  ،  ث باحطه لة،  ك  ب،   ي أاثف  ث ف لا  ((ُُٖ
 (. َُٔ)ِٕ/ُلا أ ك ـ احلف  ،  ث باحطه لة،  ك  بث  ت، كاحلثف ، لدءا اإلل ـ احلثف ، 

 . ف كؿ قدفب اثلءؤكط: إدء ا  ص فح ،(ّٖٖ)ُّّ/ِاإلفاص كأمل ؿ احدل،  ث ب،   ي لاثبل ثمب( اثف  ث ف، ُُٗ)
 . َّ/ُ، عساةلاح م ياحدفءا،  (َُِ)
كىا ي  ص فح :ق ؿ ،(ُّٖٗٓ) َْٖ/ّ، احس نا، أ لا(ُُِ) ثىً فَّسي  أ لاحغفل ، كق ؿ احهفثلا: لى ـٍ أىٍمًلٍلهي، كى كىأىثيك فىٍدلى . كىأىثيك احدَّلى ًح حى

. احهفثلا،   . َُِ/ٓ، سجسعلاحزوائاًلجى ًحًه ًث ى ته
 . ّٔٔ/ُُ، س قمةلاحسفم ي لش حلسشكمةلاحس مثي اح  لم، ( ُِِ)
كجدلت حا اثلض لدجاا  تءصلت ث حلمب لدفلة قهل :لا)أمطفت فلد  حـ فدطهف أ ا قث :( ه ا احءص يلف  افثُِّ)

كك ف  تكأمطفت احقف مس تكأ لت حا احلغ ءـ كحـ   ؿ ث ا قثلا تكطهكلا ل فل  لجؿ لف أل ا أالك ه احصاة للفصؿ
 (.ِّٖ) ُِٖ/ُاح فلـ،  ك  ب، اح  ي احثف لم، احءثا فثدث إح  قكله ف صس كثدثت إح  احء م م لس(، 

 . ّّٓٔ/ُُ، احكمشفلعبل  مئ،لاح نباحافف اح دفف ثف مثا اهلل،  احطفثا قلؼ( ُِْ)
: حثفؾ احلهـ حثفؾ حثفؾ ت قلفؾ أف  لثفس لدكؿ اهلل  -ليا اهلل مءهل -مف ء ل  مف مثااهلل ثف ملل ( احلفظ يلف  افث )ُِٓ)

فزفا لفه  حثفؾ حثفؾ  -هل ليا اهلل مء-حؾ حثفؾ إف اح لا كاحءدلس حؾ كاحللؾ ت قلفؾ حؾ ق ؿ كك ف مثااهلل ثف ملل 
 (.ُُْٖ) ُْٖ/ِاح لثفس كصف ه  ككق ه ،  ث بلدلـ، ص ف ه،  كاحففل ثفافؾ حثفؾ كاحللث ش إحفؾ كاحدلؿ(. كددافؾ

 . ِْٔ/ِ، احسن   أثك احكحفا احث جا،  (ُِٔ)
 .)أمطفت فلد ...( :(   اـ  فلفج اح افث يلف  افثُِٕ)
 . (ِٔ)ُٖ/ُثس لفل  لا اح لب، لف ق ا اا ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُِٖ)
 . ُٖٖ/ُ، عساةلاح م ياحدفءا،  (ُِٗ)
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 . (ّْٗ)ُِٕ/ُلف ثء  لدجاا،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، َُّ)
 . ْٓٓ/ُ، ح   ي،:لاحثم ياثف  جل،  (ُُّ)
  (.ٕٔٗٓ)ُِّّ/ٓاحام ش لا احصاة،  ث ب ،احامكات ك  ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُِّ)
 . َُُٓ /ّ، احكمشفلعبل  مئ،لاح نباح دفف ثف مثا اهلل، احطفثا قلؼ احافف ( ُّّ)
 . (ْٖٖٔ) ِِّٓ/ٔلف طلب اـ اللئ ثغفل  ؽ،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُّْ)
 . َُِ/ُِ، ح   ي،:لاحثم ياثف  جل،  (ُّٓ)
 . (ٖٗٓ)ِِِ/ُاحام ش مءا احءااش،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُّٔ)
 . ُّٗ /ّ، احكمشفلعبل  مئ،لاح نبمثا اهلل، احطفثا قلؼ احافف اح دفف ثف ( ُّٕ)
 . (ِّْٓ) ُِّٗ/ٓأقا احء م ثاش اثءثف ش ثـ اثكؿ ل ثكؿ،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُّٖ)
 . ِْٗ/ُّ، عساةلاح م ي ،احدفءا (ُّٗ)
 (.ِٕٕٓ) ُْْٗ/ْ  لفـ احظلـ،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، َُْ)
لاحن مئ لاحكث ى ،(ـُٔٗ/هػَّّ) ف قدفبث أ لااحءد ئا أثك مثا احل لف  (ُُْ) مثا احغف ل احثءاالم، دفا    فؽ: ،  نب

ًا ٍثًف أىًثا فىٍد يكبى ًلا ُُٗٗهػ/ُُُْ، (ُط)، ثفلكت، سكدلكم  دف، اال احك ب احدللف لَّ لى  لي ى ًؼ مى ـ، لا ً ٍكلي اًتٍفً اى
 ، ًافًث أىًثا أيلى لىسى ًلا لىٍيًؿ احصَّ ًئـً  ق ؿ اثحث ءا: اح افث ص فح. ،(ُِٗٗح) ُْْ/ٕ ى

 . ُْٔ، صـََِِهػ/ُِّْ، (ُط)زكلف  دكؼ، احصكلة احفءفس لا اح افث احءثكم احقلفؼ، اال احلك ثا، القؽ،  أ لا (ُِْ)
 . (ِٕٕٓ) ُْٗٗ/ْ  لفـ احظلـ،  ث ب،   ي لس ظم( لدلـ، ُّْ)
لاح  ي يب( اح  كـ، ُْْ) لعظ   ك  ب، اح نبأثك ااكا، ك  .(ٕٓٔ) َّّ/ُكلف ك  ب اإلل لس كاحصاة،  ث ب، احس  ا ك

ًس،  ث باحصاة،  لى مى  ، ق ؿ احءككم كق ؿ اثحث ءا كاثلءؤكط:  افث  دف. َُْ/ًُلا اح ٍَّقًافًا ًلا  ىٍلًؾ اٍحجى
 . (ِّْٓ) ُِّٗ/ٓأقا احء م ثاش اثءثف ش ثـ اثكؿ ل ثكؿ،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُْٓ)
 . ُٓٓ/ُ، ش حلاحثخم ياثف ثط ؿ، ( ُْٔ)
 . (ُّٕٓ)ِِٖٓ/ٓلف  جلؿ حلكلكا،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُْٕ)
 . (ُ) ّ/ُ، كفؼ ك ف ثاش احك ا إح  لدكؿ اهلل  ث ب،   ي لاحثخم ياحثف لم،  (ُْٖ)
 . ِٔ/ُ، عساةلاح م ياحدفءا،  (ُْٗ)
 . ُٓ/ُ، ح   ي،:لاحثم ياثف  جل،  (َُٓ)
 . ٔٗ/ُ، س قمةلاحسفم ي اح  لم،  (ُُٓ)
ثلاهفـ    فؽ:  جمسعلاحعظوملواح كمتهػ(، ٕٓٗ)ت  لجب مثا احل لف ثف قه ب احافف احثغاااماثف  (ُِٓ) قدفب اثلءؤكط كا 

 . ٗ/ّ، هػُِِْ، (ٕط، )ث جم، لؤددس احلد حس، ثفلكت
ٍفًل ، ٍكًؿ كيجيكًب لىٍدًؿ اٍحثى  ث باحطَّهى لىًة،  ك  ب،   ي أ( جزش لف  افث اثملاثا اح م ث ؿ لا احلدجا. أفلجه لدلـ لا ُّٓ) كىلى

ُ/ِّٔ. 
 (. ِّٗ)ُٔٓ/ُاح كجه ء ك اح ثلس  فث ك ف،  ث ب، أثكاب اح ثلس،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُْٓ)
،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُٓٓ)  (. ْٖٕٔ)ِِِٔ/ٔلكمظس اإلل ـ حلفصـك
 . َِٗ/ٓ، إكسم لاحسعظملش حل  ي لس ظم( اح  يا مف ض، ُٔٓ)
 (. ُٕٓٔ)ٗٓٔ/ِاح ج،  ك  ب ج احءد ش،   بث،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُٕٓ)
 . ِِٓ/ٕ، عساةلاح م ياحدفءا،  (ُٖٓ)
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 . (ِٗٗٔ)َِْٕ/ْ، ث ب ليؿ اتج ل ع مل   اكة اح لآف كمل  اح كل، ، اح كل كاحام ش كاح كثس  ي لس ظم( لدلـ، ُٗٓ)
  ء ا  ص فح مل  قلط لدلـ.إد(. ق ؿ قدفب اثلءؤكط: َِٓٗ)ُِ/ُٓ، ط احلد حس، لدءا أثا هلفلة، احس نا، أ لا( َُٔ)
 . ّّٖ/ِ، اح ي ي ( احلء كم، ُُٔ)
: اثف  جل، فءظلق ؿ اح  لظ اثف  جل: كقا ثثت لا اح افث كد ؽ اح افث.  .(ّّّْٗ) َٖ/ٕ، احس نفاثف أثا قفثس،  (ُِٔ)

 كدكة احكدثس.  ث باح ج،  ك  ب، َِّ/ْ، احف  
 . ُِ|ِ، احعساةلح لس م بلاحشع لوآااثأاثف لقفؽ، ( ُّٔ)
ًس،  ث باحدلـ،  ك  ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُْٔ)  (. ّٕ)ِٓ/ُاًتٍلً ثى ًط ًلا احًدٍلـً كىاحً ٍكلى
اثلءؤكط: (، ق ؿ قدفب َُّٓ)ُِٖ/ْ، اح نباثف ل جس، ك  .(. ق ؿ اثحث ءا:  دف ص فحٖٖٗ)ِّٕ/ّ، اح نب( اح لل م، ُٓٔ)

 إدء ا  ص فح.
، كأفلجه اح لل م لا دءءه، أثكاب (ُٔ) ّٔ/ُللض احكيكش،   بثـ  ُّت /  - ُّ،  نبلأث لااوا( أثك ااكا، ُٔٔ)

(. ق ؿ اح لل م: ه ا اح افث أصح قاش لا ه ا احث ب، كق ؿ ّ)ٖ/ ُل  ج ش أف لف  ح احصاة احطهكل،  ث باحطه لة، 
 .اثحث ءا:  دف ص فح

 . (ٓٓ) ْٕ/ُثف ف أف احافف احءصف س،  ث ب، س ظم   ي ( لدلـ، ُٕٔ)
 . ُِّ/ُ، اح م يلعساةاحدفءا،  (ُٖٔ)
 . ثفلكت، اال احك ب احدللفس، )غ. ت(،امي محلح لعظوملاحثالر  ،هػ(ّٕٗاح زكفءا أثك مثا اهلل، ل لا ثف مثا احل لف، )ت  (ُٗٔ)

 . ُُٓص
احثالر لحنونهملوأحنمنهملليؿ  دف مث م، ك  .ُٖٖ-ُٖ، صجواه لاحثالر احه قلا،  أ لافءظل  فصفات  حؾ لا:  (َُٕ)

 . ِْٖ-َْٓص، ()عظملاحسعمن 
 ث ب(، ُُّٕ)ُّٕٓ/ّ  لفل اإلل ـ اثللاش مل  احثدكث ككصف ه...،  ث ب، احجه ا كاحدفل ك  ب،   ي لس ظم( لدلـ، ُُٕ)

 . (ٓٓ) ْٕ/ُثف ف أف احافف احءصف س، 
  (.ِٕٕٓ)ِّٔٓ/ٓاحهجلة،  ث باثاب،  ك  ب، اح  ي احثف لم، (ُِٕ)
لىًف  ث ب،   ي لس ظم( لدلـ، ُّٕ) ، ثىفى ًف احزَّ فلى في  . (ُٕٓ)ُّٕ/ُاحًَّ م تى فيٍ ثىؿي ًلفًه اإلًٍ
 ط: إدء ا  ص فح. ك ق ؿ اثد    اثلءؤ  ،(َْٓٔ)ُٓ/ٕلا حزـك احدُّءَّس،  ث باحدءس،  ك  ب،  نبلأث لااوا( أثك ااكا، ُْٕ)
 (   اـ  فلفجه. ُٕٓ)
 (. َّ)ُٓ/ُ ًهًلفًَّس، احلىدى ًصا ًلٍف أىٍلًل احجى  ث بثاش احك ا،  ك  ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُٕٔ)
 . َِٖ/ُ، عساةلاح م ياحدفءا، ( ُٕٕ)
،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُٖٕ) ٍقفىًس احءًَّثاّْ  (. ّْٕٓ)ُِّ/ٕلي
،  ك  ب،   ي لس ظم( لدلـ، ُٕٗ) فلى فى فلى ًف قىٍكؿي تى ًإحىهى ًإتَّ اهللي،  ث باإلًٍ ؿي اإلًٍ  (. ِْ)ْٓ/ُأىكَّ
ـى كىتى فيٍدًلليهي،  ث باحلىظى ًحـً كىاحغىٍصًب،    بك،   ي لاحثخم ي( احثف لم، َُٖ) ـي احليٍدًل ـي احليٍدًل  (. ِِْْ)ُِٖ/ّتى فىٍظًل
دىًكفءىسو،  ث باحصاة،  ك  ب،   ي لس ظم( لدلـ، ُُٖ) قى لو كى ًة ًثكى اى  (. َِٔ)ُِْ/ُاٍدً ٍ ثى ًب ًإٍ فى ًف احصَّ
 (. َُُٔ)ُْٓ/ُدى ـً فيٍثدىثي ًإحى  أىٍهًؿ اٍحلىفّْت، لى  جى شى ًلا احطَّ  ث ب،  نبلاثبلسمجأاثف ل جس، ( ُِٖ)
ًافًث احغى ًل،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُّٖ)  (. ِّٖٓ)ُُِٖ/ّ ى
 . (ِٓ)َِ/ُ، ثى بي لىٍيًؿ لىًف اٍد ىٍثلىأى ًحًافًءًه،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُْٖ)
 ا،ػػػػ   فؽ: دلفل ف ثف الف  احد زل ،ثش حل  ي لاحثخم يلسن  لاحثم يهػ(، ِٔٗ اثءص لم، )ت أ لا  ثف ل لا ثف ػ( زكلفُٖٓ)
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 . ِّّ/ ُـ، ََِٓ/هػُِْٔ، (ُط)لك ثس احلقا حلءقل كاح كزف ، احلف ض، 
 ال ث ب،  ننأكأفلجه أثك ااكا لا  .(ٕٔٔٗ)ِٖٗ/ٓجه ا احءد ش كاح  ؿ كاحف ؾ(،  ث ب، )س نفأأفلجه مثا احلزاؽ لا  (ُٖٔ)

لى  لً   ( ق ؿ اثحث ءا: ص فح. ُِٕٕ)ّْ/ّلَّة، اٍحدىايكّْ فيٍؤ ى  مى
ٍءدى ًف،  ك  ب، احس  ا كاح  كـ،  ((ُٕٖ لى  اإلًٍ  (.ُّْٗ)ََٔ/ِاح فدفل،  ىٍفًدفلي ديكلىًة هىٍؿ أى ى  مى

ًس، اح  ي ( لدلـ، ُٖٖ)  (. َِٔٔ)ُِِ/ْ، ثى بي  ىٍ ًلفـً احءًَّلفلى
"ل يًدؼ": ل كاي  كثف  ه : لف فد يدفه (. ّْْٔ)َُٕٖ/ْ}م ؿ ثدا  حؾ زءفـ{،  ث ب – ّّٗ، اح  ي ( احثف لم، ُٖٗ)

: فءظلاحء م كف   لكءه، "كؿ م ؿ" أم: "جكاظ لد كثل" كقفؿ: كؿ لظ للفظ كاحفظ: داش احفلؽ، كاحغلفظ: كثفل احجثس. 
  .ُِِ/ٖ، احثم ي سن  زكلف  اثءص لم، 

  (.ُٖٗٓ) ُِّْ/ٓلف ا ك  ثفف فام أص  ثه،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، َُٗ)
ليًؽ،  ث ب، احجمسعلدلل ثف لاقا احصءد ءا،  (ُُٗ) ٍدًف اٍحفي   (.َُِّٓ)ُْْ/ُُ ي
 (. ِّٗٔ)ُُْٕ/ ّكأص  ثه  هجلة احءثا  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُِٗ)
 (. ُُٗٗ)ّٕٗ/ِقلاش احاكاب كاح لا،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُّٗ)
ءَّسً  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُْٗ)  (. َُِٔ)َِِْ/ ٓكىاحءَّ ًل،  ًصفىًس اٍحجى
  (.ِِّ) َِّ/ُليؿ احكيكش،  ث ب،   ي لس ظم( لدلـ، ُٓٗ)
  .(   اـ  فلفجهُٔٗ)
 . (ٗ)ُِ/ُألكل اإلفل ف،  ث ب،   ي لاحثخم ي( احثف لم، ُٕٗ)
  .ّّٗ/ُ، عساةلاح م ياحدفءا، ( ُٖٗ)
 ،ه ا  افث  دف :كم ثه ق ؿ أثك مفد (، ُٕٖٗ)ّٓٓ/ْل  ج ش لا لد قلة احء م،  ٓٓ، ث ب  نبلاح  س ياح لل م،  (ُٗٗ)

  ص فح اح لل م.
، ق ؿ (ّْٕ)ٕٗ/ِ كل احفص ؿ اح ا إ ا اد دلله  احللش أك ثديه  ك ف لف أهؿ احجءس، ،   ي لاثبل ثمب( اثف  ث ف، ََِ)

 قدفب اثلءؤكط: إدء ا  ص فح. 
 . (ُّٕٕ)ُٔٓ/ِت ف ؿ اح   ؿ ثلكس،  ث ب،   ي أ( أفلجه احثف لم لا َُِ)
كق ؿ قدىفب اثلءؤكط: ص فح حغفل  اكف قكحه :  ،(ّٖٔٔ)ّْٓ/ِاحءها مف احلدكل،  ث ب،  ننألا  ااكالجه أثك ( أفَِِ)

مف اح  لظ  ّّٖ/ ٔكء ؿ احلء كم لا "لفض اح افل"  .ْْ/َُكلف ّْل، حكف  دَّف إدء ا  اح  لظ اثف  جل لا "احف ح" 
 ص ح إدء ا .  :احدلاقا أءه

  (.ُِِّ) ٔٓٓ/ْحك  دللكف ل  أملـ حي ك ـ قلفا،  لا قكؿ احءثا  ٗث ب احدءف، ،  نبلاح  س ي( اح لل م، َِّ)
 . ُٕٗ/ُ، احثيمبلواح ثييباحج  ظ، ( (َِْ


