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 ذٖ احلج٘مً صٔاو تشع 

 -دزاس٘ حدٓجٔ٘ فكَٔ٘ -

 *أ.د. حمند مصلح الزعيب

 م05/44/0248م                                 تاريخ قبول البحث: 41/5/0248تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

 وتناين الباحث فضن صياه التطيع بشكلن اكاهو يصكياه تمك  يكو ذٌ الحىكو ا كل يىك  ال صكيص      
ن ىيكك  ادحاديككث اليتب لككو بالييضككيعو يت ريىتككاو يدرامككتتا درامككو حديةيككو فلتيككو يبٓيلككوو يذلككم يككو  ككا

 يبياو ادحلاه الفلتيو اليتبٓ لو بتا؛ دٓو ادحلاه ال تمتنبط إالٓ ببد تيحيص النصيص ينلدها. 
 .يفٓند الباحث شبتو تبدي  يو صاه اشر ذٌ الحىوو يو  ان اددلو الحديةيوو يالفلتيو       
إلكل  ةبكي  ادحاديكث التكث حةك  ا كل صكياه هكذ، اديكاهو يذهكاف يبظكه الفلتكا إلكل  يِ  ّكِص البحكث      

 .يالترىيح بينتا وامتحباف صيايتا يو  ان يناقشو اددلو
 .صياهو تم و ذٌ الحىو الكممات المفتاحية:

Abstract 

      This study tackle the virtues the voluntary fasting in general and the nine days of the 

dul al – Hijeh in particular , through the collection of Hadith, by studying its authenticity, 

and from the jurisprudence related , because the provisions do not develop only after 

checks the texts and verity it. 

      The researcher clarity there is no innovation in fasting these days and most scholars 

recommend fasting them. 
 

 
 .كدم٘امل

يأمكلل  التيفيكل ل بيكن و حيد، حيد يبترف بالتلصيرو أصراط  اليمتليهإلل  رشدناأي و لحيد هلل الذٌ هدانا لدين  اللييها       
إلكل  يرضي و يأص ث يأمك ه ا كل اليببكيث رحيكو ل بكالييوو يا كل صلك  يأصكحاب  أىيبكيوو ييكو مكار ا كل نتىتكه ياتبك   طكاههبيا 

 ييه الديو. 
و [ٕٖ ]ادنبيا :َلَقْد َأْنَزْلَنا ِإَلْيُكْم ِكَتابًا ِفيِو ِذْكُرُكْم َأَفال َتْعِقُمونَ : فلان و قد شرفنا باللرصو -تبارم يتبالل-و اهلل فإ        

ر  ِبرِو ُنوحرًا َوالهرِذ  َأْوحَ  فلكان تبكالل:و يشرع لنا يو الديو يكا شكرا  دمكافنا ِه ْيَنرا ِإَلْيرَك َوَمرا َشرَرَع َلُكرْم ِمرَن الرد يِن َمرا َو
ْيَنا ِبِو ِإْبَراِىيَم َوُموَس  َوِعيَس  َأْن َأِقيُموا الد يَن َوال َتَتَفرهُقوا ِفيِو َكُبَر َعَم  اْلُمْشِرِكيَن مَ  ِه :ا َتْدُعوُىْم ِإَلْيوِ َو  . [ٖ٘]الشيًر

ُقْل َأِطيُعوا المهَو : -تبارم يتبالل-لين اهلل ييو هذ، الشرائ  التث فرضتا اهلل ا ل اباد،: طااو اهلل يرميل ؛ إذ ي       
يو طااو اهللو ييمي و لنين رضا اهلل   فطااو الرمين [ٗ٘ ]صن ايراو:َوالرهُسوَل َفِإْن َتَولهْوا َفِإنه المهَو ال ُيِحبُّ اْلَكاِفِرينَ 

]صن اتهِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم المهُو َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالمهُو َغُفوٌر َرِحيمٌ ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن المهَو فَ  :-ىن ياا-ييحبت و يلين اهلل 
 لاذف حف اهلل يله يلو يتببٍا لرمين اهلل فتي و فيو ادال رميل  باتباع هدي  و فحفُّ اهلل فث حفِّ رميل و يحفُّ [ٖ٘ ايراو:

 .أمتاذو ىايبو الشارقو  *
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 .ىييبتا أقيال  يأفبال  يأحيال  فث  النبثحتل يتب  
 

 .أٍنٔ٘ البخح ّسبب اختٔازِ
ديت  يرحيت  بتهو ي يف  ا يتهو فلد مٓو لتكه ببكض ادايكان؛ لتلكيو صكٓياه أيكاو ل فكريض  يو يحبو رمين اهلل        

ال يمك ه فالببكد  لتلكيو مكياىٍا ل فكرضو يتمكد الكنلص إو حصكنو ؛يالياىبا و فموَّ لنكا يك  لكن صكار يفريضكوو مكنو ي تكارر
ِن ِيكا ّيِحاِمكّف بْكْ  ألِبٔبكّد ِيكٔيِه ألْلِياِيكْو ْيكٔو ِاِيْ كْ  ِصكِاّتّ  فِكْإٔو ِصكّ ِحٔ  ِفلِكٔد ِأٔف ِكِح ِيِأنٔ : »ال طلو قكان يو  ِىكِح ِيأِْو ِفِمكِدٔ  ِفلِكٔد ْإوَّ ِأيَّ

كِن ْبتِكا ِيكا أنكتِِلِص ْيكِو ألِفْريِضكْو   ِ اِف ِيِ ْمِر ِفْإْو أنتِِلِص ْئو ِفْريِضْتْ  ِشكٔلَ  قِكاِن الكرَّفُّ  ةّكهَّ أنظّكّريا ِهكٔن ْلِبٔبكْدً ْيكٔو ِتِطكيُُّع ِفّيِليَّ
 يلذلم باقث الفريض. و (ٖ)«ِيّليّو ِماْئّر ِاِيْ ْ  ِاِ ل ِذْلمِ 

صككياه ا ككل   بككثو يقككد دأف النككاس ينككذ اتككد النتمكك  يككو ذٌ الحىككوا ككل فب تككا: صككياه   ييككو المككنو التككث حةنككا النبككث       
 يطيبٍا بيا اند، يو الةياف.و هذ، الناف و تلٓربٍا هلل

 بياو يشريايو صياه تم  ذٌ الحىو ييا يتبب  يو أحلاه.إلل  يهذا البحث يتدف       
 

 .مشكل٘ الدزاس٘
أو أحككدٍا لككه يصككيتاو يلكه يةبكك    مكيب  ببككض ط بككو الب كه يليلككيو: إو صككياه تمك  ذٌ الحىككو: "بداككو"؛ دو النبكث       

: "يكا -رضكث اهلل انتكا- يو أصحاب  أي التاببيوو أي يو أهن الب ه صاه هذ، ادياهو يبتيديو فكث ذلكم ا كل حكديث اائشكو
ذٌ الحىككو فلككد : "يأيككا صككياه اشككر -رحيكك  اهلل-ابككو اللككيه و يامتشككتديا بلككين (ٗ)صككائيا فككث البشككر قككط"  رأيكك  رمككين اهلل

 .(٘)ا ت ف في "
فلرد  أو أتناين هذ، اليمكللو و يادد ال بلس ب  يو الناس او حله صياه هذ، ادياهو طابث يقد مللنث ببض       

يمكيىيف البحكث و ينافحكٍا اكو مكنو الحبيكف اليصكطفلو -ىكن ياكا-يمكتبينٍا بكاهلل و بالبحث يأبكيو يىك  الصكياف فيتكا
 او ادمئ و اآلتيو:

 يا يشريايو صياه تم  ذٌ الحىو؟ -ٖ
 حىو؟يا حله صياه تم  ذٌ ال  -ٗ
 لتم  ذٌ الحىو؟ هن ةب  صياه النبث -٘

  .درامو حديةيو فلتيو": يقد يمي  هذا البحث بك: "صياه تم  يو ذٌ الحىو       
 

 .الدزاسات الشابك٘

يبظه لتف شكريح الحكديث تبرضك  ليمكللو صكياه تمك  ذٌ الحىكوو للنتكا رلكز  ا كل شكرح ادحاديكث اليتب لكو بتكذا        
لفلكك  تنايلك  هكذ، اليمكللو با تصككار شكديدو للنكث لككه أىكد درامكو ا ييكو يت صصككو فكث صكياه تمكك  الييضكيعو ليكا أو لتكف ا

ل كدلتير ابكد الكرحيو بكو صكالح ال،في كثو  و"إال بحث ببنياو: "حله صياه اشكر ذٌ الحىكو -فييا اط ب  ا ي - ذٌ الحىو
لكالح،و يالبيكررو يالتلبيكرو  :فكث البشكر يهث درامو فلتيو له تلتصر ا كل حلكه الصكياه فلكطو بكن تنايلك  ادايكان اليشكرياو

 يادضحيوو يصار البيدو يالبين الصالح بشلن ااهو فث حيو رلز  درامتث ا ل صياه تم  ذٌ الحىو.
 ا  صياهكككثو يذلر يو ضيو اد طككراشد ال،في  ل دلتير يحيد ويو أ طائنا فث البشر"ياو: "ككببنًر ككككيهنالم درامو أ         
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يحيكن و (ٙ)«قِكطُّ ِصكاْئٍيا ْفكث ألِبٔشكْر  ِيكا ِرِأٔيكّ  ِرّمكيِن اهللْ »قالك :  -رضكث اهلل انتكا– لحديث اائشكو وذٌ الحىو البايو لبشر
 . (ٚ)ييه ارفو :أٌ وفث صياه تم  ذٌ الحىو ا ل او اليلصيد بتم  ذٌ الحىو هي ييه التام   حديث هنيدر

يلصكككيرر ا كككل صكككياه تمككك  ذٌ الحىكككوو ياحتكككي  ا كككل قمكككييو: اللمكككه ييكككو هنكككا تنبككك  أهييكككو هكككذ، الدرامكككوو فكككث أنتكككا        
الحديةث: يته في  درامو حديةيو لىيي  ادحاديث الياردر فث صياه تم  ذٌ الحىوو يت ريىتا يرمه شىرر اإلمناد لتكاو يفكم 

الفلتكث: يتنايلك  هكي اللمكه  :ياللمكه الةكانث .التبارض بيو اليتبارض ينتاو يب اصو حكديث هنيكدر؛ دنك  صكريح فكث الصكياه
يأرىكي أو في  أقيان الفلتا و يأدلتته ي  يناقشو ادقيان ياددلو ةه الترىيحو فىا  لن قمكه يكو اللمكييو يليكن ل لمكه اآل كرو 

 تليو قد أضاف  شيئا يفيدٍا فث هذا اليىان.
 

 .أٍداف البخح

 تحليل اديير اآلتيو:إلل  يتدف هذا البحث       
 ٌ الحىو.بياو يشريايو صياه تم  ذ -ٖ
 بياو حله صياه تم  ذٌ الحىو. -ٗ
 لتم  ذٌ الحىو.  التحلل يو صياه النبث -٘

 

 .ميَجٔ٘ البخح
صليكا  بيا أو البحث درامو حديةيو فلتيو فلد ااتيد  اليكنت، الب يكث اللكائه ا كل االمكتلرا  يالتح يكن ياالمكتنباطو يأٓيكا        

 هذا الينت، فتث ا ل النحي اآلتث: 
 يدرامتتا درامو حديةيو يبيلوو يت ريىتاو ب لو بصياه تم  ذٌ الحىوىي  النصيص اليت -ٖ
؛ تنايل  ادحلاه الفلتيو اليتب لو بصياه التطيع ا ل يى  البييهو يصياه تمك  يكو ذٌ الحىكو ا كل يىك  ال صكيص -ٗ

  دو ادحلاه ال تليو إال ببد تيحيص النصيص ينلدها.
اآلرا و ياددلككوو ييىككي، االمككتدالن بتككاو ييككا يككرد ا يتككا يككو يناقشككا و ااتيككد  الدرامككو الفلتيككو اليلارنككو يككو  ككان ذلككر  -٘

 يبياو الرأٌ الراىح يمبف الترىيح.
ااتيد  اليصادر ادصي و فث الدرامو الحديةيوو يلذلم فث الدرامكو الفلتيكوو بحيكث أقكيه بت كري، ادحاديكث يكو يظآنتكاو  -ٙ

يصكادر اليكذاهف اليصكادر اليبتيكدر فيك و يال أنل ك  يكو إلكل  ىيعيكذهف يكاو بكالر إلكل  يأتحلل يو اآلرا  الفلتيو الينميبو
.  اد ًر

 

  .خط٘ البخح
 يلديو ييبحةيوو ي اتيوو ا ل النحي اآلتث: إلل  قمي  البحث       

 وفيو ثالثة مطالب: .الدراسة الحديثية :المبحث األول
 .لميشريايو صياه التطيع يببض اآلةار الياردر فث ذالمطمب األول:        
 .ادحاديث الياردر فث صياه تم  يو ذٌ الحىو يبياو حالتا المطمب الثاني:       
 .ت ري، ادحاديث يالحله ا يتاالمطمب الثالث:        
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 .صاحيتتيا لاحتىاجفم التبارض بيو الحديةيو اليتبارضيو ي المطمب الرابع:        
 :بوفيو ثالثة مطال .المبحث الثاني: الدراسة الفقيية

 صرا  فلتا  اليذاهف فث صياه تم  يو ذٌ الحىو.المطمب األول:        
 .أدلو الفلتا  ييى  االمتدالن بتا المطالب الثاني:       
 اليناقشو يالترىيح.المطمب الثالث:        

 يتتضيو أهه النتائ، التث تيص   إليتا.الخاتمة: 
 

 :املبخح األّل

 .الدزاس٘ احلدٓجٔ٘

 

 .مشسّعٔ٘ صٔاو التطْع ّبعض اآلثاز الْازدٗ يف ذلك: لاملطلب األّ
بصكياه ريضكاو بليلك    فلكد أيكر اهللو يينتا الصكيهو يأياير، تليه ا ل التيميرو اإلماه ديو اليمطيو ياالاتدان       
َياُم َكَما ُكِتَب َعَم  الهِذينَ  تبالل:  ِ  .[ٖ٘ٝ ]البلرر:ِمْن َقْبِمُكْم َلَعمهُكْم َتتهُقونَ  َيا َأيَُّيا الهِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَمْيُكُم ال
 صكيايتاو بامكتةنا  ببكض اديكاه الينصكيص ا كل النتكث اكو-المنو ل تا يحٍا ل صكيه   أيا صياه التطيع فلد ىبن النبث       

ةكو أيكاه يكو لكن شكتر ليكيه ارفكوو ييكيه ااشكيرا و يةا وو يللن  حث ا ل صياه ببض اديكاه الي صيصكو-أي إفرادها بالصياه
  ٌِّ ِقتِكاِدِر ادِٔنِصككارْ  ثو يتمكك  ذٌ الحىكوو ي يكر ذلكمو فلكد يرًي يمك ه بمككند، يكو حكديث ِأبْكاإلةنكيوهكث: "اديكاه البكيض"و ييكيه 

قِكاِن:  اإلةنكيوْئِن ِاكٔو ِصكٔيْه ِيكٔيْه قِكاِن ِيّمك«. ِداّيِد  لِذاِم ِصكٔيّه ِأْ ك»ّمْئِن ِأو ِصكٔيْه ِيكٔيُه ِيأِْفِطكاْر ِيكٔيُه قِكاِن:   ِأوَّ ِرّميِن ال َّ 
ِرِيِضككاِو ِصككٔيّه إلككل  ِصككٔيّه ِةِاةِككُو ْيككٔو ّلككنِّ ِشككٔتُر ِيِرِيِضككاوِ »قِككاِن: ِفلِككاِن: «. ِذاِم ِيككٔيَه ّيْلككٔدّ  ْفيككْ  ِيِيككٔيَه ّبْبةٔككّ  ِأٔي أّٔنككْزِن ِا ِككلَّ ْفيكك ْ »

ككِنِو ألِياْضككِيِو ِيألِباْقِيككوِ »ِفلِككاِن:  قِككاِن: ِيّمككْئِن ِاككٔو ِصككٔيْه ِيككٔيْه ِاِرفِككوِ «. الككدَّٔهرْ  قِككاِن: ِيّمككْئِن ِاككٔو ِصككٔيْه ِيككٔيْه ِااّشككيِراِ  ِفلِككاِن: «. ّيِلفِّككّر المَّ
 .  ٛ()ِ«ّيِلفِّّر المَِّنِو ألِياْضِيو»

الاتكدان اإلكل  دو اإلماه يكداي ؛او الي،االر فث الببادر بشلن ااه يالصيه بشلن  اص يفث اليق  نفم  نتل        
اِل ِصاِه ِئو ِصاِه الدَّٔهِرو ِصٔيّه ِةِاِةْو ِأيَّكاُه : »... ياليمطيو فث لن شث و ف ه يلذو بصياه الدهرو بن نتل او ذلم بليل 

ِأِيكا ِئلْفيكِم ْيكٔو »قكاِن لك :  و يرًي الب كاٌر بمكند، ِاكٔو ِأبكْد ال َّكْ  ٔبكْو ِأيكْري ٔبكْو ألِبكاْص أٓو رمكين اهلل (ٜ)«ِصٔيّه الدَّٔهْر ّل ِّك ْ 
ّقٔ ّ : ِيا ِرّميِن ال َّْ ! قِكاِن: «. ِمٔبٍبا»ّقٔ ّ : ِيا ِرّميِن ال َّْ ! ِقاِن: « ِ ٔيٍما». ِقاِن: ّقٔ ّ : ِيا ِرّميِن ال َّْ ! ِقاِن: ”ّلنِّ ِشٔتُر ِةِاِةّو ِأيَّاهُ 

ِشٔطِر الكدَّٔهْرو ّصكٔه ِئيٍيكاو  اِل ِصٔيِه ِفٔيِل ِصٔيْه ِداّيِد “:  ثُّ ةّهَّ ِقاِن النَّبْ  «ْإٔحِدً ِأشِررِ »ّقٔ  ّ: ِيا ِرّميِن ال َّْ ! ِقاِن:  ”ْتٔمٍبا“
 .(ٝ)”ِيِأٔفْطٔر ِئيٍيا

لالبيكديوو يأيكاه  ونتكل اكو صكياه ببكض اديكاه الي صيصكو  فصياه التطيع  يكر يكرتبط بيقك  يبكيو إال أو النبكث       
طريكل د الىيبكو بالصكياه إال أو يصكيه يييكٍا قب ك  أي يييكٍا ببكد،و فلكد رًي يمك ه بمكند، يكو التشريل الةاةوو يييه الشمو يِافرا

 .(ٞ)ِيِئيْه ألْفٔطرْ  ِنِتل ِأو ْصِياْه ِئيِئيْو: ِئيْه اِدٔضِحل ِأوَّ ِرّميِن ال َّْ    ّهِرٔيِررِ  ثِأبْ 
ْد ٔبْو ِابَّاُد قِ          ِأو ِصٔيْه ِئيْه ألّىّيِبْو؟ ِقانِ:   ثُّ ! "ِنِتل النَّبْ  اِن: ِمِلٔلّ  ِىاْبراٍ يرًي الب اٌر بمند، يو طريل ّيِحيَّ
 ألّىّيِبككوْ ِدِ ككِن ِاِ ٔيتِككا ِيككٔيِه   ثَّ ِأوَّ النَّبكك -اهلل انتككا ثرضكك- يككو طريككل ّىِئيْرِيككِو ْبٔنككْ  ألِحكاْرثْ  -أيضككاٍ - و ليككا رًي بمككند،(ٕٖ)ِنِبكٔه"
 . (ٖٖ)”ٌِفِلٔفْطرْ “ِقاِن: و ِقاِل ٔ: الِ  .«؟ِ داٍ  ثّتْريْديِو ِأٔو ِتّصييْ “ ِقاِلٔ : اِل. ِقاِن: ”ّصٔيْ  ِأٔيْس؟أِ “ِصاْئِيَو ِفِلاِن:  ثِ ِيهٔ 
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يرًي البيتلكث و (ٖٗ)”ِأيَّكاّه التَّٔشكْريْل ِأيَّكاّه ِأٔلكُن ِيّشكٔرفُ “قكان: أوَّ ِرّمكيّن ال َّك ْ   ثِّ يرًي يم ه بمند، يو طريل ّنِبٔيِشِو ألتّكِذلْ 
ِيِأٔياْه التَّٔشْريْل؛ ِةِاِةْو ِأيَّاُه و ِياِدٔضِحل ِيألْفٔطرْ و ِنِتل ِأو ْصِياُه ِقٔبِن ِرِيِضاِو ْبِئيهُ   ثَّ ّهِرٔيِرِر: ِأوَّ النَّبْ  ثمند، يو طريل ِأبْ ب

 .(ٖ٘)ِبٔبِد ِئيْه النَّٔحْر"
 تث يرد النتث او صيايتا أي إفرادها بالصياه.و الصيه ىائز فث ىيي  أياه المنو إال فث ادياه الإ وخالِة القول:

 

 .األحادٓح الْازدٗ يف صٔاو تشع مً ذٖ احلج٘ ّبٔاٌ حاهلا: املطلب الجاىٕ
 

 الفرع األول: األحاديث الواردة في أفضمية العمل بيذه األيام.
اْلّح ْفيِتا ِأِحفُّ ِيا ْئو ِأيَّاُه ألبِ : »ِأو أبْو ِابَّاُس ِقاِن: ِقاِن ِرّميّن ال َّْ          ِأيَّاِه  :ِئبْنث« ال َّْ  ْئو ِهْذْ، أدِيَّاهْ إلل  ِيّن الصَّ

ِئرْىكٔ   ِكٔه ياِِل ألْىتِكاّد ْفكث ِمكْبيْن ال َّكْ و ْإالَّ ِرّىكَن ِ كِرِج ْبِنٔفْمكْ  ِيِياْلكْ و فِ »ألِبٔشْرو ِقاّليا: ِيا ِرّميِن ال َّْ و ياِِل ألْىِتاّد ْفكث ِمكْبيْن ال َّكْ ؟ قِكاِن: 
 .«ْئو ِذْلِم ْبِشٔث ُ 

 

 .الفرع الثاني: األحاديث الواردة في ِيام تسع ذ  الحجة
 .«ِصاْئٍيا ْفث ألِبٔشْر ِقطُّ   ِيا ِرِأٔيّ  ِرّميِن اهللْ »ِقاِلٔ : و -رضي اهلل عنيا-َعاِئَشَة  الحديث األول: حديث

ْتٔمكِ  ِيّصكيّه  ِلكاِو ِرّمكيّن ال َّكْ  »قالك :  تك  اكو ببكض أزياج النبكث اكو ايرأ:  : حديث ُىَنْيَدَة بن خالردالحديث الثاني
وْ  ِن أةِنٔيْو ْيِو الشَّٔتْر ِيألِ ْييِس و ِيِةِاِةِو ِأيَّاُه ْئو ّلنِّ ِشٔترُ و ِيِئيِه ِااّشيِرا ِ و ْذٌ ألْحىَّ   .«ِأيَّ

كْوو إلكل  ٔو ِأيَّكاُه ِأِحكفُّ ِيكا ْيك»قِكاِن: ِاكْو النَّبْكثِّ  حديث أبث هريررالحديث الثالث:  ِئبكْدّن ال َّكْ  ِأٔو ّيِتِببَّكِد لِكّ  ْفيتِكا ْيكٔو ِأشكْر ْذٌ الْحىَّ
 «ِيْقِياّه ّلنِّ ِلٔيِ ُو ْئنِتا ْبْلِياْه ِلٔيِ ْو الِلٔدرْ و ْصِياّه ّلنِّ ِئيُه ْئنِتا ْبْصِياْه ِمِنوُ 

 

 .ختسٓج األحادٓح ّاحلكه علَٔا: املطلب الجالح
 و ي يكرهه(ٖٞ)و يابكو  زييكو(ٖٝ)و يأحيكد(ٜٖ)و يابكو ياىك (ٖٛ)و يأبكي دايد(ٖٚ)و يالتريذٌ(ٖٙ)ريا، الب اٌر : أحاديث الفرع األول:أوالً 
   اِدٔاِيْشو ِأو ّئمْ ُه ألِبْطيْوو ِأو ِمْبيْد ٔبْو ّىِبٔيُرو ِأو أبْو ِابَّاُس ب  بنحي،.ىييبته يو طريل  -يال فظ دبث دايد-

ّديِداّ : ِأيَّكاّه التَّٔشكْريْل الب اٌر قد قان: ِيِقاِن أبّو ِابَّاُس: "ِيأذّلّريا ال َِّ  ْفث ِأيَّكاُه ِئبّ يِيكاُ : ِأيَّكاّه الِبٔشكْرو ِيادِيَّكاّه الِئبكيلاو        
بمككند، يككو ةككه رًي « ِراْوو ِيّيِلبِّككّر النَّككاّس ْبِتٔلْبيْرْهِيككاالمُّككيْل ْفككث ِأيَّككاْه الِبٔشككْر ّيِلبِّككإلككل  ِئ ّرِىككاوْ »" ِيِلككاِو أبككّو ّاِيككِرو ِيِأّبككي ّهِرٔيككِرِر: 
قِكاّليا: ِياِل الْىتِكاّد؟ « ِيكا الِبِيكّن ْفكث ِأيَّكاُه ِأٔفِضكِن ْئنتِكا ْفكث ِهكْذْ،؟»ِأنَّكّ  قِكاِن:   ِاكْو النَّبْكثِّ و الطريل أاا، حديث أبكْو ِابَّكاسُ 

 .(ٕٗ)«ِفِ ٔه ِئرْىٔ  ْبِشٔث ُ و ِج ّيِ اْطّر ْبِنٔفْمْ  ِيِياْل ْ ْإالَّ ِرّىَن ِ رِ و ِياِل الْىِتادّ »ِقاِن: 
أبككْو يِحككْديّث يقككان التريككذٌ ببككد أو مككال الحككديث: ِيْفككث الِبككاْف ِاككْو أبككْو ّاِيككِرو ِيِأبْككث ّهِرٔيككِرِرو ِيِأبككْد اهلْل ٔبككْو ِأيككُريو ِيِىككاْبُرو        

 .(ٖٗ)ِابَّاُس ِحْديَث ِحِمَو ِصْحيَح ِ ْريفَ 
 فالحديث ريات  ل ته ةلا  يِامناد، صحيح.       

 

 ثانيًا: أحاديث الفرع الثاني:
 ىيكيبته يكو طريكل (ٛٗ)و يابكو  زييكو(ٚٗ)و يابكو ياىكو(ٙٗ)و يالنمكائث(٘ٗ)و يالتريذٌ(ٗٗ): أ رى  يم ه فث صحيح الحديث األول
يصكف  بكذلم و إال أو ادايش يكدلسو يرىال  ةلا و ب ٔو ِااْئِشو اِ و ِاْو أدِٔمِيدْ و ِأو ْإٔبِراْهيهِ و ِاْو أدِٔاِيشْ و ِأبث ّيِباْيِيوِ 
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دو ريايكو اليدلمكيو فكث  ؛للو يشف  لك  أو يمك يٍا رًي لك و يقد ريا، بالبنبنوو (ٜٗ)اللرابيمث يالنمائث يالدارقطنث ي يرهه
فلكد قكان الحكافظ ابكو و مكتهأو اليدلميو يو اليرتبو الةانيو احتيكن الب يكا  تدليإلل  باإلضافوو الصحيحيو لتا حله  اص

ئيكو تدليمك  يأ رىكيا لك  فكث الصكحيح إليايتك  يق كو تدليمك  يكو احتيكن اد" حىر فث يصف اليدلمكيو يكو الطبلكو الةانيكو:
 فالحديث إمناد، صحيح. (ٝٗ)"ال او ةلو لابو ايينوإفث ىنف يا رًي لالةيٌر أي لاو ال يدلس 

 
 الحديث الثاني: رو  من ثالثة طرق:

 
 .اإلسناد ينظر شجرة
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ِاككْو و ِأبككث ِاِياِنككوِ  :ىيككيبته يككو طريككلو (٘٘)يالبيتلككثو (ٗ٘)يالطحككاٌيو (ٖ٘)يأحيككدو (ٕ٘)النمككائثي و (ٞٗ)ريا، أبككي دايداألول: 
يَّاحْ   ِأو ّهِنٔيِدِر ٔبْو ِ اْلد ب .و ألّحرِّ ٔبْو الصَّ

طريككل هاشككه بكككو اللامككه اككو أبكككث  ىيكككيبته يككوو (ٜ٘)يالطبرانككثو (ٛ٘)يابككو حبككاوو (ٚ٘)يأبككي يب كككلو (ٙ٘)ريا، أحيككدالثرراني: 
ِقاِلٔ : ِأٔرِبَ    او حفصو زيج النبثو او هنيدر بو  الدو او الحر بو صياحو او ايري بو قيسو إمحال ادشىبث

 .«ْو ِقٔبِن ألِ،ِدارْ ِيِرٔلِبِتيو ِيِةِاِةّو ِأيَّاُه ْئو ّلنِّ ِشٔترُ و ِيألِبٔشرّ و ْصِياّه ِااّشيِرا ِ : »ِلٔه ِيّلٔو ِيِدّاّتوَّ النَّْبثُّ 
ٌُّ و ريا، النمكائث الثالث: كّد ٔبكّو ّفِضكٔينُ و قكان: ِأٔ ِبِرِنكا ْإٔبكِراْهيّه ٔبكّو ِمكْبيُد ألِىكٔيِهْر و ِاكْو ألِحِمكْو ٔبكْو ّاِبٔيكْد اهللْ و قِكاِن: ِحكدَّةِِنا ّيِحيَّ

ككْ  ِاكككٔو ّأهِّ ِمكككِ ِيوِ و ِاككٔو ّهِنٔيكككِدِر ألّ ِزاْاكككثِّ  ِن ِ ْيكككيُس يِ »ِلككاِو ِرّمكككيّن اهلْل  ِقالِكككٔ :و ِاكككٔو ّأيِّ  اإلةنكككيوِيكككٔلّيّر ْبْصكككِياْه ِةِاةِككْو ِأيَّكككاُه ِأيَّ
  يليس في  ذلر أياه ذٌ الحىو.و (ٝ٘)«اإلةنيويِ 

ِاكْو و ىيكيبته اكو أبكث ايانكوو يااصه بو ا كثو مدأي و يمري،و يافاوو يشيباوو فليا الطريل ادين: فريا، يمدد       
يضكاح يهكي: و فيكدار، ا كل أبكث ايانكوو بك اكو ببكض أزياج النبكثو اكو زيىك و ِأو ّهِنٔيِدِر ٔبكْو ِ اْلكدو يَّاحْ ألّحرِّ ٔبْو الصَّ 

 .(ٞ٘)يو ريار الصحيحيوو ّيِحدِّّث الِبٔصِررْ و الةَّٔب ّ و الِحاْفظّ و اإْلِياهّ و بو ابد اهلل اليشلٌرا
 .(٘ٙ)يابو حىر (ٗٙ)ليا يةل  الذهبثو (ٖٙ)او فث الةلا يذلر، ابو حب (ٕٙ)أبي حاته يأيا الحر بو الصياح فيةل        
و ّيِبكدُّ ْفكث ألّلكيْفيِّيِوو ّئ ِت ِكَف ْفكث ّصكٔحِبْتْ و ِلاِنكٔ  أّ ي         كّ  ِتٔحكِ  ّاِيكِر ٔبكْو ألِ طَّكاْف ّهِنٔيِدّر ٔبّو ِ اْلُد ألّ ِزاْاثُّ ِيْقيِن: النَِّ ْبثُّ يُّ

 .(ٚٙ)يابو حىرو يتلث الديو الفامث فث الصحابوو يرتبت  اند الذهبث: ةلويذلر، ابو ابد البرو يابو حباوو  (ٙٙ)

و صكحابيوو قكان الحكافظ ابكو حىكر: لكه أقكف ا كل امكيتا يهكث  يأيا زيىو هنيدر فصكحابيو تزيىتكا ايكر بكو ال طكاف       
يىتيلككو   و يزيج النبككثو يهنيككدر يايرأتكك  صككحابياو ا ككل اد  ككف(ٛٙ) أ ككرج لتككا أبككي دايد يالنمككائث اككو ببككض أزياج النبككث

كككِحاِبِو ّل َّتّكككٔه ّاكككّديَن"ي يكككر يحكككددرو  كككِحاْبثِّ ِ ٔيكككّر ِقاْدِحكككُوو ْدِوَّ الصَّ يقكككد و صكككحيحفالحكككديث يكككو هكككذ، الطريكككل و (ٜٙ)"ِيألِىِتالِكككِو ْبالصَّ
 .(ٝٙ)صحح  ادلبانث

مككه اككو أبككث إمككحال ادشككىبثو اككو أيككا الطريككل الةككانث: ف ككيس لكك  إال طريككل ياحككد يككو طريككل أبككث النضككر هاشككه بككو اللا       
 ب . -رضث اهلل انتا-ايري بو قيسو او الحر بو الصياحو او هنيدرو او حفصو 

ييكو لكاو هكذا و (ٞٙ)يله يري ان  إال هاشه بو اللامهو يليس ل  إال هذا الحديثو فلد تفرد ب  أبي إمحال ادشىبث       
و ِيألِبٔشككرّ و ْصككِياّه ِااّشككيِرا ِ "»أو الحككديث ىككا  ب فككظ: إلككل  افوباإلضككو يلككيس ييككو يحتيككن تفككرد،و حالكك  فتككي يىتككين البككيو

 فالحديث بتذا اإلمناد ضبيف.و فل ا ل حريو صياي تييب يه أو البشر يد ن فيتا صياه ييه البيد يهي ي ...«
ال يكد ن فكث فكا حاىكو لدرامكت ؛ دنك  و صياه شكث  يكو شكتر ذٌ الحىكوإلل  أيا الطريل الةالث: ف يس في  إشارر       

 الدرامو.
ِاككٔو و ِاككٔو ِنتَّككاْس ٔبككْو ِقٔتككهُ و ىيككيبته يككو طريككل ِئمككّبيّد ٔبككّو ِياْصككنُ و (ٗٚ)يالبيتلككثو (ٖٚ)يالب،ككٌيو (ٕٚ)؛ ريا، التريككذٌالرابررع
 ِأو ِأْبث ّهِرٔيِرِر ب . و ِأو ِمْبيْد ٔبْو ألّيِميَّفْ و ِقِتاِدرِ 

كٍدا«. ِاكْو النَّتَّكاسْ و ْإالَّ ْيكٔو ِحكْديْث ِئمكّبيْد ٔبكْو ِياْصكنُ  برفو نِ ِهِذا ِحْديَث ِ ْريَف اِل »قان التريذٌ:         ِاكٔو و ِيِمكِلٔلّ  ّيِحيَّ
ٌِ ِاكٔو ِقتِكاِدرِ  برفكوِهِذا الِحكْديْث ِف ِكٔه يِ   ّئرِمكٍا  ِاكْو النَّبْكثِّ و ِاكٔو ِمكْبيْد ٔبكْو الّيِمكيِّفْ و ْيكٔو ِ ٔيكْر ِهكِذا الِئىكْ  ْيةٔكِن ِهكِذا ِيقِكٔد ّرْي
فلككد تفككرد بكك  يمككبيد بككو ياصككن اككو و (٘ٚ)«ِيقِككٔد ِتِل َّككِه ِئحِيككل ٔبككّو ِمككْبيُد ْفككث ِنتَّككاْس ٔبككْو ِقٔتككُه ْيككٔو ْقِبككْن ْحٔفْظكك ْ »ِشككٔثَ  ْيككٔو ِهككِذا 

 .(ٚٚ)يقان أبي دايد: ليس بشث و (ٙٚ)ييمبيد: ضبف  أبي دايد الطيالمثو النَّتَّاسْ 
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، البلي ككث اككو يحيككل بككو مككبيد أنكك  قككان: لمكك  أحككدث انكك  بشككث و يذلككر، المككاىثو يأبككي ذلككر »ِنتَّككاْس ٔبككْو ِقٔتككُه فككك أيككا ي        
شكاهيو البرفو يابو شاهيوو يالب  ث فث ىي و الضبفا و يفث لتاف أبث يحيد بو الىكاريد: لكيس بشكث و يذلكر، أيضكا ابكو 

 .(ٛٚ)«الةلا »فث لتاف 
 .يالحديث يو هذ، الطريل إمناد، ضبيف       

و يلذلم صحو إمناد الحكديث الةكانث يكو الطريكل ادينو امو ادحاديث تبيو صحو إمناد الحديث ادينببد در  الخالِة:
 يهذا يا ملبحة  فث اليط ف اللاده.و يالحديةاو ظاهرهيا التبارض

 
 .دفع التعازض بني احلدٓجني املتعازضني ظاٍسا ّصالحٔتَنا لالحتجاج: املطلب السابع

ييمككتحين يىككيد التبككارض بككيو نصككيص الككيحث اليت ككي ي يككر اليت ككيو يال يىككيد  -ا يككر مككابلاليكك–المككنو يحككث يككو اهلل        
لحككديةيو صككحيحيو يتبارضككيوو بيككد أنكك  قككد يبككدي ذلككم فككث الظككاهرو يببككد البحككث يالتككدقيل يككزين هككذا التبككارضو يهنالككم ا ككه 

أو ييىكد حكديةاو يتضكاداو يهكي: "  اص يميل: "ي ت كف الحكديث" يكته بيامكطت  إزالكو التبكارض بكيو ادحاديكث اليتبارضكوو
يليكن ل ليكاه بك  ادئيكو  افث اليبنل فث الظاهر فيىي  أي يرىح أحدهيا يهي فو يته تضطر إلي  ىيي  طيائكف الب يكا  يِانيك

 ويقد صنف الشافبث في  لتابك  اليبكريف بك  يلكه يلصكد امكتيباب  ويو أهن الحديث يالفل  يادصين ال،ياصيو ا ل اليبانث
ةكه صكنف فيك  ابكو قتيبكو يأحمكو فكث ببكض ييكو ىيك  اديصكاف اليكذليرر لكه  وو تنب  البكارف ا كل طريكل ذلكمبن ذلر ىي 

"  ال أاكرف حكديةيو صكحيحيو يتضكاديو فيكو لكاو انكد، ف يكلتنث دملكف بينتيكا :قان ابو  زييكو ويشلن ا ي  شث  يو ذلم
اليىتتككدو إيككا ل طككل فككث النلككنو أي ال ككتاف  ف ككيس هنالككم حككديةاو يتبارضككاو حليلككوو بككن إو التبككارض يلكك  فككث ذهككوو (ٜٚ)

التيفيككل بككيو الحككديةيو بيىكك  يككو اليىككي،  يككر اليتل فككو أياٍل؛ دو إلككل  يبنككل الحككديةيوو يىيتككير اليحككدةيو ي ىككليوإلككل  النظككر
 الترىيح.إلل  إايان الدلي يو أيلل يو إهيان أحدهياو فإو تبذر الىي  ذهبيا

 يييلو الىي  بينتيا يو يىي،:و ير يتبذريالىي  بيو هذيو الحديةيو         
يصكه لكه   ا كل أنك « ِصكاْئٍيا ْفكث ألِبٔشكْر قِكطُّ   ِيا ِرِأٔيكّ  ِرّمكيِن اهللْ »: -رضث اهلل انتا- حين قين اائشو :الوجو األول

و ةنكيواإلي و لصكيه يكيه ارفكو وصياه ببضتا ةابك  بادحاديكث الصكحيحو ليا أوٓ  والبشر لاي و؛ دو ااشرها هي ييه ايد
 يبذلم ال يبلل يىيد ل تبارض.و فيصادف أرببو أياه يو البشر ا ل أقن تلديرو يال ييس

كْو... ِلاِو ِرّميّن ال َّكْ  »:  حين حديث هنيدر :الوجو الثاني ا كل صكياه يكيه التامك  يكو ذٌ الحىكو  «ِيّصكيّه ْتٔمكِ  ْذٌ ألْحىَّ
 .(ٝٚ)الحديةيوث الصحيحوو يبذلم ال يبلل يىيد ل تبارض بيو يهي ييه ارفوو يصياه ييه ارفو ةب  صياي  بادحادي

قال : "له أِر" فتث ري  بحمف ا يتاو فربيكا لكه تكِر هكثو بينيكا رأً  يرهكا يكو  -رضث اهلل انتا-أو اائشو :الوجو الثالث
 ياائشكوه بكيو نمكائ و لكاو يلمك  فكالنبث ؛ال يبنكث اكده يىكيد، بالشكث ياليةب  يلده ا ل النافثو ياكده الب كه   أزياج النبث

 .(ٞٚ)النيٌي ي ير، يهذا يا ذهف إلي و ياحدر يو تم  نمير -رضث اهلل انتا-
"لاِو ِئتّرّم ألِبِيِن ِيّهِي ّيْحكفُّ ِأٔو ِئبِي ِكّ  ِ ٔشكِيِو ِأٔو ّئفكِرِض  : يا ذهف إلي  الحافظ ابو حىر: يو أو النبث :الوجو الرابع
ْتْ "  .(ٕٛ)ِاِ ل ّأيَّ

 

للايكن   نفك  صكياه النبكث -رضكث اهلل انتكا-أًر ياهلل أا ه أو اليى  الراىح هي اليى  الةالثو يهكي أو اائشكو الترجيح: 
"ِأٔرِبكَ  لِكٔه اليتلكده:  -رضكث اهلل انتكا- يذلم ردٍا ا ل يو قكان: إنك  لكاو يصكيه البشكرو ليكا ىكا  فكث حكديث حفصكو ؛البشر
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يمككتحين أو تنفككث صككياه  -رضككث اهلل انتككا-ِيألِبٔشككّر"؛ يذلككم دو المككيدر اائشككوو يِرا ِ : ْصككِياّه ِااّشككِيّلككٔو ِيككِدّاّتوَّ النَّبْككثُّ 
ليككا أو الحككديث ادين أةبكك  أفضكك يو البيككن الصككالح فككث هككذ، اديككاه و البشككر ل تككا؛ دو ببضككتا ةبكك  بلحاديككث صككحيحو

 صياي .بامتةنا  الييه الباشر لةبي  النتث او و اهلل الصياهإلل  ييو أحف ادايانو البشر
 يهث:يببد هذا البرض لألحاديث الياردر فث يمللو صياه تم  يو ذٌ الحىوو يت ريىتا يتبيو لنا صحو ةاةو أحاديث         

 .فث أفض يو البين الصالح فث أياه اشر ذٌ الحىو  حديث ابو اباس .ٖ
 صائيٍا البشر.  فث اده رميتتا النبث -رضث اهلل انتا- حديث اائشو .ٗ
 فث صياه تم  ذٌ الحىو.  و طريل زيىت  او ببض أزياج النبثي  حديث هنيدر .٘

 يهذا يا مليظف  فث الدرامو الفلتيو.و يةبي  صاحيو هذ، ادحاديث لاحتىاج       
 لضبفتا. ؛يأيا باقث ادحاديث فا تص ح لاحتىاج       

 

 :املبخح الجاىٕ

 .الدزاس٘ الفكَٔ٘

 

.صٔاو تشع مً ذٖ احلج٘ آزاء فكَاء املراٍب يف :املطلب األّل

 

و صكيايتاتلده الحديث او حله صيه التطيع بشلن ااه يأٓو المنو ل تا يحن ل صياه إال ببكض اديكاه التكث يرد النتكث اكو        
 .(ٖٛ)أي إفرادها بالصياه

ٌ الحىكوو يصكياه أيا صياه تمك  ذٌ الحىكوو فلكد اتفكل يبظكه الفلتكا  ا كل امكتحباف صكياه اديكاه الةيانيكو اديلكل يكو ذ       
 )ييه ارفو ل حاج(. الييه التام  صلد ل،ير الحاجو يا ت فيا فث صياه الييه التام 

 

يالظاهريكو ا كل امكتحباف صكياه تمك  ذٌ و يالحناب كوو يالشكافبيوو ياليالليكوو فلد اتفل الحنفيو أواًل: القائمون باالستحباب:
 ا يلتث:يتفصي   ليو يا ت فيا فث صياه ييه ارفو ل حاجو الحىو

ٔيِه ْفث ِهْذْ، أدِيَّاْه ِئنّديَف إِلٔيكْ و ِيّهكِي ْقِيكاّس ِصكٔيْه ِااّشكيِراِ  ِيِصكٔيْه ِشكٔبِبا (ٖ :  ِو...و ِيقِكانِ الحنفيو: قان المر مث: "الصَّ
وْ » ِياْه ِبٔبِد ِرِيِضاِو ِأشّر ْذٌ ألْحىَّ  . (ٗٛ)«ِأٔفِضّن الصِّ

ٌِ ِيككا ِاِ ٔيكك ْ ِيِتٔلْييككّن النَّٔتككْث ْفككث ِحككلِّ          ْيككٔو ِيككٔو ِئبتِككاّد ِصككٔيِه ِهككْذْ، أدِيَّككاْه ِتِطيٍُّاككا إنَّككّ  اِل ِئنِبْ،ككث لِككّ  ِأٔو ِيتٔككّرِم ِااِدتِككّ  ِيّيككِمدِّ
 .(٘ٛ)ألِلِضاْ  ْفث ِهْذْ، أدِيَّاهْ 

نْ         كْوو  يقان صكاحف الفتكاٌي التنديكو: "ِيّئمكِتِحفُّ ِصكٔيّه ْتٔمكِبْو ِأيَّكاُه ْيكٔو ِأيَّ ِصكٔيّه ِلكِذا ْفكث المِّكِراْج ألِيهَّكاْجو ييلكر، ْذٌ ألْحىَّ
 .(ٙٛ)".ِأو ِأٔفِباْن ألِح،ِّ ِاِرِفِو ْلٔ ِحاجِّ إٔو ِأٔضِبِفّ  ِلِذا ْفث ألِبٔحْر الرَّاْئْل. ِيِلِذا ِصٔيّه ِئيْه التَّٔرْيِيْو؛ ْدِنَّّ  ّئبْىّزّ، 

"ينككدف صكيه بككاقث  الككف و (ٚٛ)أمكْتٔحِباٍبا ِشككْديٍدا اِل ْمكيَِّيا التَّاْمككّ  ْئنتِككا ِيّهكِي ِيككٔيّه ِاِرفِكِو"اليالليكو: قككاليا: "ْهكِث ّئمككِتِحبََّو  (ٗ
 .(ٛٛ)أي ميث التمبو: "اشرر"؛ تمييو ل ىز  بامه ل  "و اشر ذٌ الحىو

       " : ال فالصككيه يط لككٍا ينككديفو ينككدف صككيه يككيه ارفككو: ليككا يرد أنكك  يلفككر مككنتيو ياليككراد بنككدف الصككيه تللككد، ياِ يقككان الصككاٌي
 .  (ٜٛ)يندف صيه الةيانيو ادياه قب  "
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الشكككافبيو: قكككاليا: "ييكككو اليمكككنيو...يين  صكككيه اديكككاه التمكككبو يكككو أين ذٌ الحىكككوو يىكككا   فكككث هكككذا ل ككك  أحاديكككث  (٘
يمككو و "ييمككو أيضككٍا: صككيه الةيانيككو أيككاه قبككن يككيه ارفككوو ليككا صككرح بكك  فككث الريضككوو يلككه ي صكك  ب،يككر الحككاجو ف(ٝٛ)لةيككرر"

 .(ٞٛ)صييتا ل حاج ي ير،"
 .(ٕٜ)ييمتحف صيه اشر ذٌ الحىو": فنلن او لةير يو أئيو اليذهف باالمتحبافو فلان ابو قدايو اليلدمث: "الحناب و (ٙ

وْ          .(ٖٜ)ِيصِلّدّ، التَّاْمّ و ِيّهِي ِئيّه ِاِرِفِو إٔىِياٍاا"و يقان ابو يف ح: "ِيّئمِتِحفُّ ِصٔيّه ِأشْر ْذٌ ألِحىَّ
كْو. بكا نْكزاعُ  ٌيقان اليرادٌ: "يّئمِتِحفُّ ِصكٔيّه ِأشكْر ذ        و ةكهَّ يكٔيّه الةَّكاْيوْ و يهكي ِيكٔيّه اِرفِكوِ و يأٔفِضكّ   ِيكٔيّه التَّاْمك ْ و الْحىَّ

 .(ٜٗ)يا ي  ادصحاّف"و يهي ييّه التَّٔرْيِيْو. يهذا اليذهفّ 
ككْو( ْلِحككْديْث أبككْو ِابَّككاُس ِئرّفيٍاككا يقككان البتككيتث: ")ِي( ّيِمككوُّ )ِصككٔيّه التِّٔمكك        ككاْلّح »ْ  ْيككٔو ْذٌ ألْحىَّ ِيككا ْيككٔو ِأيَّككاُه ألِبِيككّن الصَّ

 .(ٜ٘) ال َّْ  ْئو ِهْذْ، أدِيَّاْه ألِبٔشر...إلل  ْفيْتوَّ ِأِحفُّ 
رضكككث اهلل – حكككديث اائشكككولتمككك  ذٌ الحىكككو ا كككل   اليةبككك  لصكككياه النبكككث  يأيكككا إيكككاه اليكككذهف فلكككد قكككٓده حكككديث هنيكككدر       
 .(ٜٙ)فلد قان اإلياه أحيد رحي  اهلل فث التبارض بيو هذيو الحديةيو: إو اليةب  يلده ا ل النافث"فث نفث صياي  لتاو  -انتا
ٚ) :  .(ٜٚ)"قان ابو حزه: "ينمتحف صياه أياه البشر يو ذً الحىو قبن النحر اليذهف الظاهٌر
 

 .جة لمحاج وغيرهثانيًا: القائمون بكراىة ِيام تسع ذ  الح
بالر ه يو اداا ا  ببض اليباصريو بلراهيو صيايتاو بن إو ببضته آد صيايتا بداوو بيد أننث له أىد أحكدٍا يكو        

ْوو فلكد أ ّتْ كِف  اليتلدييو صرح بذلمو إال يا قد يفته يو لاه ببض الب يا و فلد قان ابو الليه: " يأيا صياّه اشْر ذً الْحىَّ
 اال تاف ضد االتفال.و ي (ٜٛ)في "

أنتكا بحلكه  ولاي ك والناس صياه اشكر ذٌ الحىك و  بيأيو الياحظ ا ل فلد قان الدلتير ال،في ث:  ويأيا يو اليباصريو       
 .(ٜٜ)يذلر حديةتاو -رضث اهلل انتا- اائشويهذا  طل ليا ريت   و او الرمين ةابتومن  

 

 .: الخالف في ِيام يوم عرفة لمحاجثالثاً 
 اليمكللوو يأيا صياه ييه ارفو ل حاج فلكد انلمكييا فكث هكذ، (ٜٝ)اتفل الفلتا  ىييبا ا ل امتحباف صياه ارفو ل،ير الحاج       

 فريليو:إلل 
 يينته: و يهي يذهف ىيتير الفلتا و الفريق األول: كراىة ِيامو لمحاج

و ْفككث حككل ألِحككاج فِككْإو ِلككاِو ّيضككبفّ  ِاككو ألّيقّككيف )للككنته قيككدي، بليككد الضككبف( فلككاليا: "ِيأيككا ِصككٔيه ِيككٔيه ِاِرفِكك الحنفيككو -ٖ
ككٔيه" ِيْئنككّ  ِصككٔيّه ِيككٔيْه و "ِيْيككٔو ألِئلككّريْ، ِصككٔيّه ِيككٔيْه الشَّككمِّ و (ٜٞ)ْبِبِرفِككو يي ككن بالككدايا  فِككْإو ألّئمككِتحٓف لِككّ  ِأو يتٔككرم الصَّ

 .(ٕٝ)ِاِرِفِو ْلٔ ِحاجِّ إٔو ِأٔضِبِف "
و ..."اليالليو فث ريايو: قاليا:  -ٗ كا ْإٔو ِحك،َّ ِفّئلكِرّ، لِكّ  ِصكٔيّيّ " ّئمِتِحفُّ ِصٔيّه ِئيْه ِاِرِفِو ْلِ،ٔيْر ألِحاجِّ ييلكر، صكيي  و "(ٖٝ)ِيِأيَّ

نتكككل اكككو صكككيه يكككيه ارفكككو ببرفكككو" ريا، ال يمكككو  يكككر   ل حكككاجو ليكككا فكككث الحكككديث اكككو أبكككث هريكككرر قكككان: "إو النبكككث
لكئا يضكبف  اكو اليقكيفو يأيضكا يفكث  ؛أدا  الينامكمو ييلكر، لك  صكيي التريذٌ. ييتللد فطر يو ببرفو ليتلًي ا كل 

 .(ٗٝ)؛ دن  أفطر فث حىو اليداع"فطر، تلميا ب  
٘- " :  يضبفلئا  ؛ن  يمتحف ل ياقف بتا ترم صيي إييه ارفوو فاللين اليبتيد فث اليذهف الشافبث: قان اإلياه النيٌي



 حمند الزعيبـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و2020/ٍ 1441، (1)، ع (11)اجملل٘ األزدىٔ٘ يف الدزاسات اإلسالمٔ٘، مج 

 
354 

 .(ٙٝ)ِيِماْئْر ألّفِلِتاْ  ِأوَّ أدِٔيِلل ِلّتٔه ِأٔو ّئفْطّريا ِئيِه ِاِرِفِو"و ْفْبثِّ ِقٔيّن الشَّايقان اليايردٌ: "و (٘ٝ)او الداا "
ألةكر أهكن الب كه يمكتحبيو الفطكر يكيه  وليتلكًي ا كل الكداا  ؛يال يمتحف ليو لاو ببرفو أو يصكيهالحناب و: قاليا: " -ٙ

 .(ٚٝ)ارفو ببرفو"
 

 يييو قان بذلم:  وغير الحاج.الفريق الثاني: استحباب ِيام يوم عرفة لمحاج 
 .(ٛٝ)ل حاج ي ير،" -التم  :أٌ- فيمو صييتاو فلاليا: " يله ي ص  ب،ير الحاجو الشافبيو فث أحد أقيالته -ٖ

ِيّهكِي قِكٔيّن ِااْئِشكِو  :ِهاِفِلْد أ ِتِ ِف النَّاّس ْفيْ  ِا ِكل ِةِاةِكْو ِيكِذاْهِف؛ ِأِحكدّ و قان اليايردٌ: "ِفِليَّا ْصِياّه ِئيْه ِاِرِفِو ْلٔ ِحاجِّ ي        
ِبٔيْر   .(ٜٝ)ِأوَّ أدِٔيِلل ِلّتٔه ْصِياّيّ  ِلِماْئْر النَّاْس"و ِيأِْمِحالِ  -ِرْضِث ال َّّ  ِأنّتِيا-ِيأبْو الزُّ

 .(ٝٝ)ِيِنٔمِتْحفُّ ِأٔيٍضا ْصِياِه ِئيْه ِاِرِفِو ْلٔ ِحاجِّ ِيِ ٔيْرْ،".الظاهريو: قاليا: " -ٗ
 

 .أدل٘ الفكَاء ّّجُ االستدالل بَا: املطلب الجاىٕ
 

 .أواًل: أدلة القائمين باستحباب تسع ذ  الحجة
قِكاّليا: ِياِل الْىتِكاّد؟ « ِيكا الِبِيكّن ْفكث ِأيَّكاُه ِأٔفِضكِن ْئنتِكا ْفكث ِهكْذْ،؟»ِأنَّكّ  قِكاِن:   ِاْو النَّْبثِّ و أبْو ِابَّاسُ امتدليا بحديث        
ي يرهيكا ب فكظ: و يالتريكذٌو يريايو أبث دايدو (ٞٝ)«ِفِ ٔه ِئرْىٔ  ْبِشٔث ُ و ْإالَّ ِرّىَن ِ ِرِج ّيِ اْطّر ْبِنٔفْمْ  ِيِياْل ْ و ِياِل الْىِتادّ »ِقاِن: 

اْلّح ْفيِتا ِأِحفُّ » ِياِل ألْىتِكاّد ْفكث و ا ِرّمكيِن ال َّك ْ قِكاّليا: ِيكو ِأيَّكاِه ألِبٔشكرْ  :ِئبنْكث« ال َّكْ  ْيكٔو ِهكْذْ، أدِيَّكاهْ إلكل  ِيا ْئو ِأيَّاُه ألِبِيّن الصَّ
 .(ٕٞ)«ِفِ ٔه ِئرْىٔ  ْئو ِذْلِم ْبِشٔث ُ و ْإالَّ ِرّىَن ِ ِرِج ْبِنٔفْمْ  ِيِياْل ْ و ِياِل ألْىِتاّد ْفث ِمْبيْن ال َّ ْ »ِمْبيْن ال َّْ ؟ ِقاِن: 

ِيّصكيّه ْتٔمكِ  ْذٌ ِلكاِو ِرّمكيّن ال َّكْ  » :قالك  اكو ايرأتك  اكو ببكض أزياج النبكث :  حديث ُىَنْيَدَة بن خالدواستدلوا ب
وْ  ِن أةِنٔيْو ْيِو الشَّٔتْر ِيألِ ْييِس و ِيِةِاِةِو ِأيَّاُه ْئو ّلنِّ ِشٔترُ و ِيِئيِه ِااّشيِرا ِ و ألْحىَّ  .(ٖٞ) «ِأيَّ
 .(٘ٞ)و هذ، الطريليلذلم صحو الحديث الةانث يو (ٗٞ)يقد أةبت  الدرامو الحديةيو صحو الحديث ادين       

ألره هذ، اديوو يفض تا ا ل ىيي  اديهو يضااف أىيرهاو يضاافو زيانيكوو  أو اهلل وجو الداللة من ىذه األحاديث: 
َِ ِبالسهرري َئِة َفررال ُيْجررَز  ِإاله ِمثْ  فلككان تبككالل: وييضككاافو يلانيككو َِ ِباْلَحَسررَنِة َفَمررُو َعْشررُر َأْمثَاِلَيررا َوَمررْن َجررا َمَيررا َوُىررْم ال َمررْن َجررا

ذلكم فكث يك  ينطكيل اآليكوو يقكد بكيو النبكث  وو يادحاديث الياردر فث صياه تم  يو ذٌ الحىو يتفلك[ٕٖٛ]ادنباه:ُيْظَمُمونَ 
 (.ٙٞ)”الدَّٔهرْ ِذْلِم ْئةّن ْصِياْه ِيّصٔه ْيِو الشَّٔتْر ِةِاِةِو ِأيَّاُهو ِفْإوَّ ألِحِمِنِو ْبِبٔشْر ِأٔيةِاْلِتاو يِ »...قيل  لِبٔبْد ال َّْ  ٔبِو ِأيُري: 

الحككديث"و فككدن الحككديث ا ككل  ... اهلل يككو هككذ، اديككاه البشككرإلككل  : "يككا يككو أيككاه البيككن الصككالح فككيتو أحككف يقيلكك        
يضاافو أىير ادايكان الصكالحو فكث هكذ، اديكاه ا كل يىك  البيكيهو يالصكيه يكد ن فكث البيكن الصكالحو ييكو اداكل إ كراج 

يال فكظ -لبين الصالحو فتي تحله ال دلين ا ي و بن هي يكو البيكن الصكالح ييلكده ا كل  يكر،و ليكا ريا، الشكي اوالصيه يو ا
ككِياِهو ِفْإنَّككّ  ْلككث ِيِأِنككا ِأٔىككْزٌ “: قِككاِن: قِككاِن اهلّل   و ِاككْو النَّبْككثِّ  ِأِبككث ّهِرٔيككِررِ يككو طريككل -ليمكك ه ّلككنُّ ِاِيككْن أبككْو صِدِه لِككّ  ْإالَّ الصِّ

.(ٚٞ)”ْب   و يهذا في  دلين ا ل فضن الصياه ا ل لةير يو ادايان اد ًر
ٔيْه ْفث ألِبِين"قان الحافظ ابو حىر: "        ْو اْلٔنْدِراْج الصَّ  .(ٛٞ)ِيأمّتْدنَّ ْبْ  ِاِ ل ِفٔضْن ْصِياْه ِأشْر ْذٌ ألْحىَّ
يكيه ج الصكيه فكث البيكنو ياكيرض بتحكريه صكيه يامتدٓن ب  ا ل فضن صياه اشكر الحىكو النكدرايقان اللمطانث: "       
 .(ٜٞ)يأىيف: بحي   ا ل ال،الف"و البيد



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صٔاو تشع مً ذٖ احلج٘

ٍ /2020و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األزدىٔ٘ يف الدزاسات اإلسالمٔ٘، مج )11(، ع )1(، 1441 

 

355 

  .(ٝٞ)ياليبارلفيٌرو يالشنليطثو يِالل ذلم ذهف لةير يو الب يا ؛ لالترٌر       
ِ  ْذٌ ِيّصكيّه ْتٔمك ِلكاِو ِرّمكيّن ال َّكْ  » :قالك  اكو ايرأتك  اكو ببكض أزياج النبكث   ليا امتدليا بحديث هنيدر       
وْ  ِن أةِنٔيْو ْيِو الشَّٔتْر ِيألِ ْييِس و ِيِةِاِةِو ِأيَّاُه ْئو ّلنِّ ِشٔترُ و ِيِئيِه ِااّشيِرا ِ و ألْحىَّ   «ِأيَّ

 النبكثو يهي صريح فث امتحباف صكياه تمك  يكو ذٌ الحىكو؛ لحكرص (ٞٞ)يقد أةبت  الدرامو الحديةيو صحو هذا الحديث       
 .ا ل صيايتا 

يفيك  فكث الدرامكو الحديةيكوو   يقد تلده ةبي  صحو هذا الحديث يو طريكل هنيكدرو اكو زيىك و اكو ببكض أزياج النبكث       
 ا ل صيايتا.  لحرص النبث ؛دلين صريح ا ل امتحباف صياه هذ، ادياه

 

 .ثانيًا: أدلة القائمين بكراىة ِيام تسع ذ  الحجة
 .(ٕٕٖ)-رضث اهلل انتيا- ا ت ف في " يذلر حديث اائشو يحديث هنيدرقين ابو الليه: يأيا صياه اشر ذٌ الحىو فلد  (ٖ
: "إ :و نلككن قككين النككيٌيأقككين الككدلتير ال،في ككث: فلككد قككان ببككد  (ٗ  يمككتحبوبككن هككث و نلككن الككدلتير ال،في ككث قككين النككيٌي

فتذا  ارفوي ييه بتذا االمتحباف صيه التام  يه أريدقان: "فإو و (ٖٕٖ)ييه ارفو" امتحبابا شديدا المييا التام  ينتا يهي
بتكككذا  أريكككدياو و ا كككل امكككتحباف صكككياي  اديكككوىيبككك  أي و يأيكككر بصكككياي و بلنككك  صكككاي   نككك  ةبككك  اكككو الرمكككيند ؛حكككل

و فليككف يلككيو يمككتحبا صككياه البشككرو بككن الككدلين ةبكك  الككس هككذاو فككا دليككن ا ككل ذلككمو صككياه البشككر ل تككا االمككتحباف
 .(ٕٖٗ)-اليتلده -رضث اهلل انتا– ديث اائشويامتشتد بح-له يصيتا يله يلير بصيايتا؟   يالرمين

ِيكا ِرِأٔيكّ  ِرّمكيِن »: -رضكث اهلل انتكا-أيا لاه ابكو اللكيهو فامكتدن ا كل ال كافو بكال اف بكيو حكديث اائشكو: وجو الداللة
ككْوو ِيِيككٔيِه ِااّشكككيِراِ و ِيّصككيّه ْتٔمككِ  ْذٌ ا ِلكككاِو ِرّمككيّن ال َّككْ  »:  و يبككيو حككديث: هنيككدر«ِصككاْئٍيا ْفككث ألِبٔشككْر قِككطُّ   اهللْ  ٔلْحىَّ

ككٔتْر ِيألِ ْيككيِس و ِأيَّككاُه ْيككٔو ّلكككنِّ ِشككٔترُ ِيِةِاةِككِو  ِن أةِنككٔيْو ْيكككِو الشَّ ييىككك  الداللككو يككو الحكككديةيو أو لككا ينتيككا يبكككارض و (ٕٖ٘)«ِأيَّ
 فلحدهيا يةب  ياآل ر نافث.و اآل ر
أو فيك  نفكث  :اليتلدهو ييى  الداللو يو الحديث -ث اهلل انتارض- بحديث اائشو -أيضاٍ - يأيا لاه ال،في ث فامتدن       

بكك  أين يككو يبككادر إليكك و يأيككا حككديث هنيككدر فحي كك  ا ككل أو اليلصككيد   لتككاو يلككي لككاو ينككديبٍا للككاو النبككث  صككياه النبككث
 .(ٕٖٙ)يليس اليلصيد ادياه التم  ىييبتاو صياه ييه التام  يهي ييه ارفو

 

 .الرتجٔحاملياقش٘ ّ: املطلب الجالح
 

 ةاةو أقماه: إلل  اددلو الياردر فث صياه تم  ذٌ الحىو تنلمه أواًل: مناقشة األحاديث الواردة في المسألة:
ياللمكه الةالكث: و يالةكانثو ياللمكه الةكانث: أحاديكث صكحيحو ي يكر صكريحوو اللمه ادين: أحاديث صريحو ي يكر صكحيحو

 .أحاديث صحيحو يصريحو
 

 .دن  ال يةب  ب  حله شراث ؛ نتبف أنفمنا بيناقشت فاأما القسم األول: 
كاْلّح ْفيتِكا ِأِحكفُّ » : فينك  حكديث ابكو ابكاسالقسم الثاني: أما   :ِئبنْكث« ال َّكْ  ْيكٔو ِهكْذْ، أدِيَّكاهْ إلكل  ِيكا ْيكٔو ِأيَّكاُه ألِبِيكّن الصَّ

و ْإالَّ ِرّىكَن ِ كِرِج ْبِنٔفْمكْ  ِيِياْلك ْ و ِياِل ألْىِتاّد ْفث ِمكْبيْن ال َّك ْ »ْفث ِمْبيْن ال َّْ ؟ ِقاِن:  ِياِل ألْىِتادّ و ِقاّليا: ِيا ِرّميِن ال َّ ْ و ِأيَّاِه ألِبٔشرْ 
 .(ٕٖٚ)«ِفِ ٔه ِئرْىٔ  ْئو ِذْلِم ْبِشٔث ُ 
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يىب كك  يككو و للنكك  حككث ا ككل البيككن الصككالح فككث هككذ، اديككاهو يالحككديث لككه يصككرح بصككياه تمكك  ذٌ الحىككو صككراحو       
و حىكرابكو  لالحكافظ واهللو يالصيه يندرج فث البيكن الصكالح؛ ليكا بينك  يبظكه الب يكا  يكو شكراح الحكديثإلل  ادايانأحف 

 .(ٕٖٛ)و ياليبارلفيٌرو يالشنليطثو يالترٌرو ياللمطانث
و «ْفككث ألِبٔشككْر قِككطُّ  ِصككاْئٍيا ِيككا ِرِأٔيككّ  ِرّمككيِن اهللْ »ِقالِككٔ :  و-رضككث اهلل انتككا-ِااْئِشككِو  فينكك  حككديث: وأمررا القسررم الثالررث

ِيّصكيّه ْتٔمكِ  ْذٌ ِلكاِو ِرّمكيّن ال َّكْ  »قالك :  او ايرأت  او ببض أزياج النبكث :  : حديث ُىَنْيَدَة بن خالدالحديث الثانيي
كككٔتْر ِيا ِن اةِٔنكككٔيْو ْيكككِو الشَّ كككْوو ِيِيكككٔيِه ِااّشكككيِراِ و ِيِةِاةِكككِو ِأيَّكككاُه ْيكككٔو ّلكككنِّ ِشكككٔتُرو ِأيَّ ، والحرررديثان ظاىرىمرررا التعرررار ، (ٜٕٖ)«ٔلِ ْيكككيِس ألْحىَّ

 .(ٕٖٝ)المبحث األولفأحدىما مثبت واآلخر نافي، وقد تم دراسة الحديثين وفك التعار  فيما بينيما في المطمب الرابع من 
  نفك  صكياه النبكث -رضكث اهلل انتكا-أنك  ال تبكارض بكيو الحكديةيوو يهكي أو اائشكو وترجح في الدراسة الحديثية        

اليتلكده: "ِأٔرِبكَ  -رضكث اهلل انتكا-يذلم ردٍا ا ل يو قان: إن  لاو يصيه البشرو ليكا ىكا  فكث حكديث حفصكو ؛للاين البشرر
يمكتحين أو تنفكث صكياه  -رضكث اهلل انتكا- : ْصكِياّه ِااّشكيِراِ و ِيألِبٔشكّر"؛ يذلكم؛ دو المكيدر اائشكوِلٔه ِيّلٔو ِيِدّاّتوَّ النَّبْكثُّ 

 يال يككيسو فب كل أقككن تلككدير أو النبككث اإلةنككيولصككياه يككيه ارفكوو يصككياه  وو ببضككتا ةبكك  بلحاديكث صككحيحوالبشكر ل تككا؛ د
   لاو يصيه أرببو أياه يو التم و يهذا ال أحد ينلر،و يِانلار اائشو يحيكن ا كل صكياه ىييك  البشكرو يهكذا صكحيح؛ دنك

 ايدو يحره صياي .لاين البشر؛ دو الييه الباشر هي ييه   يمتحين أو يصيه النبث
ليكا اهلل الصكياهو إلكل  ليا أو الحديث ادين أةب  أفض يو البيكن الصكالح فكث هكذ، اديكاه البشكرو ييكو أحكف ادايكان       

 .(ٕٖٞ)أ بر بذلم ة و يو الب يا 
يث يبلكل يبارضكٍا لحكد -رضكث اهلل انتكا– و فكإو حكديث اائشكو يلي م ينا بلو حكديث اائشكو أصكح يكو حكديث هنيكدر       

يهي يةب  يحكديةتا نكاف ياليةبك  يلكده  و-رضث اهلل انتا– اليتلده يهي يتفل ا ي و يهي أصح يو حديث اائشو ابو اباس
و (ٖٖٚ)يال ضككككككيرو (ٖٖٙ)و يالمككككككاااتث(ٖٖ٘)و يالينككككككاٌي(ٖٖٗ)و يالمككككككبلث(ٖٖٖ)و يالتككككككرٌر(ٕٖٖ)ا ككككككل النككككككافث ليككككككا قككككككان ابككككككو اللككككككيه

 ي يرهه و (ٖٖٛ)يالبباد
 

 .ي ِيام تسع ذ  الحجةثانيًا: مناقشة أقوال العمماِ ف
  إال يككا ّفْتككِه يككو لككاه ابككو اللككيهو لككه أىككد أحككدٍا يككو الب يككا  اليتلككدييو قككان بلراهككو صككياه تمكك  ذٌ الحىككو صككراحو       

 فث يىيد ال اف بيو الب يا  فث صياه تم  ذٌ الحىو. -رحي  اهلل-
بن قصكد ال كاف و فإن  له يلصد ال اف فث صيايتا ويبالتدقيل فث لاه ابو الليه ال يتبيو أٌ أةُر لتذا ال اف       

رضكث اهلل -ا كل حكديث اائشكوو اليةبك  ل صكياه بدلين أن  رىكح حكديث هنيكدر و فث تبارض اددلو الياردر فث صيايتا
 .(ٖٖٝ)صحت يقد أةبت  الدرامو الحديةيو و (ٜٖٖ) ِيألّئةْبّ  ّيِلدََّه ِاِ ل النَّاْفث ْإٔو ِصح" يقان: "و النافث لتاو -انتا

يكا ذهكف إليك  ابكو اللكيه يكو أو اليةبك  إلكل  بن إو لةيرا يو شراح الحديث ذهبكيا ويله يلو ابو الليه يتفردٍا بتذا اللين       
 ي يرهه و (ٖٙٗ)و يالبباد(ٖ٘ٗ)و يال ضير(ٖٗٗ)و يالماااتث(ٖٖٗ)و ياليناٌي(ٕٖٗ)و يالمبلث(ٖٖٞ)لالترٌر ويلده ا ل النافث

أو لكاو يتكرم البيكن يهكي يحكف أو يبي ك   شكيو   فلكاليا: إو النبكث ولتيفيكل بكيو الحكديةيويمك م ببكض الب يكا  يمك م ا       
 .ي يرههو (ٜٖٗ)يالشنليطثو (ٖٛٗ)ياليبارلفيٌرو (ٖٚٗ)يينته: الحافظ ابو حىرو يفرض ا ل أيت 

يلكيس ارفكوو يأيا داًي ال،في ث ب طل يو صايتا لحديث اائشوو يحين حكديث هنيكدر ا كل صكياه يكيه التامك  يهكي يكيه        
 .(ٖٝٗ)اليلصيد ادياه التم  ىييبتا
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 ؛أةب  فضي و ادياه البشر ىييبٍاو يادحاديث اد ًر تملد ا ل ذلمو يهذا االداكا  باطكن  فإو حديث ابو اباس       
ليبارضت  الصريحو لحديث ابو اباسو يحديث هنيكدرو يقكد ةبتك  صكحتتياو يلكه أىكد يكو يافلك  يكو الب يكا  ا كل قيلك و بكن 
إو ال ىنو الدائيو لإلفتا  فث اليي لو البربيو المبيديوو برئامو مياحو الشكي  ابكد البزيكز بكو بكازو ينائبك  الشكي  ابكد البزيكز 
صن الشي و ياضييو لن يو أصحاف الفضي و: بلر أبث زيدو يصكالح الفكيزاوو يابكد اهلل بكو  كدياوو رد  ال ىنكو ا كل قكين 

 ل ىنو الممان اآلتث:الدلتير ال،في ث بالبطاوو فلد يرد 
 فتكًي يكو فيك  ىكا  فييكا يالنظكر ا يك  االطكاع نليكن ال،في كثو يحيكد: لكألخ البشكر( فكث أ طائنكا )يكو لتاف برفل  ىديوت       

 تككرم فلكد  طكل. يهكذا ل تككا البشكر البايكو ألةكر صكيه ال طككل يكو أو (:ٚ رقكه ٖ٘)ص فكث ذلكر فلككد  طكل؟ أه صكحيحو هكث هكن
و يهكككذ، اللتكككافو هكككذا بمكككبف البشكككر صكككياه الكككرس يدينكككو أهكككن يكككو لةيكككر  المكككنيو اشكككرا  ينكككذ النكككاس يكككو لةيكككر لكككاو فلكككد الفتكككًي

 إصكدار مكياحتله يكو أرىكي صكايتاو يو ا ل ينلريو فلصبحيا اللتاف هذا يببد اآلو أيا منوو أنتا ييبتلديو البشر يصيييو
 الممان. انتتل لبايو"ا أياه ى يِّا الحل يظتر حتل اليح يو لصحفا فث يبيان  الشلوو بتذا فتًي

  اآلتث: النحي ا ل (ٜٕٙٗٗ) رقه الفتًي فث ال ىنو ردٓ  ىا  يقد       
 بككو الككرحيو ابككد الشككي  "صككيه تمكك  ذٌ الحىككو لككيس  طككل ليككا يليلكك  الككببضو بككن هككي مككنو انككد ىيتككير أهككن الب ككهو قككان       
هكن الب كهو يقكان فكث )اإلنصكاف(: بكا نكزاع" اهكك. يهكي فث حاشيت  ا ل شرح )الزاد(: "صيه تم  ذٌ الحىو هي قكين ىيتكير أ قامه

يأهكن المكنو ي يكرههو  الب كاٌر الحكديث ريا، "البشكر هكذ، يكو اهلل إلكل أحكف فكيتو البيكن أيكاه يكو "يكا: يد ن فث اييه قين النبكث
 بككوا الحككر اككو ايانككو أبككي فككث )مككنن (: بككاف فككث صككيه البشككرو حككدةنا يمككددو حككدةنا دايد أبككي يالصككياه يككو أفضككن ادايككانو قككان

 ييككيه الحىككو ذٌ تمكك  يصككيه  اهلل رمككين "لككاو :قالكك  اككو ايرأتكك  اككو ببككض أزياج النبككث   الككدو بككو هنيككدر اككو الصككباحو
فككث  الشكيلانث يقكان يالنمككائثو أحيكد قككان فكث )الينتلكل(: ريا، يال يكيس"و الشكتر يككو اةنكيو أين شكترو لكن يككو أيكاه يةاةكو ااشكيرا 

ث لتككاف البيككديو أحاديككث تككدن ا ككل فضككي و البيككن فككث اشككر ذٌ الحىككو ا ككل البيككيهو يالصككيه ينككدرج )نيككن اديطككار(: يقككد تلككده فكك
 (.ٖٞٗ) .تحتتاو يقين ببضته: إو اليراد بتم  ذٌ الحىو الييه التام : تليين يرديدو ي طل ظاهر ل فرل بيو التم  يالتام 

 

 الترجيح بين األقوال:
أرىكح در فث صياه تم  ذٌ الحىوو يامتبراض أقيان الب يا  يكو اليحكدةيو يالفلتكا  ببد هذا التطياف بيو ادحاديث اليار        

 الرأٌ اللائن بامتحباف صيايتا.
)يكيه ارفكو( صلكد؛ لكيريد ادحاديكث الصكحيحو  و صياه تمك  ذٌ الحىكو مكنو يمكتحبوو يصكياه يكيه التامك إوخالِة القول: 

يو يبتٓد بليلته فث امتحباف صياه هكذ، اديكاه التمك  يب اصكو ل،يكر اليتفل ا ل صحتتا فث ذلمو يال  اف بيو الب يا  الذ
اككو  شككيو أو يضككبف الحككاج  ؛الحككاجو يا ت ككف فككث صككياه يككيه ارفككو ل حككاجو يألةككر الب يككا  ا ككل لراهككو صككياي  فككث ارفككو

  ادايان اد ًر الي صيصو بتذا الييه.
 

 .اخلامت٘
و الييكاييور يالمكاه ا كل  كاته ادنبيكا  ياليرمك يوو يا كل صلك  يأصكحاب  ال،كٓر الحيد هلل الذٌ تكته بنبيتك  الصكالحا و يالصكا       

 ييه الديو يببد:إلل  يا ل يو تببته
 النتائ، اآلتيو:إلل  تيص   وفببد هذا التطياف بيو ادحاديث اليتب لو بصياه تم  ذٌ الحىو       



 حمند الزعيبـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و2020/ٍ 1441، (1)، ع (11)اجملل٘ األزدىٔ٘ يف الدزاسات اإلسالمٔ٘، مج 

 
358 

كك تا ا ككل أيككاه و نوةبككي  فضككن اديككاه البشككر اديلككل يككو ذٌ الحىككو ا ككل بككاقث أيككاه المكك -ٖ بككن إو ببككض الب يككا  فضَّ
فككث حككيو أٓو ليككالث البشككر اديا ككر يككو و البشككر اديائككن ياديا ككر يككو شككتر ريضككاو؛ يذلككم ليىككيد يككيه ارفككو فيتككا

 ريضاو أفضن ليالث المنو ليىيد لي و اللدر فيتا.
 لحىو.تم  ذٌ ا  فث صياه النبث  او زيىت  او ببض أزياج النبثةبي  صحو حديث هنيدر -ٗ
 بلفض يو صياه تم  ذٌ الحىو. ةبي  ال بر او النبث -٘
 يصياه التام  ل،ير الحاج.و امتحباف صياه الةيانيو أياه اديلل يط لاٍ  -ٙ
. ؛لراهيو صياه ييه ارفو ل حاج -ٚ  حتل ال يضبف  الصياه او أايان ييه ارفو اد ًر
ريد النتككث صككراحو اككو صككياه يككيه ايككد يهككي يككيه ايككد الفطككر؛ لككي و حريككو يصككن صككياه هككذ، اديككاه بككالييه الباشككر -ٛ

 يهث أياه التشريل.و يلذلم ادياه الةاةو ببد،و الفطر
 أي ببضتا ا ل أقن تلدير. و لتم  ذٌ الحىو ىييبتا  ةبي  صياه النبث -ٜ

 طكل و أرىي أو يليو هذا البين  الصٍا ليىت  اللريهو فإو لاو في  يو صياف فبتيفيل اهللو يِاو لاو في  ي وي تاياٍ        
 فلمت،فر اهلل الب ث البظيه يأتيف إلي .و فيو تلصيٌر

 .يص ر دايانا أو الحيد هلل رف البالييو
 

 .اهلْامش
                                                 

( يقكككان التريكككذٌ: حكككديث حمكككوو يريا، ٖ٘ٙ( لتكككاف الطتكككاررو بكككاف ال تلبكككن صكككار ب،يكككر طتكككير بكككرقه )ٝٛٗ/ٗ( ريا، التريكككذٌ )ٖ)
( يقككد صككحح ادلبككانث هككذا الحككديث ٖٛٗٙيٖٚٗٙ)حو ٝٚٙ/ٖ(و ٙٛٝ)حو ٕٞٗ/ٖو (و يأبككي دايدٚٗ٘)حو ٖ٘ٙ/ٖو النمككائث

 .ٙ٘ٙ/ٖو ِحيح الجامع الِغير ينظر: يو ىيي  طرق .
 .ٜٖٚ/٘و (ٛٙٝٗلتاف الصيهو باف صيه اشر ذٌ الحىوو برقه ) و( ريا، يم ه فث صحيح ٗ)
لبنكاوو ييلتبكو –يمممكو الرمكالوو بيكري  زاد المعراد فري ىرد  خيرر العبراد، ى(و ٖٜٚ) يحيد بو أبث بلر بو أييفابن القيم، ( ٘)

 (.ٗٛ/ٗ)و هٖٙٞٞ (وٜٗ)طالينار اإلماييوو الليي و 
 .ٜٖٚ/٘و (ٛٙٝٗلتاف الصيهو باف صيه اشر ذٌ الحىوو برقه ) ،ِحيحو( ريا، يم ه فث ٙ)
 .ٜص وث اليط ف الةالث يو اليبحث ادين يو هذا البحث( ميلتث ت ريى  فٚ)
بككاف امككتحباف صككياه و لتككاف الصككياهو ِررحيح مسررمم(و ٖٛٗ )  أبككي الحمككيو يمكك ه بككو الحىككاج اللشككيٌر النيمككابيٌرمسررمم: ( ٛ)

 ٚ)و )د.ط(و )د. (لبنكككاوو -تحليكككل: يحيكككد فكككماد ابكككد البكككاقثو دار إحيكككا  التكككراث البربكككثو بيكككري و ةاةكككو أيكككاه يكككو لكككن شكككتر
-و يلتبو الرمكالو الحديةكوو ايكاو، أحكام الِيام واالعتكافاإلبراهيه ةمحمد عقم ينظر:(و ي ٖٖٗٛبرقه ) وٖٗٝ/ٗو يى دا (
   .٘ٛٗصو ٖهو ي،ٖٚٝٞ(و ٗ)طادردوو 

و لتكاف الصكيهو بكاف صكياه وأيامرو  الجامع الِحيح المختِر من سرنن رسرول اهلليحيد بو إميااين الىبفثو البخار ، ( ٜ)
و اليلتبكو البصكريو يراىبو يضبط يفترمو: يحيد ا كث اللطكفو يهشكاه كويددا ابنكاوو -أىكزا (و بيكري ٙ)يى كد ياحكد و الب كاٌر
 (.  ٜٖٞٞه. برقه )ٕٕ٘ٗو (ٖ)ط

 (. ٕٖٝٞ) ح رقه ،السابق المِدر( ٝ)
 (. ٜٞٞ/ٗ)و (ٖٖٝ٘برقه ) وو لتاف الصياهو باف النتث او صياه يييث الفطر يادضحلِحيح مسمم( ٞ)
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 (. ٖٙٝٞو لتاف الصيهو باف صيه ييه الىيبوو برقه )ِحيح البخار ( ٕٖ)
 (. ٖٛٝٞ) ح رقه وِحيح البخار ( ٖٖ)
 (.  ٕٕٝ/ٗ)و (ٖٖٖٙبرقه ) وو لتاف الصيهو باف تحريه صياه أياه التشريلِحيح مسمم( ٖٗ)
او امكتلبان شكتر ريضكاو بصكيه باف النتث و لتاف الصيهو السنن الكبر (و ٝٚٙ )  أحيد بو الحميو بو ا ث البييقي:( ٖ٘)

المككبيديوو -تحليككل: يحيككد ابككد اللككادر اطككاو يلتبككو دار البككازو يلككو اليلريككو ويككيه أي يككيييو يالنتككث اككو صككيه يككيه الشككم
حله ادلبانث ا ل الحديث فكث الىكاي   ينظر:(.يالحديث صحح  ادلبانث. ٜٜٗٙبرقه ) و(ٕٝٗ/ٙيى دا . ) ٕٖهو ٖٙٞٞ
 (.ٙٛٞٗ) ح رقه وح الجامعِحييفث  و(ٖٗٞٗ/ٖ) الص،ير

 (.ٕٗ-ٖٝ/ٗ)و (ٞٛٞو لتاف البيديوو باف البين فث أياه التشريلو برقه )ِحيح البخار ( ٖٙ)
 (.ٜٜٚ) ح رقه و(ٖٖٗ/٘) وجامع الترمذ ( ٖٚ)
 (.ٝ٘ٙٗ) ح رقه و(ٕٖٗ/ٙ) وسنن أبي داود( ٖٛ)
 (.ٜٜٖٗ) ح رقه و(ٕٗٛ/ٗ) وسنن ابن ماجو( ٜٖ)
 (.ٝٗٗ٘يٜٗٗ٘) ح رقه و(ٛٝ/ٚ) وطببو الرمالو ،مسند أحمد( ٖٝ)
 (.ٙٛٝٗ) ح رقه و(ٖٝٙ٘/ٗ)، ِحيح ابن خزيمة( ٖٞ)
 (.ٕٗ-ٖٝ/ٗ)و (ٞٛٞو لتاف البيديوو باف البين فث أياه التشريلو برقه )ِحيح البخار ( ٕٗ)
 (.ٜٜٚ) ح رقه و(ٖٖٗ/٘) وجامع الترمذ ( ٖٗ)
، رسرول اهلل إل   يح المختِر بنقل العدل عن العدلالمسند الِح هكك(وٖٛٗ بو الحىاج اللشيٌر النيمابيٌر ) امسمم، ( ٗٗ)

(و ٘٘ٝ/ٗ)و بيككري  –لتككاف االاتلككافو بككاف صككيه اشككر ذٌ الحىككوو تحليككل: يحيككد فككماد ابككد البككاقثو دار إحيككا  التككراث البربككث 
و ِاككْو أدِٔاِيككْشو ِاككٔو ْإٔبككِراْهيِهو ِاككْو ِأبككث ِبٔلككْر ٔبككّو ِأْبككث ِشككٔيِبِوو ِيِأّبككي ّلِرٔيككُف ِيأِْمككِحاّل اككو ِأبككث ّيِباْيِيككوِ  ( يككو طريككلٜٖٖٛبككرقه )

 ب .-رضث اهلل انتا-أدِٔمِيْدو ِأو اائشو
ى(و لتاف الصياهو باف يكا ىكا  فكث صكياه البشكرو تحليكل: بشكار ٜٞٗ )  جامع الترمذ و يحيد بو ايمل بو ِمٔيررو الترمذ ( ٘ٗ)

   (.ٜٛٚ(و برقه )ٖٖٗ/ٗ)و هٖٝٞٞ و(ٖبيري و )طاياد يبريفو دار ال،رف اإلمايثو 
لتككاف الصككياهو بككاف صككياه السررنن الكبررر ، هككك(و ٕ٘٘ )  أبككي ابككد الككرحيو أحيككد بككو شككبيف بككو ا ككث ال رامككانثالنسررائي، ( ٙٗ)

بكو احلل  ي رج أحاديةك : حمكو ابكد اليكنبه شك بثو أشكرف ا يك : شكبيف ادرنكاميطو قكده لك : ابكد اهلل و البشر يالبين في ...
 (.  ٚٝٝٗ(و برقه )٘ٙٗ/٘)و هٖٕٕٗ(و ٖ)طبيري و  ولرمالوابد اليحمو الترلثو يمممو ا

البكاقثو تحليكل: يحيكد فكماد ابكد  وو لتاف الصياهو باف صياه البشكرسنن ابن ماجو(و ٜٚٗ )  يحيد بو يزيد اللزيينث وابن ماجو( ٚٗ)
 (.  ٜٖٞٗبرقه ) و(ٖٚٚ/ٖ) و)يى داو(و (ٖلبناوو )ط-دار الفلرو بيري 

و لبنكاو-و تحليكل: يحيكد يصكطفل اداظيكثو اليلتكف اإلمكايثو بيكري ِحيح ابرن خزيمرةحالو و يحيد بو إمابن خزيمة( ٛٗ)
 (.  ٕٖ٘ٗ)ح(و ٕٕٖٞ/ٗ)و هو أرببو يى دا ٕٜٖٞ-هكٕٖٞ٘

 يصنف  فث اليرتبو الةانيو يو اليدلميو. و٘٘ص والبو حىر و( تبريف أهن التلديس بيراتف الييصيفيو بالتدليسٜٗ)
 .ٖ٘صو المِدر السابق( ٝٗ)
ككٔيهْ سررنن أبرري داود،  هككك(وٜٚٗ )  مكك يياو بككو ادشككبثأبررو داود، ( ٞٗ) تحليككل: يحيككد يحيككث و ِبككاف ْفككث ِصككٔيْه ألِبٔشككْرو ْلتِككاف الصَّ

 ( ٜ٘ٙٗ (و برقه )ٚٗ٘/ٗ) وبيري  –ريوو صيدا الديو ابد الحييدو اليلتبو البص
(و ٜٝ٘ٗ( ح)ٖٝٞ/ ٘(و ي)٘ٞٛٗلتاف الصياهو بكاف ليكف يصكيه ةاةكو أيكاه يكو لكن شكترو بكرقه ) ول نمائث السنن الكبر ( ٕ٘)

 (.ٕٗٗ( ح)ٜٖٙٗ/ٙ(و )ٜٗ٘ٗ( ح)ٕٚٗ/ٙ)و ِحيح سنن النسائييصحح  ادلبانث فث . (ٖٖٝ/٘)
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تحليكل: شكبيف ادرنكميطو يص كريوو إشكراف: ابكد اهلل مسند اإلمام أحمرد برن حنبرل، هكك( ٖٙٗ )  بو يحيد بو حنبناو أحمد( ٖ٘)
يو طريل  و(ٜٜٛ٘ٗح ٜٚ٘/ٚٙ(و ي)ٝٛٙٛٗحٞٛ/ٙٙ(و ي)ٙ٘٘ٗٗحٙٗ/ٜ٘)و هٖٕٕٗ(ٖالترلثو يمممو الرمالوو )ط

 مري، يافاو لاهيا او أبث ايانو ب  ية  .
يحيكد ي -تحليكل يتلكديه: يحيكد زهكٌر النىكار شرح معاني اآلثار، ى(و ٖٗ٘ ) و أبي ىبفر أحيد بو يحيد بو مايوالطحاو ( ٗ٘)

 (.ٖٞٗ٘(و باف صيه ااشيرا و برقه )ٜٛ/ٗ)و هٖٙٞٞ(و ٖ)طميد ىاد الحلو االه اللتفو 
لبنككاوو  –و تحليككل: يحيككد ابككد اللككادر اطككاو دار اللتككف الب ييككوو بيككري  السررنن الكبررر ى(و ٝٚٙ )  أحيككد بككو الحمككيوو البييقرري( ٘٘)

 (.٘ٞ٘ٝح) و(ٖٜٙ/ٙ)و هٕٕ٘ٗ(و ٘)ط
 (. ٞٚٙٛٗ) ح رقه و(ٞٚ/ٙٙ) و( يمند أحيدٙ٘)
ررمي، ( ٚ٘) و تحليككل: حمككيو مكك يه أمككدو دار اليككلييو ل تككراثو مسررند أبرري يعمرر هككك(و ٜٕ٘ )  أحيككد بككو ا ككث بككو اليةّنككلأبررو يعمرر  المِو

 (.ٕٜٝٙ)ح وٞٛٙ/ٖٗ وهٖٙٝٞو (ٖميرياو )ط-ديشل
 و تحليكل: شكبيف ادرنكميطوِحيح ابن حبران بترتيرب ابرن بمبرانحباو بو أحيد التيييث البمكتثو  و أبي حاته يحيد بوابن حبان( ٛ٘)

 (.ٗٗٙٛ)حو ٗ٘ٗ/ٖٙ وهٖ٘ٞٞ-هكٖٖٙٙ(و ٗ)طلبناوو -يمممو الرمالوو بيري 
-الييصكنم يياو بو أحيد بو أييفو اليبىه اللبيرو تحليل: حيدٌ بو ابداليىيد الم فثو يلتبو الب كيه يالحلكهو الطبراني، ( ٜ٘)

 (.  ٛٞ٘يٙٚ٘( ح)ٖٛٗيٕٚٗ/٘ٗ) ويى داٍ  ٕٗهو ٖ٘ٝٞ-هكٕٖٙٙ(و ٗ)طالبرالو 
 .  ٖٚٚ/ٖو (ٕٜٙٗلتاف الصياهو باف ليف لاو يصيه ةاةو أياه يو لن شترو برقه ) ول نمائث والسنن الكبر ( ٝ٘)
تحليكل: يىيياكو يكو لنربالِ، سير أعالم ا ى(وٜٝٙ )  شيس الديو أبي ابد اهلل يحيد بو أحيد بو اةيكاوالذىبي،  ينظر:( ٞ٘)

 (.ٜٖٗ/ٝ)و هٖٚٝٞو (٘)طميرياو  - شبيف ادرناميطو يمممو الرمالوو ديشل :اليحلليو بإشراف
خالِرة ترذىيب تيرذيب الكمرال فري أسرماِ الرجرال هكك( ٘ٗٞ )  أحيكد بكو ابكد اهلل بكو أبكث ال يكر اليينكثالخزرجري،  ينظر:( ٕٙ)

تحليل: ابد الفتكاح أبكي  كدرو يلتكف اليطبياكا  مة الكوكباني الِنعاني(، )وعميو إتحاف الخاِة بتِحيح الخالِة لمعال
 )  شكيس الكديو أبكي ابكد اهلل يحيكد بكو أحيكد بكو اةيكاو، يالكذهبث .(ٜٙ/ٖ) وهككٖٖٛٙو (ٚ)طمكيرياو  - اإلماييوو ح ف

 وهٕٕ٘ٗو (ٖ)طإلمكايثو تحليل: بشار اكٓياد يبكريفو دار ال،كرف اتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم، هك(و ٜٝٙ
(٘/ٗٗٗ.) 

بإاانكو: يزارر اليبكارف ، تحليكل: يحيكد ابكد اليبيكد  كاوالثقرات، هكك( ٙٚ٘ )  يحيكد بكو حبكاو بكو أحيكد الّبمكتثو ابن حبان( ٖٙ)
 وتراريخ اإلسرالمي .(ٕٖٝ/ٜ)  وهٜٖ٘ٞ و(ٖل حلييو الباليو التنديوو دائرر اليبكارف البةيانيكو بحيكدر صبكادو الكدلو التنكدو )ط

 (.ٗٗٗ/٘) و ذهبثل
 (.ٖٛ٘/ٖ)و ل ذهبث والكاشف( ٗٙ)
 (.ٖٚٚ/ٖ) وتقريب التيذيب( ٘ٙ)
 (  ٜٙٛٗ/ٚ) ودبث نبيه ومعرفة الِحابة( ٙٙ)
(و ٖٛٝ/ٛ) ولتلث الكديو الفامكث والعقد الثمين في تاريخ البمد األمينو  .(ٖٞٙٚ/ٙ) واالستيعاب في معرفة األِحاب ينظر:( ٚٙ)

 (.ٜ٘ٗ٘) ويريار التتذيبيو .(ٖٜٖ/ٖٗ) ولي، طاٌ وتيذيب الكماليِاليان 
 (.ٛٝٗ/ٙ) ودايد ل بباد وأبيوشرح سنن  .(ٖٗٝٝ) وريار التتذيبيو ينظر:( ٛٙ)
يانة ِحيح .(ٛٚ/ٖ) ومقدمة ابن الِالح( ٜٙ)  (.ٜٖٝ/ٖ) ومسمم ِو
 (.ٖٛٞ/ٜ) وِحيح سنن أبي داود( ٝٙ)
 (: يلبينوٖٝٛ/ٖ) والتقريبيقان ان  ابو حىر فث  .(ٜٞٛ/ٗ) والمغني في الضعفاِي .(ٝ/ٖٗ) وتيذيب التيذيب ينظر:( ٞٙ)
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 في  نظرو فتي بتذا اليصف يىتين البيو. :يقين الحافظ ابو حىر
 .(ٖ٘ٗ/ٗ)و (ٜٝٚلتاف الصيهو باف يا ىا  فث البين فث ادياه البشرو برقه )و ىاي  التريذٌ( ٕٚ)
  ويحيكد زهيكر الشكاييشو اليلتكف اإلمكايثي  - نكميطتحليل: شكبيف ادر شرح السنة، ى(و ٖٛٚ )  الحميو بو يمبيدو البغو ( ٖٚ)

 (.ٛٙ٘/ٙ) وهٖ٘ٝٞ (وٗ)طلبناوو  - ميرياو يبيري  - ديشل
حللك  يراىك  نصيصك  ي كرج أحاديةك : ابكد الب كث ابكد الحييكد حايكدو يلتبكو شرعب اإليمران،  (وٝٚٙ )  أحيد بو الحمكيوو البييقي( ٗٚ)

 (.ٖٖ٘/ٚ)و هٕٕ٘ٗ/هكٖ٘ٗٙو (ٖو )طر الم فيو ببييباٌ بالتندالرشد ل نشر يالتيزي  بالرياض بالتبايو ي  الدا
 .(ٖ٘ٗ/ٗ)و (ٜٝٚو لتاف الصيهو باف يا ىا  فث البين فث ادياه البشرو برقه )جامع الترمذ ( ٘ٚ)
كمال تيذيب .(ٖٙٞ/ٚ) ول ذهبث وتاريخ اإلسالم( ٙٚ)  (.ٖٚٛ/ٖٖ)و الليان وا 
 (.ٕٕٖ/ٙ) وميزان االعتدال( ٚٚ)
 (.ٜٝ/ٖٗ) ولي، طاٌ ولكمالا إكمال تيذيب( ٛٚ)
تحليل: يحيث الكديو ابكد الكرحيو ريضكاوو المنيل الرو  في مختِر عموم الحديث النبو ، يحيد بو إبراهيه و ابن جماعة( ٜٚ)

 (.ٕٛ/ٖ) وىٕٖٛٙ و(ٗ)طميرياو -دار الفلرو ديشل
 (.ٜٞ/ٚ) وفتح المنعم شرح ِحيح مسمم ينظر:( ٝٚ)
 المِدر السابق نفسو.( ٞٚ)
 .(ٕٛٙ/ٗ) وفتح البار  شرح ِحيح البخار ( ٕٛ)
 .اليط ف ادين يو اليبحث ادين يو هذا البحث ينظر:( ٖٛ)
اليكيسو دار الفلكر ل طبااكو يالنشكر تحليل:   يكن يحكث الكديو المبسوط،  وهك(٘ٝٙ )  و يحيد بو أحيد بو أبث متنالسرخسي( ٗٛ)

(. يالحككديث الككذٌ ذلككر، المر مككثو لككه أىككد، فككث لتككف الريايككوو يلككه أىككد يككو ٗٞ/٘)و هٕٕٕٗ(ٖلبنككاوو )ط - يالتيزيكك و بيككري 
 امتشتد ب   ير،.

 (.ٗٞ/٘)و هٖ٘ٞٞ(و د.ط)لبناوو -دار اليبرفوو بيري المبسوط،  وهك(٘ٝٙو يحيد بو أحيد بو أبث متن) السرخسي( ٘ٛ)
 (.ٖٕٗ/ٖ)و ىٕٖٖ٘(و ٘)طلبناوو -و تلليف: لىنو يو الب يا  برئامو نظاه الديو الب  ثو دار الفلرو بيري الفتاو  اليندية( ٙٛ)
الفلككرو و دار مواىررب الجميررل فرري شرررح مختِررر خميررلى(و ٙٚٞ )  يحيككد بككو يحيككد بككو ابككد الككرحيو الراينككث اليككاللثالحطرراب، ( ٚٛ)

 .(ٕٗٙ/ٗ)و هٖٗٞٞ(و ٘)طلبناوو  - بيري 
 (.ٕٗٙ/ٗ)و ( ينح الى ين شرح ا ل ي تصر   ينو ليحيد ا يشٛٛ)
و لبنكككاو-تحليكككل: يحيككد ابكككد المكككاه شكككاهيوو دار اللتكككف الب ييكككوو بيكككري بمغرررة السرررالك ألقررررب المسرررالك، أحيكككدو الِررراو ، ( ٜٛ)

 (.ٛٙٙ/ٖ)و هٖٚٞٞ
 (.ٝٝ٘/ٗ)و وروضة الطالبين .(ٛٝ٘/ٛ)و المجموع شرح الميذب( ٝٛ)
 (.ٛٙٙ/ٖ) ،معرفة معاني ألفاظ المنياجإل   تاجمغني المح( ٞٛ)
 و حللك  يا كل ا يك : يحيكيد ادرنكاميطوالمقنع في فقو اإلمام أحمدهك(و ٕٗٛ و ييفل الديو ابد اهلل بو أحيد اليلدمث ) ابن قدامة( ٕٜ)

 (.ٕٖٛ/ٖ)و هٕٕٕٗو (ٖو )طالمبيديو–يياميو يحييد ال طيفو يلتبو الميادٌ ل تيزي و ىدر 
 تحليل: ابد اهللكتاب الفروع ومعو تِحيح الفروع لممرداو ،  هك(وٜ٘ٛ )  يحيد بو يف ح بو يحيد اليلدمثفمح، بن م( اٖٜ)

   (.ٜٝ/ٚ)و هٕٕ٘ٗو (ٖالترلثو يمممو الرمالوو )ط
: تحليكلاإلنِاف في معرفة الراجح من الخالف،  هك(و ٚٝٝاا  الديو أبي الحمو ا ث بو م يياو بو أحيد ) الَمْرداو ، ( ٜٗ)

 (.ٛٗٚ/ٜ) وهٖٚٞٞ و(ٖ)طيصرو  - ابد اهلل الترلثو يابد الفتاح يحيد الح يو دار هىر ل طبااو يالنشرو اللاهرر
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 (.ٝ٘٘/ٗ) ودار اللتف الب ييوكشاف القناع عن متن اإلقناع، ى(و ٖٕٖٚ )  ينصير بو يينس، يالبيوت( ٜ٘)
 وىٖٗٗٙ و(ٖ)ط ودار ابككو الىككيٌزاد المسررتقنع، الشرررح الممتررع عمرر  ز  ى(وٖٖٗٙ )  يحيككد بككو صككالحو ابررن عثيمررين( ٜٙ)

(ٛ/ٜٕٙ  .) 
   (.ٕٙٙ/ٙ) ولبناوو د.ط - دار الفلرو بيري المحم  باآلثار، ى(و ٛٚٙ )  و يحيد ا ث بو أحيدابن حزم( ٜٚ)
–يمممكو الرمكالوو بيكري  زاد المعراد فري ىرد  خيرر العبراد،  وهكك(ٖٜٚ)   يحيد بو أبكث بلكر بكو أيكيف وابن قيم الجوزية( ٜٛ)

   (.ٚٛ/ٗ) وهٖٙٞٞهك/ٖٖٚٙ و(ٜٗ)طلبناوو ييلتبو الينار اإلماييوو الليي و 
 . ٖ٘صو و ل ،في ثمن أخطائنا في العشر( ٜٜ)
 ووحاشرررية الطيطررراو  عمررر  مراقررري الفرررالح .(ٚٛ٘/ٗ) ومطبررروع بحاشرررية البحرررر الرائرررق منحرررة الخرررالق البرررن عابررردين ينظكككر:( ٜٝ)

 .(ٛٙٙ/ٖ) ول صكاٌي ووبمغة السرالك ألقررب المسرالك .(ٖٕٙ/ٗ) وطراب مثل  وومواىب الجميل شرح مختِر خميل .(ٕٕٙ/ٖ)
وشررح منتير   .(ٜٖٙ/٘) والبكو قدايكو ووالمغني .(ٜٗٙ/٘) و؛ ل يكايردٌوالحاو  الكبير .(ٕٝ٘/ٛ) والميذب المجموع شرحي

 (.ٝٚٙ/ٙ) والبو حزه وواإلحكام .(ٙٞٙ/ٖ) ول بتيتث واإلرادات
   (.٘ٙ٘/ٖ) وهٖٙٞٞ(و ٗو )طلبناو –دار اللتف الب ييوو بيري  تحفة الفقياِ، ى(و ٕٙٚ)  يحيد بو أحيدالسمرقند ، ( ٜٞ)
دار اللتكاف اإلمكايثو البحرر الرائرق شررح كنرز الردقائق، هكك(و ٕٜٞ)   زيو الديو بو إبراهيه بو يحيكد اليصكٌرابن نجيم، ( ٕٝ)

 (.ٜٗٗ/ٗ)(و  .د) (وٗ)ط
 (.ٖٕٙ/ٗ) ول حطاف ومواىب الجميل في شرح مختِر خميل( ٖٝ)
 دارأسيل المدارك شرح إرشراد السرالك فري مرذىب إمرام األئمرة مالرك، هكك( ٜٖٞ٘ أبي بلر بو حمو بو ابد اهلل ) الكشناو ، ( ٗٝ)

 (.ٗ٘ٙ/ٖ)(و ٗ)طلبناوو  - الفلرو بيري 
 (. ٕٜ/ٚ) ول نيٌي والمجموع( ٘ٝ)
 (.ٖٕٖ٘/٘) ول يايردٌ والحاو  الكبير( ٙٝ)
 (.ٖٖٗ/٘) والبو قدايو والمغني( ٚٝ)
 (.ٗٞ/ٝٗ)، الموسوعة الكويتية ينظر:ي  (.ٛٙٙ/ٖ) ومعرفة معاني ألفاظ المنياجإل   مغني المحتاج( ٛٝ)
 (.ٜٗٙ/٘) والحاو  الكبير( ٜٝ)
 (.ٜٖ/ٜ) والمحم ( ٝٝ)
ت كري، الحكديث تفصكيا  ينظكر:ي  .(ٞٛٞ(و لتاف البيديوو باف البين فث أياه التشكريلو بكرقه )ٕٗ-ٖٝ/ٗ) وِحيح البخار ( ٞٝ)

 يو هذا البحث. ٛص واليط ف الةانث يو اليبحث ادينفث 
 يو هذا البحث. ٝ-ٜص وت ري، الحديث تفصيا فث اليط ف الةانث يو اليبحث ادين ينظر:( ٕٞ)
 يو هذا البحث. ٖٖ-ٕٖص وت ري، الحديث تفصيا فث اليط ف الةانث يو اليبحث ادين ينظر:( ٖٞ)
 يو هذا البحث. ٝ-ٜص والةانث يو اليبحث ادينت ري، الحديث تفصيا فث اليط ف  ينظر:( ٗٞ)
 يو هذا البحث. ٖٖ-ٕٖص وت ري، الحديث تفصيا فث اليط ف الةانث يو اليبحث ادين ينظر:( ٘ٞ)
 (.ٜٖٛٞ( يهي ىز  يو حديث طيين ريا، الب اٌر فث لتاف الصيهو باف صيه الدهرو برقه )ٙٞ)
 (و لتافٜٕٝ/ٗ) وِحيحوييم ه فث  .(ٜٗٞٚيذلر فث اليممو برقه )(و لتاف ال باسو باف يا ٖٙٛ/ٜ)و ( ريا، الب اٌرٚٞ)

 (.ٖٖٖٚالصياهو باف فضن الصياهو برقه ) 
 (.ٕٛٙ/ٗ) وفتح البار  شرح ِحيح البخار ( ٛٞ)
 اليطببو اللبًرإرشاد السار  لشرح ِحيح البخار ، هك(و ٘ٗٞ )  وبلر اللتيبث اليصٌر ثأحيد بو يحيد بو أبالقسطالني، ( ٜٞ)
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 (.ٜٖٗ/ٗ) وىٖ٘ٗ٘و (ٜ)طريوو يصرو اديي
ِحيْح ي .(ٝ٘ٗ/٘) ول ترٌر والكوكب الوىاج شرح ِحيح مسمم بن الحجاج ينظر:( ٝٞ) َِ كوَثر الَمَعاني الدهَراِر  في َكْشِف َخَبايا 

 (.ٞٝ/ٚ)و ل لاٌر وومرقاة المفاتيح(و ٚٝ٘/٘)و ل يبارلفيٌر ووتحفة األحوذ  .(ٝٛٗ/ٕٖ)و و ل شنليطثالُبَخار 
 يو هذا البحث. ٖٖ-ٕٖت ري، الحديث تفصيا فث اليط ف الةالث يو اليبحث ادين ص ينظر:( ٞٞ)
 ( ييا ببدها.ٗٛ/ٗ) وزاد المعاد ينظر:( ٕٕٖ)
 دار إحيكا  التكراث البربكثوالمنياج شرح ِحيح مسمم بن الحجاج،  وهكك(ٜٛٛ أبي زلريا يحيث الديو يحيل بو شرف ) النوو ، ( ٖٕٖ)

 شرررح الوىراج والكوكرب .(ٜٞ/ٚ) والمرنعم شررح ِرحيح مسرمم فرتح ينظكر:ي  .(ٖٜ/ٝ) وىٖٗٞ٘ (وٗ)طلبنكاوو  - بيكري 
 .(ٜ٘ٗ/ٖ٘) ون الحجاجب مسمم ِحيح

 . ٖ٘ص وو ل ،في ثمن أخطائنا في العشر( ٕٖٗ)
 يو هذا البحث. ٞ-ٝص وت ري، الحديةيو تفصيا فث اليط ف الةانث يو اليبحث ادين ينظر:( ٕٖ٘)
 .ٖ٘ص ول ،في ث ومن أخطائنا في العشر( ٕٖٙ)
 .ٜص وت ري، الحديث ينظر:( ٕٖٚ)
 .(ٜٖٗ/ٗ) ول لمككطانث وإرشرراد السررار  لشرررح ِررحيح البخررار ي .(ٕٛٙ/ٗ) وفررتح البررار  شرررح ِررحيح البخررار  ينظككر:( ٕٖٛ)

ررِحيْح  .(ٝ٘ٗ/٘) ول تككرٌر الكوكررب الوىرراج شرررح ِررحيح مسررمم بررن الحجرراج َِ كرروَثر الَمَعرراني الرردهَراِر  فرري َكْشررِف َخَبايررا 
 .( يلاهيا ل يبارلفيٌرٞٝ/ٚ) وومرقاة المفاتيح .(ٚٝ٘/٘) ووتحفة األحوذ  .(ٝٛٗ/ٕٖ) وو ل شنليطثَخار البُ 

 .يو هذا البحث ٛص وت ري، الحديث ينظر:( ٜٕٖ)
 يو هذا البحث. ٖٗص( ٕٖٝ)
 .المرجع السابق نفسو( ٕٖٞ)
 ( ييا ببدها.ٗٛ/ٗ) وزاد المعاد ينظر:( ٕٖٖ)
 (.ٝ٘ٗ/ٖ٘) وبن الحجاجالكوكب الوىاج شرح ِحيح مسمم ( ٖٖٖ)
 (.ٖٝٞ/ٕٖ) والمنيل العذب المورود شرح سنن أبي داود( ٖٖٗ)
 (.ٜٙٙ/ٚ) وفي  القدير( ٖٖ٘)
 (.ٜ٘ٗ/ٕٖ) والفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد( ٖٖٙ)
 (.ٚ/٘) وشرح كتاب الحج من ِحيح مسمم( ٖٖٚ)
 (.ٛٝٗ/ٝ) وشرح سنن أبي داود لمعباد( ٖٖٛ)
 ( ييا ببدها.ٗٛ/ٗ) وزاد المعاد ينظر:( ٜٖٖ)
 (.ٖ٘)ص وخالِة الدراسة الحديثية ينظر:( ٖٖٝ)
 (.ٝ٘ٗ/ٖ٘) والكوكب الوىاج شرح ِحيح مسمم بن الحجاج( ٖٖٞ)
 (.ٖٝٞ/ٕٖ) والمنيل العذب المورود شرح سنن أبي داود( ٕٖٗ)
 (.ٜٙٙ/ٚ) وفي  القدير( ٖٖٗ)
 (.ٜ٘ٗ/ٕٖ) والفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد( ٖٗٗ)
 (.ٚ/٘) ومن ِحيح مسممشرح كتاب الحج ( ٖ٘ٗ)
 (.ٛٝٗ/ٝ) وشرح سنن أبي داود لمعباد( ٖٙٗ)
 (.ٕٛٙ/ٗ) وفتح البار ( ٖٚٗ)
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 (.ٚٝ٘/٘) وتحفة األحوذ ( ٖٛٗ)
 (.ٝٛٗ/ٕٖ) وكوثر المعاني( ٜٖٗ)
 .ٖ٘صو و ل ،في ثمن أخطائنا في العشر( ٖٝٗ)
 :( ا ل ييق  ال ىنو الدائيو لإلفتا ٜٕٙٗٗ) الممان يالىياف فث الفتًي رقه ينظر:( ٖٞٗ)
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