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Abstract 

 

This research aims to shed light on a problem in the minds of 

deviants and skeptics in the approach of God Almighty and His 

Messenger. This problem focuses on the appeal of the hadith of 

Al-Bukhari and Muslim, which proves that the Prophet X came to 

Umm Haram bint Milhan and slept in her home at noon. 

The search for these forms answered comfortably, reviewing the 

transport and mental evidence, so that no loophole remains unless 

it is closed tightly. 

In conclusion, the answer is that this act is one of its 

characteristics, as it is like a father visiting his children, 

inspecting their conditions, meeting their needs, seeking their 

pension and showing mercy on their youth, especially since Umm 

Haram died her brother who was caring for them in one of the 

Muslim battles with the infidels. 
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 1املقدمــــــــــــــــــــــــــة

  احلؿدد ُ         
ِ
دد اقضددعػيِ  ،  هِ بددي ِ ىل عِ َعدد مِ عِ ، ا ددـْ  واقثـددي ِ  احلؿدد ِ  ق  حِ تَ ْسدد، مُ  اقعددي ػَ  ب  رَ  لل دد الةُ واقص   المُ واقس 

دددد دددددق  كي  يبددددد  نَ ى اقعَ َؼدددددتْ وأَ  وإمددددديِم ا ت ؼددددػَ  ا ر دددددؾػَ   ِ عددددىل  دددددق   ، اقطدددددي ر نبدددددػ اقطق   قدددددهِ ىل آوَعددددد،    ٍ حمؿ 

ددد ، وٓ،  ، َوَمدددْن َ دددير ِمـ دددي عدددىل َ ْرِثدددم وأـتػدددى أَددددَرُ م إؼ  دددوِم اقددد   نِ يمػا قَددد ر  اقُغددد هِ يبتِ حَ وَصددد ؿدددا ـيمدددة ُأم 

عددىل إقددال ،  ، إٓ بيحلػدديظِ هُ ػيتُ ؾددْة ِصددعَ ، وَ  هُ أؿددرا ُ  ْة خَ ؿَ ، وٓ َشددأطراُؿددهُ  جمتؿددٌع، وٓ سي ددؽْة  هنددَ  

ُك برتفِ  عُ َض عْ َض تَ وََيبِط بنمهيهلي، و َ    :  ُ عْ بَ وَ ،  يئلِ َض ؾا ختىل  عن اقػَ اقرذائل، فُ  هُ تسو ُ  حػَ  في، و تػؽ 

ددؿَ أُ  وأكدي بيقؼصدد ةِ  ققسددْة  رتةٍ َؿدد ـد ُ ؿؿُ   اقعؾددمِ  وطؾبدد ِ ،  صدػ مددن  فدد ٍ ا تخص   ـػددعُ  َ ،   ثي َحدد وضددوعٍ يف مَ  رُ ؽ 

ددددوَ ، ؿَ  أقددددرى مددددن  فدددد ٍ  ؿومدددديً عُ  آ تاعددددي وعدددد   لِ اقتواُصدددد عِ مواـدددديف  فثدددد اً   ُ    رَت َتدددد عبدددديرةٍ كظددددري عددددىل  عَ ـَ

فدين قؾتعؾدقم او  وا ٌ َ د ؿقدهِ  مـده وٓ ضد َ  ٓ حدرَج  آ ـبقد ِ  بدي رأةِ  اخلؾدوةَ  أن  و ي  ،  ورةِ ا لُ   يئقيِت اقػَض 

 أنْ  لحببددددُة ؿَ حددددين ، ؾْ مِ  رام بـددددِة َحدددد ام   بحدددد  ِ   ا ـحرؿدددونَ   ددددمٓ ِ  سددددت ُ  ، و َ  واقؽددددا ِ  او قؾبقددددعِ  قؾعدددالِج 

 يً َضددددرِ عْ تَ ْس ، مُ (1) فدددديـعَ  يمَ اقؾثَدددد قطَ ِمددددوأُ ي ، ؿقفددددي وحوهَلددد  اُ  اِلدددد رَ ثُددددي فَ تِدددداق   ق ِ ا سدددلَ  عددددن  دددد هِ  يَب َؼدددداقـ  َف ِشدددفْ أَ 

ـَ ِض  عؾؿي   بل ؾوٍب ،  إحي  َ     . ٕح ٍ  تسػقهٍ  أو جتر ٍح  من ؾ ِ ،  اقعؾؿّي  ِ  حْ اقبَ  ـفِج مَ  واع ِ ؿن 

ي تِددددداق   عدددددن آحي  دددددِ   آو ِ  يف ا بحدددددِ   تؽؾؿدددددُة ،  حثدددددػِ مب إؼفي تُ ػْ ، وصدددددـ  واحددددد ٍ  فدددددي يف  دددددؾٍك ؿجؿعتُ 

ـُ ،  بُب اقّسدد ا فددينَ ْفدمَ  آ ـبقدد ِ  بددي رأةِ  م اخلؾددوةَ ى وحتددر  َفدـْ تَ  مددي  ، وذفددرُت فددي ؿِ ؽْ ُح  مدع بقددينِ فددي بتخريِ  ُة ْؿددو

يف  وتؽؾؿددددُة .  احلدددد  ِ   مِ ْفدددؿَ  إطدددديرِ يف   و زٍ ُمددد بشددددؽلٍ  قؾحددد  ِ   ى اقعدددديمِ ا عـَددد ـددددُة ق  بَ ، وَ  ن ؾر دددٍب قفدددي ِمددددؿِ 

 ع آ يبدد ِ َمدد فيٍت بُ ن ُشددِمدد ومددي ؿقددهِ  امٍ حددرَ  ام   عـدد َ ×  اقـبددي   قؾوقدد ِ َـ    ِ  عددن َحدد اقثدديب بيقتػصددقلِ  ا بحددِ  

   . وخترييً وتـسقؼًي  بطيً ورة ، َض ُص  أؿضلِ عىل    ا اقبحُ   ققخرَج  تطيع ؛ا ْس  ف يُ   ُة قْ  َ بَ وَ ـفي ، عَ 

بُل َبْحثًي بعـواِن : )( ف1) ـَ ُت ِمْن  َفيِت ِمْن َعيئَِشَ  َوَص × ُشُبَفيٌت وإَ يَبيُُتَي َحْوَ  زواِج اقـ بِي  َا َكَؽْ ِػق َ  ُأم 

 َواِضٍح ا مِمـػَ 
ٍ
َعن َطر ِق مجِع  ، بفيِت اقُش  إلديرةِ  الهلي اقطيعـونَ من قِ   ُ ػُ ـْ ي  َ تِ اق   فل آحتآِت (. وَبقّـُة بجال 

.   وتػصقالً ورشحيً  قؽالِم َعؾقفي َ ـَ ًا َوَمتْـيً إَحي  ِ  يف ا وضوِع وا
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،  آرضِ  بحيكه ، وعارةُ قه ُ   اقعبو   ِ  و ي حتؼقُق ،  كبقؾ ٍ  ؼه قغي  ٍ ؾَ َق  نَ اإلكسي َق ؾَ َق قا تعيؼ  اللَ  نن  ؿ

 اق فرِ  الـسػِ  بي تاعِ ،  عىل إرضِ  هُ حقيتُ  ا تؿرْت و إٓ إذا بؼي   ا اقـوعُ  ُق ٓ تتحؼّ  واقعارةُ 

 ؼتيض أن  ؽونَ   اإلكسينِ  ، وتػضقُل  عن بيـي ا خؾوـيِت  حتى  تؿقزَ ،   ؽوعٍ مَ  ى عىل و هٍ ثَوإكْ 

كي عؾقفم اقز   مَ ، وحر   فمطر ًؼي ٓ تاعِ  هلم اقزواَج  عَ ، ؿّؽ  آقتالطِ  من جمر ِ  أرشَف  بطر ٍق  هُ تؽيدرُ 

 . ا ؽوعِ  ؾ ُ   و آقتالطُ  ش ِ يِح اقػَ  لِ راِح مَ  َ  أو   ن  ؛ ٕ  هِ ؽيقِ اْش  بؽلِ 

مَ إذا َح  احلؽقمُ  يرعُ اقّش و م و يئؾَ  ر   َ  وْ َح  يمَ َح  َمنْ  ؛ ؿنن   ؾهِ  إؼ ؿِعْ وُتػيِض  إققهِ  ُل وِص تُ  يتِ اق   هُ شقئًي حر 

يف  ي َؿَشْة تِ اقزكي اق   يئلِ َ  ن وَ مِ  وإن   ،  هِ ن   ورِ مِ  ؾؿرضِ ق الٌج  ا عِ و َ ،  ؿقهِ  عَ ؼَ  َ  أنْ  ى ُ وِشُك ؿَ احلِ 

 (2) إ ـبق ِ  رأةِ بي  اقر لِ  ؾوةُ َق أي ،  (1) ( اخلؾوةُ  ي ) ِ  بع ِ اقعـ   لقوؿ ً مَ  ، وأصبحْة  ا جتؿعيِت 

رَ  حَمَرًمي قه وٓ زو  ً  ي ققسْة تِ اق  ،   بيإل انِ  هُ ا تـيبَ  ، وأكيطَ  اقتح  رِ  أش    ن ذقَك مِ  يرعُ اقش   ؛ ؿؼ  ح  

 
ِ
 . أقرِ  واققومِ  بيلل

 تشيرِ ، واك اإل المق ِ  كي  يف ا جتؿعيِت شو  اقز  ىل ؿُ عَ  احلرصِ  ل  فُ  ونَ ر صَح  والن   اإلكسِ  قيطُػ َش و

رِ في ؽِ وتػؽّ  فيهلْ مِ  ِمعو ٍ  ي أف ُ بلهن   مف؛ قِعْؾؿِ مـوا يف اق  ن آ اقػيحش ِ  ؿقفي ، وشقوعِ  اقرذ ؾ ِ   ي وتلقُّ

رَ ي َح مَ  ، َيتـُِب  هِ أقالـِ  و الم ِ  هِ وأميكتِ  هِ عىل   ـِ  ا ُحيؿِظُ  ا سؾمُ و  .فيأع ائِ  ، وُذهلي أميمَ  فيو بوطِ     

 .  (3) هِ مِ ن حميرِ مِ  ققسْة  أ ـبق  ٍ  بيمرأةٍ  وةِ ن اخلَؾمِ  × اقر وُ   مـهُ 

                          
كِْػَرا  بِيقـ ػِس َأو بَغْ َ ي َمَؽينُ ):  و ي يف اقؾغ ِ ،  رشعق ٍ  أحؽيمٍ  ذاُت  ه ا تعآٌت ق إ المٌي  مصطؾٌح  )اخْلؾَْوة( (1) ِٓ ا عجم  .( ا

ُ ل يِف َمَؽين َ لَْمـَيِن ؿِقِه ِمْن ُ ُقو  َديقٍِ  ( . ا و وع  اقػؼفق  اقؽو تق : ) واصطالحيً ،   1/254:  اقو قط  :   َأْن َتُؽوَن اْ َْرَأُة َمَع اقر 

ي عىل اكػرا مِه  ػعاله، و رتتُب وإن مل  َ  ؿؽـفا اقوط ُ ،  ُ  يترٍ  يس، يف مؽينٍ اقـّ ن أعػِ عَ  قب ٍ يف ؾَ  شخصػِ  بػَ  ي اكػرا ٌ  ِ . ؿنذن  7/88

  ي .ؿقفا أو يف أح مِه  رُ مدِ  ُ  رشعٌي  حؽمٌ 

، صي رةٍ م، أو  ، أو رضيع ٍ  قؼراب ٍ ، إمي  في عىل اقتلبق ِ كؽيُح  ن حيرمُ مَ  ، وا حرمُ  وٓ حمرميً  زو  ً  ن ققسْة  ي مَ :  إ ـبق ُ  ( ا رأةُ 2)

  ثي . اخلؾوةُ  عىل اقر لِ  وحيرمُ 

 كسب ِ  ز ي ةُ :  ا ثي ِ  عىل  بقلِ   ه ا ػي  ِ ن  َ آ تاعقّ ، ومِ  وإرضارِ  من ا ػي  ِ  ُ شّؽل اقع   َ  إ ـبق ِ  بي رأةِ  لِ اقر  قؾوةَ  ( إن  3)

 وز ي ةُ  .اقؽرام ِ  صونِ  ، وع مُ  اقرذ ؾ ِ  ستـؼعِ يف مُ  واقوـوعُ  . بع  ُمّ ٍة من آقتالطِ  اقغ ةِ  واكع امُ  . اإل المّي  يف ا جتؿعِ  اقطالِ  

عن وآبتعي ُ  . والـسقّ ِ  اقـػسقّ ِ  إمراضِ  واكتشيرُ  . إزواِج  في بػَ  م ، واكع امُ بلوٓ ِ  اقواق  نِ  دؼ ِ  وؿؼ انُ  .آؾتصيِب   رائمِ 

 ُ   بسبِب  ي اِت اقعب
ِ
 .       وإرضارِ  من ا ػي  ِ  ذقَك  ، إؼ ؾ ِ  ِ  إقال و رائمِ  اقسؾوكِ  و 
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 3 املقدمــــــــــــــــــــــــــة  

ُضوا َقُه يف ؿ،  ا ثيرِ  َ  ا ا وضوعِ يف  يبؼ ِ اقّس  اق را يِت ي عن أمّ  اُح احل  ِ  َ يبؼًي وَتَعر  َؼ  فتَب ؿقه رُش 

ـٍ  ، وقؽنْ  إٓ بعُ   ؿقا أعؾُم  قِل مل ُ ػر وا قه اقؽالَم بكٍ  من اقتػِص  ُفتُبِفم يف أَميفَن ُمتػر 

 . َن يف َمؼيٍٓت مـثورٍة اقبيحثَػ ا عيِص 

 .عغ عب  الل اقصقيح يف بحثِِه ا و وِم )إشؽيٌ  و واُبُه يف ح  ِ  أم  َحراٍم بـِة  وأشؿُؾفم مي فتبهُ 

ـِرأيت قؾبحِ  بشؽٍل َ ـقٍق وَ  87َمؾحيَن( ، و ؼُع اقؽتيُب يف  َ  ُتُه بحثًي صػحً  مع اقػفيرِس ، َوَقَ ى 

ُه اْ تَْغَرَ   في أك  َصػحً  أي َمي ُ َؼيِرُب ُدُؾثَي اقِؽَتيِب  56ُُمتيزًا وُُمتعًي ، وقؽْن عؾقه ُمالحظيٌت : ِمن أمه 

َث في ، يف ختريِ  واإل فيُب  قؾؽالِم عن إحي  ِ  اقت ي يف َظيِ ر ي َقْؾَوةٌ  ُدم  يف اقصَػَحيِت ا تبؼقِ  حت  

ٓ خَتؾو ِمن ُطوٍ  ، َؿجزاُه الُل    ِ  أم  َحراٍم ُمستَْعِرَضًي إ يكقَ  واقطرَ  بشؽٍل َتػصقغّ ؿقفي َعْن ح

  فل  قٍ  وَكَػَع بِه .

قؾ فتور  د ، 1418قسـ   1ط ( اإل المّي  يف اقػؼهِ  فيوأحؽيمُ  اخلؾوةُ بعـوان ) ؾؿي  عِ  ٌ  حْ بَ  ف قَك و

 بحت ٍ  ؿؼفق ٍ  ن زاو  ٍ مِ  اخلؾوةِ  أحؽيمَ  ،  تـيوُ   ميتعٌ  و و بحٌ  ،  صػح ً  52عب  الل اقطر ؼي ،  ؼع يف 

 ، واخلؾوةِ  بي طؾؼ ِ  ، واخلؾوةِ  حمرمٍ  ب ونِ  بي رأةِ  ػرِ اقّس  سيق َ مَ  بيقتػصقلِ  ، و تـيوُ   إربع ِ  إئؿ ِ  عـ َ 

 ذقك . ، وؾ ِ  ر ِ بيٕمْ 

 

 َوْحَ ُه ، و
ِ
إْن فيكِة اقث يكقُ  َؿِؿـ ي ، وا تغػُر الَل اقعظقَم ِمن ُفل  َ  ا وَمي فيَن ؿقه ِمن َصواٍب َؿِؿَن الل

رِتُ    َتعيؼ إ َر واقث واَب ، وِمَن اقَؼيرئ َ عوًة َصيحلً  خَتْ
ِ
َذكٍْب َعظقٍم وأتوُب إققِه . وأرُ و ِمن الل

اِ  ، قِقَؼوَ  ا َؾُك ِعـَْ  ي : َوَقَك ِمثُْل َذقَِك   آقالِ     ـي ٕحسنِ ََي  نْ تعيؼ أ هُ  يقُ وأ، ُحُجَب اقس 

 . عؾقهِ  قك واقؼي رُ ذَ  ولُّ  هُ ك  إ، × طػى ا ْص  ن اتبيعِ ـي مِ ويعؾَ في ، قئّ ي َ  عـّ َف ْلِ و َ 

 

 

 

 ُ  يِح اقبَ 
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 املبحث االول        
 لوِة باملرأِة االجنبيِةهي عن اخَلاحاديُث الَن

ٌِ يف هَ  ًُ َح  ذا ادبح ٌَ إ عَ ْجَ أَ  نْ أ داً وهِ َج  ووف ،  آجـبقيِ  بودرأةِ  ؾوةِ ى ظن اخلَ فَ ـْ ي تَ تِ اف   حودي

 ا ِى تُ ـُ  نو مِ ظوِّن مَ ن فو مِ جعتُ  فو ،ؾَ وظِ ؾَ  دُ ظ  وَ تَ وتَ 
ٌِ ظن  افـفُي ، و اإلشالمِ  نُ وهي دواوي،  افستيِ  حلدي

 قوِب ع ؽِ مَ  إجـبقيِ ى ثَبوٕكْ  ؾوةَ اخلَ  ن  ٕ :ىٍّ ي فُ ذ ذِ ى ظَ ػَ وٓ َي  عٌ َج وَ  ٌح واِض  هُ بُ بَ َش  بودرأةِ  اخلؾوةِ 

  راؿبيِ مُ 
ِ
  قوذُ وافعَ كو افزِ  شيِ وحِ ؾَ  ؿوعِ ي اػ وُ مدّ ي تُ تِ اف   رائزَ افغَ  كُ رِ ُي  نِ ؾَ وافعَ  عوػ يف افِّسِ تَ  الل

ِ
،  بولل

 .وافرذيؾِي  ودِ َس بوفػَ  ُق رَ غْ ويَ  ادجتؿعُ  مُ د  فَ تَ ويل يَ وبوفتّ 

 
 احلديث االول : 

ُه َشِؿَع افـ بِي   ُ َظـُْفََم َأك  َوٓ ُتَسوؾَِرن  ، ٓ َيْؾَُون  َرُجٌل بِوْمَرأَةٍ  : " َيُؼوُل × َظْن اْبِن َظب وٍس َرِِضَ اَّلل 

 ، "  َرمٌ اْمَرأٌَة إِٓ َوَمَعَفو َمْ 
ِ
َذا ، َؾَؼوَم َرُجٌل َؾَؼوَل: َيو َرُشوَل اَّلل  ـَ َذا َو ـَ ًُ يِف َؽْزَوِة  بْ

تُتِ ـْ ًْ ، ا َوَخَرَج

ًي  ٍ  َمَع اْمَرأَتَِك  َؿوَل: "، اْمَرَأِِت َحوج   .(1)"   اذَْهْى َؾُح

َْجـَبِق ِي  ‘ رٍ جَ َح  ول ابنُ ؿَ  ْٕ قِه َمـُْع اخْلَْؾَوِة ِبو
وٌع ( َوُهَو ، : )ؾِ ْرَأةَ  ن  إ: ) ‘ ـي  قْ ول افعَ ؿَ وَ ، (2)إِْجَ  اْدَ

هو بُِدوِن ِذي رُ ػَ َش  مَ يرُ  ، َؾقَْؼَتِِض َأنْ  افّسػر ُظُؿومَ  افؾ ْػظ يتَـَوَوُل  ، َوُظُؿومُ  إٓ  َمَع ِذي مرمٍ  َٓ ُتَسوِؾرُ 

وَن شػرُ  َمعَفو، َشَواءٌ  مرمٍ  ٍِ َأو ف َأو ـثراً  هو َؿؾِقالًـَ  .(3) ( غرهِ فِؾَْح

 

ٌٌ َح ذا فَ ؾَ   يٌ مرمَ  ، ؾوخلؾوةُ  ؼتِض افتحريمَ يَ  ، وافـفُي  بودرأةِ  ن اخلؾوةِ في ظَ ظذ افـ  يٌح َص وَ  ٌح اِض وَ  دي

 هو وأصؽوهلو .ورِ ُص  بؽِل 

 

                          
افبخوري يف صحقحه، ـتوب اجلفود وافسر، بوب من اـتتى يف جقش ؾخرجً امرأته حوجي وـون فهه  أخرجه( 1)

 ( وؽرمهو.1341رؿم2/978( ، ومسؾم يف صحقحه، ـتوب احلٍ )2844رؿم3/1994ظذر هل يمذن فه )

   4/77ؾتح افبوري رشح صحقح افبخوري  :  (2)

 19/221ظؿدة افؼوري رشح صحقح افبخوري :  (3)
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 احلديث الثاني :
 ÷ َظْن ُظْؼبََي ْبِن َظوِمٍر 

ِ
ُخوَل َظَذ َؿوَل: " × َأن  َرُشوَل اَّلل  ْم َوافد  ـُ " َؾَؼوَل َرُجٌل ِمْن  افـَِسوءِ  إِي و

ًَ احْلَْؿَو َؿوَل: "  َأَؾَرَأْي
ِ
 . (1) " احْلَْؿُو اْدَْوُت إَكَْصوِر َيو َرُشوَل اَّلل 

ُخوِل َظَذ افـَِسوِء ‘ راؿي  افعِ  ظُ احلوؾِ  ؿوَل  ِريُم افد  قِه ََتْ
َٓ َيُؽوَن ، : )ؾِ و( َأْن  َضوِن:)َأَحُدمُهَ َوَفُه رَشْ

اخِ  َرًمو افد  َٓ َمْ ُخوُل اخْلَْؾَوَة ... ُل َزْوًجو فِْؾَؿْدُخوِل َظَؾقَْفو َو َن افد  قفََم( َأْن َيتََضؿ 
 .(2)  ()َثوكِ

و َؿْوُفُه ‘ ووي  افـّ ؿوَل و ْوُت َؾَؿْعـَوهُ  ×: )َوَأم  ْؿُو اْدَ ِه  : احْلَ َثُر ِمْن َؽْرِ ـْ َوافؼ   ، َأن  اخْلَْوَف ِمـُْه َأ

ثَُر ُيتََوؿ   ـْ ْرَأِة َواخْلَؾَْوِة ِمْن َؽْرِ َأْن ُيـْ : ُع ِمـُْه َواْفِػتْـَُي َأ ـِِه ِمَن اْفُوُصوِل إَِػ اْدَ َتَؿؽ 
بِِخالَِف  ، َؽَر َظَؾقْهِ فِ

ـَوئِهِ و ـَهُ  بوحلؿو وادرادُ ،  ِي إجـب ِه َوَأْب ْوِج َؽْرُ آَبوئِ َبوُء وإبـو َأَؿوِرُب افز  ْٔ و ا ،  هِ فزوجتِ  مٌ ؾؿحورِ  ءُ َؾَلم 

َِخ َواْفَعم  َواْبـُُه َوَكْحُوُهْم ِِم ْن َفقَْس  بنُ او إُخ  َم ادرادُ واك  ،  بودوِت  وصػونَ يُ  هبو وٓ هلم اخلؾوةُ  جتوزُ  ْٕ ا

ُؾو بِوْمَرَأِة َأِخقهِ ، بَِؿْحَرٍم  َوُهَو َأْوَػ بِوْدَـِْع ِمَن ، ْوُت َؾَفَذا ُهَو ادَْ  ، َوَظوَدُة افـ وِس اْدَُسوَهَؾُي ؾِقِه َوَيْ

 . (3) (  إجـبِي 

 
 احلديث الثالث :

  ÷ َجوبِرٍ  نْ ظَ 
ِ
َأٓ ٓ َيبِقتَن  َرُجٌل ِظـَْد اْمَرأَةٍ َثقٍِى إِٓ أَْن َيُؽوَن كَوـًِحو َأْو  ×: "َؿوَل: َؿوَل َرُشوُل اَّلل 

 .(4) " َذا َمَْرمٍ 

وَكً اْفبؽرُ  َوإِنْ  بِوفذـرِ  افثّقَّى  ص  ََم َخ : )إِك  ‘  اجلوزِي  ابنُ  ؿوَل  َن   ؽؿَفو َأْيضويِف ُح  ـَ ِٕ  اْفبؽرَ  : 

وُّنَ مِ  رُ َظَؾقِْه، َوهلو زواجِ  اْدَْختُومِ  ـوفقءِ  ـَ ، َوِمـَْفو هُ تَ فذّ  ْق ذُ َهَذا اْفَػّن َوت  تَ  ْف رِ عْ و ت  تَ ن َكػسَفو: ِمـَْفو 

ةُ  تََ ، َوِمـَْفو َخ هو مِ رُ ذَ ول، َوِمـَْفو َح هو َظن افِرَج عدِ فبُ  احْلقَوءِ  صد  ْٕ َْصقَوءِ  ، وـُل قحيِ ِض افػَ  وُف ن ا ْٕ  َهِذه ا

                          
أخرجههه افبخههوري يف صههحقحه، ـتههوب افـؽههوح، بههوب ٓ يؾههون رجههل بههومرأة إٓ ذو مههرم وافههدخول ظههذ ادغقبههي ( 1)

 ( وؽرمهو.2172رؿم4/1711): ( ، ومسؾم يف صحقحه، ـتوب افسالم 4934رؿم5/2995)

 7/39ضرح افتثريى يف رشح افتؼريى  : (2)

  14/154 : فوج رشح صحقح مسؾم بن احلجوجادـ( 3)

 ( 2171رؿم4/1719): ب افسالم أخرجه مسؾم يف صحقحه، ـتو( 4)
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ؿد  فو، َوافث قُِى وِض َض تِ بوؾْ  ضقحيَ افػَ  هُ َخوؾُ  هِ رِ واجِ زَ  ن جَؾيِ مِ  جلِ َؾَسدُه َأو تؼػه، وفؾرّ  هُ رُ مثِ َمو تُ  مُ ووِ ؼَ تُ 

 ًْ َواِكعُ  اْرَتَػع  .(1)(  بِوفذـرِ  ًْ ص  ؾَذفِك ُخ يِف َحّؼَفو، ؾَ  َهِذه اْدَ

 
 احلديث الرابع :

َؿَؼوِم  (2) َؿوَل: َخَطبَـَو ُظَؿُر ِبوجْلَوبِقَيِ َم فُ ـْ ظَ   اللُ ِِض رَ اْبِن ُظَؿَر  نِ ظَ  ـَ ًُ ؾِقُؽْم  و افـ وُس إِِِّن ُؿْؿ َ َؾَؼوَل: َيو َأُّي 

 
ِ
وَن َثوفِثَُفََم ُأوِصقُؽْم بِلَْصَحوِِب ..ؾِقـَو َؾَؼوَل: " × َرُشوِل اَّلل  ـَ   . أَٓ ٓ َيْؾَُون  َرُجٌل بِوْمَرأَةٍ إِٓ 

قْطَونُ   .(3)"  افش 

قِْل إَفقَْفو : : )َشبَُى َذفَِك  ‘ وـوِّن  افش   ؿوَل  ََم ُجبَِل َظَؾقِْه ِمْن اْدَ
ْرَأِة فِ ُجَل َيْرَؽُى إَػ اْدَ فََِم ، َأن  افر 

َى ؾِقِه ِمْن َصْفَوِة افـِؽَ  ـِ َذفَِك ادَْ ُر ـَ ُجلِ وِح، َو بِقَل ، فَِذفَِك  ْرَأُة َتْرَؽُى إَػ افر  قَْطوُن افس  َؾَؿَع َذفَِك ََيُِد افش 

َخِر َؾتََؼُع اْدَْعِصقَُي( ْٔ ِل َواِحٍد ِمـُْفََم إَػ ا ـُ  .(4) إَػ إَثوَرِة َصْفَوِة 

 
 

 :  خلامساحلديث ا
 
ِ
 ـفَم ظَ  للُ  اِِض رَ  َظْن َجوِبِر ْبِن َظبِْد الل

ِ
َٓ َتؾُِجوا َظَذ اْدُِغقبَوِت، َؾنِن  ×: " ، َؿوَل: َؿوَل َفـَو َرُشوُل الل

مِ  ْم ََمَْرى افد  ـُ قْطَوَن ََيِْري ِمْن أََحِد ؟ َؿوَل: "  افش 
ِ
ـَو: َوِمـَْك َيو َرُشوَل الل َوِمـِي، َوَفِؽن  الَل أََظوكَـِي "، ُؿؾْ

 .(5) " َظؾَقْهِ 

 

                          
  3/197ـشف ادشؽل من حديٌ افصحقحغ :( 1)

قِه افََْمُء فِْلِْبِهِل َأْي َُيَْؿهُع، َواجْلَْؿهُع )ا( جوء يف خمتور افصحوح : 2)
ِذي َُيَْبى ؾِ جْلَهَواِِب( . َوِمـْهُه َؿْوُفهُه )اجْلَوبَِقُي( احْلَْوُض اف 

وجْلََواِِب »َتَعوَػ:  ـَ  1/53خمتور افصحوح :( .  َواجْلَوبَِقُي َأيًْضو َحيٌّ بِِدَمْشَق « . َوَجَػوٍن 

:2165رؿهم4/465أخرجه افسمذي  يف جومعه، ـتوب افػتن، بوب مو جوء يف فهزوم اجلَمظهي )( 3)  ( َوَؿهوَل افسمهذي 

  هذا افوجه.حسٌن صحقٌح ؽريٌى من 

  8/361كقل إوضور  :( 4)

 . (14324( أخرجه اإلموم امحد يف مسـد جوبر ، بوفرؿم )5)
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َْجـَبِق وِت : ) ‘ وريع افؼَ دال ظَ ا ؿوَل  ْٕ َٓ َتْدُخُؾوا )َظَذ اْدُِغقبَوِت( َأِي ا ُجوا( ِمَن اْفُوُفوِج َأْي 
َٓ َتؾِ

َو افِرَجوُل َوافـَِسوُء ) ْم( َأْي َأُّي  ـُ ِري ِمْن َأَحِد قَْطوَن ََيْ تِي َؽوَب َظـُْفن  َأْزَواُجُفن  )َؾِنن  افش  ِم( ََمَْرى افد  اف 

 
ِ
َٓ َتَرْوَكُه )ُؿؾْـَو َوِمـَْك( َأْي َيو َرُشوَل اَّلل   ٌُ ُؽْم ِمْن َحقْ

قِم َأْي ِمثَْل َجَرَيوكِِه يِف َبَدكِ
ِ
 َظَذ َمو يِف بَِػتِْح اْد

ُف )َأظَ  ػ  َ( بِوفت ْشِديِد َوُيَ وَكـِي َظَؾقِْه( َأْي ُكْسَخٍي َصِحقَحٍي )َؿوَل َوِمـِي( َأْي َوِمـِي َأْيًضو )َوَفِؽن  اَّلل 

 .(1)بِوْفِعْصَؿِي )َؾَلْشَؾَم( بِِصقَغِي اْفََمِِض َواْدَُضوِرِع اْدُتََؽِؾِم ِرَواَيتَوِن َصِحقَحتَوِن ( 

 
 :  السادساحلديث 
 َم ـفُ ظَ   اللُ ِِض رَ  َظْن َجوِبرٍ 

ِ
َٓ َيبِقتَن  َرُجٌل ِظـَْد اْمرَ  ": ×، َؿوَل: َؿوَل َرُشوُل الل  َٓ ٓ  أَْن َأ أَةٍ َثقٍِى، إِ

 .(2) "َيُؽوَن كَوـًِحو أَْو َذا َمَْرمٍ 

وَن َأْو َّنَوًرا : ) ‘ وريع افؼَ ادال ظَ  ؿوَل  ـَ ِى ، َواْدَُراُد ِمَن اْفبَقْتُوَتِي ُهـَو افت َخِع َفقاْلً  ِصقُص افث قِ َوََتْ

َن  اْفبِْؽَر َتُؽوُن َأَؽض  َوَأْخَوُف َظَذ َكػْ  َٓ ، ِسَفو ِٕ َو َمُصوَكٌي يِف اْفَعوَدِة، َوِؿقَل: اْدَُراُد بِوفث قِِى َمْن  َّن  ِٕ َو

َرٍم( َأْي َمْن َحُرَم َظَؾقْهِ  ًحو( َأْي َزْوًجو )َأْو َذا َمْ
ُجِل )َكوـِ َك افر 

ٓ  َأْن َيُؽوَن( َأْي َذفِ  كَِؽوُحَفو َزْوَج هَلَو )إِ

مٍ َظَذ افت لْبِقِد َوَفْو بِو  . (3) ( فِرَضوِع َوفَِذا تَ ْ َيُؼْل َذا َرِحٍم ُمَر 

 
  احلديث السابع  :

َفوِِتِْم، " :ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل   رُشوُل  َؿوَل: َؿوَل  ÷ ُبرْيدةَ  نْ ظَ  ُحْرَمِي أُم  ـَ ُحْرَمُي كَِسوِء اْدَُجوِهِديَن َظَذ افَْؼوِظِديَن 

ٓ  ُوِؿَف َفُه َيْوَم افِْؼقَوَمِي، َوَمو ِمْن َرُجٍل ِمَن افَْؼوِظِديَن َيْؾُُف َرُجالً   ِمَن اْدَُجوِهِديَن يِف أَْهؾِِه ؾَقَُخوكُُه ؾِقِفْم، إِ

 .(4) ؟"َؾقَلُْخُذ ِمْن َظَؿؾِِه َمو َصوَء، َؾََم طَـ ُؽمْ 

                          
  2956/ 5مرؿوة ادػوتقح رشح مشؽوة ادصوبقح  :  (1)

ُخوِل َظَؾقَْفو ، بوفرؿم )( أخرجه مسؾم يف ـتوب أداب ، 2) ِي َوافد  َْجـَبِق  ْٕ  بِو
 (2171) - 19َبوب ََتِْريِم اخْلَؾَْوةِ

  2951/ 5مرؿوة ادػوتقح رشح مشؽوة ادصوبقح  :  (3)

هههقِفن  ، بهههوفرؿم( أخرجهههه مسهههؾم يف ـتهههوب اإلمهههورة ، 4)
 اْدَُجوِههههِديَن، َوإِثْهههِم َمهههْن َخهههوَّنُْم ؾِ

ِ
 - 139)  َبهههوُب ُحْرَمهههِي كَِسهههوء

(1897) 
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ِض هَلُن  ِبِريبٍَي ِمنْ : َهَذا يِف َصقْئَْغِ ‘ : ) ووي  افـَ ؿوَل  ِريُم افت َعر  و ََتْ ٌٍ  َأَحُدمُهَ ٍم َوَخؾَْوٍة َوَحِدي ر  َكَظٍر ُمَ

ٍم َوَؽْرِ َذفَِك  ر  ت ُى ظؾقفو مػسدةٌ ، ُمَ َٓ َيَسَ ِتي  ِجِفن  اف 
ْحَسوِن إَِفقِْفن  َوَؿَضوِء َحَوائِ  َوافث وِِّن يِف ِبِرِهن  َواإْلِ

ِذي َيُ  ×َؿْوُفُه . هِبَو ِإَػ ِريبٍَي َوَكْحِوَهو  ُل توص  يُ  وٓ وُن اْدَُجوِهَد يِف َأْهؾِِه )إِن  اْدَُجوِهَد َيلُْخُذ َيْوَم يِف اف 

 ِٓ ِه َمو َصوَء َؾََم َطـ ُؽْم( َمْعـَوُه َمو َتُظـ وَن يِف َرْؽبَتِِه يِف َأْخِذ َحَسـَوتِِه َوا
 فو يفـْ تِْؽثَوِر مِ ْش اْفِؼقَوَمِي ِمْن َحَسـَوتِ

ُ َأْظَؾمُ ، ئًو إِْن َأْمَؽـَُه ى ِمـَْفو َصقْ ؼَ بْ يَ  ٓ يأ ادؼومِ  ذفَك   .(1)(  َواَّلل 

  :  ثامناحلديث ال
 ْبِن َظْؿِرو ْبِن اْفَعوِص  نْ ظَ 

ِ
ًِ َم فُ ـْ ظَ  اللُ  ِِضَ رَ َظبِْد اَّلل  َأن  َكَػًرا ِمْن َبـِي َهوِصٍم َدَخُؾوا َظَذ َأْشََمَء بِـْ

 ، َؾَرآُهْم َؾَؽِرَه َذفَِك  -تَُه َيْوَمِئٍذ َوِهَي ََتْ  -َؾَدَخَل َأُبو َبْؽٍر افِصِديُق ، ُظَؿقٍْس 
ِ
َر َذفَِك فَِرُشوِل اَّلل  ـَ َؾَذ

ا  ×  ،  َوَؿوَل: تَ ْ َأَر إِٓ َخْرً
ِ
أََهو ِمْن َذفَِك ": ×َؾَؼوَل َرُشوُل اَّلل  َ َؿْد َبر  ن  اَّلل 

  "إِ
ِ
ُثم  َؿوَم َرُشوُل اَّلل 

ـَْزِ َؾَؼوَل:  ×
ِ
 .(3) "إِٓ َوَمَعُه َرُجٌل َأْو اثْـَونِ   (2)ؾَن  َرُجٌل َبْعَد َيْوِمي َهَذا َظَذ ُمِغقبٍَي ٓ َيْدخُ "َظَذ اْد

، رِ ػَ ٓ يف افس   يف احلضِ  ه ـونَ فؽـّ ÷ أِب بؽرٍ  قبيِ يف ؽَ  ذا افدخوُل هَ  ـونَ : )‘ رضبي  افؼُ  ؿوَل 

 مؽورمُ  تضقهِ ؼْ و تَ ِمّ  اإلشالمِ  َل بْ ع مو ـوكوا ظؾقه ؿَ ، مَ  الِح وافص   اخلرِ  ن أهلِ مِ  و يعرُف ه مَ جْ ظذ وَ  وـونَ 

.. اجِلبِّؾقّي، وافّديـقيِ  ؼته افَغْرةِ ؿُ بِ  ذفَك  أكؽرَ  ÷ أن  أبو بؽرٍ  رَ ، ؽَ  وافّريى فؿيِ ي افتُ ػِ ن كَ مِ  إخالِق 

رًا، يعـي: : ت  أر إّٓ َخ ؿوَل  -هلو  واددخولِ  اخؾغَ افد   ولِ ن َح مِ  هُ ؾؿُ عْ و يَ مَ  ؿوَل  × فؾـبِي  َك فِ ذَ  رَ َـ وفَّم ذَ 

 ودةِ بوفشفَ  َمءَ ّص أْش ، ثّم َخ مٍ وِص ـي هَ سؾؿي بَ ن مُ وا مِ : ّٕنم ـوكُ اجلؿقعِ  أظقونَ  مَ ؾِ ظَ  هُ ، ؾنك   ريؼغِ ذ افػَ ظَ 

أََهو ِمْن َذفَِك :"  ؼولهلو ؾَ  َ َؿْد َبر  ّ إِن  اَّلل  ن ظقؿًي مِ قؾًي ظَ ضؾَ  َك فِ ذَ  ، ؾؽونَ أِب بؽرٍ  سِ ػْ يف كَ  عَ ؿَ و وَ " أي: ِِم

  وُل ُش رَ  ذفَك بِ  ِف تَ ؽْ يَ  ؾمْ ؾَ  َك فِ ذَ  عَ مَ وَ  ؾفو..وئِ َض ؾَ  أظظمِ 
ِ
، ادـزَ  دَ عَ َص وَس، وَ افـ  عَ ى َجَ حت   × الل

                          
 13/41ادـفوج رشح صحقح مسؾم بن احلجوج : ( 1)

تِههي َؽههوَب َظـَْفههو َزْوُجَفهههو اْدُ ‘ : )ؿههول افـههووي   (2)  َوِهههَي اف 
ِ
هه افَْغههْغِ اْدُْعَجَؿههِي َوإِْشههَؽوِن افَْقهههوء ّْسِ ـَ هههقِم َو

ِ
ْغقَِبههُي بَِضههِم اْد

ـْههِزِل َوإِْن  ُهَراُد َؽههوَب َزْوُجَفهو َظههْن َمـِْزهِلَههو َشهَواٌء َؽههوَب َظهِن افَْبَؾههِد بِههَلْن َشهوَؾَر َأْو َؽههوَب َظهِن اْدَ ههوَن يِف َواْد ههَرُه  ـَ ـَ افَْبَؾهِد َهَؽههَذا َذ

ُه َوَهَذا َطوِهٌر ُمَتَعِغٌ    . 14/155( ادـفوج رشح صحقح مسؾم بن احلجوج : افَْؼوِِض َوَؽْرُ

ُخوِل َظَؾقَْفههههههو ، بههههههوفرؿم أخرجههههههه مسههههههؾم يف صههههههحقحه، ـتههههههوب افسههههههالم ، ( 3) ههههههِي َوافههههههد  َْجـَبِق  ْٕ  بِو
 َبههههههوب ََتْههههههِريِم اخْلَؾْههههههَوةِ

 . ( 2173رؿم4/1711)
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"، اثْـَونِ  ٓ َيْدُخؾَن  َرُجٌل َظَذ ُمِغقبٍَي إِٓ َوَمَعُه َرُجٌل َأوْ :" ؼوَل ؾَ  ، مـهُ  و َيوزُ م مَ فُ ؿَ ؾ  ظَ ، وَ  َك فِ ذَ  نْ م ظَ وهُ فَ ـَؾَ 

 فصالحقيِ  ؾغِ ُج وافر   لِ ُج افر   ـرِ ظذ ذِ  َكَ تَ َم اؿْ ، وإك   فؿيِ مدي إػ افت  عًو فَم يُ ؾْ دَ ، وَ  ؾوةِ اخلَ  ًا فذريعيِ د  َش 

ًْ  فؿيَ : ٕن  افت   افؼومِ  أوفئَك   يِ بوجلَمظَ  در، بْل افؼَ  ى بذفَك ػَ ؽتَ ال يُ ؾَ  ، ؾلّمو افقومُ رِ دْ افؼَ  بذفَك  عُ ػِ تَ رْ تَ  ـوك

 بْ ُخ وَ  دِ وِش ادػَ  عؿومِ فِ  افؽثرةِ 
 .(1)(  دِ وِص ادؼَ  ٌِ

ٌِ  هِ ذِ هِب وَ  ٌِ آوِل يف جِع  وييِ اػ ِّن  ًُ ؾَص وَ  دْ ؿَ  أـونُ  افثَمكقيِ  إحودي ٌِ آَح ادبح  اخلؾوةَ  مُ رِ ي َُت تِ اف   ودي

 ارٍ ْض ن أَ مِ  ؾقفوظَ  ُى ستّ : فَم يَ  وً ػَ وفِ خُم  ؾقفم مُ ؾَ ظْ وٓ أَ  ؾَمءِ افعُ  بغَ  ؾقهِ ظَ  عٌ ؿَ َُم  رٌ مْ و أَ هُ ، وَ  آجـبقيِ  بودرأةِ 

 . آخالِق  سودِ وؾَ  ، قمِ افؼِ  ؾلِ وَتَ ،  وِب َس آكْ  واختالطِ  ،كوافزّ  ريؿيِ َج  شقوعِ بِ  ُل ؿثّ تَ تَ  يٍ اجتَمظقّ 

 بوِب افش   ومَ مَ أ ظقهِ اْك ذ مِ ظَ  افبوَب  ًْ حَ تَ ي ؾَ تِ اف   ربقيِ افغَ  وِت عَ ذ ادجتؿَ ظَ  وِصِ ـو ادعَ تِ ؿْ يف وَ  صرةٌ ؿَ  ةٌ رَ ظْ كَ وَ 

يف  جورِ كو وافػُ وافزّ  واخلؾوةِ  وافتزينِ  ِج عري وافتز  فؾتّ  نُ ـِؼَ تُ  ، بْل  شوؤونَ و يَ مَ  ػعؾونَ يَ  وبوِت وافش  

ـُ  يِ ومّ افعَ  واحلدائِق  وارعِ افّش  ًَ فِ ذَ  ل  ،   مَ جْ َح  آدراكِ  متومَ  كُ رِ دْ ي( ، كُ خصقّ ي افَش )احلريّ  يِ ٓئحَ  ك َت

ًْ َص ي وَ ذِ ي اف  ؾؼِ اخلُ  لِ افتحؾّ   مَ رّ َح ذي اف   المِ آْش  ؿيِ عْ ذ كِ عوػ ظَ تَ  اللَ  دُ ، وكحؿَ  ادجتؿعوُت  تؾَك  افقهِ  ؾ

،  افـػوسِ  عػوءَ هبو ُض  طودُ ْص يَ  ابؾقَس  فومِ ن ِش مِ  ادسؿومُ  مُ فْ ي افّس هِ  ؾوفـظرةُ ،  مدي افقهِ و يُ مَ  ـل  كو وافزّ 

وا »: َظذ ابؾقَس وجـدِه ، َؾَؼوَل  َجوَء افِعالُج افُؼرآِّن بَِؼْطِع افطريِق ذا فِ  ِمْن ُؿْل فِؾُْؿْمِمـَِغ َيُغض 

، (2)  «َوُؿْل فِؾُْؿْمِمـَوِت َيْغُضْضَن ِمْن أَبَْصوِرِهن  َوَيَْػظَْن ُؾُروَجُفن  »،  «َوَيَْػظُوا ُؾُروَجُفْم  أَبَْصوِرِهمْ 

ٌِ آَح  اُت َؼ ظَ ×  ـتهِ ـذا يف ُش وَ  ٍُ عَ ي تُ تِ اف   ودي ،  عٌ وجِ وكَ  ٌح وجِ كَ  الٌج ظِ و وهُ ،  هِ ذورِ ن ُج مِ  َض ادرَ  وف

  . فو ـْ مِ  م جؾيٌ دّ ؼَ قَم تَ ّر ؾِ د مَ ؿَ وَ 

ٌِ  افتطبقؼقيِ  يِ اػ افدراَش  اكتؼَل  نْ أ َل بْ ؿَ وَ   هُ ثرُ و يُ مَ وَ ،  ونَ حَ ؾْ مِ  ًِ ـْ ام بِ رَ َح  مِ أ دَ ـْ ظِ ×  افـبِي  ؾوفيِ قْ ؿَ  حلدي

ذ ظَ  َج رِ ظَ أُ  نْ أ د  ، ٓبُ  المُ وافس   الةُ افص   ؾقهِ ظَ  آكبقوءِ  دِ قّ َش  ومِ ؼَ ن مَ مِ  وُل ـَتَ  وٍت فَ بُ وُص  ؽوكٍ ُص  نْ مِ  ـونَ وظِ افط  

ٌٍ َح  ، ×  المِ آْش  بِي كَ وَ  المِ يف آْش  نِ فؾطعْ  ؽلةً تَ  هُ خذوكَ يتَ ، وَ  هِ فِ ْج وَ  رِ ذ ؽَ ظَ  افبعُض  هُ ؿُ فَ ػْ يَ  دي

  اِح رُش   ؿواَل أ ُل ؼُ كْ َشلو
ٌِ  . َظن َأظِغ ادَشّؽؽغَ  بورُ افغُ  زاَل يُ وَ  ورةُ افُص  َح ِض تَ ى تَ حت   احلدي

                          
 5/592: ادُْػِفم فَم َأْصَؽَل من تؾخقص ـتوب مسؾم  ( 1)

 31-39شورة افـور ، أيي  (2)
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  :  كشل احلديث امل
ًُ َأَكَس ْبَن َموفٍِك  َظْن ِهَشومٍ  َؾَخاَل × ، َؿوَل: َجوَءِت اْمَرَأٌة ِمَن إَكَْصوِر ِإَػ افـ بِِي ÷، َؿوَل: َشِؿْع

ََحى  افـ وِس إيَِل  هِبَو، َؾَؼوَل: " َٕ  إِك ُؽن  
ِ
 .( 1)" َواَّلل 

ْرَأُة ‘ :  ووي  افـَ آمومُ  ؿوَل  و َشَلَفتُْه : )َهِذِه اْدَ َ و اْدَُراُد بِوخْلَؾَْوِة َأّن  َفو ، َوإِم 
ُلِم ُشَؾقٍْم َوُأْختِ ـَ َرٌم َفُه  و َمْ إِم 

ًٓ َخِػقًّو بحضةِ   رٍ جَ َح  ابنُ  ؿوَل و. ( 2)َظـَْفو (  َخْؾَوًة ُمطَْؾَؼًي ، َوِهَي اخْلَْؾَوُة اْدَـِْفي   وت  تؽنْ  وسٍ كَ  ُشَما

و ‘ ـَ الََمُفََم إَِذا  ـَ َٓ َيْسَؿُعوَن   ٌُ تَِجُى َأْصَخوُصُفََم َظـُْفْم ، َبْل بَِحقْ ٌُ ََتْ و بَِحقْ ُؾو هِبَ َٓ َيْ َن : ) َأْي 

ِه  ًُ بِ
وؾِ ْرَأُة ، بََِم ُيَ ِذي َتْستَْحِي اْدَ ِء اف  ْ وفق  ِرِه َبْغَ افـ ـَ ـْ و ..  وِس.ِمْن ِذ ُه َخالَ هِبَ ُى تَ ْ ُيِرْد َأَكٌس َأك  َؿوَل اْدَُفؾ 

وَن َمَعُه  ـَ ٌُ َؽوَب َظْن َأْبَصوِر َمْن  َٓ َمو َداَر ، بَِحقْ َٓ َيْسَؿُع َمْن َحَضَ َصْؽَواَهو َو  ٌُ َوِإك ََم َخالَ هِبَو بَِحقْ

ُه تَ ْ َيْسَؿْعُه آِخَر اْفَؽالَِم َؾـََؼَؾُه َوتَ ْ َيـُْؼْل َمو َداَر َبقْـَُفََم َوهِلََذا َشِؿَع َأَكٌس ، َبقْـَُفََم ِمَن اْفَؽالَِم  َك  ِٕ  ) (3) . 

مَغ  َل ُج افرَ  َأن   َحوِصَؾيُ  : ) ‘ ـي  قْ افعَ  ؿوَل و ْٕ ،  افـ وسِ  منَ  ال بِوْمَرَأة يِف َكوحقَيٍ َفقَْس َظَؾقِْه َبلْس إِذا َخ  ا

ُؾو افرُج مِ  هو، َوَفقَْس ادَُرادُ ن أمورِ َذفِك مِ  َهو يِف ديـَفو َوؽرِ رِ مْ أ نِ واضِ َظن بَ  هُ سلفُ َم تَ فِ  ل( ن َؿْوفه: )َأن َيْ

َٓ يَ : )ِظـْد افـ وسِ هِ ه بؼوفِ ، َؾؾَذفِك َؿقدُ  افـ وسِ  أبصورِ  َظنْ  غقَى يَ  َأنْ   ٌُ ُؾو هَبو َحقْ ََم َيْ ِذي  سؿعُ ( َوإِك  اف 

َٓ صؽواهو  بوحلضةِ  الَمَفو َو   .  (4) (  إَِفقْهِ ـَ

 

ٌُ هَ وَ   بِي افـ  ظرةِ ذ َح فم ظَ ؿومَ ُش  ونَ ثُػُ ـْ يَ  ذينَ ، اف   ؽونَ د به ادشؽّ قّ َص تَ و يَ ِمّ  هِ حتِ ذ ِص ظَ  ُق ادتػَ  ذا احلدي

 ؾَمءِ يف افعُ  امَ ودَ مَ ذفك وت هلم فَ قْ هَ  ، وفؽنْ  هِ رتِ يف ِش  نِ و افطعْ أ هِ تِ عَ ؿْ ُش  شِ دْ و َخ أ هِ ومِ ؼَ مَ  نْ مِ  فؾـقلِ × 

 . بُض ـْ يَ  ٌق رْ ظِ  ؾمِ افعِ  ضؾبيِ وَ 

                          
ْهههَد افـ هههوِس ، ( أخرجهههه افبخهههوري يف ـتهههوب افـؽهههوح ، 1) ْرَأةِ ِظـ ُجهههُل بِهههوْدَ ُؾهههَو افر  هههوُز َأْن َيْ ( . 5234بههههوفرؿم )َبهههوب َمهههو ََيُ

ََكَصوِر ~ ، بوفرؿم )َبوب مِ وأخرجه مسؾم يف ـتوب ؾضوئل إكصور ~ ،  ْٕ  (  .2599ْن َؾَضوئِِل ا

 16/68ادـفوج رشح صحقح مسؾم بن احلجوج :  (2)

  9/333ؾتح افبوري رشح صحقح افبخوري :  (3)

 29/214ظؿدة افؼوري رشح صحقح افبخوري : (4)
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 املبحُث الثاني
 وما فيه مو ُشُبَهاٍت ’عهَد أمِّ حراٍم  ×  الهَّيبِّ حديُث قيلولِة

ْصتُُف ف ِذي َخصَّ  افَّ  فاِت بُ ظذ افُش  ؾرد  ذم َهَذا ادبَْحِث ادبارِك افَّ
ؿاِء أو ـ إْصدِ مِ  ؽقنَ ؽ  ها ادَش ثرُ ل يُ تِ

اِظـقَن ، واِء دَ ِمـ إظْ  ل تِ افَّ َشـََدًا َوَمتْـًَا ، و قحةَ حِ افصَّ  اديَث َح ٕف اؾقتَْعِرُض ، أشَيـُْػُذ ِمـ ِخالهلا افطَّ

، َحتَّك   يبةٍ ك رِ كَ دْ أوٓ وٓ ُصبفٍة  ؽ  بال َص جقالً بعَد جقٍؾ  َظـ إئؿِة افث ؼاِت  بقلِ بافؼَ  ا ادسؾؿقنَ اهَ ؾؼَّ تَ 

ِظل اإلشالَم واحِلْرَص ظؾقف، َؾَلَخذوا ُيثروَن ا ـَ وافُشبََف بَغ ادسؾؿَغ ، َظـ ضريِؼ َطَفَرْت َكابتٌة َتدَّ فِػت

ِة ذم طاِهرها  -اكتؼاِء ادتقِن افصحقحِة   ؽَ اق، وِص  وافتََّشفلقى ا باهلَ هَ تػسرِ حماوفُة و -ادُقِِهَ
 اءٍ هَ فا بدَ تِ

َها ذم َمقاؿِع افتقاُصِؾ آجتامِظل وادـتدياِت وادجافِس افَعامِة . رٍ ؽْ مَ وَ   َوِحْؼٍد ، وَكْؼِ

ـَ ُيثروَن إراجقَػ بَغ ادسؾؿَغ َمعروٌف ، وهق تعؽُر صػِق اإليامِن ذم افُؼؾقِب ، وهَ  دُف افذي

ذيؾِة وافتََّحؾُِّؾ اخلُُؾِؼل . وِصعاُرُهؿ افزاِئُػ دائاًم وأَبَدًا  × وَزْظَزظُة ثؼِة ادسؾِؿ بديـِِف وكبق ِف  ، َوَكْؼُ افرَّ

ـْ ُش × أكـا ُكريُد افدؾاَع ظـُف  ـْ أوؽرُ  خاريُّ افبُ  بف فُ صؼَ فْ ـتِف ممّا أوَظ ِـ افسُّ  اِب حَ ْص ه ِم َظْؿَدًا أو  – ـ

شقِل  -َشْفقًا  . وحؼقؼُة إمِر ؽُر ذفؽ َؿطَْعًا ، ؾإمُر َيـطقي ظذ ُخبِْث كقٍة وَؾساِد َضقيٍة ادماَه افرَّ

ـْ ِظـِْد ×  ِذي َجاَء بِِف ِم ِف َتبَاَرَك اْشُؿُف  .وادماَه ُشـتِف بؾ وادماَه اإلشالِم افَّ  َرب 

ًة ذم هِذِه إياِم  - ادفؿِة واحلّساشةِ  ادقاضقعِ  هِ ذِ ذم هَ  تابةُ افؽِ وتليت  ِتل َكَشَط ؾقفا اإلحلاُد  -وَخاصَّ افَّ

تَُة ، وَتَرْظَرظْت ؾقفا افُشبفاُت افدؾقـُة : فّصد  اهلجامِت ادتقاف
قِة افبَُقاُح ، وَكَؿْت ؾقفا افّشفقاُت ادـَػؾِ

ـِ افرئقسِغ ِمـ جفٍة : و  رِ ؽَ  ؿٍ فْ ؾَ  ْـ مِ  افـاسِ  بعُض  فُ تشؽؾُ ْس ا يَ مَ  فرؾعِ واْفؾؽامِت ادتتابعِة ظذ ادْصدري

ؾ  َدخقٍؾ  -ِمـ جفٍة ُأخرى : وفِتحصِغ أبـائِـا وبـاتِـا  فؾحديِث  حقٍح َص  ـُ ِمـ خالِل َتزويِدهؿ  -ِمـ 

ُؽقا بلْهَدابِِف وُيصبُِحقا ظذ بافثؼاؾِة افديـقِة افؼظقِة مـ جفٍة ثافث ـِ َوَيتََؿسَّ ي ٍة ، حتَّك َيعتزوا هبذا افد 

َؼتِِف : باِت ٓ َتزيُده إٓ َثبَاتًا وَحققيًة وُرُشقَخًا ، ظذ َحد  َؿقِل إْظَشك ذم ُمَعؾَّ  َيؼٍغ بلنَّ َهِذِه افََضَ

 

ـَاضٍِح َصْخَرةً  (1) َها َوَأْوَهك َؿْرَكُف اْفَقِظُؾ َؾَؾْؿ َيَِضْ  ...َيْقمًا فِقَْػؾَِؼَفا  ـَ  

                          

  1/31:  هـ( 266رشح ادعؾؼات افتسع ، مـسقب ٕيب ظؿرو افشقباين )ت ( 1)
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َد فؾَؿْقُضقِع بِتَْؿِفقٍد َبِسقٍط َحْقَل ُبدَّ أْن  وبعَد هذه ادؼدمِة افَؼصرِة ٓ ـَاهِج ُكَؿف  ابؼَغ ذم ادحد   َم ثَغ افسَّ

ـْ واحدًة بؾ مُ َحقُْث افتلفقِػ    إحاديِث ؿ َمـ ـاَن َيؼتُك ذم مجعِف ظذفُ ـْ ؿِ ، ؾَ وخمتؾػًة تعددًة مل تؽ

حابِة وؾَ فُ ـْ مِ اِم ، وَ ؽَ إحْ  ل بلحاديِث ػِ تَ ؿ َمـ يؽْ فُ ـْ مِ ، وَ  حقحةِ افّص  ُن أؿقاَل افصَّ  ابعَغ ى افتَّ اوَ تَ ؿ َمـ ُيدو 

َأْدَظك  َؽ فِ ُد بعَض إحاديِث بافتصـقِػ وافتلفقِػ : ٕنَّ ذَ ؿ َمـ ُيػرِ فُ ـْ مِ وؽُر ذفؽ ِمـ ادـاهِج ، وَ 

ـْ َص ؼْ تِ قِل وآْش فؾشؿُ  ذا َما حقحًة وافـتائُج حُمؽَؿًة ، وهَ اُت َص مَ ك تؽقَن ادؼد  اجلقاكِب حتَّ  ؾ  ُـ  اِء ِم

َـّتُف ذم هذا افبحِث ، َشَؾؽْ  اَم اِس وفقس ِمـ َمـْفجفؿ أبدًا إثارُة افشؽقِك بَغ افعقاِم وإفَؼاُء احلرِة بَغ اف ـَ

ـْ فام َضَػَح افؽقُؾ َيْػَعُؾ افبَْعُض افقْقَم  ، َوبِال َحَقاٍء َوٓ ْأَدكك َخَجٍؾ  ًا فؾعقانِ رَ اهِ َح إمُر طَ بَ وأْص  ، وفؽ

بنجاباٍت  -اِف افـػقسِ عَ ِض  دَ ـْ ظِ  -ـ إحاديِث ادْشِؽَؾِة ؿػٍة ُُيقبقَن ؾقفا ظَ ـاَن ظذ أهِؾ افِعؾِْؿ ِمـ وَ 

َة افباحثَغ وتَ    ُع أْفِسـََة افامرؿَغ .طَ ؼْ َتشػل ُؽؾَّ

ـْ وَ  َيُب مَ  يِث إحاد هِ هذِ  ِم ل ُتثَاُر َحقهلا افر 
تِ ـِ وافسُّ  اِح حَ ذم افص   ا جاءَ افَّ  اػ بقِت  َب هَ ذَ ×  بلَّ افـَّ نَّ أَ  ـ

فا ُأم  ُشؾقٍؿ ،  ؾحانَ مِ  بـِت  رامٍ َح  م  أُ 
ُف َؿْد َوَضَع َرأَشُف افؼيَػ ذم  ِظـْدُِها  امَ وكَ واػ بقِت ُأختِ ، حتَّك إكَّ

ام َيؼقفقنَ  م  قِف ، وكاَم ظذ ِؾراِش أُ فِتَُػؾ   رامٍ َح  م  ِحْجِر أُ  ـَ وٓ  ُشؾقٍؿ حتَّك َظِرَق ، وُِها َفقَْسَتا ِمـ ادحارِم 

 .  بلي  ِصَؾةٍ × َيُؿتُّقَن َفُف 

ام ـَ  اً صَّ كَ  احلديَث  َض تعرِ ْس كَ  نْ أ دَّ ٓبُ ،  بفِ قاوَج  صؽالِ اإل بطرِح  ءِ دْ افبَ  بَؾ ؿَ  -ِمـ َمـَْفجقتل  – ةِ وـافعادَ 

َكَرى َما ِهل ُصبُفاُُتؿ افتل ُيَدْكِدُكقن هبا ، حتَّك ُكجقَب  ؿَّ ثُ افبخاريُّ وُمسؾٌؿ َرمحُفام اهلُل َتعاػ ،  أوَرَدهُ 

ِؽ أْن َيتََسؾََّؾ إػ ُظؼقِل افُبَسطاِء ِمـ افـَّاِس   .ظـفا بنجاباٍت ٓ َتَدُع جمآً فؾشَّ

 احَلديُث املْشِكُل :
ـِ َمافٍِؽ  ـ حديِث مِ  حقحفِ َص  ذم ‘ خاريُّ افبُ  امُ مَ اإل َج رَ خْ أَ   ؿاَل ÷ َأَكِس ْب

ِ
اَن َرُشقُل اَّللَّ ـَ  :

اِمِت  -َيْدُخُؾ َظَذ ُأم  َحَراٍم بِـِْت ِمؾَْحاَن َؾتُطِْعُؿُف ×  ـِ افصَّ اَكْت ُأمُّ َحَراٍم ََتَْت ُظبَاَدَة ْب ـَ َؾَدَخَؾ  -َو

 
ِ
 ، َؾَلضَْعَؿتُْف َوَجَعَؾْت ×َظَؾقَْفا َرُشقُل اَّللَّ

ِ
ـَاَم َرُشقُل اَّللَّ ، ُثؿَّ اْشتَقَْؼَظ َوُهَق ×َتْػِع َرأَْشُف، َؾ

؟ َؿاَل: "  َيْضَحُؽ 
ِ
تِل ُظِرُضقا َظَعَّ ُؽَزاًة ذِم ، َؿاَفْت: َؾُؼؾُْت: َوَما ُيْضِحُؽَؽ َيا َرُشقَل اَّللَّ ـْ أُمَّ َكاٌس ِم

 
ِ
بُقَن َثبََج َهَذا افبَْحِر ُمؾُقـاً  َشبِقِؾ اَّللَّ ـَ ةِ  ، َيْر ةِ  َظَذ إَِِسَّ  - َصؽَّ إِْشَحاُق  -" ، أَْو: ِمثَْؾ ادُؾُقِك َظَذ إَِِسَّ
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ِ
َعَؾـِل ِمـْفْؿ، َؾَدَظا هَلَا َرُشقُل اَّللَّ َ َأْن َُيْ ، اْدُع اَّللَّ

ِ
، ُثؿَّ َوَضَع َرأَْشُف، ُثؿَّ ×َؿاَفْت: َؾُؼؾُْت: َيا َرُشقَل اَّللَّ

؟ َؿاَل: "اْشتَقَْؼَظ َوُهَق َيْضَحُؽ، ؾَ 
ِ
ـْ ُأمَّتِل ُظِرُضقا َظَعَّ ُؽَزاًة ُؼؾُْت: َوَما ُيْضِحُؽَؽ َيا َرُشقَل اَّللَّ َكاٌس ِم

 
ِ
ِل  -" ذِم َشبِقِؾ اَّللَّ اَم َؿاَل ذِم إَوَّ َعَؾـِل ِمـُْفْؿ، َؿاَل: " -ـَ َ َأْن َُيْ  اْدُع اَّللَّ

ِ
َأكِْت َؿاَفْت: َؾُؼؾُْت: َيا َرُشقَل اَّللَّ

ـَ إَوَّ  ـَ فِغَ ِم َفا ِحَغ َخَرَجْت ِم
تِ ـْ َدابَّ َظْت َظ ـِ َأيِب ُشْػقَاَن، َؾُكِ بَِت افبَْحَر ذِم َزَماِن ُمَعاِوَيَة ْب

"، َؾَرـِ

  .(1)افبَْحِر، َؾَفَؾَؽْت " 

ـِ َمافٍِؽ  ـ حديِث مِ  فِ حقحِ ذم َص  سؾؿٌ مُ  خرَج أو اَن افـَِّبلُّ أْيضًا ÷  َأَكِس ْب ـَ قَْت َيْدُخُؾ بَ  ×، َؿاَل: 

قَْت َؾِؼقَؾ هَلَا: َهَذا  ، َؿاَل: َؾَجاَء َذاَت َيْقٍم َؾـَاَم َظَذ ؾَِراِصَفا ُأم  ُشَؾقٍْؿ َؾقَـَاُم َظَذ ؾَِراِصَفا، َوَفقَْسْت ؾِقفِ 
، َؾُلتِ

َظَذ  َرُؿُف َظَذ ِؿطَْعِة َأِديؿٍ ، َواْشتَـَْؼَع ظَ  َؾَجاَءْت َوَؿْد َظِرَق : ، َؿاَل  ، َظَذ ؾَِراِصِؽ  َكاَم ذِم َبقْتِِؽ  ×افـَّبِلُّ 

ا اْفِػَراشِ  قَدَُتَ
ُه ذِم َؿَقاِريِرَها (2) ، َؾَػتََحْت َظتِ ُػ َذفَِؽ اْفَعَرَق َؾتَْعِكُ  ×، َؾَػِزَع افـَّبِلُّ  َؾَجَعَؾْت ُتـَش 

 َكْرُجق بَ  ؟" َما َتْصـَِعَغ َيا ُأمَّ ُشؾَقْؿٍ "َؾَؼاَل: 
ِ
تَُف فِِصبْقَاكِـَا، َؿاَل: َؾَؼاَفْت: َيا َرُشقَل اهلل ـَ  . (3)"  أََصبِْت "َر

قخِغ َيتَصقَُّد افامـروَن ، وَيرسَحقَن بِخقاهلؿ ادشموم : فِقَـِْسجقا ما َيشاءون وَما  َوُهـا ذم ِروايِة افشَّ

محِة  ُص  وَباليا اٌت امَّ ضَ  احلديِث  هذا ذم : يؼقفقنَ بؾ ، × َيشتفقن ظذ َكبِل  افرَّ  افتَّافقِة: شلؾةِ بإ َتتََؾخَّ

  َـَ آَمـُقا َيا »: فؾؿممـَغ  يؼقَل  أنْ  × فُ قفَ ُش رَ لُمِر افبَاري َظزَّ َوَجؾَّ أمل ي ِذي ا افَّ َ  َتْدُخُؾقا َٓ  َأُّيُّ

َـّ  َأْهؾَِفا َظَذ  َوُتَسؾ ُؿقا َتْستَلِْكُسقا َحتَّك ُبقُقتُِؽؿْ  َؽْرَ  ُبقُقًتا (4) « ُرونَ َذفُِؽْؿ َخْرٌ َفُؽْؿ َفَعؾَُّؽْؿ َتَذ

 قْ ذم بَ  أةٍ رَ مْ اظذ  ُؾ دُخ يَ  ؾؽقَػ 
ع ػْ ل تَ قـام هِ بَ ،  ؿُ وحيؾُ  قؼاً ؿِ ظَ  اً قمَ ا كَ هَ رِ جْ ذم حِ  ق هبا، ويـامُ خيؾُ فا وتِ

  ي .داد إبراهقؿ ام يؼقُل ـَ  !! ؾِ ؿْ ـ افؼَ مِ  فُ أَش رَ 

                          

ِر ، 1)  وافس 
 ، بافرؿؿ )( أخرجُف افبخاريُّ ذم ـتاِب اجلفادِ

ِ
َجاِل َوافـ َساء  فِؾر 

َفاَدةِ َفادِ َوافشَّ  بِاجْلِ
ِ
َظاء  ( .2788َباب افدُّ

قِف اَدْرأة َما َيِعزُّ َظَؾقْ ( ؿال ابـ إثر : ) 2)
ُك ؾِ ِذي َتْسُ ِغِر افَّ ـُْدوِق افصَّ افصُّ ـَ ـْ َمتاِظفاِهَل   3/177( . افـفاية :  َفا ِم

قِب َظَرِق افـَّبِل   ( أخرجُف ُمسؾٌؿ ذم ـتاِب افَػضائِؾ ، 3)
ِك بِفِ × َباب ضِ  (2331 - 84، بافرؿؿ ) َوافتََّزُّ

 27( شقرة افـقر / أية 4)
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  ق ـثرُ هُ و وَيـَاُم ، -ِجْؾدًا  – اً عَ طْ كِ  فُ فَ  ُش رِ ػْ تَ ؾَ  -وِهل ُأمُّ ُشؾقٍؿ  -أخرى وـقَػ َيِؼقُؾ ظـَد امرأٍة 

  يَػ افؼَّ  هُ دَ ؾْ جِ  ُس ؿِ ؾْ تَ و فُ ؿَ رَ ظَ  ُت ؾِ ْس تُ ؾَ ،  ِق رَ افعَ 
 .افزـِة دظقى بِ  رةِ اروذم افؼَ  فُ عَ َض تَ ، فِ

  خُي  ؿَّ ثُ  اءِ َس بافـّ اخلؾقةَ  ذ ادممـغَ ظَ ×  شقُل افرَّ  مُ ر  حُيَ وـقَػ 
:           ي يؼقُل ذِ ق افَّ وهُ  فؿ ؟ػُ افِ

ؿْ إِ "  ـُ ا ُخقَل  يَّ  .(1) !! " افـ َساءِ  َظَذ  َوافدُّ

  ُد َرا َهِذِه  خاريُّ افبُ وفامذا َيتََعؿَّ ـُ ُر فـا اخلؾقَة َمَع َظدِم ُوجقِد  وايةَ افر  ومسؾٌؿ أْن َيْذ ِتل ُتَصق  افَّ

ذم ومسؾٌؿ  افبخاريُّ ؾ !! قالٍ ـ َخ مِ  ريدُ ا يُ مَ  قُؾ خَ تَ يَ  ارَئ افؼَ  عالَأْن ُيأفقَس اهلدُف ؟  مِ حرَ اد

ام يؼقُل ـاتٌب آخُر . مِ وفإلشال×    شقلِ رَّ فؾ قلغِ َس مُ  ظري أـزُ كَ   ـَ

  َػَ ا كُ وبامذ ُ  بَ  ذم ةٍ تزوَج مُ  امرأةٍ ظذ ×  بل  افـَّ دخقَل  رس 
، فُ ؿُ طعِ تُ  هلفا، وجِ وْ زَ  قبةِ ؽَ  فا، وذمقتِ

 ُؾ امِ عَ ام تُ ـَ  فُ ؾُ امِ عَ ا تُ ًا، وأّنَّ امَ فام تَ قـبَ  افْت ؿد زَ  ةَ ػَ ؾْ افؽُ  نَّ أ ةٍ خمتَك  وبعبارةٍ  ، فُ أَش رَ  فُ فَ  عػْ وتَ 

  . قرُص ـْ مَ  لبحأمحد ُص  ُب افؽاتِ  ـام يؼقُل  فاَج وْ زَ 

  اأّنَّ  تؼدونَ عْ يَ  إزهرِ  صققَخ  أنَّ  ـفامِ  وإؽرُب  ، جقبةٌ وظَ  ؽريبةٌ  أحاديُث  هِ ذِ هَ  : آخرُ  ويؼقُل 

  لحِ وَ  ـمِ 
ِ
 مُ رَ هَ  عَ دَّ َص تَ يَ  ٓ كحتَّ  ، َكْؼَدها َصْخصٍ  ٕي   ُيقزُ  وٓ ، × فِ قفِ ُش رَ  ذظَ  اهلل

 أبق امدَ  امَ  ةٌ ؼقَّ بَ  وفؾحديِث ...فؿممؾؽتُ  ارُ فَ ـْ وتَ  فؿُح َصْ  ارُ فَ ـْ يَ  وبافتايل ، فُ وؿدشقتُ  خاري  افبُ 

 ؾَ دَ  َغ بَ  احلقاةِ  دِ قْ ؿَ  ذظَ  ريرةَ هُ 
ـٌ  يؼقُل  ـام حاِح افص   لتِ  .  آخرُ  َضاِظ

ؾُّفا َتدوُر ظذ ،  ديِث هبذا احلَ  ةِ ؼَ ؾ  ادتعَ  فاِت بُ افُش  برزُ ل أهِ  هِ ذِ هَ  ـُ ـِ حمقرَ و   : اثـغِ  ي

  رامٍ َح  م  أُ ظذ  × شقلِ افرَّ  خقلِ دُ  ُصبَْفةُ  .1
 َمع َظَدِم ُوجقِد ِصؾِة ُؿْرَبك. أم  ُشؾقٍؿ  فاوأختِ

 . وما يتعؾَُّؼ بف ِمـ افـََّظاؾةِ ×  افؼيِػ  أشفِ رَ  تػؾقةِ   إصؽافقةُ  .2

ـْ ِهل  َف رِ عْ كَ  نْ أ وًٓ أ دَّ ٓبُ ،  بفاِت افُش  هِ ـ هذِ ظَ  باجلقاِب  ءِ دْ افبَ  وؿبَؾ   بعدَ  ؿَّ ، ثُ  انَ حَ ؾْ مِ  بـُت  رامٍ َح  مُّ أُ َم

  بنذنِ  واؾقاً  اؾقاً َص  اجلقاُب  يؽقنُ  َؽ فِ ذَ 
ِ
 اػ .عَ تَ  اهلل

                          

ُؾــَقنَّ رَ ( ُجـزٌء ِمـــ حـديٍث أخرجــُف افُبخـاريُّ ذم ـتــاِب افـؽــاِح ، 1) ُخقُل َظــَذ َبـاب َٓ خَيْ َّٓ ُذو حَمْـَرٍم، َوافــدُّ  إِ
ُجـٌؾ بِــاْمَرَأةٍ

ـِ َظاِمٍر ،  ( 5232ادُِغقَبِة ، بافرؿؿ ) ـْ ُظْؼَبَة بْ  . 5ذم ادبحث آول ص َؼ بَ م ؾقام َش وؿد تؼدّ  َظ
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ِر وافتَّقاريِخ أنَّ  تُِب افس  ـُ ِـ  بِـُْت  : هلَحَراِم  ُأمَّ َجاَء ذم  ـِ  ِمؾَْحاَن ْب ـِ زيد بْ  َخافِد ْب ـِ ُجـُْدِب ْب ـِ َحَراِم ْب

ـِ ؽـؿٍ  ـِ  َظاِمِر ْب ـِ ظَ  ب ةُ  افـجارِ  دي ب َكَْصاِريَّ ْٕ ـِ َمافٍِؽ  ، ا ـِ  مافٍؽ  ؾقؽة بِـُْت فا مُ وأمُّ ، َخاَفُة َأَكِس ْب  ْب

ُـ ظؿرُ ا فَ َج تزوّ ، ديظَ  ِـ  ؿقسٍ  و ب   وظبدَ  اً ؿقس فُ فَ  ْت دَ فَ قَ ؾَ  زيٍد  ب
ِ
ـُ  ةُ ؾقفا ُظبَادَ ظَ  َػ ؾَّ َخ  ؿَّ ثُ ،  اهلل اِمِت  ْب افصَّ

 ًدا. حمؿّ  فُ فَ  ْت دَ فَ قَ ؾَ 

  َرُشقَل  وبايعْت  رامٍ َح  مُّ أُ  أشؾؿْت 
ِ
ذِم َبْعِض َؽَزَواِت اْفبَْحِر،  بادةَ فا ظُ زوجِ  َوَخَرَجْت َمعَ ، × اَّللَّ

اِم يَ  َس، َوَؿَصتَْفا َبْغَؾتَُفا َؾاَمَتْت، َوَأْهُؾ افشَّ ْت بُِؼْزُ اِم، َوُؿِزَ ْسَتْسُؼقَن هِبَا، َيُؼقُفقَن: َؿْزُ َوَماَتْت بِافشَّ

َمقَْصاءُ  احِلَِة، ِؿقَؾ: اْشُؿَفا افرُّ   قُل ُش رَ  وـانَ ،  اً ، َوِؿقَؾ: اْفُغَؿقَْصاُء َأْيضاْدَْرَأِة افصَّ
ِ
فا ؽرمُ يُ  × اهلل

 قْ ها ذِم بَ زورُ ويَ 
ُة ِرواياٍت َأْخرَ  ، فادةِ ا هَلَا بافشَّ ظَ ا، ودَ ـدهَ ظِ  ؼقُؾ ويَ  فاتِ حاِح هلا ِظدَّ َجفا أْصَحاُب افص 

ـِ  ـ ِمِذّي ِش وافسُّ ْ  .(1) رمَحُفؿ اهلُل مَجقَعًا  قى افس 

بـِت ِمؾَْحاَن وَما هلا ِمـ َمـَاؿب ، آن إواُن أن كبحَث ظـ َأَهؿ   رامٍ َح  م  أُ َبْعَد َهذا افَعْرِض ادقجِز فِسرِة 

ِتل  اَكُف ، وِهَل َتْؼِصُؿ َطفْ  -ذم َكظري  –َؿضقٍة ذم ادقضقِع ، وافَّ ـَ ُض أْر َر افـ َؼاِش ِمـ أَشاِشِف َوُتَؼق 

 × .وبَغ افـَّبل    رامٍ َح  م  أُ افبحُث َظـ َوْجِف ِصؾِة افَؼرابِة بَغ 

ام ، ِمؾَْحاَن  بـاِت  ؾقؿٍ ُش  أم  فا ختِ أو امٍ رَ َح  أم  َوَبْعَد افتدؿقِؼ ذم َكَسِب  َ أّنَّ وَهذا  ارِ جَ ـل افـَّـ بَ مِ َتبَغَّ

وَهذا َصائٌع ومعروٌف ذم ـتِب .  اً َض يْ أ ارِ جَ ـل افـَّـ بَ مِ ×  بل  افـَّ د  َج  ادطؾِب  بدِ ظَ  مُّ ، وأاإلّتػاِق ب

 
ِ
 × افـََّسِب ، ؾنذْن َبـق افـََّجاِر ُهؿ أخقاُل رُشقِل اهلل

ِ
، وإذا َثبََت َهذا ؾلمُّ  (2)وأخقاُل أبقِف َظبِد اهلل

                          

 ، ومعرؾـــــة افصـــــحابة ، أبـــــق كعـــــقؿ إصـــــبفاين 8/319هــــــ( : 236افطبؼـــــات افؽـــــزى ، ابــــــ شـــــعد )ت( يـظـــــر : 1)

،  4/1931هـــــ( : 463، وآشـــتقعاب ذم معرؾــــة إصـــحاب ، ابـــــ ظبـــد افــــز افؼرضبـــل )ت 6/3479: (هــــ436)

  7/364هـ( : 636وأشد افغابة ذم معرؾة افصحابة ، ابـ إثر )ت

ام َجاء ذم حديِث × ( وصاهُد ذفؽ َأنَّ افـبلَّ 2) ـَ ـِ أيب َوَؿاٍص  ـْ َشْعِد ب  ـاَن يؼقُل َظ
ِ
ـِ َظبِْد اَّللَّ  ، َؿاَل: َأؿَْبَؾ َجابِِر بْ

ـْ َحِديِث × : َشْعٌد، َؾَؼاَل افـَّبِلُّ  َّٓ ِم َٓ َكْعِرُؾُف إِ يِن اْمُرٌؤ َخاَفُف" . ؿال افسمذي : َهَذا َحِديٌث َؽِريٌب  "َهَذا َخايِل َؾؾُْرِ

اَكـْت ُأمُّ افـَّ ـَ ـْ َبـِل ُزْهَرَة، َو اٍص ِم ـُ َأيِب َوؿَّ اَن َشْعُد بْ ـَ ـَذفَِؽ َؿـاَل افـَّبِـلُّ × بِـل  جُمَافٍِد. َو
ِـل ُزْهـَرَة : َؾؾِ ـْ َبـ َهـَذا × ِمـ

ُ َظـُْف ، بافرؿؿ ) اٍص َرِِضَ اَّللَّ  َأيِب َوؿَّ
ـِ ِب َشْعِد بْ
 ( .3752َخايِل . أخرجف افسمذيُّ ذم أبقاب ادـاؿِب ، َباب َمـَاؿِ
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  َحَراٍم بـُت ِمؾحاَن إحدى َخآِت 
ِ
 مـ جفِة افـََسِب .× َرشقِل اهلل

َضاظِة  ـْ ِمـ جفِة افر  ا خافتُُف فؽ تِل ـاكْت َصائعًة ذم تِؾَؽ احلؼبِة  -أو أّنَّ لْن تؽقَن أرضعْت  -افَّ ـَ  ،    

  -ِهل أو أختُفا  –
ِ
ـْ × َرشقَل اهلل ـْ أْرَضَعْت وَم ـْ ذم ذاَك افقؿِت ِشجالٌت ُيَؼقَُّد ؾقفا َم ، ومل يؽ

، َؾال َحَرَج ِحقـلٍذ َأْن َيْدُخَؾ اإلكساُن ظذ َخافتِِف ُمـَْػِردًا َويـاَم ذم ِحْجِرها وَتْػع رأَشُف . وَهذا ُهق  َرَضعَ 

 افذي َيْؼَطُع ـؾَّ ضريٍؼ ظذ افطاظـَغ .  اجلواُب األوُل

ـُ  ؿاَل  ـٍ َؿاَل ):  افز   بِد ظَ  اب ـِ ُمَزْي ـِ إِْبَراِهقَؿ ْب قَك ْب ـْ حَيْ َتْػِعَ ُأمُّ َحَراٍم  أنَّ  ×اهلل  كَّاَم اْشتََجاَز رشقُل إِ  : َظ

ِف : َرأَْشُف  تِ َٓ ـْ ِؿَبِؾ َخا َرٍم ِم اَكْت ِمـُْف َذاَت حَمْ ـَ ا  َ َّنَّ ـْ َبـِل : ِٕ اَكْت ِم ـَ ـِ َهاِصٍؿ  ِب ْب
َنَّ ُأمَّ َظبِْد اْدُطَّؾِ

ِٕ

ارِ    : )أْيَضًا ذم َمْقِضٍع آَخرَ  ؿاَل و(1)( افـَّجَّ
ِ
        َأْو ُأمُّ ُشَؾقٍْؿ َأْرَضَعْت ،  ×َوَأُطـَُّفا َأْرَضَعْت َرُشقَل اَّللَّ

 
ِ
َضاَظِة ،  ×َرُشقَل اَّللَّ ـَ افرَّ اَكْت َتْػِع َرْأَشُف ، َؾَحَصَؾْت ُأمُّ َحَراٍم َخاَفًة َفُف ِم ـَ ، َوَيـَاُم ِظـَْدَها ، َؾِؾَذفَِؽ 

اَن َيـَاُم ِظـَْد ُأم   ـَ َؽ 
َذفِ ـَ ـْ حَمَاِرِمفِ ، ُشَؾقٍْؿ  َو ـَاُل ِمـُْف َما َُيُقُز فِِذي اْدَْحَرِم َأْن َيـَاَفُف ِم . َوَهذا َرأُي  (2)(  َوَت

اِح احلديِث  َـّقوي  وافعقـل  وؽِرِهؿ ِمـ رُشَّ ـِ َبطاٍل وافَؼاِِض ِظقاٍض واف اإلماِم اب
(3) . 

ـَ َحَجٍر مل َيْرَتضقا وُهق َجقاٌب َؿقيٌّ وَؿاضٌِع فؽؾ  َجَدٍل ، وَفؽِ  لَّ واب
ْمقَاضِ ُرُه أنَّ احلاؾَظ افد  ِذي ُيَعؽ  َـّ افَّ

ِه َأَصدَّ ادبَاَفَغِة .  ْمقاضلُّ ذم َرد   َهذا اجلقاَب ، بْؾ َبافَغ احلاؾُظ افد 

ـُ َحَجٍر ذم افَػتِح : )  ْمقَاِضلُّ ذِم افرَّ َؿاَل اب َظك اَوَباَفَغ افد  ـِ ادَّ َة دد  َظَذ َم ـْ َزَظَؿ  ذهؾ: َؾَؼاَل ، ْحَرِمقَّ ؾُّ َم ـُ

ِت افـَِّبل  َأنَّ ُأمَّ َحرَ  َٓ ـَ افـََّسِب  × اٍم ِإْحَدى َخا َضاَظِة َأْو ِم ـَ افرَّ ـْ أثبَت ، ِم ؾُّ َم ـُ َتْؼتَِِض  مفةً هَلَا ُخ  َو

ًة  ُف : حَمَْرِمقَّ ـَ افـََّسِب َوافالَّيِت َأْرَضْعـَ ِف ِم
َفاتِ َنَّ ُأمَّ
َكَْصاِر اْفبَتََّة ِشَقى ُأم  ِٕ ْٕ ـَ ا َـّ َأَحٌد ِم قِف

َمْعُؾقَماٌت َفقَْس ؾِ

ؾِِب  ـِ ، َظبِْد اْدُطَّ ـِ ِخَراِش ْب ـِ َفبِقِد ْب ـِ َزْيِد ْب ـِ َؽـْؿِ َوِهَل َشْؾَؿك بِـُْت َظْؿِرو ْب ـِ  َظاِمِر ْب ـِ َظِدي  ْب ْب

اِر  ـِ  ؾَْحانَ بِـُْت مِ َوُأمُّ َحَراٍم ِهَل ، افـَّجَّ ـِ ُجـَْدِب ْب ـِ َحَراِم ْب ـِ َزْيِد ْب ـِ َخافِِد ْب قِر  َظاِمرٍ ْب ـُ ْذ َؾاَل ، اْدَ

                          

 1/226افتؿفقد ، ابـ ظبد افز : ( 1)

 ( ادصدر افسابؼ .2)

ــِد ُمْســؾِؿ ، افؼــاِض ظقــاض : ،  5/9:  رشح صــحقح افبخــاري ، ابـــ بطــالر : ( يـظــ3) ــِؿ بَػَقائِ ،  6/337إِـــاَمُل ادُْعؾِ

 . 14/85، ظؿدة افؼاري ، افعقـل :   15/87: ادـفاج رشح صحقح مسؾؿ بـ احلجاج ، افـقوي 
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َْظَذ  ْٕ ـِ َؽـٍْؿ جدِها ا َّٓ ذِم َظاِمِر ْب ا : ة هَبا حمرمقّ  َٓ تثبْت  مفةٌ َوَهِذه ُخ ، دَمْتَِؿُع ُأمُّ َحَراٍم َوَشؾَْؿك إِ َ َّنَّ ِٕ

ٌة  ةٌ مفَ ُخ  اِزيَّ َؼْقفِِف وَ ، جَمَ ـَ اٍص  ×ِهَل  ـِ َأيِب َوؿَّ ـْ َبـِل ُزْهَرَة َوُهْؿ َأَؿاِرُب : فَِسْعِد ْب ِف ِم
َهَذا َخايِل فَِؽْقكِ

ِف آِمـََة  ِمـََة  اً َوَفقَْس َشْعٌد َأخ، ُأم  َضاَظةِ ، ِٔ ـَ افرَّ َٓ ِم ـَ افـََّسِب َو  (1)(  َٓ ِم

 

ـِ افد   لُّ ؼِ تَ  قُخ افشَّ  اَل ؿَ وَ   آتػاِق  ـَ مِ  هُ رَ ـَ ا ذَ مَ وَ : ) ‘  قوي  افـَّ ظذ اإلمامِ  اً بَ ؼ  عَ مُ ‘  لؽِ بُ افسُّ  ي

َـّ  ِب َس َـ بِ  امً ؾْ ظِ  اطَ َح أَ  ـْ مَ وَ  ، صحقٍح بِ  فقَس  × فُ فَ  اً مَ حمرَ  ْت اكَ ـَ  امٍ رَ َح  أمَّ  ظذ أنَّ   أم   ِب َس كَ وَ  × بل  اف

َ بَ  دْ ؿَ وَ ،   فامـَقْ ة بَ ٓ حمرمقّ  فُ أكَّ  ؿَ ؾِ ظَ  امٍ رَ َح   ذَ  غَّ
 ا احلَ ـَخُ قْ َص  َؽ فِ

 قَ مْ افد   ظُ اؾِ
(  ؾقفِ ظَ  فُ أتُ رَ ؿَ  ءٍ زْ ذم ُج  لُّ اضِ

(2). 

                          

 .  11/78ؾتح افباري رشح صحقح افبخاري ، ابـ حجر افعسؼالين : ( 1)

ـُ َظبــِد افــز  أيْضــًا أنَّ ِصــَؾَة .  256ص  ء إرب ذم أشــلؾة حؾــب ، افســبؽل :ؿضــا( 2) ــِذي َيبــدو يل أنَّ َمــا ذـــَرُه ابــ وافَّ

َضــاَظِة ، ـــقُن أم  َحـَراٍم أو أم  ُشــؾقٍؿ َؿــْد َأْرَضـَعِت افـبــلَّ  ؾقــِف َءٌء ِمــ افُبْعــِد َظْؼــالً ، إذْ × افَؼرابـِة تثبــُت ِمـــ جفـِة افر 

َة )ـقَػ ُيت ػالً ثؿ َتعقُش َبْعَدُه ُمدَّ
شـافُة ، ُثـؿَّ َتِعـقُش )46صّقُر أْن ُتْرِضَع امرأٌة ضِ ( َشــًة 13( َشـًة حتَّك َكَزَفْت ظؾقِف افر 

 ذم مؽــَة ، ُثــؿَّ )
ظقةِ َة افــدَّ ــك َوَؾاتِــِف 16ُمــدَّ ــديِؼ ، ُثــؿَّ )× ( َشـــَقاٍت ذم ادديـــِة حتَّ ( 16، ثــؿَّ )َشـــتِغ( ذم ِخالؾــِة افص 

نَّ َشـقاٍت ذم ِخالؾِة افَػاروِق ، ُثؿَّ َشـقاٌت ذم ِخالؾِة ُظثامَن حتَّك َرـبـِت افبحـَر ذم جـقِش ُمعاويـَة ، ؾؾـق َؾَرْضــَا َظؼـالً أ

( شـــًة حـَغ َجاَهـَدْت َمــع 165-95( َشــًة حــَغ أْرَضـَعتُْف ، َؾَسـقُؽقُن ظؿُرهـا )15ــان ) -ظـذ أؿـِؾ َتؼــديٍر  ُظؿَرهـا 

ـَ ادعتـادِ أْن َتــْذَهَب  ÷ُمعاويـَة  ظايـِة اخلاّصـِة ، وفـقَس ِمـ  بَحاَجـٍة إػ اخِلدمــِة وافعـايـِة وافر 
ِ
، وَهـذا افُعؿـُر ِمــ افـ سـاء

  فؾِجَفادِ  . َؾفذا ؾقِف ُبْعٌد واهلل أظؾُؿ.

 بآتػـاِق  قذمُتـ × شـقَل افرَّ  أنَّ  قوُهـ ، ابؼافّسـ افتحؾقـؾِ  ؽـرِ  ـِمـ افعؿـرِ  هـذا إػ َؾ كتقّص  أنْ  ستطقعُ كَ  ثاكقةٍ  اويةٍ زَ  ـْ ومِ 

 ؼــديرٍ تَ  ؿـّؾ أ ذوَظـ ، بآتػـاِق  ثامنَ ُظـ الؾــةِ خِ  ذم قؾقـْت تُ  حـانؾْ مِ  بــت رامَحـ وأمُّ  . هـــ63 آكـذاك هُ ظؿـرُ  وــان ، هــ11 ـةَشـ

ـ اـَْضـرَ ؾَ  ؾـقؾَ  ، شــةً  16 × دهْعـبَ  ْت اَصـظَ  اأّّنـ أي . هــ27 ـةَشـ ـ عتفَضـأرْ  اأّنَّ ـّ يَ  امـَ ـُ  ظـ  ظـذ هـارُ ظؿُ  فؽـانَ  افـز   ظبـدِ  ابـ

 افؼــيُػ  هُ ظؿــرُ  شـــةً  63 + واْرَضــَعْت  واكجَبــْت  َتزّوَجــْت  حــغَ  شـــةً  15 : وافـتقجــةُ  . شـــةً  15 قـــذاكحِ  ؼــديرٍ تَ  ؿــؾ  أ

 . افتؼديراِت  ؿؾِ أ ظذ شـةً  93 =  ؾاةِ افقَ  حلغِ  شـةً  16+
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َـَّسِب أو  – ةِ ابَ رَ افؼَ  ؾِ ْج فقس َٕ  قؿٍ ؾَ ُش َظذ ُأم  َحَراٍم وُأم  × إنَّ ُدخقَل افـَّبِل   اجلواُب الثَّاني : َشقاٌء ذم اف

َضاَظِة  ة قكَ عُ مَ  لرِ ذم بِ ×  ل  بِ افـَّ عَ ا مَ قُِه ُخ أ َؾ تِ ؿُ  دْ ؼَ ، ؾَ  (1) اخلُصقصقِّة هلام ؾِ جْ ٕ ْؾ بَ  -افرَّ
. َوَهذا (2)

ِهؿ  ل  وافُسبُؽل  َوَؽْرِ
ْمقَاضِ ـِ وافد  ـِ ادَؾِؼ (3)َرأيُّ اب

 زِ افؽِ  ـَ ا مِ تَ غَ ؾَ بَ  دْ ؿَ وَ آْجتامِظل ،  ؾِ اؾُ افتؽَ  اِب بَ  ْـ مِ  قفامراظِ قفام ويُ قاِش ؾقفام ويُ ظَ  ُؾ ُخ دْ يَ ×  انَ ؽَ ؾَ 

اَن َيؼقُم َظذ     اً تقَّ ظِ  ـَ ِذي  ـْ ُيِعقـُفام ظذ تؽافقِػ احلقاِة َوُيقاِشقفام ِبَؿْؼتِؾ َأِخقفام افَّ ، َوَفقَْس هلام َم

ـُ َحَجٍر : ) .(4)ِرَظايتِفام  ُف ؿاَل اب ِحقِح َأكَّ َّٓ  ×َؾَؼْد َثبََت ذِم افصَّ ـَ افـ َساِء إِ َٓ َيْدُخُؾ َظَذ َأَحٍد ِم اَن  ـَ

َّٓ َظَذ ُأم  ُشَؾقٍْؿ َظَذ أَ  ـَ ِمؾَْحاَن  : َؾِؼقَؾ َفُف َؾَؼاَل ، ْزَواِجِف إِ َفا ُؿِتَؾ َأُخقَها َمِعل َيْعـِل َحَراَم ْب  ؿَّ ..ثُ  َأْرمَحُ

اَكتَا ذِم َداٍر َواِحَدٍة : إ اَل ؿَ  ـَ ُاَم ُأْختَاِن  اِر ، ّنَّ ـْ تِْؾَؽ افدَّ ؾُّ َواِحَدٍة ِمـُْفاَم ذِم َبقٍْت ِم ـُ ِمؾَْحاَن  ،ـُ َوَحَراُم ْب

ا َمعأَ  ٌة ؾِقِفاَم ،  اً ُخقُِهَ ـَ ُة ُمْشَسِ ْقنُ :  اَل ؿَ  ؿَّ .. ثُ  َؾاْفِعؾَّ ـَ قَرِة  ـُ ِة اْدَْذ َأَكٍس َخاِدِم افـَّبِل   َوَؿِد اكَْضاَف إَِػ اْفِعؾَّ

                          

ٌض 1) ُض َظؾقـا ُمْعَسِ ـَ ( حتَّك ٓ َيْعَسِ ِذي َجاَل افَّ ُثٌر،  بلنَّ افر  ـُ ُػقا َوَراَءُهؿ افـ َساَء وإضَْػاَل أيَْضًا  ُؿتُِؾقا ذم ادَعاِرِك َوَخؾَّ

اَن َيْػَعُؾ َمـَع ُأم  َحـراٍم وُأم  ُشـَؾقٍؿ ؟× َؾؾاَِمَذا مل َكْسَؿْع َأنَّ افـَّبلَّ  ـَ ام  ـَ اَن َيُزوُرهؿ َوَُيْؾُِس َمَعُفؿ  َؾـَُؼـقُل َفـُف : ْٕجـِؾ  ـَ

 . اخلُصقصّقة هلام

ـؾ : ُؾــْزُت َوَرب  افَؽْعَبـِة ، أْخــَرَج ُمْســؾٌِؿ ذم َصـِحقِْحِف 2)
ـُ ِمؾَْحــاَن افَؼائِ ِـٍؽ، َؿــاَل: َجــاَء ( َوُهـق َحــَراُم بـ ـِ َماف ــ ـْ َأَكـِس بْ َظــ

ــََّة، َؾَبَعـ×َكاٌس إَِػ افـَّبِل   ُؿقَكا افُْؼـْرآَن َوافسُّ ًٓ ُيَعؾ  َكَْصـاِر، ، َؾَؼاُفقا: َأِن ابَْعْث َمَعـَا ِرَجا ْٕ ـَ ا َث إَِفـقِْفْؿ َشـبِْعَغ َرُجـالً ِمـ

ــ ـَ ُؿــقَن، َو قْـــِؾ َيَتَعؾَّ ــقِفْؿ َخـــايِل َحــَراٌم، َيْؼــَرُءوَن افُْؼـــْرآَن، َوَيَتَداَرُشــقَن بِافؾَّ
اُء، ؾِ  ُيَؼــاُل هَلُــْؿ: افُْؼـــرَّ

ِ
اُكقا بِافـََّفـــاِر َُيِقُلــقَن بِـــافاَْمء

تَ  ْسـِجِد، َوحَيْ ، َؾَبَعـَثُفُؿ افـَّبِـلُّ َؾَقَضـُعقَكُف ذِم اْدَ
ِ
ِة َوفِؾُْػَؼــَراء ـػَّ َْهـِؾ افصُّ ِٕ َعــاَم  وَن بِـِف افطَّ ُبـقَن َؾَقبِقُعقَكــُف، َوَيْشـَسُ

إَِفــقِْفْؿ، × طِ

ا َؿدْ  ـَا َأكَّ ْغ َظـَّا َكبِقَّ ، َبؾ  َفِؼقـَاَك َؾَرِضقـَا َظـَْؽ، َوَرِضقَت َظـَّا،  َؾَعَرُضقا هَلُْؿ، َؾَؼَتُؾقُهْؿ َؿبَْؾ َأْن َيبُْؾُغقا اْدََؽاَن، َؾَؼاُفقا: افؾُفؿَّ

ــك َأكَْػــَذُه، َؾَؼــاَل َحــَراٌم: ُؾــْزُت وَ  ــُف بِــُرْمٍح َحتَّ ـْ َخؾِْػــِف، َؾَطَعـَ َرب  افَْؽْعَبــِة، َؾَؼــاَل َؿــاَل: َوَأَتــك َرُجــٌؾ َحَراًمــا، َخــاَل َأَكــٍس ِمــ

 
ِ
َْصَحابِِف: " × َرُشقُل اهلل ا َؿْد َفِؼقـَاَك َؾَرِضقـَا َظـَْؽ، إِنَّ إِْخَقاَكُؽؿْ ؿَ ِٕ ـَا َأكَّ ْغ َظـَّا َكبِقَّ ُؿْ َؿاُفقا: افؾُفؿَّ َبؾ  ْد ُؿتِؾُقا، َوإِّنَّ

ِفقِد ، بافرؿؿ ) َوَرِضقَت َظـَّا  ((.677) - 147" . أخرجف مسؾؿ ذم ـتاب اإلمارة ، َباب ُثُبقِت اجْلَـَِّة فِؾشَّ

 . 1/256، وؿضاء إرب ، افسبؽل :  137بـ ادؾؼـ : ص، ا×ؽاية افسقل ذم خصائص افرشقل  (3)

ـَؽ ، 4) ـْ َرِحـَؿ َربُّ اِمـَـا َهـِذِه إٓ َمـ ُة ؿد َماَتْت ذم أيَّ ـابِِؼ ذم ( َوَهِذِه افُسـَُّة افـبقيَّ مجـَة فؾَحـديِث افسَّ ـَذا َظَؼـَد افُبَخـاِريُّ افسَّ
ِ ف

َز َؽازيًا أو َخ  ـْ َجفَّ  ، باِب َؾْضِؾ َم
تِِف وؾطـتِف ـتاِب اجلفادِ َػف بِخٍر، َوَهذا ِمـ ؾِْؼِفِف َودِؿَّ   ‘ .ؾَّ
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ْخُدوِم َخاِدَمُف َوَأْهَؾ َخا،  × ْشَؿِة ، ِدِمِف َوَؿْد َجَرِت اْفَعاَدُة ِبُؿَخاَفَطِة اْدَ ِتل َتَؼُع َبْغَ َوَرْؾِع احْلِ افَّ

ََجاِكِب َظـُْفؿْ  ْٕ  (1)(  ا

ِذي َيبُْدو يل أنَّ َهَذا اجلَقاَب  ـْ َحقُْث آْشتدُٓل ، وَؿقٌي  -ذم َكَظري  -َوافَّ ْصَؽاَل ِم َٓ َيْدَؾُع اإْلِ ُف  َـّ َفِؽ

ـْ َأْصؾِِف  أْسِ ذِم َتْػؾِ فِبََؼاِء اْداُلََمَسِة : ِم ِع افَعَرِق  قَِة افرَّ ْجرِ ،  َومَجْ َذا افـَّْقُم ذِم احْلِ ـَ  . َو

 

ـَ اخلُُصقِصقاِت َما َفقَْس فَِغْرهِ × :إنَّ افـَّبلَّ  اجَلواُب الثالُث واألخرُي ُأم  َحراٍم َظذ × ، َوُدُخقُفُف  َفُف ِم

ِف حتَّك فَ وُأم  ُشَؾقٍؿ مـ باِب 
َؼت اخلَؾَْقُة ُدُخقِل إَِب َظذ َأْبـَائِ ًٓ  -ْق ََتَؼَّ  فُ فَ  قزُ َُي  × بلُّ افـَّؾَ  -َجَد

ُه َظـُْف ؾفق  ِة .ؿْص افعِ  ؾِ ٕجْ ِة بقـَبإجْ  ةُ قَ ؾْ اخلَ  ـَزَّ ُ َها مِمَّا ُهَق اْد ـْ َؽْرِ ِف َؾَؽقَْػ َظ
ـْ َزْوَجتِ ُؽ َأَرَبُف َظ

!! َيْؿؾِ

ؾ  ِؾْعٍؾ َؿبِقٍح وَ  ـُ ـْ  ُأ َظ ؾ  ُمـَزَّ َوُهَق اْدَُزَّ ـُ  . َرَؾٍث  ةِ َؿْقفٌه َظـ 

ِع َوَمَؼاِصِدِه ، وأفقِؼ بِتَْػِسِر افـَّص   ْ فا ، وأْؿَرِب إػ ُروِح افؼَّ
ـْ أْؿَقى إجقبِة وأْؾَضؾِ َوَهذا اجلقاُب ِم

َٓ َتثُْبُت بَِلنَّ َهذا افتلويَؾ ُمعؾالً  قاٌض  ظِ اِِض افؼَ وبقاكِف ، وإْن مل َيْرَتِض  ْحِتاَملِ بِا اخْلََصائَِص   ، وأنَّ  ِٓ

ْؿِتَداِء بِِف ذِم َأْؾَعافِِف َحتَّك َيُؼقَم َظَذ اخْلُُصقِصقَِّة َدفِقٌؾ  ، صقصقةِ اخلُ  مُ دَ ظَ  َؾ إْص  ِٓ َوَردَّ َظؾقِف  .(2) َوَجَقاُز ا

َؼْقفِِف : )احلَاؾُِظ  ـُ َحَجٍر بِ َْجِقَبِة َدْظَقى اخْلُُصقِصقَِّة اب ْٕ ـُ ا َٓ َيرُ ، َوَأْحَس َّٓ ِبَدفِقؾٍ َو َٓ َتثْبُُت إِ ا  ْقُّنَ ـَ َها   :  دُّ

ُ َأْظَؾُؿ (  قَؾ َظَذ َذفَِؽ َواِضٌح َواَّللَّ
فِ َنَّ افدَّ ِٕ(3). 

ـُ َحَجــر : )َواِضــٌح( ،  ــام يؼــقُل ابــ ـَ ـْ َأَشاِشــِف ، وافــدفقُؾ ظــذ ذفــَؽ   دْ َؼــؾَ َؾَفــذا اجلــقاُب حَيـِـؾُّ فـــا اإلصــؽاَل ِمــ

ُظــــقرَ مـفــــا َتْؼــــيعاٌت وَ ِف ، ِمـْفــــا َتؼــــيعاٌت َواِجبــــٌة ، تِــــن أمَّ وَ دُ  اِت افتؼــــيعَ  بعضِ بِــــ × ُخــــصَّ  ٌة ظؾقــــف حَمْ

تِـِف ، ومـفــا تؼـيعاٌت ×  َراَمــاٌت مـفـا وَ  ةٌ ُمبَاَحــُدوَن ُأمَّ ـِ  ، ـَ تُـِب افُســـَ ـُ ًا ذم  وإمثؾـُة َمـْثــقَرٌة وـثـرٌة ِجــدَّ

 وؽِرها . 

                          

 11/78( ؾتح افباري : 1)

تبِف ادطبقَظِة  11/78( ادصدر افسابؼ : 2) ـُ ـْ َهذا افـَّص  فؾؼاِِض ِظقاض ذم مجقِع  ، وفألَماكِة افِعؾْؿقِة َؾَؼْد َبَحثُْت َظ

ـَ َؿاضِ  ـِ َحجٍر . ؾؾؿ َأِجْدُه ، وفؽــل َوَجْدُت ادتلِخري  بًة َيـْؼؾقَن هذا افـََّص َتَبعًا ٓب

 11/78 :  ؾتح افباري( 3)
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ـــَػ و ـــاِب ، و افُعؾـــامُء ذمَؿـــْد َأفَّ ـــقام َبْعـــُد بــــــــ َهـــذا افبَ ـــٍة أضَْؾُؼـــقا َظؾقفـــا ؾِ تُـــٍب َخاصَّ ـُ بُقَهـــا ذم  ـــُف َوَرتَّ أْؾـــَرُدوا أحاديثَ

 َصــاخلَ هـذِه  ، وؽافـُب   (1)( اخْلََصـائِصِ )
ُر  صِ ائِ ـَ ـُف : افـ َؽــاِح  ـِتَـاِب ذم إكَّـام ُتـْذ هـذا افبــاِب ُخـصَّ ذِم  ×َٕكَّ

َؿْع ِمثُْؾفَ  َدٍة مَلْ ُُيْ َص ُمتََعد 
ـْ َأْبَقاِب اْفِػْؼفِ بَِخَصائِ  . َؾَعذ َشبقِؾ ادثاِل ٓ احلَْكِ :  ا ذِم َباٍب ِم

تِـل ُخــصَّ هبــا  قـْـِؾ ، َوَصـالَُة اْفــقتِر ،  َوَصــالَُة ُدوَن ُأّمتِـِف َوـاكــْت َواِجبــًة َظؾقـِف : × ِمــ إمــقِر افَّ َصــالَُة افؾَّ

َحك ، وافسقاكُ   . قةُ ، وإضح رـعتل اْفَػْجِر ، َوَصالَُة افضُّ

ـــأ ـــ ؾقـــفِ ظَ  حمظـــقرةً  وـاكـــْت  فِ متِـــأُ  ونَ دُ × هبـــا  صَّ ل ُخـــتِـــا افَّ مَّ ـــ وـتابـــةُ ،  لـــاً تؽِ مُ  ــــُؾ وإ،  ؿةُ دَ : افصَّ  ، عرِ افش 

 فؽ .ذَ  وؽرُ  افؽتابقةِ  كؽاُح و

ــــــا  ـــــــافَّ  إمـــــــقرُ أمَّ ــــــالَةُ ؾقـــــــف : ظَ  ةً اَحـــــــبَ مُ  ا وـاكـــــــْت هِبــــــ صَّ ل ُخـــــــتِ ـــــــ بعـــــــدَ  افصَّ ،  مِ ذم افصـــــــقا اُل َصـــــــوافقِ ،  اْفَعْكِ

 فؽ .ذَ  وؽرُ  بَلْربَعة َأْْخَاس اْفَػْلء َوْْخس ْخس اْفَػْلء َواْفغـقَؿة×  فُ واْختَِصاُص 

ـــا افؽرامـــاُت  ثـــرٌة  فِ أمتِـــ ونَ هبـــا دُ  صَّ ل ُخـــتِـــافَّ أمَّ ـَ َٓ ُيـــقرث×  فُ اْختَِصاُصـــِمـفـــا  :ؾفـــل  ـــُف  َوَأن َمافـــف  ، بَِلكَّ

ُج َٓ يُ  فِ ـَاتِ بَ  َأنَّ ، و فِ ظذ َكَػَؼتِ  َؿائِؿٌ  َمقتفِ  بعدَ  َـّ  تََزوَّ  فؽ .ذَ  وؽرُ ،  َظَؾقِْف

فـــــا ُأم  ُشـــــؾقٍؿ ، واجلؾــــقُس ذم ِحْجِرَهـــــا َمــــع َتْػؾقـــــِة َرأِشـــــِف × َؾدخقُفــــُف 
َظـــــذ ُأم  َحــــَراٍم بــــــِت ِمؾَْحــــاَن وُأختِ

ـْ َباِب َخَصائِِصِف  يِػ ، ومجُع َظَرِؿِف ذم َؿاُرورٍة ، ـؾُّ َهذا ِم  × .افؼَّ

ا َما يَ   ـْ وجقِد افَؼْؿِؾ َؾَفذا َفقس بِالزٍم : ٕنَّ افتَّْػؾقةَ أمَّ اِظـقَن ذم َمسَلفِة افتَّْػؾقِة َوَما َتْستَؾِْزُمُف ِم ِظقِف افطَّ  دَّ

َػًا فام ُيُدُه اإلكْساُن ِمـ َراحٍة َكْػسقٍة بسبِب  َفقْسْت َدفقالً ظذ ُوجقِد افَؼْؿِؾ دائاًم ، وإكَّام َؿْد تؽقُن َتَؽؾُّ

ا ممَّ  َؼَ ي افبَ سا يعمَ  عسيفِ يَ  َؼٌ بَ  فُ ٕكَّ  : ؾقفِ ظَ  ذم ذفَؽ  َص ؼْ ال كَ ؾَ افتَّْػؾقِة . وَظذ َؾْرِض ُوجقِد افَؼْؿِؾ تِؾَؽ 

  ؾقاُت َص وَيْؿِق ذم إْشقاِق  ُش طَ عْ ويَ  وُيقعُ  ُض رَ ؿْ يَ  ـانَ  دْ ؼَ ، ؾَ  فِ افتِ ورَش  فِ ذم كبقتِ  ُح دَ ؼْ ٓ يَ 
ِ
 اهلل

 ..ؾقفِ ظَ  فُ المُ وَش 

 

ـْ َتسجقِؾ وهبذِ  ه افؽؾامِت أـقُن َؿْد َوَصؾُْت اػ ِّنايِة افبَْحِث ، َوَؿبَْؾ َأْن َأَضَع افَؼَؾَؿ َجاكبًا ُٓبدَّ ِم

حَؾِة ذم ـتِب احلديِث ورشوِحِف . ـْ ِخالِل افر  ِتل َتَقَصؾُْت افقفا ِم  افـتائِج افَّ

                          
 ـثر. ؾسققضِل وؽرِِهافاخلَصائِص افُؽزى افِشػا بتعريِػ ُحؼقِق ادْصطػك ، فؾؼاِِض ِظقاض ، و(  ِمثُْؾ ـِتاِب 1)
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 12    يف النتائج اخلامتة 

 اخلامتة يف النتائج
ُ يل َما َييل :  َبْعَد َهِذِه اجلَْوَلِة ِِف ُبُطوِن الُكُتِب َوُُمَاَوَلِة آْقتَِباِس ِمنَْها ، َيَتَبَّين

،  من آشكالِ  ل  كْ َش  ي  يب ا  عَ َشْ  م  رّ ، ُُم  م  رَ َُم  بدونِ  آجنبوةِ  ةِ أبادر اخللوةَ إّن  .1

ََ او الِش  او البوعَ  لومَ او التع الَج العِ  اهلدُف  ى لو كانَ حتن   دلةِ ، لأل ذلَك  او غرَ  ا

 . وٓ التشكوَك  ويَل يالت بُل قْ تي ٓ تَ الن  ةحيةِ الّص الصحوحِة 

ي هِ  اخللوةَ  مُ ر  ي ُت تِ قط والن فَ  حوحَّيِ ن الّص ها مِ عتُ ي َج تِ الن  آحاديِث  دُ عدَ  .2

 اِح ن ُشّ عَ  ال قْ ىَ  عنهُ  ُت بْ َج ي، فَ  هِ هِ جْ وَ  ذ غرِ عَ  مُ هَ فْ يُ  ن  امِ ثَ  بحديث   ئُت جِ  من ، ثُ  ة  عَ بْ َس 

 . احلديِث 

×  تهِ ننُس  نْ مِ  النوَل  ريدونَ يُ  ذينَ الن  فونَ جِ وادرْ  اعنونَ به الطّ  عُ رَ ذَ تَ ا يَ مَ  ُب الِ غَ  .3

ََ ي َج ذِ الن والقراِن  ن آسالمِ او مِ   النبي   ولولةِ قَ  ديِث َح  هم بظاهرِ كُ و متس  هُ ،  بهِ  ا

 ن هذا آشكالِ عَ  جبُت أ دْ ، وقَ  لوم  ُس  ها امّ اختِ  ِف بوِت  هِ مِ وْ ، وىَ  رام  َح  امّ  عندَ × 

ٓ   عُ دَ بام ٓ يَ   هِ عذ ابنائِ  ُل دُخ يَ  و كالوالدِ هُ فَ ×  هُ لَ  صوصة  ا خِ ّنن أ ُت بَ ثْ أ، و ِك للّش  جما

 جهم .بحوائِ  هبم والقوامِ  محةِ لوهم والرّ عَ  فقةِ الّش  جلِ أن مِ 

 
 التوصيات :

،  هِ فِ وخمتلَ  هِ وشوحِ  احلديِث  مِ لْ ِف عِ  ويل  صَ  اع  هلم بَ  الذينَ  حثَّيَ االبَ إخويت   جوعَ وِص أُ 

 لِ التواُص  اِت حَ فَ ذ َص ا عَ روَّن ثُ نْ ويَ  دونَ هبا احلاقِ  نُ ىدِ دَ ي يُ تِ الن  بهاِت وا الش  طُ قِ تَ لْ يَ  نْ أ

ن مِ  الطعوىاِت  لَك ذ تِ وا عَ ردّ يَ  نْ أ دينَ اهِ اولوا َج ةحُي ، وَ  ئوة  رْ مَ  عَ قاصِ مَ ي وبِ آجتامعِ 

 ًهل ةِ رَص الفُ  كِ رْ تَ  نا ، وعدمِ ابنائِ  صَّيِ َت  باِب 
ِ
  ا .نَينِ دِ  هِ بتشويِ  َٓ

 

ٓ  وآخرا    أو
ِ
 واحلمُد هلل
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 قائمة املصادر واملراجع
ُق : عِِل ُمَ  .1  بِْن َعبِْد اْلََبِّ اْلُؼْرُصبِيُّ ، اْدَُحؼِّ

ِ
د البجا ، ، َااُ  اَْجَقِل ، َبُْرُ ت اإلستقعاُب ِِف َمْعِرَفِة اْْلَْصَحاِب ، يوسُف بُْن َعبِْد اهلل ؿ 

 .م1992/  1ط

عاال  -ن اَجز ،، عز الدين ابن اْلثُر ، ادحؼق: عِل مؿد معوض أسد الغابة ِف معرفة الصحابة ، عِل بن أيب الؽرم مؿد ب .2

 م . 1994لسـة  1أمحد عبد ادوجوا ، اا  الؽتب العؾؿقة ، ط

مصطػى بن أمحد العؾو،  ، حتؼقق:يوسف بن عبد اهلل بن مؿد بن عبد الَب الؼرصبي ،  التؿفقد لام ِف ادوصل من ادعاين  اْلساكقد .3

 . هـ 1387 ،  ادغرب –،  زا ة عؿوم اْل قاف  الشم ن اإلسالمقة  لبؽر،، مؿد عبد الؽبُر ا

 ســه  أيامه ، مؿد بن إسامعقل البخا ، اَجعػي ، ادحؼق: مؿد × اَجامع ادسـد الصحقح ادخترص من أمو   سول اهلل  .4

 هـ .1422لسـة  1زهُر بن كارص ، اا  صوق الـجاة ، ط

َسْو ة الرتمذ،، أبو عقسى ، حتؼقق  تعؾقق: أمحد مؿد شاكر ،  مؿد فماا عبد الباقي ، مؿد بن عقسى بن ،  سـن الرتمذ، .5

 م . 1975لسـة  2مرص ، ط – إبراهقم عطوة عوض ، رشكة مؽتبة  مطبعة مصطػى البايب احلؾبي 

لؾؿطبوعات، بُر ت رشح ادعؾؼات التسع ، مـسوب ْليب عؿر  الشقباين ، حتؼقق  رشح: عبد ادجقد مهو ، ممسسة اْلعؾؿي  .6

 م . 2001لسـة  1لبـان ، ط –

 -، مؽتبة الرشد  أبو متقم يارس بن إبراهقم ، حتؼقق:رشح صحقح البخا ، ، ابن بطال أبو احلسن عِل بن خؾف بن عبد ادؾك  .7

 . م2003لسـة  2، ط السعواية، الرياض

ى إِكاَمُل ادُعْ  .8 ُح َصِحقح ُمْسؾِِم لِؾَؼاِِض ِعقَاض ادَُسؿ  عقاض بن موسى بن عقاض بن عؿر ن القحصبي ،  ؾِِم بَػَوائِِد ُمْسؾِمرَشْ

 . م1998لسـة 1، ط مرص –اا  الوفاء ،  الدكتو  حْيقَى ِإْساَمِعقل ادحؼق:السبتي، 

 -الطبؼات الؽَبى،   مؿد بن سعد بن مـقع اهلاشؿي ادعر ف بابن سعد ، ادحؼق: زياا مؿد مـصو  ،  مؽتبة العؾوم  احلؽم  .9

 هـ . 1408لسـة  2ادديـة ادـو ة ، ط

 صرح التثريب ِف رشح التؼريب ، زين الدين عبد الرحقم بن احلسني العراقي  ، الطبعة ادرصية الؼديؿة  ، ا.س .10

 بُر ت . –عؿدة الؼا ، رشح صحقح البخا ، ، مؿوا بن أمحد بن موسى احلـػي بد  الدين العقـي  ، اا  إحقاء الرتاث العريب  .11

عبد اهلل  ، ادحؼق:ابن ادؾؼن رساج الدين أبو حػص عؿر بن عِل بن أمحد الشافعي ،  ×ة السول ِف خصائص الرسول غاي .12

 . بُر ت –اا  البشائر اإلسالمقة ،  بحر الدين عبد اهلل

 أحاايثه: مؿد فماا عبد فتح البا ، رشح صحقح البخا ، ، أمحد بن عِل بن حجر العسؼالين الشافعي ،  قم كتبه  أبوابه  .13

 هـ .1379بُر ت،  -الباقي ، اا  ادعرفة 

 مؿد عامل عبد ادجقد اْلفغاين )ماجستُر( ، ادحؼق:تؼي الدين عِل بن عبد الؽاِف السبؽي ، قضاء اْل ب ِف أسئؾة حؾب .14

 . هـ 1413،  ، ا.ط  مصطػى أمحد الباز -ادؽتبة التجا ية مؽة ادؽرمة ،  ا حسن أمحد مرعي إرشاف:

كشف ادشؽل من حديث الصحقحني ، أبو الػرج عبد الرمحن بن عِل بن مؿد اَجوز، ، ادحؼق: عِل حسني البواب ،  اا   .15

 الرياض . –الوصن 
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الدا   -خمتا  الصحاح ، مؿد بن أيب بؽر بن عبد الؼاا  احلـػي الراز، ، ادحؼق: يوسف الشقخ مؿد ، ادؽتبة العرصية  .16

 .م1999لسـة  5صقدا ، ط –ُر ت الـؿوذجقة، ب

 –هـ( اا  الػؽر، بُر ت 1014مرقاة ادػاتقح رشح مشؽاة ادصابقح ، عِل بن )سؾطان( مؿد، ادال اهلر ، الؼا ، )ادتوىف:  .17

 م  .2002لسـة  1لبـان ، ط

اال مرشد،  آخر ن ، ع -أبو عبد اهلل أمحد بن مؿد بن حـبل ، ادحؼق: شعقب اْل كم ط ،  مسـد اإلمام أمحد بن حـبل .18

 م . 2001لسـة  1ممسسة الرسالة ، ط

، مسؾم بن احلجاج أبو احلسن الؼشُر، الـقسابو ، ،  ×ادسـد الصحقح ادخترص بـؼل العدل عن العدل إىل  سول اهلل  .19

 بُر ت ، ا.س  –ادحؼق: مؿد فماا عبد الباقي ، اا  إحقاء الرتاث العريب 

 العربقة بالؼاهرة ، )جمؿوعة مملػني (  اا  الدعوة ، ا.ط ، ا.س .ادعجم الوسقط ،  جمؿع الؾغة  .20

 1معرفة الصحابة ، أبو كعقم أمحد بن عبد اهلل اْلصبفاين ، حتؼقق: عاال بن يوسف العزاز، ، اا  الوصن لؾـرش، الرياض ، ط .21

 م . 1998لسـة  

اس أمحد بن عؿر بن إبراهقم الؼرصبي ، حؼؼه  عؾق عؾقه ادُْػِفم لام َأْشَؽَل من تؾخقص كتاب مسؾم ، اإلمام احلافظ أيب العب   .22

 .امشق – قدم له: جمؿوعة من ادملػني ، اا  ابن كثُر 

بُر ت ،  –ادـفاج رشح صحقح مسؾم بن احلجاج ، أبو زكريا مقي الدين حيقى بن رشف الـو ،  ، اا  إحقاء الرتاث العريب  .23

 هـ.1392لسـة  2ط

 هـ . 1427لسـة  1الؽويت ، ط –، صاا  عن:  زا ة اْل قاف ادوسوعة الػؼفقة الؽويتقة .24

 -الـفاية ِف غريب احلديث  اْلثر ، ادبا ك بن مؿد بن عبد الؽريم الشقباين اَجز ، ابن اْلثُر ،  حتؼقق: صاهر أمحد الزا ،  .25

 م.1979بُر ت ،  –مؿوا مؿد الطـاحي ، ادؽتبة العؾؿقة 

 1مؿد بن عبد اهلل الشوكاين القؿـي ،  حتؼقق: عصام الدين الصبابطي ،  اا  احلديث، مرص ، طكقل اْل صا  ،  مؿد بن عِل بن  .26

 م .1993لسـة  
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