
 مجلة العلوم العربية واإلنسانية
(ََِِ مايو/   هػ ُُْْ شواؿ) ، ََِٗ-َِِٓص ص ، (ْالعدد )، (ُّاجمللد )، جامعة القصيم

َُصّٕاايتٛجٝ٘ ايب٬غٞ يف نتاب " أَثاٍ اذتدٜث" يًس َّ ُْٗس  َٟ

 ستُد أبٛ ايع٬ أبٛ ايع٬ اذتُصاٟٚد. 

 جاَع١ جاشإ –أضتاذ ايب٬غ١ ٚايٓكد املطاعد به١ًٝ اٯداب ٚايعًّٛ اإلْطا١ْٝ 

 قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا

 نتاب " أَثاٍ يف أؾٛيٖ٘را ايبرث ٜتح٘ يدزاض١ ايتٛجٝ٘ ايب٬غٞ ًَٚدـ ايبرث: 

اذتدٜث" يًرطٔ بٔ خ٬د; ذٝث إٕ نتاب٘ ٜعد َٔ أٚا٥ٌ ايهتب اييت تٓاٚيت أذادٜث 

ا٭َثاٍ يف اذتدٜث ايٓبٟٛ بايترًٌٝ ايب٬غٞ ايرٟ ٜهػـ عُا ؾٝٗا َٔ أضساز ايبٝإ، 

ٚدقا٥ل ايرتنٝب يف ٖرا ايٛقت املبهس َٔ ايتأيٝـ يػدؿ١ٝ مجعت بني ايطبل يف عًِ

 ٭دب.اذتدٜث، ٚعًِ ا

غاب ذنسٖا عٓدد ندث   تطترل ايدزاض١، ٚقد ؾهتاب٘ ٜتُٝص بٛجٛد أؾٍٛ ب٬غ١ٝ ٚبٝا١ْٝ

 ايب٬غٝني ؾك٬ّْ عٔ طسٜكت٘ يف حتًٌٝ ٚدزاض١ ا٭َثاٍ ايٓب١ٜٛ.

يتهػددـ عددٔ ٖددرٙ ادتٗددٛد يف تٛجٝٗدد٘ ا٭ٚىل يف َٛقددٛعٗا ٚقددد جددا٤ه ٖددرٙ ايدزاضدد١ 

ٛد ٚقُٝتٗددا ٚأهسٖددا يف دزاضدد١ ايب٬غددٞ يف نتدداب ا٭َثدداٍ، ٚتددبني خؿددا٥ـ ٖددرٙ ادتٗدد  

َع بٝإ ايسٚاؾد اييت أَده امل٪يدـ يف نتابد٘، ٚأهدسٙ ؾدُٝٔ  ا٭َثاٍ يف اذتدٜث ايػسٜـ

 بعدٙ.

 ايتؿٜٛس، ايٛؾـ، اجملاش، ايتػبٝ٘، ايتُثٌٝ :ؿتاذ١ٝاملهًُاه اي
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َع بٝإ ايسٚاؾد اييت أَده امل٪يدـ يف نتابد٘، ٚأهدسٙ ؾدُٝٔ      ا٭َثاٍ يف اذتدٜث ايػسٜـ

 بعدٙ.

 ايتؿٜٛس، ايٛؾـ، اجملاش، ايتػبٝ٘، ايتُثٌٝ :ؿتاذ١ٝاملهًُاه اي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 د. ػتمد أبو العال أبو العال اضتمزاكم

2026 
2026 

 َدكد١َ

اذتُددد مح اددداّْ ٜددٛايف ْعُدد٘، ٜٚهدداؾ٧ َصٜدددٙ، ٚأؾددًٞ ٚأضددًِ عًدد٢ خددا        

خًل امح بٝاْاّْ، ٚأؾدقِٗ جٓاْاّْ، زا١ امح يًعاملني، ستُد بٔ عبد امح، زضً٘، أؾؿس 

 ٚبدددعد ايؿادم ا٭َني.

 ٺ ڀ  ڀ ڀچ  ؾإٕ بٝإ اذتبٝب املؿَّؿ٢ ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ بٝإ َدٔ ٫  

، ٚيكددد تسبددع ايبٝددإ ايٓبددٟٛ عًدد٢ ذز٠ٚ  ز4-3ايددٓحِ: ش چ ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ

بأزٚع  ؾٗٛ بٝإ َرتع نؿٔ ايتُثٌٝ ٚايتؿٜٛس، ،ؾْٓٛٗاضٓاّ ايب٬غ١ مبا تكُٓ٘ َٔ أزق٢ 

ا٭َثاٍ، ٚؾٛز ايبٝإ يًُعاْٞ تعًُٝاّْ ٚتٛجٝٗاّْ، ٚبٝاْاّْ يًسضاي١ ٚايٛذٞ ع٢ً أقؿ٢ َا 

 تَُّس إيٝ٘ غاٜاه ايبػس يف ايبٝإ.

ايكاقٞ اذتاؾظ أبٛ ستُد اذتطٔ بٔ عبد ايسأ بٔ خّٗداد  ٚيكد يؿتين َا ض َّّٗسٙ  

َُص ُْٗس  َ " ذدٍٛ ايتُثٝدٌ يف اذتددٜث ايٓبدٟٛ;     أَثاٍ اذتددٜث ٖد( يف نتاب٘ " 360)ه ٟايس َّا

ذٝث زأٜت أؾ٫ّْٛ ب٬غ١ٝ، ٚإغدازاه بٝاْٝد١ غداب ذنسٖدا عٓدد ايب٬غدٝني، ٚزأٜدت يد٘         

جٗٛداّْ يف تٛجٝ٘ املع٢ٓ ٚبٝإ ايؿٛز ٚتٓٛعٗا يف ايبٝإ ايٓبٟٛ يف ٖرا ايٛقدت املبهدس َدٔ    

ندريو نثدس٠ َدا أٚزدٙ امل٪يدـ َدٔ ا٭ذادٜدث       ايتأيٝـ عٓد عدا  َدٔ عًُدا٤ اذتددٜث،     

املػت١ًُ ع٢ً ا٭َثاٍ ايكٝاض١ٝ ٚايتؿٜٛس، َع َا ذنسٙ َٔ غسح ٚبٝإ، ٚاضتػدٗاد َدٔ   

ايكسإٓ، ٚاذتدٜث، ٚن٬ّ ايعسب غدعسٙ ْٚثدسٙ، ؾحدا٤ نتابد٘ بطدتاْاّْ ذداؾ٬ّْ بدأيٛإ َدٔ         

جتُدع يف غدؿد١ٝ   ايبٝإ ٚايب٬غ١ جتًت ؾٝٗا ًَهتد٘ ا٭دبٝد١، ٚذا٥كتد٘ ايبٝاْٝد١; ذٝدث ا     

 امل٪يـ اذتاؾظ احملدث، ٚا٭دٜب ايػاعس، ٖٚٛ َا   صتدٙ عٓد نث  َٔ ايعًُا٤.

نُا إٔ نتاب امل٪يـ   حيظ بدزاض١ تهػـ عٔ جٗٛدٙ ايب٬غٝد١ يف تٛجٝٗاتد٘     

ٚحت٬ًٝت٘ يًتُثٌٝ يف ايبٝإ ايٓبٟٛ، َٚا ذنسٙ َٔ أؾٍٛ ب٬غ١ٝ تدٍ عًد٢ َدا ٜتُتدع بد٘     

ؾٍٛ ايبٝإ. ؾحا٤ ٖرا ايبرث يٝهػـ عدٔ ٖدرٙ ا٭ؾدٍٛ ايب٬غٝد١     امل٪يـ َٔ َعسؾ١ بأ
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َٔ خ٬ٍ تٛجٝٗات٘ يٝكع ايهتاب يف َهاْت٘ ايؿرٝر١ َٔ ذٝث دزاض١ أضدساز ايتُثٝدٌ   

 يف ايبٝإ ايٓبٟٛ يف ٖرا ايٛقت املبهس، ٜٚهػـ عٔ إقاؾات٘ ٚخؿا٥ؿ٘ ٚمسات٘.

 ٚؾٗازع.ٖرا ٚيكد جا٤ ايبرث يف َكد١َ، ٚمتٗٝد، َٚبرثني، ٚخامت١،  

ٚ     املكد١َأَا    ٜتٓداٍٚ عدس    ايتُٗٝدد  ؾؿٝٗا أُٖٝد١ املٛقدٛع، ٚضدبب اختٝدازٙ، 

تددازخيٞ ضددسٜع َٚددٛجص يًتددأيٝـ يف ا٭َثدداٍ ايٓبٜٛدد١ إىل شَددٔ امل٪يددـ، ٚتسمجدد١ َددٛجص٠ 

تعسؾٓدا بػدؿد١ٝ امل٪يدـ نعدا  يف اذتدددٜث، ٚا٭دب، ٚتعسٜدـ بهتابد٘ ٜطدً  ايكدد٤ٛ        

 ٗٛد ؾٝ٘. ع٢ً أبسش جٛاْب٘، َٚٛاطٔ ايك٠ٛ ٚادت

ٍ أَدا عدٔ      ؾٝددزع ايتٛجٝدد٘ ايب٬غدٞ يًؿدٛز ايبٝاْٝد١ َدٔ تػددبٝ٘،       املبردث ا٭ٚ

ٚزتدداش َسضددٌ، ٚاضددتعاز٠ ٚنٓاٜدد١ ٚٚؾددـ، َٚددا ٚزا٤ ذيددو َددٔ خؿددا٥ـ ٚمسدداه.    

ٜتح٘ يدزاض١ ا٭ؾدٍٛ ٚايتٛجٝٗداه ايب٬غٝد١ املتٓٛعد١; ٚذيدو ذؿدساّْ        ٚاملبرث ايثاْٞ

 دتٗٛد امل٪يـ ٚإغازات٘ ايب٬غ١ٝ. 

ضددأذسف عًدد٢ ا٫ضتػددٗاد مبددا ؾددس َددٔ أذادٜددث ايتُثٝددٌ ايدديت ذنسٖددا  ٖددرا ٚ 

امل٪يـ، ٚايتعكٝب ع٢ً َا ذنسٙ َٔ جٗٛد يبٝإ َا تَّٟٓٛ عًٝ٘ َٔ خؿا٥ـ ب٬غ١ٝ، 

َٚا أقاؾ٘ َٔ حتًد٬ٝه بٝاْٝد١ تطدِٗ يف تٛقدٝس املعٓد٢ يف ايبٝدإ ايٓبدٟٛ، ٚضدأذسف         

ع ايدديت اضتػددٗد بٗددا  عًدد٢ زبدد  جٗددٛدٙ نٗددٛد َددٔ جددا٤ بعدددٙ َددٔ ايعًُددا٤ يف املٛاقدد    

ايبرث; يٓكدـ عًد٢ أهدسٙ ؾدُٝٔ جدا٤ بعددٙ، َٚكدداز َدا أقداؾ٘ يف بٝدإ املعٓد٢ ايبٝداْٞ             

 يًُثٌ ايٓبٟٛ.

ٚا٭ذادٜث اييت   اختٝازٖدا يف ايدزاضد١ ٖدٞ ا٭ذادٜدث ايديت تٓاٚؤدا امل٪يدـ          

  ٜكِ بترًٝدٌ ندٌ    -نُا ضٝتكس-بايترًٌٝ ٚايتٛجٝ٘ ايب٬غٞ; ذٝث إٕ امل٪يـ 

ث اييت ذنسٖا حتًد٬ّْٝ ب٬غٝداّْ، بدٌ ٚقدـ عٓدد بعكدٗا غدازذاّْ َٚبٝٓداّْ ٭ضدسازٖا          ا٭ذادٜ

ايب٬غ١ٝ، ٖٚرا ٖٛ ا٭ضداع ايدرٟ ٜكدّٛ عًٝد٘ اختٝداز ا٭ذادٜدث يف ايبردث. ؾايبردث         
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َستب  مبا قاّ امل٪يـ بتٛجٝٗ٘ ب٬غٝاّْ يًٛقٛف عًد٢ إضدٗاَات٘ يف دزاضد١ ا٭َثداٍ ايٓبٜٛد١      

 ٛاقع ا٭خس٣.دزاض١ ب٬غ١ٝ، َع ا٫ضت٦ٓاع بامل

ٚامح أضأٍ إٔ جيعٌ ٖرا ايعٌُ يف َٝصإ ذطٓاتٞ خد١َ يبٝإ ضٝدْا زضدٍٛ امح    

ؾدد٢ً امح عًٝدد٘ ٚضددًِ، ٚإٔ ٜعؿددٛ عددٔ ش٫ه ا٭قددداّ، ٚطػٝددإ ا٭ؾٗدداّ، ٚعثددساه     

 ا٭ق٬ّ، إْ٘ مسٝع قسٜب زتٝب.
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 متدددددددددٗٝد

 ايتأيٝـ يف" ا٭َثاٍ ايٓب١ٜٛ":

ضسٜعاّْ َٚدٛجصاّْ دتٗدٛد ايعًُدا٤ ذدٍٛ ايتدأيٝـ يف ا٭َثداٍ        ضأقدّ عسقاّْ تازخيٝاّْ  

ايٓب١ٜٛ إىل شَٔ امل٪يـ ٚبعدٙ يٓكع نتاب٘ يف َٛقع٘ ايؿرٝس بني ايهتب اييت أيؿدت يف  

 "أَثاٍ اذتدٜث".

ؾًكد اجت٘ ايعًُدا٤ يدزاضد١ ا٭َثداٍ ٚايؿدٛز يف بٝاْد٘ ؾد٢ً امح عًٝد٘ ٚضدًِ ملدا            

جٗددٛد ايعًُددا٤ ٚا٭دبددا٤ بددني ادتُددع      يؿددتِٗ َددٔ زٚعدد١ ؾددٛزٙ ٚتٓٛعٗددا، ٚتٛشعددت    

ٖدد( يف نتابد٘ "ا٭َثداٍ" ضدبع١ عػدس      225ٚايترًٌٝ، ؾرنس أبٛ عبٝد ايكاضِ بٔ ض٬ّ)ه

 ٌ َدع تٜٓٛٗد٘ يهثستٗدا، نُدا أغداز ادتداذظ        (1)ذدٜثاّْ َٔ ا٭ذادٜث املػت١ًُ ع٢ً ايتُثٝد

، ٚخؿددـ ستُددد بددٔ  (2)ٖددد( إىل بعددح ا٭ذادٜددث ايدديت ؾددازه َددث٬ّْ ضددا٥ساّْ  255)ه

ٖد( نتاباّْ يٮَثاٍ يف جاَعد٘ حتدت عٓدٛإ )أبدٛاب ا٭َثداٍ عدٔ       275ايرتَرٟ )ه عٝط٢

، ٚأيدـ عبدد امح بدٔ ذٝدإ املعدسٚف بدأبٞ ايػدٝذ        (3)زضٍٛ امح ؾ٢ً امح عًٝد٘ ٚضدًِ(  

                                                           

فػه  اممثػػاؿ الػػ  دتثػل يبػػا ال ػػي  ػلل   مليػػه ك ػػلم كمػػ  كقػد بػػ  يف مقدمػػة الأتػاب أف مػػا دأعػػه      لي ( ُ)
، ط دار اظتػػ موف للػػ اث، دمعػػ ، ّْبعػػدم مػػ  ال ػػلي، ك  يعػػرح اظتعػػ. يف أكثرهػػا. كتػػاب اممثػػاؿ  ػػػػ 

 ( ـ، حتقي   مبد اجمليد قطامش.َُٖٗ( هػ )ََُْ، )ُط
ثػاؿ ععػػ. الصػػور البياويػة، كبع ػػها مػػ  أكرد اصتػاظ  مػػا ي يػػي ملػل  ػػبع  ظػػديثان، كبع ػها أقػػ  مػػ  امم ( ِ)

اممثػػػاؿ ععػػػ. امقػػػواؿ ال ػػػاعرة اظتعػػػتملة ملػػػل اضتأمػػػة كاظتومةػػػة، ك  يلتػػػـز شػػػرط الصػػػ ة أيمػػػا أركدم مػػػ  
أظاديػػث، كقػػد اكتفػػل بالو ػػي العػػاـ للبيػػاف ال بػػوم بثرػػامل اللفػػ ، ككثػػرة اظتعػػاا      ػػر مػػا  كػػرم. البيػػاف 

 ( ـ، حتقي   مبد ال الـ هاركف.ُٖٗٗ( هػ )ُُْٖ، )ٕي، القاهرة، ط، ط مأتبة اطتاؾتُٕ/ِكالتبي  
، ط مأتبػػػة اظتعػػػارؼ، ِْٔ-ّٖٔكهػػػي  ػػػبعة أبػػػواب  كػػػر أيهػػػا أربعػػػة معػػػر ظػػػديثان،  ػػػ   ال مػػػ م  ػػػػػ  ( ّ)

 ( هػ، حتقي   ػتمد وا ر الدي  املباا.ُُْٕ، )ُالرياض، ط
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، نُدا  (1)ٖد( ٚاملعاؾس يًُ٪يـ نتاب " ا٭َثاٍ يف اذتدٜث ايٓبٟٛ"369ا٭ؾبٗاْٞ )ه

ٖدد( نتداب   382عٝد ايبػددادٟ ايعطدهسٟ)ه  أيـ أبدٛ أادد اذتطدٔ بدٔ عبدد امح بدٔ ضد       

ٖدد( نتداب " ا٭َثداٍ َدٔ ايهتداب      285، ٚأيـ اذتهدِٝ ايرتَدرٟ )ه  (2)"أَثاٍ اذتدٜث"

ٖدد(  395ٚنريو أيـ أبٛ ٬ٍٖ اذتطدٔ بدٔ ضدٌٗ بدٔ َٗدسإ ايعطدهسٟ )ه       (3)ٚايط١ٓ"

نتابدداّْ يف "أَثدداٍ اذتدددٜث"، ٚ٭بددٞ اذتطددٔ عًددٞ بددٔ ضددعٝد بددٔ عبددد امح ايعطددهسٟ)ه   

ٖد(، نتاب "ا٭َثاٍ" قٌٝ إْ٘ مجع ؾٝ٘ أيـ ذددٜث َػدت١ًُ عًد٢ أيدـ     315، أٚ 313

 (4)َثٌ عٔ ايٓيب ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ

                                                           

اعػػة ك  ػػعة كست ػ  ظػػديثان، كأربعػػة معػػر أ ػػران كظأمػػة مػػ   أكرد يف كتابػه "اممثػػاؿ يف اضتػػديث ال بػػوم"  الذت ( ْ)
كػػالـ الصػػ ابة كالتػػابع  كاضتأمػػا ، كأكثػػر مػػا أكردم لػػي  مػػ  بػػاب اظتثػػل، بػػل مػػ  ا  ػػار اظتعػػتملة ملػػل 
اضتأػػم كاظتػػوام ، كا داب، كالزهػػد كالرقػػاع ، كغلػػه ملػػل أكثرهػػا ال ػػعي يف اظتػػ  كال ػػ د، بػػل الو ػػ  يف 

اكتفل عجرد اصتم  كالركاية دكف أف يعرح أك يو ح شػياان مػ  اظتعػ.. كالأتػاب هبعتػه بع ها أظياوان، كقد 
( ـ بت قي  الدكتور  ُِٖٗ( هػ ) َُِْالدار ال لفية، بومباعي، اعت د، كهبعته امك   درت يف   ة )

 مبد العلي مبد اضتميد اممةمي.
يدها ركايتها اظتختلفػة مػ  العػرح كالبيػاف، لأ ػه   كهو م  الأته اظتفقودة، كم هجه  أراد امظاديث ب  او ( ٓ)

، ط اظتعهػد العػاظتي ْٕ، ْٔيب  درجتها. العلواا، ػتمد أياض، اممثاؿ يف اضتديث ال بػوم العػريي  ػػػ 
 ( ـ.ُُٗٗ( هػ )ُُْْ، )ُللفأر اه المي، ط

  ك ال ػػ  مػػثالن مػػ  امظاديػػث كقػػد أشػػار    كثػػرة اممثػػاؿ يف ام بػػار، كأوػػه  ػػيورد بع ػػان م هػػا أػػ كر ا  ػػ ( ٔ)
كا  ػػار اظتوقوأػػة ملػػل الصػػ ابة، ك  يلتػػـز أيهػػا شػػرط الصػػ ة يف اظتػػ  كال ػػ د. كتػػاب اممثػػاؿ مػػ  الأتػػاب 

( ـ، حتقيػػػػػ   ال ػػػػػيد ُٕٖٗ( هػػػػػػ ) َُْٕ، )ِ، ط دار ابػػػػػ  مليػػػػػدكف، بػػػػػ كت، طٔٓ-ُْكال ػػػػػ ة  ػػػػػػػ 
 اصتميلي.

( هػػػػػ ُُْْ،)ٓ، ط دار البعػػػػاعر اه ػػػػالمية، طٓٓأة  ػػػػػ الأتػػػػاا، ػتمػػػػد بػػػػ  جعفػػػػر، الر ػػػػالة اظت ػػػػتطر  ( ُ)
 ( ـ، حتقي   ػتمد الزمزمي.ُّٗٗ)
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ٚ نتددداب أبدددٞ أادددد اذتطدددٔ ايعطدددهسٟ، ٚايهتابدددإ ا٭خددد إ َدددٔ ايهتدددب    

املؿكددٛد٠، نُددا إٔ ٚؾددا٠ أبددٞ أاددد ٚأبددٞ ٖدد٬ٍ بعددد شَددٔ امل٪يددـ، أَددا أبددٛ اذتطددٔ        

ٔ امل٪يـ، يهٔ نتاب٘ َؿكٛد نُا ضبل، ؾ٬ ْددزٟ غد٦ٝاّْ   ايعطهسٟ ؾٛؾات٘ ناْت قبٌ شَ

 عٔ َٓٗح٘ ؾٝ٘. 

ٖدد( "َطدٓد   454نُا أيـ ايكاقٞ أبٛ عبد امح ستُدد بدٔ ضد١َ٬ ايككداعٞ )ه      

ايػٗاب" مجع ؾٝ٘ أذادٜثاّْ َدٔ ايٛؾداٜا، ٚاذتهدِ، ٚا٭َثداٍ، ٚجعًدٗا َطدسٚد٠ ٜتًدٛ        

 (1)قعٝؿ١  بعكٗا بعكاّْ، َع ذرف ا٭ضاْٝد، َٚعظِ أذادٜث٘

ٖددرا ٚقددد نتبددت دزاضدداه ذدٜثدد١ يٮَثدداٍ يف اذتدددٜث ايٓبددٟٛ، ٚتٓٛعددت يف       

َٓاٖحٗا، ٚطسم دزاضتٗا يٮَثاٍ بني ادتُع أذٝاْاّْ، ٚايدزاض١ يبعكٗا أذٝاْاّْ أخدس٣،  

أذٝاْداّْ أخدس٣، َٚٓٗدا عًد٢      َٚا بني اذتدٜث عٔ ا٭َثاٍ عا١َ ٚتازخيٗا، ٚايتأيٝـ ؾٝٗا

تكد١َ يف عًّٛ اذتدٜث" يًددنتٛز عبدد اجملٝدد ستُدٛد،      ضبٌٝ املثاٍ: " أَثاٍ اذتدٜث َع

ٚا٭َثاٍ يف اذتدٜث ايٓبٟٛ ايػسٜـ مجعاّْ ٚختسجياّْ ٚدزاض١ )زضداي١ دنتدٛزاٙ( يًددنتٛز    

ستُدد جدابس ايعًدٛاْٞ، ٚا٭َثداٍ ايٓبٜٛد١ يف ايهتدب ايطدت١ َٚٛطدأ َايدو مجدع ٚدزاضد١            

 (2)اه)زضاي١ َاجطت ( يًباذث َسٚإ احملُدٟ، ٚغ ٖا َٔ ايدزاض

َُصٟ:  ُْٗس  َ  تسمج١ َٛجص٠ يًس َّا

                                                           

كقد  كر يف كتابه  بعة معر ظديثان ؽتا  كر أيها لفةة "مثل" بركاياهتػا اظتختلفػة، ك لػ  يف البػاب اضتػادم  ( ِ)
كمػا بعػدها،  ِّٕ/ِاصتز  العاشر م  م  دم، كقد  ح م ها ا  ػا معػر ظػديثان. م ػ د العػهاب  –معر 

( ـ، حتقيػػػػػػ   زتػػػػػػدم ال ػػػػػػلفي، كاممثػػػػػػاؿ يف ُٖٓٗ( ق )َُْٓ، )ُط مؤ  ػػػػػػة الر ػػػػػػالة، بػػػػػػ كت، ط
 ْٕ، ْٔاضتديث ال بوم العريي  ػػ 

، ط مأتبة الرشد، الرياض، َُٓ/ُيو ي، ػتمد    رم اف، اظتعجم اظتص ي ظتؤلفات اضتديث ال بوم  ( ّ)
 (.ََِّ( هػ )ُِّْ، )ُط

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 د. ػتمد أبو العال أبو العال اضتمزاكم

2032 
2032 

َُدصٟ      ُْٗس  َ يف ٖرٙ ايطَّٛز أضً  ايك٤ٛ ع٢ً جٛاْب َٔ غدؿ١ٝ ابٔ خّٗداد ايس َّا

ايع١ًُٝ يٓكـ ع٢ً زٚاؾد هكاؾت٘ اذتدٜث١ٝ ٚا٭دب١ٝ، ٚضأْكٌ عٔ املؿدادز ايديت تسمجدت    

ايكاقدٞ   ي٘ نُردث ذاؾظ، ٚنأدٜب بازع، ٚيٓبدأ َع امس٘ ؾٗٛ اإلَاّ اذتاؾظ ايبدازع 

َُصٟ، ْطب١ إىل ُْٗس  َ  أبٛ ستُد اذتطٔ بٔ عبد ايسأ بٔ خًّٗاد ايس َّا

إذد٣ نٛز ا٭ٖٛاش َٔ ب٬د خٛشضتإ يف ؾازع، ٖٚدٞ يف ادتٓدٛب    (1)زاَٗسَص 

ايػسبٞ َٔ إٜسإ ع٢ً َكسب١ َٔ ارتًدٝخ ايعسبدٞ، ٚقدد ٚيدٞ ايككدا٤ بدب٬د ارتدٛش، ٚ         

( ٙ 360،ٚتددٛيف ضدد١ٓ )(2)( ٖددد١ٓ265 )ٜٚددسجس أْٗددا ضدد ،ٜددرنس امل٪زخددٕٛ ضدد١ٓ ٫ٚدتدد٘

(970ّ )(3) 

َُصٟ أدٜباّْ:   ُْٗس  َ  ايس َّا

                                                           

اظتيم ك م اعتا ، ك ػأوف الػرا  الثاويػة ك ػم اظتػيم الثاويػة، كهػي مػ  كلمتػ )راـ(، ك )هرمػز(،  رامهرمز بفتح ( ُ)
كمعػػػ. )راـ( بالفار ػػػية  اظتػػػراد، كاظتقصػػػود، ك )هرمػػػز( أظػػػد امكا ػػػرة، كمع اهػػػا  مػػػراد هرمػػػز. كقػػػاؿ زتػػػزة  

عامػة ي ػمو:ا  رامػز رامهرمز  ا م ؼتتصر م  رامهرمز أردش ، كهػي مدي ػة معػهورة ب ػواظي  ومل ػتاف، كال
، ط دار ُٕ/ّك ػػػػال مػػػػ هم مػػػػ   تمػػػػة اللفةػػػػة بأماعتػػػػا كا تصػػػػاران. اضتمػػػػوم، يػػػػاقوت، معجػػػػم البلػػػػداف، 

 ( ـُٕٕٗ( هػ )ُّٕٗ ادر، ب كت، )
( ُْٖٗ( هػػ )َُْْ، )ّ، ط دار الفأػر، بػ كت، طُُمقدمة ادث الفا ل ب  الراكم كالوامي  ػػ  ( ِ)

 ـ، حتقي   ػتمد مجاج اطتطيه.
( هػػػ) ََُْ، )ِ، ط مأتبػػة ابػػ   يمػػة، القػػاهرة، طِٓ/ٔال ػػمعاا، مبػػد الأػػرم بػػ  ػتمػػد، امو ػػاب   (ّ)

( ـ، حتقيػػػ   مبػػػػد الػػػػرزت  اظتعلمػػػػي اليمػػػػاا، كالػػػػ هي، ػتمػػػد بػػػػ  مثمػػػػاف، العػػػػ  يف  ػػػػ  مػػػػ  غػػػػ  َُٖٗ
جر ( ـ، حتقيػػػػ   أبػػػػو هػػػػآُٖٗ( هػػػػػ )َُْٓ، )ُ، ط دار الأتػػػػه العلميػػػػة، بػػػػ كت، طَُُ، َُٗ/ِ

، ط دار ابػ  كثػػ ، ُُّ/ْػتمػد ملغلػوؿ، كابػ  العمػاد، مبػد اضتػي، شػ رات الػ هه يف أ بػار مػ   هػه 
( ـ، حتقيػػ   ػتمػػود امروػػاسكط، ك ػػزك ، أػػؤاد،  ػػارييب الػػ اث العػػر  ُٖٗٗ( هػػػ )َُُْ، )ُبػػ كت، ط

 ( ـ.ُُٗٗ( هػ )ُُُْ، ط جامعة اهماـ ػتمد ب   عود اه المية، الرياض، )ّٖٖ/ُ
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تددسجِ امل٪زخددٕٛ يًُ٪يددـ قددُٔ ا٭دبددا٤ ٚايػددعسا٤ ايددرٜٔ تسبعددٛا عًدد٢ ضدداذ١   

ايبٝددإ، ٚقددد قدداٍ عٓدد٘ ستُددد ابددٔ إضددرام بددٔ ايٓدددِٜ:" قددا  ذطددٔ ايتددأيٝـ ًَددٝس      

، ٚقداٍ عٓد٘   (1)ٙ"ايتؿٓٝـ، ٜطدًو طسٜكد١ ادتداذظ، ٖٚدٛ غداعس مسدع اذتددٜث ٚزٚا       

ايثعدداييب:" َددٔ أْٝدداب ايهدد٬ّ، ٚؾسضددإ ا٭دب، ٚأعٝددإ ايؿكددٌ، ٚمجًدد١ ايككددا٠      

املٛضَٛني مبداخ١ً ايٛشزا٤ ٚايس٩ضا٤، ٚنإ شتتؿاّْ بابٔ ايعُٝد جتُعُٗا نًُد١ ا٭دب،  

ٙ    (2)ٚذت١ُ ايعًِ، ٚجتسٟ بُٝٓٗا َهاتباه بدايٓثس ٚايدٓظِ "    ،، ٚقدد أٚزد غد٦ٝاّْ َدٔ غدعس

عح أؾدقا٥٘، ٚقاٍ عٓ٘ ٜاقٛه:" َٔ أقدسإ ايتٓدٛخٞ، ٚقدد َددح عكدد      َٚا زهاٙ ب٘ ب

ايدٚيدد١ مبدددا٥س، ٚبٝٓدد٘ ٚبدددني ايددٛشٜس املًٗدديب، ٚأبددٞ ايؿكدددٌ ابددٔ ايعُٝددد َهاتبددداه         

، ٚقد أٚزد غد٦ٝاّْ َدٔ غدعسٙ يف    (3)ٚزتاٚباه، ٚنإ ٬َشَاّْ ملٓصي٘، قًٌٝ ايربٚش ذتاجت٘ "

 ثسٙ إىل ابٔ ايعُٝد ٚغ ٙ.ت١٦ٓٗ ايٛشٜس املًٗيب، ٚمناذد َٔ َهاتبات٘ ْٚ

ٚمما ٜدٍ عًد٢ َدا ندإ ٜتُتدع بد٘ اذتطدٔ بدٔ خد٬د َدٔ َهاْد١ يف مسدا٤ ا٭دب              

ٚايبٝإ َا تسن٘ َٔ َ٪يؿاه أدب١ٝ تػٗد ي٘ بطع١ ا٫ط٬ع يف ؾٔ ا٭دب، ٚاَت٬ن٘ ملًهد١  

 ايٓكد ا٭دبٞ، ؾُٔ َ٪يؿات٘:

 " زبٝع املتِٝ يف أخباز ايعػام" 

 از ٚا٭غعاز " " ايؿًو يف شتتًـ ا٭خب

 ايٓٛادز ٚايػٛاز " "

                                                           

 ، حتقي   ر ا جتدد اظتاملودارم.ُِٕال دم، ػتمد ب     اؽ، الفهر ت،  ػػ   (ْ)
، ط دار الأتػػه العلميػػة، َْٗ/ّالثعػػالي، أبػػو م صػػور مبػػد اظتلػػ ، يتيمػػة الػػدهر يف ػتا ػػ  أهػػل العصػػر  ( ٓ)

 ( ـ، حتقي   مفيد قمي ة.ُّٖٗ( هػ )َُّْ، )ُب كت، ط
( ـ، ُّٗٗ، )ُ، ط دار الغػرب اه ػالمي، بػػ كت، طِٕٖ-ِّٗ/ِاضتمػوم، يػاقوت، معجػم امدبػػا   ( ٔ)

 حتقي    ظ اف مباس.
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 أدب ايٓاطل""

 ايسها٤ ٚايتعاشٟ""

 " املٓاٌٖ ٚا٭عَّإ ٚاذتٓني إىل ا٭ٚطإ"

 " ايػٝب ٚايػباب"

 " أدب املٛا٥د"

 " أدب ايطؿس"

 " َباض١َّ ايٛشزا٤"

 (1)" ايسحياْتني اذتطٔ ٚاذتطني"  

ْٝد١; ذٝدث إٕ َدا أغداز     ٚنتاب٘ " أَثاٍ اذتدٜث" ٜػدٗد يد٘ باَت٬ند٘ يًرا٥كد١ ايبٝا     

إيٝ٘ َٔ أؾٍٛ ب٬غ١ٝ يًتُثٌٝ ايب٬غٞ ٚاجملاش ع٢ً اخدت٬ف أْٛاعد٘ يف حت٬ًٝتد٘ يدبعح     

ا٭ذادٜددث ايٓبٜٛدد١ يٝدددٍ عًدد٢ َددا نددإ ٜتُتددع بدد٘ امل٪يددـ َددٔ َعسؾدد١ بأؾددٍٛ ايب٬غدد١،   

ٚاط٬عد٘ ايٛاضدع عًدد٢ ند٬ّ ايعدسب غددعسٙ ْٚثدسٙ، ؾكدد نددإ يًثكاؾد١ ا٭دبٝد١، ٚايب٦ٝدد١         

ييت ْػأ ؾٝٗا أهدس ندب  يف بٝاْد٘، ٚيف نتابد٘ "أَثداٍ اذتددٜث" َٛقدٛع ايبردث،         ايع١ًُٝ ا

 ٚايرٟ ضٝأتٞ ايتعسٜـ ب٘. ٖٚرٙ حمل١ عٔ هكاؾت٘ ا٭دب١ٝ ٚايبٝا١ْٝ.  

ًَُر٘: قٛي٘ يف ْؿط٘ شَٔ ايطسٜعز:  ٚأذنس َٔ 

                                                           

، كابػػػ  ال ػػػامي، ملػػػي بػػػ  أؾتػػػه، الػػػدر الثمػػػ  يف أشتػػػا  اظتصػػػ ف   ػػػػػ ُِٕابػػػ  ال ػػػدم، الفهر ػػػت،  ػػػػػػ  ( ُ)
( ـ، حتقيػػػ   أزتػػػد شػػػوقي ََِٗ( هػػػػ )َُّْ، )ُ، ط دار الغػػػرب اه ػػػالمي،  ػػػوو ، طّّٗ، ّّٖ

، ُ، ط دار  ظيػا  الػ اث العػر ، بػػ كت، طِْ/ُِليػل بػ  أيبػ ، الػػوايف بالوأيػات ب ػ ، كالصػفدم،  
، ط دار  ظيػػػا  ُُِٔ/ِحتقيػػػ   أزتػػػد امروػػػاسكط، كظػػػاجي  ليفػػػة، مصػػػطفل مبػػػد  ، كعػػػي الة ػػػوف 

، ط دار  ظيػػػػا  الػػػػ اث العػػػػر ، َِٕ/ُالػػػػ اث العػػػػر ، بػػػػ كت، كالبغػػػػدادم،  شتاميػػػػل، هديػػػػة العػػػػارأ  
 ( ـ.ُٕٓٗ( هػ )ُّٕٔ، ط مؤ  ة الر الة، ب كت، )ٕٓٓ/ُ الة، ممر، معجم اظتؤلف  ب كت، كك
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   ٘ ّٕ خدددددددد٬د  إّٕذا جال٦ْتدددددددد    قددددددددٌ يالدددددددداْب

 
الع    ُ ْطدددددددحالد ايّّح دددددددا  َُْطدددددددت ٓدا ؾالدددددددٞ ايّّ

 
  ٕ ال   ٖ ددددددر ا شَددددددا   يُّددددددْٝظ  حيظدددددد٢ بالدددددد

  
ُ ؼ ع دددددددددٔ ْ ددددددددداؾالع   ذ ددددددددددهٓ ا ايّّدددددددددأُّْع

 

 
 ٚقٛي٘، ٚقد طِّٛيالب بارتساد شَٔ ايسجصز:

  هثس ؾالٝٓ دددا ايصزتدددسٙددددددددددددٗ ا املددددددددددددددٜ دددا أُّٜ

   
 ربٙددددددددددددددددرتٙ ٚاحملدددددددددددددْاَٛضددددددددد٘ دؾ 

 

 
  ٙ ٛ إ نتددددب ايطددددرس    قددددد أبَّددددٌ ايدددددٍّٜ

  
ٚ نتدددددددددداب ادتُٗددددددددددسٙ   ٚادتدددددددددداَعني 

 

 
ٗ ددددد ْٝ ّّدددددوُّ ايكَّٓدددددسٙ  ٖ   اه يدددددٔ ٜعدددددرب تال

  
ٚ غدددددددعس عدددددددٓرتٙ      ْ ْردددددددٛ ايّّهط دددددددا٥ٞ 

 

 

 

ٙ  دددددددددددددددٚدغ ٚ اْبددددٔ يالط ددددإ اذتُددددس  ؿٌ 

  
  ٙ  يُّدددددددْٝظ  ضددددددد٣ٛ املٓكٛغددددددد١ املددددددددٚز

 

 
 :شَٔ ايهاٌَز ٚقٛي٘ َٔ قؿٝد٠ يف عكد ايدٚي١ أبٞ غحاع

 جددددددادْه عالساؾ ددددددوال َصْدددددد١ِّ ٜددددددا دازُ   

 
َّٛاز    ٚنطدددددددداى بعددددددددد قَّٝٓددددددددو ايٓدددددددد

 
ِْ أزقددددددُت ب     عكٛتٝددددددو ؾددددددباب١ّْ ؾًهدددددد

  
 َدددددددددا٤ املدددددددددداَع ٚادتدددددددددٛاْس ْددددددددداز 

 

 
 ٚيكددددد أِّدٜددددٌ َددددٔ ادتٗايدددد١ ٚايؿددددبا     

   
ٔ  عًددددد٢ شْددددد١ال ايعكدددددٍٛ عٝددددداز    (1) شَددددد

 

 
ٚقد ذنس ايثعاييب أغعازاّْ أخس٣ ي٘ يف َدح املًٗيب ايٛشٜس، ٚغعس يف غد٬ّ َدٔ     

ابٔ ايعُٝدد  ايدًِٜ، ٚقؿٝدت٘ يف َدح أبٞ غحاع، ٚأبٝاه َتؿسق١ يف َهاتباه بٝٓ٘ ٚبني 

 (1)تدٍ ع٢ً َٓصيت٘ بني أدبا٤ عؿسٙ، ٚاَت٬ن٘ يٓاؾ١ٝ ايبٝإ 

                                                           

 ِٕٗ/ِ، كمعجم امدبا  ُْٗ/ّيتيمة الدهر  ( ُ)
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ٚأغدددعازٙ ايددديت ٚزده َدددع قؿدددسٖا ٚقًتٗدددا َتٓٛعددد١ ا٭غدددسا  يف املددددح،        

ٚايٛؾـ، ٚغ ٖا، ٚتتُٝص بػ٤ٞ َٔ ايعرٚبد١ ٚايسقد١ ٚايط٬ضد١، نُدا تتُٝدص َعاْٝٗدا       

بعِٗ ٚعكًددِٗ أنثددس َددٔ بايٛقددٛح. ٚيهٓٗددا نعدداد٠ ايعًُددا٤ يف أغددعازِٖ ٜػًددب ؾٝٗددا طدد

 خٝاؤِ ٚعاطؿتِٗ.

َُصٟ ستدهاّْ:  ُْٗس  َ  ايس َّا

طػددت غددٗس٠ امل٪يددـ يف اذتدددٜث عًدد٢ غددٗست٘ يف ا٭دب، ؾًكددد ضدداد أؾددراب  

اذتدٜث يف عؿسٙ، ْٚبؼ يف اذتدٜث ٚعًَٛ٘، ٜٚعد نتاب٘ "احملدث ايؿاؾٌ بدني ايدساٟٚ   

يعًِ، ٚيكد اْػدػٌ  ٚايٛاعٞ" أٍٚ نتاب ٚقع يف عًِ أؾٍٛ اذتدٜث بػٗاد٠ جٗابر٠ ا

 (2)ب٘ نباز عًُا٤ اذتدٜث ٚتدازضٛٙ ٚأنثسٚا َٔ ََّايعت٘ 

ذنس غٝٛخ٘ يف اذتددٜث ايدرٜٔ مسدع َدِٓٗ، ٚذندس      ٜٚكٍٛ عٓ٘ ايرٖيب بعد إٔ   

   ٚ َثداٍ اذتددٜث" :" ٚندإ َدٔ أ٥ُد١ ٖدرا       أَٔ َ٪يؿات٘ يف اذتددٜث: " احملددث ايؿاؾدٌ، 

ستدددث ايعحددِ،  ،اّ اذتدداؾظ ايبددازعأٜكدداّْ:" اإلَدد ٘، ٚقدداٍ عٓدد(3)ايػددإٔ شأٟ اذتدددٜثز "

ٚغ ٙ، ٚأٍٚ طًب٘ ؤرا ايػإٔ يف ض١ٓ تطعني َٚا٥تني ٖٚدٛ ذددث، ؾهتدب     ،مسع أباٙ

____________ 
= 

 ِٕٗ-ِْٗ/ِ، كمعجم امدبا  ّْٗ-َْٗ/ّي ةر يتيمة الدهر  ( ِ)
( ُْٖٗ( هػػ )َُْْ، )ّ، ط دار الفأػر، بػ كت، طٓمقدمة ادث الفا ل ب  الػراكم كالػوامي  ػػػػ   (ّ)

 ـ، حتقي   ػتمد مجاج اطتطيه.
( هػػػ، كالق ػػط طيص، مصػػطفل ُّْٕ، ط دار الأتػػه العلميػػة، بػػ كت، )َٔٗ، َٓٗ/ّ ػػ كرة اضتفػػاظ  ( ُ)

( ََُِ، ط م ةمة اظتؤدتر اه ػالمي، ا ػتاوبوؿ، )ِٕ/ِب  مبد  ،  لم الو وؿ    هبقات الف وؿ 
، ط دار  ظيػا  ُُِٔ/ِفة، مصطفل مبد  ، كعي الة ػوف ـ، حتقي   ػتمود امرواسكط، كظاجي  لي

 ال اث العر ، ب كت.
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ٚمجع ٚؾٓـ، ٚضداد أؾدراب اذتددٜث، ٚنتابد٘ املدرنٛز ٜٓبد٧ بإَاَتد٘، ٚندإ أذدد          

 (1)ا٭هباه، أخبازٜاّْ غاعساّْ"

ٌ يف ايكدسإٓ"، أٚ  ٖرا ٚقد ذنس امل٪زخٕٛ َٔ َ٪يؿاه ابٔ خد٬د: " إَداّ ايتٓصٜد     

 .(2)"إَاّ ايتٓصٌٜ يف عًِ ايكسإٓ"

 تعسٜـ بهتاب "أَثاٍ اذتدٜث" َٚٓٗح٘:

ٜتهددٕٛ نتدداب "أَثدداٍ اذتدددٜث" َددٔ ضددبع١ أجددصا٤ ؾددػ ٠ ٜبًددؼ عدددد ؾددؿراتٗا   

، ٜٚػددتٌُ عًدد٢ َا٥دد١ ٚأزبعددني (3)َددا٥تني ٚتطددعاّْ ٚضددبعني ؾددؿر١ َددٔ ايكَّددع املتٛضدد   

نإ ْؿدٝب ايتُثٝدٌ َٓٗدا ه٬هد١ ٚ داْني ذددٜثاّْ       ذدٜثاّْ َكط١ُ ع٢ً عدد َٔ ا٭بٛاب، ٚ

، ٚقددد تًددت (4)بعكددٗا َهددسز بسٚاٜدداه شتتًؿدد١ َددع اخددت٬ف ٜطدد  يف بعددح ا٭يؿددا   

، ٚبدداب ايهٓاٜدد١ جددا٤ يف ه٬هدد١ أذادٜددث، ٚبدداب ايتػددبٝ٘  (5)مخطدد١ أجددصا٤ َددٔ ايهتدداب

عػسٕٚ ذدٜثاّْ، ْٚعت ادت١ٓ ذدٜث ٚاذد، ْٚعت ايٓاز ذدٜثإ، ْٚعت ايدْٝا ذددٜث  

ٚاذددد، ْٚعددت ايٓطددا٤ ذدددٜثإ، ْٚعددت ايكبا٥ددٌ ضددت١ أذادٜددث، ْٚعددت ارتٝددٌ ضددت١       

                                                           

( ـ، حتقيػػػػ   شػػػػعيه ُْٖٗ( هػػػػػ )َُْْ، )ِ، ط مؤ  ػػػػة الر ػػػػالة، ط طّٕ/ُٔ ػػػػ  أمػػػػالـ ال ػػػػبال   ( ِ)
 امرواسكط.

 ُِْ/ُ، ك ي اح اظتأ وف ِّٗ/ِمعجم امدبا   ( ّ)
( ـ بت قيػ  ُّٖٗ( هػػ )َُْْاعت د يف هبعته امك  يف اـر ) -كالأتاب وعر ه الدار ال لفية بومباعي  ( ْ)

 الدكتور  مبد العلي مبد الرزت  اممةمي، كهي الطبعة ال   يعتمد مليها الب ث  ف شا   
 ُِْ، َِّ، ُّٕ، ُٗٔ، ُْٔ، ُّٖ، َُّ، ُِٕكم   ل    ػػ  ( ٓ)
 .ْٔاممثاؿ يف اضتديث ال بوم العريي  ػػػ   (ٔ)
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ضدت١ أذادٜدث، ٚبداب َدٔ      (1)أذادٜث، ْٚعت ايطراب ه٬ه١ أذادٜدث، ٚبداب املثٓد٢    

  ا٭يؿا  ايٓادز٠ ضبع١ أذادٜث.

َُصٟ يف ا٭عِ ٚا٭غًب إٔ ٜٛزد املثدٌ ايٓبدٟٛ، هدِ ٜدبني َدا ؾٝد٘        ُْٗس  َ ٚطسٜك١ ايس َّا

ٛز٠ ٚاملع٢ٓ، ٚطسٜك١ ايعسب يف ايتُثٌٝ ي٘، ٜٚطتػٗد يًُعٓد٢ مبثداٍ أٚ   َٔ تسنٝب ايؿ

، ٚقد ٫ ٜٛزد غداٖداّْ َدٔ ايكدسإٓ، نُدا     (2)أنثس َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ع٢ً ذطب املٛقع 

، ٚبأَثًد١ َدٔ غدعس ايعدسب     (3)ٜطتػٗد بأَث١ً َدٔ اذتددٜث ايػدسٜـ يف بعدح املٛاقدع      

ايني أٚ أنثس َدٔ ايػدعس تػدرتى َدع     ختتًـ يف عددٖا َٔ َٛقع ٯخس، ؾكد ٜطتػٗد مبث

املثٌ يف ْؿظ ايؿٛز٠ أٚ قسٜب َٓٗا، بٌ ْساٙ أذٝاْاّْ ٜطرتضٌ ٜٚطدتَّسد يف إٜدساد ا٭َثًد١    

 (4)َٔ ايػعس َٚٔ ن٬ّ ايعسب يف عدد َٔ ايؿؿراه 

ٚيف بعح املٛاقع ْساٙ بعد بٝإ املع٢ٓ يف املثٌ ٜػسح بعح ا٭يؿا ، هدِ ٜدرنس     

عس أٚ اذتدٜث نُا ضدبل، أٚ ٜدرنس َعداْٞ بعدح ا٭يؿدا  ؾكد        غاٖداّْ َٔ ايكسإٓ أٚ ايػ

، ٚقد ٜهتؿٞ يف (5)دٕٚ إٔ ٜٛزد ؤا غاٖداّْ، أٚ ٜٛزد املع٢ٓ ؾك  دٕٚ إٔ ٜػسح ا٭يؿا  

يف بعح املٛاقع بإٜساد املثدٌ أٚ عددداّْ َدٔ ا٭َثداٍ دٕٚ إٔ ٜعكدب عًٝٗدا أٚ ٜدرنس ؾٝٗدا         

ايكدداز٨، أٚ ٜػدد  إىل إٔ َعٓدد٢   غدد٦ٝاّْ َددٔ املعٓدد٢ اعتُدداداّْ عًدد٢ ٚقددٛح املعٓدد٢ ٚإدزاى  

                                                           

قصود باظتث.  ما رت  أيه ب  شيا  م  باب التغليه، مثل قوله  لل   مليه ك لم يف اضتديث ال م اظت ( ٕ)
 ركام البخارم كم لم م  ظديث مبد   ب  قي  امشعرم  " مىٍ   ىل ل اٍلبػىٍردىيً  دى ىلى اصتٍى  ةى".

 ُٓٔ، ُُُ، َُٕ، َُُ، ٖٗ، ْٕ، َٕ، ْٓ، ُٓ، ْٓ، ّٖ، ّْ، ِٓ، ٕكم   ل   ػػػ  ( ٖ)
  َٗ، ِٖ، ٓٓ، ّٗ، َِكم   ل   أمثاؿ اضتديث  ػػ  ( ُ)
 ُٕٕ، ُُُ، َُٕ، ٗٓ، ْٕ، ّّ، ِّال اب   ػػ   (ِ)
 ُٕٗ، ُّّ، ْٖ، ّٔ، ٔٓ، ْٗ، ّٕ، ُْال اب   ػػ  ( ّ)
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، ٚيف بعح املٛاقع ْساٙ ٜٓكٌ ذٍٛ ايتػدبٝ٘ أٚ ايتُثٝدٌ   (1)اذتدٜث قسٜب َٔ ايرٟ قبً٘

 (2)(38يف اٯ١ٜ عٔ أذد ايعًُا٤ نُا ْكٌ عٔ أبٞ عبٝد يف اذتدٜث زقِ)

َُصٟ يٝظ ايكؿد َٓٗا املثٌ مبع٢ٓ اذتهُد١ ايطدا٥س٠     ُْٗس  َ ٚا٭َثاٍ اييت أٚزدٖا ايس َّا

ٚإمنا أٚزد "ا٭َثاٍ ايكٍٛ املٛجص يف اذتدٜث مبعٓاٙ ايعاّ نُا ٜؿِٗ َٔ ن١ًُ "أَثاٍ"، أٚ 

يف اذتدٜث" مبع٢ٓ إٔ تهٕٛ َٔ ا٭َثاٍ ايكٝاض١ٝ: نايتػبٝ٘ ايتُثًٝٞ املسنب، ٚايتػبٝ٘ 

املؿسد، ٚا٫ضتعاز٠، ٚايهٓا١ٜ اييت أؾسد ؤدا بابداّْ، ٖٚدرا َدا ٜتُٝدص بد٘ نتابد٘ َدٔ ضدا٥س          

; ذٝث إْٗا قُت يف طٝاتٗا ا٭َثاٍ مبعٓد٢  اييت أيؿت يف ٖرا املكُاز ايهتب ا٭خس٣

اذتهِ ٚا٭قٛاٍ املأهٛز٠ املٛجص٠ ضٛا٤ أناْت َٔ ن٬ّ ايٓيب ؾ٢ً امح عًٝد٘ ٚضدًِ، أٚ   

َددٔ ندد٬ّ ايؿددراب١ ٚايتددابعني، أٚ َددٔ ندد٬ّ ايؿؿددرا٤ ٚايبًػددا٤ َددٔ ايعددسب، أَددا           

َُصٟ ؾاقتؿس ع٢ً ا٭َثاٍ مبع٢ٓ ا ُْٗس  َ يؿٛز ايبٝا١ْٝ يف أذادٜث زضدٍٛ امح ؾد٢ً امح   ايس َّا

عًٝ٘ ٚضدًِ خاؾد١، ٖٚدرا يف ا٭عدِ ٚا٭غًدب، ٚ  ٜػدرتة ايؿدر١ ؾُٝدا أٚزدٙ َدٔ          

 (3)أذادٜث، ؾكد ٜٛزد بعح ا٭ذادٜث ايكعٝؿ١ يف نتاب٘ 

نُددا أْدد٘   ٜطددتٛعب نددٌ أذادٜددث ا٭َثدداٍ، ٚإمنددا أٚزد أغددٗسٖا ٚايدديت زآٖددا    

ـ ا٭َثداٍ املدرنٛز٠ عدٔ َتكددَٞ ايعدسب، ؾٗدٛ ٜساعدٞ يف        تٛاؾل أَثاٍ ايتٓصٜدٌ، ٚختداي  

                                                           

، ُٗٗ، ُٔٔ، ُّٔ، ُّٖ، ُّٓ، ُِٗ، ُُِ، َُْ، ٖٗ، ٖٔ، ٖٓ، ّّ، ِٗال ػػػػػػػػػػػػػاب   ػػػػػػػػػػػػػػػ  ( ْ)
ُِّ 

ثىػػًل اطٍتىامىػػًة ًمػػ ى الػػز رًٍع  يًفيايػػهي الٌرًيىػػاحي،  ػىٍعػػًدعتيىا مىػػر ةن، »لػػ م ركام البخػػارم كم ػػلم  يف اضتػػديث ا ( ٓ) ػػٍؤًمً  كىمى مىثىػػلي اٍلمي
ثىػػًل اٍمىرىملىًة اٍلميٍجً يىػػػًة مىلىػػػل أىٍ ػػًلهى  ػػػاًأًر كىمى ليػػهي، كىمىثىػػػلي اٍلأى َ  يىٍ  ًيىػػػهي أىجى ػػػ ػػا مىػػػر ةن أيٍ ػػرىل ظى َ  ا،  ى يي كىيػيقييميهى ػػػ ػػػا ظى ًقيميهى

ةن  ا مىر ةن كىاًظدى عىاأػيهى  «يىأيوفى اؾتًٍ
، ُْٓ، ُْٓ، ُّٗ، ُّٕ، ُِٔ، ُُُ، َُُ، َُْ، َُِ، ٕٗ، ٖٔ، ّٕ، ْْال ػػػػػػػاب   ػػػػػػػػػػػ  ( ٔ)

ُٔٔ ،ُِٕ ،ُٖٔ ،ُٖٖ ،َُٗ ،ُُٗ ،ُٕٗ ،ُٖٗ ،ُٗٗ ،َُِ ،َِّ ،َِّ ،ِّْ ،
ِّٓ ،ِّٖ ،َِْ ،ُِٓ ،ِِٓ ،ِْٓ ،ِٓٔ ،ِٖٓ 
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ا٭َثاٍ املٓتكا٠ ٖدرٙ ارتؿٛؾد١ٝ; ٚذيدو ذٝدث ٜكدٍٛ:" ٖدرا ذندس ا٭َثداٍ املسٜٚد١ عدٔ           

ايٓيب ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ، ٖٚٞ ع٢ً خد٬ف َدا زٜٚٓداٙ َدٔ ن٬َد٘ املػدانٌ يٮَثداٍ        

املدٛجص اجملدٌ، ٖٚدرٙ    املرنٛز٠ عٔ َتكدَٞ ايعسب، ؾإٕ تًو تكع َٛاقع اإلؾٗاّ بايًؿظ 

بٝإ ٚغسح ٚمتثٝدٌ ٜٛاؾدل أَثداٍ ايتٓصٜدٌ ايديت ٚعدد امح عدص ٚجدٌ بٗدا ٚأٚعدد، ٚذدسّ            

َّٛف، ٚقدسع بٗدا املػدسنني، ٚجعًدٗا َٛعظد١ ٚتدرن اّْ، ٚدٍ عًد٢           ٚأذٌ، ٚزجَّد٢ ٚخد

 [ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ] ٚعٝاْدا، ٚعداج٬، ٚآجد٬،    ،قدزت٘ َػداٖد٠ 

 (1)" ز60شايٓرٌ: 

زدٖا ٖٞ َا اْت٢ٗ إيٝ٘ عًُ٘ َٓٗا; ذٝث إٕ ا٭َثداٍ ايديت   ٚيعٌ ا٭َثاٍ اييت أٚ 

أٚزدٖا قا٥ُد١ عًد٢ ايسٚاٜد١ بايطدٓد املتؿدٌ عدٔ غدٝٛخ٘ إىل زضدٍٛ امح ؾد٢ً امح عًٝد٘           

ٚضًِ. ٚمما جتدز اإلغاز٠ إيٝ٘ إٔ َا أٚزدٙ َٔ ا٭ذادٜث يٝطت نًٗا َٔ ا٭َثداٍ مبعٓد٢   

َدث٬ّْ; ٚإمندا أٚزدٖدا ملدا ؾٝٗدا َدٔ       ايؿٛز ايبٝاْٝد١ ٚايتُثًٝٝد١، ؾبعكدٗا خدازد عدٔ نْٛد٘       

املٛعظدد١ ٚاذتهُدد١، أٚ ايترددرٜس َددٔ ايدددْٝا ٚاإلخدد٬د إيٝٗددا، أٚ بٝددإ يثددٛاب عُددٌ َددٔ  

 .(2)ا٭عُاٍ، أٚ غ  ذيو 

َُدصٟ َدٔ ضدا٥س نتدب أَثداٍ           ُْٗس  َ ٜٚتُٝص نتاب " أَثاٍ اذتدٜث " ٭بدٞ ستُدد ايس َّا

٘ طسٜك١ مجدع ؾٝٗدا بدني ارتؿٛؾد١ٝ     اذتدٜث اييت أيؿت يف شَٓ٘ ٚقبً٘ بأْ٘ ضًو يف تأيٝؿ

يف اْتكا٤ ا٭ذادٜث املػت١ًُ ع٢ً ايتُثٌٝ َٔ ايبٝإ ايٓبٟٛ، نُا ضًو ؾٝٗا طسٜك١ أٖدٌ  

ايبٝإ يف بٝإ املع٢ٓ ٚغسح ايػسٜب، ٚحتًٌٝ ايؿٛز٠ ايبٝا١ْٝ، ٚبٝإ َا تَّٟٓٛ عًٝ٘ َٔ 

                                                           

 ٓث  ػػػ أمثاؿ اضتدي ( ُ)
 ِْٗ، ُِٔ، ُّْ، ٖٔكم   ل    ػػػ  ( ِ)
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أٚ املثٌ بآٜداه َدٔ   تسنٝب يف نث  َٔ املٛاقع، نُا متٝص نتاب٘ ٖرا با٫ضتػٗاد يًؿٛز٠ 

 نتاب امح، أٚ بأذادٜث أخس٣، أٚ بأبٝاه َٔ غعس ايعسب.
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 املبرث ا٭ٍٚ: ايتٛجٝ٘ ايب٬غٞ يًؿٛز ايبٝا١ْٝ

 :ايتُثًٝٞايتػبٝ٘ 

بدأ امل٪يـ نتاب٘ بأذادٜث ا٭َثاٍ نُا ضبل، ٚأنثس ا٭ذادٜث اييت ذنسٖا ٖٞ   

نثدس َدٔ يكدب "ايتُثٝدٌ"، ْٚدساٙ يف      َٔ ايتػبٝ٘ ايتُثًٝٞ املسنب، يهٓ٘   ًَّٜدل عًٝٗدا أ  

طٝاه ذدٜث٘ عٔ "ايتُثٌٝ" ٜدخٌ َع٘ اذتدٜث عٔ "اجملداش" عًد٢ اخدت٬ف أْٛاعد٘، بدٌ      

جيُع بُٝٓٗا يف بعح املٛاقع، نُا ْساٙ يف باب ايتػدبٝ٘ ٜدٛزد أذادٜثداّْ َدٔ "ا٫ضدتعاز٠"      

ٟ   ٜدأه  ع٢ً أْٗا َٔ باب "ايتػبٝ٘"، ٜٚٛزد أذادٜثاّْ أخس٣ َدٔ "ايتػدبٝ٘ املسندب" ايدر    

ٚيٝطدت َدٔ قبٝدٌ ايتُثٝدٌ ٚايرتنٝدب يف       ،ؾٝ٘ "َثٌ" ع٢ً أْٗا َٔ بداب "ايتػدبٝ٘ املؿدسد"   

ايؿٛز٠; ٚايطبب يف ذيدو ٜسجدع إىل إٔ عؿدسٙ   ٜػدٗد ايتؿسٜدل ايددقٝل بدني ايتػدبٝ٘         

 ٚا٫ضتعاز٠ َٔ ْاذ١ٝ، ٚبني ايتُثٌٝ ٚأْٛاع اجملاش ا٭خس٣ َٔ ْاذ١ٝ أخس٣.

عٓد َٔ نداْٛا يف ايكدسٕ ايسابدع َٚدا قبًد٘; ذٝدث "         ٖٚرا ارتً  ْساٙ َٛجٛداّْ  

تهٔ َعا  ايتػبٝ٘ ٚا٫ضتعاز٠ قد ٚقرت بعد، ؾا٫ضتعاز٠ َب١ٝٓ ع٢ً ايتػدبٝ٘ ٚقا٥ُد١   

عًٝدد٘، ٚايؿددسٚم بُٝٓٗددا   تهددٔ قددد  ٗددسه غاٜدد١ ايظٗددٛز; ٚيددرا صتدددِٖ ًَّٜكددٕٛ         

٢ ايتػدبٝ٘  ا٫ضتعاز٠ ع٢ً بعدح غدٛاٖد ايتػدبٝ٘، يدٝظ ؾكد  ايتػدبٝ٘ ايبًٝدؼ، بدٌ ٚعًد         

، بدٌ إٕ ذيدو   (1)املرنٛز ا٭دا٠ أٜكاّْ، نُا ًَّٜكٕٛ ايتػبٝ٘ ع٢ً بعح أَث١ً ا٫ضدتعاز٠" 

(ٖدد،  386َٚا بعد شَٓ٘ نُا ٖٛ اذتاٍ عٓد ايسَاْٞ ه ) ارتً  اضتُس إىل شَٔ ابٔ خّٗاد

                                                           

( هػػ ُُْٗ، )ُبا تصػار، ط مؤ  ػة اظتختػار، القػاهرة، ط ُٗ، َٗأيود، ب يوا درا ات بالغية،  ػػ  ( ُ)
 ( ـ.ُٖٗٗ)
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، ٚنإ عبدد ايكداٖس   (1)ٙ(ٖد 463(ٖد، ٚابٔ زغٝل ه )395ٚأبٞ ٬ٍٖ ايعطهسٟ ه )

 (2)ٛا ذداّْ ؾاؾ٬ّْ بني ايتػبٝ٘ ٚايتُثٌَٝٔ أٚا٥ٌ َٔ ٚقع

ًُْٚس يف ايتٛجٝ٘ ايب٬غٞ يًتُثٌٝ يف ا٭ذادٜث اييت أزٚدٖا ابدٔ خّٗداد أْد٘ يف      

بعددح املٛاقددع ٜػدد  إىل ايرتنٝددب يف ايؿددٛز٠، ٜٚددبني ادتص٥ٝدداه ايدديت تتددأيـ َٓٗددا،       

عدسب يف  ٜٚسبَّٗا مبا ٜػٗد يًُع٢ٓ َٔ ايكسإٓ ايهدسِٜ، ٚغدعس ايعدسب، ٜٚدبني طسٜكد١ اي     

َثددٌ ٖددرٙ ايؿددٛز، ٚيف بعددح املٛاقددع ْددساٙ ٜهتؿددٞ بإغدداز٠ َددٛجص٠ إىل إٔ يف اذتدددٜث  

 متث٬ّْٝ، ٜٚبني املع٢ٓ ٚزا٤ٙ دٕٚ إٔ ٜٛقس ايرتنٝب يف طسيف ايتػبٝ٘.

ٚيف بعح املٛاقدع ْدساٙ ٜػد  إىل اإلجيداش يف ايتُثٝدٌ ٚب٬غتد٘ دٕٚ اإلغداز٠ إىل         

املثٌ، ٚقد ٜتٛضع يف غدسذ٘ َعٓداٙ ٚبٝدإ    ايرتنٝب يف ايؿٛز٠، ؾكد ٜسنص ع٢ً َكُٕٛ 

ؾددٛزت٘، ٚخاؾدد١ إذا نددإ املثددٌ ٜتكددُٔ أنثددس َددٔ ؾددٛز٠، ٚقددد جيُددٌ ايهدد٬ّ ذددٍٛ   

 ؾٛزت٘. ٚيٓكـ عٓد مناذد مما أٚزدٙ ذت٢ تهتٌُ ؾهس٠ ايتُثٌٝ ايب٬غٞ نُا زآٙ امل٪يـ.

ٌُ ايّّؾُٔ ذيو: قٍٛ ايسضٍٛ ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ:    َ ث   ٚ َ ث اًلٞ  ُ ا  أُّْْبالٝ ا٤ال قُّْباًلٞ " إَّّْٕ

  ٛ ٌ  ايَّٓداُع َُّٜالٝؿِّد ْٛقالع  يُّبالٓ ١ ، ؾُّح ع   َ ُ٘ إّٕيّٗا  ُّ  ُ ٚ أُّنّّ  ُ٘ ُّ  ُ ٚ أُّْج  ُ٘ ْٓٝ اًْا، ؾُّأُّْذط ٓ  ّٖ ب ٓ ٢ ُب ّٕ ز ُج ُ ث   ٕ نُّ

                                                           

( هػ ب  التعبيه البليغ كا  تعارة، كلأ  م   ل  ظػل اطتلػ  ِّٗأرؽ ملي ب  مبد العزيز اصترجاا ت ) ( ِ)
( هػػػ، بػػل وػػرام يطلػػ  لفػػ  " الأ ايػػة" ملػػل َْٔ التعػػبيه كا  ػػتعارة م ػػد العػػريي الر ػػي ت )قاعمػػا بػػ 

( هػػػ طلػػ  بعػػا  ػػور التعػػبيه البليػػغ با  ػػتعارة. ُْٓا  ػػتعارة، ككػػ ل  ؾتػػد القا ػػي مبػػد اصتبػػار ت )
 با تصار شديد. ََُ-ٓٗدرا ات بالغية  ػػػ 

أف يأوف  عبيه العي  بالعي  مػ  جهػة أمػر بػ   تػاج أيػه ك ل  ظ  ق م التعبيه     رب   امكؿ،  ( ّ)
     كيػػل. كالثػػاا  أف يأػػوف التعػػبيه ػتصػػالن ب ػػرب مػػ  الت كيػػل، كهػػ ا هػػو التعػػبيه التمثيلػػي أك التمثيػػل. 
كبػ  أف التعػبيه مػاـ كالتمثيػػل أ ػ  م ػه، أأػل  عػػبيه دتثيػل، كلػي  كػل دتثيػػل  عػبيهان. أ ػرار البالغػة  ػػػػ 

 ( ـ، حتقي   ػتمود شاكر.ُُٗٗ( هػ )ُُِْظتدا، جدة، )، ط دار آٗ
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اٙل ايًّٗبالٓ د١ال، أُّيُّدا ؾُّهِّْٓد         (1) ٖ درال ْٛقالدُع   َ ْٛيُّدا  ٖ در ا، يُّ  ْٔ اَلد   ٔ َ ا ز أُّْٜٓ ا أُّْذط   : ٕ ٚ ٜ كِّٛيِّٛ ا٘ل،  ّّدوُّ  بال ُت تال

 (2)ايّٗبالٓ ١ُّ"

ٜكٍٛ: " ٖرا َثدٌ ْبٛتد٘ ؾد٢ً امح عًٝد٘ ٚضدًِ، ٚأْد٘ خدا  ايٓبدٝني، ٚبد٘ تدتِ             

ذح١ امح ع٢ً خًك٘، َٚثٌ ذيو بايبٓٝإ ايرٟ ٜػدد بعكد٘ بعكداّْ ٖٚدٛ ْداقـ ايهُداٍ       

بٓكؿإ بعك٘، ؾأنٌُ امح ب٘ دٜٓ٘، ٚختِ ب٘ ٚذٝ٘، ٚايعسب متثدٌ َدا ٜبدايػٕٛ ؾٝد٘ َدٔ      

ٚا٭ؾددداي١، ٚعكدددد٠ املهدددازّ ٚاملؿددداخس ٚأغدددباٙ ذيدددو بايبٓٝدددإ. قددداٍ امح عدددص    ايٛهاقددد١ 

 [ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے]ٚجددددٌ:

ٖٚدٛ بٓدا٤    (3)ٜعين ٫ ٜصٍٚ ٫ٚ ٜتدًٌ، ٚأخرب أْ٘ ب٢ٓ ايطُا٤ ؾسؾدع مسهٗدا    ز4شايؿـ: 

ُٔ ايٍَّّّٗٝبال ٜ ْرنُِّس قُّْٝ. ايكدز٠ ٫ إٔ هِ غ٦ٝاّْ َٔ آي١ ايؿٓع١ ٍ  ع ْبد ٠ِّ ْب ّٖ:قُّا ٔ  ع اؾال      ظ  ْب

 

ٚ اذالدددد     ّّدددوِّ  ُٖ  ُ٘ ّّهِّددد ُٖ ٕ  قُّدددْٝظ   ُ دددا نُّدددا   ؾُّ

 
َ ا   ٗ دددددددددَّ ّّٖ ت  ْٛ ُٕ قُّدددددددد ْٓٝ ددددددددا ُ٘ ُب  (4)ٚ يُّهالَّٓدددددددد

 

                                                            

يف ركاية البخارم م  ظديث أ  هريرة " أجعل ال اس يىطوأيوف"، كيف ركايته م  ظػديث جػابر بػ  مبػد    ( ُ)
 " أجعل ال اس يىد لو:ا كيتعجبوف" اضتديث.

 بيػػ   ػػلل   مليػػه ك ػػػلم، كركام بػػاب  ػػػا  ال –كتػػاب اظت اقػػه   –ركام البخػػارم مػػ  ظػػديث أ  هريػػػرة  ( ِ)
بػػػاب  كػػػر كووػػػه  ػػػلل   مليػػػه ك ػػػلم  ػػػا  ال بيػػػ   –كتػػػاب الف ػػػاعل   –م ػػػلم مػػػ  ظػػػديث أ  هريػػػرة 

، ُ، ط دار ابػ  كثػ ، دمعػ ، طّٕٖ(،   يح البخارم  ػػػ ّّٓٓ(، كظديث رقم )ّّْٓظديث )
، ُهيبػػة، الريػػاض، ط، ط دار َُٖٓ(  ػػػػ ِِٖٔ( ـ، ك ػػ يح م ػػلم ظػػديث )ََِِ( هػػػ )ُِّْ)
( ـ، حتقيػػػػ   وةػػػػر ػتمػػػػد الفريػػػػا . كاضتػػػػديث ركام أزتػػػػد، كابػػػػ  ظبػػػػاف، كال مػػػػ م، ََِٔ( هػػػػػ )ُِْٕ)

 كال  اعي، كالط اكم يف معأل ا  ار، كالبيهقي كالط اا، كغ هم.
ا )  (ّ) ا ي بػى ىاهى ٍلقنا أىـً ال  مى  [ِٖ-ِٕا أى ىو اهىا ﴾ ]ال املمات  ( رىأى ى شتىٍأىهى ِٕقاؿ  عا   ﴿ أىأىوٍػتيٍم أىشىدُّ  ى
 با تصار. ٖ، ٕأمثاؿ اضتديث  ػػػ  ( ْ)
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ًُْٚس ٖٓا إغازت٘ إىل ايرتنٝب يف ايتُثٝدٌ ذٝدث بدني إٔ ؾدٛزت٘ يف نْٛد٘ ؾد٢ً       

عكداّْ، ٖٚدٛ   امح عًٝ٘ ٚضًِ ب٘ تتِ اذتح١ ٜٚتِ دٜٔ امح، ب١٦ٝٗ ايبٓٝإ ايرٟ ٜػد بعك٘ ب

ْاقـ ايهُاٍ بٓكؿإ بعك٘. ٖٚٛ ٖٓا قد أملس إىل ايرتنٝب ٚاؤ٦ٝد١ يف ايتُثٝدٌ مبدا ٜدتُِ     

نُاٍ ايؿٛز٠، بٌ أقاف إىل إٔ ايتُثٌٝ جدا٤ عًد٢ َدا ٖدٛ َعٗدٛد َدٔ ند٬ّ ايعدسب،         

ٚزب  املع٢ٓ ٖٓا بايكسإٓ ايهدسِٜ، ؾداجتُع يف حتًًٝد٘ يًتُثٝدٌ عدد٠ خؿدا٥ـ: أٚؤدا:        

 أجصا٤ ايؿٛز٠ بؿٛز٠ مجعت أطساف املع٢ٓ يف ايتػدبٝ٘. هاْٝٗدا:   بٝإ ؾٛز٠ ايرتنٝب يف

زب  املثٌ ايٓبٟٛ باملثٌ ايكسآْٞ زبَّاّْ دقٝكاّْ يف املعٓد٢ ٚايؿدٛز٠، هايثٗدا: زبَّد٘ بدني املثدٌ       

ايٓبٟٛ ٚبني طسٜك١ ايعسب يف متثًٝٗا ؤدرا املعٓد٢، َٚدا أْػددت٘ َدٔ أغدعاز ذٛيد٘، ٚقدد         

ني إٔ ايؿٛز٠ اييت جا٤ه يف اذتددٜث َدٔ عداد٠    ذنس مخط١ غٛاٖد أخس٣ َٔ ايػعس يٝب

 ايعسب ٚطسٜكتِٗ يف َثٌ ٖرا املع٢ٓ.

ٚيكد بني ايعًُا٤ بعدٙ إٔ ٖدرا اذتددٜث َدٔ ايتػدبٝ٘ ايتُثًٝدٞ، نُدا أغدازٚا إىل         

ٌُ ايّّأُّْْبالٝ دا٤ال  (ٖدد:"  743ؾكاٍ ايَّٝيب ه ) ،تسنٝب ايؿٛز٠ َ ث د  ٚ " ٖدرا َدٔ ايتػدبٝ٘    ...َ ث الٞ 

ٝدا٤ َٚدا بعثدٛا بد٘ َدٔ اؤدد٣ ٚايعًدِ ٚإزغدادِٖ ايٓداع إىل َهدازّ           ايتُثًٝٞ، غب٘ ا٭ْب

ا٭خ٬م بكؿس غٝد بٓٝاْ٘ ٚأذطٔ بٓا٩ٙ، ٚيهٔ تسى َٓ٘ َا ٜؿًر٘ َٚا ٜطد خًًد٘ َدٔ   

ايًبٓدد١، ؾبعددث ْبٝٓددا يطددد ذيددو ارتًددٌ َددع َػددازنت٘ إٜدداِٖ يف تأضددٝظ ايكٛاعددد ٚزؾددع    

ٕ َٔ ايتػبٝ٘ ايتُثًٝدٞ ٖٚدٛ   ٚحيتٌُ إٔ ٜهٛ(ٖد: " 852، ٚقاٍ ابٔ ذحس ه)(1)"ايبٓٝإ

إٔ ٜٛجد ٚؾـ َٔ أٚؾاف املػب٘ ٜٚػب٘ مبثً٘ َٔ أذٛاٍ املػب٘ بد٘ ؾهأْد٘ غدب٘ ا٭ْبٝدا٤     

                                                           

( هػػػػػ ُُْٕ، )ُ، ط مأتبػػػػة وػػػػزار، مأػػػػة اظتأرمػػػػة، طّّْٔ/ُُشػػػػرح الطيػػػػي ملػػػػل معػػػػأاة اظتصػػػػابيح   (ُ)
 ( ـ، حتقي   مبد اضتميد ه داكم.ُٕٗٗ)
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َٚا بعثٛا ب٘ َٔ إزغاد ايٓاع ببٝت أضطت قٛاعدٙ ٚزؾع بٓٝاْ٘ ٚبكٞ َٓ٘ َٛقع بد٘ ٜدتِ   

 .(1)"ؾ٬ح ذيو ايبٝت

اذتددٜث عدٔ تهدٜٛٔ    ٚصتد ٖٓا إٔ ايَّٝيب ٚابدٔ ذحدس ًٜتكٝدإ َدع ابدٔ خّٗداد يف        

ٚتػهٌٝ ايؿٛز٠ ٚإٕ اختًؿت عبازاتِٗ، يهُٓٗا قد ؾسذا بهدٕٛ ايؿدٛز٠ يف اذتددٜث    

َدٔ ايتػددبٝ٘ ايتُثًٝددٞ، ٚشاد عًددِٝٗ مبددا ذنددسٙ َدٔ غدداٖد ايؿددٛز٠ َددٔ ايكددسإٓ ايهددسِٜ،   

 ٚن٬ّ ايعسب.

ِ    ٚقد صتد ابٔ خ٬د ميٗد يًتُثٌٝ يف اذتدٜث    ببٝإ َعاْٞ َؿدسداه ايؿدٛز٠، هد

ِ    يًُعٓد٢  اٖدٛ، هدِ ٜدأتٞ بػد   جياش ٚا٫ختؿداز ٚايب٬غد١  ٜؿؿٗا باإل ، َدٔ ايكدسإٓ ايهدسٜ

ٌُ    ٚغعس ايعسب، َٚٔ ذيو َا ذندسٙ يف قٛيد٘ ؾد٢ً امح عًٝد٘ ٚضدًِ:"       َ ث د  ٚ َ ث الدٞ  ُ دا  إَّّْٕ

ٚ ايددر ب ابُ  ٌ  ايّّؿُّددس اُؽ  ُ٘ ج ع دد ْٛيُّدد َ ددا ذ  َّددا أُّق ددا٤ ْه  ْٛقُّد  ْ دداًزا، ؾُُّّ ّٖ اْضددت  ّٕ ز ُجدد ُ ث دد  ايَّٓدداعّٕ نُّ

ٗ ا" ٕ  ؾالٝ ُُٛ ِْ ت كّّت رال ٚ أُُّْْت ّٕ ايَّٓازّٕ  ِْ ع  ٗ ا، ؾُّأُّْ ا آخالر  بالُرح صّٕنِّ ٕ  ؾالٝ ُُٛ  (2)ٜ كّّت رال

                                                           

( هػػػػػػ ُّْْ، )ُدمعػػػػػ ، ط ، ط دار الر ػػػػػالة العاظتيػػػػػة،ّّٗ/َُأػػػػػتح البػػػػػارم شػػػػػرح  ػػػػػ يح البخػػػػػارم  (ِ)
 ( ـ، حتقي   مادؿ مرشد.َُِّ)

اكيكدى  –كتػػاب أظاديػػث اموبيػػا    –ركام البخػػارم مػػ  ظػػديث أ  هريػػرة  ( ُ) بػٍ ىػػا لًػػدى بػػاب قػػوؿ    عػػا  ﴿ كىكىهى
بػػاب  –كتػػاب الرقػػاؽ   – ْٖٖ( ص ِّْٔ[، ظػػديث رقػػم )َّ يػػلىٍيمىافى وًٍعػػمى اٍلعىٍبػػدي ً و ػػهي أىك ابه ﴾ ]ص  

كتػػػػاب   –، كركام م ػػػػلم مػػػػ  ظػػػػديث أ  هريػػػػرة ُُّٔ(  ػػػػػ ّْٖٔظػػػػديث ) –وتهػػػػا  مػػػػ  اظتعا ػػػػي ا 
(  ػػػ ِِّٖظػػديث ) –بػػاب شػػفقته  ػػلل   مليػػه ك ػػلم ملػػل أمتػػه، كمبالغتػػه يف حتػػ يرهم  –الف ػػاعل 
، كاضتػػػػديث ركام أزتػػػػد، كال مػػػػ م، كالطػػػػ اا يف امك ػػػػ ، كيف م ػػػػ د العػػػػامي ، كابػػػػ  ظبػػػػاف يف َُْٖ
 كغ هم.   ي ه،
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ُ٘ ع دصَّ    اضدتحاب مبعٓد٢ أجداب   : اضتٛقد مبع٢ٓ أٚقد نُدا قدايٛا   ٜكٍٛ: "  ٍ  ايّٗد . قُّدا

:َّ ٍ : ز24شا٭ْؿاٍ:  [ۋ ۋ ۅ ] ٚ ج  ٱ ٻ ٻ ٻ ] ٚ قُّا

ٍ  ايّّ، ز17شايبكس٠:  [ٻ  ٟ :ٚ قُّا ّٕٛ  ػ ٓ 

الًٓددد٢  ْٔ الددد اـل  ُٔ بالدددايّّد ْٝ    ٚ د اعّٖ د ع دددا إّْٕذ ْ ْرددد

  
َُحالٝددددددبُ    ُ٘ عالْٓددددددد  ذ اىُّ  ِْ ٜ ْطددددددت حالْب  ؾُُّّدددددد

 

 
ٚ ُذح ددص اه ،      ٚ ُذح ددص   ٍُ: ُذح ددص ٠ّٓ  ٗ ا ُذح ددص ٠ّٓ، ت كِّددٛ ٚ اذالددد ُت  ٖٚددٞ َعكددد ٚ ايُّّرح ددُص 

ٍ  ايَّٓابالػ ١ِّ: اإلشاز، ٚذٝث ُ٘ قُّا  ُْٜثٓ ٢ طُّس ؾِّ

ِْ زّٕقُّدددددداُم ايٍّٓ ُٗ ٍّٕ طٍُّّٝددددددب  ُذح ددددددص اُت    ع ددددددا

   
ّ  ايطَّب اضالدددددبال    ْٛ ّٕ ٜ ددددد ٕ  بالايسَّْٜر دددددا  ُٜر ٝ دددددٛ

 

 
  ٍُ ا٘ل   أخدره : ٖٚرا متثٌٝ َٔ أٚجص ايه٬ّ ٚأبًػ٘ ٚأغدٙ اختؿازاّْ، تكٛ بالُرح ص تالد

  ٘ ٍ ، عٔ نرا إذا ؾددت٘ عٓ٘ َٚٓعتد٘ َٓد إذا قدتد٘ إيٝد٘    أخدره بٓاؾدٝت٘ إىل ندرا:   : ٚتكدٛ

. ز56شٖدٛد:  )َا َٔ داب١ إ٫ ٖدٛ أخدر أخدر بٓاؾدٝتٗا(      :عص ٚجٌ قاٍ امح ٚقٗست٘ عًٝ٘،

ّٕ ايَّٓددازّٕ " ...: ٚقٛيدد٘... أٟ ٖددٛ قددادز عًٝٗددا َايددو ؤددا  ِْ ع دد : ٜكددٍٛ. "أُّْ ددا آخالددر  بالُرح ددصّٕنِّ

ٚأْدتِ يف غؿًد١ ضداٖٕٛ ٫    ، ٚأزغبهِ يف ادتٓد١ ْٚعُٝٗدا  ، أذرزنُٖٛا، ٚأؾدنِ عٓٗا

 ،ملددًٝهِ إىل ايدددْٝا ٚشٖستٗددا  ، ٜػددعسنُددا ٜكددترِ ايؿددساؽ ايٓدداز ٖٚددٛ ٫     ، تػددعسٕٚ

ؾٗدرٙ َٛعظد١   ، ايدرٟ ٖدٛ خد  ٚأبكد٢    ، ٚإٜثازنِ ؤدا عًد٢ هدٛاب امح تعداىل َٚدا عٓددٙ      

 .(1)ٚحيتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٚعٝداّْ ملػسنٞ قسٜؼ"، يبعح َٔ أجابٛا ايدع٠ٛ

ٖٚٓا ْساٙ ميٗد يبٝإ ١٦ٖٝ ايؿٛز٠ ٚايرتنٝب يف املثٌ ببٝإ ايٓاذ١ٝ ايد٫يٝد١ ؤدا،     

ٕ مساه املثٌ َٔ اإلجياش ٚايب٬غ١ ٚا٫ختؿاز، ٜٚسب  بني املثٌ ٚايكسإٓ ايهسِٜ هِ ببٝا

زبَّاّْ دقٝكاّْ، ٜٚطتػٗد يًُع٢ٓ بآٜاه َٔ ايرنس اذتهدِٝ، َٚدٔ ند٬ّ ايعدسب، هدِ ٜدبني       

                                                           

 با تصار. ّٔ-ّْأمثاؿ اضتديث  ػػػ  ( ِ)
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ٚأزغدبهِ  ، بعد ذيو طسيف املثٌ ٚاؤ١٦ٝ ايرتنٝب١ٝ بكٛيد٘ "أذدرزنُٖٛا، ٚأؾددنِ عٓٗدا    

نُا ٜكترِ ايؿساؽ ايٓاز ٖٚدٛ ٫  ، ١ً ضاٖٕٛ ٫ تػعسٕٚٚأْتِ يف غؿ، يف ادت١ٓ ْٚعُٝٗا

ايدرٟ  ، ٚإٜثازنِ ؤا ع٢ً هٛاب امح تعاىل َٚا عٓددٙ  ،ملًٝهِ إىل ايدْٝا ٚشٖستٗا، ٜػعس

ٖٛ خ  ٚأبك٢"، ٚقدد مجدع يف ٖدرا ايتؿؿدٌٝ أجدصا٤ ايؿدٛز٠، ٚقابدٌ بدني جص٥ٝاتٗدا يف          

 ٚقد ٜهٕٛ ٚعٝداّْ ملػسنٞ قسٜؼ.  ،هِ بني إٔ املثٌ ملٔ أجاب ايدع٠ٛ ،املػب٘ ٚاملػب٘ ب٘

ؾَّسٜكدد١ ايػددٝذ يف ايبٝددإ ٖٓددا قددد مجعددت بددني أنثددس َددٔ َطددت٣ٛ يف ايترًٝددٌ       

ايب٬غددٞ يًُثددٌ، ٖٚددٛ املطددت٣ٛ ايددد٫يٞ، ٚايرتنددٝيب يًؿددٛز٠، َددع ايددسب  بايػدداٖد     

ايكسآْٞ بَّسٜكد١ نػدؿت عدٔ َعٓد٢ ايتُثٝدٌ ٚغاٜتد٘، ٚيف طٝداه املثدٌ ايطدابل اضدتعاز٠           

إيُٝٗا ابٔ خًُّاد، ٚنُا ضبل ؾًكدد ندإ ايعًُدا٤ يف شَٓد٘ خيًَّدٕٛ بدني       ٚتعسٜح   ٜػس 

ايتػبٝ٘ ٚا٫ضتعاز٠، ٚ  ٜؿسقٛا بُٝٓٗا، ٚ  أز ي٘ ذدٜثاّْ عٔ ايتعسٜح يف نتابد٘، ٚإمندا   

 حتدث عٔ ؾٛز َٔ ايهٓا١ٜ.

ٚإذا ج٦ٓا إىل ايَّٝيب ْساٙ ٜٛقدس ؾدٛز٠ ايرتنٝدب يف املثدٌ ايٓبدٟٛ، ٜٚػد  إىل         

ٚقدد قدسب زضدٍٛ     يتعسٜح ؾٝ٘، نُا ٜػ  إىل ا٫يتؿاه ذٝدث ٜكدٍٛ:"  ا٫ضتعاز٠، ٚا

امح ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ املثٌ بٛقٛع ايؿساؽ إىل ايٓاز دتًٗ٘ مبدا ٜعكبد٘ ايدتكرِ ؾٝٗدا َدٔ      

ا٫ذددرتام ٚاؤدد٬ى... ٚختؿددٝـ ذنددس ايدددٚاب ٚايؿددساؽ ٫ ٜطدد٢ُ دابدد١ عسؾدداّْ يبٝددإ       

ٚاعًِ إٔ حتكٝدل ٖدرا ايتػدبٝ٘    ... ؾٝٗا، نٌ ذيو تعسٜح يَّايب ايدْٝا املتٗايو ...جًٗٗا

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ]َٛقٛف ع٢ً َعسؾد١ َعٓد٢ قٛيد٘    

 ز229شايبكس٠:  [ ىئ

ٚزأع احملازّ ذدب ايددْٝا ٚشٜٓتٗدا،    ...ٚذيو إٔ ذدٚد امح ٖٞ ستازَ٘ ْٚٛاٖٝ٘، 

تداب  غب٘ إ ٗاز تًو اذتدٚد ببٝاْات٘ ايػداؾٝ٘ ايهاؾٝد١ َدٔ ايه    "ٚاضتٝؿا٤ يراتٗا ٚغٗٛاتٗا

ٚايط١ٓ باضتٝكاد ايسجٌ ايٓداز، ٚغدب٘ ؾػدٛ ذيدو ايهػدـ يف َػدازم ا٭ز  َٚػازبٗدا        
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بإقددا٠٤ تًددو ايٓدداز َددا ذددٍٛ املطددتٛقد، ٚغددب٘ ايٓدداع ٚعدددّ َبددا٫تِٗ بددريو ايبٝددإ       

ٚايهػـ، ٚتعدِٜٗ ذددٚد امح، ٚذسؾدِٗ عًد٢ اضدتٝؿا٤ تًدو ايًدراه ٚايػدٗٛاه،        

بدايؿساؽ ايديت    -٘ بأخدر ذحدصِٖ   َٚٓع زضدٍٛ امح ؾد٢ً امح عًٝد٘ ٚضدًِ إٜداِٖ عٓد      

ٜكترُٔ يف ايٓاز، ٜٚػًدي املطتٛقد عًد٢ دؾعد٘ إٜاٖدا عدٔ ا٫قترداّ، ٚنُدا إٔ املطدتٛقد        

نإ غسق٘ َٔ ؾعً٘ اْتؿداع ارتًدل بد٘ َدٔ ا٫ٖتددا٤ ٚا٫ضدتدؾا٤ ٚغد  ذيدو، ٚايؿدساؽ          

نددريو نددإ ايكؿددد بتًددو ايبٝاْدداه اٖتدددا٤ ا٭َدد١  -نًٗددٗا جعًددت يدد٘ ضددبباّْ ؤ٬نٗددا 

 تٗا٩ٖا عُا ٖٛ ضبب ٬ٖنِٗ، ِٖٚ َع ذيو دتًِٗٗ جعًِٖٛ َٛجب١ يرتدِٜٗ.ٚاْ

ِْ"ٚيف قٛي٘:  اضتعاز٠ َثًدت ذايد١ َٓعد٘ ا٭َد١ عدٔ اؤد٬ى  ايد١        "  آخالر  بالُرح صّٕنِّ

ٚندريو أْد٘ عًٝد٘    ... زجٌ أخر  حس٠ ؾاذب٘ ايرٟ ٜٗد٣ٛ إٔ ٜٗد٣ٛ يف قعدس ب٦دس َسدٜد١     

ٌُ"ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ملا قاٍ:  َ ث   ٚ أٟ ؾؿيت ٚؾؿ١ ايٓاع، هِ غسع يف بٝإ  "ايَّٓاعّٕ َ ث اًلٞ 

ّٖ"املػب٘ ب٘ بكٛي٘:  ّٕ ز ُج أتد٢   -إىل آخسٙ، ٚعًِ أْ٘ َا ٜكابً٘ ع٢ً َدا بٝٓاٖدا آْؿداّْ     "َ ث 

ِْ   ؾأْا" مبا ٖٛ أِٖ ٚأٚىل َٓٗا، ٖٚٛ قٛي٘:  بايؿدا٤، نأْد٘ قٝدٌ: إذا ؾدس     "آخالر  بالُرح دصّٕنِّ

ؾأْددا آخددر  -ِ نددايؿساؽ تكترُددٕٛ يف ايٓدداز ٖددرا ايتُثٝددٌ، ٚأْددا َثددٌ املطددتٛقد، ٚأْددت 

ٌُ ايَّٓاعّٕ"  حصنِ، ٚؤرٙ ايدقٝك١ ايتؿت َٔ ايػٝب١ يف قٛي٘: إىل ارتَّداب يف قٛيد٘:    "َ ث 

ِْ  ؾأْا"  نُا أْو إذا أخره يف ذدٜث َدٔ يدو عٓاٜد١ بػدأْ٘، ٚاذتداٍ أْد٘       "آخالر  بالُرح صّٕنِّ

ٝد٘ ٚغدد٠ ذسؾدو عًد٢     َػتػٌ بػ٤ٞ ٜٛزط٘ يف اؤ٬ى، هِ أْدو َدٔ غاٜد١ زأؾتدو عً    

   (1)"صتات٘ جتد يف ْؿطو أْ٘ ذاقس عٓدى ؾتترس٣ خ٬ؾ٘

                                                           

(. يقوؿ اب  بطاؿ " ه م أمثػاؿ  ػريبا ال ػي ُْٗظديث ) – ُٓٔ، ُْٔ/ِشرح الطيي ملل اظتعأاة  ( ُ)
) ػػلل   مليػػه ك ػػلم( ممتػػه لي ػػبههم يبػػا ملػػل ا تعػػعار اضتػػ ر،  ػػوؼ التػػوٌرط يف ػتػػاـر   كالوقػػوع يف 

ا مػاي وم كشػاهدكم مػ  أمػور الػدويار ليقػرب  لػ  مػ  أأهػامهم، كيأػوف أبلػغ يف معا يه، كمثل عتم  لػ  عػ
مػػػومةتهم، أمثػػػل ) ػػػلل   مليػػػه ك ػػػلم( ا بػػػاع العػػػهوات اظتؤديػػػة    ال ػػػار بوقػػػوع الفػػػرا    ال ػػػارر مف 
= 
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ٚن٬ّ ايَّٝيب ع٢ً تٛجٝ٘ املثٌ ٚاقس برات٘ ٫ حيتاد إىل تعكٝدب; ذٝدث أغداز     

إىل ضس ايتُثٌٝ يف اذتددٜث ٚتٓٛعد٘ يف ؾدٛز٠ املطدتٛقد يًٓداز، َٚدا يف طٝاتد٘ َدٔ َعٓد٢          

ِْ ؾأْددااز٠ يف قٛيدد٘:" اؤداٜدد١ ٚاإلزغدداد، ٚنددريو إغددازت٘ إىل ا٫ضددتع  "، آخالددر  بالُرح ددصّٕنِّ

 ٚايتعسٜح باملتػاؾًني ٚاملتٗايهني برنس ايدٚاب ٚايؿساؽ، ٚبط  َا أمجً٘ ابٔ خًّٗاد. 

ؾامل٪يـ أغاز إىل اإلجياش ٚا٫ختؿاز يف ٖرا املثٌ ايٓبٟٛ، ٚنأْ٘ نإ ٜس٣ َدا يف  

ب ؾٝد٘، ٖٚهدرا ْدساٙ يف    طٝاه املثٌ َٔ اتطاع يف املع٢ٓ، يهٓ٘ انتؿ٢ ببٝإ ؾٛز٠ ايرتنٝ

بعح املٛاقع ٜػ  إغازاه َٛجص٠ ٜسنص ؾٝٗا عًد٢ َكدُٕٛ املثدٌ ٚغاٜاتد٘، ٖٚدرا ممدا       

 ًُٜس َٔ خؿا٥ـ تٛجٝٗات٘ يب٬غ١ املثٌ ايٓبٟٛ ٚؾٛزٙ.

ٚقد ٜبط  ايه٬ّ ع٢ً ؾٛز٠ املثٌ يٝصٜدٙ ٚقٛذاّْ ٚج٤ً٬ إذا نإ املثٌ ٜتكدُٔ  

 ّ يد٘ ببٝدإ بعدح َؿدسداه ايؿدٛز٠ نُدا        أنثس َٔ ؾٛز٠ َٔ ايؿٛز، ٚذيو بعد إٔ ٜكدد

َ دا   ضبل يف املثٌ املاقٞ َٚٔ ذيو َا ذنسٙ يف قٛي٘ ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ:"   ٌُ َ ث د  ٚ َ ث الٞ 

ٗ ا طُّا٥الؿ١ُّّٓ قُّبالُّتال  الْٓ ّٕ غُّْٝث  أُّؾ اب  ايّّأُّْز  ، ؾُّهُّاْ ْت  ُ ث  ّٕ نُّ ّّ ٚ ايّّعال ُٗد ٣  ٔ  ايّّ ال ال  ُ٘ بال ب ع ث آلٞ ايّٗ

ُ ا٤  ؾُّأُّْْب  ٗ ا ايّّ ُ٘ بال ُ ا٤ ، ؾُّٓ ؿُّع  ايّٗ َْط هُّتال ايّّ ٗ ا أُّج ادالُب أُّ الْٓ ٚ نُّاْ ْت  ٚ ايُّّعْػب  ايّّهُّثال  ،  ًُّأُّ  ت تال ايّّهُّ

ُْطالوِّ  ٕ  يُّا ُت ٞ  قالٝع ا ال  ٚ ُ ا٤ُ،  ٗ ا ايّّ الْٓ ٚ أُّؾ اب  طُّا٥الؿ١ُّّْ أِّْخس ٣  ْٛا،  ٚ ض كُّ ْٛا  ٚ ز ع  ايَّٓاع  ؾُّػ سُّٕبٛا 

ٚ يُّا ت ُْٓبُت نُُّّأّْ،  ِ ، َ ا٤ً  ٚ ع ّٗ   ِ ال ا٘ل ؾُّع  ُ٘ بال َ ا ب ع ث آلٞ ايّٗ  ُ٘ ٚ ْ ؿُّع  ال  ّٕ ايّٗ ٘  ؾالٞ دالٜ ْٔ ؾُّكال  َ  ٌُ َ ث  ؾُّر يالوُّ 

ال ُّّت بال ال ايّٗرالٟ أِّْزضال ُٖد ٣ ايّٗ  ٌْ ِْ ٜ كّّب  ٚ يُّ ِْ ٜ ْسؾُّْع بالر يالوُّ ز أًّّضا  ْٔ يُّ  َ  ٌُ َ ث   ٚ"(1) 

____________ 
= 

الفرا  م  شػ وه ا بػاع  ػو  ال ػار ظػَ يقػ  أيهػا، أأػ ل  متبػ  شػهو ه ياػوؿ بػه  لػ     العػ اب، كشػبٌه 
هػػػل راكػػػه العػػػهوات شهػػػل الفػػػرا ر م:ػػػا    ةػػػ  أف ال ػػػار حترقهػػػا ظػػػَ  قػػػت م أيهػػػا " شػػػرح  ػػػ يح ج

 ، ط مأتبة الرشد، الرياض، حتقي   يا ر  براهيم.ُْٗ/َُالبخارم  ب  بطاؿ 
بػػػاب  –كتػػػاب العلػػػم   –ركام البخػػػارم يف  ػػػ ي ه مػػػ  ظػػػديث أ  مو ػػػل مبػػػد   بػػػ  قػػػي  امشػػػعرم   (ُ)

بػاب بيػاف مثػل مػا بعثػه  –كتاب الف ػاعل   –، كركام م لم ِّ(  ػػ ٕٗظديث ) –ل م أ ل م  مىًلم كمى 
= 
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ُ َُّّسّٕ قاٍ ابٔ خّٗاد:" ًّّ ٌّ يال ِ  ع ا ٛ اقالدع      ايّّػ ُْٝث اْض  َ ا٘ل  ٚ ُٜؿالدُٝب بالد  ،ُٙ ا٘ل عالب اد  ُ٘ بال ُٜػالُٝث ايّٗ

َُػالٝث د١ّٓ،         ٞ ّٕد ُ٘: غُّٝ ث دتال ايّّدأُّْزُ  ؾُّ الْٓد  ٍُ ِْ، ت كِّدٛ ُٗ ٖٚدرا َثدٌ يًدٓيب ؾد٢ً امح عًٝد٘       ايَّٓؿّّعّٕ يُّ

ٚضددًِ يف إب٬غدد٘ عددٔ امح عددص ٚجددٌ، ٚدعا٥دد٘ إىل ضددبًٝ٘، ٚأْدد٘ بعددث زادد١ يًعدداملني    

ٓٛز، ٜٚٗدِٜٗ إىل ؾدساة َطدتكِٝ، َٚثَّدٌ ذيدو بايػٝدث      يٝدسجِٗ َٔ ايظًُاه إىل اي

ايرٟ ٜٓػس امح ب٘ زات٘ يف ا٭ز ، ٚحيٞ ب٘ ا٭ْعاّ ٚاذتسث، ٚايدرٜٔ اضدتُعٛا قٛيد٘    

ٚغدداٖدٚا أَددسٙ يف اخددت٬ف َددراٖبِٗ ٚطدددسا٥كِٗ ببكدداع ا٭ز  ايدديت خيتًددـ تسبٗدددا        

ِ ْؿعٗدا، َٚٓٗدا   ٚأَانٓٗا، ؾُٓٗا ذاه ايسٜدا  املعػدب١ ايهثٝؿد١ ايديت ٜهثدس خ ٖدا ٜٚعد       

ا٭َانٔ ذاه ايػٝا  ٚايػدزإ ٚايٓكس ٚايك٬ه، ٚغ  ذيو َٔ ا٭َانٔ ايديت ٜطدتٓكع   

ؾٝٗا املا٤ ؾ د إيٝٗا ايٓاع ٚا٭ْعاّ، َٚٓٗا َا ٫ ٜتعًل َٔ املَّدس إ٫ مبدسٚزٙ عًٝد٘، ٖٚدٛ     

ٚتؿكد٘ ملدا أَدس بد٘ ايسضدٍٛ ؾد٢ً امح عًٝد٘ ٚضدًِ ؾعاًلدِ           ،َثٌ ملٔ ؾك٘ عٔ امح عص ٚجٌ

ٍ  ؾالدٞ ايّّر ددالٜثال ايّّدآخ سّٕ       َِّٓ٘ٗ ٚعٌُ، َٚثٌَّ يًراٌَ عًُ٘ إىل َٔ ٖٛ أٚع٢ ٚع ُ دا قُّدا نُّ

..."ُ٘ الْٓ  ُ٘ ٛ  أُّؾّّكُّ ُٖ  ْٔ  َ ٘  إّٕي٢ُّ  ّٕ ؾالكّّ ال  (1)َٚثٌ يًطاَع املعس  احملسّٚ" "ؾُُّسبَّ ذ ا

ٖٚٓا ْساٙ ٜبني ؾدٛز٠ ايرتنٝدب يف املثدٌ إمجدا٫ّْ، هدِ حيددد ا٭ْدٛاع املُثدٌ ؤدا،          

٫ّْٚ ببٝإ ؾدٛز٠ املػدب٘ عًد٢ ايرتتٝدب، هدِ ٜدبني ؾدٛز٠ املػدب٘ بد٘، ٚعبازتد٘ ٖٓدا            ؾٝبدأ أ

اتطددُت باإلجيدداش، ٚاذتؿددس يٮْددٛاع املددرنٛز٠ يف اذتدددٜث، ٚقددد َٗددد يبٝددإ ايؿددٛز٠      

باذتدٜث عٔ َعاْٞ بعح َؿسداتٗا يٝبني جٛاْب َٔ دق١ ايتؿٜٛس يف املثٌ ايٓبٟٛ، ؾٗدٛ  

____________ 
= 

، كركام أزتػػد، َُْٖ، َُّٖ(  ػػػػ ِِِٖظػػديث ) –بػػه ال ػػي  ػػلل   مليػػه ك ػػلم مػػ  اعتػػدل كالعلػػم 
 كال  اعي، كالبيهقي، كغ هم.

 با تصار.َْ-ّٕأمثاؿ اضتديث  ػػػ  ( ِ)
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َٚا يف طٝاتٗدا َدٔ َعداْٞ، ٚبٝدإ َٓاضدب١       ذسٜـ ع٢ً ايرتنٝص ع٢ً َكُٕٛ ايؿٛز٠،

 َؿسداه ايؿٛز٠ يطٝاقٗا.

ٜٚبدٚ إٔ امل٪يـ ٖٓا َاٍ إىل اإلجيداش يف بٝدإ ايؿدٛز٠ ٖٓدا ْظدساّْ ملدا تتطدِ بد٘ َدٔ          

ايٛقٛح ٚايػٗس٠، ٖٚٞ طسٜك١ َتبع١ عٓدد امل٪يدـ يف بعدح ا٭َثداٍ ايديت اتكدس ؾٝٗدا        

ٖٛ َدا ٜٓطدحِ َدع طبٝعد١ ايتؿدٜٛس      تسنٝب ايؿٛز٠ نُا ضبل يف بٝإ َٓٗح٘ يف نتاب٘، ٚ

ٚايتُثٌٝ يف ايبٝإ ايٓبٟٛ ايرٟ ٜتطِ نُع٘ بني اإلجياش ٚايدقد١ يف أزٚع ؾدٛزٖا، ٖٚدٛ    

 َا أزاد أبٛ اذتطٔ اإلغاز٠ إيٝ٘ َٔ خ٬ٍ إجياشٙ يف حتًٌٝ ايؿٛز٠ ٖٓا.

ٚقد أغاز ايَّٝيب، إىل ؾٛز٠ املثٌ، ٚقدّ ببٝإ َعاْٞ َؿسداه ايؿٛز٠ َثدٌ َدا   

َدع َدا يد٘     ،ًّٗاد، ٚأْكٌ جص٤اّْ َٔ ن٬َ٘ يٝتكس يٓا َد٣ َا أقاؾ٘ ابدٔ خّٗداد  ؾعٌ ابٔ خ

ٚإمندا اخدت  ايػٝدث عًد٢ ضدا٥س أمسدا٤ املَّدس        َٔ ؾكٌ ايطبل ٚايتكدّ، ٜكٍٛ ايَّدٝيب:"  

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ]يٝد٪ذٕ باقددَّساز ارتًددل إيٝدد٘ ذ٦ٓٝددر، قدداٍ امح تعدداىل: 

قبٌ املبعث ِٖٚ ع٢ً ؾرت٠ َٔ ٚقد نإ ايٓاع يف ايصَإ ا٭ٍٚ  ز28شايػٛز٣:  [ ۉ

ايسضددٌ، ٚقددد اَترٓددٛا مبددٛه ايكًددب ْٚكددٛب ايعًددِ، ذتدد٢ أؾددابِٗ امح بسادد١ َددٔ   

عٓدددٙ، ؾأؾددا  عًددِٝٗ ضددحاٍ ايددٛذٞ ايطددُاٟٚ، ؾأغددبٗت ذدداؤِ ذدداٍ َددٔ تٛايددت  

عًددِٝٗ ايطددٕٓٛ، ٚأخًؿددتِٗ احملاَددٌ، ذتدد٢ تدددازنِٗ امح بًَّؿدد٘، ٚأزخددت عًددِٝٗ        

ل َددٔ تًددو ايسادد١ عًدد٢ َددا ذنددسٙ َددٔ ا٭َثًدد١   ايطددُا٤، غدد  أْدد٘ نددإ ذددظ نددٌ ؾسٜدد  

ٚايٓظا٥س، ٚإمنا قسب املثٌ بايػٝث يًُػاب١ٗ ايديت بٝٓد٘ ٚبدني ايعًدِ، ؾدإٕ ايػٝدث حيٝدٞ        

 (1)"ايبًد املٝت، ٚايعًِ حيٝٞ ايكًب املٝت

                                                           

 (.َُٓظديث ) ُٔٔ/ِشرح الطيي ملل اظتعأاة  ( ُ)
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، يهدٔ  (1)ٚقد اختًؿت عبازاه ايعًُا٤ يف بٝإ ؾٛز٠ املثٌ َٚا ؾٝ٘ َٔ ايرتنٝب 

يتكددّ، ٚتسنٝدصٙ عًد٢ َكدُٕٛ ايؿدٛز٠، ٚبٝدإ َٓاضدب١        ٜبك٢ يًُ٪يـ ؾكٌ ايطدبل ٚا 

 َؿسداتٗا يًُع٢ٓ.

ٚيٓٓتكٌ ملثٌ آخس ْساٙ ٜؿسح ؾٝ٘ بهٕٛ املثٌ َٔ ايتػدبٝ٘، ٚذيدو يف قٛيد٘ ؾد٢ً      

ِْ  امح عًٝ٘ ٚضًِ:"  ُٗ ُ٘ ب ْٝدٓ  ٌ  ايّٗ ٚ ايّٗرالٟ ج ع   ،ِْ ّٕ ال ٚ ت س اُذ  ،ِْ ّٕ ٛ اُؾال الني  ؾالٞ ت  ُُْطال ٌُ ايّّ َ ْث

ٌُ ايّّ ٢ََّ ْث ٚ ايُّّر ٗ سّٕ  ُٙ بالايطَّ ُ٘ ت د اع ٢ ض ا٥الُس الْٓ   ٤ْٞ  (2)"ح ط دال، إّٕذ ا اْغت ه٢ُّ غ 

ْٛيالدوال: ت ر دابَّ   ٜكٍٛ: "  ْٔ قُّ اَل َ ؿ ادالُز،   ٌُ ٛ اُؾ ٚ ايتَّ  ،ُِ ٚ ايتَّس اُذ ٚ ايتَّر اب ،  ٛ اد ،  ايتَّ

ْٕ ٜ كُّددد ٛ  أُّ ُٖددد  ٚ ُ دددا،  ٚ ت س اذ  ٛ اؾ دددُّا،  ٚ ت  ٛ ادَّا،  ٚ ت ددد  ،ّٕ ٛ د٠َّال، ايسَُّجُّدددا ُ ددد ٚ ايّّ ُ ر بَّددد١ال،  ٌُ ايّّ ع  ؾالْعددد

ٔ  ايّّآخ سّٕ اَل َ ا ٜ كُُّع   ٌُ الْث ُ ا  اٖل ْٔ أُّذ دال اَل ُ ١ال  ٚ ايسَّْذ ٛ ْؾ١ًُّال،   ٚغب٘ امل٪َٕٓٛ يف ٖرٙ ارتؿاٍ، ٚ ايّّ

ٚإٕ تػدداٜسه أجطدداَِٗ ٚتبآٜددت بادتطددد ايٛاذددد ايددرٟ ٜددأ  مجٝعدد٘ مبددا ٜددأ  بعكدد٘،   

                                                           

قػػاؿ القػػرهي  كمقصػػود هػػ ا اضتػػديث   ػػرب مثػػل ظتػػا جػػا  بػػه ال ػػي ػ  ػػلل   مليػػه ك ػػلم ػ مػػ  العلػػم  ( ِ)
كالدًٌي ، كظت  جا هم ب ل ، أعب ه ما جا  به باظتطر العاـ ال م ي يت ال ػاس يف ظػاؿ  شػراأهم ملػل اعتػالؾ 

ظتختلفة، أم هم  العا  العامل اظتعلًٌػم، أهػ ا ع زلػة امرض  ييهم، كيغيثهم. مث شب ه ال امع  له  بامرض ا
الطيبػػة شػػربت، أاوتفعػػت يف وف ػػها، كأوبتػػت، أ فعػػت غ هػػا. كمػػ هم اصتػػام  للعلػػم، اضتػػاأ  لػػه، اظت ػػتغرؽ 
لزماوػػه يف رتعػػه ككميػػه، غػػ  أوػػه   يتفػػرغ للعمػػل ب واألػػه، ك  ليتفقػػه أيمػػا رتػػ ، لأ ػػه أد ام لغػػ م كمػػا شتعػػه، 

ا ع زلة امرض الص لبة ال  ي تقر أيها اظتا  أي تف  ال اس ب ل  اظتا ، أيعربوف كي قوف، كهػ ا الق ػم  أه 
هو ال م قاؿ أيه ال ي ػ  لل   مليه ك لم ػ  و  ر   امرأن شت  مص ظديثنا أبل غػه غػ م، أػرب  ظامػل أقػهو 

، ُّٔ/ُةػػر شػػرح  ػػ يح البخػػارم  بػػ  بطػػاؿ    مػػ  هػػو أأقػػه م ػػه، كرب  ظامػػل أقػػه لػػي  بفقيػػه. كي 
، ط دار ابػػػ  كثػػػ ، ٓٔٓ/ٔ، كشػػػرح  ػػػ يح م ػػػلم اظتفهػػػم ظتػػػا أشػػػأل مػػػ   لخػػػي  كتػػػاب م ػػػلم ُْٔ

 ( ـ، حتقي   ػتي الدي  م تو ك  ري .ُٔٗٗ( هػ )ُُْٕ، )ُدمع ، ط
ظػػػديث  –بػػػاب رزتػػػة ال ػػػاس كالبهػػػاعم  –كتػػػاب امدب   –ركام البخػػػارم مػػػ  ظػػػديث ال عمػػػاف بػػػ  بعػػػ   ( ّ)

بػػػػاب  ػػػػراظم اظتػػػػؤم   ك عػػػػاهفهم  –كتػػػػاب الػػػػ  كالصػػػػلة كامدب   –، كركام م ػػػػلم َُٖٓ(  ػػػػػػػ َُُٔ)
 ، كركام أزتد، كالط اا، كالبيهقي، كالبزار، كغ هم.َُُِ(  ػػػ ِٖٔٓظديث ) –ك عا دهم 
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ٖٚرا . (1)يكسا٤، َٚػرتنٕٛ يف ايػد٠ ٚايسخا٤"ؾهريو امل٪َٕٓٛ َتهاؾ٦ٕٛ يف ايطسا٤ ٚا

، ٚقد أٚزد بعدٙ ٖٛ اذتدٜث ايٛذٝد ايرٟ أٚزدٙ يف ا٭َثاٍ، ٚؾسح ؾٝ٘ بًؿظ١ ايتػبٝ٘

ُ٘ ب ْعًكا"ذدٜث  ّٕ، ٜ ُػد  ب ْعُك ْٓٝ ا الآلني  نُّايُّّب ٪ُُْ ّّ ُٔ يال ال ٪ُُْ ، ٚ  ٜعًل عًٝد٘ أٚ ٜدبني َدا    (2)"ايّّ

 (3)َستب  مبا ضبك٘ يف املع٢ٓؾٝ٘ َٔ ايتػبٝ٘; ٚنأْ٘ ٜس٣ أْ٘ 

ٚتؿسحي٘ بايتػبٝ٘ ٖٓا َع إغازت٘ إىل تسنٝب ايؿٛز٠ ٚبٝإ أجصا٥ٗا ٜؿِٗ َٓد٘ أْد٘   

ٜساٙ َٔ ايتػبٝ٘ ايتُثًٝٞ، ٚ  ٜصد ايَّٝيب يف بٝدإ ايتػدبٝ٘ يف اذتددٜث ا٭ٍٚ عًد٢ بٝدإ      

يب:" ٚج٘ ايتػبٝ٘، ٚ  ٜدبني ايرتنٝدب يف ؾدٛز٠ ايتػدبٝ٘ نُدا ؾعدٌ امل٪يدـ. ٜكدٍٛ ايَّدٝ         

 (4)ٚايكسز "  ٚايٓؿع ٚايساذ١ املػك١ يف ايتٛاؾل ٖٛ ؾٝ٘ ايتػبٝ٘ ٚٚج٘

                                                           

  اصت ػػد ي ػػرم ، ك كػػر ملػػي القػػارم أف اظتعػػ. " كمػػا أف م ػػد  ػػ   بعػػا أم ػػاُِٖأمثػػاؿ اضتػػديث  ػػػػػ  ( ُ)
 لػػػ     كلػػػه، كػػػ ل  اظتؤم ػػػوف كػػػ ف  كاظػػػدة   ا أ ػػػاب كاظػػػد مػػػ هم مصػػػيبة ي بغػػػي أف يغػػػتم رتػػػيعهم، 

، ط دار الأتػػػه العلميػػػة، بػػػ كت، ُٔٔ/ٗكيهتمػػػوا بثملالتهػػػا م ػػػه" مرقػػػاة اظتفػػػا يح شػػػرح معػػػأاة اظتصػػػابيح 
 ( ـ، حتقي   رتاؿ ميتاا.ََُِ( هػ )ُِِْ، )ُط

باب  عبي  ام اب  –كتاب الصالة   –يث أ  مو ل مبد   ب  قي  امشعرم ركام البخارم م  ظد  (ِ)
بػاب  ػراظم  –كتاب الػ  كالصػلة كامدب   -، كركام م لم ُِٖ(  ػػ ُْٖظديث ) –يف اظت جد كغ م 

، كركام أزتػد، كال مػ م، كال  ػاعي، كابػ  َُُِ(  ػػػ ِٖٓٓظػديث ) –اظتؤم   ك عاهفهم ك عا ػدهم 
 اظتص ي، كأبو يعلل اظتو لي، كالبيهقي، كغ هم.أ  شيبة يف 

يقوؿ القرهي " دتثيل يفيد اضتا ملل معووة اظتؤم  للمؤم  كوصر ه، كأف  ل  أمر مت كد  بد م ه، أثف    (ّ)
الب ا    يتم أمرم، ك  حتصل أاعد ه    ب ف يأوف بع ه مي   بع ػا كيقويػه، أػثف   يأػ  كػ ل  اؿتلػت 

اسم. ككػػ ل  اظتػػؤم    ي ػػتقل بػػ مور دويػػام كدي ػػه    ععووػػة أ يػػه كمعا ػػد ه كم ا ػػر ه، أجػػزاسم، ك ػػرب ب ػػ
أػثف   يأػ   لػػ  مجػز مػػ  القيػاـ بأػػل مصػاضته، كمػ  مقاكمػػة م ػادم، أ ي اػػ    يػتم لػػه وةػاـ دويػػا ك  

 ٓٔٓ/ٔدي ، كيلت   باعتالأ . شرح القرهي ملل   يح م لم 
 ُّٕٔ/ُُشرح الطيي ملل اظتعأاة   (ْ)
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ٚنددريو يف اذتدددٜث ايثدداْٞ   ٜددصد عًدد٢ بٝددإ إٔ اذتدددٜث " ؾٝدد٘ جددٛاش ايتػددبٝ٘   

. ٚقد صتد ابٔ خًّٗاد ٜٛزد املثٌ، ٫ٚ ٜػد   (1)ٚقسب ا٭َثاٍ يتكسٜب املعاْٞ إىل ا٭ؾٗاّ"

ٛذ٘ يف ْدـ اذتدددٜث، ٚإمندا ٜؿطددس َعداْٞ بعددح    إىل َدا ؾٝد٘ َددٔ تسنٝدب ايؿددٛز٠ يٛقد    

أيؿا دد٘ ٜٚػدد  إىل َكددُْٛ٘ ٚغاٜتدد٘، َٚددا ٜطددتؿاد َٓدد٘، ٜٚطتػددٗد يًُعٓدد٢ بأَثًدد١ َددٔ   

ال  ايػعس. َٚٔ ذيو َا ذنسٙ يف قٛي٘ ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ:"  َْسّٕ ايّٗد ّٕ ؾالٞ أُّ اٖل ُُدَّ ٌ  ايّّ َ ث   َّ إّٕ

ْٖ   ز نالُبٛا ض ؿالٝٓ ١ّْ ؾُّاقّّت س ُعٛ ّٕ ز  ُ ث  ِْ أُّْع٢ُّ ايطَّؿالٝٓ ١ال، نُّ ُٗ ٗ ا، ؾُّأُّؾ اب  ب ْعُك ّٕ ؾالٝ ُ ٓ اشّٕ ا ع ٢ُّ ايّّ

ْٔ ؾالدٞ         َ د ٔ  أُّْعًُّد٢ ايطَّدؿالٝٓ ١ال ؾُّدإّٕذ ا ب ْعدُح  ٔ  ايّٗدرالٜ اَل ََُّّٗاًلع   ٗ ا، ؾُّاطًُّّٗع   ًُّ ِْ أُّْضؿُّ ُٗ ٚ أُّؾ اب  ب ْعُك

ٍ : أُّذْ   ُٕ  قُّدا َ ا ت ْؿٓ ُع ٜ ا ؾُِّّدا  : ٍ ٗ ا، قُّا ٗ ا ٜ ْدسّٕقِّ ال َ هُّاًْدا ؾُّأُّْضدت كالٞ      أُّْضؿُّ ٍ : أُّْخدسُّٕم  ُ٘ قُّدا طالدُب

 : ِ ٚ ض ّٗ ال  ُّْٝ ال ؾ ٢ّٗ امحِّ ع  ٍُ ايّٗ ٍ  ز ُضٛ ٍ  أُّْغس ُب، ؾُّكُّا ْٚ قُّا ُ٘"، أُّ ال ْ ح دا   »الْٓ ُّْٝد ْٕ غَُُّّٝسٚا ع  ؾُّإّٕ

ٚ غُّسّٕقِّدٛا     ٗ دا غُّدسّٕم   ْٕ ت س نِّدُٛٙ ٜ ْدسّٕقِّ ٚ إّٕ ْٛا،  ٔ . ٜكدٍٛ:" ٖٚدرا َثدٌ يف اإلغكدا٤ عد     (2)" ٚ ْ ح 

ادتاٌٖ ٚايت٬ٜٔ يد٘ ذتد٢ ٜتُداد٣ يف جًٗد٘، ٖٚدٛ ٜكتكدٞ َعٓد٢ ايكدٍٛ بداذتل ٚا٭َدس           

باملعسٚف، ٚا٭خر ع٢ً أٜدٟ أٌٖ ايػس ذت٢ ٫ ٜ٪دٟ اُْٗدانِٗ يف جًٗدِٗ إىل ؾطداد    

 .(3)ايعا١َ"

 اجملاش املسضٌ:  

                                                           

 ُّٕٕ/ُُال اب    (ٓ)
ثىػػًل قػىػػٍوـو  ( ُ) ركام البخػػارم مػػ  ظػػديث ال عمػػاف بػػ  بعػػ  بلفػػ  " مىثىػػلي القػػاًعًم مىلىػػل ظيػػديكًد   كاٍلوىاقًػػً  ًأيهػػا كىمى

ػػا كبػىٍع يػػهيٍم أٍ ػػفىلىها أأػػافى ال ػػً ي ى يف أٍ ػػفىًلها   ىا اٍ ػػ ػػفي ىةو أ  ػػابى بػىٍع يػػهيٍم أٍمالهى تػىقىٍوا ًمػػ ى اٍ ػػتػىهىميوا ملىػػل  ى
ٍ وػيػٍؤً  مىػػٍ  أػىٍوقى ػػا أػػثٍف يػى  ٍرقػػان ك ى ػاً  مىػػرُّكا ملىػػل مىػػٍ  أػىػػٍوقػىهيٍم أػىقىػاليوا لىػػٍو أو ػػا  ىرىقٍػ ىػػا يف وىًصػػيًب ىا  ى تػٍريكيػػوهيٍم كىمىػػا أرىاديكا اٍلمى

يعػػػػان" كتػػػػاب العػػػػركة  ػػػػ يكا ملىػػػػل أيٍػػػػًديًهٍم ؾتىىػػػػٍوا كؾتىىػػػػٍوا رتى يعػػػػان ك ٍف أ ى ػػػػوا رتى ل يقػػػػرع يف الق ػػػػمة بػػػػاب هػػػػ –هلىأي
، كركام أزتػػػػد، كال مػػػػ م، كالبيهقػػػػي، كالطػػػػ اا يف امك ػػػػ ، َْٔ(  ػػػػػػ ِّْٗكا  ػػػػتهاـ أيػػػػه ظػػػػديث)

 كغ هم.
 با تصار.ُٖٓأمثاؿ اضتديث  ػػػ   (ِ)
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أغاز امل٪يـ إىل اجملاش املسضٌ، ٚبعح ع٬قات٘ عٓدد حتًٝدٌ بعدح ا٭ذادٜدث،       

" يف بعح املٛاقع، َٚٔ ذيدو َدا ذندسٙ يف قٛيد٘ ؾد٢ً      اجملاشٜؿسح برنس يؿظ" بٌ ْساٙ 

ِ  ايّّؿُّدس اؽّٕ           امح عًٝ٘ ٚضًِ:" ٗ دا ت كُّداُذ ٕ  ؾالٝ ُُٛ ٚ ت كُّداذ  ّٕٔ ايَّٓدازّٕ  ِْ ع د ُْطالدوّٓ بالُرح دصّٕنِّ َُ إٍّّْٕدٞ 

ْٛ ِْ ع ٢ُّ ايّّر  ٚ أُّْ ا ؾُّس ةّٓ يُّهِّ  ،ِْ ٌ  ُذح ص نِّ ْٕ أِّْزضال ٚ ُٜٛغالوِّ أُّ َّ ٚ ايّّح ٓ ادالبال،  ٕ  ع ُّ  ّٕ، ؾُّت سُّٕدٚ

ٚ أُّْغت اًتا  الًٝعا  -َ ًعا  ٍُ ج  ٌُ     -ٜ كِّٛ ُ دا ٜ ْعدسُّٕف ايسَُّجد ِْ نُّ ُ انِّ ٚ بالطالٝ  ِْ ُ ا٥الهِّ ِْ بالأُّْض ؾُّأُّْعسّٕؾِّهِّ

اُلني          ِْ ز بَّ ايّّع دايُّ ٚ أِّْ اغالدُد ؾالدٝهِّ  ،ٍّٕ ُ ا ِْ ذ اه  ايػٍّد ٖ ُب بالهِّد ا٘ل، ؾُُّٝدْر اًلد ٌّٕ ؾالٞ إّٕبال ٔ  ايّّإّٕبال اَل ايّّػ سّٕٜب ١ُّ 

ٕ          ؾُّ ُُْػدٛ ِْ نُّداُْٛا ٜ  ُٗد َ دا أُّْذدد ُهٛا ب ْعدد ىُّ، إَّّْٕ ٍُ: إَّّْٕوُّ يُّدا ت دْدزّٕٟ  ََّتالٞ، ؾُُّٝكُّا ٍُ: ٜ ا ز بٍّ أِّ أُّقِّٛ

ٗ دا ُهػ دا٤  ُٜٓ دادالٟ: ٜ دا          ٌُ غ دا٠ّْ يُّ اُلد َ د١ال ٜ ْر ّ  ايّّكالٝ ا ْٛ ِْ ٜ أّّتالٞ ٜ د َّٔ أُّذ د نِّ ًُّأُّْعسّٕؾُّ ْٗكُّس ٣ ب ْعد ىُّ، ؾُّ ايّّكُّ

َّ َُر  َُّد، ٜ ا  ِْ   َُر  َّ أُّذ دد نِّ ٚ يُّدأُّْعسّٕؾُّ ال غ ٦ًْٝا، قُّْد ب ّْٗػُت،  ٔ  ايّٗ ال َْالوِّ يُّوُّ  ٍُ: يُّا أُّ ُد، ؾُّأُّقِّٛ

الدوِّ    َْ ٍُ: يُّدا أُّ َُّد، ؾُّأُّقِّٛ َُر  َُّد، ٜ ا  َُر  ُ٘ ُزغُّا٤  ُٜٓ ادالٟ: ٜ ا  ٌُ ب عالً ا يُّ ال َ ١ال ٜ ْر ّ  ايّّكالٝ ا ْٛ ٜ أّّتالٞ ٜ 

٦ًْٝا، قُّدْد ب ّٗ   ال غ د ٔ  ايّٗ ال ُ٘          يُّوُّ  ٌُ ؾُّس ًضدا يُّد اُلد َ د١ال ٜ ْر ّ  ايّّكالٝ ا ْٛ ِْ ٜ دأّّتالٞ ٜ د َّٔ أُّذ دد نِّ ٚ يُّدأُّْعسّٕؾُّ ْػدُت، 

ال غ ٦ًْٝا، قُّْد ب ّْٗػُت،  ٔ  ايّٗ ال َْالوِّ يُّوُّ  ٍُ: يُّا أُّ َُّد، ؾُّأُّقِّٛ َُر  َُُّد، ٜ ا  َُر  ُ ١ّٓ ُٜٓ ادالٟ: ٜ ا  ُْر  ذ 

َ ١ال ّ  ايّّكالٝ ا ْٛ ِْ ٜ أّّتالٞ ٜ  َّ أُّذ د نِّ َّدُد،   ٚ يُّأُّْعسّٕؾُّ َُر  َُّد، ٜ ا  َُر  ّٖ ُٜٓ ادالٟ: ٜ ا  ْٔ أُّد  ال ٌُ قالْػًعا  ال ٜ ْر

٦ًْٝا، قُّدْد ب ّْٗػدتُ    ال غ د ٔ  ايّٗ ال َْالوِّ يُّوُّ  ٍُ: يُّا أُّ ٌُ غ دا٠ّْ   ٚيف قٛيد٘: "   ٜكدٍٛ:" . (1)"ؾُّأُّقِّٛ الد ٜ ْر

ٚ ؾُّس ًضا ع٢ٓ إٔ . ٚجٗإ: أذدُٖا: إٔ ٜهٕٛ اً٘ ي٘ ع٢ً ايتُثٌٝ ٚاجملاش، مب(2)"ٚ ب عالً ا 

                                                           

ظػػديث ظ ػػػ  ركام أبػػو يعلػػػل، كالبػػػزار، كابػػ  أ  ما ػػػم، كابػػػ  أ  شػػيبة مػػػ  ظػػػديث ممػػر بػػػ  اطتطػػػاب   (ّ)
، ط دار ْٗٓ/ٗ( ََِٖقالا، أزتػػػػػد بػػػػػ  ظجػػػػػر، اظتطالػػػػػه العاليػػػػػة ظػػػػػديث ))ر ػػػػػي   م ػػػػػه(. الع ػػػػػ
 ( ـ، حتقي    عد ب  وا ر العثرم.ُٖٗٗ( هػ )ُُْٗ، )ُالعا مة، الرياض، ط 

بػػػاب  –كتػػػاب اصتهػػػاد كال ػػػ    –ظػػػديث البعػػػ  كالفػػػرس كالعػػػاة أ رجػػػه البخػػػارم مػػػ  ظػػػديث أ  هريػػػرة  ( ْ)
بػػػاب غلػػػ  حتػػػرم الغلػػػوؿ، كركام أزتػػػد، كالبيهقػػػي، كالطػػػ اا،  –كتػػػاب اهمػػػارة   –كركام م ػػػلم  –الغلػػػوؿ 
 كغ هم.
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حيُددٌ ٚشزٙ ٜٚبدد٤ٛ بإ دد٘، ٚايٛجدد٘ اٯخددس: إٔ ٜهددٕٛ عًدد٢  دداٖسٙ، ؾٝحعددٌ اًدد٘ يدد٘  

عكٛب١ ي٘. َٚثً٘ نُا ٚزد عٓ٘ ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ يف َاْع ذل امح عدص ٚجدٌ يف غُٓد٘    

 (1) أْ٘ ٜبَّس ؤا بكاع قسقس، تَّأٙ بأ ٬ؾٗا، ٚتَّٓر٘ بكسْٚٗا

 گ گ گ گ ک ک ک] ٚقاٍ امح عص ٚجٌ يف َاْع ايصنا٠:  

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

. ٖرا، ٚقد أؾا  امل٪يـ يف بٝإ املع٢ٓ يف ٖرا اذتدٜث، ٚأقـ ٖٓدا  (2) ز35شايتٛب١:  [

عٓد ن٬َ٘ ذٍٛ تٛجٝ٘ املع٢ٓ; ذٝث بني أْ٘ ميهدٔ اًد٘ عًد٢ ايتُثٝدٌ ٚاجملداش، ٖٚٓدا       

 نتابد٘، ٚٚجد٘   ْساٙ ٜؿسح برنس اجملاش، ٖٚٛ املٛقع ايٛذٝد اييت ذنس ؾٝ٘ ن١ًُ اجملداش يف 

املع٢ٓ يف اجملاش بأْ٘ حيٌُ ع٢ً أْ٘ ٜب٤ٛ بإ ٘ ٚٚشزٙ، ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ َٔ اجملاش املسضٌ ايرٟ 

ع٬قت٘ ايطبب١ٝ إٕ آًاٙ ع٢ً اجملاش، ًُْٚس أْ٘ جيُع يف ن٬َ٘ َدا بدني ايتُثٝدٌ ٚاجملداش     

خازد عدٔ  يف عبازت٘، ٚنأْ٘ ٜس٣ إٔ ٖٓاى ازتباطا بُٝٓٗا يف املع٢ٓ ع٢ً ٚج٘ إٔ نًُٝٗا 

 ذد اذتكٝك١.

ْٚساٙ يف َٛقع آخس ٜػ  إىل ع٬ق١ اجملاش املسضٌ، َع تٛجٝ٘ املع٢ٓ، ؾٝكٍٛ يف   

ِ  ؾُّد َُّّددب  ايَّٓدداع     قٛيد٘ ؾدد٢ً امح عًٝدد٘ ٚضددًِ:"  ٚ ض ددّٗ ال  ال ؾ دد٢ًّٗ امحِّ ع ُّْٝد ٍُ ايّٗدد ّ  ز ُضددٛ قُّدا

 : ٍ ٗ ا ايَّٓا»ؾُّكُّا ِْ أُّٜ  َ ا أُّْخػ ٢ ع ُّْٝهِّ ال  ٚ ايّٗ ْٖدس ٠ال ايدد ْْٝ ا       يُّا  ْٔ ش  اَلد  ِْ ُ٘ يُّهِّد َ دا ُْٜددسُّٕد ايًّٗد «. ُع إّٕيّٗا 

ا٘ل        ال ؾ د٢ًّٗ امحِّ ع ُّْٝد ٍُ ايّٗد ُ ت  ز ُضدٛ ٚ ٜ أّّتالٞ ايّّد ُْٝس بالايػَّدسٍّ  ؾُّؿ د ال، أُّ ٍ  ايّٗ ٌ : ٜ ا ز ُضٛ ٍ  ز ُج ؾُّكُّا

 : ٍ َّ قُّا ِ  ُه ّّت  »ٚ ض ّٗ ـ  قِّ ٖ د     «. نُّْٝ  ٚ ال،  ٍ  ايّٗد ٍ : ٜ دا ز ُضدٛ ٍ      قُّدا ٌْ ٜ دأّّتالٞ ايّّد ْٝدُس بالايػَّدسٍّ  ؾُّكُّدا

 : ِ ٚ ض ّٗ ال  ال ؾ ٢ًّٗ امحِّ ع ُّْٝ ٍُ ايّٗ ْٓبالدُت ايسَّبالٝدُع     »ز ُضٛ َّدا ُٜ اَل  َّٕ ٚ إّٕ َّ ايّّد ْٝس  يُّا ٜ أّّتالٞ إّٕيّٗا بالدايّّد ْٝسّٕ،  إّٕ

                                                           

 ظديث   يح ركام م لم، كأبو داكد، كالدارمي، كاب  ظباف، كغ هم.  (ُ)
 با تصار. ٓٓ، ْٓأمثاؿ اضتديث  ػػ   (ِ)
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ِ ، إّٕيّٗدا آنالًُّد١ُّ ايّّد كالدسّٕ أُّنُُّّدْت ذ تَّد٢ إّٕذ       ال ُٜ ْٚ ٌُ ذ ب َّّْا أُّ ُ ا ٜ كُّّت ّّتال    يُّ ٖ ا اْضدت كّّب  َْت ًُّدأُّْه خ اؾالدس ت ا ا ا

ال،  ُ٘ ؾالٝ ال ُٜب از ىّّ يُّ َ ايّْا بالر كِّ ْٔ أُّخ ر    ُ َِّ اْجت سَّْه ؾُّع اد ْه ؾُّأُّنُُّّْت، ؾُّ ٚ ب ايُّْت ُه ُْظ ، ؾُّث َُُّّّْت  ايػَّ

ٚ يُّا ٜ ْػب ُع  ٌُ ٌّٕ ايّٗرالٟ ٜ أّّنِّ ُ ث  ُ٘ نُّ ُ ث ِّ ال ؾُّ َ ايّْا بالػ ْٝسّٕ ذ كِّ ْٔ أُّخ ر    َ  ٚ "(1) 

ٚشٖدس٠ ايددْٝا: ذطدٓٗا ٚبٗحتٗدا َٚدا أ ٗدس امح        ،ايصٖس٠: ْدٛاز ايسبٝدع  ٜكٍٛ:"  

عًٝٗا مما ٜتٓاؾظ أًٖٗا، ٚإمنا مسٝت ايدْٝا ٭ْٗدا داْٝد١ تتكددّ اٯخدس٠. ٚايسبٝدع: ؾؿدٌ       

َٔ ايصَإ شتتًـ ؾٝ٘، ٜٚط٢ُ املَّس بعٝٓ٘ زبٝعا، ٜٚكاٍ يًسجٌ ادتدٛاد ايهدث  املعدسٚف    

ٚأذطدب٘ ْكدٌ اضدِ شَدٔ      ...ٚجيُدع َعٓد٢ ارتؿدب ٚايطدع١ ٚارتد      ايؿا٥ح ارت  زبٝدع،  

ايٓٛز إىل اضِ ايسبٝع ٭ٕ آهداز املَّدس ايدرٟ جعًد٘ امح ذٝدا٠ يدٮز  ٚضدببا يًٓػدس تظٗدس          

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ] ؾٝ٘، ٜٚديو ع٢ً ؾر١ ٖرا ايتأٌٜٚ قٍٛ امح عدص ٚجدٌ:  

ٚيدددددددٝظ   ،ز63شاذتدددددددخ:  [ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

. ٖٚدٛ ٖٓدا   (2)"ٝ٘، إمنا املع٢ٓ أْ٘ ضبب ي٘ بإذٕ امح عص ٚجٌاخكسازٖا عكٝب ّٜٛ ميَّس ؾ

ٜػ  إىل ع٬ق١ ايطبب١ٝ يف اجملاش املسضٌ; ذٝث ُٜعبَّس بايطبب، ُٜٚساد املطبب، ٖٚدٛ ٚإٕ  

  ٜطُ٘ ٖٓا باجملاش، يهٓ٘ أغاز إىل ع٬قد١ ايطدبب١ٝ، ٚإىل ايٓكدٌ يف اضدِ شَدٔ ايٓدٛز إىل       

َٔ ايكسإٓ ايهدسِٜ ٜددٍ عًد٢ إدزاند٘ يطدس اجملداش       اضِ ايسبٝع، ٚاضتػٗد يًُع٢ٓ بػاٖد 

 .(3)ٖٓا; ٚيريو   ًَّٜل ع٢ً َا ذنسٙ ٖٓا متث٬ّْٝ نُا ؾعٌ يف َٛاقع ايتؿٜٛس ايطابك١ 

 بني ايتػبٝ٘ ٚا٫ضتعاز٠:

                                                           

ظػديث  –باب ختوؼ ما طرج م  ملهرة الػدويا  -كتاب الزكاة  –ركام م لم م  ظديث أ   عيد اطتدرم  ( ّ)
 ، كركام اب  ماجة، كاب  ظباف، كاب  أ  شيبة.ْْٔ(  ػػ َُِٓ)

 ٕٔأمثاؿ اضتديث  ػػ   (ُ)
 ٕٖأشار اظتؤلي أي ا    اجملامل يف موا   أ رل، كم ها   ػػ  ( ِ)
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إذا ْظسْددا يف بدداب ايتػددبٝ٘ عٓددد ابددٔ خّٗدداد ْددساٙ قددد مجددع ؾٝدد٘ بددني أذادٜددث َددٔ    

رنس َؿدًَّس ا٫ضدتعاز٠ يف نتابد٘ أٚ ٜعكدد     ٚذدٜث َٔ ا٫ضتعاز٠، ٖٚدٛ   ٜد   ،ايتػبٝ٘

ؤا باباّْ نُا ؾعٌ َع ايتػبٝ٘، ٚإمنا أٚزدٖا حتت َطد٢ُ ايتػدبٝ٘، ٚيف تؿدٛزٟ إٔ ذيدو     

ٜسجع إىل ارتً  ايرٟ نإ َٛجٛداّْ بني ايتػبٝ٘ ٚا٫ضتعاز٠ عٓدد ايعًُدا٤ يف عؿدسٙ َٚدا     

يتػبٝ٘ )ا٫ضدتعاز٠(  قبً٘; ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو: إٔ يف بعح َا أٚزدٙ َٔ أَث١ً يٝبني بٗا ا

نُا ٜساٙ ٖٞ َٔ ايتػبٝ٘ ايبًٝدؼ، ٚايعًُدا٤ يف شَٓد٘ ٚقبًد٘ ٚبعددٙ يف ايكدسٕ ايسابدع نداْٛا         

ِٖٚ َعدرٚزٕٚ; ذٝدث   تهدٔ َعدا  ايؿدسم       ،خيًَّٕٛ بني ايتػبٝ٘ ايبًٝؼ ٚا٫ضتعاز٠

     ٘ ; ٚيدريو ْدساِٖ   (1)بُٝٓٗا قد اتكرت; ؾا٫ضتعاز٠ َبٓٝد١ عًد٢ ايتػدبٝ٘، ٚقا٥ُد١ عًٝد

ايتػبٝ٘ ايبًٝؼ ع٢ً أَث١ً ا٫ضتعاز٠، ٖٚٛ َا ؾعً٘ ٖٓا ابٔ خّٗداد، بدٌ ْدساٙ ٜدس٣      ًَّٜكٕٛ

بعح غٛاٖد ا٫ضتعاز٠ َٔ ايهٓا١ٜ ْك٬ّْ عدٔ بعدح ايعًُدا٤، نُدا ْكدٌ ايكدٍٛ بايتػدبٝ٘        

 عٔ بعح ايعًُا٤ أٜكاّْ، ٚيهٓ٘ شاد ع٢ً َٔ ضبك٘ يف املؿًَّراه اييت أٚزدٖا يًتػبٝ٘.

ْٜدًدا،  أُّْْح ػ د١ِّ  يف قٛي٘ ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ ٭صتػ١: "ٜ اٚأْكٌ ٖٓا ن٬َ٘ ذٝث ٜكٍٛ   ٚ  ُز

ْٛقُّوُّ ٛ ازّٕٜسّٕ" ض  ٜكٍٛ:" ٜكدٍٛ ؾد٢ً امح عًٝد٘ ٚضدًِ: اجعدٌ ضد ى عًد٢ َٗدٌ،          (2)بالايّّكُّ

ؾإْو تط  بايكٛازٜس، ؾه٢َّٓ عٔ ذنس ايٓطا٤ بايكٛازٜس، غبٗٗٔ بٗا يدسقتٗٔ، ٚقدعؿٗٔ   

أعين أْ٘ نَّٓد٢ بدايكٛازٜس عدٔ ذندس ايٓطدا٤، ٖٚدٛ       عٔ اذتسن١... ٖٚرا قٍٛ أنثس ايعًُا٤، 

 قٍٛ أبٞ عبٝد٠، ٚقاٍ آخسٕٚ َعٓاٙ: ضكٗٔ نطٛقو بايكٛازٜس.

                                                           

 ُٗ، َٗأيود، ب يوا، درا ات بالغية  ػػػ  ( ّ)
ومل م  العػعر كالرجػز كاضتػدا  كمػا باب ما ر –كتاب امدب   –ركام البخارم م  ظديث أو  ب  مال    (ْ)

بػػاب يف رزتػػة ال ػػي  ػػلل  –كتػػاب الف ػػاعل   –، كركام م ػػلم ُّٕٓ(  ػػػػ ُْٗٔظػػديث ) –يأػػرم م ػػه 
، كركام أزتػد، كالػدارمي، كال  ػػاعي، َُٔٗ(  ػػػػ ِِّّظػديث ) –  مليػه ك ػلم لل  ػا  كأمػر ال ػػٌواؽ 

 كالبيهقي، كغ هم.
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ٚايتػبٝ٘ تػبٝٗإ: ًََّل َٚكٝد، ؾاملًَّل إٔ ٜط٢ُ باضِ َا أغدبٗ٘، أٚ جتعدٌ     

ي٘ ؾعً٘ بعٝٓ٘ نُا مسٝت ايٓطا٤ قٛازٜس ٭ْٗٔ أغبٗٓٗا بايسق١ ٚايًَّاؾ١، ٚقدعـ ايبٓٝد١.   

ٝددد: إٔ ٜظٗددس ذددسف ايتػددبٝ٘، ؾٝكددٍٛ نددايكٛازٜس، أٚ َثددٌ ايكددٛازٜس، أٚ نددأْٗٔ       ٚاملك

وُت وََجنٍَّة َعۡرُضَها  ﴿ايكٛازٜس، ٚيف ايتٓصٌٜ مَ وَ  ۡرُض وَ  ٱلسَّ
َ
 ﴿ٚ ،ز133شآٍ عُدسإ:  ﴾ ٱۡۡل

ء ِ وََجنٍَّة َعۡرُضَها َكَعمۡرِض  ا ََ م ۡرِض وَ  ٱلسَّ
َ
 ،، ؾحدا٤ ًََّكداّْ َٚكٝدداّْ   ز21شاذتدٜدد:   ﴾ ٱۡۡل

نَُّهنَّ َبۡيضكَ ﴿ٚقاٍ: 
َ
ۡكنُون ٞ  أ ُهۡم لُۡؤلُؤ﴿، ٚ ز49شايؿداؾاه:   ﴾ٞ  مَّ نَّ

َ
ۡكنُوون ٞ  َكأ  ﴾ٞ  مَّ

َبماَ  َوتََرى ﴿، ٖٚرا ٚأغباٖ٘ َٔ املكٝد. َٚٔ املًَّل: قٛي٘ ز24شايَّدٛز:   ََتَۡسمُبَها  ٱۡۡلِ
َحاِب   َمرَّ  تَُمر   َوِهيَ  ٞ  َجاِمَدة ، ؾأٚجب َدسٚز ايطدراب يًحبداٍ    ز88شايٌُٓ:  ﴾ ٱلسَّ

 َتػاٜسإ، ٚقاٍ ايػاعس:ُٖٚا 

ُٛجُٛٙ الْطوّٓ ايَّْٓػُس ٍّ ٚأطساف ُْ **  دْا ٚاي ِْ  ا٭نِّ  (1)ع ٓ 

                                                           

)هىل بالديار أىف جتيهى  ىمىٍم... لىو  دة م  ال  رًي  قىاعتىىا يف مر ية مىم لىهي أىكعتىاالبيت للمرقش امك  م  قصي ( ُ)
ػػ ىة الػػركم كى ى متخػػ ة الل ٍفػػ  كى ى  أىف ظي ػػان واًهقػػان كل ػػٍم(، كىًهػػي قصػػيدة هىًويلىػػة لىي ػػت بصػػ ي ة الٍػػوىمٍلف كى ى ظى ى

ٍعػػ. قىػػاؿى ابٍػػ  قػيتػىٍيبىػػة كى ى أم ػػٍياا ي ت  ػػ  ً    قػىٍولػػه ال عػػر م ػػ  لىًطيفىػػة اٍلمى ػػا شى ال عػػر الػػٌريح الطٌيبىػػة أىك  لػػم ًأيهى
، كالعػػ م  شػػجر لػػ  امغصػػاف يعػػبه ب ػػاف اصتٍىػػوىارًم كىقيػػل ًهػػيى  ػػٍرأىة كأمطاأهػػا بعػػد ال ٌػػـو أىمػػم أىك ريػػح أىػػم اٍلمى

ة. كىقيل هيوى شجر لىػهي أىٍغصىػاف زتػ ر كىقيػل هيػوى ذتىىػر العو ػو يأػوف أىزٍتىػر أىٍهرىاؼ اطتركب الع امي مى  أ  ميبػىٍيدى
مث  ي ود ً  ا مقد كو ػو. كىالع ػاًهد ًأيػًه الت ٍعػًبيه اظتفػركؽ كىهيػوى أىف يػيػٍؤ ل ععػبه كمعػبه بًػًه مث    ػر كى  ػر كىهيػوى 
 كىا ػػح يف اٍلبػىٍيػػت. كالتعػػبيه يف البيػػت لثال ػػة أشػػيا  بثال ػػة أشػػيا  بغػػ  أداة معاهػػد الت صػػي  ملػػل شػػواهد

( ـ، حتقيػػػ   ػتمػػػد ػتػػػي الػػػدي  مبػػػد ُْٕٗ( هػػػػ )ُّٕٔ، ط مػػػا  الأتػػػه، بػػػ كت، )ّٖ/ ِالتلخػػػي  
( ـ، حتقيػػػ   ػتمػػػد ػتػػػي ُِٖٗ( هػػػػ )َُُْ، )ٓ، ط دار اصتيػػػل، بػػػ كت، طِِٗ/ُاضتميػػػد، كالعمػػػدة 
 الدي  مبد اضتميد.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 2061 ممىهيٍرميزً االتوجيه البالغي يف كتاب " أمثاؿ اضتديث" للر  

 ذ نُّدا٠ِّ  ايّّح دآلنيّٕ  ذ نُّدا٠ِّ ٚاعتٌ بعح ايؿكٗا٤ بكٍٛ ايدٓيب ؾد٢ً امح عًٝد٘ ٚضدًِ:"       

ال  ٍّد ال  ذ نُّدا٠ِّ  بٗدرا املعٓد٢، ْٚؿدب اؤدا٤ َدٔ قٛيد٘ "       (1)" أِّ ٍّد " قداٍ َٚعٓداٙ: ذناتد٘ ندرنا٠     أِّ

 (2)أَ٘"

ٖٚددٛ ٖٓددا ٜكطددِ ايتػددبٝ٘ إىل ْددٛعني: املًَّددل ٚاملكٝددد، ؾُددا ذنددس ؾٝدد٘ ا٭دا٠ ٖددٛ    

املكٝد، َٚا ذدرف َٓد٘ ا٭دا٠ ٖدٛ املًَّدل، ٚايٓدٛع ايثداْٞ أٟ املًَّدل ٖدٛ ايتػدبٝ٘ ايبًٝدؼ           

ايرٟ ذرؾت َٓ٘ ا٭دا٠ نُا ٖٛ  اٖس; ذٝدث إٕ ا٭َثًد١ ايديت أٚزدٖدا يد٘ َدٔ ايكدسإٓ،        

أَثًد١ ايتػدبٝ٘ ايبًٝدؼ ايديت أٚزدٖدا ايعًُدا٤، ٚتعسٜؿد٘ ايدرٟ          ٚاذتدٜث، ٚايػعس ٖٞ َٔ

إٔ ٜط٢ُ باضِ َا أغبٗ٘ أٚ جتعٌ ي٘ ؾعً٘ بعٝٓ٘ ٖٛ يف َع٢ٓ ايتعسٜـ ايرٟ ذندسٙ   ،ذنسٙ

(ٖد يف قٛاْني ايب٬غ١ نُا ْكً٘ عٓ٘ بٗدا٤ ايددٜٔ ايطدبهٞ    629عبد ايًَّٝـ ايبػدادٟ ه)

إٔ ًَّٜل عًد٢ املػدب٘ اضدِ املػدب٘ بد٘      ; ذٝث قاٍ:" ايتػبٝ٘ َؿسح  سؾ٘، ٚا٫ضتعاز٠ 

َددٔ غدد  تؿددسٜس بددأدا٠ ايتػددبٝ٘، ٜكدداٍ : شٜددد أضددد ٚ ددس ٚغٝددث، أٚ شٜددد أضددد يف           

  (3)غحاعت٘"

ؾحعٌ ايبػدادٟ َداز ا٭َس يف ايؿسم بني ا٫ضدتعاز٠ ٚايتػدبٝ٘ عًد٢ ذندس ا٭دا٠       

   ٟ ذدرؾت   ٚذرؾٗا، أَا عٔ امل٪يـ ؾحعٌ ا٫ضتعاز٠ يف اذتدٜث َٔ ايتػدبٝ٘ ايبًٝدؼ ايدر

َٓ٘ ا٭دا٠، ٚايرٟ مساٙ املًَّل نُا ضبل، ٖٚرا َٔ ارتً  ايرٟ نإ ٚاقعاّْ عٓدِٖ بني 

 ايتػبٝ٘ ايبًٝؼ ٚا٫ضتعاز٠، ؾط٢ُ ا٫ضتعاز٠ تػبٝٗاّْ ًََّكاّْ )بًٝػاّْ(.

                                                           

اظت ػػتدرؾ، كالبيهقػػي مػػ   ظػػديث  ػػ يح ركام أبػػو داكد، كابػػ  ماجػػة، كالػػدارمي، كابػػ  ظبػػاف، كاضتػػاكم يف  (ِ)
 ظديث جابر ب  مبد   اطتزرجي.

   ُٔٗ-ُّٗأمثاؿ اضتديث  ػػ  (ّ)
 ، ط دار الأته العلمية، ب كت.ََّ/ّمركس امأراح   (ُ)
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أْد٘ َدا ذدرؾت َٓد٘      –ذطب َا ضبل َدٔ ن٬َد٘    –ٚايتػبٝ٘ املًَّل ٜس٣ امل٪يـ 

ملتددأخسٕٚ َددٔ ايب٬غددٝني; ذٝددث ذنددس   أدا٠ ايتػددبٝ٘، ٖٚددٛ عهددظ َددا اؾددًَّس عًٝدد٘ ا   

ايٛطٛاة إٔ ايتػبٝ٘ املًَّل" ٜهٕٛ بتػبٝ٘ غ٤ٞ بػ٤ٞ آخس بٛاض١َّ أدا٠ ايتػبٝ٘، ٚبددٕٚ  

  (1)غسة أٚ عهظ أٚ تؿكٌٝ أٚ َا غاب٘ ذيو"

  ٌ  ،ٚعسؾ٘ ايٜٓٛسٟ ٚاذتًيب بأْ٘: "إٔ ٜػب٘ غ٤ٞ بػ٤ٞ َٔ غ  عهدظ ٫ٚ تبددٜ

، نُددا إٔ (2)"ز39شٜددظ: [ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ]نكٛيدد٘ تعدداىل

. (3)املًَّل ٚاملكٝد ٜكع ٚؾؿاّْ يًتػدبٝ٘ باعتبداز طسؾٝد٘ عٓدد املتدأخسٜٔ َدٔ ايب٬غدٝني أٜكداّْ        

ؾايتػبٝ٘ املًَّل ٚاملكٝد عٓدٙ عهظ َا ٖٛ عٓد املتأخسٜٔ َٔ ايب٬غٝني; ٖٚرا ٜسجع إىل 

إٔ ٖدرٙ املؿدًَّراه   تهدٔ قدد اضدتكسه يف شَٓد٘ نُدا ٖدٛ اذتداٍ عٓدد املتدأخسٜٔ َددٔ            

، ٚيف تؿٛزٟ أْ٘ مس٢ َا ذرؾت َٓ٘ ا٭دا٠ ًََّكداّْ باعتبداز عددّ ٚجدٛد قٝدد      ايب٬غٝني

                                                           

، ِ، ط اظتعػػػركع القػػػومي لل رتػػػة، طُّٗالوهػػػواط، رشػػػيد الػػػدي ، ظػػػداع  ال ػػػ ر يف دقػػػاع  العػػػعر  ػػػػػ   (ِ)
 ار .(، حتقي    براهيم العو ََِٗ)

، ط دار الأتػػػه العلميػػػة، بػػػ كت، ّٕ/ٕال ػػػويرم، أزتػػػد بػػػ  مبػػػد الوهػػػاب، :ايػػػة امرب يف أ ػػػوف امدب  ( ّ)
( ـ، حتقيػػ   مفيػػد قمي ػػة، كاضتلػػي، ػتمػػود بػػ   ػػليماف، ظ ػػ  التو ػػل    ََِْ( هػػػ )ُِْْ، )ُط

 ( هػ.ُِٖٗ، ط اظتطبعة الوهبية، مصر، )ُٕ  امة ال  ل  ػػ 
رد باظتفرد  ما كاف هرأام مفردي  غ  مقيدي ، كتعبيه اطتػد بػالورد، ك مػا مقيػداف، كقػوعتم ظتػ    أتعبيه اظتف ( ْ)

 صػػػل مػػػ   ػػػعيه ملػػػل شػػػي  هػػػو " كالقػػػابا ملػػػل اظتػػػا ، ككػػػالراقم يف اظتػػػا "، أػػػثف اظتعػػػبه هػػػو ال ػػػامي   
، بػل مقيػدان بأووػه قب ػه مطلقان، بل مقيدان بأووه  عيه ك ل ، كاظتعبه به كهو القػابا اك الػراقم   مطلقػان 

ملػػػل اظتػػػا  أك رقمػػػه أيػػػه... كقػػػد يأووػػػا ؼتتلفػػػ ، كاظتقيػػػد هػػػو اظتعػػػبه بػػػه كقولػػػه  كالعػػػم  كػػػاظتر م يف كػػػي 
امشل، أثف اظتعبه هو العم  ملل اههالؽ، كاظتعبه به هو اظتر ة   ملل اههالؽ بػل بقيػد كو:ػا يف يػد 

با تصػار، ط  ْٓ-ّْ/ّشل بالعػم . اهي ػاح امشل، أك ملل مأ   ل  كتعبيه اظتر ة يف كي ام
 ( ـ.ُٗٗٗ( هػ )َُِْمأتبة ا داب، القاهرة، )
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ا٭دا٠ ؾٝ٘، ٚمس٢ َا ُذنسه ؾٝ٘ ا٭دا٠ َكٝداّْ باعتباز ٚجٛد قٝد أدا٠ ايتػبٝ٘ اييت مساٖدا  

 ذسف ايتػبٝ٘.

أَا إذا ج٦ٓا إىل اذتدٜث َٛقع ايبرث ؾدإٕ امل٪يدـ قداٍ يف بٝدإ ٚجد٘ ايػدب٘ يف        

مح عًٝ٘ ٚضًِ غبٗٗٔ بايكٛازٜس يسقتٗٔ، ٚقدعؿٗٔ عدٔ اذتسند١،    ا٫ضتعاز٠ أْ٘ ؾ٢ً ا

ْٚكٌ إٔ أنثس ايعًُا٤ ٜس٣ إٔ اذتدٜث ٖٓا نٓا١ٜ عٔ ايٓطا٤، ٚن٬َد٘ ٖٓدا ند٬ّ دقٝدل;     

ذٝث ذنس ايعًُا٤ إٔ اذتدٜث َٔ ا٫ضتعاز٠، ٜكدٍٛ ايَّدٝيب:" ايكدٛازٜس اضدتعاز٠; ٭ٕ     

 (1)يهطس تسغٝس ؤا"املػب٘ غ  َرنٛز، ٚايكس١ٜٓ ذاي١ٝ ٫ َكاي١ٝ، ٚا

أَا ٚج٘ ايػب٘ ؾٝٗا، ؾرنسٚا أْ٘ ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ غبٗٗٔ بايكٛازٜس يطسع١   

تأهسٖٔ ٚعدّ جتًدٖٔ، ؾداف عًٝٗٔ َٔ ذث ايط  ٚضسعت٘ َٔ ضكٛة بعكدٗٔ، أٚ  

تأملٗٔ يهثس٠ اذتسن١ ٚا٫قَّساب ايرٟ ٜهٕٛ عٔ ايطسع١ ٚا٫ضتعحاٍ، ٚقٌٝ غدبٗٗٔ  

كدعـ ٚضدسع١ ا٫ْهطداز يكدعـ عدصا٥ُٗٔ ٚضدسع١ تدأهسٖٔ َدٔ         بايكٛازٜس يف ايسق١ ٚاي

 (2)ؾٛت٘ اذتطٔ يف اذتدا٤ ؾدػ٢ عًٝٗٔ ايؿت١ٓ

                                                           

كهو ما  كػرم أي ػان ابػ  بطػاؿ، كمبػد اضتػ  الػدهلوم. كقػد  كػر الطيػي "الأ ػر ب وػه  رشػيح لال ػتعارة ه ػا  ( ُ)
" ركيػدؾ يػا أؾتعػة،   ا ت ادان    ركاية البخارم م  ظديث أو  قوؿ ال ي  لل   مليه ك ػلم مؾتعػة 

 ٍأً ر القوارير" أما الركايػة الػ  أكردهػا اظتؤلػي لل ػديث ألػم يػ كر أيهػا لفةػة " الأ ػر" الػ   رشػ ت يبػا 
، كشػػرح  ػ يح البخػػارم  بػ  بطػػاؿ َُّٗ/ َُا  ػتعارة كمػا  ػػب . ي ةػر شػػرح الطيػي ملػػل اظتعػأاة 

( هػػػ ُّْٓ، )ُر ال ػػوادر، دمعػػ ، ط، ط دأُّ/ٖ، كشػػرح معػػأاة اظتصػػابيح ظتعػػات الت قػػيح ِّْ/ٗ
 ( ـ، حتقي    قي الدي  ال دكم.َُِْ)

، ط مؤ  ػػة قرهبػػة، ُُٔ/ُٓ، ك ػػ يح م ػػلم بعػػرح ال ػػوكم ُُْ، ّْ/ٔشػػرح القػػرهي ملػػل م ػػلم  ( ِ)
، كشرح  ػ يح البخػارم  بػ  َُّٗ/ َُ( ـ، كشرح الطيي ملل اظتعأاة ُْٗٗ( ق ػ)ُُْْ، )ِط

، كشػػرح معػػأاة اظتصػػابيح ظتعػػات الت قػػيح ْٓٓ/َُح  ػػ يح البخػػارم ، كأػػتح البػػارم شػػر ِّْ/ٗبطػػاؿ 
ٖ/ُّٔ. 
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ؾحُع امل٪يـ بني َا ذنسٙ ايعًُا٤ يف ٚج٘ ايػب٘ عًد٢ جٗد١ ا٫ختؿداز، ؾداتؿل      

 (1)َعِٗ يف املع٢ٓ ٚايؿٛز٠، ٚإٕ خايؿِٗ يف ا٫ؾ٬َّح ٚايتط١ُٝ 

ايتػددبٝ٘ ايتُثًٝددٞ ٚغدد  ايتُثًٝددٞ،  نُددا نددإ يًُ٪يددـ ٚقؿدداه عٓددد  ايهٓاٜدد١:  

ٚا٫ضتعاز٠، نإ ي٘ ٚقؿاه عٓد ايهٓا١ٜ، ٚقدد قددّ بداب ايهٓاٜد١ عًد٢ بداب ايتػدبٝ٘ يف        

نتاب٘، ٚيهٓين قدَت ايتػبٝ٘ َساعا٠ يرتتٝب املٛقٛع، َٚٔ ا٭ذادٜث اييت أٚزدٖا يف 

ّٕ  :"باب ايهٓا١ٜ: قٛي٘ ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ َّ ادت١َُُّّّٓ ت رت   الُّا  (2)"ايط ُٝٛفالإ

قاٍ:" ٖٚرا ذث َٓ٘ ع٢ً ادتٗاد، َٚعٓاٙ إٔ ذاٌَ ضدٝؿ٘ يف ضدبٌٝ امح ََّٝعداّْ      

 (3)مح ب٘ ٜؿٌ إىل ادت١ٓ"

ٖٚٓا انتؿ٢ باإلغاز٠ إىل َع٢ٓ ايهٓا١ٜ بؿٛز٠ َٛجص٠ َبٝٓاّْ َا ٚزا٤ٖدا َدٔ غاٜد١.     

ٓاٙ إٔ ادتٗداد  َع ٚقد أغاز ايعًُا٤ إىل َع٢ٓ ايهٓا١ٜ ْٚٛعٗا يف اذتدٜث، ؾكاٍ ايَّٝيب:"

 ادت١ٓ ٚضبب يدخٛؤا.  ٚذكٛز َعسن١ ايكتاٍ طسٜل إىل

ت ردت   "ٖٛ نٓا١ٜ تًٛحي١ٝ عٔ إع٤٬ نًُد١ امح ْٚؿدس٠ دٜٓد٘; ؾدإٕ     ": ٜٚكٍٛ أٜكأّ

ّٕ ايط ُٝٛفال َػعس بهْٛٗدا َػدٗس٠ غد  َػُدد٠، هدِ ٖدٛ َػدعس بهْٛٗدا زاؾعد١ ؾدٛم            " الُّا

 ٢ٚايتكدازب يف املعدازى. هدِ ٖدٛ عًد     ايتطداٜـ   ٢ز٤ٚع اجملاٖدٜٔ ناملظ٬ه. هِ ٖٛ عً

                                                           

أشار اظتؤلي    التعبيه يف أظاديث أ رل مثل ظديث أـ ملرع، كغػ م، كأيمػا  ػب   كػرم مػا يعطي ػا أأػرة  ( ّ)
 م  رسيته لف  التعبيه كالتمثيل يف اضتديث ال بومر ظيث  ف  شار ه

بػاب اصت ػة حتػت بارقػة ال ػيوؼ  –كتػاب اصتهػاد كال ػ    – بػ  أ  أك  ركام البخارم م  ظػديث مبػد   ( ْ)
 –بػػػاب كراهيػػػة دتػػػص لقػػػا  العػػػدك  –كتػػػاب اصتهػػػاد كال ػػػ    –، كركام م ػػػلم ٕٗٔ(  ػػػػػػُِٖٖظػػػديث )-

 ، كركام أبو داكد، كال م م، كاب  ظباف، كاضتاكم يف اظت تدرؾ، كغ هم.ُّٖ(  ػػُِْٕظديث )
 ُْٖػػ أمثاؿ اضتديث  ػ  (ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 2065 ممىهيٍرميزً االتوجيه البالغي يف كتاب " أمثاؿ اضتديث" للر  

إعد٤٬ نًُد١ امح ايعًٝدا، ْٚؿددس٠ دٜٓد٘ ايكدِٜٛ املٛجبد١ ٭ٕ ٜؿددتس يؿداذبٗا أبدٛاب ادتٓدد١         

 (1)ٜٚدع٢ إٔ ٜدخٌ َٔ أٟ باب غا٤" نًٗا،

نٓا١ٜ عٔ ايدْٛ َٔ ايعدٚ يف اذتسب  ٝث تعًٛٙ ايطٝٛف  ٝدث  ٚقاٍ املٓاٟٚ:"  

 ٘ ايٛؾدٍٛ إىل أبٛابٗدا بطدسع١ ٚايكؿدد اذتدث       ٜعدين ادتٗداد طسٜدل إىل    ،ٜؿ   ًٗا عًٝد

 .(2)"ع٢ً ادتٗاد

ْٚساٙ يف بعح املٛاقع ٜػ  إىل ايهٓا١ٜ َٚا ٚزا٤ٖدا َدٔ إجيداش املعٓد٢ ؾٝكدٍٛ يف        

ا٘ل   قٛي٘ ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ:" ًّّع ١ُّ ايّٗد َّ ضال ٍ ، أُّيُّا إّٕ ُ ْٓصّٕ ْٔ أُّْديُّخ  ب ُّؼ  ايّّ  َ  ٚ ْٔ خ اف  أُّْديُّخ ،   َ

ا٘ل غُّايالٝ ١ّٓغُّايالٝ ١ّٓ، أُّيُّ ًّّع ١ُّ ايّٗ َّ ضال  (3)" ا إّٕ

ٖرا َٔ أذطٔ نٓا١ٜ ٚأٚجصٖا ٚأدؤا ع٢ً َعٓد٢ ٫ ٜتعًدل بػد٤ٞ َدٔ      ٜكٍٛ:"  

يؿظ٘، َٚعٓاٙ: َٔ خداف ايٓداز جدد يف ايعُدٌ، َٚدٔ جدد يف ايعُدٌ ٚؾدٌ إىل ادتٓد١،          

ؾحعٌ خدا٥ـ ايٓداز مبٓصيد١ املطداؾس ايدرٟ خيداف ؾدٛه املٓدصٍ ؾ ذدٌ َدددتا. ٚاإلد٫د:           

يطدد  َددٔ أٍٚ ايًٝدددٌ ٚجعًددت غايٝددد١ يػددسؾٗا ٚضددسٖٚا، ٚ٭ْٗدددا ٫ تٓدداٍ بددداؤ٢ٜٓٛ       ا

 (4)"ٚايتكؿ ، إمنا تٓاٍ مبحاٖد٠ ايٓؿظ، َٚػايب١ اؤ٣ٛ، ٚتسى ايػٗٛاه

                                                           

 َِٔٔ/ٖشرح الطيي ملل اظتعأاة  ( ِ)
( ُُّٗ، )ِ(، ط دار اظتعرأػة، بػ كت، طُِٖٔظػديث ) – َُْ/ِأيا القدير شرح اصتام  الصغ   ( ّ)

 ( ـ ُِٕٗهػ )
، أى   (ْ) ٍ ػزًؿى َىى بػىلىػغى اٍلمى َىى، كىمىػٍ  أىٍد  ى ظديث   يح ركام ال م م مػ  ظػديث أ  هريػرة، بلفػ  " مىػٍ   ىػاؼى أىٍد

ي ً ف  ً ػػٍلعىةى ً  غىالًيىػػةه، أى ى ً ف  ً ػػٍلعىةى ً  اصتى  ػػةي". كركام اضتػػاكم يف اظت ػػتدرؾ، كأ  شػػيبة يف اظتصػػ ي، كالبيهقػػ
-ٕٖٓ/ِيف شعه اهمياف، كأبو وعيم يف اضتلية، كغ هم. كاضتديث    ه املباا يف   يح ال مػ م 

 – ِْْ/ٓ( ـ، كيف الصػ ي ة َََِ( هػػ )َُِْ، )ُ( ط دار اظتعػارؼ، الريػاض، طَِْٓظديث )
 ( ـ.ُٓٗٗ( هػ )ُُْٓ(، ط مأتبة اظتعارؼ، الرياض )ِّّٓظديث )

 ُٕٖأمثاؿ اضتديث  ػػ   (ٓ)
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ٖٚددٛ ٖٓددا ٜػدد  إىل ايهٓاٜدد١ عددٔ ادتددد ٚا٫جتٗدداد يف ايعُددٌ، ٚأغدداز يف طٝدداه     

ؾس ايدرٟ خيداف ؾدٛه املٓدصٍ ؾ ذدٌ      ايهٓا١ٜ إىل متثٌٝ َٓصي١ ارتا٥ـ َٔ ايٓداز مبٓصيد١ املطدا   

َددتاّْ، نُا أغاز إىل ايط١ُ ايبازش٠ يًهٓا١ٜ يف اذتدٜث ٖٚٞ اإلجياش ٚأملس إىل إٔ ايتعدب   

 ٖٓا   ٜأه بًؿظ اذتكٝك١ ٚإمنا جا٤ بَّسٜل اجملاش.

ٚإغازت٘ ٖٓا ع٢ً ٚجاشتٗا قد يؿتت إىل جاْب ايهٓا١ٜ َٚا ٚزا٤ٖا َدٔ املعٓد٢،     

ٚقد أغاز بعح ايعًُا٤ إىل ايهٓا١ٜ يف اذتدٜث، ٚأغاز بعكِٗ إىل ٚجاْب ايتُثٌٝ ؾٝ٘. 

ٍ  جاْب ايتُثٌٝ ؾٝ٘. ؾرٍٛ ايهٓا١ٜ ٜكٍٛ ايؿٓعاْٞ:") ْٓدصّٕ  ُ ْٔ أُّْديُّخ  ب ُّؼ  ايّّ  َ نٓاٜد١ عدٔ    (ٚ 

 (1)"ايتػُ  ٚاملطازع١ با٭عُاٍ ايؿاذت١ قبٌ ايكٛاطع املاْع١

ْٔ خ اف  أُّ) أَا عٔ ايتُثٌٝ ؾٝكٍٛ ايَّٝيب:"   قٌٝ: َٔ خداف َدٔ ٖحدّٛ     (ْديُّخ َ 

ايعدٚ عًٝ٘ ٚقت ايطرس، ٜط  يف ايًٌٝ ٜٚبًؼ املدأَٔ. ٖدرا َثدٌ قدسب٘ ايدٓيب ؾد٢ً امح       

عًٝ٘ ٚضًِ يطايو اٯخس٠; ؾإٕ ايػَّٝإ ع٢ً طسٜك٘ ٚايٓؿظ ٚأَاْٝ٘ ايهاذب١ أعٛاْد٘;  

ل ، َٚدٔ قَّدع ايَّسٜد   ؾإٕ تٝكظ يف ض ٙ ٚأخًـ اي١ٝٓ يف عًُ٘ أَٔ َٔ ايػدَّٝإ ٚنٝددٙ  

 (2)بأعٛاْ٘"

ٜٚبك٢ بعد ذيو يًُ٪يـ ؾكٌ ايطدبل باإلغداز٠ ٚايتٓبٝد٘ إىل َدا يف اذتددٜث َدٔ        

ايهٓا١ٜ ٚايتُثٌٝ، ٖرا ٚقد نإ يًُ٪يـ ٚقؿاه أخس٣ عٓد ايهٓا١ٜ يف أذادٜدث قدعٝؿ١   

أعسقت عٔ ذنسٖا انتؿا٤ً مبا ؾس ضٓدٙ، ٚقد عكد بابداّْ آخدس يف ايهٓاٜد١ حتدت عٓدٛإ "      

، ٜٚكؿد مبا ٚزد َؿطساّْ، أٟ إٔ ايهٓا١ٜ ايدٛازد٠ يف اذتددٜث   (3)ساّْ "باب ايهٓا١ٜ ٚزد َؿط

                                                           

( ـ، َُُِ( ق )ُِّْ، )ُ، ط مأتبة دار ال الـ، الريػاض، طُُِ/َُالت وير شرح اصتام  الصغ    (ُ)
 حتقي   ػتمد    اؽ  براهيم

 ّّْٖ/ُُ ملل اظتعأاة شرح الطيي ( ِ)
 ُٖٖأمثاؿ اضتديث  ػػػ  ( ّ)
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; ٚذيو ٭ٕ َا ذنسٙ يف باب ايهٓا١ٜ ايطدابل ؤدرا ايبداب    (1)قد جا٤ تؿط ٖا بعد ذنسٖا 

   ٜأه تؿط  يًهٓا١ٜ ؾٝ٘.

ٖٚرا إٕ دٍ عًد٢ غد٤ٞ ؾإمندا ٜددٍ عًد٢ دقد١ امل٪يدـ، ٚإدزاند٘ ملعداْٞ ايهٓاٜد١             

يف اذتدٜث. ٚقدد ذندس يف ٖدرا ايبداب ه٬هد١ أذادٜدث ؾكد ، ٚنًدٗا          َٚكاَٝٓٗا ٚؾٛزٖا

أذادٜث قعٝؿ١، بٌ َٓٗا َا ٖدٛ غددٜد ايكدعـ، ٚقدد أغداز إىل ايهٓاٜد١ يف ذددٜث أّ        

ذٝدددث أٚزدٙ يف بددداب ايتػدددبٝ٘، ٚأغددداز إىل بعدددح ايهٓاٜددداه ٚايتػدددبٝٗاه يف    (2)شزع 

 (1)اذتدٜث 

                                                           

، كىمىا -ر ي   م ه –كم   ل  ظديث أ   عيد اطتدرم  ( ْ) " ً ي اكيٍم كى ىٍ رىا ى الدًٌمى "، أىًقيلى  يىا رى يوؿى اَّللً 
ٍ بىًت ال ُّوً "، كظديث أىف  رىجيػالن -ر ي   م همػا-اب  مباس   ىٍ رىا ي الدًٌمىً ؟ قىاؿى  "اٍلمىٍرأىةي اضتٍىٍ  ىا ي يف اٍلمى

ػاًؿ أىٍأ ىػلي؟ قىػاؿى  " مىلىٍيػ ى بًاضتٍىػ ػًل " قىػاليوا  قىاؿى لًل  ًيًٌ  ىل ل اَّلل ي مىلىٍيػًه كى ىػل مى  يىػا رى يػوؿى ً  أىمُّ اٍمىٍممى اؿًٌ اٍلميٍرحتًى
ػػلي؟ قىػػاؿى  "  ىػػا َ  يػىبػٍليػػغى  ً ػػرىمي، كىيىٍ ػػًربي يف يىػػا رى يػػوؿى ً ، كمىػػا اضتٍىػػاؿُّ اٍلميٍرحتًى ػػ ًظهي اٍلقيػػٍر ًف يىٍ ػػًربي يف أىك لًػػًه ظى

َ  يػىبػٍليغى أىك لىهي كيل مىا ظىل  اٍرحتىىلى ". كمها م  امظاديث ال عيفة ال     صح. العجلوا،  شتاميل ب    ً رًًم ظى
( هػػػػ، حتقيػػػ   ُُِْيث، دمعػػػ  )، ط مأتبػػػة العلػػػم اضتػػػدُُّ/ُػتمػػد، كعػػػي اطتفػػػا  كمزيػػػل اهلبػػػاس 

يو ي اضتاج أزتد، كاملباا، ػتمد وا ػر الػدي ،  ل ػلة امظاديػث ال ػعيفة كاظتو ػومة كأ رهػا ال ػ  يف 
 ( ـ.ُِٗٗ( ق )ُُِْ، )ُ، ط مأتبة اظتعارؼ، الرياض، طٗٔ/ُاممة 

هػػػػػا(، كركام كهػػػػو ظػػػػػديث  ػػػػػ يح ركام البخػػػػػارم كم ػػػػػلم مػػػػػ  ظػػػػػديث أـ اظتػػػػػؤم   ماععػػػػػة )ر ػػػػػي   م  ( ُ)
ال  اعي، كاب  ظباف، كأبو يعلل، كالط اا يف امك  ، كغػ هم مىػٍ  مىاًععىػةى، قالػت  جىلىػ ى ً ٍظػدىل مىٍعػرىةى 

ٍػػ ػػٍيانا، قىالىػػًت اميك ى  ملىٍكًجػػي ضتى ػػٍدفى كى ػىعىاقىػػٍدفى أىٍف  ى يىٍأػػتيٍم ى ًمػػٍ  أىٍ بىػػاًر أىمٍلكىاًجًهػػ   شى ، مي رتىىػػلو غىػػاٍمػػرىأىةن، أػىتػىعىاهى ثٌو
بػىػرىمي،  ً  بىلو   ى  ىٍهلو أػىيػيٍر ػىقىل كى ى شتًى و أػىيػيٍ تػىقىػلي، قىالىػًت الث اوًيىػةي  ملىٍكًجػي  ى أىبيػثُّ  ى ٌاً أى ىػاؼي أىٍف  ى مىلىل رىٍأًس جى

، ً فٍ  أىٍوًطػٍ  أيهىل ػٍ  كىً ٍف أىٍ ػأيٍت أيمىل ػٍ ، قىالىػًت  أى ىرىمي، ً ٍف أى ٍكيٍرمي أى ٍكيٍر ميجىرىمي كىشيىرىمي، قىالىًت الث الًثىةي  ملىٍكًجػيى العىعىػ   ي
، كىً ٍف الر اًبعىةي  ملىٍكًجي كىلىٍيًل هًتىامىةى،  ى ظىرٌّ كى ى قػيرٌّ، كى ى ؼتىىاأىةى كى ى  ىآمىةى، قىالىًت اطتىاًم ىػةي  ملىٍكًجػي  ً ٍف دى ىػلى أىًهػدى

، قىا ، كى ى يىٍ  ىؿي مىم ا مىًهدى ، كىً ًف اٍ ػطىجى ى  ىرىجى أىً دى ، كىً ٍف شىػًربى اٍشػتىي  لىػًت ال  اًد ىػةي  ملىٍكًجػي ً ٍف أىكىػلى لىػي 
. قىالىًت ال  اًبعىةي  ملىٍكًجي غىيىايىا ي  ، كى ى ييوًلوي الأىي  لًيػىٍعلىمى البىث  هىبىاقىا ي، كيػلُّ دىا و لىػهي دىا ه،  -أىٍك مىيىايىا ي  -التىي 

ػػػج ً  أىٍك أػىل ػػػً   ، قىالىػػػًت شى ، كىالػػػٌرًيحي رًيػػػحي ملىٍروىػػػهو ىػػػ ُّ مىػػػ ُّ أىٍروىػػػهو
ػػػال، لىػػػً ، قىالىػػػًت الث اًم ىػػػةي  ملىٍكًجػػػي اظت أىٍك رتىىػػػ ى كي

= 
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نٝدـ ندإ تٛجٝٗد٘ يًهٓاٜد١     ٚأقـ ٖٓا عٓد بعح ايهٓاٜاه ايديت أٚزدٖدا يٓٓظدس     

ٚ ايدسٍُّٜس      َٚٔ ذيو َا ذنسٙ يف قٍٛ املسأ٠ ايثا١َٓ:" ،َٚعٓاٖا َ دظ  أُّْزْ دب ،  ْٚجالٞ املُّدظ   ش 

" تؿؿ٘  طٔ ارتًدل، ٚيدني ادتاْدب نُدظ ا٭زْدب إذا ٚقدعت ٜددى عًد٢         زُّٕٜس ش ْزْ ب 

ْٚح " ؾددإٕ ؾٝدد٘ َعٓددٝني: جيددٛش إٔ ت ٚ ايددسٍُّٜس زّٕٜددُس ش ْزْ ددب   ٗسٖددا، ٚقٛؤددا " سٜددد طٝددب ز

____________ 
= 

ػاًد، مىًةػيمي الر مىػػاًد، قىرًيػهي البػىٍيػًت ًمػ ى ال  ػاًد، قىالىػًت العى  ػاًد، هىًويػلي ال ًٌجى اًشػرىةي  ملىٍكًجػػي الت اً ػعىةي  ملىٍكًجػي رىًأيػ ي الًعمى
عٍ  ى ىارًًح، كىً  ىا شتًى

ىبىارًًؾ، قىًليالىتي اظت
ًث ىاتي اظت يػٍره ًمٍ   ىًلً ، لىهي ً ًبله كى ، مىاًل ه  ى ػًر، مىاًل ه كىمىا مىاًل ه  ى  ىٍوتى اظتًٍزهى

، أىوىػػا ، كىمىػػا أىبيػػو ملىرٍعو ، قىالىػػًت اضتىاًديىػػةى مىٍعػػرىةى  ملىٍكًجػػي أىبيػػو ملىرٍعو ى ًمػػٍ  أىيٍػقىػػ   أىوػ هيػػ   هىوىالًػػ ي سى ًمػػٍ  ظيلًػػيٌو أي ياى ، كىمىػػنى
، أىجىعىلىػػػًص يف أىٍهػػػًل  ىػػػ ػػػةو ًبًعػػػ ٌو ًا يف أىٍهػػػًل غي ػىٍيمى ػػػدى ػػػٍت ً ،ى  وػىٍفً ػػػي، كىجى ػػػًص أػىبىًج ى ػػػٍ مو مى يػػػدىم ، كىشى  ى ًهيلو شى

مي أىقيوؿي أىالى أيقػىب حي، كىأىٍرقيديأى ى ى  ، أىًعٍ دى ، كىدىاًع و كىمي ى ٌو ، كىأىًهي و ػا أيُـّ أىً  ملىرٍعو ، أىمى صىب حي، كىأىٍشرىبي أىػ ى ػىقى  حي، أيُـّ أىً  ملىرٍعو
ػػػػٍطبىةو، كىييٍعػػػػبً  ػػػػلًٌ شى ، مىٍ ػػػػجىعيهي كىمى ى ػػػػا ابٍػػػػ ي أىً  ملىرٍعو ، أىمى ػػػػاحه، ابٍػػػػ ي أىً  ملىرٍعو ػػػػا أى ى ػػػػا رىدىاحه، كىبػىٍيتػيهى عيهي ً رىاعي ميأيوميهى

ػػ ، أىمى ارًيىػػةي اصتىٍفػػرىًة، بًٍ ػػتي أىً  ملىرٍعو ارىهًتىػػا، جى ػػاعًهىا، كىغىػػٍي ي جى ػػا، كىًمػػٍل ي ًك ى هى ػػا، كىهىػػوٍعي أيمًٌ ، هىػػوٍعي أىبًيهى ا بًٍ ػػتي أىً  ملىرٍعو
ٍػػػ ػػػًديثػى ىا  ػىٍبًثيثنػػػا، كى ى  ػي ػىقًٌػػػثي ًم ى ػى ىػػػا  ػىٍ ًقيثنػػػا، كى ى دتى ،  ى  ػىبيػػػثُّ ظى ارًيىػػػةي أىً  ملىرٍعو ػػػا جى ، أىمى ي بػىٍيتػى ىػػػا  ػى أىً  ملىرٍعو ػػػا، نى ٍعًعيعن
ٍيً ، يػىٍلعىبىػاًف ًمػ الفىٍهػدى اًف عتىىػا كى ػا كىلىػدى ، أػىلىًقػيى اٍمػرىأىةن مىعىهى ا قىالىٍت   ىرىجى أىبيو ملىرٍعو كىامىٍكهىابي دتيٍخىاي ٍصػرًهى ٍ  حتىٍػًت  ى

مي رىجيػالن  ىػرًي،ا، رىكًػهى شىػرًي،ا،  ػا، أػى ىأىٍ ػتي بػىٍعػدى ػا  ىرًي،ػػا، ًبريم ػاوػىتػىٍ ً، أىطىل قىػًص كىوىأى ىهى ي،ػا، كىأىرىاحى مىلىػي  وػىعىمن كىأى ىػ ى  ىطًٌ
 و أىٍمطىاوًيػًه، مىػا كىأىٍمطىاًا ًمٍ  كيلًٌ رىاًع ىةو ملىٍكجنا، كىقىاؿى  كيًلي أيـ  ملىرٍعو كىًمً م أىٍهلىً ، قىالىٍت  أػىلىٍو رتىىٍعػتي كيػل  شىػيٍ 

ػػةي  ، قىالىػػٍت مىاًععى ػػل مى  بػىلىػػغى أىٍ ػػغىرى  وًيىػػًة أىً  ملىرٍعو ػػ ىً  ملىرٍعو ًميٌـً »  قىػػاؿى رى يػػوؿي اَّللً   ىػػل ل  ي مىلىٍيػػًه كى ى ٍ ػػتي لىػػً  كى كي
 «.ملىرٍعو 

كظديث أـ ملرع ظديث ظاأل بف وف البالغة كألو:ا، كأيػه كثػ  مػ  التعػبيهات كا  ػتعارات، كالأ ايػات،  ( ِ)
أ ػػوف العلػػم كالبالغػػة، كمػػ  الأتػػه القدميػػة  كقػػد ألػػي العلمػػا  كتبػػان يف شػػرظه كحتليلػػه ظتػػا اشػػتمل مليػػه مػػ 

اظتطبومػػػة  بغيػػػػة الراعػػػػد ظتػػػػا   ػػػم ه ظػػػػديث أـ ملرع مػػػػ  الفواعػػػػد للقا ػػػي ميػػػػاض بػػػػ  مو ػػػػل الي صػػػػي ت 
هػػ، كشػرح ظػديث أـ ملرع  َٖٓ( هػ، كدرة ال رع ضتديث أـ ملرع مد ب  مبد الأرم القػزكيص ت ْْٓ)

درا ػػػة بالغيػػػة  –الدرا ػػػات اضتديثػػػة  ظػػػديث أـ ملرع  ( هػػػػ. كمػػػ َٕٗمػػػد بػػػ  أ  الفػػػتح البعلػػػي ت )
حتليليػػة للػػػدكتور مبػػد العزيػػػز بػػ   ػػػا  العمػػػار. كي ػػاؼ     لػػػ  مػػا  كػػػرم شػػراح الصػػػ ي   يف حتليلػػػه، 

 كبياف ما أيه م  أ وف البالغة. 
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جطدٙ، ٚجيٛش إٔ تسٜد طٝب ايثٓا٤ يف ايٓاع، ٚاْتػازٙ ؾِٝٗ نسٜس ايصزْب، ٖٚٛ ْدٛع  

ُ دادال    َٔ أْٛاع ايَّٝب َعسٚف... ٚقٍٛ ايتاضدع١ "  ْٚجالدٞ ز ؾالٝدُع ايعال ُ داد  ايّّب ْٝدتال،    " ش  تْعآلدٞ عال

   َّ ٚ ج ددد ُ٘ ع دددصَّ  ْٛيِّددد ُ٘ قُّ الْٓددد  ٚ ُ دددد ،  ُ٘ ع  ُُْعددد  ز2شايسعدددد:  [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ] ٚ ج 

ٗ ا ايُّّبُُٝٛه َُّد  بال ُٕ ايّٗتالٞ ُتع  ُ ُد: ايّّعالٝد ا ، ٚتعين إٔ بٝت٘ يف ذطب٘ زؾٝع يف قَٛ٘، ٚقٛؤا ٚ ايّّع 

ٌُ ايٍّٓح ادال"  ّٜٕ ال   " تؿؿ٘ باَتداد ايكاَد١،  طُّ ٌُ ايطَّدْٝ ُ ا٥الد ، ؾٗدٛ حيتداد إىل قددز    ٚ ايٍّٓح داُد: ذ 

َ ادال ذيو َٔ طٛي٘، ٚأَا قٛؤا" ُِ ايسَّ ; ٭ٕ ؿؿ٘ بدادتٛد ٚنثدس٠ ايكدٝاؾ١   "، ؾهأْٗا تع ظالٝ

قُّسّٕٜدُب   "ٚقٛؤدا   ،ٜٚهدٕٛ ايسَداد يف ايهثدس٠ عًد٢ قددز ذيدو       ،ْازٙ تعظِ ٜٚهثس ٚقٛدٖا

ٔ  ايَّٓادال ال : تعين أْ٘ ٜٓصٍ بني  ٗساْٞ ايٓاع يٝعًُٛا َهاْ٘ ؾٝٓصٍ بد٘ ا٭قدٝاف،   " ايب ْٝتال 

 (1)..."٫ٚ ٜطتبعد َِٓٗ ؾسازا َٔ ْصٍٚ ايٓٛا٥ب ٚا٭قٝاف 

س َدٔ خد٬ٍ حتًٝدٌ ابدٔ خًّٗداد يدبعح نٓاٜداه ذددٜث أّ شزع إغدازت٘ إىل          ًُْٚ 

ايهٓا١ٜ عٔ ؾؿ١ ؾُٝا أٚزدٙ َدٔ ايهٓاٜداه املتعددد٠، ْٚدساٙ ٜػد  إىل املعٓد٢ اذتكٝكدٞ يف        

" ذٝث أغداز إىل إٔ املكؿدٛد إَدا إٔ ٜهدٕٛ طٝدب      ٚ ايسٍُّٜس زُّٕٜس ش ْزْ ب  قٍٛ املسأ٠ ايثا١َٓ "

د ايٓاع، ٖٚرا َا تهٕٛ عًٝ٘ ايهٓا١ٜ; ذٝث إٕ ايهٓا١ٜ نُا ايسا٥ر١، أٚ طٝب ايثٓا٤ عٓ

 (2)ذنس ايب٬غٕٝٛ ٜتحاذبٗا جاْبا اذتكٝك١ ٚاجملاش، ٚجيٛش اًٗا ع٢ً ادتاْبني َعاّْ 

 ؾتعد ٖرٙ َٔ اإلغازاه املبهس٠ إىل طبٝع١ ايهٓا١ٜ، ٚندريو ذدٜثد٘ عدٔ قٛؤدا"      

َ ادال ُِ ايسَّ هٓا١ٜ َٔ ايتًٜٛس: بإٔ ٜهدٕٛ بٝٓٗدا ٚبدني    "; ؾًكد ذنس ايب٬غٕٝٛ إٔ ٖرٙ ايع ظالٝ

                                                           

 با تصار. ُِٗ-ُِٕأمثاؿ اضتديث  ػػ   (ُ)
 : ة مصر، حتقي   أزتد اضتويف، كبدكم هباوة.، ط ُٓ/ّاب  ام  ،  يا  الدي ، اظتثل ال اعر  ( ِ)
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، ٚيف ٖدرٙ املٛاقدع ٚغ ٖدا أغداز إىل َدا      (1)املهين عٓ٘ َطاؾ١ َتباعد٠ يهثدس٠ ايٛضدا٥    

 ٚزا٤ املع٢ٓ اذتكٝكٞ َٔ َع٢ٓ نٓا٥ٞ.

 ايٛؾـ: 

عكد امل٪يدـ يف ادتدص٤ ايطدابع َدٔ نتابد٘ بابداّْ يًٛؾدـ ذندس ؾٝد٘: ْعدت ادتٓد١،              

ايكبا٥ٌ، ٚارتٌٝ، ٚايطراب، ٚقد أٚزد يف ٖرا ايباب اهدٓني  ٚايٓاز، ٚايدْٝا ٚايٓطا٤، ٚ

ٚعػسٜٔ ذدٜثاّْ، ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ: ذدٜث يف ْعدت ادتٓد١، ٚذددٜث يف ْعدت ايٓداز،      

ٚذدٜث يف ْعت ايدْٝا، ٚذددٜثإ يف ْعدت ايٓطدا٤، ٚضدت١ أذادٜدث يف ْعدت ايكبا٥دٌ،        

 ٚضت١ أذادٜث يف ْعت ارتٌٝ، ٚه٬ه١ أذادٜث يف ْعت ايطراب.

نثس ا٭ذادٜث اييت أٚزدٖا أذادٜث قدعٝؿ١، ٚ  ٜؿدس َٓٗدا ضد٣ٛ ذددٜث      ٚأ 

يف ٚؾـ ايٓطا٤، ٚذدٜث يف ْعت ايكبا٥ٌ، ٚذددٜث يف ْعدت ارتٝدٌ. ٚأنثدس َدا أٚزدٙ      

َددٔ أذادٜددث   ٜكددِ بتٛجٝدد٘ املعٓدد٢ ؾٝٗددا، بددٌ انتؿدد٢ بطددسدٖا تازندداّْ يًكدداز٨ إدزاى       

 ايٛؾـ; ٚذيو يٛقٛح املع٢ٓ.

 (3)، ٚذدٜث ْعت ايطراب (2)١ َٚٔ ذيو : ذدٜث ْعت ادتٓ 

ؾانتؿ٢ يف اذتدٜث ا٭ٍٚ بٛؾـ اإلجيداش، ٚبٝدإ املعٓد٢، ٚيف اذتددٜث ايثداْٞ        

انتؿ٢ ببٝإ ذطٔ ايتػبٝ٘، َٚا ذنسٙ يٝظ َٔ ايتػبٝ٘، بدٌ ٖدٛ َدٔ ا٫ضدتعاز٠; ذٝدث      

غب٘ ؾٛه ايسعد بايَّٓل، ٚتٮيد٪ ايدربم بايكدرو; ٚيهدٔ ٭ٕ امل٪يدـ نُدا ضدبل          

 ٚاقعاّْ بُٝٓٗا يف شَٓ٘.ٜؿسم بني ا٫ضتعاز٠ ٚايتػبٝ٘ يًدً  ايرٟ نإ 

                                                           

 ُِٔ/ّاهي اح   (ّ)
 َِّأمثاؿ اضتديث  ػػ   (ُ)
 ِْٔأمثاؿ اضتديث  ػػػ  ( ِ)
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; ؾايع٬قد١ بدني   (1)ٚيهٔ ٜهؿٞ أْ٘ أغاز إىل ايٛؾدـ نؿدٔ يد٘ ع٬قد١ بايتؿدٜٛس       

ايٛؾـ ٚايتؿٜٛس تهُٔ يف إٔ ايٛؾـ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ً٘، أَا عدٔ ايع٬قد١ بٝٓد٘ ٚبدني     

ٚايٛؾدـ   ،" ؾايٛؾـ قسٜب َدٔ ايتػدبٝ٘ إ٫ إٔ ايؿدسم بُٝٓٗدا إٔ ايتػدبٝ٘ زتداش      ايتػبٝ٘ 

 (2)كت٘ ٚذات٘" زاجع إىل ذكٝ

ٖرا ٚقد أغاز إىل ايٛؾـ ٖٚٛ بؿدد ايه٬ّ عٔ ايتُثٝدٌ يف ذددٜث "ايٓدًد١"      

ّٕ،   يف قٛي٘ ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ ُُْطدال ّٕ ايّّ  ٻ ٻ ٱ]" أُّْخبالُسٚاْلٞ بالػ ح س ٠  نُّايسَُّجد

ٞ  ايَّْٓد١ًُِّّ ز25شإبساِٖٝ:  [ پ پ ٻ ٻ اٖل  : ٍ َّ قُّا ٗ ا. ُه ٚ ز قِّ  (3)"يُّا ٜ ت ر اه  

                                                           

مػػرؼ قدامػػة بػػ  جعفػػر الو ػػي بقولػػه  "هػػو  كػػر العػػي  كمػػا أيػػه مػػ  امظػػواؿ كاعتياػػات" وقػػد العػػعر ص  ( ّ)
    ػتمد مبد اظت عم  فاجي.( هػ، حتقيُّٖٗ، )ُ، ط مأتبة الأليات امملهرية، ط ُّ

ابػ  ال قيػػه، رتػػاؿ الػػدي  ػتمػػد بػ   ػػليماف، مقدمػػة  ف ػػ  ابػػ  ال قيػه اظتطبػػوع با ػػم الفواعػػد اظتعػػوؽ يف  ( ْ)
( ـ، حتقيػ   ُٓٗٗ( هػػ )ُُْٓ، )ُ، ط مأتبػة اطتػاؾتي، القػاهرة، طّْٗملـو القر ف كملم البيػاف  ػػػ 

، ط اظتأتػػػػػه ُْٗر الفػػػػػص يف اضتػػػػػديث ال بػػػػػوم  ػػػػػػملكريػػػػػا  ػػػػػعيد ملػػػػػي، كالصػػػػػباغ، ػتمػػػػػد لطفػػػػػي، التصػػػػػوي
 هػ(.َُْٗ، )ُاه المي، ط 

بػاب أ ػل  –كتػاب اهميػاف   –ركام البخارم م  ظديث ال عماف ب  بع  م  ا تالؼ يف بعا املفػاظ  ( ٓ)
بػػػاب أ ػػػ  اضتػػػالؿ ك ػػػرؾ  –كتػػػاب اظت ػػػاقاة   –، كركام م ػػػلم ِّ(  ػػػػػ ِٓظػػػديث ) –مػػػ  ا ػػػت أ لدي ػػػه 

، كركام أزتػػػػد، كال مػػػػ م، كابػػػػ  ماجػػػػة، كالػػػػدارمي، كالبيهقػػػػي، َٕٓ(  ػػػػػػ ُٗٗٓث )ظػػػػدي –العػػػػبهات 
 كغ هم.

َكَشَجَرٍة طَيِّبَةٍة باب قوله ) – ورة  براهيم  –كتاب التف     –ركام البخارم م  ظديث مبد   ب  ممر  ( ٔ)
ةةَ اِ    ِْةةا الس  َف َوَْةْرُاَاةةا  ظػػديث  –[ ِٓ، ِْ( ] بػػراهيم  ۢ   ِحةةي ٍ  ( تُةةةْتِتا ُأُكَلَاةةا ُكةة   42َأْصةةُلَاا اَابِةة

 -بػػاب مثػػل اظتػؤم  مثػػل ال خلػػة –كتػػاب  ػفة القيامػػة كاصت ػػة كال ػار   –، كركام م ػػلم ُُْٔ(  ػػػْٖٗٔ)
 ُِّٗ(  ػػ ُُِٖظديث )
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ٚايٓدًدد١ ضددٝد٠ ايػددحس، قددسبٗا امح تعدداىل َددث٬ يكددٍٛ ٫ إيدد٘ إ٫ امح،  ٍٛ:"ٜكدد  

 [ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ]: ؾكددددددددددداٍ
َٚثًٗا زضٍٛ امح ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ بايسجٌ امل٪َٔ ايكٟٛ يف إمياْ٘،  ،ز24شإبساِٖٝ: 

ممدٔ  املٓتؿع ب٘ يف مجٝع أذٛاي٘. ٚايعسب تعظُٗا ٜٚهثس يف أغعازِٖ ذنسٖا. ٚشعدِ قدّٛ   

از. قدايٛا:  ٝد ٜتعُل يف ا٫غدتكام إٔ امسٗدا َػدتل َدٔ ا٫ْتدداٍ، ٖٚدٛ ايتؿدؿ١ٝ ٚا٫خت       

ؾٗٞ ؾؿ٠ٛ، ٚشتتداز املعداؽ. ٖٚدرا قدٍٛ ْدادز غداذ. تكدٍٛ: يًدت ايػد٤ٞ إذا ؾدؿٝت٘،           

 ٚيًت ايه٬ّ ٚايػعس إذا ٖربت٘ ٚرتؿت٘. قاٍ ايػاعس:

  ْٔ ِْ أُّنِّددددد ٚ يُّددددد  ّٖ ْٛ َ دددددْدًذا يالكُّددددد ٗ دددددا  ُّّت  ت ٓ دَّ

   
ٌُ يالػ   َ ك دددددددد٢ أُّت ٓ دَّدددددددد ُ ددددددددا  ِْ ؾالٝ ال  ْٝددددددددسّٕ

 

 
ٌُ ايػاعس، ٜٚكدٍٛ: أغدد َدٔ يًد١، ٚأعظدِ بسند١ َدٔ يًد١،          ُُت ٓ دٍّ ٚب٘ مسٞ ايّّ

ٚتٛؾـ املسأ٠ ايّّح ْصي١ُِّّ بٗا، ٚتٛؾـ ايؿدسع ندرعٗا، ٚايكُدس ذدني ٜبددٚ بعسجْٛٗدا،       

ُّّل َّاُز ٜٚػب٘ ايّّد  ٚ ُج ٖ دا اإلغدسٜح   يف متاَ٘ ٚغَّاط٘ مبحاؤا، ٜٚط٢ُ طًعٗا ايهاؾٛز، 

ٖٚٛ ايؿك١، ٜٚكاٍ: إْ٘ يٝظ يف املأنٍٛ أْظـ َٓٗا. ٚقاٍ زجدٌ َدٔ ايعدسب ٜؿدـ      –

ْطدد٠ٛ: ن٬َٗددٔ أقتددٌ َددٔ ايٓبددٌ، ٚأٚقددع يف ايكًددٛب َددٔ ايٛبددٌ يف احملددٌ، ٚؾددسٚعٗٔ   

 .(1)"...أذطٔ َٔ ؾسٚع ايٓدٌ 

 ًُْٚس ٖٓا نٝـ أغاز إىل ٚج٘ ايتُثٌٝ بايٓد١ً ٚٚج٘ ايػب٘ بٝٓٗا ٚبدني املد٪َٔ،   

هِ أديـ إىل بٝإ ادتٗاه اييت ٜكع بٗا ايٛؾـ يًٓد١ً، َٚا بٝٓٗا ٚبني َدا ٜٛؾدـ بٗدا    

َٔ ع٬ق١ يف املع٢ٓ، ٚاضتػٗد ملا ْكً٘ باذتدٜث ٚايكسإٓ، ٚن٬ّ ايعسب غدعسٙ ْٚثدسٙ،   

                                                           

 با تصار َُٕ، َُٔأمثاؿ اضتديث  ػػػ  ( ُ)
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نُا أْ٘   ٜهتـ ببٝإ ج١ٗ ايٛؾـ ايؿرٝر١ بٗدا، بدٌ أغداز إىل جاْدب ارتَّدأ ايدرٟ       

 ا.ٜكع يبعح ايٓاع يف ايٛؾـ بٗ

ٚن٬َ٘ ٖٓا ذٍٛ ٚؾـ ايٓد١ً، ٚايػس  َٔ ايتُثٌٝ بٗا َٔ أمجدع ايهد٬ّ،    

ٜٚدٍ ع٢ً َا ٜتُتع ب٘ امل٪يـ َٔ هكاؾ١ أدب١ٝ ٚيػٜٛد١ ٚذا٥كد١ بٝاْٝد١ أضدُٗت يف تٛجٝٗد٘      

 يًُثٌ ٚدق١ ايٛؾـ ؾٝ٘ يف اذتدٜث ايٓبٟٛ.
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 املبرث ايثاْٞ: أؾٍٛ ٚتٛجٝٗاه ب٬غ١ٝ َتٓٛع١

 نتابد٘ "أَثداٍ اذتددٜث" عًد٢ دزاضد١ ايتُثٝدٌ عًد٢          تكتؿس جٗدٛد امل٪يدـ يف    

اخت٬ف ؾٛزٙ ٚؾْٓٛ٘ يف اذتدٜث، ٚإمنا اَتده يتػدٌُ اإلغداز٠ إىل ؾٓدٕٛ َتٓٛعد١ َدٔ      

اجملاش، ٚايتعب  عٔ املطتكبٌ باملاقٞ، ٚغ  ذيو، ٖٚٞ أؾٍٛ ب٬غ١ٝ ذاقدس٠ بهثاؾد١   

 يف نتاب٘، ٚتعد جٗٛداّْ َبهس٠ ي٘ يف ايبرث ايب٬غٞ.

 يعكًٞ: اجملاش ا  

ٚأقـ عٓد بعح ا٭َث١ً اييت ذنسٖا، ٚقد اغتًُت ع٢ً بعح ٖرٙ اإلغازاه  

ٔ ،     ايب٬غ١ٝ، ؾُٔ ذيو َا ذنسٙ يف ذدٜث ايٓعُإ بٔ بػ   ُّ ب دٍّٝ ٚ ايّّر دس ا  ، ٔ ٍُ ب دٍّٝ "ايّّر ُّدا

ّٕ اتَّكُّدد٢ ايػ دد  ُ دد ٔ  ايَّٓدداعّٕ، ؾُّ الدد ٗ ددا نُّددثال    ُُ ًُّ ٗ اه  يُّددا ٜ ْع َُْػددت بال ٔ  ذ يالددوُّ  ُ٘، ٚ ب دْٝ الْٓدد   ٕ ٗ اهال اْضددت ت ْس ُب

ُ دد٢     ٍ  ايّّرال ْٛ ّٕ، نُّددايسَّاعالٞ ذ دد ٚ قُّددع  ؾالددٞ ايّّر ددس ا ٗ اهال  ٚ قُّددع  ؾالددٞ ايػ ددُب  ْٔ َ دد  ٚ  ،ُ٘ ٔ  ع ْٓدد ٚ أُّْعس ْقدد

"ُ٘ َُ َ ر ازّٕ ا٘ل  ُ ٢ ايّٗ ٚ ذال  ،٢ًُ َ الو  ذال  ٌٍّ ٚ يالهِّ ال،  ْٕ ٜ كُّع  ؾالٝ  (1) ؾُُّٝٛغالوِّ أُّ

اتَّكُّدد٢ "َايهدد٘ َددٔ تَّسقدد٘ ٚقٛيدد٘: اذتُدد٢: املهددإ املعػددب ايددرٟ ميٓددع  ٜكددٍٛ:" 

ُ٘ ٔ  ع ْٓ ٚ أُّْعس ْق  ،ُ٘ الْٓ   ٕ ٗ اهال اْضت ت ْس متثٝدٌ، َٚعٓداٙ تدسى اإلْطدإ َدا ٜسٜبد٘ إىل َدا ٫         "ايػ ُب

   ع٢ً ايتٛضع١، َٚثً٘ يف ن٬ّ ايعسب نث ، قاٍ ايػاعس: ا٘لب ػ ٜسٜب٘، ٚجعٌ ايؿعٌ يال

َّدددددددا   ٤ْٛال يُّ ُٔ ايطَّددددددد  ٚ ؾُّددددددداز قُّآلٞ قُّدددددددسّٕٜ

  
 ْٜددددددُت ايس ْغدددددددد  ؾُّاز قّّددددددُت ايّّكُّسّٕٜٓ دددددددا  ز أُّ 

 
  

أزاد جٌٗ ايػباب، ؾأٚجب ي٘ ايؿعٌ يف ذاٍ ٚيٓؿط٘ يف ذاٍ، ٚادتٌٗ ٫ ؾعدٌ  

ٚيف ن٬َ٘ ٖٓدا إغداز٠ يًُحداش ايعكًدٞ ايدرٟ ٜهدٕٛ بإضدٓاد         (2)"ي٘، ٚإمنا ايؿعٌ يًحاٌٖ

                                                           

 ركام البخارم كم لم، كغ مها م  ظديث ال عماف ب  بع . ( ُ)
 ُٔضتديث  ػػ أمثاؿ ا  (ِ)
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ع٬قدداه ايؿعددٌ أٚ َددا يف َعٓدداٙ إىل ٬َبددظ غدد  َددا ٖددٛ يدد٘ بتددأٍٚ. ٚاجملدداش ايعكًددٞ يدد٘     

 (1)٬َٚبطاه غت٢ ٬ٜبظ ايؿعٌ، ٚاملؿعٍٛ، ٚاملؿدز، ٚايصَإ، ٚاملهإ، ٚايطبب 

ايطدبب; ٭ْد٘ ملدا ناْدت ايػدب٘ ضدبباّْ يًٛقدٛع يف         –ؾُٝدا ٜبددٚ    –ٖٚٓا قدد ٫بدظ   

املعؿدد١ٝ أضددٓد ايؿعددٌ إيٝٗددا عًدد٢ ضددبٌٝ اجملدداش ايعكًددٞ، ٚايكسٜٓدد١ ٖٓددا عكًٝدد١ تؿٗددِ َددٔ    

يػدعس يٝٛقدس املعٓد٢ َدٔ خ٬يد٘، ٚقدد بدني نثدس٠ ٖدرا          ايطٝام; ٚيكد أٚزد غاٖداّْ َٔ ا

ايٓٛع يف ن٬ّ ايعسب، ٚنريو أغاز إىل ايػس  ايب٬غٞ َٓ٘ ٖٚٛ ايتٛضدع يف ايهد٬ّ،   

ٖٚرا َدٔ ب٬غد١ اجملداش ايعكًدٞ; ذٝدث إٕ يف إضدٓاد ايؿعدٌ إىل غد  َدا ٖدٛ يد٘ ْدٛع َدٔ              

   ايتٛضع يف ايه٬ّ، ٚايتؿٓٔ يف أضايٝب ايتعب ، ٚتًٜٛٔ ايعباز٠.

ٚإغدداز٠ امل٪يددـ ٖٓددا إىل جاْددب اجملدداش يف اذتدددٜث   ٜطددبل إيٝٗددا، ؾٗددٞ َددٔ        

إقدداؾات٘، ٚإدزاندد٘ يب٬غدد١ اذتدددٜث، ٫ٚ ْٓطدد٢ ٖٓددا إغددازت٘ اإلمجايٝدد١ إىل ايتُثٝددٌ يف  

 (2)اذتدٜث، ٚقد ؾؿًٗا ايعًُا٤ يف نتبِٗ 

ٚقد أغاز أٜكداّْ إىل اجملداش ايعكًدٞ، ٖٚدٛ بؿددد اذتددٜث عدٔ ايتُثٝدٌ يف قٛيد٘            

ٛ           ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ:" ُٗد ٚ إّٕيّٗدا ؾُّ ٚ أُّْؾدًُّس ،  ٗ دا  ٘  ؾالٝ ّٕٔ اتَّكُّد٢ ايًّٗد ُ د ٛ ٠ّٓ، ؾُّ ًّّد ايد ْْٝ ا خ كالس ٠ّٓ ُذ

                                                           

 ِْ/ُاهي اح ( ّ)
، ط َِٖ، َِٕ/ُي ةػػر ملػػل  ػػبيل اظتثػػاؿ   اضتصػػر، ابػػ  رجػػه، مبػػد الػػرزت ، جػػام  العلػػـو كاضتأػػم   (ْ)

( ـ، حتقيػػ   شػػعيه امروػػاسكط، ك بػػراهيم بػػاج ، ُٗٗٗ( هػػػ )ُُْٗ، )ٖمؤ  ػػة الر ػػالة، بػػ كت، ط
 ْٓٗ/ ٓكظتعات الت قيح يف شرح معأاة اظتصابيح 
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ُ ْػدسّٕمّٕ،    ُ ا ٜ َُِّّّّع ؾالدٞ ايّّ ُٖ ّٕ، أُّذ ُد ْٛنُّب ْٝ ٔ  ايَّٓاعّٕ ؾالٞ ذ يالوُّ نُُّبْعدال ايّّهُّ ٚ ب ْٝ ٚ يُّا ٜ ْػب ُع،   ّٕ نُّايّّآنال

 ُ  .(1)"ْػسّٕبالٚ ايّّآخ ُس ٜ ػالُٝب ؾالٞ ايّّ

إٔ ايددْٝا َستدع ذًدٛ خكدس ٜستدع       (2)ٖٚٛ عٓدٟ يف ْعت اذتدٜث ا٭ٍٜٚكٍٛ:"  

نُدا تعحدب ا٭ْعداّ  كدس      ،أبٓا٩ٖا ؾٝٗا، ٜٚعحبدٕٛ  طدٓٗا، ٜٚطدترًٕٛ اذتٝدا٠ ؾٝٗدا     

ايسبٝع َٚا ذ٬ َٔ ْبات٘ ٚبكً٘، ٚأذتكت اؤا٤ يف قٛي٘ خكس٠ ذ٠ًٛ ٭ُْٗا جعًتا ْعدتني  

ٚ ايػ دْسُب     :ٖس ايه٬ّ. قداٍ ؾداذب نتداب ايعدني    يًدْٝا، ؾحستا ع٢ً  ا  ٌُ ايسَّْتدُع: ايّّأُّنّّد

  ٍ ُ ا قُّا ٚ ايطَّع ١ال نُّ ُٕ ايسَّْتُع إّٕيّٗا ؾالٞ ايّّدالْؿبال  ٚ يُّا ٜ هِّٛ ال،  إخ٠ٛ ٜٛضدـ ؾد٢ً   ز غًُّدا ؾالٞ ايسٍّٜ

ّٖ، إّٕذ ا    ز12شٜٛضـ:  [ ې ې]:امح عًٝ٘ ٚضًِ ّٕ ؾُِّّدا َ دا ٕ  ؾالٞ  ٍُ: ز ت ع  ؾُِّّا ٚ ت كِّٛ

ُ ْست ُعاْْ ٖ ٓ اىُّ ايّّ ْٞ ؾُّص از ٠ِّ، يُّا  ٍ  ايّّؿُّس ْشد ُم: اْزع  ٚ قُّا ٚ ُغْسًبا،  ا٘ل أُّنًّّّْا   ...  كُُّّب  ؾالٝ

 ٚ قُّاٍ:

ْٛا     ٛ يّْٗٝدددددت  اْزت ع ددددد َّدددددا ت    أُّب دددددا ج ْعؿُّدددددسّٖ يُّ

   
ِْ أُّؾالٝكالدددددددٞ ؾُّدددددددد زَّهال  ُٖ  ٚ قُّدددددددايِّٛا يالدددددددُدْْٝ ا

 

 

                                                           

ث  ػػػػ يح ركام أزتػػػػد، كابػػػػ  ماجػػػػة، كالػػػػدارمي، كغػػػػ هم مػػػػ  ا ػػػػتالؼ يف بعػػػػا ألفاظػػػػه.  ل ػػػػلة ظػػػػدي  (ٓ)
، ك  يػػػتألم اظتؤلػػػي مػػػ  ٖٕٓ/ِ( ُُٗ، كظػػػديث )ٕٕٖ/ُ( ْٖٔظػػػديث ) –امظاديػػػث الصػػػ ي ة 

 التمثيل أيه، ك منا  ألم م  اضتديث الثاا ظتا بي هما م  ار باط يف اظتع..
ػػل  أم الػػ م قبلػػه، كهػػو قولػػه  ػػل  (ُ) ٍلػػوىةه، كىً ف  اَّلل ى مىػػز  كىجى ً ػػرىةه ظي وٍػيىا  ى ل   مليػػه ك ػػلم " أىم ػػا بػىٍعػػدي، أىػػًثف  الػػدُّ

وٍػيىا، كىا ػ قيوا ال ًٌ ىػا ى" كهػو ظػديث  ػ يح ركام ا، أػى ىاًظره كىٍييى  ػىٍعمىليوفى، أى ى أىا ػ قيوا الدُّ أزتػد،  ميٍ تىٍخًلفيأيٍم ًأيهى
ظديث  –البيهقي، كاضتأاـ يف اظت تدرؾ، كغ هم.  ل لة امظاديث الص ي ة كال م م، كاب  ماجة، ك 

 ٖٕٓ/ِ( ُُٗ، كظديث )ٕٕٖ/ُ( ْٖٔ)
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و قددٛؤِ: ايٓعُدد١  ٖٚددرا َعٓدد٢ ٜددرتدد يف ندد٬ّ ايعددسب ٚأغددعازٖا، َٚددٔ ذيدد     

ايظًًٝدد١، ٚايعددٝؼ املددٛزم، ٚايػددباب ايػددح، ٚأغددباٙ ذيددو، ٚايٓعُدد١ يٝطددت نطددِ   

 .(1)"ؾتٛزم ؾتظٌ، ٚنريو ايعٝؼ ٚايػباب يٝطت بأجطاّ

ٚن٬َ٘ ٖٓا ع٢ً إضٓاد ايستع إىل ايٓعُد١، ٚاملدساد ؾداذبٗا َدٔ اجملداش ايعكًدٞ،         

ٚؾاذب ايعٝؼ، ٚؾداذب  ٚع٬قت٘ املؿعٛي١ٝ; ٭ٕ ايرٟ ٜسق٢ ٖٛ ؾاذب ايٓع١ُ، 

ايػباب، ٖٚرا َٔ اجملاش ايرٟ ٜرتدد يف ن٬ّ ايعسب ملا بُٝٓٗدا َدٔ ايع٬قد١، ٚيف ن٬َد٘     

أٜكاّْ ؾدٛز٠ ايتػدبٝ٘ يف اذتددٜث، ٚإعحداب أبٓدا٤ ايددْٝا بٓعُٝٗدا ٚذطدٓٗا نُدا تعحدب           

 ايبٗا٥ِ  كس ايسبٝع َٚا ذ٬ َٔ ْبات٘، ؾأغاز إىل تسنٝب ايؿٛز٠، ٚٚج٘ ايػب٘ ؾٝٗا.

 سٚد ايه٬ّ ع٢ً خ٬ف َكتك٢ ايظاٖس:خ  

أغاز امل٪يـ إىل خسٚد ايه٬ّ ع٢ً خ٬ف َكتك٢ ايظداٖس، ٖٚدٛ بؿددد بٝدإ      

ِْ       ٚج٘ ايتُثٌٝ يف قٛي٘ ايسضٍٛ ؾد٢ً امح عًٝد٘ ٚضدًِ:"    َ دث ِّهِّ  ٚ َ ث الدٞ  ُ دا  ٗ دا ايَّٓداُع إَّّْٕ أُّٜ 

ُِ ؾُّب ع ُثٛا  ُٗ ْٕ ٜ أّّتالٝ  ًّا أُّ ّٖ خ اؾِّٛا ع ُد ْٛ ٌُ قُّ َّٚ  َ ث  ٛ  نُّر يالوُّ إّْٕذ أُّْبؿ س  ايّّع دُد ُٖ ُ ا  ِْ، ؾُّب ْٝٓ  ُٗ ز ُجًّْا ٜ ت س بَّأِّ يُّ

ٗ د    ال: أُّٜ  ْٛبالد ٛ ٣ بالث  ْٖ ُ٘ ؾُّدأُّ  َ ْٛ ْٕ ٜ ْٓرالز  قُّ ٌ  أُّ ٚ  قُّْب ُ٘ ايّّع ُد ْٕ ُْٜدزّٕنُّ ٞ  أُّ ُ٘ ؾُّد ػال  َ ْٛ ٌ  يالُْٝٓرالز  قُّ ا ايَّٓداُع  ؾُّأُّقّّب 

َ سَّاه  ِْ، ه ًُّاث   ٘   ٜكٍٛ:"  (2)" أِّتالُٝت  ...ٜرتبأ ؤِ: ٖٛ إٔ ٜعًٛ غاٖكا ؾ قب ايعددٚ يٝٓدرز بد

َٚٓ٘ قٛؤِ: إْٞ ٭زبأ بو عٔ ندرا، أٟ: أزؾعدو عٓد٘، ٚتكدٍٛ: َدا زأٜتد٘ ذتد٢ أزبدأ         

ِ     ،عًٞ، أٟ : أغسف عًٞ  ،ٖٚرا َثٌ يف ايطبل إىل اتباع ايدٓيب ؾد٢ً امح عًٝد٘ ٚضدً

                                                           

 با تصار ٕٔأمثاؿ اضتديث  ػػػ  ( ِ)
ركام أزتد م  أ  وعيم، كقاؿ اعتيثمي  رجاله رجاؿ الص يح، كقاؿ اب  ظجر    ػ ادم جيػد، أػتح البػارم  ( ّ)

 –كتػاب الصػالة   –( ـ، كغتمػ  الزكاعػد َََِ( هػػ )ُُِْ، )ُياض، ط، ط دار ال الـ، الر ّْٖ/ُُ
( ُْٗٗ( هػػ )ُُْْ، ط دار الفأػر، بػ كت، )ُْْ/ِ( ُّْٔظػديث ) –باب اطتطبة كالقػرا ة أيهػا 

 ـ، حتقي   مبد   ػتمد الدركيش.
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ٓتظدس، ٜٚتكدُٔ َعٓد٢    ٚايؿٛش بتؿدٜك٘ قبٌ ؾكدٙ، ٚأْ٘ آخس َٔ أْدرز، ٫ٚ ْديب بعددٙ ٜ   

   "ّٕ ٗ دات ْٝ ٚ ايطَّداع ١ِّ نُّ . ٚأغداز بإؾدبعٝ٘ ٚقداٍ امح    (1)دْٛ ايطاع١ ٚقسبٗا، نُا قاٍ: " ُبعالْثدُت 

. ٜعين: ز57-56شايٓحِ:  [ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ]عص ٚجٌ: 

دْت ايكٝا١َ ٖٚرا ع٢ً املبايػ١ يف تكسٜب ايها٥ٔ ايرٟ ٖٛ ٫ ستايد١ ٚاقدع، نُدا قداٍ أبدٛ      

   عٓ٘:بهس زقٞ امح 

ال  الدددددد ْٖ َُؿ ددددددبَّسّٖ ؾالددددددٞ أُّ َْددددددس٨ّّٕٖ  ٌ  ا    نِّدددددد

  
ال     ْٔ غالدددددس اىال ْ ْعالددددد الددددد ُْٛه أُّْدْ ددددد٢  ُ ددددد  ٚ ايّّ

 
 أزاد بدْٛ املٛه ٚقٛع٘ ٫ ستاي١. ٚقاٍ نعب ايػٟٓٛ:

َ ك ددددد٢  َّٕ ايّّب عالٝدددددد  ايّٗدددددرالٟ  ُ دددددا إّٕ ُُْسنِّ  يُّع 

  

  

َّٕ ايّٗدددددددرالٟ ٜ دددددددأّّتالٞ غُّدددددددًدا يُّكُّسّٕٜدددددددبُ     ٚ إّٕ

 

 
 ;تظس ٚقٛع٘ ٚإٕ بعد ٚقت٘ باضِ غد، ٖٚٛ هداْٞ َٜٛدو  ؾط٢ُ َا قدز نْٛ٘ ٜٚٓ 

 [ ىب مب خب حب جب]٭ٕ َددددددسٚز ا٭ٚقدددددداه ٜدْٝدددددد٘، ٚيف ايتٓصٜددددددٌ: 

 ز26شايكُس:

ٖٚددرا ٚغددبٗ٘ َتؿددسف يف أنثددس ندد٬ّ ايعددسب، ٚؤددرا أخسجددٛا املطددتكبٌ َددٔ      

ا٭ؾعاٍ ايرٟ ٚقع ايٛعد ب٘ شتسد املاقٞ ايرٟ قد تؿسّ ٚقت٘، نُا قاٍ امح عص ٚجٌ: 

. ز21شم:  [ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]، ز44شا٭عدددددساف: [ ٻ ٻ ٱ]

 ژ ژ ڈ ڈ]ٚمسعدددت إبدددساِٖٝ بدددٔ ستُدددد بدددٔ عسؾددد١ ٜكدددٍٛ يف قٛيددد٘ عدددص ٚجدددٌ:

ؾ٬ تطدتعحًٛٙ إٔ َعٓداٙ: أتد٢ أَدس امح ٚعددا، ؾد٬ تطدتعحًٛٙ         ز1شايٓرٌ:  [ڑ

                                                           

( ّْٔٗظػديث ) – ػورة ال املمػات –كتػاب  ف ػ  القػر ف   –ركام البخارم م  ظديث  ػهل بػ   ػعد   (ُ)
 ، كركام أزتد كغ م.ُِْٓ ػػػ 
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َٚٔ ن٬ّ ايعسب إذا بايػٛا يف غد٠ ايطدعٞ ٚضدسع١ اذتسند١: جا٤ْدا شٜدد أضدسع        .ٚقٛعا

ع َٔ ايربم، ٚزأٜٓا ؾ٬ْا َّٜد ، َٚعًدّٛ إٔ اإلْطدإ ٫ ٜبدازٟ ايدسٜس      َٔ ايسٜس، ٚأضس

ٚايربم، ٫ٚ ٜكدز ع٢ً ايَّ إ، ٚإمنا ٜساد ب٘ ارتؿ١ ٚضسع١ اذتسن١. ٜٚكاٍ يف أَثداؤِ:  

ٚإمندا خداطبِٗ    ...جا٤ ؾ٬ٕ قبٌ ع  َٚا جس٣، ٜسٜدٕٚ ايطدسع١، أٟ قبدٌ ذتظد١ ايعدني    

ِٗ، ؾُٔ جٗدٌ يػداه املدداطبني ؾكدد خدسد عدٔ       ايٓيب ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ بًػت٘ ٚيػت

 (1)"مج١ً ايٓظازٜٔ

ايطدبل إىل  ٖٚٓا بعد إٔ أغاز امل٪يـ إىل ٚج٘ ايتُثٌٝ يف اذتدٜث ٚغاٜتد٘، ٖٚدٛ    

اتباع ايٓيب ؾ٢ً امح عًٝ٘ ٚضًِ، ٚايؿٛش بتؿدٜك٘ قبٌ ؾكدٙ، ٚأْ٘ آخس َدٔ أْدرز، ٫ٚ   

 ،ايتعب  عٔ دْٛ ٚقسب ايطداع١  ، بعد ذيو أغاز إىل إٔ اذتدٜث ٜتكُْٔيب بعدٙ ٜٓتظس

ٚقددسب أَثًدد١ يددريو َددٔ ايكددسإٓ ٚاذتدددٜث بددني إٔ ذيددو جيددسٟ عًدد٢ ضددبٌٝ املبايػدد١ يف  

، ٚقددد ذنددس إٔ ذيددو َتؿددسف يف أنثددس ندد٬ّ   تكسٜددب ايهددا٥ٔ ايددرٟ ٖددٛ ٫ ستايدد١ ٚاقددع  

ايعددسب، ٖٚددٛ إٔ خيسجددٛا املطددتكبٌ َددٔ ا٭ؾعدداٍ ايددرٟ ٚقددع ايٛعددد بدد٘ شتددسد املاقددٞ، 

حِ َدع َدا ذندسٙ املتدأخسٕٚ َدٔ ايب٬غدٝني يف خدسٚد املطدٓد إيٝد٘ عًد٢           ٚن٬َ٘ ٖٓا ٜٓطد 

 (2)خ٬ف َكتك٢ ايظاٖس

ؾًكد ذنسٚا َٔ املٛاقع اييت خيسد ؾٝٗا ايهد٬ّ عًد٢ خد٬ف َكتكد٢ ايظداٖس:       

ايتعددب  عددٔ املطددتكبٌ بًؿددظ املاقددٞ تٓبٝٗدداّْ عًدد٢ حتكددل ٚقٛعدد٘، ٚإٔ َددا ٖددٛ يًٛاقددع         

                                                           

 با تصار ِٕ-ِْأمثاؿ اضتديث  ػػ   (ِ)
ؽتا  كرم اظتت  ركف م  البالغي  أف  ركج اظت  د  ليه ملل  الؼ مقت ػل الةػاهر يأػوف  بو ػ  اظت ػمر  ( ُ)

مػ   مو   اظتةهر كمأ ػه، كا لتفػات، كام ػلوب اضتأػيم، كالتعبػ  مػ  اظت ػتقبل بلفػ  اظتا ػي، كالتعبػ 
 ُِِ-ُُُ/ُاظت تقبل با م الفامل، كالقله. اهي اح 
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٘   (1)نايٛاقع  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: تعداىل  ، ٚذنسٚا َدٔ أَثًتد٘ قٛيد

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ] ٚقٛيددد٘ ،ز68شايصَدددس: : [ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 [ ۉ ۉ ۅ]،ز47شايهٗددددددددددددددـ:  [ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

جعٌ املتٛقدع ايدرٟ ٫بدد َدٔ      ز48شا٭عساف:  [ ڻ ڻ ڻ] ،ز50شا٭عساف: 

 (2)ٚقٛع٘ مبٓصي١ ايٛاقع"

ل مبددا ٚندد٬ّ امل٪يددـ ايطددابل ٜٓطددحِ َددع َددا ذنددسٙ ايب٬غٝددٕٛ، ٚيدد٘ ؾكددٌ ايطددب

اضددتٓتح٘، َٚددا أٚزدٙ َددٔ أَثًدد١ َددٔ ايكددسإٓ ٚايػددعس; ذٝددث إْٗددا ختتًددـ عُددا ذنددسٙ      

املتأخسٕٚ َدٔ ايب٬غدٝني; ٚيدريو أٚزده بعكدٗا يٝتكدس يٓدا إٔ َدا أٚزدٙ امل٪يدـ َدٔ          

جٗٛدٙ ايب٬غ١ٝ ارتاؾ١، َٚا اضتٓبَّ٘ َٔ ايبٝإ ايٓبٟٛ ٚايعسبٞ، ؾُثدٌ ٖدرٙ ا٭ؾدٍٛ    

ٖٚرٙ ايًؿتاه ٖٞ َٔ ايبداٜاه اييت قاّ عًٝٗا ؾسح ؾٔ ايػا٥ب١ يف بَّٕٛ نتب ايعًُا٤، 

 ايب٬غ١.

 

                                                           

 ُُِ/ُاهي اح   (ِ)
 ُِِ/ُال اب   ( ّ)
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 خددددامت١: 

اجتدد٘ ايبرددث يدزاضدد١ ايتٛجٝدد٘ ايب٬غددٞ ٚأؾددٛي٘ يف نتدداب " أَثدداٍ اذتدددٜث"         

َُصٟ ُْٗس  َ ، ٚقد اتكس َٔ خ٬ٍ ايبرث َا ٜتُٝص ب٘ نتداب امل٪يدـ َدٔ مجعد٘ يهدث       يًس َّا

ٔ تؿدٜٛس بٝداْٞ، َدع إغدازت٘ إىل ادتاْدب      َٔ أذادٜث ا٭َثاٍ ٚبٝإ َا تَّٓدٟٛ عًٝد٘ َد   

ايؿين يًؿٛز٠، ٚا٫ضتػٗاد ؤا بأَث١ً َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚاذتدٜث ايػدسٜـ، ٚند٬ّ   

 ايعسب غعسٙ ْٚثسٙ. 

نُا اتكس َا ميتاش ب٘ نتاب٘ َٔ حت٬ًٝه ب٬غ١ٝ دقٝك١ ٚأؾٍٛ بٝا١ْٝ غاب ذنسٖدا  

ضد١ ايؿدٛز٠ يف ايبٝدإ ايٓبدٟٛ يف     عٓد ايعًُا٤ َع نْٛٗا متثدٌ جٗدٛداّْ أدبٝد١ ٚب٬غٝد١ يدزا    

ٖرا ايٛقت املبهس َٔ ايتدأيٝـ يػدؿد١ٝ مجعدت بدني ايعًدِ باذتددٜث ايٓبدٟٛ ٚايب٬غد١         

 ٚا٭دب َعاّْ.

ٚقد نػـ ايبردث عدٔ جٗدٛدٙ يف دزاضد١ ايؿدٛز٠ ايبٝاْٝد١ ٚتٓٛعٗدا َدٔ خد٬ٍ          

حت٬ًٝتدد٘، نددريو دزاضددت٘ يًُحدداش ٚايؿٓددٕٛ ايب٬غٝدد١ ا٭خددس٣، َددع بٝددإ َددا متٝددصه بدد٘  

زاضت٘ َٔ خؿا٥ـ ٚمساه ندايرتنٝص عًد٢ َكدُٕٛ ايؿدٛز٠، ٚاإلجيداش يف ايتعدب ،       د

ٚاإلغدداز٠ إىل جاْددب ايرتنٝددب يف ايتُثٝددٌ، ٚا٫ضتػددٗاد يًُعٓدد٢ بأَثًدد١ َددٔ ايكددسإٓ        

ٚاذتدددٜث ٚايػددعس، ٚاذتدددٜث عددٔ ؾٓددٕٛ شتتًؿدد١ َددٔ ايتؿددٜٛس نايتػددبٝ٘ ٚا٫ضددتعاز٠      

 ٚايهٓا١ٜ ٚايٛؾـ، ٚغ  ذيو.

عددٔ ٖددرٙ ادتٗددٛد ايب٬غٝدد١، ٚٚقددع ايهتدداب يف َهاْتدد٘  ٚنددإ اؤدددف ايهػددـ 

ايؿرٝر١ ٚاملٓاضب١ بني ايهتب ايديت أيؿدت يف ٖدرا ايػدإٔ ذٝدث   حيدظ نتابد٘ بدزاضد١         

ب٬غ١ٝ تهػـ عٔ جٗٛدٙ يف ٖرا ادتاْب ايبٝاْٞ نُا ضبل إ٫ إغازاه ضسٜع١ َٚدٛجص٠  

 إىل َٓٗح٘ يف نتاب٘ َٚٛقٛع٘. 
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يب٬غ١ٝ َدٔ خؿدا٥ـ نرتنٝدصٙ عًد٢ َكدُٕٛ      ٚقد اتكس َا تتُٝص ب٘ تٛجٝٗات٘ ا

ايؿٛز٠، ٚاإلغاز٠ إىل تسنٝب ايؿٛز٠ أٚ اإلؾساد ؾٝٗا، ٚادتُع بني املثٌ ايكسآْٞ ٚاملثٌ 

 ايٓبٟٛ مبا ٜهػـ عٔ طبٝع١ ايؿٛز٠ ايٓب١ٜٛ ٚاضتُدداٖا َٔ ايبٝإ ايكسآْٞ.

ٚامح أضأٍ ٜعؿٛ عُا نإ يف ٖرٙ ايطَّٛز َٔ ضدكَّاه ايبػدس، ٚأخَّدا٤ ايكًدِ،     

 ٚإٔ جيعً٘ يف َٝصإ ذطٓاتٞ، إْ٘ مسٝع قسٜب زتٝب
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 املؿادز ٚاملساجع

 ايكسإٓ ايهسِٜ

َُصٟاايس َّ ز1ش ُْٗس أَثداٍ اذتددٜث، حتكٝدل ايددنتٛز: عبدد       ، اذتطدٔ بدٔ عبدد ايدسأ،    َ 

 /ٖد1404، 1بَٛبا٥ٞ، اؤٓد، ة ،ايداز ايطًؿ١ٝ ،ايعًٞ عبد ايسأ ا٭عظُٞ

1983.ّ 

ٌ ايطدا٥س يف أدب ايهاتدب ٚايػداعس، حتكٝدل: أادد      املثد ابٔ ا٭ه ، قٝا٤ ايدٜٔ،  ز2ش

 .، ايكاٖس٠، بدٕٚ تازٜذاذتٛيف، ٚبدٟٚ طبا١ْ، ْٗك١ َؿس

نػـ ايظٕٓٛ عٔ أضاَٞ ايهتب ٚايؿٓدٕٛ،  ابٔ اذتاد خًٝؿ١، َؿَّؿ٢ عبد امح،  ز3ش

 ، بدٕٚ تازٜذ.داز إذٝا٤ ايرتاث ايعسبٞ، ب ٚه

ؿدٓؿني، حتكٝدل: أادد    ايددز ايدثُني يف أمسدا٤ امل   ابٔ ايطاعٞ، عًدٞ بدٔ أصتدب،     ز4ش

 ّ.2009/ٖد  1430، 1داز ايػسب اإلض٬َٞ، تْٛظ، ة ،غٛقٞ بٓني

غدرزاه ايدرٖب يف أخبداز َدٔ ذٖدب، حتكٝدل:       ابٔ ايعُاد اذتٓبًٞ، عبدد اذتدٞ،    ز5ش

 ّ. 1989/ٖد  1410، 1ستُٛد ا٭زْا٩ٚة، ة داز ابٔ نث ، ب ٚه، ة

ٓكٝدب املَّبدٛع باضدِ    َكدَد١ تؿطد  ابدٔ اي   ابٔ ايٓكٝب، مجاٍ ايدٜٔ بدٔ ضدًُٝإ،    ز6ش

ايؿٛا٥د املػٛم يف عًّٛ ايكسإٓ ٚعًِ ايبٝإ، حتكٝدل: شنسٜدا ضدعٝد عًدٞ، َهتبد١      

 ّ.1995/ٖد  1415، 1ارتاصتٞ، ايكاٖس٠، ة

غسح ؾرٝس ايبدازٟ، حتكٝدل: ٜاضدس إبدساِٖٝ،    ابٔ بَّاٍ، عًٞ بٔ عبد املًو،  ز7ش

 .، بدٕٚ تازٜذَهتب١ ايسغد، ايسٜا 

عًدّٛ ٚاذتهدِ، حتكٝدل: غدعٝب ا٭زْدا٩ٚة،      جاَع ايابٔ زجب، عبد ايسأ،  ز8ش

 ّ.1999/ٖد  1419، 8َ٪ضط١ ايسضاي١، ب ٚه، ة ،ٚإبساِٖٝ باجظ
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داز املدإَٔٛ   ،ا٭َثاٍ، حتكٝل: عبدد اجملٝدد قَّداَؼ   ابٔ ض٬ّ، أبٛ عبٝد ايكاضِ،  ز9ش

 .1980ّ/ٖد  1400، 1يًرتاث، دَػل، ة

بدد ايعًدٞ عبدد    حتكٝل: ع، ا٭َثاٍ يف اذتدٜثا٭ؾبٗاْٞ، عبد امح بٔ ذٝإ،  ز10ش

 ّ.1982 /ٖد 1402، 1اذتُٝد ا٭عظُٞ ايداز ايطًؿ١ٝ، بَٛبا٥ٞ، اؤٓد، ة

ضًط١ً ا٭ذادٜث ايؿدرٝر١ ٚغد٤ٞ َدٔ ؾكٗٗدا     ا٭يباْٞ، ستُد ْاؾس ايدٜٔ،  ز11ش

 ّ.1995/ٖد  1415 ،ٚؾٛا٥دٖا، َهتب١ املعازف، ايسٜا 

ٖدا  ضًط١ً ا٭ذادٜدث ايكدعٝؿ١ ٚاملٛقدٛع١ ٚأهس    ا٭يباْٞ، ستُد ْاؾس ايدٜٔ، ز12ش

 ّ.1992/ٙ  1412، ٧1 يف ا٭١َ، َهتب١ املعازف، ايسٜا ، ةٝايط

ؾددرٝس ايرتَددرٟ، داز املعددازف، ايسٜددا ،  ا٭يبدداْٞ، ستُددد ْاؾددس ايدددٜٔ،   ز13ش

 ّ. 2000/ٖد  1420، 1ة

ؾدرٝس ايبدددازٟ، داز ابدٔ ندث ، دَػددل،    ايبددازٟ، ستُدد بددٔ إمساعٝدٌ،     ز14ش

 ّ. 2002/ٖد  1423، 1ة

 دازٕ يف ايددرٌٜ عًدد٢ نػددـ ايظٓددٕٛ،  إٜكدداح املهٓددٛايبػدددادٟ، إمساعٝددٌ،  ز15ش

 إذٝا٤ ايرتاث ايعسبٞ، ب ٚه.

ٖدٜد١ ايعددازؾني يف أمسددا٤ املد٪يؿني، داز إذٝددا٤ ايددرتاث   ايبػددادٟ، إمساعٝددٌ،   ز16ش

 ، بدٕٚ تازٜذ.ايعسبٞ، ب ٚه

ضدٓٔ ايرتَدرٟ، ستُدد بدٔ ضدٛز٠، حتكٝدل: ستُدد        ايرتَرٟ، ستُد بٔ ضٛز٠،  ز17ش

 ٖد. 1417، 1ٜا ، ةَهتب١ املعازف، ايس ،ْاؾس ايدٜٔ ا٭يباْٞ

ا٭َثاٍ َٔ ايهتاب ٚايط١ٓ، حتكٝل: ايطدٝد  ايرتَرٟ، ستُد بٔ عًٞ اذتهِٝ،  ز18ش

 ّ. 1987/ٖد  1407، 2ادتًُٝٞ داز ابٔ شٜدٕٚ، ب ٚه، ة
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ٜت١ُٝ ايدٖس يف ستاضٔ أٌٖ ايعؿس، حتكٝدل:  ايثعاييب، أبٛ َٓؿٛز عبد املًو،  ز19ش

 ّ.1983/ ٖد 1403، 1داز ايهتب ايع١ًُٝ، ب ٚه، ة َؿٝد قُٝر١،

ايبٝإ ٚايتبٝني، حتكٝل: عبد ايط٬ّ ٖازٕٚ، َهتبد١  ادتاذظ، عُسٚ بٔ  س،  ز20ش

 ّ.1998ٖد/1418، 7ارتاصتٞ، ايكاٖس٠، ة

حتكٝددل:  أضددساز ايب٬غدد١، عبددد ايكدداٖس ادتسجدداْٞ، ادتسجدداْٞ، عبددد ايكدداٖس،  ز21ش

 ّ. 1991 /ٖد 1412داز املدْٞ، جد٠،  ،ستُٛد غانس

ٔ جعؿددس، حتكٝددل: ستُددد عبددد املددٓعِ   ْكددد ايػددعس، قداَدد١ بدد جعؿددس، قداَدد١،  ز22ش

 ٖد. 1398، 1َهتب١ ايهًٝاه ا٭شٖس١ٜ، ة ،خؿاجٞ
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Abstract:  

 

This research is geared towards the study of rhetorical guidance and its origins in 

The Likes of Hadith by Hassan Bin Khalad; His book is one of the earliest books 

dealing with proverbs in the Prophetic Hadith with rhetorical analysis that reveals 

the secrets of the statement, and the minutes of composition at this early time of 

authorship of a figure that combined the forerunner in modern science with 

literature. 

His book is characterized by the existence of rhetorical and graphic altruistic origins 

that deserve to be studied, and it has been missed by many rhetoricists in this, as 

well as his method of analysing and studying prophetic proverbs. 

 This first study in its subject reveals these efforts in its rhetorical guidance in the 

Book of Proverbs, and shows the characteristics, value and impact of these efforts in 

the study of proverbs in the Hadith with the statement of the tributaries that provided 

the author in his book, and its impact on those after it. 
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