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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ 
 

 متّٗد

الُم ظذ افـبلِّ ادبؾِِّغ األمِغ، كبقِّـو حمؿٍد،  الُة وافسَّ احلؿُد هلل ربِّ افعودغ، وافصَّ

و بعد ، وظذ آفف وصحوبتف أمجعغ  . أمَّ

ؾؾَّمَّ ـوكً افسـَُّي افـبقيُي هل ادصدُر افثوين مـ مصودر افؼيعي اإلشالمقي بعد 

ؾًي دُجَؿؾِف وجؾَّ  ـتوب اهلل ظزَّ  حًي دُشؽِؾِف : إذ جوءت ُمػصِّ ف ، ُمقضِّ صًي فعومِّ ،  ، خُمصِّ

 . ُمؼقِّدًة دُطؾِؼف

ُف ؾقفوودَّو ـوكً افغويُي ادـشقدُة مـ دراشتفو هل   ، وافعؿُؾ بَّم دفًَّ ظؾقف  افتػؼُّ

ِي ظذ مرِّ افعصقر ذم خدمتفو، تعؾقًَّم،  مـ أحؽوٍم ذظقي تقافً جفقُد ظؾَّمء األُمَّ

 . ذفؽ مـ أوُجف خدمتفو ، وؽر ، وذوًدا ظـ حقوضفو ، وكًؼا هلو وتدويـًو

ٌُ األحؽوِم افؼظقِي مـ ظـ ًْ بف أحودي ويٍي ومـ أبرز تؾؽ اجلفقد مو َحظَِق

ٍي دمؾًَّ ذم تؾؽ ادمفَّػوت وافبحقث ادتـقظي افتل ُصـِّػً ؾقفو.  خوصَّ

ورؽبًي مـل ذم مشورـي همالء افعؾَّمء وافسر ذم رـوهبؿ ذم خدمي هذه 

ٌِ ظبِد اهلل بـ  ًُ ذم هذا اجلزء دراشي حدي األحوديٌ وتؼريبفو ألهؾ اإلشالم تـووف

 حديثقًي ؾؼفقًَّي. ظبَّوٍس ريض اهلل ظـفَّم ذم اخلُؾِع ، دراشيً 

 :  ، أبرزها وقد ُطـِقُت هبذا احلديث خاصًة ألمورٍ 

    .أكف أصفر األحوديٌ افتل تدور ظؾقفو أحؽوم اخلُؾع 
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    ًي ذم هذا افبوب ال ؽـك دسؾٍؿ ظـ ـقكف حقى مسوئؾ وأحؽوًمو ؾؼفقًي هومَّ

 معرؾتفو.

   إخقاين ادسؾؿغ.أنَّ ؽوفى هذه ادسوئؾ واألحؽوم ؿد ختػك ظذ ـثٍر مـ 

   أنَّ ذم دراشي هذه ادسوئؾ واألحؽوم خدمًي دذاهى األئؿي األربعي: ) أيب

، وأمحد (.  حـقػي، وموفٍؽ، وافشوؾعلِّ

   أنَّ ذم دراشي هذا احلديٌ خدمًي فؾسـي ادطفرة، ومسومهي ذم تؾؽ اجلفقد

 ادبورـي افتل ؿوم هلو شؾػـو ذم هذا افبوب. 

ا خطُة العؿل يف  ؿته إغ: هذا اجلزءأمَّ  ، فؼسَّ

  ٍؾقف أشبوب اختقوري فؾحديٌ، وخطي افعؿؾ،  متفقد ًُ ،  أوضح

 وفصؾع طذ الـحو اآليت:  . وادـفٍ افذي رست ظؾقف ؾقف

 وفقه مخسة مباحث دراسة إسـاد احلديث : الػصل األول ، : 

 ادبحٌ األول:شقق شـده ومتـف ظـد افبخوريِّ ذم افصحقح. 

 خترجيف، ومجع ضرؿف وأفػوطف.ادبحٌ افثوين: 

 ادبحٌ افثوفٌ: دراشي ضرؿف وأفػوطف.

 ادبحٌ افرابع: ذـر صقاهده.

 ادبحٌ اخلومس: ذـُر األحوديٌ افقاردة ؾقبوب اخلُؾع.

 :وفقه أربعة ، مسائؾه الػؼفقةدراسة متن احلديث، وذكر أبرز  الػصل الثاين

 :مباحث

٦٢٤



   
 4 «دراسة حديثية فقهية»يف اخللع رضي اهلل عنهما جزء فيه دراسة حديث ابن عباس     

 ادبحٌ األول:ادتـ اجلومع فؾحديٌ. 

 افثوين: بقون ؽريبف، ومعوين مػرداتف. ادبحٌ

، واجلقاب ظـ اختالف  تعقغ صوحبي ؿصي احلديٌ : ادبحٌ افثوفٌ

 افروايوت ذم تعققـفو. 

 ذـر أبرز مسوئؾ احلديٌ وأحؽومف افػؼفقي. : ادبحٌ افرابع

  ٍوأبرز افػقائد ادستػودة مـ هذه  ، ذـرت ؾقفو كتوئٍ افبحٌ، وخامتة

 . األحوديٌ

 ؿصادر وادراجع .وثبٍت لؾ 

 . وففرس لؾؿوضوطات 

 :  ، فُلمجُِؾُه يف اخلطوات اآلتقة وأما مـفج العؿل يف هذا اجلزء

 : : مـفج العؿل يف اجلاكب الـؼدي أولً 

الً متـ احلديٌ مـ صحقح افبخوري ألحقؾ ظؾقف حول افعزو فبقون  - أشقق أوَّ

 ؾروق ادتـ. 

ُج احلديٌ ظؼى ذفؽ مـ مصودره ادسـدة.  -  أخرِّ

 أجتفد ذم مجع ضرؿف وأفػوطف مـ هذه ادصودر بَّم يػل ادؼصقد مـ افبحٌ.  -

ُبف ظذ وؾقوت  - ُم ذم افعزو افُؽُتَى افستََّي وؾؼ ترتقبفو ادشفقر،ومو زاد ظؾقفو ُأرتِّ ُأؿدِّ

 ممفػقفو. 

ظذ افـحق اآليت:) اشؿ ادصدر، ثؿ ُأرتُِّى ذم احلوصقي بقوكوت افعزو فؾؽتى افستي  -
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ظـقان افؽتوب، ثؿ ظـقان افبوب، ثؿ رؿؿ اجلزء وافصػحي، ثؿ رؿؿ احلديٌ (،  

ومو ظدا هذه ادصودر أـتػل ذم افغوفى ظذ ذـر اشؿ ادصدر، ورؿؿ اجلزء 

 وافصػحي واحلديٌ . 

ف بؿـ حيتوج إػ تعريٍػ مـ رجول  - ِل ذـٍر فف . افسـد، ـودفؿؾ وادؽـَّك ُأظرِّ  ظـد أوَّ

ُ افػروق ذم متـ احلديٌ حول افعزو وؾؼ ادـفٍ افذي يسؾؽف أئؿي افروايي .   -  ُأبغِّ

 افـؼد .ادـفٍ افذي شور ظؾقف أئؿي أدرس ضرق احلديٌ وأفػوطف دراشًي كؼديًي وؾؼ  -

أؿتُك ذم بقون حول افرواةـ إن ـوكقا مـ رجول افؽتى افستي ـ ظذ ُحؽؿ احلوؾظ  -

جر ذم ـتوبف: ))تؼريى افتفذيى ((، إالَّ أن يظفر يل خالؾف، ؾنين حقـئٍذ ح ابـ

ُ حول افراوي .   أحؽل مـ أؿقال األئؿي مو ُيبغِّ

 حوفف .  افراوي مـ رجول افؽتى افستي ؾنين أحؽل مـ أؿقال األئؿي مو ُيبغ إن مل يؽـ  -

ًُ ظؾقف مـ األحوديٌ افقاردة ذم بوب اخلؾ -  ع . أجتفُد ذم ذـر مو وؿػ

 أظزو هذه األحوديٌ إػ مصودرهو وؾؼ مو رست ظؾقف ذم ظزو احلديٌ آكًػو . -

ُ درجي هذه األحوديٌ بعبورٍة خمتكٍة، وربَّم أؿتُك ذم بقون درجتفو ظذ  - أبغِّ

أحؽوم أهؾ افعؾؿ ظؾقفو: وذفؽ ضؾًبو فالختصور: ذفؽ أنَّ مجع ضرؿفو واإلمعون 

 ذم دراشتفو يػيض إػ إضوفي افبحٌ إضوفًي ؾوحشي خترجف ظـ مؼصقده .

 ثاكًقا: مـفج العؿل يف اجلاكب الػؼفي:

 ادتـ اجلومع حلديٌ ابـ ظبوٍس مـ مصودره افتل تؿَّ خترجيف مـفو آكًػو . أشقق أوالً  -

أمقُِّز ـؾَّ حرٍف مـ متـف بجعؾف بغ ؿقشغ هؽذا: )  ( ، مع اإلصورة إػ مصدر  -

 احلرف ذم احلوصقي .
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أذح ؽريى ادتـ مـ ـتى ؽريى احلديٌ، وربَّم مـ ؽرهو إن اشتؾزم ادؼوم  - 

 صدر ذم احلوصقي .ذفؽ، مع اإلصورة إػ اد

ًُ ظؾقف مـ األؿقال ذم تعريػ اخلُؾع فغي واصطالًحو، مع اإلصورة  - أحؽل مو وؿػ

 إػ مصدر ـؾِّ ؿقٍل ذم احلوصقي . 

ُر حمؾَّ افـزاع ذم تعقغ صوحبي ؿصي احلديٌ، وُأجقى ظـ اختالف افروايوت  - أحرِّ

 ذم تعققـفو. 

 ؾ افعؾؿ . أذـر أبرز مسوئؾ احلديٌ افػؼفقي افتل ُظـل هبو أه -

أحؽل مذاهى األئؿي األربعي ذم ـؾِّ مسلفي مـفو، وربَّم حؽقً مذاهى ؽرهؿ  -

 إن اشتؾزم ادؼوم ذفؽ. 

ًُ ظؾقف مـ أدفتفو مـ افؽتوب  - أشتدل فؽؾِّ مذهٍى مـ هذه ادذاهى بَّم وؿػ

 وافسـي وأؿقال افصحوبي ريض اهلل ظـفؿ.

مـ افدفقؾ، وربَّم أحؽل أجتفد ذم افسجقح بغ هذه ادذاهى ظذ مو طفر يل  -

 اخلالف وُأضؾِؼ.

ًُ ظؾقف مـ أجقبي افعؾَّمء  - أجتفد ذم اجلقاب ظـ أدفي ادذاهى األخرى بَّم وؿػ

 ظؾقفو.

أراظل ذم ـتوبي اآليوت افؼرآكقي افرشَؿ افعثَّمين، ومـ َثؿَّ أظزو اآليوت ذم احلوصقي  -

 إػ مقاضعفو بذـر رؿؿ اآليي واشؿ افسقرة.

 صودرهو ادسـدة وؾؼ مو رست ظؾقف ذم اجلوكى افـؼدي. أظزو األحوديٌ إػ م -

ُؼ أؿقال األئؿي مـ مصودرهو األصقؾي إن ُوجدت، وإالَّ ؾؿـ افؽتى ادعتؿدة  - أوثِّ
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ذم ـؾِّ مذهى، مؼتًكا ذم ذفؽ ظذ مصدٍر أو مصدريـ، وربَّم زدت ظذ ذفؽ  

 ظـد احلوجي.  

 ج إػ ضبط. أفتزم بعالموت افسؿقؿ، وأضبُط مـ األفػوظ مو حيتو -

هذا، وأشلل اهلل تعوػ بؿـف وـرمف أن يـػعـل بف وؿورءه، وأن جيعؾف خوفًصو 

 فقجفف، أجُده يقم افعرض ذم مقزان حسـويت ظـده، إكف ويل ذفؽ وافؼودر ظؾقف.

 , وعلى آله وصحبه. وأصلٌِّ وأسلِّمُ على عبده ورسىله, الذٍ بعثه رمحة إىل خلقه
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 األٔه  نـــالفض 
 ثــــاحلدٖ  ٍادــإض ٛ ـــدزاض

 : حــ٘ الضخٗــازٙ فـــد البدــعٍ ْ ــٔوتٍ ٍدٓ ــض ٕق ــض : ث األٔهــاملبخ
، حدثـا  قال البخاري   : حدثـا أزهُر يُن مَجقل، حدثـا طبُد الوهاب الثََّؼػيِّ

، َفَؼاَلـْت :  اْبِن َطبَّاٍس: َأنَّ اْمَرَأَة َثابِِت ْبِن َققٍْس َأَتِت الـَّبِيَّ  خالٌد، طن طؽرمة،َطنِ 

َيا َرُسوَل اهللِ! َثابُِت ْبُن َققٍْس َما َأْطتُِب َطَؾْقِه يف ُخُؾٍق َولَ ِديٍن ،َولَؽِـِّي َأْكَرُه اْلُؽْػَر يف 

َقاَلْت : َكَعْم ، َقاَل َرُسوُل (( يَن َطَؾْقِه َحِديَؼَتُه ؟ : )) َأَتُردِّ  اإلِ ِْساَلِم، َفَؼاَل َرُسوُل اهللِ 

ْؼَفا َتْطؾِقَؼًة  )):  اهللِ   . (1) ((اْقَبِل احَلِديَؼَة ، َوَصؾِّ

 : ختـسجيـْ ٔمجع طسقْ ٔألفاظْ املبخث الثاٌ٘:
ٌة ظـ ظؽرمي مقػ ابـ ظبوٍس، ظـ ابـ ظبوس ريض اهلل  ٌُ فف ُضُرٌق ِظدَّ احلدي

  مقصقالً ومرشاًل.ظـفَّم 

، وؿتودة بـ ِدظومي،  ختِقوينُّ اء، وأيقب افسَّ رواه ظـ ظؽرمي ـؾٌّ مـ: خوفد احلذَّ

 وأبق َحِريٍز، وظؿرو بـ ُمسؾِؿ.

 ودوكؽ ختريٍ هذه افطرق، ومجع أفػوطفو:

  

                                                 

 ( 5273رؿؿ  406/  3صحقح افبخوري ) ـتوب افطالق، بوب اخلُؾع وـقػ افطالق ؾقف  (  1)
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     ًاء أول  : : صريق خالٍد احلذَّ

ظبد افقهوب مـ ضريؼ (3)،وافدارؿطـلُّ (2)، وافـسوئلُّ (1)أخرجف اافبخوريُّ 

، ظـ اء، ظـ ظؽرمي بف هبذا افؾػظ، إالَّ أكَّف ظـد افدارؿطـلِّ بؾػظ:  افثََّؼػلِّ خوفٍد احلذَّ

 ((. َما أطتُِب  (( بدل: )) َما َأِطقُب )) 

ون ـ ، وظؾَّؼف  (4)وأخرجفو افبخوريُّ  ـُ ظبد اهلل افطحَّ مـ ضريؼ خوفٍد ـ هق: اب

اء  كالمهاـعـ إبراهقؿ بـ َضْفََّمَن،  (5)أيًضو ـ ـُ َضْفََّمَن ـ ظـ خوفٍد احلذَّ وُن، واب ـ افطحَّ

اْمَرَأَة  (( بدل: ))ُأْخَت َطبِد اهللِ بِن ُأََب بف مرشاًل بؿثؾ هذا افؾػظ، ؽر أكَّف ؿول: )) 

 (( .َثابِِت بِن َققٍس 

     : ِّختِقاين  ثاكًقا : صريق أيوب السَّ

ظـ شؾقَّمن بـ حرٍب ظـ محَّود  (7)ظـ َمْعَؿَر، وافبخوريُّ  (6)أخرجفو ظبد افرزاق

، ظـ ظؽرمي بـحقه مرشاًل،  كالمهابـ زيٍد،  ختِقوينِّ ـ َمْعَؿُر، ومحَّوٌد ـ ظـ أيقب افسَّ

ْؼَفا َتْطؾِقَؼًة  بدل ؿقفف: )) ((َوَأَمَرُه َفَػاَرَقَفا ؽر أكَّؾػظف: ))  (( ، وذم افتكيح َوَصؾِّ

                                                 

 تؼدم ظزوه آكًػو. (  1)

 (  3463برؿؿ  169/  6ذم ادجتبك ) ذم افطالق، بوب مو جوء ذم اخلؾع  (  2)

 (  38برؿؿ  254/  3ذم شــف ) ذم افـؽوح، بوب ادفر  (  3)

 ( 5274برؿؿ  406/  3ذم صحقحف ) ذم افطالق، بوب اخلُؾع وـقػ افطالق ؾقف  (  4)

 ذم ادقضع كػسف. (  5)

 (   11759برؿؿ  483/  6ذم مصـَّػف ) ذم افطالق، بوب افػداء  (  6)

 (   5277برؿؿ  407/  3ذم صحقحف ) ذم افطالق، بوب اخلُؾع وـقػ افطالق ؾقف  (  7)
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(( هؽذا ظـد ظبد افرزاق، وظـد مَجِقَؾُة بـت َطبِد اهلل بِن ُأََب بن َسُؾول  ))بوشِؿ ادرأِة  

َا َقاَلْت لؾـَّبِيِّ وذم أثـوء فػظ ظبد افرزاق زيودة: )) ،((مَجِقَؾةُ  افبخوري:)) : َب ِمَن أَّنَّ

 (( . َتَرَى ، َوَثابٌِت َرُجٌل َدِمقمٌ  اجَلََمِل َما

مـ ضريؼ  (2)مـ ضريؼ َجِريِر بـ حوزٍم، وأبق ُكعقؿٍ  (1)وأخرجف افبخوريُّ 

ـ جريٌر، وإبراهقُؿ،  ثالثتفممـ ضريؼ محَّود بـ شؾؿي،  (3)إبراهقؿ بـ َضْفََّمَن، وافطزاينُّ 

ؿ  ختقوينِّ هبؿ وصقالً بـحق افؾػظ افسوبؼ، ؽر أَّنَّ وإبراهقُؿ، ومحَّوٌد ـ ظـ أيُّقب افسَّ

ًُ ُأيب،  ((، اْمَرَأَة َثابِِت بِن َقْقسٍ ؿوفقا: )) ظدا محَّوٍد ؾػل فػظف افتكيح بلَّنو مَجقؾُي بـ

ًَ افُبـوين.  وؿرن بليقَب ثوب

   صريق قتادة بن ِدطامة:  ثالًثا : 

ـُ موجف مـ ضريؼ ظبد األظذ بـ ظبد األظذ ظـ (5)، وافطزاينُّ (4)أخرجفو اب

وم بـ حيقك،  (6)بـ أيب َظروبي، وافبقفؼلُّ  شعقد مـ ضريؼ حمؿد بـ ِشـَوٍن ظـ مهَّ

وٌم ـ ظـ ؿتودة بـ ِدَظومي، ظـ ظؽرمي بف بـحقهؿ وصقالً، إالَّ أكف  ـ كالمها شعقٌد، ومهَّ

(( مَجقَؾُة بِـُْت َسُؾوَل  بوشؿ ادرأة: ))وال افطالق، وؾقف افتصـريح فقس ؾقف ذـر افتػريؼ 

                                                 

 (  5276برؿؿ  407/  3ق، بوب اخلُؾع وـقػ افطالق ؾقف ذم صحقحف ) ذم افطال (  1)

  462/  4ذم مستخرجف ظذ صحقح افبخوري، ـَّم ذم ))تغؾقؼ افتعؾقؼ (( (  2)

 (  542برؿؿ  211/  24ذم افؽبر )  (  3)

 (  2056برؿؿ  227/  2ذم شــف ) ذم افطالق، بوٌب: ادختؾِعُي تلخذ مو أظطوهو  (  4)

 ( 541برؿؿ  211/  24) ذم افؽبر  (  5)

 (  313/  7ذم افؽزى )  (  6)
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ـُ أيب َظروبي ذم آخره:  بن سؾول مَجقؾة بـت ُأَبوفػظف ظـد افطزاين: ))   (( ، وزاد اب

 (( . فَلَمَرُه َأْن َيلُخَذ ِمـَفا َحِديَؼتَُه ، ول َيزَدادَ  ))

مـ ضريؼ ظبد افقهوب بـ ظطوء ، ظـ شعقد بـ أيب  (1)وأخرجف افبقفؼلُّ 

َق بقـَُفََم َظروبي بف بـحق افؾػظ افسوبؼ مرشاًل، ؽر أكَّف زاد ذم أثـوئف: ))   َرُسوُل اهللِ َفَػرَّ

 . )) 

   :رابًعا: صريق أَب َحريٍز 

اين(2)أخرجفو ابـ جرير افطزيُّ  مـ ضريؼ ُمعتؿر بـ  (3)، وأبق َظُروبي احلرَّ

شؾقَّمن، ظـ ُؾَضقؾ بـ َمقََسة، ظـ أيب َحِريٍز ، ظـ ظؽرمي بف بـحقه مقصقالً، وزاد 

َل ُخْؾٍع َكاَن يف اإِلساَلِم ُأْخُت َطْبِد اهللِ بِن ُأََب َأَتْت َرُسوَل اهللِ ذم أوفف: )) إِنَّ َأوَّ

....)) 

   صريق طؿرو بن مسؾم خامًسا : : 

مـ  (6)مـ ضريؼ ظعِّ بـ بحٍر، وافدارؿطـلُّ (5)، وافسمذيُّ (4)أخرجفو أبق داود 

ـُ بحر، وادُْسـَِديُّ ـ ظـ هشوم بـ  كالمها مـ ضريؼ ظبد اهلل بـ حمؿد ادُْسـَِديِّ  ـ اب

                                                 

 (  313/  7ذم افؽزى )  (  1)

 ( 4811برؿؿ  475/  2ذم جومع افبقون )  (  2)

 (  73برؿؿ  94ذم األوائؾ ) ص  (  3)

 (  2229برؿؿ  464/  2ذم شــف ) ذم افطالق، بوٌب ذم اخلؾع  (  4)

 (.   1188برؿؿ  369ذم جومعف ) ذم افطالق، بوب مو جوء ذم اخلؾع، ص  (  5)

 ( 41برؿؿ  255/  3ذم شــف ) ذم افـؽوح، بوب ادفر  (  6)
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يقشػ، ظـ َمْعَؿَر، ظـ ظؿرو بـ ُمْسؾٍِؿ، ظـ ظؽرمي بف مقصقالً خمتًكا، وؾقف  

ا َحْقَضةً  َفَجَعَل الـَّبِي  ظـدمهو زيودة: )) ََتَ َحقَضًة ((، وؿول ادُْسـَِديُّ : ))ِطدَّ

 ((.َوكِصًػا

، واحلوـؿُ مـ ضريؼ أمحد ب (1)وأخرجف افدارؿطـلُّ  َموِديِّ مـ  (2)ـ مـصقر افرَّ

 ، َبِريِّ َبِريُّ ـ ظـ ظبد افرزاق، ظـ َمْعَؿَر  كالمهاضريؼ إشحوق افدَّ ، وافدَّ موديُّ ـ افرَّ

ا َحْقَضةً  َفَجَعَل الـَّبِي  بف بؿثؾف مرشاًل، وؾقف افزيودة افسوبؼي: )) ََتَ  (( . ِطدَّ

 املبخث الثالث:دزاضٛ طسقْ ٔألفاظْ:
اء أولً:  :  صريق خالٍد احلذَّ

اء، ثؼٌي، أخرج فف افشقخون،  وقد اخُتؾَِف طـه يف وهق: خوفد بـ مفران احلذَّ

  :وصؾه وإرساله

ـِ ظبَّوٍس، ظـ افـبلِّ  وهق:  . مقصقالً ؾرواه افثََّؼػلُّ ظـف ظـ ظؽرمي، ظـ اب

، ثؼٌي تغرَّ ؿبؾ مقتف بثالث شـغ، أخرج فف  ظبد افقهوب بـ ظبد ادجقد افثََّؼػلُّ

م.  افشقخون،وؿد أخرج روايتف هذه افبخوريُّ ذم ))افصحقح((، ـَّم تؼدَّ

اء، ظـ ظؽرمي، ظـ  ـُ َضفَّمن : ؾرويوه ظـ احلذَّ وُن واب وخوفػف خوفٌد افطحَّ

وُن  . مرشالً  افـبلِّ  ج روايتف افبخوريُّ ذم افصحقح، ـَّم وخوفٌد افطحَّ ، خرَّ ًٌ ثؼٌي ثب

م ، ثؼٌي ُيغِرُب، أورد افبخوريُّ  . تؼدَّ ـُ َضفَّمُن هق : إبراهقؿ بـ ضفَّمن اخلُراشوينُّ واب

                                                 

 ( 42برؿؿ  256/  3ذم شــف ) ذم افـؽوح، بوب ادفر  (  1)

 ( 2826برؿؿ  257/  2ذم مستدرـف )  (  2)
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 . روايتف تعؾقًؼو 

م كخؾص إػ أنَّ االختالف ذم وصؾف وإرشوفف دائٌر بغ رواٍة ثؼوت.  وممو تؼدَّ

وفؾعؾَّمء ذم هذه ادسلفي ـ أظـل: تعورض افقصؾ واإلرشول ـ مذاهُى خمتؾػٌي، 

مـفؿ مـ يرى أنَّ احلُؽؿ ؾقف فألـثر، ومـفؿ يرى أكَّف فألحػظ ، ومـفؿ مـ يرى أكَّف 

فؾقاصؾ إذا ـون ظدالً ضوبًطو ، شقاء ـون ادخوفُِػ فف واحًدا أو مجوظًي ، ومـفؿ مـ 

 . (1)يرى ؽر ذفؽ 

ج هذه افطريؼ ذم )) صحقحف (( مـ وصـقُع  افبخوريِّ ـ رمحف اهلل ـ حغ خرَّ

افقجفغ مرشاًل ومقصقالً يدلُّ ظذ أنَّ احلديٌ ظـده صحقٌح مـ افقجفغ مًعو: 

ؾُقحَؿُؾ االختالف ؾقف ظذ كشوط ظؽرمي ذم روايتف فؾحديٌ، تورًة يـشط ؾقِصُؾُف، 

 وتورًة يؼك بف ؾُرِشؾف، واهلل أظؾؿ.

ختقاينثاكًقا  : : صريق السَّ

ًٌ حجٌي، واخُتؾَِػ ظـف ـ أيًضو ـ ذم  ، ثؼٌي ثب ختِقوينُّ وهق: أيقب بـ أيب متقؿي افسَّ

 وصؾف وإرشوفف: 

ـُ راصٍد  ومعؿُر هو: . ؾرواه معؿُر ومحَّوُد بـ زيٍد ظـف ظـ ظؽرمي بف مرشالً  اب

، روايتف ظـد ظبد افرزاق ذم ))ادصـَّػ(( ًٌ ، ثؼٌي ثب ـعوينُّ مافصَّ  ومحاٌد هو:  . ، ـَّم تؼدَّ

ج روايتف افبخوريُّ ذم  ًِ افـوس ذم أيقب، خرَّ ،مـ أثب ًٌ ، ثؼٌي ثب ابـ زيٍد األزديُّ

                                                 

   57، ))ادؼدمي ((البـ افصالح ص499/  2اكظر فؾؿسلفي: ))افؽػويي (( فؾخطقى (  1)
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م.   ))افصحقح((، ـَّم تؼدَّ

ـُ َضفَّمن، ؾرووه ظـ أيقب بف مقصقالً  ـُ حوزٍم واب ـُ شؾؿي واب  . وخوفػفَّم اب

ٍَّ بف مسؾٌؿ، وخرجَّ فف  وابُن سؾؿة هو: محَّوُد بـ شؾؿي ثؼٌي تغرَّ حػظف بلخرة، احت

م، وؾقفو: حػُص بـ ظؿر (1)افبخوريُّ تعؾقًؼو ، ـَّم تؼدَّ ، وروايتف هذه ظـد افطزاينِّ

: (2)افرضير صدوٌق  ، ؿول ؾقف افدارؿطـلُّ ، صقُخ افطزاينُّ ،وحيقك بـ معوذ افتُّْسَسيُّ

ؾروايتف ظـد افبخوريِّ ذم )) افصحقح  أما ابُن حازٍم ، . وهلو ثؼوٌت ، وبؼقي رج(3)ُيعَتُز بف

م ،  ث مـ حػظف، وهو : (( ، ـَّم تؼدَّ جريُر بـ حوزٍم األزديُّ ثؼي، وفف أوهوٌم إذا حدَّ

ث حول اختالضف  م أكف ثؼٌي ُيغِرُب ، أما ابُن َصفَمن  . (4)واختؾط بلخرة ، ومل حُيدِّ ؾتؼدَّ

م وؿد اضطرب ذم روايتف  اء مرشاًل، ـَّم تؼدَّ ، ؾجعؾف هـو مقصقالً ، وجعؾف ظـ احلذَّ

 : وهلذا ظؾَّؼ افبخوريُّ روايتف.

معؿَر ومحوِد بـ زيٍد  أنَّ افثوبً مـ هذه افروايوت : روايوتو وطؾقه : فقظفُر يل

ٍَّ هبؿ افشقخون، ؽر  ادرشؾتون ، وروايُي ابـ حوزٍم ادقصقفي: إذ مجقعفؿ ثؼوٌت، احت

مً اإلصورة آكًػو إػ مذهى افعؾَّمء ذم  أنَّ معؿًرا ومحَّوًدا أحػظ مـ ابـ حوزٍم، وتؼدَّ

 تعورض افقصؾ واإلرشول.

                                                 

 (  117افتؼريى ) ص  (  1)

 ( 112افتؼريى ) ص  (  2)

 ( 143شماالت أيب بؽٍر افزؿوين فؾدارؿطـل ) ص  (  3)

 ( 77افتؼريى ) ص  (  4)
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ج هذه افطريؼ ذم )) وادػفقم مـ صـقع افبخوريِّ ـ رمحف اهلل ـ حغ خرَّ  

صحقحف (( مـ افقجفغ ـ مرشاًل ومقصقالً ـ يدلُّ ظذ أنَّ احلديٌ ظـده صحقٌح 

 مـ افقجفغ.

م ذـُره آكًػو مـ أنَّ ظؽرمي يـشط تورًة  ؾُقحَؿُؾ االختالف ؾقف ظذ مو تؼدَّ

 ؾقِصُؾُف، وتورًة يؼك بف ؾُرِشؾف، واهلل أظؾؿ. 

 : ثالًثا: صريق قتادة

ًٌ وهق: ؿتو ، ثؼٌي ثب دودُّ وُم بـ حيل،  (1)دة بـ دظومي افسَّ ، وؿد رواه ظـف مهَّ

 وشعقد بـ أيب َظروبي.

وٌم هق: ابـ حيقك افَعْقذيُّ ثؼٌي ربَّم وهؿ، أخرج فف افشقخون  ، وروايتف (2)ومهَّ

ود، ؿول ظـف  م، إالَّ أنَّ ؾقفو أمحَد بـ شؾَّمن افـجَّ ظـد افبقفؼلِّ مقصقفًي، ـَّم تؼدَّ

ث مـ ـتوب ؽره بَّم مل يؽـ ذم أصقفف "رؿطـلُّ : افدا ًُ  (3) "حدَّ ، وؿول أيًضو : شلف

ـَ ظبدان ظـ ظبد افبوؿل بـ ؿوكع ؟ ؿول :  ال ُيدَخُؾ ذم افصحقح، وال  "أبو بؽٍر ب

ود .  وؾقف ـ (5)،وذـره افذهبلُّ ذم ادقزان، وؿول: صدوٌق (4)يعـل : أمحد بـ شؾَّمن "افـجَّ

 . ػر بـ أيب ظثَّمن مل أظثر ظؾقف: صقخف جع أيًضو ـ

                                                 

 (  389افتؼريى ) ص  (  1)

  505اكظر: افتؼريى ص  (  2)

فؿل فؾدارؿطـل ) ص  (  3)  ( 134شماالت افسَّ

 (  177ادصدر افسوبؼ ) ص  (  4)

 (  101/  1مقزان االظتدال )  (  5)
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 أما رواية سعقِد ابن أَب َطروبة فاخُتؾَِف طـه فقفا:  

 ، أخرج فف افشقخون ، وهق ثؼيٌ  ؾرواه ظـف ظبد األظذ بـ ظبد األظذ مقصقالً 

م أنَّ روايتف هذه ظـد ابـ موجف وؽره، وإشـود ابـ موجف رجوفف ـؾفؿ ثؼوٌت،  . (1) وتؼدَّ

د إشـودهو ابـ ـثٍر  . (2) ؽر صقخف أزهر بـ مروان، ؾفق صدوٌق رجوُل افشقخغ،  وجقَّ

  .  (4)  وابـ حجر ذم )) افدرايي (( ، (3)  ذم )) تػسره ((

م ظـد  وخوفػف ظبد افقهوب بـ ظطوء، ؾجعؾف ظـ ظؽرمي مرشاًل، ـَّم تؼدَّ

اف، . افبقفؼلِّ  ، أظؾؿ افـوس بحديٌ ابـ أيب  وهو: ابن ططاٍء اخلػَّ أبق كٍك افِعجعُّ

ْبرؿون، وهق خمتؾٌػ ؾقف،ؿول أبق (5)َظروبي ، إالَّ أنَّ ذم اإلشـود حيقك بـ أيب ضوفى بـ افزِّ

، وفقَّـف أبق داود وأبق أمحد بـ إشحوق. ؼف افدارؿطـلُّ  (6)حوتؿ: حمؾُّف افصدق، ووثَّ

                                                 

 (  273افتؼريى ) ص  (  1)

 (  37افتؼريى ) ص  ( 2)

 (  249/  1تػسر افؼرآن افعظقؿ )  (  3)

 (  75/  2افدرايي ذم ختريٍ أحوديٌ اهلدايي )  (  4)

ص  ، و))شماالت أيب داود ((156األثرم ((ص  كصَّ ظذ ذفؽ اإلموم أمحد، ـَّم ذم ))شماالت (  5)

ػف مجفقر    348 ، وضعَّ أمو ذم ؽر ابـ أيب َظروبي، ؾُؿختََؾٌػ ؾقف، وثَّؼف احلسـ بـ شػقون وافدارؿطـلُّ

ػف ذم أخرى، وخؾص احلوؾظ إػ أكف  األئؿي، واختؾػً ؾقف ظبورة ابـ معغ، ؾقثَّؼف ذم روايي، وضعَّ

، ))اجلرح 519، )) توريخ افدارمل (( 279/  2)توريخ افدوري ((اكظر: )  صدوق ربَّم أخطل. 

/  2، ))هتذيى افتفذيى ((104، ))بحر افدم ((ص 24/  11، ))توريخ بغداد ((91/  6وافعديؾ ((

 309ص  ، ))افتؼريى ((638

، ))توريخ  297ص ((   )) شماالت اآلجري أليب داود، 165/  9 اكظر: ))اجلرح وافتعديؾ (( (  6)

  387/  4، ))مقزان االظتدال ((323/  16 غداد ((ب
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 :رابًعا: صريق أَب َحريزٍ  

، ؿوض  وهو:      ، أبق َحِريٍز افبكيُّ ظبد اهلل بـ حسغ األزديُّ

ـُ معغ ذم روايٍي  ػف اب ـُ معغ وأبق ُزرظي، وضعَّ ؼف اب ))شجستون((، خمَتَؾٌػ ؾقف، وثَّ

. ـُ ظدي واجلُقزجوينُّ  (1)أخرى وأمحُد وأبق داود وافـسوئلُّ واب

ٌٌ مـؽٌر، روى معتؿُر ظـ ٌؾضقٍؾ ظـ أيب"ؿول أمحد:   َحريٍز حديُثُف حدي

ـِ مقَسة أيب معوٍذ: أحوديٌ "، وؿول حيقك افؼطَّون: (2)"أحوديٌ مـوـر ؿؾً فُػَضقِؾ ب

 .(3)"أيب َحريز؟ ؿول: شؿعُتفو، ؾذهى ـتويب، ؾلخذهُتو بعُد مـ إكسونٍ 

م أنَّ هذه افطريؼ مـ روايي ُمعتؿر ظـ ُؾضقٍؾ ظـ أيب َحِريز .  وتؼدَّ

ِة ادُختؾِعةخامًسا: صريق طؿرو بن ُمسؾم، وفقفا   : ذكُر َطدَّ

ؾٌؿ ؾقف فقمهف ، ُمتؽَّ  .(4)وهق: ظؿرو بـ مسؾٍؿ اجلَـَديُّ افقَّمينُّ

ـُ راصٍد،  ث بف ظـف معؿُر ب  واخُتؾَِف طـه يف الوصل واإلرسال:حدَّ

                                                 

اجلرح ))، 396/  1، ))افعؾؾ ومعرؾي افرجول ((ألمحد،302/  2))توريخ افدوري ((اكظر:  (  1)

 ))، 155فؾجقزجوين، ص (( افشجرة ذم أحقال افرجول ))،  41/  5البـ أيب حوتؿ ((وافتعديؾ 

، )) هتذيى 260/  5البـ ظدي ((افؽومؾ ذم افضعػوء )) ، 200فؾـسوئل ص (( افضعػوء وادسوـقن 

 321/  2افتفذيى (( 

 (  396/  1افعؾؾ ومعرؾي افرجول )  (  2)

  261/  5اكظر: افؽومؾ ذم افضعػوء  (  3)

 ( 364افتؼريى ) ص  (  4)
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ؾرواه هشوم بـ يقشػ ـ وهق: افصـعوينُّ ـ ظـف بف مقصقالً، واخُتؾَِػ ظذ  

ِة ادختؾِعي  : هشوم ذم مؼدار ِظدَّ

ا َحْقَضةً  َفَجَعَل الـَّبِي   : )) ؾرواه ظعُّ بـ بحٍر ظـف بؾػظ ََتَ  . (( ِطدَّ

، ؾرواه ظـ هشوٍم بؾػظ: )) َحقَضًة وخوفػف ظبُد اهلل بـ حمؿد ادُْسـَِديِّ

 وُيشبُِف أن يؽقن اضطراًبو مـ هشوٍم كػسف.  ((.َوكِصًػا

وم ظـ معؿٍر بف مرشاًل، وروايتف ظـد افدارؿطـلِّ  ـُ مهَّ زاق ب ورواه ظبُد افرَّ

م. ـُ ظبد افز هذه افطريؼ مـ افقجفغ، ؿول:   واحلوـؿ ـَّم تؼدَّ ػ اب وـالمهو "وضعَّ

 (1)."فقس بوفؼقي

وشقليت ذم ادبحٌ اآليت أنَّ فؾحديٌ هبذه افزيودة صقاهَد، يرتؼل هبو فرتبي 

 احلسـ فغره.

 

 

  

                                                 

 (  202/  11افتؿفقد )  (  1)
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 عــــسابـال ث ـــاملبخ 
 ٛـٕعـــــسفـامل  دٓـٕاِـــغ س ـــذك

 :احلدٖث األٔه
َب  ٍس ََضَ ـِ َصَّمَّ ـَ َؿقِْس ْب ًَ ْب ـِ َظْػَراَء )) َأنَّ َثوبِ ِذ ْب ًِ ُمَعقِّ َبقَِّع بِـْ حديٌ افرُّ

ـِ ُأيَبٍّ ، َؾَلَتك َأُخقَهو َيْشَتؽِقِف إِػ  ًُ َظْبِد اهللِ ْب اْمَرَأَتُف َؾَؽََسَ َيَدَهو ، َوِهَل : مَجِقَؾُي بِـْ

ًٍ ، َؾَؼوَل َفُف : ))  اهللِ ، َؾَلْرَشَؾ َرُشقُل  َرُشقِل اهللِ  ا َطَؾْقَك ، إِػ َثوبِ ُخِذ الَِّذي ََلَ

بََّص َحْقَضًي َواِحَدًة ، َؾَتْؾَحَؼ  (( َؿوَل : َكَعْؿ ، َؾَلَمَرَهو َرُشقُل اهللِ َوَخلِّ َسبِقَؾَفا  َأْن َتَسَ

 بَِلْهؾَِفو (( .

،  (1)أخرجف افـسوئلُّ  ظـ حمؿد بـ ظبد افرمحـ مـ ضريؼ حيقك بـ ـثٍر افطوئلِّ

بقِّع ريض اهلل ظـفو هبذا افؾػظ.  ، ظـ افرُّ  افعومريِّ

ح إشـوده افشقـوينُّ  ، وافشقخ (2)ورجوفف ثؼوٌت رجول افشقخغ، وصحَّ

 (3)األفبوين.

 احلدٖث الثاٌ٘:

ـِ  ـِ َؿْقِس ْب ًَ َثوبًِ ِْب ًْ ََتْ وَك ـَ َو  َي )) َأَّنَّ ًِ َشْفٍؾ األَْكَصوِريِّ ٌُ َحبِقَبَي بِـْ حدي

ٍس ، َوَأنَّ َرُشقَل اهللِ  ًَ َشْفٍؾ ِظـَْد َبوبِِف ذِم  َصَّمَّ ْبِح َؾَقَجَد َحبِقَبَي بِـْ َخَرَج إَِػ افصُّ

                                                 

ِة ادُخَتؾِعي  (  1)  (  3497برؿؿ  186/  6ذم ادجتبك ) ذم افطالق، بوب ِظدَّ

 (  771/  6ذم كقؾ األوضور )  (  2)

 (   503/  2ذم صحقح شــ افـسوئل )  (  3)
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ًُ َشْفٍؾ، ْن َهِذِه ؟ مَ : ))  اْفَغَؾِس، َؾَؼوَل هَلَو َرُشقُل اهلِل   ًْ : َأَكو َحبِقَبُي بِـْ (( َؾَؼوَف

ـُ َؿْقٍس ـؾَِزْوِجَفو ـ، َما َشلُكِك ؟ َيوَرُشقَل اهللِ ، َؿوَل: ))  ًُ ْب ًْ : الَ َأَكو ، َوالَ َثوبِ (( َؿوَف

ـُ َؿْقٍس، َؿوَل َفُف َرُشـقُل اهللِ  ًُ ْب َحبِقَبُة بِـُْت َسْفٍل  َهِذهِ  : )) َؾَؾَّمَّ َجوَء َزْوُجَفـو: َثوبِ

ؾُّ َموَقْد َذَكَرْت َما َشاَء اهللُ َأْن َتْذُكَر  ـُ ًْ َحبِقَبُي : َيو َرُشقَل اهللِ !  َأْظَطويِن  (( ، َؾَؼوَف

ـِ َؿْقٍس : )) ِظـِْدي ، َؾَؼول ََرُشقُل اهللِ  ًِ ْب (( ، َؾَلَخـَذ ِمـَْفو ، ُخْذ ِمـَْفا  فَِثوبِ

 ًِ ًْ ذم َبْق  َأْهؾَِفو (( . َوَجَؾَسـ

ظـ حيقك بـ شعقٍد، ظـ ظؿرة بـً ظبد افرمحـ  (1)أخرجف موفٌؽ      

 اهلل ظـفو هبذا افؾػظ. األكصوريي، ظـ حبقبي ريض

ـُ اجلورود  (4)، وافـسوئلُّ  (3)، وأبق داود  (2)، أخرجف أمحُد  ومن صريؼه    (5)، واب

 بف كحقه .

مل ُُيَتَؾْػ ظذ موفٍؽ ذم هذا احلديٌ، "ؿول ابـ ظبد افز ظـ إشـود موفؽ:      

ـد ، ُمتَِّصُؾ افسَّ ًٌ ٌٌ صحقٌح، ثوب  .(6)"وهق حدي

                                                 

 ( 1226برؿؿ  300ذم ادقضل ) ذم افطالق، بوب مو جوء ذم اخلُؾع، ص  (  1)

 ( 27444برؿؿ  432/  45ذم مسـده )  (  2)

 (  2227برؿؿ  463/  2ذم شــف ) ذم افطالق، بوٌب ذم اخلُؾع  (  3)

 ( 3462برؿؿ  169/  6ذم ادجتبك ) ذم افطالق، بوب مو جوء ذم اخلُؾع  (  4)

 ( 809برؿؿ  277ذم ادـتؼك ) ذم افطالق، بوٌب ذم اخلُؾع، ص  (  5)

 (  197/  11افتؿفقد )  (  6)
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 احلدٖث الثالث: 

ـِ  ًِ ْب ًْ ِظـَْد َثوبِ وَك ـَ ًَ َشْفٍؾ  حديٌ ظوئشي ريض اهلل ظـفو: )) َأنَّ َحبِقَبَي بِـْ

ًْ َرُشقَل اهللِ  هَبَو ، َؾَؽََسَ َبْعَضَفو ، َؾلَت ٍس ، َؾرَضَ ـِ َصَّمَّ ْبِح ،  َؿْقِس ْب َبْعَد افصُّ

ا َوَفاِرْقَفا  )َثوبًِتو ، َؾَؼوَل : ) َؾوْصَتَؽْتُف إَِفْقِف ، َؾَدَظو افـَّبِلُّ  (( َؾَؼوَل : ُخْذ َبْعَض َماَِلَ

و َكَعْم َوَيْصُؾُح َذفَِؽ َيو َرُشقَل اهللِ ! َؿوَل : ))  (( َؿوَل : َؾنِينِّ َأْصَدْؿُتَفو َحِديَؼَتْغِ ، َومُهَ

ا ، َوَفاِرْقَفا : ))  بَِقِدَهو ، َؾَؼوَل افـَّبِلُّ   (( ، َؾَػَعَؾ (( .ُخْذمُهَ

،  (2)، وافؾػظ فف، وافبقفؼلُّ (1)أبق داودأخرجف       دودِّ مـ ضريؼ أيب ظؿرو افسَّ

ظـ ظبد اهلل بـ أيب بؽر بـ حمؿد بـ ظؿرو بـ حزٍم، ظـ ظؿرة بـً ظبد افرمحـ 

 ظـفو. وشؽً ظـف ادـذريُّ . اهلل األكصوريي، ظـ ظوئشي ريض

(( ، قِْطَعَتْعِ ِمْن َكْخٍل ، َأْو َحِديَؼَتْعِ وفػظ افبقفؼلِّ كحقه : إالَّ أكف َؿوَل: )) 

َجَفا ُأَبى  ْبُن َكْعٍب وزاد ذم آخره: ))  اِم ،  ُثمَّ َتَزوَّ ا إَِغ الشَّ َبْعَد َذلَِك ، َفَخَرَج هِبَ

َقْت ُهـَالَِك   (( . َفُتُوفِّ

وهذا إشـوٌد رجوفف ـؾفؿ ثؼوٌت ، "ؿول افشقخ األفبوينُّ ظـ إشـود أيب داود : 

دودِّ ، ادديـلِّ ، وهق : شعقد بـ شؾؿي بـ أيب  رجول افشقخغ : ؽر أيب ظؿرو افسَّ

احلُسوم ، افعدويُّ ، مقالهؿ ، ؾفق مـ رجول مسؾؿ ، فؽـ ؾقف ـالٌم مـ ؿبؾ حػظف ، 

ًُ : ؾنن ـون  "صحقح افؽتوب ، ُيطُئ مـ حػظف  ": بؼقفف (3)أصور إفقف احلوؾظ  ، ؿؾ

                                                 

 (  2228برؿؿ  464/  2خلُؾع ذم شــف ) ذم افطالق، بوٌب ذم ا (  1)

 (  315/  7ذم افؽزى )  (  2)

  177ذم ))افتؼريى ((ص  (  3)

٦٤٢



   
 22 «دراسة حديثية فقهية»يف اخللع رضي اهلل عنهما جزء فيه دراسة حديث ابن عباس     

اكتفك ـالمف  "حدَ َث بف مـ ـتوبف : ؾفق صحقٌح فذاتف : وإال ؾفق صحقٌح فشقاهده  

 رمحف اهلل .

((،  َحِديَؼتعِ  : وؿد خوفػ روايي افثؼوت ذم مؼدار افصداق، ؿول: ))قؾت

م.  وادحػقظ أَّنو حديؼٌي واحدٌة، ـَّم تؼدَّ

 سابع: احلدٖث ال

ِذ ريض اهلل ظـفو ، ؿوفً : ))  ًِ ُمَعقِّ َبقَِّع بِـْ اْخَتَؾْعُت ِمْن َزْوِجي ، ُثمَّ حديٌ افرُّ

َة َطَؾْقِك ، إِلَّ َأْن َيُؽوَن َحِديَث  ِة ، َفَؼاَل ل ِطدَّ ِجْئُت ُطْثََمَن ، َفَسَلْلُت َماَذا َطَظَّ ِمْن اْلِعدَّ

ََم َتبَِع يف َذلَِك  َقَضاَء  َطْفٍد بِِك ، َفَتْؿُؽثَِع ِطـَْدُه َحتَّى ََتِقِضَع َحْقَضًة ، َقاَلْت : َوإِكَّ

َت َثابِِت ْبِن َققٍْس ، َفاْخَتَؾَعْت ِمـُْه  َرُسوِل اهللِ   (( .يف َمْرَيَم ادََغالِقَِّة ، َوَكاَكْت ََتْ

ـُ موجف (1)أخرجف افـسوئلُّ  مـ ضريؼ حمؿد بـ إشحوق، ظـ ُظبودة بـ  (2)، واب

بقِّع هبذا افؾػظ.  افقفقد ظـ افرُّ

، ورجوفف ظـدمهو ثؼوٌت، ؽر حمؿد ب ـ إشحوق،وهق: ابـ يسور ادطَّؾبلُّ

ح بسَّمظف. (3)صدوٌق ُيدفِّس  ، وؿد سَّ

ٌُ أخرجف افسمذيُّ  ، ظـ  (4)واحلدي مـ ضريؼ افػضؾ بـ مقشك، ظـ افثقريِّ

                                                 

ِة ادُخَتؾِعي  (  1)  (  3498برؿؿ  186/  6ذم ادجتبك ) ذم افطالق، بوب ِظدَّ

ِة ادُختَؾِعي  (  2)  (  2058برؿؿ  228/  2ذم شــف ) ذم افطالق، بوب ِظدَّ

  403( ص ـَّم ذم )) افتؼريى ( (  3)

 ( 1187برؿؿ  369ذم جومعف ) ـتوب افطالق وافؾعون، بوب مو جوء ذم اخلُؾع، ص  (  4)
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بقِّع مرؾقًظو،  حمؿد بـ ظبد  افرمحـ مقػ آل ضؾحي، ظـ شؾقَّمن بـ يسور، ظـ افرُّ

َا اخَتَؾَعْت َطَذَ َطفْ وفػظف: ))  ، أو ُأِمَرْت أن َتعَتدَّ  ،َفلَمَرَها الـَّبي   ِد الـَّبيِّ َأَّنَّ

ـُ مقشك مرؾقًظو.   (( .بَحقَضٍة   ـذا رواه افػضؾ ب

ـُ اجلراح       ، رواه ظـ افثقريِّ بف كحقه: إالَّ أكف مل يؼؾ: (1)وخوفػف وـقُع ب

 (( .  بِحقَضةٍ َفُلِمَرْت َأْن َتعَتدَّ (( ، وؿول : ))  اهلل  طذ طفد رسول))

، ؿول :  حف افسمذيُّ بقِِّع افصحقُح: أَّنو ُأِمَرْت أن َتعَتدَّ "وصحَّ ٌُ افرُّ حدي

 ."بَِحقَضٍي 

رواه افثقريُّ ، واخُتؾَِػ ظـف : ؾرواه افػضؾ بـ "وـذ اافدارؿطـلُّ ، ؿول : 

مقشك ظـ افثقريِّ ، ظـ حمؿد بـ ظبد افرمحـ مقػ آل ضؾحي ، ظـ شؾقَّمن بـ يسور، 

ذ ، ورؾعف إػ افـبلِّ ظ بقِّع بـً معقِّ ، وخوفػف وـقٌع، ؾرواه ظـ افثقريِّ   (2) ـ افرُّ

، وؿول: )) َؾُلِمَرْت َأْن َتعَتدَّ بِحقَضٍي ((، وهق ـذفؽ، ومل يؼؾ ظذ ظفد رشقل اهلل 

 .(3) "افصحقح

      ، ًٌ ، ثؼٌي ثب ، أبق ظبد اهلل ادروزيُّ قـوينُّ وربَّم وافػضؾ بـ مقشك هق: افسِّ

 (4)أؽرب.

                                                 

 420/  15ـَّم ذم )) افعؾؾ (( فؾدارؿطـلِّ  (  1)

 وهل: روايي افسمذيِّ ادتؼدمي. (  2)

 (  420/  15افعؾؾ )  (  3)

 (  383افتؼريى ) ص  (  4)
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 احلدٖث اخلاوظ:  

ٌُ ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص َؿوَل: )) َت  حدي َكاَكْت َحبِقَبُة بِـُْت َسْفٍل ََتْ

ٍس ، َوَكاَن َرُجاًل َدِمقًَم ، َفَؼاَلْت : َياَرُسوَل اهللِ ! َواهللِ َلْولَ ََمَاَفُة  َثابِِت ْبِن َقْقِس ْبِن َشَمَّ

يَن َطَؾْقِه َحِديَؼَتُه ؟  َلبََصْؼُت يف َوْجِفِه ، َفَؼاَل َرُسوُل اهللِ  اهللِ إَِذا َدَخَل َطَظَّ  : َأَتُردِّ

َق َبْقـَُفََم َرُسوُل اهللِ  ْت َطَؾْقِه َحِديَؼَتُه ، َقاَل : َفَػرَّ  (( . َقاَلْت : َكَعْم ، َفَردَّ

ـُ موجف(1)أخرجف أمحدُ       وج بـ (3)، وافؾػظ فف، وأبق كعقؿٍ (2)، واب مـ ضريؼ احلجَّ

ه ظبد اهلل  ، وذم آخره ظـد أمحد أرضوة، ظـ ظؿرو بـ ُصعقٍى، ظـ أبقف، ظـ جدَّ

َل ُخْؾٍع يِف اإِلْساَلِم وأيب ُكعقٍؿ زيودة: ))  (( .َفَؽاَن َذلَِك َأوَّ

وج، ظـ حمؿد بـ شؾقَّمن بـ  (5)، وأبق كعقٍؿ (4)وأخرجف أمحُد  مـ ضريؼ احلجَّ

 ف َشْفِؾ بـ أيب حْثؿي بـحقه، وذم آخره افزيودة افسوبؼي.أيب َحْثؿي، ظـ ظؿِّ 

، ـثُر اخلطل وافتدفقسوإسـاده ضعقٌف :  ـُ أرضوة افؽقذمُّ وُج هق: اب ، (6)احلجَّ

ح ؾقف بوفسَّمع.  ومل ُيكِّ

                                                 

 ( 16095برؿؿ  17/  26ذم مسـده )  (  1)

 (   2057برؿؿ  228/  2ذم شــف ) ذم افطالق، بوٌب ادختؾِعُي تلخُذ مو أظطوهو  (  2)

 (  7569برؿؿ  2396/  3ذم معرؾي افصحوبي )  (  3)

 ( 16095برؿؿ  17/  26ذم مسـده )  (  4)

 ( 7569برؿؿ  2396/  3ذم معرؾي افصحوبي )  (  5)

 (  92افتؼريى ) ص  (  6)
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، وافبقصريُّ ذم زوائد (1)وؿد ضعَّػ احلديٌ اهلقثؿلُّ ذم )) جمؿع افزوائد ((  

 ، وؽرمهو.(2)ابـ موجف 

 حلدٖث الطادع : ا

ـِ موفٍؽ  ٌُ َأَكِس ب ٍس ـ وهو:  ، ؿول : )) حدي َجاَءِت اْمَرَأُة َثابِِت ْبِن َشَمَّ

ٍس ـ إغ َرُسوِل اهللِ  َا َكِرَهْتُه ، َفَؼاَل  َثابُِت ْبُن َقْقِس ْبِن َشَمَّ ، َفَؼاَلْت َكاَلًما ،َكَلَّنَّ

ْيَن َطَؾْقِه َحِدْيَؼَتُه ؟ َفَؼاَلْت : َكْعْم ، َفَلرَسَل الـبي   َرُسوُل اهللِ  إغ َثابٍِت : ُخْذ  : َتُردِّ

ْؼَفا اُر  ِمـَْفا َذلَِك ، َأْحَسُبُه َقاَل : َوَصؾِّ مـ ضريؼ أيب جعػٍر افرازيِّ ،  (3)(( . أخرجف افبزَّ

 هبذا افؾػظ .  ظـ مُحَقٍد ،ظـ أكٍس 

جعػٍر أخطل ؾقف: جعؾف ظـ مُحقٍد، ظـ أكٍس مقصقالً، وافصقاب  وُأِظؾَّ بلنَّ أبو

اُر ظؼى احلديٌ،وـذاأبق حوتٍؿ  أكف ظـ مُحقٍد ظـ أيب اخلؾقِؾ مرشاًل، ؿوفف افبزَّ

 .(4)افرازي

، مشفقٌر بؽـقتف، ؿول  وأبق جعػٍر هذا، هق : ظقسك بـ أيب ظقسك افرازيُّ

 . (5) "ػظ صدوٌق ، دُء احل"(( :  افتؼريى احلوؾظ ذم ))

                                                 

 (  635/  4د ) جمؿع افزوائ (  1)

 (  128/  2مصبوح افزجوجي )  (  2)

 (  6630برؿؿ  183/  13ذم مسـده )  (  3)

 1306، مسلفي رؿؿ 954ـَّم ذم )) افعؾؾ (( البـف ، ص  (  4)

 (  554افتؼريى ) ص  (  5)
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 احلدٖث الطابع :  

ـِ اخلَطَّوِب  ٌُ َظَؿَر ب َل َُمْتَؾَِعٍة يِف اإِلْسالِم : َحبِقَبُة بِـُْت ، ؿول : ))  حدي إِنَّ َأوَّ

ٍس ، َفَلَتِت الـَّبِيَّ  َت َثابِِت ْبِن َقْقِس ْبِن َشَمَّ ،َفَؼاَلْت : َيا َرُسوَل اهلِل  َسْفٍل ، َكاَكْت ََتْ

يَن َطَؾْقِه َما َأَخْذِت ِمـُْه ؟ (( َقاَلْت : َكَعْم ، َوَكاَن  ا : )) َأَتُردِّ ! لَ َأَكا َولَ َثابٌِت ، َفَؼاَل ََلَ

َجَفا َطَذ َحِديَؼِة َكْخٍل ، َفَؼاَل َثابٌِت : َأَيطِقُب َذلَِك َيا َرُسوَل اهللِ ؟ َقاَل : )) َكَعْم ((  َتَزوَّ

ا َكَػَؼًة َولَ ُسْؽـَى  َعْل ََلَ  (( .، َوََلْ ََيْ

ار  مـ ضريؼ ظبد اهلل بـ هلعقي ، ظـ ظؿرو بـ ُصعقٍى، ظـ  (1)أخرجف افبزَّ

ٌُ هبذا افؾػظ ال "هبذا افؾػظ، وؿول :  شعقِد بـ ادُسقِّى ، ظـ ظؿر  هذا احلدي

 ."كعؾؿ روي ظـ ظؿر إالَّ هبذا اإلشـود 

، وؿد رواه ظـ ظؿرو بـ (2): فضعػ ابـ هلقعي  ضعقٌف مـؼطعٌ  وهو إسـادٌ 

 . (3)صعقٍى، ومل يسؿع مـف 

 احلدٖث الثاوَ : 

ٍس ،  ـِ َصَّمَّ ـِ َؿْقِس ْب ًِ ب ًَ َثوبِ ًْ ََتْ وَك ـَ ـِ ادُسقَّى : )) أنَّ اْمَرأًة  ُمرَشُؾ شعقِد ب

                                                 

 (  298برؿؿ  422/  1ذم مسـده )  (  1)

ـتبف، ومجفقرهؿ ظذ ضعػف مطؾًؼو، ؿبؾ االحساق اختؾػً ظبورات األئؿي ؾقف: فتخؾقطف بعد احساق  (  2)

 هتذيى افؽَّمل (( ، )) 475/  2 ، ))مقزان االظتدال ((179/  5اكظر: ))اجلرح وافتعديؾ ((    وبعده.

 411/  2، ))هتذيى افتفذيى ((252/  4

، ـَّم ذم ))ادراشقؾ ((البـف، ص  (  3)    114كصَّ ظذ ظدم شَّمظف مـف: أبق حوتٍؿ افرازيُّ
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هَبَو ، َؾَؽََسَ َيَدَهو ، َؾَجوَءِت افـَّبلَّ   وَن َؽُققًرا ، َؾرَضَ ـَ َوَن أْصَدَؿَفو َحِديَؼًي ، َو ـَ  َو

ًْ : َأَكو َأُردُّ إَِفْقِف َحِديَؼَتُف ، َؾَدَظو َزْوَجَفو ، َؾَؼوَل : ))  َا َتُرد  َطَؾقَْك َؾوصَتَؽْتُف َفُف ، َؾَؼوَف إَِّنَّ

ًُ َيو َرُشقَل اهلل ، َؿَوَل َكَعْم  : َوَذفَِؽ يل ؟ َؿَوَل : )) (( ، َؿَوَل َحِديَؼَتَك  (( ، َؿَوَل : َؿْد َؿبِْؾ

هَبَو ،  اْذَهَبا ، َفِفَي َواِحَدةٌ : ))  افـَّبلُّ  ًْ َبْعَدُه ِرَؾوَظَي افَعوِمِريَّ ، َؾرَضَ (( ، ُثؿَّ َكَؽَح

ٌة َظؾَ  ًْ : َأَكو َرادَّ ْقِف َصَداَؿُف ، َؾَدَظوُه ُظثََّْمُن ، َؾَؼبَِؾ ، َؾَؼوَل ُظْثََّمُن : َؾَجوَءْت ُظْثََّمَن ، َؾَؼوَف

 اْذَهَبو ، َؾِفَل َواِحَدٌة (( .

مـ ضريؼ مـ ضريؼ داود بـ أيب ظوصٍؿ،  (2)، وأبق داود (1)أخرجف ظبد افرزاق 

 ظـ شعقٍد هبذا افؾػظ، ورجول إشـوده ـؾفؿ ثؼوٌت، إالَّ أكف معؾٌّ بوإلرشول. 

 لتاضع : احلدٖث ا

ًُ َظبِْد  ًْ ِظـَْدُه َزْيـَُى بِـْ وَك ـَ ٍس  ـِ َصَّمَّ ـَ َؿقِْس ْب ًَ ْب بر: ))َأنَّ َثوبِ ُمرَشُؾ أيب افزُّ

وَن َأْصَدَؿَفو َحِديَؼًي ، َؾَؽِرَهْتُف ، َؾَؼوَل افـَّبِلُّ  ـَ ـِ ُأَبكِّ اْبـ َِشُؾقٍل ، َو يَن : ))  اهللَِّ ْب َأَتُردِّ

ًْ : َكَعْؿ ، َوِزَيوَدًة ، َؾَؼوَل افـَّبِكُّ َطاِك ؟ َحِديَؼَتُه التي َأطْ  َياَدُة َفاَل ، : ))  (( ، َؿوَف ا الزِّ َأمَّ

ـَ َوَلؽِْن َحِديَؼَتُه  ًَ ْب َ َشبِقَؾَفو ، َؾَؾَّمَّ َبَؾَغ َذفَِؽ َثوبِ ًْ : َكَعْؿ ، َؾَلَخَذَهو َفُف ،َوَخذَّ (( ، َؿوَف

ًُ َؿَضوَء َرُشقِل اهللَِّ   (( . َؿْقٍس َؿوَل : َؿْد َؿبِْؾ

بر، وؿول:  (3)أخرجف افدارؿطـلُّ  ، ظـ أيب افزُّ ٍٍ شؿعف أبق "مـ ضريؼ ابـ ُجري

                                                 

 (  11757برؿؿ  482/  6ذم مصـػف )  (  1)

 ( 236برؿؿ  199ذم ادراشقؾ ) ص  (  2)

 ( 39برؿؿ  255/  3ذم شــف )  (  3)
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بر مـ ؽر واحد   ."افزُّ

 ظ ذم ـ، واحلوؾ (1) ك ((ـادـتؼ ي ذم ))ــ تقؿقَّ ـد افديـ ابــوده جمـح إشـوصحَّ 

 .   (3) ، وافشقـوينُّ ذم ))افـقؾ (( (2) افػتح (( ))

بر مـ  (4) ؿول احلوؾظ ذم ))افػتح ((      ظـ ؿقل افدارؿطـِل: ))شؿعف أبق افزُّ

، وإالَّ  -أي: مقصقالً  -صحقٌح ، ؿول: ؾنن ـون ؾقفؿ صحويبٌّ ؾفق  ؽر واحٍد ((

 .    " ؾقعتضد بَّم شبؼ

 احلدٖث العاغس : 

ُردِّي َتْشُؽق َزْوَجَفو، َؾَؼوَل : ))  ُمرَشُؾ ظطوء ، َؿوَل: َجوَءِت اْمَرَأٌة إِػ افـَّبِلِّ 

ًْ : َكَعْؿ ، َوِزَيوَدًة ، َؿوَل : ))  َطَؾْقِه َحِديَؼَتهُ  َياَدُة َفاَل (( ، َؿوَف ا الزِّ  (( .َأمَّ

مـ أوجٍف ظـ ابـ  (7)، ..... وافبقفؼلُّ  (6)، وافدارؿطـلُّ  (5)أخرجف أبق داود 

 ُجريٍح، ظـ ظطوء هبذا افؾػظ . 

وإشـود أيب داود صحقٌح، رجوفف ثؼوٌت، رجول افشقخغ، ؽر صقخف حمؿد بـ 

                                                 

 ( 460مـتؼك األخبور ) ص  (  1)

 (  498/  9ؾتح افبوري )  (  2)

 (  771/  6كقؾ األوضور )  (  3)

 (  498/  9ؾتح افبوري )  (  4)

 (  235برؿؿ  199ذم ادراشقؾ ) ص  (  5)

 (  276برؿؿ  321/  3ذم شــف )  (  6)

 (  314/  7ذم افؽزى )  (  7)
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 خالَّد ؾؿـ رجول مسؾؿ، إالَّ أكف معؾٌّ بوإلرشول. 

 احلدٖث احلادٙ عػس : 

ـَ   حديٌ أيب شعقٍد اخلُدِريِّ      ًَ َرُجٍؾ ِم ًْ ُأْختِل ََتْ وَك ـَ ، ؿول : ))

اَلٌم ، َؾوْرَتَػَعو إَِػ َرُشقِل اهللَِّ  ـَ َجَفو َظَذ َحِديَؼٍي ، َؾَؽوَن َبْقـَُفََّم  ، َؿوَل :  األَْكَصوِر ، َتَزوَّ

يَن َطَؾْقِه َحِديَؼَتُه َوُيَطؾُِّؼِك ؟ ))  ًْ : َكَعْؿ ، َوَأِزيُدُه ، َؿوَل : )) َتُردِّ ُردِّى َطَؾْقِه (( ، َؿوَف

 (( .َحِديَؼَتُه ، َوِزيِديِه 

مـ ضريؼ احلسـ بـ ُظَّمرة ، ظـ ظطقي افعقذم ، ظـ أيب  (1)أخرجف افدارؿطـلُّ 

 هبذا افؾػظ . شعقٍد 

، وؿد رواه (2)سـ بـ ُظَّمرة هق: افَبَجعُّ ، افؽقذمُّ مسوٌك احل وهو إسـاٍد واٍه ،

 . (3)ظـ ظطقي افعقذم ، وهق ضعقٌػ : ـثر اخلطل 

 احلدٖث الثاٌ٘ عػس:
 (( .َجَعَل اخُلْؾَع َتْطؾِقَؼًة َبائِـًَة  َأنَّ الـَّبِيَّ حديٌ ابـ ظبوٍس ريض اهلل ظـفَّم: )) 

ـِ ـثٍر ، ظـ أيقب ، ظـ  (5)، وافبقفؼلُّ (4)أخرجف افدارؿطـلُّ  مـ ضريؼ ظبَّوِد ب

                                                 

 (  37برؿؿ  254/  3ذم شــف )  (  1)

 (  102افتؼريى ) ص  (  2)

 (  333ادصدر افسوبؼ ) ص  (  3)

 ( 134برؿؿ  46/  4ذم شــف )  (  4)

 (  316/  7ذم افؽزى )  (  5)
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د بف ظبَّوُد  "ظبوٍس ريض اهلل ظـفَّم هبذا افؾػظ ، وؿول افبقفؼلُّ :  ظؽرمي ، ظـ ابـ  تػرَّ

 . "بـ ـثر 

،  (1)ظبَّود بـ ـثر ، هق : افثؼػلُّ افبكيُّ ، مسوك  ، -أيًضا  -وإسـاده واٍه 

د بف ، ـَّم م.  وؿد تػرَّ  تؼدَّ

،  (4)، وابـ افؼطَّون  (3)، وظبد احلؼ اإلصبقعُّ  (2)وؿد أظؾَّ احلديٌ بف افبقفؼلُّ 

 ، وؽرهؿ . (5)وابـ حجر 

ُػ  (6)ؿول ابـ افؼطَّون  ـْ دوكف ُيضعَّ اح-و أيًض  -: وؾقف َم اد بـ اجلرَّ ، ، ؾذـر: روَّ

اح ي افعسؼالينَّ ، ثؿ كؼؾ ظبورات األئؿي ذم تضعقػفؿ .اجلرَّ  ، وحمؿد بـ افَسَّ

 

  

                                                 

 (  233افتؼريى ) ص  (  1)

 ذم ))ادصدر افسوبؼ ((، ظؼى أن شوق احلديٌ.  (  2)

ػف أمحد بـ حـبؾ ، وحيقك بـ معغ ،  "وكصُّ ظبورتف :           د بف ظبود بـ ـثر افبكيًّ ، وؿد ضعَّ تػرَّ

   "ؽ ومذهى ابـ ظبوٍس وظؽرمي بخالؾف، وـقػ يصحُّ ذفريُّ وتؽؾَّؿ ؾقف صعبي بـ احلجوجوافبخو

 (  173/  2ذم األحؽوم افقشطك )  (  3)

 (  125/  3ذم بقون افقهؿ واإلهيوم )  (  4)

 (   75/  2ذم افدرايي ذم ختريٍ أحوديٌ اهلدايي )  (  5)

 ذم ادصدر افسوبؼ . (  6)
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 ظـــاوـاخل ث ـــاملبخ 
 ابــالب  ٘ـف  ٕازدٚـــال ث ــاألحادٖ س ــذك

 احلدٖث األٔه:

ََم امَرأٍة َسلَلْت َزوَجَفا َصاَلًقا ِمْن ؿول : ))  ، أنَّ افـبلَّ  حديٌ ثقبون  أي 

 (( .َغِر َما َبلٍس َفَحَراٌم َطَؾقَفا َراِئَحُة اجَلـَِّة 

مـ ضريؼ أيقب  (3)، وابـ موجف  (2)، وافؾػظ فف ، وافسمذيُّ (1)أخرجف أبق داود 

، ظـ أيب ِؿالبي ، ظـ أيب أشَّمء، ظـ ثقبون، إالَّ أكَّف ظـد افسمذيِّ : )) ظـ  ختقوينِّ افسَّ

ثف ، ظـ ثقبون ((أيب ؿال ـ حدَّ ـٌ ، وُيروى ظـ أيقب ،  "، وؿول : بي ، ظؿَّ ٌٌ حس حدي

ظـ ثقبون ، ورواه بعضفؿ ظـ أيقب هبذا اإلشـود ، ظـ أيب ؿالبي ، ظـ أيب أشَّمء ، 

 . "ومل يرؾعف 

 احلدُٖث الثاٌ٘ : 

ٌُ أيب هريرة  ـِ افـَّبِلِّ  حدي ادُْخَتؾَِعاُت َوادُـَْتِزَطاُت ُهـنَّ  َؿوَل : )) َظ

  (( .ادُـَافَِؼاُت 

مـ ضريؼ أيقب ، ظـ  (6)، وأبق يعذ  (5)، وافؾػظ فف ، وافـسوئلُّ  (4)أخرجف أمحُد 

                                                 

 (  2226برؿؿ  463/  2ذم شــف ) ذم افطالق، بوٌب ذم اخلُؾع  (  1)

 (  1190برؿؿ  370ذم جومعف ) ذم افطالق، بوب مو جوء ذم ادختؾعوت ، ص  (  2)

 (  2055برؿؿ  227/  2ذم شــف ) ذم افطالق، بوب ـراهقي اخلُؾع فؾؿرأة  (  3)

 (  9358برؿؿ  209/  15ذم مسـده )  (  4)

 (  3461برؿؿ  167/  6ذم ادجتبك )  (  5)

 ( 6237برؿؿ  110/  11ذم مسـده )  (  6)
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ـِ ، ظـ أيب هريرة   ؿول احلسـ : ))مل أشؿعف  "، وؿول افـسوئلُّ ظؼبف :  ظـ احلس

ـُ مل يسؿع مـ أيب هريرة صقًئو   . "مـ ؽر أيب هريرة (( ، ثؿ أردؾف بؼقفف : احلس

ُف  وهذا إشـوٌد رجوفف ـؾفؿ ثؼوٌت ، ؽر أنَّ ظبورة افـسوئلِّ ُتِشُر إػ أكف ُيِعؾَّ

 ، ومل يسؿع مـ أيب هريرة  -وهق: افبكيُّ  -ؼطوع : ـقكف مـ روايي احلسـ بوالك

 صقًئو .

  ظذ ظدم شَّمع احلسـ مـ أيب هريرة ،  -أيًضو  -وؿد كصَّ أئؿٌي ؽره      

ختقوينُّ  بق ُزرظي ، وأبق حوتؿ ، وأ (2)، ويقكس بـ ُظبقٍد افَعْبديُّ  (1)مـفؿ : أيقُب افسَّ

يون اُر  (3)، وظعُّ بـ ادديـلُّ افرازِّ  .، وؽرهؿ(5)، وأبق ظقسك افسمذيُّ  (4)، وأبق بؽر افبزَّ

 .وؽرهؿ

 

 

  

                                                 

 ذم االشتئذان، بوب مو جوء ذم تسؾقؿ افراـى ظذ ادور. 2708، ظؼى ح ((جومع افسمذي))ـَّم ذم  (  1)

  132ـَّم ذم ))افعؾؾ افؽبر ((فؾسمذي ص  (  2)

 ، ـالمهو البـ أيب حوتؿ 36، و))ادراشقؾ ((ص 46/  3ـَّم ذم ))اجلرح وافتعديؾ (( (  3)

 ( 98/  10ذم مسـده )  (  4)

 ذم صػي افؼقومي، بوب مو جوء ذم افعرض ( 2430ذم جومعف ) ظؼى ح  (  5)
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 الفضن الثاٌ٘ 
 دزاضٛ ونت احلدٖث ، ٔذكس أبسش وطائمْ الفكّٗٛ

 املبخث األٔه : املنت اجلاوع لمخدٖث:

َل ُخْؾٍع َكاَن يف اإِلساَلِم ، ُأْخُت َطْبِد اهللِ بِن ُأََب (  ،  (1)َطِن اْبِن َطبَّاٍس : ) إِنَّ َأوَّ

ـاٍس (  ، )َأنَّ (3)، ) َأنَّ ُأْخَت َطبِد اهللِ بِن ُاََب (  (2)َأنَّ اْمَرَأَة َثابِِت ْبِن َقْقِس ، ) بِن َشؿَّ

، ) بـت َطبِد اهلل بِن ُأََب بن  (6)، ) بِـَْت ُأََب بِن َسُؾوَل (  (5)، ) بِـَْت َسُؾوَل ( (4)مَجِقَؾَة ( 

اهللِ ! َثابُِت ْبُن َقْقٍس َما َأْطتُِب ، ) َما  َرُسوَل  ، َفَؼاَلْت : َيا َأَتِت الـَّبِيَّ  (7)َسُؾول ( 

، َوَلؽِـِّي (10)َولؽِـِّي لَ ُأصقُؼُه (  َطَؾقِْه يِف ُخُؾٍق َولَ ِديٍن ، ) (9)، ) َما َأِطقُب ( (8)أْكِؼُم ( 

يَن َطَؾقِْه  اْلُؽْػَر يِف اإلِ ِْساَلِم ، َفَؼاَل َرُسوُل اهللَِّ  (11)َأْكَرُه ، ) إلَّ أينِّ َأَخاُف (  : )) َأَتُردِّ

                                                 

 (  94( وأيب ظروبي ذم األوائؾ ) ص  4811ظـد ابـ جرير ذم جومع افبقون ) برؿؿ  (  1)

 ( 5276ظـد افبخوري ) برؿؿ  (  2)

 ( 5274ظـد افبخوري ) برؿؿ  (  3)

 ( 5277ظـد افبخوري ) برؿؿ  (  4)

 (  313/  7( وافبقفؼل )  7552( وأيب كعقؿ ذم ادعرؾي ) برؿؿ  2056برؿؿ  ظـد ابـ موجف ) (  5)

 ( 541برؿؿ  211/  24ظـد افطزاين )  (  6)

 (  483/  6ظـد ظبد افرزاق )  (  7)

 ( 5276ظـد افبخوري ) برؿؿ  (  8)

 ( 254/  3ظـد افدارؿطـل )  (  9)

 ( 5275ظـد افبخوري ) برؿؿ  (  10)

 ( 5276افبخوري ) برؿؿ ظـد  (  11)
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ا (   َْتَ ِديَؼَة ، : )) اْقبَ  ، َقاَل َرُسـوُل اهللَِّ  (1)َحِديَؼَتُه ؟ (( َقاَلْت : َكَعْم ، ) َفَردَّ ِل احْلَ

ْؼَفا (  ْؼَفا َتْطؾِقَؼًة (( ، ) َوأَمَرُه ُيَطؾِّ َق بقـَُفََم (  (3)، ) َوأَمَرُه َفَػاَرَقَفا (  (2)َوَصؾِّ ،   (4)، ) َفَػرَّ

ا َحْقَضًة ( ، ) َفَجَعَل الـَّبِي  (5)،  ) فَلَمَرُه َأْن َيلُخَذ ِمـَفا َحِديَؼَتُه، ول َيزَداَد ( ََتَ ِطدَّ
(6) . 

 

  

                                                 

 ( 5274ظـد افبخوري ) برؿؿ  (  1)

 ( 5274ظـد افبخوري ) برؿؿ  (  2)

 ( 5276ظـد افبخوري ) برؿؿ  (  3)

 ( 313/  7ظـد افبقفؼل )  (  4)

ـ موجف ) برؿؿ  (  5) /  7)  ( وافبقفؼل 7552( وأيب كعقؿ ذم ادعرؾي ) برؿؿ  541برؿؿ  211/  24( وافطزاين )  2056ظـد اب

313 ) 

ؿ ) برؿؿ  1188( وافسمذي ) برؿؿ  2229ظـد أيب داود ) برؿؿ  (  6)  ( 255/ 3( وافدارؿطـل )  2825( واحلـو
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 ٘ــاٌـالث ث ــاملبخ 
 ْــوفسدات ٘ ـاٌـٔوع ، ثــاحلدٖ ب ــغسٖ اُ ــبٗ

َل ُخْؾٍع (( :   قوله : )) إِنَّ َأوَّ

داء، أو افـَّعؾ، ُيَؼوُل: َخَؾَع ثقبف، اخُلْؾُع يف الؾغة:  ـْ َخْؾِع افثقب، أو افرِّ أصؾف: ِم

د بدكف مـف،وَخَؾعَ  امرأتف ُخْؾًعو وَخؾًعو ـ بوفضؿِّ وافػتح ـ، وِخالًظو، وَخوَفَعَفو  أي: جرَّ

 ًْ خُمَوَفَعًي، أي: أزاهلو ظـ كػسف ظذ َبْذٍل مـفو، واالشُؿ: اخلُْؾُع، وؿد ختوفعو، واخَتَؾَع

 (1)."وخُمَتؾِعٌي، أي: أزافً كػسفو مـف ظذ َبْذلٍ ، هل مـف، ؾفل: َخوفِعٌ 

 : َل هذا افِػراُق ُخْؾًعو : ألنَّ اهلل تعوػ جعؾ افـسوء فِبوًشو "ؿول األزهريُّ وُشؿِّ

َـّ ، ؾنذا اؾتدت ادرأة بَّمٍل ُتعطقف زوجفو : فُقبِقـََفو، وأجوهبو  فؾرجول، وافرجول فِبوًشو هل

 . (2) "إػ ذفؽ ؾؼد َخَؾَع ـؾٌّ مـفَّم فبوس صوحبف

 ويف الصطالح :

ؾف حوؾظ افد - َػُي ظذ ظرَّ يـ افـسػل مـ احلـػقي بلكف: إزافُي ُمؾِؽ افـؽوح ادُتقؿِّ

 . (3)ؿبقهلو بؾػظ اخلُؾع، أو مو ذم معـوه.

ؾف ابـ رصد مـ ادوفؽقي بلكف: بذُل ادرأة افعقض ظذ ضالؿفو. -  . (4)وظرَّ

                                                 

 ، مودة: خؾع 130/  5، مودة: خؾع، ))فسون افعرب ((279ص ((افـفويي ذم ؽريى احلديٌاكظر: )) (  1)

 ، مودة: خؾع ( 38/  1هتذيى افؾغي )  (  2)

 (  119/  4افبحر افرائؼ )  (  3)

 (  447بدايي ادجتفد ) ص  (  4)
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ؾف ادووردي مـ افشوؾعقي بلكف: ظؼٌد متؾؽ بف افزوجُي ُبْضَع كػِسفو،  -  وظرَّ

 . (1)بف افزوُج مول ُخْؾِعفو. ويؿؾُؽ 

ؾف صؿس افديـ افبعع مـ احلـوبؾي بلكف : ُمػوَرؿُي افزوج امرأتف ظذ  - وظرَّ

 (2)ِظَقٍض تبُذفف فف.

وفف أفػوٌظ تـؼسؿ إػ سيٍح، وــويٍي: ؾوفكيُح ثالثُي أفػوٍظ: خوفعُتِؽ، 

ًُ كؽوحِؽ، وافؽـويي مثؾ: بورأُتِؽ   (3)، وأبرأُتِؽ، وأبـتُِؽ. وؾوديُتِؽ، وؾسخ

: ختؾُّص ادرأة مـ افزوج ظذ وجٍف ال رجعي فف ظؾقفو إالَّ برضوهو،  وفائدته

 . (4)وظؼٍد جديدٍ 

مـ افَعَتِى، ُيَؼوُل: َظَتَى ظؾقف، :  (( َما َأْطتُِب َطَؾْقِه يِف ُخُؾٍق َولَ ِدينٍ )) قوَلا:  -

َوَجَد ظؾقف، وَؽِضَى ظؾقف، وادعـك: ال أؽضى َظْتًبو وِظَتوًبو: أي:  ،َيعتُِى، وَيعُتُى 

 . (5)ظؾقف، وال أريُد مػورؿتف: فسقء ُخُؾِؼِف، وال فـُؼصون ديـف.

خط.:((َما أْكِؼُم َطَؾْقِه ))  قوَلا : - ًْ بف افؽراهي حدَّ افسَّ   (6)مـ َكَؼَؿ َيـِؼُؿ: إذا بؾغ

                                                 

  524/  9احلووي افؽبر   (  1)

   346/  2واكظر: ))هتذيى األشَّمء وافؾغوت ((فؾـقوي           

 (  403ادطؾع ظذ أفػوظ ادؼـع  ) ص  (  2)

 181/  8اكظر : ))ادغـل (( البـ ؿدامي  (  3)

 403ظذ أفػوظ ادؼـع (( فؾبعع ص اكظر : )) ادطؾع  (  4)

 ، مودة: ظتى ( 575افـفويي ) ص  (  5)

 ، مودة: كؼؿ ( 926ادصدر افسوبؼ ) ص  (  6)
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َيِعقُى، َظقًبو، أي: َكَسَبُف إػ افَعْقِى، وَجَعَؾُف مـ َظوَب، :  ((َما َأِطقُب َطَؾْقِه  ))قوَلا:  - 

 . (1) َذا َظْقٍى 

ادعـك: أخوف ظذ "ؿول افطقبل:  :(( َوَلؽِـِّي َأْكَرُه اْلُؽْػَر يِف اإلِ ِْساَلمِ  ))قوَلا:  -

ُع مـ  كػز ذم اإلشالم مو ُيـوذم ُحْؽَؿُف، مـ َؾْرٍك وكشقٍز وؽر ذفؽ، ممو ُيتقؿَّ

ي ادُ  ًْ مو ُيـوذم مؼته اإلشالم بوشؿ مو ُيـوؾقفافشوبَّ  .(2)"بغضي فزوجفو،ؾَسؿَّ

ـٍ      ؿول احلوؾظ ابـ حجر مو معـوه:وبؼقهلو: )) َمو َأْظتُِى َظَؾْقِف ذِم ُخُؾٍؼ َوالَ ِدي

  (3)((اكتػك أَّنو أرادت أكف حيؿؾفو ظذ افؽػر، ؾتعغَّ احلَْؿُؾ ظذ هذا ادعـك.

مومُي  (( َدِمقمٌ )) قوَلا:  -  . (4): افِؼَكُ وافُؼْبُح  -بوفػتح  -: ؿول ابـ األثر: افدَّ

يَن َطَؾْقِه َحِديَؼَتُه  : ))قوله - )) احلديؼُي (( : أرٌض  "(( : ؿول افؼويض ظقوض: َأَتُردِّ

ذاُت صجٍر، وـؾُّ روضٍي أحوط هبو حوجٌز، ؿوفقا: أصؾف: ـؾُّ مو أحوط بف افبـوء: 

قً بف افبسوتغ،  .(5)": افِؼطعُي مـ افـخؾ -أيًضو  -واحلديؼُي  ؾُسؿِّ

 

  
                                                 

 ، مودة: ظقى ( 347/  10فسون افعرب )  (  1)

 (  360/  6افؽوصػ ظـ حؼوئؼ افســ )  (  2)

 (  495/  9ؾتح افبوري )  (  3)

 ( ، مودة: دمؿ313افـفويي ) ص  (  4)

 (  184/  1مشورق األكقار )  (  5)
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 املبخث الثالث 
 ، ٔاجلٕاب عَ اختالف السٔاٖات يف تعٍّٗٗا تعٗني صاحبٛ قضٛ احلدٖث

ٍة:  اختؾػت الروايات يف تعقع اسم صاحبة الؼصة طذ أوجٍه ِطدَّ

اء، ظـ ظؽرمي ادرشؾي ظـد افبخوري  ون، ظـ خوفد احلذَّ أَّنو: ؾػل روايي افطحَّ

بـ ُأيب ((،وذم روايي محود بـ زيد، ظـ أيقب، ظـ ظؽرمي ادرشؾي  اهلل ))ُأخً ظبد

 مجقؾي ((، هؽذا مـ ؽر كسبي. أَّنو: )) -أيًضو  -ظـده 

ووؿعً كسبتفو ذم روايي معؿر ظـ أيقب بف ظـد ظبد افرزاق: )) مجقؾي بـً ظبد 

َبقِّع بـ ذ ادقصقل ظـد افـسوئل بنشـوٍد اهلل بـ أيب بـ شؾقل (( ، ويميده حديٌ افرُّ ًِ ُمَعقِّ

م ذم افشقاهد .  صحقٍح ، وتؼدَّ

اء ، وروايي  –وال تـوذم بغ افروايتغ  ون ظـ خوفٍد احلذَّ أظـل : روايي افطحَّ

 . -معؿر 

ًُ ظبد اهلل بـ ُأيب بال صؽٍّ ، فؽـ ُكِسَى  ؿول احلوؾظ ذم )) افػتح (( : هل ُأْخ

ون  –أخقهو ذم هذه افروايي  ًْ هل  -يعـل : روايي افطحَّ ه )) ُأيب (( ، ـَّم ُكِسَب إػ جدِّ

هتو )) (1)ذم روايي ؿتودة   شؾقل (( ، ؾبفذا جُيَؿُع بغ ادختؾِِػ مـ ذفؽ . إػ جدَّ

ـُ األثر ، وتبعف افـقويُّ ؾجزمو بلنَّ ؿقل مـ ؿول : إَّنو )) بـً  ؿول : وأمو اب

ظبد اهلل بـ ُأيب (( وهٌؿ ، وإنَّ افصقاب : أَّنو )) ُأخً ظبد اهلل بـ ُأيب (( ، وفقس ـَّم 

                                                 

ًَ َشُؾقل َجوَءْت... (( احلديٌ. (  1)  وفػظفو : )) أنَّ مَجِقؾَي بِـْ
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 ؿوال، بؾ اجلؿُع أوػ. 

 ؿول : و)) شؾقل (( امرأٌة اخُتؾَِػ ؾقفو ، هؾ هل أمُّ ُأيب ، أو امرأتف .

د اهلل بـ أيب بـ ـر أَّنو : )) زيـى بـً ظبـع ذم روايي أيب افزبـوؿول : وؿ

يعـل : افروايي افتل ؾقفو )) مجقؾي بـً  –شؾقل (( ، والتـوذم بقـفو وبغ افذي ؿبؾفو 

مي  :الحتَّمل أين ـقن هلو اشَّمن ، أو أنَّ أحدمهو فؼٌى ،  -ظبد اهلل بـ ُأيب (( ، ادتؼدِّ

 (1)ا هـ ـالمف . "اجلؿع ؾودقصقُل أصح وإن مل يمخذ هبذا 

م ظـد  ذ ادتؼدِّ ًِ ُمعقِّ بقِِّع بـ أمو ظـ تسؿقتفو بـ : )) َمْرَيَؿ ادََْغوفِقَِّي (( ذم حدٌي افرُّ

ـ موجف.  افـسوئل، واب

 -ؿول احلوؾظ: )) ادََغوفقَُّي (( ـ وهل : بػتح ادقؿ ، وختػقػ افغغ ادعجؿي 

ور كسبٌي إػ )) َمَغوفي ((  ، وهل: امرأٌة مـ اخلزرج ، َوَفَدْت فعؿرو بـ موفِؽ بـ افـجَّ

ور ُيعَرؾ و ، ؾـق َظِدي بـ افـجَّ ؾُّفؿ ببـل َمَغوفي ، ومـفؿَوَفَدُه َظِديًّ ـُ  : ظبد اهلل بـ ُأيب .قن 

وظـ تسؿقتفو بـ : )) مريؿ (( ، ؿول : إمو أن يؽقن اشًَّم ثوفًثو هلو ، أو فؼًبو ،      

 . (2)ع ذم تسؿقتفو أو ومًهو وؿ

أمو ظـ تسؿقتفو بحبقبي بـً شفٍؾ ذم )) ادقضل (( وؽره مـ حديٌ حبقبي 

َح احلوؾظ أَّنَّم ؿصتون وؿعتو المرأتغ خمتؾػتغ: فشفرة اخلزيـ،  بسـٍد صحقٍح، ؾرجَّ

                                                 

  494، 493/  9اكظر: ))ؾتح افبوري (( (  1)

 ( 494/  9ؾتح افبوري )  (  2)
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ذم تسؿقي مجقؾي افطريؼغ، واختالف افسقوؿغ، بخالف مو وؿع مـ االختالف وصحي  

 .(1)وكسبفو: ؾننَّ شقوق ؿصتفو ُمتَؼوِرٌب: ؾلمؽـ ردُّ االختالف ؾقف إػ افقؾوق ا هـ 

ٌُ أيب شعقٍد اخلُدِريِّ       ـَ  أمو حدي ًَ َرُجٍؾ ِم ًْ ُأْختِك ََتْ وَك ـَ ، ؿول: ))

م أكف ظـد افدارؿ َجَفو َظَذ َحِديَؼٍي ... (( احلديٌ ، ؾتؼدَّ  طـلِّ بسـٍد واٍه .األَْكَصوِر َتَزوَّ

 

 
  

                                                 

 ادصدر افسوبؼ. (  1)
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 عــسابـال ث ــــاملبخ 
 ٛــْ الفكّٗــٔأحلاو ث ــاحلدٖ ائن ــسش وطـأب

 :  ٜـــاألٔل ٛ ـألـــاملط
أحوديٌ افبوب أصٌؾ ذم جقاز اخلُؾع، واؾتداء ادرأة مـ زوجفو بجؿقع   

ا هبو.  (1)صداؿفو، إذا ـون افـشقز مـ ِؿَبؾِفو،ومل يؽـ ُمرِضًّ

أصٌؾ ذم  -يعـل: حديٌ حبقبي بـً شفٍؾ  -هذا احلديٌ "ظبد افز: ؿول ابـ 

ؾح جوئٌز بغ  اخلُؾع ظـد افعؾَّمء، وأمجع اجلؿفقُر مـفؿ ظذ أنَّ اخلُؾع وافِػديي وافصُّ

افزوجغ ذم ؿطع افِعصؿي بقـفَّم، وأنَّ ـؾَّ مو أظطتف ذم ذفؽ حالٌل فف، إذا ـون ِمْؼَداَر 

داِق ؾَّم دوكف، وـون ذ  .(2)"فؽ مـ ؽر إَضاٍر مـف هبو، وال إشوءٍة إفقفوافصَّ

، ؾؼول: ال حيؾُّ فف أن يلخذ مـفو صقًئو ظذ (3)بؽُر بـ ظبد اهلل ادُزينُّ  وخوفػ  

  :مستدلا حـوٍل مـ األحـقال، 

ََم امَرأٍة َسلَلْت َزوَجَفا َصاَلًقا ِمْن َغِر ؿول: )) ، أنَّ افـبلَّ بحديٌ ثقبون  أي 

َـّةِ َبلٍس فَ   .(4)(( َحَراٌم َطَؾقَفا َرائَِحُة اجَل

                                                 

، )) 76/  6، )) االشتذـور (( 197/  11، )) افتؿفقد (( 477/  2اكظر : )) جومع افبقون ((  (  1)

/  25، )) افتقضقح ذح اجلومع افصحقح (( 346/  7ذح ابـ بطَّول ظذ صحقح افبخوري (( 

   128/  5، )) ظورضي األحقذي (( 309

 (  76/  6االشتذـور )  (  2)

 هـ .  108هق : أبق ظبد اهلل افبكيُّ ، توبعلٌّ جؾقٌؾ ، مـ ؾؼفوء افبكة ، تقذم شـي  (  3)

   157/  7اكظر : )) افطبؼوت افؽزى (( البـ شعد          

م ظزوه وافؽالم ظؾقف. (  4)  تؼدَّ
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 .(1)(( ادُْْخَتؾَِعاُت َوادُْـَْتِزَطاُت ُهنَّ ادُْـَافَِؼاُت  مرؾقًظو: )) وبَّم ُروي ظـ أيب هريرة      

(2)چ           چ  وأجوب ظـ آيي اخلُؾع :
بلَّنو مـسقخٌي  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ  بآيي افـسوء :

 .(3) چڀ  ڀ  ڀ  ڀ

 َب :ــــــُٔتُعكِّ
ُر اجلؿع، وأنَّ اآليَي افـوشخَي  بلنَّ دظقى افـسخ الَ ُتْسَؿُع حتك يثبً تعذُّ

 . (4)متلخرٌة، ومل يثبً رٌء مـ ذفؽ

ؾننَّ افـفل  چٺٺ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ أمو آيي افـسوء 

ؾقفو وارٌد ذم حؼِّ افزوج إن أراد اشتبدال زوجٍي بلخرى مـ ؽر كشقٍز مـفو، ؾنكف 

 فقس فف احلؼُّ ذم أن يلخذ مـفو صقًئو ممو أصدؿفو، وفق ـون ـثًرا.

 : ـُ جريٍر افطزيُّ آيُي افبؼرة دفًَّ ظذ إبوحي اهلل تعوػ فؾزوج َأْخَذ "ؿول اب

ظؾقفَّم أالَّ ُيِؼقَّم ُحُدوَد اهلل، بـشقز ادرأة وَضَؾبِفو ؾَِراِق افِػديي مـفو حول اخلقف 

افرجؾ، ؾوألمُر افذي ُأِذَن بف فؾزوج ذم أخذ افػديي مـ ادرأة ذم شقرة افبؼرة ضدَّ 

 .(5)"األمر افذي َُّنَِل مـ أجؾف ظـ أخذ افػديي ذم شقرة افـِّسوء

                                                 

م ظزوه وافؽالم ظؾقف. (  1)  تؼدَّ

 مـ شقرة افبؼرة 229اآليي رؿؿ:  (  2)

 مـ شقرة افـسوء. 20اآليي رؿؿ  (  3)

  174/  8اكظر : )) ادغـل ((  (  4)

 (  486/  2جومع افبقون )  (  5)
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 كيح افسـَّي ذم جقاز اخلُؾع.بلنَّ هذا افؼقل معورٌض ف -أيًضو  -َب ـــُٔتُعكِّ 

ي ؾقف ذم  أمو ظـ اشتدالفف بحديٌ ثقبون، ؾلجوب ظـف ابـ حزٍم بلكف ال ُحجَّ

 .(1)ا هـ  "ادـع مـ اخلُؾع: ألكف إكَّم ؾقف افقظقُد ظذ افسوئؾِي افطالَق مـ ؽر مو بلس

((  ادُـَافَِؼاُت  ادُْخَتؾَِعاُت َوادُـَْتِزَطاُت ُهنَّ وأمو اشتدالفف بحديٌ أيب هريرة )) 

م أكف معؾقٌل بوالكؼطوع .  وظذ تؼدير اتصوفف ؾنكف حمؿقٌل ظذ افاليت ُُيوفِعـ  ؾتؼدَّ

َـّ مـ ؽر ظذر.  . (2)أزواجف

ـُ ادسقَّى،  ، واب عبلُّ وذهى مجوظٌي مـ افتوبعغ، مـفؿ: ضوووُس، وافشَّ

ـُ ادُـِذرِ (3)وافؼوشُؿ بـ حمؿد إػ أنَّ اخلُؾع ال جيقز إالَّ إذا وؿع افـشقز  (4)، واختوره اب

ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴   ﮵  چ مـفَّم مًعو، مستدفغ بظوهر ؿقفف شبحوكف:

﮿  ﯀  ﯁                  ﮾﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽

 .(5)چ   

ـُ ادـذر م ظ(6)ؿول اب ذ : ؾَظوِهُر ـتوب اهلل ُيستغـك بف ظـ ـؾِّ ؿقٍل، وؿد حرَّ

د  َـّ افزوج ذم هذه اآليي أن يلخذ مـفو صقًئو ممو آتوهو إالَّ بعد اخلقف افذي ذـره، ثؿ أ

                                                 

 (  236/  10ادحذ )  (  1)

   342/  6اكظر : )) ؾقض افؼدير (( فؾؿـووي  (  2)

ـُ أيب  (  3) ؾِّ واحٍد مـفؿ: اب ــ  ـُ جرير ذم ))جومع افبقون 121/ 4صقبي ذم ))ادصـَّػ ((أشـده ظ  478/ 2 ((، واب

 316/  9ذم ))األوشط (( (  4)

 مـ شقرة افبؼرة. 229اآليي رؿؿ:  (  5)

 316/  9ذم ))األوشط (( (  6)
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ى، وخوفػ أمره، ؾؼول  ـْ تعدَّ         چ : َتريؿف ذفؽ تغؾقظف افقظقد ظذ َم

 . (1) چ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ    

مل يسلل ثوبًتو ظـ ـراهتف فزوجتف: ؾدلَّ ظذ ظدم اظتبور  بلنَّ افـبلَّ  َبـــُٔتِعكِّ

 كشقزه.

 وُأِجقَب طن ضاهر اآلية بجوابع :

خطوٌب فعؿقم ادممـغ. ؿول ابـ  چ﮷ ﮸ ﮹چ :أنَّ ؿقفف شبحوكف: األول

تف، وهق ؿقفف: "جرير افطزيُّ :  ﮿  چهق افصقاُب ظـدكو: فدالفي مو بعده ظذ صحَّ

َل بؿعـك:  چ﯀  ﯁       إالَّ أن ختوؾقا أالَّ ُيؼقَّم حدود ": ؾؽون َبقِّـًو أنَّ األوَّ

 .(2)"اهلل

: مـ ادعؾقم أنَّ ادرأة إذا كشزت ، ؾؾؿ تؼؿ بحؼقق افزوج افقاجبي والثاين

ًِ فذفؽ ادَخوؾُي إفقفَّم مجقًعو    . (3)ظؾقفو،أنَّ ذفؽ يؼتيض كشقز افزوج أيًضو : ؾـُِسَب

ـُ شريـ إػ أكف ال حيؾُّ اخلُؾع وأخُذ افػديي مـ ادرأة إالَّ وذهى أبق ؿالبي و اب

 أن يرى ظذ بطـفو رجاًل.

ال حَيِؾُّ اخلُْؾُع َحتََّك ُيقَجَد َرُجٌؾ  : )) : ؿوال ، وفػظف (4) رواه ظـفَّم ابـ أيب صقبي

                                                 

 مـ شقرة افبؼرة. 229اآليي رؿؿ:  (  1)

 (  474/  2جومع افبقون )  (  2)

   347/  7، ))ذح ابـ بطَّول ظذ صحقح افبخوري ((478/  2اكظر: ))جومع افبقون (( (  3)

 (  18407برؿؿ  120/  6ذم ادصـػ )  (  4)
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 . (( ( 1)    چۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅچ  َظَذَ َبْطـَِفو: ألَنَّ اهللَ َيُؼقُل:

بفَّم ابـ ظبد افز،ؿول:  : ألنَّ افػوحشي ؿد تؽقن "وتعؼَّ
ٍ
وهذا فقس ظـدي بقء

َؾَع مـفو  ذم افبذاء واجلػوء، ومـف: ؿقؾ فؾبذيء: ؾوحٌش وُمَتػوِحٌش، وظذ أكف فق اضَّ

ورَّ هبو: حتك تػتدي مـف بَّمهلو  ظذ ؾوحشٍي ـون فف فَِعوَُّنو، وإن صوء ضؾَّؼفو، أمو أن ُيضَّ

 .(2)"ؾؾقس ذفؽ فف

وؿول ابـ جريٍر مو معـوه: اختؾػ أهُؾ افتلويؾ ذم ادراد بوفػوحشي ذم اآليي، 

،ومول إفقف (4)، واختور أكف يعؿُّ ذفؽ ـؾَّف(3)ؾؼقؾ: افزكو، وؿقؾ: افـشقُز، وؿقؾ: ؽر ذفؽ

ـُ ـثٍر ذم ))تػسره(( حف افشقخ ابـ َشعدي رمحف اهلل (5)اب  .(6)، ورجَّ

ـُ حجٍر ؾحؿؾ ـالم أيب ؿالبي وابـ شريـ ظذ مو إذا ـوكً  أمو احلوؾُظ اب

وفقس ذم ذفؽ "افؽراهي مـ ِؿَبِؾ افرجؾ دون ادرأة، ُيضوِجُرهو : فتػتدي مـف ، ؿول: 

 .(7)"خموفػٌي فؾحديٌ: ألنَّ احلديٌ ورد ؾقَّم إذا ـوكً افؽراهي مـ ِؿَبؾَِفو

                                                 

 مـ شقرة افـسوء. 19اآليي رؿؿ:  (  1)

 (  79/  6االشتذـور )  (  2)

   904/  3واكظر أؿقاهلؿ ـ أيًضو ـ ذم ))تػسر ابـ أيب حوتؿ (( (  3)

 ( 651/  3جومع افبقون )  (  4)

 (  410/  1تػسر افؼرآن افعظقؿ )  (  5)

 (  308/  1تقسر افؽريؿ افرمحـ )  (  6)

 (  497/  9ؾتح افبوري )  (  7)
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 ا:ــا أصدقّــثس ممــا أكــّصٔج ِعٕضــال رــي أخــٛ: حلــالثاٌٗ ألٛ ـــاملط 

 يف ادسللة ثالثُة أقواٍل مشفورٍة :

: جقاُز أخذه ظقًضو أـثر ممو أصدؿفو، وهق إحدى افروايتغ ظـ أيب األول

  : وأدلتفم ،(4)، ومجفقر افػؼفوء(3)، وافشوؾعلِّ (2)، ومذهى موفٍؽ (1)حـقػي 

:  ، ؿول ادووردي (5) چ           چ :  ظؿقم ؿقفف شبحوكف -

، وؿول افشقخ ابـ (6)"ؾوؿته رؾع اجلـوح ظـ مجقع مو اؾتدت بف مـ ؿؾقٍؾ وـثرٍ  "

(( اشٌؿ مقصقٌل ُتِػقُد افعؿقم مـ ؿؾقٍؾ ))مو (( ذم ؿقفف: ))"ظثقؿغ رمحف اهلل : 

 . (7) "وـثٍر : ؾفق ظومٌّ دو تػتدي بف كقًظو ، وجـًسو ، وـؿَقًي ، وـقػقًَّي 

ُردِّى َطَؾْقِه ؿول : )) حديٌ أيب شعقٍد اخلدريِّ ظـد افدارؿطـلِّ ، وؾقف : أكف  -

م افؽالم ظؾقف ذم افشقاهد . َحِديَؼَتُه َوِزيِديهِ   (( ، وتؼدَّ

                                                 

 3، ))بدائع افصـوئع ((214اكظر: ))اجلومع افصغر (( مع ذحف ))افـوؾع افؽبر ((فؾؽـقي ص  (  1)

 /219  

 470/  1، ))افؽوذم ذم افػؼف ((البـ ظبد افز 300اكظر: ))ادقضل ((ص  (  2)

  157/  8، ))ادغـل (( البـ ؿدامي 13/  10ؽبر (( فؾَّموردي اكظر: ))احلووي اف (  3)

  346/  7حؽوه ظـفؿ ابـ بطَّول ذم ))ذحف ظذ صحقح افبخوري ((  (  4)

 مـ شقرة افبؼرة 229اآليي رؿؿ:  (  5)

 (  13/  10احلووي افؽبر )  (  6)

 (  478/  12افؼح ادؿتع )  (  7)
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 أكف أجوزوه . (4)، وابـ ظبوسٍ (3)، وابـ ظؿر(2)، وظثَّمن(1)مو ُأثَِر ظـ ظؿر - 

و أظطً مول كػسفو بطِقبٍي مـ كػسفو، وؿد ؿول اهلل ": (5)ؿول افؽوشوينُّ  - وألَّنَّ

 ."(6)چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  چتعوػ: 

                                                 

/  4، وابـ أيب صقبي ذم ))ادصـػ ((11851برؿؿ  505/  6أشـده ظبد افرزاق ذم )) ادصـػ ((  (  1)

مـ ضريؼ ـثر، مقػ ظبد افرمحـ بـ شُؿرة ؿول: )) أََخَذ ظؿُر بـ اخلطَّوب امرأًة  18519برؿؿ  129

ْبِؾ ثالثي أيوٍم، ثؿكوِصًزا،  ـثر افزِّ  ًٍ ؟  ؾقظظفو، ؾؾؿ تؼبؾ بخٍر، ؾحبسفو ذم بق ًِ قػ رأي أخرجفو، ؾؼول:ـ 

 وفق مـ ُؿرضَِفو -وحيؽ  -ؿوفً: يو أمر ادممـغ! واهلل مو وجدُت راحًي إالَّ هذه افثالث، ؾؼول ظؿر: اخؾعفو 

. )) 

ـ ظؿر مرشؾي. 162/  6وكصَّ احلوؾظ ادزي ذم ))هتذيى افؽَّمل (( ـثٍر هذا ظذ أنَّ روايتف ظ  ، ذم ترمجي 

، ووصؾف ابـ بؼان ذم )) أموفقف (( ، ـَّم ذم )) ؾتح 406/  3ريُّ ذم )) افصحقح (( ظؾَّؼف ظـف افبخو (  2)

ًُ مـ زوجل بَّم دون ِظَؼوِص 492/  9افبوري ((  ذ، ؿوفً: )) اختؾع بقِّع بـً ُمعقِّ ، وفػظف ظـ افرُّ

، وافبقفؼلُّ ذم 504/  6رأد، ؾلجوز ذفؽ ظثَّمن (( ، وأخرجف ظبد افرزاق ذم ))ادصـػ ((

الً، وؾقف ظـد افبقفؼل: ))315/  7فؽزى (())ا ، حتك مـ وجٍف آخر مطقَّ
ٍ
ًُ إفقف ـؾَّ رء ؾدؾع

ًُ بقـل وبقـف افبوب  ((.  أجػ

، وفػظف: ))أنَّ مقالًة فصػقي بـً أيب 1227برؿؿ  300أشـده ظـف اإلموُم موفٌؽ ذم ))ادقضل ((ص  (  3)

 هلو، ؾؾؿ ُيـؽِ 
ٍ
ـُ ظؿر ((. ُظَبقٍد اختؾعً مـ زوجفو بؽؾِّ رء  ْر ذفؽ ظبُد اهللِ ب

وج، ظـ ظؿرو ظـ ابـ  18522، برؿؿ 129/  4))ادصـػ((رواه ابـ أيب صقبي ذم  (  4) مـ ضريؼ حجَّ

َتؾُِع حتَّك بِِعَؼوِصَفو ((.ظبوٍس ؿول َّم تؼدم، وؿد  : ))َُيْ ثر اخلطل وافتدفقس،ـ  وج هق: ابـ أرضوة،ـ  واحلجَّ

 ظـعـف.

 ( 219/  3بدائع افصـوئع )   ( 5)

 مـ شقرة افـسوء. 4اآليي رؿؿ:  (  6)
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ر، "وؿول ادووردي :  -  وألنَّ مو اشتُعقد مـ األبدال بعؼقد ادعووضوت مل تتؼدَّ

 . (1) "ـوألثَّمن

َتريؿ أخذه أـثر ممو أصدؿفو، ذهى إفقف ظطوء، وضوووس،  والثاين :

، وظؿرو بـ صعقٍى   : وأدلتفم ، (3)، وهق روايي ظـ أمحد  (2)وافزهريُّ

ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷     ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  چ  ؿقفف تعوػ:  -

:  قاـ، ؿوف (4)   چ﮼   ﮽﮿  ﯀  ﯁                   

(( ظوئٌد ظذ مو ُأظطَِل مـ ادفر دون ؽره، ؾقؽقن ادعـك:       )) : ؿقفف

َـّ  "  . (5) "ال جـوح ظؾقفَّم ؾقَّم اؾتدت بف ممو آتقتؿقه

حديٌ افبوب ظـد ابـ موجف وؽره مـ روايي ؿتودة، ظـ ظؽرمي، ظـ ابـ ظبوس.   -

ٍس ذم ؿصي : ُيسَتَدلُّ هلذا افؼقل بروايي ؿتودة ظـ ظؽرمي ظـ ابـ ظبو(6)ؿول ابـ ـثرٍ 

 (( . فَلَمَرُه َأْن َيلُخَذ ِمـَفا َحِديَؼَتُه ، ول َيزَدادَ ؿصي ثوبً بـ ؿقٍس، وؾقف: )) 

ِذ ظـد افـسوئل بنشـوٍد صحقٍح ، وؾقف : أنَّ افـبلَّ  - ًِ ُمَعقِّ َبقِِّع بِـْ ؿول  وحديٌ افرُّ

                                                 

 (  13/  10احلووي افؽبر )  (  1)

 122/  4، ))ادصـػ (( البـ أيب صقبي 501/  6اكظر: ))ادصـػ (( فعبد افرزاق  (  2)

  424/  8اكظر: ))افػروع ((البـ مػؾح  (  3)

 مـ شقرة افبؼرة. 229اآليي رؿؿ:  (  4)

  13/  10، ))احلووي افؽبر ((فؾَّموردي 220/  3اكظر: ))بدائع افصـوئع ((فؾؽوشوين (  5)

 (  250/  1ذم تػسره )  (  6)
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ا َطَؾْقَك ، َوَخلِّ َسبِقَؾَفا فثوبً بـ ؿقٍس : ))   (( ، ووجفف : أكف دلَّ ُخِذ الَِّذي ََلَ

 بػحقى اخلطوب أكف ال يلخذ أـثر ممو أظطوهو .

ؿول  ومرشؾ أيب افزبر ظـد افدارؿطـلِّ بنشـوٍد رجوفف ثؼوٌت ، وؾقف : أنَّ افـبلَّ  -

يَن َحِديَؼَتُه الَّتي َأْطَطاكِ فؾؿرأة : ))  ًْ : َكَعْؿ ، َوِزَيوَدًة ، َؾَؼوَل افـَّبِلُّ  َأَتُردِّ   (( ، َؿوَف

َياَدُة َفاَل ،َولَؽِْن َحِديَؼَتهُ  : )) ا الزِّ  ...(( احلديٌ . َأمَّ

وُمرَشُؾ ظطوء ظـد أيب داود ذم ))ادراشقؾ((بنشـوٍد رجوفف ثؼوٌت، رجول افصحقح،  -

َياَدُة َفالَ  َؿوَل : ))وؾقف: أكف  ا الزِّ  (( . َأمَّ

(( ِمَن ادُخَتؾِِعِة أكَثَر مما َأطَطاَها  ل َيلُخْذ ، أكف ؿول : ))  وأثر ظعِّ بـ أيب ضوفٍى  -

 .(1)ظـد شعقد بـ مـصقر

وألكَّف بدٌل ذم مؼوبؾي ؾسٍخ، ؾؾؿ يزد ظذ ؿدره ذم ابتداء افعؼد، "ؿول ادقؾؼ:  -

  .(2) " ـوفعقض ذم اإلؿوفي

كقؾ  ، وافشقـوينُّ ذم ))(3) تػسره (( ومول إػ هذا افؼقل ابـ ـثٍر ذم ))

 . (4)  األوضور((

                                                 

ثـل رجٌؾ مـذ أـثر مـ  1429برؿؿ  335/  1شــ شعقد بـ مـصقر )  (  1) ( ظـ شػقون، ؿول: حدَّ

، ؾذـره، وهذا إشـوٌد مـؼطٌع.  مخسغ شـي، ظـ أبقف ظـ ظعِّ

 ( 175/  8ادغـل )   (  2)

 (  250/  1تػسر افؼرآن افعظقؿ )  (  3)

 (  776/  6كقؾ األوضور )  (  4)

٦٧٠



   
 50 «دراسة حديثية فقهية»يف اخللع رضي اهلل عنهما جزء فيه دراسة حديث ابن عباس     

 وأجاب الشوكاين  طن أدلة الؼول األول: 

خمصقٌص بوفروايوت  (1)  چ         چ بلنَّ ظؿقم ؿقفف شبحوكف:  -

 . ادتضؿـي فؾـفل ظـ افزيودة

وبلنَّ ادـع أرجح مـ اإلبوحي ظـد افتعورض ظذ مو ذهى إفقف مجوظٌي مـ أئؿي  -

 . (2) ا هـ ـالمف "األصقل

: )) أمو حديٌ أيب شعقدٍ  - م أكف ظـد  ُردِّى َطَؾْقِه َحِديَؼَتُه ، َوِزيِديهِ  اخلدريِّ (( ، ؾتؼدَّ

:  افدارؿطـلِّ بنشـوٍد واٍه: ؾال ظزة بف. إشـوُد هذا احلديٌ ضعقٌػ "ؿول افشقـوينُّ

يٌ   .(3)"ال تؼقم بف ُحجَّ

    ـراهي أخذ افزوج أـثر ممو أصدؿفو، ويصحُّ اخلُؾع، وهق  والؼول الثالث :

، مستدفغ بلدفي افؼقل (5)،وادشفقر مـ مذهى أمحد(4)افروايتغ ظـ أيب حـقػيإحدى 

 (6)افثوين، إالَّ أَّنؿ محؾقا افـفل ؾقفو ظذ افؽراهي.

كجؿع بغ اآليي واخلز ؾـؼقل: اآليُي دافٌي ظذ "ؿول ادقؾؼ ذم )) ادغـل ((:

 . (7) "اجلقاز، وافـفل ظـ افزيودة فؾؽراهي 

                                                 

 مـ شقرة افبؼرة 229اآليي رؿؿ:  (  1)

 مـ ادصدر افسوبؼ. (  2)

 (  366/  2افسقؾ اجلرار )  (  3)

 . 219/  3اكظر : )) بدائع افصـوئع ((   (  4)

 .  175/  8، )) ادغـل ((   396/  1وإشحوق (( ، روايي افؽقشٍ  اكظر : )) مسوئؾ أمحد (  5)

 . 124/  9، ))افتحؼقؼ ذم مسوئؾ اخلالف (( البـ اجلقزي 175/  8اكظر: ))ادغـل (( (  6)

 ( . 176/  8ادغـل )  (  7)
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 : ْذــفط  أٔ الْق ـــط ٕ ـــِ ن ــِ ، عــاخُلم ٘ ـف الف ــ: اخل ٛــالثالثألٛ ـــاملط 

، وروايي ظـ  (3) ، وهق أحد ؿقيل افشوؾعلِّ  (2) ، وموفٍؽ  (1) مذهى أيب حـقػي

ـٌ  (5) ، وهق ؿقل أـثر أهؾ افعؾؿ (4) أمحد ، حمسقٌب مـ افثالث ،  أكف ضالٌق بوئ

تفم  : وحجَّ

ًِ بـ ؿقٍس ذم حديٌ افبوب ظـد افبخوريِّ وؽره: ))  ؿقفف  - اْقَبِل فثوب

ْؼَفا َتْطؾِقَؼةً  ِديَؼَة ، َوَصؾِّ م : )) (( ، وذم حديٌ أكٍس  احْلَ ُخْذ ِمـَْفا  ظـد افبزار، وتؼدَّ

ْؼَفا  م أيًضو  (( ، وذم حديٌ أيب شعقٍد اخلدريِّ َذلَِك ، َوَصؾِّ ، وتؼدَّ ظـد افدارؿطـلِّ

ُؼِك ؟َترُ : )) يَن َطَؾْقِه َحِديَؼَتُه َوُيَطؾِّ ؿوفقا: طوهر هذه األفػوظ يدل ظذ أنَّ    (( . دِّ

 . (6) ، وفقس بػسخ اخلُؾع ضالٌق 

م : )) - ْؾَع  َأنَّ الـَّبِيَّ حديٌ ابـ ظبوٍس ريض اهلل ظـفَّم ادتؼدِّ َجَعَل اخْلُ

 اخلُؾع ضالٌق ، وفقس ؾسًخو .ؿوفقا : هق سيٌح ذم أنَّ   (( . َتْطؾِقَؼًة َبائِـَةً 

                                                 

 . 210/  3اكظر : ))بدائع افصـوئع (( فؾؽوشوين  (  1)

 ـالمهو البـ ظبد افز 470/  1، و))افؽوذم (( 200/  11اكظر : ))افتؿفقد ((  (  2)

 وهق : ؿقفف اجلديد . (  3)

، )) 15/  10، )) افبقون ذح ادفذب (( فؾعؿراين  394/  8اكظر: )) افؼح افؽبر (( فؾراؾعل           

 .    348/  7ذح ابـ بطول ظذ افبخوري (( 

 . 180/  8اكظر : )) ادغـل (( البـ ؿدامي  (  4)

 .  370اكظر : )) جومع افسمذي ((ـتوب افطالق ، بوب اخلؾع ص  (  5)

  368/  2، )) افسقؾ اجلرار (( فؾشقـوين  496/  9اكظر : )) ؾتح افبوري (( البـ حجر  (  6)
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: )) أنَّ ُأمَّ بؽرة األشؾؿقَّي اختؾعً مـ زوجفو ظبد  أثر ظثَّمن بـ ظػون  - 

ًَ صقًئو،  ْق اهلل بـ ُأشقد، ثؿ أتقو ظثَّمن ذم ذفؽ، ؾؼول: هل تطؾقؼٌي، إالَّ أن تؽقَن َشؿَّ

ًَ (( . أخرجف افشوؾعلُّ  ْق   . (1)  ؾفق مو شؿَّ

ـٌ ٍى أثر ظعِّ بـ أيب ضوف - ـْ َؿبَِؾ َموالً َظَذَ َضاَلٍق َؾُفَق َضالٌق َبوِئ ،ؿول: ))َم

  . (2)  الَ َرْجَعَي َفُف((. أخرجف شعقد بـ مـصقر

 (( .  أثر ابـ مسعقٍد   -
ٍ
)) أكف ـون ال يرى ضالًؿو بوئـًو إالَّ ذم ُخْؾٍع ، أو إيالء

  . (3)  أخرجف ظبد افرزاق

 افطالق ؿوصًدا ؾراؿفو : ؾؽون ضالًؿو .أنَّ افزوج أتك بؽـويي  -

: ألكف ملخقٌذ مـ: )) اخلَْؾِع(( يدلُّ ظذ افطالق، ال ظذ افػسخ أنَّ فػظ اخلُؾع  -

، ؾؽون معـك ؿقفف : 
ِ
 مـ افقء

ِ
وهق : افـزع، وافـزع ذم افؾغي : إخراُج افقء

                                                 

 ( مـ ضريؼ مُجَْفون مقػ األشؾؿقغ ظـ أمِّ بؽرة .  165برؿؿ  51/  2ذم مسـده )  (  1)

. شئؾ ظـف اإلموم أمحد ، ؾؼول : ال أظرؾف ، وضعَّػ احلديٌ مـ أجؾف . اكظر ومُجفون جمفقل احلول 

   244/  3: )) كصى افرايي (( 

 (.  1449برؿؿ  339/  1ذم شــف )  (  2)

وج بـ أرضوة ، وهق ـثر اخلطل وافتدفقس، ـَّم ذم )) افتؼريى ((ص            ، وؿد رواه 92وذم إشـوده احلجَّ

ح بسَّمظف مـف، واحلُصغ هق: احلورثلِّ ، ؿول ظـف أمحد: ال ُيعرف، وأحوديثف ظـ احلُصغ، ومل يُ  كِّ

    443/  1مـوـر . اكظر : )) هتذيى افتفذيى (( 

، ( مـ ضريؼ إبراهقؿ بـ يزيد افـخعل ظـ ابـ مسعقد  11753برؿؿ  481/  6ذم ادصـػ )  (  3)

 : وظؾقف ؾفق إشـوٌد مـؼطٌع .  14ومل يؾؼف ، ـَّم ذم )) َتػي افتحصقؾ (( ص 
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وئـ ، ؾنثبوُت ))َخَؾَعَفو(( أي : أخرجفو ظـ ُمْؾِؽ افـؽوح ، وهذا معـك افطالق افب 

 . (1) ُحْؽِؿ افؾػظ ظذ وجٍف يدلُّ ظؾقف افؾػظ فغًي أوػ

، ومذهى مجفقر (3)، وإحدى افروايتغ ظـ أمحد(2)وافؼقُل اآلخُر فؾشوؾعلِّ 

ـُ ادـذر  (4)ؾؼفوء احلديٌ  أكف ؾسٌخ، ال حُيتسى مـ افطؾؼوت افثالث، واختوره اب

 :وأدلتفم ، (6)اإلشالم ابـ تقؿقَّي  ،وصقُخ (5)

      ژ ، وؿقفف بعدهو :  ژ ہہ ہ ژ ؿقفف شبحوكف -

 . (7)  ژ حبجب يئ ىئ مئ حئ جئ   ی ی ی ی ىئ ژ ، وؿقفف بعد ذفؽ :  ژ 

ووجفف: أكف شبحوكف ذـر تطؾقؼتغ واخلُؾَع وتطؾقؼًي بعدهو، ؾؾق ـون اخلؾع 

 (8)ضالؿًو الزداد ظدد افطالق ظذ افثالث ادذـقرة ذم اآليي.

                                                 

 211/  3اكظر: ))بدائع افصـوئع (( فؾؽوشوين (  1)

 وهق: ؿقفف افؼديؿ.  (  2)

/  4، ))افشوذم ذح مسـد افشوؾعل ((البـ األثر 394/  8اكظر: ))افؼح افؽبر ((فؾراؾعل          

 348/  7، ))ذح ابـ بطول ظذ افبخوري ((458

 180/  8، ))ادغـل (( البـ ؿدامي  397/  1اكظر: ))مسوئؾ أمحد وإشحوق ((، روايي افؽقشٍ  (  3)

 289/  32بـ تقؿقي اكظر: ))جمؿقع افػتووى ((ال (  4)

 ( 321/  9ذم األوشط )  (  5)

  361ـَّم ذم )) االختقورات افػؼفقي (( فؾبعع، ص  (  6)

 مـ شقرة افبؼرة 2230، 229اآليتون  (  7)

  180/  8اكظر : )) ادغـل (( البـ ؿدامي  (  8)
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ذـر اهلل تعوػ ذم آيي افطالق ثالثي أحؽوم: أحدهو: أنَّ "ابـ افؼقِّؿ: وؿول  

تون، وافثوفٌ: أنَّ افزوج أحؼُّ بردِّ امرأتف ذم  افسبُّص ؾقف ثالثي ؿروء، وافثوين: أكف مرَّ

ـي ظذ أكف فقس  تغ، ؾوخلُْؾُع فقس داخاًل ذم احلُؽؿ افثوفٌ اتػوًؿو، وؿد دفًَّ افسَّ ادرَّ

حلُؽؿ األول: وهذا يدلُّ ظذ ظدم دخقفف ذم ُحْؽِؿ افِعَدِد: ؾقؽقن ؾسًخو، داخاًل ذم ا

ٍُّ بف ظذ ذفؽ  .(1)"وهذا مـ أحسـ مو حُيت

أنَّ ؽوفى روايوت أحوديٌ افبوب جوءت بؾػظ ادػورؿي وختؾقي  -

افسبقؾ،مـفو: حديٌ افبوب ظـد افبخوريِّ وؽره مـ ضريؼ أيقب افسختقوين ، 

َق (( ، وظـد افبقفؼلِّ وؽره مـ ضريؼ ؿتودة، وفػظف : ))َفَػاَرَقَفا  َوَأَمَرهُ وفػظف: )) َفَػرَّ

: )) اهللِ  بقـَُفََم َرُسوُل  بقِّع ظـد افـسوئلِّ ا َطَؾْقَك ، َوَخلِّ (( ، وحديٌ افرُّ ُخِذ الَِّذي ََلَ

ا ، َوَفاِرْقَفا (( ، وحديٌ ظوئشي ظـد أيب داود: )) َسبِقَؾَفا  وحديٌ (( ، ُخْذمُهَ

َق َبْقـَُفََم َرُسوُل اهللِ  اهلل بـ ظؿرو ظـد أمحد وابـ موجف، وؾقف: )) ظبد (( ،  َفَػرَّ

َ َسبِقَؾَفاومرشؾ أيب افزبر ظـد افدارؿطـلِّ ، وؾقف : ))    (( . َفَلَخَذَها َلُه ،َوَخذَّ

حغ أمر ثوبًتو بؿخوفعي زوجتف مل يستػَس ظـ حوهلو مـ حقٌ افطفر  أكف  -

 وكحق ذفؽ، ممو يؼتضقف حول افطالق: ؾدلَّ ظذ أكف ؾسٌخ. 

دفقٌؾ ظذ أنَّ اخلُؾع ؾسٌخ، وفقس  -يعـل: حديٌ حبقبي  -ؾقف "ؿول اخلطَّويب: 

مُتَسَّ ؾقف  بطالٍق: ؾؾق ـون ضالًؿو الؿته ؾقف ذائط افطالق مـ وؿقظف ذم ضفٍر مل

ف افـبلُّ  احلول ذم ذفؽ دلَّ ظذ أنَّ اخلُؾع ؾسٌخ،  ادُطؾَّؼي...، إػ أن ؿول: ؾؾَّمَّ مل يتعرَّ

                                                 

 (  941/  2هتذيى شــ أيب داود )  (  1)
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 .(1)"وفقس بطالق 

ذِ  أكف  - ًِ ُمَعقِّ َبقِِّع بِـْ أمر ادُخَتؾَِعَي أن تعتدَّ بحقضٍي واحدٍة، ـَّم ذم حديٌ افرُّ

م ظـد افـسوئل ، وؾقف : )) بََّص َحْقَضًة َواِحَدًة ،  َفَلَمَرَها َرُسوُل اهللَِّ  ادتؼدِّ َأْن َتََتَ

(( ، وحديٌ افبوب ظـد أيب داود وافسمذيِّ وؽرمهو ، وؾقف : ))  َفَتْؾَحَق بَِلْهؾَِفا

ا َحْقَضةً  َفَجَعَل الـَّبِي   ََتَ  (( . ِطدَّ

 ظذ أنَّ اخلُؾع ؾسٌخ ، و "ؿول اخلطَّويب: 
ٍ
فقس بطالٍق : وذفؽ ألنَّ هذا أدلُّ رء

، ؾؾق ـوكً ُمطؾَّؼًي مل  چڃ  ڃ چ  چ  چچ اهلل تعوػ ؿول

 واحٍد 
ٍ
 . (2) "يؼتك هلو ظذ ؿرء

أنَّ ظدًدا مـ افروايوت جوءت سحيًي ذم تسؿقتف ُخؾًعو، ـروايي ظؿرو بـ  -

(( أنَّ امَرأَة َثابِِت بِن َققٍس اخَتَؾَعْت ِمـُْه مسؾؿ ظـد أيب داود وافسمذيِّ ، وفػظفو : )) 

بقِّع ظـد ابـ موجف ، وؾقف ؿوفً: )) اْخَتَؾْعُت ِمْن َزْوِجي ، ُثمَّ ِجْئُت  ، وحديٌ افرُّ

َل َُمَْتؾَِعٍة يِف اإِلْسالِم :   َ ... (( ، وحديٌ ظؿر ظـد افبزار ، وؾقف : ))ُطْثََمن إِنَّ َأوَّ

 ... (( . لٍ َحبِقَبُة بِـُْت َسفْ 

: )) (4)، وشعقد بـ مـصقر(3)أثر ابـ ظبوٍس ريض اهلل ظـفَّم ظـد ظبد افرزاق -

                                                 

 ( 219/  3معومل افســ )  (  1)

 (  220/  3ادصدر افسوبؼ )    (2)

 (  11771رؿؿ  487/  6ذم ادصـَّػ )  (  3)

 (  1455برؿؿ  340/  1ذم افســ )  (  4)
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أنَّ إبراهقؿ بـ شعد بـ أيب وؿَّوٍص شلفف ظـ رجٍؾ ضؾَّؼ امرأتف تطؾقؼتغ ،ثؿ  

اختؾعً مـف ، أيـؽحفو ؟ ؿول : كعؿ ، ذـر اهلل افطالق ذم أول اآليي ، وآخرهو ، 

 : جقُِّد اإلشـود . (1)لس بف (( . ؿول اإلموم أمحد واخلؾع بغ ذفؽ ، ؾال ب

  . (2)ؾسًخو ـسوئر افػسقخ اخلُؾع ُؾرَؿٌي خؾً ظـ سيح افطالق وكقَّتف: ؾؽون أنَّ  -

أنَّ اهلل تعوػ جعؾ افرجعي مـ فقازم افطالق ذم افؼرآن، ؾؾؿ يذـر ضالق  -

 .(3)"ضالًؿو فثبتً ؾقف افرجعياددخقل هبو إالَّ وأثبً ؾقف افرجعي: ؾؾق ـون االؾتداء 

 وهذا افؼقل هق افراجُح، واهلل أظؾؿ.

 :وُيؿؽُِن أن َُيَاَب طن أدلة الؼول األول

    بلنَّ االشتدالل بسقوق ؿقفف  بـ ؿقٍس ذم حديٌ افبوب ًِ ظـد افبخوريِّ فثوب

ْؼَفا َتطْؾِقَؼةً  وؽره: )) ِديَؼَة ،َوَصؾِّ    (( ظذ أكف ضالٌق اشتدالٌل ؾقف كظر. اْقَبِل احْلَ

ًُ ذفؽ ، وال  "ؿول احلوؾظ ذم )) افػتح (( :       ؾؾقس ذم احلديٌ مو ُيثبِ

 . (4) "يـػقف ... ، إػ أن ؿول: فؽـ معظؿ افروايوت ذم افبوب تسؿقتف ُخؾًعو  مو

   (( : َأنَّ الـَّبِىَّ بلنَّ حديٌ ابـ ظبوٍس   ًْؾَع َتْطؾِقَؼًة َبائِـَة (( أخرجف  َجَعَل اخْلُ

م : ؾال ظزة بف .  افدارؿطـلُّ بنشـوٍد واٍه ، ـَّم تؼدَّ

                                                 

  324/  9ـَّم ذم )) األوشط ((البـ ادـذر  (  1)

  180/  8اكظر : )) ادغـل ((  (  2)

  299/  32اكظر: )) جمؿقع ؾتووى ابـ تقؿقي ((   (  3)

 (  496/  9ؾتح افبوري )  (  4)
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      ـٌ بلكف مل يثبً ظـفؿ مـ وجٍف وبلنَّ مو ُرِوَي ظـ افصحوبي مـ أكف ضالٌق بوئ

ًُ ظـ بعضفؿ خالف ذفؽ.  م ذم خترٍي اآلثور ظـفؿ، بؾ: افثوب َّم تؼدَّ  صحقٍح،ـ 

ضعَّػ أمحُد وؽره مـ أئؿي  ":  -رمحف اهلل  -ؿول صقخ اإلشالم ابـ تقؿقَّي      

ح مو  ًُ أحًدا مـ أهؾ افعؾؿ بوفـؼؾ صحَّ افعؾؿ بوحلديٌ افـؼؾ ظـ همالء، ومو َظؾِْؿ

ًُ مو ذم هذا  ـٌ حمسقٌب مـ افثالث، بؾ: أْثَب ُكِؼَؾ ظـ افصحوبي مـ أكف ضالٌق بوئ

، وؿد ُكِؼَؾ ظـف بوإلشـود افصحقح أكف أمر ادُختؾَِعِي أن تستزأ ظـدهؿ مو ُكِؼَؾ ظـ ظثَّمن

ة  ، وهذا ُيقِجُى أكف ظـده ُؾْرَؿٌي بوئـٌي، وفقس بطالق: (1)بحقضٍي ، وؿول: ال ظؾقِؽ ِظدَّ

إذ افطالُق بعد افدخقل ُيقِجُى االظتداد بثالثي ؿروء، بـصِّ افؼرآن، واتػوق 

 .(2)"ادسؾؿغ

    َّافزوج أتك بؽـويي افطالق ؿوصًدا ؾراؿفو: ؾؽون ضالًؿو، وأنَّ فػظ ؿقهلؿ بلن

، ال ظزة بف.  اخلُؾع يدل ظذ افطالق تعؾقٌؾ ذم مؼوبؾي افـصِّ

َّٗتْ؟             املطألٛ السابعٛ: ِن وَ غسط كُٕ اخُلمع فطّدا أُ ٖلُٕ بػري لفظ الطالق ٌٔ

 تقؿقَّي ذم ))جمؿقع ؾتوواه ((: ذم ادسلفي ثالثي أؿقاٍل، حؽوهو صقُخ اإلشالم ابـ

    أكف ُيشسط فؽقكف ؾسًخو أن يؽقن بغر فػظ افطالق وكقَّتف ، ؾنن األول :

 خوفع بؾػظ افطالق ، أو كقاه ضالًؿو ؾفق ضالٌق ، حُمَتسٌى مـ افطؾؼوت افثالث.

                                                 

م ذم افشقاهد.1)  (  وتؼدَّ

 (  289/  32(  جمؿقع ؾتوواه ) 2)
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وهق ؿقل أـثر ادتلخريـ مـ أصحوب  ":  (1)ؿول صقخ اإلشالم ابـ تقؿقَّي  

، وأمحد  . " (2)افشوؾعلِّ

    أكف ُيشسط أن يؽقن بغر فػظ افطالق ، دون كقَّتف ، ؾنن وؿع بغر والثاين :

فػظ افطالق، ـؾػظ اخلٌؾع، وادػوداة، وافػسخ، ؾفق ؾسٌخ، شقاء كقى بف افطالق أو 

 مل يـق .

ذـره ؽر واحٍد مـ أصحوب افشوؾعلِّ  وهذا افقجف ":  (3)ؿول صقُخ اإلشالم 

وأمحد...، ؿول: وهق أصبف بلصقهلَّم مـ افذي ؿبؾف، ؿول: وهلذا فق كقى بؾػظ افظفور 

افطالَق مل يؼع ظـد ظومي افعؾَّمء، وـذفؽ ظـد أمحد: فق كقى بؾػظ احلرام افطالَق مل 

ػسخ وافػديي يؼع: ألكف سيٌح ذم افظفور، الشقَّم ظذ أصؾ أمحد، وأفػوظ اخلُؾع واف

مع افعقض سحيٌي ذم اخلُؾع... إػ أن ؿول: وهذا افؼقل مع ـقكف أؿرب مـ األول 

 ."ؾفق ضعقٌػ أيًضو

    حف والثالث : أكف ال ُيشسط ذفؽ، وإكَّم هق ؾسٌخ بليِّ فػٍظ وكقٍِّي وؿع، ورجَّ

 .(5) -رمحف اهلل  -، واختوره افشقخ ابـ ظثقؿغ  (4)صقخ اإلشالم 

                                                 

 294/  32(  ذم )) جمؿقع ؾتوواه (( 1)

 181/  8(  اكظر : )) ادغـل (( البـ ؿدامي 2)

 (  ذم ادصدر كػسف .3)

 (  ذم ادصدر كػسف .4)

 469/  12(  اكظر : )) افؼح ادؿتع (( 5)
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وهذا هق ادـؼقل ظـ ابـ ظبوٍس وأصحوبف، وهق ادـؼقل "م: ؿول صقخ اإلشال 

ظـ أمحد وؿدموء أصحوبف، وهق ُمتَّبٌِع البـ ظبوٍس ذم هذا افؼقل، وبف اؿتدى، وـون 

أمحُد يؼقل: ))إيَّوك أن تتؽؾَّؿ ذم مسلفٍي فقس فؽ ؾقفو إموٌم ((، وإموُمف ذم هذه ادسلفي 

ـُ ظبوٍس...، إػ أن ؿول: ؾتبغَّ   أنَّ االظتبور ظـدهؿ ببذل ادرأة افعقض، وَضَؾبِفو هق اب

 . (1)"افُػرؿي

ُٚ ــِع ٘ ـف الف ــاخل : ٛــاوطـاخل ٛ ـألــاملط  ِٛ:ـــامُلدَتِمَع دَّ

   ُة ادُطؾَّؼي: ثالثُي (2)مذهى األئؿي األربعي هتو ِظدَّ ، ومجفقر أهؾ افعؾؿ أنَّ ظدَّ

 ، 
ٍ
 :مستدلع ؿروء

    ِة ادُطؾَّؼِي بلنَّ اخلُؾع ال ك افطالق، وؿد كصَّ اهلل تعوػ ظذ ِظدَّ ُيرج ظـ مسؿَّ

 . (3)اآليي  چڃ  ڃ     چ  چ  چچ بؼقفف:

    وبلثر ظعِّ بـ أيب ضوفٍى  .))ِة ادَُطؾََّؼِي ُة ادُخَتؾَِعِي ِمثُؾ ِظدَّ أكف ؿول: )) ِظدَّ

 .(4)أخرجف ظبد افرزاق

                                                 

 (  296/  32جمؿقع ؾتوواه )  (  1)

/  1، ))افؽوذم (( 119/  4، )) افبحر افرائؼ (( فؾـسػل  484/  2اكظر : )) افؾبوب (( فؾؿـبجل  (  2)

/  1، ـالمهو البـ ظبد افز ، )) احلووي افؽبر (( فؾَّموردي 83/  6، ))واالشتذـور ((505

 78/  9، )) ادغـل  (( البـ ؿدامي 163

 مـ شقرة افبؼرة. 228اآليي  (  3)

 (  11860برؿؿ  507/  6ذم ادصـَّػ )  (  4)
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    وبلكف ُؾْرَؿٌي بعد افدخقل ذم احلقو.
ٍ
 (1)ة: ؾؽوكً ثالثي ؿروء

ََتَا َحْقَضةً : )) وأجوبقا ظـ حديٌ افبوب، أنَّ افـبلَّ  (( بلجقبٍي،  َجَعَل ِطدَّ

 مـفو:

    : ُل ُخْؾٍع ذم اإلشالم ، ؾقحتؿُؾ  "ؿول ادـبجل ؿصي امرأة ثوبً بـ ؿقٍس أوَّ

ِة ادطؾَّؼي   .  (2) "أن يؽقن مـسقًخو بآيي ِظدَّ

    : احلديٌ مضطرٌب مـ جفي اإلشـود ذم أكف روي مقصقالً  "وؿول افؼرضبل

ََتَا َحقَْضًة ، ومـ جفي ادتـ ذم أنَّ بعض أفػوطف : ))  ومرشالً    (( ، وبعضفو : َجَعَل ِطدَّ

َة ادطؾَّؼي حقضٌي واحدٌة  َحقَضًة َوكِصًػا ))  .  (3) "(( : ؾقبطؾ االحتجوج بف ذم أنَّ ِظدَّ

    (4)وؿول ادقؾؼ ابـ ؿدامي : ضعقٌػ مرشٌؾ . 

    (6)، وهق روايٌي ظـ أمحد (5)ومذهى إشحوق، ومجوظٍي مـ أهؾ افعؾؿ  ،

هتو  (7)اإلشالم ابـ تقؿقَّي ، وصقخ واختوره ابـ ادـذر  : مستدلعحقضٌي واحدٌة ، أنَّ ظدَّ

                                                 

 78/  9اكظر : )) ادغـل (( البـ ؿدامي  (  1)

 (  684/  2افؾبوب ذم اجلؿع بغ افسـي وافؽتوب )  (  2)

 (  500/  1اجلومع ألحؽوم افؼرآن )  (  3)

 (  78/  9ادغـل )  (  4)

 78/  9دامي اكظر : )) ادغـل (( البـ ؿ (  5)

  290/  32ـَّم ذم )) جمؿقع افػتووى (( فشقخ اإلشالم ابـ تقؿقي  (  6)

 (  289/  32ذم جمؿقع ؾتوواه )  (  7)
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     َّبحديٌ افبوب ظـد أيب داود وافسمذي : أنَّ افـبل (( :  ا ََتَ َجَعَل ِطدَّ

 (( .  َحْقَضةً 

   (( : بقِّع ظـد افـسوئل بنشـوٍد صحقٍح ، وؾقف  َفَلَمَرَها َرُسوُل اهللِوبحديٌ افرُّ

  بََّص َحْقَضًة َواِحَدًة  . (1)(( َأْن َتََتَ

    وبودلثقر ظـ ظثَّمن  بقِِّع أيًضو ظـد افـسوئلِّ وابـ موجف،  -ذم ؿصي افرُّ

ِة ، ؿوفً : ))  اْخَتَؾْعُت ِمْن َزْوِجي ، ُثمَّ ِجْئُت ُطْثََمَن ، َفَسَلْلُت : َماَذا َطَظَّ ِمْن اْلِعدَّ

َة َطَؾْقِك ،إِلَّ َأْن َيُؽوَن َحِديَث َطْفٍد بِِك ، َفَتْؿُؽثَِع ِطـَْدُه َحتَّى ََتِقِِض  َفَؼاَل : ل ِطدَّ

    .(2)((  َحْقَضةً 

،  (3)وؿد أؾتك بف افشقخون: ابـ بوز  . -هلل أظؾؿ وا -وهذا افؼقل هق افراجُح 

 رمحفَّم اهلل تعوػ .(4)وابـ ظثقؿغ 

 :ويؿؽن أن َُيَاب طن أدلة الؼول األول

    ٌي بلن االشتدل افبعؿقم آيي ظدة ادطؾؼوت ال يصحُّ : ذفؽ أن اآليي ظومَّ

ة ادختؾِعِي حقضًي واحدًة. صتفو افسـَّي بجعؾ ظدَّ  خصَّ

ذـر اهلل تعوػ ذم آيي افطالق ثالثي أحؽوم: أحدهو: "ؿ رمحف اهلل: ؿول ابـ افؼق

 .  (5)"أنَّ افسبُّص ؾقف ثالثي ؿروء... إػ أن ؿول: واخلُْؾُع فقس داخاًل ذم هذا احلُؽؿ

                                                 

م ذم افشقاهد . (  1)  تؼدَّ

م ذم افشقاهد. (  2)  تؼدَّ

  173/  22ـَّم ذم ))جمؿقع ؾتوواه (( (  3)

 (  471/  12ذم افؼح ادؿتع )  (  4)

 ( بتكف يسر. 941/  2أيب داود )  هتذيى شــ (  5)
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     وبلنَّ أثر ظعِّ بـ أيب ضوفٍى .ضعقٌػ، مل يثبً ظـف مـ وجٍف صحقح 

، وؿد رواه ظـ ابـ احلـػقي، (1)ؾقف ظبد األظذ بـ ظومر افثعؾبلِّ ، صدوٌق هيؿ 

 وروايتف ظـف متؽؾٌَّؿ ؾقفو.

 رواه ظبد األظذ ظـ حمؿد بـ احلـػقي 
ٍ
ؿول ظبد افرمحـ بـ مفدي: ـؾٌّ رء

 إكَّم هق ـتوٌب أخذه، مل يسؿعف.

ابـ احلـػقي  وؿول حيقك افؼطَّون: شلفً افثقري ظـ أحوديٌ ظبد األظذ ظـ

ـفو.  (2)ؾقهَّ

 ٌٛ ؟ــٛ يف عدَّتّا زجعــصٔج عمٜ املدتمِّعــت لمــن ٖثبــٛ: ِــألٛ الطادضــاملط

    أكف ال (4)، ومجفقر أهؾ افعؾؿ، واختوره ابـ ادـذر (3)مذهى األئؿي األربعي :

هتو رجعي ، إالَّ بعؼٍد جديٍد ، شقاء ؿقؾ ظـ اخلُؾع : إكف ؾسٌخ أو  يثبً فف ظؾقفو ذم ظدَّ

 :وأدلَّتفم ضالٌق ، 

   : ووجف االشتدالل بوآليي : أنَّ افِػَداَء  چ     چ  ؿقفف شبحوكف ،

ًْ فف افرجعي ؾوفزوجُي مل تزل َتً  إكَّم يؽقن ؾَِداًء إذا خرجً ظـ ُشؾطوكف ، ؾنذا ُأثبَِت

                                                 

  273ـَّم ذم ))افتؼريى ((ص  (  1)

  133/  6اكظر: اجلرح وافتعديؾ البـ أيب حوتؿ  (  2)

، )) افؽوذم (( 211/  3، ) )بدائع افصـوئع (( فؾؽوشوين 508/  2اكظر: ))ا آلثور (( فؾشقبوين  (  3)

، )) افؼح افؽبر (( فؾراؾعل 450رصد، ص  ، )) بدايي ادجتفد ((البـ471/  1البـ ظبد افز 

    184/  8، )) ادغـل (( 15/  10، )) افبقون ذح ادفذب (( فؾعؿراين 394/  8

 ( 327/  9ذم األوشط )  (  4)
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 (1)ُشؾطوكف: ؾؾؿ يؽـ الؾتدائفو معـك. 

    ُؼ هذه أنَّ مؼصد افؼيعي مـ اخلُؾع إزافُي افرضر ظـ ادرأة ، وال يتحؼَّ

 . (2)فؾزوج ادؼصد مع ثبقت افرجعي 

    : أنَّ اخلُؾع ضالٌق بعقٍض ؿد مؾؽف افزوج : ؾال بدَّ أن متؾؽ افزوجي كػسفو

 . (3)َتؼقًؼو فؾؿعووضي 

    ة: إن ومذهُى افزهري، وابـ ادُسقَّى أنَّ افزوج بوخلقور مو دامً ذم افعدَّ

لنَّ صوء َأَخَذ افعقض وال رجعي فف ، وإن صوء ترك افعقض وفف افرجعي : وظؾَّال : ب

 (4)افرجعي مـ فقازم افطالق ؾال تسؼط بوفعقض، ـوفقالء مع افعتؼ.

    ومذهُى أيب ثقٍر أنَّ افِػراَق إن ـون بؾػظ اخلُؾع ؾال رجعي ؾقف فؾزوج، وإن

ـون بؾػظ افطالق ؾؾف افرجعي، إذا ـوكً افطؾؼي هل األوػ أو افثوكقي،مستدالًّ بلنَّ اهلل 

ة: تعوػ ؿد َمؾََّؽ افزوج ـ إذا ض ؾَّؼ امرأتف ضؾؼًي أو ضؾؼتغ ـ َرْجَعَتفو، مو دامً ذم افعدَّ

 . (5)اهلل تعوػ فف إالَّ بدفقٍؾ مـ ـتوٍب أو شـٍَّي  أثبتف ؾال يبطؾ مو

                                                 

    184/  8اكظر: )) ادغـل (( البـ ؿدامي  (  1)

 اكظر: ادصدر افسوبؼ. (  2)

 211/  3 اكظر: )) بدائع افصـوئع (( فؾؽوشوين (  3)

 8، ))ادغـل ((327/   9، ))األوشط ((البـ ادـذر 492/   6اكظر: )) ادصـَّػ (( فعبد افرزاق  (  4)

 /184  

 37/  10، ))افبقون ذح ادفذب ((فؾعؿراين 327/   9اكظر: ))األوشط ((البـ ادـذر  (  5)
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 فؼقة أدفتف ، واهلل أظؾؿ . والصواُب األوُل : 

أمو ظـ تعؾقؾ افؼقل افثوين بلنَّ افرجعي مـ فقازم افطالق، ؾُقجوُب ظـف بلنَّ 

 ُؾرؿٌي، وفقس ضالًؿو: ؾال تؽقن افرجعي مـ فقازمف حقـئٍذ. اخلُؾع

وظـ تعؾقؾ افؼقل افثوفٌ جُيَوُب بلنَّ مو أثبتف اهلل ورشقفف فؾزوج مـ افرجعي 

 هق ذم حؼِّ ادطؾَّؼي مـف، وفقس ادُخَتؾِعي. 

 :فقَم لو رشط الرجعة  -أيًضا  -واختؾػوا 

    فٍؽ أكف ذٌط بوضٌؾ ، ويصحُّ ؾؿذهى أيب حـقػي، وإحدى افروايتغ ظـ مو

اخلُْؾُع : ألنَّ اخلُؾع فػٌظ يؼتيض افبقـقكي ، وُيؼَصُد مـف افتخؾَّص مـ شؾطون افزوج ، 

 .(1)وافرجعي تـوذم هذا ادؼصقد 

حف افشقخ ابـ ظثقؿغ   . (2) -رمحف اهلل  -ورجَّ

     ومذهى افشوؾعلِّ بطالن اخلُؾع وصحي افرجعي : ألنِّ ذط افعقض

وافرجعي ُمتـوؾقون ، ؾنذا ذضومهو شؼطو، وبؼل جمرد افطالق ، ؾتثبً افرجعي 

َط ذم افعؼد مو ُيـوذم مؼتضوه ؾلبطؾف   . (3)بوألصؾ ، ال بوفؼط : وألكف َذَ

  

                                                 

 184/  8ؿدامي  ، ))ادغـل ((البـ327/   9اكظر: ))األوشط ((البـ ادـذر  (  1)

  475/  12اكظر: ))افؼح ادؿتع (( (  2)

  37/  10، ))افبقون ذح ادفذب ((فؾعؿراين 13/  10اكظر: ))احلووي افؽبر (( (  3)
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ِٚ وَ اخُلمع،    ِن ٖمخكّا طالْق؟املطألٛ الطابعٛ: اخلالف يف امُلعَتدَّ

 ؾقفو خالٌف بغ أهؾ افعؾؿ:

    وهق ؿقل مجفقر افعؾَّمء  (3)، ..... وأمحد  (2)، وافشوؾعلِّ  (1)ؾؿذهى موفٍؽ ،

 :مستدلع أكف ال يؾحؼفو ضالٌق بحوٍل ، 

، ظـ ابـ ظبوٍس وابـ  (5)وافؾػظ فف ، وابـ أيب صقبي  (4)بَّم أخرجف ظبد افرزاق  -

َؼفو بعد اخلُْؾِع، ؿوال: ))  افزبر ريض اهلل ظـفؿ َما ذم رجٍؾ اخَتَؾَع امَرأَتُف، ثؿَّ َضؾَّ

َق َما لَ َيؿؾُِك  ََم َصؾَّ َق امَرَاَتُه : إكَّ ح إشـوده ابـ ادـذر َصؾَّ  .(6)(( ، وصحَّ

وبلَّنو ال َتؾُّ فف إالَّ بعؼٍد جديٍد، ؾؾؿ يؾحؼفو ضالؿف، ـودطؾَّؼي ؿبؾ افدخقل، أو  -

هُت   (7)و.ادـؼضقي ظدَّ

    أكف يؾحؼفو افطَّالق، ؽر أنَّ  (9)، ومجوظٍي مـ افتوبعغ  (8)ومذهى أيب حـقػي

                                                 

 781/  2، ))َتػي افؾبقى ((البـ دؿقؼ افعقد 348/  7اكظر: ))ذح ابـ بطول (( (  1)

  394/  8اكظر: ))افؼح افؽبر (( فؾراؾعل  (  2)

  184/  8اكظر: ))ادغـل ((البـ ؿدامي  (  3)

 (  11772رؿؿ  487/  6ذم ادصـَّػ )  (  4)

 ( 18482رؿؿ  126/  4ذم ادصـَّػ )  (  5)

 (  326/  9ذم األوشط )  (  6)

  460/  4اكظر: ))افشوذم ذح مسـد افشوؾعل ((البـ األثر  (  7)

  205/  6اكظر: ))ادبسقط (( فؾَسخز  (  8)

ـُ ادُسقَّى وافـخعلُّ ومَسوق وؽرهؿ.  (  9)  ؿول بف: افزهريُّ واب

 ومو بعدهو 488/  6اكظر: ))ادصـػ((فعبد افرزاق          
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ف بكيح افطالق، دون افؽـويي ،  ادـصقص ظـ أيب   :وأدلتفم حـقػي أكف خصَّ

 .  (1)چىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبچ  ؿقفف تعوػ : -

أنَّ اهلل تعوػ ذع سيح افطالق وجف االشتدالل هبذه اآليي: "ؿول ادَـَْبِجل: 

بعد ادػوداة: ألنَّ افػوء حرُف ظطٍػ، َؾَبِعقٌد أن يرجع إػ ؿقفف: ) افطالق مرتون (، 

م إالَّ بدفقؾ  .(2)"بؾ: األؿرُب َظْقُدُه إػ مو يؾقف، ـَّم ذم االشتثـوء، وال يعقُد ظذ مو تؼدَّ

ؿول: ))  ،أنَّ افـبلِّ  (3)ومرشؾ ظعِّ بـ ضؾحي اهلوصؿلِّ ظـد ظبد افرزاق  -

ِة (( . ًْ ذم افِعدَّ وَك ـَ  ادُخَتؾَِعُي ذم افطَّالِق ، َمو 

، ؿول : )) جَيِري (5)، وابـ أيب صقبي (4)ظـد ظبد افرزاق  وأثر ابـ مسعقٍد  -

ِة (( . ًْ ذم افِعدَّ وَك ـَ  افطَّالُق َظَذَ ادُخَتؾَِعِي مو 

ًْ (6)ظـد ابـ أيب صبقي  وأثر أيب افدرداء  - ، ؿول: )) فؾُؿخَتؾَِعِي َضاَلٌق َمو َداَم

ِة (( . ًْ ذم افِعدَّ   َداَم

 وافراجح األوُل ، واهلل أظؾؿ .

                                                 

 مـ شقرة افبؼرة. 230اآليي   ( 1)

 (  685/  2افؾبوب ذم اجلؿع بغ افسـي وافؽتوب )  (  2)

 ( 11782برؿؿ  489/  6ادصـَّػ ) ذم  (  3)

 (  11784برؿؿ  489/  6ذم ادصـَّػ )  (  4)

 ( 18470برؿؿ  125/  4ذم ادصـَّػ )  (  5)

 (  18471برؿؿ  125/  4ذم ادصـَّػ )  (  6)
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 وَُيَاُب طن أدلة الؼول الثاين : 

    بلن ادشفقر مـ ظبورات افصحوبي ؾؿـ بعدهؿ ذم تػسر اآليي بلنَّ اهلل ظود

متوم افؽالم ذم  إػچىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبچ بؼقفف

ي هلؿ ذم اآليي. (1)افطالق، وفقس افػسخ  : وظؾقف ؾال حجَّ

    وبلنَّ مرشؾ ظعِّ بـ ضؾحي خٌز ال أصؾ فف ، شوؿف ظبد افرزاق ظـ

، وؿول  إشَّمظقؾ بـ ظقَّوش ، ظـ افعالء بـ ظتبي ، ظـ ظعِّ بـ ضؾحي ، ظـ افـبلِّ 

 ؾؾؿ كجد فف أصاًل (( .  ظؼبف : )) ؾذـركوه فؾثقري ، ؾؼول : شلفـو ظـف

    ، وبلنَّ ادلثقر ظـ ابـ مسعقٍد وأيب افدرداء مل يثبً ظـفَّم مـ وجٍي صحقٍح

 ، واهلل أظؾؿ . (2)ؿوفف ابـ ادـذر ذم )) األوشط (( 

 

  

                                                 

  139/  1، ))زاد ادسر ((البـ اجلقزي 487/  2اكظر: ))جومع افبقون ((البـ جرير  (  1)

 (  325/  9األوشط )  (  2)
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 خامتة البحث 

ذم خومتي افبحٌ ال يسعـل شقى أن أمحد اهلل تعوػ وأصؽره وأثـل ظؾقف بَّم هق 

 وؾؼـل إلظداده وؾؼ مو تراه.أهؾف ظذ أن 

ًُ ؾقف ُؿصورى جفدي، وأودظتف  ، وحسبل أين بذف وال يعدو ـقكف ُجفد ادؼؾِّ

الً افقصقل بف إػ  ًُ بؿراجعتف وتـؼقحف، ُمممِّ مو بؾغف ظؾؿل، ووشعف ؾفؿل، واظتـق

ف مـ افعـويي واالهتَّمم.  مو يستحؼُّ

ـ كؼٍص، أو يسؾؿ مـ خطل، ؽر أنَّ ادرء ـ مفَّم بذل واجتفد ـ فـ ُيؾق ظؿؾف م

 تؾؽ ُشـَُّي اهلل ذم ظبوده. 

ؾلشلفف شبحوكف افعػق ظـ اخلطل وافتؼصر، ـَّم أشلفف ذم ظاله أن جيعؾ هذا 

 اجلفد خوفًصو ُمتؼبَّاًل ظـده، إكف شبحوكف ويلُّ ذفؽ وافؼودُر ظؾقف.

 وأشتلذن ـ أخل افؼورئ افؽريؿ ـ ذم خومتي هذا افبحٌ أن أذـر أبرز كتوئجف،

 وافػقائد ادستػودة مـف، ؾلؿقل: 

 من أبرز كتائجه وفوائده :

  : أنَّ اخلُؾع ُيػوِرُق افطالَق ذم مسوئؾ ، مـفو 

 . ة ادُختؾِعي ؾقف حقضٌي واحدٌة ظذ افؼقل افراجح  أن ظدَّ

 . وأنَّ افزوج ال يؿؾؽ ؾقف افرجعي ظذ افؼقل افراجح 

 افطفر افذي جومعفو افزوج ؾقف. وأنَّ اخلُؾع ُيبوح ذم حول احلقض، وـذا ذم حول 
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   جقا حديٌ ابـ ظبوٍس ، وحديٌ  -أيًضو  -ُيستَػوُد مـ ـقن األئؿي افذيـ مل ُُيرِّ

ة ادختؾعي  ذ ذم مصـػوهتؿ أكف مل يبؾغفؿ مو ثبً ؾقفَّم مـ أنَّ ظدَّ افربقِّع بـً ُمعقِّ

هتو ثالثي ؿروء ، ـَّم تؼدَّ  م: إظَّمالً آليي حقضٌي واحدٌة : ؾؾفذا أمجعقا ظذ أنَّ ظدَّ

ة ادطؾؼي.  ظدَّ

 ؾفذا ممو ُيعتذر هلؿ بف.  

  أنَّ ـؾَّ مـ جوز ضالؿف جوز ُخؾعف، وأمو ادرأة ؾال جيقز ُخؾعفو إالَّ أن تؽقن

 . (1)موفؽًي أمرهو 

 . كؼؾ ابـ ظبد افز ظـ اإلموم موفؽ افػرق بغ ادختؾعي وادػتديي وادبوِرئي 

  ؿول : ادُخَتؾَِعُي هل افتل اختؾعً مـ مجقع موهلو ، وادُػَتديُي هل افتل اؾتدت

ببعضف ، وادَُبوِرئُي هل افتل بورأت زوجفو ؿبؾ افدخقل هبو ، وؿد ُيستعؿؾ بعُض 

 . (2)ذفؽ مقضع بعض 

  ِّصحقحف (( ذم حلديٌ ابـ ظبوٍس ريض اهلل ظـفَّم مـ فطوئػ إخراج افبخوري (( :

 مرتغ مقصقالً ، ومرتغ مرشاًل ، وأورده مرتغ ُمعؾًَّؼو .أكف أخرجف 

  ؿول ابـ حجر: ُيسَتػوُد مـ إخراج افبخوريِّ حلديٌ ابـ ظبوٍس ريض اهلل ظـفَّم

َم افقاِصُؾ ، وفق ـون افذي  ذم افصحقح أنَّ األـثر إذا وصؾقا وأرشؾ األؿؾ َؿدِّ

م روايي افقاصؾ ظذ   ادرشؾ مطؾًؼو.أرشؾ أحػظ، وال يؾزم مـف أن ُتؼدَّ

                                                 

 . 471/  1اكظر : )) افؽوذم (( البـ ظبد افز  (  1)

 ( . 471/  1افؽوذم )  (  2)
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   وؿول: إنَّ افراوي إذا مل يؽـ ذم افدرجي افعؾقو مـ افضبط، وواؾؼف مـ هق مثُؾف

 اظتضد وؿوومً افروايتون روايي افضوبط ادتؼـ.

  (1)وؿول: إنَّ أحوديٌ صحقح افبخوريِّ ُمتػووتي ادرتبي إػ صحقٍح وأصح . 

ورشقفف كبقـو حمؿٍد ، وظذ آفف هذا مو تقَسَّ مجعف ، وصذَّ اهلل وشؾَّؿ ظذ ظبده 

 وصحبف أمجعغ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 . 497/  9اكظر : )) ؾتح افبوري ((  (  1)
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 ثبُت ادصادر وادراجع 

 .افؼرآن افؽريؿ 

 - أ -
  االختقورات افػؼفقي فشقخ اإلشالم ابـ تقؿقَّي، اختقور ظالء افديـ ظع بـ حمؿد

 1418، 1افبعع، َتؼقؼ أمحد بـ حمؿد اخلؾقؾ، كؼ دار افعوصؿي بوفريوض، ط

 هـ.

  ـف ادقضل مـ معوين افرأي االشتذـور اجلومع دذاهى ؾؼفوء األمصور ؾقَّم تضؿَّ

واآلثور أليب ظؿر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ ظبد افز افـَّؿري، َتؼقؼ شومل حمؿد ظطو، 

ض، تصقير دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط  هـ. 1427، 2وحمؿد ظع معقَّ

 بـ حمؿد بـ األثر، َتؼقؼ ظع  ُأشد افغوبي ذم معرؾي افصحوبي أليب احلسـ ظع

ض، وظودل أمحد ظبد ادقجقد، تصقير دار افؽتى افعؾؿقي، بروت،  حمؿد معقَّ

 هـ.1424، 2ط

  اإلصوبي ذم متققز افصحوبي أليب افػضؾ أمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين، َتؼقؼ

د. ظبد اهلل بـ ظبد ادحسـ افسـل بوفتعوون مع مرـز افبحقث بدار هجر، كؼ 

 هـ. 1429، 1ر هجر بوفؼوهرة، طدا

  األكسوب أليب شعد ظبد افؽريؿ بـ حمؿد افسؿعوين، َتؼقؼ افعالمي ظبد افرمحـ

 هـ. 1400، 2بـ حيقك ادعؾِّؿل، كؼ مؽتبي ابـ تقؿقَّي، افؼوهرة، ط

  ،اين، َتؼقؼ مشعؾ بـ بوين ادطري األوائؾ أليب ظروبي احلسغ بـ أيب معؼ احلرَّ

 هـ.1424، 1، طكؼ دار ابـ حزم
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   األوشط ذم افســ واإلمجوع واالختالف أليب بؽر حمؿد بـ إبراهقؿ بـ ادـذر

، 1افـقسوبقري، َتؼقؼ د. أمحد بـ حمؿد حـقػ، كؼ دار ضقبي بوفريوض، ط

 هـ.1405

 -ب  -
  ،بحر افدم ؾقؿـ تؽؾَّؿ ؾقف اإلموم أمحد أليب ادحوشـ يقشػ بـ احلسـ بـ ادزد

، 1َتؼقؼ روحقي ظبد افرمحـ افسقيػل، تصقير دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

 هـ . 1413

  افبحر افرائؼ ذح ــز افدؿوئؼ فزيـ افديـ بـ إبراهقؿ بـ ُكجقؿ احلـػل، ظـويي

 هـ. 1418، 1افعؾؿقي، بروت، ط زـريو ظؿرات، تصقير دار افؽتى

  .ار، َتؼقؼ د ور ادعروف بؿسـد افبزار أليب بؽر أمحد بـ ظؿرو افبزَّ افبحر افزخَّ

حمػقظ افرمحـ زيـ اهلل، كؼ مؽتبي افعؾقم واحلؽؿ بودديـي افـبقيي، ط. ظوم 

 هـ . 1424

 ؼ دار بدائع افصـوئع ذم ترتقى افؼائع أليب بؽر بـ مسعقد افؽوشوين، ظـويي وك

 هـ . 1417، 1افػؽر فؾطبوظي وافـؼ، بروت، ط

  بدايي ادجتفد وَّنويي ادؼتصد فؾؼويض حمؿد بـ أمحد بـ ُرصد افؼرضبل، كؼ

 هـ . 1427، 2وظـويي دار ابـ حزم، بروت، ط

  ب أليب احلسغ حيقك بـ أيب اخلر افعؿراين، َتؼقؼ ؿوشؿ حمؿد افبقون ذح ادفذَّ

 هـ . 1428، 2ـفوج بجدة، طافـقري، كؼ دار اد

  بقون افقهؿ واإلهيوم افقاؿعغ ذم ـتوب األحؽوم أليب احلسـ ظع بـ حمؿد بـ
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 هـ .  1418 1افؼطون، َتؼقؼ د. احلسغ آيً شعقد كؼ دار ضقبي بوفريوض، ط 

 -ت  -
 . توريخ ابـ حمرز ظـ أيب زـريو حيقك بـ معغ = معرؾي افرجول فقحقك بـ معغ 

 د افطزاين ظـ أيب زـريو حيقك بـ معغ، َتؼقؼ وكؼ كظر حمؿد توريخ ابـ مرث

 هـ .  1410، 1افػريويب، ط

  توريخ أشَّمء افثؼوت أليب حػص ظؿر بـ أمحد بـ صوهغ، َتؼقؼ حمؿد بـ ظع

 هـ . 1430، 1األزهري، كؼ دار افػوروق احلديثي بؿك، ط

 حمؿد بـ أمحد افذهبل،  توريخ اإلشالم ووؾقوت ادشوهر واألظالم أليب ظبد اهلل

اد معروف، كؼ دار افغرب اإلشالمل، تقكس، ط  1424، 1َتؼقؼ د. بشور ظقَّ

 هـ .

 . توريخ بغداد = توريخ  مديـي افسالم 

  توريخ مديـي دمشؼ افؽبر أليب افؼوشؿ ظع بـ احلسـ بـ ظسوـر، َتؼقؼ ظؿر بـ

 هـ . 1415ؽرامي افعؿروي، كؼ دار افػؽر، بروت، ط ظوم 

 وريخ افدوري فقحقك بـ معغ = افتوريخ افؽبر البـ معغ .ت 

  توريخ ظثَّمن افدارمل ظـ أيب زـريو حيقك بـ معغ، َتؼقؼ د. أمحد حمؿد كقر

 هـ . 1400شقػ، كؼ دار ادلمقن بدمشؼ، ط. ظوم 

  افتوريخ افؽبر فقحل بـ معغ، روايي ظبوس افدوري، َتؼقؼ د. أمحد حمؿد كقر

 هـ . 1399، 1فبحٌ افعؾؿل ذم جومعي افعزيز بجدة، طشقػ، كؼ مرـز ا
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   افتوريخ افؽبر أليب ظبد اهلل حمؿد بـ إشَّمظقؾ افبخوري، تصقير دار افػوروق

 هـ. 1407احلديثي بوفؼوهرة، ظوم 

  توريخ مديـي افسالم أليب بؽر أمحد بـ ظع اخلطقى افبغدادي، َتؼقؼ د. بشور

اد معروف، كؼ دار افغرب اإلشال  هـ . 1422، 1مل، بروت، طظقَّ

  َتػي األحقذي بؼح جومع افسمذي أليب افعال حمؿد ظبد افرمحـ بـ ظبد

 افرمحـ حمؿد ظثَّمن، كؼ دار افػؽر، بروت. افرحقؿ ادبورـػقري، َتؼقؼ ظبد

  ،َتػي افتحصقؾ ذم ذـر رواة ادراشقؾ أليب زرظي أمحد بـ ظبد افرحقؿ افعراؿل

ادطؾى وآخريـ، كؼ مؽتبي اخلوكجل بوفؼوهرة،  َتؼقؼ د. رؾعً ؾقزي ظبد

 هـ.  1420، 1ط

  ،َتػي افؾبقى ذم ذح افتؼريى فتؼلِّ افديـ حمؿد بـ أيب احلسـ بـ دؿقؼ افعقد

 هـ.1429، 1َتؼقؼ د. ظبد افستور افؽبقز، كؼ دار ابـ حزم، بروت، ط

 ؿرات، تصقير تذـرة احلػوظ أليب ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد افذهبل، ظـويي زـريو ظ

 هـ . 1428، 2دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

  ترتقى اددارك وتؼريى ادسوفؽ دعرؾي أظالم مذهى موفؽ أليب افػضؾ افؼويض

ظقوض بـ مقشك افقحصبل ، َتؼقؼ حمؿد بـ توويً افطـجل وآخريـ، كؼ 

 هـ. 1403، 2وزارة األوؿوف وافشمون اإلشالمقي بودغرب، ط

  تعريػ أهؾ افتؼديس بؿراتى ادقصقؾغ بوفتدفقس أليب افػضؾ أمحد بـ ظع بـ

حجر افعسؼالين، َتؼقؼ د. ظبد افؼودر بـ شؾقَّمن افبـداري وحمؿد أمحد ظبد 
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 هـ. 1407، 2افعزيز، كؼ مؽتبي افبوز، مؽي ادؽرمي، ط 

  تغؾقؼ افتعؾقؼ ظذ صحقح افبخوري أليب افػضؾ أمحد بـ ظع بـ حجر

، 2الين، َتؼقؼ شعقد بـ ظبد افرمحـ افؼزؿل، كؼ ادؽتى اإلشالمل، طافعسؼ

 هـ . 1420

 . تػسر ابـ جرير افطزي = جومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآن 

  تػسر افؼرآن افعظقؿ أليب افػداء إشَّمظقؾ بـ ـثر افدمشؼل، َتؼقؼ وكؼ دار

 هـ.  1417، 1إحقوء افساث افعريب، بروت، ط

  أليب افػضؾ أمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين، َتؼقؼ ظودل تؼريى افتفذيى

 هـ. 1416، 1ُمرصد، كؼ ممشسي افرشوفي، بروت، ط

  افتؾخقص احلبر ذم ختريٍ أحوديٌ افراؾعل افؽبر أليب افػضؾ أمحد بـ ظع بـ

 اهلل هوصؿ افقَّمين، كؼ دار ادعرؾي، بروت .  حجر افعسؼالين، ظـويي ظبد

 ًبو ظذ األبقاب افػؼفقي أليب ظؿر افتؿفقد دو ذم ا دقضل مـ ادعوين واألشوكقد مرتَّ

افز افـَّؿري، َتؼقؼ أشومي بـ إبراهقؿ، كؼ مؽتبي  يقشػ بـ ظبد اهلل بـ ظبد

 هـ . 1428، 4افػوروق احلديثي بوفؼوهرة، ط

  تـؼقح افتحؼقؼ ذم أحوديٌ افتغؾقؼ أليب ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد بـ ظبد اهلودي

ادؼدد، َتؼقؼ شومل بـ حمؿد جود اهلل وظبد افعزيز بـ كوس اخلبوين، كؼ دار 

 هـ . 1428، 1أضقاء افسؾػ بوفريوض، ط

  هتذيى األشَّمء وافؾغوت أليب زـريو حيقك بـ ذف افـقوي، َتؼقؼ مصطػك ظبد
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 هـ . 1428، 1افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط ر ظطو، تصقير دارافؼود 

  هتذيى افتفذيى أليب افػضؾ أمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين، َتؼقؼ ظودل

 هـ . 1416، 1مرصد وإبراهقؿ افزيبؼ، كؼ ممشسي افرشوفي، بروت، ط

 قؾ هتذيى شــ أيب داود أليب ظبد اهلل حمؿد بـ أيب بؽر بـ افؼقِّؿ، َتؼقؼ د. إشَّمظ

 هـ . 1428، 1ادعورف بوفريوض، ط بـ ؽوزي مرحبو، كؼ دار

  ـل ظبد افرمحـ وج يقشػ بـ افزَّ هتذيى افؽَّمل ذم أشَّمء افرجول أليب احلجَّ

اد معروف، كؼ ممشسي افرشوفي، بروت، ط ي، َتؼقؼ د. بشور ظقَّ ، 1ادِزِّ

 هـ . 1418

  ظبد افسالم حمؿد هتذيى افؾغي أليب مـصقر حمؿد بـ أمحد األزهري، َتؼقؼ

 هورون وآخريـ، كؼ افدار ادكيي فؾتلفقػ وافسمجي بؿك .

  ـ، َتؼقؼ دار افتقضقح فؼح اجلومع افصحقح أليب حػص ظؿر بـ ظع بـ ادؾؼِّ

افػالح فؾبحٌ افعؾؿل بنذاف خوفد افربوط ومجعي ؾتحل، كؼ وزارة األوؿوف 

 هـ.1429، 1افؼطريي، ط

 -ث  -
 ؿد بـ حبَّون افبستل، ظـويي إبراهقؿ صؿس افديـ، وترـل افثؼوت أليب حوتؿ حم

 هـ. 1419، 1افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط ؾرحون ادصطػك، تصقير دار

 -ج  -
  جومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآن أليب جعػر حمؿد بـ جرير افطزي، تصقير دار

 هـ. 1412، 1افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط
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   افســ ظـ رشقل اهلل جومع افسمذي = اجلومع ادختك مـ  أليب ظقسك

 افسمذي .

  اجلومع افصحقح ادختك ادسـد مـ حديٌ رشقل اهلل  وشــف وأيومف أليب

، 1ظبد اهلل حمؿد بـ إشَّمظقؾ افبخوري، ظـويي وكؼ ادؽتبي افسؾػقي بوفؼوهرة، ط

 هـ . 1400

 أيب بؽر  اجلومع افصغر ذم أحوديٌ افبشر افـذير جلالل افديـ ظبد افرمحـ بـ

 افسققضل، تصقير دار افؽتى افعؾؿقي، بروت.

  اجلومع افصغر وذحف افـوؾع افؽبر أليب ظبد اهلل حمؿد بـ احلسـ افشقبوين، كؼ

 هـ.  1406دار ظومل افؽتى، بروت، ط. ظوم 

  اجلومع ادختك مـ افســ ظـ رشقل اهلل  ومعرؾي افصحقح وادعؾقل ومو ـون

حمؿد بـ ظقسك افسمذي، ظـويي مجوظي مـ افبوحثغ  ظؾقف افعؿؾ أليب ظقسك

، 1بنذاف افشقخ صوفح بـ ظبد افعزيز آل افشقخ، كؼ دار افسالم بوفريوض، ط

 هـ، ذم جمؾٍد واحٍد. 1420

  اجلرح وافتعديؾ أليب حمؿد ظبد افرمحـ بـ أيب حوتؿ افرازي، َتؼقؼ مصطػك ظبد

 هـ . 1422، 1بروت، طافؽتى افعؾؿقي،  افؼودر ظطو، تصقير دار

 -ح  -
   . حوصقي ابـ ظوبديـ ) ذم افػؼف احلـػل ( = ردُّ ادحتور ظذ افدرِّ ادختور 

  احلووي افؽبر ذح خمتك ادَُزين أليب احلسـ ظع بـ حمؿد ادووردي، َتؼقؼ ظع

ض وظودل أمحد ظبد ادقجقد، تصقير دار افؽتى افعؾؿقي، بروت،  حمؿد معقَّ
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 هـ.1419ط. ظوم  

 -ز  -
  رِّ ادختور افشفر بحوصقي ابـ ظوبديـ دحؿد أمغ بـ ظؿر بـ ردُّ ادحتور ظذ افدُّ

ظبد افعزيز بـ ظوبديـ، َتؼقؼ ظبد ادجقد ضعؿف حؾبل، كؼ دار ادعرؾي، بروت، 

 هـ .  1420، 1ط

 -ع  -
 شؾسؾي األحوديٌ افصحقحي دحؿد كوس افديـ األفبوين، كؼ مؽتبي ادعورف 

 هـ.1415بوفريوض، ط. ظوم 

  افســ فسعقد بـ مـصقر اخلراشوين، َتؼقؼ حبقى افرمحـ األظظؿل، تصقير دار

 افؽتى افعؾؿقي، بروت .

  ،افســ أليب حمؿد ظبد اهلل بـ ظبد افرمحـ افدارمل، َتؼقؼ د. مصطػك ديى افبغو

 هـ . 1417، 2كؼ دار افؼؾؿ، بروت، ط

 صعٌ افسجستوين، ظـويي ظزت ظبقد افدظوس افســ أليب داود شؾقَّمن بـ األ

 هـ. 1418، 1وظودل افسقد، كؼ دار ابـ حزم، بروت، ط

  . شــ افـسوئل افصغرى = ادجتبك مـ افســ فؾـسوئل 

  افســ أليب ظبد اهلل حمؿد بـ يزيد بـ موجف، َتؼقؼ حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل، كؼ

 هـ . 1419، 1دار احلديٌ بوفؼوهرة، ط

  ظبد اهلل حمؿد بـ يزيد بـ موجف، ظـويي مجوظي مـ افبوحثغ بنذاف افســ أليب

 1420، 1افشقخ صوفح بـ ظبد افعزيز آل افشقخ، كؼ دار افسالم بوفريوض، ط
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هـ، ذم جمؾٍد واحٍد، وهل مؼوبؾي ظذ افـسخي ادطبقظي بتحؼقؼ حمؿد ؾماد ظبد  

 هـ . 1419، 1افبوؿل، كؼ دار احلديٌ بوفؼوهرة، ط

 يب احلسـ ظع بـ ظؿر افدارؿطـل، وبحوصقتف افتعؾقؼ ادغـل ظذ افســ أل

 هـ . 1413، 3افدارؿطـل أليب افطقِّى حمؿد آبودي، كؼ ظومل افؽتى، بروت، ط

  افســ افؽزى أليب ظبد افرمحـ أمحد بـ صعقى افـسوئل، َتؼقؼ د. ظبد افغػور

قي، بروت، ـَسوي حسـ، تصقير دار افؽتى افعؾؿ شؾقَّمن افبـداري وشقد

 هـ.1411، ظوم 1ط

  افســ افؽزى أليب ظبد افرمحـ أمحد بـ صعقى افـسوئل، َتؼقؼ حسـ ظبد ادـعؿ

صؾبل بؿسوظدة مؽتى َتؼقؼ افساث بؿمشسي افرشوفي، وإذاف صعقى 

 هـ . 1421، 1األركوؤوط، كؼ ممشسي افرشوفي، بروت، ط

 ذم حوصقتفو اجلقهر افـؼل افســ افؽزى أليب بؽر أمحد بـ احلسغ افبقفؼل، و

 افػؽر، بروت، مصقرة ظـ افطبعي اهلـديي .    البـ افسـَّمين، كؼ دار

  شماالت أيب إشحوق إبراهقؿ بـ اجلـقد أليب زـريو حيقك بـ معغ ذم اجلرح

وافتعديؾ، َتؼقؼ حمؿد بـ ظع األزهري، كؼ دار افػوروق احلديثي، افؼوهرة، 

 هـ . 1428، 1ط

 ؽر األثرم فإلموم أمحد بـ حـبؾ ذم اجلرح وافتعديؾ، َتؼقؼ حمؿد شماالت أيب ب

 هـ . 1428، 1افػوروق احلديثي، افؼوهرة، ط بـ ظع األزهري، كؼ دار

  شماالت أيب بؽر افزؿوين أليب احلسـ ظع بـ ظؿر افدارؿطـل ذم اجلرح
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افؼوهرة، وافتعديؾ، َتؼقؼ حمؿد بـ ظبد اهلل األزهري، كؼ دار افػوروق احلديثي،  

 هـ . 1427، 1ط

  شماالت أيب ُظبقد اآلجري أليب داود افسجستوين ذم معرؾي افرجول وجرحفؿ

وتعديؾفؿ، َتؼقؼ حمؿد بـ ظع األزهري، كؼ دار افػوروق احلديثي بوفؼوهرة، 

 هـ . 1431، 1ط

  شر أظالم افـبالء أليب ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد افذهبل، َتؼقؼ د. بشور ظقاد

  ممشسي افرشوفي، بروت.معروف، كؼ

  افسر اجلرار ادتدؾؼ ظذ حدائؼ األزهور، دحؿد بـ ظع افشقـوين، َتؼقؼ حمؿقد

 افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط. األوػ.  إبراهقؿ زايد، كؼ دار

 -ش  -
  .افشجرة ذم أحقال افرجول أليب إشحوق إبراهقؿ بـ يعؼقب اجلُقزجوين، َتؼقؼ د

 م. 2010، 2تصقير مؽتبي تبقك فؾـؼ، افؼوهرة، صظبد افعؾقؿ افبستقي، 

  ذح صحقح افبخوري أليب احلسـ ظع بـ خؾػ بـ بطَّول ادوفؽل، َتؼقؼ

 هـ . 1424، 1مصطػك ظبد افؼودر ظطو، تصقير دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

  ،ذح افسـي أليب حمؿد احلسغ بـ مسعقد افبغقي، َتؼقؼ ظع حمؿد معقض

هـ  1424، 2ادقجقد، تصقير دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط وظودل أمحد ظبد

. 

  ذح مشؽؾ اآلثور أليب جعػر أمحد بـ حمؿد افطحووي ، َتؼقؼ وترتقى خوفد

 هـ. 1420، 1بؾـسقي بوفريوض، ط حمؿقد افربوط، كؼ دار
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   ،افؼح ادؿتع ظذ زاد ادستؼـع أليب ظبد اهلل افشقخ حمؿد بـ صوفح بـ ُظثقؿغ

 هـ. 1427، 1ابـ اجلقزي فؾـؼ، افريوض، ط كؼ دار

  صعى اإليَّمن أليب بؽر أمحد بـ احلسغ افبقفؼل، َتؼقؼ حمؿد افسعقد بسققين

 هـ . 1410، 1زؽؾقل، تصقير دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

 -ص  -
  صحقح افبخوري = اجلومع افصحقح ادسـد مـ حديٌ رشقل اهلل  وشــ

 وأيومف .

  صحقح اجلومع افصغر وزيودتف دحؿد كوس افديـ األفبوين، إذاف زهر

 هـ.  1408، 3افشوويش، كؼ ادؽتى اإلشالمل، بروت، ط

  ،صحقح شــ أيب داود دحؿد كوس افديـ األفبوين، كؼ مؽتبي ادعورف بوفريوض

 هـ . 1419، 1ط

  مصطػك افصحقح أليب بؽر حمؿد بـ إشحوق بـ خزيؿي، َتؼقؼ د. حمؿد

 هـ . 1424، 3األظظؿل، كؼ ادؽتى اإلشالمل، بروت، ط

  افصحقح دحؿد بـ حبَّون افبستل، بستقى ظالء افديـ ابـ بؾبون، َتؼقؼ صعقى

 هـ .  1418، 3األركوؤوط، كؼ ممشسي افرشوفي، بروت، ط

  ،افصؾي أليب افؼوشؿ خؾػ بـ ظبد ادؾؽ بـ بشؽقال، َتؼقؼ جالل األشققضل

 هـ. 1429، 1افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط تصقير دار

 -ض  -
  افضعػوء افصغر أليب ظبد اهلل حمؿد بـ إشَّمظقؾ افبخوري، َتؼقؼ حمؿد إبراهقؿ
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 هـ. 1406، 1زايد، كؼ دار ادعرؾي، بروت، ط 

  افضعػوء وادسوـقن أليب احلسـ ظع بـ ظؿر افدارؿطـل، َتؼقؼ مقؾَّؼ بـ ظبد

 هـ . 1404، 1تبي ادعورف بوفريوض، طاهلل بـ ظبد افؼودر، كؼ مؽ

  افضعػوء وادسوـقن أليب ظبد افرمحـ أمحد بـ صعقى افـسوئل ادطبقع ذم ذيؾ

افضعػوء افصغر فؾبخوري، َتؼقؼ حمؿقد إبراهقؿ زايد، كؼ دار ادعرؾي، بروت، 

 هـ.1406، 1ط

 -ط  -
  ،وظ جلالل افديـ ظبد افرمحـ بـ أيب بؽر افسققضل َتؼقؼ جلـي مـ ضبؼوت احلػَّ

 هـ . 1403، 1افعؾَّمء، تصقير دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

  بؽل، َتؼقؼ حمؿقد ضبؼوت افشوؾعقي افؽزى أليب كك ظبد افقهوب بـ ظع افسُّ

 1383، 1افطـوجل وظبد افػتوح احلؾق، كؼ دار إحقوء افؽتى افعربقي بؿك، ط

 هـ .

 فشفر بوبـ ؿويض صفبي، َتؼقؼ ظبد ضبؼوت افشوؾعقي أليب بؽر بـ أمحد بـ حمؿد ا

 هـ . 1398، 1افعؾقؿ خون، كؼ جمؾس دائرة ادعورف بوهلـد، ط

  ،افطبؼوت افؽزى أليب ظبد اهلل حمؿد بـ شعد، َتؼقؼ حمؿد ظبد افؼودر ظطو

 هـ . 1418، 2تصقير دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

 ققضل، مراجعي وضبط ضبؼوت ادػَسيـ جلالل افديـ ظبد افرمحـ بـ أيب بؽر افس

 هـ . 1403، 1جلـي مـ افعؾَّمء، كؼ مؽتبي ظبوس افبوز، مؽي ادؽرمي، ط
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 -ع  - 
  ،ظورضي األحقذي بؼح جومع افسمذي أليب بؽر حمؿد بـ ظبد اهلل بـ افعريب

 هـ . 1418، 1َتؼقؼ مجول مرظشع، تصقير دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

  بوفؼح افؽبر أليب افؼوشؿ ظبد افؽريؿ بـ حمؿد افعزيز ذح افقجقز ادعروف

ض وظودل ظبد ادقجقد، تصقير دار افؽتى افعؾؿقي،  افراؾعل، َتؼقؼ ظع معقَّ

 هـ .1417، 1بروت، ط

  افعؾؾ أليب حمؿد ظبد افرمحـ بـ أيب حوتؿ افرازي، َتؼقؼ ؾريؼ مـ افبوحثغ

 ـ .ه 1427، 1خوفد اجلريز، ط بنذاف د. شعد احلؿقِّد ود.

  ،افعؾؾ افؽبر أليب ظقسك حمؿد بـ ظقسك افسمذي بستقى أيب ضوفى افؼويض

َتؼقؼ حمؿقد حمؿد خؾقؾ وصبحل افسومرائل، كؼ ادؽتبي اإلشالمقي بوفؼوهرة، 

 هـ.1428، 1ط

  .افعؾؾ ومعرؾي افرجول فإلموم أمحد بـ حـبؾ، َتؼقؼ د . ضؾعً ؿقجبقؽقً، ود

اح أوؽع، كؼ ادؽت  م . 1987بي اإلشالمقي، اشتوكبقل، ط. ظوم إشَّمظقؾ جرَّ

  .افعؾؾ افقاردة ذم األحوديٌ أليب احلسـ ظع بـ ظؿر افدارؿطـل، َتؼقؼ د

 1حمػقظ افرمحـ زيـ اهلل افسؾػل، كؼ دار ضبقي بوفريوض، ط

 -ف  -
  افػتووى فشقخ اإلشالم تؼل افديـ أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ تقؿقَّي، مجع وترتقى

 هـ .  1418ـ بـ حمؿد بـ ؿوشؿ، ط. ظوم افشقخ ظبد افرمح

  ؾتح افبوري بؼح صحقح افبخوري أليب افػضؾ أمحد بـ ظع بـ حجر

٧٠٤



   
 84 «دراسة حديثية فقهية»يف اخللع رضي اهلل عنهما جزء فيه دراسة حديث ابن عباس     

، 1افبوؿل، كؼ مؽتبي دار افسالم بوفريوض، ط افعسؼالين، ظـويي حمؿد ؾماد ظبد 

 هـ . 1418

  افػروع فشؿس افديـ حمؿد بـ مػؾح ادؼدد، َتؼقؼ د. ظبد اهلل بـ ظبد ادحسـ

 هـ . 1424، 1افسـل، كؼ ممشسي افرشوفي، بروت، ط

  ؾقض افؼدير ذح اجلومع افصغر دحؿد ظبد افرؤوف ادـووي، َتؼقؼ أمحد ظبد

 هـ. 1427، 3افسالم، تصقير دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

 -ك  -
  افؽوصػ ظـ حؼوئؼ افســ فؼف افديـ احلسغ بـ حمؿد افطقبل، َتؼقؼ حمؿد

 هـ. 1422، 1افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط ير دارظع شؿؽ، تصق

  افؽوصػ ذم معرؾي مـ فف روايي ذم افؽتى افستي أليب ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد

 هـ. 1418، 1افذهبل، َتؼقؼ صدؿل مجقؾ افعطَّور، كؼ دار افػؽر، بروت، ط

  افؽوذم ذم افػؼف ظذ مذهى أهؾ ادديـي أليب ظؿر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ ظبد افز

، 1افـَّؿري، َتؼقؼ د. حمؿقد أمحد افؼقسقي، كؼ ممشسي افـداء، أبق طبل، ط

 هـ .  1424

  افؽومؾ ذم ضعػوء افرجول أليب أمحد ظبد اهلل بـ ظدي اجلُرجوين، َتؼقؼ ظودل

ض، تصقير دار افؽتى افعؾؿقي، بروت،  أمحد ظبد ادقجقد وظع حمؿد معقَّ

 هـ. 1418، 1ط

 -ه  -
  افػضؾ أمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين، ظـويي وكؼ دار فسون ادقزان أليب
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 هـ.1408، 1افػؽر، بروت، ط 

  .افؾبوب ذم اجلؿع بغ افـسي وافؽتوب أليب حمؿد ظع بـ زـريو ادـبجل، َتؼقؼ د

 هـ.1414، 2حمؿد ؾضؾ ادراد، كؼ دار افؼؾؿ، دمشؼ، ط

-  ً- 
  مجوظي مـ افعؾَّمء، كؼ ادبسقط فشؿس افديـ حمؿد بـ أمحد افَسخز، ظـويي

 دار ادعرؾي، بروت .

  ادجتبك مـ افســ أليب ظبد افرمحـ أمحد بـ صعقى افـسوئل، َتؼقؼ ظبد افػتوح

ة، كؼ دار افبشوئر اإلشالمقي، بروت، ط  هـ. 1409، 2أبق ؽدَّ

  ثغ أليب حوتؿ حمؿد بـ حبَّون افبستل، َتؼقؼ محدي بـ ظبد ادجروحقن مـ ادحدِّ

 هـ . 1420، 1افصؿقعل بوفريوض، ط فسؾػل، كؼ دارادجقد ا

  جمؿع افزوائد ومـبع افػقائد فـقر افديـ ظع بـ أيب بؽر اهلقثؿل، َتؼقؼ حمؿد ظبد

 هـ . 1422، 1افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط افؼودر ظطو، تصقير دار

 جمؿقع ؾتووى ومؼوالت متـقظي أليب ظبد اهلل ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل بـ بوز، مجع 

 .هـ1420، 1ؼ دار افؼوشؿ بوفريوض، طوإذاف د. حمؿد بـ شعد افشقيعر، ك

  ،ادحذَّ أليب حمؿد ظع بـ أمحد بـ حزم افظوهري، َتؼقؼ افشقخ أمحد حمؿد صوـر

 هـ . 1348كؼ إدارة افطبوظي ادـريي بؿك، ط. ظوم 

 َتؼقؼ خمتك شــ أيب داود فزـل افديـ ظبد افعظقؿ بـ ظبد افؼقي ادُـِذري ،

 ادعرؾي، بروت.  حمؿد حومد افػؼل، كؼ دار
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   ،ادراشقؾ أليب حمؿد ظبد افرمحـ بـ أيب حوتؿ افرازي، ظـويي أمحد ظصوم افؽوتى

 هـ . 1403، 1تصقير دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

  ادراشقؾ أليب داود شؾقَّمن بـ األصعٌ افسجستوين، َتؼقؼ د. ظبد اهلل بـ مسوظد

 افصؿقعل بوفريوض. كؼ دارافزهراين، 

  مسوئؾ اإلموم أمحد بـ حـبؾ وإشحوق بـ راهقيف، روايي إشحوق بـ مـصقر

بوط وآخريـ، كؼ دار اهلجرة بوفريوض،  افؽقشٍ، َتؼقؼ د. خوفد بـ حمؿقد افرَّ

 هـ. 1425، 1ط

  مسوئؾ اإلموم أمحد بـ حـبؾ، روايي إشحوق بـ إبراهقؿ افـقسوبقري، إظداد أمحد

 هـ .   1429، 3ادقدة، ادـصقرة، مك، ط ادكي، كؼ داربـ شومل 

  ،ادستدرك ظذ افصحقحغ أليب ظبد اهلل حمؿد بـ ظبد اهلل احلوـؿ افـقسوبقري

وم، كؼ افدار افعثَّمكقي، األردن، ط  هـ . 1428، 1َتؼقؼ صوفح افؾحَّ

 واوي ادسـد فإلموم افشوؾعل بستقى حمؿد ظوبد افسـدي، َتؼقؼ يقشػ ظع افز

 هـ1370ؽتى افعؾؿقي، بروت، ط. ظوم وظزت افعطَّور احلُسقـل، تصقير دار اف

  ادسـد أليب داود شؾقَّمن بـ داود افطقوفز، َتؼقؼ حمؿد حسـ إشَّمظقؾ، تصقير

 هـ . 1425، 1دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

 اف د ادسـد أليب ظبد اهلل أمحد بـ حمؿد بـ حـبؾ، َتؼقؼ ؾريؼ مـ افبوحثغ بنذ

هـ  1429، 2ظبد افف بـ ظبد ادحسـ افسـل، كؼ ممشسي افرشوفي، بروت، ط

. 
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   ادسـد أليب يعذ أمحد بـ ظع ادقصع، َتؼقؼ حسغ شؾقؿ أشد، كؼ مؽتبي

 هـ . 1430، 1افرصد بوفريوض، ط

 . ور ار = افبحر افزخَّ  مسـد افبزَّ

 قوض بـ مقشك مشورق األكقار ظذ صحوح اآلثور أليب افػضؾ افؼويض ظ

 افقحصبل، كؼ ادؽتبي افعتقؼي بتقكس، ودار افساث بوفؼوهرة.

  ادصبوح ادـر ذم ؽريى افؼح افؽبر أليب افعبوس أمحد بـ حمؿد افػققمل، ظـويي

 وكؼ ظودل ُمرصد.

  وم افصـعوين، َتؼقؼ حبقى افرمحـ ادصـَّػ أليب بؽر ظبد افرزاق بـ مهَّ

 هـ . 1403، 2مل، بروت، طاألظظؿل، كؼ ادؽتى اإلشال

  ادصـَّػ ذم األحوديٌ واآلثور أليب بؽر ظبد اهلل بـ حمؿد بـ أيب صقبي، َتؼقؼ

 هـ . 1426، 2حمؿد ظبد افسالم صوهغ، تصقير دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

  معومل افســ أليب شؾقَّمن مَحِْد بـ حمؿد اخلطَّويب، ظـويي ظبد افسالم ظبد افشوذم

 هـ.  1426، 3ر دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، طحمؿد، تصقي

  معجؿ افبؾدان فقوؿقت احلؿقي، َتؼقؼ ؾريد ظبد افعزيز اجلـدي، تصقير دار

 هـ. 1410، 1افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

  ادعجؿ افؽبر أليب افؼوشؿ شؾقَّمن بـ أمحد افطزاين، َتؼقؼ محدي بـ ظبد ادجقد

 هـ . 1422، 2، بروت، طافسؾػل، كؼ دار إحقوء افساث افعريب

  معرؾي افصحوبي أليب ُكعقؿ أمحد بـ ظبد اهلل األصبفوين، َتؼقؼ ظودل بـ يقشػ
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 هـ .  1419، 1افعزازي، كؼ دار افقضـ بوفريوض، ط 

  معرؾي افثؼوت مـ رجول أهؾ افعؾؿ واحلديٌ أليب احلسـ أمحد بـ ظبد اهلل

كؼ مؽتبي افدار بودديـي  افعجع، َتؼقؼ ظبد افعؾقؿ بـ ظبد افعظقؿ افبستقي،

 هـ. 1405، 1افـبقيي، ط

  ادغـل ظـ محؾ األشػور ذم األشػور ذم ختريٍ مو ذم اإلحقوء مـ األخبور أليب

افػضؾ ظبد افرحقؿ بـ احلسغ افعراؿل، َتؼقؼ أذف بـ ظبد ادؼصقد، كؼ دار 

 هـ . 1415، 1ضزيي بوفريوض، ط

 ؼ افديـ أيب حمؿد ظبد اهلل بـ أمحد بـ ادغـل ذم ؾؼف مذهى اإلموم أمحد، دقؾ

 ؿدامي ادؼدد، ظـويي مجوظي مـ افعؾَّمء، كؼ دار افؽتوب افعريب، بروت .

  ادؼدمي ذم ظؾقم احلديٌ أليب ظؿرو ظثَّمن بـ ظبد افرمحـ بـ افصالح

بـ ظقيضي، تصقير دار افؽتى افعؾؿقي،  افشفرزوري، َتؼقؼ صالح بـ حمؿد

 هـ.1416، 1بروت، ط

 ـتؼك مـ افســ ادسـي ظـ رشقل اهلل اد  ،أليب حمؿد ظبد اهلل بـ ظع بـ اجلورود

 هـ.1428، 1َتؼقؼ أيب إشحوق احلقيـل، كؼ دار افتؼقى، مك، ط

  ادقضل فإلموم موفؽ بـ أكس، روايي حيقك بـ حيقك افؾقثل، َتؼقؼ د. خؾقؾ ملمقن

 هـ . 1429، 2صقحو، كؼ دار ادعرؾي، بروت، ط

 االظتدال ذم كؼد افرجول أليب ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد افذهبل، َتؼقؼ ظع  مقزان

 هـ . 1382ادعرؾي، بروت، ط. ظوم  حمؿد افبجووي، كؼ دار

-  ُ- 
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   كصى افرايي ألحوديٌ اهلدايي أليب حمؿد ظبد اهلل بـ يقشػ افزيؾعل، ظـويي وكؼ

 هـ . 1407، 3دار إحقوء افساث افعريب، بروت، ط

  ،افـفويي ذم ؽريى احلديٌ واألثر أليب افسعودات ادُبورك بـ حمؿد اجلزري

افشفر بوبـ األثر، ظـويي رائد بـ صزي بـ أيب ظؾػي، كؼ بغ األؾؽور افدوفقي، 

ن.  ظَّمَّ

  ،كقؾ األوضور ذح مـتؼك األخبور دحؿد بـ ظع افشقـوين، َتؼقؼ خؾقؾ صقحو

 هـ.1419، 1كؼ دار ادعرؾي، بروت، ط

 -ِـ  -
  هدايي افرواة ذم ختريٍ أحوديٌ ادصوبقح وادشؽوة أليب افػضؾ أمحد بـ ظع بـ

حجر افعسؼالين، َتؼقؼ ظع بـ حسـ ظبد احلؿقد احلؾبل، كؼ دار ابـ افؼقؿ 

 هـ . 1422، 1بوفدموم، ط

  هديي افعورؾغ ذم أشَّمء ادمفػغ وآثور ادصـِّػغ إلشَّمظقؾ بوصو، كؼ دار إحقوء

 ساث افعريب، بروت. اف

-  ٔ- 
  وؾقَّوت األظقون وأكبوء أبـوء افزمون أليب افعبوس أمحد بـ حمؿد بـ َخؾِّؽون، َتؼقؼ

 هـ .  2005، 4صودر، بروت، ط د. إحسون ظبوس، كؼ دار
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 (1) فّسع اآلٖات 
 الضفخٛ الطٕزٚ زقىّا اآلٖـــٛ

  افبؼرة 228 ڃ  ڃ چ  چ  چ
  افبؼرة 229 ﮵  ﮶   ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴

  افبؼرة 230 ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  
  افـسوء 4 ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  

  افـسوء 20 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
 

  

                                                 

 ( ؾفرشتفو وؾؼ ترتقى شقرهو ذم افؼرآن، واؿتكت ظذ أول مقضع ترد ذم افبحٌ ؾحسى.1)
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 (1)  فّسع األحادٖث 
ُّْ  احلدٖث  الضفخٛ صخاب

ًِ َحِذيقَرًَُ؟» يَه َعلَْي   اته عثاط «أَذَُشدِّ

ٍَا » ٍَاُخِز الَِّزي لَ َخلِّ َعثِيلَ ََ تيِّع تىد  «َعلَْيَل،  الشُّ

 معُر
 

ٌَِزِي؟ »   حثيثح تىد عٍل «َمْه 

ٍَا» فَاِسْق ََ ٍَا    عائشح «ُخْز تَْعَض َمالِ

ٌَا الىَّثيُّ » ، أَ أُِمَشْخ أن ذَعرَذَّ أَمَش

 «تَحيَضٍح 

تيِّع تىد  الشُّ

 معُر
 

ًِ َحِذيقَرًَُ؟» يَه َعلَْي  عثذ هللا ته «أَذَُشدِّ

 عمشَ

 

ًِ َحِذيقَرًَُ؟» يَه َعلَْي   أوظ ته مالل «ذَُشدِّ

ًِ َما أََخْزِخ ِمْىًُ؟» يَه َعلَْي   عمش ته الخطاب «أَذَُشدِّ

ٍَا ذَُشدُّ َعلَْيَل َحِذيقَرَلَ » مشعل اته  «إِوَّ

 المغية

 

يَه َحِذيقَرًَُ الري أَْعطَاِك؟» مشعل أتي  «أَذَُشدِّ

 الضتيش

 

« ًِ   مشعل عطاء «َحِذيقَرًَُ ُسدِّي َعلَْي

يُطَلِّقُِل؟» ََ ًِ َحِذيقَرًَُ  يَه َعلَْي أتُ ععيذ  «ذَُشدِّ

 الخذسي

 

  اته عثاط «َجَعَل الُخْلَع ذَْطلِيقَحً تَائِىَحً  أَنَّ الىَّثِيَّ »

ٍَا طَالَقًا...»   ثُتان «أيَُّما امَشأٍج َعألَْد َصََج

الُمْىرَِضَعاُخ ٌُهَّ الُمىَافِقَاخُ  الُمْخرَلَِعاخُ »   أتُ ٌشيشج «ََ

                                                 

 (  ؾفرشتفو وؾؼ تسؾسؾ ورودهو ذم افبحٌ، واؿتكت ظذ أول مقضع ترد ؾقف ؾحسى. 1)
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 اتــــــٕعـسع املٕضـــفّ 
 الضفخٛ املـٕضـــــــٕع

  متفقد

  . ثــــاحلدٖ  ٍادــــإض ٛ ــــاألٔه : دزاض  نــالفض

  ادبحث األول : سوق سـده ومتـه طـد البخاري يف الصحقح .

  وألػاضهخترَيه ومجع صرقه  :  الثاين ثادبح

  ادبحث الثالث: دراسة صرقه وألػاضه

  ادبحث الرابع:ذكر شواهده

  ادبحث اخلامس: ذكر األحاديث الواردة يف الباب

  ْ:ــائمـسش وطــس أبــث، ٔذكــاحلدٖ نت ـو  ٛــدزاض  ٘:ــاٌـن الثـالفض

  ادبحث األول:ادتن اجلامع لؾحديث

  ومعاين مػرداتهادبحث الثاين: بقان غريبه، 

ادبحث الثالث:تعقع صاحبة قصة احلديث، واجلواب طن اختالف 

 الروايات يف تعققـفا
 

  ادبحث الرابع:ذكر أبرز مسائل احلديث الػؼفقة:

  ادسلفي األوػ: أحوديٌ افبوب أصٌؾ ذم جقاز اخلؾع

  ادسلفي افثوكقي: حؽؿ أخذ افزوج ظقًضو أـثر ممو أصدؿفو

  افثوفثي: اخلالُف ذم اخلؾع، هؾ هق ضالٌق أو ؾسخادسلفي 
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 الضفخٛ املـٕضـــــــٕع 
  ـقكف ؾسخو أن يؽقن بغر فػظ افطالق وكقَّتفادسلفي افرابعي: هؾ مـ ذط 

ة ادختؾِعي   ادسلفي اخلومسي: اخلالُف ذم ظدَّ

هتو رجعيٌ    ادسلفي افسودشي: هؾ يثبً فؾزوج ظذ ادختؾِعي ذم ظدَّ

ة مـ اخلُؾع، هؾ يؾحؼفو ضالق. ادسلفي افسوبعي: اخلالُف ذم   ادعتدَّ

  خامتة البحث

  ثبت ادصادر وادراجع

  ففارس البحث:

  ففرس اآليات

  ففرس األحاديث

  ففرس ادوضوطات
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