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لهّّعمالناّمنّيهدهّاهللّفالّمضلّ ئاتّأنفسناّومنّسيّ ونستغفرهّّونعوذّباهللّمنّشرورّأّاحلمدّهللّحنمدهّونستعينهّإنّ 

ّداّعبدهّورسولهّحممّ ّنّ ّوحدهّالّشريكّلهّوأشهدّأّاهللّهال ّّلهّوأشهدّأنّالّإلهّإومنّيضللّفالّهاديّ 
ّ.[102ّ]ّآلّعمران:ّّ{ّوأنتمّمسلمونإال ّّتقاتهّوالّمتوتنّ ّحقّ ّهاّالذينّآمنواّاتقواّاهللّ ياّأيّ }

ّكثرياّونساءّواتقواّّوخلقّمنهاّزوجهاّوبثّ ّكمّالذيّخلقكمّمنّنفسّواحدةّ اسّاتقواّربّ هاّالنّ ياّأيّ } منهماّرجاال
ّ.[1ّ]ّالن ساء:ّّ{اهللّكانّعليكمّرقيباّاهللّالذيّتساءلونّبهّواألرحامّإنّ 

هاّالذينّآمنواّاتقواّاهللّوقولواّقوالّسديداّيصلحّلكمّأعمالكمّويغفرّلكمّذنوبكمّومنّيطعّاهللّورسولهّفقدّياّأيّ }
ّّ.[71ّ-70زاب:ّ]ّاألحّ{فازّفوزاّعظيما

اّملهّوسلّ ىّاهللّعليهّوعلىّآصلّ ّدّ حممّ ّاهلديّهديّهّحسنّ ّاهللّوأاحلديثّكتابّهّصدقّ ّأفإنّ  ّاألهمورّحمدثاُته ّوكلَّّّوشرَّ
ّارضاللةّيفّالنّ ّوكلَّّّبدعةّضاللةّ ّوكلَّّّبدعةّ ّحمدثةّ 

ّبنّ ّدّ ينّحممّ الدّ ّيبّالفتحّتقيّ مةّأللعال ّّ(ّحكاماإلملامّبأحاديثّاأل)ّعليقّعلىّكتابّمنّاحللقاتّيفّالتّ ّهذهّسلسةّ ف
ّّ.ةهلّالعلمّعدّ هاّمنّكتبّأانتقيتّهّالعيدّدقيقّ ّبابنّ ّهريّ الشّ ّصريّ املّ ّيّ شرْيّ القّهّعليّ 

ّكتابهّ)ّهّاملصنّ حكامّاختصرّ ّاألفّيفّأحاديثّ لّ عتربّمنّأحسنّماّأّهوهذاّالكتابّيّه حاديثّاإلمامّيفّمعرفةّأفّمن
ّكتابّمّ :ّ"والذيّقالّفيهّ(ّحكاماأل ّكتبّاحلديثّوعلومّ ماّوقفتّعلى ّوّال ّّإلّ فهّوانتهىّإليبتأّبقتّهقةّبهّسّههّاملتعلّ ن

ّيلّ طالّفيهّالذّ هّأنّ ّأال ّ.ّإّ"ّهمثلّهّضعّيفّهذاّالفنّ هّماّوّهن ّأّأناّجازمّ ّ"ّ:ايضّ ،ّوقالّأّ(1)"يفّهذاّالكتابّمنهّفائدةّ ّودعتّهأ
ّ.(ملاماإل)هّيفّهذاّالكتابّدّإىلّاختصارّ هّفعمّ ّعصرّ علماءّ ّهّبعضّهنّ شّ خّْفاستّ 

ّالكتابّهومتيّ ّ ّصحّ املصنّ ّبانتقاءّ ّز ّاهللّه-لبانَّّاألالشيخّ ّيتّهورأّّمنّاألحاديثّ فّما ّيّ ّكثرياّ ّّ-رمحه ّكان عنهّّنقلّهما
ّ.(اإلملام)هّيفّكتابّدّإيرادّ هّللحديثّمبجرّ تصحيحّ 
ّ:وقال"ّّسالمّاإلهوّكتابّهّ:ّ"-اهللّرمحهّه-تيميةّسالمّابنّهّاإلالعلمّفقالّعنهّشيخّهّهلّ ّواحدّمنّأثىنّعليهّغريّهوقدّأّ

ّ.ّ(2)"بوّالربكاتيّأوالّجدّ ّياءّهالضّ ّهّّوالّاحلافظّهمثلّ ّحدّ ماّعملّأ"ّ
ّقطبّهّاحلافظّههّعليهاّتلميذّهّهّ نبّ ّهامّ ّاألّوهّقدّوقعتّلهّبعضّهنّ علىّأّ،هتمَّّهّملّيّهن ّأّال ّهّبشرحهّإنفسّهّفّهوقدّاعتىنّاملصنّ 

بتلخيصّّهتمامّهاإل)ّاهّسّ ّّكتابّ ّيفملامّ ّاإلصّكتابّ ولّ ّ-رمحهّاهلل-احللبّ ّنري ّمّهّورّبنّ النّ ّعبدّ ّالكرميّبنّهّعبدّهّدّ بوّحممّ ينّأالدّ 
                                       

 مقّدمة تحقيق كتاب ) اإلمام معرفة أحاديث األحكام (، طبعة دار المحّقق. (1)

 (. 575-576الّطالع الّسعيد لألفدوّي )  (2)
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سخةّوهذهّالنّ ّ،مفيدةّ ّاهلاديّحواشيّ ّعبدّ ّبنّهّكماّوضعّلهّاحلافظّهّّّ)حسامّرياض(ّوهوّمطبوعّبتحقيقّ(ّملامكتابّاإل
ّبتحقيق1434ّوادرّبعتّبدارّالنّ طّه -رحّفأقولّبعةّاعتمدتّعليهاّيفّهذاّالشّ ةّهذهّالطّ اّألمهيّ ونظرّ ّ(وفحممدّخلّ )هـ

ّ:-ستعنيوباهللّأ
احلاللّواحلرام،ّّلّ حكام،ّومفصّ رائعّواألّ الشّ ّنزلّ بسمّاهللّالرمحنّالرحيمّّاحلمدّهللّمّه:ّّ-رمحهّاهللّتعاىل-ّفّهقالّاملصنّ 

ظام،ّالنّ ّحمكمّهّ-(حريرخةّ)التّ ويفّنس–ّقريرّ هوّيفّالتّ ّاّتوحيدّ ّاهللّهأنّالّإلهّإال ّّ،ّوأشهدّهالمّ السّ ّبعّرضوانهّسبلّ اديّمنّاتّ اهلّو

سالم،ّّوأكملّهّصالةّ ّلألنام،ّفعليهّمنهّأفضلّهّداّعبدهّورسولهّالذيّأرسلهّرمحةّ حممّ ّاألقسام،ّوأشهدّأنّ ّويفّاإلخالصّوافرّه
ّاهلدىّاألعالم.ّوبعد؛ّّأهلّ ّهّجنومّ الكرام،ّوأصحابّ بنيّعلىّآلهّالطيّ ّثّ 

را،ّوالّيفّوضعهّحمرّ ّتّهوّْلّ ال،ّوالّأّ فّ إليهّالّ ّاألحاديثّ ّ،ّوملّأدعّهالّ هّتأمّ لتّمقصودّ يفّعلمّاحلديث،ّتأمّ ّفهذاّخمتصرّ 
ّكيفّاتَّ ّ:كتاببّيتهوسّ ّ،ينّمكاناّومكانةوتعظيمهّاألعزّ ة،ّوأنزلهّمنّقلبهّانّ نّ عليهّيدّالضّ ّشدَّّّغزاهّهرا،ّفمنّفهمّمّ فقُّتوّ أبرزته

علىّّاألخبار،ّوكانّصحيحاّ ّواةّ رّهّّم نّمهزك ىقهّإمامّ وثَّّنّْمّ ّّحديثّ وردّإال ّ.ّوشرطيّفيهّأنّالّأّه(ّاإلملامّبأحاديثّاألحكام)ّ
ه،ّويفّعنهّوتركّ ّأعرضّ ّه،ّوطريقاّ وسلكّ هّىّقصدّ منهمّمغزّ ّلكلّ ّار،ّفإنّ ظّ ةّالفقهّالنّ أئمّ اظ،ّأّواحلديثّّاحلفّ ّأهلّ ّبعضّطريقةّ 

منّّهّمنزلةّ غناّبربكتّ ،ّويبلّ حفظاّ ّفيهّلدارسيهّفيهّيسعىّبنيّأيدينا،ّويفتحّ ّهّنوراّ ا،ّوجيعلّهنيودّ ّا ّينتعاىلّينفعّبهّدّهّ.ّواهللّهخريّ ّكلّ 
ّالكرمي.ّاحّالعليم،ّالغنّ هّالفتّ ظمى،ّإنّ هّعّهكرامتّ 

ّّ:ّالشرح
ّ،اّعليهْوّرّ فنيّوماّجّ املؤلّ ّعلىّطريقةّ ّبالبسملةّ ّفبدأّ ّ؛هذاّالكتابّ ّ-رمحهّاهللّتعاىل-ّفافتتحّهباّاملصنّ ّمةّ هذهّمقدّ 

ّكّهتّ فتّ ي ّّكانواّّحيثّه ّكلّ :ّ)هّقالن ّأوسلمّصلىّاهللّعليهّّبّ عنّالنّ ّويّ مباّرّهّوذلكّاستدالالّ ّ؛وّباحلمدلةأّهمّبالبسملةّ تبّ حون
ّكماّيفّاإل.ّوهذاّاحلديثّضعيفّجدّ (3)(ّبرتأحيمّفهوّمحنّالرّ فيهّببسمّاهللّالرّ ّبدأّهالّيّهّذيّبالّ ّأمرّ  غنّعنهّويّهّ(4)،رواءّ ا

ّكتابّ يفّالصّ ّماّثبتّ  ّبسمّاهللّالرمحنّالرحيمّمنّحممدّ ّ):ّرقلّحيثّجاءّفيهىلّهّ إصلىّاهللّعليهّوسلمّّبّ النّ ّحيحنيّيف
ّ(5).(ّدىبعّاهلّهعلىّمنّاتّ ّومّسالمّ الرّ ّرقلّعظيمّ ىلّهّ إهّاهللّورسولّ ّعبدّ 

ّأّهبد)ّأهّرهّبفعلّتقديرّهومنهمّمنّقدَّّّ(ّبسمّاهللّابتدائي)ّهّرهّباسمّتقديرّهدَّّنّقّ بالباءّمنهمّمّ ّقّه:ّاملتعلّ [ّبسمّاهللّ]وقوله
ّاهللّ ّاسمّ ّذكرّهّفاملشروعّهرهّومصدّ ّرّالفعلّ تقدّ ّفلكّأنّّْصدرّ لهّمنّمّ ّالبدّ ّالفعلّ ّنّ إفّ؛وصحيحّ ّائغّ ساّالمهّهوكّ ّ؛(ّباسمّاهلل

ّكلّ يفّالشّ  ّبسمّاهللّجمراهاّومرساهاّ}:ّهّتعاىللّقولّهوّ لألّويدلّ ّ،كمالّ واإّلّمتامّ علىّاإلّواستعانةّ ّناّ اّوتيمّ كّ هّترب ّروعّيفّذلك

                                       
 (.  1210رواه هبذا الّلفظ  الخطيب يف الجامع )  (3)

 (.1حديث رقم ) (4)

 (. 1773(، مسلم )  7البخارّي )  (5)
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ّّ[.1ّ]ّالعلق:ّّ{ّكّالذيّخلقباسمّربّ ّأقّرإ}ّّ:انّقولهّتعاىلللثّ ّويدلّ ّ،[41ّ]هود:ّّ{
ّهوّعاملّال ّإلهّإهوّاهللّالذيّالّ}ّّ:كماّقالّتعاىلّّهاكلّ ّّساءّ األّصلّهأوهوّّ؛تباركّوتعاىلّبّ علىّالرّ ّعلمّ ّ[اهلل]و

ويفّّ،[180ّ]ّاألعراف:ّّ{ّساءّاحلسىنّفادعوهّهبااألّوهللّ ّ}وقالّتعاىل،ّ[22ّ]ّاحلشر:ّّ{حيمّمحنّالرّ هوّالرّ ّهادةّ يبّوالشّ الغّ 
ّةحصاهاّدخلّالنّ أمنّّةّواحدال ّإّئةّ مّ ّوتسعنيّاساّ ّهللّتسعةّ ّنّ إّ:ّ)هّقالن ّأمّصلىّاهللّعليهّوسلّ ّبّ حيحنيّعنّالنّ الصّ 

ّ.-وجلّ ّعزّ ّسبحانه-ّهىّبهّغريّهنّيسمّ أ.ّوهوّاالسمّالذيّالّحيوزّ(6)(
انّوالثّ ّ(فعالن)لّعلىّوزنّاملبالغةّفاألوّ ّمحةّعلىّوجهّ انّمنّالرّ سائهّاحلسىنّمشتقّ أاسانّمنّّ[ّحيممحنّالرّ الرّ ّ]وقوله:

ّكلَّّاليتّوسّ ّالعظيمةّ ّمحةّالواسعةّ ذوّالرّ ّ-تعاىل–هّن ّأنّعلىّيدال ّّ(فعيل)علىّوزنّ ّ(محنّهالرَّ)وّ،حيّ ّتّكلَّّوعمّ ّشيءّ ّعت
خرةّوهلذاّجاءّعلىّوللمؤمننيّيفّاآلّ؛نياقّيفّالدّ املةّلميعّالالئّ محةّالشّ محنّهوّذوّالرّ الرّ ّنّ ألّ(حيمالرّ )نّمّ ّمبالغةّ ّشدّ أ

ّكماّقالّتعاىلذوّالرّ ّ(حيمالرّ )وّ،عةعلىّالسَّّّالذيّيدلّ ّ(فعالن)وزنّ ّاوكانّباملؤمننيّرحيمّ ّ}:ّمحةّللمؤمننيّيومّالقيامة
فكانّّ؛قهاّباملرحومعلىّتعلّ ّحيمّدالّ والرّ ّ-سبحانه–القائمةّبهّّفةّ علىّالصّ ّمحنّدالّ الرّ )ّمّالقيّ ّوقالّابنّهّ،[43ّ]ّاألحزاب:ّّ{
فتّردتّفهمّ أذّاإهّبرمحتهّّولقّ هّيرحمّخّ ن ّأعلىّّانّدالّ هّوالثّ صفتّهّمحةّ الرّ ّنّ أّلّدالّ وّ فاألّ؛انّللفعللّللوصفّوالثّ وّ األ لّمّ أهذّا
هوّاملوصوفّّ(ّمحنرّ ال)ّّنّ أمّلّ فعّهّ(ّرمحنّهبم)ّّقطّ ّوملّجيئّّْ؛{ّنهّهبمّرؤوفّرحيمإّ}{،ّوكانّباملؤمننيّرحيما}ّّهقولّ 

ّّ.(7)(ّاحمّبرمحتهمحةّورحيمّهوّالرّ بالرّ 
ناسبّىلّماّيّهإفّشارّاملصنّ أحيثّّ؛االستهاللّهذاّمنّبراعةّ ّ[ّخلإمدّهللّمنزلّالشرائعّواالحكامّ..احل]ّوقولهّ

ّكتابّ إعلىّغرضهّّهّمنّالكتابّويدلّ مقصودّ  ّّ.ّحكامحاديثّاألأيفّّذّهو
عظيمّفالّيكونّةّوالتّ اسنهّمعّاحملبّ فعالهّّوحمّ أعليهّبصفاتهّّوّناءبالكمالّوالثّ ّاحملمودّ ّهوّوصفّهّ[ّاحلمدّهلل]ّوقولهّ

باملدائحّّمراءّ ألّهإىلّونّبمّيتقرّ نّ إعراءّلألمراءّفكمدحّالشّ ؛ّ وليسّمحداّّّكانّمدحاّ ال ّإهّّوتهّوتعظيمّ ّمعّحمبّ ال ّإحملمودّّمحدّ 
ّ.عندهمّوّمكانّ أّوّجاهّ أّوّمالّ أّضوضّ حمّ ّيلّ ن ّّقصدّ 

ّهلّهأهّوهوّكلَّّّاحلمدّ ّيستحقّ ّ-سبحانهّوتعاىل-هّمنّاحملامدّوهوّوحدّ ّستغراقّالنسّ الّاحلمدّ مّيفّوالال ّّلفّهواأل
ّ.ناءاحلمدّواجملدّوالثَّ

ّبّ ىلّالنّ إاّانّ لّبيّ كّ ووّ ّابتداءّ إّرائعّ وشرعّالشّ ّحكامّ نزلّاألأنّتعاىلّهوّمّ ّاهللّ ّنَّّأّ:يأّ[ّمنزلّالشرائعّواالحكام:]ّوقوله
ّ:لقولهّتعاىلّ؛تعاىلّمنّاهللّ ّلةّ صلىّاهللّعليهّوسلمّمنزّ ّبّ منّالنّ ّالواردةّ ّحكامّ األّنّ أىلّإّشارةّ إففيهّّ؛صلىّاهللّعليهّوسلم

ّّ.[105ّ]ّالن ساء:ّّ{ّراكّاهللأاسّمباّلتحكمّبنيّالنّ ّكتابّباحلقّ ليكّالإنزلناّأاّن ّإ}ّ

                                       
 (.  2677(، مسلم )  2736البخارّي )  (6)

 (. 28/  1بدائع الفوائد ) (7)
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ّ:يأّ،[119ّ]ّاألنعام:ّّ{ّمّعليكمكمّماّحرّ لّلوقدّفصّ ّ}:ّمنّقولهّتعاىلّنتزعّ هذاّمّه[ّلّاحلاللّواحلرامومفصّ ّ]وقوله
ّ ّّ.هّفهوّحاللنّْهّويبيـّ لّْحهّفماّملّيفصّ مّعليكمّووضّ ّلكمّماّحرّ قدّبني 

ّالمالسّ ّبلّ منّاتبعّرضوانهّسّهيهديّبهّاهللّّه:ّ}ّتعاىلّىلّقولهإّشارةّ إّ[ّالسالمّواهلاديّمنّاتبعّرضوانهّسبلّ ]ّهّوقولّه
ّواالستقامةّ ّالمةّ والسّ ّجاةّ النّ ّيّطرقّ أالمّالسّ ّسبلّ ّاهللّ ّرضاةّ نّمنّاجتهدّوابتغىّمّ آهبذاّالقّرّيّيهديّاهللّهأّ،[16ّاملائدة:ّ]ّّ{

ّّ.المالسّ ّلهّاىلّدارّ وتوصّ ّهاّمنّالعذابّ مّصاحبّ لّ سّّْتّهاليت ّ
ّّ.اهللّ ّاّرسولّهدّ حممّ ّنَّّأّدةّهاوشهّاهللّهّلهّاال ّإنّالّأّينّشهادةّهالدّ ّصلّهأتنيّمهاّهادتنيّاللّ وبعدّهذاّذكرّالشّ 

ّمنهّ ّهّمنّالكتابّ فّمقصودّ ذكرّاملصنّ ّثّ  هّلتّمقصودّ يفّعلمّاحلديث،ّتأمّ ّفهذاّخمتصرّ ّوبعد]ّهّفيهّفقال:جّ وبني 
هوّاالختصارّهمقصودّ ّنَّّأىلّإشارّأفّ،[ّالّ تأمّ  تركّهّكّ وذلكّبرتّّْ؛ّه ميكنّه واالستغناءّ مّا يذكرّهّّه عنّغريّ مبّا ّحاديثّ األّيرتكّ ّكأنّّّْ؛هّه
ّكتابّهعلىّحكمّ ّّدلَّّاليت ّ علىّّوّيقتصرّ أّواحدّ ّعلىّحكمّ ّةّ لللدالّدةّ املتعدّ ّحاديثّ األّوّيرتكّ أّاألم ة؛ّمجاعّ إوّأتعاىلّّاهللّ ّها

ّ.والّخملّ ّلّ طوّ مّهّغريّ ّيفّالملةّ ّالكتابّ ّيراعيّوضعّ ّفّ املصنّ ّنّ أّلّهصاواحلّ،لةّ املطوّ ّحاديثّ ستداللّمنّاألاال ّّموضعّ 
ىلّطعامهّإذاّدعاّإوالفاءّاملفتوحةّباليمّاملعجمةّاملفتوحةّّالّ فّ دعاّالّ ّ:قاليهّّ[ّليهّالفالإحاديثّاألّدعّهأوملّّ]ّوقوله:

الكالمّ ّشارّ أّوّ؛دونّقومّ ّقوماّ ّاسّوملّخيصَّّالنّ ّةّ عامّ  الغثَّّهّالجيّ ن ّأىلّإّهبذّا فيماّجيلبّّلّههاوالّيتسّمنيّ والسّ ّمعّيفّكتابهّهذّا
ّكماّسيأيتّذكرهّبلّينتقيّماّصحّ ّحاديثّ منّاأل ّّ.منها

ّكيفّاتّ أبوالّ]ّهّرّيفّحتريرّ قصّ أيّملّأّتّهرّْصَّّيعنّقّ ّ:ألوتّ[ّراتّيفّوضعهّحمرّ وّْل ّأّ والّّ:ّ]وقوله ّ:رهوّ والتّ [ّارّ فقُّتوّ رزته
ّيفّحتريرّ ّرّْقصّ هّملّيّهن ّأهبذاّّرادّ أّ،عليهاأْنّيهقد م ّالّينبغيّّمورّ أعلىّّقدامّهواإلّةّ ويّ رّ ّوغريّ ّةّمباالةّ يءّبقلّ يفّالشّ ّهوّالوقوعّه

ّ.قصريّواملبالغةطّبنيّالتّ فيهّبلّتوسّ ّالكتابّوملّيبالغّْ
ّيضاّ أبكسرهاّوفتحهاّّنّ يضّ ّنّ ضّ ّ:قالةّيّهولّ ادّدونّشّ بفتحّالضّ ّنانةّهالضَّّّ[ّنانةالضّ ّيهّيدّ لعّشدّ ّمنّفهمّمغزاهّه]ّّ:وقوله

نّ ّويض نّ ّنّ ضّ يّ:يأ هوّّننيّهوالضّ ّلّ ب ّ ّ:يأبالفتحّّنانةّ هاّوضّ ادّاملعجمةّوكسرّ ةّبفتحّالضّ نَّهاّوضّ اّبكسرهاّوفتحّ اّوض نّ ض 
ّكانّنفيساّ ّةّ ةّوم ضنّ م ضنّ ّلقّهعّ هذاّّ:قالويّهّ؛البخيل ّ،هباّربحّْقامّوملّيّ أذاّإّةنانّ اّوضّ وضنّ ّرااّبالدّ يضّ أّوضنّ ّ؛بهّضنّ يهّّإذا

ّوعكفّ ّدركّمعىنّالكتابّ أمنّّنّ أفّاملصنّ ّمقصودّ ّنَّّأعلىّّيدلّ ّوهذاّاختالفّمعانّهذهّالكلمةّ ّ،بهّفسّ اّنّ يضّ أّوضنّ 
ّكحالّ فيكونّحالّهّ؛هذاكرتّ علىّمّهّهّوأقامّ علىّقرائتّ  ّفيسّ النّ ّيءّ علىّالشّ ّقيمّهيهّّكّترىّالبخيلّ فإنّ ّفيسّ النّ ّيءّ بالشّ ّالبخيلّ ّه

 ّ.الزمهيءّويّهعلىّالشّ ّكالبخيلّالذيّيقيمّهّّنّيكونّ أّهذاّالكتابّ ّوهكذاّينبغيّعلىّمنّقرأّ ّ،همّهالزّ ويّه
ّردّ تهّّواملكانةّهّ،هّحملّ ن ّإّىلّالقلبّملناسبتهّمنّحيثّهإّردّ املكانّيّهّ[ّاّومكانةينّمكانّ عزّ نزلهّمنّقلبهّوتعظيمهّاألأّ]ّقوله:ّو

ّكماّتقرّ انّّوهوّمنّلثّ إىلّاانّلّوالثّ وّ لألّلّهوّ األّعظيمّوقدّرجعّ ىلّالتّ إ نّمّ ّنَّّأرادّهبذاّأّوّ،البالغةّرّيفّفنّ حماسنّالكالم
ّكتابّ هّ فّ  ّّ.حكاماألّحاديثّ أهاتّمّ أمنّّلهّملاّحواهّهّيفّقلبهّوتعظيماّ ّقعاّ وّْمّ ّفيجدّلهّحتماّ ّمغزاهّهّدركّ أّوهّهذاّم

ّنّخمتلفّ مّ ّقةّ هذهّاألحاديثّاملتفرّ ّعّ مجّ ّ:يأقّمجعّماّتفرّ ّملامّهواإلّ[ّحكامحاديثّاألأملامّبتهّبكتابّاإلوسيّ ]ّوقولهّ
ّّ.حكاماألّةّواليتّعليهاّمدارّهنّ السّ ّومنّخمتلفّكتبّ ّبوابّ األ
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ّبعضّ ّاّعلىّطريقةّ خبارّوكانّصحيحّ األّواةّ ىّرّهزكّ منّمّهّمامّ إقهّمنّوثَّّّحديثّ ال ّإوردّفيهّأّهنّالّأوشرطيّفيهّّ]:ّوقوله
ّال ّإهّالّيذكرّيفّكتابهّن ّأىلّشرطهّيفّالكتابّوهوّإ-رمحهّاهللّ-فّشارّاملصنّ أّ[ّارظّ ةّالفقهّالنّ مّ ئ ّأّوأاظّاحلديثّاحلفّ ّهلّ أ

ّالثّ ّحاديثّ األ ّشرتطّهفالّيّهّ؛الفقهّ ّةّهئمّ أّوّاحلديثّ ّاظّهاويّحفّ الرّ ّعلىّثقةّ ّقّ فّ تّ يّـ ّنّْأيفّذلكّّوليسّاملعتربّهّ؛قاتّهاليتّرواها
ماّوقدّالسيّ ّقهاءّهاليتّذكرهاّالفّهّحاديثّ منّاألّبكثريّ ّاالحتجاجّ ّرّ عذّ بّتّ ويوجّ ّرّ تعسّ ذلكّمّهّنّ ائفتنيّألفاقّمنّالطّ تّ إلا

ّّ.احلديثّةّ ئمّ أعندّّحةّ الصّ ّعنّدرجةّ ّهيّنازلةّ ّحاديثّ أواّبواحتجّ ّواةّ منّالرّ ّتساهلواّيفّتوثيقّكثريّ 
ّوالفقهّمسلكاّ ّاحلديثّ ّةّ ئمَّّأنّمّ ّلكلّ ّنّ أّ:يأّ[ّهعنهّوتركّ ّعرضّ أّكهّوطريقاّ هّوسلّ دّ ىّقصّ منهمّمغزّ ّلكلّ ّنّ إف]ّوقولهّ

ّّ.عهضّ وّْرّيفّمّ قرّ ومّهّكماّهوّمعلومّ ّّرّ خّ اآلّطريقّ ّاحلديثّغريّ ّةّ صحّ ّهّيفّشروطّ بعّ اتّ ّهّوطريقاّ سلكّ 
ّكال ّّّنَّّأهّرادّ مّهّنَّّأّوأّ،احلديثّعلىّخريّ ّهلّ أالفقهّّوّهلّ أائفتنيّيعنّنّالطّ مّ ّواحدّ ّكلّ ّّ:يأّ(ّخريّ ّويفّكلّ )ّّ:وقوله

رهّوماّقرّ ّ،الفقهّةّهئمّ أهاّماّقالهّاحلديثّويفّبعضّ ّةّهئمّ أقالهّّماّاملواضعّ ّوابّيفّبعضّ فقدّيكونّالصّ ّالطريقنيّخريّ منّ
اّوّْنـّ ـوبّ ّحهّالفقهاءّهصحَّّّمنّحديثّ ّفكمّّّْ؛فنّ ّختصاصّيفّكلّ االّهلّ أىلّإّجوعّهيفّمثلّهذاّالرّ ّاملعتربّهّذّْإّ؛فّفيهّنظرّ املصنّ 
ّّ.لهّصلّ أالّّاحلديثّ ّةّ ئمّ أوهوّعندّّصوالّ أّهبلّّحكاماّ أعليهّ

عاءّبالدّ ّمةّ املقدّ ّ-رمحهّاهللّتعاىل-ّفختمّاملصنّ ّ[ّيديناأيسعىّبنيّّهّنوراّ يناّوجيعلّهودّ ّنياّ دّهبهّّفعّهتعاىلّينّواهللّه]ّوقولهّ
ّعيناّ نّيكونّمّهأينّببهّيفّالدّ ّوينفعّ ّواملكانةّ ّتبةّ الرّ ّنياّبعلوّ هّهذاّيفّالدّ تعاىلّبكتابّ ّاهللّهّينفعّ ّنّْأفونّبكماّجرىّعليهّاملصنّ 

ّ.يفّالفقهّفيهّوسبباّ 
ّخصّ ّ[ّالكرميّاحّالعليمّالغنّ هّالفتّ ن ّإظمىّهّعّهمنّكرامتّ ّبهّمنزلةّ ّاهّهيَّّإغناّّوويبلّ ّوفهماّ ّفظاّ يهّحّ فيهّلدارسّ ّويفتحّه]ّوقولهّ

ّ؛عندّاهللّتعاىلّمنّالكرامةّ ّنزلةّ مّ ّارسنيّببلوغّ والدّ ّعم ّالكاتبّ ّالعلمّثّ ّمدةّهومهاّعّهّعاءّباحلفظّوالفهمّ ارسنيّبالدّ هناّالدّ 
ّ.وفهماّ ّبهّحفظاّ ّهّواالهتمامّ البّيفّقراءتّ الطّ ّبّ غّ ذلكّلريهّ ّوكلّ 

ّّ:-رمحهّاهلل-قالّّمةّ املقدّ ّتَّأّنّْأوبعدّّ

ّهارةّ الطّ ّكتابّه
ّ
ّكتابّهأ ّكغريّ بكتابّالطّ ّ-اهللّتعاىلرمحهّ-فّهاملصنّ ّأّ وبدّ،هارةّ حكامّالطّ أّبيانّ ّيّهذا ّفّ نّصنّ العلمّمّ ّهلّ أهّمنّهارة

هباّّفتتحّهيهّّهارةّهوالطّ ّ؛هادتنيبعدّالشّ ّسالمّ اإلّركانّ أّعظمّهأّالةّ الصّ ّنّ أوهيّّ؛حسنةّ ّحكامّوالفقهّملناسبةّ األّحاديثّ أيفّ

ّهّ؛هاشروطّ ّعظمّهأفهيّّّهباال ّإّتصحّ والّّ(8)(ّهورالةّالطّ الصّ ّمفتاحّهّ):صلىّاهللّعليهّوسلمّبّ كماّقالّالنّ ّّالةّهالصّ  ّفيتعني 
ّّ.العلمّهلّ أنّهّمّ كغريّ ّّفّهحّهباّاملصنّ فتتّ ي ّّنّْأّوهلذاّناسبّ ّ؛الةّ يفّالصّ ّخولّ قبلّالدّ ّهارةّ الطّ ّحكامّ أّمعرفةّه

                                       
 (. 5885(، وصّححه الّشيخ األلباينّ يف صحيح الجامع )  61(، وأبوداود )  1006أحمد )  (8)
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نوبّكالعيوبّوالذّ ّّةّ معنويّ وّأجناسّكاألّّةّ حسيّ ّ؛قذارّ نّاأليّمّ زاهةّوالتنقّ ظافةّوالنّ النّ ّ:لغةّ ّاءّاملهملةّ بفتحّالطّ ّهارةّهوالطّ 
ّ؛احلدثّ ّهيّارتفاعّهّهارةّهفالطّ ّجاسةّهوهيّالنّ ّالبثّ ّزالةّهإّوصغرّأمّأّكربّ أكانّأّءّ اسّوّفهيّارتفاعّاحلدثّ:االصطالحيفّّ،امّ أ

ّ.جاسةمنّالنّ ّيابّواملكانّ الثّ ّتطهريّهّ:يأبثّالّ ّزالةّهإّوّ،ميمّ هماّوهوّالتّ مقامّ ّوّماّيقومّهأسلّوّبالغّهأضوءّاّبالوّهمّ إوذلكّ
ّهورّهالطَّّ]:ّيفّماءّالبحرّهوّّرضيّاهللّعنهأيبّهريرةّ ّوهوّحديثّهّلّ وّ األّاحلديثّ ّ-رمحهّاهللّتعاىل-ّفذكرّاملصنّ ّثّ ّ

ّ،يفّصحيحهّخاريّ البّهّكماّفعلّ ّّ(9)[ّياتبالنّ ّعمالّهاّاألإنّ ّ]:ّرضيّاهللّعنهّحبديثّعمرّ ّيفتتحّ ّنّْأحرىّىلّواألّ وّْواألّ ّ[ّهماؤّه
هّبهّوهوّكالمّ ّّيةّوافتتحّ هّحبديثّالنّ كتابّ ّّ-يّالبخاريّ أ-بوّعبدّاهللّأصد رّ"ّّ:صحيحّالبخاريّ علىّيفّشرحهّّايبّ قالّالطّ 

ّينّلعمومّاحلاجةّ مورّالدّ أنّمّ ّأهّدّ بتّ ويّهّأّهنشّ يهّّشيءّ ّكلّ ّّمامّ أهّونّتقدميّ يستحبّ ّهللّهامونّمنّشيوخناّرمحهمّكانّاملتقدّ ّّحديثّ 
ّكتّالغنّ ّبهّعبدّهّ.ّوكذاّافتتحّ (10)"ّبواهباأمنّّبابّ ّهّيفّكلّ هاّودخولّ نواعّ أّمجيعّ ليهّيفّإ ّ(حكاماألّعمدةّ )هّب ّااملقدسيّيف

ّكتابيهّّوالبغويّ  ّ؛اكمكماّالّخيفّّهارةّ يدخلّيفّالطّ ّهذاّاحلديثّ ّنّ أمهاّالّسيماّّووغريّهّ(ةنّ السّ ّشرحّ )وّ(ةنّ السّ ّصابيحّ مّ )يف
مّعلىّللعاملّواملتعلّ ّتنبيهاّ ّ-ّرضيّاهللّعنهعمرّ ّعنّحديثّ أ-بهّّالكتبّ ّافتتاحّهّبّ حّ ستّهاّاّهإنّ ّوّ؛هارةّ يفّالطّ ّشرطّ ّةّ يّ النـّ ّنَّّإبلّ

ّكتاباّ ّّفتّهلوّصنّ ّ:"-رمحهّاهلل-مهديّّمحنّبنّهالرّ ّقالّعبدّهّ،والباطنةّ ّهّالظاهرةّ عمالّ أجبميعّّاهللّ ّهّوجهّ رادتّ إّوّةّ يّ تصحيحّالنـّ 

–ّفّ املصنّ ّيتّ فلّ ،ّ(11)"ّهبذاّاحلديثّ ّأفليبدّفّكتاباّ نّيصنّ أرادّأنّمّ ّ:"ايضّ أوقالّّ"منهّهبذاّاحلديثّ ّبابّ ّيفّكلّ ّبدأتّه
رضيّعمرّ ّحديثّ ّرّ خّ أّفّ املصنّ ّنّ أيتّيفّموضعهّيعنّأكماّسيالامعّّ ّلّكتابّ وّ أىلّإهّرّ خّ أهّن ّأّال ّإبهّّأبدّ-رمحهّاهللّتعاىل

ّ.ّبهّهذاّالكتابّ ّوافتتحّ ّالامعّ ّىلّكتابّ إّاهللّعنه
ّ

إىلّرسولّاهللّ]صلىّاهللّّعنّأيبّهريرةّرضيّاهللّعنه،ّقال:ّجاءّرجلّ ّ]ّتعاىل:ّفّرمحهّاهللقالّاملصنّ ّثّ 
أّشنا،ّأفنتوضّ أناّبهّعطّ توضّ ّمنّاملاءّفإنّّْمعناّالقليلّ ّوحنملّهّالبحرّ ّاّنركبّهعليهّوسلمّ[ّفقال:ّياّرسولّاهلل،ّإنّ 

".ّأخرجهّاألربعة:ّأبوّّهميتتّهّهّاحللّ هورّماؤّههوّالطَّمنّماءّالبحر؟ّفقالّرسولّاهللّ]صلىّاهللّعليهّوسلمّ[ّ:ّ"ّ
ّحّابنّهخزميةّيفّ"ّصحيحهّ"،ّورجَّّّ،ّوأخرجهّابنّهمذيّ حهّالرتّ ماجه،ّوصحّ ّ،ّوابنّهسائيّ ،ّوالنّ مذيّ داود،ّوالرتّ 

ّ.(12)[ّتهحّ اّصّ هّأيضّ مندّ 

                                       
 (. 1907(، مسلم )  1)  البخاري (9)

 (. 106/  1أعالم الحديث )  (10)

 ( 8جامع العلوم والحكم ) ص  (11)

 )  69(، الّترمذّي )  83أبوداود ) (12)
ّ

 (. 111(، بن خزيمة يف صحيحه )  386(، بن ماجة )  58(، النّسائي
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ّالشرح:
وهوّعلىّاختصارهّقدّّهارةّ يفّالطّ ّعظيماّ ّصالّ أّعتربّههّيّهنّ ألّهبذاّاحلديثّ ّهارةّ الطّ ّكتابّ ّّ-رمحهّاهللّتعاىل-ّفّهاملصنّ ّأبد

ّكثريةّ أّوّةّ مجّ ّنّفوائدّ تضمّ  هبذاّّكربّهاألّليسّاملقصودّهّ":يفّشرحهّللكتابّ-رمحهّاهللّتعاىل-ّفةّوقدّقالّاملصنّ مهمّ ّحكاما
ألّماءّ ّةّ هوريّ علىّطّ ّاالستداللّ ّاحلديثّ  ّكاملتّ نّ البحّر بنيّالفّهّفقّ ه ّ،اختصارّ ّكتابّهالكتابّّ ّنَّّكتفىّبذلكّألفكانّيّهّ،قهاءّ عليّه
ّكانّتتعلّ مّ ـلكنّل يفّاملكانّّلذلكّالغريّ ّلّ ستدّ هّويّهومنهاّماّيدخلّيفّغريّ ّهذاّالكتابّ ّمنهاّماّخيصّ ّكثريةّ ّّبهّفوائدّهّقّها

ّكانّالال ّ ّّ.(13)"ّخاصةّ ّبهّهذاّالبابّهّقّهعلىّماّيتعلّ ّاليتّتدلّ ّحاديثّ األّمنّ ّفائدةّ ّكثرّ أئقّبه

ّ.ّوقالّابنّه(14)ّ"ّهارةالطّ ّعلمّ ّفيهّنصفّ ّإنّ ّ:"-رمحهّاهللّتعاىل-ّّقالّالشافعيّ هّحت ّرّ دّْقّ ّمّ ظّ عّ ّالعلمّ ّهلّهأّوقدّذكرّ 
ّةمهمّ ّوقواعدّ ّكثريةّ حكامّّ أعلىّّلّ شتمّ مّهّهارةّ الطّ ّصولّ أمنّّصلّ أّوّعظيمّ ّحديثّ ّهذاّاحلديثّهّ:"-رمحهّاهللّتعاىل-ّنامللقّ 

احلديثّّ:"أيفّشرحّاملوطّ ّرقانّ .ّوقالّالزّ (15)" ّمصارّ األّتهّفقهاءّهوتداولّ ّبولّ بالقّ ّةّهئمّ تهّاألسالمّتلقّ اإلّصولّ أمنّّصلّ أوهذّا
ّ.(16)"االقطارّ ّيفّمجيعّ ّعصارّ األّيفّسائرّ 
ّراسيالفّ ّهّابنّهن ّأّ(17)ماجةّابنّ ّيفّروايةّ ّهّجاءّ لكنّ ّمّ هّوهوّمبهّ اسّ ّسمَّّملّيّهّ[ّجاءّرجلّ :ّ]ّاّقولهّرضيّاهللّعنهمّ أ

ّكرّذمّملّيّهأهّاسّهّكرّ ذّهّ.ّوسواءّ جل ّدّْمنّبنّمّهّ(19)محدّ .ّوألّ(18)هماجةّلغريّ ّيفّصحيحّابنّ ّلبانّ األّيخّههّالشّ حّسندّ وصحّ 
ّ.نّومجعأهمّكلّ ّّعدولّ ّ-اهللّعنهمّرضيّ -ّحابةّ الصّ ّنّ إفّاسه

ّينّ إّ:يأّالبحرّ ّاّنركبّهن ّإّ[ّفقالّياّرسولّاهلل]ّّ:وقوله ّكانوا ىلّإللخروجّّوالقواربّ ّفنّ همّمنّالسّ راكبّ خذونّمّ أم
ّمنّماءّ ّأفنتوضّ أشناّناّبهّعطّ أّْتوضّ ّنّْإفّلوّ احلّهّالعذبّ ّاملاءّ ّ:يأّ(منّاملاءّ ّالقليلّ ّانعّ مّ ّملّهوحنّ )ّفظّ كماّقالّيفّهذاّاللّ ّّيدّ الصّ 

بهّويقتصرونّّضوءّههّالّجيوزّالوّهن ّأمّأواّمباءّالبحرّؤّهيتوضّ ّنّْأهلمّّصلىّاهللّعليهّوسلمّهلّجيوزّهّبَّّلواّالنّ أمّسنّ أالبحرّيعنّ

                                       
 (. 75/  1شرح اإللمام )  (13)

 (.  37/  1الحاوي )  الماوردّي يف (14)

 (. 107 / 1عون المعبود )  (15)

 (. 134/  1شرح الّزرقاينّ )  (16)

 (. 387رقم )  (17)

 (. 67/  1( )  310رقم )  (18)

 (. 23145رقم )  (19)
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)ّّ:قالّراسيّ الفّ ّعنّابنّ ّ(20)ماجةّالبنّ ّوايةّ هّويفّرّ هّورائحتّههّولونّهعمّهطّ ّمتغري ّ ّالبحرّ ّماءّ ّنّ أاّوّْأّ اّرّ مّ ـمّوذلكّليمّ علىّالتّ 
ّ(ّذلكّلرسولّاهللّصلىّاهللّعليهّوسلمّفقالّحرّفذكرتّهتّمباءّالبّ أّّْتوضّ نّ إّوّفيهاّماءّ جعلّأّربةّ صيدّوكانتّلّقّ أكنتّ

ّابنّ ّذلكّويفّغريّ ّصلىّاهللّعليهّوسلمّعنّحكمّ ّبّ لّالنّ أسّثّ ّمباءّالبحرّ ّأقدّتوضّ ّاويّ الرّ ّنّ أتفيدّّوايةّهوذكره.ّفهذهّالرّ 
فهذهّّ(ّالبحرّمباءّ ّأّهفنتوضّ أّدّ عّهبْـّنّـ ّحتّ ّيدّ الصّ ّاّالّجندّهنّ داوتنيّألاإلّوأّداوةّ ّاإلال ّإّمنّاملاءّ ّيفّالبحرّوالّحنملّهّدّهعّ بّْاّنّـهن ّإ)ّماجةّ

ىّأاّّرمّ ـلّائلّ السّ ّوكأنّ ّالقليلّ ّلونّمعهمّاملاءّ وكانواّحيمّ ّمكّ السّ ّرجونّلصيدّ كانواّخيّ ّّالقومّ ّنّ أعلىّّواليتّقبلهاّتدلّ ّوايةّهالرّ 

ّ طعمّ ّلوحةّ مبّهّالعذبّ ّاملاءّ ّخالفّ ّالبحرّ ّماءّ  نزلناّمنّأّوّ:}هّتعاىلهّالّيدخلّيفّقولّ ن ّأّوّضوءّ حّللوّههّالّيصلّهن ّأّهّظنّ رحيّ ّهّونت 

ّّاالضطرار؛ّهّيستعملهّحالن ّأّشع رّههّيّهن ّأوكّ،بهّضوءّ عنّحكمّالوّهّلّ أفسّ،[48ّالفرقان:ّ]ّّ{ّاهورّ طّ ّماءّماءّ السّ  ّبّ ّلهّالنّ فبني 
ّّ(ّههورّماؤّههوّالطَّّ:)بقولهّكمّ صلىّاهللّعليهّوسلمّاحلّه

علىّّاءّ بفتحّالطّ ّهورّهوالطّ ّ،البحرّ ّىلّماءّ إّعائدّ ّ(هو)يفّقولهّّمريّهالضّ (ّّههورّماؤّههوّالطَّّ)وقولهّصلىّاهللّعليهّوسلم
قالّّ،هرّلغريّ طهّ يفّنفسهّومّهّهّطاهرّ رّغريّ ماّطهّ ّ:يأرّطهّ مّهـرّالّوهوّهوّالطَّأبهّّرّهتطهّ هوّاملصدرّواسمّماّيّهّ(عولفّ )وزنّ
ّنَّّألّهاّلغريّ رّ طهّ اّيفّنفسهّمّهطاهرّ ّنّيكونّ أّال ّإّرّبهّوالّجيوزّهتطهّ الذيّيّهّهورّهوّاملاءّهالطَّّنّ إ)ّّ:اججّ عنّالزَّّنقالّ ّيبّ الطّ 

ّكماّقيلّيفّشاكرّاملبانّال ّّاختالفّ ّنّ ألّ؛معىنّلزيادةّ ّ(عيلفّ )وّأّ(عولفّ )ىلّإّالفاعلّ ّةّ مّعنّصيغّ عدوهلّ  ختالفّاملعان
ّّ.(21)(ّوشكور

ذّخّ أّهمّأّقرّ مّ ـكانّيفّالّّسواءّ ّ؛ةّحبالّ هوريّ جّعنّالطَّرّههّالّخيّ لغريّ ّرّ يفّذاتهّمطهّ ّطاهرّ ّالبحرّ ّماءّ ّنّ أّ:يأّ(ّهماؤّه)ّوقولهّ
ّ؛خذّمنّدلوّ أّهوّأّ؛يفّالبحرّ:يأهّقرّ يفّمّ ّكانّ ّّءّ اسّوّيفّهذاّاملاءّ ّقّ رّْفالّفّـ ّالبحرّ ّاّمنّماءّ دلوّ ّحدّ أّخذّ أيّنّْأّ ّكّ؛منهّيفّدلوّ 

صلىّاهللّ-ّبّ النّ ّنّبالغةّ مّ ّوهذاّالوابّهّباملاءّ ّهارةّ الطّ ّلوهّعنّحكمّ أسّ:يأهّهّالّعنّطهارتّ ماءّ ّلوهّعنّتطهريّ أمّسنّ أل
جابهّأفلوّّ؟بهّأنتوضّ أّ:هلأهّسن ّأيعنّّ؛علىّسؤالّلكانّجواباّ ّ؛أتوضّ ّ:وّقالأّ(نعم)ّ:هّلوقالّلهن ّإفّّ-ملهّوسلّ آعليهّوعلىّ

ّمباءّ ّضوءّ الوّهّذلكّالّيقتضيّجوازّ ّنَّّأّائلّهالسّ ّهّفظنّ عنّسؤالّ ّلكانّهذاّجواباّ ّّ(نعم)ّ:صلىّاهللّعليهّوسلمّبقولهّبّ النّ 
ّةّ وقلّ ّالعطشّ ّوخوفّ ّرورةّ ّعندّالضّ ال ّإّالبحرّ ّمباءّ ّضوءّ الوّهّالّيقتضيّجوازّ فّاملاءّ ّةّ العطشّوقلّ ّوخوفّ ّرورةّ ّعندّالضّ ال ّإّالبحرّ 

ّكانّمعهّماءّ ّإاّمّ أّ،املاءّ  هوّ)ّ:هجابهّصلىّاهللّعليهّوسلمّبقولّ أفّائلّههّالسّ ومه ّهبهّفهذاّماّقدّيتّ ّأّ يتوضّ ّنّْأوزّفالجيّ ّكثريّ ذا
ّوليّهّفيدّالعمومّ ليّهّ(هميتتّهّهّاحللّ هورّماؤّهالطّ  ّكيبّهوهذاّالرت ّّ(هورّماؤههوّالطّ )ّ:وهلذاّقالّ،طلقامّهّهورّ لذاتهّطّ ّهورّ هّطّ ن ّأّلهّبني 

يفّّبالغةّهمّهـبهّالّقصدّهويّهّرقّاحلصرّ نواعّطّهأفنيّوهذاّمنّعرّ وقدّوقعاّمّهّخربّ ّ(ماؤه)ّ:وقولهّأّ مبتدّ(الطهور)ّ:هقولّ ّنّ ألّفيهّحصرّ 
ّّ.ةّ هوريّ الطّ 

                                       
 (. 387رقم )  (20)

 (. 452/  2القاري يف مرقاة المفاتيح )  (21)
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يفّّفظّهوقدّجاءّهذاّاللّ ّ،(احلاللّ )بكسرّاحلاءّاملهملةّمبعىنّّ(لّ احلّ )وّّالبحرّ إىلّيرجعّهّمريّهالضّ ّ(هميتتّهّاحللّ )ّ:وقوله
ّ،-وهوّخطأّ ّرونّامليمّ اسّيكسّ النّ ّوامّ وعّ -بفتحّامليمّّ(امليتة)وّ،احلرامّضدّ ّواحلاللّهّ،(23)ارقطنّ والدّ ّ(22)ارميّ الدّ ّوايةّ رّ 

ّيفّالبحرّال ّإّاّالّيعيشّههّمّ نّدوابّ هّماّماتّفيهّمّ برادّمّهـوالّ،ةّ ت ّيّْهّفهوّمّ نفسّ ّماّماتّحتفّ ّفكلّ ّ؛هنفسّ ّفّ تّْوهيّماّماتّحّ 
ّ؛نّحيواناتّالربّ فالّيدخلّفيهّماّماتّفيهّمّ ّ؛هيعنّماّيعيشّفيهّمنّحيواناتهّودوابّ ّ؛ميتةّالبحرّ ّ:يأّ(ميتتهّاحللّ )ّ:فقوله

صلىّاهللّّبّ ضافّالنّ ألبحرّوهلذاّاّىلّميتةّ إضافّاّالّتّهنّ ألّ؛يتةّحرامّ فهيّمّ ّيفّالبحرّوماتتّغرقاّ ّوهلذاّلوّسقطتّشاةّ 
ّّ.(ّميتتهّاحللّ ّ:ّ)البحرّفقالىلّإّمّامليتةّ عليهّوسلّ 

عنهّّواْلّأاّملّيسكمّ هّحّهذّزادّ إّ-المالةّوالسّ عليهّالصّ -جوابهّّنّحسنّ مّ ّ(ميتتهّاحللّ )ّ:ويفّقولهّصلىّاهللّعليهّوسلم
قدّّوفيهّحيواناتّ ّالبحرّ ّعليهمّماءّهّهّقدّاشتبهّ ن ّأّ-المالةّوالسّ عليهّالصّ -مّلّ اّعّ مّ ـهّلن ّأليهّوذلكّإهمّوحيتاجونّصادفّهوقدّيّه

ّفيشتبّ  ّاشتبهّ مّهكّْهّعليهمّحّهمتوتّفيه ّكما هاّحكمّ ّنّ أصلىّاهللّعليهّوسلمّّبّ مّالنّ فادهّهأفّ؛البحرّ ّماءّ ّعليهمّحكمّهّها
ّّ.اتتّ امليّّْسائرّ ّبالفّ ّ؛هماءّ ّكحكمّ حاللّ ّ

رمحهّاهللّ-ّفّهحسنّاملصنّ أوقدّّهماجّوابنّهّسائيّ والنّ ّمذيّ بوّداودّوالرتّ أّموهّ؛ربعةّ رّاألفسّ ّثّ ّربعةّههّاألخرجّ أهّوقولّه
الرتّ ّ-تعاىل احلديثّ ّدّ عواقفمنّّ؛تيبّ هذّا فيّهنّ السّ ّكتبّ ّّخريجّمراتبّهىّيفّالتّ راعّ نّيّهأّعلّم ثّ أبسننّّبدأّهّة ّمذيّ الرتّ جامعّّ ّيبّداوّد

ّّ.مهاستغىنّهبماّعنّغريّ ويّهّ؛رواهّالشيخانّ ّ:قالّههبماّويّهّأّهبدفيّهّالشيخانّ ّوىّاحلديثّ ذاّرّ إماجةّّوّابنّ ّسننّ ّثّ ّسائيّ النّ ّسننّ ّثّ 
نّمّ ّاّمجاعةّ يضّ أحهّوقدّصحّ ّ(تهحَّّاّصّ يضّ أندهّمّ ّحّابنّهيفّصحيحهّورجَّّّخزميةّ ّخرجهّابنّهأّوّمذيّ الرتّ ّهحوصحّ )ّ:وقال

نقلهّعنهّالرتّ ّّمنهمّالبخاريّ ّهلّالعلمّ أ همّوغريّهّايبّ والطّ ّوالبغويّ ّحاويّ والطّ ّاملنذرّانّوابنّهبّ حّ ّوابنّهّاحلاكمّه)ّوّ(24)مذيّ كمّا

ّ.(27)ماجةّيفّصحيحّابنّ ّلبانّ األّيخّهحهّالشّ وصحّ ّ(26)ماجةّخرجهّابنّهأّجابرّ ّمنّحديثّ ّولهّشاهدّ ّ،(25)(ّكثريّ 
ّمصارّ األّداولتهّفقهاءّهوتّ ّبولّ ةّبالقّ ئمّ هّاألتّْتلقّ ّسالمّ اإلّصولّ أّنّْمّ ّصلّ أّوهذاّاحلديثّهّ:"أوطّ مّهـيفّشرحّالّرقانّ قالّالزّ ّ

ّوالبيهقيّ ّارقطنّ والدّ ّربعةّ ننّاألالسّ ّصحابّهأّوّمحدّهأّوّافعيّ والشّ ّمالكّ ّبارّهالكّ ّةّهئمّ األّورواهّهّقطارّ األّعيمجيفّّعصارّ األّيفّسائرّ 

لتّأوسّصحيحّ ّحسنّ ّ:مذيّ همّوقالّالرتّ وغريّهّهمندّانّوابنّهحبّ ّوابنّهّخزميةّ ّحهّابنّهوصحّ ّطرقّ ّةّ همّمنّعدّ وغريّهّواحلاكمّه

                                       
 (. 728رقم )  (22)

 (. 34/  1( )  1رقم )  (23)

 (. 41/  1العلل الكبير )  (24)

 (. 256-257/  10هذيب البن حجر ) هتذيب التّ  (25)

 (. 386رقم )  (26)

  (. 67/  1( )  309رقم )  (27)
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ّّ.علمأواهللّّ.(28)"صحيحّ ّحديثّ ّ:فقالّالبخاريَّّعنهّ
ّاحلديثّه ّشرعيّ نّحكمّ تضمّ ّوهذا ّزالةّ إبهّّوّواالغتسالّ ّضوءّ الوّهّوجوازّ ّالبحرّ ّماءّ ّعلىّطهارةّ ّفيهّداللةّ ّنّ أاّوهوّا

وهذاّيفّّ؛(29)بهّضوءّ الوّهّكراهيةّهوّرضيّاهللّعنهمّّعمرّ ّوابنّ ّعمرّ ّعنّابنّ ّويّ ّماّرّهال ّإّبنيّالعلماءّ ّفاقّ اتّ ّوهوّحملّ ّجاسةّ النّ 
ّّ.يفّاملرفوعّ ّةّهفاحلجّ ّمعّاملرفوعّ ّاملوقوفّهّذاّتعارضّ إةّّونّ السّ ّمعّخالفّ ّةّ حدّحجّ أعنهماّفليسّيفّّصحّ ّنّْإّوّ،هّنظرّ تّ صحّ 

  :وهذا احلديث قد تضمن فوائد كثرية
ىّاهللّعليهّصلّ -ّبَّّالنّ ّنّ ألّزوّ والّغّ ّمرةّ والّعّهّحجّ ّمنّغريّ االصطيادّّوأفرّيفّالملةّللسّ ّالبحرّ ّكوبّ رهّّجوازّهّ:منها

ّكنتمّيفّالفلكإّوالبحرّحت ّّربّ كمّيفّالهوّالذيّيسريّ }ّّ:تعاىلّعليهمّوقدّقالّاهللّهّنكرّْهمّوملّيّهقرّ أّ-موسلّ  22ّيونس:ّ]ّّ{ّذا

كماّقالّمالكّ؛كرهّباداتّفيّهالعّ ّداءّ أعنّّلّهشغّ يهّّوأّهمّركوبّهحرّههّفيّ مواجّ أّوارجتاجّ ّحرّ البّ ّانّ جّ يّ حالّهّ ّالغرقّ ّذاّخشيّ إّال ّإّ،[
ّ.ّ(30)"ّذلكّيفّصالتهّوغريّ ّمنّنقصّ ّنسانّ ماّيدخلّعلىّاإلل ّّالبحرّ ّكرهّركوبّهيّه"ّّ:-رمحهّاهللّتعاىل-

ّكماّيفّسّهّبّ عنّالنّ ّويّ هّماّرّهالّيعارضّهّوهذاّاحلديثّه ّال ّإّالبحرّ ّكبّهرّالّيّ ّ)ّ:ّ(31)يبّداودأّننّ صلىّاهللّعليهّوسلم

ّ.(32)هعفّ علىّضّ ّاحلديثّ ّةّهئمّ أّفقّ بلّاتّ ّضطربّ مّهّّضعيفّ ّهذاّاحلديثّ ّنّ إفّ(ّياّ وّغازّ أاّرّ عتمّ وّمّهأاّحاجّ 
ّّ.لكّ تناىفّمعّالتو ّذلكّيّ ّنَّّأمونّزعّهةّالذينّيّ وفيّ للصّ ّالفاّ خّ ّولوّقليالّ ّسفارّ ادّيفّاألالزّ ّمحلّ ّاّجوازّهيضّ أّوفيه
ّاهللّعنهم-ّحابةّ الصّ ّفضلّهّ:وفيه ّمورّ عليهمّمنّاألّشكلّ أمّعندماّهّهمّووقوفّـههّ يفّدينّ ّقهّ همّعلىّالفّ رصّهوحّ ّ-رضي 

ّاهللّعنهم-ّحابةهؤالءّالصّ ّنّ إسائلّفمّ ـوال صلىّاهللّعليهّوسلمّّبّ لواّالنّ أفواّوسوقّ ت ّّالبحرّ ّعليهمّماءّهّشكلّ أاّـ مّلّّ-رضي 
ّ.هكمّ عنّحّه

ّشكلّ أاّـ مّلّهؤالءّالقومّهّنّ فيهّألّدّهوّيرتدَّّأعليهّّلّهشكّ وّيّهأهّعلمّهالّيّ ّاعمّ ّالعلمّ ّهلّ أّجلّ الرّ ّسؤالّ ّاستحبابّهّ:ايضّ أّوفيه

نّإكرّالذّ ّهلّ أ ّّلّ أسنّيّ أّعليهّشيءّ ّشكلّ أذاّإّرءّ مّ ـيّعلىّالصلىّاهللّعليهّوسلمّوهكذاّينبغّ ّبَّّواّالنّ ألسّالبحرّ ّعليهمّماءّه
ّّ.يهأرّب ّّيعملّ ّنّْأّوأّوليسّمبجتهدّ ّنّجيتهدّ أّعلمّبدالّ كانّالّيّ 
ملّْإّالعاملّ ّنّ أّ:ايضّ أّوفيه ّّؤالّ دّبالسّ هّوتفرّ وجدّغريّهيهّّذّا رضيّاهللّعنهمّّحابةّهوقدّكانّالصّ ّ؛علىّذلكّّعليهّالوابّهتعنيَّ

                                       
 . 9سبق ص (28)

  (. 101/  1التّرمذّي )  (29)

 (. 87/  1شرح اإللمام )  (30)

 (. 2489رقم )  (31)

 (. 691-693/  1الّسلسلة الّضعيفة )  (32)
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ّّ.سألوهفصلىّاهللّعليهّوسلمّّبّ واّالنّ ت ّأ ّّعليهمّاملسائلّهّشكلتّْأذاّإ
هورّهوّالطَّ)ّ:فقالّجامعةّ ّبكلمةّ ّائلّ السّ ّجابّ أّهّحيثّهجابتّ إصلىّاهللّعليهّوسلمّّوّبّ النّ ّتعليمّ ّحسنّهّ:ايضّ أّوفيه

ّ.ااختصارّ ّلهّالكالمّهّرّ صّ واختّهّمّ الكلّ ّصلىّاهللّعليهّوسلمّجوامعّ ّويتّ أوقدّّ(هميتتّهّهّاحللّ ماؤّه
ّكانّمعهّمّ ّنَّّأّ:ايضّ أّوفيه ّسّهبّْلهّحّ ّجازّ ّعلىّنفسهّالعطشّ ّوخافّ ّمنّاملاءّ ّقليلّ ن

ّنّ أّرّ شعّ هّمّهسؤالّهذإّمّ يمّ والتّ ّاملاءّ 
رّنكّ وملّيّهّ؛علىّذلكّ-ميهّوسلّ لصلىّاهللّع-ّبّ مّالنّ هّهقرَّأّوّ؛بهّأّهعلىّنفسهّالّيتوضّ ّطشّ وهوّخيشىّالعّ ّيسريّ ّمنّمعهّماءّ 

ّ.مهاعتقادّ ّمعليه
هّّنزيرّ وخّ ّالبحرّ ّككلبّ ّّيفّالربَّّمّ حمرّ ّظريّ الذيّلهّنّ ّالبحريّ ّّاحليوانّهحت ّّالبحرّ ّحيواناتّ ّمجيعّ ّباحةّ إعلىّّداللةّ ّ:وفيه

ّكالضّ ّماّاستثّهال ّإّ؛مهاوحنوّ  ّكانّفيهّّوأّ،هلّهكّْأّ مّهّحرّهمّقتلّهوماّحرّهّفدعّ الضّ ّمّقتلّ صلىّاهللّعليهّوسلمّحرّ ّبَّّالنّ ّنّ إفدعّفن ما
ّكانّسامّ أّضررّ  وّأّبسببّ ّميوتّ نّأّبنيّيفّذلكّوالّفرقّ ّررّ مكانّالضّ لكنّلّ ّالبحرّ ّهّمنّميتةّ هّالّلكونّ فيكونّحترميّهّ؛او
ّحلَّأهّّ:}هّتعاىلهلذاّقولّهّويشهدّهّ؛بغريّسببّوّماتتأّماتتّبسببّ أّسواءّ ّ؛هالّ يفّحّ ّالّفرقّ ّالبحرّ ّيعنّميتةّ ّ،سببّ ّبغريّ 

ماّهّصيدّه"ّ:هّقالن ّأّّيةّ يفّتفسريهّهلذهّاآلّعنّعمرّ ّويّ وقدّرّه،ّ[96ّ:ّ]ّاملائدةّ{ّارةيّ اّلكمّوللسّ البحرّوطعامهّمتاعّ ّلكمّصيدّه
ّّ.يّرمىّبهّالبحرّهأ.ّ(33)"همىّبهّماّرّ عامّههّوطّ دتّ صّ 

ّّ.هكلّهأّلّ الّحيّ ّجسّ النَّّنَّّأّوّهّفهوّطاهرّ كلّهأّبيحّ أّهماّّنَّّألّ؛البحرّ ّميتةّ ّعلىّطهارةّ ّداللةّ ّ:وفيه
ّّ.عليهّسمّامليتةّ اّطالقّ إلّ؛فيهّحّ الّذبّّْمكّ السّ ّنّ أعلىّّدليلّ ّ:وفيه
ّدركتّهأّ:"كاةّقالّاحلسنىلّالذّ إّالّحيتاجّهّمكّ السّ ّنّ وألّاحلديثّ ّلفظّ ّلعمومّ ّاجملوسّ ّصيدّ ّكلّ أّعلىّجوازّ ّدليلّ ّ:وفيه

ّكلّ ّبّ النّ ّصحابّ أسبعنيّمنّ ّ.ّ(34)"اجملوسّصيدّ ّكلّهأهمّيصلىّاهللّعليهّوسلم
ّنّ إفّسخّ ن ّّصّ علىّالنّ ّيادةّ الزّ ّنَّّإّ:القائلنيّةّ اّللحنفيّ نّخالفّ آّرعلىّماّيفّالقّهّحكامّ منّاألّتزيدّهّةّ نّ السّ ّنَّّأاّيضّ أّ:وفيه

ماءّفزادتّلّمنّالسّ زّ باملاءّاملنـّ ّهارةّ الطّ ّفخصّ ّ،[11ّاألنفال:ّ]ّّ{ّركمطهّ ليّهّماءّماءّ كمّمنّالسّ يعلّلّهنزّ ويّه}ّّ:تعاىلّقالّاهللّ 

ّّّّّ.هارةّ يفّالطّ ّالبحرّ ّةّماءّ نّ السّ 
ّ،[3ّاملائدة:ّ]ّّ{ّمتّعليكمّامليتةّهرّ حّهّ}ّ:تعاىلّقالّاهللّ ّنّ إفّ؛نّ آالقّرّدّمطلقّ قيّ يهّّالواحدّ ّخربّ ّنّ أعلىّّاّداللةّ يضّ أّ:وفيه

ّمطلقّ ّهذاّلفظّ ؛ّ{ّمتّعليكمّامليتةرّ حّهّ}ّ:اّفقولهّتعاىلذّ إّ؛الرادّ ّوكذاّميتتةّ ّمكّ السّ ّةّ يتمّ ّةّهنّ دتّالسّ وقيّ ّامليتةّ ّطلقّ أف
ّكماّالبّ ّباحتّميتةّ أفّطالقّ وقيدتّهذاّاإلّةّهنّ سّ لفجاءتّاّامليتةّ ّواعّ أنّلّمجيعّ شمّ يّ  ّ.الرادّ ّاحتّْأبحر

ّنّْألهّّبّ ستحّ أّههّلتّ أمبسّصلّهماّيتّ ّىلّمعرفةّ إّائلّحاجةّ للسّ ّنّ أّمّ وعلّ ّئلّعنّشيءّ ذاّسّهإّواملفيتّ ّالعاملّ ّنّ أاّيضّ أّ:وفيه

                                       
 (. 2092/  5البخارّي )  (33)

 (. 401/  5شرح صحيح البخارّي البن بّطال )  (34)
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 ميكنكم إرسال مالحظاتكم عرب الربيد :

tafrightasfia@gmail.com 
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ّ؛عنهّاملسؤولّ ّخرّغريّ اآلّالعلمّ ّفادةّ إّوّالفائدةّ ّلتتميمّ ّ(هميتتّهّاحللّ )ّ:بقولهّيفّالوابّ ّيادةّ الزّ ّنّ لّعنهّألأّ اّسمّ ّكثرّ أهّبيبّ جيّه
ّائلّ جابّالسّ أمنّّ:بابّ "ّ:العلمّفقالّعلىّذلكّيفّصحيحهّيفّكتابّ ّالبخاريّ ّرجمّ وقدّتّ ّ؛يدّ الصّ ّهلّ أّتنفعّهّيادةّهوهذهّالزّ 

ّ.الفتوىّوحماسنّ ّالعلمّ ّوهذاّمنّجودّ ّ؛تعليقاّ ّذكرّهذاّاحلديثّ ّثّ ّّ(35)"لّعنهأّ اّسّ مّ ّكثرّ أب
ّ

ّ.الميعّ ّعلمّوباركّاهللّيفّحضورّ أهذاّواهللّ
ّليكإتوبّأستغفركّّوأنتّأّال ّإلهّإنّالّأشهدّأهمّوحبمدكّسبحانكّاللّ 

ّالمّعليكمّورمحةّاهللّوبركاته.والسّ 
 

                                       
 (. 39/  1صحيح البخارّي )  (35)


