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احلٍؽ هلل، وبػؽ.

رداء  فلٓةء احلِةثيح نسرٌي ٌَفلؽ اقذؽلَّ  أنَّه » /ثأزٍؿ غَ أيب ادلَّ
ؾا ختؿيٌش هل، والكٌم يف إقِةده،«فأطلقهمن صيبٍّ اشرتى عصفوًرا  ٌع ذنؿ  ، ْو

وٌَ اهلل أقذٍؽُّ اىػٔن.املذػيِّلح ثّ،  ثػظ املكةاو

 خترجيه 

«املِذظً»يف وٌَ ؼؿيلّ اثَ اجلٔزيِّ – (4/454)« جلةتاىؽَّ »يف أػؿصّ اثَ قػٍؽ 

]ْٔ الغجيع[. ، غَ حيىي ثَ غجَّةد-(5/77)

 ًٍ ٍػةين (7)(2/747« )دةريغ أضجٓةن»يف وغيَّلّ أثٔ ُُػي ، يف (7/767« )األنكةب»يف ، والكَّ
/ روى غَ إقٍةغيو ثَ آدم اجلؿصةين.دؿمجح )نسري ثَ ِزرٍّ األردقذةين(، كةال

ةىح، غَ ىلٍةن ثَ اعمٍؿ، َغ ثَ فَ  ِج وإقٍةغيو(، غَ فؿَ  الكٍْة )حيىي،
رداء  ، أَُّّ  غَ أيب ادلَّ بيان، فريسلهنَّ اكن يشرتي العصافري من الصِّ

.«اذهنَب، فعشنَ : »ويلٔل

اذْنب »اجلٍيَح األػرية ْؾا ىفؾ حيىي، وىيف يف روايح اجلؿصةين 
«.فػشَ

ٌريي يف 7) ٔان»( كةل ادلَّ ، ...«رداء أُّ اكن يشرتي اىػطةفريروى احلةفؾ أثٔ ُػيً غَ أيب ادلَّ ( / »2/765« )ظيةة احلي
ٔه يف  ةج»وحن َّْ  (.71/457ليٓيذيم )« حتفح املعذةج»(، و71/467هل )« انلضً الٔ
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 الكالم يف إسناده 

 علَّتان:وإسناد هذا األثر فيه 

ْبُّ ، «ةىحَغ ج ثَ فَ ؿَ فَ »ٌؽاره ىلع  أنَّ  .7 فّ عػَّ / » (2/721« )الاكشف» يف كةل اذلَّ
َّٔ  ،(2)اركؽين وغريهادلَّ  ، وكؽ ُصَّ اإلٌةم أمحؽ ىلع دٔزيلّ (4)«اه أمحؽوك

واليبِّ « الهىن»نٍة يف -« زلحٌ »ثلٔهل/  (، 74/477ليؼؽيت )« دةريغ ثغؽاد»(، و2/912) لرلُّ

ِـّي )« الهٍةلدٓؾيت »و و اىلٔل -(24/758ليٍ « مكةايّ»يف  فيٍة ُليّ أثٔ داود-، وفطَّ

وىكَ ظؽيسّ  ،ةٌيني فييف ثّ ثأسث غَ الشَّ إذا ظؽَّ »فلةل/  -(265)ص
ٔه ٌة ُليّ اثَ ْةُئ «غَ حيىي ثَ قػيؽ مغؽؿب  (2/275« )مكةايّ»يف ، وحن

ةٌيني فطةىط احلؽير، وٌة روى غَ حي/ »غِّ ىي ثَ ٌة روى غَ الشَّ
 «ىلٍةن ثَ اعمؿ»، وشيؼّ يف ْؾا األزؿ «قػيؽ فٍغؽؿب احلؽير

ِّٔي صةُت روايذّ«شةيمٌّ محصٌّ »الكٍْة نؾلم، ف ذنؿ ىكَ ، ، فٓؾا يل
يف دؿمجذّ أَُّّ دفؿَّد ثأظةدير ٌِهؿة غَ  (7/744) «الاكمو»يف اثَ َغؽيٍّ 

 «.ىلٍةن ثَ اعمؿٍ »

لً يكٍع ٌَ إال أَُّّ  -ضؽوق أٌَُّّع -« ىلٍةن ثَ اعمؿٍ »ٌِلؽع؛ فـ ّأَُّ  .2
رداء، كةل أثٔ ظةدً ى غَ وَ رَ / » -(7/782الثِّ )« اجلؿح واتلَّػؽيو»نٍة يف – أيب ادلَّ

 «.رداء مؿقًل ادلَّ  يبأ

 
                                                           

، واثَ املؽيين، واىنَّكةيئ، -يف روايح اثَ أيب ػيسٍح–(، ظير ُلو غَ اثَ ٌػنٍي 24/758« )دٓؾيت الهٍةل»( يِظؿ/ 2)
اريم–ًغة ، وغَ اثَ ٌػنٍي أي«ٌِهؿ احلؽير»دغػيفّ، وُلو غَ ابلؼةري ومكيً كٔهلٍة/  ىيف ثّ / »-يف روايح ادلَّ

 ، وأكٔال أػؿ.«ثأس
 «.عػيف( / »5484)دؿمجح« دلؿيت اتلَّٓؾيت»( ويف 4)
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 االحتجاج به: 

  ّٔقش يف -اظذشَّ ثّ إقعةق ثَ رأْي اثَ غِّ و(، 6/2856« )مكةايّ»فيٍة ُليّ اله

، و يف، -(71/458« )املِؾر يف األوقػ بِّ رداء اشرتى أثٔ ادلَّ »كةل/ مكأىح ثيع الطَّ
جيةن «.اىػطةفري ٌَ الطِّ

  َّاثَ أيب  -فيٍة غيٍُخ –ل ٌَ ذنؿ ْؾا األزؿ ٌَ غيٍةء احلِةثيح وأو /
.(792)ص «اإلرشةد»يف  ْ(428)تمٔىس 

ا إيلّ، ذنؿه وغِّ رسى َِّفةت فلٓةء احلِةثيح ٌػـوًّ ذنؿه »ثلٔهلً/  يف مط
ح الهجري»، و(6/447)« املغين»نٍة يف ، «اثَ أيب مٔىس «املجؽع»، و(77/21)« الَّشَّ

ةف اىلِةع»، و(4/8) بيو»، و(4)(7/417)« نشَّ  .، وغريْة(7/417)« ٌِةر الكَّ

   ُّولً يكذؽركّ  (5/726)« إرواء اىغييو»يف  وبٓؾا اىػـو انذىف األبلةين ،
.(5)أظٌؽ ممَ ذيَّو غييّ

 اثَ كؽاٌح يف / َ ذنؿه ٌَ فلٓةء احلِةثيح غري ٌػـوٍّ ٍَّ «الاكيف»وم
.(2/478)« املٍذع»، واثَ املَِّجَّ يف (2/777)

ج يف 4)  «.ؼجػح وزارة اىػؽل»( ولً خيؿَّ
«.اإللكيو»، و«اتلَّعضيو»، و«اتلَّهٍيو»( لً أصؽه يف/ 5)
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  مسائل األثرمن: 

ذنؿْة ثإجيةٍز/ وإيلم ،(6)مكةاواىفلٓةء ىلع ثّ يكذؽلُّ 

 بِّ درصُّف ظكً ، يف «ابلئع»/ يف نذةب املسألة األوىل ثيًػة  الطَّ
ح »، و(6/447)« املغين»، و(792)ص« اإلرشةد»ورشاًء يف اليشء اىيكري، نٍة يف  الَّشَّ

، (4/8)« املجؽع يف رشح امللِع»، و(2/478)« املٍذع يف رشح امللِع»و، (77/21)« الهجري
ةف اىلِةع غَ ٌنت اإلكِةع»و يلو»، و(7/417)« نشَّ بيو يف رشح ادلَّ «ٌِةر الكَّ
 .(4/444)الثَ كةقً « ظةشيح الؿَّوض املؿبع»، و(7/417)

 ويؾنؿون «ثةب احلضؿ»يف  /املسألة اثلَّانية ، بِّ فةت الطَّ ، يف درصُّ
.(2/777)« الاكيف»املكأىح األوىل فيّ، نٍة يف 

  يجعسٓة ، و«أغذلذم»وكةل/ إذا أرقو ؼرًيا أو ضيًؽا،  /اثلَّاثلةاملسألة
/اىفلٓةء ٌَ صٓذني

ثةاط»يجعسٓة احلِةثيح يف نذةب أ/  يِؽ واذلَّ ،  ٌَ صٓح/ زوال امليم، «الطَّ
، (74/288)« املغين»ويٍيهّ غريه ثأػؾه؟ أم ال؟ نٍة يف ْو يـول ثٍضؿَّد إرقةهل، 

ح الهجري»و .(8/55)« املجؽع»، و(27/474)« الَّشَّ

ةفػيح يف  ح، «نذةب اىػذق» أوَّلب/ يجعسٓة الشَّ غذق غري  ٌَ صٓح ضعَّ
ٌريي يف فيٓة واقذؽلَّ أم ال؟ أيططُّ ؟ ورسيةُّ فيّ اآلديمِّ  انلضً »ثٓؾا األزؿ/ ادلَّ

ةج َّْ  ، ولً أره غِؽ غريٍْة.(71/457)« حتفح املعذةج»اهليذيم يف ، و(71/467)« الٔ

خ ثّ فلػ.( ذنؿت املكةاو اىيت اظذش اىفلٓةء فيٓة ثٓؾا األزؿ، وذنؿت 6) املطةدر اىيت اظذضَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
5 

 

 فائدة لطيفة: 

يغ اثَ غسيٍني أثة ادلرداء  ىػوَّ / » (5/524« )الاكيف»يف دػييلّ ىلع  كةل الشَّ
  َّوذللم  ،فةشرتاه فؽاًء هل ،يؤذيّ ةييػت ثةىػطفٔر ىػجً  بَّ وصؽ ْؾا الط

ُ  ،اشرتاه وأرقيّ ولً ينذفع ثّ ؾا ي  .ا"اقتِلةذً " كّمَّ ْو

ة ييػت ثّ ٌَ احلئاُةت ا أو شيبً ؼريً  ٌع ضبٍّ  فإذا وصؽَت  /وغييّ
م إذا أؼيلذّ دجػّ إال إذا ػفخ أَُّ  ،ّ ٌِّ ودؽيلّفٍَ اخلري أن تشرتيَ  ،ويؤذيّ
 .(7)«وأػؾه مؿة أػؿى الطبُّ 

ٍؿكِؽيُّ األزَؿ  « دنجيّ اىغةفيني»يف  -غري مكِؽٍ -وهلؾا املأػؾ/ أورد الكَّ
فلح»، يف (486)ص  .«ثةب الؿَّمحح والشَّ

ة يذَّطو ذنؿه ثٓؾا ٌة أقِؽه الؿُّ  ٍَّ ، واثَ غكةنؿ (7477)ح« مكِؽه»يف  ةيِنُّ يَ وْ وم
/ (8)كةل»، ٌَ اهلل  الؿَّمححؼيت ىلع إزؿ ظؽيٍر يف ، (25/26)« دةريغ دمشق»يف 

ٌَّ   بِّ فاكن أضعةب انلَّ   ،ح يتجةيػٔن اىػطةفريوٌَ مىض ٌَ قيف ْؾه األ
 «.فيػذلُٔٓة

 

ٍؽ وىلع آهل وضعجّ أمجػني ،واهلل أغيً ٍَّ ة حم  (9)وضَّلَّ اهلل وقيًَّ ىلع ُبيِِّ
  د الّسحيمو  كتبه/ عبد هللا بن محمَّ

 ه9341ليلة عرفة                    

                                                           

ـَِي ْؾا األزؿ يف ظةشيح دػييق اثَ غسيٍني ىلع تنبيه (7) ، 2729ح 7/762« )مكِؽ اىزبَّار»إىل « الاكيف»/ ُغ ًٌ ٔ ْو (، ْو
ًٍ ػةؼٍئ لألزؿ املعةل إيلّ.  نشأ ٌَ فٓ

 دػييِّ.( ذنؿاه ىلع إزؿ ظؽيٍر مكٍِؽ، فةىلةاو أظؽ رصةل اإلقِةد، لهينِّ لً أْذِؽ إىل 8)
ٔد اىفغو 9) يغ/ غجؽ اهلل ثَ غجؽ -ثػؽ اهلل–( يػ وع يف ختؿجيّ إىل األخ الشَّ الؿَّمحَ  يف الهشف غَ ْؾا األزؿ والَّشُّ

هؿ مٔضٔل  ٔد املؽريي، ليٍشةيغ اىفغلء/ ضةىط ثَ راشؽ اىلؿيؿي، اىربَّاك ، والشُّ ؽ ثَ د. غجؽ الؿمحَ ثَ مح ٍَّ حم
يٓاهلل الّّسّيع،  غجؽ  ثٍؿاصػح ابلعر ودلٔيٍّ. ًىلع دفغُّ
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