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 بسم اهلل الزحمه الزحيم

احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ رشول اهلل وظذ آفه وصحبه أمجعغ ومن تبعفم بنحسون 

 إػ يوم افدين.

وبعد: ؾؿن ظؾوم احلديٌ ادفؿي افتي تعغ ظذ افتػؼه ذم افسـن ادلثورة ظن رشول اهلل 

ظؾقه وشؾم، ظؾم معرؾي أشبوب ورود احلديٌ، وؿد وظى هذا إمر افصحوبي صذ اهلل 

، وفؽن مل يػرد بوفتصـقف إٓ ظـد ئؿي اإلشالمهم من أريض اهلل ظـفم ثم من بعد

وأمو افبوحثون ادعورصون ؾؼد  .مـه نوبوـت إٓؾؾم يصؾـو  ،ادتلخرين ظذ كدرة ذم ذفك

ظؾوم احلديٌ؛ فؾحوجي ادؾحي إػ اشتقعوب مو اككؾً مهتفم إػ دراشي هذا افـوع من 

يصدر ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم من حقٌ إحوال وادؼتضقوت وادـوشبوت ... إػ 

ظذ حسن تـزيل مدفوٓت إحوديٌ افـبويي ؾوائد ظدة شقليت ذـر بعض مـفو؛ ممو يعغ 

ألمي ومو هو خوص ظذ افوؿوئع وادستجدات، مع حسن افتؿققز بغ مو هو رشع ظوم ف

بعرف معغ، ومو صدر ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم بصػته مؼظو أو بصػته إمومو، أو 

 بصػته ؿوضقو.....

 ديٌ:وحإ ورود ظؾم أشبوب مززاذم أفػقته  هـ(911)ت افسقوضي جال افدين  ؿول

َف اْْلُوَبوِري ُل َمْن َؿْد َأفَّ  أَثورِ ْي ذِم َشَبِى َؾوْفُعْؽَزِ        َأوَّ

ََم َوهْ  ـَ  َواْدََعوِن       فِْؾِػْؼهِ       ُمَبِغٌ        اْفُؼْرآنِ   ذِم َشَبِى   َو 

 ٌِ ََم إَْظََمُل   ِمْثُل َحِدي  َوَؿوُفوا:  َرَوْوا   ؾِقََم   َشَبُبهُ       إِكَّ

ْي َكَؽْح  ـَ ُر اْمَرَأٍة ؾِقِه     ُمَفوِجٌر ُِٕم َؿْقٍس  ـْ   َصَؾْح ِمْن َثمَّ ِذ
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 ب ورود احلديث:ادراد بسبأوال: 

هو ظؾم يبحٌ ؾقه ظن إشبوب افداظقي إػ ذـر رشول اهلل "ي بؼوفه:بفصبغ مػفومه أبو 

وهذا افسبى ؿد يؽون شمآ، وؿد يؽون ؿصي، ، احلديٌ أوٓ -ذ اهلل ظؾقه وشؾمص-

 . 1بسببفو احلديٌ بسببه أو -قه وشؾمصذ اهلل ظؾ-وؿد تؽون حودثي ؾقؼول افـبي 

ؾوٕحوديٌ افصودرة ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم إمو أن تؽون ابتداء فغر شبى، 

وإمو أن  ..... فؾدظوة خلؾق موأو أمر أو هني أو  إلثبوت ظؼقدة أو حؽم بتحؾقل أو حتريم،

 .مو يؽون فه شبى ورودهو ... ؾفذا  يصدر مـه ؿول أو ؾعل بسبى شمال أو حودثي

  يف أسباب ورود احلديث: ادًلفاتثاىوا: 

مل يعتن افعؾَمء ادتؼدمون بتخصقص أجزاء حديثقي ذم هذا افـوع من إحوديٌ افـبويي، 

 وإكَم دمدهو مـثورة ذم ـتى افصحوح وافسـن وادسوكقد وؽرهو من ـتى احلديٌ. 

هـ( افتصـقف ذم هذا افـوع، ؿول ابن حجر 387ـ وؿد كسى ٕيب حػص افعؽزي )ت

فؼويض ومن ادفم: معرؾي شبى احلديٌ.وؿد صـف ؾقه بعض صقوخ ا "هـ(:852)ت

ؿد ذـر  هـ(.387)ت ، وهو أبو حػص افعؽزيهـ(458)ت أيب يعذ بن افػراء احلـبع

أن بعض أهل ظكه رشع ذم مجع ذفك،  هـ(،  702)ت افشقخ تؼي افدين ابن دؿقق افعقد

  .2"وـلكه مو رأى تصـقف افعؽزي ادذـور

افػرج ابن  ، وأبو(هـ409تقه ـذفك احلوؾظ ظبد افغـي بن شعقد إزدي )ن صـف ؾوممّ 

واظؾم: أن بعض ادتلخرين من  ":(هـ804: ت)هـ(، ؿول ابن ادؾؼن597اْلوزي )ت

أهل احلديٌ رشع ذم تصـقف ذم أشبوب احلديٌ ـَم صـف ذم أشبوب افـزول فؾؼرآن 

                                                           
 هـ(، دار افػؽر افعريب.1403(، دحؿد بن حمؿد بن شويؾم أبو ُصفبي )ت: 467افوشقط ذم ظؾوم ومصطؾح احلديٌ )ص: 1

حتؼقق: ظبد اهلل بن ضقف اهلل افرحقع. مطبعي شػر هـ(.  852كزهي افـظر ذم اصطالح أهل إثر ٓبن حجر افعسؼالن )ت  2

 هـ1422بوفريوض. افطبعي: إوػ، 
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ي افدين فبعض ادتلخرين، وؽره، ـذا ظزاه افشقخ تؼ هـ(468)ت افعزيز ـوفواحدي

وظزاه ابن افعطور ذم رشحه إػ ابن اْلوزي وؽره، وشؿعً من يذـر أن ظبد افغـي بن 

 . 3"افعؿدةشعقد احلوؾظ صـف ؾقه تصـقًػو ؿدر 

 ٕيب حومد 5هـ(911)ت افسقوضيوجالل افدين  4هـ(748كسى اإلموم افذهبي )تـَم 

 ب ذم هذا افػن.تصـقف ـتو هـ(582) ـوتوه اْلوبوري حمؿد بن

هـ( ـتوبو ذم أشبوب 616ـ  وؿد ذـر ادرادي ذم  شؾك افدرر أن ٕيب افبؼوء افعؽزي )ت

هـ( ذم ـتوبه افبقون 1120ابن محزة احلسقـي )ت هخلصورود احلديٌ، وهو افؽتوب افذي 

ـ إن  . وشقليت ذـره ؿريبو6يوزاد ظؾقه زيودات حسـ وافتعريف ذم أشبوب ورود احلديٌ.

 . ـصوء اهلل

ظبد افرمحن بن كجم بن ظبد فـوصح افدين ( 795احلـبع )ت رجى ابنُ  سىـَم كَ ـ 

وفؾـوصح  ":ؿول ظـهذم أشبوب احلديٌ،  وهـ( ـتوب634)ت افوهوب بن احلـبع افدمشؼي

 .7"... ذِم جمؾدات ظدة  "ديٌأشبوب احل"، مـفو: ـتوب  تصوكقف ظدةتعوػ رمحه اهلل

                                                           
(. ٕيب حػص ابن ادؾؼن رساج افدين ظؿر بن ظع بن أمحد افشوؾعي ادكي )ت: 1/205اإلظالم بػوائد ظؿدة إحؽوم ) 3

 م 1997 -هـ  1417عي: إوػ، هـ(. حتؼقق: ظبد افعزيز بن أمحد بن حمؿد ادشقؼح. دار افعوصؿي. افطب804

. حتؼقق بشور ظواد معروف. دار افغرب هـ(748)تتوريخ اإلشالم ووؾقوت مشوهر إظالم، فؾشؿس افدين حمؿد بن أمحد افذهبي 4

 م.2003اإلشالمي 

. حتؼقق: أبو هـ(911(، فعبد افرمحن بن أيب بؽر، جالل افدين افسقوضي )ت: 2/929تدريى افراوي ذم رشح تؼريى افـواوي ) 5

 ؿتقبي كظر حمؿد افػوريويب. دار افطقبي.

هـ(.   دار ابن حزم. افطبعي: 1206(. ٕيب افػضل حمؿد خؾقل بن ظع ادرادي)ت: 1/23) شؾك افدرر ذم أظقون افؼرن افثون ظؼ 6

 .م 1988 -هـ  1408افثوفثي، 

هـ(. حتؼقق: د ظبد افرمحن بن شؾقَمن 795بن رجى   احلـبع )ت: (، فزين افدين ظبد افرمحن بن أمحد 3/434ذيل ضبؼوت احلـوبؾي  ) 7

 م. 2005 -هـ  1425افعثقؿغ. مؽتبي افعبقؽون. افطبعي: إوػ، 
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ػؼود، صلهنو صلن افعديد من ممفػوت هذه ادظداد افساث تزال ذم هذه افؽتى ٓ ـل و

 إمي.

وأمو ادصـػون  ذم ظؾم مصطؾح احلديٌ ؾؾم يذـروا هذا افـوع ضؿن أكواع ظؾوم 

( افذي ضؿن مؼدمته مخسي وشتغ كوظو من أكواع 643)ت احلديٌ، ـوبن افصالح 

فرساج افبؾؼقـي )ت ا ب ورود احلديٌ، إػ أن جوءمل يؽن مـفو أشبوو ،ظؾوم احلديٌ

، حقٌ أضوف مخسي "حموشن آصطالح وتضؿغ ـتوب ابن افصالح:"ذم ـتوبه( 805

 .8أكواع من ظؾوم احلديٌ ظذ مؼدمي ابن افصالح مـفو: معرؾي أشبوب احلديٌ

ذا يعتز مو أورده افبؾؼقـي ذم حموشن آصطالح أول حمووفي وصؾً إفقـو ؾقفو إطفور هلذا هل

بخالف ؽره من  ،يٌ، حقٌ اشتطرد ذم بقون ؾوائده وأكواظه وافتؿثقل فهافـوع من إحود

افبؾؼقـي أكواع ظؾوم احلديٌ افتي ذـرهو ابن افصالح ذم مؼدمته. وذم هذا ادعـى يؼول 

وهو معرؾي  ،حتدث ؾقه ظن افـوع افتوشع وافستغ ذم خومتي ادبحٌ افذي (805)ت 

وؽرهو، أحوديٌ هلو أشبوب يطول   وذم أبواب افؼيعي وافؼصص ":أشبوب احلديٌ

رشحفو. ومو ذـركو أكؿوذج دن يريد تعرف ذفك، ومدخل دن يريد أن يضقف مبسوضو ذم 

 .9"ظوكي ظذ مبسوط ؾقه، بػضؾه وـرمهاإل -شبحوكه وتعوػ  -ذفك، وادرجو من اهلل 

 ؽتوبون ومهو:ؾوأمو افؽتى ادطبوظي ادتداول ذم أشبوب ورود احلديٌ 

 افدين جالل بؽر، أيب بن افرمحن فعبد ،احلديث ورود أسباب يف األول: اللمع ـ  كتاب

. رتبه افسقوضي أحوديثه حسى إبواب افػؼفقي ظذ ضريؼي (هـ911: ت) افسقوضي

ـتى افسـن وافصحوح، بحقٌ يذـر أحوديٌ بوب افطفورة مثال ثم أحوديٌ بوب افصالة 

                                                           

(. حتؼقق: د ظوئشي ظبد افرمحن )بـً افشوضئ(، دار ادعورف، افطبعي افثوكقي 698يـظر مؼدمي ابن افصالح وحموشن آصطالح )ص: 8

 .م1989هـ/1409

 (.713مؼدمي ابن افصالح وحموشن آصطالح )ص: يـظر 9
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ادؽرر هو تسعي  دُ دَ وظَ  ،ثو دون ادؽرر مـفو( حدي98... إفخ. وؿد ضؿـه ثَمكقي وتسعغ )

( حديثو. وضريؼته ذم إيراد إحوديٌ أكه حيذف إشوكقد مؽتػقو بذـر 29وظؼون )

وهي متـوظي وـثرة مـفو ـتى  و،افصحويب مبتدئو بعزوه إػ ادصودر افتي اظتؿده

متن  ، ثم يذـر10افصحوح وافسـن وادسوكقد وادعوجم وإجزاء احلديثقي .... إفخ 

 احلديٌ، وبعده شبى وروده معزوا إػ افؽتى افتي أخرجته.

 39مثول من ـتوب افؾؿع ذم أشبوب ورود احلديٌ فؾسقوضي من بوب افبقوع حديٌ رؿم 

:"  

صذ اهلل ظؾقه وشؾم هنى ظن بقع  ظن ابن ظؿر أن رشول اهلل أخرج افبخوري ومسؾم ـ39 

وأخرج مسؾم ظن أيب هريرة ؿول: ؿول  ي.هنى افبوئع وادشس. افثؿرة حتى يبدو صالحفو

 ."ٓ تبتوظوا افثَمر حتى يبدو صالحفو "رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم: 

: أخرج أمحد وافبخوري ظن زيد بن ثوبً ؿول: ؿدم رشول اهلل صذ وروده شبىـ  39

 ؾسؿع رشول اهلل صذ ،اهلل ظؾقه وشؾم ادديـي وكحن كتوبقع افثَمر ؿبل أن يبدو صالحفو

 . ؟مو هذا ؾؼول:  ،ياهلل ظؾقه وشؾم خصوم

شوم، ؾؼول رشول اهلل صذ اهلل ؼُ ون افمَ دَّ بتوظوا افثَمر يؼوفون: أصوهبو افؾؼقل فه: همٓء ا

ؾلؾودكو  هذا افسبى أن من أشبوب   .11"ؾال تتبويعوهو حتى يبدو صالحفو  "ظؾقه وشؾم: 

 تبويعغ.افـفي ظن بعض افبقوع هو مو يستى ظؾقفو من كزاع بغ اد

 وهذا احلديٌ مثول دو ذـر شببه ذم حديٌ آخر .   

                                                           
( دحؼق ؽقوث ظبد افؾطقف دحدوح. دار ادعرؾي. افطبعي إوػ 21مؼدمي حتؼقق ـتوب افؾؿع ذم أشبوب احلديٌ فؾسقوضي )ص: 10

 م.2004هـ/1425شـي 

َمون: ؾسو ( دحؼق ؽقوث ظبد افؾطقف دحدوح.114افؾؿع ذم أشبوب احلديٌ فؾسقوضي )ص: 11 د افثؿر، وظػـه ؿبل إدراـه. افدَّ

 وافُؼشوم: أصوهبو افتؼرح وافؼرحي. 
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 ،إلبراهقم بن حمؿد ،الرشيف احلديث ورود أسباب يف والتعريف كتاب الثاين: البوانـ 

خلص ؾقه وهو ـتوب  هـ(.1120احلَُسْقـي احلـػي افدمشؼّي )ت:  افشفر بوبن محزة

وضم إفقه ؾوائد  12يات حسـوزاد ظؾقه زيود هـ(616)ت يَز ؽْ أيب افبؼوء افعُ  َف ـَّ َص مُ 

 .13(هـ911: ت)اشتػودهو من ـتوب افؾؿع ذم أشبوب ورود احلديٌ فؾسقوضي

. ترتقبه حسى حروف ادعجمحتى من ذـر افصحويب، مع  ومـفجه ؾقه: حذف أشوكقده

من افؽتى افتي اظتؿدهو، وهي مو  ضرف من احلديٌ موضن افشوهد احلديٌ  بعد ذـرؾ

وافواجى ذم  .يٍ أحوديثه من ادعوجم وادسوكقد وافؽتى افستيـقً بتخروظُ  "بقـه بؼوفه:

افصـوظي احلديثقي أكه إذا ـون احلديٌ ذم أحد افصحقحغ ٓ يعزى فغره افبتي إٓ إذا 

شبى وروده ظوزيو  . ثم بعد حتريٍ احلديٌ يذـر14"مؼوم مؼول لوفؽ ،اؿته احلول

 .وأحقوكو بدون ظزوهو تؿدهومن أصحوب ـتى احلديٌ افتي اظ افسبى دن أخرج فػظه

( حديثو. وؿد يذـر فؾحديٌ 1834وؿد ضؿن ـتوبه: أربعي وثالثغ وثَمن مئي وأفف)

  .15افواحد أـثر من شبى

  :(1021)رؿم  مثول من ـتوب افبقون وافتعريف ذم أشبوب ورود احلديٌ

 .16دظوه ؾنن فصوحى احلق مؼوٓ :(1021)"ـ ذـر ذم حرف افدال ادفؿؾي: 

                                                           
 (.  1/23) شؾك افدرر ذم أظقون افؼرن افثون ظؼ 12

. دحؼؼه ظبد افعزيز شعد افتخقػي. رشوفي جومعقي جومعي (10مؼدمي حتؼقق ـتوب افؾؿع ذم أشبوب ورود احلديٌ فؾسقوضي )ص: 13

 .1979ادؾك ظبد افعزيز شـي 

إلبراهقم بن حمؿد. افشفر بوبن محزة احلَُسْقـي احلـػي افدمشؼّي )ت:  (، 1/4وافتعريف ذم أشبوب ورود احلديٌ افؼيف ) افبقون 14

 .هـ(. حتؼقق شقف افدين افؽوتى. دار افؽتوب افعريب بروت1120

 (.153)ص: أشبوب ورود احلديٌ حتؾقل وتلشقس 15

أي صوفي افطؾى وؿوة احلجي، فؽن مع مراظوة إدب  "ح افبخوري:هـ( ذم ؾتح افبوري رشح صحق852ؿول ابن حجر )ت 16

 ."ادؼوع
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 فشقخون وافسمذي ظن أيب هريرة ريض اهلل ظـهأخرجه ا

ؾفم به  ،ـَم ذم افبخوري أن رجال تؼوىض رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؾلؽؾظ فه :سببه

أصحوبه ؾؼول دظوه ؾنن فصوحى احلق مؼوٓ واصسوا فه بعرا ؾلظطوه إيوه ؿوفوا ٓ كجد 

وهذا مثول ممو . 17"ؽم ؿضوءإٓ أؾضل من شـه ؿول اصسوه ؾلظطوه إيوه ؾنن خرـم أحسـ

 ذـر شببه ذم كػس احلديٌ.

تـبقه: هذان افؽتوبون مل يؾتزمو افصحي ذم مو يذـران من أحوديٌ، ؾؼد يؽون احلديٌ 

 وشببه ضعقػن، وؿد يؽوكو صحقحغ، وؿد يؽون أحدمهو صحقحو وإخر ضعقػو.

دودة، إٓ أكه حؾؾفو أحوديٌ مع "حموشن آصطالح"إن ـون مو أورده افبؾؼقـي ذم  ـ تنبوه:

بطريؼي ظؾؿقي رصقـي، أبرز من خالهلو ؾوائد افوؿوف ظذ أشبوب ورود إحودث، 

بخالف ظؿل افسقوضي وابن محزة احلسقـي حقٌ اؿتكا ظذ مجع ادودة بذـر إحوديٌ 

 .مؼروكي بلشبوهبو

ادظون افتي ؿد يؼف ؾقفو افبوحٌ ظذ ظدد ـبر من أشبوب افورود، ـتوب مجع ومن 

ادتؼي اهلـدي ذم ؿول ٌ اْلوامع ْلالل افدين افسقوضي، أو مو يسؿى بوْلومع افؽبر، حق

 مجع ـتوب من إؿوال ؿسم اكتفى دو ":ــز افعَمل واصػو مـفٍ افسقوضي ذم ـتوبه ادذـور

 اخلورجي إحوديٌ ببؼقي اتبعته افـبوي افؾػظ أول ذم ادعجم حروف ظذ مرتبو اْلوامع

 أو جعيمرا أو شبى أو وؿول ؾعل ظذ ادشتؿؾي أو ادحضه افػعؾقي وهي افؼيطي هذه ظن

 صوء إن افـبويي إحوديٌ من موجود هو مو ْلؿقع جومعو افؽتوب فقؽون ذفك كحو

 .18"اهلل

                                                           
 (.2/49افبقون وافتعريف ) 17

18
 .(هـ975: ت) اهلـدي بودتؼي افشفر ،افدين حسوم بن ظع افدين عالء، فوإؾعول إؿوال شـن ذم افعَمل ــز 
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 :19ورود األحاديث دراسة وحتلوالت ادعارصة التي اهتمت  بيسباب : الدراساثالثا

ـ  معرؾي أشبوب احلديٌ. فسعد افتخقػي. بحٌ ذم جمؾي ـؾقي أصول افدين بتوريخ 

 هـ.1400

ـ أشبوب ورود احلديٌ حتؾقل وتلشقس. فؾدـتور حمؿد رأؾً افسعقد. من مـشورات 

 .37ـتوب إمي افعدد 

ـ ظؾم أشبوب ورود احلديٌ وتطبقؼوته ظـد ادحدثغ وإصوفقغ فؾدـتور ضورق أشعد 

 إشعد. حلؾقؿي

 ـ ظؾم أشبوب ورود احلديٌ فؾدـتور بدر ظبد احلؿقد مهقسي.

 ـ شبى ورود احلديٌ: ضوابط ومعوير. فزين افعوبدين حمؿد ظكي.

 ـ أشبوب ورود احلديٌ وأثره ذم ؾؼه احلديٌ. ٔشو رضو أمحد.

 ـ أشبوب ورود احلديٌ وأثر معرؾتفو ذم توجقه إحؽوم حسن افؼؿووي.

ود احلديٌ، ومؽوكته، وأمهقته ذم افتؼيع اإلشالمي. فؾدـتور رمضون ـ ظؾم أشبوب ور

 أيوا فع أررضوم.

ـ أثر معرؾي أشبوب افورود ذم افتعومل مع احلديٌ ؾؼفو وتـزيال. فزوهر افبوتـي 

 اْلزائري.

ـ ظؾم ورود احلديٌ وأثره ذم ؾؼه احلديٌ. فؾدـتور ظع خضر حجي وؾالح رزاق 

 ؾي افؾغي افعربقي.جوشم. بحٌ مـشور ذم جم

                                                                                                                                                                                     

ر. واْلومع افصغر، وزيودات اْلومع افصغ ،: اْلومع افؽبرــز افعَمل مجع ؾقه ممفػه بغ ثالثي ـتى من ـتى افسقوضي وهيوـتوب 

سى حروف ادعجم دون بي حـتى افسقوضي ـوكً أحوديثفو مرتن ٕ رتبفو حسى إبواب افػؼفقي ظذ ترتقى حروف ادعجم.ثم 

بواب افػؼفقي.فألمراظوة 

 من موؿع إفوـي. 19
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ـ  أثر أشبوب ورود احلديٌ ذم ؾفم افسـي. فؾدـتور بؾؼوشم حديد. بحٌ مـشور ذم جمؾي 

 ادعقور.

 ـ ظؾم أشبوب ورود احلديٌ ومؼوركته بلشبوب افـزول. فعع ظبد اهلل ظع رساج.

ـ  معرؾي أشبوب احلديٌ. فسعد افتخقػي. بحٌ ذم جمؾي ـؾقي أصول افدين بتوريخ 

 .هـ1400

ـ أشس وأكواع ظؾم أشبوب ورود احلديٌ افـبوي وؾوائده فؾدظوة إػ اهلل مع ذـر كَمذج 

 م2004ظديدة. من جومعي إزهر ؿسم افؾغي افعربقي 

هـ(. من جومعي إزهر ؿسم افؾغي 279ـ أشبوب ورود احلديٌ ذم شـن افسمذي )

 م.2005افعربقي 

تح افبوري. دراشي تطبقؼقي. حلسن بن ـ أشبوب ورود احلديٌ ظـد احلوؾظ ابن حجر ذم ؾ

 حمؿد ظبد اْلي.

 .بني أسباب ورود احلديث وأسباب ىزول القرآن مقارىة: رابعا

 أ ـ الفرق بونهام: 

أن أشبوب كزول افؼرآن مرتبط بوٕحداث وإشئؾي افتي يـزل  بقـفَم هو افرئقسافػرق ـ 

 افؼرآن فإلجوبي ظـفو أو فإلرصود أو افتؼويم ....

أشبوب ورود إحوديٌ ؾفي صودرة ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم من ؿوفه أو وأمو 

 فـػس إؽراض افتي يـزل افؼرآن من أجؾفو.ؾعؾه، 

صذ اهلل  افـبي ظنؾلشبوب كزول افؼرآن من ـالم اهلل تعوػ، وأشبوب ورود إحوديٌ 

 ظؾقه وشؾم.
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فغر شبى، وافؼؾقل مـه مو كزل فسبى. بخالف  ـ ومـفو أيضو أن أؽؾى افؼرآن كزل ابتداء

 كزلممو  ظذأ ذم إحوديٌ مو ورد فسبى كسبي  وفذي يظفر أنؾأشبوب ورود احلديٌ 

موشع تستؼرى ؾقه افسـي  ، وإن ـون هذا إمر حيتوج إػ بحٌمن افؼرآن افؽريم فسبى

 افـبويي حتى يؿقز مـفو مو ورد فسبى ممو ورد ابتداء.

 ؿـفو:وأمو أوجه آتػوق بقـفَم ؾ ب أوجه االتفاق بونهام:

ظن  يتوصل إفقه زول وشبى افورود: ـالمهوافطريق إػ معرؾي شبى افـاحتودمهو ذم ـ 

وـذفك  رضوا افوؿوئع وإحداث.ذين حضريق افـؼل ظن افصحوبي رضوان اهلل ظؾقه اف

 بوفـسبي فؾتوبعي افذي يؼبل مرشؾه، وهو يمول إػ افـؼل ظن افصحوبي.

 .أشبوب ورود إحوديٌو أشبوب كزول أيوت من معرؾي ادستػودة افػوائد ومـفو:  ـ

ََم َوهْ   افسقوضي ذم أفػقته: ؿول ـَ  َواْدََعوِن       فِْؾِػْؼهِ       ُمَبِغٌ        اْفُؼْرآنِ   ذِم َشَبِى   َو 

 ، وـذفك احلديٌ ؿد يرد ٕـثر من شبى.20أيي ٕـثر من شبى ؿد تتؽررومـفو ـ 

 افعجالنافؾعون حقٌ كزفً ذم ؿصي ؿذف ظويؿر كزوفه من افؼرآن آيوت  مثول مو تؽرر

 .21امرأته، وذم ؿصي ؿذف هالل بن أمقي امرأته

. .1522وروده من إحوديٌ: حديٌ ذـره افسقوضي ذم بوب افصالة رؿم ومثول دو تؽرر

 "ظن ابن ظؿر أن رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؿول:  خرج افبخوري ومسؾم أحديٌ: 

 فثوم..يعـي ا"يؼربن مسجدكو حتى يذهى رحيفو  من أـل من هذه افبؼؾي ؾال

                                                           
( ٕيب افعبوس ابن تقؿقي احلران. حتؼقق ظدكون زرزور، افطبعي افثوكقي، شـي 50يـظر مؼدمي ذم أصول افتػسر )ص: 20

 .1972هـ/1392

(، فعبد اهلل بن يوشف 48(. ويـظر ادؼدموت إشوشقي ذم ظؾوم افؼرآن )ص:4470( و)4468احلديثون ذم صحقح افبخوري )  21

 م.2001هـ/ 1422ي افريون، افطبعي إوػ اْلديع. ممشس

 (. حتؼقق ؽقوث ظبد افؾطقف دحدوح82افؾؿع ذم شبى ورود احلديٌ )ص:  22
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من أـل من هذه  "وأخرج مسؾم ظن أيب هريرة ؿول: ؿول رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم: 

 ."يمذيـو بريح افثوم ٓافشجرة ؾال يؼربن مسجدكو، و

أخرج أمحد ظن ادغرة بن صعبي ؿول: أـؾً ثومو ثم أتقً مصذ افـبي صذ  :وروده سبب

ذ ؿؿً أؿيض، ؾوجد ريح افثوم، ؾؼول: اهلل ظؾقه وشؾم ؾوجدته ؿد شبؼـي برـعي، ؾؾَم ص

 ."رحيفو  فبؼؾي ؾال يؼربن مسجدكو حتى يذهىمن أـل من هذه ا "

هنى زمن  وأخرج أمحد ومسؾم ظن جوبر أن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم :وروده سبب

ؿوم ثم جوءوا إػ ادسجد، ؾؼول افـبي صذ اهلل ظؾقه  ؾلـؾفو خقز ظن افبصل وافؽراث.

وفؽن أجفدكو ، ؟ ؿوفوا: بذ يو رشول اهلل"تغ أمل أكه ظن هوتغ افشجرتغ ادـتـ "وشؾم: 

من أـؾفو ؾال حيرض مسجدكو ؾنن ادالئؽي  "اْلوع، ؾؼول رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم: 

 ."تتلذى ممو يتلذى مـه بـو آدم 

مو وؿع من ذم حديٌ جوبر بسبى  :بسبى مو وؿع من ادغرة بن صعبي، وافثون :إول  

 جمؿوظي من افصحوبي.

مو ظدَّ  ثرـ أو ورود يسؾم به: هلذا اكُتؼد فقس ـل مو ذـر افعؾَمء أكه شبى كزولومـفو:  ـ 

ـؽتوب أشبوب افـزول فؾواحدي  ،ممو تضؿـته ـتى أشبوب افـزول شببو فؾـزول

 :ذم أشبوب افورود ؽتى أشبوب افورود، ومثوفهـذفك افشلن بوفـسبي فهـ(، و468)ت

إكَم  "اهلل صذ اهلل ظؾقه و شؾم يؼول: ؿول شؿعً رشولحديٌ ظؿر ريض اهلل ظـه 

إظَمل بوفـقوت وإكَم فؽل امرىء مو كوى ؾؿن ـوكً هجرته إػ دكقو يصقبفو أو إػ امرأة 

هـ( 702دؿقق افعقد )ت هذا احلديٌ ذـر فه ابن .23"يـؽحفو ؾفجرته إػ مو هوجر إفقه

ومعـى احلديٌ وحؽؿه يتـوول اْلؿقع، ؽر أن افسبى يؼتيض: أن  ":وهو شبى ورود

                                                           
 متػق ظؾقه 23
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ادراد بوحلديٌ اهلجرة من مؽي إػ ادديـي؛ ٕهنم كؼؾوا أن رجال هوجر من مؽي إػ ادديـي، 

أم  ؾسؿي مفوجر ...ٓ يريد بذفك ؾضقؾي اهلجرة وإكَم هوجر فقتزوج امرأة تسؿى أم ؿقس.

ؿقس وهلذا خص ذم احلديٌ ذـر ادرأة، دون شوئر مو تـوى به اهلجرة من أؾراد إؽراض 

ظذ مو ؿدمـو من احلؽويي ظن مفوجر أم  -وهذا احلديٌ  .....بوفدكقو افدكقويي، ثم أتبع

 .24" واؿع ظذ شبى يدخؾه ذم هذا افؼبقل -ؿقس 

ن ـون ، وإوابن محزة احلسقـيوؿد توبع ابَن دؿقق افعقد ـل من افبؾؼقـي وافسقوضي 

ؿول افزبر بن بؽور ذم أخبور  "أن يؾتؿس روايي رصحيي ذم افسببقي وهي:افسقوضي حوول 

ادديـي: حدثـي حمؿد بن احلسن ظن حمؿد بن ضؾحي ابن ظبد افرمحن ظن موشى بن حمؿد 

ديـي وظك بن إبراهقم بن احلورث ظن أبقه ؿول: دو ؿدم رشول اهلل صذ اهلل ظقؾه وشؾم اد

ؾقفو أصحوبه وؿدم رجل ؾتزوج امرأة مفوجرة، ؾجؾس رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم 

. فؽـه حديٌ مـؽر ؾفو مرشل 25"ثالثو يو أهيو افـوس إكَم إظَمل بوفـقي. "ظذ ادـز ؾؼول: 

 وؾقه ضعػوء.

رواهو  وؿصي مفوجر أم ؿقس "هلذا ؿول احلوؾظ ابن حجر تعؼقبو ظذ ؿول ابن دؿقق افعقد:

بن اأخزكو أبو معوويي ظن إظؿش ظن صؼقق ظن ظبد اهلل هو  :ؿول ،شعقد بن مـصور

هوجر رجل فقتزوج امرأة يؼول هلو أم  ،من هوجر يبتغي صقئو ؾنكَم فه ذفك :ؿول ،مسعود

ورواه افطزان من ضريق أخرى ظن إظؿش بؾػظ  .ؾؽون يؼول فه مفوجر أم ؿقس ،ؿقس

أة يؼول هلو أم ؿقس ؾلبً أن تتزوجه حتى هيوجر ؾفوجر ؾتزوجفو ـون ؾقـو رجل خطى امر

فؽن فقس ؾقه أن وهذا إشـود صحقح ظذ رشط افشقخغ  .ؾؽـو كسؿقه مفوجر أم ؿقس

                                                           
 هـ(. مطبعي افسـي ادحؿديي 702( ٓبن دؿقق افعقد )ت 1/62إحؽوم اإلحؽوم رشح ظؿدة إحؽوم ) 24

 (.66افؾؿع ذم أشبوب افورود )ص: 25
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 ."حديٌ إظَمل شقق بسبى ذفك ومل أر ذم يشء من افطرق مو يؼتيض افتكيح بذفك

حقحي ؾقفو افتكيح يطؾع ظذ روايي صمل وجه افشوهد من ؿول احلوؾظ ابن حجر أكه 

 بوفسببقي أوإؾودهتو.

فقس ـل مو جعؾه افعؾَمء شببو فورود احلديٌ يسؾم به ؾؼد يؽون من  خالصة:

 ومهو:   ،من توؾر رشضغٓبد ، هلذا 26اجتفودهم

 ـ أن يؽون مـؼوٓ ظن افصحوبي رضوان اهلل ظؾقفم.1

تؾزم وؿوظه ـ  أن يؽون بخصوص ذفك احلدث افذي من أجؾه ؿقل احلديٌ. وهذا يس2 

 ذم زمن افـبوة.

بوفؼط إول مو ـون ظن ضريق اجتفود افعؾَمء؛ ٕن هذا إمر ٓشبقل دعرؾته سز واح

 .إٓ ظن ضريق افـؼل ادتصل بزمن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم

ممو وؿع بعد ، من افصحوبي وفؼط افثون ظَم ـون من ؿبقل افتؿثقل أو آشتدٓلبواحسز 

زمن افـبوة؛ ٕن افػرق بقـفَم ممثر، وذفك أن صورة افسبى داخؾي ذم احلؽم افذي دل 

ي أو من جف ،ؾفي إمو من جفي افعؿوم ؛، بخالف ؽرهو من افصور27ظؾقه افـص بوفؼطع

ؾؼد يؽون جعل افسبى افثون شببو ذم احلديٌ من اجتفود افصحويب افذي ؿد  ؛28سافؼقو

ممو يصدق ظؾقه خيوفف ؾقه كصو آخر أو ؿول صحويب آخر، ؾال يعد حقـئذ افسبى افثون 

 ، ؾقـظر حقـئذ هل صورته داخل ذم ظؿوم افـص، أو حيؽم هلو بـػي افػورقحؽم افـص

  .قفو مو ذـر ؾال يشؿؾفو حؽم افـص احلديثيوإن مل  يصدق ظؾ ؟ؾتؼوس ظؾقه

                                                           
 (.149ديٌ حتؾقل وتلشقس )ص:يـظر أشبوب ورود احل 26

27
 (.323ص:جمع الجوامع البن السبكي ) ينظر: 

( دسوظد بن شؾقَمن افطقور. افـورش مرـز افدراشوت وافعؾوم افؼرآكبقي بؿعفد اإلموم 137يـظر ادحرر ذم ظؾوم افؼرآن )ص: 28

 م.2008هـ/1429افشوضبي. افطبعي إوػ شـي
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أؿول: واحلق أن شبى  ":29ابن محزة احلسقـيـر تعؾؼو ظذ مو ذي بفهذا يؼول أبو صوذم 

احلديٌ، أمو ذـر  -صذ اهلل ظؾقه وشؾم-افورود إكَم يراد به افسبى افذي بسببه ؿول افـبي 

، ؾنكه ٓ يسؿى شبى ورود بوتستدل به ذم مـوشبي من ادـوشافصحويب فؾحديٌ ؾقَم بعد فق

حويب ريض اهلل ظـه احلديٌ ؾـؼول مثال: وافسبى ذم ذـر افص "شبى ذـر"وإكَم يسؿى: 

       .30"هو ـذا

 :31ورود األحاديثأقسام أسباب خامسا: 

مو فه شبى ورد ٕجؾه، ومو ٓ  ؛تـؼسم إحوديٌ افـبويي من حقٌ ورودهو إػ ؿسؿغ

 .شبى فه

 :32دوره إػ أكواع وهيثم مو فه شبى يـؼسم ب

: ـحديٌ مو ذـر شببه ذم احلديٌ ـسمال جيقى ظـه افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾممثول: ـ أ 

جزيل افذي شلل ؾقه افـبيَّ صذ اهلل ظؾقه وشؾم ظن اإلشالم واإليَمن واإلحسون 

 وافسوظي وأموراهتو. 

ؾقه و شؾم  اهلل ظ: شلفً افـبي صذؿول  بن مسعود ريض اهلل ظـه ظبد اهللمـه حديٌ: و

ثم بر افوافدين ":. ؿول ثم أي ؟ ؿول" افصالة ظذ وؿتفو " :؟ ؿولأي افعؿل أحى إػ اهلل

                                                           
ن بعد ظك افـبوة ـَم ذم أحوديٌ ذـروا أشبوب وؿد ظؾم بَم ؿرره أن من إشبوب مو يؽو "(:1/3ؿول ذم ـتوبه افبقون وافتعريف) 29

ورودهو ظن افصحوبي ريض اهلل ظـفم، وؿد كظر بعض ادتلخرين ذم ذفك، وفؽن ذـرهو أوػ ٕن ؾقه بقون افسبى ذم اْلؿؾي ؾنن 

مبقـو دو مل يعؾم افصحوبي ريض اهلل ظـفم حػظوا إؿوال وإؾعول وحوؾظوا ظذ إضوار وإحوال ؾقؽون افسبى ذم افورود ظـفم 

 ."شببه ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم 

 (.468افوشقط ذم ظؾوم ومصطؾح احلدبٌ )ص: 30

 افبقون وافتعريف ذم أشبوب ورود احلديٌ افؼيف   31

 ( 2/929(، وتدريى افراوي )699)ص:(، و698مؼدمي ابن افصالح وحموشن آصطالح )ص: 32
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  .33"فزادن. ؿول حدثـي هبن وفو اشتزدته "اْلفود ذم شبقل اهلل ":. ؿول ثم أي ؟ ؿول"

 هذان احلديثون شببفَم شمال شئؾه افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم.

مو رواه جرير بن  حدث وؿع بحرضته صذ اهلل ظؾقه وشؾم: بسبىحلديٌ كبوي ومثول ـ 

ــو ظـد رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم ذم صدر افـفور ؿول: ؾجوءه ؿوم  "ظبد اهلل ؿول:

 ،ظومتفم من مرض بل ـؾفم من مرض ،متؼؾدي افسقوف ،بوءَمر أو افعَ حػوة ظراة جمتويب افـَّ 

ؾدخل ثم خرج ؾلمر  ،ؾم دو رأى هبم من افػوؿيؾتؿعر وجه رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وش

يب أيهب الىبس اتقىا ربكم الذي خلقكم ":ؾلذن وأؿوم ؾصذ ثم خطى ؾؼولبالٓ 

وأيي افتي ذم "إن اهلل كبن عليكم رقيبب " إػ آخر أيي "احدةمه وفس و

تصدق رجل من ديـوره  "،ظز وفس مب قدمت لغد واتقىا اهللاتقىا اهلل ولتى"احلؼ

ؾجوء رجل  :ؿول .وفو بشق مترة :حتى ؿول. من درمهه من ثوبه من صوع بره من صوع متره

ثم تتوبع افـوس حتى رأيً  :ؿول ،من إكصور بكة ـودت ـػه تعجز ظـفو بل ؿد ظجزت

حتى رأيً وجه رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم يتفؾل ـلكه  ،ـومغ من ضعوم وثقوب

من شن ذم اإلشالم شـي حسـي ؾؾه أجرهو ": اهلل ظؾقه وشؾمرشول اهلل صذ :ؾؼول ،بيهَ ذْ مُ 

ومن شن ذم اإلشالم شـي  ،وأجر من ظؿل هبو بعده من ؽر أن يـؼص من أجورهم يشء

شقئي ـون ظؾقه وزرهو ووزر من ظؿل هبو من بعده من ؽر أن يـؼص من أوزارهم 

  .34"يشء

                                                           
 متػق ظؾقه. 33

 (.1017صحقح مسؾم رؿم) 34
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ظن هذا  افبؾؼقـيرؿه، ؿول وؿد ٓ يذـر افسبى ذم احلديٌ أو ؿد يذـر ذم بعض ضـ ب 

 .35" ؾفو افذي يـبغي آظتـوء به "افـوع:

افـبي صذ اهلل ظؾقه و : ظن أيب هريرة  ظن مثول دو ذـر شببه ذم ضرق أخرى فؾحديٌ:

 ،إكَم أهؾك من ـون ؿبؾؽم شماهلم واختالؾفم ظذ أكبقوئفم ؛دظون مو ترـتؽم:"شؾم ؿول

 .36"أمرتؽم بلمر ؾلتوا مـه مو اشتطعتموإذا  ،ؾنذا هنقتؽم ظن يشء ؾوجتـبوه

ؿول خطبـو  "مو جوء ذم افروايي إخرى ظن أيب هريرة ظـد مسؾم بؾػظ: :سبب وروده

ؾؼول  .أهيو افـوس ؿد ؾرض اهلل ظؾقؽم احلٍ ؾحجوا : اهلل ظؾقه وشؾم ؾؼولرشول اهلل صذ

صذ اهلل ظؾقه ؾؼول رشول اهلل  .ؾسؽً حتى ؿوهلو ثالثو ؟أـل ظوم يو رشول اهلل :رجل

ؾنكَم هؾك من ـون  ؛ذرون مو ترـتؽم :ثم ؿول .فو ؿؾً كعم فوجبً ودو اشتطعتم :وشؾم

 ،ؾنذا أمرتؽم بقء ؾلتوا مـه مو اشتطعتم ،ؿبؾؽم بؽثرة شماهلم واختالؾفم ظذ أكبقوئفم

 .37"وإذا هنقتؽم ظن يشء ؾدظوه

؛ ٕن إفقـو، ؾال يرض جفؾهديٌ ومل يصل ذم ضرق احل افذي ورد فسبى ومل يذـر  ـ وأمو

افتي تمثر ذم حسن  من متوم حػظ كصوص افؼيعي حػظ مو حيػفو من أشبوب ومؼتضقوت

ؾفم معوكقفو، ومو ٓ يتؿم ادعـى من هذه ادـوشبوت، ؾلفػوظ كصوصفو ـوؾقي فتعؼل خطوب 

  افشورع.

 :38فوائد معرفة أسباب ورود احلديث سادسا

                                                           
  (.699)ص: مؼدمي ابن افصالح وحموشن آصطالح  35

 (.6858صحقح افبخوري رؿم ) 36

 (.1337صحقح مسؾم رؿم) 37

ومو بعدهو(. حتؼقق مشفور بن حسن آل شؾَمن. ومؼدمي ابن  4/146هـ( )790يـظر: ادواؾؼوت ٕيب إشحوق افشوضبي )ت 38

(، افطبعي 321ضي افـوطر دحؿد إمغ افشـؼقطي )ص:(. ومذـرة أصول افػؼه ظذ رو700افصالح وحموشن آصطالح )ص:

 (.132(، وادحرر ذم ظؾوم افؼرآن )ص:113م. و أشبوب ورود احلديٌ حتؾقل وتلشقس )ص:1995هـ/1415إوػ 
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دهو، بؿعرؾي أحوال ادجتؿع ادسؾم ظفد افرشوفي، افوؿوف ظذ حؽم افتؼيع ومؼوصـ 

فؾتػريق بغ مو يؽون تؼيعو ظومو هلذه إمي ـ وهو إصل ـ وبغ مو يرتبط بظرؾقي معقـي 

 يزول بزواهلو. 

 ،ـ ترجقح روايي ظذ أخرى بندراك مو بغ افرواة من وصف دؿقق فطرق افتحؿل وإداء 

  .39 أخرىومو يـشل ظن ذفك من ترجقح روايي ظذ

، أو بسببفووفي ورد احلؽم حل اؾؼد يؽون افسبى مػرسؾؼفه؛ حسن وؾفم احلديٌ حسن ـ 

. ؾسبى افورود ؿد اؿسكً بوحلؽم ممثرة احلؽم، أو تػصقالتيبغ خصوصقي اؿتضً 

 أويبغ افـوشخ  من ادـسوخ. ،يبغ ادجؿل، وؿد خيصص افعوم

فؽن  ،، ؾؼد تؽون بعض إحوديٌ طوهرهو افتعورضـ إزافي افتعورض بغ إحوديٌ

   بوفرجوع إػ أشبوب افورود يتؿؽن من اْلؿع بقـفو.

افبوظٌ ظذ إوامر وافـواهي، ممو يػقد ذم محؾفو ظذ حؼقؼتفو أو رصؾفو ظن  ـ معرؾي

  طوهرهو إػ آشتحبوب أو اإلبوحي ذم إمر، أو إػ افؽراهي ذم افـفي.

 اهلل وٓضالع ظذ أحوال افـبي صذب، وافتعؾقم ـ آشتػودة من معرؾتفو ذم افسبقي وافتزـقي

 ظؾقه وشؾم ذم ذفك.

 القواعد األصولوة التي هلا عالقة هبذا ادبحث:بعض  سابعا:

 .العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السببقاعدة  ـ 1

افـص افعوم افذي ورد فسبى خوص، يعم وٓ يؼتك ظذ صورة  هذه افؼوظدة أنػفوم م

  ، إٓ إن دل دفقل ظذ حكه ذم صورة افسبى. 40افسبى

 :وال خيتص بالسبب م  ع  ي   داثال مـ 

                                                           
39
 (.132(، وادحرر ذم ظؾوم افؼرآن )ص:113أشبوب ورود احلديٌ حتؾقل وتلشقس )ص: 

40
 (.323ص:جمع الجوامع البن السبكي ) ينظر: 
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مر برجل يبقع ضعومو،  -صذ اهلل ظؾقه وشؾم  -ظن أيب هريرة: أن رشول اهلل  حديٌ: 

ؾلخزه، ؾلوحي إفقه: أدخل يدك ؾقه، ؾلدخل يده ؾقه، ؾنذا هو  "ـقف تبقع؟ "ؾسلفه 

احلديٌ عؿوم ؾ .41"فقس مـو من ؽش": -م صذ اهلل ظؾقه وشؾ -مبؾول، ؾؼول رشول اهلل 

 يدل ظذ حتريم افغش شواء ـون ذم هذه افصورة أو ذم ؽرهو.

يلت مو مل ، مو افـصوص افؼظقي تستػود مـفو إحؽوم من ظؿومفو ؛ ٕنهو إصلوهذا 

: أن رجال أصوب من ريض اهلل ظـهبن مسعود  ظبد اهلل دفقل حديٌب، يػقد افتخصقص

أقم الصالة طزفي ":ظؾقه و شؾم ؾلخزه ؾلكزل اهلل امرأة ؿبؾي ؾلتى افـبي صذ اهلل

ل يو رشول اهلل . ؾؼول افرج"ئبتإن الحسىبت يذهبه السيالىهبر وسلفب مه الليل 

ظؿم  افشوهد أن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾمجه و .42"ؿقع أمتي ـؾفمْل":أيل هذا ؟ ؿول

 .أيي ومل خيصفو بسبى كزوهلو

بؼوهلم حودثي ظغ ٓ  قونصوف: وهو مو يعز ظـه إبصورة السببخيتص  مثال داـ  2

 ، مثوفه:43وهي إذا ـوكً صورة افسبى خوصي ؾنن اْلواب يؽون خوصو ،ظؿوم ؾقفو

فـبي صذ اهلل ظؾقه و شؾم يوم اء بن ظوزب ريض اهلل ظـفَم ؿول خطبـو اظن افز ـ 

ومن  ،من صذ صالتـو وكسك كسؽـو ؾؼد أصوب افـسك ":ضحى بعد افصالة ؾؼولإ

 يو :ؾؼول أبو بردة بن كقور خول افزاء ،"ؾنكه ؿبل افصالة وٓ كسك فه ،كسك ؿبل افصالة

وأحببً أن  ،وظرؾً أن افقوم يوم أـل ورشبرشول اهلل ؾنن كسؽً صويت ؿبل افصالة 

 ":ؿول ،ؾذبحً صويت وتغذيً ؿبل أن آيت افصالة ،تؽون صويت أول مو يذبح ذم بقتي

                                                           
41
 ....(3452رقم(، وسنن ابي داود )112رقم مسلم )صحيح  
42
 ....(2763رقم ) ، وصحيح مسلم(513رقمالبخاري )صحيح  
43
 (.2/291في أصول األحكام لآلمدي )اإلحكام  
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فـو جذظي هي أحى إيل من صوتغ  ظـوؿوؾنن ظـدكو  :. ؿول يو رشول اهلل"صوتك صوة حلم

  .44"كعم وفن دمزي ظن أحد بعدك ":أؾتجزي ظـي ؟ ؿول

 :45بعد سًال تعلوماألمر بامهوة خمصوصة  ـ 3

، وهذا  اهلل ظؾقه وشؾم ظن شمالورود احلديٌ جواب افـبي صذشبوب أأن من  مرّ ؿد 

اْلواب ؿد يؽون بلمر، وؿد اختؾف إصوفقون ذم دٓفي إمر افذي يؽون بعد شمال 

إمر الف ذم إمر بعد احلظر، وهل هو فإلبوحي، أم فؾبدب، أم فؾوجوب؟ ـَم وؿع اخل

ذم  ظذ افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾمثم اختؾف افعؾَمء ذم حؽم افصالة ومن بعد آشتئذان. 

ٕكصوري أكه أيب مسعود ا ، هل هي مـدوبي أم واجبي؟ دو جوء ذم حديٌإخر افتشفد

ؾؼول فه بشر بن  ،ؿول :أتوكو رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه و شؾم ذم جمؾس شعد بن ظبودة

ؾسؽً رشول اهلل  :ؿول ؟ؽقف كصع ظؾقكأمركو اهلل أن كصع ظؾقك يو رشول اهلل ؾ :شعد

ؿوفوا افؾفم صل ظذ حمؿد وظذ  ":ثم ؿول ،صذ اهلل ظؾقه و شؾم حتى متـقـو أكه مل يسلفه

صؾقً ظذ إبراهقم وبورك ظذ حمؿد وظذ آل حمؿد ـَم بورـً ظذ آل  آل حمؿد ـَم

 .46"وافسالم ـَم ؿد ظؾؿتم ،إبراهقم ذم افعودغ إكك محقد جمقد

  

                                                           
44
 ....(912رقمالبخاري )صحيح  
45
مكتبة محمد الزحيلي ونزيه حماد. حقيق ت .(هـ972تمد الفتوحي الحنبلي امعروف بابن النجار)لمحمد بن أح (3/63الكوكب المنير )شرح  

 م1997/هـ1418العبيكان سنة
46
 .(415رقم، وصحيح مسلم )(5996رقم، وصحيح البخاري )(396رقم رقم )الموطأ  
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 اخلومتي

 هنويي هذا افبحٌ يؿؽن اشتخالص أيت:ذم 

آظتـوء بلشبوب ورود إحوديٌ دو هلو من ؾوائد ظديدة ذم ؾفم وؾؼه وتـزيل أمهقي ـ 

 احلديثي.افـص 

تى ادمفػي ؾقه ـ ؿؾي افتصـقف ذم هذا افعؾم شواء من ادتؼدمغ أو ادتلخرين، وـل افؽ

، وـتوب (هـ911ت، إٓ مو ـون من ـتوب افؾؿع ذم أشبوب افورود فؾسقوضي)مػؼودة

 .(هـ1120تافبقون وافتعريف ٓبن محزة احلسقـي )

مـفو ضريق معرؾي  ،بوب كزول افؼرآن ذم أمور ـثرةشبوب ورود احلديٌ مع أشأـ يتػق 

 شبى افورود .. ، ومـفو ؾوائد معرؾيشبى افورود

 .ؿصي، أو حودثي وؿد يؽون فسمال، أ احلديٌ افـبوي ـ شبى افورود

 مـفو: ،ذم هذا افـوع من إحوديٌ ـ  تطبق افعديد من افؼواظد إصوفقي

 .افعزة بعؿوم افؾػظ ٓ بخصوص افسبىـ 

 حودثي ظغ ٓ ظؿوم ؾقفو.  ـ 

 .بعد شمال تعؾقمإمر بَمهقي خمصوصي ـ 

 فذي بـعؿته تتم افصوحلوتهلل اواحلؿد 

  

  

 

 






