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ABSTRACT 

The Prophet disseminated legislative commandment provisions with the problem for which 

he issued this judgment  ،these problems are used as references to the intended wisdom of the 

Islamic ruling. There may be a variety of reasons that necessitate the mention of reason، Thus  ،it 

is useful to know the reasons for the Prophet’s legislation that the researcher ordered through an 

applied study on "Sahih Bukhari." the researcher followed the inductive content analysis method 

by collecting the hadiths that included religious rulings. The researcher mentioned the wisdom  ،or 

referred to it  ،and then studied these hadiths and analyzed them to indicate the wisdom. As for the 

results of the study، The most important reason to refer to explicitly with the legitimate rule is to 

remove the mysteries the sahaba had regarding the action or command of the Prophet ،answer the 

questions of some sahaba on the rule of some legislation. To warn from danger of some behaviours. 

 ملخص البحث 

َيذُكر أحياان الِعلَّة اليت ألجلها َأصدر احلُكم التشريعي، وهذه الِعلل فيها إشاراٌت   صلى هللا عليه وسلمكان النيبُّ  

إىل احِلْكَمة املقصودة ِمن احلُكم الشرعي. واألسباب اليت اقتضت اقرتان الِعلَّة مع احلكم التشريعي متعددة، وهتِدف هذه 

تبيني  . وتكمن أمهية هذه الدراسة؛ أنَّ  "صحيح البخاري"الدراسة إىل معرفة هذه األسباب؛ ِمن خالل دراسة تطبيقية يف  

ساعد على فهم املصلحة يُ بذكر الِعلَّة يف بعض التشريعات،  صلى هللا عليه وسلم  األسباب اليت ِمن أجلها صرَّح النيبُّ  

و عند ورود املسائل اليت اقتضت ُصدور احلُكم الشرعي، وابلتايل أيخُذ الفقيه هذه املصاحل بعني االعتبار عند إفتائه، أ

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 22/11/2019 

Received in revised form  1 \12/2019 
Accepted 30/2/2020 

Available online 15/4/2020 

Keywords:     Explanation, rulings, 

Sharia, Sahih, Bukhari. 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

137 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 وإلجناز هذه الدراسة اتبع الباحث املنهج االستقرائي التحليلي، وذلك بتتبُّع   . صريح وحتتاج الجتهاد  اليت مل يَرِد فيها نص  

، مث دراسة هذه األحاديث وحتليلها لبيان احلكمة؛   األحاديَث اليت اشتملْت على ُحكم شرعي؛ واقرتنت بذكر العلة

، الِعلَّة مع احلكم التشريعيإليها ِبذِكر الِعلَّة. وأما نتائج الدراسة، فإن أهم األسباب اليت دعت إىل ذِكر  وأسباب اإلشارة  

 الشرعية  املصاحل   بعض  تقديُ و   ، وَسدُّ الذرائع، صلى هللا عليه وسلم  للنيبي   ر  مْ أَ   أو   لفعل    الصحابة   ستشكالا  إزالةُ هي:  

 بعض التصرفات.   والتنبيه على خماطر   بعض؛   على

 ، الشرعية، صحيح، البخاري. األحكام  ،تعليلة:  فتاحي الكلمات امل

 املقدمة 

 الرحيم  الرمحن  هللا  بسم

 يْهدِ   من  أعمالنا،  سيئاتِ   ومن  أنفسنا   شرورِ   من   ابهلل  ونعوذُ ،  ونستهديه  ونستعينه  ونستغفره   حنمُده  هلل،  احلمد   إن 

، ورسولُه  عبُده   حممدا    أنَّ   وأشهد ،  له  شريك   ال   وحده   هللاُ   إال   إله   ال   أنْ   وأشهد،  له  هادي   فال  يضلل   ن ومَ ،  له  مِضلَّ   فال   هللاُ 

 ن مِ   انبي    جزى   ما   خيَ   هللاُ   فجزاهُ ،  ميةَ األُ   ونصحَ   األمانة   وأديى  الرسالة  غبلَّ ،  ونذيرا    ومبشرا    هادي  ،  للعاملني  رمحة    هللاُ   بعثه

 يوم   إىل   همأحبَّ   نمَ   وعلى،  بيته  لأه و   صحابته  وعلى   واملرسلني،  األنبياء  مجيع  وعلى،  عليه  وسالمه  هللاِ   صلواتُ ،  أنبيائه

 : بعد   أما ،  الدين

الِعلَّة اليت اقتضت إصدارها، وإذا ُعرَِفت ِعلِية   صلى هللا عليه وسلم فقد َأصدر النيبُّ   تشريعات؛ وذَكَر معها 

؛ ُعرِفت احِلكمة ِمنه، فأحبَّ الباحث ِمن خالل هذه الدراسة التطبيقية يف "صحيح البخاري" أن يُ َبنيِي األسباب  ُحكم 
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واحِلَكم   حكامبعَض األ   بنيِي يُ   وأنذي أَمر به،  َيذكر الِعلَّة من التشريع ال   صلى هللا عليه وسلماليت ِمن أجلها كان النيبُّ  

 . ِمن هذه األحاديث

 ِعلَّة يف جمال العباداتال  ِبذِكرِ   ُمْقَترِنً  التشريعي   احلُكم   فيها  ورد  اليت  األحاديث  املبحث األول: 

 احلديث األول: 

 َيَدهُ   يَ ْغِمسْ   َفاَل   ،نَ ْوِمهِ   ِمنْ   َأَحدُُكمْ   اْستَ ي َْقظَ   ِإَذا:  قَالَ   صلى هللا عليه وسلم  النَّيبَّ   َأنَّ   رضي هللا عنه  ُهَريْ رَةَ   َأِب   َعنْ "

اَنءِ   يف  ،   يَ ْغِسَلَها  َحّتَّ   اإْلِ  . (1) "َيُدهُ   اَبَتتْ   أَْينَ   َيْدرِي   اَل فإنَّه    َثاَلًث 

 احلُكم التشريعي الوارد يف احلديث، واحِلْكَمة منه: 

". فيه هني املستيقظ ِمن النوم عن غمس يده يف اإلانء الذي به ماء يَ ْغِمسْ   َفاَل : "صلى هللا عليه وسلمقوله  

 املتوضِيئ   قام   سواء،  لكراَهةعلى ا  النهيَ   (5) والشافعية  ( 4)واملالكية   (3) احلنفية  حّت يغسل يده ثالث مرات. ومحل   (2)الوضوء

 سورة)﴾  جم  جم  جم  جم   جم  جم   جم  جمخل مل ىل يل  ﴿:  الوضوء  آية  أبن  واستدلوا،  النهار   يف   أم ،  الليل  يف  نوم    ِمن

: صلى هللا عليه وسلم  النيبيِ   وأمَّا قول.  والواجبات  الفروض   بني  ِمن  الكفَّنْي   َغسل  تذكر  مل (،  6:  اآلية  ِمن  جزء،  املائدة

 ال  واليقني ،  طهارهتا  واألصل،  فيها  مشكوكٌ   اليد  جناسة ، أَلنَّ  االحتياط  ابب   ِمن   فهو"،  َيُدهُ   اَبَتتْ   أَْينَ   َيْدرِي   اَل   فَِإنَّهُ "

 . للتحري   وليس للكراهة  النهي  على  يدل   مما   فهذا،  ابلشَّك  يُزال

 يقتضي  صلى هللا عليه وسلم  هأْمرَ ، أَلنَّ  الليل  يف  نوم    ِمن   املتوضِيئ   قام   إذا  لتحريعلى ا  النَّهي  (6)احلنابلة  محلو 

 نوم    ِمن   املتوضِيئ   قام إْن  وأمَّا  .  جناسة  إبزالة   خمتصي    غي   تعبُّدي   عندهم  اليدين   غسل ، وأَلنَّ  التحري  يقتضي   ه وهنيَ ،  الوجوب
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 يدل "  َيُدهُ   اَبَتتْ   أَْينَ   َيْدرِي  اَل   فَِإنَّهُ : "صلى هللا عليه وسلم  قوله، أَلنَّ  ُيستحب  بل،  يديه  غسل   عليه  جيب   فال،  النهار  يف

. احتماال  أكثر  فيه  ابلنجاسة  اليد   فإصابة ،  النهار  نوم  ِمن  أطول  الليل  نوم، وأَلنَّ  ابلليل  إال   يكون  ال  واملبيت،  بيتاْلمَ   على

صلى كما أخرب النيب  - وأمَّا الِعلَّة يف هذا النهي، فهو خشية َأْن يكون َعِلق ابليد جناسٌة خالل فرتة النوم، فإنَّ اإلنسان 

أي: ال يُدرِك خالل نومه أين وضع يَده، فقد ُتالِمس اليُد ،  " َيُدهُ   اَبَتتْ   أَْينَ   َيْدرِي  اَل   فَِإنَّهُ إذا انم "  -هللا عليه وسلم

 .(8)أو على بدن َمن ينام بقربه؛ كزوجته (7)النجاسات خالل النوم، سواء تلك اليت على بدن النائم

قبل َأْن يغسلها، أدَّى ذلك َغمس يده يف املاء  اإلنسان إذا استيقظ ِمن نومه مث  وأمَّا احِلْكَمة ِمن النهي، فإنَّ  

لتنجُّس ماء الوضوء، وابلتايل مل حتصل له الطهارة املطلوبة ألداء الصالة، ألَنَّه واحلالة هذه توضأ مباء جنس، فُيعرِيض 

َمن استيقظ ِمن النوم َأْن يغسل يده ثالًث قبل َأْن يغمسها يف ماء   صلى هللا عليه وسلمصالته للُبطالن، لذلك أمَر النيبُّ  

 . (9)الوضوء

 اَل   فَِإنَّهُ ":  صلى هللا عليه وسلمأنَّ يف قوله    -عدا احلِفاظ على طهارة ماء الوضوء- ويف هذا احلديث ِمن احِلَكم  

إشعار ا أبنَّ اليد قد تصل خالل النوم إىل بعض األماكن، كمنطقة العانة والُقُبل، ومغابن اإلبطني،   " َيُدهُ   اَبَتتْ   أَْينَ   َيْدرِي

وثقوب األنف، وهي ليست جنسة  يف العادة، لكنها مليئة ابجلراثيم، ألهنا دائمة التعرُّق، وجتتمع فيها األوساخ، فإذا حكَّ 

ماء الوضوء ليتمضمض، انتقلت هذه اجلراثيم والقاذورات إىل فمه، اإلنساُن هذه املناطق خالل نومه، مث وضع يده يف  

 ومنها إىل بطنه، فَتَسبَّبْت له أِبمراض قد تُ َؤدِيي ملوته، ورمبا يتأذَّى أيض ا َمن جاء بعده ليتوضأ ِمن نفس املاء، أَلنَّ املاء 

 .  أصبح ملوًَّث 
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الناس مبا يعرفون، فجعل ما   صلى هللا عليه وسلم  لنيبُّ وألنَّ اجلراثيم مل تكن معروفة  ألهل ذلك الزمان، خاطب ا

ا، وقد يكون ضار ا  قد يعلق ابليد ُمبهم ا، وهذا حِلكمة  بليغة، وهي َأنَّ ما يعلق ابليد قد يكون جنَِس ا جتب إزالته تعبُّد 

 مؤذي للصحة، ويف كال احلالتني؛ ينبغي غسل اليدين بعد النوم. 

إىل احِلْكَمة يف هذا احلديث، أَلنَّ إصابة اليد ابلنجاسة خالل النوم أمر ََيفى   هللا عليه وسلمصلى  وأشار النيبُّ  

على هذا األمر؛ ِحفاظ ا على طهارة املاء املستعمل يف الوضوء.   صلى هللا عليه وسلم على كثي ِمن الناس، فنبَّه النيبُّ  

 اَبَتتْ   أَْينَ   َيْدرِي  اَل   فَِإنَّهُ "فقال:    ،الكناية  أسلوب  استعمل  بل،  التصريح  أسلوب   يستعمل  مل  صلى هللا عليه وسلملكنه  

 .(10)   صلى هللا عليه وسلم، وهذا ِمن ِشدَّة أدبِه وَحيائِه  "َيُدهُ 

 احلديث الثاين: 

َعْنها  َعاِئَشةَ "عن    ُ َلة    َذاتَ   َخرَجَ   صلى هللا عليه وسلم  اَّللَِّ   َرُسولَ   َأنَّ   َرِضَي اَّللَّ  يف   َفَصلَّى   اللَّْيلِ   َجْوفِ   ِمنْ   لَي ْ

صلى   اَّللَِّ   َرُسولُ   َفَصلَّى  َحِصي ،  ِمنْ   ْسِجدِ اْلمَ   يف   ُحْجرَة    اَّتََّذَ   صلى هللا عليه وسلم   النَّيبَّ   َأنَّ ويف رواية: "  .(11) " ْسِجدِ اْلمَ 

 النَّاسُ   فَ رََأى   َقِصٌي،   احُلْجرَةِ   َوِجَدارُ أخرى: ". زاد يف  (13) "َرَمَضانَ   يف   َوَذِلكَ . زاد يف رواية: " (12) "ِفيَها  هللا عليه وسلم 

ثُوا،  النَّاسُ   فََأْصَبحَ   ِبَصالَتِِه،  رَِجالٌ   َفَصلَّى . "(14)"صلى هللا عليه وسلم  النَّيبيِ   َشْخصَ  ُهْم،  َأْكثَ رُ   فَاْجَتَمعَ   فَ َتَحدَّ  َفَصلَّْوا  ِمن ْ

ثُوا،  النَّاسُ   فََأْصَبحَ   َمَعُه،  َلةِ   ِمنَ   ْسِجدِ اْلمَ   أَْهلُ   َفَكثُ رَ   فَ َتَحدَّ  َفَصلَّْوا  . صلى هللا عليه وسلم  اَّللَِّ   َرُسولُ   َفَخرَجَ   .الثَّالِثَةِ   اللَّي ْ

َلةُ   َكاَنتِ   فَ َلمَّا  ِبَصالَتِِه، صلى هللا عليه   اَّللَِّ   َرُسولُ   ِإلَْيِهمْ   ََيْرُجْ   فَ َلمْ زاد يف رواية: "  .(15) "َأْهِلهِ   َعنْ   ْسِجدُ اْلمَ   َعَجزَ   الرَّابَِعةُ   اللَّي ْ

 الصُّْبِح،  ِلَصالَةِ   َخرَجَ   َحّتَّ . "(17) "إِلَْيِهمْ   لَِيْخرُجَ   يَ تَ َنْحَنحُ   بَ ْعُضُهمْ   َفَجَعلَ   . اَنمَ   َقدْ أَنَّه    َفظَنُّوا. وزاد يف أخرى: "(16) "وسلم

 تُ ْفَرضَ   َأنْ   َخِشيتُ   َلِكنِي   َمَكانُُكْم،  َعَليَّ   ََيْفَ   ملَْ فإنَّه    بَ ْعُد،  أَمَّا :  قَالَ   مُثَّ   فَ َتَشهَّدَ   النَّاِس،  َعَلى  أَقْ َبلَ   الَفْجرَ   َقَضى  فَ َلمَّا
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َها  فَ تَ ْعِجُزوا. "(19) "اللَّْيلِ   َصالَةُ   َعَلْيُكمْ   ُتْكَتبَ   َأنْ   َخِشيتُ   ِإينيِ . ويف رواية: "(18)"َعَلْيُكمْ   َفَصلُّوا رواية: ". زاد يف  (20) " َعن ْ

 .(21) " ْكُتوبَةَ اْلمَ   ِإالَّ   بَ ْيِتهِ   يف  ْرءِ اْلمَ   َصالَةُ   الصَّالَةِ   أَْفَضلَ   فَِإنَّ   بُ ُيوِتُكْم،  يف   النَّاسُ   أَي َُّها

 احلُكم التشريعي الوارد يف احلديث، واحِلْكَمة منه: 

، "صلى هللا عليه وسلم  اَّللَِّ   َرُسولُ   إِلَْيِهمْ   ََيْرُجْ   فَ َلمْ "اشتمل هذا احلديث على ُحكمنْي، أما األول: فهو قوله:  

عن املداومة على صالة الرتاويح يف مجاعة، واستنبط الفقهاء ِمن هذا االمتناع؛ َأنَّ   صلى هللا عليه وسلموفيه امتناُع النيبِي  

َاِويحِ   َصاَلةُ : "النووي  قال.  صلى هللا عليه وسلمصالة الرتاويح ُسنَّة مؤكَّدة، فلو كانت فريضة ؛ َلما تركها النيبُّ    ُسنَّةٌ   الرتَّ

 .(22) "اْلُعَلَماءِ   إبِِمْجَاعِ 

. "اللَّْيلِ   َصالَةُ   َعَلْيُكمْ   ُتْكَتبَ   َأنْ   َخِشيتُ   ِإينيِ ":  صلى هللا عليه وسلموأمَّا الِعلَّة ِمن هذا االمتناع، فهو قوله  

َخِشي َأْن تُفرض صالة الرتاويح على املسلمني، ألَنَّه كان يعلم أَنَّه إْن واظب على أداء   صلى هللا عليه وسلم حيث أنَّه  

ُ َعْنها: " صلى هللا   اَّللَِّ   َرُسولُ   َكانَ   ِإنْ صالة الرتاويح يف مجاعة، فقد يَنزل أمٌر بَِفْرِضها على الناس. تقول عائشة َرِضَي اَّللَّ

 . (23) "َعَلْيِهمْ   فَ يُ ْفَرضَ   ؛ النَّاسُ   بِهِ   يَ ْعَملَ   َأنْ   َخْشَيةَ  ،بِهِ   يَ ْعَملَ   َأنْ  بُّ يُِ  َوُهوَ   الَعَملَ   لََيدَعُ  عليه وسلم

ابمتناعه عن املداومة على صالة الرتاويح يف مجاعة، َأْن تبقى صالة الرتاويح   صلى هللا عليه وسلمفأراد النيبُّ  

 . (24) تطوُّع ا غي فريضة

 كان   صلى هللا عليه وسلمفإنَّ صالة الرتاويح لو فُرَِضت على الصحابة حلافظوا عليها، لكنَّ النيبَّ  وأمَّا احِلكمة،  

ا  يعلم األمة َأنَّ  هذه  ِمن  املتأخِيرة  ِمن   ونتُ لَّ فَ ت َ ي َ سَ   بل ،  الصحابة  عليه  الذي الرفيع    اإلمياين   ملستوىاب   واكوني  لن   لقرون 

 يزيدَ فاقتضت احِلْكَمة َأْن ال  ،  ةفروضامل   اخلمس  الصلوات  يبلغ التقصي ببعضهم َأْن يرتكوا  حّت   ،فشيئا  شيئا  التكاليف
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 فيما   للعقوبة  بعُضهم ض  تعرَّ ، ورمحة  منه أبُمَّته َأْن ياحلساب  يف   عنهم  اَّتفيف    ى أُمته، عل  الفرائضَ   صلى هللا عليه وسلم النيبُّ  

 . التعرُّض للُمساءلة واحلساب  وليس،  والثواب  األجرهو حصول    الرتاويحصالة    نمِ   املقصود، أَلنَّ  َترك صالة الرتاويح  لو

لليلة الرابعة، أَلنَّ الصحابة إىل احِلْكَمة ِمن عدم خروجه لصالة الرتاويح يف ا  صلى هللا عليه وسلموقد أشار النيبُّ  

كانوا قد صلَّوا معه الرتاويح ثالث ليال  قبلها، فتفاجأوا ِمن عدم خروجه إليهم يف الليلة الرابعة، فظنُّوا أَنَّه قد انم. فأراد 

أن يُ َبنيِي هلم َأنَّ َأْن يُطيِيب خواطرهم على طول انتظارهم له، وأن يُزيل ِمن قلوهبم الظُّنوَن، و   صلى هللا عليه وسلمالنيبُّ  

 .(25) أخرى شرعية    مصلحة  على   مقدَّمة  ؛ شرعية  ملصلحةعن اخلروج إليهم كان   همتناعا

، وفيه النَّدب "بُ ُيوِتُكمْ   يف   النَّاسُ   أَي َُّها   َصلُّوا: "صلى هللا عليه وسلموأمَّا احلُكم الثاين يف هذا احلديث، فهو قوله  

 يف البيوت.   - ومنها الرتاويح- إىل صالة النوافل  

. "ْكُتوبَةَ اْلمَ   ِإالَّ   بَ ْيِتهِ   يف   ْرءِ اْلمَ   َصالَةُ   الصَّالَةِ   أَْفَضلَ   فَِإنَّ : "صلى هللا عليه وسلموأمَّا الِعلَّة ِمن ذلك، فهو قوله  

 افل يف البيوت أعظم ِمن أجر صالهتا يف املساجد. َأنَّ أجر صالة النو   صلى هللا عليه وسلمبنيَّ هلم النيبُّ  ف

واحِلْكَمة يف أفضلية صالة النوافل يف البيوت؛ لكوهنا أبعَد ِمن الريء، وَيصل بسببها تنزُّل الرمحة واملالئكة يف 

 .(26) البيوت، وتنِفر منها الشاطني، ويقتدي ابملصلي أهُل بيته ِمن الصِيبيان والنساء

ألصحابه أفضليَّة صالة النوافل يف البيوت ترغيب ا هلم فيها، كي ال يظنوا َأنَّ   صلى هللا عليه وسلموذََكر النيبُّ  

 أجَر أدائِها يف املساجد أفضل. 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 
 

143 
  

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 السياسة الشرعية   ِعلَّة يف جمال ال  ِبذِكرِ   ُمْقَترِنً  التشريعي  احلُكم   فيها  ورد  اليت  األحاديث  املبحث الثان: 

ُهَما  اَّللَُّ   َرِضيَ   اَّللَِّ   َعْبدِ   ْبن  َجاِبر  "عن  .األَْنَصارِ   ِمنَ   َرُجال    اْلُمَهاِجرِينَ   ِمنَ   َرُجلٌ   َفَكَسعَ   , َغزَاة    يف   ُكنَّا:  قال  َعن ْ

 َما :  فَ َقالَ   صلى هللا عليه وسلم  اَّللَِّ   َرُسولُ   َذِلكَ   َفَسِمعَ   .لَْلُمَهاِجرِينَ   يَ :  اْلُمَهاِجرِيُّ   َوقَالَ   َلْْلَْنَصاِر،   يَ :  األَْنَصارِيُّ   فَ َقالَ 

،   َرُسولَ   يَ :  قَاُلوا  ؟. اجلَاِهِليَّةِ   َدْعَوى   اَبلُ  َا  َدُعوَها:  فَ َقالَ   . األَْنَصارِ   ِمنَ   َرُجال    اْلُمَهاِجرِينَ   ِمنَ   َرُجلٌ   َكَسعَ   اَّللَِّ  .ُمْنِتَنةٌ   فَِإهنَّ

،   ْبنُ   اَّللَِّ   َعْبدُ   ِبَذِلكَ   َفَسِمعَ  َها   اأَلَعزُّ   لَُيْخرَِجنَّ   ِديَنةِ اْلمَ   ِإىَل   َرَجْعَنا  لَِئنْ   َواَّللَِّ   أََما   ،؟فَ َعُلوَها:  فَ َقالَ   ُأَبي   النَّيبَّ   فَ بَ َلغَ   .اأَلَذلَّ   ِمن ْ

صلى هللا عليه   النَّيبُّ   فَ َقالَ   . اْلُمَناِفقِ   َهَذا  ُعُنقَ   َأْضِربْ   َدْعِن   , اَّللَِّ   َرُسولَ   يَ :  فَ َقالَ     ُعَمرُ   فَ َقامَ   . صلى هللا عليه وسلم

ا َأنَّ   النَّاسُ   يَ َتَحدَّثُ   الَ  َدْعُه،:  وسلم  .(27) "َأْصَحابَهُ  يَ ْقُتلُ   حُمَمَّد 

  احلُكم التشريعي الوارد يف احلديث، واحِلْكَمة منه: 

, رغم أَنَّه مناِفقٌ َدْعهُ لُِعَمر: "  صلى هللا عليه وسلمقوله     معلوم النِيفاق. ". فيه الن َّْهُي عن قَتل عبد هللا بن ُأبي 

ا َأنَّ   النَّاسُ   يَ َتَحدَّثُ   الَ : " صلى هللا عليه وسلموأمَّا ِعلَّة هذا النهي, فهو قوله   ". َأْصَحابَهُ   يَ ْقُتلُ   حُمَمَّد 

 الدين  هذا   عة سُ   على  ة افظكان حريص ا على احمل  صلى هللا عليه وسلموأمَّا احِلْكَمة ِمن ذلك، فهي َأنَّ النيبَّ  

 ,اإلسالم   يف  الدخول  عن  الناس   ديِ صَ   يف  -سلول  ابن  مثل- له َمكانته عند العرب    رجل    لُ تْ ق َ   بيتسبَّ   ال   وأن ,  اجلديد 

 عليه   فى َّتَ   قد   البعيد, لكنَّ  سلول  ابن  تلقُ الذي ألجله    سببَ ال  علميَ احلادثة قد  ِمن    القريب, فإنَّ  إىل املدينة  واهلجرة

 فخشي ,  سعته  ا هب  هونيشويِ   بهة  شُ   يريدونآنذاك, وكانوا    ار  ث ُ كُ كانوا    صلى هللا عليه وسلم  النَّيبيِ   أعداءَ   وأنَّ   خاصة  ,  احلقيقة

وَّتويِف الناس ِمن الدخول فيه, ِبَزْعِم َأنَّ النيبَّ   , اإلسالم  صورة  تشويه   يف   احلادثة   هذه   غلتَ سْ َأْن تُ   صلى هللا عليه وسلم 
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قد قَ َتل رجال ِمن وجوه اخلزرج الذين نصروه, فماذا عساه َأْن يَفعل مبن هو دونه يف الشرف واملكانة,   صلى هللا عليه وسلم 

  .(28) سلول   ابن  لِ تْ ق َ   عن   صلى هللا عليه وسلمالنيبُّ    أمسكَ   لذلك 

وبُعد نظره يف عواقب األمور، وفيها أُسوة للمسلمني   صلى هللا عليه وسلموهذه احِلْكَمة تدلُّ على ذكاء النيبِي  

أبن يتعاملوا مع املنافقني ابلريِفق وقَت الضَّعف, وأن يكونوا حريصني على ُسعة اإلسالم, فال ينظروا إىل مصلحة عاجلة؛ 

 .(29) قد يرتتب عليها أموٌر تضرُّ بسمعة اإلسالم يف املستقبل

ِمن عدم قتل ابن سلول, لِيُ َبنيِي لُِعمر ملَ هناه عن قتِله، رغم كونِه   ىل احِلْكَمةإ  صلى هللا عليه وسلموأشار النيبُّ  

تقتضي الصرب على هذا املنافق, وهذا أمٌر لعل عمَر مل   -وهي سعة الدين-مستِحق ا للقتل، فأخربه َأنَّ املصلحة العليا  

 . صلى هللا عليه وسلميفطن له, فأخربه به النيبُّ  

 ِعلَّة يف جمال األحوال الشخصية ال  ِبذِكرِ   ُمْقَترِنً  التشريعي   احلُكم   فيها  ورد  اليت  األحاديث  الثالث:املبحث  

ُهَما   اَّللَُّ   َرِضيَ   اَّللَِّ   َعْبدِ   ْبنِ   َجاِبرِ   َعنْ "   َعَلى   فَ تَ َعجَّْلتُ   َغْزَوة ،  ِمنْ   صلى هللا عليه وسلم   النَّيبيِ   َمعَ   قَ َفْلَنا :  قَالَ   َعن ْ

،  يل   بَِعي    ِمنَ   رَاء    أَْنتَ   َما  َكَأْجَودِ   بَِعِيي  فَاْنطََلقَ   َمَعُه،   َكاَنتْ   بَِعنَ زَة    بَِعِيي   فَ َنَخسَ   َخْلِفي،  ِمنْ   رَاِكبٌ   فَ َلِحَقِن   َقطُوف 

،  َعْهد    َحِديثَ   ُكْنتُ :  قُ ْلتُ "  ؟يُ ْعِجُلكَ   َما : "فَ َقالَ   صلى هللا عليه وسلم   النَّيبُّ   فَِإَذا  اإِلِبِل،  ، "ثَ يِيب ا؟  أَمْ   أَِبْكر ا: " قَالَ   ِبُعُرس 

"قَالَ   . ثَ يِيب ا:  قُ ْلتُ  َنا  فَ َلمَّا :  قَالَ   "؟َوُتاَلِعُبكَ   ُتاَلِعبُ َها  َجارِيَة    فَ َهالَّ :   َأيْ -   لَْيال    َتْدُخُلوا  َحّتَّ   ,أَْمِهُلوا:  قَالَ   لَِنْدُخلَ   َذَهب ْ

 . (30) "اْلُمِغيَبةُ   َوَتْسَتِحدَّ  ,الشَِّعثَةُ   ََتَْتِشطَ   ِلَكيْ   - ِعَشاء  

 احلُكم التشريعي الوارد يف احلديث، واحِلْكَمة منه: 
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أصحابَه َأْن يتأخَّروا عن   صلى هللا عليه وسلم ", فيه أَْمُر النيبِي  أَْمِهُلوا" للقاِفِلني معه:    صلى هللا عليه وسلمقوله  

ستحباب، هذا األَْمَر على اال  (31) ُدخول املدينة إىل َأْن َيل املساء, وذلك لَِيتسامع أهُل املدينة بقدومهم, ومَحَل الفقهاءُ 

 .ِمن السفر  قدومه ُقرب  بِ   هأهلَ   ْعِلمَأْن ي ُ   رسافِ لمُ ل  فقالوا: ُيستحبُّ 

, أي: لكي "اْلُمِغيَبةُ   َوَتْسَتِحدَّ   , الشَِّعثَةُ   ََتَْتِشطَ   ِلَكيْ : "صلى هللا عليه وسلمفهو قوله    وأمَّا ِعلَّة هذا األمر؛   

 .الطويل  غيابه  بعد  ها زوجِ   الستقبال  وبيتها  ها نفسِ   ةِ ئَ يِ وهتَْ   ؛لوالتجمُّ   ف ابلتنظُّ   الزوجةُ   تتجهز

وأمَّا احِلْكَمة؛ فإنَّ الزوَج إذا رأى أهَله قد استعدُّوا لِقدوِمه؛ زاَد ُسرورُه بلقائهم؛ ذلك ألَنَّه رآهم على أحسن 

 حال  وهيئة, فتزداُد بذلك احملبُة واألُلفُة بني الزوجني. 

ينئذ ِمن التأهُّب والتزيُّن  وهذا خبالف ما لو أنَّ الرجَل جاء ِمن َسَفره فجأة  دون إعالمهم, فلن تتمكَّن الزوجة ح

 .بينهما  فرة لنُّ ل اسبب    ذلك  فيكون   املطلوب،   نيُّ زَ والت َّ   ف ظُّ نَ الت َّ ِمن   هبةأُ  غي علىأو بيَته    زوجَته  دُ جِ له، فيَ 

وأيض ا؛ فإنَّ الغائب عن أهله يهتمُّ مبا حدث هلم بعَده، ولذلك فإنَّه يكون حريص ا على الرجوع إليهم سريع ا 

ليطمئنَّ على أحواهلم، فإذا َأخربَُهم مبوعد ُقدوِمه؛ استعدُّوا وتزيَّنوا له، فإذا جاء ورآهم كذلك؛ زال قَ َلُقه وخشيُته عليهم،  

 وزاد فرُحه بلقائهم. 

تقصيها وأمَّا إْن جاءهم فجأة؛ فرآهم يف حال  ال يُِبَّ َأْن يَراها، حتقَّق قَ َلُقه عليهم، ورمبا أخذ يَلوم زوجَته على  

 يف أمر رعاية بيِته وأوالده، فَتحُدث اخُلصومات بني الزوجنْي، وَتذهب حالوة اللقاء بعد طول الِغياب. 
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؛ كي يتأكَّد ِمن سالمة َسريرهتم، وأهنم حافظوا على ما  وأيض ا؛ فإنَّ بعض الريِجال يُباِغت أهَله بُِقدوِمه ليال 

 : صلى هللا عليه وسلمأَْمٌر هنى عنه النيبُّ  أَمرهم بِتَ َعهُِّده ِمن مال  أو ولد، وهذا 

ُ َعْنهما  َجاِبر  َعنْ "  ، لَْيال    أَْهَلهُ   الرَُّجلُ   َيْطُرقَ   َأنْ   صلى هللا عليه وسلم  هللاِ   َرُسولُ   هَنَى :  قَالَ   بن عبد هللا َرِضَي اَّللَّ

 .(32) "َعثَ رَاهِتِمْ   يَ ْلَتِمسُ   أَوْ   يَ َتَخوَّهُنُْم،

 . (33)"ةلَّ الزَّ   وهي :  ثرة عَ   مجع   (عثراهتم)و ه، أهلِ  نمِ  لهُ  اخليانةِ   وقوعَ   نَّ ظُ : َأْن يَ ن والتخوُّ قال الشوكاين: "

 ابآلخر   الزوجنْي   حدِ أَ   نيِ ظَ   سوءَ كما أنَّ    (34) عن هذا الفعِل أَلنَّ التجسُّس حرام  صلى هللا عليه وسلم وهنى النيبُّ  

تِِهۦٓ أَۡن َخلََق ﴿يف قوله تعاىل:   إليه   ار اْلُمشَ   نِ كَ والسَّ   قةِ ابلثيِ   عورَ الشُّ    الزوجنْي دُ فقِ ويُ   ،العالقة الزوجيَّة   مار دَ   إىل يُ َؤدِيي  َوِمۡن َءايََٰ

ج   ۡن أَنفُِسُكۡم أَۡزَوَٰ َودَّة  لَُكم م ِ   ا ل ِتَۡسُكنُٓواْ إِلَۡيَها َوَجعََل بَۡينَُكم مَّ
 . (21 :، اآليةالروم﴾ )سورة  َوَرۡحَمة ًۚ

وأمَّا سبب تعليل هذا احلُكم؛ واإلشارة ِمن خالله إىل احِلْكَمة, فهو تبينُي حماِسِن إخباِر املسافِر أهَله بقدوِمه 

 ِمن السفر. 

 اخلامتة

 فيما يلي:   الشرعي  احلُكم  مع ةعل ال  اقرتان   أسباب من خالل بيان ما سبق؛ تتلخص  

 أُخرويَّة على بعض التصرفات:التحذير ِمن عقوابت ُدنيوية أو   - 1

أن يغمس يده يف ماء  حّت يغسل يده ثالث مرات, َمن استيقظ من النوم    صلى هللا عليه وسلمفقد هنى النيبُّ  

فإنَّ اليد قد تصل خالل النوم إىل منطقة   "َيُدهُ   اَبَتتْ   أَْينَ   َيْدرِي  اَل   فَِإنَّهُ ذلك بقوله: "  صلى هللا عليه وسلموعلَّل النيب  
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العانة والُقُبل، ومغابن اإلبطني، وثقوب األنف، وهي ليست جنسة  يف العادة، لكنها مليئة ابجلراثيم، ألهنا دائمة التعرُّق، 

تقلت وجتتمع فيها األوساخ، فإذا حكَّ اإلنساُن هذه املناطق خالل نومه، مث وضع يده يف ماء الوضوء ليتمضمض، ان

هذه اجلراثيم والقاذورات إىل فمه، ومنها إىل بطنه، فَتَسبَّبْت له أِبمراض قد تُ َؤدِيي ملوته، ورمبا يتأذَّى أيض ا َمن جاء بعده 

 .  ليتوضأ ِمن نفس املاء، أَلنَّ املاء أصبح ملوًَّث 

الناس مبا يعرفون، فجعل ما   سلمصلى هللا عليه و   وألنَّ اجلراثيم مل تكن معروفة  ألهل ذلك الزمان، خاطب النيبُّ 

ا، وقد يكون ضار ا  قد يعلق ابليد ُمبهم ا، وهذا حِلكمة  بليغة، وهي َأنَّ ما يعلق ابليد قد يكون جنَِس ا جتب إزالته تعبُّد 

 مؤذي للصحة، ويف كال احلالتني؛ ينبغي غسل اليدين بعد النوم. 

 :بينها  اجلَْمع  َعذُّرِ ت َ   حال  يف بعض؛  على  الشرعية  املصاحل   بعض   تقديُ   - 2

صلى هللا عليه أحياان  قد جتتمع بعض املصاحل الشرعية، لكنَّ يتعذَّر على املكلَّف حتقيقها كليها، فأرشد النيبُّ  

 إىل َأنَّ تقدي املصلحة الراجحة هو اأَلوىل واحلالة هذه، ومن األمثلة على ذلك:   وسلم

صلى هللا   النيبَّ   أهانَ   قد  بن سلول، مع أَنَّه كان مستِحق ا للقتل، فعن قتل عبد هللا   صلى هللا عليه وسلم هنُيه  

َها   اأَلَعزُّ   لَُيْخرَِجنَّ   ِديَنةِ اْلمَ   ِإىَل   َرَجْعَنا   لَِئنْ : "مبقالته  وأصحابَه   عليه وسلم   النيبُّ   هناه ،  قتلهَأْن يَ     ُعمر  أراد  فلمَّا "،  اأَلَذلَّ   ِمن ْ

ابن ف،  املنافق  هذا  على   الصرب   تقتضي   - الدين  عة سُ   وهي-   العليا   املصلحة   أنَّ   أخربهو ،  عن قتله  صلى هللا عليه وسلم 

 ُتْسَتغلقَ َتله َأْن  نْ إ  صلى هللا عليه وسلم  خشي ف وآووه،  صلى هللا عليه وسلما النيبَّ نصرو   الذين  اخلزرج  وجوه  ِمن سلول  

 أصحابَه.   قتلُ يَ   صلى هللا عليه وسلم  النيبَّ   أنَّ   عمِ زَ بِ ،  فيه  الدخول  ِمن   الناس  وَّتويفِ ،  اإلسالم  صورة  تشويه  يف   احلادثة  هذه
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 : صلى هللا عليه وسلم  للنيبي   ر  مْ أَ  أو  لفعل    الصحابة  إستشكال   إزالةُ   - 3

عن املداومة على أداء الصالة الرتاويح يف مجاعة، فاستشكل الصحابة هذا   صلى هللا عليه وسلمفقد امتنع النيبُّ  

، الرابعة  الليلة   يف  إليهم  خروجه  عدم   ِمن   فتفاجأوا،  صلى هبم الرتوايح ثالث ليال    صلى هللا عليه وسلماالمتناع، ألنه  

 إليهم  اخلروج   عن  امتناعهقَة احلال، وأنَّ سبَب  ذلك؛ بنيَّ هلم حقي  صلى هللا عليه وسلم، فلما رأى النيبُّ  انم  قد أَنَّه    فظنُّوا

 صلى هللا عليه وسلمخشية َأْن َيكتب هللاُ على هذه األُمَّة قياَم الليل؛ فتعجز عنه، فُتعذَّب على ذلك، َفَكرِه النيبُّ  كان 

 َأْن يكون سبب ا يف عذاب أُمَّته، فرتك صالة الرتاويح يف مجاعة؛ رمحة  أبمَِّته وشفقة عليهم.

 التوصيات 

  والسنن   مسلم،   بصحيح  ابتداء  السنة،  كتب  كل  ليشمل  البحث؛  مسار   الباحث إخوته الباحثني َأْن يُكملوا  يوصي  -  1

 يتاج   اليت   احِلكم  ِمن   الكثي  فيها   أحاديث؛ ِمن    الكتب   هذه  عليه  اشتملت  ِلما   وذلك،  السنة  كتب   وأمهات  األربعة، 

 .منها  واالستفادة  الناس ملعرفتها

 وأن،  العلة  فيها  ذُكرت   اليت  األحاديث   عملوا على استقراءَأْن ي  الشريعة  ومقاصد   والتشريع   الفقه  علماء  أوصي   -  2

 ِمن   استجد  ما   على   القياس   يف   تفيد  شرعية  أحكام   الستنباط  وذلك ،  األحاديث  هذه   يف  الشريعة   مقاصد  معرفة  ياولوا

 .املسائل  أحد  يف قدميا  خالف ا  سمَأْن يَ   الشرعي   احلكم  ِمن  احِلْكَمة  وجه  ظهور  ولعل ،  مسائل
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1. akhrjh albkhary, mhmd bn esma'eyl, alj'efy, (2002) aljam'e almsnd alshyh almkhtsr mn amwr rswl allh 

sla allh 'elyh wslm wsnnh wayamh, thqyq: mhmd zhyr bn nasr alnasr, dar twq alnjah, t1. (ktab alwdw', 

bab alastjmar wtra) j:1, s:43, brqm: (162) (qal: hdthna 'ebd allh bn ywsf, qal: akhbrna malk) (bnhwh 

mtwla). wmslm bn alhjaj, abw alhsn, alqshyry, alnysabwry, shyh mslm, almhqq: mhmd f'ead 'ebd 

albaqy, byrwt, dar ehya' altrath al'erby, d.t. (ktab altharh, bab krahh ghms almtwd'e wghyrh ydh 

almshkwk fyِ njastha fyِ alena' qbl ghslha thlatha) j:1, s:233, brqm: (278) (qal: hdthna qtybh bn s'eyd, 

qal: hdthna almghyrh, y'eny alhzamy) (bhda allfz). 

2. klahma: (malk bn ans, walmghyrh bn 'ebd alrhmn alhzamy) 'en aby alznad, 'ebd allh bn dkwan, 'en 

'ebd alrhmn bn hrmz ala'erj, fdkrh. 

3. qal albahth: ydl 'elyh rwayh albkhary: "flَyَْghsِْl ْyَdَhu qَbْl َaَnْ yudْkhِlَhaَ fyِ wَduw'eِhِ", bfth alwaw, wt'eny: 

ma' alwudw'. 

4. anzr alkasany, 'ela' aldyn, abw bkr bn ms'ewd bn ahmd alhnfy, (1986) bda'e'e alsna'e'e fy trtyb 

alshra'e'e, byrwt, dar alktb al'elmyh, t2. j:1, s:20. 

5. anzr albajy, abw alwlyd, slyman bn khlf bn s'ed bn aywb bn warth altjyby, alqrtby, alandlsy, (2012) 

almntqa shrh almwta, byrwt, mtb'eh als'eadh, t1, j:1, s:48. 

6. anzr alshaf'ey, mhmd bn edrys bn al'ebas bn 'ethman bn shaf'e bn 'ebd almtlb bn 'ebd mnaf, almtlby 

alqrshy, almky, (1990), alam, byrwt, dar alm'erfh, t1. j:1, s:39. wabn dqyq al'eyd, tqy aldyn, abw alfth, 

mhmd bn 'ely bn whb bn mty'e alqshyry, (1987) ehkam alehkam shrh 'emdh alahkam, alqahrh, mtb'eh 

alsnh almhmdyh, t2, j:1, s:69. 

7. anzr abn qdamh almqdsy, mwfq aldyn, abw mhmd, 'ebd allh bn ahmd bn mhmd bn qdamh, aljma'eyly, 

thm aldmshqy, alhnbly, (1968) almghny, alqahrh, mktbh alqahrh, t1, j:1, s:73. walmrdawy, 'ela' aldyn, 

abw alhsn, 'ely bn slyman, aldmshqy, alhnbly, (1987) alensaf fy m'erfh alrajh mnِ alkhlaf, byrwt, dar 

ehya' altrath al'erby, t2 j:1, s:129. 

8. dkr alemam alshaf'ey rhmh allh anََ ahl alhِjaz kanwa ystjmrwn balhjarh b'ed algha'et, wbladuhm harhَ, 

frbma 'eَrqِ ahdhm khlal nwmh, feda wslt alyd lmwd'e alastnja', rbma tlwtht bshy', fahtyj lghslha df'eana 

llshَk fy thartha. anzr almawrdy, abw alhsn, 'ely bn mhmd bn mhmd bn hbyb albsry albghdady, (1969) 

alhawy alkbyr fy fqh mdhb alemam alshaf'ey, byrwt, dar alfkr, t1 j:1, s:160. 

9. yqwl albahth: l'elha tkwn ha'eda, ftnal ydh shy'ea mِn dm alhyd dwn aَnْ ysh'er. 

10. anzr abn hjr al'esqlany, abw alfdl, ahmd bn 'ely bn mhmd bn ahmd, alshaf'ey, (1980) fth albary shrh 

shyh albkhary, thqyq: mhb aldyn alkhtyb, byrwt, dar alm'erfh, t3, j:1, s:264. 

11. anzr abn hjr, fth albary, mrj'e sabq, j:1, s:265 

12. akhrjh albkhary fy shyhh (ktab aljm'eh, bab mَn qal fy alkhtbh b'ed althna' ama b'ed) j:2, s:11, brqm: 

(924) (qal: hdthna yhya bn bkyr, qal: hdthna allyth, 'en 'eqyl. qal albkhary 'eqbh: tab'eh ywns) (bhda 

allfz).  

13. akhrjh albkhary fy shyhh, mrj'e sabq, (ktab ala'etsam balktab walsnh, bab ma ykrh mِn kthrh als'eal), 

j:9, s:95, brqm: (7290) (qal: hdthna eshaq, qal: akhbrna 'efan, qal: hdthna whyb, qal: hdthna mwsa bn 

'eqbh) (bhda allfz).  

14. akhrjh albkhary fy shyhh, mrj'e sabq, (abwab althjd, bab thryd alnby sla allh 'elyh wslm 'ela slah allyl 

walnwafl), j:2, s:50, brqm: (1129) 

15. akhrjh albkhary fy shyhh, mrj'e sabq, (ktab aladan, bab eda kan byn alemam wbyn alqwm ha'et aw 

strh) j:1, s:146, brqm: (729). 

16. akhrjh albkhary fy shyhh, mrj'e sabq, (ktab aljm'eh, bab mَn qal fy alkhtbh b'ed althna' ama b'ed) j:2, 

s:11, brqm: (924). 
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17. akhrjh albkhary fy shyhh, mrj'e sabq, (abwab althjd, bab thryd alnby sla allh 'elyh wslm 'ela slah allyl 

walnwafl), j:2, s:50, brqm: (1129). 

18. akhrjh albkhary fy shyhh, mrj'e sabq, (ktab ala'etsam balktab walsnh, bab ma ykrh mِn kthrh als'eal), 

j:9, s:95, brqm: (7290). 

19. akhrjh albkhary fy shyhh, mrj'e sabq, (ktab aljm'eh, bab mَn qal fy alkhtbh b'ed althna' ama b'ed) j:2, 

s:11, brqm: (924). 

20. akhrjh albkhary fy shyhh, mrj'e sabq, (ktab aladan, bab eda kan byn alemam wbyn alqwm ha'et aw 

strh) j:1, s:146, brqm: (729). 

21. akhrjh albkhary fy shyhh, mrj'e sabq, (ktab aljm'eh, bab mَn qal fy alkhtbh b'ed althna' ama b'ed) j:2, 

s:11, brqm: (924). 

22. akhrjh albkhary fy shyhh, mrj'e sabq, (ktab aladan, bab slah allyl) j:1, s:147, brqm: (731). 

23. anzr alnwwy, mhyy aldyn, abw zkrya, yhya bn shrf, almjmw'e shrh almhdb, (1991) byrwt, dar alfkr, 

t3, j:4, s:31. 

24. akhrjh malk bn ans bn malk bn 'eamr, alasbhy, almdny, (2004) , almwta, abw zby, alemarat, m'essh 

zayd bn sltan al nhyan lla'emal alkhyryh walensanyh, t1 (ktab alslah, slah aldha) j:1, s:212, brqm: 

(519/159) (bnhwh). wmn tryqh akhrjh albkhary fy shyhh, mrj'e sabq, (abwab althjd, bab thryd alnby 

sla allh 'elyh wslm 'ela slah allyl walnwafl) j:2, s:50, brqm: (1128) (qal: hdthna 'ebd allh bn ywsf qal: 

akhbrna malk) (bhda allfz). 

25. anzr abn hjr, fth albary, mrj'e sabq, j3, s:14. 

26. anzr alnwwy, mhyy aldyn, abw zkrya, yhya bn shrf, (1997) , almnhaj shrh shyh mslm bn alhjaj, byrwt, 

dar ehya' altrath al'erby, t2, j:6, s:42. 

27. anzr alnwwy, shrh shyh mslm, mrj'e sabq, j:6, s:67. 

28. akhrjh albkhary fy shyhh, mrj'e sabq, (ktab tfsyr alqran, bab qwlh swa' 'elyhm astghfrt lhm am lm 

tstghfr lhm), j:6, s: 154, brqm: (4905) (bhda allfz). 

29. anzr alqrtby, mhmd bn ahmd bn aby bkr bn frh alansary, (1996) almfhm lma ashkl mn tlkhys ktab 

mslm, thqyq: mjmw'eh mn almhqqyn, dmshq, dar abn kthyr, dar alklm altyb, t1, j:21, s: 102. 

30. anzr alnwwy, shrh shyh mslm, mrj'e sabq, j:16, s: 139. 

31. akhrjh albkhary fy shyhh, mrj'e sabq, (ktab alnkah, bab tzwyj althybat), j:7, s:5, brqm: (5079). 

32. anzr alkhadmy, abw s'eyd, mhmd bn mhmd bn mstfa bn 'ethman, alhnfy, (1930) bryqh mhmwdyh fy 

shrh tryqh mhmdyh wshry'eh nbwyh fy syrh ahmdyh, alqahrh, mtb'eh alhlby, t1, j:4, s: 129. anzr abn 

alhaj, abw 'ebd allh, mhmd bn mhmd bn mhmd al'ebdry alfasy almalky, (1978) almdkhl, byrwt, dar 

altrath, t1, j:4, s: 70. walnwwy, almjmw'e, mrj'e sabq, j:4, s: 399). walsfaryny, shms aldyn, abw al'ewn, 

mhmd bn ahmd bn salm, alhnbly (1993), ghda' alalbab fy shrh mnzwmh aladab, msr, m'essh qrtbh, t2, 

j:1, s: 311. 

33. akhrjh albkhary fy shyhh, mrj'e sabq, (abwab al'emrh, bab la ytrq ahlh eda blgh almdynh) j:3, s:7, 

brqm: (1801) (qal: hdَtَhnَa muslْmِu bْnu ebِْraَhِym)َ, wfy (ktab alnkah, bab la ytrq ahlh lyla eda atal 

alghybh mkhafh an ykhwnhm aw yltms 'ethrathm) j:7, s: 39, brqm: (5243) (qal: hَdtَhَna adَmu). wmslm 

fy shyhh (ktِaَb aleْmَِarhَ,ِ baَbu krَaَhَh ِ alturuwqِ, wَhuwَ aldukhuwlu lyَْlana, lmِnَ ْ wَrdََ mnِْ sَfrَen) (qal: 

hَdtَhَnyhِ muhmَdَu bْnu almْuthnََa, hَdtَhَnَa 'eَbْdu alrhَmَْnِ, hَdَthَnَa sufyْaَnu). wfy (kِtaَb aleْmَِarhَِ, bَabu krََahhَ ِ

alturuwqِ, wَhuwَ aldukhuwlu lyَlْana, lmِnَْ wَrdََ mِnْ sَfrَen) j:2, s:1528, brqm: (715) (qal: hَdَthَna aَbuw bkَrْ ِ

bْnu aَbِy shَyْbhََ, hdََthnََa wَkِy'eun, 'eَnْ sufyْaَnَ). 

34. thlaththm: (musْlmِu bْnu eِbrْaَhyِm,َ wadm, wsfyan) 'en sh'ebh bn alhjaj, 'en mharb bn dthar , fdkrh. 

35. wakhrjh mslm fy shyhh, mrj'e sabq, (ktِaَb aleْmَِarhَِ, bَabu kَraَhَhِ alturuwq,ِ wَhuwَ aldukhuwlu lَylْana, 

lmِnَْ wَrdََ mnِ ْsَfrَen) (qal: hَdtَhَna aَbuw bَkْr ِbْnu aَbِy shَyْbhََ, hَdَthَnَa wَkِy'eun, 'eَnْ sufyْaَnَ, 'eَnْ muhَarbِen , 

fdkrh) (bhda allfz). 

36. anzr alshwkany, mhmd bn 'ely bn mhmd bn 'ebd allh, alymny, (1993) nyl alawtar, thqyq: 'esam aldyn 

alsbabty, msr, dar alhdyth, t1, j:6, s:254. 
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37. anzr abn mflh, mhmd bn mflh bn mhmd bn mfrj, almqdsy, alramyny, alhnbly, (1989) alada alshr'eyh 

walmnh almr'eyh, byrwt, 'ealm alktb, t1, j:1, s:424  .. 
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