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 المقاصد التحسينية في صحيح البخاري 
 العادات نموذًجا  

 الباحثة / سالي جمال عبد الحفيظ فتح هللا إسماعيل 
 لدرجة الماجستير بقسم اللغة العربية 

 م2021ه/1442
 مقدمة

ا  رر ن  الحمد هلل الذي كتب على نفسه الرحمة تفضًلا منه وإحساناا، وجعل من شرررتعته قرنانررا
ا  رر ن مألرراوي اسارر ال ومسررالش الم ررالف ال ررر  ة الناقعررة، الحررو والطا،ررل، و نررام ل عطررا ح حرردو ا

 وال ًلة والسًلم على خاتم اسنب ال والمرسل ن وعلى آله وصحطه  جمع ن.
وبعد؛ قإن  حكام ال رتعة م ض عة لتحق و  اداف سام ة ومقاصد عظ مة؛ يجمعألررا جلررب 

فترررب متفاوترررة ومنرررا؛  م،تلفرررة؛ الم رررالف لل،لرررو، و فل المفاسرررد عرررنألم، وارررذح المقاصرررد علرررى 
 عظمألررا المقاصررد الضررروفتة، واررخ التررخ ي،تررل نظررام العررالم ااختًللألررا، تررم الحاج ررة التررخ ي،تررل 
ااختًلاا نظام اسقرا ، وتقع ن قخ  ن اع الم اق ااختًللألا، تم التحسرر ن ة التررخ ي،تررل ااختًللألررا 

 ونألما قخ المرتطررة  أ  نألررا  على سب ل اإل،ًلق المقاصد الضروفتة والحاج ة، قألخ وإن كانت
 مكملة ومؤترة ق ألما.

ونررد ونررت اخت ررافي علررى المقاصررد التحسرر ن ة؛ لمررا لألررا مررن عظرر م استررر قررخ حفرر  المقاصررد 
الضررروفتة والحاج ررة، كمررا  نألررا تعررد مظألررراا مررن مظرراار الجمررا  والحسررن قررخ ال رررتعة، وتعتبررر 

رة ومتن عررة؛ ققررد ونررت اخت رررافي وح ررإ  ن كتررب السررنة ك  رر صرر فة جم لررة لألررذا الرردفن الحن رر ، 
، كتااب الجااما الياحيح لممااب البخااري على  نفس اذح الكتب و صحألا اعد كترراهللا  ، وارر  

 صف الكتررب اعررد كترراهللا ه(، وند كان اذا اأخت اف مبن ًّا على  م ٍف؛  امألا  نه 256المت قى )
   ا قرررخ السرررنة الن، ترررم ق مرررة الكتررراهللا ، ترررم ب ترررة جمررراع اسمرررة علرررى اعتمرررا ح م رررنافاا قرتررردا

،رتقرررة اإلمرررام ؛ ح رررإ نرررا  عنايرررة اال رررة مرررن ،ررررف العلمرررال والدافسررر ن، نا  رررش عرررن العلم رررة
،  لررى ر ررر ملررش مررن الم رراا  التررخ قرراق  ألررا الط،ررافي اإل دا  ررة قررخ ترجمررة اسحا فررإ وتق  عألررا
 كتاهللا الجامت ال ح ف اانخ كتب السنة اسخرى.
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؛  مررا المحرراوف خاتمااة، وساابعة محااا ر، ومااةمقدوانتضررت ،ب عررة الطحررإ  ن فتكرر ن مررن 
  النألررخ عررن  المحااور الثاااني  التعرترر  االمقاصررد التحسرر ن ة و ام تألررا، المحااور ال لقألررخ  

  اسمرررر اإ،فرررال النررراف نبرررل النررر م وت،م رررر ا ن رررة،  المحاااور الثالااا الجلررر ي قرررخ ال رنرررا ، 
  النألررخ عررن  كررل س المحااور الخااام  النألررخ عررن اجررر المسررلم قرر ق تررًل ،  المحااور الرابااا

 المحاور   النألررخ عررن تنرراجخ اأتنرران  ما كرران ا تًلتررة،  المحاور السااد وشرهللا المست،ب ا ،  
   التحذفر من النفاق و اله.السابا

 :التعريف بالمقاصد التحسينية  أهميتها:  المحور ال ل
 

مأ َمَحاساِ عرف ال ا،بخ المقاصد التحس ن ة اأنألا  " ِلياُ  ماِ ا ََ ُذ ِبماَ َخأ ُ  الأ اَداِت  َ َتَجناُ ِم الأعاَ
  ِ.َ َخاأ اِرِب الأ ُم َمااَ ِِساأ  ََ َمُا َذلاِ ُمَدنِ َساِت الَِّتي َتأأَنُفَها الأُعُقوُل الرَّاِجَحاُت  َ َيجأ ، وعرقألررا ا ررن (1)"الأ

ماا كااب اهاا كماال حاال الماة فاي نتامهاا حتان تمايئ ةمناة م م ناة   لهاا عاش ف اأنألررا  "
ا فاااي اهجااة منتاار المجتماااا فااي مااارأ ى بقيااة المااام  حتاان تااااوب المااة اًسااا.مية مر وبااً
 .(2)"االندماج فيها أ  في التقرب منها 

الميااالح التااي تقت اايها الماار     ومكررر  حررد المعاصرررتن  ن الم ررالف التحسرر ن ة اررخ  "
 يقيد اها الخاذ بمحاسام العاادات  مماارب الخا.    قذا فقادت ال ظختال نتااب الحياا  كماا 

   ال َناالهم الحارج كماا فاي الحاجياات   لاام تيابح حيااتهم مساتقبحة فاي في ال ار ريات
، وارررذح التعرتفرررا   الررررة حررر   الكمال رررا ، والترم ررره قرررخ اسمررر ف المعاشررر ة، (3)"تقااادَر العقااا.  

 (4)وإضفال ال ط ة الجمال ة على المجتمت، مم لة قخ نظاقة المجتمت، و؛تنته.
  منه ما ظقا ال علان معارةاة ِاعاد  معتبار ا   "وند نسم الرا؛ي التحس ن  لى نسم ن، قق

ياا   لجاال أنهااا منياا    ذلااَ كتحااريم تنااا ل القاااذ رات   ساال  أهليااة القااهاد  عاام الِر
ي  نازل القدر   الجما اينهما  ير مت.ئم    منه ما ظقا علن معارةاة ِاعاد  شريف   الِر

 

 (.2/22( الموافقات، )1)

 (.3/243( مقاصد الشريعة اإلسالمية، )2)

(، وأهميةةة 301(، وينظر: الوجيز في أصول الفقه، ص: )1023( أصول الفقه اإلسالمي، ص: )3)

 (.279المقاصد في الشريعة اإلسالمية، ص: )

 (.26( ينظر: المقاصد التحسينية؛ دراسة أصولية تطبيقية، ص: )4)
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ت إال أنهاا فاي الحقيقاة اياا    هو مثل الاتابة  فإنها  قب كانت مستحسنة فاي العاادامعتبر 
 .(5)"الرجل ماله بماله   ذلَ  ير معقول 

قالتحسرر ن ا  مررا تقررت قررخ فتطررة التحسرر ن والتررات ن والت سررعة التررخ أ ترجررت  ل رره ضررروفة، وأ 
تمررس  ل رره حاجررة،  ررل تسررتفا   ألررا السررأل لة والت سررعة والرقا  ررة، والحمررل علررى مكررافم اسخررًلق 

ا قخ اذح ال رتعة الم سرة السمحة.وقضالل العا ا ، م ك ن ملش م  (6)ق   ا
ات:  المحور الثاني  :النهي عم الجلو  في ال ِر

تتعلررو  مقاصد تحساينيةاالن  ص النب تة التخ ح   قخ ، ااتألررا   الجاما اليحيحاحت د  
 اكاقة ج انب ال رتعة، ومن تلش المقاصد التحس ن ة التخ اخت ت اجانب العا ا  ما فلخ 

َفيَ  فوى اإلمررام الط،رر  دأ َع ٍد ال،رر  خ سررْ نأ ْ  ررَ خَ   افي عررْ َن النابررَ اْ   " عررْ وَ   نرره نررْ اُكمأ َ الُجلااُ ِإظااَّ
اتِ  ن الُ ُرِاااَ اْ   "َعلاااَ ا، نرررْ دا   َق ألرررْ ْنا ْنْتحرررْ ْخ ْمْجاَلسررر  ا ارررَ ِد، َ نامرررْ ا  ررر  ا ْلنرررْ ال  ا  مرررْ ُتمأ ِإالَّ "، ْققرررْ ِإَذا َأَاياااأ فاااَ

ُ وا ال َِّريَ  حَ  َهاالَمَجاِلَس  َفَأعأ اْ   "قَّ ُف اَلَذى  "، ْنال  ا  ْوْما ْحوُّ ال اَرتَو؟ نررْ َ ُض الَبَيِر  َ كاَ
َاِر  ٌي َعِم الاُمنأ ٌر ِبالأَمعأُر ِف  َ َنهأ َ.ِب  َ َأمأ  .(1)"َ َرُد السَّ

تألدف ال رتعة اإلسًلم ة  لى الرنخ االمجتمت المسلم  لى معالخ اسم ف، وسررم  اسخررًلق، 
تنررأى اررأقرا ح عررن كررل خلررو سررخل  و عمررل م رر ن، وترتررد  ن يكرر ن المجتمررت وعلرر  ا  اهللا، و 

 مجتمت  لفة ومحطة؛ تربط   ن عناصرح اسخ ة والم  ة.
عررن الجلرر ي قررخ ال رنررا  لررم يكررن لررذا  الجلرر ي، وإنمررا لمررا فترتررب عل رره  ونألررخ النبررخ 

تن واإلتررم امررروف مررن اسمى، كاحتقرراف المررافتن،  و ر بررتألم،  و  امررا  ف  السررًلم، والتعررر  للفرر 
عام الجلااو  فيهاا  لا . ظ اامَ   نهياه النسررال، وامترردا  النظررر  لرر ألن، نررا  ا ررن الملقررن  "

ا  ِااال لهاام:  الجاالس عاام القاار ي التااي ذكرهااا القااارو  فلمااا ذكار ا أنهاام ال ظجااد ب منااه اااد 
 الاذي فهمااه العلمااا  أب )أع اوا ال رياا  حقهااو    صاا  لهام الشاايا  التاي  صاافها       

 

 (.5/161( المحصول، )5)

 (.278) ( ينظر: أهمية المقاصد في الشريعة اإلسالمية، ص:6)

َُ  اوةةا  1) و وةةة ال،ة ا، وا َُ فَي ةةا و وةةة ال،ة َة الةةدسوَر وا ـة أافبنَيةةا ا َُ، فةةا ال،اصةةب ظااَلَل وا اـ الةةةما ( رواه البخةةار ، َتتةةا

عةدااَت، )  (.2465(، حديث رقل: )3/132الصس
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ا النهاااي لااايس علااان  جاااه التحاااريم   قنماااا هاااو مااام بااااب ساااد الاااذرائا  اًرشااااد إلااان هاااذ
 .(2)."الصلح

قرررخ ارررذا النألرررخ  ررراار، وارررخ عررردم تعررررت  المرررافتن قرررخ ال رترررو الميااالحة التحساااينية و
لب الجااالَس اهااا ال ظسااَلم  البااًا ماام رريااِة مااا ظماار   لررىمى والتضررر  و، يقررر   الررردمام نخ  "

فساَح لهام فاي الجلاو  اهاا حايم  لان  يار ذلاَ مام المفاساد  لاناه  سماِو ما ال ظحُل  إ
َح أ اًل عااَدب  هااا   فساار لهاام  فاارجَّ و علاان شااري ة أب ُظع ااوا ال ريااَ  حقَّ ِااالوا: )مااا لنااا ااادر
الجلااو  علاان الجلااو    قب كاااب ةيااه مياالحة  لب القاعااد  تقت ااي تقاادظَم َدرأِ  المفسااد  

ألررة  خررر علررى نرردهللا  مررر  نمررا ارر  مررن محاسررن ، وقررخ الحرردفإ  (1)"علاان جاناا  المياالحة 
ازلالعا ا  ومكافم اسخًلق قخ ال رتعة،  أ وارر  " ُُ ب الأمناَ ة لاُ ياَ ي ظسالم الزمهاا مام ُررأ   الَّتاِ

ار   َ مام إ اساة مساتغي   ااَ ِه ِإنأ َيته  َ َسَماو َما اَل ظحل َلُه َسَماعه  َ َما ظجا  َعَلياأ َما تار  ُررأ
 ََ ُمُه إ استه  َ َذِل اَب    َأنه  تلأ ياه َعناُه ِإذا كاَ ِإنََّما أذب ِفي الأُجُلو  بالفنياة   ال ار  بعاد َنهأ

ا  ، قألررذا الحرردفإ مررن اسحا فررإ الجامعررة، التررخ جمعررت وجرر ح (2)"مم ظقوب بالمعاني الَِّتي ذكرهاَ
للجلرر ي قررخ ال رتررو، وسررمااا )حررو  ال، ررر الك  رررة، تتم ررل قررخ ال ررروه التررخ قرضررألا النبررخ 

، و فا  اررره السرررًلمة مرررن التعرررر  للفتنرررة لمرررن يمرررر مرررن النسرررال بغاااض البياارأمر ال رترررو(، قررر 
، و فا  ارره السررًلمة مررن التعررر   لررى  حررد اررالق   والفعررل ممررا لرر س بماا  الذى ور رررام، و مررر

ْ  كررل ْ مررر  الماار بااالمعر فعلررى مررن يمررر،  ااارد الساا.ب ق ألمررا مررن ال، ررر، وكررذلش  مررر ، ْوارر 
ان َ لررْى النررااي،  ْجامت لكل ْما عرف من ْ،اْعة سررْ حأ َه، ْواإلَأ اْلى، والتقرررهللا َ ْل ررأ ا نرردهللا   ْتعررْ وكررل مررْ

رأع من المحسنا ، ْونألى ْعنه  من المقطحا   (3).َ ْل أَه ال ا
 
 
 

 

 (.15/645( التوضيح لشرح ال،امع الصحيح، )2)

 (.5/368( مصافيح ال،امع، )1)

 (.13/14ح البخار ، )(  مدة القار  شرح صحي2)

(، وإرشةةاد السةةار  لشةةرح صةةحيح 13/13( ينظةةر:  مةةدة القةةار  شةةرح صةةحيح البخةةار ، )3)

 ، وما فعدها(.71(، واألدـ النبو ، ص: )4/268البخار ، )



 العادات نموذًجا   صحيح البخاريالمقاصد التحسينية في                                                

                       
 143 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                        

 :المر بإطفا  النار ِبل النوب   تخمير اآلنية:  المحور الثال 
َ ررررررر ْما رررررررر ْناْ   ْناْ  ْفسرر     َّللااَ فوى اإلمام الط،افي ْعنأ ْجاَ َر  أَن ْعبأَد َّللاا   ر ْفَضْخ َّللاا  ْعنأأل 

َة " ِت الَفِتيلاااَ رَّ ا جاااَ َقَة ُربَّماااَ ِإبَّ الُفَويأساااِ اِايَح  فاااَ وا الَمياااَ َواَب  َ َأطأِف اااُ وا اَلااااأ َة  َ َأِجيفاااُ ُر ا اآلِنياااَ َخماااِ 
ِت  َرَِتأ َأهأَل الَبيأ  .(4)"َفَأحأ

اِ   َخمِ ُر ا اآلِنَيةَ   "ونا    َد الِعقاَ َياَنُامأ ِعناأ بأ وا صاِ ِفتاُ َواَب َ اكأ ِقَيَة  َ َأِجيُفوا اَلاأ ُكوا اَلسأ   َ َأ أ
رَّ  تاَ ا اجأ َقَة ُربَّماَ َد الُرَِاِد  َفِإبَّ الُفَويأساِ ِتَقاًرا َ َخ أَفًة  َ َأطأِفُ وا الَمَياِايَح ِعنأ َة َفِإبَّ ِللأِجمِ  انأ ِت الَفِتيلاَ

َرَِتأ َأهألَ  ِت َفَأحأ  .(5)" الَبيأ
َس  )خماار او َو ال ررا أْ اَن، ْوْلحررأ ْ  الت   ررة ْ َي  ر رر ح، ْوْأ ْتتأر كرر  ح  َلْلعررأ ْ مررر مررن الت،م ررر، ْوارر 

ْذاَف، و ْنرررأ ْ امَ  ْوْمْواَ  اسأ ا    جفرررت  )أجيفاااواوالأألرررْ ْ  الررررا ، ي قرررْ ال، ْواررر  الأَج م ْوالأفرررْ ْ مرررر مرررن اإلجاقرررة ارررَ
اهللا، ْ ي  ْف  تررره، و خ الفرررافة، والمررررا   رررررررر  فويساااقةو)الالأطرررْ َ  ر الفاسرررقة، ْوارررَ ة  )الفتيلاااةوْت رررأ ْقَت لرررْ

 (1)الم ا  ف.
الدن  ترررة  المياااالح التحساااينيةواسمرررر انرررا ل فشرررا ، ونرررد يكررر ن للنررردهللا؛ واررر  جرررامت  ررر ن 

علاان ماام واسخروتررة؛ سن م رره حفرر  الررنفس الرررم حرام نتلألررا، والمررا  المحرررم تبررذفرح، قمررن الحررو "
مبيت فاي ايات لايس ةياه  يار    ةياه ناار أ  ميابات أال َبيات حتان ظ فاأ  أ  ظحارز  أراد ال

بما ظأمم به إحراِه  ةر    كذلَ إب كاب في البيات جماعاة  فاالح  علايهم إذا أراد ا الناوب 
؛ سمررر النبررخ  ررذلش، قررإن قررره قررخ ملررش مفررره، قلحقرره (2)"أال َناب ةخارهم حتان ظفعال ماا ذكارت

ا.ضرف قخ نفس  و ما ؛ ك  ان ل ص ة النبخ سمته م،الفاا، وس اه تافكا
تِ وقررخ ن لرره  ) َل الَبيااأ تأ َأهااأ َرِااَ َة َفَأحأ ِت الَفِتيلااَ رَّ تااَ ا اجأ َقَة ُربَّمااَ ِإبَّ الُفَويأسااِ َر فااَ ْمررأ ْبَب اسأ ان  سررْ ( ْ  ررْ

ْ  ال رررا  َة، ْواررر  رَ  الأْفَت لرررْ ى جرررْ أأْفَة ْعلرررْ ل  َللأفرررْ ْبب  الأْحامرررَ اَل، ْوالسرررا فرررْ ،أ وُّ َااإلَأ د  ْ  عرررْ ْتَع ن  رررررررررر ْواررر  ، ْمْ سرررأ  أْ ان 
 

(4( ،،َ وب كة النَّارة فَي البايبَت َ نبدا النةةَّ تَئبذااَن، فااـ ِلا تةتبرا ـة اَِلسب ديث رقةةل: (، حةة 8/65( رواه البخار ، َتتاا

(6295.) 

(5( ،،َ را ي الحةةا تاوبنا فةةَ ، يةقةةب اَسقة َ فاوا ـ  ا ٌس َمنا الدَّوا مب : خا ـٌ وبَق، فاا ـة فادبَء الخا (، 4/129( رواه البخار ، َتتاا

 (.3316حديث رقل: )

(، وإرشةةاد السةةار  لشةةرح صةةحيح 22/271( ينظةةر:  مةةدة القةةار  شةةرح صةةحيح البخةةار ، )1)

 (.4/602فيح، ِلفن الموك، )(، وشرح المصا9/169البخار ، )

(، وينظةةر: التوضةةيح لشةةرح ال،ةةامع الصةةحيح، 9/66( شةةرح صةةحيح البخةةار ، ِلفةةن فطةةال، )2)

(29/154.) 
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اف  رررررررر، يقررر   الافنرررانخ  " ْخ النرررا ْر رررررررر ْوارررَ ٍو آخرررْ دأ اَن رررررررر َاعرررْ نأسرررْ ُكوَرُ  اإلَأ ذأ ُر الأماااَ ََ اماااِ ن َ الأ اِد ِإلاااَ شاااَ ِرأ ِلمأ
ةِ  َيِويااَّ َلَحِة الُدنأ ِلهااَ   الأَميااأ ِوي ِبِفعأ مأ ََنااأ ا مااَ َباُب ُخُيوصااً ِتحأ الَ َ ااِلسااأ ِتثااَ َقَناِدَااُل ا ااِلمأ ا الأ        َ َأمااَّ

ََ كَ  َم َذلاِ ِر  َ ِقبَّ ُأماِ َماأ ي الأ تأ فاِ ِرَها  َفِإبأ ِخيَف َحِريٌ  ِبَسَبِبَها َدَخلاَ ُمَعلََّقُة ِفي الأَمَساِجِد َ َ يأ ا الأ ماَ
ي َعلاااَّ  ِة الَّتاااِ ِعلاااَّ ا ِللأ أأَ  ِاهاااَ ُه اَل باااَ اِهُر َأناااَّ ُ   َفالتاااَّ َغالاااِ َو الأ ا هاااُ ُة زَاَل َل ِاهاااَ ِعلاااَّ ِت الأ َتفاااَ   َ ِقَذا انأ

َماِنُا   .(3)"الأ
 :النهي عم هجر المسلم فو  س.ث:  المحور الرابا

اَفيَ   خ ْ فررُّ هللْا اسْنأ ررْ نأ ْ  ررَ اْ   " ْ نا ْفسرر  ْ  َّللااَ  فوى اإلمررام الط،ررافي عررْ ل  نررْ ُل ِلَرجااُ اَل َظحااِ
َ.ِث لَ  َ  سااَ وأ اُ  فااَ َر َأخااَ جااُ َدُأ َأبأ ََهأ ِذي ََبااأ ا الااَّ ُرُهمااَ َذا  َ َخيأ َُ هااَ ِر َذا َ ُيعااأ َُ هااَ ِر اِب: َةُيعااأ َتِقيااَ لأ ال   ََ يااَ

َ.ِب   .(4)"ِبالسَّ
ٍش  َن ْمالررَ َس  ررأ نأ ْ نررْ اْ   " ْ نا ْفسرر  ْ  َّللااَ  وعررْ َداَاُر ا  نررْ ُد ا  َ اَل تااَ وا  َ اَل َتَحاسااَ اَل َتَباَ  ااُ
َوا ِ ِإخأ َ  َسَ.ِث َلَيال  َ ُكوُنوا ِعَباَد َّللاَّ ُجَر َأَخاُ  َفوأ ِلم  َأبأ ََهأ  .(1)"ًنا  َ اَل َظِحُل ِلُمسأ
  ترررا الرجررل كررًلم  خ رره مررت تًلن ألمررا واجتماعألمررا، وإعرررا  كررل واحررد (2)المق    االألجرة 

منألمرررا عرررن صررراحطه؛ م رررافمة لررره، وتركررره السرررًلم عل ررره، والمررررا  اررراسخ ة  خررر ة اإلسرررًلم  ون 
مرررن حرررو المسرررلم علرررى المسرررلم  ما تًلق رررا  ن يسرررلم كرررل واحرررد منألمرررا علرررى القراارررة؛ وملرررش  ن 

صاحطه، قإما تركا ملش االم افمة ققد  خررًل م مررا حظررر  ، واسررتحقا العق بررة  ن لررم يعرر    
أنااه  ياار جااائُ لمساالم أب َهجاار مساالًما أكثاار ماام ، والحرردفإ م رره الب رران ال اضررف "(3)عنألمررا

مم س.سة أظاب  أسم   كاب أمار  إلان هللا  إب شاا  عذباه   قب س.سة أظاب   أنه إب هجر  أكثر 

 

(، والكةةو ر ال،ةةار  إلةة  ريةةا  أحاديةةث البخةةار ، 4/474( شةةرح الزرقةةالي  وةة  المو ةة ، )3)

 ، وما فعدها(.6/224)

ـة ال َ 4) ـَ، فاا ـة األادا ةَ، )( رواه البخار ، َتتاا را  (.6077(، حديث رقل: )8/21،ب

ةَ، )1) را ـة الَ ،ب ـَ، فاا ـة األادا  (.6076(، حديث رقل: )8/21( رواه البخار ، َتتاا

( ِل يريد فال ،رة مفارقة الو ن إل  غيره، فل مفارقة أخيه المؤمن مةةع تالقي مةةا، وإ ةةرا  تةةل 2)

  فةةي شةةرح صةةحيح البخةةار ، واحةةد من مةةا  ةةن ادخةةر  نةةد اِلجتمةةاو. ينظةةر: الكواتةةُ الةةدرار

 (.9/51(، وإرشاد السار  لشرح صحيح البخار ، )21/206)

(، وتحفةةة األفةةرار شةةرح مصةةافيح السةةنة، 9/270( ينظر: شرح صحيح البخار ، ِلفةةن فطةةال، )3)

 (.9/51(، وإرشاد السار  لشرح صحيح البخار ، )3/263)
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أخبر أنه ال ظحل ذلَ   مم فعل ما هو محتور علياه  فقاد اِاتحم  شا  عفا عنه  لنه 
 .(4)"حمن هللا   انتهَ حرمته 

 ن ملرررش فنررران  مكرررافم اسخرررًلق    جاااه التحسااايم فاااي النهاااي عااام الهجااار فاااو  سااا.ث
قاصرررد الترررخ  عرررت  ل ألرررا ال ررررتعة مرررن التعررراون علرررى ال، رررر، ومحاسررن اسعمرررا ، وتعررراف  الم

وصررفال القلرر هللا، وعرردم ال ررحنال والتألرراجر؛ ملررش  نرره يعمررل علررى الق  عررة  رر ن   نررال اإلسررًلم، 
وتفسرررررد اسخررررر ة المت نرررررة، وتق رررررت العًلنرررررة الحم مرررررة، م ظألرررررر الجفرررررال والحقرررررد، وترررررا ا  العرررررداوة 

 حرتش   ن المؤمن ن.والط ضال، وت فتف الطاهللا لل   ان ل عمل على الت
ََ   أخبار يقرر   ا ررن الملقررن  " إنمااا بساب  حتار هللا تعااالن هجار  المسالم أخاا   أب َذلاِ

  فأماا إذا لام َلتقياا ةيفاري كال هو مام أجال ت اييعهما ماا أ جا  هللا عليهماا عناد ت.ِيهماا
 .(5)" احد منهما في  اج  ح  أخيه عليه  فذلَ بعيد مم معنن الهجر  

تة ، طة قخ التعل و على اذا الحدفإ   ر؛ ق ألا قضل الممت ل لألررذا المق ررد وللدمام نخ نك
 اعلمأ أنه ليس في الحدَ  أب االاتدا  خيٌر مم الجاواب  التحس نخ على ر رح؛ ح إ يقرر    "

َل حسانًة   تسابََّ  إلان فعاِل   قنما ةيه أب المبتاِد  خياٌر مام المجيا    هاذا لب المبتاد  َفعاَ
ِة المبتاد    تاره ماا ظمرهاه    حسنة    هي الجوابُ  ماا ماا دلَّ علياه االاتاداُ  مام حساِم َطِوياَّ

ِم  َلتقيااااِب  ةُيعاااَر هاااذا  القاااارو مااام الهجااار  الجفاااا    فاااإب الحااادَ   رَد فاااي المسااالَميأ
 كاب المبتد  خيرًا مم حيُ  إناه مبتادٌ  اتارِه ماا كرهاه القاارُو مام التقااُطِا   ُيعَر هذا   

 .(1)" ال مم حي  إنه ُمَسلِ مٌ 
 :النهي عم أكل  شرب المستخبثات:  المحور الخامس

لمرررا كررران إل،اارررة الم عرررم  ترررر كب رررر علرررى اإلنسررران قرررخ سرررل كه وح ررراة نلطررره ونبررر    عالررره، 
وللم عرررم ال،ب رررإ ضرررد ملرررش استرررر؛ ن رررت السرررنة النب ترررة قرررخ الجرررامت ال رررح ف علرررى  نررر اع 

ة وعلررم، فررذكر الطحررإ منألررا مررا المسررت،ب ا  التررخ يحرررم تناولألررا؛ كررخ يكرر ن المسررلم علررى ا رر ر 
 

وضةةيح لشةةرح ال،ةةامع الصةةحيح، (، وينظةةر: الت9/269( شرح صةةحيح البخةةار ، ِلفةةن فطةةال، )4)

 (.9/334(، ومصافيح ال،امع، )28/427)

(، و مةةدة القةةار  شةةرح صةةحيح البخةةار ، 28/433( التوضةةيح لشةةرح ال،ةةامع الصةةحيح، )5)

(22/141.) 

 (.9/335( مصافيح ال،امع، )1)
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خَ   ا رررررررررر  ن النابرررَ ْخ َّللاا  ْعنأألرررْ ْة رررررررررر ْفضرررَ نأ ْعاَل رررْ اْ   " فواح اإلمرررام الط،رررافي عرررْ ُ   نرررْ ٌس َفَواساااِ َخماااأ
َرُب  َ الُحَدظَّا  َ الُغَراُب  َ الَالأُ  الَعُقورُ  َتلأَم ِفي الَحَرِب: الَفأأَرُ   َ الَعقأ  .(2)."ُظقأ

ْلْطْة  وْعنأ  ْ  َباوِ  ْ نا ْفس  ْ  َّللااَ    َ خ ْتعأ ِل ُكلِ  ِذي َناب  ِمَم السِ   (3).َنَهن َعمأ َأكأ
اَتٍم  َن حررْ َديَ   ررأ نأ عررْ اْ   "  ن ْفسرر  ْ  َّللااَ  وعررْ َم نررْ َت اسااأ رأ َة  َ َذكاَ ََ الُمَعلَّماَ لأَت ِكَ.باَ ساَ ِإَذا َأرأ

ُامأ  يأ َم َعلااَ مأ سااَ ا َأمأ لأ ِممااَّ ا  َّللاَِّ  َفاااُ وَب ِإنَّمااَ اُف َأبأ َظاااُ ِإنِ ي َأخااَ ُ   فااَ َل الَالااأ َتلأَم  ِإالَّ َأبأ َظأأكااُ َ ِقبأ ِااَ
ِرَها َفَ. َتأأُكلأ  ِسِه  َ ِقبأ َخاَلَ َها ِكَ.ٌب ِممأ َ يأ َسَمُه َعَلن َنفأ  .(4)"َأمأ

 ن تحرررتم اإلسررًلم لررطع  اس،عمررة والم ررروبا  لرر س  مررراا ع رر ال اا، وإنمررا حمايررة ل ررحة 
إلنسرران مررن اسمرررا ، ولمالرره مررن الضرر اع، ونررد  تبررت العلررم الحرردفإ  تبررت ت اقررو ال ررب مررت ا

كرررل تعرررال م اإلسرررًلم م مرررا فتعلرررو امرررا حرمررره مرررن مأكرررل  و م ررررهللا، قضرررًلا عرررن  ن اس،عمرررة 
 واسشربة المحرمة ترقضألا الف رة الس تة التخ تأن  التعامل مت ال،طالإ  كًلا  و شرباا.

ْما ررررررررر نا   وْعَن ا أَن ع ْمْر ر َب  َنَهن النَِّبُي ررررررر ْفَضْخ َّللاا  ْعنأأل  وأ ِة َاَ ِر اَلهأِلياَّ وِب الُحماُ مأ ُلحاُ عاَ
َبرَ  نأ ْعلررَخٍ     ،(1)َخيأ اْ      وعررْ وُل َّللاَِّ  نررْ ن َرساُ ِر   َنهاَ وِب ُحماُ مأ ُلحاُ َر  َ عاَ باَ اَب َخيأ ِم الااُمتأَعِة عاَ عاَ

ِسيَّةِ  نأ ًِ  (2).ا
، ولىكررل آتاٌف ناقعة على النف ي واس رردان ن لىكل من ال  طا    في ذلَ  جه التحسيم  

، قال  طا  التررخ  ااحألررا اإلسررًلم آتاٌف ضافٌة ااس دان والعق   واسخًلقمن ال،طالإ المحرما   
 ترررٌر عظررر م مرررن صرررفال القلرررب ارررخ الم ررراعم الناقعرررة، كمرررا  ن لىكرررل الحرررًل  وَ، رررب الم عرررم 

 .يمنت نب لألا، واسكل من الحرام  واستجااة الدعال والعطا ة 
 

 

(2( ،َ ـ  ا نا الةةدَّوا َر،ة مةةَ حب لة الةةةمة ا ياقبتةةة ـة مةةا (، حةةديث رقةةل: 3/13( رواه البخار ، تتاـ جزاء الصيد، فاا

(1829.) 

بااوَ، )3) ـٍ َمنا السةة َ َل تةل َ َذ  لاا تب
ـة أا يبَد، فاا الصَّ ـة الذَّفاائَحَ وا (، حةةديث رقةةل: 7/96( رواه البخار ، َتتاا

(5530.) 

(4( ، ُة وب ـة إَذاا أاتالا الكا يبَد، فاا الصَّ ـة الذَّفاائَحَ وا  (.5483(، حديث رقل: )7/87( رواه البخار ،َتتاا

يََّة، )1) َر اإَللبسةةَ مةةة وَ، الحة ـة لةحةةة ا يبَد، فةةا الصةةَّ ـة الةةذَّفاائَحَ وا ا (، حةةديث رقةةل: 7/95( رواه البخةةار ، َتتةةا

(5521.) 

يََّة، )2) َر اإَللبسةةَ مةةة وَ، الحة ـة لةحةةة ا يبَد، فةةا الصةةَّ ـة الةةذَّفاائَحَ وا ا (، حةةديث رقةةل: 7/95( رواه البخةةار ، َتتةةا

(5523.) 
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ُ  يق   ال ررا،بخ  " اَداِت  َ َتَجناُ ِم الأعاَ مأ َمَحاساِ ِليُ  ماِ ُذ ِبَما ََ َخأ ِسيَناُت  َفَمعأَناَها الأ َ َأمَّا التَّحأ
 .َ َخااأ اِرِب الأ ُم َماااَ ِِسااأ  ََ ُا َذلااِ مااَ اُت  َ َيجأ وُل الرَّاِجحااَ ُعقااُ ا الأ ي َتأأَنُفهااَ اِت الَّتااِ ُمَدنِ سااَ ي الأ ِ        َ فااِ

َبَثاِت   َتخأ اِرِب الأُمسااااأ اِت َ الأَمقااااَ ِل النَِّجسااااَ ِة الأَمْلكااااِ ِب  َ ُمَجاَنبااااَ رأ ِل َ القااااُ َكااااأ ْلَداِب الأ اَداِت  كااااَ الأعااااَ
ُمَتَناَ اَلِت  َتاِر ِفي الأ ِأ َراِف َ اًِأ سأ  .(3)"َ اًِأ

 :النهي عم تناجي االسناب إذا كانوا س.سة:  المحور الساد 
 

َد َّللااَ فوى اإل اْ   " ْ نا ْفسرر  ْ  َّللااَ  مام الط،افي ْعنأ ْعبررأ اَجن نررْ َتناَ ََ .َ ٌة  فاَ اُنوا َسَ.ساَ ِإَذا كاَ
َ.ِب   "  ْناْ  الناَبخُّ ، وْعنأ ْعبأَد َّللااَ (4)"اسأَناِب ُد َب الثَّاِلِ   اَجن َرجاُ َتناَ ََ .َ ًة  فاَ ُتمأ َسَ.ساَ ِإَذا ُكنأ
َُِنُه ُد َب اآلَخِر َحتَّ  َل َأبأ ُظحأ َتِلُ وا ِبالنَّاِ   َأجأ  .(5)"ن َتخأ

التخ جال   ألررا شرررتعة اإلسررًلم؛ احترررام ا خرررتن وتقرردفرام، وعرردم   المقاصد التحسينيةمن  
اإلسالة لألم  و  يقاع الحان قخ نف سررألم؛ وملررش صرر انة لم رراعرام، ومراعرراة سحاس سررألم، ومررن 

الرررررإ ا  رررررر  منررررره،  ي  أ فتسررررراف اتنررررران وتتركرررررا مقتضررررر ا  ملرررررش   أ فتنررررراجى اتنررررران  ون ال 
ا حررا   صرراحبألما خ رر ة اإليحرراف لرره، مرر ظن  نألمررا فتكلمرران م رره،  و فتجنطرران جألترره، وخ  صررا

 (1)السفر؛ سن ال، ف ق ألا  رلب على المرل، وال ح ة  ل ه  سرع.
السااب  ةيااه أنااه إذا بقاان فاارًدا حااُب إب لاام ظماام شااريمهم وجررال قررخ الك اكررب الرردفافي  ن "

إلاان الدب   قلاان محافتااة حقااه   قلاان إكااراب  فيهااا   لعلااه ِااد ظسااو  ،نااه اهمااا  فأرشااد 
يل إنما ظمار  ذلاَ فاي السافر  لناه متناة التهماة   أماا إذا كاانوا بح ار  الناا   مجلسه  ِ 

 .(2)"فإب هذا المعنن مأموب 

 

 (.2/23( الموافقات، )3)

َث )4) اَن دةونا ال َّالةةَ اجا  ا بنةةا ـة ِلا ياتانةةا ا تَئبذااَن، فةةا ـة اَِلسةةب ا (، حةةديث رقةةل: 8/64( رواه البخةةار ، َتتةةا

(6288.) 

نااجا 5) الةةةمة ةَ وا ارَّ سةةا ُا فَالبمة
سب الا فةةا ٍة فةةا نب  االا ةةا را مةةَ الةوا أاتب ةةا ـة إَذاا تةةا تَئبذااَن، فاا ـة اَِلسب اةَ، ( رواه البخار ، َتتاا

 (.6290ديث رقل: )(، ح8/65)

(، والكواتةةُ الةةدرار  فةةي شةةرح صةةحيح 9/62( ينظر: شرح صحيح البخةةار ، ِلفةةن فطةةال، )1)

 (.29/144(، والتوضيح لشرح ال،امع الصحيح، )22/116البخار ، )

 (.22/116( الكواتُ الدرار  في شرح صحيح البخار ، )2)
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إ وتعررر  ا ررن الملقررن للم ررلحة التحسرر ن ة مررن ملررش النألررخ؛ المن رر ص عل ألررا قررخ الحرردف
ُنااهو  أي: ماام أجاال  هااو إخبااار منااه النبرر ي، م قرر    " ولااه: )أجاال أب ظح  ِ   عاام السااب

في ذلَ   هو أب الواحد إذا بقي فرًدا  تناجوا د نه  حُب لذلَ  إذ لم ظسارر   فيهاا   لناه 
 .(3)"ِد ظقا في نفسه أب سرهم في م رته 

خررامس،  و خمسررة مررن  وكررذلش الحكررم لرر  تنرراجى تًلتررة مررن  ون فااررت،  و  فبعررة مررن  ون 
 ون سا ي؛ لتحقو علة النألخ قخ كل؛  أ  ن يأمن، قًل حرررإ  ماا؛ سن المنررت لحقرره، م سررتطا  
اإمنرره،  مررا  رردون  منرره قررًل؛ سن اررذا ف ح رره وتحانرره، ونررد يظررن  نألمررا فنأل رران قررخ عرضرره،  و 

ت،الجرره يح ان من ندفح،  و يك رردان لرره، م قرر م مررن المجلررس مرر رر ال رردف، تسرراوفح الظنرر ن، و 
 (4)الرتب، قل اقال على الم  ة، والمحاقظة على اسلفة م نعت المناجاة من  ونه.

 
 :التحذَر مم النفا   أهله:  المحور السابا

 
 ن النفررراق مرررن  سررر   اسخرررًلق و ف   ال،رررًل ، وتعبرررر صرررراحة عرررن ف الة النفررر ي وضررر اع 

مرررهفبألم ال،  ررررة، واررر  اإليمررران، واررر  آقرررة يسرررتع ن  ألرررا شررر ا، ن اإلنرررس والجرررن علرررى   فاا 
؛ قألرر  مررا فتعلررو االقلررب مطاشرررة، ح ررإ فتربررت م رره االعتقااادين عرران؛ اعتقررا ي وسررل كخ، قأمررا 

الكفر،   د  ن صاحطه ي ،ف ه وتظألررر اإلسررًلم، و اررل اررذا النفرراق قررخ الرردفا اسسررفل مررن النرراف، 
ٱ نررررررا  تعررررررالى   (، و مررررررا النرررررر ع 145)النسررررررال   ا   مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جتُّ

، وتظألررر قررخ التعامررل  رر ن النرراي، ح ررإ ت فرر  خًللررو المنرراقق ن النفاا  السالوكيانخ، وارر   ال 
علررررى سرررر ف سررررل ك اتألم، م كررررذ  ن علررررى الرررردوام، وتاترررردون وتنق رررر ن قررررخ الكررررًلم، وتنقضرررر ن 

 العأل  ، وت، ن ن ال ع  ، وتفجرون قخ ال،  مة.  
ا أ اررر ا تحقيااا   ة ق ألرررا؛ سجرررل ونرررد مما ال ررررع الحن ررر  النفررراق اأن اعررره، وشرررن عل ررره حربرررا

، كرران مررن  امألررا  صررًل  نفرر ي اررؤأل المنرراقق ن، وتحررذفر ال،لررو ميااالح  مقاصااد تحسااينية
 

القةةار  شةةرح صةةحيح البخةةار ، (، وينظر:  مدة  29/149( التوضيح لشرح ال،امع الصحيح، )3)

 (.9/167(، وإرشاد السار  لشرح صحيح البخار ، )22/269)

 (.174(، واألدـ النبو ، ص: )5/264( ينظر: منار القار  شرح مختصر صحيح البخار ، )4)
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ن  سررامة  نأ ْفسرر  َ  َّللااَ  مررن شرررام، قعررْ َمعأت  مررَ ي ْيقرر      " نررا   سررْ َرُت فااِ ل  َةُي ااأ اُ  ِاَرجااُ ُظجااَ
ِم الِحَماِر ِاَرَحاُ   ةَ  َت النَّاِر  َةَي أَحُم ِفيَها َكَ حأ َ.ُب  َأَلساأ وَب: َأيأ فاُ اِر َةَيُقولاُ ُل الناَّ ُيِ يُف ِبِه َأهاأ

ُه  َ أَ  َعلاُ ُت ةُمُر ِبالأَمعأُر ِف َ اَل َأفأ َاِر؟ َةَيُقوُل: ِإنِ ي ُكنأ َهن َعِم الُمنأ َت َتأأُمُر ِبالأَمعأُر ِف َ َتنأ ن ُكنأ هاَ نأ
َعُلُه  َاِر َ َأفأ  .(1)"َعِم الُمنأ

 الجااااما الياااحيحعلرررى نبرررذ  رررًلٍل ا رررريٍ  كالنفررراق، ققرررد اكرررت   السااانة النبوياااةومرررا فكرررا  
ااسحا فإ التخ تحذف مررن ال نرر ع قررخ  ررراتن النفرراق والتلرر ن، ومررن ملررش مررا فواح اإلمررام الط،ررافي 

ْرْة  خ ا ْرترررأ نأ ْ  رررَ خُّ  عرررْ اْ  النابرررَ اْ   نرررْ ِ َذا  "نرررْ َد َّللاَّ ِة ِعناااأ َب الِقَياماااَ وأ اِ  َاااَ رِ  الناااَّ مأ شاااَ ُد ماااِ  َتجاااِ
ه   ه   َ َهُؤاَلِ  ِاَوجأ ِم  الَِّذي َظأأِتي َهُؤاَلِ  ِاَوجأ َهيأ  .(2)"الَوجأ

قاسحا فررإ ت ضررف خ ررر النفرراق علررى اسقرررا  والمجتمعررا ، وعلررى العقرر   والقلرر هللا؛ سنألررم 
يعمل ن  الما على  شاعة الفاح ررة  رر ن النرراي، ممررا يسرربب خلررًلا قررخ  نامررة المجتمررت، وبررال طت 

تمتااا اًماااب البخاااري بالعقليااة ، وممررا فررد  علررى د القااريعة  مراميهاااَنااافي مقاصاااررذا ممررا 
 ن ترررجم لألررذفن الحرردف  ن تحررت كتررا  ن م،تلفرر ن؛ ل برر ن  ن خ ررر النفرراق مررؤتر قررخ   المقاصدظة

ا م ررل تررأت رح قررخ الجماعررا ، قترررجم للحرردفإ اسو  تحررت ) (، ح ررإ  ن كتاااب الفااتمالفررر ، تمامررا
(؛ ل بررر ن  ن كتااااب الدبوتررررجم للحررردفإ ال رررانخ تحرررت ) الفرررتن وإشررراعتألا ممرررا ي ررر ف اررراسمم،

 صًل  الفر ، وسًلمته من تلش ا قة؛ ا  ن اة ال ًل  المجتمعخ.
ولرررذلش كررران ال رررحااة رررررررررررر فضررر ان   علررر ألم رررررررررررر وارررم   رررر النررراي نل بررراا، و شررردام تعظ مررراا 

لكمررا  علمرره  ربرره، وخ قرره حرردو ح، ومررت ملررش تجررد ال احررد مررنألم  لحرمررا ، و اعرردام عررن انتألرراا
 بحسا  مررن مقامرره؛ ي، ررى علررى نفسرره النفرراق، وتحررذف مررن  الرره، وقررخ ملررش يقرر   ا ررن القرر م  "

ال بقاة   لهاذا اشاتد خاوف سااد   إظماب العبد  معرفته ظموب خوفه أب ظماوب مام أهال هاذ 
 .(1)"المة  سابقيها علن أنفسهم أب ظمونوا منهم 

 

َر، )1) بَ الباحةةب وب وبة تامةةا ي تامةةة تةةَ
َة الَّ ـة الَفتبنةةا ا تاَن، فةةا ـة الفةةَ ا يث رقةةل: (، حةةد9/155( رواه البخةةار ، َتتةةا

(7098.) 

يبَن، )2) جب ا ا قَيلا فَي َذ  الوا ـة ما ـَ، فاا ـة األادا  (.6058(، حديث رقل: )8/18( رواه البخار ، َتتاا

 (.409(  ريق ال ،رتين وفاـ السعادتين، ص: )1)
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اقو قررخ عررد  مررن اسحا فررإ؛  وف اررا اإلمررام الط،ررافي علررى عًلمررا  المنرر  ونررد نطرره النبررخ 
ْرْة كتاااب اًظمااابتحررت ) خ ا ْرتررأ نأ ْ  ررَ خَ   (، ومنألررا مررا فوي عررْ َن النابررَ اْ   " عررْ ُة الاااُمَناِفِ  نررْ ةظااَ

ُتِمَم َخاَب  َلَ   َ ِقَذا ارأ َث َكَذَب  َ ِقَذا َ َعَد َأخأ  .(2)"َسَ.ٌث: ِإَذا َحدَّ
ٍرو وْعنأ ْعبأَد َّللااَ  أ  اْ   " ْ نا الناَبخا  َن ْعمأ مأ نررْ َبٌا َممأ ُكمَّ ِةيِه َكاَب ُمَناِفًقا َخاِلًيا  َ ماَ َأرأ

اَب  َ ِقَذا  َم خااَ ُتمااِ َدَعَها  ِإَذا ارأ ن َااَ اِ  َحتااَّ َم النِ فااَ َلٌة مااِ تأ ِةيااِه َخيااأ ُهمَّ َكانااَ نأ َلٌة مااِ تأ ِةيااِه َخيااأ َكانااَ
َث َكَذَب  َ ِقَذا َعاَهَد  َ   .(3)"َدَر  َ ِقَذا َخاَصَم َفَجَر َحدَّ

ا لمحاسررن العررا ا  ومكررافم  وأ ي،فى وجرره التحسرر ن قررخ ملررش، قكررل صررفة منألررا منام ررة تمامررا
مررن التلررطس  اسخًلق التخ فاعتألا ال رتعة اإلسًلم ة، يق   ا ن حجررر عررن خرر ف ال ررحااة 

ا َ االنفرراق  " اُفوَب النِ فااَ اُنوا َظخااَ َأنَُّهمأ كااَ َب بااِ َُ دأ جااَ َ.ُف َ ِااَ ِرِهمأ خااِ مأ َ يااأ لأ عااَ قااَ مأ َُنأ اِل  َ لااَ مااَ َعأ ي الأ  فااِ
اِل ُ  ا ُظخااَ وُبُه ِممااَّ ا َظقااُ ِه مااَ ي َعَملااِ ِه فااِ َُ َعَليااأ ِر دأ َظعااأ ِمَم ِااَ ؤأ ََ ِلَبَّ الأمااُ اٌو  َ َذلااِ مااَ ُه ِإجأ ََ  َفَاَأنااَّ  َذلااِ

ََ ُ ُِوُعُه مِ  ِفِهمأ ِممأ َذِل ُب ِممأ َخوأ َُ لأ َ.َص  َ اَل ََ خأ ي اًِأ ُهمأ فاِ نأ ُمَباَلَغِة ماِ ََ َعَلن َسِبيِل الأ ُهمأ  َالأ َذِل نأ
َوى    .".(4)الأَوَرِو َ التَّقأ

 
 
 
 
 الخاتمة 

 
 وقخ ختام اذا الطحإ  سجل  ام النتالج، ومنألا 

 

 

ناافََق، )2) َة الةمة ـة  االاما اَن، فاا ـة اإَليما  (.33(، حديث رقل: )1/16( رواه البخار ، َتتاا

ناافََق، )( 3) َة الةمة ـة  االاما اَن، فاا ـة اإَليما  (.34(، حديث رقل: )1/16رواه البخار ، َتتاا

 (.1/111( فتح البار ، ِلفن ح،ر، )4)
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 عند المتقدم ن من اسص ل  ن والفقألال والمحدت ن يع      الجهود المقاصدظة ن   را؛    
قخ   جمة  اف الد  ال عل نا  النبوي فهم  مقاصد  خ اب  خًل   فاسة  من  للطحإ  تب ان  ما  واذا   ،

 ال رتعة قخ صح ف اإلمام الط،افي. 
 

  وتنرراو  التركيااُ فااي الدراسااة  البحاا  علاان الجاناا  المتنااي ماام الساانة النبويااة ن ،
م، ومكرررر ارررذح  مقاصاااد الحماااابالمسرررالل الفقأل رررة م رررف عةا ااس لرررة  اجانرررب  المقاصاااد  الِحماااَ

؛ من شأنه  ن يسمف لدافسخ الفقه  تعدية اذح اسحكام  لى ر راررا مررن ال نررالت، اسحكام الفقأل ة
 وتنم ة ملكة اأجتألا  عندام.

  ن المقاصرررد التحسررر ن ة ارررخ قررررع للمقاصرررد الضرررروفتة والحاج رررة، ومكملرررة لألمرررا، ولألرررا 
 ام تألررررا قررررخ ال رررررتعة مررررن ناح ررررة ي الررررذفالت المؤ يررررة  لررررى اإلخررررًل  االمق ررررد الضررررروفي  و 

 جخ.الحا
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم الميادر  المراجا
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(  فشررررا  السررررافي ل ررررر  صررررح ف الط،ررررافي، س ررررخ العطرررراي شررررألاهللا الرررردفن القسرررر ًلنخ، 1)
 ه.1323الم طعة الكبرى اسم رتة، م ر، ال طعة السااعة،  

( تحفررة اس ررراف شررر  م ررا  ف السررنة، ناصررر الرردفن الب ضرراوي، تحق ررو  لجنررة م،ت ررة 2)
 م.2012ه/1433لدفن ،الب، و؛افة اسوناف وال ؤون اإلسًلم ة االك تت،  اإشراف ن ف ا

( الت ضرررر ف ل ررررر  الجررررامت ال ررررح ف، لسررررراإ الرررردفن ا ررررن الملقررررن، تحق ررررو   اف الفررررًل  3)
للطحررررررإ العلمررررررخ وتحق ررررررو الترررررررا ، ن ررررررر   اف النرررررر ا ف،  م ررررررو، سرررررر فتا، ال طعررررررة اسولررررررى، 

 م.2008ه/1429
وسررننه و يامرره، محمررد  ررن   ررر مررن  مرر ف فسرر     ( الجررامت المسررند ال ررح ف الم،ت4)

 سماع ل الط،افي الجعفخ، تحق و  محمد ؛ا ر  ن ناصر الناصر،  اف ،رر ق النجرراة، ال طعررة 
 ه.1422اسولى،  

( شر  صح ف الط،افي، أ ن ا ا ، تحق و،   رر  تمرر م ياسررر  ررن   رررا  م، مكتطررة الرشررد، 5)
 م.  2003ه/1423السع  ية، الرتا ، ال طعة ال ان ة،  

( ،رتررو الألجرررت ن، وبرراهللا السررعا ت ن، أ ررن قرر م الج ؛تررة،  اف السررلف ة، ال طعررة ال ان ررة، 6)
 ه.1394

( عمرردة القررافي شررر  صررح ف الط،ررافي،  رردف الرردفن الع نررخ،  اف  ح ررال الترررا  العربررخ، 7)
   رو .

د ( قررتف الطررافي شررر  صررح ف الط،ررافي، أ ررن حجررر العسررقًلنخ، تحق ررو  محمررد قررؤا  عبرر 8)
 م.1379الطانخ، محب الدفن ال،  ب،  اف المعرقة،   رو ،  

( الك اكب الدفافي قخ شر  صح ف الط،افي، شمس الرردفن الكرمررانخ،  اف  ح ررال الترررا  9)
 م.1981ه/1401العربخ،   رو ، لبنان، ال طعة ال ان ة،  

د عرراو ( الك تر الجافي  لى فتا   حا فإ الط،افي، للك فانخ ال اقعخ، تحق ررو   حمرر 10)
 م.2008ه/1429عناية،  اف  ح ال الترا  العربخ،   رو ، لبنان، ال طعة اسولى،  

( م رررا  ف الجرررامت،  ررردف الررردفن الررردمام نخ، تحق رررو  نررر ف الررردفن ،الرررب،  اف النررر ا ف 11)
 م.2009ه/1430س فتا، ال طعة اسولى،  
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ح السرررف انخ، ( المقاصرررد التحسررر ن ة؛  فاسرررة  صررر ل ة ت ب ق رررة، قا،مرررة عبرررد الررررحمن ف 12)
 م.2011ه/1432فسالة ماجست ر، جامعة  م القرى،  

( مقاصرررد ال ررررتعة اإلسرررًلم ة، محمرررد ال ررراار ا رررن عاشررر ف الت نسرررخ، تحق رررو  محمرررد 13)
 م.2004ه/1425الحب ب ا ن ال، اجة، و؛افة اسوناف وال ئ ن اإلسًلم ة، ن ر،  

فاجعرره  ال رر د عبررد  ( مناف القافي شر  م،ت ر صح ف الط،افي، حمرراة محمررد ناسررم،14)
 م.1990ه/1410القا ف اسفناؤوه، ا  ر محمد ع  ن، مكتطة  اف الب ان،  م و،  

( الم اققرررا ، ال رررا،بخ، تحق رررو    ررر  عب ررردة م رررأل ف  رررن حسرررن آ  سرررلمان،  اف ا رررن 15)
 م.1997ه/1417عفان، ال طعة اسولى،  


