




ثاكرأحمد الخلاط •قيمة 

ّثامارّئج كث؛رأ حمدآ ، العالين رب لتي الخمل• 
٠الرسُتن أشرف عل والسلام والصلاة ٠ ويرصى ربما بمب 

كT وعل ، محيي مميلا ٠ آدم ولد وصد ٠ النيمس وحتام 
أجمعينوصحبه 

محيالشخ ، الشام عالر أماذنا »إن ; أتابم—-،د 
رسالةآنف ، اش رحمه الدمشقي المحاممي الدئن جمال 
١٣٣٢صتة ُدمشق طعن ، ااجنرسن عل المح ل نقية 

ذاكي ، قوبآ جمتآ،وروحآ عالمآ منها وأنين نرأما وثل 
إلذلإيا ، الشاب *طلع ل كتا حنن ، المد اتحهد 
ماأحرص ركا . والمنة الكتاب علم ، المحيح الخلم 

مجتهجهمننهج من وكتب الافاك١لح كتب عل نكون 
ومحتبرن، الموي ؛الهدى يتمكون الدن  ٠٠مجن 

ودون، وعوى رأي مصب دون ، الصحيح الدلتل 
.التمحليد عل جمود 

٣





.نبمي م رواه •  ٠١'( ١^ ءب  ٢٧٧مف ٠ )ج 
وكذلاث. ^^١-، عن  ٠٠سعد أن راشد عن ن ثور عن ٠ صعيد 
عن، ( المرد عون •ن  ٥٦ص ١ )ج داود أدو رواه 

الحاكمرواه وكيلك . الإمناد -^١ حنبل ن أحد الإ،ام 
،أحما- الإمام طريق من • (  ١٦٩ص )ج١ لمتا"رك او 

.ايذس ووايقه • *لم شرحن ءل وصححه 

مةوهو . الحعمي التاد-ش يزد ا.*ن ص : وثرر 
لهترجم ٠ أيضا ثقة ت الحمصي سعا■، ن وراثي ٠ ممروف 
فلم.  ٢٦٧-  ٢٦٦آ/ا/الكر اكارخ و البخاري 

لهوترجم . عنده توثيقه أمارة وهدا . جرحآ مه يذكر 
وروى. ا/أ/'اا/؛ والممديل الحرح j حام أي اك 

.حام وأي معتز .ن .ض عن تديضه 
بنبالاقطاع الحدث هدا أءماء الإمام تعلل وأما 

ا،لراسلق حام أي ان مثله نقل ففد — وثوبان راشد 
*أ.ب عن حنل .'ن أحد .ن اش همد عن ( ٢٢)ص 

يعارضولكن ، ٠ ثويان من ي-مع م سعد .ن ثال:اراند 
نمنه سح يانه الكر التاريخ ل جزم البخاري أن همذا 

وكفى. « مجرة .ن ويعل ثوبان سع ٠ ت ترجت ي *مال 
دوبانمن ماعه إثبات ي حجة ;مدا 

ت،رمءرياثآ بمد ريالارنت( الاّلأم الكب ف« ■ءُد رتع — ١ 
.الأيى ناصر محي تلم  ٠١عام ساز 



—اثني رحمه — الولف تكلفه ما إل حاجة لنا تبق ولر 
ارا-ءعلأن . القطة ُالروايات الاحتجاج ترجح مجن 

اشتاعمه الذي الحدث أن بالحديث العالم أهل أكثر محي 
الحدينآهدا أمجا , الحجة به تقوم لا صعيفا حديأ يكون 

الامحنادصحح مجممل حديث أله تبتن نقد 
نا،جمي نهو ; شعبة ن الغترة حديث وأما — ٢ 
أيفآورواه . ( الحاوي حلبعة  ٢٠٢ص ٤ رج أحمد الإُام 

المعبود(عون .ن  ٦٢—  ٦١ص ، ١ ; )ج داود أيو 
محم؛،أحمد لشرح  ١٦٧ص ١ ج  ٩٩• )رقم والرُذي 

١'ص ١ ًج شام  وا.'ن( الاركمري ثرح •>، ٠ 
الأح.انمحiوءلة «ن  ٥٥'ص ٢ )ج صحيحه ل حبان 

من ١٨٥ص  ٥٥٩: >رءم »اجه واى عدي( الصررْ 
— ٨١ص ٢ ج ) الحل و حزم وان ( الثاو عبد فو'اد محللة 
- ٢٨٣محس ١ )ج الكبرى الس ل وال:هتي . ( ٨٢

أيعن • اا؛وري ممان طربق *ن ا ر كلهم * ا  ٢٨٤
•شب .'ن المرة عن • حرحيذ .ن زلل ءن ٠ نس 
ونال. أا صوح حن حديث هذا ٠ الرمذي ونال 

المهدي .ن الرحمن عبد كان » : روايته بعد داود أبر 
أن; انمرة ص العروق لأن ; الخدث -هذا محدث 

—طح ١٩٨)رنم ممحه« ٠ ي ائضآ حرّءة راين : تلت — ١ 
(واساوي١ را-خع H المد ذء! محت أي ابن وكذا برئت( ي التلم ياي 
,إ المارة طح —  ٩٧٠١)الآنار« امثكل » ز



أرادواالفِن الياء وكلام .  IIا-دفن ءل مح . ادي 
الرحمنعبد كلمة حول كله دور الحدث هذا إعلال 

هدهماءى ان 

ثقاتكلهم واصناده ؛ صحح والحديث 
.نالرحمن عبا-  ١١واسه ٠ الأولي هر ; بس أبر 
;ثنت وهو — الراء ومكون الثاء بمح —  IIنروان 

وأحرج• ثبت« ثقة  ١٠: العجل وتال ٠ معئن ا,ن ومنه 
يخالف،١ أحمل الإمام ءول وأما . صحيحه ق البخاري له 
بهيريد .، به الثقة ي له :؛؛يرح هو فا —  IIا.يثه حل 

قوسبأ . الرواة من غثره حالف باله ، الحديث هدا تعليل 
تعليلاتصلح لا وأما . نائحة غ؛ر المخالفة هاءْ أن يِان 

،ق.، ناس ؛  ٠٠الأولي شر-متل .ن مرتل  ٠٠و
مترحم. حلانا دون ثقة وهر . الحاهلية أدرك إثه يقال 

أ/مأ/للبخاري وااكث؛ر .  ١٢٢: ٦ ّمد ان قات طق 
. T'X: ٦ والإصابة ٠  ٢٤٥

وهدهالحديث هدا شأن ي القيم ١'ن الإمام تكلم وقد 
تضعيفعل أوافقه لا كت وإن ، حاءأ قويا ك\لآمآ المسالة 

المذريمحمر عل تعليقه ل فقال — هدا ادزارة حديث 
اكاىوتال  ١١; ( ١٢٢-  ١٢١ص ١ ج الس )'مذيب 

عنوالصحعح ٠ الرواية هده عل هزيلا ناع أحدآ لعلم ما 
٧







رائعةوهده رائعة 

•( ١٦٨ص ١ )ج للر*ذي ثرم ق ٧-^، وق- 
وهو، الحدث هدا تصحيح ل الترمدي صح الصواب  ١٠

الناصروى وود . الحمض ءل المسح حا-ث ء؛ر احر حدث 
روى••ن فمنهم • اإرصرء ف المح أحادث الميثرْ عن 

،العء,امة عل ادح روى ض و"•نيم ٠ الحمض ءل المح 
*■نهاثيء ول~;، ■ الحورين ءل المح روى *ن ومنهم 

عنوروايات ٠ *'تعدية أحادث هى إذ . للأخر ممخالف 
حمسىااسى لحسب والمٌرة ٠ يلد ^را عن 

معردْوقانح . ^، ٠١١ض شهد أن المقول غض • صض 
ودّ،ءمن شيثآ ت الرواة لعض فيسح ٠ ونحكيها صوثه ول 

•" !"'■ت*ي اصح و وهذا . احر ثسآ ٠ ء؛ر 
اليا'^حادث دن ح،.عرا العلما، أن : ذك عل وأزيد 

ُأن— ،.تعدية أوجه ءل اأك...وف دالة صفة ل صحت 
وأنعلمهم ثح . رواية احتالف لا وناح انحتادف هدا 

ليذللغ بمع أن قاول • قلل ُالحسوف الكسوف د٠وع 
•هر َكا • مرارا نر٠ كل يتكرر الدى ١ارصرء صفة 

لدرملىشرحه ى الماركفورى تحالف وقد 
١٠صر ١ ج )  ّكلفاالحديث هدا "ضعيهل ي ( ١٠٢— ٠ 

ءاأعجب , و؛■٢* . صديد غ؛ر الدءز ألم>صاف، يراه ٠ ثاءيدا 
مملزيادة هده هزل رواية دان القائاان ءل رد أنه ص"غ 











«انلضن )ا عل > jL_،(( الخورض )> أن ١^ اى فجعل 
الحكمبمال أن يمح *رثر فرق ضر ر ٠ ٠ جلتنآ ءيام*آ 
ا(عاله 

لتامأام فلتس . أدق أنس حدث ق العي ولكن 
يداحادن الخورض أن ت ص ُل • ا"لمين ءل للجوربجا 

علللألفاظ اللغوي الوًع بدلالة ٠ ا"لم؛ن ٠ كلمة مدلول 
فالحوريان. حلاف موصع عليهما الح ل؛س والحفان . العاق 

بالدلالةفيهما فيدحلأن ،  Itالحقين ١) كلمة ُدلول مجن 
اللغويةالوصعية 

علمح أنه : أنس عن — وجه غير س — ثت وقئ 
واننلر. ذكرنا اق الدولأي رواية iويد فهو • الخوربغ! 

لذوالحمد . (  ٨٠—  ٨٤ص ٢ )ج بمحقشا حزم لأي الحل 
.الخالين رب 

١٣٧٧الأجرة جمادى ٦ الخمعة يوم القاعرة 

ممه

ثاكرمحمد احمد 
تنهاش؛ئه عفا 





عرضمن الشتاء ق القيعان ُه ماب مما > ارجلين غل 
الخالدوششف (( التثلج ت العامة عند ايعى والتورم 

الفنو اناز ياله U عم' ثص' وكذلك والقرح• 
غلأراد لو الثقة من ; البخارية والراكب ; البحرية 
لصعوبةيصلون لا ند رك-اءآما من كثثرآ وأن ٠ الرجلتن 
الوصعثنذينك ل غلهما 

أكتع أن عل نمص• عل ويل ذلك كل ز ر كذ 
وجهلهم٠ ال'.'ن ق الفقه لب-محم الملام ثركون لأس اس 

•النتن الشرع يرخص 
.الأم ئم آير رخصة يعلمون أمم لو ت ل ونل 

هياق الصلاة ترك ل عدرآ وجل،وا لآ ■ الإصر عنهم وترغ 
.الإمحلأم ئعائر وأثهر • الإ,ءان لعام أعغلم مجن 

زهمما تكفل ، الإمجلأم ؛•.ن يأن المائلتن أجيب فكنتث 
أبرابمحن لع ون• ' الأحكأم مجاتر ل الخرج ورخ الر 

رحمةكان وليلك ، منه أيسر ؛رجل• لا مجا الآءور ل المهيل 
هدهعله بنت ما بلته ; لم رأثول . الصدور ل لآ وثناء 

ريعدبها أماس وكون ، والسماحة المر مجن الغراء اللة 

الأناموص«ي٠ كا ذلل صز التثف يأي رممر»، نير• أي — ١ 
كأنهالرد ثرس آيام رااتا-ض الا-ين في-ط،• ايررف لرض اّتمجم رث 
٠ويعذر* الخاك سر 

١٧



»المألأن هذه  jli، صاق إذا الأم واتساع الحرج 
،*شهورة الفقهاء جمح عند ُعروية  ٠٠الحوربنن ءل الح 

الصحاةمدهب وهى  ٠٠االاثورة الأحادث ق علتها منصوصن 
.أح»عآن الحدث ورواه ، االجتهد؛ن والآممة ٠ والتابمثن 

يتعلمها-آتم لا ءتضنه وأي " نيا اتفهل ي ألأحد عير فلا 
علمملمها الواجب المهمة الفقهية الفروع من وهي وطلها 

اوس ُالفهم إلا ض ولا . بالخلم إلا علم ولا ، الآ،ة 
،دامي ظلام ففي • والفهم للفهه بجد ولٍ ٠ العلم يممللب 

َثا، اايقأن وعلم الفقه أنور إلا هداية فلا . طامس وصلال 
.الدس« ل متهه خرأ ُه اشُ مرِدِ س را : ه فال 

أحشرلعلفآ كتايآ المّألة هده ي أجع أن إل غب رم 
عل>^ ١٠٠، ه ام ك ارفوط الأحادث إله 

ومذاهبن التادع,ن عن والمادوره ، عليهم الله رصوان الصحابة 
وبدلت، واستعنته تعال الف فاستخرت ٠ المثهورس الآءة 
واسقرأت، الباب هدا ق المروي عن النقب ق الحهد 
نخبااور٠ات هده ق جمعنا م . الآممة قاله ما معثلم 

وءووالاحرة، الأول ل الحمل فالله واستقرأته، طالعته ما 
.الصالحس ول 



ءئس






























































































































































