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 مكدمـــــــ٘ 
احٛد ه رب ا٤ًٕعل، واًّاة واًًام قغ رؾقل اه ؾٞد اخٚؼ أمٕل، 
ؾٞد٤ٟ حٛد اًٌٜل إُل ا٤ًّدق اًققد إُل، وقغ آًف وصحٌف، وُـ شٌٕٝؿ 
س٢ط٤ًن إم يقم اًديـ، واض٤ٜٕٚ ُٜٝؿ، واطن٤ٟ ُٕٝؿ، سِٜٛؽ ويرُؽ، ي٤ أيرم 

 أ٤ُ سٕد: . إيرُل
ع ًٓرائؼ إئ٦ٛ ذ  أط٤ُٙٝؿ قغ إط٤دي٨ جده٤ ىد ى٧ُ٤ قغ و٢ن اعتتٌ

آطت٤ٞط واًتحري، اًداوِع إًٞٝا اًقرُع وأًٜر حدي٨ ؾٞد٤ٟ رؾقل اه صغ اه 
رضقا ُٜف ٤ُ هق ُٜف، وىد  ُُ قٚٞف وؾٚؿ، ظ٦ِٞ أن ُيدظٚقا وٞف ٤ُ ًٞس ُٜف، أو 

 ؾ!شٜقق٧ أؾ٤ًٌٞٝؿ ذ ذًؽ شٜقق٤ ٓ ُٗك قغ اعت٠ُ
وً٘د أردت أن أىػ قغ هذه إؾ٥ًٞ٤ جٛقق٦ ذ يت٤ب، وا ه٠ٞ ز ذًؽ، 
و٠ردت سحث٤ٝ سٜٗز، وقضدت ٤ُ يزيد اع١ُـ إيا٤ٟ سقرع اعحدصل، وش٘قاهؿ ه، 
 وظِٞتٝؿ ُٜف، وطٌٝؿ اًِديد ٤ًّط٥ ا٦ًًٜ اًني٦ٗ صٚقات اه وؾاُف قٚٞف:

أًٜر ه٤، قغ هذا اًٜحق إًج٥ٞ ًًٜتف اعٓٝرة وطًـ  دوٕٝؿ إم آطت٤ٞط ط٤ٌ
اًذي ش٤ًٕٓف ذ هذه إوراق، يا يدوع اعِتٖٚل س٤حدي٨ إم طًـ آىتداء هؿ ذ 
اطت٤ٞـٝؿ وشقرقٝؿ، وٞا يًتٕٛٚقٟف ُـ ق٤ٌرات احٙؿ قغ احدي٨، سؾ وذ هػه 

 ُـ أُقر ط٤ٞهؿ ا٦ُ٤ًٕ واخ٤ص٦!
، وحٚٞؾ ٤ُ اؾت٘ريتف ُـ وً٘د ؾ٧ٙٚ وٞف ًُٚؽ آؾت٘راء ًّٜٞع إئ٦ٛ

ُدقق٦ُ س٤ًِقاهد، وىد ُق٧ٜٞ  ذًؽ، واؾت٤ٌٜط اًٜت٤ئ٩ ُٜف ُِٞدة س٤ٕد٦ً،
سدٓٓت إؾ٥ًٞ٤ اًتل اؾت٤ٕٝٚٛ اعحدصقن قغ ُٕٜك آطت٤ٞط وًق ف٤ٜ: ًٞٙقن 
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ذ  -أط٤ٟ٤ٞ -اًٌح٨ ض٤ُٕ٤ ًٕٜٚٛك اًذي ُووع ًف، وإن اوٓري ذًؽ إم اخقض 
صقل ظقو٤   أظرج سف قـ اعٕٜك اًذي ىّدت إًٞف ُـ ٤ٌُط٨ ا٦ًٖٚ واًٗ٘ف وإ

 هذه اًدراؾ٦.
وىد ضٕٚتف ذ ُ٘د٦ُ، صؿ ذ صاث ُ٘د٤ُت ٓ سد ٤ُٜٝ، صؿ ذ أؾ٥ًٞ٤ 
آطت٤ٞط ذ احٙؿ قغ احدي٨، وهل قنة، صؿ ذ ظ٤م٦ ٠ًٟل اه ط٤ًٜٝ، 

 )) أشالقب آحتقاط ي احؽم عذ احديث((.وؾٛٞتف: 
وإم اه اًياق٦ أن جٕؾ أقا٤ًٜ ي٤ٝٚ ظ٦ًّ٤ ًقضٝف اًٙريؿ، وأن يرزى٤ٜ 
ـ هق س٤ع١ُٜل رؤوف رطٞؿ، قٚٞف  َُ ع و٤ٜٞ  ِٗ أًٜر إًٞف ذ ض٤ٜت اًٜٕٞؿ، وأن يِ

 وقغ آًف وأصح٤سف أوْؾ صاة وأشؿ شًٚٞؿ، واحٛد ه رب ا٤ًٕعل.
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 اــــميَ د ـــا ب ات ــــمكدم اخ ــث 
 . دم٘ اأّى: احكه علٙ احدٓح مبي علٙ اادتَادامك

 وأقٜل س٤ٓضت٤ٝد أٟف ى٤ئؿ قغ سذل اجٝد ذ اًٌح٨ وأًٜر، و٤ُ ش٘تْٞف
ـ٦ٌٕٞ آضت٤ٝد أط٤ٟ٤ٞ ُـ شٖػ احٙؿ ُـ جتٝد إم آظر، سؾ ُـ جتٝد واطد أط٤ٟ٤ٞ 

دائر ُع أظرى: ٕن احٙؿ ًٞس ُّٜقص٤ وٓ ُٜ٘قٓ ٓ دقز خ٤ًٗتف، سؾ هق 
 اً٘رائـ، وقٛٚٝؿ ذ هذا ؿٌٞف سٕٛؾ ا٤ًٝ٘ٗء اعجتٝديـ.

وىد ٟص قٚاء احدي٨ قغ هذا اعٕٜك، ُع أٟف ًٞس ذ ط٤ض٦ إم شّٜٞص، 
 و٤ًقاىع إًٛك ظػ ؿ٤هد ًف، وٓ س٠س أن ٟٜ٘ؾ ه٤ٜ سٕض ياُٝؿ ذ ذًؽ.

 ى٤ل اح٤وظ اعٜذري ُ٘ررا أن اظتاف اعحدصل ذ احٙؿ قغ احدي٨
قٜد اًٗري٘ل: ))وهؾ اظتاف ه١ٓء  ي٤ظتاف ا٤ًٝ٘ٗء، وأٟف ى٤ئؿ قغ آضت٤ٝد

 إئ٦ٛ ُثؾ اظتاف ا٤ًٝ٘ٗء؟ و٢ن ىٞؾ: ٟٕؿ، ىٞؾ: ذاك آظتاف أوضٌف آضت٤ٝد.
واظتاف ه١ٓء ي٤ظتاف ا٤ًٝ٘ٗء، يؾ ذًؽ ي٘تْٞف آضت٤ٝد، و٢ن اح٤يؿ إذا 

 در ١ُصر أم ٓ؟ؿٝد قٜده سجرح ؿخص، اضتٝد ذ أن ذًؽ اً٘
ويذًؽ اعحدث إذا أراد آطتج٤ج سحدي٨ ؿخص، وٟ٘ؾ إًٞف وٞف ضرح،  

وجري اًٙام قٜده وٞا يٙقن ضرط٤، ذ شًٗػ  اضتٝد وٞف هؾ هق ١ُصر أم ٓ؟
 .(1) (( اجرح وقدُف، وذ اؿؽاط إًدد ذ ذًؽ، يا جري قٜد اًٗ٘ٞف

كا آجتفادين لقس بحجة وقال الزركم مؼررا كام ادـذري، ومبقـا أن 
                                                 

 ( .  83ضقاب اح٤وظ اعٜذري قـ أؾئ٦ٚ ذ اجرح واًتٕديؾ ) ص :   (  1
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ْجتَِفاد،   ِٓ ِ من ا ْْ َب ْ ََ ْرح َوالَتْعِديل  ْْ عذ أخر كشلكه ي الػؼه: ))َفَا صّك َأن ِي ا
 ََ ََ اْلَغاَية، َوَبْعضفْم يوهـه إِ َْكَثر، فبعضفم يوثق الرجل إِ ْٕ َتؾُِػوَن ِي ا ْ ََ وأئؿة الـَْؼل 

  ادْرجع ِي َهَذا الَشْلن.اْلَغاَية، وما إمامان إَِلْقِفَم 
َجال، َكَم اْختؾُػوا  َئَِؿة من أهل اْلعؾم ِي َتْضِعقف الرر ْٕ ِمِذّي: اْختؾف ا ْ َقاَل السر
ّي  َوعبد ادْؾك بن  فِقَم شوى َذلِك من اْلعؾم، َفذكر َعن ُصْعَبة َأكه ضعف َأَبا الزبر ادَْؽر

َواَية َعـُْفم، ثَم حدث ُصْعبَة َعَؿن ُهَو دوهم أي ُشَؾْقَمن َوَحؽِقم بن ُجَبر، وَ  ترك الرر
َّؿد بن عبقد اه  ُُ ْعِػّي َوإِْبَراِهقم بن ُمسؾم اهجري َو ْْ ْػظ َواْلَعَداَلة كجابر ا ِي اْحِ

ِه.، َوِحقـَئٍِذ  َفَا يؽون إَِمام ِمـُْفم حَجة عذ أخر ِي قُبول ِرَواَية راو (1)اْلَعْرَزِمي  أوردر
٤َٜيِػ. )ذير(  َُ ٌَؾ: يروي  د سـ َطْٜ ْْ ل َى٤َل وِِٞف َأ ِٛ ٞ ِٛ د سـ إِْسَراِهٞؿ اًَت َٛ َذا ُحَ َٝ َو

ٌَُخ٤ِرّي  ٤ٌَِضّل ِذ رض٤ل اً ًْ ِٕ٘ٞكّ (2)َذًِؽ ا ًْ . َوَى٤َل وِِٞف اْسـ اْحذاء: شٙٚؿ وِِٞف (3)،  َوَيَذا ا
٦ اْلِ  َٛ َع َهَذا و٤شٗؼ َأِئ َُ ًٚؿ َوَهػهؿ قغ أهؾ احَِدي٨. َو ُُ ٌَُخ٤ِرّي َو ًْ ْؾَام ياًؽ َوا

 ٦ُ ْٕ ْتُف ا َ٘ َٚ ِْٞف، َوىد َش َٚ َداره َق َُ َا  َٟ ٤َِٞت(( إِ َْقَال س٤ًِِٜ ْٕ َا ا َٟ اًِرَواَي٦ َقُٜف، َوَطِدي٨ ))إِ
د  ْْ ؾ َىقل َأ َٕ ُُصقل، َوَا َجْ ْٕ ٌُقِل عقاو٘تف ا ٘ ًْ ٤م َهَذا ا -س٤ِ َُ ٠ْن َوإِن َي٤َن إِ َِ طَج٦  -ً

 ٦ َٛ َِئ ْٕ َٓ يٙقن َىقل سٕض ا ٦، َيَا  َٛ َِئ ْٕ ًٚؿ َوَهػهؿ ُـ ا ُُ ٌَُخ٤ِرّي َو ًْ ٤ًؽ َوا َُ قغ 

                                                 
 (.756إًٚؾ اًّٖػ )ص:  (  1
 (.616/ 2اًتٕديؾ واًتجريح ، عـ ظرج ًف اًٌخ٤ري ذ اج٤ُع اًّحٞح ) (  2
 (.22/ 4ا٤ًْٕٗء اًٌٙػ ) (  3
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٤ِئؾ آضت٤ٝدي٦((  ًَ  . (1) طَج٦ قغ سٕض ِذ اعْ
ِٚخ٤ّ قُد ُه٤َٜ : )) وى٤ل اسـ ش٦ٞٛٞ ُ ُّ ْ٘ ِذي ُيْرَوى ِذ  َواعَْ ًَ ثُِٞؾ س٤ِْحَِدي٨ِ ا ْٛ : اًَت

ِحِٞح، َوُي٤َِٜزُع وِِٞف ا َّ ََٚاءِ ً ُٕ ًْ ُض ا ْٕ قُن اًَراِضَح َش٤َرًة، َوَش٤َرًة  َس ُٙ ُف َىْد َي َٟ ْثُؾ ، َوَأ ُِ اعَْْرُضقَح، َو
٤مِ  َٙ َْط ْٕ ٤ِد ِذ ا َٝ ْضتِ ِٓ َقاِرِد ا َٛ ِحِٞح اْحَِدي٨ِ، َي ّْ ٤ِد ِذ َش َٝ ْضتِ ِٓ َقاِرِد ا َُ ـْ  ُِ  . (2) (( َهَذا 

٤ِٜٞ صٕقس٦ آضت٤ٝد ذ احٙؿ قغ سٕض إط٤دي٨ ُـ  وى٤ل اًذهٌل ٌُ
ـِ ى٤قدًة شٜدرُج يُؾ  ًَ ْع س٠َن ًٚح َٛ ا٤ًٜ٘د، سؾ ُـ ا٤ًٜىد اًقاطد أط٤ٟ٤ٞ: ))صؿ ٓ َشٓ
٤ُظ:  َٗ ـ طدي٨ٍ شرَدَد وٞف احُ ُِ ْؿ  َٙ ٤َٟ قغ إِي٤ٍس ُـ ذًؽ! َو إط٤دي٨ِ اِح٤ًِن و٤ٝٞ، و٠َ

ـ؟ أو هؾ  ًَ اًقاطُد يتَٖػُ اضت٤ُٝده ذ احدي٨ وٕٞػ؟ أو صحٌٞح؟ سؾ اح٤وُظ هق ط
ف!(( َٗ َٕ ْْ ُرَسا اؾَت ًَ ـ، َو ًْ ف س٤حُ ُٗ ِّ ف س٤ًّح٦، ويق٤ًُ َي ُٗ ِّ  .(3) اًقاطد: وٞق٤ًُ َي

وُـ إًْٞػ يذًؽ ٤ُ هق ُؽدد سل احًُـ وإًْػ، وًذا ٟرى أن سٕض 
:  ي٨ س٠طد اًقصٗل وٜجد ذ ياُٝؿاعحدصل يثػًا ٤ُ يؽدد ذ احٙؿ قغ احد

))طدي٨ طًـ إن ؿ٤ء اه((، ))طدي٨ حتٛؾ ًٚتحًل((، ))إؾ٤ٜده ٤ُ٘رب((، 
وهػ ذًؽ ُـ ا٤ًٌٕرات اًتل شدل قغ قدم اجزم ذ احٙؿ قغ احدي٨، وذًؽ 

 .(4) س٤ٜء قغ اًؽدد ذ سٕض أوص٤ف اًرواة أو هػ ذًؽ
                                                 

 (.346 - 341/  3ا٧ًٜٙ قغ ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح ًٚزريٌ ) (  1
 (.22/ 18اًٗت٤وى ) جٛقع (  2
 (.29-28اعقى٦ٔ ذ قٚؿ ُّٓٚح احدي٨ )ص:  (  3
أصقل اًتّحٞح واًتْٕٞػ، د/ قٌد اًٖٜل سـ أْد ضؼ ُزهر، ج٦ٚ اًٌحقث الؾا٦ُٞ،  (  4

 ا٤ًّدرة قـ اًرئ٤ؾ٦ ا٦ُ٤ًٕ ًٌٚحقث ا٦ًٕٞٛٚ والوت٤ء،  اعجٚد إًدد اح٤دي وإرسٕقن، اًّٗح٦
 هـ .1415  - هـ1414و إً٘دة إم صٗر ٦ًًٜ الصدار : ُـ ذ - 333
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احدي٨ وشْٕٞٗف ٦ً٠ًُ اضت٤ٝدي٦ وى٤ل إُػ ا٤ًّٕٜي: ))إن شّحٞح  
ؤٟري٦، ىد ُتٚػ ال٤ُ٤ُن إًٔٞان ذ احدي٨ اًقاطد، و٠طدم٤ يذه٥ إم 
صحتف أو طًٜف، وأظر إم وٕٗف أو ووٕف، س٤قت٤ٌر ٤ُ طّؾ ها ُـ اًٌح٨ 

 .(1)وأًٜر((
وى٤ل ذ ُقوع آظر: ))ىد ُتٚػ يام إ٤ُُل ُـ أئ٦ٛ احدي٨، وْٕٞػ 

هذا يّححف، ويرُل هذا رضا س٤جرح، وآظر يٕدًف، وٝذا م٤ يِٕر هذا طديث٤، و
س٠ن اًتّحٞح وٟحقه ُـ ٤ًُئؾ آضت٤ٝد اًذي اظت٧ٗٚ وٞف أراء...وىد ى٤ل 
٤ًُؽ ذ اسـ إؾح٤ق: إٟف دض٤ل ُـ اًدض٤ض٦ٚ. وى٤ل وٞف ؿ٦ٌٕ: إٟف أُػ اع١ُٜل ذ 

 احدي٨!
اًديـ ُٕٚق٦ُ ٓ حت٤ج إم وؿ٦ٌٕ إ٤ُم ٓ يام ذ ذًؽ، وإ٦ُ٤ُ ٤ًُؽ ذ 

سره٤ن. وٝذان إ٤ُ٤ُن يٌػان اظت٤ٗٚ ذ رضؾ واطد ُـ رواة إط٤دي٨، ويتٗرع قغ 
 .(2)هذا آظتاُف ذ صح٦ طدي٨ ُـ رواي٦ اسـ إؾح٤ق وذ وٕٗف((

وي٘رر ؿٞخ ؿٞقظ٤ٜ اًِٞخ حٛد أسق ؿ٦ٌٝ هذا اًٙام أًٜري سٛث٤ل قٛك 
ى٤ئا: ))إن أط٤دي٨ اعٝدي اعٜتٔر اظت٧ٗٚ و٤ٝٞ أ٤ٟٔر إًٚاء ُـ ىديؿ اًز٤ُن، 

٤ َوَرَدَه٤ ي٤سـ ظٚدون ذ  َٝ َٗ َٕ ـْ َو َُ ٤ "ُ٘دُتف  "وٜٛٝؿ  َٝ ، وُٜٝؿ ُـ َصَحَح
سؾ ذه٥ سٕض أئ٦ٛ احدي٨ إم شقاشره٤، ي٤ح٤وظ اًًٞقـل، واسـ طجر اهٞثٛل، 

                                                 
 (. 75إرؿ٤د ا٤ًٜ٘د إم شًٞػ آضت٤ٝد )ص: (  1

 (ستٍف يًػ.129-128إرؿ٤د ا٤ًٜ٘د إم شًٞػ آضت٤ٝد )ص: ( 2

٤٤٨
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 .(1)  (( وُـ ه١ٓء ا٤ً٘ي اعجتٝد اعَُحِدُث اًِقي٤ي، َو٢َِن ًف ذ ذًؽ رؾ٦ً٤! 
وهذا احٙؿ يّؾ إًٞف اعّحح أو اعْٕػ سٕد اؾتٙال اًٌح٨ وأًٜر، 
وسٕد آـاع وآؾت٘راء واًتتٌع، صؿ مع أىقال إئ٦ٛ ذ اًراوي، ومع ـرق 

دي٨، و٢ن ه٥ٚ قغ فٜف سٕد ذًؽ صح٦ احدي٨ طٙؿ سّحتف، وإن ه٥ٚ قغ اح
فٜف وٕٗف طٙؿ سذًؽ، واعّ٘قد ه٤ٜ أن هذا اعج٤ل يدظٚف آضت٤ٝد، وشت٤ٌيـ وٞف 

 .(2) أ٤ٟٔر اعجتٝديـ، وختٚػ أط٤ُٙٝؿ، وشت٤ٕرض أىقاهؿ
ُٕرض ضقاسف وٓ ٟجد سٕد هذا ُسَدًا إٓ أن ٟ٘رر ٤ُ ىرره اًِٞخ أسق ؿ٦ٌٝ ذ 

قـ ٤ُٜفرة أورده٤ أسق رَي٦ سل ال٤ُُل إوزاقل وأي ط٦ٜٗٞ، سٕد أن ذير أَن ُيًا 
ُٜٝا اؾتدل سحدي٨ يرى أٟف ا٤ًًّح ًاطتج٤ج ًرضح٤ٟف ذ ٟٔره ُـ ٤ٟط٦ٞ ؾٜده 

واظتاف ا٤ٟٕٔر اعًتٜد إم  أو ُتٜف وهػ ذًؽ ُـ وضقه اًؽضٞح: ُـ ىقًف: ))
٦ٕٞ اًتٗٙػ احر اًٜزيف، و٤ُ أيثر هذا آظتاف ذ ش٤ريخ اًتٗٙػ آضت٤ٝد، ُـ ـٌ

 . (3) الؾاُل، وهق ط٦ًٜ ُـ ح٤ؾـ طِرَي٦َ اًرأي ذ الؾام((
 امكدم٘ الجاىٔ٘: احكه علٙ احدٓح مبي علٙ غلب٘ الظً

وهذه ُ٘د٦ُ أظرى آظذة سٕٜؼ ؾ٤س٘ت٤ٝ، وا دام احٙؿ قغ احدي٨ ٤ٌُٜه قغ 
                                                 

 (.213/ 1دو٤ع قـ ا٦ًًٜ ورد ؿٌف اعًتنىل ) (  1

اًٌحقث الؾا٦ُٞ،  أصقل اًتّحٞح واًتْٕٞػ د/ قٌد اًٖٜل سـ أْد ضؼ ُزهر، ج٦ٚ (  2
ا٤ًّدرة قـ اًرئ٤ؾ٦ ا٦ُ٤ًٕ ًٌٚحقث ا٦ًٕٞٛٚ والوت٤ء،  اعجٚد إًدد اح٤دي وإرسٕقن، 

 هـ .1415هـ 1414الصدار : ُـ ذو إً٘دة إم صٗر ٦ًًٜ  - 336اًّٗح٦
 (.245/ 1دو٤ع قـ ا٦ًًٜ ورد ؿٌف اعًتنىل ) (  3

٤٤٩
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د، اًذي هق سذل اجٝد عٕرو٦ احٙؿ، و٢ن احٙؿ ا٤ًٜؿئ قـ هذا آضت٤ٝد آضت٤ٝ 
ٌُٜل ذ ا٥ً٤ًٖ قغ ه٦ٌٚ أًـ، وىد يٌٜك قغ اًٞ٘ل ذ ٟٗس اعجتٝد، أو ىري٥ 

، وًٞس ه٤ٜك طدي٨ ُ٘ٓقع سّحتف ؾقى ٤ُ (1) ُٜف، وىد شًٛك ه٦ٌٚ أًـ قٚا
وىد  -سْٕٝؿ ُـ أًٜر ذ ذًؽ ُع ٤ُ أسداه  -ىٞؾ ذ اعتقاشر وأط٤دي٨ اًّحٞحل

ٟص أهؾ احدي٨ ذ هػ ُقوع قغ أن احٙؿ قغ احدي٨ فـ ٓ ضزم، وُع هذا 
٧ سف اً٘رائـ، ٓ س٤ًٔـ اعجرد:  َٗ وٜحـ ٠ُُقرون س٤ًٕٛؾ س٤ًٔـ ا٥ً٤ًٖ اًذي اطت

 و٢ٟف ُٜٝل قٜف، يا هق ًٌُقط ذ هػ هذا اعحؾ.
ِٚٛل: )) وه٥ً٤ إط٤ٙم إٟا شٌٜل قغ ه٦ٌٚ أًـ، وأًـ ىد  ى٤ل إًا٦ُ اعٕ

ُٓئ، وأًٜقن شت٤ٗوت، وٛـ أًٜقن اعٕتد ه٤ ٤ُ ًف و٤سط ذقل، يخؼ اًث٦٘، 
و٤ُٜٝ ٤ُ و٤سٓف أن شٓٛئـ إًٞف ٟٗس ا٤ًٕرف اعتقِىل اعتث٧ٌ سح٨ٞ جزم س٤لظ٤ٌر 

ًْٕٞػ سٛ٘ت٤ْه، ـ٥ٞ اًٜٗس، ُٜنح اًّدر، وٛـ ا٤ًٜس ُـ يٖؽ س٤ًٔـ ا
حدث قغ »وٞجزم، وهذا هق اًذي يٕٓـ أئ٦ٛ احدي٨ ذ طٗٔف ووٌٓف وٞ٘قًقن: 

وُٜٝؿ اعٕتدل، وُٜٝؿ ا٤ًًٌغ ش ُٓئ -هؿ  -يثػ اخ٠ٓ  -يثػ اًقهؿ  -اًتقهؿ 
 . (2) اًتث٧ٌ((

وى٤ل اح٤وظ اسـ طجر سٕد ذير أٟقاع إًْٞػ سح٥ً و٘دان ذط ُـ 
 . (3) احٙؿ ذ إٟقاع قغ ه٦ٌٚ أًـ(( إن ُدار ذوط اًٌ٘قل أو أيثر: ))

                                                 
 (.729/ 2شقضٞف أًٜر إم أصقل إصر ) (  1
 (.242/ 1اًتٜٙٞؾ سا ذ ش٥ٟٞ٠ اًٙقصري ُـ إس٤ـٞؾ ) (  2
 (494/ 1ا٧ًٜٙ قغ يت٤ب اسـ اًّاح ) (  3

٤٥٠
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وى٤ل أي٤ْ ذ آظر ٤ٌُط٨ إًْٞػ: ))إذا سٚغ اح٤وظ اعت٠هؾ اجٝد، وَسَذل   
ِٟف، وٚؿ جده إٓ ُـ شٚؽ آًريؼ ا٦ًْٕٗٞ،  ٤ٔ َُ اًُقْؾع ذ اًتٗتٞش قغ ذًؽ اعتـ ُـ 

 . (1) وا اع٤ٟع ًف ُـ احٙؿ س٤ًْٕػ س٤ٜء قغ ه٦ٌٚ فٜف؟!((
أي٤ْ ذ ٌُح٨ ش٤ٕرض اًقصؾ والرؾ٤ل واًروع واًقىػ: ))صؿ إن وى٤ل 

شٕٚٞٚٝؿ اعقصقل س٤عرؾؾ أو اعٜ٘ٓع واعروقع س٤عقىقف أو اع٘ٓقع ًٞس قغ 
إـاىف، سؾ ذًؽ دائر قغ ه٦ٌٚ أًـ سؽضٞح أطدم٤ قغ أظر س٤ً٘رائـ اًتل 

ف(( ُٗ  .  (2) ح
ٓ ُيَِؽُط ِذ احِٙؿ  قع: ))وى٤ل اًِٞخ زيري٤ ذ آظر اًٙام قـ اعقو

)) ـِ ٦ٌُ أً َٚ ل َه ِٗ ْٙ  . (3) اًُ٘ٓع، َسْؾ َي
إِِذ اعََْداُر ِذ َهَذا  وى٤ل اح٤وظ اًًخ٤وي ذ ٟقع اعزيد ذ ُتّؾ إؾ٤ٟٞد: ))

 ٦ٌَِ َٚ ٠ِْن َقَغ َه َِ َؿ اً َٙ ُف اًَراِضُح َط َٟ ـِ ا٤ًَِٜىِد َأ ٥ََٚ َقَغ َف َا َه ْٝ َٛ ، َو ـِ َٔ ُس((اً ْٙ َٕ  . (4) سِِف، واً
ع٤َْم(( ُؿ ىد  َوَى٤َل اسـ دىٞؼ إًٞد ِذ ))ذح اْلِ ََ : ))َوأ٤ُ أهؾ احَِدي٨ َو٢ِ

ُدول، صَؿ ش٘قم َهُؿ قٚؾ وِِٞف مٜٕٝؿ ُـ احٙؿ  ُٕ ًْ ٤ت ا َ٘ يروون احَِدي٨ ُـ ِرَواَي٦ اًثِ
ُْٜف، َأو ى٤ٞم ىري٦َٜ ُش١صر ِذ أًٟٗٝؿ  ُِ ُف، َأو ُـ ُهَق أطٗظ  ًَ َحتِِف: يٛخ٦ًٗ٤ مع يثػ  ِّ سِ

                                                 
 (.887/ 2ا٧ًٜٙ قغ يت٤ب اسـ اًّاح ) (  1
 (.746/ 2ا٧ًٜٙ قغ يت٤ب اسـ اًّاح ) (  2
 (.297/ 1وتح ا٤ًٌىل سنح أ٦ًٞٗ إًراىل ) (  3

 (.74/ 4)وتح اع٨ٖٞ سنح أ٦ًٞٗ احدي٨  ( 4

٤٥١
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َٔـ سٖٚٓف((  ٦ٌَ اً َٚ  . (1)  َه
أي:  -وا٤ًٔهُر ه٤ٜ  : )) ا٤ًٌ٘قل ذ ٦ً٠ًُ آيت٤ٗء س٤حٙؿ قغ الؾ٤ٜدوى٤ل 

ـِ  ٥َُٚ قغ أً قدُم ا٦ًِٕٚ وا٤ً٘دح، ُـ ؿذوٍذ وٟحقه، ٕضِؾ ؾٙقِت هذا  -اعٖ
ال٤ُِم اعٕتِٛد اًذي ُـ ؿ٠ٟف اًٌح٨ُ والرؿ٤ُد، وقٜدُه ه٤ي٦ُ اع٦ِٙٚ ًذًَؽ، وَٝق   

ـُ اًّاِح إم  يّحْح إؾ٤َٜدُه إٓ سَٕد أنْ  ِؾ اس ِٛ سح٨َ، وٚؿ جْد ق٦ًٚ وٓ ى٤دط٤ً، وٚؿ َي
ـِ  ـِ أَن هذا ال٤َُم اعٕتَٛد سح٨َ ق َُٟف صحُٞح الؾ٤ِٜد إٓ ًٔ شّحِٞح ٤ُ وصَػ س٠

، ٓ اًُ٘ٓع ذ ِٟٗس إُر(( ـِ  . (2) ا٤ً٘دِح وٚؿ جد...وىد قرَف أَن اًنَط ه٦ٌُٚ أً
ـَ اًّح٤ي ٤ًُ٘ٚٓ، طتك  ٦ٜ: ))وى٤ل أي٤ْ ذ اًٙام قـ إًٜٕ و٢ٟا ىٌٚقا ُ

ـَ اًٌٜل  صغ اه قٚٞف  -س٦ًِّٖٞ٤ اعحت٦ٚٛ: َٕن أَُرُه دائٌر سَل أْن يٙقَن ؾُٕٛف ُ
، أو ُـ صح٤ي آظر، واًّح٤س٦ُ يٚٝؿ قدوٌل، وا يُي اجُٝؾ س٤ًً٤ىِط -وؾٚؿ 

ؾٞا إْن ي٤َن ذ ذًَؽ ، ٓت٤سَٕل سٌٕٞد ضداً ُٜٝؿ، واطتاُل يقِٟف ؾُٕٛف ُـ سِٕض اً
، وا ي١صُر وِٞف هذا آطتاُل(( ـِ  . (3) اخِؼ طٌٙؿ، واحُٙؿ دائٌر قغ ه٦ٌِٚ أً

ِذِه َأْيَثُر  وى٤ل اح٤وظ اًًٞقـل سٕد ذير اعرضح٤ت ذ ٟقع اعختٚػ: )) َٝ َو
 ، ُ ٍِ َٓ َشَْٜح َرِضَح٤ٌت ُأَظُر  ُُ َرِضٍح، َوَصَؿ  ُُ ٤َئ٦ِ  ُِ ـْ  ـِ ُِ َٔ ٦ٌَُ اً َٚ َث٤ُرَه٤ َه َُ  . (4) (( َو
َٓ  )) وى٤ل اًٜقوي سٕد أن ذير طد اًّحٞح: ٤َُٜه ،  ْٕ َُ َذا  َٝ َوإَِذا ِىَٞؾ َصِحٌٞح َو

                                                 
 (.124/ 1ٟ٘ٚف قٜف اًزريٌ ذ ا٧ًٜٙ قغ ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح ) (  1
 (.292/ 1ا٧ًٜٙ اًقو٦ٞ سا ذ ذح ا٦ًٕٞٗ ) (  2
 (.418/ 1ا٧ًٜٙ اًقو٦ٞ سا ذ ذح ا٦ًٕٞٗ ) (  3

 (.659/ 2شدري٥ اًراوي ذ ذح ش٘ري٥ اًٜقاوي ) (  4

٤٥٢
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َح إِْؾ٤َُٜده  ِّ ٤َُٜه َ ْ َي ْٕ َٛ ُٓقٌع سِِف ، َوإَِذا ِىَٞؾ َهْػُ َصِحٍٞح َو ْ٘ َُ ُف  َٟ  . (1) (( َأ
  َٟ ٤((وى٤ل أي٤ْ: ))َواعُْْخَت٤ُر َأ ً٘ َٚ ْٓ ُُ ََؾ٤ِِٟٞد  ْٕ ُف َأَصُح ا َٟ َزُم ِذ إِْؾ٤ٍَٜد َأ َٓ ُجْ  . (2) ُف 
واقٚؿ أن اح٤وظ  وى٤ل إُػ ا٤ًّٕٜي ذ اًٙام قغ ذط اًِٞخل: )) 

ضزم ه٤ٜ أن ذط اًِٞخل رواها. وىد اظتٚػ أئ٦ٛ احدي٨ ذ ذـٝا َٕا   
 . ذط ذ يت٤سٞٝا وٓ ذ هػم٤ يذيرا ذـ٤. ى٤ل اًٜقوي: إٟف ًٞس ها

ى٧ٚ: إٟا إًٚاء ا٤ًٌطثقن شتٌٕقا ٤ُ وٞٝا طتك حّؾ ًٙؾ ٤ٟفر ٤ُ قده  
ذـ٤، واظتٚٗقا ذ ذًؽ اظتاو٤ يثػا ىد س٤ًٜٓه و٤ُ يِرد قٚٞف ذ ذط٤ٜ قغ 

  يًٌؼ سف ا٤ًٜٔر، وىرر٤ٟ أٟف إذا   يٕرف ذـٝا إٓ  ))شٜ٘ٞح ا٤ٟٕٔر(( ٤ُ
 واًتٜح٧ٞ: و٤ٕطقط ًٚقرع أن يتقىػ، ويًٛؽ قـ اجزم سقصػ س٤ًتخٛل

طدي٨   ُرض٤ه ذ يت٤سٞٝا س٠ٟف قغ ذـٝا: ٕن ذـٝا هػ ُٕٚقم ضز٤ُ، وٙٞػ 
جزم سقصػ طدي٨ سذًؽ، ويّححف ُع اًِؽ وٞا يقضٌف ويتٗرع قٜف شّحٞحف، 

 واًِؽ ٓ يتٗرع قٜف ي٘ل؟!
ي٨   ُرض٤ه: إٟف قغ ذـٝا، أي ذ وأطًـ ٤ُ حٛؾ قٚٞف ُـ ى٤ل ذ طد 

فٜف أن ها ذـ٤، وأٟف ٤ُ فٜف، وٙٞػ ي٤٘ل: إٟف يًتحؼ اًت٘ديؿ ٤ُ وصػ س٠ٟف قغ 
ذـٝا؟! و٢ٟف إن ي٤ن ش٘ديٛف س٦ًًٌٜ٤ إم ا٤ًٔن ُـ اعجتٝديـ س٠ٟف ذـٝا: وٝق 

٦ًًٌٜ إم خ٤ـ٥ سٜٔف، و٠ُُقر س٤ًٕٛؾ سف ٤ُ   جد رش٦ٌ أروع ُـ أًـ. وإن ي٤ن س٤
                                                 

 (.25ٜذير )ص: اًت٘ري٥ واًتًٞػ عٕرو٦ ؾٜـ اًٌِػ اً (  1
 (.25اًت٘ري٥ واًتًٞػ عٕرو٦ ؾٜـ اًٌِػ اًٜذير )ص:  (  2

٤٥٣
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 . (1) هػه ُـ اع٘ٚديـ أو اعجتٝديـ وا يٚزُٝؿ فـ هػهؿ، وٓ جقز إًٛؾ سف(( 
 قٜد اًٙام قغ ٤ُ شٗٞده وى٤ل ا٤ًٌ٘قل ٟ٘ا قـ ؿٞخف اح٤وظ اسـ طجر

ُّٟف ًَٞس وِٞف ٤ُ  أط٤دي٨ اًّحٞحل: ))إٟا أمٕقا قغ احِٙؿ سّحتِف، سٕٜٛك أ
يُْٕػ سِف، س٥ًٌِ وِ٘د ذٍط ُـ ذوِط اًّحِٞح، سؾ مُٞع ٤ُ وِٞف ض٤ٌُع ًٚنائِط 
ذ ا٤ًٔهِر، وهذا ٓ ي٘تي اًَ٘ٓع س٤ًّح٦ِ، سٕٜٛك أَن رواَشُف   َهِْؿ أطٌد ُٜٝؿ ذ 

، وُٞٗٞد إًَٚؿ ِٟٗس إُِر ُثًا،  ـِ وهق طٜٞئٍذ ُـ ظِؼ أط٤ِد اًذي اطتَػ س٤ً٘رائ
ُّٟف أرضُح ُـ صحٍٞح   حّؾ ًف هذا اًتٚ٘ل، واهُ أقُٚؿ. ُّٟف ٓ ٟزاَع ذ أ  أًٜرَي: ٕ

ُّٟف ُ٘ٓقٌع سّحتِف يٌٜٖل اؾتث٤ُٜء ٤ُ يت٤ٜر ُٗٝق٤ُه، يا  وقغ ش٘ديِر شًٚٞؿ أ
٤ ّٗ ُٗف سُٕض اح ّٕ ِظ، َٕن اًّحَٞح ذ ِٟٗس إُِر ٓ يُ٘ع وِٞف آظتاُف، اؾتثٜك ٤ُ َو

ّٞز آظت٤ِٞر. وىد ئُٝر  إٓ أْن ي٤َ٘ل: اًت٤ٕرُض إٟا هق س٦ًًٌِٜ٤ إم أو٤ُٜ٤ٝ ذ ط
ًٚٛجتِٝد ًِٟٗف  ذ هِػ ذًَؽ اًقى٧ِ أو ًٖػِه وضُف اجٛع،ِ وقغ ش٘ديِر أْن ٓ ئَٝر، 

سِٕض اًرواِة ٦ًًٔٗ، أو هٞئ٦ً، يزوُل ه٤ الؿ٤ُٙل، وٞحتُٛؾ أْن  يٙقَن ذًَؽ لؾ٤ِ٘ط 
 . (2) واهُ أقُٚؿ((

ُْٞخ  وى٤ل اًٜقوي ذ ))اًت٘ري٥((: )) َِ اِح  -َوَذَيَر اً َّ ـَ اً ِٜل اْس ْٕ ٤  -َي َُ َأَن 
ُل َط٤ِصٌؾ وِِٞف. ِٕ ْٓ َ٘ ًْ ُؿ ا ْٚ ِٕ ًْ َحتِِف، َوا ِّ ُٓقٌع سِ ْ٘ َُ َق  ُٝ ٤ َو ُف وَ  َرَوَي٤ُه َأْو َأَطُدُمَ َٗ ًَ َظ٤

٤ َ ْ َيَتَقاَشرْ  َُ ـَ  َٔ ُٞد اً ِٗ قا : ُي ًُ ٤ َ٘ َْيَثُروَن. َو ْٕ قَن َوا ُ٘ ِ٘  . (3) (( اعَُْح
                                                 

 (.231-232إؾ٤ٌل اعٓر قغ ى٥ّ اًًٙر ٟٔؿ ٟخ٦ٌ اًٗٙر ذ ُّٓٚح أهؾ إصر )ص:  (  1
 (.177/ 1ا٧ًٜٙ اًقو٦ٞ سا ذ ذح ا٦ًٕٞٗ ) (  2
ويام اسـ اًّاح ذ ُ٘دُتف = ( 28)ص:  676اًت٘ري٥ واًتًٞػ عٕرو٦ ؾٜـ اًٌِػ اًٜذير  (  3

 ( .97ُٕرو٦ أٟقاع قٚقم احدي٨ )ص: 

٤٥٤
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و٢َؿ  وذير ذ ))ذح ًُٚؿ(( أٟف: ))ظاف ٤ُ ى٤ًف اعح٘٘قن وإيثرون: 
ى٤ًقا: أط٤دي٨ اًّحٞحل اًتل ٧ًًٞ سٛتقاشرة إٟا شٗٞد أًـ: و٤َ٢ آط٤د، وأط٤د 

د أًـ قغ ٤ُ ش٘رر، وٓ ورق سل اًٌخ٤ري وًُٚؿ وهػم٤ ذ ذًؽ، وشٚ٘ك إٟا شٗٞ
و٢ن أظ٤ٌر أط٤د  ا٦ُٕ س٤ًٌ٘قل إٟا أو٤د٤ٟ وضقب إًٛؾ سا وٞٝا، وهذا ُتٗؼ قٚٞف:

اًتل ذ هػم٤ ج٥ إًٛؾ ه٤ إذا صح٧ أؾ٤ٟٞده٤، وٓ شٗٞد إٓ أًـ، وٙذا 
٤ ُـ اًٙت٥ ذ يقن ٤ُ وٞٝا صحٞح٤ اًّحٞح٤ن، واٟا يٗؽق اًّحٞح٤ن وهػم

، و٤ُ ي٤ن ذ هػم٤ ٓ يٕٛؾ سف  ٓ حت٤ج إم أًٜر وٞف، سؾ ج٥ إًٛؾ سف ٤ُ٘ٚٓ
طتك ئٜر، وشقضد وٞف ذوط اًّحٞح، وٓ يٚزم ُـ إم٤ع ا٦ُٕ قغ إًٛؾ سا 

 . (1) وٞٝا إم٤قٝؿ قغ أٟف ُ٘ٓقع س٠ٟف يام اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ((
سٕض اعقاوع اًتل سح و٤ٝٞ اعحدصقن س٠ن احٙؿ قغ احدي٨ ٌُٜل  وٝذه

قغ ه٦ٌٚ أًـ، طتك شٕدى إُر قٜدهؿ إم أط٤دي٨ اًّحٞحل ذاه٤، 
وتّحٞح٤ٝ فٜل: ٤َٕ أظ٤ٌر آط٤د، جقز و٤ٝٞ ٤ُ جقز ذ أظ٤ٌر أط٤د ذ اًقاىع 

ظ٤رج هػ يق٤َ وٟٗس إُر، ٓ سح٥ً ا٤ًٔهر، ٤ًٜٝٙ اؾت٤ٗدت اً٘قة ُـ أُر 
صحٞح٦ ذ ٤ًٟٝٗ، وهق إم٤ع ا٦ُٕ قغ ش٤ٝٞ٘ٚ س٤ًٌ٘قل، وا٦ُٕ ٓ دتٛع قغ ظ٠ٓ، 

 سؾ هل ُّٕق٦ُ ُٜف ذ جٛقق٤ٝ، واه أقٚؿ.
 امكدم٘ الجالج٘: احكه علٙ احدٓح مبي علٙ ااحتٔاط

وهذه ُ٘د٦ُ ص٤ًث٦ ًت٘رير اعٓٚقب، وّحٌٞح أن احٙؿ قغ احدي٨ ٤ٌُٜه قغ 
                                                 

 (.22/ 1ذح اًٜقوي قغ ًُٚؿ ) (  1

٤٥٥
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٦ٌٚ أًـ، ًٜٙف ًٞس أًـ اعٓٚؼ، سؾ أًـ ا٤ً٘ئؿ قغ آطت٤ٞط، و٤ُٕر ديـ، ه 
واحٙؿ قغ احدي٨ يٌٜٜل قٚٞف إًٛؾ سف أو شرك إًٛؾ سف، وىد ه٥ٚ آطت٤ٞط 
ُُْؾ إُر  قغ أئ٦ٛ احدي٨ ذ طٙٛٝؿ قٚٞف، طتك ُـ ٥ًٟ ُٜٝؿ إم اًت٤ًهؾ:   

قٜدهؿ ٤ٌُٖٚ قُدوا ُٕف ُـ   يؽك ٤ُ  قٜده ُـ ٟقع اطت٤ٞط، وىد سٚغ آطت٤ٞط
 ؿَؽ وٞف يذاس٤!

ِٕلٍ  َُ ـِ  ًح٤ ِذ اْحَِدي٨ِ  : )) وًٕؾ هذا ٤ُ يقوحف ىقل اْس ْٛ ـْ َؾ ُٙ ْ َي ـ َ  َي٤َن  َُ
ًح٤؟ َى٤ل: إَِذا َؿَؽ ِذ اْحَِدي٨ِ َشَرَيُف! ْٛ قُن َؾ ُٙ َْٞػ َي ُف: َوَي ًَ َٞؾ  ِ٘  .  (1) (( يَذاًس٤! َو

٤ًٍِؽ وأيثر ُـ ذًؽ  َُ ُِٕل قـ  ٤وِ َِ ـَ  )) : ٤ُ رواه اً ُِ ٍء  أٟف َي٤َن إَِذا َؿَؽ ِذ َرْ
ُف! َٚ  . (2) (( اْحَِدي٨ِ َشَرَيُف ُي

ََصؿ  ْٕ ٤ن ا ًَ ٦، َوُهَق َأُسق سٙر سـ يٞ ًَ َتز ْٕ ْٕض اعُْ ٌَ ٤َٞط سِ ْطتِ ِٓ َوىد سٚغ الوراط ِذ ا
ّي إَِم َأن َى٤َل  ِ ٍْ ٌَ ًْ ٤ ِصَح٤ح  : )) - َيَا ذيره اْسـ طزم -ا َٝ ٤َ يٚ ََ ق َأن ُئ٦ ظؼ َص٧ٌ َأ ًَ

!٤ َٝ َقاِض٥ اًَتَقُىػ َقـ َمِٕٞ ًْ ِْٜٞف َأَه٤ ُهَق: َو٢ِن ا َٕ َٓ يٕرف سِ  ٤ َٝ ْٜ ُِ َٓ َواِطد   . (3) (( إِ
وً٘د ي٤ن آطت٤ٞط ٦ًًٜٚ ُٜٝج٤ ُٚتَز٤ُ قٜد اعحدصل، ذ ٤ٟٝٚ٘، وذ احٙؿ 

: ))وىد   قـ ذًؽ ؿٞخ ؿٞقظ٤ٜ اًِٞخ أسق ؿ٦ٌٝ ى٤ئاق٤ٝٞٚ، ومٞٞز أٟقاق٤ٝ، ويٕؼ
                                                 

( واسـ ق٤ًير 233(، وُـ ـري٘ف اخ٥ٞٓ ذ ا٤ًٗٙي٦ )ص: 217/ 1ا٤ًُٙؾ ذ و٤ٕٗء اًرض٤ل ) (  1
 (.32/ 65ذ ش٤ريخ دُِؼ )

 (.234ا٤ًٗٙي٦ ذ قٚؿ اًرواي٦ )ص:  (  2
( ويام اسـ ي٤ًٞن ذ الط٤ٙم ذ أصقل إط٤ٙم ٓسـ 522/ 1أًٜر إم أصقل إصر )شقضٞف  (  3

 (.  119/ 1طزم )

٤٥٦
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اًتزم اج٤ُٕقن ٦ًًٜٚ وإط٤دي٨ ه٤ي٦ اًتحري واًتث٧ٌ ذ اًرواي٦، واضتٝدوا ه٤ي٦  
وؾٕٝؿ ذ اًتّحٞح واًتحًل واًتْٕٞػ، وٟ٘دوا اًرواة واعروي٤ت، واطت٤ـقا 

 ؾػة ا٤ًٜىؾ أؿد آطت٤ٞط ذ اًٜ٘ؾ، و٤ٟٙقا حٙٛقن سْٕػ احدي٨ ٕىؾ ؿ٦ٌٝ ذ
وؾٚقيف اًِخي م٤ ي١صر ذ قداًتف قٜد أئ٦ٛ هذا إًٚؿ، و٢ذا اؿتٌٝقا ذ صدىف، 

وإن    "ُؽوي٤"وقٚٛقا أٟف يذب ذ رء ُـ ياُف روْقا روايتف، وؾٛقا طديثف 
يٕرف قٜف اًٙذب ذ رواي٦ احدي٨، ُع قٚٛٝؿ س٠ٟف ىد يّدق اًٙذوب، وهذا 

يذًؽ اؾتقص٘قا ُـ طٗظ يؾ راٍو، وذًؽ س٤٘ٛر٦ٟ ه٤ي٦ آطت٤ٞط ذ اًرواي٦، و
رواي٤شف س٤ْٕٝ سٌٕض، وسرواي٤ت هػه، و٢ن وضدوا ظ٠ٓه أيثر ُـ صقاسف وٕٗقا 
روايتف وردوه٤، وإن ي٤ن ٓ ُٕٓـ قٚٞف ذ ؿخّف وٓ ذ قداًتف، وذًؽ ظ٦ِٞ أن 

 . (1) شٙقن روايتف م٤ ظ٤ٟف و٤ٝٞ احٗظ أو هٌٚف اًًٝق((
اًذي ٤ُز ـري٦٘ اعحدصل قـ ـري٦٘ ا٤ًٝ٘ٗء وهذا آطت٤ٞط هق 

     (( وٞا ٟ٘ٚف قٜف اًزريٌ:  وإصقًٞل، ي٘قل اسـ دىٞؼ إًٞد ذ ))ذح الع٤م
ِحٞح احَِدي٨ قغ  )) ّْ َدة ِذ َش ْٛ ُٕ ًْ ٤ء َأن ا َٝ َ٘ ُٗ ًْ َِٞل َوا ُُصقًِ ْٕ ٞف َىَقاِقد ا ِْ َت ْ٘ ِذي َش ًَ ا

٦ اًَراِوي، وضزُف س٤ًروا ًَ ف  ي٦،َقَدا َٕ َُ ِذي ُيٛٙـ  ًَ ٤ٌَر اًتجقيز ا ٞؾ إَِم اْقتِ ِٛ ؤٟرهؿ ي
َتك طّؾ َذًِؽ، َوَض٤ز َأٓ يٙقن َه٤ٓٚ، َوأُٙـ  َٛ صدق اًَراِوي، َوقدم هٚٓف، َو

ُقُضقه اْج٤َِئَزة:   يْؽك َطِديثف. ًْ  اْجٛع َسل ِرَواَيتف َوِرَواَي٦ ُـ َظ٤ًٗف ُيَقضف ُـ ا
ُدول، صَؿ   ُٕ ًْ ٤ت ا َ٘ ُؿ ىد يروون احَِدي٨ ُـ ِرَواَي٦ اًِث ََ َوأ٤ُ أهؾ احَِدي٨ َو٢ِ

                                                 
 (.77-76اًقؾٞط ذ قٚقم وُّٓٚح احدي٨ )ص:  (  1

٤٥٧
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ُف، َأو ُـ ُهَق أطٗظ   ًَ َحتِِف: يٛخ٦ًٗ٤ مع يثػ  ِّ ش٘قم َهُؿ قٚؾ وِِٞف مٜٕٝؿ ُـ احٙؿ سِ
َٔـ سٖٚٓف. ٦ٌَ اً َٚ ُْٜف، َأو ى٤ٞم ىري٦َٜ ُش١صر ِذ أًٟٗٝؿ َه ُِ 

ََط٤ِدي٨، َوِهََذا َأُىقل: إِن َو  جر َذًِؽ   ْٕ ٛؾ ِذ َمِٞع ا ْٕ َت ًْ قغ ى٤ٟقن َواِطد ي
ْرؾؾ وًُٜد، َأو  ُُ ٤رض ِرَواَي٦  َٕ ُـ طٙك َقـ أهؾ احَِدي٨ َأو َأْيَثرهؿ َأٟف إِذا ش
ـَْاق: َو٢ِن  ٤َٟىص وزائد: َأن احٙؿ ًٚزائد َوٚؿ ٟجد )َهَذا ِذ( اْلِ َواِىػ َوَراوِع، َأو 

 ْٞ ًَ قل، َذًِؽ  ُ٘ ٟ ٤ َُ ٦َٞ يٕرف َصَقاب  َس ى٤ٟق٤ٟ ُٓردا، وسٛراض٦ٕ أط٤ُٙٝؿ اْجُْزِئ
٤َِٔهر(( َقاِقد سٕض أهؾ اً َ٘ ًْ  .(1)َوأىرب ا٤ًَٜس إَِم اـراد َهِذه ا

َوَى٤َل َأُسق اْحًـ سـ اْح٤ّر إٟدًز ِذ ))ش٘ري٥ اعدارك قغ ُقـ٠ 
٤ًؽ((:))إِن ًٚٛحدصل أهراو٤ ِذ ـري٘ٝؿ اطت٤ ٤َٞط، َُ ْطتِ ِٓ ٤، وس٤ًٖقا ِذ ا َٝ ـقا وِٞ

ْقُىقو٤  َُ َُٟف ىد ُرِوَي  ٤ء اش٤ٌقٝؿ قغ َذًِؽ: يتٕٚٞٚٝؿ احَِدي٨ اعَْْرُوقع س٠َِ َٝ َ٘ ُٗ ًْ ْٚزم ا َٓ ي َو
٦ ُـ ُهَق  َٗ رد س٤ِْحَِدي٨ِ، َأو سِِزَي٤َدة وِِٞف، َأو عَُخ٤ً َٗ ْٟ ْرؾا، ويٕٜٓٝؿ ِذ اًَراِوي إِذا ا ُُ َأو 

 ْٜ ُِ  ُف وأطٗظ.أقدل 
ُُصقل، َأو آَي٦ ُـ يت٤ب اه   ْٕ ٞف ِصَح٦ احَِدي٨ سٛقاو٦٘ ا ِ٘ َٗ ًْ َى٤َل: َوىد يٕٚؿ ا

ؾ سِِف، واقت٤٘د ِصَحتف، َوإِذا   يٙـ ِذ  َٛ َٕ ًْ ٌُقل احَِدي٨، َوا ٤َم، وٞحٛٚف َذًِؽ قغ ى َٕ َش
َحتِِف إِذا َوا ِّ ْقل سِ َ٘ ـَْاق اً ٤َم َوَؾ٤ِئر أُصقل َؾَٜده َيَذاب َوَا َس٠ْس س٢ِِ َٕ وؼ يت٤ب اه َش

))٦ َٕ ي  . (2) اًَنِ
                                                 

 (. 1/62ذح الع٤م س٠ط٤دي٨ إط٤ٙم ) ( 1

 (.128-124/ 1ا٧ًٜٙ قغ ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح ) (  2

٤٥٨
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وواوح ُـ يام اسـ دىٞؼ إًٞد واسـ اح٤ّر اًٗرق سل ـري٦٘ اعحدصل  
وسل ـري٦٘ ا٤ًٝ٘ٗء ذ  -قغ طد وصػ اسـ اح٤ّر  -و٤ُ و٤ٝٞ ُـ س٤ًغ آطت٤ٞط 

 شّحٞح إط٤دي٨ وش٤ْٕٝٗٞ.
وٛثا ))٤ُ ذه٥ إًٞف يثػ ُـ اعحدصل ُـ أن آظتاف ي٘دح ذ صٌقت 
احدي٨ إٓ إن َدل دًٞؾ قغ أٟف قٜد اعختٚػ قٚٞف س٤ًٓري٘ل: وٝق ُذه٥ ٌُٜل قغ 
ؿدة آطت٤ٞط ٓطتال اًقهؿ واًٖٚط. ى٤ل اسـ ا٤ًٓ٘ن ا٤ًٗد: أهؾ هذه ا٤ًّٜق٦ 

صدق ٤ُ ىٞؾ وٞٝؿ: ٓ خػ قغ سٜقا قغ آطت٤ٞط طتك  -أقٜل اعحدصل  -
اعحدث أن يٌ٘ؾ إًْٞػ، وَظَػ قٚٞف أن يؽك ُـ اًّحٞح، وسذًؽ اٟح٧ٔٗ 

 . (1) اًني٦ٕ((
وً٘د ش٤ٗوش٧ ُراش٥ اع٤ّٜٗت احديث٦ٞ، ش٤ٌٕ ًت٤ٗوت أصح٤ه٤ ذ آطت٤ٞط 

ـُ ُظ  َْٞخْلِ اْس َِ ِحٞح سٕد اً َّ ٤ صٜػ ِذ اً َُ ٦، واًت٤ًهؾ، و٘د))ذيُروا َأن أصح  َٛ َزْي
٦ أصُح ُـ َصِحٞح اْسـ  َٛ ـِ ُظَزْي ٦َٟ، َواْح٤َيِؿ، َوَأن َصِحَٞح اْس ٤ٌَن، َوَأُسق قَقا ـُ ط َواْس
تَْدرك اْح٤َيِؿ: ًت٤ٗوهؿ ِذ  ًْ ُُ ٦َٟ أصُح ُـ  ٤ٌَن َوأي قَقا ـِ ط ٤ٌَن، وصحَٞح اْس ط

٤َٞط، َوشقؾع اْح٤َيِؿ وش٤ًهٚف(( ْطتِ ِٓ  .(2) ا
 هػ ُقوع س٠ن أط٤ُٙٝؿ ٦ٌُٜٞ قغ آطت٤ٞط.وىد سح اعحدصقن ذ 

                                                 
(. ويام اسـ ا٤ًٓ٘ن ذ يت٤سف أًٜر  ذ أط٤ٙم أًٜر سح٤ؾ٦ 79)ص: اع٘ؽب ذ س٤ٞن اعْٓرب  (  1

 (.  35اًٌٍ)ص:
 (.385/ 1اًٞقاى٧ٞ واًدرر ذح ٟخ٦ٌ اًٗٙر ) (  2

٤٥٩
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ِحِٞحِف، و ْ يٙـ   ّْ ْٟٗرَد اح٤يُؿ ست َؾ ٤ُ ا َٕ اِح َض َّ ـُ اً ى٤ل اًِٞخ زيري٤: ))و٤س
ِْٞف  َٚ ٤ً٘ٚٓ...وإن ضرى َق ُُ  ٤ًٜ ًَ ، اطت٤ٞـ٤ً، ٓ َط ـِ ًَ ِحِٞح واح َّ ردودًا، دائرًا َسْلَ اً َُ

َع أَن ذ َذًَِؽ  َُ ًا!(( اًََٜقِوُي وهُػه،  ُٙ  .(1)ح
ـْ  ُِ ٌَُذ ىَقَة ٤ُ َوَىَػ قِٚٞف  ْٝ ( اِج ـَ ِؾ: ))وَىْد )َف َٕ وى٤ل أي٤ْ ذ اًٙام قغ اُع
 ٦ٌَِٚ ٌَْٜك ذًَؽ قغ َه َُ ٌُقِل احدي٨ِ: َٕن  ـْ َقَدِم َى ُِ ذًَؽ، )و٣َُ٠( احَٙؿ سا َفَُٜف 

.)أْو( َشَرَدَد سح٨ُٞ )َوَىْػ( س٢ده٤ِم و٤ئِف ذ ـِ ٌُقِل  أً َ٘ ِؿ س ْٙ ـِ اح و٤ِء، )َو٠َْطَجا( َق
ِف اطت٤ٞـ٤ً(( ُِ  .(2)احدي٨ِ، وقد

٤ّٟ   ٟرَدُه إٓ اطت٤ٞـ٤ً،  وى٤ل ا٤ًٌ٘قل: ))وإٟا   ي٘دح ذًَِؽ وِٞف قغ إصِح، ٕ
ـُ إ٤ًٟ٤ُٙ ىقي٤ً أن يٙقَن اًّقاُب ُُٕف، وأن يٙقَن إطُٗظ َوِهَؿ(( َُٟف يٛٙ  .(3)َُع َأ

 اًٙام قغ رواي٦ اعٌتدع، سٕد أن ذير يام ال٤ُم ا٤ًِوٕل ذ وى٤ل أي٤ْ ذ
٤َٓس٦ٞ: )) وهق يدُل قغ ىٌقِل يِؾ ٌُتدٍع ًُتٍٙٛؾ  ىٌقل رواي٦ أهؾ إهقاء إٓ اخ

ـْ أح٘قا س٤خ٤ٓس٦ِٞ  ًٚنوِط ٓ يُٙٗر س٤ً٘٤ٟقِن اًذي شّ٘دَم ٤ًُ٘ٚٓ إّٓ اخ٤ُٓي، ًٙ
 .(4 َرَوى ٤ُ ي٘قي سدقَتُف اطت٤ٞـ٤ً(( اًداق٦َٞ ٤ًُ٘ٚٓ وهَػُه إذا

 ٤ َُ ِِٚٞؼ  ْٕ ٤ٌَُب ِذ َش َْؾ ْٕ وى٤ل اًًخ٤وي ذ أؾ٤ٌب اًتٕٚٞؼ قٜد اًٌخ٤ري: ))َوا
                                                 

 (.116/ 1وتح ا٤ًٌىل سنح أ٦ًٞٗ إًراىل ) (  1

 (.263/ 1وتح ا٤ًٌىل سنح أ٦ًٞٗ إًراىل ) (  2
 (.432/ 1ا٧ًٜٙ اًقو٦ٞ سا ذ ذح ا٦ًٕٞٗ ) (  3

 (.653/ 1ا٧ًٜٙ اًقو٦ٞ سا ذ ذح ا٦ًٕٞٗ ) (  4

٤٦٠
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ِريٍؼ آَظَر،   ـَ ـْ  ُِ ْق  ًَ ٤ٌَِب، َو ًْ ٤َُٜه ِذ ا ْٕ َُ ُف َأْؾََٜد  َٟ َراُر، َأْو َأ ْٙ ٤ اًَت َُ ـِِف: إِ َتِحٌؼ سَِنْ ْٚ ُُ ُهَق 
ْٞفِ  َٚ ٌََف َق ٤، َوُهَق  َوَٜ ً٘ َٚ ْٓ ُُ ِق، َأْو  ُٚ ُٕ ًْ ِْٞد ا َ٘ ـْ َيثُِؼ سِِف سِ َ ُف ِم ْٕ َٛ ًْ ْ َي ُف َ  َٟ ٤ًرا، َأْو َأ َّ ِِٚٞؼ اْظتِ ْٕ س٤ًَِت

َد  َّ َ٘ ٦ِ اعَُْذاَيَرِة، َو ًَ ـْ ِذ َط٤ ِٙ ًَ ُف  َٕ ِٛ ِْٞف، َأْو َؾ ًَ ٤ِف إِ َْ ـِ اعُْ ٤ِت َق َ٘ ٦ِ اًِث َٝ ـْ ِض ُِ ُروٌف  ْٕ َُ
ْرَق  َٗ ًْ ـ٤ً(( سَِذًَِؽ ا ٤َٞ ٦ِ اًَتْحِدي٨ِ َأِو اعَُْذاَيَرِة اْطتِ ًَ ٤ِئِخِف ِذ َط٤ َِ َُ ـْ  ٤ َي٠ُْظُذُه َق َُ  .(1) َسْلَ 

ِٕٞػ إِذا َي٤َن ُـ  "َى٤َل "وى٤ل اًزريٌ: ))َوُـ ا٤ًَٜس ُـ ْجزم ســ َْ ِذ اً
َْقَال،وإطقط اعَْْٜع(( ْٕ ٤ِئؾ ا َْ  .(2)َو

 "وَان َقـ وَان"٤ٙه اسـ اًّاح ُـ أن وى٤ل اسـ ُرؿٞد سٕد أن ذير ٤ُ ط
ِه: ))َوَهَذا  ْػِ َٖ ٤ًف سِ َّ قَده سٕض ا٤ًَٜس ُـ ىٌٞؾ اعُْْرؾؾ واعٜ٘ٓع َطَتك يَتٌََل اِش
ِذي َي٤َن  ًَ َق إَْصؾ ا ُٝ َٓ يٕٚؿ: َو َٓ ُيًٛك َو  ٨ُْٞ ٤ِئؾ سِِف، سَِح َ٘ ًْ اعَْْذَه٥ َوإِن ىَؾ ا

٤َٞط، ْطتِ ِٓ ِٞف ا ِْ َت ْ٘ َٓ قرو٤ً(( "َقـ"وطجتف َأن  َي ٦ َو َٖ ًُ  َٓ  ًٓ ٤ َّ َتِي اِش ْ٘  .(3) َٓ َش
٤م ا٤ًَِٜىد:وآقتاد ِذ  َُ اح اِل ّّ رو اْسـ اً ْٛ وى٤ل ذ ُقوغ آظر: ))َى٤َل َأُسق َق

٤ء والدراك. َ٘ ِٚ َا ُهَق قغ اً َٟ قر: إِ ُٝ ْٛ ْذَه٥ اْجُ َُ  احٙؿ س٤ٓش٤ّل قغ 
د َي٤َن َيْٜ  َ٘ ًَ ٦َٚ، ى٧ٚ: َو ْٛ َؽط ح٘ؼ اًًاع ِذ اْجُ ِْ ٨ُْٞ آطت٤ٞط َأن ي ِٖل ُـ َط ٌَ

ُْٜف، َوَيَذًَِؽ ُـ  ُِ ِ٘ل ص٤ط٤ٌ َو  يًٛع  ًَ ٤ء، وٙؿ ُـ َش٤سع  َ٘ ِٚ ٓٚؼ اً ُُ  َٓ
َُا ُيريَدان س٤ً٘ٚ٤ء  ََ ٌَُخ٤ِرّي َواْسـ اعَِْديِّٜل قغ َأ ِٖل َأن حٛؾ َىقل اً ٌَ سٕدهْؿ.َوَيْٜ

                                                 
 (.77/ 1وتح اع٨ٖٞ سنح أ٦ًٞٗ احدي٨ ) (  1
 (.323/ 2ا٧ًٜٙ قغ ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح ًٚزريٌ ) (  2

ٜـ إَْسَل )ص:  (  3 ًَ  (.44اً
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 .(1) اًًاع(( 
ـْ ٓ َيٕتُ٘د قَٜد إًٛؾ سِف و ى٤ل ا٤ًٌ٘قل ذ ذط إًٛؾ س٤ًْٕٞػ: ))ًٙ

تّ٘قًٓ قغ رؾقِل اهِ  ُُ ، سؾ يٕتُ٘د -صغ اه قٚٞف وؾٚؿ  -صٌقَشُف: ًئا يٙقَن 
 .(2) آطت٤َٞط((

وهذا اًنط ذيره اسـ قٌد اًًام واسـ دىٞؼ إًٞد يا ى٤ل اسـ طجر، وٟ٘ٚف 
 .(3) قٜف اًًٞقـل

وى٤ل اًًخ٤وي ردا قغ ُذه٥ اسـ قٌد اًؼ اعتقؾع ذ اًتٕديؾ: ))َوَىِقَي 
ُف َىِري٥ُ  َٟ ـُ َأِي اًَدِم َى٤َل: إِ ُف اْس َ٘ ، َوَواَو ْرِيٍ َُ ُف َشَقُؾٌع َهْػُ  َٟ َاِح: إِ َّ ـِ اً َىْقُل اْس

 ًْ ٦َ ِذ َأَن َف٤ِهَر اعُْ َٗ ْذَه٥ِ َأِي َطِٜٞ َُ ـْ  ُِ َداِد  ْٛ ْؾتِ ِٓ ٤َدِة ُيِؾ ا َٝ ٌُقُل َؿ ٦ُ، َوَى ًَ َدا َٕ ًْ َل ا ِٛ ِٚ
قِل اْح٤َِل إَِم َأْن َيْث٧ٌَُ َضْرُطُف. ُٝ ٍِٚؿ َجْ ًْ ُُ 

 ٤ َٟ ْرِيٍ ِقَْٜد َُ ٤َِٞط(( ;َى٤َل: َوُهَق َهْػُ  ْطتِ ِٓ ـِ ا  .(4)ِخُُروِضِف َق
وذير ا٤ً٘ؾٛل ُـ وضقه اًؽضٞح س٤قت٤ٌر اعدًقل:))أن يٙقن أطدم٤ أىرب 

 .(5) آطت٤ٞط: و٢ٟف أرضح((إم
                                                 

ٜـ إسل )ص:  (  1 ًَ  (.54اً

 (.269/ 1ا٧ًٜٙ اًقو٦ٞ سا ذ ذح ا٦ًٕٞٗ ) (  2
 (.351/ 1شدري٥ اًراوي ذ ذح ش٘ري٥ اًٜقاوي ) (  3
 (.19/ 2وتح اع٨ٖٞ سنح أ٦ًٞٗ احدي٨ ) (  4
 (.315ىقاقد اًتحدي٨ ُـ وٜقن ُّٓٚح احدي٨ )ص:  (  5

٤٦٢
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وى٤ل اًِٞخ أسق ؿ٦ٌٝ ذ اًٙام قـ اعٕٚؼ: ))وىد ضٕؾ إًٚاء اعٕٚؼ ُـ  
ًٞس -ىٌٞؾ إًْٞػ ًٚجٝؾ سح٤ل اًراوي اعحذوف، جقاز أن يٙقن هػ ص٦٘ 

و٤ٙٛٚن هذا آطتال ٓ يٌ٘ؾ احدي٨ اًذي ؾٜده هٙذا، قغ  -سٕدل، وٓ و٤سط
 .(1)وص٤ٟٞت٤ٝ قـ اًتزيد وآظتاق، أو اخ٠ٓ، واًٖٚط(( ؾٌٞؾ آطت٤ٞط ًأط٤دي٨

َٚٓل: ))يٌ٘ؾ ُٜٝؿ ٤ُ روي قٜٝؿ م٤ طدصقا  وى٤ل ذ اًٙام قـ رواي٦ اعخت
سف ىٌؾ آظتاط، وٓ يٌ٘ؾ ٤ُ طدصقا سف سٕد آظتاط، أو ؿؽ وٞف أهق ىٌؾ 

 .(2)آظتاط أم سٕده، وذًؽ قغ ؾٌٞؾ آطت٤ٞط((
طت٤ٞط قٜدهؿ ٤ُ ذيره ا٤ًٌ٘قل ذ اًٙام قـ رد رواي٦ وُـ قج٥ٞ أُر آ

ُـ دقيز أن يٙقن هذا اًقاطد  -وهق ُـ   يرو قٜف إٓ واطد  -جٝقل إًل 
ـِ قغ  َُٟف ع٤ ي٤َن ٌُٜك اًّدي ؿ٤ٟ٤ٓٞ! إذ ي٘قل: ))وإٟا ضَٕؾ ُثَؾ هذا جٝقَل إًِل: ٕ

 يت٠ّيْد سٖػِه قد٤ًُ: َٕن ا٤ًِٞـَل آطت٤ِٞط واًتحّري، قَد شٕريَػ اًقاطِد اًذي  
ِؾ، وٞحتُٛؾ أْن يٙقَن هذا اًذي طّدصُف ؿ٤ًٟ٤ٓٞ!(( ّٙ ، وهؿ ىقُة اًتِ ـِ  .(3) أقداُء اًدي

وىد ذير اًًخ٤وي ُـ أؾ٤ٌب رد رواي٦ اعجٝقل، وهل أؾ٤ٌب ى٤ئ٦ٛ قغ 
ٌُقلِ  َ٘ ًْ ـَ ا ُِ ٤ٌِٟع  َُ َؼ  ًْ ِٗ ًْ َر اًِؽ وآطت٤ٞط: ))اًَث٤ِي: َأَن ا ْٗ ُٙ ًْ ٌَِل َوا َّ ، َيَا َأَن اً

ْٜفُ  ُِ ٤ٌِٟع  َُ َا  ِٝ َؽ وِٞ َِ ٌُقِل، َيَا َأَن اً َ٘ ًْ ـَ ا ُِ  ٤ ًٕ ِٟ٤ َُ  ٤ ًْ ُؽ وِِٞف َأْي َِ قُن اً ُٙ َٞ ُْٜف، َو ُِ ٤ِن  َٕ ِٟ٤ َُ . 
                                                 

 (.295اًقؾٞط ذ قٚقم وُّٓٚح احدي٨ )ص:  (  1
 (.671اًقؾٞط ذ قٚقم وُّٓٚح احدي٨ )ص:  (  2
 (.625/ 1ذح ا٦ًٕٞٗ )ا٧ًٜٙ اًقو٦ٞ سا ذ  (  3
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٤ِد، َأْو ِذ   َٝ ْضتِ ِٓ ٦ٌََ ا ْرَش َُ تِل  ْٗ ُٚقِغ اعُْ ِد ِذ ُس ِٚ َ٘ ـْ  اًَث٨ًُِ٤: َأَن َؿَؽ اعُْ ُِ ٤ٌِٟع  َُ تِِف،  ًَ َقَدا
ِه  ٌُقِل َظَؼِ ـْ َى ُِ  ٤ ًٕ ِٟ٤ َُ قُن  ُٙ ٦ِ اًَراِوي َي ًَ ُؽ ِذ َقَدا َِ َذًَِؽ اً َٙ ِِٚٞدِه، َو ْ٘ َٓ َوْرَق َسْلَ  ;َش إِْذ 

ه(( ـْ َهْػِ ا َق ٤َيتِِف َظَؼً َٙ ٤َدُه، َوَسْلَ ِط َٝ ِف اْضتِ ًِ ْٗ َٟ ـْ  ٤َيتِِف َق َٙ  .(1) ِط
عجٝقل ُـ أطًـ ٤ُ ي٘رر سف ُذه٥ اعحدصل ذ هذا: وإن رد رواي٦ ا

آطت٤ٞط، إذ اعجٝقل ًٞس جروط٤، وٓ ص٦٘، وًٜٙف ٦ُٜٔ ًٚجرح واًتقصٞؼ، وٌٖٚقا 
 ض٥ٟ٤ اجرح اطت٤ٞـ٤!

ِٓل  وىد ذير اًِٞخ حٛد ققا٦ُ ذ هذا اع٤٘م يا٤ُ ٤ًٟٞٗ ٟ٘ٚف قـ ضقاب ظ
ًٖاري رْف اه ش٤ٕم، ى٤ل وٞف : وىػ قٚٞف ًِٞخف اح٤وظ ا٤ًٜىد أْد سـ اًِّديؼ ا

)) إن رَد رواي٦ اعجٝقل ٧ًًٞ ًذات يقٟف جٝقٓ، سؾ ًٕدم ح٤ٜ٘٘ سح٤ًف ُـ ض٦ٝ 
اجرح وإًدا٦ً، و٘د يٙقن قدٓ و٤س٤ٓ، وىد يٙقن جروط٤ ؾ٤ى٤ٓ، وٚا شردد ط٤ًف 

٤َ ىد ذ ق٤ٜٛٚ سل اح٤ًتل ؾ٘ط طديثف، ًقضقد هذا آطتال، ٓ ًذات اج٦ً٤ٝ، ٕ
شرشٗع، ويرشٗع ٤ُٕٝ وٕػ احدي٨، ي٤ًٜقم ذ ٟقاىض اًقوقء، و٢ٟف ًٞس ٤ٟى٤ْ 

يريد :  وٙذًؽ ض٦ً٤ٝ اًراوي س٦ًًٌٜ٤ ًٙذسف وهٛتف ووً٘ف، و٤ٕوم ) ... ًذاشف
ط٦ٞ٘ٞ٘ ًْٕػ  (٦ُٜٔ ًْٕػ احدي٨ وح٥ً، وإظرى أؾ٤ٌب اج٦ً٤ٝ

 احدي٨.
رضا جٝقٓ: طٙؿ سْٕٗف، و٤عحدث إذا ٟٔر ذ ؾٜد طدي٨، ووضد وٞف 

ٓطتال وٕػ ذًؽ اعجٝقل، ورسا طٙؿ سقوٕف، ٦ًٌٖٚ أًـ قٜده س٠ن ذًؽ 
اعجٝقل يذاب... صؿ ىد يٌ٘ك ذًؽ احٙؿ ًُتٛرا قٜده وقٜد هػه: ٓؾتٛرار 

                                                 
 (.62/ 2وتح اع٨ٖٞ سنح أ٦ًٞٗ احدي٨ ) (  1
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اجٝؾ سذًؽ اًراوي قٜد اجٛٞع، وىد يرشٗع ذًؽ احٙؿ قٜده أو قٜد هػه:  
 ٓرش٤ٗع ض٦ً٤ٝ اًراوي اعذيقر.

وٙؿ ُـ حدث جزم سْٕػ احدي٨ ًٜٔف سج٦ً٤ٝ راو سًٜده، صؿ سٕد ذًؽ  
ي٘ػ قغ شرمتف ويقٟف ص٦٘ ُٕروو٤، وػضع قـ طٙٛف ا٤ًًسؼ، ويؿ ُـ ط٤وظ 
طٙؿ سْٕػ طدي٨ أو سٓاٟف ُٕٚا ذًؽ سج٦ً٤ٝ سٕض اًرواة، وتٌٕ٘ف ُـ سٕده 

هذا سٙثرة ٓسـ  سٙقن ذًؽ اًراوي هػ جٝقل وأٟف ُٕروف إ٤ُ س٤جرح، وىد وىع
طزم، وقٌد احؼ، واسـ ا٤ًٓ٘ن، واسـ اجقزي، سؾ ٓسـ ط٤ٌن وهػه ُـ اعت٘دُل، 
وُـ ىرأ ))اًمًئ اعّٜقق٦ (( و)) ا٤ًًٚن (( و)) شٕجٞؾ اع٦ٕٜٗ (( رأى ُـ 
اًت٥ٕ٘ سٛثؾ هذا قغ اعذيقريـ وهػهؿ اًٙثػ... واعّ٘قد : أن اجٝؾ س٤ًراوي 

 . (1) ُروقق٦ ذ ٟٗس إُر((ٟا هق ٦ُٜٔ ىد شرشٗع، وىد شٙقن وإًٞس و٤ٕٗ ط٤ٞ٘ٞ٘، 
ويذًؽ ي٤٘ل ذ رد رواي٦ الؾ٤ٜد اعٜ٘ٓع سجٛٞع صقره واعدًس: ًٚجٝؾ 

 ... سح٤ل ا٤ًًىط، سؾ س٤ًغ سْٕٝؿ ورَد ُرؾؾ اًّح٤ي: ٓطتال روايتف قـ ش٤سٕل
َُٚؿ َضَرا.  وَه

اعحدصل ذ اًت٤ُٕؾ  واح٤صؾ: أن آطت٤ٞط ظ٦ّّٞ ُـ ظ٤ّئص ٩ُٜٝ
ُع اًرواي٤ت احديث٦ٞ، وىد ي٤ن اًٖرض ُـ هذا آطت٤ِٞط اًقرَع واًتث٧ٌَ ذ احٙؿ 
قغ احدي٨، وىد ؾٚٙقا ذ ذًؽ ـرى٤ ؿتك، وأؾ٥ًٞ٤ ُتٕددة، قغ اًٜحق اًذي 

 ش٤ًٕٓف إن ؿ٤ء اه ش٤ٕم وٞا ي٠ي.

                                                 
 (.26-25/ 1ا٤ًٙؿػ ) (  1
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 أسالٔب ااحتٔاط ي احكه علٙ احدٓح 
ت اًثاث ا٤ًًس٦٘ مٝٞدا روري٤ ًًٌط اًٙام قغ أؾ٥ًٞ٤ ي٤ن ذير اع٘د٤ُ

ٚؿ س٤ْٕٝ إم -يا شرى -اعحدصل ذ احٙؿ قغ احدي٨، و٢ن اع٘د٤ُت اًثاث  ًْ ُي
و٢ن آضت٤ٝد ٤ٌُٜه قغ ه٦ٌٚ أًـ، وه٦ٌٚ أًـ ٤ٌُٜه٤ قغ آطت٤ٞط، ، سٕض

ُتٜقق٦ شٜقق٤ و٤ٜٞ وآطت٤ٞط ٤ٌُٜه قغ قنة أؾ٥ًٞ٤، وهذه إؾ٥ًٞ٤ إًنة 
ُٚحقف٤، سح٨ٞ يٛٙـ اً٘قل: إ٤َ   شؽك ض٤ٌٟ٤ ُـ اجقا٥ٟ ا٦ًٜٞٗ اًتل يٛٙـ أن 
يًتخد٤ُٝ اعحدث ذ طٙٛف قغ احدي٨ إٓ أش٧ سف، وهذا ٤ُ ؾٞتْح ًؽ ُـ 

 سًط اً٘قل و٤ٝٞ قغ اًٜحق أي:
 اأسلْب اأّل: احكه بعبارٗ ّسط
رشٌتل، سح٨ٞ ج٤وز إطدام٤، ويؽدد ذ وٟٕٜل سذًؽ أن يؽدد احدي٨ سل 

سٚقهف إم إظرى، وٚق وصٗف س٤ٕوم ىٍ، وًق وصٗف س٤ًث٦ٟٞ٤ زاد، وٞحت٤ط ذ 
ذًؽ سقصٗف سرش٦ٌ وؾٓك سٜٞٝا، وأيثر ٤ُ ي٠ي ُـ ذًؽ ذ أ٤ًٗظ يًت٤ٕٝٚٛ أهؾ 

 احدي٨ ذ احٙؿ قٚٞف واح٦ً٤ هذه.
َٗ  )) ى٤ل اًًٞقـل رْف اه: ًْ َ ْٕ ـَ ا ٦ِ ِقَْٜد َأْهِؾ اْحَِدي٨ِ ِذ ُِ َٚ َٛ ْٕ َت ًْ ٤ِظ اعُْ

٤ًُِح  َّ ِقُي، َواً َ٘ ًْ ُِٞد، َوا ٌُقِل: اْجَ ْ٘  . َواعَُْجَقُد، َواًَث٤س٧ُِ  ... اعَْ
ِٞدُ  ٤ اْجَ َُ ـُ  َو٠َ ك اْس َٙ ََؾ٤ِِٟٞد ع٤ََ َط ْٕ َاِم َقَغ َأَصِح ا َٙ ًْ ْؾَاِم ِذ ا ُْٞخ اْلِ ٤َل َؿ َ٘ : َو

 َّ ََد اً ْْ ٤ٌََرُة َأ ـْ َأسِِٞف: ِق ـْ َؾ٤ِ ٍ، َق ٤: اًُزْهِرُي، َق َٝ ـِ َطٌٍَْٜؾ َأَن َأَصَح ََد ْس ْْ ـْ َأ َاِح، َق
ََؾ٤ِِٟٞد، َيَذا َأْظَرَضُف اْح٤َيُِؿ(( ْٕ  . (1) َأْضَقُد ا

                                                 
ِْٜٞف اح٤يؿ. ئٜر:  (  1 و  يٜٗرد أْد هذه ا٤ًٌٕرة، سؾ ؿ٤ريف و٤ٝٞ قك سـ اعديٜل، ورضؾ آظر   يٕ

 (.82-81 (، وى٤رن سٛ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص: 122 – 121ُٕرو٦ قٚقم احدي٨ ًٚح٤يؿ )ص 
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ِقَي٦َ َسْلَ  : )) َى٤َل   ًْ َاِح َيَرى اًَت َّ ـَ اً ِحِٞح،  َوَهَذا َيُدُل َقَغ َأَن اْس َّ ِِٞد َواً اْجَ
َؾ َذًَِؽ. َ٘ َٟ َد َأْن  ْٕ ُِٜٞل َس ِ٘ ْٚ ٌُ ًْ  َيَذا َى٤َل ا

َح٦ِ. ِّ ـِ اً َؼُ ِه٤َ َق َٕ َُٚؿ َأَن اْجَْقَدَة ُي ْٕ ـْ َذًَِؽ ُي ِذِي  َوِذ )) ُِ ُِ ِع اًِؽْ ُِ (( ِذ  َض٤
 ٥ِِٓ ـٌ  اً ًَ ٌِٞد َط ٍِٞد َوَصِحٍٞح (2) هُ . َوَيَذا َى٤َل َهْػُ (1): َهَذا َطِدي٨ٌ َض ٤َيَرَة َسْلَ َض َٖ ُُ  َٓ  ،
َل  ِقَْٜدُهؿْ  ِ٘ َت٦ٍ، َي٠َْن َيْرَش ْٙ ًُِٜ َٓ ٍِٞد إِ ـْ َصِحٍٞح إَِم َض ِدُل َق ْٕ َٓ َي ْؿ  ُٝ ْٜ ُِ ٌَِذ  ْٝ َٓ َأَن اْجِ ، إِ

ِحٞ َّ ُٚقِهِف اً َدُد ِذ ُس ـِ ًَِذاشِِف، َوَيَؽَ ًَ ـِ اْحَ ٦ًٌَ اْحَِدي٨ُ ِقَْٜدُه َق َزُل ُرْش ْٟ َقْصُػ سِِف َأ ًْ َح، َو٤
                                                 

 (.154هذا آظر يام اًٌٜٚ٘ٞل. وى٤رن سٛح٤ؾـ آصٓاح )ص:  ( 1
ـٌ َصِحٌٞح((، وي٠ٟف قدل قـ  ًَ وق٤ٌرة ))ضٞد طًـ(( يٕٜل: سدًٓ ُـ ق٤ٌرشف اعِٝقرة ))َط
اصٓاطف اعِٝقر ٓرش٤٘ء احدي٨ قٜده قـ احًـ ًذاشف وشردده ذ سٚقغ اًّحٞح، وٝق طًـ 

يٕٜل أن اًتٌٕػ س٤جقدة يِٛؾ احًـ ي٤ًّحٞح. قٚقم احدي٨  ًذاشف وصحٞح ًٖػه. وذًؽ
  . (162/ 1وُّٓٚحف )

وهذه ا٤ًٌٕرة   أضده٤ ذ ـٌٕتل ؿ٤ير وس٤ِر ج٤ُع اًؽُذي ذ اعقوع اعذيقر، وًٕٚف ُـ 
اظتاف اًًٜخ، وهق أُر ُٕروف ذ اج٤ُع وىد ٌٟٝقا قٚٞف، وا٤ًٌٕرة اعذيقرة ى٤ه٤ اًؽُذي 

ـْ ق٥٘ طدي٨  َُ َؿ : ))  َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ ـِ َزْيٍد َى٤َل : َى٤َل َرُؾقُل اهِ َصَغ اهَُ َق ٦َ ْس َُ أظرضف ُـ ـريؼ ُأَؾ٤
ََٚغ ِذ اًَث٤َِٜء (( . ْد َأْس َ٘ ا َو ٤ِقِِٚف : َضَزاَك اهَُ َظْػً َٗ ٤َل ًِ َ٘ ُروٌف َو ْٕ َُ ِْٞف  ًَ  ُصَِٜع إِ

ٌِٞد َهِري٥ٌ ، َٓ  ـٌ َض ًَ ـْ َهَذا اًَقْضِف َوَىْد ُرِوَي َهَذا َطِدي٨ٌ َط ُِ ـِ َزْيٍد إَِٓ  ٦َ ْس َُ ـْ َطِدي٨ِ ُأَؾ٤ ُِ ِرُوُف  ْٕ َٟ
ِرْوفُ  ْٕ َْٚؿ َي ًدا َو َٛ ٧ُ ُحَ ًْ ْثِِٚف ، َوَؾ٠َ ِٛ ََٚؿ سِ ِْٞف َوَؾ َٚ ـِ اًٌَِِٜل َصَغ اهَُ َق ـْ َأِي ُهَرْيَرَة ، َق  . ؾٜـ اًؽُذي ، َق

َُٓف )ستح٘ٞؼ: اًديتقر س٤ِر ققا ْٕ ْ ُي ٌِِع سَِا َ  َِ ٤ َض٤َء ِذ اعَُْت َُ / 3د ، أسقاب اًؼ وا٦ًّٚ ، َس٤ُب 
 (.2235(ح)382/ 4(، وى٤رن س٦ٌٕٓ  اًِٞخ أْد ؿ٤ير)2235(ح )448

ًٕٚف يريد اًؼه٤ن ا٤ًٌ٘قل، و٘د ذير ذًؽ، وقزاه ًِٞخف اح٤وظ اسـ طجر. ئٜر: ا٧ًٜٙ اًقو٦ٞ  ( 2
 (.122/ 1سا ذ ذح ا٦ًٕٞٗ )

٤٦٧
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ِقُي   َ٘ ًْ ِحٍٞح، َوَيَذا ا َّ َقْصِػ سِ ًْ ـَ ا ُِ (1). 
 ، ـِ ًَ ِحِٞح َواْحَ َّ ٌؾ ًِٚ ُِ ُف َؿ٤ َٟ ـِ َأِي َداُوَد َأ َدَم ِذ َؿ٠ِْن ُؾَٜ َ٘ ْد َش َ٘ ٤ًُِح َو َّ ٤ اً َُ َوَأ

٤ ًْ ُؾ َأْي َٛ ْٕ َت ًْ َا ًِِاْطتَِج٤ِج، َوُي ِٝ َٞتِ َاِط َّ ٤ٌَِر... َواعَُْجَقُد  ًِ ُُٚح ًِِاْقتِ ّْ ٍٞػ َي ِٕ ِذ َو
ِحَٞح. َّ ٤ اً ًْ َاِن َأْي َٛ ِْ  َواًَث٤س٧ُِ َي

َق  ُٝ ٤ِرُسُف، َو َ٘ ٤ ُي َُ ـِ َو ًَ َُٚؼ َقَغ اْحَ ْٓ ٌَُف، َوُهَق ُي َِ ٤ اعُْ ًْ ْؿ َأْي ِٝ ٤فِ َٗ ًْ ـْ َأ ُِ ٧ُْٚ: َو ُى
ِِٞد إِ  ٦ٌَِ اْجَ ًْ ِْٞف َيِٜ ًَ ٦ٌَِ إِ ًْ ْلٍ س٤ًِِٜ َّ ـُ ُط ُرو ْس ْٛ ِحِٞح.َى٤َل َأُسق َط٤شٍِؿ: َأْظَرَج َق َّ َم اً

َد  ًَ ْقُوقَق٦ً َو٠َْو َُ ُد َأَط٤ِدي٨َ  ْٕ ٤ًٟ، ُصَؿ َأْظَرَج َس ٤ ًَ ٦ً ِط َٝ ٌَ َِ ُُ ٍء َأَط٤ِدي٨َ  ًَِْٙاِيُ َأَوَل َرْ ا
))٤ٌَْٜ ٤ َيَت َُ  ٤َْٜٞ َٚ  .(2) َق

أضرى دراؾ٦ ذ ُٕجؿ ؿٞقخ وىد ذير ا٤ًٌط٨ حٛد اعّٜقر إسراهٞؿ أٟف 
                                                 

وىد أؿ٤ر اح٤وظ اسـ طجر إم إ٦ٟٞ٤ُٙ اًؽادف سل اًٚٗٔل وسل اًّحٞح، قٜد ط٤ٙيتف أضقس٦  (  1
إًٚاء قـ مع اًؽُذي سل اًّح٦ واحًـ، و٤٘ل: ))واظت٤ر سٕض ُـ أدري٤ٜ أن اًٚٗٔل قٜده 

أو ضٞد  ُؽادو٤ن، ويٙقن إش٤ٟٞف س٤ًٚٗظ اًث٤ي سٕد إول قغ ؾٌٞؾ اًت٠يٞد، يا ي٤٘ل: صحٞح ص٤س٧
ىقي أو هػ ذًؽ.وهذا ىد ي٘دح وٞف ا٤ً٘قدة س٠ن احٛؾ قغ اًت٠ؾٞس ظػ ُـ احٛؾ قغ اًت٠يٞد: 
ٕن إصؾ قدم اًت٠يٞد، ًٙـ ىد يٜدوع اً٘دح سقضقد اً٘ري٦ٜ اًدا٦ً قغ ذًؽ، وىد وضد٤ٟ ذ 

/ 1)ق٤ٌرة هػ واطد ي٤ًدارىٜٓل: هذا طدي٨ صحٞح ص٤س٧((. ا٧ًٜٙ قغ يت٤ب اسـ اًّاح 
478.) 

  . (195-194/ 1شدري٥ اًراوي ذ ذح ش٘ري٥ اًٜقاوي ) (  2
( ذ شرم٦ قٛرو سـ طّل اًٌٍي 229/ 6وق٤ٌرة أي ط٤شؿ أورده٤ اسٜف ذ اجرح واًتٕديؾ )

٦ٌٝ ِط٤ٟ٤ً، صؿ أظرج سٕدل اسـ قاص٦  ِْ ُُ إً٘ٞك، و٤ًٝٔٗ يا ه٤ٜك : ))أظرج أول رء أط٤دي٨ 
 د ق٤ٜٞٚ ٤ُ يت٤ٌٜ قٜف، وؽي٤ٜ طديثف (( .أط٤دي٨ ُقوقق٦، و٠وً

٤٦٨



   
 28 «دراسة استقرائية حليلية » أساليب ااحتياط ي احكم على احديث      

اًذهٌل ًأط٤دي٨ اًتل ي٘قل و٤ٝٞ ))ضٞد أو ضٞد الؾ٤ٜد(( و٠ًٗك ه٤ًٌٝ٤ صح٤ط٤  
 .(1)أو ط٤ٟ٤ً، سؾ س٤ْٕٝ ذ اًّحٞحل أو أطدم٤

ذ دراؾ٦ أضراه٤ قغ ؾت٦  -وذير اًديتقر قٌد اًرْـ قٌد اًٙريؿ اًزيد 
أَؿ يٕٜقن  -ؾ و٤ٝٞ))ضٞد((قن طديث٤ ذ اًًٜـ إرس٦ٕ زقؿ أ٤َ جٛقع ٤ُ ىٞ

رْف  -س٤جٞد احًـ سٜققٞف، ))وم٤ ي١يد أَؿ يريدون س٤جٞد احًـ: أن اًًٞقـل
زاد ذ أ٤ًٗظ اعرش٦ٌ اخ٦ًُ٤، ُـ ُراش٥ اًتٕديؾ  -رْف اه  -ذير أن إًراىل  -اه

 .(2)ىقًف: ))ضٞد احدي٨، طًـ احدي٨((
إ٤ًٝٞ ا٤ًٌطث٤ن دًٞا واوح٤ قغ دى٦ وشُٕد هذه اًٜتٞج٦ وطده٤ اًتل شقصؾ 

 اصٓاط٤ت اعحدصل ذ اًتٌٕػ قـ إط٤ٙم، واطت٤ٞـٝؿ ًٕٟٗٝؿ و٤ٝٞ.
و٤ًًٜ ٟقاوؼ اًديتقر صٌحل ا٤ًًّح ذ رأيف س٦ٌٖٚ اعٕٜك اًٖٚقي قغ هذه 
ا٤ًٕ٘ب، و٤ٓصٓاح و٤ٝٞ واوح ٓ ؿؽ ذ ذًؽ، و٤ُ ؿ٠ن اعحدصل س٦ًٖٚ٤ ه٤ٜ، 

 قغ أ٤ًٗظ قٚقُٝؿ؟! وهؿ إٟا يّٓٚحقن
ٌف((، إٓ أٟف يًتٕٛؾ ُع  ِْ وُثؾ ))اجٞد(( ه٤ٜ ذ ـري٦٘ آؾتٕال))اعُ

 احًـ، واعث٤ل اًذي ؾ٤ىف اًًٞقـل ُـ ـريؼ أي ط٤شؿ ي٤ؿػ قـ هذا اعٕٜك.
                                                 

 (56ُٜٔق٦ُ ٤ٌُّح اًراوي ذ قٚؿ احدي٨ )ص:  (  1
( سؽىٞؿ ا٦ُٚ٤ًِ، واًٌح٨ ٌُٓقع وؿ٤ئع 43احدي٨ اجٞد قٜد أهؾ اًًٜـ إرس٦ٕ )ص:  (  2

، (372/ 1وُتداول قغ اعقاىع الًٙؽو٦ٟٞ. وئٜر : ذح اًتٌٍة واًتذيرة = أ٦ًٞٗ إًراىل )
 ( .427/ 1شدري٥ اًراوي ذ ذح ش٘ري٥ اًٜقاوي )
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وأ٤ُ ا٤ًًّح، واؾتٕاًف ذ اًّحٞح واحًـ، وذ وٕٞػ يّٚح ًاقت٤ٌر:  
، وىد يٙقن أي٤ْ ًٜٙت٦، يا ىٞؾ ذ اجٞد و٘د يٙقن ُـ س٤ب اًتٜٗـ ذ اًتٌٕػ

 .(3)، وأيثر ٤ُٜٝ اًذهٌل(2)، واًٌزار(1)واً٘قي واعٌِف، وىد اؾت٤ٕٝٚٛ اًدارىٜٓل
، يا اؾتٕٛؾ))ضٞد،ىقي، (4)واؾتٕٛؾ اسـ يثػ))ضٞد ىقي(( ذ هػ ُقوع

 .(5)ص٤ًح((!
د الؾ٤ٜد، وأ٤ُ ))اعجَقد(( و٘د رأيتف ذ يام اًٌٞٝ٘ل، وأفٜف سٕٜٛك دقي

 .(6)وهق راضع إم إى٤ُتف وش٘قيتف
، واؾت٤ٕٝٚٛ اسـ (8)،واسـ ؿ٤هل(7)وأ٤ُ))اًث٤س٧(( و٘د اؾت٤ٕٝٚٛ ا٤ًِوٕل

 ، (12)، وُ٘رو٦ٟ سـ))صحٞح(((9)ُٜده ُٗردة
                                                 

( ح 124/ 11(، إح٤ف اعٝرة ٓسـ طجر )432( ح )216/ 1أٟر ُث٤ٓ: ؾٜـ اًدارىٜٓل ) ( 1
 ( .14376( ح )441/ 11(، )13769)

 ( .2855( ح )325/ 3( ، )123( ح )78/ 1أٟر ُث٤ٓ : يِػ إؾت٤ر قـ زوائد اًٌزار ) (  2

 ( .379/ 2( ، )372/ 2( ، )126/ 2( ، )24/ 2ٓ : ُٕجؿ اًِٞقخ ًٚذهٌل )أٟر ُث٤ ( 3
 ( .523/ 2( ، )446/ 2( ، )251/ 1( ، )248/ 1أٟر ُث٤ٓ : ًُٜد ا٤ًٗروق ٓسـ يثػ ) (  4
 ( .185/ 1أٟر ُث٤ٓ : ا٤ًٜٝي٦ ذ اًٗتـ واعاطؿ ) (  5

 ( .321/ 7( ، )92/ 4أٟر ُث٤ٓ : اًًٜـ اًٙؼى ًٌٚٞٝ٘ل ) ( 6

( وهل يثػة ذ يت٥ ال٤ُم ا٤ًِوٕل ٤ٟٞٗ 6632( ح )234/ 4أٟر ُث٤ٓ : ًُتخرج أي ققا٦ٟ ) (  7
 وإص٤ٌش٤ .

 ( .87( ح )123أٟر ُث٤ٓ: ذح ُذاه٥ أهؾ ا٦ًًٜ ٓسـ ؿ٤هل )ص:  (  8

 ( .118( ح )272/ 1) ( ، اًتقطٞد ٓسـ ُٜده34( ح )175/ 1أٟر ُث٤ٓ: اليان ٓسـ ُٜده ) (  9

 ( .38( ح )181/ 1أٟر ُث٤ٓ: اليان ٓسـ ُٜده ) (  12
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 وآظرون، ويُْٜحقن ه٤ ٟحق اًّحٞح. (1)واؾت٤ٕٝٚٛ اًٌٞٝ٘ل 
وىري٥ ُـ هذا آؾتٕال اعتقؾط طٙؿ اًؽُذي قغ احدي٨ س٠ٟف ))طًـ 
صحٞح(( ذ ق٤ٌرة واطدة، قغ ٤ُ اؾتٔٝره اح٤وظ اسـ يثػ ُـ أ٤َ ُرش٦ٌ وؾٓك 

 سل اًّحٞح اعحض واحًـ اعحض.
 ٦ٌَ َح٦ ُرْش ِّ و٘د ٟ٘ؾ اًزريٌ قـ اسـ يثػ ))أن اْجٛع َسل اْحًـ َواً

 َّ َح٦ َواْحًـ، ُتقؾ٦ٓ: َو٤ً ِّ َا َوُهَق اً ُٝ ْٜ ُِ قب ُـ يؾ  ًُ ِحٞح َأْقَاَه٤، ويٚٞف اعَْْٜ
ؿ:  ْقِهِ َ٘ َْٞئْلِ اْظتَص س٤ؾؿ، َوَص٤َر ي٤عًت٘ؾ: َي ٤ َي٤َن وِِٞف ؿٌف ُـ َؿ َُ ويٚٞف اْحًـ، َو

ٌز(( ُُ ْٚق ط٤ُض، َأي   .(2) َهَذا ُط
ٟف ُينب احٙؿ وٟص يام اسـ يثػ ذ ختٍه: )) واًذي ئٝر ز: أ

 "س٤ًّح٦ قغ احدي٨ يا ُينب احًـ س٤ًّح٦. وٕغ هذا يٙقن ٤ُ ي٘قل وٞف 
أقغ رش٦ٌ قٜده ُـ احًـ، ودون اًّحٞح، ويٙقن طٙٛف قغ  "طًـ صحٞح 

 .(3)احدي٨ س٤ًّح٦ اعح٦ْ أىقى ُـ طٙٛف قٚٞف س٤ًّح٦ ُع احًـ((
واعراد واطد ش٤ٜٜٗ ذ  واح٤صؾ: أٟف ىد حٙؿ قغ احدي٨ س٤ٌٕرات خت٦ٗٚ

اًتٌٕػ، يا ذ إـاق))اعجقد واًث٤س٧(( قغ اًّحٞح. وىد حٙؿ قٚٞف س٤ٌٕرات 
خت٦ٗٚ ُع اظتاف اعراد، يا ذ )) اجٞد واً٘قي(( ُع اًّحٞح، ويا ذ))اعٌِف(( 

                                                 
 ( .12/ 7( ، )256/ 4( ، )342/ 2أٟر ُث٤ٓ: اًًٜـ اًٙؼى ) ( 1
 (.374-373/ 1ا٧ًٜٙ قغ ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح ) (  2
 (.44-43اظت٤ّر قٚقم احدي٨ )ص:  ( 3
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 ُع احًـ، ويا ذ ))احًـ اًّحٞح(( ُٕٝا، قغ ٤ُ اؾتٔٝره اح٤وظ اسـ يثػ. 
 ب الجاىٕ: الردد بن حكنناأسلْ

وهق ىري٥ م٤ ؾٌؼ، واًٗرق سٜٞٝا أٟف ه٤ٜ يذير احٙٛل ٤ُٕ، ى٤صدا 
٤ُٜٕم٤، دون أن يٙقن ىّده ُٜٝا اًتٌٕػ س٤ٌٕرة وؾط، وأؿٝر ُـ ضرى قغ هذه 

 آًري٦٘ ال٤ُم أسق قًٞك اًؽُذي.
ٌَُخ٤ِرّي َيَا  ْٞخف اً ِْٞف َؿ ًَ َذا اعّٓٚح، سؾ ؾٌ٘ف إِ رد ِهَ َٗ ِذّي   يْٜ ُِ ))صَؿ إِن اًِؽْ
تٝا ى٤ل: وضدت ِذ  َٙ ُٟ ، َواْسـ طجر ِذ  ّ ٌِ اح ِذ هػ ُخَْتٍه، َواًَزْرَي ّّ َٟ٘ٚف اْسـ اً

 ُُ ِذّي ِذ َطِدي٨  ُِ َُْتّؿ اعَْأ أصؾ اْح٤َوِظ أي َط٤ِزم إًٌدوي سَِِٙت٤ب اًِؽْ ٤ذ ))وَٞؿ  َٕ
٤َل: َهَذا َطِدي٨ طًـ  إٔقغ(( َ٘ د سـ إِْؾَاِقٞؾ َقـ َهَذا احَِدي٨، َو َٛ : َؾ٧ً٠َ ُحَ
 . (1) َصِحٞح((

 وهػه، ًٙـ ُ٘ٞدا س٤لؾ٤ٜد، يا ؾ٠ٞي. (2)واؾت٤ٕٝٚٛ اًدارىٜٓل
 ٤ُ ي٤ٜؾ٥ اع٤٘م.وىد ذير إًٚاء اطتآت يثػة ًتقضٞف ق٤ٌرة اًؽُذي، ٟذير ٤ُٜٝ 

٤ٌَر َط٤ًل ى٤ل اًزريٌ:  ))َوجقز َأن ُيِريد ط٘ٞ٘تٝا ِذ إِْؾ٤َٜد َواِطد س٤ِْقتِ
                                                 

(. و  389/ 1( ، شقضٞف أًٜر إم أصقل إصر )369-368/ 1ا٧ًٜٙ قغ ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح ) (  1
أره ذ ٧ٟٙ اسـ طجر، وٕٚٚف ذ ٟٙتف اًٙؼى، وهل ُٗ٘قدة، واًّٖرى   شتؿ. وئٜر ؾ١ال 

 ( .3235( ح )368/ 5اًؽُذي وضقاب اًٌخ٤ري قٜف ذ ؾٜـ اًؽُذي ، ستح٘ٞؼ : ؿ٤ير )
 (99/  3 ) ، ( 2149 ) ح ( 98/  3  ، ) ( 1294 ) ح ( 143/  2 أٟر ُث٤ٓ: ؾٜـ اًدارىٜٓل ) (  2

 . (2233) ح (136/ 3، ) (2152) ح
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ُتقرا َأو وز٤ُٟل  ًْ َُ ، َوٞجقز َأن يٙقن ؾٛع َهَذا احَِدي٨ ُـ رضؾ ُّرة ِذ َط٤ل َيقٟف 
٦َٟ، صَؿ شرىك َذًِؽ اًرضؾ اعًٛع وارشٗع َط  ٤ َُ َ ْٕ دِق َوا ّّ قرا س٤ًِ ُٝ ِْ ٤ًف إَِم َدَرَض٦ َُ

ِذّي َأو َهػه ُّرة ُأْظَرى، َو٠ْظؼ س٤ًقصٗل، َوىد ُرِوَي َقـ  ُِ ُْٜف اًِؽْ ُِ ُٕٛف  ًَ ٦ َو ًَ َدا َٕ ًْ ا
َقاِطد هػ ُّرة َوُهَق َىِٚٞؾ.َوَهَذا  ًْ ْٞخ ا َِ َقاِطد قغ اً ًْ هػ َواِطد َأٟف ؾٛع احَِدي٨ ا

ْطتَِال  ِٓ َق أؿ -َوإِن َي٤َن َسٕٞدا  -ا ُٝ ٤ل...َو َ٘ ٤ ُي َُ  ٌف 
سِ  ْٙ َٕ ًْ ٤ده إَِم طًٜف َأو س٤ِ َٝ ِذّي أّدى اْضتِ ُِ َأو َأن احَِدي٨ ،َوْحَتٛؾ َأن يٙقن اًِؽْ

٤ٌَر ُذهٌل ُف س٤ِْقتِ ًَ ِحٞح، َوجٛع  َّ ...َوَأ٧ٟ ِذ َأقَغ َدَرَض٤ت اْحًـ َوأول َدَرَض٤ت اً
َٚؽ شًٙـ إَِم  َٕ ًَ ِذّي  ُِ ٧ٚ شٍف اًِؽْ َُ .  (1) َىّده َهَذا((إِذا َش٠َ ّ ٌِ ْٟتٝك َيَام اًَزْرَي . ا

٤ٌَر  ٨ُْٞ َى٤َل ِذ ُخَْتٍه: ))َوَىقًف طًـ َصِحٞح: س٤ِْقتِ ٠ُْظقذ ُـ اجٕؼي َط َُ َوَسْٕف 
 . (2) ؾٜديـ َأو ُذهٌل((

وىد ْؾ سْٕٝؿ ا٤ًٌٕرة قغ أ٤َ ُـ ىٌٞؾ اظتاف إئ٦ٛ ذ أطقال اًرواة، 
صحٞح، وقٜد سْٕٝؿ طًـ، وىد ذير اح٤وظ اسـ طجر وحديثٝؿ قٜد سْٕٝؿ 

هذا اجقاب ذ ا٧ًٜٙ، وأورد قٚٞف سٕض الؿ٤ٙٓت، وأؿ٤ر إم إ٤ُٙن اجقاب 
 ق٤ٜٝ، وُـ صؿ و٘د ٤ُل إم هذا اجقاب وارش٤ْه، وهذا ٟص ياُف.

ى٤ل اح٤وظ: ))وأض٤ب سٕض اعت٠ظريـ قـ أصؾ الؿ٤ٙل س٠ٟف س٤قت٤ٌر 
دي٨ س٦ًًٌٜ٤ إم أطقال رواشف قٜد أئ٦ٛ احدي٨، و٢ذا ي٤ن صدق اًقصٗل قغ اح

                                                 
 (.376-375/ 1ا٧ًٜٙ قغ ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح ) (  1

 (.384/ 1شقضٞف أًٜر إم أصقل إصر ) (  2
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 وٞٝؿ ُـ يٙقن طديثف صحٞح٤ قٜد ىقم وط٤ًٜ قٜد ىقم ي٤٘ل وٞف ذًؽ. 
ويت٥ٕ٘ هذاس٠ٟف ًق أراد ذًؽ ٕشك س٤ًقاو اًتل ًٚجٛع وٞ٘قل: طًـ 
وصحٞح، أو أشك سـ))أو(( اًتل هل ًٚتخٞػ أو اًؽدد، و٤٘ل: طًـ أو صحٞح، صؿ 

اًٗٝؿ أن اًؽُذي إٟا حٙؿ قغ احدي٨ س٦ًًٌٜ٤ إم ٤ُ قٜده ٓ  يت٤ٌدر إمإن اًذي 
اًتل مع وٝذا ي٘دح ذ اجقاب، ويتقىػ أي٤ْ قغ اقت٤ٌر إط٤دي٨ س٦ًًٌٜ٤ إم هػه، 

اًؽُذي و٤ٝٞ سل اًقصٗل، و٢ن ي٤ن ذ س٤ْٕٝ ٤ُ ٓ اظتاف وٞف قٜد مٕٞٝؿ ذ 
أىرب ُـ اًت٥ٕٞ٘ ٤ًٙن ًٙـ ًق َؾٚؿ هذا اجقاب  -أي٤ْ  -اجقاب صحتف، وٞ٘دح ذ 

 . (1) إم اعراد ُـ هػه، وإي ُٕٞؾ إًٞف وأرشْٞف، واجقاب قا َيرد قٚٞف مٙـ((
))وىٞؾ: جقز أن يٙقن ُراده أن ذًؽ س٤قت٤ٌر وصٗل ختٚٗل وم٤ الؾ٤ٜد 

أي  واحٙؿ، وٞجقز أن يٙقن ىقًف ))طًـ(( أي س٤قت٤ٌر إؾ٤ٜده، ))صحٞح((
 س٤قت٤ٌر طٙٛف، ٕٟف َىٌٞؾ اعٌ٘قل، جقز أن يٓٚؼ قٚٞف اؾؿ اًّح٦.

وهذا يٌٛ قغ ىقل ُـ ٓ يٗرد احًـ ُـ اًّحٞح، سؾ يًٛل اًٙؾ 
صحٞح٤، ًٙـ َيرد قٚٞف ٤ُ أورد٤ٟه أوٓ ُـ أن اًؽُذي أيثر ُـ احٙؿ سذًؽ قغ 

 .(2)إط٤دي٨ اًّحٞح٦ الؾ٤ٜد((
، ذ وصٍػ واطٍد،  ـُ وى٤ل ذ ذح اًٜخ٦ٌ: ))و٢ِْن ُم٤ِٕ، أي اًّحُٞح واحً
ـ اعُجتِٝد ذ  ُِ ُدِد اح٤صِؾ  ـٌ صحٌٞح((، وَٚٚؽَ ي٘قِل اًِؽُذِي وهِػه: ))طدي٨ٌ طً

                                                 
 (.478-477/ 1ا٧ًٜٙ قغ يت٤ب اسـ اًّاح ) (  1
 (.478-477/ 1ا٧ًٜٙ قغ يت٤ب اسـ اًّاح ) (  2
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٨ُْٞ َحّْؾ ُُٜف (1)ا٤ًَِٜىؾِ   َ َق٤ْٜٝ، وهذا َط ٍُ َح٦ِ َأو َى ِّ : هؾ اضت٧ْٕٛ وِٞف ُذوُط اً
ـِ اؾتَِٙؾ اجَٛع سَل اًقصِٗل: و٤َ٘ل: اًَتٗ َُ ُرُد ستَٚؽ اًِرواي٦ِ.وُقِرَف هذا ضقاُب 

ُُٞف! ْٗ َٟ ْلِ إص٤ٌٌت ًذًؽ اًّ٘قِر و َٗ ـِ اًّحِٞح: وٗل اجِٛع سَل اًَقص ـُ ى٤ٌس ق ًَ  احَ
جتِٝد َأْن ٓ  ُٛ ِِٚف اْىَت٣ ًٚ ؾ اجقاب: أّن شرُدَد أئ٦ٛ احدي٨ ذ ط٤ِل ٤ٟى َّ وُحَ

ِف قَٜد ىقٍم، صحٌٞح س٤قت٤ٌِر ي ِٗ ـٌ س٤قت٤ٌِر وْص ًَ ٤ُ٘ٞل وِٞف: َط ّٗف س٠طِد اًقصٗل، و
ُف َأْن ي٘قَل:  َ٘ َٟف ُطِذف ُُٜف طرُف اًؽُدِد: َٕن ط ِف قٜد ىقٍم، وه٤ي٦ُ ٤ُ وِٞف َأ ِٗ وْص

ـٌ َأو صحٌٞح " َدُه.وقغ هذا وا "طً ْٕ ـ اًذي َس ُِ ، وهذا يا ُطِذَف َطْرَف إًٓػ 
ـ  ىَٞؾ  ُِ ـٌ صحٌٞح(( دوَن ٤ُ ىَٞؾ وِٞف ))صحٌٞح((: َٕن اجزَم أىقى  وِٞف: ))طً

ْلِ ٤ًُٕ قغ  َٗ ِؾ اًَتُٗرُد و٢ِـاُق اًَقص ُّ اًؽدد، وهذا ط٨ٞ اًتٗرد.وإٓ إِذا   َحْ
.وقغ هذا وا ىَٞؾ  ـٌ احدي٨ يٙقن س٤قت٤ٌِر إؾ٤ٜديـ: أطُدم٤ صحٌٞح، وأظر طً

ـٌ صحٌٞح  ًَ ٕن يثرة  -إذا ي٤ن ورداً -(( وقَق ٤ُ ىَٞؾ وِٞف: ))صحٌٞح(( و٘طْ وِٞف: ))َط
 . (2)  آًرق شِ٘قي((

                                                 
ًْ٘ٓع س٤ًؽدد )اْح٤َِصؾ ُـ اعُْْجَتٝد(  (  1 ُدد ( َأي و٤جٛع َسَٜٞٝا ًٕدم ا ىٞؾ ى٤ل ُا قك ا٤ً٘ري: )) وَٚٚؽَ

٦ َٛ َئِ ْٕ ُدد ُهَق ا ٨ُْٞ ضٕؾ َو٤قؾ اًَؽَ ٤ َي٠ِْي ِذ ُحَّؾ اْجَقاب َط َُ َٟف ُي٤َِٜذ  ، َوُيٛٙـ َأن ُي١ََول س٠َِن وِِٞف : إِ
ق  ًَ ِٜل  ْٕ َا ُهَق ُـ أضؾ اعُْْجَتٝد َي َٟ ٦ احَِدي٨ ًٚٛجتٝد، و٢ّن شرددهؿ إِ َٛ قا: اعَُراد س٤ًؽدد اْح٤َِصؾ ُـ َأئِ ًُ َى٤

قا: طًـ. وؽددوا َصِحٞح ٓؾتدل  ًُ ق َى٤ ًَ ِحِٞح، َوَيَذا  َّ ًَِئَا ْجزم اعجتُٝد اعُْْجَتٝد سِِف ُثؾ اؾتدًٓف س٤ًِ
 َٓ ٤ َو ْٟتٝك((.ذح ٟخ٦ٌ اًٗٙر )ص : س٠ََِطِدِمَ ِحٞح َأو جْرى اْحًـ. ا َّ  (.299 ُجريف جْرى اً

( . وى٤رن سٜ٘ؾ اًًخ٤وي قـ ؿٞخف ذ  211 – 212ٟزه٦ أًٜر ذ شقوٞح ٟخ٦ٌ اًٗٙر ) ص :  (  2
( ويذا ا٤ًٌ٘قل قٜف ذ ا٧ًٜٙ اًقو٦ٞ سا ذ ذح ا٦ًٕٞٗ 125/ 1وتح اع٨ٖٞ سنح أ٦ًٞٗ احدي٨ )

 ( .179/ 1( واًًٞقـل ذ شدري٥ اًراوي ذ ذح ش٘ري٥ اًٜقاوي )299-321/  1 )
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وىد ٟ٘ؾ ا٤ًٌ٘قل هذا اجقاب قـ ؿٞخف، وى٤ل: ))وهق اًذي ارش٤ُْه، وٓ  
 . (1) ه٤ٌَر قِٚٞف((

٤... َوَهَذا اْجَ  َٝ ِط ٦ٌَِ َوَذْ ِْٞف ِذ اًُْٜخ َٚ ك َق َِ َُ ِذي  ًَ َقاُب وى٤ل اًًٞقـل:))َوُهَق ا
ـِ َيثٍِػ(( َاِح َواْس َّ ـِ اً ـْ َضَقاِب اْس ُِ َرَي٥ٌ  ُُ(2). 

،  ى٧ٚ: وهق اًذي أؿ٤ر إًٞف ذ ا٧ًٜٙ س٘قًف: ))وإي ُٕٞؾ إًٞف وأرشْٞف((
 ًٜٙف طرره أيثر ذ ذح اًٜخ٦ٌ.

))أَن احدي٨َ إْن ي٤َن ُتٕدَد الؾ٤ِٜد، و٤ًقصُػ  واح٤صؾ يا ي٘قل ا٤ًٌ٘قل:
ـٌ راضٌع إم ا َٟف ىَٞؾ: ))طدي٨ٌ طً ، أو إؾ٤ِٟٞد، ي٠ ـِ حدي٨ِ س٤قت٤ٌِر الؾ٤ٜدي

س٤لؾ٤ِٜد اًٗاي، صحٌٞح س٤لؾ٤ِٜد اًٗاي((، وإْن ي٤َن احدي٨ُ وردًا و٤ًقصُػ وىَع 
سْٕٝؿ ي٘قُل:  -ي٤ًؽُذِي  -سح٥ًِ اظتاِف ا٤ًِٜ٘د ذ راويِف، وػى اعجتُٝد ُُٜٝؿ 

: ص٦ٌ٘، وٓ يؽّضُح قٜده ىقُل واطٍد ُٜٝا، أو يؽضُح، صدوٌق ُثًا، وسْٕٝؿ ي٘قُل 
ـٌ قَٜد  ـٌ صحٌٞح((، أي: طً وًُٜٙف أراَد أْن يَِػ إم ياِم ا٤ًِٜس وِٞف، وٞ٘قَل: ))طً
: َٕن راويِف قٜدهؿ ص٦ٌ٘، وهَق  ـَ ىقٍم: َٕن راويِف قَٜدهؿ صدوٌق، صحٌٞح قَٜد آظري

                                                 
 ( .299/ 1ا٧ًٜٙ اًقو٦ٞ سا ذ ذح ا٦ًٕٞٗ ) (  1

 ( .179/ 1شدري٥ اًراوي ذ ذح ش٘ري٥ اًٜقاوي ) ( 2
أ٤ُ ضقاب اسـ يثػ و٘د ؾٌؼ، وأ٤ُ ضقاب اسـ اًّاح و٘د ى٤ل سٕد إيراده إؿ٤ٙل اجٛع سل 

ـِ ، أطُدم٤ اًٚٗٔ َٟذًَؽ راضٌع إم الؾ٤ِٜد ، و٢ذا ُروَي احدي٨ُ اًقاطُد س٢ؾ٤ٜدي ل :)) وضقاُسُف : أ
ـٌ  ًَ َُٟف ط ـٌ صحٌٞح ، أي إ ًَ َُٟف طدي٨ٌ َط ِٗٞف : إ ًَ ْٟٞؼ ا ـٌ وأظُر إؾ٤ٌٜد صحٌٞح ، اؾت٤َ٘م أ ًَ إؾ٤ٌٜد َط

 ( .112ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  س٦ًًٌِٜ٤ إم إؾ٤ٍٜد ، صحٌٞح س٦ًًٌِٜ٤ إم إؾ٤ٍٜد آظَر(( .
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قِٓن((، أو سح٥ًِ شردِد اعجتِٝد ًِٟٗف ذ اًراوي، ُٟٔػ ىقِل اًِٗ٘ٞف: ))ذ اع٦ًِ٠ً ى 
٤ِظ، وٟحق ذًَؽ إم  ّٗ وت٤رًة ي١ديِف اضت٤ٝدُه س٤قت٤ٌِر طديثِف وقروِف قغ طدي٨ِ اح
َٟف  ـٌ أو صحٌٞح، وه٤يتُف: أ ىّقِر وٌِٓف، وش٤رًة إم م٤ُِف، و٠ُٟٙف طٜٞئٍذ ى٤َل: طً

ٝؿ.. ُِ  .طذَف ي٦ٛٚ ))أو((، وطذُو٤ٝ ؿ٤ئٌع ذ يا
ـ أض٤َب وِٞف ُـ هِػ شٍّٗٞؾ أظ٠َٓ، وهَق أن   َُ ويتٗرُع قغ هذا اجقاِب ؾ١ال 

ـٌ صحٌٞح((؟  ي٤َ٘ل: أُيا أروع؟ ٤ُ ي٤ُ٘ل وِٞف: ))صحٌٞح(( و٘ط، أو ٤ُ ي٤ُ٘ل وِٞف: ))طً
ـ ًُف إٓ ُٙ ُف إْن ي٤َن ُتٕدَد الؾ٤ِٜد، وا ُمَِع اًقص٤ِٗن وِٞف أقغ ِم٤َ   ي َٟ  واجقاُب: أ
َُٟف زاَد قِٚٞف س٤ًٓريِؼ اح٦ًِٜ، وإْن ي٤َن وردًا، وا أورَد وصُٗف  إؾ٤ٌٜد واطٌد صحٌٞح: ٕ

 .(1)س٤ًّح٦ِ أقغ: ُٕٟف ٓ َشرُدَد وِٞف، واهُ أقُٚؿ((
وقغ يؾ ط٤ل ُـ إطقال اعذيقرة وذير احٙٛل اطت٤ٞط ًٚحدي٨، ؾقاء 

قس٤ ي٤ن س٤قت٤ٌر ط٤ًل أو ز٤ُٟل أو وصٗل أو  ُِ َُ ُذهٌل، وؾقاء ي٤ن احدي٨ 
صح٦ وط٤ًٜ: و٢ٟف ًق أهدر أطد إُريـ ي٤ن ٍُ٘ا، و٤ٙن ذ مٕف اطت٤ٞط ذ 

 احٙؿ قٚٞف.
 فاٜــــدٗ:

ى٤ل اسـ طجر ذ ))ا٧ًٜٙ((، ذ ؿ٠ن ))ًُتخرج أي قك آًقد قغ 
 اًؽُذي(( اعٌٓقع س٤ؾؿ ))ختٍ إط٤ٙم((: ))وي٧ٟ٤ رط٦ٚ أي قك آًقد
سٕد رط٦ٚ اًؽُذي، وٚؿ يٚؼ ققاز ؿٞقظف ي٘ت٦ٌٞ، وًٜٙف ؿ٤ريف ذ أيثر ٤ُُِف، 

                                                 
 ( .321-299/ 1ا٧ًٜٙ اًقو٦ٞ سا ذ ذح ا٦ًٕٞٗ ) (  1
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واؾتخرج قغ يت٤سف يا ى٤ل ؿٞخ٤ٜ، وؾٛك يت٤سف ))يت٤ب إط٤ٙم((. واًدًٞؾ قغ  
صح٦ يقن يت٤سف ًُتخرض٤ قغ اًؽُذي أٟف حٙؿ قغ يؾ طدي٨ سٜٔػ ٤ُ حٙؿ 

ي٤٘ل: ))هذا طدي٨ طًـ((، ي٤٘ل:  قٚٞف اًؽُذي ؾقاء، إٓ أٟف يٕؼ س٘قًف:
))طدي٨ طًـ صحٞح((، ٓ جزم سٌء ُـ ذًؽ.وهذا م٤ يِ٘قي أٟف ٟ٘ؾ يام 

 .(1) هػه وٞف وهق اًؽُذي، ٤َٕ ق٤ٌرشف س٤ٜٕٝٞ((
  اأسلْب الجالح: الراٛٗ مً العَدٗ

وذًؽ طل يٙقن ذ الؾ٤ٜد راو وٕٞػ: و٢ن اعحدث يؼأ ُـ قٝدة 
قغ هذا اًراوي، وهذا إٟا ي٘ع ه٤ًٌ٤ ذ يت٤ب ُـ اًتزم اًّحٞح  احدي٨ س٢ط٤ًتف

 وٟحقه.
اَءَة  : )) وىد شرضؿ اخ٥ٞٓ ذ اج٤ُع َؼَ ًْ َط ِذ ِرَواَيتِِف ا ـْ َرَوى َطِديًث٤ اْؿَؽَ َُ

َدشِفِ  ْٝ ـْ ُق ُِ )) (2). 
: ظرج ُـ َهَذا َأٟف  اًَراسِع ى٤ل اًزريٌ قٜد اًٙام قغ رواي٦ إًْٞػ: ))

ِدِد ِذ )) ْ٘ ٦ َأُسق ؿ٦ُ٤ اعَْ َُ ا َٕ ًْ ٤ُه ا َٙ َع شٌٜٞٞف، َوىد َط َُ  َٓ ِٕٞػ إِ َْ  َٓ جقز ِرَواَي٦ اً
ٌدع ًْ ُُصقل، َوَى٤َل: إِن  يت٤ب ا ْٕ ف َوا ْ٘ ِٗ ًْ (( َقـ مع ُـ اعُْحدصل واعح٘٘ل َوأهؾ ا

 ْٞ َٚ ٤ َق َُ قَن. َى٤َل: َم٤َق٦ ُـ أهؾ احَِدي٨ يت٤ًهٚقن ِذ َذًِؽ، َوُهَق ظاف  ُ٘ ِ٘ ِف اعَُْح
َققٞد ))ُـ  ًْ َٓ دظؾ َح٧ ا ِٖل َأن ُيٌُٜٞف إِن قٚؿ، َوإِ ٌَ َق ظ٠ٓ، سؾ َيْٜ ُٝ َوُـ ش٤ًهؾ وِِٞف َو

                                                 
 (.131-432/ 1ا٧ًٜٙ قغ يت٤ب اسـ اًّاح ) (  1

 (.98/ 2اج٤ُع ٕظاق اًراوي وآداب ا٤ًًُع ) (  2
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ٛدا((  َٕ َت ُُ  . (1) يذب َقَك 
٦َٟ إِذا  ٦ َوَهػه ُـ أهؾ اًّدي٤ َٛ د سـ إِْؾَح٤ق سـ ُظَزْي َٛ ٤م ُحَ َُ ى٧ٚ: َوِهََذا َي٤َن اِل

َع َسَراَءة ُـ قٝدشف((روى َطِديث َُ ٦ٗ َى٤َل: َطدص٤َٜ وَان  ِّ ِذِه اً  .(2)٤ ِهَ
((  اعجروطل )) ومـ ذيره٤ هػ اسـ ظزي٦ٛ: اسـ ط٤ٌن، وىد ذيره٤ ذ يت٤سف

ذ س٦ْٕ قن ُقو٤ٕ، وأط٤ل ذ صحٞحف قٚٞف، و٤ٟٝٚ٘ اًدراىٜٓل واًٌٞٝ٘ل 
٤ًًن اعٞزان(( قـ وهػهؿ قـ اسـ ظزي٦ٛ ذ ُقاوع، و٤ٟٝٚ٘ اسـ طجر ذ ))

 م٤ق٦،  ذ قنات اعقاوع، وهذه أُث٦ٚ قغ ٤ُ ذير٤ٟ:
َراِوُي،  ْٙ ٌَ ًْ ى٤ل اسـ ظزي٦ٛ ذ صحٞحف: ))َطَدَص٤َٜ ُسَْٜداٌر، َطَدَص٤َٜ َأُسق َسْحٍر ا

ـْ َرُؾقِل اهَِ ٤ٌٍَس، َق ـِ َق ـِ اْس ٤َِٓرِدِي، َق ُٕ ًْ ـْ َأِي َرَض٤ٍء ا  َصَغ اهُ َطَدَص٤َٜ إِْؾَاِقُٞؾ، َق
ٍِٚؿ  ًْ ُُ ـُ  ٍر: ُهَق إِْؾَاِقُٞؾ ْس ْٙ ِؼ َمَْرٍة.َى٤َل َأُسق َس ِِ ْق سِ ًَ قا ا٤ًََٜر َو ُ٘ َؿ َى٤َل: اَش َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ َق

                                                 
 ذير هذا ق٥ٞ٘ ذيره سٕض إط٤دي٨ ذ وْؾ رض٥ قـ اح٤وظ اسـ ق٤ًير، واٟت٤٘ده٤ قٚٞف (  1

ََط٤ِدي٨ اعَُْٜٙرة، و٘دره  ْٕ س٘قًف : )) َوي٧ٜ أود َأن اْح٤َوِظ   ي٘ؾ َذًِؽ : َو٢ِن وِِٞف ش٘ريرا ع٤ وِِٞف ُـ ا
ِْٞف َوؾٚؿ سَِحِدي٨ يرى َأٟف يذب، َوًٜٙف  َٚ َي٤َن ) أضَؾ ( ُـ َأن حدث َقـ َرُؾقل اه صغ اه َق

 َ ْٕ َْقَال، َوَهَذا ضرى ِذ َذًِؽ قغ َق٤َدة َم٤َق٦ ُـ أهؾ ا ْٕ ٤ئِؾ ا َْ َط٤ِدي٨، يت٤ًهٚقن ِذ َأَط٤ِدي٨ َو
ِٖل َأن يٌل أُره إن قٚؿ ،  ٌَ ُُصقل و٤ًٗ٘ف ظ٠ٓ ، سؾ َيْٜ ْٕ ََٚاء ا ٘ل ُـ أهؾ احَِدي٨ َوقٜد ُق ِ٘ ِقْٜد اعَُْح

ِْٞف َوؾٚؿ )) ُـ طدث قٜل سَِحِدي َٚ َققٞد ِذ َىْقًف صغ اه َق ًْ َٓ دظؾ َح٧ ا َق َوإِ ُٝ ٨ يرى َأٟف يذب َو
٤ِذسل (( . ا٤ًٌق٨ قغ إ٤ٟٙر اًٌدع واحقادث )ص:  َٙ ًْ  ( .75أطد ا

هذا وطدي٨ ))ُـ يذب قك(( ُـ إط٤دي٨ اعتقاشرة قٜف قٚٞف اًّاة واًًام، اعروي٦ ذ أيثر 
 دواويـ الؾام.

 (.323/ 2ا٧ًٜٙ قغ ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح ) (  2
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ُل،   ِٙ َدشِف((اعَْ ْٝ ـْ ُق ُِ ٤ َأْسَرُأ  َٟ  .(1) َوَأ
 .(2) ى٧ٚ: إؾاقٞؾ سـ ًُٚؿ اعخزوُل اعٙل: ُتٗؼ قغ وٕٗف

ُي، وى٤ل:))َورَ  ِ ٍْ ٌَ ًْ ِزيِز ا َٕ ًْ ٌِْد ا ـُ َق ْلُ ْس َٙ َدِة َوى ُؾ ْٝ َدشِِف َوُق ْٝ ـْ ُق ُِ ٤ َسِرٌئ  َٟ َوَأ
ُف َي٤َن َرِديَػ  َأسِٞفِ  َٟ ٤ٌٍَس َأ ـِ َق ِؾ ْس ْْ َٗ ًْ ـِ ا ٤ٌٍَس َق ـُ َق قُل: َطَدَصِٜل اْس ُ٘ ُتُف َي ْٕ ِٛ َى٤َل َأِي َؾ

َٚؿَ  ِْٞف َوَؾ َٚ ُر  َرُؾقِل اهَِ َصَغ اهُ َق ُٔ ٤َء، َوَيْٜ ًَ ُؾ ُيَاِطُظ اًِٜ ْْ َٗ ًْ َؾ ا َٕ َيْقَم َقَرَو٦َ، َوَج
َؾ  َٕ ِف، َوَض ِٗ ْٚ ـْ َظ ُِ َِٞدِه  ُف سِ َٝ ُف َوْض ِ ٍْ َؿ َي َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ َؾ َرُؾقُل اهَِ َصَغ اهُ َق َٕ ، َوَض ـَ ِٝ ْٞ ًَ إِ

٤َل َرُؾقُل اهَِ َصَغ ا َ٘ ، َو ـَ ِٝ ْٞ ًَ َتك ُيَاِطُظ إِ َٗ ًْ ـَ َأِظل إَِن َهَذا َيْقٌم ا َؿ: َي٤ اْس َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ هُ َق
ُف(( ًَ َر  ِٗ ُف ُه َٟ ٤ ًَ ُه َوًِ َ ٍَ ُف َوَس َٕ ْٛ ََٚؽ وِِٞف َؾ َُ ـْ  َُ (3) . 

 .(5)، وأسقه ختٚػ وٞف يذًؽ(4)ى٧ٚ: وُؾٙل ختٚػ وٞف، إم اًّدق ٤ُ هق
٤َِٓط،  ًْ ُٗ ًْ ِدُل س٤ِ َٕ َْٞاَن اعُْ َٚ ـِ ُؾ ْلِ ْس ًَ ـُ اْحُ ٤َٟ َقِكُ ْس وى٤ل اسـ ط٤ٌن:))َأْظَؼَ
، َى٤َل:  َداِيُ ْٛ َ ٍٞد اْه ِٕ ـُ َؾ َُد ْس ْْ : َطَدَص٤َٜ َأ َٓ ِِٕػُي س٤ِعَْْقِصِؾ، َى٤ َِ ٦َ اً ًَ ٤ َْ ـُ َو َراُن ْس ْٛ َوِق

                                                 
 (.2429(ح)94/ 4صحٞح اسـ ظزي٦ٛ ) (  1
 (.37(، ديقان ا٤ًْٕٗء ًٚذهٌل )ص: 122/ 1ا٤ًْٕٗء واعؽويقن ٓسـ اجقزي ) (  2
 (.2832(ح)262/ 4صحٞح اسـ ظزي٦ٛ ) (  3

(، ا٤ًُٙؾ ذ و٤ٕٗء 432/ 6(، اًث٤٘ت ٓسـ ط٤ٌن )227/ 4اجرح واًتٕديؾ ٓسـ أي ط٤شؿ ) (  4
(، 627/ 4(، ش٤ريخ الؾام )5/ 2قزي )(، ا٤ًْٕٗء واعؽويقن ٓسـ اج544/ 4اًرض٤ل )

 (.424/ 5إيال هذي٥ اًٙال )
/ 5( ، اًث٤٘ت ٓسـ ط٤ٌن )392/ 5(، اجرح واًتٕديؾ ٓسـ أي ط٤شؿ )97/ 2اًث٤٘ت ًٕٚجك ) (  5

 (.362/ 9( ، ٤ًًن اعٞزان ٓسـ طجر )124
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َرِج،   َٗ ًْ ـُ ا ٌَُغ ْس ٌِْد اعَِِْٚؽ، َطَدَص٤َٜ َأْص ـِ َق ـْ َيِزيَد ْس ٤ِؾِؿ، َق َ٘ ًْ ـُ ا ـِ ْس َ ْْ ٌُْد اًَر َى٤َل: َطَدَص٤َٜ َق
ـْ َأِي ُهَرْيَرَة، َى٤َل: َى٤َل َرُؾقُل اهَِ صغ اه  ِي َق ُؼِ ْ٘ ـِ اعَْ ـِ َأِي ٟٕٞؿ ا٤ً٘رىء، َق ٤َٟوِِع ْس َو

َِٞدِه إَِم وَ  َا ؾؽ وٓ قٚٞف وؾٚؿ: إذا َأْو٣َ َأَطُدُيْؿ سِ ُٝ َْٜٞ َْٞس َس ًَ  طج٤ب، وٚٞتقو٠.ْرِضِف، َو
ٍْٞؿ  َٕ ُٟ ـِ َأِي  ى٤ل أسق ط٤شؿ ري اه ش٤ٕم َقُْٜف: اْطتَِج٤ُض٤َٜ ِذ َهَذا اْخََؼِ س٤َِٜوِِع ْس

ٌِْد اعَِِْٚؽ  ـَ َق ََن َيِزيَد ْس ِٕ ٌِْد اعَِِْٚؽ اًَْٜقَوِكِ  ـِ َق ٤َٟ ُُدوَن َيِزيَد ْس ْأ ذ يت٤ب  ـ قٝدشفَشَؼَ
 .(1)ا٤ًْٕٗء((

ـُ إِْسَراِهَٞؿ  َْزِدُي َى٤َل: َطَدَص٤َٜ إِْؾَح٤ُق ْس ْٕ ٍد ا َٛ ـُ ُحَ ٌُْد اهَِ ْس ٤َٟ َق وى٤ل: ))َأْظَؼَ
ى٤ل: أظؼ٤ٟ طًل سـ قك اجٕٗل قـ احًـ سـ احر قـ ا٤ً٘ؾؿ سـ خٞٛرة َى٤َل: 

ٍْٞس َى٤َل  ـُ َى ٦ُ ْس َٛ َ٘ ْٚ َِٞدي َق َِٞديَأَظَذ سِ َِٞدي  : َأَظَذ سِ قٍد َى٤َل: َأَظَذ سِ ُٕ ًْ َُ ـُ  ٌُْد اهَِ ْس َق
 ٌَ ِٞ َٓ ََٚقاُت َواً َّ ٤َُٞت هَِِ َواً َد: اًَتِح ُٝ َِ ِٜل اًَت ْٛ ِٚ َٕ َؿ َو َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ ٤ُت َرُؾقُل اهَِ َصَغ اهَُ َق

٦َُ اهَِ ْْ َْٞؽ َأُه٤َ اًٌَُِٜل َوَر َٚ َاُم َق ًَ َامُ اً ًَ َل   َوَسَرَي٤ُشُف اً ٤ِحِ َّ ٤ٌَِد اهَِ اً ٤َْٜٞ َوَقَغ ِق َٚ َق
ـُ اْحُِر: َوَزا ـُ ْس ًَ ُف.َى٤َل اْحَ ًُ ًدا َقٌُْدُه َوَرُؾق َٛ ُد َأَن ُحَ َٝ َٓ اهَُ َوَأْؿ َف إِ ًَ َٓ إِ ُد َأْن  َٝ َدِي َأْؿ

ْؾ٤َٜدِ  ـُ َأَس٤َن ِهََذا اْلِ ُد ْس َٛ ْؿ. وِِٞف ُحَ ُ٘ ٧َْٚ َهَذا َو٢ِْن ِؿْئ٧َ َو  : َى٤َل: َو٢َِذا ُى
ٌٞػ  ريَى٤َل أسق ط٤شؿ  ِٕ ـُ َأَس٤َن َو ُد ْس َٛ ٤َٟ ُـ قٝدشفاه ش٤ٕم َقُْٜف: ُحَ ْأ  َىْد َشَؼَ

 .(2)ذ يت٤ب اعجروطل((
                                                 

( ، 1118)( ح 422-421/ 3صحٞح اسـ ط٤ٌن=الط٤ًن سؽش٥ٞ صحٞح اسـ ط٤ٌن ) (  1
 ( .122/ 3اعجروطل )

 (.262/ 2( ، اعجروطل )1963( ح )295-294/ 5صحٞح اسـ ط٤ٌن ) (  2
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ـِ وى٤ل اًدارىٜٓل  ـُ إِْؾَح٤َق ْس ُد ْس َٛ ك ، ص٤ٜ ُحَ ًَ ـِ ِقٞ ـُ إِْسَراِهَٞؿ ْس :))َطَدَص٤َٜ َقِكُ ْس
ـُ  ٌِْد اهَِ ، َى٤َل اْس ـِ َق ِؿ ْس َٙ ـِ اْحَ َْزَة ، َق َْ ـُ  َٞك ْس ـُ ُطْجٍر ، ص٤ٜ َحْ ٦َ ، ٤ٟ َقِكُ ْس َٛ ُظَزْي

 :٦َ َٛ َدشِفِ ُظَزْي ْٝ ـْ ُق ُِ ٤ َأْسَرُأ  َٟ ـِ ا َوَأ َع ، َق ِٛ ُف َؾ َٟ ْقَم َأِي ُهَرْيَرَة ، َأ َُ ـِ  َ ْْ ٌِْد اًَر ـِ َق َقًِِٞد ْس ًْ
٤ ، َى٤َل: َوَذَيْرُت  ًُ ٤ َٕ ـَ ٤َن ، َأَص٤َب  َْ َُ ـْ َر ُِ َِٟزَ ِص٤ََٞم َأَوِل َيْقٍم  ُف  َٟ َأَس٤ ُهَرْيَرَة ، َيْذُيُر َأ

٤َل  َ٘ ََٚؿ ، َو ِْٞف َوَؾ َٚ َٓ َذًَِؽ ًٌَِِِٜٚل َصَغ اهُ َق ٤َك َو َ٘ َؽ َوَؾ َٛ َٕ ـْ َؽ َو٢َِن اهََ َأ َُ ٤َٞ : َأشَِؿ ِص
َْٞؽ(( َٚ ٤َء َق َْ  .(1) َى

ى٤ل اح٤وظ اسـ طجر: ))احٙؿ هق اسـ قٌد اه سـ ؾٕد إَْيك، وٕٞػ 
 .(2) احدي٨((

ـِ اْحََج٤ِج  ٌَِنٍ َق ُُ ـْ  َقًِِٞد َق ًْ ـُ ا ٦َُٞ ْس ِ٘ ـْ َأسِك وى٤ل اًٌٞٝ٘ل: ))َوَىْد َرَواُه َس َق
ْثَؾ إََوِل. ُِ  ٦ََٞ ِ٘ ـْ َس ْثِِٚف اْحَُج٦ُ، َوِىَٞؾ َق ِٛ قُم سِ ُ٘ ٌٞػ َٓ َش ِٕ ـْ َض٤سٍِر َوُهَق َو  اًُزَسْػِ َق

ـُ َقِغٍ اْح٤َوُِظ َطَدَص٤َٜ  ْلُ ْس ًَ ٤َٟ َأُسق َقِغٍ : اْحُ ٌِْد اهَِ اْح٤َوُِظ َأْظَؼَ ٤َُٟه َأُسق َق َأْظَؼَ
دُ  َٛ ٌَِنٌ  ُحَ ُُ ٦َُٞ َطَدَص٤َٜ  ِ٘ ـُ ُطْجٍر َطَدَص٤َٜ َس ٦َ َطَدَص٤َٜ َقِغُ ْس َٛ ـِ ُظَزْي ـُ إِْؾَح٤َق ْس ـْ ْس ُِ ٤ َأْسَرُأ  َٟ َوَأ

َدشِفِ  ْٝ ـْ َض٤سٍِر. ُق ـِ ِدي٤ٍَٜر َق ِرو ْس ْٛ ـْ َق ٤َة َق ـَ ـِ َأْر ـِ اْحََج٤ِج ْس  َق
ـْ َض٤سٍِر َرِيَ  ٤ٍَٓء َق ـْ َق صغ اه قٚٞف -ُْٜف َى٤َل َى٤َل َرُؾقُل اهَِ اهَُ قَ  َوَق

َر ُدوَن  -وؾٚؿ ْٝ َُ ٤َء، َوَٓ  َٗ ـَ إَِٓ إَْي ُٝ ٤َُٞء، َوَٓ ُيَزِوْض ٤َء إَِٓ إَْوًِ ًَ : َٓ ُيَزِوِج اًِٜ
ِة َدَراِهَؿ.  َقْنَ

                                                 
 (.2249(ح)144/ 3ؾٜـ اًدارىٜٓل ) (  1
 (.728/ 15إح٤ف اعٝرة ) (  2
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َدشِِف:َى٤ِئُؾ َىْقًِِف :    ْٝ ـْ ُق ُِ ٤ َأْسَرُأ  َٟ ٦َ(( َوَأ َٛ ـُ ُظَزْي  .(1) اْس
ٌَِنُ هق ُُ ٍْٞد. ى٤ل اًٌخ٤ري: ُٜٙر احدي٨ ى٧ٚ:  ٌَ ـُ ُق . وى٤ل أْد: (2) اْس

ْقُوقَق٦ يذب َُ ء يْع احَِدي٨(3)َأَط٤ِديثف َأَط٤ِدي٨  ْ ٌَ َْٞس سِ ًَ . وى٤ل (4). وى٤ل ُرة: 
٤ َٝ ْٞ َٚ َٓ ُيَت٤َسُع َق وُك اْحَِدي٨ِ، َأَط٤ِديُثُف  ْؽُ َُ  .(5)اًدارىٜٓل: 

ـُ َأْقَلَ  َْقَغ ْس ْٕ ٌُْد ا َدشِفِ وى٤ل: ))َوَرَوى َق ْٝ ـْ ُق ُِ ٤ َأْسَرُأ  َٟ ـِ َأِي َوَأ َٞك ْس ـْ َحْ ، َق
 ٧ِ َٕ ََٚؿ: إَِذا ُوِو ِْٞف َوَؾ َٚ َر َى٤َل: َى٤َل َرُؾقُل اهِ َصَغ اهَُ َق َٛ ـِ ُق ـِ اْس ـْ ُقْرَوَة، َق َيثٍِػ، َق

٠َُْٞيِؾ اًرَ  ْٚ ٦ِ، اع٤َِْئَدُة َو َٕ ّْ َ٘ ًْ ـْ ِذْرَوِة ا ُِ  َٓ ِف، َو ًِ َٓ َي٠ُْيْؾ ِم٤َ َسْلَ َيَدْي َضِٚٞ ُضُؾ ِم٤َ َيِِٚٞف، َو
َٓ َيْرَوُع َيَدُه وَ  قُم َرُضٌؾ َطَتك ُشْرَوَع اع٤َِْئَدُة، َو ُ٘ َٓ َي ـْ َأْقَاَه٤، َو ُِ َي٦ُ  َؼَ ًْ َا َش٠ْشِِٞف ا َٟ إِْن َو٢ِ

ك َأْن َؿٌَِع، َطَتك َيْرَوَع ا ًَ ٌُِض َيَدُه، َوَق ْ٘ َٞ ُف، َو ًَ ِْجُؾ َضِٚٞ ُُ ِذْر، َو٢َِن َذًَِؽ  ْٕ ُٞ ًْ ْقُم، َو َ٘ ًْ
٤ِم َط٤َض٦ٌ(( َٕ َٓ ُف ِذ اً ًَ قَن  ُٙ  . (6)  َش

وى٤ل إً٘ٞك: ض٤ء  ى٧ٚ: وقٌد إقغ سـ أْقَل. ى٤ل اًدارىٜٓل: ًٞس سث٦٘.
 .(7)س٠ط٤دي٨ ُٜٙرة ًٞس ٤ُٜٝ رء حٗقظ

                                                 
 (.133/ 7اًًٜـ اًٙؼى ) (  1
 (.11/ 8اًت٤ريخ اًٌٙػ ) (  2
 (.369/ 2قٌد اه ) إًٚؾ وُٕرو٦ اًرض٤ل ْٕد رواي٦ اسٜف (  3
 (.382/ 2إًٚؾ وُٕرو٦ اًرض٤ل ْٕد رواي٦ اسٜف قٌد اه ) (  4

 (.358/ 4ؾٜـ اًدارىٜٓل ) (  5
 (.46/ 8ؿ٥ٕ اليان ) (  6

 (.529/ 2(، ُٞزان آقتدال )62/ 3ا٤ًْٕٗء اًٌٙػ ) ( 7
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َِٚقُي ِىَراَءًة   َٕ ًْ ـِ َداُوَد ا ْلِ ْس ًَ ـُ اْحُ ُد ْس َٛ ـِ ُحَ ًَ ُِٞد َأُسق اْحَ ًَ ٤َٟ اً وى٤ل: ))َوَأْظَؼَ
ٍد َط٤ َٛ ٤َٟ َأُسق ُحَ : َأْظَؼَ َٓ َاًء َى٤ ُْ َُف اهَُ إِ ِْ ٤ِي َر َ٘ ًْ ـِ ا ًَ ـُ اْحَ َُد ْس ْْ ٍر َأ ْٙ ِْٞف، َوَأُسق َس َٚ ِض٥ُ َق

ََد  ْْ ـُ َأ ٍد اعَْْرَوِزُي ْس َٛ ـُ ُحَ ٥ٍِٜٞ، َطَدَص٤َٜ َط٥ٌُِٞ ْس ُُ ـُ  ، َطَدَص٤َٜ َقٌُْد اًَرِطِٞؿ ْس ُٓقِدُ اً
٤ٌٍَس، َى٤َل: َى٤َل  ـِ َق ـِ اْس َراَن، َق ْٝ ُِ ـِ  قِن ْس ُٛ ْٞ َُ ـْ  ٤ِئِغ، َق َّ ـْ إِْسَراِهَٞؿ اً َطَدَصِٜل َأِي َق

ِْٞف وَ  َٚ ٤ٌََدُة ِؾِتَل َؾ٦ًَٜ َرُؾقُل اهَِ َصَغ اهُ َق ُف ِق ًَ  ٧ٌَْ ـْ َص٤َم َيْقَم َق٤ُؿقَراَء ُيتِ َُ ََٚؿ:  َؾ
ـْ  َُ ٍَٚؽ، َو َُ ِف  َٓ ِة آ ـْ َص٤َم َيْقَم َق٤ُؿقَراَء ُأْقِٓل َصَقاَب َقَنَ َُ ٤، َو َٝ ُِ ٤َٞ ٤ َوِى َٝ ُِ ٤َٞ ِّ سِ

ٍر، وَ  ِٛ َت ْٕ ُُ ًِْػ َط٤ٍج َو ـْ َص٤َم َيْقَم َق٤ُؿقَراَء ُأْقِٓل َص٤َم َيْقَم َق٤ُؿقَراَء ُأْقِٓل َصَقاَب َأ َُ
ـْ  َُ ٌِْع َؾَاَواٍت، َو ُف َأْضُر َؾ ًَ ـْ َص٤َم َيْقَم َق٤ُؿقَراَء ُيت٥َِ  َُ ٍٞد، َو ِٝ ِف َؿ َٓ ِة آ َصَقاَب َقَنَ

ٍد  َٛ ٦ِ ُحَ َُ َر ِقَْٜدُه َمُِٞع ُأ َٓ َا َأْو َٟ ٠َ َٙ ـٌ ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء َو ُِ ١ْ ُُ َر ِقَْٜدُه  َٓ َاُة َأْو َّ ِْٞف اً َٚ َق
ٍد َصَغ  َٛ ٦ِ ُحَ َُ َراِء ُأ َ٘ َؿ َمَِٞع ُو َٕ ـْ َا َأ َٟ ٠َ َٙ ٤ ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء َو ًٕ ٌََع َض٤ِئ ـْ َأْؿ َُ َاُم، َو ًَ  َواً
َح َيَدُه َقَغ َرْأِس َيتٍِٞؿ ِذ َيْقِم َق٤ُؿقرَ  ًَ َُ ـْ  َُ ُْؿ َو ََ ُٓق ٌََع ُس ََٚؿ، َوَأْؿ ِْٞف َوَؾ َٚ اَء اهُ َق

َرٍة َقَغ َرْأِؾِف َدَرَض٦ٌ ِذ اْج٦ََِٜ  ْٕ ِؾ َؿ ُٙ ُف سِ ًَ  ٧ْ َٕ ُر َرِيَ اهَُ َقُْٜف: َي٤ ش ُروِ َٛ َى٤َل: َى٤َل ُق
٤َٜ اهَُ َقَز َوَضَؾ ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، َى٤َل:  َٚ َْ ْد َو َ٘ ًَ َاَواِت »َرُؾقَل اهَِ،  ًَ ََٚؼ اهَُ اً ْؿ َظ َٕ َٟ

ْرِدَ ِذ َيقْ  ُٙ ًْ ْرَش ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، َوا َٕ ًْ َؼ ا َٚ ِِٚف، َوَظ ْث ِٛ ََرِوَل َي ْٕ ِم َق٤ُؿقَراَء، َوا
ََٚؿ ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء  َ٘ ًْ َؼ ا َٚ ْثِِٚف، َوَظ ِٛ ٤ٌََل ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء َواًُُٜجقَم َي َؼ اْجِ َٚ ْثِِٚف، َوَظ ِٛ َي

َؼ  َٚ ْثِِٚف، َوَظ ِٛ َْٚقَح َي َتُف ِذ َيْقِم َواً َٙ َاِئ َُ َاُم ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء َو ًَ ِْٞف اً َٚ يَؾ َق ِضْؼِ
َؼ اْج٦َََٜ ِذ  َٚ ْثِِٚف، َوَظ ِٛ َاُم ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، َوَطَقاَء َي ًَ ِْٞف اً َٚ َؼ آَدَم َق َٚ َق٤ُؿقَراَء، َوَظ

َاُم  ًَ ِْٞف اً َٚ ـَ آَدَم َق َٙ ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، َوُوًَِد إِْسَراِهُٞؿ َظُِٚٞؾ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، َوَأْؾ
ـَ ا٤ًَِٜر ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، َوَوَداُه اهَُ َقَز َوَضَؾ  ُِ َج٤ُه اهَُ  َٟ ـِ ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، َو َ ْْ اًَر
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َاُم ِذ َيْقِم  ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، َوَأْهَرَق وِْرَقْقَن ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، َوَرَوعَ   ًَ ِْٞف اً َٚ إِْدِريَس َق
ْرَيَؿ ِذ َيْقِم  َُ ـَ  ك ْس ًَ ـْ َأُيقَب ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، َوَرَوَع ِقٞ َػ اهَُ َق َِ َق٤ُؿقَراَء، َوَي

 َٗ ٥َْٟ َق٤ُؿقَراَء، َوُوًَِد ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، َوَش٤َب اهَُ َقَغ آَدَم ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، َوَه َر َذ
َْٞاَن ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، َوُوًَِد  َٚ ُْٚؽ ُؾ ُِ َاُم ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، َوُأْقَِٓل  ًَ ِْٞف اً َٚ َداُوَد َق
ْرِش ِذ  َٕ ًْ َؿ ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، َواْؾَتَقى اًَرُب َقَز َوَضَؾ َقَغ ا َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ اًٌَُِٜل َصَغ اهُ َق

ـْ َهْػِ َيْقِم َق٤ ُِ ٍر: اْؾتََقى  ْٙ ٤ِي َأُسق َس َ٘ ًْ ٦ِ ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء. َى٤َل ا َُ ٤َٞ ِ٘ ًْ ُؿقَراَء، َوَيْقُم ا
َٓ َطَرَي٦ٍ َيَا َيُِٚٞؼ سَِذاشِِف.  َم٤ََؾ٦ٍ َو

َرٍة، َٛ ٌٞػ سِ ِٕ ٌر، َوإِْؾ٤َُٜدُه َو َٙ ْٜ ُُ ُْٞخ َرِيَ اهَُ َقُْٜف: َهَذا َطِدي٨ٌ  َِ ٤ َأْسَرُأ َوأَ َى٤َل اً َٟ
َدشِفِ  ْٝ ـْ ُق ُِ َاَواِت إَِم اهَِ  ًَ ِؼ اً ْٚ ـْ َظ ُِ ٤ ُرِوَي وِِٞف  َُ ُٞؿ َوُهَق  ِ٘ َت ًْ َٓ َي  ٤ َُ ْتِِٜف  َُ ، َوِذ 

قُل: ُ٘ ٤َم َي َٕ ٤ ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء َواهَُ َش َٝ ِٚ ٤ٌَِل ُي ََرِوَل َواْجِ ْٕ َؼ } َوا َٚ ِذي َظ ًَ اهَُ ا
َقاِت وَ  َٛ ًَ ْرشِ اً َٕ ًْ َْرَض ِذ ِؾَت٦ِ َأَي٤ٍم ُصَؿ اْؾَتَقى َقَغ ا ْٕ قَن  {ا ُٙ ـَ اعَُْح٤ِل َأْن َش ُِ َو

َُٚؿ(( ، َواهَُ َأْق ِػ َهَذا اْخََؼِ ْٕ ٤ ِذ َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، َوَدَل َذًَِؽ َقَغ ِو َٝ ُٚ ٦َُٜ ُي ًِ  .(1)اً
 اعتـ ٤ُٕ!وياطظ ه٤ٜ أن اًٌٞٝ٘ل ٟ٘د احدي٨ ُـ ض٦ٝ اًًٜد و

ُف.َى٤َل: َوَي٤َن َط٥ٌِٞ  ًَ َٓ َأْصَؾ  ٤ٌََن:))َهَذا َطِدي٨ٌ َس٤ـٌِؾ  َى٤َل َأُسق َط٤شِؿ َأُسق ِط
ًْ٘دح  َٓ َحُِؾ َيْت٥ُ َطِديثِِف إِٓ قغ َؾٌِٞؾ ا ـْ َأْهِؾ ُرو يْع احَِدي٨ قغ اًث٤٘ت،  ُِ

ْقُوقع سَِا (2)وِٞف(( َُ  .(3)ؿّؽ(( .وى٤ل اسـ اجقزي: ))َهَذا َطِدي٨ 
                                                 

 (.237(ح)442-439و٤ْئؾ إوى٤ت )ص:  (  1
 (.266-265/ 1اعجروطل ) (  2
 (.223/ 2اعقوقق٤ت ) (  3
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وى٤ل اًِػازي ذ ا٤ًٕ٘ب: ))طدص٤ٜ أسق قٛر ٓطؼ سـ احًل سـ أي اًقرد  
ْؿ س٤ًُقضقِه وأ٤ٟ أسرأ ُـ قٝدشف،  ُٙ ، وذير ظؼًا ُقوقق٤ً ف٤هَر اًٙذِب ُْتُٜف: قٚٞ

ِٚٞح٤ً س٤ًَٜ٤ر(( َُ َتِحل أن ُيِٕذَب وْض٤ًٝ  ًْ قِد: و٢َن اهَ َي ًُ  .(1)اعَِاِح، واحََدِق اً
 تيبٔــــُ:

ىد شًتٕٛؾ هذه ا٤ًٌٕرة ُع اًٞ٘ل سْٕػ اًراوي، وىد شًتٕٛؾ ُع اًِؽ، 
إسراهٞؿ سـ حٛد سـ يقؾػ ا٤ّٟٕري اخزرضل  وُـ ذًؽ ىقل اسـ إَس٤ر قـ

ٞف  ِ٘ أسق ا٤ً٘ؾؿ قًٞك  -قغ ٤ُ زقؿ  -إٟدًز، يٕرف س٤ً٘ٓٞك: ))رطؾ ط٤َض٤ وٚ
يٌ، وادقك اليث٤ر قٜف ذ اًًاع ُٜف، سـ قٌد إًزيز اعٕروف س٤ًقضٞف اًن

: ًٕدم الط٤ـ٦ سا وٞف ُـ  وأ٤ٟ سريء ُـ قٝدشف ووى٧ٗ قغ ذًؽ ُـ سر٤ٟجف،
 . (2) (( اع٤ٜيػ

 تيبٔــــُ آخز:
ىد ش٘ع إًٝدة قغ سٕض رواة الؾ٤ٜد، صؿ يتٌل أن إًٝدة قغ هػه، يا ذير 

                                                 
( ذ شرم٦ ))ٓطؼ سـ احًل اع٘دد((، وهق: ٓطؼ سـ أي 428-427/ ٤ًً8ن اعٞزان ) (  1

 ، ٥ًٟ إم ضده، جٛع قغ يذسف . اًقرد
، الرؿ٤د ذ  (162وى٤رن س١ًآت ْزة سـ يقؾػ اًًٝٛل ٕي احًـ اًدارىٜٓل )ص: 

(، 161/ 1(، اعقوقق٤ت )353/ 7(، ش٤ريخ الؾام )531/ 2ُٕرو٦ قٚاء احدي٨ ًٚخٚٞك )
 ( .218اًٗقائد اعجٛقق٦ ًِٚقي٤ي )ص: 

 ( .261( ت )342/ 1( وى٤رن س٤ًٚن اعٞزان )134/ 1اًت٦ٚٛٙ ًٙت٤ب ا٦ًّٚ ) ( 2
وقٚؼ اسـ طجر س٠ن هذا اجرح ًٞس ذ إسراهٞؿ يا يقمف ف٤هر اًٙام، وإٟا هق ذ قًٞك اعَدِقل 

 َٞ ِ٘  ف واًًاع ُٜف.ًُ
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ا٤ًٗٓوي: و٢ٟف ى٤ل: ))ذير ًف اسـ َقِدي اسـ طجر ذ شرم٦ ؾٚٞان سـ يران أي داود  
. صؿ أؾٜد طديث٤ ُـ ـريؼ  (2)، وى٤ل إً٘ٞك: ا٥ً٤ًٖ قغ طديثف اًقهؿ(1)طديث٤ ُٜٙرا

اًٌزار ى٤ل: طدص٤ٜ اًٗاس ، َطَدَص٤ٜ ؾٚٞان سـ يران سٍي ًٞس سف س٠س ، َطَدَص٤ٜ 
ٞ٘ؾ قـ ضٕٗر سـ م٤م، قٛر سـ قٌد اًرْـ إس٤ر  َطَدَص٤ٜ ُّٜقر، َقـ أي قك اًّ

ِْٞف  َٚ َقـ أسٞف، قـ َضِده ا٤ًٌٕس سـ قٌد اع٥ٚٓ ري اه قٜف أن اًٌٜل َصَغ اه َق
ْٚح٤ً  ؿ َشْدُظٚقن قَك ُى ُٙ ًَ ََٚؿ ى٤ل: ٤ُ   .(3) ، اْؾَت٤ُيقا َوَؾ

صؿ أسق قك هذا ٓ يٕرف ط٤ًف، وىد رواه وْٞؾ سـ ق٤ٞض قـ ُّٜقر، 
 وخٚص ُٜف ؾٚٞان. اٟتٝك.

وخٚص ؾٚٞان وىد رواه اًٌٖقي ذ ُٕجٛف قـ هي٩ سـ يقٟس قـ إس٤ر، 
 .(4)ُـ قٝدشف((

وذير ذ شرم٦ ص٤ًح سـ ا٤ًٌّح، أٟف روى قـ آدم سـ أي إي٤س قـ اخٚٞؾ 
سـ قٌد اه، َقـ َقٌد اه سـ ُروان قـ ٦ٕٟٛ سـ دول، َقـ أسٞف، َقـ َقِكّ سـ أي ا

ٌْح٦ اًْحك ريٕتل إيا٤ٟ واطت٤ًس٤ ُيت٥ ًف  ـ٥ً٤ ري اه قٜف روٕف: ُـ صَغ ُؾ
                                                 

٤ن اًقضقه (( ، وطدي٨ أي هريرة )) ُزْر  (  1 ًَ سؾ طديثل، وم٤ طدي٨ ض٤سر )) اـٌٚقا اخػ قٜد ِط
٤ٌَ (( . ا٤ًُٙؾ ذ و٤ٕٗء اًرض٤ل ) ٤ٌَ َشْزَدْد ُط  (.294-293/ 4ِه

 ( ووٞف: ؾٚٞان سـ يراز.138/ 2ا٤ًْٕٗء اًٌٙػ ) (  2
 ( ووٞف: ؾٚٞان سـ َيَراز .1323( ح )131/ 4اًزظ٤ر )ًُٜد اًٌزار = اًٌحر  (  3
( ويذًؽ رواه 382/ 1(. وى٤رن سٕٛجؿ اًّح٤س٦ ًٌٖٚقي )3638(ت)169/ ٤ًً4ن اعٞزان ) (  4

 ُـ ـريؼ ضرير قـ ُّٜقر .
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٤ُٝٚ ٤ُ شَ٘دم   َئ٦ُ ط٦ًٍٜ، وُح٧ٞ قٜف ُئت٤ ؾٞئ٦ٍ، وُروع ًف ُئت٤ درض٦ٍ، وُهٗر ًف ذٟقُسف ي ُِ
 ٤ ش٠ظر، إٓ ا٤ًَّ٘ص وا٤ًٌٙئَر.٤ُٜٝ وُ
وُـ صغ اصَٜتْل قنَة ري٦ًٕ َسٜل اه ًف سٞت٤ ذ اج٦ٜ، وَيت٥ ًف  -إم أن ى٤ل:  -

وُئت٤ ؾٞئ٦ٍ، وُروع ًف أًػ وُئت٤ درض٦، وَهٗر ًف  أ٤ًًٗ وُئَتْل ط٦ًٍٜ، وح٧ُٞ قٜف أًٌػ 
 ذٟقسف ي٤ٝٚ ٤ُ ش٘دم ٤ُٜٝ و٤ُ ش٠ظر وا٤ًُّ٘ص وا٤ًٌٙئُر.

ٌَٚؼ، وإؾ٤ٜده جٝقٌل ٌُِٔٚؿ، رواه اسـ ـ٤هر، َقـ وى٤ل: ) )هذا ظؼ يذٌب خت
أي ؾٕٞد اخ٤ِب، َقـ أي قٌد اه سـ وٜجقيف قـ يقؾػ سـ أْد سـ ٤ًُؽ، َقـ 

 اعري قـ ص٤ًح ستاُف.  َقٌد اًرطٞؿ سـ حٛد اًٌٝراي
، وي٠ن اًٌاء وٞف وؼئ ص٤ًح ُـ قٝدشفصؿ وضدشف ذ يت٤ب اًثقاب ٔدم، 

 .(1)مـ وقق آدم ُـ اعج٤هٞؾ((
وى٤ل ذ شرم٦ قٌد اه سـ إؾح٤ق ]سـ يٕ٘قب[ أي أْد اجرض٤ي: ))يت٥ 

 قٜف اًدارىٜٓل، وأؿ٤ر إم وٕٗف. اٟتٝك.
: أظؼ٤ٟ أسق أْد قٌد اه سـ إؾح٤ق سـ "هرائ٥ ٤ًُؽ"ى٤ل اًدارىٜٓل ذ 

 سـ ُزداد اجرض٤ي ا٤ًّئغ ، ُـ يت٤سف ، َطَدَص٤ٜ قك -ىدم ق٤ٜٞٚ  -يٕ٘قب اجرض٤ي 
َٞد، َقـ َأٟس ى٤ل:  ُْ َطَدَص٤ٜ زيري٤ سـ اح٤رث أسق حٞك اًًٜقي ، َطَدَص٤ٜ ٤ًُؽ، َقـ 

 ض٤ء قك وُٕف ٤ٟى٦ ... احدي٨. ووٞف: وُـ يُثر طرُصف اؿتَد ُمف.
                                                 

( وىد ٟ٘ؾ طٙؿ  36( . وى٤رن س٤ًٗقائد اعجٛقق٦ ) ص : 3869( ت )288/ ٤ًً4ن اعٞزان ) (  1
 اسـ طجر قٚٞف .
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ـْ دون ٤ًُؽ و٤ٕٗء جٝقًقن  َُ  .(1) ى٤ل اًدارىٜٓل: هذا س٤ـؾ، ويؾ 
٥ٞٓ ذ اًرواة قـ ٤ًُؽ ُـ وضٝل، َقـ َقِكّ سـ حٛد ى٧ٚ: وأظرضف اخ

 .(2) وؼئ قٌد اه سـ إؾح٤ق ُـ قٝدشف((ا٤ًّئغ، وهق قك سـ ُزداد اعذيقر، 
 ٓ ُيٕرف، أشك سخؼ ُقوقع. وى٤ل ذ شرم٦ حٛد سـ قًٞك اًده٤٘ن: ))

ى٤ل: ذير حٛد  ى٤ل أسق ؾٕد اع٤ًٜٞل: طدص٤ٜ حٛد سـ أْد سـ و٤رس اختك
سـ قٛر سـ اًْٗؾ طدص٤ٜ حٛد سـ قًٞك ى٤ل: ي٧ٜ أٌُ ُع أي احًل اًٜقري 
و٤٘ل: طدص٤ٜ اًني قـ ُٕروف اًٙرظل قـ اسـ اًًاك قـ اًثقري، َقـ 
ـ َى٣ ٕظٞف  َُ إَقٛش، َقـ َأٟس ري اه قٜف أن اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ى٤ل: 

َرُه. ى٤ل حٛد سـ قًٞك: وذه٧ٌ إم ط٤ض٦ً ي٤ن ًف ُـ إضر يٛـ َظد ْٛ م اهَ ُق
 اًِنِي و٠ًًتف قٜف وحدصٜل سف.

ى٤ل اخ٥ٞٓ: طدص٤ٜ أْد سـ أي ضٕٗر إً٘ٓٞل طدص٤ٜ قك سـ احًـ سـ 
اعؽوؼ سٍٛ ؾ٧ٕٛ أس٤ احًل أْد سـ حٛد اع٤ًٙل طدص٤ٜ أسق احًل أْد سـ 

سـ اعٖٚس طدص٤ٜ ُٕروف اًزاهد  طدص٤ٜ هي -ويٕرف س٤ًٌٖقي  -حٛد اًٜقري 
طدص٤ٜ حٛد سـ اًًاك قـ اًثقري هذا وًٗٔف: ي٤ن ًف ُـ إضر يٛـ ط٩َ 

 واقتٛر. اٟتٝك.
 .(3)سـ قًٞك اًده٤٘ن ُـ قٝدشف(( وؼئ حٛد قلت:

                                                 
 ( ووٞف : قك سـ يزداد .22هرائ٥ ٤ًُؽ )ص:  (  1
 ( .4161( ت )435/ ٤ًً4ن اعٞزان ) (  2
 ( .7287( ت )429-428/ ٤ًً7ن اعٞزان ) (  3
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ى٧ٚ: وىد رواه آًؼاي أي٤ْ ُـ ـريؼ آظر ًٞس وٞف حٛد سـ قًٞك، ى٤ل:  
 ُ ٌِ َٙ ًْ ٍِٚؿ ا ًْ ُُ ـْ َأِي اعَُْتَقِيِؾ ص٤ٜ َأُسق  َقًِِٞد، َق ًْ ـُ ا ٦َُٞ ْس ِ٘ ُِْٞٓل، ص٤ٜ َس َٕ َر اعُْ َٛ ـُ ُق ُد ْس َٛ ، ص٤ٜ ُحَ

ََٚؿ:  ِْٞف َوَؾ َٚ ٍَٟس َى٤َل: َى٤َل َرُؾقُل اهَِ َصَغ اهُ َق ـْ َأ َاِء، َق َٕ ًْ ـِ ا ِْٞد ْس َ ُْ ـْ  يُِٜل، َق َْٜنِ ِ٘ ًْ ا
 ِٚ ًْ َِظِٞف اعُْ ِٕ ـْ َى٣َ  َرهُ َُ ْٛ ـْ َظَدَم اهََ ُق َٛ  . (1)  ِؿ َط٤َض٦ً َي٤َن َي

واًِجري ُـ ـريؼ أْد سـ  (2)ويذًؽ اسـ سنان ُـ ـريؼ إؾح٤ق
 قـ س٦ٞ٘ سـ اًقًٞد سف. (3)اًٗرج

واحدي٨ ى٤ل قٜف  .(4) وأظرضف اًديٚٛل ُـ طدي٨ اسـ قٛر ري اه قٜٝا
 .(5) اعقوقعاح٤وظ إًراىل: وٕٞػ، وأورده اسـ اجقزي ذ 

ى٧ٚ: أورده ذ إًٚؾ ُـ طدي٨ أٟس ُـ ـرق صاث، وى٤ل: ))َهَذا َطِدي٨ٌ 
ـُ  قٌل، َوَيَذًَِؽ اْس ُٝ َٞك َوُهَق َجْ ـُ َحْ ِٞف اعَُْتَقِيُؾ ْس ِٗ ٤ إََوُل َو َُ ُح، َأ ِّ ُرِىِف اًَثاَص٦ِ ٓ َي ـُ ـْ  ُِ 

ِريِؼ اًَث٤ِي، َٓ ٤ُن ِذ اً َ٘ ِؾ َواًِدْه ْْ َٗ ًْ قٌب إَِم  ا ًُ ْٜ َُ ـْ َذًَِؽ َو٤ًَتْخُِٚٞط  ُِ َو٢ِْن َؾَِٚؿ 
 .(6) اًُٜقِرِي، َوِدي٤ٌَٜر َيَذاٌب((

                                                 
 (.88( ح )٤ُٙ343رم إظاق )ص:  (  1

 ( .222( ح )121اجزء إول )ص:  -أ٤ُز اسـ سنان  (  2

 (.2282(ح)241/ 2شرش٥ٞ ا٤ُٕز اخ٦ًٞٞٛ ًِٚجري ) (  3
 (.5721(ح)545/ 3اًٗردوس س٠ٛصقر اخ٤ٓب ) (  4
 (.225/ 6وٞض اً٘دير ) ( 5
 (.21/ 2إًٚؾ اعت٤ٜه٦ٞ ذ إط٤دي٨ اًقاه٦ٞ ) (  6
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اأسلْب الزابع: بٔاٌ ضعف الضعٔف عيد رّآتُ، ّعدو ااكتفاٛ بإبزاس  
 اإسياد

وهق أقؿ ُـ اًؼاءة ُـ إًٝدة، وىد ي٤ن ُـ ق٤دة ه٥ً٤ إئ٦ٛ اعت٘دُل إذا 
ٛقا قغ إط٤دي٨ ُٗردة، سٕٜٛك أٓ حٙٛقا قغ يؾ طدي٨ طٙٛقا أٓ حٙ

طدي٨، وإٟا حٙٛقن ق٤ٝٞٚ م٦ٚ، سٕٜٛك أن يِؽـقا خري٩ اًّحٞح ُثا، وٞٙقن 
يؾ ٤ُ ذ اًٙت٤ب حٙق٤ُ قٚٞف س٤ًّح٦، طتك ض٤ء اًؽُذي وحٙؿ قغ اعٗردات، 

يذًؽ وٕؾ أسق داود وذًؽ ٕٟف ظَرج أٟقاق٤ خت٦ٗٚ ُـ احدي٨، و٠راد أن يٛٞزه٤، و
قغ اصٓاح ظ٤ص ًف، ويذًؽ وٕؾ اح٤يؿ ًٞٛٞز ُراش٥ أط٤ديثف، ويذًؽ وٕؾ 
اًدارىٜٓل واًٌٞٝ٘ل وهػ واطد ذ يثػ ُـ إط٤دي٨، ووٞا قدا هذا وٛـ   يٙـ 
ًف ُـ إئ٦ٛ ذط ذ أط٤دي٨ يت٤سف: و٘د ايتٗك سذير اًًٜد، وي٤ٟقا يرون ذ ذيره 

 ٝرت ا٤ًٌٕرة ))ُـ أؾٜد و٘د أط٤ًؽ((.سراءة ُـ قٝدشف، واؿت
ى٤ل اسـ طجر ذ ))ا٧ًٜٙ((: ))وآيت٤ٗء س٤حقا٦ً قغ أًٜر ذ الؾ٤ٜد 
ـري٦٘ ُٕروو٦ ًٙثػ ُـ اعحدصل، وق٤ٝٞٚ حٛؾ ٤ُ صدر ُـ يثػ ُٜٝؿ ُـ إيراد 
إط٤دي٨ ا٤ًًى٦ٓ ُٕرول قـ س٤َ٤ٞ سح٤، وىد وىع هذا جاق٦ ُـ ي٤ٌر 

 .(1)ذير الؾ٤ٜد قٜدهؿ ُـ م٦ٚ ا٤ًٌٞن(( إئ٦ٛ، وي٤ن
وى٤ل ذ شرم٦ آًؼاي ُـ ))٤ًًن اعٞزان((: ))وىد ق٤ب قٚٞف إؾاقٞؾ سـ 
حٛد سـ اًْٗؾ اًتٞٛل مٕف إط٤دي٨ إوراد ُع ٤ُ و٤ٝٞ ُـ ا٤ًٜٙرة اًِديدة 

                                                 
 (.863/ 2ا٧ًٜٙ قغ يت٤ب اسـ اًّاح ) (  1
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 واعقوقق٤ت، وذ س٤ْٕٝ اً٘دح ذ يثػ ُـ اً٘د٤ُء ُـ اًّح٤س٦، َوهػهؿ. 
أُر ٓ ُتص سف آًؼاي، وا ُٕٜك لوراده س٤ًٚقم، سؾ أيثر اعحدصل ذ وهذا 

َُٚؿ َضَرا: إذا ؾ٤ىقا احدي٨ س٢ؾ٤ٜده اقت٘دوا أَؿ  إق٤ّر اع٤و٦ٞ ُـ ؾ٦ٜ ٤ُئتل وَه
 .(1)سرئقا ُـ قٝدشف((

ـَ طجر ذ أن ذير الؾ٤ٜد ُـ م٦ٚ ا٤ًٌٞن، وٞ٘قل:  ٌُ اس ويقاوؼ اًزري
اِيّ ))ويٚتحؼ ستٌٞ ََٓؼَ ٜده، َواً ًْ ُُ د ِذ  ْْ ْؾ٤َٜد، َوِهََذا اْيتٗك َأ ْٕػ َأن يذير اْلِ ل اًْ

ِّٜل، َوَهػهؿ سذًؽ ِذ  ْٓ َجٛف، َواًَداَرُى ْٕ ُُ ََط٤ِدي٨ِذ  ْٕ ٤َٞن  ِرَواَي٦ يثػ ُـ ا ُـ هػ َس
٠ْن، َوىد روى  َِ َذا اً َػة ِهَ ِّ ُف أدٟك َس ًَ ْؾ٤َِٜد ِقْٜد ُـ  قر َأُر َط٤ه٤َ س٤ِْلِ ُٝ ُٔ و٤ٕٝٗ: ً
قب سـ ؿ٘ػ اعْ٘رئ  ُ٘ ْٕ ْل سـ َي ًَ اْح٤َيِؿ ِذ ))ُدظٚف(( أظؼي َقّك سـ اْحُ

ِد سـ قٌٞد اع٘رئ َص٤َٜ  َٛ ـُ ُحَ ُر ْس َٗ ْٕ قَو٦ِ)َص٤َٜ َض ُٙ ًْ ٍرو س٤ِ ْٛ ـُ َق ُٞد ْس ِٕ قَب َص٤َٜ َؾ ُ٘ ْٕ ـُ َي ٤ٌَُد ْس َق
ـِ َصَدَى٦َ( َدَة ْس َٕ ًْ َُ ـْ  َِٜزُي َق َٕ ًْ د َقـ َأسِٞف َى٤َل َى٤َل َرُؾقل اه صغ (2)ا َٛ ر سـ ُحَ َٗ ْٕ َص٤َٜ َض

يَ  ٤ ُيُْٜتؿ ُذَ ً٘ ِْٞف َوؾٚؿ: إِذا يتٌتؿ احَِدي٨ و٤يتٌقه س٢ِِْؾ٤َِٜدِه، َو٢ِن يٙـ َط َٚ ٤ء ِذ اه َق
َٓ َقـ اْسـ ؿ٘ػ(( ضر، َوإِن يٙـ َس٤ـِا َي٤َن وزره قٚٞف. َى٤َل اْح٤َيِؿ:  أيتٌف إِ ْٕ  .(4()3)ا

                                                 
 (.128/ ٤ًً4ن اعٞزان ) (  1
 سل اً٘قؾل ًُتدرك ُـ أدب الُاء ٤ًًٕٛٚي. ٤ُ (  2
( واسـ 4  أضده ذ اعدظٚل ًٚح٤يؿ، وىد رواه ا٤ًًٕٛي ذ أدب الُاء وآؾتٛاء )ص:  (  3

( ُـ ـريؼ اح٤يؿ، وأظرضف اًذهٌل ذ شرم٦))ًُٕدة سـ 392/ 36ق٤ًير ذ ش٤ريخ دُِؼ )
 ( وطٙؿ قٚٞف س٤ًقوع.98/ 4صدى٦(( ُـ اعٞزان )

 .(324/ 2ا٧ًٜٙ قغ ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح ًٚزريٌ ) (  4
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ويٌدو أن هذا اعًٚؽ ىد اٟٕٙس قغ اً٘قل س٢ض٤زة رواي٦ إط٤دي٨  
 ا٦ًْٕٗٞ، طتك قٜد إئ٦ٛ اعت٘دُل اًذيـ ؾٚٙقه!
ِْٞد  ى٤ل اسـ اًّاح: ))َجقُز ِقَٜد أهِؾ احدي٨ِ  ٤ُهُؾ ذ إَؾ٤ِٟ ًَ وَهِػِهُؿ اًَت

٤َِٞن  ٌَ ـْ َهْػِ اْهتَِاٍم سِ ُِ  ٦ِ َٗ ْٞ ِٕ َْ ـْ أٟقاِع إط٤دي٨ِ اً ُِ ٤ ِؾَقى اعقوقِع  َُ وِرَواَي٦ُ 
ُم٤.  ـَ احَاِل واحَراِم وَهْػِ ُِ  ٦ِ َٕ ْي ٤ِم اًَنِ َٙ ٤َم وأْط َٕ ٤ِت اهِ َش َٗ َْٞا ِؾَقى ِص ٤، وِ َٝ ِٗ ْٕ َو

٥ِْٞ،  َوَذًَِؽ  ِه ِه٥ِٞ واًَؽْ ٤ِئِؾ إْقَاِل، وَؾ٤ِئِر ُوُٜقِن اًَؽْ َْ ِص، وَو َّ َ٘ َي٤عََْقاِقِظ، واً
٤ُهِؾ ذ  ًَ ُْٞص َقَغ اًَت ِّ ـْ ُرِوْي٤َٜ َقُْٜف اًَتْٜ َ ٤ِئِد، وِم َ٘ َٕ ٤ِم واً َٙ َؼ ًُف س٤ْٕط ُٚ َٕ ٤ َٓ َش َُ وَؾ٤ِئِر 

ـُ  ٤َِن س ْْ ٌُْد اًَر َا(( َْٟحِق َذًَِؽ: َق ُٝ ٌٍَؾ َرِيَ اهُ َقْٜ ـُ َطْٜ َُد س ْْ ِدٍي، وَأ ْٝ َُ(1). 
واحؼ أَٛع وىققف ُـ إئ٦ٛ اعت٘دُل، وٝق ش٤ًهؾ ظاف آطت٤ٞط، سؾ 
ظاف ٤ُ قٚٞف اعح٘٘قن، يا ذيره اًزريٌ ٟ٘ا قـ أي ؿ٦ُ٤: إذ ي٘قل قٜد 

َٓ  اًٙام قغ رواي٦ إًْٞػ: ))اًَراسِع: ظرج ُـ َهَذا َأٟف ِٕٞػ إِ َْ َٓ جقز ِرَواَي٦ اً
ٌدع(( ًْ ِدِد ِذ ))يت٤ب ا ْ٘ ٦ َأُسق ؿ٦ُ٤ اعَْ َُ ا َٕ ًْ ٤ُه ا َٙ َع شٌٜٞٞف، َوىد َط َقـ مع ُـ  (2)َُ

ُُصقل، َوَى٤َل: إِن َم٤َق٦ ُـ أهؾ احَِدي٨  ْٕ ف َوا ْ٘ ِٗ ًْ اعُْحدصل واعح٘٘ل َوأهؾ ا
 َٚ ٤ َق َُ َق ظ٠ٓ، يت٤ًهٚقن ِذ َذًِؽ، َوُهَق ظاف  ُٝ قَن. َى٤َل: َوُـ ش٤ًهؾ وِِٞف َو ُ٘ ِ٘ ِْٞف اعَُْح

ٛدا((. َٕ َت ُُ َققٞد ))ُـ يذب َقَك  ًْ َٓ دظؾ َح٧ ا ِٖل َأن ُيٌُٜٞف إِن قٚؿ، َوإِ ٌَ  سؾ َيْٜ

                                                 
 (.212ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  1
   (. وىد ُر ذيره  75:  ص : ا٤ًٌق٨ قغ إ٤ٟٙر اًٌدع واحقادث ) ئٜر يام أي ؿ٦ُ٤ ذ يت٤سف (  2

 ُـ ىٌؾ.
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٦َٟ إِذا   ٦ َوَهػه ُـ أهؾ اًّدي٤ َٛ د سـ إِْؾَح٤ق سـ ُظَزْي َٛ ٤م ُحَ َُ ى٧ٚ: َوِهََذا َي٤َن اِل
َع َسَراَءة ُـ قٝدشف((روى َطِديث٤ ِهَ  َُ ٦ٗ َى٤َل: َطدص٤َٜ وَان  ِّ  .(1) ِذِه اً

وى٤ل اًِٞخ أْد ؿ٤ير: ))واًذي أراه أَن س٤ٞن إًْػ ذ احدي٨ واض٥ 
قغ يؾ ط٤ل: ٕن شرك ا٤ًٌٞن يقهؿ اعٓٚع قٚٞف أٟف طدي٨ صحٞح، ظّقص٤ إذا 

ذًؽ، وأٟف ٓ ورق سل ي٤ن ا٤ًٜىؾ ًف ُـ قٚاء احدي٨ اًذيـ يرضع إم ىقهؿ ذ 
 .(2)إط٤ٙم وسل و٤ْئؾ إقال وٟحقه٤ ذ قدم إظذ س٤ًرواي٦ ا٦ًْٕٗٞ((

ْٚزم  ط اًَث٨ًِ٤ َأٟف ي ْٔٝر ُـ اًَنْ وى٤ل إًا٦ُ ـ٤هر اجزائري اًدُِ٘ل: ))َوي
ٌُقشف ِذ ٟ َت٘د ُص ْٕ َٓ ي َْٟحقَه٤ يل  ٤ِئؾ َو َْ َٗ ًْ َقاِرد ِذ ا ًْ ِٕٞػ ا َْ ٤َٞن وٕػ اً َُر، َس ْٕ ٗس ا

َُر(( ْٕ َع َأٟف ُرسَا َي٤َن هػ َص٤س٧ ِذ ٟٗس ا َُ(3). 
وشِتد اح٤ض٦ إم س٤ٞن وٕػ إًْٞػ، ط٨ٞ يِتد إًْػ، أو يٙقن 

 احدي٨ ُقوقق٤.
َدِة ِذ َهِذِه  ْٝ ُٕ ًْ ـَ ا ُِ ُأ  َٓ ُيَؼَ ى٤ل اًًخ٤وي قٜد اًٙام قـ اعقوقع: ))َوَيَذا 

٤ِر  َّ ْىتِ ِٓ ٤ِر س٤ِ َّ َْق ْٕ ُف  ;َقَغ إِيَراِد إِْؾ٤َِٜدِه سَِذًَِؽ ا َٕ ـَ اعَْْحُذوِر سِِف، َوإِْن َصَٜ ُِ ـِ  ُْ َ ْٕ َدِم ا َٕ ًِ
 ، اِيُ ََٓؼَ قًص٤ اً ُّ َؿ َضًرا، ُظ ُٚ ، َوَه ٤َئَتْلِ ُِ ٦َِٞ ِذ َؾ٦َِٜ  ٤ِر اع٤َِْو َّ َْق ْٕ َأْيَثُر اعَُْحِدصَِل ِذ ا

                                                 
 (.323/ 2ا٧ًٜٙ قغ ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح ) (  1
 ( .87  - 86ا٤ًٌق٨ احث٨ٞ ذح اطت٤ّر قٚقم احدي٨ )ص :  (  2
(. ويٕٜل س٤ًنط اًث٨ً٤: أي ُـ ذوط إًٛؾ 654/ 2 أصقل إصر )شقضٞف أًٜر إم (  3

٤َٞط. ْطتِ ِٓ َت٘د ا ْٕ ٌُقشف سؾ ي ؾ سِِف ُص َٛ َٕ ًْ َت٘د ِقْٜد ا ْٕ َٓ ي  س٤ًْٕٞػ، وهق: َأن 

٤٩٤
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َْٜدْه.  َُ ـُ  ٍْٞؿ، َواْس َٕ ُٟ  َوَأُسق 
َغ وَ  ًَ َدشِِف، َطَتك َس٤ ْٝ ـْ ُق ُِ ُْؿ َسِرُئقا  ََ ُدوا َأ َ٘ ُْؿ إَِذا َؾ٤ُىقا اْحَِدي٨َ س٢ِِْؾ٤َِٜدِه، اْقَت ََ ِ٢

ـْ َق٤َداِهِْؿ  ُِ ُؾ َقَغ َذًَِؽ، َو٢َِن  ِٛ قِر اعَُْحِدصَِل َحْ ُٝ َه ُمْ ٤َل...: ))إَِن َذَ َ٘ ـُ اْجَْقِزِي َو اْس
ؿْ  ِٝ َٞؼ َطِديثِ ِٗ ْؿ(() َشْٜ ُٝ ْٜ ُِ ََس٤ـِِٞؾ، َوَهَذا َىٌٌِٞح  ْٕ ْق س٤ِ ًَ  (.1َو

ْقِم  َٚ َع إِْح٤َِق اً َُ ٤َِٞن، َهَذا  ٌَ ًْ ٦ِ ا َٚ ـْ ُمْ ُِ ْؾ٤َِٜد ِقَْٜدُهْؿ  َْٞخ٤َٜ: ))َوَي٠ََن ِذْيَر اْلِ َى٤َل َؿ
ٌٌَِِف(( ًَ ٤َْٜٞ سِ َٛ ـْ َؾ  .(2)عَِ

٤ِرُح  َِ ٤ اً َُ ُف َى٤َل: -إًراىل  -َوَأ َٟ ُط  َو٢ِ ًَ َق َأْس ُٝ ـْ َأْسَرَز إِْؾ٤ََٜدُه سِِف، َو َُ ))إَِن 
ْذِرِه  ُٕ ِْٞف  ;ًِ َٚ قُت َق ُٙ ًُ ُف اً ًَ َٓ َجُقُز  ـْ َؾٍَٜد، َوإِْن َي٤َن  ِػ َق ِْ َٙ ًْ ٤َٟفَِرُه َقَغ ا إِْذ َأَط٤َل 

٤ٍَٞن(( ـْ َهْػِ َس ُِ (3)  (4). 
اعٜٙرات واًقهـ وىد ي٤ن ُـ ٩ُٜٝ أي داود ذ يت٤سف أن يٌل ٤ُ وٞف ُـ 

َْٞس ِذ يت٤ب  ًَ اًِديد، سٕد أن د٥ٜ ذير اعؽوك، و٤٘ل ذ رؾ٤ًتف إم أهؾ ٦ُٙ: ))َو
ٜٙر س٧ّٜٞ  ُُ ء، َوإِذا َي٤َن وِِٞف َطِدي٨  وك احَِدي٨ َرْ ْؽُ َُ ًَِذي صٜٗتف َقـ رضؾ  َٜـ ا ًّ اً

٤ َي٤َن ِذ  َُ ٤ٌَب َهػه... َو ًْ َٟحقه ِذ ا َْٞس قغ  ًَ ٜٙر، َو ُُ  يت٤ي ُـ َطِدي٨ وِِٞف َوهـ َأٟف 
٤ٓ َيّح َؾَٜده(( َُ ْٜف  ُِ  .(5) َؿِديد و٘د َسٜٞتف، َو

                                                 
 (.242/ 1اعقوقق٤ت ) (  1
 (.863/ 2ا٧ًٜٙ قغ يت٤ب اسـ اًّاح ) (  2
 (.312/ 1ذح اًتٌٍة واًتذيرة ) ( 3
 (.312/ 1اع٨ٖٞ سنح أ٦ًٞٗ احدي٨ )وتح  (  4
 (.27، 25رؾ٦ً٤ أي داود إم أهؾ ٦ُٙ )ص: (  5
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وىد ارشٗع هذا ا٤ًٌٞن س٦ٛٞ٘ اًًٜـ طتك ضٕٚف سْٕٝؿ ؿ٤ٌٝٞ سّحٞح ًُٚؿ،  
 سؾ س٤ًغ سْٕٝؿ وروٕف قٚٞف!

، َوَقٛٚف ِذ َذًِؽ  : ى٤ل أسق اًٗتح إًٞٛري ـِ ))  يرؾؿ َأُسق َداُود َؿْٞئ٤ س٤ْحً
ِٕٞػ َؿ  َْ ِٖل َأن حٛؾ َيَاُف قغ َهػه َأٟف اْضت٥ٜ اً ٌَ َٓ َيْٜ ِذي  ًَ ًٚؿ ا ُُ ؾ  َٛ َٕ ٌٞف سِ

 . (1)  (( اًقاهل، وأشك س٤ًً٘ٛل إول َواًَث٤ِي 
 ٦ ًَ ِْٜز َٛ ٤ًٌَْٕرة: لؿ٤ٕره٤ س٠َِن ؾَٜـ أي َداُود سِ ٤َٟس ُـ َهِذه ا َوىد اُتٕض أ

َا ذي ُٝ ْٜ ُِ ًٚؿ: َو٢ِن يا  ُُ ًٚا َصِحٞح  ُُ ٤ِرسف، هػ َأن  َ٘ ٤ ُي َُ ٤ ُيٌُِٝف َو َُ ِحٞح َو َّ ر اً
٤َٞن وٕٗف، و٤رشٗع  َع َس َُ ِٕٞػ ِذ يَِت٤سف، َوَأُسق َداُود ذيره  َْ َٓ يذير احَِدي٨ اً تزم َأن  ًْ ا
٦ َواِطَدة، سؾ ُرسَا  ًَ ِٕٞػ ِذ يَِت٤سف، وٝا ِقْٜد إ٤ُٕن أًّٜر ِذ ُٜز َْ اعَْْحُذور ُـ ذير اً

٧ سرضح٤ٟف: َو٢ِن ُٕرَو٦ قد ذ َْ تِل ُرسَا َى ًَ ٤ٌََٞن ُـ اعزاي٤ ا ًْ َع ا َُ ِٕٞػ  َْ يره اً
ِٕٞػ ُـ اع٥ً٤ٓ اع٦ٛٝ َْ  .(2)اً

 .(3)سرواي٦ اسـ إًٌد "اًًٜـ"وىد ذيروا أن هذا ا٤ًٌٞن ُدَون أيثره ذ 
وم٤ يدل قغ ارش٤ٗع ى٦ٛٞ اًٙت٥ اًتل يٌل أصح٤ه٤ وٕػ إًْٞػ و٤ٝٞ: ع٤ 

٤ٝ ُـ ُزيد آطت٤ٞط س٤ًٌٞ٤ن عـ ٓ يٕرف ـرائؼ اعحدصل: ىقل اًِٞخ ا٤ًٌٕي ذ وٞ
اًؽه٥ٞ واًؽه٥ٞ((:))وإن ُـ ٤ٟٗؾتف قٜدي  س٤ٞن سٕض ُزاي٤ اعٜذري ذ يت٤سف ))

                                                 
 (.336/ 1ا٧ًٜٙ قغ ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح ) (  1
 (.368-367/ 1شقضٞف أًٜر إم أصقل إصر ) (  2
 (.48ؾٜـ أي داود )ُ٘د٦ُ/  (  3
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أٟف ُقٜل وٞف س٤ٌٞن ُرش٦ٌ احدي٨ ُـ صح٦ أو وٕػ س٠وضز ق٤ٌرة وأووح إؿ٤رة،  
 إم  صح٦ إؾ٤ٜده وطًٜف ووٕٗف وٟحق يا سح سذًؽ ذ ُ٘دُتف: ))صؿ أؿػ

 . (( ذًؽ
وهذه و٤ئدة ه٦ُ٤ قزيزة ىٚا شراه٤ ذ يت٤ب ُـ يت٥ احدي٨ اًتل ضرى 
١ًُٗقه٤ قغ جرد مع إط٤دي٨ وخرج٤ٝ، دون ا٤ًٜٕي٦ س٤ٌٞن ُراش٤ٌٝ ذ اًّح٦ 
وإًْػ، واًِٙػ قـ ق٤ٝٚٚ، أو قغ إىؾ آىت٤ّر قغ ٤ُ ص٧ٌ  ٤ُٜٝ يا هق 
اًقاض٥ ذ ُثؾ هذه اح٤ل، وهل ـري٦٘ أصح٤ب اًّح٤ح وهػه٤، ي٤ًِٞخل 
واسـ ظزي٦ٛ واسـ ط٤ٌن وهػهؿ ُـ اعت٘دُل، ويٌٕد احؼ الؿٌٞك ذ))إط٤ٙم 

 .(1)  (( وهػم٤ ُـ اعت٠ظريـ اًّٖرى((، واًٜقوي ذ ))ري٤ض ا٤ًّحل((
ٕد إًٝد س٤ًٚن اعحدصل، هذا وىد ص٤ر مٝقر اعت٠ظريـ إم إقال ا٤ًٌٞن: ًٌ

 وقدم ُٕرو٦ ه٥ً٤ ا٤ًٜس سٓرائ٘ٝؿ ذ احٙؿ قغ احدي٨.
وًٜنع أن ذ رب سٕض إُث٦ٚ ُـ اعت٘دُل قغ س٤ٞن وٕػ 

 إًْٞػ:
ـْ   ـ٤ََة، َق ـُ َأْر ٤َٟ اْحََج٤ُج ْس ـُ َه٤ُروَن، َأْظَؼَ ى٤ل ال٤ُم أْد: ))َطَدَص٤َٜ َيِزيُد ْس

ـِ ُؿ  ِرو ْس ْٛ ََٚؿ َرَد اْسََٜتُف إَِم َق ِْٞف َوَؾ َٚ ـْ َضِدِه، َأَن َرُؾقَل اهِ َصَغ اهُ َق ـْ َأسِِٞف، َق ٥ٍْٞ، َق َٕ
٤ٍح َضِديٍد. َٙ ٍر َضِديٍد، َوِٟ ْٝ َٛ ٤ِص سِ َٕ ًْ  َأِي ا

ََد[ : َى٤َل َأِي: ِذ َطِدي٨ِ َطَج٤ٍج: )) َرَد َزْي٥ََٜ اْسََٜتُف ((،   ْْ ـُ َأ ٌُْد اهِ ْس ]َى٤َل َق
                                                 

 (.1/36صحٞح اًؽه٥ٞ واًؽه٥ٞ) (  1
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ٌٞػ، َأْو َى٤َل: َواهٍ َى٤َل:    ِٕ ََٟا َهَذا َطِدي٨ٌ َو ٥ٍْٞ إِ َٕ ـِ ُؿ ِرو ْس ْٛ ـْ َق ُِ ُف اْحََج٤ُج  ْٕ َٛ ًْ ، َوَ ْ َي
 ْٞ ٌَ ـِ ُق ِد ْس َٛ ـْ ُحَ ُِ ُف  َٕ ِٛ ًْٞئ٤، َؾ ٤ِوي  َطِديُثُف َؿ ًَ َٓ ُي ُل:  ُِ ْرَز َٕ ًْ ِل، َوا ُِ ْرَز َٕ ًْ ِد اهِ ا

٤ِح  َٙ ٤ َقَغ اًِٜ ََٚؿ َأَىَرُمَ َِْٚٞف َوَؾ ِذي ُرِوَي: َأَن اًٌََِٜل َصَغ اهُ َق ًَ ِحُٞح ا َّ َواْحَِدي٨ُ اً
ََوِل(( ْٕ  .(1)ا

ـِ ِزَي٤ٍد، َطَدَص٤َٜ اْحََج٤ُج،  َقاِطِد ْس ًْ ٌُْد ا َدٌد، َطَدَص٤َٜ َق ًَ ُُ وى٤ل أسق داوود:))َطَدَص٤َٜ 
٧ًَْ: َى٤َل َرُؾقُل اهَِ َصَغ  ٦َ، َى٤ َِ ـْ َق٤ِئ ، َق ـِ َ ْْ ٌِْد اًَر َرَة س٧ِِْٜ َق ْٛ ـْ َق ـِ اًُزْهِرِي، َق َق

 َُ ََٚؿ: إَِذا َر ِْٞف َوَؾ َٚ ٤َء. َى٤َل اهُ َق ًَ َٓ اًِٜ ٍء إِ ُف ُيُؾ َرْ ًَ ْد َطَؾ  َ٘ ٦ٌَِ َو َ٘ َٕ ًْ ك َأَطُدُيْؿ َمَْرَة ا
ٌٞػ َأُسق َداُوَد:  ِٕ ُْٜف((َهَذا َطِدي٨ٌ َو ُِ ْع  َٛ ًْ  .(2)، اْحََج٤ُج َ ْ َيَر اًُزْهِرَي، َوَ ْ َي

 ٌَ ِدُي اً َ٘ َٕ ٤ٍذ اً َٕ ُُ ـُ  ُي، َى٤َل: َطَدَص٤َٜ َأُيقُب وى٤ل اًؽُذي: ))َطَدَص٤َٜ سِْنُ ْس ِ ٍْ
٧ًَْ: َى٤َل َرُؾقُل اهِ  ٦َ َى٤ َِ ـْ َق٤ِئ ـْ َأسِِٞف، َق ـِ ُقْرَوَة، َق ٤ِم ْس َِ ـْ ِه ، َق قِذُ ُٙ ـُ َواِىٍد اً ْس

ِْؿ. َِ ُقًق٤ إَِٓ س٢ِِْذ َٓ ـَ َش َُ ق ُّ َزَل َقَغ َىْقٍم َوَا َي َٟ ـْ  َُ ََٚؿ:  ِْٞف َوَؾ َٚ َذا َطِدي٨ٌ هَ َصَغ اهَُ َق
رٌ  َٙ ْٜ ـِ ُقْرَوَة.ُُ ٤ِم ْس َِ ـْ ِه ٤ِت َرَوى َهَذا احَِدي٨َ َق َ٘ ـَ اًِث ُِ ِرُف َأَطًدا  ْٕ َٟ  َٓ ، 

ـْ َأسِِٞف،  ـِ ُقْرَوَة، َق ٤ِم ْس َِ ـْ ِه ، َق ٍر اعََْدِيِ ْٙ ـْ َأِي َس ـُ َداُوَد، َق قَؾك ْس ُُ َوَىْد َرَوى 
ـِ اًٌَِِٜل َصَغ  ٦َ، َق َِ ـْ َق٤ِئ ـْ َهَذا. َق ُِ َْٟحًقا  ََٚؿ  ِْٞف َوَؾ َٚ ٌٞػ اهَُ َق ِٕ َوَهَذا َطِدي٨ٌ َو

٤ ًْ ٌٞػ ِقَْٜد َأْهِؾ احَِدي٨ِ((َأْي ِٕ ٍر َو ْٙ  .(3)، َوَأُسق َس
                                                 

 (.6938(ح)532-529/ 11ًُٜد أْد ) (  1
َاِر ) (  2 ِل اْجِ ُْ  ( .1978( ح )222/ 2ؾٜـ أي داود ،يَِت٤ب اع٤ََِْٜؾِؽ ، َس٤ٌب ِذ َر

٤ َض٤َء  (  3 َُ ََٚؿ ، َس٤ُب  ِْٞف َوَؾ َٚ ـْ َرُؾقِل اهِ َصَغ اهَُ َق ْقِم َق َّ ؾٜـ اًؽُذي ، ستح٘ٞؼ : س٤ِر ، َأْسَقاُب اً
ْقٍم َواَ  َ٘ ََٟزَل سِ ـْ  َُ ِْؿ )ِذ  َِ قُم إَِٓ س٢ِِْذ ُّ  (.789( ح )148/ 2 َي
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ـِ َزَيِرَي٤ اعَُْح٤ِرِيُ ، ٤ٟ َأُسق ُيَرْي٥ٍ ، ٤ٟ   ٤ِؾِؿ ْس َ٘ ًْ ـُ ا ُد ْس َٛ وى٤ل اًدارىٜٓل: ))َو٤ٟ ُحَ
ٌُْد اًَرِطٞؿِ  ـِ  َق ِػ ْس ِْ ـْ ِظ ٌَْػٍ ، َق ـِ ُض ـْ َزْيِد ْس ـ٤ََة ، َق ـِ َأْر ـْ َطَج٤ِج ْس َْٞاَن ، َق َٚ ـُ ُؾ ْس

ََٚؿ ِذ ِدَي٦ِ  ِْٞف َوَؾ َٚ قٍد ، َى٤َل: َى٣َ َرُؾقُل اهَِ َصَغ اهُ َق ُٕ ًْ َُ ـِ  ٌِْد اهَِ ْس ـْ َق ٤ًٍِؽ ، َق َُ
 َٝ ْٜ ُِ سِِؾ ،  ـَ اْلِ ُِ ٤َئ٦ً  ُِ  ِ٠ َٓ ٌُقٍن ، اْخَ ًَ وَن َس٤َِٜت  وَن َضَذَق٦ً ، َوِقْنُ ٦ً ، َوِقْنُ َ٘ وَن ِط ٤ ِقْنُ

وَن َسِٜل َخ٤ٍَض.  وَن َس٤َِٜت َخ٤ٍَض ، َوِقْنُ ٌٞػ َهْػُ َص٤س٧ٍِ ِقَْٜد َوِقْنُ ِٕ َهَذا َطِدي٨ٌ َو
ـْ ُوُضقٍه ِقَدةٍ  ُِ ِرَو٦ِ س٤ِْحَِدي٨ِ ،  ْٕ  .(1)...وذيره٤((َأْهِؾ اعَْ

ُد  ٞٝ٘ل: ))وى٤ل اًٌ َٛ ٍر : ُحَ ْٙ ٤َٟ َأُسق َس ـُ ُيقُؾَػ َأْظَؼَ ٌُْد اهَِ ْس ٍد : َق َٛ ٤َٟ َأُسق ُحَ َأْظَؼَ
ْػٍ  َٙ ـُ َأسِك ُس َٞك ْس َداِدُى َطَدَص٤َٜ َحْ ْٖ ٌَ ـُ اْح٤َِرِث اً ٤َُٓن َطَدَص٤َٜ إِْسَراِهُٞؿ ْس َ٘ ًْ ْلِ ا ًَ ـُ اْحُ ْس

 َٕ ُُ ـُ  قٍد َى٤َل َطَدَص٤َٜ ُزَهْػُ ْس ُٕ ًْ َُ ـِ  ٌِْد اهَِ ْس ـْ َق ٤ِضَدَة َق َُ ـْ َأسِك  َٞك اْج٤َسُِر َق ٤ِوَي٦َ َطَدَص٤َٜ َحْ
 ٤ََٜٞ ٌِ َٟ  ٤َٜ ًْ ٥ٌَِ،  -صغ اه قٚٞف وؾٚؿ-: َؾ٠َ ٤ ُدوَن اْخَ َُ ْػُ  ًَ ْػِ س٤ِْج٤َََٜزِة َى٤َل : اً ًَ ـِ اً َق

ِْٞف، وَ  ًَ َجْؾ إِ َٕ ا ُي ٌُقَق٦ٌ َوَٓ َو٢ِْن َي٤َن َظْػً ْت َُ ًدا َْٕهِؾ ا٤ًَِٜر، اْج٤َََٜزِة  ْٕ ٌُ إِْن َي٤َن ِؾَقى َذًَِؽ َو
 . ٤ َٝ ُُ َد َ٘ ـْ ُش َُ  ٤ َٝ َٕ َُ َْٞس  ًَ ٌَُع،  ٌٞػ َشْت ِٕ ٌٞػ، َهَذا َطِدي٨ٌ َو ِٕ ٌِْد اهَِ اْج٤َسُِر َو ـُ َق َٞك ْس . َحْ

قٌل  ُٝ ٤ِضٍد َجْ َُ ٤ِضَدَة، َوِىَٞؾ َأُسق  َُ  . (2)  (( َوَأُسق 
 -هذه سٕض إُث٦ٚ ُـ يت٥ اعت٘دُل ذ اًتّٜٞص قغ وٕػ إًْٞػ 

أ٤ُ قٜد اعت٠ظريـ ذ يت٥ اًتخري٩ واًزوائد وٝق ذ هٜك قـ  -رهؿ إسراز الؾ٤ٜد 
اًِقاهد، ٤َٕ ا٤ًٕدة ا٦ًٌ٤ًٖ قٚٞٝؿ، يا شراه قٜد اًٜقوي واًزريٌ وإًراىل 

                                                 
 (.3364(ح)225/ 4ؾٜـ اًدارىٜٓل ) (  1
 (.22/ 4اًًٜـ اًٙؼى ) (  2
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 ًٞقـل واع٤ٜوي وهػهؿ.واهٞثٛل واًٌقصػي واسـ طجر واًًخ٤وي واً 
وٓ ؿؽ أن هذا اًتّٜٞص ٟقع ُـ ا٤ًٌٞن، وا٤ًٌٞن ٟقع ُـ آطت٤ٞط، ٓ ؾٞا 

 قٜد ُـ ى٧ٚ س٤ْقتف ُـ هذا إًٚؿ اًنيػ، وو٧ٕٗ ُٕروتف سف.
عـ يتٞ٘ـ  ى٤ل ؿٞخ ؿٞقظ٤ٜ اًِٞخ حٛد أسق ؿ٦ٌٝ: ))وإوم وإطقط

َؽ سف ا٤ً٘رئ أو ا٤ًًُع اًذي ٓ يٕٚؿ هذا  ْٖ وٕػ طدي٨ أن يٌِل أٟف وٕٞػ: ًئا َي
 . (1)  آصٓاح((

 اأسلْب اخامس: رّآ٘ الضعٔف بصٔػ٘ التنزٓض عيد حذف إسيادِ
ىد٤ُٜ أن ذير الؾ٤ٜد ي٤ن قٜدهؿ ُـ م٦ٚ ا٤ًٌٞن، وأٟف رهؿ ذًؽ و٘د ي٤ن 

حٙؿ قغ  ا   يٜص قغ وٕػ إًْٞػ، وًٙـ يٞػُٜت٘دا قٜد اعح٘٘ل إذ
َٚؼ الؾ٤ٜد؟  طدي٨ ُٕ

أن إصؾ أن جزم اعحدث س٤ًرواي٦، س٠ن يًٜده٤ إم ُـ رواه٤  واْواب:
ي٤ن ذًؽ  -أي س٤ٜه٤ عجٝقل،وهذا ي٘تي اًتٕٚٞؼ -قٜف ض٤ز٤ُ ه٤، و٢ن َُرو٤ٝ 

 قا٦ُ قغ وٕػ احدي٨ قٜدهؿ. 
اًتٛريض قٜدهؿ((، وهل ظاف ص٦ٖٞ اجزم،)): ى٤ل ا٤ًّٕٜي: ))وص٦ٖٞ 

أن ي٘قل: ويذير أو يروي((: ٌُٜل ًٚٛجٝقل ٤ُْرع:)) ٟ٘ؾ وذير(( ٤ُو٤ٞ 
 ))وٟحقه٤: وٝذا ٓ حٙؿ سّحتف((.

                                                 
 (.279اًقؾٞط ذ قٚقم وُّٓٚح احدي٨ )ص:  (  1
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دًٞؾ قغ وٕػ  واقٚؿ أن هذا أُر قرذ، وأن إش٤ٞن اًراوي س٦ّٖٞ اعجٝقل  
ت٤ً ُٕروو٦((٤ُ يرويف، وإٓ و٢ن الش٤ٞن س٦ّٖٞ اعجٝقل ذ قٚؿ اً َٙ ُٟ  .(1)٤ٌٞن 

ى٧ٚ: وصٞغ اًتٛريض ٓ ش٘تٍ قغ ص٦ٖٞ اعجٝقل، يا يٗٝؿ ُـ يام 
))ض٤ء قٜف  ا٤ًّٕٜي، سؾ يؾ ق٤ٌرة أو٤دت قدم اجزم، وًق ي٧ٟ٤ ٦ٌُٜٞ ًٕٚٛٚقم، يـ

ورد قٜف يذا،أو س٤ٜٖٚ قٜف يذا، أو روى سْٕٝؿ يذا، أو ذ ا٤ًٌب يذا((،  أو يذا،
 رات.وٟحق هذا ُـ ا٤ًٌٕ

وىقًف))إن هذا أُر قرذ((، يٕٜل: ىد ش٤ٕرف قٚٞف اعحدصقن، وهذا إًرف 
أهٌٚل، وًٞس ي٤ٞٚ، و٘د شًتٕٛؾ ص٦ٖٞ اًتٛريض ذ اًّحٞح أي٤ْ يا شًتٕٛؾ ذ 
إًْٞػ، سخاف ص٦ٖٞ اجزم وا شًتٕٛؾ إٓ ذ إًْٞػ، واؾتٕاه٤ ذ 

ٌْٞد قـ اًّقاب!  اًّحٞح ىٌٞح وَط
)َٕن ُثَؾ هذِه ا٤ًٌٕراِت شًتُٕٛؾ ذ احدي٨ِ إًِْٞػ ى٤ل اسـ اًّاح: )

 يٕٜل: يا شًتٕٛؾ ذ اًّحٞح. (2) أي٤ًْ((
وى٤ل إس٤ٜد: ))ٕٟف إذا مع سل ٤ُ صح و٤ُ   يّح أشك س٦ّٖٞ اًتٛريض: 
٤َٕ شًتٕٛؾ وٞف وذ اًّحٞح أي٤ْ، وأ٤ُ ص٦ٖٞ اجزم و٤َ٢ ٓ شًتٕٛؾ ذ 

 . (3)  اًّحٞح((
                                                 

 (.132/ 1شقوٞح إو٤ٙر ع٤ٕي شٜ٘ٞح ا٤ٟٕٔر ) (  1

 (.94ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  2
 (.122/ 1ا٤ًٞٗح ُـ قٚقم اسـ اًّاح ) اًِذا (  3

٥٠١



   
 61 «دراسة استقرائية حليلية » أساليب ااحتياط ي احكم على احديث      

اح٤وظ إًراىل أن  ))هذِه ا٤ًَٕٗظ اؾتٕاُه٤ ذ إًْٞػ أيثُر، وإن  ًٙـ ذير 
ـِ ٤ًُٕ(( ُف: ))وذ ا٤ًٌِب(( شًتُٕٛؾ ذ إُري ًُ  .(1)اؾت٧ْٕٚٛ ذ اًّحِٞح. ويذا ىق

 وأؿ٤ر ا٤ًّٕٜي إم أن اؾتٕاه٤ ذ اًّحٞح قغ ؾٌٞؾ اًٜدرة. ى٤ل:
 .(2)))واحٛؾ قغ إه٥ٚ أوم((

٦ اعحدصل قغ اؾتٕال ص٦ٖٞ اًتٛريض ذ س٤ب إًْٞػ وىد اش٧٘ٗ يٚٛ
 َٓ ِٕٞػ إِ َْ َٓ جقز ِرَواَي٦ اً قغ اظتاف أٟقاقف ٤ُ قدا اعقوقع، ى٤ل اًزريٌ: ))
ًَِذي  ٤م، َوا َٙ َْط ْٕ ؾ سِِف َوُهَق ِذ ا َٛ َٕ ًْ تَٜع ا ْٛ ِذي ي ًَ ؾ ًْٕٚٞػ ا ُِ ٦ اًتٛريض، َؿ٤ َٖ ٞ ِّ سِ

ؾ سِِف َوُهَق ِذ  َٛ َٕ ًْ ٤َِٔهر.ذع ا ٤ِئؾ، َوُهَق اً َْ َٗ ًْ   ا
َْقَال،  ْٕ ٤ِئؾ ا َْ ِٕٞػ إِذا َي٤َن ُـ َو َْ َوُـ ا٤ًَٜس ُـ ْجزم ســ)) َى٤َل(( ِذ اً

 .(3)وإطقط اعَْْٜع((
وُثؾ إًْٞػ ذ ذًؽ اعِٙقك وٞف أصحٞح هق أم وٕٞػ: و٤ًْٕػ 

 واًِؽ يام٤ داع إم اؾتٕال ص٦ٖٞ اًتٛريض اطت٤ٞـ٤.
قَن  ُ٘ ِ٘ ًَْٕٚاء اعَُْح ٌَُخ٤ِرّي((: ))َى٤َل ا ٦ ))ذح َصِحٞح اً َُ ّد َ٘ ُُ َى٤َل اًََٜقِوّي ِذ 
٤ل وِِٞف: َى٤َل َرُؾقل اه صغ اه  َ٘ َٓ ُي  ٤ٗٞ ِٕ ُـ اعُْحدصل َوَهػهؿ: إِذا َي٤َن احَِدي٨ َو

٤ل: قٚٞف وؾٚؿ َأو وٕؾ َأو َأُر َأو َك َأو طٙؿ َوؿٌف َذًِؽ ُـ ِصٞغ اْجَ  َ٘ َٓ ُي ْزم.َوَيَذا 
                                                 

 (.139/ 1ذح اًتٌٍة واًتذيرة ) (  1
 (.131/ 1شقوٞح إو٤ٙر ع٤ٕي شٜ٘ٞح ا٤ٟٕٔر ) (  2

 (.323-322/ 2ا٧ًٜٙ قغ ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح ) (  3

٥٠٢



   
 62 «دراسة استقرائية حليلية » أساليب ااحتياط ي احكم على احديث      

  َٓ روى َأُسق ُهَرْيَرة َأو َى٤َل َأو ذير َأو أظؼ َأو طدث َأو ٟ٘ؾ َأو أوتك َوؿٌف َذًِؽ.َوَيَذا 
 ٦ َٖ ٞ ِّ ء ُـ َذًِؽ سِ ٤ل وِِٞف َرْ َ٘ ٤ٗٞ َوَا ُي ِٕ ٤ل َذًِؽ ِذ اًَت٤سِٕل َوٛـ سٕدهْؿ.َوَا َي٤َن َو َ٘ ُي

٤ل ِذ  َ٘ َا ُي َٟ ُٟ٘ؾ َأو ُذير َأو اْجَْزم، َوإِ ٤ل: ُرِوَي َقُٜف َأو  َ٘ ُٞ ٦ اًتٛريض، َو َٖ ٞ ِّ ِٕٞػ سِ َْ  اً
٤ل َأو ُيْروى َأو ُحْٙك َأو ُيٕزى َأو َض٤َء َقُٜف َأو س٤َٜٖٚ َقُٜف. َ٘  ُطَٙل َأو ُي

٤ل  َ٘ ُٞ ِْٞف َو ًَ ٤ف إِ َْ قا: َوإِذا َي٤َن احَِدي٨ َأو َهػه َصِحٞح٤ َأو ط٤ًٜ َقـ اعُْ ًُ َى٤
 َٖ ٞ ِّ ِْٞف، َوَا سِ ًَ ٤ف إِ َْ َتِي ِصَحتف َقـ اعُْ ْ٘ ٦ اْجَْزم َش َٖ ٦ اْجَْزم.َوَدًِٞؾ َهَذا ُيٚف َأن ِصٞ

ِْٞف. َٚ ٤ِذب َق َٙ ًْ َٓ َوٞٙقن ِذ ُٕٜك ا َٓ وَِٞا َصَح، َوإِ  ُيٓٚؼ إِ
ف واْحَِدي٨  ْ٘ ِٗ ًْ ٞؾ ِم٤َ َشريف يثػ ُـ ا٤ًَٜس ُـ اعّٜٗل ِذ ا ِّ ْٗ  َوَهَذا اًَت

 َوَهػَم٤ َوُـ َهػهؿ.
ّل قغ  ِ٘ َٝ ْٞ ٌَ ًْ ْل سـ َقّك ا ًَ د سـ اْحُ ْْ ٤م اْح٤َوِظ أي سٙر َأ َُ ٤ر اِل َٙ ْٟ َوىد اْؿتََد إِ
ًُقَن ِذ  ق ُ٘ ُؿ َي ََ ًَْٕٚاء، َوَهَذا اًت٤ًهؾ ُـ َو٤قٚف َىٌِٞح ضدا: َو٢ِ ُـ َظ٤ًػ َهَذا ُـ ا

٦ اًتٛريض َٖ ٞ ِّ ِحٞح سِ َّ َْ (1)اً َقاب، ، َوِذ اً َّ ِٕٞػ س٤ِْجَْزِم، َوَهَذا ُظُروج َقـ اً
٤ن. َٕ َت ًْ  وى٥ٚ ٤ًٕٛٚي، َواه اعُْ

قل ِذ  ُ٘ َٞ ٞؾ ِذ ))َصِحٞحف(( َو ِّ ْٗ َذا اًَت ٌَُخ٤ِرّي َرِي اه َقُٜف ِهَ َوىد اقتٜك اً
٤َٟ، وَ  ٤ ذير َُ َام ستٛريض، َوَسْٕف سجزم، ُراق٤ٞ  َٙ ًْ َقاِطَدة سٕض ا ًْ َم٦َ ا ٤ اًَؽْ َُ َهَذا 

                                                 
ْػ إِْؾ٤َٜد َوَا َي٠ْ  (  1 َٖ ِحٞح سِ َّ ٦ اًتٛريض ُرِوَي ى٤ل اًزريٌ: )) إِذا أرْدت ِرَواَي٦ احَِدي٨ اً َٖ ٞ ِّ ِي وِِٞف سِ

َْٞس يًتحًـ (( . ا٧ًٜٙ قغ ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح ) ًَ ٤ء ، َو َٝ َ٘ ُٗ ًْ َْٟحقه. َوَوىع َذًِؽ ذ ق٤ٌَرة ا / 2َو
324.) 
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 .(1)يزيدك اقت٤٘دا ِذ ضاًتف وحريف وروع واـاقف وح٘ٞ٘ف وإش٤ٟ٘ف(( 
ـْ َأْهِؾ اْحَِدي٨ِ  ُِ قَن  ُ٘ ِ٘ َاُء اعَُْح َٚ ُٕ ًْ وى٤ل ذ ))ذح اعٝذب((:))َى٤َل ا

٤ُل وِِٞف: َى٤َل َرُؾقُل اهَِ َصَغ اهَُ َ٘ َٓ ُي  ٤ ًٗ ٞ ِٕ ِهْؿ: إَذا َي٤َن اْحَِدي٨ُ َو ََٚؿ َوَهْػِ ِْٞف َوَؾ َٚ  َق
٤ُل وِِٞف:  َ٘ َٓ ُي ـْ ِصَِٞغ اْجَْزِم. َوَيَذا  ُِ ٌََف َذًَِؽ  ٤ َأْؿ َُ َؿ َو َٙ َك َأْو َط ََ َر َأْو  َُ َؾ َأْو َأ َٕ َأْو َو

 َٝ ٌَ ٤ َأْؿ َُ َؾ َأْو َأْوَتك َو َ٘ َٟ َٓ َرَوى َأُسق ُهَرْيَرَة َأْو َى٤َل َأْو َذَيَر َأْو َأْظَؼَ َأْو َطَدَث َأْو  ُف.َوَيَذا 
 ٦ِ َٖ ٞ ِّ ـْ َذًَِؽ سِ ُِ ٤ُل ذ رء  َ٘ ٤ َوَا ُي ًٗ ٞ ِٕ َدُهْؿ وَِٞا َي٤َن َو ْٕ ـْ َس َُ َل َو ِٕ ٤ُل َذًَِؽ ِذ اًَت٤سِ َ٘ ُي

َِٙل َقُْٜف َأْو َض٤َء َقُْٜف َأْو سَ  َؾ َقُْٜف َأْو ُط ِ٘ ُٟ ِِٚف: ُرِوَي َقُْٜف َأْو  ٤ُل ِذ َهَذا ُي َ٘ َا ُي َٟ ٤َٜ اْجَْزِم.َوإِ َٖ َٚ
َِٞغ  ـْ ِص ُِ ٤ َأْؿٌََف َذًَِؽ  َُ َزى َو ْٕ ك َأْو ُيْرَوى َأْو ُيْرَوُع َأْو ُي َٙ ٤ُل َأْو ُيْذَيُر َأْو ُحْ َ٘ َقُْٜف َأْو ُي

َِٞغ اْجَْزِم. ـْ ِص ُِ  ٧ْ ًَ ْٞ ًَ ِريِض َو ْٛ  اًَت
َُٞغ اً  ، َوِص ـِ ًَ ِحِٞح َأْو اْحَ َّ ْقُوقَق٦ٌ ًِٚ َُ َُٞغ اْجَْزِم  ِّ قا: َو ًُ ِريِض ع٤َِ َى٤ ْٛ َت

َؼ  َٚ ْٓ ِٖل َأْن ُي ٌَ ِْٞف، َوَا َيْٜ ًَ ٤ِف إ َْ ـْ اعُْ َتِي ِصَحَتُف َق ْ٘ ٦َ اْجَْزِم َش َٖ ٤.َوَذًَِؽ َأَن ِصٞ ِؾَقاُمَ
ِْٞف. َٚ ٤ِذِب َق َٙ ًْ َٜك ا ْٕ َُ ٤ُن ِذ  ًَ ْٟ قُن اْلِ ُٙ َٞ َٓ َو َٓ وَِٞا َصَح، َوإِ  إ

ََدُب َأَظَؾ سِِف اعُْ   ْٕ ِهْؿ، َسْؾ َوَهَذا ا ـْ َأْصَح٤س٤َِٜ َوَهْػِ ُِ ٤ِء  َٝ َ٘ ُٗ ًْ ُِٜػ َوَم٤َِهُػ ا َّ
ُْؿ  ََ ٤ُهٌؾ َىٌٌِٞح: َو٢ِ ًَ ٤ َقَدا ُطَذاَق اعَُْحِدصَِل، َوَذًَِؽ َش َُ  ،٤ ً٘ َٚ ْٓ ُُ ُٚقِم  ُٕ ًْ َم٤َِهُػ َأْصَح٤ِب ا

 ِٕ َْ ِحِٞح: ُرِوَي َقُْٜف، َوِذ اً َّ قَن َيثًِػا ِذ اً ًُ ق ُ٘ ٌْٞد َي ِٞػ: َى٤َل، َوَرَوى وان. وهذا َط
قاب(( َّ  . (2)  قـ اً

                                                 
(. وئٜر هذا اًٜ٘ؾ قـ اًٜقوي س٤ظت٤ّر ذ وتح 269-668/ 2شقضٞف أًٜر إم أصقل إصر ) (  1

 ( وىد ذير أٟف ٟ٘ؾ آش٤ٗق قٚٞف.75/ 1اع٨ٖٞ سنح أ٦ًٞٗ احدي٨ )

 (.63/ 1اعجٛقع ذح اعٝذب ) (  2
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وى٤ل ذ ))ذح ًُٚؿ((: ))ى٤ل إًٚاء: يٌٜٖل عـ أراد رواي٦ طدي٨ أو  
صغ اه قٚٞف -ذيره أن ئٜر، و٢ن ي٤ن صحًٞح٤ أو ط٤ًًٜ ى٤ل: ى٤ل رؾقل اه 

٤ و -وؾٚؿ ًٗ ا ي٘ؾ: ى٤ل أو يذا أو وٕٚف أو ٟحق ذًؽ ُـ صٞغ اجزم: وإن ي٤ن وٕٞ
وٕؾ أو أُر أو َك، وؿٌف ذًؽ ُـ صٞغ اجزم، سؾ ي٘قل: ُروي قٜف يذا أو ض٤ء قٜف 

 .(1)يذا أو ُيروى أو ُيذير أو ُحٙك أو س٤ٜٖٚ و٤ُ أؿٌٝف((
ْؾ: َى٤َل  ُ٘ ْػِ إِْؾ٤ٍَٜد، َوَا َش َٖ ِٞػ سِ ِٕ َْ وى٤ل اًًٞقـل:))َوإَِذا َأَرْدَت ِرَواَي٦َ اً

ََٚؿ  -َرُؾقُل اهَِ  ِْٞف َوَؾ َٚ َِٞغ اْجَْزِم(( س٠ََِن َرُؾقَل  -َصَغ اهَُ َق ـْ ِص ُِ ُف  َٝ ٌَ ٤ َأْؿ َُ َيَذا، َو
ََٚؿ  -اهَِ  ِْٞف َوَؾ َٚ ٤َٜ(( َقُْٜف  -َصَغ اهَُ َق َٖ َٚ ُف، ))َسْؾ ُىْؾ: ُرِوَي(( َقُْٜف ))َيَذا، َأْو َس ًَ َى٤

ُف((  ))َيَذا، َأْو َوَرَد(( َقُْٜف ))، َأوْ  َٝ ٌَ ٤ َأْؿ َُ َؾ(( َقُْٜف َيَذا ))، َو ِ٘ ُٟ َض٤َء(( َقُْٜف َيَذا ))، َأْو 
ُؽ ِذ ِصَحتِِف(( ،  ُِ ٤ َش َُ قُل ِذ )) ُ٘ ْؿ، ))َوَيَذا(( َش ُٝ ُْ ْٕ ِريِض، َيَرَوى َس ْٛ ـْ ِصَِٞغ اًَت ُِ

ٌُُح وِٞفِ  ْ٘ ٦ِ اْجَْزِم، َوَي َٖ ٞ ِّ ِحُٞح َو٤ْذُيْرُه سِ َّ ٤ اً َُ ِف، َأ ِٗ ْٕ ٌُُح ِذ  َوَو ْ٘ ِريِض، َيَا َي ْٛ ٦ُ اًَت َٖ ِصٞ
٦ُ اْجَْزِم(( َٖ ِٞػ ِصٞ ِٕ َْ  .(2)اً

ْػ إِْؾ٤َٜد  َٖ ِٕٞػ سِ َْ وى٤ل إًا٦ُ ـ٤هر اجزائري: ))إِذا أرْدت ٟ٘ؾ احَِدي٨ اً
ِوَي َقـ رُ َوَا ش٘ؾ وِِٞف: َى٤َل َرُؾقل اه َيَذا، َأو وٕؾ َيَذا: لؿ٤ٕر َذًِؽ س٤ِْجَْزِم، سؾ ىؾ وِِٞف: 

َرُؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ َأٟف َى٤َل َيَذا، َأو وٕؾ َيَذا، َأو س٤َٜٖٚ َقُٜف َيَذا، َأو َض٤َء 
َٓ شِٕر س٤ِْجَْزِم. تِل  ًَ َٞغ ا ِّ ٤ أؿٌف َذًِؽ ُـ اً َُ  َقُٜف َيَذا، َأو روى َسْٕٝؿ َقُٜف َيَذا، َو

                                                 
 (.71/ 1ذح اًٜقوي قغ ًُٚؿ ) (  1
 (.352/ 1شدري٥ اًراوي ذ ذح ش٘ري٥ اًٜقاوي ) (  2
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٤ يِؽ ِذ ِصَحتف َوَوٕٗف. َوظ  َُ ِٕٞػ  َْ ْقم، َوُثؾ اً َ٘ ًْ ٌر ِقْٜد ا َٙ ٜ ُُ اف َذًِؽ 
َتحؼ َص٤طٌف اًٚقم(( ًْ  .(1)ي

يا ي٘قل  -ى٧ٚ: وًٕؾ هذا إًرف اًذي ضرى قٚٞف ُطَذاق اعحدصل 
ووىع اًت٤ًهؾ وٞف ُـ هػهؿ وُـ ا٤ًٝ٘ٗء، سؾ ُـ م٤هػ أصح٤ب  –اًٜقوي 

إًٚقم: ُٜزُقف شٍو٤ت إ٤ُم اعحدصل حٛد سـ إؾاقٞؾ اًٌخ٤ري: و٢ٟف هق اًذي 
وٕؾ ذًؽ ذ صحٞحف، وُٞز سل ا٤ًٌٕرشل، وورق سل اًّٖٞتل، واؿتٝر ذًؽ قٜف، 

ـْ ذًَؽ وٟحِقِه سٍٚٗظ وِٞف  وشٙٚؿ ا٤ًٜس وٞف، وذ هذا ي٘قل اسـ اًّاح:))٤ُ ي٤نَ  ُِ
ُف: ى٤َل رؾقُل اهِ  ًُ َحتِِف َقُْٜف ، ُث٤ ِّ َؿ س َٙ ُف َقُْٜف، وْ٘د َط َ٘ َٚ ـْ َق َُ ٌؿ سِف قغ  ْٙ  -َضْزٌم وُط

٤ُن:  -صغ اه قٚٞف وؾٚؿ  َٗ ٤ٌٍَس: يذا، ى٤َل ج٤هٌد: يذا، ى٤َل َق ـُ ق َيذا ويذا، ى٤َل اس
ٌَُِٜل: يذا ،  ْٕ َ٘ ـَ ا٤ًٌٕراِت. يذا، ى٤َل اً ُِ روى أسق هريرَة: يذا ويذا، و٤ُ أؿٌَف ذًَؽ 

َتِجَْٞز إـاَق  ًْ ـْ َي َُٟف ىْد ى٤َل ذًَؽ وَرَواُه: وٚ ـْ َذيَرُه قُٜف س٠ َُ ُْٜف قغ  ُِ ٌؿ  ْٙ وُٙؾ ذًَؽ ُط
ََٚؼ احدي٨َ قُٜف ُدْوَن اًّح٤س٦ِ  ذًَؽ إَٓ إذا صَح ِقَٜدُه ذًَؽ قُٜف، صَؿ إذا ي٤َن اًذي ق

٤ِل الؾ٤ِٜد سَُٜٞف وسَل اًّح٤ِي.و َّ َحتِِف يتقَىُػ قغ اِش ِّ ُؿ س ْٙ  ٤حُ
ـْ رؾقِل اهِ  ٌؿ، ُثُؾ: ُروَي ق ْٙ ـْ ذ ًِِٗٔف َضْزٌم وُط ُٙ ْ َي  َ ٤ ٤ُ َُ صغ اه  -وأ

ـِ اًٌِٜل -قٚٞف وؾٚؿ  ـْ واٍن: يذا ويذا، أو ذ ا٤ًٌِب ق  -: يذا ويذا، أو ُروَي  ق
ـَ ا٤ًِٕٗظ ًَٞس ذ رٍء ُُٜف -ف وؾٚؿ صغ اه قٚٞ ُِ ُف  َٝ ٌَ : يذا ويذا. وٝذا و٤ُ أْؿ

ٌؿ ُٜفُ  ْٙ ـْ ذَيَرُه قٜفُ  ُط َٛ : َٕن ُثَؾ هذِه ا٤ًٌٕراِت ُشًَتُٕٛؾ ذ احدي٨ِ  سَّح٦ِ ذًَؽ ق
                                                 

 (.269-668/ 2شقضٞف أًٜر إم أصقل إصر ) (  1
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َح٦ِ أْصِِٚف إؿ٤ٕرًا   ِّ ٌر س ِٕ ِْ ُُ إًِْٞػ أي٤ًْ، وَُع ذًَؽ و٢يراُدُه ًُف ذ أص٤ِٜء اًّحِٞح 
ـُ إًٞف(( َُٟس سِف وُيْرَي  .(1)  ُي١ْ

يا  -ى٧ٚ: وإٟا شٔٝر و٤ئدة هذا آصٓاح إًرذ اًذي أظؾ سف اجاهػ 
ذ اًٙت٥ اًّح٤ح اًتل قرف ُـ شٍو٤ت أصح٤ه٤ أَؿ يراققن  -ي٘قل اًٜقوي 

هذا إًرف: وٝل ٦ُٜٔ وضقده: َٕؿ سّدد اؾتٕاًف قٜد إيراد إط٤دي٨ اع٦ٕ٘ٚ 
قك ذ صحت٤ٝ ذ ؾ٤ٞق إط٤دي٨ اًّح٤ح سا ش٘تْٞف ٤ُٜهجٝؿ أو اعِٙ

وذوـٝؿ، وأ٤ُ هػهؿ مـ   يراقف وا شٔٝر ًف يٌػ و٤ئدة، إذ اعّٜٗقن قغ 
ذوـٝؿ، وىد اشٌع هذا إًرف ُـ اعت٠ظريـ واًتزُف اح٤وظ اعٜذري ذ يت٤سف 

وٞف يذاب أو وو٤ع  ))اًؽه٥ٞ واًؽه٥ٞ((، و٤٘ل: ))وإذا ي٤ن ذ الؾ٤ٜد ُـ ىٞؾ
أو ُتٝؿ أو جٛع قغ شريف أو وٕٗف أو ذاه٥ احدي٨ أو ه٤ًؽ أو ؾ٤ىط أو ًٞس 
سٌء أو وٕٞػ ضدا أو وٕٞػ و٘ط أو   أر وٞف شقص٤٘ٞ أو سح٨ٞ ٓ يتٓرق إًٞف 
اطتال اًتحًل: صدرشف س٦ٔٗٚ ))ُروي((، وٓ أذير ذًؽ اًراوي وٓ ٤ُ ىٞؾ وٞف 

ْٕٞػ دًٓت٤ن: شّديره س٦ٔٗٚ ))ُروي((، وإم٤ل اًٙام أًٌت٦، وٞٙقن ًإؾ٤ٜد اً
 .(2)قٚٞف ذ آظره((

ويًت٤ٗد ُـ ياُف أن س٤ٞن إًْٞػ ىد يٙقن س٤لؿ٤رة ا٦ًْٜٞٛ، وىد  قلت:
 يٙقن س٤ًٌٕ٤رة اًٍح٦، وىد يٙقن ها ٤ُٕ، وقغ يؾ ط٤ل وا سد ُـ ا٤ًٌٞن.

                                                 
 (.94-93ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  1

 (. 1/37اًؽه٥ٞ واًؽه٥ٞ ) (  2
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 اأسلْب السادس: إىاط٘ احكه باإسياد دٌّ امن 
ٓ ؿؽ أن إصؾ ذ احٙؿ قغ احدي٨ أن يٙقن قغ اًًٜد واعتـ ٤ُٕ: 
ًٞٙقن احٙؿ واو٤ٞ سنوط اًٌ٘قل ُـ ص٦٘ اًرواة قدا٦ً وو٤ٌٓ، واش٤ّل اًًٜد، 
واًًا٦ُ ُـ اًِذوذ وا٦ًٕٚ، وىد ي٧ٟ٤ هذه ق٤دة إئ٦ٛ اعت٘دُل: ٦ًًٕ قٚٛٝؿ، 

٤ت، و٤ٟٙقا يٓٚ٘قن احٙؿ قغ وؿدة حرهؿ، ويثرة شٗتِٞٝؿ قغ آًرق واًرواي
احدي٨، دون أن يٙقن ُ٘ٞدا سًٜد وٓ ُتـ، طتك ض٤ء سٕدهؿ ُـ ىٍ قٚٛف 
قٜٝؿ،و٤طت٤ط ًًٜٗف، و٘ٞد احٙؿ س٤ٕؾ٤ٟٞد دون اعتقن، ي٠ٟف ي٘قل: هذا احٙؿ 
ظ٤ص هذا الؾ٤ٜد و٘ط، دون اعتـ، ودون هػه ُـ إؾ٤ٟٞد، وىد اقتؼوا احٙؿ 

أىؾ رش٦ٌ ُـ احٙؿ قغ احدي٨ سجٛٚتف إؾ٤ٜدا وُت٤ٜ، إٓ إذا ى٤ًف  قغ الؾ٤ٜد و٘ط
د، أو ي٤ن ُـ ق٤دة ال٤ُم أن يًتٕٛؾ الـاق واًت٘ٞٞد سٕٜٛك واطد،  َٛ إ٤ُم ُٕت

 وهذا ؿ٤ُؾ ًٚتّحٞح واًتحًل واًتْٕٞػ، وهذا سٕض ياُٝؿ ذ ذًؽ.
 أّا: التصحٔح ّالتحسن

ًإؾ٤ِٜد س٤ًّح٦ِ ي٘قهؿ: ))هذا طدي٨ٌ  ى٤ل اح٤وظ إًراىل: ))ورأوا احٙؿَ 
ؿ قغ  ُٝ ُٛ ؿ: ))هذا طدي٨ٌ صحٌٞح(( . ويذًؽ طٙ إؾ٤ُٜدُه صحٌٞح(( ، دوَن ىقِهِ
َُٟف  ٕ : )) ـٌ ؿ: ))طدي٨ٌ طً (( دوَن ىقِهِ ـٌ الؾ٤ِٜد س٤حًـ، ي٘قهؿ: ))إؾ٤ُٜدُه طً

ـُ اًّاِح: َىْد يُّح الؾ٤ُٜد ًث٦ِ٘ رض٤ًِِف، وٓ يُّح احدي٨ُ ًِذوٍذ أو  ٦ٍ. ى٤ل اس ّٚ ق
ُّٟف صحُٞح الؾ٤ِٜد، و  يذيْر  ٍَ قغ ىقًِِف: إ ))هػ أَن اعَّٜػ اعٕتَٛد ُٜٝؿ إذا اىت
َُٟف صحٌٞح ذ ًِٟٗف: َٕن قدَم ا٦ًِٕٚ  ٦ً، و  ي٘دْح وٞف، و٤ًٔ٤هُر ُٜف احُٙؿ ًف س٠ ّٚ ًف ق
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ـُ  (1) وا٤ً٘دِح، هق إصُؾ وا٤ًٔهُر((  ًَ ٍَ قغ ىقًِِف: َط . ى٧ُٚ: ويذًؽ إِن اىت
)) ـِ ًْ ٌُْف سٍْٕػ، وٝق أي٤ًْ حٙقٌم ًف س٤حُ ِ٘ َٕ  .(2) الؾ٤ِٜد، و  ُي

ـَ اعَُحِدِث )ًإؾ٤ِٜد  ُِ ُؿ( اًقاىُع  ْٙ وى٤ل ؿٞخ الؾام زيري٤: ))واحُ
ٌْٞح، َأْو َط  (، يٝذا َطِدي٨ٌ إؾ٤ُٜدُه َصِح ـِ ًْ َح٦ِ، َأْو س٤حُ ِّ ُْٜف س٤ً ُِ ِؿ(  ْٙ ، )ُدْوَن احُ ـٌ ًَ

َٟف ٓ َشاُزَم َسْل الؾ٤ِٜد،  ـٌ )َرَأْوا(: ٕ ًَ ٌْٞح، َأْو َط (، يٝذا َطِدي٨ٌ َصِح ـِ ْت َٛ سذًؽ )ًِٚ
: ٓضتاِع ذوـِف ُـ  ـُ ُح الؾ٤ُٜد، َأْو حً ِّ : ِصَح٦ً، وٓ ط٤ًًٜ: إذ َىْد َي ـِ واعت

ٌِْط، ُدْونَ  َْ ٦ِ، واً ًَ ٦ٍَٚ  آش٤ِّل، وإًدا ، ٤ً٘دٍح ُـ ُؿُذوٍذ، َأْو ق ـِ ـْ  (3) اعت )و( ًٙ
ِْٞف، )َوَ ْ  َٚ ْد( َق َٛ َت ْٕ ُف ُـ ُي َ٘ َٚ ـْ ُْٚف( أي: احَٙؿ ًإؾ٤ِٜد سذًؽ ذ اعتـ َأْي٤ًْ، )إْن َأ ٌَ )اْى

َح٦ِ، أَ  ِّ ُف س٤ً ًَ ِؿ  ْٙ ْثِِٚف احُ ُِ ٤َٔهُر ُـ  : إِذ اً ـُ ْد( سِِف اعت َ٘ ٍػ ُيَْٜت ْٕ َْ ٌُْف س ِ٘ َٕ : َٕن ُي ـِ ْو س٤حً
ـِ اٟت٤ِٗء  ْحِص َق َٗ َٟا ُيُٓٚؼ سَٕد اً ـْ ُذيَر ، إ َُ إصَؾ َقدُم ا٤ً٘دِح، ٟٔرًا إم َأَن ُثَؾ 

 .(4) ا٤ً٘دِح((
ى٤ل اح٤وظ اسـ طجر: ))ٓ ًٟٚؿ أن قدم ا٦ًٕٚ هق إصؾ، إذ ًق ي٤ن هق 

لؾ٤ٜد(( إصؾ ٤ُ اؿؽط قدُف ذ ذط اًّحٞح، و٢ذا ي٤ن ىقهؿ: ))صحٞح ا
                                                 

 (.129ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  1
 (.171/ 1ذح اًتٌٍة واًتذيرة ) (  2
َراُدهُ  (3 ُُ ـْ َأَن َىْقَهُْؿ: َهَذا َطِدي٨ٌ َصِحٌٞح،  ُِ َدَم  َ٘ ٤ َش َُ ِْدُش ِذ َقَدِم اًَتَاُزِم  َُ  َٓ ْؿ ى٤ل اًًخ٤وي : )) َو

َع  َُ ٤ُل َؾَِٜدِه  َّ ٤ سِِف اِش ًٕ ْٓ َٓ َى ٤َِٔهِر  َْوَص٤ِف ِذ اً ْٕ ـْ َأَؾ٤ِِٟٞد  ;َؾ٤ئِِر ا ُِ ِؾ َوْرٍد  ُٙ َؿ ًِ ْٙ ِف اْحُ ُِ َزا ْٚ َدِم اْؾتِ َٕ ًِ
 (.119/ 1َذاَك اْحَِدي٨ِ ((. وتح اع٨ٖٞ سنح أ٦ًٞٗ احدي٨ )

 (.163-162/ 1وتح ا٤ًٌىل سنح أ٦ًٞٗ إًراىل ) (  4
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 .(1) حتٛؾ أن يٙقن ُع وضقد ا٦ًٕٚ   يتح٘ؼ قدم ا٦ًٕٚ، وٙٞػ حٙؿ س٤ًّح٦؟(( 
وى٤ل وٞا ٟ٘ٚف قٜف شٚٛٞذه ا٤ًٌ٘قل: ))وصَؿ ٤ُٜى٦ٌِ أظرى ذ ىقًف: ))َٕن قدَم 
ُف ه٤ٜ طَٙؿ س٤ًّح٦ِ ُـ هِػ سح٨ٍ قـ قدِم  َٟ ا٦ًِٕٚ وا٤ً٘دِح هَق إصُؾ وا٤ًٔهُر(( و٢

ذ ىًِؿ اًّحِٞح اٟت٤َٗء ا٦ًِٕٚ ذـ٤ً ًُف، وى٦ُْٞ يقِن قد٤ُٝ وٞف ذـ٤ً  ا٦ًِٕٚ، وضَٕؾ 
َٟف ٓ ق٦َٚ ًُف.  ـِ أ  أْن يٌح٨َ قـ ط٤ًِف طتك ي٥َٖٚ قغ أً

َُٟف ايتٗك ه٤ٜ س٤ًٕدِم، وضَٕؾ اًنَط ه٤َٜك  ى٤ل ا٤ًٌ٘قل: وط٤صُؾ آقؽاِض أ
ـِ ُ٘رٌر ذ سح٨ِ  اعقض٦ٌِ اعٕدو٦ًِ، وا٦ًٌِ٤ًً  إص٤ٌَت إًدِم، واًٗرُق سَل إُري

َٟف ٓ ٤ُٜو٤َة سَل اعقوِٕل.  ا٦ًًٌِٓٞ ُـ قِٚؿ اعٞزاِن، وقٜدي: أ
وىقًُف: )َٕن إصَؾ( ، أي: إصَؾ ه٤ٜ، وذ يِؾ ُدٍع إًدُم طتك يث٧ٌَ 

ـِ  -اًقضقُد. وا٤ًٔهُر ه٤ٜ  قدُم ا٦ًِٕٚ وا٤ً٘دح، ُـ ؿذوٍذ  -أي: اع٥ُٖٚ قغ أً
ٕضِؾ ؾٙقِت هذا ال٤ُِم اعٕتِٛد اًذي ُـ ؿ٠ٟف اًٌح٨ُ والرؿ٤ُد، وقٜدُه   وٟحقه،

ه٤ي٦ُ اع٦ِٙٚ ًذًَؽ، وَٝق   يّحْح إؾ٤َٜدُه إٓ سَٕد أْن سح٨َ، وٚؿ جْد ق٦ًٚ وٓ ى٤دط٤ً، 
ـِ أَن هذا  َُٟف صحُٞح الؾ٤ِٜد إٓ ًٔ ـُ اًّاِح إم شّحِٞح ٤ُ وصَػ س٠ ِؾ اس ِٛ وٚؿ َي

ـِ ا٤ً٘دِح وٚؿ جد، وهذا ُٕٜك ٤ُ شّ٘دَم.وىد قرَف أَن اًنَط ال٤َُم ا عٕتَٛد سح٨َ ق
، ٓ اًُ٘ٓع ذ ِٟٗس إُِر(( ـِ  .(2)ه٦ٌُٚ أً

يٕٜل أن هذا إُر أهٌٚل ٌُٜل قغ ه٦ٌٚ أًـ، وإٓ و٘د شقضد ا٦ًٕٚ  قلت:
                                                 

 (.474/ 1ا٧ًٜٙ قغ يت٤ب اسـ اًّاح ) (  1

 (.292/ 1ا٧ًٜٙ اًقو٦ٞ سا ذ ذح ا٦ًٕٞٗ ) (  2

٥١٠



   
 72 «دراسة استقرائية حليلية » أساليب ااحتياط ي احكم على احديث      

ي: و٢ٟف أط٤ٟ٤ٞ وٞا ٟص وٞف قغ شّحٞح الؾ٤ٜد أو حًٜٞف، وسٜحق هذا ى٤ل اًًخ٤و 
ذير أن اعراد اٟت٤ٗء ا٦ًٕٚ ذ هذا اعتـ سخّقصف، س٤ٜء قغ اًٗحص، و٤٘ل:))َو( 
ـْ َهْػِ  ًا َق ْ٘ َٟ  ٤ َُ ـُ إِ ْد( سِِف اعَْْت َ٘ ٍػ ُيَْٜت ْٕ َْ َؿ ًِْإِْؾ٤َِٜد )سِ ْٙ ٌُْف( َأِي: اْحُ ِ٘ َٕ ٨ُْٞ )َ ْ ُي ِه َذًَِؽ َط

وِِف  ُ ٍَ ِدِه ُهَق َوَش ْ٘ ِِٜػ إِِذ اً ;َأْو سَِٜ َّ ٤ِم اعُْ َُ ـْ َهَذا اْلِ ُِ َاِح  -٤َِٔهُر  َّ ـُ اً  -َيَا َى٤َل اْس
ـِ  ِس اعَْْت ْٗ َٟ ِف، َأْي: ِذ  ًِ ْٗ َٟ َُٟف َصِحٌٞح ِذ  ُف س٠َِ ًَ ُؿ  ْٙ ٤ِدِح ُهَق  ;اْحُ َ٘ ًْ ٦ِ َوا َٚ ِٕ ًْ ََن َقَدَم ا ِٕ

٤َِٔهُر، َأْي:  َْصُؾ َواً ْٕ ـِ َظ٤َص٦ً ا ََٚؼ  ،ِذ َهَذا اعَْْت ـْ َا َأ َٟ َِٜػ إِ َّ ٤َم اعُْ َُ ًرا إَِم َأَن َهَذا اْلِ َٔ َٟ
 ،٤ ً٘ َٚ ْٓ ُُ َْصُؾ  ْٕ ٤ِدِح ُهَق ا َ٘ ًْ ٦ِ َوا َٚ ِٕ ًْ ْق َي٤َن َقَدُم ا َٚ َٓ َو ٤ِء َذًَِؽ، َوإِ َٗ تِ ْٟ ـِ ا ْحِص َق َٗ ًْ َد ا ْٕ َس

ِحِٞح(( َّ ُف ِذ اً ُُ َط َقَد ٤ اْؿُؽِ َُ (1). 
طجر أن احٙؿ قغ احدي٨ ٤ُ٘ٚٓ أو ُ٘ٞدا  هذا وىد صقب اح٤وظ اسـ

س٤لؾ٤ٜد راضع إم ق٤دة ال٤ُم، وٛـ ُقرف ُـ ق٤دشف أٟف ٓ يٗرق سل آؾتٕاًل 
طٙؿ ًف سف، وُـ ٓ وا، و٤٘ل شٜٙٞت٤ قغ ىقل اسـ اًّاح))إن اعّٜػ اعٕتٛد إذا 

 اعٕتٛد، وهق ))يقهؿ أن اًتٗرى٦ اًتل ورى٤ٝ أوًٓ خت٦ّ سٖػ : اىتٍ ... اًخ((
د ٓ ُيٕتٛد. َٛ د، وهػ اعٕت َٛ د هق ىقل اعٕت َٛ  يام يٌٜق قٜف اًًٛع: ٕن اعٕت

واًذي ئٝر ز أن اًّقاب اًتٗرى٦ سل ُـ يٗرق ذ وصٗف احدي٨ س٤ًّح٦ 
سل اًت٘ٞٞد والـاق، وسل ُـ ٓ يٗرق.وٛـ ُقرف ُـ ط٤ًف س٤ٓؾت٘راء اًتٗرى٦ 

ٛؾ إـاىف قغ الؾ٤ٜد واعتـ ٤ُٕ، وش٘ٞٞده قغ الؾ٤ٜد ُحٙؿ ًف سٛ٘ت٣ ذًؽ، وُح 
و٘ط، وُـ ُقرف ُـ ط٤ًف أٟف ٓ يّػ احدي٨ دائا وه٤ًٌ٤ إٓ س٤ًت٘ٞٞد، وٞحتٛؾ أن 

                                                 
 (.122/ 1وتح اع٨ٖٞ سنح أ٦ًٞٗ احدي٨ ) (  1
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 .(1)ي٤٘ل ذ ط٘ف ٤ُ ى٤ل اعّٜػ آظرا(( 
وذير اًًخ٤وي ىري٤ٌ ُـ هذا، ُع و٤ئدة زائدة شتٕٚؼ س٤عِّٜػ وهػ 

ـْ يُ  َُ ، اعِّٜػ، و٤٘ل: )) َْٔلِ ْٗ َٚ ِرَى٦ِ َسْلَ اً ْٗ َراِد َقَدِم اًَت ـِ ـْ ُقِرَف س٤ِ َ ْد( َأْي: ِم َٛ َت ْٕ
ـِ  ْس ِٓ ُؾ  ُِ ُف اْح٤َ َٟ ُر َأ َٝ ْٔ ِذي َي ًَ ِل ا َٓ ْؾتِْد ِٓ ْطتَِج٤ِج َوا ِٓ ٤ِم ا َ٘ َُ قًص٤ إِْن َي٤َن ِذ  ُّ ُظ

ِرَى٦ِ  ْٗ َاِح َقَغ اًَت َّ ُف َى٤َل: َهْػَ َأنَ  ;اً َٟ ْؿ. . . إَِم آِظِرِه. َو٢ِ ُٝ ْٜ ُِ َد  َٛ َت ْٕ َِٜػ اعُْ َّ  اعُْ
ََط٤ِدي٨ِ إَِض٤َس٦ً  ْٕ َاُم َقَغ ا َٙ ًْ َؾ َقُْٜف ا ِ٘ ُٟ ـْ  َ ِْٜػ ِم َّ ْ ُي ـْ َ  َٛ ََوَل سِ ْٕ َُٟف َظَص ا ٠َ َٙ َو

ََٞخ٤ِت َواعَْ  ِْ َْسَقاِب، َسْؾ َقَغ اعَْ ْٕ َٓ َقَغ ا ُف، َأْو َصََٜػ  ًَ ـْ َؾ٠َ ٌََف َذًَِؽ، عَِ ٤ َأْؿ َُ ٤ِضِؿ، َو َٕ
٤ َٝ ْٜ ُِ ُؾ  َ٘ َتْخَرَض٤ِت ِم٤َ ُيْٜ ًْ َْصِؾ اعُْ َٕ ْزِو  َٕ ًْ ْد ِىَٞؾ سَِْٜحِقِه ِذ ا َ٘ ِؾ، َو ْٛ ـْ َهَذا اْحَ ُِ ٤َِٟع  َُ  َٓ  َو

ِْٞف  َٚ ٦ٍ َق َٚ ٤َس َ٘ ُُ َه٤ ;سُِدوِن  َْسَقاِب َوَهْػِ ْٕ ِِٜٞػ َقَغ ا ّْ ٨ُْٞ َوَرَق َسْلَ اًَت  .َط
ِه  ِد َوَهْػِ َٛ َت ْٕ ِرَى٦َ َسْلَ اعُْ ْٗ َاِح اًَت َّ ـُ اً ْ ُيِرِد اْس ُد،  ;َوَ  َٛ َت ْٕ َٓ ُي ِد  َٛ َت ْٕ إِْذ َهْػُ اعُْ

ُدوَن  َٛ َت ْٕ ُُ ُؾ  ُٙ ًْ ٤َل: ا َ٘ َٓ َأْن ُي َؿ إِ ُٝ َٚ ـِ  ;اً َؼُ َق َٕ ْؿ َأَؿُد اْقتَِاًدا. َوَىْد ُي ُٝ َْ ْٕ َهْػَ َأَن َس
٤َي٦ِ  َٖ ًْ ٌِِذ(( ا ْٝ َدِة س٤ِْجِ ْٛ ُٕ ًْ  . (2)ِذ ا

وأو٤د ا٤ًٌ٘قل وٞا ٟ٘ٚف قـ ؿٞخف اح٤وظ اسـ طجر))أَن ُراَدُه س٤عٕتِٛد ا٤ًٖي٦ُ 
ـَ هؿ اًُٞد آًقَم ذ ُٕرو٦ِ إًِٚؾ، و٢َؿ ىٌٚٞؾ ضدًا،  ذ إًٛدِة، وهُؿ ا٤ًُّٜ٘د اًذي

٤ف٤ً  -وه٥ًُ٤ اعحّدصَل  ّٗ قا ُط ّٛ ؿ وإن ي٧ٟ٤ ٓ يٌٖٚق -وإْن ُؾ ُٝ َن هذِه اًدرض٦َ، َو
وٞٝؿ أه٦ُٞٚ اًتّحِٞح واًتِْٕٞػ، ٓ يّٚقَن إم رش٦ٌِ أوًئَؽ، وٞٙقُن اعٕٜك أَن 

                                                 
 (.474/ 1ا٧ًٜٙ قغ يت٤ب اسـ اًّاح ) (  1
 (.122/ 1وتح اع٨ٖٞ سنح أ٦ًٞٗ احدي٨ ) (  2
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َُٟف ى٤َل: وّت٧ُِ وٚؿ أضْد   ا٤ًٜىَد إذا ى٤َل: ))صحُٞح الؾ٤ِٜد(( و  يٌُٕ٘ف س٤٘دٍح، و٠ٙ
ُف ٤ٟىٌد، وأَن وِٞف ٦َُٙٚ  َٟ اعٕرو٦ِ اًت٦ُِ٤، وىد ق٧َٛٚ وٞا  هذا احدي٨ِ ق٦ًٚ، وىد ورَض أ

٣ُ ذ سح٨ِ اًّحِٞح أَن قدَم اـاقِف سَٕد اًٗحِص ي٤ٍف ذ ٟٗل اًِذوِذ وا٦ًِٕٚ، 
ُ قُٜف قُٚؿ اًٌِن،  ٍُ و٤ٟحَؾ إذ ًَٞس اعراُد اٟت٤َٗءم٤ ذ ِٟٗس إُِر: و٢َن ذًَؽ م٤ َي٘

ـٌ ذ ا٤ًٌٕرِة،  ذًَؽ إم أَن ىقًُف ش٤رًة: ))صحٌٞح(( وأظرى: ))صحُٞح  الؾ٤ِٜد(( شٜٗ
ًَٞس هػ: إذ ىد اشَْح أَن قدَم وضداِن ا٤ًٜىِد ا٦ًَٕٚ واًِذوَذ سَٕد اًٗحِص ي٤ٍف ذ 

 اًتّحِٞح.
أو ي٤ُ٘ل: إَن اعٗٝقَم ً٘قًِف: ))اعّٜػ(( ٓ ً٘قًِف: ))اعٕتٛد(( ويٙقُن ٤ُُٜٕه 

))صحُٞح الؾ٤ِٜد(( ٓ ًٟتُٗٞد ُُٜف  أَن اعٕتَٛد اًذي   يٌْٚغ درض٦َ اًتِّٜٞػ إذا ى٤َل:
ـْ ى٤َل ذًَؽ ذ  ، وًق   يٌُٕ٘ف س٤٘دٍح، ويذا اًذي سَٚغ أه٦َٞٚ اًتِّٜٞػ، ًٙ ـِ صح٦َ اعت

 هِػ شٍّٜٞػ((.
ـِ اًّاِح وِٞف ش٘ديٌؿ وش٠ظٌػ، إذا  ى٤ل ا٤ًٌ٘قل: وىد ي٧ُٜ أرى أَن ياَم اس

عٕتِٛد قغ إؾ٤ٍٜد س٤ًّح٦ِ ُـ هِػ ُرِش٥َ اشَْح اعٕٜك، وش٘ديره: طُٙؿ اعِّٜػ ا
ـِ س٤ًّح٦ِ ُـ  َُٟف دوَن طِٙٛف قغ اعت ـِ أي٤ًْ س٤ًّح٦ِ، هػ أ ش٥ٍٕٞ٘ س٤٘دٍح طٌٙؿ ًٚٛت

 أوِل إُِر.
ُص  ِ٘ ـَ اًّاِح أراَد هذا اعٕٜك، وٚؿ شقِف سِف ق٤ٌرُشُف، وهذا ٓ ُيٜ ـُ أَن اس وأُف

قٍف س٤عٕٜك، ٤ُ وِٞف ش٘ديٌؿ ، صَؿ فَٝر ز أ-رُْف اهُ-ُـ ضاًتِف  ُُ َن اًٙاَم صحٌٞح 
َُٟف صحُٞح الؾ٤ِٜد  وٓ ش٠ظٌػ، و٤ج٦ُٚٛ إوم اّدَقك و٤ٝٞ أَن احَٙؿ قغ احدي٨ِ س٠
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ُف صحٌٞح، وٝذا يا شرى ف٤هرُه اً٘قل ُٜف س٤ؿؽايٝا ذ   ًَ ُف ٟٗ َٟ دوَن احِٙؿ قِٚٞف س٠
اطتاَل يقِن اعِّٜػ أراَد أَن اًًَٜد صحٌٞح،  اًّح٦ِ، هػ أَن أطَدم٤ أقغ: ًٓروىفِ 

ـَ ؿ٤ٌذ، أو ٌُٕٚؾ.  وأَن اعت
واج٦ُٚٛ اًث٦ُٟٞ٤ ُـ ياُف، وهل ىقًُف: ))هَػ أَن اعَّٜػ ... (( إم آظره، 
َُٟف ٓ  َُٟف ىد ىرَر أ ي٤ًتِٕٚٞؾ ًتّحِٞح احدي٨ِ اًذي ىٞؾ وِٞف: ))صحُٞح الؾ٤ِٜد(( َُع أ

، وصح٦ِ اًًِٜد.ُاز٦َُ سَل ص ـِ  ح٦ِ اعت
ى٤َل ؿُٞخ٤ٜ: ))واًذي ٓ أؿُؽ وِٞف أَن ال٤َُم ُٜٝؿ ٓ يٕدُل قـ ىقًِف: 

 ))صحٞح(( إم ىقًف: ))صحٞح الؾ٤ِٜد(( إٓ ٍُٕر ٤ُ((.
ـِ اًّاِح، واهُ أقُٚؿ. قلُت:  وىد س٤َن ًَؽ أَن هذا ُراُد اس

وت٤رًة ي٘قل: ))صحٞح  "ًُتدريِف  "ى٤ل: وأيثُر ُـ يًتُٕٛؾ ذًَؽ اح٤يُؿ ذ 
قغ ذـٝا((، وش٤رًة: ))قغ ذِط أطِدم٤((، وش٤رًة ي٘قُل:))صحُٞح الؾ٤ِٜد، وٓ 

 .(1)ق٦ٚ ًف((، وش٤رًة: ))صحٞح الؾ٤ِٜد(( وي٧ًُٙ((
رر ذ يام اعزي واًذهٌل وهػم٤ ُـ اعت٠ظريـ ))إؾ٤ٜده ص٤ًح،   َٙ َوىد ش

 .(2)واعتـ ُٜٙر((
ًح٤ ِذ ِصَح٦ِ ى٤ل اًًخ٤ َْٞس َسِ ًَ ْؾ٤َِٜد  ُِٞٞد س٤ِْلِ ْ٘ وي: ))َوَقَغ ُيِؾ َط٤ٍل، َو٤ًَت

َرَد  ـَ ٌؾ وِِٞف، َأِو ا َٛ ُف َق ًَ ِرْد  َٓ ْ َي ـْ َ  َ ْطتَِاِل، إِْن َصَدَر ِم ِٓ ِف، َسْؾ ُهَق َقَغ ا ِٗ ْٕ َٓ َو ـِ َو اعَْْت
                                                 

 (.292-289/ 1ا٧ًٜٙ اًقو٦ٞ سا ذ ذح ا٦ًٕٞٗ ) (  1
 (.367/ 1اسـ اًّاح ) ا٧ًٜٙ قغ ُ٘د٦ُ (  2
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ْتِِٜف، وَ   َُ ُف ِصَح٦ُ  ًَ ْر  َٝ ْٔ َْٚحِدي٨ِ((وَِٞا َ ْ َش ِؿ ًِ ْٙ ـِ اْحُ ٦ٌَِ َق َْٜحَط اًُرْش ُُ  .(1)ًَِذًَِؽ َي٤َن 
ْؾ٤َِٜد((،  ِحِٞح اْلِ َّ َؼَ َقُْٜف ))سِ َٕ ْثِؾ َذًَِؽ َأْن ُي ُِ َْطَقُط ِذ  ْٕ وى٤ل اًًٞقـل: ))َوا

ِْٞف، َوَىْد رَ  َٚ ٧َْٞ َق ِٗ َْٚحِدي٨ِ َظ ًِ ٦ٍ َٚ ْطتَِاِل ِق ِٓ ِحُٞح  ّْ ُؼ اًَت َٚ ْٓ َٓ ُي ٦ًَٞ َو ِْ ِؼُ َظ َٕ ـْ ُي َُ َأْي٧ُ 
٤َم((. َٕ ْقًِِف ))َصِحٌٞح إِْن َؿ٤َء اهَُ َش َ٘ ـْ َذًَِؽ سِ ُِ 

ْد  َ٘ ِْٞف، َو َٚ َرَي٥ٌ َق ُُ ْؾ٤َُٜد َصِحٌٞح  ٤ًٞ، َواْلِ ٤ َأْو َواِه ًٗ ٞ ِٕ قُن اْحَِدي٨ُ َو ُٙ ٤ َي َُ َوَيثًِػا 
ِريِؼ قَ  ـَ ـْ  ُِ ٤يَِر ِذ َش٤ِرُِِف  ًَ ـُ َق ـُ َرَوى اْس ـُ ْس ًَ ـُ ُسَْٜداٍر َص٤َٜ اْحَ ُل ْس ِٙ َُ ـِ َو٤ِرٍس َص٤َٜ  ِكِ ْس

ْرُوقًق٤:  َُ ٍَٟس  ـْ َأ ـِ اًُزْهِرِي َق ٤ًٌِؽ َق َُ ـُ َقَاٍر َص٤َٜ  ٤ُم ْس َِ ْزِويُِٜل، َص٤َٜ ِه َ٘ ًْ َقاِطِد ا ًْ ٌِْد ا َق
« َ٦َٚ ْٞ ًَ يَؾ  ـْ َقَرِق ِضْؼِ ُِ ََر  ْْ َ ْٕ َقْرَد ا ًْ ََٚؼ اهَُ ا ـْ  َظ ُِ ََٞض  َْس ْٕ َقْرَد ا ًْ َؼ ا َٚ َراِج، َوَظ ْٕ ِ اعْ

اِق  ُؼَ ًْ ـْ َقَرِق ا ُِ َر  َٗ َْص ْٕ َقْرَد ا ًْ َؼ ا َٚ ٤يَِر: َهَذا َطِدي٨ٌ ش . َقَرِىل، َوَظ ًَ ـُ َق َى٤َل اْس
ِحِٞح(( َّ ْؾ٤َِٜد اً ٌَُف َقَغ َهَذا اْلِ ُف، َوَرَي ًَ َؿ  ْٚ َٓ ِق ـْ  َُ ُف  َٕ ْقُوقٌع، َوَو َُ(2). 

ب سٕض إُث٦ٚ قـ إئ٦ٛ اعت٘دُل ٕط٤دي٨ صححقا أؾ٤ٟٞده٤ أو وًٜي
طًٜقه٤ ووٕٗقا ُتق٤َ، وهق ٤ٟدر، أ٤ُ ٤ُ ايتٗقا وٞف ستّحٞح إؾ٤ٟٞد وح٤ًٜٝٞ 
دون شّٜٞص قغ وٕػ اعتـ وٝق اع٩ٜٝ ا٥ً٤ًٖ، وأ٤ُ ق٦ُ٤ اعت٠ظريـ وخٚٓقا سل 

 هذا وذاك.
ا٤ًًٜئل، وآظر ُـ ض٤ُع وىد ذير اًًخ٤وي ًٚتّٜٞص ُث٤ٓ ُـ ؾٜـ 

                                                 
 (.119/ 1وتح اع٨ٖٞ سنح أ٦ًٞٗ احدي٨ ) (  1

(. واحدي٨ ذ ش٤ريخ دُِؼ ٓسـ 161-159/ 1شدري٥ اًراوي ذ ذح ش٘ري٥ اًٜقاوي ) (  2
 (.131/ 13ق٤ًير )
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اًؽُذي، وص٤ًث٤ ُـ ض٤ُع إًٚؿ ٓسـ قٌد اًؼ، ؾ٠ٞي ذيره٤، صؿ ى٤ل: ))َوَيَذا َأْوَرَد  
َقَه٤ءِ  ًْ ـِ س٤ِ َح٦ِ، َوَقَغ اعَْْت ِّ ُؿ َقَغ إِْؾ٤َِٜدِه س٤ًِ ُٙ َتْدَريِِف َهْػَ َطِدي٨ٍ َحْ ًْ ُُ  ;اْح٤َيُِؿ ِذ 

تِِف َأْو ُؿُذوِذِه، إَِم  َٚ ِٕ ، َي٤عِِْزِي ًِ ـَ ـَ اعَُْت٠َِظِري ُِ َل، َوَيَذا  ُِ ِد َ٘ ـَ اعَُْت ُِ  ٤ ِمَ َرَر  ; َهْػِ َٙ ٨ُْٞ َش َط
)) ـِ ٤َرِة اعَْْت َٙ َٟ ْؾ٤َِٜد َو ٦َِٞ اْلِ َاِط َّ ُؿ سِ ْٙ ُْٜف اْحُ ُِ (1) . 

َٞك، َى٤َل  ـُ َحْ ٤ َزَيِرَي٤ ْس َٟ ٤ِئُل: ))َأْظَؼَ ًَ ٤ َرَواُه اًَٜ َُ ـُ وٛـ ذًؽ  ِر ْس ْٙ : َطَدَص٤َٜ َأُسق َس
ـْ  ٦َ، َق َٛ َٚ ـْ َأِي َؾ ٍٞد، َق ِٕ ـُ َؾ َٞك ْس ٍْٞؾ، َى٤َل: َطَدَص٤َٜ َحْ َْ ـُ ُو ُد ْس َٛ َظَاٍد، َى٤َل: َطَدَص٤َٜ ُحَ

َحُروا َو٢َِن ِذ اً ًَ َؿ:َش َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ ُحقِر َسَرَي٦ً. َأِي ُهَرْيَرَة، َى٤َل: َى٤َل َرُؾقُل اهَِ َصَغ اهُ َق ًَ
 : ـِ َ ْْ ٌر، َوَأَظ٤ُف َى٤َل َأُسق َقٌِْد اًَر َٙ ْٜ ُُ ، َوُهَق  ـٌ ًَ ٍٞد َهَذا إِْؾ٤َُٜدُه َط ِٕ ـِ َؾ َٞك ْس َطِدي٨ُ َحْ

ٍْٞؾ(( َْ ـِ ُو ِد ْس َٛ ـْ ُحَ ُِ ُط  َٚ َٖ ًْ قَن ا ُٙ  . (2)  َأْن َي
ـُ  ُد ْس َٛ ٍر ُحَ ْٙ ، ص٤ٜ وى٤ل اح٤يؿ: ))َطَدَص٤َٜ َأُسق َس َداِيُ ْٛ َ ِؾ اْه َُ ـِ اع١َُْ ََٞقْيِف ْس َط

ـِ َأِي  ٤ََٜٞء ْس ُِ ـْ  ٤ٍم،َطَدَصِٜل َأِي، َق ـُ َمَ ٌُْد اًَرَزاِق ْس ٤َٟ َق ٤ٌٍَد، َأ ـِ َق ـُ إِْسَراِهَٞؿ ْس إِْؾَح٤ُق ْس
ٌَْؾ َأنْ  ـِ َقْقٍف، َى٤َل: ُظُذوا َقِٜل َى ـِ ْس َ ْْ ٌِْد اًَر ْقَم َق َُ ٤ََٜٞء  ََط٤ِدي٨ُ  ُِ ْٕ ٤َب ا َِ ُش

 ٦ُ َٛ َجَرُة َوَو٤ـِ َِ ٤َٟ اً قُل: َأ ُ٘ ََٚؿ َي ِْٞف َوَؾ َٚ ٧ُ َرُؾقَل اهَِ َصَغ اهُ َق ْٕ ِٛ ََس٤ـِِٞؾ، َؾ ْٕ س٤ِ
َجَرِة ِذ  َِ ٤، َوَأْصُؾ اً َٝ ُت٤َٜ َوَرُى َٕ َرُه٤َ، َوِؿٞ َٛ ْلُ َص ًَ ـُ َواْحُ ًَ ٤، َواْحَ َٝ ٤ُط َ٘ ٤، َوَقِكٌ ًِ َٝ  َوْرُق

ـٌ َؿ٤ُذ، َوإِْن َي٤َن َيَذًَِؽ َو٢َِن إِْؾَح٤َق ُض٦َِٜ َقْدٍن، َوَؾ٤ِئُر َذًَِؽ ِذ َؾ٤ِئِر اْج٦ََِٜ.  ْت َُ َهَذا 
ـِ  ـِ ْس َ ْْ ٌِْد اًَر ْقَم َق َُ ٤َُٜٞء  ُِ ٤ٌت، َو َ٘ ٌٌْد اًَرَزاِق َوَأُسقُه َوَضُدُه صِ اًَدَسِرُي َصُدوٌق، َوَق

                                                 
 (.121/ 1وتح اع٨ٖٞ سنح أ٦ًٞٗ احدي٨ ) (  1
٤َِٞم، اح٨ُ قغ  (  2 ِّ  (. وىد ذير اًًخ٤وي هذا اعث٤ل.142/ 4اًًحقر )ؾٜـ ا٤ًًٜئل، يت٤ب اً
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َُٚؿ((َقْقٍف َىْد َأْدَرَك اً  ُْٜف، َواهَُ َأْق ُِ َع  ِٛ ََٚؿ َوَؾ ِْٞف َوَؾ َٚ  . (1) ٌََِٜل َصَغ اهُ َق
ـِ  وى٤ل اح٤يؿ ْلِ ْس ًَ ـُ اْحُ ـُ إِْؾَح٤َق، أ٠ٌٟ َقِكُ ْس ِر ْس ْٙ ُْٞخ َأُسق َس َِ : ))َطَدَص٤َٜ اً

ِع، َطَدَص٤َٜ َأُسق ُزْرقَ  ُِ َاًء ِذ اْج٤َ ُْ ٍٞد اًَراِزُي، إِ ِٕ ـِ َؾ ََد ْس ْْ ـُ َأ ُد ْس َٛ ِْٞد، ح وَطَدَص٤َٜ ُحَ ٦َ اْجَُٜ
٤َر  َٕ : َص٤َٜ اعُْ َٓ ٌِْد اًَرِطِٞؿ،  اًَراِزُي، َى٤ ـْ َأِي َق ٦َ، َق َٛ َٚ ـُ َؾ ُد ْس َٛ ، َص٤َٜ ُحَ َْٞاَن اْحََراِيُ َٚ ـُ ُؾ ْس

ٌِْد  ـِ َق ٥َِِٚٓ ْس ـِ اعُْ ـِ ُقْثَاَن، َق ِرو ْس ْٛ ـِ َق ٌِْد اهَِ ْس ِد َق َٛ ـْ ُحَ ٦َ، َق ًَ ْٞ َٟ ـِ َأِي ُأ ـْ َزْيِد ْس َق
ـْ َأِي ُهَرْيَرَة َرِيَ  ٦ََٞ س٧ِِْٜ َرُؾقِل اهَِ َصَغ اهُ  اهَِ، َق ٧ُْٚ َقَغ ُرَى اهَُ َقُْٜف، َى٤َل: َدَظ

ََٚؿ  ِْٞف َوَؾ َٚ ٧ًَْ: َظَرَج َرُؾقُل اهَِ َصَغ اهُ َق ٤ َ٘ ٌط َو ِْ ُُ َِٞدَه٤  َرَأِة ُقْثَاَن َوسِ ُْ ََٚؿ ا ِْٞف َوَؾ َٚ َق
٤َل  َ٘ ٧ُْٚ َرْأَؾُف، َو ٤ َرَض ًٗ ـْ ِقِْٜدي آِٟ ٧ُْٚ: سَِخْػٍ َى٤َل:  ُِ ٌِْد اهَِ؟ ُى ـَ َأَس٤ َق َْٞػ َدِِدي ِز: َي

.٤ ً٘ ُٚ ٌَِف َأْصَح٤ِي ِي ُظ ـْ َأْؿ ُِ ُف  َٟ ِٞف َو٢ِ ُِ ـِ َأْيِر ْؾ٤َِٜد َواِهل اعَْْت ، َو٢َِن َهَذا َطِدي٨ٌ َصِحُٞح اْلِ
ْجَرِة ِقَْٜد َوتِْح َسدْ  ـَ اْهِ ُِ ٤َش٧ْ َؾ٦ََٜ َصَاٍث  َُ  ٦ََٞ َد َوْتِح َظَْٞؼَ ُرَى ْٕ َؿ َس َٚ ََٟا َأْؾ ٍر، َوَأُسق ُهَرْيَرَة إِ

٤ٌَُْٜه س٢ِِْؾ٤ٍَٜد آَظَر(( َُٚؿ َوَىْد َيَت  . (2) َواهَُ َأْق
ـُ إِْؾَح٤َق، أ٤ٟ  ِر ْس ْٙ ٌِْد اهِ اْح٤َوُِظ، ص٤ٜ َأُسق َس ٤َٟ َأُسق َق وى٤ل اًٌٞٝ٘ل: ))َوَأْظَؼَ

ـُ َه٥ًٍِ٤، ص٤ٜ قَ  ُد ْس َٛ ـْ ُحَ ـْ ُزَسٍْٞد، َق ٦ٌَُ، َق ْٕ ـُ َأِي َقِدٍي، ص٤ٜ ُؿ ، ص٤ٜ اْس ـُ َقِكٍ َرُة ْس ْٛ
ََٚؿ َى٤َل: اًِرَس٤ َصَاَص٦ٌ  ِْٞف َوَؾ َٚ ـِ اًٌَِِٜل َصَغ اهَُ َق ٌِْد اهِ، َق ـْ َق وٍق، َق ْنُ َُ ـْ  إِْسَراِهَٞؿ، َق

ْثُؾ َأْن َيَِْٜٙح  ُِ َه٤  قَن َس٤ًس٤ َأْيَنُ ُٕ ٌْ ِِٚؿ. َوَؾ ًْ ُف، َوإَِن َأْرَسك اًِرَس٤ ِقْرُض اًَرُضِؾ اعُْ َُ  اًَرُضُؾ ُأ

                                                 
( . وشٌٕ٘ف اًذهٌل ى٤ئا : )) ٤ُ ى٤ل هذا سن 4755(ح)174/ 3اعًتدرك قغ اًّحٞحل ) (  1

 ؾقى اح٤يؿ، وإٟا ذا ش٤سٕل ؾ٤ىط! (( .

 ( . 6854( ح )  52/  4اعًتدرك قغ اًّحٞحل )  (  2
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  َٓ ُف إِ ُٛ َٚ َٓ َأْق ْؾ٤َِٜد، َو َذا اْلِ ٌر ِهَ َٙ ْٜ ُُ ـُ  َُد: َهَذا إِْؾ٤ٌَٜد َصِحٌٞح، َواعَْْت ْْ ُْٞخ َأ َِ َى٤َل اً
ْؾ٤َِٜد ِذ  ِض ُرَواِة اْلِ ْٕ ٌَ ُف َدَظَؾ ًِ َٟ ٤، َوَي٠َ  .(1) إِْؾ٤َِٜدِه((َوْمً

٠ٌََِِٟٞف إَِض٤َزًة، ٤ٟ  ْٟ ٌِْد اهِ، َوُهَق وَِٞا َأ وى٤ل اًٌٞٝ٘ل: ))َوَىَرْأُت سَِخِط اْح٤َيِِؿ َأِي َق
ٍد  ْٕ ـِ َؾ ـُ سِْنِ ْس َُد ْس ْْ ـْ َأْصِؾ يَِت٤سِِف، ٤ٟ َأ ُِ ْرَو  َٛ ، سِ ِذُ ْػَ َّ ٌَْداَن اً ـِ َق ِد ْس َٛ ـُ ُحَ ُر ْس ْٙ َس
َِٟس  ـْ َأ ٥ٍْٞ، َق َٝ ـِ ُص ِزيِز ْس َٕ ًْ ـْ َقٌِْد ا ـُ َزْيٍد، َق ٤َُد ْس َْ ـُ ِظَداٍش، ٤ٟ   اعَْْرَصِدُي، ٤ٟ َظ٤ًُِد ْس

ُتقٌب: ا ْٙ َُ قُل: ِذ اًَتْقَراِة  ُ٘ ََٚؿ َي ِْٞف َوَؾ َٚ ٧ُ َرُؾقَل اهِ َصَغ اهَُ َق ْٕ ِٛ ٤ًٍِؽ، َى٤َل: َؾ َُ ـِ  ْس
٧ِ اْسَُٜتفُ  َٖ َٚ ـْ َس ِْٞف. َُ َٚ ٤، َو٠ََص٤َس٧ْ إِْصًا: َو٢ِْصُؿ َذًَِؽ َق َٝ َْٚؿ ُيَزِوْض َة َؾ٦ًَٜ، َو  اْصََٜتْل َقْنَ

ـُ َؿ٤ُذ   َى٤َل اْح٤َيُِؿ: َهَذا َوَضْدُشُف ِذ َأْصِؾ يَِت٤سِِف، َوَهَذا إِْؾ٤ٌَٜد َصِحٌٞح، َواعَْْت
َا َيْرِويفِ  َٟ َُد: إِ ْْ ٤ُم َأ َُ َرٍة. َى٤َل اْلِ َٛ رٌ  سِ َٙ ْٜ ُُ ْؾ٤َِٜد  ََوِل، َوُهَق ِهََذا اْلِ ْٕ ْؾ٤َِٜد ا  .(2) (( س٤ِْلِ

َُد  ْْ ٍر َأ ْٙ ٤َٟ َأُسق َس ٤َُٓن، َى٤َل: َأْظَؼَ َ٘ ًْ ْلِ ا ًَ ـُ اْحُ ُد ْس َٛ ٤َٟ ُحَ وى٤ل اخ٥ٞٓ: ))َأْظَؼَ
ـُ َرْوٍح ا َُد ْس ْْ ٤ِي، َى٤َل: َطَدَص٤َٜ َأ َ٘ ًْ ٍَٚػ ا ـِ َظ ِؾ ْس ُِ ـُ َي٤ ُرو  ْس ْٛ َأُسق َيِزيَد، َى٤َل: َطَدَص٤َٜ َق
ٍَٟس، َى٤َل: َى٤َل ا ـْ َأ ـْ َىَت٤َدَة، َق ٤َُٓن، َق َ٘ ًْ َراُن ا ْٛ ، َى٤َل: َطَدَص٤َٜ ِق ٤ٌَِهِكُ ًْ ْرُزوٍق ا َُ ـُ  ْس

ُف َىْد ُوتَِح َقَغ الِ  َٟ ٌَْتِدٌع: َو٢ِ ُُ ٤َت  َُ ََٚؿ: إَِذا  ِْٞف َوَؾ َٚ اِلْؾ٤َُٜد ْؾاِم َوْتٌح.اًٌَُِٜل َصَغ اهَُ َق
رٌ  َٙ ْٜ ُُ ـُ   .(3) (( َصِحٌٞح، َواعَْْت

وى٤ل اسـ ق٤ًير: ))أظؼ٤ٟ حٛد سـ اعْٗؾ سـ ؾ٤ٞر سـ حٛد سـ قٌد اه سـ 
                                                 

 (.5131( ح )363/ 7ؿ٥ٕ اليان ) (  1
 (.8323(ح)139/ 11ؿ٥ٕ اليان ) (  2
 (.256/ 5ش٤ريخ سٖداد ) (  3
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إسراهٞؿ أسق قٌد اه اًده٤ن اًت٤ضر اسـ أظل ص٤قد سـ ؾ٤ٞر الؾح٤ىل س٘راءي قٚٞف  
هراة ذ ض٤ُٕٝ٤ ى٤ل أس٤ٜ أسق ؾٝؾ ٟج٥ٞ سـ ُٞٛقن سـ ؾٝؾ اًقاؾٓل أس٤ٜ أسق قك 
ُّٜقر سـ قٌد اه سـ ظ٤ًد اخ٤ًدي ى٤ل ص٤ٜ أسق ط٤ُد أْد سـ قك سـ طًٜقيف 

 ص٤ٜ ؾ٤ٞٗن سـ ق٦ٜٞٞ قـ اًزهري قـ أٟس سـ ٤ًُؽ اع٘رئ ص٤ٜ أْد سـ ؿ٤ٌٞن اًرُك
ه ذ اًد٤ٟٞ، وصَؼ:  ٍِ قـ اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ أٟف ى٤ل: إَن إًٌَد إذا ُأِظذ ٟقُر س

هذا ض٤َء يقَم ا٦ُِ٤ًٞ٘ و٤ط٤ًٙ ًُتٌنًا، ئُٜر إم وضِف اه قَز وضَؾ سا طج٤ٍب.
قغ أي ط٤ُد أو اخ٤ًدي:  طدي٨ ُٜٙر ُري٥ قغ إؾ٤ٜد صحٞح، واحٛؾ وٞف

 .(1)و٢َا ي٠ش٤ٞن س٤ًٕج٤ئ٥((
وى٤ل اسـ ق٤ًير: ))ىرأت قغ أي حٛد اًًٚٛل قـ قٌد إًزيز سـ أْد أ٤ٟ 
أسق احًـ ُٙل سـ حٛد سـ اًٖٛر  اع١دب  طدصٜل أسق حٛد ص٤ًح سـ اًٗتح سـ 

أسق ط٤شؿ اًرازي اح٤رث ا٤ًِر ىدم ق٤ٜٞٚ ٤ٟ اًْٗؾ سـ أْد سـ ق٤ُر ا١ً١ًٚي ٤ٟ 
٤ٟ ا٤ّٟٕري قـ ْٞد آًقيؾ قـ أٟس سـ ٤ًُؽ ى٤ل: ى٤ل رؾقل اه صغ اه قٚٞف 
ؽ  ًُ ٤ٍٜد يَؾ يقٍم: ؿ٤رَب اخِٛر، أ٧ٟ ُٕٚقٌن، وض٤ُرك ُٕٚقٌن، وضٚٞ ُُ وؾٚؿ: ي٤ِٜدي 

هذا طدي٨ س٤ـؾ ُرِي٥ قغ إؾ٤ٜد صحٞح،واحٛؾ وٞف قغ ص٤ًح أو ُٕٚقٌن.
 .(2)ل((اًْٗؾ: وٙام٤ جٝق

وى٤ل اسـ اًٜج٤ر ذ شرم٦ قٌٞد اه سـ حٛد سـ إسراهٞؿ سـ ؿ٤ذة ا٤ًٗرد: 
                                                 

 (.1369(ح)1259/ 2ُٕجؿ اًِٞقخ ٓسـ ق٤ًير ) (  1

 (.361/ 23ش٤ريخ دُِؼ ) (  2
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))طدث قـ أي سٙر أْد سـ ؾٚان سـ احًـ اًٜج٤د سحدي٨ ُٜٙر ،ي٠ٟف ُري٥  
 قغ إؾ٤ٜد صحٞح.

طدث أسق احًـ حٛد سـ إسراهٞؿ سـ حٛد ا٤ًٙزروي ى٤ل: ؾ٧ٕٛ أس٤ ؾٕد 
ل س٤ًٜٞسقر ى٤ل: طدص٤ٜ قٌد اًرْـ سـ قٌد اه سـ ؾٕٞد سـ حٛد سـ ضٕٗر اعٕد

أْد سـ ضٕٗر اًًٜقي إُاء طدص٤ٜ ظ٤ز قٌٞداه سـ حٛد سـ إسراهٞؿ سـ ؿ٤ذة 
ا٤ًٗرد سٌٖداد ى٤ل: ىرئ قغ أْد سـ ؾٚان  اًٜج٤د وأ٤ٟ ط٤ر أؾٛع طدصٙؿ 

طدص٤ٜ ط٤ٞن  قٌد اه اسـ أْد سـ طٌٜؾ طدصٜل أي طدص٤ٜ روح سـ ق٤ٌدة طدص٤ٜ ققن
سـ إًاء قـ ىٓـ سـ ى٦ٌّٞ قـ ى٦ٌّٞ سـ اعخ٤رق قـ اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ 

٤سقر(( : َأْضَقُد ُظراَؾ٤نَ  ى٤ل ًَ ْٞ َٟ  (1). 
ـ ش٤ٌٕٞ٘ قغ طدي٨ قٍك قٜد اح٤يؿ: ))آَٟٚؼ ِي رؾقُل اه  ِ٘ -وى٤ل اسـ اعٚ

َٚؿ )ز(: اضْٚس، وج٧ًُٚ إم س٤ب  طتَك أَشك ا٦ًٌَٕٙ، و٤َ٘ل  -صَغ اه قٚٞف وؾ
 .(2)إؾ٤ٜده ٟٔٞػ، واعتـ ُٜٙر((ا٦ًٌٕٙ ... احدي٨((: ))وىقًف: صحٞح. ى٧ٚ: 

هذه سٕض ٟاذج م٤ ٟص و٤ٝٞ قغ شّحٞح الؾ٤ٜد أو حًٜٞف، ُع شْٕٞػ 
 اعتـ، قٜد اعت٘دُل وسٕض اعت٠ظريـ.

وأ٤ُ آىت٤ّر قغ شّحٞح إؾ٤ٟٞد وح٤ًٜٝٞ دون س٤ٞن ٤ُ ذ اعتقن ُـ 
 وٕػ: وٝق اع٩ٜٝ ا٥ً٤ًٖ قٜد اعت٘دُل واعت٠ظريـ. 

                                                 
 (352(ت)74/ 2ذيؾ ش٤ريخ سٖداد ) (  1
 (.235(ح)836/ 2ختٍ شٚخٞص اًذهٌل ) (  2
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ومـ اؾتٕٛؾ ذًؽ: يٕ٘قب سـ ؿ٦ٌٞ، وأْد سـ طٌٜؾ، وقك سـ اعديٜل،  
أي واسـ اع٤ٌرك، واًٌزار، واًدارىٜٓل، وأسق يٕغ، وآًح٤وي، واسـ ؿ٤هل، واسـ 

ق٤صؿ، واح٤يؿ، واًٌٞٝ٘ل، واسـ يثػ، واًذهٌل، واًٌقصػي، واهٞثٛل، واسـ 
 طجر، ذ آظريـ ُـ اعت٘دُل واعت٠ظريـ.

وؾقاء ى٤ًقا: صحٞح الؾ٤ٜد أو إؾ٤ٜده صحٞح، وطًـ الؾ٤ٜد أو إؾ٤ٜده 
طًـ، ويذًؽ وٕٞػ الؾ٤ٜد أو إؾ٤ٜده وٕٞػ، أو ٤ُ ي٘قم ٤ُ٘م هذه ا٤ًٌٕرات 

 وٟحقه٤.
 ثاىٔا: التضعٔف

ؾَقى إًٚاء سل اًتّحٞح واًتحًل ذ ذًؽ وسل اًتْٕٞػ، وتْٕٞػ 
الؾ٤ٜد قٜدهؿ دون شْٕٞػ احدي٨: ٓطتال رواي٦ اعتـ ُـ ـريؼ آظر صحٞح 
أو طًـ، إٓ ُـ قرف ُـ ق٤دشف أٟف يًِقي سل الـاق واًت٘ٞٞد، وهؿ إئ٦ٛ 

 إٓ سٕد اًٌح٨ واًتحري إـاى٤ وش٘ٞٞدا.اعٕتٛدون: ٦ًٌٖٚ أًـ أَؿ ٓ حٙٛقن 
ِػ  ْٕ َْ ُؿ ًِْإِْؾ٤َِٜد س٤ًِ ْٙ َتِحُؼ سَِذًَِؽ اْحُ ْٚ ُػ  ;ى٤ل اًًخ٤وي: ))َي ُٕ ْْ إِْذ َىْد َي

ـَ  ِٙ ًَ ...َو ـٌ ًَ ِريٌؼ آَظُر َصِحٌٞح َأْو َط ـَ ـِ  ْت َٛ ْٚ ٤، َوًِ ْحِقِمَ َٟ ٤ٍع َو َٓ ِ٘ ْٟ ٍظ َوا ْٗ قِء ِط ًُ ًِ
دَ  َٛ َت ْٕ ََٚؼ(( اعَُْحِدَث اعُْ ـْ ٤ َأ َُ َقاِهِد،  َِ ٤ِت َواً َٕ ٤ِء اعَُْت٤َس َٗ تِ ْٟ ـِ ا َحْص َق ْٗ ْق َ ْ َي ًَ(1). 

َٜد وٕػ اعَْْتـ، و٘د يٙقن  ًَ ْٚزم ُـ وٕػ اً َٓ ي َٟف  وى٤ل اًزريٌ: ))صَؿ إِ
رو سـ ِدي٤َٜ ْٛ ٤ٗٞ واعتـ َصِحٞح: َيِرَواَي٦ يٕك سـ قٌٞد َقـ اًَثْقرّي َقـ َق ِٕ َٜد َو ًَ ر اً

                                                 
 (.122/ 1وتح اع٨ٖٞ سنح أ٦ًٞٗ احدي٨ ) (  1
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َٜد هػ   ًَ َا ُهَق قٌد اه اْسـ ِدي٤َٜر، َو٤ً َٟ َغ، إِ ْٕ ٤َِٞر((، هٚط ي ٤ِٕٞن س٤ِْخِ َطِدي٨ ))اًٌ
 .(1)َصِحٞح، واعتـ َصِحٞح((

وُـ أضؾ ى٦ْٞ قدم اًتازم سل اًًٜد واعتـ ذ اًّح٦ وإًْػ: اظت٤ر 
ٞػ هذا إًٚاء أٟف إذا أراد احٙؿ قغ طدي٨ وٕٞػ الؾ٤ٜد أن ي٘قل: ))وٕ

الؾ٤ٜد((، يا ى٤ل ذ ُثٚف ُـ اًّحٞح واحًـ، إٓ إذا ى٤ًف إ٤ُم ُٕتٛد ُٕروف 
ـ ق٤دشف أٓ يٗرق سل الـاق واًت٘ٞٞد، وٞٙقن  ُِ ـ  َُ س٤ٓؾت٘راء واًتٗتٞش، أو 

 طٙٛف ؿ٤ُا ًإؾ٤ٜد واعتـ ٤ُٕ.
ْت٤ًٜ( أي: َطِديث٤ً  َُ ُف )وإْن َدِْد  ًُ ِٜد، ى٤ل ؿٞخ الؾام زيري٤: ))ىق ًَ َْٞػ اً ِٕ )َو

َق  ُٝ ِد( َذًَِؽ، و٢ْن َسط٧َ سِِف، َو ِّ ْط. )َو٤ْى َ٘ ِٜد َو ًَ ٌْٞػ أي: ِهذا( اً ِٕ ْؾ(: ُهَق )َو ُ٘ َو
 ْٗ ِٕ َْ َٓريِؼ( أي: اًًَِٜد: )إِذْ  (  أوَم.)َوَٓ ُش ِػ ذاَك )اً ْٕ ٤ً٘ س٤ٜءا َقَغ( َو َٚ ْٓ ُُ َٚ  ُف ) َٕ ُف  (  ًَ

ٍَٜد( آظَر )ُجَقَ  ًَ ُػ ذاَك( أي: الـاُق أي: )َض٤ءا سِ ِ٘ ٧ٌُُ سٛثِِٚف، َأْو ِها.)َسْؾ َي ٍد( َيْث
ِؿ إ٤ٍُم( ُـ أئ٦ِٛ احدي٨ِ  ْٙ ،  (2)ضقاُزُه )َقَغ ُط ـِ ِف( أي: اعت ِٗ ْٕ ُػ س٤َٞن( َوْضِف )َو ِّ )َي

َْٟحَق َذًَِؽ  ٧ٌُُ سٛثِِٚف، َأْو  ُف َيْث ًَ َٟف ٓ إْؾ٤َٜد   َٟف ؿ٤ٌذ، َأْو ٌُٜٙر، َأْو س٠  .س٠
َدُه(،  ْٕ َْٞا َس اِح )وِ َّ ـُ اً ُْٞخ( اس َِ َػ، )و٤ً ْٕ َْ ُف( أي: َذًَِؽ ال٤ُُم: اً َ٘ َٚ ـْ )و٢ْن َأ
ِْٜع إِـاِق  َُ ـ  ُِ اِح  َّ ـْ اسـ اً ُف(... و٤ُ ُذيَِر َق َ٘ َ٘ ًَُٟخ٦ِ ))سُٕد(( َىْد )َط َوِذ 

ـْ شُٕذرِ  ُِ َٟف َقَغ أصِِٚف  ُْٞخ٤ٜ: ا٤ًٔهُر أ ِؿ  اًتِْٕٞػ، َى٤َل َؿ ْٙ ـَ س٤حُ اؾت٘اِل اعت٠ِظري
                                                 

 (.123/ 1ا٧ًٜٙ قغ ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح ) (  1
ٌُِع (( . (  2 َراِء َواًَتَت ْ٘ ْؾتِ ِٓ َتَؼِ ا ْٕ ُُ ـَِاِع ،  ِٓ  ى٤ل اًًخ٤وي: )) َصِحِٞح ا
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ـِ اح٤وِظ   ٥ََٚ َقَغ ف ِِٚف، و٢ذا َه َرَر ِذ َح َ٘ َقَغ احَِدْي٨ِ سا يُٚٞؼ سِِف، واحُؼ ظاُوُف، َيَا َش
ُٕٞػ  ْْ ُف َش ًَ َد اًتٗتِٞش، َؾ٤َغ  ْٕ اعت٠ِهِؾ ، أَن َذًَِؽ اًًَٜد وٌٕٞػ، َوَ ْ جْد هَػُه َس

 .(1)إصَؾ َقَدُم ؾٍٜد آظَر(( احَِدْي٨ِ: ٕنَ 
ـْ َ ْ  ٦ٌَِ عَِ ًْ قَن س٤ًِِٜ ُٙ ٤ َأْن َي َُ ـَ اعَِْْٜع إِ ُِ ِْٞف  ًَ ٤ َذَه٥َ إِ َُ وى٤ل اًًخ٤وي: ))ُصَؿ إَِن 
٤َِٔهُر  ٨ُْٞ َى٤َل: َواً ُْٞخ٤َٜ، َط ٤ َيَا اْظَت٤َرُه َؿ ً٘ َٚ ْٓ ُُ ٤، َأْو  َٝ ٌَْح٨ْ َقْٜ ُرِق َوَي ُٓ ـِ اً َحْص َق ْٗ َي

ك َقَغ َأْصِِٚف ِذ  َِ َُ ُف  َٟ ِؿ َقَغ اْحَِدي٨ِ سَِا َيُِٚٞؼ سِِف، َأ ْٙ ـَ س٤ِْحُ َاِل اعَُْت٠َِظِري ْ٘ ُذِر اْؾتِ َٕ َش
ُقْؾَع ِذ  ًْ َد، َوَسَذَل ا ْٝ ََٚغ اْح٤َوُِظ اعُْت٠ََِهُؾ اْجُ ِف، َو٢َِذا َس ِٕ ْقِو َُ َرَر ِذ  َ٘  َواْحَُؼ ِظَاُوُف َيَا َش

 ُِ ـِ  تِِٞش َقَغ َذًَِؽ اعَْْت ْٗ ٦ِ اًَت َٗ ٞ ِٕ َْ ِريِؼ اً َٓ َْٚؽ اً ـْ شِ ُِ  َٓ َْٚؿ َجِْدُه إِ ِِٟف، َو ٤ َٔ َُ ُف  -ـْ  ًَ َؾ٤َغ 
٦ِ اْحَِدي٨ِ س٠ََِن  َٛ ـْ َأِئ ُِ ٤ٍم  َُ ٦ٌَِ َفِِٜف، َوَيَذا إَِذا ُوِضَد َضْزُم إِ َٚ ِػ س٤ًَِٜء َقَغ َه ْٕ َْ ُؿ س٤ًِ ْٙ اْحُ

َرَد سِِف، َوَقرَ  َٗ َاِيَ َش ُٗ ًْ ٤.َوَوَراَء َراِوَيُف ا ًْ ٤ِدٍح َأْي َ٘ َػ سِ ِٕ ِرَد َىْد ُو َٗ َف اعَُْت٠َِظُر َأَن َذاَك اعَُْت
ِٓعُ  َ٘ تِل َأْسَداَه٤ اع٤ََْٜفُِر َوَيْٜ ًَ ِريِؼ ا َٓ ُٞػ اً ِٕ ْْ ل ِذ اع٤ََُْٜفَرِة َش ِٗ ْٙ ُف َقَغ ُيِؾ َط٤ٍل َي َٟ  ;َهَذا َأ

٤ ِؾَقاَه٤ َطَتك يَ  َُ َْصُؾ َقَدُم  ْٕ ـُ َيثٍِػ((إِِذ ا ُف اْس ًَ ِريٍؼ ُأْظَرى، َى٤ َٓ ٧ٌَُ سِ  . (2) ْث
 وى٤ل اًًٞقـل ذ أًٗٞتف:

ــدِ    ــِه َتذ ــ ــا ل ــ ــا َمــ ــعمِف ُمًقل َكــ  َّا ُتَضــ

َ ــــــِد   ًِ ُمِذَت ُُ ُمَصــــــزجّحا َعــــــ  َتِضــــــع ٔف 

   
وُٕٜك ا٧ًٌٞ:))أٟف ٓ يٌٜٖل أن حٙؿ س٤جزم قغ اعتـ اعذيقر قغ ؾٌٞؾ 

                                                 
 (.323-322/ 1وتح ا٤ًٌىل سنح أ٦ًٞٗ إًراىل ) (  1

يت٤ب اسـ ( وئٜر يام اسـ طجر ذ ا٧ًٜٙ قغ 348/ 1وتح اع٨ٖٞ سنح أ٦ًٞٗ احدي٨ ) (  2
 (.92( ويام اسـ يثػ ذ اظت٤ّر قٚقم احدي٨ )ص: 887/ 2اًّاح )
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ِْٞده   ٜد اعذيقر ُدة قدم وضداٟؽ ذًؽ اًتْٕٞػ قـ إ٤ُم ُـ الـاق، سؾ ى ًَ س٤ً
أئ٦ٛ احدي٨ اعٕٓٚل ا٤ً٘دريـ قغ احٙؿ قغ أي طدي٨ سا يًتح٘ف، وٞ٘قل: هذا 
احدي٨ ًٞس ًف إؾ٤ٜد يث٧ٌ سٛثٚف احدي٨، أو س٠ٟف وٕٞػ سِذوذ أو ٤ٟٙرة 

 .(1)وٟحقم٤ ُٗنا ذًؽ اًقضف((
م شقظل احذر ذ أط٤ُٜ٤ٙ قغ إط٤دي٨، وٓ ؿؽ أن هذا اعًٚؽ يدو٤ٜٕ إ

وحري اًدى٦ وٞا ِٟٜئف أو ٟٜ٘ٚف ُـ هذه إط٤ٙم، طتك ٓ ّٟحح طديث٤ و٤ٕٗٞ، 
 أو ْٟٕػ طديث٤ صحٞح٤.

ي٘قل اًديتقر صٌحل ا٤ًًّح: ))وإن هذه اعاط٦ٔ ًتقض٤ٜٝ إم اًتزام 
س٤ًْٕػ ًٞس اًٙثػ ُـ اح٦ٓٞ ذ ط٤ٜٛٙ قغ طدي٨ ٤ُ س٤ًْٕػ. و٢ـاق احٙؿ 

ُـ دى٦ اعحدصل ذ رء، إذ ًٞس هذا الـاق ُٕٜك إٓ وٕػ احدي٨ اعٌحقث 
قٜف إؾ٤ًٜدا وُت٤ًٜ ذ آن واطد، ُع أٟف حتٛؾ أن يٙقن وٕٗف ذ الؾ٤ٜد و٘ط، أو ذ 
اعتـ وطده، سؾ حتٛؾ أن يٙقن وٕٗف ذ إؾ٤ٜد ُٕل، سٜٞا شٙقن س٦ٞ٘ أؾ٤ٟٞده 

٤ْٕٝٗ، و٤ٜٕٞٚ إذا وضد٤ٟ طديًث٤ س٢ؾ٤ٜد وٕٞػ أن ٟدىؼ ذ صحٞح٦ ٓ جقز احٙؿ س
َذا اِلْؾ٤َِٜد((. وٟحت٤ط يذًؽ ذ احدي٨ اًذي  ٌٞػ ِهَ ِٕ ُف َو َٟ شٌٕػ٤ٟ وٜ٘قل: ))إِ
ِريٍؼ ُأْظَرى  ـَ ـْ  ُِ ـُ  ْ َيِرْد َهَذا اعَْت وصػ سٕض اح٤ٗظ ُتٜف س٤ًْٕػ وٜ٘قل: ))َ 

 َاٌن ِذ يَِت٤سِِف َيَذا((.َصِحَٞح٦ً، َيَا َذَيَر اح٤َوُِظ وُ 
                                                 

ذح إصٞقي قغ أ٦ًٞٗ اًًٞقـل ذ احدي٨ = إؾ٤ٕف ذوي اًقـر سنح ٟٔؿ اًدرر ذ قٚؿ  (  1
 (.321-322/ 1إصر )
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قغ أن س٤ب آضت٤ٝد   ي٘ٗؾ ذ احدي٨ يا   ي٘ٗؾ ذ اًٗ٘ف، وج٥ أن ئؾ  
س٤سف ُٗتقًط٤ ذ يؾ ُـ هذيـ إًٚٛل، وٙؾ ُـ أىٌؾ قغ قٚؿ احدي٨ رواي٦ 
٤ظ ا٤ًًًٗل، ض٤ز  ّٗ ودراي٦، وشقاورت وٞف ذوط آضت٤ٝد اًتل ي٧ٟ٤ شتقاور ذ اح

ؿ إـاًى٤ سْٕػ طدي٨ ٤ُ إن سح٨ قـ مٞع ـرىف، وه٥ٚ قغ فٜف أن ًف أن حٙ
 .(1)ُتٜف   َيِرْد س٢ؾ٤ٜد آظر صحٞح

وًٜيب أن أُث٦ٚ ُـ صٜٞع إئ٦ٛ اعت٘دُل اًدا٦ً قغ أن آىت٤ّر قغ 
احٙؿ قغ الؾ٤ٜد دون اعتـ: إٟا هق ٟقع ُـ آطت٤ٞط، ظ٦ِٞ أن يٙقن اعتـ 

 سْٕٝؿ سذًؽ. و٤ٕٗٞ، سؾ رسا سح
ََد،  ْْ َْٞاَن، َى٤َل: َطَدَص٤َٜ َأُسق َأ ـُ َه قُد ْس ُٛ وٛـ ذًؽ ٤ُ رواه اًؽُذي: ))َطَدَص٤َٜ َحْ
 ، ْلٍ َّ ـِ ُط َراَن ْس ْٛ ـْ ِق ، َق ـِ ًَ ـِ احَ ٦َ، َق َٛ َْٞث ـْ َظ ِش، َق َٛ ـِ إَْق ٤َُٞن، َق ْٗ َى٤َل: َطَدَص٤َٜ ُؾ

َرُأ، ْ٘ َر َقَغ َى٤ِرٍئ َي َُ ُف  َٟ ِْٞف  َأ َٚ ٧ُ َرُؾقَل اهِ َصَغ اهَُ َق ْٕ ِٛ َضَع، ُصَؿ َى٤َل: َؾ ُصَؿ َؾ٠ََل َو٤ْؾَؽْ
ْرآَن  ُ٘ َرُءوَن اً ْ٘ َُٟف ؾٞجُٞئ َأْىَقاٌم َي ٠َِل اهََ سِِف، َو٢ِ ًْ َٞ ْٚ ْرآَن َو ُ٘ ـْ َىَرَأ اً َُ قُل:  ُ٘ ََٚؿ َي َوَؾ

قَن سِِف ا٤ًََٜس. ًُ ٠َ ًْ ًَ َي  ، ـٌ ًَ  .(2)َْٞس إِْؾ٤َُٜدُه سَِذاَك((َهَذا َطِدي٨ٌ َط
َؼِ  ًْ ٌِْد ا ـُ َق ُد  وى٤ل اْس َٛ ٌِْد اهَِ ُحَ ٍد، ص٤ٜ َأُسق َق َٛ ـُ ُحَ ُْٞد ْس ٌَ ٌِْد اهَِ، ُق : ))َطَدَص٤َٜ َأُسق َق

ُل،ا ُِ ُز ْٚ ُ٘ ًْ ٤ِي ا َ٘ ًْ ٍد ا َٛ ـِ ُحَ ـُ َقٌِْد اهَِ ْس َٞك ْس ـِ َحْ ـُ َأُيقَب ْس ُد ْس َٛ ٌَُْٞد  ٤ٟ ُحَ ُل، ص٤ٜ ُق ُِ ُز ْٚ ُ٘ ًْ ا
                                                 

 (.213/ 1قٚقم احدي٨ وُّٓٚحف ) (  1
2  )  َْ ََٚؿ، س٤ب ُـ ؾٜـ اًؽُذي،ستح٘ٞؼ:س٤ِر، َأْسَقاُب َو ِْٞف َوَؾ َٚ ـْ َرُؾقِل اهِ َصَغ اهَُ َق ْرآِن َق ُ٘ ًْ ٤ئِِؾ ا

 (.2917(ح)29/ 5هػ شرم٦ )
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  ، َرِرُ ُ٘ ًْ ٤ٍَٓء ا ـِ َق ِد ْس َٛ ـُ ُحَ قَؾك ْس ُُ ٤ََٞط، َطَدَص٤َٜ  ُْ َاِقُل سِِد َٙ ًْ ٍْٞس ا ـِ ُظَٜ ِد ْس َٛ ـُ ُحَ اهَِ ْس
ٌٍَؾ ىَ  ـِ َض ٤ِذ ْس َٕ ُُ ـْ  ، َق ـِ ًَ ـِ اْحَ ـْ َأسِِٞف، َق ُل، َق ِٛ َٕ ًْ ـُ َزْيٍد ا ٌُْد اًَرِطِٞؿ ْس ٤َل: َى٤َل ٤ٟ َق

 ٌَ ٌَُف ِق َٚ ـَ ٦ًَٞ َو ِْ ُف هَِِ َظ َٛ ِٞٚ ْٕ َؿ: َو٢َِن َش ْٚ ِٕ ًْ قا ا ُٛ َٚ َٕ ََٚؿ: َش ِْٞف َوَؾ َٚ ٤َدًة، َرُؾقُل اهَِ َصَغ اهَُ َق
ٌٌِٞح...احدي٨. ًْ َذاَيَرَشُف َش ُُ ُف إِْؾ٤ٌَٜد َو ًَ َْٞس  ًَ ـْ  ِٙ ًَ ـٌ ِضًدا، َو ًَ َوُهَق َطِدي٨ٌ َط

 .(1)َىِقٌي((
 ُـ إُث٦ٚ اًقاوح٦ هذا اعًٚؽ ىقل اسـ أي ط٤شؿ ذ ))إًٚؾ((:و

٤َٟوٍِع،  ـْ  ري، َق َٛ ُٕ ؾ سـ إؾاقٞؾ ، قـ قٌد اه اً َُ ـْ طدي٨ٍ َرَواُه اع١َُ ))وؾ٧ًُ٠ َأِي َق
ٌََض؟َى٤َل  ْ٘ ٤ِم َطَتك ُي َٕ َٓ ـْ سِٞع اً َك َق ََ ـِ قٛر، قـ اًٌِٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ :  ـِ اْس َق

َذا اِلْؾ٤َِٜد((: َأِي  ٌر ِهَ َٙ ٜ ُُ  .(2)َهَذا طدي٨ٌ 
ـْ  ٤ََٞن ، َق ْٗ ـْ ُؾ ـُ إِْؾَاِقَٞؾ ، َق ُؾ اس َُ ١َ ُُ ـْ طدي٨ٍ رواه  وىقًف:))وؾ٧ًُ٠ َأِي َق
ـْ قٌد اه  ،قـ اًٌِٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ َى٤َل:  ـْ َأِي إَْطَقص ، َق َأِي إِْؾَح٤َق ، َق

َطِدِهؿْ  ِٕ  ٤ َُ ؟ َى٤َل َأِي:  سِْئَس   ُِٟزَ ـْ  ِٙ ًَ ٧ُٞ آَي٦َ  َيَذا وَيَذا، و ًِ َٟ قَل:  ُ٘ هذا طدي٨ٌ َأْن َي
َذا اِلْؾ٤َِٜد(( ِٜل: ِهَ ْٕ ٌر : َي َٙ ٜ ُُ(3) . 

ـْ طدي٨ٍ رواه قٌدُ  ِرُي ، قـ  وىقًف: ))وؾ٧ًُ٠ َأِي َق َٛ ُٕ اًرْـ سـ قٌد اه اً
ـْ َأِي هريرَة: َى٤َل: َى٤َل رؾقُل اه صغ اه قٚٞف  ـْ َأسِِٞف، َق ِْٞؾ اسـ َأِي َص٤ًٍِح، َق َٝ ُؾ

                                                 
 (.268(ح)238/ 1ض٤ُع س٤ٞن إًٚؿ ووْٚف ) (  1
 (.626/ 3قٚؾ احدي٨ ) (  2
 (.639-638/ 4قٚؾ احدي٨ ) (  3
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ِِٜٞف؟ َى٤َل َأِي:   ْٕ ٤ َٓ َي َُ ـِ إِْؾَاِم اعَْرِء َشْرُيُف  ًْ ـْ ُط ُِ ٌر ِضًدا هذا وؾٚؿ:  َٙ ٜ ُُ َهَذا طدي٨ٌ 
 . (1) الؾ٤ٜد((

ـْ  ٦ٕٞ، َق ـِ َهِ ـِ اْس ٤ء ، َق َٙ ٌَ ـْ طدي٨ٍ َرَواُه َأُسق َه٤ُروَن اً وىقًف: ))وؾ٧ًُ٠ َأِي َق
ـِ ق٤ٌٍس، َى٤َل: َى٤َل رؾقُل اهَِ صغ اه قٚٞف وؾٚؿ:  ـِ اْس ـْ ُقرَوة، َق َأِي إَْؾَقِد ، َق

قَل: َرِو٧ُٞ س٤ِهِ  ُ٘ ـَ اِليَاِن َأْن َي ُِ ِرٍئ  ُْ ٥ُ ا ًْ ٍد َط َٛ َح ُٛ َرًس٤، َوس٤ِِلْؾَاِم ِدي٤ًٜ، َوسِ
ٌر ِهََذا الؾ٤ِٜد((َرُؾقًٓ؟ َى٤َل َأِي:  َٙ ٜ ُُ  . (2) َهَذا طدي٨ٌ 

ـْ َحَْٞك  وىقًف: ))وؾ٧ًُ٠ َأِي َقـ طدي٨ٍ َرَواُه َأُسق ؾٕٞد ُقم سٜل َه٤ِؿٍؿ ، َق
ـِ ا ـِ إِْسَراِهَٞؿ، َق ِد ْس ْٕ ـْ  َؾ َٚٞان، َق ـِ َأِي ُؾ ـْ َأِي ُهَرْيَرَة، قـ اًٌِٜل صغ ْس ٕقَرج ، َق

اَخ اًِديِؽ:  ٥ِْٚ، َأْو ُسَ َٙ ٤ٌََح  اً ُٟ َِٞؼ اِحَاِر، َأْو  ََ ُتْؿ  ْٕ ِٛ اه قٚٞف وؾٚؿ َى٤َل: إَِذا َؾ
٤ ٓ َشَرْونَ  َُ ُْؿ َيَرْوَن   ََ ٤َِٓن: َو٢ِ ْٞ َِ ـَ اً ُِ َقُذوا س٤ِهِ  َٕ قُل:  َوَت ُ٘ َذا هَ ؟ و٧ًُٕٛ َأِي َي

َذا اِلْؾ٤َِٜد(( ٌر ِهَ َٙ ٜ ُُ  .(3) طدي٨ٌ 
وم٤ يٗٞد ذ هذا اعقوع ٤ُ ذيره اسـ رض٥ ذ ))ذح إًٚؾ(( ح٧ 
قٜقان:))ذير إؾ٤ٟٞد اًتل ٓ يث٧ٌ ٤ُٜٝ رء، أو ٓ يث٧ٌ ٤ُٜٝ إٓ رء يًػ، ُع 
 أٟف ىد روي ه٤ أيثر ُـ ذًؽ((.يٕٜل إذا روي احدي٨ ه٤ ي٤ن احدي٨ و٤ٕٗٞ أو
هػ ص٤س٧، وإن صح ُـ هػ ـري٤ٝ٘، وىد اؾتٖرق هذا اًّٗؾ ٟحق قن صٗح٤ت 

                                                 
 (.164/ 5قٚؾ احدي٨ ) (  1
 (.242/ 5قٚؾ احدي٨ ) (  2
 (.339-338/ 6قٚؾ احدي٨ ) (  3
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 .(1)ُـ اًٙت٤ب 
،  (3) واًدارىٜٓل ،(2) ومـ ي٘تٍ قغ شْٕٞػ الؾ٤ٜد: قك سـ اعديٜل

 (9)، واهٞثٛل (8)، واًٌقصػي (7) ، واسـ ا٤ًٕٓر (6)، واسـ يثػ (5)، واًٌٖقي (4)واًٌٞٝ٘ل
 . (12) واسـ طجر (9)واهٞثٛل

 فاٜــــــــــــــــدٗ:
أيثَر اعت٠ظرون ُـ شٕٚٞؾ إط٤ٙم قغ إؾ٤ٟٞد واعتقن، ٓ ؾٞا اًتحًل 
واًتْٕٞػ: َٕا ي٤ٜٕٞن إظآ سنط ُـ ذوط اًٌ٘قل ا٤ًٕٞٚ، وأ٤ُ اًتّحٞح 
وًٙتقا قـ شٕٚٞٚف ٕٟف إصؾ، وٞ٘قًقن ُثا: ))وٕٞػ الؾ٤ٜد: ٕن وٞف وا٤ٟ 

                                                 
 (.856-845/ 2ذح قٚؾ اًؽُذي ) (  1
/ 1( ،ًُٜد ا٤ًٗروق ٓسـ يثػ )98أٟر ُث٤ٓ:إًٚؾ وُٕرو٦ اًرض٤ل ًٕغ سـ اعديٜل )ص:  (2

 ( ٤ٟىا قٜف.348/ 1(و)198

 (.472/ 1(و)342/ 1أٟر ُث٤ٓ: ؾٜـ اًدارىٜٓل ) (  3
 (.132/ 12(و)135/ 4(و)433/ 1أٟر ُث٤ٓ: اًًٜـ اًٙؼى ) (  4
 (.352/ 5(و)352/ 4(و)269/ 2أٟر ُث٤ٓ: ذح ا٦ًًٜ ) (  5
 (.721/ 2(و)722/ 2أٟر ُث٤ٓ: ًُٜد ا٤ًٗروق ) (  6
 (.81أٟر ُث٤ٓ: ش٤ًق٤ٞت اسـ ا٤ًٕٓر )ص:  (  7
اخػة  (، إح٤ف215/ 4(و)86/ 3(و)8/ 2أٟر ُث٤ٓ: ٤ٌُّح اًزض٤ض٦ ذ زوائد اسـ ٤ُضف ) (  8

 (..323/ 3(و)298/ 3اعٝرة سزوائد اع٤ًٟٞد إًنة )
 (.115/ 7أٟر ُث٤ٓ: جٛع اًزوائد وٌُٜع اًٗقائد ) (  9

 (.381/ 3(و)126/ 2(و)292/ 1أٟر ُث٤ٓ: وتح ا٤ًٌري ) (  12
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ا٤ٟ صدوق، أو ختٚػ وٞف((. وهذا ٌُثقث سٙثرة ذ وٕٞػ، وطًـ: ٕن و 
خ٤ري٩ اهٞثٛل واًٌقصػي واسـ طجر وؾقاهؿ ُـ اعت٠ظريـ، سح٨ٞ يًتٖٜك 

 سٙثره٤ قـ اًتٛثٞؾ ه٤.
وأ٤ُ اعت٘دُقن و٘د ي٧ٟ٤ شٙٗٞٝؿ الؿ٤رة ا٤ًٕسرة، واًٚٛح٦ اخ٤ـ٦ٗ، و٢ن 

٦   يذيروا احٙؿ: ٕن أطدم٤ ٓزم ذيروا احٙؿ   يٌٜٞقا ا٦ًٕٚ ه٤ًٌ٤، وإن سٜٞقا إًٚ
 أظر، ورطؿ اه اًٗري٘ل، وأضزل هؿ اعثقس٦.

 فاٜـــــــدٗ أخزٚ:
صٛرة اخاف ذ هذه اع٦ً٠ً شٔٝر ذ اًؽضٞح قٜد اًت٤ٕرض، وهذا س٤ٜء قغ 

 أن احٙؿ اعّٜقص أرضح ُـ احٙؿ س٤ًازم.
ُف  َٟ رَ  -ى٤ل اًًخ٤وي: ))ُصَؿ إِ َ٘ ٤ َش َُ َع  َُٟص وِِٞف َقَغ  َىْد ُيَدَقك -َر َُ  ٤ َُ  ٦َُٞ َأْرَضِح

ـِ  قِر  ;اعَْْت ُٝ ُٔ ٤ ُهَق س٤ًِ َُ ٤ٌََرِة َواًَِٜص، َقَغ  ِٕ ًْ ِْٞف س٤ِ َٚ ٦ُ َق ًَ َٓ ٤ اًَد َُ ْرِق َسْلَ  َٗ ًْ ـَ ا ُِ ع٤َِ ُقَِٚؿ 
ُُٚزوِم((  . (1)  َواً

 اأسلْب السابع: تعلٔل احكه علٙ الزداٛ
ؿ٤ئع ذ شقصٞؼ اًرض٤ل ي٘قهؿ ))أرضق أٟف ٓ س٠س سف((،  وهذا إؾٚقب

وهل ُـ أ٤ًٗظ اعرش٦ٌ اًراس٦ٕ ُـ ُراش٥ اًتٕديؾ اًتل زاده٤ إًراىل قغ اسـ 
َُٟف ٓ َس٠َْس سف((، وهل  اًّاح ش٤ٌٕ ٓسـ أي ط٤شؿ، وى٤ل ذ شًٗػه٤: ))وأرضق َأ

ـْ َقَدِم إًِٚؿ طّقُل اًرض٤ِء ُٟٔػ ))٤ُ أقُٚؿ سف س٠ْؾ٤ً((، وإُْوَم َأرَوُع:  ُِ َزُم  ْٚ َُٟف ٓ َي َٕ
                                                 

 (.122/ 1وتح اع٨ٖٞ سنح أ٦ًٞٗ احدي٨ ) (  1
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 . (1)  سذًَؽ(( 
و  يتْح ز وضف يق٤َ أروع: سؾ إًٚؿ أروع ُـ اًرض٤ء، ٕن إًٚؿ  قؾت:

الدراك اج٤زم اع٤ٓسؼ ًٚقاىع قـ دًٞؾ، واًرض٤ء إُؾ، وهق ٟ٘ٞض ا٠ًٞس،  ٤ُٜٕه
إًٙس، وسذا يٙقن هذا وهق شقىع طّقل رء ُٜٔقن أو ُتقهؿ، و٤ًّقاب 

 إؾٚقب دآ قغ ٟقع ُـ آطت٤ٞط واًتحٗظ!
وىد وضدت اهٞثٛل يًتٕٛٚف أي٤ْ ذ احٙؿ قغ احدي٨: ٟٓٓقائف قغ 

 شٚؽ اًد٦ًٓ.
٤َق٦َ  َْ ـْ ُى ُِ ِِٜل َى٤َل: َض٤َء َرُضٌؾ  َٝ َرَة اْجُ ُُ ـِ  ِرو ْس ْٛ و٘د ى٤ل ش٤ٕ٘ٞٚ قغ طدي٨ َق

َؿ  -إَِم َرُؾقِل اهَِ  َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ ََٟؽ  -َصَغ اهَُ َق َٓ اهَُ َوَأ َف إِ ًَ َٓ إِ ْدُت َأْن  ِٝ ٤َل: إِِي َؿ َ٘ َو
٤َل  َ٘ ٧ُْٞ اًَزَي٤َة، َو ٤َن َوْىَتُف، َوآَش َْ َُ ٧ُ َر ْٛ َس، َوُص ْٛ ََٚقاِت اْخَ َّ ٧ُْٞ اً َٚ َرُؾقُل اهَِ، َوَص

ْٞفِ  -َرُؾقُل اهَِ  َٚ َؿ  َصَغ اهَُ َق َٚ َل -َوَؾ ِ٘ ِدي ِّ ـَ اً ُِ ٤َت َقَغ َهَذا َي٤َن  َُ ـْ  َُ  :
ٌََزارُ  ًْ َداِء: ))َرَواُه ا َٝ ُِ ٌََزاُر، (2)َواً ًْ ِْٞخل ا ِحِٞح َظَا َؿ َّ ُف ِرَض٤ُل اً ًُ َوَأْرُضق ، َوِرَض٤

ـٌ َأْو َصِحٌٞح(( ًَ ُف إِْؾ٤ٌَٜد َط َٟ  .(3)إِْؾ٤ََٜدُه َأ
ـِ  ـِ اًٌَِِٜل وى٤ل ش٤ٕ٘ٞٚ قغ طدي٨ اْس َر، َق َٛ ََٚؿ  -ُق ِْٞف َوَؾ َٚ َى٤َل:  -َصَغ اهَُ َق

ْر  ِٗ َؿ اْه ُٝ َٚ َُٚؽ: اً َٓ َى٤َل اعَْ ٍْٞؾ إِ ًَ ـْ  ُِ ُظ  ِ٘ ْٞ تَ ًْ ٌَٚؽ، َوَا َي َُ ٤ِرِه  َٕ ـ٤َِهًرا َس٤َت ِذ ِؿ ـْ َس٤َت  َُ
                                                 

 (.373/ 1ذح اًتٌٍة واًتذيرة ) (  1
 (. 25(ح)22/ 1  أضده ذ اعٌٓقع ُـ ًُٜد اًٌزار، وإٟا هق ذ يِػ إؾت٤ر قـ زوائد اًٌزار ) ( 2
 (.46/ 1جٛع اًزوائد وٌُٜع اًٗقائد ) (  3
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ٌََزارُ   ًْ ـ٤َِهًرا: ))َرَواُه ا ٌِْدَك َيَا َس٤َت  َٕ ًِ(1)  َٓ ٌِػِ َواً َٙ ًْ اِيُ ِذ ا ـُ َزْيٍد، (2)َؼَ قُن ْس ُٛ ْٞ َُ ، َووِِٞف 
ََُٜٞف َأُسق َط٤شِؿٍ  ًَ ـُ ُقْت٦ٌََ، َى٤َل اًَذَهٌُِل: (3)َى٤َل اًَذَهٌُِل:  ٤ٌَُس ْس َٕ ًْ اِيِ ا ََٓؼَ . َوِذ إِْؾ٤َِٜد اً

 َٓ ُف َهَذا اْحَِدي٨َ، َوَى٤َل:  ًَ ٤ٍَٓء، َوَؾ٤َق  ـْ َق ُح َطِديُثفُ َيْرِوي َق ِّ  .(4)َي
ِحِٞح، َيَذًَِؽ  ُقْؾُت:  َّ ـْ ِرَض٤ِل اً ُِ ٤ٍَٓء، َوُهَق  ـْ َق َْطَقُل َق ْٕ َْٞاُن ا َٚ َىْد َرَواُه ُؾ

ٌََزاِر،  ًْ ْؾ٤َِٜد((ُهَق ِقَْٜد ا ـُ اْلِ ًَ ُف َط َٟ  .(5)َوَأْرُضق َأ
 اأسلْب الجامً: تعلٔل احكه علٙ شزط

٦(( َأي: ُٗ٘قدة اًَزْوج، َوتٙقن  َ٘ َرَأة ُٕٚ ُْ ٠ُْظقذ ُـ َىْقهؿ: ))ا َُ ِٚٞؼ: ُهَق  ْٕ اًَت
َٓ سَِا زوج:ًتجقيزه٤ وضقده، َوَا ش٘در قغ  َع اًَزْوج ًٗ٘داٟف، َو َُ  َٓ ٚؼ،  َٕ ي٤ًٌء اعُْ

 اًَتَزُوج.
قن مَٚ  ُٛ ْْ َُ قل  ُّ ٦َٚ سُِح قن م ُٛ ْْ َُ قل  ُّ ِٚٞؼ: رسط ُط ْٕ  ٦ ُأْظَرى.َواًَت

٦َٚ ُأْظَرى.َوذط ِصَح٦  قن م ُٛ ْْ َُ قل  ُّ ٦َٚ سُِح قن م ُٛ ْْ َُ قل  ُّ ِٚٞؼ ُط ْٕ َواًّنط: َش
ُقُضقد: و٤ًتٕٚٞؼ س٤ٙئـ َشِْٜجٞز ًْ ُدو٤ُ قغ ظٓر ا ْٕ َُ ط  ِٚٞؼ َيقن اًَنْ ْٕ ، وس٤عًتحٞؾ  اًَت

ًَِذي ؾٞقضد َسَدٓ ء ا ْ ٌَ ِٚٞؼ ِهَل َأن يٙقن اً ْٕ َٓ َأن َس٤ـِؾ.ووف٦ٗٞ اًَت  َقـ ِوّده، 
                                                 

     ( 149 / 1 ، وإٟا هق ذ يِػ إؾت٤ر قـ زوائد اًٌزار )   أضده ذ اعٌٓقع ُـ ًُٜد اًٌزار ( 1
 . (288) ح

 (.13621(و)13622(ح)446/ 12)اعٕجؿ اًٌٙػ  (  2
 (.239/ 8(وى٤رن س٤جرح واًتٕديؾ ٓسـ أي ط٤شؿ )233/ 4ُٞزان آقتدال ) (  3
 (.384/ 2ُٞزان آقتدال ) (  4

 (.226/ 1جٛع اًزوائد وٌُٜع اًٗقائد ) (  5
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ـ٤ًَِؼ((   ْقًِؽ: ))إِن دظ٧ٚ اًَدار َو٧ٟ٠َ  َ٘ َع ِوّده، َي َُ يٙقن اعَُراد َط٤ل اضتاقف 
 ٦ ًَ ْقًِؽ: ))إِن س٤ذت اًُدُظقل َط٤ َ٘ ٤َُٜه: إِن س٤ذت اًُدُظقل َسَدٓ َقـ اْخُُروج، َي ْٕ َُ

ِٚٞؼ ْٕ  .(1)اْخُُروج((، َوَيَذا ِذ يؾ َش
ل واجال الؾٜقي:))اًتُٕٚٞؼ شقُىُػ وضقِد اًٌء قغ وى٤ل اًت٘ل اًًٌٙ

 .(2)رٍء آظر، واع٤ي واح٤ُل ىد ُوضدا، وا يٌ٘ٚف((
أي أن اًتٕٚٞؼ ُتٕٚؼ س٤ٓؾت٤ٌ٘ل، دون اعي واح٤ل: ٕن هذا ُ٘ت٣ 

 اًتٕٚٞؼ اًذي هق ظاف اًتٜجٞز، وهق وٕؾ اًٌء ٤ٟضزا.
س٤ٟٞف، يا  شٕٚ٘ف س٤عٛٙـ، وؾ٠ٞي وىد أو٤د ٤ُ ُذير: أن ذط صح٦ اًتٕٚٞؼ

أو٤د أن وفٞٗتف إطال اعٕٚؼ قٚٞف اعتقىع حؾ وده، ٓ ذ ط٤ل اضتاقف ُٕف، يٕٜل 
 إطال اعِٞئ٦ حؾ قدم اعِٞئ٦.

وهق أؾٚقب ف٤هر ذ آطت٤ٞط، و٢ن إصؾ ذ احٙؿ أٓ يٙقن ٤ُٕ٘ٚ قغ 
ـ اجزم س٤ًتٕٚٞؼ، وإٟا رء، وٛتك قٚ٘ف اعحدث قغ ذط و٘د اطت٤ط ًًٜٗف ُ

ط٨ٞ   يّؾ إم ُرش٦ٌ اجزم واًٞ٘ل، إ٤ُ ًت٤ٕرض إد٦ً،  -ه٤ًٌ٤  -يٙقن ذًؽ 
 وإ٤ُ ٕٟف   يِٜط ٓؾت٤ٗٞء ق٤ٜس احٙؿ قغ احدي٨. ، وإ٤ُ ٕٟف ذ ٤ُ٘م اًتُٜزل

 ّالتعلٔل علٙ الصزط ىْعاٌ:
قغ ٟٗس  ٟقع ُٓٚؼ: وهق اًذي يٕٚؼ وٞف اعحدث احٙؿ قغ ًٟٗف أي

                                                 
 (255ا٤ًٞٚٙت )ص:  (  1
 (.127ًقصقل )ص: (، ٤َي٦ اًًقل ذح ٤ُٜٝج ا292/ 1اله٤ج ذ ذح اع٤ٜٝج ) (  2
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 احٙؿ، ي٠ن ي٘قل: إن صح اخؼ، أو إن ص٧ٌ، وٟحق ذًؽ. 
وٟقع ُ٘ٞد: وهق اًذي يٕٚؼ احٙؿ وٞف قغ رء ظ٤ص، ي٠ن ي٘قل: إن صح 
ؾاع وان ُـ وان، أو إن ؾٚؿ ُـ شدًٞس وان، أو إن ي٤ن حٗقف٤، وٟحق ذًؽ 

 ُـ ُقاٟع اًتّحٞح.
آطت٤ٞط قٜد ؾ٤ٞق اًرواي٤ت وأيثر ٤ُ يًتٕٛؾ هذا إؾٚقب ُـ أؾ٥ًٞ٤ 

 احديث٦ٞ، واؾت٤ٌٜط إط٤ٙم ا٦ًٞٝ٘ٗ.
وٓ ؿؽ أن هذا آطت٤ٞط دال قغ ؿدة اًتحري، وإذا اؾتٕٛٚف ُّٜػ ذ 
اًّحٞح ارشٗع س٦ٛٞ٘ يت٤سف قٛـ   يًتٕٛٚف، وهذا ارش٧ٕٗ ى٦ٛٞ ))صحٞح اسـ 

تٕاًف هذا ظزي٦ٛ( قـ ))صحٞح اسـ ط٤ٌن(( رهؿ ش٤٘رها ذ اع٩ٜٝ ٟٔرا ٓؾ
 إؾٚقب.

َدِة  ِِ ٤ٌََن، ًِ ـِ ِط ـْ َصِحِٞح اْس ُِ ْرَش٦ًٌَ  َُ ٦َ َأْقَغ  َٛ ـِ ُظَزْي ى٤ل اًًٞقـل: ))َصِحُٞح اْس
 ، قُل: إِْن َصَح اْخََؼُ ُ٘ َٞ ْؾ٤َِٜد، َو َٟك َيَاٍم ِذ اْلِ َْد ِٕ ِحِٞح  ّْ ُف َيَتَقَىُػ ِذ اًتَ َٟ ِريِف، َطَتك إِ َحَ

 ٌَ َْٟحَق َذًَِؽ((َأْو إِْن َص  .(1)٧َ َيَذا َو
زاد الصٞقي: ))سخاف اسـ ط٤ٌن، و٢ٟف رسا ُِرج قـ اعجٝقًل، ٓ ؾٞا، 

ِحٞح، يا ى٤ل اح٤يؿ(( َّ  .(2)وُذهٌف إدراج احًـ ذ اً
وأ٤ُ ٤ُ يٗٞده هذا اًتٕٚٞؼ قغ اًنط: وح٥ً ق٤ٌرة اًًٞقـل ذ ؿ٠ن 

                                                 
 (.115/ 1شدري٥ اًراوي ذ ذح ش٘ري٥ اًٜقاوي ) (  1

 (.49-48/ 1ذح إصٞقي قغ أ٦ًٞٗ اًًٞقـل ذ احدي٨ ) (  2
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صحٞح اسـ ظزي٦ٛ أ٤َ شٗٞد اًتقىػ قـ اًتّحٞح، واًتقىػ إٟا يٙقن قٜد  
ش٤ٕرض إد٦ً وقدم شرضح دًٞؾ قغ دًٞؾ، وًق ذ ٟٔر اعحدث وى٧ رواي٦ 
احدي٨، وىد يٙقن اًتقىػ سٕٜٛك آُت٤ٜع قـ احٙؿ ًٕدم ٤ِٟـف ًف ٓ ًت٤ٙو١ 

ٕٜك ٓ يٗٞد ش٤ْٕٗٞ سح٤، إد٦ً، وىد يٙقن ُـ س٤ب اًتٜزل ذ احٙؿ: وٝق هذا اع
إٟا يٗٞد ٤ُ يٗٞده اًتقىػ قـ اعجٛؾ طتك يتؿ ا٤ًٌٞن، وا٤ًٌٞن ه٤ٜ ىرائـ شرضٞح أطد 
احٙٛل قغ أظر، وم٤ يدل قغ هذا اعٕٜك سقوقح ىقل اسـ ظزي٦ٛ: ))َس٤ُب 

٤ِئؿِ  َّ ٦ِ ِذ اْيتَِح٤ِل اً َّ ِّ اًُرْظ ْ َي ، َوإِْن َ  ِؾ، ، إِْن َصَح اْخََؼُ ْ٘ ٦ِ اًَٜ َٝ ـْ ِض ُِ ِح اْخََؼُ 
ْرآُن َداٌل َقَغ إَِس٤َطتِفِ  ُ٘ ًْ ـَ }َوُهَق َىْقُل اهَِ َقَز َوَضَؾ:  َو٤ وُه َن َس٤ِذُ ْٔ [ 187]اًٌ٘رة:  {َو٤

٤ِئِؿ(( َّ ْحِؾ ًِٚ ُٙ ًْ َي٦َ، َداٌل َقَغ إَِس٤َط٦ِ ا ْٔ  .(1)ا
ـْ َرُؾقِل ا ٤ ِذ وى٤ل آًح٤وي: ))َوَىْد ُرِوَي َق ًْ ََٚؿ َأْي ِْٞف َوَؾ َٚ هِ َصَغ اهَُ َق

ُٟقَن  ُف َصَا َٟ ِر َأ ْٛ ـُ َأِي َطِدي٨ٌ إِْن َي٤َن َص٤سًِت٤اًَتْقِىِٞػ َقَغ َطِد اْخَ ٤ َىْد َطَدَص٤َٜ اْس َُ . َوُهَق 
ـُ ُيقُؾَػ  ٤ُم ْس َِ اِئَٞؾ َى٤َل: ص٤ٜ ِه ـُ َأِي إِْهَ ـِ  َداُوَد َى٤َل: ص٤ٜ إِْؾَح٤ُق ْس ـِ ْس َ ْْ ٌِْد اًَر ـْ َق َق

ٍرو َأَن  ْٛ ـِ َق ـْ َقٌِْد اهِ ْس ـِ َيِزيَد َق ٌِْد اهِ ْس ـْ َق ـِ ُيَرْي٥ٍ ، َق ـْ َمِِٞؾ ْس ِل َق ِ٘ َْوِري ْٕ َصْخٍر ا
ٍْر، َو٤ْضُِٚدوُه َصَاَِٟل.  ََ  ٦َ َ٘ ًْ َب َس ـْ َذِ َُ َؿ َى٤َل: َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ ِذي اًٌََِٜل َصَغ اهَُ َق ًَ َذا ا َٝ َو

ُٟقَن.  ِر َوُهَق َصَا ْٛ َؿ ِذ َطِد اْخَ َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ ـْ َرُؾقِل اهِ َصَغ اهَُ َق ُِ ٤َٟ وِِٞف اًَتْقِىَٞػ  َوَضْد
ـْ َص٤سًِت٤ ، ُٙ ْ َي ُٟقَن، َوإِْن َ  ٧ٌََ سِِف اًَثَا ْد َص َ٘ ـْ َأْصَح٤ َو٢ِْن َي٤َن َذًَِؽ َص٤سًِت٤ َو ٧ٌََ َق ْد َص َ٘ ِب َو

ََٚؿ(( ِْٞف َوَؾ َٚ  .(2)َرُؾقِل اهِ َصَغ اهَُ َق
                                                 

 (248/ 3صحٞح اسـ ظزي٦ٛ ) (1
 (.158/ 3ذح ٤ُٕي أص٤ر ) (  2
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ُد   َٛ ٤ِذُي، أس٤ٜ ُحَ َٕ ََد اعُْ ْْ ـِ َأ ـُ َقِكِ ْس ٍد َقٌُْد اهَِ ْس َٛ ٤َٟ َأُسق ُحَ وى٤ل اًٌٞٝ٘ل: ))َأْظَؼَ
ـِ َطْٜ  ََد ْس ْْ ـُ َأ ٌُْد اهَِ ْس َقاُف، ص٤ٜ َق َّ ـِ اً ًَ ـِ اْحَ ََد ْس ْْ ـُ َأ ـُ ْس ٤َُٞر ْس ٌٍَؾ، َطَدَصِٜل َأِي، ص٤ٜ َؾ

٤ًٍِؽ، َرِيَ اهَُ َقُْٜف َى٤َل: َى٤َل  َُ ـِ  َِٟس ْس ـْ َأ ـْ َص٤س٧ٍِ، َق َْٞاَن، َق َٚ ـُ ُؾ ُر ْس َٗ ْٕ َط٤شٍِؿ، ص٤ٜ َض
ِٞلَ  ُِ ُ ْٕ ٤ِذ ا َٕ ََٚؿ: إَِن اهََ َقَز َوَضَؾ ُي ِْٞف َوَؾ َٚ َٓ َرُؾقُل اهَِ َصَغ اهُ َق  ٤ َُ  ٦ِ َُ ٤َٞ ِ٘ ًْ  َيْقَم ا

َرُة. ُُ  َٓ ٤ َطَدَصِٜل سِِف إِ َُ ٌر  َٙ ْٜ ُُ ٌُْد اهَِ: َى٤َل َأِي: ُهَق َطِدي٨ٌ  َاَء. َى٤َل َق َٚ ُٕ ًْ ٤ِذ ا َٕ  ُي
ُل َرِيَ اهَُ َقُْٜف:  ِ٘ َٝ ْٞ ٌَ ًْ ٍر ا ْٙ ٤ُم َأُسق َس َُ ُر وِ َى٤َل اْلِ ُْ َ ْٕ ِٞف َيَا إِْن َصَح َهَذا اْخََؼُ َو٤

ُجقِر،  ُٗ ًْ ٥ِ ا ًْ ٤ِضُر اْؾَتَقَي٤ ِذ َي َٗ ًْ ُل ا ُِ ُ ْٕ ٤ِضُر َوا َٗ ًْ ُ ا  ِ٤ َٕ ًْ َح َو٤ ِّ ْ َي ، َوإِْن َ  َوَرَد سِِف اْخََؼُ
ِف(( ِٛ ْٚ ِؾ ِق ْْ َٗ ٤ِ ُ سِ َٕ ًْ َرَد ا َٗ ْٟ  .(1)َوا

وىد يؽضح ًديف أطد احٙٛل اعت٤ٕرول س٤ً٘رائـ، وٞزول اًتقىػ، يا ى٤ل 
َدِرِي اًٌٞ َ٘ ًْ َْٞاَن ا ٌٍِف َوَه َٜ ُُ ـِ  ٤ٌَِرِه سَِح٤ِل َوْه٥ِ ْس ـْ إِْظ ُِ ٤ ُرِوَي  َُ إِْن َصَح ٝ٘ل: ))َس٤ُب 

ُح. ِّ َٓ ُأَراُه َي  َهَذا اْحَِدي٨ُ، َو
ـِ َه٤ٍِٟئ، َطدَ  ـُ َص٤ًِِح ْس ُد ْس َٛ ٤ ُحَ َٟ ، َأْظَؼَ ِنُ َٗ ـُ َط٥ٌٍِٞ اعُْ ٤ِؾِؿ ْس َ٘ ًْ ٤َٟ َأُسق ا َص٤َٜ َأْظَؼَ

٤َٟ َأُسق  ٍٞد اع٤ًَُِِْٜٞل، َأْظَؼَ ِٕ ٤َٟ َأُسق َؾ ـُ َقَاٍر.)ح( َوَأْظَؼَ ٤ُم ْس َِ ٌَْداُن اعَْْرَوِزُي، َطَدَص٤َٜ ِه َق
 : َٓ ـُ َظ٤ِرَض٦َ، َى٤ َْٞثُؿ ْس َ ، َطَدَص٤َٜ اْه َغ اعَْْقِصِكُ ْٕ ٤َٟ َأُسق َي ـُ َقِدٍي اْح٤َوُِظ، َأْظَؼَ ََد ْس ْْ َأ
ـْ  ـُ َطٍِٙٞؿ َق َْطَقُص ْس ْٕ ٤ِيُ َطَدَص٤َٜ ا ًَ ْرَى َ٘ ًْ ـِ َؾ٤ِ ٍ ا ْرَواَن ْس َُ ـْ  ٍِٚؿ َق ًْ ُُ ـُ  َقًُِٞد ْس ًْ َطَدَص٤َٜ ا
ََٚؿ:  ِْٞف َوَؾ َٚ ٧ِ، َى٤َل: َى٤َل َرُؾقُل اهِ َصَغ اهُ َق ُِ ٤ َّ ـِ اً ٤ٌََدَة ْس ـْ ُق َداَن، َق ْٕ َُ ـِ  َظ٤ًِِد ْس

 َُ قُن ِذ ُأ ُٙ َْٞاُن ُهَق َي ُف َه ًَ ٤ُل  َ٘ ٦َ، َوَرُضٌؾ ُي َٛ ْٙ ُف اْحِ ًَ ُف َوْه٥ُ َه٥َُ اهُ  ًَ ٤ُل  َ٘ تِل َرُضٌؾ ُي
                                                 

 (.343-342اعدظؾ إم اًًٜـ اًٙؼى )ص:  (  1
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ـْ إِْسَِٚٞس.  ُِ تِل  َُ  َأَرُ َقَغ ُأ
ـْ  ُِ ٤ ِذ اْحَِدي٨ِ، َوُرِوَي َذًَِؽ  ًٗ ٞ ِٕ ـُ َؾ٤ِ ٍ اْجََزِرُي َوَي٤َن َو ْرَواُن ْس َُ َرَد سِِف  َٗ َش

ـْ َهَذا((َوْضٍف آَظَر  ُِ َػ  َٕ  .(1)َأْو
وم٤ يدل قغ أن اؾتٕاه٤ ٓ يٕٜل اًتْٕٞػ اًٍيح: اؾتٕال إًٌض ه٤ ذ 
ٌِْد اهَِ َى٤َل: َطَدَص٤َٜ  ٤َٟ َأُسق َق أط٤دي٨ صٌت٧ وصَح٧ْ، وُـ ذًؽ ىقل اًٌٞٝ٘ل: ))َأْظَؼَ

 َِ ٤َٟ اًَرسُِٞع َى٤َل: َى٤َل اً ٤ٌَِس َى٤َل: َأْظَؼَ َٕ ًْ ٧ُ ِذَ َهْػِ َهَذا اْحَِدي٨ِ: َأُسق ا ْٕ ِٛ ُل: َىْد َؾ ِٕ ٤وِ
ُل:  ِٕ ٤وِ َِ قَق.َى٤َل اً ًُ َدَم اً ْ٘ َد َأْن َي ْٕ ٤َِٞر َس ٦ِ س٤ِْخِ َٕ ْٚ ًِ ٤ِط٥ُ اً َّ ٤َه٤ َو َ٘ َٚ ـْ َش َٛ ٠ُْظُذ َو َٟ َذا  َوِهَ

 إِْن َي٤َن َص٤سًِت٤.
َُد:  ْْ َٟ َهَذا َص٤س٧ٌِ َى٤َل َأ ٍد ، َوُهَق وَِٞا َأْظَؼَ َٛ ٤َٟ َأُسق ُحَ ـُ َىَت٤َدَة َى٤َل: َأْظَؼَ ِ ْس ٍْ َٟ ٤ َأُسق 

َقاِيُ َى٤َل: َطَدَص٤َٜ ْٚ ـُ ُزَهْػٍ اْحُ ٌِْد اهَِ اًَراِزُي َى٤َل: َطَدَص٤َٜ إِْسَراِهُٞؿ ْس ـُ َق ٌُْد اهَِ ْس ُل  َق ِٙ َُ
ـْ َأِي ُهَرْيَرَة َى٤َل: ا ، َق ـَ ـِ ِؾِػي ِد ْس َٛ ـْ ُحَ ٤َن، َق ًَ ـُ َط ٤ُم ْس َِ ـُ إِْسَراِهَٞؿ َى٤َل: َطَدَص٤َٜ ِه ْس

ًْٞئ٤  ُْٜف َؿ ُِ ى  ٤ُه َو٤ْؿَؽَ َ٘ َٚ ـْ َش َٛ ٥ََٚ، َو َقا اْجَ َ٘ َٚ َٓ َش َؿ: َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ َى٤َل َرُؾقُل اهَِ َصَغ اهُ َق
ٌُُف سِ  ٤ِط َّ ٌِٚؿ)َو ًْ ُُ قَق. َأْظَرَضُف  ًُ ٤َِٞر إَِذا َأَشك اً ـْ ٤2ْخِ ـِ ُضَرْي٩ٍ، َق ـْ َطِدي٨ِ اْس ُِ  ،)

)) ـَ ـِ ِؾِػي ـِ اْس ٤َُٜه َرَواُه َأُيقُب، َق ْٕ َٛ ٤ٍم، َوسِ َِ  .(3)ِه
ُف َى٤َل ِذ  وى٤ل اًٌٞٝ٘ل أي٤ْ: )) َٟ ِل، َأ ِٕ ٤وِ َِ ـِ اً ُض َأْصَح٤س٤َِٜ َق ْٕ ك َس َٙ َوَط

                                                 
 (.496/ 6دٓئؾ اًٌٜقة ) (  1
 (. 1519(ح) 1157/ 3صحٞح ًُٚؿ، يت٤ب اًٌٞقع، س٤ب حريؿ شٚ٘ل اج٥ٚ ) (  2

 (.  167/ 8ُٕرو٦ اًًٜـ وأص٤ر ) (  3
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ِض ُيتُ   ْٕ ٧ُْٚ سِِف.ٌِِف: َس سِِؾ ُى ـْ ُحُقِم اْلِ ُِ ُقُوقِء  ًْ  إِْن َصَح اْحَِدي٨ُ ِذ ا
ِْٚؿ س٤ِْحَِدي٨ِ  ِٕ ًْ ـِ ، َوَىْد َصَح وِِٞف َطِديَث٤ِن ِقَْٜد َأْهِؾ ا ٤ َطِدي٨ُ َض٤سِِر ْس َأَطُدُمَ

َرةَ  ُٛ ٌِْد اهَِ اْح٤َوُِظ َى٤َل: أَ َؾ ٤َٟ َأُسق َق ُٞف .َوُهَق وَِٞا َأْظَؼَ ِ٘ َٗ ًْ ـُ إِْؾَح٤َق ا ِر ْس ْٙ ٤َٟ َأُسق َس ْظَؼَ
ٍرو َى٤َل: َطَدَص٤َٜ َزاِئدَ  ْٛ ـُ َق ٤ِوَي٦ُ ْس َٕ ُُ ـِ اًَْٜيٍ َى٤َل: َطَدَص٤َٜ  ََد ْس ْْ ـُ َأ ُد ْس َٛ ٤َٟ ُحَ ُة، َى٤َل: َأْظَؼَ

َرَة ىَ  ُٛ ـِ َؾ ـْ َض٤سِِر ْس ـِ َأِي َصْقٍر، َق ِر ْس َٗ ْٕ ـْ َض ـْ ِؾَاٍك، َق ٤َل: َأَشك َرُضٌؾ اًٌََِٜل َصَغ اهُ َق
َِٜؿ؟ َى٤َل: إِْن  َٖ ًْ ـْ ُحُقِم ا ُِ ُر  َٝ َٓ َت َٟ ٤َل: َي٤ َرُؾقَل اهَِ َأ َ٘ ٤َٟ ِقَْٜدُه، َو َؿ َوَأ َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ ِؿْئ٧َ، َوإِْن َق

ْؿ. َى٤َل: أَ  َٕ َٟ َِٜؿ؟ َى٤َل:  َٖ ًْ َراسِِض ا َُ ـْ ِؿْئ٧َ َوَدْع. َى٤َل: َأَو٠َُصِك ِذ  ُِ ُر  َٝ َٓ سِِؾ؟ َو٠ََش ُحُقِم اْلِ
. َرَواهُ  َٓ سِِؾ؟ َى٤َل:  ٤ٌَِرِك اْلِ َُ ْؿ. َى٤َل: َأَو٠َُصِك ِذ  َٕ َٟ ِٚؿٌ  َى٤َل:  ًْ ِحِٞح  ِذ  ُُ َّ  ... (1) اً

ـِ َق٤ِزٍب  اِء ْس َؼَ ًْ َظُر َطِدي٨ُ ا ْٔ ٤ََٟواْحَِدي٨ُ ا ـِ  .َأْظَؼَ ِد ْس َٛ ـُ ُحَ ـِ َقِكُ ْس ًَ َأُسق اْحَ
قَب  ُ٘ ْٕ ـُ َي ـِ إِْؾَح٤َق َى٤َل: َطَدَص٤َٜ ُيقُؾُػ ْس ِد ْس َٛ ـُ ُحَ ـُ ْس ًَ ٤َٟ اْحَ ِرُئ َى٤َل: َأْظَؼَ ْ٘ َقِكٍ اعُْ

٤ِوَي٦َ َى٤َل: َطَدصَ  َٕ ُُ قَؾك َى٤َل: َطَدَص٤َٜ َأُسق  ُُ ٤ِي َى٤َل: َطَدَص٤َٜ َأُسق  َ٘ ًْ ـْ ا ُش، َق َٛ َْق ْٕ ٤َٜ ا
ـِ َق٤ِزٍب َى٤َل: ُؾِئَؾ اًٌَُِٜل َصَغ ا اِء ْس َؼَ ًْ ـِ ا َْٞغ ، َق ًَ ـِ َأِي  ـِ اْس ٌِْد اهَِ، َق ـِ َق ٌِْد اهَِ ْس هُ َق

ـِ ا ٤. َوُؾِئُؾ َق َٝ ْٜ ُِ ٤َل: َشَقَوُئقا  َ٘ سِِؾ؟ َو ـْ ُحُقِم اْلِ ُِ ُقُوقِء  ًْ ـِ ا َؿ َق َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ ُقُوقِء َق ًْ
٤. َأْظَرَضفُ  َٝ ْٜ ُِ َٓ َشَقَوُئقا  َِٜؿ؟ َى٤َل:  َٖ ًْ ـْ ُحُقِم ا ـِ  يَِت٤ِب  ِذ  َأُسقَداُودَ  ُِ َٜ ًُ ... َوَي٤َن  (2) اً

اُء  َؼَ ًْ ٤ٌَِب ا ًْ ِن: َىْد َصَح ِذ َهَذا ا َٓ ق ُ٘ ، َي َِٔكُ ـُ إِْسَراِهَٞؿ اْحَْٜ ٌٍَؾ، َوإِْؾَح٤ُق ْس ـُ َطْٜ َُد ْس ْْ َأ
ـُ ا َرةَ  ْس ُٛ ـِ َؾ  .(3) (( َق٤ِزٍب، َوَطِدي٨ُ َض٤سِِر ْس

                                                 
سِِؾ ) (  1 ـْ ُحُقِم اْلِ ُِ ُقُوقِء  ًْ ِْٞض، َس٤ُب ا  (.362(ح)275/ 1صحٞح ًُٚؿ، يَِت٤ُب اْحَ

 (.184(ح)132/ 1) ؾٜـ أي داود،يت٤ب ا٤ًٝٓرة، س٤ب ذ اًقوقء ُـ حقم السؾ (  2
 ( س٤ظت٤ّر.455-451/ 1ُٕرو٦ اًًٜـ وأص٤ر ) (  3

٥٣٧



   
 97 «دراسة استقرائية حليلية » أساليب ااحتياط ي احكم على احديث      

وى٤ل اح٤يؿ ق٥ٞ٘ خرجف طدي٨ سِْروع س٧ٜ واؿؼ، سٕد أن صححف قغ  
 ٧ُ ْٕ ِٛ ُف: َؾ ًَ قَب اْح٤َوَِظ، َوِىَٞؾ  ُ٘ ْٕ ـَ َي َد ْس َٛ ٌِْد اهَِ ُحَ ٧ُ َأَس٤ َق ْٕ ِٛ ذط ًُٚؿ: ))َؾ

٤وِ  َِ ٧ُ اً ْٕ ِٛ قُل: َؾ ُ٘ َٞك َي ـَ َحْ ٦َ ْس َٚ َُ ٧ُ َطْر ْٕ ِٛ قُل: َؾ ُ٘ ٤ََٞن َي ْٗ ـَ ُؾ ـَ ْس ًَ قُل: اْحَ ُ٘ َل َي إِْن ِٕ
٧ُْٚ سِِف. َل  َصَح َطِدي٨ُ سِْرَوَع س٧ِِْٜ َواِؿٍؼ سِِف ُى ِٕ ٤وِ َِ ُت اً ْق َطَيْ ًَ ٌِْد اهَِ:  ٤َل َأُسق َق َ٘ َو

 :٧ُْٚ ٧ُ َقَغ ُرُءوِس َأْصَح٤سِِف، َوُى ْٛ ُ٘ ًَ ْؾ سِفِ َرِيَ اهَُ َقُْٜف  ُ٘ ْد َصَح اْحَِدي٨ُ َو َ٘ ! َى٤َل َو
٧َْٟ َصِحَٞح٦ً اْح٤َيِؿُ  ََن َهِذِه اًِرَواَي٦َ َوإِْن َي٤ ِٕ ْق َصَح اْحَِدي٨ُ،  ًَ َا َى٤َل:  َٟ ُل إِ ِٕ ٤وِ َِ : َو٤ً

ـْ َأْؿَجَع، َوَؿُْٞخ٤َٜ َأُسق  ُِ ٍر  َٗ قٍد، َوَؾَُٜد اْحَِدي٨ِ ًَِٜ ُٕ ًْ َُ ـِ  ٌِْد اهَِ ْس َٕ ْتَقى وِِٞف ًِ َٗ ًْ َو٢َِن ا
ٌِْد اهَِ  َُف  -َق ِْ ـَ  -اهَُ َر ُِ ك وِِٞف َرُضًا  َٛ ٦َ َىْد َؾ َ٘ ََن اًِث ِٕ َح٦ِ اْحَِدي٨ِ  ِّ َؿ سِ َٙ َا َط َٟ إِ

ُل  ِٕ َْؿَج ْٕ ـُ ِؾ٤ٍَٜن ا ُؾ ْس ِ٘ ْٕ َُ َح٤َس٦ِ، َوُهَق  َّ  . (1) (( اً
ورهؿ هذا و٢ن إًٌض ىد أضرى ق٤ٌرات اًتٕٚٞؼ قغ اًنط جرى 

ٕيثر، وًٜٙف شْٕٞػ اطت٤ٞـل، وًٕٚف اًتْٕٞػ، ويٌدو أن هذا هق آؾتٕال ا
س٤ٜه قغ أَن ))إْن(( اًنـ٦ٞ شٗٞد اًِؽ، سخاف ))إذا(( اًتل شٗٞد اًتح٘ٞؼ. 
واًِؽ ي٘تي إرضح٦ٞ، سخاف أًـ، وىد وٝؿ يثػ ُـ اعت٠ظريـ أن ُراد 

 إئ٦ٛ ٤ُٜٝ اًتْٕٞػ.
٤ًؽ َري اهُ قَ  َُ ـ ذ حري٩ طدي٨ هاَى٦ سـ  ِ٘ ٤ََٜٛٚ ى٤ل اسـ اعٚ ُٜف َى٤َل: ق

ِْٞف َوؾٚؿ  -َرُؾقل اه  َٚ ى: ))َهَذا  -َصَغ اه َق ُْٞنَ ًْ إِذا َأَش٤َْٜٞ اْخََاء َأن ٟتقي٠ َقَغ ا
اِيّ  ََٓؼَ ّل 2) احَِدي٨ َرَواُه اً ِ٘ َٝ ْٞ ٌَ ًْ ٤ِوَي٦ سـ َص٤ًح( 3) ( َوا َٕ ُُ ( ٤َٟ ( ُـ ِرَواَي٦ أي َق٤ِصؿ، 

                                                 
 (.196/ 2اعًتدرك قغ اًّحٞحل ) (  1
 (.136/ 7اعٕجؿ اًٌٙػ ) (  2
 (.96/ 1اًًٜـ اًٙؼى ) (  3
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ْد٩ًِ، َقـ َأسِٞف َى٤َل: ىدم ق٤ٜٞٚ   ُُ َـ اعدجل، َقـ رضؾ ُـ سٜل  ْْ د سـ قٌد اًَر َٛ َقـ ُحَ
٤َل: ق٤َٜٛٚ َرُؾقل اه  َ٘ ِؿ، )َو ْٕ ِْٞف َوؾٚؿ  -هاَى٦ سـ ض َٚ ٤َٟ  -َصَغ اه َق إِذا َأَراَد َأَطد
َٜك (  ْٛ ُٞ ًْ ى َوي٥ّٜ ا ُْٞنَ ًْ َتٛد ا ْٕ ْٞ اْخََاء َأن ي َٚ ْقتَِاد َقَغ شْرضؿ َق ِٓ ّل: َس٤ب ا ِ٘ َٝ ْٞ ٌَ ًْ ِف ا

ى إِذا ىٕد إِن َصَح اْخََؼ وِٞفِ  ُْٞنَ ًْ د سـ أي قٌد اًرضؾ ا َٛ اِيّ ُحَ ََٓؼَ . َوَوىع ِذ ِرَواَي٦ اً
َٜك. ْٛ ُٞ ًْ ى، َوَأن ٥ّٜٟ ا ُْٞنَ ًْ ٤َٟ َأن ٟتقي٠ َقَغ ا ًَٗٔف: ً٘د أُر َـ َو ْْ  اًَر

٤ٌَب هػ َهَذا احَِدي٨، َوُهَق  َى٤َل اْح٤َوِظ َأُسق سٙر ًْ َٓ ٟٕٚؿ ِذ َهَذا ا ل:  ُِ اْح٤َِز
ّل: ًل  ِٙ ٤ِوَي٦ سـ َص٤ًح اعَْ َٕ ُُ ْؾ٤َٜد، َو َذا اْلِ َٓ ِهَ َٓ يْرَوى إِ َطِدي٨ َهِري٥ ضًدا، 

ٓع. َى٤َل اْح٤َ َ٘ ْٜ ُُ َٓ يٕرف: َو٤ْحَِدي٨  قل  ُٝ َـ: َجْ ْْ د سـ قٌد اًَر ّٛ ِٕٞػ، َوُحَ ل: َو ُِ ِز
٦ اًرضؾ  ًَ ٤ َٝ ٓع: جَ َ٘ ٤م(( : َهَذا احَِدي٨ ِذ طٙؿ اعُْْٜ َُ ّل اًَديـ ِذ ))اِل ِ٘ ْٞخ َش َِ َوَى٤َل اً

ْد٩ًِ) ُُ َٓ ْحَت٩ سِِف)1ُـ سٜل  ّذب(( : َهَذا احَِدي٨  َٝ (. 2(. َوَى٤َل اًََٜقِوّي ِذ ))ذح اعُْ
ِٕٞػ) ٦ ِذ ))اع٥ْٚٓ(( َطِدي٨ (. َوع٤ 3َوَى٤َل ِذ ))اْخَُاَص٦(( : َو َٕ ذير اْسـ اًّرْو

َٟحقه.  َٓ يث٧ٌ. َى٤َل: وُروي َقـ أٟس  َٟف َطِدي٨  هاَى٦ َهَذا َو  يٕزه: سؾ َى٤َل: إِ
ك(( َٝ َت ْٟ  .(4)ا

وا ذيره اسـ اعٚ٘ـ ُـ أىقال إئ٦ٛ ذ شْٕٞػ احدي٨ هق ُّػ ُٜف إم أن 
 : ؽ ذ ُقوع آظر، ط٨ٞ ى٤لهذا ُراد اًٌٞٝ٘ل ُـ ا٤ًٌٕرة، سؾ ىد سح سذً

                                                 
 (.49/ 3ال٤ُم ذ ُٕرو٦ أط٤دي٨ إط٤ٙم ) ( 1
 (.89/ 2اعجٛقع ذح اعٝذب ) (  2
 (.162 /1ظاص٦ إط٤ٙم ) (  3
 (.333-331/ 2اًٌدر اعٜػ ) (  4
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ًط٤ سِِف ِذ ))  ٍَ ُُ ّل  ))َوُي١َّيد إول َأٟف ورد  ِ٘ َٝ ْٞ ٌَ ًْ رو  ؾَٜـ ا ْٛ (( ُـ َطِدي٨ أي زيد َق
ِْٞف َوؾٚؿ َى٤َل: ي١ُٝؿ َٚ ، َو٢ِن اْؾَتقوا ِذ  أىرؤهؿ سـ َأظ٥ٓ َأن َرُؾقل اه َصَغ اه َق

َراَءة و٠يؼهؿ ؾ٤ًٜ، َو٢ِن اْؾَتقوا و ِ٘ ًْ ُف ٠طًٜٝؿ َوض٤ٝ.ا َٟ ٞٗف، َو٢ِ ِٕ ْْ ّل إَِم َش ِ٘ َٝ ْٞ ٌَ ًْ َوَأَؿ٤َر ا
ؿ أْطًٜٝؿ َوض٤ٝ. إِن َصَح )اْخََؼ( ُٝ  (.1) َى٤َل: ُـ َى٤َل:ي١ُ

ْقُوقَق٤شف َوأ٤ُ اْسـ اْجَْقِزّي َوذيره ِذ )) ْقُوقع.  ، َوَى٤َل  (( َُ َُ َٟف َطِدي٨  : إِ
ٌَؾ َأٟف  د سـ َطْٜ ْْ ِحٞحَوٟ٘ؾ َقـ َأ َّ َْٞس سِ ًَ  .(2) (( َى٤َل: َهَذا َطِدي٨ ؾقء 

وأ٤ُ اؾتٕاه٤ قٜد اعت٘دُل ذ اًتْٕٞػ: وٛـ ذًؽ ىقل اًؽُذي: ))َطَدَص٤َٜ 
ـِ َأِي  َٞك ْس ـْ َحْ َْوَزاِقِل ، َق ْٕ ـِ ا َُٟس ، َق ـُ ُيق ك ْس ًَ ٍٞد ، َطَدَص٤َٜ ِقٞ ِٕ ـِ َؾ َٞك ْس ـُ َحْ ُٞد ْس ِٕ َؾ

ـْ أَ  ٤َم َيثٍِػ ، َق َٕ ُف َش ًُ ٌِْد اهَِ ، ِذ َىْق ـِ َق ـْ َض٤سِِر ْس ٦َ ، َق َٛ َٚ ـِ }ِي َؾ ْد َرِيَ اهَُ َق َ٘ ًَ
َجَرةِ  َِ ٧َ اً ََٟؽ َحْ ق ُٕ ٤ٌَِي َِٜل إِْذ ُي ُِ ٤َٜ َرُؾقَل اهَِ 18]اًٗتح:  {اع١ُْْ ْٕ [ ، َى٤َل َض٤سٌِر: َس٤َي

 َٓ ََٚؿ َقَغ َأْن  ِْٞف َوَؾ َٚ ُف َقَغ اعَْْقِت. َصَغ اهُ َق ْٕ ٤ٌَِي ُٟ َر ، َوَ ْ  ِٗ َٟ   
٤َل:  َ٘ ـِ َهَذا اْحَِدي٨ِ َو ًدا َق َٛ ٧ُ ُحَ ًْ قًف٤ َوَ ْ َؾ٠َ ُٗ ـٌ ، إِْن َي٤َن َحْ ًَ ُهَق َطِدي٨ٌ َط

ِرْوفُ  ْٕ ـِ ُيق. َي ك ْس ًَ ـْ ِقٞ َٞك َهَذا اْحَِدي٨َ َق ـِ َحْ ِٞد ْس ِٕ ك: َوَرَوى َهْػُ َؾ ًَ َُٟس َى٤َل َأُسق ِقٞ
ْ َيْذُيْر وِِٞف َأَس٤  ٌِْد اهَِ. َوَ  ـِ َق ـْ َض٤سِِر ْس ـِ َأِي َيثٍِػ ، َق َٞك ْس ـْ َحْ َْوَزاِقِل ، َق ْٕ ـِ ا ، َق

))٦َ َٛ َٚ  . (3)َؾ
                                                 

 (.121/ 3اًًٜـ اًٙؼى ) (  1

 (.122/ 2( وى٤رن س٤عقوقق٤ت ٓسـ اجقزي )468/ 4اًٌدر اعٜػ ) (  2

 (.479(ح)263-262إًٚؾ اًٌٙػ ًٚؽُذي = شرش٥ٞ قٚؾ اًؽُذي اًٌٙػ )ص:  (  3
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ـِ َحٌُْقٍب اًَت٤ِضُر، ص٤ٜ َأُسق   ََد ْس ْْ ـُ َأ ُد ْس َٛ ٤ٌَِس ُحَ َٕ ًْ ٤ َأُسق ا َٟ وى٤ل اح٤يؿ: ))َأْظَؼَ
ـِ  ٤ٌم، ص٤ٜ َىَت٤َدُة، َق َقِىُل، ص٤ٜ َمَ َٕ ًْ ـُ ِؾ٤ٍَٜن ا ُد ْس َٛ ـُ َقتٍِٞؼ اعَْْرَوِزُي، ص٤ٜ ُحَ َُد ْس ْْ اًَْٜيِ َأ

ـْ  ٍَٟس، َق ـِ َأ َؿ،  اًَْٜيِ ْس َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ ـِ اًٌَِِٜل َصَغ اهُ َق ـْ َأِي ُهَرْيَرَة، َق ٍِٞؽ، َق ََ ـِ  ِػ ْس ِِ َس
ٌَْح. ُّ ِؾ اً َّ ُٞ ْٚ ُس َو ْٛ َِ ٧ِ اً َٕ َٚ ـَ ٌِْح، ُصَؿ  ُّ ـَ اً ُِ  ٦ً َٕ ـْ َصَغ َرْي َُ  َى٤َل:
قًف٤ ُٗ َْٞخْلِ إِْن َي٤َن َحْ َِ ِط اً ْؾ٤َِٜد، َو٢َِن  َهَذا َطِدي٨ٌ َصِحٌٞح َقَغ َذْ َذا اْلِ ِهَ

َرًة ُأْظَرى س٢ِِْؾ٤ٍَٜد آَظرَ  َُ َُٟف َطَدَث سِِف  َٓ َأ ٦ٌ، إِ َ٘ ـَ َقتٍِٞؼ اعَْْرَوِزَي َهَذا صِ ََد ْس ْْ  .(1)((َأ
قا: َطَدَص٤َٜ َأُسق  ًُ ٍٞد، َى٤ ِٕ ٍر، َوَأُسق َؾ ْٙ ٤َٟ َأُسق َزَيِرَي٤، َوَأُسق َس وى٤ل اًٌٞٝ٘ل: ))َأْظَؼَ

َٟ ا ُل َى٤َل: َأْظَؼَ ِٕ ٤وِ َِ ٤َٟ اً ٌَُقْيُِٓل َى٤َل: َأْظَؼَ ًْ ٤ ا َٟ ٤َٟ اًَرسُِٞع َى٤َل: َأْظَؼَ ٤ٌَِس َى٤َل: َأْظَؼَ َٕ ًْ ٤
ٌِْد اهَِ  ـِ َق ـْ َقْقِن ْس ، َق ـِ َيِزيَد اْهَُذِزِ ـْ إِْؾَح٤َق ْس ـِ َأِي ِذْئ٥ٍ، َق ـِ اْس ـُ َأِي ُوَدْيٍؽ، َق اْس

ـِ ُقتْ  ٤َل: ْس َ٘ ََٚؿ َى٤َل: إَِذا َرَيَع َأَطُدُيْؿ َو ِْٞف َوَؾ َٚ قٍد، َأَن َرُؾقَل اهَِ َصَغ اهُ َق ُٕ ًْ َُ ـِ  ٦ٌََ ْس
٤َل:  َ٘ ٤َُٟه، َوإَِذا َؾَجَد َو ْد َشَؿ ُرُيقُقُف، َوَذًَِؽ َأْد َ٘ َراٍت َو َُ ِِٔٞؿ، َصَاَث  َٕ ًْ ٌَْح٤َن َرِيَ ا ُؾ

َقْ  ْٕ ٌَْح٤َن َرِيَ ا ٤َُٟه...ُؾ ْد َشَؿ ُؾُجقُدُه، َوَذًَِؽ َأْد َ٘ َراٍت َو َُ  َغ، َصَاَث 
ُل:  ِٕ ٤وِ َِ ٌَُقْيُِٓل: َى٤َل اً ًْ ِٜل َواهَُ إِْن َي٤َن َهَذا َص٤سًِت٤َى٤َل اًَرسُِٞع: َى٤َل ا ْٕ َا َي َٟ ، َو٢ِ

 َُ ٤َِٞر  ْظتِ ِٓ ْرِض َوا َٗ ًْ ٥ُ إَِم َيَاِل ا ًَ ٤ ُيْٜ َُ َٟك  َُٚؿ َأْد ََٟا َأْق ْرِض َوْطَدُه،َوإِ َٗ ًْ َٓ َيَاِل ا  ،٤ ًٕ
ِٓعٌ َى٤َل:  َ٘ ْٜ ُُ ُف  َٟ َ ِٕ  .إِْن َي٤َن َص٤سًِت٤ 

 ٤ ًْ قٍد، َوُهَق َأْي ُٕ ًْ َُ ـَ  ـِ َأِي ِذْئ٥ٍ، َوَذَيَر وِِٞف َقٌَْد اهَِ ْس ـِ اْس ُه، َق َوَرَواُه َهْػُ

                                                 
 (.1213(ح)428/ 1اعًتدرك قغ اًّحٞحل ) (  1
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ـُ َقٌِْد اهَِ َ ْ ُيْدِرْك   ٌِٓع: َقْقُن ْس َ٘ ْٜ ٌَْد اهَ((ُُ  .(1)َق
ـُ  َُد ْس ْْ ٤ َأ َٟ ٌَْداَن َى٤َل: َأْظَؼَ ـِ َق ََد ْس ْْ ـُ َأ ـِ َقِكُ ْس ًَ ٤َٟ َأُسق اْحَ وى٤ل أي٤ْ: ))َأْظَؼَ

٤ٍر َى٤َل: َطَدَص٤َٜ ُؾ  َِ ـُ َس ٌِْد اهَِ َى٤َل: َطَدَص٤َٜ إِْسَراِهُٞؿ ْس ـُ َق ٍْٞد َى٤َل: َطَدَص٤َٜ إِْسَراِهُٞؿ ْس ٌَ ٤َُٞن ُق ْٗ
َرٍة،  ُُ ـِ  ِرو ْس ْٛ ـْ َق ـِ اْحََج٤ِج، َق ٦ٌََ ْس ْٕ ـِ يَِداٍم، َوُؿ ِر ْس َٕ ًْ ُِ َْٞغ، َو ًَ ـِ َأِي  ـِ اْس ٦َََْٜٞٞ، َق ـُ ُق ْس
َْٚج٤نِ  َا َق ُٙ َٟ ٤َل: إِ َ٘ ، َو َْٚلٍ ٨َ َرُض َٕ ُف َس َٟ ٥ًٍِ٤، َأ ـَ ـِ َأِي  ـْ َقِكِ ْس ٦َ، َق َٛ َٚ ـِ َؾ ٌِْد اهَِ ْس ـْ َق . َق
ٌُُف َأْو َحُْجُرُه قَ  ُج ـْ َحْ ُٙ ْ َي َؿ َ  َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ َا، َوإَِن َرُؾقَل اهَِ َصَغ اهُ َق ُٙ ـْ ِديِٜ ٤ِج٤َ َق َٕ ـْ َو

َْٞس اْج٤َََٜس٦َ. ًَ ْرآِن،  ُ٘ ًْ  ِىَراَءِة ا
 َ٦َْٜٞ َٞ ـِ ُق ٤ََٞن ْس ْٗ ـْ ُؾ ٦َ، َق َٚ َُ ـِ َطْر ُل ِذ ُؾَٜ ِٕ ٤وِ َِ ا، ُصَؿ َى٤َل:  َرَواُه اً ً ٍَ إِْن َي٤َن ، ُخْتَ

٤ًٌ،  َهَذا اْحَِدي٨ُ َص٤سًِت٤ ـْ ُضُٜ ُٙ ٤ َ ْ َي َُ ٤َِٓهِر،  ْػِ اً َٖ قُر ًِ ْرآِن َدُ ُ٘ ًْ ٦ٌ َقَغ َأَن ِىَراَءَة ا ًَ َٓ ِٞف َد ِٗ َو
ثْ  ُِ ْرآَن، َواْح٤َِئُض ِذ  ُ٘ ًْ َرَأ ا ْ٘ ُف َأْن َي ًَ ْز  ٤ًٌ َ ْ َجُ ـْ َأَؿَد َو٢َِذا َي٤َن ُضُٜ ُٙ ِؾ َط٤ِل اْج٥ُُِٜ إِْن َ ْ َي

ُْٚج٥ُِٜ َواْح٤َِئِض َأْن َيَدَق٤  قِر ُصَؿ َى٤َل: َوُأِط٥ُ ًِ ُٝ ُٓ ُْٜف،َوَذَيَرُه ِذ يَِت٤ِب ِم٤َِع اً ُِ ََٟج٤َؾ٦ً 
ـ٤ً ع٤َِ ُرِوَي وِِٞف،  ٤َٞ َرا اْطتِ ُٝ ْٓ ْرآَن َطَتك َي ُ٘ ًْ ـْ َأْهُؾ اْحَدِ ا ُٙ َٟفُ َوإِْن َ ْ َي  .ي٨ِ ُيْثٌُِتق

ـِ  َداَرُه َقَغ َقٌِْد اهَِ ْس َُ ََن  ِٕ ٌُقِت اْحَِدي٨ِ  َُف اهَُ ِذ ُص ِْ ُل َر ِٕ ٤وِ َِ َا َشَقَىَػ اً َٟ َوإِ
َا َرَوى  َٟ َرِة، َوإِ ْٙ ُض اًَٜ ْٕ ِِٚف َس ْ٘ ـْ َطِديثِِف َوَق ُِ َِْٟٙر  ، َوُأ ، َوَي٤ُن َىْد َيُؼَ قِذِ ُٙ ًْ ٦َ ا َٛ َٚ َهَذا َؾ

))٦ٌَُ ْٕ ُف ُؿ ًَ . َى٤ ٤ َيُؼَ َُ َد  ْٕ  .(2)اْحَِدي٨َ َس
٤َل وى٤ل اًٌٞٝ٘ل ذ ))اًدٓئؾ((: )) َ٘ َتُف َو َٛ ِذي َؿ ًَ قِدِي ا ُٝ َٞ ًْ ٤ َض٤َء ِذ ا َُ َس٤ُب 

                                                 
 (.  446/ 2ُٕرو٦ اًًٜـ وأص٤ر ) (  1
 (.323-322/ 1ُٕرو٦ اًًٜـ وأص٤ر ) (  2

٥٤٢
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ََٚؿ، إِْن َصَح((.  ُف: َهَداَك اهُ، َو٠َْؾ ًَ 
قٌل(( ُٝ  . (1) صؿ ؾ٤ق احدي٨، وقٌ٘ف س٘قًف: ))َهَذا إِْؾ٤ٌَٜد َجْ

٤ََٞن، إَِن َصَح وى٤ل أي٤ْ: )) ْٗ ـِ َأِي ُؾ ٤ِوَي٦َ ْس َٕ ُُ ِْٚؽ  ُٛ ٤ٌَِرِه سِ ٤ َض٤َء ِذ إِْظ َُ َس٤ُب 
ـْ آَص٤ِر  ُِ َر ِذ َذًَِؽ  َٝ ٤ َف َُ قَرِة و ُٝ ِْ ََط٤ِدي٨ِ اعَْ ْٕ اْحَِدي٨ُ وِِٞف َأْو إَِؿ٤َرشِِف إَِم َذًَِؽ ِذ ا

ٌَُقةِ   ((.اًُٜ
ـِ صؿ ؾ٤ق احدي٨ ُـ ـري ٌِْد اعَِِْٚؽ ْس ـْ َق ٤ِضٍر، َق َٝ ُُ ـِ  ـِ إِْسَراِهَٞؿ ْس ؼ إِْؾَاِقَٞؾ ْس
٤ِوَي٦. صؿ ى٤ل:)) َٕ ُُ ، قـ   ْػٍ َٛ ِرَو٦ِ ُق ْٕ ٌٞػ ِقَْٜد َأْهِؾ اعَْ ِٕ ـُ إِْسَراِهَٞؿ َهَذا َو إِْؾَاِقُٞؾ ْس

 .(2)، َهْػَ َأَن ِهََذا اْحَِدي٨ِ َؿَقاِهَد((س٤ِْحَِدي٨ِ 
ؾت٤ٕٝٚٛ ذ اًتْٕٞػ ا٤ًٔهر اسـ ظزي٦ٛ، ورسا أس٤ن قـ وضف وأيثر ُـ ا

 اًتْٕٞػ ساط٦، وق٦ٚ إظراضف ذ اًّحٞح!
ََذاِن،  ْٕ َْٟلِ ِقَْٜد ا ُُذ ْٕ ْلِ ِذ ا َٕ ٌَ ْص إِْن وُـ ذًؽ ىقًف: وىقًف: ))َس٤ُب إِْدَظ٤ِل اْلِ

َٓ َصَح اْخََؼُ  ٤ إِ َٝ ُٔ َٗ ٧ُ َأْط ًْ ًَ  ٦َ َٔ ْٗ َٚ ُؿ : َو٢َِن َهِذِه اً َٝ ٧ُ َأْو ًْ ًَ ـ٤ََة، َو ـِ َأْر ـْ َطَج٤ِج ْس  َق
، َو٠َُؿُؽ ِذ ِصَح٦ِ َهَذا اْخََؼِ  َٓ ٦َ َأْم  َٗ ْٞ ـِ َأِي ُضَح ـْ َقْقِن ْس ُِ َع اْحََج٤ُج َهَذا اْخََؼَ  ِٛ َأَؾ

))٦َٚ ِٕ ًْ  .(3)ِهَِذِه ا
ُس إِذَ  ْٛ َِ ُػ اً ًِ َٙ ٦ٍ ع٤َِ َشْٜ َٚ ٧ْ، وىقًف: ))َس٤ُب ِذْيِر ِق َٗ ًَ َٙ ْٟ ، َو٢ِِي إِْن َصَح اْخََؼُ ا ا

                                                 
 (.227/ 6دٓئؾ اًٌٜقة ) (  1
 (.446/ 6دٓئؾ اًٌٜقة ) (  2
 (.223/ 1صحٞح اسـ ظزي٦ٛ ) (  3

٥٤٣
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ٌََجِكِ ُصْح٦ٌٌَ َأْم   ًْ ٦َ ا َّ ٌِٞ َ٘ َٓ َأىُِػ َأًِ ٍػ، َو ِِ ـِ َس َاِن ْس ْٕ ـَ اًُٜ ُِ َع  ِٛ َٓ َأَظ٤ُل َأَس٤ ِىَاَس٦َ َؾ
؟(( َٓ  (1) . 

ـِ  َٞدْي ِٕ ًْ َغ ِذ ا َّ ُدِو إَِم اعُْ ُٖ ًْ ِِٚٞؾ ِذ ا ْٝ ٌِِػ َواًَت ْٙ : إِْن َصَح اْخََؼُ وىقًف: ))َس٤ُب اًَت
 ْ ِرِي، إِْن َ  َٛ ُٕ ًْ َر ا َٛ ـِ ُق ٌِْد اهَِ ْس َؾ وِِٞف َقَغ َق ْٛ ٥ُ اْحَ ًَ ، َوَأْط ـْ َهَذا اْخََؼِ ُِ  ٥ِْٚ َ٘ ًْ  َو٢َِن ِذ ا

 َٚ َٖ ًْ ـِ ا ُٙ ـِ َوْه٥ٍ((َي ـِ َأِظل اْس ـَ اْس ُِ  .(2)ُط 
ُر ِذ  َٝ َا َي٤َن َجْ َٟ ََٚؿ إِ ِْٞف َوَؾ َٚ َنِ َأَن اًٌََِٜل َصَغ اهُ َق َٗ وىقًف: ))َس٤ُب ِذْيِر اْخََؼِ اعُْ

٤ِت  َٕ َٓ ِذ َمِِٞع اًَرَي ٤ِء،  َِ ِٕ ًْ ـَ ا ُِ َْٞلِ  ًَ ُو ْٕ ِرِب، َوا ْٖ ـَ اعَْ ُِ َْٞلِ  ًَ ُو ْٕ ِرِب  ا ْٖ ـَ اعَْ ُِ  ،٤ َٝ ِٚ ُي
٤ِء  َِ ِٕ ًْ َٓ َأَظ٤ُل َوا ًَٜدا، َو ًْ ُُ ٧ٌََ اْخََؼُ  َِٙت٤ِب إِْذ إِْن َص ًْ َا َظَرْض٧ُ َهَذا اْخََؼَ ِذ َهَذا ا َٟ ، َوإِ

 ٦ِ َٝ ـْ ِض ُِ ٧ٌُِ اْخََؼُ  ْ َيْث ْتِِٜف، َوإِْن َ  َُ ٦ِ ِذ ِصَح٦ِ  َٚ ٌْ ِ٘ ًْ ِذي َٓ ِظَاَف َسْلَ َأْهِؾ ا ًَ ْؾ٤َِٜد ا اْلِ
ْذُيُرُه(( َٟ(3). 

٤ِم  َُ َد َوَراِغ اْلِ ْٕ ْؿ َس َل َصَاَهُ ِٛ ٞ ِ٘ َل، َوإِْم٤َِم اعُْ ِٛ ٞ ِ٘ ٤وِِر اعُْ ًَ ٦ِ اعُْ َُ ٤ َُ وىقًف: ))َس٤ُب إِ
٧ٌََ اْخََؼُ  َا َظرَ إِْن َص َٟ ـِ ُضْدَق٤َن، َوإِ ـِ َزْيِد ْس ـْ َقِكِ ْس ُِ  ٥ِْٚ َ٘ ًْ ْض٧ُ َهَذا اْخََؼَ ِذ : َو٢َِن ِذ ا

))٤ َٝ َاُء وِٞ َٚ ُٕ ًْ َتُِٚػ ا ْ َُ  َٓ  ٦ٌ ًَ ٠َ ًْ َُ ََن َهِذِه  ِٕ َِٙت٤ِب:  ًْ  .(4)َهَذا ا
ِجِد،  ًْ ٤ َقَغ َصَاِه٤َ ِذ اعَْ َٝ ْٞتِ ٤َِٞر َصَاِة اعَْْرَأِة ِذ َس ٧ٌََ وىقًف: ))َس٤ُب اْظتِ إِْن َص

                                                 
 (.329/ 2صحٞح اسـ ظزي٦ٛ ) (  1
 (.343/ 2صحٞح اسـ ظزي٦ٛ ) (  2

 (.42/ 3صحٞح اسـ ظزي٦ٛ ) (  3
 (.72/ 3اسـ ظزي٦ٛ )صحٞح  (  4

٥٤٤
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٤اْخََؼُ   ًَ َٓ َأْقِرُف اً َٓ َأِىُػ َقَغ َؾَاِع ، َو٢ِِي  َٓ َضْرٍح، َو ٦ٍ َو ًَ َدا َٕ ٦َ سِ َٛ َٚ ْقَم ُأِم َؾ َُ ِئ٥َ 
ـْ  َقِرٍق، َق ُُ ـْ  ُِ ُه  َع َىَت٤َدُة َظَؼَ ِٛ َٓ َهْؾ َؾ َر، َو َٛ ـِ ُق ـِ اْس ُِ ـِ َأِي َص٤س٧ٍِ َهَذا اْخََؼَ  َط٥ٌِِٞ ْس

َٓ َأُؿُؽ أَ  : َسْؾ َي٠َِي  َٓ َْطَقِص َأْم  ْٕ ُف َأِي ا َٟ َ ِٕ َْطَقِص:  ْٕ ـْ َأِي ا ُِ ْع  َٛ ًْ ْ َي َن َىَت٤َدَة َ 
ُف  ًُ ْٗ َٟ َقِرًى٤، َوَهَذا اْخََؼُ  ُُ َْطَقِص  ْٕ َُْٜٞف َوَسْلَ َأِي ا َْطَقِص َس ْٕ ٤ٌَِر َأِي ا ِض َأْظ ْٕ َأْدَظَؾ ِذ َس

َقِرًى٤(( ُُ َا  ُٝ َْٜٞ ٍػ َس ِِ ـُ َس ُٞد ْس ِٕ ٤ٌم َوَؾ  .(1)َأْدَظَؾ َمَ
٤ِم إَِذا َمََع ِذ  َُ َع اْلِ َُ  ٦َ َٕ ُٛ ـْ َي٤َن َظ٤ِرَج اعُُْدِن اْجُ َُ قِد  ُٝ وىقًف: ))َس٤ُب ِذْيِر ُؿ

َُف »اعُُْدِن  ِْ ِرِي َر َٛ ُٕ ًْ َر ا َٛ ـِ ُق ٌِْد اهَِ ْس ِظ َق ْٗ ـْ ُؾقِء ِط ُِ  ٥ِْٚ َ٘ ًْ : َو٢َِن ِذ ا إَِن َصَح اْخََؼُ
 .(2)اهَُ((

ِػ ِدي٤ٍَٜر إِْن َأْقَقَزُه ِدي٤ٌَٜر وىقًف: ))َس٤ُب  ّْ ِ َدَى٦ِ ِدي٤ٍَٜر إِْن َوَضَدُه، َأْو سِٜ َّ ِر سِ ُْ َ ْٕ ا
ـْ َهْػِ ُقْذٍر، ُِ  ٦ٍ َٕ ِك ُمُ ـِ إَِن َصَح اْخََؼُ ًَِؽْ ٦َ ْس َُ ـْ ُىَدا َٓ َأَىُػ َقَغ َؾَاِع َىَت٤َدَة، َق ، َو٢ِِي 

 ٦َ َُ ٧ُ َأْقِرُف ُىَدا ًْ ًَ َٓ َضْرٍح((َوَسَرَة، َو ٦ٍ َو ًَ َدا َٕ  .(3)سِ
ََٓقاِف  ِب ِذ اً ٦ِ ِذ اًُنْ َّ ٧ٌََ اْخََؼُ وىقًف: ))َس٤ُب اًُرْظ ٥ِْٚ إِْن َص َ٘ ًْ : َو٢َِن ِذ ا

 ٦ِ َٔ ْٗ َٚ ُف َوِهَؿ ِذ َهِذِه اً َٟ ـْ ُدو َُ َاِم َأْو  ًَ ٌُْد اً قَن َق ُٙ ٤َٟ َظ٤ِئٌػ َأْن َي ْؾ٤َِٜد، َوَأ ـْ َهَذا اْلِ ُِ
ََٓقاِف((َأقْ  ُف: ِذ اً ًَ  .(4)ِٜل َىْق

                                                 
 (.92/ 3صحٞح اسـ ظزي٦ٛ ) (  1

 (.177/ 3صحٞح اسـ ظزي٦ٛ ) (  2
 (.177/ 3صحٞح اسـ ظزي٦ٛ ) (  3
 (.226/ 4صحٞح اسـ ظزي٦ٛ ) (  4

٥٤٥
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٦ََٞ َقَرَو٦َ   ِِ َٓ َأَظ٤ُل إِْن َص٧ٌََ اْخََؼُ وىقًف: ))َس٤ُب ِذْيِر اًُدَق٤ِء َقَغ اعَْْقِىِػ َق ، َو
 ُٙ ْ َي َا ُهَق ُدَق٤ٌء، َوَخَرْض٤َٜ َهَذا اْخََؼَ َوإِْن َ  َٟ ٌؿ، َوإِ ْٙ َْٞس ِذ اْخََؼِ ُط ًَ ُف  َٟ َٓ َأ ـْ إِ ُِ ـْ َص٤سًِت٤ 

ِه(( ٤ٌٌَح َأْن َيْدُقَق سِِف َقَغ اعَْْقِىِػ َوَهْػِ ُُ ِؾ إِْذ َهَذا اًُدَق٤ُء  ْ٘ ٦ِ اًَٜ َٝ  .(1)ِض
ٍَٜد،  ًْ ُُ ْرَؾًا َهْػَ  ُُ وى٤ل ذ ))يت٤ب اًتقطٞد((: ))َوَرَوى اًَثْقِرُي، َهَذا اْخََؼَ 
٤َُٞن،  ْٗ ِدٍي، َى٤َل: ص٤ٜ ُؾ ْٝ َُ ـُ  ـِ ْس َ ْْ ٌُْد اًَر ـُ اعَُْثَٜك، َى٤َل: ص٤ٜ َق ُد ْس َٛ قَؾك، ُحَ ُُ َطَدَص٤َٜ َأُسق 

 َٓ ـْ َق ـِ َأِي َص٤س٧ٍِ، َق ـْ َط٥ٌِِٞ ْس َٓ َق ََٚؿ: ِْٞف َوَؾ َٚ ٤ٍء، َى٤َل: َى٤َل َرُؾقُل اهَِ َصَغ اهُ َق
. ـِ َ ْْ َِٚؼ َقَغ ُصقَرِة اًَر ـَ آَدَم ُظ َقْضُف َو٢َِن اْس ًْ ٌَُح ا َ٘  ُي

ْ َيَتحَ   ـْ َ  َ ٌ ِم ٤ٍَٓء َق٤ِ  تِل ِذ َظَؼِ َق ًَ ٦ِ ا َٔ ْٗ َٚ ـَ ِهَِذِه اً ٍر: َوَىِد اْوُتتِ ْٙ َر َى٤َل َأُسق َس
٤ِت  َٗ ـْ إَِو٤َو٦ِ ِص ُِ ـِ ِذ َهَذا اْخََؼِ  َ ْْ قَرِة إَِم اًَر ُّ قا َأَن إَِو٤َو٦َ اً َْٚؿ، َوَشَقَمُ ِٕ ًْ ا
 َٟ ٦ِ، َأَق٤َذ َٝ ٌِ َِ ْقِل اعُْ َ٘ ًِ ٦ًَٞ ٤ِه َْ ُُ  ٦ً َٕ ٦ً َؿِٜٞ ًَ ٤ َ٘ َُ قا  ًُ ٤ًِٜٞ، َوَى٤ ٤ًٓ َس َٚ ُٓقا ِذ َهَذا َه َٚ َٖ ٤ اًَذاِت، َو

ِذي ِقِْٜدي ِذ َش٠ِْويِؾ َهَذا اْخََؼِ اهَُ َويُ  ًَ ْؿ َوا ـْ َىْقِهِ ُِ َل  ِٛ ِٚ ًْ ٦ِ  إِْن َصَح ُؾ اعُْ َٝ ـْ ِض ُِ
َش  َٛ َْق ْٕ َػ ا ًَ : َأَن اًَثْقِرَي َىْد َظ٤ ـَ ًَٚا َصَاًص٤ ، إِْطَداُه : َو٢َِن ِذ اْخََؼِ ِق ًٓ ْقُصق َُ ِؾ  ْ٘ اًَٜ

ًٌِس، َ ْ ِذ إِْؾ٤َِٜدِه، َو٠َْرَؾَؾ  َد ُُ َش  َٛ َْق ْٕ ٦َُٞ: َأَن ا َر َواًَث٤ِٟ َٛ ـِ ُق ـِ اْس ْؾ: َق ُ٘ ْ َي اًَثْقِرُي َوَ 
 ٤ ًْ ـَ َأِي َص٤س٧ٍِ: َأْي ـِ َأِي َص٤س٧ٍِ َواًَث٤ًَِث٦ُ: َأَن َط٥ٌَِٞ ْس ـْ َط٥ٌِِٞ ْس ُِ ُف  َٕ ِٛ ُف َؾ َٟ ُيْذَيْر َأ

 ُِ ُف  َٕ ِٛ ُف َؾ َٟ ْؿ َأ َٚ ْٕ ًٌِس، َ ْ ُي َد ٤ٍَٓء((ُُ  .(2)ـْ َق
وإٟا أـ٧ٚ ذ ذير إُث٦ٚ قـ اسـ ظزي٦ٛ ٕٟف أؿٝر ُـ اؾتٕٛؾ هذا 

                                                 
 (.264/ 4صحٞح اسـ ظزي٦ٛ ) (  1

 (.86/ 1اًتقطٞد ) (  2
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إؾٚقب، وأيثر ُٜف، طتك اقتؼه اًزريٌ سًٌٌف ُـ أهؾ اًدي٦ٟ٤، واقتؼه  
 اًًٞقـل ؿديد اًتحري!

وياطظ أن أه٥ٚ ا٤ًٌٕرات اعًت٦ٕٚٛ ه٤ٜ ٧ًًٞ ض٤ز٦ُ، سؾ حت٦ٚٛ، وإن 
 أىرب! ي٧ٟ٤ إم ض٥ٟ٤ اًتْٕٞػ

وىد اؾت٤ٕٝٚٛ ُـ اعت٠ظريـ ا٤ًّحل ا٤ًُِل ذ ؾػشف، وٌقب قدة أسقاب 
ذي٤ٝٚ م٤ٕٞ س٘قًف: إن صح اخؼ، وأيثره٤ م٤   يّح، وُـ ىٌٚف اعّٜٗقن ذ 

 اًدٓئؾ ي٤ًٌٞٝ٘ل، وذيؾ سٕض إسقاب وإط٤دي٨ س٘قًف: إن صح٧ اًرواي٦.
وُـ أُث٦ٚ اًتٕٚٞؼ اخ٤ص، وهق اعٕٚؼ قغ ذط ُـ اًنوط اًّح٦ أو 
ـْ طدي٨ٍ  احًـ ق٥ٞ٘ احٙؿ ه٤ ىقل اسـ أي ط٤شؿ ذ إًٚؾ: ))وؾ٧ًُ٠  َأِي َق
ػ ،  َٗ ُٟ ـِ  ٌَػ ْس ـْ ُض ُحقل، َق ْٙ َُ ـْ  ـِ َواىٍِد، َق ـْ َزْيِد ْس ٜل ، َق َِ رواه احًـ سـ حٞك اخُ

 َّ ـِ اً ـْ ُق٤ٌدة ْس قا احُُدوَد ِذ َق ُٛ ٧ُ٤: ى٤ل: ى٤ل رؾقُل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: َأِىٞ
٦ُ َِٓئٍؿ؟ُصَؿ َى٤َل َأِي: َهَذا  َُ ْق ًَ ِٞد، َوَٓ َش٠ُظْذُيْؿ  ِذ اهِ  ِٕ ٌَ ِري٥ِ واً َ٘ ِر َقَغ اً َٗ ًَ احََيِ واً

 : ـٌ قًف٤((طدي٨ٌ طً ُٗ  .(1)إِْن َي٤َن َحْ
َاًء، ص٤ٜ َأُسق وى٤ل اح٤يؿ: ))َطَدَص٤َٜ أَ  ُْ ُٞف إِ ِ٘ َٗ ًْ ـِ ا ًَ ـِ اْحَ َاَن ْس ْٚ ـُ َؾ َُد ْس ْْ ٍر َأ ْٙ ُسق َس

ـْ  ـُ َأِي َط٤ِزٍم، َق ِزيِز ْس َٕ ًْ ـُ إِْؾَاِقَٞؾ، ص٤ٜ َقٌُْد ا قَؾك ْس ُُ ٨ِ، ص٤ٜ  َٕ َْؿ ْٕ ـُ ا َْٞاُن ْس َٚ َداُوَد ُؾ
ـِ اًٌَِِٜل َصَغ اهُ قَ  َر، َق َٛ ـِ ُق ـِ اْس ٦ِ َأسِِٞف، َق َُ ُ ْٕ َدِرَي٦ُ َجُقُس َهِذِه ا َ٘ ًْ ََٚؿ، َى٤َل: ا ِْٞف َوَؾ َٚ

ِط  ُدوُهْؿ . َهَذا َطِدي٨ٌ َصِحٌٞح َقَغ َذْ َٝ ِْ ٤ُشقا َوَا َش َُ قُدوُهْؿ، َوإِْن  ُٕ ِرُوقا َوَا َش َُ إِْن 
                                                 

 (.197/ 4قٚؾ احدي٨ ) (  1
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  ، َْٞخْلِ َِ رَ اً َٛ ـِ ُق ـِ اْس ُِ َِرَض إِْن َصَح َؾَاُع َأِي َط٤ِزٍم،  ُُ  . (1)٤ُه((، َوَ ْ 
َْٞاَن، َص٤َٜ  َٚ ـُ ُؾ قَب، َص٤َٜ اًَرسُِٞع ْس ُ٘ ْٕ ـُ َي ُد ْس َٛ ٤ٌَِس ُحَ َٕ ًْ وى٤ل أي٤ْ: ))َطَدَص٤َٜ َأُسق ا
ـْ  ٍر، َق ِٛ َٟ ـِ َأِي  ٌِْد اهَِ ْس ـِ َق يِؽ ْس ـْ َذِ ـُ سَِاٍل، َق َْٞاُن ْس َٚ ِي ُؾ ـُ َوْه٥ٍ، َأْظَؼَ ٌُْد اهَِ ْس َق

ـِ  ٤َِٓء ْس َثُف إَِم  َق َٕ َؿ َس َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ ٌٍَؾ،: َأَن َرُؾقَل اهَِ َصَغ اهُ َق ـِ َض ٤ِذ ْس َٕ ُُ ـْ  ٤ٍر، َق ًَ َي
ـَ  ُِ َرَة  َ٘ ٌَ ًْ سِِؾ، َوا ـَ اْلِ ُِ َػ  ِٕ ٌَ ًْ َِٜؿ، َوا َٖ ًْ ـَ ا ُِ ٤َة  َِ ـَ اْح٥َِ، َواً ُِ ٤َل: ُظِذ اْح٥ََ  َ٘ ـِ َو َٛ َٞ ًْ ا

ِر. َهَذا إِْؾ٤ٌَٜد  َ٘ ٌَ ًْ ، ا َْٞخْلِ َِ ِط اً ـْ َصِحٌٞح َقَغ َذْ ٤ٍر، َق ًَ ـِ َي ٤َِٓء ْس إِْن َصَح َؾَاُع َق
ٌَؾٍ  ـِ َض ٤ِذ ْس َٕ ُُٜف((ُُ ِ٘ َٓ ُأْش  .(2): َو٢ِِي 

 فاٜــــــــدٗ:
ىد يًتٕٛؾ إًٌض أؾٚقب اًتٕٚٞؼ قغ اًنط ُريدا سف اًتْٕٞػ، ض٤ز٤ُ 
سف، ُٕٚا ًف، ويٙقن إُر قغ ظاف ذًؽ، وهذا م٤ يرضح أ٤َ شًتٕٛؾ ه٤ًٌ٤ ذ 
اًتْٕٞػ، وإن سدت ذ صقرة ذـ٦ٞ، وُـ ذًؽ ىقل اسـ قٌد اًؼ ذ شرم٦ قٛرو 

ًَِذي رأى ا قن إودي:))... َوُهَق ا ُٛ ْٞ َُ إن صح ًرضؿ ِذ اج٤ه٦ٞٚ ُـ اً٘ردة ْسـ 
 َذًَِؽ: ٕن رواشف جٝقًقن.

قَن  ُٛ ْٞ َُ ـِ  ِرو ْس ْٛ ـْ َق ، َق ْلٍ َّ ـْ ُط ٍْٞؿ، َق َِ ـْ ُه ٍْٞؿ، َق َٕ ُٟ ـْ  ٌَُخ٤ِرُي َق ًْ َوَىْد َذَيَر ا
٧َْٟ َوَرَمُقَه٤ ٦َِٞ ِىْرَدًة َز ا، َى٤َل: َرَأْي٧ُ ِذ اْج٤َِهِٚ ً ٍَ ْٕ  -إَْوِدِي ُخَْت َرَدةَ َي ِ٘ ًْ ٤  -ِٜل ا َٝ ُت َوَرَمْ

ْل، يا رواه هِٞؿ ختٍا، وأ٤ُ ا٦ًّ٘  َّ ـْ ُط ْؿ. ورواه ق٤ٌد ْسـ إًقام، َق ُٝ َٕ َُ
                                                 

 (.286(ح)159/ 1اعًتدرك قغ اًّحٞحل ) (  1
 (.1433(ح)546/ 1اعًتدرك قغ اًّحٞحل ) (  2
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سٓقه٤ و٤َ٢ شدور قغ قٌد اعٚؽ سـ ًُٚؿ، قـ قًٞك اسـ ط٤ٓن، و٤ًًٞ مـ حت٩  
وإى٦ُ٤ احدود ِذ ها، َوَهَذا ِقَْٜد م٤ق٦ أهؾ إًٚؿ ُٜٙر إو٤و٦ اًز٤ٟ إَِم هػ ُٙٚػ، 

ا٤ًٌٝئؿ، وًق صح ٤ًٟٙقا ُـ اجـ، ٕن ا٤ًٌٕدات ِذ اجـ والٟس دون هػم٤، وىد 
 .(1)َي٤َن اًرضؿ ذ اًتقراة((

وىد شٌٕ٘ف اسـ طجر ذ شْٕٞػ ا٦ًّ٘ اعٓق٦ً ى٤ئا: ))وىد ؾ٤ى٤ٝ 
الؾاقٞك ذ ًُتخرضف ُـ ـريؼ ؿ٤ٌس٦، َقـ َقٌد اعٚؽ سـ ًُٚؿ قـ قًٞك سـ 

رو سـ ُٞٛقن ض٤ًس و٤٘ل ًف رضؾ: ط ْٛ ٤ٓن ى٤ل: دظ٧ٚ ًُجد اًٙقو٦ و٢ذا َق
طدص٤ٜ س٠قج٥ ٤ُ رأي٧ ذ اج٤ه٦ٞٚ ى٤ل: ي٧ٜ ذ طرث ٕهك س٤ًٞٛـ، ورأي٧ ىرودا 
يثػة، ورأي٧ ىردا وىْردة اوٓج٤ٕ، وج٤ء ىرد، وٖٛزه٤، و٧ٟ٘ٚٓ٤ ُٕف هػ سٕٞد، 

٤ٝ،وص٤ح، و٤ضت٧ٕٛ وٜٙح٤ٝ، صؿ رض٧ٕ إم ُْج٤ٕٝ، و٤٘م اً٘رد إ٤ًٝٞ َٛ ، وِ
َردة، وجٕؾ يِػ إًٞٝؿ، وتٗرىقا، وٚؿ أ٨ًٌ أن ض٤ؤوا سف أقروف، و٤ٟٓٚ٘قا سف  ِ٘ اً
وس٤ًْ٘ردة إم ُقوع يثػ اًرُؾ، وحٗروا ها طٗرة، صؿ رمقم٤، واه ً٘د رأي٧ 

 اًرضؿ ىٌؾ أن ي٨ٌٕ اه حٛدا!
: أن رواشف وذ ىقل أي قٛر: رواشف جٝقًقن ٟٔر ُـ وضٝل أطدم٤

 ُِٝقرون. صؿ إٟف ظص إًٓـ ُٜٝؿ سٌٕد اعٚؽ وقًٞك.
ِٕل، َوهػه وهق ُؽضؿ ذ رض٤ل  َُ و٤ُ٠ قٌد اعٚؽ و٘د وص٘ف حٞك سـ 

. وىد ذير ذ شرمتف أن اسـ (2)اًؽُذي وا٤ًًٜئل، وأ٤ُ قًٞك و٘د قرو٧ شرمتف((
                                                 

 (.1226-1225/ 3آؾت٤ٕٞب ذ ُٕرو٦ إصح٤ب ) (  1
 (.262-261/ ٤ًً6ن اعٞزان ) (  2
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 ط٤ٌن ذيره ذ اًث٤٘ت، وأن اسـ قٌد اًؼ ى٤ل: ٓ حت٩ سف. 
 ٧: وذ يام اسـ قٌد اًؼ ٟ٘د ضٞد ًٚٛتـ يٌٜٖل أن ي٤ِد سذيره!ىٚ

واح٤صؾ: أن شٕٚٞؼ احٙؿ س٤ًّح٦ أو س٤حًـ قغ ذط: إصؾ وٞف 
اًتْٕٞػ، ًٙـ ٓ قغ ؾٌٞؾ اجزم، يا يٗٞده اؾتٕال ))إن(( اًنـ٦ٞ، وهق اًذي 

ك يام قؼ قٜف اًًٞقـل ذ ؿ٠ن صحٞح اسـ ظزي٦ٛ س٤ًتقىػ قـ اًتّحٞح ٕدٟ
وهق إيثر  -ذ الؾ٤ٜد، وأيثر ا٤ًٌٕرات اًتل اؾت٤ٕٝٚٛ اسـ ظزي٦ٛ ذ هذا اًّدد 

ٓ شٗٞد احٙؿ ضز٤ُ، وأن هذا هق اًذي  -وإؿٝر اؾتٕآ ه٤ ُـ سل اعحدصل 
َٜٞف  جٕؾ احدي٨ أط٤ٟ٤ٞ صحٞح٤ رهؿ شٕٚٞؼ احٙؿ، يا وىع قٜد ا٤ًِوٕل، وس

ؾٌٞؾ اجزم ىٚٞؾ، وىد ي١دي إم اخ٠ٓ ذ احٙؿ، يا  اًٌٞٝ٘ل، وأن اؾتٕاه٤ قغ
َٜٞف اسـ طجر.  وىع قٜد اسـ قٌد اًؼ، وس

 اأسلْب التاسع: تعلٔل احكه علٙ امصٔٝ٘
وهق ٟقع آظر ُـ اًتٕٚٞؼ، ًٜٙف شٕٚٞؼ قغ جٝقل: ٕن ُِٞئتف ش٤ٕم هػ 

إن   ي٠ِ   ُٕٚق٦ُ ٤ًٜ، و٠ٙن اعحدث ي٘قل: إن ؿ٤ء اه صحتف ي٤ن صحٞح٤، و
يٙـ،وإٟا ي٘قه٤ : ٕٟف ىد شٙقن وٞف ق٦ٚ ظ٦ٞٗ   هتد ًِٚٙػ ق٤ٜٝ، وٞحٙؿ ًف 

 س٤ًّح٦ س٤ٜء قغ ا٤ًٔهر، وٞٗقض إُر ه اًذي يٕٚؿ ا٤ًٔهر وا٤ًٌــ!
وٝق ُـ هذا اًقضف اطت٤ٞط: ٕٟف ًق فٝرت ا٦ًٕٚ: وٕػ احدي٨، وا حت٩ 

ِٞئتف ش٤ٕم هػ ُٕٚق٦ُ ٤ًٜ، سخاف ٤ُ ًق قٚٞف سحٙٛف، ٕٟف قٚ٘ف قغ اعِٞئ٦، وُ
 ضزم.
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ِْٞف،   َٚ ٧َْٞ َق ِٗ َْٚحِدي٨ِ َظ ًِ ٦ٍ َٚ ْطتَِاِل ِق ِٓ ِحُٞح  ّْ ُؼ اًَت َٚ ْٓ َٓ ُي ى٤ل اًًٞقـل: ))َو
٤َم(. َٕ ْقًِِف )َصِحٌٞح إِْن َؿ٤َء اهَُ َش َ٘ ـْ َذًَِؽ سِ ُِ  ٦ًَٞ ِْ ِؼُ َظ َٕ ـْ ُي َُ  َوَىْد َرَأْي٧ُ 

٤ َُ ْد  َوَيثًِػا  َ٘ ِْٞف، َو َٚ َرَي٥ٌ َق ُُ ْؾ٤َُٜد َصِحٌٞح  ٤ًٞ، َواْلِ ٤ َأْو َواِه ًٗ ٞ ِٕ قُن اْحَِدي٨ُ َو ُٙ َي
ـُ  ـُ ْس ًَ ـُ ُسَْٜداٍر َص٤َٜ اْحَ ُل ْس ِٙ َُ ـِ َو٤ِرٍس َص٤َٜ  ِريِؼ َقِكِ ْس ـَ ـْ  ُِ ٤يَِر ِذ َش٤ِرُِِف  ًَ ـُ َق َرَوى اْس

ْزِويُِٜل، َص٤َٜ َ٘ ًْ َقاِطِد ا ًْ ٌِْد ا ْرُوقًق٤:  َق َُ ٍَٟس  ـْ َأ ـِ اًُزْهِرِي َق ٤ًٌِؽ َق َُ ـُ َقَاٍر َص٤َٜ  ٤ُم ْس َِ ِه
ـْ  ُِ ََٞض  َْس ْٕ َقْرَد ا ًْ َؼ ا َٚ َراِج، َوَظ ْٕ ِ ٦َ اعْ َٚ ْٞ ًَ يَؾ  ـْ َقَرِق ِضْؼِ ُِ ََر  ْْ َ ْٕ َقْرَد ا ًْ ََٚؼ اهَُ ا َظ

ُؼَ  ًْ ـْ َقَرِق ا ُِ َر  َٗ َْص ْٕ َقْرَد ا ًْ َؼ ا َٚ ٤يَِر: َهَذا َطِدي٨ٌ َقَرِىل، َوَظ ًَ ـُ َق اِق. َى٤َل اْس
ِحِٞح(( َّ ْؾ٤َِٜد اً ٌَُف َقَغ َهَذا اْلِ ُف، َوَرَي ًَ َؿ  ْٚ َٓ ِق ـْ  َُ ُف  َٕ ْقُوقٌع، َوَو َُ(1). 

ؤٟػ هذا ًق طٚػ قغ رء، صؿ ى٤ل: إن ؿ٤ء اه، ُتّا سٜٞٛٞف:   ح٨ٜ،  
 ا:   شٓٚؼ.ويذا ًق ى٤ل ُٓرأشف: أ٧ٟ ـ٤ًؼ، إن ؿ٤ء اه، ُتّ

هذا إذا أضري٧ ا٤ًٌٕرة قغ ف٤هره٤ ُـ اًتٕٚٞؼ، ٤ًٜٝٙ ىد شٓٚؼ ويراد ه٤ 
 أط٤ٟ٤ٞ ٤ُٕن أظر، يا ؾ٠ٞي.

 وهذا اًتٕٚٞؼ قغ اعِٞئ٦ يًٛك أي٤ْ اؾتث٤ٜء: ًٌِٝف سف.
ى٤ل اًراه٥: ))وآؾتث٤ٜء: إيراد ًٗظ ي٘تي روع سٕض ٤ُ يقضٌف قٛقم ًٗظ 
ُت٘دم، أو ي٘تي روع طٙؿ اًٚٗظ قا هق. وّٛا ي٘تي روع سٕض ٤ُ يقضٌف قٛقم 
قَن  ُٙ َٓ َأْن َي ُف إِ ُٛ َٕ ْٓ اًٚٗظ ىقًف ش٤ٕم: ُىْؾ ٓ َأِضُد ِذ ٤ُ ُأوِطَل إَِزَ ُحََر٤ًُ َقغ ـ٤ِقٍؿ َي

                                                 
(. واحدي٨ ذ ش٤ريخ دُِؼ ٓسـ 162-161/ 1شدري٥ اًراوي ذ ذح ش٘ري٥ اًٜقاوي ) (  1

 (.131/ 13ق٤ًير )
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ْٞتَ    [ .٦ً145 أي٦: ]ا٤ٕٟٕم/ َُ
ـّ يذا إن ؿ٤ء اه،  و٤ُ ي٘تي روع ٤ُ يقضٌف اًٚٗظ وٜحق ىقًف:واه ٕوٕٚ
قا  ُٛ ًَ واُرأشف ـ٤ًؼ إن ؿ٤ء اه، وقٌده قتٞؼ إن ؿ٤ء اه، وقغ هذا ىقًف ش٤ٕم: إِْذ َأْى

َتثُْٜقَن ]اً٘ٚؿ/  ًْ ٌِِحَل َوٓ َي ّْ ُُ  ٤َٜٝ ُُ ِ ٍْ َٞ ًَ17- 18))](1). 
 وقغ هذا و٤ٓؾتث٤ٜء قغ رسل: ووٕل، وقرذ.

ٌل، َواْؾتِْث٤ٌَٜء  ِٕ َْٟقَق٤ِن: اْؾتِْث٤ٌَٜء َوْو َْصِؾ  ْٕ ْؾتِْث٤َُٜء ِذ ا ِٓ ى٤ل ا٤ًٙؾ٤ي: ))َو٤
 َُ ، َو َٓ ٦ُ إ َٛ ْقُوقٍع ًِِاْؾتِْث٤َِٜء، َوُهَق َيِٚ َُ ٍظ  ْٗ َٚ قَن سِ ُٙ َق َأْن َي ُٝ ُل َو ِٕ َقْو ًْ ٤ ا َُ . َأ ٤ ُقْرِذٌ

٤ٌَُه َذًَِؽ. ، َوَأْؿ َْٟحُق ِؾَقى، َوَهْػَ  َجِْري َجَْراَه٤ 
َقْوِع  ًْ َْٞس س٤ِْؾتِْث٤ٍَٜء ِذ ا ًَ ُف  َٟ ٤َم، َوإِ َٕ َٞئ٦ِ اهَِ َش ِِ َٛ ٌِٚٞؼ سِ ْٕ َق َش ُٝ ْرِذُ َو ُٕ ًْ ٤ ا َُ َوَأ

ِط  ٦ُ اًَنْ َٛ ْؾتِث٤َِْٜء َسْؾ اعَْْقُضقُد َيِٚ ِٓ ٦ِ ا َٛ َداِم َيِٚ ِٕ ْٟ ـَْاَق اْؾِؿ ِٓ ٤َرُوقا إ َٕ ُْؿ َش ََ َٓ َأ إ
٤َم  َٕ ْؾتِْث٤َِٜء َقَغ َهَذا اًَْٜقِع َى٤َل اهَُ َش ِٓ ٌِِحلَ }ا ّْ ُُ  ٤ َٝ َٜ ُُ ِ ٍْ َٞ ًَ قا  ُٛ ًَ ]اً٘ٚؿ:  {إِْذ َأْى

َتْثُٜقنَ }[ 17 ًْ َْٜٞفُ 18]اً٘ٚؿ:  {َوٓ َي ٤َم، َوَس َٕ ًُقَن: إْن َؿ٤َء اهَُ َش ق ُ٘ َٓ َي َوَسْلَ  [ َأْي: 
 ٦ِ َ٘ ٞ ِ٘ ُف ُدوَن اْحَ ْ ٍَ ْؾتِث٤َِْٜء، َوُهَق اعَُْْٜع، َواً ِٓ ِظ ا ْٗ ًَ َٜك َف٤ِهِر  ْٕ َُ ٦ٌٌَ ِذ  ٤ََٜؾ ُُ ََوِل  ْٕ ا
ٍٞؾ،  ِّ َْٟقَق٤ِن: اْؾتِْث٤َُٜء َحْ ْؾتِْث٤َُٜء  ِٓ ٤َِٜ َى٤َل: ا ُِ ٤ َِ َُ ُض  ْٕ ِْٞف، َوَس َٚ ْؾتِْث٤َِٜء َق ِٓ ـَِْٚؼ اْؾُؿ ا َو٠ُ

٤َٞ، َواْؾتِ  َد اًُثْٜ ْٕ ٌُٚؿ س٤ِْح٤َِصِؾ َس َٙ ُف َش َٟ َ ِٕ ٍٞؾ:  ِّ ََوُل اْؾتِْث٤ََٜء َحْ ْٕ َل ا ِٛ ًُ ٍِٓٞؾ. َو ْٕ ْث٤َُٜء َش
َاُم سِِف!(( َٙ ًْ َُٓؾ ا َٕ ُف َيَت َٟ ًِٓٞا ع٤َِ َأ ْٕ  .(2)َواًَث٤ِي َش

                                                 
 (.179 اعٗردات ذ هري٥ اً٘رآن )ص: (  1
 (.154-153/ 3سدائع ا٤ًّٜئع ذ شرش٥ٞ اًنائع ) ( 2

٥٥٢
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 و٠و٤د سٙقٟف شٕٓٞا يقن اًٙام ىٌٚف ًٖقا وس٤ـا، يا هق حّٞؾ اعذه٥، 
 وؾ٠ٞي ح٘ٞؼ ذًؽ إن ؿ٤ء اه ش٤ٕم.

ِذي  ًَ ف، وٜٞتٔؿ اًقوٕل ا ٍْ ٦: اعَْْٜع َواً َٖ ُٚ ْؾتِْث٤َٜء: ِذ اً ِٓ وى٤ل أسق ا٤ًٌ٘ء:))ا
٤َم...واعخرج  َٕ َٞئ٦ اه َش ِِ َٛ ِٚٞؼ سِ ْٕ ِذي ُهَق اًَت ًَ ٤ يٙقن س٠داشف، وإًرذ ا َُ ُهَق 

 ِِ ْؾتِْث٤َِٜء قٜٞف، وس٤ؾتث٤ٜء اعَْ ِٓ  .(1)َٞئ٦ ظاف اعَْْذُيقر((س٤ِ
َٞئ٦ ظاف اعَْْذُيقر(( ٤ُ أو٤ده ىقل ا٤ًٙؾ٤ي ُـ  ِِ وأو٤د س٘قًف ))وس٤ؾتث٤ٜء اعَْ

 شًٛٞتف شٕٓٞا ويقن اًٙام ىٌٚف ًٖقا.
 وإذا ي٤ن ا٤ًٙؾ٤ي يرى اؾتث٤ٜء اعِٞئ٦ قرو٤ٞ: و٢ن أس٤ ا٤ًٌ٘ء يراه اصٓاط٤ٞ!

َظ وي٘رر أُدي أٟف ج٤ز ٓ ط٦٘ٞ٘، وٞ٘ ْٗ ًَ قا  ُ٘ َٚ ـْ َاَء َوإِْن َأ َٚ ُٕ ًْ قل:))إَن ا
ٌط َيَا  ٦ً، َسْؾ َذًَِؽ َذْ َ٘ ٞ ِ٘ َْٞس س٤ِْؾتِْث٤ٍَٜء َط ًَ َج٤ٌز، َو َٛ َٞئ٦ِ َو ِِ ِِٚٞؼ َقَغ اعَْ ْٕ ْؾتِْث٤َِٜء َقَغ اًَت ِٓ ا

َٓ اْؾتِْثَٜ   ٤ ـً ٧ُْٚ اًَداَر، َوَيُدُل َقَغ َيْقِِٟف َذْ ُف َقَغ ِذ َىْقًِِف: إِْن َدَظ ًُ ُف َجُقُز ُدُظق َٟ ٤ًء َأ
٤ًٌِؼ إِْن َؿ٤َء اهَُ،  ـَ  ٧ِْٟ ْقًِِف: َأ َ٘ ْؾتِْث٤َُٜء، َوَذًَِؽ َي ِٓ ُف ا ُٚ َٓ َيْدُظ َقاِطَد  ًْ َع َأَن ا َُ َقاِطِد  ًْ ا

))٦ٌ َ٘ ْٚ ـَ َح َوَوَىَع سِِف  ِّ ٦ً َ ْ َي َ٘ ْٚ ـَ  َٓ ٦ً إِ َ٘ ْٚ ـَ ٤ًٌِؼ  ـَ  ٧ِْٟ ْق َى٤َل: َأ ًَ  .(2)َو
 ٛٙـ اجٛع س٠ن آصٓاح ض٤ء قغ ووؼ إًرف، و٤ش٤٘ٗ!وي

وأ٤ُ ؾ٥ شٕٚؼ اًتٕٚٞؼ س٤عِٞئ٦ دون هػه٤ ُـ ص٤ٗت اه:وٝق ش٤ٕٝ٘ٚ 
سٌٕض اع٤ٜٙٛت دون إًٌض، سخاف إًٚؿ ُثا و٢ٟف ُتٕٚؼ سجٛٞع اع٤ٜٙٛت 

                                                 
 (.91ا٤ًٞٚٙت )ص:  (  1
 (.322/ 2الط٤ٙم ذ أصقل إط٤ٙم ) (  2

٥٥٣



   
 113 «دراسة استقرائية حليلية » أساليب ااحتياط ي احكم على احديث      

 واعًتحٞات. 
َٞئ٦ِ  ِِ َِٚٞؼ س٤ِعَْ ْٕ َْٚؿ َأَن اًَت َِٚٞؼ  ي٘قل ص٤ط٥ اًتقوٞح:))اْق ْٕ َٓ اًَت ٤َرٌف،  َٕ َت ُُ

 ٌَ ٦ٌ سِ َ٘ ِٚ َٕ َت ُُ ٤َم  َٕ َٞئ٦َ اهَِ َش ِِ َُ ََن  ِٕ ٤ًٌِؼ إْن َقَِٚؿ اهَُ، َوَذًَِؽ  ـَ  ٧ِْٟ ٤ُل: َأ َ٘ ِْٚؿ، َوَا ُي ِٕ ًْ ِض س٤ِ ْٕ
ٞعِ  ِٛ ٌؼ سَِج ِٚ َٕ َت ُُ ُف  َٟ ٤َم َو٢ِ َٕ ُْٚؿ اهَِ َش ٤ ِق َُ ِض، َو٠َ ْٕ ٌَ ًْ ٤َِِٜٙت ُدوَن ا ْٛ ٤ِت،  اعُْ َٕ َتِٜ ْٛ ٤َِِٜٙت َواعُْ ْٛ اعُْ

ُٚقِم اهَِ(( ْٕ َُ ُِٚٞؼ، َو٤عَُْراُد َأَن َهَذا َص٤س٧ٌِ ِذ  ْٕ َٓ ُيَراُد سِِف اًَت ِْٚؿ اهَِ  ُف ِذ ِق ًُ ْق َ٘  .(1)َو
وىد س٤ن سا ذيره أُدي وص٤ط٥ اًتقوٞح أن اًتٕٚٞؼ سنط اعِٞئ٦ يًٛك 

 س٠ُقر. اؾتث٤ٜء، وُع هذا وٞٗرق سٜٞٝا 
٤َٞن ذ شٕٚ٘ٝا سا ىٌٚٝا وسٖػم٤  ى٤ل اسـ ىدا٦ُ: ))و٢ن اًنط وآؾتث٤ٜء ؾ
 ًف، وهذا يًٛك اًتٕٚٞؼ سنِط ُِٞئ٦ اه: اؾتث٤ًٜء، وا ص٧ٌ ٕطدم٤ ص٧ٌ ذ أظر.

و٢ن ىٞؾ: اًٗرق سٜٞٝا: أن اًنط رشٌتف اًت٘ديؿ، سخاف آؾتث٤ٜء. ى٤ٜٚ: إذا 
 . ـ(2)ق سٜٞٝا((ش٠ظر اًنط وا ور

َٜع سٕض  ْٛ ْؾتِث٤َْٜء ي ِٓ وُـ اًٗروق سٜٞٝا أي٤ْ ٤ُ ذيره أسق ا٤ًٌ٘ء س٘قًف: ))َوا
ِٚٞؼ أىقى(( ْٕ َٜع ُيٚف، َوِهََذا َص٤ر اًَت ْٛ ِٚٞؼ ي ْٕ َام، َواًَت َٙ ًْ  .(3)ا

وأوٞػ إم ٤ُ ذيره أُدي واسـ ىدا٦ُ وأسق ا٤ًٌ٘ء ذ اًٗرق سٜٞٝا أن 
هذا اعٕٜك  -يٙقن ش٤ٕ٘ٞٚ قغ ذط أو ص٦ٗ أو ق٦ٚ، وآؾتث٤ٜء اًتٕٚٞؼ أقؿ، و٘د 

                                                 
 (.226/ 1ذح اًتٚقيح قغ اًتقوٞح ) (  1
 (.96/ 2روو٦ ا٤ًٜفر وض٦ٜ اع٤ٜفر ) (  2

 (.95ا٤ًٞٚٙت )ص:  (  3
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 ظ٤ص س٤عِٞئ٦. - 
 وًتقوٞح ُٕٜك اًتٕٚٞؼ أيثر ٟٚت٘ط سٕض ا٤ًٌٕرات اًتل ى٧ٚٞ ذ شٕريٗف.

ى٤ل اًًٌٙل والؾٜقي: ))اًتٕٚٞؼ شقىػ وضقد اًٌء قغ رء آظر،  
 .(1)واع٤ي واح٤ل ىد وضدا، وا يٌ٘ٚف((

وهذا يٕٜل شٕٚؼ اًتٕٚٞؼ س٤ٓؾت٤ٌ٘ل، دون اعي واح٤ل: ٕن هذا ُ٘ت٣ 
 اًتٕٚٞؼ اًذي هق ظاف اًتٜجٞز، وهق وٕؾ اًٌء ٤ٟضزا.

٦( َأي: ُٗ٘قدة  َ٘ َرَأة ُٕٚ ُْ ٠ُْظقذ ُـ َىْقهؿ: )ا َُ ِٚٞؼ: ُهَق  ْٕ وى٤ل أسق ا٤ًٌ٘ء: ))اًَت
َع اًَزوْ  َُ  َٓ ٚؼ،  َٕ َٓ سَِا زوج: ًتجقيزه٤ اًَزْوج، َوتٙقن ي٤ًٌء اعُْ ج ًٗ٘داٟف، َو

 وضقده، َوَا ش٘در قغ اًَتَزُوج.
٦َٚ ُأْظَرى. َوالَتْعؾِقق: قن م ُٛ ْْ َُ قل  ُّ ٦َٚ سُِح قن م ُٛ ْْ َُ قل  ُّ  رسط ُط

٦َٚ ُأْظَرى.َوذط ِصَح٦  قن م ُٛ ْْ َُ قل  ُّ ٦َٚ سُِح قن م ُٛ ْْ َُ قل  ُّ ِٚٞؼ ُط ْٕ َواًّنط: َش
ِٚٞؼ َيقن اًَنْ  ْٕ ُقُضقد: و٤ًتٕٚٞؼ س٤ٙئـ َشِْٜجٞز، وس٤عًتحٞؾ اًَت ًْ ُدو٤ُ قغ ظٓر ا ْٕ َُ ط 

 َس٤ـِؾ.
َٓ َأن  ًَِذي ؾٞقضد َسَدٓ َقـ ِوّده،  ء ا ْ ٌَ ِٚٞؼ ِهَل َأن يٙقن اً ْٕ ووف٦ٗٞ اًَت
ـ٤ًَِؼ((  ْقًِؽ: ))إِن دظ٧ٚ اًَدار َو٧ٟ٠َ  َ٘ َع ِوّده، َي َُ يٙقن اعَُراد َط٤ل اضتاقف 
ْقًِؽ: ))إِن س٤ذت اًُدُظقل َط٤ َ٘ ٤َُٜه: إِن س٤ذت اًُدُظقل َسَدٓ َقـ اْخُُروج، َي ْٕ َُ ٦ ًَ

                                                 
(. وق٤ٌرة 127(، ٤َي٦ اًًقل ذح ٤ُٜٝج اًقصقل )ص: 292/ 1اله٤ج ذ ذح اع٤ٜٝج ) (  1

 الؾٜقي: ))واع٤ي واح٤ل ُقضقد((.

٥٥٥
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ِٚٞؼ  ْٕ  .(1)اْخُُروج((، َوَيَذا ِذ يؾ َش
وىد أو٤د أن ذط صح٦ اًتٕٚٞؼ شٕٚ٘ف س٤عٛٙـ، وىد ُر ذ يام ص٤ط٥ 
اًتقوٞح، يا أو٤د أن وفٞٗتف إطال اعٕٚؼ قٚٞف اعتقىع حؾ وده، ٓ ذ ط٤ل 

 اضتاقف ُٕف، يٕٜل إطال اعِٞئ٦ حؾ قدم اعِٞئ٦.
اعِٞئ٦ قغ ف٤هره ُـ اًتٕٚٞؼ: وتٙقن اعِٞئ٦ هذا: وإذا ي٤ن اًتٕٚٞؼ قغ 

إراس٤ قا ى٤ٌٝٚ، أو إس٤ٓٓ ًف، ي٠ٟف أقرض قـ احٙؿ س٤ًتّحٞح أو اًتحًل 
ا٤ًًسؼ قغ ًٗظ اعِٞئ٦، أو قغ إىؾ شردد وٞف وؿَؽ، واًؽدد واًِؽ ي٤لس٤ٓل، 

ص٤ر أيثر  وى٤ٞس هذا ذ ٤ًُئؾ آًاق وإًت٤ق وإيان واًٜذور وهػه٤، وإًٞف
 .(2)ا٤ًٝ٘ٗء، ظاو٤ ع٤ًؽ

                                                 
 (.255ا٤ًٞٚٙت )ص:  (  1
ـ٤ًٌَِؼ إْن َؿ٤َء اهَُ  (  2 ٤َُٜه: ِهَل  ْٕ َُ وىد سل ذًؽ اًِٞخ ش٘ل اًديـ ذ اًٙام قغ ٦ً٠ًُ آًاق س٘قًف: ))

٤: إْن َأَراَد سَِذًَِؽ وُ  ًْ َد َذًَِؽ، َوَى٤َل َأْي ْٕ ِف َس ِٛ ُٚ َٙ َٓ سَِت ٤ُؤُه إ َِ َٓ َي َد َهَذا، َوَاهَُ  ْٕ ََٓاَق َس ََٓاِق اً ُىقَع اً
 َٝ ْٞ َٚ ُف )) إْن َؿ٤ءَ َق ًُ َْٞس َىْق ًَ َٞئ٦ِ اهَِ (( َو ِِ َٛ ـ٤ًٌَِؼ سِ  ٧ِْٟ ْقًِِف )) َأ َ٘ ُف َي َٟ َ ِٕ  :٧ْ َ٘ ُٚ ـَ ِِْٓٚٞؼ  َذا اًَت اهَُ ((  ٤ ِهَ

 ًْ ُُ َٞئ٦ٍ  ِِ َُ ِِٚٞؼ َقَغ  ْٕ ٦َ اًَت َ٘ ٞ ِ٘ ٌٞؼ، َوإِْن َأَراَد سَِذًَِؽ َط ِ٘ ُْٚقُىقِع َوَحْ ٤، َسْؾ َش٠ْيٌِٞد ًِ ً٘ ِٞٚ ْٕ ْع سِِف َش َ٘ ْ َي  َ :٦ٍَٚ ٌَ ْ٘ َت
٤ ِطَٜٞئِذٍ  َٝ ـََاِى ْد َؿ٤َء اهَُ ُوُىقَع  َ٘ َد َذًَِؽ َو ْٕ ٤ َس َٝ َ٘ َٚ ـَ َد َذًَِؽ، َو٢َِذا  ْٕ َِٚؼ َس َٓ ََٓاُق َطَتك ُي ، َوَيَذا إْن اً

َٟفُ  َن، َو٢ِ ْٔ ََٓاُق ا َع َهَذا اً َ٘ ْقًِِف )) إْن َؿ٤َء اهَُ (( َأْن َي َ٘ َد سِ َّ َٞئ٦ِ، َو٢َِذا َؿ٤َء  َى ِِ ٤ َقَغ اعَْ ًْ ٤ َأْي ً٘ َٚ َٕ ُُ قُن  ُٙ َي
٤ًٞ((.ال٤ّٟف ذ ُٕرو٦ اًراضح ُـ ُف َص٤ِٟ َٕ ٤ُء اهَُ ُوُىقَقُف َطَتك ُيقِى َِ َٓ َي ُع ِطَٜٞئٍِذ، َو َ٘ َٞ  اهَُ ُوُىقَقُف، َو

 (.125/ 9اخاف ًٚٛرداوي )
ن ؿ٤ء اه(( ٓ يّػه صحٞح٤ إٓ إذا وىػ قغ وى٤ٞؾف وٞا ٟحـ وٞف: أن ىقل اعحدث))صحٞح إ

صحتف سٕد ذًؽ وٞٙقن اه ىد ؿ٤ءه: ٕن ُِٞئتف هػ ُٕٚق٦ُ ٤ًٜ، وٓ شٔٝر ٤ًٜ إٓ سٔٝقر ُت٤ٕٝ٘ٚ 
 ذ ق٤  ا٤ًِٝدة، وفٝقر ُتٕٚؼ اعِٞئ٦ هق ٤ُٜط إط٤ٙم.

٥٥٦
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  ًٓ ْقُصق َُ ْذٍر، َوَى٤َل: إْن َؿ٤َء اهَُ  َٟ ٍل َأْو  ِٛ ََٚػ َقَغ َي : ))َوإَِذا َط َظِزُ ى٤ل اًَنْ
 َٚ قَر ُي ُُ ُ ْٕ ََن ا ِٕ ِل َواًَْٜذِر:  ِٛ َٞ ًْ ُؿ ا ْٙ ُف ُط ُُ َز ْٚ ٤ًٌِؽ: َي َُ ٤َٟ، َوَى٤َل  ٌء ِقَْٜد ِْٞف َرْ َٚ َْٞس َق َٚ ٤ َو َٝ
٤َم  َٕ ْقًِِف َش َ٘ َتِدُل سِ ًْ َٟ  ٤َِٜٙ ًَ َاُم، َو َٙ ًْ ُؿ ا ْٙ َػُ سِِذْيِرِه ُط َٖ َٓ َيَت ٤َم َو َٕ َٞئ٦ِ اهَِ َش ِِ َٛ : }سِ

َقْقُد 69]اًٙٝػ:  {َؾَتِجُدِي إْن َؿ٤َء اهَُ َص٤سًِرا ًْ ٌُْف َقَغ َذًَِؽ، َوا ٤شِ َٕ ، َوَ ْ ُي ِؼْ ّْ [ َوَ ْ َي
 َٞ ٌِ ْٟ َ ْٕ ـْ ا َاُم  -٤ِء ُِ ًَ ْؿ اً ِٝ ْٞ َٚ ِهؿْ  -َق ـْ َهْػِ ُِ ِد  ْٝ َٕ ًْ  .(1)َي٤

ََٓاِق  ُِٚٞؼ اً ْٕ ْؾتِْث٤َٜء، َوُهَق َش ِٓ ـْ ا ُِ ٤ِئُؾ اًَْٜقِع اًَث٤ِي  ًَ َُ  ٤ َُ وى٤ل ا٤ًٙؾ٤ي: ))َوَأ
َٞئ٦ِ  ِِ َٛ َرَأشِِف سِ ُْ ـََاَق ا َؼ  َٚ قُل: إَذا َق ُ٘ َٞئ٦ِ اهَِ َقَز َوَضَؾ َوَٜ ِِ َٛ َٓ  سِ ْؾتِْث٤َُٜء، َو ِٓ ُح ا ِّ اهَِ َي

٤ًٌِؼ إْن َؿ٤َء  ـَ  ٧ِْٟ ْؾتِْث٤َِٜء ِذ اًِذْيِر س٠َِْن َى٤َل: َأ ِٓ ََٓاَق َقَغ ا ََٓاُق، َؾَقاٌء َىَدَم اً ُع اً َ٘ َي
٤ًٌِؼ، َوَهذَ  ـَ  ٧ِْٟ ٤َم َو٠َ َٕ َاِء.اهَُ َأْو َأَظَرُه َقُْٜف س٠َِْن َى٤َل: إْن َؿ٤َء اهَُ َش َٚ ُٕ ًْ ٦ِ ا َُ  ا َىْقُل َق٤

ْتِؼ،  ِٕ ًْ ُِٚٞؼ ا ْٕ ََٓاُق َواِىٌع، َوَقَغ َهَذا َش ْؾتِْث٤َُٜء، َواً ِٓ ُح ا ِّ َٓ َي ٤ًٌِؽ:  َُ َوَى٤َل 
٤َم. َٕ َُٟف، َوَش ٌَْح٤ َٞئ٦ِ اهَِ ُؾ ِِ َٛ ِل سِ ِٛ َٞ ًْ  َواًَْٜذِر، َوا

٤ سَِنْ  ً٘ ِٞٚ ْٕ َْٞس َش ًَ ِر َوْضُف َىْقًِِف َأَن َهَذا  َٓ ٤ َقَغ َظ ًُ ُدو ْٕ َُ قُن  ُٙ ٤ َي َُ َط  ََن اًَنْ ِٕ ٍط: 
 ُٙ َٞ ـٍ َو ٍر َي٤ِئ ُْ ٤ س٠َِ ً٘ ِٞٚ ْٕ ٤َن َهَذا َش َٙ َدَم َو َٕ ًْ ُؾ ا ِٛ َت َٓ َحْ  ٦ٌَٞ ٤َم َأَزًِ َٕ َٞئ٦ُ اهَِ َش ِِ َُ ُقُضقِد، َو ًْ قُن ا

ـ٤ًٌَِؼ إْن يَ   ٧ِْٟ ْق َى٤َل: َأ ًَ ٤ َيَا  ً٘ ِٞٚ ْٕ َٓ َش  ٤ ً٘ ٞ ِ٘ ُف َقَز َوَضَؾ َحْ ًُ ٤َٜ َىْق ًَ َاُء َوْقَى٤َٜ، َو ًَ ٧َْٟ اً ٤
َاِم  ًَ َاِة، َواً َّ ُؾ اً َْ ٤َِٜٞ َأْو ٌِ َٟ ِْٞف، َوَقَغ  َٚ قَؾك َق ُُ ـْ  ا َق َؾَتِجُدِي إِْن َؿ٤َء اهَُ }َظَؼً

ْؼِ 69]اًٙٝػ:  {َص٤سًِرا َّ ِك اً ْ سَِؽْ ٍِ ْ َي ٤ ِذ  [ َوَصَح اْؾتِْث٤َُٜؤُه َطَتك َ  ًٗ ِٚ ُخْ
 َٓ َقْقِد  ًْ ُْٚػ ِذ ا ، َواْخُ ْؼِ َّ َقْقِد س٤ًِ ًْ ٤ ِذ ا ًٗ ٤َر ُخِْٚ َّ ًَ ْؾتِث٤َِْٜء  ِٓ َٓ ِصَح٦ُ ا ْق ًَ َقْقِد.َو ًْ ا

                                                 
 (.143/ 8اعًٌقط ) (  1
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قٌم.  ُّ ْٕ َُ  َجُقُز، َواًٌَُِٜل 
٤َم  َٕ َُٟف، َوَش ٌَْح٤ ٍء إِِي َو٤ِقٌؾ َذًَِؽ َهًدا}َوَى٤َل ُؾ ْ ٌَ ـَ ًِ ًَ ق ُ٘ [ 23ًٙٝػ: ]ا {َوٓ َش

٤َء اهَُ} َِ ْؾ سِِف 24]اًٙٝػ:  {إِٓ َأْن َي ُّ ْ َحْ ْق َ  ًَ قَل إْن َؿ٤َء اهَُ، َو ُ٘ َٓ َأْن َش [ َأْي إ
ًٜك. ْٕ َُ ِر سِِف  ُْ ـْ ًِْأَ ُٙ َقْقِد َ ْ َي ًْ ِْٚػ ِذ ا ـْ اْخُ ٦ُ اْخََؼِ َق َٟ ٤َٞ  ِص

ـْ َرُؾقِل اهَِ  َٚ  -َوُرِوَي َق ََٚؿ َصَغ اهَُ َق ََٓاٍق َأْو  -ِْٞف َوَؾ ََٚػ سِ ـْ َط َُ ُف َى٤َل:  َٟ َأ
ِْٞف) َٚ ٤ٌَِب.1َقَت٤ٍق، َوَى٤َل: إْن َؿ٤َء اهَُ َوَا ِط٨َْٜ َق ًْ ٌَٟص ِذ ا  (. َوَهَذا 

ُف  َٟ ََٚؿ  -َوُرِوَي َأ ِْٞف َوَؾ َٚ ٤َٞهُ  -َصَغ اهَُ َق ُف ُصْٜ َٚ ـْ اْؾتَْثَٜك َو َُ َنَ (2)َى٤َل:  ِٕ َِٚٞؼ  . َو ْٕ َش
ُف َؿ٤َء ُوُىقَع هَ  َٟ َْٟدِري َأ  َٓ  ٤ َٟ َ ِٕ َُٚؿ ُوُضقُدُه:  ْٕ َٓ ُي ٌِٚٞؼ سَِا  ْٕ ٤َم َش َٕ َٞئ٦ِ اهَِ َش ِِ َٛ ََٓاِق سِ َذا اً

 َٕ َٞئ٦ِ اهَِ َش ِِ َُ  ٧َ ََٓاِق َهْؾ َدَظَؾ َحْ َٜك َأَن ُوُىقَع َهَذا اً ْٕ َُ ٠ْ، َقَغ  َِ ََٓاِق َأْو َ ْ َي ٤َم َأْو اً
 ْ  َ ٠ْ َِ ْ َي  َ ٤ َُ ٤ َؿ٤َء اهَُ َي٤َن، َو َُ ََن  ِٕ ُع:  َ٘ َٓ َي ْ َيْدُظْؾ  ْ َيْدُظْؾ؟ َو٢ِْن َدَظَؾ َوَىَع، َوإِْن َ   َ 

قُ  ًْ ََن ُدُظقَل ا ِٕ : َو ـٍ ٍر َي٤ِئ ُْ ٤ س٠َِ ً٘ ِٞٚ ْٕ َْٞس َش ًَ ٌََلَ َأَن َهَذا  ِؽ، َوسِِف َش َِ ُع س٤ًِ َ٘ ، َوَا َي ـْ ُٙ ُىقِع َي
                                                 

ظِ  ( 1 ْٗ َٚ َذا اً ٤َِٞيُ ى٤ل اًزيٕٚل: ))َهِري٥ٌ ِهَ ْختِ ًِ ـْ َطِدي٨ِ َأُيقَب اً ُِ  ٦ُ َٕ َْرَس ْٕ ـِ ا َٜ ًُ ، َوَرَوى َأْصَح٤ُب اً
ٍل وَ  ِٛ ََٚػ َقَغ َي ـْ َط َُ ََٚؿ، َى٤َل: )) ِْٞف َوَؾ َٚ َر َأَن َرُؾقَل اهَِ َصَغ اهَُ َق َٛ ـِ ُق ـْ اْس ٤َٟوٍِع َق ـْ  ٤َل: إْن َق َ٘

ْٞفِ  َٚ ـْ "َؿ٤َء اهَُ، َوَا ِط٨َْٜ َق ٤َٟوٍِع َق ـْ  ، َوَىْد ُرِوَي َق ـٌ ًَ ِذِي، َوَى٤َل: َطِدي٨ٌ َط ُِ ِظ اًِؽْ ْٗ َٚ ك. سِ َٝ َت ْٟ ، ا
ُف َهْػُ َأُيقَب  َٕ ُؿ َأَطًدا َرَو َٚ ْٕ َٟ  َٓ ْقُىقًو٤، َو َُ َر  َٛ ـِ ُق ـْ اْس ـْ َؾ٤ِ ٍ َق ْقُىقًو٤، َوُرِوَي َق َُ َر  َٛ ـِ ُق ، اْس ٤َِٞيُ ْختِ ًِ اً

ُظ َأِي َداُود وِٞفِ َوَى٤َل إْؾَاِقٞ ْٗ ًَ ك. َو َٝ َت ْٟ ُف، ا ُٕ َٓ َيْرَو  ٤ًٟ ٤َٞ ُف، َوَأْط ُٕ ٤ًٟ َيْرَو ٤َٞ ـُ إْسَراِهَٞؿ: َي٤َن َأُيقُب َأْط : ُؾ ْس
ْد اْؾَتْثَٜك((. ٥ّٟ اًراي٦ ) َ٘  (.234/ 3َو

لِ  (  2 ِٛ َٞ ًْ ْؾتِْث٤َِٜء ِذ ا ِٓ ٤َراِت، َس٤ُب ا َٗ َٙ ًْ  سٚٗظ: (2124) ح (682/ 1) رواه اسـ ٤ُضف ذ ؾٜٜف، يَِت٤ُب ا
٤َُٞه (( ُـ طدي٨ أي هريرة سًٜد صحٞح ُف ُصْٜ َٚ ٤َل: إِْن َؿ٤َء اهَُ َو َ٘ ََٚػ، َو ـْ َط َُ (( . 
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َٞئ٦ِ اهَِ َقَز   ِِ َٛ ََٓاِق سِ ِِٚٞؼ اً ْٕ ُػ َش ًِ ْٗ ُٚقٍم، َوَهَذا ُهَق َش ْٕ َُ ٤َم َهْػُ  َٕ َٞئ٦ِ اهَِ َش ِِ َُ  ٧َ َحْ
ُع  َ٘ ََٓاُق، َوَي ُع اً َ٘ َٓ َي ٤َل:  َ٘ َت٤ِق َو َٕ ًْ ََٓاِق، َوا ـْ َوَرَق َسْلَ اً َُ ـْ ا٤ًَِٜس  ُِ َوَضَؾ، َو

َت٤ُق، َوزَ  َٕ ًْ ََٓاَق ا ََن اً ِٕ َت٤ِق:  َٕ ًْ ََٓاِق، َوُوِضَدْت ِذ ا ٞئ٦َُ ِذ اً ِِ ْ ُشقَضْد اعَْ ُف َ  َٟ َقَؿ س٠َِ
٤َم  َٕ ٦ِ َأَن إَراَدَة اهَِ َش ًَ َتِز ْٕ ْذَه٥ُ اعُْ َُ ِْٞف، َوَهَذا ُهَق  ًَ ُْٜدوٌب إ َُ ْتُؼ  ِٕ ًْ ِع، َوا ُروُه اًَنْ ْٙ َُ

 َٓ َرِب، َواً ُ٘ ًْ ُؼ س٤ِ َٚ َٕ ٤َم َأَراَد ُيَؾ َظْػٍ َشَت َٕ ، َوَأَن اهََ َش ِِ ٤ َٕ ٤ِن، َواعَْ َٙ َٓ س٤ِعَْ ٤َق٤ِت 
َرُف ِذ  ْٕ ْؿ ُي ِٝ ْذَهٌِ َُ َْٓاُن  ٤َِٞرِه، َوُس قِء اْظتِ ًُ ُف ًِ ُٚ َٕ ْٗ َٓ َي ٌُْد َىْد  َٕ ًْ ٌِْد، ُصَؿ ا َٕ ًْ ـْ ا ُِ َوَصَاٍح 

َاِم(( َٙ ًْ ٤ِئِؾ ا ًَ َُ(1). 
ى٤ل: ))وُـ أىر سحؼ وى٤ل إن ؿ٤ء اه ُتّا(( وى٤ل ص٤ط٥ اهداي٦: 

س٢ىراره ))  يٚزُف الىرار(( ٕن آؾتث٤ٜء سِٛٞئ٦ اه إ٤ُ إس٤ٓل أو شٕٚٞؼ: و٢ن ي٤ن 
إول و٘د سٓؾ، وإن ي٤ن اًث٤ي وٙذًؽ، إ٤ُ ٕن الىرار ٓ حتٛؾ اًتٕٚٞؼ س٤ًنط، 

 .(2)أو ٕٟف ذط ٓ يقىػ قٚٞف يا ذير٤ٟ ذ آًاق((
وى٤ل اسـ ٤ُزة شٚخ٤ّٞ: ))اح٤صؾ أن ي٦ٛٚ ))إن ؿ٤ء اه(( إذا دظ٧ٚ قغ 
٤ُ ُتص س٤ًًٚ٤ن وهق إج٤ب يروع طٙٛف، وإذا دظ٧ٚ قغ ٤ُ ٓ ُتص س٤ًًٚ٤ن أو 

 .(3)هق أُر، وٚٞس س٢ج٤ب إذا دظ٧ٚ قغ إُر يروع طٙٛف((
ـ٤ًؼ إن وى٤ل اسـ ؿ٤س: ))إن قٚؼ آًاق سِٛٞئ٦ اه ؾٌح٤ٟف، و٤٘ل: أ٧ٟ 

                                                 
 . (157/ 3سدائع ا٤ًّٜئع ذ شرش٥ٞ اًنائع ) (  1
 (.182/ 3اهداي٦ ذ ذح سداي٦ اعٌتدي ) (  2
 (.282/ 3اعحٞط اًؼه٤ي ذ اًٗ٘ف اًٜٕاي ) (  3
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ؿ٤ء اه: وىع آًاق، و  شٜٕٗف اعِٞئ٦. ى٤ل اسـ اح٤ض٥: ويذًؽ اعائ٦ٙ واجـ  
 .(1)قغ إصح((

قَل  ُ٘ ْثَؾ َأْن َي ُِ ٤َم.  َٕ َٞئ٦ِ اهَِ َش ِِ َٛ ٤َٞ( َأْي اْؾتِث٤ٌَْٜء سِ ُع )ُصْٜ َٗ ( َشْٜ َٓ وى٤ل إًدوي: ))َو
ُٚقِف  ِِٔف س٤ِعَْْح ُٗ َٚ َد َش ْٕ ٤َء اهَُ((اْح٤ًَُِػ َس َِ َٓ َأْن َي  .(2)سِِف: إْن َؿ٤َء اهَُ َأْو إ

وى٤ل ص٤ط٥ اعٝذب: ))وإن ى٤ل: اُرأي ـ٤ًٌؼ، أو قٌدي طٌر، أو هِ قَك 
ـَ يذا إن ؿ٤ء اه، أو سِٛٞئ٦ اه، أو ٤ُ   ي٠ِ اه:   يَّح رٌء  يذا، أو واه ٕوٕٚ

 .(3)ُـ ذًؽ((
٧ْ، َوإِْن َى٤َل وى٤ل اعرداوي: ))َىقْ  َ٘ ُٚ ـَ ٤ًٌِؼ إْن َؿ٤َء اهَُ:  ـَ  ٧ِْٟ ُف ))َوإِْن َى٤َل: َأ ًُ

َط، َوَهَذا اعَْْذَه٥ُ... َوَى٤َل  ْق َىَدَم اًَنْ ًَ ٧ْ(( َوَيَذا  َ٘ ٧ِْٟ ُطَرٌة إْن َؿ٤َء اهَُ: َقَت تِِف: َأ َُ َ ِٕ
 َ ْْ ٤ِم َأ َُ ـْ اْلِ َرِىُل: َأْيَثُر اًِرَواَي٤ِت َق َُف اهَُ  -َد اْخِ ِْ ـْ اْجََقاِب -َر ُف َشَقَىَػ َق َٟ  ... : َأ

ٍد  ُِ ٦َِٞ، َوُهَق َأُسق َط٤ ِٕ ٤وِ َِ ُض اً ْٕ ٤ُه َقُْٜف َس َٙ ََٓاِق، َط ْتُؼ ُدوَن اً ِٕ ًْ ُع ا َ٘ ُف َي َٟ َوُطَِٙل َقُْٜف: َأ
ُه: س٠َِ  ََٓع اعَْْجُد، َوَهْػُ ُف، َوَى َٕ ـْ َشٌِ َُ راِيِّٜٞل، َو َٗ ََد اْلْؾ ْْ ٤ِم َأ َُ ٌَٚط َقَغ اْلِ  -َن َذًَِؽ َه

َُف اهَُ  ِْ  .-َر
ُع  َ٘ ِه٥ِٞ: َي َِٚط، َوَى٤َل ِذ اًَؽْ َٖ ًْ َُٜٞقا َوْضَف ا ٤ِي ِذ ِظَاوِِف، َوَس َ٘ ًْ َوَيَذا َى٤َل ا

َْصحَ  ْٕ ـْ ا ُِ ٤ِن، اْظَت٤َرُه َم٤ََق٦ٌ  َٕ َ٘ َٓ َي ْتِؼ، َوَقُْٜف:  ِٕ ًْ ََٓاُق ُدوَن ا ـْ اً ُِ َُا  ََ ٤ِب، س٤ًَِٜء َقَغ َأ
                                                 

 (.79/ 4اًت٤ج واليٚٞؾ ) (  1

 (.21/ 2ط٤ؿ٦ٞ إًدوي قغ ي٤ٗي٦ ا٥ً٤ًٓ اًرس٤ي ) (  2

 (.19/ 3اعٝذب ذ و٘ف ال٤ُم ا٤ًِوٕل ًِٚػازي ) (  3
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َْيَاِن((  ْٕ ٦ِ ا َٚ  .(1)ُمْ
ى٧ٚ: وم٤ يِٝد ًرأي ا٤ًٝ٘ٗء أن اًتٕٚٞؼ قغ اعِٞئ٦ ذ أىؾ أطقاًف شردد أو 

ِزِم -ؿؽ إن   يٙـ إراس٤: ىقًف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ:  ْٕ َٞ ْٚ : إَِذا َدَق٤ َأَطُدُيْؿ َو
: اً ـَ ًَ ق ُ٘ ٦َ، َوَٓ َي ًَ ٠َ ًْ فُ اعَْ ًَ ِرَه  ْٙ تَ ًْ ُُ َُٟف َٓ  َؿ إِْن ِؿْئ٧َ َو٠َْقِِٜٓك: َو٢ِ ُٝ َٚ(2). 

ُع  ْٓ َ٘ ًْ ٤ َوا َٝ ٦ِ، َوُهَق اْجَُد وِٞ ًَ ٠َ ًْ ـْ آَداِب اًُدَق٤ِء َقْزُم اعَْ ُِ ى٤ل إًراىل: ))وِِٞف َأَن 
٤َم، وَ  َٕ َٞئ٦ِ اهَِ َش ِِ َٛ ِٚؼ َذًَِؽ سِ َٕ ُف ِه٤َ َواْجَْزُم َه٤َ، َوَا ُي ًَ ْٗ َٟ ـُ  ُِ ُد سِِف اع١ُْْ ِٕ ٤ َي َُ إِْن َي٤َن 
٤َم  َٕ ْقًِِف َش َ٘ ٤َم: ًِ َٕ َٞئ٦ِ اهَِ َش ِِ َُ ُف َقَغ  ُ٘ ِٞٚ ْٕ ُف َش ًَ ِٖل  ٌَ ٍء إِِي َو٤ِقٌؾ َذًَِؽ }َيْٜ ْ ٌَ ـَ ًِ ًَ ق ُ٘ َوٓ َش

٤َء اهَُ}[ 23]اًٙٝػ:  {َهًدا َِ ٌُفُ 24]اًٙٝػ:  {إِٓ َأْن َي ُٚ ْٓ ٤ َي َُ  ٤ َُ ـْ اهَِ َوَا  [ َأ ُِ
 َٕ ََٚؾ َذًَِؽ ِذ اْحَِدي٨ِ س٠ََِن اهََ َش ٌِِف...وَق َٚ َٓ ِزُم سِ َٞئ٦ِ اهَِ َسْؾ َجْ ِِ َٛ ُف سِ ُ٘ ِٞٚ ْٕ ُف َش ًَ ِٖل  ٌَ َٓ َيْٜ ٤َم 

َٓ وَِٞا إَذا َي٤نَ  َٞئ٦ِ إ ِِ ِِٚٞؼ س٤ِعَْ ْٕ َت٤ُج ًَِٚت َٓ َحْ ُف  َٟ ٤َُٜه َأ ْٕ َُ ُف، َو ًَ ِرَه  ْٙ ُْٜف َيَت٠ََشك  ُُ ُِ ُٚقُب  ْٓ اعَْ
َر سِرِ  ُْ َ ْٕ ُْٜف َذًَِؽ ا ُِ  ٥ُُٚ ْٓ َا َي َٟ ُف إ َٟ َُٚؿ س٠َِ ْٕ ِْٞف، َوَي َٚ َر َق ُْ َ ْٕ ُػ ا ِٗ َُٞخ ِء، َو ْ ٌَ َو٤ُه إْيَراُهُف َقَغ اً

َْٞس ِهََذا  َٚ ـْ َذًَِؽ، َو ََٜزٌه َق ُُ ٤َم  َٕ ْيَراِه، َوَاهَُ َش ٤َم َٓ َقَغ َؾٌِِٞؾ اْلِ َٕ ُف َش َٟ ًٜك: َو٢ِ ْٕ َُ ِِٚٞؼ  ْٕ اًَت
٤َِٜء  ْٖ ْؾتِ ِٓ ـْ َذًَِؽ َأَن وِِٞف ُصقَرَة ا ِل َق ْٝ ٥ٌَُ اًَٜ ْؿ: َؾ ُٝ ُْ ْٕ ٤ُء. َوَى٤َل َس َِ ٤ َي َُ  َٓ ُؾ إ َٕ ْٗ َٓ َي

ُد ُهَق اعَْْذُيقُر ِذ اْحَِدي٨ِ(( َٛ َت ْٕ ُْٜف، َواعُْ ُِ ُٚقِب  ْٓ ـْ اعَْ  .(3)َق

                                                 
 (س٤ظت٤ّر.125-124/ 9ال٤ّٟف ذ ُٕرو٦ اًراضح ُـ اخاف ) (  1

ُف ) رواه اًٌخ٤ري ذ صحٞحف،يَِت٤ُب  ( 2 ًَ ِرَه  ْٙ ُُ َُٟف َٓ  ٦َ، َو٢ِ ًَ ٠َ ًْ ِزِم اعَ ْٕ َٞ  ح (92/ 8اًَدَقَقاِت، َس٤ُب: ًِ
 . (6339) ( ُـ طدي٨ أٟس هذا اًٚٗظ، وروي أي٤ْ ُـ طدي٨ أي هريرة ح6338)

 ( ستٍف واظت٤ّر . 116/  3ـرح اًتثري٥ ذ ذح اًت٘ري٥ )  (  3
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َٓاي  ًْ َ٘ : ))أي وٚٞ٘ٓع س١ًً٤ال... وا يِؽ ذ اًٌ٘قل، سؾ يًتٞ٘ـ وى٤ل اً
وىقع ُٓٚقسف، وٓ يٕٚؼ ذًؽ سِٛٞئ٦ اه، وإن ي٤ن ٠ُُقًرا ذ مٞع ٤ُ يريد وٕٚف 

 .(1)سِٛٞئ٦ اه((
ٌٍ أخزٚ للنصٔٝ٘ غر التعلٔل:  َمعا

٤ٍٕن ُأظر هػ اًتٕٚٞؼ، يتٖػ احٙؿ ٤ُٕٝ، وُـ  َُ وىد شًتٕٛؾ اعِٞئ٦ ذ 
ذًؽ:ىقًف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ذ دق٤ء زي٤رة اًٌ٘قر))وإ٤ٟ إن ؿ٤ء اه سٙؿ 

 ٓط٘قن((.
ُؾ َهًدا َؿًْٞئ٤  َٕ قُل َأْو ُ٘ َٓ َي ُف  َٟ قٌر س٠َِ ُُ ٠ْ َُ ُف  َٟ :َأَطُدَه٤: َأ ٤ِيَ َٕ َُ ُؾ  ِٛ َت ى٤ل ا٤ًٌضل: ))َحْ

 َٟ َغ َذًَِؽ َى٤َل: َوإِ َٕ قَل إْن َؿ٤َء اهَُ، َو ُ٘ َٓ َأْن َي قَن.إ ُ٘ ِط َٓ ْؿ  ُٙ  ٤ إْن َؿ٤َء اهَُ سِ
٤َم   َٕ ْقًِِف َش َ٘ َِٚح٤ِق َي ِْٓع َقَغ اً َ٘ ًْ َع ا َُ قَل َذًَِؽ  ُ٘ ُؾ: َأْن َي ِٛ َت ِجَد }َوَحْ ًْ ـَ اعَْ ُٚ َتْدُظ ًَ

ِٜلَ  ُِ  .  [27]اًٗتح:  {اْحََراَم إِْن َؿ٤َء اهَُ آ
قُل َذًَِؽ َهْػَ َى٤ـِعٍ  ُ٘ ُؾ: َأْن َي ِٛ َت ُٜقَن  َوَحْ ُِ ١ْ ُُ ُْؿ  ََ ْؿ س٠َِ ُٝ َٗ َِٚح٤ق ِهِْؿ: إْذ َوَص َقَغ اً

ْؿ،  ُٙ ْٞ َٚ َؾ َق َْ َٗ ْؿ َوَيَت ُٙ َ َْ َٜك َذًَِؽ إْن َؿ٤َء اهَُ َأْن َيْر ْٕ َُ قُن  ُٙ َٞ ْؿ، َو ـْ َط٤ِهِ ُِ ٤َِٔهِر  َقَغ اً
ََٚؿ  -َوَىْد َي٤َن اًٌَُِٜل  ِْٞف َوَؾ َٚ تِِف...ُصَؿ َٓ َيْدرِ  -َصَغ اهَُ َق َُ ـْ ُأ ُِ َٓ س٠ََِطٍد  ُؾ سِِف َو َٕ ْٗ ٤ ُي َُ ي 
َد َذًَِؽ  ْٕ َؿ  -ُأْقَِٚؿ َس َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ ـْ  -َصَغ اهَُ َق ُِ ِْٞف َوَقَغ َيثٍِػ  َٚ َؾ سِِف َق َْ َٗ ٤ َش َُ ُف َو ًَ سَِا ُأِقَد 

َٜك َىْقًِِف إْن َؿ٤ءَ  ْٕ َُ  اهَُ: َيَا َؿ٤َء اهَُ. َأْصَح٤سِِف. َوَرَوى اًَداُوِدُي َأَن 
ِْٞف  َٚ تُْؿ َق ُُ  ٤ َُ قُت َقَغ  ُٛ َٟ  ، ِػُ َٖ ُٟ  َٓ ٌَِدُل َو ُٟ  َٓ ٤َُٜه  ْٕ َُ ٤ِؾِؿ اْجَْقَهِرُي:  َ٘ ًْ َوَى٤َل َأُسق ا

                                                 
 ( ستٍف واظت٤ّر . 196 / 9إرؿ٤د ا٤ًًري ًنح صحٞح اًٌخ٤ري )  (  1
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ٌؾ((  َٛ ٤َم، َوُهَق َىْقٌل ُحَْت َٕ  .(1)إْن َؿ٤َء اهَُ َش
)إن(( ذـ٦ٞ، واعٕٜك وى٤ل اسـ إصػ: ))ىٞؾ: ٤ُٜٕه إذ ؿ٤ء اه.وىٞؾ )

ٓط٘قن سٙؿ ذ اعقاو٤ة قغ اليان.وىٞؾ: هق )قغ( اًتؼي واًتٗقيض، ي٘قًف 
ِٜلَ }ش٤ٕم ُِ ِجَد اْحََراَم إِْن َؿ٤َء اهَُ آ ًْ ـَ اعَْ ُٚ َتْدُظ [. وىٞؾ: هق قغ 27]اًٗتح:  {ًَ

َٓ  }اًت٠دب س٘قًف ش٤ٕم: ـَ  َو ًَ ق ُ٘ ءٍ  َش ْ ٌَ َٓ 23َهًدا ) ًَِؽ ذَ  َو٤ِقٌؾ  إِِي  ًِ ٤ءَ  َأنْ  ( إِ َِ  { اهَُ َي
 . (2) (( [24، 23]اًٙٝػ: 

قنَ  : )) وى٤ل اً٘رـٌل: وىقًف ُ٘ ِط َٓ ْؿ  ُٙ ٤َٟ إِْن َؿ٤َء اهُ سِ ٤ (( َوإِ ًٝ  : : حتٛؾ  أوض
ٍء إِِي َو٤ِقٌؾ َذًَِؽ َهًدا )}أٟف اُتث٤ٌل ً٘قل اه ش٤ٕم :  أحدها: ْ ٌَ ـَ ًِ ًَ ق ُ٘ َٓ َش َٓ 23َو ( إِ

٤َء اهَُ َِ ـْ ذًؽ طتك أدظٚف وٞا ٓ 24، 23]اًٙٝػ:  {َأْن َي ُِ ثُِر  ْٙ [ ، و٤ٙن ُي
 سَد ُٜف، وهق اعقت. 

ٌَْؾ أن يٕٚؿ سٛآِل أْن  يٙقَن أراد: إ٤ٟ سٙؿ ٓط٘قن ذ اليان، وي وثاكقفا: ٙقن هذا َى
ْؿ }أُره، يا ى٤ل:  ُٙ َٓ سِ ُؾ ِي َو َٕ ْٗ ٤ ُي َُ ٤ َأْدِري  َُ  [.9]إط٤٘ف:  {َو

ِجَد }ذ اًقاض٥: يا ى٤ل اه ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم: أن يٙقن: اؾتث٤ًٜء  وثالثفا: ًْ ـَ اعَْ ُٚ َتْدُظ ًَ
ِٜلَ  ُِ  و٤ئدُشُف اًتٗقيَض اعٓٚؼ. [. وشٙقنُ 27]اًٗتح:  {اْحََراَم إِْن َؿ٤َء اهَُ آ

و٢ٟف وإْن ي٤ن ىد  -أن يٙقَن أراد: ٓط٘قن سٙؿ ذ هذه ا٦ًٌِٕ٘ اخ٤َص٦ِ:  ورابعفا:
ـُ ه٤  ٤َُْٞيؿ،  -قٚؿ  أٟف يٛقُت س٤عدي٦ِٜ وُيْدَو ٤َٞ َحْ َٟف ىد ى٤ل ًأ٤ّٟر:اعَْح و٢

                                                 
 (.69/ 1اعٜت٘ك ذح اعقـ٠ ) (  1
 (.238/ 4ا٤ًٜٝي٦ ذ هري٥ احدي٨ وإصر ) (  2
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ؿْ   ُٙ ـْ   شَٕل  ًف ا٦ًٌُٕ٘ اًتل يٙ(1)واعََْاُت َم٤َُش قُن و٤ٝٞ إْذ ذاك.وهذا اًقضُف . ًٙ
٤ُٝٚ أىقاٌل ًٕٚائ٤ٜ  .(2)َأْوَم ُـ يِؾ ٤ُ ُذيَِر، وي

وضزم اً٘رـٌل ذ ُقوع آظر س٠ٟف  اؾتث٤ٜء ذ واض٥ ىد أقٚٛف اه ش٤ٕم 
ِٜلَ }سحّقًف س٘قًف:  ُِ ـِ اع١ُْْ ْد َرِيَ اهَُ َق َ٘ [، وسٖػ ذًؽ، وص٤ر 18]اًٗتح:  {ًَ

ِٜلَ }ف ش٤ٕم: هذا آؾتث٤ٜء ي٘قً ُِ ِجَد اْحََراَم إِْن َؿ٤َء اهَُ آ ًْ ـَ اعَْ ُٚ َتْدُظ ]اًٗتح:  {ًَ
27](3). 

أو ))إذ(( يا ذيره اسـ إصػ، وهق (4)ى٧ٚ: أو شٙقن ))إن(( سٕٜٛك ))ىد((
 .(5)ُذه٥ اًٙقوٞل ظاو٤ ًٌٍٚيل

أو اًتٕٚٞؼ:  وُـ يام ا٤ًٝ٘ٗء ذ اؾتٕال اعِٞئ٦ ذ ٤ُٕن أظر هػ آؾتث٤ٜء
ىقل سره٤ن اًديـ سـ ٤ُزة: ))وإذا ى٤ل: ٟقي٧ أن أصقم هدًا  إن ؿ٤ء اه، أو ى٤ل: 

 أصقم هدًا سِٛٞئ٦ اه، وا رواي٦ ذ هذه اع٦ً٠ً قـ أصح٤س٤ٜ.
ى٤ل ؿٛس إئ٦ٛ احٚقاي رْف اه: وو٤ٝٞ ى٤ٞس واؾتح٤ًن: ا٤ًٞ٘س أن ٓ  

يّػ ص٤ئًا: ٕن س٤ٓؾتث٤ٜء شٌٓؾ ا٦ًٜٞ، وذ آؾتًح٤ن يّػ ص٤ئًا: ٕن ىقًف: إن 
                                                 

 (ُـ طدي٨ أي هريرة سًٜد صحٞح.12948(ح)553/ 16رواه أْد ذ ًُٜده ) (  1
 (.521-522/ 1اعٗٝؿ ع٤ أؿٙؾ ُـ شٚخٞص يت٤ب ًُٚؿ ) ( 2
 (.443/ 6ب ًُٚؿ )اعٗٝؿ ع٤ أؿٙؾ ُـ شٚخٞص يت٤ ( 3
/ 34، ش٤ج إًروس ) (1178-1177ا٤ًُ٘قس اعحٞط )ص:  ، (194ئٜر: ا٤ًٞٚٙت )ص:  ( 4

226-227.) 
 (.635-632/ 2ئٜر حّٞؾ اعذهٌل ذ ال٤ّٟف ذ ٤ًُئؾ اخاف ) ( 5
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ؿ٤ء اه ه٤ٜٝ ًٞس قغ ُٕٜك ط٦٘ٞ٘ آؾتث٤ٜء: سؾ هق قغ ُٕٜك آؾت٦ٟ٤ٕ، وـ٥ٚ  
ؾتث٤ٜء س٘قًف إن ٟقى أن يٗٓر هدًا، إن دقل إم اًتقوٞؼ طتك ًق أراد سف ط٦٘ٞ٘ آ

 .(1)دققة، وإن   ُيدع ًّقم، ٓ يّػ ص٤ئًا هذه ا٦ًٜٞ، وإن   ُيدع((
وى٤ل ذ اًروو٦: ))اًيب اًث٤ي، اًتٕٚٞؼ س٤عِٞئ٦: و٢ذا ى٤ل: أ٧ٟ ـ٤ًؼ إن 

ُٟٔر: إن ؾ٧ٌ٘ ا٦ًٛٚٙ إم ٤ًًٟف ًتٕقده ه٤ يا هق  ىّد اًتؼك ، أو إدبؿ٤ء اه، 
سذير اه ش٤ٕم، أو الؿ٤رة إم أن إُقر ي٤ٝٚ سِٛٞئ٦ اه ش٤ٕم و  يّ٘د ش٤ٕ٘ٞٚ 
ح٤٘٘،   ي١صر ذًؽ ووىع آًاق. وإن ىّد اًتٕٚٞؼ ط٦٘ٞ٘،   شٓٚؼ قغ اعذه٥، 

 .(2)وُٜٝؿ ُـ طٙك ىقٓ آظر، واًتٗريع قغ اعذه٥((
ِد اً ّْ َ٘ ٤ ًق ؾٌؼ ذًؽ إم ٤ًًٟف ًتٕقده وى٤ل اًِٞخ زيري٤: ))َوَظَرَج سِ َُ ِِٚٞؼ  ْٕ َت

َِٚٞؼ  ْٕ َد اًَت َّ َْٚؿ َهْؾ َى ْٕ ٤َم، َأْو َ ْ َي َٕ َك، َأْو َأَن يؾ رء سِٛٞئ٦ اه َش َد سِِف اًَتَؼُ َّ سِِف، َأْو َى
 ْٟ ِٓ ِِٚٞؼ:  ْٕ ُُٚؼ، َوإِْن َي٤َن َوَوَع َذًَِؽ ًَِٚت ْٓ ٤َ َش ََ ََٚؼ: َو٢ِ ـْ ، َأْو َأ َٓ ِدِه ،َيَا َأَن َأْو  ّْ ٤ِء َى َٗ تِ

ِدِه(( ّْ ـْ َى ُِ َٓ ُسَد  ْقُوقٌع ًِْإِْظَراِج، َو َُ ْؾتِْث٤ََٜء  ِٓ  .(3)ا
َِٚٞؼ َأْو  ْٕ َد اًَت َّ ْق َى٤َل: َزَوْضُتَؽ إْن َؿ٤َء اهَُ َوَى ًَ وى٤ل ذ ُٖٜل اعحت٤ج: ))َو

َك، َأْو أَ  َد اًتََؼُ َّ َح، َوإِْن َى ِّ َؼ َ ْ َي َٚ ـْ َٞئ٦ِ اهَِ َأ ِِ َٛ ٍء سِ ٤َم  -َن ُيَؾ َرْ َٕ  .(4)َصَح(( -َش
٤ِِٟف  ًَ ٧ْ إَم ًِ َ٘ ٌَ َِٚٞؼ س٠َِْن َؾ ْٕ َٞئ٦ِ اًَت ِِ ْد س٤ِعَْ ِّ ْ٘ ْ َي وى٤ل ذ ُقوع آظر: ))َو٢ِْن َ 

                                                 
 (.381-382/ 2اعحٞط اًؼه٤ي ذ اًٗ٘ف اًٜٕاي ) (  1
 (.88/ 6روو٦ ا٤ًًٌٓل ) (  2
 (.94/ 2وتح اًقه٤ب سنح ٩ُٜٝ آًاب ) (  3

 (.231/ 4ُٖٜل اعحت٤ج إم ُٕرو٦ ٤ُٕي أ٤ًٗظ اع٤ٜٝج ) (  4
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ََٓاِق، أَ   ـْ اً ُِ َراِغ  َٗ ًْ َد ا ْٕ َدَه٤ َس َّ ََدُب، َأْو َى ْٕ ُقِدِه ِه٤َ َيَا ُهَق ا َٕ َك، َأْو ًَِت َد ِه٤َ اًَتَؼُ َّ ْو َى
ْق  ًَ : َوَىَع، َوَيَذا  َٓ َِٚٞؼ َأْو  ْٕ َد اًَت َّ َْٚؿ َهْؾ َى ْٕ ْ َي ٤َم، َأْو َ  َٕ َٞئ٦ِ اهَِ َش ِِ َٛ ٍء سِ َأَن ُيَؾ َرْ

 َ ِٕ ِرِق:  ْٖ َت ًْ ْؾتِث٤َِْٜء اعُْ ِٓ َْٞس َهَذا َي٤ ًَ ْؿ، َو ِٝ ُِ َت٣َ َيَا ْ٘ ُُ ََٚؼ، َيَا ُهَق  ـْ َن َذًَِؽ َيَاٌم َأ
عُ  َ٘ َٓ َي ََٓاُق، َوَىْد  ُف اً َٕ َُ ُع  َ٘ ُف َي َٟ َْٜتٌِٔؿ، َوَأ ُُ َٞئ٦ِ  ِِ ُِٚٞؼ س٤ِعَْ ْٕ َْٜتٍِٔؿ، َواًَت ُُ َت٤َِٜىٌض َهْػُ   َيَا ُُ

ا ِظ َواْىِؽَ ْٗ َٚ ٤ٌَِر اً ٤ِت ِذ اْقتِ َ٘ ِٞٚ ْٕ َٞئ٦ِ َؾ٤ِئُر اًَت ِِ ِِٚٞؼ س٤ِعَْ ْٕ َرَر، َوَي٤ًَت َ٘ ِد((َش ّْ َ٘ ًْ  .(1)ِن ا
َد  َّ ٤َم، َو٢ِْن َى َٕ ٤َٟ َص٤ِئٌؿ َهًدا، إْن َؿ٤َء اهَُ َش ْق َى٤َل: َأ ًَ  :٤ َٝ ْٜ ُِ وى٤ل اعرداوي: ))َو

٤ َ٘ ًْ ْد. َذَيَرُه ا ًُ ْٗ ْ َش  َ َٓ َُٞتُف، َوإِ َدْت ِٟ ًَ ِد: َو ّْ َ٘ ًْ ْزِم َوا َٕ ًْ ُدَد ِذ ا َؽ َواًَؽَ َِ َٞئ٦ِ اً ِِ ِي س٤ِعَْ
َُٚف ِذ ا ْٕ َد َأَن وِ َّ َا َى َٟ ُف إ َٟ َ ِٕ ُروِع:  ُٗ ًْ ِْٞف ِذ ا َٚ َ َق ٍَ ُٜقِن، َواْىَت ُٗ ًْ ٍٞؾ ِذ ا ِ٘ ـُ َق ِِٚٞؼ، َواْس ْٕ ًَت

ـٌ إْن َؿ  ُِ ١ْ ُُ  ٤ َٟ ْقًِِف: ))َأ َ٘ يَاُن سِ ُد اْلِ ًُ ْٗ َٓ َي ِػِه. َيَا  ًِ ْٞ ِف َوَش ِ٘ َٞئ٦ِ اهَِ َوَشْقوِٞ ِِ َٛ ْقِم سِ َّ ٤َء ًِٚ
َٓ اهَُ ٤ٌََداِت:  ِٕ ًْ قُل ِذ َؾ٤ِئِر ا ُ٘ َٟ ٤ِي: َوَيَذا  َ٘ ًْ ِدٍد ِذ اْح٤َِل. ُصَؿ َى٤َل ا َؽَ ُُ ٤َم(( َهْػَ  َٕ  َش

))٤ َٝ َٞتِ َٞئ٦ِ ِذ ِٟ ِِ ُد سِِذْيِر اعَْ ًُ ْٗ  .(2)َش
 هذا ط٤صؾ ٤ُ ذير ذ ُٕٜك اعِٞئ٦ اًتل ي٘ع اًتٕٚٞؼ ق٤ٝٞٚ.

امعاىٕ ٓستعنلَا احدثٌْ عيد تعلٔل بكٕ بعد ٍذا أٌ ىتساٛل: أٖ ٍذِ 
 احكه علٙ امصٔٝ٘؟

واجقاب يتْح إن ؿ٤ء اه ُـ ظال رب إُث٦ٚ وَؾْقق اًٜاذج اًتل 
 شِٝد ٓؾتٕآهؿ وشٍو٤هؿ اًتل شُٜؿ قـ اظت٤ٞراهؿ.

                                                 
 (.489/ 4ُٖٜل اعحت٤ج إم ُٕرو٦ ٤ُٕي أ٤ًٗظ اع٤ٜٝج ) (  1
 (.297-296/ 3ال٤ّٟف ذ ُٕرو٦ اًراضح ُـ اخاف) (  2
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وٓ ٟٕرف قغ وضف اًتحديد أول ُـ اؾتٕٛؾ ق٤ٌرة آؾتث٤ٜء ذ احٙؿ قغ  
 ه(.241وضدت ذ يام ال٤ُم أْد )شقذ:احدي٨، وإن 

ًْقُوقء ُـ ُحُقم  وٗل ٤ًُئؾ ال٤ُم أْد رواي٦ اسٜف قٌد اه: ))ُؾئَِؾ أي َقـ ا
َاة ُـ ُحُقم  َّ ًْقُوقء ًٚ ُْٜف.َطدص٤َٜ َى٤َل: َؾ٧ً٠َ أي َقـ ا ُِ سِؾ؟َى٤َل: ٟٕؿ، يَتَقَو٠  اْلِ

٤َل:  َ٘ َؼاء َوَطِدي٨ َض آسؾ؟ َو ًْ ٤َم.َطِدي٨ ا َٕ ٤ َصِحٞح إن َؿ٤َء اه َش ًٕ َرة َمِٞ ُٛ  ٤سر سـ َؾ
٤َٞن َقـ ط٥ٌٞ اْسـ أي َص٤س٧  ْٗ ـَطدص٤َٜ َى٤َل َطدصِٜل أي َطدص٤َٜ َويِٞع َقـ ُؾ َٛ  َق
سِؾ(( َٓ ّٟك ِذ ٤ٌُرك اْلِ سِؾ َو َتَقَو٠ ُـ ُحُقم اْلِ َٟ َرة َى٤َل: ُي٤َٜ  ُٛ  .(1)ؾٛع َض٤سر سـ َؾ

 ه(. 316م أي ققا٦ٟ)شقذ:صؿ ُوضدت ذ يا
ـُ  ٤ اْس َٟ ٍْٞد،  ـُ ُرَؿ ٤َٟ َداُوُد ْس ِد،  َٛ َّ ٌِْد اً ـُ َق ى٤ل ذ ًُتخرضف: ))َطَدَص٤َٜ َقِكُ ْس
ـِ  ِٞد ْس ِٕ ـْ َؾ ٦ََٞ، َق ِِ ـُ َأِي َوْط ُر ْس َٗ ْٕ ـُ ِدي٤ٍَٜر، َوَض ُرو ْس ْٛ ـْ َرُضٍؾ، َوَق ٤َٟ َأُيقُب، َق  ،٦ََٞ َٚ ُق

ـِ ا ،، َق ٌَْػٍ َرَو٦َ ُض َٕ َؿ سِ َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ َع اًٌَِِٜل َصَغ اهُ َق َُ  ٤ ًٗ ٤ٌٍَس، َأَن َرُضًا َي٤َن َواِى ـِ َق ْس
ِْٞف  َٚ ٤َل َرُؾقُل اهَِ َصَغ اهُ َق َ٘ َْٟحَق َهَذا، َو  ٦ً َٛ ْتُف، َأْو َى٤َل َيِٚ َّ َٕ تِِف َو٠َْى َٚ ـْ َراِط َع َق ِ ٍُ َو

ُٚقُه سَِاٍء وَ  ًِ ََٚؿ: اْه ُف َوَؾ َٟ ُروا َرْأَؾُف، َو٢ِ ِٛ َٓ ُخَ ِْٞف، َو ُٜقُه ِذ َصْقَس ِٗ ُٓقُه، َوَي ِٜ َٓ ُحَ ِؾْدٍر، َو
َظُر:  ْٔ ٤ًٞ، َوَى٤َل ا ٌِ َٚ ُُ َظُر:  ْٔ ٌِل، َوَى٤َل ا َٚ ٤: ُي ٦ِ. َى٤َل: َوَى٤َل َأَطُدُمَ َُ ٤َٞ ِ٘ ًْ ٨ُ َيْقَم ا َٕ ٌْ ُي

ـْ أَ  ٦ََٞ، َق َٚ ـُ ُق ًٌِدا. َرَواُه اْس َٚ ، َوِذ َطِدي٨ِ ُُ ٌَْػٍ ـِ ُض ِٞد ْس ِٕ ـْ َؾ ٌِْئ٧ُ َق ُٟ ُيقَب َى٤َل: 
ـْ  ـُ َزْيٍد، َق ٤َُد ْس َْ َٓ َرْأَؾُف. َرَوى  ُف َو َٝ ُروا َوْض ِٛ َٓ ُخَ ـِ ِدي٤ٍَٜر: َو ِرو ْس ْٛ ـْ َق اًَثْقِرِي، َق

ُٓقُه. َوَط  ِٜ َٓ ُحَ ِْٞف َو ُٜقُه ِذ َصْقَس ِٗ ٍرو َوَأُيقَب: َوَي ْٛ ـْ َق اِئَٞؾ، َق ـْ إِْهَ ِْٞد اهَِ، َق ٌَ ِدي٨ُ ُق
                                                 

 (.59(رىؿ)18)ص:  (  1
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ِٚؿٌ   ًْ ُُ ، َأْظَرَضُف  ٌَْػٍ ـِ ُض ِٞد ْس ِٕ ـْ َؾ قٍر، َق ُّ ْٜ ِؿ،  (1)َُ َٙ ـِ اْحَ قٍر، َق ُّ ْٜ َُ ُه، َوَطِدي٨ُ  َوَهْػُ
َِرُضقُه،  ُُ  ْ ٍٞد َ  ِٕ ـْ َؾ َِٚؿ وِ َوُهَق ِقِْٜدي إِْن َؿ٤َء اهَُ َصِحٌٞح َق ٤ ُي َُ ِٞف، َوَأَط٤ِدي٨ُ ، ِزَي٤ٌد 

٤ ِقِْٜدي،  ًْ ِرْضُف َأْي َ ُُ ٍر َ ْ  َٓ  (.2(()َوُهَق َصِحٌٞح إِْن َؿ٤َء اهََُُ
 ه(.322صؿ ذ يام إً٘ٞك)شقذ:

ـُ  ٤ َطَدَص٤َٜ سِِف ُيقُؾُػ ْس َُ و٤ل ذ شرم٦ أصٌغ ُقم قٛرو سـ طري٨: ))َوَطِديُثُف 
ـُ إِ  ـْ َيِزيَد َى٤َل: َطَدَص٤َٜ َطَج٤ُج ْس َُٟس، َق ـُ ُيق ك ْس ًَ َْزَرِق َى٤َل: َطَدَص٤َٜ ِقٞ ْٕ ـِ ا ْسَراِهَٞؿ ْس

ـِ ُطَرْي٨ٍ َى٤َل:  ِرو ْس ْٛ ـْ َق ـِ ُطَرْي٨ٍ َق ِرو ْس ْٛ ْقَم َق َُ ٌََغ  ـِ َأْص ـِ َأِي َظ٤ًٍِد، َق إِْؾَاِقَٞؾ ْس
رَ  ْ٘ َؿ َي َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ ُع َصْقَت اًٌَِِٜل َصَغ اهُ َق َٛ َداِة َي٠َِي َأْؾ َٖ ًْ ُؿ }ُأ ِذ َصَاِة ا ًِ َوَا ُأْى

ـُ َأِي َظ٤ًٍِد 16]اًتٙقير:  {س٤ِْخَُٜسِ  َِٜس.َوَرَوى َهَذا اْحَِدي٨َ إِْؾَاِقُٞؾ ْس ُٙ ًْ َقاِر ا [ اْجِ
قَ  ًْ ـِ ا قِدُي، َق ُٕ ًْ ٌر، َواعَْ َٕ ًْ ُِ ـِ ُطَرْي٨ٍ، َوَرَواُه  ِرو ْس ْٛ ـْ َق يٍع، َق ـِ َهِ َقًِِٞد ْس ًْ ـِ ا ًِِٞد َق

ْجِر  َٗ ًْ َرُأ ِذ ا ْ٘ َؿ َي َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ ٧ُ اًٌََِٜل َصَغ اهُ َق ْٕ ِٛ ـِ ُطَرْي٨ٍ،  َؾ ِرو ْس ْٛ ـْ َق يٍع، َق ـِ َهِ ْس
َس } َٕ ًْ ِْٞؾ إَِذا َق َٚ  .(3)َو٤ْحَِدي٨ُ َصِحٌٞح إِْن َؿ٤َء اهَُ(([.17]اًتٙقير:  {َواً

ٟ٘ؾ قـ اًٌخ٤ري ىقًف: ))ذ وى٤ل ذ شرم٦ قٌد اعٚؽ سـ قٌد اعٚؽ، وىد 
ـُ  ُٞد ْس ِٕ ـُ إِْؾَاِقَٞؾ َى٤َل: َطَدَص٤َٜ َؾ ُد ْس َٛ طديثف ٟٔر((: ))َوَهَذا اْحَِدي٨ُ َطَدَص٤َُٜه ُحَ
ٌِْد اعَِِْٚؽ،  ـَ َق ٌَْد اعَِِْٚؽ ْس ـُ اْح٤َِرِث، َأَن َق ُرو ْس ْٛ ِي َق ـُ َوْه٥ٍ، َأْظَؼَ قٍر، َطَدَص٤َٜ اْس ُّ ْٜ َُ

                                                 
٤َت )صحٞح ًُٚؿ، يَِت٤ُب اْح٩َِ  (  1 َُ ُؾ س٤ِعُْْحِرِم إَِذا  َٕ ْٗ ٤ ُي َُ  (.1226( ح )865/ 2، َس٤ُب 
 (.3118(ح)274/ 2ًُتخرج أي ققا٦ٟ ) (  2
 (.129/ 1ا٤ًْٕٗء اًٌٙػ ) (  3
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ـْ َضِدِه، َطدَ   ِف، َق ِٛ ـْ َأسِِٞف َأْو َق ٍد، َق َٛ ـِ ُحَ ٤ِؾِؿ ْس َ٘ ًْ ـِ ا ـِ َأِي ِذْئ٥ٍ، َق ٥ِ ْس َٕ ّْ ـِ اعُْ َصُف َق
ـْ  ُِ ِػ  ّْ ٦َ اًِٜ َٚ ْٞ ًَ ٤َم  َٕ ٤ٌََرَك َوَش ََٚؿ َى٤َل: َيِْٜزُل اهَُ َش َِْٚٞف َوَؾ ـْ َرُؾقِل اهَِ َصَغ اهُ َق َق

 ًَ ٤ٌََن إَِم اً ْٕ ٌك س٤ِهَِ.َؿ ْنِ ُُ ٌِِف َؿْح٤َُٜء َأْو  ْٚ ٤ًٟ ِذ َى ٤ ًَ ْٟ َٓ إِ ٍس إِ ْٗ َٟ ِؾ  ُٙ ُر ًِ ِٗ ْٖ َٞ ٤َٞ َو ْٟ  َاِء اًُد
٤ ًٌِل، َواًِرَواَي٦ُ ِذ اًُُٜزوِل  َٝ ٤ٌََن َأَط٤ِدي٨ُ وِٞ ْٕ ـْ َؿ ُِ ِػ  ّْ ٦ِ اًِٜ َٚ ْٞ ًَ َوَر اًُُٜزوِل ِذ 

٦ٍ َأَط٤ِدي٨ُ َص٤سِتَ  َٚ ْٞ ًَ ٤ إِْن َؿ٤َء ِذ ُيِؾ  َٝ ٦ٌ وِٞ َٚ ٤ٌََن َداِظ ْٕ ـْ َؿ ُِ ِػ  ّْ ٦ُ اًِٜ َٚ ْٞ َٚ ٦ٌ ِصَح٤ٌح، َو
 .(1)اهَُ((

 ه(.385صؿ ذ يام اًدارىٜٓل)شقذ:
َْزَواِج اًٌَِِٜل  ِٕ ُف ُوِرَض  َٟ َر َأ َٛ و٘د ؾئؾ قـ طدي٨ ٥ُّٕ سـ ؾٕد، قـ ُق
َِٚػ  ٤َل: ))َيْرِويِف َأُسق إِْؾَح٤َق َواْظُت َ٘ ٍف؟ َو َٓ ُة آ ٍف َقَنَ َٓ ُة آ ََٚؿ َقَنَ ِْٞف َوَؾ َٚ َصَغ اهَُ َق

ـْ  َِٓرٌف، قـ أي إؾح٤ق، قـ ٥ُّٕ سـ ؾٕد، َق ُُ ُف  َقُْٜف: َوَرَواُه  َٕ َر َوَش٤َس َٛ ُق
َر، و  يًؿ  َٛ ـْ ُق ِض َأْصَح٤سِِف َق ْٕ ـْ َس ـْ َأِي إِْؾَح٤َق، َق ُش، َق َٛ َْق ْٕ اِئُٞؾ.َوَرَواُه ا إِْهَ

٤َم((أطدا. َٕ اِئَٞؾ َصِحٌٞح إِْن َؿ٤َء اهَُ َش َِٓرٍف َوإِْهَ ُُ  .(2)وىقل 
 ه(.425صؿ ذ يام اح٤يؿ)شقذ:
ـْ أَ  ـْ َأِي ُهَرْيَرَة، َطَدَص٤َُٜه َأُسق ى٤ل: ))َوَىْد ُرِوي َق ٤ٍر، َق ًَ ـِ َي ِٞد ْس ِٕ ٤ٌَِب َؾ ِي اْحُ

٦َ، َص٤َٜ  َٛ َٚ ـُ َأِي َؾ ُرو ْس ْٛ ُل، َص٤َٜ َق ِٛ َْٚخ ك اً ًَ ـُ ِقٞ َُد ْس ْْ قَب، َص٤َٜ َأ ُ٘ ْٕ ـُ َي ُد ْس َٛ ٤ٌَِس ُحَ َٕ ًْ ا
ـِ ُحَ  ـْ إِْسَراِهَٞؿ ْس ٌِْد اهَِ، َق ـُ َق ـْ َأِي َصَدَى٦ُ ْس ٤ٍر، َق ًَ ـِ َي ِٞد ْس ِٕ ـْ َؾ ٤ِرِي، َق َّ ْٟ َ ْٕ ٍد ا َٛ

                                                 
 (.29/ 3ا٤ًْٕٗء اًٌٙػ ) (  1

 (.229/ 2قٚؾ اًدارىٜٓل = إًٚؾ اًقاردة ذ إط٤دي٨ اًٌٜقي٦ ) (2
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ـِ َظِِٚٞٚ   ََٚؿ: اعَْْرُء َقَغ ِدي ِْٞف َوَؾ َٚ ِف ُهَرْيَرَة، َرِيَ اهَُ َقُْٜف َى٤َل: َى٤َل َرُؾقُل اهَِ َصَغ اهُ َق
٤ًَِْؾ. ُُ ـْ  َُ ْر َأَطُدُيْؿ  ُٔ َْٜٞ ْٚ ٤ٌَِب َص  َو ٤َم، َوَ ْ َطِدي٨ُ َأِي اْحُ َٕ ِحٌٞح إِْن َؿ٤َء اهَُ َش

ِرَض٤ُه(( َ ُُ(1). 
 ه(.458صؿ ذ يام اًٌٞٝ٘ل)شقذ:

٤َٟ َأُسق َقِغٍ اًُروْذَس٤ِرُى  ٍر َطَدَص٤َٜ َأُسق  ى٤ل: ))َأْظَؼَ ْٙ ـُ َس ُد ْس َٛ ٍر : ُحَ ْٙ ٤َٟ َأُسق َس َأْظَؼَ
ٌِْد اهَِ اْح٤َوُِظ  ٤َٟ َأُسق َق ـُ إِْسَراِهَٞؿ َطَدَص٤َٜ إِْؾَاِقُٞؾ ح َوَأْظَؼَ قُب ْس ُ٘ ْٕ َداُوَد َطَدَص٤َٜ َي

ْدُل َطَدَص٤َٜ إِْسَراِهُٞؿ سْ  َٕ ًْ ـُ َيِزيَد ا ُد ْس َٛ ِٟك ُحَ ـُ إِْسَراِهَٞؿ َأْظَؼَ قُب ْس ُ٘ ْٕ ـ٥ًٍِ٤َ َطَدَص٤َٜ َي ـُ َأسِك 
ـِ َطٍِٙٞؿ  َِٟس ْس ـْ َأ ـِ َق ًَ ـِ اْحَ ُُٟس َق ٦ََٞ َطَدَص٤َٜ ُيق َٚ ـُ ُق اًَدْوَرِىُك َطَدَص٤َٜ إِْؾَاِقُٞؾ اْس

ـْ ِزَي٤ٍد  ُِ َُٟف َظ٤َف  ٌِِك : َأ َْ ـْ زِ  -اً ُِ ـِ ِزَي٤ٍد َى٤َل َأُسق َداُوَد ِر ِرَواَيتِِف  َو٠ََشك  -َي٤ٍد َأِو اْس
٤َل : َي٤ َوَتك َأَٓ ُأَطِدُصَؽ َطِديًث٤؟ َ٘ ُف َو ًَ  ٧ٌُْ ًَ َت ْٟ ٌَِٜك َو٤ ًَ َك َأَس٤ ُهَرْيَرَة َى٤َل : َوَٜ ِ٘ َٚ  اعَِْدي٦ََٜ َو

ـْ َرُؾقِل اهَِ ٌُُف َذَيَرُه َق ًِ ُُٟس َوَأْط َُؽ اهَُ. َى٤َل ُيق َْ ٧ُْٚ : َسَغ َيْر صغ اه قٚٞف - َى٤َل ُى
َاُة ، َى٤َل  -وؾٚؿ َّ ُؿ اً ـْ َأْقَاِهِ ُِ  ٦ِ َُ ٤َٞ ِ٘ ًْ ٤ ُح٤ََؾ٥ُ ا٤ًَُٜس سِِف َيْقَم ا َُ َى٤َل : إَِن َأَوَل 

٤؟ وَ  َٝ َّ َ٘ َٟ ٤ َأْم  َٝ َ ٌِْدى َأَم ُُٔروا ِر َصَاِة َق ْٟ َُٚؿ : ا تِِف َوُهَق َأْق َٙ قُل َرُس٤َٜ َقَز َوَضَؾ عََِاِئ ُ٘ ٢ِْن َي
ـْ  ُِ ٌِْدى  َٕ ُُٔروا َهْؾ ًِ ْٟ ًْٞئ٤ َى٤َل : ا ٤ َؿ َٝ ْٜ ُِ َص  َ٘ َت ْٟ ٦ً ، َوإِْن َي٤َن ا َُ ُف َش٤ ًَ  ٧ٌَْ ٦ً ُيتِ َُ ٧َْٟ َش٤ َي٤
ُقِقِف. ُصَؿ ُش١َْظُذ إَْقَاُل  َٓ ـْ َش ُِ َتُف  َْ ٌِْدى َوِري َٕ ُقٌع َى٤َل : َأِمُقا ًِ َٓ ُف َش ًَ ُقٍع ، َو٢ِْن َي٤َن  َٓ َش

ْؿ .َقَغ  ُٙ  َذًِ
                                                 

 (.189/ 4)اعًتدرك قغ اًّحٞحل  (  1
 (.15/ 15وىد شٌٕ٘ف اسـ طجر ى٤ئا: ))يّا: وّدى٦ وٕٞػ، وؿٞخف جٝقل((. إح٤ف اعٝرة )
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٤َٟ َأُسق َقِغٍ اًُروذْ   ـُ َداَؾ٦َ َطَدَص٤َٜ َأُسق َداُوَد َطَدَص٤َٜ  َوَأْظَؼَ ِر ْس ْٙ ٤َٟ َأُسق َس َس٤ِرُى َأْظَؼَ
ـْ  ـْ َسِٜك َؾٍِٚٞط َق ُِ ـْ َرُضٍؾ  ـِ َق ًَ ـِ اْحَ ٍْٞد َق َ ُْ ـْ  ٤ٌَد َق َْ ـُ إِْؾَاِقَٞؾ َطَدَص٤َٜ  قَؾك ْس ُُ

ـِ اًٌَِِٜك  َأسِك ُهَرْيَرةَ  َْٟحَقُه. َهَذا َطِدي٨ٌ َىِد  -صغ اه قٚٞف وؾٚؿ-َرِىَ اهَُ َقُْٜف َق
ـْ َأْوُضٍف َيثَِػٍة ،  ُِ ـِ  ًَ ٤َم اْظُتَِٚػ وِِٞف َقَغ اْحَ َٕ ٤ إِْن َؿ٤َء اهَُ َش َٝ ٤َٟ َأَصُح ٤ َذَيْر َُ  .(1)((َو

 ه(.459صؿ ذ يام اِح٤َٜئل )شقذ:
ـِ َراِؿِد ى٤ل: ))ص٤ٜ أَ  قَؾك ْس ُُ ـِ  َقًِِٞد ْس ًْ ـِ ا ـِ ْس ًَ ـُ اْحَ َقَه٤ِب ْس ًْ ٌُْد ا ْلِ َق ًَ ُسق اْحُ

ـُ  ُد ْس َٛ ٍر ُحَ ْٙ ِِٔف َى٤َل أس٤ٜ َأُسق َس ْٗ ًَ ـْ  ُِ ًِْٙاِيُ  ٌِْد اهَِ ا ـِ َق ِٞد ْس ِٕ ـِ َؾ ـِ َيِزيَد ْس َِٚػ ْس ـِ َظ ْس
ٌِْد اعَْ  ـِ َق ِد ْس َٛ ـِ ُحَ ـِ ُظَرْيِؿ ْس ـُ َقَاِر ْس ٤ُم ْس َِ ِْٞكُ ِىَراَءًة قٚٞف ى٤ل: ص٤ٜ ِه َ٘ ُٕ ًْ ْرَواَن ا َُ ـِ  ِِٚؽ ْس

ـِ إَْقَرِج  ٤َِٟد َق ٍَٟس َى٤َل َطَدَصِٜل َأُسق اًِز ـُ َأ ٤ًُِؽ ْس َُ َة اًًٚٛل ى٤ل: ص٤ٜ  َْٞنَ َُ ـِ  ْػِ ْس َّ ُٟ
ـْ َأِي ُهَرْيَرَة َأَن َرُؾقَل اهَِ َصَغ اهَُ اِة  َق َّ ََٚؿ َى٤َل: إَِذا اْؿتََد اْحَُر َو٠َْسِرُدوا س٤ًِ ِْٞف َوَؾ َٚ َق

ََٜؿ. َٝ ِْٞح َض ـْ َو ُِ  َو٢َِن ِؿَدَة اْحَِر 
ـِ َأِي  ٤ًِِؽ ْس َُ ـِ  َِٟس ْس ـُ َأ ٤ًُِؽ ْس َُ ٌِْد اهَِ  ـْ َطِدي٨ِ َأِي َق ُِ َهَذا َطِدي٨ٌ َصِحٌٞح 

ٌَِحِل َطِِٚٞػ سَ  ٍر إَْص ُِ ـِ َذْيَقاَن اعَِْديِِٜل َق٤ ٌِْد اهَِ ْس ٤َِٟد َق ـْ َأِي اًِز ـْ ُىَرْيٍش َق ُِ ٍْٞؿ  ِٜل َش
ـْ َأِي ُهَرْيَرَة. َز إَْقَرِج َق ُُ ـِ ُهْر ـِ ْس َ ْْ ـْ َأِي َداُوَد َقٌِْد اًَر  َق

ُرٍق. َوَأْظرَ  ـُ ـْ ِقَدِة  ُِ ٌِٚؿ َهَذا اْحَِدي٨َ  ًْ ُُ ٌَُخ٤ِرُي َو ًْ َذا اِلْؾ٤َِٜد َأْظَرَج ا ُضقا ِهَ
َذا اِلْؾ٤َٜدِ  ِْرُضقُه ِهَ ُُ ـْ َ ْ  ِٙ ًَ  .(2)َوُهَق َصِحٌٞح إن ؿ٤ء اه ش٤ٕم(( َأَط٤ِدي٨َ َو

                                                 
 . (386/ 2اًًٜـ اًٙؼى ) (  1
 [.212] -222 ح (1237/ 2وقائد اح٤ٜئل = اح٤ٜئ٤ٞت ) (  2
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 ه(.463صؿ ذ يام اسـ قٌد اًؼ)شقذ: 
َْٞس  ًَ ـْ  َأَطدٌ  ى٤ل سٕد أن أورد أصر ج٤هد )) ِؼ  ُِ ْٚ َٓ   اهَ َظ ـْ  ُي١َْظذُ  إِ  َىْقًِفِ  ُِ

كُ  َٓ  َوُيْؽَ َْٚٞفِ  اهَُ َصَغ  اًٌََِٜل  إِ َٚؿَ  َق ـُ  َوَؾ ًَ (( ُـ قدة ـرق قـ اسـ ق٦ٜٞٞ: ))َواَوَؼ اْحَ
ـُ  ُؿ اْس ُٝ َٗ ًَ ـِ َوْه٥ٍ ِذ إِْؾ٤َِٜد َهَذا اْحَِدي٨ِ، َوَظ٤ َْقَغ ْس ْٕ ٌِْد ا ـُ َق ُُٟس ْس ، َوُيق َراِيُ َٗ اًَزْق

َر. َٛ ٦ََْٜٞ َهَذا َثْلِ َصِحٌٞح إِْن َؿ٤َء اهََُويَِا اْحَِديَأِي ُق َٞ ـِ ُق قَن ِقَْٜد اْس ُٙ . َوَض٤َز َأْن َي
ـْ ُج٤َِهٍد(( ٤ َق ًٕ َِٟجٍٞح َمِٞ ـِ َأِي  ِريِؿ اْجََزِرِي، َواْس َٙ ًْ ـْ َقٌِْد ا  .(1)اْحَِدي٨ُ، َق

هذا سٕض ٤ُ قٜد اعت٘دُل، و٤ُ٠ اعت٠ظرون و٘د أيثروا ُـ اؾتٕال هذه 
 ٤ٌٕرة ضدا، وطؼ هؿ ذًؽ!اً

قَؾك  544وٛـ ذًؽ ىقل ا٤ً٘ي ق٤ٞض)شقذ: ُُ ه(: ))َوِذ َطِدي٨ِ َأِي 
ٌد، َٛ ٤َٟ ُحَ قُل: َأ ُ٘ َٞ ُف َأْؾَاَء َو ًَ ْٗ َٟ  ٤َٜ ًَ ل  ِٛ ًَ َؿ  ُي َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ ُف َي٤َن َصَغ اهَُ َق َٟ ِرِي َأ َٕ َْؿ ْٕ  ا

، ل، َواْح٤َِذُ ِٗ َ٘ َُد، َواعُْ ْْ وٌٟل اًتقس٦ ، وٌٟل اعٚح٦ٛ، وٌٟل اًر٦ْ، َوُيْرَوى:  َوَأ
٦َِ َواًَراَط٦ِ،  َْ  .(2)اهَُ(( -إِْن َؿ٤ءَ  -َوُيٌؾ َصِحٌٞح اعَْْر

٤ذ سـ ضٌؾ َرِي اه 656وُـ ذًؽ ىقل اعٜذري)شقذ: َٕ ه(: َقـ طدي٨ ُ
ِْٞف َوؾٚؿ َى٤َل: َأٓ أدًؽ قغ َٚ َس٤ب ُـ َأْسَقاب اْج٦َٜ؟  َقُٜف: َأن َرُؾقل اه صغ اه َق
د ْْ َٓ س٤ِهَ: ))َرَواُه َأ َٓ ُىَقة إِ َٓ طقل َو ٤ ُهَق؟ َى٤َل:  َُ اِيّ  (3)َى٤َل: َو ََٓؼَ َٓ َأٟف َى٤َل:  (4)َواً إِ

                                                 
 (.926-925/ 2ض٤ُع س٤ٞن إًٚؿ ووْٚف ) (  1
 (.451/ 1ا٤ًِٗ ستٕريػ ط٘قق اعّٓٗك ) (  2
 (.22115(ح)428/ 36(و)22299(ح)416/ 36و ) (21996(ح)321/ 36ًُٜد أْد ) (  3
 . (371(ح)174/ 22اعٕجؿ اًٌٙػ ) (  4
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: َو٢ِن َق٤ٓء سـ َوإِْؾ٤َٜده َصِحٞح إِن َؿ٤َء اهَأٓ أدًؽ قغ يٜز ُـ يٜقز اْج٦َٜ؟ 
 ،٦ َ٘ ٤ِئ٥ صِ ًَ ٦ ىٌؾ اْظتَِاـف((اً َٛ ٤َد سـ َؾٚ َْ  .(1)َوىد طدث َقُٜف 

ـِ 748وُـ ذًؽ ىقل اًذهٌل)شقذ: َْٞاَن ْس َٚ ـْ ُؾ ، َق ه(: ))ُصَؿ َرَوى َأُسق سِْنٍ
٦َ سَِْٜخٍؾ،  َٗ َّ ََٚؿ ُح٤َِرَب َظ ِْٞف َوَؾ َٚ ـْ َض٤سٍِر َى٤َل: َى٤َشَؾ َرُؾقُل اهَِ َصَغ اهَُ َق ٍْٞس، َق َى

ـُ اْح٤َِرِث، َطَتك َى٤َم َقَغ َوَرأَ  ُف َهْقَرُث ْس ًَ ٤ُل  َ٘ ْؿ ُي ُٝ ْٜ ُِ َل ُهَرًة، َوَج٤َء َرُضٌؾ  ِٛ ِٚ ًْ ـَ اعُْ ُِ ْوا 
ِٜل؟ ...احدي٨:  ُِ َؽ  ُٕ َٜ ْٛ ـْ َي َُ ٤َل:  َ٘ ِْٞػ َو ًَ ََٚؿ س٤ًِ ِْٞف َوَؾ َٚ َرْأِس َرُؾقِل اهَِ َصَغ اهَُ َق

 .(2)َؿ٤َء اهَُ(( َوَهَذا َطِدي٨ٌ َصِحٌٞح إِنْ 
ـ)شقذ: ِ٘ ه( ذ طدي٨)) اًٜٝل قـ ىٗٞز 824وُـ ذًؽ ىقل اسـ اعٚ

٤م اعَْْذُيقر  َِ ٤َٞن َوُهَق ِه ْٗ ُٚقل: َو٢ِن ؿٞخ ُؾ ْٕ َُ آًح٤ن((: ))َوسٕد َهَذا ُيٚف َو٤ْحَِدي٨ 
ٜٙر، َوِرَض  ُُ َٞزاٟف(( : َهَذا ظؼ  ُِ َٓ ضرم َى٤َل اًَذَهٌِّل ِذ )) َٓ شٕرف)َٓ ٟٕروف،  (. ٤3ًف 

 ٤ َُ َْٞس وِِٞف  ًَ َٜد ضٞد:  ًَ ٤َل سٕد َأن ذيره َيَا ذيره قٌد اْحؼ سِ َ٘ ُٞقظ٤َٜ َو َوأ٤ُ سٕض ُؿ
َٓ يٍ٘ َقـ  ٦، َوُثؾ َهَذا  َ٘ ٤م صِ َِ ٥ْٞ، َوِه َٚ ٤م أي ُي َِ َٓ ق٦ٜٕٜ اًَثْقرّي َقـ ِه ئٜر وِِٞف إِ

حِ  َّ ٦ٌَ اً ٦ٌَ اْحًـ إِن   يّؾ إَِم ُرْش َهَذا  َوَأْرُضق َأٟف َصِحٞح إِن َؿ٤َء اه.ٞح. َى٤َل: ُرْش
ًَف(( ر َيَا َى٤ ُْ َ ْٕ ٤م! َو٢ِن َص٧ٌ َو٤ َِ ُف َشْقصِٞؼ ِه ًَ َٓ َأْدِري ُـ َأْيـ َوىع   .(4)ًَٗٔف. َو

                                                 
 (.291/ 2اًؽه٥ٞ واًؽه٥ٞ ) (  1
 (.459/ 1(. وُثٚف ذ ؾػ أقام اًٌٜاء )ؾػة 162-161/ 1ش٤ريخ الؾام ) (  2
 (.326/ 4ُٞزان آقتدال ) (  3

 (.41/ 7اًٌدر اعٜػ ) (  4
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٦َ َى٤َل:َدَق٤ َرُؾقُل 827وُـ ذًؽ ىقل اهٞثٛل)شقذ:  َُ ٤ َُ ـْ طدي٨ َأِي ُأ ه(  َق
َؾ اهَِ َصَغ اهَُ قَ  َٛ ٤، ُصَؿ َض٤َء ُهَراٌب، َو٤ْطَت ٌَِس إِْطَداُمَ َٚ َا، َو ُٝ ًُ ٌَ ْٚ ِْٞف َي َٗ ٌُِخ َٛ َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ

ـْ َي٤َن  َُ َؿ:  َٚ ِْٞف َوَؾ َٚ ٤َل اًٌَُِٜل َصَغ اهَُ َق َ٘ ٦ٌَٞ. َو ٤ َط َٝ ْٜ ُِ ك ِه٤َ، َوَخَرَض٧ْ  َُ ُْظَرى، َوَر ْٕ ا
ِظ  ْٔ َْٞقِم ا ًْ ـُ س٤ِهَِ َوا ُِ اِيُ ُي١ْ ََٓؼَ َا: ))َرَواُه اً ُٝ َْ ُٗ ِْٞف َطَتك َيْٜ َٗ ٌَْس ُظ ْٚ ، َووِِٞف (1)ِر: َوَا َي

ٍرو ِذ  ْٛ ـَ َق ٤ِت َه٤ِؿَؿ ْس َ٘ ٤ٌََن َذَيَر ِذ اًِث ـَ ِط َٓ َأَن اْس ْ َأْقِرْوُف إِ ٍرو، َوَ  ْٛ ـُ َق َه٤ِؿُؿ ْس
تِفِ  َ٘ ٌَ َٟ (2)ـَ َٓ َأ ُف ُهَق إِ َٟ ٤َِٔهُر َأ ٤ٍَٞش، َوَؿُْٞخ ، َواً ـِ َق ـْ إِْؾَاِقَٞؾ ْس ْ َيْذُيْر ِرَواَيَتُف َق ُف َ 

٤ٌت،  َ٘ ٌل، َوُرَواُشُف صِ ُِ  .(3)َوُهَق َصِحٌٞح إِْن َؿ٤َء اهَُ((إِْؾَاِقَٞؾ ِذ َهَذا اْحَِدي٨ِ َؿ٤
هذه سٕض ٟاذج ُـ شٕٚٞؼ احٙؿ س٤ًتّحٞح قغ اعِٞئ٦، ويذًؽ إُر ذ 

 .(4)٤ًتحًل، وأيتٗل ه٤ٜ س٤لط٦ً٤ قغ سٕض اعقاوع ظ٦ِٞ الـ٦ً٤شٕٚٞؼ احٙؿ س
 وقٜد اًت٠ُؾ ذ اًٜاذج اعذيقرة ٟجد:

أن س٤ْٕٝ س٤ًٕٗؾ صحٞح، وس٤ْٕٝ ُت٥ٕ٘ ٓ يٛٙـ اًتًٚٞؿ سّحتف، يا ذ  - 1
 اًٜٛقذج اًذي شٌٕ٘ف اسـ طجر ُـ ًُتدرك اح٤يؿ.

                                                 
 (.137/ 8اعٕجؿ اًٌٙػ ) (  1

 (.242/ 9اًث٤٘ت ) (  2
 (.142/ 5جٛع اًزوائد وٌُٜع اًٗقائد ) (  3
(، ش٤ريخ الؾام 62/ 2(و)157/ 1(و)74/ 1أٟر ُث٤ٓ: اًؽه٥ٞ واًؽه٥ٞ ًٜٚٛذري ) (  4

(، أداب اًنق٦ٞ 445/ 1(، ُٞزان آقتدال )47/ 1(، ؾػ أقام اًٌٜاء )ؾػة 494/ 1)
/ 1(و)236/ 1(،جٛع اًزوائد وٌُٜع اًٗقائد )443/ 1(و)199/ 1( و)65/ 1ٓسـ ُٗٚح )

 (.519/ 8(و)387/ 6(، ٟٔؿ اًدرر ٤ًٌ٘ٚقل)256/ 1(و)252
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إُر إم اًّح٦ أىرب، وس٤ْٕٝ أن س٤ْٕٝ ظا ُـ ذير آطتال اًذي جٕؾ  - 2 
ى٤ئؿ قغ آطتال اًذي ي٤ٌقد سل احدي٨ وسل اًّح٦، يا ذ اًٜٛقذج اًذي 

 ؾ٤ٜ٘ه قـ اسـ اعٚ٘ـ واهٞثٛل.
ٓ يٛٙـ اجزم س٠ن يؾ اًذيـ اؾتٕٛٚقا اًتٕٚٞؼ قغ اعِٞئ٦ اؾتٕٛٚقه ذ ُٕٜك  - 3

ا٤ًٔهر، و٘د يٌدو أن  اًِؽ واًؽدد اطت٤ٞـ٤ ًٚحٙؿ، وإن ي٤ن هذا هق ُ٘ت٣
سْٕٝؿ اؾت٤ٕٝٚٛ ًٚتؼك أو ًٚتٕقد أو ًٚت٠دب، وتٙقن ه٤ٜ ًٚتح٘ٞؼ ٓ 
ًٚتٕٚٞؼ، وهذا ئٝر وٞا ي٤ن ىري٤ٌ إم اًّح٦ أو صحٞح٤ س٤ًٕٗؾ، وأيثره قٜد 

 اعت٘دُل ي٤ل٤ُم أْد.
  يًتٕٛٚقا اًتٕٚٞؼ قغ اعِٞئ٦ ذ اًتْٕٞػ، وإٟا اؾتٕٛٚقه٤ ذ اًتّحٞح  - 4

واًتحًل: َٕا ٦ُٜٔ آضت٤ٝد، وٕن اعًٚؿ يًتٕٛؾ اعِٞئ٦ ذ ض٥ٟ٤ 
 الج٤ب ٓ ذ ض٥ٟ٤ ا٥ًًٚ، وذ إُقر اعحٌقس٦ ٓ اعٙروه٦، واه أقٚؿ.  

 اأسلْب العاشز: سُد باب احكه
ًٞف اسـ اًّاح: ُٕٚا إي٤ه ستٕذر ُٕرو٦ ذًؽ سٛجرد اقت٤ٌر وهق ٤ُ ذه٥ إ

إؾ٤ٟٞد اًتل ٓ ي١ُـ و٤ٝٞ اخٚؾ ه٤ًٌ٤، ُٙت٤ٞٗ س٠ط٤ٙم اعت٘دُل اعّٜقص ق٤ٝٞٚ 
ذ يتٌٝؿ اعِٝقرة اًتل ي١ُـ و٤ٝٞ ُـ اًتٖٞػ واًتحريػ، وهق ٤ُ   يقاو٘ف قٚٞف 

 أطد ٓ ىقٓ وٓ قٛا. 
ـْ أضزاِء احدي٨ِ وهِػَه٤ طديث٤ً ى٤ل اسـ اًّاح: ))إذا و ُِ ضد٤ٟ وٞا ُيروى 

ْ ٟجْدُه ذ أطِد ))اًّحٞحِل((، وٓ ُّٜقص٤ً قغ ِصَحتِِف ذ  صحَٞح الؾ٤ِٜد، وَ 
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ِؿ   ْٙ ٤َٟ ٓ ٟتج٤ُه قغ َضْزِم اْحُ ٦ِ احدي٨ِ اعٕتٛدِة اعِٝقرِة، و٢ َٛ ٤ِت أئ َٗ َٜ َّ ُُ ـْ  ُِ رٍء 
ذَ  َٕ َحتِِف، وْ٘د َش ِّ َر ذ هذِه إق٤ِّر آؾت٘اُل س٢دراِك اًّحِٞح سَٛجَرِد اقت٤ٌِر س

 ٤ َُ َد ذ روايتِِف َقَغ  َٛ ـِ اْقَت َُ ـْ ذًَؽ إَٓ ودُد ذ رض٤ًِِف  ُِ ـْ إؾ٤ٍٜد  ُِ  ٤ َُ ُف  َٟ إؾ٤ِٟٞد: ٕ
٤ِن. وآَل  َ٘ ٌِْط والْش َْ ِظ واً ْٗ ـَ اِح ُِ إذْن  -إُُر  ذ يت٤سِِف َقِرّي٤ً قَا ُيِؽُط ذ اًّحِٞح 

٦ُ احدي٨ِ ذ  - َٛ ٤ َٟص قِٚٞف أئ َُ ، إم آقتاِد َقَغ  ـِ ذ ُٕرو٦ِ اًّحِٞح واحً
ـَ اًَتِٖٞػ واًَتحريِػ،  ُِ َرِه٤  ْٝ ُِ ًِ :٤ َٝ ْٞ ـُ وِ َُ تِل ُي١ ًَ ؿ اعٕتٛدِة اعِٝقرِة، ا ِٝ ِٗ ش٤ّٟٞ

ـَ إؾ٤ِٟٞد ظ٤رض٤ً  ُِ ُٕٔؿ اعّ٘قِد سا ُيَتَداوُل  ُُ ـْ ذًَؽ، إس٤َ٘ء ؾ٦ًِٚٚ  وص٤َر  ق
٦ُ ، زاده٤ اهُ ش٤ٕم ذو٤ً، آَُل(( ُّ ٧ْ ه٤ هذِه إُ َّ  .(1)الؾ٤ِٜد اًتل ُظ

ووضف آطت٤ٞط ذ ٤ُ ذه٥ إًٞف اسـ اًّاح أٓ يتٓرق اخٚؾ إم إط٤ٙم 
إذا شًٚط ق٤ٝٞٚ ُـ ٓ حًـ، ٓ ؾٞا وىد قٚٚف سْٕٝؿ سْٕػ أه٦ٞٚ إز٤ُن 

اْٟؿ إًٞف ُـ ؿٞقع اخٚؾ ذ إؾ٤ٟٞد اعت٠ظرة اًتل دٕؾ ُـ  اعت٠ظرة، ُع ٤ُ
ا٥ًّٕ احٙؿ قغ احدي٨ سٛجرد شٚؽ إؾ٤ٟٞد، قغ ٟحق ٤ُ ي٘قل 

َؿ اْع٤ََدِة  ًْ َاِح اْظَت٤َر َط َّ ـَ اً َؾ اْس َٕ ًَ َل  ;اًًخ٤وي:))َو ِٝ ٌِ َِ ُض اعَُْت ْٕ ِْٞف َس ًَ َرَق إِ َٓ ًَِئَا َيَت
ـْ ُيَزاِطؿُ  َ َٓ  ِم تِل  ًَ َقَف٤ِئِػ ا ًْ ٤، َوا َٝ ْٜ ُِ ِػ  ِْ َٙ ْٚ َٓ ُهَْتَدى ًِ تِل  ًَ ُت٥ِ ا ُٙ ًْ ُقُصقِب َقَغ ا ًْ ِذ ا

ِه٤َ. ٤ٌََذَ ُٛ ُتُف سِ َُ ُأ ِذ  َشْؼَ
   ُ ــ ٌَ ب ــــ ــْ ُِٓعَزف ــــ ــاْل  ــد ٓح  ر َدــــ  َّل ًلَحــــ

ــابْ     َُّحسجـــــــ ــاْب  ً  ك تجـــــــ ٓ ّ َّا ــدج  َّل لـــــــ

   
ِْٞف اْؾُؿ اعَُْحِدِث  َٚ ُؼ َق َٚ ْٓ ِذي ُي ًَ ٦ِ اْحَِدي٨ِ ِذ َهَذا اعََْحِؾ: ا َٛ ُض َأِئ ْٕ َوًَِذًَِؽ َى٤َل َس

                                                 
 (.83ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  1
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ـِ   َع، َوَوَقك، َوَرَطَؾ إَِم اعََْداِئ ِٛ قَن َيَت٥َ، َوَىَرَأ، َوَؾ ُٙ ِذ ُقْرِف اعَُْحِدصَِل َأْن َي
 َٚ ، َوَق ًٓ َؾ ُأُصق َّ َرى، َوَط ُ٘ ًْ تِل َوا ًَ ِؾ َواًَتَقاِريِخ ا َٚ ِٕ ًْ ٤ِِٟٞد َوا ًَ ـْ ُيُت٥ِ اعَْ ُِ َؼ ُوُروًق٤ 

٤ إَِذا َي٤َن َقَغ َرْأِؾِف  َُ ُف َذًَِؽ، َوَأ ًَ ُر  َٙ ٍِٜٞػ، َو٢َِذا َي٤َن َيَذًَِؽ َوَا ُيْٜ ّْ ِػ َش ًْ ـْ َأ ُِ ُرُب  ْ٘ َش
ـْ  ُِ ًػا  ُِ َاِن، َوَصِح٥َ َأ ْٕ َٟ ِْٞف  َٚ ٤ٌن، َوِذ ِرْض ًَ َٚ ْٞ ١ٍ  ـَ ًُ ١ْ ُٚ َغ سِ ـْ َحَ َُ ٤ِن، َأْو  َُ َراِء اًَز َُ ُأ

َؾ  َٕ َت٤ِن، َوَض ْٝ ٌُ ًْ ْوِؽ َوا َؾ َشْدِريَس َطِدي٨ٍ س٤ِْلِ َّ َقاٍن، َوَح ًْ ٤ٍَٞب َذاِت َأ ْرَض٤ٍن، َأْو سِثِ َُ َو
َٓ ِديقَ  ـْ ُضْزٍء َو ُِ ِْٞف  َٚ َرُأ َق ْ٘ ٤ ُي َُ ُؿ  َٝ ْٗ َٓ َي ٤َِٞن،  ٌْ ِّ ًِٚ ٦ًٌَ َٕ ْٚ َُ ُف  ًَ ْٗ ِْٞف َٟ َٚ ُؼ َق َٚ ْٓ َٓ ُي َذا  َٝ اٍن، َو

ـِ  ـْ ِدي ُِ ُف َظَرَج  َٚ ٦ِ آيُِؾ َطَراٍم، َو٢ِِن اْؾَتَح ًَ ٤ َٝ َع اْجَ َُ ُف  َٟ ٤ٍن، َوإِ ًَ ْٟ َٓ إِ اْؾُؿ ُحَِدٍث َسْؾ َو
ك. َٝ َت ْٟ ْؾَاِم. ا  اْلِ

ُذورٍ  ْٕ َُ  ٦َُٞ ُْ ُدوٍر، َوَر ّْ َُ َث٦ُ  ْٗ َٟ  ٤َ ََ ٤َِٔهُر َأ ًَ َواً ٤ َيَت ٤ِن ، َوِهَ َُ ٤ِئُؿ ِذ َهَذا اًَز َ٘ ًْ َغ ا
 َٚ ٤ُن، َوَق َٕ َت ًْ ِن، َواهَُ اعُْ َٓ ْذ ِد َواْخِ ًَ َْقَقاِن، َوَيْثَرِة اْحَ ْٕ ٦ِ ا َٚ َع ِى َُ ٠ِْن،  َِ ِٞؼ َهَذا اً ِ٘ ِْٞف سَِتْح

َاُن(( ْٙ  .(1)اًُت
٤ٌَب ًْ اح رأى طًؿ َهَذا ا ّّ ٤ل: إِن اْسـ اً َ٘ ًَِئَا  وى٤ل اجزائري: ))ُرسَا ُي

َع َذًِؽ  َُ ِحٞح واًً٘ٞؿ، وهؿ  َّ َٓ يٛٞزون َسل اً ًَِذي  ُْٜف سٕض اعٛقهل ا ُِ يْدظؾ 
قر، َوَرأى ؾَد  ُٝ ْٛ ٤ راج َأُرهؿ َسل اْجُ َُ ، َوَيثًِػا  ـّ َٗ ًْ يَدققَن َأَؿ ُـ اج٤ٝسذة ِذ َهَذا ا

٤ٌَب أىؾ ظٓرًا(( ًْ  . يٕٜل ُـ شًٚط هػ اعت٠هٚل.(2)َهَذا ا
د وٝؿ ه٥ً٤ ُـ ض٤ء سٕد اسـ اًّاح ُـ ياُف أٟف يريد ؾد س٤ب احٙؿ، وى

                                                 
 (.66-65/ 1وتح اع٨ٖٞ سنح أ٦ًٞٗ احدي٨ ) (  1
 (.382/ 1ٕصر )شقضٞف أًٜر إم أصقل ا (  2
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وإُر ًٞس يذًؽ يا ؾ٠ٞي ش٘ريره، وٙٚٝؿ شٌٕ٘ف وظ٤ًٗف، وإٟا أوردشف ج٤راة عـ  
 وٝٛف قغ هذا اًقضف.

٦َٞ ِذ َهِذه  َْهِٚ ْٕ َحتِِف ًْٕػ ا ِّ َٓ حٙؿ سِ ٤ ذيره ُـ َأٟف  َُ و٤٘ل اًزريٌ: ))
 َٜ ُِ َْز ْٕ ٍْ َقـ ا َٕ ًْ َٚف س٤ٜه قغ َضَقاز ظٚق ا َٕ ًَ ٤َِٔهر َضَقازه، َو ُف وِِٞف ؾ٤ٗٚ، َواً ًَ ِرف  ْٕ َٟ  َٓ  ٦

َقاب ِظَاوف. َّ  اعُْْجَتٝد اعُْٓٚؼ، َواً
رَوتف.  ْٕ َُ ِحٞح عـ مٙـ وىقي٧  ّْ َْفٝر ِقِْٜدي َضَقاز اًَت ْٕ َوَى٤َل اًََٜقِوّي: ا

ْٟتٝك  .(1)ا
احَِدي٨ َوىد صّحح يثػ ُـ اعَُْت٠َِظريـ َأَط٤ِدي٨   ٟجد عـ َوَقِِٚٞف قٛؾ أهؾ 

ِدِد واًزيل  ْ٘ ٤َٓن وشٚٛٞذه اْسـ اعْقاق وا٤ًْٞء اعَْ ٘ ًْ ِحٞح٤ َي٤ْسـ ا ّْ ٤ َش َٝ ش٘دُٝؿ وِٞ
ِٚٞؾ اْسـ  ْٕ ٠ُْظقذ ُـ َش َُ ًَِذي ذيره اًََٜقِوّي  ط ا َٓ َأن اًَنْ اعُِْْٜذِرّي واعزي واًذهٌل، إِ

٤ًَػ وِِٞف ِقْٜد وضقده((ا ُُ  َٓ ٤َِٔهر َأٟف  اح، َواً ّّ ً(2). 
تف((:))و٤ُ رَضحف اًٜقوُي هق اًذي قٚٞف قُٛؾ أهِؾ  َٙ ُٟ وى٤ل إًراىل ذ ))
َدُٝؿ و٤ٝٞ شّحٞح٤ َ٘  .احدي٨:و٘د صحح م٤ق٦ ُـ اعت٠ظريـ أط٤دي٨   ٟجد عـ َش

ـِ قكُ  ـِ اًّاِح أسق احً ـَ  ٓس ـَ اع٤ٕسي ِٛ ـِ  َو ـِ قٌِد اعِٚؽ س ـُ حِٛد س س
ا٤ًِٓ٘ن ص٤ط٥ُ يت٤ِب ))س٤ِٞن اًقهِؿ واله٤ِم(( وىد صّحَح ذ يت٤سِف اعذيقِر قّدَة 
ُّٟف ي٤ن يتقو٠ُ وٟٕاُه ذ رضِٚٞف، ويًُٛح قٚٞٝا،  ـِ قَٛر: ))أ أط٤دي٨َ، ٤ُٜٝ طدي٨ُ اس

                                                 
 (.157/ 1شدري٥ اًراوي ذ ذح ش٘ري٥ اًٜقاوي ) (  1
 (.162-158/ 1ا٧ًٜٙ قغ ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح ) (  2
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(( أظرضُف أسق سٍٙر يُٕٗؾ  -صغ اه قٚٞف وؾٚؿ  -وي٘قُل: يذًَؽ ي٤ن رؾقُل اهِ  
ُّٟف طدي٨ٌ صحٌٞح (1)اًٌزاُر  ذ ))ًُٜدِه(( ـُ ا٤ًِٓ٘ن: إ ، و٤ُٜٝ طدي٨ُ  (2)، وى٤َل اس

، يٜتٔروَن اًّاَة -صغ اه قٚٞف وؾٚؿ  -أٍٟس: ))ي٤َن أصح٤ُب رؾقِل اهِ 
ـُ أ صٌَغ وْٕٞقَن ُضُٜقَهؿ، وٜٛٝؿ ُـ ي٤ُٜم، صَؿ ي٘قُم إم اًّاِة(( رواه هٙذا ى٤ؾُؿ س

ـُ ا٤ًِٓ٘ن، و٤٘ل: وهق يا شرى صحٌٞح  ـُ ا٤ًِٓ٘ن هذا وهَق (3)وصححف اس . وشقذ اس
ـُ إس٤ر ذ  ـَ وؾ٧ ُئ٦ ، َذيرُه اس ْٚاؾ٦َ ُـ اعٖرِب ؾ٦َٜ صاٍن وقني قغ ى٤ِْء ِؾِج

 .(4))) اًت٦ِٚٛٙ((
ـُ قٌِد اًقاطد  ـِ حُٛد س ـَ ًف اح٤وُظ و٤ُٞء اًدي ومـ صّحَح أي٤ًْ ُـ اع٤ٕسي
اع٘دُد، وجَٛع يت٤س٤ً ؾّاه ))اعخت٤رة((  اًتزَم وِٞف اًّح٦َ، وذيَر وِٞف أط٤دي٨َ   
ـُ  ُيًٌْؼ إم شّحٞح٤ٝ، وٞا أقُٚؿ، وشقذ ا٤ًُْٞء اع٘دُد ذ ا٦ًًِٜ اًتل ٤َُت و٤ٝٞ اس

ـِ قٌُد إًِٔٞؿ  اًّاِح  ؾ٦َٜ صاٍث وأرسَٕل وؾ٧ ُئ٦ٍ ، وصّحَح اح٤وُظ زيُل اًدي
ـُ قٌِد اً٘قِي اعٜذرُي طديث٤ً ذ ضزٍء ًف مَع وِٞف ٤ُ ورَد وِٞف: ))هَٗر ًُف ٤ُ شّ٘دَم ُـ ا س

                                                 
ـُ 5918(ح)216/ 12ًُٜد اًٌزار) (  1 َُٚؿ َرَواُه َقـ ٤ٟوٍع إَٓ اْس ( وى٤ل قٌ٘ٞف: ))َوَهَذا اْحَِدي٨ُ ٓ ٟٕ

َٟٕٚؿ َرَواُه َقُْٜف  ـْ َهْػِ َطَدٍث، َوي٤ن َأِي ِذْئ٥ٍ، وَٓ  ُِ ُف َشَقَو٠َ  َٟ َا َٕ ِٝ ْٞ َٚ ُح َق ًَ ْٛ َٟا َي٤َن َي إَٓ َرْوٌح، َوإ
َذا ٤ُٜٕه قٜد٤ٟ((. َٝ ـْ َهْػِ َطَدٍث َو ُِ ِؾ َصاٍة  ُٙ  َيَتَقَو٠ُ ًِ

َْٚلِ َصِحٞح٤ ُ ( 2 ْٕ ح قغ اًَٜ ًْ َٟف ىد ُرِوَي اعْ ن: إِ ْٔ ـ ِرَواَي٦ اْسـ وٟص يام اسـ ا٤ًٓ٘ن: ))وٟ٘قل ا
 (.222/ 5قٛر((. صؿ ؾ٤ق طدي٨ اًٌزار. س٤ٞن اًقهؿ واله٤م ذ يت٤ب إط٤ٙم )

 (.589/ 5س٤ٞن اًقهؿ واله٤م ذ يت٤ب إط٤ٙم ) (  3
  أضد اًٜص اعذيقر ذ اًت٦ٚٛٙ ٓسـ إس٤ر، وٕٚٚف ي٤ن ذ ًٟخ٦ اح٤وظ إًراىل رْف اه، ًٙـ  ( 4

 (.867/ 13الؾام ) ذيره اًذهٌل ذ ش٤ريخ
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ذٌِٟف، و٤ُ ش٠ّظَر((، وشقذ اًزيل قٌُد إًِٔٞؿ ؾ٦َٜ ؾ٧ٍ وًََل وؾ٧ ُئ٦ٍ ، صّؿ  
ـُ  صّحَح ا٦ًٌُ٘ٓ  ـِ س ـِ قٌُد اع١ُ اًتل شك هذِه أي٤ًْ، وّحَح أي٤ًْ  اح٤وُظ ذُف اًدي

َب ًف(( ذ ضزٍء َمُٕف ذ  ظٍٚػ اًد٤ُٞـُل طدي٨َ ض٤سٍر ُروقق٤ً: ))٤ُُء زُزَم ع٤ ُذِ
ـِ اعٜٙدِر، قـ ض٤سٍر،  ـِ أي اعّقال، قـ حِٛد س ذًَؽ، أورَدُه ُـ رواي٦ِ قٌِد اًر٤ِْن س

، وإٟا اعٕروُف رواي٦ُ قٌِد اهِ  (1)يِؼ رواُه اًٌُٞٝ٘ل ذ ))ُؿ٥ِٕ الياِن((وُـ هذه آًر
ـُ ٤ُضف ـِ أي اًزسػ)قـ ض٤سر( ، يا رواُه اس ـِ اع١ُِؾ، ق ، ووُٕٗف اًٜقوُي، وهػه  (2)س

ـِ ق٤ٌٍس  أصُح ُـ ـريِؼ ض٤سٍر، صَؿ صحح٧ ا٦ًٌُ٘ٓ اًتل  ُـ هذا اًقضِف، وـريُؼ اس
ـِ قَٛر ذ شك هذِه وه ـِ اًًٌُٙل طدي٨َ اس ّحَح اًُِٞخ شُ٘ل اًدي َّ ؿ ؿٞقُظ٤ٜ، و

يا أظؼي سِف، و  يزْل ذًَؽ دأُب ُـ سَٚغ أه٦َٞٚ ذًَؽ  (3)اًزي٤رِة ذ شِّٜٞٗف اعِٝقرِ 
ٝؿ،  ُْ ُٜٝؿ، إٓ أَن ُٜٝؿ ُـ ٓ يٌُ٘ؾ ذاَك ُٜٝؿ، ويذا ي٤َن اعت٘دُقَن رسا صّحَح سٕ

 .(4)ُف((و٠َُِٟٙر قِٚٞف شّحٞحُ 
اح يؾ ُـ اظتٍ  ّّ وى٤ل اح٤وظ اسـ طجر: ))ىد اْقؽض قغ اْسـ اً
ؿ ُـ  ُٝ ْٜ ُِ ِٚٞؾ، َو ْٕ ٤َٞن َش َٓ َس ٦ َدًِٞؾ َو َُ َيَاُف، َويْٚٝؿ دوع ِذ صدر َيَاُف ُـ هػ إَِى٤
ِدِد  ْ٘ ٤َٓن وا٤ًْٞء اعَْ ٘ ًْ ُف ِذ َذًِؽ: َي٤ْسـ ا ًَ اْطت٩ سٛخ٦ًٗ٤ أهؾ قٍه َوُـ سٕده 

                                                 
ـِ 3833(ح)32/ 6ؿ٥ٕ اليان ) (  1 ـِ اْس ـِ َأِي اعََْقاِل، َق ـْ َطِدي٨ِ اْس ُِ (وى٤ل قٌ٘ٞف: ))َهِري٥ٌ 

َقْضِف َقُْٜف((. ًْ ـْ َهَذا ا ُِ ٤ٌََرِك  ـِ اعُْ ـِ اْس َرَد سِِف ُؾَقْيٌد، َق َٗ ِدِر َش َٙ  اعُْْٜ
َزَم)ؾٜـ اسـ ٤ُضف،  َأْسَقاُب اع٤ََِْٜؾِؽ  (  2 ُْ ـْ َز ُِ ِب  (.وسح أسق 3262(ح)1218/ 2، َس٤ُب اًُنْ

 اًزسػ س٤ًًاع ُـ ض٤سر.
 اعًٛك))ؿ٤ٗء ا٤ًً٘م ذ زي٤رة ظػ ا٤ٟٕم صغ اه قٚٞف وؾٚؿ((. (  3
 (.24-23اًت٘ٞٞد والي٤ْح ذح ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  4
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َْٞس   ًَ َْٟحقهؿ، َو واًزيل اعُِْْٜذِرّي َوُـ سٕدهْؿ َي٤ْسـ اعْقاق واًد٤ُٞـل واعِزي َو
٤َٓل َدًِٞٚف َأو  ِْٞف س٢ِِْس َٚ َا ْحَت٩ َق َٟ ؾ َهػه، َوإِ َٛ َٕ اح سِ ّّ َٓ طَج٦ قغ اْسـ اً ُف  َٟ َ ِٕ سقارد: 

 ًَ َٓ ؾٚػ  ؿ ُـ َى٤َل  ُٝ ْٜ ُِ ُْٜف، َو ُِ َٚف س٤ٜه قغ َضَقاز ٤ُٕروتف سَِا ُهَق أىقى  َٕ ًَ ُف ِذ َذًِؽ، َو
ُف وَِٞا اَدَق٤ُه  ًَ َٓ ؾٚػ  ٤ ىٌٚف ُـ َأٟف  َُ َؿ إَِم  َْ ْٟ ٍْ ُـ اعُْْجَتٝد، َوَهَذا إِذا ا َٕ ًْ ظٚق ا

ِْٞف... َٚ ٤ َى٤َل اٟتٝض َدًِٞا ًَٚرّد َق َُ  َوقٛؾ أهؾ قٍه َوُـ سٕدهْؿ قغ ظاف 
٤ اْؾ  َُ  ٦ َٚ ْٛ َٓ َووِٞف َى٤َل: َوِذ اْجُ ٤ إِ َٝ ْٜ ُِ  ٤ َُ ََؾ٤ِٟٞد  ْٕ اح ُـ َيقن ا ّّ تدَل سِِف اْسـ اً

ْؾ٤َٜد َيَذًِؽ  ِحٞح: إِن َأَراَد َأن َمِٞع اْلِ َّ ٌْط اعِؽـ٦ ِذ اً َْ ُـ   يٌٚغ َدَرَض٦ اً
ُٚق إِْؾ٤َٜد ُـ َذًِؽ،  ْ َُ ِحٞح، وىٚا  َّ َٚتف ُـ يٙقن ُـ رض٤ل اً َن ُـ م ِٕ ُٜقع:  ْٛ َٛ َو

َٓ ِذ وَ  ُذر إِ َٕ َٓ يْٜٝض َدًِٞا قغ اًَت ًَِٙـ  َٚؿ،  ً ُٛ ْؾ٤َٜد َيَذًِؽ َو إِن َأَراَد َأن سٕض اْلِ
٤ٌَر  ِّٜل سِٝرشف َقـ اْقتِ َٖ ًْ قر ا ُٝ ِْ ًْٙت٤ب اعَْ رد سروايتف ُـ ُوصػ سذًؽ، أ٤ُ ا َٗ ُضْزء يْٜ

َٓ حْ  َٜـ ِم٤َ  ًّ ٜٗف ي٤ع٤ًٟٞد َواً َّ ُُ ْؾ٤َٜد ٤ُٜ إَِم  َت٤ج ِذ ِصَح٦ ًٌٟت٤ٝ إَِم ٤ًٝٞٗ١ُ إَِم اْلِ
قَق٦  ُٛ اِئط َجْ ؿ إِذا روى َطِديث٤ َووضدت اًَنَ ُٝ ْٜ ُِ ّٜػ  َّ ِٕل: َو٢ِن اعُ ٤ٌَر إِْؾ٤َٜد ُ اْقتِ
ًَق   يٜص  َحتِِف َو ِّ َتٜع احٙؿ سِ ْٛ ٦ّٚ   ي َو  يٓٚع اعُْحدث اعت٘ـ اعٓٚع وِِٞف قغ ِق

٤ أطد ُـ اعُْتَ  َٝ ْٞ َٚ ِدُل.َق َ٘ 
ِدُل ورِده ُـ  َ٘ ِحٞح ُـ اعَُْت ّْ ٌُقل اًَت ٤ُه َيَاُف ُـ ى َْ ٤ اْىَت َُ َى٤َل: صَؿ 
ِحٞح، وٙؿ ُـ َطِدي٨  َّ َْٞس سِ ًَ  ٤ َُ ٌُقل  ٤ ُهَق َصِحٞح َوى َُ ْٚزم رد  َت ًْ اعَُْت٠َِظريـ ىد ي

٦ّٚ ى٤دط دم، اـٚع اعَُْت٠َظر وِِٞف قغ ِق َ٘ َت ُُ ٤م  َُ َحتِِف إِ ِّ َحتِِف، طٙؿ سِ ِّ ٦ مٜع ُـ احٙؿ سِ
 ٦ َٛ ِحٞح َواْحًـ َي٤ْسـ ُظَزْي َّ ِرَى٦ َسل اً ْٗ َٓ يرى اًَت ّدم ِمَـ  َ٘ َٓ ِؾَٞا إِن َي٤َن َذًِؽ اعَُْت َو
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٤ٌَن((   .(1)َواْسـ ط
ََؾ٤ِٟٞد اعَُْت٠َِظَرة، صؿَ  ْٕ َٚؾ ِذ َمِٞع ا ٞؿ اْخ ِٛ ْٕ ُْٜف َيَٞػ َيدِقل َش ُِ ًْٕج٥   َى٤َل: َوا
ِذي َيدِقل  ًَ ْؾ٤َِٜد ا ََٟا يّؾ إَِم اعَُْت٠َظر س٤ِْلِ ِحٞح إِ ّْ ّدم، َوَذًَِؽ اًَت َ٘ ِحٞح اعَُْت ّْ يٌ٘ؾ َش
٤ٟع ُـ احٙؿ  َُ َق  ُٝ ْؾ٤َٜد َو َح٦ اْلِ ِّ ٤ِٕٟ٤ ُـ احٙؿ سِ َُ َٚؾ  َٚؾ، َو٢ِن َي٤َن َذًِؽ اْخ وِِٞف اْخ

َٓ يُ  ِحٞح َوإِن َي٤َن  ّْ ٌُقل َذًِؽ اًَت ِذي يَتّؾ سِِف ِرَواَي٦ َذًِؽ سِ٘ ًَ ِٕل ا ْؾ٤َٜد اعْ ١صر ِذ اْلِ
ّٜػ  َّ ّٜػ ِذ اعُ َّ ١ًَٗف ويٜحٍ أًّٜر ِذ ُثؾ َأَؾ٤ِٟٞد َذًِؽ اعُ ُُ ًْٙت٤ب إَِم  ا

٤ِقدا َّ  .(2)َو
                                                 

وىري٥ ُٜف ٤ُ ذيره ذ ))ا٧ًٜٙ((ُـ ىقًف: ))ىقًف: وآل إُر إم آقتاد قغ ٤ُ ٟص قٚٞف أئ٦ٛ  (  1
احدي٨ ذ ش٤ّٟٞٗٝؿ اعٕتٛدة اعِتٝرة ... إم آظره وٞف ٟٔر، ٕٟف يِٕر س٤ٓىت٤ّر قغ ٤ُ يقضد 
 ُّٜقص٤ قغ صحتف ورِد ٤ُ مع ذوط اًّح٦ إذا   يقضد اًٜص قغ صحتف ُـ إئ٦ٛ
اعت٘دُل.وٞٚزم قغ إول شّحٞح ٤ُ ًٞس سّحٞح، ٕن يثػا ُـ إط٤دي٨ اًتل صحح٤ٝ 
اعت٘دُقن اـٚع هػهؿ ُـ إئ٦ٛ و٤ٝٞ قغ قٚؾ ح٤ٝٓ قـ رش٦ٌ اًّح٦، وٓ ؾٞا ُـ ي٤ن ٓ يرى 
اًتٗرى٦ سل اًّحٞح واحًـ. وٙؿ ذ يت٤ب اسـ ظزي٦ٛ  ُـ طدي٨ حٙقم ُٜف سّحتف وهق ٓ 

ـ رش٦ٌ احًـ.ويذا ذ يت٤ب اسـ ط٤ٌن، سؾ ووٞا صححف اًؽُذي ُـ ذًؽ م٦ٚ ُع أن يرش٘ل ق
اًؽُذي مـ يٗرق سل اًّحٞح واحًـ، ًٜٙف ىد ظٗل قغ اح٤وظ سٕض إًٚؾ ذ احدي٨ 

 وٞحٙؿ )قٚٞف( س٤ًّح٦ سٛ٘ت٣ ٤ُ فٝر ًف ويٓٚع ق٤ٝٞٚ هػه وػُد ه٤ اخؼ.
سٛٞزان إًدل وإًٛؾ سا ي٘تْٞف ال٤ّٟف، ويٕقد سل ياُٞٝا  وًٚح٤ذق ا٤ًٜىد سٕدم٤ اًؽضٞح

 (.272/ 1ا٧ًٜٙ قغ يت٤ب اسـ اًّاح )اح٤ل إم أًٜر واًتٗتٞش اًذي ح٤ول اعّٜػ ؾد س٤سف((. 
وىري٥ ُٜف ٤ُ ذيره ذ ))ا٧ًٜٙ((ُـ ىقًف: ))ياُف ي٘تي احٙؿ سّح٦ ٤ُ ٟ٘ؾ قـ إئ٦ٛ  (  2

سّحتف ذ يتٌٝؿ اعٕتٛدة اعِتٝرة. وآًريؼ اًتل وصؾ إ٤ًٜٞ ه٤ ياُٝؿ قغ  اعت٘دُل وٞا طٙٛقا
      احدي٨، س٤ًّح٦ وهػه٤ هل آًريؼ اًتل وص٧ٚ إ٤ًٜٞ ه٤ أط٤ديثٝؿ.و٢ن أو٤د الؾ٤ٜد صح٦

                = 

٥٨٢



   
 142 «دراسة استقرائية حليلية » أساليب ااحتياط ي احكم على احديث      

اح سَِقْضف آظر، َوُهَق وٕػ ٟٔر   ّّ ِْٞف اْسـ اً ًَ ٤ ذه٥ إِ َُ ًَِٙـ ىد ي٘قى 
ِدُل.اعَُْت٠َِظريـ س٤ًِِٜ  َ٘ ٦ٌَِ إَِم اعَُْت ًْ 

َْٚح٤ِيؿ يت٤ب َيٌِػ  َتْدرك ً ًْ اح قغ َذًِؽ َأن اعُْ ّّ ـِ اً ْس ِٓ ؾ  ُِ َوىٞؾ: إِن اْح٤َ
ظ  ْٗ ِحٞح هزير اْحِ َّ َع طرصف قغ مع اً َُ ِحٞح يثػ، َوُهَق  ّْ ُف ُـ َش ًَ ضدا يّٗق 

ٌٕد َأن  ًْ ـَِاع َواؾع اًِرَواَي٦، وٌٕٞد يؾ ا ِٓ َح٦   يثػ ا ِّ ُيقضد َطِدي٨ سنائط اً
ُذر  َٕ َٓ يْٜٝض َدًِٞا قغ اًَت رضُف، َوَهَذا ىد يٌ٘ؾ ًٜٙف   . (1)  (1) (( هـأ ُُ

                                                                                                                        
ُٞٗد اًّح٦ س٠َؿ طدصقا سذًؽ احدي٨، ويٌ٘ك أًٜر إٟا هق اًرض٤ل اًذيـ =    اع٦ً٤٘ قٜٝؿ وٚ

 (.271/ 1يثرهؿ رض٤ل اًّحٞح((.ا٧ًٜٙ قغ يت٤ب اسـ اًّاح )وقىٝؿ وأ
وىري٥ ُٜف ٤ُ ذيره ذ ))ا٧ًٜٙ((ُـ ىقًف: ))٤ُ اؾتدل سف قغ شٕذر اًتّحٞح ذ هذه إق٤ّر  (  1

اعت٠ظرة، سا ذيره ُـ يقن إؾ٤ٟٞد ٤ُ ٤ُٜٝ إٓ ووٞف ُـ   يٌٚغ درض٦ اًٌْط واحٗظ والش٤٘ن: 
٤ُ ادق٤ه ُـ اًتٕذر، ٕن اًٙت٤ب ]اعِٝقر[ اًٖٜل سِٝرشف قـ اقت٤ٌر  ًٞس سدًٞؾ يٜٝض ًّح٦

الؾ٤ٜد ٤ُٜ إم ُّٜٗف: يًٜـ ا٤ًًٜئل ُثا ٓ حت٤ج ذ صح٦ ًٌٟتف إم ا٤ًًٜئل إم اقت٤ٌر ط٤ل 
 رض٤ل الؾ٤ٜد ٤ُٜ إم ُّٜٗف. 

ٞف قغ ق٦ٚ، ٤ُ و٢ذا روى طديث٤ و  يٕٚٚف ومع إؾ٤ٜده ذوط اًّح٦ و  يٓٚع اعحدث اعٓٚع و
اع٤ٟع ُـ احٙؿ سّحتف وًق   يٜص قغ صحتف أطد ُـ اعت٘دُل، وٓ ؾٞا وأيثر ٤ُ يقضد ُـ 

 هذا اًٌ٘ٞؾ ٤ُ رواشف رواة اًّحٞح.هذا ٓ ي٤ٜزع وٞف ُـ ًف ذوق ذ هذا اًٗـ.
 وي٠ن اعّٜػ إٟا اظت٤ر ٤ُ اظت٤ره ُـ ذًؽ سٓريؼ ٟٔري وهق: أن اعًتدرك ًٚح٤يؿ يت٤ب يٌػ
ضدا يّٗق ًف ُٜف صحٞح يثػ زائد قغ ٤ُ ذ اًّحٞحل قغ ٤ُ ذير اعّٜػ سٕد، وهق ُع 
طرصف قغ مع اًّحٞح اًزائد قغ اًّحٞحل واؾع احٗظ، يثػ آـاع، هزير اًرواي٦، وٌٕٞد 
يؾ إًٌد أن يقضد طدي٨ سنط اًّح٦   ُرضف ذ ًُتدريف، وهذا ذ ا٤ًٔهر ٌُ٘قل، إٓ أٟف ٓ 

           ًـ اًتٌٕػ قٜف س٤ًتٕذر، صؿ آؾتدٓل قغ صح٦ دققى اًتٕذر سدظقل اخٚؾ ذ رض٤لح
                = 

٥٨٣



   
 143 «دراسة استقرائية حليلية » أساليب ااحتياط ي احكم على احديث      

و٘د رأي٧ سْٕٝؿ  وى٤ل ذ ))ا٧ًٜٙ(( قٜد اًٙام قغ اعًتخرض٤ت: )) 
ط٨ٞ جد أصؾ احدي٨ ايتٗك س٢ظراضف وًق   دتٛع اًنوط ذ رواشف.سؾ رأي٧ ذ 

رج أي ٟٕٞؿ وهػه اًرواي٦ قـ م٤ق٦ ُـ ا٤ًْٕٗء، ٕن أصؾ ُّ٘قدهؿ هذه ًُتخ
اعًتخرض٤ت أن يٕٚق إؾ٤ٜدهؿ و  يّ٘دوا إظراج هذه اًزي٤دات وإٟا وى٧ٕ 

 اش٤ٗى٤. واه أقٚؿ.
وُـ ه٤ٜ يتٌل أن اعذه٥ اًذي اظت٤ره اع١ًػ ُـ ؾد س٤ب أًٜر قـ 

ْري، ٕٟف ُٜع احٙؿ ستّ َُ حٞح إؾ٤ٟٞد اًتل م٧ٕ ذوط اًتّحٞح هػ 
اًّح٦، و٠داه ذًؽ إم احٙؿ ستّحٞح ٤ُ ًٞس سّحٞح، و٤ٙن إوم شرك س٤ب 

 .(2)أًٜر واًٜ٘د ُٗتقط٤، ًٞحٙؿ قغ يؾ طدي٨ سا يٚٞؼ سف((
                                                                                                                        

ِٚؿ  -الؾ٤ٜد. و٘د س٤ٜٞ أن اخٚؾ =    إٟا هق وٞا س٤ٜٜٞ وسل اعّٜٗل، أ٤ُ اعّٜٗقن و٤ّقدًا  -إذا ُؾ
 (.272-271/ 1وا((.ا٧ًٜٙ قغ يت٤ب اسـ اًّاح )

( صؿ قٌ٘ف س٘قًف: )) 161-159/ 1ؿٞخ الؾام ذ )) شدري٥ اًراوي (( )ٟ٘ٚف اًًٞقـل قـ  (  1
ْثِؾ  ُِ َْطَقُط ِذ  ْٕ ٧ُْٚ : َوا ْطتَِاِل ُى ِٓ ِحُٞح  ّْ ُؼ اًَت َٚ ْٓ َٓ ُي ْؾ٤َِٜد (( ، َو ِحِٞح اْلِ َّ َؼَ َقُْٜف )) سِ َٕ ٦ٍَٚ َذًَِؽ َأْن ُي ِق

ِْٞف، َوَىْد َرَأْي٧ُ  َٚ ٧َْٞ َق ِٗ َْٚحِدي٨ِ َظ ٤َم (( .ًِ َٕ ْقًِِف )) َصِحٌٞح إِْن َؿ٤َء اهَُ َش َ٘ ـْ َذًَِؽ سِ ُِ  ٦ًَٞ ِْ ِؼُ َظ َٕ ـْ ُي َُ 
 ًَ ـُ َق ْد َرَوى اْس َ٘ ِْٞف ، َو َٚ َرَي٥ٌ َق ُُ ْؾ٤َُٜد َصِحٌٞح  ٤ًٞ ، َواْلِ ٤ َأْو َواِه ًٗ ٞ ِٕ قُن اْحَِدي٨ُ َو ُٙ ٤ َي َُ ٤يَِر َوَيثًِػا 

ـَِريِؼ َقِكِ  ـْ  ُِ ٤ُم  ِذ َش٤ِرُِِف  َِ ْزِويُِٜل ، َص٤َٜ ِه َ٘ ًْ َقاِطِد ا ًْ ٌِْد ا ـُ َق ـُ ْس ًَ ـُ ُسَْٜداٍر َص٤َٜ اْحَ ُل ْس ِٙ َُ ـِ َو٤ِرٍس َص٤َٜ  ْس
ـْ َقَرِق ِضْؼِ  ُِ ََر  ْْ َ ْٕ َقْرَد ا ًْ ََٚؼ اهَُ ا ْرُوقًق٤ : َظ َُ ٍَٟس  ـْ َأ ـِ اًُزْهِرِي َق ٤ًٌِؽ َق َُ ـُ َقَاٍر َص٤َٜ  ٦َ ْس َٚ ْٞ َٚ ًَ ي 
اِق. َى٤َل اسْ  ُؼَ ًْ ـْ َقَرِق ا ُِ َر  َٗ َْص ْٕ َقْرَد ا ًْ ََٚؼ ا ـْ َقَرِىل ، َوَظ ُِ ََٞض  َْس ْٕ َقْرَد ا ًْ ََٚؼ ا َراِج ، َوَظ ْٕ ِ ٤يَِر اعْ ًَ ـُ َق

ِحِٞح (( . َّ ْؾ٤َِٜد اً ٌَُف َقَغ َهَذا اْلِ ُف ، َوَرَي ًَ َْٚؿ  َٓ ِق ـْ  َُ ُف  َٕ ْقُوقٌع ، َوَو َُ  : َهَذا َطِدي٨ٌ 
 (.294-293/ 1ا٧ًٜٙ قغ يت٤ب اسـ اًّاح ) (  2
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قغ  -يٕٜل إًراىل  -وى٤ل ذ ُقوع آظر: ))وأ٤ُ ٤ُ اؾتدل سف ؿٞخ٤ٜ  
ُـ ضقاز احٙؿ س٤ًتّحٞح  -ًٜقوي يٕٜل ا -صح٦ ٤ُ ذه٥ إًٞف اًِٞخ حل اًديـ

عـ مٙـ وىقي٧ ُٕروتف، س٠ن ُـ ق٤س اسـ اًّاح ىد ظ٤ًٗف وٞا ذه٥ إًٞف 
وطٙؿ س٤ًّح٦ ٕط٤دي٨   يقضد ٕطد ُـ اعت٘دُل احٙؿ ستّحٞح٤ٝ: )وٚٞس 
سدًٞؾ ٤ٟهض( قغ رد ٤ُ اظت٤ر اسـ اًّاح، ٕٟف جتٝد وهؿ جتٝدون، وٙٞػ 

ت٤ٝد؟! و٤ُ أورد٤ٟه ذ ٟ٘ض دققاه أووح وٞا ئٝر. واه يٜ٘ض آضت٤ٝد س٤ٓض
 . (1)  أقٚؿ((

:ُْ  َتِيب ٔـــــ
ِه  : )) ى٤ل اًًٞقـل رْف اه ـِ َم٤ََق٦َ َوَهْػِ َدُه َي٤ْس ْٕ ـْ َس َُ ُِٜػ َو َّ َرِض اعُْ َٕ َ ْ َيَت

ُِٜٞل  ِ٘ ْٚ ٌُ ًْ ٦َِٞ َوا ِٗ ًْ َ ْٕ َراِىُل ِذ ا ِٕ ًْ َاِح، َوا َّ ـُ اً َ اْس ٍَ ـِ اْظَت َ َٓ  ِم ٧ِ إِ َٙ ، َوَأْصَح٤ُب اًُٜ
ُتقا  َٙ ْط، َوَؾ َ٘ ِحِٞح َو ّْ ِل، َوَىْد فَ ًَِٚت ًِ ـِ اًَتْح ـْ َضَقَز َق َُ ٤َل وِِٞف: إَِن  َ٘ َر ِز َأْن ُي َٝ
ُل َأْوَم  ًِ ِحَٞح َو٤ًَتْح ّْ ـَ اعِِْزُي َطِدي٨َ  اًَت ًَ ِقَزُه، َوَىْد َط ُؾ َأْن ُجَ َٛ ُْٞحَت َْٜع َو َُ ـْ  َُ   ، َو

((  ٌ٦ َْ ِؿ َوِري ْٚ ِٕ ًْ ٥َُٚ ا ـَ  ـَ ًَ ِف، َوَط ِٗ ٞ ِٕ ْْ ٤ِظ سَِت َٗ يِح اْحُ ِ ٍْ َع َش َُ َم٤ََق٦ٌ َيثُِػوَن (( 
َاِح َوَرَأْيُتُف َؾَقى َسَُْٜٞف  َّ ـِ اً ٧ُْٚ َيَاَم اْس َُ ٤، ُصَؿ َش٠َ َٝ ِٗ ٞ ِٕ ْْ ٤ُظ سَِت َٗ َح اْحُ َأَط٤ِدي٨َ َسَ
ْقتَِاِد  ِٓ ـِ إَِم ا ًَ ِحِٞح َواْحَ َّ ِرَو٦ِ اً ْٕ َُ ُر إًِذا ِذ  ُْ َ ْٕ ٨ُْٞ َى٤َل: َوآَل ا ِحِٞح َط ّْ َوَسْلَ اًَت

ْؿ إَِم آِظِرهِ  ِٝ ٦ُ اْحَِدي٨ِ ِذ ُيُتٌِ َٛ ِْٞف َأِئ َٚ ََٟص َق  ٤ َُ ٠َِْٞي  . (2) َقَغ  ََٜع وَِٞا َؾ َُ ُف  -َوَىْد  َ٘ َوَواَو
                                                 

 (.273-272/ 1ا٧ًٜٙ قغ يت٤ب اسـ اًّاح ) (  1
 (.83ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  2
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ُه   ُِٜػ َوَهْػُ َّ ِْٞف اعُْ َٚ ِػ إِْؾ٤َِٜدِه،  -َق ْٕ ِٞػ اْحَِدي٨ِ اْقتَِاًدا َقَغ َو ِٕ ْْ ِزَم سِتَ َأْن َجْ
ْطتَِاِل َأْن يَ  هُ ِٓ ُف إِْؾ٤ٌَٜد َصِحٌٞح َهْػُ ًَ قَن  ُٙ (1) . 

ِٞػ َقَغ  ِٕ ْْ ِل َواًَت ًِ ِحِٞح َواًتَْح ّْ َاِح َؾَد َس٤َب اًَت َّ ـَ اً َو٤ْح٤َِصُؾ َأَن اْس
َٓ َؿَؽ َأَن اْحُ  ََوِل، َو ْٕ ْ ُيَقاوِْؼ َقَغ ا ْؿ، َوإِْن َ  ِٝ َٞتِ ِػ َأْهِٚ ْٕ َْ ٤ِن ًِ َُ َْز ْٕ َؿ َأْهِؾ َهِذِه ا ْٙ

تِل  ًَ ٦ِ ا َٙ َقاِل اًَريِٞ ِٓ ََط٤ِدي٨ِ اً ْٕ ك: َي٤ َٗ ْ َُ  َٓ  ٨ُْٞ َٓ َط ٤ إِ ًٕ ْٓ َقْوِع َأْوَم س٤ِعَِْْٜع َى ًْ س٤ِ
ْم٤َعِ  ِؾ َأِو اْلِ ْ٘ َٕ ْٚ ًِ ٦ٌ َٗ ًَ ٤ وِِٞف ُخ٤َ َُ ٤ُص، َأْو  َّ ُ٘ ًْ ٤ ا َٝ َٕ  .(2) َوَو

 فاٜدٗ:
ت٤َٜع  ُْ ٌْتَِدئ وِِٞف ا ًَِذي َي ٍْ ا َٕ ًْ ى٤ل إًا٦ُ ـ٤هر اجزائري: ))َوىد أؿٙؾ ا
٤ر  َّ َْق ْٕ اح: َو٢ِن ِذ َىْقًف ))و٘د شٕذر ِذ َهِذه ا ّّ ِحٞح َوَهػه ِقْٜد اْسـ اً ّْ اًَت

٤َِٔهر ََؾ٤ِٟٞد(( إِْه٤ًُ٤َ، َواً ْٕ َجَرد ا ُٛ ِحٞح سِ َّ َال س٢ِِْدَراك اً ْ٘ ْؾتِ ِٓ ْستَِداء يٙقن ِم٤َ  ا ِٓ َأن ا
ِٞٞزه ُـ َهػه(( ْ ِحٞح َوَي٤َن س٤رق٤ ِذ َم َّ ًَػ ِذ اً ـ أ َُ ٍِ آِظِر   .(3) سٕد ق

 فاٜدٗ أخزٚ:
َتُِٜع إَِذا  : ى٤ل اًًٞقـل ْٛ َرِة َوَا َي ْٝ ُِ َْٚحِدي٨ِ س٤ًَِتَقاُشِر َأِو اً ُؿ ًِ ْٙ ٤ اْحُ َُ ))َوَأ
َتَؼَ  ْٕ ُرُق اعُْ ُٓ ـِ ُوِضَدِت اً َراَس٦ِ، َوَق َٖ ًْ ْرِدَي٦ِ َوا َٗ ًْ ِؿ س٤ِ ْٙ ـِ اْحُ ِٖل اًَتَقُىُػ َق ٌَ ُة ِذ َذًَِؽ، َوَيْٜ

َزِة َأْيَثَر(( ِٕ ًْ  . (4) ا
                                                 

 (.212أٟر: ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  ( 1
 (.162/ 1شدري٥ اًراوي ذ ذح ش٘ري٥ اًٜقاوي ) (  2
 (.381/ 1شقضٞف أًٜر إم أصقل إصر ) (  3

 (.163/ 1ًراوي ذ ذح ش٘ري٥ اًٜقاوي )شدري٥ ا (  4
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يٕٜل ًتٕذر احٙؿ س٤ًتٗرد وإًزة ذ ا٥ً٤ًٖ، وٌٜٖٞل اًتقىػ قٜٝا اطت٤ٞـ٤،  
 إدٟك ُٜٝا.وٓ يٛتٜع، سخاف اًِٝرة واًتقاشر: و٢َا حّان س٤حد 

 : ىظزات ي كاو ابً الصاح
يٌدو أن يام اسـ اًّاح ىد ُوٝؿ قغ هػ وضٝف، ووىع اًت٤ٜىض سٜٞف وسل 
خ٤ًٗٞف، واطتدم ا٤ًٜ٘ش سل اًٗري٘ل.ي٘قل اًديتقر ٟقر اًديـ قؽ: ))وىد أص٤رت 

اًتٜ٘ٞح هذه اع٤ٜى٤ِت اهتام ال٤ُم اًًٞقـل، وٙت٥ ذ اع٦ً٠ً سحث٤ ظ٤ص٤ ؾاه ))
ع٦ً٠ً اًتّحٞح(( ضٜح وٞف إم اًتقوٞؼ سل رأي اسـ اًّاح ورأي ُـ ظ٤ًٗف، 
وظَرج ُذه٥ اسـ اًّاح خرج٤ ط٤ًٜ و٤٘ل: ))واًتح٘ٞؼ قٜدي أٟف ٓ اقؽاض 
قغ اسـ اًّاح وٓ خ٦ًٗ٤ سٜٞف وسل ُـ صحح ذ قٍه أو سٕده، وش٘رير ذًؽ أن 

 اًّحٞح ىًان:
ًٖػه، يا هق ُ٘رر ذ يت٤ب اسـ اًّاح وهػه، صحٞح ًذاشف، وصحٞح 

 واًذي ُٜٕف اسـ اًّاح إٟا هق اًً٘ؿ إول دون اًث٤ي يا شٕٓٞف ق٤ٌرشف.
وذًؽ أن يقضد ذ ضزء ُـ إضزاء طدي٨ سًٜد واطد ُـ ـريؼ واطد   
شتٕدد ـرىف، ويٙقن ف٤هر الؾ٤ٜد اًّح٦ ٓش٤ًّف وص٦٘ رض٤ًف، وػيد ال٤ًٟن أن 

هذا احدي٨ س٤ًّح٦ ًذاشف سٛجرد هذا ا٤ًٔهر، و  يقضد ٕطد ُـ أئ٦ٛ  حٙؿ
احدي٨ احٙؿ قٚٞف س٤ًّح٦، وٝذا مٜقع ى٤ٕٓ: ٕن جرد ذًؽ ٓ يٙتٗل سف ذ 
احٙؿ س٤ًّح٦، سؾ ٓ سد ُـ و٘د اًِذوذ وٟٗل ا٦ًٕٚ، واًقىقف قغ ذًؽ أن 

ي٤ن ًأئ٦ٛ اعت٘دُل ً٘رب  ُتٕن سؾ ُتٕذر: ٕن آـاع قغ إًٚؾ اخ٦ٞٗ إٟا
أق٤ّرهؿ ُـ قٍ اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ، و٤ٙن اًقاطد ُٜٝؿ ُـ شٙقن 
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ؿٞقظف اًت٤سٕل أو أش٤ٌع اًت٤سٕل أو ا٦ًٌ٘ٓ اًراس٦ٕ، و٤ٙن اًقىقف قغ إًٚؾ إذ ذاك  
ُتٞنا ًٚح٤وظ ا٤ًٕرف، وأ٤ُ إز٤ُن اعت٠ظرة و٘د ـ٧ً٤ و٤ٝٞ إؾ٤ٟٞد، وتٕذر 

غ إًٚؾ إٓ س٤ًٜ٘ؾ ُـ اًٙت٥ اع٦ّٜٗ ذ إًٚؾ، و٢ذا وضد ال٤ًٟن ذ اًقىقف ق
ضزء ُـ إضزاء طديث٤ سًٜد واطد ف٤هره اًّح٦ ٓش٤ًّف وص٦٘ رض٤ًف   يٜٛٙف 
احٙؿ قٚٞف س٤ًّح٦ ًذاشف، ٓطتال أن يٙقن ًف ق٦ٚ ظ٦ٞٗ   ٟٓٚع ق٤ٝٞٚ ًتٕذر 

 إًٚؿ س٤ًٕٚؾ ذ هذه إز٤ُن.
: وٝذا ٓ يٜٕٛف اسـ اًّاح وٓ هػه، وقٚٞف حٛؾ صٜع وأ٤ُ اًً٘ؿ اًث٤ي

ُـ ي٤ن ذ قٍه وُـ ض٤ء سٕده، و٢ي اؾت٘ري٧ ٤ُ صححف ه١ٓء، وقضدشف ُـ 
 ىًؿ اًّحٞح ًٖػه ٓ ًذاشف((.

وهذا ح٘ٞؼ ضٞد ُـ اًًٞقـل ح٘ؼ آطت٤ٞط ٦ًًٜٚ، والو٤دة ُـ يٜقز 
آؾت٘راء اًذي ذيره، وهق إ٤ُم ٤ُّدره٤ ا٦ًٕٛٞٔ، وىد حٛؾ اًًٞقـل قٝدة 

 .(1) ط٤وظ ص٦٘((
وهذا اًذي ى٤ل قٜف اًديتقر قؽ إٟف ح٘ٞؼ ضٞد ىد رَده اًديتقر ْزة 
اع٤ٌٞٚري س٠ٟف استٕد يثػا قـ اًقاىع إًٚٛل، وأٟف ٓ ورق سل اًّحٞح ًذاشف أو 

 . (2)ًٖػه ذ اٟت٤ٗء اًِذوذ وا٦ًٕٚ 
إن ؿ٤ء اه: أٟف ًٞس ُراد اسـ اًّاح ؾد واحؼ اًذي ٓ يٌٜٖل إًدول قٜف 

                                                 
 (.283-٩ُٜٝ282 اًٜ٘د ذ قٚقم احدي٨ )ص:  (1

 (.39-34أٟر اًرد اعّٗؾ ذ: شّحٞح احدي٨ قٜد اسـ اًّاح ٤ًٌٞٚٛٚري )ص:  (2
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شٕذر آؾت٘ال  -يا هق ف٤هر ياُف  -س٤ب احٙؿ قغ اعت٠ظريـ، وإٟا ُراده  
سجزم احٙؿ سّح٦ إؾ٤ٟٞد ذ هذه إق٤ّر اعت٠ظرة اقتادا قغ جرد اقت٤ٌر 
إؾ٤ٟٞد اًتل شقضد ذ إضزاء واعِٞخ٤ت واعًتخرض٤ت وهػه٤ ُـ ٤ُّٜٗت 
اعت٠ظريـ، اًتل يٌٕد أن شٜٗرد س٠ؾ٤ٟٞد صحٞح٦   شرْد ذ دواويـ الؾام اعٕتٛدة 
ي٤ًّحٞحل وهػم٤، و٤ٓقتاد قغ ٤ُ ٟص قغ طٙٛف ذ ٤ُّٜٗت اعت٘دُل، 
وهذا ٓ يٜٛع احٙؿ قغ ٤ُ وضد قٜد اعت٠ظريـ ُتك   يتٕذر ذًؽ، عـ مٙـ 

 وىقي٧ ُٕروتف.
ودل قغ ذًؽ أُقر وى٧ٕ ذ ياُف هق، سؾ وذ  هذا هق ُراد اسـ اًّاح،

 شٍو٤شف، ٤ُٜٝ:
ُف ع٤  - 1 ًَ ُرض  َٕ ٤َٔهره َأن إوم شرك اًَت َٓ ٟتج٤ه(( َو  ٤ َٟ ى٤ل اسـ طجر: ))َىْقًف ))َو٢

ُذر، َوَا حًـ سٕد َذًِؽ  َٕ ٦، َوإِن   يْٜٝض إَِم َدَرَض٦ اًَت َ٘ َِ ٥َٕ َواعَْ وِِٞف ُـ اًَت
 .(1))و٘د شٕذر((َىْقًف )

َُٟف  - 2 ٤ّٟ ٓ ٟتج٤ُه قغ ضزِم احِٙؿ سّحتِف(( ي٘تي أ ى٤ل ا٤ًٌ٘قل: ))وىقًُف: ))و٢
، و٤ُ أؿٌَف ذًَؽ، م٤ يُِٕر س٤ًؽدِد(( ـُ  .(2) ٓ يُٜٛع أن ي٤َ٘ل: هذا صحٌٞح وٞا أف

ًَِذي ذيره اًََٜقِوّي  - 3 ط ا َٓ َأن اًَنْ ز اًتّحٞح عـ يٕٜل ضقا-ى٤ل اًزريٌ: ))إِ
٤ًَػ  -مٙـ وىقي٧ ُٕروتف ُُ  َٓ ٤َِٔهر َأٟف  اح، َواً ّّ ِٚٞؾ اْسـ اً ْٕ ٠ُْظقذ ُـ َش َُ

                                                 
 (.378/ 1شقضٞف أًٜر إم أصقل إصر ) (  1
 (.172/ 1ا٧ًٜٙ اًقو٦ٞ سا ذ ذح ا٦ًٕٞٗ ) (  2
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 .(1) وِِٞف ِقْٜد وضقده(( 
٤ٌَب ؾدا حٙا  ى٤ل إًا٦ُ اجزائري: )) - 3 ًْ اح وإن ؾد ا ّّ ٤ِهر َأن اْسـ اً َٔ َواً

َٟفُ  ٦ ُأْظَرى: َو٢ِ َٝ ٦: و٘د وتح َظْقظ٦ ُـ ِض َٝ َتْدرك اْح٤َيِؿ َى٤َل ِذ )) ُـ ِض ًْ ُُ  ))
ِحٞح ّْ وم َأن ٟتقؾط ِذ أُره سٕد َأن ذير ش٤ًهؾ َص٤طٌف ِذ َأُر اًَت ْٕ ،  : َو٤

٦ إِن   يٙـ ُـ ىٌٞؾ  َٛ َِئ ْٕ َحتِِف َو  ٟجد َذًِؽ وِِٞف ًٖػه ُـ ا ِّ ٤ طٙؿ سِ َُ قل  ُ٘ َوَٜ
َق ُـ ىٌٞؾ اْحًـ ْحَت٩ سِِف،  ُٝ ِحٞح َو َّ ٦ّٚ شقض٥ اً َٓ َأن شٔٝر ِق ٛؾ سِِف، إِ ْٕ َوي

تل ًْ ٌُ ٤ٌَن اً  . (2) (( وٕٗف، وي٤٘رسف ِذ طٙٛف َصِحٞح اْسـ ط
٦ّٚ شقض٥ وٕٗف َو٢ِن َىْقًف )) َٓ َأن شٔٝر ِق ٦َٚ ِم٤َ  إِ ٕ ًْ ٧َٟ ا ٤ إِذا َي٤ َُ ؾ  َٛ ِْ (( َي

ًَق   يذيرَه٤ أطد ُـ ا َٔر َو ٌَْح٨ َواًَٜ ًْ ٥ٌَ ا ًَ ِدُلفٝر ًٚٛت٠ظر سِ َ٘  . (3) (( عَُْت
 -هذا و  حًـ اًت٥ٕ٘ قغ اسـ اًّاح  : )) (( اًِذا ا٤ًٞٗح ى٤ل ح٘ؼ ))

واًتِٜٞع قٚٞف سحج٦ أٟف يٜٛع ُـ اًتّحٞح، ويدقق إم إهاق هذا  -رْف اه 
إذا َوَضْد٤ٟ ... طديث٤ً  )) : ا٤ًٌب: ٕن ذًؽ   يرد ذ ياُف أصا يٞػ وهق ي٘قل

ِؿ...صحَٞح الؾ٤ٜ ْٙ . وا ؿؽ أن ذًؽ حت٤ج إم  (4) (( ِد...ٓ ٟتج٤ُه قغ َضْزِم اْحُ
 . ٟٔر وسٍ س٤ًتّحٞح

                                                 
 (.162/ 1قغ ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ا٧ًٜٙ  (  1
 (. 92ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  2
 (.381/ 1شقضٞف أًٜر إم أصقل إصر ) (  3
 (.83ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  4
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ـِ احِٙؿ لؾ٤ٍٜد  )) : وُثؾ ذًؽ ىقًف ذ ا٤ًٗئدة إوم  وهذا ٟرى ال٤ًَُك َق
ُف إصُح قغ الـاِق  َٟ  . (1) (( أو طدي٨ٍ س٠

٤ُٝٚ ُشْدَرُك س٤ع٤ٌذِة واًٌح٨ِ وهذِه م٦ٌٚ  )) وىقًف ذ ٟقع احًـ:  . (2) (( ش٤ٗصٞ
َُِٟٔر وِْٞفِ  )) : وىقًف ذ ٟقع ا٤ًِذ َُٔر ذ هذا  ، إذا اَٟٗرَد اًراوي سٌٍء  ُْٜٞ ... َو

ُف إم ىٌِٞؾ احدي٨ِ إًِْٞػ  ... ، ( اعٜٗردِ  اًراوي ) َٓ َٟح ٤ٜ طديَثُف ذًَؽ وَ ْ  ًَ  ، اْؾتَْح
 . (3) (( ... ... َرَدْد٤ٟ ٤ُ اَٟٗرَد سفِ 

٤ٜي٦ُ سف(( وىقًف ذ ُٕرو٦ زي٤دات اًث٤٘ت: ِٕ ـُ اً ًَ َتْح ًْ ـٌ ًٌٓٞػ ُش  . (4) ))وذًَؽ و
ِؿ  وىقًف ذ احدي٨ اعٕٚؾ: ْٝ َٗ ِة واً ِظ واِخْؼَ ْٗ َُِٓٚع سذًَؽ أهُؾ اِح ْْ َٟا َي ))وإ

ُرِد اًراوي، وسٛخ٦ًِٗ٤  اًَث٤ِى٥ِ  َٗ َت٤ُٕن قغ إدراي٤ِٝ سَت ًْ ـَ  ،... وُي هِػِه ًُف، َُع ىراِئ
ُؿ إم َْ ٥ُِٚ قغ  شٜ ْٖ ٌُِف ا٤ًٕرَف هذا ا٠ًِِن قغ إرؾ٤ٍل ذ اعقصقِل... سح٨ُٞ َي ذًَؽ ُشَٜ

َٞتََقَىُػ وٞف(( ُؿ سِف أو يؽَدُد و ُٙ َْٞح  . (5)فِِٜف ذًَؽ، و
٤َوِت اًرو ًَ ِرس٤ً إذا َش َٓ ْْ ُُ ِْٞف  ِٛ ًَ ُٟ َا  َٟ ٤ وىقًف ذ ُٕرو٦ اعْٓرب:))وإ َُ ايَت٤ِن، أ

 .(6) إذا َشَرَضَح٧ْ إْطَداُم٤...((
                                                 

 (.81ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  1
 (.124ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  2
 (.167ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  3
 (.176 ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص: (  4
 (.188-187ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  5
 (.192ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  6
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ُف ذ أِي ًُٕٜك   ًَ وىقًف ذ ُٕرو٦ اعقوقع:))وَٓ َحُِؾ ِرَواَيُتُف )َٕطٍد َقَِٚؿ َط٤
ِف(( ِٕ ٤َِٞن َوْو ُرو٤ًٟ سٌ ْ٘ َُ  . (1)َي٤َن( إَٓ 

قُل: ))َى٤َل َرُؾقُل اهِ  ُ٘ َا َش َٟ  اه قٚٞف صغ -وىقًف ذ ُٕرو٦ اع٘ٚقب:))وإ
ِف اًذي أْوَوْح٤َُٜه أَوًٓ((-وؾٚؿ  ِ٘ َؽ ِصَحُتُف سٓري ًَ َر  َٝ  .(2)((، وٞا َف

وٙؾ ذًؽ يدل قغ إقال اً٘قاقد واًٌح٨ واًتٗتٞش ذ إؾ٤ٟٞد واحٙؿ 
ق٤ٝٞٚ سا شًتحؼ ط٥ً اً٘قاقد، وهذا ظاف ٤ُ وٝٛف اًٜقوي وهػه ُـ يام اسـ 

ـ ذ ياُف قغ ))اًقؾٞط(( ًٖٚزاز.اًّاح، وىد صحح اسـ اًّاح، و ًَ  ط
واًٖري٥ أن اًٜقوي وإًراىل واسـ طجر ىد وىٗقا قغ ياُف هذا، وٜ٘ؾ 

ذ ))خري٩ الط٤ٞء(( ًٖٚزاز، وٟ٘ؾ ُٜف اسـ طجر ذ  ُٜف إًراىل ذ ُقاوع: ٤ُٜٝ
 ُقاوع ٓ حَ ُـ يت٤سف ))شٚخٞص احٌػ((!

ـ ذ ياُف هذا، وذير اسـ  -رْف اه  -وىد صحح اسـ اًّاح   ًَ وط
قغ سٕض أط٤ُٙف، وٙٞػ و٤هؿ  -رْٝؿ اه  -طجر ُت٤س٦ٕ اًٜقوي ٓسـ اًّاح 

 ذًؽ، وٗٝٛقا أن اسـ اًّاح يٜٛع ُـ اًتّحٞح واًتحًل؟!
))أ٤ُز((يتٙٚؿ و٤ٝٞ قغ إط٤دي٨، -رْف اه ش٤ٕم  -وٓسـ اًّاح 

 وى٧ٗ قغ اجزء اًث٨ً٤ ٤ُٜٝ.

                                                 
 (.221ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  1

 (.211ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  2
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َٗس ق٤  حِدث يند احدي٨ و٤ُ يِٝد ًف ُع اًٙام قٚٞف.          وُـ ٟٔر وٞف رأى ٟ
ًَػ اسـ اًّاح رْف اه ُ٘دُتف ذ قٚقم احدي٨، ووصػ يت٤سف  سؾ ع٤ذا أ

ـْ ُِٙاشِِف  -يٕٜل قٚؿ احدي٨  -هذا سٙقٟف))أس٤َح س٠هارِه  ٦َِٞ، ويَِػ َق اخٗ
دَ  َٕ ٦َِٞ، وأطَٙؿ ٤ُٕىَدُه، وى ُف،  إس َُ َؾ أى٤ً َّ ُف ، وو َُ ىقاقَدُه، وأ٤َٟر ٤ُٕعَُِف، وسَلَ أط٤ٙ

ِف ووقائَدُه، وىَٜص  ُِ ُف، ومَع ؿت٤َت قٚق ًَ ُف، وذَح وروَقُف ووّق ًَ وأووَح أصق
ُٟٙتِِف( وورائَدُه((  .(1))ؿقارَد 

ِِٙٚف ٓ  ِْ ُُ ـْ  ـَ هذا اًٙت٤ب طَل ي٤َد ا٤ًٌط٨ُ ق وذير أن اه قز وضؾ ))ُ
 ِٗ ْٚ ْٚ٘ك سِف ق٤رو٤ً((ُي ِف ٓ َي ِٛ ـْ قٚ ، يا ذير ذًؽ ذ ُ٘د٦ُ (2)ل ًُف ي٤ؿ٤ًٗ، وا٤ًًئُؾ ق

 يت٤سف؟!
ٗف إذا ي٤ن ٓ يرى ضقاز اًتّحٞح ذ هذه إق٤ّر؟! ًَ  وٚاذا أ

ًَػ ٤ًٜٚس يت٤س٤ يٕٚٛٝؿ ؾٌٞؾ اًتّحٞح  وٚق ي٤ن ٓ يرى ضقاز ذًؽ ع٤ أ
صؿ رأي٧ أس٤ اح٤رث قك سـ طًـ واًتحًل واحٙؿ قغ إط٤دي٨ سا شًتحؼ، 

ي٘قل: يام اسـ اًّاح يٗٝؿ ُٜف اًتًٕػ ٓ ُٓٚؼ اعٜع. و   -طٗٔف اه  -احٌٚل 
 .(3)يذير دًٞٚف قغ ذًؽ((

ى٧ٚ: دًٞٚف ٤ُ ذيرشف قـ اسـ طجر، ذ شٜٙٞتف قغ اسـ اًّاح ذ ىقًف))ٓ 
                                                 

 (.74ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  1
 (.74ُ٘د٦ُ اسـ اًّاح )ص:  (  2
 ( ستح٘ٞؼ/ صاح وتحل هٚؾ ، ستٍف يًػ.78-77/ 1ا٤ًٞٗح ُـ قٚقم اسـ اًّاح ) اًِذا (  3
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 ُـ اع٦ِ٘((. ٟتج٤ه((، ُـ ىقًف:))وُ٘ت٤ْه شرك اًتٕرض ًٚحٙؿ: ع٤ وٞف 
هذا وىد يت٥ اًديتقر ْزة اع٤ٌٞٚري رؾ٦ً٤ ذ اع٦ً٠ً اٟتٝك و٤ٝٞ إم اً٘قل: 
))إن ٤ُ يَدقٞف ال٤ُم اسـ اًّاح يتٛثؾ ذ أن إط٤دي٨ اًتل يروه٤ اعت٠ظرون ذ 
يتٌٝؿ ي٤ٕضزاء واعِٞخ٤ت واع٤ٕضؿ وهػه٤ س٠ؾ٤ٟٞدهؿ اخ٤ص٦ وا٦ًٞ٤ًٕ: يتٕذر 

٤ٝ س٤ٜء قغ ف٤هره٤، ويًتحٞؾ هؿ آؾت٘ال س٢دراك صحت٤ٝ شّحٞح٤ٝ وحًٜٞ
وط٤ًٜٝ سٛجرد اقت٤ٌر شٚؽ إؾ٤ٟٞد، دون آقتاد قغ يت٥ اعت٘دُل، ودون 
آقت٤ٌر س٠ؾ٤ٟٞدهؿ ورواي٤هؿ: وذًؽ ٕن أؾ٤ٟٞد اعت٠ظريـ ورواي٤هؿ ا٦ًٞ٤ًٕ 

جرح واًتٕديؾ، واع٤ٌذة ٓ خٚق ُـ ظٚؾ، ٟتٞج٦ ش٤ًهٚٝؿ ذ شٌٓٞؼ ىقاقد ا
وشقوػ اًنوط ًٌ٘قل حٛؾ احدي٨ وأدائف، ذ فؾ ش٠صػهؿ س٤ٔهرة آقتاد قغ 
يت٥ اعت٘دُل، طتك ص٤ر الؾ٤ٜد سٕده٤ جرد ُٔٝر ُـ ٤ُٔهر اًنف، دون أن 

 ي٥ٕٚ دورا و٤ٕٓ ذ شّحٞح احدي٨ وشٕٚٞٚف.
راؾتٝؿ أ٤ُ ُدى ش٠هؾ اعت٠ظريـ عٕرو٦ صح٦ احدي٨ ووٕٗف ُـ ظال د

وشتٌٕٝؿ وهرسٚتٝؿ ًٓرىف ورواي٤شف ذ اع٤ًٟٞد واًًٜـ واع٤ّٜٗت وهػه٤: و٠ُر   
يتٕرض ًف اسـ اًّاح ه٤ٜ ذ هذا اعقوع، ٓ شٍح٤ وٓ شٚٛٞح٤، وهذا ٤ُ ضٕٚف 

 ي٘تٍ سذير اًتّحٞح واًتحًل، دون ذير اًتْٕٞػ.
ح واحًـ وٞٚزم أ٤ُ ًق ي٧ٟ٤ دققاه هل قدم ش٠هؾ اعت٠ظريـ عٕرو٦ اًّحٞ

ًف أن يْٞػ و٤ٝٞ اًتْٕٞػ أي٤ْ، و٢ن ُٕرو٦ إًْٞػ ذ إط٤دي٨ شتقىػ قغ ٤ُ 
يتقىػ قٚٞف ُٕرو٦ اًّحٞح واحًـ، هػ أٟف ايتٗك سذير اًتّحٞح واًتحًل 
و٘ط، وٓ ضرم أن اًدققى شٕذر آؾت٘ال س٢درايٝا ُٕر ـ٤رئ رء آظر، وا 
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 يٌٜٖل اًتخٚٞط سٜٞٝا.  
يرسط دققاه س٠ُريـ س٤رزيـ،  -رْف اه  -و٤ٜٟ٢ ٟجد اسـ اًّاح  وُـ ه٤ٜ

أطدم٤: أن شٙقن إط٤دي٨ ُروي٦ ًدى اعت٠ظريـ س٠ؾ٤ٟٞدهؿ اخ٤ص٦، يا قؼ قٜف 
س٘قًف: ))إذا وضد٤ٟ وٞا ٟروي ُـ أضزاء احدي٨ وهػه٤((، واًث٤ي: أن يٙقن 

ٟٞدهؿ اخ٤ص٦، دون اًرضقع اًتّحٞح أو اًتحًل ٤ٌُٜٞ قغ أؾ٤س آقت٤ٌر س٠ؾ٤
إم يت٥ اعت٘دُل، وآقتاد قغ ٤ُ روى اعت٘دُقن و٤ٝٞ س٠ؾ٤ٟٞدهؿ، يا قؼ قٜف 
س٘قًف: ))و٘د شٕذر ذ هذه إق٤ّر آؾت٘ال س٢دراك اًّحٞح سٛجرد اقت٤ٌر 

 إؾ٤ٟٞد((.
وهذا جٕؾ رأي ال٤ُم اسـ اًّاح هػ ٤َُٕرض سٕٛؾ ٤ُٕسيف واًاط٘ل 

ف ُـ شّحٞح وحًل وشْٕٞػ، ط٨ٞ إن قٛٚٝؿ   يٙـ إٓ سٛ٘ت٣ سخاو
ٟٔرهؿ ذ رواي٤ت اعت٘دُل اًث٤ست٦ ذ اًٙت٥ اعٕتٛدة، دون أدٟك اقت٤ٌر ٕؾ٤ٟٞدهؿ 
اًتل شٜ٘ؾ ه٤ شٚؽ اًٙت٥، وهذا أُر   يتٕرض ًف ال٤ُم اسـ اًّاح ذ ياُف، يا 

 .(1) ٤ يٌّح ًٖقا خا((ؾٌؼ شقوٞحف، وإٓ وذير اً٘ٞقد ورسط ياُف ه
واح٤صؾ: أٟف ؾقاء ي٤ن ُراد اسـ اًّاح ؾد س٤ب احٙؿ قغ اعت٠ظريـ 

٤ََٜٞ  -٤ُ٘ٚٓ ٌد ع٤ِ س َٕ ، أو -وهق ف٤هر  -، أو ش٘ٞٞده س٠ؾ٤ٟٞد اعت٠ظريـ -وهق ًُتٌ
وٙؾ ذًؽ ُـ ٤ُٔهر  -وهق حتٛؾ  -س٠هٚٞتٝؿ، أو س٦ٌٖٚ أًـ، أو سٕدم اع٦ِ٘

 اًدى٦ ذ احٙؿ قغ احدي٨.آطت٤ٞط وشقظل 

                                                 
 (.41-42شّحٞح احدي٨ قٜد اسـ اًّاح )ص:  (  1
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 ةتماخ 
 نسأل اه حسنها

 وذ ظ٤م٦ هذه اًدراؾ٦ ٓ ي٤ًٜٕ إٓ أن ٟٚخص ٟت٤ئج٤ٝ قغ اًٜحق أي:
 احٙؿ قغ احدي٨ ٌُٜل قغ آضت٤ٝد. : أوٓ
 آضت٤ٝد ذ احٙؿ قغ احدي٨ ٌُٜل قغ ه٦ٌٚ أًـ. : ثاكقا
 ه٦ٌٚ أًـ ذ احٙؿ قغ احدي٨ ٦ٌُٜٞ قغ آطت٤ٞط. : ثالثا

 آطت٤ٞط ذ احٙؿ قغ احدي٨ ٌُٜل قغ قنة أؾ٥ًٞ٤. : رابعا
 احٙؿ س٤ٌٕرة وؾط. - 1
 اًؽدد سل طٙٛل. - 2
 اًؼاءة ُـ إًٝدة. - 3
 س٤ٞن وٕػ إًْٞػ قٜد روايتف، وقدم آيت٤ٗء س٢سراز الؾ٤ٜد. - 4
 س٦ّٖٞ اًتٛريض قٜد طذف إؾ٤ٜده.رواي٦ إًْٞػ  - 5
 إ٤ٟـ٦ احٙؿ س٤لؾ٤ٜد دون اعتـ. - 6
 شٕٚٞؼ احٙؿ قغ اًرض٤ء. - 7
 شٕٚٞؼ احٙؿ قغ ذط. - 8
 شٕٚٞؼ احٙؿ قغ اعِٞئ٦. - 9

 ؾد س٤ب احٙؿ. - 12
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س٠ؾ٥ًٞ٤ آطت٤ٞط ذ احٙؿ قغ  اًدراؾ٦ سٛزيد ا٤ًٜٕي٦ وشقِ هذه 
و شّحح ظ٠ٓ، أو شًد ظٚا، أو ش٠ي سٌء ضديد احدي٨، قًك أن شتٛؿ ٤ّٟ٘، أ

  ش٠ت سف هذه اًدراؾ٦، وتت٤ُٙؾ اجٝقد وشت٤ْور، واه اعقوؼ واه٤دي إم ؾقاء 
 اًًٌٞؾ. 
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 ادرـــــامص  ٘ــــقاٜن 
 إصؾقة إشمء ذكر ومع ، (( أل إمال)) مع ادعجم، حروف عذ مرتبة

 الشفرة أشمء دون لؾؿصادر،
 –ا٦ًٕٞٛٚ  اًٙت٥ ا٤ًٜذ: دار اًًٌٙل، ٔل اع٤ٜٝج، ذح ذ اله٤ج -  1 

 م. 1995 -هـ 1416سػوت، 
 ش٘ديؿ: و٦ْٚٞ ًٌٚقصػي، إًنة، اع٤ًٟٞد سزوائد اعٝرة اخػة إح٤ف -  2 

 ًٌٚح٨ اع٤ِٙة اعح٘ؼ: دار ، اًٙريؿ قٌد ٌُٕد أْد اًديتقر اًِٞخ
 ًٜٚن، اًقــ اًٜن: دار دار إسراهٞؿ، سـ ي٤ه مٞؿ أسق س٢ذاف إًٚٛل

 م. 1999  - هـ  1422ا٦ًٌٕٓ: إوم،  اًري٤ض،
ح٘ٞؼ :  طجر، ٓسـ إًنة، أـراف ُـ اعٌتٙرة س٤ًٗقائد اعٝرة إح٤ف -  3 

ا٤ًٜذ :  ا٤ًٜس، ٤ٟس سـ د/ زهػ س٢ذاف واًًػة، ا٦ًًٜ ظد٦ُ ُريز
 ا٦ًًٜ ظد٦ُ وُريز –س٤عدي٦ٜ  اًنيػ اعّحػ ٤ًٌٓق٦ وٝد اعٚؽ جٛع

 م. 1994 -هـ  1415ا٦ًٌٕٓ : إوم،  ، س٤عدي٦ٜ اًٌٜقي٦ واًًػة
 أط٤ديثف وظرج ط٘٘ف س٤ٌٚن، ٓسـ ط٤ٌن، اسـ صحٞح ش٘ري٥ ذ الط٤ًن -  4 

ا٦ًٌٕٓ:  سػوت، اًرؾ٦ً٤، ا٤ًٜذ: ١ُؾ٦ً إر٤ٟؤوط، قٚٞف: ؿ٥ٕٞ وقٚؼ
 م. 1988 -هـ  1428  إوم،

 ؿ٤ير، حٛد أْد اعح٘ؼ: اًِٞخ طزم، ٓسـ إط٤ٙم، أصقل ذ الط٤ٙم -  5 
 سػوت. اجديدة، أو٤ق ا٤ًٜذ: دار ق٤ٌس، إط٤ًن اًديتقر ًف: إؾت٤ذ ىدم
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ا٤ًٜذ:  قٗٞٗل، اًرزاق اعح٘ؼ: قٌد ًمُدي، إط٤ٙم، أصقل ذ الط٤ٙم -  6  
 ٤ًٌٜن. -دُِؼ -سػوت الؾاُل، اعٙت٥

 ا٤ًٜذ: دار ؿ٤ير، حٛد اعح٘ؼ: أْد يثػ، ٓسـ احدي٨، قٚقم اظت٤ّر -  7 
 ا٦ًٌٕٓ: اًث٦ٟٞ٤. ٤ًٌٜن، –سػوت  ا٦ًٕٞٛٚ، اًٙت٥

إر٤ٟؤوط /  ح٘ٞؼ: ؿ٥ٕٞ ُٗٚح، ٓسـ اعرق٦ٞ، واعٜح اًنق٦ٞ أداب -  8 
 م.1996 -هـ 1417 سػوت، اًرؾ٦ً٤، ا٤ًٜذ: ١ُؾ٦ً ا٤ًٞ٘م، قٛر

ا٤ًٜذ:  ، فايسفايلر ماكس اعح٘ؼ: ٤ًًٕٛٚي، ، وآؾتٛاءالُاء  أدب -  9 
 م.1981 -ـ ه 1421  ا٦ًٌٕٓ: إوم، سػوت، –ا٦ًٕٞٛٚ  اًٙت٥ دار

 اًٙؼى ا٤ًٜذ: اع٦ٌٕٓ ًًٚ٘ٓاي، اًٌخ٤ري، صحٞح ًنح ا٤ًًري إرؿ٤د -  12 
 .ـ ه 1323: ا٤ًًس٦ٕ،  ا٦ًٌٕٓ ، ٍُ ، إُػي٦

 اًديـ اعح٘ؼ: صاح ا٤ًّٕٜي، ًأُػ آضت٤ٝد شًٞػ إم ا٤ًٜ٘د إرؿ٤د -  11 
 هـ1425 ا٦ًٌٕٓ: إوم، اًٙقي٧، ا٦ًًٞٗٚ، ا٤ًٜذ: اًدار أْد، ٌُ٘قل

 . م1985/
 ؾٕٞد اعح٘ؼ: د. حٛد اخٚٞك، يٕغ ٕي احدي٨، قٚاء ُٕرو٦ ذ الرؿ٤د -  12 

 .ـ ه1429ا٦ًٌٕٓ: إوم،  اًري٤ض، –اًرؿد  ا٤ًٜذ: ُٙت٦ٌ إدريس، قٛر
 ، ( إصر أهؾ ُّٓٚح ذ اًٗٙر ٟخ٦ٌ ٟٔؿ اًًٙر ) ى٥ّ قغ اعٓر إؾ٤ٌل -  13 

 آل ى٤ؾؿ سـ ص٤ًح سـ احٛٞد وشٕٚٞؼ: قٌد ح٘ٞؼ ا٤ًّٕٜي، ًأُػ
 -هـ 1427،  ا٦ًٌٕٓ: إوم سػوت، –طزم  اسـ ا٤ًٜذ: دار ، أققضًؼ
 . م2226
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 حٛد اعح٘ؼ: قك اًؼ، قٌد ٓسـ إصح٤ب، ُٕرو٦ ذ آؾت٤ٕٞب -  14  
 . م 1992 -هـ  1412إوم سػوت،ا٦ًٌٕٓ:  اجٞؾ، ا٤ًٜذ: دار اًٌج٤وي،

 ج٦ٚ ُزهر، ضؼ أْد سـ اًٖٜل د/ قٌد واًتْٕٞػ، اًتّحٞح أصقل -  15 
 والوت٤ء، ا٦ًٕٞٛٚ ًٌٚحقث ا٦ُ٤ًٕ اًرئ٤ؾ٦ قـ ا٤ًّدرة الؾا٦ُٞ، اًٌحقث
٦ًًٜ  صٗر إم إً٘دة ذو الصدار : ُـ -وإرسٕقن  اح٤دي إًدد اعجٚد
 هـ .1415هـ 1414

 اًرْـ قٌد اعح٘ؼ: أسق ع٤ٖٓٚي، اًرض٤ل، أؾاء ذ اًٙال هذي٥ إيال -  16 
 احديث٦ ا٤ًٜذ: ا٤ًٗروق إسراهٞؿ، سـ أؾ٦ُ٤ حٛد أسق –حٛد  سـ ق٤دل

 م. 2221 -   هـ 1422  ا٦ًٌٕٓ: إوم، واًٜن، ٤ًٌٓٚق٦
 إًزازي، يقؾػ سـ ق٤دل اًرْـ قٌد ّٟف: أسق وٌط سنان، اسـ أ٤ُز -  17 

 م. 1997 -هـ  1418ا٦ًٌٕٓ: إوم،  ض،اًري٤ اًقــ، ا٤ًٜذ: دار
ا٤ًٜذ:  احٛٞد، اه قٌد سـ ح٘ٞؼ: ؾٕد إط٤ٙم، أط٤دي٨ ُٕرو٦ ذ ال٤ُم -  18 

 واًتقزيع. ًٜٚن اعح٘ؼ دار
 ًأ٤ٌٟري، واًٙقوٞل، اًٌٍيل اًٜحقيل سل اخاف ٤ًُئؾ ذ ال٤ّٟف -  19 

 دُِؼ. –اًٗٙر  ا٤ًٜذ: دار
 إط٤ٞء ا٤ًٜذ: دار ًٚٛرداوي، اخاف، ُـ اًراضح ُٕرو٦ ذ ال٤ّٟف -  22 

 ش٤ريخ. سدون –ا٦ًٌٕٓ: اًث٦ٟٞ٤  إًري، اًؽاث
ا٤ًٜذ:  اًٗ٘ٞٝل، ٤ٟس سـ حٛد سـ اعح٘ؼ: د. قك ُٜده، ٓسـ اليان -  21 

 .ـ ه1426ا٦ًٌٕٓ: اًث٦ٟٞ٤،  سػوت، –اًرؾ٦ً٤  ١ُؾ٦ً
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 قٜؼ، أْد اعح٘ؼ: قثان ؿ٦ُ٤، ٕي واحقادث، اًٌدع إ٤ٟٙر قغ ا٤ًٌق٨ -  22  
 م.1978 -ـ ه 1398ا٦ًٌٕٓ: إوم،  ا٤ً٘هرة، –اهدى  ا٤ًٜذ: دار

 ا٦ًٕٞٛٚ، اًٙت٥ ا٤ًٜذ: دار ٤ًٙٚؾ٤ي، اًنائع، شرش٥ٞ ذ ا٤ًّٜئع سدائع -  23 
 م.1986 -هـ 1426ا٦ًٌٕٓ: اًث٦ٟٞ٤، 

 اعٚ٘ـ، ٓسـ اًٌٙػ، اًنح ذ اًقاى٦ٕ وأص٤ر إط٤دي٨ خري٩ ذ اعٜػ اًٌدر -  24 
 ا٤ًٜذ: دار يال، سـ وي٤ه ؾٚٞان سـ اه وقٌد اًٖٞط أسق اعح٘ؼ: ُّٓٗك

-هـ1425، إوم ا٦ًٌٕٓ:  إًًقدي٦،-اًري٤ض -واًتقزيع  ًٜٚن اهجرة
 م.2224

اعح٘ؼ : د.  ا٤ًٗد، ا٤ًٓ٘ن ٓسـ إط٤ٙم، يت٤ب ذ واله٤م اًقهؿ س٤ٞن -  25 
 هـ1418ا٦ًٌٕٓ : إوم،  اًري٤ض، –ـ٦ٌٞ  ا٤ًٜذ : دار ؾٕٞد، آي٧ احًل

 م.1997 -
 اعح٘٘ل، ُـ اعح٘ؼ: جٛقق٦ ًٚزسٞدي، ا٤ًُ٘قس، ضقاهر ُـ إًروس ش٤ج -  26 

 اهداي٦. ا٤ًٜذ: دار
 ؾ٦ٜ سػوت، اًٗٙر، ا٤ًٜذ: دار ًٌٕٚدري، ظٚٞؾ، عختٍ واليٚٞؾ اًت٤ج -  27 

 .ـ ه1398:  اًٜن
 س٤ِر : اًديتقر اعح٘ؼ ًٚذهٌل، َوإقام، اع٤ِهػ َوَوو٤ٞت الؾام ش٤ريخ -  28 

 . م 2223،  : إوم ا٦ًٌٕٓ الؾاُل، اًٖرب : دار ا٤ًٜذ ، ُٕروف قّقاد
 –آس٤د  طٞدر إًثا٦ٟٞ، اع٤ٕرف ا٦ًٌٕٓ: دائرة ًٌٚخ٤ري، اًٌٙػ، اًت٤ريخ -  29 

 . ظ٤ن اعٕٞد قٌد ُراى٦ٌ: حٛد ح٧ ـٌع اًديـ،
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 ُٕروف، ققاد س٤ِر اعح٘ؼ: اًديتقر اًٌٖدادي، ًٚخ٥ٞٓ سٖداد، ش٤ريخ -  32  
 - هـ 1422ا٦ًٌٕٓ: إوم،  سػوت، –الؾاُل  اًٖرب ا٤ًٜذ: دار

 م. 2222
 ا٤ًٜذ: دار إًٛروي، هرا٦ُ سـ اعح٘ؼ: قٛرو ق٤ًير، ٓسـ دُِؼ، ش٤ريخ -  31 

 م. 1995 -هـ  1415واًتقزيع،  واًٜن ٤ًٌٓٚق٦ اًٗٙر
 ٟٔر ىت٦ٌٞ ط٘٘ف: أسق ًًٚٞقـل، اًٜقاوي، ش٘ري٥ ذح ذ اًراوي شدري٥ -  32 

 ـ٦ٌٞ. ا٤ًٜذ: دار ا٤ًٗري٤ي، حٛد
 ح٘ٞؼ: حٛد اً٘رر، اًديـ حل ٤ً٘ٚي ، ًِٚجري اخ٦ًٞٞٛ ا٤ُٕز شرش٥ٞ -  33 

 ٤ًٌٜن، –سػوت  ا٦ًٕٞٛٚ، اًٙت٥ ا٤ًٜذ: دار إؾاقٞؾ، طًـ حٛد طًـ
 م. 2221 -هـ  1422ا٦ًٌٕٓ: إوم، 

 حٛد ٘ٞؼ: ُّٓٗكًٜٚٛذري،ح اًنيػ، احدي٨ ُـ واًؽه٥ٞ اًؽه٥ٞ -  34 
سػوت،ا٦ًٌٕٓ: اًث٤ًث٦،  إًري، اًؽاث إط٤ٞء ا٤ًٜذ: دار قارة،
 م.1968هـ/1388

 ، اع٤ٜٝج دار ا٤ًٜذ: ُٙت٦ٌ ، قزون اعح٘ؼ: د. م٤ل ا٤ًٕٓر،  اسـ ش٤ًق٤ٞت -  35 
 هـ. 1432ا٦ًٌٕٓ: إوم، 

 ،اع٤ٌٞٚري حٛزة ٟ٘دي٦، دراؾ٦ –اًّاح  اسـ ال٤ُم قٜد احدي٨ شّحٞح -  36 
 م.1997 - هـ1417: إوم،  ا٦ًٌٕٓ ، طزم اسـ ا٤ًٜذ: دار

 ٤ًٌٚضل، اًّحٞح، اج٤ُع ذ اًٌخ٤ري ًف ظرج واًتجريح ، عـ اًتٕديؾ -  37 
 اًري٤ض، –واًتقزيع  ًٜٚن اًٚقاء ا٤ًٜذ: دار طًل، ٤ًٌس٦ اعح٘ؼ: د. أسق
 .1986 – 1426ا٦ًٌٕٓ: إوم 
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 قثان ح٘ٞؼ: حٛد ًٜٚقوي، اًٜذير، اًٌِػ ؾٜـ عٕرو٦ واًتًٞػ اًت٘ري٥ -  38  
 -هـ 1425ا٦ًٌٕٓ: إوم  سػوت، –إًري  اًٙت٤ب ا٤ًٜذ: دار اخ٧ِ،
 م.1985

 اًرْـ اعح٘ؼ: قٌد ًٕٚراىل، اًّاح، اسـ ُ٘د٦ُ ذح والي٤ْح اًت٘ٞٞد -  39 
 ا٦ًًٞٗٚ اعٙت٦ٌ ص٤ط٥ اًٙتٌل اعحًـ قٌد ،ا٤ًٜذ: حٛد قثان حٛد

 م.1969/ هـ1389اعٜقرة،ا٦ًٌٕٓ: إوم  س٤عدي٦ٜ
،ا٤ًٜذ:  اهراس اًًام اعح٘ؼ: قٌد إس٤ر، ٓسـ ا٦ًّٚ، ًٙت٤ب اًت٦ٚٛٙ -  42 

 . م1995  - هـ٤ًٌٜ1415ن،  –٤ًٌٓٚق٦  اًٗٙر دار
 ُع اعٕٚٛل، اًرْـ ًٌٕد ، إس٤ـٞؾ ُـ اًٙقصري ش٥ٟٞ٠ ذ سا اًتٜٙٞؾ -  41 

 قٌد –ا٤ًِويش  زهػ –ا٤ًٌٕي  اًديـ ٤ٟس : حٛد وش٤ٕ٘ٞٚت خرج٤ت
 م.1986 - هـ 1426اًث٦ٟٞ٤  ا٦ًٌٕٓ الؾاُل، ا٤ًٜذ: اعٙت٥ ْزة، اًرزاق

 هدة أسق اًٗت٤ح : قٌد اعح٘ؼ ، اجزائري ٤ًٓهر ، إصر أصقل إم أًٜر شقضٞف -  42 
هـ 1416: إوم  ا٦ًٌٕٓ -  ط٥ٚ –الؾا٦ُٞ  اعٌٓقق٤ت : ُٙت٦ٌ ا٤ًٜذ ،
 م.1995 -

 ٓسـ ، واًتٗرد آش٤ٗق قغ وص٤ٗشف وضؾ قز اه أؾاء وُٕرو٦ اًتقطٞد -  43 
 ٤ٟس حٛد سـ قك : اًديتقر أط٤ديثف وظرج قٚٞف وقٚؼ ط٘٘ف ُٜده،

 واحٙؿ، إًٚقم دار ، اعٜقرة اعدي٦ٜ ، واحٙؿ إًٚقم : ُٙت٦ٌ ا٤ًٜذ اًٗ٘ٞٝل،
 م. 2222 -هـ  1423: إوم  ا٦ًٌٕٓ ، ؾقري٤

 قٌد : أسق اعح٘ؼ ، ا٤ًّٕٜي ًأُػ ، ا٤ٟٕٔر شٜ٘ٞح ع٤ٕي إو٤ٙر شقوٞح -  44 
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 -، سػوت ا٦ًٕٞٛٚ اًٙت٥ : دار ا٤ًٜذ ، ققي٦ْ سـ حٛد سـ صاح اًرْـ 
 . م1997/ هـ1417: إوم  ا٦ًٌٕٓ ، ٤ًٌٜن

 ، اهٜدي٦ ا٦ًٞ٤ًٕ ًٚحٙق٦ُ اع٤ٕرف : وزارة س٢ق٦ٟ٤ ـٌع ، ط٤ٌن ٓسـ ، اًث٤٘ت -  45 
 ، إًثا٦ٟٞ اع٤ٕرف دائرة ُدير ظ٤ن اعٕٞد قٌد حٛد : اًديتقر ُراى٦ٌ ح٧

: إوم  ا٦ًٌٕٓ ، اهٜد اًديـ آس٤د سحٞدر إًثا٦ٟٞ اع٤ٕرف : دائرة ا٤ًٜذ
 . م1973 - ـ ه 1393

 ، ا٤ً٘هرة –  ا٥ًِٕ : دار ا٤ًٜذ ، ًٌٚخ٤ري ، اعختٍ اًّحٞح اج٤ُع -  46 
 م. 1987ا٦ًٌٕٓ: إوم 

 ، اًزهػي إؿ٤ٌل : أي ح٘ٞؼ ، اًؼ قٌد ٓسـ ، ووْٚف إًٚؿ س٤ٞن ض٤ُع -  47 
 1414: إوم  ا٦ًٌٕٓ ، إًًقدي٦ إًرس٦ٞ اع٦ٙٚٛ ، اجقزي اسـ : دار ا٤ًٜذ

 م. 1994 -هـ 
.  : د اعح٘ؼ ، اًٌٖدادي ًٚخ٥ٞٓ ، ا٤ًًُع وآداب اًراوي ٕظاق اج٤ُع -  48 

 . اًري٤ض –اع٤ٕرف  : ُٙت٦ٌ ا٤ًٜذ ، آًح٤ن حٛقد
 اع٤ٕرف دائرة جٚس ا٤ًٜذ: ـ٦ٌٕ ، ط٤شؿ أي ٓسـ ، واًتٕديؾ اجرح -  49 

 سػوت، –إًري  اًؽاث إط٤ٞء دار اهٜد، –اًديـ  آس٤د سحٞدر –إًثا٦ٟٞ 
 م. 1952  - هـ 1271ا٦ًٌٕٓ: إوم 

 اجرح ذ أؾئ٦ٚ قـ اعٍي اعٜذري إًٔٞؿ قٌد حٛد أسك اح٤وظ ضقاب -  52 
 اعٌٓقق٤ت : ُٙت٥ ا٤ًٜذ ، أسقهدة اًٗت٤ح : قٌد اعح٘ؼ واًتٕديؾ،
 . سح٥ٚ الؾا٦ُٞ
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 اًِٞخ : يقؾػ اعح٘ؼ ، اًرس٤ي ا٥ً٤ًٓ ي٤ٗي٦ ذح قغ إًدوي ط٤ؿ٦ٞ -  51  
 ،ش٤ريخ ـ٦ٌٕ ا٦ًٌٕٓ: سدون ، سػوت  –اًٗٙر  ا٤ًٜذ: دار ، ا٤ًٌ٘قل حٛد
 . م1994 -هـ 1414:  اًٜن

 ، اًزيد اًٙريؿ قٌد اًرْـ د. قٌد ، إرس٦ٕ اًًٜـ أهؾ قٜد اجٞد احدي٨ -  52 
 . ا٦ُٚ٤ًِ اعٙت٦ٌ

 : ظ٤ًد اعح٘ؼ : اًٜخٌِل، خري٩ اح٤ٜئل، ا٤ً٘ؾؿ أي اح٤ٜئ٤ٞت = وقائد -  53 
 -هـ  1428  آًٌع إوم اًًٚػ، أوقاء ا٤ًٜذ ، اًٜج٤ أسق ضؼ حٛد رزق

 . م 2227
اعح٘ؼ :  ، ًٜٚقوي ، الؾام وىقاقد اًًٜـ ُٝات ذ إط٤ٙم ظاص٦ -  54 

 ، سػوت –٤ًٌٜن  -اًرؾ٦ً٤  ا٤ًٜذ    : ١ُؾ٦ً ، اجٛؾ إؾاقٞؾ طًل
 م.1997 -هـ 1418 إوم ا٦ًٌٕٓ : 

٦َٜ قـ دو٤ع -  55  ًُ ِىلَ  ؿٌف ورد اً َتْنِ ًْ  ، ؿ٦ٌٝ ٕي ، اع٤ٕسيـ واًٙت٤ب اعُ
 -هـ  ٦ٟٞ1426 ا٦ًٌٕٓ: اًث٤ ، ا٤ً٘هرة –الؾا٦ُٞ  اًٌحقث : جٛع ا٤ًٜذ
 . م 1985

 اًٙت٥ : دار ا٤ًٜذ ، ًٌٚٞٝ٘ل ، اًني٦ٕ ص٤ط٥ أطقال وُٕرو٦ اًٌٜقة دٓئؾ -  56 
 . هـ 1425 -: إوم  ا٦ًٌٕٓ ، سػوت –ا٦ًٕٞٛٚ 

 ، ًٚذهٌل ، ًل وٞٝؿ وص٤٘ت اعجٝقًل ُـ وظٚؼ واعؽويل ا٤ًْٕٗء ديقان -  57 
 ٦ُٙ، –احديث٦  ا٦ًْٜٝ ا٤ًٜذ: ُٙت٦ٌ ا٤ّٟٕري، حٛد سـ : ٤ْد اعح٘ؼ

 م. 1967 -هـ  1387ا٦ًٌٕٓ: اًث٦ٟٞ٤ 
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 ، ق٤ٓ ا٤ً٘در قٌد وح٘ٞؼ: ُّٓٗك دراؾ٦ ، اًٜج٤ر ٓسـ سٖداد، ش٤ريخ ذيؾ -  58  
 هـ. 1417ا٦ًٌٕٓ: إوم  ، سػوت ، ا٦ًٕٞٛٚ اًٙت٥ : دار ا٤ًٜذ

 اعح٘ؼ: حٛد ، ؾٜٜف وصػ ذ وهػهؿ ٦ُٙ أهؾ إم داود أي رؾ٦ً٤ -  59 
 . سػوت –إًرس٦ٞ  ا٤ًٜذ: دار ا٤ًٌّغ،

 –اعقضقد  قٌد أْد اعح٘ؼ: ق٤دل ًٜٚقوي، اعٗتل، وقٛدة ا٤ًًٌٓل روو٦ -  62 
 ا٦ًٕٞٛٚ. اًٙت٥ ا٤ًٜذ: دار ُٕقض، حٛد قغ

 ، طٌٜؾ سـ أْد ال٤ُم ُذه٥ قغ اًٗ٘ف أصقل ذ اع٤ٜفر وض٦ٜ ا٤ًٜفر روو٦ -  61 
:  ا٦ًٌٕٓ ، واًتقزيع واًٜن ٤ًٌٓٚق٦ اًرّي٤ن : ١ُؾ٦ً ا٤ًٜذ ، ىدا٦ُ ٓسـ

 . م2222- هـ1423اًث٦ٟٞ٤ 
 اًٙت٥ إط٤ٞء ا٤ًٜذ: دار ، ا٤ًٌىل قٌد و١اد : حٛد ح٘ٞؼ ، ٤ُضف اسـ ؾٜـ -  62 

 . احٌٚل ا٤ًٌي قًٞك وّٞؾ –إًرس٦ٞ 
٥ٞ اعح٘ؼ ، داود أي ؾٜـ -  63  َٕ د –إر٤ٟؤوط  : ؿ َٛ ؾ حَ ُِ ا٤ًٜذ:  سٚك، ىره ي٤

 م. 2229 -هـ  1432: إوم  ا٦ًٌٕٓ ، ا٤ًٕع٦ٞ اًرؾ٦ً٤ دار
 ، اعٕٜٕـ اًًٜد ذ ال٤ُُل سل اعح٤ي٦ٛ ذ إُٕـ اعقرد و إسل اًًٜـ -  64 

إصري٦  اًٖرس٤ء ا٤ًٜذ: ُٙت٦ٌ ، اعٍاي ؾ٤  سـ اعح٘ؼ: صاح ، رؿٞد ٓسـ
 ه.1417ا٦ًٌٕٓ: إوم،  اعٜقرة، اعدي٦ٜ –

 : ذي٦ ا٤ًٜذ وآظريـ، ؿ٤ير حٛد وشٕٚٞؼ: أْد ح٘ٞؼ اًؽُذي، ؾٜـ -  65 
 -هـ  1395ا٦ًٌٕٓ: اًث٦ٟٞ٤،  ٍُ، –احٌٚل  ا٤ًٌي ُّٓٗك و٦ٌُٕٓ ُٙت٦ٌ
 –الؾاُل  اًٖرب ا٤ًٜذ: دار ُٕروف، ققاد م. وستح٘ٞؼ: س٤ِر 1975
 م 1998سػوت 
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 طًـ إر٤ٟؤوط، : ؿ٥ٕٞ قٚٞف وقٚؼ ّٟف ووٌط ط٘٘ف اًدارىٜٓل، ؾٜـ -  66  
 ا٤ًٜذ: ١ُؾ٦ً ، سرهقم أْد اه، طرز اًٚٓٞػ قٌد ؿٌٚل، اعٜٕؿ قٌد

 . م 2224 -هـ  1424ا٦ًٌٕٓ: إوم  ٤ًٌٜن، –سػوت  اًرؾ٦ً٤،
 ا٤ًٜذ : جٚس اًؽياي، ٓسـ اًٜ٘ل اجقهر ذيٚف وذ ًٌٚٞٝ٘ل اًٙؼى اًًٜـ -  67 

ا٦ًٌٕٓ: إوم  آس٤د، طٞدر سٌٚدة اهٜد ذ ا٤ًٙئ٦ٜ ا٦ُٞ٤ًٜٔ اع٤ٕرف دائرة
 . هـ 1344

 اعح٘ؼ: أسق اًدارىٜٓل، احًـ أي ًإ٤ُم اًًٝٛل يقؾػ سـ ْزة ؾ١آت -  68 
 –واًٜن  ٤ًٌٓٚق٦ احديث٦ ا٤ًٜذ: ا٤ًٗروق إزهري، قك سـ حٛد قٛر

 م. 2226 -هـ  1427ا٦ًٌٕٓ: إوم  ا٤ً٘هرة،
 اًِٞخ س٢ذاف اعح٘٘ل، ُـ اعح٘ؼ : جٛقق٦ ،ًٚذهٌل، اًٌٜاء أقام ؾػ -  69 

هـ /  1425ا٦ًٌٕٓ : اًث٤ًث٦،  اًرؾ٦ً٤، ا٤ًٜذ : ١ُؾ٦ً ٤ؤوط،إرٟ ؿ٥ٕٞ
 م. 1985

 ، هٚؾ وتحل اعح٘ؼ: صاح ًأس٤ٜد، اًّاح، اسـ قٚقم ُـ ا٤ًٞٗح اًِذا -  72 
 م.1998 - هـ1418ا٦ًٌٕٓ: إوم  اًرؿد، : ُٙت٦ٌ ا٤ًٜذ

 سـ إًزيز ح٘ٞؼ: قٌد إًٞد، دىٞؼ ٓسـ إط٤ٙم، س٠ط٤دي٨ الع٤م ذح -  71 
 -1418ا٦ًٌٕٓ: إوم  واًتقزيع، ًٜٚن أـٚس ا٤ًٜذ: دار إًًٞد، حٛد

 م.1997
 ٤ُهر –اهٛٞؿ  اًٚٓٞػ اعح٘ؼ: قٌد إًراىل، واًتذيرة = أ٦ًٞٗ اًتٌٍة ذح -  72 

: إوم  ا٦ًٌٕٓ ٤ًٌٜن، –سػوت  ا٦ًٕٞٛٚ، اًٙت٥ ا٤ًٜذ: دار وحؾ، ي٤ؾل
 م. 2222 -هـ  1423
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ا٦ًٌٕٓ:  سٍٛ، صٌٞح ا٤ًٜذ: ُٙت٦ٌ ًٚتٗت٤زاي، اًتقوٞح، قغ اًتٚقيح ذح -  73  
 . ش٤ريخ وسدون ـ٦ٌٕ سدون

 ا٤ًِويش، زهػ حٛد – إر٤ٟؤوط ح٘ٞؼ: ؿ٥ٕٞ ًٌٖٚقي، ا٦ًًٜ، ذح -  74 
 -هـ 1423ا٦ًٌٕٓ: اًث٦ٟٞ٤  سػوت، دُِؼ، -الؾاُل  ا٤ًٜذ: اعٙت٥

 م.1983
٦َِٞ  ذح -  75  ِٗ ًْ ٞقـل َأ ًُ ـَر ذوي اعًٛك: إؾ٤ٕف احدي٨ ذ اً  ٟٔؿ سنح اًَق

 –اعٜقرة  اعدي٦ٜ إصري٦، اًٖرس٤ء ا٤ًٜذ: ُٙت٦ٌ ًأصٞقي، إصر، قٚؿ ذ اًُدَرر
 م. 1993 -هـ  1414ا٦ًٌٕٓ: إوم  إًًقدي٦، إًرس٦ٞ اع٦ٙٚٛ

 ؾٕٞد، اًرطٞؿ قٌد م٤م اعح٘ؼ: اًديتقر رض٥، ٓسـ اًؽُذي، قٚؾ ذح -  76 
 - هـ 1427ا٦ًٌٕٓ: إوم  إردن، –اًزرى٤ء  -اع٤ٜر  ا٤ًٜذ: ُٙت٦ٌ

 م.1987
 ٓسـ س٤ًًٜـ، واًتًٛؽ اًديـ ذائع وُٕرو٦ ا٦ًًٜ أهؾ ُذاه٥ ذح -  77 

 واًتقزيع، ًٜٚن ىرـ٦ٌ ا٤ًٜذ: ١ُؾ٦ً حٛد، سـ اعح٘ؼ: ق٤دل ؿ٤هل،
 . م1995 - هـ 1415ا٦ًٌٕٓ: إوم 

 حٛد –اًٜج٤ر  زهري حٛد ًف: ) وىدم ط٘٘ف ًٚٓح٤وي، أص٤ر، ٤ُٕي ذح -  78 
 اًرْـ قٌد يقؾػ وأط٤ديثف: د وأسقاسف يتٌف ورىؿ راضٕف احؼ(، ض٤د ؾٞد

 م. 1994 - هـ 1414 -ا٦ًٌٕٓ: إوم  اًٙت٥، ا٤ًٜذ: ق٤  -اعرقِك 
:  ًف ىدم ، ا٤ً٘ري قك ًٚٛا ، إصر أهؾ ُّٓٚح٤ت ذ اًٗٙر ٟخ٦ٌ ذح -  79 

 ٟزار وهٞثؿ ، مٞؿ ٟزار حٛد:  قٚٞف وقٚؼ ط٘٘ف ، أسقهدة ح٤اًٗت قٌد اًِٞخ
 . : سدون ا٦ًٌٕٓ ، ٤ًٌٜن / سػوت -إرىؿ  : دار ا٤ًٜذ ، مٞؿ
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 : اًديتقر أط٤ديثف وظرج ّٟقصف وراضع ط٘٘ف ، ًٌٚٞٝ٘ل ، اليان ؿ٥ٕ -  82  
 أْد : خت٤ر أط٤ديثف وخري٩ ح٘ٞ٘ف قغ أذف ، ط٤ُد احٛٞد قٌد إًك قٌد

 اًرؿد : ُٙت٦ٌ ا٤ًٜذ ، اهٜد –سٌق٤ٌُي  ا٦ًًٞٗٚ اًدار ص٤ط٥ ، اًٜدوي
:  ا٦ًٌٕٓ ، س٤هٜد سٌق٤ٌُي ا٦ًًٞٗٚ اًدار ُع س٤ًت٤ٕون س٤ًري٤ض واًتقزيع ًٜٚن
 م. 2223 -هـ  1423  إوم

 –اًٗٞح٤ء  : دار ا٤ًٜذ ، ق٤ٞض ٤ً٘ٚي ، اعّٓٗك ط٘قق ستٕريػ ا٤ًِٗ -  81 
 . هـ 1427 -: اًث٦ٟٞ٤  ا٦ًٌٕٓ ، قان

 : اعٙت٥ ا٤ًٜذ ، إقٔٛل ُّٓٗك . حٛد : د اعح٘ؼ ، ظزي٦ٛ اسـ صحٞح -  82 
 . سػوت –الؾاُل 

 اًري٤ض. –اع٤ٕرف  ا٤ًٜذ: ُٙت٦ٌ ًأ٤ًٌي، ، واًؽه٥ٞ اًؽه٥ٞ صحٞح -  83 
 ا٤ًٜذ: دار ىٕٚجل، أُل اعٕٓل اعح٘ؼ: قٌد ًٕٚ٘ٞك، اًٌٙػ، ا٤ًْٕٗء -  84 

 . م1984 -هـ 1424ا٦ًٌٕٓ: إوم  سػوت، –ا٦ًٕٞٛٚ  اعٙت٦ٌ
 ا٤ًٜذ: دار ا٤ً٘ي، اه اعح٘ؼ: قٌد اجقزي، ٓسـ واعؽويقن، ا٤ًْٕٗء -  85 

 .ـ ه1426ا٦ًٌٕٓ: إوم  سػوت، –ا٦ًٕٞٛٚ  اًٙت٥
 ا٤ًٜذ: ا٦ًٌٕٓ زرق٦، أي ووًده ًٕٚراىل اًت٘ري٥، ذح ذ اًتثري٥ ـرح -  86 

 إًري، اًؽاث إط٤ٞء ٤ُٜٝ )دار قدة دور وصقره٤ –اً٘دي٦ٛ  اعٍي٦
 . ( إًري اًٗٙر ودار إًري، اًت٤ريخ و١ُؾ٦ً

اعح٘ؼ:  ا٤ً٘ي، ـ٥ً٤ اج٤ُع: أسق يت٥ قغ رشٌف اًٌٙػ، اًؽُذي قٚؾ -  87 
ا٤ًٜذ:  إًّٞدي، ظٚٞؾ اًٜقري ، حٛقد اع٤ٕـل ا٤ًًُرائل ، أسق صٌحل

 .ـ ه 1429: إوم  ا٦ًٌٕٓ سػوت، –إًرس٦ٞ  ا٦ًْٜٝ اًٙت٥ ، ُٙت٦ٌ ق٤ 
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 ا٤ًٜذ : دار وآظرون، ؿ٤ير حٛد ح٘ٞؼ : أْد ًٚؽُذي، اًّٖػ إًٚؾ -  88  
 . سػوت –إًري  اًؽاث إط٤ٞء

 احؼ اعح٘ؼ: إرؿ٤د اجقزي، ٓسـ اًقاه٦ٞ، إط٤دي٨ ذ اعت٤ٜه٦ٞ إًٚؾ -  89 
ا٦ًٌٕٓ: اًث٦ٟٞ٤  س٤يًت٤ن، آس٤د، وّٞؾ إصري٦، إًٚقم ا٤ًٜذ: إدارة إصري،
 . م1981/ هـ1421

إًٚاًقاردةو٤ٕٞط٤ديث٤ًٌٜقي٦،ًٚدارىٜٓل،اعجٚدام٤ٜٕول،إ٤ًٞح٤ديٕن،ح٘ٞ -  92 
 اًري٤ض. -ـ٦ٌٞ  . ا٤ًٜذ: دار اًًٚٗل اه زيـ اًرْـ ىقخري٩: حٗقظ
 إم قن، اًث٤ي ُـ . واعجٚدات م 1985 -هـ  1425ا٦ًٌٕٓ: إوم 

 اسـ ٤ًٜذ: دارا اًدس٤د، حٛد سـ ص٤ًح سـ قٚٞف: حٛد قٚؼ قن، اخ٤ُس
 ا٦ًًٞٚٗ )قدا احقار يت٥ ،ـ ه 1427ا٦ًٌٕٓ: إوم  اًد٤ُم، –اجقزي 
 ظٚٞؾ. اًتح٘ٞؼ( : حٛقد ُ٘د٦ُ

 سـ / ؾٕد د وق٤ٜي٦ س٢ذاف ا٤ًٌطثل ُـ ح٘ٞؼ: وريؼ ط٤شؿ، أي ٓسـ إًٚؾ -  91 
 ا٤ًٜذ: ٤ُٓسع اجريز، اًرْـ قٌد سـ / ظ٤ًد ود احٛٞد اه قٌد

 م. 2226 -هـ  1427ا٦ًٌٕٓ: إوم  احٛٞي،
 قك سـ حٛد قٛر اعح٘ؼ: أسق اعديٜل، ٓسـ اًرض٤ل، وُٕرو٦ إًٚؾ -  92 

ا٦ًٌٕٓ:  ، ا٤ً٘هرة –واًٜن  ٤ًٌٓٚق٦ احديث٦ ا٤ًٜذ: ا٤ًٗروق إزهري،
 م. 2226 -هـ  1427إوم 

 ق٤ٌس، حٛد سـ اه اعح٘ؼ: وِ طٌٜؾ، سـ ْٕد اًرض٤ل، وُٕرو٦ إًٚؾ -  93 
 . م 2221 -هـ  1422ا٦ًٌٕٓ: اًث٦ٟٞ٤  اخ٤ي ، اًري٤ض، ا٤ًٜذ: دار
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 ا٤ًًّح، إسراهٞؿ . صٌحل د ودراؾ٦، قرٌض  –وُّٓٚحف  احدي٨ قٚقم -  94  
 . م 1984قن  ا٦ًٌٕٓ اخ٦ًُ٤ ٤ًٌٜن، –سػوت  ًٚٛايل، إًٚؿ ا٤ًٜذ: دار

 . اع٦ٞٙ ا٦ُٚ٤ًِ اعٙت٦ٌ ًٚدارىٜٓل، ٤ًُؽ، هرائ٥ -  95 
 وأسقاسف يتٌف رىؿ إًً٘اي، طجر ٓسـ اًٌخ٤ري، صحٞح ذح ا٤ًٌري وتح -  96 

ـٌٕف:  قغ وأذف وصححف س٢ظراضف ى٤م ا٤ًٌىل، قٌد و١اد : حٛد وأط٤ديثف
 ، س٤ز سـ اه قٌد سـ إًزيز إًا٦ُ: قٌد ش٤ٕ٘ٞٚت قٚٞف اخ٥ٞٓ، اًديـ ح٥

 .ـ ه1379سػوت  -اعٕرو٦  ا٤ًٜذ: دار
 اًٚٓٞػ اعح٘ؼ: قٌد ا٤ّٟٕري، ًزيري٤ إًراىل، أ٦ًٞٗ سنح ا٤ًٌىل وتح -  97 

هـ / 1422ا٦ًٌٕٓ: إوم  ا٦ًٕٞٛٚ، اًٙت٥ ا٤ًٜذ: دار اًٗحؾ، ٤ُهر –مٞؿ 
 . م2222

ا٤ًٜذ:  قك، طًل اعح٘ؼ: قك ًًٚخ٤وي، احدي٨ ا٦ًٞٗ سنح اع٨ٖٞ وتح -  98 
 . م2223هـ / 1424ا٦ًٌٕٓ: إوم  ٍُ، –ا٦ًًٜ  ُٙت٦ٌ

 اًٗٙر ا٤ًٜذ: دار ا٤ّٟٕري، ًزيري٤ آًاب، ٩ُٜٝ سنح اًقه٤ب وتح -  99 
 . م1994/ هـ1414ا٦ًٌٕٓ:  واًٜن، ٤ًٌٓٚق٦

 زهٚقل، سًٞقي سـ اعح٘ؼ: إًًٞد ًٚديٚٛل، اخ٤ٓب، س٠ٛصقر اًٗردوس -  122 
  م1986 -هـ  1426ا٦ًٌٕٓ: إوم  سػوت، –ا٦ًٕٞٛٚ  اًٙت٥ ا٤ًٜذ: دار

ا٤ًٜذ:  اً٘ٞز، جٞد اًرْـ قٌد قد٤ٟناعح٘ؼ:  ًٌٚٞٝ٘ل، إوى٤ت، و٤ْئؾ -  121 
 .ـ ه1412ا٦ًٌٕٓ: إوم  اعٙر٦ُ، ٦ُٙ –اع٤ٜرة  ُٙت٦ٌ

 اًرْـ اعح٘ؼ: قٌد ًِٚقي٤ي، اعقوقق٦، إط٤دي٨ ذ اعجٛقق٦ اًٗقائد -  122 

٦١١



   
 171 «دراسة استقرائية حليلية » أساليب ااحتياط ي احكم على احديث      

 . ٤ًٌٜن سػوت، ا٦ًٕٞٛٚ، اًٙت٥ ا٤ًٜذ: دار اًٞاي، اعٕٚٛل كحٞ سـا 
اًٙؼى  اًتج٤ري٦ ا٤ًٜذ: اعٙت٦ٌ ٤ًٜٛٚوي، اًّٖػ، اج٤ُع ذح اً٘دير وٞض -  123 

 .ـ ه1356ا٦ًٌٕٓ: إوم  ٍُ، –
 ١ُؾ٦ً ذ اًؽاث ح٘ٞؼ ح٘ٞؼ: ُٙت٥ ًٚٗػوزآس٤دي، اعحٞط، ا٤ًُ٘قس -  124 

قد، ٟٕٞؿ س٢ذاف: حٛد اًرؾ٦ً٤، ًُ  ٤ًٌٓٚق٦ اًرؾ٦ً٤ ا٤ًٜذ: ١ُؾ٦ً إًرى
 . م 2225 -هـ  1426ا٦ًٌٕٓ: اًث٦ُٜ٤  ٤ًٌٜن، –سػوت  واًتقزيع، واًٜن

 اًٙت٥ ا٤ًٜذ: دار ٤ً٘ٚؾٛل، احدي٨، ُّٓٚح وٜقن ُـ اًتحدي٨ ىقاقد -  125 
 . ٤ًٌٜن – سػوت –ا٦ًٕٞٛٚ 

 اعح٘ؼ: حٛد ًٚذهٌل، اًًت٦، اًٙت٥ ذ رواي٦ ًف ُـ ُٕرو٦ ذ ا٤ًٙؿػ -  126 
 ١ُؾ٦ً –الؾا٦ُٞ  ًٚث٤٘و٦ ا٦ًٌٚ٘ ا٤ًٜذ: دار اخ٥ٞٓ، ٟٛر حٛد أْد ققا٦ُ
 . م 1992 -هـ  1413ا٦ًٌٕٓ: إوم  ضدة، اً٘رآن، قٚقم

 قك– اعقضقد قٌد أْد ح٘ٞؼ: ق٤دل قدي، ٓسـ اًرض٤ل، و٤ٕٗء ذ ا٤ًُٙؾ -  127 
ا٦ًٕٞٛٚ  ا٤ًٜذ: اًٙت٥ ؾ٦ٜ، أسق اًٗت٤ح ح٘ٞ٘ف: قٌد ذ ؿ٤رك ، ُٕقض حٛد

 . م1997 - هـ1418ا٦ًٌٕٓ: إوم  ٤ًٌٜن، - سػوت –
 اعٍي، حٛد –درويش  ح٘ٞؼ : قد٤ٟن اًٙٗقي، ا٤ًٌ٘ء ٕي ا٤ًٞٚٙت، يت٤ب -  128 

 . م1998 -هـ 1419 -سػوت  -اًرؾ٦ً٤  اًٜن : ١ُؾ٦ً دار
 إقٔٛل، اًرْـ ح٘ٞؼ: ط٥ٌٞ ًٚٝٞثٛل، اًٌزار، زوائد قـ إؾت٤ر يِػ -  129 

 . م 1979 -هـ  1399ا٦ًٌٕٓ: إوم  سػوت، اًرؾ٦ً٤، : ١ُؾ٦ً ا٤ًٜذ
اًًقرىل ،  اه قٌد اعح٘ؼ: أسق اًٌٖدادي، ًٚخ٥ٞٓ اًرواي٦، قٚؿ ذ ا٤ًٗٙي٦ -  112 
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 . اعٜقرة اعدي٦ٜ –ا٦ًٕٞٛٚ  ا٤ًٜذ: اعٙت٦ٌ اعدي، ْدي إسراهٞؿ 
 ا٤ًٜذ: دار أسقهدة، اًٗت٤ح اعح٘ؼ: قٌد إًً٘اي، طجر ٓسـ اعٞزان، ٤ًًن -  111 

 . م 2222ا٦ًٌٕٓ: إوم  الؾا٦ُٞ، ا٤ًٌِئر
 ـ٦ٌٕ، ا٦ًٌٕٓ: سدون سػوت، –اعٕرو٦  ا٤ًٜذ: دار ًٚنظز، اعًٌقط، -  112 

 . م1993- هـ1414اًٜن:  ش٤ريخ
 أسقهدة، اًٗت٤ح ح٘ٞؼ: قٌد ٤ًًٜٚئل، اًّٖرى اًًٜـ = اًًٜـ ُـ اعجتٌك -  113 

 -ـ ه 1426ا٦ًٌٕٓ: اًث٦ٟٞ٤  ط٥ٚ، –الؾا٦ُٞ  اعٌٓقق٤ت ا٤ًٜذ: ُٙت٥
 م.1986

 اعح٘ؼ: حٛقد ط٤ٌن، ٓسـ واعؽويل، وا٤ًْٕٗء اعحدصل ُـ اعجروطل -  114 
 . هـ1396ا٦ًٌٕٓ: إوم  ط٥ٚ، –اًققل  ا٤ًٜذ: دار زايد، إسراهٞؿ

ا٤ًٜذ:  اً٘دد، اًديـ اعح٘ؼ: ط٤ًم ًٚٝٞثٛل، اًٗقائد، وٌُٜع اًزوائد جٛع -  115 
 . م 1994 ـ  هـ 1414،  ا٤ً٘هرة اً٘دد، ُٙت٦ٌ

:  ا٤ًٜذ ى٤ؾؿ، سـ حٛد سـ ًرْـا اعح٘ؼ: قٌد ش٦ٞٛٞ، ٓسـ اًٗت٤وى، جٛقع -  116 
 إًرس٦ٞ اع٦ٙٚٛ اًٌٜقي٦، اعدي٦ٜ اًنيػ، اعّحػ ٤ًٌٓق٦ وٝد اعٚؽ جٛع

 . م1995/ هـ1416:  اًٜن ق٤م إًًقدي٦،
 ا٤ًٜذ: دار واعٕٓٞل، اًًٌٙل ش٦ٚٛٙ ُع ًٜٚقوي، اعٝذب، ذح اعجٛقع -  117 

 اًٗٙر.
 اعح٘ؼ: د ًٌٜٚٚ٘ٞل، ، اًّاح اسـ ُ٘د٦ُ ُع ٌُٓقع آصٓاح ح٤ؾـ -  118 

 . اع٤ٕرف ا٤ًٜذ: دار (، ا٤ًِـئ اًرْـ )س٧ٜ قٌد ق٤ئ٦ِ

٦١٣



   
 173 «دراسة استقرائية حليلية » أساليب ااحتياط ي احكم على احديث      

 ٓسـ قٜف، اه ري ط٦ٜٗٞ أي ال٤ُم و٘ف اًٜٕاي اًٗ٘ف ذ اًؼه٤ي اعحٞط -  119  
 ا٦ًٕٞٛٚ، اًٙت٥ ا٤ًٜذ: دار اجٜدي، ؾ٤ُل اًٙريؿ : قٌد اعح٘ؼ ٤ُزة،

 . م 2224 -هـ  1424ا٦ًٌٕٓ: إوم  ٤ًٌٜن، –سػوت 
 122  -  ٍُ ًتدَرك قغ اًّذهٌل اح٤وِظ اؾتدَراك خت  ٓسـ اح٤َيؿ، اهِ قٌد أي ُُ

 َقٌد سـ اه َقٌد سـ وَؾٕد اًَٚحَٞدان، ْد سـ اه : َقٌد َودراؾ٦ ح٘ٞؼ اعٚ٘ـ،
زيز َٕ َٞد، اً ٦، ا٤ًٜذ: َدارُ  آحٛ َٛ ٤ِص َٕ  إًًقدي٦، إًرس٦ٞ اع٦ٙٚٛ –اًري٤ض  اً

 . هـ 1411ا٦ًٌٕٓ: إوم 
 اًرْـ و٤ٞء . حٛد اعح٘ؼ: د ًٌٚٞٝ٘ل، اًٙؼى، اًًٜـ إم اعدظؾ -  121 

 . اًٙقي٧ –الؾاُل  ًٚٙت٤ب اخ٤ٗٚء ا٤ًٜذ: دار إقٔٛل،
 –اعٕرو٦  اًدُِ٘ل،ا٤ًٜذ: دار ق٤رف سـ ح٘ٞؼ: أيٛـ ققا٦ٟ، أي ًُتخرج -  122 

 م.1998 -هـ1419ا٦ًٌٕٓ: إوم  سػوت،
ا٤ًٜذ:  ق٤ٓ، ا٤ً٘در قٌد ًٚح٤يؿ،ح٘ٞؼ: ُّٓٗك اًّحٞحل، قغ اعًتدرك -  123 

 . م1992 -ـ ه 1411ا٦ًٌٕٓ: إوم  سػوت، –ا٦ًٕٞٛٚ  اًٙت٥ دار
 ُرؿد، ق٤دل –إر٤ٟؤوط  اعح٘ؼ: ؿ٥ٕٞ طٌٜؾ، سـ أْد ال٤ُم ًُٜد -  124 

 ا٤ًٜذ: ١ُؾ٦ً اًؽيل، اعحًـ قٌد سـ اه قٌد إذاف: د وآظريـ،
 . م 2221 -هـ  1421ا٦ًٌٕٓ: إوم  اًرؾ٦ً٤،

 اه زيـ اًرْـ اعح٘ؼ: حٗقظ اًزظ٤ر، اًٌحر س٤ؾؿ اعِٜقر اًٌزار ًُٜد -  125 
 ا٦ًٌٕٓ: إوم ) اعٜقرة، اعدي٦ٜ –واحٙؿ  إًٚقم ا٤ًٜذ: ُٙت٦ٌ وآظريـ،

 . ( م2229واٟت٧ٝ  م،1988سدأت 
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 قٚٞف اه صغ اه رؾقل إم إًدل قـ إًدل سٜ٘ؾ اعختٍ اًّحٞح اعًٜد -  126  
 إط٤ٞء ا٤ًٜذ: دار ا٤ًٌىل، قٌد و١اد اعح٘ؼ: حٛد احج٤ج، سـ عًٚؿ وؾٚؿ،
 . سػوت –إًري  اًؽاث

 قغ وأىقاًف قٜف اه ري اخ٤ٓب سـ قٛر طٗص أي اع١ُٜل أُػ ًُٜد -  127 
اًقو٤ء  اًٜن: دار دار ىٕٚجل، اعٕٓل اعح٘ؼ: قٌد يثػ، ٓسـ إًٚؿ، أسقاب

 . م1991 -هـ 1411ا٦ًٌٕٓ: إوم  اعّٜقرة، –
 اعٜت٘ك اعح٘ؼ: حٛد ًٌٚقصػي، ٤ُضف، اسـ زوائد ذ اًزض٤ض٦ ٤ٌُّح -  128 

 . هـ 1423ا٦ًٌٕٓ: اًث٦ٟٞ٤  سػوت، –إًرس٦ٞ  ا٤ًٜذ: دار ا٤ًِٜٙوي،
 اح٥ٌٞ حٛد اعح٘ؼ : اًديتقر ًٚذهٌل، اًٌٙػ، اًِٞقخ =اعٕجؿ ُٕجؿ -  129 

 م.1988 – ـ ه1428  ا٦ًٌٕٓ : إوم اًّديؼ، ا٤ًٜذ : ُٙت٦ٌ اه٦ٚٞ،
 ا٤ًٜذ: دار اًديـ، ش٘ل وو٤ء اعح٘ؼ: اًديتقرة ق٤ًير، ٓسـ اًِٞقخ، ُٕجؿ -  132 

 . م 2222 -هـ  1421ا٦ًٌٕٓ: إوم  دُِؼ، –ا٤ًٌِئر 
ا٤ًٜذ:  اجٜٙل، حٛد سـ إُل اعح٘ؼ: حٛد ًٌٖٚقي، اًّح٤س٦، ُٕجؿ -  131 

 م. 2222 -هـ  1421إوم ا٦ًٌٕٓ:  اًٙقي٧، –ا٤ًٌٞن  دار ُٙت٦ٌ
اًٜن:  دار اًًٚٗل، اعجٞد قٌد سـ اعح٘ؼ: ْدي ًٚٓؼاي، اًٌٙػ، اعٕجؿ -  132 

 . ا٦ًٌٕٓ: اًث٦ٟٞ٤ ا٤ً٘هرة، –ش٦ٞٛٞ  اسـ ُٙت٦ٌ
 ُذاهٌٝؿ وذير ا٤ًْٕٗء وُـ واحدي٨ إًٚؿ أهؾ رض٤ل ُـ اًث٤٘ت ُٕرو٦ -  133 

 ا٤ًٜذ: ُٙت٦ٌ اًًٌتقي، إًٔٞؿ قٌد إًٚٞؿ اعح٘ؼ: قٌد ًٕٚجك، وأظ٤ٌرهؿ،
 . م1985 -ـ ه 1425 ا٦ًٌٕٓ: إوم إًًقدي٦، –اعٜقرة  اعدي٦ٜ –اًدار 
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ا٤ًٜذون:  ىٕٚجل، أُل اعٕٓل اعح٘ؼ: قٌد ًٌٚٞٝ٘ل، وأص٤ر، اًًٜـ ُٕرو٦ -  134  
 -ىت٦ٌٞ )دُِؼ  دار س٤يًت٤ن(، -الؾا٦ُٞ )يراشٌ  اًدراؾ٤ت ض٦ُٕ٤

 ا٤ً٘هرة(، –اًقو٤ء )اعّٜقرة  دار ،دُِؼ( -اًققل )ط٥ٚ  دار سػوت(،
 . م1991 -هـ 1412ا٦ًٌٕٓ: إوم 

 –اهٛٞؿ  اًٚٓٞػ اعح٘ؼ: قٌد اًّاح، ٓسـ احدي٨، قٚقم أٟقاع ُٕرو٦ -  135 
هـ /  1423ا٦ًٌٕٓ: إوم  ا٦ًٕٞٛٚ، اًٙت٥ ا٤ًٜذ: دار اًٗحؾ، ي٤ؾل ٤ُهر

 . م 2222
ا٤ًٜذ:  اًٌٙل، ؿٗٞؼ زهػوح٘ٞؼ:  دراؾ٦ ًٚح٤يؿ، احدي٨، قٚقم ُٕرو٦ -  136 

 . إًٚقم إط٤ٞء دار
 ا٤ًٜذ: دار اًنسٜٞل، ًٚخ٥ٞٓ اع٤ٜٝج، أ٤ًٗظ ٤ُٕي ُٕرو٦ إم اعحت٤ج ُٖٜل -  137 

 . م1994 -هـ 1415ا٦ًٌٕٓ: إوم  ا٦ًٕٞٛٚ، اًٙت٥
 قد٤ٟن اعح٘ؼ: صٗقان إص٤ٝٗي، ًٚراه٥ اً٘رآن، هري٥ ذ اعٗردات -  138 

ا٦ًٌٕٓ: إوم  سػوت، دُِؼ، -اًدارا٦ُٞ٤ًِ  اً٘ٚؿ، ا٤ًٜذ: دار اًداودي،
 . هـ 1412 -

 دي٥ اًديـ ح٘ٞؼ: حٞل ًٚ٘رـٌل، ًُٚؿ، يت٤ب شٚخٞص ُـ أؿٙؾ ع٤ اعٗٝؿ -  139 
ا٤ًٜذ:  سزال، إسراهٞؿ حٛقد اًًٞد، حٛد أْد سدوي، قك ويقؾػ ًُتق،

 . ا٥ًٞٓ اًٙٚؿ ودار يثػ، اسـ دار
 طزم اسـ ا٤ًٜذ: دار س٤زُقل، قٛر سـ ْٕد اعْٓرب، س٤ٞن ذ اع٘ؽب -  142 

 . م2221/ هـ1422ا٦ًٌٕٓ: إوم  واًٜن، ٤ًٌٓٚق٦
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 يت٥ اًد٤ٟٞ، أي ٓسـ إظاق ٤ُٙرم ُع ٌُٓقع ًٚٓؼاي، إظاق ٤ُٙرم -  141  
 ٤ًٌٜن، –سػوت  ا٦ًٕٞٛٚ، اًٙت٥ ا٤ًٜذ: دار اًديـ، ؿٛس هقاُِف: أْد
 م. 1989 -هـ  1429  ا٦ًٌٕٓ: إوم

 ٍُ، ح٤و٦ٔ سجقار –ا٤ًًٕدة  ا٤ًٜذ: ٦ٌُٕٓ ٤ًٌٚضل، اعقـ٠، ذح اعٜت٘ك -  142 
 -ا٤ً٘هرة  الؾاُل، اًٙت٤ب دار صقره٤ )صؿ  هـ 1332ا٦ًٌٕٓ: إوم 
 ش٤ريخ(. سدون ا٦ًٌٕٓ: اًث٦ٟٞ٤،

 وقدي، سـ اه قٌد ا٤ًٜفؿ : اًِٞخ احدي٨، قٚؿ ذ اًراوي ٤ٌُّح ُٜٔق٦ُ -  143 
 ٤ًٌٓٚق٦ إًٚؿ ا٤ًٜذ : دار إسراهٞؿ، اعّٜقر وذح : حٛد وح٘ٞؼ دراؾ٦
 . واًٜن

 اًؽاث إط٤ٞء ا٤ًٜذ: دار ًٜٚقوي، احج٤ج، سـ ًُٚؿ صحٞح ذح اع٤ٜٝج -  144 
 .ـ ه1392ا٦ًٌٕٓ: اًث٦ٟٞ٤  سػوت، –إًري 

 -دُِؼ اًٗٙر ا٤ًٜذ: دار قؽ، اًديـ ًٜقر احدي٨، قٚقم ذ اًٜ٘د ٩ُٜٝ -  145 
 . م1997 - هـ1418ا٦ًٌٕٓ: اًث٤ًث٦  ؾقري٦،

 . ا٦ًٕٞٛٚ اًٙت٥ ا٤ًٜذ: دار ًِٚػازي، ا٤ًِوٕل، ال٤ُم و٘ف ذ اعٝذب -  146 
 قثان، حٛد اًرْـ وح٘ٞؼ: قٌد وش٘ديؿ وٌط اجقزي، ٓسـ اعقوقق٤ت، -  147 

ا٦ًٌٕٓ:  اعٜقرة، س٤عدي٦ٜ ا٦ًًٞٗٚ اعٙت٦ٌ ص٤ط٥ اعحًـ قٌد ا٤ًٜذ: حٛد
 م. 1968 -هـ  1388م/  1966 -هـ  1386إوم 

 أسقُهّدة، اًٗت٤ح سف: قٌد اقتٜك ًٚذهٌل، احدي٨، ُّٓٚح قٚؿ ذ اعقى٦ٔ -  148 
 . هـ 1412ا٦ًٌٕٓ: اًث٦ٟٞ٤  سح٥ٚ، الؾا٦ُٞ اعٌٓقق٤ت ا٤ًٜذ: ُٙت٦ٌ
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ا٤ًٜذ:  اًٌج٤وي، حٛد ح٘ٞؼ: قك ًٚذهٌل، اًرض٤ل، ٟ٘د ذ آقتدال ُٞزان -  149  
 -هـ  1382ا٦ًٌٕٓ: إوم  ٤ًٌٜن، –سػوت  واًٜن، ٤ًٌٓٚق٦ اعٕرو٦ دار

 . م 1963
 طجر ٓسـ إصر، أهؾ ُّٓٚح ذ اًٗٙر ٟخ٦ٌ شقوٞح ذ أًٜر ٟزه٦ -  152 

 ؾٗػ ا٤ًٜذ: ٦ٌُٕٓ اًرطٞك، اه وٞػ سـ اه اعح٘ؼ: قٌد إًً٘اي،
 . هـ1422ا٦ًٌٕٓ: إوم  س٤ًري٤ض،

 خري٩ ذ إعٕل س٦ٖٞ ط٤ؿٞتف ُع ًٚزيٕٚل، اهداي٦، ٕط٤دي٨ اًراي٦ ٥ّٟ -  151 
ٌَُٜقري، يقؾػ ًٚٙت٤ب: حٛد ىدم اًزيٕٚل،  اح٤ؿ٦ٞ: قٌد وووع صححف اً
 اعح٘ؼ: حٛد وقري، ا٤ًُٙؾ يقؾػ حٛد اًٜٗج٤ي، اًديقسٜدي  إًزيز
 ا٦ًٌٚ٘ / دار ٤ًٌٜن –سػوت  -واًٜن  ٤ًٌٓٚق٦ اًري٤ن ا٤ًٜذ: ١ُؾ٦ً ققا٦ُ،
 . م1997/ هـ1418  إوما٦ًٌٕٓ:  إًًقدي٦، –ضدة  - الؾا٦ُٞ ًٚث٤٘و٦

    قٚٞف وقٚؼ ىرأه ا٤ًٗد، ا٤ًٓ٘ن ٓسـ اًٌٍ، سح٤ؾ٦ أًٜر أط٤ٙم ذ أًٜر -  152 
 . م1994/ـ ه1414  ـ٤ٜٓ اًّح٤س٦، ح٘ٞؼ: دار قًٞك، أسق . وتحل د

 ه٥ً٤ اًرزاق ح٘ٞؼ: قٌد ٤ًٌ٘ٚقل، واًًقر، أي٤ت ش٤ٜؾ٥ ذ اًدرر ٟٔؿ -  153 
 . م 1995 -هـ 1415سػوت   -ا٦ًٕٞٛٚ  اًٙت٥ اًٜن: دار دار اعٝدي،

 اًٗحؾ، ي٤ؾل اعح٘ؼ: ٤ُهر ٤ًٌ٘ٚقل، ا٦ًٕٞٗ، ذح ذ سا اًقو٦ٞ ا٧ًٜٙ -  154 
 . م 2227هـ /  1428  ا٦ًٌٕٓ: إوم ٤ٟذون، اًرؿد ا٤ًٜذ: ُٙت٦ٌ

 سـ اعح٘ؼ: رسٞع إًً٘اي، طجر ٓسـ اًّاح، اسـ يت٤ب قغ ا٧ًٜٙ -  155 
 الؾا٦ُٞ، س٤ج٦ُٕ٤ إًٚٛل اًٌح٨ قادةا٤ًٜذ:  اعدظك، قٛػ ه٤دي
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 . م1984/ هـ1424ا٦ًٌٕٓ إوم  إًًقدي٦، إًرس٦ٞ اع٦ٙٚٛ اعٜقرة، اعدي٦ٜ 
 سـ ا٤ًٕسديـ . زيـ اعح٘ؼ: د ًٚزريٌ، اًّاح، اسـ ُ٘د٦ُ قغ ا٧ًٜٙ -  156 

 هـ 1419ا٦ًٌٕٓ: إوم  -اًري٤ض  –اًًٚػ  ا٤ًٜذ: أوقاء وري٩، سا حٛد
 . م1998 -

 –ا٦ًٕٞٛٚ  اًٙت٥ ا٤ًٜذ: دار ًإؾٜقي، اًقصقل، ٤ُٜٝج ذح اًًقل ٤َي٦ -  157 
 . م1999 - هـ1422: إوم  ا٦ًٌٕٓ ٤ًٌٜن، - سػوت

ا٤ًٜذ:  إًزيز، قٌد أْد اعح٘ؼ: حٛد يثػ، ٓسـ واعاطؿ، اًٗتـ ذ ا٤ًٜٝي٦ -  158 
 . م 1988  - هـ  1428  ا٦ًٌٕٓ ٤ًٌٜن، –سػوت  اجٞؾ، دار

 –اًزاوى  أْد ح٘ٞؼ: ـ٤هر إصػ، ٓسـ وإصر، احدي٨ هري٥ ذ ا٤ًٜٝي٦ -  159 
 م.1979 -هـ 1399  سػوت –ا٦ًٕٞٛٚ  اعٙت٦ٌ ا٤ًٜذ ا٤ًٜٓطل، حٛد حٛقد

 ا٤ًٜذ: دار يقؾػ، اعح٘ؼ: ـال ًٚٛره٤ٜٞي، اعٌتدي، سداي٦ ذح ذ اهداي٦ -  162 
 . ٤ًٌٜن –سػوت  -إًري  اًؽاث إط٤ٞء

 اًٗٙر ا٤ًٜذ: دار ؿ٦ٌٝ، أسق عحٛد احدي٨، وُّٓٚح قٚقم ذ اًقؾٞط -  161 
 . إًري

اعح٘ؼ:  ٤ًٜٛٚوي، طجر، اسـ ٟخ٦ٌ ذح ذ واًدرر اًٞقاى٧ٞ -  261 
ا٦ًٌٕٓ: إوم  اًري٤ض،  –اًرؿد  ا٤ًٜذ: ُٙت٦ٌ أْد، اًزيـ اعرشي
 . م1999
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 ْعاتـــــــامْض ل ــــــدلٔ 
 

 الصفح٘ ْعــــــــــــــامْض و
      .مؼدمة  1
  . ثاث مؼدمات ٓ بد مـفا 2
  ادؼدمة إوَ: احؽم عذ احديث مبـي عذ آجتفاد 3
  ادؼدمة الثاكقة : آجتفاد ي احؽم عذ احديث مبـي عذ غؾبة الظن 4
  ادؼدمة الثالثة : غؾبة الظن ي احؽم عذ احديث مبـقة عذ آحتقاط 5
  ي احؽم عذ احديث أشالقب آحتقاط 6
  إشؾوب إول : احؽم بعبارة وشط 
  إشؾوب الثاي : السدد بْ حؽؿْ 
  إشؾوب الثالث : الزاءة من العفدة 
  إشؾوب الرابع : بقان ضعف الضعقف عـد روايته، وعدم آكتػاء بإبراز اإشـاد 
  إشؾوب اخامس : رواية الضعقف بصقغة التؿريض عـد حذف إشـاده   
  إشؾوب السادس : إكاضة احؽم باإشـاد دون ادتن 
  إشؾوب السابع : تعؾقق احؽم عذ الرجاء 
  إشؾوب الثامن : تعؾقق احؽم عذ رط 
  إشؾوب التاشع : تعؾقق احؽم عذ ادشقئة 
  : شد باب احؽم إشؾوب العار 
  خامة كسلل اه حسـفا 7
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 الصفح٘ ْعــــــــــــــامْض و 
  قائؿة ادصادر 8
  دلقل ادوضوعات 9
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