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 ًودص اهبحث

قمبؼريي اعمحدصملم ذم شمعاولؾف  لاع اًماراوي واعماروي طمتا  يات   -

اًمتليمد اًمتوم لن صحي اًمـص اعمـؼول إًمقـاو  وذاذه أًمقاي ذم اًمتعولا  لاع 

اًمسـي إذا قمؿؿً يمطريؼي شمػؽاػم  وطمؽا  قماغم إؿماخوص  واعمساو    

 .وإومؽور  شمضقئ اًمعؼول وهتدي اًمتػؽػم ٕىموم ـمريق
اًمعؿقؼااي ًمؾؿحاادصملم ًمؽاا  رواي  ودواومعاا   وذًماا  اًمدراؾمااي  -

لستوومقو ذم يم  اجلواكى  وذم لراطم  قمؿره اعمختؾػي  وحمووًماي اًموىماو  

قمغم وىمً شمغػم اًمرواي إن شمغػم ذم وماؽمة لاو: وذاذا لاـفٍ قماوم يـبغا  أن 

 يسؾ  ذم لـوطم  احلقوة  وذم احلؽ  قمغم إؿمقوء سمشؽ  قموم. 

تؿقز ومق  ومقؼدم ومق   ولو يمون اًمػص  اًمتوم ًمؾراوي ومقام حيسـ  وي -

سمخال  ذًم  ومقاؽم  إظماذ قمـا  دون حموسماوة ذم لاـفٍ لتؿقاز يادل قماغم 

 اإلكصو   وذو ممو ىمد ختتؾط ومق  إوراق قمغم أكصو  اعمتعؾؿلم.

ًمؾوصول إمم كتقجي لؽتؿؾاي إريماون قمان ؿمخصاقي لاو سماذًموا  -

قمـدلو ضمفدا قمظقام ذم اًموصول إمم ذًم  طمت  يعروموا اًمشقوخ اًمذين أظمطل 

روى قمـف   ولن أصوب قمـدلو روى قماـف   وإذا يماون صمؼاي  وأظمطال ذم 

طمديٌ لو وذذا لو اؾمتؼ  ذم قمؾ  سمعد ذًم  ؾمؿ  سمعؾ  اًمعؾا   ولعروماي 

ذًم  إذا يمون يؾزم لـ  اًمسػر ومقسوومرون طمتا  يصاؾوا إمم طمؼقؼاي اعمسالًمي 

 اًمت  سمصدد اًمبحٌ قمـفو  وذؽذا يعؿ  ذًم  ذم احلؽ  قمغم إلور.

ذج واًمتطبقؼوت شمدل أن ذذه اًمؼواقمد ـمبؼً وأكتجً ذذه اًمـام -

ًمـااو رؤيااي كومااجي لاان ظمااالل شمااراث إلااي آؾماااللقي اًمااذي شمتنماا  
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سموٓكتسوب إًمق  دون أن يؽون ذـو  ضمور ذم احلؽ  قمغم ذًم  اًمؽماث سمال 

 ويمس وٓ ؿمطط.

إن اًمااذي شمضااؾع لاان آرشمااواء مااذا اًمعؾاا   وقماار  اًمصااـعي  -

ًمرصقـي اًمؼو ؿي قمغم لعرومي ـمرا ق اًمبحٌ وطمذىمفو  ولػوشمقح ذًم  اًمعؾ  ا

اًمعؾؿ   واًمت  يمون ذم ـمقوهتو ظمؼمة قمؿقؼاي ؿماولؾي: شمامول سمصاوطمبفو إمم 

سمراقمي اًمػف   واًمتحؾق  وآؾمتـتوج  واًمـؼد سمتصورات صحقحي سمؿعرومي 

 اعمقزان ًمؼبول اًمؽالم أو رده ٕطمد لن أذ  اًمعؾ .

 –احلؽاا    -اعمحاادصملم   -اعمـفجاا  –اًمػؽاار  :اهلوٌــاا املفتاةٚــٞ

 رؿمقًدا   -إؿمقوء 
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Research Summary 
- The genius of the modernists in their dealings 

with the narrator and the narrator until the veracity 

of the text transmitted to us is fully ascertained, and 

this mechanism in dealing with the Sunnah if it is 

generalized as a way of thinking, and judging 

people, issues, and ideas, illuminates minds and 

guides thinking to the most correct way. 

- An in-depth study of the narrators of each 

narrator, and his motives, which are fulfilled in all 

aspects and in the different stages of his life, and 

trying to find out when the narrator changes if he 

changes in a certain period; This is a general 

approach that should be followed in the walks of 

life, and in judging things in general. 

- The complete separation of the narrator in what 

he is good and distinguished in it, and he advances 

in it, and if it is otherwise, he is left to take from 

him without favoritism in a distinct approach 

indicating fairness, which is where the papers may 

be mixed on the half of the educated. 

- In order to reach a full-fledged conclusion about a 

character, they made a great effort to reach that, so 

that they would know the old men who made a 

mistake when he narrated it on their behalf, and 

who was right when he narrated it on their behalf, 

and if he was trustworthy, and he made a mistake in 
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a hadith. Knowing that, it would have been 

necessary to travel, and they would travel until they 

reach the truth of the issue being researched. Thus, 

it generalizes in judging matters. 

- These models and applications indicate that these 

rules have been implemented and a mature vision 

has been produced for us through the heritage of 

the Islamic Ummah, to which it is honored to 

belong, without there being any unfairness in 

judging that heritage, without shame or 

exaggeration. 

- The one who was absorbed by the calming of this 

science, and knew the pioneer in this science, and 

the keys to this scientific program, this sober 

science based on knowledge of the methods of 

scientific education, was an observation in a 

comprehensive depth; Achieved and remarkable to 

the ingenuity of understanding, analysis and 

conclusion, and its results are valid with the 

knowledge of Libra. 

 -muhaddithin  -methodology  -: Thought ey wordsK

judgment - things - rational. 
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 احلؿد هلل واًمصالة واًمسالم قمغم رؾمول اهلل َصغمى اهلُل قَمَؾْقِ  َوؾَمؾىَ  

 ٗبعد
ومنن اعمتلل  ذم لـفوج اعمحدصملم جيد قمؼؾقي ومذة: ومؼد اؾمتطوع ذًما  

اعمـفٍ أن يؼوم سموًمـؼد  واًمتػحقص  وؾمؼم اًمطرق  واًمؽشا  قمان طماول 

لـف  اًمرواة  وقمام رووه  ًمؾوىمو  قمغم صحقح اًمسـي لن معقػفو  ورأيـو 

ًٓ ًمؾعؼ    ومفاًم صموىمًبو  وذذـًو وىموًدا  وومؽًرا صو بو  وؾمدًدا ذم اًمرأي  وإقمام

وكؼًدا سمـوًء   ومؽون طمرًيو سمذًم   وإلعوًكو ذم اًمـظر  وإكصووًمو لن همػم شمعصى 

اعمـفٍ أن يات  آؾماتػودة لـا  سمشاؽ  قماوم ذم داظما  اعمادارس احلدي قاي  

 وظمورضمفو ًمتؽون كؼماؾمو شميضء اًمطريق.  

ضموءت ظمطي اًمبحٌ لشتؿؾي قمغم متفقد  ولبح لم  اعمبحاٌ وىمد 

إول: اعمدظم  إمم اًمبحٌ  اعمبحٌ اًم وين: ىمواقماد اًمػؽار اعمـفجا  قمـاد 

اعمحدصملم دمع  احلؽ  قمغم إؿمقوء رؿمقًدا  صما  اخلومتاي  صما  اعمراضماع  صما  

 ومفرس اعموموقموت.
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 اهتٌٔٚد

واجلاارح  كجااد ذم ىمواقمااد اعمحاادصملم ذم شمعااوـمقف  لااع اًمرضمااول  -

واًمتعدي   وىمبول احلديٌ أو رده  شمزيد ذم ضمودة اًمػؽر  وضمزاًمي اًمرأي  

وضمودة اًمػف   وطمسن اًمـظر  لع ومطـاي  وقمؼا  راضماح  يمقا  ٓ وذا  

يتعوـمون لع لعويػم دىمقؼي ذم ىمبول احلديٌ  أو رده  وىمد رأيً أن ذـو  

سمحول  ىمواقمد قمـد اعمحدصملم يستػود لـفو ذم احلقوة سمتطبقق اًمؼواقمد اخلوصي

اًمراوي قمـد اعمحدصملم قمغم ؾماو ر اًمـاوس  وأن شمطبقؼفاو يؿؽان أن يؽاون 

لـفجو قمولو  وأن ذذا اًمػؽر اعمـفجا  قمـاد اعمحادصملم: أومم أن يـظار ومقا  

 وشمعؿ  ىمواقمده.   

وطمقااٌ إن اًمعؾااامء ذاا  اًمضااقوء ًمؾـااوس ماا   تاادي اًمـااوس  -

ؿي ويستبٍمون اًمطريق  وقمـدلو شمؽؾؿوا ذم أي قمؾ  ومعوا ىمواقمد طمويم

هلذا اًمعؾ  اًمذين يتحدصمون ومق . وإن سمعضاو لان ذاذه اًمؼواقماد يؿؽان أن 

شمعؿ  ظمورج اًمعؾ  ًمغػم اعمتخصصلم إلومودة اًمـوس مو  وشمطباقؼف  هلاو ذم 

طمقوهت  اًمعولي  وذم طمؽؿف  قمغم إؿمخوص  وإؿمقوء. ومجدير سموًمعؾامء 

 أن جيعؾوا ىمواقمدذ  شمذاع وشمـتنم وشمشتفر وشمؽون لؼقوؾمو.

سموًمؼواقمد احلويمؿي سملم اًمعؾامء  وضمعؾفو ىمواقمد طمويمؿي إن اًمـزول  -

 سملم ؾمو ر اًمـوس قمؿ  قمظق  ذم ؾمو ر اًمعؾوم.
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 ذم لـفوج اعمحدصملم شميضء اًمعؼ  واًمػؽر. (1)وأن اًمعبؼريي -

                                                           

َْصَؿِع : ؾَمَلًمً َأسَمو قَمْؿرو سْمن اًْمَعاَلء قَمن اًمعبؼري وَمَؼوَل  -(1)  ْٕ لعـ  اًمعبؼري: ىَموَل ا

ُيَؼول: َذَذا قمبؼري ىموم يَمَؼْوًمِ : َذَذا ؾمقد ىموم َويَمبػِمذْ  وىمو  . )همريى احلديٌ 

 (. 87/ 1ًمؾؼوؾم  سمن ؾمالم )

اًمبخوري  ولسؾ  ذم صحقحفام واًمؾػظ  وىمد وردت يمؾؿي قمبؼري ذم اًمسـي: ومؼد روى

ًمؾبخوري لن طمديٌ اسْمن قُمَؿَر َرِِضَ اهللىُ قَمـُْفاَم  ىمول: ىَموَل َرؾُموُل اهللىِ َصغمى اهللُ قَمَؾقِْ  

ًمْ »َوؾَمؾىَ :  َو  وَمـََزَع سَمقْـَو َأَكو قَمغَم سمِئٍْر َأْكِزُع ِلـَْفو إِْذ ضَموَء َأسُمو سَمْؽٍر َوقُمَؿُر  وَمَلظَمَذ َأسُمو سَمْؽٍر اًمدى

َذُكوسًمو َأْو َذُكوسَملْمِ  َوذِم َكْزقِمِ  َمْعٌ   وَمَغَػَر اهللىُ ًَمُ   صُم ى َأظَمَذَذو قُمَؿُر سْمُن اخلَطىوِب ِلْن َيِد 

و ِلَن اًمـىوِس َيْػِري وَمْرَيُ   طَمتى   ًْ ذِم َيِدِه هَمْرسًمو  وَمَؾْ  َأَر = =قَمبَْؼِريًّ َأِِب سَمْؽٍر  وَموؾْمتََحوًَم

َب  سَمقْـَو َأَكو َكو ٌِ  َرَأْيُتـِ  قَمغَم ىَمؾِقٍى  قَمَؾقَْفو َدًْمٌو  »وًمػظ لسؾ  ش. اًمـىوُس سمَِعَطنٍ  ََضَ

ًُ ِلـَْفو َلو ؿَموَء اهللُ  صُم ى َأظَمَذَذو اسْمُن َأِِب ىُمَحووَمَي وَمـََزَع ِمَو َذُكوسًمو َأْو َذُكوسَملْمِ  َوذِم  وَمـََزقْم

ًْ هَمْرسًمو  وَمَلظَمَذَذو اسْمُن اخْلَطىوِب  وَمَؾْ  َأَر َكْزقِمِ   َواهللُ َيْغِػُر ًَمُ   َم  ْعٌ   صُم ى اؾْمتََحوًَم

َب اًمـىوُس سمَِعَطنٍ  و ِلَن اًمـىوِس َيـِْزُع َكْزَع قُمَؿَر سْمِن اخْلَطىوِب  طَمتى  ََضَ صحقح ش قَمبَْؼِريًّ

 ِلَن اًمبِئِْر طَمتى  
ِ
(  ح 38/ 9َيْرَوى اًمـىوُس  )اًمبخوري يمِتَوُب اًمتىْعبػِِم  سَموُب َكْزِع اعمَوء

َحوسَمِي َرِِضَ اهللُ شَمَعومَم قَمـُْفْ   سَموُب ِلْن  7119   صحقح لسؾ  يمتوب وَمَضو ِِ  اًمصى

(. ىمول اسمن سمطول: 2392) - 17(  ح 1861/ 4وَمَضو ِِ  قُمَؿَر َرِِضَ اهللُ شَمَعومَم قَمـُْ   )

فام  واإلظمبور قمن لدة وٓيتفام  أك  إكام أراد مذا إصمبوت ظمالومت -واهلل أقمؾ   -اعمعـ  

واإلسموكي قمام ضمرى قمؾق  أطموال ألت  ذم أيولفام  ومشب  ألر اعمسؾؿلم سموًمؼؾقى وذو اًمبئر 

اًمعوديي  وذًم  عمو يؽون ومقفو لن اعموء اًمذى سم  طمقوة اًمعبود وصالح اًمبالد وؿمب  اًموامم 

د  وكزع أسم  سمؽر قمؾقف  واًمؼو   سمللورذ  سموًمـوزع اًمذى يستؼ  اعموء ويؼرسم  لن اًموار

ذكوسًمو أو ذكوسملم قمغم مع  ومق  إكام ذو ىمٍم لدة ظمالومت   واًمذكوسمون ل   لو ذم 

اًمسـتلم اًمؾتلم وًمقفام واؿمفر سمعدمهو  واكؼضً أيول  ذم ىمتول أذ  اًمردة واؾمتصالح 

أذ  اًمدقموة ومل يتػرغ ٓومتتوح إلصور وضمبويي إلوال  ومذًم  مع  كزقم   وألو 
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 املبحث األٗي: املدخى إىل اهبحث
ؾْماَلِم َأسُمو اًْمَػْضِ  اسْمُن طَمَجرٍ  ذم شمعري  قِمْؾ  احْلَِديٌ:  ىَموَل ؿَمْقُخ اإْلِ

 .(1)لعرومي اًمؼواقمد اًمت  يتوص  مو إمم لعرومي طمول اًمراوي واعمروي

وعمو يمون قمؾ  احلديٌ: لعرومي اًمؼواقمد سمحول اًماراوي  واعماروي. 

يموكً شمؾ  اًمؼواقمد ذم لـفوج اعمحدصملم اعمـصوص قمؾق   أو اعمستـبط لن 

يماللف  يمؼواقمد ذم قمؾ  أصول احلديٌ واًمت  لـفو يستـبط لـفوضمو قمولو 

واًمتا  شم باً أن اًمػؽار اعمـفجا  قمـاد اعمحادصملم جيعا  اًمتػؽاػم ذم احلقوة 

لـطؼقو  وأن اًمػؽار اعمـفجا  قمـاد اعمحادصملم جيعا  احلؽا  قماغم إؿماقوء 

 رؿمقًدا.

 "َصَدىَمَ  َوُذَو يَمُذوٌب "صغم اهلل قمؾق  وؾمؾ   –وعمو ىمول اًمـب   -

َؾـِ  رَ  ٌ َأِِب ُذَرْيَرَة َرِِضَ اهللىُ قَمـُْ   ىَموَل: َويمى ؾُموُل اهللىِ َصغمى اهلُل قَمَؾْقِ  ذم طمدي

َعاوِم وَمَلظَمْذشُماُ    ُ او ِلاَن اًمطى َ  سمِِحْػِظ َزيَموِة َرَلَضوَن وَمَلشَمويِن آٍت وَمَجَعَ  حَيْ َوؾَمؾى

  َ َْروَمَعـىَ  إمَِم َرؾُموِل اهللىِ َصغمى اهلُل قَمَؾْقِ  َوؾَمؾى َٕ  ًُ ٌَ  -وَمُؼْؾ   -وَمَذيَمَر احلَاِدي

ًَ إمَِم ومَِراؿِمَ  وَموىْمَرْأ آَيَي اًمُؽاْرِد،  ًَماْن َياَزاَل قَمَؾْقاَ  ِلاَن اهللىِ وَمَؼوَل: إَِذا َأوَ  ْي

                                                                                                                                          

شمسعً وٓيت   وومتح اهلل قمغم يدي  اًمعراق واًمسواد وأرض قمؿر ومطوًمً أيول  وا

لٍم ويم ػًما لن سمالد اًمشوم  وىمد همـ  ألواهلو وىمسؿتفو ذم اعمسؾؿلم وملظمصبً 

رطموهل  وطمسـً مو أطمواهل  ومؽون ضمودة كزقم  ل ال عمو كوًموا لن اخلػم ذم زلوك  واهلل 

 (.541/ 9أقمؾ . ذح صحقح اًمبخوري ٓسمن سمطول )

(. وذو يريد شمعري  قمؾ  225/ 1غم يمتوب اسمن اًمصالح ٓسمن طمجر )اًمـؽً قم -(1)

 احلديٌ درايي.
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  َ طَموومٌِظ  َوَٓ َيْؼَرسُمَ  ؿَمْقَطوٌن طَمتى  شُمْصبَِح  وَمَؼوَل اًمـىبِ ُّ َصغمى اهلُل قَمَؾْقِ  َوؾَمؾى

ىماد  دل ذًما  قماغم أن اًمؽاوذب. (1)شَصاَدىَمَ  َوُذاَو يَماُذوٌب َذاَ  ؿَماْقَطونٌ »

يصادق  وأن اًمصااودق ىمااد يؽااذب. وقمؾقا  ٓسمااد أن يؽااون ذـااو  ـماارق 

ًمؾتعاار  قمااغم ذًماا . ومااال يؾاازم قمااغم آـمااالق أن يؽااون قمولااي لااو رواه 

اًمضعق  معقًػو  وٓ لو رواه اًم ؼي صحقًحو  ٕك  إذا شمؼرر أن إص  ذم 

روايي لو رواه اًم ؼي اًمصحي  وإص  ذم روايي لو رواه اًمضعق  اًمضع : 

لن اعمؿؽن أن حيػظ اًمضعق  لو مل حيػظ اًم ؼي  يمام أك  جيوز قماغم همػم أك  

  اًم ؼي اًموذ   وآظمتالط قمـد اًمؽؼم  واخلطل  واًمـسقون.

يموكوا يذيمرون لـفجف  ؾمواء ذم يمتى  –رمحف  اهلل  –إن إ ؿي  -

اًمسااـن  أو اعمسااوكقد  أو اعمعااوضم   أو يمتااى اًمرضمااول  أو يمتااى اجلاارح 

أو يمتى اًمتوريخ  أو يمتى اًمرضماول  أو يمتاى واًمتعدي   أو يمتى اًمعؾ   

اًمساامآت  أو يمتااى أصااول احلااديٌ  وكحوذااو  ومؽااون هماارِض شمتبااع 

لـفجف  واًمتا  هلاو إصمار ذم اًمتػؽاػم اعمـطؼا  اًمصاحقح  واًماذي يتخاذ 

لـفوضمو قمولو ذم احلقوة  ًمـص  إمم كتقجي ذ  أن ىمواقمد اًمػؽر اعمـفج  قمـد 

 ا.اعمحدصملم دمع  احلؽ  قمغم إؿمقوء رؿمقدً 

                                                           

 اخلَْؾِق  سَموُب ِصَػِي إسِْمؾِقَس َوضُمـُوِدِه ) -(1)
ِ
(  ح 123/ 4صحقح اًمبخوري  يمِتَوُب سَمْدء

3275. 
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املبحث اهثاُٛ: ق٘اعد اهفلس املِٔحٛ عِد احملدثني جتعى احللٍ عوٟ 
 األشٚا١ زشّٚدا

 اهتٌٚٚص بني صالح اهساٜٗ، ٗعدَ اتقإُ ملا حيدث بٕ:  -1
َٓ شَمْلظُمِذ اًْمِعْؾَ  ِلْن ؿَمْقٍخ ًَمُ  وَمْضٌ  َوقِمَبوَدٌة إَِذا »ىَموَل َلوًمُِ  سْمُن َأَكٍس: 

َٓ َيْعِرُ  َلو حُيَ  ُث يَموَن  َذا اًْمَبَؾِد َيْعـِ  اعْمَِديـََي ش د، ًُ ِمَ وىمول أيضو: ًَمَؼْد َأْدَريْم

ًُ ِلاْن َواطِماٍد ِلاـُْفْ   صُموَن  َلو ؾَمِؿْع َلْشَقَخًي هَلُْ  وَمْضٌ  َوَصاَلٌح َوقِمَبوَدٌة حُيَد،

صُمونَ طَمِدي ًو ىَمطُّ   ىِمقَ : َومِلَ َيو َأسَمو قَمْبِد اهللىِ؟ ىَموَل: مَلْ َيُؽوُكوا َيْعرِ   .(1)وُموَن َلو حُيَد،

ـْس  (2)يَموَن َأسُمو قُمَبْقَدة"وىمول اسمن طمبون:  رضمال َصوحلو َوُذَو لن اجْلِ

همؾى قَمَؾْقاِ  اًمتؼشا  طَمتىا  همػا  قَمان شمعوذاد احْلَاِديٌ  اًمىِذي ذيمرت مِمىن

 .(3)"وَمَصوَر اًْمَغوًمِى قَمغَم طَمِدي   اعمعضالت
يَموَن مِمىن همؾى قَمَؾْقِ  ": وىمول اسمن طمبون قمن قمبود سْمن قمبود اخْلَواص

ء قماغم  ْ ْػظ واإلشمؼون وَمَؽوَن َيْلِِت سموًمٌمى اًمتؼش  َواًْمِعَبوَدة طَمتى  همػ  قَمن احْلِ

 .(4)"طمسى اًمتىَوذُّ  طَمتى  يم ر اعْمَـَويمػِم ذِم ِرَواَيت  قمغم ىمؾتَفو وَموؾْمتحقى اًمؽّمْ 
د سمن اعْمُـَْؽد ر اًمتىْقِؿّ  اًْمؼرِر: وىمول اسمن طمبون قمن اعْمُـَْؽدر سمن حُمَؿى

َويَموَن لن ظِمَقور قمبود اهلل مِمىان اؿْماتغ  سموًمتؼشا   وىمطعتا  اًْمِعَباوَدة قَمان "

                                                           

 (.116اًمؽػويي ذم قمؾ  اًمروايي ًمؾخطقى اًمبغدادي )ص:  -(1)
ؾمود اًمـىوضمِ  -(2) ْٕ   .يؼصد: سمؽر سْمن ا
 (.196/ 1اعمجروطملم ٓسمن طمبون ) -(3)
 (.171/ 2اعمجروطملم ٓسمن طمبون ) -(4)
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َٓ أص  ًَمُ  قَمن  ء اًمىِذي  ْ ْػظ واًمتعوذد ذِم اإلشمؼون وَمَؽوَن َيْلِِت سموًمٌمى لراقموة احْلِ

طْمتَِجوج سملظمبو ِٓ  .(1)"رهَأسمِق  شمومهو وَمَؾامى فمفر َذًمِ  ذِم ِرَواَيت  سَمط  ا
 اسمن طمبون قمن َأِب سَمْؽِر سْمن قَمْبِد اهللىِ سمن أِب اًمعطو  اًمـىْفَشكِم: وىمول

" َٓ يَموَن ؿَمقخو َصوحلو وَمومال همؾى قَمَؾقِْ  اًمتؼش  طَمتى  َصور    َو

َن  ِٕ طْمتَِجوج سمِِ  َوإِن يَموَن فَموذره اًمّصالح  ِٓ َٓ يػف  وَمَبط  ا يعؾ  وخيطئ َو

ظَْمَبور شمَواوم ْٕ َٓ جيوز ىمُبول ا َفوَدات ذِم لَعون وختوًمػفو ذِم لَعوٍن  وَمَؽاَم  ق اًمشى

 َٓ َفوَدة َو َٓ يعؼ  يَمْقػقىي اًمشى وِذد إِذا يَموَن وَمومال ديـو َوُذَو  ىمُبول ؿَمَفوَدة اًمشى

ين اًْمَػوِما  إِذا  ظَْمَبور لن اًمادى ْٕ َٓ جيوز ىمُبول ا َ و يَمَذًمِ   يْدِري يَمقَ  ُيَمد،

َٓ يعؾ   َٓ يعؼ  َلو جيؿ  اعْمَْعـ  إِذا طمدث لن طمػظ  وَمَللو يَموَن  َلو ُيَمد،ي َو

إِذا طمدث لن يمَِتوسَمت  َوطمػظ ذِم اًْمؽَِتوسَمي ومحقـئذ جيوز ىمُبول ِرَواَيت  إِذا يَموَن 

قمدٓ قَموىِمال َوَأسُمو سمؽر اًمـىْفَشكِم َوإِن يَموَن وَمومال وَمُفَو مِمىن يم ر ظَمطُمُه وَمَبط  

طْمتَِجوج سمِ ِ  ِٓ إِذا اْكَػرد َوإِن اقْمتؼم ُلْعَتؼم سماَِم َواومق اًم ،َؼوت مل جيرح ذِم ومعؾا   ا

ًُ قُماْ اَمَن سمان ؾماعقد َيُؼاول  اَد سْماَن حَمُْؿاوٍد َيُؼاوُل ؾَماِؿْع ًُ حُمَؿى َذًمِ   ؾَمِؿْع

ً َأمْحد سْمَن ُيوُكَس َيُؼوُل يَموَن َأسُمو سَمْؽٍر اًمـىْفَشكِمُّ ؿَمْقًخو َصوحِلًو َويَموَن ذِم   ؾَمِؿع

اَ  ذِم قُماْذٍر وَمَقُؼاوُل  َٓ َيْؼِدُر وَمُقَؼاوُل إِكى الِة َوُذَو  َلَرِمِ  طِملَم َلوَت َي ُِى ًمِؾصى

ِحقَػيِ   .(2)"ُأسَموِدُر ـَم ى اًمصى

                                                           

 (.24/ 3اعمجروطملم ٓسمن طمبون ) -(1)
 (.145/ 3اعمجروطملم ٓسمن طمبون ) -(2)
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ًُ سمِوعْمَِديـَِي  "ىمول لسؾ : ىمول أسمو اًمزكود قمبد اهلل سمن ذيموان:  - َأْدَريْم

ُفْ  َلْلُلوٌن  َلو ُيْمظَمُذ قَمـْفُ  ٌُ  ُيَؼوُل: ًَمْقَس ِلْن َأْذؾِ ِ ِلوَ ًي  يُمؾُّ  .(1)"ُ  احْلَِدي
اا  يمااوكوا لوصموىًمااو ماا  ذم ديااـف   ىمااول اًمؼرـمباا  لعؾؼااو: يعـاا : َأاى

وفًمو ًمؾحديٌ  وٓ لتؼـلم ًمروايتا   وٓ  وألوكتف   همػم أّا  مل يؽوكوا طمػى

زين ومق : ومؾ  شمؽن هل  أذؾقىُي إظماذ قماـف   وإن يماوكوا ىماد شمعاوـَمُوا  لتحر،

 .(2)ٌَ واًمروايياحلدي
مل يؽان "ُذيمر قمـده ومرىماد اًمسابخ :  أيوب اًمسختقوين عمو وىمول -

صوطمى طمديٌ ويمون لتؼشػو ٓ يؼقد قمؾام ذا  ًمون واًمبٍم سموًمعؾ  ًمون 

 .(3)"آظمر
يعـا  اسمان  -وىمول قمؿرو سمن حمؿد اًمـوىماد: ؾمالل رضما  ويمقعاًو  -

 ىمول: يو أسمو ؾمػقون  شمعر  طمديٌ ؾمعقد سمان قمبقاد اًمطاو   قمان -اجلراح

لن يروي ؟  "اًمشعب  ذم رضم  طمٍ قمن همػمه  صم  طمٍ قمن كػس ؟ ومؼول: 

  ىمؾً: وذى سمن إؾمامقمق   ىَموَل َوْذُى سْمُن إؾِْمااَمقِمقَ   ىَماوَل: ذا  َرضُماٌ  "

ٌِ ِرضَموٌل   .(4)َصوًمٌِح  َوًمِْؾَحِدي

                                                           

 (.15/ 1لؼدلي صحقح لسؾ  ) -(1)
 (.128/ 1اعمػف  عمو أؿمؽ  لن شمؾخقص يمتوب لسؾ  ) -(2)
 وإؾمـود صحقح. (.171أطموال اًمرضمول ًمؾجوزضموين )ص:  -(3)
وإؾمـود  (.374/ 1اًمؽػويي ذم لعرومي أصول قمؾ  اًمروايي ًمؾخطقى اًمبغدادي ) -(4)

 صحقح.
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وَن  - َق  سْمِن ؾَمِعقٍد اًْمَؼطى لَم َأيْمَذَب ِلـُْفْ  "وىمول حَيْ وحِلِ ًُ اًمصى َلو َرَأْي

ٌِ ذِم   .(1)" احْلَِدي

ٌِ »وذم ًمػظ:  -  َأيْمَذَب ِلاـُْفْ  ذِم احْلَاِدي
ٍ
ء ش. مَلْ شَمَر َأْذَ  اخْلػَْمِ ذِم َرْ

ُدوَن اًْمَؽِذَب "ىَموَل ُلْسؾٌِ :  َٓ َيَتَعؿى  .(2)"جَيِْري اًْمَؽِذُب قَمغَم ًمَِسوِاِْ   َو
وَن ومؼول  - َق  سْمِن ؾَمِعقٍد اًْمَؼطى ُباوَن قَمان َٕاا  َيْؽتُ "وقمؾ  ذًم  حَيْ

َٓ مَتِْققز هَلُ   .(3)يم  لن يؾؼون  
وَن:  وىمول حيق  سمن ؾمعقد - رب رضم  صاوًمح ًماو مل حيادث »اًْمَؼطى

يمون ظمػًما ًم   إكام ذو ألوكي  شملديي إلوكي ذم اًمذذى واًمػضي أيسار لـ  ذم 

 .(4)شاحلديٌ

ىمد يغؾى قمغم آكسون آذتامم سمبوب لن أسمواب  ًّٗ ِٓا ٙتضح إُٔ

ومقٍماوم  قمان ـمؾاى اًمعؾا   أو  -لع أمهقاي ؾماو ر اًمعباودات  - اًمعبودات

 طمػظ   أو لراضمعت   أو ومفؿ .

وذـو كجد اًمتػرىمي سملم ومضؾ   وقمبودشم   وقمدم إشمؼوك  ًمؾحديٌ  أو 

ٕي سموب آظمر  واًمتػريق سملم صالطم   واشمؼوك  عمو حيدث سم   وقمدم متريار 

وب قماغم احلديٌ اًمذي رواه سمسبى صالطم   وذؽذا يوزن اعمرء ذم يم  سما

 طمدة. 

                                                           

 (.52/ 1اًمتؿفقد عمو ذم اعموـمل لن اعمعوين وإؾموكقد ) -(1)
 (.18/ 1لؼدلي صحقح لسؾ  ) -(2)
 (.151/ 2قمؿدة اًمؼوري ذح صحقح اًمبخوري ) -(3)
 (.24  أطموال اًمرضمول ًمؾجوزضموين )ص: (388/ 1ذح قمؾ  اًمؽملذي ) -(4)
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اهتعاًى ًع اهساٜٗ يف كى ةدٙث زٗاٖ ذهم اهساٜٗ عوٟ ةدٝ ةطب  -2
 اهقسا٢ّ املتعددٝ:

ضُمُ  قِمـَْدُذْ  َمِعقًػو ًمَِؽْ َرِة اًْمَغَؾِط ذِم طَمِدي ِِ  َوَيُؽوُن " ىَمْد َيُؽوُن اًمرى

قْمتَِباوِر سمِاِ  وَ  ِٓ ضَْمِ  ا ِٕ ُي  حى قْمتَِضاوِد سمِاِ : وَمانِنى طَمِديُ ُ  إَذا اًْمَغوًمُِى قَمَؾْقِ  اًمص، ِٓ ا

او َوًَماْو  ي سَمْعَضَفو سَمْعًضو طَمتى  ىَمْد حَيُْصُ  اًْمِعْؾُ  ِمَ و ُيَؼو، ُرِق َويَمْ َرهَتَ َد اًمطُّ شَمَعدُّ

ًٓ َوًَمؽِاْن يَمُ اَر ذِم  وىًمو وَمَؽْقَ  إَذا يَموُكوا قُمَؾااَمَء قُماُدو وًرا وُمسى يَموَن اًمـىوىِمُؾوَن وُمجى

 اعْمُْسؾِِؿلَم  طَمِدي ِِفْ  اًْمَغَؾُط.
ِ
ُ  ِلْن َأيَموسمِِر قُمَؾاَمء قَعَي وَمنِكى َوِل ُْ  َذَذا قَمْبُد اهللىِ سْمُن هَلِ

ُث َلاْن  اد، ًْ يُمُتُباُ  وَمَصاوَر حُيَ ىَما ٌِ ًَمؽِْن اطْمؽَمَ َويَموَن ىَموِمًقو سمِِؿٍْمِ يَم ػَِم احْلَِدي

ُي ىَماوَل طَمِػَظُ  وَمَوىَمَع ذِم طَمِدي ِِ  هَمَؾٌط يَم ػٌِم َلَع َأنى اًْمَغو احى ًمَِى قَمغَم طَمِدي ِِ  اًمص،

قَعيَ  ضُمِ  ًماِِلقْمتَِبوِر سمِِ : ِلْ َ  اسْمِن هَلِ ٌَ اًمرى  .(1)َأمْحَد: ىَمْد َأيْمُتُى طَمِدي

اْن  ِه مَلْ َياْرِو ذِم ُلْساـَِدِه قَمؿى وأيضو: َذِذِه ـَمِريَؼُي َأمْحَد سْمِن طَمـَْبٍ  َوهَمػْمِ

ُد اًْمَؽِذَب  ُ  َيَتَعؿى ْن قَمَرَ  ِلـُْ  اًْمَغَؾَط ًماِِلقْمتَِبوِر سمِِ  َيْعِرُ  َأكى : ًَمؽِْن َيْرِوي قَمؿى

قْمتَِضودِ  ِٓ  .(2)"َوا
ٌٌ معقٌ  ومؿراُدذ  أك  مل يظَفْر "وىمول اًمعراىم :  ىموهُل : ذذا طمدي

ُ  يَمِذٌب ذم كػِس إلِر  جلواِز ِصْدِق اًمؽوذِب   ًمـو ومق  ذوُط اًمصحِي  ٓ أكى

 .(3)"طلاخل وإصوسمِي َلْن ذو يم ػمُ 

                                                           

 (. 26/ 18جمؿوع اًمػتووى ) -(1)
 (.26/ 18جمؿوع اًمػتووى ) -(2)
 (.116/ 1ذح اًمتبٍمة واًمتذيمرة أًمػقي اًمعراىم  ) -(3)
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طمقٌ يت  اًمتعول  لع يم  طمديٌ قمغم طمدة  سمرضموًم   وأؾماوكقده  

ىمد يؽون اًمراوي اًم ؼي أظمطل ذم طمديٌ لو  وىمد يؽون اًمراوي اًمضعق  

أصوب ذم طمديٌ لو  ومقعرومون لت  يلظمذون احلديٌ لن اًمراوي  ولت  

يدقمون طمدي    سم  ويؼوركون سملم اًمروايوت وسمعضفو اًمبعض ًمقؼػوا قماغم 

 ًمضعق  لـفو  أو اًمراضمح لن اعمرضموح لـفو. اًمصحقح  لن ا

ْ ظَمَطُمهُ  َؿْع ـُمُرىُمُ  مَلْ َيَتَبلمى : اًْمَبوُب إَِذا مَلْ دُمْ  .(1)ىَموَل اسْمُن اعْمَِديـِ ،

 ٌِ وِظ َيُؼوُل: إِْن مَلْ َيُؽْن ًمِْؾَحِدي وىمول اًمسخووي: َويَموَن سَمْعُض احْلُػى

 .(2)ق ٌ قِمـِْدي ِلوَ ُي ـَمِريٍق  وَمَلَكو ومِقِ  َيتِ 

ٌَ ِلْن  : ًَمْو مَلْ َكْؽُتِى احْلَِدي اِزيُّ وىمول اًمسخووي: ىَموَل َأسُمو طَموشمٍِ  اًمرى

ؾِمت،لَم َوضْمًفو َلو قَمَؼْؾـَوُه. َوقَمِن اسْمِن َلِعلٍم ِلْ ُؾُ   ًَمؽِْن سمَِؾْػاِظ: صَماَلصمِالَم. َوىَماوَل 

َٓ ُيوىَمُ   َؿْع ـُمُرىُمُ   و: اًْمَبوُب إَِذا مَلْ دُمْ مُهَ َٓ قَماغَم هَمػْمُ ٌِ َو ِي احْلَاِدي قَماغَم ِصاحى

 .(3)ؾَمَؼِؿ 

وإذا زاد سمعضف  ًمػظي ذم لتن احلديٌ ومقؽون اًمـظر ذم يم  زيودة 

  "زيودة اًم ؼاي"سمحسبفو  ومؼد شمؼوم اًمؼرا ن وإدًمي قمغم طمػظفو ومتسؿ  

  ومؾقس ذـو  ىموقمدة لطردة "زيودة ؿموذة"وىمد شمؼوم قمغم معػفو ومتؽون 

 ديٌ ذم ذًم   سم  قمغم طمسى اًمؼرا ن. قمـد اعمتؼدللم لن أذ  احل

                                                           

 (.286/ 1ومتح اعمغقٌ سمنمح أًمػقي احلديٌ ) -(1)
 (.286/ 1ومتح اعمغقٌ سمنمح أًمػقي احلديٌ ) -(2)
 (.299/ 3ي احلديٌ )ومتح اعمغقٌ سمنمح أًمػق -(3)



 اهفلس املِٔحٛ عِد احملدثني جيعى احللٍ عوٟ األشٚا١ زشّٚدا  
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لعرومي لت  يمظماذ قمان وماالن لوماوع لعالم  ذم : ًّٗ ِٓا ٙتضح

 طملم أك  ٓ يمظمذ قمـ  لوموع آظمر.

 عدَ تطوٍٚ احملدثني هلى ق٘ي بى االختباز هصحٞ ذهم اهق٘ي:  -3
مْحَن سْمن َلْفِدّي:  - َٓ َيْسَتِؼقُ  ومِقِفاَم طُمْسانُ "ىمول قَمْبد اًمرى  ظَمْصَؾَتوِن 

 ٌُ : احْلُْؽُ   َواحْلَِدي  .(1)"اًمظىن،

َٓ َلْدظَمَ  هَلَاو "وىمول اسمن طمجر:  - َدُة  قىُي اعْمَُجرى
ُت اًْمَعْؼؾِ َٓ طْمتاَِم ِٓ َوا

 .(2)"ذِم َذَذا اًْمَػن، 
 ولن ذًم : -

ىمول حيق  اًْمؼطىون َلو وضمدت رضمال اؾْمؿ  قَموِص  آ وضمدشم  َرِديء 

ْػظ  .(3)احْلِ

 . (4): لن يمون اؾمؿ  قموصاًم ومػ  طمػظ  رءوىمول إؾمامقمق  سمن قمؾقي
وطمؽ  اعمروذي قمن حيق  سمان لعالم ىماول: يما  قموصا  ذم اًمادكقو 

 .(5)معق 
 ومل يواومق أمحد قمغم ذًم   ومنن: "ىمول اًمؽملذي لتعؼبو ذًم : 

                                                           

 (.9/ 1اًمضعػوء اًمؽبػم ًمؾعؼقكم ) -(1)
 (.45/ 1ومتح اًمبوري ٓسمن طمجر ) -(2)
 (.322/ 1اعمغـ  ذم اًمضعػوء ) -(3)
 (.875/ 2ذح قمؾ  اًمؽملذي ) -(4)
 (.875/ 2ذح قمؾ  اًمؽملذي ) -(5)
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قموص  سمن ؾمؾقامن إطمول قمـده صمؼي  وذيمر ًم  أن اسمن لعلم شمؽؾ  

 ومق   ومعجى. 

 ظ  امطراسمًو. وقموص  سمن مدًمي صمؼي  إٓ أن ذم طمػ

وقموص  سمن قمؿر سمن ىمتودة صمؼاي أيضاًو لتػاق قماغم طمدي ا  يمعوصا  

 إطمول. 

 وقموص  سمن يمؾقى صمؼي  وىمد وصمؼ  اسمن لعلم أيضًو. 

)وقموص  سمن حمؿد سمن زيد سمن قمبد اهلل سمان قمؿار: صمؼاي لتػاق قماغم 

 طمدي    وممن وصمؼ  اسمن لعلم ا أيضًو(. 

ومقا  صمؼاي.  وألو قموص  سمن قمؿار سمان اخلطاوب وملضما  لان أن يؼاول 

ووموق ذمٓء لن اؾمؿ  قموص  لن اًمصحوسمي  وذا  اوقماي  ومل يارد اسمان 

 .(1)"لعلم دظموهل  ذم يمالل  ىمطعوً 
ُج قَمغَم ىَمْوِل اًمَؼوِ ِ : يُم ُّ "وىمول اًمذذب  لتعؼبو ذًم  أيضو:  َٓ ُيَعرى

 .(2)"َلِن اؾْمُؿُ  قَموِصٌ  وَمِػْقِ  َمعٌ  
 ىمق . إك  اًمتتبع واًمتدىمقق لن اعمحدصملم ًمؽ  ىمول 

اًمتتباع  واًمتادىمقق  وآؾماتؼراء اًمتاوم لان صاحي  :ًّٗ ِٓا ٙتضح

اعمؼوًمااي لاان يماا  ضمواكبفااو وإٓ ٓ يؾتػااً إمم يمااالم قمااوم دون اًمتاادىمقق ذم 

ً عمو يسؿع  ويؼرأ أص  لن أصول اًمعؾوم  واحلقوة  ٌ إن اًمت ب صحت : طمق

                                                           

 (.876/ 2ذح قمؾ  اًمؽملذي ) -(1)
 (.588/ 6ؾمػم أقمالم اًمـبالء ط احلديٌ ) -(2)



 اهفلس املِٔحٛ عِد احملدثني جيعى احللٍ عوٟ األشٚا١ زشّٚدا  
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قمدة آضمتامقمقي  واًمؽمسمويي  واًمسقوؾمقي إك  لـفٍ قموم  ومؼد يبـ  ألر قمغم ىمو

همػم صحقحي  أو أص  وموؾمد  أو ىمرار قمغم لعؾولي همػم صحقحي ومقامول 

 إلر إمم لو ٓ حيؿد قمؼبوه.

تفسقٞ احملدثني بني ًا ٓ٘ ممٚص فٕٚ فٚأخر ًِٕ، ٗبني ًا فٕٚ ضعف فال  -4
 ٙأخر ًِٕ:

ْؿتّ    :(1)ومؿ ال ذم شمراي يوؾم  سمن ظموًمد سمن قُمَؿػْم اًمسى

وطِ  (2)ىمول اسمُن طِمبىون: يَموَن لرضمئو ُ ، (3)لن قُمَؾاَمء أذ  َزَلوك  سمِوًمنمُّ

َٓ حتا   ُقوخ  َويْؼَرأ قَمَؾْقِف   صم ى َيْرِوَ و قَمـُْف   َويَموَن يضع احلَِديٌ قمغم اًمشُّ

                                                           

لم  َوؾُمُؽون اعمِْق   َوذِم آظمرَذو شَموء ُلْعجَؿي سمِوصْمـَتلَْمِ لن وَمْوىمَفو  -(1) ْؿتِ : سمَِػتْح اًمس،  -اًمسى

َذِذه اًمـ،ْسبَي إمَِم اًمسؿً  واهلقئي  َواعمَْْشُفور ِمَِذِه اًمـ،ْسبَي َاوقَمي  ِلـُْف  َأسُمو ظَموًمِد ُيوؾُم  

ْؿتِ :   اًمؾبوب 7/211ًمؾحقت   وؾمؿت . )إكسوب  سمن ظَموًمِد سمن قمؿر  ىمق  ًَمُ  اًمسى

2/136.) 
اإِلْرضَموء: شملظمػم طُمؽ  صوطمى اًمؽبػمة إمم يوم اًمؼقولي  ومال ُيؼه قمؾق  سمُحؽ  لو ذم  -(2)

اًمدكقو  لن يَمْوكِِ  لن أذ  اجلـي  أو لن أذ  اًمـور  واعمُْرضِمئَُي يؼوًمون ٓ شمرض لع 

  138/ 1عمؾ  واًمـح  ًمؾشفرؾمتوين اإليامن لعصقي يمام ٓ شمـػع لع اًمؽػر ـموقمي. ا

 .182/ 1ذدي اًمسوري 

وِط ذِم اعمَُعوَلالت سموب واؾمع ذم اًمبقوع  واًمـؽوح  واجلفود  وهمػم ذًم . -(3) ُ  اًمنمُّ

ظْمِزُّ  َ َلوُم اًمَّسى وِط ِلْن آيَمِد اًْمُعُؾوِم  َوَأقْمَظِؿَفو -َرمِحَُ  اهللىُ  -ىَموَل اإْلِ ُ : اقْمَؾ  سمَِلنى قِمْؾَ  اًمنمُّ

إَذا شَمَداَيـْتُْ  سمَِدْيٍن }َأَلَر سمِوًْمؽِتَوِب ذِم اعمَُْعوَلاَلِت وَمَؼوَل قَمزى َوضَم ى  –شَمَعومَم  -ـَْعًي وَمنِنى اهللىَ َص 

[. وَمَؽوَن ِلْن آيَمِد اًْمُعُؾوِم َوومِقِ  اعمَْـَْػَعُي ِلْن 282]اًمبؼرة:  {إمَم َأضَمٍ  ُلَسؿًّ  وَمويْمتُبُوهُ 

 َأْوضُمٍ :

َْلَواِل  َوىَمْد ُأِلْرَكو سمِِصقَوَكتَِفو َوُاِقـَو قَمْن إَموقَمتَِفو.  َأطَمُدَذو:  ْٕ  ِصقَوَكُي ا
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طْمتَِجوج سمِِ  سمَِحول  وىمول اسمن قمدي: أااع قماغم  ِٓ َٓ ا َواَيي قَمـُ  سمحقؾي  َو اًمر،

عالم  ويماون لان يمذسم  أذ  سمؾده  وىمول اسمن طمجر: شمريماوه  ويمذسما  اسمان ل

 .(1)ومؼفوء احلـػقي

ومال يتعول  لع  قمغم أك  يؽم  لـ  يم  رء  وٓ أك  يلظمذ لـ  يما  

رء  ومفو ومؼق  سمورع  وًمؽـ  لؽمو  احلديٌ وذذا لن إكصو  اعمحادصملم 

 ذم همػم جمول احلديٌ إذا يمون ومق  ممقزا.
مْحَِن سماُن َأِِب ًَماْقغَم  - ُد سماُن قَمْباِد اًمارى  َأسُماو قَمْباِد ويمذًم  ذم شمراي حُمَؿى

مْحَِن إَْكَصوِريُّ  اًمُؽْوذِمُّ   ُلْػتِ  اًمُؽْووَمِي  َوىَموِمقَفو:  اًمرى

                                                                                                                                          

َد اعمُْـَوَزقَمِي َواًم ىوكِقَُي: ىَمْطُع اعمُْـَوَزقَمِي وَمنِنى اًْمؽِتَوَب َيِصػُم طَمَؽاًم سَملْمَ اعمُْتََعوِلَؾلْمِ َوَيْرضِمَعوِن إًَمقِْ  قِمـْ 

و طَمقى َصوطِمبِِ  خَمَووَمَي َأْن خُيِْرَج اًْمؽِتَوَب وَمقَُؽوُن ؾَمبَبًو ًمِتَْسؽِ  َٓ جَيَْحُد َأطَمُدمُهَ لِم اًْمِػتْـَِي  َو

ُفوُد قَمَؾقِْ  سمَِذًمَِ  وَمقَْػتَِضَح ذِم اًمـىوِس.  َوشَمْشَفَد اًمشُّ

اَم  َنى اعمُْتََعوِلَؾلْمِ ُرسمى ِٕ ُز قَمْن اًْمُعُؼوِد اًْمَػوؾِمَدِة:  ؾَْمبَوِب اعمُْْػِسَدةِ  َواًم ىوًمِ َُي: اًمتىَحرُّ ْٕ َٓ َ ْتَِدَيوِن إمَم ا

َزا قَمـَْفو وَمقَْحِؿُؾُفاَم اًْمَؽوشمُِى قَمغَم َذًمَِ  إَذا َرضَمَعو إًَمقِْ  ًمِقَْؽتَُى. =  ًمِْؾَعْؼِد ًمِقَتََحرى

ْرشمِقَوِب وَمَؼْد َيْشتَبُِ  قَمغَم اعمُْتََعوِلَؾلْمِ إَذا شَمَطوَوَل  ِٓ اسمَِعُي: َروْمُع ا َلوُن ِلْؼَداَر اًْمبََدِل  = َواًمرى اًمزى

َٓ َيبَْؼ  ًمَِواطِمٍد ِلـُْفاَم ِريبٌَي  َويَمَذًمَِ  سَمْعَد َلْوهِتاَِم  ضََمِ  وَمنَِذا َرضَمَعو إمَم اًْمؽِتَوِب  ْٕ َوِلْؼَداَر ا

يبَُي ًمَِواِرِث يُم ، َواطِمٍد ِلـُْفاَم سمِـَوًء قَمغَم َلو فَمَفَر ِلْن قَموَدِة َأيْم َِر  َٓ شَمَؼُع اًمر،   ُْ اًمـىوِس ذِم َأاى

يبَُي سَمقْـَُفْ  وَمقَـْبَِغ   َٓ شَمبَْؼ  اًمر، ضُموِع إمَم اًْمؽِتَوِب  ََلوَكَي قَمغَم َوضْمِفَفو وَمِعـَْد اًمرُّ ْٕ ُيَمدُّوَن ا

وِط ًمِِعَظِ  اعمَْـَْػَعِي ومِقَفو. اعمبسوط ًمؾَّس ُ تَُ  إمَم شَمَعؾُِّ  اًمنمُّ َ  مِهى ظمز ًمُِؽ ، َأطَمٍد َأْن َيٍْمِ

(31 /167.) 

 .611  شمؼريى اًمتفذيى ص 497 -8/491  اًمؽول  3/131اعمجروطملم  -(1)
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ِ
ْدُق  َويَموَن ؾَمق،َئ احِلػِظ  ؿُمغَ  سمِوًمَؼَضاوء ُ  اًمص، ىَموَل َأسُمو طَموشمٍِ : حَمَؾُّ

اَم ُيـَْؽُر قَمَؾْقِ  يَمْ َرُة اخلَطلِ  يُ  ٍُّ وَمَسوَء طِمْػُظ   َٓ ُيتىَفُ   إِكى َت ْؽَتُى طَمِدْيُ ُ   َوَٓ حُيْ

ٌِ  َويَموَن ومِؼُفُ   سمِِ   وىَموَل َأمْحَُد سمن طمـب : يَموَن ؾَمق،َئ احِلػِظ  ُلْضَطِرَب احلَِدْي

 .(1)َأطَمىى إًَِمْقـَو ِلْن طَمِدْي ِ ِ 

ومؿع أك  معق  احلاديٌ  إٓ أاا  ياذيمرون أكا  إًمقا  اعمرضماع ذم 

  مع  طمدي   اكشغوًم  سموًمؼضوء.آومتوء واًمؼضوء  وذيمرذ  أن اًمسبى ذم
ايِنُّ  - ُد سْمُن قُمَبْقِد اهللىِ سْمِن َيِزيَد احْلَرى أسمو ضَمْعَػار  ويمذًم  ذم شمراي حُمَؿى

قبويّن  لوٓذ  احلّرايّن  وُيعر  سموًمَؼْرُدواينّ   :(2)اًمشى

ىمااول أسمااو قمروسمااي: يمااون لاان قماادول احلؽااوم  ومل يؽاان يعاار  

 .(3)احلديٌ

س ذم إطمؽوم ولشفود ًم  سمحسن ذًم   ومفو ىموِض يعدل سملم اًمـو

 إٓ أك  معق  احلديٌ.

: (4)ويمذًم  ذم شمراي قموِصُ  سمُن َأِِب اًمـىُجْودِ  -  إؾََمِديُّ

                                                           

 (.411/ 6  ؾمػم أقمالم اًمـبالء ط احلديٌ )323 -7/322اجلرح واًمتعدي   -(1)

ال اعمُْْفؿَؾي  َوومتح اًْمَواو  َوسمعد  -(2) اء  َوم  اًمدى اًمؼردواين: سمَِػتْح اًْمَؼو   َوؾُمُؽون اًمرى

ًم  كون  ْٕ  (.3/24  اًمؾبوب 11/368َذِذه اًمـ،ْسبَي إمَِم ىمردوان. )إكسوب  ا

 .6/415شموريخ اإلؾمالم  -(3)

 .274اًمـجود: سمؿػتوطمي وم  ضمق . اعمغـ  ٓسمن ـموذر ص  -( 4)
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 ٌِ  .(1)ىمول اًمذذب : يَموَن قَموِصٌ  صَمْبتًو ذِم اًمِؼَراءِة  َصُدْوىمًو ذِم احلَِدْي

ٌء  : ذِم طِمْػظِ  َرْ اَرىُمْطـِ ُّ ٌِ َٓ ًمِْؾُحاُرْوِ  َيْعـِ : ًمِؾْ  -َوىَموَل اًمدى َوَلاو  -َحِدْي

ـُْوٍن. َويَماَذًمَِ  يَماوَن  ًا ذِم وُم ًٍ َيُؽْوُن اًمَعومِلُ إَِلولًو ذِم وَمنٍّ ُلؼٍم، َزاَل ذِم يُم ، َوىْم

ٌِ  َويَمااوَن  َصااوطِمُب  طَمْػااُص سمااُن ؾُمااَؾْقاَمَن صَمْبتااًو ذِم اًمِؼااَراءِة  َواِذقااًو ذِم احلَااِدْي

  ًَمق،ـًو ذِم احُلاُرْوِ   وَمانِنى ًمَِعقْمَؿاِش إقَْمَؿُش سمِِخاَلومِ   يَموَن صمَ 
ٌِ ْبتًو ذِم احلَِدْي

بِْع   ِه  َٓ شَمرشَمِؼ  إمَِم ُرشمبَِي اًمِؼَراءاِت اًمسى ( َوهَمػْمِ ٍِ ىِمَراءًة َلـُؼوًَمًي ذِم يمَِتوِب )اعمَـَْف

 .(2)َوَٓ إمَِم ىِمَراءِة َيْعُؼْوَب َوَأِِب ضَمْعَػر

لوم احلَاَرللم َأسُماو اعَمَعاوزِم  قَمْباُد ويمذًم  ىمول اًمذذب : ذم شمراي إ -

وومِِع ُّ  َصوطِمُى  ٍد قمبد اهلل سمن يوؾم  اجلَُوْيـِ ُّ  اًمشى اعمَؾِِ  اسْمُن اإِلَلوِم َأِِب حُمَؿى

 اًمتىَصوكِْقِ :

يَموَن َذَذا اإِلَلاوُم َلاَع وَماْرِط َذيَموِ اِ  َوإَِلولتا  ذِم اًْمُػاُروع َوُأُصاْوِل "

ِة ُلـَ ٌَ يَماااَم َيؾقااق سمِااِ  َٓ َلْتـااًو َوَٓ اعَمااْذَذى َوىُمااوى وفمرشماا  َٓ َيااْدِري احلَااِدْي

 .(3)"إؾِْمـَوداً 

وذذا سمقون لـف  ذم لعرومي لن همؾى قمؾق  ختصص لو ويماون ىموياو 

 ومق  لع مع  ذم ختصص آظمر.

 أمحد سمن حمؿد سمن لصعى: وىمد ىمول اسمن طمبون ذم شمراي -

                                                           

 (. 261/ 5ؾمػم أقمالم اًمـبالء ط اًمرؾموًمي ) -( 1)

 (. 261/ 5ؾمػم أقمالم اًمـبالء ط اًمرؾموًمي ) -( 2)

 (.18/ 14ء ط احلديٌ )ؾمػم أقمالم اًمـبال -( 3)
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ذِم اًمّسـي واكٍمذ  هَلَو لن َأْصَؾى أذ  َزَلوك   -َرمَح  اهللى  -يَموَن "

وأذم،  حلريؿفو وأىمؿعف  عمن ظموًمػفو َويَموَن َلَع َذًمَِ  يضع احْلَِديٌ ويؼؾب  

ً قَمـْ ُ   .(1)"وَمؾ  يؿـعـو َلو قمؾؿـَو لن صالسمت  ذِم اًمّسـي وكٍمشم  هَلَو َأن كسؽ

أك  ىمد يتؿقز إكسون ذم سموب لو ومال  ض  طمؼا  وماقام  ًّٗ ِٓا ٙتضح

ػق ذم سموب آظمر سم  ُيعؾ  لو يستػود لـ  ومقلظمذ قمـ   ولو ٓ متقز سم  ًمؽوك  خم

 يستػود لـ  ومقؽم  إظمذ قمـ  ذم اًمبوب اًمذي ذو معق  ومق .

 اهت٘اشْ يف احللٍ عوٟ اهسجاي دْٗ تصدد، أٗ تطآى: -5
اًْمَغوًمِى قمغم لن حيػظ َوحيدث لن طمػظا  َأن "ىمول اسمن طمبون:  -

ْكَصاو  شمار  طَما(2)   ِديٌ ؿماقخ صَمباً صاحً قَمَداًَمتا    َوًَمْقَس لن اإْلِ

ْذِرّي  سملوذوم    ذِم ِرَواَيت  َوًَمو ؾمؾؽـو َذَذا اعمسؾ  ًمؾزلـو شمر  طَمِديٌ اًمزُّ

َواسْمن ضمريٍ َواًم ىْوري َوؿمْعبَي َٕا  أذ  طمػظ وإشمؼون َويَموُكوا حيدصُموَن لن 

طْم  ِٓ َواَيوت سم  ا َٓ  ؿوا ذِم اًمر، تَِقوط  طمػظف  َومل َيُؽوُكوا لعصوللم طَمتى  

  ُ َواَيوت َوشمر  َلو َصحى َأكى ومَم ذِم ل   َذَذا ىمُبول َلو يْروى اًم بً لن اًمر، ْٕ َوا

وذ  ومِقَفو َلو مل يػحش َذًمِ  ِلـُْ  طَمتى  يغؾى قمغم َصَواسم  ومون يَموَن يَماَذًمِ  

 .(3)"اؾْمتحق اًمؽّمْ  طِمقـَِئذٍ 

                                                           

 (.161/ 1اعمجروطملم ٓسمن طمبون ) -( 1)

كسبي لن وذ  ذم وًمو ذم طمديٌ سموعمؼوركي سمؿن مل  –رمح  اهلل  –إن ىمصد اسمن طمبون  –( 2)

   إـمالىمو  ومنن كسبي لن وذ  أيم ر لن همػمذ   ومذًمؾ  ُيسؾ  ًم   وألو إن ىمصد يم  

  ُيسؾ  ًم .احلػوظ إصمبوت لتؼـ  احلػظ قمـدذ  أوذوم ومذًم  ٓ

 (.97/ 7اًم ؼوت ٓسمن طمبون ) -( 3)
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(543) 

ٌ لن َأظمَطل لن همػم َأن ي - ػحش َذًمِ  وىمول أيضو: َوًَمو شمر  طَمِدي

ْكَقو َٕاا  يَماوُكوا خيطامون َومل  ِلـُْ  ًمَوضَمَى شمر  طَمِديٌ يما  حُمادث ذِم اًمادُّ

َيُؽوُكوا سمؿعصوللم سم  حْيَتٍ سمَِخؼَم لن خيطئ َلو مل يػحش َذًمِا  ِلـْاُ  وَمانِذا 

ومحش طَمتى  همؾى قمغم َصَواسم  شمر  طِمقـَِئٍذ َوَلت  َلو قمؾ  اخْلََطل سمَِعْقـِ  َوَأكا  

اًم ،َؼوت شمر  َذًمِ  احلَِديٌ سمَِعْقـِ  َواطْمتٍ سماَِم ؾمواُه  َذاَذا طمؽا   ظَموًم  ومِق ِ 

 .(1)"اعْمُحدصملم اًمىذين يَموُكوا خيطمون َومل يػحش َذًمِ  ِلـُْف 

َٓ َيـَْػاّ  قَماـُْفاَم "وىمول ذم لومع صموًمٌ:  - اخْلََطل َواًموذ  ؿَمْقَئوِن 

َٓ يْساَتحق جموكباي  اًْمبنم وَمَؾو يم ر ظمطوءه طَمتى  يَماوَن اًْمَغوًمِاى قماغم َصاَواسم  

َٓ يْسَتحق شمار  طَمِدي ا  سمعاد  روايوشم  وَمَللو قِمـْد اًْمَوذ     َأو اخْلََطل خيطئ 

ي ؾَماَمقم   .(2)"شمؼدم قَمَداًَمت  َوِصحى

لو يم  أطماد ومقا  سمدقماي أو ًما  ذػاوة أو ذكاوب "وىمول اًمذذب :  -

ن يؼدح ومق  سمام يوذن طمدي    وٓ لان ذط اًم ؼاي أن يؽاون لعصاولو لا

اخلطويو واخلطل وًمؽن ومو دة ذيمركو يم ػما لن اًم ؼوت اًمذين ومقف  أدك  سمدقمي 

أو هل  أوذوم يسػمة ذم ؾمعي قمؾؿفا  أن يعار  أن هماػمذ  أرضماح لاـف  

وأوصمق إذا قمورمف  أو ظموًمػف  ومزن
(3)

 .(4)"إؿمقوء سموًمعدل واًمورع 

                                                           

 (.492/ 7اًم ؼوت ٓسمن طمبون ) -( 1)

 (.669/ 7اًم ؼوت ٓسمن طمبون ) -( 2)

اعمقزان يمام ىمول ؾمعقد سمن اعمسقى  ًمقس لن قمومل وٓ ذي  وٓ ذي ومض  إٓ وومق   -( 3)

قمقى  وًمؽن َلن يمون ومضؾ  أيم ر لن كؼص  ذذى كؼص  ًمػضؾ   يمام أك  لن همؾى 

 (.115/ 2ضمولع سمقون اًمعؾ  وومضؾ  ) قمؾق  كؼصوك  ذذى ومضؾ .

 (.171/ 5لقزان آقمتدال ) -( 4)
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ى ذِم  - ٌِ ََسَ  َاِقِع وىمول اسمن طمجر: ًَمْو يَموَن يُم ُّ َلْن َوِذَ  ذِم طَمِدي

َفو سمِوًْمَوْذِ  مَلْ يسؾ  أطمد َؽَ  قَمغَم َأطَموِدي ِِ  يُمؾ،  .(1)"طَمِدي ِِ  طَمتى  حُيْ

 :ًّٗ ِٓا ٙتضح

يم  لن أظمطل ذم طمديٌ لو قُمؾ  لو أظمطل ومق   ويصحح ظمطله   -

ًمؽن ٓ يـتؼص لن لـزًمت   وذذا قموم لع يم  اًمـاوس  وذاذا يماون صاـقع 

 أ ؿتـو رمحف  اهلل. 

ويمون لن أوقمقي "ّذذبّ  ذم شمرات  ًمؼتودة سمن دقمولي: ىمول اإللوم اًم

َوُذاَو طُمّجاٌي ". صما  ىماول: "اًمعؾ   وممّن يرضاب سما  اعم ا  ذم ىماّوة احلػاظ

ُ  ُلَدًم،ٌس َلْعُرْوٌ  سمَِذًمَِ   َويَموَن َيَرى اًمَؼَدَر  اَمَع  وَمنِكى َ اًمسى  -سمِوإِلْاَوِع إَِذا سَملمى

ا  وَماَم شَموىمىَ  َأطَمٌد ذِم ِصدىِم   َوقَمَداًَمتِ   َوطِمػظِ   َولَع َذذَ  -َكْسَلُل اهللَ اًمَعْػَو 

و شَمْعظِاْقَ  اًمَباوِري َوشَمـِزَ ا    َوًَمَع ى اهللَ َيْعُذُر َأْلَ وًَم  مِمىْن شَمؾبىَس سمِبدقَمٍي ُيِرْيُد ِمَ

ْػَعُ . صُم ى إِنى َوسَمَذَل ِوؾْمَعُ   َواهلُل طَمَؽٌ  قَمدٌل ًَمطِْقٌ  سمِِعَبوِده  َوَٓ ُيْسَلُل قَمامى يَ 

َسَع قِمْؾُؿا    يِ  ًمِْؾحق،  َواشمى ر، ِي اًمِعْؾِ  إَِذا يَمُ َر َصَواسُم   َوقُمؾَِ  حَتَ اًمَؽبػِْمَ ِلْن َأِ ؿى

ْؾُ   َبوقُم   ُيْغَػُر ًَمُ  َزهللَُُ  َوَٓ ُكِضاؾ، َوفَمَفَر َذيَموُؤُه  َوقُمِرَ  َصاَلطُم  َوَوَرقُم  َواشم،

وؾِمـَ . َكَع   َوَٓ َكؼَتِدي سمِِ  ذِم سمِدقَمتِ  َوظَمَطِئ   َوَكرضُمو ًَمُ  َوَكطْرطُمُ  َوَكـَس  حَمَ 

 .(2)"اًمتىوسَمَي ِلْن َذًمَِ  

                                                           

 (.41اًمؼول اعمسدد ذم اًمذب قمن لسـد أمحد )ص:  -( 1)

 (.271/ 5ؾمػم أقمالم اًمـبالء ط اًمرؾموًمي ) -( 2)
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ويدرس ضموكى لاو أظمطال ومقا  سمجوكاى لاو أصاوب ومقا  ًمتحادد  -

لرشمبت  سمدىمي  سمدون همؾاو أو إوماراط أو شمػاريط  وذؽاذا ذم ضمواكاى طمقاوة 

اًمضع  ًمدى اًمشخص آكسون اعمختؾػي  وشمبلم ضمواكى اًمؼوة وضمواكى 

ذاشم   وقمـد اعمشورة ذم سموب لو يذيمر ومالن ذم اجلوكى اًمػالين ًماقس سماذا  

وهمػمه أومض   وإن يمون ذاو ىماد يػوىما  ذم يم اػم لان إسماواب إظمارى  

ًِ ىَمْقٍس  اًمـب   َصغمى اهلُل قَمَؾْقاِ   -وذًم  ل ؾام طمدث ذم اؾمتشورة وَموـمَِؿي سمِـْ

  َ ًِ ىَماْقٍس  َأنى ومؼد روى َأسمو ؾَمَؾَؿَي سمْ  –َوؾَمؾى مْحَِن  قَمْن وَموـمَِؿَي سمِـْ ِن قَمْبِد اًمرى

َؼَفو اًْمَبتىَي  َوُذَو هَموِ ٌى  وَمَلْرؾَمَ  إًَِمْقَفو َويمِقُؾُ  سمَِشِعػٍم   َأسَمو قَمْؿِرو سْمَن طَمْػٍص ـَمؾى

  وَمَجوَءْت َرؾُموَل اهللِ َص 
ٍ
ء غمى اهلُل وَمَسِخَطتُْ   وَمَؼوَل: َواهللِ َلو ًَمِ  قَمَؾْقـَو ِلْن َرْ

َ   وَمَذيَمَرْت َذًمَِ  ًَمُ   وَمَؼوَل:    وَمَلَلَرَذاو َأْن شًَمْقَس ًَمِ  قَمَؾْقِ  َكَػَؼايٌ »قَمَؾْقِ  َوؾَمؾى

يٍ   صُم ى ىَموَل:  ًِ ُأم، َذِ ي »شَمْعَتدى ذِم سَمْق شمِْؾِ  اْلَرَأٌة َيْغَشاوَذو َأْصاَحوِِب  اقْمَتاد،

ُ  رَ  ًِ وَمآِذكِقـِ قِمـَْد اسْمِن ُأم، َلْؽُتوٍم  وَمنِكى   شضُمٌ  َأقْمَؿ  شَمَضِعلَم صمَِقوسَمِ   وَمنَِذا طَمَؾْؾ

ًُ َذيَمْرُت ًَمُ  َأنى ُلَعوِوَيَي سْمَن َأِِب ؾُمْػَقوَن  َوَأسَمو ضَمْفٍ  ظَمَطَبويِن   : وَمَؾامى طَمَؾْؾ ًْ ىَموًَم

 : َ ٍٍ، َفَوا »وَمَؼوَل َرؾُموُل اهللِ َصغمى اهلُل قَمَؾْقِ  َوؾَمؾى ِٔ ِّ    َأًَّا َأُب٘ َج ُٖ َعـ ََٙضـُع َعَصـا
ُٕ ُٞ َفُصِعُوٌ٘ن َها ًَاَي َه ًَُعاَِٗٙ ِٕ، ََٗأًَّا  وَمَؽِرْذتُُ   صُم ى ش   اْكؽِِح  ُأؾَموَلَي سْمَن َزْيدٍ َعاِتِق

ًُ سمِ ِ شاْكؽِِح  ُأؾَموَليَ »ىَموَل:  ا  َواهْمَتَبْط  .(1)  وَمـََؽْحُتُ   وَمَجَعَ  اهلُل ومِقِ  ظَمػْمً

                                                           

َٓ َكَػَؼيَ  -( 1)  36(  ح 1114/ 2هَلَو ) صحقح لسؾ  يمِتَوُب اًمطىاَلِق  سَموُب اعمَُْطؾىَؼِي صَماَلصًمو 

- (1481.) 
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َقوَن ألػم اعمملـلم سمعد ذًم   وذو يمام ىمول اإللوم ومُؿَعوِوَيَي سْمَن َأِِب ؾُمػْ 

 "اًمـووي: 
ِ
اَحوسَمِي اًمـَُّجَباوء و لعوويي ومفو ِلن اًمعادول اًمػضاالء  َواًمصى وألى

 .(1)َرِِضَ اهللىُ قَمـْ ُ 

َوَأسُمو ضَمْفِ  سْمُن طُمَذْيَػَي سْمِن هَموكٍِ  اًْمَعَدِويُّ  اؾمتعؿؾ  اًمـىبِ ُّ َصاغمى اهلُل 

ٓ قمن اع اًمصدىموت  يمام روت اًمسقدة قَمو َِشي َأنى اًمـىبِ ى  قَمَؾقِْ  َوؾَمؾى َ  لسمو

ىًمو ٌَ َأسَمو ضَمْفِ  سْمَن طُمَذْيَػَي ُلَصد، . وذذا ٓ يؽون (2)َصغمى اهللُ قَمَؾقِْ  َوؾَمؾىَ  سَمَع

 إٓ عمن قمؾ  قمـ  أك  يُمُػمًا ًمتؾ  اعمفؿي.

                                                           

 (.149/ 15ذح اًمـووي قمغم لسؾ  ) -( 1)

َيوِت  سَموُب اًْمَعوِلِ  ُيَصوُب قَمغَم َيَدْيِ  ظَمَطلً  –( 2) إؾمـوده صحقح. ؾمـن أِب داود يمِتَوب اًمد،

ْؾَطوُن ُيَصوُب قَمغَم َيِدِه )181/ 4) / 8(  ؾمـن اًمـسو   يمِتَوُب اًْمَؼَسوَلِي  سموب اًمسُّ

  شمتؿً احلديٌ يمام ذو ًمػظ اًمـسو    قَمو َِشَي: َأنى اًمـىبِ ى َصغمى اهللُ 4778(  ح 35

سَمُ   ُ  َرضُمٌ  ذِم َصَدىَمتِِ   وَمرَضَ ىًمو  وَماَلطمى ٌَ َأسَمو ضَمْفِ  سْمَن طُمَذْيَػَي= = ُلَصد، قَمَؾقِْ  َوؾَمؾىَ  سَمَع

ًَمُؽْ  يَمَذا »ؾَمؾىَ  وَمَؼوَل: اًْمَؼَوُد َيو َرؾُموَل اهللىِ  وَمَؼوَل: َأسُمو ضَمْفٍ  وَمَلشَمْوا اًمـىبِ ى َصغمى اهللُ قَمَؾقِْ  وَ 

وَمَرُموا سمِِ   وَمَؼوَل َرؾُموُل اهللىِ َصغمى اهللُ ش ًَمُؽْ  يَمَذا َويَمَذا»وَمَؾْ  َيْرَمْوا سمِِ . وَمَؼوَل: ش َويَمَذا

ُذْ  سمِ »قَمَؾقِْ  َوؾَمؾىَ :  ىَموًُموا: َكَعْ   وَمَخَطَى اًمـىبِ ُّ ش ِرَمويُم ْ إيِن، ظَموـمٌِى قَمغَم اًمـىوِس َوخُمؼِْمُ

ًُ قَمَؾقِْفْ  يَمَذا »َصغمى اهللُ قَمَؾقِْ  َوؾَمؾىَ  وَمَؼوَل:   َأشَمْويِن ُيِريُدوَن اًْمَؼَوَد  وَمَعَرْم
ِ
ء َٓ إِنى َذُم

َٓ وَمَف ى اعمَُْفوضِمُروَن ِمِْ   وَمَلَلَرُذْ  َرؾُموُل اهللىِ ش َويَمَذا وَمَرُموا َصغمى اهللُ قَمَؾقِْ  َوؾَمؾىَ   ىَموًُموا: 

وا  وَمَؽػُّوا  صُم ى َدقَموُذْ  ىَموَل:  وَمنيِن، ظَموـمٌِى قَمغَم »ىَموًُموا: َكَعْ . ىَموَل: ش َأَرِمقتُْ ؟»َأْن َيُؽػُّ

ُذْ  سمِِرَمويُم ْ  ىَموًُموا: ش َأَرِمقتُْ ؟»ىَموًُموا: َكَعْ   وَمَخَطَى اًمـىوَس صُم ى ىَموَل: ش اًمـىوِس َوخُمؼِْمُ

 َكَعْ .
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ًمؽن وموـمؿي سمـً ىمقس شمسلل قمـفام يمزوج  ومؽون ذذا ذاو ضمواسما  

 َصغمى اهلُل قَمَؾْقِ  َوؾَمؾىَ . 

أن آكصو  ضمزء ٓ يتجزأ ذم اًمتعول  لع ؾمو ر اًمـاوس. ولان  -

ذًم  أن إطمـ  سمن ىمقس أكص  قُمَبْقُد اهللِ سمن ِزَيوٍد  لع لو سمدر لـ  دموذ   

َ سَمْعَدُه اسْمـُُ  قُمبَ  اًم ًمَِعطْمـَِ   وَمَؾامى ُوزم، ْقُد اهللِ  ومؼد روى اًمذذب : يَموَن ِزَيوٌد ُلَعظ،

َم قَمَؾْقاِ  َلاْن ُذاَو ُدْوَكاُ   صُما ى َووَماَد قَماغَم ُلَعوِوَياَي ذِم  َ َأْلُر إطَْمـَِ   َوىَمادى شَمَغػمى

َر  اِ   وَمَؼااوَل ًمُِعَبْقااِد اهللِ: َأْدظِمْؾُفاا  قَمااكَمى قَمااغَم ىَمااْدِر َلااَراشمِبِِف . وَمااَلظمى إَْذَ

َلُ  عمََِؽوِن ؾِماَقوَدشمِِ   َوىَماوَل: إزَِمى َياو َأسَماو سَمْحاٍر. إطَْمـَُ   وَمَؾامى َرآُه ُلَعوِوَيُي  َأيْمرَ 

َوَأضْمَؾَسااُ  َلَعااُ   َوَأقْمااَرَض قَمااـُْف   وَمَلظَمااُذوا ذِم ؿُمااْؽِر قُمَبْقااِد اهللِ سمااِن ِزَيااوٍد  

ًُ ظَموًَمْػُتُف . ىَموَل: ْؿ ًَ إطَْمـَُ . وَمَؼوَل ًَمُ : مِلَ َٓ شَمَتَؽؾىُ ؟ ىَموَل: إِْن شَمَؽؾى  َوؾَمَؽ

ًُ قُمَبْقَد اهللِ. وَمَؾامى ظَمَرضُموا  يَموَن ومِْقِف  َلْن َيُرْوُم اإِلَلوَرَة  اؿْمَفُدوا َأين، ىَمْد قَمَزًْم

صُم ى َأشَمْوا ُلَعوِوَيَي سَمْعد صَمالٍَث َوَذيَمَر يُم ُّ َواطِمٍد ؿَمْخصوً َوشَمـَوَزقُموا وَمَؼوَل ُلَعوِوَيُي: 

ًَ َأطَمدًا ِلْن َأْذِ  سَمْقتَِ  مَلْ دَمِْد ِلْ َ  قُمَبْقاِد َلو شَمُؼْوُل َيو َأسَمو سَمْحٍر؟ ىَموَل: إِْن  ْق َوًمى

ًَ ِلْ َ   شُمُ  ىَموَل: وَمَخالَ ُلَعوِوَيُي سمُِعَبقِْد اهللِ  َوىَموَل: يَمْقَ  َمقىْع اهللِ وَمَؼوَل: ىَمْد َأقَمدُّ

؟ وَمَؾامى َرضَمَع قمُ  ًٌ
ِذي قَمَزًَمَ  َوَأقَموَدَ  َوُذَو ؾَمويمِ ضُمِ  اًمى َبْقُد اهللِ ضَمَعَ  َذَذا اًمرى

هِ   .(1)إطَْمـََ  َصوطِمَى َِس،

ومؾقس ذـو  جمول ًمؾفوى إذا ذم احلؽ  قمغم اًمـوس  أو اكتؼوصاف  

 ٕلور ؿمخصقي  وإكام ذو اًمتوازن ذم احلؽ  قمغم اًمرضمول.

                                                           

 (.45/ 5ؾمػم أقمالم اًمـبالء ط احلديٌ ) –( 1)
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 اهفٍٔ ه٘اقع احملدث: -6
 َوآسَموِ ِفْ  َوَأْذؾِِفاْ  ىَماْوٌم َأقْماَرَض  -

ِ
َأْذاِ   ىمول اًمذذب : َوذِم اخْلَُؾَػوء

اجْلَْرِح َواًمتىْعِديِ  قَمْن يَمْشِ  طموهل  ظموومًو لن اًمسق  واًمرضب  ولو زال 

ُخ حَمَوؾِمـََفو َوُيْغيِض قَمْن َلَسوِوَ َفو  َذَذا  َذَذا ذِم يُم ، َدْوًَمٍي ىَموِ َؿٍي َيِصُ  اعْمَُمر،

ُث َذا ِديٍن َوظَمػْمٍ  وَمنِْن يَموَن َلّداطًمو ُلدَ  ًْ إمَِم اًْمَوَرِع إَِذا يَموَن اعمَُْحد، اِذـًو مَلْ َيْؾَتِػ

اَم َأظْمَرَج َلَسوِوَئ اًْمَؽبػِِم َوَذـَوشمِِ  ذِم َذْقَئِي اعْمَْدِح َواعْمََؽوِرِم َواًْمَعَظَؿِي وَمال  سَمْ  ُرسمى

َة إِٓ سمِوهللىِ  .(1)ىَموى

سما  رسماام خيػا   قمؾىق اًمسخوويُّ قمغم ىموِل اًمذذب  اًمسوسمق ىمو اًل: -

لن شمرات  لو يظفر ظمالوم   وٓ يسؿح سمؽمات  سمعد لوشم  سماام شمراا  سما  ذم 

 (.2)طمقوشم 

 ًّٗ ِٓا ٙتضح:
أن اًمواىمع اًمسقود ضمزء لف  ذم ومف  يماالم اعمحادث  وهماػمه   -

واًمدواومع عمو يؼول ذم زلان لعالم  وأطماداث لعقـاي  وذا  ذًما  اًموىماً 

 لـتنم ومق  اًمعدل  أم ؾمو د ومق  اًمظؾ ؟

ولعرومااي إؿمااخوص اًمااذين يمااوكوا مماان ًماابس احلااق سموًمبوـماا    -

وداذن قمغم طمسوب اًمدين  وذيمر همػم احلؼو ق  ولؼدار ذًم   ولاع لان 

يمون ذًم   ولن يموكً ًم  لطولع  ؾمواء لن اعمحدصملم  أولان اعمامرظملم  

 أولن اًمسقوؾمقلم  أو لن همػمذ .  

                                                           

 (.642/ 3شموريخ اإلؾمالم ) -( 1)

 (.113اإلقمالن سموًمتوسمقخ عمن َذمى أذ  اًمتوريخ ) ص  -( 2)
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ولن ذًم  لاو ىموًما : اًمّظفاػم اًمؽاوزروين: قماوش ذوٓيماو كحاو  -

سلم ؾمـي. ويمون قموروًمو سمغوالض إلور  وشمدسمػم اعُمْؾ   وموق قماغم َلان مخ

لاا . ويمااون حيااّى اًمعؾااامء  ويعّظؿفاا   وُيْشااػق قمااغم رقمّقتاا   ويااللر  شمؼدى

 سموإلطمسون إًمقف .

ىمول اًمذذب  لعؾًؼو: ىمؾً: وذ  يسع لمّرظًمو ذم وؾمط سمالد ؾمؾطوٍن 

ٓ أن ُي ـ  قمؾق   ويؽذب  وموهلل  اعمستعون: ومؾو ُأصمـ  قمودٍل أو فمومٍل أو يموومٍر إ

قمغم ذوٓيمو سمؽ  ًمسوٍن ٓقمؽم  اعم ـ  سملكا  لاوت قماغم لؾاي آسمو ا   وسملكا  

ؾمػ  دم أًم  أًمٍ  أو يزيدون  ومنن يمون اهلل لع ذذا ىمد وومؼ  ًمإلؾمالم ومقو 

 .(1)ؾمعودشم   ًمؽن طمت  يصح ذًم 

تتبع اهساٜٗ يف ضا٢س أة٘اهٕ ًع كى شدص ز٠ٗ عِٕ ممّ ٙضعف ةدٙثٕ  -7
 ٕ ًع إُٔ ثقٞ يف غريٖ:إذا ز٠ٗ عِ
 ومؿ ال ذم شمراي قمطوء سمن اًمسو ى اًم ؼػ  اًمؽوذم: -

ىمول اًمؽملذي يؼول: إن قمطوء سمن اًمسو ى يماون ذم آظمار قمؿاره ىماد 

ؾموء طمػظ . وذيمر قمن قمكم سمن اعمديـ  قمن حيق  سمن ؾمعقد  ىمول: لن ؾمؿع 

لن قمطوء سمن اًمسو ى ىمدياًم ومسامقم  صحقح. وؾماامع ؿماعبي وؾماػقون لان 

و ى صحقح  إٓ طمدي لم قمن قمطوء سمن اًمسو ى قمن زاذان  قمطوء سمن اًمس

ىمول: ؿمعبي: ؾمؿعتفام لـ  سملظمرة. وذيمر اًمعؼقكم لن ـمريق قمؿرو اًمػالس 

قمن حيق  سمن ؾمعقد  ىمول: لو ؾمؿعً أطمادًا لان اًمـاوس يؼاول ذم طماديٌ 
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قمطوء سمن اًمسو ى ؿماقئًو ذم طمدي ا  اًمؼادي   صما  ىمؾاً ًمقحقا : لاو طمادث 

كعا  إٓ طمادي لم يماون ؿماعبي يؼاول: ؾمػقون وؿمعبي  صحقح ذاو؟ ىماول: 

ؾمؿعتفام سملظمرة. ولن ـمريق قمكم ىمول: يمون حيق  سمن ؾمعقد ٓ ياروي لان 

 .(1)طمديٌ قمطوء سمن اًمسو ى إٓ قمن ؿمعبي وؾمػقون

كع  شمعؼبوا طمدي   وموضمدوا طمدي لم لن اقع لو رواه ومقفام اؿمؽول 

ٌ ىمد روي قمـفام سمعدلو اظمتؾط  ومحدي   لؼبول ذم زلن دون زلن  لن طمق

 ر.آظم

لان طمادث ذم لؽاون مل شمؽان لعا  ومقا  يمتبا  "ىمول اسمن رضمى:  -

ومخؾط  وطمدث ذم لؽون آظمر لن يمتب  ومضبط أو لن ؾمؿع ذم لؽون لان 

ؿمقخ ومؾ  يضبط قمـ   وؾمؿع لـ  ذم لومع آظمر ومضبط ومؿـف : لعؿر سمن 

راؿمد: طمدي   سموًمبٍمة ومق  امطراب يم ػم  وطمدي   سماوًمقؿن ضمقاد. وىماول 

ًمبٍمة لان لعؿار  طمقاٌ ىمادم قمؾاقف  ومقا  يعؼوب سمن ؿمقبي: ؾمامع أذ  ا

 .(2)"امطراب  ٕن يمتب  مل شمؽن لع 

لن طمادث قمان أذا  لٍما أو إىمؾاق  "وىمول اسمن رضمى أيضو:  -

ومحػظ طمدي ف   وطمدث قمان هماػمذ  ومؾا  حيػاظ: ومؿاـف  إؾماامقمق  سمان 

قمقوش احلؿيص أسمو قمتبي  إذا طمدث قمن اًمشاولقلم ومحدي ا  قماـف  ضمقاد. 

                                                           

 (.734/ 2ذح قمؾ  اًمؽملذي ) -( 1)

 (.766/ 2ذح قمؾ  اًمؽملذي ) -( 2)



 اٙــــــــــٞزاهد   
 

 

(551) 

رب. ذذا لضؿون لو ىموًم  إ ؿي ومق  وإذا طمدث قمن همػمذ  ومحدي   لضط

 .(1)"لـف  أمحد وحيق  واًمبخوري وأسمو زرقمي

 وذم شمراي قمؿرو سمن أِب قمؿرو اعمدين  لومم اعمطؾى: -

ىمول اًمبخوري: ذو صدوق  ًمؽان روى قمان قمؽرلاي لـاويمػم  ومل 

يذيمر ذم رء لـفو أك  ؾمؿع قمؽرلي. وىمول أمحد: يم  أطمودي   قمن قمؽرلي 

 .(2)مطراب إمم قمؽرلي ٓ إمم قمؿرولضطرسمي  ًمؽـ  كسى آ

 وذم شمراي ضمرير سمن طموزم: -

ىمول اسمن رضمى: صمؼي  لتػق قمغم ختريٍ طمدي    وىمد شمغػم ىمب  لوشم  

سمسـي  ًمؽن ىمول اسمن لفادي طمجبا  أوٓده  ومؾا  يساؿع لـا  ذم اظمتالـما  

 .(3)سمٌمء  وًمؽن يضع  ذم طمدي   قمن ىمتودة

يتتبع ًمؽ  لن روى ومؾقس لعـ  أك  صمؼي ومقسؾ  ًم  يم  لو رواه سم  

 قمـ .

أن لعرومي طمقوة آكسون ىمد ختتؾ  لن زلن ٔظمر   ًّٗ ِٓا ٙتضح

ولن لؽون ٔظمر  ويمذًم  ـمالسم  ًمقسوا قمغم درضمي واطمدة  وٓ أؾموشمذشم  

قمغم كؿط واطمد  ومقعر  لو يمظمذ قمن أؾمتوذ لاو  ولاو يادع  ويعار  لاو 

يمظماذ قمـاا  ذم زلاان لاو  ولااو ياادع  ومؼااد يتغاػم سمساابى قموالاا  ظمورضمقااي 
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يمضع  ذم ذايمرشم   أو حتصقؾ   أو لراضمعت   أو قموال  داظمؾقي يمػتـي ذم 

كػس  سمسبى إهمراءات لعـويي يمؿـصى وكحاوه  أو لودياي لاول وكحاوه  

 كسلل اهلل اًمساللي لن اقع اًمػتن لو فمفر لـفو ولو سمطن.

 اهِظسٝ اهصاًوٞ هوساٜٗ ٗاملسٜٗ: -8
 ومل يؽن ًما  أْصاُ  َلْن يَمُ َر هَمَؾُط  ِلن اعمحدصملم"ىمول اًمشوومع :  -

يمَِتوٍب صحقح: مل كؼب  طمديَ    يمام يؽون َلاْن أيْمَ اَر اًمَغَؾاَط ذم اًمشافودة مل 

 .(1)"كؼب  ؿمفوَدشم 

 إك  اًمتدىمقق ذم كسبي لو أصوب ومق  ممو أظمطل ومق .

اًماذي جياري قماغم ىمواقماد اعمحادصملم أاا  ٓ "وىمول اسمن طمجر: -

ضمحاااون حيؽؿاااون قمؾقااا  سمحؽااا  لساااتؼ  لااان اًمؼباااول واًمااارد  سمااا  ير

 .(2)"سموًمؼرا ن

إك  ًمقسً قمـدذ  اًمؼواقمد ضمولدة  سم  اعمروكي ومقفاو طمساى يم ارة 

 آـمالع واًمؼرا ن اعمختؾػي اًمت  حتوم طمول شمؼدي  ألر قمغم همػمه. 

واحلؽ  سموًمصحي أو احلسن قمغم اإلؾمـود ٓ يؾازم "ىمول اسمن يم ػم: 

 .(3")لـ  احلؽ  سمذًم  قمغم اعمتن  إذ ىمد يؽون ؿموذًا أو لعؾالً 

 اًمتدىمقق ذم لتون إطموديٌ سمعد اًمـظر ذم إؾمـوده.ومـجد 
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وىمول اعمزي: ىمول َأسُمو داود: ؾمؿعً صوحلو اخلـدىم   ىمول: ؾمؿعً 

يمـو كدظم  قَمغَم ؾَمِعقد سْمن َأِب قَمُروسَماي ومـساؿع  وماام يماون لان "ويمقعو ىمول: 

 .(1)"صحقح طمدي   أظمذكوه  ولو مل يؽن صحقحو ـمرطمـوه

ط عمان يموكاً ًما  دراياي ومـجد ىمبول طمديٌ اعمختؾط سمعد آظماتال

 سمتؿققز طمدي    ومام واومق ومق  اعمختؾط اًم ؼوت يؼب   وإٓ يرد.

أن اًمـظر ذم أي لوموع سمشؽ  قماوم حتتاوج إمم أن  ًّٗ ِٓا ٙتضح

يـظر ومق  لن يم  ضمواكب   لاع اقمتباور اًمؼارا ن اًمتا  شمامصمر ذم احلؽا  قماغم 

 إؿمقوء.

 :بٚاْ أٌٓٚٞ فٍٔ احلدٙث ةيت ٙقبى احلدٙث ممّ زٗاٖ -9
أن اًمصحقح ٓ يعر  سموًمروايي "ىمول أسمو اعمظػر لـصور اًمسؿعوين: 

ويم ارة اًمساامع وًماقس ًمؾؿعروماي سما   باهفٍٔ ٗاحلفظلن اًم ؼوت ومؼط وإكام 

لعلم ل ا  اعماذايمرة لاع أذا  اًمعؾا  واعمعروماي ًمقظفار لاو خيػا  لان قمؾاي 

 .(2)"احلديٌ

ألو ذـمـو ذم كؼؾ  لو أودقمـاوه يمتوسمـاو ذاذا لان "وىمول اسمن طمبون: 

اًمسـن: ومنكو مل كحتٍ ومق  إٓ سمحديٌ اضمتؿع ذم يم  ؿمقخ لن رواشم  مخساي 

: إول: اًمعداًمي ذم اًمدين سموًمساؽم اجلؿقا . واًم اوين: اًمصادق ذم "أؿمقوء

احلديٌ سموًمشفرة ومق . واًم وًمٌ: اًمعؼ  سمام حيدث لن احلاديٌ. واًمراسماع: 
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قس. . واخلولس: اعمتعري ظمؼمه قمن اًمتدًماهعوٍ مبا حيٚى ًّ ًعاُٛ ًا ٙسٜٗ

ومؽ  لن اضمتؿع ومق  ذذه اخلصول اخلؿس اطمتججـو سمحدي   وسمـقـو اًمؽتوب 

قمغم روايت  ويم  لن شمعرى قمن ظمصؾي لن ذذه اخلصول اخلؿس مل كحتٍ 

 .(1)سم 

 :ًّٗ ِٓا ٙتضح

يمام اذت  اعمحدصمون سموحلػظ اذتؿوا يمذًم  سموًمػف  واإلطموـمي عمو ذو 

وـماي أي سمصدده ًمقصا  إمم كتقجاي صاحقح  ًمؼبوًما  لان رده  يماذًم  إطم

لتصاادر ٕي لفؿااي أي يموكااً أن حيااقط سمؿعرومتفااو وومفؿفااو لاان اقااع 

ضمواكبفو  وأن شمصور اًمتوم عمو ذو سمصدده ذو اجلزء إول لن سمؾورة اًمػؽرة 

 صم  يلِت اجلزء اًم وين وذو اخلروج سمـتقجي وومق ذذا اًمػف .

وأن ومف  آكسون عمو يتؾؼوه ومفام صحقحو كومجو ضمزء لن احلؽا  

   ضمقد.قمغم إؿمقوء سمشؽ

االعتِا١ باحلض عوٟ االجتٔاد ٗتسن اهتقوٚد، ٗأْ ذهم عالج آلفٞ  -11
 اهتعصب:

: ُد سمُن إسِْمَراِذْقَ  اًمـىْقَسوسُمْوِريُّ  ومؿ ال ذم شمراي اسْمُن اعُمـِْذِر َأسُمو سَمْؽٍر حُمَؿى

: ًَماُ  ِلاَن اًمتىْحِؼْقاِق ذِم يُمُتبِا ْيِن اًمـىَواِويُّ ْقُخ حُمِْق  اًمد،   َلاو َٓ ىَموَل اًمشى

ٌِ  َوًَمُ  اظْمتَِقوٌر  ِن ِلْن َلْعِروَمي احلَِدْي ُيَؼوِرسُمُ  ومِْقِ  أطمد  وذو ذم ِاَوَيٍي ِلَن اًمتىؿؽُّ

ًمِْقِ .  وَماَل َيَتؼقىُد ذِم آظْمتَِقوِر سمَِؿْذَذٍى سمَِعْقـِِ   سَمْ  َيُدوُر َلَع فُمُفْور اًمدى
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ِن ىمول اًمذذب : َلو َيَتَؼقىُد سمَِؿْذَذٍى َواطِمٍد  ٓى َلْن ُذَو ىَموِسٌ ذِم اًمتىَؿؽُّ إ

ٌى  َوَذَذا اإِلَلوُم وَمُفَو ِلْن   َزَلوكِـَو  َأْو َلْن ُذَو ُلَتَعص،
ِ
ِلَن اًمِعْؾِ   يَمَليْمَ ِر قُمَؾاَمء

ٍٍ  َوشمِْؾَ  احلََؾَبِي  َرمِحَُفُ   ْي ِي  ضَموٍر ذِم ِلْضاَمِر اسْمِن ضَمِرْيٍر  َواسْمِن َُسَ مَحََؾِي احلُجى

 .(1)اهلُل

 وذذا شمليمقد لـف  أن طمول  احلجي ٓ يؼؾد همػمه.

 ًّٗ ِٓا ٙتضح:
ومااال ياادور ذم ومؾاا  أطمااد  سماا  ياادور لااع اًماادًمق   وإصااول  

واًمؼواقمااد  واعمؼوصااد  وذم احلقااوة: شمؽااون احلؽؿااي مااوًمت  أيااام وضماادذو 

 أظمذذو.

وأن قمغم آكسون أن يسؿوا سمعؾؿ   وومفؿ   ويم رة اـمالقما   وأن 

اًمػـون وذذا ممو يزيد ذم قمؼؾ   وومؽره  ويؽاون ؾماببو يتؿؽن ذم اًمعؾوم و

 ًمعالج آومي اًمتعصى اعمذلوم  لع طمؽ  قمغم إؿمقوء سمشؽ  ضمقد.
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 اخلامتٞ
ومؽر لـفج  ذم اًمتعول  لع إلور  وكجد أن اًمػؽر  احلوضمي إمم -

 اعمـفج  قمـد اعمحدصملم دمع  لتعؾؿ  يضئ قمؼؾ   وومؽره.    

ف  لاع اًماراوي واعماروي طمتا  يات  قمبؼريي اعمحدصملم ذم شمعاولؾ -

اًمتليمد اًمتوم لن صحي اًمـص اعمـؼول إًمقـاو  وذاذه أًمقاي ذم اًمتعولا  لاع 

اًمسـي إذا قمؿؿً يمطريؼي شمػؽاػم  وطمؽا  قماغم إؿماخوص  واعمساو    

 وإومؽور  شمضقئ اًمعؼول وهتدي اًمتػؽػم ٕىموم ـمريق.

اًمدراؾمااي اًمعؿقؼااي ًمؾؿحاادصملم ًمؽاا  رواي  ودواومعاا   وذًماا   -

قو ذم يم  اجلواكى  وذم لراطم  قمؿره اعمختؾػي  وحمووًماي اًموىماو  لستووم

قمغم وىمً شمغػم اًمرواي إن شمغػم ذم وماؽمة لاو: وذاذا لاـفٍ قماوم يـبغا  أن 

 يسؾ  ذم لـوطم  احلقوة  وذم احلؽ  قمغم إؿمقوء سمشؽ  قموم. 

اًمػص  اًمتوم ًمؾراوي ومقام حيسـ  ويتؿقز ومق  ومقؼدم ومق   ولو يمون  -

ظماذ قمـا  دون حموسماوة ذم لاـفٍ لتؿقاز يادل قماغم سمخال  ذًم  ومقاؽم  إ

 اإلكصو   وذو ممو ىمد ختتؾط ومق  إوراق قمغم أكصو  اعمتعؾؿلم.

ًمؾوصول إمم كتقجي لؽتؿؾاي إريماون قمان ؿمخصاقي لاو سماذًموا  -

ضمفدا قمظقام ذم اًموصول إمم ذًم  طمت  يعروموا اًمشقوخ اًمذين أظمطل قمـدلو 

يماون صمؼاي  وأظمطال ذم روى قمـف   ولن أصوب قمـدلو روى قماـف   وإذا 

طمديٌ لو وذذا لو اؾمتؼ  ذم قمؾ  سمعد ذًم  ؾمؿ  سمعؾ  اًمعؾا   ولعروماي 

ذًم  يمون ىمد يؾزم اًمسػر ومقسوومرون طمت  يصؾون إمم طمؼقؼي اعمسلًمي اًمتا  

 سمصدد اًمبحٌ قمـفو  وذؽذا يعؿ  ذًم  ذم احلؽ  قمغم إلور.
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ذذه اًمـامذج واًمتطبقؼوت شمدل أن ذذه اًمؼواقمد ـمبؼً وأكتجً  -

ؤيااي كومااجي لاان ظمااالل شمااراث إلااي آؾماااللقي اًمااذي شمتنماا  ًمـااو ر

سموٓكتسوب إًمق  دون أن يؽون ذـو  ضمور ذم احلؽ  قمغم ذًم  اًمؽماث سمال 

 ويمس وٓ ؿمطط.

إن اًمااذي شمضااؾع لاان آرشمااواء مااذا اًمعؾاا   وقماار  اًمصااـعي  -

وطمذىمفو  ولػوشمقح ذًم  اًمعؾ  اًمرصقـي اًمؼو ؿي قمغم لعرومي ـمرا ق اًمبحٌ 

يمون ذم ـمقوهتو ظمؼمة قمؿقؼاي ؿماولؾي: شمامول سمصاوطمبفو إمم اًمعؾؿ   واًمت  

سمراقمي اًمػف   واًمتحؾق  وآؾمتـتوج  واًمـؼد سمتصورات صحقحي سمؿعرومي 

 اعمقزان ًمؼبول اًمؽالم أو رده ٕطمد لن أذ  اًمعؾ .
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 فٔسس املصادز ٗاملساجع ًستبٞ تستٚبا ٓحا٢ٚا
د ؿماويمر  اًمـاوذ: دار ذا  اعمحؼاق: أمحاد حمؿا774اظمتصور قمؾوم احلديٌ ٓسمن يم ػم ت: 

 ًمبـون  اًمطبعي: اًم وكقي. –اًمؽتى اًمعؾؿقي  سمػموت 

اإلقمالن سموًمتوسمقخ عمن ذم أذ  اًمتوريخ ًمؾساخووي ـمبعاي لمؾمساي اًمرؾماوًمي  اًمطبعاي إومم 

 .1986 -ذا  1417

ذا  اًمـوذ: جمؾس دا ارة اعمعاور  اًمع امكقاي  طمقادر آسماود  562إكسوب  ًمؾسؿعوين  ت: 

 م. 1962 -ذا  1382 اًمطبعي: إومم 

 سمػموت. –ذا  اًمـوذ: دار صودر 631اًمؾبوب ذم هتذيى إكسوب  ٓسمن إصمػم  ت: 

ذا  طمؼؼ : أسماو ىمتقباي كظار 911شمدريى اًمراوي ذم ذح شمؼريى اًمـواوي  ًمؾسقوـم   ت: 

 حمؿد اًمػوريوِب  اًمـوذ: دار ـمقبي.  

ًمبـاون  اًمطبعاي:  -عؾؿقي سمػموتذا  اًمـوذ: دار اًمؽتى اًم748شمذيمرة احلػوظ ًمؾذذب  ت: 

 م.1998 -ذا1419إومم  

ه  دراؾمي وحتؼقق لصاطػ  قمباد اًمؼاودر  852شمؼريى اًمتفذيى إلسمن طمجر اًمعسؼالين ت 

 م. 1995 -ه  1415ًمبـون  اًمطبعي اًم وكقي  –قمطو  اعمؽتبي اًمعؾؿقي سمػموت 

ا اًمـاوذ: وزارة قمؿاوم ذا463متفقد عمو ذم اعموـمل لن اعمعوين وإؾموكقد  ٓسمن قمبد اًمؼم ت: 

 ذا 1387اعمغرب  قموم اًمـنم:  –إوىمو  واًمشمون اإلؾماللقي 

ذا  اًمـوذ: دا رة اعمعور  اًمع امكقي سمحقدر آسماود اًماديمن 354صمؼوت إلسمن طمبون اًمُبست  ت: 

 .1973=   ذ 1393اهلـد   اًمطبعي: إومم  

دار اسمن طمزم   -ؾمسي اًمريون ضمولع سمقون اًمعؾ  وومضؾ   ٓسمن قمبد اًمؼم اًمؼرـمب   اًمـوذ: لم
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 ذا. 2113 - 1424اًمطبعي إومم 

دار إطمقوء اًمؽماث اًمعرِب   اًمـوذ: ـمبعي جمؾس   327ضمرح واًمتعدي    إلسمن أسم  طموشم   ت

 م. 1952ذا  1271اهلـد اًمطبعي: إومم   -دا رة اعمعور  اًمع امكقي 

ؿمويمر  اًمـوذ: لؽتب  احلؾب   ذا  اعمحؼق: أمحد 214رؾموًمي  اعممًم : اًمشوومع  ت اعمتورم: 

 م.1941ذا/1358لٍم  اًمطبعي: إومم  

-ذا1427اًمؼوذرة  اًمطبعي:  -ذا   اًمـوذ: دار احلدي748ٌؾمػم أقمالم اًمـبالء ًمؾذذب  ت 

 م.2116

ذاا   جمؿوقماي لان اعمحؼؼالم سمانذا  اًمشاقخ ؿماعقى 748ؾمػم أقمالم اًمـبالء ًمؾذذب  ت 

 م. 1985ذا /  1415  اًمطبعي : اًم وًم ي   إركوؤوط  اًمـوذ : لمؾمسي اًمرؾموًمي

ذح )اًمتبٍمة واًمتاذيمرة = أًمػقاي اًمعراىما (  اعممًما : أسماو اًمػضا  اًمعراىما   ت لتاورم: 

 م2112 -ذا  1423ًمبـون  اًمطبعي: إومم   –ذا  دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  سمػموت 816

  دار اًمـنم: ذا  حتؼقق: أسمو متق  يوَس سمن إسمراذق449ذح صحقح اًمبخورى ٓسمن سمطول ت 

 م2113 -ذا 1423اًمسعوديي  اًمريوض  اًمطبعي: اًم وكقي   -لؽتبي اًمرؿمد 

ذح قمؾ  اًمؽملذي  اعممًم : اسمن رضمى سمن احلسن  اًمَسالل   اًمبغدادي  صم  اًمدلشاؼ   

 ذا .1417إردن  اًمطبعي: إومم   –اًمزرىموء  -ذا(  اًمـوذ: لؽتبي اعمـور 795احلـبكم ت: 

ذاا  اعمحؼاق: ؿماعقى إركاموط  354شمقى ٓسمن طمبون اًمُبست  ت: صحقح اسمن طمبون سمؽم

 .1993 – 1414سمػموت  اًمطبعي: اًم وكقي   –اًمـوذ: لمؾمسي اًمرؾموًمي 

صحقح اًمبخوري  ًمؾبخوري  اعمحؼق: حمؿد زذاػم سمان كاوس اًمـاوس  اًمـاوذ: دار ـماوق 

 ذا1422اًمـجوة  اًمطبعي: إومم  
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ا  اعمحؼق: حمؿد ومماد قمبد اًمبوىم   اًمـوذ: دار ذ261صحقح لسؾ  عمسؾ  سمن احلجوج  ت: 

 سمػموت –إطمقوء اًمؽماث اًمعرِب 

ذا  اعمحؼق: قمبد اعمعط  أللم ىمؾعج   اًمـوذ: دار اعمؽتبي 322اًمضعػوء اًمؽبػم  ًمؾعؼقكم   ت

 م.1984 -ذا 1414سمػموت  اًمطبعي: إومم   –اًمعؾؿقي 

   اًمـاوذ: لطبعاي دا ارة اعمعاور  ذا224همريى احلديٌ ِٓب قُمبقد اًمؼوؾم  سمن ؾماّلم  ت 

 م. 1964 -ذا  1384اًمديمن  اًمطبعي: إومم   -اًمع امكقي  طمقدر آسمود

سمػموت   -ومتح اًمبوري ذح صحقح اًمبخوري ٓسمن طمجر اًمعسؼالين   اًمـوذ: دار اعمعرومي 

   رىم  يمتب  وأسمواسم  وأطمودي  : حمؿد ومماد قمبد اًمبوىم .1379

ذا(  اعمحؼق: قمكم طمسالم 912ٌ ًمؾعراىم  )ًمؾسخووي ت: ومتح اعمغقٌ سمنمح اًمػقي احلدي

 م2113ذا / 1424لٍم  اًمطبعي: إومم   –قمكم  اًمـوذ: لؽتبي اًمسـي 

ىمواـمع إدًمي ذم إصول  اعممًم : أسماو اعمظػار  لـصاور اًمساؿعوين اًمتؿقؿا  احلـػا  صما  

 ذا.1418ذا  اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  سمػموت  ًمبـون 489اًمشوومع  ت 

ؼول اعمسدد ذم اًمذب قمن اعمسـد ًمإللوم أمحد اعممًم : أسمو اًمػض  أمحد سمن قمكم سمان طمجار اًم

 .1411اًمؼوذرة  اًمطبعي: إومم   –ذا  اًمـوذ: لؽتبي اسمن شمقؿقي 852اًمعسؼالين  ت: 

ذاا  اعمحؼاق: أسماو قمباداهلل اًمساورىم   463اًمؽػويي ذم قمؾ  اًمروايي اخلطقى اًمبغدادي ت: 

 اعمديـي اعمـورة -اًمـوذ: اعمؽتبي اًمعؾؿقي إسمراذق  محدي اعمدين  

ذاا  483اعمبسوط اعممًم : حمؿد سمان أمحاد سمان أِب ؾماف  ؿماؿس إ ؿاي اًمَّسظمزا  ت: 

 م.1993-ذا1414سمػموت شموريخ اًمـنم:  –اًمـوذ: دار اعمعرومي 

ذا  اعمحؼق: 354اعمجروطملم لن اعمحدصملم واًمضعػوء واعمؽمويملم  ٓسمن طمبون اًمُبست  ت: 
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 ذا.1396طمؾى  اًمطبعي: إومم   –راذق  زايد  اًمـوذ: دار اًموقم  حمؿود إسم

ذا  اعمحؼق: قمبد 728جمؿوع اًمػتووى  شمؼ  اًمدين أمحد سمن قمبد احلؾق  سمن شمقؿقي احلراين ت: 

 م1995ذا/1416اًمرمحن سمن حمؿد سمن ىموؾم   اًمـوذ: جمؿع اعمؾ  ومفد قموم اًمـنم: 

قمبد اهلل حمؿد سمان أمحاد سمان قما امن سمان ىَماوْيامز  اعمغـ  ذم اًمضعػوء اعممًم : ؿمؿس اًمدين أسمو

 ذا( اعمحؼق: اًمديمتور كور اًمدين .748اًمذذب  )اعمتورم: 

 ذا  دار اًمؽتوب اًمعرِب.  986اعمغـ  ذم مبط أؾمامء اًمرضمول  ٓسمن ـموذر اهلـدي   ت 

ذا(  اًمـوذ:  656 - 578اعمػف  عمو أؿمؽ  لن شمؾخقص يمتوب لسؾ   اعممًم : اًمؼرـمب  )

 -ذاا  1417سماػموت(  اًمطبعاي: إومم   -اسمن يم اػم(  )دار اًمؽؾا  اًمطقاى  دلشاق )دار 

 م.1996

ذا  اًمـاوذ: دار إطمقاوء اًماؽماث 676لـفوج ذح صحقح لسؾ  سمن احلجوج ًمؾـووي ت: 

 .1392سمػموت  اًمطبعي: اًم وكقي   –اًمعرِب 

ًمطبعي إومم ذا  اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت/ ا748لقزان آقمتدال ًمؾذذب  ت: 

 اي ذا.1416ؾمـا

اًمـؽً قمغم يمتوب اسمن اًمصالح  اعممًم : أسمو اًمػض  أمحد سمان قماكم طمجار اًمعساؼالين ت: 

 ه1414ذا  اًمـوذ: قمامدة اًمبحٌ اًمعؾؿ  سموجلولعي اإلؾماللقي  اًمطبعي: إومم  852
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 فٔسس امل٘ض٘عاا
 اهصفحٞ امل٘ض٘ع

 521 لؾخص اًمبحٌ
 526 متفقد

 528 دظم  إمم اًمبحٌاعمبحٌ إول: اعم
اعمبحٌ اًم وين: ىمواقمد اًمػؽار اعمـفجا  قمـاد اعمحادصملم دمعا  

 531 احلؽ  قمغم إؿمقوء رؿمقًدا
 531 اًمتؿققز سملم صالح اًمراوي  وقمدم اشمؼوك  عمو حيدث سم  -1
اًمتعول  لع اًمراوي ذم يم  طمديٌ رواه ذًم  اًمراوي قمغم  -2

 534 طمدة طمسى اًمؼرا ن اعمتعددة
حدصملم ًمؽ  ىمول سم  آظمتبور ًمصحي ذًم  قمدم شمسؾق  اعم -3

 536 اًمؼول
شمػرىمي اعمحدصملم سملم لو ذو ممقز ومق  ومقلظمذ لـ   وسملم لو ومق   -4

 538 مع  ومال يلظمذ لـ 
 542 اًمتوازن ذم احلؽ  قمغم اًمرضمول دون شمشدد  أو شمسوذ  -5
 548 اًمػف  ًمواىمع اعمحدث -6
ن شمتبع اًمارواي ذم أطمواًما  ذم يما  ؿماخص روى قمـا  مما -7

 549 يضع  طمدي   إذا روى قمـ  لع أك  صمؼي ذم همػمه
 552 اًمـظرة اًمشولؾي ًمؾراوي واعمروي -8



 اٙــــــــــٞزاهد   
 

 

(563) 

 اهصفحٞ امل٘ض٘ع
 553 سمقون أمهقي ومف  احلديٌ طمت  يؼب  احلديٌ ممن رواه -9

 554 آقمتـوء سموحلض قمغم آضمتفود وشمر  اًمتؼؾقد -11
 556 اخلومتي

 558 ومفرس اعمصودر واعمراضمع لرشمبي شمرشمقبو ذجو قو
 562 اعموموقموت ومفرس

 


