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أوالً-ػذروطػاضظذر:ػ
.1

أن يتؼقد البحث بالضوابط الرشظقة والسقاشات التعؾقؿقة وإكظؿة ادرظقة لؾؿؿؾؽة العربقة لؾسعودية.

.2

أن يتصف البحث بإصالة واجلدة.

.3

التؼقد بؼواظد البحث العؾؿي ادتعارف ظؾقفا.

.4

ٍ
كتاب لؾباحث ،أو مستالً من رشالة كال هبا درج ًة ظؾؿق ًة.
يؿؽن لؾبحث أن يؽون جز ًءا من

.5

إذا كان البحث قد شبق كرشه ذم مـافذ كرش أخرى فال تتحؿل ادجؾة أية تبعات قاكوكقة حقال ذلك.

.6

أٓ يزيد ظدد كؾامت البحث ظن ظرشة آٓف كؾؿة ،وذم حال الزيادة ظذ ذلك فقعامل باظتباره أكثر من بحث.

.7

يشتؿل ادؾخص ظذ :ظـوان البحث ،ومشؽؾة البحث ،وأشئؾته ،وادـفج ادتبع ،وأهم الـتائج.

.8

تشتؿل مؼدمة البحث ظذ :ظـوان الدراشة ،مشؽؾة البحث ،أشئؾته ،ادـفج ادتبع ،الدراشات السابؼة ،واإلضافة
العؾؿقة ،ثم يذكر خمطط البحث وضريؼة ترتقبه.

ثاظغًا-ػتطضغطاتػاضظذر:ػ
 يؼدم الباحث ظؿؾه من خالل اإلرشال ظذ ادوقع اخلاص لؾؿجؾة ، https://itcsvc.kku.edu.sa/KKU_ScientificJournals/faces/login.xhtmlمدوكًا بـظام  wordوفق أيت:
 كوع اخلط Traditional Arabic

 كؿط ادتن  ،)16( :واهلوامش وادراجع  )12( :والعـاوين (.)18
 مؾخص بالؾغتني العربقة واإلكجؾقزية ٓ يزيد ظن ( )222كؾؿة.
 إرفاق ما يثبت اظتامد ترمجة ادؾخص بالؾغة اإلكجؾقزية من مركز متخصص ،بحقث يؽون اخلتم ظذ ذات السمجة
ذم الـ  pdfادرفق.
 مؾخص السرة الذاتقة ،يتضؿن( :آشم ،الدرجة العؾؿقة ،التخصص الدققق ،العؿل احلايل ،أهم اإلكجازات
العؾؿقة ،ظـوان ادراشؾة ،والزيد اإللؽسوين ،رقم اهلاتف).
 وضع هوامش كل صػحة ذم أشػؾفا؛ وتؽون أرقام احلوايش بني قوشني.
 كتابة أيات الؼرآكقة وفق الرشم العثامين ،معزوة ذم ادتن؛ ُ
وُت ََّؿل من خالل هذا الرابط:
https://nashr.qurancomplex.gov.sa/site

 جيب أن تؽون بقاكات ادراجع ادؾحؼة ذم آخر البحث كامؾ ًة وغر خمتنة لؽل مرجع ،وأن يؾتزم ذم كتابتفا
بلشؾوب MLA

ثاضثًا-ػإجراءاتػاضتحصغمػواضظذر:ػ
 ختضع مجقع البحوث لؾتحؽقم العؾؿي ،وفق الؾوائح وإكظؿة والضوابط العؾؿقة ادتعارف ظؾقفا.
 ترتقب البحوث ظـد كرشها خيضع ٓظتبارات فـقة ،وإصل ذم ذلك مراظاة الستقب الزمـي.
ُ تتػظ ادجؾة بحؼفا ذم كرش البحث ذم العدد ادـاشب ،أو إظادة كرشه ذم أي صورة كاكت.
 تعز ادواد ادـشورة ظن آراء كاتبقفا ،وٓ تعز بالرضورة ظن رأي ادجؾة.

يُهج اإلسالو يف انرؼايم يغ انضؼف انثشري
د .يها تُد جرٌس تٍ حمًد جرٌس (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)
ُّ َ ّ
َ ْ
ى انثرٌا وػالقرها تىتاء كىروَا (مجؼا ودراسح)
األحادٌث واَثار انىاردج يف َج ِ
د .ػثد انرمحٍ تٍ ػًر تٍ أمحد املدخهً (جايؼح جازاٌ)
ٌ
َ
َ
َؼًح،
يسيار ػُد
هؼىَاٌ يف اندٍَا
ىذاٌ ي
دراسح حدٌث (ص
ٍ
واَخرجِ :
ِ
ِ
ِ
َّ ٌ
يصٍثح)رواٌح ودراٌح
ورَح ػُد
ٍ
د .يىن تُد حسني تٍ أمحد آل ضٍف اهلل اََسً (جايؼح شقراء)
يا قٍم ػُه شرع يٍ قثهُا وَسخ يف شرػُا يٍ يسائم االػرقاد (آٌاخ
ً
انرىحٍد أمنىذجا) دراسح حتهٍهٍح اسرقرائٍح

د .ػفاف تُد حمًد تٍ إتراهٍى انراشد احلًٍد (جايؼح انقصٍى)

ُ ّ
ً
أحادٌث ػىف األػراتً املؼهح تاالخرالف ػُه يف ػهم اندارقطًُ (مجؼا ودراسح)
د .أمحد تٍ ذٌة تٍ محىد انؼرٍثً (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)
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ّ
واقغ ذؼسٌس اندػاج إىل اهلل نثقافح االدخار ػُد املدػىٌٍ يف ضىء

رؤٌح املًهكح ( 2030دراسح حتهٍهٍح ػهى ػٍُح يٍ خطة املسجد احلراو)

د .ػثري تُد خاند انشههىب (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)

انرصرف تاالسى انرجاري ،يف انُظاو انسؼىدي وانفقه اإلساليً (دراسح يقارَح)
د .أمحد تٍ ػثد اهلل سفراٌ (جايؼح املهك خاند)
يؼاجلح اإلسالو نهفقر يف ضىء انقرآٌ انكرٌى
د .نٍهى تُد حمًد سهًٍاٌ انؼقٍم (جايؼح األيريج َىرج تُد ػثد انرمحٍ)
اهلىٌح انىطٍُح يف ضىء رؤٌح املًهكح انؼرتٍح انسؼىدٌح  2030دراسح ػقدٌح
دَ .ادر تٍ تهار يرؼة انؼرٍثً (جايؼح شقراء)
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يؼهح ِفً ِكر ِ
د .صاحل تٍ ػثد اهلل آل َاصر ػسريي (اجلايؼح اإلساليٍح تاملدٌُح املُىرج)
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احلؿد هلل خالق اخلؾق ،وجمزل الـعم والعطايا ،وواهب الؽرامة اإلكساكقة كام قال ﷻ :ﱡﭐﱾ
ﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌ
ﲍ ﲎﱠ[اإلرساء ،]72 :والصالة والسالم ظذ أرشف اخلؾق قاضبة ،ومعؾم إمة إول :حمؿد
ٍ
وبعد:
بنحسان إىل يوم الدين.
الصادق إمني ﷺ وظذ آله وأصحابه الطاهرين والتابعني هلم
فن َّكه ما ِمن ٍ
ُ
البحث العؾؿي ذم تاريخ البرشية وبروز أثر ذلك؛ وٓ أدل
صك ذم ِظ َظم الدور الذي يؿثؾه
ٍ
ٍ
زمـقة باشم ظن الثورة العؾؿقة وظن التـوير وكحوها من
أحؼاب
ظذ هذا من تل ُثر آشم آصطالحي ذم
ِ
ِ
التػؽر ،بل والـظرة إىل الوجود بؿختؾف
مسار
التصـقػات التي جاءت كتقج ًة لتلثر الؽشف العؾؿي ذم
ٍ
ِ
أولويات وتوج َه آكتبا َه إىل
بؿثابة الثورة التي باشتطاظتفا أن ختؾق
كائـاته ،بحقث يليت البحث العؾؿي
ٍ
ِ
العؼل البرشي حتى صاء اهلل له ذلك.
بؼقت مغؿور ًة مل يطؾفا تل ّم ُل
معؾومات ْ
وهذه ادؼدمة توجب أمرين ذم غاية إمهقة:

أوهلام :رضورة تػريق الباحث العؾؿي ذم الدراشات الرشظقة بني مسائل العؾم ذم ذاته ،وتاريخ العؾم،
ٍ
ملمن من آكحقاز الالصعوري إىل
كشلت فقفا تؾك ادسائل وإفؽار؛ حتى يؽون ذم
وبالتايل السقاقات التي
ْ
ِ
ٍ
ٍ
واحلؼقؼة ذم ذاهتا ،بقـام هو
حاز إىل العؾم
مدرشة أو
ضائػة أو أيدلوجقا معقـة وهو ٓ يشعر ،بل لعؾه يظن بلكه مـ ٌ
ٍ
ٍ
ملمن من مراجعات البحث العؾؿي
صورة كؿطقة كرشتفا الذاكرة الشعبقة وجعؾتفا ذم
ظـد التحؼقق -أشراجلاد.
ِ
مسرة البحث العؾؿي الؼائم
مـح التؼدير الؽبر لؾؿعرفة التي َتـْتُج ظن
ثاكقفام :يتعني ظذ اإلكساكقة ُ
ظذ مرتؽزين مـفجقني مها :ادوضوظقة وتوصقف ادعؾوم كام هو ذم ذاته .وجزء كبر من تؼديرها يؽؿن ذم
آظساف بـتائجفا ،وآكطالق مـفا لبـاء الساكم ادعرذم السؾقم؛ وهذا يرجع إىل ٍ
أس فؾسػي وجودي
يتؾخص ذم :أن احلق واحد ٓ يتعدد ،وأ ٍ
س معرذم يؽؿن ذم رضورة الثؼة بالعؼل اإلكساين ،وأكه يستطقع
ِ
باتت ذم
الوصول إىل ادعؾوم كام يستطقع كؼؾه إىل غره ،من خالل الؾغة
والتجارب وغرها من أدواته التي ْ
ظن التؽـولوجقا واشع ًة ومتعددة.

ومن هـا تليت رضورة التلكقد ظذ اجلاكب ادتعؾق بشخصقة الباحث العؾؿي وأخالققاته ،التي تتؿثل
ذم :إماكة العؾؿقة ،والصز ،وامتالك ادفارات وإدوات الرضورية دجاله البحثي ،وأمهفا ظـدي هـا هو
الشغف بؿجاله العؾؿي؛ الذي يعـي ح َّبه ومحاشتَه واتصا َله الدائم بتطور ادعرفة ذم جماله ،بل واحلرص ظذ
ٍ
كتابات
متابعة ما يتعؾق بؿجاله من ظؾو ٍم ومعارف وخزات أخرى ،بحقث جيد الباحث ذاته فقام يؼدمه من

ٍ
ٍ
ِ
ودمارب...إلخ .وهذه السؿة -بحسب ادفتؿني بتعريف البحث العؾؿي وكقػقتهُ -تعد
وكدوات
وحمارضات

أحد أهم أركان صخصقة الباحث العؾؿي ،فـ"حتؿق ًا يعد ُتؿس الباحثني لالشتػسار حول ادشؽؾة التي تؽون
ذم حقز اهتاممفم من أهم الصػات ادؾحوطة لدى الـاجحني مـفم .فعـدما تستؿع هلم وهم يتحدثون حول
ٍ
أظامهلم ودمارهبم ،دمد أكه من السفل اكتؼال ما لدهيم من محا ٍ
صعور لقس
وُتػقز إىل أخرين .إذ يـتؼل إلقك
س
ٌ
فؼط فقام إذا كان ادوضوع يوحي بمء مثر وصقق ،ولؽن أيضا فقام يتعؾق بعالقة العؿل البحثي ذم جمآهتم
العؾ ؿقة بادجتؿع حوهلم .ومن ثم يبدو أن العامل الرئقس ادؿقز وراء قرار أولئك إفراد كي يصبحوا باحثني
وظؾامء هو :حبفم لؾامدة الدراشقة" التي هي جماهلم البحثي .والسكقز ظذ هذا اجلاكب الذايت ذم صخصقة
الباحث له دوره ادـعؽس ظذ رؤيته لؾبحث العؾؿي ذاته ،وإدراكه حلؼقؼة تلثره ذم احلؼل العؾؿي وآجتامظي
ٍ
وآقتصادي وكحوها؛ وبالتايل لن ِ
َ
كؿفـة ُتؼق الربح ادايل ،أو جمرد وطقػة متتاز
البحث العؾؿي
يامرس
ُ
اإلكسان بؿرور الوقت.
بالرتابة والروتني صلهنا صلن شائر ادفن التي يعتادها
لػت آكتباه إىل رضورة السكقز ظذ أثار السؾبقة ادستبة من الـظر والتعامل مع
وهذا يستدظي َ
ٍ
كؿفـة ُُتؼق الربح ادايل لؾباحث ٓ غر؛ والتي من أمهفا :فؼدان البحث العؾؿي لعـن اجلدة
البحث العؾؿي

ٍ
مشؽالت والؽشف ظن معؾومات جديدة وإبرازها ،كام شقػؼد البحث العؾؿي
الذي يـشل جراء البحث ظن
ظـن اخلقال واإلبداع ،ويػؼده الؾغة العؾؿقة العالقة وادـاهج ادالئؿة جلؿع وُتؾقل ادواد العؾؿقة التي تؼع بني
أيدي الباحثني؛ وهذا إثر الرجعي -كام تالحظ -يـشل ظن هذا اجلاكب الذايت العؿقق واخلػي ذم صخصقة
الباحث وكظرته إىل البحث العؾؿي.

ٍ
ِ
وطقػة يستوجب ظذ
كؿجرد
وأخر ًا فنن اإلصارة إىل هذا إثر السؾبي ظذ معامؾة البحث العؾؿي

الباحث أن يدرك ثؼل ادسمولقة ادؾؼاة ظذ ظاتؼه ،وحػظ إماكة العؾؿقة وآلتزام ادطؾق هبا ذم كل تعامؾه
ٍ
إخالص ودمرد.
العؾؿي ،بداي ًة من مـفجه ذم مجع وُتؾقل ادعؾومات واكتفا ًء بعرض كتائجه بؽل

رَئيـْـسُ التحريْـر
أ.د .خَالِدُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيّ
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ُ ّ
أحادٌث ػىف األػراتً املؼهح تاالخرالف ػُه يف ػهم اندارقطًُ
ً
(مجؼا ودراسح)
إػداد

د .أمحد تٍ ذٌة تٍ محىد انؼرٍثً

أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

ملدص البخح
شمتٚمخص ومٙمرة سمح٨م "أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ
اًمدارىمٓمٜمل ،مجٕم ً٤م ودراؾم٦م" إمم اؾمتخراج أطم٤مدي٨م أطمد اًمرواة اًمذيـ أظمرج ًمف أصح٤مب اًمٙمت٥م
اًمًت٦م ،واؿمتٝمر سمٙمثرة اًمرواي٦م ُمع اًمّمدق وإُم٤مٟم٦م ،وهق "قمقف إقمرايب" ُمـ قمٚمؾ
اًمدارىمٓمٜمل ،واًمتل اقم ّٚمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل سم٤مٓظمتالف قمٜمف-
وىمد ظمٚمص اًمٌح٨م إمم :دراؾم٦م شمٚمؽ إطم٤مدي٨م< وذًمؽ سمتخرجيٝم٤م قمغم إوضمف اًمتل
ذيمره٤م اًمدارىمٓمٜمل ،صمؿ دراؾم٦م أطمقال اًمرواة اعمختٚمٗملم قمغم قمقف سمٌٞم٤من ُمراشمٌٝمؿ ضمرطم ً٤م وشمٕمديالً،
صمؿ دراؾم٦م آظمتالف سمٌٞم٤من اًمقضمف اًمراضمح سم٤مًم٘مرائـ ،وظمتٛم٧م دراؾم٦م احلدي٨م سمٌٞم٤من طمٙمٛمف ُمـ
وضمٝمف اًمراضمح ،صمؿ ُظمتؿ اًمٌح٨م سمجٛمٚم٦م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت-
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مٌلٞم سمـ محقد اًمٕمت٥ أمحد سمـ ذي- د:إقمداد

)م٦م ودراؾم٤ً مل(مجٕمٜمؾ اًمدارىمٓمٚمف ذم قمٜمٓظمتالف قم٤م سم٦مّٚ م قمقف إقمرايب اعمُٕم٨مدي٤أطم

Abstract
The idea of researching “the hadiths of Aouf al-Arabi, the reason for
disagreeing with him in the illals of al-Daraqutni as a collection and study”
is to extract the hadiths of one of the narrators for whom the authors of the
six books produced, and he was famous for the abundance of the novel
with truthfulness and honesty, who is “Auf Al-Arabi” from Al-Daraqutni’s
illals, which Al-Daraqutni declared in contrast to him.
The research methodology is to study these hadiths by qualifying them
according to the aspects mentioned by Al-Daraqutni, then study the
conditions of the different narrators on Aouf by showing their ranks,
wounding and modifying, then study the difference with a statement of the
most correct aspect with clues, and the study of the hadith was concluded
with a statement of its most correct ruling, then the research was concluded
with a set of results and recommendations
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م4243 ,هـ3665  اًمٕمـدد إول,مُمـ قمـنم٤مد اًمثـٚاعمجـ

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمـقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمـٚم اعم٦مُمٕم٤م ضمـ٦مـٚجم
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َّ
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م ،وُمـ ؾمٞمئ٤مت
أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ
ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمٌده ورؾمقًمف ،أُم٤م سمٕمـد<
وم٢من أومم ُم٤م يتٜم٤مومس ومٞمف اعمتٜم٤مومًقن ،وأطمرى ُم٤م يتً٤مسمؼ إًمٞمف اعمتً٤مسم٘مقنُ ،م٤م يم٤من سمًٕم٤مدة
ال ،وقمغم ـمريؼ هذه اًمًٕم٤مدة دًمٞم ً
اًمٕمٌد ذم ُمٕم٤مؿمف وُمٕم٤مده يمٗمٞم ً
ال ،وذًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ
اًمّم٤مًمح اًمٚمذان ٓ ؾمٕم٤مدة ًمٚمٕمٌد إٓ هبام-
وىمد شمٙمٗمؾ اهلل شمٕم٤ممم سمحٗمظ ُمّمدري اًمنميٕم٦م :اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ﱡﲇ ﲈ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ[ؾمقرة احلجر-]; :
وإن ُمـ طمٗمظ اًمًٜم٦م أن ىم ّٞمض هل٤م

قمٚمامء رسم٤مٟمٞملم ىم٤مُم٧م ضمٝمقدهؿ قمغم اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمًٜم٦م

قمٜم٤مي ً٦م سم٤مًمٖم ً٦م :طمٗمٔم ً٤م ،ورواي ً٦م ،وشمّمٜمٞمٗم ً٤م ،وشمدريً ً٤م ،وهمػمه٤م ُمـ اجلٝمقد اًمٕمٔمٞمٛم٦م-
وُمـ ه١مٓء اًمٕمٚمامء إضمالء قمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم طمٞم٨م أًمػ ُمّمٜمٗم٤مت
قمدة ذم احلدي٨م< ُمـ أقمٔمٛمٝم٤م يمت٤مب "اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م" ،ويم٤من شم٠مًمٞمٗمف
ًمٚمٙمت٤مب قمغم ـمري٘م٦م شمقضمٞمف اًمً١مال إًمٞمف ومٞمٛمكم إضمقسم٦م ُمـ طمٗمٔمف(-)3
وذم هذا اًمٌح٨م أشمٜم٤مول إطم٤مدي٨م اًمتل أقم ّٚمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل ذم قمٚمٚمف سم٤مٓظمتالف قمـ قمقف
إقمرايب ،وإن مم٤م يزيد اعمقوقع أمهٞم ً٦م قمٚمق ُمٙم٤مٟم٦م اًمدارىمٓمٜمل ويمت٤مسمف "اًمٕمٚمؾ اًمقاردة" ،وقمٚمق
ُمٙم٤مٟم٦م ُمروي٤مت قمقف إقمرايب ذم دواويـ اًمًٜم٦م-
ومم٤م يزيد هذا اعمقوقع أمهٞم ً٦م أٟمٜمل مل أىمػ قمغم دراؾم٦م ٕطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اًمتل
أقم ّٚمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل سم٤مٓظمتالف قمٜمف-

( )3شم٤مريخ سمٖمدادً ،مٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،دار اًمٖمرب (-)6:9 .35
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مػهل٘ البخح:
شمتٛمثؾ ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ذم أن هٜم٤مك قمدد ًا ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل أقم ّٚمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل
سم٤مٓظمتالف قمـ قمقف إقمرايب أطمد رواة اًمٙمت٥م اًمًت٦م وممـ اؿمتٝمر سم٤مًمّمدق وإُم٤مٟم٦م ،ومٝمؾ
آظمتالف اًمقاىمع ذم هذه إطم٤مدي٨م ُمـ قمقف أم ممـ روى قمٜمف؟ وُم٤م رشمٌ٦م قمقف إقمرايب ُمـ
طمدي٨م اجلرح واًمتٕمديؾ؟ ويمٞمػ أظمرج ًمف ص٤مطمٌ٤م اًمّمحٞمح؟
أٍداف البخح:
هيدف هذا اًمٌح٨م إمم ُم٤م ي٠ميت:
 ,3مجع إطم٤مدي٨م اًمتل اقم ّٚمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل سم٤مٓظمتالف قمـ قمقف إقمرايب-
 ,4مجع إطم٤مدي٨م اًمتل ذيمر اًمدارىمٓمٜمل اظمتال ًوم٤م ومٞمٝم٤م قمـ قمقف إقمرايب ،وخترجيٝم٤م
ودراؾمتٝم٤م-
 ,5سمٞم٤من رشمٌ٦م قمقف إقمرايب ُمـ طمدي٨م اجلرح واًمتٕمديؾ-
 ,6احلٙمؿ قمغم شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ُمع ذيمر أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ-
حدّد البخح:
ُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدم يتٌلم أن اًمٌح٨م ؾمٞم٘متٍم ذم شمٜم٤موًمف قمغم إطم٤مدي٨م اًمتل أقم ّٚمٝم٤م
اًمدارىمٓمٜمل سم٤مٓظمتالف قمـ قمقف ذم يمت٤مسمف "اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م" ومال يدظمؾ ُم٤م
أقم ّٚم ُف همػم اًمدارىمٓمٜمل ُمـ اًمٕمٚمامء ،وٓ يدظمؾ يمذًمؽ ذم طمدود اًمٌح٨م اظمتالف قمقف إقمرايب
ُمع أىمراٟمف قمغم أطمد ؿمٞمقظمف ،وٓ آظمتالف قمغم أطمد شمالُمذشمف يم٤مظمتالف شمالُمذة ُهِمٞمؿ قمـ
ُهِمٞمؿ قمـ قمقف-
ميَج البخح:
يٕمتٛمد اًمٌح٨م ذم هذه اًمدراؾم٦م قمغم اعمٜمٝم٩م آٟمت٘م٤مئل اًمتحٚمٞمكم ًمألطم٤مدي٨م اًمتل أقم ّٚمٝم٤م
اًمدارىمٓمٜمل سم٤مٓظمتالف قمـ قمقف إقمرايب-
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خط٘ البخح:
وىمد رؾمٛم٧م ظمٓم٦م اًمٌح٨م قمغم ُم٤م ي٠ميت:
اعم٘مدُم٦م :شمِمتٛمؾ قمغم قمغم أمهٞم٦م اًمٌح٨م ،وُمِمٙمٚمتف ،وأهداومف ،وطمدوده ،وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م،
وظمٓمتف-
اًمٗمّمؾ إول :اًمدراؾم٦م اًمٜمٔمري٦م ،وومٞمف صمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م:
اعمٌح٨م إولُ :مدظمؾ خمتٍم إمم اًمتٕمريػ سمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؾ وُمٙم٤مٟمتف-
اعمٌح٨م اًمث٤مين :شمرمج٦م خمتٍمة ًمٚمدارىمٓمٜمل-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :شمرمج٦م خمتٍمة ًمٕمقف إقمرايب-
اًمٗمّمؾ اًمث٤مين :اًمدراؾم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ،وومٞمف َخً٦م ُمٌ٤مطم٨م:
اعمٌح٨م إول :احلدي٨م إول-
اعمٌح٨م اًمث٤مين :احلدي٨م اًمث٤مين-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :احلدي٨م اًمث٤مًم٨م-
اعمٌح٨م اًمراسمع :احلدي٨م اًمراسمع-
اعمٌح٨م اخل٤مُمس :احلدي٨م اخل٤مُمس-
اخل٤ممت٦م :وشمِمتٛمؾ قمغم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت-
اًمٗمٝم٤مرس اًمالزُم٦م-
واهلل شمٕم٤ممم أؾم٠مًمف اًمٕمقن واًمًدادْ ،
وأن يتج٤موز قمـ اًمزًمؾ ،وأن يرزىمٜمل اإلظمالص،
وطمًـ اًم٘مّمد ،إٟمف وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف-


3:3
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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الفصل األّل
الدزاض٘ اليظسٓ٘
ّفُٔ ثالث٘ مباحح:
املبخح األّل :مدخل خمتصس إىل التعسٓف بعله العلل ّمهاىتُ.
اؿمؽمط أهؾ اًمٕمٚمؿ ذوـم ً٤م ذم ىمٌقل احلدي٨مُ ،مٜمٝم٤م :اٟمتٗم٤مء اًمٕمٚم٦م اًم٘م٤مدطم٦م ،واًمٕمٚم٦م قمٜمدهؿ
ُمٌح٨م دىمٞمؼ ُمٖم٤مير عمٌح٨م اجلرح واًمتٕمديؾ< إذ إن اًمٕمٚم٦م شمتٓمرق إمم اإلؾمٜم٤مد اًمذي رضم٤مًمف صم٘م٤مت
اجل٤مُمع ذوط اًمّمح٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٔم٤مهر( ،)3ومٕمغم هذا ٓ يًٛمك احلدي٨م اعمٜم٘مٓمع ُمث ً
ال ُمٕمٚمقًٓ،
وٓ احلدي٨م اًمذي راويف جمٝمقل ُمٕمٚمقًٓ أو وٕمٞمٗم ً٤م ،وإٟمام يًٛمك ُمٕمٚمقًٓ إذ آل أُمره إمم رء ُمـ
ذًمؽ ُمع يمقٟمف فم٤مهر اًمًالُم٦م ُمـ ذًمؽ ،وذم هذا رد قمغم ُمـ زقمؿ أن اعمٕمٚمقل يِمٛمؾ يمؾ
ُمردود(-)4
إذ ًا وم٤مًمٕمٚم٦م قمٜمدهؿ شمٙمقن ذم أطم٤مدي٨م اًمث٘م٤مت اًمتل فم٤مهره٤م اًمًالُم٦م ًمٞمس ًمٚمجرح ومٞمٝم٤م
ُمدظمؾ ،وطمدي٨م اعمجروح ؾم٤مىمط واه ،وقمٚم٦م احلدي٨م شمٙمثر ذم أطم٤مدي٨م اًمث٘م٤مت أن حيدصمقا
سمحدي٨م ًمف قمٚم٦م ،ومٞمخٗمك قمٚمٞمٝمؿ قمٚمٛمف ،ومٞمّمػم احلدي٨م ُمٕمٚمقٓ ً(-)5
وئمٝمر مم٤م شم٘مدم دىم٦م هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ ضمقاٟم٥مُ ،مٜمٝم٤م :اخلٗم٤مء مم٤م يم٤من ؾمٌٌ ً٤م ذم وىمقع اخلٓم٠م ُمـ
اًمث٘م٤مت سم٤مًمتحدي٨م سم٠مطم٤مدي٨م هل٤م قمٚم٦م مل شمتٌلم هلؿ -وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر أن اعمتٙمٚمٛملم ذم هذا اًمٕمٚمؿ
هؿ ضمٝم٤مسمذة قمٚمامء احلدي٨م وٟم٘م٤مده اعمتٌحريـ ومٞمف< ًمذا ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ :واحلج٦م ومٞمف قمٜمدٟم٤م
احلٗمظ ،واًمٗمٝمؿ ،واعمٕمروم٦م ٓ همػم(-)6
ىم٤مل احل٤مومظ :وهذا اًمٗمـ أهمٛمض أٟمقاع احلدي٨م وأدىمٝم٤م ُمًٚمٙم٤م ،وٓ ي٘مقم سمف إٓ ُمـ ُمٜمحف
اهلل شمٕم٤ممم ومٝم ًام هم٤ميّم ً٤م ،وإـمالقم ً٤م طم٤موي ً٤م ،وإدرايم ً٤م عمراشم٥م اًمرواة ،وُمٕمروم ً٦م صم٤مىمٌ٦م ،وهلذا مل يتٙمٚمؿ ومٞمف

( )3قمٚمقم احلدي٨مٓ ،سمـ اًمّمالح ،دار اعمٕم٤مرف (ص-)47; :
( )4اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالحً ،مٚمح٤مومظ اسمـ طمجر ،قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م (-)932 .4
(ُ )5مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨مٕ ،يب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (ص-)334 :
(ُ )6مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م (ص-)335 :
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إٓ أومراد أئٛم٦م هذا اًمِم٠من وطمذاىمٝمؿ وإًمٞمٝمؿ اعمرضمع ذم ذًمؽ< عم٤م ضمٕمؾ اهلل ومٞمٝمؿ ُمـ ُمٕمروم٦م ذًمؽ،
وآـمالع قمغم همقاُمْمف دون همػمهؿ ممـ مل يامرس ذًمؽ(-)3
وُمٜمٝم٤م :أٟمف ًمٞمس يمؾ قمٚم٦م شم٘مدح ذم ىمٌقل احلدي٨م ،ومٛمـ اًمٕمٚمؾ ُم٤م ًمٞمس سم٘م٤مدح< يمام يقضمد
ُمث ً
ال ُمـ طمدي٨م ُمدًمس سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م ،وم٢من ذًمؽ قمٚم٦م شمقضم٥م اًمتقىمػ قمـ ىمٌقًمف ،وم٢مذا وضمد ُمـ ـمريؼ
أظمرى ىمد سح سم٤مًمًامع شمٌلم أن اًمٕمٚم٦م همػم ىم٤مدطم٦م(-)4
وأُم٤م سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٕمٚم٦م ًمٖم ً٦م ومٚمٙمٚمٛم٦م " َقم َّؾ" صمالصم٦م أصقل صحٞمح٦م :أطمده٤م :شمٙمرر أو شمٙمرير،
وم٤مًم َٕم َٚم ٌؾ هل اًمنمسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وأظمر :قم٤مئؼ يٕمقق< يم٘مقهلؿً :مٚمدهر ِقم َٚمؾ -واًمث٤مًم٨م :وٕمػ ذم
اًمٌمء ،ومٞم٘م٤مل :اًمٕمٚم٦م اعمرض وص٤مطمٌٝم٤م ُمٕمتؾ( ،)5وهذا اعمٕمٜمك أىمرب اعمٕم٤مين ًم٘مقًمٜم٤م (اًمٕمٚم٦م ذم
احلدي٨م)-
واحلدي٨م اعمٕم ّؾ اصٓمالطم ً٤م :ظمؼم فم٤مهره اًمًالُم ُ٦م ُاـمٚمع ِ
ِ
اًمتٗمتٞمش قمغم ىم٤مدح(-)6
ومٞمف سمٕمد
َ
ُ
ُ
ٌ


( )3اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح (-)933 .4
( )4اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح ()969 .4
(ُ )5م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مٕ ،محد سمـ وم٤مرس ،دار اًمٗمٙمر (-)34 .6
( )6اًمٜمٙم٧م اًمقومٞم٦م سمام ذم ذح إًمٗمٞم٦مً ،مؼمه٤من اًمديـ اًمٌ٘م٤مقمل ،قم٤ممل اًمٙمت٥م (-)723 .3
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املبخح الجاىٕ
تسمج٘ خمتصسٗ لدازقطين

()1

اؾمٛمف :قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي ،أسمق احلًـ اًمدارىمٓمٜمل( ،)4اًمِم٤مومٕمل ُمذهٌ ً٤م،
اًمٌٖمدادي سمٚمد ًا-
ُمقًمده :وًمد ذم اخل٤مُمس ُمـ ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة ،ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصمامئ٦م-
ٟمِم٠مشمف ورطمالشمف :اقمتٜمك سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمٜمذ صٖمره ،واهتؿ يمثػم ًا سمٛمج٤مًمس احلدي٨م ،وشمردد
قمٚمٞمٝم٤م يمثػم ًا ،ووهٌف اهلل ىمقة احلٗمظ واًمٗمٝمؿ< طمتك أٟمف حيٗمظ إطم٤مدي٨م اًمٙمثػمة ُمـ أول ؾمامقمف
هل٤م-
دأب قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ طمتك ص٤مر اعمرضمع إًمٞمف ذم أطمقال اًمرواة ،وأؾمامء اًمرضم٤مل ،واًمرواي٦م،
ُمع شمٌحره ذم قمٚمٛمل اًم٘مراءات ،واًمٗم٘مف-
رطمؾ إمم اًمٙمقوم٦م ،واًمٌٍمة ،وواؾمط ،وشمٜمٞمس ،واًمِم٤مم ،وُمٍم ،وهمػمه٤م-
ؾمٛمع ُمـ ظمٚمؼ ٓ حيّمقنُ ،مٜمٝمؿ :أسمق اًمٕمٌ٤مس اسمـ ُقم٘مدة ،وأسمق ؾمٝمؾ اًم٘مٓم٤من ،وحيٞمك سمـ
ص٤مقمد وهمػمهؿ اًمٙمثػم ،يمام أظمذ قمٚمٞمف اًمٕمٚمؿ مج٤مقم٦م يمثػمون ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٠ميب سمٙمر اًمؼمىم٤مين،
ومحزة اًمًٝمٛمل ،وقمٌد اًمٖمٜمل إزدي ،وهمػمهؿ-
صمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف :ىم٤مل احل٤ميمؿ" :ص٤مر اًمدارىمٓمٜمل أوطمد قمٍمه ذم احلٗمظ واًمقرع ،وإُم٤مُم ً٤م
ذم اًم٘مراء واًمٜمحقيلم"-
وىم٤مل قمٌد اًمٖمٜمل إزديُ :م٤م شمٙمٚمؿ أطمد قمغم احلدي٨م وقمٚمٚمف أطمًـ ُمـ يمالم صمالصم٦م :قمكم
سمـ اعمديٜمل ،وُمقؾمك سمـ ه٤مرون ،وقمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل-
وىم٤مل اخل ٓمٞم٥م :يم٤من ومريد قمٍمه ،وىمريع دهره ،وٟمًٞم٩م وطمده ،وإُم٤مم وىمتف ،اٟمتٝمك إًمٞمف
قمٚمؿ إصمر واعمٕمروم٦م سمٕمٚمؾ احلدي٨م ،وأؾمامء اًمرضم٤مل وأطمقال اًمرواةُ ،مع اًمّمدق وإُم٤مٟم٦م ،واًمٗم٘مف
( )3شمرمجتف :شم٤مريخ سمٖمداد ( ،)6:9 .35ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل ،دار اًمرؾم٤مًم٦م ( ،)66; .38شم٤مريخ دُمِمؼٓ ،سمـ قمً٤ميمر،
دار اًمٗمٙمر (-);5 .65
( )4سمٗمتح اًمدال واًمراء ووؿ اًم٘م٤مف وؾمٙمقن اًمٓم٤مءٟ ،مًٌ٦م إمم دار اًم٘مٓمـ حمٚم٦م يمٌػمة سمٌٖمداد ،يٜمٔمر :إٟمً٤مب ًمٚمًٛمٕم٤مين ،دار
اًمٗمٙمر ( ،)495 .7وومٞم٤مت إقمٞم٤منٓ ،سمـ ظمٚمٙم٤من ،دار ص٤مدر (-)4;: .5
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واًمٕمداًم٦م ،وىمٌقل اًمِمٝم٤مدة ،وصح٦م آقمت٘م٤مد وؾمالُم٦م اعمذه٥م ،وآوٓمالع سمٕمٚمقم ؾمقى قمٚمؿ
احلدي٨م-
ووم٤مشمف :شمقذم

شمٕم٤ممم ذم ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م َخس وصمامٟملم وصمالصمامئ٦م ،وىمد سمٚمغ اًمراسمٕم٦م

واًمثامٟملم-
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املبخح الجالح
تسمج٘ خمتصسٗ لعْف األعسابٕ()1

اؾمٛمف :قمقف سمـ أسمك َمجٞمٚم٦م اًمٕمٌدي -واؾمؿ أيب َمجٞمٚم٦م :سمٜمدوي٦م ،وىمٞمؾ :رزيٜم٦مِ ْ ،
اهل ْجري ،أسمق
َ
َْ
َؾمٝمؾ اًمٌٍمي ،اعمٕمروف سم٤مٕقمرايب ومل يٙمـ أقمراسمٞم ً٤م سمؾ هق وم٤مرد ،ىمٞمؾ ًُم٘م٥م سم٤مٕقمرايب< ٕن
أُمف ضم٤مءت سمف ومًٙمٜمقا دار ًا ًمٞمس وراءه٤م دار ومًٛمل أقمراسمٞم ً٤م-
ُمقًمده :ؾمٜم٦م ؾمتلم أو إطمدى وؾمتلم-
ؾمٛمع ُمـ يمٌ٤مر اًمت٤مسمٕملم يم٠ميب رضم٤مء اًمٕمٓم٤مردي ،واحلًـ ،واسمـ ؾمػميـ ،وهمػمهؿ-
وروى قمٜمف اًمثقري ،واسمـ اعمٌ٤مرك ،وحيٞمك اًم٘مٓم٤من ،وؿمٕمٌ٦م ،وهمػمهؿ ُمـ يمٌ٤مر أهؾ
احلدي٨م< مم٤م يدل قمغم ُمٙم٤مٟمتف قمٜمدهؿ ،أظمرج ًمف أصح٤مب اًمٙمت٥م اًمًت٦م-
ُمتٗمؼ قمغم شمقصمٞم٘مف ،يمثػم احلدي٨م ،ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ يرومع أُمره" :إٟمف ًمٞمجلء قمـ احلًـ سمٌمء
ُم٤م جيلء سمف أطمد" < وذًمؽ ٕن قمقف أؾمـ شمالُمذة احلًـ< وًمذا قمده احل٤مومظ ذم اعمرشمٌ٦م اًمً٤مدؾم٦م
ذم "شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ،وهؿ ُمـ مل يثٌ٧م هلؿ ًم٘م٤مء أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

-

ورُمل سم٤مًمتِمٞمع واًم٘مدر ًمٙمـ اطمتٛمٚمقه ًمّمدىمف ومٙم٤من ي٘م٤مل ًمف :قمقف اًمّمدوق-
ُ
ىم٤مل ُمًٚمؿ :وإذا وازٟم٧م سملم إىمران يم٤مسمـ قمقن وأيقب ُمع قمقف وأؿمٕم٨م احلٛمراين،
ومه٤م ص٤مطمٌ٤م احلًـ واسمـ ؾمػميـ يمام أن سمـ قمقن وأيقب ص٤مطمٌ٤ممه٤م ،وضمدت اًمٌقن سمٞمٜمٝمام وسملم
هذيـ سمٕمٞمدا ذم يمامل اًمٗمْمؾ وصح٦م اًمٜم٘مؾ وإن يم٤من قمقف وأؿمٕم٨م همػم ُمدومققملم قمـ صدق
وأُم٤مٟم٦م-
ووم٤مشمف :شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م أو ؾمٌع وأرسمٕملم سمٕمد اعم٤مئ٦م-
( )3شمرمجتف :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمً ،مٚمٌخ٤مري ،دار اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ( ،)7: .9اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ ،دار اعمٕم٤مرف
اًمٕمثامٟمٞم٦م (ُ ،)37 .9م٘مدُم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ ،عمًٚمؿ ،دار اًمؽماث اًمٕمريب ( ،)8 .3اًمث٘م٤متٓ ،سمـ طمٌ٤من ،دار اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م
( ،)4;8 .9اعمًتخرج ُمـ يمت٥م اًمٜم٤مس ًمٚمتذيمرةٓ ،سمـ ُمٜمدة ،وزارة اًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٌحريـ ( ،)585 .5اعم١مشمٚمػ
واعمختٚمػٓ ،سمـ اًم٘مٞمناين ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (ص ،)378 :هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤متً ،مٚمٜمقوي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
( ،)62 .4هتذي٥م اًمٙماملً ،مٚمٛمزي ،دار اًمرؾم٤مًم٦م ( ،)659 .44هتذي٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر ،دار اًمٗمٙمر (،)36: .:
شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر ،دار اًمرؿمٞمد (ت-)7437
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الفصل الجاىٕ
الدزاض٘ التطبٔكٔ٘
ّفُٔ مخط٘ مباحح:
املبخح األّل :اذتدٓح األّل:
وؾم ِئؾ قمـ طمدي٨م َقمً َٕمس سمـ ؾمالُم٦م ،قمـ قمثامن ،أٟمف ؾم٠مًمف قمـ ؾمقرة إٟمٗم٤ملِ :مل َ َمل
ُ
ُيٙمتَ٥م سمٞمٜمٝم٤م وسملم سمراءة :سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ؟
وم٘م٤مل :يرويف قمقف إقمرايب ،واظمتٚمػ قمٜمف< ومرواه ُمقؾمك سمـ هالل اًمٕمٌدي ،قمـ قمقف،
قمـ قمًٕمس سمـ ؾمالُم٦م ،قمـ قمثامن-
وظم٤مًمٗمف حيٞمك اًم٘مٓم٤من ،واسمـ ُقمٚمٞم٦م ،وهمٜمدر ،واسمـ أيب قمدي ،ومرووه قمـ قمقف ،قمـ يزيد
اًمٗم٤مرد ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،قمـ قمثامن ،وهق اًمّمقاب(-)3
أّالً :ختسٓج اذتدٓح:
روى هذا احلدي٨م قمقف واظمتٚمػ قمٜمف قمغم وضمٝملم:
اًمقضمف إول :قمـ قمقف ،قمـ قمًٕمس سمـ ؾمالُم٦م ،قمـ قمثامن -
أظمرج هذا اًمقضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم "إومراد" يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ اسمـ ـم٤مهر اعم٘مدد ذم
"أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد" ( .383 .3ح-)425
اًمقضمف اًمث٤مين :قمـ قمقف ،قمـ يزيد اًمٗم٤مرد ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،قمـ قمثامن -
رواه قمـ قمقف مج٤مقم٦م ذيمر ُمٜمٝمؿ اًمدارىمٓمٜمل أرسمٕم٦م:
,

حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من :أظمرج طمديثف أمحد (.67; .3ح;; ،)5واسمـ ؿمٌ٦م ذم "شم٤مريخ
اعمديٜم٦م" ( ،)3273.5واًمؽمُمذي (.345 .7ح ،)52:8واًمٜمً٤مئل ذم "اًمٙمؼمى" (.9
.475ح ،)9;75وذم "ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن (ص.:6ح ،)54واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم
"شمٗمًػمه" ( ،);: .3وأسمق سمٙمر سمـ أيب داود ذم "اعمّم٤مطمػ" (ص ،)336 :واًمٜمح٤مس ذم
"اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ" (ص ،)699 :وًمٗمٔمف :قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،ىم٤مل :ىمٚم٧م ًمٕمثامن سمـ قمٗم٤من:

( )3اًمٕمٚمؾ اًمقاردةً ،مٚمدارىمٓمٜمل ،دار ـمٞمٌ٦م (-)498.65 .5
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ُم٤م محٚمٙمؿ أن قمٛمدشمؿ إمم إٟمٗم٤مل ،وهل ُمـ اعمث٤مين وإمم سمراءة ،وهل ُمـ اعمئلم وم٘مرٟمتؿ سمٞمٜمٝمام
ومل شمٙمتٌقا سمٞمٜمٝمام ؾمٓمر (سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ) وووٕمتٛمقه٤م ذم اًمًٌع اًمٓمقلُ ،م٤م
محٚمٙمؿ قمغم ذًمؽ؟ وم٘م٤مل قمثامن :يم٤من رؾمقل اهلل ط مم٤م ي٠ميت قمٚمٞمف اًمزُم٤من وهق يٜمزل قمٚمٞمف
اًمًقر ذوات اًمٕمدد ،ومٙم٤من إذا ٟمزل قمٚمٞمف اًمٌمء دقم٤م سمٕمض ُمـ يم٤من يٙمت٥م ومٞم٘مقل :وٕمقا
ه١مٓء أي٤مت ذم اًمًقرة اًمتل يذيمر ومٞمٝم٤م يمذا ويمذا وإذا ٟمزًم٧م قمٚمٞمف أي٦م ومٞم٘مقل :وٕمقا
هذه أي٦م ذم اًمًقرة اًمتل يذيمر ومٞمٝم٤م يمذا ويمذا ،ويم٤مٟم٧م إٟمٗم٤مل ُمـ أوائؾ ُم٤م ٟمزًم٧م
سم٤معمديٜم٦م ويم٤مٟم٧م سمراءة ُمـ آظمر اًم٘مرآن ويم٤مٟم٧م ىمّمتٝم٤م ؿمٌٞمٝم٦م سم٘مّمتٝم٤م ومٔمٜمٜم٧م أهن٤م ُمٜمٝم٤م،
وم٘مٌض رؾمقل اهلل ط ومل يٌلم ًمٜم٤م أهن٤م ُمٜمٝم٤م ،ومٛمـ أضمؾ ذًمؽ ىمرٟم٧م سمٞمٜمٝمام ومل أيمت٥م سمٞمٜمٝمام
ؾمٓمر (سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ) ،ومقوٕمتٝم٤م ذم اًمًٌع اًمٓمقل-
,

إؾمامقمٞمؾ سمـ ُقمٚمٞم٦م :أظمرج طمديثف أمحد ( .74; .3ح;; )6سمٛمثؾ ًمٗمظ حيٞمك-

,

ُهمٜمْدر حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر :أظمرج طمديثف أمحد (.67; .3ح;; ،)5واسمـ ؿمٌ٦م ذم "شم٤مريخ
اعمديٜم٦م" ( ،)3273.5واًمؽمُمذي (.345 .7ح ،)52:8واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم
"شمٗمًػمه" ( ،);: .3وأسمق سمٙمر سمـ أيب داود ذم "اعمّم٤مطمػ" (ص )336 :سمٛمثٚمف-

,

حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أيب قمدي :أظمرج طمديثف اًمؽمُمذي (.345 .7ح ،)52:8واسمـ
ضمرير اًمٓمؼمي ذم "شمٗمًػمه" ( ،);: .3وأسمق سمٙمر سمـ أيب داود ذم "اعمّم٤مطمػ" (ص:
 )336سمٛمثٚمف-

ورواه قمـ قمقف أيْم ً٤م ممـ مل يذيمرهؿ اًمدارىمٓمٜمل:
,

ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م :أظمرج طمديثف أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ّ
ؾمالم ذم "ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن"
(ص ،)47:وأسمق داود (.;2.4ح )9:9سمٛمثٚمف-

,

ُهِمٞمؿ سمـ سمِمػم :أظمرج طمديثف أسمق داود (.;2.4ح ،)9:8واجلّم٤مص ذم "أطمٙم٤مم
اًم٘مرآن" ( )32 .3سمٛمثٚمف دون ًمٗمظ :ومقوٕمتٝم٤م ذم اًمًٌع اًمٓمقال-

,

ؾمٝمؾ سمـ يقؾمػ :أظمرج طمديثف اًمؽمُمذي (.345 .7ح ،)52:8واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم
"شمٗمًػمه" ( ،);: .3وأسمق سمٙمر سمـ أيب داود ذم "اعمّم٤مطمػ" (ص )336 :سمٛمثٚمف-
3::
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قمٌد اهلل سمـ ُمحران احلٛمراين :أظمرج طمديثف اًمٓمح٤موي "ُمِمٙمؾ أصم٤مر" (.342.3
ح )353سمٛمثٚمف-

,

قمثامن سمـ اهلٞمثؿ اعم١مذن :أظمرج طمديثف اسمـ طمٌ٤من (.453 .3ح )65سمٛمثٚمف-

,

أؿمٕم٨م سمـ قمٌد اهلل :اظمرج طمديثف اًمٓمؼماين ذم "إوؾمط" (.54: .9ح )985:سمٛمثٚمف،
دون ًمٗمٔم٦م :ومقوٕمتٝم٤م ذم اًمًٌع اًمٓمقال-

,

َه ْق َذة سمـ ظمٚمٞمٗم٦م :أظمرج طمديثف اًمٓمح٤موي ذم "ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر"
(.423.3ح ،)33;7واحل٤ميمؿ (.443 .4ح ،)4:97وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "ُمٕمروم٦م
اًمّمح٤مسم٦م" (.94 .3ح ،)4:4واًمٌٞمٝم٘مل ذم "ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر" (.586 .4
ح; )527سمٛمثٚمف-

,

َروح سمـ ُقمٌ٤مدة :أظمرج طمديثف احل٤ميمؿ (.452.4ح )5494سمٛمثٚمف ،دون ًمٗمٔم٦م :ومقوٕمتٝم٤م
ذم اًمًٌع اًمٓمقال-

,

إؾمح٤مق إزرق :أظمرج طمديثف اًمٌٞمٝم٘مل ( .627 .5ح )4633سمٛمثٚمف-
مجٞمٕمٝمؿ ,اًمثالصم٦م قمنم راوي ً٤م ,قمـ قمقف ،قمـ يزيد اًمٗم٤مرد ،ىم٤مل :ىم٤مل ًمٜم٤م اسمـ قمٌ٤مس:

ىمٚم٧م ًمٕمثامن سمـ قمٗم٤من---احلدي٨م-
ثاىٔاً :بٔاٌ أحْال السّاٗ عً املداز:
رواة اًمقضمف إول:
ُ ,مقؾمك سمـ ِهالل اًم َٕم ٌْدي :أسمق قمٛمران اًمٌٍمي-
جمٝمقل احل٤مل< ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ جمٝمقل ،ىم٤مل احل٤مومظ :أي :اًمٕمداًم٦م-
ويمذًمؽ وصٗمف سم٤مجلٝم٤مًم٦م اًمدارىمٓمٜمل-
وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ٓ :يّمح طمديثف ،وٓ يت٤مسمع قمغم طمديثف-
وىم٤مل اسمـ قمدي :أرضمق أٟمف ٓ سم٠مس سمف-

;3:
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ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من :وهذا ُمـ أيب أمحد ىمقل صدر قمـ شمّمٗمح رواي٤مت هذا اًمرضمؾ ٓ ،قمـ
ُمٌ٤مذة ٕطمقاًمف ،وم٤محلؼ ومٞمف أٟمف مل شمثٌ٧م قمداًمتف(-)3
رواة اًمقضمف اًمث٤مين:
,

حيٞمك اًم٘مٓم٤من :أسمق ؾمٕمٞمد اًمٌٍمي(ع)-
صم٘م٦م ُمت٘مـ طم٤مومظ إُم٤مم ىمدوة ،ىم٤مل أمحدُ :م٤م رأي٧م ُمثٚمف(-)4

,

اسمـ ُقم َٚم َّٞم٦م :إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ إؾمدي ُمقٓهؿ(ع)-
صم٘م٦م طم٤مومظ< ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ :إًمٞمف اعمٜمتٝمك ذم اًمتثٌ٧م سم٤مًمٌٍمة(-)5

,

ُهمٜمْدَ ر :حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اهلذزم ُمقٓهؿ ،أسمق قمٌد اهلل اًمٌٍمي(ع)-
صم٘م٦م< ىم٤مل اسمـ ُمٕملم :أراد سمٕمْمٝمؿ أن خيٓمئف ومٚمؿ ي٘مدر ،ويم٤من ُمـ أصح اًمٜم٤مس يمت٤مسم ً٤م(-)6

,

اًمً َٚمٛمل ،أسمق قمٛمرو اًمٌٍمي (ع)-
اسمـ أيب قمدي :حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أيب قمدي ُّ
صم٘م٦م< وصم٘مف أسمق طم٤مشمؿ ،واًمٜمً٤مئل ،واسمـ ؾمٕمد ،وهمػمهؿ(-)7

,

ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م :اًمٗمزاري ،أسمق قمٌد اهلل اًمٙمقذم(ع)-
صم٘م٦م طم٤مومظ< ىم٤مل أمحد :صمٌ٧م طم٤مومظ ُم٤م يم٤من أطمٗمٔمف(-)8

,

اًمً َٚمٛمل ،أسمق ُمٕم٤موي٦م ،اًمقاؾمٓمل(ع)-
ُه َِمٞمؿ سمـ سمِمػمُّ :
صم٘م٦م صمٌ٧م< وصم٘مف اًمٕمجكم ،وأسمق طم٤مشمؿ ،واسمـ ؾمٕمد ،وهمػمهؿ(-)9

( )3شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)388 .:اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ،اًمٕم٘مٞمكم ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (ُ ،)392 .6مقؾمققم٦م أىمقال أيب احلًـ
اًمدارىمٓمٜمل ذم رضم٤مل احلدي٨م وقمٚمٚمف ،جمٛمققم٦م ُم١مًمٗملم ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ( ،)896 .4اًمٙم٤مُمؾٓ ،سمـ قمدي ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (.:
; ،)8سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤ممٓ ،سمـ اًم٘مٓم٤من ،دار ـمٞمٌ٦م ( ،)546 .6اًمتٚمخٞمص احلٌػمٓ ،سمـ طمجرُ ،م١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦م (.4
-)72:
( )4شمرمجتف :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( ،)498.:هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)54;.53هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)3;2.33
( )5شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)376.4هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)4;.5هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)463.3
( )6شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)443.9هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)7.47هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (;-):6.
( )7شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( )3:8.9هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)543.46هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (;-)34.
( )8شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)494.:هتذي٥م اًمٙمامل ( )625.49هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)::.32
( )9شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ (; ،)337.هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)4:5.52هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)75.33

3;2
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

,

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

ؾمٝمؾ سمـ يقؾمػ :إٟمامـمل ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٌٍمي(خ -)6
صم٘م٦م< وصم٘مف حيٞمك ،واًمٜمً٤مئل ،واًمدارىمٓمٜمل ،وهمػمهؿ(-)3

,

قمٌد اهلل سمـ ُمحران احلٛمراين :اًم٘مرر ُمقٓهؿ ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٌٍمي( -ظم٧م م د س)
صدوق خيٓمئ ىمٚمٞمالً< وصٗمف سم٤مًمّمدوق اسمـ ُمٕملم وأسمق طم٤مشمؿ ،وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم
"اًمث٘م٤مت" وىم٤مل :خيٓمئ(-)4

,

قمثامن سمـ اهلٞمثؿ اعم١مذن :اًمٕمٌدي ،أسمق قمٛمرو اًمٌٍمي (خ د)-
صم٘م٦م شمٖمػم سمآظمرة< أظمرج ًمف اًمٌخ٤مري  ,ذم أرسمٕم٦م قمنم ُمقوٕم ً٤م  ,وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم
"اًمث٘م٤مت"(-)5

,

أؿمٕم٨م سمـ قمٌد اهلل :وي٘م٤مل :اسمـ قمٌد اًمرمحـ اخلراؾم٤مين ،اًمًجًت٤مين ؾمٙمـ اًمٌٍمة( -د)
صم٘م٦م< وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ،وأسمق داود ،وهمػممه٤م(-)6

,

َه ْقذة سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اًمث٘مٗمل ،أسمق إؿمٝم٥م اًمٌٍمي ،إصؿ( -ق)-
صدوق< ىم٤مًمف أسمق طم٤مشمؿ ،وىم٤مل اًمٜمً٤مئلً :مٞمس سمف سم٠مس ،وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم "اًمث٘م٤مت"(-)7

,

َروح سمـ ُقمٌ٤مدة :سمـ اًمٕمال اًم َ٘م ْٞمز ،أسمق حمٛمد اًمٌٍمي(ع)-
صم٘م٦م< وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ،واسمـ ؾمٕمد ،واًمٌزار ،وهمػمهؿ(-)8

,

إؾمح٤مق إزرق :إؾمح٤مق سمـ يقؾمػ اعمخزوُمل ،اعمٕمروف سم٤مٕزرق ،أسمق حمٛمد( -ع)-
صم٘م٦م< وصم٘مف أمحد ،واسمـ ُمٕملم ،واًمٕمجكم ،وهمػمهؿ(-)9

( )3شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)427 .6هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)435 .34هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ()47; .6
( )4شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)63 .7اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( ،)554 .:هتذي٥م اًمٙمامل (-)653 .36
( )5شمرمجتف :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( ،)675 .:هتذي٥م اًمٙمامل (; ،)724 .3هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)365 .9
( )6شمرمجتف :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( ،)85 .8هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)496 .5هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)578 .3
( )7شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ (; ،)33: .اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( ،)7;2 .9هتذي٥م اًمٙمامل (-)542 .52
( )8شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)6;:.5هتذي٥م اًمٙمامل (; ،)45:.هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)475.5
( )9شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)45:.4هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)6;8.4هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)447.3

3;3
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

ثالجاً :اليظس يف االختالف:
مم٤م شم٘مدم يتْمح أٟمف اظمتٚمػ قمغم قمقف إقمرايب قمغم وضمٝملم ،وئمٝمر زم رضمح٤من اًمقضمف
اًمث٤مين< عم٤م ي٠ميت:
 ,3رواي٦م قمدد ُمـ اًمث٘م٤مت هلذا اًمقضمف وُمٜمٝمؿ ُمـ هق ُمقصقف سم٤محلٗمظ وآشم٘م٤من يم٤مسمـ
اًم٘مٓم٤من واسمـ ُقمٚمٞم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ ،وٓ يداٟمٞمٝمؿ ذم احلٗمظ وآشم٘م٤من ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وهق ُمقؾمك
سمـ هالل< سمؾ هق جمٝمقل احل٤مل-
 ,4أن رواة اًمقضمف اًمث٤مين قمدد يمثػم سمٚمٖمقا صمالصم٦م قمنم راوي ً٤م ظم٤مًمٗمٝمؿ راوي واطمد< واًمٕمدد أومم
سم٤محلٗمظ ُمـ اًمقاطمد( ،)3وشمٗمرد راوي واطمد سم٤مًمقضمف اعمخ٤مًمػ-
وىمد رضمح اًمدارىمٓمٜمل اًمقضمف اًمث٤مين< وم٘م٤مل :وهق اًمّمقاب(-)4
وىم٤مل قمـ اًمقضمف إول :همري٥م ُمـ طمدي٨م قمقف قمـ قمًٕمس شمٗمرد سمف ُمقؾمك سمـ هالل
وهمػمه يرويف قمـ قمقف قمـ يزيد اًمٗم٤مرد قمـ اسمـ قمٌ٤مس(-)5
زابعاً :اذتهه عل ٙاذتدٓح:
احلدي٨م ُمـ وضمٝمف اًمراضمح صحٞمح< رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح إٓ يزيد اًمٗم٤مرد ومٚمٞمس ُمـ
رضم٤مهلام ،وىمد َوهؿ احل٤ميمؿ سم٘مقًمف :قمغم ذـمٝمام-
واظمتٚمٗمقا ذم يزيد اًمٗم٤مرد< أهق اسمـ هرُمز أم ٓ؟
ومذه٥م اسمـ ُمٝمدي وأمحد إمم أن يزيد اًمٗم٤مرد هق اسمـ هرُمز-
وذه٥م حيٞمك اًم٘مٓم٤من وأسمق طم٤مشمؿ إمم أهنام اصمٜم٤من-
وإىمرب ,واهلل أقمٚمؿ ,أٟمف اسمـ هرُمز-
ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب :طمدصمٜمل يزيد سمـ هرُمز وهق ُمـ اًمث٘م٤مت-
ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم ،وأسمق زرقم٦م-

( )3اظمتالف احلدي٨مً ،مٚمِم٤مومٕمل ،دار اًمقوم٤مء (ص-)389 :
( )4اًمٕمٚمؾ اًمقاردة (-)489.4:3 .3
( )5أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومرادٓ ،سمـ ـم٤مهر ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ( .383 .3ح-)425

3;4
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

وىم٤مل قمٜمف أسمق طم٤مشمؿ ٓ :سم٠مس سمف(-)3
واحلدي٨م طمًٜمف اًمؽمُمذي قمٜمد إظمراضمف ًمف ،واحل٤مومظ(-)4


( )3اجلرح واًمتٕمديؾ (;-)4;6 .
(ُ )4مقاوم٘م٦م اخلُ ْؼم اخلَ َؼمٓ ،سمـ طمجر ،دار اًمرؿمد (-)67 .3

3;5
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

املبخح الجاىٕ
اذتدٓح الجاىٕ

وؾم ِئؾ قمـ طمدي٨م ؾمٚمٞمامن سمـ ضم٤مسمر ،قمـ اسمـ ُمًٕمقد ،ىم٤ملَ " :شمٕم َّٚمٛمقا اًم ُ٘مرآن واًم َٗم ِ
رائض
َ
َ ُ
َ
ُ
ُ
و َقم ِّٚمٛمقه٤م اًمٜم٤مس ،وإِن ِ
اًمٕمٚمؿ َؾم ُٞم٘م ٌَض  "---احلَ َ
دي٨م-
ُ
وم٘م٤ملَ :يرويف َقمقف إَقمرايب واظمتُٚمِػ َقمٜمف< َومرواه َذيؽ سمـ َقمٌد اهلل ،و َقمٛمرو سمـ ُمحران
اًم ٌٍَمي ،قمـ َقمقف ،قمـ ُؾمٚمٞمامن سمـ ضم٤مسمرَ ،قمـ اسمـ َُمًٕمقد-
وهقذة ،قمـ َقمقف ،ىم٤ملَ :سم َٚم َٖمٜم٤م َقمـ ُؾمٚمٞمامن-
ورواه اسمـ اعمٌُ٤مرك ،و َأسمق ُأؾم٤مُم٦مَ ،
َ
وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل :قمـ َر ُضمؾَ ،قمـ ُؾمٚمٞمامن-
طمقصَ ،قمـ
ٗمٝمؿ اعمُثٜمَّك سمـ َسمٙمرَ ،ومرواه قمـ َقمقف ،قمـ ُؾمٚمٞمامن سمـ ضم٤مسمر ،قمـ َأيب إَ َ
وظم٤م ًَم ُ
َقمٌد اهلل-
ٗمٝمؿ اًم َٗمْمؾ سمـ َدهل َ ٍؿَ ،رواه قمـ َقمقف ،قمـ َؿمٝمر سمـ َطم َ
قؿم٥م ،قمـ َأيب ُهريرة-
وظم٤م ًَم ُ
واًم٘مقل ىمقل اسمـ اعمٌُ٤مرك وُمـ شم٤م َسم َٕم ُف(-)3
أّالً :ختسٓج اذتدٓح:
روى هذا احلدي٨م قمقف واظمتٚمػ قمٜمف قمغم أرسمٕم٦م أوضمف:
اًمقضمف إول :قمـ قمقف ،قمـ ُؾمٚمٞمامن سمـ ضم٤مسمر ،قمـ اسمـ ُمًٕمقد -
رواه قمـ قمقف مج٤مقم٦م ذيمر ُمٜمٝمؿ اًمدارىمٓمٜمل اصمٜملم:
,

َذيؽ سمـ قمٌد اهلل :أظمرج هذا اًمقضمف اًمٜمً٤مئل "اًمٙمؼمى" (.589 .:ح;،)869
وًمٗمٔمف" :شمٕمٚمٛمقا اًم٘مرآن ،وقمٚمٛمقه اًمٜم٤مس ،وشمٕمٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ ،وقمٚمٛمقه اًمٜم٤مس وشمٕمٚمٛمقا
اًمٗمرائض ،وقمٚمٛمقه٤م اًمٜم٤مس< وم٢مين اُمرؤ ُم٘مٌقض وإن اًمٕمٚمؿ ؾمٞمٜم٘مص طمتك خيتٚمػ آصمٜم٤من
ذم اًمٗمريْم٦م ومال جيدان ُمـ يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام"-

,

قمٛمرو سمـ ُمحران :أظمرج طمديثف اًمدارىمٓمٜمل (.365 .7ح ،)6325واًمقاطمدي ذم
"اًمتٗمًػم اًمقؾمٞمط" (.44 .4ح )423سمٛمثؾ ًمٗمظ ذيؽ-

( )3اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ( )948.9:.7و (-)4325.53.33

3;6
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

ورواه قمـ قمقف أيْم ً٤م ممـ مل يذيمرهؿ اًمدارىمٓمٜمل:
,

قمثامن سمـ اهلٞمثؿ :أظمرج طمديثف اًمدارُمل (.:5 .3ح )443سمٛمثٚمف وومٞمف زي٤مدة" :وشمٔمٝمر
اًمٗمتـ"-

,

اًمٜمي سمـ ُؿمٛمٞمؾ :أظمرج طمديثف اًمِم٤مر (.48: .4ح ،):64واحل٤ميمؿ (.6
.555ح )9;72سمٛمثٚمف وومٞمف زي٤مدة" :وشمٔمٝمر اًمٗمتـ"-

اًمقضمف اًمث٤مين :قمـ قمقف ،ىم٤ملَ :سم َٚم َٖمٜم٤م َقمـ ُؾمٚمٞمامن ،قمـ اسمـ ُمًٕمقد -
وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل :قمـ قمقف ،قمـ رضمؾ ،قمـ ؾمٚمٞمامن-
رواه قمـ قمقف مج٤مقم٦م ،ذيمر ُمٜمٝمؿ اًمدارىمٓمٜمل صمالصم٦م:
,

اسمـ ا ُعمٌ٤مرك :أظمرج طمديثف اًمٜمً٤مئل "اًمٙمؼمى" (.58: .:ح )86:2سمٛمثٚمف وومٞمف زي٤مدة:
"وشمٔمٝمر اًمٗمتـ"-

,

َأسمق ُأؾم٤مُم٦م مح٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م :أظمرج طمديثف اًمؽمُمذي (.6:6 .5ح ،)42;3واًمِم٤مر (.4
;.48ح ،):65واًمٌٞمٝم٘مل (.643 .34ح )34524وذم "اًمّمٖمرى" (.4
.575ح )4499سمٛمثٚمف وومٞمف زي٤مدة" :وشمٔمٝمر اًمٗمتـ"-

,

َهقذة سمـ ظمٚمٞمٗم٦م :أظمرج هذا اًمقضمف احل٤ميمؿ (.555 .6ح ،)9;73وأسمق قمٛمرو اًمداين ذم
"اًمًٜمـ اًمقاردة ذم اًمٗمتـ" (.7:7 .5ح ،)483واسمـ قمٌد اًمؼم ذم "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ
وومْمٚمف" (.7;; .3ح; ،)324وىم٤مل :قمـ رضمؾ ،سمٛمثٚمف-
ورواه قمـ قمقف أيْم ً٤م ممـ مل يذيمرهؿ اًمدارىمٓمٜمل:

,

قمٌد اًمقاطمد سمـ واصؾ :أظمرج طمديثف أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز (ص.75ح )625سمٛمثٚمف وومٞمف
زي٤مدة" :وشمٔمٝمر اًمٗمتـ"--

طمقص ،قمـ َقمٌد اهلل -
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :قمـ قمقف ،قمـ ُؾمٚمٞمامن سمـ ضم٤مسمرَ ،قمـ َأيب إَ َ
,

اعمثٜمك سمـ سمٙمر :أظمرج طمديثف أسمق يٕمغم اعمقصكم (.663 .:ح ،)724:واًمٌٞمٝم٘مل (.34
.644ح )34525وذم "ؿمٕم٥م اإليامن" (.475 .4ح )388:سمٛمثٚمف-
اًمقضمف اًمراسمع :قمـ قمقف ،قمـ َؿمٝمر سمـ َطم َ
قؿم٥مَ ،قمـ َأيب ُهريرة -
3;7

جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

,

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

اًمٗمْمؾ سمـ َد ْهلؿ :أظمرج طمديثف اًمؽمُمذي (.6:6 .5ح )42;3خمتٍم ًا سمٚمٗمظ " :شمٕمٚمٛمقا
اًم٘مرآن واًمٗمرائض وقمٚمٛمقا اًمٜم٤مس وم٢مين ُم٘مٌقض"-

ثاىٔاً :بٔاٌ أحْال السّاٗ عً املداز:
رواة اًمقضمف إول:
,

َذيؽ سمـ َقمٌد اهلل :اسمـ أيب ٟمٛمر اعمدين اًم٘مرر ،اًمٚمٞمثل (ع أُم٤م اًمؽمُمذي ومٗمل اًمِمامئؾ)-
صدوق خيٓمئ< ىم٤مل اسمـ ُمٕملم ،واًمٜمً٤مئلً :مٞمس سمف سم٠مس-
وىم٤مل اسمـ قمدي :إذا روى قمٜمف صم٘م٦م ومال سم٠مس سمرواي٤مشمف-
ووصٗمف سم٤مًمٖمٚمط ذم روايتف اسمـ ؾمٕمد واسمـ طمٌ٤من(-)3

,

قمٛمرو سمـ ُمحران اًم ٌٍَمي-
ص٤مًمح احلدي٨م< ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ :ؾم٠مًم٧م أسمك قمٜمف ،وم٘م٤مل :ؾم٠مًم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمٜمف،

وم٘م٤مل :هذا سمٍمي ،وىمع إًمٞمٙمؿ ،أٟمتؿ أقمٚمؿ سمف ،يمٞمػ هق؟ ويمٞمػ طمديثف؟ ىمٚم٧م :ص٤مًمح احلدي٨م-
ىم٤مل أسمق زرقم٦م :أطم٤مديثف ًمٞمس ومٞمٝم٤م رء(-)4
,

قمثامن سمـ اهلٞمثؿ :اًم َٕمٌدي ،صم٘م٦م شمٖمػم سمآظمرة(-)5

,

اًمٜمي سمـ ُؿمٛمٞمؾ :اعم٤مزين ،أسمق احلًـ اًمٜمحقي ،اًمٌٍمي صمؿ اعمروزي (ع)-
صم٘م٦م صمٌ٧م ؿمٞمخ ُمرو وحمدصمٝم٤م< وصم٘مف اسمـ اعمديٜمل وحيٞمك وأسمق طم٤مشمؿ وهمػمهؿ(-)6

رواة اًمقضمف اًمث٤مين:
,

اسمـ اعمٌ٤مرك :قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمروزي (ع)-
صمٌ٧م ،وم٘مٞم ٌف ،قم٤مملٌ ،ىم٤مل أمحد :مل يٙمـ ذم زُم٤مٟمف أـمٚم٥م ًمٚمٕمٚمؿ ُمٜمف ،مجع أُمر ًا قمٔمٞم ًامُ ،م٤م
صم٘م ٌ٦مٌ ،

يم٤من أطمد أىمؾ ؾم٘مٓم ً٤م ُمٜمف ،يم٤من رضم ً
ال ص٤مطم٥م طمدي٨م ،طم٤مومٔم ً٤م ،ويم٤من حيدث ُمـ يمت٤مب(-)7
( )3شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)585.6اًمث٘م٤مت ( ،)582.6هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)697.34هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)4;8.6
( )4شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)449.8شم٤مريخ اإلؾمالمً ،مٚمذهٌل ،اًمٙمت٤مب اًمٕمريب (-)545.35
( )5شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )6شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ( ،)699 .:هتذي٥م اًمٙمامل(; ،)59; .4هتذي٥م اًمتٝمذي٥م(-)659 .32
( )7شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)39;.7هتذي٥م اًمٙمامل ( ،):.38هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)556.7

3;8
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

,

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

َأسمق ُأؾم٤مُم٦م :مح٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م اًمٙمقذم(ع)-
صم٘م٦م< وصم٘مف أمحد ،واسمـ ُمٕملم ،واًمٕمجكم واسمـ ؾمٕمد ،وهمػمهؿ(-)3

,

َه ْقذة :سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اًمث٘مٗمل ،صدوق(-)4

,

قمٌد اًمقاطمد سمـ واصؾ :اًمًدود ُمقٓهؿ ،أسمق قمٌٞمدة اًمٌٍمي( -خ د ت س)
صم٘م٦م< وصم٘مف حيٞمك ،وأسمق داود ،واًمدارىمٓمٜمل ،وهمػمهؿ(-)5

رواة اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:
,

اعمُثٜمَّك سمـ َسمٙمر :اًمٕمٌدي ،أسمق طم٤مشمؿ اًمٕمٓم٤مر اًمٌٍمي-
وٕمٞمػ ضمد ًا< ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :جمٝمقل ،وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ٓ :يت٤مسمع قمغم طمديثف ،وىم٤مل

اًمدارىمٓمٜملُ :مؽموك(-)6
رواة اًمقضمف اًمراسمع:
,

اًم َٗمْمؾ سمـ َدهل َ ٍؿ :اًمقاؾمٓمل صمؿ اًمٌٍمي ،اًم٘مّم٤مبُ ،مٕمتززم( -د ت ق)
ًملم< ىم٤مل أمحدً :مٞمس سمف سم٠مس إٓ أن ًمف أطم٤مدي٨م أظمٓم٠م ومٞمٝم٤م-
وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ واسمـ ُمٕملم ُمرةً :ص٤مًمح ،وُمرةً :وٕمٞمػ-
وىم٤مل أسمق داود واًمٌزار :مل يٙمـ سم٤محل٤مومظ-
ىم٤مل اسمـ طمٌ٤من :يم٤من ممـ خيٓمئ ومٚمام ومحش ظمٓم١مه طمتك سمٓمؾ آطمتج٤مج سمف وٓ ىمٗم٤م أصمر

اًمٕمدول ومٞمًٚمؽ سمف ؾمٜمٜمٝمؿ ومٝمق همػم حمت٩م سمف إذا اٟمٗمرد (-)7

( )3شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)354.5هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)439.9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)5.5
( )4شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )5شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)46 .8هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)695 .3:هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)662 .8
( )6شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)548 .:اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم (ُ ،)46: .6مٞمزان آقمتدالً ،مٚمذهٌل ،دار اعمٕمروم٦م (،)656 .5
ًمً٤من اعمٞمزانٓ ،سمـ طمجر ،دار اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م (-)36 .7
( )7شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)83 .9اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ( ،)667 .5اعمجروطملمٓ ،سمـ طمٌ٤من ،دار اًمققمل (،)432 .4
هتذي٥م اًمٙمامل (-)442 .45

3;9
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

ثالجاً :اليظس يف االختالف:

مم٤م شم٘مدم يتْمح أٟمف اظمت ُِٚمػ قمغم قمقف إقمرايب قمغم أرسمٕم٦م أوضمف ،وئمٝمر زم رضمح٤من

اًمقضمف اًمث٤مين< عم٤م ي٠ميت:
 ,3أن ُمـ رواة اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ هق ُمقصقف سم٤محلٗمظ وآشم٘م٤من يم٤مسمـ اعمٌ٤مرك وأيب أؾم٤مُم٦م
وقمٌد اًمقاطمد سمـ واصؾ وشم٤مسمٕمٝمؿ هقذة وهق صدوق ،وٓ يداٟمٞمٝمؿ ذم احلٗمظ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ
ُمـ رواة إوضمف إظمر ى -وأىمقى إوضمف سمٕمد اًمقضمف اًمث٤مين هق اًمقضمف إول إذ ُمـ
رواشمف اًمٜمي سمـ ُؿمٛمٞمؾ وهق صم٘م٦م-
وأُم٤م شمرضمٞمح احل٤ميمؿ ًمرواي٦م اًمٜمي سم٘مقًمف :وإذا اظمتٚمٗم٤م وم٤محلٙمؿ ًمٚمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ( ،)3ومٝمق
سمٛم٘م٤مرٟم٦م روايتف سمرواي٦م هقذة وطمده-
 ٓ ,4خيٚمق اًمقضمٝم٤من اًمث٤مًم٨م واًمراسمع ُمـ وٕمػ< وم٘مد شمٗمرد سم٤مًمقضمف اًمث٤مًم٨م اعمثٜمك سمـ سمٙمر،
وهق ُمتٗمؼ قمغم وٕمٗمف يمام شم٘مدم ،وأُم٤م اًمقضمف اًمراسمع ومٝمق يمذًمؽ ُمـ رواي٦م اًمٗمْمؾ سمـ دهلؿ
وهق ًملم احلدي٨م ،وىمد ٟم٘مؾ اًمؽمُمذي شمْمٕمٞمػ اإلُم٤مم أمحد ًمٚمقضمف اًمراسمع سمٕمد إظمراضمف ًمف-
وىمد رضمح اًمدارىمٓمٜمل اًمقضمف اًمث٤مين< وم٘م٤مل :واًم٘مقل ىمقل اسمـ اعمٌ٤مرك وُمـ شم٤م َسم َٕم ُف ،ورضمحف
يمذًمؽ ذم ُمقوع آظمر ُمـ اًمٕمٚمؾ(-)4
زابعاً :اذتهه عل ٙاذتدٓح:
احلدي٨م ُمـ وضمٝمف اًمراضمح وٕمٞمػ< ًمالٟم٘مٓم٤مع سملم قمقف وؾمٚمٞمامن سمـ ضم٤مسمر ،وؾمٚمٞمامن
جمٝمقل(-)5


( )3اعمًتدركً ،مٚمح٤ميمؿ ،دار اعمٕمروم٦م (-)555 .6
( )4اًمٕمٚمؾ اًمقاردة (-)4325.53 .33
(ُ )5مٞمزان آقمتدال ( ،)3;: .4شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (ت -)4763
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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ِ
ِ
وحمٛمدَ ،قمـ َأيب ُهريرة ذم َه ِذه أ َي٦م:
حلًـُ ،
وؾمئؾ َقمـ َطمدي٨م َقمقفَ ،قمـ ظمالَس ،وا َ
ُ
ﱡﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ[ؾمقرة إطمزاب ]8; :أ َي٦م ،ىم٤مل رؾمقل اهلل ط" :إِن
ِ ِ
ِ
حل َ
قؾمك يم٤من َر ُضم ً
دي٨م-
ال َطمٞم ًّٞم٤م ؾمت ًّػما ٓ َيٙم٤مد ُي َرى ُمـ ضمٚمده َر ٌء"---ا َ
ُُم َ
وم٘م٤ملَ :يرويف َقمقف إَقمرايب ،واظمتُٚمِػ َقمٜمف< َومرواه َروح سمـ ُقمٌ٤مدة ،قمـ َقمقف ،قمـ
احلًـِ ،
راين :قمـ َر ٍ
وح-
وحمٛمد ،قمـ َأيب ُهريرة ،ىم٤مل َذًمؽ َّ
وظمال ٌَسُ ،
َ
اًمزقم َٗم ُّ
وىم٤مل َهم ُػم ُه :قمـ َروح ،قمـ َقمقف ،قمـ ُحمٛمد وطمدَ ه ،قمـ َأيب ُهريرة-

رؾمالً ،وقمـ ِظمالَس،
حلًـ ُُم َ
وىم٤مل حيٞمك اًم َ٘مٓم٤من :يم٤من ُمٕمل ذم َأـمراف قمـ َقمقف ،قمـ ا َ
ِ
رؾم ٌؾ-
ومً َ٠مًم٧م َقمق ًوم٤مَ ،
ُ
ومؽمك ُحمٛمدً ا ،وىم٤مل :ظمالَس ُُم َ
وحمٛمد ،قمـ َأيب ُهريرة هذا احلدي٨مَ ،
ورواه اسمـ َأيب َقم ُروسم٦م ،قمـ احلًـ ،قمـ َأيب ُهريرة-
َ
رؾم ٌؾ(-)3
َّ
حلًـ ُُم َ
واًمّمحٞمح قمـ ا َ
ختري٩م احلدي٨م:
روى هذا احلدي٨م قمقف ،واظمتٚمػ قمٜمف قمغم صمالصم٦م أوضمف:
اًمقضمف إول :قمـ قمقفَ ،قمـ احلًـِ ،
وحمٛمدَ ،قمـ َأيب ُهريرة ُ مرومققم ً٤م-
وظمال ٌَسُ ،
,

َروح سمـ ُقمٌ٤مدة :أظمرج طمديثف اًمٌخ٤مري (.378 .6ح )5626سمٚمٗمظ" :إن ُمقؾمك يم٤من
َ
إهائٞمؾ
رضمال َطم ِٞم َّٞم ً٤م ِؾم ِّتػم ًاُ ٓ ،ي َرى ُمـ ِضم ْٚم ِد ِه ر ٌء اؾمتحٞم٤م ًء ُمٜم ُف ،ومآذا ُه ُمـ آذا ُه ُمـ سمٜمل
ِ
ؽم هذا اًمتًؽم ،إٓ ُمـ ٍ
سمرص وإُم٤م أدر ٌة :وإُم٤م آوم ٌ٦م ،وإن اهلل
قمٞم٥م سمجٚمده :إُم٤م ٌ
وم٘م٤مًمقاُ :م٤م َيًت ُ
ِ
َ
اهمتًؾ ،ومٚمام
احلجر ،صمؿ
ومقوع صمٞم٤مسم ُف قمغم
أرا َد أن يؼمئ ُف مم٤م ىم٤مًمقا عمقؾمك ،ومخال يقُم ً٤م وطمد ُه،
َ
ِ
أىمٌؾ إمم ِ
ومرغ َ
َ
صمٞم٤مسمف ًمٞم٠مظمذه٤مَّ ،
احلجر،
وـمٚم٥م
وم٠مظمذ ُمقؾمك قمّم٤م ُه
سمثقسمف،
احلجر َقمدَ ا
وإن
َ
َ
َ
ومجٕمؾ ي٘مقل :صمقيب َطم َج ُر ،صمقيب َطم َج ُر ،طمتك اٟمتٝمك إمم ٍ
َ
ُمإل ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ،ومرأوه قمري٤مٟم ً٤م

( )3اًمٕمٚمؾ اًمقاردة (-)37:8.4;: .:

;;3
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ِ
َ
سم٤محلجر
وـمٗمؼ
وم٠مظمذ صمقسم ُف ومٚمًٌ ُف،
احلجر،
أطمً َـ ُم٤م َظم َٚم َؼ اهللُ ،وأسمرأه مم٤م ي٘مقًمقن ،وىم٤مم
َ
ُ
ِ
ضسم ً٤م سمٕمّم٤مه ،ومقاهلل إن سم٤محلجر ًمٜمدسم ً٤م ُمـ ِ
ضسمف ،صمالصم ً٤م أو أرسمٕم ً٤م أو َخً ً٤م ،ومذًمؽ ىمقًمف:ﭐ
أصمر
ﱡﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ[ؾمقرة
إطمزاب-"]8; :
وأظمرضمف اًمٌخ٤مري يمذًمؽ ( )69;;.343 .8خمتٍم ًا سمٚمٗمظ" :إن ُمقؾمك يم٤من رضم ً
ال
طمٞمٞم ً٤م ،وذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم" ﭐﱡﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓﱠ[ؾمقرة إطمزاب ،"]8; :يمال اًمٚمٗمٔملم قمـ اسمـ راهقي٦م-
واًمؽمُمذي (.435 .7ح )5443قمـ قمٌد سمـ ُمحٞمدُ ،مٓمقًٓ-
وأيب قمقاٟم٦م ذم "ُمًتخرضمف" (.577 .3:ح )32694قمـ اًمزقمٗمراين ،سم٤مًمٚمٗمظ اعمختٍم-
صمالصمتٝمؿ  ,إؾمح٤مق ،وقمٌد ،واًمزقمٗمراين  ,قمـ روح ،قمـ قمقف قمـ احلًـ وظمالس
وحمٛمد ,مجٞمٕم٤م  ,قمـ أيب هريرة ُ مرومققم ً٤م-
وأظمرضمف يمذًمؽ أمحد (.5;8 .38ح )3289:قمـ روح قمـ قمقف قمـ ظمالس وحمٛمد
قمـ أيب هريرة ُ مرومققم ً٤مُ ،مٓمقًٓ-
وأظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم "شمٗمًػمه" (; ،)3;4 .3واًمٓمح٤موي ذم "ذح ُمِمٙمؾ
أصم٤مر" (.89 .3ح )89قمـ َروح سمـ ُقمٌ٤مدة ،قمـ قمقف ،قمـ حمٛمد وطمده سمف ُمٓمقًٓ( -سمدون
ذيمر احلًـ وظمالس)-
وأظمرضمف يمذًمؽ إؾمح٤مق سمـ راهقيف ذم "ُمًٜمده" (.393 .3ح )33:وُمـ ـمري٘مف:
اًمٜمً٤مئل ذم "اًمٙمؼمى" (.449 .32ح )33582قمـ روح ،قمـ قمقف ،قمـ ظمالس وطمده سمف
ُمٓمقًٓ( -سمدون ذيمر احلًـ وحمٛمد)-
,

اًمٜمي سمـ ُؿمٛمٞمؾ :أظمرج طمديثف اًمٜمً٤مئل ذم "اًمٙمؼمى" (.449 .32ح )33583قمـ
قمقف ،قمـ ظمالس وطمده سمف( -سمدون ذيمر احلًـ وحمٛمد)-

رؾمالً-
حلًـ ُُم َ
اًمقضمف اًمث٤مين :قمـ قمقف ،قمـ ا َ
,

روح سمـ ُقمٌ٤مدة :أظمرج طمديثف أمحد (.5;8 .38حُ )3289:مٓمقًٓ-
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أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

,

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أيب قمدي :أظمرج طمديثف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم "شمٗمًػمه" (;.3
 )3;5سمٜمحقه-
يمالمه٤م – روح ،واسمـ أيب قمدي  ,قمـ قمقف ،قمـ احلًـ ُمرؾمالً-
وأظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر (.:7 .9ح )3973قمـ طمزم سمـ أيب طمزم قمـ احلًـ ُمـ

ىمقًمف-
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :قمـ قمقف ،قمـ ِظمالَس ُمرؾم ً
ال:
,

حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من :أظمرج طمديثف اسمـ أيب طم٤مشمؿ "اجلرح واًمتٕمديؾ" ( )458 .3قمـ
قمقف سمف خمتٍم ًا-

ثاىٔاً :بٔاٌ أحْال السّاٗ عً املداز:
رواة اًمقضمف إول:
,

َروح سمـ ُقمٌ٤مدة :اًم َ٘م ْٞمز ،صم٘م٦م (-)3

,

اًمٜمي سمـ ُؿمٛمٞمؾ :اعم٤مزين ،صم٘م٦م صمٌ٧م(-)4

رواة اًمقضمف اًمث٤مين:
,

َروح سمـ ُقمٌ٤مدة :اًم َ٘م ْٞمز ،صم٘م٦م(-)5

,

اًمً َٚمٛمل ،صم٘م٦م(-)6
اسمـ أيب قمدي :حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أيب قمدي ُّ

رواة اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:
,

حيٞمك اًم٘مٓم٤من :أسمق ؾمٕمٞمد اًمٌٍمي ،صم٘م٦م ُمت٘مـ طم٤مومظ إُم٤مم ىمدوة (-)7

( )3شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )4شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م اًمث٤مين-
( )5شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )6شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )7شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-

423
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ثالجاً :اليظس يف االختالف:
مم٤م شم٘مدم سم٤مًمٜمٔمر ذم آظمتالف قمـ قمقف إقمرايب ئمٝمر زم أن قمقوم ً٤م طمدث سم٤محلدي٨م قمغم
أوضمف خمتٚمٗم٦م< ومٛمرة جيٛمع سملم اًمثالصم٦م وُمر ًة يٗمرق سمٞمٜمٝمؿ ،وُمر ًة يرومع احلدي٨م ،وُمرة يرؾمؾ-
ومجع قمقف ذم روايتف ًمٚمثالصم٦م ىمد أٟمٙمره ؿمٕمٌ٦م يمام ٟم٘مؾ اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ اسمـ اعمديٜمل ،ىم٤مل:
ؾمٛمٕم٧م حيٞمك ىم٤مل :ىم٤مل زم ؿمٕمٌ٦م ذم أطم٤مدي٨م قمقف قمـ ظمالس قمـ أيب هريرة وحمٛمد  ,يٕمٜمل
اسمـ ؾمػميـ  ,قمـ أيب هريرة إذا مجٕمٝمؿ ،ىم٤مل زم ؿمٕمٌ٦م :شمرى ًمٗمٔمٝمؿ واطمدا؟! ىم٤مل أسمق حمٛمد سمـ
أيب طم٤مشمؿ :يم٤معمٜمٙمر قمغم قمقف(-)3
زابعاً :اذتهه عل ٙاذتدٓح:
احلدي٨م صحٞمح< أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمام شم٘مدم-


(ُ )3م٘مدُم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ (-)369 .3

424
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املبخح السابع
اذتدٓح السابع

وؾم ِئؾ َقمـ طمدي٨م سمـ ِؾم ِػميـَ ،قمـ َأيب هريرة ،ىم٤مل رؾمقل اهلل طًَ " :مق يم٤من هذا ِ
اًمٕمٚمؿ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُُم َٕم َّٚم ً٘م٤م سمِ٤مًم ُّث َري٤م ًَم ُٞم ِ
ٜم٤مو ًُمف ٟم٤مس ُمـ َأسمٜم٤مء ِ
وم٤مر َس"-
َقم ٍ
قن-

ِ
ِ
اًمًٙمَـ سمـ ٟم٤مومع ،قمـ اسمـ
وم٘م٤ملُ :ي َ
روى قمـ اسمـ َقمقنَ ،قمـ اسمـ ؾم ِػميـ ،وٓ َيّمح َقمٜمف ،ىم٤مل َّ

ِ
حلج٤مج ،قمـ َقمقف ،قمـ
وروي قمـ َقمقف إَقمرايب ،واظمتُٚمػ قمٜمف< َومرواه َحي َٞمك سمـ َأيب ا َ
ُ

اسمـ ِؾم ِػميـ ،قمـ َأيب ُهريرة-

وظم٤م ًَمٗمف َأصح٤مب َقمقفُِ ،مٜمٝمؿ :سمِنم سمـ اعمُ َٗم َّْمؾ ،واًم َٗمْمؾ ،واسمـ ُؿم َٛمٞمؾ ،وإِسمراهٞمؿ اسمـ
َـمٝمامنَ ،ومر َو ْوه قمـ قمقف ،قمـ َؿمٝمر سمـ َطم َ
قؿم٥م ،قمـ اسمـ ِؾم ِػميـَ ،قمـ َأيب ُهريرة-
اًمّمقاب(-)3
وهق َّ
أّالً :ختسٓج اذتدٓح:
روى هذا احلدي٨م قمقف ،واظمتٚمػ قمٜمف قمغم وضمٝملم:
اًمقضمف إول :قمـ قمقف ،قمـ اسمـ ؾمػميـ ،قمـ أيب هريرة -
أظمرج هذا اًمقضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "شم٤مريخ أصٌٝم٤من" ( ،)45.3واسمـ طمٌ٤من (.38
;;.4ح; ،)952واًمدارىمٓمٜمل ذم "إومراد" (ص.354ح;ُ )3مـ ـمريؼ حيٞمك سمـ أيب
َ٤من ا ًْم ِٕم ْٚمؿ سمِ٤مًم ُّثري٤م ًَم َتٜمَ٤مو ًَمف ِرضم ٌ٤مل ُِمـ َأسمٜم ِ
احلج٤مج ،قمـ قمقف ،قمـ اسمـ ؾمػميـ سمف ،سمٚمٗمظ " ًَم ْق يم َ
َ٤مء
ْ ْ
َ ُ َ
ُ َ َّ
َوم ِ
٤مرس"-
اًمقضمف اًمث٤مين :قمـ قمقف ،قمـ ؿمٝمر ،قمـ اسمـ ؾمػميـ ،قمـ أيب هريرة -
رواه قمـ قمقف مج٤مقم٦م ،ذيمر ُمٜمٝمؿ اًمدارىمٓمٜمل أرسمٕم٦م:
,

سمنم سمـ اعمٗمْمؾ :ذيمر طمديثف اًمدارىمٓمٜمل ذم "اًمٕمٚمؾ" ،وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "شم٤مريخ أصٌٝم٤من"
(-)45 .3

( )3اًمٕمٚمؾ اًمقاردة (-)3:72.6:.32
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,

اًمٗمْمؾ سمـ دهلؿ :ذيمر طمديثف اًمدارىمٓمٜمل ذم "اًمٕمٚمؾ"-

,

اًمٜمي سمـ ُؿمٛمٞمؾ :ذيمر طمديثف اًمدارىمٓمٜمل ذم "اًمٕمٚمؾ"-

,

إسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن :أظمرج طمديثف أسمق قمٌد اهلل اًمٕمٓم٤مر ذم "ضمزءه" (ص.49ح،)48
سمٛمثٚمف-
ورواه قمـ قمقف أيْم ً٤م ممـ مل يذيمرهؿ اًمدارىمٓمٜمل:

,

ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م :أظمرج طمديثف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م (.637.8ح ،)54738سمٛمثٚمف-

,

إؾمح٤مق سمـ يقؾمػ :أظمرج طمديثف أمحد (.553 .35ح ،)9;72سمٛمثٚمف-

,

قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٓم٤مء :أظمرج طمديثف أمحد (.482 .37ح ،);662سمٛمثٚمف-

,

حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر :أظمرج طمديثف أمحد (.;2.38ح ،)32279سمٛمثٚمف-

,

هقذة سمـ ظمٚمٞمٗم٦م :أظمرج طمديثف احل٤مرث يمام ذم "سمٖمٞم٦م اًمٌ٤مطم٨م قمـ زوائد ُمًٜمد احل٤مرث"
(.;65 .4ح ،)3262وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "شم٤مريخ أصٌٝم٤من" ( ،)45 .3وذم "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء"
( ،)86 .8سمٛمثٚمف وًمٗمظ أيب ٟمٕمٞمؿً" :مق يم٤من اًمٕمٚمؿ ُمٜمقـم ً٤م-"--

,

قمثامن سمـ اهلٞمثؿ :أظمرج طمديثف اسمـ قمدي ذم "اًمٙم٤مُمؾ" ( ،)84 .7واسمـ اًمٖمٓمريػ ذم
"ضمزءه" (ص ;;.ح ،)79سمٛمثٚمف-

,

يزيد سمـ زريع :ذيمر طمديثف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء" ( ،)86 .8سمٛمثٚمف-

,

اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد :ذيمر طمديثف أسمق ٟمٕمٞمؿ "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء" ( ،)86 .8سمٛمثٚمف-
مجٞمٕمٝمؿ ,آصمٜم٤م قمنم راوي ً٤م  ,قمـ قمقف ،قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ،قمـ اسمـ ؾمػميـ قمـ أيب

هريرة -
ثاىٔاً :بٔاٌ أحْال السّاٗ عً املداز:
رواة اًمقضمف إول:
,

حلج٤مج :قمٌد اهلل سمـ إهتؿ اخل٤مىم٤مين ،أسمق أيقب اًمٌٍمي (ت س)-
حيٞمك سمـ َأيب ا َ
ًملم احلدي٨م< ذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم "اًمث٘م٤مت" وىم٤مل رسمام أظمٓم٠م-
وىم٤مل اسمـ قمدي ٓ :أرى سمحديثف سم٠مؾم ً٤م-
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وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :ؿمٞمخ-
وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿً :مٞمس سم٤مًم٘مقي-
وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ،واًمٜمً٤مئلً :مٞمس سمٌمء-
وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ُمرةًً :مٞمس سمث٘م٦م(-)3
رواة اًمقضمف اًمث٤مين:
,

سمنم سمـ اعمٗمْمؾ :سمـ ٓطمؼ اًمرىم٤مر ُمقٓهؿ ،أسمق إؾمامقمٞمؾ اًمٌٍمي (ع)-
صم٘م٦م صمٌ٧م ،ىم٤مل أمحد :إًمٞمف اعمٜمتٝمك ذم اًمتثٌ٧م سم٤مًمٌٍمة (-)4

,

اًمٗمْمؾ سمـ دهلؿ :اًمقاؾمٓملً ،ملم(-)5

,

اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ :اعم٤مزين ،صم٘م٦م صمٌ٧م ؿمٞمخ ُمرو وحمدصمٝم٤م(-)6

,

إسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن :سمـ ؿمٕمٌ٦م اخلراؾم٤مين ،أسمق ؾمٕمٞمد اهلروي (ع)-
صم٘م٦م< وصم٘مف أمحد وأسمق طم٤مشمؿ ،وىم٤مل اًمدارُمل :مل يزل إئٛم٦م يِمتٝمقن طمديثف ،ويرهمٌقن ومٞمف

ويقصم٘مقٟمف(-)7
,

ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م :اًمٗمزاري ،صم٘م٦م طم٤مومظ(-)8

,

إؾمح٤مق سمـ يقؾمػ :اعمخزوُمل ،اعمٕمروف سم٤مٕزرق ،صم٘م٦م(-)9

,

قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٓم٤مء :اخلٗم٤مف ،أسمق ٟمٍم اًمٕمجكمُ ،مقٓهؿ اًمٌٍمي( -قمخ م د ت س
ق)-

( )3شمرمجتف :اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم ( ،)5;9 .6اًمٙم٤مُمؾ (; ،)89 .هتذي٥م اًمٙمامل (-)485 .53
( )4شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)588.4هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)372.6هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-):66.3
( )5شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م اًمث٤مين-
( )6شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م اًمث٤مين-
( )7شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)329.4هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)32:.4هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)334.3
( )8شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )9شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
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صدوق< وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ُمرةً ،وىم٤مل اًمٜمً٤مئل ،واسمـ قمدي ،واسمـ ُمٕملم أيْم ً٤مً :مٞمس سمف
سم٠مس-
وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :يم٤من صدوىم ً٤م ،وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :يٙمت٥م طمديثف ،حم ُّٚمف اًمّمدق-
وىم٤مل اًمٌخ٤مري ،واًمٜمً٤مئل أيْم ً٤مً :مٞمس سم٤مًم٘مقي ،زاد اًمٌخ٤مري :وهق حيتٛمؾ(-)3
,

حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر :اهلذزمُ ،همٜمْدَ ر ،صم٘م٦م(-)4

,

هقذة سمـ ظمٚمٞمٗم٦م :اًمث٘مٗمل ،صدوق(-)5

,

قمثامن سمـ اهلٞمثؿ :اًم َٕمٌدي ،صم٘م٦م شمٖمػم سمآظمرة(-)6

,

يزيد سمـ ُز َر ْيع :اًمٕم ْٞمٌم ،أسمق ُمٕم٤موي٦م اًمٌٍمي(ع)-
صم٘م٦م صمٌ٧م< ىم٤مل اسمـ اعمٌ٤مرك ًمرضمؾ :قمـ ُمثٚمف ومحدث-
ووصم٘مف أمحد ،واسمـ ُمٕملم ،وأسمق طم٤مشمؿ وزاد :إُم٤مم ،وهمػمهؿ(-)7

,

اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد :أسمق قم٤مصؿ اًمِمٞمٌ٤مين ،اًمٌٍمي(ع)-
صم٘م٦م صمٌ٧م< وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ،واًمٕمجكم ،واسمـ ؾمٕمد ،وهمػمهؿ(-)8

ثالجاً :اليظس يف االختالف:
مم٤م شم٘مدم يتْمح أٟمف اظمتٚمػ قمغم قمقف إقمرايب قمغم وضمٝملم ،وئمٝمر زم رضمح٤من اًمقضمف
اًمث٤مين< عم٤م ي٠ميت:
 ,3رواي٦م قمدد ُمـ اًمث٘م٤مت هلذا اًمقضمف ،وُمٜمٝمؿ ُمـ هق ُمقصقف سم٤محلٗمظ وآشم٘م٤من يمٌنم سمـ
اعمٗمْمؾ واسمـ ُؿمٛمٞمؾ وُمـ واوم٘مٝمؿ ،و واوم٘مٝمؿ ُمـ هق و٤مسمط حلدي٨م قمقف وهق هقذة،
وٓ يداٟمٞمٝمؿ ذم احلٗمظ وآشم٘م٤من ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وهق حيٞمك سمـ أيب احلج٤مج< سمؾ هق ًملم

( )3شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)94.8هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)72;.3:هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)5;:.8
( )4شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )5شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )6شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )7شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ(; ،)485.هتذي٥م اًمٙمامل( ،)346.54هتذي٥م اًمتٝمذي٥م(-)4:7.33
( )8شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ( ،)3:9.:هتذي٥م اًمٙمامل( ،)4:3.35هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)5;7.6
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أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

احلدي٨م-
 ,4أن رواة اًمقضمف اًمث٤مين قمدد يمثػم سمٚمٖمقا اصمٜمل قمنم راوي ً٤م وظم٤مًمٗمٝمؿ راوي واطمد ،واًمٕمدد
أومم سم٤محلٗمظ ُمـ اًمقاطمد يمام شم٘مدم ،وشمٗمرد ٍ
راو واطمد سم٤مًمقضمف اعمخ٤مًمػ-
اًمّمقاب-
وىمد رضمح اًمدارىمٓمٜمل اًمقضمف اًمث٤مين< وم٘م٤مل :وهق َّ
وىم٤مل قمـ اًمقضمف اعمرضمقح :هذا طمدي٨م همري٥م ُمـ طمدي٨م حمٛمد سمـ ؾمػميـ ،قمـ أيب
هريرة ،وهق همري٥م ُمـ طمدي٨م قمقف سمـ أيب مجٞمٚم٦م إقمرايب ،قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ ،شمٗمرد سمـ
حيٞمك سمـ أيب احلج٤مج أسمق أيقب اخل٤مىم٤مين قمٜمف ،وهمػمه يرويف قمـ قمقف ،قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م،
قمـ أيب هريرة(-)3
زابعاً :اذتهه عل ٙاذتدٓح:
احلدي٨م ُمـ وضمٝمف اًمراضمح وٕمٞمػ< ومٞمف ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م-
واحلدي٨م قمٜمد ُمًٚمؿ (حُ )4768مـ ـمري٘ملم همػم ـمريؼ قمقف وًمٗمٔمفً" :مق يم٤من اًمديـ
قمٜمد اًمثري٤مً ،مذه٥م سمف رضمؾ ُمـ وم٤مرس,أو ىم٤ملُ,مـ أسمٜم٤مء وم٤مرس طمتك يتٜم٤موًمف" -وًمٗمٔمف أظمر:
"ًمق يم٤من اإليامن قمٜمد اًمثري٤مً ،مٜم٤مًمف رضم٤مل ُمـ ه١مٓء"-


( )3إومراد (ص-)354 :
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املبخح ارتامظ
اذتدٓح ارتامظ

وؾم ِئؾ قمـ طمدي٨م اسمـ ِؾم ِػميـ ،قمـ َأيب ُهريرة ،ىم٤مل َرؾمقل اهلل ط" :إِن ُمـ َأذاط
ُ
ٌ٤مرون ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م ،و َأن شم َُرى
اًمً٤م َقم٦م َأن ُي َرى ِرقم٤مء اًمِم٤مء رؤوس اًمٜم٤مس ،و َأن َي َرى اًمٌ٤مد احلُٗم٤مة ُي ُ
إَ َُم٦م شمَٚمِد َر َسمتَٝم٤م"-
وم٘م٤ملَ :يرويف قمقف إَقمرايب ،واظمتُٚمِػ َقمٜمف< َومرواه ُقمثامن سمـ اهلٞمثؿ( ،)3وحيٞمك سمـ َأيب
حلج٤مج ،قمـ َقمقف ،قمـ اسمـ ِؾم ِػميـ ،قمـ َأيب ُهريرة-
ا َ

وظم٤م ًَمٗمٝمام َهقذة سمـ َظمٚمٞم َٗم٦مَ ،رواه ،قمـ َقمقف ،قمـ َؿمٝمر سمـ َطم َ
قؿم٥مَ ،قمـ َأيب ُهريرة-
واًم٘مٚم٥م إِمم ىمقل َهق َذة َأُم َٞم ُؾ(-)4
أّالً :ختسٓج اذتدٓح:
روى هذا احلدي٨م قمقف ،واظمتٚمػ قمٜمف قمغم وضمٝملم:
اًمقضمف إول :قمـ قمقف ،قمـ اسمـ ِؾم ِػميـ ،قمـ َأيب ُهريرة -
ذيمر اًمدارىمٓمٜمل ذم "اًمٕمٚمؾ" رواي٦م قمثامن سمـ اهلٞمثؿ وحيٞمك سمـ أيب احلج٤مج قمـ قمقف سمف،
ومل أىمػ قمغم ُمـ أظمرضمٝم٤م-
اًمقضمف اًمث٤مين :قمـ قمقف ،قمـ َؿمٝمر سمـ َطم َ
قؿم٥م ،قمـ َأيب ُهريرة -
رواه قمـ قمقف مج٤مقم٦م ،ذيمر ُمٜمٝمؿ اًمدارىمٓمٜمل واطمد ًا:
,

هقذة سمـ ظمٚمٞمٗم٦م :أظمرج طمديثف أمحد (.87 .37ح ،);34:وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "طمٚمٞم٦م
إوًمٞم٤مء" ( ،)86 .8سمٛمثٚمف وومٞمف" :احلٗم٤مة اًمٕمراة" سمدل "اًمٌ٤مد احلٗم٤مة"-

ورواه قمـ قمقف أيْم ً٤م ممـ مل يذيمرهؿ اًمدارىمٓمٜمل:
,

قمثامن سمـ اهلٞمثؿ :أظمرج طمديثف اسمـ قمدي ذم "اًمٙم٤مُمؾ"( ،)84 .7واًمِمجري ذم "شمرشمٞم٥م
جل َّقع-"--
إُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦م" (.587 .4ح ،)4994سمٛمثٚمف وومٞمف" :احلٗم٤مة اًمٕمراة ا ُ

( )3وىمد وىمع سمٞم٤مض قمٜمد اؾمؿ (قمثامن) ذم خمٓمقط قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل-
( )4اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ( ،)3:85.82.32وضم٤مء ذم إطمدى ٟمًخ اًمٕمٚمؾ :واًم٘مقل إمم ىمقل هقذة أُمٞمؾ-
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قمٌد اهلل سمـ ُمحران :أظمرج طمديثف اًمدارىمٓمٜمل (.5:2 .6ح; )585سمٛمثٚمف وومٞمف" :احلٗم٤مة
اًمٕمراة اجلُ َّقع-"---

,

ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م :أظمرج طمديثف أسمق قمٛمرو اًمداين ذم "اًمًٜمـ اًمقاردة ذم اًمٗمتـ" (.6
جل َّقع"-
.9:6ح ،)5;5سمٛمثٚمف ،وأوًمف "صمالصم٦م ُمـ أذاط اًمً٤مقم٦م" وومٞمف "احلٗم٤مة اًمٕمراة ا ُ

,

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ َر ْؾم َت َ٦م :أظمرج طمديثف اًمِمجري ذم "شمرشمٞم٥م إُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦م"
(.58; .4ح ،)49:9سمٛمثٚمف ،وومٞمف" :احلٗم٤مة اًمٕمراة اجلُ َّقع "---وآظمره "رسمتٝم٤م ورهب٤م"-

ثاىٔاً :بٔاٌ أحْال السّاٗ عً املداز:
رواة اًمقضمف إول:
,

ُقمثامن سمـ اهلَٞمثؿ :اًم َٕمٌدي ،صم٘م٦م شمٖمػم سمآظمرة(-)3

,

حيٞمك سمـ َأيب احلَج٤مج :اخل٤مىم٤مينً ،ملم احلدي٨م(-)4

رواة اًمقضمف اًمث٤مين:
,

َهقذة سمـ َظمٚمٞم َٗم٦م :اًمث٘مٗمل ،صدوق(-)5

,

قمثامن سمـ اهلٞمثؿ :اًم َٕمٌدي ،صم٘م٦م شمٖمػم سمآظمرة(-)6

,

قمٌد اهلل سمـ ُمحران :احلٛمراين ،صدوق خيٓمئ ىمٚمٞم ً
ال (-)7

,

ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م :اًمٗمزاري ،صم٘م٦م طم٤مومظ(-)8

,

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ َر ْؾم َت َ٦م :اًمزهري ،أسمق احلًـ إصٌٝم٤مين ،إزرقً ،م٘مٌف رؾمت٦م-
(ق)
صم٘م٦م< ىم٤مل أمحدُ :م٤م ذهٌ٧م إمم اسمـ ُمٝمدي إٓ وضمدشمف قمٜمده-

( )3شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )4شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م اًمراسمع-
( )5شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )6شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )7شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )8شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
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روى قمٜمف أسمق طم٤مشمؿ واسمـ واره وأسمق زرقم٦م ،وأسمق زرقم٦م ٓ يروي إٓ قمـ صم٘م٦م ،وذيمره اسمـ
طمٌ٤من ذم "اًمث٘م٤مت"-
وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :صدوق-
ىم٤مل أسمق ُمًٕمقد اًمرازي :وهمرائ٥م طمديثف وُم٤م يٜمٗمرد سمف يمثػم-
وىمد أضم٤مب اعمٕمٚمٛمل قمـ يمالم أيب ُمًٕمقد ،وم٘م٤مل :ويمؾ ُمـ أيب زرقم٦م وأيب طم٤مشمؿ واسمـ وارة
أضمؾ ُمـ أيب ُمًٕمقد وأصمٌ٧م وأي٘مظ وأقمرف ،ومام رووا قمـ هذا اًمرضمؾ قمـ اسمـ ُمٝمدي واًم٘مٓم٤من
إٓ وىمد قمرومقا صح٦م ؾمامقمف ُمٜمٝمام ،وأُم٤م اًمٖمرائ٥م ،ومٛمـ يمثر طمديثف يمثرت همرائٌف ،وًمٞمس ذًمؽ
سم٘مدح ُم٤م مل شمٙمـ ُمٜم٤م يمػم احلٛمؾ ومٞمٝم٤م قمٚمٞمف ،وًمٞمس إُمر هٜم٤م يمذًمؽ(-)3
ثالجاً :اليظس يف االختالف:
مم٤م شم٘مدم يتْمح أٟمف اظمتٚمػ قمغم قمقف إقمرايب قمغم وضمٝملم ،وئمٝمر زم رضمح٤من اًمقضمف
اًمث٤مين< عم٤م ي٠ميت:
 ,3أن ُمـ رواة اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ هق ُمقصقف سم٤محلٗمظ وآشم٘م٤من يمٛمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م ،ورواه
يمذًمؽ ُمـ هق و٤مسمط حلدي٨م قمقف وهق هقذة< ىم٤مل أمحدُ :م٤م اوٌط هذا آصؿ ,يٕمٜمك
هقذة ,قمـ قمقف(-)4
وىمد ظم٤مًمٗمٝمؿ :قمثامن سمـ اهلٞمثؿ وحيٞمك سمـ أيب احلج٤مج-
وم٠مُم٤م قمثامن وم٘مد وىمع اخلالف قمٚمٞمف يمام شم٘مدم ومرواه قمغم اًمقضمٝملم ،وروايتف قمغم اًمقضمف اًمث٤مين
ُمـ رواي٦م أيب ظمٚمٞمٗم٦م اًمٗمْمؾ سمـ احلٌ٤مب وهق ُمًٜمد قمٍمه سم٤مًمٌٍمة صم٘م٦م ُمِمٝمقر-
وىمد وىمع سمٞم٤مض ذم خمٓمقط اًمٕمٚمؾ ًمٚمدارىمٓمٜمل قمٜمد اؾمؿ (قمثامن) قمٜمد ذيمره ُمـ رواة اًمقضمف
إول-
وأُم٤م حيٞمك سمـ أيب احلج٤مج ومٝمق ًملم احلدي٨م يمام شم٘مدم-

( )3شمرمجتف :هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)4;8 .39اًمٙم٤مؿمػ ( ،)859 .3هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( ،)456 .8اًمتٜمٙمٞمؾً ،مٚمٛمٕمٚمٛمل ،اعمٙمت٥م
اإلؾمالُمل (-)762 .4
( )4اجلرح واًمتٕمديؾ (;-)33; .
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 ,4أن ُمـ رواه قمـ قمقف قمـ اسمـ ؾمػميـ قمـ أيب هريرة  رسمام ؾمٚمؽ اجل٤مدة( <)3ومرواي٦م
قمقف قمـ اسمـ ؾمػميـ قمـ أيب هريرة ُ مِمٝمقرة خمرضم٦م ذم اًمٌخ٤مري وهمػمه ذم أطم٤مدي٨م
قمدة(-)4
وىمد روى هقذة ,وهق و٤مسمط حلدي٨م ؿمٞمخف قمقف ,قمٜمف قمـ اسمـ ؾمػميـ أطم٤مدي٨م قمدة
ًمٞمس ُمٜمٝم٤م هذا احلدي٨م ،سمؾ روى هذا احلدي٨م قمٜمف قمـ ؿمٝمر سمدل اسمـ ؾمػميـ-
ومم٤م يدل قمغم وهؿ حيٞمك سمـ أيب احلج٤مج أٟمف روى ُمـ ٟمٗمس اًمٓمريؼ طمدي٨مً" :مق يم٤من
اًمديـ قمٜمد اًمثري٤م )5("---ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :همري٥م ُمـ طمديثف( )6قمـ أيب هريرة وهق همري٥م ُمـ
طمدي٨م قمقف قمـ اسمـ ؾمػميـ ،شمٗمرد سمف حيٞمك سمـ احلج٤مج أسمق أيقب احل٤مىم٤مين قمٜمف ،وهمػمه يرويف
قمـ قمقف قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م(-)7
وىمد رضمح اًمدارىمٓمٜمل اًمقضمف اًمث٤مين< وم٘م٤مل ,يمام شم٘مدم :,واًم٘مٚم٥م إِمم ىمقل َهق َذة َأُم َٞم ُؾ-
زابعاً :اذتهه عل ٙاذتدٓح:
احلدي٨م ُمـ وضمٝمف اًمراضمح وٕمٞمػ< ومٞمف ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م وهق وٕمٞمػ )8( ،وىمد وٕمػ
احلدي٨م سمف اسمـ اًم٘مٞمناين(-)9


( )3وؾمٚمقك اجل٤مدة وشمًٛمك أيْم ً٤م ًمزوم اًمٓمريؼ قمٚم٦م يٕمٚمؾ هب٤م احلدي٨م ،ىم٤مل اسمـ رضم٥م :وم٢من يم٤من اعمٜمٗمرد قمـ احلٗم٤مظُ ،مع ؾمقء
طمٗمٔمف ىمد ؾمٚمؽ اًمٓمريؼ اعمِمٝمقر ،واحلٗم٤مظ خي٤مًمٗمقٟمف ،وم٢مٟمف ٓ يٙم٤مد يرشم٤مب ذم ومهف وظمٓمئفٕ ،ن اًمٓمريؼ اعمِمٝمقر شمًٌؼ إًمٞمف
إًمًٜم٦م وإوه٤مم يمثػم ًا -ومٞمًٚمٙمف ُمـ ٓ حيٗمظ" -ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي"ٓ ،سمـ رضم٥مُ ،مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر (-):63 .4
( )4يمحدي٨م "إن ُمقؾمك يم٤من رضمال طمٞمٞم ً٤م" وطمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف "ويمٚمٜمل رؾمقل اهلل ــ صغم اهلل قمٚمٞمف ـــ وؾمٚمؿ
قمغم زيم٤مة رُمْم٤من" اجل٤مُمع اعمًٜمدً ،مٚمٌخ٤مري ،دار ـمقق اًمٜمج٤مة (ح-)4533
( )5أظمرضمف اسمـ طمٌ٤من (ح;ُ )952مـ ـمريؼ حيٞمك سمـ أيب احلج٤مج قمـ قمقف قمـ اسمـ ؾمػميـ سمف ،وأظمرضمف أمحد (ح);662
وهمػمه ُمـ ـمرق قمـ قمقف قمـ ؿمٝمر قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ،واحلدي٨م قمٜمد ُمًٚمؿ (ح ُ )4768مـ همػم ـمريؼ قمقف-
( )6أي :طمدي٨م اسمـ ؾمػميـ-
( )7أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد (-)472 .7
( )8اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل (-)79 .7
( )9ذظمػمة احلٗم٤مظٓ ،سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد ،دار اًمًٚمػ (-);89 .4
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ارتامت٘
احلٛمد هلل اًمذي و َّومؼ إلمت٤مم هذا اًمٌح٨م ،وأؾم٠مًمف شمٕم٤ممم ْ
أن يت٘مٌٚمف ،وأىم ِّٞمد هٜم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م
شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م:
اًمتل
ُ
-3

صٕمقسم٦م قمٚمؿ قمٚمؾ احلدي٨م وؿمدة دىمتف ،وىمٚم٦م اعمتٙمٚمٛملم ومٞمف ُمـ اًمٕمٚمامءُ ،مع ىمٚم٦م يمت٥م
اًمٕمٚمؾ اًمتل وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م-

-4

ُمٙم٤مٟم٦م وأمهٞم٦م يمت٤مب قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل عم٤م اطمتقى قمٚمٞمف ُمـ اعمزاي٤م يمذيمر اًمٕمٚمؾ اخلٗمٞم٦م،
واًمؽمضمٞمح٤مت ،وـمرق سمٕمض إوضمف اًمتل يًٜمده٤م اًمدارىمٓمٜمل-

 -5ؾمٕم٦م قمٚمؿ اًمدراىمٓمٜمل  ,رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم  ,وىمقة طمٗمٔمف وومٝمٛمف-
 -6وىمقع اخلٓم٠م ذم أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب ,ذم هذا اًمٌح٨م ,سمًٌ٥م اًمرواة قمٜمف ،ومٝمق ُمتٗمؼ
قمغم شمقصمٞم٘مف وأطمد ُمـ أظمرج هلؿ اًمِمٞمخ٤من وسم٘مٞم٦م اًمًت٦م-
 -7أن مجٞمع إطم٤مدي٨م اًمتل أقم ّٚمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل سم٤مٓظمتالف قمـ قمقف إقمرايب راضمٕم٦م
ًمالظمتالف ذم اإلؾمٜم٤مد دون اعمتـ-
 -8أن اًمؽمضمٞمح سملم إوضمف ،واًمتّمقي٥م ًمٌٕمْمٝم٤م ٓ يٕمٜمل سم٤مًميورة صح٦م شمٚمؽ اًمٓمرق ،وم٘مد
شمٙمقن هل اًمّمقاب ُمع وٕمٗمٝم٤م طمٙم ًام-
-9

أن ُمـ ـمرق اًمؽمضمٞمح ُم٤م رواه إيمثر قمغم ُم٤م شمٗمرد سمف واطمد أو رواه إىمؾ-

-:

ُمـ ـمرق اًمؽمضمٞمح شم٘مديؿ إصمٌ٧م ذم اًمِمٞمخ وإقمٚمؿ سمحديثف قمغم همػمه-
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التْصٔات
أوع يٌـ يدي اًم٘م٤مرئ مجٚم٦م ُمـ اًمتقصٞم٤مت:
 -3ضورة اًمٕمٜم٤مي٦م سمٙمت٤مب قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل دراؾم٦م وحت٘مٞم٘م ً٤م ،وحم٤موًم٦م اًمٕمثقر قمغم ُمزيد ُمـ
خمٓمقـم٤مشمف حلؾ سمٕمض آؿمٙم٤مٓت واًمٌٞم٤مو٤مت اعمقضمقدة ذم سمٕمض اعمقاوع ذم اًمٜمًخ
اعمقضمقدة-
 -4أويص سمدراؾم٦م إطم٤مدي٨م اًمتل أقم ّٚمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل ًمٌٕمض اًمرواة واًمتل مل شمدرس ُمـ ىمٌؾ-
 -5أويص يمذًمؽ سمدراؾم٦م إطم٤مدي٨م اعمٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمد همػم اًمدارىمٓمٜمل ،ظمّمقص ً٤م
أطم٤مدي٨م اًمرواة اًمذيـ مل شمدرس أطم٤مديثٝمؿ ُمـ ىمٌؾ-
وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وأشمٌ٤مقمف إمم يقم اًمديـ،
وآظمر دقمقاٟم٤م ْ
أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-
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املصادز ّاملساجع
 ,3اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م قمٌد اهلل ،اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ،ط ،3:اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد،
;362ه-
 ,4اسمـ اًمّمالح قمثامن ،قمٚمقم احلدي٨م ,اعمًامة ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ،,دار اعمٕم٤مرف،
;362ه-
 ,5اسمـ اًمٖمٓمريػ حمٛمد ،ضمزء اسمـ همٓمريػ ،ط ،3:سمػموت ، ،دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م،
3639ه-
 ,6اسمـ اًم٘مٓم٤من قمكم ،سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ،ط ،3:اًمري٤مض ،دار ـمٞمٌ٦م363: ،ه-
 ,7اسمـ طمٌ٤من حمٛمد ،اًمث٘م٤مت ،ط ،3:طمٞمدر آسم٤مد35;5 ،ه-
 ,8اسمـ طمٌ٤من حمٛمد ،اعمجروطملم ،ط ،3:طمٚم٥م ،دار اًمققمل35;8 ،ه-
 ,9اسمـ طمٌ٤من حمٛمد ،اعمًٜمد اًمّمحٞمح قمغم اًمت٘م٤مؾمٞمؿ وإٟمقاع ,سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚمٌ٤من ،ط،4:
سمروتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3636 ،ه-
 ,:اسمـ راهقيف إؾمح٤مق ،اعمًٜمد ،ط ،3:اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ ،مٙمتٌ٦م اإليامن3634ه3;;3,م-
; ,اسمـ رضم٥م قمٌد اًمرمحـ ،ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي ،ط ،3:اًمزرىم٤مءُ ،مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر3629 ،ه-
 ,32اسمـ ؾمالم اًم٘م٤مؾمؿ ،ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ،ط ،3:دُمِمؼ ،دار اسمـ يمثػم3637 ،ه 3;;7,م-
 ,33اسمـ ؿمٌف قمٛمر ،شم٤مريخ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3639 ،ه-
 ,34اسمـ قمٌد اًمؼم يقؾمػ ،ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ،ط ،3:اًمري٤مض ،دار اسمـ اجلقزي،
3636ه-
 ,35اسمـ قمدي قمٌد اهلل ،اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ،ط ،3:سمػموت ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م363: ،ه-
 ,36اسمـ قمً٤ميمر قمكم ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ ،سمػموت ،دار اًمٗمٙمر3;;7 ،م-
 ,37اسمـ ُمٜمّمقر ؾمٕمٞمد ،اًمًٜمـ ،ط ،3:اًمري٤مض ،دار اًمٕمّمٞمٛمل3636 ،ه--
 ,38اإلؾمٗمرايٞمٜمل يٕم٘مقب ،اعمًتخرج ،ط ،3:سمػموت ،دار اعمٕمروم٦م363; ،ه-
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 ,39إصٌٝم٤مين أمحد ،شم٤مريخ أصٌٝم٤من ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3632 ،ه,
3;;2م-
 ,3:إصٌٝم٤مين أمحد ،طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء ،ط ،6:سمػموت ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،
3627ه-
; ,3إصٌٝم٤مين أمحدُ ،مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ،ط ،3:اًمري٤مض ،دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم363; ،ه,
3;;:م-
َخرج ُمـ يمُت٥م اًمٜمَّ٤مس ًمٚمتَّذيمرة واعمًتٓمرف ُمـ أطمقال
 ,42إصٌٝم٤مين قمٌد اًمرمحـ ،اعمًت ُ
اًمرضم٤مل ًمٚمٛمٕمروم٦م ،اًمٌحريـ ،وزارة اًمٕمدل واًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م-
ِّ
 ,43اًمٌخ٤مري حمٛمد ،اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ،اهلٜمد ،ـمٌٕم٦م دار اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م-
 ,44اًمٌخ٤مري حمٛمد ،اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف ،ط ،3:دار ـمقق اًمٜمج٤مة3644 ،ه-
 ,45اًمؼمُمٙمل أمحد ،وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟمٌ٤مء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من ،سمػموت ،دار ص٤مدر-
 ,46اًمٌ٘م٤مقمل سمره٤من اًمديـ ،اًمٜمٙم٧م اًمقومٞم٦م سمنمح إًمٗمٞم٦م ،ط ،4:سمػموت ،قم٤ممل اًمٙمت٥م،
362:ه-
 ,47اًمٌٞمٝم٘مل أمحد ،اًمًٜمـ اًمّمٖمرى ،ط،3:يمراشمٌم3632 ،ه-
 ,48اًمٌٞمٝم٘مل أمحد ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،ط ،3:اًم٘م٤مهرةُ ،مريمز هجر ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت،
3654ه-
 ,49اًمٌٞمٝم٘مل أمحد ،ؿمٕم٥م اإليامن ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م,سمػموت3632 ،,ه-
 ,4:اًمٌٞمٝم٘مل أمحدُ ،مٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر ،ط ،3:يمراشمٌم ،ضم٤مُمٕم٦م اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م،
3634ه-
; ,4اًمؽمُمذي حمٛمد ،اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،سمػموت ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل3;;: ،م-
 ,52اجلّم٤مص أمحد ،أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،سمػموت ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب3627 ،ه-
 ,53احل٤ميمؿ حمٛمد ،اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،سمػموت ،دار اعمٕمروم٦م-
437
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

 ,54احل٤ميمؿ حمٛمدُ ،مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م ،ط ،4:سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م35;9 ،ه-
 ,55اخلتكم إسمراهٞمؿ ،ؾم١مآت اسمـ اجلٜمٞمد ٕيب زيمري٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم ،ط ،3:اعمديٜم٦م اعمٜمقرة:
ُمٙمتٌ٦م اًمدار362: ،ه3;:: ،م-
 ,56اخلٓمٞم٥م أمحد ،شم٤مريخ سمٖمداد ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل3644 ،ه-
 ,57اًمدارىمٓمٜمل قمكم ،إومراد ،ط 4234 ،3:م-
 ,58اًمدارىمٓمٜمل قمكم ،اًمًٜمـ ،ط ،3:سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3646،ه4226 ,م-
 ,59اًمدارىمٓمٜمل قمكم ،اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ،ط ،3:اًمدُم٤مم ،دار اسمـ اجلقزي،
3627ه-
 ,5:اًمدارُمل قمٌد اهلل ،اًمًٜمـ ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب3629 ،ه-
; ,5اًمداين قمثامن ،اًمًٜمـ اًمقاردة ذم اًمٗمتـ وهمقائٚمٝم٤م واًمً٤مقم٦م وأذاـمٝم٤م ،ط ،3:اًمري٤مض ،دار
اًمٕم٤مصٛم٦م3638 ،ه-
 ,62اًمذهٌل حمٛمد ،شم٤مريخ اإلؾمالم ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب3629 ،ه-
 ,63اًمذهٌل حمٛمد ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ،ط ،;:سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3635 ،ه-
 ,64اًمذهٌل حمٛمدُ ،مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ،ط ،3:سمػموت ،دار اعمٕمروم٦م35:4 ،ه-
 ,65اًمرازي قمٌد اًمرمحـ ،اجلرح واًمتٕمديؾ ،ط ،3:طمٞمدر أسم٤مد ،جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م،
3493ه3;74 ,م-
 ,66اًمرازي قمٌد اًمرمحـ ،اعمراؾمٞمؾ ،ط ،3:سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م35;9 ،ه-
 ,67اًمًجًت٤مين ؾمٚمٞمامن ،اًمًٜمـ ،دار اًمٗمٙمر-
 ,68اًمًجًت٤مين قمٌد اهلل ،يمت٤مب اعمّم٤مطمػ ،ط ،3:اًم٘م٤مهرة ،اًمٗم٤مروق احلديث٦م3645 ،ه ,
4224م-
 ,69اًمًٛمٕم٤مين قمٌد اًمٙمريؿ ،إٟمً٤مب ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٗمٙمر3;;: ،م-
 ,6:اًمِم٤مر اهلٞمثؿ ،اعمًٜمد ،ط ،3:اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ3632 ،ه-
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; ,6اًمِم٤مومٕمل حمٛمد ،اظمتالف احلدي٨م ،طُ ،3:مٍم ،دار اًمقوم٤مء اعمٜمّمقرة3644 ،ه,
4223م-
 ,72اًمِمجري حيٞمك ،شمرشمٞم٥م إُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦م ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3644،ه-
 ,73اًمِمٞمٌ٤مين أمحد ،اجل٤مُمع ذم اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ,رواي٦م :اعمروذي ،ط ،3:سمقُمٌ٤مي ،اًمدار
اًمًٚمٗمٞم٦م362: ،ه-
 ,74اًمِمٞمٌ٤مين أمحد ،اعمًٜمد ،ط ،3:سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3643 ،ه  4223 ,م-
 ,75اًمٓمؼماين ؾمٚمٞمامن ،اعمٕمجؿ إوؾمط ،اًم٘م٤مهرة ،دار احلرُملم-
 ,76اًمٓمؼمي حمٛمد ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،ط ،3:دار هجر3644 ،ه-
 ,77اًمٓمح٤موي أمحد ،ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر ،ط ،3:سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م362: ،ه -
 ,78اًمٓمٞم٤مًمز ؾمٚمٞمامن ،اعمًٜمد ،سمػموت ،دار اعمٕمروم٦م-
 ,79اًمٕمً٘مالين أمحد ،اًمتٚمخٞمص احلٌػم ،طُ ،3:مٍمُ ،م١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦م3638 ،ه3;;7,م
 ,7:اًمٕمً٘مالين أمحد ،اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح ،ط ،3:اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،قمامدة اًمٌح٨م
اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م3626 ،ه3;:6,م-
; ,7اًمٕمً٘مالين أمحد ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،ط ،3:ؾمقري٤م ،دار اًمرؿمٞمد3628 ،ه– 3;:8م-
 ,82اًمٕمً٘مالين أمحد ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٗمٙمر3626 ،ه3;:6 ,م-
 ,83اًمٕمً٘مالين أمحدً ،مً٤من اعمٞمزان ،ط ،5:اهلٜمد ،دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م3628 ،ه3;:8 ,م-
 ,84اًمٕمً٘مالين أمحدُ ،مقاوم٘م٦م اخلؼم اخلؼم ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اعمختٍم ،ط ،4:اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م
اًمرؿمد3636 ،ه3;;5 ,م-
 ,85اًمٕمٓم٤مر حمٛمد ،ضمزء أيب قمٌد اهلل اًمٕمٓم٤مر ،ط ،3:خمٓمقط ٟمُنم ذم سمرٟم٤مُم٩م ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ
اعمج٤مين اًمت٤مسمع عمقىمع اًمِمٌٙم٦م اإلؾمالُمٞم٦م4226 ،م-
 ,86اًمٕم٘مٞمكم حمٛمد ،اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ،ط ،3:سمػموت ،دار اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3626 ،ه3;:6,م-
 ,87اًم٘مزويٜمل أمحدُ ،م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،دار اًمٗمٙمر35;; ،ه3;9; ,م-
 ,88اًم٘مٞمناين حمٛمد ،اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3633 ،ه-
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إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

 ,89اعمزي يقؾمػ ،هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ،ط ،3:سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م 3622ه
– 3;:2م-
 ,8:اعمًٚمٛمل حمٛمد وآظمرونُ ،مقؾمققم٦م أىمقال أيب احلًـ اًمدارىمٓمٜمل ذم رضم٤مل احلدي٨م
وقمٚمٚمف ،ط ،3:سمػموت ،قم٤ممل اًمٙمت٥م 4223 ،م-
; ,8اعمٕمٚمٛمل قمٌد اًمرمحـ ،اًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم شم٠مٟمٞم٥م اًمٙمقصمري ُمـ إسم٤مـمٞمؾ ،ط ،4:سمػموت،
اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل3628 ،ه-
 ,92اعم٘مدد حمٛمد ،أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م363; ،ه-
 ,93اعم٘مدد حمٛمد ،ذظمػمة احلٗم٤مظ ،ط ،3:اًمري٤مض ،دار اًمًٚمػ3638 ،ه 3;;8,م-
 ,94اعمقصكم أمحد ،اعمًٜمد ،ط ،3:دُمِمؼ ،دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث3626 ،ه– 3;:6م-
 ,95اًمٜمح٤مس أمحد ،اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ،ط ،3:اًمٙمقي٧مُ ،مٙمتٌ٦م اًمٗمالح362: ،ه-
 ,96اًمٜمً٤مئل أمحد ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،طُ ،3 :مٍم ،دار اًمت٠مصٞمؾ3655 ،ه4234 ,م-
 ,97اًمٜمً٤مئل أمحد ،ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ،ط ،4:سمػموت ،دار إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم3635 ،ه3;;4 ,م-
 ,98اًمٜمقوي حيٞمك ،هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت ،سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-
 ,99اًمٜمٞمً٤مسمقري ُمًٚمؿ ،اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ اًمًٜمـ سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،سمػموت ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-
 ,9:اهلٞمثٛمل قمكم ،سمٖمٞم٦م اًمٌ٤مطم٨م قمـ زوائد ُمًٜمد احل٤مرث ،ط ،3:اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ ،مريمز ظمدُم٦م
اًمًٜم٦م3635 ،ه -
; ,9اًمقاطمدي قمكم ،اًمقؾمٞمط ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اعمجٞمد ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
3637ه 3;;6 ,م-
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