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Summary 
Praise be to Allah, peace and blessings be upon the Prophet Muhammad sent as a 
mercy to the worlds, and his family and his companions who have preserved the Book of 
their Lord. They cared their prophet’s Law (Sunnah) and took his laws as 
enlightenment for their lives (Allah’s blessings upon on them) and reward them about 
Islam and Muslims richly rewarded. 
Having said so,  
The Sunnah is the second source of the Islamic Law after the Book of Allah (glory is to 
Allah) explained of it clearly. Almighty Lord said “in order to make clear for the whole 
people “* therefore, the Prophet cleared everything vague to the whole people that the 
Muslims kept by the heart and through in the society. The beginning of this was the 
Prophet’s companions who were kept by heart because the strength of memory and the 
prevention the mixture of Quran.  
As for the followers, they did as predecessors had and The Islamic Nation has become 
large and a lot of the keepers had died. The scholars had found that was the necessary 
to collect the Hadiths and write it down perfectly. This science has developed gradually 
in special books such as Al-Bukhari and Muslim. They began to criticize the men so; the 
Biographical evaluation has appeared .The Hadith classified into true, good, told and 
untold. The scholars of the Hadith has produced great science which is accurate and 
clear from any mistakes  
In this research, I tried to make an important study in this field explaining the 
differences between the scholars and its effects that occurred.                            Allah’s 

blessings and peace upon our Prophet Muhammad and his family and his companions . 

وأصحابه الغر ادليامني، الذين حفظوا كتاَب رهبم،  احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على سيدان دمحم ادلبعوُث رمحًة للعادلني، وعلى آله
وجزاهم عن اإلسالم وعنوا بسنة نبيهم، واختذوا شريعته نرباسًا معاِشهم ومعاِدهم، وبلغوها إىل الناس على حقيقتها طاهرًة نقيًة)مهنع هللا يضر وأرضاهم( 

 وادلسلمني خري اجلزاء .
: صدر الاا ي من مصادر الترري  اإلسالم  بعد كتاب )هلل)سبحانه وتعاىل( شارحًة وُمفسرًة له، اا  تعاىلأما بعد : فإنَّ السنَة النبويَة تُعد ادل   

( الدنيا حىت بنيَّ للناس ما نُ زِّ  ، وذلذا مل يفارق النيب) (1) چڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ چ
حيث أهتم هبا ادلسلمون من عصر النبوة إىل يومنا هذا حفظًا يف إليهم من رهبم، وتركهم على احملجة الواضحة البيضاء اليت ليلها كنهارِها، 

(، الذين كانوا حيفظوهنا يف صدورهم، ويروهنا للناس من غري كتابتها، الصدور، ونررًا يف اجملتمعات ، واد كانت البداية بصحابة رسو  )هلل)
رية االختالط ابلقرآن، واستمر احلا  حىت جاء عصر التابعني ( خوذلك لسببني: إحدمها اوة الذاكرة وعدم النسيان، واآلخر هن  النيب)

واو،، فانتررت األمصار، وتوسعت راعة األمة اإلسالمية، ومات بعض احلفاظ، أو كاري منهم، َوِوِجَد من الرواة من ُُيطئ يف الرواية، فريف  ادل
الضرورة إىل مج  احلديث وتدوينه، مث بدأ هذا العلم يتطور  وُيسِند ادلنقط ، وأيضًا من يتعمد الكذب نصرًة لفكرٍة أو مذهب، حيث دعت

حيث اام العلماء جبم  الصحيح يف كتب خاصة كالبخاري، ومسلم ، وبدأوا بنقد الرجا  فظهر علم اجلرح والتعديل، وتقسيم احلديث إىل 
ث، لُيَخرَِّج أئمتنا علماً عظيماً أُعجَب صحيح وحسن وضعيف، ومرفوع ومواو، وغريها، كل تقسيم ابعتبار خاص فكان علم مصطلح احلدي

 ( وإيصاذلا لنا سادلًة من شائبة التحريف والضياع . به العدو ابل الصديق، ِلعظمته وشدة إتقانه على سنة النيب)
داً، وهو مبحث وأان يف هذا البحث ادلتواض  أُردُت الدخو  يف حبٍث مهٍم من مباحث علم ادلصطلح الذي اختلف فيه أئمتنا ابواًل ور    

  عني .احلديث ادلرسل حماوالً بيان اختال، العلماء فيه، واآلاثر اليت تًتتب على هذا اخلال،، وصلى )هلل وسلم على نبينا دمحم واله وصحبه أمج
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 احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ شقدكو حمؿد ادبعقُث رمحًي فؾعودغ، وظذ آفف   

وأصحوبف افغر ادقومغ، افذيـ حػظقا ـتوَب رهبؿ، وظـقا بسـي كبقفؿ، واختذوا ذيعتف كزاشوً 

معوِصفؿ ومعوِدهؿ، وبؾغقهو إػ افـوس ظذ حؼقؼتفو ضوهرًة كؼقًي)ريض اهلل ظـفؿ وأرضوهؿ( 

 وجزاهؿ ظـ اإلشالم وادسؾؿغ خر اجلزاء .

صدر افثوين مـ مصودر افتؼيع اإلشالمل بعد ـتوب اهلل)شبحوكف أمو بعد : ؾننَّ افسـَي افـبقيَي ُتعد اد  

 ڤ ڤڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٹ چ وتعوػ( صورحًي وُمػرسًة فف، ؿول تعوػ:

ل إفقفؿ مـ رهبؿ، وترـفؿ ، وهلذا مل يػورق افـبل) (1) چڦ ( افدكقو حتك بغَّ فؾـوس مو ُكزِّ

أهتؿ هبو ادسؾؿقن مـ ظك افـبقة إػ يقمـو  ظذ ادحجي افقاضحي افبقضوء افتل فقؾفو ــفوِرهو، حقٌ

( ، افذيـ هذا حػظًو ذم افصدور، وكؼاً ذم ادجتؿعوت ، وؿد ـوكً افبدايي بصحوبي رشقل اهلل)

احدمهو ؿقة افذاـرة  ـوكقا حيػظقهنو ذم صدورهؿ، ويروهنو فؾـوس مـ ؽر ـتوبتفو، وذفؽ فسببغ:

( خشقي آختالط بوفؼرآن، واشتؿر احلول حتك جوء ظك أخر هنل افـبل)وظدم افـسقون، و

افتوبعغ ؾوكتؼت إمصور، وتقشعً رؿعي إمي اإلشالمقي، وموت بعض احلػوظ، أو ـثر مـفؿ، 

َوِوِجَد مـ افرواة مـ ُُيطئ ذم افروايي، ؾرؾع ادقؿقف، وُيسـِد ادـؼطع، وأيضوً مـ يتعؿد افؽذب 

رٍة أو مذهى، حقٌ دظً افرضورة إػ مجع احلديٌ وتدويـف، ثؿ بدأ هذا افعؾؿ يتطقر ككًة فػؽ

حقٌ ؿوم افعؾامء بجؿع افصحقح ذم ـتى خوصي ـوفبخوري، ومسؾؿ ، وبدأوا بـؼد افرجول ؾظفر 

ظؾؿ اجلرح وافتعديؾ، وتؼسقؿ احلديٌ إػ صحقح وحسـ وضعقػ، ومرؾقع ومقؿقف وؽرهو، 
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َج أئؿتـو ظؾامً ظظقامً ُأظجَى بف افعدو ؿبؾ ـؾ تؼسقؿ بوظتبور خوص  ؾؽون ظؾؿ مصطؾح احلديٌ، فقَُخرِّ

 ( وإيصوهلو فـو شودًي مـ صوئبي افتحريػ وافضقوع .افصديؼ، فِعظؿتف وصدة إتؼوكف ظذ شـي افـبل)

ٌٍ مفٍؿ مـ مبوحٌ ظؾؿ ادصطؾح افذي اختؾػ    وأكو ذم هذا افبحٌ ادتقاضع ُأردُت افدخقل ذم بح

ًٓ ورداً، وهق مبحٌ احلديٌ ادرشؾ حمووًٓ بقون اختالف افعؾامء ؾقف، وأثور افتل ؾق ف أئؿتـو ؿبق

 تستى ظذ هذا اخلالف، ؾؼسؿتف إػ مؼدمي ومبحثغ وخومتي:

 ادؼدمي : تتضؿـ أمهقي ادقضقع، وأشبوب اختقوره، وأهداؾف، وخطي افبحٌ .   

 ادرشؾ، وضبقعي آحتجوج ؾقف ، وتضؿـ مطؾبون : ادبحٌ إول : ذـرت ؾقف تعريػ احلديٌ 

 ادطؾى إول : تعريػ ادرشؾ فغي واصطالحو .

 ادطؾى افثوين : آحتجوج بودرشؾ .

 ادبحٌ افثوين : احتقى ظذ بقون مراتى ادرشؾ ، وأثور ادستبي ظذ آحتجوج بف :

 ادطؾى إول : مراتى ادرشؾ .

 ر ادستبي ظذ آحتجوج بف .ادطؾى افثوين : أثو

 أمو اخلومتي : ؾؼد تضؿـً خالصي مو ـتبتف ذم بحثل، وأهؿ مو تقصؾً إفقف مـ كتوئٍ .

هذا واهلل أشول أن يؽقن هذا افعؿؾ خوفصًو فقجفف افؽريؿ، إكف كِعَؿ ادقػ وكِعَؿ افـصر، وآخر   

 و حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ .     دظقاكو أن احلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـ

  



 

   

 

 ادرشؾ فغي

 فؾؿرشؾ ذم افؾغي أضالؿوت ظدة مـفو :

ًُ  ؿقهلؿ مـ ؾلصؾف  ُ ادرشؾ أمو – افعالئل ؿول –يليت بؿعـك اإلرشول أي اإلضالق  -1  أي ـذا أرشؾ

ؾؽهههههَلنَّ  (1) چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑچ  ػتعههههو ؿقفههههف ذم ـههههام متـعههههف ومل ، أضؾؼتههههفُ 

 . (2)ادُرِشؾ أضؾؼ اإلشـود ومل يؼقده براٍو معروف، وؿد أصور افامزري إػ هذا

ومـف ؿقهلؿ جوَء افؼقُم َأرشالً أي رشالً بعد رشؾ بؿعـك ؿطعًي  ويليت بؿعـك افؼطعي أو افؼطقع ، -2

 بعد ؿطعي .

ؿول ابـ شقدة : افَرَشؾ بػتح افراء وافسغ ، افؼطقع مـ ـؾ رء ، واجلؿُع إرشول ، وجوءوا رشؾف  

 . (3)أي مجوظي مجوظي

ًُ ومـف احلديٌ افذي رواه اإلموم أمحد : أنَّ افـوس دخؾق   ا ظذ افـبل)صذ اهلل ظؾقف ؿول افعالئل : ُؿؾ

أي ؾرؿًو متؼطعًي يتبع بعضفؿ بعضوً ، ؾؽلكف تصقر مـ هذا ( ، 4)وشؾؿ( ، بعد مقتف ؾصؾقا إرشوٓ

  .  (5)افؾػظ آؿتطوع ؾؼقؾ فؾحديٌ افذي ؿطع إشـوده وبؼل ؽر متصؾ

                                                             

 . 83( شقرة مريؿ 1)

، فإلموم شعقد بـ خؾقؾ بـ ـقؽؾدي افعالئل ، حؼؼف : محدي ظبد  1/23( جومع افتحصقؾ ذم أحؽوم ادراشقؾ 2)

 .             م1986-هه 1447 ، 2ط ، فبـون –ادجقد افسؾػل ، ظومل افؽتى ، بروت 

 ( ادصدر كػسف . 3)

، حديٌ أيب ظسقى ، فإلموم أيب ظبد اهلل أمحد بـ حمؿد  بـ حـبؾ  34/365( مسـد اإلموم أمحد بـ حـبؾ 4)

 ، 2ط ، مك –، حؼؼف : افشقخ صعقى إركموط وآخرون ، ممشسي ؿرضبي ، افؼوهرة  هه(241افشقبوين )ت

 .   افصحقح رجول رجوفف ، صحقح حديٌ ، م1999-هه 1424

 . 1/24( جومع افتحصقؾ 5)



 

 

 وهذا ادعـك مقاؾؼ فؼقل مـ ؿول أن ادرشؾ وادـؼطع واحد .  

وً مـ آشسشول ، وهق افطؿلكقـي إػ اإلكسون وافثؼي بف ؾقام حُيّدثف ، ؾؽلن ويليت ادرشؾ أيض -3

ادُرشؾ فؾحديٌ اضؿلنَّ إػ مـ أرشؾ ظـف ووثؼ بف دـ يقصؾف إفقف ، وهذا افالئؼ ادحتٍ 

 .(1)بودرشؾ

وجيقز أيضوً أن يؽقن ادُرشؾ مـ ؿقهلؿ : كوؿي مرشول أي رسيعي افسر ، ؿول ـعى بـ زهر:  -4

أمسً شعوُد بلرٍض ٓ يبؾغفو إٓ افعتوق افـجقبوت ادراشقؾ ؾؽلن ادُرشؾ فؾحديٌ أرسع ؾقف ظجالً 

 .    (2)ؾحذف بعض إشـوده

ومـ هذه ادعوين فؾُؿرشؾ ذم افؾغي ترى أكف مجع ذم ـؾ معـك فغقي معـك اصطالحقوً فطوئػي مـ   

 وافثوين ، وإصقفقغ افػؼفوء مجفقر تعريػ مـ ؿريى – اإلضالق وهق –افعؾامء ، ؾودعـك إول 

ادؾون ، وافثوفٌ ٓئؼ بؼقل مـ احتٍ بودُرشؾ ، مس وادـؼطع ادُرشؾ إنَّ :  ؿول مـ ؿقل مـ ؿريى

 وـؾ هذا شقجلء ذم تعريػ ادُرشؾ اإلصالحل إن صوء اهلل .

 ادُرشؾ اصطالحوً :

 فؾعؾامء ذم بقون ادُرشؾ أؿقال مـفو :

( ، ُمسؼطوً مـف افصحويب شقاء ـون ذفؽ افتوبعل افتوبعل إػ رشقل اهلل)إن ادُرشؾ مو رؾعف  -1

قى ، أو صغراً ـوفزهري ، وؿتودة ، وحيقك  ـبراً ـعبد اهلل بـ ظدي بـ اخلقور ، أو شعقد بـ ادُسِّ

 أن – ادُرشؾ أي –بـ شعقد ، وهذا ؿقل مجفقر ادحدثغ ، ؿول احلوؾظ ابـ حجر : وصقرتف 
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( ـذا ، أو ؾعؾ ـذا ، أو ُؾِعَؾ )اهلل رشقل ؿول:  ـبراً  أو صغراً  ـون شقاء افتوبعل يؼقل

 . (1)بحرضتف ـذا ، وكحق ـذا

وؿول احلوـؿ : وأمو ادُرشؾ ؾلن مشويخ احلديٌ ظذ إن ادُرشؾ هق افذي يرويف ادحّدث بلشوكقد 

مو ُيروى ادراشقؾ مـ أهؾ  ( ، ؿول : وأـثرمتصؾي إػ افتوبعغ ، ؾقؼقل افتوبعل ؿول رشقل اهلل)

قى ، ومـ أهؾ مؽي ظـ ظطوء بـ أيب ربوح ، ومـ أهؾ مك ظـ شعقد بـ  ادديـي ظـ شعقد بـ ادسِّ

أيب هالل ، ومـ أهؾ افشوم ظـ مؽحقل افدمشؼل ، ومـ أهؾ افبكة ظـ احلسـ بـ أيب احلسـ ، 

عد احلديٌ ظـ ؽرهؿ مـ ومـ أهؾ افؽقؾي ظـ إبراهقؿ بـ يزيد افـخعل ، وؿد يروى احلديٌ ب

 .     (2)افتوبعغ أٓ إّن افغؾبي فروايي همٓء

وـالم اإلموم احلوـؿ هذا يدل ظذ أن اإلرشول ظـده يؽقن مـ افتوبعل افؽبر وافصغر ظذ افسقاء 

 ـام ُيػفؿ مـ متثقؾف بؽبور افتوبعغ ـسعقد بـ ادُسقِّى ، وصغورهؿ ـنبراهقؿ افـخعل ومؽحقل .

وؿول ابـ ظبد افز بعد أن ظّرف ادُرشؾ : ومثؾف أيضًو ممو جيري جمراه ظـد أهؾ افعؾؿ مرشؾ مـ دون  

( يسؿقكف همٓء مثؾ حديٌ ابـ صفوب ، وؿتودة ، وأيب حوزم ، وحيقك بـ شعقد ، ظـ افـبل)

 .     (3)ُمرشالً ـؿرشؾ ـبور افتوبعغ

                                                             

، فؾحوؾظ أبق افػضؾ أمحد بـ ظع بـ حمؿد بـ  1/141( كزهي افـظر ذم تقضقح كخبي افػؽر ذم مصطؾح إثر 1)

، مطبعي شػر ،  1، حؼؼف : افشقخ ظبد اهلل بـ ضقػ اهلل افرحقع ، ط هه(852أمحد بـ حجر افعسؼالين)ت

 .   م2441-هه 1422 ، افسعقديي –افريوض 

، حؼؼف:  هه(445فإلموم أيب ظبد اهلل حمؿد بـ ظبد اهلل احلوـؿ افـقسوبقري)ت ،  1/67( معرؾي ظؾقم احلديٌ 2)

 .     م1977-هه 1397 ، 2ط ، فبـون  –افسقد معظؿ ُحسغ ، دار افؽتى افعؾؿقي ، بروت 

 ، فإلموم أيب ظؿر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ ظبد افز افـؿري 1/21( افتؿفقد فام ذم ادقضل مـ ادعوين وإشوكقد 3)

، حؼؼف : مصطػك بـ أمحد افعؾقي ، وحمؿد بـ ظبد افؽبر افبؽري ، وزارة ظؿقم إوؿوف  هه(463افؼرضبل)ت

 .     1967-هه 1387 ، ادغرب –وافشمون اإلشالمقي ، افربوط 



 

 

إصقل مـفؿ إشتوذ أبق بؽر بـ ؾقرك " إذا ؿول  وأيضوً واؾؼ همٓء ذم ؿقهلؿ جمؿقظي مـ أئؿي  

 .  (1)( ؿول ـذا وـذا ؾفق بؿعـك ادرشؾافتوبعل إنَّ افـبل)

 .(2)( ، ومل يذـر َمـ َشِؿَعُف ظـفوؿول اإلموم أبق كك افصبوغ " ادُرشؾ ؿقل افتوبعل ؿول رشقل اهلل)

وؿول ابـ افصالح وادشفقر افتسقيي بغ  وـذا ؿول افؼراذم " اإلرشوُل هق إشؼوط صحويب مـ افسـد ،

 .(3")افتوبعغ أمجعغ ذم ذفؽ

( مسؼطًو مـف افصحويب ، افؼقل افثوين فؾُؿرشؾ بلكف : مو رواه افتوبعل افؽبر ظـ رشقل اهلل) -2

وهذا افؼقل فطوئػي مـ ادُحدثغ ومجفقر افشوؾعقي ، ؿول ابـ افصالح : وصقرتف افتل ٓ خالف 

ل افؽبر افذي أدرك مجوظي مـ افصحوبي وجوفسفؿ ـعبقد بـ اخلقور ، ثؿ شعقد ؾقفو حديٌ افتوبع

 .(4)(بـ ادُسقَّى، وأمثوهلام إذا ؿول: ؿول رشقل اهلل)

( ـذا أو ؾعؾف يسؿك ؿول افـقوي : اتػؼ ظؾامء افطقائػ ظذ أنَّ ؿقل افتوبعل افؽبر ؿول رشقل اهلل)

 .(5)ُمرشال

ؿد خّصقا ـبور افتوبعغ ، وذفؽ فؼقة احتامل فؼقوهؿ فؾصحوبي ، بعؽس وافؼوئؾقن هبذا افؼقل تراهؿ 

 صغور افتوبعغ ؾنن احتامل افؾؼقو وإخذ مـ افصحوبي بعقد ، ؾقؽقن ُجؾَّ روايوهتؿ مـ افتوبعغ .

                                                             

 .   1/29( جومع افتحصقؾ 1)

 ( ادصدر كػسف . 2)

فؾحوؾظ أيب افػداء إشامظقؾ بـ ظؿر بـ ـثر  ، 48( افبوظٌ احلثقٌ ذح اختصور ظؾقم احلديٌ 3)

-هه 1424 ،2ط ، فبـون –، حؼؼف : إشتوذ أمحد حمؿد صوـر ، ممشسي افرشوفي ، بروت  هه(774افؼرر)ت

 .    م2444

 . 47( ادصدر كػسف 4)

،  هه(911، فإلموم جالل افديـ بـ أيب بؽر افسققضل )ت 2/449( تدريى افراوي ذم ذح تؼريى افـقوي 5)

 .    افسعقديي –حؼؼف : إشتوذ ظبد افقهوب ظبد افؾطقػ ، مؽتبي افريوض احلديثي ، افريوض 



 

   

 

افؼقل افثوفٌ ذم ادُرشؾ : هق مو شؼط مـ إشـوده راٍو أو أـثر شقاء ـون ادُرشؾ فف توبعقًو أو َمـ  -3

 وهق ؿقل مجفقر إصقفقغ ومجع مـ افػؼفوء . بعده ،

ؿول افؼرضبل : ادُرشؾ ظـد إصقفقغ وافػؼفوء ظبورة ظـ اخلز افذي يؽقن ذم شـده اكؼطوع بلن 

 .  (1)حُيدث واحد مـفؿ ظّؿـ مل يؾؼف وٓ أخذ ظـف

ع ، وإن ـون ( ، ؾنن شؼط ؿبؾف واحد ؾفق ُمـؼطوؿول افـقوي : ُيتص ادُرشؾ بوفتوبعل ظـ افـبل)

 .  (2)أـثر ؾؿعضؾ ومـؼطع ، وادشفقر ذم افػؼف وإصقل إنَّ افؽؾَّ ُمرشؾ

وؿول اخلطقى : ٓ خالف بغ أهؾ افعؾؿ إنَّ إرشول احلديٌ افذي فقس بؿدفس ، هق روايي افراوي  

ـ مل ُيعوسه أو فؼقف ظؿَّ
(3)  . 

 ٌُ ادعـك ، وهق افذي يظفر مـ ـالم اإلموم  ومعـك هذا افؼقل أنَّ ادُـؼطع وادُرشؾ مسادؾون مـ حق

افشوؾعل )رمحف اهلل( حقٌ ؿول : ادـؼطع خُمتؾػ ، ؾَؿـ صوهَد أصحوُب افـبل)صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( 

( أظتَِز ظؾقف بلمقر ، ثؿ ؿول : ؾلمو مـ بعد ـبور مـ افتوبعغ ؾحّدث حديثوً ُمـؼطعًو ظـ افـبل)

 .  (4)ؾ ُمرَشؾفافتوبعغ ؾال أظؾؿ مـفؿ واحدًا يؼب

( ، أي افؼقل افرابع ذم ادُرشؾ أكف : مو أرشؾف أصحوب افؼرون افثالثي افػوضؾي إػ افـبل) -4

 افتوبعغ ، وتوبعل افتوبعغ .

                                                             

 .  1/26( جومع افتحصقؾ 1)

 .   1/195( تدريى افراوي 2)

، حؼؼف : أبق  هه(463، فإلموم أبق بؽر أمحد بـ ظع بـ ثوبً اخلطقى افبغدادي )ت384( افؽػويي ذم ظؾؿ افروايي 3)

 .    افسعقديي –رؿل ، وإبراهقؿ محدي اددين ، ادؽتبي افعؾؿقي ، ادديـي ادـقرة ظبد اهلل افسق

، حؼؼف : هه(244، فإلموم أبق ظبد اهلل حمؿد بـ إدريس افؼرر ادطؾبل افشوؾعل ادؽل)ت1/461( افرشوفي 4)

 .   م1944-هه 1358،  1، ط مك –إشتوذ أمحد صوـر ، مؽتبي احلؾبل ، افؼوهرة 



 

 

ؿول ابـ احلـبع : ادختور ذم افتػصقؾ ؿبقل ُمرشؾ افصحويب إمجوظوً وُمرشؾ أهؾ افؼرن افثوين   

 .(1)وافثوفٌ ظـدكو

 ظـد ؿبقفف حمؾ   ؽره وؿول:  ادُفذب ذح ذم – افـقوي أي –ؿول ادُصـِػ وؿول افسققضل :   

 . (2)افػوضؾي افثالثي افؼرون أحد مـ ُمرَشؾف ـون إذا مو احلـػقي

وتػصقالت ـثرة يؿؽـ تؾخقصفو  اختؾػ افعؾامء ذم آحتجوج بوحلديٌ ادُرَشؾ ظذ أؿقال ظديدة ،

 ذم ثالثي أؿقال رئقسقي هل :

 افرد مطؾؼوً  -1

 افؼبقل مطؾؼوً  -2

 افتػصقؾ -3

 شلحوول إن صوء اهلل تعوػ ذم هذا افبحٌ تػصقؾ هذه إؿقال ، وأدفي ـؾ ؾريؼ مـفو : 

وهذا افؼقل ؿقل مجفقر  افؼقل إول : ظدم آحتجوج بودُرَشؾ ٕكف حديٌ ضعقػ ، -1

 .ادُحدثغ

ؿول افـقوي : ثؿ ادُرَشؾ حديٌ ضعقػ ظـد مجوهر ادُحدثغ ، وافشوؾعل ، وـثر مـ افػؼفوء ، 

 .(3)وأصحوب إصقل

 

                                                             

، فريض افديـ حمؿد بـ إبراهقؿ احلؾبل احلـػل افشفر )بوبـ احلـبع( ،  1/67( ؿػق إثر ذم صػقة ظؾقم إثر 1)

 .  م1987 – 1448 ، 2ط ، شقريو –حؼؼف : افشقخ ظبد افػتوح أبق ؽدة ، مؽتبي ادطبقظوت اإلشالمقي ، حؾى 

 . 1/198( تدريى افراوي 2)

 ( ادصدر كػسف . 3)



 

   

 

وؿول احلوؾظ ابـ حجر ذم ـالمف ظـ ادُرَشؾ : ذهى مجفقر ادُحدثغ إػ افتقؿػ فبؼوء آحتامل ، 

 . (1)وهق أحد ؿقيل اإلموم أمحد

أهؾ افػؼف ومجوظوت أهؾ احلديٌ ؾقام أظؾؿ، آكؼطوع ذم إثر ظؾي متـع  وؿول ابـ ظبد افز : ؿول شوئر

إجيوب افعؿؾ بف ، ثؿ ؿول : وحجتفؿ ذم رّد ادُرَشؾ مو أمجع ظؾقف افعؾامء مـ احلوجي إػ ظدافي 

 .   (2)ادُخزظـف وأكف ٓ بد مـ ظؾؿ ذفؽ

مي صحقحف : وادُرَشؾ مـ افروايوت ذم أصؾ ؿقفـو ، وؿقل أهؾ افعؾؿ  وؿول اإلموم مسؾؿ ذم ُمؼدِّ

 . (3)بوإلخبور فقس بحجي

ؿول افعالئل : وهذا افؼقل مقاؾؼ فؽالم ابـ ظبد افز ادذـقر آكػو وهق افذي ظؾقف مجفقر أهؾ  

احلديٌ أو ـّؾفؿ ؾفق ؿقل ظبد افرمحـ بـ مفدي ، وحيقك بـ شعقد افؼطون ، وظومي أصحوهبام ـوبـ 

بـ حرب وحيقك بـ معغ وابـ أيب صقبي ثؿ أصحوب همٓء ـوفبخوري وأيب خقثؿي زهر ادديـل ، 

ومسؾؿ وأيب داود وافسمذي وافـسوئل وابـ خزيؿي وهذه افطبؼي ثؿ مـ بعدهؿ ـوفدار ؿطـل 

، ثؿ ؿول : وـالم اإلموم أمحد بـ حـبؾ ذم افعؾؾ يُدل ظذ ترجقح هذا  واحلوـؿ واخلطقى وافبقفؼل

مسـدا بوإلرشول فف مـ بعض ؿ ظؾؾ احلديٌ يعسض ظذ مو روي  افؼقل ٕكف وـّؾ مـ يعؾؿ ظؾ

 . (4)افطرق ويعؾؾف بف ؾؾق ـون ادرشؾ حجي ٓزمي فام اظسض بف

                                                             

 .  1/141ظر ( كزهي افـ1)

 .  1/6( افتؿفقد 2)

، فإلموم أيب  1/24( ادسـد افصحقح ادختك بـؼؾ افعدل ظـ افعدل إػ رشقل اهلل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( 3)

-هه 1418 ، 2ط ، فبـون –، دار اجلقؾ ، بروت  هه(261احلسغ مسؾؿ بـ احلجوج افؼشري افـقسوبقري )ت

 .     م1997

 .  36-1/35( جومع افتحصقؾ 4)



 

 

ًُ أيب ، وأبو زرظي يؼقٓن : ٓ حُيتٍ بودُراشقؾ وٓ تؼقم احلجي إٓ   وؿول ابـ أيب حوتؿ : وشؿع

قي واختقور إشامظقؾ افؼويض وابـ ظبد افز بوٕشوكقد افصحوح ادتصؾي وهذا هق ؿقل مجفقر افشوؾع

 . (1)وؽرمهو مـ افامفؽقي وافؼويض أيب بؽر افبوؿالين ومجوظي ـثرون مـ أئؿي إصقل

هذا مضؿقن افؼقل إول وهق ـام كرى ؿقل مجفقر أهؾ احلديٌ افذيـ يعتؿدون ظذ اإلشـود   

 ٓحتجوج بف .واتصوفف واكؼطوظف ، افذي أدّى إػ ردِّ ادُرَشؾ وظدم ا

 افؼقل افثوين : آحتجوج بودُرَشؾ مطؾؼوً : وهق ؿقل احلـػقي ، وافامفؽقي ، وأحد ؿقيل اإلموم أمحد . 

ؿول ابـ رجى احلـبع : وُحؽل آحتجوج بودُرَشؾ ظـ أهؾ افؽقؾي ، وأهؾ افعراق مجؾي ، وحؽوه 

ػي ، وصوحبقف ، وؿول أبق داود ذم احلوـؿ ظـ إبراهقؿ افـخعل ، ومحود بـ أيب شؾقامن ، وأيب حـق

رشوفتف ٕهؾ مؽي: وأمو ادراشقؾ ؾؼد ـون حيتٍ هبو افعؾامء ؾقام مه مثؾ شػقون افثقري ، وموفؽ بـ 

 .  (2)أكس ، وإوزاظل

ًٓ افـبل) ؿول َمـ مل يؾؼوؿول أمدي :  اختؾػقا ذم ؿبقل اخلز ادرشؾ وصقرتف ، مو إذا   ( وـون ظد

، ؾؼبؾف أبق حـقػي ، وموفؽ، وأمحد بـ حـبؾ ذم أصفر افروايتغ ظـف ، ومجوهر  ؿول رشقل اهلل

 . (3)ادعتزفي

ؿبقل مرشؾ افصحويب إمجوظًو وُمرَشؾ أهؾ افؼرن افثوين  وادختور ذم افتػصقؾوؿول ابـ احلـبع : 

 .(4)مطؾؼو موفؽ وظـد - احلـػقي أي –وافثوفٌ ظـدكو 

                                                             

 .  36-1/35جومع افتحصقؾ  (1)

، فإلموم أيب افػرج ظبد افرمحـ بـ رجى احلـبع ، حؼؼف : إشتوذ مهوم ظبد  1/222( ذح ظؾؾ افسمذي 2)

 .   م2441-هه 1421 ، 2ط ، افسعقديي  –افرمحـ شعقد ، مؽتبي افرصد ، افريوض 

، فإلموم أيب احلسـ ظع بـ حمؿد أمدي ، حؼؼف : د. شقد اجلؿقع ، دار  2/123( اإلحؽوم ذم أصقل إحؽوم 3)

 .    م1984-هه 1444 ، 1ط ، فبـون –افؽتوب افعريب ، بروت 

 .  1/67( ؿػق إثر 4)



 

   

 

ذم ادشفقر ظـف  ضوئػي مـفؿ أمحدوؿول افسققضل : وؿول موفؽ ذم ادشفقر ظـف ، وأبق حـقػي ذم 

 .(1)صحقح

وهؽذا كرى أنَّ احلـػقي ، وافامفؽقي ، ؿد احتجقا بودُرَشؾ فام يروكف مـ ظدافي افتوبعغ ، وفـظرهتؿ إػ  

 ادعـك افعوم ذم ؿبقل احلديٌ .

ويـص ظذ افتػصقؾ ذم افؼبقل وظدمف ، وهق ؿقل افشوؾعقي ، وبعض افامفؽقي ،  افؼقل افثوفٌ : -2

 ؾؼد احتجقا بودُرَشؾ بؼوط ظديدة مـفو :

 أن يرد مسـداً مـ وجف آخر . -1

 أن يرد ُمرشالً مـ وجف آخر ُيعضده . -2

 أن ُيعضّده ؿقل صحويب ظذ وؾؼ مؼتضوه . -3

 أن ُيعضّده ؿقل أـثر أهؾ افعؾؿ . -4

. ؾلن وِجَد أحد هذه افؼوط ؾوكف حُيتٍ (2)حوفف أكف ٓ ُيرِشؾ إٓ ظـ ثؼيأن ُيعَؾؿ مـ  -5

 بودُرَشؾ فتعضده بف .

ث أصحوب رشقل اهلل) ؾؿـ صوهد ؿول اإلموم افشوؾعل : ادـؼطُع خمتؾٌػ:    ( مـ افتوبعغ ؾحدَّ

( أظتز ظؾقف بلمقر مـفو: أن يـظر إػ مو أرشؾ مـ احلديٌ ؾنن ذـُف ؾقف حديثًو مـؼطعو ظـ افـبل)

احلّػوظ ادلمقكقن ؾلشـدوه إػ رشقل اهلل بؿثؾ معـك مو روى ، ـوكً هذه دٓفي ظذ صحي مـ ؿبؾ 

ظـف وحػظف ، وإن أكػرد بنرشول حديٌ مل يؼـف ؾقف مـ يسـده ؿبؾ مو يـػرد بف مـ ذفؽ ، ويعتز 

ـظر هؾ يقاؾؼف مرشؾ ؽره ممّـ ؿبؾ افعؾؿ ظـف مـ ؽر رجوفف افذيـ ؿبؾ ظـفؿ ، ؾنن وجد ظؾقف بلن ي

                                                             

 .  1/198( تدريى افراوي 1)

، فإلموم شعد افديـ مسعقد بـ ظؿر  2/15( يـظر: ذح افتؾقيح ظذ افتقضقح دتـ افتـؼقح ذم أصقل افػؼف 2)

-هه 1416 ، فبـون  –، حؼؼف : زـريو ظؿرات ، دار افؽتى افعؾؿقي ، بروت  هه(792افتػتوزاين افشوؾعل)ت

 .   م1996



 

 

ذفؽ ـوكً دٓفي يؼقي فف مرشؾف وهل أضعػ مـ إوػ ، وإن مل يقجد ذفؽ كظر إػ بعض مو 

ًٓ فف ، ؾنن وجد مو يقاؾؼ مو روى ظـ رشقل اهلل صذ يروى ظـ بعض أصحوب رشقل اهلل) ( ؿق

 شؾؿ ـوكً هذه دٓفي ظذ أكف مل يلخذ مرشؾف إٓ ظـ أصؾ يصح إن صوء اهلل .اهلل ظؾقف و

وـذفؽ إن وجد ظقام مـ أهؾ افعؾؿ يػتـقن بؿثؾ معـك مو روى ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،   

ًٓ وٓ مرؽقبًو ظـ افروايي ظـف ؾقستدل بذفؽ  ثؿ يعتز أن يؽقن إذا شؿك َمـ روى ظـف مل يسؿِّ جمفق

تف ؾقام روى ظـف ، ويؽقن إذا ذك أحداً مـ احلػوظ ذم حديٌ مل ُيوفػف ؾنن خوفػف وجد ظذ صح

حديثف أكؼص ـوكً ذم هذه دٓئؾ ظذ صحي خمرج حديثف ، ومتك مو خوفػ مو وصػً آخر بحديثف 

حتك ٓ يسع أحداً مـفؿ ؿبقل مرشؾف ، ؿول: وإذا وجدت افدٓئؾ بصحي حديٌ بام وصػً أحببـو 

شؾف ، وٓ كستطقع أنَّ كزظؿ أن احلجي تثبً بف ثبقهتو بودتصؾ ، وذفؽ أنَّ معـك ادـؼطع أن كؼبؾ مر

وان  -مغقَّى حيتؿؾ أن يؽقن محؾ ظّؿـ يرؽى ظـ افروايي ظـف إذا شّؿك ، وإن بعض ادـؼطعوت 

 ؾؼد حيتؿؾ أن يؽقن خمرجفو واحٌد مـ حقٌ فق شّؿك مل يؼبؾ ، وأنَّ ؿقل بعض -واؾؼف مرشؾ مثؾف 

( إذا ؿول برأيف أو واؾؼف يُدّل ظذ صحي خمرج احلديٌ دٓفي ؿقيي إذا كظر ؾقفو ، أصحوب افـبل)

( يقاؾؼف ، وحيتؿؾ مثؾ هذا ويؿؽـ أن يؽقن إّكام ؽؾط بف حغ شؿع ؿقل بعض أصحوب افـبل)

 ؾقؿـ واؾؼف مـ بعض افػؼفوء.

بؾ مرشؾف ٕمقر: أحدهو: أهنؿ أصد دمّقزًا ؿول : ؾلمو مـ بعد ـبور افتوبعغ ؾال أظؾؿ مـفؿ واحدا يؼ  

ؾقؿـ يروون ظـف ، وأخر: أهنؿ يقجد ظؾقفؿ افدٓئؾ ؾقام أرشؾقا بضعػ خمرجف ، وأخر : ـثرة 

ثُرت آحوفي ـون أمؽـ فؾقهؿ وضعػ مـ يؼبؾ ظـف ـَ  .(1)اإلحوفي ذم إخبور ، وإذا 

ف اهلل( ظرف أكف ؿد اصسط فؼبقل ادُرَشؾ ومـ كظر ذم افـص ادـؼقل هذا ظـ اإلموم افشوؾعل)رمح  

ذوضوً ؿد ذـركو بعضفو ظـد ذـر افؼقل افثوفٌ ، ويضوف إفقف مسوفي افـظر ذم حول افراوي هؾ 

صورـف ؽره مـ احلػوظ ذم احلديٌ افذي رواه ؾون ـون ادُشورك مقاؾؼوً فف دلَّ ذفؽ ظذ حػظف ، وان 

ة ، ؾون ـوكً بـؼصون ذم ادتـ أو افرؾع أو اإلرشول ؾفل خوفػف ؾقـظر هؾ ادخوفػي بـؼصون أم زيود

                                                             

 .  465 – 1/461( افرشوفي 1)



 

   

 

دٓفي ظذ احلػظ وافتحري ، وظذ هذا ادذهى شور أـثر افشوؾعقي ، ؿول اإلموم افغزايل "وادختور ظذ 

أن افتوبعل إذا ُظِرَف بكيح خزه ، أو بعودتف أكف ٓ يروي إٓ ظـ صحويب ُؿبَِؾ ُمرَشؾف ، ؿقوس ادُرَشؾ 

  "(1)يعرف ذفؽ ؾال ُيؼبَؾوإن مل 

هذه هل أصفر إؿقال ذم ادُرَشؾ ، وهـوك أؿقال وتػصقالت ثوكقيي تدخؾ ذم حؼقؼتفو ضؿـ   

 إؿقال ادذـقرة شوبؼوً ، ومـ هذه إؿقال :

 .   (2)ُؿبقل ـؾ ُمرَشؾ شقاء ـون بعد ظفد افتوبعغ أو تلخر ظـفؿ ، بؾ حتك ُمرَشؾ مـ ظككو -1

 .  (3)ور افتوبعغ مطؾؼوً ، وهق ؿقل بعض احلـػقي ، وافامفؽقيُؿبُقل مراشقؾ ـب -2

ذهى بعض احلـػقي إػ ُؿبُقل إرشول مـ أرشؾ بعد افؼرن افثوفٌ ، إن ـون ادُرِشؾ مـ أئؿي افـؼؾ  -3

 . (4)، وهق ؿقل ظقسك بـ أبون ، وأيب بؽر افرازي ، وافبزدوي ، وافؽثر مـ متلخري احلـػقي

ًٓ وردًا و تػصقالً،  وبعد أن رسدكو أصفر أؿقال ادذاهى ذم مسلفي آحتجوج بودُرَشؾ ؿبق

 كـتؼؾ إػ ذـر حجٍ وأدفي ـؾ ؾريؼ ومـوؿشتفو ، واهلل ادُقؾؼ فؾصقاب .

 أدفي افػرق ذم ادُرَشؾ :

ذـركو ذم ادطؾى افسوبؼ خالؾوت ادذاهى اإلشالمقي ذم آحتجوج بودُرَشؾ ، وـقػ    

اؾسؿقا إػ ثالث ؾرق حُمتٍ وموكع وُمػّصؾ ، حقٌ شلبدأ برسد أدفي ـؾ ؾريؼ مـفؿ إن صوء 

 اهلل ، مبتدًئ بلدفي افامكعغ : 

ػ ردِّ احلديٌ ادُرَشؾ وظدم أدفي مـ ردَّ احلديٌ ادُرَشؾ : ذهى مجفقر ادُحدثغ ـام ذـركو إ - أ

 آحتجوج بف ، وهلؿ ذم ذفؽ أدفي مـفو : 

                                                             

، حؼؼف :  هه(545، فإلموم أبق حومد حمؿد بـ حمؿد افغزايل افطقد)ت 1/321( ادُستصػك مـ ظؾؿ إصقل 1)

 .   م1997-هه 1417 ، 1ط ، فبـون  –افشقخ حمؿد شؾقامن إصؼر ، ممشسي افرشوفي ، بروت 

 .  1/33(  يـظر: جومع افتحصقؾ 2)

 .  1/24( يـظر: افتؿفقد 3)

 .  1/33( جومع افتحصقؾ 4)



 

 

 هؾ ذـر اهلليزيد بـ هورون ؿول : ؿؾً فه محود بـ زيد : يو أبو إشامظقؾ روى احلوـؿ : ظـ  -1

ۈئ  ۈئ  ېئ چ أصحوب احلديٌ ذم افؼرآن ؟ ؾؼول : بذ أمل تسؿع إػ ؿقل اهلل تعوػ :

ؾفذا ؾقؿـ رحؾ ذم ضؾى افعؾؿ ثؿ رجع  (1) چىئ  ىئ  ىئ   ی   ی ېئ  ېئ

بف إػ مـ وراءه فقعؾؿفؿ إيوه ، ؿول احلوـؿ : ؾػل هذا افـص دفقؾ ظذ أن افعؾؿ ادحتٍ بف هق 

 . (2)ادسؿقع ؽر ادرشؾ

ويؼقل :  ؾجعؾ حيّدثأخرج اإلموم مسؾؿ : ظـ جموهد ؿول جوء بشر افعدوي ، إػ ابـ ظبوس  -2

( ؾجعؾ ابـ ظبوس ٓ يلذن حلديثف وٓ يـظر إفقف ، ؾؼول يو ابـ ظبوس مويل ٓ ؿول رشقل اهلل)

أراك تسؿع حلديثل ؟ أحدثؽ ظـ رشقل اهلل)صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ( وٓ تسؿع ؾؼول ابـ ظبوس 

ة إذا شؿعـو رجالً يؼقل ؿول رشقٓهلل ) ( ابتدرتف أبصوركو وأصغقـو إفقف بآذاكـو ؾّؾام : إّكو ــّو مرَّ

 . (3)افـوس افصعى وافذفقل مل كلخذ مـ افـوس إٓ مو كعرف رـى

أخرج مسؾؿ أيضوً : إبراهقؿ بـ ظقسك افطوفؼوين ؿول : ؿؾً فعبد اهلل بـ ادبورك : يو أبو ظبد  -3

بعد افزِّ أن تصّع ٕبقيؽ مع صالتؽ وتصقم هلام مع  إّن مـ افزِّ افرمحـ احلديٌ افذي جوء 

يو أبو إشحوق ظّؿـ هذا ؟ ؿول ؿؾً فف هذا مـ حديٌ صفوب بـ  صقمؽ ، ؿول : ؾؼول ظبد اهلل

ًُ ؿول رشقل  ًُ ظـ احلجوج بـ ديـور ، ؿول ثؼي ظّؿـ ؟ ؿول : ؿؾ خراش ؾؼول ثؼي ظّؿـ؟ ؿول ؿؾ

( مػووز تـؼطع ؾقفو أظـوق ( ؿول يو أبو إشحوق ، إن بغ احلجوج بـ ديـور وبغ افـبل)اهلل)

 . (4)تالفادطّل وفؽـ فقس ذم افصدؿي اخ

                                                             

 . 122آيي  ( شقرة افتقبي جزء مـ1)

 . 1/67( معرؾي ظؾقم احلديٌ 2)

 . 1/12( صحقح مسؾؿ 3)

 ( ادصدر كػسف . 4)



 

   

 

، وؿقفف  (1)چوئۇئۇئۆئۆئۈئ  ۈئچ احتٍ اإلموم أبق ادظػر بـ افسؿعوين بؼقفف تعوػ -4

مـ ٓ كعؾؿ حوفف ذم افصدق  إذا ؿبؾـو خزؿول وكحـ  (2) چیییجئحئمئىئچ تعوػ

وافعدافي مـ حوفف ذم خالف ذفؽ ؿػقكو مو فقس فـو بف ظؾؿ وؿؾـو ظذ افديـ وافؼع مو ٓ 

 . (3)كتحؼؼف

ؿول ابـ ظبد افز : احلجي ذم رّد ادراشقؾ مو أمجع ظؾقف افعؾامء مـ احلوجي اػ ظدافي ادخز ظـف ،  -5

ظّؿـ مل يؾؼف مل يؽـ بد مـ معرؾي افقاشطي إذ ؿد  ؾلذا حؽك افتوبعلوأّكف ٓ ّبد مـ معرؾي ذفؽ  ، 

ي ظـدهؿ ذم ردَّ صحَّ ان افتوبعغ أو ـثرًا مـفؿ رووا ظـ افضعقػ وؽر افضعقػ ؾفذه افـؽت

ادرشؾ ٕنَّ مرشؾف يؿؽـ أن يؽقن شؿعف ممـ جيقز ؿبقل كؼؾف وممـ ٓ جيقز وٓ ّبد مـ معرؾي 

 .   (4)ظدافي افـوؿؾ ، ؾبطؾ فذفؽ اخلز ادرشؾ فؾجفؾ بوفقاشطي

يمدي إػ اجلفؾ بعغ راويف ، ويستحقؾ افعؾؿ بعدافتف  إرشول احلديٌؿول اخلطقى افبغدادي :  -6

بعقـف ، وؿد بقـو مـ ؿبؾ أكف ٓ جيقز ؿبقل اخلز إٓ ممـ ظرؾً ظدافتف ، ؾقجى فذفؽ مع اجلفؾ 

ـقكف ؽر مؼبقل ، وأيضًو ؾنّن افعدل فق ُشِئَؾ ظّؿـ أرشؾ ظـف ، ؾؾؿ يعّدفف ، مل جيى افعؿؾ بخزه 

تعديؾف ، إذا مل يؽـ معروؾوً ، وافعدافي مـ جفي ؽره ، ؾؽذفؽ حوفف إذا ابتدأ اإلمسوك ظـ ذـره و

 .(5)، ّٕكف مع اإلمسوك ظـ ذـره ؽر معدل فف ، ؾقجى أٓ يؼبؾ اخلز ظـف

                                                             

 . 36( شقرة اإلرساء جزء مـ آيي 1)

 . 169( شقرة افبؼرة جزء مـ آيي 2)

 . 1/59( جومع افتحصقؾ 3)

 . 1/6( افتؿفقد 4)

 .  3/364( يـظر: افؽػويي 5)



 

 

ذـر اخلطقى افبغدادي وؽره مـ إئؿي ظذ أنَّ اإلرشول ذم افشفودة ؽر مؼبقل ، بؾ ٓبّد وأن  -7

يذـر صفقد افػرع صفقد إصؾ افذيـ تؾؼقا مـفؿ افشفودة بعقـفؿ ، وفاّم مل يصح اإلرشول ذم 

 . (1)ة إمجوظًو فزم مثؾف ذم افرواييافشفود

وأيضوً ذـر ابـ ظبد افز : أكف فق جوز ؿبقل ادرشؾ جلوز ؿبقل خز موفؽ وافشوؾعل وإوزاظل  -8

ؾقفؿ جلوز ؾقؿـ بعدهؿ اػ ظككو  وفق جوز ذفؽ( ، وكحقهؿ إذا ذـروا خزا ظـ افـبل)

 .  (2)وبطؾ ادعـك افذي ظؾقف مدار اخلز

هذه أدفي افامكعغ فؼبقل احلديٌ ادُرَشؾ وهل مـصبَّي بؿجؿقظفو ظذ أنَّ ادُرَشؾ ؿد َجُفؾً ؾقف   

افقاشطي بغ ادُرِشؾ وادُرَشؾ ظـف ، وهذا افقاشطي ؿد يؽقن ثؼي أو ؽر ثؼي ، وهلذا آحتامل 

 وجى ترك حديثف .

 أدفي ادُحتجّغ بوحلديٌ ادُرَشؾ :

 ديٌ ادُرَشؾ وهؿ )احلـػقي وافامفؽقي( بام يليت :    اشتدل ادحتجقن بوحل 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چؿقفف تعوػ: -1

 . (3) چىئ   ی   ی

طوهر أيي دلَّ ظذ فزوم اإلكذار ، وؿبقل خز ادـذريـ ، ومل تػرق بغ مو أشـدوه ، ومو   

 .    (4)أرشؾقه ، وٓ بغ صحوبي وتوبعغ

  ےڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچوؿقفف تعوػ -2

﮳ ﮴  ﮲    ( .5) چۓ  ۓ  

                                                             

 ( ادصدر كػسف . 1)

 .  1/6( افتؿفقد 2)

 .  122( شقرة افتقبي جزء مـ آيي 3)

 .  1/64( يـظر: جومع افتحصقؾ 4)

 .  159( شقرة افبؼرة جزء مـ آيي 5)



 

   

 

 . (1)أمو هذه أيي ؿد دفً أيضًو ظذ وجقب افتبؾقغ مـ ؽر تػريؼ بغ ادرشؾ وادسـد  

ڤ  )وؿقفف تعوػ -3 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  

 .(2)(ڦ  ڦ

ؾعبورة افـص هـو هل ظدم ؿبقل خز افػوشؼ ، أّمو دٓفتف ؾتعـل ؿبقل خز ادُرِشؾ افثؼي،   

 .(3)ٕنَّ افتبّغ إكام هق ظـ خز افػوشؼ ـام أصورت إفقف أيي

، وؿقفف وهق ـذفؽ جزء مـ حديٌ : )فقبؾغ ( 4)( وهق جزء مـ حديٌ : )بؾغقا ظـل(وؿقفف) -4

 .( 5)افشوهد افغوئى(

وهق ظوم ذم افتبؾقغ مل ُيػرق بغ ادسـد وادرشؾ ، وفق ـون افتػريؼ رضوريوً فبقّـف 

 . (6)(افـبل)

افـوس ظذ افعؿؾ بودرشؾ وؿبقفف حتك حدث  مل يزلاإلمجوع : ؿول اإلموم حمؿد جرير افطزي :   -5

 .  (7)بعد افامئتغ افؼقل برده

وإمجوع افصحوبي وافتوبعغ ظذ ؿبقل ادراشقؾ مـ افعدل ، أمو افصحوبي ؾؾؼبقهلؿ أخبور ظبد   

( ،  مع ـثرة روايوتف ، جوء ظـ افزاء ابـ ظوزب أكَّف ؿول : مو ـؾ  مو اهلل بـ ظبوس)

                                                             

 .  1/65( يـظر : جومع افتحصقؾ 1)

 .  6( شقرة احلجرات جزء مـ آيي 2)

 .  1/68( يـظر: جومع افتحصقؾ 3)

، ـتوب  4/174اجلومع ادسـد افصحقح ادختك مـ أمقر افرشقل اهلل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( وشــف وأيومف ( 4)

افتػسر ، بوب مو ذـر ظـ بـل إرسائقؾ ، فإلموم أيب ظبد اهلل حمؿد بـ إشامظقؾ بـ إبراهقؿ بـ ادغرة اجلعػل 

 م .  1986  - ه1447 ، 2ط ، فبـون –، دار افػؽر ، بروت  هه(256افبخوري )ت

، ـتوب إيامن  3/1345، ـتوب افعؾؿ ، بوب افعؾؿ ؿبؾ افؼقل وافعؿؾ ، وصحقح مسؾؿ  1/24( ادصدر كػسف 5)

 إيامن ، بوب تغؾقظ حتريؿ افدموء وإظراض وإمقال . 

 .  65 – 1/64( جومع افتحصقؾ 6)

 .   1/66( ادصدر كػسف 7)



 

 

، (1)( ، وفؽـ شؿعـو بعضف وحدثـو أصحوبـو بعضفُكَحدثؽؿ بف شؿعـوه مـ رشقل اهلل)

: مو ـون مـ افتوبعغ مـ إرشول إخبور ، ويدل ظذ ذفؽ مو ورد ظـ إظؿش  وؿول أيضوً 

أكَّف ؿول : ؿؾً إلبراهقؿ افـخعل إذا حدثتـل ؾَلشـِد ، ؾؼول : إذا ؿؾً فؽ حدثـل ؾالن ظـ 

ظبد اهلل ؾفق افذي حدثـل ، وإذا ؿؾً فؽ حدثـل ظبد اهلل ؾؼد حدثـل مجوظي ظـف ، ويدل 

إرشول ابـ ادسقِّى و افشعبل وؽرمهو ، ومل يزل ذفؽ مشفقرًا بغ  ظذ ذفؽ مو اصتفر مـ

 .  (2)افصحوبي وافتوبعغ مـ ؽر كؽر ؾؽون إمجوظو

( مع تكحيفؿ بلن ذم روايوهتؿ وروايي افؽثر مـ افصحوبي فألحوديٌ ـعوئشي وجوبر)  

( ، وفؽـ شؿعـو ادسـد وادرشؾ ، ـام ذم افزاء)فقس ـؾام كحدثؽؿ بف شؿعـوه مـ افـبل)

( ذم حديٌ )إّكام وحدثـو أصحوبـو ، ومل يؽـ بعضـو يؽذب بعضو ، وـروايي ابـ ظبوس)

( ، أمو افتوبعقن ؾورشوٓهتؿ ٓ ، أرشؾف ثؿ أشـده ظـ أشومي بـ زيد)( 3)افربو ذم افـسقئي(

 ، بؾ حتك إن ادحدثغ (4)تدخؾ حتً احلك ، ـوبـ ادسقِّى وشعقد بـ جبر وؽرمهو

 صححقا مراشقؾ ـثر مـ افتوبعغ ، ومـفو ظذ شبقؾ ادثول :

مراشقؾ إبراهقؿ افـخعل: ؿول اإلموم افزيؾعل : وأشـد ابـ ظدي ، ظـ ابـ معغ أكَّف ؿول :  -1

 .  ، وافؼفؼفي مراشقؾ إبراهقؿ صحقحي إٓ حديٌ توجر افبحريـ

                                                             

افتفوكقي ، حؼؼف : إشتوذ حمؿد تؼل ظثامين ، إدارة افؼرآن  ، فؾشقخ طػر أمحد ظثامن 1/141( إظالء افســ 1)

 .     م1997-هه 1418 ، بوـستون –وافعؾقم اإلشالمقي ، ـراتق 

 ( ادصدر افسوبؼ . 2)

، مسـد أيب شعقد  18/33، ـتوب افبققع ، بوب بقع افطعوم مثاًل بؿثؾ ، ومسـد أمحد  3/1217( صحقح مسؾؿ 3)

 .   فه(شعقد اخلدري)ريض اهلل ظـ

 .  1/68(جومع افتحصقؾ 4)



 

   

 

ؾحديٌ توجر افبحريـ ، ؿول ابـ أيب صقبي : حدثـو وـقع ؿول حدثـو إظؿش ظـ إبراهقؿ ؿول جوء     

 . (1)اختؾػ إػ افبحريـ ؾلمره أن يصع رـعتغ رجؾ توجرؾؼول يو رشقل اهلل إين  رجؾ إػ افـبل 

ب كو أبق معوويي ثـو حدثـو أبق بؽر افـقسوبقري كو ظع بـ حروأمو حديٌ افؼفؼفي : ؿول افدار ؿطـل : 

ذم افصالة ؾعثر ؾسدى ذم بئر ؾضحؽقا  افبك وافـبل  رجؾ رضيرإظؿش ظـ إبراهقؿ ؿول : جوء 

 . (2)ؾلمر افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ مـ ضحؽ أن يعقد افقضقء وافصالة

ؿول ابـ ظبد افز : مراشقؾ شعقد بـ ادسقِّى ، وحمؿد بـ شريـ ، وإبراهقؿ افـخعل ظـدهؿ    

 .  (3)صحوح

وؿول احلوؾظ افعراؿل : ؿول ابـ معغ وؽره : مراشقؾ إبراهقؿ افـخعل أحىَّ إيلَّ مـ مراشقؾ   

 .         (4)افشعبل

وافػؼفوء بؿراشقؾ ابـ ادُسقِّى وأصفرهؿ مراشقؾ شعقد بـ ادسقِّى : اشتدل ـثر مـ ادحدثغ  -2

اإلموم افشوؾعل)رمحف اهلل( ، ؿول اإلموم احلوـؿ : وأصحفو ـام ؿول ابـ معغ مراشقؾ ابـ ادسقِّى 

ل افػؼفوء افسبعي يعتد   ٕكف مـ أوٓد افصحوبي، وأدرك افعؼة ، وؾؼقف احلجوز ومػتقفؿ ، وأوَّ

 .  (5)موفؽ بنمجوظفؿ ـنمجوع ـوّؾي افـوس

                                                             

، ـتوب افصالة ، بوب مـ ـون يؼك افصالة ، فإلموم ظبد  2/244( مصـػ ابـ أيب صقبي ذم إحوديٌ وأثور1)

، ضبطف وظؾؼ ظؾقف :  هه(235بـ إبراهقؿ بـ ظثامن بـ أيب بؽر بـ أيب صقبي افؽقذم افعبز )ت اهلل بـ حمؿد

 .      م1993-هه 1414 ، فبـون –إشتوذ شعقد حمؿد افؾحوم ، دار افػؽر، بروت 

ظؿر ، ـتوب افصالة ، بوب أحوديٌ افؼفؼفي ذم افصالة ، فإلموم أيب احلسـ ظع بـ  1/171( شــ افدار ؿطـل 2)

، ظؾؼ ظؾقف وخرج أحوديثف : جمدي بـ مـصقر بـ شقد افشقرى ، دار  هه(385بـ أمحد افدار ؿطـل افبغدادي )ت

    . م1997-هه 1418 ، 2ط ، فبـون –افؽتى افعؾؿقي ، بروت 

 .   1/34( افتؿفقد 3)

 . 1/244( تدريى افراوي 4)

 .  1/67( معرؾي ظؾقم احلديٌ 5)



 

 

حيتجقن بؼقل  ومجفقرُهؿوؿول ابـ افؼقؿ اجلقزيي : ؿول اإلموم أمحد: وأئؿي اإلشالم  

 .             (1)شعقد بـ ادسقى: ؿول رشقُل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

ـِ  -3 ـُ ادديـل: مرشالُت احلس صحوٌح  افثؼوُت  افتل رواهو ظـفُ مراشقؾ احلسـ افبكي : ؿوَل ظع  ب

: ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  ـؾ رء ؿول احلسـ، وؿول أبق زرظي : (2)، مو أؿؾَّ مو يسؼُط مـفو

 .(3)وشؾؿ"، وجدت فف أصال ثوبتو ، مو خال أربعي أحوديٌ

وهـوك أيضوً مراشقؾ ـثرة مـ افتوبعغ إجالء مثؾ ذيح افؼويض ، وابـ شريـ ، وابـ ادـؽدر ،    

 ، وؽرهؿ اشتدل هبو ادحدثقن وظؿؾقا بؿقجبفو . وابـ ُجبر 

( ُمرَشؾي هل ؿطع بوفشفودة ظؾقف ومـ أدفي ادحتجغ بودُرَشؾ هق أنَّ روايي افراوي ظـ افـبل) -6

بوخلز ، ٕكف ٓ يتصقر وخوصي مـ أئؿي افـؼؾ أن يؽقكقا ؿد رووا احلديٌ دون أن تثبً ظـدهؿ 

 .    (4)ظدافي افراوي فعظؿ إمر

افؼقل بردِّ ادرشؾ يؾزم مـف افؼدح ذم ظدافي افراوي ، ٕنَّ اإلرشول فق ـون مؼتضقوً فؾؼدح ذم  -7

افـخعل إذا  إظؿش ؿول ؿؾً إلبراهقؿادرشؾ مل يؼبؾ إئؿي مـ افراوي صقئًو ممو أشـده ، ظـ 

ل ؾالن حدثتـل ؾلشـد ؾؼول إذا ؿؾً فؽ ؿول ظبد اهلل ؾؼد حدثـل مجوظي ظـف وإذا ؿؾً فؽ حدثـ

                                                             

، فإلموم حمؿد بـ أيب بؽر بـ أيقب بـ شعد بـ صؿس افديـ ابـ ؿقؿ  5/183( زاد ادعود ذم هدي خر افعبود 1)

 . م1986 – 1446 ، 3ط ، فبـون –، ممشسي افرشوفي ، بروت  هه(751اجلقزيي)ت

د.موهر يوشغ  ، فإلموم برهون إبراهقؿ بـ ظؿر افبؼوظل ، حؼؼف : 1/195( افـؽً افقاؾقي بام ذم ذح إفػقي 2)

 .  م 2447-هه 1428 ، 1ط ، افعراق –افػحؾ ، مؽتبي افرصد ، بغداد 

( ، حؼؼف : 742، فإلموم مجول افديـ أيب احلجوج بـ يقشػ ادزي )ت 6/124(  هتذيى افؽامل ذم أشامء افرجول 3)

 ذم إخقور مغوين و ، م2441-هه 1422 ، 2ط ، فبـون –د. بشور ظقاد معروف ، ممشسي افرشوفي ، بروت 

ك بـ أمحد بـ حسغ افغقتويب مقش بـ أمحد بـ حمؿقد حمؿد أيب فإلموم ، 1/214 أثور معوين رجول أشومل ذح

، حؼؼف : أبق ظبد اهلل حمؿد حسـ إشامظقؾ افشوؾعل ادكي افشفر  هه(844احلـػل بدر افديـ افعقـل )ت

 .   م1992-هه 1413 ،2ط ، ونفبـ  –ب)حمؿد ؾورس( ، دار افؽتوب افعريب ، بروت 

 .  1/74( يـظر: جومع افتحصقؾ 4)



 

   

 

أكف ـون يرشؾ ظـ ظبد اهلل ؾفق افذي حدثـل ، وأيضًو مو ـون مـ ظـ ابـ ظؿر)ريض اهلل ظـفام( 

( وأحؽومف مع ظؾؿف بلكف مل يدرـف ومل ُيتؾػ شعقد بـ ادسقى يسلفف ظـ ؿضويو أبقف ظؿر) إػ

 . (1)ظؾقف اثـون ذم ؿبقهلو مـف مرشؾي

وافتوبعل ، إّمو أن يؽقن صحوبقوً أو توبعقوً ، ؾنن ـون ( انَّ هذا افذي شؼط مـ افسـد بغ افـبل) -8

ًٓ ٓ يدرى حوفف ، ؾلمو افصحويب ؾؿؼبقل خزه بحسى  توبعقًو ؾقؽقن ثؼي ، أو جمروحًو ، أو جمفق

ؿقاظد احلديٌ ، وافتوبعل افثؼي أيضوً مؼبقل اخلز، ؾقبؼك اخلالف ذم افتوبعل ادجروح وادجفقل 

( هلؿ بوخلريي ، واحتامل اجلفوفي أيضًو عل بعقد جدًا فشفودة افـبل)، واحتامل اجلرح ذم افتوب

 .   (2)يعقد فؽقن افتوبعل مـ ادستبعد ظؾقف أن يؼطع بحديٌ ظـ جمفقل ٓ يعرؾف مطؾؼوً 

مل يّكح بوفسامع ـودرشؾ ،  فق مل يؽـ ادُرَشؾ حجي مل يؽـ ادعـعـ حجي أيضًو ، ٕنَّ ادعـعـ -9

 . (3)ؾوٓحتامل ؿوئؿ ذم ـؾقفام ، وادعـعـ مؼبقل ؾقؾزم ؿبقل ادرشؾ

 أدّفي افؼوئؾغ بوفتػصقؾ ذم ادسلفي :

مدار أدفي هذا افػريؼ ذم افؼبقل أو افرد ظذ ظدافي افتوبعل ؾلئؿي افـؼؾ وـبور افتوبعغ فعدافتفؿ    

( يستبعد يروون إٓ ظـ افثؼوت فؼرهبؿ مـ صحوبي رشقل اهلل) وائتامهنؿ ظذ ديـفؿ ، ؾؿـفؿ ٓ

ظـفؿ طـ افقهؿ أو اخلطل أو افؽذب، أمو صغور افتوبعغ َؾقَبُعد ظـفؿ احتامل فؼقو افصحويب ، وؿد 

ظؾؾ اإلموم افشوؾعل ذفؽ بؼقفف : ؾلمو مـ َبعد ـبور افتوبعغ افذيـ ـثرت مشوهدهتؿ فبعض 

أظؾؿ مـفؿ واحدًا يؼبؾ مرشؾف ، ٕمقر: أحدهو: أهنؿ أصد دمووزاً ( ، ؾال أصحوب رشقل اهلل)

، وأخر: ـثرة  بضعػ خمرجفؾقؿـ يروون ظـف ، وأخر: أهنؿ يقجد ظؾقفؿ افدٓئؾ ؾقام أرشؾقا 

 .(4)اإلحوفي ـون أمؽـ فؾقهؿ وضعػ مـ يؼبؾ ظـف

                                                             

 .  1/71(جومع افتحصقؾ 1)

 ( ادصدر كػسف .2)

 .  1/72( ادصدر افسوبؼ 3)

 .  1/465( افرشوفي 4)



 

 

 ،(1)وحيقك بـ شعقد افؼطون : ومراشقؾ افزهري فقسً بقء ويعزز هذا افؽالم ؿقل ابـ معغ ،

مـ مرشؾ ؽره، ٕكف حوؾظ ، وـّؾام ؿدر أن ُيسّؿك  مرشؾ افزهري ذر وؿول حيقك بـ شعقد افؼطون : 

 .(2)شّؿك، وإكام يسك مـ ٓ يستحى أن يسّؿقف

 :  مـوؿشي إدفي

 إن صوء اهلل ذم مـوؿشي أدفي ـؾ ؾريؼ مـ افػرق ادتـوزظي ذم احلديٌ ادرشؾ .  شلبدىء  

 مـوؿشي أدفي افامكعغ :  

ٌّ ظذ افتػؼف ذم افديـ وافعؿؾ بف ، ومل تؼ إػ إشـوٍد أو  -1 أمو أيي افؽريؿي ؾلّن دٓفتفو ظومي ذم احل

 إرشول .    

بف اإلموم مسؾؿ فؽـ يرد ظؾقف أمران ، أحدمهو أنَّ  افدفقؾ افثوين ؾنكف وإن ـون دفقالً ؿقّيًو أحتٍ -2

واهلل  -( ؿد أرشؾ ظـ أـوبر افصحوبي، وافثوين أنَّ ظدم أخذ ابـ ظبوس ظبد اهلل بـ ظبوس)

 مو إٓ افـوس مـ كلخذ مل بؼقفف ظؾقف مدفقل وذفؽ ، افسامع ظدم وهل ادتـ ذم فعؾي –أظؾؿ 

 .  افصحقحغ ذم روى أّكف ظـف وادعروف ، ـعى بـ فبشر دمرحيوً  هذا فؽون وإٓ ، كعرف

فؾحديٌ، بؾ افتدفقؾ ظذ أنَّ اإلشـود أؾضؾ مـ  ؾض ابـ ادبوركافدفقؾ افثوفٌ مل يؼ إػ ر -3

 اإلرشول وهق مو يؼقفف اجلؿقع .

                                                             

، فإلموم مجول افديـ 3/422 (  يـظر: كصى افرايي ٕحوديٌ اهلدايي مع حوصقي بغقي إدعل ذم ختريٍ افزيؾعل1)

، حؼؼف : إشتوذ حمؿد ظقامي ، ممشسي افريون ،  هه(762أبق حمؿد ظبد اهلل بـ يقشػ بـ حمؿد افزيؾعل)ت

 صؿس فإلموم ، 3/132 افتعؾقؼ أحوديٌ ذم افتحؼقؼ وتـؼقح ، م1997-هه 1418 ، 1ط ، فبـون –بروت 

 – بروت ، افعؾؿقي افؽتى دار ، صعبون صوفح أيؿـ إشتوذ:  حؼؼف احلـبع، اهلودي ظبد بـ أمحد بـ حمؿد افديـ

 .   م1998-هه 1419 ،1ط ، فبـون

، حؼؼف :  هه(748، فإلموم صؿس افديـ حمؿد بـ أمحد بـ ظثامن افذهبل )ت 5/338يـظر: شر إظالم افـبالء ( 2)

 و ، م2441-هه 1422 ، 11ط ، فبـون –جمؿقظي حمؼؼغ بنذاف صعقى آركموط ، ممشسي افرشوفي ، بروت 

، حؼؼف :  هه(748، فؾحوؾظ أيب ظبد اهلل صؿس افديـ حمؿد بـ أمحد بـ ظثامن افذهبل )1/111تذـرة احلػوظ 

 . م1998-هه 1419 ، 1ط ، فبـون –أبق هوجر حمؿد افسعقد بسققين زؽؾقل ، دار افؽتى افعؾؿقي ، بروت 



 

   

 

أمو آشتدٓل بؼقفف تعوػ)وأن تؼقفقا ظذ مو ٓ تعؾؿقن( ؾفل فقسً ذم ادراشقؾ ؾنكف ٓ يؼقل  -4

ـّ ، وأيي بام ٓ يع ؾؿ ، وإكام فق شؿك ؾنكف ذم افغوفى شقسؿل ثؼي ، وافروايي تثبً بغوفى افظ

ـّ ، ؾتحؿؾ ظذ افشفودة ٓ ظذ افروايي ، وهـوك ؾرق بغ افشفودة  ذـرت افعؾؿ ومل تذـر افظ

وافروايي ، ومـ أراد افتبحر ذم معرؾي افػرق بغ افشفودة وافروايي ؾعؾقف مراجعي ـتوب حترير 

 ، ؾؼد ؾّصؾ افؼقل ؾقفو.    (1)احلديٌ ظؾقم

وأمو مسلفي ؿبقل إرشول موفؽ وافشوؾعل ، ومـ ذم ضبؼتفؿ ؾغر ُمسّؾؿ بف، ٕهنؿ فقسقا مرشع  -5

حـػقي ) فقسقا مـ افتوبعغ( ، وأن محؾـو ظذ ؿقل احلـػقي ذم ادرشؾ ؾفـوك ؾرق بغ افؼرون 

 افثالثي افػوضؾي وَمـ بعدهؿ فؾحديٌ .

مـوؿشي بعؼؾ متقاضع دسلفي مـع ادرشؾ ، وشلحتقل إن صوء اهلل دـوؿشي أدفي ادحتجغ ـوكً هذه 

 بودرشؾ .

  مـوؿشي أدفي ادحتجغ :

أيتون افؽريؿتون افؾتون ذـرمهو ادحتجقن تشران إػ جفوفي افعغ دون اإلصورة إػ جفوفي  -1

 .(2)افصػي ، وادرشؾ ؾقف جفوفي افعغ وافصػي معو

أمو أيي افثوفثي)يو أهيو افذيـ أمـقا إن جوَءـؿ ؾوشؼ ...أيي( ؾال يمخذ مـفو مػفقم خموفػي ٕهنو  -2

 .    (3)كزفً مقاؾؼي فقاؿع ، أو تبققـًو حلودثي وفقسً مستؼؾي

                                                             

 ، فبـون –د اهلل بـ يقشػ اجلديع ، ممشسي افريون ، بروت ،  فؾشقخ ظب 1/242( يـظر: حترير ظؾقم احلديٌ 1)

 .     م2443-هه 1424 ،1ط

 .  1/65(  يـظر: جومع افتحصقؾ 2)

 .  1/66( ادصدر كػسف 3)



 

 

ؿول افشقـوين : وجيوب ظـ ؿقل افطزي : إكف مل يـؽره أحٌد إػ أمو دظقى اإلمجوع ؾغر ُمسّؾؿ بف ،  -3

ئتغ بام رواه مسؾؿ ذم مؼدمي "صحقحف" ظـ ابـ ظبوس أكف مل يؼبؾ مرشؾ بعض افتوبعغ رأس افام

 .(1))بشر بـ ـعى افعدوي( مع ـقن ذفؽ افتوبعل ثؼي حمتجًو بف ذم افصحقحغ

وأمو آشتدٓل بؿراشقؾ افتوبعغ ؾنن بعضفو ُؿبِؾ فؾتقؼـ بلن ادُرِشؾ فق أرشؾ مل ُيرِشؾ إٓ ظـ  -4

 .   (2)ٕخر ؿد ردَّ أيضوً ، ؾفذا افدفقؾ ؾقف مو هلؿ وؾقف مو ظؾقفؿثؼي ،  وافبعض ا

( ؾؿؿـقع  َٕكَّف خز واحٍد ، وخز افقاحد وأمو ؿقهلؿ بلن ادُرِشؾ ؿطع بشفودتف ظذ افـبل) -5

ًُ أنَّ افـبل) َـّ ، أو شؿع ـ  بغوفى افظ ( ، ؿول يػقد افظـ ٓ افؼطع ، ومو دام طـوً ؾلنَّ معـوه: أطُ

ِـّ ادُرِشؾ ثؼي ؾؼد (3)، وهذا جيى افتحري ؾقفـذا  . وأيضوً يرد ظؾقف أكَّف وإن ـون ادروي ظـف ذم ط

يؽقن ؽر ثؼي ظـد ؽره ، ٕكَّف ؿد اضؾع ظذ مو مل يطؾع ظؾقف ادرشؾ ؾؽثر مـ ادراشقؾ ؿد ُؾتِّش 

 .   (4)ظـفو َؾقِجدت ظـ ضعقػ ذم افروايي

قوس ظذ مع افػورق ٕنَّ ادعـعـ مل يسؼط مـف راٍو ، ؾوٕصؾ وأمو ؿقوس ادرشؾ ظذ ادعـعـ ؾؼ -6

شالمتف مـ افضعػ ، حتك تظفر ظّؾي تؼدح ؾقف ، بخالف ادرشؾ ؾلنَّ افعؾي طوهرة ؾقف فسؼقط 

 . (5)أحد افرواة مـ افسـد

قل وبعد أّن ذـركو مـوؿشي أدفي افامكعغ وادحتجغ أكتؼؾ إػ ذـر آظساضوت افتل وجفً إػ افؼ 

 افثوفٌ وافرد ظؾقفو . 

                                                             

، فإلموم حمؿد بـ ظع بـ حمؿد  1/176( يـظر: إرصود افػحقل إػ حتؼقؼ احلؼ مـ ظؾؿ إصقل 1)

هه 1419 ، 1ط ، فبـون –، حؼؼف : افشقخ أمحد ظزو ظـويي ، دار افؽتوب افعريب ، بروت  هه(1254افشقـوين)ت

 .   م1999-

 .  1/33( يـظر: جومع افتحصقؾ 2)

، فإلموم كقر افديـ أبق احلسـ ظع بـ شؾطون حمؿد  86كخبي افػؽر ذم مصطؾحوت أهؾ إثر  ( يـظر: ذح ذح3)

 .    م1992-هه 1413 ،2ط ، فبـون –افؼوري اهلروي ادعروف)بؿال ظع افؼوري( ، دار افؽتوب افعريب ، بروت 

 .  1/343( يـظر: حترير ظؾقم احلديٌ 4)

 .   1/457( يـظر: ذح ذح افـخبي 5)



 

   

 

 آظساضوت ظذ افؼقل افثوفٌ وافرد ظؾقفو : 

إذا أشـد ادرشؾ مـ وجف أخر ؾنن ادرشؾ ٓ داظل فف حقـئٍِّذ جيوب ظـف بلنَّ ادسـد يؼقي ادرشؾ  -1

ؾرجح ظذ مسـٍد أخر فقس معف مسـٍد يعضده ، وأيضوً ؿد يرتؼل ادسـد مـ احلسـ فذاتف إػ 

 . (1)افصحقح فغره

تعضقد ادرشؾ بؿرشؾ أخر ٓ ؾوئدة ؾقف ، ؾنكف اكضامم ؽر مؼبقل أخر ؾال يػقدان صقئًو ، ـام فق  -2

 .(2)اكضؿً صفودة ؽر افعدل إػ مثؾف

 واجلقاب ظـف ـجقاب افذي ؿبؾف .   

 افراجح مـ إؿقال

بعد رسد أؿقال ادذاهى ذم ادرشؾ وأدفي ـؾ ؾريؼ مـفو ومـوؿشي يبدو يل واهلل أظؾؿ ، أنَّ افؼقل   

افثوفٌ وهق افؼوئؾ بتػصقؾ ؿبقل احلديٌ ادرشؾ ورّده ، هق افؼقل إؿرب ٕنَّ حول ادُرَشؾ ُيتؾػ 

 افثؼي ، ؾقُـظر  ذم بوختالف حول ادُرِشؾ ؾؿـفؿ مـ ٓ يرشؾ إٓ ظـ ثؼي ، ومـفؿ مـ يرشؾ ظـ ؽر

 ـؾٍّ حسى حوفف، واهلل تعوػ أظؾؿ.

 

 

  

                                                             

 .  1/41( يـظر: جومع افتحصقؾ 1)

 ( ادصدر كػسف . 2)



 

 

فقسً ـؾ ادراشقؾ ذم مرتبي واحدة بؾ ختتؾػ ادراشقؾ ؿقة وضعػًو بحسى ؽره مـ رواهو ، ؾؽؾ    

راٍو فف مرتبي ختتؾػ ظـ مرتبي ؽره مـ افرواة ، هذه ادراتى ؾصؾفو احلوؾظ افسخووي حقٌ ؿول :  

بً شامظف ، : أظالهو مو أرشؾف صحويب ثبً شامظف ، ثؿ صحويب فف روايي ؾؼط ومل يث ادرشؾ مراتى

ثؿ ادخرضم ، ثؿ ادتؼـ ـسعقد بـ ادسقِّى ، ويؾقفو مـ ـون يتحرى ذم صققخف ـوفشعبل وجموهد ، 

ودوهنو مراشقؾ مـ ـون يلخذ ظـ ـؾ أحد ـوحلسـ ، وأمو مراشقؾ صغور افتوبعغ ـؼتودة وافزهري 

ل صقخـو ابـ حجر : إن ومحقد افطقيؾ ؾننَّ ؽوفى روايي همٓء ظـ افتوبعغ ، وهؾ جيقز تعؿّده ، ؿو

ـون صقخف افذي حدثف بف ظدًٓ ظـده وظـد ؽره ؾفق جوئز بال خالف ، أوٓ ؾؿؿـقع بال خالف أو 

 . (1)ظدًٓ ظـده ؾؼط أو ظـد ؽره ؾؼط، ؾوجلقاز ؾقفام حمتؿؾ بحسى إشبوب احلومؾي ظؾقف

 ومـ هذا افؽالم كرى أنَّ ادُرَشؾ ظذ مراتى :   

 ثبً شامظف .مو أرشؾف صحويب  -1

 مو أرشؾف صحويب مل يثبً شامظف . -2

 ( ومل يؾؼف .مو أرشؾف خمرضم ظوس افـبل) -3

 مو أرشؾف توبعل متؼـ . -4

 مو أرشؾف توبعل ٓ يرشؾ إٓ ظـ ثؼي . -5

 مو أرشؾف توبعل يرشؾ ظـ افثؼي وؽره . -6

ام أؿقى ادُسـد أو ادُرَشؾ  أهي 

 ـد أو افعؽس أؿقال تتؾخص ؾقام يليت: فؾعؾامء ذم مسلفي ترجقح ادُرَشؾ ظذ ادُس    

                                                             

، فإلموم صؿس افديـ حمؿد بـ ظبد افرمحـ افسخووي ، دار افؽتى  1/155( ؾتح ادغقٌ ذم ذح أفػقي احلديٌ 1)

 .    م1983-هه 1443 ، 1ط ، فبـون  –افعؾؿقي ، بروت 



 

   

 

ذهى بعض افامفؽقي ؾقام روى ابـ ظبد افز ظـفؿ ، وبعض احلـػقي إػ أنَّ ادرشؾ أظذ مـ  -1

ادسـد ، ٕنَّ َمـ أشـد احلديٌ ؾؼد أحوفؽ إػ ادُسـِد ، وَمـ أرشؾف ؾؼد تؽػؾ فؽ بصحي مو 

فقف افشؽ ذم معرؾي درجتف دعرؾي راويف ، أرشؾ ، وهق ؿقل مبوفغ ؾقف ، ٕنَّ ادسـد ٓ يتطرق إ

 . (1)إٓ أن يؽقن مؼصقدهؿ ادسـد افذي يـتؼل إشـوده أي افضعقػ

ذهى أبـ جرير افطزي ، وأبق ؾرج افامفؽل ، وأبق بؽر إهبري افامفؽل إػ أكَّف ٓ ؾرق بغ  -2

 .   (2)رجلادُرَشؾ وادسـد ، ؾؿتك تعورض مرشؾ ومسـد ؾال ترجقح بقـفام إٓ بؿرجح خو

ذهى مجفقر احلـػقي وافامفؽقي وافشوؾعقي إػ أنَّ ادسـد أظذ مـ ادرشؾ ، ؿول افتفوكقي : ادرشؾ دون 

ادسـد ادتصؾ ظـدكو ، ؾنذا تعورض ادرشؾ وادسـد ُيؼَدم ادسـد إٓ إذا أظتضد ادرشؾ بلحد إمقر 

 إذا ظورضو، وؿول افعقـل : إن مرشؾغ َصِحقَحْغِ  (3)اخلؿسي افتل ذـرهو اإلموم افشوؾعل)رمحف اهلل(

وَن اْفَعَؿؾ بِوْدُْرَشؾغ أوػ ـَ  .(4)َحِديثًو َصِحقحًو ُمْسـًدا 

 وافؼقل افثوفٌ هق ادعتؿد ظـد مجفقر افػؼفوء .  

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .  1/34( يـظر: جومع افتحصقؾ 1)

 ( ادصدر افسوبؼ . 2)

 . 1/147ظالء افســ ( إ3)

، فإلموم أبق حمؿد حمؿقد بـ أمحد بـ مقشك بـ أمحد بـ حسغ افغقتوويب احلـػل بدر  3/126( ظؿدة افؼوري 4)

 . م1986 – 1446 ، فبـون  –، بروت  2، دار إحقوء افعريب ، ط هه(855افديـ افعقـل)ت



 

 

 : ادرشؾ اخلػل

ظوسُه ومل يؾؼُف حديثوً  بؾػٍظ أْن يضقَػ افشخُص إػ مـ ؿول اإلموم افبؼوظل ذم ادُرَشؾ اخلػل : هق    

أن َيْرِوَي ظؿـ فؼقف أو ظوسه مو مل يسؿع مـف ، وؿول افدـتقر حمؿقد افطحون ؾقف : (1)مقهٍؿ فؾسامعِ 

 .(2)بؾػظ حيتؿؾ افسامع وؽره ـه"ؿول"

 ـقػ ُيعرف اإلرشول اخلػل :  

 بلحد أمقر ثالثي وهل :  اإلرشول اخلػلُيعرف    

 أن هذا افراوي مل يؾؼ مـ حدث ظـف أو مل يسؿع مـف مطؾؼًو .  َكص  بعض إئؿي ظذ -1

 إخبوره ظـ كػسف بلكف مل يؾؼ مـ حدث ظـف أو مل يسؿع مـف صقئًو .  -2

إمر  جملء احلديٌ مـ وجف آخر ؾقف زيودة صخص بغ هذا افراوي وبغ مـ روي ظـف. وهذا -3

 .(3)افثوفٌ ؾقف خالف فؾعؾامء، ٕكف ؿد يؽقن مـ كقع " ادزيد ذم متصؾ إشوكقد"

 افػرق بغ اإلشـود اخلػل وافتدفقس :

هـوك ؾرق بغ اإلشـود اخلػل وافتدفقس ، ؿول اإلموم ابـ حجر : وافػرق بغ ادَُدفَّس وادُْرَشؾ    

ظّؿـ ُظِرَف فؼوؤه إيوه ، ؾلّمو إن ظوسه ومل ُيْعَرْف أكَّف اخلػل دؿقٌؼ ، وهق أن افتدفقس َُيتص بؿـ روى 

 .  (4)فؼقف ، ؾفق ادُْرَشؾ اخلػل

ؾؿـ أحتؿؾ فؼوؤه أو ُظِرف فؼوؤه  دـ روى ظـف ؾفذا تدفقس ، أمو إذا مل ُيعرف افؾؼوء بؾ   

 ادعوسة ؾؼط ؾفذا يسؿك اإلرشول اخلػل . 

  

                                                             

 .    1/436( افـؽً افقاؾقي 1)

-هه 1444،  6فؾدـتقر حمؿقد افطحون ، مؽتبي دار افساث ، افؽقيً ، ط ، 85( تقسر مصطؾح احلديٌ 2)

 . م1984

 .  86( ادصدر كػسف 3)

 .  1/144( كزهي افـظر 4)



 

   

 

ترتى ظذ آختالف بوٓحتجوج بوحلديٌ ادُرَشؾ ، اختالف ذم افػروع افػؼفقي ، ومـ هذه   

 اخلالؾوت :  

ذهى احلـػقي إػ أنَّ افؼفؼفي ذم افصالة تـؼض افقضقء كؼض افؼفؼفي فؾقضقء ذم افصالة :  -1

ـْ (1)وافصالة معوً  َيوِحلِّ : َأنَّ َرُجالً ، ؿول ظبد افرزاق : حدثـو َمْعَؿٍر، َظ ـْ َأيِب اْفَعوفِقَِي افرِّ َؿتَوَدَة ، َظ

( )َأْظَؿك َتَردَّى ذِم بِئٍْر َوافـَّبِل  وَن ُيَصعِّ َمَع افـَّبِلِّ ـَ ـْ  ( ، ( ُيَصعِّ بَِلْصَحوبِِف، َؾَضِحَؽ َبْعُض َم

( الَ» ( :َؾَلَمَر افـَّبِل  ـْ َضِحَؽ ِمـُْؽْؿ َؾْؾقُِعِد افصَّ  .(2)ةَ َم

مدار اإلرشول ظذ أيب افعوفقي ، وؿد ؿول افشوؾعقي ؾقف ، بؼقل ابـ شريـ : ٓ تلخذوا بؿراشقؾ     

، وؿول ابـ اهلامم ؾقف : وأبق افعوفقي اشؿف رؾقع ، (3)احلسـ ، وأيب افعوفقي ، ؾنهنام ٓ يبوفقون ظّؿـ أخذا

 .    (4)مـ ثؼوت افتوبعغ

 

 

 

                                                             

، فإلموم ظالء افديـ أبق بؽر مسعقد افؽوشوين  2/225( يـظر: بدائع افصـوئع ذم ترتقى افؼائع 1)

 .     1986-هه 1446،  2ط ، ونفبـ  –، دار افؽتى افعؾؿقي ، بروت هه(587احلـػل)ت

، ـتوب افصالة ، بوب افضحؽ وافتبسؿ ذم افصالة ، فإلموم أيب بؽر ظبد افرزاق 2/376( مصـػ ظبد افرزاق 2)

 ، 2ط ، فبـون –، حؼؼف : حبقى افرمحـ إظظؿل ، ادؽتى اإلشالمل ، بروت  هه(211بـ مهوم افصـعوين )ت

 .     1984-هه 1443

، فإلموم أبق حمؿد ظبد اهلل بـ أمحد بـ ؿدامي  1/241ؼف اإلموم أمحد بـ حـبؾ افشقبوين ( ادُغـل ذم ؾ3)

 .  م1986-هه 1445 ، 1ط ، فبـون –، دار افػؽر ، بروت  هه(624ادؼدد)

،  دار  هه(861ادعروف بوبـ اهلامم)ت ، فإلموم ـامل افديـ حمؿد بـ ظبد افقاحد افسققاد 1/35( ؾتح افؼدير 4)

 .    م1983-هه 1443 ، 2ط ، فبـون  –افؽتى افعؾؿقي ، بروت 



 

 

، ومل يلخذوا هبذا احلديٌ ٕكف (1)واجلؿفقر إػ أنَّ افؼفؼفي ٓ تـؼض افقضقء وذهى افشوؾعقي ،

 ُمرَشؾ ٓ يثبً .

وجقب افؼضوء ظذ َمـ أؾسد صقوم افتطقع : ذهى احلـػقي وموفؽ إػ أنَّ مـ صوم تطقظوً ؾلؾطر  -2

، واشتدفقا ظذ ذفؽ بحديٌ افزهري ، ظـ أم ادممـغ (2)وجى ظؾقف ؿضوء يقم مؽوكف

وظوئشي صوئؿتغ متطقظتغ  أصبحً أكويو رشقل اهلل إين ظوئشي)ريض اهلل ظـفو( ؿوفً : 

 .(3)( اؿضقو مؽوكف يقمو آخرؾلهدى إفقـو ضعوم ؾلؾطركو ظؾقف ، ؾؼول رشقل اهلل)

واجلؿفقر إػ أكَّف ٓ جيى ظؾقف افؼضوء ، ومل يعؿؾ هبذا احلديٌ ادرشؾ ،  وذهى افشوؾعل ،  

 .  (4)ٓن افزهري مل يروظـ أم ادممـغ ظوئشي)ريض اهلل ظـف(

 ؾنرشول احلديٌ واحد مـ أدفي افامكعغ وادحتجغ . 

                                                             

، فإلموم أيب احلسـ ظذ بـ حمؿد بـ حمؿد بـ حبقى افبكي افبغدادي،  1/243( يـظر: احلووي ذم ؾؼف افشوؾعل 1)

 افشوؾعل اإلموم مذهى ذم نوافبقو - ،1994–ه 1414،  1، دار افؽتى افعؾؿقي ، ط هه(454افشفر)ت

، حؼؼف : ؿوشؿ  هه(558سـ حيقك بـ أيب اخلر بـ شومل افعؿراين افقؿـل افشوؾعل)تاحل أيب فإلموم ، 1/195

 . م2444-هه 1421 ، 1ط افسعقديي، –حمؿد افـقري ، مؽتبي دار ادـفوج ، جدة 

( ، دار إحقوء 743، فإلموم ؾخر افديـ ظثامن بـ ظع افزيؾعل)ت 4/153( يـظر: تبغ احلؼوئؼ ذح ــز افدؿوئؼ 2)

 اختصور ذم افتفذيى)ادسؿك اددوكي مسوئؾ وهتذيى ، م1986 – 1446 ، فبـون  –، بروت  2افعريب ، ط

 دار ، ادزيدي ؾريد أمحد احلسـ أبق:  حؼؼف ، افزاذظل افؼرواين افؼوشؿ أيب بـ خؾػ شعقد أيب فإلموم ،( اددوكي

 .     م1992-هه 1413 ،2ط ، فبـون – بروت ، افعريب افؽتوب

، ـتوب افصقوم ، بوب ؿضوء افتطقع ، فإلموم أبق ظبد اهلل موفؽ بـ أكس بـ موفؽ  1/346( مقضل اإلموم موفؽ 3)

-هه 1446 ، فبـون –، دار إحقوء افساث افعريب ، بروت  هه(179بـ ظومر إصبحل احلؿري اددين)ت

ر إمر بوفؼضوء دـ كقى صقوم ذـ بوب ، افصقوم ـتوب ، 8/284 بؾبون ابـ بستقى حبون ابـ وصحقح م،1985

، حؼؼف : صعقى  هه(354افتطقع ثؿ أؾطر، فالموم أيب حوتؿ حمؿد بـ حبون بـ أمحد افتؿقؿل افبستل)ت

 . م1993-هه 1414 ، 2ط ، فبـون –آركموط، ممشسي افرشوفي ، بروت 

 .  3/463( يـظر: افبقون 4)



 

   

 

، ومـ (1)كؼض افقضقء بؾؿس ادرأة : ذهى احلـػقي إػ أنَّ دس افرجؾ فؾؿرأة ٓ يـؼض افقضقء -3

 ـون يؼبؾ بعضإبراهقؿ افتقؿل ظـ ظوئشي : أن افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ أدفتفؿ حديٌ 

 . (2)أزواجف ثؿ يصع ؾال يتقضل

 . ( 3)ؿول افـسوئل ظؼبف : فقس ذم هذا افبوب حديٌ أحسـ مـ هذا احلديٌ ، وإن ـون مرشال         

ًٓ بآيي ادالمس(4)وذهى افشوؾعل إػ أنَّ دس ادرأة يقجى افقضقء    ومل ، (5)چ چڄڃ  ڄچي ، مستد

 يلخذ هبذا احلديٌ ادرشؾ .

  

                                                             

، فإلموم حمؿقد بـ أمحد بـ افصدر افشفقد افـجوري برهون افديـ  1/64( يـظر: ادحقط افزهوين ذم افػؼف افـعامين 1)

 .        م2443-هه 1424 ، 1ط ، فبـون –موزه ، ممشسي افريون ، بروت 

، ـتوب افطفورة ، بوب ترك افقضقء مـ افؼبؾي ، فإلموم أيب ظبد افرمحـ أمحد بـ  1/97شــ افـسوئل افؽزى   (2)

، حؼؼف: د. ظبد افغػور شؾقامن افبـدري ، وشقد ـرسوي حسـ ، دار افؽتى  هه(343صعقى بـ ظع افـسوئل )ت

           .    م1994- هه1411 ، 1ط ، فبـون –افعؾؿقي ، بروت 

 ادصدر كػسف . ( 3)

 . 1/183( يـظر: احلووي 4)

 .  6( شقرة افامئدة جزء مـ آيي 5)



 

 

احلؿد هلل افذي بـعؿتف تتّؿ افصوحلوت، وافصالة وافسالم ظذ مـ ظؾَّؿ ابؼيي افطقبوت    

 افصوحلوت)صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(، وبعد:

ؾؼد تؿَّ بحؿد اهلل ومـِّف وظقكف آكتفوء مـ هذا افبحٌ، وظشً معف ذم رحؾٍي ممتعٍي، تقصؾً مـ    

 خالفف إػ مو يليت : 

(، مسؼطًو مـف افصحويُب، أو افتوبعل، إنَّ احلديٌ ادُرَشؾ هق مو رؾعف افتوبعل إػ رشقل اهلل) -1

و شعقد بـ ادُسقِّى ، أو صغراً ـوفزهري،  شقاء ـون افتوبعل ـبراً ـعبد اهلل بـ ظدي بـ اخلقور،

 وؿتودة، وحيقك بـ شعقد، وؽرهؿ .

 افراجح مـ أؿقال افعؾامء ذم آحتجوج بودرشؾ هق افؼوئؾ بوفتػصقؾ ذم ؿبقل ادرشؾ ورّده . -2

إنَّ احلديٌ ادرشؾ ظذ مراتى أظالهو مو أرشؾف صحويب ثبً شامظف، وافثوين مو أرشؾف صحويب مل  -3

 ( ومل يؾؼف افخ...ظف، وافثوفٌ مو أرشؾف خمرضم ظوس افـبل)يثبً شام

احلديٌ ادُسـَد أظذ مرتبًي مـ احلديٌ ادرشؾ، ؾنذا تعورض مرشؾ ومسـد ُيؼدم ادسـد إٓ إذا  -4

 اظتضد ادرشؾ بؿرشؾ أخر، أو بػتقى صحويب، ومو صوبف ذفؽ .

 افػؼفقي .ترتى ظذ آختالف بوٓحتجوج بودرشؾ اختالف ذم افػروع  -5

   

وذم اخلتوم أشلل اهلل افؽريؿ رب افعرش افؽريؿ أن ُيعقذين ومجقع مشوُيل وذوي احلؼقق ظعَّ   

وادسؾؿغ مـ ظؾٍؿ ٓ يـػع، وؿؾٍى ٓ ُيشع، وكػٍس ٓ تشبع، ودظقٍة ٓ ُيستجوب هلو، وصذ اهلل 

    وشؾؿ وبورك ظذ حبقبل حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ.                 

 

 

 



 

   

 

 بعد افؼرآن افؽريؿ 

اإلحؽوم ذم أصقل إحؽوم ، فإلموم أيب احلسـ ظع بـ حمؿد أمدي ، حؼؼف : د. شقد اجلؿقع   -1

 .    م1984 – ه1444 ، 1ط ، فبـون  –، دار افؽتوب افعريب ، بروت 

إرصود افػحقل إػ حتؼقؼ احلؼ مـ ظؾؿ إصقل ، فإلموم حمؿد بـ ظع بـ حمؿد   -2

 ، فبـون –ه( ، حؼؼف : افشقخ أمحد ظزو ظـويي ، دار افؽتوب افعريب ، بروت 1254افشقـوين)ت

 .   م1999 – ه1419 ، 1ط

ين ، إدارة إظالء افســ  ، فؾشقخ طػر أمحد ظثامن افتفوكقي ، حؼؼف : إشتوذ حمؿد تؼل ظثام  -3

 .     م1997 – ه1418 ، بوـستون –افؼرآن وافعؾقم اإلشالمقي ، ـراتق 

افبوظٌ احلثقٌ ذح اختصور ظؾقم احلديٌ ، فؾحوؾظ أيب افػداء إشامظقؾ بـ ظؿر بـ ـثر  -4

 2ط ، فبـون –ه( ، حؼؼف : إشتوذ أمحد حمؿد صوـر ، ممشسي افرشوفي ، بروت 774افؼرر)ت

 .    م2444 – ه1424 ،

بدائع افصـوئع ذم ترتقى افؼائع ، فإلموم ظالء افديـ أبق بؽر مسعقد افؽوشوين  -5

 .     1986 – ه1446 ، 2ط ، فبـون  –ه( ، دار افؽتى افعؾؿقي ، بروت 587احلـػل)ت

( ، دار إحقوء 743)تتبغ احلؼوئؼ ذح ــز افدؿوئؼ ، فإلموم ؾخر افديـ ظثامن بـ ظع افزيؾعل -6

 م .1986 – 1446 ، فبـون  –، بروت  2افعريب ، ط

 ، فبـون –حترير ظؾقم احلديٌ ،  فؾشقخ ظبد اهلل بـ يقشػ اجلديع ، ممشسي افريون ، بروت   -7

 .     م2443 – ه1424 ، 1ط

ه( ، 911تدريى افراوي ذم ذح تؼريى افـقوي ، فإلموم جالل افديـ بـ أيب بؽر افسققضل )ت -8

  افسعقديي –حؼؼف : إشتوذ ظبد افقهوب ظبد افؾطقػ ، مؽتبي افريوض احلديثي ، افريوض 



 

 

ه( ، 748تذـرة احلػوظ ، فؾحوؾظ أيب ظبد اهلل صؿس افديـ حمؿد بـ أمحد بـ ظثامن افذهبل )  -9

 ، 1ط ، فبـون –ق هوجر حمؿد افسعقد بسققين زؽؾقل ، دار افؽتى افعؾؿقي ، بروت حؼؼف : أب

 . م1998 – ه1419

افتؿفقد فام ذم ادقضل مـ ادعوين وإشوكقد ، فإلموم أيب ظؿر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ ظبد افز  -14

بؽري ه( ، حؼؼف : مصطػك بـ أمحد افعؾقي ، وحمؿد بـ ظبد افؽبر اف463افـؿري افؼرضبل)ت

 .   1967 – ه1387 ، ادغرب –، وزارة ظؿقم إوؿوف وافشمون اإلشالمقي ، افربوط 

تـؼقح افتحؼقؼ ذم أحوديٌ افتعؾقؼ ، فإلموم صؿس افديـ حمؿد بـ أمحد بـ ظبد اهلودي احلـبع ،  -11

 – ه1419 ، 1ط ، فبـون –حؼؼف : إشتوذ أيؿـ صوفح صعبون ، دار افؽتى افعؾؿقي ، بروت 

 .   م1998

( ، 742هتذيى افؽامل ذم أشامء افرجول ، فإلموم مجول افديـ أيب احلجوج بـ يقشػ ادزي )ت -12

 . م2441 – ه1422 ، 2ط ، فبـون –حؼؼف : د. بشور ظقاد معروف ، ممشسي افرشوفي، بروت 

هتذيى مسوئؾ اددوكي ادسؿك)افتفذيى ذم اختصور اددوكي( ، فإلموم أيب شعقد خؾػ بـ أيب  -13

افؼوشؿ افؼرواين افزاذظل ، حؼؼف : أبق احلسـ أمحد ؾريد ادزيدي ، دار افؽتوب افعريب ، 

 .     م1992 –ه 1413، 2ون ، طفبـ –بروت 

،  6ي دار افساث ، افؽقيً ، طتقسر مصطؾح احلديٌ ، فؾدـتقر حمؿقد افطحون ، مؽتب -14

 .  م1984 –ه 1444

جومع افتحصقؾ ذم أحؽوم ادراشقؾ ، فإلموم شعقد بـ خؾقؾ بـ ـقؽؾدي افعالئل ، حؼؼف :  -15

 .             م1986 – ه1447 ، 2ط ، فبـون –محدي ظبد ادجقد افسؾػل ، ظومل افؽتى ، بروت 

اهلل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( وشــف وأيومف ،  اجلومع ادسـد افصحقح ادختك مـ أمقر افرشقل -16

ه( ، دار 256فإلموم أيب ظبد اهلل حمؿد بـ إشامظقؾ بـ إبراهقؿ بـ ادغرة اجلعػل افبخوري )ت

 .   م1986  - ه1447 ،2ط ، فبـون –افػؽر ، بروت 



 

   

 

احلووي ذم ؾؼف افشوؾعل ، فإلموم أيب احلسـ ظذ بـ حمؿد بـ حمؿد بـ حبقى افبكي افبغدادي  -17

 اإلموم مذهى ذم وافبقون ، 1994 –ه 1414،  1ه( ، دار افؽتى افعؾؿقي ، ط454، افشفر)ت

أيب احلسـ حيقك بـ أيب اخلر بـ شومل افعؿراين افقؿـل  فإلموم ، 1/195 افشوؾعل

 1ط ، افسعقديي –، حؼؼف: ؿوشؿ حمؿد افـقري ، مؽتبي دار ادـفوج ، جدة ه( 558افشوؾعل)ت

 . م2444 – ه1421 ،

ه( ، 244افرشوفي ، فإلموم أبق ظبد اهلل حمؿد بـ إدريس افؼرر ادطؾبل افشوؾعل ادؽل)ت -18

 .  م1944 – ه1358 ، 1ط ، مك –حؼؼف : إشتوذ أمحد صوـر ، مؽتبي احلؾبل ، افؼوهرة 

زاد ادعود ذم هدي خر افعبود ، فإلموم حمؿد بـ أيب بؽر بـ أيقب بـ شعد بـ صؿس افديـ ابـ  -19

 . م1986 – 1446 ، 3ط فبـون، –ه( ، ممشسي افرشوفي ، بروت 751ؿقؿ اجلقزيي)ت

ه( ، 385شــ افدار ؿطـل ، فإلموم أيب احلسـ ظع بـ ظؿر بـ أمحد افدار ؿطـل افبغدادي )ت -24

 –حوديثف : جمدي بـ مـصقر بـ شقد افشقرى ، دار افؽتى افعؾؿقي ، بروت ظؾؼ ظؾقف وخرج أ

   . م1997 – ه1418 ، 2ط ، فبـون

ه( ، 343شــ افـسوئل افؽزى ، فإلموم أيب ظبد افرمحـ أمحد بـ صعقى بـ ظع افـسوئل )ت -21

 –وت حؼؼف: د. ظبد افغػور شؾقامن افبـدري ، وشقد ـرسوي حسـ ، دار افؽتى افعؾؿقي ، بر

           .    م1994 – ه1411 ، 1ط ، فبـون

ه( ، حؼؼف : 748شر إظالم افـبالء ، فإلموم صؿس افديـ حمؿد بـ أمحد بـ ظثامن افذهبل )ت -22

،  11، ط فبـون –جمؿقظي حمؼؼغ بنذاف صعقى آركموط ، ممشسي افرشوفي ، بروت 

 . م2441 –ه 1422

ذح افتؾقيح ظذ افتقضقح دتـ افتـؼقح ذم أصقل افػؼف ، فإلموم شعد افديـ مسعقد بـ ظؿر  -23

 فبـون  –ه( ، حؼؼف : زـريو ظؿرات ، دار افؽتى افعؾؿقي ، بروت 792افتػتوزاين افشوؾعل)ت

 .   م1996 – ه1416 ،



 

 

ظع بـ شؾطون  ذح ذح كخبي افػؽر ذم مصطؾحوت أهؾ إثر ، فإلموم كقر افديـ أبق احلسـ -24

 ،2ط ، فبـون –حمؿد افؼوري اهلروي ادعروف)بؿال ظع افؼوري( ، دار افؽتوب افعريب ، بروت 

 .    م1992 – ه1413

ذح ظؾؾ افسمذي ، فإلموم أيب افػرج ظبد افرمحـ بـ رجى احلـبع ، حؼؼف : إشتوذ مهوم ظبد  -25

 .   م2441 – ه1421 ، 2ط افسعقديي،  –افرمحـ شعقد ، مؽتبي افرصد ، افريوض 

صحقح ابـ حبون بستقى ابـ بؾبون ، فالموم أيب حوتؿ حمؿد بـ حبون بـ أمحد افتؿقؿل  -26

 ، 2ط ، فبـون –ه( ، حؼؼف : صعقى آركموط ، ممشسي افرشوفي ، بروت 354افبستل)ت

 . م1993 – ه1414

سغ افغقتوويب احلـػل ظؿدة افؼوري ، فإلموم أبق حمؿد حمؿقد بـ أمحد بـ مقشك بـ أمحد بـ ح -27

 . م1986 – 1446 ، فبـون  –، بروت  2ه( ، دار إحقوء افعريب، ط855بدر افديـ افعقـل)ت

ه( 861ؾتح افؼدير ، فإلموم ـامل افديـ حمؿد بـ ظبد افقاحد افسققاد ادعروف بوبـ اهلامم)ت -28

 .    م1983 –ه 1443 ، 2ط ، فبـون  –،  دار افؽتى افعؾؿقي ، بروت 

ادغقٌ ذم ذح أفػقي احلديٌ ، فإلموم صؿس افديـ حمؿد بـ ظبد افرمحـ افسخووي ، دار ؾتح  -29

 .    م1983 – ه1443 ، 1ط ، فبـون  –افؽتى افعؾؿقي ، بروت 

ؿػق إثر ذم صػقة ظؾقم إثر ، فريض افديـ حمؿد بـ إبراهقؿ احلؾبل احلـػل افشفر )بوبـ  -34

 ، شقريو –احلـبع( ، حؼؼف : افشقخ ظبد افػتوح أبق ؽدة ، مؽتبي ادطبقظوت اإلشالمقي ، حؾى 

 .  م1987 – 1448 ، 2ط

ه( ، 463افؽػويي ذم ظؾؿ افروايي ، فإلموم أبق بؽر أمحد بـ ظع بـ ثوبً اخلطقى افبغدادي )ت -31

 –حؼؼف : أبق ظبد اهلل افسقرؿل ، وإبراهقؿ محدي اددين ، ادؽتبي افعؾؿقي ، ادديـي ادـقرة 

 . افسعقديي

قد افـجوري برهون ادحقط افزهوين ذم افػؼف افـعامين ، فإلموم حمؿقد بـ أمحد بـ افصدر افشف -32

 . م2443 – ه1424 ، 1ط ، فبـون –افديـ موزه ، ممشسي افريون ، بروت 



 

   

 

ه( ، 545ادُستصػك مـ ظؾؿ إصقل ، فإلموم أبق حومد حمؿد بـ حمؿد افغزايل افطقد)ت -33

 – ه1417 ، 1ط ، فبـون  –حؼؼف : افشقخ حمؿد شؾقامن إصؼر ، ممشسي افرشوفي ، بروت 

 .   م1997

ه( ، 241اإلموم أمحد بـ حـبؾ ، فإلموم أيب ظبد اهلل أمحد بـ حمؿد  بـ حـبؾ افشقبوين )تمسـد  -34

 ه1424 ، 2ط ، مك –حؼؼف : افشقخ صعقى إركموط وآخرون ، ممشسي ؿرضبي ، افؼوهرة 

 .  م1999 –

ادسـد افصحقح ادختك بـؼؾ افعدل ظـ افعدل إػ رشقل اهلل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ، فإلموم  -35

 ، فبـون –ه( ، دار اجلقؾ ، بروت 261أيب احلسغ مسؾؿ بـ احلجوج افؼشري افـقسوبقري )ت

 .     م1997 – ه1418 ، 2ط

د بـ إبراهقؿ بـ ظثامن بـ مصـػ ابـ أيب صقبي ذم إحوديٌ وأثور ، فإلموم ظبد اهلل بـ حمؿ -36

ه( ، ضبطف وظؾؼ ظؾقف : إشتوذ شعقد حمؿد 235أيب بؽر بـ أيب صقبي افؽقذم افعبز )ت

 .  م1993 – ه1414 فبـون، –افؾحوم ، دار افػؽر، بروت 

ه( ، حؼؼف : حبقى 211مصـػ ظبد افرزاق ، فإلموم أيب بؽر ظبد افرزاق بـ مهوم افصـعوين )ت -37

 . 1984 – ه1443 ، 2ط ، فبـون –ادؽتى اإلشالمل ، بروت افرمحـ إظظؿل ، 

ه( ، 445معرؾي ظؾقم احلديٌ ، فإلموم أيب ظبد اهلل حمؿد بـ ظبد اهلل احلوـؿ افـقسوبقري )ت  -38

 م1977 – ه1397 ، 2ط ، فبـون  –حؼؼف : افسقد معظؿ ُحسغ ، دار افؽتى افعؾؿقي ، بروت 

    . 

مغوين إخقور ذم ذح أشومل رجول معوين أثور، فإلموم أيب حمؿد حمؿقد بـ أمحد بـ مقشك  -39

ه( ، حؼؼف : أبق ظبد اهلل حمؿد 844بـ أمحد بـ حسغ افغقتويب احلـػل بدر افديـ افعقـل )ت

  –حسـ إشامظقؾ افشوؾعل ادكي افشفر ب)حمؿد ؾورس( ، دار افؽتوب افعريب ، بروت 

 .   م1992 –ه 1413، 2ط ، فبـون



 

 

ادُغـل ذم ؾؼف اإلموم أمحد بـ حـبؾ افشقبوين ، فإلموم أبق حمؿد ظبد اهلل بـ أمحد بـ ؿدامي  -44

 .  م1986 – ه1445 ، 1ط ، فبـون –ه( ، دار افػؽر ، بروت 624ادؼدد)

 مقضل اإلموم موفؽ ، فإلموم أبق ظبد اهلل موفؽ بـ أكس بـ موفؽ بـ ظومر إصبحل احلؿري -41

 . م1985 – ه1446 ، فبـون –ه( ، دار إحقوء افساث افعريب ، بروت 179اددين)ت

كزهي افـظر ذم تقضقح كخبي افػؽر ذم مصطؾح إثر ، فؾحوؾظ أبق افػضؾ أمحد بـ ظع بـ حمؿد  -42

،  1ه( ، حؼؼف : افشقخ ظبد اهلل بـ ضقػ اهلل افرحقع ، ط852بـ أمحد بـ حجر افعسؼالين)ت

 .   م2441 – ه1422 ، افسعقديي –افريوض مطبعي شػر ، 

كصى افرايي ٕحوديٌ اهلدايي مع حوصقي بغقي إدعل ذم ختريٍ افزيؾعل ، فإلموم مجول افديـ أبق  -43

ه( ، حؼؼف : إشتوذ حمؿد ظقامي ، ممشسي 762حمؿد ظبد اهلل بـ يقشػ بـ حمؿد افزيؾعل)ت

 .  م1997 – ه1418 ، 1ط ، فبـون –افريون ، بروت 

افـؽً افقاؾقي بام ذم ذح إفػقي ، فإلموم برهون إبراهقؿ بـ ظؿر افبؼوظل ، حؼؼف : د.موهر  -44

 .  م 2447 – ه1428 ، 1ط ، افعراق –يوشغ افػحؾ ، مؽتبي افرصد ، بغداد 

 

 


