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Summary 
 The title of my research is (the strange words in the wound and the 

modification that Al-Hafiz mentioned in my book "The Complete Perfection 

of Perfection"), in which he mentioned the strange and rare words that the 

author mentioned in his book quoting the applicants who spoke in the men 

with a wound and an amendment. And after the identification of the flag of 

the wound and the amendment and legitimacy and usefulness and the ranks 

of the scientists in the statement of the conditions of narrators, and then 

mentioned the strange words provided by Al-Hafiz Mughalati in his book 

perfection perfection perfection, and the steps followed is the mention of 

the narrator in which these words were spoken, and the Imam who 

launched this word , And the source from which the work was transferred, 

and the linguistic meaning of this word, and the meaning of the 

terminology, with a statement of rank. 

قمـوان سمحثي هو )آًمػوظ اًمغريبي ذم اجلرح واًمتعديل اًمتي أوردهو احلوومظ مغؾطوي كامذج شمطبقؼقي يمون 

ل    واًمذي ذيمرت ومقه آًمػوظ اًمغريبي واًمـودرة اًمتي أوردهو اعمنـ  ذم يمتوسمه ذم يمتوسمه إيمامل هتذيى اًمؽام

كؼالً قمن اعمتؼدملم ممن شمؽؾم ذم اًمرضمول ضمرطمًو وشمعديالً . وذًمك سمعد اًمتعرف قمغم قمؾم اجلرح واًمتعديل 

ريبي اًمتي ومنموقمقته ووموئدشمه واعمراشمى اًمتي سمقـفو اًمعؾامء ذم سمقون أطموال اًمرواة   صمم ذيمرت آًمػوظ اًمغ

أوردهو احلوومظ مغؾطوي ذم يمتوسمه إيمامل هتذيى اًمؽامل   ويموكً اخلطوات اًمتي اشمبعتفو هي ذيمر اًمراوي اًمذي 

ىمقؾً ومقه هذه آًمػوظ   واإلموم اًمذي أـمؾق هذه اًمؾػظي   واعمندر اًمذي كؼل مـه اعمنـ    واعمعـى 

 تفو . اًمؾغوي هلذه اًمؾػظي   واعمعـى آصطالطمي هلو   مع سمقون مرشمب

  



 

   

 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

احلؿد هلل اًمذي سمـور رمحته شمطؿئن اًمؼؾوب  وسمػقض ىمدرشمه شمرشمػع اًمـػوس واهلؿم  واًمنالة 

 واًمسالم قمغم ؾمقدكو حمؿد ؾمقد اعمرؾمؾلم وقمغم آًمه وصحبه أمجعلم وسمعد.

يعد اًمبحٌ ذم يمتى احلديٌ اًمـبوي قمؿومًو ويمتى اًمرضمول واجلرح واًمتعديل ظمنوصًو من 

ؾوم خيؾو من منطؾحوٍت ظموصٍي سمه   ويمذًمك مو من قمؾٍم إٓ اًمبحوث اًمشوىمي   ومام من قمؾم ٍ من اًمع

وصـػً ومقه يمتى ختتص سمتؾك اعمنطؾحوت واًمتي همويتفو آومم متؽلم اًمدارؾملم واًمبوطمثلم وـمالب 

اًمعؾم من مراضمعي ىمواقمد ومنطؾحوِت اًمامدة اًمتي ختنفم سمقرٍس ورسقمٍي ًمؾوىموف قمغم طمل اعمشؽالت 

ف قمغم اًمنواب مـفو وـمرح اًمسؼقم  وذًمك وومق اًمضواسمط واًمتنويى ًمؾؿسوئل اعمعضالت واًموىمو

 اًمعؾؿقي. 

ومؽون قمـوان سمحثي هو )آًمػوظ اًمغريبي ذم اجلرح واًمتعديل اًمتي أوردهو احلوومظ مغؾطوي كامذج 

شمطبقؼقي ذم يمتوسمه إيمامل هتذيى اًمؽامل    واًمذي ذيمرت ومقه آًمػوظ اًمغريبي واًمـودرة اًمتي أوردهو 

قمن اعمتؼدملم ممن شمؽؾم ذم اًمرضمول ضمرطمًو وشمعديالً . وذًمك سمعد اًمتعرف قمغم  اعمنـ  ذم يمتوسمه كؼالً

قمؾم اجلرح واًمتعديل ومنموقمقته ووموئدشمه واعمراشمى اًمتي سمقـفو اًمعؾامء ذم سمقون أطموال اًمرواة   صمم 

ذيمرت آًمػوظ اًمغريبي اًمتي أوردهو احلوومظ مغؾطوي ذم يمتوسمه إيمامل هتذيى اًمؽامل   ويموكً اخلطوات 

اشمبعتفو هي ذيمر اًمراوي اًمذي ىمقؾً ومقه هذه آًمػوظ   واإلموم اًمذي أـمؾق هذه اًمؾػظي    اًمتي

واعمندر اًمذي كؼل مـه اعمنـ    واعمعـى اًمؾغوي هلذه اًمؾػظي   واعمعـى آصطالطمي هلو   مع سمقون 

 مرشمبتفو . 

 

 

 



 

 

 :وىمد ىمسؿً اًمبحٌ امم مؼدمي ومبحثلم وظمومتي 

 ي اعموضوع وقمـواكه وظمطي اًمبحٌ.أمو اعمؼدمي ومبقـً ومقفو أمهق

اعمبحٌ آول : اًمتعري  سموحلوومظ مغؾطوي وسمقون موهقي اجلرح واًمتعديل ومراشمبفام. وومقه صمالصمي 

 مطوًمى:

 اعمطؾى آول: اًمتعري  سموحلوومظ مغؾطوي .

 اعمطؾى اًمثوين: شمعري  اجلرح واًمتعديل ومراشمبه .

 اعمطؾى اًمثوًمٌ: منموقمقي اجلرح واًمتعديل ووموئدشمه .

 اعمبحٌ اًمثوين: آًمػوظ اًمغريبي واًمـودرة اًمتي أوردهو اعمنـ  ذم يمتوسمه : وضموء ذم مطؾبلم: 

 اعمطؾى آول: أًمػوظ اًمتعديل .

 اعمطؾى اًمثوين: أًمػوظ اجلرح. 

 اخلومتي.

 وصغم اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمه وصحبه وؾمؾم

  



 

   

 

 أوًٓ : اؾمؿه وكسبه ويمـقته: 

  سمن ىُمؾِقٍ   سمن قمبد اهلل اًمَبْؽَجِري  احِلْؽِري   2)ُمَغؾَْطوي  1)هو احلوومظ اًمعالمي قمالء اًمدين

 .   3)احلـػي  اًمؽميمي صمم اعمٍمي اًمؼوهري أسمو قمبد اهلل

 صموكقًو : موًمده :

 هـ   ىمول اسمن طمجر : ويمون مغؾطوي يذيمر أن موًمده ؾمـي 689ىمقل إكه وًمد ؾمـي )

 . 4) هـ689)

 :ـمؾبه ًمؾعؾمصموًمثُو : 

كشل احلوومظ مغؾطوي ذم مديـي اًمؼوهرة   ويمون طمرينًو قمغم ـمؾى اًمعؾم مـذ صبوه  طمتى ان 

   ومحػظ   6)طِمَؾِق أهل اًمعؾم ومقحرضهو   ومقخوًمػه ويذهى امم  5)أسموه يمون يرؾمؾه يرمي سموًمـشوب

                                                           

: ٕيب "ذيل اًمعؼم"  و243/ 2ٓسمن راومع اًمسالمي:  "اًموومقوت"  و296/ 14:  "اًمبدايي واًمـفويي"شمرمجته ذم    1)

ًمؾسقوـمي:  "ـمبؼوت احلػوظ"  و91: "حلظ إحلوظ"  و84/ 6:"ًمسون اعمقزان"    و77/ 1زرقمي اًمعراىمي: 

ًمؾشويموين:  "اًمبدر اًمطوًمع"  و197/ 6ٓسمن اًمعامد:  "ؿمذرات اًمذهى"  و367: "ذيل ـمبؼوت احلػوظ"  و538

ًمعؿر  "معجم اعممًمػلم"  و275/ 7ًمؾزريمكم :  "إقمالم"  و117ًمؾؽتوين: "اعمستطرومياًمرؾموًمي "  و312/ 2

 .  313/ 12رضو يمحوًمي: 

ًٓ سمبقً ٕسمن كوس 275/ 7: "إقمالم"سمضم اعمقم وومتح اًمغلم وؾمؽون اًمالم   يمذا ضبطه اًمزريمكم ذم    2)   مستد

/ 2ومتى ىمؾقٍ   يـظر: اًمتبقون ذح سمديعي اًمبقون: اًمدين ىمول ومقه: وسمعده اعمؾلم اًمتخريٍ   .....    ذا مغؾطوي 

314. 

 من اعمطبوع.  69/ 1ويمـوه اسمن ؾمبط اًمعجؿي )أسمو ؾمعقد  : هنويي اًمسول:     3)

 .314/ 2  اًمتبقون ذح سمديعي اًمبقون: 84/ 6  ًمسون اعمقزان: 352/ 4اًمدرر اًمؽومـي:     4)

 .176يـظر: اًمؼوموس اعمحقط:  سمضم اًمـون وهو )اًمـبل  :    5)

 .133حلظ إحلوظ:     6)



 

 

   3)ًمثعؾى "اًمػنقح"  وطمػظ  2)  وقمرضفو قمغم اًمسبؽي وهو أمرد سمغػم حلقي 1)"يمػويي اعمتحػظ"

 وهمػمهو.

ويمون أول ؾمامقمه وقمؿره قمنم ؾمـوات شمؼريبًو  ومؼد ؾملًمه اًمعراىمي قمن أول ؾمامقمه ومؼول: 

ًَ إذ ذاك؟ ومؼول: ؾمؿعً ؿمعراً  اًمسبعامئي إمم اًمشوم  ومؼؾً ًمه :  4)دظمؾً ىمبل  . 5)ومنذا ؾمؿع

 هـ سمخط 717وأمو ؾمامقمه ًمؾحديٌ ومؼد ىمول اًمعراىمي: وأىمدم مو وضمدت ًمه من اًمسامع ؾمـي )

 . 6)يوصمق سمه

"  ومفد اسمن ىمول واعمطوًمعي  اًمؼراءة يمثػم   ؿمقوظمه من اًمسامع قمغم طمرينوً  – اهلل رمحه –ويمون  

ا وأيمثر سمـػسه ومؼرأ اًمشلن هبذا قمـي  ؿمقوخ من ومليمثر اًمسبعامئي سمعد اًمثوين اًمعنم ذم ـمؾبه ضمل   ويمون ضمدًّ

اًمؽردي  قمؿر سمن واحلسن واًمواين اًمعقد دىمقق سمن أمحد اًمتوج مـفم مجوقمي وؾمؿع اًمعٍم هذا

 .  7)و...."

وىمول اًمنػدي: " يمون ؾمويمـو ضمومد احلريمي يمثػم اعمطوًمعي واًمؽتوسمي واًمدأب وقمـده يمتى يمثػمة 

 .  8)ضمدا   ومل يزل يدأب ويؽتى امم ان موت"

 

                                                           

ٕيب أؾمحوق إسمراهقم سمن إؾمامقمقل سمن أمحد  "يمػويي اعمتحػظ وهنويي اعمتؾػظ". ويمتوب 147: حلظ إحلوظ   1)

 هـ   وهو ذم اًمؾغي وهمريى اًمؽالم   وىمد ـمبع ذم جمؾد   677إومريؼي  اعمعروف سموسمن إضمداين   شموذم ؾمـي )

 ًمسوئح قمكم طمسلم.حتؼقق ا

 . 133اعمندر اًمسوسمق:     2)

 147اعمندر اًمسوسمق:     3)

 وهو ذم ًمسون اعمقزان   أمو ذم حلظ إحلوظ )سمعد .    4)

 .85/ 6  وًمسون اعمقزان: 135حلظ إحلوظ:     5)

 .85/ 6ًمسون اعمقزان:     6)

 .147حلظ إحلوظ:    7)

 .352/ 6اًمثومـي: اًمدرر اًمؽومـي ذم أقمقون اًمامئي     8)



 

   

 

 

 .  1)وىمول اسمن طمجر: " وأيمثر ضمدا من اًمؼراءة سمـػسه واًمسامع ويَمتِْى اًمطبوق"

 . 2)وىمول اسمن ومفد: " يمون دائم إؿمتغول  مـجؿعًو قمن اًمـوس"

 راسمعو ً: ؿمقوظمه: 

ازدهر اًمعؾم ذم اًمزمن اًمذي قموش ومقه احلوومظ مغؾطوي  ومؽُثر ومقه اًمعؾامء واعمحؼؼون  ويموكً 

اًمؼوهرة آكذاك من أهم اعمرايمز اًمعؾؿقي اًمتي طمظقً سموومرة اًمعؾامء   يمام رطمل إًمقفو اًمؽثػم من أهل 

 اًمعٍم ومن أسمرزهم: اًمعؾم   ممو ؾموقمد احلوومظ مغؾطوي قمغم اًمسامع من يمبور اًمعؾامء ذم ذًمك

 .  3)ؿمقخ آؾمالم أسمو اًمعبوس شمؼي اًمدين أمحد سمن قمبد احلؾقم سمن قمبد اًمسالم سمن شمقؿقي احلراين -1

 .  4)أسمو اًمػتح حمؿد سمن حمؿد سمن أمحد اًمقعؿري اسمن ؾمقد اًمـوس -2

 .  5)أسمو احلجوج يوؾم  سمن قمبد اًمرمحن سمن يوؾم  اعمزي   مجول اًمدين احلوومظ -3

 .  6)قمكم سمن قمبد اًمؽوذم سمن قمكم سمن شمؼي اًمدين اًمسبؽيأسمو احلسن  -4

شموج اًمدين أمحد سمن قمكم سمن وهى سمن دىمقق اًمعقد اًمؼشػمي أظمو اإلموم شمؼي اًمدين اسمن دىمقق اًمعقد  -5

 . 7) هـ723 - 636)

وىمول احلوومظ اسمن طمجر: وؾمؿع من اًمتوج أمحد سمن قمكم سمن دىمقق اًمعقد أظمي اًمشقخ شمؼي 

اًمدين  واحلسلم سمن قمؿر اًمؽردي واًمواين  واخلتـي  واًمدسمود  وأمحد سمن اًمشجوع اهلوؿمؿي  وحمؿد 

 .  8)سمن حمؿد سمن قمقسى اًمطبوخ

                                                           

 .352/ 6اًمدرر اًمؽومـي:     1)

 .147حلظ إحلوظ:    2)

 .  137 -128اًمدر اًمواومر ٓسمن كوس اًمدين :    3)

 . 178/ 6  ؿمذرات اًمذهى : 99ذيل اًمعؼم :    4)

 .389/ 2  معجم اًمشقوخ: 1176شمرمجي  1498/ 4شمذيمرة احلػوظ:    5)

 . 168اًمعؼم ًمؾحسقـي:   ذيل 34/ 2معجم اًمشقوخ ًمؾذهبي:    6)

 .222/ 1  اًمدرر اًمؽومـي : 1494/ 4شمذيمرة احلػوظ:     7)

 .6/114اًمدرر اًمؽومـي:     8)



 

 

ج سموسمن ؾمقد اًمـوس اًمقعؿري. ورطمل إمم دمشق  ومسؿع هبو قمغم ؿمقوخ اًمعٍم  وسمرع ذم احلديٌ  وخترَّ

وإاكسوب. ووزم اًمتدريس سمعدة مدارس سمؿٍم مـفو اعمدرؾمي اًمظوهريي  وًمقفو سمعد ؿمقخه اسمن ؾمقد 

 . 1)اًمـوس

 شمالمقذه :ظمومسًو: 

اهتامم ـمؾبي اًمعؾم سموٕظمذ قمـه  يمون ممو يؿتوز سمه احلوومظ مغؾطوي من اًمشفرة وؾمعي اإلـمالع

 وآؾمتػودة من دروؾمه وقمؾومه   طمقٌ يمون من أسمرز شمالمقذه :

 .  2) هـ876 -725احلوومظ زين اًمدين قمبد اًمرطمقم اًمعراىمي سمن احلسلم   أسمو اًمػضل ) -1

 . 3) هـ875 - 724احلوومظ رساج اًمدين قمؿر سمن رؾمالن سمن كنػم اًمؽـوين اًمبؾؼقـي ) -2

 723ػص قمؿر سمن قمكم سمن أمحد سمن حمؿد إكنوري اًمشوومعي اعمشفور سموسمن اعمؾؼن )احلوومظ اسمو طم -3

 .  4) هـ874 -

 .  5) هـ877 - 735احلوومظ كور اًمدين قمكم سمن أيب سمؽر سمن ؾمؾقامن اهلقثؿي ) -4

 . 6) هـ791 - 719اسمـه مجول اًمدين قمبد اهلل سمن مغؾطوي سمن ىمؾقٍ   أسمو سمؽر اًمؽميمي) -5

 ؾمودؾمًو : ووموشمه :

 هـ   ودومن من 762من ؿمفر ؿمعبون ؾمـي )  7)شموذم احلوومظ مغؾطوي ذم يوم اًمثالصموء اًمراسمع واًمعنمين

 . 1)  وصغم قمؾقه اًمؼويض قمز اًمدين اسمن مجوقمي 8)اًمغد سموًمريداكقي

                                                           

 .139  وحلظ آحلوظ: 72/ 6  وًمسون اعمقزان: 281/  14واًمبدايي ٓسمن يمثػم    1)

 .171/ 4  اًمضوء اًمالمع:  227حلظ إحلوظ:    2)

 .369. ذيل ـمبؼوت احلػوظ: 542 ـمبؼوت احلػوظ :   3)

 .177/ 6  اًمضوء اًمالمع : 197حلظ إحلوظ:    4)

 .542  ـمبؼوت احلػوظ: 277/ 5اًمضوء اًمالمع :    5)

 .376/ 2اًمدرر اًمؽومـي :    6)

 .197/ 6  واسمن اًمعامد ذم ؿمذرات اًمذهى: 366وىمقل يوم اًمراسمع قمنم  ىموًمه اًمسقوـمي ذم ذيل شمذيمرة احلػوظ:   7)

197. 

اًمريداكقي : يموكً سمستوكًو ًمريدان اًمنؼكم  أطمد ظمدام اًمعزيز سموهلل كزار سمن اًمعز   .296/ 14اًمبدايي واًمـفويي :    8)

 .192/ 2 هـ   يـظر: ظمطط اعمؼريزي: 393ىمتؾه احلويمم ؾمـي )



 

   

 

 

 اوًٓ :  شمعري  اجلرح واًمتعديل :

 شمعري  اجلرح :

 . 3). واجلُرح ـ سموًمضم ـ اؾمم ًمؾجرح 2)اجلَرح ـ سموًمػتح ـ اًمتلصمػم ذم اجلسم سموًمسالحأ ـ اجلرح ذم اًمؾغي: 

 ."اجلُرح ـ سموًمضم ـ يؽون ذم إسمدان سموحلديد وكحوه"وىمول سمعض ومؼفوء اًمؾغي: 

 . 4)واجلَرح ـ سموًمػتح ـ يؽون سموًمؾسون ذم اعمعوين وإقمراض وكحوهو 

 ب ـ اجلرح ذم آصطالح:

 .  5)وص  اًمراوي ذم قمداًمته أو ضبطه سمام يؼتيض شمؾقلم روايته أو شمضعقػفو أو ردَّهو

 شمعري  اًمتعديل :

أ ـ اًمتعديل ذم اًمؾغي: يطؾق قمغم اًمتؼويم   ىمول اجلوهري: وشمعديل اًمٌمء: شمؼويؿه اًمتسويي. وشمؼويم 

 . 6)اًمٌمء وموازكته سمغػمه

                                                                                                                                                                          

اًمشوومعي   واسمن مجوقمي: هو احلوومظ أسمو حمؿد قمبد اًمعزيز سمن حمؿد سمن إسمراهقم اعمٍمي  .141حلظ إحلوظ:     1)

 .535 هـ   يـظر: ـمبؼوت احلػوظ: 767اعمتورم ؾمـي )

 مودة "ضمرح". 2/422  ًمسون اًمعرب (2

 مودة "ضمرح". 1/186  وجمؿل اًمؾغي 1/358  شموج اًمؾغي وصحوح اًمعرسمقي (3

سمقْدي: "هذا هو اعمتداول سمقـفم وإن يموكو ذم أصل اًمؾغي سمؿعـى 2/137شموج اًمعروس:    (4  مودة "ضمرح". ىمول اًمزَّ

 .2/137واطمد". شموج اًمعروس 

ىمول اسمن إصمػم: "اجلرح: وصٌ  متى اًمتحق سموًمراوي واًمشوهد ؾمؼط آقمتبور سمؼوًمه وسمطل اًمعؿل سمه". ضمومع   (5

 .1/126إصول 

 .5/1761مودة )قمدل . اًمنحوح :  11/432. ًمسون اًمعرب 385اًموؾمقط ذم قمؾوم ومنطؾح احلديٌ :   (6



 

 

. ىمول اسمن  1)وضبطه سمام يؼتيض ىمبول روايتهب ـ اًمتعديل ذم آصطالح: وص  اًمراوي ذم قمداًمته 

 .  2)إصمػم اًمتعديل: وص  متى اًمتحق هبام اقمتؼم ىموهلام وأظمذ سمه 

 ومقؽون قمؾم اجلرح واًمتعديل: قمؾم يبحٌ ومقه قمن ضمرح اًمرواة وشمعديؾفم سموًمػوظ خمنوصي .

 اؾمتعامل يمؾؿي )اًمتعديل  ذم آصطالح سمؿعـى )اًمتوصمقق 

ًْ هـو سمؿعـى أؿمؿل هو أصل يمؾؿي )شمعديل  يعـي احل ؽم سمعداًمي اًمراوي  ًمؽـفو ىمد اؾْمُتْعِؿؾ

 )اًمتوصمقق  أي: احلؽم سمعداًمي اًمراوي وضبطه معًو ٕهنام أؾموس ىمبول ظمؼم اًمراوي.

 . 3)واعمراد سموًمعداًمي: َمَؾَؽٌي حتؿل اعمرء قمغم مالزمي اًمتؼوى واعمروءة

 .  4)سمدقمي واعمراد سموًمتؼوى: اضمتـوب إقمامل اًمسقئي من ذك أو ومسق أو

وأمو اعمروءة: ومآداب كػسوكقي حتؿل مراقموهُتو اإلكسوَن قمغم اًموىموف قمـد حموؾمن إظمالق 

 .  5)ومجقل اًمعودات. وُيْرضَمُع ذم معرومتفو إمم اًمُعْرف وذًمك خيتؾ  سموظمتالف إؿمخوص واًمبؾدان

 :  صموكقًو : مراشمى اًمػوظ اجلرح واًمتعديل قمـد اًمعؾامء

اًمػوظ اجلرح واًمتعديل ورشمبوهو قمغم مراشمى   وأول من اقمتـى سمذيمر  ذيمر اًمعؾامء يمثػمًا من من

هذه اعمراشمى هو اسمن أيب طموشمم ذم مؼدمي يمتوسمه )اجلرح واًمتعديل  صمم شمتوسمع سمعد ذًمك سمعض أهل اًمعؾم 

ذم سمقون هذه اعمراشمى   موسملم خمتٍم ومطّول   ومؿن أيمثر اًمؽتى اًمتي أـموًمً ذم سمقون هذه اعمراشمى 

 ٌ  ًمؾسخووي   وأيمَثر من ذيمر أًمػوظ اجلرح واًمتعديل . ويمم ؾمقليت: يمتوب )ومتح اعمغق

 مراشمى اجلرح واًمتعديل قمـد اسمن ايب طموشمم:

 :  اًمتعديل مراشمى –أ 

                                                           

 .43 اعمختٍم ذم قمؾم رضمول إصمر:  (1

 .126/  1ضمومع إصول:   (2

 .29  كزهي اًمـظر : (3

 .29كزهي اًمـظر :  (4)

 .1/288مودة )مرأ   وومتح اعمغقٌ  2/234اعمنبوح اعمـػم   (5



 

   

 

 

 ومنذا ىمقل ًمؾواطمد إكه صمؼي أو متؼن أو صمبً ومفو ممن حيتٍ سمحديثه .  - 1

صدوق أو حمؾه اًمندق أو ٓ سموس سمه   ومفو ممن يؽتى طمديثه ويـظر ومقه   وهي  وإذا ىمقل ًمه : - 2

 اعمـزًمي اًمثوكقي .

 وإذا ىمل : ؿمقخ   ومفو سموعمـزًمي اًمثوًمثي يؽتى طمديثه ويـظر ومقه إٓ أكه دون اًمثوكقي . - 3

 وإذا ىموًموا : صوًمح احلديٌ   ومنكه يؽتى طمديثه ًمالقمتبور.  - 4

 :  مراشمى اجلرح -ب  

 ا أضموسموا ذم اًمرضمل سمـ"ًملم احلديٌ " ومفو ممن يؽتى طمديثه ويـظر ومقه اقمتبورا .إذ - 1

 إذا ىموًموا : ًمقس سمؼوي   ومفو سمؿـزًمي إومم ذم يمتبي طمديثه إٓ أكه دوكه . - 2

 إذا ىموًموا : ضعق  احلديٌ ومفو دون اًمثوين ٓ يطرح طمديثه سمل يعتؼم . - 3

ديٌ أو يمذاب ومفو ؾموىمط احلديٌ ٓ يؽتى طمديثه   إذا ىموًموا : مؽموك احلديٌ   أو ذاهى احل - 4

 . 1)وهي اعمـزًمي اًمراسمعي 

ذم اعمراشمبي آومم من مراشمى اًمتعديل أًمػوفمًو أظمرى   وهي ىموًمه : وىمد زاد اسمن اًمنالح 

  . 2)صمبً  أو )طمجي   )وإذا ىمقل ذم اًمعدل : أكه طموومظ أو ضوسمط )

 : " وممو مل 3دون شمرشمقى . طمقٌ ىمول)وأضوف أًمػوفمًو أظمرى من أًمػوظ اجلرح واًمتعديل 

ينمطمه اسمن أسمى طموشمم وهمػمه من إًمػوظ اعمستعؿؾي رم هذا اًمبوب ومؼوهلم ومالن ىمد روى اًمـوس قمـه 

ومالن وؾمط ومالن مؼورب احلديٌ وومالن مضطرب احلديٌ ومالن ٓ حيتٍ سمه ومالن جمفول ومالن ٓ 

و ذم طمديثه ضع  وهو ذم اجلرح أىمل رء ومالن ًمقس سمذاك ورسمام ىمقل ًمقس سمذاك اًمؼوي ومالن ومقه أ

  .4من ىموهلم ومالن ضعق  احلديٌ ومالن مو أقمؾم سمه سملؾمو وهو ذم اًمتعديل دون ىموهلم ٓ سملس سمه)

                                                           

 ..44اجلرح واًمتعديل قمـد اعمحدصملم: ص:  ) 1(

 .237قمؾوم احلديٌ : ص :  ) (2

 .167اًمتؼققد واإليضوح: ص:  ) 3(

 . 136قمؾوم احلديٌ :  ) (4



 

 

 مراشمى اجلرح واًمتعديل قمـد آموم اًمذهبي : 

 مراشمى اًمتعديل :  ىمول اًمذهبي ذم أًمػوظ اًمتعديل: وملقمغم اًمعبورات ذم اًمرواة اعمؼبوًملم: -أ

 ـ )صمبً طمجي   و)صمبً طموومظ   و)صمؼي متؼن   و)صمؼي صمؼي . 1

 ـ صمم )صمؼي . 2

 ـ صمم )صدوق   و)ٓ سملس سمه   و)ًمقس سمه سملس . 3

ـ صمم )حمّؾه اًمندق  و)ضمقد احلديٌ  و)صوًمح احلديٌ  و)ؿمقخ وؾمط  و)ؿمقخ طمسن احلديٌ   4

  .1و)صدوق إن ؿموء اهلل  و)صويؾح  وكحو ذًمك  )

و ُمبَْتِدًأ سموٕؿمد مـفو ومام دوكه  ًمؽن شمرشمقبفو مع آسمتداء سموٕظم  قمغم اًمـحو : وىمد رشمبف مراشمى اجلرح

 اًمتوزم:

ـ )ُيضعَّ    )ومقه َضْع    )ىمد ُضعِّ    )ًمقس سموًمؼوي   )ًمقس سمحجي   )ًمقس سمذاك   )شَمْعِرُف  1

 وشُمـِْؽر   )ومقه مؼول   )شُمُؽّؾم ومقه   )ًَملمِّ   )دء احلػظ  

 ومقه   )صدوق ًمؽـه مبتدع .)ٓ حُيتٍ سمه   )اظمتؾ  

  .2ـ )ضعق    )ضعق  احلديٌ   )مضطرسُمه   )مـَؽُره ) 2

ػوه   )ضعق  واٍه   )مـؽر احلديٌ . 3  ـ )واٍه سمؿّرة   )ًمقس سمٌمء   )ضعق  ضمدًا   )َضعَّ

 ـ )مؽموك   )ًمقس سمثؼي   )ؾمؽتوا قمـه   )ذاهى احلديٌ   )ومقه كظر   )هوًمك   )ؾموىمط . 4

 ـ )متفم سموًمؽذب   )متػق قمغم شمريمه . 5

   .3ـ )دضّمول   )يمذاب   )وّضوع   )يضع احلديٌ ) 6

 مراشمى اجلرح واًمتعديل قمـد احلوومظ اسمن طمجر: 

 ـ اًمنحوسمي.1

                                                           

 . 4/ 1مقزان آقمتدال :  ) (1

 .127/ 2مل يذيمر هذه اعمرشمبي ذم اعمقزان   وًمؽن كؼؾفو قمـه اًمسخووي ذم "ومتح اعمغقٌ" :   (2

 .4/ 1  مقزان آقمتدال : (3



 

   

 

 

ـ َمْن ُأيّمَد مدطُمه: إمو سملومعل اًمتػضقل يمـ )أوصمق اًمـوس . أوسمتؽرير اًمنػي ًمػظًو: يمـ )صمؼي صمؼي   أو معـى 2

 يمـ )صمؼي طموومظ .

 من ُأوْمِرَد سمنػي: يمـ )صمؼي   أو )متؼن   أو)صمبً   أو )قمدل . ـ3

 ـ من ىَمٍُمَ قمن درضمي اًمثوًمثي ىمؾقال: )صدوق   أو )ٓ سملس سمه   أو )ًمقس سمه سملس .4

ـ من ىَمٍُمَ قمن درضمي اًمراسمعي ىمؾقالً: )صدوق دء احلػظ   )صدوق ََيم   أو )ًمه أوهوم   5

 أو)خيطئ   أو )شمغػّم سملظمرة .

 ًمك: من ُرِمَي سمـوع من اًمبدقمي يموًمتشقع واًمؼدر واًمـّنى واإلرضموء واًمتجفم.ويؾتحق سمذ

6 ّٓ ّٓ اًمؼؾقل ومل يثبً ومقه مو ُيؽمك طمديثه من أضمؾه: )مؼبوٌل  طمقٌ يتوسمع وإ ـ من ًمقس ًمه من احلديٌ إ

 )وَمؾلمِّ احلديٌ .

 ـ َمْن روى قمـه أيمثر من واطمد ومل ُيوصمَّق: )مستور  أو )جمفول احلول 7

 من مل يوضمد ومقه شموصمقق عمعتؼم  وُوضِمد ومقه إـمالق اًمضع  وًمو مل يػرس: )ضعق  .ـ 8

 ـ َمْن مل يرو قمـه همػم واطمد ومل ُيوصمَّق: )جمفول .9

ـ من مل ُيوصمَّق اًمبتّي وُضعِّ  مع ذًمك سمؼودح: )مؽموك   أو )مؽموك احلديٌ   أو )واهي احلديٌ   17

 أو )ؾموىمط .

 ـ من اهتم سموًمؽذب. 11

  . 1أـمؾق قمؾقه اؾمم اًمؽذب واًموضع)ـ من  12

 مراشمى اًمتعديل قمـد اًمسخووي:

 مو أشمى سمنقغي أومعل: أوصمق اخلؾق  أصمبً اًمـوس  أصدق من أدريمً من اًمبنم.  - 1

 وُيؾَْحُق هبو: إًمقه اعمـتفى ذم اًمتثب ً.

 وحيتؿل أن ُيؾَْحَق سمه: ٓ أقمرف ًمه كظػمًا ذم اًمدكقو.

 ٓ ُيْسلُل قمن مثؾه.  -2

                                                           

 ..74/  1  شمؼريى اًمتفذيى : (1



 

 

 صمبً  صمبً طمجي  صمؼي صمؼي. صمؼي  - 3

 صمؼي  صمبً  يملكه ُمْنح   متؼن  طمجي  ويمذا إذا ىمقل ًمعدل: طموومظ  ضوسمط.  - 4

 ًمقس سمه سملس  ٓ سملس سمه  صدوق  ملمون  ظمقور.  - 5

حمؾه اًمندق  رووا قمـه  روى اًمـوس قمـه  ُيرَوى قمـه  إمم اًمندق مو هو  ؿمقخ وؾمط  وؾمط    - 6

ٌ  ُيعتؼم سمه  يؽتى طمديثه  ضمقد احلديٌ  طمسن احلديٌ  مو ؿمقخ  مؼوِرب احلديٌ  صوًمح احلدي

  .1أىمرب طمديثه  صويؾح  صدوق إن ؿموء اهلل  أرضموأن ًمقس سمه سملس)

 مراشمى اجلرح قمـد اًمسخووي:

ذيمرهو شمبعًو ًمؾحوومظ اًمعراىمي مبتدًا سموقمغم مراشمى اجلرح وسملم أن آكسى ان يبدأ سملدكى 

مـخرـمي ذم ؾمؾك واطمد   سمحقٌ يؽون أوهلو آقمغم من  اعمراشمى   ىمول ًمتؽون مراشمى اًمؼسؿلم يمؾفو

 اًمتعديل وآظمرهو آقمغم من اًمتجريح   وهي قمغم مو يكم: 

 أيمذب اًمـوس  إًمقه اعمـتفى ذم اًموضع  ريمن اًمؽذب.  -1

 يمذاب  يضع احلديٌ  يؽذب  وّضوع  دضّمول  وضع طمديثو. -2

ذاهى  ذاهى احلديٌ  مؽموك   يرسق احلديٌ  متفم سموًمؽذب  متفم سموًموضع  ؾموىمط  هوًمك  -3 

مؽموك احلديٌ  شمريموه  جمؿٌع قمغم شمريمه  هو قمغم َيَدي قمدل  ُمْوٍد  ٓ يعتؼم سمه  ٓ يعتؼم سمحديثه  ًمقس 

 سموًمثؼي  ًمقس سمثؼي  همػم صمؼي وٓ ملمون  ؾمؽتوا قمـه  قمـد اًمبخوري.

ة  شموًم   -4 ـمرطموا طمديثه  إرم سمه   ُردَّ طمديثه  ردوا طمديثه  مردود احلديٌ  ضعق  ضمدًا  واٍه سمؿرَّ

ُمطَّرح  ُمطَّرح احلديٌ  ٓ يؽتى طمديثه  ٓ حَتِل  يَمتَْبُي طمديثه  ٓ حَتِل  اًمروايي قمـه  ًمقس سمٌمء  ٓ 

 رء  ٓ يسووي ومؾسًو  ٓ يسووي ؿمقئو.

ػوه   ضعق   مـؽر احلديٌ   - 5 طمديثه مـؽر  ًمه مو ُيـؽر  ًمه مـويمػم  مضطرب احلديٌ  واٍه  َضعَّ

 حُيتٍ سمه.ٓ 

                                                           

 .116 – 117/ 2ومتح اعمغقٌ :   (1



 

   

 

 

َ   ومقه َضْعٌ   ذم طمديثه َضْع   شَمْعِرف وشُمـِْؽر  ًمقس سمذاك    - 6 ومقه مؼول  ومقه أدكى مؼول  ُضعِّ

 ًمقس سمذاك اًمؼوي  ًمقس سموعمتلم 

ًمقس سمحّجي  ًمقس سمعؿدة  ًمقس سمؿلمون  ًمقس من إسمل اًمِؼبوب  ًمقس من مِجول  ًمقس سموًمؼوي 

ريض  ًمقس حيؿدوكه ًمقس سموحلوومظ  همػمه أوصمق مـه ذم اعمحوِمل  ًمقس من مَجّوزات اعمحوِمل  ًمقس سموعم

طمديثه رء  ومالن جمفول  ومقه ضمفوًمي  ٓ أدري من هو  ًمؾضع  مو هو  ومقه ظُمْؾٌ   ـمعـوا ومقه  

مطعوٌن ومقه  كزيموه  دء احلػظ  ًَملمِّ  ًَملمِّ احلديٌ  ومقه ًملِْم  شمؽؾؿوا ومقه  ؾمؽتوا قمـه  ومقه كظر )من 

 . 1)همػم اًمبخوري .

ًٓ : منموقمقي اجلرح واًمتعديل :  او

ـي واإلمجوع ي اًمؼرآن واًمس  مفي يمثػمة ؾمليمتػي سمدًمقؾلم من  . شمستؿد  منموقمقي هذا اًمعؾم من أدًمَّ

 اًمؽتوب واًمسـي .

  :أدًمي اًمؼرآن

قِِّى﴾ َمو ﴿ - 1 ٌَ ِمَن اًمطَّ ُ ًمَِقَذَر اعْمُْمِمـلَِم قَمغَم َمو َأكُْتْم قَمَؾقِْه طَمتَّى َيِؿقَز اخْلَبِق   2).يَموَن اَّللَّ

متققَز  اعمؼتضقي -شمعومم  -هذه أيي ِمن يمـوز اًمؼرآن  كبَّه ومقفو قمغم طِمؽؿته "   :ىمول اإلموم اسمن ىمقم 

َّٓ سمرؾمؾه  وموضمتبى مـفم من ؿموء  وأرؾمؾه إمم قمبوده:  اخلبقٌ من اًمطقِّى  وأنَّ ذًمك اًمتؿققز ٓ يؼع إ

ومقتؿقَّز سمرؾموًمتفم اخلبقٌ من اًمطقِّى  واًموزم من اًمعدّو  وَمن ينؾح عمجوورشمه ويمرامته ممَّن ٓ ينؾح 

 . 3)إٓ ًمؾوىمود "

                                                           

 .125 – 127/  2ومتح اعمغقٌ :   (1

 179آل قمؿران:    2(

  .537 – 536/ 1سمدائع اًمتػسػم:    3(



 

 

ِذينَ  ﴿ :ىموًمه شمعومم - 2 َو اًمَّ آَمـُوا إِْن ضَموَءيُمْم وَموؾِمٌق سمِـََبٍن وَمتََبقَّـُوا َأْن شُمِنقُبوا ىَمْوًمو سمَِجَفوًَمٍي وَمُتْنبُِحوا  َيو َأَي 

و دًمقٌل ذم   1)﴾ قَمغَم َمو وَمَعؾُْتْم َكوِدِملمَ    وهذه أيي أْصٌل ذم اقمتبور اًمعداًمي واًمضبط ذم اًمرواة  يمام أهنَّ

  .وضموب اًمتبلم  واًمتثبً من طمؼقؼي ظمؼم اًمػوؾمق

سمل هذه دًٓمٌي واضحي قمغم أنَّ اإلصوسمي سمـبل اًمعدل اًمواطمد ٓ ُيـفى قمـفو مطؾًؼو  : "ىمول اسمن شمقؿقي

  "...وذًمك يدل  قمغم ىَمبول ؿمفودة اًمعدل اًمواطمد

"هذا كصٌّ ذم أنَّ اًمػوؾمق اًمواطمد جيى اًمتبلم  ذم ظمؼمه  وأمو اًمػوؾمؼون ومنوقمًدا    :وىمول أيًضو

مي أظمرى...  وإكَّام أمر سموًمتثبً قمـد ظمؼم اًمػوؾمق اًمواطمد  ومل يلمر سمه قمـَد  وموًمدًٓمي قمؾقه حتتوج إمم مؼدِّ

 . 2).ظمؼم اًمػوؾمؼلم: ومننَّ ظمؼم آصمـلم يوضمى من آقمتؼود مو ٓ يوضمبه ظمؼُم اًمواطمد". اهـ

 :أدًمي اًمسـي 

 -َأنَّ َرضُماًل اؾْمَتلَْذَن قَمغَم اًمـَّبِىِّ  -ريض اهلل قمـفو  -مو اشمَّػق قمؾقه اًمشقخون من طمديٌ قموئشي   - 1

: ))سمِئَْس َأظُمو اًْمَعِشػَمة    وَمَؾامَّ َدظَمَل  -صغمَّ اهلل قمؾقه وؾمؾَّم  - وَمَؼوَل اًمـَّبِى   -صغمَّ اهلل قمؾقه وؾمؾَّم 

 
ِ
  ًَمامَّ اؾْمَتلَْذَن  -صغمَّ اهلل قمؾقه وؾمؾَّم  -اكَْبَسَط إًَِمقِْه َرؾُموُل اَّللَّ

ِ
: يو رؾموَل اَّللَّ ًُ َويَمؾََّؿُه  وَمَؾامَّ ظَمَرَج  ىُمؾْ

: ))سمِئَْس َأظُمو اًْمَعِشػَمِة    وَمؾَ  ًَ وؿًمو؟! ىُمؾْ ًَ إًَِمقْه؟! ومؼول: ))َيو قَموِئشي  َمتَى قَمِفَدشمِـِي وَمحَّ امَّ َدظَمَل اكَْبَسطْ

هِ  َؼوَء َذِّ  َمـِْزًَمًي َيْوَم اًمِؼَقوَمِي َمْن شَمَريَمُه اًمـَّوُس اشمِّ
ِ
 . 3)إِنَّ َذَّ اًمـَّوِس قِمـَْد اهلل

 : وضمه اًمدًٓمي من احلديٌ

شمؽؾَّم ذم ذًمك اًمرضمل قمغم وضمه اًمذمِّ ًَمامَّ يمون ذم ذًمك  -صغمَّ اهلل قمؾقه وؾمؾَّم  -اًمـبي  أنَّ 

  4)منؾحي ذقمقي  وهي اًمتـبقه إمم ؾموء ظُمؾؼه: ًمقحذَره اًمسومع

                                                           

 .6احلجرات:    1)

 .463/ 3  يـظر: جمؿوع ومتووى اسمن شمقؿقي )اًمتػسػم : (2

 .2591  و مسؾم: سمرىمم  5787   5777صحقح اًمبخوري: سمرىمم   3)

   ضواسمط اجلرح واًمتعديل ًمؾشحوذ:   .4)



 

   

 

 

َؼفو اًْمبتََّي... ومؼول هلو   - 2 ًِ ىَمقٍْس َأنَّ أسمو قَمْؿِرو سمن طَمْػٍص ـَمؾَّ ْ مو أظمرضمه مسؾم من طمديٌ وَموـِمَؿَي سمِـ

ًُ َذيَمْرُت ًَمُه َأنَّ ُمَعوِوَيَي سْمَن  -صغمَّ اهلل قمؾقه وؾمؾَّم  -اًمـَّبي   : وَمَؾامَّ طَمَؾؾْ ًْ ًِ وَمآِذكِقـِي    ىَموًَم : ))وَمِنَذا طَمَؾْؾ

 
ِ
و أسمو ضَمْفٍم ومال َيَض  -صغمَّ اهلل قمؾقه وؾمؾَّم  -َأسمِى ؾُمْػَقون  َوَأسَمو ضَمْفٍم ظَمَطَبويِن  ومؼول َرؾموُل اَّللَّ ُع : ))َأمَّ

و ُمعووَيُي وَمُنْعُؾوٌك ٓ موَل ًمه  اكِْؽِحي ُأؾَموَمَي سمَن َزْيد..   احلديٌ.   1)قَمنوُه قمن قموشَمِؼه  َوَأمَّ

 :وضمه اًمدًٓمي من احلديٌ

ق  -ريض اهلل قمـفام  -ذيمر معوويي وأسمو ضَمْفم  -صغمَّ اهلل قمؾقه وؾمؾَّم  -أنَّ اًمـبي  سمام ومقفام: ًمتحؼ 

:  -قمؾقه اًمنالة واًمسالم  -اعمستشػم سموٕصؾح ًمه  وًمذًمك ىمول هلو اًمـبي اعمنؾحي  وهي اعمشورة قمغم 

  2)" اكؽحي أؾمومي ".

 :إمجوع أئؿي احلديٌ

وق ٓ ُيعد  من اًمِغقبي  ي احلديٌ ىموـمبًي قمغم أنَّ ضمرح اًمرواة وأهل اًمبِدع واًمػسَّ ومؼد أمجع أئؿَّ

مي  سمل هو واضمٌى قمـد احلوضمي ومستحّى   .اعمحرَّ

 هذا اًمعؾم: وموئدةصموكقًو:  

ًمبقون اجلرح وموئدة يمبػمة   ًمئال حيتٍ سملظمبور همػم اًمعدول   وًمقس اًمؼند صمؾبفم   واًموىمقعي 

واًمتؿققز سملم صـػلم من اًمرواة : اعمؼبوًملم واعمردودين ومقمظمذ وحيتٍ ومقفم ممو يدظمل ذم سموب اًمغقبي. 

 سملظمبور اعمؼبوًملم ويرد ويضع  ظمؼم اعمردودين. 

  

                                                           

 .3777  صحقح مسؾم : سمرىمم (1

   ضواسمط اجلرح واًمتعديل:  .(2



 

 
أورد احلوومظ مغؾطوي أىموآً يمثػمة ًمؾـؼود من أهل اًمعؾم ذم اجلرح واًمتعديل واًمتي اـمؾؼوهو 

 قمغم اًمرواة اًمذين شمرضمم هلم ذم يمتوسمه )إيمامل هتذيى اًمؽامل .

آئؿي قمغم اًمرواة ضمرطمًو وشمعديالً ومن هذه آًمػوظ اًمػوظ همريبي وكودرة واًمتي اـمؾؼفو سمعض 

  طمقٌ يعرف مـفو مو ىمنده آموم قمـد إـمالىمه ًمتؾك آًمػوظ واًمتي شمعؼم قمن مـفجه ذم سمقون طمول 

 اًمرواة ومو ىمقل ومقفم.

 : أصحوب اًمشؽل واًمتقؼظ  - 1

هبز سمن أؾمد اًمعؿي أسمو امحد سمن طمـبل ذم شمرمجي  اورد احلوومظ مغؾطوي ذم يمتوسمه كؼالً قمن آموم

طمبون سمن هالل  وقمػون سمن مسؾم صمؼوت  أصمبً اًمـوس ذم محود ىمول: همٓء ـ يعـي:    1)إؾمود اًمبٍمي

 . 2)واًمتقؼظ أصحوب اًمشؽل -سمن ؾمؾؿي 

ىمول: "أصحوب اًمشؽل   3)وضموءت اًمؾػظي قمـد احلوومظ اسمن طمجر ذم يمتوسمه هتذيى اًمتفذيى

 واًمـؼط". 

واعمعـى اًمؾغوي هـو: يطؾق اًمشؽل قمغم متوم اًمضبط   أي ضبط اًمؽتوب سموحلريموت واإلقمجوم 

ُه أَزاَل قمـه آ ؿْمؽوَل  . وذم خمتور اًمنحوح:  4)  وضموء ذم اًمؼوموس اعمحقط : أقْمَجَؿُه يمَلؿْمَؽَؾُه يمَلكَّ

 . 5)اًمتبوؾمهؿمؽل اًمؽتوب إذا ىمقده سموإلقمراب ويؼول أيضو أؿمؽل اًمؽتوب يملكه أزال سمه إؿمؽوًمه و

                                                           

 .815شمرمجي 35/ 3إيمامل هتذيى اًمؽامل :    (1

 .35/ 3إيمامل هتذيى اًمؽامل :    2(

 .498/ 1هتذيى اًمتفذيى :   (3

 . 356/  11  وًمسون اًمعرب : 1317   اًمؼوموس اعمحقط: (4

 .354   خمتور اًمنحوح :ص: (5



 

   

 

 

  . 1)أمو اًمتقؼظ : وموعمراد سمه اًمقؼظي   ويؼول : رضمل يؼظ   أي متقؼظ طمذر

امحد سمن طمـبل أهنم أصحوب ضبط وشمثبً . وهي أقمغم مراشمى  مراد آموم واعمعـى آصطالطمي:

اًمتعديل  وهو مو طمؽوه اًمرازي ذم مؼدمي يمتوسمه ومؼول سمشلن: مراشمى اًمرواة ومؿـفم اًمثبً احلوومظ اًمورع 

اعمتؼن اجلفبذ اًمـوىمد ًمؾحديٌ ومفذا اًمذي ٓخيتؾ  ومقه ويعتؿد قمغم ضمرطمه وشمعديؾه وحيتٍ سمحديثه 

 .  2)ويمالمه ذم اًمرضمول

  وأورد من ـمريق طمـبل سمن  3)رد اخلطقى ذم شمورخيه يمالم آموم امحد سمؾػظ )أصحوب اًمشؽل وأو

 .  4)إؾمحوق ىمول ؾملًمً أسمو قمبد اهلل قمن قمػون ومؼول قمػون وطمبون وهبز )همٓء اعمتثبتون 

 ومتؽون هذه اًمعبورة من أقمغم مراشمى اًمتعديل .

 : اًمدكقو قمقون همٓء – 2

ذم  أضمري  ىمول : ىمول   5)هذا اًمؾػظ ذم شمرمجي أيوب سمن أيب متقؿي يمقسون أورد احلوومظ مغؾطوي

ؾممآشمه ٕيب داود: ؾمؿعً أسمو داود حيدث قمن أيوب اًمسختقوين  قمن هورون سمن رئوب  قمن زيد سمن 

 .  6)ؾمويد اًمرىمور  قمن ؾمعقد سمن اعمسقى  ومؼول: )همٓء قمقون اًمدكقو 

 واعمعـى اًمؾغوي هـو : 

 . 7)اًمعبورة ومقفو صمـوء ًمؾراوي أيوب رمحه اهلل شمعومم  وَأقْمقوُن اًمؼوم: َأذاومفم وَأوموضؾفم وايموسمرهم ان

                                                           

 .317/ 4  اًمنحوح ًمؾجوهري: 1)

 .17/ 1  اجلرح واًمتعديل : 2)

 .274/  12  شموريخ سمغداد : 3)

 .273/ 12  شموريخ سمغداد :4)

 .639  شمرمجي  321/ 2  إيمامل هتذيى اًمؽامل : 5)

 .192  ؾممآت أيب قمبقد أضمري ًمإلموم أيب داود اًمسجستوين : 6)

 .467  خمتور اًمنحوح :  298/ 13  ًمسون اًمعرب : 7)



 

 

اعمعـى آصطالطمي: اًمؾػظ ومقه دٓاًمي قمغم ومضل اًمراوي وقمؾو مؽوكته  ومفي شمستعؿل عمن اؾمتػوض 

 اًمثـوء قمؾقه. واهلل أقمؾم. 

 :ًمبقبوً  ًمبقبوً  ًمبقبوً  – 3

واًمتي   1)ذم شمرمجي ضموسمر سمن زيد اًمبٍمي   ومقام طمؽوه اسمن ؾمعد ذم ـمبؼوشمه أوردهو احلوومظ مغؾطوي 

 أـمؾؼفو قمؾقه أيوب اًمسختقوين: ) ىمول أيوب: يمون ضموسمر ًمبقبًو ًمبقبًو ًمبقبًو 

 .  2) ىمول قمورم ذم طمديثه: من رضمل ومقه طمد 

 واعمعـى اًمؾغوي هـو : 

ُة مو يعؽمي اإِلكسون من اًمـَّزِق     3)اًمؾبقى: هو اًمرضمل اًمعوىمل أمو ىموًمه )ومقه طمٌد  : احلد واحِلدَّ

ُة شمعؽمي  ٌة وذم احلديٌ احِلدَّ ًة وطَمّدًا   ويؼول ذم ومالن طِمدَّ واًمغضى شمؼول طَمَدْدُت قمغم اًمرضمل َأطِمد  طِمدَّ

قمي ذم إُمور واعَمضوءة ومقفو ُة يموًمـشوط واًمرس   .  4)ظمقور ُأمتي احِلدَّ

الطمي: هـو صمـوء سمحق ضموسمر سمن زيد سموًمعؼل صمم يمررهو ًمؾتويمقد   وهو ًمػظ دال قمغم اعمعـى آصط

 اًمعداًمي ومؿعـوهو اًمعؼل واًمػفم شمرد ذم معؾوم اًمعداًمي. واهلل شمعومم اقمؾم.

 ومؼقه اًمبدن :  يمون  – 4

. ومقام  5)أورد اخلوومظ مغؾطوي هذا اًمؾػظػي قمدة رواة وملورده ذم شمرمجي إسمراهقم سمن ظموًمد أيب صمور اًمػؼقه

ومقام كؼؾه قمن ىمول مسؾؿي سمن ىموؾمم: صمؼي ضمؾقل ومؼقه اًمبدن   وشمرمجي إيوس سمن معوويي سمن ىمرة اعمزين 

                                                           

 . 187/ 7  اًمطبؼوت اًمؽؼمى ٓسمن ؾمعد: 1)

 .978شمرمجي  123/ 3   إيمامل هتذيى اًمؽامل :2)

 . 216/  1. واًمنحوح :  189/  1  اًمؼوموس اعمحقط : 3)

 .167. خمتور اًمنحوح : 147/  3  ًمسون اًمعرب: 4)

 .277شمرمجي  271/ 1  إيمامل هتذيى اًمؽامل: 5)



 

   

 

 

: ومجؾي اًمؼول ذم إيوس أكه يمون من مػوظمر مرض  ومن  2). ومقام طمؽوه قمن اجلوطمظ 1)ىمويض اًمبٍمة

قى اًمػراؾمي مؼدمي اًمؼضوة  ويمون ومؼقه اًمبدن  دىمقق اعمسؾك ذم اًمػطن  ويمون صودق احلسن كؼوسمًو قمج

ُمؾَْفاَمَ قمػق  اعمطعم يمريم اعمدظمل  وضمقفًو قمـد اخلؾػوء  مؼدمًو قمـد إيمػوء. وذم مزيـي ظمػٌم يمثػم. 

  ومقام طمؽوه قمن اًمعجكم: ومؼقه اًمبدن  صمبً ذم احلديٌ   3)وشمرمجي سمنم سمن اعمػضل سمن ٓطمق اًمرىمور

  ايضو ومقام طمؽوه  4)ور إؾمديطمسن اهلقئي  صوطمى ؾمـي. وشمرمجي طمبقى سمن أيب صموسمً سمن ىمقس سمن ديـ

من اـمالق اًمعجكم هلذه اًمؾػظي: ويمون ومؼقه اًمبدن  وشمرمجي قمبد اعمؾك سمن قمبد احلؿقد سمن قمبد احلؿقد 

  ومقام كؼؾه قمن أيب سمؽر اخلالل ًمام ذيمره ذم " أصحوب أمحد ": ضمؾقل  5)سمن مقؿون سمن مفران اًمرىمي

ػعل معه مو ٓ يػعؾه مع دن  يمون أمحد يؽرمه وياًمؼدر  يمون ؾمـي يوم موت دون اًمامئي ؾمـي  ومؼقه اًمب

 .أطمد همػمه

 اعمعـى اًمؾغوي هـو: 

ومؼقه:  ملظموذ من اًمػؼه  وهو اًمػفم واًمعؾم سموًمشئ  صمم همؾى ذم اًمعرف قمغم قمؾوم اًمنميعي ًمسقودشمه 

 .  6)وذومه وومضؾه قمغم ؾموئر اًمعؾوم

 .  7)اًمبدن: سمدن آكسون ضمسده 

 قمؾاًم وومؼفًو   أي أن طمريموشمه وؾمؽـوشمه مواومؼي ًمؾنميعي.ومقؽون اعمعـى أن سمدكه ممتؾئ 

                                                           

 627  شمرمجي 376/ 2  إيمامل هتذيى اًمؽامل )1)

 .69/  1اًمبقون واًمتبقلم :   2)

 .753شمرمجي 417/ 2  إيمامل هتذيى اًمؽامل :3)

 .1148شمرمجي 355/ 3. إيمامل هتذيى اًمؽامل: 281/  1  معرومي اًمثؼوت ًمؾعجكم : 4)

 .3349شمرمجي 317/ 8  إيمامل هتذيى اًمؽامل: 5)

 . 522/ 13  ًمسون اًمعرب : 6)

 .355/ 6  اًمنحوح ًمؾجوهري : 47/ 13  ًمسون اًمعرب: 7)



 

 

اعمعـى آصطالطمي: اًمؾػظي من أًمػوظ اًمتعديل وهي متعؾؼي سمجوكى اًمعداًمي ومظوهرهو أهنو ٓ قمالىمي 

هلو سموًمضبطوذ شمدل قمغم يمون اًمرضمل من اًمػؼفوء  يمون ان اًمعجكم أـمؾؼفو قمغم سمنم اًمرىمور يمون ان 

 .  1)اظمر إًمقه اعمـتفى ذم اًمتثبً سموًمبٍمةآموم امحد ىمول ومقه ذم موضع 

 ومقؽون اعمراد من هذه اًمؾػظي أهنو من اقمغم مراشمى اًمتعديل. 

 .  ومقه ـمقش ًموٓ أؿمفى مثل مٍم أظمرضمً مو – 5

. اوردهو احلوومظ  2)وهي قمبورة آموم اًمشوومعي يؼول: مو أظمرضمً مٍم مثل أؿمفى ًموٓ ـمقش ومقه

 ذم شمرمجي أؿمفى واؾمؿه مسؽلم سمن قمبد اًمعزيز سمن داود اًمؼقز صمم اجلعدي اًمػؼقه اعمٍمي.  مغؾطوي

 اعمعـى اًمؾغوي هـو : 

 . 3)اًمطقش : ظمػي اًمعؼل 

اعمعـى آصطالطمي: يػفم من أول اًمعبورة أن أؿمفى ًمه قمؾو ذم اعمؽوكي قمـد أهل مٍم . وومقفو سمقون 

 صػي ذم سمخػي اًمعؼل واًمطقش .

اكه واإلموم اًمشوومعي أىمران ويمون سمقـفام شمػوظمر وشمـوفمر . وكؼل اًمؼويض قمقوض قمن ويرضمع ذًمك امم 

حمؿد سمن قمبد احلؽم ىمول: ؾمؿعً أؿمفى يدقمو قمغم اًمشوومعي سموعموت. ومذيمرت ذًمك ًمه وملكشد 

 متؿثالً:

 متـى رضمول أن أموت وإن أمً ... ومتؾك ؾمبقل ًمسً ومقفو سملوطمد

 مثؾفو ومؽلن ىمد ومؼل ًمؾذي يبغي ظمالف اًمذي مه ... هتقل ٕظمرى

ومامت اًمشوومعي . وطمؽى اًمرسمقع سمن ؾمؾامن  ىمول: ؾمؿعـو أؿمفى يؼول ذم ؾمجوده: اًمؾفم أمً اًمشوومعي 

 . 4)وإٓ ذهى قمؾم موًمك

                                                           

 .157/  4  هتذيى اًمؽامل : 1)

 .569شمرمجي 245/ 2   إيمامل هتذيى اًمؽامل:2)

 . 312/ 6   ًمسون اًمعرب : 3)

 .  )سمؽمىمقم اًمشومؾي آًمقو 164/ 1  شمرشمقى اعمدارك وشمؼريى اعمسوًمك: 4)



 

   

 

 

اًمذهبي: ودقموء أؿمفى قمغم اًمشوومعي من سموب يمالم اعمتعوسين  سمعضفم ذم سمعض  ٓ  وىمول آموم

 . 1)يعبل سمه  سمل يؽمضمم قمغم هذا  وقمغم هذا  ويستغػر هلام  وهو سموب واؾمع

 . 2)وىمول أسمو قمؿر سمن قمبد اًمؼم: يمون ومؼقفو طمسن اًمرأي واًمـظر

ٓ يذيمر   وأمو اول اًمعبورة ذم دًٓمي ومقؽون ىموًمه )ًموٓ ـمقش ومقه  من يمالم آىمران   وهو ممو يطوى و

 قمغم أقمغم اعمراشمى   واهلل شمعومم اقمؾم. 

 . متوق ضوسمط – 6

ىموًمه احلوومظ مغؾطوي ذم شمرمجي متقم سمن اعمـتٍم  كؼالً قمن ايب داود ىمول: صحقح اًمؽتوب ضوسمط 

 . 3)متوىمي

 اعمعـى اًمؾغوي : 

. واًموىمويي : من َوىموُه : َوىْمقًو وِوىَموَيًي :  4)اًمضبط : طمػظ اًمٌمء سموحلزم  واًمرضمل ضوسمٌِط َأي طموِزٌم 

ًَ سمه . واًمتَّْوىِمقَُي : اًمِؽالَءُة واحِلْػظُ  وُه . واًمَوىموُء وُيْؽرَسُ واًمَوىَموَيُي مثؾثًي : مو َوىَمقْ .   5)وواىِمَقًي صوَكه يَمَوىمَّ

 ومفي شمطؾق قمغم احلػظ واًمنقوكي .

وطمػظه   وًمؽـه ٓ يؽػي ذم ىمبول اًمراوي اعمعـى آصطالطمي : ذم هذه اًمؾػظي سمقون ضبط اًمراوي 

طمتى دمتؿع معفو اًمعداًمي   ومعـد اضوومي هذه اًمؾػظي امم )صحقح اًمؽتوب  أومودت ىمبول روايته ومقؽون 

 ذم مرشمبي اًمثؼي. واهلل شمعومم اقمؾم.

 

                                                           

 .573/ 9  ؾمػم أقمالم اًمـبالء : 1)

 .571/ 9  ؾمػم أقمالم اًمـبالء : 2)

ط  ذم شمرمجي زهػم سمن . قمغم ان احلوومظ مغؾطوي أورد قمبورة )متؼن ضوسم847شمرمجي  67/ 3  إيمامل هتذيى اًمؽامل: 3)

  شاًمثؼوت»  وذيمره اسمن طمبون ذم 1688 شمرمجي 83/ 5طمرب سمن ؿمداد احلرر .يـظر: إيمامل هتذيى اًمؽامل )

 وىمول: متؼن ضوسمط

 .347/ 7  وًمسون اًمعرب:  276/  4  اًمنحوح ًمؾجوهري : 4)

 .471/  15. ًمسون اًمعرب : 1731  اًمؼوموس اعمحقط: ص: 5)



 

 

 . يمبػماً  يمون – 7

 طمؽوه آموم أورد احلوومظ مغؾطوي هذه اًمعبورة ذم شمرمجي صمعؾبي سمن أيب موًمك اًمؼرفمي اعمديـي   ومقام

 .  2). 1)اًمبخوري ذم شمورخيه ) يمون يمبػما إموم سمـي ىمريظي  

 اعمعـى اًمؾغوي : 

 مندر اًمِؽؼَمُ  ويطؾق  ويمبور يمبػم ومفو قمظم أي –سموًمظم  -: يمؼُمَ   3)اًمؽبػم يعـي اًمعظقم  ىمول اجلوهري

نِّ  ذم اًمؽبػِمِ   .  4)واًمسمدد اًمرئوؾمي أو اًمـوس من اًمسِّ

ذم هذه اًمؾػظي شموصمقق ًمؾراوي ًمدًٓمتفو قمغم يمؼم مؽوكته سملم ىمومه واكه يمون  واعمعـى آصطالطمي :

 إمومفم.

ىمول اسمن ؾمعد ذم ـمبؼوشمه قمن حمؿد سمن قمؿر: ويمون صمعؾبي إموم سمـي ىمريظي طمتى موت  ويمون يمبػما ويمون 

 .  5)ىمؾقل احلديٌ

ول أسمو طموشمم ذم ىمول اسمن طمجر ذم هتذيبه : ان صمعؾبي يمم سمـي ىمريظي همالمو ويمون ىمؾقل احلديٌ وىم

 . 6)اعمراؾمقل هو من اًمتوسمعلم وىمول اًمعجكم شموسمعي صمؼي وذيمره اسمن طمبون ذم اًمثؼوت

 .  ؿملن ًمه – 8

أورد احلوومظ مغؾطوي هذه اًمؾػظي ذم ايمثر مو موضع وشمرمجي مـفو ذم إؾمامقمقل سمن أيب طمؽقم اًمؼرر 

 .  7)اعمدين

                                                           

 .2172شمرمجي  174/ 2اًمؽبػم:    اًمتوريخ1)

 . 883شمرمجي  99/ 3  إيمامل هتذيى اًمؽامل: 2)

 .356/  3  اًمنحوح ًمؾجوهري : 3)

 .125/ 5  ًمسون اًمعرب: 4)

 .79/ 5  اًمطبؼوت اًمؽؼمى ٓسمن ؾمعد: 5)

 .25/ 6  هتذيى اًمتفذيى: 6)

 .476شمرمجي 161/ 2إيمامل هتذيى اًمؽامل:   7)



 

   

 

 

وىمول: ىمول أمحد سمن صوًمح اعمٍمي: إؾمامقمقل سمن أيب   1)"اًمثؼوت"ىمول : ذيمره اسمن ؿموهلم ذم يمتوب 

 طمؽقم  قمن قمبقدة سمن أيب ؾمػقون هذا من أصمبً أؾموكقد أهل اعمديـي  إؾمامقمقل ًمه ؿملن.

  ىمول: ىمول ومقه أمحد سمن صوًمح اعمٍمي: هو صوطمى   2)وشمرمجي اًمراوي سمريدة سمن ؾمػقون سمن ومروة

 مغوزي ًمه ؿملن  وأسموه ؾمػقون سمن ومروة ًمه ؿملن.

  وىمول:  4)"مجؾي اًمثؼوت"  ىمول : وذيمره اسمن ؿموهلم ذم  3)صمور سمن زيد  مومم سمـي اًمديكم  مدينوشمرمجي 

 وىمول: ىمول أمحد سمن صوًمح وذيمر صمور سمن زيد يؼول: ًمه ؿملن .

ىمول:  "اًمثؼوت"  ىمول : وًمام ذيمره اسمن ؿموهلم ذم   5)واوردهو ذم شمرمجي ؾمومل سمن أيب أمقي اًمؼرر اًمتقؿي

 مو أيمود أىمدم قمؾقه يمثػما  ؾمؿع أكسو. ىمول أمحد سمن صوًمح: ًمه ؿملن 

ىمول: ىمول أمحد   7) "اًمثؼوت"  ىمول : وًمام ذيمره اسمن ؿموهلم ذم  6)وذم شمرمجي ؾمؾقامن سمن ؾمحقم أسمو أيوب 

 : ًمه ؿملن  صمبً. -يعـي اعمٍمي  -أمحد سمن صوًمح 

ىمول:   9)"اًمثؼوت"  ىمول : ًمام ذيمره أسمو طمػص اسمن ؿموهلم ذم يمتوب  8)وشمرمجي  حمؿد سمن يوؾم  اًمؽـدي

يعـي اعمٍمي: حمؿد سمن يوؾم  مومم قمثامن سمن قمػون اًمذي روى قمـه اسمن  -ىمول: ىمول أمحد سمن صوًمح 

 ضمريٍ صمبً ًمه ؿملن.

 

                                                           

 . 8شمرمجي  27  شموريخ أؾمامء اًمثؼوت: ص: 1)

 .776شمرمجي  374/ 2  إيمامل هتذيى اًمؽامل: 2)

 .972شمرمجي 114/ 3  إيمامل هتذيى اًمؽامل: 3)

 .151شمرمجي 53  شموريخ أؾمامء اًمثؼوت :ص: 4)

 .1873شمرمجي 179/ 5  إيمامل هتذيى اًمؽامل: 5)

 .2175شمرمجي 61/ 6  إيمامل هتذيى اًمؽامل: 6)

 .461  شمرمجي 177  شموريخ أؾمامء اًمثؼوت )ص: 7)

 .4374شمرمجي 399/ 17  إيمامل هتذيى اًمؽامل: 8)

 .1199  شمرمجي 199  شموريخ أؾمامء اًمثؼوت: ص: 9)



 

 

لُْن: اخلَطُْى وإَْمُر واحلول  ومجعه ؿُمموٌن وؿِمئوٌن   .  1)اعمعـى اًمؾغوي :  ؿملن: اًمشَّ

 اعمعـى آصطالطمي: 

 د شمدل قمغم قمؾو ؿملكه من طمقٌ رواييصمور سمن زيهذه اًمؾػظي اًمتي اوردهو احلوومظ مغؾطوي ذم شمرمجي 

 آموم موًمك قمـه ومفو يمون ٓ يروي إٓ قمن اًمثؼي   ومقؽون اًمراوي ذم مرشمبي اًمثؼي   واهلل شمعومم اقمؾم.

 .آمرِ  مستؼقمُ  – 9

 .  3). كؼالً قمن احلويمم  2)أورد احلوومظ مغؾطوي هذه اًمؾػظي ذم شمرمجي إيوس سمن قمومر اًمغوومؼي اعمٍمي

(3  . 

 اًمؾغوي : اعمعـى 

ًْمُته ومفو  4)ىَموَم اًمٌمُء واؾْمَتَؼوَم: اقْمتَدل َواؾْمَتَوى ْمُته : قَمدَّ   وضموء ذم اًمؼوموس : اؾْمَتَؼوَم : اقْمَتَدَل . وىَموَّ

 . 5)ىَمويٌم وُمْسَتِؼقٌم 

 اعمعـى آصطالطمي: 

اًمؾػظي ومقفو شمعديل ًمؾراوي إيوس سمن قمومر  ىموهلو احلويمم ومؼد صحح طمديثه ومؼول: هذا طمديٌ 

طمجوزي صحقح اإلؾمـود وىمد اشمػؼو قمغم آطمتجوج سمرواشمه همػم إيوس سمن قمومر وقموف سمن موًمك قمم 

 موؾمى سمن أيوب اًمؼويض وهو مستؼقم آمر. وضموء ذم اعمطبوع من يمتوب احلويمم )مستؼقم اإلؾمـود  .

ومذيمر احلويمم هذه اًمؾػظي قمغم ؾمبقل ىمبول اًمروايي  ومفي سمؿرشمبي )ٓ سملس سمه   واًمراوي إيوس وصمؼه همػم 

    7)  ويمره اسمن طمبون ذم صمؼوت اعمٍمين  6)واطمد من اهل اًمعؾم ومذيمره آموم اًمبخوري ذم شمورخيه

                                                           

   .1559. اًمؼوموس اعمحقط: ص: 237/ 13  ًمسون اًمعرب: 1)

 .623شمرمجي 373/ 2  إيمامل هتذيى اًمؽامل: 2)

 .347/ 1اعمستدرك:   3)

 .498/ 12ًمسون اًمعرب:   4)

 .1487اعمحقط: ص:  اًمؼوموس  5)

 .1413شمرمجي 441/ 1  اًمتوريخ اًمؽبػم: 6)

 .  226/  5  صحقح اسمن طمبون : 7)



 

   

 

 

 

 : صدوق . 2)  وىمول اسمن طمجر ذم اًمتؼريى  1)وىمول اًمعجكم: مٍمي شموسمعي ٓ سملس سمه

 . أريمون ًمه ًمقس وًمؽن طمديثك أطمسن مو – 17

: ومؼول ومقام طمؽوه قمن اسمن قمدي   3)أورد احلوومظ مغؾطوي هذه اًمعبورة ذم شمرمجي سمؼقي سمن اًموًمقد احلؿيص

 قمن ؿمعبي سمن احلجوج رمحه اهلل شمعومم :   4)"اًمؽومل"قمدي ذم يمتوسمه 

 ًمه أريمون. ىمول سمؼقي: ىمول زم ؿمعبي: يو أسمو حيؿد  مو أطمسن طمديثك ! وًمؽـه ًمقس

 اعمعـى اًمؾغوي: 

يْمُن . سموًمضم : اجلوكُِى آىْمَوى   وإْمُر اًمعظقُم  َريَمَن إًمقه يمـٍََمَ وقَمؾَِم وَمـََع ُريموكًو : مول وؾَمَؽَن . واًمر 

ى سمه من َمؾٍِك وضُمـٍْد وهمػِمِه واًمِعز  واعَمـََعُي    . 5)ومو ُيَؼوَّ

 اعمعـى آصطالطمي: 

أومود احلوومظ ممو أورده سملن طمديٌ سمؼقي سمن اًموًمقد طمسـي سموجلؿؾي وًمؽن من طمديثه أطموديٌ ًمقس هلو 

اريمون   ومراده هـو : اًمرضمول اًمثؼوت اًمذين يتؼوى هبم احلديٌ   وًمعل ؾمبى ذًمك مو قمرف سمه من 

 روايته قمن اًمضعػوء. واهلل شمعومم اقمؾم.

 . اًمدراهم قمـد مسؾامً  يمون – 11

  ىمول حمؿد سمن قمتقق:   6)مغؾطوي هذه اًمؾػظي ذم شمرمجي ضموسمر سمن زيد أسمو اًمشعثوء اًمبٍميأورد احلوومظ 

 . 7)قمتقق: ذيمر ضموسمر قمـد اسمن ؾمػمين  ومؼول: يمون مسؾام قمـد اًمدراهم

                                                           

 .131شمرمجي 239/ 1اًمثؼوت ًمؾعجكم:   1)

 .589شمرمجي 116/ 1شمؼريى اًمتفذيى:   2)

 .783شمرمجي 17/ 3  إيمامل هتذيى اًمؽامل :3)

 .337/ 17. شموريخ دمشق: 73/ 2  اًمؽومل ذم اًمضعػوء: 4)

 .267  خمتور اًمنحوح: ص: 1557ؼوموس اعمحقط :ص:   اًم5)

 .978شمرمجي 121/ 3  إيمامل هتذيى اًمؽامل: 6)

 .181/ 7  اًمطبؼوت اًمؽؼمى ٓسمن ؾمعد: 7)



 

 

 

 اعمعـى آصطالطمي: 

هـو ذم هذه اًمعبورة دًٓمي قمغم دين اًمرضمل وأموكته   ىمول اسمن ؾمعد : " ىمول: أظمؼمكو قمػون سمن مسؾم ىمول: 

 . 1)طمدصمـو محود سمن زيد ىمول: طمدصمـو هشوم قمن حمؿد ىمول: يموكوا يؼوًمون اعمسؾم اعمسؾم قمـد اًمدراهم"

صمالث ذم اًمؽرى إمم مؽي  وكؼل اسمن يمثػم مو يبلم ًمـو اعمراد من هذه اًمؾػظي  ومؼول: "يمون ٓ ياميمس ذم

وذم اًمرىمبي يشؽمَيو ًمتعتق وذم اًمضحقي وىمول ٓ كاميمس ذم رء يتؼرب سمه إمم اهلل وىمول اسمن ؾمػمين: 

 . 2)يمون أسمو اًمشعثوء مسؾام قمـد اًمديـور واًمدرهم"

واًمتؼوى وآموكي من ذوط اًمعداًمي اًمتي ٓ سمد مـفو ًمؼبول ظمؼم اًمراوي   وٓ يؾزم من ذًمك ضبط 

 وطمػظه ًمالطموديٌ . واهلل شمعومم اقمؾم.اًمراوي 

 . صقوم كحن – 1

 . 3)أورد احلوومظ مغؾطوي هذه اًمؾػظي ذم شمرمجي سمنم سمن طمرب اًمـديب اًمبٍمي

 "وؾمئل قمـه: ومؼول: كحن صقوم" وضعػه. -ىموهلو آموم أمحد يمام ذم روايي اعمروزي

 اعمعـى اًمؾغوي: 

وَمٌ   واًمنقوم هـو قمن اًمؽالم اًمغػم مـوؾمى ٕضمل أكه  قوم هو اإِلْمسوك قمن اعَمطْعم واعَمنْمب واًمرَّ اًمنِّ

 صوئم.

و اًمػرق سملم اًمنقوم واًمنوم: ىمد يػرق سمقـفام سملن اًمنقوم هو اًمؽ  قمن اعمػطرات مع اًمـقي  ويرؿمد 

 .إًمقه ىموًمه شمعومم: " يمتى قمؾقؽم اًمنقوم يمام يمتى قمغم اًمذين من ىمبؾؽم

                                                           

 .271/ 7  اًمطبؼوت اًمؽؼمى ٓسمن ؾمعد: 1)

 .93/ 9  اًمبدايي واًمـفويي :2)

 .725شمرمجي  393/ 2إيمامل هتذيى اًمؽامل:   3)



 

   

 

 

واًمنوم: هو اًمؽ  قمن اعمػطرات  واًمؽالم يمام يمون ذم اًمنمائع اًمسوسمؼي  وإًمقه يشػم ىموًمه شمعومم 

خموـمبو مريم قمؾقفو اًمسالم: " ومنمو شمرين من اًمبنم أطمدا ومؼوزم إين كذرت ًمؾرمحن صومو ومؾن أيمؾم اًمقوم 

 . 2 )1)إكسقو "

 اعمعـى آصطالطمي : 

اكه ايمتػى سمؼوًمه كحن صقوم ومل يضعػه وًمعؾه اراد سمذًمك قمدم  ذم هذه اًمعبورة شمضعق  ًمؾراوي آ

 اخلوض ذم شمضعقػه ٕضمل اًمنقوم.

 –أمو من طمقٌ درضمي اًمراوي قمـده  ومؼد سمقـفو اسمـه قمبد اهلل  قمـه طمقٌ ىمول : ىمؾً ٕيب : يعتؿد طمديثه 

 .  3)طمديثه يؽمك ممن هو ًمقس: ومؼول ؟ - سمنم أي

وضموء ذم روايي أمحد سمن محقد ؾملًمً أسمو قمبد اهلل أمحد سمن طمـبل من أطمى إًمقك سمنم سمن طمرب أو أسمو  

هورون اًمعبدي ىمول سمنم سمن طمرب وىمول سمنم سمن طمرب هو أسمو قمؿرو اًمـديب ًمقس هو ىموي ذم 

 . 4)احلديٌ

مراشمى اجلرح  يؽون شمضعق  آموم امحد شمضعقػو يسػمًا   ومل يؽمك طمديثه ٕضمؾه   وهذه اعمرشمبي أؾمفل

   واهلل شمعومم اقمؾم. 5)وىمد يمون أيمثر اًمعؾامء يضعػون اًمراوي سمنم شمضعقػو يسػمًا 

 . سمؾقي ًمه – 2

امحد ذم شمرمجي سمريدة سمن ؾمػقون  كؼل احلوومظ مغؾطوي هذه اًمعبورة ومقام طمؽوه قمن اًمعؼقكم من ىمول آموم

إؾمؾؿي ومؼول: ىمول قمبد اهلل سمن أمحد ىمول :ؾمؿعً أيب يؼول سمريدة سمن ؾمػقون اًمذي يروى قمـه حمؿد 

                                                           

 آيي :     .   ؾمورة آل قمؿران :1)

 .325اًمػروق اًمؾغويي :ص:   2)

 -. 342شمرمجي  257/ 1  اًمعؾل ومعرومي اًمرضمول: 3)

 .9/ 2اًمؽومل ذم اًمضعػوء:   4)

 .683شمرمجي 117/ 4  يـظر آىموال ذم هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول :5)



 

 

سمن إؾمحوق يمون معـو ذم ـمريق اًمري ينمب اخلؿر طمدصمـو قمبد اهلل ىمول ؾملًمً أسمى قمن سمريدة سمن ؾمػقون 

 . 1)يمق  طمديثه ىمول ًمه سمؾقي 

 .  2)سمقه ىمول : ؾملًمته قمن سمريدة سمن ؾمػقون يمق  طمديثه ىمول ًمه سمؾقي حتؽى قمـهوذم ؾممال قمبد اهلل سمن ٕ

 اعمعـى اًمؾغوي: 

اًمبؾقي: اًمبؾوى و اًمبالء واطمد واجلؿع اًمباليو و سماله ضمرسمه واظمتؼمه وسموسمه قمدا وسماله اهلل اظمتؼمه يبؾوه 

سَمه  3)سمالء طمسـو و اسمتاله أيضو  شمه وسَمالُه َيبُْؾوه سَمؾْوًا إذا ضَمرَّ   سَمَؾْوُت اًمرضمَل سَمؾْوًا وسَمالًء واسْمَتَؾقْته اظْمَتؼَمْ

 . 4)واظْمَتؼَمه

 اعمعـى آصطالطمي:

اًمػظي ومقفو دمريح ًمؾراوي ًمبؾقي ىمقؾً ومقه   وًمؽن خيتؾ  طمؽؿفو سموظمتالف آمر ازم اـمؾؼً قمؾقه هذه 

 اًمؾػظي.

امحد قمغم اًمراوي سمريدة ًمام رواه اسمن معلم قمن اسمراهقم سمن ؾمعد اًمزهري ىمول: أظمؼمين  واـمالق آموم

 .  5)من رأى سمريدة اكه يمون ينمب اخلؿر ذم ـمريق اًمري

 . 6)ومن اعمعؾوم أن من صمبً قمـه مثل هذه اًمبؾقي ومفو وموؾمق   ٕكه مرشمؽى ًمؽبػمة 

ًمدوري: واًمذي يظن سمريدة أكه ذب كبقذًا وًمؽن هذه اًمتفؿي مل شمثبً قمن سمريدة سمن ؾمػقون   ومؼد ىمول ا

ومرآه حمؿد سمن اؾمحوق ومؼول: رأيته ينمب مخرًا   وذًمك ان اًمـبقذ قمـد أهل اعمديـي ومؽي مخرًا   ٓ أكه 

 ينمب مخرًا سمعقـفو.

                                                           

 .276شمرمجي 164/ 1  ضعػوء اًمعؼقكم: 1)

 .1577شمرمجي 44/ 2  اًمعؾل ومعرومي اًمرضمول: 2)

 .73  خمتور اًمنحوح: ص: 3)

 .83/ 14  ًمسون اًمعرب: 4)

 .268شمرمجي 77/ 3روايي اًمدوري:  -  شموريخ اسمن معلم 5)

 .4/ 2  ومتح اعمغقٌ : 6)



 

   

 

 

"ومؼول: وأهل اعمديـي ومؽي يسؿون اًمـبقذ مخرا واًمذي قمـدكو أكه رأى سمريدة ينمب كبقذا ذم ـمريق اًمري 

 . 1)ينمب مخرا"ومؼول رأيته 

 وىمول اًمسوضمي أيضًو يمام كؼؾه اعمنـ    ومنن حمؿد سمن اؾمحوق اًمؼوئل هو اًمذي روى قمومي اطموديٌ 

 .  2)سمريدة سمن ؾمػقون. وهو مو سح سمه اسمن قمدي ذم اًمؽومل

. واهلل شمعومم  3)وأمو مرشمبته قمـد اهل اًمنـعي قمغم اكه ضعق   يؽتى طمديثه ويؽون صوحلًو ًمالقمتبور

 اقمؾم.

 .متامؾمك سمعد وهو احلديٌ واهي – 3

. قمن اجلوزضموين: واهي احلديٌ  4)ذيمر احلوومظ مغؾطوي هذه اًمؾػظي ذم شمرمجي أيوب سمن ؾُمَوْيد اًمَرْمكم

 .  5)وهو سَمعُد متامؾمك

وًمػظي واٍه من اًمػوظ اجلرح اعمعروومي   وهي اعمرشمبي اًمثوكقي قمـد احلوومظ اًمعراىمي واًمسخووي  وًمؽن 

 ىموًمه "وهو سمعد متامؾمك".  أضوف إًمقفو اجلوزضموين

 اعمعـى اًمؾغوي :

اًمتامؾمك ذم اًمؾغي من أمسك   ىمول اجلوهري: ويؼول أيضو متسؽً سمه واؾمتؿسؽً سمه ومسؽً سمه 

وامتسؽً سمه يمؾه سمؿعـى اقمتنؿً سمه وأمسؽً قمن اًمؽالم ؾمؽً  ومو متوؾمك أن ىمول ذًمك  أي مو 

 .  6)متوًمك

راوي   دون ـمرح طمديثه   ومفو يؽتى طمديثه هذه اًمؾػظي ومقفو شمضعق  ًمؾ :اعمعـى آصطالطمي

 ويؽون صوحلًو ًمالقمتبور.

                                                           

 .77/ 3روايي اًمدوري : -  شموريخ اسمن معلم 1)

 .294شمرمجي 61/ 2  اًمؽومل ذم اًمضعػوء: 2)

 ..294شمرمجي 61/ 2  اًمؽومل ذم اًمضعػوء: 3)

 .657شمرمجي 335/ 2إيمامل هتذيى اًمؽامل:   4)

 .273 شمرمجي155: ص: اًمرؾموًمي –  أطموال اًمرضمول 5)

 .294/ 5  اًمنحوح ًمؾجوهري ) مواومق ًمؾؿطبوع   :6)



 

 

وهموًمبًو مو يطؾؼفو اجلوزضموين قمغم اًمضع  اًمقسػم   ومؼول ذم شمرمجي ايب سمؽر سمن ايب مريم : " ًمقس 

 .  1)سموًمؼوي ذم احلديٌ وهو متامؾمك "

ًمعؿي: " وأسموه زيد . وىموهلو ذم شمرمجي زيد ا 2)وىمول ذم شمرمجي زمعي سمن صوًمح اجلـدي: " متامؾمك "

 . 3)اًمعؿي متامؾمك"

وىمد يطؾؼفو مع اًمتوصمقق يمام ذم شمرمجي ضمعػر سمن سمن ؾمؾقامن اًمضبعي:" روى أطموديٌ مـؽرة وهو صمؼي 

. وىمول ذم شمرمجي قمثامن سمن همقوث : " يمون يرمى سموإلرضموء وهو متامؾمك ٓ  4)متامؾمك يمون ٓ يؽتى "

 .  5)سملس سمحديثه "

 .همػمه وقمن قمؿر اسمن قمن ضمداً  طمديثه يعزُ  – 4

 . 6)ذيمر احلوومظ مغؾطوي هذه اًمؾػظي قمن اسمن قمدي ذم شمرمجي َأْيَػع اًمراوي قمن اسمن قمؿر

 اعمعـى اًمؾغوي : 

ًة سمؽرسمهو وقَمزاَزًة : صوَر  ا وقِمزَّ شمطؾق يمؾؿي قمز قمغم اًمـودر اًمؼؾقل   ىمول ذم اًمؼوموس " قَمزَّ َيِعز  قِمزًّ

ٍي  َز وىَمِوَي سمعَد ِذًمَّ َزُه و اًمٌمُء : ىَملَّ ومال َيؽوُد ُيوضَمُد ومفو قَمزيٌز"قَمزيزًا يمَتَعزَّ ُه وقَمزَّ  .  7). وأقَمزَّ

هـو ىمؾي طمديٌ اًمراوي أيػع قمن اسمن قمؿر وقمن همػمه   سمحقٌ ٓ يستطقع اًمـوىمد  اعمعـى آصطالطمي : 

. أي طمديٌ اًمطفور  8)احلؽم قمغم طمديثه   ومؼول اسمن قمدي : "وٓ أقمؾم ٓ يػع قمن سمن قمؿر همػممهو"

   اًمؾذين أوردمهو قمـه. قمود امرأة من ظمثعموآصمر)

                                                           

 .378 شمرمجي172: ص: اًمرؾموًمي –  أطموال اًمرضمول 1)

 .255 شمرمجي146: ص: اًمرؾموًمي –  أطموال اًمرضمول 2)

 .361 شمرمجي197: ص: اًمرؾموًمي –  أطموال اًمرضمول 3)

 .173 شمرمجي117: ص: اًمرؾموًمي –  أطموال اًمرضمول 4)

 .274 شمرمجي124: ص: اًمرؾموًمي –  أطموال اًمرضمول 5)

 .629شمرمجي 379/ 2 إيمامل هتذيى اًمؽامل: 6)

 .664  اًمؼوموس اعمحقط: ص: 7)

 .235شمرمجي 419/ 1اًمؽومل ذم اًمضعػوء:   8)



 

   

 

 

ومفذا اًمتضعق  ٓ يػقد سمؿجرده سمل سموًمؼرائن يمام هو آمر ذم طمول هذا اًمراوي   ومنن آصمر اعمروي قمـه 

قمن اسمن قمؿر : " ٓ أسموزم أقموكـي رضمل قمغم ـمفوري أو ريموقمي  وهذا مـؽر"  واحلديٌ اًمثوين قمن اسمن 

أن كبي اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم قمود امرأة من ظمثعم ومؼول هلو: يمق  دمديـك؟ ىموًمً: ٓ   قمؿر : "

 .  1)أفمن إٓ ًمام يب"

 . ومفذا يدل قمغم أكه  ضعق  احلديٌ . 2)ىمول اًمعؼقكم: " ٓ يتوسمع قمؾقه وٓ يعرف آ سمه"

.  5)  وىمول اًمذهبي : "يضع "  4). وىمول اًمـسوئي : أيػع ٓ اقمرومه 3)قمغم ان اسمن طمبون ذيمره ذم اًمثؼوت

. ومقؽون اًمراضمح اكه ضعق  يؽتى طمديثه ويؽون صوحلًو  6). وىمول اسمن طمجر"ضعق " 5)"يضع "

 صوحلًو ًمالقمتبور. واهلل شمعومم اقمؾم. 

 . اعمسجد ذم احلامر مثل مطروح – 5 

. ىمول أسمو داود: ىمول ؿمعبي  7)هذه اًمؾػظي أوردهو احلوومظ مغؾطوي ذم شمرمجي أؿمعٌ سمن ؾموار اًمؽـدي

 . 8)أيش شمنـع قمـد يوكس؟ إكام حيدصمك قمن أؿمعٌ  وأؿمعٌ مطروح مثل احلامر ذم اعمسجد"ًمرضمل: 

 . 8)اعمسجد"

 وأؿمعٌ اًمذي يروي قمـه يوكس هو اسمن قمبد اعمؾك احلؿراين  وًمقس أؿمعٌ سمن ؾموار اًمؽـدي.

 اعمعـى اًمؾغوي:

طَمه شَمطْرحيًو إِذا َأيمثر ِمْن ىموًمه مطروح : وـَمرَّ َٓ طَموضَمَي ٕطَمد وِمقِه. اجْلَْوَهِري  ُء اعمطروُح  ْ ْرُح اًمٌمَّ : اًمطِّ

ٌح: َمطُْروٌح  ٌء ـَمريح وـُمرَّ َرطَمه َأي َأسمعده  َوُهَو اومَْتعؾه: َوَرْ  . 1)ـَمْرطمه. َوُيَؼوُل: اـمَّ

                                                           

  64/ 2)   اًمتوريخ اًمؽبػم ًمؾبخوري سمحوار اعمطبوع1)

 .157شمرمجي 125/  1  اًمضعػوء ًمؾعؼقكم : 2)

 .55/ 4  اًمثؼوت : 3)

 .596شمرمجي 442/ 3  هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول: 4)

 .573شمرمجي 259/ 1  اًمؽوؿم  ذم معرومي من ًمه روايي ذم اًمؽتى اًمستي: 5)

 .594شمرمجي 117/ 1  شمؼريى اًمتفذيى: 6)

 .567 شمرمجي233/ 2  إيمامل هتذيى اًمؽامل: 7)

 .1394 شمرمجي215: ص: اًمػوروق –  ؾممآت أيب قمبقد أضمري ًمإلموم أيب داود اًمسجستوين 8)



 

 

 اعمعـى آصطالطمي: 

م اًمروايي قمـه   ومنن اًمطرح ًمؾراوي من أؿمد أكواع اًمضع    هذه اًمؾػظي ومقفو دمريح ًمؾراوي سمعد

 وطمديثه ٓ ينؾح ًمالقمتبور.

أمو اًمتؿثقل سموحلامر اعمطروح سموعمسجد ومقه مبوًمغي ذم اًمتـػػم من اًمروايي قمـه   وهو من شمشدد آموم 

 ؿمعبي سمن احلجوج ذم اجلرح رمحه اهلل شمعومم.

هو من اًمثؼوت   ىمول حيقى سمن ؾمعقد أؿمعٌ سمن قمبد واًمراوي اًمذي ىمقؾً ومقه هو أؿمعٌ احلؿراين   و

. وىمول ايضًو: حيقى سمن ؾمعقد يؼول مو رأيً ذم أصحوب احلسن أصمبً  2)اعمؾك هو قمـدي صمؼي ملمون"

 . 3)من أؿمعٌ ومو أيمثرت قمـه وًمؽـه يمون صمبتو"

  .5  وىمول آموم امحد : أرضمو ان يؽون صمؼي)  4)وصمؼه اسمن معلم

 ـه  وىمول اسمن ايب طموشمم: "ؾمؿعً ايب يؼول : اذا رأيًوان ؿمعبي سمن احلجوج روى قم

 . 6)ؿمعبي حيدث قمن رضمل وملقمؾم أكه صمؼي إٓ كػرًا سملقمقوهنم " 

 ىمول اًمذهبي: ؿمقوخ ؿمعبي كؼووة إٓ اًمـودر مـفم  وهذا اًمرضمل ىمول أسمو طموشمم: ؿمقخ.

 .  7)ىمؾً: طمديثه ذم ىمطقعي اًمرطمم

 . 8)قمن صمؼه" ٓ يؽود يروي آ -وىمول اًمسخووي: " ويمون ؿمعبي 

 .  1)ومؾعل مراد ؿمعبي سمؼوًمه اعمتؼدم مو روي قمن اؿمعٌ أكه يمون يؼقس قمغم ىمول احلسن

                                                                                                                                                                          

 .528/ 2  ًمسون اًمعرب :1)

 .275/ 2  اجلرح واًمتعديل: 2)

 .369/ 1  اًمؽومل ذم اًمضعػوء :3)

 .41/ 2  اًمتوريخ ٓسمن معلم روايي اًمدوري: 4)

 .2/516  اًمعؾل ومعرومي اًمرضمول : 5)

 .128واًمعديل : ص :  اجلرح  6)

 .613/ 3مقزان آقمتدال:   7)

 .97اعمتؽؾؿون ذم اًمرضمول: ص:   8)



 

   

 

 

وروى اسمن قمدي قمن اسمن اعمثـى ىمول ؾمؿعً إكنوري يؼول يمون حيقى سمن ؾمعقد جييء امم إؿمعٌ 

 . واهلل شمعومم اقمؾم. 2)ومقجؾس ذم كوطمقي ومو ؾملًمه قمن رء ومو رأيته ؾملل إؿمعٌ قمن رء ىمط"

 .  اعمؽموك ؿمبقه – 6

أورد احلوومظ مغؾطوي هذه اًمؾػظي ذم شمرمجي أيوب سمن قمتبي اًمقامين. ومؼول: وىمول قمكم سمن اجلـقد: ؿمبقه 

 . 3)اعمؽموك

 .  4)اًمشبقه ذم اًمؾغي : اعمثقل  ويؼول : ؿموهبه وأؿمبفه: أي موصمؾه اعمعـى اًمؾغوي:

اًمؾػظي ومقفو دًٓمي قمغم ضمرح اًمراوي ضمرطمًو ىمريبًو من اعمؽموك   ومقؽون طمديثه  اعمعـى آصطالطمي:

 همػم صوًمح ًمالقمتبور.

  سمل يؽتى طمديثه ويؽون  5)وًمؽن ايمثر اًمعؾامء ضع  اًمراوي أيوب شمضعقػًو ٓ يؽمك طمديثه ٓضمؾه

 صوحلًو ًمالقمتبور. واهلل شمعومم أقمؾم. 

  

                                                                                                                                                                          

 .368/ 1  اًمؽومل ذم اًمضعػوء: 1)

 .367/ 1  اًمؽومل ذم اًمضعػوء: 2)

 .661شمرمجي 339/ 2  إيمامل هتذيى اًمؽامل: 3)

 .1617  اًمؼوموس اعمحقط : ص 4)

 .339/ 2  يـظر شمرمجته ذم ايمامل هتذيى اًمؽامل : 5)



 

 

احلؿد هلل اًمذي سمـعؿته شمتم اًمنوحلوت  واًمنالة واًمسالم قمغم ؾمقدكو حمؿد اًمذي ظمتؿً سمه 

 اًمرؾموٓت  وقمغم آًمه اًمطقبلم وأصحوسمه اعمقوملم  واًمتوسمعلم هلم سموطمسون امم يوم اًمدين. 

 أمو سمعد: 

 ومػي ظمتوم هذا اًمبحٌ أود أن أؾمجل أهم اًمـتوئٍ واًمتوصقوت اًمتي شموصؾً إًمقفو. 

 مغؾطوي اموم ذم زموكه وقمؾم من أقمالم اًمرضمول .احلوومظ  - 1

يمتوب احلوومظ مغؾطوي من اًمؽتى اعمفؿي ًمطوًمى اًمعؾم ذم اًمبحٌ قمن أطموال اًمرضمول ومفو همـي  - 2

 سموعمعؾوموت اًمؽثػمة واعمفؿي ذم اجلرح واًمتعديل.

 اًمؽميمقز ومقفو اعمشتغل وقمغم   واًمسـي احلديٌ قمؾوم ذم اعمفؿي اًمعؾوم من واًمتعديل اجلرح قمؾم – 3

 من ويرومع اًمراوي يعضد ومؿـفو   اًمرضمول أطموال ذم سموًمبحٌ متعؾق آمر يمون آًمػوظ دًٓمي قمغم

 وشمؼبل روايته واًمعؽس . ؿملكه

آًمػوظ يمثػمة ومتـوقمي كؼؾفو احلوومظ ذم يمتوسمه قمن آئؿي من ىمبؾه   وهي مو يويمد شموؾمع احلوومظ  - 4

 مغؾطوي وقمرومته هبذا اًمعؾم . 

 . اجلرح ذم ًمػظي  6)و اًمتعديل ذم ًمػظي  11) قمغم اًمبحٌ اؿمتؿل – 5

 ًمػوظ ذم كػس اًمؽتوب.آ ضمرد سمعد وذًمك رؾموًمي يؽون ٕن ينؾح اًمبحٌ موضوع – 6

ُ قَمَؿَؾُؽْم  ى اَّللَّ و ذم اًمـفويي ٓ أضمد ؿمقئو اظمتم سمه هذا اًمعؿل ظمػما من ىموًمه شمعومم:﴿ َوىُمِل اقْمَؿُؾوا وَمَسػَمَ

   1)َواعْمُْمِمـُوَن﴾.َوَرؾُموًُمُه 

 و صغم اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد و قمغم آًمه و صحبه و ؾمؾم.

  

                                                           

 .175اًمتوسمي:  1)



 

   

 

 

 اًمؼران اًمؽريم .       

أطموال اًمرضمول   إسمراهقم سمن يعؼوب سمن إؾمحوق اًمسعدي اجلوزضموين  أسمو إؾمحوق )ت:  .1

ومقنل آسمود  سمويمستون  - هـ   حتؼقق: قمبد اًمعؾقم قمبد اًمعظقم اًمَبستوي   دار طمديٌ ايمودمي259

. 

إقمالم ىموموس شمراضمم ٓؿمفر اًمرضمول واًمـسوء من اًمعرب واعمستعرسملم واعمستنمىملم شملًمق  ظمػم  .2

 .م1987 اخلومسي اًمطبعي   سمػموت –اًمدين اًمزريمكم   دار اًمعؾم ًمؾؿاليلم 

اعمٍمي احلؽري  إيمامل هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول   مغؾطوي سمن ىمؾقٍ سمن قمبد اهلل اًمبؽجري .3

 -هـ    حتؼقق: أسمو قمبد اًمرمحن قمودل سمن حمؿد 762احلـػي  أسمو قمبد اهلل  قمالء اًمدين )اعمتورم: 

 -   هـ 1422أسمو حمؿد أؾمومي سمن إسمراهقم : اًمػوروق احلديثي ًمؾطبوقمي واًمـنم   اًمطبعي: إومم  

 م . 2771

 –ًمػداء   دار اًمـنم : مؽتبي اعمعورف اًمبدايي واًمـفويي   إؾمامقمقل سمن قمؿر سمن يمثػم اًمؼرر أسمو ا .4

 .سمػموت

هـ   1257اًمبدر اًمطوًمع سمؿحوؾمن من سمعد اًمؼرن اًمسوسمع   اًمعالمي حمؿد سمن قمكم اًمشويموين )اعمتورم  .5

 سمػموت . -  دار اعمعرومي 

 اسمن دار – اًمشومي امحد صوًمح –سمدائع اًمتػسػم  اسمن اًمؼقم اجلوزيي   حتؼقق : كرسين اًمسقد حمؿد  .6

 . هـ1427 – 1 ط   سعوديياًم – اجلوزي

اًمبقون واًمتبقلم ًمضواسمط ووؾموئل متققز اًمرواة اعمفؿؾلم   د. حمؿد سمن شمريمي اًمؽميمي   أؾمتوذ احلديٌ  .7

 ضمومعي اعمؾك ؾمعود  اعمؽتبي اًمشومؾي . -اعمسوقمد  يمؾقي اًمؽمسمقي 

شموج اًمعروس من ضمواهر اًمؼوموس   حمؿد مرشمه احلسقـي اًمزسمقدي   حتؼقق : جمؿوقمي من   .8

 اعمحؼؼلم   دار اهلدايي.



 

 

شموريخ اسمن معلم )روايي اًمدوري    حيقى سمن معلم أسمو زيمريو   حتؼقق : د. أمحد حمؿد كور ؾمق     .9

  اًمطبعي :  1979 - 1399 -مؽي اعمؽرمي  -مريمز اًمبحٌ اًمعؾؿي وإطمقوء اًمؽماث اإلؾمالمي 

 إومم.

اًمتوريخ اًمؽبػم   حمؿد سمن إؾمامقمقل سمن إسمراهقم أسمو قمبداًمؾه اًمبخوري اجلعػي   حتؼقق : اًمسقد  .17

 هوؿمم اًمـدوي   دار اًمػؽر.

 سمػموت . -شموريخ سمغداد   أمحد سمن قمكم أسمو سمؽر اخلطقى اًمبغدادي   دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  .11

   هـ 571ي اهلل اعمعروف سموسمن قمسويمر )اعمتورم: أسمو اًمؼوؾمم قمكم سمن احلسن سمن هب   شموريخ دمشق .12

 .م 1995 -هـ  1415   دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتوزيع   قمؿرو سمن همرامي اًمعؿروي حتؼقق

 همبد –اًمتبقون ذح سمديعي اًمبقون   اسمن كوس اًمدين اًمدمشؼي   حتؼقق قمبد اًمسالم اًمشقخكم  .13

 اًمطبعي   دمشق – ؾموريو– آكوادر دار اًمؽوراين  اؾمامقمقل – اًمبوشموين ؾمعقد – اعمروزي اخلوًمق

 . 2778 ؾمـي آومم

سمػموت   اًمطبعي  -شمذيمرة احلػوظ   أسمو قمبد اهلل ؿمؿس اًمدين حمؿد اًمذهبي   دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  .14

 : إومم.

شمرشمقى اعمدارك وشمؼريى اعمسوًمك عمعرومي أقمالم مذهى موًمك   اًمؼويض قمقوض  اًمـوذ: وزارة  .15

رىمم     8قمدد اعمجؾدات:     1983 – 1473ؾمـي:     اعمغرب –ن اإلؾمالمقي إوىموف واًمشمو

 .2اًمطبعي: 

شمؼريى اًمتفذيى   أمحد سمن قمكم سمن طمجر أسمو اًمػضل اًمعسؼالين اًمشوومعي   حتؼقق : حمؿد قموامي  .16

 .1986 - 1476ؾموريو   اًمطبعي : إومم  -  دار اًمرؿمقد 

اإلصطالح   سمحٌ من اقمداد أيب قمبد اًمرمحن حمؿد اًمتِؼققُد واإليَضوح ًمؼوهلم ٓ ُمشوطّمي ذم  .17

 اًمثوين سمن قمؿر سمن موؾمى   ىموم سمـنمه   أسمو مفـد اًمـجدي.

   سمػموت – دار اًمػؽر  أمحد سمن قمكم سمن طمجر أسمو اًمػضل اًمعسؼالين اًمشوومعي   هتذيى اًمتفذيى .18

 .1984 – 1474   إومم اًمطبعي



 

   

 

 

اًمثؼوت   حمؿد سمن طمبون سمن أمحد أسمو طموشمم اًمتؿقؿي اًمبستي   حتؼقق : اًمسقد ذف اًمدين أمحد    .19

 . 1975 - 1395دار اًمػؽر   اًمطبعي : إومم 

صمؼوت ممن مل يؼع ذم اًمؽتى اًمستي )ُيـنم ٕول مرة قمغم كسخي ظمطقي ومريدة سمخطِّ احلوومظ ؿمؿس  .27

خووي اعمتورم ؾمـي  ْوُدْويِن هـ   ٕيب ا 972اًمدين اًمسَّ ًمػداء زين اًمدين ىموؾمم سمن ىُمطُْؾْوسَمَغو اًمس 

هـ   دراؾمي وحتؼقق: ؿمودي سمن حمؿد سمن ؾمومل آل كعامن   مريمز 879اجلامزم احلـػي )اعمتورم: 

اًمـعامن ًمؾبحوث واًمدراؾموت اإلؾمالمقي وحتؼقق اًمؽماث واًمؽممجي صـعوء  اًمقؿن   اًمطبعي: 

 م. 2711 -هـ  1432إومم  

ذم أطموديٌ اًمرؾمول   جمد اًمدين أسمو اًمسعودات اعمبورك سمن حمؿد اجلزري اسمن ضمومع إصول  .21

 -مطبعي اعمالح  -هـ    حتؼقق : قمبد اًمؼودر إركموط   مؽتبي احلؾواين 676إصمػم )اعمتورم : 

 .مؽتبي دار اًمبقون   اًمطبعي : إومم

اًمرازي اًمتؿقؿي   دار  اجلرح واًمتعديل   قمبد اًمرمحن سمن أيب طموشمم حمؿد سمن إدريس أسمو حمؿد .22

 .م1952 -هـ 1271سمػموت   اًمطبعي : إومم  -إطمقوء اًمؽماث اًمعريب 

 اجلرح واًمتعديل قمـد اعمحدصملم   رضو أمحد صؿدي   اعمؽتبي اًمشومؾي .  .23

اخلالصي ذم قمؾم اجلرح واًمتعديل   مجع وإقمداد اًمبوطمٌ قمكم سمن كوي  اًمشحود   موىمع  .24

 اًمشومؾي.

اًمامئي اًمثومـي   احلوومظ ؿمفوب اًمدين أيب اًمػضل أمحد سمن قمكم سمن حمؿد  اًمدرر اًمؽومـي ذم أقمقون .25

صقدر  -اًمعسؼالين   حتؼقق : مراىمبي / حمؿد قمبد اعمعقد ضون   جمؾس دائرة اعمعورف اًمعثامكقي 

 م.1972هـ/ 1392اسمود/ اهلـد   اًمطبعي : اًمثوكقي 

حتؼقق قمكم سمن حمؿد اًمعؿران    ذيل اًمتبقون ًمبديعي اًمبقون   امحد سمن قمكم سمن طمجر اًمعسؼالين  .26

 .2771 ؾمـي – آومم اًمبعي   اًمريوض –مؽتبي اًمرؿمقد 

ذيل ـمبؼوت احلػوظ ) ًمؾذهبي     احلوومظ أسمو اًمػضل ضمالل اًمدين قمبد اًمرمحن اسمن أيب سمؽر  .27

 .سمػموت –اًمسقوـمي   دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 



 

 

 هـ 826زرقمي امحد قمبد اًمرطمقم اًمعراىمي ت ) اًمذيل قمغم اًمعؼم ذم ظمؼم من همؼم   زين اًمدين ايب .28

 .1989 ؾمـي – آومم اًمطبعي   ؾموريو –حتؼقق : صوًمح مفدي قمبوس   ممؾمسي اًمرؾموًمي 

   ؾممآت أيب قمبقد أضمري أسمو داود اًمسجستوين   ؾمؾقامن سمن إؿمعٌ أسمو داود اًمسجستوين .29

 1399اعمديـي اعمـورة   اًمطبعي : إومم  -حتؼقق : حمؿد قمكم ىموؾمم اًمعؿري   اجلومعي اإلؾمالمقي 

- 1979. 

ؾمػم أقمالم اًمـبالء   حمؿد سمن أمحد سمن قمثامن سمن ىمويامز اًمذهبي أسمو قمبداًمؾه   حتؼقق : ؿمعقى  .37

 .1413توؾمعي سمػموت   اًمطبعي : اًم -إركوؤوط   حمؿد كعقم اًمعرىمسود   ممؾمسي اًمرؾموًمي 

ؿمذرات اًمذهى ذم أظمبور من ذهى  قمبد احلي سمن أمحد سمن حمؿد اًمعؽري احلـبكم   حتؼقق : قمبد  .31

 هـ.1476دمشق   اًمطبعي : آومم  -اًمؼودر إركموط  حمؿود إركوؤوط   دار سمن يمثػم 

هـ   دار اًمعؾم 393اًمنحوح: شموج اًمؾغي وصحوح اًمعرسمقي  إؾمامقمقل سمن محود اجلوهري )ت .32

 .6  إضمزاء: 1997يـوير  -سمػموت  اًمطبعي: اًمراسمعي -يلمًمؾؿال

صحقح اًمبخوري )اجلومع اًمنحقح اعمختٍم    حمؿد سمن إؾمامقمقل أسمو قمبداًمؾه اًمبخوري اجلعػي  .33

 - 1477سمػموت   اًمطبعي : اًمثوًمثي  -  حتؼقق : د. منطػى ديى اًمبغو   دار اسمن يمثػم   اًمقاممي 

1987. 

هـ  354ون سمن أمحد سمن طمبون اًمتؿقؿي  اًمُبستي )اعمتورم: حمؿد سمن طمب صحقح اسمن طمبون   .34

 1993 - 1414 اًمثوكقي : اًمطبعي   سمػموت –حتؼقق: ؿمعقى إركموط   ممؾمسي اًمرؾموًمي 

صحقح مسؾم   مسؾم سمن احلجوج أسمو احلسلم اًمؼشػمي اًمـقسوسموري   حتؼقق : حمؿد ومماد قمبد  .35

 سمػموت. -اًمبوىمي   دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب 

اًمضعػوء اًمؽبػم  أسمو ضمعػر حمؿد سمن قمؿر سمن موؾمى اًمعؼقكم   حتؼقق: قمبد اعمعطي أملم ىمؾعجي    .36

 .م1984 -هـ1474 إومم: اًمطبعي سمػموت  –دار اعمؽتبي اًمعؾؿقي 

اًمضوء اًمالمع ٕهل اًمؼرن اًمتوؾمع   ؿمؿس اًمدين حمؿد سمن قمبد اًمرمحن اًمسخووي   مـشورات  .37

 .سمػموت –دار مؽتبي احلقوة 



 

   

 

 

قٍَّي  .38
إؾمتوذ اعمشورك سمؽؾقي احلديٌ اًمنمي    -ضواسمط اجلرح واًمتعديل   َمَع ِدَراؾَمٍي حَتْؾِقؾِ

سموجلومعي اإلؾمالمقي سموعمديـي اعمـورة شملًمق  ومضقؾي اًمشقخ اًمديمتورقمبد اًمعزيز سمن حمؿد سمن إسمراهقم 

 اًمعبد اًمؾطق .

سمػموت    -ر اًمؽتى اًمعؾؿقي ـمبؼوت احلػوظ   قمبد اًمرمحن سمن أيب سمؽر اًمسقوـمي أسمو اًمػضل   دا .39

 . 1473اًمطبعي : إومم 

هـ    دار 237اًمطبؼوت اًمؽؼمى   حمؿد سمن ؾمعد سمن مـقع أسمو قمبداًمؾه اًمبٍمي اًمزهري )اعمتورم  .47

 سمػموت .  -صودر 

اًمعؼم ذم ظمؼم من همؼم   ؿمؿس اًمدين حمؿد سمن أمحد سمن قمثامن اًمذهبي   حتؼقق : د. صالح اًمدين  .41

 .1984اًمؽويً   اًمطبعي : اًمثوكقي  -اًمؽويً اعمـجد   مطبعي طمؽومي 

 -اًمعؾل ومعرومي اًمرضمول   أمحد سمن طمـبل أسمو قمبداًمؾه اًمشقبوين  اعمؽتى اإلؾمالمي   دار اخلوين  .42

 قمدد   قمبوس حمؿد سمن اهلل ويص:  حتؼقق   1988 – 1478سمػموت   اًمريوض   اًمطبعي إومم   

 .3:  إضمزاء

هـ    1477ؾمي   د. صبحي إسمراهقم اًمنوًمح )اعمتورم: قمرٌض ودرا -قمؾوم احلديٌ ومنطؾحه  .43

 .1: إضمزاء قمدد   م 1984 قمنم  اخلومسي: اًمطبعي   ًمبـون –دار اًمعؾم ًمؾؿاليلم  سمػموت 

ومتح اعمغقٌ ذح أًمػقي احلديٌ   ؿمؿس اًمدين حمؿد سمن قمبد اًمرمحن اًمسخووي   دار اًمؽتى  .44

 هـ.1473ًمبـون   اًمطبعي : إومم  -اًمعؾؿقي 

 .سمػموت –اًمؼوموس اعمحقط   حمؿد سمن يعؼوب اًمػػموزآسمودي   ممؾمسي اًمرؾموًمي  .45

اًمذهبي   وىمدم هلام وقمؾق قمؾقفام وظمرج    : ًمؽوؿم  ذم معرومي من ًمه روايي ذم اًمؽتى اًمستي .46

ممؾمسي  -أمحد حمؿد كؿر اخلطقى   دار اًمؼبؾي ًمؾثؼوومي آؾمالمقي  -كنوصفام : حمؿد قموامي 

 .1992 – 1413عي آومم قمؾوم اًمؼرآن ضمدة   اًمطب

اًمؽومل ذم ضعػوء اًمرضمول   قمبداًمؾه سمن قمدي سمن قمبداًمؾه سمن حمؿد أسمو أمحد اجلرضموين   حتؼقق :  .47

 .1988 - 1479سمػموت   اًمطبعي : اًمثوًمثي  -حيقى خمتور همزاوي   دار اًمػؽر 



 

 

د حلظ إحلوظ سمذيل ـمبؼوت احلػوظ   احلوومظ أسمو اًمػضل شمؼي اًمدين حمؿد سمن حمؿد سمن ومف .48

 .سمػموت –اهلوؿمؿي اعمؽي   دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 

سمػموت   اًمطبعي :  -ًمسون اًمعرب   حمؿد سمن مؽرم سمن مـظور إومريؼي اعمٍمي   دار صودر  .49

 إومم. 

ًمسون اعمقزان   أمحد سمن قمكم سمن طمجر أسمو اًمػضل اًمعسؼالين اًمشوومعي   حتؼقق : دائرة اعمعرف  .57

 .1986 - 1476سمػموت   اًمطبعي : اًمثوًمثي  -وت ًمؾؿطبوقم إقمؾؿي ممؾمسي   اهلـد –اًمـظومقي 

اعمتؽؾؿون ذم اًمرضمول   حمؿد سمن قمبد اًمرمحن اًمسخووي حتؼقق : قمبد اًمػتوح أسمو همدة   دار  .51

 م1997   هـ1417 ؾمـي   اًمراسمعي:  اًمطبعي سمػموت –اًمبشوئر 

ر   مؽتبي ًمبـون خمتور اًمنحوح   حمؿد سمن أيب سمؽر سمن قمبداًمؼودر اًمرازي   حتؼقق : حمؿود ظموـم .52

   اًمطبعي : ـمبعي ضمديدة. 1995 - 1415 -سمػموت  -كوذون 

 جمؿوع ومتووى اسمن شمقؿقي )اًمتػسػم    امحد قمبد احلؾقم   اًمؽتوب مرىمم شمرشمقى اًمشومؾي. .53

هـ    879اعمختٍم ذم قمؾم إصمر   حمؿد سمن ؾمؾقامن سمن ؾمعد   أسمو قمبد اهلل اًمؽووِمَقجي )اعمتورم:  .54

 .1: إضمزاء قمدد   هـ1477 إومم : اًمطبعي   اًمريوض –ؽتبي اًمرؿمد حتؼقق: قمكم زوين   م

اعمستدرك قمغم اًمنحقحلم   حمؿد سمن قمبداًمؾه أسمو قمبداًمؾه احلويمم اًمـقسوسموري   دار اًمؽتى  .55

 م. 1997 -هـ 1411سمػموت   حتؼقق : منطػى قمبد اًمؼودر قمطو   اًمطبعي : إومم  -اًمعؾؿقي 

جمؿل اًمؾغي   اإلموم أسمو احلسلم أمحد سمن ومورس سمن زيمريو سمن حمؿد سمن طمبقى )اًمؾغوي  اعمتورم  .56

 اًمطبعي   سمػموت –هـ    دراؾمي وحتؼقق: زهػم قمبد اعمحسن ؾمؾطون   ممؾمسي اًمرؾموًمي  395)

 . 2:إضمزاء قمدد   م 1986 - هـ 1476 - اًمثوكقي

أمحد سمن حمؿد سمن قمكم اًمػقومي اعمؼري   دراؾمي و حتؼقق : يوؾم  اًمشقخ حمؿد    اعمنبوح اعمـػم   .57

 . 1اعمؽتبي اًمعٍميي   قمدد اعمجؾدات: 



 

   

 

 

معجم اًمشقوخ اًمؽبػم ًمؾذهبي   ؿمؿس اًمدين أسمو قمبد اهلل حمؿد سمن أمحد سمن قمثامن سمن ىَموْيامز  .58

 -تبي اًمنديق  اًمطوئ  هـ   حتؼقق: اًمديمتور حمؿد احلبقى اهلقؾي   مؽ748اًمذهبي )اعمتورم: 

 .2م   قمدد إضمزاء:  1988 -هـ  1478اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعوديي   اًمطبعي: إومم  

معجم اًمػروق اًمؾغويي احلووي ًمؽتوب ايب هالل اًمعسؽري وضمزءا من يمتوب اًمسقد كور اًمدين  .59

سي اًمـنم اجلزائري حتؼقق ممؾمسي اًمـنم آؾمالمي اًمتوسمعي جلامقمي اعمدرؾملم سمؼم اعمؼدؾمي   ممؾم

 آؾمالمي   اًمطبعي: آومم.

سمػموت دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب  -معجم اعممًمػلم : قمؿر رضو يمحوًمي اًمـوذ مؽتبي اعمثـى  .67

 سمػموت  اعمؽتبي اًمشومؾي. 

معرومي اًمثؼوت من رضمول أهل اًمعؾم واحلديٌ ومن اًمضعػوء وذيمر مذاهبفم وأظمبورهم   أيب  .61

جكم اًمؽوذم كزيل ـمراسمؾس اًمغرب   حتؼقق : قمبد اًمعؾقم احلسن أمحد سمن قمبد اهلل سمن صوًمح اًمع

 - 1475اًمسعوديي   اًمطبعي : إومم  -اعمديـي اعمـورة  -قمبد اًمعظقم اًمبستوي   مؽتبي اًمدار 

1985 . 

معرومي قمؾوم احلديٌ   أسمو قمبد اهلل حمؿد سمن قمبد اهلل احلويمم اًمـقسوسموري   حتؼقق : اًمسقد معظم  .62

 م.1977 -هـ 1397سمػموت   اًمطبعي : اًمثوكقي  -ي طمسلم   دار اًمؽتى اًمعؾؿق

   شمؼي اًمدين أمحد سمن قمكم اعمؼريزي   اخلطط اعمؼريزيي -اعمواقمظ وآقمتبور سمذيمر اخلطط وأصمور  .63

 . 3  : قمدد إضمزاء  م 1998مؽتبي مدسمومم      اًمنمىمووي مدحيي –حمؿد زيـفم  : حتؼقق

مقزان آقمتدال ذم كؼد اًمرضمول   ؿمؿس اًمدين حمؿد سمن أمحد اًمذهبي   حتؼقق : اًمشقخ قمكم حمؿد  .64

  اًمطبعي :  1995 -سمػموت  -معوض واًمشقخ قمودل أمحد قمبداعموضمود.  دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 

 إومم .

سمن كزهي اًمـظر ذم شموضقح كخبي اًمػؽر ذم منطؾح أهل إصمر   أسمو اًمػضل أمحد سمن قمكم سمن حمؿد  .65

هـ    حتؼقق : قمبد اهلل سمن ضق  اهلل اًمرطمقكم   اًمطبعي 852أمحد سمن طمجر اًمعسؼالين )اعمتورم : 

 إومم .



 

 

هنويي اًمسول رواة اًمستي آصول   سمرهون اًمدين اسمراهقم سمن حمؿد سمن ظمؾقل احلؾبي   اعمعروف  .66

ًمؼرى   اعمؿؾؽي هـ   حتقؼقق قمبد اًمؼقوم قمبد رب اًمـبي   ضمومعي ام ا 841سمسبط سمن اًمعجؿي   ت 

 . 6اًمعرسمقي اًمسعوديي   اًمطبعي آومم   قمدد آضمزاء 

هـ    1473اًموؾمقط ذم قمؾوم ومنطؾح احلديٌ   حمؿد سمن حمؿد سمن ؾمويؾم أسمو ؿُمفبي )اعمتورم:  .67

 .1دار اًمػؽر اًمعريب   قمدد إضمزاء: 

: صوًمح هـ    حتؼقق774اًموومقوت ًمتؼي اًمدين حمؿد سمن هجرس سمن راومع اًمسالمي )اعمتورم:  .68

   1472 إومم : اًمطبعي   سمػموت –مفدي قمبوس   د. سمشور قمواد معروف   ممؾمسي اًمرؾموًمي 

 .  2ضمزاء: إ قمدد

 


