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 وال تعبر بالضرورة عن رأي المركز ،المىاد المنشىرة تعبر عن رأي كاتبها



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 هقدهة املركس:

بمثقاف ز  ن  يقز ه ازاب بمبةزا      و بمفقه ز  يسر مركز  ابنزإ ريسيزحل ب( زلت م ة   ز       
بسزز  م ززاا  واززى يس، يف يسبسزز  بمةززربد ب(زز يثل  أحزز  باىب ززه ب ه زز  بمززاي يىن زز  ن

بحملزز  م مززإ م سسزز  بم امزز  وب االزز ، مززإ ىلززرا ب أززاسحم ري  ززرب   ننززر   زز  ل    
وعززرم مفمفززا     إ نالزز ماج عززام ه  ب( يث زز  مُزز سبل يىنر زز  رم زز ،   مززب  سسززةم 

 ب( يث  ، وب  اا  بميت ب   ىاا يف   وي ها.

باام ز  ب سزرم   يف   يف  ك  زه  يسبسزل   يىن سسوجت س ب أاسحم ري ن  بمبةا  
 .و ام ات نىلري ،بم ربق –بم جف بألأرف 

ون  اززززاب بمبةززززا  رةززززاف  مه زززز  ري ب بة زززز  ب سززززرم  ،   شززززب ىلةامززززال  أمزززز  ن  ي
 .يف عاا بم سبسات ب( يث   ب قاس  ية  ك نام مث  بماييس   ا  ال مإ بم قص 
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 املقدمة

وعلىً   () والصالج والسالم علً سُد اخللق زلود ،احلود هلل زب العادلني
وأقرفىً   ،وعلً هي سىاز دىدَهن   ،ُداج الدَي واحلجج علً اخللق األئوح األطهاز

 أشسُن اىل َىم الدَي.

 وتعد: 

ودىىرا  ،ال ذقى  العلىىم االسىالهُح عٌىىد الىد، وال ٌَرىهٍ الث ىس  ُهىىا عٌىد  ُى         
تى  وذرعىداُا      ،السىالهُح تعلىههىا و هسُىا احلضىازاخ األ ىسي     ذساَس احلضازج ا

 ال ذرىا س   احلضازاخ األ سي. ترهسهتااعلىم 

الىىىىىدَي االسىىىىىىالهٍ     ئوُىىىىىرٍ القىىىىىسانج ذٌظلىىىىىق هىىىىىي الٌ ىىىىىىسج اىل األساسىىىىىني دلثىىىىىا       
والىىه ُىىٍ قىىى  و عىى    ،القىىس ى والسىىٌح الٌثىَىىح اليىىسَفح  :ومهىىا ،الهاهىىَ وذيىىسَعاذَأ

ى الث ىىس   علىىىم احلىىدَس   ألىىرا ًىىسي   ،ودىىرا عىىسد احلىىدَس   ،وذقسَىىس الىىٌ   
وذعىىىىالُن القىىىىس ى الهىىىىس     ، ألًىىىىَ تصىىىى  ذعىىىىالُن السسىىىىى     ،َرجىىىىد  َىهىىىىام تعىىىىد َىىىىىم   

 ،ى السىىىٌح حىىىازالح للقىىىس ى الهىىىس   أالُىىىس ،  الهرىىىاب الىىىرٌ ًىىىر  علىىىً السسىىىى   
 كوا ُى هرىاذس عٌد مجُع ادلسلوني.

حىىسد ذىىدزَد هىىا ج علىىىم    لٌجىى  األوتعىىد أى أوكلىىد ا اةاهعىىح االسىىالهُح   ا  
وقىىد كلىى  اهلل سىىث اًَ وذعىىاىل   ،احلىىدَس   قسىىن الدزاسىىاخ القس ًُىىح للوساللىىح االوىل  

وظهىىىز كرىىاب مىىىٌ هثاالىىس   هىىا ج علىىىم احلىىدَس وهصىىظل َ كىىاى         ، ُىىَ الٌجىىا  
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يىىىسو    كراتىىىح هدلىىى  دلىىىا ج هٌىىىاُج ا ىىىدشني الىىىه   أ ىىىسي تال ظىىىىج  أ ظىىىىى أالتىىىد 
واله ذها  ال ذرىا د علًى ادلسىرىي ادلظلىىب     ،الصاًُح للقسن ذاذَذدزس   ادلساللح 

هرعىىىىىازد تىىىىىدأخ  ُىىىىىى   السىىىىىاالح العلوُىىىىىح لىىىىىدي  اهعاذٌىىىىىا   العصىىىىىس اةدَىىىىىد، وكوىىىىىا     
مث مجعىد ُىرٍ ا ااىساخ هىىي     ،الرجستىح تللقىان زلااىساخ علًى طلثىح ادلساللىىح الصاًُىح      

 دهىىىىىىح  كرىىىىىىاب   ىىىىىىس أاىىىىىىعَ   -تفضىىىىىى  اهلل وتسكاذىىىىىىَ  -ادلىىىىىىدوًاخ ادلى ىىىىىىى ج لرهىىىىىىىى 
 ودلي َسوم طلة العلن   ُرا ادلضواز   الث ىز. ،طلثه االعران

ًىىىس اسىىىىرعٌد تالقىىىىد  واةدَىىىىد هىىىىي   عىىىىٍ االترهىىىىاز ألأوال  ، عىىىٍ الهوىىىىا  أوال 
موى  عٌىىاى     د   الدو  ذرثعٍ القاصىس كراتىام  أومل  ،ادلصا ز وادلسا ع علً سىان

عد عثىىد احلوُىىد كرثىىَ  ال كرىىاب الىىدكرىز سىى إ ،)هٌىىاُج ا ىىدشني( َىىدزس    اهعاذٌىىا 
َ  ،عىىىىي زلىىىىىدشٍ اةوهىىىىىز  قىىىىى    ذقىىىىىدم تىىىىىدأخ  وعلىىىىً  ىىىىىساز هىىىىا   ،وُىىىىرا هىىىىىا أزا  ز ىىىىى

 ىى  ، ًاقىىدام وها الىىام  ،سىىالهُح علىىً الىىد سىىىان  اخلظىىً ألكرىىة عىىي زلىىدشٍ الفىىس  ا   
ًيىىد  ُىىَ  أتىى  ز ىىد  ُىىَ الٌىىهج العلوىىٍ الىىرٌ       ،أو هر اهىى  علىىً أالىىد   ،هرعصىىة

 ٌَوا و دخ.أالغاَح وادلسام له  كاذة وعامل َث س عي احلقُقح 

وها  ،ذقدم هي  زاسح لعلىم احلدَس  زسد  َُ ها ،متهُد إىلقسود الدزاسح 
  كراتٌا ادلد   لدزاسح علىم احلدَس، مث تدأخ مث تُاهنا  ،علق تَ هي ذقسُواخ
تدأهتا تدزاسح هٌىهج هالىا الىرٌ كىاى كراتىَ      و ،ةوهىز أوالمتدزاسح هٌهج زلدشٍ ا
مث ذغ  الالَ لُهىى كراب اتي ها َ تدَالم عٌَ عٌد زلدشٍ  ،َعد هي الهرة السرح

وهسىىىىىىلن وكراتىىىىىىَ  ،وكراتىىىىىىَ الصىىىىىى ُ   ذثاعىىىىىىام  زاسىىىىىىح هٌىىىىىىهج الث ىىىىىىازٌمثو ،اةوهىىىىىىز 
َ  ،َضىىىامأالصىىى ُ   َ  ،مث ايب  او  السجسىىىرا    سىىىٌٌ ئٍ والٌسىىىا ،والرسهىىىرٌ   سىىىٌٌ
 واتي ها َ   سٌٌَ. ،  سٌٌَ
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َ  ،هاهُىىحىل  زاسىىح هٌىىاُج زلىىدشٍ ا   إى مت ذلىىا اًرقلىىد  أوتعىىد   الهلىىُس   كراتىى
سىىىٍ   كراتُىىىَ الرهىىىرَة   والصىىىدو    كراتىىىَ هىىىي ال مضىىىسٍ الفقُىىىَ، والظى    ،الهىىىا 

 .واالسرثصاز

تىى  قىىد  ىىد  ،لهوىىا  هلل والىدٍ  عىٍ الهوىىا   ىىلى ا أوال  ،ودىرا ا رروىىد الث ىىس 
ًىىىَ أىل هىىىا ًثرغُىىىَ إالهىىىص  هىىىي الرلىىى  واذلفىىىىاخ، ًسىىىا  اهلل الرى ُىىىق والسىىىدا    ئالقىىاز 

 واهلل هي وزان القصد. ، ُع رلُة
 

 املؤلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 01 مدخل لدراسة مناهج المحدثينال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد
 

 
 

 

 

 

 

 



 21 مدخل لدراسة مناهج المحدثينال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 21   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمهيد

 
 
 

ٌعدددددذ  ادددددذٌمل  ٌ دددددشٌؿ  تشدددددذس  ٌ دددددتا    ٌ  دددددشٌ    عددددد ًِ  عدددددذ و دددددت             
 ٌإلحىتَ. وِشذسً  ،ٌإلع َ  ٌىشمي عّتدً 

وّدت ٘دا  اىدُ  تٌٕغد ة      ،وصٍتٔة  اذٌمل  ٌ شٌؿ و جب وفتٌة عٍى  تغدٍّ  
 صاي  ٌ شٌعة ِٓ  ٌ حشٌؿ و ٌ شحٍؿ.عٍى أ ٌٍمشآْ  ٌىشمي، وحفتظًت

و عدددددد ٕ ت   ،وعٍددددددُ  اددددددذٌمل ِددددددٓ  ٌعٍدددددداَ  يعتعددددددٍة و ت ّددددددة   ـ ددددددُ  ٌ ددددددشٌعة      
 أحىتِ ت.

ولددددددذ  ددددددزي  ٌعٍّدددددددتء لشددددددتس  ج ددددددذُ٘   أد ء حفددددددد   اددددددذٌمل، حدددددد     ددددددد        
 ، اذٌمل  ٌ شٌؿ    جملتٍِ   ٌى رية ِدٓ  يجدض ء  ٌشدؽرية امل  تشدٕفتك  ٌىد رية     

وعددددددٕا   ،و جلا ِدددددد  ،و تغددددددتٍٔذ ،و تعددددددتجُ ،صدددددداي و ٌشددددددحت وِددددددت  ٍٕدددددد ّت ِددددددٓ  ي
 ،و  ٌذس ٌددةأ ،ٌدزٌه  ٌما عدذ  ت ٍٕدة و يصداي  ٌشصدٍٕة   عٍدُ  ِشديٍ(  ادذٌمل         

وضدد يا  ٔشاصددٗ عٍددى أعددظ لا ددة   ٘ددز   ٌعٍددُ. وِشدديٍ( عٍددُ  اددذٌمل عددتَ         
  ذعً دس عة عذة جا ٔب أعتعٍة ً٘:و ٌ حمل ٌغ ،وشتًِ جملتالك ش 

 ٌمل.تتسٌخ  اذ .1

  اذٌمل سو ٌة. .2

  اذٌمل دس ٌة. .3

 ـمٗ  اذٌمل. .4

وِدددت و دددب ـٍدددٗ  ،وختصدددة عٍدددُ  ٌذس ٌدددة ،ولدددذ  ٍٕدددت تعشٌفدددتك ٘دددزٖ  ٌعٍددداَ ِفشدددٍة 
ِدددددٓ آس ء عٕدددددذ عٍّدددددتء  جلّ ددددداس وعٍّدددددتء  الِتٍِدددددة   ٍدددددتْ شدددددت  لدددددذسٔت    عددددد حتٔٗ         
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ة  ٌ دددشٌفة ٘ددًد  أد ِدددأل  يِدددة   عددد ٍِة لدددذ  تفمدددأل عٍدددى   وِدددت . 1 وتعدددتمل عٍٍدددٗ ْ  ٌغددٕد
 ـمدذ  ٘د ُ  ٌشعداي     ،تشذس  ٌ تا ٌٍ  شٌ   ذأ  ال٘ ّتَ هبت ِٕدز صِٓد  ٌٕد      

ٔددٗ  دخددً ٘ددز   يِددش   ل ددٍة ـددذ ء أعددش   ت ددشو     أحدد    ٍٍؽددًت  تٌ ددذوٌٓ  ٘ ّتِددًت
 ،  ِعشوة  دذس ِمت دً تعٍدٍُ ودً ِٕد ُ ع دشة ِدٓ أوالد  تغدٍّ   ٌى ت دة و ٌمدش ءة          

 ٌٕة.وأِش  عض  ٌشحت ة   عٍٍُ ص ٍتْ  تذ

  ٗ   ِددددت تعٍددددك   ددددعوْ تمٍٍددددذ  ٌعٍددددُ وو ت  ددددٗ       ولددددذ تتددددتـشك  يحتدٌددددمل عٕدددد
 وأِشٖ  تامل عٍى  ٌى ت ة عتِة وو ت ة حذٌ ٗ ختصة.

، ِٕدددد ت عٍددددى عدددد ًٍ  ت ددددتي ال    ولددددذ وسدك ودددد ري ِددددٓ تٍدددده  َ ددددتس عٕددددذ  جلّ دددداس      
  اشش:

ِدٓ أ٘دً  ٌدٍّٓ     امل أيب ٘شٌدشة اْ سجد ً   أوسد  ٌ ختسي   صحٍحة ِغدٕذ ً  .1
 . 2 : أو  ا  ييب ـ ْأأو ب ٌت سعاي    ـمتي  : ٌٍشعاي لتي

و دددب ودددً شدددًء أٔدددٗ لدددتي: وٕدددأل أجدددتء عدددٓ ع دددذ     دددٓ عّدددشو  دددٓ  ٌعدددت    .2
ـأِغدىأل   ،و ٌشعاي   ش ٌد ىٍُ    ٌؽ دب و ٌشضدت    ،مسعٗ ِٓ سعاي    أ

 ٌدزي ٔفغدً  ٍدذٖ ِدت خدش       ، ـمتي: أو دب ـا ـزوشك رٌه ٌشعاي    ،عٓ  ٌى ت ة
 . 3   اكِين اال

عٍددددى ا تحددددة تددددذوٌٓ      عددددا     ددددتب أ٘ددددً  ٌ ٍددددأل     أأِددددت سأي   ِتٍِددددة ـدددد  ُ    
 ـمذ وسد عٕ ُ عٍى ع ًٍ  ت تي ال  اشش: ،وِٕٗ  اذٌمل  ٌ شٌؿ ، ٌعٍُ

 :  ِتَ عًٍ  -أ 

                                                           

ــ و ل ــريذ     -2 ــن ل ــرام نرللمــت يه ينشــ للث لمني ــت ليمــ يلت ف لننرــ  لدةــك ،   ــرة      ،ينظــك اخنان
 و .1004( نسنت 3لنرللمنث  لنبح د للى )

 . 13ص 221ح  صحلح لنبخنلي، اخنب لن هى، انب اخنات لن هى، -1

 . 112ص2ق2لديني: أيلنن لنشل ت ج -1
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مشْآ .1 ىا   ،و ت  عٍاَ ٌ  ع تط   ٓ عمذٖ ٌ   . 1  ٘د 333ك سوٖ   اتـ  أ ا ٌ 

 . 2 سو ٖ عٕٗ  يص ػ  ٓ ٔ تتٗع ذ   ِتَ تتٌه  يش ش، ولذ  .2

عٍُ صحٍفة   ِتَ عًٍ  .3  . 3 أوسد٘ت ٌ  ختسي   صحٍحة    ت  و ت  ٌ 

 :ِت سوي عٓ   ِتَ  ٌغجتد  -  

  ٌشحٍفة  ٌغجتدٌة. .1

 سعتٌة  اماق. .2

 :ِت ٔمً عٓ   ِتَ أيب جعفش  ٌ تلش  -  
 . 4 تفغري  ٌمشآْ، سو ٖ صٌتد   ٓ  تٕزس .1

 رٌه ٌذسو ت  يعّى ل ً  ٌ شري.  ب  ٌياًٌ ـٍٗ  ٌ ت أِت   ِتَ  ٌشتدق 

 وِالف ُ    ٌ ذوٌٓ. ،٘ز  ؼٍض ِٓ ـٍض ِت وسد عٓ أئّة أً٘  ٌ ٍأل 

 : الصحف املكتوبة يف عهد النيب
ولدذ   ،وارْ  دزٌه  ،عد ُ   تمٍدذ٘ت  أو ،و دب  ٌغدٕة   ْ  ٌشعاي أوممت ٌ  أل 

 ِٕ ت: ،و ب  ٌشحت ة  ٌىش َ   ع ذٖ و عذٖ صحفًت

 . 5 ٘د 15 ٓ ع تدة  ئشتسي  ك  صحٍفة ععذ -1

 . 6 ٘د 35صحٍفة أيب س ـ   ك -2

 . 7 ٘د 59سعتٌة مسش  ٓ جٕذ   ك -3
                                                           

 .3ي: لجنل لننرنةي صلننرنة -2

 .3ل صرل نفسه، ص -1

 . 13لنصحلح: ص -1

 .12لان لننرمي: لنفهكمج، ص -1

 . 1/224لنخكيذي: منن لنخكيذي -1

 .2/1لان  رك: فخح لنبنلي  -2

 . 2/22ل صرل نفسه  -3
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 . 1 ٘د 59 ٌشحٍفة  ٌشتدلة ٌع ذ     ٓ عّشو  ٓ  ٌعت    -4

ولذ أوسد ع ذ  ٌغد َ ٘دتسوْ   ٔشاصدٗ سو ٌدة عدٓ  ٌ شِدزي        ،وؼريمهت  ٌى ري
ـٍغدّ  ِٕدٗ    سعداي      عٓ أيب ٘شٌشة لدتي: ودتْ سجدً ِدٓ  ئشدتس لٍدظ امل      

  ٗ ـمددددددددتي: أعدددددددد عٓ   ـ ددددددددىت رٌدددددددده امل سعدددددددداي       ، اددددددددذٌمل ـٍعج ددددددددٗ وال  فتدددددددد
 . 2 وأوِأ  ٍذٖ امل  خلط ، ٍٍّٕه

ِددٓ و ت ددة  ًتشددشعٍ ًتْ ٕ٘ددتن ِٕعددأوختصددة عٕددذ  جلّ دداس  ،وخٍددً ٌدد عض  ٌ ددتح  
ِفدددتدٖ: ال  عدددٓ سعددداي      ادددذٌمل جدددتء ِدددٓ حدددذٌمل أيب عدددعٍذ  خلدددذسي ٔمددد ً  

ٗ     تى  ددددا .  3   عددددين شددددٍلت عددددا   ٌمددددشآْ ـّددددٓ و ددددب عددددين شددددٍلت عددددا   ٌمددددشآْ ـٍٍّحدددد
وٌعجدددددب ِدددددٓ  ٌددددد عض أْ ٌمددددداي: اْ  اىّدددددة    تٕددددد  ٘دددددً  خل دددددٍة ِدددددٓ أْ  ددددد ٍط          
 ٌاحً حبذٌمل  ٌشعاي   أ ٕتء ٔضوي  ٌى ت ، ـشذس ٘ز   يِدش اتـتدة عٍدى ٘دز      

ْ   أو ودددددتْ  دددد  سٌددددب ِال دددددتً   ، ٌؽددددشك  ٌىددددشمي   ممدددد  ِدددددٓ  ْ  حملأعٍدددددى  ، دددداوي  ٌمددددشآ
وِدددٓ  . 4 ْ ٘دددز   ادددذٌمل لدددذ ٔغدددخ  أحتدٌدددمل أخدددش  ت دددٍ(  ٌى ت دددة    أ حملدددذ   ٌدددشوْ  

ْ عّدداَ  ٌشددحت ة وددتٔا  ِدد  تددذوٌٓ  اددذٌمل،     أخدد ي ِددت تمددذَ ٔغدد يٍ  أْ ٔيّددلٓ    
 حشل ت ـٍّت  عذ.أواال تت وتٔأل عٕذ  خلٍٍفة  يوي  يحتدٌمل  خلّظ ِتئة  ٌيت 

ِدت حدذ   دتخلٍٍف   أيب  ىدش وعّدش أْ      وٕ٘دت ٌداسد تغدتمي ِدٓ حمٕدت  خلداك ـٍدٗ،        
 ٗ ْ ٌدددددأِش  ٌ دددددتا  عدددددذ أْ  عددددد ف   ٌشدددددحت ة وأشدددددتسو  عٍٍدددددٗ     أو ، دددددشق  يوي أحتدٌ ددددد

مث  ،ار   ددددٗ ٌددددأِش  عددددذَ  ٌى ت ددددةو مث أصدددد ( ٌاِددددًت  تٌى ت ددددة، ـيفددددك ٌغدددد خري    شدددد شً 
 . 5 >ِٓ وتْ عٕذٖ شًء ـٍٍّحٗ< :ٌى ب امل  يِشتس

                                                           

 .10صبحي لنصنحل: يه و ل ريذ  يصطهحه، ص -2

 .20يبر لنس و هنل ن: حتملك لننص ص  نشكهن، ص -1

 .1/21لان  نبم: يسنر لمحر  -1

 .20يبر لنس و هنل ن: حتملك لننص ص  نشكهن ص -1

 .21لان يبر لنرب: جنيع لنبلنن لن هى  فضهه، ص -1
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   ٓ ٓ   ، ٌى ت ددة ِددذة ةاٌٍددة   و٘ىددز   مددً  اددذٌمل   ِٕددأ  عدد  ،ـى ددش  ٌاضدد  و ٌٍحدد
 ِٓ ِعتمل  اذٌمل  ٌٕ اي  ٌ شٌؿ. ودخٍأل ٌذ  ٌغٍتعة ٌ  اٖ و ريً 

  َ  و تغددددددعأل سلع ددددددٗ  تغددددددتعتً  ،ٌمدددددداي ع ددددددذ  ٌغدددددد َ ٘ددددددتسوْ: مث  عدددددد فتك   عدددددد 
وتاضددد  ـٍددٗ أو ئدددً   ،وأد  رٌددده أْ ٌعٌددؿ  ٌٕحددا   ،  صِددتْ  ٌذوٌدددة  يِاٌددة   ظددت٘ش ً 
وتى  ددٗ لٍددة  ،ِٕددأ  عددٓ  ٌى ت ددة، اهددت تعٍددٗ صددذوس  ٌددشو ة  وٌتددً  اددذٌمل    ، ٌى ددب

وتى ددددش  ٌف ددددتو    ،وت فددددشب  تددددز ٘ب  ،وت دددداس  ٌفدددد   ،لٍٍٍددددة ِٕدددد ُ   خدددداؾ واشددددفتق  
 . 1 ـىتْ ال  ذ ٌٍٕتط ِٓ و ب    ٌذٌٓ ٌشجعاْ اٌٍ ت ٌ ىاْ هلُ اِتًِت ، ٌذٌٍٕة

ّددش  ددٓ حددضَ ْ عّدش  ددٓ ع ددذ  ٌعضٌدض أرْ ييب  ىددش اّددذ  دٓ ع   أو دذ ٕت  ٌ ددتسٌخ  دد 
ولدذ وسد   ،ـذوْ ِت وتْ  فتٗ   و ت  ٌألِشدتس  ،٘د    تذوٌٓ  اذٌمل121 ك

 ٔتدددشو  ِدددت ودددتْ ِدددٓ حدددذٌمل  < ،و دددت  ِٕدددٗ امل أ٘دددً  تذٌٕدددة ٌدددأِشُ٘   دددذوٌٓ  ادددذٌمل  
 . 2 >ـتو  اٖ ـتا خفأل دسوط  ٌعٍُ ور٘ت   ٌعٍّتء سعاي    

 ٗ مل ٌىدددٓ شدددًء ِٕددد ت صِدددٓ   و ، ٌ شدددتٍٔؿ اذ دددة :  ٌى دددب و 3 وٌعودددذ  ٌؽدددض ه  ماٌددد
 ٘د .121واهت حذث  عذ عٕة   ، ٌشحت ة و ٌ ت ع 

ْ  ٌدددددزٌٓ و  دددددا  ودددددتٔا  ٌى  ددددداْ  ددددداؾ واشدددددفتق  ٕدددددأ  عدددددٓ         عٍدددددى أ و٘دددددز  دٌٍدددددً   
حٍدددددددددمل ٌعدددددددددذ  ٌض٘دددددددددشي    ، ٌغدددددددددٍية  اتوّدددددددددة آٔدددددددددز ن، و   دددددددددذأك  ٌى ت دددددددددة    ٌت ددددددددداس    

اددذٌمل عٍدى أوالدٖ    ًْ  ٍد أ٘دد  أوي ِدٓ و دب   ظدً  ٌغٍتعدة  يِاٌدة  د       124 ك
 . 4 ِت ٍِئ عٍٍ ُ أس   ِتئة حذٌمل

عتِدددة ٘دددا و دددت  أٌفدددٗ    عٍدددُ  ادددذٌملْ أوي ِشدددٕؿ وضددد   أوٌع مدددذ  ٌددد عض: 
                                                           

 .22حتملك لننص ص  نشكهن ص -2

 .2/10يبر لنكمحن لنسل طي: حرليب لنكل ي  -1

 . 2/35 لنء يه و لنرين إ -1

 .5/115لان  رك: هتذيب لنخهذيب  -1
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ـمدددددذ  ددددد  سو ٌدددددتك عدددددٓ أيب ٘شٌدددددشة   و دددددت   تعدددددُ     ،٘دددددد  131مهدددددتَ  دددددٓ ِٕ دددددٗ  ك  
 . 1   ٌشحٍفة  ٌشحٍحة 

 دٓ  ٕ ُ أوي ِٓ و ب  ادذٌمل ِٕد ُ عٍدً    ـمذ جتء ع ،ِتٍِةأِت عٕذ  ٌ ٍعة   
 و  ٕٗ  اغٓ أيب ةتٌب 

وُ٘ أوي ِٓ ستدب  دتي ا   ِدٓ  ٌشدحت ة،      ، 2 
َ  ـمددذ ستدددب أ ددا س ـددد  ِدددامل سعدداي        وأ دددا س ـددد   ، 3 و دددت   ٌغدددٕٓ و يحىددت

ِددتك   أوي خ ـددة عٍددً  
٘ددا أوي ِددٓ   ْ   ِددتَ عٍددً  أو ٌىددً ٌعٍددُ   ، 4 

 ٖ.اوعتس عٍى  جٗ شٍع ٗ وا  ،و ب

تأخري  ٌ ذوٌٓ و ٌغ ب   رٌه ِٕد   خلٍفدتء و ت دة    أِت عٕذ  جلّ اس ـمذ روشٔت 
 ددت  ىددش  دد   ٌٕددتط  عددذ وـددتة     اْ أوسو ٌددة  اددذٌمل ـمددذ وسد عٕددذ  ٌددز٘  ِددت ٔشددٗ:      

   ُ ـماٌدددا   ٍٕٕدددت و ٍدددٕىُ  ،ٔ ٍددٍ ُ ـمدددتي: ـددد   دددذ ا  عدددٓ سعددداي    شددٍلت ـّدددٓ عدددأٌى
 . 5 ـتع حٍا  ح ٌٗ وحشِا  حش ِٗ ،و ت    

ِٓ عّش  ٓ ع ذ  ٌعضٌض    ذ ٌة  تتئدة  ٌ تٍٔدة لدذ أِدش     وٌىتد لّ   جلّ اس اْ ص
ومل تددددضي  ، 6 ٘ددددد 123 ك وأوي ِددددٓ دؤددددٗ   ددددٓ شدددد ت   ٌض٘ددددشي    ،  ددددذوٌٓ  اددددذٌمل 

  دددددشة  ٌ دددددت ع  ِ اسعدددددة عدددددٓ  ٌ دددددذوٌٓ و ٌ شدددددٍٕؿ    ادددددذٌمل حددددد  تمٍددددد  ظدددددً   
  ٌذوٌة  يِاٌة. 

اْ ِدٓ ٘دز    وٌٕ ض ِع ت  ٌ دذوٌٓ، وٌ حدشس  حملدذ     ،مث تٕ ض  ٌذوٌة  ٌع تعٍة
وتاضدد  ِغددتٍٔذ  اددذٌمل وو  ددٗ   وددً صددم ... وتت ددش  ٌى ددب   شدد       ، ٌ ضِددأل
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 25   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمهيد

 ٌفٕدداْ  ٌذٌٍٕددة ا فتددة  تٌيددت    ٌددزي ؼٍددب عٍددى  حملددذ  ، و٘ددا اعددٕتد  ٌشو ٌددة امل     
 . 1 ِعٌؿ  ٌى ت 

ٗ أ ،وجددددددذو   ٌما عددددددذ  ٌدددددديت ٌٍضِا ددددددت    ّددددددً  اددددددذٌمل    أو و٘ددددددً  ،و ةددددددشق ٔمٍدددددد
 وً٘ مثتٍٔة ةشق:، 2 ِعٍاِة عٕذ  ٌعٍّتء

سـددددد   يلغدددددتَ عٕددددددذ  جلّدددددت٘ري، و٘دددددً ٌفددددد   ٌ دددددٍخ عٍددددددى       أ ٌغدددددّتب: و٘دددددً    -1
 تٍٍّزٖ.

  ٌمش ءة عٍى  ٌ ٍخ: لش ءة  ٌيتٌب عٍى شٍخٗ. -2

 وو ت ة.   جتصة: وً٘   رْ  تٌشو ٌة ٌفتًت -3

 تٕتوٌددددة: و٘ددددً عٕددددذ  حملددددذ   أْ ٌٕددددتوي  ٌ ددددٍخ  ٌيتٌددددب و ت ددددت أو صددددحٍفة     -4
 . 3 أو ٘ز  ِٓ ِغّاعتيت ـأسوٖ عين ،حذٌ ً ٌريوٌٗ عٕٗ وأْ ٌماي: ٘ز  ِٓ

ِٓ حذٌ ٗ اتضدش   و شٍلًتأْ ٌى ب  ٌ ٍخ ِغّاعتتٗ أ تىتت ة: وصاسهتت  -5
ْ ٘ددز   خلددط أ  ددش  أْ ٌعددشؾ  ،أو ؼتئددب عٕددٗ  يددٗ أو ٌددأِشٖ وٌشعددٍٗ امل  ٌيتٌددب  

 خط  ٌ ٍخ.

 غدط أٔدا ب   جدتصة و عدض  ٌعٍّدتء ال ٌعدذو ت ِدٓ ةدشق         أ  ع َ: و٘دا   -6
و٘ددً اعدد َ  ٌ ددٍخ ٌٍيتٌددب  ددأْ ٘ددز   اددذٌمل أو ٘ددز   ٌى ددت  ومستعددٗ        ، ٌ حّددً

 عٓ ـ ْ.

 ٌاصددددددٍة:  ددددددتْ ٌاصددددددً  تغددددددتـش أو  تٍددددددأل ٌٍحتضددددددش  عددددددذ ِاتددددددٗ  ددددددأْ ٌت ددددددش        -7
 ِغّاعتتٗ.

8-     ْ خدددددز  ٌعٍدددددُ ِددددددٓ   أوأةٍمدددددداٖ عٍدددددى   ، ٌاجدددددتدة:  صدددددي   أوجدددددذٖ  حملدددددذ ا
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 10 مدخل لدراسة مناهج المحدثينال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ِ  ،ع ّدددذةصدددحٍفة ِدددٓ ؼدددري مسدددتب وال اجدددتصة وال ِٕتوٌدددة، وعٕدددذ  ع ددد ُ ا دددت ؼدددري 
 . 1 ت وجذوٖ    ٌى ت تواهت ً٘ حىتٌة 

    ٗ ـددد  ُ لدددذ تٍمٕدددا   أٔدددٗ لدددذ ودددز       ،ولدددذ أوجدددذو  ِمدددتٌٍظ تعشـدددة  ادددذٌمل ؤاعددد
 ِٓ  عذٖ. ووزٌه عٍى  يئّة  ،عٍى سعاي    

عددددٓ جددددذٖ   ِددددت سو ٖ   ِددددتَ  ٌشددددتدق   ولددددذ وسد عددددٓ أئّددددة أ٘ددددً  ٌ ٍددددأل   
ٔددت لٍ ددٗ، وِددت جددتءوُ  ددتٌؿ  أ  ـلددتي: ِددت جددتءوُ عددين ٌا ـددك و دت       ٌشعداي  

 ٗ  ،: ودددً شدددًء ِدددشدود امل  ٌى دددت  و ٌغدددٕة . ولاٌدددٗ  َخدددش  2 و دددت     ـٍدددُ ألٍددد
 ختصدتً  وجعٍدا  ِدٓ   عدٕتد عٍّدتً    ،  3 ووً حذٌمل ال ٌا ـك و ت     ـ ا صخشؾ

 ٗ لاٌدددٗ: ار  حددددذ  ُ حبددددذٌمل ـأعددددٕذوٖ امل   ـمددددذ وسد عددددٓ أِدددري  تددددعِٕ  عٍددددً   ، ددد
. ٌددددز  لددددتي  ٌٕدددداوي:  4 ـعٍٍددددٗ ْ وددددتْ وددددز ًتاو ،ـٍىددددُ وددددتْ حمددددًت ْ ـدددد ، ٌددددزي حددددذ ىُ

 . 5 >  عٕتد ع    تعِٓ<

وودددددتْ ٌٍحدددددذٌمل   ،امل ِم ددددداي وِدددددشدود  ولغدددددّا   ادددددذٌمل وّدددددت ٘دددددا ِعٍددددداَ أوالً   
و ح جددا   أحتدٌددمل  َحددتد ِددٓ خدد ي  ٌمددشآْ و ٌغدددٕة        ، شدد شةا٘ت   ت ددا تش شددشوةتً  
  ً خمتـدة عٍددى  ٌغدٕة  ٌٕ اٌددة  ٌ دشٌفة ٌىددً     وت ددذدو   تٌ دشو  ودد ري ً  ،و   دتب و ٌٕمد

ال  ددددد ٍط هبدددددت  ٌؽدددددمل ِدددددٓ  يحتدٌدددددمل  تاضددددداعة و  عدددددش ئٍٍٍتك  ٌددددديت تدددددذِش  ٌدددددذٌٓ   
   ع ًِ.

وّددددت تدددد   عٕددددذ  جلّ دددداس ِددددٓ     ،مث أوجددددذ  ٌعٍّددددتء ِمددددتٌٍظ تعشـددددة ٔدددداب  اددددذٌمل    
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 12   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمهيد

ٗ   ،صدحٍ( وضددعٍؿ  ٔددٗ مل ٌمددً اوٌدا   ،مث  شد  ش عٕددذ  ٌ شِددزي  اغدٓ وعددجً  تمسدد
ٓ  ،ـمذ ع مٗ ـٍٗ   ٓ  تدذٌين  ، ٗ أوي ِٓ عًّ  عد عّتٌٗ  ٌا عد  عٕدذٖ      غد ب  وٌىد

 وّت ٘ا ِعشوؾ. ،ـأص (  عُ  اغٓ ِشت يت  تٌ شِزي ،ر عأل ش شتٗ  ٗ

و  أخشٌدددتك  ٌمدددشْ  ٌغدددت    هلجدددشي س جدددأل لتعدددذة جذٌدددذة عٕدددذ  ٌ دددٍعة ٔغددد أل   
٘ددددد  و ٌع ِددددة  اٍددددً  اغددددٓ  ددددٓ     673محددددذ  ددددٓ ِاعددددى  اٍددددً  ك   أال ددددٓ ةددددتووط  

مل س وٌدددددددٗ ِٕدددددددز احٍدددددددمل صددددددٕؿ  ادددددددذٌمل  ددددددتٌٕتش    ،٘دددددددد 726 ك ٌاعددددددؿ  دددددددٓ  تي ددددددش  
 عششمهت امل أس عة أصٕتؾ:

 ٌشحٍ(: و٘ا ِت تشً عٕذٖ امل  تعشاَ  ٕمً   ِتًِ  ٌعدذي عدٓ ِ ٍدٗ     -1
    ٍ   ٌي متك.

 اغدددٓ: و٘دددا ِدددت  تشدددً عدددٕذٖ امل  تعشددداَ   ِدددتًِ ممدددذو  ِدددٓ ؼدددري ٔددد         -2
 عٍى عذ ٌ ٗ.

دخددددددً ِددددددٓ ةشٌمددددددة ِددددددٓ ٔدددددد     تا ددددداق: وٌمددددددتي ٌددددددٗ  ٌمدددددداي أٌ ددددددت و٘ددددددا ِدددددت    -3
 يصحت  عٍى تا ٍمٗ ِ  ـغدتد عمٍذتدٗ اْ ودتْ ِدٓ  ٌ دٍعة أو ِدٓ احدذ   ٌفدشق         

 . 1   ع ٍِة

 ال جت ّ  ـٍٗ  ٌ شو   ٌ   ة  ت مذِة.  ٌ عٍؿ: و٘ا ِت -4

وعددددشك  يخ ددددتس   ،ولددددذ ؼددددتمل  عددددض  ٌعٍّددددتء    ع ّددددتدُ٘ عٍددددى ٘ددددزٖ  ٌمتعددددذة   
ي أحتدٌدددددمل صدددددحٍحة ال  و يحتدٌدددددمل عٍٍ دددددت. وّدددددت ضدددددعؿ ٘دددددز   ٌددددد عض عدددددٓ ل دددددا      

  ْ  دددذد ل دددتي رٌددده  تعدددة ِدددٓ   خ دددتسٌ    تشدددحٍح ُ        تو ،ٌشدددحح ت ٘دددز   تٍدددض 
وِدت شدتوٍ ت. وولد  ِدٓ خد ي رٌده هتتـدأل         ، ٍ  ِت وسد    تاعداعتك  اذٌ ٍدة  

وّددددت  ،... وٌىددددٓ دس عدددة  ٌعٍّددددتء ٌٍحدددذٌمل وضددددحأل  ٌىددد ري ِددددٓ  يِددداس     2 عجٍدددب 
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 11 مدخل لدراسة مناهج المحدثينال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُ مسددددددداٖ عٍدددددددُ  جلدددددددش   أ ختصدددددددًت وّدددددددت أوجدددددددذو  عٍّدددددددتً  ،عدددددددٕش    دس عدددددددة ِٕدددددددت٘ج 
 ددددت ٌم  ددددً سد حذٌ ددددٗ أو ل اٌددددٗ ِددددٓ خدددد ي جشحددددٗ   ،و ٌ عددددذًٌ   وصددددؿ  ٌددددش وي

وتعذٌٍٗ. وأوجذو  ٌٗ ششو    تم ً  ٌشو ٌدة عدٓ  ٌدش وي وأٌفتظدت ختصدة  دتٌشو ة       
 وأوجذو  وزٌه ششوةت   صفتك  ٌش وي وً٘:

   ع َ. -1

  ٌ ٍاغ و ٌ ىٍٍؿ. -2

  ٌعذ ٌة. -3

  ٌ  ط وع ِة  ٌٍؽة. -4

 . 1 سو ٌة  جملٕاْ  تي ك ا تعًت  ٌعمً: ٌعذَ -5

 دد  عٍددُ  ٌذس ٌددة وعٍددُ  ٌشجددتي حغددب  تعتدٌددة        و٘ىددز  أصدد (  الست ددت  و ٍمددتً   
  َتٍة: 

  ٌغٕذ +  ت  =  اذٌمل

 و ٌغٕذ   ً: جمّاب  ٌشو ة وُ٘ سو ة  اذٌمل.

 و ت : ـحا   اذٌمل أو ا ا   اذٌمل وِعٕتٖ.

 ددش رٌدده  ددشوص عٍّددتء  خ شددا     أِددٓ ـىددتْ  ،ٌددز  ال ددذ ِددٓ  الست ددت   دد   ٌعٍّدد    
 ،ِٕدددددد ُ عٍدددددددى عددددددد ًٍ  ت ددددددتي ال  اشدددددددش   دددددددٓ حٕ ددددددً،   دددددددٓ ِعددددددد      ،  عٍددددددُ  ٌشجدددددددتي 

 وؼريُ٘  ٌى ري. ،، و ٌٕجتشًًو ٌ ختسي،  ٌٕغتئً، و ٌياعً، و ٌى 

مل ِشتدس  شٌشٌة ال ذ ِٓ  ٌ حشي او عذ أْ تؽريك ِشتدس  اذٌمل  ٌ فاٌة 
و ددددشس  حملددددذ اْ ِددددٓ  ٌمٍدددداد.   ، ددددذوٌٓ ٌددددذلٍك ِددددٓ ل ددددً  حملددددذ    عددددذ أْ  ددددض  ٌ  
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     َ و شد شةا   ٌ دش ئط    ،ـ  ذ ِٓ وض  ِغتٍٔذ  ادذٌمل وو  دٗ   ودً  د د   عد 
مث  ،مث ِشحٍدددة  تغددددتٍٔذ  ،ـ ددددذأك ِشحٍدددة  جلّددد  أوالً   ،و  ددد ُ  تعٌفدددة   ٘دددز   ٌ دددت       

عة  الِتٍِددة  تٌى دب  يس ع ولت ٍدد  ،ِشحٍدة  ٌشددحت  عٕددذ  جلّ داس   ّتئددة عدٓد أئّددة ت  ٌ دٍد
وِدت ودتْ عٍّد ُ     ، ع دت  عدذ رٌده   ، وِدت ت ُ  ٌى ب  يس عة  تعشوـة عٕذُ٘وِٓ َ  ،  هلذ

ُ ٘دددددز  اال حفتظدددددًت ة  ٌ دددددشٌفة    ٌعتددددٍد عٍدددددى تدددددش ث   عددددد َ  خلتٌدددددذ  ت ّ ددددًد  دددددتٌمشآْ و ٌغددددٕد
ٍ٘ده  < :ولدذ صدذق لداي أِدري  تدعِٕ  عًٍد        ، سمح ُ    وأعىٕ ُ ـغٍ( جٕتتٗد  

  .>و ٌعٍّتء  تلاْ  متء  ٌذ٘ش ،خض ْ  يِا ي

*  *  * 
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 هـ( 171)ت  (1)نس أمالك بن 
 

صووجب ثووٓ  أٔووظ ثووٓ ِبٌووه ثووٓ أي دووبِشذ  ٕغووت    ر      أأثووع دجووذ ال ِبٌووه ثووٓ    
خ    ذصد ووخ دووع ذ مأِوٗو اٌةبٌنووخ ثٕووذ  وووش ه ا      ِووٓو اذل.ووشح  ثووذأ  ؽٍووت اٌةٍووُو     49مٌووذ عوٕو

ُ ثووٓو  وووتبة اٌض٘وووش   د     لجووًو دٍووو  زلّوووذ   أف ذصووو  ًا مسثنةوووخ ثووٓو أي   ٘وووو   421ثووٓو ِغووٍو
 خز اٌةٍُ أ عًب دٓ اإلِبَ جةفش اٌصبدقأم ذ٘و 491دجذ اٌشمحٓ  د 

(6). 

م بع صنذ ِبٌه ثةذ أْ ؼٍت ِٕٗ أثع جةفش ادلٕصوعس اٌةجبعوأ أْ  فٌو       
 ٗ ذ ماحوووذًا ملوووذ لوووبي ٌوووٗ عٔوووزانب اجةوووً أثوووب دجوووذ ال ٘وووزا اٌةٍوووُ دٍّوووبً        ذاحلوووذ ت وزبثووو

رفشلووعا   اٌووجأد فووأفيف وووًأ       ِبٌووه ثمعٌووٗب  ْ أصوووبة سعووعي ال     فأجبثووٗ
 ِصشٖ مبب سعٖ    مِٓ مث  شع ثزأٌن  اٌىزبة 

 سبب تسميته باملوطأ:
ٔووووٗ دلووووب وزجووووٗ أ٘ووووع  -وّووووب دووووش  دٕووووذ اٌةٍّووووب   -وووووبْ عووووجت رغووووّنزٗ  ووووزا ا عووووُ  
ٗ فدشظٗ دٍ  ثةط  نعخٗ فعاؼو   ِوبً ٔوٗ ِىوت   رأٌنفوٗ أسثةو  دب      بم موبي  ذٖ دٍنو

     ٗ ْ ادلٕصوووووعس حوووووشت دٍووووو  أْ  وووووزُ ٌوووووٗ       ذ ٕمووووووٗ م تزثوووووٗ  م٘وووووزا اٌموووووعي ِجوووووبٌ  فنووووو
رةزّوذٖ اٌذمٌوخ اٌةجبعونخذ ملوذ ثوبٌ  اٌةٍّوب  فنوٗ حويف لنوً           ٌن.ةٍٗ ِشجةوبً  ذاٌىزبة

   9 لشة    اٌمشعْأٔٗ لبي حبمٗب ِب مظع دٍ  ا سض وزبة ٘ع أدٓ اٌشبفةأ 
                                                           

صــ  و   داٍــ  نــن يمــٍ  بأأ، 4/135، بنــل كانــوف  ت ٍـوي ب  ٍــوف  198تشمجتـ:  بنــل بمي ــذه بمي  ش ــ    -1
 . 1/676، بميزهيب  بميمرب 11/5دجش  هتزٌب بميت زٌب ، بنل 6/616تميٍوء بأ

 ، حممذ  بذ بميبوقً  مقذم  كتوب بملنطأ .3/686 ٍوف بنل كانوف  ت ٍوي بأ -6
 . 66ث بحلثٍث ص بنل كثري  بميبو -3
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م غومػ   ذخب ووً عوٕ  مووبْ  ٕرش٘و   ذوّنخ احلذ ت فنٗ وبٔذ دشوشح ع   حوذ ت  
 ذ  حووذ  ًب4221 ووش   حوويف مصووً  ٌنٕووب مفووك  حصووبرنبد أي ثىووش ا    ذثةعووًب ِٕووتب

    حذ  ًب4319م  ٔغخخ اٌٍن أ  حيىي ثٓ حيىي   

 أهمية كتاب املوطأ:
مخبصووخ   ذدٍوو  اٌصووونو    ذ وزووبة ادلعؼووأ دلبٌووه دٕووذ ثةووط اٌةٍّووب  ِمووذِبً      د وو

 دٕذ أً٘ ادل شة 

 ذخلّغووووخ ادلةشمفووووخ دٕووووذ ا ّتووووعس ثةووووذ ا صووووعي ا ذ دٕووووذ ثةعووووتُ عبدعووووبً مد وووو
مِغٍُذ ماٌغ.غزبينذ ماٌزشِز ذ مإٌغبرأ  موبْ ٘زا سأ   ذم٘أب اٌجخبس 

اٌز.ش وذ   ٘و    وزبثوٗ   595ثٓ سص ٓ اٌغشلغؽأ  د محذ أوً ِٓ أي احلغٓ 
٘ووو     111ماثووٓ ا  وو  أثووع اٌغووةبداد ا ووضس   د   ذ   ا ّووع ثوو  اٌصوووب 

٘ووووو  ٌنمووووذَ   512ثووووٓ ؼووووب٘ش ادلمذعووووأ  د       أْ جووووب  زلّووووذ    4  ا صووووعي وزبثووووٗ 
معوبس اٌةٍّوب  دٍو  ِٕعاٌوٗ حلوذ        مجيةٍٗ عبدعوبً  ذعٕٓ اثٓ ِبجخ دٍ  ِعؼأ ِبٌه

ماٌغوووجت  ْ أحبد ووووت ِبٌوووه ادلعجووووعدح      ذوّوووب ٘وووع ِةووووشم  دٕوووذ ا ّتووووعس    ذاآلْ
  ادلعؼأ ِعجعدح   اٌصونو 

ميىووٓ  مِووٓ ٘ووزا ا عووزذسان ثنٕووب ِٕووتن ِبٌووه ٌىعٔووٗ  ةزوو  ا صووً ا مي اٌووز      
وّووووووب ٘ووووووع  ذْ دووووووذ وزووووووبة اٌصووووووونب ٌٍجخووووووبس  ا صووووووً اٌ ووووووبين أثةووووووذ  ذاٌشجووووووعع  ٌنووووووٗ

مفووك دساعووخ ِٕووتن ِبٌووه   وزبثووٗ    فىووبْ ِوٓ ا   2 ِةوشم  دٕووذ أي ثىووش ثووٓ دووشي 
م    ثذا وووووووخ اٌشوووووووشمع دّوووووووع اٌصوووووووٕبدخ احلذ  نوووووووخ  ٌوووووووٗ اٌنوووووووذ ا  ذادلعؼوووووووأ اٌوووووووز  وبٔووووووو

 ّب  ِٓ ثةذٖ ممبٕت.نٗ جذ ذح عبس دٍنتب اٌةٍ ذماٌفمتنخ   وزبة ماحذ
                                                           

 .1/196صنل جومع بأ -1

 .676ص، ضنبء  اى بميس   بحملمذٌ أنن سٌ:  أحممند  -6
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 منهجه يف املوطأ:

   بمحغت ِب أمسدٖ اٌةٍّب  ذارعوذ ِٕت.نخ ِبٌه   وزبثٗ ادلعؼأ دٍ  ِب  أيت

 حووويف ووووبْ رووووش اٌشجوووً   ادلعؼوووأ حىّوووبً  ذٌزوووضَ ثوووزوش اٌ موووبد ِوووٓ اٌشجوووبي ا  4
   دجووذ اٌىووش   ذدٍنووٗ ثووبٌزع نك  لووبي اثووٓ ِةوو ب وووً ِووٓ سمث دووٓ ِبٌووه فتووع  مووخ  

 ِنخ أأثب 

ممينووووووض ثوووووو  اٌصووووووبص ماٌووووووعسع احلووووووبف  ماٌصووووووبص اٌووووووعسع  وووووو     ذموووووووبْ  ٕزمووووووأ سجبٌوووووٗو
عووبٔنذ اٌشاعووخخ  فمووذ لووبي ٌٍش وونذ دٕووذِب عووأٌٗب     ٔووشث        موووبْ  ةزووذ ثب   ذاحلووبف 

ملووووذ ذ  4 ٌووووك سجبذلّووووب أم   ذ؟ فمووووبيب    ىعٔووووب ثجٍووووذ   ٌةٍووووأ ماثوووٓو دجووووبط   وزبثووووه روووووشاً 
   2 عؼأ أحبد ت دٕتّب  ففأ ادل م ذو  ًا ساد روشًاأدافع دٕٗ اٌضسلبين ثمعٌٗب فىأٔٗ 

ففوووأ اٌىزوووبة  ذٌزوووضَ ِبٌوووه ثوووزوش احلوووذ ت اٌصوووونب مفوووك ِز٘جوووٗ ماجزوووتبدٖ   ا  2
خ اٌووووووح محٍوووووووذ أدٍووووووو   ووووووشمغ اٌصووووووووخ    مدخٍووووووذ   وووووووًو اٌغوووووووٕخ   ذا حبد ووووووت ادلزصووووووٍو

ثووووًو ٘ووووووأ   ذحبد وووووت    زصووووًو عوووووٕذ٘ب   أمفنوووووٗ   ذم٘وووووأ عوووووذ ِبروووووخ حوووووذ ت     ذاٌصوووووونوخ 
 ْ أثوووووب  أم ذأم  ْ دّوووووش ذووووووأْ  موووووعي فنتوووووبب ثٍ ووووو   ْ دّوووووش    ذعوووووأدم ِشأ ذثأ وووووبد

م وووبْ  ووزوش اٌغووٕذ حوويف أ ذ  ِوٓو روووش ثأ ووٗ دٕووٗ ٘ش وشح لووبي    م  فوًو روووش اٌغووٕذ  
مووووووبْ  ذم٘وووووع احلوووووذ ت ادلشعووووًو ذ  اٌوووووٕ     اٌزوووووبثةأ سفوووووع احلوووووذ ت  را مصووووًو  

ٌمش ب ِٓ دصوش إٌجوعحذ مٌزّنوض     ذِز٘ت ِبٌه رصونب ٘زٖ اٌجأ بد مادلشاعأد
عوأد دٍو    ب     مجٍوعا ٘وزٖ اٌجأ وبد مادلش   مٌىٓ اٌةٍّو    9 خِبٔخ ماٌةذاٌسماهتب ثب 

ٔووٗ  أ دوٓو ِبٌووه  ِٕووتب ِووب     اٌزّتنووذ  ؼألتووبذ ملووذ روووش ثةعووتب اثوٓو دجووذ اٌوو    وزبثووٗ         
لوووبيب ِوووٓو   جيوووذ  ووووعث     ْ سعووووعي ال أٔصوووبس   ثٍ وووٗ دووٓو جووووبثش ثووٓو دجووووذ ال ا    
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ٗ  ْ ووووووبْ اٌ وووووعة لصوووووشاً  إثوووووٗذ فووووو  فٍنصووووًو    وووووعة ماحوووووذ ٍِزوفوووووبً    ٘وووووزا     4 فٍنزوووووعصس ثووووو
دٕوووذ  ملووذ سم  ِزصووأً   ذفأعووومػ اٌغووٕذ ثنٕووٗ مثوو  جوووبثش    ذاحلووذ ت سماٖ ِبٌووه ثأ ووبً   

  ملووووووذ ثٍوووووو  دووووووذد اٌجأ ووووووبد مادلشاعووووووأد     2 خشجووووووٗ اٌجخووووووبس أ وووووو ٖ  ماحلووووووذ ت 
 مجةً ذلب دعاظذ  ذذ دافع دٕتب اٌغنعؼأِبرز  ما ٕ  مدشش ٓ حذ  ًب

عووعا  وبٔووذ   ذ ٕ   اٌوو حبد ووت ادلشفعدووخ     مزصووش وزووبة ادلعؼووأ دٍوو  ا      9
بع ثوًو احزووعث دٍوو  اآل ووبس ادلشفعدووخ دٍوو  اٌصوووبثخ ماٌزووبثة  مارجوو    ذم ِٕمؽةووخأ ذخِزصوٍو

ّبرخ م أ وووووخ دشوووووشذ مألوووووعاي اٌزوووووبثة  ِبرزوووووبْ م غوووووخ   اٌزوووووبثة ذ فجٍ وووووذ ادلعلعفوووووبد عوووووز 
   ادلعؼأ دٕذ ِبٌه    ِمصعدًا موبٔذ ألعاي اٌزبثة  مأً٘ ادلذ ٕخ ٘ذفًب ذممثبٔعْ

 ذمٔووشاٖ  غووزٕجػ م فووشع    ذضج ثوو  احلووذ ت مفمووٗ احلووذ ت   ْ وزووبة ِبٌووه ميوو     1
ثووو  وزوووت   ادلعؼوووأ   ثنئوووخ اٌغوووٕخ ماحلوووذ تذ م٘وووزٖ ِنوووضح  ٕفوووشد  وووب    م ٕموووً اٌموووبس  
 ر  ْ وزوووووت اٌغوووووٕخ ا خوووووشث رزعوووووّٓ رلّعدوووووبد ِوووووٓ إٌصوووووعت        ذاٌغوووووٕخ ا خوووووشث 

  ْ  ذدٍووو  ٘وووزٖ اٌةألوووبد   ادلعؼوووأ ثنّٕوووب حيوووبف    ذاحلذ  وووخ اةوووشدح ِوووٓ اٌضِوووبْ مادلىوووب
 فنم  دٍ  د  هتب  ذ  ِةب شخ اٌغٕخ إٌجع خ ت اٌةٍُ م ٕمً ؼبٌ

فأ  شاثخ دٕذُ٘ ثأْ  ىوعْ اٌ ٕوب     ذ٘ع أمي وزبة ِٕت.أ  ادلعؼأ وزبة   5
حوعر   وش    دبسظوخ ا   حيف لبي دٕٗ اٌمبظأ اثٓ اٌةوشي   ِمذِوخ    ذًادٍنٗ وج 

صوً اٌ ووبين    ٘ووع ا  –اٌجخوبس    –ْ وزوبة ا ةفووأ  أدٍّووعا اب  9 صوونب اٌجخوبس   
 مي ماٌٍجبة ٘ع ا   ادلعؼأ م ذجبة٘زا اٌ

خجووووووبس أ  حشصووووووٗ دٍوووووو    عووووووبس دٍوووووو  ِٕت.نووووووخ خبصووووووخ   اٌزجع ووووووت ِعووووووبفبً    1
  1ثعاة اٌفمٗأدٍ   ٗمسرج ذحبد ت ادلٕمعٌخا 
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مووووبْ جيّوووع فنوووٗ ادلغوووبرً ادلزفشلوووخ   ذأمي ِوووٓ اثزىوووش   اٌزوووأٌن  ثوووبة ا وووبِع   2
 محنع رٌه  ذخأق معداة اٌغٍعنظّٕتب أحبد ت   اٌغٕٓ ما 

مثٍووو   ذمأزوووت  ثىزوووبة ا وووبِع  ذ  ِٕوووتن وزبثوووٗ ثىزوووبة اٌصوووأح  ثوووذأ ِبٌوووه  3
ِووٓ اٌفمتووب  دٍوو  ؼش ووك رجع ووت ِبٌووه      ملووذ عووبس ووو    ذ  وزبثووًب92دووذد اٌىزووت  

مروووش ا ثووعاة  م٘ووزٖ ادلٕت.نووخ عووبدذد     ذخووزأ   غوو    اٌزشرنووت  اِووع   ادلعؼووأ 
 حبد ت اٌح ٘أ ِعاسد ا جزتبد ما عزٕجبغ اٌفمتب    اٌعلع  دٍ  ا 

ملوذ  موع    ذٗرو   ؼوشق ِزةوذدح دوٓ سما     ادلعؼوأ  مبب  موع  عوٕبد احلوذ ت      س  4
   4 ثعاة ِزةذدح ثبخزأ  ادلةبين اٌح ا زًّ دٍنتبأ    عًبأاحلذ ت 

*  *  * 
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 منهج البخاري يف كتابه الصحيح

 

إاى هبان اا البخااريٌ   أ ،ووَا البخاريٌ  ىاى زل ان إااع ل رهُامل إاع ادلباذ  إااع إ        
حان  أنااا   آوه  ه  ،ىا 205إحنأ  رهو للحنَث الش َف سنة ا ،(1)ىا(256)ت 

وحفق هاع اإاع ادلباري  وو،ُان، وحوا  لاىا البخاريٌ لناو  لاف هاع            ،هش  سنة
 .(2)نو فريله ر لـل  احلنَثلو ،هننمر ،رن حرجًر ةمحن يف مكأمو واخُو أ

 ثناء العلماء عليه:
لاارا  ،(3)للولاا  وأ،ث ناار ؿلبااًر ،لاارا الاانيامٍ  زل اان إااع ل رهُاامل أهل ناار وأف هناار 

، لااارا زل ااان إاااع  (4)رهُااامل أهلااا  ماااع قخااامل الوااا ا     لاإاااى حااارز الااا انٌ  زل ااان إاااع    
وموال    ،ىا(264إرل ٌ ) ةإى نيهأيإوة  أىا(  حفرف الننُر  252إشري نُناي )ت 
 ،ىاااا(255وهباان اا إااع هباان الاا محع الاانيامٍ إواا  لنن )       ،ىااا( 261يف نُواارإىي )ت 

 .(5)وزل ن إع ل رهُمل البخريٌ إبخريي

ٌ  ىااى لماارل أىاامل احلاانَث إاا  خاا     ولاارا هنااو أإااى هباان اا احلاار،  النُواارإىي  
 .(6)إني أئ ة الن مل
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 :بدء طلبه احلديث
ىل حل اااارت الولاااا    لمث إاااانأ خيحلااااف    ،ىااااا 205،اااارن أوا  رهااااو للحاااانَث ساااانة     

منااااهر مكااااة  ،ويحاااامل البخااااريٌ وبااااىا يف الااااب ق لـلاااا  الولاااا   ،ورلاااارلت الححاااانَث
ة وىاا ات  واسااؾ والبظاا   والكىفاا    والاا ٌ وإبااناق و   خوادلنَنااة والشاارل ومظاا  وإلاا    

ولإاااا اىُ  إااااع ادلناااااي  ،ىااااا(213فواااا ن هباااان اا إااااع َ َاااان ادل اااا   )ت   ،(1)ونُواااارإىي
ولساحر  إاع ياىىَاو     ،ىاا( 212وزل ن إاع َىساف الب َارت )ت    ،ىا(236اخل امٍ )

وغذى  مع أ،رإ  األئ ة. ولن  ،  لو ألاف   ،ىا(241محن إع حنبمل )أو ،ىا(238)
 .(3)هلً ؿب رت مختولن يج  شُىخو الاىيب يف الوذ  ،(2)شُخ

 :تالميذه
و ن  ،َظو  حظ  ج مُا البخريٌ الاٌ يحمل لىل إ ق اإلس ل وأمظريه

 .(4)ولن ،رن حيؼ  رللوو أ،ث  مع هش َع ألفًر ،منو خ ئق ال حيظ ون

ومااااااااع أشااااااااه  ج مُاااااااااه  اإلماااااااارل زل اااااااان إااااااااع هُوااااااااً الح ماااااااااٌ طاااااااارح  الواااااااانع    
إع هبن اا إاع سالُ رن    وزل ن ،ىا(293وطرحل إع زل ن ج ي  )ت ،ىا(297)ت

 وغذى . ،ىا(311واإلمرل أإى إك  إع خ دية )ت ،ىا(297مـبق )ت

 :مصنفاته
 ىاا س ق إبوغ مظنفرت البخريٌ 

 .األقب ادلف ق .1

 .الحريَخ الكبذ .2
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 .الحريَخ األوسؾ .3

 .الحريَخ الظبذ .4

 .اجلرمن الظحُح .5

 .اجلرمن الكبذ .6

 .الؼوفرء .7

 .الولمل .8

 .الكىن .9

 .ادلبوىؽ .10

 حلف. وغذىر مع ادلظنفرت.ادلؤجلف وادلخ .11

  :اجلامع الصحيح

 :سثة ذصُُفّ
 ىا( ف را  لى مجوح  ،حرإًر238  ،نر هنن لسحر  إع ياىىَو )ت(1)لرا البخريٌ

فأخاات يف مجان    ،فىلان  لايف يف للايب     لارا  ، لظحُح سنة يسىا اا سلحظ ًا
 اجلرمن الظحُح.

األطاح  <  - ىاا( 507) إاع ؿارى  احلارفق   ، ار َ اىا أإاى الفؼامل      -ولن ز الحظنُف 
ولاااان  ،(2)واإااااع حقاااا  َ ااااىا ال جنااااريف إااااني ال ااااىلني    ،مبكااااة  ولُاااامل ي>،نااااو طاااانفو إبخااااري أ

وساااااننو   ااااره طااااارحبو )اجلاااارمن ادلوااااانن الظااااحُح ادلخحظااااا  يف أمااااىي يساااااىا اا    
 ،وأَرمااو(. ومنااو َواا   غاا ع البخااريٌ يف ىاااا الكحاارب ومنهقااو وشاا ؿو ومىػااىهو     

  فهى ل ًا
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 ل  غذ م حظ  هلً أإىاب الف و.،حرب جرمن ألإىاب الو .1

فهااٍ غااذ   ،مواانن طااحُح، مشااح ؽ فُااو الظااحة يف أساارنُنه قون ادلول اارت     .2
 قاخلة يف ش ؽ الظحُح.

ت فُاو ماع احلانَث غاذ الظاحُح حوا  لىلاو          لن سلحظا ، فا  َلا ل    .3 مار  <  مار لُا
 . (1)>وج ،ث مع الظحُح ،ٍ ال َـىا الكحرب ،أقخلث يف ىاا الكحرب لال مر طح

، وهااا ع البخاااريٌ ىااااا الحظااانُف هلاااً    جظااانُفو ساااحة هشااا  هرمااارً   و،رناااث مااان  
ىاا(  322أئ ة ىاا الشأن حفرف احلنَث وأؿبرء هللاو، لارا أإاى جوفا  الو ُلاٍ )ت     
وال اىا   ٍ،شهنوا أىمل الوظا  لاو إااليف لال يف أيإواة أحرقَاث حوا  لاىا الو ُلا        

 .(2)وىٍ طحُحة ،فُهر لىا البخريٌ

 :أتىاب كراب انثخاسٌ
ولكااااامل إاااااارب   ،، اااااار ىاااااى واػااااااح وموااااا و  أحرقَاااااث مبىإااااااو   للقااااارمن الظاااااحُح   

 ،اااا  ماااار جؼاااا نحو أحرقَااااث الباااارب مااااع موااااىن        ، وَ ظاااان إاااارلح اج  األإااااىاب   جاااا اج 
ولااان جكاااىن إواااغ   (،البخاااريٌ) جلااايف الح مجاااة الاااا إاااىب ذلااار ادلظااانف  َنااانيت  اااث 

 .(3)و،ثذ منهر جلٍ كرى  ،الح اج  قلُ ة  فً هلً ،ثذ مع أىمل الول 

ولمناااار َلُهاااار آَاااارت  ،لااااُت فُهاااار حاااانَث لاااان َحاااا ج  أإىاإااااًر – البخااااريٌ –نااااو أ، اااار 
 ، ر سن ي يف قياسة منهقو. ،أو غذ  ليف ،ل آنُة

و،ااارن  ،واهاااحىن عااار هنرَاااة فرئ اااة   ،،ااابذًا وأوىل البخاااريٌ )أإاااىاب( ،حرإاااو اىح رمااارً  
 .(4)َظلٍ لكمل ج مجة ي،وحني ، ر  ، وا
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 :يُهط انثخاسٌ
 األؼادَس ادلكشسج: -أ 

مث َااااىيقه يف مىػاااان آخااااا ، وىاااااا مااااار     ،حلاااانَث يف مىػااااان لاااان َااااىيق البخاااااريٌ ا  
ىااا الحكا اي الااٌ َو ان للُاو ال خيلاىا       ، واشحه  إو البخريٌ يف  ،  أحرقَاث ،حرإاو  

ولكاع ،ارن لاو ماع انح انه يف ىااا        ،، ار َا ي الابوغ    ة،سانرقَ لو أ ةمع فرئان  حنَثُا  
 ادلىػن.

 األؼادَس ادلقطعح: -ب 

ن ج ـُان احلانَث ماع غاذ جنظاُض      َ ي البخاريٌ جاىان ال واَاة إاردلوىن، وجاىا     
 وسب   ليف أم ان  ،هلً اخحظريه

يب   نااااو لاااارا  أناااار هنااااو   ف اااان إُّ ،لن البخااااريٌ طاااانف ،حرإااااو يف ؿااااىا يحلحااااو     .1
حااااااانَث  وحاااااااو إرلشااااااارل و،حبحاااااااو مبظااااااا ، ويب حااااااانَث  وحاااااااو إرلبظااااااا   فكحبحاااااااو        

 مبظ ... وىاا مع ادلؤاخاات هلُو هنن الول رء.

 ـن ادلنت الىاحن ن َُأرقَثو، فرححرت ن البخريٌ اسحنبؾ ف و ،حرإو مع أحل .2
ل ا اشاح مل هلااً هاان  أحكاارل لُااىيق ،اامل لـوااة منااو يف الباارب الاااٌ َوااحنا إااو هلااً    

ألنااااااو لااااااى ساااااارلو يف ادلىاػاااااان ،لااااااهر إ محااااااو لـاااااارا   ، لااااايف احلكاااااا  الاااااااٌ اسااااااحنبؾ منااااااو 
 .(1)الكحرب

 األؼادَس ادلُرقذج: -ض 

ٌ  انح اان ،اااثذ مااع األئ اااة واألاانيني إواااغ األحرقَااث الاااىايق  يف     وماااع  ،البخااري
و ،ااا  اإلمجااارم  ،وغذىااا  ،ىاااا(748والااااىيب )ت ،ىاااا(385)ت الااانايلـي  ىاااؤالء

هلً طاحة األحرقَاث الاىايق  يف البخاريٌ أإاى ه ا  إاع الظا مل طارح  ادل نماة           
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ولاااان انح اااان إوااااغ احلفاااارف واألاااانيني الكااااثذ مااااع أحرقَااااث       ،ىااااا(643الشااااهذ  )ت
أحرقَاااث انفااا ق البخاااريٌ مناااهر     ف ااان انح ااانوا مناااهر مرئاااة وهشااا         ،البخاااريٌ وموااال  

ولااانل اإاااع حقااا  الووااا  ل  ااا َا ىااااا الن ااان يف زلرولاااة        ،إث رنُاااة وسااابوني حااانَثرً  
لُوااث هللااهر ،لااهر لرقحااة، إاامل أ،ث ىاار اجلااىاب غااذ     <للاانفرم هااع البخااريٌ إ ىلااو    

ولاان ػااوف احلفاارف مااع يجاارا       ،(1)>والُوااذ منااو يف اجلااىاب هنااو جووااف      ،زلح اامل
 منه  ل ؿ م يف حُنو. سنا،  إوؼًر ،(2)البخريٌ حنى مثرنني يجً 

 :ادلعهقاخ عُذ انثخاسٌ )األؼادَس ادلعهقح( -د 

ولاااى لىل  ،الحولُاااق يف االطاااـ مل ىاااى مااار حاااا  ماااع مبحااانأ لسااانرقه واحااان فاااأ،ث       
، اااااار إُناااااار يف ج وااااااُ  احلاااااانَث     ،وحكاااااا  الحولُااااااق ىااااااى الحؼااااااوُف    ،(3)آخاااااا  اإلساااااانرق 

رن منااو يف طااُبة . ولاارلىا  ماار ،اا(ادلاانخمل لولااىل احلاانَث)الؼااوُف هناان قياسااحو يف 
ومااار  ،) ،ااا  فاا ن( فهاااى حكاا  إظاااححو هااع ادلؼااار  للُااو    اجلاا ل ،ااا )لااارا( و)فواامل( و   
)حكااٍ( )َاا، ( و)حيكاً( و)َ اارا( و)يوٌ( و) ،ا ( و   لاُت فُاو جاا ل ،اا )َاا وي( و   

 .(4)هع ف ن ،اا لُت فُو حك  إظححو هع ادلؼر  للُو

ن مثااامل ىاااااه  أل<  اجملااا ول عااار  لااارا اإاااع الظااا مل هناااان لاااىا الناااىوٌ يف جولُاااق غااااذ       
ل ا ج اااااا ي حكاااااا   <  َؼااااااًرأ، ولاااااارا (5)>َؼااااااًرأالوبااااااريات جوااااااحو مل يف احلاااااانَث الؼااااااوُف  

 .>الحورلُق ادلا،ىي  ف ىا البخريٌ مر أقخلث يف ،حرت لال مر طح... حيحرت لىل ولفة

نااااو الحااا ل فُااااو  أوَااانافن اإاااع حقاااا  هاااع البخاااريٌ إواااان  مىالااان منااااهر لىلاااو  ج ااا ي        
وىاى مواحفرق    ،، ىااا أطامل مىػاىهو   ال طاحُحرً لَىيق فُو حانَثر   نو الأو ،الظحة
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. وماااا    (1)مااااع جواااا ُحو لَااااره إرجلاااارمن ادلواااانن مااااع حاااانَث يسااااىا اا وسااااننو وأَرمااااو        
منااااار لو ،وال ماااااع مىػاااااىهو ،ن ىااااااه الحولُ ااااارت لُواااااث ماااااع أطااااامل الكحااااارب ل  َ اااااىا

 . (2) ، ت اسحشهرقًا

غااااذ اجملاااا ول عاااار   ن الحولُ اااارتإومه اااار َكااااع قفاااارم اإااااع حقاااا  هااااع البخااااريٌ فاااا    
هااانوا   ولااان  ،فهاااٍ  ااا ت ماااع هناااىان الظاااحة      ،لـواااٍ اخلااا وت ماااع  اااث الظاااحُح     

 .يإوىن حنَثًرأرئة وواحن وجولُ رت البخريٌ ألف وي مث

، ، ىلاااو )َاااا، ( أو )َااا وي(  ،فرل واَاااة يف الحولُ ااارت جكاااىن إظاااُبة الح ااا َغ  
ٍ و فهاااااى مااااابي لل قهاااااىا، أو )ن ااااامل(   إظاااااُبة ن لجُااااارن الااااا اوٌ  لو ،) ،ااااا ( إردلرػااااا

لح مث يف ،حرت أال الن   فكُف َ بمل لىلو ،اجملهىا قلُمل هلً ػوف مر َ وَو
  ؟! ،  لال الظحُحأ

ن جواارلُق أه فااث  ه فااث ىاااا  الحُااث َ ااىا   ،ولااىا الظاانورل جاانَ  إرلااا،  
وال  ،وال احلوااااع ،البخااااريٌ ال َااااح  احلكاااا  هلااااً ادلاااا وٌ منااااهر إشااااٍء مااااع الظااااحة  

وادلولاااق يف طاااحُح    ،(3)هل اااو  ع حااارا مااار لال إوااان الكشاااف والفحاااض هااا    ،الؼاااوف
والااااٌ خااا ت مناااهر  ،طاااىا محىناااوأ( حااانَث خااا ت أ،ثااا ه يف 1341البخاااريٌ إلااا  )

 ( حنَث.160)

 دساض عُذ انثخاسٌ اإل -ِ 

وػاااا نحو  ، ا اقخلحااااو فُااااولقيجااااث الشااااٍء أادلاااانيت يف اللبااااة  اساااا  مفوااااىا مااااع  
 .(4)َره. وهنن اإع منلىي  لف الشٍء يف الشٍءل
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سااانرقه أو محناااو هلاااً   لفهاااى الااااٌ اؿلااان يف    ،ت يف االطاااـ ملمااار احلااانَث ادلاااني  أ
 ىل لو ني لوىى َ و   ،(1)نَرق  لُوث منو

 .قيات الوننل - أ

 .قيات ادلنتل - ب

نو مع ،ا ل يساىا   لهلً وجو َىى   قيات يف ادلنت ىى قيت ال اوٌ ، مًرواإل
 .(منخمل لنياسة هلىل احلنَث)ولن إُنر  ليف يف ،حرإنر ،  اا

طااااامل الوااااانن  أىاااااى لاااااُت ماااااع   أو ل ااااا  ياٍوػااااارفة ياوٌ لىاااااى قيات الوااااانن لو
 .طً أ

ى َاااا   لاااارا   تلقيات اوا ماااانت  هااااع شااااوبة هااااع زل اااان إااااع نَاااارق هااااع  ليف  مثاااارا
 ه رب مع النري.وَمل لأل  لرا إر ال رس  ان إسببىا الىػىء فأ

 سببىا الىػىء ، ل ات ى َ  .أن لو

 ونا لالظا مل لارا  واهلا     قيات يف احلنَث هنن الول ارء ىاى  هاع ات    وحك  اإل
  .(2)قيات ادلا،ىيال جيىن جو ن شٍء مع اإل

 ٍ ن لىااامل احلااانَث والف اااو. و   أمجااارم  إلوااارمو حااا ال إ  أقيات إ  اإل(3)ولااارا الواااُىؿ
، ومبار  ةحرقَاث ادلولىلا  نىام األأحرقَث ادلنيجة ىٍ نىم مع ن األلال ىا احلق ىى 

لُ ة مااع الولاامل  حرقَااث الظااحُحة الواا ن البخااريٌ لاان لظاان حواا  لىلااو مجاان األ   أ
قيات يف طااااااااحُح ويف احل ُ ااااااااة لاااااااان ،ثاااااااا  األ  ،جنرسااااااااهرأنىاههاااااااار وأهلااااااااً اخااااااااح    
 نىاهو.أالبخريٌ إكمل 
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نااااو ،اااارن َفواااا     لو ،قيات، وال ىاااا ٌ محااااه  إاااارإل   خاااا ت هااااع ال ىاااا ٌ ،ااااثذاً    أولاااان  
ل انااو َ ااىا  أفكاارن إوااغ   ،قا  الحفوااذ يف احلاانَث أساا ؾ أويمباار  ،حرقَااث ،ااثذاً األ

ويواَرت البخريٌ هع ال ى ٌ يف سلرطا ة   ،(1)ل النيبلو  افظمل ، ميف هع ، 
وهااااااانل الاااااااحكل  مواااااااو حااااااا     ،ويف غؼااااااابهر ،ت إكااااااا  يف فااااااان  أهلاااااااً  ال ىااااااا اء 
ومل جكل ااااااو... فهق جااااااو  ،غؼاااااابث وىقاااااا ت<منااااااهر ال واَاااااارت الااااااا فُهاااااار   جىفُااااااث،
 .(2)>ومل جكل و ح  مرجث ،فرؿ ة

 :ادلعُعُاخ عُذ انثخاسٌ -و 

نااااو أ ا هاااا   إلمرمُااااة إااااردلونوع م، واشااااح ؽ اإلاحلكاااا  يف ادلونوناااارت ىااااى االن ـاااار 
إرلل ااااااااارء دلااااااااع مل َوااااااااا     خبااااااااري والححااااااااانَث إـ َ ااااااااة الوااااااااا رم مظااااااااحىإرً   إـ َااااااااق اإل 
 إرلحنلُت. 

ال ل ة،خاااااا إرل واَاااااة ادلونونااااا  ن البخاااااريٌ لااااان اشاااااح ؽ إشااااان  هلاااااً هااااانل األ    أومبااااار 
 و الو رم دلع مل َو   منو الحنلُت.أإرلل رء 

وىاااا   ،والساُا ر يف مونونرجااو  ، ىن مااع الحاانلُت مااع يوا  الظااحُح ال َواال   و،ااثذًا
 يف حُنو هنن ، منر هع منها مول  يف طحُحو. ةولنر ولف ،سلرلف للش ؽ

 :انرذنُس عُذ انثخاسٌ -ص 

ٌ    أجكل  مجرهاة ماع     ،ولان قافان هناو إواغ آخا       ،يإارب النلا  يف جانلُت البخاري
 .(3)البخريٌ أإون خلق اا هع الحنلُت  ولرلىا

 .(4)سنرقخفرء هُ  يف اإلل  ىى والحنلُت اطـ حًر
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خو ػااوُفرً  ، و، اار فُ ىَااو وحيواانو، ومااع لاارل عاااا الو اامل طااري منلواارً    ،ااأن َكااىن شاُا
 مهر  ،ىل لو ني يئُوُنيلإأن الحنلُت َن و   (ادلنخمل لولىل احلنَث)إُنر يف ،حرإنر 

 سنرق جنلُت اإل .1

ن مناو  و ل ُاو و ا  أ ،ومل َو ن هنو ،ن َ وٌ ال اوٌ ه ع هرط ه ول ُوأوىى 
مل َواا وو إظااُبة جااىى  الواا رم منااو. وسااب  جواا ُة ىاااا الحاانلُت إحاانلُت         حاانَثًر
 قوات الا  ح مل الو رم ادلبرش  لل واَة.سنرق ىى اسحو را ال اوٌ األاإل

 جنلُت ادلنت  .2

أو يف  ،ماااع ، ماااو يف احلااانَث يف أولاااو    ن َااانخمل الااا اوٌ للحااانَث شاااُ رً   أوىاااى 
 .(1)ة ادلنيتأو آخ ه، ولن غل  هلُو جو ُ ،وسـو

 .(2)، ر يوي الشرفوٍ هع شوبة إع احلقرت ،خى الكابأوالحنلُت هنن الول رء 

وىااااااى شاااااا    ،وَواااااا ً )جاااااانلُت الشااااااُى (   ،يف الشااااااُى  َؼااااااًرأوالحاااااانلُت َكااااااىن  
وىااى هبااري  هااع  ،اا  الاا اوٌ شااُخو الاااٌ         ،دلاار فُااو مااع اخلبااث واخلاانام      ،الحاانلُت

و َظاافو مباار لااُت  أكنُااو و َُأو ن َواا ُأإاا ،ىاامل احلاانَثأ اان منااو مباار ال َواا   هناان  
 إو، ،ُ  َوهمل مو فحو هنن غذه. مشهىيًا

ولااان قلااات البخاااريٌ يف شاااُخو زل ااان إاااع حيااال الااااىلٍ النُوااارإىيٌ الااااٌ ،ااارن   
 مع ادلحهحكني هلً البخريٌ.

ٍ      ألااارا الااااىيب  ولااارا    ف ااارا   ،إاااى نظااا  الك إااار ٌ  يوي البخاااريٌ هاااع الااااىل
  وماااا  ،ىل جاااانهلنواااابو  ، اااان إااااع هباااان اا حاااانينر زل   ولاااارا ماااا   ،حاااانينر زل اااان   ماااا  
 ومل َظ مل إو لؾ. ،إع خرلنازل ن   حنينر

                                                           

 .80سثاب سد احلذَس، صأحمًذ حمًىد تكاس:  -1
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 .(1)يإوني حنَثًرأو ولرا احلر،   يوي هنو البخريٌ نُفًر

 ،مااااارل رهُااااامل البخاااااريٌ اإل للااااارا إاااااع حقااااا  يف )ؿب ااااارت ادلنلواااااني( زل ااااان إاااااع     
خاا ت البخااريٌ، لاارا  أإااى هباان اا إااع مناانه يف ،اا ل لااو، ف اارا فُااو    أوطاافو إاااليف 
 .(2)وىى جنلُت ،خربنر ف نأف ن، ولرا  

ن َلهاااا  لل ححباااان لكاااا ل ادل حاااانيَع     أولكااااع مااااع ادلوااااحب ب يف هلااااىل احلاااانَث إاااا      
ن جنلُت األئ ة يف الظحُحني لوادلؤولني إنفرهه  هع البخريٌ ومول  إ ىذل   

وااث،  )  ف اار َواا   فُااو نااىم مااع الواا رم ،ااا       ،عاارل ، إاامل ػاا ب مااع اإل   لااُت ،اااإرً 
 .(3)وحنىىر أخربنر،حنينر، وو

ىل زل اان إااع  لوزل اان الاااىلٍ ىااى الاااٌ لاارا هااع البخااريٌ  مااع  ىاا  إواان ىاااا      
  ال َوااااار،ني ىااااااا ال جااااامل يف  َؼاااااًرأ. وىاااااى ال رئااااامل  (4) رهُااااامل البخاااااريٌ فااااار  ىه ل

 .(5)فخشً البخريٌ  ليف فورف  ،البلن

 ششط انثخاسٌ:
ئ ااة فُااو  شاا ؽ هاانه إوااغ األ   ساارنُن ،حرإااو لن الشاا ؽ الاااٌ ا اااه البخااريٌ يف    ل
 ا ويق إوااااانن فُاااااو )فااااا ن هاااااع فااااا ن( فااااا  حيكااااا       لن احلااااانَث ل  وخ طاااااحو  ،شااااان

أن الحل ُاااا ل اااٍ  وثااا  هلاااً مااار َااانض ؿ حاااو   البخاااريٌ إرجظااارا ىااااا احلااانَث حااا  َُ  
َشااااح ؽ البخااااريٌ يبااااىت )حاااانينر( أو ) وااااث( إواااان      ، ، اااار الشااااُخو و اااان هنااااو  

                                                           

؛ انزْيب: سًن اعالو انُثالء،  2/1122ْـ(: سظال صؽُػ انثخاسٌ، 398حلسٌن انكالتارٌ )خمحذ تٍ اأ -1
10/379. 
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ن يبااااارت الوااااا رم أَكحفاااااٍ إااااا إااااامل ، لااااايف يف ،ااااامل حااااانَث َ وَاااااو الحل ُاااااا هاااااع شاااااُخو  
شااااااح ؽ البخااااااريٌ هلااااااً نفوااااااو ىاااااااا  جاااااا ي ا ، فهاااااامل َاااااار(1) ولااااااى دلاااااا ه واحاااااان ،والل اااااارء
ن يجارا  ل >ن ىاا احلنَث هلً ش ؽ البخريٌ وموال  <ل؟ وموىن لىذل   الش ؽ

خاا ت ذلاا  يف ن ،اارن يجاارا الواانن ُمإفاا ،خاا ت ذل اار الشااُخنيأساانن ىاااا احلاانَث لاان 
 .(2)لونن هلً ش ؿو)طحُح البخريٌ( ف ؾ فُكىن حرا ا

َؼااًر أخاا ت ذلاا  يف طااحُح مواال  فُكااىن حاارا الواانن هلااً شاا ؿو     ن ،اارنىا ُملو
وىااا ىاى اللارى  يف شا ؽ      ،(3)ويجحاو ،اثذ ماع أىامل الولا       ،ىاا ىاى الااٌ ح  او   

ولااااا لااارا احلااار،    ،وهلُاااو ه ااامل الول ااارء فهااااا الااااىيب وجحبواااو للحااار،   ،الشاااُخني
 .(4)ومل خي جره ، رو ش ؽ واحن منهأىاا احلنَث طحُح هلً ش ؿه ر 

ن َكىن ىاا احلنَث خاريت  أن ادل اق إش ؽ البخريٌ ومول  ىى لواخل طة  
لحااا ل عااار  االظاااحُحني يجرلاااو يجااامل الشاااُخني أو أحااانمهر مااان م اهااار  الكُفُاااة الاااا      

 .(5)خ ات حنَث ال جمللأينرء 

 يعىن احلذَس ادلرفق عهُّ:
ن حظاالث لو ،ىااى االجفاار  احلرطاامل إااني البخااريٌ ومواال  هلااً موااىن احلاانَث   

أو يف  ،أو الح ااااااانخ والحاااااااأخذ  ،إواااااااغ ادلخرلفااااااارت يف احلااااااانَث إرل َااااااارق  والن ظااااااارن   
 .(6)لفرفخح   إوغ األا
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 انثخاسٌ وعهى انشظال:
 امااااارت لاإل)، وخرطاااااة ماااااع يق الااااانايلـي يف َحؼااااح ماااااع لاااااىا هل ااااارء ال جاااارا  

اجلاااااا مل )إااااااع حاااااارز الاااااا انٌ طاااااارح  ،حاااااارب  ال (إُاااااارن خـااااااأ البخااااااريٌ)و ،(والححباااااان
 (1)وإوااغ مااع ،اا ل الاااىيب   ،للخـُاا  الببااناقٌ (ىاارلومىػاان األ)و ،(والحواانَمل

و،اااااليف وطاااافىه إرخلـااااأ يف ،ااااثذ مااااع      ،ن البخااااريٌ ال خاااارب  لااااو يف هلاااا  ال جاااارا    أ
وىاااااا مااااع   ،البخااااريٌ لااااُت إاااارخلبذ إ جاااارا الشاااارل   ولاااارا الاااااىيب  ،مااااىايق أوىرمااااو

ناااو خيااا ت يف طاااحُحو أحرقَاااث يوَاااث هاااع اجله ُاااة       أوماااع هقُااا  أمااا ه    ،أوىرماااو
وللُاايف إوااغ األمثلااة وإوااغ ال جاارا الاااَع     ،إكفاا ى نااو حيكاا   أيغاا   ،واخلااىايت

ماااع الشاااُخ اذل ساااروٌ والواااُن ىرشااا  موااا و  احلواااي ماااع الااااَع          أخااا جه  ،ااا ً 
 .(2)يوي هنه  البخريٌ يغ  ا رمه  مع لبلو ومع غذه إرلؼوف

ىاا( مااع يجرلااو يف   83ى اجلااىناء )ت إااأأوس إاع هباان اا ال إوااٍ البظا ٌ    -1
( لاااااارا هناااااو البخااااااريٌ يف  4481يلااااا  )  طاااااحُحو يوي لاااااو يف جفوااااااذ ال ااااا آن  ااااااث   

 .(3)سنرقه نف  خيحلفىن فُول

ٌ (4)َاااىب إاااع هرئاااا الـااارهٍ الكاااىيف  أ -2 خ جاااو أو ،  يوي لاااو البخاااريٌ يف ادلبااارن
 ؟فرئو الظبذوولن ػوفو يف ػ ،وٌ هنووىى مع ادل ج ة، فكُف َ  ،يف ػوفرئو

ولااارا  فُاااو نلااا .   ،متااارل إاااع واااُح  يوي هناااو البخاااريٌ يف يفااان الُااانَع   -3
ال فااااُ ع  لىلااااو فُااااو نلاااا . ويف حنَثااااو نلاااا  ال َ ىلااااو البخااااريٌ       لاااارا الاااااىيب  ل 

 .(5)َحه و غرلبًر
                                                           

 .100سالو، صذاسَخ اإل -1
. ْاشى يعشوف 510-357ؽّ اجلايع ادلخرصش، ص ياو انثخاسٌ وصؽَُُظش: ؼسٌن اذلشساوٌ، اإل -2

 .191-163احلسين: دساساخ يف احلذَس احملذشٌن، ص 
 .1/134انعقُهٍ: انضعفاء،  -3
 ( .34انثخاسٌ: انضعفاء انصغًن سقى ) -4
 .1197سقى  1/318يُضاٌ االعرذال،  -5
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ٌ أنَرق إع ال إُن  -4 ولارا   ،إى خناش احل ُنٌ  يوي لو البخريٌ يف ادلبارن
سااانرقه نلااا .  لهناااو  يف لسااانرقه نلااا . لااارا الو ُلاااٍ  نَااارق إاااع يإُااان لااارا البخاااريٌ يف     

 . (1)رمووإى هبن اا البخريٌ يف جألرا الاىيب  لن اححا إ َرق 

( يجمل 300،ث  مع )أولن هن الشُخ حوني اذل سروٌ  ،ىاا غُغ مع فُغ
 .(2)مرل الن نأهلً ىاا ادلوحىي ال َظ نون 

 صُغح اجلضو عُذ انثخاسٌ:
وماار  ،َ ااىا الاابوغ هااع مول اارت البخااريٌ  ماار جاا ل إااو البخااريٌ فهااى طااحُح      

  ،  إظُبة الح  َغ فهى غذ طحُح.

 لو ني، مهر   حرقَث ادلول ة يف البخريٌ هلًواأل

 .ىل النيب لادل فىم  - أ

حُااااااث واااااانه يف إوااااااغ  ،(3)ىلااااااى   الاااااااٌ خفااااااف البخااااااريٌ شاااااا ؿو فُااااااو ادل - ب
 ،ن ،ااارن فُاااو شاااٍء ماااع الكااا ل لااابوغ أىااامل الولااا       لو ،حُااارن جيااا ل إظاااحة  لااايف  األ

 .(4)مر َ َنه البخريٌ ةولن مل َبل  يف الظح

 َغ. فنقااانىر أمااار َىيقىااار إظاااُبة اجلااا ل أو َىيقىااار إظاااُبة الح ااا     ةأمااار ادل فىهااا 
 وطُبة اجل ل مثرذلر 

 أو لرا اإع هبرس  لرا  ،أن َ ىا يسىا اا 

 ،اا. أو لرا  ) ، ( ف ن ،اا.  لرا يسىا اا
                                                           

 .2291سقى  1/604ادلصذس َفسّ،  -1
 .510-357ياو انثخاسٌ وصؽُؽّ اجلايع، صَُظش: اإل -2
 .24يُاْط احملذشٌن، ص سعذ عثذ احلًُذ: -3

 .24ادلصذس َفسّ، ص -4
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ىااااا وحنااااىه مااااع الوبااااريات الااااا فُهاااار اجلاااا ل إثبااااىت  لاااايف هااااع الشااااخض الاااااٌ    
 أو غذه.  سىاء ،رن النيب ،هل و هلُو

 صُغح انرًشَض عٍ انثخاسٌ:
َغ فهاٍ الاا جكاىن يف البرلا  إظاُبة ادلابي لل قهاىا مثاامل         أمار طاُبة الح ا    

 أو )بلً( ،اا. ،أو )َ وي( ،اا ،،اا )َا، ( هع يسىا اا 

سانرق  إنو ال َىيقىر إأيغ   ،حرقَثو وَ اىر طحُحةأوالبخريٌ َ ي إرجل ل يف 
ن مواااال  يف طااااحُحو أيغاااا   ،لل اااانمل يف ،حرإااااو حاااان رلااااراًلمحظاااامل حاااا  ال جيواااامل أل

فهمل اشح ؽ البخريٌ إظحة مار لنماو    ،سنرق محظملإنَث اجمل ول إَىيق نفت احل
 ؟، ر  ً ،حرإو فُو ،رحلنَث ادلوننمع ش ؽ هلً نفوو إ

ماااع   ن البخاااريٌ حُن ااار َاااىيق حااانَثرً   أنفوااانر إااا  أن نأخاااا هلاااً  أ ن ال نواااحـُن  إفااا
ؿاا  ، هلااً اإل ن  لاايف احلاانَث طااحُح أ –لااو  رل ومااًر مول ااًر –حرقَااث إاارجل ل األ

يوي طااااحُح وىااااى يف اخلااااريت   ومنااااو ماااار ،وىااااى يف طااااحُحو ىااااى طااااحُح ف نااااو ماااار
 ،ومنااو ماار ىااى حوااع  ،ىااى طااحُح هناان غذمهاار  طااحُحو ،ظااحُح مواال ، ومنااو ماار 

 .(1)ىى ػوُف ومنو مر

حرقَااااث الاااااا َىيقىااااار  أماااار الحفظاااااُمل يف ادلول ااااارت إظااااُبة الح ااااا َغ فحكاااااىن األ  
ولكاااااع َكاااااىن   ،هنااااار ،لاااااهر ػاااااوُفة ومااااا قوقه  أفلُواااااث ال رهااااان    ،إظاااااُبة الح ااااا َغ 

 ربت مع ؿ َق آخ  هؼنت مع آيري أو حنى  ليف.ُج ا لال ل ىر ػوُفًرسنرقل

 خالصح ادلُهط:
حرقَااث إظااىي  محكاا ي  يف هاان  مىاػاان يف    أويق البخااريٌ رل ىهااة مااع األ  -1

 حرقَث ادلحك ي .واشحه  البخريٌ يف  ،  األ ،طحُحو
                                                           

 .75سعذ عثذ احلًُذ: ادلصذس انساتق، ص -1
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 َ ي البخريٌ جىان ال واَة يف ادلوىن. -2

طاانف طااحُحو يف ؿااىا    ن البخااريٌلو ،جااىان ج ـُاان احلاانَث   َؼااًرأَاا ي  -3
. و،اااارن البخااااريٌ  >يب حاااانَث  وحااااو إرلشاااارل و،حبحااااو مبظاااا   <نااااو لاااارا  لو ،يحلحااااو

ن َ ـن احلانَث الااٌ اشاح مل هلاً     أحرقَثو فرححرت إاليف أَوحنبؾ ف و ،حرإو مع 
 حكرل لُا،  ،مل لـوو يف البرب اخلرص عر.أهن  

 ى  مار والحولُاق ىا   ،حرقَاث ادلول اة  أويق البخريٌ يف طحُحو الكثذ مع األ -4
 ولى اىل آخ  االسنرق. ،حا  يف مبحنأ لسنرقه واحن أو ا،ث 

،ث ه أخ ت  ( حنَثًر1341حرقَث ادلول ة يف طحُحو حىايل )ووطمل هنق األ
مااااار َاااااا، ىر إظاااااُبة لوىاااااٍ  ًر،( حااااانَث160والااااااٌ خااااا ت مناااااهر ) ،طاااااىا محىناااااوأيف 

 أو إظُبة الح  َغ. ،اجل ل

الاىيب وىا(  385)ت انح ن الونَن مع األئ ة واألنيني منه  النايلـي  -5
ٌ   وغذىا  الكااثذ ماع األ   ،ىاا(  748)ت والااا  ،حرقَاث الااىايق  يف طاحُح البخاري

 .ًر( حنَث78ىل )لوطمل هنقىر 

قيات هلً واإل ،حرقَث ادلنيجةوجرء يف طحُح البخريٌ رل ىهة مع األ -6
 لو ني مهر 

سااااانرقَة ال اوَاااااة  ػااااارفة ياوٌ لاااااُت ماااااع الولوااااالة اإل  للقيات الوااااانن  وىاااااى   - أ
 للحنَث.

 . ىل النيبلىل احلنَث ونوبهر لػرفة ،ل ة أو ا،ث  لادلنت  وىى  لقيات - ب

و أ ،ال إرلل اارء ل ،ةخااا إرل واَااة ادلونوناا  اشااح ؽ البخااريٌ إشاان  هلااً هاانل األ     -7
 الو رم دلع َو   منو الحنلُت.

والسااُ ر  عوجارء يف طااحُحو الكاثذ مااع الاا وا  الااَع ال َواال ىن ماع الحنلُواا     
 وىاا سلرلف للش ؽ. ،يف مونونرجو
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ٌ ج -8 والحانلُت ىاى  لخفارء الوُا       ،ىاجن كرى   الحنلُت يف طحُح البخاري
  سنرق.يف اإل

 ،فُ ىَااو وحيوااانو. ومااع لاارل عاااا الو اامل فهااى مااانلت       ،ااأن َكااىن الشااُخ ػااوُفرً    
 ولن قلت البخريٌ يف شُخو )زل ن إع حيل النُورإىيٌ(.

سااااانرقه الظاااااحُح ىاااااى  لن احلااااانَث ل ا  لوالشااااا ؽ الااااااٌ ا ااااااه البخاااااريٌ يف  -9
ساانن فُااو، فاا ن هااع فاا ن، فاا  حيكاا  البخااريٌ يف اجظاارلو حاا  َوثاا  هلااً   ويق يف 

 الشُخ و ن هنو.الحل ُا  ل ٍن لو ،مع َنض ؿ حو

ال َشااااح ؽ البخااااريٌ يبااااىت )حاااانينر( يف ،اااامل حاااانَث َ وَااااو الحل ُااااا هااااع         -10
 ولى دل   واحن . ،و الل رءأ الو رم إمل َكحفٍ إثبرت ،شُخو

ؼاااوف يف ،حااا   ،اا  البخاااريٌ يف طاااحُحو إواااغ ال جاارا ادلىطاااىفني إرل   -11
 ال جرا منه  

 ىا(. 83أوس إع هبن اا ال إوٍ البظ ٌ )ت 

 الكىيف. ٍأَىب إع هرئا الـره

 مترل إع وُح.

 إى خناش احل ُنٌ.أنَرق إع ال إُن 

 وغذى  الكثذ.

 ،حرقَاااااااااث إظااااااااُبة اجلااااااااا ل وطااااااااُبة الح ااااااااا َغ   ،اااااااا  البخاااااااااريٌ إوااااااااغ األ   -12
 حرقَث ادلول ة، وىٍ هلً لو ني وخظىطر األ

  . النيب ىللادل فىم  - أ

 ادلىلى . - ب
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وطاُبة اجلاا ل جكااىن  ) ،اا ، لاارا، يوي(. أماار طااُبة الح اا َغ فحكااىن  )َااا،    
 َ را، َ وي(.

*  *  * 
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 يف كتابه الصحيح مسلممنهج 

 
   :االسن والٌسة

بااااس ا ىااااٌن مىاااابن بااااب ا صاااالز بااااب مىاااابن بااااب  قؾ بااااب      أماااالك ا ااااا ًن ا اااال    اإل
 صلظب ا صعٍط. (1)كسشلؾ ا قشكي ا نٍىلبسقي

 ادلىلذ والٌشأج:
ماب ا االض طا       ظاؿا  أقى أ:  مل (2)بملء يف مس ؿه قلل اباب ؼباال   اؼحبف ا ع
 ىا.261أمل   لجو  بن خيحباسا  ٍهل  هً ونة  ،ىا206ىا أ  202 :مس ؿه، قٍل

 طلثَ للعلن:
مهن أ ل  لااااو     نشااا  يف بٍاااث ابااان  شاااله، كااال   ا اااؿه محصاااؿقا        حكبٍاااة ا نااالن  جعبااٍا

ىاا(. قظال ماب     238ٌاو )ت  وعلق بب قاىسإىا(  مب  226كل  مب حيٍن ا حمٍمً )ت 
ن ؼكاواال  إ كبااهل جشاامل   ،ىل مااك   ىااكال  ببااػ  إ (3)ذااًننٍىاالبسق كماال نااا ابااب ا     ، (4)قباٍا

نااااو كاااال  يف ا كابعااااة  إي أ ،ىل ا صاااالل  اةؿٌنااااة  ماااااة يف واااانة اشااااكٌب  م ااااحٌن إكماااال قظاااال 
 :(5)ؾاء  كٌضاااااة ا اااااس   بىاااااملا ماااااب ا عبمااااالء، قااااالل ا ااااافى   ـ ااااا    ،اشاااااك ماااااب اماااااكه

                                                           

؛ اتي كصري: الثذاٌح والٌهاٌح،  13/111؛ اخلطٍة الثغذادي: ذاسٌخ تغذاد، 131، صذشمجرَ: اتي الٌذمي -1
، الزُيب: العرب، 1/155؛ اتي العواد شزساخ الزُة، 11/111؛ اتي دجش: هتزٌة الرهزٌة،  11/33

 . 455؛ الزُيب: ذزكشج احلفاظ، 1/13، 1/13

 .1/451عٍاى، اتي خلكاى: وفٍاخ األ -1

 .3/35اللثاب،  -3
 .1/341ىخ احلوىي: هعجن الثلذاى، ٌاق -5

 .1/136ذزكشج احلفاظ،  -4
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 ،ىااااا( 226 ٌااااه )ت أيب أ لاٍاااال بااااب إبلةؿٌنااااة مااااب   قااااؿ  ااااحل ، ااااحل باااال كمٌن
ىل ا عاااااكاق إىااااا(  هاااااس أكاااال شااااٍػ  ااااو،  قظاااال       221  ااااحل ّناااااة مااااب ا قعاااان  )ت     

ىل بباااػ إ: ق ٍاااس مىااابن يف ا كظباااة (1)ا  صاااكل  ا اس اااة  بباااػ  بلاااؿاؾ ، قااالل ا ااافى  
ىااا(  ااحل يف ا اس ااة مااب امااك بااب ظاااا ابااب      286ىل ا  صااكل دمااؿ بااب واابمو )  إ 

 .(2)ا( ا في ق ى انوى 221غٍلخ )

محاااؿ باااب أ ىااامحل ماااب  ، ٍهااال ماااكات اؿٌاااؿل  باااحعبن  ا حعباااٍن إأمااال بلاااؿاؾ  قاااؿ قاااؿك 
ىاااا(  264محاااؿ باااب ا اااؿ ا اااكمحب )ت   أ ق ى ااااب  ،ىل مصاااكإ قظااال  ،ظن ااال  غاااًنه 

  ا في اؼحب  بعؿ اخلمىٌن  اة حٌن.

نااااو أ ٌقاااالل  ، ـكااااك ـ اااا  ابااااب اىاااالكك يف جاااالقٌػ ؾمشااااس    ،ٌضاااال أىل ا شاااالك إقظاااال 
مالك   اإل ،ىاا 195  ا س ٍؿ جسيف ونة   ، ىفا ال ٌصط ،بب مىبنق ى اب ا س ٍؿ 
 ماال ق اه انااو مل ٌااااب اااب اكٌااس ا ىااملا،  قااؿ ٌاااس  ب كٌاااس         ،مىاابن مل ٌس ااؿ بعااؿ   

ىل ا ااااااكي إ قااااااؿ قظاااااال  ،ٌر ااااااث واااااانلؾ منق ااااااحل الإ: ىاااااافا (3)قاااااالل ا اااااافى أ  كماااااال  ،آؼااااااك
  أٌاؿ اباب   ،ىاا(  239 قؿ  حل مب دماؿ باب مهاكا  المالل )ت     ،كرك مب مكلأ ؾؼبهل 

 .>كح ث انو بل كي<ـ   بقس و:  ىا( 327يب ظلمت )ت أ

 ركش شٍىخَ:
  ااااو شااااٍسغ   ،ؼااااكز انااااهن يف ا صااااعٍط  أ ( شااااٍؽل 220ببااااد اااااؿؾ شااااٍسؼو  ااااس )  

 ،محااااؿ بااااب ظن اااال أؼااااكز انااااهن  أوااااساىن مل خيااااكز انااااهن يف ا صااااعٍط،  مااااب ا اااافٌب    
 .(4) غًنىن ا ارًن ، دمؿ بب وبمو ، وعٍؿ بب منصسق ،وعلق بب قاىسٌوإ 

  ابً بب اةؿٌين. ،ًاؼو ا فٌب مل خيكز انهن  منهن ابً العشهك شٍسأأمل 
                                                           

 .1/136ذزكشج احلفاظ،  -1

 .4/31اتي اجلىصي: ادلٌرظن،  -1
  .طثعح داس الرشاز العشيب 15صذٍخ هسلن: ادلقذهح ص  -3

  .مساء شٍىخَأ.، دلعشفح 11/445عالم الٌثالء، أ؛ الزُيب: سري  16/544ٌٌظش: ادلضي: هتزٌة الكوال  -5
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 أشهش ذالهزذَ:
 ىا( صلظب كحلب )اللمحل( . 272بس اٍىى ا حكمفي )أ .1

ىااا( صاالظب ا احاالب ا شااهًن     327يب ظاالمت ا ااكالي )ت  أا ااؿ ا ااكمحب بااب    .2
 )الكض  ا حعؿٌل(.

ىاااااا( صااااالظب كحااااالب )اةىاااااحؽكز اباااااى   316وااااااكاٌٍين )ت باااااس اساناااااو االأ .3
 .مىبن(صعٍط 

 . غًنىن ا ارًن

 كرثَ وهصٌفاذَ:
ث باا )  ُأ قاؿ   ، مناهل مال ا احل    ،منهل قؿ  قاؿ  ، و ا ارًن مب اةؤ الت  ،(كحلبال   36ظصٍا

  أ لئهن  ا قلهتن  كنلىن. ، أ ىلك احملؿذٌن ، ا كشلل ،ا ؿٌد يف قؿ أ ف 

 ىن كح و  هً:أمل أ

 .(1) ا اىن ًولما  .1

 .(2) لء  ا اىنا  .2

 شسقات ؾاق ا ااك بىسقٌل. لء،  ىس م  سا  مب منا اىن  ا  .3
 .(3)ا حمٍم .4

 ٌضال  أ ىاس اةىانؿ الالمحل،  قاؿ أ اف       ،االق ىاس ا صاعٍط  شهك كح و ابى اإلأ 
 ،قااااكا  مااااب االؼااااسل  االؼااااسات(    ااااو مااااب ا احااااب اةاقااااسؾل )ا    ،يف ا قاااالت ا ااااك ال 

 .(4)( كاؾ ا شلمٌٍنأ) 
                                                           

 .11/464الٌثالء، أعالم ُيب: سري الز -1

 .151اتي الٌذمي: الفهشسد،  -1
 .111شثٍلً: الفهشسد، ؛ اتي خري اإل 1/441الزُيب: ذزكشج احلفاظ،  -3
 .1/1356داجً خلٍفح: كشف الظٌىى،  -5
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 هلذىظح:
مااال مىااابن  ىااان ٌن بعااايت ا شاااكائ  ا ااا  ااحماااؿىل    أ ،  بٍنااال شاااكا ا  ؽااالقي أوااا س 

 ،كقااس ن )ظااؿٌد محاااس ابٍااو( مااكاؾىن اجااالق ا شااٍؽٌن ابااى صااعحو      ،ابااى ا ااؿٌد 
 ،مااااااة ابٍااااااو اللك مااااااب ـ اااااا    ابااااااب صااااااالض قاااااالل:  اااااااب اجااااااالق ا  أال إمااااااة الجااااااالق ا 

.  قاؿ ؼل ااو يف ىافه    (1)مة ابى جبقً مل اجاس ابٍو بل ق سلالجالق ا  ، ظلصل معو
 .(2)بل صعة مب ـ    قلل: ال ٌىحالؾ ا ق حل ،اةى  ة ا شٍػ دً ا ؿٌب ا نس ي

 ادلشاد تاحلذٌس ادلرفق علٍَ تني الثخاسي وهسلن:
 ،معاااىن ا اااؿٌد اةحااااس ابٍاااو باااٌن ا  ؽااالقي  مىااابن ىاااس آنااالؾ صاااعليب ا اااؿٌد       

  ا حقااااااااااؿ  أ ،ا نقصاااااااااال    ظصاااااااااابث بعاااااااااايت اةؽل ااااااااااالت يف ا ااااااااااؿٌد بل مٌاااااااااالؾل   إ 
 .(3) الض  اؼحالف بعيت ا أ ، ا ح ؼًن

 اب(:هعىن قىل العلواء )أصخ شًء يف الث
هنن ئ ا  ،ٌبمك منو صعة ا اؿٌد  كفا، ال صط شًء يف ا  لبأ  قسل احملؿذٌن إ

قبااو أ  ،قشعااوأ مااكاؾىن  ،  كاال  طااعٍال  إشاالء يف ا  االب    صااط ماال أٌقس ااس : ىاافا  
أ  )قشاالل ا صااعٍط(   ،أ  )قشاالل ا شااٍؽٌن( ،ذقاالت( )قشل ااو :،  كاافا قااس نطااعال 

 .(4)جقحضً صعة ا ؿٌد كل ىفه ا ع لقات ال

أ  )قشل ااااو  ،  قااااسل احملااااؿخ يف ا ااااؿٌد ماااال )قشاااالل ا صااااعٍط( إ  اااال : قاااالل ا 
 قاؿ ناا    ،ةل ٌظب ا ا عيت  ؼال ل  ،ونلؾٌاٍؿ جصعٍط اإل ال ،  س ـ   ،ا رقلت(

  ٌاااااس  أابااااى ـ اااا  ا اااال   ابااااب ظصااااك  قاااالل: ال ٌباااامك مااااب كااااس  قشل ااااو ا رقاااالت    
                                                           

 .51-51هقذهح اتي صالح، ص 1

 هع ذذسٌة الشاوي للسٍىطً . 61ٌٌظش: قىل الٌىوي يف الرقشٌة ص 1
 .111ادلقرشح يف علن ادلصطلخ، صقشٌيب:  3
 .116قشٌيب: ادلقرشح يف علن ادلصطلخ، ص 5
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 امش(.  ؼالف مؿ ه  مل ٌفكك  لاو ٌقصؿ )ا   ،صعٍط ا ؿٌد

 :خربًاأهعىن دذشٌا و
اباااى  ااحملاااؿذس  ٌاكقاااس  يف اكٌقاااة ا حبقااًا باااٌن مااال جباااا  باااو ا شاااٍػ  باااٌن مااال قاااك    

ٌقاكأ اباى ا حالمٍاف      ماب كحلباو    أ ،واساء ماب ظاظاو    ،ـا كل  ا شٍػ حيؿخئا شٍػ،  
 ٌعاال   اناااو   ،ظلؾٌااد ا ااا  حيااؿذهن  اال، ىاافا ٌقااالل  ااو )ا ىااملا(       ىاان ٌنىااؽس  ا   

 ا شٍػ ابى اناكاؾ. ب االناكاؾ ٌعين  لاو م ،)ظؿذنل أ  ظؿذين( با

ماالك يف ا ااؿٌد ٌااؿ حل    إ  أمراال   ،ـا كاال  ا ااؿٌد ٌقااكأ ابااى ا شااٍػ قااكاءل      إماال  أ 
 اا   أؼ اا  ا حبمٍااف قؾ ابٍااو  صااعط       ، ٍقااكأ  ىااس ٌىاامحل   ،ظااؿ جالمفجااو  أىل إباحلبااو 

 ٌعاال   انااو بحعاا ًن    ،ءل ابااى ا شااٍػ( ا هاافا ٌىاامسنو )ا عااكر  ا قااك    ،ـ اا  اخل اا  
ٌشاًن   ،)ظاؿذين(  : ال ٌقاسل  ،ؼال ( أ) :سل  حيؿخ بقأنىل  ؾقٍس ظٍنمل ٌكٌؿ اإل

بل مب  ا  ا حبمٍف ا في كل  ٌقاكأ اباى    ،نو جبقى ا ؿٌد ال مب  ا  ا شٍػأىل إ
ٌاكقاااااااااس  باااااااااٌن )ظاااااااااؿذنل(    ال ،ا شاااااااااٍػ.  بعااااااااايت احملاااااااااؿذٌن ٌقس اااااااااس  كال ااااااااال واااااااااساء    

ظلؾٌااااد  بااافا نااااكاه ٌااااكق يف كاااارًن ماااب ا     ،  ااااب مىاااابن ال ٌاااكى ـ اااا    ،ؼلنااال( أ) 
 ؼلنل... أ: ظؿذنل...  قلل  ال : ٌنا ابى ـ  . قلل  ال 

 أٌهوا أصخ الثخاسي ام هسلن:
 مجهااسق  ،ظصاال اؼااحالف يف جاضااٍل صااعٍط مىاابن ابااى ا  ؽاالقي  باال عاه     

 عااؿل أواا لب ظىااب    ،احملااؿذٌن ٌاضاابس  صااعٍط ا  ؽاالقي ابااى مىاابن يف المبااة    
 قأي ابملء المهسق منهل:

 ىاافا  ،ىاابنظلؾٌااد اناؿ م صاط مااب ا  أهناال ئ  ،صاعة االظلؾٌااد اناؿ ا  ؽاالقي   .1
 ،ؼكاشهااالإمنااهمل ابااى    ظلؾٌااد ٌحاااس  ٍهااال كااال    أال ىناال   إ  ،مااب ظٍااد ا عااؿؾ يف المباااة   

 قسى مب شكا مىبن.أـا بو إ  ،ىل شكا ا  ؽلقي يف ا صعةإ  انهن نظك ا 
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ظلؾٌد اةحابن  ٍهل قل مب ا أظلؾٌد اةحابن  ٍهل انؿ ا  ؽلقي اؿؾ ا  .2
 انؿ مىبن.

كراااك ماااب ااااؿؾ   أز  ااان ماااب مىااابن   ؼاااكأااااؿؾ ا كشااالل ا ااافٌب جابااان  اااٍهن  اااب      .3
 اةاحابن  ٍاو بل ضاعف اناؿ ا  ؽالقي       ،ؼاكز  ان ا  ؽالقي   أا كشلل ا افٌب جابان  اب    

 .(1)مل انؿ مىبن اةحابن  ن بل ضعف ملئة  وحس  قشال أ ،مثلنس  قشال 

ىل إ  ٌبحااث  أقاؾ أ قؿ ممشاو ماحل ا اؿٌد ةاب      ، وحلأا اقو انؿ ا  ؽلقي  .4
 لب ظؿٌد   قو يف آ   اظؿ.ص ط كحلبو كح ،  ا نلظٍة ا اقهٍة

 ادلغاستح ٌفضلىى صذٍخ هسلن على الثخاسي:
ظٍاد  قؾ   ،ناو نالؾق  أال إ ، قؾ انؿ بعيت اةللقبة جاضٍل مىابن اباى ا  ؽالقي   

،  قاااؿ  ضااال اباااب ظااامك  (2)يب اباااً ا نٍىااالبسقي جاضاااٍل مىااابن اباااى ا  ؽااالقي  أااااب 
ال  ظااؿٌد مىاابن  ٍااو ا ااؿٌد ا ىااكؾ  ااٍه       ،ٌضاال أ صااعٍط مىاابن ابااى ا  ؽاالقي   

 بلًنىل.  هس مل ديمز ظؿٌد ا كوسل  ،الإ

 مل ٌااااكق   ،  مىااابن قااالك َنماااحل ااااكق ا اااؿٌد يف ماااال   اظاااؿ      إ ماااب اللناااب ا رااال    
كرااك  لئااؿل أماالكب محعااؿؾل مراال ا  ؽاالقي،  ااال  ىاافا ا نااسا مااب ا عماال   أاااكق ا ااؿٌد يف 

لق شعااااال بعاااااايت ا عبماااااالء    ، ب ااااالظرٌن يف جح ااااااحل ا صاااااسل ابااااااى ا ااااااؿٌد    ماااااب ىاااااافا ا ىاااااٍا
 نصااؿ  ،  مىاابن كاال  ٌعااحين باالةحس  انلٌااة  لئقااة    أطاال ة إابااى كحاالب ا  ؽاالقي،   ٌاضاابسنو 

  قلل  ال  كفا... ، الض  ٍقسل: قلل  ال  كفانو ٌحعكى  ٌحعكل يف  ك ق ا أ

 قااالل  ،وااالنٍؿ  نصاااؿه ٌقاااسل: قااالل  اااال : ظاااؿذنل  ل ب ٌضااال أعاااين ناااو كااال  ٌُأ ظااا  
  أؼلنل... ٍنل يف ظٍنو انؿ ا اكق بٌن ظؿذنلاؼلنل. كمل ب : ال 

                                                           

 .151قشٌيب: ادلقرشح يف علن ادلصطلخ، ص -1
 .51سعذ عثذ احلوٍذ: هٌاُج احملذشني، ص -1
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 هعىن دشف احلاء )ح( عٌذ هسلن:
 قؿ امحالل ؾ   غاًنه    ،يف كحلبو ا صعٍط ٌىحعمل مىبن ظكف ا لء )ض( كرًنا 

ىل إوانلؾ  إ قؿ أكرك مب ىفه ا  كٌقة ا   جعاين ا حعاسل  االنحقالل ماب      ، فا ا كمم
  شااؿ  ٍهاال قفٌااة  لئقااة   ،قوااث ىاافه ا  كٌقااة مااب ق اال بعاايت ا  االظرٌن  آؼااك،  قااؿ ُؾ
  ىانل بصاؿؾ ؾقاواة     ،ىل آؼاك إوانلؾ  إ يف ا حعاسل ماب    ،وانلؾ ن يف جح احل اإل انؿ مىاب 

   اننل البؿ  نل مب معك ة ملـا ٌعين ا كمم انؿ مىبن. ،ىفه ا  كٌقة

 هىقع الرذلٍس عٌذ هسلن:
 قااؿ قاالل   ،ةظلؾٌااد كاارًنل بل عنعناا أق ى مىاابن اااب ايب ا اامبًن اااب شاالبك بااب ا ااؿ ا      

 ىاس ا اكا ي ظاؿٌد     ،اًا ٌاؿ ه يف ظاؿٌد شالبك    بس ا امبًن دماؿ باب جاؿ ٍه اة    أا الض 
ةاااااال  طاااااحل كحلبااااااو ا صااااااعٍط     مىاااااابمل إ)ؼباااااس ا  ا حكبااااااة ٌاااااسك ا ىاااااا ث(،  قاااااالل ا اااااالض:    

 ؟(1)ناك ابٍو  جلٍ ،  قلل:  ٍحو ا صعٍط يب لقاو ا كالي  أاكطو ابى 

قااااااساك جااااااك  ا  ؽاااااالقي ظااااااؿٌرهن  شاااااا هة  قعااااااث يف  أظلؾٌااااااد أؼااااااكز مىاااااابن أ قااااااؿ 
يف   قاؿ بٍنال ـ ا  مىا قل      ،وا لب الاكض  أ ا حؿ ٍه كمل ىس معبسك كل  مب  ،(2)ناىو

ظلؾٌااااد كاااارًنل مااااب ق اٌااااة    أنااااو  قااااحل يف ا صااااعٍعٌن    أظٍنااااو،  قااااؿ جاااا ٌن انااااؿ ا عبماااالء     
  اٍة  بىٍساً.محؿ دمؿ شلكك يف شكظو ا أ ىفا قسل ا شٍػ  ،(3)بعيت اةؿ ىٌن

 هٌهج هسلن يف كراتَ الصذٍخ:
( 7275ٌد مااب غااًن اةاااكق،  ابااى )   الف ظااؿآقبعااة أٌضاان كحاالب مىاابن    .1
ىل اذىن اشك أ ف ظؿٌد كمال ٌقاسل   إنو بلةاكق ٌصل أ ٌقلل  ،(4)محل اةاكق ظؿٌرل 

                                                           

 .314ضىاء على السٌح احملوذٌح، صأتى سٌح: أحموىد  -1
 .314ادلصذس ًفسَ، ص -1

 .31اًظش هقذهح اتي صالح، ص -3
 .11-1/14ٍخ ) ششح الٌىوي (، هسلن: الصذ -5
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 مل ٌاؿا مىابن    ،،  قؿ ماد يف ج  ٍف ا صاعٍط ساه اشاك وانة    (1)بعيت جالمٍفه
ناااو ظصاااك مجٍاااحل أبااال مااال اؾااااله ىاااس  شاااٍؽو ا  ؽااالقي   ،ب نااو اواااحساب كااال ا صاااعٍط 

لؾٌااد كاارًنل يف ؼاالقز ا صااعٍط ٌنقبااهل انااو  ظأنااو صااعط أا ااؿٌد ا صااعٍط، كماال 
 ااٍه كاال شااًء انااؿي صااعٍط أ ؾاحااو    : قااسل مىاابن ىااس اَؼااك  ،ا حكماافي  غااًنه

 .(2)إمنل أ ؾاث ىل ىنل مل أمجعسا ابٍو ،ىل ىنل

ظلؾٌاااااد اةحمرباااااة يف ماااااال   اظاااااؿ  إناااااو  اااااٍه  ٍاااااو واااااسى ا اااااؿٌد     مجاااااحل ا  .2
ي  ٍماال ماامز  كماال  عاال ا  ؽاالق   ،بلااًنه ا ىااكؾ أي إنااو مل دياامز ظااؿٌد ا كوااسل     

 كل  ا  ؽالقي   ،ا ؿٌد ّنل  قؾ اب ا صعلبة  اب ا حلبعٌن  بعيت ا االك انؿه
كراااااك ماااااب اشاااااكٌب  أىل إهنااااال قاااااؿ جصااااال  إ  ،ٌااااااكق ب اااااكق ا اااااؿٌد يف أمااااالكب محعاااااؿؾل  

مث يف بالب ا  هالقل،  مىابن مل ٌصانحل ـ ا  يف       ،كال  ٌاسقؾ يف بالب ا صاالل     مسطاعل  
 يف  ،(3)شاااااكبةا ااااالن يف ا كمااااال  قؾ اناااااؿه مرااااال ظاااااؿٌد اباااااب   ،ال نااااالؾقا إ ،ا لل اااااب

 ،جيماااحل ااااكق ا اااؿٌد   (قمحاااو ا )ناااو أا اااان ا لل اااب كمااال يف ا صاااعٍط ةىااابن ىاااس     
  أ  معظااان مااالؾل ـ ااا  ا اااؿٌد ديااااب   أ ااائـا  شاااؿ  ، ٍاااس  ااال جيمعهااال يف اةاااال  ا 

  كااااااال   ٍااااااو بعااااااايت  إظاااااا     ،ْنعاااااال يف كحااااااالب ا  هاااااالقل شعباااااااو يف كحاااااالب ا  هااااااالقل   
 كحلب ا صالل.  ٌىحالؾ منهل يف أاةساطحل ا   دياب 

كماال  ،باال شعباهل يف مسطااحل  اظااؿ  ،ظلؾٌااد كماال  عال ا  ؽاالقي مل ٌق احل ا   .3
 .(4)ظلاة بل ؿٌد  اكقوابى اإل اعٌن ا قلقااله  ل ٌُأج ٌن يف 

مل أىل مب اب و،  مب قس و: إقؿمو  قؿك  احلبو مقؿمة اسٌبة شكض  ٍهل مل .4
                                                           

 .31هٌاُج احملذشني، ص -1
 .315ضىاء على السٌح احملوذٌح، صأتى سٌح: أ؛ حموىد  35هٌاُج احملذشني، ص -1
ششتح وكشسٍ يف األ 61، ص مياى تاهلل ذعاىل وسسىلَ هش تاإلمياى، تاب األأخشجَ هسلن يف كراب اإل -3

 م . 1111دٍاء الرشاز العشيب سٌح إ، طثعح داس 541..صتاب الٌهً عي االًرٍار يف ادلضفد والشائ.
 .343تى صُى: احلذٌس واحملذشىى، صأ -5
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اباى   نا   اث بال اعا  بحعاكف    إن  ٌكمح  ا  بحس ٍس ؼل ق  ـكاكت  ئ  ..بعؿ
 مال كال  مناهل     ،ظالماو أيف وانب ا اؿٌب      ؼ لق اة ذسقل ااب قواسل ا   مجبة ا 

 ابى احملسق اَيت: بسابل أ.  قىن يف اةقؿمة (1)يف ا رساب  ا عقلب...

 ،باالب  شااسب ا ك اٌااة اااب ا رقاالت  جااك  ا ااافابٌن  ا حعاافٌك مااب ا ااافب      -أ 
 آََهٌُـىا  الَّـزيٌيَ  َأَُّهـا  ٌَا}كدية بلٌَة ا ا :  اابن   ق  ا  جعلىل... مىحشهؿا ٌضل أ م حؿأ 

ٌَُّـــىا ِتٌََثـــٍ  َفاسيـــٌق َجـــاَءك نِ ِإْى ماااب ظاااؿخ ااااين  :  مث ٌاااكؾ يف ظاااؿٌد ا ااان ، (1){...َفَرَث
 نو كفب  هس أظؿ ا افابٌن.أُنؿٌد ٌكى 

جاااافبسا  ال<:  قااالل ا كواااسل  ،بااالب جلباااٍ  ا اااافب اباااى ا كواااسل     -ب 
ماااب كااافب اباااً  < :  ظاااؿٌد ا ااان  ، >ناااو ماااب كااافب اباااً ٌباااس يف ا نااالق  ئاباااً  

 .>يف ا نلق محعمؿا  بٍح سأ مقعؿا 

كااااى بااالةكء   < : اااحل مىحشاااهؿا ُناااؿٌد    بااالب ا ناااهً ااااب ا اااؿٌد باااال مااال       -ز 
 .> حل   حيؿخ بال ملأ كفبل 

اااااة ا ضاااااعالء  االظحٍااااالا يف ٓنمباااااهل مىحشاااااهؿا بقس اااااو      -ؾ  :  بااااالب ا ناااااهً ااااااب ق ٌا

ٌاااالكن ئ  ،حن  ال آباااالئاننااااأمل جىاااامعسا  ناااالن حيااااؿذسنان ماااال ُأماااا  أوااااٍاس  يف آؼااااك  <
 .> أٌلىن

 ال اب ا رقلت.إ  ا ك اٌة ال جاس  إونلؾ يف ا ؿٌب    اإلإبلب  -ه 

ناااو كاال  ٌ ؼاااف بااو ةااال  ٍاااو قأي   إ  ،باالب صاااعة االظحصاالز بل اااؿٌد اةعاانعب    -  
 ،مااك مااب االاحماالؾ ابااى صااٍلة ا بقاالء بلةعلصااكل     خياال ف شااٍؽو ا  ؽاالقي يف ىاافا ا   

 يف ظٍنو. كمل نسقؾه ،)أؼلنل()ظؿذنل(     ٍه با
نااااااو ٌحعااااااكى  ٌحعااااااكل يف  ااااااك ق  أ نصااااااؿ  ،كاااااال  ٌعااااااحين باااااالةحس  انلٌااااااة  لئقااااااة   -1

                                                           

 .51الصذٍخ، ادلقذهح، ص 1

 .1احلجشاخ: آٌح  1
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 ،واالنٍؿبل  ظٍلناال أ ااالض،  ٍقااسل: قاالل  ااال  كاافا،  قاالل  ااال  كاافا،  كاال  ٌاااكق      ا 
ظٍااااد ٌقااااسل: قاااالل  ااااال  ظااااؿذنل،  قاااالل  ااااال  أؼلناااال،  ـ اااا  بحاكٌقااااو بااااٌن ظااااؿذنل        

نااو ٌااكى ا حىااسٌة بااٌن )ظااؿذنل      ،مااك أؼلناال، أماال ا  ؽاالقي  ااال  ال ٌعااحين  اافا ا     
  أؼلنل(.

 ،وااااااالنٍؿ ا صاااااااعٍعة وااااااالنٍؿ ا عل ٍاااااااة بقاااااااؿق اىحملماااااااو بل   ىحملماااااااو بل اااااااااؿك  -2
ونلؾ ا عليل ىس قباة ا عاؿؾ باٌن صالظب      اةقصسؾ كمل جقؿك يف ؾقاوحنل ا ىلبقة بلإل

أي ا اااك ال  ا عاااليل طاااؿ ا ناااللل ا ااافي  ٍاااو كراااكل ا اااك ال،      ،ا احااالب  باااٌن ا ااان   
ـا إمااااال  أ ،واااااث ق ال جااااااس  نلل اااااة      كٌاااااس باااااٌن مىااااابن  باااااٌن ا ااااان       ااااالـا كااااال  ا   

 قبعة ق ال  هً اكٌس ال ٍة. أص عث أ

ظلؾٌاااااد ذالذٍاااااة     بعااااايت احملاااااؿذٌن  ااااااك ب   ، قاااااؿ ااااااين احملاااااؿذس  ّنىااااا  ة ا عباااااس    
كماااال واااانكى يف منااااهس  ،واااانلؾ ٌعااااين بااااٌن اةؤ ااااف  بااااٌن ا اااان  أ  االماااالك اةعصااااسك  ا 
 ؿاناااا  اااا ـ ةؾقاوااااة منهصااااو.  انااااؿ ؾقاواااا  انااااؿ (ا اااااليف)ماااالك ا ابااااٍين يف كحاااالب  اإل

ناو ْنناب   إ قا ،  ٌقالل    ال قبلاٍال  إوانلؾ  و مل ٌىحعمل ىفا ا ناسا ماب اإل  أن مىبن جنؿ
 بى ب انحقلئو  بعؿٌد ا صعٍط  ق . ،ـ  

ِناااالف ا  ؽااالقي ا ااافي ٌاااك ي   ،ال ٌاااك ي ا ك اٌاااة بااالةعىن أناااو كااال  منهصاااو  -3
بشااكا  ،ٌك ٌااو ببااا  آؼااك   أل  ناىااو ـا جبقااى ا ااؿٌد ببااا  شااس   إا ك اٌااة باالةعىن،  

ظٍااد   ، قااسل ا  ؽاالقي ؼااًن شاالىؿ ابااى ـ اا        ،  ٌاااس  اةعااىن ىااس اةعااىن ناىااو     أ
مااااااك شعاااااال    ىاااااافا ا   ،كاااااال  ٌقااااااسل: قب ظااااااؿٌد  عحااااااو بل شاااااالك  كح حااااااو ِنكاواااااال       

 اةللقبة ٌاضبس  صعٍط مىبن ابى صعٍط ا  ؽلقي.
 ، اةحصاال ؾ   اةعبااس ،سقااسفاقحصااك مىاابن ابااى ا ااؿٌد اةك ااسا ؾ   اة  -4

معاااااال  اةك ااااااسا  اةسقااااااسف   (مااااااؿؼل  ؿقاوااااااة ابااااااسك ا ااااااؿٌد  )ل يف كحلبناااااال  قااااااؿ بٍناااااا 
  كاشعو. ، اةق سا  اةحصل  اةعبس
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 ،بال جاالؾ جااس  نالؾقل ا سشاسؾ      ،اناؿ مىابن   ا مل ٌاب نصٍب اةعبقلت كا ًن  -5
 أاباااى نىااا ة  ، قاااؿ بباااد ااااؿؾ اةعبقااالت يف صاااعٍط ا  ؽااالقي ملئاااة  جىاااعة  سىاااٌن  

 شعباااسا ماااب معبقلجاااو   ،ىك بل عاااؿؾ ا ااااكق  ااال ،اناااؿ مىااابن ىاااً أقبعاااة اشاااك ظاااؿٌرل   
اناؿمل وا ل ماب ق اال        ظاؿٌد ا صاالل اباى ا ان     إ  ، قا   اذاىن اشاك ظاؿٌرل    
قلل  ن: قس سا ا بهن صبً ابى دمؿ  آل  ؟كٍف نصبً ابٍ  :بعيت ا صعلبة

مىااااابن اااااا يف بؿاٌاااااة وااااانؿ ا ااااؿٌد، ظاااااؿذنل صاااالظب  نااااال ااااااب      –دمااااؿ...  ىاااااس قس ااااو   
قاااااؿ اك ناااال كٍااااف نىااااابن    :هنااااان قاااال سا  باااان   أامااااش...   لاٍاااال بااااب لككٌااااال اااااب ا    إ

 ؟  ا كا ي اة هن ىس شٍػ مىبن  ال جعبٍس.،  اٍف نصبً ابٍ ابٍ 
كمل ىس  ، اؿك اشحكااو ذ ست ا بقلء ،اةعلصكل ةاشحكا يف منهصو ا عنعن -6

 .(1)قاؾ منو ذ ست معلصكل ا شٍػ  ا ىملا منوأشكا ا  ؽلقي،  ا في 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .355تى صُى: احلذٌس واحملذشىى، صأ -1
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دىو  لوْت    ،ٕو اإلٍاً اىفقئ أبوو اادا لوييَاُ بوِ اث والز ا ااس اىاناوخا      
 .(1)ٕو 275دٍاث باىبصرة لْت  ،ق ً بغ اا ٍرارًا ،ٕو202

 طلبَ العلن:
ِ دٍوووا خ  ٕنر وووت      رحوووو ل  يووو  ا  ت   ووور  ٍبنووورة، دويفوووو بغووو اا ل لووْو  ِ ٌ ل لووو  ،ىاليووو

ِ دٍووا خ  ٕنر ووت       ت اشوْو  د  وور  ً ل لوْو ٓ حعوو  باليووو    درحووو  ا اى ووا ْاا   ، ىووكىل هوو  اإللوو
ْاا   ِ اىالاىيوت اإللو ْْٔ حالخرب ٍِ اىاْ ِ أو اادا  يوخ اىب وارس       ،دا  ،دبالو  اىاليَواف د وو لْو

ِ أو اادا حنف  اجملخه ،  ُ لْ ٔ أربالت أحاا ز: ددق  قاىوا:   ٍْها ى ْ  ٔ  نف   ّ 

  منا اث َاه باىْياث. .1

    الْئ. ٍِ حاِ  لالً املرف حرمٔ ٍا .2

 حىت  رضخ ثخئ ٍا  رضآ ىْفأ.    نوُ املؤٍِ ٍؤًٍْا .3

 .(2)دبيْهَا أٍور ٍ خبهاث ،ِاحلاله ب  داحلراً بّي .4

 شيوخَ:
دحيوووو  بووووِ   ،  يند يوووو  بووووِ املوووو  ،محوووو أٍْووووهٌ اإلٍوووواً   ،حفقوووؤ  يووووخ دقهوووواف اىالوووورا   

 دغريٌٕ. ،دحمَ  بِ ب ار ،ٍال 
                                                           

ــرااجل: اوــرع يالخعــ        -1 ــغد د  اــ ات     4/456حرمجخــَ: ال ؛ ا ــي اكــغ ر:   9/55؛ اخلطيــا الباــ اتجل: ح
؛  11/355؛ ادلــ:جل: يــا ا النوــغ     2/404فيــغث ايايــغى   ؛ ا ــي خلنــغى: ي  7/271حــغد د ته،ــ    

 . 11/54؛ ا ي  ثري: الب ا ت يالٌهغ ت    12/203الاُيب: سري أاالم الٌبالء  

 .317د ت: أضواء الى الكٌت احملو  ت  ص أ و حمووت -2
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 حالهياٍ:
 ٔ  وو ا ٍووِ امل ووإري ٍْووهٌ اىخرٍووكس يفوواح  ائوواٍ ، داىْاووا        حخيَووك  يووخ    وو

 يفاح  املؤىفاث امل هورة. يفاح  اىاِْ، دابِ أو اى ّيا

 يسبا حأليفَ:  هغ قي  يف النخغب
ٕووكٓ اىردا وواث  ىنووِ أ ووهر   ،ُ مخوواا اىاووِْ ثو اادا ىوؤ ردا وواث    وو ة   أهوو  

 .(1)دردا ت ابِ اىالب  ،دردا ت ابِ ارالت ،ردا ت اىيؤىؤس

دٕوووووو أحاوووووِ   ،قووووواه ا ملووووواو: ل  صوووووْث ل  يوووووٌ احلووووو  ز ٍ وووووو لوووووِْ أو اادا     
 .(2)ٍِ اىصحيح  دأم ر دقهًا ،ديففًا

 ،ُ ردا ووووووت اىيؤىووووووؤس ٍق ٍووووووت  يووووووخ غريٕووووووا ٍووووووِ اىردا وووووواث    أدقوووووو  أعهوووووور اىاليَوووووواف  
دٕوو  اىوول  َيووج  ييهووا اى وورد     ،ٍووت ثو ااداُ اىيؤىووؤس أ وواه املالا أداىاووب  

هنووووا ٍ ووووهورة ل بووووالا املغوووورا  أداىخ رجيوووواث، أٍووووا ردا ووووت ابووووِ ارالووووت داىووووكس  عهوووور   
 أم ر ٍِ  هرهتا ل بالا امل ر .

دبْوووا  ،موواُ ٕووٌ أو اادا ألوو  اثحاا ووز اىوول الووخ ه  ووا  يووخ دقهوواف اثٍصووار     
حلاِ داىصاحل ىيالَو ٍِ دأل  ديها اىصحيح دا ِدصْث لْْه ، ييها اثحناً

ٔ  أ قوىوؤ: ٍووا  موورث ل مخوواو حوو   اً   دٍووا موواُ بوؤ ٍووِ حوو  ز    ،ألوو  اىْوواى  يووخ حرموو
 دئ دِٕ      دق  بيْخٔ.

  دقوواه أبووو بنوور بووِ ارالووت: والووج أبووا اادا  قوووه: مخبووج  ووِ رلوووه ا        

ألالج دئ أربالت آ ف  ، اّخ   ٍْها ٍا ضَْخٔ ٕكا اىنخاا.( أىث ح  ز500)
 . (3)دٍا  قاربٔ ،دٍا   بهٔ ، مرث اىصحيح .ح  ز ا تدمثامن

                                                           

 .18ا ي  ثري: خمخصر الوم احل  ث  ص -1

 .77قر يب: ادلقخرع يف الن ادلصطلح  ص -2
 .317ضواء  ص و د ت: اي أ -3
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دمموووا حقووو ً أراا أبوووو اادا ل   وووراآ ىمحاا وووز داىنوووالً  ييهوووا ل مخووواا  نووووُ        
ً   جاٍالووووًا ِ    جاٍالووووًا ُ  نوووووُ مخابوووواً  أدل  وووورا  ،ثحاا ووووز اثحنووووا  ،ىنووووو أبووووواا اىوووو  

 داىاِْ. ،دٕكا    وّا  ا اىنالً  ِ ّو   ٍِ املؤىفاث مها: ائواٍ 

 واه::او
       ِ مبووووووا ل  ىوووووول أحاا ووووووز     ،ٕوووووو  اىنخوووووو  اىوووووول أىفووووووج ىخ ووووووٌ أليوووووو  أبووووووواا اىوووووو  

باإلضوووادت  ا بووواق  أبوووواا    ،دغوووري  ىووول  ،داىزمووواة ،داىصوووالة  ،ماىملهوووارة ،اثحنووواً
اا دغوووري  ىووول ٍوووِ اثبوووو    ،دا  خصووواً  وووا، داىخوحيووو    ،داىاوووْت ،ماىخفاوووري ،اىووو  ِ

 ً  ،ب وووووارس دٍاووووويٌ، دٍوووووِ أ وووووهرٕا يفوووووحيح اى اىووووول   حووووو خو كوووووج بووووواا اثحنوووووا
 مكىل مخاا اىخرٍكس دهو  الرف ل ائواٍ  أ  ًا.د

 الكٌي:
اىاووِْ حالر ووث ميّوؤ  قصوورٓ  يووخ اىاووِْ      (تداىرلوواىت املاووخملر )ف اىنخووا  ل رَّ  وو

ُ لووِْ اىخرٍووكس  وو ث ٍووِ ائواٍوو . قوواه:  يىنوّْووا قوو   مرّووا بوو ،اى الشووت أد اثربالووت
دىيس ديها   ف  ،واا اى  ِ ُ اىاِْ ٕ  اىنخ  اىل أىفج ىخ ٌ م ريًا ٍِ أب<

ثُ املوقوووووف داملقملووووو     اووووَخ   <، دقوووواه:  >   ّووووااراً  ،ٍووووِ املوقوووووف أد املقملووووو   
، دٕوووكا اىخالر وووث  نووووُ خايفوووًا ل اىاوووِْ اى الشوووت   غريٕوووا     >.ل ايفوووملالحهٌ تلوووْ

اىخيىيفوووواث كووووج الووووٌ املصووووْفاث ٕوووو  حاووووَخ لووووِْ ماّووووج ٍووووِ          ثُ بوووواق  اىاووووِْ د 
دلوالي    ،قو  هدلوِْ اىبي  ،ٍصوْث  بو  اىوراا     :ٍ وو  ،ّاحيت اى َوه ح وابٔ ائواٍ   

 دغريمها. ،بِ ٍْصور

 هٌهج أ و تايت يف  خغ َ اوغه::
هنوا  أثّؤ رأ    ،أراا أبو اادا أُ  قصر مخابؤ  يوخ أحاا وز اثحنواً دقو       .1

ً   ،اىل  رحنز  ييها اىالَو ج  و    ،دييفبح ىٔ ٍْحخ آخر ل اىخصْيث غري ٍوا حقو 
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س دٍاووويٌ قووو  جالوووال املاووواّي  اىووول إوووخٌ  وووا اىاليَووواف         ُ اىب وووار أل بابووؤ، دقووو  بيْوووا   
 بواا اى  ِ أليالها.بواا ٍبيْت ثأ يخ  نو 

راا  ىوووووول أدىووووووو  ،ىوووووؤ ديووووووٌ  وووووورا ا  اىووووووت  ُ  نوووووووُ ا خخصووووووار ٍْووووووهناً أأراا  .2
 ضالاف حنَٔ احلايل ٍِ خاله ٍا  ييت:يثيفبح اىنخاا ب

اىاليَيووت ل  ا دجوو  ٍااحوؤ  د ،حاا ووز اململوىووتُ    ووورا اثأ حيواده جإوو اً  - أ
دريموووز  يوووخ بالووو    ،حووو  ز  و وووو ديّووؤ خيخصووور  ىووول احلووو  ز  اووو  ٍوووا  اوووخملي    

 خي ٍٔ ل  ىل اىخبو  . جز ياث  ىل احل  ز اىل ديها ٍا

قيوياًل   حنواً  و ااً  بوواا اث أّٔ  ورا كج ألي  أدٍِ رغبخٔ ل ا خخصار  - ا
بووواا حوو  ز داحوو  أد اشووْ ، مَووا يفوور  بوؤ  حاا ووز كووج مووو بوواا ٍووِ ا  ٍووِ اث

 ل رلاىخٔ اىل  صث  ا مخابٔ اىاِْ.

 ِ شالشت ٍِ اىصحابت   ورا احل  ز بنو  رقٔ حىت ىو دج   ىل ٍ اًل .3
دهو  ْخقو    ،ّٔ  ورا احل  ز  ِ  رق  دق ، أد  ورآ  ِ يفحاو داح  دق إد

 احل  ز اّخقاف.

حاا وووز ٍوووِ اث را  ْووو ٓ بال ووواً حاا وووز اىغرا ووو  داملْوووامري، بوووو د   أل  وووورا  .4
 حاا ز امل هورة. راآ ىم ّٔ  رمز  يخ أصحيحت، مَا اىغري 

دٍووا  ،دٍووا   ووا ٔ ،ّوؤ ل ٍْهنوؤ  ووورا قووا اًل: بيّوؤ  ووورا احلوو  ز اىصووحيح    .5
 ا شالشت أقااً: دهو  قاٌ ا حاا ز ل لْْٔ  ،ماُ دئ ٍِ دِٕ      دئّ  بئْ

 دىالئ احلاِ. ،اىصحيح دٍا   ا ٔ -أ 

ٔ    -ا  ُ ٕووووكا احلوووو  ز  أد ووووْى  يووووخ   ،اى وووواليث اىووووكس ضووووالفٔ  وووو    دهووووو  بيْوووو
 بنالٍٔ ل أح  رداحٔ أد ق حٔ بكىل احل  ز ّفأ. ،ضاليث

ٔ إد ،ل  نووِ ديوؤ دٕووِ  وو      ٕووو ٍووا  -ج  ّوؤ ٍووا لوونج  أمث  ووكمر  ،ّوؤ  اوونج  ْوو
  ْٔ دهو يفاحل.
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حوور   داخخيفووج آراف اىاليَوواف ل ٕووكٓ اىالبووارة ٍووا ا  ر وو  بنيَووت )يفوواحل( دهووو  ووا      
 ؟ ىالحخناج، أد  ّٔ يفاحل ىال خباريفاحل راا  ا:امل

ٔ    ،ّٔ  قص   ا يفواحل ىالحخنواج  أا  ْٕاك  ا فت  ٕبج  دٕوو   ،ثّؤ لونج  ْو
 .(1)ّٔ حاِأحواه    انج     ِ ح  ز أقو اث

دٕوكا املووكٕ   ٕو   ىيوؤ احلوواد     ،ّؤ أراا  ووا يفواحل ىال خبووار  أا  دقاوٌ  ٕوو   
 .(2)ابِ حنر

ل   و بنوورأ    دوويقرا ٍ وواه ىوؤ حوو  ز أووواف بْووج   أٍووا ديفووفٔ بوواىوِٕ اى وو 
  ٕووووووكا  ر  ٍْووووووها ُ   ووووووأ ا بيغووووووج... ل  صوووووويح  د ُ املوووووورأة <يفووووووفت حنوووووواا املوووووورأة: 

ُ راد وؤ ث ،ّوؤ حوو  ز ٍرلووو يد يووع  ييوؤ ب ،(3)>ا دجهوؤ دمفيوؤ  ووار أدٕووكا... د
 ِ  يت احل  ز.دخاى  ٕكا ل   رك أواف، دبّي خاى  بِ ار ل،

ل اىغاىوووو   ْوووو  ائَهووووور  هنووووا   ،حاا ووووز ٍاوووونوث  ْووووهاأ دهوووو  ل ٍْهنوووؤ .6
حاا ووز ديهووا أدقوو  درا ل اىصووحيح  دأبووو اادا  اوونج  ْووها، دْٕوواك   ،يفووحيحت
 دٍْها  ّنار ددِٕ أد ضالث     . ،ضالث

و أاا ٍوووووِ  ر وووووع ٍاووووويٌ بوووووِ قخيبوووووت  وووووِ اادا  خرجووووؤ ل مخووووواا اثأٍ ووووواه: ٍوووووا 
 .(4)  اىرجو ب  املرأح ُ دي أهنخ  يفاحل  ِ ّاد   ِ ابِ  َر  ُ اىْيب 

 ثُ دئ اادا بِ او يفاحل . ،(5)داحل  ز حمنوً  يخ يفاحبٔ بائهو

 ،و اادامخاا املراليو اململبو   يخ ح ٓ ٕوو ٍوِ ضوَِ مخواا اىاوِْ ث      .7
                                                           

 .72سع  اب  احلوي : هٌغُج احمل ثني  ص -1
 .72ادلص د ًفكَ  ص -2

 .4104الكٌي  غب فيوغ حب جل ادلرأة    و تايت:أ -3

 .5273  كوي الٌكغء ه: الرجغ  يف الطر   غب يف ق  تب و تايت: الكٌي  خغب ايأ -4
 . 190/ث 3لخع     ؛ الرااجل: اورع يا 1/290ا ي حيغى: اجملريحني   -5
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ُ  و ا اثحاا وز اىول ل    أدوكمر   ،بوو اادا  وكا ل رلواىخٔ ثٕوو ٍنوت     أدقو  يفور    
ٍْووووها لووووج ٍا ووووت حوووو  ز ميووووها    ،حوووو  زمخابوووؤ حقوووورا ٍووووِ أربالووووت آ ف دمثوووواُ ٍا ووووت   

 ٍراليو.

  عض ال،ريع اليت شرحج  خغب الكٌي ييب تايت:
 ٕو(. 388برإيٌ اىابل ا ملاو )ث  بو لييَاُ أمح  بِ أ .1

 ٕو(. 826ديل اى  ِ أمح  بِ  ب  اىرحيٌ اىالراق  )ث  .2

بااس، دالوٌ  ورحٔ )غا وت املقصووا     آ بو اىملي  حمَ  مشس احلع اىالعيٌأ .3
 و اادا(.أل حو لِْ 

اى يخ حمَوا بِ حمَ  بِ خملاا اىابن  د رحٔ )املْهو اىالكا املوورا   .4
 أد حنو  ىل. ،و اادا(    ث ٍِ آشارأل  ر  لِْ 

*  *  * 
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اإلماا حم د اا  ياا  ػ سااة ياا  ساابن  ياا  مبسااة ياا  الماا     يااب ػ سااة الساا          
نساااا  بي ة   ااااو ساااا  ض، نػاااا م الاااا ؼ  ماااا  ا ػاااا  ض  سااااب     ُي ،(1)الترماااالض الماااارض

ك ل خااااااا نض نمسااااااا ض ن بااااااا    ال تااااااا  ا نيؼاااااااو ا  ااااااار     ،مااااااا  ا ااااااا  نيغااااااا م 
نالت اااااااااب  م ااااااااا ا   ،ف  نسااااااااا     قااااااااا  ر ن  ق ااااااااا حم ،نهااااااااالا   يمااااااااارم ،املشااااااااا بن 
ك اا  هاب مؼاارنم ل    اغ،  ماا  نسا ت  الترماالض فد ا  هااب ال  ا  الاالض نشاا         ،ا ػ ا   

 ها(. 979نقبىف ف   ، نق غ مش   بيرا ، قبيف سنو )

 طلةَ للعلن:
 ،  ب اا  الؼ ااض ي ااب  مناال ال ااغر     نكاا   ماا  املؼاارنم    ،ل ؼ ااض متاا  را     اا ط ب  اا  

نااا   يظ ااار  ح ااا  ،ي ػ ااارمب   الؼ  ااا ط ػ اااة الااار خسااا   قااا ني  نفااا    ااا ب     نيسااات
ف ااب ي ي اا    ،  ماا  ناا ن بي ال  اا ا  لب اا  الؼ ااض  بناا  ي يساا فر   قؼ ااض ػ ااة ال اا ، ك اا    

ػااا  مااا  نيسااات لب  ػ اااة الااار يؼااا حم    ، را  يااا    ااا  يغااا ا  متااا  ،ن  م ااار ،الشااا حم
ياا م بنكااللر اساات لبا يؼاا حم اكاار اغب اا  ال غاا ا ض    ،هااا( 941محاا  ياا  حن اا  املتاابيف )  

 .(9)اللض اكر ف   ك  م  ة حم يغ ا  ػ ة ػ حم ة نم  يغ ا  (ق ني  يغ ا )يف كت ي  

 ،ناسااات    منااا  ،نقااا  ر يااا  ،ن بااا   متامتااا  ،نل نااا   احم اإلمااا حم ال خااا نض كااا  ا  
   ك ااار مااا   يف آ ااار كت يااا  ا ااا مغ يااا نةااا  اكااار الااار ،ف ااب ين ااا  ػااا  ال خااا نض كااا  ا  

                                                           

ظس: ابـي ياـ:ى: الختـ:      تسمجت -1 /  86؛ املـي:: ذـريا الاوـ:      4/878ابـي للاـ:ى: يااـ:  ااناـ:ى      ؛ 9/151َ ٌي
ٌةالء  ؛ الر852ُ  . 8215/    1؛ الرُيب: هاياى االنتدا   872/  11يب: سري أنالم ال

 .82سعد نةد احلواد: هٌ:ُج احملدحني  ص -8
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  هاالا  ا  ناا  ر ياا   داكار يف هاالا ال تا   ماا  الؼ ا  نال ااتحم يف الر ا   نالتاا ني  فا     
ن ياااااا  انػاااااا  الاااااارااض، ن اااااا  ال خاااااا نض  ؼاااااا  ماااااا     ،د اااااا  ياااااا  ب  ػ اااااا  ال خاااااا نض 

م ا   الار     ،ن اغ ػنا    ،نة  نن  ػن  يؼ  ا ح  يا   ،ح    ب   الترملض 
  حيا   حا     !ي  ػ  <  ة   لؼ     النيب   ح ي   يب سؼ   اغ نض  

 .(1)> ن  يف هلا املس   غ ض نغ    ُي 

نة  نبا   الؼ  ا ط    ،ة   الترملض   غ مين د   ي  ب  ػ   هلا احل ي 
حاااال ة اااا  ف اااا   ماااا ل ال خاااا نض ف ااااض  ت اااا   راساااا   م اااا   يب     ،ياااا حل ل نال ماااا 

 .(9)سنن ضريرا  ني   ،ػ سة يف الؼ ض ناحل ل نالبنع نال ه  حل ػ  

 الات:ب يتسواتَ يالتالف العلو:ء ااَ:
ف ناا ض ماا   اا م  ،ا ت اا  الؼ  اا ط يف قساا  و كتاا   الترماالض فتؼاا  ل   اا  م 

ك اااااا  ناااااا  ػ ااااااة الاااااار      ،نهاااااالا ببااااااتد اغب اااااا  ال غاااااا ا ض     ،)باااااا  م الترماااااالض(  يااااااا 
نهالا   ،، نمنا ض ما   ا م ياا )ا ا مغ ال ا  م(      (3)الس بب  يف كت ي  )ق ني  الارانض( 

. ن اا  هالا ال تا   ةاا    (4)يما    ك ا  نا  الاار السا بب      ،يب ػ اا  اه كض بباتد احلا   
و هاالم الب ؼاا ل ب ؼااو ح   اا  الشاا      نماا    اا  ،ب ااغ ياالي  ا  اان يف ػاا   ب ؼاا ل  

 .نهب سن  الترملض( ،نه  مت انلو حتت اسض )ا  مغ ال   م ،مح    كر 

  اااات ػ ااااة كتاااا   الترماااالض   هاااا  ل ظااااو )باااا  م( الاااا   ب    نن  ساااا س  يساااا   
 ؟ حم   ببا  

 ننااا   ااا  يف  ،  ل ااال ال ااا  م ػ اااة سااان  الترمااالض  بااا   نةاا  ػ ااا  الؼ  ااا ط يااا 
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كتااااااا   الترمااااااالض ا ح  يااااااا  ال ااااااا   و ناحلسااااااانو نالماااااااؼ  و ناملن ااااااار  ن ااااااا ي          
يااااا  نحااااال احلااااا ي  املبضااااابع، ني يرغااااا  الترمااااالض ياااااللر، نيف هااااالا         ،الماااااؼ 

نن نس  ،نفباسااااااا  غ يااااااار    ،  يف ا ااااااا مغ ػ اااااااض نااااااا فغ   (1)اغ ااااااابا ي اااااااب  الااااااالهيب  
يؼمااااا    ،  مااااا  كااااا نم ي ح  يااااا  ناه اااااو ، نهااااالا  حااااا   باااااب  اإلساااااتحم، لاااااب سااااا س امل

 نك   من   يف ال م س . ،مبضبع

ػا  ال ن  ةاو نال الاين     نة   ن   لا  الؼ  ا ط مذ ال كا    يف كت يا ، ف ا  نن       
 ،نال  اايب ، ل  اا ي  م اا  د اا  ياا  سااؼ   امل اا ب  ناملتاا ض ي ل ن ةااو    نالبضاا ػن

ك اااا  اكاااارم   ،)ا اااا مغ ال اااا  (  يااااا -تاااا   الترماااالض  ك -نغ هااااض، نمناااا ض ماااا   اااا م    
نهاااالم   ،نل اااا  الغ لاااا  يف قساااا  ت  هااااب )الساااان (     ،ال تاااا ) يف )الرساااا لو املسااااتبرفو(  

  ت  ل  ػ ة  ح  ي  ا ح  حم مرق   ػ ة  يابا  ال  ا ،    ،  ق ب  س سغو مي   
  ال ت   ا ت   ػ ة  نالس    ،نهلا  بب  ،ن   من ض م    م يا )ا  مغ(

 ااااراس الساااا ػو،  ك لت ساااا  نالؼ  ساااا  ناملن ةاااا  نال اااا  ن ،نغاااا  ا ح اااا حما ح ااا حم  
نغ ه ، نالتس  و ال    و ل  ت   ك   نن ل ه  اآليت  ا ا مغ املخت ار ما     

نماااا  ػ  اااا  الؼ اااا  هاااالم    ،نمؼرفااااو ال اااا  م ناملؼ ااااب    ػاااا  نسااااب  اه   الساااان 
 .(9)  طل برحيو ػ ة يؼ  النس  اغب و ا     هللا ال ت  ف    ،التس  و

 هٌهج التسهر::
 امت ا الترملض مبن ج   ا ي  ػ ة الب   اآليت 

فن اا م ي ااب    ياابا     ،نب اا  يسااتؼ   ل اال  ياابا     ،  يسااتؼ   ل اال كتاا     .1
... مث حتااات هااالا الؼنااابا  ي ااا   ياااديرا  ا ح  يااا  ف  اااب        ،  يااابا  ال ااات  الب ااا ن 
  خ نض.يف بيرا م هللم الؼن ني  يش خ  ال ي   كلا، ي   كلا، مت  را  ،ي   كلا
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يبن  حتات   -نهب الؼنبا  نالت بي  اللض يمؼ   - يؼ     يتر ض ل  س لو .9
مث يااار م باا فااارؽ مااا  بيااارا  احلااا ي  آناط ال   ااا ط يف    ، ن  ك ااار الااار ال ااا   حااا ي    

 نحتساااا ن   ق اااا      ،نياااات  ض ػ ااااة  ن ااااو ا ح  ياااا   ،نػ   ااااض ي حلاااا ي  ،املساااا لو
 نيت  ض يف الر   نا س ن  . ،نقمؼ    

مث باا كاااا   هناااا    ح  ياااا    اااار  قن ساااا       ،باااارد ياااالكر ماااا  ل  اااا ي  ماااا      .3
 التر و    ن بل    ي بل   نيف ال    ػ  فت  نفت  م  ال   يو.

نك ا  ي نا     ،ي ل خ نض نمسا ض ف اب حا ن       اغ يان بري تا          ق  ر ك  ا  .4
ف ل خااااا نض كااااا   يركااااا  ػ اااااة    ،نكااااا   ملسااااا ض هاااااب اآل ااااار بري تااااا     ،بري اااااو ال خااااا نض 
ركا  ػ اة ال ان ػو احل ي  او، نالترمالض  نا  ا  اغ       نمسا ض كا   ي   ،الن ح و ال    او 

نةااا   ػ ااا  الؼ  ااا ط ي لترمااالض   ؼااا  يااان      ،يااان هااا قن الباااري تن يااا   غ ي نااا      
ػ ااااة    كتاااا   الترماااالض قماااا   احلاااا ي  م اااان     ب  ف  ااااب  اياااا  ن اااا   ،ال اااان ػتن
نػ اااااا   ،ض ػ ااااااض مساااااات  ، نال  اااااا  هااااااب ػ ااااااض  اااااا )      ،نهااااااب ػ ااااااض ير ساااااا    ،ا ياااااابا 

نهااب   ،ي اا   ال اا  م ماا  الساا  ض نماا  ي ناا    ماا  مراقاا         احلاا ي ، نيشاات   ػ ااة  
نالتؼااا ي  نالت اااريم نهاااب ػ اااض    ،نهاااب ػ اااض ناياااغ  ،نا  ااا ط نال ااا   ،ػ اااض   لااا 

نهاب ػ اض    ،سان  ػنا  يف كت يا     نما  ي ي نكا   ا     ،    مس، نم    ن  النيب
 .(1)نهب ػ ض س يغ ،نقؼ ي  م  نن  الر احل ي  ،س  س

مبس ض، فن ا م ي اب   حا  ن  ةت  او يا        ك   ي  ن  ين   بخ احل ي  مت  را  .5
 سؼ   نػ   ي  سؼ   نػ   ي  ح ر، ة    ح  ن  فت  نفت .

 سن  ي  مبس د ناح .دنمس ض يستؼ   هلم البري و ف بن  امل  الباح  ي .6

يستؼ   بريق الت بي  املؼرنفو ػن  مس ض خرم )ح( الا  قؼاين )حاب (     .7
 ن ج مس ض.يؼين حتب  بي بسن   آ ر، ك   ي ن  يف م
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ك بلاااااا   هااااااالا حاااااا ي  حسااااااا     ،ياااااا ن احل ااااااض ػ اااااااة احلاااااا ي  ني ااااااا    ن تاااااا      .8
. نيااا ن كاااتحم الؼ ااا  ي اااراحو يؼااا      . ن حناااب الااار مااا  هااالم الؼ ااا نال.  ،باا  م 

 ي ن كتحم  ه  الؼ ض ف  .

ماغ ي ا   الار     نين ا  الؼ او   ،ي افغ ػا  احلا ي  حال نلاب ػ  ا   ها  الؼ اض        .9
 ي هن  ػ و غ  م  ر .

ي  اا  احلاا ي  ي ياا  ػ  اا  يااديرا   ةاابا   هاا  الؼ ااض مااغ     مااغ قاا  رم ي ل خاا نض   .11
ننمب  ة    )نهلا اللض ػ     ،(بم نالتبة ت )مث ير م ي بل    ،اكر ا تتف ض

م اااااا   )هاااااالا  باااااام(، )ال ااااااب  ا ن   ،نيسااااااتؼ   ا ل اااااا ري الن  يااااااو كااااا  ا   ،الؼ ااااا ( 
 .(1))نهلا ػن ن   بم( ، بم(، )احل ي  ا ن   بم(

)لاا س ، ن ا  ي بلا   )لا س بسان  م ةابض(      ف ف اب يؼبا  ن يا     ،ين ا  ا سا ن     .11
 .(9)هب ػن ض مبت  (

اساااااااااااااتؼ   م اااااااااااااب   ل   يااااااااااااا   ي يساااااااااااااتؼ     غااااااااااااا م، ف ااااااااااااا  اساااااااااااااتؼ       .19
م اب   ل حتا   م  ناو احلا ي  ما  مبةاغ ال اب  نالماؼ  ك بلا   )هالا حاا ي            

 ن)حسا  غريا (، ن)حسا  با  م غريا (، نيماؼ  مشخ اا         ،حسا  با  م(  
)نال اا  م ػاا  ػ اا (،    يو ك بلا   ا ح  يا  ال اا   و املرنيااو ػا  يؼاا  ال اا  

 .(3))ال   م ػ   يب ان(ن

  ك إلم حم ػ   ي  احلسن اي  الؼ ي ي   ك   يرنض ػ   ه  ال  ت  .13
ن  باااااو ػااااا  اإلمااااا حم    ،نكااااا   ي اااااب  يف يؼااااا  ا ح  يااااا      ناإلمااااا حم ال ااااا  د 

نبسن  م ل س مبت   ن يب  ؼ ر د ا  يا     ،هلا ح ي  حس  غري  : ال  ةر
ػ   ي  احلسن ي ي ن  ػ   ي   يب ب ل 

 (4).  
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يا ل     ،ني ي ن  ي بل  هلا ب   ن   ا س و يسن ن  يبري او ا ينا ط ػا  اآليا ط    
نحااا ي   ااا ض حااا ي      ،حااا ي   يب حااا ي   ااا ض   <:  ةاااب  اإلمااا حم ال ااا  د   

 نحااا ي   مااا  املااا منن حااا ي    ، املااا منننحااا ي  احلسااان حااا ي   مااا    ،احلسااان
 .> الرسب 

ف ااااب يساااااتؼ     ،يف ػ اااااض الر اااا   ن حاااااباهلض   اااا ا  كاااا   ل ترماااالض منااااا ج   .14
(، )  اااااو فبااااا   نيب اااااق  ل ااااا ري )  اااااو(، )  اااااو حااااا فل    ،م اااااب   ل ا ااااارح نالتؼااااا ي  

 .(1))  و ػن   ه  احل ي (ك س(، )  و م مب ( ن

يؼاا ف ف  اا   ن امل اا ن     كاا   ياار م انت اا ط الاارانض ل نساا   ن امل ينااو الاا        .15
الاالض ينساا  بل ااا ، م اا   )مااا )   ااو(، )   اات  هااا  ال بفااو(، )مااا   هاا  الؼاااراد  ن         

 الش حم  ن م ر(.

نيشاااا  ل ن ساااا    ،نياااار م هاااالا ػ ااااة اا    ،ح  ياااا كاااا   يشاااارح يؼاااا  ا    .16
 ن )ه ااااااالا نن   ،نيساااااااتؼ   ػ ااااااا نال )نن  مااااااا  غااااااا  هااااااالا الب ااااااا (    ،ناملنسااااااابخ
 يؼم ض(.

 احلديج احلسي نٌد التسهر::
. يف حان  >ا  كت   الترملض  ب  يف مؼرفاو احلا ي  احلسا    <  (9)  الس بب ي ب

ي باا  م نحساا  بب  الترماالض هااب  ن  ماا  ةسااض احلاا ي   <  (3)يااب نيااو ي اب  د ااب   
ي بااا  م نغااا  بااا  م(. نل ؼ ااارض ن ض آ ااار   بنكااا   ة  ااا    ي ساااض ب    ،نضاااؼ  
    كت   ا  مغ ل ترملض ة  ةسض ػ ة  نيؼو  ةس حم ه  ب  (4)ح   ة  

يب  ان  نالنسااااا س ، نةساااااض    ااااار  ةساااااض م بااااابع ي ااااا ت  نةساااااض ػ اااااة  ااااارس  <
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ن سا    يف كتا   ال ما س      ،ن   رج يؼا  املنا ك    ك    ،>ػ ت ، نةسض  ي   ػن 
بااا    ال ااا  ح    الترمااالض امتااا ا ػ اااة غااا م مااا    نيف احل   اااو <مث يااار  ةااا ست   

ت  يناااااو ل  ااااا انس  ضااااا فو اآلناط املدني ،نالسااااان  مبتحظ قااااا  الن  ياااااو حاااااب  ا سااااا ن      
 .(1)>ال    و املخت  و

   املاا يين ماا    ،هااا( 934)ل  (9)نةاا  قاا  ر الترماالض مب نسااو ػ اا  ياا  املاا يين      
 كااا ير  ااا بخ ال خااا نض، نػ ااا  يااا  املااا يين  ااا م مااا   ن  مااا   ك ااار مااا  اساااتخ احم          

مث اسااااااتؼ      ،يف الاااااار الؼ اااااار ني قسااااااتؼ   هاااااالم ال  ظااااااو كاااااا  ا   ،ل ظااااااو )حساااااا (
نػ ااا  هلااالم ال  ظاااو ح ن ااا  نااا  يف      ، ر مااا  اساااتؼ  هل  مااا  الترمااالض فااا ك    ،ال خااا نض

  احلا ي  احلسا  ػنا ن      ػ اة  آ ار كت يا  )الؼ ا  الالض هاب م  اق ي ت يا  ا ا مغ(         
 لللر، من    مث ي ن  رنب   ،(3)سن  مبهب  م  حس  

 سن  م م  يت ض ي ل ل .ب    ي ب  يف   .1

   ي ب  احل ي    اا .  .9

 نيرن  م  غ  ن   الر. .3

 قو  التسهر: )يسي صحاح(:الاالم نلى 
 ،استؼ   الترملض م ب   ل حت   م  نو احل ي  م  مبةغ ال ب  نالمؼ 

نا  ك ا  ي نا  اب اق ل ال )ال ا  م(        يف حان   ،ك بل   )هلا حا ي  حسا  با  م(   
 ح  ي  ا ر . ح  ي  ي  ل )احلس ( ػ ة ػ ة يؼ  ا 

ناا   ب   نكاا   قب  اا  الؼ  اا ط ل ااب  الترماالض  )حساا  باا  م( ك اا  ياا يت  ماا  ةاا        
                                                           

 .851حبوث يف ت:زيخ السٌة املشساة  ص -1
ُـ  نصـسٍ   أهـ:م  إبـو احلسـي املـديب  بصـس: حتـة  حةـ        أعفـس السـعد: هـوالُن     جُو نلي بي نةد اهلل بي  -8

 . تسمجتَ .ال نٌد نلي بي املديبإه: استصغس  ًفسي ق:  الةخ:ز::  ب:حلديج 

 يوذ: .هع حتفة اا 12/519كت:ب العل  للتسهر:   -1
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سااان  م، بنااا  حسااا  ي ػت ااا ن    نااا  )حسااا  بااا  م( ي  ااا      ح ن ااا  ي اااب  ػااا  حااا ي    
ساا ن    سا ن   حسانو ننن  ي   اا هالا احلا ي  نن  ي  دفاا ،سان   آ ار  بي ػت ا ن   نبا  م 
 .(1)اا  هب حس  ب  مدب   و ف

 ،  احلسااا  ة بااار ػااا  نق اااو ال ااا  م    ، ااا   بةااا   ايااا  ال اااتح  نهااالا ف ااا    
 ااااااغ ياااااان ن اااااا  ال  اااااابن نب   قاااااا . مث ةاااااا       ف اااااا  ا  ااااااغ ي ناااااا    يف حاااااا ي  ناحاااااا  

حا ا    سان  ي   داا ننض احلا ي  الباحا  ي  دف ،سن  ي اإلب  الر نا غ ب  ن باي 
  ي اااااا   ف اااااا  هاااااالا حاااااا ي  حساااااا    ساااااان   باااااا  م اساااااات  حم بساااااان   حساااااا  ناآل اااااار ب

 ،سااان   اآل اااار ي اإلبنبااا  م ي لنساااا و   ،ساااان  بي ببااا  م.  ض بنااا  حساااا  ي لنسااا و    
 ،نا  ي حلساا  مؼناا م ال غاابض  ي ااب  يؼاا  ماا  ةاا   الاار     ناا  غاا  مسااتن ر   ػ ااة 
 .(9)ن  ي ي م ال    ،   بل   الن سمت نهب م 

  هااالا احلااا ي  الااالض ي اااب  ػنااا  الترمااالض      ن يااا  كااا   مؼااا  آ ااار ف اااب يااار      
نفاابد احلاا ي  الاالض    ،)حساا  باا  م(  ن  احلاا ي  الاالض ي ااب  ػناا  )باا  م(     

ف   ة   ػن   ، ن  ل ح  ي  ػن  الترملض ػ ة  ا  ف    ،ي ب  ػن  )حس (
 ،ف ااااالا  ػ اااااة الااااا ن  ل  ،)بااااا  م( ك نااااا  ي اااااب   هااااالا حااااا ي  )بااااا  م غريااااا (   

 نيؼا  الار ما     ،ن نن  م  ي ب  ػن  )حس ( ،ي ب  ػن  )حس  ب  م( ن نن  م 
 . (3)يؼ    نيمؼ  

ح  ياااااا  ماااااا   ػ ااااااة  ن اااااا ل ال اااااا و        هناااااا    نل اااااا  يشاااااا   ػ ااااااة هاااااالا  
  هااالا حااا ي  حسااا  بااا  م،   ح ااا حم الؼ  ااا ط ي اااب  ػنااا   الترمااالض    قت ااا نل ف  ااا   

 .>ػ    ي لن  لب   ا <  ك  ي 
                                                           

 .121؛ سعد نةد احلواد: هٌ:ُج احملدحني  ص 1/161الساوطي: تدزيا الساي:   -1
 .59-58املتدهة  ص  -8
 .59خمتصس نلوم احلديج  ص -1
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نهااااااالا قب  ااااااا  غااااااا    ،ض حسااااااا  )املااااااا (   ،نااااااا  احلسااااااا  ال غااااااابض  نيؼمااااااا ض ن   
   نغاااض  ،وياا  مبضااابػ  ،   كااا   ماا  املتاااب  حسااا  ال غااو سااا ةبو املؼااا     ،منب اا  

يف  رح    مغ  نن  اي  س   الن س ةب   ي    ي ب  نا     متبهن  حسنو. نة  
 نهلا الر ض هب   ،س ة )الن م الشلض(الترملض امل

  ياااااار   ل اااااا ري ياااااا ين غاااااا  يف مبضااااااغ ماااااا  املباضااااااغ  ن ل ظااااااو ماااااا  ا      بناااااا    .1
  يؼا   ناساو مت ن او    بفت حيق الار   ،الترملض الر كلا نكلا نق ب  ة ػ   ػ مو

 يؼرم من   م  يري  الترملض م  ةب  هلا  ن اا .

ناااااابن  ػ اااااا ن    مث يؼاااااا  الاااااار    ،جت ااااااغ باااااارد احلاااااا ي  ن ةاااااابا  الؼ  اااااا ط ف اااااا       .9
 ،حساااا  ناااا  فؼاااات   ح  ياااا    ينب ااااق ػ ااااة يؼاااا  ا    نن ل مي اااا   اا دالترماااالض فاااا 

نمي اااا  يف   ،ساااا ن   ا  اااار   نباااا  م ي ػت اااا ن يؼاااا  ا    ،ساااا ن   ي ػت اااا ن يؼاااا  ا  
 .(1)ػن  ةبحم آ ري  ػن  ةبحم نب        ي ب  حسن   ح  ي  يؼ  ا 

 حم م ض اإلنم ،ي  رح يؼ  ا   نبنة   مغ كت   )ال   م  ن ا  مغ( 
 ناي  س   الن س يف  رح  املس ة )الن م الشلض(. ،يب ي ر الؼريب 

*  *  * 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 124حني  صحملدهٌ:ُج ا سعد نةد احلواد: -1
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 هـ( 303)ت  نسائيال

 

محك تن شؼُة تن ػلٍ النٍائٍ القاضٍ أتى ػثك الهمحن أولك احملكز الشهري 
يب ٌةةةةؼُك تةةةةن أو ٍةةةةة الُهةةةةا ةٍةةةةة نواَةةةةح ذل ُةةةةم    ،هةةةةة 215ػةةةةا   (1)يف مكَنةةةةح  ٍةةةةا

 هة. 214يف ػا   َى ً صاؼة كراب ذانَؿ مصه، وقُل

 طلبَ العلن:
كغري  من احملكشني نؼل يف طلة الؼلم مثكةها  وهةى اتةن  ٍةح ػشةه ػامةا  أٌةىج        

فنعةك  نؼةل اق قرُثةح تةن ٌةؼُك يف ٌةنح        ،وطةا  يف الثلةكا    ،مبن ٌثقى  من الؼل اء
ك ةا َةمكه احملةةكشى     ،كصةه مةن ٌةةنح  أوأقةةا  ػنةك  وهومةخ يف ـهاٌةةا     ،شالشةني ومتةرني  

وؼةةةكز فُهةةةا، َقةةةىا اتةةةن ـلكةةةا  يف للةةة   قةةةال  ػةةةن   ةةةك تةةةن         ،يف مصةةةه ةةةخ اٌةةةرقه  أ
صةةثها مس تؼةةد مشةةارنا مبصةةه َقىلةةى  ا  أتةةا ػثةةك الةةهمحن فةةانا مصةةه         اٌةةؽاا اأ

  وصة   أواٌرؽق الصناء من قثل الؼل ةاء تؼةك    ،(2)ق قمشقاوـهض  ،يف آـه ػ ه 
فقةةك وصةة خ   ،خصةةثػ مةةن كةةراء ػصةةه  يف ػلةةم ااةةكَس وػلةةم ال قةة    أو ،تكصةةهج الؼثةةاقج 

 ،فقةةةخ مشةةةاَؿ ػصةةةه  أااةةةاكم النٍُةةةاتىنٌ صةةةاؼة كرةةةاب ا:ٍةةةركنن تقىلةةةخمس ا ةةةخ كةةةا    
 .(3)ػهفهم تالهظااأو ،ػهفهم تالصؽُػ والٍقُم من اِشانأو

مكا رةةةةخ الؼل ُةةةةح يف ااةةةةكَس    لاكةةةةها  ،وكةةةةل مةةةةن ذةةةةهظم لةةةةخ وصةةةة خ  ةةةةما الىصةةةة     
                                                           

ال خزاساى يف بالد فارس، وًسا بلد طيب غزيـز ادليـاٍ ريـاًن اخلـًناث ييي يٌلـز الب ـز :       عوأًسا هديٌت هي  -1
 ي747لالين صحسي الخماسين يف هعزفت األأ
 ي1/59عياى، وفياث األ -7
 ي 7/742ابي العواد احلٌبلي: شذراث الذُيب،  -3
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الةةمهف فقةةك قةةاا ةقةةخمس ا ةةخ  مةةا أ، (1)ؼافظةةا  رةةا شث يف ااةةكَس شقةةح  مامةةا اتةةالقىامس وكةةا  
 .(2)ما  مٍلم تن ااعاضأؼ ظ من اإل

 شيوخَ:
 مس  هو  اتةةةةن قرُثةةةةح تةةةةن ٌةةةةؼُك وتةةةةغ ػنةةةةخ، تةةةةغ مةةةةن أئ ةةةةح آـةةةةهَن مصةةةةل     أتؼةةةةك 

 ،يب ؼةةةةامأومةةةةن  ،والرهمةةةةمٌ ،يب قاووقأو ،محةةةةك تةةةةن منُةةةةغ  أو خ،ٌةةةةؽاا تةةةةن ناهىَةةةة  ا
ومؼظةةةم هةةة هء  ،)تنةةةكان( يب كهَةةةة   ةةةك تةةةن الؼةةةالء، و  ةةةك تةةةن تشةةةان ا:لقةةةة تةةةة أو

فهةةةى قةةةك شةةةانن الثفةةةانٌ ومٍةةةلم يف كةةةصري     ،الشةةةُىؾ مةةةن مشةةةاَؿ الثفةةةانٌ ومٍةةةلم  
 من شُىـهم. 

  ا:ةةةىٌ صةةةاؼة كرةةةاب   أفنعةةةك   ،واـرل ةةةىا يف تاػةةةخ مةةةن الثفةةةانٌ ونواَرةةةخ ػنةةةخ     
  الةةةمٌ وقةةةغ يف كرةةةاب أو ،  النٍةةةائٍ ر َةةةهو ػةةةن الثفةةةانٌأ)هتةةةمَة الك ةةةاا( َق ةةةغ تةةة

ٌ  -تاػُةةةةةل اتةةةةةن ؼةةةةةكشنا   ةةةةةك <الٍةةةةةنن ؼُن ةةةةةا قةةةةةاامس     تأ ةةةةةخ ذصةةةةةه  >- َؼةةةةةخ الثفةةةةةان
ٌ  أوااقُقةةةح  تؼةةةل الةةةهواج،  وهةةةم  وظهةةةح  ظةةةه ا:ةةةىٌ، ولكةةةن     . ةةةخ ر ٍَةةة غ مةةةن الثفةةةان

  أالكاذةة ا:ؼةةهو  الؼهاقةٍة )تشةةان مؼةةهو ( يف ذؼلُقةخ ػلةًة هتةةمَة الك ةةاا وضةةػ تةة   
والنٍةةائٍ مةةن الةةمَن   ،ؼةةك الؼل ةةاء الةةمَن نوي ػنةةهم النٍةةائٍ ااةةكَس   أالثفةةانٌ كةةا   

ق ػةةكج تلةةكا  منةةها   ا  طةةا   ألةةىا يف طلةةة الؼلةةم فةةال اةةهو يف لقائةةخ الثفةةانٌ تؼةةك        نؼ
 ـهاٌا  وااعاو والؼهاا ومصه والشا  ؼىت وفاذخ يف الهملح.

 حالهذحَ:
اتةةةةةةن ؼثةةةةةةا  صةةةةةةاؼة   <ذرل ةةةةةةم كثةةةةةةان اأئ ةةةةةةح ػلةةةةةةً َةةةةةةك النٍةةةةةةائٍ ومةةةةةةن هةةةةةة هءمس       

، واتةةةةةن ػةةةةةكٌ صةةةةةاؼة كرةةةةةاب   (الضةةةةةؼ اء)الصةةةةةؽُػ، والؼقُلةةةةةٍ صةةةةةاؼة كرةةةةةاب   
                                                           

 ي 7/741؛ ابي العواد احلٌبلي: شذراث الذُيب،  1/12عياى، ابي خل اى: وفياث األ -1
 ي14/133عالم الٌبالء، أسًن  -7
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ولكنةةخ تةةغ  ،قها ةةخأالةةمٌ َؼرةةر مةةن   (1)، والةةكوهيب(كامةةل يف ضةةؼ اء الهظةةاا ال)
تى ٌؼُك تن َةى ً صةاؼة   أو ،منخ، وال ؽاوٌ صاؼة )شهغ مؼا  اهـثان(

ك ةةا ٌةةُأ  ا  شةةاء   ،واتةةن الٍةةخ ذل ُةةم  الةةمٌ نوي ػنةةخ الٍةةنن    ،)ذةةانَؿ مصةةه( 
 واريهم الكصري. ،اهلل

 وفاحَ:
ظةةل يف وقةةك وافةةا  اأ  ،هَثةةا  مةةن ذٍةةؼني ػامةةا    فقةةك ػةةاَ ق  ،ػ ةةه النٍةةائٍ طةةىَال   
ق ا  وصةةةل النٍةةةائٍ أ  ٌةةثة وفاذةةةخ ظةةةاء تؼةةةك  أوَةةةمكه  ،ٌةةنح شةةةالز مائةةةح للةةةهعهج 

  فةةةا  ػةةةن أمةةةري ا:ةةةة منني   منؽهمةةةن أهلةةةها    نأي كةةةصريا   ،قةةةا  فُهةةةا شةةةهها    أو ،قمشةةةق 
 وقةك أ كةه ػلُةةخ  ،  يب طالةة أفةأل  كرةاب )ـصةائل ػلةٍ( يف فضةل ػلةٍ تةن        

ولكنخ  ،فأل  تؼك لل  كراتخ )فضائل الصؽاتح( ،ذهن الشُفني تؼل الناي أ خ
 مسظؼةل الةثؼل َرةه ى  تالرشةُُغ، وقُةل      يب ٌ ُا  مماأر رهض فُخ فضل :ؼاوَح تن 

وـةةهض  مس(2)ك ةةا أونق  اتةةن ـلكةةا    ،ا ةةخ ذكلةةم تكةةال  ػةةن مؼاوَةةح ػنةةكما ٌةةأا ػنةةخ      
ً  ،ق قمشةةق فٍةةأا ػةةن مؼاوَةةح ومةةا نوي مةةن فضةةائلخ   ا   أمؼاوَةةح  فقةةاامس أمةةا َهضةة

تةةهأي ؼةةىت َ ضةةل. ويف نواَةةحمس مةةا أػةةه  لةةخ فضةةُلح اه ه أشةةثغ اهلل          رةةهض نأٌةةا  
هنةةةةم ضةةةةهتى  يف ـصةةةةُرُخ ؼةةةةىت  أ. وأـةةةةموا َةةةةكفؼى  يف ظنثُةةةةخ، ويف نواَةةةةح  (3)ت نةةةة 

ق مكةح،  افأشه فُخ هما الصةنُغ فقةاامس امحلةى      ،ـهظى  من ا:ٍعك المٌ كا  فُخأ
َةةى  اهشةةنني لةةصالز ػشةةهج لُلةةح ـلةةد يف شةةهه      (نمحةةخ اهلل)فؽ ةةل وذةةىيف يف الهملةةح  

 ص ه لٍنح شالز وشالز مائح للهعهج.
                                                           

صــاحب ريخــا   ،( اســخاا اليــ   يف الخــاري ُـــ 312أبــو ب ــز  ث محــد الــدو:  أالــدو: : ُــو بوــد بــي  -1
َ ( درسـج حياحـَ واتـزث هٌ  ـ    هؤلف ريخا   الذريت اليـاُزة  ،حد رواة حديث الغديزأ ،مساء وال ىناأل

 ( ي ادلؤلفوبدثًا و:  هؤرخًادالبو ب ز يف رسالت ادلاجسخًن ادلوسوهت  أ

  ي 1/6عياى: وفياث األ -7
 ي 1/7عياى، وفياث األ -3
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 آثارٍ العلويت:
 أل  الكصري من الكرة منهامس 

 كراب الٍنن الكري. .1

 كراب الٍنن الصغهي ا:ٍ ً تة )اجملرىب(. .2

 (.ٍـصائل أمري ا: منني )ـصائل ػل .3

 فضائل الصؽاتح. .4

 ا:ناٌ . .5

 رهوكني.الضؼ اءمس م ثىع الضؼ اء وا: .6

 كراب الكىنمس ر َصل الُنا. .7

ٍ  (اجملةةرىب)ـرل ةةد آناء الؼل ةةاء يف كرةةاب  اوقةةك    أ ،هةةل هةةى مةةن ذةةألُ  النٍةةائ
ػلةةةةً كرةةةةاب  (اجملةةةرىب )وقةةةةك فضةةةةل النٍةةةائٍ كرةةةةاب   ،مةةةن نواَةةةةح ذل ُةةةم  اتةةةةن الٍةةةخ   

وا:نرفةة ا:ٍة ً    ،الٍنن الكري تقىلخمس كراب الٍنن صؽُػ وتؼضخ مؼلةىا 
 لخ.صؽُػ ك (اجملرىب) ةةت

-ػثةك الكةه     -ونواج كراب الٍنن من الكصهج كا  مةن محُرةهم اتةن النٍةائٍ   ٍةخ      
محةك تةةن   ةةك الةةمٌ  أتةةى تكةةه أ. وذل ُةةم  اتةةن الٍةخ  (1)ك ةا لكةةهج ااةةافظ اتةن ؼعةةه  

      ٌ ق الؼٍةكه و  ةك   ،اشرههخ نواَرخ للٍنن الصغهي، وكةمل  ذل ُةم  ااٍةن تةن نشُة
مس (2)تقىلةخ  تةى نَةح  أاَرةخ مشةهىن  لكههةا   ةىق      كلٍٍة ونو محه اأتةن مؼاوَةح ا:شةهىن تةاأ    

صةةةةةىا اه ٍةةةةةح هةةةةةى  والةةةةةمٌ ػةةةةةك مةةةةةن اأ  ،كةةةةةصريا  نواَةةةةةاخ النٍةةةةةائٍ ارلةةةةة  اـرالفةةةةةا  
مةةةةا نواَةةةةح اتةةةةن  أو ،)اجملةةةةرىب( ا:ؼةةةةهو  تٍةةةةنن النٍةةةةائٍ الصةةةةغهي نواَةةةةح اتةةةةن الٍةةةةخ    

 محك واتن قاٌم فُقاا هلا النٍائٍ الكثري.ؼُىج واتن اأ
                                                           

 ي 739سعد عبد احلويد: هٌاُج احملدثٌن، ص -1
 192ضواء، صاأل -7
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ٌ شةةةريُأصةةةىا اه ٍةةةح الةةة  واأ  ،وصةةةؽُػ مٍةةةلم ، الُهةةةا هةةةٍمس صةةةؽُػ الثفةةةان
لُهةةةةةةا ٌةةةةةةةنن الةةةةةةةكنامٍ ػنةةةةةةةك تؼةةةةةةةل  اضةةةةةةةُ  أ ،وٌةةةةةةةنن النٍةةةةةةةائٍ ،وٌةةةةةةنن اتةةةةةةةن قاووق 

 ،ٌةنن اتةةن ماظةح ٌاقٌةةا    -ك ةا هةةى مرؼةان  الُةةى     - وػنةةك الةثؼل منةةهم  ،الؼل ةاء 
شةهو   )هة( صاؼة كرةاب  507اق ػلً َك   ك تن طاهه ا:قكي )خُأ  أتؼك 
مةةن قثةةل كةةل  ػلةةً كرةةاب مالةة  )ا:ىطةةأ( الةةمٌ كةةا  مقةةكما   وقةةك  ،(1)(ئ ةةح الٍةةرحاأ

هةةةةةة( يف كراتةةةةةخ )الرعهَةةةةةةك يف    535محةةةةةك تةةةةةن وَةةةةةن الٍهقٍةةةةة ٍ )خ     أيب ااٍةةةةةن  أمةةةةةن  
شةري اجلةىنٌ   يب الؼاقاخ مثانن تن   ك ا:ؼةهو  تةاتن اأ  أو ،اجل غ تني الصؽاغ(

ػلةً تؼةل    (ىطةأ ا:)  ػل اء ا:غهب َقةكمى  كرةاب   أومن ا:ؼهو   ،هة(606)خ
ق الىوائةةك ا:ىظةةىقج ػنةةك اتةةن  اوكةةا  ذقةةك  ٌةةنن اتةةن ماظةةح ػلةةً مالةة     ،الصةةؽاغ

مىظةىقج يف الكرةة    (ا:ىطةأ )ؼاقَةس  أتُن ةا دةك    ،ماظح كةصريج ػلةً الكرةة اه ٍةح    
 .(2)اه ٍح ا:ؼهوفح

الكةةال  فُهةةا يف الٍةةنن الكةةري والٍةةنن الصةةغهي       ذقةةك  هنةةان آناء كصةةه   وػلةًة مةةا 
ٍ مة  (اجملةرىب )وهةل   ،)اجملةرىب(  وكةا  الةةهأٌ   ؟تةن الٍةخ  ا  ذل ُةم   أ ،ن ذةألُ  النٍةةائ

 .ذل ُةةةم  اتةةةن الٍةةةخ أ  م ل ةةةخوا مةةةا نوا  الةةةمهف واتةةةن  اصةةةه الةةةكَن الكمشةةةقٍ تةةة اأ
كصةةةةةه كةةةةةاتن  وهةةةةةم اأ ،  الٍةةةةةنن مةةةةةن ذةةةةةألُ  النٍةةةةةائٍ   ٍةةةةةخ   أمةةةةةا الةةةةةهأٌ الصةةةةةا  فةةةةةريي    أ

ٌ   (3)اهشةةةري مةةةري أ صةةةؽاب هةةةما الةةةهأٌ اتةةةن  أ جوػ ةةةك ،واتةةةن كةةةصري والؼهاقةةٍة والٍةةةفاو
يف هةةما الكرةةاب  الهملةةح تؼةةك اطالػةةخ ػلةًة الٍةةنن الكةةري ٌةةأا النٍةةائٍمس هةةل كةةل مةةا    

ور َقةك  الةمهف    ،فةا رقً )اجملةرىب(   ،ـةهض الصةؽُػ منةخ   أ مس؟ فقاامس ه، قةاا صؽُػ
ومن تؼةل   ػال .وقك ـال  الكصري من اأ ،وه اٌرنثاطا  ه  قال  ػلً قىلخ، قلُال 

مةةن ذةةألُ  النٍةةائٍ تهواَةةح ذل ُةةم  اتةةن الٍةةخ مةةا         (اجملةةرىب )  أمةةىن الةة  ذؼضةةك تةة   اأ
                                                           

 ي12ئوت السخت: ص شزوط األ -1

 ي 153طاُز اجلزائز : حوجيَ الٌلز، ص -7
 ي 1/196صول، جاهع األ -3
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يب   ةةك تةةن َهتةةىع    أهةةة تٍةةنك  ػةةن    575شةةثلٍ ا:رةةىيف ٌةةنح    ونق  اتةةن ـةةري الةةكَن اأ   أ
ميةةةةةةةا  والصةةةةةةةلػ لٍُةةةةةةةا مةةةةةةةن  تةةةةةةةى ػلةةةةةةٍة ال ٍةةةةةةةا  )نمحةةةةةةةخ اهلل(مس كرةةةةةةةايب )اإل أقةةةةةةةاامس قةةةةةةةاا   

 ... وهما  ل ظاهه يف ا:ىضىع.(اجملرىب)منا مها من اا:صن ( 

 (ا:ىطةةةأ)لُهةةةا اوضةةةم  ،صةةةىا اه ٍةةةح شةةةري الةةةمٌ ظةةةهق اأ    اتةةةن اأأكةةةمل  دةةةك  
وَقةىا اتةن    (،اجملةرىب اق )، وٌةاا اٌةناق    (الٍنن الكري)ولًُ  (،اجملرىب)ظهق 
  أك ةا   ،َضةا  أيب القاٌم... وهما  ل واضةػ  أهة ػلً  586 خ قهأ  ٌنح ا مساهشري

 .(1)خ مبصه خ تؼخ من مصن أكصه من مىضىع أاتن الٍخ   ٍخ قك صهغ ت

 هٌ ج الٌسائي يف السٌي:
ػعةةةةاب الؼل ةةةةاء تالنٍةةةةائٍ ومنهعةةةةخ يف كراتةةةةخ الٍةةةةنن اطلةةةةق ػلُةةةةخ اٌةةةةم     امةةةةن  .1

 ق خ واتن ػكٌ واه ُة الثغكاقٌ واريهم...نومن ه هء الكا ،)الصؽُػ(

مث اظةةةةةةةرىب منةةةةةةةخ )كرةةةةةةةاب الٍةةةةةةةنن   (،الٍةةةةةةةنن الكةةةةةةةري)صةةةةةةةن  النٍةةةةةةةائٍ كراتةةةةةةةخ   .2
 هةةةةةه منةةةةةهط النٍةةةةةائٍ يف كراتةةةةةخ هةةةةةما كراتةةةةةا   وظ ،)اجملةةةةةرىب( الصةةةةةغهي( الةةةةةمٌ اتةةةةةا  تةةةةةة 

وَشةةةثخ مةةةن هةةةم  الناؼُةةةح كرةةةاب   ،ظامؼةةا   ولةةةًُ كراتةةةا  ،ؼكةةةا ؼاقَةةةس اأأيف  خمرصةةا  
 .(2)وررل  ػن كرايب الثفانٌ ومٍلم ،يب قاوقأ

تةةةةىاب مةةةةن الر اصةةةةُل   ويف هةةةةم  اأ ،و ٍةةةةني تاتةةةةا   واؼةةةةكا   (اجملةةةةرىب)ذضةةةة ن  .3
 والر هَؼاخ ما ه دك  ػنك اري .

ٍ ذظهةةه شفصةة .4 ُل كراتةةخ، ف ةٍة كرةةاب آقاب  يف ذ اصةة (3)ُح النٍةةائٍ ال قُةةخ القاضةة
ذظهةه فُهةا ػ ةق ػثقهَرةخمس تةاب ؼكةم ااةاكم يف قان ،         َمكه ٌثؼح وشالشني تاتا القضاج 

 .ق آـه ا... اشانج ااكم ػلً اهصم تالصلػتاب اهٌرؼكاق، تاب 
                                                           

 ًخزًج يهٌ ور هع ريخا  عول اليوم والليلت :بي السين، طبع على شب ت األ حبث يٌلز فاروق محادة: -1

 ي 712سعيد عدًاى: الف ز ادلٌ  ي عٌد احملدثٌن، ص -7
 ي712ابي جزيح: المضاة، ص -3
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تةةةةن  ـةةةةهض ػةةةةن شةةةةُفخ قرُثةةةةحأه مصُةةةةل لةةةةخ ػنةةةةكما  ٍااٌةةةةناق ػةةةةاؼصةةةةل للنٍةةةةائٍ  .5
ٌؼك المٌ َهوٌ ػن اتن هلُؼح، والنٍةائٍ ناةم هةما ر رةهض هتةن هلُؼةح مةغ وظةىق         

ٌةةا ُك الؼالُةةح يف هةةما الثةةاب، فُؼرةةر الؼل ةةاء هةةما الرصةةه  مةةن تةةاب الصةةر الةةمٌ      اأ
حير لخ تؼل الشُىؾ آ مان، وَصة ى  النٍةائٍ تالصةاته الةمٌ كةا  ػنةك  ؼةكَس         ه

 َا  اه أظل الكال  فُخ.اذهكخ  فرهكخ، وما ؼكَصا  اتن هلُؼح ؼكَصا 

 ئ ح ػلً ذهكخ.ع غ اأَرهن ؼكَس الهاوٌ ؼىت َُ  خ هأصهغ )نمحخ اهلل( ت .6

 ؼاقَةةس ذهذُثةةا   كراتةةخ تالناؼُةةح ال قهُةةح، فنعةةك  قةةك نذةةة اأ      يف ػةةىن النٍةةائٍ   .7
لةمل    ،ؼاقَس مةن مؼةا  فقهُةح   ؼاقَس مبا ذض نخ ذل  األأل ا ومرهمج مثىتا  فقهُا 

منةةةةا <ا مسمصةةةاا للةةة مس كةةةهن ؼةةةكَس     ،صةةةه مةةةن مةةةهج يف مىاضةةةغ مرؼةةةكقج     كأكةةةهن ااةةةكَس   
 ؼُا ةا  أَةىنق  أ ةخ  ومن ػناَرةخ تالناؼُةح ال قهُةح     ،ٌرح ػشه مهج >اهػ اا تالنُاخ...

ؼُا  َصل يف تؼل اأ وقك َكى  طىَال  ،من ػنك  َكا ػلً فقخ ااكَس كالما 
 .(1)حنى الص ؽرني

فهةةةى َكةةةةهن   ،الثفةةةانٌ ومٍةةةلم    ةةةةا ػنةةةك ا ةةةد ظةةةاههج الركةةةهان ػنةةةك  ارلةةة  ػ     وك
 ما ػنةك الثفةانٌ ومٍةلم فكةا  َةىنقا  تؼضةخ، ػل ةا        أ ،َا اااكَس كلخ ػنك لكه  

 ٌناق   ٍخ.  النٍائٍ ه َكهن ااكَس تاإلأت
ؼُةا  َؼةخ تؼلةةل   فنعةك  يف كةصري مةن اأ    ،مجةغ تةني الصةناػح ال قهُةح وااكَصُةح      .8

تةني الهواَةاخ مةن اـةرال       فهةى َةمكه مةا    ،فُىنق ااكَس ت ها مرؼةكقج  ،ؼاقَساأ
ضةؼ ، فهةى   والضةؼُ  واأ  ،صةػ والصةؽُػ واأ  ،وَةمكه الؼلةل   ،وَقةان   ،وذىاو 

شةكالخ  ألةريي تر ةا  ػُنةخ ت    ،َأـم ت الة الؼلم لريي صُااح المهة من قثل صا ؼخ
 ق مهؼلرخ النهائُح.اوػر ػ لُاذخ الرؽىَلُح ؼىت رلل  ،ولُحاأ

فهةةةةةى َكشةةةةة  ػةةةةةن     ،والرؼةةةةةكَل والؼلةةةةةل مةةةةةا  اجلةةةةةهغ  امةةةةةا  النٍةةةةةائٍ   َؼرةةةةةر اإل .9
                                                           

 وها بعدُا ي 54-57-7/52السٌي،  -1
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ق ا (اجملةةةةرىب)وقٍةةةةم كرةةةةاب  ،وه ٌةةةةُ ا يف ال ةةةةهوا الكقُقةةةةح تُنةةةةهم   ،ؼةةةةىاا الةةةةهواجأ
 ئ ح الٍرح.قٍا  من قثل صاؼة شهو  اأأشالشح 

 كصه كراتخ.أوهى  ،ا:فهض يف الصؽُؽني واالقٍم اأ -أ 

 الصؽُػ ػلً شهطه ا. -ب 

 .(1)هل الصنؼحاتا  ػلرها مبا َ ه خ أؼاقَس أ -ض 

تةةةةى أنةةةةة النٍةةةةائٍ الرفةةةةهَط ػةةةةن نظةةةةاا ـةةةةهض هلةةةةم الثفةةةةانٌ ومٍةةةةلم و      جت  .10
تاء الةمَن  أهة( 385ما  الكانق خ )خوقك مجغ اإل ،قاوق، :ا فُهم من الرعهَػ

 ـهض هلم الشُفا  يف صؽُؽه ا. أ هم النٍائٍ وضؼ
هنةةةةا أوَغلةةةةة ػلةةةةً نواَرةةةةهم   ،كةةةةا  َةةةةثني ؼةةةةاا الةةةةهواج الةةةةمَن فةةةةُهم ضةةةةؼ     .11

فنةةةةةةها   رهةةةةةةك يف مرةةةةةةى      ،صةةةةةةىب منةةةةةةها أن هةةةةةةى  ممةةةةةة غريهةةةةةةا ذةةةةةةمكه للرؼلُةةةةةةل وا:قان ةةةةةةح ت  
 ،(3)و)هةةةةةما اوق تالصةةةةةىاب(  ،(2))الصةةةةةىاب ػنةةةةةكٌ(  مسٌةةةةةا ُكها تقىلةةةةةخ أؼاقَةةةةةس واأ
 .(4)شثخ تالصىاب(أ)و

لُنةةا  ةةها  يف الٍةةنن قل ةةا    االةةمٌ ر َصةةل   (الكةةىن) ةةخ َةةمكه لةةخ كرةةاب    أناةةم  .12
 .(5)َكش  ػن كىن تؼل الهظاا

 .(6)ا ػنك اري كا  قلُل اهٌرشهاق تالشؼه ا:ؼى .13

فةةةأػلً مةةةا   ،لكىهنةةةا اةةةري صةةةؽُؽح ػنةةةك    ،ؼاقَةةةس الؼالُةةةح خ تاأئةةةػةةةك  اػرنا .14
 ،ٌةةةةناقؼاقَةةةةس الصالشُةةةةح اإلٌ ه دةةةةك ػنةةةةك  اأأؼاقَةةةةس الهتاػُةةةةح، ػنةةةةك النٍةةةةائٍ اأ

 .ؼاقَس ا رقاءًلكى خ كا  َنرقٍ اأ
                                                           

 ي142ئوت السخت، صطاُز ادلمدسي: شزوط األ -1
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 تُنةخ وتةني الةنف      اٌ أ ،ٌةناق ؼاقَةس الناولةح ػنةك  فهةٍ ػشةانَح اإل     ما اأأ
ل قةهاءج )قةةل  ضة يف ف  صةانٌ  َةةىب اهأيب أمس أـةهض ؼةكَس   (1)ػشةهج نواج، مصةاا  

 ؼك(.أهى اهلل 

كصةةةةه الؼثةةةةاناخ الةةةة  ٌةةةةاقها ر ذؼةةةةه   أو ،مةةةةا  اجلةةةةهغ والرؼةةةةكَلاػرةةةةر  الؼل ةةةةاء ا
فنةةةةةةها  َىنقهةةةةةةا  ،كصةةةةةةه الؼثةةةةةاناخ الرىشُقُةةةةةةح والرؼكَلُةةةةةةح هةةةةةى قائلةةةةةةها  أ  او ،ػنةةةةةك اةةةةةةري  
ق كل ةةاخ امث لةةًُ تةةخ تةةتً، وكل ةةح صةةا ،    شقةةح، مث ه تةةأي تةةخ،   مصةةلمس  اٌةةرؼ اه 

هةةةما ؼةةةكَس منكةةةه، هةةةما ؼةةةكَس   مسٌةةةناق وا:ةةةح ػلةةةً ؼةةةك  ٌةةةىاء تقىلةةةخ  الرعةةةهَػ لإ
والثؽةةةةىز يف  خاالكناٌةةةة خوهةةةةما ؼةةةةكَس لةةةةًُ شاتةةةةد... وقةةةةك كصةةةةه   ،اةةةةري   ةةةةى 

 ما  اجلهغ والرؼكَل.اكى خ لاِو ح اأـريج ؼىا النٍائٍ 

*  *  * 
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 هـ( 972 - 902) بن ماجها

 

يننبد ان ننض م    ،ثنن  ػجننذ اد بًننذ ثننٍ مضمننذ ثننٍ يبعننخ ان ننض م        أاثننٍ يبعننخ ْنن    
 .(1)يف سيضبٌ سُخ صالس  سجؼني  يبئزني

 شيوخٍ:
 ،يب شنننجخأش ثننٍ يب ثكننأ  ،مسننغ اثننٍ يبعننخ يننٍ ػهننل ثننٍ بًننذ ان ُب  ننل ا ننب   

 .(2) غريْى كضري ، بًذ ثٍ ػجذ اد ثٍ غري

 رحلتٍ يف طلب العلم:
اسحتنم   ،سناليل ق بس ػذمذح ينٍ انؼنبا ا   أىل إأس ح ثغريِ سؽم يف طهت انؼهى 

صنجؼ  أ  ،ىل يكنخ  انانبو  يصنش  اننش     إ  ،ثغذاد( -انجصشح  –ىل انؼشاق )انك  خ إ
 يف ا نننننذمش، ػبس نننننبا يبينننننبا: كنننننبٌ إ(3)ئًنننننخ ا نننننذمش  صنننننئّ اثنننننٍ  هكنننننبٌ قنننننبئالا أؽنننننذ أ

 ثؼه يّ  مجنغ يب مزؼهق ثّ.

 َبقذاا :  كبٌ ؽب ظبا(4)ػالو انُجالء ْ  اه ش ث  نّأ رشعى نّ انزْيب يف سري 
  اسغ انؼهى.

                                                           

ــ      -0 ــ   الً  يـ ــية: النذايـ ــٍ: اكـــى لـ ــ     00/01ترمجتـ ــكيب ال هـ ــنا    أ؛ ســـة 05/21؛ املـــ هت: بـ عـــال الًـ
؛ اكى خل  و:  في ت  7/311حجر: بكيب الت كيب  ؛ اكى 0/414؛ الكَيب: تكلرة احلف ظ  01/055
 . 0/42شكرات الكَب   ؛ اكى العه د احلًنلي:2/057عي و  األ

 .0/215اكى خل  و   0

 .1/215عي و   في ت األ  1
 .01/056الكَيب: سة اعال الًنا     2
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 ن  ي  سًى اكى ن جٍ كني ال تب الست :
 قننذ عننبءد ْننزِ انز ننًنخ ػهنن  ن ننبٌ اثننٍ      ،مؼننشك كزننبة اثننٍ يبعننّ ثننن )ان ننٍُ(    

ػشضننذ ْننزِ ان ننٍُ ػهنن     :ل:  ػننٍ اثننٍ يبعننّ قننبل    ننب ،يبعننّ  نًننب ركننشِ انننزْيب  
مذ  انُنبط رؼ هنذ ْنزِ    أ قبل أظٍ إٌ  قغ ْزا يف  ،يب صسػخ انشاص   ُظش  نهبأ

سننننُبدِ إممننننب يف  نؼننننم و ركنننن ٌ  ننننّ يننننبو صالصننننني ؽنننذمضبا   :اجل اينننغ أ  أكضشْننننب،   قنننبل  
 .(1)  حن  رنكأ ،ضؼف

ُ جننق  مكضننش ممننب  ىل انكزننبة اجلننبيغ أ  إقننشة أٌ كزننبة اثننٍ يبعننّ   أ اجلننذمش ثبنننزكش  
ينٍ كزنت ا نذمش مجؼنذ      باػهنّ اسى ان ٍُ،   ذ اؽز ى ػهن  سنجؼخ  صالصنني كزبثن    

 دة  انئنت  انضْذ،  امل ذيخ امل ز  نخ ن ضبمب انؼهى.ؽكبو  األثني األ

انكزنننت ن )صنننجؾذ رؼنننشك ثننن أٌأ نننق كزنننبة اثنننٍ يبعنننّ ثبنكزنننت ا ً نننخ املؼش  نننخ     
ْن( صبؽت كزبة  507 كبٌ رنك ػه  مذ بًذ ثٍ طبْش امل ذسل )د  ،(ان زخ

 .(2)(ئًخ ان زخشش ط األ)

ْنن(  600 سبس ػه  يُ انّ ا ب   ثٍ ػجنذ انغن  ثنٍ ػجنذ ان اؽنذ امل ذسنل )د      
صنننننؾبة كزنننننت أ  دسط ػهننننن  ْنننننزا  ،مسنننننبء انشعنننننبل(أ ضنننننًُّ كزنننننبة )انكًنننننبل يف  

كًنننب ثنُنننبِ يف دساسنننزُب  ، قنننذو ػهننن  كزننبة ي طنننأ يبننننك  ، كزنننت انشعنننبل ،طننشاك األ
 ملُهظ انُ بئل يف ؽنُّ.

ٍ يبعّ كم يٍ  (امل طأ)قذ قذو   ٍ اث محذ ثٍ صسمٍ ان شق  ل أيب ا  ٍ أػه  سُ
يب ان نننؼبداد يجنننبس  ثننٍن   أ  ،ْنننن( يف كزبثننّن )انزغشمنننذ يف اجلًنننغ ثنننني انصنننؾبػ(      535)د 

ٌ ػهًنننننبء املغنننننشة  أ يننننٍن املؼنننننش ك   ،ْنننننن(606صنننننري اجلنننننضس  )د ٍ األثبًنننننذ املؼنننننش ك ثنننننب  
 دساسخ يُهظ يبنك.كًب ر ذو يف  ،ػه  ثؼض انصؾبػ (امل طأ)م ذي ٌ كزبة 

                                                           

 .01/057عال الًنا   أالكَيب: سة  -0

 .01   صئه  الستحمهذ كى ط َر املقذسي: شر ط األ -0
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 نً ج اكى ن جٍ يف السًى:
ينبو   جنذأ ثبمل ذينخ اننا ؽنبك   نهنب ا       ،ثن اة أصُف اثٍ يبعّ كزبثّ ػهن    .1
 ، قنننذ  صننننم يف ْننننزِ امل ذينننخ ي ضنننن ػبد كزننننبة انؼهننننى    ،ل يف ي ذيننننخ سننننُُّياننننذسا 

 ديبٌ  انئضبئم. كزبة اوػزصبو ثبنكزبة  ان ُخ  ا 

ّ   ا مزكش يف ي ذيزّ شنئبا .2 ينبو ي نهى يف ي ذينخ    م ا ؼن كًنب    ػٍ يُنهظ كزبثن
صنننؾنؾّ،  انزشينننز  يف م نننش عبيؼنننّ،  ػهننن  كنننم ؽنننبل  هنننل ي ذينننخ ػبينننخ رزُنننب ل      

 قضبمب يهنذمخ نهكزبة.

ه  دسعنخ  ػ ثبسػبا  كبٌ رشرنجّ ي   با ،(1)ث اةَظى كزبثّ ػه  انكزت  األ .3
 -كًب قبل رهًننزِ اثنٍ ان  نبٌ     -ث اثّ أ قذ ثهغذ  ،ثبنغخ يف اناً ل  اوسزنؼبة

يف كزنبة اثننٍ يبعنّ عننبيغ    (3). قنبل ػُننّ اثنٍ ؽغننش  (2) مخ نًبئخ ثننبة  نئننباأان نٍُ   يف
 ث اة  انغشائت.عنذ األ

را إ  ،جيننننبصرنننشعى اثننننٍ يبعننننّ ألثنننن اة كزبثننننّ ثؼُنننب مٍ  ًننننغ ثننننني انذقننننخ  ا     .4
 ،  املننننننت أمننننننب مكنننننشسِ يف انجنننننبة َئ نننننّ نجننننننبٌ او نننننزالك يف ان نننننُذ       ئكنننننشس ا نننننذمش   

 ؽبدمش يف امل ض ع ان اؽذ. نز  ى األ

 .(4)يضبل: ثبة احملب ظخ ػه  ان ض ء

(: ؽننننننذصُب ػهننننننل ثنننننٍن بًننننننذ، ؽننننننذصُب  كنننننننغ، ػنننننٍن سننننننئنبٌ ػنننننٍن       274ؽننننننذمش سقننننننى ) 
اسننننز نً ا :  يب اجلؼننننذ، ػنننٍن ص ثننننبٌ، قنننبل: قننننبل سسنننن ل اد  أيُصننن س، ػنننٍن سننننبا ثننٍن   

                                                           

( 0303ح دييٍ )أ   عذد كلغ عذد لتب سًى اكى ن جٍ  فق طنع  فؤاد عنذ الن قي سنع   ثاثني لت كً  -0
   َكا ( حذييً 2175ح دييٍ )أ   عظهي اثًني  ثاثني لت كً  كلغت لتنٍ  فق طنع  الذلتور األ  حذييً 

ي شئ عى عذل ترقيم  فصل     االختاف يف عذد االح ديث  أاالختاف ي شئ عى دنج كعض ال تب 
 .يف يسختٍ يب احلسى القط و  ف كٌ مل تأخك ارق نً أح ديث أ ال سيه    ح ديث عًذ عنذ الن قيكعض األ

 .01/061عال الًنا   أالكَيب: سة  -0
 .6/243بكيب الت كيب   -1

 .0/34سًى اكى ن جٍ  2-
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 . و حيب   ػه  ان ض ء إو يؤيٍ ػًبنكى انصالح،أٌ  ري أػهً ا أ نٍ حتص ا،  

ثنننشاْنى ثنننٍ ؽجننننت ثنننٍ انانننهنذ قنننبل:  إُب اسنننؾبق ثنننٍ (: ؽنننذص275ؽنننذمش سقنننى )
ؽذصُب املؼزًش ثٍ سهنًبٌ، ػٍ ننش، ػٍ جمبْذ، ػٍ ػجذ اد ثٍ ػًش  قبل: قنبل  

 و  ،ػًبنكى انصنالح أ ضم أٌ أػهً ا أ  ،اسز نً ا  نٍ حتص ا:  سس ل اد
 و يؤيٍ.إحيب   ػه  ان ض ء 

يب أثنٍ ينشا انذيان ل ػنٍ     (: ؽذصُب بًذ ثٍ حيىي، ؽذصُب ا276ؽذمش سقى )
ػًننننننننبنكى أٌ اسننننننننز ًزى،   ننننننننري إ َؼًننننننننب  ،يبيننننننننخ مش ننننننننغ ا ننننننننذمش، قننننننننبل: اسننننننننز نً ا ُأ

 انصالح،  و حيب   ػه  ان ض ء إو يؤيٍ.

ؽبدمننننش كهننننهب حتننننش ػهنننن  احملب ظننننخ ػهنننن     ٌ األأؽبدمننننش مزننننجني   ثننننبنُظش اننننزِ األ 
 مالؽ  ػه  ْزا انجنبة ينب    ، كههب حتذ ػُ اٌ  اؽذ  ي ض ع  اؽذ ،ان ض ء
 مهل: 

 مش   اثٍ يبعّ ػٍ شن  ّ ثصنغخ )ؽذصُب(. -أ 

ٌ إ  ىلىل صنننننؾبيب، األإكنننننم س امنننننخ ينننننٍ انش امنننننبد انضالصنننننخ اَزنننننهذ       -ة   ،ىل ص ثنننننب
 .خيبيُأ ث أ انضبنضخ اىل  ،ىل اثٍ ػًشإ انضبَنخ 

 ل اَ  نننبع سنننبَنذ و خيهننن  ينننٍ ي نننبل:  ئنننل ان نننُذ األ    كنننم سنننُذ يف ْنننزِ األ   -ط 
 ، ننّ ضنؼف   ،يب سنهنى أضبين ننش ثنٍ  يب اجلؼذ،  يف ان ُذ اناثني يُص س  سبا ثٍ 

ثنننن   أ  ،(2)سنننننذ ضننننؼنف  ُأسننننؾبق ثننننٍ  إ يف ان ننننُذ انضبنننننش   ،(1)ؽبدمننننش صننننب خ  أ نننننّ 
 .(3)ؽئص انذيا ل جمه ل

 نشى مكزئنل اثنٍ يبعنّ ثهئن  )يضنم،  حنن ( د ٌ        أ يغ ْزا انزكشاس يف ي اضنغ  
                                                           

 .7/310اكى حجر: بكيب الت كيب   -0
 .7/310املصذر يفسٍ  -0
 .7/310: املصذر يفسٍ -1
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 .(1)ىل ركشاس ا ذمشإانهغ ء 

 ؽبدمش انغشمجخ.كبٌ ماخص يف كزبثّ ثؼض األ .1

ّ    ؽبىل األإشبس أ .2 )ْنزا ؽنذمش    :دمش انا مزئشد ثش امزنهب ثؼنض اننش اح ث  نن
  الٌ(.

  َننّ ا مننش  ػننٍ أْننم انجنننذ   أػُننذ يشاعؼننخ انكزننبة ثصنن سح يزأَنننخ  ننذ      .3

 .(2)إو أؽبدمش قهنهخ يجؼضشح ثني صئؾبد انكزبة

 سنُبد ػُنذ انؼهًنبء  هنم كزنبة ان نٍُ ثؼضنبا       ؽبدمش انضالصنخ ا  ألمهنخ األ .4
 .(3)ُبدسؽبدمش انضالصنخ ا يٍ األ

كًننب  ،ِ م زاننهذ ثبنانن اْذ اناننؼشمخ  إمننشاد ا ننذمش ا َننش  ػُننذ دساسننزُب ملُهغننّ يف   
 ػُذ غريِ يٍ احملذصني.

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .000سانيني  صاحل يم: نكاَب اإل -0
 .   غةَ 74 03 0/01ن جٍ: السًى  اكى  -0

 .   غةَ 262 0/254ن جٍ: السًى   اكى -1
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 الفصل الثامن
 

 ثقة اإلسالم الكليين ومنهجه يف كتابه الكايف
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 (هـ 923املتويف يف ) ثقة اإلسالم الكليين

 ومنهجه يف كتابه الكايف
 

 امسَ وكٌٍرَ:
 ،(1)ىل نًو  ئٖو زلُك تّ يقكوب تّ اٌؽاق اتوو ظقروه ايهًوال ايوهاوب ٍْوثرٕ      

 فكك ناِ وايكٔ َّ نظاالخ ايقًٍ ادلقهوف . ،ٌهج فًُاحأوٌظ  ويك يف

 لمثَ:
ِ  ،يكووووابأفووووهد زلُووووك تووووّ يقكوووووب تقووووكج    ،َٓوووواا َووووا يووووكو فًاووووٕ َووووّ ؼاووووس ادلهووووا

ويكوة ادلهواِ ٖوو     ،وَٓاا َا يكو فًإ َّ ؼاوس ادلليوح ايقًُاوح واي وكق واالَاْوح     
ويكوووووة  ،ايوووووهب(ىل )ئَوووووا ايوووووهاوب ٍْوووووثح  أْوووووٕ َوووووّ نًووووو ، أ)ايهًوووووال( فاوووووو يوووووكو فًاوووووٕ  

 .(3)ٌالٌ(َا َا يكو فًإ َّ ؼاس اجلاليح فاو يكة )شكح اإلأ ،(2)يضًاأايثغكاقب 

 شٍىخَ:
ذرًُووووم فًووووو فووووكج موووواوؾ َٓوووواٍو زلُووووك تووووّ  وووو  ايقغووووان، وأ ووووك تووووّ زلُووووك تووووّ      

 .(4)وغريٍٖ ،مقهبقويويٕ، وأ ك تّ زلُك ايهويف، واحلٍ  تّ زلُك األ
                                                           

ثـ:: خـاه    ؛ اتـي ا   81/33؛ اتـي ساـاكس: ذـازٌم قه ـك       333ذسمجرَ: الٌداشـً: زخـاا الٌداشـً       -8
؛ اتــي  5/333اــاى ادلٍــصاى ؛ اتــي زدــس: ل 1/313ثــ:: الماهــا ت الرــازٌم   ؛ اتــي ا  81/110صــىا ا 
 .3/835سالم  ؛ الصزكلً: ا  3/535كواا ال: اإلىكاه
 .33/8853سٍاى ال ٍعح  أهني: زلاي ا  -1
 .801/833ًىاز  اجمللاً: حباز ا  -3
 .135  81  1/331اخلىئً: هعدن زخاا احلدٌث   -3
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 هماًرَ العلوٍح:
وٌووووهّ  ،وقووووك ٖووواظه اىل تغوووكاق   ،يقًُوووواا يف ايركوووٕ واحلوووكيس  اموووراه نغووورئ َوووّ ا   

وتكووووو يف تغووووكاق  ،ٖووووو 327وؼووووكز اووووا فوووواٌ  ،قنب ايًٍٍوووًح ايواقووووـ تثوووواب ايهوفووووح 
 .(1)يكوو ايشاؿ ايغوٌيو قفّ تثاب ايهوفح يف َكربهتا ،ٖو 328ؼىت وفاذٕ فاٌ 

 ذالهرذَ:
تووهاٖاٍ تووّ ئتووّ  تووو فثووك اد زلُووكأفووالٌ َٓوواٍو ذرًُووم فًاووٕ نووصري َووّ ايقًُوواا األ 
 ووك أ ووك تووّ زلُووك ايووهاوب، وأ ووك ايووهاوب، وأظقرووه ايهاذووة ايٓقُوواي، وفًووي تووّ  

 وغريٍٖ. ،تهاٖاٍ اي اُهب، وظقره تّ زلُك تّ قويويٕئتّ 

 هؤلفاذَ:
 نراب ايهق فًو ايكهاَغح. .1

 نراب ذقثري ايهؤيا. .2

 نراب ايهظاو. .3

 .نٌائى األئُح  .3

 .(2)نراب ايهايف، ايمب نرثٕ يف فشهيّ ٌٓح .5

 ألىاا العلواء فٍَ:
 ٕ ؽاوووه أْوووٕ نووواِ َوووّ أو ،قوووك اذروووف ايغهفووواِ ايٍوووٓح وايشووواقح فًوووو ذقؾاُوووٕ واظاليووو

وظواا فوّ    ،توميم  حٖى ايٍٓأفكك وصرٕ  أشكراٍ يف قيٕٓ وؼكيصاأو ،فًُاا ف هٔ
ِ ادلثقوووووز ئ ،َووووح فًووووو نأي نوووى َائووووح  ووووكق ذلوووا قيٓوووواا   ِ اد يثقووووس ذلووومٔ األ ئ)ايثغووووب(  

 وَوّو ايركاوواا زلُووك ايثوواقه     ،َووه فُووه توّو فثووك ايقىيووى     األفًووو نأي ادلائووح َوّو أو   
                                                           

 .811الفهسسد    8
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َوواٌ نأي ادلائووح ايصاْاووح َوّو احلهوواٌ ادلووأَوِ ايقثاٌووي، وَوّو ايركاوواا ايشووافقي.. واإل    وفًووو 
وفًوو نأي ادلائوح    ،وَّو ادوكش   و  تّو َقو       ،َاَاحَوٌو ايهضا َّ اإل فًي تّ

توووو ظقرووه ايغؽووواوب، واتوّو ظوووالو   أوَووّو ايركاوواا  ،ايصايصووح َووّو احلهوواٌ ادلكروووكن ايقثاٌووي    
مجووى ايوواخ ايصٓوواا وايرثعاوووى    أوَووّو  .(1)تووو ظقرووه زلُوووك توّو يقكوووب ايهًووال     أاحلٓثًووي، و 

حأَوووا قايووٕو نوووى َووّو   يضوووًاأ  ٖوووو(606أتوووو ايٍوووقاقاخ )خ شوووري فكوووك فوووك اتووّو األ  ،فوووالٌ ايٍووٓو
 ِ ادئدلووا ظوواا يف احلووكيس ايشووهي و  ،(2)ايهًوال َوّو ايووكقيّ فًووو نأي ادلائووح ايصايصووح  

 .(3)َح فًو نأي ادلائح ٌٓح َّ  كق ذلا قيٓااٌاثقس ذلمٔ األ

تووو ظقرووه أصوواؼة اير وواْا ،  ،َاَاووحوفوواا اإل ،و موواؿ ايشوواقح(4)قوواو فٓوٕو ايوومٖي
 .(5)ٖو328وأعهأ تأنصه َّ ٖما ايهالٌ يف ؼواقز ٌٓح  ،زلُك تّ يقكوب ايهًال

ىل يوَٓا ٖوما َرركووِ   ئَاَاح تايماخ فُّ ف ه ايهًال أَا فّ فًُاا ايشاقح اإل
غاِ ادوووكش   ٖوووو(  380وْهرروووي قوووا قووواو فٓوووٕ ايشووواؿ اي وووكوق )خ    ،فًوووو نوْوووٕ ٌووًو

ايشووواؿ ايركاوووٕ <و (6)قووواو ايشووواؿ اي وووكوق  ،ٖوووو( تغاوووح االـر وووان  450وايٓعاموووي )خ 
موواؿ أصووؽاتٓا يف <و (7)وقواو ايشوواؿ ايٓعاموي   >،زلُوك توّو يقكووب نضووي اد فٓووٕ...  

 .>ف ايٓاي يف احلكيس وأشثراٍوناِ أوش ،وقرٕ تايهب ووظااٍ

 أسفازٍ ت طلة العلن:
ِ تقو  ايقًُواا ادوكش  ا يٍوافه َوّ تًوكٔ يف عًوة        أٓا يف ف وى ٌواتف   نُا تّا
ْوووٕ قوووك قووواوو  أت (ايهوووايف)وايشووواؿ ايهًوووال ا يووومنه وال َوووهج واؼوووكج يف نراتوووٕ    ،ايقًوووٍ
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ًوووكاِ َوووّ ىل فوووكج تئْوووٕ ٌوووافه أؼوووكشل فوووالِ يف َكيٓوووح نوووما. ويهوووّ فٓوووك ذرثقوووٕ ْوووه    
ٍ  أ ِ   ئو ،ظوووى عًوووة ايقًووو فروووي نًووو  ٍَوووكظ نأٌوووٕ     ،ِ تكاووود ايرراصووواى عوووي ايهرُوووا

 ،وزلُوووووك توووووّ فكاوووووى ايهًوووووال ،فًوووووي توووووّ زلُوووووك ايهًوووووال وأـوووووم ايقًوووووٍ َوووووّ َشوووووا اا
ذ وووووى قشوووووا اا ايوووووهاوي  وؼوووووكز   اف ،ىل ايوووووهب يكهاوووووا َوووووّ نًووووو   ئواجتوووووٕ  وغريمهوووووا،
ُوك توّ ظقروه توّ     ؼاس ؼوكز فوّ ؼٍو  توّ احلٍوّ ايقًووب ايوهاوب، وزل        ،فٓاٍ

وأَصاذلٍ. نُا ؼكز فّ َشوايؿ قوٍ    ،ٌكب ايهويف ٌانّ ايهبزلُك تّ فوِ األ
ٍ  ،ٌواْاك نراتوٕ ايهوايف   أوونق لنوهٍٖ يف    وك توّ اقنيوً، وٌوقك توّ فثوك اد       أ ووٖو

، (1)موووقهب وزلُوووك توووّ احلٍوووّ اي وووران، وزلُوووك توووّ  ووو  ايقغوووان      يب ـًووو  األأتوووّ 
  ّ توووو أنافاوووى ئْاٍووواتونو زلُوووك توووّ   وَوووّ نهقٓوووكو زلُوووك توووّ فًوووي اجلقروووهب، وَووو

ىل ئلنتاعواي.   اْركوى   لنتاعواِو ايكاٌوٍ توّ ايقوالا األ    أاحلٍّ ايٓاٍاتونب، وَوّ  
وًَركوو   ،ٖوو( َهنوى احلضوانج االٌوالَاح    310يوهاِ ٌوٓح )  ئِ عواد توالق   أتغكاق تقوك  

 نتقح )نضي اد فٓاٍ(.َ ان، وٍَروعّ ايٍرهاا األايقًُاا َّ مجاـ األ

ِ ايهًوووووال قوووووكٌ  أٖوووووو( يف ذوووووانيؿ قَشوووووف  571ايكَشوووووكي )خ لنوووووه اتوووووّ فٍوووووانه و
 .(2)وؼكز تثقًثم ،قَشف

ٖووى ايثاوود فًووو  أشووه ايرقوواو يف ْشووه ؼووكيس   ىل تغووكاق األئنوواِ يوصوووو ايهًووال  
وٌوووووـ ْغووووواق يف َهانوووووى احلهوَوووووح ايقثاٌووووواح شلوووووا ا يقاوووووك ليوووووم ترًوووووم ايكنظوووووح فوووووّ     أ
 ٌاع  احلكيس قثًٕ.أ

 :ادلهدي زماٌح سسض كراب المات سلى االهام 
َوووووّ  ووووواي  فًُووووواا ايشووووواقح ويوووووهوب وي وووووكق  هايوووووح فوووووه       قوووووك صلوووووك تقضووووواً 

ظوووواب فٓوووواا فًُوووواا    أوقووووك   ،فووووال قياووووى فًااووووا     َوووواٌ ادلاووووكب  فًووووو اإل  (ايهووووايف )
                                                           

وا  ذصدز سي كلٍح سلىم الملٍين وكراتَ المات  رللح سلىم احلدٌث  العدق ا  العوٍدي: ثاهس ُاشن  ه  -8
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وَّ ادلقاصهيّ ايٍاك َهذضو ايقٍههب قويٕو  ،ذكاِغايح يف اإل ظوتحأايشاقح ت
ْووٕ قوووو رلاوووو  اف ،ايشوواقرٓ ئِ ايهووايف نوواد  قوواوو  ِ ادلاووكب أأَووا َووا قاووى َووّ   

ؼووووك انووووٕ، ويووووكو فًووووو تغالْووووٕ ذووووأيا  َ وووواخ نرووووة احلووووكيس         أوا يٍووووٍ   ،ناويووووٕ
ٕ   َصووووىو َووووّ ال   (،ايهوووووايف) تقووووك  ٖووووى ايثاوووود   أقكنٌووووح   وَكيٓوووووح  ، ضووووهٔ ايركاوووو

ؼاقيوووس  أووٌوووائى ايشووواقح، وظووواَـ    ،ايقًوووٍ، وايراووومية، واالٌرث وووان، وايثؽوووان   
 .(1)وغريٖا ،ايشاقح

ْووٕ أنتقووح َووـ ب َووّ ايٍوورهاا األأايهًووال قووك اذ ووى توو ِ أوا يصثوود فٓووك ايقًُوواا توو 
تووى يقًوواا ال ذىيووك فووّ    ،ويهٓووٕ نو  فٓوواٍ تواٌووغح، وا يهصووه ليووم   ،قـووى ايقووهاق

 .(2)(أصوو ايهايف)فشهج أؼاقيس َّ تآاا ؼكيصاِ فكظ يف 

وتقووووك وفوووواج   ،ا ذقووووهد تووووٕ ٖوووومٔ احلهايووووح   (ايهووووايف)ِ ف ووووه اذكووووكٌ فوووو  ىل َووووائضووووافح ئ
ٕ  ئوظوق ايهًال ا يهّ ذلا   ، ألِ أوو َّو ٍْوثد  ىل َا يكانب ٌثقح قهوِ تقوك وفاذو

 .(3)ىل ناٍو قظئوا يٍٓثاا  ،ٖو( 1089يإ ٖو ايشاؿ ـًاى تّ غاوب ايكىويل )خئ

 هىلف سلواء ال ٍعح هي أزاقٌث المات:
ايهوووايف،  -نتقوووح ؼاقيوووس ايهروووة األ أذقرووورب مجاوووـ  مل   ٖوووى ايثاووود أِ َكنٌوووح ئ

نُووووا ٖووووو ايشووووأِ يووووك       ،صووووؽاؽح –مية، االٌرث ووووان  َووووّ ال  ضووووهٔ ايركاووووٕ، ايراوووو   
قايوووٕ  فًوووو قانْوووا تووو  َوووا ،(4)ىل صوووؽاؽي ٍَوووًٍ وايثفوووانبئَكنٌووح اخلًرووواا تايٍٓوووثح  

  ٖوى ايثاود  أقايٕ فًُاا َكنٌح  فًُاا َكنٌح اخلًراا فّ صؽاػ ايثفانب َـ َا

ْوووٕ ئتووو  ايكوووي ، فكوووك قوواو فًُووواا َكنٌووح اخلًروووااو     نووثرياً  فووّ ايهوووايف يوظووكْا فهقووواً  
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    ٍ و نووووووواِ يكوووووووهأ يف ايشوووووووكج    ،(1)اْقكوووووووك امجووووووواؿ ايقاَوووووووح فًوووووووو صوووووووؽح ايثفوووووووانب وٍَوووووووً
. وقوووك غووواىل أؼوووك ايشوووقهاا توصووو  نرووواب    (2)يًرروووهيط، ويف ادلهانوووة يهوووي ال ذغوووهق  

 و (3)ايثفانب تكويٕ

 ذلمى هي ادلصطفى ها أكررة وعَـً خـازي فـخـثـكأًَ ال

رروة فّو فُوهاِ تّو     ِ ايثفانب انأِ صاؼة ايكوو قك ذٓاٌو َـ غرئ أوأؽّ 
ٍ  ؼغوواِ ايووميّ فهفوووا تأٌوووأ َووا يقووهد تووٕ      ، وفههَووح، وئنافاووى أيب أوي، وغريٖوو

ٕ  رلُقواً يهووِ  يهواق   ايشاقح فهاِ ذلٍ َوقو   أَا فًُاا .ايهواج َّ أوصاد توأِ   فًاو
فوووٍو االٌوووورهاتاقب اإلـثووووانب فًووووو   ونغوووٍو  ،ايهووووايف ا ذهوووّو أؼاقيصووووٕ قغقاووووح اي ووووكون   

 وقوك نق زلككوو   ،ذٓوا  قوكفاج   اي وكون تكوهائّ ا  قغقاح  (ايهايف)ظقى نى أؼاقيس 
ويهروووي يف تغالروووا نق مووواؿ اإلـثووواني  ايقالَوووح     ،شثرووووا تغوووالِ ايوووكفو   أو ،ايشووواقح

ِ نق فًو قفو  االٌرهاتاقب ايكائًوح تكغقاوح صوكون    أتقك  (4)ٖو(1320ايٓونب )خ
 .(5)ال أصى يٕ ووقاو >،ايهايف ناد يشاقرٓا< وفًو قوو أؼاقيس ايهايف ٍَرٓكًا

وقووووك اؼرووووكٌ ايٓكوووواَ توووو  اإلـثوووواني  واألصووووويا  ؼووووىت تًوووو  لنوذووووٕ يف ف ووووه          
وؼوووووواوو نووووووى فهيووووووف َٓاقشووووووح اناا ايغووووووهد   ،ايقًُوووووو  ايثؽووووووهاي وايوؼاووووووك ايثاثووووووااي

أقغووواب ايشووواقح   تقوووك َهاظقوووح نًُووواخ  -، واٌوووركو تقضووواٍ  شثووواخ تغالْوووٕئاآلـوووه و
ؽاػ، تافرثووانٔ َووّ  ئِ َووا ذثٓووأ األصووويا  ٖووو اي وو    - قثووى ؽاووون ايرهووه اإلـثووانب  

تقوووووك أِ وقوووووو  ايشووووواؿ اي ووووووكوق    ،َوووووّ واقوووووـ ايهرووووووة األنتقوووووح    أنصوووووه األقوووووواو قهتوووووواً  
وا يرود اوا    ،(ايهوايف )ئل نق تق  َهويواخ   ،ٖو( ادلقاصه يًشاؿ ايهًال381)خ
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، وأوضووػ تاوواِ اووما اخل وووف ٖووو َوقوو  ايٍوواك ادلهذضووو فًووٍ اذلووك    (1)وْاقشوواا
ئل ؼوهٌ ايهظووؿ ؼوىت فًوو ايقًُواا       ،سَّ أؼاقيس ايهايف وغرئ َّ نرة احلكي

فّ ايقواٌ يف احلهوٍ َوّ أؼهواٌ ايشوهيقح ئىل أب نرواب َ وٓ  يف احلوكيس         فضاًل
و فاَي ايهظووؿ يف ؼهوٍ َوّ    إْٔ ال  وو يقاا ئافًٍ <وقاو َا ْ ٕو  ،قوِ ايٓؾه

يًقًٍ فًوو تقو     ألِ التك َّ أِ يهوِ ذاتقًا ،أؼهاٌ ايشهيقح ئىل نراب َ ٓ 
فايقاَووى قووا وظووكٔ فاووٕ ال يووأَّ َووّ أِ    ،ٓؾووه يف ايهروواب ال يراووك فًُوواً واي ،ايوظووؤ

 .(2)>قثاػ... ئىل قويٕو وتكو فًإ َإْح ايٓؾه يف اي ؽح وايرٍاق يهوِ َككًَا

ِ ايهًال ا  هض احلكيس ئال فّ شكح فّ َصًٕ أؼك َّ ايشاقح تأيما ا يكى 
 (ايهووووووايف)ِ أـثووووووان أتوووووى غايووووووح َووووووا يٍووووورراق َووووووّ نالَاووووووٍ ٖوووووو     ،يف ٌوووووائه ايغثكوووووواخ 

ٍَووووورفهظح َوووووّ األصووووووو ادلقروووووربج ايوووووث موووووافد تووووو  قوووووكَاا ايشووووواقح فوشكووووووا اوووووا          
ِ اإلفووووووووها  فووووووووّ تقوووووووو  َهويوووووووواخ ايهووووووووايف ال يقوووووووول     أوافرُووووووووكوا فًااووووووووا، نُووووووووا   

    ٍ ٍ  ظووى  أوال يٓووايف نوووِ ايهووايف َووّ      ،تايضووهونج فووكٌ صووؽراا فٓووا ئل نب  ،نرثووا
 صؽاػ ا يقُى تٕ دلفايررٕ ادلشاون.

نُا ٖو فٓك اجلُاوون ققو) )اي وؽاػ( وايضوقا  )ادلوهقوق( َوّ        وناِ ايككمي
ٕ      ،ؼاقيووس وأْوافاووا األ وئال  ،فُووّ وظووة االفرُوواق فًاووٕ توظوووب ايكووهائّ فُووى توو

ٖوووو( أؽاووووه  674فوووال. وفًوووو أشوووه فكوووكاِ ايكوووهائّ يف ف وووه ايٍووواك اتوووّ عووواووي )خ         
 ،ٖوو( 726  ذغوون فًوو يوك ذًُاومٔ ايقالَوح احلًوي )خ       ،اير ٓا  اجلكيك يًؽوكيس 

 فكٍُوا احلكيس اىل َا َرقاند اياوٌو

ٕ يف مجاـ ايغثكاخئاي ؽاػ تاذ ايٕ  .1 ّ ًَص ٌ تاَاَي فاقو ضاتظ ف  .(3)ىل ادلق و
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َّ غري  َقرُكًا احلٍّو َا اذ ى ٌٓكٔ ئىل ادلق وٌ تاَاَي شلكوغ َكؼًا .2
 .(1)ْص فًو فكايرٕ

صؽاب فًو ذوشاكٕ َـ فٍاق قـى يف عهيكٕ َّ ْص األ ادلوشوقو ٖو َا .3
 اكذٕ.فك

 .ايضقا و ٖو َا ال جترُـ فإ ايشهوط ادلمنونج اْرًا .4

ؼاقيس أفووْوا  (،ايهايف)ؼاقيس أويف ف هْا ٖما عثف ٖما االصغالغ فًو 
رح فشوه  يشرُى فًو ذٍقح وذٍق  وَائوح وٌو   (ايهايف)ِ ئوقايواو  ،ايهايف تاجلًُح

 كيصًاؼوو 1118ًا، وؼٍووٓ ؼوكيصاً  144ًا، وصووؽاؽ ًاؼووكيص 5072أيو  ؼووكيس، َٓواا   
 16131فاهوووووِ ايُوووووؿ  ًا، ضووووقار ؼووووكيصًا 9485ًا، وقويوووو ؼووووكيصًا 312ًا، وَوشوقوووو
 ِ ادلهاق َّ ايكوب َاأ. وايكوب ادلمنون َقٓأ نُا قاو ايٓونبو وايؾاٖه (2)ًاؼكيص

و نًووووواٍ وا يهوووووّ فاوووووٕ َوووووّ   أ ،َووووواَينووووواِ تقووووو  نظووووواو ٌوووووٓكٔ شلوووووكوغ َوووووّ غوووووري اإل   
 .(3)يضق  تٕ احلكيس

 هٌهح الملٍين:  
ئياوٕو ْرٍوٕو َوّو ذكووكمي    توو  فااووا َووا ذ ووثوا   (أصوووو ايهووايف ) ٕاتووهًووال َككَووح يهر قووكٌ اي

 ،  ويٓواا تكيثاظوح   ،فأوو َا أتركأ تاحلُك وايصٓواا د ٌوثؽإْ وذقواىل    ،يٓررـ تٕ ايٓاي فًٍ
ِ اد أ  أمواك فًوو ْرٍٕو توو    ،َثآوًا فااوا ايوؼكاْاوح وايقثوقيوح واخلٓووؿ يوٕو ٌوثؽإْ وذقواىل       

وأِ اد ٌثؽإْ أْىو فًإ ايهراب فإ تاواِ   ،فثكٔ ونٌويٕ  ُكِ زلأو ،واؼك أؼك
ٕ    ،وذوث  نوى مويا قهاْوًا فهتاووًا غوري لب فووض        وى َّو أشكوواو    وأق  َوا  ،فثًو  َوا أنٌووى تو

 وأوظة عافرٕ وواليرٕ. ،  ـً  يف أَرٕ وصإ أَري ادلإَٓ  ،ايٓثوج
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ي َا مهوخ َّ   ت  ٌثة ذأيا  نراتٕ )ايهايف(و أَا تقك فكك فاُد يا أـ
اصووغالغ أٖووى قٖهْووا فًووو اجلاايووح وذووواوٍٖ وٌووقااٍ يف فُووانج عهقاووا وَثايٓروواٍ    

ٕ  ايقًووٍ وأًٖووٕ ؼووىت نوواق ايقًووٍ     ِ أويٓكغووـ َووواقٔ دلووا قووك نضوووا     ،َقاووٍ أِ يووأون نًوو
 .(1)ويضاقوا ايقًٍ وأًٖٕ ،ىل اجلاىئيٍرٓكوا 

ايٓاٍوواتونب  ٌوثثًا يًروأيا  لنوهٔ ادوكز     (ايهوايف )ِ وناا نرواب  أَوّ ٖوما ذوث     
قوووائاًلو ٌوووأيٕ تقووو  ايشووواقح َوووّ ادلٓووواعف ايٓائاوووح ذوووأيا  نرووواب ايهوووايف يهوْوووٕ  ضوووهٔ    

 َّ يراوضٕ ويمنهٔ شلّ ال يصف تقًُٕ، فأي  وصٓ .

أِ ايهًووال أظوواب ٌووائًٕ فووّ نٌووايرٕ     ايشوواؿ احلووه ايقوواًَي لنووه ٖووو اآلـووه   أَووا 
ّ        ،ايوث ذهظوو ذوأيا  ايهرواب     اصووغالغ  فهروة ئياوٕو فاُوود يوا أـوي َوا موهوخ َو

 أٖى قٖهْا...

فارضوووووػ َوووووّ قويوووووٕ )ن وووووٕ اد( تقوووووك أِ اٌوووووركو    (ايهوووووايفو )أَوووووا ٌوووووثة ايرٍوووووُاح تووووو 
ايشووواؿ يف نٌوووايرٕ اىل ٌوووائًٕ تكويوووٕو ولنوووهخ أَوووونًا قوووك أموووهًد فًاوووم ال ذقوووهد         

ـوورالد  ـوورالد ايهوايووح فااووا ال  اوأْووم ذقًووٍ أِ   ،ـوورالد ايهوايووح فااووا  ؼكائكاووا ال
ة أِ يهوِ فٓوكل نرواب نواد   ُوـ )فاوٕ( مجاوـ       فًًاا وأٌثااا... وقًد ئْم حت

 .(2)فٓوِ فًٍ ايكيّ قا يهرري تٕ ادلرقًٍ...

  يوث  موافٓا قياووى ايقًُواا ايومب ظقًووؤ ٌوٓكًا ذلوٍ يف قثوووو ايهوايوح فوّ أٖووى         
ـ أؼوووووكًا دتااوووووى موووويا  شلوووووا       ايثاوووود  و يوووووا أـووووي أنموووووكل اد ئْووووٕو ال يٍوووُو ـرًووووو  اتكويووووٕو

فهضووٖا فًوو   ا :ٕ ئال فًوو َوا أعًكٕو ايقواا تكويٕو      تهأي  ايهوايح فإ فّ ايقًُاا
 .(3)وَا ـاي  نراب اد فهقؤ ،وظى ففمؤ فُا وافف نراب اد فى ،نراب اد
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وتقووك أِ يووث  ايشوواؿ غايرووٕ َووّ ذووأيا  ايهووايف تووايهق فًووو ادلووماٖة ايراٌووكج يف           
ٌ     األـووم تاي ووؽاػ ايصاتوود فووّ ايووٓي      ،ايهرووه َووّ ظاْووة    وأٖووى تارووٕ ايهووها

ياٍوووووركاٍ ايوووووكيّ اي وووووؽاػ ايووووومب أَوووووه توووووٕ اد ٌوووووثؽإْ وذقووووواىل       ،شوووووان اي وووووؽاؽح تاآل
ذووووووأيا  َووووووا  - ويووووووٕ احلُووووووك -ونٌووووووويٕ ايهووووووهمي،   يٍرهٌووووووى تكويووووووٕو وقووووووك يٍووووووه اد  

وأنظوووا أِ يهوووِ  اووس ذوـاوود، فُاُووا نوواِ فاووٕ َووّ ذك ووري فًووٍ ذك ووه         ،ٌووأيد
 .(1)ًرٓا...ئل ناْد واظثح إلـوآْا وأٖى َ ،ْارٓا يف ئٖكاا ايٓ اؽح

 ٌ فاووو يقغووي يًك ووون ٍَوواؼح يف   ،ٖووما نووالٌ ايقوواا ايٓثاووٕ ايوومب ال يغووا  فُووا قووك
 ٕ ذاَووووووح يف ئٖووووووكاا  دناْووووووْاروووووٕ   أِفووووووهغٍ  ،وايثشوووووه  غووووووأ وي وووووواة  ، ألْووووووٕ تشووووووه،نراتووووو

 ويهّ ايثشه يروهتٍ ايهصري. ،ايٓ اؽح ألٖى ادلًح

ّ  ويإنك ايشاؿ تاالفرُاق فًو ايكهاِ ايههمي وايٍٓح اي ؽاؽح يف أ  ،َوون ايوكي
َووّ أـووم قيٓووٕ َووّ  < ووايهظوووؿ ئيااُووا قثووى نووى موويا، تكويووٕ َقرُووكًا فًووو احلووكيس  

وَوووّ أـوووم قيٓوووٕ َوووّ أفووووأ   ،ِ يوووىووأوايووود اجلثووواو قثوووى   نرووواب اد وٌوووٓح ْثاوووٕ
 ِ ايشوووواؿ  قووووى َووووّ نروووواب اد فووووى أَووووّ ي ووووكق ايكوووووو توووو  >،ايهظوووواو نقذووووٕ ايهظوووواو 

ظووووواا يف تقووووو     صوووووًٕ يوووووٕ قوووووا  وال ،يوووووكيٓاأوظوووووى ٖوووووو ايهرووووواب ادرووووووػ ايووووومب تووووو      
ٌووووالَاح وايووووث  وايووووث وظووووكخ فٓووووك نافووووح ايرووووهق اإل   ،ايهوايوووواخ ايكائًووووح تووووايرؽهي  

وٖي نُا ذقهد فٓك فًُاا احلكيس  ،قـًد نراتٕ يف تاب احلكيس ايشال وايٓاقن
ِ ايشواؿ  أفال رلاو دلاامجح ايشاؿ َّ قثى تقو  ادلروأـهيّ تو    ،ؼاقيس ايضقارحتاأل

وٖوووما َٓووايف الفرُووواقٔ اي ووهيػ فًوووو ايكووهاِ ايهوووهمي تهووى َثووواي       ،يووإَّ تووايرؽهي   
ِ أَوـ ايقًوٍ ايكواعـ تو     وتقكٔ فّ ايرؽهي ، ،فاو قياى فًو انرُاو ايكهاِ ،نراتٕ
اـ فًُواا ادلٍوًُ  وَوّ ايروهيك  اذركووا فًوو فوكٌ ايرؽهيو ، فوال رلواو يًشوم            مج

 ذككٌ. يف ليم فًو َا
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      ّ روا ذراٌووري  أنوايواخ فٍوهٖا ايوثق  ت    أَوا َوا ونق فوّ ايشواؿ يف َرووِ نراتووٕ َو
ىل ايثواعّ ت ووًح َووّ ـووالو  ئتاعٓاوح سلايرووح يًهروواب ايقىيووى نُوا فاُووؤ ٖووي ال دتوود    

ٕ  أ ِ يًكوهاِ ؽواٖه   أِ فًُواا ادلٍوًُ  نافوح اذركووا فًوو      أنُوا   ،ِ ايكهاِ  واو أوظو
 فُا فائكج ٖمٔ ايكفوج. ،وتاعّ

 ،توٕ فٓوك ادلٍووًُ   ٖوما َقُوووو    أَوا ٍْوثح اآليواخ اىل أمووفاف َوّ األئُوح     
  وٖوما قياوى قووو فًوي     ،ألِ ايهصري َّ اياخ ايكهاِ ْىيد يف أموفاف َقًووَ   

ْوووٕ  اتوووّ فثووواي ؼووو  انٌوووًٕ ياقيوووح ايكووووٌو يوووا توووّ فثووواي ال جتووواقذلٍ يف ايكوووهاِ ف         ال
 وظاقذلٍ تايٍٓح. ، او أوظٕ

 ،ِ فًُوووواا ايشووووواقح نافوووووح قوووووك ذووووربؤا َوووووّ ايرراٌوووووري ايثاعٓاوووووح   أذكوووووكٌ  ىل َوووووائأضووووافح  
ّ     ،وي َّ األ ٖو(460ُٓاٍ ايغوٌي )ف فوال   ،وايثالغوي وايغثاعثوائي َوّ ادلروأـهي

 رلاو يًشم تميم.

ْٕ أفرورػ نراتوٕ تهرواب ايقكوى وفضوائى      أّ ايشاؿ ن ٕ اد يف َككَرٕ توأـريًا تّا
ئل نواِ ايقكوى ٖوو ايكغوة ايومب فًاوٕ        نذراؿ قنظح أًٖوٕ وْكوص اجلاوى...   اايقًٍ و
 وفًإ ايقكاب. واد ادلوفف. ،صوابويٕ اي ،وتٕ  رط ،ادلكان

فكووك   ،َرٓووٕاط ايهًووال يًؽووكيس َووّ ؼاووس ٌووٓكٔ و    ميهووّ ايررهيووف يف قناٌووح َٓوو   
تووٕ  رًوو  فووّ َٓوواط ايشوواؿ اي ووكوق وايشوواؿ     ـاصووًا ٌووٓكيًا اختووم ايهًووال َٓوواعاً 

 اُا. ـاصًا سلرًرًا ايغوٌي ايميّ تٓاا ذلُا َٓاعًا

 ،وذرثووووـ واٌووووـ ،ٍٓ فووووّ قاتًاووووح فهيوووكج يووو  ٌووووٓكيًا وايهًوووال ٌووووًم يف نراتوووٕ َٓوووواعاً  
ل ايروووىٌ توووومنه ٌووووٓك  ئٌوووواْاكٖا، أوذر ووواى   ،وفًوووٍ غىيووووه يف َراتقوووح عووووهق ايهوايوووواخ  

 وذقإًَ َقٕ. ،جٌٓاق فٓك ايهًال فًو ؼكوميهّ قناٌح اإل ،احلكيس ئال َا ْكن
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 سٌاق سٌد الملٍين:اإل
ٓووٕ وتوو   ويوومنه ايوٌووائظ تا  - ئال ْوواقنًا -ٌووٓاق نوواِ ايشوواؿ ايهًووال يًووىٌ اإل   .1
 نصهألا نويد ايهوايح ايواؼوكج تو  ئٌاْاك وقك  اى تق  األ ،َصاًل  فًي َاٌاإل
فررؽكف ايشاهج واالٌرراضح  ،ٌٓاق واؼك تاـرالد عهق ايهوايح وَ اقنٖائَّ 

 يف تق  َهاذثاا.

و أٌووووٓاق و اووووما اإلأو َصًووووٕ أِ ايشوووواؿ يكوووووو َصووووى ليووووم   االا ذهووووهن ايٍووووٓك فوووو   .2
 وو.ٌٓاق األاأل

قاا ادلقهوفوووح فٓوووك   َوووّ ادوووكش  نووواِ ايشووواؿ يٍووورقُى صوووا  األ     ٌووووج تغووورئ  أ .3
 ـربْا،...(.أ ،ـربيأغرئ يف اٌرفكاٌ يرؼ )ؼكشل، ؼكشٓا، 

وٖووووٍ مجافووووح َووووّ َشوووواٖري   أفووووكج َووووّ اصووووؽاتٓا() ونوووواِ  ر ووووه ايٍووووٓك تكوووووو  .4
 .(1)َّ ايرغويى ًٌوب يرؼ )ايقكج( هتهتًاأوقك يٍرقُى  ،ايهواج

قاا ايووث ونقخ يف  يى سلر ووه فووّ صووا  اإل  ٌووٓاق نثووك يف اإل حيرىاَووٕ تايقٓقٓوو ا .5
 .(2)حقى َّ ايقٓقٓأايهايف ت ونج 

اآلـوووه نُوووا يغووورئ َوووّ ادوووكش  َقهفوووح تايهظووواو   ناْوود يًشووواؿ ايهًوووال ٖوووو  .6
ْوٕ صوواؼة  أنوصوورٕ زلُوك توّ ايٓقُواِ      ٍْوااٍ وفالقواهتٍ تاألئُوح   أونٓواٍٖ و 
 .(3)ايغاق

ِ ناِ َوّ  ئااا ايهاوب ٌوج تغرئ َّ ادكش  يمنه ادلكيٓح ايث يٓرٍة ئيأ .7
 و واٌظ وغريٖا.أ ،ٖواوو األأ ،ٖى ادلكيٓحأ

ىل َوووووماٖة تقوووو  نواذووووٕ ادلررهفووووح فووووّ ادلووووومٖة     ئشووووري  ُي يضوووواً أنوووواِ ايهًووووال    .8
 وايٓاووٌاح. ،وايرغؽاح ،نايواقرح ،اإلَاَي
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فاووو يوهوب فووّ ايهظوواو   نواِ ايرٓوووؿ يف َ واقن ايٍووٓك فٓوك ايهًووال واضوؽاً     .9
 َهأج.اشهيّ أَا ايٍٓاا فكك تًغّ ٌرح وف ،وايٍٓاا

و َصوى  ،ٌاْاك ايهايف ادلٍرقًُح يف ايٍوٓك أٖٓال تق  ادل اقن اياويح يف  .10
 ُّ ؼكشٕ(.)فأو  (،ُّ نوأ)ف

فوهو  فوّ    ،افرُك ايشواؿ ايهًوال فًوو اظروااقٔ يف ذوشاوف تقو  ايهظواو        .11
ؼ ووووو ايٍوووواك ٖامووووٍ َقووووهود احلٍوووول يف نراتوووووٕ      أوقووووك   ،تقوووو  ايغووووالج وايهوووومات    

ٍ    )قناٌوووواخ يف احلووووكيس وادووووكش    ا  ،( فووووكق َووووّ ايهظوووواو ايضووووقراا وادلغقوووووِ اوووو
ِ يوووكفقوا أـ ادلغوووايوِ يف ذكوووكيً َهويووواخ ايهوووايف َوووّ ادلركوووكَ  وادلروووأـهيّ      يٍووورغ

. وقووووك افرُووووك ايٍوووواك فًووووو ايهرووووة ايشوووواقاح ايووووث ذقهضوووود ألؼووووواو      .ٖووووما ايغقووووّ. 
 ايهظاو وذان اٍ، َٓاٍ فًو ٌثاى ادلصاو ال احل هو 

وا يشوووه   ،بهضوووائغاخلالصوووح واتوووّ اي   وووك توووّ َاوووهاِو ضوووقرٕ ايقالَوووح يف    أ -أ 
 .(1)ىل ذوشاكٕئؼك َّ ادلإير  أ

 .(2)يإئْٕ ضقا  ال يًررد أيوًْ تّ ؽثااِو ْص ادلإيروِ يف ايهظاو فًو  -ب 

 .(3)فغػٌثاطو ناِ َّ ايكائً  تاَاَح فثك اد األأفًي تّ  -ض 

زلُك تّ احلٍ  تّ ٌوقاك اي واي و ظواا يف ايٓعاموي واخلالصوح يًقالَوح        -ق 
 .(4)ا  ظكًإْ ضقأاحلًي 

ْوووٕ ضوووقا  فاٌوووك ادلووومٖة  أادلٓفوووى توووّ مجاوووى ايهوووويفو ْوووص ادلإيرووووِ فًوووو    -ٔ 
 .(5)ْٕ َّ ايغالج ادلقهوف أىل ليم ئضافوا أو
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 هٌهح الملٍين ت ادلنت:
 ،ؼهوووواٌايوووواخ األ نصووووان َووووّ ادلروووووِ ادلومووووؽح تاآليوووواخ ايكهاْاووووح ـ وصوووواً  اإل .1

اود يف أؼهواٌ   ألٖوى ايث  نائقًا ويو اٌرًد ذًم ايهواياخ َّ ايهايف أليرد ذرٍريًا
 .(1)ايكهاِ ايههمي

ؼاقيووووووس وضووووووقاا يف توووووواب ايشوووووووال   لا مووووووهم يف صووووووؽح األ ئنوووووواِ ايهًووووووال   .2
 .توابؼاقيس فاقج يف أواـه األ، وذأيت ٖمٔ األ(2)وايٓواقن

ايشاؿ ايهًال يف ؼهُٕ اجلوائه فًوو ايشواؿ تقوك      تو وٖهج َرٍهفًاأوقك ٖاظٍ 
وضقاا يف ٖما ادلهواِ  ِ يقهد ايٍه يف أقوِ  جو ْاقنأ جؼاقيس مالاِ ْكى فٕٓ أ

 .(3)مياِ ايهًال اائوَك   ،ادلف ص

َـو    وايوٓي  ترووانيؿ األئُوح األعاوان     ـاصواً  ـ ص ايهًوال تاتواً   .3
 .  ااج ايهٌوو َثركًأ ،ؼٍة ايروا   لنه ؼااج ايٍاكج فاعُح ايىٖهاا

 .(4)نغرئ يرقاَى َـ احلكيس وضـ تق  َروِ احلكيس .4

يف ْكوووى اخلووورب تاي وووونج ايوووث  حَاْوووأض ادلووو  تنووواِ يرقاَوووى َوووـ احلوووكيس ادلوووكن  .5
 .(5)و ْكًاا َّ ايهرة ادلقرُكج يكيٕأ ،نقاا َّ َشا ٕ

وٖوما َقُووو توٕ     ،فًو تق  ايهوايواخ  عهؼٕ يثق  اناأ ايركااح َقكثًا .6
 .(6)فٓك ايميّ ٌثكؤ َّ ادكش 

 ىل ذثوية واؼك قوِ نوضح ايهايف.ئ وفهوفًا ـضاؿ َروِ ايهايف أصواًلئ .7

فووووووهوؿ ايهووووووايف، ونوضووووووح   و )أصوووووووو ايهووووووايف،  قٍوووووواٌوأىل شالشووووووح  ئٍ وايهووووووايف يكٍوووووو 
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ؼاقيووووووس تووووووواب اموووووورًُد فًووووووو األأىل ئأصوووووووو ايهووووووايف وفهوفووووووٕ قٍووووووُد  .ايهوووووايف( 
تووووووى ٌووووووثكد  ،اخلاصووووووح اووووووا، أَووووووا ايهوضووووووح ا ختضووووووـ اىل ٖووووووما ادلٓوووووواط َووووووّ اير ووووووٓا  

ؼروو  فًوو ٌود    اوقوك   ،أو ظقًد تهراب واؼك ،َّ غري نراب ؼاقيس ذثافًااأل
 اقيس.َائح وٌرح أؼ

 هفهىم العدج ت المات:
 ونظاو فكذٕ فًو قٍُ و ،فاارٍأت ْاًٌاُأيك ك تايقكج فٓك ايهًال 

 ايقكج ادلقًوَح. -أ

 ايقكج اياويح. -ب

 العدج ادلعلىهح:   - أ

 ،ٖووووووو(411ب )خ هضووووووائغٖووووووو( واي413أوو َووووووّ فوووووو  نظاذلووووووا ايشوووووواؿ ادلراووووووك )خ 
ومجاووـ  ،ٖووو(726خٖووو( وايقالَووح احلًووي )  450وأـوومٔ فٓوواُا ايشوواؿ ايٓعامووي )خ  

َووووّ  ووووس يف فووووكج ايهووووايف ٖووووٍ فاوووواو فًووووو ايٓعامووووي وايقالَووووح يف ايقووووكج ادلقًوَووووح،   
 وٖيو ،وايقكج َشف ح تصالز ال غري

 مقهب ايكُي.فّ أ ك تّ زلُك تّ فاٍو األ تٓافكج َّ أصؽا .1

 فّ أ ك تّ زلُك تّ ـايك ايربقي. فكج َّ أصؽاتٓا .2

 قَي ايهاوب.اآل يب ٌقاكأفّ ٌاى تّ وياق  فكج َّ أصؽاتٓا .3

 أَا ايقكج األوىل فاٍ مخٍح َّ َشايؿ ايشاؿ ايهًال.

فاهووووِ رلُووووؿ َشوووا ٕ  ،مووورهال مووواؿ يف ايقوووكذ اوأَوووا ايصاْاوووح ففٍُوووح نوووميم ت
 ،موووقهب وايربقوووي ذٍوووقح َشوووايؿ ايوووميّ يوووهوب فٓووواٍ تروٌوووغاٍ تًروووؼ ايقوووكج فوووّ األ   

 .(1)ل ايغاهاينتى اغانُا ْؤ تٕ ايقالَح 
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 العدج اجملهىلح: - ب
َوووه فًوووو   وووه، وقوووك صوووقة األ  ٌوووؽاق األئونقخ فوووّ عهيوووف ئتوووهاٖاٍ توووّ   فكوووك 

نوووائاٍ تاالفرُووواق فًوووو   أَقهفرووواٍ َاُوووا ؼووواوو ايوووثق  يف ذشوووفاص نظاالهتوووا ت   
ؼٍوووووواتاخ االؼرُوووووواو ايووووووث اقـًوووووواا ايشووووووااك زلُووووووك توووووواقه اي ووووووكن )قووووووك( يف فًُووووووي     

فاهووووووووِ  ،ايهظوووووواو وايكنايوووووووح، وَوووووووّ ٖوووووووما ادلٓغًووووووف ي وووووووقة ايكغوووووووـ يف ايرشوووووووفاص   
وأمووووان  ،ّ ايقُاووووكب َواقووووـ اخلغووووأ يف اي ووووؽح وفووووكَاا، وقووووك توووواّ  انقًااالؼرُوووواو و

ئيااا، وقاوو  وة أواًل َقهفوح مجاوـ َشوايؿ ايهًوال ايوميّ نووا فوّ ئتوهاٖاٍ توّ          
رووٍ َووّ ايصكوواج فووال وظوووق   أ ووه تأنووائاٍ، وشاْاووًا أِ يصثوود تاالٌووركهاا   ٌووؽاق األئ

 .(1)يًُعاٖاى وايضقاد فااٍ

ِ ال أىل ادلغًوب ايواضػ  ة ئايث ذإقب  َه ـاضـ يالؼرُاالخِ األأوقا 
 وف يٓوا    َرآواً  ٌٓكيًا قاٌ ايهًال قك افرُك َمٖثًا صلاى جباى ايقكج فّ ايهًال َا

 واد أفًٍ. .ٌالٌوقك وص  َّ قثى ايقًُاا تصكح اإل ،تاالفرُاق فًإ

 سٌاق )ثالثٍاخ الملٍين(:لسب اإل
ّ  اإل<ْووووٕ قوووواوو  أٖووووو( 181نو  فووووّ فثووووك اد ادلثووووانل )خ   ويوووووال  ،ٌووووٓاق َووووّ ايووووكي

يف   وقون األئُووح ،ٌووٓاق، وقووك تآووا َراوووٌ اإل(2)>ٌووٓاق يكوواو َووّ موواا َووا موواا اإل
، يوووميم ظقوووى ايقًُووواا ايهؼًووووح يف    (3)ٌوووٓاق وأمهاروووٕ يف ف ووووى ٌووواتف   ايرأناوووك فًوووو اإل  

، (4)ىل ادئٌووٓاق قووهب أو قهتووح  ِ قووهب اإلأو ،ٌووٓاق ايقووا  ٍَوورؽثح َإنووكج  عًووة اإل
وقك فرب ايٓعامي فّ  ،ٌٓاقْٕ فا  اإلأاىاخ ادكز وافرربوا نميم َّ مجًح شل
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 .(1)(أو )وناِ يف ٖما ايوقد فًوًا ،يف ايوقد( مجافح تكويٕو )وناِ فًوًا

ٌووووٓاق ايقووووا  قًووووح ايواٌوووووغح توووو  ادووووكز وادلق ووووووٌ      ِ ادلووووهاق َوووووّ اإل أونُووووا تآووووا   
 ىل ٌٓك اـه يٕ وٌائظ أـه .ئتايٍٓثح 

وتقووك  ،ٌوواْاك ايقاياووح ٌووٓاق واألاإلَووون فًووو  ووس قووهب   أشلووا ذكووكٌ ذرهفوود مجًووح   
ويك وك اوا ايهوايواخ ايوث      ،ٌوٍ )ايصالشاواخ(  اذكويٓاٍ ذلا يف نرة ٍَركًح فهفود ت 

 ذهو  تصالز وٌائظ، وفٓك اجلُاون ناآليتو

 صؽايب، وذاتقي، وذاتـ ايراتقي. 

فّ ْوافـ، فوّ فثوك اد     ،ًْأذههن يف ٍَٓك ايشافقيو )فّ َايم تّ  َصاوو َا
 .(اد تّ فُه فّ نٌوو 

تهاٖاٍ، فّ ٖانوِ تّ ًٍٍَ، فوّ  ئفّ فًي تّ ) وـهوَا فٓك ايهًال ٖو اآل
 .(2)(قاوو ًَقوِ ًَقوِ َاو ال يىنو يب فثك اد أفّ  ،تّ صكقح جٍَقك

ٕ  ئو ،وقووك تووكأ ٖووما ادل ووغًػ تايشوواوؿ تقووك وَووّ ايثفووانب         ،ِ ناْوود ظوومونٔ قثًوو
 وتووووو  ايوووووٓي أو  وليوووووم فٓوووووكَا الؼوووووؼ ايقًُووووواا ايثقوووووك ايوووووىَل تووووو  تقووووو  ادل وووووٓر     

ٌ اإل فهًُووا ناْود ادلووكج ايىَٓاوح عويًووح    ،وَووّ ايثقوك ايووىَل ْشوأ ٖووما ادل وغًػ   ، (3)َوا
نصوووووووه، وقوووووووك لنهْوووووووا يف قناٌوووووووح َٓووووووواط ايثفوووووووانب       أمهاوووووووح  أنًُوووووووا انرٍوووووووثد ايصالشاووووووواخ    

ٖو( قون ايصالشاواخ وأمهارواا فٓوك ايقاَوح فوّ شالشاواخ غورئ شلوّ ذكوكٌ فًاوٕ           256)خ
وأ وك توّ    ،ٖوو( 179ب فًو شالشااخ َايوم )خ وفاقد فٓكٍٖ ماهج ايثفان ،وَاًْا

فٓوك   ٖوو( 329وغريمها، ونما ؼاو شالشااخ ايشواؿ ايهًوال )خ   ،ٖو(241ؼٓثى )خ
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وفاقوود شالشاوواخ أ ووك تووّ زلُووك       ،مووراهخ ٖووي األـووه   اف ،فًُوواا ايشوواقح اإلَاَاووح  
ّ )ٖووو( صوواؼة   274تووّ ـايووك ايربقووي )خ    ٌووٓاق فٓوووك  ، وَووّ أمهاووح قووهب اإل   (اداٌوو

ٌوووووواْاكٔ ذهتووووووـ فًووووووو فووووووهَ   أايقًُاووووووح وموووووواهذٕ يف اـراووووووان   ايقًُوووووواا وَهاْووووووح ايهووووووايف  
 نُا ذهتـ غرئ فٓك ايقاَح. ،ايصالشااخ

*  *  * 
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 (هـ 318ت ) الشيخ الصدوق

 من ال حيضره الفقيهومنهجه يف كتابه 
 

جووووو  غمدوووووى  بوووووم جوووووى بنوووووي جوووووى ب ُووووو  جوووووى   َووووو  جوووووى جةج  ووووو  ب موووووى              هووووو   
 إنب بطنووو   ، لزيوووً جووو  بوووى  جزيووو  بلصوووم ل ب   مت بلصوووم ل ل وووث  ،جةلصوووم ل بل بوووي

 .(1)ل ث )بجى جةج   ( فة ىبل ج  بلصم ل غةلحًة

يب بحووم  ف ووم و ع بووى  ،  ووى    لووم جة وود لبووةم با ووةل  ووةؾث ب   نوو: إ  ووةل
:  نوة  لومذ جومب خ  وةؾث     جوة غمدوى   و ل   ب ُى جى بحزيم بهلل ق ل : مسمور    بهلل
 .(2)  دسكى جهلك ،  ىب 

 شٍىخّ:
يف   م سووووا  بلوووم    ،بووو لبوووه بل وووزيف بلصوووم ل بنووو  بووومل  وووح   وووى ب     زسن

 ل،  غمدوووى جوووى ب ُووو  ب وووب ى،  بلداووود جوووى بلداووود بل  وووم          بلصوووم ل ب  
 قووووووم  ؾصوووووو  بل ووووووزيف بحوووووم بلووووووىؾزيا بلىجووووووة  يف زى وووووود بلصووووووم ل يف    ،بهلبووووومب  

 ، ووووة   ووووىت  ووووى  اووووس    ُوووو   ووووزيكةً     ( قحووووةو مووووة  ب )  م وووود رب زيوووو   سةجوووو    
طوو ل  ووى غوووود  طووىخ بلى ب وود ب ووووا  بلووم  بلصوووم ل      خي  بنووو  با   وووى   ووة  

 ،    مهوة  وى  غود    محوم جوى بل لزيوم ضةنزيوةً    ،   زيك   بوم جوى ب ُوى جوى       لب 
 بلد وةم  بحملمض  يف قا.
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 ذاليرذّ:
) مووووة  بووووم بل ووووزيف بحووووم بلووووىؾزيا يف زى سوووو  لن ووووزيف بلصووووم ل يف   م وووود  سووووةت    

  هوووا ز  هزووو   بلوووىب  ى ب ووو  هووو  بل وووزيف    ، وووة   وووةوت  وووى ض ضووو  زنبزيوووهبً  (قحوووةوب 
  بلُزيم ب ىزا ،  بجى بلغاةئى ،  هةو ن جى   َ  بلسنم ة . ،ب دزيم

 يؤنفاذّ:
 ، ووو ل بل وووزيف بلصوووم ل  وووط  يف بنوووا ب وووم ص  غنووووة ) وووى    اوووى  بلد زيووو (   

 ل ى هوهب بلوىقا    ،(1)بةئد  سةت وجمإىل   بلدةز  جة اةذ ؾىت   د بلىقا  بمذ
ن لووو  ، جووود قوووةل بل ووزيف بله َوووي  غووو   إ ؾوووم إىل   مل  ُوو م  ،قحنووو     بوووةمل مل  ووه ى  

،  فوىَر  سح   مى  ،  قةل:  نة  ن ى   وة  وة  اوى    حن  ض ش  ةئد  ص ل
لزي وووووة َوووووة د  وووووى ضى زووووو  بلمنبزيووووود هوووووي:    إ،  ب صووووو دةذ بلووووو    ووووونر  (2)يف بل قووووور...
 ب قحوووووووةو، ،   موووووووة   سوووووووةت ب صوووووووةل  ،ببوووووووةل وووووووة ،   سوووووووةت ضووووووو بت ب    سوووووووةت ب 
قحوووووةو بلىموووووة،   صووووو دةذ بل وووووزيمد،   ،  بزيووووو ن  ببوووووةل،  بنووووود بل وووووىبئ   ب وووووةت ب 

 ب   وو  جةهلمب وود،   سةجوو  بل ووو   ووى    اووى  بلد زيوو ،       ، بلس ؾزيووم،  إ بووةل بلووم ى  
    زيكد  ى    اى  بلد زي .

نووو   وووةن  مسبوووم يف جموووى   بولهوووة بنووو   وووة    ظووووى  وووى  ىبغمووود  سحووو  ب هح بووود   
 .(3)قسحةَ    وة،    بل طىخ إؾةلس  إلزيوة ، لد  قحد نلك

 خم طهة انعهى:أزحالذّ يٍ 
 َووو خ جةلمنبوووةم بلوووه ى وؾنووو ب يف طنوووث بلمنوووا  وووةن لنصوووم ل وؾنووود  بَووومد يف           

بل ووووط   ووووى  ىب ووووً بلمنووووا  بلووووم ى يف ب بن وووود  إىل     وووود ،طنووووث بلمنووووا )ب ووووم ص(
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، ف ووم مسووو  يف   قووم ن وووى بل ووزيف يف  غنوووث  سحوو    وووةن بلُووبة   ي ةنووو      ،َوو  زيد با
ضووووووو  نوووووووة  وووووووود  وووووووى  يب ب ُوووووووى بنووووووووي جوووووووى بحووووووووم بهلل      ؾم ،( ووووووو   )زى ُوووووووسةن ؾةلزيووووووووةً  إ
 .(2)يب ب ُى  بم جى ببى  بلحصى    ،(1)َ بو ب 

 تهخ:

يب بحوووووووم بهلل بل وووووووى ل  إىل  غوووووووةي و ب ووووووود  صووووووو دةز    ُوووووووب بةز    جنوووووووف  إىل    ووووووود 
 قىبن. ع يف و ب د ب  ههب ه  ب م ،(3) اًة(،  بلصم ل  ى   ب    دبنم) وب مى   ج

 تغداد:  
هوو  بلطةنزيود   352 ىل  ةنر َو د  ،  ي ةوز  ب جغمبل   طى  ى  ىخإىل    د بلصم ل

 قووووم يبو بل ووووزيف بلصووووم ل  ووووى    ،يف ندوووٍو بلُوووو د  (4)بل  فوووودإىل  هووووو.    وووود 354جُوووو د 
جوووووهلك يف  ووووودؿةذ   قووووو ل زىؾةلووووو  َوووووة ىبم  مسىق وووووم  َوووووىقٍ  طووووو ٌ  صوووووىؾةً   

 .(6) جزير فةطبدإىل  جهلك ج صم   صىؾًة  اًة  يبو ب م  د  ،(5) سح 

 يزننرّ انعهًٍح وألىال انعهًاء فٍّ:
قم   ةل جمنبزيس     ةنس  بلحةؾط ن  ى بوىت   ُونب    ُس وىق   ببسىفو ب     

 ةلد زألزيد   بب  زد     غ لد قومو    طوىخ زصوةنزيد   قوم  ضوا بنبوةم بلمة ود        أج
دُوووا بنزيوو ، ف ووم   وول جةلصووم ل  مد  نبنوو  بلصووم ل ض ووةم     وود بووى ض ووةم بل ووزي 

 ج  غمدى  بم جى بنوي جوى ب ُو  جوى     س : < نُةج  يف زى يف  (7)قةل بلُبمة  ، اًة 
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 ،  ووووةن  ووووى  ووووزي ـ بل ووووزيمد    ،جزيوووو ،  ؾوووومش نووووة بووووى    جةج  وووو  بل بووووي نووووًل جغوووومبل    جووووى
:  وووووووةؾث بلسصوووووووةنزيل بلُوووووووةئىخ جووووووو      (1)،  قوووووووةل بلوووووووهه   >   وووووووو و  بلىبفاووووووود... 

لزيوةن َوى زيٍ   : ل  ض ش  ةئد  ص ل... ن ى  إد   ةلبلىبفاد،  اىت حبدظ  ب ط
 مووى  بل ووزيف بلصووم ل:  وومش    (3)،  قووةل بلًو نووي (2) اووًةإ ووة  جةلصووم ل    ب وودًة 

 مل  ى يف بل ب   طن . ، ة ي  ح إ

 يُهدّ يف كراتّ يٍ ال حيضسِ انفمٍّ:
ن نس ووووة ل   وػزيوووود بل ووووزيف بلصووووم ل نووووح  َووووحث زألزيدوووو  هلووووهب بل سووووةت          ،قحوووود  
إىل  ،  ووو د  بلصوووم ل)بلد زيووو ( بقسصوووةوًب وموووى   ب وووم بل وووزيمد قة ووود جووو بل وووح  ب 

 بلصم ل  نمبد  ى  ،َؿةل ب مى   جو )نمبد(ُى جى إبل ى ل  بم جى ب 
 قوم جزي ووة  مووا ب ووم ع يف   ،جوود مهووة  وى بل وو   بلووه   ُوب  جووو )ب ووم ع(    ،قوىبن ب 
د و  جم و بن   جمم ة بقسىؼ بل ى ل نمبد بن  بلصم ل زألزيد   سوةت يف بل  ،ؾزي  

) سةت  ى    اى  بلد زي ( بن  غوىبو  سوةت ) وى    اوى  بلهحزيوث( حملبوم       
، وغوووةل بلد ووو إىل  بوووى بلىغووو   لزي ووو ن بل وووة ى فزيووو   ُوووسغ زيةً  ،جوووى ي ى وووة بلوووىبي ب

: <   در ل  جمم بلط ةم بنزي   زحػن   ُألس  قةئً إىل  فأغةج  بل زيف بلصم ل
،  مل  قصوووم ن  طووىذ ف بئوووم  ،  إىقووو َوووةنزيم لوووا  ز طووى ط هووهب بل سوووةت حبووه  ب   
 ، ووىبل  ووة  بفوو  جووو    إإىل  ، جوود قصوومذ   ووىبل  زيوو   وووة و     فزيوو  قصووم ب صوو د  يف إ   

 ويب ز ووووومٌ ن وووووى     بس وووووم فزيووووو  إنووووو  ؾػووووود يف  وووووة جوووووزي   جووووو      ،  ؾ وووووا جصوووووؿس  
 .(4) زمةلر قموز ...>

 وى   ن  زي   وة فزيو   ُوسكىظ   ،   ى بل زيف يف   م د  سةج  طى  د ب  وع لم   قم جزّي
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 محووووم جووووى  بووووم جووووى  ،  إلزيوووووة ب ىغوووو   بوووومل   وووووة: نوووو بلو     سووووث   ووووو وخ بنزيوووووة ب موووو ل  
 ُووووى جووووى    غووووة   بل ووووزيف  بووووم جووووى ب    ، سووووةت بلىمحوووود لُوووومم جووووى بحووووم بهلل      ،بزيُوووو 

بلةقوي،   يب بحوم بهلل بل لزيم،  ن بلو  بم جى  يب ببى،   سةت بحملةَى  محم جوى   
 .  ل  ب ص دةذ،  غ هة  ى ب  ل وَةلد بل زيف بلصم ل ب 

 يُهدّ:
 ، ف م قُب  ل ن  ى ؾزيص بلسح  ثهنػ  ب   قم هنع بل زيف يف   وػ   ة .1
ؾةل وص ب ى  ود بوى     ى ب     ول يف  د جةت بملًب ،ج بت إىل   سث بل ، سثإىل 

 .طوةو بى ب ئبد ب   بلىَ ل

يف  وووو    ُوووو مًب بوووة ذبووووم ؾووووم طةً ،  هلووووهب قنغوووود ب قسصووووةوَووووةنزيم  ؾوووه  ب   .2
 .(1)جد جمب    ة  َ م يف بلد زي   ى ب ؾةل ص زُمد  ؾةل ص ف ط ،ت بلد زي  سة

 وحرف األساٍَد يف انفمٍّ نّ صىزذني مها:

 انصىزج االوىل:

ف وووط.  طوووةل: قوووةل: قوووةل      ب مصووو ل إىل   سدوووةم ج ُوووحد  ووو  ب ؾةل وووص   ب  - أ
  ى  لم .      ؾم ب ئبد ،    قةل     ب ب    ، وَ ل بهلل

) يف  :جمحووةوخ  ؾووم  ُووح قةً  إىل  ج  وود  وو  ب ووم ص  ووى غوو  نُووحس      م  سدووةب  - ب
م ن بوى هوهب بل و    وى ب َوةنزيم         )يف ؾم ص آقى(.  ب ومبف  ،   )و  ( ،و ب د(
بسبةل بلصم ل يف   ةل بلممل  ،يف بجلبند ن ههب بل       ن بل ةئد  من  ًةجزي  ب  

 .قحةوها بلدسزية إ  بن  نص ص  

مث  ، ل  ووى بلد زيوو  غوومًب  ووى هووه ى بل وو ب  يف بجلووًم ب     ؾووه  ب َووةنزيم   طووى 
     ن نةلو بل ق   يف بجلًم بلىبج . ، أقه جةل ند زموجيزيًة
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 انصىزج انثاٍَح:  
 َةنزيم بن  بمخ  قُةل   طى زىللًب هي: هنع بل زيف بلصم ل يف ؾه  جمى ب 

 طوووةل: ) و ع ب نووو   ،   سدوووةم جوووه ى بلوووىب   ب قووو  بوووى ب مصووو ل  ب  -  
  ههب بل ُا   طى يف بجلًم بلطة   ى بل سةت. ،قةل:...( بيب بحم بهلل بى

 سدووووةم جووووه ى وب  وووو   ؾووووممهة بلووووىب   ب مصوووو ل،  طووووةل: )و ع بنووووي جووووى   ب  -ت 
 هوهب بل و     طوى  ق بو       ،قوةل:...(   وئةت بى بيب محًخ بى بني جوى ب ُو   

 يف بل ُا بلطة   بلطةلص   طى.

 ،ب مصوووو ل إىل  ة جمووووم نلووووك   وووو  ً ؾووووه    بئوووود بلُوووو م  ب جسوووومبم دبوووو    -ظ 
ن  وةن ب ووه  و يف  إ  ،بومل ضةجوور  وى بل َوةئط ب ووه  وخ   إىل   هوهب بل ُوا   خياوو   

  ى بلطةلص  بلىبج .    طى ههب بل    يف بجلً ،غنث ض ش  ى بل َةئطب 

ن يف  سةت بلد زي   ؾةل ص  ىَوند  وى نو   ب وم ص ب ىَود        ى ههب  سح   .3
 يت:غةجد بى نلك  ةآل با

 بووة زووح  يف ؾزي وو ،   (بلد زيوو  د  ووزيك) مى فوود  ووى قوو ل   (بلد زيوو ) مظووا  َووةنزيم 
لممل مش ل   ة ف بلد زي   ، ىل  ة ب ىبَزيد يف بلد زي  ز  ن  سبطند يف بلص وخ ب 

 ى  ضى يف .  ههب ب (1)   قُا   وة،  قم بمخ  ىبَزيد بلد زي    طى  ى  لدي قة
ةم يف نلوك يف  ُوألد قحو ل    ول  ىبَوزيد     قسنل بلمنببقح ل  ىبَزيد بلصم ل،  

  هي:  ،قسند ب ج أهنة بن  ض ضد  ق بلب  ،بلصم ل

َوووووووةٌ زدُووووووو  قووووووو ل    ،  للزيووووووود هوووووووهب بل ووووووو ل   ووووووو ل بنووووووو      ببسحةوهوووووووة  هن وووووووةً  -  
  بة غةم ب   يف ب  م د. ،قحةو  سةج  ج ضةقد و بخ ب ة بلصم ل جصؿد 

لصوووووم ل بنووووو   ،  للزينووووووا بنووووو  نلوووووك هووووو  ببسبوووووةل ب  بووووومل ببسحةوهوووووة  هن وووووةً  -ت 
  بن   ضةقد ب ة  ى ؾزيص  ضةقود و بزو ،  ب وم بلمنبوةم      ،بل ىبئى ب كسندد جة ة
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فو  جوم  وى     ،ن قح ل ب ىَد    ول   م و  مبو قو خ بل ى  ود بحملسدود نوة    مومدوة      
 ؾسبةل ببسحةو بلصم ل ل ى  د     بف    ،بل ق   بن   ؿد بل ىبئى  فؿصوة

 بنزيوة غ  .

 هنو   إىل  ُ موزيل   ووة  َوةٌ قحو ل  وة      ىبَوزيد بلد زيو  بنو      بلسدصزيد جو   -ج 
،  ب ػود  بموؿد   ،َ ةل،  ج   وة و ب  ب و  ج بَوهد   با ه حب ًَة و ب مص ل 

جوم ن  بَوهد   زصوؽ  وى غو  غوًل جصوم و ب وة           ن نُحد ب وة لنبمصو ل  إ
 ج بَهد بى ب مص ل ب   خب    ة ل   ةن ب ىَد  ى  ًة

(8). 

ؾةل وووص بل سوووةت   بووو  جصوووؿسوة  ووو      جووو  فزيووو  بافسوووةم جأ     ووووػةً  بقسدووو  بلصوووم ل  .4
زيوو  بلمنبووةم  ،  قووم ولذ بن(بلد زيوو )ببس ووةل  حبػزيسوووة،  هووهب زصووى ؽ   وو  يف   م وود  سووةت     
 .(2) بة  ى   بى بلامدةم جمم  ن و ذ  ن    ول فزي  جمى ب قحةو ب ساةلخ،

ى باووووم ب  ووووؿد ب ووووم ص يف بلد زيوووو  غووووىع جمووووىع ب س ووووم   بلووووه    ى ب  ووووا بوووو
إلزيو    غو ل  يف  وط   وى ب  و ل      ب ة    بقسىن   دبة   غث بل ض ل ج   بلى  ن 

هب  وووووووىؼ هلووووووو،     بنموبغووووووو  يف بل سوووووووث ب مى مووووووود بنووووووو  ب ئبووووووود     ،بةئووووووودب وجم
بنووووو   صوووووهنؽ   ن مل   وووووى  وووووط    ووووووة  وووووؿزيؿةً  بلصوووووم ل بنووووو   وووووؿد  قحوووووةو ،  إ  

(،  بوة  بل وةيف )  يف  سةجو   ب سأقى ى بله   مبد ج  بن  بل ط   ى  ؾةل ص بل نوزي 
 َ ل بل زيف بل نزي  يف ؾزي  .جزي ة  يف لوبَد   وع ض د با

ؾةل ووووص   سحُوووود  ووووى بل سووووث ب  ووووو وخ     ةنوووور  وووو بول  سةجوووو  )بلد زيوووو ( بنوووو       .5
 وى    اوةً ، فوو  قوم بَوس         وة ب م   ل بل سوةت   بل  ن ىنة جماًة ، ب مسبمخ

  وة  غومذ هووهب   وةو إلزيووة ج  لو : <   ،  قووم   سوةت )بل وةيف( لن وزيف بل نوزي  نص  وةً     
  ووووةن  ،(3)>ب ووووم ص إ  يف  سووووةت  بووووم جووووى  م وووو ت   ووووة و  سوووو  إ   ووووى طى  وووو ...  
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 ووووووه ى  وووووو بول   ووووووى بلنغوووووو     بل ؿوووووو    يف  ووووووىؼ بل نبووووووةذ بلنغ  وووووود     (ومحوووووو  بهلل)
 غدوووود    ؾزيةنوووةً  ،(1) ة نزيووود جوووى  محووووم بلدىبهزيوووم   ب  وووبمي     ،بلووو بولخ يف بل سوووةت  
 وووى  هوووود ب مىفوووود جةلنغوووود جةل  فوووود   وووو ل،        : مسموووور وغووووً بَوووا بلووووىب  ،    لوووو 

ىل ب م  وود بل  فوود  إإىل  ب م  وود.  هووهب للزيوود جأنوو  َووةفى  مسموور  ووى  ضوو  جوو   ووى  هوود  
 .(2) مةو    قنسوة  ةن  ُس وم جة  ،لُبةب  فزيوبة

ف وووووم  وووووةن    ، و ب ةزووووو  مل  مسبووووومهة  زيموووووةً   (بل وووووةيف ) وغوووووا ببسبوووووةل  بنووووو   سوووووةت    
بلى ب وووود  وفاوووووة، فزي وووو ل:  نووووه  ب قحووووةو ُ فوووو ،           يف قحوووو ل  ُووووسكمل بغسوووووةل 
 لنمنبووةم ببسووىبي بنزيوو  يف بقسحةَوو    ،(3) غووث بنزيوو  بل اووةم...  فوو  جووة ة بلووه    

ن بل سووووووث بلوووووو  ببسبوووووومهة بل ووووووزيف    دبووووووة ؾة وووووون : إ   ووووووى هووووووه  ب وووووو بول ب ووووووه  وخ آندووووووةً    
ر هوووووي  سوووووث  ،  لزيُووووو ةل لزيوووووم  وووووط ً  ،منوووووة هوووووي  سوووووث   وووووةخي  ب حة وووووى ى    إبلصوووووم ل 

بسبووم جة حة ووىخ  ووى  ،  ن بل ووزيف بلصووم ل ب ووؿةت،  هووهب جةطوود ب س ووم    ووى ب 
بلح زيود فووي  سوث ب س وم          ة ، زيك  بل لزيم   جزي  بلصم ل ب  ل    ضةلص هلبة

  ؿةت. ى ب 

   وو  يف  )ب  ووزيكد(فصوود بلصووم ل  َووةنزيم  يف   ووةن آقووى مسووة   سووةت      .6
،   موووووم   وووووزيكد  وووووى    اوووووى  بلد زيووووو ( ،   موووووى  جةَوووووا ) (بلد زيووووو )آقوووووى  سوووووةت 

 سث ب  وة ف ب س وم     إىل  لحزيةن طىل بلصم ل ًة سةج بلمنبةم  سةت )ب  زيكد(
 ، لموومل ب ةغوود  سووث   ووةخي  ب حة ووى ى  إىل    بَووس     وووة و ب ووةذ بلد زيوو      بلوو
 وومةو د ب وووا جوو   بَووهد،  زظوووى ن سوود با  ل  هنووة  ى  وو ،طى وو  إلزيوووة   وو ً إىل 

َوووو ةل قوووم  قووووه ب وووم ص  ووووى    وووى بلصووووم ل نوووهب ب  وووووع جوووأن  وووود  وووى جووووم  جووو  با     
  قىع  ،  زةوخ جه ى  بَهد  بؾمخ بى ب مص لئ سدة إ  ف   ما   ، سةج 
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ج سوث    وى  صو وبً  ،  ه وهب لو   وةن ب      ىخ ضةلطود جوه ى ضو ش    ،جه ى  بَهس 
لصووم ل يف جمووى    غ هووة،  ل ووى بفةلصووم ل  قووه  ووى  سووث   ووةخي   ،  ووةخي 

ف وووووووم   ول بلمنبوووووووةم  ؾوووووووم   ،  وووووووً  ؾةل وووووووص َووووووو مبً ب ؾزيوووووووةن مل  وووووووه ى لوووووووحمى ب  
 ؾسبةل : ب

م جةل نزيوووود نزية ن   وووو ن بلصووووم ل قووووم جووووا يف   ل ب  ووووى بنوووو  ؾووووه  ب َوووو   -  
، مث جومب لوو   ن   ل،  قة ود بجلوًم ب    قوم طحو  نلووك يف  و بول     ، غود ب قسصوةو  

    بل سةت ب ى   ب  .جه ى  ةؾث بل سث  َةنزيم بجسمبمً ه ى ب 

ؾةل ووووووص  سوووووو بزىخ   ؾ ة وووووووة  ووووووى مووووووى وبذ ب ووووووههث      ن ز وووووو ن زنووووووك ب   - ت
 هووووووهب   غوووووو ل   ووووووى   ،حبزيووووووص  غوووووو  بووووووى ن ووووووى  َووووووةنزيمهة   ،ب من  وووووود لوووووومع بجلبزيوووووو  

ن فزيوووة بل ووط  ،  لوو   فبمظووا ب ؾةل ووص  ووى هووهب بل وو    ،  ؾظسوو  يف  جوو بت بلد وو 
 م بهلل. بة نحزي   يف ؾزي   إن  ة ، ى ب كةلل لنب و و

 حة ووىخ   ب مصوو لإىل  (بلد زيوو ) ه ووةا بؾسبووةل  وو ن بلصووم ل قووم نُووث يف   
،  مل  ى   وةخي    وةفود        ول  جمحةوبذ  حوبد جمو لد  ُب بًة ،جم ن  بَهد
زي   ة فزيو   ُوسكىظ  وى  سوث   وو و ، قوم   ساوي  ن        ن ق ل :    ح  طى   ، فإ

 نلوووك بنووو   غووو ل جماووووة      ووومل ، وووى زنوووك بل سوووث ب  وووو وخ    ز ووو ن زنوووك     لووود  
 . وو ل  ب صوو دةذ بلُووةج د (  منوو ل جأنوو  ق  وود ل  بل ووةيف)  (،بل ووةيف)يف   ُوو مًب

  بهلل بلمةمل...

، ف وم و ع يف  بوى ب ؾةل وص بل وةلوخ       خين  بل سةت هو  بآلقوى  وى ت    .7
  زُةفى <.  قةل: (1)>بلُحر ل ة  ب ؾم لح    زيد،  قةل: < قةذجةت ب  ةل  ب 

 ووةل بهلل  حةو وود جة وود    ووةل ،  وو  بلمنووا  ن ب (2)،    زهنووث فزيوو  ؾةغوود>  وو ل ب ضوو 
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 . ه  بل ةئد: )إنب بً سا فس  ن ب بن  بهلل( ،بهلل زمةىل

 هوووه  ب ؾةل وووص   وووة  وووةنوة هوووي لنسمهزيووود  ب َووو ل ل وووى بلمبووود ف وووم  وووىؼ    
؟ وَو ل بهلل    طى  وى  وىخ ب وم ة َواد بوى ب َو ل،  وة ب َو ل  وة           بلىَ ل

( جووةت يف 17ةل: ب َوو ل بلمبوود.  و ع ب اووة يف جووةت بل وو بلو  بلوو  بووملهة )    ف وو
)إنب غنُر ب ى خ جمنُوة ف ة ور ب و  فو  جينوٍ يف جمنُووة       :  بلد زي    وة، قةل
  ؾم ؾىت  ةل(.

)يف ق فوووووى بلة وووود(.   ووووى هووووه  ب ؾةل ووووص بل ووووط   بىموووو ة بووووى   :  قووووةل 
هووووو(  سووووةت بلس حزيوووو   933  )ذ ،  قووووم  سووووث بل ووووزيف  دنووووؽ بلصووووب  (1)ن ىهووووة فىبغوووو 

 بن  غىبئث بلصم ل يف بلد زي .

 ووووةن  م ووووث بنوووو  جمووووى ب ؾةل ووووص ج  لوووو : )قووووةل  صوووو ل هووووهب بل سووووةت  ووووة    .8
 .(2)جنغر ههب ب  م ، ن ى  دص ...

  غوووووم  سةجوووووة قة وووووة جةلً وووووةوبذ  حسووووووم  دب ووووود  قوووووسا جة م  ووووود مث بوووووىظ بنوووووو           .9
مث  ،قحوو و ب ئبوود   ب  بقوو   ةلصوو خ يف  ُووػم غووم ى قووا مث بووىظ بنوو  ي ووةوخ       

 .(3)ن ى فزيوا ي ةوخ غة مد

 ةن لنصم ل )ومح  بهلل(   قدة  ى زمةوي ب قحةو  بقس فوة   ُوػبة   .11
 وووو  لوغوووود بقووووس   زنووووك ب قحووووةو  زمةوموووووة.. إن  ووووى ب منوووو ل بن بلسمووووةوي قووووم         

فأ وة بلسُوةقط    ،حبزيص     ى بلمبد جة سمةوم   مًة ،   ن زةوخ زمةوي ؾ زي ي
  ووووى   ووووةهىًب م  ًة ن بلسمووووةوي جوووو  ب ووووة   زمةومووووًة جوووو   ،  زووووةوخ   وووو     ووووة بلسكووووزي 

 ب ىغؿوووةذ ب  صووو ص بنزيووووة.  بلصوووم ل  مهووود بلصووو ل ب  ل  إىل  إيبلسووو  جوووةلنػ م
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نلوووك يف  إىل  فوووو  قوووم نووو      مل  دووود نوووة يف  سةجووو  إ  نوووةلوبً    ،قحوووةو ب سمةومووود   وووى ب 
قووووووس    بلسمووووووةوي قحووووووةو  ز ةقاوووووووة،   ووووووةن   قدوووووو   ووووووى ب    م سوووووو  يف زحووووووة ى ب 

. (1)ؾووووممهة     غوووو ل ب مووووةوي بل وووو     إَوووو ةل جةلسصووووى ؽ جاوووومل   بلظووووةهى  سبووووطً 
مث  حووووم  جس ووووة ل   ،  ووووةن  وووو ول يف هووووهب ؾووووم ط   ووووسد   لزيُووووة دبكووووسند   حنوووو  نلووووك       

 .(2)  ىفموبة جةلسح  ،غو  ب قس   يف ب ة ى

جوووود غمنوووو    ، بووووة ز وووومل مل جيموووود بلصووووم ل  سةجوووو   سووووةت ؾووووم ص  ووووى     .11
مموووة غمنووو     س زيوووم جوووةل يف ب وووىيف لنكوووة يف  ووو بول    ،مسبوووم ب قحوووةو سوووةت ف ووو   

ن  سووووةت    ووووى ه ووووة نووووىع    ًة، زحزيزي وووو  ووووط خ، فىدبووووة يبل بنوووو   وووو  ب ووووة ز مووووزيؿةً    
 )ب ً وم( يف بنوا ب وم ص بل وى ل     مىفد  صوهنؽ       ى بم    ً  (بلد زي )
  سبةل  بن  ب ً م يف ندُ . 

 يب بحوووووم بهلل  ث بووووى  ؾووووم ص قووووةل بلصوووووم ل: و ع بووووى  م ووووو ت جووووى  ووووومزي    
 َووألس  بووى بلىغوود  مهووي بلىغوود  وموو   فزيوووة  ووةم...  َووألس  بووى بلىغوود          <قووةل: 

 َووألس  بوووى بلىغوود ز ووو ن لوو  ب وي  وووى  وي      مهووي بلىغوود ب وي ب ىجووود...  
 ،،  بلُووببل بلطةلووص يف هووهب ب ووة لوووزيٍ  ووى  ُووةئد  م وو ت جووى  ووومزيث        (3)>ب ووىبظ 

 .(4)(بلسوه ث)  (،ةيفبل ) بة يف  ،جد ه   ى  ُةئد لب ل جى َىؾةن

إىل  فسة ع بلصم ل يف ب  وع زص ل جةبسحةو لوغد قحو ل بلدسو ع  ز ُوا    .12
 ض ش  قُةل هي: 

 هووووه  فسووووة ع   ،فسووووة ع  هةج وووود لاووووى وخ  ووووى مووووى وبذ بل ووووى   ب ووووههث     -  
  ؿزيؿد.

                                                           

 .وغريْا 85تاب  788ج ؛444/223تاب  58؛ ج4/4/25فمٍّ: يٍ ال حيضسِ ان -8
 .وغريْا 88تاب  858ج 2/888، 62اب ت 627، ج 2/843زاخع  -2
 .73تاب  678ج 3/854انفمٍّ:  -3
 .89تاب  868 7/896حكاو: ؛ هترٌة األ 827تاب  365/ج 5انكايف: -4
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فسووووووة ع خيسنوووووول ج ووووووأهنة  ووووووى لوووووومن ف وووووووةم ب ووووووههث با ووووووة ي جة  بف وووووود زووووووةوخ      -ت 
  ب مةومد زةوخ  قىع.

لمومل   ،  بل ةنخ بلو  مل  مسوم نوة  زيو  بلد ووةم      طوىها      بلدسة ع بل ةلوخ   -ظ 
    لممل ؾص ل ب  ة    وة بن  َحزيد ب طةل   ب صى:  ،بل وىخ

بلص خ جط ت   وةجس   وى، قوةل بلصوم ل:   جوأٌ جةلصو خ جطو ت   وةج           .1
جزير   ةجس   ى   ةأ مل  ىل بلص خ جط ت   ةجس ، ف ، ن بهلل ؾىل  ىنة ،ب بى
 هنوة بنو  قو   إ وة       ،.  هوه  بلدسو ع  وةنخ    محوأ نوة     (1)ي بلصو خ فزيو   ف  جي 
 ب ُنب .

 قةل يف  ،ب د مدإىل  ب     ى بل وةلخ بلطةلطد يف ب نبن: ف م نُث بلطةلطد .2
 قوم بومهة    ،> ب نبن بلطةلص جمب     غوى لو   < :جةت  دد  م م وَ ل بهلل 

 .(2) و ً لنس زي  ، ةنبلمنبةم  ى  مةو با

إن قوووةل بلصوووم ل يف  ؾ وووةل بلُوووو  يف بلصووو خ:   ، ووو ل جُوووو  بلووو    بل .3
  ووووةن  ووووزيك ة  بووووم جووووى    ...  بلغوووو خ  ب د موووود لم وووووا بهلل    ووووى ن َووووو  بلوووو      

   ووم ...  جووى بل لزيووم   وو ل:   ل لوغوود يف بلغنوو  ندووي بلُووو  بووى بلوو         ُووىب
ل يف إضحووووةذ غوووى يف زصووو زيل  سوووةت   دوووى    نووو   سُووووث ب   بلصوووم ل يف ندوووٍ بل قووور    

 .(3) بلىل بن     ى  ، َو  بل   

 ، ؾزيووص جووىو  جسمنووزيا بل ووةٌ ندووي بلىج جزيوود ب وو     ،  ووةن زة ووى بلصووم ل غوو    فوو   

جأنوو  قووم  لووم  ووى       قووم  ووةن   دووي بلصووم ل   ووزيك  بل لزيووم ندووي بلىج جزيوود ب وو       
. قووووم  ووووةذ    ًب  قوووو   ، زووووأمل ، ج وووو   ، وجووووؽ  ، قُووووى ،  ووووىت  ،   وووود  ، جوووو  ى

نحزيووووووووةم... بل وووووووو ل   ووووووووةيف ا ووووووووة   هوووووووود ب وووووووو  بنوووووووو  بصووووووووبد ب     ن هووووووووهب إ ووووووووةل  جةا
                                                           

 .86تاب  867ذٌم احلدٌث  8/43انفمٍّ: -8
 .د حمسٍ احلكٍى كًا ْى يشهىزياو انسٍاشرهس ذنك عُد اإل -2
 .49/تاب 8448ذٌم حدٌث  8/234انفمٍّ:  -3
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، ت غُود  و ل بجلبمود  غ هوة     ،   وة  غو  ط خ خيةلل فزيوة بلد وةم لنصم ل فسة ع 
ب م ة ز نا بلصم ل ؾ ل ب هى  (بلد زي ) سةت إىل  َىبئزينزيةذ هي ب قىع لقنر با

 ، بلحزيوور  هوود إىل       ووى نُووحد جمووى بلى ب ووةذ  ووى هووهب بل وو        ، بلووةل  بلىبووم 

 (2) بلوووووةل (1) وووووة هى ، ن هوووووه  بلى ب وووووةذ زسؿووووومش بوووووى جموووووى بلظووووو بهى بلهحزيمزيووووود  
ؾةل ووص هلووة نظةئىهووة  . هووه  ب (3) بلووةل َوو ط   ،ن بلىبووم  وو ذ  نووك  ،   بلىبووم

َول  ،  بل   بػث نوة ل  َىبئزينزيةذ ى  ق بل  مث ب ؾحةو ب  و و ج م  با
 ،د بلى ب ووووووةذ ن ووووووى هة جوووووو  بل ووووووةٌ ج بَووووووه    ،بل ووووووم م جمووووووى  ووووووى  حووووووةو بلصووووووؿةجد    

    حؿر  ب م ص بن  ؾم َ بم. ،فمقنر  سث بلسةو ف

ؾ ووووةل يف  سةجوووو  بنوووود ب إىل  ى بلصووووم ل جم ة وووود فةئ ووود  ووووى قوووو ل زحزيةنووو   جوووزيّ  -13
  ةن  ى  هوا  صوةلو  يف    ،(4) بة  ظوى نلك  ى  طىخ  ج بت بلمند فزي  (،بلد زي )

بنوود )بسبوومهة يف  سةجزيوو   ب،  هووو(261لنداوود جووى  ووةنبن )ذ  (وَووةلد بلمنوود )بلمنوود 
 (بلد زي ) ممة   ؾظ بن  بلمند بل بولخ يف  ،(بزي ن  قحةو بلىمة )  (بل ىبئ 

نبوووةن جصوووم وهة بوووى  هووود   جزي وووًة     وووى  مووو  بلسصوووم    با  مووومل جماووووة مووومدةً 
خمةلدوووووود جماوووووووة إىل  مووووووةفد، هووووووهب جةانوووووو   مووووووةوي جمووووووى بننوووووو    بووووووة  ، بلحزيوووووور

ة  بلوووووو  َووووونحر  ووووووى ق هلوووووو  ،(5)لنبم ووووو ل،  بووووووة  ول يف جوووووةت بنوووووود فووووووىي بلصوووووزيةل   
 ك يف نُوووووحد بلىَوووووةلد  ؾ بووووود بلصووووو ل بلووووو    غحووووووة بهلل َوووووحؿةن   زموووووةىل،  قوووووم   ووووو   

با ةل إىل   هي وَةلد بلداد جى  ةنبن ب  ُ جد  ى قحن  ،ب مسبمخ ب م بلصم ل
هنوووووة  وووووى زد ووووو  بلداووووود  زألزيدووووو   بغسووووووةل  يف فنُووووودد  إف وووووةل بلوووووحمى ،  بلىموووووة

                                                           

 .8494ذ 84تاب  8/333انفمٍّ: -8
 .84تاب  8548أو  8499ذ  8/334ادلصدز َفسّ:  -2
 .84تاب  8544ذ  8/334ادلصدز َفسّ:  -3

 .، وغريْا8تاب  2/2، 87تاب  8/43 أو 82تاب  8/34انفمٍّ:  -4

 .28ابت 44/895-2/43ادلصدز َفسّ:  -5
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ف وم بمبو     ،بسبوةل  بنزيو    قم قهأ بلصم ل بلداد   طى  ى  ىخ وغوا ب  ،ؾ ةلب 
 .(1)جةل زيةٌ (بلد زي )  طى  ى  ىخ يف 

 بلس وووووىبو  ،ؾةل وووووص َوووو خ جغووووو    وووووى بحملوووومض   وووووىو بلصوووووم ل جمووووى ب     – 14
 ؾةل ووص  ووى ب   قووم  لقوود بلصووم ل جماووةً    ، بووة ز وومل جزيةنوو    ، ووةئ  ب ووم بحملوومض   

 .(2)ف ٌ بة غةم يف جةت ب ػى  با ،ج بت غ    ةَحد هلة إىل 

بوووو ل ج ووووىؼ   ووووزيكد     ةنوووود  بلدوووو  قووووةل  ووووط   ووووى ب    ( بلد زيوووو)  مهزيوووود  سووووةت 
 بل سةت   وا:

 هو( يف  سةج  )و مد ب س  (.1171ب  ىل  بم ز ي بجملنُي )ذ -  

 هو(.1131بل زيف بلحوةئي  بم جى ب ُ  ب ةوضي بهلبمب  )ذ -ت 

فةمووووود بل وووووزيم بلطوووووة  يف  سةجووووو  ) مةهوووووم بلس زيووووود(،  غ هوووووا  وووووى بلمنبوووووةم ب    -ظ 
  ؾدظ بهلل بلحةق . ،وؾا بهلل ب س ف 

*  *  * 

                                                           

 .، وغريْا 846تاب  4/896،4/248انفمٍّ:  -8
 .83تاب  3/89/44انفمٍّ: ادلصدز انساتك،  -2
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 (هـ 064ت )طوسي الشيخ المنهج 

 

إمووووووفس   ا ـوووووو       وووووو    ،(1)بوووووو  مد ووووووغ الووووووض بوووووو    ـوووووو    ؽ ؿوووووو    أز هوووووو     وووووو  
   وووووضلر    غموووووفة،     مغؿوووووف    اووووودس     بـووووو ف،    د ف وووووض    ص     دفموووووف،      

 دق،    افعلز.س  أل

  وض   .(2))مشوؾ   دبلوف (    عنوض    و دف بوو ) و ز   ؽف  وف(        ه    ظي أمجع عب 
عووووو   عموووووخ، أسووووظ   دبووووو  هوووووو يف مضلنووووف ؼووووو ؽ عبوووو   أل  385ن ؿوووونف  يف  وووومغ عمعوووووف 

 ،ؿوونف(23ىل بغوض ص  علووغ  ) إ، هووفمغ ىل   دوغ ق إبدوط  وو  ر ا ـوفب ع قدووه قض موو    
     دف ف مف. مار ف مف أعبدني ؿنف   م ص عضص كد  م  أعدس 

 أشهر شيىخّ:
يف توووووك  ب كافبووووو     وووووغ   ،هوووووو( موووووض   وووووؾ ؿووووون     413الػس    ووووو ز  )  وووووض )  

 .(3)دافس(   ظي كغؿ    غح كاف  ) ) ندف(  ب  ز  )  ض   م  )هتظلب  أل

مث الػس    وووووو ز   ؽ ؿوووووو    ـوووووو ض  )غتعوووووو  مووووووض  ص موووووو   وووووود   ع ووووووغل  ؿوووووونف   
 فوف    ـو ض  )غتعو ، بدوضهف       هو  ؿونف   ،هوو 436هوو  ىل ؿونف    413باضأ  م  ؿنف  
 ىلإعدوه  ، مث  ب و دف يف بغوض ص   ؿا ه     ز بؼعفمف   ؽف  ف  )ض    ىن ع غ عفموف   

                                                           

؛ انصـدي::   667/;4عـالو انُـثال     أ؛ انـهْ:: ريـ     9/85ترمجتّ: اتٍ حدر انعسقالين: نساٌ ادليـااٌ    -4
 .89/>يني: أعياٌ انشيعح  ؛ األ 8;/8 ؛ اتٍ تغر: ترد:: انُدىو انااْرج  >5/67انىايف تانىفياخ  

ضىا  يف رريانح تى ريّ انكاتة ادلصر: ادلعروف  صاحة كتاب األأيح حمًىد نقثّ هبها انهقة انشيخ انعال -5
 .ندي نىالدج انشيخ انطىرييؤمتر األىل يإتعثها 

 .;9ص حسٍ احلكيى: انشيخ انطىريي  -6
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ىل  ففتووو  ؿووونف إ محوووه م وووده   ؼعفموووف   ضلن وووف ف موووف    ،هوووو448 وووغن ؿووونف   نجوووب  أل
 ب  ووفلف تدوو     ،هووو 447 كووفن ؿوودب تغكوو  بغووض ص صسوو ة   ـوودم ف ؿوونف        .هووو464
 أدغق كغؿ    ادس   ظي منذ  إلف   خلب  ف    ف    ، أدغق  كاد   آ فع  ،ص ع 

 . (1)  ددفؿ 

 أقىال انعهًا  فيّ:
 ووغب   دبلووف     دووفداني قووضثف   دووضلاف  موو   )ـووبلني  ق هوو  موو   )ـا ووغقني    

مصووووفصع   ضع ؿووووف عنوووو    ن ببغوووو أ،  لا  وووو  فشووووغ   بف  وووو ز   ؽ ؿوووو   آ ووووفع    دبل ووووف 
 ،بوني كاوف  كود     فعلف  وض   ن موف     ضع ؿوف  ق و  ؿو    ،(2)ف ف مصضعأكاغ م   دمث

كلووووف أعووووض  ب ووووكا  بدووووط   غؿووووف ه   فمد ووووف   ،أ  عؿووووف ف م ووووغص  ،أ  قوووور ما ؿووووػ
 .(3)ا ق   بدغض ص     فهغ 

أن  قدوووو  ىل إفوووفص  يف بغوووض ص   اووو  ف  ووو     ووو دف من ووووغد  بف    إقوووفة عنووو   بووو  كووووا      
كادو   ص ع    داغقو     ،لف وف أعبدأعبدوني   أهه   ـنف عفس مثفن     انف بني     دف  

 .(4)ىل   نجبإيف بف    اغر ففاا ه 

 ،(5)هووووو يف تفع وووو  464 طكووووغ  يف دوووو  ص  ؿوووونف   ، صوووو     ووووظه   ب   وووو     وووو دف 
بووووو  ص ووووو د  عبووووو  ع لوووووف     مـوووووا د  توووووف تـوووووا عب كافبوووووف   إ ط  طكغاوووووف تغمجاووووو  م صوووووبف ف   

 . كلفة ع ب     شص
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 يؤنداتّ:
 ،مغمدوووف   باوووه  الػ ة بدعووومف ، ب ووو ز   ؽ ؿووو  مض  وووف  ظوووشلف ا عوووف   كلوووف   

 ،فموووو  قووووض أدوووووض  يف  قاوووو  ا بووووف  مضلوووووض  يف  )ـووووفع    اووووغي عنوووووض    وووو دف   مفم وووووف       
صووووو ة،    غموووووفة،  عبووووو    اوووووودس،    يف   ا ـووووو ،    وووووضلر      وووووو ،   أل   الؿووووو لف  

ن مض  فتو    ت  وض أت اومف   دبل وف  وض   ن عبو        إ،  بف لبف فو    د ف ض،     بـ ف
 ن عب  تك   مف.  غق  م  مغ ع أكاغ م  ع غ  قغ 

ن أ )ض  ف    نوفصع    وم مو   وكتف     ه  م  ع  ن  مني ب      ص مف اـ   أل
ط   ظوووووودنف مض  ووووووف    نووووووفؽ يف عفوووووو ن    إيف أعبوووووو  عن موووووو   )اادووووووف   دغب ووووووف     تعووووووع

 .(1)ماصفعض  دـب ق لامف   دبل ف

 يٍ أشهر يؤنداتّ:

س كاوف    اد ووفن يف ت ـوو     ووغآن   هوو  أ ة كاوف   داوو و عبوو  مج ووع عبوو     .1
    غآن.

عبدوف  )دالوض  عنوض    و دف   مفم وف      دافس   هو  أدوض   ااوب  أل   هتظلب  أل .2
 يف   ضلر.

عبدوووف  ااوووب  أل دوووض   أسدوووفع   هووو   ألسابوووب مووو      كاوووف   الؿادصوووفع ف لوووف    .3
  ه  خماصغ كاف    امظلب. ، )دالض  عنض     دف  لعف 

 ،   مغؿوووو    هوووو    ااووووف    ووووظي لووووظكغ ف وووو  أصووووذف    ااووووب   ألصوووو ة       .4
عالوووووض عب ووووو  عبلوووووف    ،  هووووو   أل وووووغ  خلف وووووض   وووووظي  ؿوووووفا ض  عووووو  م وووووف   أإ  موووووف  تووووو  

   مفم ف عب  باغ  أب م  يف عب    غمفة.

 يب علغ    ا  .أكاف   سا فع  .5
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 ق تووووف،  يف  ،  غ دووووف()،  (ف ووووض كاووووب )تبشوووو      ووووفيف   ،أمووووف يف عبوووو    اوووودس  
   د ووووووووو ص()،  ( خلووووووووودن)،  () )دـووووووووو غ،  (    وووووووو       ووووووووو   ) وووووووووفعن كاوووووووووب )  نمفلووووووووف  

،   ووووو  يف  وووووغح    وووووغح(  ق توووووف )،  ( ق هوووووف،  يف عبووووو   ألصووووو ة كاوووووب )  دوووووض    
 منمف )مصدفح  )امجض  هض لف  )ـاغ ض(. ،صع ف كادف  م م ع  أل

 يُهح انشيخ انطىريي:
 (هتوووووووووووووووظلب  ألداوووووووووووووووفس )قوووووووووووووووضس    ووووووووووووووو ز   ؽ ؿووووووووووووووو  منووووووووووووووومجف  سفصوووووووووووووووف  يف كافب ووووووووووووووو    

صوو ة  أل   اند وو  عبوو    ،     وو  بفالؿوواضالة   تووف كاووف  ف وو  لغوو     ،(ؿادصووفع) ال 
 سدفع.،    ا ف ق بني  أل   غمفة

ن موف  مو    كبو  -كلوف ب نو     و ز يف م ضماو   بااوف        - (  امظلب)مم ؼ   كاف  
 ،لووضه   هأأصووذفبنف دفصلوور ك مووب ق وو  عب نووف ب  أمظكغ توو   ووددط  الصووضقف  مموو    

مف  قوع ف موف مو   السوادن    ادوفل    )نففوف     اعوفص دو           ، عد    ـبب منم 
 .(1)لنفف    ال لـب  دضلر إال  يف م فببا  مف ، بكطا  مف لعفص  ال لافص لا ق إال

ن  )شووف ب  نوف مدوه ط ووك مو  أكووع   ؽدو ن عب نووف     ك مو  هوظ   )نؽووق تابو     وو ز بو    
  و ز  )  وض    ألوض كدمو  باودس  و ش        ،حيـو    طكوغ   ف و  موف ال    ،ي عب   )وظهب( أ)

  دبوو ي كووفن    ـوو   رووفع     بووفأأن لووض   ه لووظكغ  أأبووف عدووض  ه  قووف د   تدوو   وو شنف   
موووغ بف ـووونض يف  سوووادن  فغموووع عنووومف )وووف أ اووودؾ عب ووو   أل   ،مفموووف لوووضل  بف  ،لدا وووض   وووق

.  هاوظ  روغ     و ز   ؽ ؿو  بدوض    وغح       (2) ص ن بغو    ، توغ   )وظهب   ،دفصلر أل
 ف مووف  ،ألاوو   مووض ف وو  ظووف ا   )ن وو ص  بد ووض   عوو     وو    ،كاووف  ) ) ندووف(   وو ش   )  ووض 

 تووغ   ، هوو  بووف    ؽمووفع   ، قصووض منوومف أ ة بووف   ،إ  وو  موو  أداووفس    ووغلدف حياووف   مووف
كن ط وك  ،  طكوغ   ـودب بو   قضم  يف مف لادبوق بف ا د وض    دوضة    ندو      مفموف      منمف مف
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كلوووف اد نووو  يف  ،ن لـووواضة ب وووفهغ    وووغآن أ  مووو  صوووغحي   كلؽووو ة  وووغد ،  كوووفن منمجووو  بووو 
سدووفع   وووم  سدوووفع  )اوو  تغ  أ   أل مووو    ـوونف موو   أل   اج بووف) ؽ   أاووو   دوو إىل إظووففف   ،د نوو  

 كوفن لن وغ ف لوف لو عص      ،فاا ن دجف عب  صوذامف،  أسوظ بإمجوف     ،ت اغن إ  مف    غ   
د ور ملوع    ،أموف بف اك لوه   ،     مو  ف موف   بو    ،بدض ط ك ممف لنفف مف  لعفصهف م  أسدوفع 

أ  علووووه   دصووووفبف   ،ؿوووونفصهفإمووووف بف عوووودب يف  أ ، لووووظكغ  موووو     ـووووفص ف مووووف    ،ف لووووف ب نوووومف 
تعووووولنا   ،  بدوووووض ط وووووك ل ووووو س باوووووغم خ  وووووغد  م صووووو ع   عبووووو  موووووف (1)عوووووفم نمفخبوووودن م 

    ل صض   ؼلفص  عب مف. ،( م     اف وف  غؿف ف ) ) ند

 تياٌ ادلُهح:

 ، ة منوو  بااووف    ؽمووفع   بووضأ   ااووف   أل  ،( هوو  كاووف  ف وو     امووظلب)كاووف   .1
 جملووو   أدفصلاووو    ف ،( بفبووو393ببغووو  أب  بووو  )  ، سالووو  بااوووف    وووضلف      صوووف   

 دضلاف .( 13594)

 دافس    غع ف.لـا  ض من         يف  ؿاندفغ  ألا  ك      ز مغ س كافب  بب   .2

 كلف لدني ط ك يف  ) ضمف. ،مده م  كافب  عص   عب     دمف  .3

 ،ؿووفا ض  ألدفصلوور كفمبووف يف م  ظووع موو    ااووف      ألا  ووض بووظكغ   (عمحوو   ه )كووفن  .4
 ،يف سفمتووف   ااووف   صعووف    ظووع ) ) وو شف(      هووظ  مووف  ،  انوو  لداغهووف يف م  ظووع أسووغو   

 ص ة.  غ      ظل  لغ ي عنم   أل - كلف ب نف يف صع ؿانف  بصض ق -  ه 

 ،مجووع   ؽ ؿوو  يف منمجوو  منوومج كوود  موو     وو ز   ابوو       وو ز   صووض ق   .5
حيوووووظن  ؿوووووفا ض  منووووومج   صوووووض ق   وووووظي كوووووفن  بوووووني   اوووووؼ س    ووووو ز   ابووووو   بوووووظكغ  أل  

توووو   ظوووود     أل ،فعتوووو  كووووفا   لـووووادلب ن  الساصوووو    أؿووووفا ض،     ووووفهغ موووو  ط ووووك      أل
 .(2)بدض ط ك ف )  ش

                                                           

 .67ص ريالو دُىٌ اإلنسٍ انصير: تأرييس انشيعح ح -4
 .::\7يُظر: حبر انعهىو: انرخال   -5



 484 المدخل لدراسة مناهج المحدثين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجوووع يف منمجووو   وووغؼ    وووظي  وووغؼ  يف  ) ضموووف ب وووغد  موووف موووف  يف   غؿوووف ف     .6
 ،فجلوع   ع    ، كفاو   و  قفلوف كدم وف     ،مفم وف   و  أدفصلور     إظوفن  أ  ،) ) ندف(

     وووووظي لوووووضة عبووووو  هوووووظ    (1) موووووفعؽ   اك لوووووه يف كوووووا  مووووو   )  ظوووووع كافبووووو ، ب   ووووو    
 ن مج وع موف  ألض   ه تدوفىل  أدض   ب      طكغ     ز  ألفم  ل عص يف بف   ،  اك له

 ،صووه... مث ل وغح  أل (2)  نوو س   هو   ،دوض   ع ووغ  أ و ف   ل موب   ؽموفع  موو   أل  
 .(3)لؼ ة  العت ف مف سدفع  ل عص م   أل

كلوووف لووودني يف  ) ضموووف   ، ؿوووادله   ضال وووف مووو  سووودة   لوووف     غآا وووف   اغثوووف    .7
ألاوووو  تدووووفىل قووووفة يف آلووووف    ، ظووووفهغ ق  وووو  تدووووفىل لووووضة عبوووو  سدفوووو      (4)ب   وووو  عمحوووو   ه

 .(5){ىل  )غ فقإلضلا  أففقـب    م ها   }     ظ  

. (6)تووووف م . قووووفة  مووووغ     وووو ؾ كتووووف     وووودغ   بأ عووووني  ، ؿا وووومض بف  وووودغ .8
ط    ل ووب إ. قووفة  الع وو .  لـووادله كبلووف )قوو ة    ووفعغ(   (7)قووفة   نفبغووف   دووضي 
 .(8)عب   ؿ     فعغ

تووووف   د وووور مدوووه بفبوووف    (،  اموووظلب ) ووو ز منووومجف  مضلووووض   يف كافبووو     أ موووض     .9
 كوووفن  )ض  ووو ن لعووود ن   ،كلوووف يف كاوووف    صووود   كاوووف    ؼكوووف    ،)بوووف    ؼلوووفع  (

  )ـاضعكف  يف كاف  مـا ه.

ط  كفاوووو    غ  لووووف   ووووم لغ لمووووف  إسدووووفع  قوووو  قؽد ووووف   صووووض ع فوووو أكووووفن لدفمووووه موووو   .14
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 .(1)ض ق بن ؾ  )دفمبف عفمه ع  لف    ص،  مغؿبف ؼغدمف أدض   عد ف  أ

 ،كفن لدغض ماه ق   م   حملض ني بدط   غمفة عب    غح    ادضله .11
  فع   ىل مظ هدم .   

  ك   ووووووووو  ،توووووووووضة عبووووووووو  عألووووووووو     شصووووووووو  يف ا وووووووووض  خلوووووووووع   ف   فظوووووووووألـوووووووووادله  .12
 .(4)فعه عنضي() أل  ،(3)أ  ) )دالض عنضي( ،(2))  صذ خ عنضي(

 ت ظ ووب  ،علووضكووف لمغ  البو  ص  ، عالوض كلووف  عالوض قوو   عبو  كاووب   بغوف     .13
 قغ ظ    دبل ف م  ممف  الؿاضالة عب  صذف  )ؽب  .أخلضمف  ،  بغف  فغ عمف

مداووضأ بدووف  اـووب   غؿوو ة  تووفعلز م  ووض       ،مدووه كافبووف  سفصووف   بلووؼ ع     .14
  سال  بؼلفع  ؿبلفن. ، فعه ػلفعت 

 ل ووو   ،دفصلووور  )غؿوووبفمووو  قووو   ب فاووو  يف عبووو    وووضلر كوووفن ل وووش   أل   .15
 .(5)صذفبنف...أسع مغؿه، قفة  ع  بدط إ  مف ب      فمظ  أ ال  

 ، ة موووف ف ووو  مغؿوووه قووو  مـووونض   كؿوووب     ادوووفعض فاوووفن ل ووو ة  فووو   أموووف يف أ .16
دوووووض مووووو  أ موووووع هوووووظ    لدلوووووه عب ووووو    ،دفصلووووور   وووووم ع لنفهوووووف موووووع ط وووووك معوووووفص  أ

صودخ  أيف عبو    وضلر  عبو      و       (  امظلب) هظ   ألت ف كاف   ،(6)ف مف نف...
 فانف     بف  غح منم   ،بلف ؿ   ع  م  ؿد    م ظع  هالفس   دأصدخ أ

 .هو( 1421اغي )  ـ ) ىل عدض  ه   ا - أ

 هو(. 1111    ز الض بفقغ  جملبـ  )   -  

 (  غدف .24ىل أكاغ م  )إد   صه   دضص  ، ق ه    اا 
                                                           

 .>5\4؛ انتههية  ;7ظ4ياو اخلى ي: رخال احلييج يُظر: اإل -4

 .6>5\4انتههية:  -5
 .;6\;ادلصير َدسّ:  -6

 .44 \ 6ادلصير َدسّ:  -7

 .59 \ 4انتههية:  -8

 .>5 \ 4انتههية:  -9
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 يُهح انشيخ انطىريي يف كتاتّ االريتثصار:
 (داوووووووفسهتوووووووظلب  أل)قوووووووفس    ووووووو ز باجغلوووووووض موووووووف قوووووووفس بووووووو  مووووووو  علوووووووه يف كافبووووووو      .1

ن لداووووضك يف كووووه بووووف  بووووإلغ ص مووووف لدالووووض  موووو        كمث لد ووووب بوووو  ، تبش صوووو    ساصووووفع 
مث  ، تدوووو ني  موووو    لووووع ب نوووومف   ،سدووووفع مووووف موووو   أل  مث مبووووف  ف ،دفصلوووور   اووووف و   أل
 .(1)دفصلر عب  بدعمف   ددطتغم خ  أل

  )اوو  تغ لدلووه   ،سدووفع موو  ماوو  تغ  قوو  ماوو  تغ  اوو     ألأ     وو ز يف  ) ضمووف مث بوو   .2
 هوووو  مووووف  قاووووغن    ،ظووووغ  ل مووووب   دلووووه بوووو     ،نيغبظوووو وووو ة عبوووو   مووووف قوووو   )اوووو  تغ ف   إ ،بوووو 

ط  كووفن روووف  إفموو  لدلوووه بف دووفص    ،   وووفهغ    ووغآن  ،    ووغ    عنوووض  مؽفب ووف  بد ووه    ،ب غلنووف 
 ،(2)،  قوووض ب نوووف ط وووك يف كافبنوووف عبووو س   وووضلر عاوووؾ  ووو ش    ـووو ض  )غتعووو  متفموووف   ،قوووغ   

  دضس دص    عب  قغلنف. ، صفن   سغ   ظي ال ل مب   دله ب أ لدؽ  

ن  وووغ غ  ألسوووظ بفألسدوووفع ب ووومغ  أعوووضة  كلدؽووو   بدض  وووف م م موووف    ظوووذف  بووو  .3
   غ   .

 سدوووووووفع ل ووووووو ة   ط   عص عبووووووو ا  دوووووووضلافن  ال  وووووووض ن موووووووف       ادوووووووفعض بوووووووني  أل يف  .4
 ...(3)سووغ...   وو ؾ  بؽف  ووف إمجووف  عبوو  صووذف   ووضلاني     دووضتف عبوو   أل أتغمذوو ن بوو   

 ب  هظ   )نذ .ع (سدفع الؿادصفع يف مف  سابب م   أل)فافن عله   ااف  ه  

 لـووول  ، (4)ب  بووو   مـوووف ب أ عوووضص  ،ؿوووفا ض أ طكوووغ  ،لدؽووو  تغت وووب   ااوووف   .5
طكغتو  عو  الوض بو  لد و     ابو          فسدوفع قوف د   مو   مصفصع    وم  ؿوا   منومف  أل   

 موف   ...سعاف ب      ز  ب  عدض  ه الض ب    ندلفن   وفع     دغوض صي   أف ض 
  هاظ ...  ،ه ب   فط نتفع ه ب     عإطكغت  ع  الض ب  

                                                           

 .8ادلقييح: ص -4
 .تعيِ يُظر: ييخم نيراريح عهىو احلييج: اقساو احلييج ويا -5

 .9 \ 4 االريتثصار: -6
 .: \ 4ادلصير َدسّ:  -7



 486   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطوسي الشيخ المنهج : الفصل العاشر

مصووضع    وو   (داووفسهتووظلب  أل)سدووفع مدووه موو  كافبوو   كووفن عنووضمف لدووفعض  أل .6
 ،(1)ن   دلووووووووه .ووووووووظ   خلووووووووع...  إداووووووووفس( ب   وووووووو   كلووووووووف طكغاووووووووف يف كافبنووووووووف )هتووووووووظلب  أل    

  .(2)سدفع ق       م    اغم خ .ظ   خلع يف  عادفع...اغم خ  أل  لـادله 

ن أف  ووو ة  فوووك ة موووف ف ووو      ،فصوووف كوووفن عف)وووف  بف غموووفة مووو   )ـوووبلني عفموووف  س      .7
    قو   إؿنض  أن لا ن م  أ م ػ  ،ع  بدط   صفصقني  عدض  ه ب   )غ   قفة

 .(3)ا  صفصق عب     فهغأن  عا ض ف   إمفم   إ

ن مج ووع مووف  كمووف  يف كاووفيب   ابوو      صووض ق بوو    كلووف ت ووضس   لادمووض عبوو  مووف    .8
 ا صو ه بوفخلع     دوض    بدض  <سدفع ب      به عفجل  أل ، عص ف ملف قؽد    صض ع

 .(4)>سدفع م    عد ف    جملفه هن ع     ألأ  ،  ظي ال ل مب   دله    دب 

اوو  صووغلخ   ا  ووف... أ  الوو ة عبوو     إسدووفع ب   وو   ف موو   أل   كووفن لدووفجل كووا   .9
 .(5) منفن   فهغ    غآن... ،ألا  م  فق )ظ هب   دفمف ،  ا  ف

ف ووض بووضأ   ،غت ووب كافبوو  سوو    كووفن    وو ز م ف ووف  مبووف عتوو  موو  منوومج يف ت     أ  .14
( 5558 كوووفن عوووضص  دفصلاووو  )   ، سالووو  بااوووف    وووضلف    ،  ااوووف  بااوووف    ؽموووفع   

ف ووووض قووووفس ب ووووغد    ،م ظوووودف  عنووووض   دبلووووف   (  امووووظلب) مابلووووف كووووفن  ااووووف    ،دووووضلاف 
 عدس منم  مجفعف م   أل

 هو(.1449  ـ ض الض ب  عب  ب    ـني  ) ؿ ي   دفمب  )  - أ

 هو(  ق ه . 1441ن بف ض مفص )  م  الض بفقغ مشؾ   ضل   )دغ  -  

*  *  * 

                                                           

 .48 \ 4حكاو: هتهية األ -4

 .48 \ 4ادلصير َدسّ:  -5

 .:4 \ 4ادلصير َدسّ:  -6

 .:4 \ 5حكاو: هتهية األ -7

 78. \ 4  74 \ 4االريتثصار:  -8
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 ةاخلامت

 

ٌ اجلهذ املثزول يف ْزا انكراب كاٌ ذهثٍح حلاخح إٌ لهد إال أكىٌ يثانغًا 
يهسح نطهثح اجلايعح انزٌٍ ٌذسسىٌ يادج يُاْح احملذثني يف املشزهح انثاٍَح نمسى 

ترذئُا ا ،ُا يف يشايً انكراب وأْذافّانذساساخ انمشآٍَح وانهغىٌح، وكًا تٍّ
 سّ يف املشزهح االوىل.دس ىل ياإتانرًهٍذ نعىدج انطانة 

 ،فكاٌ َصٍة االياو يانك وافشًا ،مث عشظُا عهى عهًاء احلذٌث عُذ اجلًهىس
 مث أخشج يٍ يساسِ. ،مث عذ سادسًا ،ول يف ْزا انثابزٍث عذ انكراب األ

ٌ إو ،ويا أثري زىنّ يٍ يذٍذ ولذذ ،ُا يُهح انثخاسي يف كراتّ انصسٍرمث تٍّ
 فال زدح نكايم صسرّ. ،وغريِ فٍّ يٍ زذٌث سسىل اهلل ٌشًم انصسٍر يا

وكاٌ يُهدّ عُذ  ،ُا يشايً كراتّ تذساسح عهًٍحياو يسهى وتٍّعشخُا عهى اإل
تعط عهًاء اجلًهىس أوفك يٍ يُهح انثخاسي يف كراتّ، مث ذىاند انذساسح 

غشاظهى أ ًايثٍُ ،يب داود وانرشيزي وانُسائً واتٍ ياخح كاًل عهى زذِأنرشًم 
 يف انرأنٍف.

يايٍح ْى اَخش حتد انذسس َصٍة حمذثً انشٍعح اإل ذمذو كاٌ تعذ يا
ستعح خاء يف انكرة األ وأخزَا لىل عهًاؤَا احملممني يف عذو زدٍح يا ،وانُمذ

 ال تعذ انرثثٍد تمىل املعصىو.إ
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ْرًايّ تذساسح ازٍث تٍُا  ،ول يف انثسثكاٌ انشٍخ انكهٍين يساسَا األ
ئًح املعصىيني تاحلذٌث عًا خاء لىال األأواعرًادِ عهى  ،ساٍَذ واملرىٌاأل

 ثش عٍ انُيب.تاأل

عرشاض اُا أْذاف كراتّ يع وتٍّ ،مث خاء دوس انشٍخ انصذوق يف كراتّ انفمٍّ
فىت تّ أويا  ،يف تاب سهى انُيبوخاصح  ،زادٌثّأفزار عهى تعط انعهًاء األ

 مجاع.نإل ًاخمانف

ويا لذيّ يٍ عهىو  ،ُا دوس انشٍخ انطىسً يف تُاء يذسسح انُدف انفمهٍحوتٍّ
وخرًُا انثسث مبا لذيّ يٍ  .(االسرثصاس)و (زكاوهتزٌة األ)فمهٍح يف كراتٍّ 

 وَصشج يزْة أْم انثٍد عهٍهى انسالو. ،سالو واملسهًنيخهذ كثري يف خذيح اإل

 

 املؤلف
 

 

 

 

 



 
 تاحملتويا

 
 الصفحة      املوضوعات

 9 - 7 املقذية
 23 - 11 انتًهيذ

 انفصم االول
 ىـ(179يانك بن انس )ت

25 - 31 

 انفصم انثاين
 ينهج انبخاري يف كتابو انصحيح

33 - 52 

 انفصم انثانث
 ينهج يسهى يف كتابو انصحيح

53 - 65 

 انفصم انزابع
 ابى داود انسجستاين

67 - 74 

 سانفصم اخلاي
 انتزيذي وينهجو يف كتابو اجلايع

75 - 85 

 انفصم انسادس
 ىـ( 303اننسائي )ت 

87 - 97 

 انفصم انسابع
 ىـ( 273-209ابن ياجة )

99 - 105 

 انفصم انثاين
 ىـ( وينهجو يف كتابو انكايف329ثقة االسالو انكهيين )ت

107 - 126 



 861 مدخل لدراسة مناهج المحدثينال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انفصم انتاسع
ين ال  ىـ( وينهجو يف كتابو381انشيخ انصذوق )ت

 حيضزه انفقيو 
127 - 142 

 انفصم انعاشز
 ىـ( 460ينهج انشيخ انطىسي )ت 

143 - 153 

 156 - 155 اخلامتة
 165 - 157 قائًة املصادر واملزاجع

 168 - 167 حمتىيات انكتاب
 
 
 



 واملراجع املصادرقائمة 
 

 ٔثرذأ تٗ اٌمشآْ اٌىشمي وخري ِا

 املصادر -أ

  ٘ـ(. 636اتٓ االشري: عض اٌذَٓ اتى احلغٓ عٍٍ تٓ زلّذ )خ 
 َ. 1965اٌىاًِ يف اٌراسَخ، داس صادس، تريوخ،  .1

 ٘ـ. 1386اٌٍثاب يف هتزَة االٔغاب، اٌما٘شج،  .2

  ٘ـ(. 666اتٓ االشري: اتى اٌغعاداخ ِثاسن تٓ زلّذ اجلضسٌ )خ 
٘ـ 1368 1ظاِع االصىي يف اؼادَس اٌشعىي، ِغثعح اٌغٕح احملّذَح،ط .3

1949 .َ 

  ٘ـ(. 436االصفهاين: اتى ٔعُُ، امحذ تٓ عثذ اهلل،)خ 
 َ.1933ؼٍُح االوٌُاء يف عثماخ االصفُاء، ِصش،  .4

  ٘ـ(. 256اٌثخاسٌ: زلّذ تٓ امساعًُ )خ 
 2661َصؽُػ اٌثخاسٌ، داس اؼُاء اٌرشاز اٌعشيب، تريوخ،  .5

  ٘ـ(. 487اٌثىشٌ: اتى عثُذ عثذ اهلل تٓ عثذ اٌعضَض )خ 
 َ.1945، اٌما٘شج، 1ِععُ ِا اعرععُ، ذػ: ِصغفً اٌغما، ط .6

  ٘ـ(. 297اٌرشِزٌ: اتى عُغً زلّذ تٓ عُغً تٓ عىسج )خ 
 عٕٓ اٌرشِزٌ، ششغ اتى تىش تٓ اٌعشيب، اٌما٘شج )د. خ( .7

 ٘ـ(.597ٓ عٍٍ )خاتٓ اجلىصٌ: مجاي اٌذَٓ اتى اٌفشض عثذ اٌشمحٓ ت 

 َ.1996ادلٕرؾُ يف ذاسَخ ادلٍىن واالُِ، اٌذاس اٌىعُٕح، تغذاد، .8

  ٘ـ(. 327اتٓ ايب ؼامت: اتى زلّذ تٓ عثذ اٌشمحٓ )خ 
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 َ. 1953، ؼُذ اتاد اٌذوٓ، اذلٕذ، 1اجلشغ واٌرعذًَ، ط .9

  ٘ـ(. 166ؼاظٍ خٍُفح: ِصغفً تٓ عثذ اهلل )خ 

، ذصؽُػ: زلّذ ششف اٌذَٓ وشف اٌؾٕىْ مبٓ مبٓ اعاٍِ اٌىرة واٌفٕىْ .16
 َ. 1941تاٌرماَا، وسفعد اٌىٍثغٍ، ٍِظ 

  ٘ـ(. 465احلاوُ إٌُغاتىسٌ: اتى عثذ اهلل زلّذ تٓ عثذ اهلل )خ 

تريوخ  1ادلغرذسن عًٍ اٌصؽُؽني، ذػ: ِصغفً عثذ اٌمادس عغا،ط .11
1996 .َ 

 ِعشفح عٍىَ احلذَس، داس اٌىرة اٌعٍُّح، )د. خ(. .12

 ٘ـ(. 354تٓ ؼُاْ )خ  اتٓ ؼُاْ: اتى ؼامت زلّذ 

 َ. 1985اٌصماج، تريوخ،  .13

  ٘ـ(. 852اتٓ ؼعش: امحذ تٓ عٍٍ )خ 

 ٘ـ. 1327٘ـ  1325، ؼُذ اتاد اٌذوٓ، اذلٕذ، 1هتزَة اٌرهزَة، ط .14

 َ. 2661إٌىد عًٍ ِمذِح اتٓ اٌصالغ، داس اٌىرة اٌعٍُّح، تريوخ  .15

  ٘ـ(. 241اتٓ ؼٕثً: اتى عثذ اهلل امحذ )خ 

 َ. 1993ادلغٕذ، اٌما٘شج،  .16

  ٘ـ(. 463اخلغُة اٌثغذادٌ: اتى تىش امحذ تٓ عٍٍ )خ 

 َ. 1993ذاسَخ تغذاد، ِغثعح اٌغعادج، اٌما٘شج،  .17

 َ. 1971اٌىفاَح يف عٍُ اٌشواَح، ِغثعح اٌغعادج، اٌما٘شج،  .18

  ٘ـ(. 868اتٓ خٍذوْ: عثذ اٌشمحٓ تٓ زلّذ )خ 

 َ. 1979ادلمذِح، داس اٌمٍُ، تريوخ،  .19

 ٘ـ(. 681محذ تٓ رلهىي )خ اتٓ خٍىاْ: اتى اٌعثاط ا 

 – 1968وفُاخ االعُاْ، ذػ: د. اؼغاْ عثاط، داس اٌصمافح، تريوخ  .26
1971 .َ 
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  ٘ـ(. 767اتىداود احلٍٍ: ذمٍ اٌذَٓ احلغٓ تٓ عٍٍ )خ تعذ 

 ٘ـ. 1383اٌشظاي، ٔشش، ظالي اٌذَٓ احلغُين، عهشاْ،  .21

  ٘ـ(. 275اتى داود اٌغعغراين: عٍُّاْ تٓ االشعس )خ 

د، ذػ، زلّذ زلٍ اٌذَٓ عثذ احلُّذ، داس اؼُاء اٌرشاز عٕٓ اتى داو .22
 اٌعشيب تريوخ، )د. خ(.

  ٘ـ(. 748اٌز٘يب: مشظ اٌذَٓ زلّذ تٓ امحذ )خ 

، داس اؼُاء اٌرشاز اٌعشيب 4ذزوشج احلفاػ، ذػ: عثذ اٌشمحٓ ادلعٍٍ، ط .23
1974 .َ 

 ٘ـ. 1364 ؼُذ اتاد اٌذوٓ، اذلٕذ،، 2ذاسَخ االعالَ، ط .24

غرب، ذػ: اتى ٘اظش زلّذ اٌغعُذ، تريوخ داس اٌىرة اٌعرب يف خرب ِٓ  .25
 اٌعٍُّح )د. خ(.

، داس اؼُاء اٌىرة 1ُِضاْ االعرذاي، ذػ: عٍٍ زلّذ اٌثعاوٌ، ط .26
 َ. 1963اٌعشتُح 

  ٘ـ(. 1265اٌضتُذٌ: زلّذ تٓ ِشذضً احلغُين )خ 

٘ـ. ٔغخٗ 1386ذاض اٌعشوط يف ظىا٘ش اٌماِىط، داس صادس، تريوخ  .27
 ِٓ لثً عذج زلممني. زلممٗ ؼغة االظضاء

  ٘ـ(. 771اٌغثىٍ: ذاض اٌذَٓ اتى ٔصش عثذ اٌى٘اب )خ 

 ٘ـ.1324، داس ادلعشفح، تريوخ، 2عثماخ اٌشافعُح اٌىربي، ط .28

  ٘ـ(.562اٌغّعاين: اتى ععُذ عثذ اٌىشمي تٓ زلّذ تٓ ِٕصىس )خ 

، ؼُذس آتاد وٓ، اذلٕذ 1االٔغاب، ذصؽُػ: عثذ اٌشمحٓ ادلعٍٍّ، ط .29
1962- 1978 َ 

 ٘ـ(. 911ٌغُىعٍ: ظالي اٌذَٓ عثذ اٌشمحٓ )خ ا 
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 ذذسَة اٌشاوٌ يف ششغ ذمشَة إٌىادٌ، ششغ اٌفاؽٗ. .36

 .اتى عثذ اٌشمحٓ صاحل تٓ عىَضٗ، داس اٌىرة اٌعٍُّح 

ذٕىَش احلىاٌه ششغ عًٍ ِىعأ ِاٌه، داس إٌذوج اجلذَذج تريوخ، )د.  .31
 خ(.

 َ. 1976ؼغٓ احملاضشج، داس اٌىرة ادلصشَح، اٌما٘شج،  .32

 ٘ـ(. 381ٌصذوق: اتى ظعفش زلّذ تٓ عٍٍ )خ ا 

 ِٓ ال حيضشٖ اٌفمُٗ، ِؤعغح أرشاساخ، عهشاْ )د. خ(. .33

  ٘ـ(. 764اٌصفذٌ: صالغ اٌذَٓ خًٍُ تٓ اتُه )خ 

َ ِغثعح تريوخ 1971اٌىايف تاٌىفُاخ، ذػ: مجاعح، ٔشش، ادلأُا،  .34
 )د.خ(.

 ٘ـ(.643اتٓ اٌصالغ: اتى عّشو عصّاْ تٓ عثذ اٌشمحٓ اٌشهشصوسٌ )خ 

ِمذِح تٓ اٌصالغ يف عٍىَ احلذَس، ِٕشىساخ زلّذ عٍٍ تُضىْ،  .35
 َ. 2663داس اٌىرة اٌعٍُّح، تريوخ، 

  ٘ـ(. 1182اٌصٕعاين: زلّذ تٓ امساعًُ )خ 

، 1ذىضُػ االفىاس دلعاين ذٕمُػ االٔؾاس، ِغثعح اٌغعادج، ِصش ط .36
 ٘ـ. 1336

  ٓاٌمُغشاين )خ اتٓ عا٘ش: اتى اٌفضً زلّذ تٓ عا٘ش تٓ عٍٍ ادلعشوف تات
 ٘ـ(.56

 ٘ـ.  1468، 2ششوط االئّح اٌغرح، داس اذلعشج، تريوخ، ط .37
  ٘ـ(. 466اٌغىعٍ: اتى ظعفش زلّذ تٓ احلغٓ )خ 

االعرثصاس فُّا اخرٍف ِٓ االخثاس، ذػ: ؼغٓ ادلىعىٌ ِغثعح  .38
 َ. 1965 2إٌعف، ط
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 َ. 1962هتزَة االؼىاَ، ذػ: ؼغٓ اخلشعاْ، ِغثعح إٌعّاْ، إٌعف  .39

 َ. 1961، ادلغثعح احلُذسَح، إٌعف، اٌفهشعد .46

  ٘ـ(. 463اتٓ عثذ اهلل اتى عّشَىعف عثذ اٌربامنضٌ )خ 

 َ. 1968ظاِع تُاْ اٌعٍُ وفضٍٗ، ِغثعح اٌما٘شج،  .41

  ٘ـ(. 571اتٓ عغاوش: عٍٍ تٓ احلغني )خ 

َ، ؼمك  1954، 1951ذاسَخ ِذَٕح دِشك، ذػ: د.صالغ ادلٕعذ،  .42
 اظضاء تمُح اظضاءٖ عثعح ترؽمُك آخشَٓ.ادلٕعذ 

  ٘ـ(. 1689اتٓ اٌعّاد احلٕثٍٍ: اتى اٌفالغ عثذ احلٍ )خ 

 ٘ـ. 1356شزساخ اٌز٘ة يف اخثاس ِٓ ر٘ة، ِصش،  .43

 .اٌعُين: تذس اٌذَٓ اتى زلّذ زلّىد تٓ امحذ 

 عّذج اٌماسَئ ششغ صؽُػ اٌثخاسٌ، اٌغثاعح ادلٕريَح )د.خ(  .44

  ٘ـ(. 565اٌغضايل: زلّذ تٓ زلّذ )خ 

 اؼُاء عٍىَ اٌذَٓ، ِصش )د. خ(. .45

 ٘ـ( .774اتٓ وصري: عّاد اٌذَٓ اتى اٌفذاء امساعًُ تٓ عّش اٌمششٍ )خ 

اخرصاس عٍىَ احلذَس، ذعٍُك وششغ: صالغ زلّذ زلّذ عىَضح، داس  .46
 ٌثٕاْ )د. خ(. –اٌىرة اٌعٍُّح، تريوخ 

 .َ 1932، ِصش 1اٌثذاَح وإٌهاَح يف اٌراسَخ، ِغثعح اٌغعادج، ط .47

  ٘ـ(. 346اٌىشٍ: اتى عّش تٓ عثذ اٌعضَض )خ 

 سظاي اٌىشٍ، ِغثعح اِداب، إٌعف )د. خ(. .48

  ٘ـ(. 329اٌىٍُين: اتى ظعفش زلّذ تٓ َعمىب )خ 

 ٘ـ. 1379اٌىايف، ِغثعح احلُذسٌ، عهشاْ،  .49

  ٘ـ(. 275اتٓ ِاظح: اتى عثذ اهلل زلّذ تٓ َضَذ اٌمضوَين )خ 
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 َ. 1952داس اؼُاء اٌىرة اٌعشتُح اٌغٕٓ، ذػ: زلّذ فؤاد عثذ اٌثالٍ،  .56

  ٘ـ(. 179ِاٌه تٓ أظ )خ 

 َ. 1951ادلىعأ، ذػ: زلّذ فؤاد عثذ اٌثالٍ، داس اؼُاء اٌىرة اٌعشتُح  .51

  ٘ـ(. 261ِغٍُ تٓ احلعاض اٌمشريٌ )خ 

 َ. 1972 2صؽُػ ِغٍُ، ششغ إٌىوٌ، داس اٌفىش، تريوخ، ط .52

 ٘ـ( 711 اتٓ ِٕؾىس: اتى اٌفضً مجاي اٌذَٓ زلّذ تٓ ِىشَ )خ 

 َ. 1956ٌغاْ اٌعشب، داس صادس، تريوخ،  .53

  ٘ـ(. 456إٌعاشٍ: اتى اٌعثاط امحذ تٓ عٍٍ )خ 

 اٌشظاي، ِغثعح ِصغفىٌ )ال خ(. .54

 ٘ـ(.386اتٓ إٌذمي: اتى اٌفشض زلّذ ايب َعمىب اعؽاق اٌىساق )خ 

اٌفهشعد، ضثغٗ وششؼٗ اٌذورىس َىعف عٍٍ اٌغىًَ ِٕشىساخ داس  .55
 َ. 2666ٌثٕاْ،  اٌىرة اٌعٍُّح، تريوخ،

  ٘ـ(. 363إٌغائٍ: اتى عثذ اٌشمحٓ تٓ شعُة تٓ عٍٍ )خ 

اٌرغٕٓ، ششغ: احلافؼ ظالي اٌذَٓ اٌغُىعٍ، داس احلذَس اٌما٘شج،  .56
198.َ 

  ٘ـ(. 676إٌىدٌ: اتى صوشَا زلٍ اٌذَٓ تٓ ششف )خ 

 هتزَة االمساء واٌٍغاخ، داس اٌىرة اٌعٍُّح، تريوخ، )د.خ( .57

  ـ(.٘ 626َالىخ احلّىٌ )خ 

 َ. 1957ِععُ اٌثٍذاْ، تريوخ،  .58

املراجع:–ب
  (. 1952االِني: اٌغُذ زلغٓ اٌعاٍٍِ )خَ 

 َ. 1959 – 1945أعُاْ اٌشُعح، تريوخ،  .59
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 .ٌحبش اٌعٍىَ: اٌغُذ زلّذ ِهذ 

 ٘ـ. 1358اٌشظاي، ذػ: زلّذ صادق حبش اٌعٍىَ، إٌعف،  .66

 .اجلاليل: زلّذ سضا احلغُين 

لُ اَشاْ  ٕشش ٌالعالَ االعالٍِ، ط د،ذذوَٓ اٌغٕح اٌششَفح، ِشوض اٌ .61
 )د.خ(.

  ٘ـ(. 1366اجلىا٘شٌ: زلّذ ؼغٓ )خ 

 ٘ـ. 1385ظىا٘ش اٌىالَ، ٔشش عٍٍ االخىٔذٌ، إٌعف،  .62

 .احلغين: ٘اشُ ِعشوف 

 َ.1978دساعاخ يف احلذَس واحملذشني، داس اٌرعاسف، تريوخ  .63

 .)احلىُُ: ؼغٓ عُغً احلىُُ )اٌذورىس 

 َ. 2666 1احلذَس، تغذاد اٌعشاق، ط ِزا٘ة االعالُِني يف عٍىَ .64

 .ُاخلىئٍ: االِاَ اٌغُذ اتى اٌماع 

 َ.1976ِععُ سظاي احلذَس، ِغثعح اِداب، إٌعف االششف  .65

  ٘ـ(. 1646اٌذاِاد: زلّذ تٓ زلّذ ادلذعى تالش احلغُين )خ 

 ٘ـ 1465اٌشواشػ اٌغّاوَح، ِٕشىساخ آَح اهلل ادلشعشٍ، لُ، .66

 .اتى سَح زلّىد اٌشُخ 

 عًٍ اٌغٕح احملّذَح، داس اٌىراب االعالٍِ )د. خ(.أضىاء  .67

 .َٓاٌضسوٍٍ: خري اٌذ 

 َ. 1989، داس اٌعٍُ ٌٍّالَني، تريوخ، 8االعالَ، ط .68

  اتى ص٘شج زلّذ 

 َ.  1974االِاَ صَذ، داس اٌفىش اٌعشيب،  .69

 .اتى ص٘ى: زلّذ زلّذ 
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 َ. 1958، 1احلذَس واحملذشىْ، ِغثعح ِصش، ط .76

 .)اٌصاحل: صثؽٍ )اٌذورىس 

 ٍىَ احلذَس وِصغٍؽاذٗ، ِؤعغح أرشاساخ، ِىرثح احلُذسٌ )د. خ(.ع .71

  ٘ـ(. 1354اٌصذس ؼغٓ ٘ادٌ )خ 

 اٌشُعح وفٕىْ االعالَ، ِؤعغح اٌغثغني اٌعادلُح، لُ، اَشاْ )د.خ(. .72

 .)عثذ احلُّذ: ععذ )اٌذورىس 

 َ. 2661ِٕا٘ط احملذشني، داس اٌغٍفُح، اٌشَاض،  .73

 .)عذٔاْ: ععُذ )اٌذورىس 

 َ. 2661، ظاِعح اٌذوؼح، لغش 1هعٍ عٕذ احملذشني، طاٌفىش ادلٕ .74

 .ًاٌعغىشٌ: ِشذض 

 ِعامل ادلذسعرني، ِىرثح ِذتىيل، ُِذاْ عٍعد ظشِاط اٌما٘شج )د. خ(. .75

 .)اٌعّشٌ: أوشَ )اٌذورىس 

 َ.1972حبىز يف ذاسَخ اٌغٕح اٌششَفح، ِغثعح االسشاد، تغذاد  .76

 .)لشَيب: اتشاُُ٘ )اٌذورىس 

 َ  1971ػ، ِىرثح االسشاد، صٕعاء، ادلمرشغ يف عٍُ ادلصغٍ .77

 .)ٍِؽُ: ؼغٓ عا٘ش )اٌذورىس 

ادلذخً ٌذساعح عٍىَ احلذَس، ِٕشىساخ اجلاِعح االعالُِح إٌعف  .78
 َ. 2668االششف،

 .اذلشعاوٌ: ؼغني 

 ٘ـ. 1425، 1االِاَ اٌثخاسٌ وصؽُؽٗ اجلاِع ادلخرصش، ط .79

البحوث:-جـ
 .ُاٌعُّذٌ: شاِش ٘اش 



 865   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمراجع  المصادرقائمة 

، حبس ِٕشىس يف رلٍح عٍىَ احلذَس اٌعذد ِع اٌىٍُين ووراتٗ اٌىايف .86
االوي،اٌغٕح االوىل، اٌصادسج عٓ وٍُح عٍىَ احلذَس، لُ اَشاْ، عٕح 

 ٘ـ. 1418

ِع اٌصذوق ووراتٗ اٌفمُح، حبس ِٕشىس يف رلٍح عٍىَ احلذَس، اٌعذد  .81
 ٘ـ. 1418اٌصاين،اٌغٕح االوىل، 
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