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 :ملخص

 د. دمحم عديد العازمي
خيعة والجراسات كمية الذ -قدم التفديخ والحجيث -عزه هيئة التجريذ

 جامعة الكهيت -اإلسالمية
تحجثت الجراسة عغ مفهػم القخائغ ومجلػلها في المغة واالصطصالح  وتيطيغ 
أن مجلػلها في المغة يحتػي عمى عجة معان  فاختخت مظهطا مطا يتعمطب ثنح،ظطا  
وفططي االصططصالح  قمططت ويططه أقططػل أهططل العمططع فططي الطططخاد مظهططا اصططصال يا  مطط  

مطجلػلي  أهطل المغطة واالصطصالح  وتصخقطت الجراسطة إلطى ذكطخ ثيان العالقة ثطيغ 
أ ططػاا القططخائغ  وأليطططة النحططث وأسططنا  االختيططار  والجراسططات السططا قة  ومشطط مة 
النحططث  ومظه،ططه  ولتسططهيل االسططتفادة مططغ الجراسططة قسطططت النحططث إلططى ثالثططة 
ى فصػل وخاتطة  فالفصل األول وسطته  القخائغ وعالقتهطا  العمطل  وقسططته إلط

مصالطط ف فططاألول مظططه تحططجثت ويططه عططغ مفهططػم العمططة فططي المغططة واالصطططصالح  
وال،طططا ين عطططغ القطططخائغ وأهطيتهطططا  وال،الطططثن عطططغ إفطططادة القطططخائغ العمطططعف والفصطططل 
ال،طططا ي وسططططته  طططالقخائغ ودورهطططا فطططي كشطططى العمطططةف وقسططططته إلطططى عطططجة مصالططط  

القطخائغ ودورهطا أيضا  فاألولن عغ القخائغ يعمع ثهطا  صطالن الحطجيث  وال،طا ين 
في تخجيح الػصل أو اإلرسال  وال،الثن عغ القخائغ ودورهطا فطي تطخجيح الخفط  
أو الػقططى  والخا طط ن عططغ الطعططظعغ و طمططه عمططى االتصططال  ططالقخائغ  وال ططامذن 
عطططغ دور القخيظطططة فطططي تطططخجيح الطططخاوي الط تمطططى ويطططهف والفصطططل ال،الطططث وسططططتهن 

صالطط ف األولن القخيظططة ودورهططا فططي  ططالقخائغ وعالقتهططا  اإلسططظادف وقسطططته إلططى م
تطييد الطهطل مغ الخواة  وال،ا ين القخيظة ودورها في تحجيج ما اتفقت أسطاؤهع 
وأسطططاآ ا ططائهع  وال،الططثن القخيظططة وألفططاو التحطططلف وأخيططخان تحططجثت الجراسططة عططغ 
الطػقى إذا تعجدت القخائغ وضهخ التعارض ثيظها  وإذا خالى الخاوي رأيه ويططا 
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وختطططت الجراسططة  طططتهع الظتططائص التططي تػصطططمت إليهططا ومصططادر ومخاجططط  يخويططهف 
 النحثف       

الكمططططات الطفتا يطططةن القطططخائغ  العمطططل  قخيظطططة السطططظج  قخيظطططة الططططتغ  الطتفطططب 
 والطفتخق  ألفاو التحطل واألداآف



 

 

 

8088 

The Importance of Qarīnah|(Clue) in Uncovering ‛Ilal 

(Weakness) in Hadith  

By: Dr. Muhammad Aziz Al-Hazimi 

Faculty Member - Department of Interpretation and Modernity - 

Faculty of Sharia and Islamic Studies - Kuwait University 

Abstract 

 This paper discusses the concept of qarīnah (clue) and its 

definitions, lexically and contextually. There are several linguistic 

definitions of qarīnah, so I opted for the most relevant one to this 

study. The paper broaches the following issues: the kinds of clues; 

the importance of the topic and the reason for choosing it; the 

previous studies; and the main concern of the paper and its 

methodology.  

To facilitate the accessibility of the study, I divided it into to 

three sections and a conclusion: 

The first section is entitled, “The relationship between qarīnah 

and ‛ilal (weakness). It falls into several subsections. The first 

subsection presents the concept of ‛ilal, lexically and contextually, 

the second section is about the significance of clues, whereas the 

third explores the benefits of clues in giving knowledge.  

The second section is entitled, “The Role of Qarīnah in 

Uncovering ‛Ilal,” and it falls into several subsections as well. The 

first mentions the clues that expose falsehood, whereas the second 

is about the role of clues in outweighing waṣl (continuation) or 
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᾿irsāl (sending). The third subsection covers the role of clues in 

outweighing raf‛ (connection) or waqf (lack of connection). The 

fourth subsection deals with Hadiths narrated in the form of 

‛an‛anah (a chain of narrators) and its connection to clues. The fifth 

subsection is about the role of clues in giving preference to a 

controversial narrator. 

The third section is entitled, “The Relation between Qarīnah 

and Isnād (authentication),” which also contains several subsections. 

The first subsection is on the role of clues in discerning muhmal 

(unknown) narrators, the second is on their roles in defining those 

agreeing in first and second names. The third subsection tackles the 

terminology of taḩammul (bearing the responsibility of narration) in 

its relation to clues. Finally, the study touches upon determining a 

stance when clues vary and are apparently contradictory, and when 

a narrator disagrees with the narration. 

The paper concludes with the major findings, as well as a 

bibliography of works cited. 

Keywords: qarīnah (clue), ‛ilal (wekness), sanad (chain of 

narration), matn (main text), muttafiq and muftariq, taḩammul 

(agreed on and controversial bearing) and ᾿dā’ (performance of 

narration) 
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 املقدمة

الحطططططج د  طططططجا سططططخمجا  والصططططالة والسططططالم عمططططى الطحطططططػد فططططي األرض 
 ما أثجا  وبعج فوالسطا  ورضي هللا عغ اآلل والصح  دوا

  فإن خيخ الحجيث كالم ر  العال  وخيخ الهجى هجى دمحم ثغ عيطج هللا 
فهططحا  حططث فططي القططخائغ التططي يسططتجل ثهططا عمططى عمططة الحططجيث    ططال  القططخائغ 
التي تحتى  الحجيث ليفيج العمعف جطاآ فطي  دهطة الظططخن  طجيث اآل طاد ال،اثطت 

 ف(ّٔ)اليقيغ خائغ مظه يُّفيجيُّفيج العمع  مِّغ غيخشظٍّّّ  ثل والطحتى  الق
ونالقخائغ  ستصي  الػقػ  عمى صحة ال يخ  وكحلظ عمى ضطعفه  إال أن 
الػقططػ  عمططى تمططظ القططخائغ لططيذ مططغ السططهل اليسططيخ  قططال إمططام الحططخميغ ن ولططػ 

عطغ غيخهطا لطع ي،طج إلطى  واجج العمطػم ضطنا القطخائغ ووصطفها  ططا تتطيطد  طه رام
 ف(ّٕ)ضنصها ثها وتتثى عمى مغ يحاولذلظ سييال فكت ها تجق عغ العنارات 

يستفاد مغ كالم إمام الحخميغ  أ ه ال يط غ الػقػ  عمى ضطا ا لمقخيظطة  
 .لطا وجج إلى ذلظ سييالا   ضا ا فطهطا شػل  اإل سان  ضنا القخيظة

 أهسية البحث.
 تطهخ أهطية الجراسة مغ عجة جػا   مظهان 

 فتعمقه  سظج الحجيث ومتظه( ّٔ
قخائغ عمة خفيطة ال يصّّمط  عميهطا إال مطغ لطه اشطالا  صطخق ومظهان أن ال( ّٕ

 فالحجيث م  ال يخة والفهع ال،اق 
                                                        

(  دهة الظططخ فطي تػضطيح   نطة الفكطخ فطي مصطصمح أهطل األثطخ الثغ  ،طخ العسطقال ي  ّٔ)
 (فّّٜٖ/ّٔ)
 (فّّّٜٕٔ/ّٔ( اليخهان في أصػل الفقه  لإلمام ال،ػيظي ) ّٕ)
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ومظهطان تعمّّطب هطحا النحطث  قاعطجة االخطتال  الػاقط  فطي الطتطػن  حسط   (ّٖ
 فالصخق ورد  عضها إلى  عس

ومظهطططان دراسطططة الحطططجيث دراسطططة متت يطططة لمػقطططػ  عمطططى العمطططة  اسطططت جام  (ّٗ
 فالقخائغ الطتعمقة  ه

 معخفة صحة الحجيث مغ سقطه ف ةومظهان أهطي (ّ٘
 إشكالية البحث.

تكطغ مش مة الجراسة  ،ا   قمة الطصظفات التي أفخدته  التصظيف   ك،خة 
 االختالفات الطتخت  عميها اختال  الفقهاآ  في ثيػت الحجيث أو عجمهف

 أسئمةن أربعةويظتص عغ هحه اإلش الية 
 ة؟ما هي القخائغ التي ي شى ثها العم (ّٔ
 ما هي العمة التي يتػقى عمى معخفتها  القخائغ؟ (ّٕ
 ما هػ  ػا االثتكار في هحا النحث؟ (ّٖ
 ما هي متصمنات هحا االثتكار؟ (ّٗ

 البحثأهجاف 
 فإضهار دور القخائغ في الكشى عغ العمة أهجا  النحثمغ أهع  (ّٔ
 إدراك هحا الفغ إدراكاا جيجااف (ّٕ
 مغ السكيع الضعيففخجمة السظة الشخيفة ثتطييد ال،اثت الصحيح  (ّٖ
جططط  مططا يتعمططب ثهططحا الطػضططػا فططي م ططان وا ططج  حيططث يسططهل متخططحه  (ّٗ

 ويقخ  عمى شالنهف
 التصم  إلى تصخفات األئطة والحفاو في األ اديث الطعمة  القخائغف (ّ٘



 

 

 

8083 

الػقػ  عمى  كيقة اختال  األفهام واإلدراك  الطجال عمطى سططا ة اإلسطالم   (ّٙ
 ف  في التعامل م  هحه االختالفات

 الجراسات الدابقة .
لطططع أقطططى عمطططى  حطططث ثهطططحا العظطططػان  تحطططجث ويطططه عطططغ القطططخائغ الطتعمقطططة    

 ضعى الحجيث  سػاآ في الخاوي أو الطخوي  إال أ ها مادة مي،ػثة فطي  صطػن 
الكتطط   اسططتعظت  ططات وجطعططت مططا تيسططخ لططي الػقططػ  عميططه لييططان دور القططخائغ 

 في ضعى الحجيثف
 مشهج البحث.

 :اآلتية لمصخيقة وفقا الطػضػعي االستقخائي الطظهص النحث هحا في سمكت
 تػثيطب مط  األصطمية الطصطادر مطغ القطخائغ والعمطة مفهطػم است مصطت (ّٔ
 . العمطية الطادة
 عدوهطا إلطى م خجيهطا   مط  االكتفطاآ  طالعدو إلطى  األ اديطث خخجطت (ّٕ

 الصحيحيغ أو أ جهطاف 
  اإل الة فقطت  عدو األقػال إلى قائميها  األصل أو  (ّٖ
 كظطاذج  ه لالستخشاد الظيػية األ اديث مغ الظطاذج  عس است خجت (ّٗ

 لمقخيظة ف
 قطت  ضنا األ اديث الظيػية ف (ّ٘

 حجود البحث
 سططططتةيتظططططاول هططططحا النحططططثن " القططططخائغ وأهطيتهططططا فططططي الكشططططى عططططغ العمططططل" 

 م،االت رئيسيةن
 القخائغ في المغة واالصصالح والعالقة ثيظهطاف (ّٔ
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 مغة واالصصالحفالعمة في ال (ّٕ
 عالقة القخائغ  العملف (ّٖ
 دور القخائغ في كشى العمةف (ّٗ
 عالقة القخائغ  اإلسظادف (ّ٘
 تعجد القخائغ وتساويهاف (ّٙ

 خطة البحث
قطت ثتقسطيع النحطث إلطى مقجمطة وتطهيطج وثالثطة فصطػل وخاتططةف فاشطتطمت 

 الطقجمة عمى أهطية النحث  وإش اليته 
  وتطهيطططج  وثالثططططة ث  وخصتطططهوأهجافطططه  والجراسطططات السطططا قة  ومطططظهص النحططط

 نفصػل
 الفصل األولن القخائغ وعالقتها  العملف

 الطصم  األولن العمة في المغةفالطصم  األولن 
 الطصم  ال،ا ين القخيظة وأهطيتهاف
 ف الطصم  ال،الثن القخائغ تفيج العمع

 الفصل ال،ا ين القخائغ ودورها في كشى العملف
  صالن الحجيثف القخائغ يعمع ثهاالطصم  األولن  

 الطصم  ال،ا ين القخيظة ودورها في تخجيح الػصل أو اإلرسالف
 الطصم  ال،الثن القخيظة ودورها في تخجيح الخف  أو الػقىف

 الطصم  الخا  ن اتصال الطعظعغ  القخيظةف
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 الطصم  ال امذن القخيظة ودورها في تخجيح الخاوي الط تمى ويهف
  اإلسظادفالفصل ال،الثن القخائغ وعالقتها 

 الطصم  األولن القخيظة ودورها في تطييد الطهطل مغ الخواةف
الطصمطططط  ال،ا ينالقخيظططططة ودورهططططا فططططي تحجيططططج مططططا اتفقططططت أسطططططاؤهع وأسطططططاآ 

 ا ائهعف
 ف–ألفاو التحطل -الطصم  ال،الثن القخيظة 

 الطصم  الخا  ن إذا تساوت القخائغف
 الطصم  ال امذن قخيظة م الفة الخاوي لخأيهف

 ف  ومصادر ومخاج  النحثتطة فيها أهع الظتائص والتػصياتوخا 
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 التنهيد

 مفههم القخيشة والعمة.
نِّ  أوال ن القطططططخائغ فطططططي المغطططططةف طططططالَّ طططططا ُّ وَّالطططططخ اآُّ وَّالظ طططططػنُّ أَّصّْ جطططططط  قخيظطططططة  فالّْقَّ

آأ يَّظّْتَّطتُّ  ِّ  طيّْ طخُّ شَّ خَّ آٍّ  وَّاآلّْ طيّْ آٍّ إِّلَّطى شَّ طيّْ ط ِّ شَّ طّْ مَّطى جَّ ل  عَّ ا يَّطجُّ هُّطَّ جُّ انِّ  أَّ َّ يحَّ حِّ قُّطػ ةٍّ صَّ
لُّ  َّو  ةٍّف فَّططاألّْ طج  شِّ ططخَّنُّ -وهطػ الطططخاد هظططا-وَّ يَّططلُّ يُّقّْ ن الّْحَّ ف وَّالّْقِّطخَّانُّ ططيّْئَّيّْغِّ ن قَّارَّ ّْطتُّ ثَّططيّْغَّ الش 

ا يّْلُّ أَّيّْضا ن الّْحَّ ف وَّالّْقَّخَّنُّ يّْئَّانِّ  ف (ّٔ) ِّهِّ شَّ
والقخيظططةن فعيمططة  طعظططى مفعػلططة مططغ االقتططخان  وقططج اقتططخن الشططيئان وتقار ططاف 

ططططعِّّّ الص ططططخَّ ُّ ف (ّٕ)مصططططا ييغ  يغ  أيوجططططاؤوا قخا ططططى أي مقتططططخ  ومظططططه الّْقُّخّْ َّططططةُّ  ِّالض 
لِّ  قُّخّْ َّةُّ الظ صّْ يَّلِّ وَّ ن قُّخّْ َّةُّ الّْ،َّ آٍّ يُّقَّالُّ يّْ لِّّّ شَّ اخِّزُّ مِّغّْ كُّ  ف(ّٖ)الش 

يسطططتفاد مطططغ ذلطططظ أن القخيظطططة فطططي المغطططة تطططتتي  عطططجة معطططا ي مظهطططان ال،طططط   
عطا ي أخطخى والطقار ة  والطصا نة  والصخ  الشطاخز مطغ كطل شطيآف ولهطا م

في المغة فيخج  إلى مطا ها  والحي يعظيظا في هحا النحث  معظطى الطصطا نة  
 واالقتخان  والصخ  الشاخزف

                                                        

 (فّّٙٚ/ّ٘( مع،ع مقاييذ المغة  الثغ فارسف مادةن قخن )  ّٔ)
 (فّّّٖٖٙ/ّّٖٔمظطػر فصل القا ف )( لسان العخ   الثغ  ّٕ)
 (فّّّٕٕ٘/ّٔ( م تار الصحاح  لمخازي مادةن ق ر نف)  ّٖ)
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 القخائن في االصطالح.
ف (ّٔ)جططاآ مفهططػم القططخائغ عططغ ال،خجططا ي  ت هططان أمططخ يشططيخ إلططى الطصمططػ  

خح وقخينا مظه عظج أثي النقاآ الحظفين هي ما يػضح عغ الطخاد ال  الػض  تؤ 
 ف(ّٕ)مغ ال ب الكالم الجال عى خصػص الطقصػد أو سا قه

وأصخح مغ ذلظ ما جاآ عظج القاضي عيج الظيي  كخين  طتن القخيظطةن هطي 
األمططخ الططجال عمططى الشطططيآ ال  الػضطط  وعظططج الطظصقيطططيغ هططي اقتططخان الصطططغخى 
 الكيخى في اإلي،ا  والسم  وفي الكمية وال،دئية ويسططى هطحا االقتطخان ضطخبا 

 ف(ّٖ)ظجهعأيضا ع
وعخفها مغ الطعاصخيغ عيج الظاصخ أثػ النصل  قػلهن القخائغ جط  قخيظة 

 ف(ّٗ)وهين كل أمارة ضاهخة تقارن شيئا خفيا فتجل عميه
وقيل هي ن األمارة التي تجلظا عمى األمخ الط،هػل استظناشا واست الصا  

لطططا  مططغ األمططارة الطصططا نة والطقار ططة لططحلظ األمططخ ال فططي الط،هططػل   ولػالهططا
أم ططططغ التػصططططل إليططططه ف فططططالنعخة تططططجل عمططططى النعيططططخ   وأثططططخ السططططيخ يططططجل عمططططى 

 ف(ّ٘)الطسيخ

                                                        

 (فّّّٗٚٔ/ّٔ( كتا  التعخيفات  لم،خجا ي  ا ن القا ف)  ّٔ)
 (فّّّٖٗٚ/ّٔ( الكميات مع،ع في الطصصمحات والفخوق المغػية  لمكفػي فصل القا ف ) ّٕ)
ظكخي مادةن  ا  القا  م  ( دستػر العمطاآ = جام  العمػم في اصصال ات الفظػن  لم ّٖ)

 (فّّٚٗ/ّٕالخاآ الطهطمة )
 ( فّّّٖٕٛ( مسائل في الفقه الطقارن  لعيج الظاصخ أثػ  صل )ص ّٗ)
 ( فّّٚٙ( اإلثنات  القخائغ في الفقه اإلسالمي  إلثخاليع ثغ دمحم الفائد )ص ّ٘)
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وذكططخ الططجكتػر الد يمططي أ ططه ال ثططج لمقخيظططة مططغ تحقططب أمططخيغ   أولهطططان أن 
ن أن تػجططج  يػجطج أمططخ ضطاهخ معططخو  يصططمح أساسطا لالعتطططاد عميطهف وثا يهطططا

 ف(ّٔ)صمة مؤشخة ثيغ األمخ الطاهخ واألمخ ال في
ج استعطمها اثطغ الكطيع  تلفطاو م تمفطة مظهطا األمطارات   والقخيظطة الططاهخة  وق

 ف قمتن وكمها قخينة الجالالت لمفظ القخيظةف(ّٕ)وشػاهج األ ػال
 العالقة بين السعشيين المغهي واالصطالحي.

تطهخ العالقة ثيظهطا في االستعطال لجى كل فطغ   يطث يطهطخ أن لمقخيظطة 
تظصيب عمى الطعظطى االصطصال ي الططخاد هظطا  ولكطغ في المغة معان ك،يخة  ال 

 يط غ أن  قػل إن العالقة ثيظهطا عطػم وخصػص ف  
 والقخائن الستعمقة بالخبخ نهعان: 

األولىن قخيظة مظفصمة وهي الدائطجة عمطى مطا ال يظفطظ عظطه التعخيطف عطادة  
يط غ أن تجل عمطى صطجق مضططػ ه ثطل  وكل الهيئات الطصا نة لم يخ والتي

ه كحلظ  م،طلن الطسطمع مطغ أهطل ال،هطاد لطػ جطاآ  طشطخك  فطاد عى الطشطخك وكح 
أ طططه أمظطططه  وأ كطططخ الطسطططمع ذلطططظ وادعطططى  ت طططه أسطططخه  فهطططل يقيطططل قطططػل الطسطططمع أو 

 ف(ّٖ)الكافخ؟ففف
القطخائغ الخاجعطة إلطى  طال فطي  فطذ ال يطخ    وهي(ّٗ)ال،ا يةن قخيظة متصمة الزمة

 ه أو راجعطة إلططى  طال الط يططخ ك ػ ططه مضطططػ  كالهيئطات الطقار ططة لطه الطػجنططة لتحقطب
أخيطخ  طه أو راجعطة إلطى الط يطخ  طه ك طػن  مػسطػما  الصطجق أو مناشطخا ل مطخ الطحي

                                                        

 .(ّّّٜٖٔ/ّٙ( الفقه اإلسالمي وأدلته  لػلنه الد يمي ) ّٔ)
 .(ّٜة الشخعية  الثغ الكيع )ص( الصخق الح طية في السياس ّٕ)
هِّ الّْطُّقَّارَّنِّ  لعيج الكخيغ الظطمة )  ّٖ) ػلِّ الفِّقّْ مّْعِّ أُّصُّ ح  ُّ في عِّ  (فّّّّٜٕٓٔ/ّٖ( الّْطُّهَّ
 ( الطخج  الساثبف  ّٗ)
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الػقططػا أو  عيططجة فكططل هططحه القططخائغ زائططجة عمططى  الػاقعططة التططي تضطططظها ال يططخ قخينططة
 . عادة تعخيف ال يخ ولكظها ال تفظ عظه
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 الفصل األول

 القرائن وعالقتها بالعلل

ة هطحا العمطع ودقتطه  عدمطت عمطى كتا طة هطحه السطصػر  لمػقطػ  عمطى ألهطيط
أهطية القخائغ الطصا نة لم يخ  أو لمخاوي  فقطج يظصمطي عمطى ك،يطخ مطغ شطال  
العمططع صططحة الحططجيث  اسططتيفائه الشططخوف  إال أ ططه فططي  كيقططة األمططخ غيططخ ذلططظ  
ن وأيضا تػثيب الخاوي عمى عطػمطه مطغ ال صطت الطحي شطاا عظطج الطتطتخخيغ  أل

التػثيب أيضا أغميي  فقج ي ػن ضعيفا في  عطس الشطيػخ  أو فطي روايتطه عطغ 
 أهل ثمج معيغ  وغيخ ذلظ كطا ستثيظه مغ خالل هحا النحثف

 العمة في المغة. السطمب األول:
رأ أَّوّْ  طططخ  هَّا تَّكَّ طططجُّ ةأن أَّ َّ يحَّ طططحِّ ثَّطططةأ صَّ طططػلأ ثَّالَّ مُّ أُّصُّ طططيّْغُّ وَّالطططال  قطططال اثطططغ فطططارسن الّْعَّ

فتِّكّْخِّيخأ  وَّاآلّْ  آِّ يّْ عّْىأ فِّي الش  ائِّبأ يَّعُّػقُّ  وَّال، الِّثُّ ضَّ خُّ عَّ  خَّ
ف قَّططالَّ  ططػقُّ ططائِّبُّ يَّعُّ ن الّْعَّ ططخُّ خَّ ططلُّ اآلّْ َّصّْ بَّةُّ ال، ا ِّيَّططةُّف وَّاألّْ ططخّْ ططيَّ الش  مَّططلُّ  وَّهِّ لُّ الّْعَّ َّو  فَّططاألّْ

طططحَّ  طططغّْ كَّ تَّم طططهُّ عَّ طططالُّ اعّْ يُّقَّ طططهِّف وَّ هِّ طططغّْ وَّجّْ نَّهُّ عَّ طططا ِّ لُّ صَّ طططغَّ طططجَّثأ يَّشّْ م طططةُّ  َّ ن الّْعِّ مِّيطططلُّ ا  أَّيِّ الّْ َّ
ن  خَّاثِّطيِّّّ َّعّْ ف قَّالَّ اثّْطغُّ األّْ تَّلٌّ ا مُّعّْ يُّهَّ ا ِّ صَّ م ةُّن الّْطَّخَّضُّ  وَّ ن الّْعِّ لُّ ال، الِّثُّ َّصّْ تَّاقَّهُّف وَّاألّْ اعّْ

مَّلِّ  ،ِّيخُّ الّْعِّ مَّمَّةأ  أَّيّْ كَّ لأ عُّ رَّجُّ ف وَّ مِّيلأ م ةا فَّهُّػَّ عَّ ل  عِّ ل  الّْطَّخِّيسُّ يَّعِّ  ف(ّٔ)عَّ
ال،الططث  فالعمططة فططي السططظج أو قمططتن والططحي يعظيظططا هظططا هططػ الطعظططى ال،ططا ي و 

الطتغ تتتي  طعظى  جث أعاق عغ صحة الحطجيث  وأيضطا مطخض معظطػي فطي 
 السظج أو الطتغ يطظ  مغ القص   صحتهف 

 العمة في االصطالح.
 عخفها اإلمام العخاقي في ألفيته  قػلهن

                                                        

 ( فّّٗٔ -ّّٕٔ/ّٗ( مقاييذ المغة  الثغ فارسف مادةن علف ) ّٔ)
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 ف(ّٔ)وهي عنارة عغ أسنا  شخت ففف فيها غطػض وخفاآ أث خت
ي عنطططارة عططغ أسطططنا  شطططخأت عمططى الحطططجيث ومطططغ يسططتفاد مظطططه أن العمططة هططط

 عالماتها أ ها غامضة وخفية غيخ ضاهخة تؤثخ في صحة الحجيثف
وفطططي شطططخح التنصطططخةن والعمطططة عنطططارة عطططغ أسطططنا  خفيطططة غامضطططة  شطططخأت عمطططى 

 ف(ّٕ)الحجيث  فتثخت ويه  أين قج ت في صحته
ة  فمكططي تكططػن العمططة عمططة  الثططج لهططا مططغ شططخشيغن أوالهطططا كػ هططا غامضططة خفيطط

 فوثا يهطان كػ ها قاد ة في السظج أو الطتغ
 وأهسيتهاالقخيشة السطمب الثاني: 

لمقخيظطة دور كييططخ فطي الكشططى عطغ العمططة  والػقطػ  عمططى الطال سطات التططي 
أ اشططت  السططظج أو الطططتغ  وعططغ دور القخيظططة وأهطيتهططا فططي الكشططى عططغ العمططة 

وصطططافهع وجططط  فطططإن اسطططتػى مططط  اسطططتػاآ أيحطططجثظا األميطططخ الصطططظعا ي ويقطططػلن 
ح أ طج الفطخيقيغ  قخيظططة مطغ القطخائغ  فطتططى اعتضطجت إ ططجى  الت ػقطى  تطى يتططخج 
الص طططططخيقيغ  شطططططيآ مطططططغ وجطططططػه الت طططططخجيح   طططططع ثهطططططا  ووجطططططػه الت طططططخجيح ك،يطططططخة ال 
تظحصخ  وال ضا ا لها   الظسنة إلى جطي  األ اديث  ثل كل   جيث يقػم  ه 

 ف(ّٖ)صغ  الحي أك،خ مغ الصخق تخجيح خاص  وإ طا يظهس ثحلظ الططارس الف
مططغ كططالم الصططظعا ي أ ططه إذا اسططتػت شططخق التططخجيح ثططيغ الخوايططات   يسططتفاد

وي،طط  التػقططى  تططى تطهططخ قخيظططة تططخجح إ ططجى الخوايططات عمططى األخططخى  وهططحه 
 القخيظة ال تتػفخ إال لمطارس ل،ط  الصخق الفصغ في ال،ط  ثيظها   

                                                        

 ( فّّّٔٔٔ/ّٔمعخاقيف )( ألفية العخاقي الطسطاة ثطن التنصخة والتحكخة في عمػم الحجيث  ل ّٔ)
 ( ففّّّٕٗٚ/ّٔ( شخح )التنصخة والتحكخة = ألفية العخاقي(  لمعخاقيف ) ّٕ)
 ( ففّّٕٛ/ّٕ( تػضيح األفكار لطعا ي تظكيح األ طار  لمصظعا ي ) ّٖ)



 

 

8002 

عظطج ذكطخ ويقطػل  عظطه الديمعطيويططا  قمطه  اثغ عيج الهطادي ويؤكج عمى ذلظ
ططها  ومططغ   ططع فططي » ففف زيططادة ال،ِّّّقططاتن  وتقيططل فططي مػضطط  اخططخ لقططخائغ ت ص 

 ف(ّٔ)«ذلظ   طاا عاماا فقج غما  ثل كل زيادة لها   ع
ثيغ ن » قػلطه اثغ  ،خ ويقخر ذلظ الحافظ والطحي ي،طخي عمطى قػاعطج الطحطجِّّّ

حططططططػن أ هططططططع ال يح طططططططػن عميططططططه  ح ططططططع مسططططططتقل مططططططغ القيططططططػل والططططططخدِّّّ    ثططططططل يخجِّّّ
 ف(ّٕ)« القخائغ

ويقػل النقاعي عغ أهطية القخيظة في قيػل زيادة ال،قة ويطا  قمه الصظعا ي 
 ف(ّٖ)«ال يح طػن فيها  ح ع مصخد  وإ  طا يجيخون ذلظ عمى القخائغن »عظه
أن العمططة التططي ي فططى ضاهخهططا  وتكططػن سططينا فططي القططجح عمططى   ة الصططالو 

ائغ تكشطى  كيقتهطا  وتطهطخ سطي  عمتهطا  وال الحجيث  ال يػقى عميها إال  قخ 
 يتسظى ذلظ إال لمعالع  ،ط  الصخق وضع الخوايات  عضها إلى  عسف

دون  التعميطل أمطخ خفطي  ال يقطػم  طه إال  قطاد أئط طة الحطجيث»قطال العالئطين 
 ف(ّٗ)«الفقهاآ الحيغ ال اشالا لهع عمى شخقه وخفاياه

  القخائن تفيج العممالسطمب الثالث: 
الحططافظ اثططغ  ،ططخ فططي الظدهططة تحططت عظططػانن القططخائغ إ طططا تفيططج العمططع ذكططخ 

صطل   صجق الحجيث عظج الط تصيغف فقطالن وهطحه األ طػاا التطي ذكخ اهطا ال يَّحّْ
 الحططجيثِّ الطتنحططخِّ ويططه العططار ِّ  ططت ػالِّ  العمططعُّ  صططجقِّ ال يططخِّ مظهططا إال لمعططالِّعِّ 

                                                        

(  ص  الخاية أل اديث الهجاية م   اشيته  غية األلطعي في ت خيص الديمعطي  لمديمعطي  ّٔ)
 ( ف  ّّّٖٖٙ/ّٔ)
 (فّّّٚٛٙ/ّٕاثغ الصالح الثغ  ،خ )( الظكت عمى كتا   ّٕ)
 ( فّّّٖٛٓ/ّٔ( تػضيح األفكار  لمصظعا ي ) ّٖ)
 ( فّّّٗٔٚ/ّٕ( الظكت عمى اثغ الصالحف الثغ  ،خ ) ّٗ)
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صططلُّ  الططخواةِّ  الطص مِّطط ِّ عمططى العمططلف وكططػنُّ  قِّ ذلططظ  غيططخه ال يَّحّْ -لططه العمططعُّ  صططجّْ
 ف(ّٔ)ذكخ اها لقصػره عغ األوصا  الطحكػرة التي

فتما القسع ال،الثن فهػ الحي ال يقصط  ويطه  الصطجق وقال اإلمام ال،ػيظين 
وال الكطططح  وهطططػ الطططحي  قمطططه اآل طططاد مطططغ غيطططخ أن يقتطططخن  الظقطططل قخيظطططة تقتضطططي 

صظى ال يفضى الصجق أو الكح ف عمى ما سنقت اإلشارة إلى القخائغ فهحا ال
 ف(ّٕ)إلى العمع  صجق الط يخ ]وال[ يقص    ح ه أيضا

يستفاد مغ ذلطظ أن ال يطخ إذا خطال مطغ قخيظطة فطال يح طع  صطجقه وال كح طه  
 فإذا اقتخ ت  ه قخيظة  فحيظئح  ستصي  الح ع عميه  الصجق أو الكح ف

العالئطططين أ اديطططث الصطططحيحيغ التطططي أجطعطططت األمطططة عمطططى صطططحتها وقطططال 
 ف(ّٖ)اها  القيػل تفيج العمع الظطخي كطا يفيج ال يخ الطحتى  القخائغوتمقيهع إي

ومطا يؤكج عمى أن القخائغ التي تحتى  ال يخ تفيطج العمطع مطغ الطعاصطخيغ 
خيخ الػا ج و ،يته  ودمحم دكػري في القصعية مغ في كتا ه  اإلمام الشظكيصي
العمططع الطسططتفاد  أنوأسططػق مططغ األخيططخ قػلططهن   وغيخهطططا الك،يططخ األدلططة األربعططة

مغ ال يخ الطحتى  القخائغ إما أن ي ػن سينه القخائغ و جها أو القخائغ  شخف 
وجػدها م  ال يخ أو ال يخ و جه أو ال يخ  شخف وجػده مط  القطخائغفففف إلطى 
أن قطططالن وال،طططػا  أن ال يطططخ قطططج ي طططػن مطططغ القطططػة  حيطططث ال ينقطططى مطططغ إفادتطططه 

قطام ذلطظ القطجر  والقخيظطة تتظطاول مطا تظاولطه القص  إال قجر يسيخ وتقطػم القخيظطة م

                                                        

 ( فّّٖٙ/ّٔ(  دهة الظطخ  الثغ  ،خ ) ّٔ)
 ( فّّٖٙ/ّٔ(  دهة الظطخ  الثغ  ،خ  ) ّٕ)
 (فّّّٗٔٔ/ّٔ( تحقيب الطخاد في أن الظهي يقتضي الفساد  لمعالئي ) ّٖ)
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لتعمقها  طه  كالصطخاخ فطي ثيطت مطغ أخيطخ  طػتطه  -وهػ الط يخ عظه  -ال يخ 
 ف(ّٔ)و حػ ذلظ فإ ه يجل عمى الطػت كال يخ ثحلظ

                                                        

 (ف ّّّٖ٘ٓ/ّٔية مغ األدلة األربعة  لطحطج دكػري )( القصع ّٔ)
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 الفصل الثاني: القرائن ودورها يف كشف العلل

 القخائن يعمم بها بطالن الحجيث السطمب األول:
طتغ الطططخوي يعمططع ثهططا أن هططحا الحططجيث  اشططل  وهططحه هظططاك قططخائغ تحططيا  ططال

القخائغ قج ال تحتاج إلى تجقيب كييخ  وإ طا تعمع مغ م الفتهطا لصطخيح القطخان  
 والسظة الصحيحة  ووقائ  السيخة ال،اثتة عظج أهل التاريخ والسيخف

"وض  ال،دية عطغ ومغ األخيخ أضخ  م،ال ذكخه اثغ الكيع وهػ  جيث ن 
الن وهططحا الكتططا  كططح  م تمططب  إجطططاا أهططل العمططع مططغ عشططخة قطط (ّٔ)أهططل خييططخ"

 أوجه  قمتن أذكخ مظها ما يمين
ويططه شطططهادة سطططعج ثطططغ معططاذ وسطططعج قطططج تطططػفى قيططل ذلطططظ فطططي غطططدوة  أن -ّٔ 

 ال ظجقف
أن ويططه وكتطط  معاويططة ثططغ أثططي سططفيان ه ططحا ومعاويططة إ طططا أسططمع زمططغ  -ّٕ

 الفتح وكان مغ الصمقاآف
 يظئططح وال يعخفهططا الصططحا ة وال العططخ  وإ طططا أن ال،ديططة لططع تكططغ  دلططت  -ّٖ

عمططى  صططارى  ،ططخان ويهططػد  أ دلططت  عططج عططام تيططػك و يظئططح وضططعها الظيططي 
الططيطغ ولططع تؤخططح مططغ يهططػد الطجيظططة أل هططع وادعططػه قيططل  دولهططا ثططع قتططل مططغ قتططل 
مطططظهع وأجمطططى  قيطططتهع إلطططى خييطططخ وإلطططى الشطططام وصطططالحه أهطططل خييطططخ قيطططل فطططخض 

ل،ديططة اسططتقخ األمططخ عمططى مططا كططان عميططه واثتططجأ ضططخبها ال،ديططة فمطططا  دلططت ايططة ا
 ف(ّٕ)عمى مغ لع يتقجم له معه صمح فطغ هاهظا وقعت الشيهة في أهل خييخ

                                                        

 (فّّٜٔ/ّٔ( أ  ام أهل الحمة الثغ الكيع ) ّٔ)
 (فّّّٖٓٔ  ّّّٕٓٔ/ّٔ( الطظار الطظيف في الصحيح والضعيف  الثغ الكيع ) ّٕ)
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أن أ ططجا مططغ عمطططاآ الظقططل والسططيخ والطغططازي لططع يططحكخ أن ذلططظ وقطط   -ّٗ  
 ف(ّٔ)أليتة م  عظايتهع  ضنا ما هػ دون ذلظ   ،يخ

 ف(ّٕ)الن هحا الكتا أن أئطة الحجيث والظقل يشهجون ثنص -ّ٘
هحا ما جاآ في أهع الخدود عمى هحا الكتطا  الططدور الطظسطػ  إلطى رسطػل 

 وتييغ أن القخائغ تحيا  ه مغ كل جا   وتؤكج عمى كح هف ف هللا 
 مثال آخخ

أورد ال،ػزقططا ي فططي األ اشيططل والطظططاكيخ  فططي  ططا  الططخأي والكيططاس  ططجيث 
ََ َقَزفا   » عث الظيي معاذا إلطى الطيطغ قَّطالَّ لَّطهُّن  في إيْن َعفَخَل َلف ََ َتْقزي « َكْيف
ن  ططالَّى  قَّططالَّ ِّ تَّعَّ ططي  ِّ ِّتَّططا ِّ ع  ن أَّقّْضِّ ي »قَّططالَّ َّ َتففا ي  ففْج ك فيففي كي ن « ؟َفففنيْن َلففْم َتجي قَّططالَّ

ن  طم عَّ  قَّطالَّ سَّ مَّيّْطهِّ وَّ طم ى ع ُّ عَّ ػلِّ ع ِّ صَّ ظ ةِّ رَّسُّ ي  ِّسُّ فَشةي »أَّقّْضِّ فْج ك فيفي سك َففنيْن َلفْم َتجي
ي َرسك  َّ ن « ؟هلي  قَّطالَّ رِّي  وَّ طجّْ هِّ فِّطي صَّ طخَّ َّ ثِّيَّطجِّ ن فَّضَّ جُّ رَّأّْيِّي وَّالَّ الُّػ  قَّالَّ تَّهِّ ن أَّجّْ قَّالَّ
ي » َّ هَل  ي َرسك ي ليَسا يكْخضي َّ هلي  هَل َرسك ي اَلحيي َوَفَق َرسك  فّٖ«اْلَحْسجك ّلِلَي

                                                        

 (فّّٜٔ/ّٔ( أ  ام أهل الحمة  الثغ الكيع ) ّٔ)
 (فّّٖٜ/ّٔ( أ  ام أهل الحمة  الثغ الكيع ) ّٕ)
 ططططا  اجتهططططاد الططططخأي فططططي القضططططاآ  -كتططططا  األقضططططية -ه( أخخجططططه أثططططػ داود  فططططي سططططظظّٖ)
 طا  مطا جطاآ فطي  -كتطا  األ  طام –(ف والتخمحي  في سظظه ّّّّٜٖٛ٘(  جيث رقع )ّّّٖٖٓ/ّٖ)

( وقطالن هطحا  طجيث ال  عخفطه إال مطغ ّّّّٕٖٚٔ(  طجيث رقطع )ّّّٛٓٙ/ّٖالقاضي كيف يقضطي )
 طجيث  -تتططة مسطظج األ صطار–هحا الػجه وليذ إسظاده عظجي  طتصلف وأ طج  في مسظجه 

(ف جططيعهع مطغ شطخق عطغ ّّّّّٕٕٚٓٓ(  طجيث رقطع )ّّّٖٖٖ/ّّٖٙمعاذ ثغ جيل رضي هللا عظه )
شططعنة  عططغ أثططي عططػن ال،قفططي  عططغ الحططارث ثططغ عطططخو ثططغ أخططي الطغيططخة ثططغ شططعنةف قططال 

( الحارث ثطغ عططخو عطغ رجطال  عطغ معطاذ  حطجيث االجتهطادف ّّّٜٖٗ/ّٔالحهيي في الطيدان )
د  طططه أثطططػ عطططػن دمحم ثطططغ عييطططج هللا ال،قفطططي  عطططغ قطططال الن طططارين ال يصطططح  جي،طططهف قمطططتن تفطططخ 

== 
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عميطططه   طططع ال،ػزقطططا ي  فظطططخى أن(ف ّٔهطططحا  طططجيث  اشطططل)ن ال،ػزقطططا ي قطططال
   تتييجا لح طه قخائغ ذكخها عق  الحجيثوفي   طه استعطل عجة  صالن  الن
 نوهي
أ ه رواه جطاعة  عطغ شطعنة  عطغ أثطي عطػن ال،قفطي  عطغ الحطارث ثطغ  (ّٔ

عططططخو ثطططغ أخطططي الطغيطططخة ثطططغ شطططعنةف فقطططالن واعمطططع أ ظطططي تصطططفحت عطططغ هطططحا 
ل الحجيث في الطسا يج الكنار والصغار  وستلت مغ لقيتطه مطغ أهطل العمطع  الظقط

 (فّٕعظه  فمع أجج له شخيقا غيخ هحا)
 ف(ّٖ)الحارث ثغ عطخو جهالة (ّٕ
عخفطػن  وبط،طل هطحا اإلسطظاد ال أصحا  معطاذ مطغ أهطل  ططز ال يُّ ( أن ّٖ

 (فّٗ)يعتطج عميه في أصل مغ أصػل الشخيعة
فإن قيل لظن إن الفقهاآ قاشنة أوردوه في ثع أورد ا تطاال ورد عميه فقالن 

لن هطحا شخيقطه وال مطى قمطج ويطه السطمى  فطإن أضهطخوا كتيهع واعتططجوا عميطه؟ فقط
قططػلهع  وهططحا مطططا ال يط ططظهع  غيططخ هططحا مطططا ثيططت عظططج أهططل الظقططل رجعظططا إلططى

 (فّ٘)اليتة

                                                                                                                              

== 

الحططارث ثططغ عطططخو ال،قفططي اثططغ أخططي الطغيططخةف ومططا روى عططغ الحططارث غيططخ أثططي عططػن  فهططػ 
 م،هػلف

 ( فّّّٖٕٗ/ّٔ( األ اشيل والطظاكيخ والصحاح والطشاهيخ  لم،ػزقا ي ) ّٔ)
 ( الطخج  الساثبف ّٕ)
 ( الطخج  الساثبف ّٖ)
 ( الطخج  الساثبف ّٗ)
   الساثبف( الطخج ّ٘)
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 اإلرسال وأالهصل  القخيشة ودورها في تخجيح السطمب الثاني: 
إذا اختمى الخواة فطي وصطل  طجيث وإرسطاله  وطنعس الطحطجثيغ يح طع لططغ 

خطخ يح طع لططغ أرسطمه ال سطيطا إذا كطان أ فطظ وأتقطغ مططغ وصطمه  والطنعس اآل
وصل  لكغ في الحكيقة وعظج التجقيب ال يح ع لطغ أرسل أو وصل إال  قخيظطة 

 تؤيج ما ذه  إليه مغ الػصل أو اإلرسالف 
وفطي هططحا السطياق ذكططخ الحطافظ اثططغ  ،طخ ر طططه هللا  فطي الفططتح قطػل الططجار 

 طططاد ثطغ زيطج عطغ أيطػ  عطغ  ططاف  قصظطي ر ططه هللا أن الن طاري أخطخج  طجيث 
أن عططخ أصطا  جطاريتيغ مطغ سطيي  ظطيغ وفطي أولطه أن عططخ قطال  طحرت  طحرا 
ه ططحا أخخجططه مخسططال ووصططل  ططجيث الظططحر  طططاد ثططغ سططمطة وجخيططخ ثططغ  ططازم 
وجطاعطططة عطططغ أيطططػ  عطططغ  طططاف  عطططغ اثطططغ عططططخ وهطططػ صطططحيح ووصطططل  طططجيث 

 ال،اريتيغ جخيخ ثغ  ازم عغ أيػ ف وقػل  طاد أصحف
غ  نانن ألفاو أخنار اثغ عطخ مصخ ة أن عطخ  حر اعتكا  ليمة قال اث

إال هحا ال يخ  فإن لفطه أن عطخ  حر اعتكا  يػم  فطإن صطحت هطحه المفططة 
يشنه أن ي ػن ذلظ يػمطا أراد  طه ثميمتطه  وليمطة أراد ثهطا ثيػمهطا   تطى ال ي طػن 

 ف(ّٔ)«ثيغ ال يخيغ تضاد
غ وصطططمه وقطططج ثططططيغ قطططال الحطططافظن إذا صطططح أصطططل الحطططجيث صطططح قطططػل مططط

أ ططه فططي م،ططل هططحا يعتطططج عمططى القططخائغ وهللا   الن ططاري ال ططال  ويططه وقططج قططجمظا
 ف(ّٕ)الطػفب

                                                        

 (فّّّٕٕٙ/ّّٓٔ( اإل سان في تقخي  صحيح اثغ  نان  الثغ ثمنان ) ّٔ)
 (فّّّٖٗٙ/ّٔ( فتح الناري شخح صحيح الن اري  الثغ  ،خ العسقال ي ) ّٕ)

ص ططا ِّ  ططخَّ ثّْططغَّ ال َّ ططغّْ  َّططافِّ ٍّ  أَّن  عُّطَّ ططانَّ و ططز الحططجيثن عَّ ِّ  إِّ  ططهُّ كَّ ططػلَّ ع  ن يَّططا رَّسُّ مَّططي  »قَّططالَّ عَّ
مٍّ فِّطط تِّكَّططا ُّ يَّططػّْ   فَّططتَّمَّخَّهُّ أَّنّْ يَّفِّططيَّ  ِّططهِّ اعّْ

مِّي ططةِّ اهِّ ططيّْيِّ « ي ال،َّ ططغّْ سَّ ططارِّيَّتَّيّْغِّ مِّ ططخُّ جَّ ططا َّ عُّطَّ ن وَّأَّصَّ   قَّططالَّ
== 
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ص طا ِّ  طػلَّ قمت ن و ز الحجيثن عَّغّْ  َّافِّ ٍّ  أَّن  عُّطَّخَّ ثّْغَّ ال َّ ن يَّطا رَّسُّ قَّطالَّ
طططانَّ  ِّ  إِّ  ططهُّ كَّ مِّي طططةِّ  فَّططتَّمَّخَّهُّ »ع  اهِّ مٍّ فِّطططي ال،َّ تِّكَّططا ُّ يَّطططػّْ مَّطططي  اعّْ ن « أَّنّْ يَّفِّطططيَّ  ِّطططهِّ  عَّ   قَّطططالَّ

ططسِّ ثُّيُّططػتِّ مَّك طططةَّ   ا فِّططي  َّعّْ ططعَّهُّطَّ ضَّ ظَّطططيّْغٍّ  فَّػَّ ططيّْيِّ  ُّ ططغّْ سَّ ططارِّيَّتَّيّْغِّ مِّ ططخُّ جَّ ططا َّ عُّطَّ وَّأَّصَّ
ن  ِّ »قَّالَّ ػلُّ ع  ظَّيّْغٍّ فَّطَّغ  رَّسُّ يّْيِّ  ُّ مَّى سَّ ظِّ  فَّقَّالَّ « عَّ نَّ فِّي السِّّّ َّ عَّػّْ مُّػا يَّسّْ عَّ   فَّ،َّ

ِّ  ا ّْ  يّْططجَّ ع  ن يَّططا عَّ ططخُّ ن عُّطَّ ططالَّ ططا هَّططحَّا؟ فَّقَّ ططػلُّ ع ِّ »طُّططخّْ مَّ ططغ  رَّسُّ ططيّْيِّ  مَّ مَّططى الس    « عَّ
 ِّ ططططػلُّ ع  ططططخّْ رَّسُّ تَّطِّ لَّططططعّْ يَّعّْ ططططارِّيَّتَّيّْغِّ  قَّططططالَّ  َّططططافِّ أن وَّ ططططلِّ ال،َّ سِّ هَّطططط ّْ فَّتَّرّْ ن اذّْ ططططغَّ  قَّططططالَّ مِّ

ط خِّيطخُّ ثّْطغُّ  َّ زَّادَّ جَّ ِّ  وَّ يّْجِّ ع  مَّى عَّ ىَّ عَّ تَّطَّخَّ لَّعّْ يَّ ّْ لَّػِّ اعّْ خَّا َّةِّ وَّ عّْ طغّْ أَّي طػ َّ  ال،ِّ ازِّمٍّ  عَّ
ططغّْ  ططغّْ أَّي ططػ َّ  عَّ ططخأ  عَّ طَّ وَّاهُّ مَّعّْ رَّ طُّططذِّ  وَّ ططغَّ ال ُّ ن مِّ ططخَّ  قَّططالَّ ططغّْ اثّْططغِّ عُّطَّ ططغّْ  َّططافِّ ٍّ  عَّ عَّ

م) لَّعّْ يَّقُّلّْ يَّػّْ ن فِّي الظ حّْرِّ وَّ  َّافِّ ٍّ  عَّغّْ اثّْغِّ عُّطَّخَّ
 (ف  ّٔ

وقطططال أيضطططان وتيطططيغ ثهطططحا وأم،الطططه أن االخطططتال  ثطططيغ الظقطططاد ال يضطططخ إذا 
لقخائغ عمى تخجيح إ جى الخوايات أو أم غ ال،طط  عمطى قػاعطجهع وهللا قامت ا
 ف(ّٕ)أعمع

                                                                                                                              

== 

ن  ططسِّ ثُّيُّططػتِّ مَّك ططةَّ  قَّططالَّ ا فِّططي  َّعّْ ططعَّهُّطَّ ضَّ ظَّططيّْغٍّ  فَّػَّ ُّ « ِّ ططػلُّ ع  ططغ  رَّسُّ ظَّططيّْغٍّ فَّطَّ ططيّْيِّ  ُّ مَّططى سَّ   « عَّ
طالَّ عُّ  ظِّ  فَّقَّ ط َّ نَّ فِّطي السِّّّ عَّػّْ مُّػا يَّسّْ عَّ ن فَّ،َّ طالَّ طا هَّطحَّا؟ فَّقَّ ِّ  ا ّْطُّطخّْ مَّ يّْطجَّ ع  ن يَّطا عَّ طخُّ ِّ »طَّ طػلُّ ع  طغ  رَّسُّ مَّ

  ِّيّْي مَّى الس  ِّ « عَّ طػلُّ ع  طخّْ رَّسُّ تَّطِّ لَّطعّْ يَّعّْ طارِّيَّتَّيّْغِّ  قَّطالَّ  َّطافِّ أن وَّ طلِّ ال،َّ سِّ ن اذّْهَّط ّْ فَّتَّرّْ طغَّ    قَّالَّ مِّ
 ِّ يّْططجِّ ع  مَّططى عَّ طىَّ عَّ طخَّ لَّططعّْ يَّ ّْ تَّطَّ لَّططػِّ اعّْ خَّا َّطةِّ وَّ عّْ ططغّْ  َّططافِّ ٍّ  ال،ِّ ططغّْ أَّي طػ َّ  عَّ طازِّمٍّ  عَّ خِّيطخُّ ثّْططغُّ  َّ زَّادَّ جَّ   وَّ

ن فِّطي  طخَّ طغّْ اثّْطغِّ عُّطَّ طغّْ  َّطافِّ ٍّ  عَّ طغّْ أَّي طػ َّ  عَّ طَّخأ  عَّ وَّاهُّ مَّعّْ رَّ ن مِّغَّ ال ُّطُّذِّ  وَّ عَّغّْ اثّْغِّ عُّطَّخَّ  قَّالَّ
مٍّف  أخخجطه الن طاري فطي صطحيحه طلّْ يَّطػّْ لَّعّْ يَّقُّ طانَّ  َّطا  -كتطا  فطخض ال ططذ -الظ حّْرِّ وَّ طا كَّ  ُّ مَّ

ػِّهِّف ) الظ يِّي   عّْ وَّغَّيّْخَّهُّعّْ مِّغَّ ال ُّطُّذِّ وَّ َّحّْ ل فَّةَّ قُّمُّػبُّهُّ ي الطُّؤَّ صِّ  ( ّّّّٖٗٗٔ) ّّٖٜ/ّٗيُّعّْ
انَّ الظ يِّي   -كتا  فخض ال طذ -( أخخجه الن اري  ّٔ) طةَّ   ا ن  َّا ُّ مَّا كَّ ل فَّ طي الطُّؤَّ صِّ يُّعّْ

ػِّهِّف عّْ وَّغَّيّْخَّهُّعّْ مِّغَّ ال ُّطُّذِّ وَّ َّحّْ  (فّّّّٖٗٗٔ(  جيث رقع )ّّٖٜ/ّٗ) قُّمُّػبُّهُّ
 فّّّٖٛٙ/ّٔ( فتح الناري  الثغ  ،خ  ّٕ)
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 مثال آخخ 
ال  كطاح »قالن قطج سطئل الن طاري  عطغ  طجيث ذكخه السيػشي في التجري  

  وهطططػ  طططجيث اختمطططى ويطططه عمطططى أثطططي إسطططحاق السطططييعي فطططخواه  (ّٔ)«إال ثطططػلي
  ورواه إسطخائيل مخسطال - -شعنة  وال،ػري عظه  عغ أثي ثخدة  عطغ الظيطي 

ثطططغ يطططػ ذ فطططي اخطططخيغ  عطططغ جطططجه أثطططي إسطططحاق  عطططغ أثطططي ثطططخدة  عطططغ مػسطططى 
متصال  فح ع الن طاري لططغ وصطمه  وقطالن الديطادة مطغ ال،قطة مقيػلطة  هطحا مط  

 أن مغ أرسمه شعنة وسفيان  وهطا جنالن في الحفظ واإلتقانف 
حططجثيغ وقيططلن لططع يح ططع الن ططاري ثططحلظ لط،ططخد الديططادة  ثططل ألن لحططحاق الط

 طططخا اخططخ وهططػ الخجططػا فططي ذلططظ إلططى القططخائغ دون الح ططع  ح ططع مصططخد  وإ طططا 
  طططع الن طططاري لهطططحا الحطططجيث  الػصطططل   ألن الطططحي وصطططمه  عطططغ أثطططي إسطططحاق 
سنعةن مظهع إسخائيل  فيجه  وهطػ أثيطت الظطاس فطي  جي،طه  لك،طخة مطارسطته لطه  

لصيالسططي فططي وألن شطعنة  وسططفيان سطططعاه مظططه فططي م،مطذ وا ططج ثططجليل روايططة ا
مسططظجه  قططالن  ططجثظا شططعنة قططالن سطططعت سططفيان ال،ططػري يقططػل ألثططي إسططحاقن 

فطحكخ الحطجيث  فخجعطا كت هططا وا طج  فطإن  - -أ جثظ أثػ ثطخدة  عطغ الظيطي 
شعنة إ ططا رواه  السططاا عمطى أثطي إسطحاق  قطخاآة سطفيان  و  طع التخمطحي فطي 

 جامعه  تن رواية الحيغ وصمػه أصحف
مظططه فططي أوقططات م تمفططة  وشططعنة وسططفيان سطططعاه فطططي قططالن ألن سطططاعهع 

م،مططذ وا ططج  وأيضططا سططفيان لططع يقططل لططهن ولططع يحططجثظ  ططه أثططػ ثططخدة إال مخسططال  

                                                        

(  طططجيث رقطططع ّّّٜٕٕ/ّٕ( أخخجطططه أثططػ داود فطططي سطططظظه  كتطططا ن الظكططاح   طططا ن الطططػليف ) ّٔ)
(  طجيث ّّّٜٜٖ/ّٖ(   والتخمحي  كتا ن الظكطاح   طا ن مطا جطاآ ال  كطاح إال ثطػليف )ّّّّٕ٘ٛٓ)

(  جيث رقع ّّّ٘ٓٙ/ّٔإال ثػليف ) (   واثغ ماجه  كتا ن الظكاح   ا ن ال  كاحّّّّٔٓٔٔرقع )
 ( فّّ٘ٔ/ّٚ ا ن مغ قال ال  كاح إال ثػلي ) -كتا ن الظكاح -( ف والن اري تعميقا ّّّّٔٛٛٔ)
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وكططان سططفيان قططال لططهن أسطططعت الحططجيث مظططه  فقصططجه إ طططا هططػ السططؤال  عططغ 
 ف(ّٔ)سطاعه له ال كيفية روايته له

ه رافضيا ومطا وذكخ السيػشي أيضا أن مغ القخائغ التي تحى  الخاوي كػ 
 ف(ّٕ)يخويه في فضائل أهل الييت  كطا ادعػه في إمامة عمي رضي هللا عظه

 القخيشة ودورها في تخجيح الخفع أو الهقَالسطمب الثالث: 
هظططاك روايططات مخفػعططة جططاآت فططي  عططس األسططا يج مػقػفططة  وهظططاك أيضططا 
روايطططات مػقػفطططة جطططاآت فطططي  عطططس األسطططا يج مخفػعطططة  فهطططل الح طططع لمخفططط  أو 

ػقطططى؟ اخطططتال  أيضطططا عظطططج الطحطططجثيغ ثطططيغ مطططغ يطططخجح الخفططط  عمطططى الػقطططى لم
والع ذ  إال أ ه ينقى هظا قػل وهػ ال ثج مغ وجػد القخيظة الطخجحة لمخفط  أو 

 الػقى  ويح ع عمى اآلخخ  الضعىف
اخطططتال  ادم ثطططغ أثطططي إيطططاس ال خاسطططا ي  ومػسطططى  ذلطططظاألم،مطططة عمطططى فططططغ 

فطططي رفططط   طططجيث  -وهطططػ  صطططخي  -طة الت يططػذكي  النصطططخي عمطططى  ططططاد ثطططغ سططم
 ووقفهف

قططال الن ططارين وقططال لظططا ادم  ططجثظا  طططاد عططغ أثططي الدبيططخ عططغ جططاثخ عططغ 
  ولطع يصطح ألن مػسطى  طجثظا عطغ  ططاد عطغ أثطي الدبيطخ عطغ جطاثخ الظيي 

قال ليذ ويطا دون خطذ اوساق صطجقة  وقطال لظطا إسططاعيل  طجثظي اثطغ أثطي 
 ف(ّٖ)قػله –بيخ عغ جاثخ الد اد عغ مػسى ثغ عكنة عغ أثي الد 

                                                        

 (فّّّٕٗ٘/ّٔ( تجري  الخاوي في شخح تقخي  الظػاوي  لمسيػشي) ّٔ)
 (فّّّٕٗ٘/ّٔ( تجري  الخاوي في شخح تقخي  الظػاوي  لمسيػشي) ّٕ)
 (فّّّٕٕٗ/ّٔ( التاريخ الكييخ  لمن اري ) ّٖ)
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ططي  فططي  ح الن ططاري  روايططة مػسططى ثػقططى الحططجيث عمططى رفطط  ادمف والس  فططخج 
 ف(ّٔ)ذلظ أن مػسى  صخي أعخ   حجيث  طاد مغ ادم ثغ أثي إياس

 مثال آخخ
انَّ الظ يِّي   جيثن "  هَّط َّ  كَّ ِّ ال حِّي أَّذّْ جُّ ت  طّْ ن الّْحَّ خَّجَّ مِّغَّ الّْغَّائِّاِّ  يَّقُّػلُّ إِّذَّا خَّ

ظِّّّ  افَّا ِّي"عَّ َّذَّى وَّعَّ ف جاآ مخفػعا مطغ  طجيث أ طذ ومخفػعطا ومػقػفطا مطغ (ّٕ)ي األّْ
  وبتتنطط  شخقططه تيططيغ أن الطخفططػا ضططعيف   والطػقططػ  أصططحف  ططجيث أثططي ذر

 ز عمى ذلظ الجار قصظطي فقطالن يخويطه شطعنة  واختمطى عظطه  فطخواه عيطج هللا 
سطهل ثغ أثي جعفخ الخازي  عغ شعنة  عغ مظصػر  عطغ أثطي الفطيس  عطغ 

  ولططيذ هططحا القططػل  طحفططػوف وغيططخه ثططغ أثططي  ،طططة  وأثططي ذر  عططغ الظيططي 
يخويططه عططغ شططعنة  عططغ مظصططػر  عططغ رجططل  يقططال لططه الفططيس  عططغ اثططغ أثططي 

   ،طة عغ أثي ذر مػقػفا  وهػ أصحف 

                                                        

 (فّّٗٛ( قػاعج العمل وقخائغ التخجيح  لعادل الدرقي )ص ّٔ)
 ا  ما يقػل إذا خخج  -كتا  الصهارة وسظظها -( أخخجه مخفػعا ن اثغ ماجة في سظظه ّٕ)

( عغ أ ذ ثغ مالظف قال اليػصيخي في مصناح ّّّٖٔٓ(  جيث رقع )ّّّٓٔٔ/ّٔمغ ال الآف )
شططيآ  مفططظ عططغ الظيططي ( ن هططحا  ططجيث ضططعيف  وال يصططح ويططه ثهططحا الّّٗٗ/ّٔالدجاجططة )

كتا   -وإسطاعيل ثغ مسمع الط ي متفب عمى تضعيفه  وأخخجه الظسائي في السظغ الكيخى 
( عطغ ّّّّٕٜ٘ٛ(  طجيث رقطع )ّّٖ٘/ّٜ ا  ما يقػل إذا خخج مغ ال طالآف ) -عطل اليػم والميمة

 أثي ذرف
 طا  مطا يقطػل إذا خطخج  -كتطا ن الصهطارات -وأخخجه مػقػفطان اثطغ أثطي شطينة فطي الطصطظى

 طا  مطا يقطػل  -( ف واثطغ السطظي فطي عططل اليطػم والميمطةّّٓٔ(  طجيث  )ّّٕٔ/ّٔغ الط خجف )م
(  ّّّٖٙٔ/ّٔ( ف والصيخا ططططي فططططي الططططجعاآ )ّّٕٕ(  ططططجيث رقططططع ) ّّٕٕ/ّٔإذا خططططخج مططططغ ال ططططالآ )

 (ف عغ أثي ذر مػقػفافّّّٕٖٚ جيث رقع )



 

 

 

8013 

قمططت ن والقخيظططة فططي ذلططظ هططي ضططعى الطخفططػا وعططجم صططحة رفعططه كطططا قططال 
 اليػصيخي  والطػقػ  أصح سظجا مظهف

 آخخ  مثال
ططغِّ الظ يِّططيِّّّ  ططاذٍّ عَّ ففْن بك قَّططالَّ "  ططجيث مُّعَّ َ مي َّ ْكففَخ إ إيَلففل الَمْيففلي َأَحففب  أَلْن َأَذككففَخ 

ْن َأْن َأحْ  َيادي الخيل عن بك إيَلَي مي َل َعَمل جي    ف(ّٔ)"ْكَخ إ إيَلل الَمْيلي سي
هحا  جيث ال يصح مخفػعا إ طا هػ كالم معاذ مػقطػ  قال اثغ ال،ػزين 

(ف وقال الجار قصظين الطػقػ  أصحف قمتن القخيظة فطي ذلطظ مطا ذكخهطا ّٕعميه)
ثخفعطه  وم الفتطه لططغ أوقفطه مطغ  (ّٖ)الجار قصظي وهي تفخد أثي شها  الحظاف

ال،قططات أم،ططال زهيططخ  وليططث ثططغ سططعج  ويحيططى القصططان  وعيططج الػهططا  ال،قفططي  
 (ف ّٗواثغ عييظة)

                                                        

فططي العمططل -(  والططجار قصظططي ّّّٖٙٗ/ّٕ) -فططي العمططل الطتظاليططة –( أخخجططه اثططغ ال،ططػزي  ّٔ)
ف وأخخجططه مػقػفططا مططغ  ططجيث معططاذ  ( مخفػعططا إلططى الظيططي ّّٖٙ/ّٙ) -لططػاردة فططي األ اديططثا

فططططي –(  وعيططططج الططططخزاق ّّّٖٚٔ(  ططططجيث رقططططع )ّّ٘ٚ/ّٔ) -فططططي الطػشططططت–  مالططططظ ثططططغ جيططططل 
(  ططجيث رقططع ّّّٜٖٛ/ّٔ(  واثططغ الطنططارك فططي الدهططج )ّّّّٕٕٕ٘(  ططجيث رقططع )ّٙ/ّٖ) -الطصططظى

(  وأثػ  عيع في الحمية ّّّ٘ٙٙرقع )(  جيث ّّّٛٙٔ/ّٕ(  والييهقي في شع  اإليطان )ّّّّٕٛٔٔ)
( ف جطططيعهع مططغ شخيططب يحيططى ثططغ سططعيج  عططغ سططعيج ثططغ الطسططي   عططغ معططاذ ثططغ ّّّٖٕ٘/ّٔ)

 جيل  رضي هللا تعالى عظهف
 ف ّّّٖٙٗ/ّٕ( العمل الطتظالية  الثغ ال،ػزي ) ّٕ)
( قمطتن اسططه عيطج ربطه ثطغ  طاف  أثطػ شطها  الحظطاف  وثقطه اثطغ معطيغ  وقطال الظسططائين  ّٖ)

( ف وهططػ ّّّٗٗ٘/ّٕوقططال الططحهيين صططجوق فططي  فطططه شططيآف ميططدان االعتططجال ) لططيذ  ططالقػي 
 ثهحه الجرجة ال يحتطل تفخده  م  م الفته لم،قات  فكان ذلظ قخيظة لخد روايتهف  

 ( ف ّّٖٙ/ّٙ( العمل  لمجار قصظي ) ّٗ)
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 اترال السعشعن بالقخيشة السطمب الخابع:
الطعططظعغ هططػ مططا جططاآت صططيغة تحطططل إسططظاده  العظعظططة  أي فططالن  الحططجيث

عغ فالن  وذلظ م،ل يحيى ثغ سعيج عغ الدهخي  عغ سعيج ثغ الطسي  عغ 
 أثي هخيخةف فهل يحطل ذلظ عمى االتصال  أو عمى اال قصاا؟ 

فطططحه   عطططس أهطططل العمطططع إلطططى عطططجم اال ت،طططاج  اإلسطططظاد الطعطططظعغ مصمقطططاا  
ع في ذلظ فقيمػا اإلسظاد الطعظعغ  ولكغ  شخوف وقط  وخالفهع جطهػر أهل العم

خططال  ثيططظهع فيهططا  ومم ططز هططحا ال ططال  يخجطط  إلططى أربعططة مططحاه   ذكخهططا 
 مح  الجيغ السيتي في السظغ األثيغ وهين

األولن مطططحه  أهطططل التشطططجيج وهطططػ أن ال يعطططج متصطططال مطططغ الحطططجيث إال مطططا 
أن مططا قيططل ويططه  ططز ويططه عمططى السطططاا أو  صططل العمططع  ططه مططغ شخيططب اخططخ و 

 (ّٔ)فالن عغ فالن فهػ مغ قييل الطخسل أو الطظقص   تى يتييغ اتصاله  غيخه
 وهحا القػل   اه اثغ الصالح ولع يسع قائمهف

يشططتخف فططي اال ت،ططاج  السططظج الطعططظعغ شططػل الصططحنة ثططيغ الططخاوي ال،ططا ين 
وهططحا مططحه  أثطي الططفططخ ثططغ    مط  السططالمة مططغ التطجليذف(ّٕ)ومطغ يططخوي عظططه

 ف(ّٖ)عا ي ولع يُّحظَّ عغ غيخهالسط
 

                                                        

( السظغ األثطيغ والططػرد األمعطغ فطي الطحاكططة ثطيغ اإلمطاميغ فطي السطظج الطعظعغ لطحط   ّٔ)
 (فّّٖٗ/ّٔالسيتي )الجيغ 

 (فّّٓٙ( معخفة أ ػاا عمػم الحجيث  ويُّعخ   طقجمة اثغ الصالح  الثغ الصالح )ص ّٕ)
 (فّّّٙٔٔ( جام  التحصيل في أ  ام الطخاسيل  لمعالئي)ص ّٖ)
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وجػد القخائغ الطفهطة لإلتصال مطغ إيطخاد قال السيتين و ،ة هحا الطحه  
اإلسظاد وإرادة الخف   عضهع عطغ  عطس عظطج قطػلهع فطالن عطغ فطالن مط  شطػل 

 ف قمتن وهحا هػ األرجح م  وصى هحا الخأي  التشجيجف(ّٔ)الصحنة
أو المقطاآ فطي ال،طمطة ال  محه  التػسطا فطي اشطتخاف ثيطػت السططاا ال،الثن

ام الن ططططططاري واثططططططغ الطططططططجيظي فططططططي  ططططططجيث  ططططططجيث  ويعططططططدى هططططططحا الططططططخأي لإلمطططططط
 ف ورجحه السيتيف(ّٕ)وغيخهطا

ح ططع  اتصططاله إذا كططان المقططاآ مط ظططاا الالخا طط ن اال ت،ططاج  السططظج الطعططظعغ و 
مططع السطططاا أو لططع يعمططع  إال أن يططتتي مططا يعططارض  مطط  السططالمة مططغ التططجليذ  عُّ

وهحا الخأي معدو إلطى  ف (ّٖ)عمى عجم الطعاصخة أو عجم السطاا ذلظ مطا يجل
  ف(ّٗ)اإلمام مسمع وجط  مغ أئطة العمطاآ

أن الحطططططجيث الطعطططططظعغ مططططط  اخطططططتال  الطتقطططططجميغ  ة النحطططططثوخالصطططططقمططططتن 
والطتطططتخخيغ فطططي قيػلطططه ورده  إال أ طططه يطططخجح هطططحا ال طططال  ويخفططط   جتطططه وجطططػد 

 يذف  القخيظة  وهي شػل الصحنة واألمغ مغ التجل

                                                        

 ( فّّٕ٘/ّٔ( السظغ األثيغ  لمسيتي ) ّٔ)
 ( فّّٕ٘/ّٔ( السظغ األثيغ  لمسيتي ) ّٕ)
 ( ف  ّّّٕٙٔ/ّٔ( تجري  الخاويف لمسيػشي ) ّٖ)
مػقطى اإلمطاميغ الن طاري ومسطمع مطغ اشطتخاف المكيطا والسططاا فطي السطظج الطعطظعغ ثطيغ (  ّٗ)

 ( فّّٔ٘/ّٔالطتعاصخيغ ل الج ثغ مظصػر ثغ عيج هللا الجريذ )
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 القخيشة ودورها في تخجيح الخاوي السختمف فيهالسطمب الخامذ: 
ال ي فى دور القخائغ في تخجيح الخاوي الط تمى ويه  فإذا  طخ ا في كت  

اختمطى فطي تطػثيقهع وتحسطيظهع ثطل وتضطعيفهع   ة ا و التخاجع وجطج ا عطجدا مطغ الطخ 
 يػل مخويهعفوبالتحخي في أ ػال هؤالآ الخواة  ،ج هظاك قخائغ تخجح كافة ق

فططط،ال إذا  طخ ططا فططي عمططل اثططغ أثططي  ططاتع  ،ططجه يسططتل أ ططاه عططغ شططجاد أثططي 
طالا  أَّتَّطى الظ يِّطي  عطار الجمشقي فطي روايتطه عطغ أثطي أمامطة  ن يَّطا أَّن  رَّجُّ   فَّقَّطالَّ

مَّطي   قَّطالَّ  هُّ عَّ ا  فَّتَّقِّطّْ جًّ يّْتُّ  َّ ِّن إِّ ِّّّي أَّصَّ ػلَّ ع  فيَن َأْقَبْمفَت »رَّسُّ َْْت حي َقفاَل: « َتَهَضف
يَن َصَمْيَشا »َنَعْم، َقاَل:  َ »َقاَل: َنَعفْم، َقفاَل: « َهْل َصَمْيَت َمَعَشا حي َّ اْذَهفْب َففنيَن 

 ََ  (فّٔ«)َتَعاَلل َقْج َعَفا َعْش
فقطال أثططػ  ططاتعن األوزاعططي أعمططع  ططه  ألن شططجاد  دمشططقي وقطط  إلططى اليطامططة  

هطل اليطامطة يطخوون عظطه ثالثطة واألوزاعي مغ أهطل ثمطجه  واألوزاعطي أفهطع  طه  وأ 
 ف(ّٕ)أ اديث  يقػلػنن عغ شجاد  عغ أثي أمامة  أ جها هحا

ما ذكخه اثغ شاهيغ في الط تمى فيهع  قالن وعغ سطعيج ومغ ذلظ أيضان 
ثطغ عيططج العديططد قططالن جططاآ ي األوزاعططي فطي مظدلططي فقططال لططين مططغ  ططجثظ ثططحلظ 

ف أثطػ معاويطة السططيغالحجيث؟ قمتن ال،قطة عظطجي وعظطجك  صطجقة ثطغ عيطج هللا 
قال الطحهيي فطي ميدا طهن ضطعفه أ ططج  والن طاريف وقطال أثطػ زرعطةن كطان قطجريا 
ليظططاف وقططال اثططغ  طيططخن ضططعيفف وقططال أثططػ  ططاتعن محمططه الصططجق  أ كططخ عميططه 

 (فّٖ)والجارقصظيالقجر فقاف و عغ يحيىن ضعيفف وكحا ضعفه الظسائي 
                                                        

 طا  قػلطه تعطالىن  إن الحسطظات يططحهيغ  -كتطا  التػبططة -( أخخجططه مسطمع فطي صطحيحه ّٔ)
 (فّّّّٕ٘ٙٚ(  جيث رقع )ّّّّٕٚٔٔ/ّٗ[ )ّّّٗٔٔالسيئات{ ]هػدن 

 (فّّّٖٙٗ/ّٕل الثغ أثي  اتع  )( العم ّٕ)
 (فّّّٖٓٔ/ّٕ(  ميدان االعتجال في  قج الخجال  لمحهيي ) ّٖ)
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ػ   ألن أ طططج ثططغ وهططحا االخططتال  فططي صططجقة ثططغ عيططج هللا  يػجطط  الػقطط
 ظيطططل  ويحيطططى ثطططغ معطططيغ  أشمقطططا عميطططه الضطططعى  وأ ططططج ثطططغ صطططالح مج طططهف 
وسطططعيج ثطططغ عيطططج العديطططد  واألوزاعطططي إمامطططا الشطططام  وهططططا  صطططا يهطا أعطططخ ف 

 ف(ّٔ)وأ طج ويحيى إمامان صادقان  فهػ إلى ال،قة أقخ   وهللا أعمع
جيص ثططغ ومطغ ذلططظ أيضططا ن مططا ذكطخه اثططغ مططاكػال فططي اإلكططال فططي تخجطططة  طط

  قالن ذكخه اثغ يطػ ذ كطحلظ وعيطج الغظطي ثطغ سطعيج وهططا (ّٕ)صػمي الحطيخي 
 ف(ّٖ)أعخ   تهل ثمجهطا

 ف(ّٗ)«ثمطجي  الخجطل أعطخ   الخ جطل»ومغ هحا النا  قػل  طاد ثطغ زيطجن    
هطػ »وقال أثػ زرعة الجمشقي أ طج في تفضيل عييج هللا ثغ عططخ عطغ  طاف ن 

 ف(ّ٘)«ج أعمع  حجي،هعمغ أهل اليمج  يخيج أن أهل اليم

                                                        

 (فّّٔٗ/ّٔ( الط تمى فيهع  الثغ شاهيغ) ّٔ)
( ولطع يطحكخ ويطه جخ طا وال تعطجيال  ّّّٖٓٔ/ّٖ( أورده اثغ أثي  اتع في ال،خح والتعطجيل  ) ّٕ)

 ( فّّّٗٔٔ/ّٖوكحلظ الن اري في التاريخ الكييخ  )
فطط  االرتيططا  عططغ الطؤتمططى والط تمططى فططي األسطططاآ والكظططى واأل سططا   ( اإلكطططال فططي ر  ّٖ)

 ( فّّّٜٖٙ/ّٕالثغ ماكػال)
 (فّّّٖٖٔ( الكفاية في عمع الخواية  لم صي  النغجادي )ص ّٗ)
( تاريخ أثي زرعة الجمشقي ف لعيج الخ طغ ثغ عطخو ثغ عيج هللا ثطغ صطفػان الظصطخي  ّ٘)

  روايططططةن أثططططي الطيطططططػن ثططططغ راشططططج الطشططططهػر  ططططتثي زرعططططة الجمشططططقي الطمقطططط   شططططيخ الشططططنا 
 (فّّّّ٘ٚٓٔ/ّٔ)
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 الفصل الثالث: القرائن وعالقتها باإلشناد

 القخيشة ودورها في تسييد السهسل من الخوا السطمب األول: 
في قخاآة كت  السظة مغ الصحاح والسظغ والطسا يج والطعاجع والطشي ات 

 اإلسططظاد الطتصططل   ،ططج فيهطططا  وغيخهططا  مطططغ  قمططت إليظططا  ططجيث رسططػل هللا 
عطططالم دون تحجيطططج  سطططيتهع  وهطططػ مطططا يسططططى  الطهططططل  ففطططي  عطططس ذكطططخ رواة أ 

األسا يج  ،ج هظطاك  عطس الطجالئل عمطى تطييطد هطحا الطخاوي عطغ االشطتناه  غيطخه 
مطططغ الطططخواه  فططططغ هطططحه الطططجالئل  اخطططتال  التالميطططح  أو الشطططيػخ   أو األمطططاكغ 

 والفائططجة الطخجططػة مططغ واليمططجان  أو اخططتال  الططدمغ وهططػ مططا يعططخ   الصنقططاتف
 ذلظ هي تطييد ال،قة عغ غيخهف

الجالئل والعالمات   هإال أ ه ينقى هظاك إش الية هي اتفاقهع في معطع هح
 مطا يحػجظا إلى التطاس القخائغ التي تطيد هحيغ الخاوييغف

اشطتخك الحططادان وفي هحا الصجد يضخ  لظطا الطحهيي فطي سطيخه م،طاال عطغ 
جطيعا جطاعة مغ الطحجثيغ  في الخواية عغ ك،يخ مغ الطشايخ  وروى عظهطا 

فخبطا روى الخجل مطظهع عطغ  ططاد  لطع يظسطنه فطال يعطخ  أي الحططاديغ هطػ إال 
لطع  قصط   ت طه اثطغ زيطج  وال  -وذلطظ قميطل- قخيظة  فإن عخي السظج مغ القطخائغ 

أ ه اثغ سمطة  ثل  تخدد  أو  قجره اثغ سمطة  و قػلن هحا الحطجيث عمطى شطخف 
 (ّٔ) فطا جطيعامسمع  إذ مسمع قج ا تص ثه

وم،ططل الحطططاديغ السططفيا ان فقططال الططحهيي أيضططان ويقطط  م،ططل هططحا االشططتخاك 
سطططػاآ فطططي السطططفيا يغ  فتصطططحا  سطططفيان ال،طططػري كنطططار قطططجماآ  وأصطططحا  اثطططغ 
عييظطططة صطططغار  لطططع يطططجركػا ال،طططػري  وذلطططظ أثطططيغ  فطتطططى رأيطططت القطططجيع قطططج روى  

اثطغ مهطجي  والفخيطاثي  فقالن  جثظا سفيان  وأثهع  فهػ ال،ػري  وهع كػكي   و 
                                                        

 ( فّّّٛٔٔ/ّٚ( سيخ أعالم الظنالآ  لمحهيي ) ّٔ)
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وأثططي  عططيعف فططإن روى وا ططج مططظهع عططغ اثططغ عييظططة ثيظططه  فتمططا الططحي لططع يحمططب 
ال،ػري  وأدرك اثغ عييظة  فال يحتاج أن يظس   لعجم اإللناس  فعميظ  طعخفة 

 ف(ّٔ)شنقات الظاس
إذن مططططغ الطط ططططغ التفخيططططب ثططططيغ الحطططططاديغ   ػ هطططططا عمططططى شططططخف مسططططمع ال 

يخو عغ اثغ سمطة إال في الطتا عات والشػاهجف ويعج الن اري لكػن األخيخ لع 
 ذلظ مغ القخائغف

وكحلظ مغ القخائغ الجالة عمى التفخيب ثيغ السفيا يغ   هي كػن أصطحا  
 ال،ػري كنار قجماآ   واثغ عييظة فتصحا ه صغار ف

  قططال  قخيظططة الظسططنة ومططغ هططحا الضططخ  مططا جططاآ فططي التفخيططب ثططيغ العنادلططة
إذا قيطل  ط ططة عيطج هللا فهطػ اثططغ الدبيطخ أو  الطجيظططة  نحطافظسطمطة ثطغ سططميطان ال

فطططططاثغ عططططططخ وبالكػفطططططة اثطططططغ مسطططططعػد وبالنصطططططخة اثطططططغ عنطططططاس وب خاسطططططان اثطططططغ 
 ف(ّٕ)الطنارك
فإذا لع تػجج قخيظة يتطيطد ثهطا الطخاوي الطهططل عطغ غيطخه  فططغ الطط طغ أن  

النطا   اثغ الطمقغن ثع ما وجج مغ هطحا يمت،ت إلى الطغ  وفي هحا الصجد يقػل
غيخ مييغ ويعخ   الخاوي أو الطخوي عظه أو ثيا ه في شخيب اخخ وربطا قطالػا 
ذلظ  طغ ال يقػى كطا  جث  عضهع  حجيث عغ الػليج عغ سطفيان فقيطل مطغ 
سططفيان هططحا فقيططل ال،ططػري فقططال ثططل اثططغ عييظططة ألن الػلططج قططج روى عططغ ال،ططػري 

 ف(ّٖ)أ اديث محفػضة وهػ مميآ  اثغ عييظة

                                                        

 ( ف ّّّٛٔٔ/ّٚ( سيخ أعالم الظنالآ  لمحهيي ) ّٔ)
 (فّّّٜٔٙ/ّٕ( الطقظ  في عمػم الحجيث الثغ الطمقغ ) ّٕ)
 ( فّّّٕٔٙ/ّٕ( الطقظ  في عمػم الحجيث  الثغ الطمقغ ) ّٖ)



 

 

8020 

فططي معخفططة عمططػم الحططجيثن ال،ططظذ السططادس مططغ  ػل الحططاكعومظططه أيضططا قطط
هحا الظػا قػم مغ رواة اآلثار يخوي عظهع راو وا ج  ويشتنه عمى الظاس كظاهع 
وأسطاميهع  م،طال ذلططظن أثطػ إسطحاق عطططخو ثطغ عيطج هللا السططييعي  وأثطػ إسططحاق 
سططميطان ثطططغ فيططخوز الشطططينا ي  وأثػإسطططحاق إسطططاعيل ثطططغ رجططاآ الدبيطططجي  وأثطططػ 

اق إثخاليع ثغ مسمع اله،خي  قطج رووا كمهطع  عطغ عيطج هللا ثطغ أثطي أوفطى  إسح
 (فّٔوقج روى عظهع ال،ػري وشعنة)

يستفاد مغ كالم الحاكع أن هظاك رواة اشتخكػا في كظية وا جة وهطي " أثطي 
ج وهططػ اثططغ أثططي اوفططى  وروى عططظهع إسططحاق" وهططع جطاعططة رووا عططغ شططيخ وا طط

ال،ططػري وشططعنةف مطططا يشطط ل ذلططظ صططعػبة فططي تطييططد أ ططجهع عططغ اآلخططخف لكططغ 
 الحاكع وض  قخائغ تطيد  عضهع عغ  عس مظهان

أن ال،طططػري  وشطططعنة إذا رويطططا عطططغ أثطططي إسطططحاق السطططييعي ال يديطططجان  (ّٔ
 عمى أثي إسحاق فقاف

غ عطططاز   الغالططط  عمطططى روايطططة أثطططي إسطططحاق  عطططغ الصطططحا ة اليطططخاآ ثططط (ّٕ
وزيططج ثططغ أرقططع  فططإذا روى عططغ التططا عيغ فإ ططه يططخوي عططغ جطاعططة يططخوي عططظهع 

 هؤالآف
إذا روي ال،طططػري وشطططعنة عطططغ أثطططي إسطططحاق الشطططينا ي فإ هططططا يطططحكخان  (ّٖ

الشينا ي في أك،خ الخوايات  وربطا لع يسطيا  والعالمة الصحيحة ويطا يخويطان 
 فون غيخهعغ أثي إسحاق  عغ الشعيي فهػ أثػ إسحاق الشينا ي د

 ،خي فإن شعنة أك،خهطا عظه روايةفأما اله (ّٗ
 فأك،خ رواية اله،خي  عغ أثي األ ػص ال،شطي (ّ٘

                                                        

 (فّّّٕٕٛ/ّٔ( معخفة عمػم الحجيث  لمحاكع ) ّٔ)
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وأمططططا الدبيططططجي فططططإن شططططعنة وال،ططططػري فططططي أك،ططططخ الخوايططططات يسطططططيا ه وال  (ّٙ
 ي ظيا ه  إ طا يقػالن إسطاعيل ثغ رجاآف 

 عطططغ أثطططي األ طططػص ك،يطططخ الخوايطططةالسطططييعي  أ طططا إسطططحاق أنالحطططاكع  وذكطططخ
  فططال يقطط  التطييططد فططي ضططا  فحيظئططح يقطط  االشططتناه عظططج إهطططال الكظيططةال،شطططي أي

 (فّٔ)م،ل هحا الطػض  إال  الحفظ والجراية
 إذن إذا وق  االشتناه فتكػن القخيظة  يظئح هي الحفظ والجرايةف

القخيشففة ودورهففا فففي تحجيففج مففا اتفقففت أسففساؤهم وأسففسا  السطمففب الثاني:
 آبائهم

ي االسططع واسططع األ  لك،يططخ مططظهع  وهططحا مططا يقطط  فططي تططخاجع الططخواة اتفططاق فطط
يسطى  الطتفب والطفتخق  وهحا فغ عطيع أفخده  النحث ك،يخ مغ العمططاآ وأول 
مططططغ تكمططططع فططططي ذلططططظ اإلمططططام أ طططططج ثططططغ عمططططي ثططططغ ثاثططططت الطعططططخو   ال صيطططط  

وتنعطططه فطططي ذلطططظ العمططططاآ   -"الطتفطططب والطفتطططخق"-ولطططه مؤلطططى ثطططحلظ  النغطططجادي 
ك،يخة مغ أهطها في عمع األسا يج معخفة الخاوي ال،قطة  ومعخفة هحا الفغ له فػائج

 مغ الضعيفف
مظهطا مطا ذكطخه ومغ أثخز الػقطػ  عمطى ذلطظ وجطػد قخيظطة تطيطد ثطيغ الطخواة  

اثططغ الطمقططغ فططي الطقظطط  عططغ ال ميططل ثططغ أ طططجف فقططالن هططع سططتة وفططات ال صيطط  
مطتن فففوال،الطثن أصطيها ي روى عطغ روح ثطغ عنطادةف قمظهع األربعة األخيطخةف 

وقططال ال ميططل ثططغ دمحم وهططػ أعططخ   تهططل  (ّٕ)ذكططخه أثططػ  عططيع فططي تططاريخ أصططيهان
 ف(ّٖ)ثمجه

                                                        

 ( الطخج  الساثبف ّٔ)
 (فّّّٕٖٙ/ّٔ( تاريخ أصيهان = أخنار أصيهان  ألثي  عيع األصفها ي) ّٕ)
 (ف ّّّ٘ٔٙ/ّٕ( الطقظ  في عمػم الحجيث  الثغ الطمقغ ) ّٖ)
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  قمتن ف،عل اثغ الطمقغ القخيظة هي كػن أثي  عيع أصيها ي م،مهف 
 مثال آخخ

ومططغ الطتفططب والطفتططخق فططي االسططع واسططع األ  ثديططادة االتفططاق فططي ال،ططج مططا 
 طططجان أربعططة كمهططع يططخوون  ذكططخه اثططغ الطمقططغ فططي الطقظطط  أ طططج ثططغ جعفططخ ثططغ

 عطغ يسطى عيج هللا وكمهع في عصخ وا جف 
 القصيعي أثػ   خ يخوي عغ عيج هللا ثغ أ طج ثغ  ظيلف ناألول
 السقصي أثػ   خ عغ عيج هللا ثغ أ طج الجورقيف نال،ا ي

 ال،الثن ديظػري عغ عيج هللا ثغ دمحم ثغ سظانف
سي تاريخ دمحم ثطغ عيسطى شخسػسي عغ عيج هللا ثغ جاثخ الصخسػ  نالخا  
 (فّٔالصناا)

قمططتن القخيظططة فططي هططحا الط،ططال هططي الظسططنة الطضططا  إليهططا كططل وا ططج مططظهع  
فافتخقػا وتطيدوا  ولػال هحه الظسطنة لنقطى اإلشط ال  و يظئطح ال ينقطى مطغ القطخائغ 

 إال الحفظ والجراية ليتطيد كل راو عغ اآلخخف  
 مػر مظهانأ هحا ال،ا   فيالقخائغ في وتت،مى أهطية 

 فا تطال تشا ه األسطاآ ثيغ ثقة وضعيف  (ّٔ
 األسطاآ والش ز وا جف اختال  (ّٕ

                                                        

(ف الطتفطططططب والطفتطططططخق  لم صيططططط  ّّّ٘ٔٙ/ّٕ( الطقظططططط  فطططططي عمطططططػم الحطططططجيث  الثطططططغ الطمقطططططغ )ّٔ)
 (فّّّٜٔٔ/ّٔالنغجادي )
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األعططر  اشتخاك عجة أش اص في اسع وا طج فف كططا جطاآ فطي  سط  (ّٖ
الكػفي وجطيعها لسميطان ثغ  م،الا سميطان األسجي وسميطان الكاهمي وسميطان

 مهخان األعطر الكاهمي الكػفي األسجيف
 –ألفاظ التحسل -ة قخيشالسطمب الثالث: ال

ألفطططاو التحططططل عظطططج الطحطططجثيغ مظهطططا مطططا هطططػ متفطططب عميطططه  ومظهطططا مطططا هطططػ 
م تمطططى ويطططه   فططططغ الطتفطططب عميطططه السططططاا مطططغ لفطططظ الشطططيخ   والقطططخاآة عميطططه  
ويعيططخ عظططه  السطططاا والتحططجيث واإلخنططار واإل نططاآف أمططا الط تمططى ويططه فاإلجططازة 

 غ غيخ مقاثمة  تصمهفوالطظاولة والػجادة مغ غيخ عخض عمى الشيخ وم
إلن   عطس الطخواة ايطة و فالط تمى ويه عجه  عس العمططاآ قخيظطة لضطعى الخ 

يتطيططد مططا أخططحه  أخططح عططغ شططي ه سطططاعاا ومظاولططة   أو سطططاعاا ووجططادة   فمططع
األمطخ   فططغ  سطاعاا عغ غيخه   فتكمع األئطة في روايته عغ ذلطظ الشطيخ لهطحا

عكنطة مطا أُّراه  أ  طه قطال ن مػسطى ثطغذلطظ مطا ذكطخه اثطغ رجط  عطغ اإلمطام أ ططج 
 ف(ّٔ)سط  مغ اثغ شها    إ طا هػ كتا   طخ ويه

يحيطى ثطغ معطيغ أ  طه قطال ن األوزاعطي فطي الدهطخي لطيذ ثطحاك   أخطح  عطغو  
عطغ عططخو ثطغ عمطي أ  طه قطال ن  العقيمطي  و قطل (ّٕ)الدهطخي مطغ الدبيطجي كتطا 
ال ن سطططعته فقطط –وذكططخ صططالح ثططغ أثططي األخضططخ  –معططاذ ثططغ معططاذ  سطططعت

 ! فقطال يحيطى (ّٖ)الدهخي وقخأتُّ عميه   فطال أدري هطحا مطغ هطحا يقػل ن سطعتُّ 
لطػ كطان هطحا ه طحا كطان جيطجاا   سطط   : - وهطػ إلطى جظنطه – ثغ سعيج القصطان

                                                        

 ( فّّّٚ٘ٙ/ّٕالحظيمي ) ( شخح عمل التخمحيف الثغ رج  ّٔ)
 ( فّّّٚ٘ٙ/ّٕ( شخح عمل التخمحيف الثغ رج  الحظيمي ) ّٕ)
 ( فّّّٚ٘ٙ/ّٕ( شخح عمل التخمحيف الثغ رج  الحظيمي ) ّٖ)
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م تػبطاا   فقطال ن ال أدري هطحا مطغ  وعطخض   ولكظ طه سطط  وعطخض ووجطج شطيئاا 
 ف(ّٔ)هحا

 خواية  اإلجازة وبالطظاولة ويتػس وقال الحهيي ن وكان اثغ جخيص يخوي ال
 في ذلظ   ومغ ثع دخل عميه الجاخل في روايته عغ الدهخي   أل  ه  طل عظه
مظاولة وهحه األشياآ يجخمها التصحيف   وال سيطا في ذلطظ العصطخ   لطع ي طغ 

 ف(ّٕ)في ال ا ش ل وال  قا  جث
 اديططث أهطل العمططع أى الصطي  الط تمططى فيهططا تعتيطخ قخيظططة ضططع   فهططحهقمطتن 

التحخيطف  أنّْ يطجخل الطخاوي ولعطل سطي  التضطعيف  الخواة عغ الشيػخ  سطييها  
 ف الظييأ اديث  في رواية  وهحا مغ اال تياف  عمى الطخوي  أو التصحيف

ومططططغ عطططططيع دور القططططخائغ فططططي إدراك معططططا ي ألفططططاو التحطططططل واألداآ  هططططػ 
الح ططع عمططى معخفططة العططخ  السططائج فططي زمططغ الخوايططة  ألن األصططل عظططج الظقططاد 

الخواية مغ خالل هحه األلفطاو الصطخيحة وغيطخ الصطخيحة  إال أن هطحه األلفطاو 
الصخيحة قج تحطل عمى غيخ الطخاد  وتجخل في  ا  التجليذ  وال يطجرك ذلطظ 

 إال  قخائغ تجل عميهاف ومغ األم،مة عمى ذلظف
قططططال السطططط اوين وصططططى غيططططخ وا ططططج  التططططجليذ مططططغ روى عطططططغ راه ولططططع   

صططيغة الطػهطططة  ثططل وصططى  ططه مططغ صططخح  اإلخنططار فططي اإلجططازة ي،السططه   ال
كتثي  عيع  أو  التحجيث في الػجادة كإسحاق ثغ راشج ال،دري  وكحا ويطا لطع 
يسطعه كفصخ ثغ خميفة أ طج مطغ روى لطه الن طاري مقخو طاف ولطحا قطال عمطي ثطغ 

                                                        

 ( فّّّٖٛٙ/ّٔ( الط،خو يغ مغ الطحجثيغ والضعفاآ والطتخوكيغ  الثغ  نان ) ّٔ)
 ( فّّٛٗ/ّٔ( سيخ أعالم الظنالآ لمحهيي ) ّٕ)
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الطططجيظين قمططت ليحيططى ثططغ سططعيج القصططانن يعتطططج عمططى قططػل فصططخ ثظططا  وي ططػن 
 (فّٔ؟ فقالن ال  فقمتن أكان ذلظ مظه س،ية؟ قالن  عع)مػصػال

 السطاا  الضصخاد العخ  عظجه  فصخ ثغ خميفةقمتن القخيظة هي تصخيح 
في استعطال التحجيث في العظعظةف ودليمه قػل اثغ الطجيظي ليحيىن أكطان ذلطظ 

 ف  قالن  عع مظه س،ية؟
 مثال آخخ

الحسطغ لطع يسطط  مطغ اثطغ  قال اثغ أثي  اتعن سطعت أثي ر ططه هللا يقطػل
 (فّٕعناس وقػله خصيظا اثغ عناس يعظي خص  أهل النصخة)

وقطططال اثطططغ الططططجيظين روى الحسطططغ ثطططغ أثطططي الحسطططغ أن سطططخاقة  طططجثهع فطططي 
روايطة عمطي ثططغ زيطج ثططغ جطجعان وهططػ إسطظاد يظيططػ عظطه القمطط  أن ي طػن الحسططغ 

 (فّٖسط  مغ سخاقة إال أن ي ػن معظى  جثهع  جث الظاس فهحا أشنه)
قمتن القخيظة هظا هطي تصطخيح الحسطغ  السططاا مطغ سطخاقة  وهطح التصطخيح 
كطططا قططال اثططغ الطططجيظي يظيططػ عظططه القمطط   وي ططػن مططغ  ططا  الط،ططاز  وهططحا غيططخ 

 ف(ّٗعظج أئطة الظقج)معتج  ه 

                                                        

 ف  (ّّّٕٕ٘/ّٔ( فتح الطغيث  لمس اوي ) ّٔ)
 (ف ّّٖٗ/ّٔ( الطخاسيل  الثغ أثي  اتع ) ّٕ)
 ( فّّٗ٘/ّٔ( العمل  الثغ الطجيظي ) ّٖ)
 (فّّٜٗ( مسالظ الكشى عغ االتصال واال قصاا في الخواية  فاتح ثػ زيج )صط ّٗ)
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 السطمب الخابع: إذا تداوت القخائن
إذا تعطططططجدت القطططططخائغ فطططططي تطططططخجيح أ طططططج الخوايطططططات عمطططططى األخطططططخى  وضهطططططخ 

ها  فحيظئح يظنغي الخجػا إلى الظطخ في كطالم الحفطاو  واسطت خاج التعارض ثيظ
أسنا  التخجيح   م  التظنه إلى أ ه قج تقطجم قخيظطة عمطى أخطخى ألسطنا ٍّ تطهطخ 

 مغ كل  جيثٍّ  عيظهف
ومطططغ األم،مطططة عمطططى اخطططتال  الحفطططاو فطططي التطططخجيح  سطططي  االخطططتال  فطططي تقطططجيع 

ة عططغ  ططجيث رواه ال،ططػري عطططغ سططتلت أثططي وأ ططا زرعططط»القططخائغ قططػل اثططغ أثططي  طططاتعن 
 الدبيخ اثغ عجي عغ أثي رزيغ عغ زر ثغ  يير عغ أثطي ثطغ كعط  عطغ الظيطي 

 في الطعػذتيغف

و صهن عغ زر قالن ستلت أثي ثغ كع   قمتن يا أ طا الطظطحر  إن أخطاك 
قيطل »؟ فقطال لطين اثغ مسعػد يقػلن كحا وكحا؟ فقال أثين ستلت رسػل هللا 

فوفطي روايطة  ططاد ثطغ   قطػل كططا قطال رسطػل هللا  قطالن فطظحغ« ف لطي  فقمطت
سطططططمطة ن قمطططططت ألثطططططي ثطططططغ كعططططط ن إن اثطططططغ مسطططططعػد ال ي تططططط  الطعطططططػذتيغ فطططططي 

أخيخ ططي أن جيخيططل  قططال لططهن قططل أعططػذ مصططحفه؟ فقططالن أشططهج أن رسططػل هللا 
ثططخ  الفمططب  فقمتهططا  فقططالن قططل أعططػذ ثططخ  الظططاس  فقمتهططا  فططظحغ  قططػل مططا قططال 

 (فّٔف )الظيي 
ثططػ زرعططةن ورواه عظنسططة ثططغ سططعيج قاضططي الططخي عططغ عطططخو ثططغ أثططي قططال أ

ف قطال أثطػ قيذ عغ الدبيخ ثغ عطجي عطغ أثطي رزيطغ عطغ  حيفطة عطغ الظيطي 
زرعةن  جيث عظنسة وعطخو أشنه عظجي إذا اتفطب عميطه الظفسطان  وهططا الطخواة 

                                                        

( ّّّٔٛٔ/ّٙ طا ن سطػرة الفمطب ) -كتطا  فضطائل القطخان -( أخخجطه الن طاري فطي صطحيحه ّٔ)
 (  فّّّّٜٙٚٗ جيث رقع )
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عغ الدبيطخ  وأخطا  أن ي طػن اشطتنه عمطى ال،طػري عاصطع عطغ زر  ولعمطه مطغ 
 الدبيخف
ال أثططين  ططجيث ال،طػري أصططح عططغ أُّثطيّّ  وهططػ أ فطهططع وأعمطى مططغ هططؤالآ قط

ثططجرجات والحططجيث  ططتُّثي أشططنه إذّْ كططان قططج رواه عاصططع عططغ زر عططغ أثططي عططغ 
 (فّٔ«)في الطعػذتيغ معظى وليذ لححيفة عغ الظيي  الظيي 

فاختمى أثػ  اتع  وأثػ زرعطة فطي قخيظطة التطخجيح  فاعتططج أثطػ زرعطة عمطى 
 ص   ثيظطا اعتطج أثػ  اتع عمى الحفظ والطتا عة القاصخةفالعجد واالختصا
أ طططه يظنغطططي فطططي التطططخجيح ثطططيغ الطططخواة ال،قطططات عظطططج تعطططجد القطططخائغ  وال الصطططة

الظطخُّ في تخاجطهع الستظناف قخائغ خاصة دقيقة تساعج عمى الح ع ثجقة  كطا 
لطططػ كطططان الطططخاوي معخوفطططاا  قصطططخ األسطططا يج  أو وقفهطططا  كططططا هطططػ مطططحه   عطططس 

                                                        

 صع سفيان ال،ػريف( مطغ رواه عغ عا ّٔ)
( عطططغ عيطططج الطططخ طغ ثطططغ مهطططجي  عطططغ ّّّّّٖٕٛٔٔ)  ّّّٖٔٔ/ّّٖ٘أخخجهطططا أ ططططج فطططي "الطسطططظج" )

 سفيان   هف
( عططغ سططفيان ال،ططػري  عططغ عاصططع  ّّّّٓٗٓٙ)ّّّٖٗٛ/ّٖوأخخجططه عيططج الططخزاق فططي "الطصططظى" )

  هف
(   ّّّٔٚٗ(   والطحطططاممي في"أماليطططه" )ّّّّّٕٕٛٔٔرقطططع ّّّٖٔٔ/ّّٖ٘وأخخجطططه اإلمطططام أ ططططج أيضطططا )

 وكي   عغ سفيان ال،ػري  عغ عاصع   ه كحلظف وتن  ال،ػريفكالهطا مغ شخيب 
فتخخجطططه عيطططج الطططخزاق فطططي الطػضططط  السطططاثب عطططغ معططططخ  واثطططغ أثطططي شطططينة فطططي "الطصطططظى" 

 ّّّّّٕ٘ٛٔٔو ّّّّّٕٔٛٔٔ)  ّّّٖٔٔ/ّّٖ٘( مطططغ شخيطططب زائطططجة ثطططغ قجامطططة  واإلمطططام أ ططططج )ّّّّّٖٜٖٔٓ)
( مطططغ شخيطططب أثطططي   طططخ ثطططغ عيطططاش  وشطططعنة  و ططططاد ثطططغ ّّّّّٕٛٛٔٔو ّّّّّٕٚٛٔٔو ّّّّّٕٙٛٔٔو
 مطة  وأثي عػا ة  واألعطر  جطيعهع عغ عاصع   هفس
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وقطططج كطططان مطططحهيهع أن يقصطططخوا »ى  وصطططخ ح  طططه أ ططططج ثطططغ  ظيطططل فقطططالن السطططم
 ف(ّٔ)« الحجيث ويػقفػه

 قخيشة مخالفة الخاوي لخأيهالسطمب الخامذ: 
مطططغ القطططخائغ التطططي اعتططططج عميهطططا الطحطططجثػن فطططي الكشطططى عطططغ عمطططة ضطططعى 
الحجيث هي رواية الخاوي رواية  وهحه الخاوية م الفطة لططا ذهط  إليطه مطغ اراآف 

حا الصجد قال اثغ رج  فطي شطخح عمطل التخمطحين قاعطجةن فطي تضطعيف وفي ه
 جيث الخاوي إذا روى ما ي طالى رأيطهف قطج ضطعى اإلمطام أ ططج وأك،طخ الحفطاو 

 أ اديث ك،يخة  ط،ل هحاف
في الطسطح عمطى ال فطيغ  ضطعفها  فطظهان أ اديث أثي هخيخة عغ الظيي 

الطسطح عمطى ال فطيغ فطال أ طج ومسمع وغيخ وا ج  وقال أ طج أثػ هخيطخة يظكطخ 
 ف(ّٕ)يصح له ويه رواية

ومظهان أ اديث اثغ عطخ في الطسح عمطى ال فطيغ أيضطا  أ كخهطا أ ططج    
وقالن اثغ عطخ أ كخ عمى سعج ثغ أثي وقاص  الطسطح عمطى ال فطيغ  فكيطف 

 ف(ّٖ)ويه رواية ي ػن عظجه عغ الظيي 
الصطالة أ طه قطال لمطستحاضطةن "دعطي  ومظهان  جيث عائشطة عطغ الظيطي 

أيام أقخائظ"ف قال أ طجن كل مغ روى هحا عطغ عائشطة فقطج أخصطت  ألن عائشطة 
 ف(ّٗ)تقػلن األقخاآ األشهار  ال الحيس"

                                                        

( ف ّّ٘٘/ّٔ( مغ كالم أ طج ثغ  ظيل فطي عمطل الحطجيث ومعخفطة الخجطال  لإلمطام أ ططج ) ّٔ)
 (ف ّّّٔٔٔ/ّٔقػاعج العمل وقخائغ التخجيح  لعادل الدرقي )

 (فّّّٛ٘ٔ/ّٔ( شخح عمل التخمحي  الثغ رج  الحظيمي ) ّٕ)
 ( فّّّٜ٘ٔ/ّٔيمي )( شخح عمل التخمحي  الثغ رج  الحظ ّٖ)
 (ف ّّّٛ٘ٔ/ّٔ( شخح عمل التخمحي  الثغ رج  الحظيمي ) ّٗ)
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ويؤكج عمى أهطيطة القطخائغ فطي هطحا النطا  وصطي الطجيغ دمحم عنطاس ويقطػلن 
م الفططة الططخاوي لخوايتططه تكططػن عمططة إذا دلططت قططخائغ تطهططخ أ ططه  سططي ولططع يتططحكخ 

ي ططططغ  طططططل الخوايططططة عمططططى محامططططل أخططططخى غيططططخ الطططططاهخ وهللا  روايتططططه  أو لططططع
 ف(ّٔ)أعمع

قمطططتن والقخيظطططة هظطططا تعتيطططخ مطططغ  طططا  مطططغ  طططجث و سطططيف ألن فطططي روايتِّطططه 
لمحطجيث الطحي ي طالى رأيطه  مطظطة ل صطت أتطى  طه  سطػاآ خالفطه غيطخه  أو ا فططخد 

  . ه

                                                        

( ّّٓٛ( عمع عمل الحجيث ودوره في  فظ السطظة الظيػيطة  وصطى هللا ثطغ دمحم عنطاس )ص ّٔ)
 ف
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 اخلامتة

 أهه النتائج:

 أهطية دور القخيظة في الكشى عغ العملف -ّٔ
 ول القخيظة مظدلة العمع الظطخي ال اليقيظيف د  -ّٕ
 دور القخيظة في تخجيح الػصل أو اإلرسالف -ّٖ
 دور القخيظة في تخجيح الػقى أو الخف ف -ّٗ
 دور القخيظة في اتصال اإلسظاد الطعظعغف -ّ٘
 أهطية القخيظة في تخجيح الخاوي الط تمى ويهف -ّٙ
 أهطية القخيظة في تطييد الطهطل مغ الخواةف -ّٚ
 أهطية القخيظة في التفخيب ثيغ الطتفب والطفتخق مغ الخواةف -ّٛ
 أهطية القخيظة في ثيان عمة م الفة الخاوي لخأيهف -ّٜ
 القخيظة ودورها في التفخيب ثيغ ألفاو التحطلف -ّّٓٔ
 التػقى عغ التخجيح إذا تساوت القخائغف -ّّٔٔ

 التوصيات:

  عطس ػي الظيط الحطجيث م،طال فطي الطت صصة الطؤسسات تظطع أن  -ّٔ
 التطي الحجي،يطة الطصطصمحات  عطس مظاقشطة فطي ال اصطة والظجوات الطؤتطخات

  . جهمه الطحجث يس  ال وما ومظاقشة تحخيخ إلى تحتاج
 ثطيغ الشطخيف الحطجيث ت صطز فطي الطفتػ طة المقطاآات  عطس عقطج  -ّٕ
 ال،خح في الطحجثيغ أقػال عمى ا كيػا الحيغ العمع شمنة وبيغ الشخعية الخمػز
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 مطا   الطسمطيغ عػام عمى وأ دلػها والطتخوكيغ  الضعفاآ الخواة  في لوالتعجي
 . الجيغ في الظاس وفتظة والشقاق الفخقة أوق 
 إذا والتشطجد اإل كار لتخك  الحجي،ية التػجيهية الخسائل  عس إصجار -ّٖ
مطع  هطحا زما ظطا فطي الطتفشطي اآلراآ ا تكطار وتطخك مضطصخ   الحطجيث أن عُّ

 .التخجيحات أ ج ضنا في معيغ معيار عمى الػقػ  عجم  سي 
 ال،امعطات فطي الظيطػي  الحطجيث قسطع فطي الطت صصطيغ  شط،  أن  -ّٗ

 مططا وغيخهطا  ط،طل هطحه الطػاضطي  يتعمطب مطا جطط   عمطى العططل األكاديطيطة
 عمطى ويقطخ  متخطحه يسطهل  حيطث وا طج م طان فطي والطظاقشطة التحخيطخ يحتطاج
 .شالنه
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 املصادر واملراجع

مطة   دمحم ثطغ أثطي   ططخ ثطغ أيطػ  ثطغ سطعج شططذ الططجيغ أ  طام أهطل الح (ّٔ
شطططاكخ ثطططغ تػفيطططب  -اثطططغ قطططيع ال،ػزيطططة   الطحقطططبن يػسطططى ثطططغ أ ططططج الن طططخي 

 – ّّّّٛٔٗٔالطططططجمام  الصنعطططططةن األولطططططى   –العطططططاروري  الظاشطططططخن رمطططططادى لمظشطططططخ 
 فّّّّٜٜٚٔ
ثيطخوت  -اإلثنات  القخائغ في الفقطه اإلسطالمي  إلثطخاليع ثطغ دمحم الفطائد (ّٕ

 ف مّّّّٖٜٛٔاإلسالميف الط ت   -
اإل سان في تقخي  صحيح اثغ  نان  لطحطج ثغ  نان ثغ أ ططج ثطغ  (ّٖ

يطططجَّ  التطيططططي  أثطططػ  طططاتع  الطططجارمي  النُّسطططتي  تختيططط ن   نطططان ثطططغ معطططاذ ثطططغ مَّعّْ
األميخ عالآ الجيغ عمي ثغ ثمنان الفارسي   ققه وخخج أ ادي،طه وعمطب عميطهن 

 ّّّّٛٓٗٔخوت  الصنعطةن األولطى  شعي  األر ؤوف  الظاشخن مؤسسة الخسطالة  ثيط
 مف ّّّّٜٛٛٔ -هط 

اإلكطال في رف  االرتيا  عغ الطؤتمى والط تمى في األسطاآ والكظطى  (ّٗ
واأل سططا   لسططعج الطمططظ  أثططػ  صططخ عمططي ثططغ لنططة هللا ثططغ جعفططخ ثططغ مططاكػال  

-هطططططّّّّٔٔٗٔليظططططان  الصنعططططةن األولططططى -ثيططططخوت-الظاشططططخن دار الكتطططط  العمطيططططة 
 مفّّّّٜٜٓٔ
الفقه   لعيطج الطمطظ ثطغ عيطج هللا ثطغ يػسطى ثطغ دمحم  اليخهان في أصػل (ّ٘

ال،طػيظي  أثطػ الطعطالي  ركطغ الطجيغ  الطمقط   إمطام الحطخميغ  الطحقطبن صطالح 
ليظططان  الصنعططةن  –ثططغ دمحم ثططغ عػيضططة  الظاشططخن دار الكتطط  العمطيططة ثيططخوت 

 مف ّّّّٜٜٚٔ -هط  ّّّّٛٔٗٔاألولى 
ثططغ يػسططى ثططغ دمحم  اليخهططان فططي أصططػل الفقططه  لعيططج الطمططظ ثططغ عيططج هللا (ّٙ

ال،طػيظي  أثطػ الطعطالي  ركطغ الطجيغ  الطمقط   إمطام الحطخميغ  الطحقطبن صطالح 
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ليظططان  الصنعططةن  –ثططغ دمحم ثططغ عػيضططة  الظاشططخن دار الكتطط  العمطيططة ثيططخوت 
 مف ّّّّٜٜٚٔ -هط  ّّّّٛٔٗٔالصنعة األولى 

التاريخ الكييخ  دمحم ثغ إسططاعيل ثطغ إثطخاليع ثطغ الطغيطخة الن طاري  أثطػ  (ّٚ
الططجكغ  شنطط  تحططت  –ج هللا  الصنعططةن دائططخة الطعططار  الع،طا يططة   يططجر ا ططاد عيطط

 مخاقنةن دمحم عيج الطعيج خان( ف
ال،طططام  الطسطططظج الصطططحيح الط تصطططخ مطططغ أمطططػر رسطططػل هللا صطططمى هللا  (ّٛ

عميططه وسططمع وسططظظه وأيامططه   دمحم ثططغ إسطططاعيل أثططػ عيططجهللا الن ططاري ال،عفططي   
اصططخ  دار شططػق الظ،ططاة   الصنعططةن األولططى  تحقيططبن دمحم زهيططخ ثططغ  اصططخ الظ

 هطفّّّّٕٕٗٔ
السططظغ األثططيغ والطططػرد األمعططغ فططي الطحاكطططة ثططيغ اإلمططاميغ فططي السططظج  (ّٜ

الطعطططظعغ  لطحططططج ثطططغ عططططخ ثطططغ دمحم  أثطططػ عيطططج هللا  محططط  الطططجيغ اثطططغ رشطططيج 
الفهخي السيتي  الطحقبن صطالح ثطغ سطالع الطصطخاتي  الظاشطخن م تنطة الغخبطاآ 

 هطفّّّّٚٔٗٔجيظة الطظػرة  الصنعةن األولى  الط -األثخية 
السظغ الصغخى ) الط،تيى (   أ طج ثغ شعي  الظسطائي   تحقيطب ن  (ّّٓٔ

 مط    الصنعطة ال،ا يطة  –عيج الفتاح اثػ غجة   م ت  الطصيػعطات اإلسطالمية 
 م فّّّّٜٙٛٔهط   ّّّّٙٓٗٔ  

السططظغ الكيططخى  أثططػ   ططخ أ طططج ثططغ الحسططيغ الييهقططي  الصنعططة األولططى  (ّّٔٔ
 هط  مصنعة م،مذ دائخة الطعار  الظطامية  الهظجفّّّّٖٗٗٔ
الصحيح  اإلمام مسمع  تحقيب دمحم فطؤاد عيطجالناقي  القطاهخة  الصنعطة  (ّّٕٔ
 مفّّّّٜٗ٘ٔهط ط ّّّّٖٗٚٔاألولى  
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الضططعفاآ الكييططخ  ألثططي جعفططخ دمحم ثططغ عطططخو ثططغ مػسططى ثططغ  طططاد  (ّّٖٔ
لط تنطططة العقيمطططي الط طططي  الطحقطططبن عيطططج الطعصطططي أمطططيغ قمع،طططي  الظاشطططخن دار ا

 مفّّّّٜٗٛٔ -هط ّّّّٗٓٗٔثيخوت  الصنعةن األولى   –العمطية 
الصخق الح طية في السياسة الشخعية  الثطغ قطيع ال،ػزيطة فف تحقيطبن  (ّّٗٔ

 .مّّّّٕٕٓٓف القاهخةن دار الحجيثف ّٔسيج عطخانف ف
العمل الثغ أثي  اتع  ألثي دمحم عيطج الطخ طغ ثطغ دمحم ثطغ إدريطذ ثطغ  (ّّ٘ٔ

لخازي اثطغ أثطي  طاتع  تحقيطبن فخيطب مطغ النطا ،يغ الطظحر التطيطي  الحظطمي  ا
 إشططططططططططخا  وعظايططططططططططة د/ سططططططططططعج ثططططططططططغ عيططططططططططج هللا الحطيططططططططططج   الظاشططططططططططخن مصططططططططططا   

 مف ّّّّٕٙٓٓ -هط  ّّّّٕٚٗٔالحطيضي الصنعةن األولى  
 .الفقه اإلسالمي وأدلته  لػلنة الد يمي  دمشبن دار القمع (ّّٙٔ
الحطجيثف ألثطي ألفية العخاقطي الطسططاة ثططن التنصطخة والتطحكخة فطي عمطػم  (ّّٚٔ

الفضل زيطغ الطجيغ عيطج الطخ يع ثطغ الحسطيغ ثطغ عيطج الطخ طغ ثطغ أثطي   طخ ثطغ 
إثخاليع العخاقي  قجم لهطا وراجعهطان فضطيمة الشطيخ الطجكتػر عيطج الكطخيع ثطغ عيطج 
هللا ثططططغ عيططططج الططططخ طغ ال ضططططيخ  تحقيططططب ودراسططططةن العخبططططي الططططجائد الفخيططططاشي  

الططمكططططة العخبيططططة  -الخيططططاض  الظاشططططخن م تنططططة دار الطظهططططاج لمظشططططخ والتػزيطططط  
 هطف ّّّّٕٛٗٔالسعػدية  الصنعةن ال،ا ية  

 -القصعيططططة مططططغ األدلططططة األربعططططة  لطحطططططج دميططططي دكططططػريف الطحقططططبن  (ّّٛٔ
الظاشططخن عطططادة النحططث العمطططي  ال،امعططة اإلسططالمية  الطجيظططة الطظططػرة  الططمكططة 

 هطفّّّّٕٓٗٔالعخبية السعػدية  الصنعةن األولى  
خواية  ألثي   خ أ طج ثغ عمي ثغ ثاثت ثغ أ ططج الكفاية في عمع ال (ّّٜٔ

ثغ مهجي ال صي  النغطجادي  الطحقطبن أثطػ عيطجهللا السطػرقي   إثطخاليع  ططجي 
 الطجيظة الطظػرةف -الطج ي  الظاشخن الط تنة العمطية 
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الكميات مع،ع في الطصصمحات والفخوق المغػية  أليطػ  ثطغ مػسطى  (ّّٕٓ
دمحم  -اآ الحظفطي  الطحقطبن عطج ان درويطر الحسيظي القخيطي الكفػي  أثػ النقط
 ثيخوتف –الطصخي  الظاشخن مؤسسة الخسالة 

الط،ططخو يغ مططغ الطحططجثيغ والضططعفاآ والطتططخوكيغ  لطحطططج ثططغ  نططان  (ّّٕٔ
يجَّ  التطيطي  أثػ  اتع  الجارمي  النُّسطتي    ثغ أ طج ثغ  نان ثغ معاذ ثغ مَّعّْ

 مط   الصنعطةن األولططى   –ي الطحقطبن محططػد إثطخاليع زايطج  الظاشطخن دار الطػع
 هطفّّّّٜٖٙٔ
الط تمى فيهع  ألثي  فز عطخ ثغ أ طج ثغ ع،طان ثطغ أ ططج ثطغ  (ّّٕٕ

دمحم ثطططغ أيطططػ  ثطططغ أزداذ النغطططجادي الطعطططخو  ثطططط اثطططغ شطططاهيغ  الطحقطططبن عيطططج 
الططخ يع ثططغ دمحم ثططغ أ طططج القشططقخي  الظاشططخن م تنططة الخشططج  الخيططاض  الططمكططة 

 مفّّّّٜٜٜٔهط / ّّّّٕٓٗٔلى  العخبية السعػدية  الصنعةن األو 
الطقظ  في عمػم الحجيث  الثغ الطمقغ سطخاج الطجيغ أثطػ  فطز عططخ  (ّّٖٕ

ثططغ عمططي ثططغ أ طططج الشططافعي الطصططخي  الطحقططبن عيططج هللا ثططغ يػسططى ال،ططجي   
 هطفّّّّٖٔٗٔالسعػدية  الصنعةن األولى   –الظاشخن دار فػاز لمظشخ 

ية  الطحقبن الطظار الطظيف في الصحيح والضعيف  الثغ قيع ال،ػز  (ّّٕٗ
عيططج الفتططاح أثططػ غططجة  الظاشططخن م تنططة الطصيػعططات اإلسططالمية   مطط   الصنعططةن 

 مفّّّّٜٓٚٔهط/ّّّّٜٖٓٔاألولى  
هِّ الّْطُّقَّارَّنِّ   عيج الكخيع ثطغ عمطي ثطغ دمحم  (ّّٕ٘ ػلِّ الفِّقّْ مّْعِّ أُّصُّ ح  ُّ في عِّ الّْطُّهَّ

 -هطططط  ّّّّٕٓٗٔالخيطططاض  الصنعطططة األولطططىن  –الظطمطططة  دار الظشطططخن م تنطططة الخشطططج 
 مف ّّّّٜٜٜٔ
الظكت عمى كتا  اثغ الصالح  ألثي الفضل أ طج ثغ عمي ثغ دمحم  (ّّٕٙ

ثططغ أ طططج ثططغ  ،ططخ العسططقال ي   الطحقططبن ربيطط  ثططغ هططادي عطيططخ الطططجخمي  
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الظاشططخن عطططادة النحططث العمطططي  ال،امعططة اإلسططالمية  الطجيظططة الطظططػرة  الططمكططة 
 مفّّّّٜٗٛٔهط/ّّّّٗٓٗٔالعخبية السعػدية  الصنعةن األولى  

يخ أثطي زرعطة الجمشطقي  لعيطج الطخ طغ ثطغ عططخو ثطغ عيطج هللا ثطغ تار  (ّّٕٚ
صفػان الظصخي الطشهػر  تثي زرعة الجمشقي الطمقط   شطيخ الشطنا   روايطةن 
أثي الطيطػن ثغ راشج  دراسة وتحقيطبن شط خ هللا  عططة هللا القػجطا ي فالظاشطخن 

 دمشبف –م،ط  المغة العخبية 
ثطي  عطيع أ ططج ثطغ عيطج هللا ثطغ تاريخ أصيهان = أخنار أصيهان  أل (ّّٕٛ

أ طططج ثططغ إسططحاق ثططغ مػسططى ثططغ مهططخان األصططيها ي  الطحقططبن سططيج كسططخوي 
-هططط ّّّّٓٔٗٔثيططخوت  الصنعططةن األولططى   – سططغ  الظاشططخن دار الكتطط  العمطيططة 

 مفّّّّٜٜٓٔ
تحقيب الطخاد في أن الظهي يقتضي الفساد   لصالح الجيغ أثػ سعيج  (ّّٜٕ

قي العالئطططي  الطحقطططبن دف إثطططخاليع دمحم خميطططل ثطططغ كي مطططجي ثطططغ عيطططج هللا الجمشططط
 الكػيتف –السمفيتي  الظاشخن دار الكت  ال،قاوية 

تجري  الخاوي في شخح تقخيط  الظطػاوي   لعيطج الطخ طغ ثطغ أثطي   طخ   (ّّٖٓ
جطططالل الطططجيغ السطططيػشي   ققطططهن أثطططػ قتينطططة  ططططخ دمحم الفاريطططاثي  الظاشطططخن دار 

 شينةف
طططار  لطحططططج ثطططغ إسططططاعيل ثطططغ تػضططيح األفكطططار لطعطططا ي تظكطططيح األ  (ّّٖٔ

صططالح ثططغ دمحم الحسططظي  الكحال ططي ثططع الصططظعا ي  أثططػ إثططخاليع  عططد الططجيغ  
الطعططخو  كتسططالفه  ططاألميخ   الطحقططبن أثططػ عيططج الططخ طغ صططالح ثططغ دمحم ثططغ 

ليظطططططان  الصنعطططططةن األولطططططى  -عػيضطططططة  الظاشطططططخن دار الكتططططط  العمطيطططططة  ثيطططططخوت
 مفّّّّٜٜٚٔهط/ّّّّٚٔٗٔ
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ام الطخاسطيل  صطالح الطجيغ أثطػ سطعيج خميطل جام  التحصيل في أ   (ّّٕٖ
ثطططغ كي مططططجي ثطططغ عيططططج هللا الجمشططططقي العالئطططي  الطحقططططبن  ططططجي عيططططج الط،يططططج 

 –هطططططط  ّّّّٚٓٗٔثيطططططخوت  الصنعطططططةن ال،ا يطططططة   –السطططططمفي  الظاشطططططخن عطططططالع الكتططططط  
 مفّّّّٜٙٛٔ
دستػر العمطاآ = جام  العمػم فطي اصطصال ات الفظطػن  مطادةن  طا   (ّّٖٖ

القاضي عيطج الظيطي ثطغ عيطج الخسطػل األ ططج  كطخي    القا  م  الخاآ الطهطمة 
 -عططخ  عناراتططه الفارسططيةن  سططغ هططا ي فحططز  الظاشططخن دار الكتطط  العمطيططة 

 مفّّّّٕٓٓٓ -هط ّّّّٕٔٗٔليظان / ثيخوت  الصنعةن األولى  
سظغ اثغ ماجة   دمحم ثغ يديج ثغ ماجة القدويظي   تحقيبن األلنطا ي  (ّّٖٗ

هطط ّّّّٚٔٗٔشطخ والتػزيط    فن األولطى   ومشهػر  سغ   م تنطة الطعطار  لمظ –
 م ف ّّّّٜٜٙٔ  

  شطيخ ثطغ إسطحاق ثغ األشعث ثغ سميطان داود أثػ داود  أثي سظغ (ّّٖ٘
طتا ي  األزدي عططخو ثطغ شطجاد ثطغ سّْ ِّ،  عيطج الطجيغ محيطي دمحم :تحقيطب السِّّّ

 .ثيخوت – صيجا العصخية  الط تنة الحطيج 
رة ثطغ عيسطى ثطغ دمحم التخمطحي  سطظغ (ّّٖٙ طػّْ  الضطحاك  ثطغ مػسطى ثطغ سَّ
 الناقي عيج فؤاد  ودمحم شاكخ دمحم أ طج :وتعميب تحقيب   عيسى أثػ التخمحي 

 ومصنعطة م تنة شخكة   الشخيف األزهخ في الطجرس عػض عصػة وإثخاليع  
 .م 1975 - هط 1395 ال،ا ية  :الصنعة مصخ  – الحميي الناثي مصصفى
طج ثغ مهجي ثغ سظغ الجار قصظي  أثػ الحسغ عمي ثغ عطخ ثغ أ  (ّّٖٚ

مسطططعػد ثطططغ الظعططططان ثطططغ ديظطططار النغطططجادي الطططجار قصظطططي    ققطططه وضطططنا  صطططه 
وعمططب عميططهن شططعي  االر ططؤوف   سططغ عيططج الطططظعع شططميي  عيططج المصيططف  ططخز 

 ّّّّٕٗٗٔليظططان  شنعططةن األولططى   –هللا  أ طططج ثخهططػم  مؤسسططة الخسططالة  ثيططخوت 
 م ف ّّّّٕٗٓٓ -هط 
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عيطططج هللا دمحم ثطططغ أ ططططج ثطططغ  سطططيخ أعطططالم الظطططنالآ  لشططططذ الطططجيغ أثطططػ (ّّٖٛ
-هطّّّّٕٚٗٔالقاهخة  الصنعةن  -ع،طان ثغ قَّايّْطاز الحهيي  الظاشخن دار الحجيث

 مفّّّّٕٙٓٓ
شططخح )التنصططخة والتططحكخة = ألفيططة العخاقططي(ف ألثططي الفضططل زيططغ الططجيغ  (ّّٜٖ

عيططج الططخ يع ثططغ الحسططيغ ثططغ عيططج الططخ طغ ثططغ أثططي   ططخ ثططغ إثططخاليع العخاقططي  
مططططاهخ ياسططططيغ فحططططل  الظاشططططخن دار الكتطططط   -طططططيع الطحقططططبن عيططططج المصيططططف اله

 مف ّّّّٕٕٓٓ -هط  ّّّّٖٕٗٔليظان  الصنعةن األولى   –العمطية  ثيخوت 
شخح عمل التخمحي  لديغ الجيغ عيج الخ طغ ثطغ أ ططج ثطغ رجط  ثطغ  (ّّٓٗ

ططالمي  النغططجادي  ثططع الجمشططقي  الحظيمططي  الطحقططبن الططجكتػر هطططام  الحسططغ  السَّ
األردن  الصنعطططططةن  –الدرقططططاآ  -نططططة الطظطططططار عيططططج الطططططخ يع سططططعيج  الظاشطططططخن م ت

 مفّّّّٜٚٛٔ -هط ّّّّٚٓٗٔاألولى  
عمطع عمطل الحطجيث ودوره فطي  فططظ السطظة الظيػيطة  وصطى هللا ثططغ دمحم  (ّّٔٗ

عنططططاس  الظاشططططخن م،ططططط  الطمططططظ فهططططج لصناعططططة الطصططططحى الشططططخيف  الطجيظططططة 
 الطظػرةف
فططتح النططاري شططخح صططحيح الن ططاري  أل طططج ثططغ عمططي ثططغ  ،ططخ أثططػ  (ّّٕٗ
هطططف رقططع ّّّّٜٖٚٔثيططخوت   -العسططقال ي الشططافعي  الظاشططخن دار الطعخفططة  الفضططل

كتنططه وأثػا ططه وأ ادي،ططهن دمحم فططؤاد عيططج النططاقي  قططام  إخخاجططه وصططححه وأشططخ  
عمططى شنعططهن محطط  الططجيغ ال صيطط   عميططه تعميقططات العالمططةن عيططج العديططد ثططغ 

 عيج هللا ثغ  ازف
الشططخيف ال،خجططا ي   كتططا  التعخيفططات  لعمططي ثططغ دمحم ثططغ عمططي الططديغ (ّّٖٗ

الطحقطبن ضطنصه وصططححه جطاعطة مطغ العمطططاآ  إشطخا  الظاشطخ  الظاشططخن دار 
 مفّّّّٖٜٛٔ-هط ّّّّٖٓٗٔليظان  الصنعةن األولى –الكت  العمطية ثيخوت 
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لسان العخ   دمحم ثغ م خم ثغ عمطى  أثطػ الفضطل  جططال الطجيغ اثطغ  (ّّٗٗ
يططططططخوت  ث –مظطططططططػر األ صططططططاري الخويفعططططططى اإلفخيقططططططى  الظاشططططططخن دار صططططططادر 

 هطف ّّّّٗٔٗٔ -الصنعةن ال،ال،ة 
م تار الصحاح  لديغ الطجيغ أثطػ عيطج هللا دمحم ثطغ أثطي   طخ ثطغ عيطج  (ّّ٘ٗ

القادر الحظفي الخازي  الطحقطبن يػسطى الشطيخ دمحم  الظاشطخن الط تنطة العصطخية 
هطططططططط / ّّّّٕٓٗٔصططططططيجا  الصنعطططططططةن ال امسططططططة   –الططططططجار الظطػذجيططططططة  ثيطططططططخوت  -

 مفّّّّٜٜٜٔ
طقارن  لعيطج الظاصطخ أثطي النصطل فف عططان ن دار مسائل في الفقه ال (ّّٙٗ

 مفّّّّٜٜٚٔالظفائذف  
مسظج أ طج   أثػ عيج هللا أ ططج ثطغ  ظيطل  تحقيطبن أ ططج ثطغ شطاكخ  (ّّٚٗ

هططط القططاهخةف تحقيططبن شططعي  األر ططاؤوف وإخػا ططهف الصنعططة ّّّّٖٖٔٔالصنعططة األولططى 
 هط مؤسسة الخسالة ف ّّّّٚٔٗٔاألولى 
أل طططططج ثططططغ فططططارس ثططططغ زكخيططططاآ مع،ططططع مقططططاييذ المغططططةف مططططادةن قططططخن   (ّّٛٗ

القدويظططي الطططخازي  أثطططػ الحسططيغ   الطحقطططبن عيطططج السططالم دمحم هطططارون  الظاشطططخن 
 مفّّّّٜٜٚٔ -هط ّّّّٜٜٖٔدار الفكخ  عام الظشخن 

معخفة أ ػاا عمػم الحجيث  ويُّعخ   طقجمة اثغ الصالح  لع،طان ثغ  (ّّٜٗ
 ططػر عيططج الططخ طغ  أثططػعطخو  تقططي الططجيغ الطعططخو   ططاثغ الصططالح  الطحقططبن 

ثيطخوت  سطظة  –سػريا  دار الفكخ الطعاصطخ  -الجيغ عتخ  الظاشخن دار الفكخ
 مفّّّّٜٙٛٔ -هط ّّّّٙٓٗٔالظشخن 
مططغ كططالم أ طططج ثططغ  ظيططل فططي عمططل الحططجيث ومعخفططة الخجططال  ألثططي  (ّّٓ٘

عيج هللا أ طج ثغ دمحم ثغ  ظيل ثغ هالل ثغ أسج الشطينا ي  الطحقطبن صطنحي 
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الخيططططاض  الصنعططططةن األولططططى   –طعططططار  اليططططجري السططططامخائي  الظاشططططخن م تنططططة ال
 ( فّّٚٚ/ّٔهطفف عمل اثغ أثي  اتع  )ّّّّٜٓٗٔ
مػقى اإلماميغ الن اري ومسمع مغ اشتخاف المكيا والسطاا في السظج  (ّّٔ٘

الطعططظعغ ثططيغ الطتعاصططخيغ   خالططج ثططغ مظصططػر ثططغ عيططج هللا الططجريذ  الظاشططخن 
 م تنة الخشج  الخياض  شخكة الخياض لمظشخ والتػزي ف

دان االعتططجال فططي  قططج الخجططال  لشطططذ الططجيغ أثططػ عيططج هللا دمحم ثططغ ميطط (ّّٕ٘
أ طج ثغ ع،طان ثغ قَّايّْططاز الطحهيي  تحقيطبن عمطي دمحم الن،طاوي  الظاشطخن دار 

 -هطططط  ّّّّٕٖٛٔليظطططان  الصنعطططةن األولطططى   –الطعخفطططة لمصناعطططة والظشطططخ  ثيطططخوت 
 م( ف ّّّّٖٜٙٔ
ثطخ  ألثطي  دهة الظطخ في تػضطيح   نطة الفكطخ فطي مصطصمح أهطل األ (ّّٖ٘

الفضل أ ططج ثطغ عمطي ثطغ دمحم ثطغ أ ططج ثطغ  ،طخ العسطقال ي  الطحقطبن عيطج 
هللا ثغ ضيف هللا الخ يمي  الظاشخن مصنعة سفيخ  الخيطاض  الصنعطةن األولطى  

 هطفّّّّٕٕٗٔ
 ص  الخاية أل اديث الهجاية م   اشيته  غية األلطعي في ت خيص  (ّّٗ٘

غ يػسى ثغ دمحم الديمعي  قجم لمكتا ن الديمعي   ل،طال الجيغ أثػ دمحم عيج هللا ث
دمحم يػسى اليَّظُّػري  صححه ووض  الحاشيةن عيج العديد الجيػبظجي الفظ،ا ي  
إلى كتا  الحص  ثع أكطمها دمحم يػسى الكاممفػري  الطحقبن دمحم عػامة  

ليظان/ دار القيمة لم،قافة -ثيخوت  -الظاشخن مؤسسة الخيان لمصناعة والظشخ 
 فمّّّّٜٜٚٔهط/ّّّّٛٔٗٔالسعػدية  الصنعةن األولى   –ججة  -اإلسالمية


