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دراسٌة تطبيقّية في جامع  ومروياته المعّلة يحيى بن َيمان الِعجلي
 .الترمذي

 أحمد عبدهللا عيد المخيال
،لتفشمم ة ةلوتفدستتممإلسلتيتممجايةل اإلا ةلتف  ة ل،لكليةللوتفحديثلقسممالتفسيسمم  لل

ل.تف  ة ل

 al-mekhyal@hotmail.comتفب ةدلتيف س وني:ل

 :ملخــصال
لادلسوتللتفحديثلتفعدّ ةد،ليو د لادل مممممممممم   لل يدوسلا ضمممممممممم للتفوحثلن رلستوا
 ممممم   ل امممممحإلسلتف سهلتفسمممممسة،لو  ليح يل دليعإلولتف الي،لوتف اممممم رل فيل
س يلستجحلفيلنممإلفمم لادلااع لل ق ترلتفد  ممإلا،لواستتمممممممممممممممةلا وةممإل مم لفيلجممإلا لل

لتفس اذي.

 يهدف البحث إلى األمور اآلتية:
لفيلنإل - ِرليح يل دليعإلولادلخجرلتتممممممممممممس  ت لكسهلتف ق فلعليلنداالستجحا

لتفا حلوتفس ديللوإععإلرلض ت طلتفا حلوتفس ديل.
تفدظ لفيلنديثليح يل دليعإلولتف اليلفيلاممممممممممممممحيحلاسمممممممممممممملا،لو   ةا لل -

لواستتس ،لوبيإلولوج ل خ تجلاسلٌالفحديّ .
ةلفيلجممإلا لتفس اممذي،لو   ةا ممإللل - تفدظ لفيل نممإلايممثليح يل دليعممإلولتفع لمم 

ي  للواستتمس إللفع  فةلا ل قفلتفس اذيلاد ،لو لل ضم  ي ل  ل ن إلل ل وثّ  لفيل ّ 
لو ل صلل فيلتف دحلفيلنإلف .
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كسهلتفس تجالتألامممممممممملي ة،لوبيإلول ق تف الفيللفي ق ترلتفد  إلاللوةسممممممممممس   لتفوحثل
اسجس ممإللو  ل ل ممإل،لوسوتيممإلسل نممإلايممثليح يل دليعممإلولتف اليلو ندممإل لتف لعممإل ل

لااعلل ق ترلتفد   إلالفي للة إلسول  د إل،لولّا ليلل،عل  إللادلاصممإلاس إللتألامملي ة دسسو
لتف جاممممةلتفسيل وسممممسيإلالادلااع للتألق ترلعليلضمممم  لق تعدلتفا حليّالل ذك و

لل.وتفس دي

لادلتفعدّ ةدلادللللادوةو دل ذتلتفع ضم لل   عي ةلفيلك ن ليوحثلعدلنإلِرلستوا
تف وتية،لو  ليح يل دليعإلولتفِ اليلادلتف وتللتفذيدلسوىلف التياإل لاسمممممممممممملالل

لفيلاحيح .

 وتوّصل الباحث إلى نتائج من أبرزها:
يح يل دليعإلولتف اليلاممممممدوٌطليو رًلكّ ُ ت،لوةويسمممممم  لتفا حلفيلضممممممور لللل-

ةل ذتلخو فف،لوقدل غ   لفيلآخ لنيإل  . ل أنإلايثلادلا وةإل  ،لوفيسل حا 

 اد هلتفو إلسيل خ تجلنديثليح يل دليعإلولفيلاممممممممممممممحيح ،لوف دلتياإل لللل-
اسممممممممممملال خ جلف لفيلامممممممممممحيح لنديُّإللوتنُدتلادلكسإلسلتف  دلوتفِ قإلط،لا  وُنإللل

ل َ ْبدَلل دلتليعإلولو  لّ ٌةلّبٌ .
ل خ جلتيامإل لتفس امذيلفيح لل- يل دليعمإلولتممممممممممممممو مةل نمإلايمثلفيلجمإلا م ،ل وعمل 

ل.خعسةلاد إل

دلنديثليح يل دليعإلولفغ  هل- لتفس اذيليوحس  ل.تفذيلظ  لفيل و 

ل.يح يل دليعإلو،لا وةإلسلا ل ة،لجإلا لتفس اذي  :الكلمات الّدالة

  



 

 

87 

 كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثونحولية 

Yahya bin Yaman al-Ajli and his ma'ale narrations 

are applied in the Mosque of Al-Termadi. 

Ahmed Abdullah Eid Al-Makhyal 

Department of Interpretation and Hadith, Faculty of Sharia 

and Islamic Studies at Kuwait University, Kuwait. 

Email: al-mekhyal@hotmail.com 

Abstract : 

The subject of the research revolves around Rao, one of the 

many modern novelists, one of the elders of the six book 

owners, Yahya bin Yaman al-Ajli, reaching rajeh's opinion 

in his case from the sum of the statements of critics, and 

studying his narrations in the Mosque of Al-Termadi . 

The research aims at the following : 

-  To stand on the rule of Rajeh in the case of Yahya Bin 

Yaman by extrapolating the books of the wound and 

modifying and implementing the controls of the wound 

and modification . 

- Consider the hadith of Yahya bin Yaman al-Ajli in Sahih 

Muslim, his graduation and study, and a statement of the 

face of the directing of a Muslim to his hadith. 

- Consider the conversations of Yahya bin Yaman al-

Maala in the Mosque of Al-Termadi, graduate and study 

them to see the position of the termant, whether they 

weaken him or do not affect his documentation and do not 

reach the mug in his case. 

The research settles the statements of critics in the original 

translation books, the statement of their statements in their 

degree and explanation, and the novels of the hadiths of 

Yahya bin Yaman al-Ajli and the judgments of the scholars 
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on them from their original sources, and then compares 

them, and examines the whole statements of critics in it 

and then mentions the summary that is used in the sum of 

statements in light of the rules of wound and modification. 

This topic is important in looking for the case of a narrator 

of many of the novel, Yahya ibn Yaman al-Ajli, one of the 

storytellers narrated by Imam Muslim in his trueness. 

The researcher reached the most prominent results: 

- Yahya bin Yaman al-Ajli Saduk makes a lot of mistakes, 

and explains the wound in his control with conversations 

from his narrations, not under the pretext of if he is a snob, 

and has changed at the end of his life. 

- Bukhari avoided directing the hadith of Yahya bin 

Yaman in his true, but Imam Muslim recently directed him 

in his true hadith one of the book of Ashed and Raqqaq, 

coupled with Abdo bin Suleiman, a trust that has been 

proven. 

- Imam Al-Termadi to Yahya bin Yaman produced seven 

hadiths at his university, five of which were raised. 

- Which showed me that the term "al-Termadi" improves 

the talk of Yahya Bin Yaman to others. 

Keywords: Yahya Ben Yaman, Marwaat Maala, Al-

Termadi Mosque. 
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 باسم هللا الرحمن الرحيم 

 المقدمـــــة:
تفحعدلهلللسسلتف إلفع د،لوتفصمجللوتفسمج لعليل  م فلتألنبيإل لوتفع تمل دلنب دإللل

لاحعدلوآف لواحو ل جع  د،لوب د:
له ة،لو خب لللفممّو  إلسلكممإلفمم  دلأ،لو ا ل سبليغمم ل فيلتفدمم   ن رلتف سممإلسلعليلاحعمم 

للللنيظ لتمممممممممموحإلن ل ن   لللف إلرتفسبديللوتفسح ةفلاد  تمممممممممموحإلن لو  إلفي:لِْ ن إللَنْحدو
ْفَدإللتفذِ ْكَ لَوِإن إللَف ولَفَحإلِفظو َو﴾ل)تمممم سللتفحا  تف سإلسللو ا هل بيإلولاإللفي(،ل9ل:َن  

َوَ ْنَ ْفَدإللِ َفْيَكلتفذِ ْكَ لِفسوَب ِ َدلِفلد إلِسللو  إلفي:لْللادل ندإل لو شممم ة إلسلف إلرلتممموحإلن 
وَو﴾ل)ت سللتفدحل ْالَيَسَي   و َرلِ َفْ ِ ْالَوَفَ ل  و ل(.44ل:َاإللنو ِ 

تممممد س ،لف إلولاثة ُدتل  إللوا صمممم ُاإللفيل بليغ إللفلد إلسلللل و ذتلتفبيإلولاد لأ،ل 
لَعِدلتْفَ  َل إللَيْدِر و لَوْنٌيليو َني﴾للقمإلرلتمممممممممممممموحمإلنم لو  مإلفي:لَْوامَ ىل*لِ ْول وَ لِ   

ل(.4ل-ل3ل:)ت سللتفداا

وتف نيللل،قمإلرلت دلن  :لففمأخب ل  مإلفيلكعمإللقمدادمإلل ولكج لنبيم لألكلم لوني
لج جلخ تف  آولفصممممممممممممممحل ذفكل ولكجا لألكل لللفلذك لوتفذك لاحي ظل دص 

احي ظل حيظلهلع لوجللاضمممع ولفدإلل ن ل ليضمممي لاد ل مممي ل ذلاإللنيظلل
هل  إلفيلف  ل إلفي  دل لتممممممممب لل فيل وليضممممممممي لاد ل ممممممممي لف  لاد  رل ف دإللل

ل.(1)كل ف

دم ةلنيظ مإللهل ا  التف لعمإل لن م إلالتنّإلسلتفا مإل ذللتفذيدلخصمممممممممممممم الهلل وتفسمممممممممممممم 
،لفد دوتل(2)ضمممممممممممم لة،لوسعق ال ذهلتفع  فة،لفيلكللا  لوعاإلوع وجلل  ذهلتفي

 
 (.98/ل1تيندإل لفيل ا رلتألندإل ل  دلن  ل)لل(1)
 (.2/ل1تفا حلوتفس ديلل  دل  يلنإل ال)لل(2)
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وتللو ادل وتلسلتألتإلن دلوا   وتلتف  جإلرلوندع تلعليلتألنإلايث؛لفسسو  تل ن ترلتف  
 إل،لواإللفالي لع تلنإلف ل  ق ي تلفي ،لوف النُاإلل ل  ل عد فس التفسيليسمممممممممممسح  لإل ند

ل عّإلف إل.فيلذفكلا إلي  لاقي ٌةل   ب لتنخ ةدل وليأ  تل
إلالف  الق ٌرلل لفلد ممم  وتللتفمممذيدلفاليسممممممممممممممس    يح يل دلَيعمممإلوللللجمممإلا ٌلوكمممإلولادلتف  

ط،لوللل؛لفإلخسلي تلفيلنإلف ،تفِ الي لواس تمممممم  لواضمممممم  فا  خ جلف لقدللاإلل  دلا ّ  ا
ل وليد ول حّيل  د تو:لفاإلليأ يللفيلامممممحيح لعليللاسممممملاٌل يح يل دلل؛لف  ي و

لف.قي ةلفيلجإلا لتفس اذيَيعإلولتفِ اليلوا وةإل  لتفع ل ةلاستتٌةل ربي

ة البحـث: ةل ممذتلتفوحممثلفيللللأهميـّ لادلل  عدل  عيمم  ك نمم ليوحممثلعدلنممإلِرلستوا
تفممذيدلسوىلف اللللو  ليح يل دليعممإلولتفِ اليلادلتف وتللتفعدّ ةدلادلتف وتيممة،لل

لتياإل لاسلالفيلاحيح .

 مشكلة البحث، وتساؤالته:
تف الي،لو  لادلتفعدّ ةدلل دوسلاشمممممممممدلةلتفوحثلن رلتف تويليح يل دليعإلولل

لعليلذفكل فيلسوتيةلتفحديث،لوادلاس دايل اممحإلسلتمم يإلولتفّ سيلكعإللنص 
هلي   سل دل مم وة،لوقدلّو  ل  التفد إلا،لو خ جلف لاسمملالفيلاممحيح  ،لوعد 

 نإلايثلللتممو ةوقدل خ جلف لتفس اذيلللل،(1)ت دلادا ة لادلسجإلرلاممحيحلاسمملا
لوندالعل  إل،لوجإل ل ذتلتفوحثلفيا هلعليلتفسسإلؤ سلتن ية:

اإللخجامممممممممممممةلنإلرليح يل دليعإلولعليلضممممممممممممم  ل ق ترلتفد  إلالوق تعدلتفا حلل -
 وتفس ديل؟

لاإللوج ل خ تجلتياإل لاسلالفيح يل دليعإلولفيلاحيح ؟ -

 

ل(.1861سقالل353/ل2سجإلرلاحيحلاسلال)لل(1)
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   لادلغ  ه؟ لتفع لةلادل نإلايّ  للتف رألفيل -

 يح يل دليعإلولقبللتفسغ   لوب ده؟ادلتف وتللتفذيدلسووتلعدل -

لاإللا قفلتفس اذيلادلنديثليح يل دليعإلولتف الي؟ -

ل:لأهداف البحث

لل ا س،لادل   ع إل: لي دفل ذتلتفوحثل فيلعد 
لفيلنإلِرليح يل دليعإلولادلخجرلتتممس  ت لكسهل.ل1 تف ق فلعليلنداالستجحا

لتفا حلوتفس ديللوإععإلرلض ت طلتفا حلوتفس ديل.
ولتف اليلفيلاممممممحيحلاسمممممملا،لواستتممممممس ،للنديثليح يل دليعإلتفدظ لفيل.ل2
ل تجلاسلٌالفحديّ .بيإلولوج ل خول
.لتفدظ لفيل نمإلايمثليح يل دليعمإلولتفع لم ةلفيلجمإلا لتفس امذي،لو   ةا مإللل3

ي  لل واستتمس إللفع  فةلا قفلتفس اذيلاد ،لو لل ضم  ي ل  ل ن إلل ل وثّ  لفيل ّ 
لو ل صلل فيلتف دحلفيلنإلف .ل

 حدود البحث:

ادلخجرلاد للتممممممسسالاستتممممممةلنإلرليح يل دليعإلولتف اليلوبيإلولا قفلتفد  إلال
لعليم لادلامإللولارمإلف مةلل إللادلن مثللقيم و كسمهلتفا حلوتفس مديمللاوول حمديمد،لو ام 
اممحيحلاسمملا،لفيللسوتيس لعليللفّنيلتقسصمم للسوتيس لفيلاممحيحلاسمملااستتممةل

لو   ةا إللادلتفعصإلاسلتفحديّي ة.
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وبمإلفدسممممممممممممممومةلألنمإلايمثليح يل دليعمإلولتف اليلفيلجمإلا لتفس امذيلوتفسيل لغم لل
تفس اذيلاد إللفيلو   ةا إللوبيإلولا قفلللل؛لتممممممسسالاستتممممممس إل(1) نإلايثلللتممممممو ة
للجإلا  .

 منهج البحث: 

د مممة لفيل مممذتلتفوحمممثل ظ مممإلسلتفصمممممممممممممم  تفحمممديّيمممةلفيل   ةالسوتيمممإلسلللتفس اممم و
تألنإلايث،لواستتممممممممةل ن ترلسوت  إل،لّالتفحدالعل  ا،لو  دإلورلاستتممممممممةل نإلايثل

للو ل ممإللاب دممإُللاسجس ممإللادلتف ب رللةا  ل يح يل دليعممإلولفيلجممإلا لتفس اممذي،لول
لتف ا.

ل:،لو يّجثلوتإلئللعليفيل ذهلتفدستتةللوقدلت سول
لل1 لقع و  ق ترلتفد  إلالادلكسهلتفس تجالتألامملي ة،لللل سسو  .لاد الت تممس  ت :لن ثو

ليح يل دليعمإلولتف اليللوسوتيمإلسل نمإلايمثل،للو  ل ل مإلوبيمإلول ق تف الفيلاسجس مإللل
لو ندإل لتف لعإل لعل  إللادلاصإلاس إللتألالي ة.

فألنمممإلايمممثللل،لو  ل مممللتف لعمممإل  مممذهلتألق تر ق  ل سحل مممللل.لاد التفسحل مممل:لل2
 تف تسال.

ل تممممممممممممس  قل ق ترلتفد  إلالفيلاد التفع إلسنة.ل3 ،لو قإلسوليح يل دليعإلو:لن ثو
تف جاممممممممممممةلتفسيل وسممممممممممممسيإلالادلللل ذك ولااعلل ق ترلتفد   إلالفي لّاللللو اسسول،لل  د إل

لااع للتألق ترلعليلض  لق تعدلتفا حلوتفس ديل.
وتللوبإلفدسممممموةلف فّنيلل،للفيل نإلايثليح يل دليعإلولفيلجإلا لتفس اذيلدستتمممممةلتف  

ل. ذك ل ق ترلتفد  إلال

 

إلسلع  تالا  وفل)لل(1)  (.761/ل6كعإللفيلف  سلاح  لجإلا لتفس اذيلا.ل ش 
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إللل اد ال    ممهلتألنممإلايممث:ل وسال نممإلايممثليح يل دليعممإلولعليل    ب ممإللفيلو امم 
 جإلا لتفس اذي.

 الدراسات السابقة:

لعل  إل:  ادلتفدستتإلسلتفعس ل ةلفيلا ض للتفوحثلتفسيلوقي و
تف وتللتفعس لالف  الفيلامحيحلاسملا،لتفوإلنث:لتملرإلولتمددلتف دإليلة،لستمإلفةل -

ممممممممممممملوقدلذك لهل1401تفحديثلتفش ةف،للللكليةللتيتجاية،تفعإلجسس  ،لتفاإلا ةل
إل،لو)43ف  مممإلل) إللفيلتفعلح لفلس تجا؛لتعسعمممدلفيلجع لتف وتلل11(لستوةمممُ (لستوةمممُ

،لوفاليددلادل  د إلللعليلتفيصممممممممممممممللتفمذيلع مدهلتفحمإلكالفيلكسمإلسلتفعمدخمللف ط
 يح يل دليعإلولتف الي.

تف إلالل)ادلن فلسوتللاممممممممممممحيحلاسمممممممممممملالتفذيدلذك  الت دلعديلفيلكسإل  لل -
تفوإلنّة/لت إلالجع لللللع قلون د،تفيإل (،لللعدلتتع لعبدهل فيلن فتف  دلا

لليح يل دليعإلوللْسلذك للل .2018لجإلا ةلتف  ا ك،لل،ستمممممممإلفةلاكس ستهللل   لفإلسس،
لفيليح يل دليعمإلو،لل98فيلتف تويلسقال) ّمةلس يلت دلعمدي  (،لوقمدلذك سلتفومإلن

 لفيلاممممممحيحلاسمممممملا،للنديّلوخ جْ ل،للادلوج ةلنظ  إلللوب دْ لخجاممممممةلنإلف 
 . وج ل خ تجلاسلالفحديّلو ب  دلادلغ  لاسلا،لوفال   ج 

اسَسليح يل دلتفيعمممإلولتف اليل ولادلاسسلللادْل مممذفمممكلفمممّنيلفال جمممدللب مممدللول
وهل تممممممممأرل ولي عقديللللفيلستممممممممإلفةلعلعيةلو ل حثلادشمممممممم س،للسوتيس لتفع ل ة،

لتيخجصلفيلتف  رلوتف عل.

لخطة البحث:
و سممممممممممممممإلؤ  م ،للللا مدامة:ل سدمإلورلامإللذك  م لادل  عيم ةلتفوحمث،لواشممممممممممممممدلمةلتفوحمثل

لعليلتفدح لتن ي:للخرةلتفوحث،،لّا لو  دتف ،لوندواه،لواد التفوحثل
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يم ة،ليح يل دليعمإلولتف اليتفس  ةفل تألور:للوحمثلتفع وفي للل.وبيمإلولا  بسم لتفد مد 
لل:ارلوإلو

ة،لوبيممممإلولا  بسمممم لليح يل دليعممممإلولتف اليلل  جعممممةللتألور:للللتفعرلممممهل تفس  ة يمممم 
ي ة. لتفد د 
تفّإلني:لسوتيةليح يل دلَيعإلولتف اليلفيلامممممممممممممحيحلاسممممممممممممملال   ةُاإلللللتفعرلهل
لواستتُة.
إلللللتفعوحمثل ّمإلني:لا وةمإلسليح يل دليعمإلولتف اليلفيلجمإلا لتفس امذي،ل   ةامُ تف
لواستتُة.

لتف إل عة،لوف  إلل  النسإلئالتفوحث.
وتللتفعس جع د،لوف  سلّا لف  سلفألنممإلايممثل حسمممممممممممممممهلتأل  تف،لل وف  سلفل  

لفعحس ةإلسلتفوحث.
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يحيى بن يمان العجلي وروايته في صــــــحي. مســــــلم. و يه    األول: المبحث
 :مطلبان

ة، و يــان مرتبتــه  ترجمــة  األول:    المطلــ  يحيى بن يمــان العجلي التعريّيــّ
 النقّدّية.

وتفممدلاتوالل،لل(1)تف اليلتف  في،لادل نيسمممممممممممممم ا،لَ  و لعك ةممإللل  ليح يل دليعممإلو
هفتفحمإلفظ،لل إلو:لفَذتكلَست مِ يم إلولَوذك ليح يل دليعمَ ََ قمإلرللل(2)قمإلرلَ  و ل د ل دل

وق  لتف  آولعليلنع ل،لوكإلولادلقإلرلتفذ بي:لف،  (3)ت دلنا :لفي ديلفعومإلا  ف
 .(4)فتف لعإل لتف إلال د

تم يإلولتفّ سي،للادلتفعحدّ د،لو كّ لعدلللعدُاتتمع ليح يل دليعإلولل شـيوخه:
ْ َيإلول سب ةلآ فلنديثلِفيلتفسيسمممممم  ف قإلرلَيْحَ يلْ دلَيعإلو:لف نيظلَعدلتممممممو
،لل(ل5)

لّجّ وللوقإلرل ْ َيإلوو لَوَةْحَ يلْ دليعإلولَعدلتممممممممممممو َاِ يِ  ا:لفَكإلَولِعْدَدلتأَل ممممممممممممْ    لَاتوو
 .(7)،لوتع لادل   ثل دل تحإلطلتف عي(6) فيإلف

لعد ا:وادلجعلةلادلسوىل

 
ل(.6953سلل55/ل32(،لو  ذيهلتف عإلرل)391/ل6تفرو إلسلتف ب ىل)لل(1)
 (.183/ل16(،ل إلسةخل غدتال)1616سل262 لتفّ إلسل)صل إلسةخل تعإللل(2)
ل(.306/ل11  ذيهلتفس ذيهل)لل(3)
 (.1004/ل4 إلسةخلتيتج ل)لل(4)
 (.183/ل16 إلسةخل غدتال)لل(5)
(،لل151/ل9(.لتنظ :ل مإلسةخل غمدتال)202  مإللاتوال)صللللتممممممممممممممثت سل  يلعب مدلتنج يللللل(6)

ل(.6/368نليةلتألوفيإل ل)
 (.3142سل313/ل8تفسإلسةخلتف ب  لفلو إلسيل)لل(7)
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لا،لوإتمممممعإلع للْ دلَ  يلخإلفدلِ ْ َ تِهيالْ دلي ةدلتف  عي،لو تمممممإلاةلْ دلَعْةدلْ دل تممممم
ف عي،لوتأَلَغ لتف قإل مممممميل)ط(،لونع لل دلنب هلل،لو  مممممم ثلْ دل تممممممحإلطلت) خ(

فضو ي،لل،لو  يلتدإلولَتِ  دلْ دلتدإلولتفش وإلني،لوَتِ  دلْ دلتف ف دلتتف ةإلسل)ط(
َلْيعإلولتألعع ل)ط(وتمممممممم يإلولتفّ سيل) خلالسلط(،ل ،لوعإلئذلْ دلنسمممممممم  ،للوتممممممممو

ِلتأل مممممما ي،لوعّعإلولْ دلتألتمممممم ا،لوعوَع لْ دلاوَحع دلْ دلعةدلتف وَع ي،ل وعوَب دلَّللا 
دل)سلط(،لوتفعد إلرلت دلخلييةل)سلط(،لللواحعدل د عاجو،لوَاْ َع ل دلست مممممممِ

ل.(1)،لو  ي ليعإلولتف اليو شإل لْ دلع ولل) (

ادل  مممللتف  فمممة،لوقمممد ل غمممدتا،لللجعمممإلعمممةٌلللَيعمممإلوَسوىلَعْدليح يل دلل  تالميــذ :
وندثلِ َ إل،لفَ وىلَعْد ولادل  ل إل:لاوَحع دلْ دلَيسمممممممممميلتْ دلتفرو إلل،لوَةْحَ يلْ دلل

 .(2)َاِ  د،لوتفحسدلْ دلع فة
قإلرل   لنإل ا:لفسوىلعد :لاحعدل دلتممممم  دل دلتألامممممب إلني،لواحعدل دلعبدلل

ل.(3)و   ل د لوعّعإلولت دإلل  يل  وةفل،هل دلنع  ،لو نعدل دلندبل
َ تِهيالْ دللَ ْنَعدلْ دل تممممممممدلتفوالي،لوإتممممممممحإلطلْ دلِ  ْلللوادلجعلةلتفذيدلسووتلعد :

،لوبشممممم لل ل د ل تمممممعإلع لل دلنيصلتأل ليل)ط(،لو  نب هلْ دلتفشممممم  دل)س(
َعإلِع للتفعاإلفديل)س(تفحإلفي،لوتفح وت د لاتوالْ دليح يلْ دلل،للسمممممممممممممدلْ دلِ تمممممممممممممْ

يع بين الجرا   ت لل،يعإلو ِعيد ،لوســـــّيان بين ْو ِ بين ســـــَ ْن ِعيد َعبد  وأبو ســـــَ
ــج لْ دلتف ضممممممممإلحلْ دلاوَحع دلْ دلتممممممممإلفالتفعيل جل،لوَعبدله ت  األشـــ ،لوَعبدلَّللا 

دلللتفلثفثي،لوعبممدلتف نعدلْ دلعوَب ممدل ِلتفحلبي،لو   ل د لَعبممْ تف نعدلْ دلعيممإلوللَّللا 
،لوعقوةلْ دلاد  لتفضممممممممبيللتفصمممممممم في،لوعوَب دلْ دل تمممممممموإل لْ دلاوحَل ي  لتْف وَ  ممممممممِ ع دا

 
 (.56/ل32  ذيهلتف عإلرل)لل(1)
 (.183/ل16 إلسةخل غدتال)لل(2)
 (.830سلل199/ل9تفا حلوتفس ديلل  دل  يلنإل ال)لل(3)
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تفعمممممدتئدي،لل ْ دلنيصل تفرمممممإلئي،لوعليل ْ دللتف  في،لوعليل دلن سل وَعْع ول
دلتفدمإلقمدل) ( ِعـيد  ت ،للاوَحعم  ــَ دلْ دلَ  يلخلفل،لواحوقتيـبة بين ســـــــ عمدلْ دلَ ْنعمَ

واحعدلْ دلتفصممممممموإلحلتفا ج تئيلللل،د لاوَحع دل دلخجالتفوإل ليل)ط(،لو   ل )ا(
ــوا  ومح،لْ دلَعبدلهلْ دلععإلسلتفع امممممممملياحعدل،لو)ط( رو الســـ مد بين َعمي

ــا  ،لو ْري  م َحمند بين العالء  ت ، وَأب  البلخي  ت  م َحمند بين يزيد  وَأب و هشــ
،لل،لوةح يلْ دل تمممممممممممعإلع للتف تتمممممممممممريل)ا(،لو إلسوولْ دلنإل االرفاعي  ت   

 .(1) الي،لوة ةدلْ دلخإلفدلْ دلا  هلتفوةح يلْ دلا تيلتفبل يل)س(

لَوََّعإلِن َدلَوِاإلَئةالِفيلِخَجَفِةلســــــنة وفاته:   َدَةلِ سمممممممممْ ا لتمممممممممَ فِ َيلِ إلْف و َفِةلِفيلَسَجها  و و
ووَل عإلن دلوائة(2)َ إلسو وولْ دلنإل ا:لاإلسلتدةلّعإلولّو  .(3)،لوقإلرلَ إلسو

ف يلتمممممدةلّجثلواإلئس د.لكذتل وقإلرلتفذ بي:ل ف يللف و و س خ ل  ضممممم الفغلط.ل لل و و
.لوإنعإللتفذيل  فيلتمممممدةلّجثلواإلئس دلوفدهلاتواللقبلل تفسسممممم  دلواإلئةلكعإللا  

ل.(4) دليح يف

  

 
 (.56/ل32  ذيهلتف عإلرل)لل(1)
ل(.16293سل255/ل9(،لوتفّ إلسل  دلنوإلول)391/ل6تفرو إلسلتف ب ىل)لل(2)
(،لوتممممممممممم  ل عج لتفدبج ل59/لل32(،لوتنظ :ل  ذيهلتف عإلرل)183/لل16 إلسةخل غدتال)لل(3)

 (.7679سلل598 ذيهل)صل(،ل   ةهلتفس1004/ل4(،لو إلسةخلتيتج ل)356/ل8)
(.لوقدلتمد لتفذ بيلعدل إلسةخلوفإل  لفيلتف إل مف،لو ا إللت دل227/لل5 إلسةخلتيتمج ل)لل(4)

نا لف مدلذك هلفيلتفرو مةلتفسمإلتمممممممممممممم مةلعدمدهلتفمذيدلكمإلنم لوفمإل  ال  مدلتفعمإلئس د،لسغال نم ل
لذك هلوفإل  لفيلتفس ذيهلقبللتفعإلئس د.
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 مرتبة يحيى بن يمان النقدّية.
 يإلو  ل ق ترلن إلالتفحديثلفيلتفحدالعليليح يل دليعإلو،لو تمم ا إللاب  ُدإللفيل

لوتفس ديل.خسإلا إللخجاةلنإلفةلاع إلليس ج حلعدديل دإلُ لعليلق تعدلتفا حل

قإلرلوكي لْ دلتفا تح:لفاإللَكإلَول ندلادل امحإل دإلل نيظلفلحديثلادلَيْحَ يلْ دلل
ي،لفجل علال إلف  فةلل َيعإلو،لَكإلَوليحيظولِفيلتفعالسلخعسلاإلئةلنديث،لّوا لَنسممممِ

ل.(1) نُدتل نيظلادلاتوالت د ف

ْ َيإلو،لّوا لن سهلِفيلتفب  ،لوكإلولَيْح َل يلْ دلَيعإلولَي  دللوقإلر:لفكود إللن د إللِعْدَدلتو
ْ َيإلو،لّوا ليذ هل فيلتفب  لفيحللع دللل خيُرإل،لي دي:لي دلِ ِ لتفحديثلَعددلتمممممممممممو

لنديُّإل،لوف دلعددهل  ليطلوقإلرلا ل:لفأي  ل.(2)يو ل طفل،وةدسهو

إل:ل(4):لفضمممعيفلتفحديثفا لُل،لوقإلرل(3)فقال يحيى بن معين: "ثقةٌ  ،لوقإلرل يضمممُ
إلَوليوضمممممممممممممم فلِفيلآخ لعع هلِفيلل ّم ففكمَ :لفَ ْسجو لَ وليد وللكمذفمكوقمإلرلل،لل(5)نمدي

وُقإل دو لل-ي ديلعدلتفّ سيللل–للَف يفل وَ لِفيلَنِديّ ل:-تف إلئللتفدتسايلل–للقل لل،امَ
ف ِ َأَنإلِايثليح يل دليَعإلوللللوقإلرلكذفك:لفلسوبَعإللعإلسضممم ول،ل(6)َفَ إلَرلَفْيَسلِ إلْفَ ِ ي 

ْ ئإللللل،َفَعإللَخإلففلِف َ إللتفد إلسلضمم ب لَعَلْي ِللل(7)َ َنإلِايثلتفد إلس َوقدلذك سلف كي ل ممَ
ْ َيإلولَفَ إلَرلَوِكي  ْ َيإلولتف ِذيلتمممممممممممممع َدإللَنحدلللل:ادلَنِديّ لَعدلتمممممممممممممو َفْيَسلَ َذتلتمممممممممممممو

ئمملليح يلعدلج ممدسل دَل(8)ِادممْ وف دلله،لف ممإلر:لفامإللسوىل نمدلعلعممَلج ْللل،لوتممممممممممممممو
 

ل(.183/ل16 إلسةخل غدتال)لل(1)
ل(.183/ل61تفعصدسلتفسإل  ل)لل(2)
 (.199/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  (3)
ل(.91/ 9الكامل في الضعفاء )  (4)
 (.183/ 16تاريخ بغداد )  (5)
ل(.62رواية الدارمي )ص   -تاريخ ابن معين   (6)
 تفع تال ليظلفتفد إلسفلي دي:لجعإلعةلتفّ إلس،لكعإلليو  فلذفكلادلا تج ةلكسهلتف لل.لل(7)
ل(.183/ 16(، تاريخ بغداد )1527ت 319/ 3رواية الدوري )  -تاريخ ابن معين   (8)
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فل ليح يل دليعإلوفل،لكأن لضممممممممممم  لتممممممممممم يإلولعدلج دسل دلج عهلتفسيعيل 
سل،لوقإلر:لففي(2)فيح يل دليعإلولفيسل ّب ل،لوقإلرلكذفك:ل(1)يح يل دليعإلو

قإلرلت دلتمممممممممممممم مد:لفَوَكإلَولَكِّ َ لل،لل(3)ف،لاممممممممممممممدوطلفيسل  ل ذتكلتف  ي لس  ل أ
ِ لِ َذتلخو ِفَفف ل ممممِ ِديممممِثلَكِّ َ لتْفَغَلِطلَ ليوْحَسا  قممممإلرلعليل دلتفعممممديدي:لل،لل(4)تْفحممممَ

قمإلرل نعمدل دلندبمل:لفيح يل دلل،لل(5)فلالفسغ   لنيظم ففاممممممممممممممدوط،لوكمإلولقمدل ول
إلرَل إللّا لقمممَ َأنممم  ولف دلَ ا  عمممَ إلَرلاللَذتلكمممَ إللقمممَ إلولواثامممللِ ذتلتْخسليمممَ إلَولللل:يعمممَ اوَثامممللكمممَ

:لا لُلوقممإلرلل،لل(7)وقممإلر:لفَفْيَسلَيْحَ يلْ دلَيعممإلولِ حاممةلِفيلتفحممديممثف،لل(6)يو رًف
قإلرلول،ل(8)فوكي ل ّب لادليح يل دليعإلو،ليح يليضممممممر سلفيل  النديّ ف

ي   سل دل ممممممممم وة:لفوةح يلْ دلَيعإلولَكإلَولامممممممممدوُقإللكّ َ لتفحديث،لوإن عإلل ن َ ل
ل.(9)خو ِفَفف احإل ودإللَعَلْيِ لكّ للتفغَلط،لوفيسل حاةل ذتل

ونييلت نسامإلجل م ل ذتلخو فف،لفيسلا دمإلهلت نسامإلجل م ل ذتلفاليو مإلفف؛لألنم لل
لادلَوإلسللت دلتممممممممم دلوة   سل دل ممممممممم وة امممممممممفلفيلكل ا  دّ للتفغلط،لو يللللوو

ل  سضيلض فلتف تويل عي اه،لوف لفالي إلفي لغ  ه.

 
ل(.422سلل375تثت سلت دلتفاد دل)ص:للل(1)
 (.681سلل437تفعصدسلتفسإل  ل)ص:للل(2)
ل(.183/ل16(،لو إلسةخل غدتال)68ل/1سوتيةلت دلاح عل)ل- إلسةخلت دلا  دلل(3)
ل(.391/ل6)لتفرو إلسلتف ب ىللل(4)
 (.183/ل16 إلسةخل غدتالسل شإلسل)لل(5)
ل(.48تف لللوا  فةلتف جإلرلألنعدلسوتيةلتفع وذيلوغ  هل)صللل(6)
ل(.183/ل16 إلسةخل غدتال)لل(7)
ل(.199/ل9تفا حلوتفس ديلل  دل  يلنإل ال)لل(8)
 (.183/ل16 إلسةخل غدتالسل شإلسل)لل(9)
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إلِئ لتفحمَل إلَولِّ مَةلجمَ ،لَوكمَ إلسلتفّ ْ سي  حمَ ِديمثلاس بمدتللوقمإلرلتف الي:لفادلكومإلسلَ اممممممممممممممْ
إلَولَفِ   تلل لَ نممم لفلال مممِ ِخ ِهلَفسغ  لنيظممم لَوكمممَ إللِ    وقمممُ دو ِديمممِثلاممممممممممممممممَ إلْفحمممَ وفمممإلل مممِ َاْ  و

احعدل دلعبدلهل دلنع  ليوضم فليح يلللل،لوقإلرل   لنإل ا:لفس ي ول(1)امب ستف
،لوقإلر:لفاضمممممر سلتفحديث،لفيلنديّ لل(2) دليعإلولوة  ر:لكأولنديّ لخيإلرف

وقإلرل   لعسعة:لفيح يل دلتفيعإلولفاليددلللل،(3) لتفصدطف  التفصد ة،لواحل ل
،ل(5)،لوقإلر:لفي الكّ  ُتف(4)فلل في لتفشممممي    ل ذس،لوف دلكإلوليولعدديلاعدليَل

َّْعإلول د وُقإللَِّ ةلَوَفِ دلِفيلنيظ لَ ْ ِليطفللَوَقإلَرلعو دو ،ل(6)  يل مممممممم وة:لفَكإلَولاممممممممَ
وقممإلرل   لاتوالوذوك لعدممدهلل،لل(7)ون ممللتفممذ بيلعدلتفو ممإلسيلق فمم :لففيمم لنظ ف

وقإلرلتفدسممممممإلئي:لفيح يل دلل،لل(8)يح يل دليعإلو:لفيو رًلِفيلتألنإلايثلوة لبو إلف
ف ل.(9)تْفَيَعإلولَفْيَسلِ إلْفَ ِ ي 

أفو وساهلت دلنوم إلولفيلل إللَ خرمَ وقمإلرلتف و  لي:لفَ ليوسَمإلَ  ولل،لل(10)تفّ مإلسلوقمإلر:لفسوبعمَ
ل،(11)َعَليلَنِديِِّ ف

 
ل(.2002سل360/ل2تفّ إلسلفل اليل)لل(1)
ل(.199/ل9تفا حلوتفس ديلل  دل  يلنإل ال)لل(2)
ل(.199/ل9تفا حلوتفس ديلل  دل  يلنإل ال)لل(3)
 (.442/ل2تفض يإل لأل يلعسعةلتف تعيل)لل(4)
 (.393/ل2تفعصدسلتفسإل  ل)لل(5)
ل(.1606سل262 إلسةخل تعإل لتفّ إلسل)صللل(6)
ل(.416/ل4ا  تولت عسدترل)لل(7)
 (.183/ل16 إلسةخل غدتال)لل(8)
ل(.ل91/لل9(،لوتف إلاللفيلتفض يإل ل)632سلل108تفض يإل لوتفعس وك ولفلدسإلئيل)صللل(9)
ل(.16293سل255/ل9تفّ إلسل  دلنوإلول)لل(10)
ل(.2065سل433/ل4تفض يإل لتف ب  لفل   ليل)لل(11)
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:لف و  دليعمإلو،لعدلتألعع لغ  ل مذتلوعمإلاس مإللغ  لاحي ظمةللقمإلرلت دلعمدي 
وت دللو  دليعممإلولعدلتفّ سيلغ  لاممإللذك سلوعممإلاممةلاممإللي وةمم لغ  لاحي ظ،لل

ل.(1)يعإلولفيلنيس ل ليس عدلتف ذسل  ل ن لي رًلوةشسو لعلي ف
،لوقمإلرلتف ل لي:لفّ مة،ل  ل نم لكّ  لل(2)فيلنيظم ل ممممممممممممممي فوقمإلرلتفمدتسقردي:لف

ل.(3)يسي  تلعلي فتف رأ،لفال

ّو لِاْدلَقِبْ ِلل ،لتفَ إلِ دو،لتفعوْ ِ  و..لَنِدْي إلِاطو قإلرلتفذ بي:لفلتِيَاإل و،لتفَحإلِفظو،لتفصمممممممممممممم 
ِدف دووطل،لوقإلر:لف(5)،لوقإلر:لفاممممممممممممدوطلفلالفسممممممممممممإل لنيظ ف(4)تفَحسممممممممممممَ اممممممممممممَ
ل.(7)وقإلر:لفاإلفحلتفحديثف،ل(6)َاْش و سف

ل.(8)كّ  تلوقدل غ   فلادوطلعإل دلي ري لقإلرلت دلنا :لف

 خالصة حال يحيى بن يمان:
للللادلخجرلامإلل  مد  لادل ق ترلتفد م إلالفيلنمإلرليح يل دلَيعمإلو تف اليليظ  ل و 

كج لتفحإلفظلت دلنا ل   ف :لفامممممممممدوٌطلعإل ٌدلي رًلكّ ُ ت،لوقدل غ   ف،ليو ب  لل
فا حلفيلضمور ل أنإلايثلادللعدلااع لل كّ ل ق ترلتفد  إلالفي ،لا ل يسم  لت

ةلل،للا وةإل   لللل، عي اهلوف لفالي إلففو  لفيسل حا  وق رلتفذ بيلتفسمممممممممممممإل  ل أو 
 

ل(.91/ل9تف إلاللفيلتفض يإل لتف جإلرل)لل(1)
 (.618)حللتفغسإلني   ةالتألنإلايثلتفض إلفلادلتددلتفدتسقردي،للل(2)
ل(.394/ل12 كعإلرل  ذيهلتف عإلرل)لل(3)
 (.356/ل8ت  ل عج لتفدبج ل)لل(4)
ل.(379/ل2تف إل فل)لل(5)
ل.(209/ل1(،لو ذك للتفحي إلظل)746ل/2تفعغديلفيلتفض يإل ل)لل(6)
 (.551ّ  ل)صلادل  لالفي لو  لا لل(7)
ل(.7679سلل598   ةهلتفس ذيهل)صللل(8)
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 لتألق ترلتفسيل  سضمممممميل ضممممممعيي لادللنديّ لادلقب للتفحسممممممد،لا إلفٌفلألكّ
و ا إلل ّ   لتف اليلف لفلال جدلادلوتف  ل  لت دلا  دلفيل ندلللج ةلضممممور ،

 ق تف ل أن  لّ ٌة،ل ول ل أسل  ،لو ذتل ليو إلسقلق رلتألكّ ةدلا ل أي دل يس  لل
رلنيمممإل ممم  ي ممم لفيل و  دل ّ  لتف اليلق ممم  ،لوفاليحمممدالتفا حل مممإلألنمممإلايمممث،لكعمممإلل و 

ل.(1)عد ،لوبإلفسإلفيلفاليعددل ع   لا وةإل  لتفع ب فةل و التف وتلل

جع لفيلوامممممي ل  دلتفّ  ةلوكّ للتف رألتفذيلي سضممممميللو اإللق رلتف ل ليلفّن  ل
لض فلضور لكعإللقإلرلتفاع  س.

  

 

 (.67سلل436تنظ :لتف  تكهلتفد  تس،ل  دلتف ي إلرل)صللل(1)
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ا رواية يحيى بن يَ الثاني:  المطل  ــلم تخريج  ــحي. مســــ مان العجلي في صــــ
 ودراسة .

 صحي. مسلم:مان في نّص الحديث يحيى بن يَ 
لل لَيَعإلوا َلْيَعإلَولَقإلَر:لَوَةْحَ يلْ دو لتممو ََّدإللَعْبَدلولْ دو ََّدإللَعْعٌ ولتفد إلِقدو،لَند  قإلرلاسمملاو:لَند 

لل د إللآَرلاوَحع دا َةلَقإلَفْ :لِ ْولكو إلِ لْ ِدلعوْ َوَل،لَعْدلَ ِ يِ ،لَعْدلَعإلِئشممَ ََّدإللَعْدلِ شممَ أللَند 
لَ ْ ُ تلَاإلل لَوتْفَعإل ولَفَدْع وثو لتفس ْع و ،لِ ْول وَ لِ    لِ َدإلسا َنْسَسْ ِقدو

ل.(1)

 تخريج الحديث:
 خ ج لتفو إلسيلفيلاممممممممممممحيح ،لكسإلسلتف قإلطل إلسلكيفلكإلولَْي لتفدبيلألل

(،لادل  ة ليح يلتف رممإلو،لل24869(،لو نعممدلفيلاسممممممممممممممدممدهل)حلل6458)ح
لَ ْولنوْثَ يلِ إلفل َحْيِاف. ل دح ه،لوعتالفيلآخ هلفِ   

(،لوت دلاإلج لل2972 لاسممممممملالفيلامممممممحيح ،لكسإلسلتف   دلوتف قإلئ ل)حلو خ ج
ادل  ة لل(،لل4144)حلللأل إلسلاعيشمممممممةلآرلاحعدلفيلتمممممممدد ،ل   تسلتف   د،ل

 دلنوع  ل دح ه،لوت دل  يل مممممممممممممم ومةلفيلاصممممممممممممممديم ل)حللل  يل تممممممممممممممإلامةلوعبمده
ل(،لعدلت دلنوع  لوندهل دح ه.35889

و لل و لف طلتفشممممم  دي ،لكسإلسلتفاإلا ،ل إلسل كللتفشممممم  و خ ج لعبدتف ع تطلفيلاصممممم 
(،لعدلاْ ع ،ل20625(،لوكسمهلتفامإلا ،ل مإلسلع مدلتألنبيمإل ل)حلل19540)حلل

ل دح ه.ل(،1491 دح ه،لوعد ل خ ج لعبدل دلنوع دلفيلاسددهل)حل

قإلط،ل إلسلتف سلللللكعإللفيلتينسممإلو،للو خ ج لت دلنو إلولفيلاممحيح ، كسإلسلتف ِ 
ل دلاوسمم  ،لوفيلكسإلسلتفسإلسةخ،ل إلسلادلل729وتفس كلل)حل (،لادل  ة لعلي 

 
 (.2972كسإلسلتف  دلوتف قإلئ ل)حل-احيحلاسلالل(1)
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 حييى بن َيمان الِعجلي ومروياته املعّلة دراسٌة تطبيقّية يف جامع الرتمذي

(،لوب ةإلالالفيلآخ ه،لادل  ة لنع إلال دلتملعة،ل6361اميس لألو خوإلسهل)حل
ل دح ه.

فيلامممممممممممحيح ،لكسإلسلللل(،لوت دلنو إلو26717و خ ج ل نعدلفيلاسمممممممممممددهل)حل
إلو،لل6372تفسإلسةخ،ل إلسلامممممميس لألو خوإلسهل)حل (،لادل  ة ل شممممممإل ل دلنسمممممم 

ل دح ه،لوفيلعةإلالالفيلآخ هلفيل  دت لج  تن لألتفلبد.

(،لل2471و خ جمم لتفس اممذيلفيلجممإلا ممم ،ل   تسلامممممممممممممميمممةلتفقيمممإلاممة،ل ممإلٌسل)حلل
(،لادل  ة لل371وتفشمممممممعإلئللتفعحع دي ة،ل إلسلاإللجإل لفيلَي لتفدبيلأل)حل

ل دلتليعإلول عّل ،لوقإلر:لف ذتلنديٌثلاحيحف.لَعبدل
و خ ج لتفب   يلفيلتفسددلتف ب ى،لكسإلسلتفد  إلح،ل إلسلاإلل ا هلهلادلتخسيإلسلل

ل دلَيمإلق،ل دح ه،لوب ةمإلالالفيل13439تنخ للعليلتألوفيل)حلل (،لعدل نسا
إل الَوَغْ ِ ِه،لَعدْل ِحيِحلِاْدلَنِديِثلِ شمممممممممممممَ لعوْ َوَلف،لآخ ه،لوقإلر:لفَ ْخَ َجإلهولِفيلتفصممممممممممممم 

 يحيى القّطان، أبو أسـامة، وابن ن مير، ومعمر، وحّماد بن سـلمة،    ثمانيتهم
ليمان، وأن( بن  يا  ،  ان، عبدُ بن ســـ  عن هشـــا  بن وهشـــا  بن حســـّ

 عرُو عن أبيه، عن عائشة.

و خ ج لتفو إلسيلفيلامممحيح ،لكسإلسلتف وةلوفضمممل إل،ل إلسلتف وةلوفضمممل إلل)حل
قمإلط،ل مإلسل2567 كيفلكمإلولَي لتفدبيلألو  ل  الادلتفمدنيمإللللل(،لوكسمإلسلتف ِ 

قإلطل)حل6459)حل (،لوعبدلل2972(،لواسمممممملالفيلاممممممحيح ،لكسإلسلتف  دلوتف ِ 
(،لوت دلنو إلولفيلامممممممحيح ،لكسإلسلتفسإلسةخ،لل1510 دلنوع دلفيلاسمممممممددهل)حل

(،لوتفب   يلفيلتفسممممممممممممممددلتف ب ى،لكسمإلسل6348 مإلسلامممممممممممممميسم لألو خومإلسهل)حل
أبي حـاز  (،لكل  الادل  ة لل12061تف ومإلس،ل مإلسلتفسح ةالعليلتف ومةل)ح

، عن عائشةعن  ٍُ في آخر .يزيد بن رومان عن عرُو  ، بنحو ، بزياد



 

 

105 

 كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثونحولية 

(،لوادل  ة  لتفرب تنيلفيل25200(،لول)حل25058و نعدلفيلاسممممددهل)حلل
ل1589تفع االتألوتممطل)حل إلَولِ    (،لوقإلر:لفَفْالَيْ ِولَ َذتلتْفَحِديَثلَعْدلَ ِ يلَغسمم 

ف،ل  أبي حاز  عن عرُو عن عائشة، بنحو . من طريقَعِليٌّ

(،لوتفحإلكالفيلتفعسمممممممسدسك،لكسإلسلل1575و خ ج لتفريإلفسممممممميلفيلاسمممممممددهل)حل
ِحيحولل7172تأل  عة،لذك لاعيشممممممممةلتفدبيلأل)حل (،لوقإلر:لفلَ َذتلَنِديٌثلاممممممممَ
َدإلِالَوَفْاليوَ  ِ َجإلهوف،لكج عإللاد تمممممممممممممْ طريق محمد بن المنكدر عن عرُو عن   تْيِ

 عائشة، بنحو .

و خ ج لت دل  يل مممممم وةلفيلتفعصممممممدف،لكسإلسلتف  د،لاإللذوك لفيلع دلتألنبيإل لل
(،لوتفحإلكالفيلتفعسسدسك،لكسإلسلتأل  عة،لذك لاعيشةلتفدبيلألل35544)حلل
ِلاالَوَفْاليوَ  ِ َجإلهوف،لل7169)حل ْ ِ لاوسمممْ كالهما من  (،لوقإلر:لفلَ َذتلَنِديٌثلَعَليل مممَ

 طريق القاسم بن محّمد عن عائشة، بنحو .

(،لوت دلامإلجم لفيل26644(،لو)حلل26130 خ جم ل نعمدلفيلتفعسممممممممممممممدمدل)حللول
  (،لكج عإللاد4145تمممممممممممممدد ،ل   تسلتف  د،ل إلسلاعيشمممممممممممممةلآرلاحع دلأل)حل

ة   طريق أبي سـلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن عائشـة، بنحو  بزيادُ قةـّ
 في آخر .

(،لادل  ة ل  يلاممممممممإلفحلل6496و خ ج لتفرب تنيلفيلتفع االتألوتممممممممطل)حل
  ة ل،لعدلعإلئشة،ل عّل .عدل  يل 
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 دراسة  إسناد مسلٍم:
 و   ل دلتممممممممممممإل  س،ل   لعّعإلولتفوغدتاي،للللعع ول دلاحع دل دلَعْعٌ ولتفد إلِقدو: -

َلْيعإلو،لوةح يلْ دليعإلو،لوغ   عإل،لوسوىلعد لتفو إلسيلل سوىلعدلَعْبدللْ دلتمممممممممو
 .(1)واسلالو   لاتوا،لوغ   ا،لّ ٌةلنإلفظل

َلْيَعإلَو:لتف ِل - لتممممممو ج ي،ل   لاحعدلتف  في،لسوىلعدل شممممممإل لْ ِدلعوْ َوَل،لَعْبَدلولْ دو
،لوغ   عإل،لوسوىلعد ل تمحإلطل دلست  ة ،لوَعْع ولل ِ  دلتأَلْنصمإلِسي  وةح يل دلتمَ

لتفدإلقد،لوغ   عإل،لّ ةلّب ل  دلاوَحع دا
(2). 

:لادوٌطلعإل ٌدلي رًلكّ ُ ت،لوقدل غ   ،لوقدل  د  . - لَيَعإلوا  َوَةْحَ يلْ دو

إلِ لْ ِدلل - عوْ َوَل:لتْ دلتف ب  لْ دلتف  ت لتف   ممممممممممممي،لسوىلعدل  ي لع ولل دللِ شممممممممممممَ
َلْيعإلو،لو يح يلللتف ب  ،لو  يلتف ب  لتفعد ي،لوغ   عإل،لوسوىلعد لعبدلل دلتممممممممو

 .(3)ْ دليعإلو،لّ ٌةلفقي لسبعإللاف سل

َ ِ  ه:لع ولل دلتف ب  ل دلتف  ت ل دلخ ةلد،لتألتممممممممممممدي،ل   لعبدلهلتفعدني،ل -
،لوسوىلعد لت د ل شممممممإل للسوىلعدلخإلفس لعإلئشممممممةل  لتفعثاد د،لو  يل وَ ْة للل

،لّ ةلفقي لاش  س  .(4) دلع ول،لواحعدلْ دلاسلالْ دل  إلسلتف  ْ ِ ي 

 

(،ل   ةممهل4224سلل87/لل2(،لتف ممإل ممممممممممممممفل)4442سلللل213/لل22  ممذيممهلتف عممإلرل)للل(1)
ل(.5106سلل426تفس ذيهل)ص:ل

(،لو   ةهلل3526سللل677/لل1(،لتف إل مممممممممفل)3613سللل530/لل18  ذيهلتف عإلرل)للل(2)
 (.ل4297سلل523تفس ذيهل)صل

(،ل   ةهلل5972سللل337/ل2(،لتف إل ممممممممممممممفل)6585سللل232/لل30  ذيهلتف عإلرل)للل(3)
ل(.7302سلل573تفس ذيهل)ص:ل

(،لو   ةمهل3775سلللل18/لل2(،لتف ممإل ممممممممممممممفل)3905سلللل11/لل20  ممذيمهلتف عممإلرل)للل(4)
ل(.4561سلل389تفس ذيهل)صل
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َة:ل د ل  يل د لتفصممممممدي ل  لتفعثاد د،ل ف  لتفدسمممممم - إل لارل إللو فضممممممللَعإلِئشممممممَ
ل.(1) عوتجلتفدبيلأ

 .مسلم في إخراج حديث يحيى بن يمانالحكم على الحديث، و يان مسّوغ 
لتفحديثللكعإلل  د  لفيلاستتمممةلتيتمممدإل  خ ج لاسممملٌالادل  ة  دلا  ون د،للالفّو 

لو عإلل  ة لَعبَدلل دلتليعإلو،لو  ة ليح يل دلتفيعإلو.
لل إل،لو ام إلليح يل دللوعبمدللكعمإلل  مد  لّ مٌةلّبمٌ لفيو مد  تفحمديمثلادل  ة م لاممممممممممممممحيحمُ

تفيعإلولف  لضممممعيٌفلادلج ةلضممممور ؛لفإلفحديثلادل  ة  لضممممعيٌفلألجل ،لل
لوف د  لي   يل فيلتفصحيحلفغ  هل عسإل  ةلعبدَللف .

لللوفاليو   جلتياإل لاسممممممممممملالفيح يل دلتفيعإلولغ  ل ذتلتفحديثلل ف ط،لوفاليحسا 
ةل حسمممممهلل  لفي ،ل لل خ جلف لاسإل  َةلعبدللف ؛لفإلتمممممس  فيل ممممم   لفيلتفصمممممح 

ل  ل احإلسلتف سهلتفسسة،للو  لّ ٌةلللل  ة لعبدل، لاسلُعإللللو يُضإلّبٌ لتنسا  فّو 
للفيلكسإلسلتف  دلوتف قإلط.لتفحديثلل خ ج
إلنيقإلرل لتفغسممممممم  :ل) دذتل تمممممممدإلال ذتلتفحديثلعددل  يل نعدلتفال اي:ل   لعلي 

أّن عـبدُ وابن يـمان يروـيان قمإلر:لوةح يل دليعمإلولنمإللعدل شممممممممممممممإل ،لوا دمإله:لل
،لفمإلف مإلئمل:لفوةح يل دليعمإلولنمإلف،ل  :لعع وللالحـدـيث عن هشـــــــــا  بن عرُو

ل.(2)تفدإلقد(

 

لل227/لل35(،لو  ذيهلتف عإلرل)11461سللل231/لل8  لتفصمحإل ةل)تيامإل ةلفيل ع للل(1)
 (.8633سل750(،ل   ةهلتفس ذيهل)صل7885سل

    دلتفع عللو ع   لتفعشمممممدل،ل   لعليلتفحسممممم دل دلاحعدلتفغسمممممإلنيلوكإلولَي  هل وللللل(2)
 (.935/ل3 م(،ل)498ي إلرلف لتفايإلنيل)س:ل
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لتفقيِ ال:لل لاسممملعإُلل ذتلتنسال ّفوفيلذتسلف للاسممملالفيلكسإل  لي  رلت دو  ةل،لفّو 
لل حلجعي لاإللسوتهل،لوةد ولكللاإللسوتهلعليل ممممممم   ل؛لفّو  فاليل ا ل ْوليصمممممممحِ 
ّم لا ل ُ لعلمةلاّث للفيم لامإلن مةلل تفّ مةلقمدلَيْغَلطولوَةِ اول،لوةد ولتفحمديمثلادلنمدي
ادلاممممممممممممممحسمم ل،لفممّذتلتنسال حممديممثلادلنممديّمم لغ  لا ل رلفاليددلتفحممديممثل

ل.(1)فتفع ل رلعليل    ل،لوهل علا

قإلف لتفذ بيلل لتفع  ي:لفسوىلف لتفو إلسيلفيلفتألاسف،لوتفوإلق وف،لواإلللقإلفو اإللاإللل
ِلٌا( َي ولاوسممْ :لَقْدلَسضممِ ،لوتعسوإلسلت دلَاْداو َة ل ن ل(2)عدل خ تجلاسمملٌالفيح ي:ل)قوْل و

ت نساإلجللعليلتمممب للل،لفّولسضممميلاسممملٌالوإخ تج لف لفيسل(3)ادلسجإلرلاسممملا
ل. عي اهل حديّ 

  

 

(،لوعتالل312/لللل3(،لوةدظ :لا سصممممممم ل  ذيهلتفسمممممممددل)35-34ف تئدلنديّيةلصل)للل(1)
 (.341/ل1(.لوتنظ :لاإللقإلف لتف ةل يلفيلنصهلتف تيةل)364/ل1تفع إلال)

(.لوسا لف لل356/لل8(،لوتممممممممممممم  ل عج لتفدبج ل)6953سللل55/لل32 عإلرل)  ذيهلتفللل(2)
ل(.57/ل10(لفيل ذ  هلتفس ذيهل)4تفذ بيل م) خل ل

 (.1861سل353/ل2سجإلرلاحيحلاسلا،ل  دلادا ة ل)لل(3)



 

 

109 

 كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثونحولية 

وعددها   بن يمان العجلي في جامع الترمذي.  أحاديث يحيىالثاني:    بحثالم
 سبعة أحاديث.

 الحديث األول:
لتفَيَعإلِو،لل ََّدإللَيْحَ يلْ دو ،لَقإلَ :لَند  ا  لتأَل مممممَ ِ  دا ََّدإللقوَسْ َوةو،لَوَ  و لتمممممَ قإلرلتفس اذي:لَند 

ْعَ إلَو،لَعْدلَ ِ يل وَ ْة َل ِ  ِدلْ ِدلتمممِ ،لَعْدلتمممَ لَعِدلتْ ِدلَ ِ يلِذْئها َل،لَقإلَر:لَكإلَولَستمممو رو
َجِللَنَشَ لَ َاإلِ َ  ول ل.(1)ِهلألِ َذتلَكب َ لِفلص 

ْعَ إلَو،ل ِ  ِدلْ ِدلتمممِ ،لَعْدلتمممَ لَ َذتلتفَحِديَث،لَعِدلتْ ِدلَ ِ يلِذْئها لَوتِندا َوَقْدلَسَوىلَغْ  و
لألَكإلَولِ َذتلَاَخَللِفيل لتفد ِبي  ت.َعْدلَ ِ يل وَ ْةَ َل،لَ و  َجِللَسَفَ لَيَدْيِ لَادًّ لتفص 

َذتل ِفيل مممممَ إلِول تْفَيعمممممَ ل تْ دو َأل َوَ ْخرمممممَ إلِو،ل تفَيعمممممَ ْ ِدل َيْحَ يل ِةل ِسَوتيمممممَ ِاْدل ل ح  َ اممممممممممممممَ َو وَ ل
ل.(2)تفَحِديثِل

 تخريج الحديث:
ع إلو،لعدل  يل  ة لل  ،لل سوىل ذتلتفحديثلت دل  يلذئه،لعدلتمممممم  دل دلتممممممِ

لوتخسلفلعلي لفيلاسد ،لعليلوج  د:

لسوتيةلتفحديثل إلفليظلتفسإل  .تف ج لتألور:ل

ّمإلني:لسوتيةلتفحمديثل ليِظ:لف َجِللتف ج لتف لألَكإلَولِ َذتلَاَخَللِفيلتفصمممممممممممممم  لتفد ِبي  َ و 
تف. لَسَفَ لَيَدْيِ لَادًّ

 

َر إل،ل ع دي:ل أول ليضمممالكللتفضمممالو ليي جلكللتفسي ةا.لللل(1) َ ل امممإل   ،ل ي:ل سمممَ َنشمممَ
ل(.637/ل5ااع ل حإلسلتألن تسل)

إلِ ِ لِعْدَدلتفس ْ ِب ِ ل)للل(2) ِ لتأَلامممممَ جل،لَ إلٌسلِفيلَنشمممممْ حللل319/لل1تمممممددلتفس اذي،ل   تسلتفصممممم 
ل(.239
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 تخريج الوجه األول:
،لو خ ج ل كعإلل  د  لف دل خ جلتفحديثلتفس اذيلعدلقس وة،لو  يلتممممم  دلتأل ممممما 

َجِلل)حلت دلخ ةعةلفيل إلِ ِ لِعْدَدلَسْفِ لتْفَ َدْيِدلِفيلتفصم  ِ لتأْلَامَ لَنشمْ امحيح ،لَ إلسو
ا ،لوعد لت دلنو إلولفيلامحيح 458 لتأْلَ مَ ِ  دا ِلْ ِدلتمَ ،لكعإللفيل(،لعدلَعْبِدلَّللا 

َجلِلتينسممممإلو َيِةلتفصمممم  لاممممِ إلِ ِ لِعْدَدلللل-،لَ إلسو لتأْلَاممممَ لِفْلَعْ ِ لَنشممممْ و َسَحه  لَاإلليوسممممْ ِذْك و
َجِلل)حلتفس ل (،لعدلل8413(،لوتفب  تسلفيلاسممممممممددهل)حل1769ْ ِب ِ لِ ْفِسَسإلِحلتفصمممممممم 

(،لل857عبدهل دلتمممممممممم  دلتأل مممممممممما ،لوادل  ة  لتفحإلكالفيلتفعسممممممممممسدسكل)حل
وتفب   يلفيلتفسمممممممممددلتف ب ى،لجعإللل   تسلاممممممممميةلتفصمممممممممجل،ل إلسلكي يةلسف ل

ل .(،لكل العدليح يل دليعإلول 2318تف ديدلفيلتفسسإلحلتفصجلل)حل

ل.(1)فيلتف لللو إل  ل وإل ةول دلت تسليح يل دليعإلو،لكعإللذك ل   لنإل ا

 تخريج الوجه الثاني:

لاد: لسوتهلعدلت دل  يلذئهل  ذتلتفليظ،لكلٌّ

:لفممأخ جمم لتفس اممذيلفيلجممإلا مم ،ل   تسلعب ممدلهل دلعبممدلتفعا ممدلتفحدييلل.لل1
  ،للللادل  ة  (،لل240تفصممممممممجل،ل إلسلفيلنشممممممممْ لتألاممممممممإل  لعددلتفس ب  ل)حل

:لو مذتل اممممممممممممممحلادلنمديمثليح يل دلتفيعمإلو،لونمديمثل(2)وقمإلر:لفلقمإلرلعبمدله
يح يل دلتفيعمإلولخرمأف،لوقمدلتقسصمممممممممممممم لتفس امذيلعليلامإللذك ه،لوفيلتفحمديمث:لل

لألكإلوليسد لقبللتف  ت ل لتفدبي  لل د  ة،لوكإلوليو ب  لكلعإللسك لوتادف.لف و 

:لفمأخ جم لت دلخ ةعمةلفيلاممممممممممممممحيحم ل)حلل2 (،لوت دلل459.ل   لعمإلا لتف  مدي 
لِ يلِ َذتلَكإلَولل لِفْلعوصممممَ َسَحه  لَاإلليوسممممْ جل،لِذْك و نوإلولفيلاممممحيح ل إلسلامممميةلتفصمممم 

 

 (.458علللتفحديثل  دل  يلنإل التفعسأفةلسقال)لل(1)
   :لعبدهل دلعبدتف نعدلتفدتساي،ل يخلتفس اذيلفيل ذتلتفحديث.لل(2)
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دوَ ل)حل (،لوقإلر:لفَ َذتل856(،لوتفحإلكالفيلتفعسممسدسكل)حل1777ِ َاإلُاإللَ ْولَيسممْ
َدإلِالَوَفْاليوَ  ِ َجإلهوف،لوتفب   يلفيلتفسمددلتف ب ى،ل   تسلاميةللَندِل تمْ لتْيِ ِحيحو يٌثلامَ

(،لكل الادلل2317تفصممممممممجل،ل إلسلكي يةلسف لتف ديدلفيلتفسسإلحلتفصممممممممجلل)حل
إلِ ِ ِ لَوَفْال لِ َ ِدِه،لَوَفْاليوَي ِ ْجلَ ْ َدلَ اممممممممَ إلَسلَ  و لَعإلِا ا   طلعد ل دح ه،لوفي :لفَوَ  ممممممممَ

ع  َل لإلف.َيضو

(،لعد ،لل9608.ليح يل دلتمممممممممم  دلتف ر إلو:لفأخ ج ل نعدلفيلاسممممممممممددهل)حلل3
تل) /ل2وتفدسمممممممممإلئيلفيلتفسمممممممممددلتفصمممممممممغ ى،لكسإلسلت فسسإلح،ل إلسلسف لتف ديدلادًّ

جل،ل959(،لوفيلتفسمممددلتف ب ىل)حل124 (،لو   لاتوالفيلتمممدد ،لكسإلسلتفصممم 
 ل)حل(،لوت دلخ ةعةلفيلاممحيح753 إلسلادلفاليذك لتف  ف لعددلتف ك لل)حل

(،لكل الادل  طلعد ل دح ه،لل781(،لوتفحإلكالفيلتفعسسدسكل)حلل473،لل460
إلِ ِ لَ ْولل َيَةلَ ْيِ ةِالتأْلَاممممممممممَ لَ ن  ولَ َست وْالاممممممممممِ ةولتْ ِدلَ ِ يلِذْئها وفيسلفيلنديّ لِقصمممممممممم 

لَضع َ إل.

.لاحع دل دل تممممعإلع للت دل  يلفديك:لفأخ ج لت دلخ ةعةلفيلاممممحيح ل)حل4
ةولتْ ِدلَ ِ يلل(،لعدلتفوسمممممممرإلا473،لل460 يلعد ل دح ه،لوفيسلفيلنديّ لِقصممممممم 

لَ ن  ولَ َست وْالِاَيَةلَ ْيِ ةِالتأْلََاإلِ ِ لَ ْولَضع َ إل. لِذْئها

(،لوادل  ة  ل خ ج ل2495اتوالتفريإلفسممي:لفأخ ج لفيلاسممددهل)حللل.ل   5
تفب   يلفيلتفسممممددلتف ب ى،ل   تسلامممميةلتفصممممجل،ل إلسلكي ي ةلسف لتف ديدلفيل

(،ل م ل490/لل10(،لوتفع يلفيل  مذيمهلتف عمإلرل)2316تفصممممممممممممممجلل)حللتفسسمإلحل
لا سصُ ت.

دل دلعبمممده،ل   ل نعمممدلتف ب  ي:ل خ جممم ل نعمممدلفيلاسممممممممممممممدمممدهل)حل6 .لاحعممم 
ل(،لعد ل دح ه.10492
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إلكل دلا لدلتفدب ل:ل خ ج لتفو إلسيلعد لفيلتف  ت لل7 ح  .ل   لعإلاممممممما،لتفضممممممم 
ل(،ل دح ه.169خلفلتياإل ل)حل

 ج لادل  ة  لتفرحإلويلفيل مممممممم حلا إلنيلتنّإلس،لل.ل تممممممممدل دلا تممممممممي:ل خ8
ل(.1157كسإلسلتفصجل،ل إلسلسف لتف ديدلفيلتفسسإلحلتفصجلل)حل

 دراسة اإلسناد:

: دراسة إسناد المدار:  أوال 
ع إلو،لعدلل لادتسهلعليلت دل  يلذئه،لعدلتمممممم  دل دلتممممممِ تفحديثلكعإلل  د  ل و 

ل.  يل  ة لل
احعمدل دلعبمدلتف نعدل دلتفعغ  لل دلتفحمإلسثل دل  يلذئمه،لللت دل  يلذئمه: -

 .(1)ّ ٌةلفقي لفإلضٌلل

 .(2)تألنصإلسي،لّ ٌة،لفاليوصهلتألعايلفيل ضعيي لت  دل دلِتع إلو: -

حإل ةل:   ل  ة لل - ل.(3)نإلفظولتفص 

واُ عن المدار:   ثاني ا: دراسة إسناد الرُّ

وَيلعليلوج  د. لتفحديثلسو ل  د  لفيل   ةالسوتيإلسلتفحديثل و 

 

سللل630/لل25عمممإلرل)(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف 6122سلللل728   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(1)
ل(.5001سلل194/ل2(،لوتف إل فل)5408

سللل490/لل10(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)2344سلللل297   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(2)
 (،ل2293

سللل366/لل34(.لتنظ :ل  ممذيممهلتف عممإلرل)8493سلللل1024   ةممهلتفس ممذيممهل)صللللل(3)
ل(.6881سلل469/ل2(،لوتف إل فل)7681
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يح يل دليعإلو:لاممممممممممممدوٌطلعإل ٌدلي رًلكّ ُ ت،لللراوي المدار في الوجه األول:
ل غ   ،لوقدل  د  لفيلتفعرلهلتألور.وقدلل

للرواُ المدار في الوجه الثاني:

 .(1)ادوطلل:عب دلهل دلعبدلتفعا دلتفحديي -

- :  .(2)عبدلتفعلكل دلعع ولتفقيسي،لّ ٌةلل   لعإلا لتف  دي 

 .(3)ّ ٌةلاس ٌدلنإلفٌظل اإل لقدولليح يل دلت  دلتف ر إلو: -

 .(4)ادوطٌللاحع دل دل تعإلع للت دل  يلفديك: -

 .(5)ّ ٌةلنإلفٌظلل   لاتوالتفريإلفسي: -

 .(6)ّ ٌةلّب ٌللاحع دل دلعبده،ل   ل نعدلتف ب  ي: -

 

سللل104/لل19يمممهلتف عمممإلرل)(.لتنظ :ل  مممذ4346سلللل530   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(1)
 (.3569سلل683/ل2(،لوتف إل فل)3661

سللل364/لل18(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)4227سلللل514   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(2)
ل(.3467سلل667/ل1(،لوتف إل فل)3545

سللل329/لل31(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)7607سلللل892   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(3)
ل(.6175سلل366/ل2(،لوتف إل فل)6834

سللل485/لل24(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)5773سلللل689   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(4)
 (.4727سلل158/ل2(،لوتف إل فل)5068

سللل401/لل11(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)2565سلللل321   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(5)
 (.2082سلل458/ل1(،لوتف إل فل)2507

سللل476/لل25(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)6055سلللل720   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(6)
 (.4950سلل186/ل2(،لوتف إل فل)5343
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إلكل دلا لدلتفدب ل: - ح   .(1)ّ ٌةلّب ٌلل   لعإلاا،لتفض 

ل.(2)ادوٌطليوغ سلل:،لتألا يل تدل دلا تي -

 النظر في الخالف:
سوتهلاع إلل  د  لفيل   ةالتفحديثلواستتممممممممةلتألتممممممممإلن دلنادل ولتف ج لتفّإلنيلقدلل

عدلتفعممدتسلجعممإلعممٌةلادلتفّ ممإلس،لو ا:لعب ممدلهل دلعبممدلتفعا ممدلتفحديي،ل   لل
إلو،لوت دل  يلفممممديممممك،لول ،لوةح يل دلتمممممممممممممم  ممممدلتف رمممم     لاتوالعممممإلا لتف  ممممدي 

إلكل دلا لدلتفدب ل،لو تممدلول،لو   ل نعدلتف ب  ي،للتفريإلفسممي ح     لعإلامما،لتفضمم 
ل دلا تي.

ل(3)قإلرل   لنإل ا:لفو ذتل إلِ ٌلفو ا إللاسإل  ةل وإل ةلفيح يل دليعإلولف دل
لِاْدلِسَوتَيِةلَيْحَ يلل وقدلاح حلتفس اذيلتف ج لتفّإلنيلكعإلل  د  ل   ف :لفَو وَ لَ َاح 

ِديمِثف،لل إلِولِفيل َمَذتلتفحمَ لتْفَيعمَ َألتْ دو إلِو،لَوَ ْخرمَ لل ممممممممممممممي م لون مللتفس امذيلعدْ ِدلتفَيعمَ
:لاتوال   للللوقمإلرتفمدتسايلق فم :لفو مذتل اممممممممممممممحلادلنمديمثليح يل دلتفيعمإلوف،لل

،لعدلت دلللل-ي دي:لت دلندبل-فتمع  ل نعدلل ئللَعْدلَنِديِثلَيْحَ يلْ ِدلَيَعإلوا تمو
  يلذئه؛لنديثل  يل  ة ل:ل ولتفدبيلألكإلول ذتلسف ليدي لنشمممممم ل اممممممإل   .لل
ت؟ل لنمديمَثل  يل  ة ل:لكمإلولي ف ليمديم لامدًّ :ل فيسل  لخرمأ؟ل فيسلتفحمديمثو قلم و

تقمإلر:ل ل اسي ل  لخرمأ،لوف دلتفدمإلسلي ل ،ل(4)فوونم ل دمذت،ل ي:لسف ليمديم لامدًّ
 

سللل281/لل13(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)2994سلللل368   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(1)
ل(.2436سلل509/ل1(،لوتف إل فل)2927

(،لل400سلللل512/لل2(.لتنظ :ل  مذيمهلتف عمإلرل)403سلللل79   ةمهلتفس مذيمهل)صللللل(2)
ل(.334سلل241/ل1وتف إل فل)

 (.458 ل384/ل2علللتفحديثل  دل  يلنإل ال)ل(3)
ل(.1854  يلاتوال) للتياإل ل نعدل دلندبللسوتيةلاسإلئللل(4)
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لهلألِ َذتلَقإلَ لِ َفيلو   لنإل ال   ف  :لفَوِ َالَيْحَ ي؛لِ ن َعإللَ َستَا:لَقإلَر:لَكإلَولستمممممممممم رو
ف لِاْدلَ ْاَحإلِسلتْ ِدلَ ِ يلِذْئها ِّ  إلسو ت.لَكَذتلَسَوتهولتف جل،لَسَفَ ليَدْيِ لَادًّ ل.ل(1)تفص 

 الحكم على الحديث:
ل تممممممممدإلاهلاممممممممحيحلوسوت  لّ إلسلكعإللتفحديثل اممممممممحيحلادلتف ج لتف تجح،لفّو 

ل  د  .

 الحديث الثاني:
إلِو،لَعْدلل لتفَيعمَ إللَيْحَ يلْ دو َّدمَ د  إلَر:لنمَ ي،لقمَ لاو تممممممممممممممَ إللَيْحَ يلْ دو َّدمَ د  قمإلرلتفس امذي:لنمَ

َةلَقإلَفْ :لَقإلَرل ،لَعْدلاوَحع ِدلْ ِدلتْفعوْدَ ِدِس،لَعْدلَعإلِئشممممممَ لَاْ َع ا لِهلألتفِيْر و َستممممممو رو
ف. يلتفد إلسو ،لَوتأَلْضَحيلَيْ َ ليوَضحِ  لتفد إلسو لَيْ َ ليوْيِر و

لتْفعوْدَ ِدِسلَتِعَ لِاْدلَعإلِئَشَة؟ لْ دو لَف و:لاوَحع دو لاوَحع ُدت:لقوْل و لَتَأْف و

لَعإلِئَشَة. لِفيلَنِديِِّ ،لَتِعْ  و لَقإلَر:لَنَ ْا،لَي و رو

ل.(2)َنَسٌدلَغِ ةٌهلَاِحيٌحلِاْدلَ َذتلتفَ ْج ِلَ َذتلَنِديٌثل

 تخريج الحديث:

ويلتفحديثلعدلا ع ،لعدلاحعدل دلتفعد دس،لعدلعإلئشةل  . لسو
 

ل(.265 لل134/ل2علللتفحديثل  دل  يلنإل ال)لل(1)
ل
ل
؟ل)للل(2) َحيلَاَسيلَي و وو لَاإللَجإلَ لِفيلتفِيْرِ لَوتأَلضممممْ /لل2تممممددلتفس اذي،ل   تسلتفصمممم   ،لَ إلسو

(.لوفيلنسمممممممممم ةلتفع  ي:لفو ذتلنديثلنسممممممممممدلاممممممممممحيح،لغ ةهلادل ذتل802حلل157
ل(.302/ل12.ل حيةلتأل  تفل ع  فةلتأل  تفل)تف ج ف
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لوتخسلفلعليلا ع  لعليلوج  د:

لتف ج لتألور:لسوتيس لت دلتفعد دس،لعدلعإلئشةلسضيلهلعد إل.

ل.تف ج لتفّإلني:لسوتيس لت دلتفعد دس،لعدل  يل  ة لل

 لوجه األول: رواية الحديث عن عائشة.تخريج ا

(،لل1172،لفأخ ج ل تممحإلطل دلست  ة لفيلاسممددهل)فروا  عنه يحيى بن يمان
لعد ل  .

(،لعدلل219و خ جممم لتفس امممذيلفيلجمممإلا ممم لكعمممإلل  مممد  لوفيلتف لمممللتف ب  ل)حلل
كسإلسلتفصيإل ،لللل-فيل  حلتفسدةلليح يل دلا تيلعد ل  ،لوادل  ة  لتفوغ ي ل

َألتْفَ ْ  ولتْفِ جَرل)حلل لِ َذتلَ ْخرممَ إلسو (،لعدمم ،ل مم ،لو خ جمم لتفممدتسقرديلفيل1725 ممَ
(،لادل  ة ل  يل شممممممممممإل لتف فإلعي،لعدليح يل دلتفيعإلو،لل2447تممممممممممدد ل)حل

لعد ل  .لوقإلرل   ل شإل :ل ظد لسف  .

(،لقإلر:ل9827)حلفأخ ج لتفب   يلفيلتفسممممممممممددلتف ب ىللللوتابَع الثوريُّ معمَر،
 خب نإللعليل دل نعدل دلعبدتو،ل نوألتمممممممممممممليعإلول دل نعدلتفل عي،لّدإللعبدتولل
 دل نعد،لّدإلليح يل دلنإل التف سد ي،لّدإللاحعدل دل تعإلع لل   ل تعإلع ل،لل
ّدإللتمممممممم يإلولعد ل  ،لوقإلر:لفاحعدل ذتلي  فل إلفيإلستمممممممميلو  لك فيلقإلضممممممميلل

(،لوقمممإلر:لفت دلل3550فمممإلسسل ي ال ممم ،لعدلتمممممممممممممم يمممإلوف،لوفيلتف جفيمممإلسل)حلل
ا تمملف،لو خ ج ل   لنعيالفيل خوإلسلللل–سضمميلهلعد إل-تفعد دسلعدلعإلئشممةلل

(،لوعد لسوتهلتفديلعيلفيلاسمممددلتفي اوسلكعإللفيلتفغ تئهل339/ل2 امممب إلول)
(،لكل الادلل3407حللل406/لل8تفعلس رمةلادلاسممممممممممممممدمدلتفي اوسل  دلنا ل)

ل ه.  ة لاحعدل دل تعإلع ل،لّدإللت يإلولتفّ سيلعدلا ع ل دح
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لتف ب  لت َدلتفعد دس،لفأخ ج لتفشممممممممممإلف يلفيلتأل  ل)وتابع   (،لل230/ل1ع ولول دو
عدل   تهيال دلاحعدلقإلرلندّديلعبدلهل دلعرإل ل دل   تهيالا فيلاممممممم يةلل
 د لعبدلتفعرلهلعدلع ولل دلتف ب  لعدلعإلئشةلعدلتفدبيلألقإلر:لفتفير ل

لي  ل ير وولوتألضحيلي  ل ضح وف.

ال ،لفممممأخ ج ممممإللتفرب تنيلفيلتفع االتألوتممممممممممممممطل)حلمنكـــدروتـــابع عمرُ  ابن 
(،لادل  ة لي ةمممدل دلَيمممإلق،لعدلاحعمممدل دلعع ول دلن  ،لعدلل3315

لعع للعدلعإلئشةلا ف ُعإل،ل  ،لا سصُ ت.

 .تخريج الوجه الثاني: رواية معمر عن ابن المنكدر، عن أبي هريُر 
وفيل(،لعدلا ع ،لعد ،لل7304سوتهلعبدلتف عتطلتفصممممممد إلنيلفيلاصممممممدي ل)ح

لآخ ه:لفوفر كالي  ل ير ووف،لا ف ُعإل.
إل،لل خ جم ل   لعليلتف  ويلفيل وسوتهلي ةمدل دلعسة ،لعدلا ع ،لعدم ،لا ف عمُ

ل.(1)تفي تئدل
لا عُ ت،لفأخ ج ل   لاتوالفيلتمممدد،لكسإلسلتفصممم  ،ل إلسل ذتل خرألل و إل  ل ي سو

(،ل  ةإلالالفيلآخ ه،لو خ ج لتفدتسقرديلفيلتمممممممدد ل)حل2324تف   لتف جرل)حل
(،ل دح ه،لوقمممإلر:لسوتهلنعمممإلال دلعةمممد،لعدل ي سلوسف ممم ل فيل2178،لل2177

تفدبيلأ،لوتفب   يلتفسمممددلتف ب ى،لكسإلسلامممجللتف  ديد،ل إلسلتف   لي رئ ولل
(،لكج عمإللادل  طلعدل ي سلعدلت دلتفعد مدسلعدم لعدلل6285تف جرل)حلل

ل  يل  ة لل  لا ف ُعإل،ل دح ه.

 

ّمإلنيلادلتفي تئمدلفل)طللللل(1) /لل4(،لكعمإللن لم لتألفومإلنيلفيل سوت لتفغل ملل)20/1تألورلادلتف
11.) 
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(،لادلل2179تفدتسقرديلفيلتمممممدد ل)حلللو إل َ لسوحول دلتف إلتمممممالا عُ ت،لفأخ ج 
،لّالذك ل  ة لسوحل دلتف إلتمممممممممما،لعدلاحعدل دلتفعد دس،لعدل  يل  ة للل

لاّل ،لوقإلر:لفسوحل دلتف إلتالادلتفّ إلسف.
لفيلجممإلا مم ،ل   تسل لتفع ب يلت دلتفعد ممدس،لفممأخ جمم لتفس اممذي  و ممإل َ لتمممممممممممممم  ممدو

ضح ول)حلتفص  ،ل إلسلاإللجإل لفيل ولتفير لي  ل ير وو،لوتألضحيلي  ل 
(،لكج عمإللادل  ة لعّعمإلول دلل2181(،لوتفمدتسقرديلفيلتممممممممممممممددم ل)حلل697

دلعدلتفع ب يلعدل  يل  ة لل مم ،ل دح ه،لوقممإلرلتفس اممذي:لف ممذتلنممديممثل احعمم 
لنسدلغ ةهف.

 دراسة اإلسناد:

: دراسة رواُ المدار:  أوال 

 .(1)ا ع :لت دلست دلتألعاي،لّ ةلّب لفإلضل -

َدي ،لّ ةلفإلضمممممممملاحعدل دلتفعد دس:لت دلعبدلهلل - ت دلتف و
فدلقبللتممممممممدةلل(2) ،لوو

جّ دلفل ا لل،ل ولتمممدةلاإلئةلووتندل تمممس دلفل ا لل يسممم  ،لو و ف َيلتمممدةلاإلئةلّو
جّ دلفل ا ل،لقإلرلت يإلول دلع  دة:لف لغلنيُيإللوتو  دلتدةف  .لل(3)ّو

 

سللل303/لل28(.لتنظ :ل  ممذيممهلتف عممإلرل)6857،لسلل809   ةممهلتفس ممذيممهل)صللللل(1)
 (.5567سلل282/ل2(،لوتف إل فل)6104

سللل503/لل26(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)6367سلللل754   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(2)
 (.5170سلل224/ل2(،لوتف إل فل)5632

 (.710/ل3(،لو  ذيهلتفس ذيهل  دلنا ل)509/ل26  ذيهلتف عإلرل)لل(3)
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عإلئشة:ل د ل  يل د لتفصدي ل  لتفعثاد د،لعوجلتفدبيلأ،لقإلرلت دلنا :ل -
ل.(1)عس دلعليلتفصحيحففاإل  لتدةلتو لوخ

واُ عن المدار:   ثاني ا: دراسة إسناد الرُّ

وَيلعليلوج  د. لتفحديثلسو ل  د  لفيل   ةالسوتيإلسلتفحديثل و 

لالرواُ عن المدار في الوجه األول:

.لفيلتممددلتفس اذي،ليح يل دليعإلو:لاممدوٌطلعإل ٌدلي رًلكّ ُ ت،لوقدل غ   ،لل1
لوقدل  د  لفيلتفعرلهلتألور.

تفب   يلفيلتفسممممممددلتف ب ى،لتمممممم يإلولتفّ سيلفيلسوتيس لعدلت دللل.لفيلتممممممددل2
ل(2)تفعد دس:لّ ةلنإلفظلفقي لعإل دل اإل لناة

ف دلتف تويلعد :لاحعدل دل تممممممممممممممعإلع لل   ل تممممممممممممممعإلع ل:لذك هلت دلنو إلولفيل
ليوْغ سف ْ َيإلولتفّ ْ سي  .لوفاليو ّ   لغ  لت دلنو إلو،لل(3)تفّ إلسلوقإلر:لفي ويلَعدلتممممو

ل تعإلع للعدلتفّ سي.وقدل ي  ال  ل   ل

 

(.لتنظ ل7038سللل513/لل2(،لوتف إل ممممممفل)8733سللل1130   ةهلتفس ذيهل)صللللل(1)
ل(.7885سل227/ل35  ذيهلتف عإلرل)

ل(.235/ل35فيل إلسةخلوفإل  إللاإللذك هلتفع يلفيل  ذيهلتف عإلرل)وتنظ :ل
سللل154/لل11(.للتنظ :ل  ممذيممهلتف عممإلرل)2458سلللل310   ةممهلتفس ممذيممهل)صللللل(2)

ل(.1996سلل448/ل1(،لوتف إل فل)2407
 (.15277سلل78/ل9تفّ إلسل  دلنوإلول)لل(3)
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.لاسإل  ةلع ولول دلتف ب  ل  دلتفعد دسلعدلعإلئشمممممممممممة:لع ولل دلتف ب  :لّ ةلل3
ل ميخلتفشمإلف يلفيلتمددلتفحديثل:ل   تهيال دلاحع دلو  ل(1)فقي لاشم  س ؛لف د 

ل.(2) دل  يليح يلتألتلعي،لا   ا،لاس وك
تفرب تنيلفيل.لاسممإل  ممةلعع لل  دلتفعد ممدسلفيلسوتيسمم لعدلعممإلئشمممممممممممممممةلعدممدلل4

ستسللتألنصمممإلسةة،ل كّ سلعدلل تألوتمممط:لعع ل:ل د لعبدلتف نعدل دلتممم دل دلعو
لفيلتمددهللي ةدل دلَيإلق،لتفل ّي:ل و ك،لوقإلرلتفس اذي:ل(3)عإلئشمة،لّ ةٌل ،لف د 

ل.ل(4)فضعيٌفلعددل  للتفحديثف

للالرواُ عن المدار في الوجه الثاني:

)تفعمدتس(:لّ مةلنمإلفظلاصممممممممممممممدفللعبمدلتف عتطلتفصممممممممممممممد مإلنيلتف تويلعدلا ع ل •
    (5). 

سة :ل   لا إلوةةلتفوص ي،لّ ٌةلّب ٌللدي ةدل  • ل.(6)عو

 

لل(1) تفس مممممذيمممممهل)صللل تف عمممممإلرل)4592سلللل558   ةمممممهل لل11/لل20(.لتنظ :ل  مممممذيمممممهل
ل(.3775سلل18/ل2،لوتف إل فل)(3905س

 (.243سلل62(،لو   ةهلتفس ذيهل)صل236سلل184/ل2  ذيهلتف عإلرل)لل(2)
سللل241/لل35(،لتنظ :ل  ممذيممهلتف عممإلرل)8742سلللل1131   ةممهلتفس ممذيممهل)صلللل(3)

7895.) 
(،لل6347سلللل388/ل2(،لتف مإل ممممممممممممممفل)7035سلللل221/ل32تنظ :ل  مذيمهلتف عمإلرل)لل(4)

 (.645حلل30/ل2فس اذيل)(.لوجإلا لت7813سلل914   ةهلتفس ذيهل)ص
تفس مممذيمممهل)صللللل(5) تف عمممإلرل)4092سلللل499   ةمممهل سللل52/لل18(.لتنظ :ل  مممذيمممهل

 (.3362سلل651/ل1(،لوتف إل فل)3415
تفس مممذيمممهل)صللللل(6) تف عمممإلرل)7764سلللل908   ةمممهل سللل124/لل32(.لتنظ :ل  مممذيمممهل

ل(.6301سلل382/ل2((،لوتف إل فل6987
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لا ع : •  استتةل تدإلالاسإل  ةل ي سا

،لّ ةٌل -  .(1)احعدل دلعب د:ل دلِنسإلس،لتفغوَب ي 

 .(2)نعإلا:لت دلعةدلتألعاي،لّ ٌةلّبٌ لفقي  -

 .(3) ي س:لت دل  يل عيعةلتفس  سيإلني،لّ ٌةلّبٌ لنا ة -

فدلقبللتممممدةلل - احعدل دلتفعد دس:ل  د  لفيلاستتممممةلسوتللتفعدتس،لّ ةلفإلضممممل،لوو
جّ دلفل ا ل،ل ولتممممدةلاإلئةلووتندل تممممس دلفل ا لل يسمممم  ،لو و ف َيلتممممدةلاإلئةلّو

جّ دلفل ا ل،لقإلرلت يإلول دلع  دة:لف لغلنيُيإللوتو  دلتدةف.  ّو

حإل ة،لاإلسلتمدةلتمو ،لوق -  ل:لتمدةلل   ل  ة ل:لتفصمحإل يلتفال ل،لنإلفظلتفصم 
ل.(4)ّعإلو،لوق ل:ل س لوخعس د،لو  لت دلّعإلولوتو  دلتدة

:لسوحول دلتف إلتالتفسعيعي،لّ ٌةلنإلفظٌل • ل دلتف إلتالفع ع ا ل.(5)اسإل  ةلسوحا

لتفع ب يل  دلتفعد دس: • لاسإل  ةلت  دا

 

(،لل5441سلللل60/لل26)(.ل  مممذيمممهلتف عمممإلرلل6155سلللل732   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صلللل(1)
ل(.5029سلل198/ل2تف إل فل)

تفس مممذيمممهل)صللللل(2) تف عمممإلرل)1506سلللل201   ةمممهل سللل239/لل7(.لتنظ :ل  مممذيمممهل
ل(.1219سلل349/ل1(،لوتف إل فل)1481

(،لل607سللل457/ل3(.لتنظ :ل  مذيمهلتف عمإلرل)610سللل101   ةمهلتفس مذيمهل)صللل(3)
 (.511سلل260/ل1وتف إل فل)

سللل366/لل34(.لتنظ :ل  ممذيممهلتف عممإلرل)8493سلللل1024   ةممهلتفس ممذيممهل)صلللل(4)
 (.6881سلل469/ل2(،لوتف إل فل)7681

سللل366/لل34(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)1981سلللل255   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(5)
 (.1597سلل399/ل1(،لوتف إل فل)7681
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عّعإلول دلاحع د:لت دلتفعغ  لل دلتألخدس،لادوٌطلف ل و إل ل -
(1). 

،ل(2)تممم  دلتفع ب ي:ل دل  يلتممم  د،لّ ٌة،لتمممع لادل  يل  ة للقإلف لغ  لوتندل -
دلتفس اذيل تدإلاهلكعإلل  د  . لوقدلنس 

 النظر في الخالف:

لتف ج لتألورلقدلسوتهل اع إلل  د  لفيل   ةالتفحديثلواستتممممممممةلتألتممممممممإلن دلنادل و 
تفعدتسليح يل دليعإلولو  لاممممممممممممدوطلعإل ٌدليو رًلكّ ُ ت،لوقدل غ   ،لو ا إللعدلل

اسإل  ةلتممممممممممم يإلولتفّ سيلفلعدتسل)ا ع (،لفّن إللضمممممممممممعييٌةلقدل ي  ال إلف وتيةلعدلل
تمممممم يإلولتفّ سيلاحعدل دل تممممممعإلع للواممممممي لت دلنو إلول أن ليوغ س،لوفاليو ّ   لل

لغ  ه.
يس لعدلعإلئشمممةلضمممعيية؛للوكذفكلاسإل  ةلع ولل دلتف ب  ل  دلتفعد دسلفيلسوت

لف  إلل   تهيال دلاحع دلتألتلعيلاس وك. لألو 

واسإل  ةلعع لل د لعبدتف نعدل  دلتفعد دسلفيلسوتيس لعدلعإلئشمممممةلضمممممعييٌةلل
لكذفكلفيلتدد إللي ةدل دلَيإلقلتفل ّي،ل و ك.

ل ا إللتف ج لتفّإلني:لقدلسوتهلعدلتفعدتس)ا ع (لكٌللاد:

ل.ل ع إل لتفصد إلني،لو  لّ ٌةلنإلفٌظ.1

سة :لّ ٌةلّبٌ .2 ل.لي ةدل دلعو

 

سللل488/لل19(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)4547سلللل553   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(1)
 (.3737سلل13/ل2(،لوتف إل فل)3859

سللل466/لل10(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)2334سلللل296   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(2)
 (.1896سلل437/ل1(،لوتف إل فل)2284
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لاد:ل ي سلتفسمممممممممممممم سيمإلنيلو  لّ مٌةلل كعمإللجمإلسلاسمإل  مٌةلفلعمدتسل)ا ع (،لادلكمل ا
ّبمٌ ،لوتف وتللعدم لّ مإلس،لو مإل  م لسوحول دلتف مإلتممممممممممممممالّ مةلوقمإلرلتفمدتسقرديلع مهلل

ل.كعإلل  د  لتفحديثلوسوٌحلادلتفّ إلسل
و  لّ ٌةلللكعإللجإلسلاسإل  ٌةلفشممممممممميخلتفعدتسل)ت دلتفعد دس(لادلتممممممممم  دلتفع ب ي،

دلتفس اذيل تدإلالتفحديثلكعإلل  د  . لنس 

للل،وبممذفممكليد ولتف جمم لتفّممإلنيل  لتف تجح،لوتفحممديممثلنممديممثل  يل  ة للل و و 
لف  ةدةلتألكّ ة ةلوتألّو .ليح يل دلتفيعإلول خرألفي لف لو لعليلا ع ؛لوذفك

ُحإلل ن  لادلاسمممددل  يل  ة ل:لفو إل  لا ع تلعليلذفكلجعإلعةلل قإلرلتألفوإلنيلا ج 
ادلتفّ إلسلكعإللتممممب ل يإلن ،لفإلفحديثلادلاسممممددل  يل  ة ل،لوفيسلادلاسممممددل

ل.(1)عإلئشةلسضيلهلعد إلف

 الحكم على الحديث:
ادلخجرلاإللتمممممممممب ليظ  ل ولتفحديثلادلتف ج لتف تجحلسوت  لّ إلٌس،ل  ل ن لل

،لقممإلرلتفب تس:لقممدلذك نممإلل ولل ليّبمم لتممممممممممممممعممإلللت دلتفعد ممدسلادل  يل  ة للل
اوَحعدل دلتفعد دسلفاليسممممممممممع لادل  يل وَ ة للفأاسممممممممممددإلل ول ذك لعد ل   ل ذهل

:لفقمإلرلت دلل،لوقمإلرلتفحمإلفظلت دلنا (2)تألنمإلايمثلفسب دل نم لفاليسممممممممممممممع لادم 
ا  دلو   ل د لتفب تسلفاليسمممممممممع لادل  يل  ة للوقإلرل   لعسعة:لفاليل  .لوإذتل

قإلرلتألفوإلني:لففإلفسممممممممممددلل(3)كإلولكذفكلفلاليل لعإلئشممممممممممةلألن إللاإل  لاإللقبل ف.

 

(،لوتفسل يصلل248لل-لل247/لل6(.لوتنظ :لتفبممممدسلتفعد  ل)905 سوت لتفغل مممملل)حللللل(1)
ل(.256/ل2تفحب  ل)

 (.299/ل15اسددلتفب تسل)لل(2)
 (.710/ل3تفس ذيهل)لل(3)
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امممحيحلف  ل ن لاد ر ،لفّولت دلتفعد دسلفاليسمممع لاسمممددل  يل  ة للكعإللقإلرل
اسممممددلعإلئشممممةلسضمممميلهلعد إل،للتفب تسلوغ  ه،لوقدلج ل ل  التفضمممم يإل لادلل

وب ضمممممممممممممم الج لم لادلنمديمثلاحعمدل دلتمممممممممممممم  ةدلعدل  يل  ة ل،لوكمللذفمكل
ل.(1)و اف

 الحديث الثالث:
،لَعْدلل إلوا لَيعممَ إللَيْحَ يلْ دو َّدممَ د  إلَر:لنممَ ،لقممَ لَوِكي ا لْ دو إلوو ْ يممَ إللتممممممممممممممو َّدممَ د  قممإلرلتفس اممذي:لنممَ

َحإلَط،لَعْدلَعْبِدلِهلْ ِدلل ،لَعْدلَ ِ يلِ تمْ ِ ةكا ،لَعْدلَ ِ يِ ،لَعِدلتْ ِدلل مَ َبْ  ا ِ  ِدلْ ِدلجو تمَ
لِهلأ:لفَاْدلَ إلَفلِ إلفَبْ ِ لَخْعِس َدلَا  ُللَخَ َجلِاْدلذونو ِبِ لل لَقإلَر:لَقإلَرلَستو رو و إلسا ََ

لَكَ ْ ِ لَوَفَدْ  ول وا  وف.

،لَوتْ ِدلعوَعَ . لَوِفيلتفَوإلِسلَعْدلَ َنسا
لل و إلسا ََ لتْ ِدل لاوَحع ُدتلَعْدلَ َذتلتفَحِديِث،لَفَ إلَر:لِ ن َعإلللَنِديثو َأْف و َنِديٌثلَغِ ةٌه.لتممممممَ

لَقْ فو ول و إلسا ََ ل.(2)يوْ َوىلَ َذتلَعِدلتْ ِدل

 تخريج الحديث:

،لوتخسلفلعلي ل  ج  د: لادتسل ذتلتفحديثلعليلَ ِ ةكا

لتف ج لتألور:لسوتيةلتفحديثل إلفليظلتفسإل  لا ف ُعإل.

لفحديثل عّللتفليظلتفسإل  لا ق ُفإل.تف ج لتفّإلني:لسوتيةلت

  

 

 (.11/ل4 سوت لتفغل لل)لل(1)
لَاإللَجإلَ لِفيلَفْضِللتفر َ تِفل)لل(2) ل(.866حلل211/ل2تددلتفس اذي،ل   تسلتفحا،لَ إلسو
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 تخريج الوجه األول:  المرفوع 
،لعدل  ي ،لل لعدل  يل تممممحإلَط،لعدلعبِدِهل ِدلتمممم  ِدل ِدلجب  ا ِ ةكو وقدلسوتهل ممممَ

لاد: لعدلست رلهلأ،لوسوتهلعدلَ  ةكلكلٌّ لعدلت ِدلَوإلسا

فمأخ جم لعدم لتفس امذيلفيلجمإلا م ،ل   تسلتفحا،ل مإلسلامإلللليحيى بن يـمان:.لل1
(لكعإلل  د  ،لعدلتمم يإلول دلوكي لعدليح يلل866جإل لفيلفضممللتفر تفل)حل

(لل942 م ،لوادل  ة لتفس امذيل خ جم لت دلتفا عيلفيلتف لمللتفعسدمإلهيمةل)حلل
وقإلر:لفقل لوفيلتيتمممدإلاليح يل دلتفيعإلوف،ل  ،لوادل  ة لتممم يإلول دلوكي لل

(لعدم ،ل عّلم ،لل197-1216 خ جم ل   ل مإل  لتفع ل صلفيلتفع لصمممممممممممممميمإلسل)
  ة لتفع ل صل خ ج لت دلتفا عيلفيلاّ  لتف   لتفسمممإلكدل فيل  ممم فللواد

ّمإلسلادلتفر تفل)حلل (،لوت دلتفو مإلسيلل249تألامإلكد،ل مإلسلتفسح ةالعليلتيك
(،لوق  ت لتفسمممممدةلفيلتفس غ هلوتفس   هل إلسلتفس غ هلل1486/ل2فيلاشمممممي س ل)
تفمذ بيلولل(،47(،لوت دلتفلع لفيل مإلسةخلانيسمممممممممممممم ل)صلل1038فيلتفحال)حلل

(،لوتمممممممممممم  ل عج لل462/لل12  جعةليح يل دليعإلولفيل إلسةخلتيتممممممممممممج ل)فيل
ل(،ل  .357/ل8تفدبج ل)

فمأخ جم ل   لعّعمإلولتفَوِحْ  يلادل  ة لتمممممممممممممم يمإلول دلللليحيى بن المهلـّ :.لل2
ل.(1)وكي لعدليح يل دلتفع ل هلعد ،ل  

(،لادل  ة لل333فمأخ جم لت دل ممممممممممممممإل  دلفيلتفس غ مهل)حللللابن المـبار::.لل3
عع لتفيعممإلاي،لّدممإللعبممدلتف عتطل نوممأنممإللت دلتفعوممإلسكلعدلللل نعممدل دلاحعممدل د

ل  ةكلعد ل  .

  
 

 (.96تفسإل  لادلف تئدل  يلعّعإلولتفوح  يل)صللل(1)
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 تخريج الوجه الثاني:  الموقوف .
،لعدل  ي ،لعدلل لعدل  يل تمممحإلَط،لعدلعبِدِهل ِدلتممم  ِدل ِدلجب  ا ِ ةكو سوتهل مممَ
لتفعوإلسك،لفأخ ج لعبدتف عتطلفيلتفعصممدفل ،لوسوتهلعدل ممَ ةك:لت دو ت ِدلَوإلسا

ل ،ل  لقإلر:لف تب ُعإلفل دُ :لفا لف.(،لعد ،ل 9809)حل
و إل َ لار  ٌفل ممم ةَكلفيلسوتيس لعدل  يل تمممحإلط؛لفأخ ج لت دل  يل ممم وةلفيل

،لعدلتفحسمممممدل دلل12665تفعصمممممدفل) وتتمممممي  (،لعدلنوع دل دلعبدتف نعدلتف  
ل لقإلر:لف تب ُعإلفل دُ :لفا لف. لاإلفحلعدلار فلعد ل  .

 دراسة اإلسناد:

: دراسة رواُ   المدار:أوال 
:لت دلعبدهلتفد  يلتف إلضممممي،لاممممدوطل - ِ ةكو ف ل و إل لعليلتفصممممحيحلادلل ممممَ

دلتف جئيلنديّ ل عي اهلفيلتفد دلتفصمممممحيح ااع للتألق ترلفي ،لوقدلنسممممم 
،لل(ل1)

لاإلليدي ال  ل م ةكلف  لنسمد،لل ب لتف ب ل و  وق سلتفحإلفظلنيسم لفيلا تف ةلتف و
ب لتفَ ب لادل وتخ لاإلل اجهلتفحإلفظ قوب للوفإل  ،لفيو د لسج ُعإللاد لللوا تف ةلتف و

عع إللفيلتفس  ةهلوغ  ه
(2). 

 

 (.55ل)صل،لفل جئيتفد دلتفصحيحلفعإللتعس قلادل نإلايثلتفعصإل يحلل(1)
فيل   ةال نممإلايمثللللا تف ممةلتف ب لتف ب ،لول(2802سلللل347   ةممهلتفس ممذيممهل)صللللل(2)

/ل1(،لوتف إل فل)2736سلللل462/لل12تنظ :ل  ذيهلتف عإلرل)لل.(266/لل2تفع سص ل)
 (.2276سلل485
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بي ي،لّ ٌةلادٌّ لعإل ٌد،لاشم  سل إلفسدفيس،لل -    ل تمحإلَط:لعع ول دلعبدهلتفسم 
 كّ لادلتفسدفيسلفلاليحسالت ئعةللللوقدلذك لت دلنا لفيلتفع  وةلتفّإلفّةلاع د
عإللل  .(1)ادل نإلايّ الت ل عإللا ن تلفي ل إلفس 

،لّ ٌةلفإلضلٌل -  .(2)عبِدِهل ِدلت  ِدل ِدلجب  ا

،لّ ٌةلّبٌ لفقي  -  .(3)   ه:لت  ِدل ِدلجب  ا

:لعبمدهل دلَوم إلس،لت دلعا لستمممممممممممممم رلهلأ،ل نمدلتفعدّ ةدلادلل - لَومإلسا ت دو
حإل ة  .(4)تفص 

واُ عن المدار: ثاني ا: دراسة إس  ناد الرُّ

وَيلعليلوج  د. لتفحديثلسو ل  د  لفيل   ةالسوتيإلسلتفحديثل و 

لالرواُ عن المدار في الوجه األول  المرفوع :

.ليح يل دليعممإلو:لامممممممممممممممدوٌطلعممإل ممٌدلي رًلكّ ُ ت،لوقممدل غ   ،لوقممدل  ممد  لفيل1
للتفعرلهلتألور.

 

(،لل4400سلللل102/ل22(،لو  مذيمهلتف عمإلرل)5100سللل614   ةمهلتفس مذيمهل)صلللل(1)
(،لو   ةفل  للتفس ديسل ع ت هلتفع اممممم ف دل إلفسدفيسل4185سلل82/لل2وتف إل مممممفل)

ل(.42)صل
تفس مممذيمممهلل  للل(2) تف عمممإلرل)3373سلللل413)صلل ةمممهل سللل26/لل15(.لتنظ :ل  مممذيمممهل

ل(.2750سلل558/ل1(،لوتف إل فل)3302
سللل358/لل10(،لوتنظ :ل  ممذيممهلتف عممإلرل)2291سلللل291   ةممهلتفس ممذيممهل)صللللل(3)

ل(.1860سلل433/ل1(،لوتف إل فل)2245
سللل154/لل15(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)3431سلللل419   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(4)

ل(.2800سلل565/ل1(،لوتف إل فل)3358
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وتف تويلعد ،لتمممم يإلول دلوكي :لت دلتفا  تح،لقإلرلتفب ذعي:لفقل لأل يلعسعة:لل
تمممممممممممممم يممإلول دلوكي لكممإلوليس ال ممإلف ممذس؟لقممإلر:لتف ممذسل س؟ ف،لوقممإلرلتفممذ بي:لل
فضممعيفف،لوقإلرلت دلنا :لفكإلولاممدوُقإلل  ل ن لت سوليل  س تق لفأاخللعلي لاإلل

ل.(1)فيسلادلنديّ ،لفدوصح،لفلالَي بللفَس طلنديّ ف
،لوتف تويلعد ،لل(2)يل دلتفع ل ه:لتفوالي،لاممدوٌط،لوقإلرلتفذ بي:لفّ ٌةفيح .ل2

لت يإلول دلوكي لضعيفلوقدل  د  .

،لف دلفيل تممممممممممممممدإلاهل(3)عبدهلتفع وعي،لّ ٌةلّبٌ ،لفقي لعإلفاٌللابن المبار::.ل3
 نعمدل دلاحعمدل دلعع لتفيعمإلاي،لقمإلرل   لنمإل ا:لفكمإلولكمذت مإللوكسبم لعدم لو لل

ل.(4)قردي:لفاس وكلتْفَحِديثف ندثلعد ف،لوقإلرلتفدتسل

لالرواُ عن المدار في الوجه الثاني  الموقوف :

 ت دلتفعوإلسك:لّ ٌةلّبٌ ،لفقي لعإلفٌالوقدل  د  لفيلسوتللتف ج لتألور. -

 متابعة م طّرف لشريك:

 .(5)ار  ف:لت دل  ةفلتفحإلّسي،لّ ٌةلفإلضل -
 

(،لو   ةهلل2005سلللل449/لل1(،لوتف إل فل)404/لل2تفض يإل لأل يلعسعةلتف تعيل)لل(1)ل
ل(.2418سلل200/ل11(.لتنظ :ل  ذيهلتف عإلرل)2469سلل311تفس ذيهل)صل

(.لتنظ :ل6253سللل377/لل2(،لوتف إل مممممممممفل)7704سللل902   ةهلتفس ذيهل)صللللل(2)
 (.6929سلل5/ل32  ذيهلتف عإلرل)

تفس ممممذيممممهل)صللل(3) تف عممممإلرل)3595سلللل439لل   ةممممهل سللل5/لل16(.لتنظ :ل  ممممذيممممهل
ل(.2941سلل591/ل1(،لوتف إل فل)3520

ل(.224/ل6(،لو إلسةخل غدتال)130سلل71/ل2تفا حلوتفس ديلل  دل  يلنإل ال)ل(4)
تفس مممذيمممهل)صللللل(5) تف عمممإلرل)6750سلللل797   ةمممهل سللل62/لل28(.لتنظ :ل  مممذيمممهل

ل(.5477سلل269/ل2(،لوتف إل فل)6000
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لتف عمدتنيلتفّ سي،لل ّ مٌةلفقيم للوقمدلسوتهلعدم :لتفحسممممممممممممممدل دلامممممممممممممممإلفح:لت دلني 
ؤتتي:لّ ةٌل(1)عإل دل ل.(2)،لوتف تويلعدلتفحسد:لنوع دل دلعبدتف نعدلتف  

 النظر في الخالف:
لتف ج لتألورلقدلسوتهل اع إلل  د  لفيل   ةالتفحديثلواستتممممممممةلتألتممممممممإلن دلنادل و 
عدلتفعدتسليح يل دليعإلولو  لامممدوطلعإل ٌدليو رًلكّ ُ ت،لوقدل غ   ،لتف تويل

يف،لو ا إللاسإل  ةليح يل دلتفع ل هلفلعدتسلعد لتمممممممممم يإلول دلوكي لو  لضممممممممممع
كذفك،لو  لضمعيفلكعإللوكي لل دللتم يإلولل) م ةك(،لفّن إللضمعييٌة؛لفيلتمدد إللل

  د  ،لواسإل  ةلت دلتفعوإلسكلفيح يلضممممممممعييٌةلكذفك؛لألولفيلتممممممممدد إلل نعدل دلل
لاحع دلتفيعإلايلو  لاس وك.

ّ ٌةلّبٌ لكعإلل ا إللتف ج لتفّإلني:لقدلسوتهلعدلتفعدتس) مممممممممَ ةك(لت دلتفعوإلسكلو  لل
ل  د  ،لو إل   لار  فل دل  ةفلو  لّ ٌةلفإلضل،لوسوتللتيتدإلال في لّ إلس.

لتفحمممديمممثلادلق رلت دلل وبمممذفمممكليد ولتف جممم لتفّمممإلنيل  لتف تجح،لوتف تجحل و 
ل؛لف  ةدةلتألاحي ة.َو إلسل

إلل نم  لق رلت دلَوم إلس:لل حمُ قمإلرلتفو مإلسيلكعمإلل  مد  لفيلتممممممممممممممثترلتفس امذيلفم ،لا ج 
ل ذتلعدلت دلَو إلسلق فو ف.ف ن عإلليو وىل

  

 

تفس ممممذيممممهل)صلللل(1) تف عممممإلرل)1260سلللل174   ةممممهل سللل177/لل6(.لتنظ :ل  ممممذيممممهل
ل(.1037سلل326/ل1(،لوتف إل فل)1238

تفس مممذيمممهل)صللللل(2) تف عمممإلرل)1560سلللل207   ةمممهل سللل375/لل7(.لتنظ :ل  مممذيمممهل
1531.) 
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 الحكم على الحديث:
ل  ةفل دلار  فلو  للف ل و إل ٌلتفحديثلسوت  لّ إلسل  ل مم ةَكلاممدوطل ،لف د 

ّ ٌةلقدل إل   لكعإللفيلسوتيةلت دل  يل مممممممممممم وةلادلتف ج لتف تجحل  قي لعليلت دلل
ددلعل ةل دفيسل  يل تمممممممممحإلطلتفسمممممممممبي يلوفالَو إلسلل ؛ل  ل ن  ل و يلفيلتفسممممممممم 

يوصممممممم  حل إلفسحديث،لوعلي لفّولتفحديثلضمممممممعيفلتيتمممممممدإلالادلتف ج لتف تجح،لل
لوهل علا.

 الحديث الرابع:

لتفَيَعإلِو،لل ََّدإللَيْحَ يلْ دو لَقإلَ :لَند  ا  لتأَل مممممممَ ِ  دا ََّدإللقوَسْ َوةو،لَوَ  و لتمممممممَ قإلرلتفس اذي:لَند 
َسَ ىلل لألت مممممممممْ لتفد ِبي  ،لَعِدلتْ ِدلعوَعَ ،لَ و  ْ َيإلَو،لَعْدلعوَبْ ِدلِه،لَعْدلَنإلِف ا َعْدلتمممممممممو

ل.(1)َ ْدَي ولِاْدلقوَدْيدال

َذتلل ِديممِثلَيْحَ يلْ ِدلل ممَ ،لِ   لِاْدلنممَ ّ ْ ِسيِ  ِديممِثلتف ِديممٌثلَغِ ةممٌه،لَ لَنْ ِ فممو ولِاْدلنممَ نممَ
لتْ َدلعوَعَ لت ،لَ و  ِوَيلَعْدلَنإلِف ا .تفَيَعإلِو.لَوسو ل.(2)َوَ َذتلَ َاح للْ َسَ ىلَ ْدَي ولِاْدلقوَدْيدا

 تخريج الحديث:
إلللللاممدتسل ممذتلتفحممديممثلعليلنممإلف لا فيلت دلعع ،لوتخسلف عليمم ل  ج  دلسف ممُ

لووقُيإل:

لتف ج لتألور:لسوتيةلتفحديثل إلفليظلتفسإل  لا ف ُعإل.ل

لتف ج لتفّإلني:لسوتيةلتفحديثل عّللتفليظلتفسإل  لا ق ُفإل.

 

ة.لقإلرلتفسمممممددي:لا ضممممم ل  دلتفح ا دلاتخللتفعي إلس.لتنظ :لللل(1)   لا ضممممم لقو سلاد 
 (.4/313ا االتفبلدتول)

 (.907حل243/ل2جإلا لتفس اذي،ل   تسلتفحا،لَ إلٌسل)لل(2)
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 تخريج الوجه األول:  المرفوع .
سوتهليح يل دليعإلو،لعدلتم يإلو،لعدلعب دهلعدلنإلف لعدلت دلعع لسضميل

لإل.هلعد عإللعدلتفدبيلأل  لا ف عُل

(،لعدليحيل دليعإلول  ،لوعتال4964فأخ ج ل نعدل دلندبللفيلاسممممددهل)حل
فم لفل ولتفدبيلأل مإلفل  تفمإللوتنمدتليق تنم ،لفاليحملل  د عمإلف،لو خ جم ل فيل و 
،لو خ جم لت دلامإلجم لفيل تفس امذيلفيلجمإلا م لكعمإلل  مد  ،لعدلقس ومة،لوتأل مممممممممممممما 

(،لعدلل3102تمدد ،ل   تسلتفعدإلتمك،ل إلسلتف ديليسمإلطلادلاوولتفعي إلسل)حل
(،لعدلل5738احعممدل دلعبممدلهل دلنع  ،لو خ جمم لتفب  تسلفيلاسممممممممممممممدممدهل)حلل

،لوفيل)حل (،لعدل تمممممممممممعإلع لل دلل5739عبدهلتف دديل  يلتممممممممممم  دلتأل ممممممممممما 
،لوَ لَسوتهل ّ ْ ِسي  ِل   لتف ل لن َلاولَسَوتهولَعدلعوَب ممدلَّللا  ِديممثو َذتلتْفحممَ نيص،لوقممإلر:لفَو ممَ

ل   لَيحْل ّ ْ ِسي  ،لَعدلتف َ يل دليعإلوف،لو خ ج لتفدتسقرديلفيلتفسمممممدد،لكسإلسلتفحا 
(،لادل  ة ل  يل شممممممممممممممإل لتف فإلعيلاحعمدل دلي ةد،ل2595 إلسلتفع تق م ل)حل

وإ  تهيال دلي تممممممممممممفلتفصمممممممممممم  في،لوفيظ لف إلفلفِ  تن ل  تُفإللوتنُدتلوفاليوحل لل
قإلرلل(،لوقإلر:لف49/لل13ذفكف،لوفاليذك ل ممممممم ت لتف ديلادلقودْيد،لوفيلتف للل)

دلاإلعد:ل ذتلنديثلو الفي ليح يل دليعإلولفعإللسف  ل فيلتفدبيلأ،لوإنعإللت 
ي وىل ولت دلعع لف للذفكلفعإللسج لادلتفحالوتف ع لف،لكل ال)قس وةلوتأل ما لل

لوت دلنوع  لوتفص  فيلو   ل شإل لتف فإلعي(لعدليح يل دليعإلول  ل.

 تخريج الوجه الثاني:  الموقوف .
وَيلعدلنإلف لادلف للت دلعوع  لسضمممممممممممميلهلعد عإل،لفأخ ج لتفحع ديلفيلوسو

(،لكج عإللعدلتمممم يإلولو  لل4595(،لو نعدلفيلاسممممددهل)حل695اسممممددهل)حل
ت دلع  دة،لندّدإلل ي سل دلا تممي،لعدلنإلف ل  ،لوفي :لفل  يلقديدت،لفإل ممس ىلل
لعب دلهلل  ديإل،لفسممممممإلق لا  ف،لوق ولتفحع ديلسوتيةل ي سل دلا تمممممميل  وتيسي 
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ي،لّا لقإلر:لعتال ي سل دلا تمميلفيلتفحديث:لففلعإلل دلعع ،لو ي سلتفسمم سيإلن
ل لغلقديدتلت س ىل  ل ديإل،لفسإلق ف.

،ل إلسلادلت مممممممممممممس ىلتف ديلادلل و خ ج لتفو إلسيلفيلامممممممممممممحيح ،لكسإلسلتفحا 
(،لعدل  يلتفد عممإلو،لنممدّدممإللنعممإلا،لعدل ي س،لعدلنممإلف لل1693تفر ة ل)حلل

ةلِق تولت دلعع ،لوفي :لفّالت س ىلتف ديلادلقدل ليدف،ل دح هلفيلقص 

(،لار   ،لواسممممملالفيلامممممحيح ،لكسإلسلل5165و خ ج ل نعدلفيلاسمممممددهل)حل
،ل إلسل يإلولج تعلتفسحللل إلينصمممإلسلوج تعلتفِ  تول)حل (،لل181لل-1230تفحا 

عدلاحعمممدل دلتفعّدي،لكج عمممإلل) نعمممدلوت دلتفعّي(،لعدلنمممدّدمممإلليح يلو  لل
ة،لوفي :لفلفإلن رل لنسيللتف رإلو،لعدلعب دله،لندّديلنإلف ،ل  لوذك لتف صممممممم 

لت سإللل  ديدل ديإلف.

لتْفَ إلِسِول) ،لَ َ تفو لل226/ل5و خ ج لتفدسمممممممإلئيلفيلتمممممممدد ،لكسإلسلادإلتمممممممكلتفحا 
(،لعدلعليل دلايع ولتف قي،لقمممإلر:لنمممدّدمممإللتمممممممممممممم يمممإلو،لعدل ي سل2933ح

تفسممم سيإلني،لو ي سل دلا تمممي،لوإتمممعإلع لل دل اية،لوعب دلهل دلعع ،لعدلل
ة،لوفي :ل لففسإلسلنسيل  يلقديدتلفإل س ىلاد إلل ديإلف.نإلف ،ل  ،لفذك لتف ص 

 دراسة اإلسناد:

 :عند الترمذي في جامعه دراسة إسناد الوجه األول
،لقإل :لندّدإلليح يلل تف ج لتألورل خ ج لتفس اذيلعدلقس وة،لو  يلت  دلتأل ا 

ل دليعإلو،لعدلت يإلو،لعدلعب دله،لعدلنإلف ،لعدلت دلعع .
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 .(1)ّب ٌللقس وة:لت دلت  دلتفوْغجني،لّ ةٌل -

 .(2)   لت  دلتأل ا :لعبدهل دلت  دلتف  في،لّ ٌةلفإلضلٌل -

يح يل دليعإلو:لتف الي،لامممممممممممممدوٌطلعإل ٌدلي رًلكّ ُ ت،لوقدل غ   ،لوقدل  د  لل -
 فيلتفعرلهلتألور.

 .(3)ّ ةلنإلفظلفقي لعإل دل اإل لناةل،ت يإلو:ل دلت  دل دلاس وطلتفّ سيل -

 .(4)ّب ٌلعب ده:لت دلعع ل دلنيصلتف وع ي،لّ ٌةل -

 .(5)نإلف :لّ ٌةلّب ،لفقي لاش  س -

ت دلعع :لعبدهل دلعع ل دلتف ر إلس،ل ندلتفعدّ ةدلادلتفصممحإل ة،لو ندل -
ل.(6)تفعوإلافة

 

سللل523/لل23(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)5557سلللل665   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(1)
 (.4555سلل134/ل2(،لوتف إل فل)4852

تفس مممذيمممهل)صللللل(2) تف عمممإلرل)3374سلللل413   ةمممهل سللل27/لل15(.لتنظ :ل  مممذيمممهل
ل(.2751سلل558/ل1(،لوتف إل فل)3303

سللل154/لل11(.للتنظ :ل  ممذيممهلتف عممإلرل)2458سلللل310)صلل   ةممهلتفس ممذيممهللللل(3)
ل(.1996سلل448/ل1(،لوتف إل فل)2407

سللل124/لل19(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)4353سلللل530   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(4)
 (.3576سلل685/ل1(،لوتف إل فل)3668

تفس ممممذيممممهل)صلل(5) تف عممممإلرل)7136سلللل840   ةممممهل سللل298/لل29(.لتنظ :ل  ممممذيممممهل
 (.5791سلل315/ل2(،لوتف إل فل)6373

سللل332/لل15(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)3514سلللل429   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(6)
 (.2871سلل577/ل1(،لوتف إل فل)3441
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ل تممممممممممممممإلن مدلتف ج لتألورلادتس إللعليلل وقدل ب  دلادلتفس  ةالفيلتف ج لتألورل و 
ليح يل دليعإلولتف الي.

 دراسة إسناد الوجه الثاني:
لتفحمممديمممثلادلتف جممم لتفّمممإلنيلعدمممدلتفو مممإلسيلفيل  مممد  لفيل   ةالتفحمممديمممثل  و 

لاحيح لتنساإلُجإل؛لفجلنحسإلجل فيلاستتةل تدإلاه.

لوادلخجرل   ةالتف ج لتفّإلنيلنادل ولتف وتللعدلنإلف ل ا:

ل.(1).ل ي سل دلا تي:لت دلعع ولتفعديلتألا ي،لّ ةٌل1

ل.(2).ل ي سلتفس سيإلني:لت دل  يل عيعةلكيسإلو،لّ ٌةلّبٌ لنا ة2

هل دلعع :لت دلعع ل دلنيصلتف وع ي،لّ مٌةلّبمٌ ،لوقمدل  مد  لفيل.لعب مدل3
لسوتللتف ج لتألور.

ل.(3)ت دلعع ولتألا ي،لّ ٌةلّب ٌلل.ل تعإلع لل دل اية:4

 النظر في الخالف:
لتف ج لتألورل)تفع ف ل(ل اع إلل  د  لفيل   ةالتفحديثلواستتمممةلتألتمممإلن دلنادل و 

ٌطلي رًلكّ ُ ت،لوقدلسوتهلعد للادتسهلعليليح يل دليعإلولتف اليلو  لاممممممممممدول
لاد:ل نعدل دلندبل،لوت دلنوَعْ  ،لوقس وة،لوعبدلهل دلتمممم  دلتأل مممما،لوفال كل 

 

(،لل626سللل494/ل3(.لتنظ :ل  مذيمهلتف عمإلرل)630سللل103   ةمهلتفس مذيمهل)صللل(1)
 (.527سلل262/ل1وتف إل فل)

(،لل607سللل457/ل3(.لتنظ :ل  مذيمهلتف عمإلرل)610سللل101   ةمهلتفس مذيمهل)صللل(2)
 (.511سلل260/ل1وتف إل فل)

(،لل426سلللل45/لل3(،لتنظ :ل  ممذيممهلتف عممإلرل)429سلللل81   ةممهلتفس ممذيممهل)صللللل(3)
 (.358سلل244/ل1وتف إل فل)
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يسممإل  مم ل نممٌد،ل  دعممإللسوىلتف جمم لتفّممإلنيل)تفع ق ف(لجعممإلعممٌةلادلتفّ ممإلس،لو ا:لل
 ي سل دلا تمممي،لو ي سلتفسممم سيإلني،لوعب دلهل دلعع لتف وع ي،لوإتمممعإلع للل

 ث  لتفّ ممإلسلخممإلفي تليح يل دليعممإلولفيلسف مم لوج ل هلادلل دل ايممةلتألا ي،لول
لف للت دلعع لسضيلهلعد عإل.

يم لل ةلتفّ ممإلس،لوقممدلضمممممممممممممم   وبممذفممكليد ولتف جمم لتفّممإلنيل  لتف تجح،لف  ةدممةل كّ ةمم 
تفس امذيلع مهل خ تجم لفلحمديمثلكعمإلل  مد  ل   فم :لف مذتلنمديمٌثلغ ةمٌه،ل لن  فم ل

إلللادلنممديممثلتفّ سيل  لادلنممديممثليح يل دلتفيعمم إلوف،لوقممإلرل   لعسعممة:لفِ ن عممَ
يَمعمممممممإلوف ِدل يَمحمْ َميل مْ ْدل امِ وتفمَ  مَاول ْ قمو ٌف؛ل امَ َ ،ل عمَ عمو ِدل ت مْ ِدل عمَ وقمممممممإلرل(1) موَ :ل ،ل

تفدتسقردي:لفوتفصمممممممممممحيح:لعدلنإلف ؛ل ولت دلعع لفعإللجع ل  دلتفحالوتف ع لل
ت ممممس ىل دي لادلقديد،لا ق فإلف،لون للق رلت دلاممممإلعد:لف ذتلنديثلو الفي لل

إللسف مم ل فيلتفدبيلأ،لوإنعممإللي وىل ولت دلعع لف ممللذفممكليح يل دليعممإلولفعمم
ل(2)فعإللسج لادلتفحالوتف ع لف

 الحكم على الحديث:
 دلعع لسضمممممممممميلهللللتفحديثلاممممممممممحيحلادلتف ج لتفّإلنيلا ق ُفإللعليلعبده

لعد عإل؛لف وت  لّ إلسلوقدل خ ج لتفو إلسيلواسلالفيلاحيح  عإللكعإلل  د  .

 الحديث الخام(:

ََّدإللَيْحَ يلل ،لَقإلَ :لَند  ولتفسممم   تطو لَعْع ا لْ دو ،لَواوَحع دو َ ْةها ََّدإللَ  و لكو قإلرلتفس اذي:لَند 
َة،لل إلِرلْ ِدلَخِلييمَ إلِو،لَعِدلتْفِعْد مَ لتفَيعمَ ،لَعِدللْ دو إل ا إلَل،لَعْدلَعرمَ إلِجلْ ِدلَ ْس مَ َعِدلتفَحام 

 

 (.797حلل199/ل3علللتفحديثل  دل  يلنإل ال)لل(1)
ل(.2940حل49/ل13علللتفدتسقرديل)لل(2)
ل
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َ تٌج،لَفَأَخَذهولِاْدلِقَبِلل ِ َجلَف ولتمممممممممممِ لألَاَخَللَقْبُ تلَفْ ُج،لَفأوتمممممممممممْ لتفد ِبي  ،لَ و  و إلسا ََ تْ ِدل
ْدَ لأَلو تُ إللَ ج ُ لِفْل وْ آِو،لَوَكب َ لَعلَل لْيِ لَ ْسَبُ إلف.تفِ ْبَلِة،لَوَقإلَر:لفَسِنَعَكلَّللا و،لِ ْولكو

لِاْد و. لَ ْكَب و ،لَو وَ لَ خو لَعْةِدلْ ِدلَّإلِ  ا ،لَوَةِ ةَدلْ ِدلَّإلِ  ا لَوِفيلتفَوإلسلَعْدلَجإلِ  ا
ل َْ ِللتفِ ْلِالِ َفيلَ َذت،لَوَقإلفو ت:ل ٌد،لَوَقْدلَذَ َهلَ ْ او لَنِديٌثلَنسممممَ و إلسا ََ لتْ ِدل َنِديثو

لتفَ ْبَ لِاْدلِقبَل لتْفَع ِ  و ليوْدَخلو .لَوَسخ َصلَ ْكَّ و جًّ لتمممممَ ل  ْا:ليوسمممممَ ِللتفِ ْبَلِة،لوَقإلَرلَ ْ ضمممممو و
ْفِدلِ إلفل ْ لِل ل.(1) َْ ِللتفِ ْلِالِفيلتفد 

 تخريج الحديث:
 خ ج لتفس اذيلفيلجإلا م ،ل   تسلتفادمإلئ ،ل إلسلاإللجإل لفيلتفدفدل إلفل ملل)حل

(،لكعإلل  د  ،لعدل  يلك ةه،لواحع دل دلعع ولتفسم  تط،لوقإلر:لفلوفيل1057
ّمإل م ،لونمديمثلت دلَوم إلسلنمديمٌثلنسممممممممممممممٌد،لوت دلل تفومإلسلعدلجمإل  ،لوة ةمدل دل

ليصمممممممممليلل إلسلاإللجإل لفيلتألوقإلسلتفسيل لل-اإلج لفيلتمممممممممدد ،ل   تسلتفادإلئ 
و إلح،لو خ ج لت دلل1520ف  إللعليلتفع  لو ليدفدل)حلل (،لعدلاحع دل دلتفصمممم 

لفيلتف ممإلامملل) إلولفيلتفعا ون دلعدلعبممدهل دلقحروممة،لوت دلعممدي  /ل8نومم 
ومإلحلل40 دل دلتفصمممممممممممممم  دل دلامممممممممممممممإلفحل دلذسةح،لكج عمإللعدلاحعم  (،لعدلاحعم 

لتفا جإلني،ل  .
ت دلتألاممممممممممممممب مممإلني،لل(،لادل  ة لل141/لل11وتفرب تنيلفيلتفع االتف ب  ل)

(،لادلل122/ل1وتمممم لل دلعّعإلو،لو   لنعيالتألاممممب إلنيلفيلنليةلتألوفيإل ل)
ل  ة لت دلتألاب إلنيلونده.

و إلح،لوت دلتألامممب إلني،لوتممم لل دلل خعسمممس ال)   لك ةه،لوتفسممم  تط،لوت دلتفصممم 
إلِجلل َة،لَعِدلتفَحامممم  إلِرلْ ِدلَخِلييممممَ إلِو،لَعِدلتْفِعْد ممممَ لتفَيعممممَ ْنَ يلْ دو ْ ِدللعّعممممإلو(،لعدَل

 

ْفِدلِ إلفل ْ ِلل)للل(1) لَاإللَجإلَ لِفيلتفد  ل(.1057حلل363/ل2تددلتفس اذي،ل   تسلتفادإلئ ،لَ إلسو
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لت دلاممإلجمم لوفاليممذك لل ل مم ،ل عّلمم ،ل  ل و  إلسا ومم  ََ ،لَعِدلتْ ِدل إل ا إلَل،لَعْدلَعرممَ َ ْس ممَ
لستممممم رلهلل إلجل دل س ألل  دلتفعد إلرل  دلعرإل ،لوتقسصممممم لاسد لعليلف و  نا 

لأل اخللسججلقب هلف ج،لو ت جلفيلقب هف.

 دراسة اإلسناد:

إلو،لعدلتفعد إلرل دللتفحديثليدوسل تمممممممممممدإلاهلعليلسوتيةل تمممممممممممدإلاليح يل دلتفيع
 خليية،لعدلتفحاإلجل دل س أل،لعدلعرإل ،لعدلت دلَو إلسلسضيلهلعد عإل.ل

يح يل دلتفيعممإلو:لامممممممممممممممدوٌطلعممإل ممٌدلي رًلكّ ُ ت،لوقممدل غ   ،لوقممدل  ممد  لفيل -
 تفعرلهلتألور.

 .(1)تفعد إلرل دلخليية:لتف الي،ل   لقودتاةلتف  في،لضعيف -

لت دل وب  للتفد  -  ي،لامممممممممممممممممدوطلكّ  لتف رمممألتفحامممإلجل دل س مممأل:لت دلّ سا
لفيممم ف ،لقمممإلرلت دلعمممديل(2)وتفسمممدفيس،لوقمممإلرلتفمممذ بي:لف نمممدلتألعج لعليلف دا

وتفحاإلجل دل س إللل نعإللعإلسلتفدإلسلعلي ل دفيسمممممممممممممم ،لعدلتف   يلوعدلغ  ه،لل
وسبعمإلل خرمألفيل  صلتف وتيمإلسلفمأامإلل وليس عمدلتف مذسلفج،لو  لاعدليدسمهلل

ل.(3)نديّ ف

 

سللل566/لل28(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)6965سلللل821   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(1)
ل(.5652سلل298/ل2(،لوتف إل فل)6209

ل(.928سلل311/ل1(.لتنظ :لوتف إل فل)1127سلل159   ةهلتفس ذيهل)صللل(2)
ل(.527/ل2تف إلالل)لل(3)
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لا   -  ا،لّ ممٌةلفقيمم لفممإلضمممممممممممممممٌل،لف دمم لكّ  للعرممإل :ل دل  يلسبممإلح،لتف   ممممممممممممممي 
 .(1)تيستإلر

حإل ة - حإل ةلتفعدّ ةدلادلتفص  ل.(2)ت دلَو إلسلسضيلهلعد عإل:ل ندلتفص 

 الحكم على الحديث:

،لوفي لل تفحديثلكعإلل  د  لفيل تممممممدإلاهلتفحديثلتفعد إلرل دلخلييةلو  لضممممممعيفو
إلجل دل س أللعدلعرإل ل دل  يلسبإلح،لو  لكّ  لتفسدفيس. لعد دةلتفحا 

،لقإلرلتفد وي:لفف  لنديثلضمممممعيف،لفّولق ل:لقدلقإلرلفي ل(3)وضممممم ي لتفوغ يل
تفس اممذيلنممديممثلنسممممممممممممممدلقلدممإلل لي بممللق رلتفس اممذيلفيل ممذتلألنمم لادلسوتيممةل
تفحاإلجل دل س إلللو  لضمممممممممممممعيفلعددلتفعحدّ دلوةحسعلل ن لتعسضمممممممممممممدلعددلل

ل.(4)تفس اذيل غ  هلفصإلسلنسُدإلف
د لتفس اذيلا لضمممممممممممم فلّجّةلفي ،لفجليغس ل سحسممممممممممم دلل قإلرلتفذ بي:لفنسمممممممممممم 

وقمإلرلتف ةل يلعدل حسمممممممممممممم دلل،لل(5)تفس امذي،لف دمدلتفعحمإلق مةلغمإلفب مإللضمممممممممممممم مإلفف
 س مإلل،لو  لامدفس،لوفاللتفس امذي:لفلو ن  لعليم ،لألولامدتسهلعليلتفحامإلجل د

ل.(6)يذك لتعإلُعإلف
 

تفس مممذيمممهل)صللللل(1) تف عمممإلرل)4623سلللل561   ةمممهل سللل69/لل20(.لتنظ :ل  مممذيمممهل
 (.3797سلل21ل/2(،لوتف إل فل)3933

سللل154/لل15(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)3431سلللل419   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(2)
 (.2800سلل565/ل1(،لوتف إل فل)3358

هولَضِعيٌف.398/ل5  حلتفسدةلفلوغ يل)لل(3)  (لقإلر:لَوِإْتَدإلاو
ل(.302/ل5تفعاع لل  حلتفع ذسل)لل(4)
ل(.416/ل4ا  تولت عسدترل)لل(5)
ل(.307وض ي لتألفوإلنيلفيل ندإل لتفادإلئ ل)صلل(.لوتنظ :300/ل2نصهلتف تيةل)لل(6)
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ل ذتلتبهل حس د ،لل لف دلف ل  ت دلكعإللذك  إللتفس اذيلوف ل  فإلفحديثلضعيفو
و ممممممممإل دهلادلنديثلجإل  لسضمممممممميلهلعد عإللقإلر:لس ىلنإلٌسلنإلسُتلفيلتفع ب ل،لل
لهلألفيلتف ب ،لوإذتل  لي  ر:لفنإلِوف نيلامممممإلنَو افلفّذتل فأ   إل،لفّذتلستممممم رو

لتفذيلكإلولي ف لا َ  ل إلفذك   ل ل.(1)تف جلو

 الحديث السادس:
ََّدإللل ،لَقإلَر:لَند  لَيِ ةَدلتف و ِفي  لْ دو لاوَحع دو َفإلِعي  إل التف ِ  ََّدإللَ  و لِ شممممممممممممممَ قإلرلتفس اذي:لَند 

لاول ،لَعْدلَ ِ يلِ َيإلسا لتفَ عِ يِ  ،لَعْدلَعْةدا ْ َيإلوو ََّدإللتممممو لتفَيَعإلِو،لَقإلَر:لَند  َ إلِوَةَةللَيْحَ يلْ دو
لَ ْ َدلل إل ولَ ليوَ ا  عممَ لِهلأ:لتفممد  إلَرلَستممممممممممممممو رو إلَر:لقممَ ،لقممَ إلفممِكا ْ ِدلقو  َل،لَعْدلَ َنِسلْ ِدلاممَ
لو تلَّللا َلتفَ إلِفَيَةلِفيل لَيإللَستمممممممممو َرلِه؟لَقإلَر:لتمممممممممَ تأَلَذتِولَوتِيَقإلَاِة،لَقإلفو ت:لَفَعإلَذتلَن و رو

ْنَيإللَوتنِخَ ِل. لتفد 

لَنَسٌد.لَ َذتلَنِديثٌل

؟لل إلَذتلَن و رو إلفو ت:لَفعممَ َذتلتفَحْ َف،لقممَ ِديممِثل ممَ َذتلتفحممَ إلِولِفيل ممَ لتفَيعممَ ْدلَعتَالَيْحَ يلْ دو َوقممَ
ْنَيإللَوتنِخَ لِل ل.(2)َقإلَر:لَتلو تلَّللا َلتفَ إلِفَيَةلِفيلتفد 

 تخريج الحديث:

لسوىل ذتلتفحديثلت يإلولتفّ سي،لوتخسلفلعلي لفيلاسد لعليلوج  د:

لتألور:لسوتيةلتفحديثل إلفليظلتفسإل  ل إلاًّإل.تف ج ل

 

ل(.3164 خ ج ل   لاتوالفيلتدد ،لكسإلسلتفادإلئ ،ل إلسلفيلتفدفدل إلفل لل)حللل(1)
وتفحديثلفيلتممممددهلاحعدل دلاسمممملالتفرإلئييلو  لاممممدوط،لقإلرلت دلتفعل د:لف تممممدإلاهلعليلل

 (.881   لتفصحيحل لَج  ف.ل حيةلتفعحسإلجل)حل
 (.3594حلل546/ل5ع تس،لَ إلٌسلِفيلتفَ ْيِ لَوتفَ إلِفَيِةل)تددلتفس اذي،ل   تسلتفدلل(2)
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تف ج لتفّإلني:لسوتيةلتفحديثل إلفليظلتفسمممإل  لاوولق ف :لفعإلذتلن  ر..ل فيلآخ ل
لتفحديث.

 تخريج الوجه األول:
لعدلعةدلتف ع ي،لعدل  يل يإلسلا إلوةةل دلق  ل،لعدل نسل دلل وقدلسوتهلتممممم يإلوو

،ليمان  يحيى بن  ،لا ف ُعإلل فيلستمممممممممم رلهلأ،لوسوتهلعدلتمممممممممم يإلَو؛للاإلفكل
فممأخ جمم لتفس اممذيلفيلجممإلا مم لكعممإلل  ممد  لفيل   تسلتفممدع تس،ل ممإلسلفيلتف ي لل

 ،ل(،لعدل  يل شمممممممممممممممإل لتف فممإلعي،لعدليح يل دليعممإلول مم3594وتف ممإلفيممةل)حلل
د ،لّا ل  إلسل فيلعةإلالليح يل دليعإلو. لونس 

 تخريج الوجه الثاني:
لعدلعةدلتف ع ي،لعدل  يل يإلسلا إلوةةل دلق  ل،لعدل نسل دلل وقدلسوتهلتممممم يإلوو

لاد:اإلفكل ل،لا ف ُعإلل فيلست رلهلأ،لوسوتهلعدلت يإلَولكلٌّ

 . عبدالرزا  الةنعاني.1
تفدعإل ل  دلتألذتولوتيقإلاةل)حلفأخ ج لفيلاصممممممممممدي ،لكسإلسلتفصممممممممممجل،ل إلسل

(،لل212عدلتفّ سي،ل ممم ،لوادل  ة ممم لتفس امممذيلفيلجمممإلا ممم ل)حلللل-(لل1909
جل،ل إلسلاإللجإل لفيل ولتفدعإل ل لي ال  دلتألذتولوتيقإلاة،لوفيل    تسلتفصممممممم 

إلل مم ،لوتفرب تنيلفيل3595   تسلتفممدع تس،ل ممإلسلتف ي لوتف ممإلفيممةل)حلل (لا  ونممُ
ل(،ل  ،ل عّل .483تفدعإل ل)حل

يع.2  . ْو
 خ ج لت دل  يل ممممم وةلفيلاصمممممدي ،لكسإلسلامممممجللتفسر ل،لفيل يلتفسمممممإلعإلسلل

(،لوفيلكسإلسلتفدعإل ،لتفسممممممإلعةلتفسيليسممممممساإلسلل8465يسممممممساإلسلتفدعإل ؟ل)حل
(،لعدلوكي ل ممم ،ل عّلممم ،لوادل  ة ممم ل   لي ليلل29244ف  مممإللتفمممدعمممإل ل)حلل
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(،لعدلل12200و نعدلفيلاسمممممممددهل)حل،لل(4147تفع امممممممليلفيلاسمممممممددهل)حل
ل عّل .وكي ،ل  ل

جل،ل إلسلاإللجإل لفيل ولل212و خ ج لتفس اذيلفيلجإلا  ل)حل (،ل   تسلتفصممممم 
تفمدعمإل ل لي ال  دلتألذتولوتيقمإلامة،لوفيل   تسلتفمدع تس،ل مإلسلتف ي لوتف مإلفيمةل

(،لوفيلتفسممممممددلتف ب ىلل68(،لوتفدسممممممإلئيلفيلععللتف   لوتفل لةل)حل3595)حل
ل غ  ه.(،لعدلاحع ال دلغ جو،لعدلوكي ،لا  وُنإلل9813)حل

 . محمد بن ْثير.3
 خ جم ل   لاتوالفيلتممممممممممممممددم ،لكسمإلسلتفصممممممممممممممجل،ل مإلسلفيلتفمدعمإل ل  دلتألذتولل

(،لعدلاحع دل دلكّ  ل  ،لوادل  ة  لتفب   يلفيلتفسممممممممممممددلل521وتيقإلاةل)ح
تف ب ى،لذك لجعمإللل   تسلتألذتولوتيقمإلامة،ل مإلسلتفمدعمإل ل  دلتألذتولوتيقمإلامةلل

ل(،ل  ،ل عّل .1937)حل

كين  أبو نعيم.ل4 ل. الفضل بن د 
جل،ل إلسلاإللجإل لفيل ولتفدعإل ل لل  خ ج لتفس اذيلفيلجإلا  ،ل   تسلتفصمممممممممممممم 

(،لوفيل   تسلتفمدع تس،ل مإلسلتف ي لوتف مإلفيمةل212ي ال  دلتألذتولوتيقمإلامةل)حل
(،لوفيلتفسممممممددلتف ب ىلل68(،لوتفدسممممممإلئيلفيلععللتف   لوتفل لةل)حل3595)حل
لنعيا،لا  وُنإلل غ  ه.(،لعدلاحع ال دلغ جو،لعدل  يل9813)حل

لأبو أحمد الز يري..ل5

جل،ل إلسلاإللجإل لفيل ولتفدعإل ل لل  خ ج لتفس اذيلفيلجإلا  ،ل   تسلتفصمممممممممممممم 
(،لوفيل   تسلتفمدع تس،ل مإلسلتف ي لوتف مإلفيمةل212ي ال  دلتألذتولوتيقمإلامةل)حل

(،لوفيلتفسممممممددلتف ب ىلل68(،لوتفدسممممممإلئيلفيلععللتف   لوتفل لةل)حل3595)حل
لاحع ال دلغ جو،لعدل  يل نعد،لا  وُنإلل غ  ه.ل(،لعد9813)حل
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لعبدهللا بن المبار:..ل6

 خ ج لتفدسممممممممممإلئيلفيلتفسممممممممممددلتف ب ى،لكسإلسلععللتف   لوتفل لة،لتفس غ هلفيل
َ ْةدل دلنصم لَقإلَرل خب َنإللعبدلل9814تفدعإل ل  دلتألذتولوتيقإلاةل)حلل (،لعدلتمو

لهلعد ل عّل ،لا ف ُعإل.

ل.محمد بن يوسف.ل7

تفوغ يلفيل ممممممممممم حلتفسمممممممممممدة،لكسإلسلتفصمممممممممممجل،ل إلسلتفدعإل ل  دلتألذتولل خ ج ل
(،لادل  ة لاحعدل دلي تمممممممفلعد ل عّل ،لوقإلرلتممممممم يإلو:لل425وتيقإلاةل)حل

لف ل علع ل  لوقدلسف  ل فيلتفدبيلأف،لوقإلرلتفوغ ي:لف ذتلنديثلنسدف.

 متابعة عبد هللا بن  يسى سّياَن الثوري عن زيد العّمي، عن أن( مرفوع ا. 
(،لو   لتفشممممميخلتألامممممب إلنيلل4053ج لتفرب تنيلفيلتفع االتألوتمممممطل)حل خ ل

(،لكج عإللادل  ة لعع ل دل مب هلل52/ل4فيل و إلسلتفعحدّ دل أامب إلول)
لتفعسلي،لعدلعبدلهل دلَيسي،لعدلعةدلتف ع ي،لعدل نسل  .

 ، مرفوع ا. متابعة بريد بن أبي مريم، أَبا إياس معاوية بن قّرُ، عن أن( 
لل خ ج لتفد سمإلئيلفيلتفسمددلتف ب ىلفلدسمإلئي،لكسإلسلععللتف   لوتفل لة،لتفس ْ ِغ هو

َقإلَاِةل)حل َعإلِ لَ ْ َدلتأْلََذتِولَوتْيِ ،لوعدلل9812ِفيلتفد  َعإلِع للْ دلَاسمْ و اا (،لعدلِ تمْ
لتفسممممممديل)صل (،لو خ ج لت دلخ ةعةلفيلاممممممحيح ،لل102حلل93تفدسممممممإلئيلت دو

ذتولوتيقإلاةلسجإل ل ول   وللكسإلسلتفصممممممممممجل،ل إلسلتتممممممممممسحوإلسلتفدعإل ل  دلتأل
،لو   لل425تفممدع للغ  لا اوالل  د عممإلل)حلل َدتِ لتْفِ ْاِلي  دلْ دلتْفِع ممْ (،لعدلَ ْنعممَ
(،لعدلاحع دل دلتفعد إلر،لوت دلنو إلولل3680ي ليلتفع اممممليلفيلاسممممددهل)حل

فيلامممممممحيح ،لكسإلسلتألذتو،لذك لتتمممممممسحوإلسلتيكّإلسلادلتفدعإل ل  دلتألذتولل
(،لعدل نعدل1696 د عإلل لي ا،لكعإللفيلتينسمممممممممإلول)حلوتيقإلاةل ذلتفدعإل ل 
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 دلعليل دلتفعّديلقإلرلندّدإللاحعدل دلتفعد إلرلتفضمم ة ،لّجّس ال) تممعإلع للل
سة . لو نعدل دلتفع دت لواحع دل دلتفعد إلر(،لعدلي ةدل دلعو

(،لعدل تممممممممم ا،لونسممممممممم دل دلاحع د،ل12584و خ ج ل نعدلفيلاسمممممممممددهل)حلل
(،لعدلعبدلتألعلي،لندّدإللل3679ددهل)حلو خ ج ل   لي ليلتفع امليلفيلاسم

(،لادل  ة لعب دلهل دلل1562عّعإلول دلعوع ،لوتفضمممميإل لفيلتفع سإلسلل)حل
سة ،لو تممم ا،لونسممم دلللا تمممي،لوقإلر:لف  تمممدإلاهلامممحيحف،لخعسمممس ال)ي ةدل دلعو

 دلاحع د،لوعّعإلول دلعوع ،لعب دلهل دلا تمممممممي(،لعدل تممممممم تئ ل،لعدل  يلل
ا،لعدل نسل  ،ل عّل ،لا ف ُعإل،لوفيل  ضمممممم إللل تممممممحإلط،لعدل و ةدل دلت يلا ة

تْاعو تف. لعةإلاللفيلآخ ه:لفَ
(،لادل  ة لنسممممممممممم دل دلاحعدلعدل  يلل1561وتفضممممممممممميإل لفيلتفع سإلسلل)حل

 تمممممممممممحإلطلعدل  ةدل دل  يلا ةالعدل نسلا ف ُعإلل  ل دح ه،لوقإلر:لف تمممممممممممدإلاهلل
لاحيحف.

(،لعدل تمممممممعإلع لل دلعع ،لوت دلل13357حلل67/لل21و خ ج لاسمممممممددل نعدل)
 ةعةلفيلامممممممممممحيح ،لكسإلسلتفصمممممممممممجل،ل إلسلتتمممممممممممسحوإلسلتفدعإل ل  دلتألذتوللخ

(،لادلل427حللل426وتيقمإلامةلسجمإل ل ول   ولتفمدع للغ  لا اوالل  د عمإلل)حلل
  ة لي نسل دل  يل تمممحإلط،لعدل و ةدل دل  يلا ةا،لعدل نسل دلاإلفكل  ،لل

ل عّل ،لا ف ُعإل.

جل،ل إلسلاإللج إل لفيل ولتفدعإل لو  مممممإلسل في لتفس اذيلفيلجإلا  ،ل   تسلتفصممممم 
(،لف إلرلتفس اذي:لفوقدلسوتهل   ل تمممممممممحإلطل212 لي ال  دلتألذتولوتيقإلاةل)حل

لتف عدتني،لعدل  ةدل دل  يلا ةا،لعدل نس،لعدلتفدبيلألاّلل ذتف.
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 مرفوع ا. متابعة يزيد الرقاشي، أبا إياس معاوية بن قّرُ، عن أن( 
ََّدإللَ  و لل4109 خ ج ل   لي ليلتفع اممممليلاسممممددهل)حل ،لَند  (،لادل  ة لَوِكي ا

ِ،لوت دلعديلفيلتف إلاللفيلتفضممممممم يإل ل) لَعْبِدلَّللا  (،لل121/ل3تْف وَعْيِسلعوْسَوةولْ دو
،ل  ل عّل ،لل ،لَعْدلَ َنسا يِ  َقإل ممِ ادل  ة لتفحسممدل دلايدإلس،لكج عإللَعْدلَيِ ةَدلتف  

لا ف ُعإل.

 مرفوع ا. ت عن أن( متابعة ثاب
لفيلتف إلالل) (،لعدلتفحسمممممممممممممدلت دلتفر هلتفبل ي،ل316/ل4 خ ج لت دلعدي 

ندّدإلل   تهيال دلتفحسممدلتف جف،لندّدإللتممج لت دل  يلتفصمم وإل ،لعدلّإل  ،لل
لييلفيلتفر  سةمإلسل)حلعدل نسلل إل،لو   لتفرمإل  لتفسممممممممممممممِ  ،ل م ل عّلم ،لا ف عمُ

ل(لعدلتفحسدلت دلتفر هل  ،ل عّل .13

 .رواية الحديث موقوف ا على أن( 
ل وَيلتفحديثلا ق ُفإللعليل نسل دلاإلفكا ادلق ف ،لفأخ ج لتفدسممممممممإلئيلللوقدلسو

فيلتفسممممممممددلتف ب ى،لكسإلسلععللتف   لوتفل لة،لتفس غ هلفيلتفدعإل ل  دلتألذتولل
(،لعدلتتممممح ل دلَاْدصممممو سلَقإلَرل خب َنإللعبدلتف  ْنَعدل)ت دلل9815وتيقإلاةل)حل

إل،لللسي،لعدلعةممدلتف ع ي،لعدل  يل يممإلس،لعدل نسللا ممدي(لعدلتفّ ل ا ق فممُ
لَوتْخسلفلَعَلْيِ لِفيلَفيظ ف،لوفيلكسإلسلععللتف   لل َلْيَعإلولتفس ْيِعي  وقإلر:لفَوقي لتمممممممممو

َقإلَاِةل)حل َعإلِ لَ ْ َدلتأْلََذتِولَوتْيِ لِفيلتفد  َ ْةدلْ ِدلل9816وتفل لة،لتفس ْ ِغ هو (،لعدلتممممممممو
لَقإلَر:لَ ْخَبَ َنإل للللَنصمممممممممْ ا ،لَعْدلَقَسإلَاَل،لَعْدلَ َنسا َلْيَعإلَولتفس ْيِعيِ  للَعْبدولِه،لَعْدلتمممممممممو

ف. َقإلَاِةلَ ليوَ ا  َعإل ولَ ْ َدلتأْلََذتِولَوتْيِ لَقإلَر:لفتفد 
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 دراسة اإلسناد:

: دراسة إسناد المدار:  أوال 
لاممدتسهلعليلتمممممممممممممم يممإلَولعدلعةممدلتف ع ي،لعدل  يل يممإلسلل تفحممديممثلكعممإلل  ممد  ل و 

ل. دلق  ل،لعدل نسل دلاإلفكلا إلوةةل

:لتفّ سي،لوقدل  د  ،لّ ٌةلنإلفٌظلفقي لعإل دل اإل لناة -  .(1)ت يإلوو

عةدلتف ع ي:لت دلتفَحَ تِسي،لو  لِاع دلتخسلي لفي ل ق ترلتألئعة؛لف دلتفاع  سل -
ضممممعيفلتفحديث،لقإلرل   لنإل ا:لفلعليل ضممممعيي ؛لوذفكلفضمممم فلفيلنيظ ،

ّم لو ليحسال م ،لوكمإلولل  ممممممممممممممعومةل ليحعمدلنيظم ف،لوقمإلرلت دلعمدي:ليدسمهلنمدي
فعإلاةلاإللي وة لضممممعيف،لعليل ول ممممعوةلقدلسوىلعد ،لوف لل ممممعوةلفالي ولل

 .(2)عدل ض فلاد ف،لوفذفكلج  لت دلنا ل أن :لفضعيفف

 .(3)   ل يإلسلا إلوةةل دلق  ل:لتفوص ي،لّ ةٌل -

لاشمم  س،لخإلا ولستمم رل نسل دلاإلفكل - :لت دلتفد ضمم لتألنصممإلسي،لاممحإل يٌّ
ل.(4)هلأ

 

سللل154/لل11(.للتنظ :ل  ممذيممهلتف عممإلرل)2458سلللل310   ةممهلتفس ممذيممهل)صللللل(1)
ل(.1996سلل448/ل1(،لوتف إل فل)2407

(،لو  مذيمهلتف عمإلرلل147/لل4(،لوتف مإلاملل)560/لل3تفا حلوتفس مديملل  دل  يلنمإل ال)للل(2)
(،لو   ةممهلتفس ممذيممهل)صل1732سلللل416/لل1(،لوتف ممإل ممممممممممممممفل)2102سلللل56/لل10)

ل(.2143سلل273
سللل210/لل28(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)6817سلللل805   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(3)

ل(.5533سلل277/ل2(،لوتف إل فل)6065
(،لل568سلللل353/لل3(.لتنظ :ل  مذيمهلتف عمإلرل)570سلللل97   ةمهلتفس مذيمهل)صللللل(4)

ل(.477سلل256وتف إل فل)صل
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واُ عن المدار:   ثاني ا: دراسة إسناد الرُّ

وَيلعليلوج  د. لتفحديثلسو ل  د  لفيل   ةالسوتيإلسلتفحديثل و 

يح يل دليعإلو:لاممممممممممممدوٌطلعإل ٌدلي رًلكّ ُ ت،لللراوي المدار في الوجه األول:
وقدل غ   ،لوسوتيس لعدلت يإلولقإلرلعد إلليح يل دلا  د:لف ليوشو لنديّ لعدلل

ل،لوقدل  د  لفيلتفعرلهلتألور.(1)تفّ سيل نإلايثلغ  هلعدلتفّ سيف

للرواُ المدار في الوجه الثاني:

ل.(2).لعبدتف عتطلتفصد إلني:لوقدل  د  ،لّ ةلنإلفظلاصدفل    1
ؤتتممممممممممممممي،لّ مٌةلعمإل مٌدلعت مدٌل2 وقمإلرل نعمدل دلندبمل:لل،ل(3).لوكي :لت دلتفا  تح،لتف  

ل.(4)فوكي ل ّب لادليح يل دليعإلو،ليح يليضر سلفيل  النديّ ف

ل.(5).لاحعدل دلكّ  :لتف بدي،لّ ةٌل3

 

ل(.199/ل9تفا حلوتفس ديلل  دل  يلنإل ال)لل(1)
تفس مممذيمممهل)صللللل(2) تف عمممإلرل)4092سلللل499   ةمممهل سللل52/لل18(.لتنظ :ل  مممذيمممهل

 (.3362سلل651/ل1(،لوتف إل فل)3415
سللل462/لل30(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)7464سلللل875   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(3)

 (.6056سلل350/ل2(،لوتف إل فل)6695
ل(.199/ل9تفا حلوتفس ديلل  دل  يلنإل ال)لل(4)
سللل334/لل26(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)6292سلللل746   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(5)

ل(.5127سلل213/ل2(،لوتف إل فل)5571
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،لوتف تويلعد لاحع ال دلل(1).ل   لنعيا:لتفيضمممممملل دلاوك دلتف  في،لّ ٌةلّب ٌل4
ل.(2)غ جو:لتف دوي،لّ ةٌل

دل دلعبمدهلتف ب  ي،لّ مٌةلّبمٌ ،ل  ل نم  ليو رًلفيلنمديمثلل5 .ل   ل نعمد:لاحعم 
ل،لوتف تويلعد لاحع ال دلغ جو،لو  لّ ٌةل  د  .(3)تفّ سيل

،لوتف تويلل(4).لعبده:لت دلتفعوإلسك،لتفع وعي،لوقدل  د  ،لّ ٌةلّبٌ ،لفقي لعإلفاٌل6
عد :لتو ْةدل دلنص ،لستوةةلت دلتفعوإلسك،لّ ةٌل
ل.(5)

ل.لا7 حعدل دلي تممممف:لت دلوتقدلتفضممممب ي،لّ ٌةلفإلضممممل،ليو إلر:ل خرألفيل ممممي ا
د  ل(6)ادلنديثلتممم يإلو،لو  لا د  ولفي لعدد العليلعبدتف عتط ،لوتيتمممدإلالنسممم 

لتفوغ يلكعإلل  د  .

 

(،لل4732سلللل197/لل23(،ل  مذيمهلتف عمإلرل)5436سلللل652   ةمهلتفس مذيمهل)صللللل(1)
ل(.4463سلل122/ل2وتف إل فل)

ل.(6559سلل777   ةهلتفس ذيهل)صللل(2)
سللل476/لل25(.لتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)6055سلللل720   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(3)

 (.4950سلل186/ل2(،لوتف إل فل)5343
تفس ممممذيممممهل)صللللل(4) تف عممممإلرل)3595سلللل439   ةممممهل سللل5/لل16(.لتنظ :ل  ممممذيممممهل

ل(.2941سلل591/ل1(،لوتف إل فل)3520
ل(.2714سلل337   ةهلتفس ذيهل)صللل(5)
سللل52/لل27وتنظ :ل  مممذيمممهلتف عمممإلرل)(،لل6455سلللل764   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صللللل(6)

ل(.5234سلل232/ل2(،لوتف إل فل)5716
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دراسـة إسـناد متابعة عبد هللا بن  يسـى سـّياَن الثوري عن زيد العّمي، عن 
،لو  لضعيفل:لتف تويلعدلعبده:لعوع ل دأن( مرفوع ا ل.(1) ب هلتفعوْسلي 

دراسـة إسـناد متابعة بريد بن أبي مريم، أَبا إياس معاوية بن قّرُ، عن أن( 
.ل، مرفوع ا

ل  ة ل ذهلتفعسإل  ةلسوت إلل نعدلعدل تمممممممممممممعإلع لل دلل كعإلل  د  لفيلتفس  ةال و 
،لوسوت م للعع ،لعدلي نس،لنمدّدمإلل  ةمدل دل  يلا ةا،لعدل نسل دلامإلفمكلل

ل.(2)ت دلتف ر إلولتفيإلتي:لفو ذتل تدإلالج د،لوب ةدللّ ة،لفإلعلع فقإلرلّ إلٌس،ل

  دراسـة إسـناد متابعة يزيد الرقاشـي، أبا إياس معاوية بن قّرُ، عن أن(  
 مرفوع ا.

لي ةدل دل  إلولتف  قإل يلضعيفٌل ل تدإلا إللضعيٌف،لألو  ل.(3)فّو 

 مرفوع ا. إسناد متابعة ثابت الب ناني عن أن( دراسة 
ل تممممدإلالتفحديثلادل ذتلتفر ة لضممممعيف،لفضمممم فل كعإلل  د  لفيلتفس  ةالفّو 
تممممممممج لت دل  يلتفصمممممممم  وإل ،ل   لتفعدذسلتفي تسي،لو  لستويلتفحديثلعدلّإل  لل
تفبودإلني،لوقدلضمممممممممممم ي ليح يل دلا  د.لوقإلرلتفو إلسي:لفاد  لتفحديثف،لوقإلرل

ذتلتني اف،لت دلنوإلو:لفاعدلفح لخرثه،لوكّ لو ع ،ل ليا علت نساإلجل  ل 

 

لل390/لل21(،لو  مذيمهلتف عمإلرل)621سللل115/لل6تفا حلوتفس مديملل  دل  يلنمإل ال)للل(1)
سللل598(،لو   ةمممهلتفس مممذيمممهل)صلل4072سلللل63/لل2(،لوتف مممإل ممممممممممممممفل)4256سلل

4953.) 
 (.227/ل5 يإلولتف  الوتيي إل لفيلكسإلسلتألندإل ل)لل(2)
تفلل(3) تف عممممإلرل)7733سلللل905س ممممذيممممهل)صلل   ةممممهل سللل64/لل32(.لتنظ ل  ممممذيممممهل

ل(.6277سلل380/ل2(،لوتف إل فل)6958
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وقدلنسمممممدلنديّ ل نعد،لوقإلرل   لنإل التف تعي:لف  ل ممممميخف،لوقإلرلت دلعدي:ل
،ل ي ال إلفحديثلتمج ل دل  يلتفصم وإل ل،لوقدلخإلفي لل(1)ف سج ل ن ل ل أسل  ف

ل   ل تحإلطلتفسبي ي،لف وتهلعدل  ةدل دل  يلا ةا،لعدل نسلكعإلل  د  .

ــناد رواية الحديث موقوف ا على أن(  ــة إســــ كعإلل  د  لفيلتفس  ةالل  .دراســــ
ل تممممدإلالتفحديثلعددلتفدسممممإلئي:لعدلتمممم ةدل دلنصمممم لقإلر:ل خب نإللعبده،لل فّو 

ا ق ُفإل،ل عّل ،لو ذتل تممممممممممدإلاهلللعدلتممممممممممليعإلولتفسيعي،لعدلقسإلال،لعدل نسل
ذهلتف وتيةل،لوتفحديثل  (2)سوت  لّ إلٌس،لف دلفيلتمممممددهلعد دةلقسإلاللو  لادفس

 وتولكإلولا ق ُفإللفّولف لندالتف ف لألن لاعإلل لااإلرلفل  يلفي .

 النظر في الخالف:
لتف ج لتألورل)  ةإلالالفيل اع إلل  د  لفيل   ةالتفحديثلواستتةلتألتإلن دلنادل و 
آخ ه(لامدتسهلعليليح يل دليعمإلولتف اليلي وة مإللعدلتمممممممممممممم يمإلولتفّ سي،لو  لل

يوشممممممممو لنديّ لعدلتفّ سيلنديثلغ  هلعدلتفّ سي،للاممممممممدوٌطلي رًلكّ ُ ت،ل ل
لوقدل ي  ال  إل،لوفاليسإل   ل نٌد.

تفّممممإلنيل) ممممدوولتف ةممممإلاللفيلآخ ه(،لجعممممإلعممممٌةلادلتفّ ممممإلسلل   دعممممإللسوىلتف جمممم ل
عبدتف عتطلتفصممممممد إلني،لووكي ل دلتفا  تح،لو   لنعيالتفيضمممممملل دلاوك د،لو   لل

لل نعدلتف  ب  ي،لوت دلتفعوإلسك،لواحع دل دليو تمممممممف،لك عإلل ولف لاسإل  ةل ّتمممممممدإلاا
لاحيحلسوت إلل نعدلفيلاسددهلادل  ة ل و ةدل دل  يلا ةا.

 

(،لل2/370(،لوتفع  تول)1/337(،لوتفعا ون دل)4/257تنظ :لتفا حلوتفس مممديممملل)للل(1)
 (.59-3/58وتفلسإلول)

قإلرلت دلنا :لفو  لاشمم  سل إلفسدفيسلواممي ل  لتفدسممإلئيلوغ  هف.ل و إلسلتفعدفسمم دللللل(2)
 (.43)صل
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ّمإلنيل) مدوولتف ةمإلاللفيلآخ ه(ل   تف تجح،لف  ةدمةل كّ ةم ةللللوبمذفمكليد ولتف جم لتف
قإلرلتفس اذي:لفو دذتلسوىل   ل تمممممممممممممحإلطلتف عدتني،ل ذتلتفحديثلعدلللتفّ إلس،

ل.(1)ألنح ل ذت،لو ذتل احفلل  ةدل دل  يلا ةالتف  في،لعدل نس،لعدلتفدبي

 الحكم على الحديث:

؟لَقإلَر:ل  تمممممممممدإلالتفحديثلادلتف ج لتف تجحل جلعةإلالالفيلآخ هلفَقإلفو ت:لَفَعإلَذتلَن و رو
ْنَيإللَوتنِخَ ِلف،لضممممممعيف؛لفضمممممم فلعةدلتف ع يلكعإلل  د  لل لو تلَّللا َلتفَ إلِفَيَةلِفيلتفد  تممممممَ

لل عةدلتف عيلفاليسي ال  ذتلفيلاستتمممممممممةلتيتمممممممممدإلا،ل  ل ولتفحديثلامممممممممحيحلفّو 
لتفحديثلكعإلل  د  ؛ل نعإلل إل   ل  ةدل دل  يلا ةالكعإلل  د  لفيلاستتةلتيتدإلا.

ف إلولاممممممحيُحإللادل  ة ل  ةدلت دل  يلا ةالعد ،لوفاليّب لادل  ة لّإل  لل
عدل نس،لو لادل  ة ل  يل يإلسلعد ،لو  إلسلتفس اذيل فيلذفكل   ف لع هلل

ف،3595)حل لكعإلل  د  .ل(ل   ف :لف ذتل اح 

د لل فعسإل  ةللو ا إلل حسمم دلتفس اذيلفلحديثلا ل ولفيلتممددهلعةدلتف ع يلفّن  لنسمم 
ل.(2)  يل تحإلطلتفسبي يلكعإلل  د  

 الحديث السابع:
لتفَيَعإلِو،لَعْدللقإلرلتفس اذي:لل ََّدإللَيْحَ يلْ دو ،لَقإلَر:لَند  َفإلِعي  إل التف ِ  ََّدإللَ  و لِ شممممممممممممممَ َند 

،لل ْيخا ،لَعْدلَ ْلَحَةلل مممممَ ِاْدلَ ِديلعوْ َ َل،لَعِدلتفَحإلِسِثلْ ِدلَعْبِدلتف  ْنَعِدلْ ِدلَ ِ يلذوَ إلسا

 

ل(.212ع هلنديثلل253/ل1جإلا لتفس اذيل)لل(1)
(،لو  يلاتوالل1910تنظ ل مممم ت دلتفحديثلوعدلتمممم لل دلتمممم دلعددلعبدلتف عتطل)حلللل(2)

/ل1(،لوتفحمإلكال)489(،لوتفرب تنيلفيلتفمدعمإل ل)حلل419(،لوت دلخ ةعمةل)حلل2540)حلل
 (.524(،لوعدلعبدلهل دلعع ولفيلتددل  يلاتوال  قال)198
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لَسِف ٌ لَوَسِفيِ يل لَنِبي ا لأ:لفِف مولِ  إلَرلتفد ِبي  إلَر:لقمَ ِدلِه،لقمَ لل-َيْ ِديلِفيلتفَادم ةِل-ْ ِدلعوَب مْ
ف. َّْعإلوو لعو

،لَو وَ لاوْدَ ِر ٌلَ َذتلَنِديٌثلَغِ ةٌهلَوَفْيَسل هولِ إلفَ ِ يِ  ِ ْتَدإلاو
ل.(1)

 تخريج الحديث:

 خ جمم لتفس اممذيلفيلجممإلا مم ،ل   تسلتفعدممإلقممه،ل ممإلسل   تسلادممإلقممهلعّعممإلول دلل
إلول)حلل (،لوقممإلر:لف ممذتلنممديممثلغ ةممهلفيسل تممممممممممممممدممإلاهل ممإلف  يلو  لل3698عيمم 

عدلاحع دل(،لل665و   لي ليلتفع امممممممليلفيلاسمممممممددهل)حلاد ر ف،لكعإلل  د  ،لل
(،لل7881وادل  ة  لت دلعسإلك لفيل إلسةخلااش ل)حلل دلي ةدلتف فإلعي،ل  ،لل

وت دلل(،لل861ج لعبدهل دل نعدلفيلعوتئدهلعليلفضمممإلئللتفصمممحإل ةل)حلو خ ل
لادل  ة لاحعدل دلي ةد.(،ل1005تألّ  لفيل وتدلتفغإل ةل)حل

(،لل820و خ ج ل   ل د لتف ري يلفيلعوتئدهلعليلفضممممممممممممإلئللتفصممممممممممممحإل ةل)حل
(،لادل  ة ل ممممممممممممممامإللل دلل454وتف ر مهلتفوغمدتايلفيلتفعسي لوتفعيس طل)حلل

لا لد.

لادللكل  عإلل)احعدل  دلي ةد،لو مماإللل دلا لد(لعدليح يل دليعإلو،لعدل مميخا
إل،ل  ديلع  َل،لعدلتفحمإلسثل دلعبمدتف نعد،لعدل لحمةل دلعب مدلهل م لا ف عمُ

ل دح ه.

(،لوع تهلأل يل د لعبدلتف نعدل4996وذك هلتفع يلفيل حيةلتأل مممممممممممم تفل)حلل
ل دلعيإلولتفصمممممممممم فيلفيلسوتيس لعدليح يل دليعإلول  ،لوقإلر:لفَوَق لفيلسوتية

 

إلَوللللل(1) إلَولْ ِدلَعيم  ّْعمَ حللل65/ل6)للتممممممممممممممددلتفس امذي،ل   تسلتفعدمإلقمه،ل َمإلٌسلِفيلَادَمإلقِمِهلعو
ل(.3698
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:لعدليح يل دلتفيعإلو،لعدل ممم ةح،لعدلل ،لعدلتفس اذيِ    يلتفعوإلسلتفعحب بيِ 
لو  لو اف.ل- يخل

وَيلعدل  يل  ة للل لآخ ،لفمأخ جم لت دلامإلجم لفيلتممممممممممممممددم ،للللوقمدلسو  سممممممممممممممدمدا
(،لوت دل  يلعإلامالفيلتفسمدة،ل إلسلل109)حلللتفع داة،ل إلسلفضمللعّعإلولل

 دلندبمللفيل(،لوعبمدهل دل نعمدلل1289فيلفضمممممممممممممممللعّعمإلول دلعيمإلول)حلل
لفضإلئللتفصحإل ة،ل إلسلفضإلئللعّعإلول دلعيإلو

(،لعدلسوحل دلتفي ج،ل199/ل3(،لوتف   ليلفيلتفضممممممممم يإل لتف ب  ل)757)حلل
واحعممدل دلعلي،لو نعممدل دلاحعممد،لكل العدلاحعممدل دلعّعممإلولتف ّعممإلني،لل
نمدّدمإللَ  ي:لعّعمإلول دلخمإلفمد،لعدلعبمدلتف نعدل دل  يلتف نمإلا،لعدل  يم ،لعدلل

  ة ل،ل ولستمممممممممممممم رلهلألقمإلر:لفف مللنبيلسف  لفيلتفادمة،للللتألع جلعدل  ي
لوسفي يلف  إللعّعإلول دلعيإلوف.

 دراسة اإلسناد:
 تممممممدإلالتفحديثلعددلتفس اذيلكعإلل  د  لعدل  يل شممممممإل لتف فإلعي،لندّدإلليح يلل
 دليعإلو،لعدل مميخلادل ديلع  ل،لعدلتفحإلسثل دلعبدتف نعدل دل  يلذئه،ل

لعدل لحةل دلعب دلهلتفحديث.
،لضممممم  ي لتفدسمممممإلئيلل - ،لفيسل إلف  ي  :لاحع دل دلي ةدلتفِ الي  َفإلِعي  إل التف ِ  َ  و لِ شمممممَ

 .(1)و   لنإل ا

 

(،لو  مذيمهلتف عمإلرل578/ل8(،لوتفا حلوتفس مديملل)578تفضمممممممممممممم يمإل لوتفعس وك ول)سلللل(1)
(،لو   ةممهلتفس ممذيممهل)صل5223سلللل231/لل2(،لوتف ممإل ممممممممممممممفل)5703سلللل24/لل27)

 (.6442سلل763
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إلِو: - لتفَيعممَ امممممممممممممممدوٌطلعممإل ممٌدلي رًلكّ ُ ت،لوقممدل غ   ،لوقممدل  ممد  لفيلللَيْحَ يلْ دو
 تفعرلهلتألور.

 .َ ْيٌخ،لِاْدلَ ِديلعوْ َ َل:لفيلسوتيةال ن لكإلوليواإلفسلِاْس  ل دلِكدت ،لاا  ر -

وتمممممممممي،لامممممممممدوٌطلي ا،لوقإلرل   لل - :لتفد  لَعْبِدلتف  ْنَعِدلْ ِدلَ ِ يلذوَ إلسا لْ دو تفَحإلِسثو
ف،لفاليسممممممممممممممع لادل لحمةلقمإلرلتفع  ي:لفسوىلعدل لحمةل دلل نمإل ا:لففيسل مإلف  ي 

ل.(1)عب دلهل)س(لا تجف
،ل   لاحعم دلتفعمدني،ل نمدلتف شمممممممممممممم ل،لاممممممممممممممحمإل يلل - لعوَب ْمِدلِه:لتفسْيعي  ةولْ دو َ ْلحمَ

ل.(2)اش  س

 الحكم على الحديث:
اع إللتممممممب لفيلاستتممممممةلتيتممممممدإلاليسب  دل ول تممممممدإلالتفحديثلضممممممعيفلجُدتلوذفكل
فا إلفةلتفشميخلادل ديلع  ل،لو   ل شمإل لتف فإلعيلفيسل إلف  ي،لوفجن رإللل  دلل
،لوقدل  إلسلتفس اذيلل تفحإلسثل دلعبدتف نعدلو لحةلفّن لفاليسع لاد لكعإلل  د 

فّولللتفحديثلادل  ة ل  يل  ة للللو اإللسوتيةلل فيلضمممممممم ي لع هلتفحديث.
 تمممدإلاهلضمممعيف؛لف ي لعّعإلول دلخإلفد،لو  لضمممعيف،لقإلرلتف   لي:لفتفغإلفهل

 

(،ل  مذيمهلل860سلللل303/لل1(،لوتف مإل ممممممممممممممفل)1037سللل148   ةمهلتفس مذيمهل)صللل(1)
 (.365/ل3(،لوتفا حلوتفس ديلل)254/ل5تف عإلرل)

(،لل2975سلللل412/لل13)(.ل  مذيمهلتف عمإلرلل3044سلللل374   ةمهلتفس مذيمهل)صللللل(2)
 (.2476سلل514/ل1وتف إل فل)
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،لف  لضممممممممممممممعيفل(2)،لوقممإلرل   لنممإل ا:لفاد  لتفحممديممثف(1)عليلنممديّمم لتف  اف
ل إل يإلط.

قإلرلتفب امممممممم  ي:لف ذتل تممممممممدإلالضممممممممعيفلفي لعّعإلول دلخإلفدلو  لضممممممممعيفلل
تفاممإلا لادل  ة ل لحممةل دلعب ممدلهلقممإلر:لقممإلرل ممإل يممإلق ا،لسوتهلتفس اممذيلفيلل

ستمممممممممممممم رلهلألفممذك هلوقممإلرل ممذتلنممديممثلغ ةممهلفيسل تممممممممممممممدممإلاهل ممإلف  يلو  لل
ل.(3)اد ر ف

لفإلفحديثل ليّب ل سددالاحيح.

  

 

ل(.198/ل3تفض يإل لتف ب  لفل   ليل)لل(1)
/لل19(.لوتنظ :ل  مذيمهلتف عمإلرل)814سللل149/ل6تفا حلوتفس مديملل  دل  يلنمإل ال)لل(2)

سلل547(،ل   ةمهلتفس مذيمهل)صلل3692سلللل6/لل2(،لوتف مإل ممممممممممممممفل)3807سلللل363
4496.) 

ل(.18/ل1اصوإلحلتف جإلجةلفيلعوتئدلت دلاإلج ل)ل(3)
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 كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثونحولية 

 الخاتمة
ج  الل فيل وةوإلسكل يدي ل  ل و تإلرلهل ول تفوحثل عليل  عإل ل ذتل  نعدلهل

دةل لتفدب ة ةلعليلتف ج لتفجئ ل  إل.لتفعبذوفةلفيلخداةلتفس 

لأهّم النتائج:
وفيلخسإل ل ذتلتفوحثل ذك ل  التفدسإلئالتفسيل  ال ل ف  إللا سصُ تلعليل   ع إل،لل

لو ي:
لتفحديث،.ليح يل دليعإلولتف اليلادلتف لعإل لتف إلال د1 تع لعدُاتللل،لكّ  و

تفّ سي،لل ت يإلول عدل و كّ ل تفعحدّ د،ل فيل و ةل    ل    للادل ل يو د  و  ل
ع  و  ج حل سة،ل تفس  تف سهل تفد   إلال ن احإلسل ااع لل ق ترل ادل ادوٌطللللدديل

،لوةويس  لتفا حلفيلضور ل أنإلايثلادللوقدل غ   لفيلآخ لنيإل  لليو رًلكّ ُ ت
 عي اه،لفحديّ لضعيٌف،لوفاليو إلفي لغ  ه،لوة   يل عإلللا وةإل  ،لوفيسل حا ةلل

. ل ول إل دا لي ضدهلادلاسإل  ا

.ل اد هلتفو إلسيل خ تجلنديثليح يل دليعإلولفيلاحيح ،لوف دلتياإل لل2
كسإلسلتف  دلوتفِ قإلط،لا  وُنإلل َ ْبدَللللاداسلال خ جلف لفيلاحيح لنديُّإللوتنُدتلل

ل دلتليعإلولو  لّ ٌةلّبٌ .ل

تفس اذي3 تياإل ل جإلا  ،لللل.ل خ جل فيل تو ةل نإلايثل يعإلول للفيح يل دل  وعل 
ل:لوكإلن لعليلتن يخعسةلاد إل،ل

ل  ةإلالالفيلاسد ،لو  إلسلتفس اذيل فيل ذهلتف لة،لوب  دلللل- تفحديثلتألورلا لٌّ
لخرأليح يل دليعإلول إلف ةإلال.
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ل ّ دترلاحإل يل صحإل يلآخ ،لوتف تجحل ن لادلنديثلللل- تفحديثلتفّإلنيلا لٌّ
ل تدإلاهلضعيف،لوتفس اذيلقدلسج حل ن لادلنديثلعإلئشةلو ذتل   يل  ة للف د 

ليعإلو.لادل  ة ليح يل دل
و إلسلللل- ل س إلسقلتف ف لوتف قف،لوتف تجحلتف قفلعليلت دَل لتفّإلفثلا لٌّ تفحديثو

ل تدإلاهلضعيف،لو ذتلاإللسج حلتفس اذي. لخجفلسوتيةليح يل دليعإلو،لف د 

ل س إلسقلتف ف لوتف قف،لوتف تجحلتف قفلعليلت دلعوع ،للل- لتف ت  لا لٌّ تفحديثو
تفشي إلولاد تف ج ،لو ذتلاإللسج ح لللوتيتدإلالاحيٌحل في ،لوقدل خ ج ل  ذتل
لتفس اذي،لخجفلسوتيةليح يل دليعإلولا ف ُعإل.

تفحديثل جلعةإلال،للل- اسدل وتف تجحل اسد ،ل ل  ةإلالالفيل تفسإلاسلا لٌّ ل تفحديثو
 و  إلسلتفس اذيل فيل ذهلتف ل ة.

،ل للظ  لض فل تدإلالتفحديّ د،لل إلف جفلل ج ليولتنخ تولفاللللإلوتفحديّ ا إلللول
فغ اد إلل رل تألو  دل )تفحديثللنس  فجن رإللللتف إلاس  هل اد إلل تفّإلنيل (،لوض  فل

ل)تفحديثلتفسإل  (.
دلنديثليح يلل4 لتفس اذيليوحس  دلل.لتفذيلظ  لفيل و   دليعإلولفغ  ه،لكعإللنس 

لتفّإلني،لوتفحديثلتفسإلاس.تفحديثل
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 فهرس لألحاديث بحس  األطراف

 طرف الحديث 

لأل لتفد ِبي   تْ َسَ ىلَ ْدَي ولِاْدلقوَدْيدالَ و 

ت َجِللَسَفَ لَيَدْيِ لَادًّ لألَكإلَولِ َذتلَاَخَللِفيلتفص  لتفد ِبي   َ و 

لِ َدإلسال لَ ْ ُ تلَاإللَنْسَسْ ِقدو لألَفَدْع وثو د إللآَرلاوَحع دا  ِ ْولكو

لَ ْ َدلتأَلَذتِولَوتِيَقإلَاةِل َعإل ولَ ليوَ ا   تفد 

ْدَ لأَلو تُ إللَ ج ُ لِفْل وْ آِو،لَوَكب َ لَعَلْيِ لَ ْسَبُ إللَسِنعَل  َكلَّللا و،لِ ْولكو

يلتفد إلسول ،لَوتأَلْضَحيلَيْ َ ليوَضحِ  لتفد إلسو لَيْ َ ليوْيِر و  تفِيْر و

لَسِف ٌ لَوَسِفيِ يلل لَنِبي ا  َّْعإلوولعلل-َيْ ِديلِفيلتفَاد ةِل-ِف ولِ 

 ِ إلفَبْ ِ لَخْعِس َدلَا  ُللَخَ َجلِاْدلذونو ِبِ لَكَ ْ ِ لَوَفَدْ  ول وا  ولَاْدلَ إلَفل

 نإلِوف نيلاإلنَو ال
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 فهرس للّرواُ المترجمين 

 درجته الراوي 

 اس وك    تهيال دلاحع دل دل  يليح ي

ّ ٌةلّبٌ ،ل  ل ن  ليو رًلفيلل    ل نعدلاحع دل دلعبدهلتف ب  يل
 نديثلتفّ سيل

بي يل ّ ٌةلادٌّ لعإل ٌدلاش  سلل    ل تحإلَطلعع ول دلعبدهلتفس 
  إلفسدفيسل

 ّ ةٌل    ل يإلسلا إلوةةل دلق  للتفوص يل

 ٌةلنإلفظٌلّ     لاتوالتفريإلفسيل

 ّ ٌةلفإلضلٌل عبدهل دلت  دلتف  فيلل   لت  دلتأل ا ل

 ّ ةٌل تفقيسيلل   لعإلا لتف  دي ل

 ّ ٌةلّب ٌل نعيالتفيضلل دلاوك دلتف  في   ل

حإل ةل    ل  ة للل  نإلفظولتفص 

:لاحع دل دلي ةدلل َفإلِعي  َ  و لِ َشإل التف ِ 
 تفِ الي ل

 فيسل إلف  ي ل

 اس وكلتْفَحِديثل  نعدل دلاحعدل دلعع لتفيعإلايل
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 ادوٌطليوغ سل  تدل دلا تيلتألا يل

 ّ ٌةلّب ٌل تألا يل دلعع وللل تعإلع لل دل اية

:لت دلتفد ض ل نسل دلاإلفكل
 تألنصإلسيل

لاش  س،لخإلا ولست رل احإل يٌّ
 هلأل

ةل  دل  يل عيعةلكيسإلولل ي سلتفس سيإلني  ّ ٌةلّبٌ لنا 

ةل  دل  يل عيعةلتفس  سيإلنيل ي سل  ّ ٌةلّبٌ لنا 

 ّ ةٌل  دلعع ولتفعديلتألا يللل ي سل دلا تي

ل لْ دو  ادوٌطلي ال َعْبِدلتف  ْنَعِدلْ ِدلَ ِ يلذوَ إلسالتفَحإلِسثو

لت دل وب  للللتفحاإلجل دل س أل  دلّ سا
 تفد  يل

 ادوطلكّ  لتف رألوتفسدفيسل

لتف عدتنيللتفحسدل دلاإلفح  دلني 
 تفّ سيل

 ّ ٌةلفقي لعإل دل

 ّ ٌةلّبٌ لفقي ل  دلعةدلتألعايلنعإلال

ؤتتي  ّ ةٌل نوع دل دلعبدتف نعدلتف  

 ّ ٌةلنإلفظٌل سوحول دلتف إلتالتفسعيعيل

 فليضع  دلتفَحَ تِسيللعةدلتف ع ي
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 ّ ةٌل ت  دل دل  يلت  دلتفع ب يل

 ّ ٌةلّبٌ لفقي ل ت  ِدل ِدلجب  ال

 ّ ةٌل ت  دل دلِتع إلول

 ّ ةلنإلفظلفقي ل ت يإلولتفّ سيل

 ّ ةلنإلفظلفقي لعإل دل اإل لناة ت يإلول دلت  دل دلاس وطلتفّ سيل

 ضعيفل ت يإلول دلوكي ل دلتفا  تحل

 ستوةةلت دلتفعوإلسكلّ ةٌل تو ْةدل دلنص ل

 ف ل و إل لادوطل  دلعبدهلتفد  يلتف إلضيللَ ِ ةكول

 اا  ر َ ْيٌخ،لِاْدلَ ِديلعوْ َ لَل

إلكل دلا لدلتفدب لل   لعإلاال ح   ّ ٌةلّب ٌل تفض 

لعوَبْ ِدلِهل   ندلتف ش للاحإل يلاش  سل تفسْيعي لَ ْلَحةولْ دو

 أل فضلل عوتجلتفدبيل عإلئشةل  لتفعثاد دل

  فضلل عوتجلتفدبي  د ل  يل د لتفصدي لعإلئشة

 ّ ةلنإلفظل عبدلتف عتطلتفصد إلنيل

 ّ ٌةلّبٌ ،لفقي لعإلفاٌل عبدهلت دلتفعوإلسكلتفع وعيل
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 ّ ٌةلفإلضلٌل عبِدِهل ِدلت  ِدل ِدلجب  ال

حإل ةلتفعدّ ةدلادلل  دلَو إلسلسضيلهلعد عإللعبدهلل  ندلتفص 
حإل ةل  تفص 

حإل ةل عبدهل دلَو إلس،لت دلعا لست رلهلأل   ندلتفعدّ ةدلادلتفص 

 ندلتفعدّ ةدلادلتفصحإل ةلل عبدهل دلعع ل دلتف ر إلسل
 و ندلتفعوإلافة

َلْيَعإلَولتفِ ج يل لتو  ّ ةلّب ل َعْبَدلولْ دو

 ادوطل عب دلهل دلعبدلتفعا دلتفحدييل

 ّ ٌةلّب ٌل  دلعع ل دلنيصلتف وع يللعب ده

 ادوٌطلف ل و إل ل تألخدسل دللعّعإلول دلاحع دل

 ّ ةلفقي لاش  سل ع ولل دلتف ب  ل

 ّ ةلفقي لاش  سل ع ولل دلتف ب  ل دلتف  ت 

لا   ال فإلضٌل،لف د لكّ  للّ ٌةلفقي ل عرإل ل دل  يلسبإلحلتف   ي 
 تيستإلر

 ضعيفل عوع ل دل ب هلتفعوْسلي ل

 ّ ةٌل عع لل د لعبدلتف نعدلتألنصإلسةةل
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 ّ ٌةلنإلفظل َعْعٌ ولتفد إلِقدول

 ّ ٌةلّب ٌل  دلت  دلتفوْغجنيللقس وة

 ضعيفل فض فلتج لت دل  يلتفص  وإل ل

 ّ ٌةلفقي لفإلضلٌل  دل  يلذئهلاحع دل

 ادوطٌل  تعإلع للت دل  يلفديكاحع دل دل

 يوْغ سل احعدل دل تعإلع لل   ل تعإلع لل

 ّ ةلفإلضلل احعدل دلتفعد دسل

 ّ ٌةلّب ٌل احع دل دلعبده،ل   ل نعدلتف ب  يل

 ّ ةٌل  دلِنسإلسلتفغوَب ي للاحعدل دلعب دل

 ّ ةٌل احعدل دلكّ  لتف بديل

 ّ ٌةلفإلضلل احعدل دلي تفل دلوتقدلتفضب يل

 ّ ةٌل احع ال دلغ جولتف دويل

 ّ ٌةلفإلضلل  دل  ةفلتفحإلّسيللار  ف

 ّ ةلّب لفإلضلل  دلست دلتألعايلا ع 
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تف الي،ل   لقودتاةللتفعد إلرل دلخليية
 تف  في

 ضعيفل

 ّ ٌةلّب ،لفقي لاش  سل ا فيلت دلعع للنإلف 

 ّ ٌةلفقي لسبعإللاف سل ْ ِدلعوْ َولَلِ َشإلِ لل

ؤتتيل  ّ ٌةلعإل ٌدلعت دٌل وكي لت دلتفا  تحلتف  

 ادوطٌل يح يل دلتفع ل هلتفواليل

 ادوطلي رألكّ ُ تل يح يل دلتفيعإلولتف اليل

 ّ ٌةلاس ٌدلنإلفظٌل يح يل دلت  دلتف ر إلول

 ضعيفٌل ي ةدل دل  إلولتف  قإل ي

سة ل   لا إلوةةلتفوص يللدي ةدل   ّبٌ لّ ةٌل عو

 ضعيفل ي ةدل دلَيإلقلتفل ّيل
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 حييى بن َيمان الِعجلي ومروياته املعّلة دراسٌة تطبيقّية يف جامع الرتمذي

 فهرس لمحتويات البحث 

 الموضوع

 ال صلتفوحثل

 تفع داة

   جعةليح يل دليعإلولتف اليلتفس  ة يةل

 ا  وةليح يل دليعإلولتفد دي ةل

 خجاةلنإلرليح يل دليعإلول

 تف اليلفيلاحيحلاسلال   ةُاإللواستتةسوتيةليح يل دليعإلول

 اس  غلاسلالفيل خ تجلنديثليح يل دليعإلولل

 تفحديثلتألورلادل نإلايثليح يل دليعإلولفيلجإلا لتفس اذيل

 تفحديثلتفّإلنيلادل نإلايثليح يل دليعإلولفيلجإلا لتفس اذيل

 تفحديثلتفّإلفثلادل نإلايثليح يل دليعإلولفيلجإلا لتفس اذيل

 يثلتف ت  لادل نإلايثليح يل دليعإلولفيلجإلا لتفس اذيلتفحدل

 تفحديثلتف إلاسلادل نإلايثليح يل دليعإلولفيلجإلا لتفس اذي

 تفحديثلتفسإلاسلادل نإلايثليح يل دليعإلولفيلجإلا لتفس اذي
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 تفحديثلتفسإل  لادل نإلايثليح يل دليعإلولفيلجإلا لتفس اذيل

 تف إل عةل

 تفي إلسس
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 حييى بن َيمان الِعجلي ومروياته املعّلة دراسٌة تطبيقّية يف جامع الرتمذي

 فهرس المةادر والمراجع 
تفادإلئ  - تفديدلل، ندإل ل نإلا ل )للاحعدل تفعدسهل،لل م(1420:للسلتألفوإلنيل

 .ل لل1986ل- مللل1406،لل4،ل تيتجاي

   لاحعدلعليل دل نعدل دلن  لتألندفسيلل،للتيندإل لفيل ا رلتألندإل ل -
( احعدل إلك لل،ل ح    م(456:للسلتفظإل  يل تفاديدل،لللل، نعدل تنفإلطل اتسل

 .   وسل

احعدلنإلا لتفديدلللل،ل أفيف: سوت لتفغل للفيل   ةال نإلايثلادإلسلتفسب ل -
،ل   وسللل،تفعدسهلتيتجاي،لل   تف:لع   لتفشإلوة ،لل م(1420:للسلتألفوإلنيل)

 .ل 1985ل- مللل1405ل،2 

تياإل ةلفيل ع   لتفصحإل ة؛لفلحإلفظلت دلنا لتف س جني،ل ح   :لا/لعبدل -
اتسل ا لفلروإلعةلوتفدش ،لللكي،ل إلفس إلوولا لا ك لتفوح ثل دتسل ا ،هلتفس ل

  .لل2008 م/للل1429،ل1 

 كعإلرل  ذيهلتف عإلرلفيل تعإل لتف جإلر؛لفلحإلفظلاغلرإلي،ل ح   :لعإلارل دلل -
 م/للل1422،لل1 يإلسوطلتفحديّية،لتف إل  ل،للاحعد،لو تإلاةل دل   تهيا،لاتسلتف

  .لل2001

احي ظل.لل تس؛لأل يل د لتفب تس،ل ح   :لالتفوح لتف خإلسلتفع  وفل عسددلتفب -
وتفحدا،لتفعديدةلتف نعدلعةدله،لاثتسةلعل  لتف  آو،ل   وس،لادسوةلتف ل  لل

  .لل1988 م/للل1409،ل1 لتفعد سل،ل

،ل أفيف:للتفبدسلتفعد  لفيل   ةالتألنإلايثلوتألّإلسلتف تق ةلفيلتفش حلتف ب   -
 نعدلتفشإلف يلتفعص يللت دلتفعل دلت تجلتفديدل   لنيصلعع ل دلعليل دلل

 :لاصرييل   لتفغيطلوعبدلهل دلتليعإلولوةإلت ل دلل ح ل،ل  م(804:للسل)
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 كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثونحولية 

وتفس عة لل،للكعإلر فلدش ل تف ا لل -ل م1425،لل1،ل تفس  ايةل-تف ةإلقللل-اتسل
 .ل 2004

 يإلولتف  الوتيي إل لفيلكسإلسلتألندإل ؛لفلحإلفظلت دلتف رإلولتفيإلتي،ل ح   :لل -
  .لل1997ل، مل1418،ل1 للةإلق،ت  د،لاتسل  وة،لتف للتفحس دلآي ل.لال

 م(،لل385   لنيصلعع لت دل إل  دلتفوغدتايل)س:لللل إلسةخل تعإل لتفّ إلس، -
تفسل يةلل تفدتسل تفسإلا تئي،ل لل–ل ملللل1404،لل1 لل،للتف  ة للل–ل ح   :لاوحيل

 لل. ل1984

َوتألعج ، - تفعشإل   ل َوَوفيإلسل تيتج ل احعدل دل نعدلللل إلسةخل تفديدل  عسل
كس سل شإلسلع  تالا  وف،ل   وس،لاتسلل م(،ل ح   :لتفدللل748تفذ بيل)س:لل

 لل. لل2003،ل1 ،لتفغ سلتيتجاي

تفسإلسةخلتف ب  ؛لأل يلعبدلهلاحعدل دل تعإلع لل دل   تهيالتفو إلسي،ل ح   :لل -
عبدلتف نعدل دليح يلتفع لعي،لاتئ للتفع إلسفلن دسلآ إلالتفدكد،لتف دد،لتفرو ةل

ل .لل1987تألوفيل
 شإلسلع تالا  وف،لل.غدتاي؛ل ح   :لال إلسةخل غدتا؛لأل يل د لتف ر هلتفو -

  .لل2001ل، ملل1422   وس،لتفرو ةلتألوفيلاتسلتفغ سلتيتجاي،ل

تفسإلسةخلفيح يل دلا  د؛ل  وتيةلت دلاح عل ح   :لاحعدلكإلاللتف صإلس،لل -
ل م.لل1405ارب عإلسلااع لتفلغةلتف  بيةل داش ل

 نعدلاحعدلن سلتيف،لللل.تفسإلسةخلفيح يل دلا  د؛ل  وتيةلتفدتسايل ح   :لال -
ل م.لل1399،ل1 د اة،لجإلا ةلتفعلكلعبدلتف  ة ،لكليةلتفش ة ة،لادةلتفع

 نعدلاحعدلن سلتيف،للل.تفسإلسةخلفيح يل دلا  د؛ل  وتيةلتفدوسي،ل ح   :لال -
ل م.لل1399،ل1 يةلتفش ة ة،لادةلتفعد اة،لجإلا ةلتفعلكلعبدلتف  ة ،لكل
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:لسل  لتفحاإلجلي تفلتفع يل)جعإلرلتفديدل ،لل حيةلتأل  تفل ع  فةلتأل  تف -
،لتفعدسهلتيتجاي،لوتفدتسلتفقي عة،لل لعبدلتفصعدل  فلتفديد ح ل،ل  م(742

 .ل 1983 م،ل1403ل،2 

لل  يللل دلليح يلل دللهللعبدلللتفدتسقردي،للتددللادللتفض إلفللتألنإلايثللل   ةا -
للتف سه،لللعإلفاللاتسللتف نيا،للعبدلللتفع ص الللعبدللل   ف:لل ح   للتفغسإلني،لل د 

 .تف ةإلقلل م،ل1411

،ل م(748:للسل عسلتفديدل   لعبدلهلاحعدل دل نعدلتفذ بيل)لل، ذك للتفحيإلظ -
 .ل 1998لل- م1419،ل1،ل لفبدإلو-اتسلتف سهلتف لعيةل   وسل

 دلنا للت نعدل دلعليلل،لل للتفس ديسل ع ت هلتفع ا ف دل إلفسدفيس ل  ةفلل  -
،للادسوةلتفعدإلس،للا.لعإلاال دلعبدهلتف  ة  يلل،ل ح    م(852:للسلتف س جنيل)

  .ل1983لل–لل1403،لل1،ل ععإلو

تف س جنيلل - ت دلنا ل تفيضلل نعدل دلعليل فلحإلفظل  يل تفس ذيه،ل    ةهل
 م(،ل ح   ل  يلا إلذل إلسطل دلع قلهل دلاحعد،لجع  سةةلللل852)س:لل

  .لل2010ل- مللل1431،ل1اص لتف  بية،لاتسلتف ّ  ،ل ل

   لعليلتفحس دلل،للتفو إلسيلتفع عل و(    دلتفع عللو ع   لتفعشدلل)    لل -
وعتسللل،للتفعح  :لتألتسإلذلاحعدل   لتفيضل،لل م(498:للسل دلاحعدلتفغسإلنيل)

 .ل 1997-ل م1418تفرو ة:ل ج،لل،لتألوقإلفلتفععل ةلتفعغ بية

   لتفيضلل نعدلل،ل أفيفللتفسل يصلتفحب  لفيل   ةال نإلايثلتف تف يلتف ب   -
 ح   :ل   لل،لل م(852:للسلجنيل) دلعليل دلاحعدل دل نعدل دلنا لتف س 

،ل م1416،لل1،ل اص لل–اثتسةلق  وةلل،للعإلاالنسدل دلَوإلسل دلقرهل
 .ل 1995
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اثتسةلل - ا  د،ل   س،ل وعإلارل تف ةب ل تفس ذيه،ل إلعسدإل :ل   تهيال   ذيهل
 .ل ل1996ل-ل ملل1416،ل1 ل،لتف تإلفة

  ذيهلتف عإلرلفيل تعإل لتف جإلر؛لأل يلتفحاإلجلتفع ي،ل ح   لا.ل شإلسلع تال -
ل .للل1980ل، مل1400 وف،لاثتسةلتف تإلفة،ل   وس،لتفرو ةلتألوفيلا 
تفع  دلل - تفوسسي،ل ح لا تقوة:لا.لاحعدلعبدل تفّ إلس؛لأل يلنإل ال دلنوإلول

خإلو،لارو ةلاالسلاتئ للتفع إلسفل ح دسلآ إلالتفدكد،لتف دد،لتفرو ةلتألوفيل
ل .لل1973 م/لل1393

:لسل)للْ سل،لتفس اذياحعدل دلَيسيل دلتَل،للتددلتفس اذيلل-تفاإلا لتف ب  لل -
تدةلل،لل   وسللل،اتسلتفغ سلتيتجاي،للتفعح  :ل شإلسلع تالا  وف،لل م(279

 .ل ل1998تفدش :ل

تفا حلوتفس ديل؛لعبدلتف نعدل دل  يلنإل التف تعي،ل ح   لعبدلتف نعدل دلل -
لل1271يح يلتفع لعي،لاتئ للتفع إلسفل ح دسلآ إلالتفدكد،لتف دد،لتفرو ةلتألوفيلل

  .للل1952 م/ل

نعيال نعدل دلعبدلهلتألاب إلنيلللل،تألوفيإل لو و إلسلتألا يإل نليةلل -    ل
 .ل 1974لل- ملل1394 ا تسلاحإلفظةلاص ،لللل-تفس إلاللل،لادسوةلل م(430:للسل)

)،للتفدعإل  - تفرب تنيل تف إلتال لل،ل ح   ل م(360:للسلتليعإلول دل نعدل   ل
  م.لل1413،ل1،ل    وسلل،اتسلتف سهلتف لعية،لاصرييلعبدلتف إلاسلعرإل

،لل م(428:للسل نعدل دلعلي،ل   ل د لت دلَاْداو َة ل)،للاسلاسجإلرلاحيحلل -
 ه.لل1407،ل1،ل ل   وسلل،اتسلتفع  فة،لعبدلهلتفل ّيل ح   
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احعدل دل  يل د ل دل ي سلت دلقيالتفا عةةلل،للعتالتفع إلالفيل ديلخ  لتفعوإلال -
،لادسوةلتفعدإلسلتيتجاية،لتف  ة للل-اثتسةلتف تإلفة،ل   وسلل،لل م(751:للسل)
 .ل 1994 مل/1415لل،27 

سدد؛لأل يلتفحسدلتفدتسقرديلتفوغدتاي؛ل ح   :ل   هلتألسنإلؤو لوآخ وو،للتف -
 اثتسةلتف تإلفة،ل   وس،لتفرو ةلتألوفي.ل

اتسل - تألسنإلؤو ،ل تألتسإلذل   هل تفساسسإلني،ل ح   :ل اتوال أل يل تفسدد؛ل
ل .لل2009 م/للل1430تف تإلفة،لتفرو ةلتألوفيل

   لعك ةإلليح يل دلا  دلللل،ا  دتثت سلت دلتفاد دلأل يلعك ةإلليح يل دلل -
تفعديدةلللل،ادسوةلتفدتسلل، :ل نعدلاحعدلن سلتيف ح ل،ل  م(233:للسلتفوغدتايل)

 .ل 1988 م،ل1408،ل1،ل لتفعد سل

تثت سل  يلعب دلتنج  يل  إللاتوالتفساسسإلنيلفيلتفا حلوتفس ديل،ل   لاتوا،ل -
تفساسسإلني تف وع يللل275)س:للللتليعإلول عليل احعدل و ح   :ل استتةل ،ل م(،ل

 ل. ملل1413،ل2 لل،لادسوةلت دل يعية

ت  ل عج لتفدبج ؛لأل يلعبدلهلتفذ بي،ل ح   :ل   هلتألسنإلؤو ،لواحعدلل -
  م.لل1413نعيالتف  قس تي،لاثتسةلتف تإلفة،ل   وس،لتفرو ةلتفسإلت ةل

تفوغ ي،ل ح   :ل - احعدل تفسدةل   ل فعح يل تفسدة؛ل تألسنإلؤو للل  حل    هل
لل1983لل- ملللل1403واحعدلع   لتفشإلوة ،لتفعدسهلتيتجايلتفرو ةلتفّإلنيةلل

ل .
  حلاشدللتنّإلس؛لأل يلج ي ل نعدل دلاحعدلتفرحإلوي،ل ح   :ل   هلل -

 .ل ل1994لل- ملل1415تألسنإلؤو ،لاثتسةلتف تإلفةلتفرو ةلتألوفيلل
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َ ةعة،ل   ل د لاحعدلل - لت دلخو ل م(،ل311س:لل دل تحإلطلتفديسإل  سيل)احيحو
َن   ولوَعل  لَعَلي لَوَخ  َجل َنإلايّ لَوقد  لف :لتفدكس سلاحعدلاصرييلتألعظعي،لل

  .للل2003ل- مللل1424،لل3تفعدسهلتيتجاي،ل 

َلييل نعدل دلاحعدل دل نعدل دلاحعدل دل   تهيالل - ادسلتفديد،ل   ل إل  لتفسِ 
ل م(ل576ِتَلَي لتألاب إلنيل)تفعس في:ل

 م(،ل ح   :لل322دلعع ول   لج ي لتف   ليل)س:للتفض يإل لتف ب  ،لاحعدل  -
لل-ل ملل1404،لل1 لل،لل   وسل،للعبدلتفع ريل ا دلقل اي،لاتسلتفعدسوةلتف لعية

 .ل 1984

)س:ل - تفدسإلئيل تف نعدل عبدل وتفعس وك و،ل نعدل دل   ه،ل   ل تفض يإل ل
 ل. م1396،ل1 ،لنلهل،ل :لاحع ال   تهيالعتيد،لاتسلتف عي ح   م(،ل303

عسل،للتفض يإل  - تف تعيلأل يل تف إل عيلل،ل ح   عةل ا ديل ععإلالل،للت ديل دل
ة،لتفوحثلتف لعيل إلفاإلا ةلتيتجاية،لتفعديدةلتفدب ةة،لتفععل ةلتف  بيةلتفس  اي

 . ل1982ل- مل1402تفرو ة:ل

 م(،ل ح   :لل230تفرو إلسلتف ب ى،لاحعدل دلت دل دلادي لت دلت دل)س:لل -
تف لعية،لل تف سهل اتسل تف إلاسلعرإل،ل عبدل لل-ل ملللل1410،لل1   وس،ل للاحعدل

  .لل1990

ادل ا ر:ل   لتفحس دلتفعوإلسكل دلعبدلتفاوإلسلتفص  فيللللتنس إلسلللتفر  سةإلسل -
استتةلو ح   :لاتعإلوليح يلا إلفي،لَوإلسلا  لل،لل م(500:للسلتفر  سيل)

 .ل لل2004ل- مللل1425،ل1،ل ادسوةل ض ت لتفسلف،لتف ةإلقل،لتفحسد

َيسيل دلل - احعدل دل َيسيل أل يل تف ب  ؛ل تفس اذي،ل ح   :لتف للل ت سلل
ل ملل1409   وسلتفرو ةلتألوفيلل-اوحيلتفسإلا تئيلوغ  ه،لعإلفالتف سهل
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   لتفحسدلعليل دلعع ل دل نعدل دلللل،لتف لللتف تساللفيلتألنإلايثلتفدب ةة -
( تفدتسقرديل عةدلهلل،لل م(385:للسلا ديل تف نعدل احي ظل و   ةا:ل  ح   ل

  .للل1985ل- مللل1405،ل1،ل تف ةإلقلل–اتسل  وةل،لتفسليي

يلسوتيةلت د لعبدله،ل ح   :لتف لللوا  فةلتف جإلر؛لألنعدل دلندبللتفش وإلنل -
تف إلني،للل.ال اتسل تيتجاي،ل   وس،ل تفعدسهل َوإلس،ل احعدل وايلهل دل

  .للل1988 م/لل1408تف ةإلق،لتفرو ةلتألوفي،ل

تف لللوا  فةلتف جإلر؛لألنعدل دلندبل؛لسوتية:لتفع وذيلوغ  ه،ل ح   :لا.ل -
تألوفيللوايله تفرو ةل تف دد،ل تفسل ية،ل  اوإلى،ل تفدتسل ل دلاحعدلَوإلس،ل

ل .لل1988 م/لل1408
تف لل؛لفلحإلفظلعبدلتف نعدل دل  يلنإل التف تعي،ل ح   لف ة لادلتفوإلنّ دل -

خإلفدلتفا ةسي،لتفرو ةلتألوفيلل.للت دل دلعبدلهلتفحع د،لواللل. ّ  تفلوعدإليةلال
ل .لل2006لل- ملل1427

   لعبدلهلاحعدل دلل،لل لسوتيةلفيلتف سهلتفسسةتف إل فلفيلا  فةلادلف -
ل، :لاحعدلع تاةل نعدلاحعدلنع لتف ر هل ح ،ل  م(748:للسل نعدلتفذ بيل)

لل-ل ملل1413،ل1،ل اثتسةلعل  لتف  آو،لجدلل-اتسلتف بلةلفلّ إلفةلتيتجايةل
 .ل ل1992

 ح   :للتف إلاللفيلض يإل لتف جإلر؛لأل يل نعدلعبدلهل دلعديلتفا جإلني،لل -
  .للل2013 م/لل1434اإلعولتفس تإلوي،لادسوةلتف  د،لتفرو ةلتألوفيلل.ال

تفّ إلسل - تف وتلل تفد  تسلفيلا  فةلادل   كإلسل دل نعدل دلاحعدللل،تف  تكهل
 لعبدلتف    لعبدلسسلل ح ل،ل  م(929:للسلتف ر ه،لعةدلتفديدلت دلتف يإلرل)

 . 1981ل،1،ل    وسلل،اتسلتفعأا ول،لتفدبي
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 م(،لتفعح  :للل852 دلعليلت دلنا لتف س جنيل)س:للفسإلولتفع  تو،ل نعدلل -
 لل. ل2002،لل2عبدلتفيسإلحل   لغدل،لاتسلتفوشإلئ لتيتجاية،ل 

ت - احعدلللل.ف ر هلتفوغدتاي،لاستتةلو ح   :لالتفعسي لوتفعيس ط؛لأل يل د ل
اإلاطلآيدولتفحإلادي،لاتسلتف إلاسيلفلروإلعةلوتفدش لوتفس عة ،لااش ،لتفرو ةلل

  .لل1997 م/لل1417تألوفيل

تفعا ون د؛لأل يلنإل الاحعدل دلنوإلولتفوسسي،ل ح   :لنعديلعبدلتفعا دل -
 .ل لل2005لل- مللل1420تفسليي،لاتسلتفصعي يلتفرو ةلتألوفيل

جعإلرلتفديد،لاحعدللل،ااع ل حإلسلتألن تسلفيلغ تئهلتفسد ةللوفرإلئفلتألخوإلس -
( تفصدي يل عليل تفع إلسفللل، م(986:للسل إل  ل دل اتئ لل االسل ارو ةل

 .ل 1967ل-ل ملل1387،لل3 ل،تف ّعإلنية

   لعك ةإللاح يلتفديدلللل،تفعاع لل  حلتفع ذسل)ا ل  علةلتفسوديلوتفعري ي( -
 .اتسلتفي  ،ل م(676:لسليح يل دل  فلتفد ويل)

:للسلتفحإلفظلعبدلتف ظيال دلعبدلتف  يلتفعدذسيل)،للا سص لتددل  يلاتوال -
نجط ح ل،ل  م(لل656 نسدل احعدلاوحيل دل تفع إلسفلل،لل ل فلدش لادسوةل

 .ل لل2010لل- ملللل1431،لل1 ،للتفععل ةلتف  بيةلتفس  ايةلل-وتفس عة ،لتف ةإلقلل

نب للل - تفع لص،ل ح   :ل تف نعدل تفع لصيإلس؛لأل يل إل  لاحعدل دلعبدل
لل2008لل- ملللل1429ت دلتفديدلج تس،لوعتسللتألوقإلفلتف ر ةةلتفرو ةلتألوفيلل

 . 

تليعإلول دلتأل  ثلل   لاتوالل،للاسإلئللتياإل ل نعدلسوتيةل  يلاتوالتفساسسإلني -
ِاْسسإلنيل) ادسوةلت دلل،لل ح   :ل إلسطل دلع قلهل دلاحعدل،لل م(275:للسلتفسِ 
 .ل لل1999ل- مللل1420،لل1،ل  يعية،لاص 
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تفحإلكالل - هل عبدل احعدل دل هل عبدل أل يل تفصحيح د؛ل عليل تفعسسدسكل
لتفديسإل  سي،ل ح   :لاصرييلعبدلتف إلاسلعرإلل

 دلعبدلتفعحسدلتفس كيل إلفس إلووللللاسددل  يلاتوالتفريإلفسي،ل ح   :لاحعدل -
ل لل1999لل- مللل1419،لل1 ك لتفوح ثل  ا ،لاتسل ا ،لا لا ل

اسددل  يلي ليلتفع الي؛لأل يلي ليل نعدل دلعليلتفع الي،ل ح   :لل -
ل م.لل1404،لل1  تد،لاتسلتفعأا ولفلس تث،لنس دلتليال

لل-لاسددل نعد؛لفإلاإل ل نعدل دلندبللتفش وإلني،ل ح   :ل   هلتألسنثو لل -
  للل2001ل- ملل1421،ل1،ل اثتسةلتف تإلفةل،إلارلا  د،لوآخ وولع

هلل - ست رل تف درل فيل عدل تف درل تفع سص ل د لل تفصحيحل ل،لأتفعسددل
)سلل تف ش  يل تفحاإلجل اسلال دل تفحس دل قيالل م(،ل  للل261تفديسإل  سي،ل   ل

اتسل نيإل لتف سهلتف  بيةلَيسيلتفوإل يلتفحلبيل،للو ح   :لاحعدلفثتالعبدتفوإلقي
ل.و  كإله،ل  عة لاتسلتف سهلتف ليعة

   لتفعوإلسل  إلسلتفديدل نعدلل،ل أفيفللاصوإلحلتف جإلجةلفيلعوتئدلت دلاإلج  -
اتسل،للاحعدلتفعدس يلتف شدإلويللل،ل ح    م(840:للسل دل  يل د لتفب ا  يل)

 .ل مل1403،لل2،ل    وسلل،تف  بية

:للاصدفلت دل  يل  وة؛لأل يل د لعبدلهل دلاحعدل دل  يل  وة،ل ح    -
ل .للل2006ل، ملل1427سلتف بلة،لتفرو ةلتألوفيلتألتسإلذلاحعدلع تاة،لات

تفعصدف؛لأل يل د لعبدلتف عتطل دل عإل لتفصد إلني،ل ح   :لنب هلتف نعدلل -
 .ل مل1403تألعظعي،لتفعالسلتف لعي،لتفرو ةلتفّإلنيةلل

تفع االتألوتط؛لأل يلتف إلتالتليعإلول دل نعدلتفرب تني،ل ح   :ل إلسطل دلل -
 .ه،لاتسلتفح ا دع قل
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:للسل   لعبدلهليإلق سل دلعبدلهلتف وايلتفحع يل)،ل أفيفللا االتفبلدتو -
 .ل ل1995،ل2،ل اتسلاإلاس،ل   وسل،ل م(626

تفع االتف ب  ؛لأل يلتف إلتالتليعإلول دل نعدلتفرب تني،ل ح   :لنعديلعبدلل -
 .تفعا دلتفسليي،لاتسل نيإل لتفس تثل

ا  فةلتفّ إلسلادلسجإلرل  للتف لالوتفحديثلوادلتفض يإل لوذك لاذت ب الل -
 :لل ح ل  م(،لل261و خوإلس ا،ل   لتفحسدل نعدل دلعبدلهلتف  فيلتف اليل)س:لل

لل1405،لل1 ،للتفعديدةلتفعد سللل،عبدلتف ليالعبدلتف ظيالتفوسس ي،لادسوةلتفدتس
 .ل 1985ل–

 م(،للل748فذ بيل)س:للتفعغديلفيلتفض يإل ،ل عسلتفديدلاحعدل دل نعدلت -
 .ل ح   :لتفدكس سلن سلتفديدلعس 

 عسلتفديدل   لعبدلهلاحعدل،للادل  لالفي لو  لاّ  طل ولاإلفحلتفحديثل -
ل،ل1،ل ل :لعبدلهل دلضيفلهلتف ن لي لح ،ل  م(748:للسل دل نعدلتفذ بيل)

 .ل ل2005لل- مل1426

 :لاحعدلسض توللا  تولت عسدترلفيلن دلتف جإلر؛لأل يلعبدلهلتفذ بي،ل ح   -
ل .لل2009لل- ملل1430تف  قس تيلوغ  ه،لاثتسةلتف تإلفةلتفرو ةلتألوفيل

اثتسةلل - ع تاة،ل احعدل فل ةل ي،ل ح   :ل تف دتية؛ل ألنإلايثل تف تية؛ل نصهل
  .للل1997ل- ملل1418تف ةإلولتفرو ةلتألوفيل
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ل


