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 سقجمة:ال

الحسج هلل رب العالسيغ، والرالة والدالـ عمى سيج السخسميغ وخاتع الشبييغ، نبيشا دمحم 
بغ عبج هللا الرادؽ األميغ، وعمى آلو وأصحابو الغخ السياميغ، وعمى مغ تسدظ 

 بدشتو، واىتجى بيجيو إلى يـػ الجيغ.
أما بعج، فإف أشخؼ العمـػ ما ُوِضَع لخجمة كتاب هللا وسشة رسػلو صمى هللا عميو 
وسمع، وقج اعتشى عمساء اإلسالـ بيحيغ األصميغ اعتشاًء عطيسًا ال نطيخ لو في تاريخ 
األمع. ومغ أوائل فشػف العمع التي نذأت لخجمة القخآف الكخيع ما سسي بفغ غخيب 

 الحجيث ُدعي بفغ غخيب الحجيث.  القخآف. ورديفو مغ أنػاع عمع
مشح  -صمى هللا عميو وسمع-لخجمة حجيث رسػؿ هللا  -رحسيع هللا-فقج نيس الدمف 

وف ىحه الخجمة عبادة  وقت مبكخ، وتشػَّعت اتجاىاتيع العمسية في ذلظ، وكانػا يعجُّ
 جميمة تسمي عمييع َبْحؿ اإلمكانات العالية واألوقات الشفيدة؛ لتحقيق ىحا الغخض
والػفاء بو، وكانت خجمة غخيب الحجيث واألثخ مطيخًا مغ مطاىخ ىحه الحخكة العمسية 

 التي بحليا الدمف، رحسيع هللا تعالى.
 

والسقرػد بالغخيب ىشا ما وقع في متغ الحجيث مغ لفع أو أسمػب خفي معشاه وأشكل 
ع لدبب مغ األسباب، "وىػ فغ ميع يكبح جيمو بأىل الحجيث خاصة ثع أىل العم

عامة، والخػض فيو ليذ بالييغ، والخائس فيو حقيق بالتحخي ججيخ بالتػقي" كسا 
سئل عغ  -رحسو هللا-ىػ( ، وُنقل أف اإلماـ أحسج بغ حشبل ٖٗٙقاؿ ابغ الرالح )

حخؼ مغ غخيب الحجيث، فقاؿ: "َسُمػا أصحاب الغخيب، فإني أكخه أف أتكمع في قػؿ 
 فأخصئ"  . رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع بالطغ،

وكاف نذػء ىحا الفغ في القخف الثاني اليجخي عمى أيجي عمساء المغة، ثع اضصمع بو 
العمساء الحيغ كانػا بجانب تسكشيع مغ المغة مذاركيغ في عمع الحجيث والفقو، فأبجعػا 

ىػ( . ثع تتابعت ٕٕٗفي التأليف فيو، وكاف أوَليع أبػ عبيج القاسع بغ سالـ اليخوي )
 ي ىحا الفغ، حتى أربى عجدىا عمى مائة مرشف.السرشفات ف
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: أف رسػؿ ّللّا صمى ّللّا عميو وسمع كاف أفرح العخب لدانا وأوَضَحُيْع  والسعخوؼ
ىع لفطا . وأبَيَشيع َليَجة وأقػَميع ُحجة . وأعَخَفُيع بسػاقع  بيانا . وأعَحَبيع ُنصقا وأَسجَّ

ِييًا وُلصفا سساويا . وعشاَيًة َربَّانية الخصاب وأىَجاىع إلى ُشخؽ الرػاب . تأييجًا إل
وَسِسَعُو يخاشُب  -ورعاَيًة ُروحانية حتى لقج قاؿ لو عميُّ بُغ أبي شالب كـخ ّللّا وجيو 

: يا رسػؿ ّللّا نحغ بشػ أب واحج ونخاؾ تكمع وفػد العخب بسا ال نفيع  -َوْفج َبشي َنْيج 
بشي َرّبي فأْحَدَغ َتأديبي  َوُربِّيُت في بشي َسْعج [ . فكاف صمى ّللّا عميو أكثخه فقاؿ ] أدَّ

وسمع ُيَخاشب العخب عمى اختالؼ ُشُعػبيع وقبائميع وَتَبايغ ُبصػنيع وأفخاذىع 
ؽ ّللّا َقػَلو  -وفراِئِميع كالِّ مشيع بسا يفيسػف وُيحادُثيع بسا يعمسػف . وليحا قاؿ  َصجَّ

ػليع [ فكأّف ّللّا عّد وجل قج أْعَمسو ما لع : ] ُأمْخُت أف أخاشَب الشاَس عمى َقْجر ُعقُ  -
ؽ ولع يػجج في َقاِصي  يكغ َيْعَمُسو غيُخه مغ بشي أِبيو وجسع فيو مغ السعارؼ ما تفخَّ
الَعَخب وَداِنيو . وكاف أصحاُبو رضي ّللّا عشيع ومغ َيِفُج عميو مغ اْلَعَخب يعخفػف أكثَخ 

 ما يقػلو وما َجِيمػه سألػه عشو فيػضحو ليع 
 

 :شبيعة عمع غخيب الحجيث

أف  في كالـ لو عغ شبيعة ىحا العمع واتداع آفاقو، وممخز ما قاؿ: عبيج يذيخ أبػ
سعة ىحا العمع وعجـ اإلحاشة بو راجع إلى كثخة شخؽ األحاديث وخزػعيا لمخواية 

يقػؿ القػؿ فيدسعو مشو قبائل شتى  -صمى هللا عميو وسمع–بالسعشى، فقج كاف الشبي 
اختالؼ ليجاتيع واستعساالتيع، فخبسا حفع أحجىع السزسػف مشو عميو الرالة عمى 

والدالـ، ثع عبخ عشو بألفاضو السدتعسمة في قبيمتو وما اشتيخ في زمانو، وألجل ىحا 
غخيَب حجيث رسػؿ هللا صمى هللا عميو  -أو نحري-أعيانا أف نعخؼ " :أبػ عبيج قاؿ

 ."وسمع

 :أجػدتفديخه
خًا في رواية أخخى، مثل حجيث َعْغ ِعْسَخاَف ْبِغ ُحَرْيٍغ   -وأجػد تفديخه ما جاء مفدَّ
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اَلِة َفَقاَؿ  - -َقاَؿ َكاَنْت ِبى َبَػاِسيُخ َفَدَأْلُت الشَِّبىَّ  -رضى هللا عشو  َصلِّ » َعِغ الرَّ
 . « َفَعَمى َجْشٍب َقاِئًسا ، َفِإْف َلْع َتْدَتِصْع َفَقاِعًجا ، َفِإْف َلْع َتْدَتِصْع 

خ قػَلُو " َعَمى َجْشٍب" حجيُث َعِمىِّ ْبِغ َأِبى َشاِلٍب َعِغ الشَِّبىِّ  ُيَرمِّى » َقاَؿ  --وقج َفدَّ
اْلَسِخيُس َقاِئًسا ِإِف اْسَتَصاَع َفِإْف َلْع َيْدَتِصْع َصمَّى َقاِعًجا َفِإْف َلْع َيْدَتِصْع َأْف َيْدُجَج َأْوَمَأ 

ػَدُه َأْخَفَس ِمْغ ُرُكػِعِو َفِإْف َلْع َيْدَتِصْع َأْف ُيَرمَِّى َقاِعًجا َصمَّى َعَمى َجْشِبِو َوَجَعَل ُسجُ 
َمْيِو اأَلْيَسِغ ُمْدَتْقِبَل اْلِقْبَمِة َفِإْف َلْع َيْدَتِصْع َأْف ُيَرمَِّى َعَمى َجْشِبِو اأَلْيَسِغ َصمَّى ُمْدَتْمِكًيا ِرجْ 

           .  ِمسَّا َيِمى اْلِقْبَمةَ 

 لغة :معشى الغخيب 
( فإنشا ٔإذا تتبعشا نرػص المغػييغ نمتسذ معاني مادة )َغَخَب( واستعساالتيا )

ب، وأْغَخب،  ي عغ الشاس. وقج َغَخب عشَّا َيْغُخب َغْخبًا، وَغخَّ نجج"الَغْخَب"ىػ الّحىاب والتشحِّ
بو وأغخبو إذا نّحاه. والَغْخبة والَغْخب: الشػى والب عج، والخبخ الُسْغِخب: الحي جاء وغخَّ

 غخيبًا حادثًا شخيفًا.
اؿ.  وقيل: "العمساء غخباء"لقمتيع فيسا بيغ الُجيَّ

ي الُغخاُب غخابًا لكػنو ُمبِعجًا في الحىاب، والغخيب  والغخيب ىػ البعيج عغ وششو، وُسسِّ
ث في مغ الكالـ: الغامُس. وأغخب الخجل إذا جاء بذيء غخيب. والذعخة الغخيبة َحجَ 

الخأس لع يكْغ مغ قبُل، وأتى في كالمو بالغخيب إذا كاف بعيجًا عغ الفيع. وغاية 
ْأو، والَغْخب: شجخ ال يثسخ لتباعجه مغ الثسخات. وأغخب الخجل في  ُمْغِخبة: بعيجة الذَّ

ب: بعيج، وَغُخَبِت ا ٌو ُمَغخِّب وُمَغخَّ ْْ لكمسُة: َمشِصِقو: إذا لع ُيْبِق شيئًا إال تكمَّع بو، وَشْأ
 َغُسَزْت، وتكمَّع َفَأْغَخَب: جاء بغخيب الكالـ ونػادره.

ِتظ. واستغخب  والَغْخُب ىػ التسادي والمَّجاجُة في الذيء. وُكفَّ مغ َغْخِبظ أي: مغ ِحجَّ
ة. ِحِظ، والتغخيب: اإلمعاف. وفي لدانو َغْخب أي: ِحجَّ  الخجل: إذا َلجَّ في الزَّ

 داللة السادة تشحرخ فيسا يمي:مسَّا تقجـ يتبيغ لشا أفَّ 
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خ األزىخي ) - ٔ ( حجيث"بجأ اإلسالـ غخيبًا، وسيعػد غخيبًا، ٔالقمة والشُّجرة. وقج فدَّ
ـِ حيغ بجأ كانػا قمياًل، وىع في آخخ الدماف  فصػبى لمغخباء"بقػلو: "أراد أفَّ أىَل اإلسال

 َيِقمُّػف، إال أنيع أخياٌر".
خ ابغ در  - ٕ ( حجيث عسخ: "ىل مغ ُمَغخِّبة خبٌخ"فقاؿ: "أي: ىل ٕيج )الُبعج: وقج َفدَّ

 مغ خبخ جاء مغ ُبْعٍج. وأحَدُب أفَّ اشتقاؽ الغخيب مغ ىحا".
ة: كسا في حجيث عائذة  - ٖ الليا محسػٌد ما خال -رضي هللا عشيا-الِحجَّ ِْ : "كلُّ ِخ

 ( ".َٖسْػرًة مغ َغْخٍب كانت فييا )
( وذلظ أفَّ ٗوالحجاثة: وقج ورد في السثل"ضخبو َضْخب غخائب اإلبل" ) الصُّخوء - ٗ

َْ تددحع عمى الحياض عشج الػرود، وصاحُب الحػِض َيْصُخدىا ليحفع الساء  الغخيبَة
 وفيخًا أماـ إبمو.
 اسباب نذأتو:

ث اإلماـ الخصابي في مقجمة كتابو"غخيب ( عغ أسباب نذأة ٘الحجيث ) وقج تحجَّ
صمى -، وأشار إلى أفَّ الخسػؿ -صمى هللا عميو وسمع-الغخيب في حجيث رسػؿ هللا 

ـٍ يقػُمو ومػشٍغ يذيجه،  -هللا عميو وسمع ُبِعث ُمَبمِّغًا وُمَعمِّسًا، فيػ ال يداؿ في كّل َمقا
ِغية. وقج تختمف واألسساع إليو ُمْر  يأمخ بسعخوؼ، ويشيى عغ مشكخ، وُيفتي في نازلة،

ر بياُنو، ليكػف أْوَقَع لمدامعيغ. وأولػ الحفع واإلتقاف مغ  في ذلظ عباراُتو، ويتكخَّ
ونو عمى اختالؼ جياتو،  فقياء الرحابة ُيْخعػف كالمو سسعًا ويدتػفػنو ِحْفطًا، وُيَؤدُّ

 فيجتسع لحلظ في القزية الػاحجة عجُة ألفاظ تحتيا معشى واحج.
في بعس الشػازؿ وبحزختو أخالٌط مغ  -صمى هللا عميو وسمع-وقج يتكمع الخسػؿ 

الشاس، قبائُميع شتى، ولغاُتيع مختمفة، ومخاتُبيع في الحفع واإلتقاف غيخ متداوية، 
وليذ كميع يتيدخ لو ضبط المفع وَحْرخه، وإنسا يدتجرؾ السخاَد بالفحػى، ويتعمَّق مشو 

يو بمغِتو التي نذأ عمييا، ويعبخ عشو بمداف قبيمتو، فيجتسع في  بالسعشى، ثع يؤدِّ
الحجيث الػاحج إذا انذَعبْت شخُقو عجة ألفاظ مختمفة، ُمػِجُبيا شيٌء واحٌج، ولكثخة ما 

غخيَب  -أو نحري-َيِخُد مغ ىحا ومغ نطائخه. يقػؿ أبػ عبيجة: "أعيانا أف نعخؼ 
 ".-صمى هللا عميو وسمع-حجيث رسػؿ هللا 
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 -صمى هللا عميو وسمع-يفيسػف ُجلَّ حجيث نبييع  -عرضي هللا عشي-وكاف الرحابة 
وما َخِفَي عمييع مشو سألػه عشو، وأزالػا اإلشكاؿ عشو. وبعج انقزاِء عرخىع، مزى 
السدمسػف فاتحيغ ُيَبمِّغػف رسالة هللا في األرض، ومغ الصبيعي أف يختمصػا ويختمط 

راحة، وَتْزُعَف سُبُل أوالدىع باألمع األخخى، فتستدج األلدشة، ويغيب عرُخ الف
السحافطة عمييا، مع استسخار االتراؿ باألمع األخخى، ودواعي امتداج األلدشة 

 والذعػب.
 نذأة عمع غخيب الحجيث

ضيخت الكتب األولى في غخيب الحجيث في القخف الثاني اليجخي، ولكغ مغ الدابق 
سعخوؼ بابغ درستػيو إلى التأليف فيو؟ لع يجـد في ذلظ أبػ دمحم عبج هللا بغ جعفخ ال

 ىػ( حيشسا تحجث عغ كتب غخيب الحجيث فقاؿ:ٖٚٗ)
"وكتاب غخيب الحجيث أوؿ مغ عسمو أبػ عبيجة معسخ بغ السثشى، وقصخب، واألخفر، 
والشزخ بغ شسيل، ولع يأتػا باألسانيج، وعسل أبػ عجناف الشحػي البرخي كتابًا في 

 "  .…فجسع أبػ عبيج عامة ما في كتبيع …غخيب الحجيث ذكخ فيو األسانيج
فجعل ابغ درستػيو العمساء األربعة بل الخسدة في قخف واحج، ولع يرخح بدبق 

 بعزيع بعزًا، وإف استيل كالمو بحكخ أبي عبيجة معسخ بغ السثشى؛
 

 : حخكة التأليف في غخيب الحجيث
 -عميو وسمعصمى هللا -نيس العمساء مشح وقٍت مبكٍخ لخجمة حجيث رسػؿ هللا 

ونيا مغ أعطع  دت اتجاىاتيع ومشاىجيع العمسية لتحقيق ىحه الخجمة، وكانػا َيُعجُّ وتعجَّ
العبادات. وعمع غخيب الحجيث مطيٌخ مغ مطاىخ الجيػد الحثيثة التي ُبِحَلْت في سبيل 

وإدراؾ فقيو ومقاصجه. وقج كاف  -صمى هللا عميو وسمع-بياف حجيث رسػؿ هللا 
التدخُّع في تفديخ الغخيب مشو. ويحكخوف أفَّ اإلماـ أحسج ُسئل عغ  الفقياء يكخىػف 

حخٍؼ مغ غخيِب الحجيث فقاؿ: "سمػا أصحاَب الغخيب فإني أكخه أف أتكمَع في قػؿ 
 بالطغِّ فأخصئ"  . -صمى هللا عميو وسمع-رسػؿ هللا 
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ى الرحابي وأمَّا عغ بػاكيخ الترشيف في ىحا العمع، فإذا كشَّا قج وججنا مغ يشدب إل
شيئًا مغ ذلظ فيسا يتعمق بغخيب القخآف  فإنشا  -رضي هللا عشيسا-الجميل ابغ عباس 

 ال نجُج مغ َيْشُدب إليو أو إلى أحج معاصخيو أو تالميحه شيئًا في غخيب الحجيث  .
والػاقع أفَّ حخكَة التأليِف في غخيب الحجيث تبجأ مغ أواخخ القخف الثاني اليجخي، وقج 

مغ عمساء المغة الستقجميغ مرشفاٍت أو َشَحراٍت مخترخًة فيو، وبعزيا كاف  تخؾ شائفةٌ 
في ُوَرْيقاٍت ككتاب أبي عبيجة َمْعَسخ بغ السثشى، إذ وصفو ابغ األثيخ بقػلو  : "كتابًا 

السرشفات وصل إلى خسدة وأربعيغ ألف  صغيخًا ذا أوراؽ معجودات"، وبعس ىحه
 تاب أبي بكخ بغ األنباري  .ورقة، كسا َوَصَف ابغ َخمِّكاف ك

ىػ أوؿ ٖٕٓوَيشُدب الحاكع الشيدابػري  إلى الشزخ بغ ُشَسْيل السازني الستػفى سشة 
مرشَّف في غخيب الحجيث، ومغ العمساء الحيغ تخكػا مرشفات في ىحا الحقل قصخب  

ىػ، واألصسعي  الستػفى ٕ٘ٔىػ، وأبػ زيج األنراري  الستػفى سشة ٕٙٓالستػفى سشة 
 ىػ.ٕٙٔ سشة

ؿ مغ صشَّف في ىحا الفغ ىػ: أبػ عبيجة َمْعَسُخ بغ  وذكخ الخصيب البغجادي  أفَّ أوَّ
ىػ، ويؤيجه في ذلظ لفيٌف مغ السؤرخيغ، كياقػت وابغ ٕٓٔالسثشى الستػفى سشة 

 األثيخ والديػشي  .
 

 :وما يؤثخ مغ حدغ بيانو حة رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمعذكخ فرا
إف هللا جل وعد لسا وضع رسػلو مػضع البالغ مغ وحيو، ونربو مشرب البياف 
لجيشو، اختار لو مغ المغات أعخبيا، ومغ األلدغ أفرحيا وأبيشيا، ليباشخ في لباسو 
مذاىج التبميغ ويشبح القػؿ بأوكج البياف والتعخيف، ثع أمجه بجػامع الكمع التي جعميا 

تطع في القميل مشيا عمع الكثيخ، فيديل عمى الدامعيغ ردءا لشبػتو وعمسا لخسالتو؛ ليش
حفطو وال يؤودىع حسمو، ومغ تتبع الجػامع مغ كالمو لع يعجـ بيانيا، وقج وصفت 
مشيا ضخوبا، وكتبت لظ مغ أممتيا حخوفا تجؿ عمى ما وراءىا مغ نطائخىا وأخػاتيا، 

ويدعى بحمتيع أدناىع، وىع فسشيا في القزايا واألحكاـ قػلو: )السؤمشػف َتكافُأ دماؤىع 
سػاىع، وقػلو: )السشيحة مخدودة، والعارية مؤداة، والجيغ مقزي، والدعيع  يج عمى مغ

(، فيحاف الحجيثاف عمى خفة ألفاضيسا يتزسشاف عامة أحكاـ األنفذ واألمػاؿ.  غاـر
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ومشيا قػلو صمى هللا عميو وسمع: )سمػا هللا اليقيغ والعافية( فتأمل ىحه الػصية 
جامعة تججىا محيصة بخيخ الجنيا واآلخخة؛ وذلظ أف مالؾ أمخ اآلخخة اليقيغ، ومالؾ ال

أمخ الجنيا العافية، فكل شاعة ال يقيغ معيا ىجر، وكل نعسة لع ترحبيا العافية كجر، 
فرار ىحا الكالـ عمى وجازتو وقمة حخوفو أحج شصخيو محيصا بجػامع أمخ الجيغ، 

 ح الجنيا.وشصخه اآلخخ متزسشا عامة مرال
 

 : مثاؿ عمى فراحتو صمى هللا عميو وسمع
ومغ فراحتو وحدغ بيانو أنو قج تكمع بألفاظ اقتزبيا لع ُتدسع مغ العخب قبمو، ولع 
تػجج في متقجـ كالميا، كقػلو: )مات حتف أنفو(، وقػلو: )حسي الػشيذ(، وقػلو في 

ىحا الباب تجخي مجخى ناراىسا(. في ألفاظ ذات عجد مغ  السدمع والكافخ: )ال تخاءى
 ىحا. األمثاؿ، وقج يجخل في ىحا الشػع إحجاُثو األسساَء الذخعية، ولحكخىا مػضع غيخ

 آخخ: مثاؿ
ومغ فراحتو وسعة بيانو أنو قج يػجج في كالمو الغخيُب الػحذي الحي يعيا بو قػمو 

 وأصحابو وعامتيع عخب صخحاء، لدانيع لدانو، ودارىع داره.
عغ أبي عامخ )أف رجال قاؿ: يا رسػؿ هللا، مغ أىل الشار؟ قاؿ: كل قعبخي، قاؿ: يا ف

رسػؿ هللا، وما القعبخي؟ قاؿ: الذجيج عمى األىل، الذجيج عمى العذيخة، الذجيج عمى 
بأىل  عغ أبي ىخيخة قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع: )أال أنبئكعو الراحب(. 

سجوؿ هللا، قاؿ: كل جع جعع، قمت: ما الجع؟ قاؿ: الزخع، الشار؟ قالػا: بمى يا ر 
 : العطيع في نفدو(.قمت: ما الجعع؟ قاؿ

 آخخ: مثاؿ
 ومغ حدغ بيانو تختيب الكالـ وتشديمو مشازلو:

عغ البخاء بغ عازب قاؿ: )جاء أعخابي إلى البي صمى هللا عميو وسمع فقاؿ: عمسشي ف
وفظ الخقبة، قاؿ: أوليدا واحجا؟ قاؿ: ال، عسال يجخمشي الجشة، فقاؿ: أعتق الشدسة 

د بعتقيا، وفظ الخقبة أف تعيغ في ثسشيا(.  عتق الشدسة أف تفخَّ
عغ عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ مدعػد، عغ أبيو أف رسػؿ هللا صمى هللا عميو قاؿ: و 

)نزخ هللا عبجا سسع مقالتي فحفطيا ووعاىا وأداىا .. الحجيث(، فتأمل كيف رتب 
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عمى الحفع، فاشتخط عميو الحفع أوال، وىػ تمكف ألفاضيا وجسعيا في صجره، الػعي 
ثع أمخه بالػعي، وىػ مخاقبتو إياىا بالتحكخ، وتخػليا بالخعاية واالسترحاب ليا إلى أف 

 يؤدييا فيخخج مغ العيجة فييا.
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 مقجمة في تاريخ الدشة
 :تعخيف الدشة

مؽ قؾل أو فعل أو  –غضر القرآن  –في اصظالح الفقهاء : ما صدر عؽ الشبي       
 تقرير .

 َوْحػػػيٌ  ِإالَّ  ُىػػػػَ  ِإفْ  * اْلَيػػػَػى  َعػػػغِ  َيْشِصػػػقُ  َوَمػػػاوالدنننشح و ننني  إلهننني هننندلضل قؾلننن  تعنننال   
/ فهي كالقرآن الكنريؼ منؽ ةهنح أن اينشنضؽ و ني إلهني ر والفنرا هضشهسنا ٗ-ٖ(الشجؼ ُيػَحى

 أن القرآن الكريؼ ر و ي إلهي بالمفع والسعش  ر هضشسا الدشح و ي بالسعش  دون المفع.
 حكسيا :

الدنننشح و ننني إلهننني واة نننح اات ننناا ر ويننني السرننندر المننناكي بعننند القنننرآن الكنننريؼ ل   نننام 
الذننرة ح ر ففنني القننرآن كرننؾج كمضننرة ةنندا تبننضؽ ينناا السعشنن  وتمننةم الشنناس ب ت نناا الدننشح 
وتررح بأن ايكك اد لها اكك اد هلل ر وان التسرد عمضها عالمح ايكدنالخ منؽ اااسنان ر وان 

سنننا اقزننني بننن  القنننرآن أو تقزننني بننن  الدنننشح ر ومنننؽ ينننا  الشرنننؾج السدنننمؼ ير نننار لننن    
 القرآك ح قؾل هللا ت ارك وتعال  :

ُسػؿَ  َوَأِشيُعػا ّللاََّ  َأِشيُعػا َآَمُشػا الَِّحيغَ  َأيَُّيا َيا -أ  ٜ٘الشداء/   الخَّ
ُسػؿُ  َآَتاُكعُ  َوَما -ب َفاْنَتُيػا َعْشوُ  َنَياُكعْ  َوَما َفُخُحوهُ  الخَّ

  ٚالحذر/   
ُسػػػؾَ  َحتَّػػى ُيْؤِمُشػػػفَ  الَ  َوَرّبِػػظَ  َفػػاَل  -ج  َأْنُفِدػػِيعْ  ِفػػي َيِجػػُجوا الَ  ُثػػعَّ  َبْيػػَشُيعْ  َشػػَجخَ  ِفيَسػػا ُيَحكِّ

َتْدِميًسا َوُيَدمُِّسػا َقَزْيتَ  ِمسَّا َحَخًجا
 ٘ٙالشداء / 

 ِمػغْ  اْلِخَيػَخةُ  َلُيػعُ  َيُكػػفَ  َأفْ  َأْمػًخا َوَرُسػػُلوُ  ّللاَُّ  َقَزػى ِإَذا ُمْؤِمَشػةٍ  َوالَ  ِلُسػْؤِمغٍ  َكػافَ  َوَمػا -د
ُمِبيًشا َضاَلالً  َضلَّ  َفَقجْ  َوَرُسػَلوُ  ّللاََّ  َيْعزِ  َوَمغْ  َأْمِخِىعْ 

 ٖٙاأل ةاب /  
 ماىي األحكاـ التي جاءت بيا الدشة : 

الؾالندنؽ مشها ما ينؾ مؾافنل لسنا فني القنرآن ر ومهكند لن  ممنل الشهني عنؽ الةكنا وعقنؾا  -ٔ
 وكحؾ ذلػ.

ومشها ما يؾ مبضؽ ومفرل لسجسل القرآن ر كالدنشح التني هضشند عندد ركعنات الرنالة  -ٕ
 ول أتها ر  ضث ةاءت الرالة في القرآن مجسمح .

ومشهنا أ  ننام قضنندت مظمننل القننرآن او رررنند عامن  ر كقظننق الضنند فنني الدننرقح ةنناء  -ٖ
 مظمقًا في القرآن فقضدت  الدشح إل  الرسغ.



 (11) 

الدننشح مننايؾ أ  ننام ةدننندة لننؼ ننناكريا القننرآن الكننريؼ ر وسكسننا ةنناءت ههننا الدننشح ر  ومننؽ -ٗ
ممل الح ؼ بذايد ال سضؽ ووةؾب الدانح عمن  العاقمنح روينا  األ  نام واة نح اات ناا ك ناقي 

 َأيَ ]   ّللاَِ  َرُسنؾلُ  َقنالَ :  َقنالَ  اْلِكْشنِدؼِّ  َكنِربَ  َمْعنِدؼ ْهنؽِ  اْلِسْقَدامِ  َعؽِ ف أكؾاا الدشح األررػ ر
 َنْشَمِشنني َرُةننل   ُنؾِشننػُ  يَ  َمَعنن ُ  َوِمْمَمنن ُ  اْلُقننْرآنَ  ُأوِتضنندُ  ِإكِّنني َأيَ  َمَعنن ُ  َوِمْمَمنن ُ  اْلِكتَننابَ  ُأوِتضنندُ  ِإكِّنني

 ِ  ن ِ  َوَةنْدُتؼْ  َوَمنا َفنَأِ موؾ ُ  َ ناَلل   ِمنؽْ  ِ  ن ِ  َوَةنْدُتؼْ  َفَسنا ِبناْلُقْرآنِ  َعَمنْ ُكؼْ  َاُقنؾلُ  َأِريَ ِت ِ  َعَم  َشْ َعاًكا
نَ ااِ  ِمنؽْ  َكناب   ِذؼ ُكنلو  َويَ  اأْلَْيِمنيِّ  اْلِحَسارِ  َلْحؼُ  َلُكؼْ  َاِحلو  يَ  َأيَ  َفَحرُِّمؾ ُ  َ َرام   ِمؽْ   َويَ  َأيَ  الدِّ

 َفنِ نْ  َاْقنُروُيؼْ  َأنْ  َفَعَمنْضِهؼْ  ِبَقْؾم   َكَةلَ  َوَمؽْ  َصاِ ُبَها َعْشَها َاْدَتْغِشيَ  َأنْ  ِإيَ  ُمَعاَيد   َمالِ  ِمؽْ  ُلَقَظح  
 [ ِقَراُيؼْ  ِبِسْملِ  ُاْعِقُبؾُيؼْ  َأنْ  َفَمُهؼْ  َاْقُروُيؼْ  َلؼْ 
 

 تجويغ الدشة : 
ولؼ نتخا الرسنؾل الكنريؼ كتابنًا ا تبنؾن منا ارندر عشن   لؼ تدون الدشح في عرر الشبي 

ر كسنا فعنل بالشدن ح لمقنرآن الكنريؼ ر كسنا اكن  لننؼ انأمر ب تاهتهنا ر هنل وقند كهن  عنؽ كتاهتهننا 
فنني  أول األمننر نننؼ أبنناح لسننؽ اذنناء أن ا تنن  مشهننا مننا نرينند ر ومننؽ الننانؽ كتبننؾا شننض ا مننؽ 

فقنند روػ عشننن  اامننام ا سنند فننني  الدننشح عبنندهللا هننؽ عسنننرو هننؽ العنناج ر ننني هللا عشنن  ر
 مدشد  قال :...

 لساذا لع تجوف الدشة في في عرخ الشبػة ؟
ألكهننا كاكنند محفؾعننح فنني صنندور الرننحابح الكننرام ر كننل وا نند  فننع مشهننا مننا ت دننر لنن  ر 
ومننؽ فاتنن  شننيء مشهننا عمسنن  غضننر  ر وقنند همغننؾا مننا  فغننؾ  إلنن  غضننريؼ وي نناا لننؼ افقنند مننؽ 

 الدشح شيء.
ء الراشننندنؽ عمننند الدنننشح غضنننر مدوكنننح نتشاقمهنننا السدنننمسؾن بالسذنننافهح وفننني عرنننر الخمفنننا

ََ ب تاهتها ولكش  لنؼ افعنل ر وفني  والدساا ر وقضل أن عسر هؽ الخظاب ر ي هللا عش  يَؼ
زمؽ عسر هؽ عبند العةينة الخم فنح األمنؾؼ ةنرت محاولنح لتندويؽ الدنشح إي اكن  تنؾفي قبنل 

 أن نشفا أمر .
تدأ العمساء هتدويؽ الدشح ر وقد ةاء تندويشهؼ مختمظنا بنأقؾال وفي عرر الدولح الع اس ح اه

الرحابح وفتاويهؼ ر ومؽ كت  عم  الشحؾ سف ان المؾرؼ والمضث هؽ سعد ومالػ هؽ اكن  
. 
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وفي كهااح القرن الماكي لمهجرة اتج  العمساء في تدويؽ الدشح إل  إفرادينا بالناكر والتندويؽ 
ء فننني يننناا النننشهل طريقنننح السدننناكضد ويننني ةسنننق وتسضضةينننا عنننؽ غضرينننا ر وقننند سنننمػ العمسنننا

 األ ادنث التي روايا كل صحاهي عم   دة وان ارتمفد مؾ ؾعات مرويات  .
نؼ عهرت طريقح ةدندة في تدويؽ الدشح ويي تدويشها مرت ح عم  أهنؾاب الفقن  ر مضةتهنا : 

      إكها تدهل     
ح عننؽ السؾ ننؾا النناؼ نرينند عمنن  الفك نن  عسمنن  ألكهننا تزننق هننضؽ ندانن  كننل مننا ورد فنني الدننش

بحمنن  أو ايطننالا عم نن  ر ومننؽ يننا  السنندوكات عمنن  يننا  الظريقننح ر صننح   ال خننارؼ ر 
 وصح   مدمؼ وسشؽ أهي داود وغضريا. 

 
 

 السحاضخة الثانية
 تقديع الخبخ باعتبار وصػلو إليشا

 يشقدع الخبخ باعتبار وصػلو إليشا إلى قدسيغ:
 معيغ فيػ الستػاتخ .فاف كاف لو شخؽ بال َحْرِخ عجد 

 وإف كاف لو شخؽ محرػرة بعجد معيغ فيػ اآلحاد.
 ولكل مشيسا أقداـ وتفاصيل :

 الْسبَحٌث األوؿ : الخبخ الستػاتخ
 تعخيفو :

 لغة: ىػ اسع فاعل مذتق مغ الستػاتخ أي التتابع، تقػؿ تػاتخ السصخ أي تتابع ندولو.
 تػاشؤىع عمى الكحب.اصصالحا: ما رواه عجد كثيخ ٌتحيل العادة 

ومعشى التعخيف: أي ىػ الحجيث أو الخبخ الحي يخويو في كل شبقة مغ شبقات سشجه 
رواة كثيخوف يحكع العقل عادة باستحالة أف يكػف أولئظ الخواة قج اتفقػا عمى اختالؽ 

 ىحا الخبخ.
 شخوشو:

 ىي:يتبيغ مغ شخح التعخيف أف التػاتخ ال يتحقق في الخبخ إال بذخوط أربعة و 
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أف يخويو عجد كثيخ . وقج اختمف في أقل الكثخة عمى أقػاؿ السختار أنو عذخة  -ٔ
 أشخاص

 أف تػجج ىحه الكثخة في جسيع شبقات الدشج. -ٕ
 أف ٌتحيل العادة تػاشؤىع عمى الكحب . -ٖ
 أف يكػف ٌمْدَتَشج خبخىع الحذ . -ٗ

أما إف كاف مدتشج خبخىع العقل. كالقػؿ  .....كقػليع سسعشا أو رأيشا أو لسدشا أو 
 بحجوث العالع مثال . فال يدسي الخبخ حيشئح متػاتخًا .

 ٌحكسو : 
الستػاتخ يفيج العمع الزخوري، أي اليقيشي الحي يزصخ اإلنداف إلى الترجيق بو 
ترجيقًا جازمًا كسغ يذاىج األمخ بشفدو كيف ال يتخدد في ترجيقو، فكحلظ الخبخ 

 حلظ كاف الستػاتخ كمو مقبػال وال حاجة إلى البحث عغ أحػاؿ رواتو.الستػاتخ. ل
 أقدامو:

 يشقدع الخبخ الستػاتخ إلى قدسيغ ىسا، لفطي ومعشػي.
الستػاتخ المفطي: ىػ ما تػاتخ لفطو ومعشاه. مثل حجيث " مغ كحب عمىَّ معتسجًا فميتبػأ 

 مقعجه مغ الشار " رواه بزعة وسبعػف صحابيًا .
 لسعشػي: ىػ ما تػاتخ معشاه دوف لفطة.الستػاتخ ا

مثل : أحاديث رفع اليجيغ في الجعاء . فقج ورد عشو صمى هللا عميو وسمع نحػ مائة 
حجيث. كل حجيث مشيا فيو أنو رفع يجيو في الجعاء .لكشيا في قزايا مختمفة فكل 

تخ باعتبار قزية مشيا لع تتػاتخ، والَقجر السذتخؾ بيشيا ػ وىػ الخفع عشج الجعاء ػ تػا
 مجسػع الصخؽ. 

 وجػده :
يػجج عجد ال بأس بو مغ األحاديث الستػاتخة ، مشيا حجيث الحػض ، وحجيث السدح 
عمى الخفيغ ، وحجيث رفع اليجيغ في الرالة وحجيث نزخ هللا أمخًا، وغيخىا كثيخ ، 

الشدبة  لكغ لػ نطخنا إلى عجد أحاديث اآلحاد لػججتا أف األحاديث الستػاتخة قميمة ججاً 
 ليا .

 مبحث الثاني : خبخ اآلحاد
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 تعخيفو:
 لغة: اآلحاد جسع أحج بسعشي الػاحج، وخبخ الػاحج ىػ ما يخويو شخز واحج.

 اصصالحًا: ىػ ما لع يجسع شخوط الستػاتخ .
 حكسو :

 يفيج العمع الشطخي ، أي العمع الستػقف عمى الشطخ واالستجالؿ .
 أقدامو بالشدبة إلى عجد شخقو :

 خبخ اآلحاد بالشدبة إلى عجد شخقو إلى ثالثة أقداـ. يقدع
 مذيػر و عديد و غخيب.

 الَسذيػر
 تعخيفو:

 لغة : ىػ اسع مفعػؿ مغ " َشَيْخٌت األمخ " إذا أعمشتو وأضيختو وسسى بحلظ لطيػره .
 اصصالحًا: ما رواه ثالثة ػ فأكثخ في كل شبقة ػ ما لع يبمغ حج التػاتخ.

 مثالو:
 ... ال يكبس العمع انتداعا يشتدعو حجيث: " أف هللا
 حكع السذيػر :

السذيػر ال يػصف بكػنو صحيحًا أو غيخ صحيح ، بل مشو الرحيح ومشو الحدغ 
والزعيف بل والسػضػع ، لكغ إف صح السذيػر فتكػف لو ميدة تخجحو عمى العديد 

 والغخيب .
 

 الَعديد / تعخيفو:
" بالفتح، لغة: ىػ صفة مذبية مغ " َعدَّ َيِعّد"  بالكدخ أي َقلَّ و َنَجَر، أو مغ "َعدَّ َيّعدُّ

أي قػي واشتج، وسسي بحلظ أما لقمة وجػده ونجرتو. وأما لقػتو بسجيئو مغ شخيق 
 آخخ.

 اصصالحًا: أف ال يقل رواتو عغ اثشيغ في جسيع شبقات الدشج. -ب
 شخح التعخيف : -ٕ
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غ اثشيغ أما إف وجج في بعس يعشي أف ال يػجج في شبقة مغ شبقات الدشج أقلّّ م
شبقات الدشج ثالثة فأكثخ فال يزخ ، بذخط أف تبقي ولػ شبقة واحجة فييا اثشاف ، ألف 

 العبخة ألقل شبقة مغ شبقات الدشج .
ىحا التعخيف ىػ الخاجح كسا حخره الحافع ابغ حجخ وقاؿ بعس العمساء: إف العديد ىػ 

 يػر في بعس صػره.رواية اثشيغ أو ثالثة، فمع يفرمػه عغ السذ
 مثالو: -

ما رواه الذيخاف مغ حجيث أنذ ، والبخاري مغ حجيث أبي ىخيخة أف رسػؿ صمي هللا 
عميو وسمع قاؿ : " ال يؤمغ أحجكع حتى أكػف أحبَّ إليو مغ والجه وولجه والشاس 

 أجسعيغ"
ورواه عغ أنذ قتادة وعبج العديد بغ صييب ، ورواه عغ قتادة شعبة وسعيج ورواه 

 غ عبجالعديد إسساعيل بغ ٌعَميَّو وعبجالػارث ، ورواه عغ كل جساعة .ع
 

 الغخيب / تعخيفو:
 لغة: ىػ صفة مذبية، بسعشى السشفخد، أو البعيج عغ أقاربو.

 اصصالحًا: ىػ ما يشفخد بخوايتو راٍو واحج.
 شخح التعخيف :

شبقات الدشج. أي ىػ الحجيث الحي يدتقل بخوايتو شخز واحج، إما في كل شبقة مغ 
أو في بعس شبقات الدشج ولػ في شبقة واحجة، وال تزخ الديادة عغ واحج في باقي 

 شبقات الدشج، ألف العبخة لألقل.
 تدسية ثانية لو : -ٖ

يصمق كثيخ مغ العمساء عمى الغخيب اسسًا آخخ ىػ " الَفْخد " عمى أنيسا متخادفاف ، 
سا نػعا مدتقال ، لكغ الحافع ابغ حجخ وغاَيَخ بعس العمساء بيشيسا ، فجعل كال مشي

يعتبخىسا متخادفيغ لغة واصصالحًا ، إال أنو قاؿ : إف أىل االصصالح غايخوا بيشيسا مغ 
حيث كثخة االستعساؿ وقمتو ، فػ " الفخد " أكثخ ما يصمقػنو عمى "الَفْخد الٌسْصَمق" 

 و"الغخيب " أكثخ ما يصمقػنو عمى " الفْخد الشَّْدبي " 
 امو:أقد -ٗ
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يقدع الغخيب بالشدبة لسػضع التفخد فيو إلى قدسيغ ىسا " غخيب ٌمْصمق " وغخيب 
 ندبى "

 الغخيب السصمق: أو الفخد السصمق.
تعخيفو: ىػ ما كانت الغخابة في أصل سشجه، أي ما يشفخد بخوايتو شخز واحج في 

 أصل سشجه.
صاب رضي هللا عشو : مثالو : حجيث " إنسا األعساؿ بالشيات "  تفخد بو عسخ بغ الخ

 ىحا وقج يدتسخ التفخد إلى آخخ الدشج وقج يخويو عغ ذلظ الستفخد عجد مغ الخواة
 الغخيب الشدبي: أو الفخد الشدبي. -ب
( تعخيفو: ىػ ما كانت الغخابة في أثشاء سشجه أي أف يخويو أكثخ مغ راو في أصل ٔ

 سشجه ثع يشفخد بخوايتو راو واحج عغ أولئظ الخواة.
مثالو : حجيث " مالظ عغ الدىخي عغ أنذ رضي هللا عشو أف الشبي صمي هللا ( ٕ

 عميو وسمع دخل مكة وعمى رأسو الِسْغَفخ " . تفخد بو مالظ عغ الدىخي .
سبب التدسية: وسسى ىحا القدع بػ " الغخيب الشدبي" ألف التفخد وقع فيو بالشدبة  

 إلى شخز معيغ .
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حيحالحجيث   الرَّ
 و:تعخيف

 لغة: الرحيح ضج الدكيع، وىػ حكيقة في األجداـ مجاز في الحجيث وسائخ السعاني.
اصصالحًا:ما اترل سشجه بشقل الَعْجؿ الزابط عغ مثمو إلى مشتياه مغ غيخ شحوذ وال 

 ِعمَّة.
 شخح التعخيف :

اشتسل التعخيف الدابق عمى أمػر يجب تػفخىا حتى يكػف الحجيث صحيحًا،وىحه 
 األمػر ىي:

اتراؿ الدشج: ومعشاه أف كل راو مغ رواتو قج أخحه مباشخة عسغ فػقو مغ أوؿ الدشج 
 إلى مشتياه.

عجالة الخواة: أي أف كل راو مغ رواتو اترف بكػنو مدمسًا بالغًا عاقاًل غيخ فاسق 
 وغيخ مخخـو السخوءة.

ضبط الخواة : أي أف كل راو مغ رواتو كاف تاـ الزبط ، أما ضبط صجر أو ضبط 
 تاب .ك

عجـ الذحوذ: أي أف ال يكػف الحجيث شاذًا،والذحوذ ىػ مخالفة الثقة لسغ ىػ أوثق 
 مشو.

عجـ العمة: أي أف ال يكػف الحجيث معمػال، والعمة سبب غامس خفي يقجح في صحة 
 الحجيث، مع أف الطاىخ الدالمة مشو.

 شخوشو:
كػف الحجيث يتبيغ مغ شخح التعخيف أف شخوط الرحيح التي يجب تػفخىا حتى ي

صحيحًا خسدة وىي: } اتراؿ الدشج ػ عجالة الخواة ػ ضبط الخواة ػ عجـ العمة ػ عجـ 
 الذحوذ {

 فإذا اختل شخط واحج مغ ىحه الذخوط الخسدة فال يدسي الحجيث حيشئح صحيحًا .
 حكسو :
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وجػب : العسل بو بإجساع أىل الحجيث ومغ ٌيْعَتجَّ بو مغ األصػلييغ والفقياء ، فيػ 
 ة مغ حجج الذخع ، ال َيَدٌع السدمع تخٌؾ العسل بو .حج

 السخاد بقػليع: " ىحا حجيث صحيح " أو ىحا حجيث غيخ صحيح ":
أ( السخاد بقػليع: " ىحا حجيث صحيح " أف الذخوط الخسدة الدابقة قج تحققت فيو، 

 ال أنو مقصػع برحتو . في نفذ األمخ ، لجػاز الخصأ والشدياف عمى الثقة .
لسخاد بقػليع: " ىحا حجيث غيخ صحيح " أنو لع تتحقق فيو شخوط الرحة ب( وا

الخسدة الدابقة كميا أو بعزيا ال أنو كحب في نفذ األمخ. لجػاز إصابة مغ ىػ 
 كثيخ الخصأ .

ِد ؟  ما ىػ أوؿ ٌمَرشَّف في الرحيح الٌسَجخَّ
 أوؿ مرشف في الرحيح السجخد صحيح البخاري . ثع صحيح مدمع . وىسا أصح

 الكتب بعج القخآف ، وقج أجسعت األمة عمى تمقي كتابييسا بالَقبػؿ .
أييسا أصح: والبخاري أصحيسا، وأكثخىسا فػائج وذلظ ألف أحاديث البخاري أشج اتراال 
وأوثق رجاال، وألف فيو مغ االستشباشات الفقيية والشكت الحكيسة ما ليذ في صحيح 

 مدمع.
ح مدمع إنسا ىػ باعتبار السجسػع وإال فقج ىحا وكػف صحيح البخاري أصح مغ صحي

 يػجج بعس األحاديث في مدمع أقػى مغ بعس األحاديث في البخاري .
 وقيل : إف صحيح مدمع أصح ، والرػاب ىػ القػؿ األوؿ .

ة األحاديث في كل مشيسا ؟  كع ِعجَّ
البخاري: جسمة ما فيو سبعة آالؼ ومائتاف وخسدة وسبعػف حجيثًا بالسكخرة،  -ٔ

 وبححؼ السكخرة أربعة آالؼ.
 مدمع: جسمة ما فيو اثشا عذخ ألفًا بالسكخرة وبححؼ السكخرة نحػ أربعة آالؼ. -ٕ

 ىػ( أيغ نجج بكية األحاديث الرحيحة التي فاتت البخاري ومدمسًا ؟
السذيػرة كرحيح ابغ خديسة وصحيح ابغ حباف ومدتجرؾ  نججىا في الكتب السعتسجة

الحاكع والدشغ األربعة وسشغ الجارقصشي والبييقي وغيخىا . وال يكفي وجػد الحجيث في 
ىحه الكتب ، بل ال بج مغ التشريز عمى صحتو ، إال في كتاب مغ َشَخَط االقترار 

 عمى إخخاج الرحيح ، كرحيح ابغ خديسة .
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 الرحيح إلى سبع مخاتب وىي:تقديع الحجيث 
 ما اتفق عميو البخاري ومدمع ) وىػ أعمى السخاتب (.

 ثع ما انفخد بو البخاري.
 ثع ما انفخد بو مدمع.

 ثع ما كاف عمى شخشيسا ولع يخخجاه .
 ثع ما كاف عمى شخط البخاري ولع يخخجو .

 ثع ما كاف عمى شخط مدمع ولع يخخجو
 كابغ خديسة وابغ حباف مسا ال يكغ عمى شخشيسا .ثع ما صح عشج غيخىسا مغ األئسة 

 معشى قػليع: " ٌمتََّفُق عميو ":
إذا قاؿ عمساء الحجيث عغ حجيث " متفق عميو " فسخادىع اتفاؽ الذيخيغ ، أي اتفاؽ 
الذيخيغ عمى صحتو ، ال اتفاؽ األمة إال أف ابغ الرالح قاؿ : " لكغ اتفاؽ األمة 

 و ، التفاؽ األمة عمى تمقي ما اتفقا عميو بالقبػؿعميو الِزـُ مغ ذلظ وحاصل مع

 الَحَدغالحجيث 
 تعخيفو:

 لغة: ىػ صفة مذبية مغ " الٌحْدغ " بسعشى الَجساؿ.
فو بو ابغ حجخ بسا يمي: "  َؼ الحدٌغ بشاء عمى ما َعخَّ تعخيفو الٌسْخَتار: ويسكغ أف ٌيَعخَّ

إلى مشتياه مغ غيخ شحوذ  ىػ ما اترل سشجه بشقل العجؿ الحي َخفَّ ضبصو عغ مثمو
 وال عمة ".

 حكسو : 
ىػ كالرحيح في االحتجاج بو ، واف كاف دونو في القػة لحلظ احتج بو جسيع  ...

الفقياء ، وعسمػا بو ، وعمى االحتجاج بو معطع السحجثيغ واألصػلييغ إال مغ شح مغ 
حباف وابغ الستذجديغ " وقج أدرجو بعس الستداىميغ في نػع الرحيح كالحاكع وابغ 

 خديسة ، مع قػليع بأنو دوف الرحيح الٌسَبيَِّغ أوال.
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 الرحيح لغيخه
تعخيفو: ىػ الحدغ لحاتو إذا ٌروَي مغ شخيق آخخ ِمْثٌمٌو أو أقػى مشو . وٌسسى صحيحًا 

 لغيخه ألف الرحة لع تأت مغ ذات الدشج ، وإنسا جاءت مغ انزساـ غيخه لو .
 مختبتو:

 لحاتو ، ودوف الرحيح لحاتو .ىػ أعمي مختبة مغ الحدغ 
 الَحَدغ ِلَغْيخه

 تعخيفو:
 ىػ الزعيف إذا تعجدت شخقو، ولع يكغ سبُب ضعفو ِفْدَق الخاوي أو َكِحَبٌو.

 يدتفاد مغ ىحا التعخيف أف الزعيف يختقى إلى درجة الحدغ لغيخه بأمخيغ ىسا:
ٍْ مغ شخيق آخخ فأكثخ ، عمى أف يكػف الصخيٌق اآلخخ مث  مو أو أقػى مشوأف ٌيْخَوِي

أف يكػف سبٌب ضعف الحجيث إما سػء حفع راويو أو انقصاع في سشجه أو جيالة في 
 رجالو .
 مختبتو:

 الحدغ لغيخه أدني مختبة مغ الحدغ لحاتو .
ـَ الحدٌغ لحاتو .  ويشبشي عمى ذلظ أنو لػ تعارض الحدغ لحاتو مع الحدغ لغيخه ٌقجَّ

 حكسو:
 بو .ىػ مغ السقبػؿ الحي ٌيْحَتجّّ 

 

 
 -الحجيث السػضػع:

 هللا صنم الس اوب عم  الشبي  السرشؾا السختملالحدنث  يؾ تعخيف الحجيث السػضػع:
 .وسمؼ عم  

 اما الؾ اعؾن: فهؼ الانؽ تعسدوا الكاب ي ألكهؼ أرظأوا وي ألكهؼ رووا عؽ كااب.
 :تو رواي أو السػضػع الحجيثب حكع العسل
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 بسنا الندنؽ في اهتداا ألك  بااةساار  رام السؾ ؾا بالحدنث العسل                     
"   ناللح هدعنح وكنل محندناتهار األمنؾر وشنر: "وسنمؼ عم   هللا صم  اقؾل هللار ب  اأذن لؼ

 ":رد فهؾ مش  ل   ما ياا أمركا في أ دث مؽ: " وسمؼ عم   هللا ويقؾل صم 
  النن  عمننؼ أل نند روانتنن  تحننل فننال السؾ ننؾار الحنندنث روااننح تحننريؼ عمنن  العمسنناء اتفننلو 

 إن: " مدنننمؼ اامنننام اقنننؾل مؾ نننؾار بأكننن  ومرنننر اً   الننن  مبضشننناً  إي مؾ نننؾار أكننن  وعنننر 
 لهنا الشناقمضؽ ونقنات وسنك سهار الرواانات صنح   هنضؽ التسضضنة عنر  أ ند كنل عم  الؾاة 

 كننان مننا مشهننا نتقنني وأن.. مخارةنن  صننحح عننر  مننا إي مشهننا نننروؼ  ي أن الستهسننضؽر مننؽ
 . البدا أيل مؽ والسعاكدنؽ التهؼ أيل عؽ

: } }َاا َأنوَها تعال  هللا قؾل غضر ر دون  الالزم يؾ قمشا  الاؼ أن عم  مغ الكتاب الجليلو 
ُتْؼ اَلِانَؽ آَمُشؾا ِإن َةاءُكْؼ َفاِسل  ِهَشَ أ  َفَتَبَضُشؾا َأن ُتِرضُبؾا َقْؾًما ِبَجَهاَلح  َفُتْرِ ُحؾا َعَم  َما َفَعمْ 

{   : }وقؾل ( سؾرة الحجرات {  َٙكاِدِمضَؽ{   َهَداء   ( سؾرة ال قرة ِٕٕٛمَسؽ َتْرَ ْؾَن ِمَؽ الذو
 العدل غضر شهادة وأن مقبؾلر غضر ساقط الفاسل ربر أن اآلنتضؽ مؽ ذكر بسا فدل{  

 ". مردودة
 مؽ: " السذهؾر  دنم  في هالػ اررح وسمؼ عم   هللا صم  يؾ فها الدشة مغ أما

  ل في الذدند الؾعضد ههاا وكف  ر" الكااهضؽ أ د فهؾ كاب أك  نرػ  بحدنث عشي  دث
 .نبضش  وي كاب  اعمؼ ما نروؼ  أن عؽ فزالً  كابر أك  اغؽ  دنماً  روػ  مؽ
 تحننريؼ عمنن  والعقنند الحننل أيننل أةسننق وقنند: " مدننمؼ صننح   عمنن  شننر   فنني الشننؾوؼ  قننال

 هللا عم  كاب عم   والكاب و ي وكالم  شرا قؾل  بسؽ فك ف الشاسر آ اد عم  الكاب
( سؾرة النشجؼ ٗ(  ٖ ِإْن ُيَؾ ِإَي َوْ ي  ُنؾَ  {  }َوَما َنشِظُل َعِؽ اْلَهَؾػ  : }تعال  قال تعال ر

. 
 اقػاؿ العمساء في معخفة الحجيث السػضػع:

 فقد السروؼر الشص بقريشح مؾ ؾعاً  الحدنث كؾن  اعرفؾن  قد أكهؼ اقؾل: الرالح ؽها*
 .ومعاكضها ألفاعها ركاكح لؾ عها تذهد طؾيمح - اقؾل كسا - أ ادنث و عد

 نشننناقض أو السعقننؾل اخننال  رأنتننن   نندنث فكننل: " - هللا ر سننن  - الجننؾزؼ  اهننؽ قننال*   
 .اعت ار  تتكم  فال مؾ ؾار أك  فاعمؼ األصؾل
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 الغال  في وقم   مش  العمؼ طال  ةمد ل  اقذعر السشكر  دنث أن واعمؼ * وقال اازًا:
. 

 : الجنيا في السػضػع الحجيث روى  مغ عقػبة
 الس نني الهضتسنني  جننر اهننؽ أةنناب فقنند النندك ا فنني السؾ ننؾا الحنندنث روػ  مننؽ عقؾبننح أمننا

 رواتيا وال مخخجييا يبيغ ال أحاديث يخوي  إماـ لشا:  كالتالي وكر  إل   ورد سهال عم 
 ولننؼ بالحنندنثر السعرفننح أيننل مننؽ لنن   ويننؾ فعمنن  مننؽ: " فأةنناب ؟عميػػو يجػػب الػػحي فسػػا

 عمن  ويجن .. الذندند التعةينة عم ن  عنةر فعمن  ومنؽ لن  احنل فنال هنالػر عنالؼ عنؽ نشقمها
 الحننال مجهنؾل  ندنماً  روػ   نن سؽ يناا"  ارتك ن  إن ذلننػ منؽ مشعن  الخظضنن  يناا همند   نام
 عهنر عمن  ال خنارؼ  كتن  فقد:  بالاات السؾ ؾا عؽ أما مؾ ؾعًار ا ؾن  أن عؽ فزالً 
 اسننتؾة  ههناا  ندث منؽ" فكتنن  مؾ نؾار وينؾ مرفنؾا  نندنث عنؽ سنهال   ن  ورد  كتناب

 " الظؾيل والح   الذدند الزرب
 الجرح أئسح ك ار مؽ ويؾ- معضؽ هؽ احض  قال ر دم  فأ ل ر بعزهؼ بالغ هل

 مات مات نؼ ر وكتؼ ر وع  ر عذل مؽ: " األك ارؼ  سؾيد  دنث ل  ذكر لسا -والتعدنل
 .شهضدا

 !!الدم  الل يؾ:  قال
 

 : بعجىا روايتو وحكع الػاضع تػبة
 وآمؽ تاب ومؽ} عم   هللا تاب تاب فسؽ مقبؾلحر الؾا ق تؾبح أن العمساء هضؽ رال  ي

 ي أم روانت  تقبل يل تؾبت  قبؾل مق ولكؽ[ ٖٔ{ ]متابا هللا إل  نتؾب ف ك  صالحا وعسل
 قال أهدار روانت  تقبل ي أك  وغضريؼ ال خارؼ  ش خ الحسضدؼ ب ر وأهؾ أ سد اامام نرػ  ؟

 كعد لؼ عم   وةدكا  ب اب الشقل أيل مؽ ربر  أسقظشا مؽ كل: " الرضرفي ب ر أهؾ
 و ال  كذهادت ر روانت  وقبؾل تؾبت  برحح القظق الشؾوؼ  وارتار"  تغهر هتؾبح لقبؾل 
 .أسمؼ إذا الكافر كحال

 
 مػضػع؟ الخبخ أف إلى تذيخ التي الذػاىج ما
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 و ق أك  الجامقر هشؾح والسمق  مريؼ أهي هؽ كؾح أقر كسا بالػضع، واضعو إقخار -ٔ
 . سؾرة سؾرة القرآن فزائل في أ ادنث ة اس اهؽ عم 

 عؽ ُادأل نؼ عشد ر إي ُاعر  ي بحدنث ش خ عؽ احدث كأن اإلقخار مشدلة يشدؿ ما -ٕ
 الذنن خ وفنناة هتنناريخ الننراوؼ  ويدة تنناريخ مقاركننح مننؽ نتبننضؽ نننؼ معضًشننار تاريخنناً  فضنناكر مؾلنند ر
 أ سنند هننؽ مننأمؾن  ادعنن  كسننا ذلننػر كحننؾ أو الذنن خر وفنناة بعنند ولنند الننراوؼ  أن عشنن  السننروػ 
: قنال الذنام؟ درمند متن :   نان اهنؽ الحافع فدأل  عسار اهؽ يذام مؽ سسق أك  الهروؼ 

 يناا: فقنال ٕ٘ٗ سنشح منات عشن  تنروؼ  الناؼ يذناماً  فن ن: لن  فقنال ومائتضؽر رسدضؽ سشح
 .آرر عسار هؽ يذام

 ذم في  دنماً  نروؼ  الاؼ كالحشفي معاً  فضهسا أو رالسخوي  أو الخاوي  في قخائغ -ٖ
 إدري  هؽ دمحم ل  اقال رةل أمتي في ا ؾن ] اقؾل :  ش فح أهي عم  والمشاء الذافعير

 . ذلػ غضر أو... [  أمتي سراج  ش فح وأهؾ. . . إهم   مؽ أمتي عم  أ ر
 .الفاحذة والسجازفة السعشى وفداد المفع ركاكة -ٗ
 ذلػ مؽ شيء وةد ف ذا رالرحيحة والدشة الكتاب في ورد لسا صخيحة مخالفة -٘

 . ك قت  عم  كق   ت  هدقح الحدنث وراء ال حث وة 
 

 : الشبػي  الحجيث في الػضع أسباب
 عمسان مقتل بعد الخالفات لها  األول  الذرارة كاكد وقد :الدياسية الخالفات - ٔ

 أو لظائفح ُكررة الكاب معها واكتذر ر الد اس ح الخالفات اكتذرت نؼ عش  هللا ر ي
 . ذلػ وكحؾ رم فح

 أن  ت  ر األ ادنث و ق إل  السايب ح الخالفات أّدت فقد :السحىبية الخالفات - ٕ
 . دنما ةعمشا  شض ا فاستحدشا اةتسعشا إذا كشا:  فقال تاب نؼ األيؾاء أيل مؽ كان رةالً 

 ي ااسالم قؾة أن ااسالم وأعداء الةكادقح أدرك فقد : اإلسالـ في والصعغ الدنجقة - ٖ
 السدمسضؽ وُتذ ػ ر ااسالم مؽ الشاس ُتشّفر التي األ ادنث و ق إل  فمج ؾا ر ُتقاوم

 . هدنشهؼ
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 ر تريضبهؼ أو الشاس ترغض  عم  شدندا  رصا لدنهؼ كان فقد : والػعع القرز - ٗ
 . ذلػ في األ ادنث لهؼ و عؾا إذا إي نتحّرك مؽ اجدون  فسا
 في  دنماً  - رب  عبد هؽ م درة ويؾ - الؾ اعضؽ أ د و ق فقد : والتحكيخ الػعع - ٘

 ر القرآن عؽ اكررفؾا الشاس رأند:  قال ذلػ عؽ ُس ل ولسا ر القرآن سؾر فزائل
 ! فضها الشاس أرّغ  فؾ عتها

 ر الشاس ادسع  لؼ الاؼ الغري  الحدنث الؾّ اا   زق : الساؿ وشمب التكّدب - ٙ
 هؽ ويحض   شبل اهؽ أ سد صم :  فقال الظ الدي ةعفر  ّدث فقد. أمؾالهؼ مؽ لُ عظؾ 
 قاي معضؽ هؽ ويحض   شبل هؽ أ سد  دنشا:  فقال قاّج  فقام ر الرصافح مدجد في معضؽ
 عم   هللا صم  هللا رسؾل قال:  قال أك  عؽ قتادة عؽ معسر أربركا الرزاا عبد  دنشا
 مؽ وريذ  ذي  مؽ مشقار  طضراً  مشها كمسح مؽ هللا رمل هللا إي ال  ي قال مؽ:  وسمؼ

 نشغر ويحض  احض  إل  نشغر أ سد فجعل - ورقح عذريؽ كحؾ قرح في وأرا -مرةان
 قظعح وأرا قرر  مؽ فرغ  ت  فد تا!  الداعح إي ههاا سسعشا ما:  اقؾين ويسا إل  

 ؟ الحدنث ههاا  دنػ مؽ:  احض  فقال ر فجاء احض  إل   فأشار ر نشتغر قعد نؼ درايؼ
 ف ن ر قط ههاا سسعشا ما!  أ سد وياا احض  أكا:  فقال!  معضؽ واهؽ أ سد:  الكّااب فقال
:  قال.  كعؼ:  قال!! ؟ معضؽ هؽ احض  أكد:  فقال!!  غضركا فعم  الكاب مؽ ُهدّ  وي كان

 في ل   كأك !!  الداعح إي عمسد وما!!!  أ سل معضؽ هؽ احض  أن أسسق أزل لؼ
  شبل هؽ أ سد عذر س عح عؽ كتبد!! ؟ غضركسا  شبل هؽ وأ سد معضؽ هؽ احض  الدك ا

 فقام.  اقؾم دع :  وقال ر وةه  عم  كّس  أ سد فؾ ق:  قال!!  معضؽ هؽ ويحض 
 !! ههسا كالسدتهةغ 

 
 فزل في األ ادنث ُوِ عد فقد : والػشغ المغة أو والقبيمة لمجشذ العربية - ٚ

كالحدنث الاؼ و ق في ذم الةكؾج فقضل    ر ذّمهؼ أو البمدان بعض فزل وفي ر العرب
الةكجي اذا ش ق زك  ر واذا ةاا سرا ر وان فضهؼ لدسا ح وكجدة( ر اما   سا و ق 

 .ذلػ وكحؾلمسدن فقضل   بابان مفتؾ ان في الدك ا لمجشح ة ادان وقةويؽ(  
 الشخعي إهرال ؼ هؽ غ اث فعل كسا ر أيؾائهؼ نؾافل بسا : والدالشيغ لمحكاـ التقخب - ٛ

 يريرة أه  بحدنث فحدن  بالحسام نمع  رآ   لسا الع اس  السهدػ الخم فح الكااب مق
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 فأمر" ةشاح أو: "     وزاد"  افر أو كرل أو ر  ف  إي سبل ي: " عش  هللا ر ي
 رسؾل عم  كااب قفا قفاك أن أشهد:  السهدػ قال قام فمسا دريؼر آي  بعذرة السهدػ

 . فابحد الحسام هاب  فأمر أكا ذلػ استجمبد وسكسا وسمؼر عم   هللا صم  هللا
 ! بالَحَسام المع  فزل في  دنماً  و ق فقد 
 اهؽ   ةاء فقد : ُمعّيشة فئة أو شخز مغ االنتقاـ قرج أو الذخرية السرالح - ٜ

 فقال.  السعّمؼ  ربشي:  فقال ر ب اء  سب  عؽ فدأل  ر ن  ي ااس ا  طريف هؽ لدعد
 ... شراركؼ صب اككؼ معمسؾا:      قال  دنما و ق نؼ!  ألرةيشهؼ وهللا أما:  سعد
 ُناكروا أن ُنريدون  الانؽ افعم  ما وياا : األقخاف عمى والتسّيد ر الذيخة قرج - ٓٔ
 ألةل ويزعؾكها األ ادنث بعض فُضرّكبؾن  ر ذلػ وكحؾ الذضؾخ كمرة أو ر ااسشاد بعمؾّ 
 . ذلػ

 

 

 
 
 

 مقاومة الػضع:جيػد العمساء في 
 مقجمة:

 تمنػ وكاكند الكتن ر بظنؾن  فني ومدظرة الرةال صدور في مدوكح الماهتح األ ادنث كاكد
 الفتشننح قننرن  هننرز و ننضؽ ااسننالمير العننالؼ أكحنناء فنني مشتذننريؽ الرةننال وأول ننػ األ ادنننث

 منؽ الدنشح عمن  الغضنؾرون  را  وتكانرتر اكتذرت نؼ السؾ ؾعات طالئق معها وعهرت
 بظنؾن  إلن  سنارعؾا كسنا ويدنتفتؾكهؼ عنشهؼ ادنسعؾن  الرنحابح إل  فأسرعؾا ااسالم عمساء

 .ادتغهروكها صحفهؼ
 السؾ نننؾعات ا تبنننؾن  لفهنننؼ لننن  ومنننؽ الةكادقنننح وأرنننات وطغننن ر الؾ نننق ت نننار زاد و نننضؽ

 بعنديا ومنؽ الةينرؼ  اامنام ط قنح فني الحندنث ةسنق فكنرة عهنرت الرنحاحر في ويدسؾكها
 نننؼ عمضهننار وةنندو  التنني الهض ننح عمنن  الحنندنث فنندوكؾا ومالننػر المننؾرؼ  وسننف ان ةننريل كنناهؽ
 داود أهنؾ قنال كسنا - كناكؾا فقند مؾ نؾار أكن  اعرفنؾن  ما فأسقظؾا الرواةر أ ؾال عؽ بحمؾا
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 ألن  دون  منؽ إي السترنل السرفنؾا الحندنث منؽ نتس شنؾن  فنال ايةتهناد غاانح اجتهدون  -
 . دنث

 السدناكضدر طريقنح عمن  الشبؾينح األ ادننث ةسنق اكتهجند أرنرػ  ط قح بعديؼ مؽ ةاءت نؼ
 منؽ الحندنث وكقند السؾ نؾار تعندد رغنؼ وا ند بناب فني الرنحاهي عؽ نروػ  ما فجسعد

 مخمند هنؽ بقني:  ينهيء ومنؽ - الدنابقح الظ قح بخال  - التابعضؽ وفتاوػ  الرحابح أقؾال
 مننؽ - اقننؾل كسننا - السذننهؾر مدننشد  اكتقنن  النناؼ  شبننل هننؽ وأ سنند رايؾيننحر هننؽ وسسننحاا

 األ ادنننثر ةسننق فنني ةهنند مننؽ ا اهدوكنن  كنناكؾا مننا لشننا نتبننضؽ ينناا  نندنثرومؽ ألنن  ٓ٘ٚ
 .و ع ف  دؽ مؽ بغضر  الرح   اسةةؾن  طريقتهؼ في لكشهؼ
 اامامنان ويسنا مدنتقلر كتاب في الرح   وأفرد العغ ؼ بالع ء قام مؽ بعديؼ مؽ فجاء

 ألن  ومنائتي صنح    ندنث ألن  مائنح احفع ال خارؼ  كان فقد ومدمؼر ال خارؼ  الجم الن
  ننندنث ألننن  نالنسائنننح منننؽ صنننح ح  صنننش  فقننند مدنننمؼر وكنننالػ ر صنننح   غضنننر  ننندنث

 داود أهنني مننؽ تتننرػ  الدننشؽ عقننؾد تتابعنند والرننحاح السدنناكضد أصننحاب وبعنند ر مدننسؾعح
 الؾ ننننق دكنننن  مننننؽ وتظهضننننر  الحنننندنث ةسننننق تننننؼ وبهنننناا وغضننننريؼر.. والترمنننناؼ والشدننننائي
 .ومخمفات 

  د عم  والدرااح الروااح في كذاطهؼ العمساء  اع  الحدنث في الؾ ق عهر  ضؽ
 . سؾاء
 : الخواية ففي

 منننؽ ادنننسعؾن  عسنننا ادنننألؾكهؼ عنننشهؼ هللا ر ننني الرنننحابح منننؽ بقننني منننؽ إلننن  يرعنننؾا (ٔ)
 هللا اعمسها ولح سح مرشؾار كاب يي أم وسمؼ عم   هللا صم  الشبي قالها ويل األ ادنث

 هنننؽ وعنننامر وأكننن  وةننناهر وعائذنننح ة ننناس هنننؽ هللا كعبننند الرنننحابح بعنننض أعسنننار فننني مننند
 اقننؾل التننابعضؽر مننق األت نناا فعننل وكننالػ الزنن اار مننؽ الدننشح  فننع فنني فدنناعدوا الظفضننلر
 عمنن  الةائن  الندريؼ اعنر  كسنا أصنحاهشا عمنن  فشعر ن  الحندنث كدنسق كشنا: " األوزاعني

 " تركشا تركؾا وما أراكار مش  عرفؾا فسا الر ارفحر
 والقفنارر الف نافي النرواة  قظنق فقند" النر الت"هنن ادنس  منا كذنأ: أازناً  الروااح عمؼ وفي( ٕ 

 هللا عبند هنؽ ةاهر فهاا. الةيادة في تعسد  أو الراوؼ  رظأ رذ ح سسعؾ ر  دنث مؽ لمتأكد
 سسع   دنماً  عش  هللا ر ي أك   هؽ هللا عبد ل دأل الذام إل  شهراً  ادضر عش  هللا ر ي
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 ألسننضر كشنند إن: "اقننؾل السدننض  اهننؽ سننعضد وينناا ر وسننمؼ عم نن  هللا صننم  هللا رسننؾل عننؽ
 عنننؽ بالرواانننح كدنننسق كشنننا: "العال ننح أهنننؾ ويقنننؾل" الؾا ننند الحنندنث طمننن  فننني واألانننام الم ننالي

 ".مشهؼ فدسعشا أتضشايؼ  ت  كر   فسا وسمؼر عم   هللا صم  هللا رسؾل أصحاب
 : دراية ماأ

 عمن  قائسنح وةعمؾينا الدنسضؽر منؽ الغنث ههنا نتسضنة مخرؾصنح قنؾاكضؽ العمسناء و نق فقد
 :ومشها أ  امهؼر عمضها لضبشؾا أسدؾيا أصؾل

 النرواة  استعسل لسا: "المؾرؼ  سف ان اقؾل ووفات ر الراوؼ  تاريخ مش  ل عمؼ التؾاريخر فؽ (ٔ)
 ".التاريخ لهؼ استعسمشا الكابر

 .الؾ اعؾن  لهؼ فاككذ  الرواةر أ ؾال معرفح استظاعؾا وب  والتعدنلر الجرح فؽ (ٕ)
 العمسناء عنر  طريقن  وعنؽ بعنضر عؽ بعزهؼ الرواة  وأرا التحسل ك ف ح في الشغر( ٖ 

 .الحدنث لدرااح و عؾيا التي القؾاعد مؽ ذلػ غضر إل .. اكقظاعها مؽ الروااات اترال
 :ومقاومتيع الكحبة تتبع وأما
 فني العمساء ةهؾد إل  ازا  عغ ؼ ةهد ويؾ الرواةر كقد عش  كتل لسا عسمي تظبضل فهؾ

  فقد والمدانر الضد بدالح قاومؾيؼ كالػ الفكرر بدالح قاومؾيؼ أكهؼ فكسا الؾ قر مقاومح
 عسنر هنؽ هللا عبند  فهناا التحندنثر منؽ ويسنشعهؼ والكااهضؽ القراج احارب بعزهؼ كان

 أن الذنرطح صنا   إلن  فؾةن  اقنصر قاصناً  فؾةند السدنجد درنل  نضؽ عشهسنا هللا ر ي
 لهنهيء هترندا  عنر  منؽ أشنهر ومنؽ قبمن ر منؽ عسنر أهؾ  فعل وكالػ ر فأررة  أررة 

 .وغضريؼ السهدؼ هؽ الر سؽ عبد المؾرؼر سف ان الذعبير عامر:  التابعضؽ مؽ
 هضؽ ب  اسضةون  ةضدر وعي العامح عشد وأص   الكااهضؽر مؽ كمضر تؾارػ  لالػ وكت جح

 .والكااهضؽ السحدنضؽ
 الحندنث  فنع أةنل منؽ العمسناء هنالها التني العغ سنح الجهنؾد إلن  ازنا  آرنر هدوياا ة

 .الؾ ق مؽ وتخم ر 
 
 

  أقػاؿ العمساء في أىسية اإلسشاد:
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]  لنؼ ا ؾكنؾا ادنألؾن عنؽ ااسنشاد ر فمسنا وقعند الفتشنح  ىػ(ٓٔٔيقػؿ دمحم بغ سيخيغ) ت 
قالؾا سسؾا لشا رةالكؼ و فمضشغر إل  أيل الدشح فضهرا  دنمهؼ ويشغر إل  أيل البدعنح فنال 

 نهرا  دنمهؼ [
 ** ويقؾل ] ااسشاد مؽ الدنؽ ولؾي ااسشاد لقال مؽ شاء ما شاء[

 أراون دنشكؼ[** ويقؾل أازا ] إن ياا العمؼ دنؽ فاكغروا عسؽ ت
 ** ويقؾل كالػ ] هضششا وبضؽ القؾم القؾائؼ اعشي ااسشاد[

 ] إن عدم ااسشاد لمحدنث ةرأة عم  هللا تعال  [ ىػ( فيقػؿٕٗٔأما الدىخي )ت  
 ** ويقؾل  أليل الذام ] اا أيل الذام مالي أرػ أ ادنمكؼ ل   لها أزمح ويرظؼ [

فكننان بعنند أن احنندث بالحنندنث ويذننر   لتالمضننا  اقننؾل ] بقنني  ىػػػ(:ٛٗٔأمػػا األعسػػر)ت
 رأس السال  دنشي فالن قال نشا فالن عؽ فالن [ فضاكر لهؼ ااسشاد وسسا  رأس السال.

] كل  دنث ل       أكنا ونشنا فهنؾ رنل وبقنل[  ىػ( فيقػؿٓٙٔأما شعبة بغ الحجاج )ت
 أؼ اك  كالظعام الاؼ يادسؽ وياغشي مؽ ةؾا .

ؾل أازا ] وكل  دنث ل        دنشا و دنشا فهؾ ممل الرةل بالفالة مع  ال عضنر ** ويق
 ل   ل  رظام [

] ااسشاد سالح السهمؽ إذا لؼ ا ؽ مع  سالح  ىػ( فيقػؿٔٙٔأما سفياف الثػري)ت
   أؼ شيء اقاتل[.

 متى بجأ  اإلسشاد :  
في إعقاب الفنتؽ التني هندأت  لقد هدأ اييتسام بااسشاد والدهال عش  في فترة م  رة ر وذلػ

مشنننا رالفنننح عمسنننان   ر ننني هللا عشننن ( وأدت إلننن  التسنننةا وايكفنننالا الزنننخؼ فننني ك نننان 
السجتسنننق ااسنننالمي وعهنننؾر األينننؾاء الد اسننن ح الستعار نننح واآلراء الستعرننن ح الستدافعنننح 
والتشنني أدت إلنن  عهننؾر الكنناب فنني الحنندنث وةعننل العمسنناء نتمبتننؾن فنني مرننادر الروااننح 

 عؽ الرةال . ويدألؾن 
ويتؾةد فترة زمش ح دق قح لبدء استعسال ااسشاد . ولكشها عهرت عق  عهؾر الؾ ق في 

 الحدنث والحاةح إل  التحقل مؽ صحت .
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أمننا أقننؾال السدتذننرقضؽ فننال عبننرة ههننا لؾ ننؾح أفكنناريؼ وكؾااننايؼ الخبضمننح فنني النندس عمنن  
 ااسالم في كافح أهؾاب  ومشها عمؼ ااسشاد.

 

 
 تب الحجيث بعمع اإلسشاد:التداـ  ك

كبضنر فقند التةمند  كت جح التأكضد عم  عمؼ ااسشاد وما  غي بن  منؽ ايتسنام              
كت  الحدنث التي دوكد مشا الشر  األول مؽ القرن الماكي الهجنرؼ والتني أطمنل عمضهنا 

د اسننؼ  السدنناكضد( ويننؾ اسننؼ وا نن  العالقننح بفكننرة ااسننشاد ر ومشهننا مدننشد معسننر هننؽ راشنن
ينن( وغضريا.وقند كؾكند ينا  السدناكضد منادة أساسنن ح ٕٗٓينن( ومدنشد الظ الدني  تٕ٘ٔ ت

اعتسنندتها الكتنن  الدننتح التنني عهننرت رننالل القننرن المالننث الهجننرؼ والتنني كجنند فضهننا التةامننًا 
 دق قا هاكر األساكضد.ً 

 تأثخ العمػـ األخخى بعمع اإلسشاد :
لقد انر مشهل السحدنضؽ في التةام ااسشاد في كظاا الحدنث عم  السهررضؽ وأيل األدب 
ر  ضث أص حد الروااات التاريخ ح نتقدمها ااسشاد ر وي اا امتد استعسال ااسشاد إل  
كت  الدضرة كدضرة اهؽ إسحاا ومغازؼ الؾاقدؼ وفي األدب ك تاب األغاكي ألهي فرج 

 ايصبهاكي وغضريا. 
ان استعسال ااسشاد في كت  التاريخ واألدب لؼ ا ؽ بالدقح التي استعسل فضها في  إي

كت  الحدنثر لسا لمحدنث مؽ أيس ح راصح  ضث تترت  عم   األ  ام الذرة ح ذات 
 السداس الكبضر بسرال  الشاس مسا اجعل التدقضل فضها أمرًا  روريًا.     

 
 عمع التأريخ والخجاؿ:

لفضؽ عمن  كتنبهؼ فني الرةنال اسنؼ التنأريخ مشنا فتنرة م  نرة ترةنق إلن  أطمل بعض السنه     
الشر  األول منؽ القنرن المالنث الهجرؼر ضنث اطمقن  ال خنارؼ عمن  بعنض مرنشفات  فني 
الرةننال وينني       التنننأريخ الكبضننر (و  التننأريخ األوسنننط ( و( والتننأريخ الرننغضر ( كنننالػ 

خ( واهنننؽ أهننني رضمسنننح فننني   التنننأريخ فعنننل معاصنننري  عمننني هنننؽ السننندنشي فننني كتابننن    التنننأري
 الكبضر( وغضريؼ.
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وكاكد كمسح التأريخ استعسمد لمتاريخ الحؾلي مشا فترة م  رة  ضث سس  رم فنح هنؽ ر نا  
  ؾل ات   التأريخ( .

وقد مضة العمساء هضؽ الظ قات والتأريخ فقنال الدنخاوؼ   هضشهسنا عسنؾم وررنؾج وةهنير 
لتنأريخ بنالحؾادث( ر وقند اعتبنر معرفنح تناريخ  الرةنال   جتسعنان بنالتعريف بنالرواة ويشفنرد ا

 واة ا في  ضؽ ان معرفح األر ار واألشعار وما إل  ذلػ ياعدو أن ا ؾن م ا ا .
 

 

 
 -فػائج عمع التأريخ والخجاؿ :

اك  اغهر الذ خ الاؼ ةعل روانت  عش  مؽ مقرد  كان قد مات قبل مؾلد  او كان  -ٔ
 لؼ اجاوز همدت  التي لؼ ندرمها قط.قد ارتل عقم  او ارتمط أو 

معرفننح اآلةننال و مؾلهننا واكقزنناء العنندد وأوقننات التعننالضل وو  ننات الذننضؾخ ومؾالضننديؼ  -ٕ
 والرواة عشهؼ فشعر  هالػ كاب الكاذهضؽ وصدا الرادقضؽ . 

قدمد معمؾمات تترل باادارة كاكر الؾية والقزاة ومشهنا منانتعمل هتنؾاريخ الغنةوات  -ٖ
 ضث ترد عر ا عشد اشتراك أصحاب التراةؼ في الغةوات .والسعارك  

قنندمد معمؾمننات تتعمننل بخظننط السنندن التننني تننرد عر ننا رننالل تحدننند محننل سننن ش   -ٗ
 الترةسح .

التعريف بالعذائر التي كةلد في السدن عشدما تكؾن مرت نح عمن  السندن و اوينح عمن   -٘
 األكداب .

المقا  ننح لمسنندن واألقظننار التنني تشاولنند كننالػ لهننا أيس ننح راصننح فنني التعريننف بالح نناة  -ٙ
 تراةؼ عمسائها .

التعريننف هنننرواة األر ننار وب نننان أ ننؾالهؼ وعقائنننديؼ وارالقهننؼ مسنننا نمقنني الزنننؾء عمننن   -ٚ
 دوافعهؼ وأغرا هؼ .

 -تأثيخ عمع الخجاؿ عمى كتب التخاجع : 
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تن  نبرز تأنضر عمؼ الرةال عم  كت  التراةؼ مؽ  ضنث الذن ل والسحتنؾػ رغنؼ أن ك  -ٔ
التراةؼ لؼ تقترر عم  رةال الحدنث هل تشاولد أازا السمؾك واألمراء والقزاة والذعراء 

 واألدباء والقراء وغضريؼ .
انننر عمننؼ الرةننال فننني التشغنن ؼ العننام الننناؼ ات عتنن  كتنن  التنننراةؼ فنني ترتضنن  مادتهنننا ر  -ٕ

وقنند فننالتشغ ؼ عمنن  الظ قننات أو عمنن   ننرو  السعجننؼ يسننا أسنناس ترتضنن  كتنن  التننراةؼ ر 
 س قد كت  الرةال إل  استعسال يضؽ األساسضؽ في عر  مادتها.

وقد يا ؾن مؽ السجازفح القؾل ان كت  التراةؼ ل دد إي تقمضدا لكت  الرةنال منق تؾسن ق 
الشظنناا ب درننال تننراةؼ يعالقننح لهننا هننرواة الحنندنث  ر ومننق تؾسنن ق أكمننر فنني الكننالم عننؽ 

 أ ؾال الرةال وأر اريؼ.     
        

 
 
 لسرشفات  في عمع الخجاؿ:ا

وكمنننرة رةنننال الحنننندنث  إن الؾ نننق فننني الحننندنث والكننناب عمنننن  رسنننؾل هللا            
وتذاب  أسساؤيؼ وكشايؼ  كان الدب   الرئ دي في عهؾر عمؼ الرةال وتأل ف السرنشفات 

 في ذلػ.
وقنند ات ننق السرننشفؾن األوائننل فنني عمننؼ الرةننال أسننالض  متعننددة فنني تننأل فهؼ مسننا           

أدػ إل  تشؾا مرشفاتهؼ ر فسشها منا  اقترنر عمن  التعرينف بالرنحابح ويني كتن  معرفنح 
الرحابح ر ومشها ما شسل الرحابح والتابعضؽ واألت اا ومنؽ تالينؼ ويني كتن  الظ قنات ر 

تؾنضننل الرةننال أو تزننع فهؼ وينني كتنن  الجننرح والتعنندنل التنني  ومشهننا مننا ايننتؼ هب ننان درةننح
تشؾعنند أازننا ر فسشهننا مننا اقترننر عمنن  ذكننر المقننات فقننط ر ومشهننا مننا اقترننر عمنن  ذكننر 

 الزعفاء فقط ر في  ضؽ ةسق صش  نالث مشها هضؽ المقات والزعفاء .
اأرنا وقد كان الذسؾل يؾ طنابق السرنشفات األولن  فني عمنؼ الرةنال ر ننؼ ارنا الترنش ف 

طنننابق آرنننر وينننؾ أن السرنننش  نهنننتؼ بعمسننناء الحننندنث فننني همدتننن  فغهنننرت تنننؾاريخ الرةنننال 
 السحم ح والتي عهر مشا الشر  الماكي مؽ القرن المالث الهجرؼ.

 ومؽ أيؼ يا  السرشفات:
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 كتب معخفة الرحابة:
إن معرفح الرحابح عمنؼ ةدن ؼ ياعنار ا ند نشدن  إلن  عمنؼ الحندنث بجهمن  ر وي رنال  

منؽ أوكند عمنؼ الخاصنح وارفنق  عمساء أن الؾقؾ  عم  معرفح أصحاب رسنؾل هللا هضؽ ال
عمنننؼ أينننل الخبنننر ر وذلنننػ ألكننن  ياس نننؽ تسضضنننة الحننندنث  السرسنننل منننؽ السدنننشد إي بسعرفنننح 
الرنننحابح ر وتتشننناول السرنننشفات فننني معرفنننح الرنننحابح ذكنننر أسنننسائهؼ وأكدننناههؼ وسنننضريؼ 

 ات التي شهدويا ر وسشي و  اتهؼ.وأ ؾالهؼ ر واألماكؽ التي كةلؾيا ر والغةو 
 وقد ارتم  العمساء في تعريف الرحاهي عم  أقؾال مشها :

غضننر كا  ننح يعت ننار  أن اكن  هننؽ مالننػ ر نني هللا عشنن  ذينن  إلن  أن رؤيننح الشبنني  -ٔ
 الرةل صحاه ا.

سننشح أو  وقننال سننعضد هننؽ السدننض    لكنني الرةننل صننحاه ا أن اكنن ؼ مننق رسننؾل هللا  -ٕ
   غةوة أو غةوتضؽ(سشتضؽ ويغةو مع

أمننا اهننؽ الرننالح فضنناكر  أن ايصننؾلضضؽ نننرون أن اسننؼ الرننحاهي مننؽ  ضننث المغننح  -ٖ
وكمننرت مجالدننت  لنن  عننؽ طريننل التت ننق  والغنناير اقننق عمنن  مننؽ طالنند صننحبت  لمشبنني 

 واألرا(
أهؾ  امد الغةالي اقؾل  ي نشظبل اسؼ الرح ح إي عمن  منؽ صنح   ر ننؼ ا فني فني  -ٗ

ايسنننؼ منننؽ   ضنننث الؾ نننق الرنننح ح ولنننؾ سننناعح ر ولكنننؽ العنننر  اخررننن  بسنننؽ طالننند 
 صحبت (

 فهؾ مؽ الرحابح( ال خارؼ قال   إن كل مدمؼ رأػ الرسؾل  -٘
أو نؾمنًا أو سناعح  كل مؽ صح   شنهراً  ا سد هؽ  شبل قال   أصحاب رسؾل هللا  -ٙ

 أو رآ (
أهنؾ السغفنر الدننسعاكي قنال   أصنحاب الحنندنث اظمقنؾن اسنؼ الرننح ح عمن  كنل مننؽ  -ٚ

  دنما أو كمسح ر ويتؾسعؾن  ت  اعدون مؽ رآ  رؤيح مؽ الرحابح ( روػ عؽ الشبي  
أمننا  الحننافع اهننؽ  جننر العدننقالكي فقنند ارتننار التعريننف الننراة  والنناؼ اعنند التعريننف  -ٛ

الجنامق السناكق لمرنحاهي فقنال   اصن  ماوقفند عم ن  فني تعرينف الرنحاهي اكن  منؽ لقنني 
مهمشا ب  ر ومات عم  ااسالم ر فضدرل     مؽ طالد مجالدنت  لن  أو قرنرت  الشبي 
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معنن  أو لننؼ اغننُةر ومننؽ رآ  رؤيننح برننر ولننؾ لننؼ ر ومننؽ روػ عشنن  أو لننؼ نننرو ر ومننؽ غننةا 
  وىػ التعخيف الخاجح.اجالد  ر ومؽ لؼ نر  لعار  كالعس  ( 

 كيف يعخؼ الخجل كػنو صحابيا:
 بالتؾاتر . -ٔ
 باشتهار ذلػ بسا اقرر عؽ التؾاتر. -ٕ
 أن نروػ عؽ ا د الرحابح اك  صحاهي. -ٖ
 أو بقؾل  وسر ار  عؽ  كفد  بأك  صحاهي.  -ٗ

 السظمؾب  فع رسدح مرادر.  حطة :مال
 كتب الصبقات:

بسا أن الترش ف في هدااح األمر كان الظابق الغال  عم   يؾ الذسؾل ر فتاكر األسنساء  
هنندون أن اسضننة الرننحاهي مننؽ التننابعي أو غضننر  ر فقنند كغننؼ بعننض السرننشفضؽ فنني الرةننال 

 كتبهؼ عم  الظ قات ر وذلػ لتدهضل التسضضة هضؽ الرحابح والتابعضؽ وأت اا التابعضؽ .
دنث السرسننل أو السشقظننق وتسضضننة  عننؽ الحنندنث السدننشد ر وفنني وذلننػ لسعرفننح الحنن فائجتػػو:

 التسضضة هضؽ األسساء الستفقح والستذاههح .
ول ؽ كان تشغ ؼ الرةال الانؽ تشاولتهؼ السرنشفات عمن  الظ قنات مفضندا بحند ذاتن  فني كقند 
األساكضد ر فان ما ا تؾت  الكت  التي فرمد تراةؼ الرةال منؽ معمؾمنات تترنل بح ناتهؼ 

فائدة كبضرة في ه نان م ناكتهؼ فني العمنؼ ودرةنتهؼ فني النؾرا والرندا مسنا لن  اننر فني ذات 
السصمػػػب  مالحطػػة :               ايطس شننان إلننضهؼ وتننؾن قهؼ وبالتننالي قبننؾل مروينناتهؼ.

 حفع خسدة مرادر.
      

 
 عمع الجخح والتعجيل:

ؾن قهؼ هتعنناهضر فش ننح نتعمننل هب ننان مرت ننح الننرواة مننؽ  ضننث تزننع فهؼ أو تنن يننؾ عمننؼتعخيفػػو: 
متعار  عمضها عشد العمساء ر ويي دق قح الرن اغح ومحنددة الديلنح مسنا لن  أيس نح فني كقند 

 إسشاد األ ادنث.
 ىل يجػز ذكخ عيػب الخواة وما ىػ الجليل؟
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كعؼ فقد استجاز العمساء ذكر عضؾب رواة الحدنث عشد ةر هؼ لهؼ ر ولؼ اعتبروا ذلنػ منؽ 
وسنمؼ فني رةنل    هن   الغض ح السحرمح ر واستدلؾا عمن  ذلنػ بقنؾل الشبني صنم  هللا عم ن  

في معاويح هؽ أهني سنف ان وأهني ةهنؼ   ارؾ العذضرة(( أررة  ال خارؼ   ر وفي كالم   
 َطَمَقَهنا َ ْفنص   ْهنؽَ  َعْسِرو َأَبا َأنَ  َقْ     ِهْشدِ  َفاِطَسحَ  َعؽْ دمؼ همفع   في الحدنث الاؼ روا  م

. َشننْ ء   ِمنؽْ  َعَمْضَشننا َلنػِ  َمننا َوّللاَِ  َفَقنالَ  َفَدنِخَظْت ُ  ِبَذننِعضر   َوِكضُمن ُ  ِإَلْضَهننا َفَأْرَسنلَ  َغاِئنن    َوُينؾَ  اْلَبتَنحَ 
. « َكَفَقنح   َعَمْ  ِ  َلػِ  َلْ َ   » َفَقالَ  َل ُ  َذِلػَ  َفَاَكَرْت  -وسمؼ عم   هللا صم - ّللاَِ  َرُسؾلَ  َفَجاَءْت 
ػ َأْصنَحاِه  َاْغَذناَيا اْمنَرأَة   ِتْمنػَ  » َقنالَ  نُنؼَ  َشنِريػ   ُأمِّ  َهْضدِ  ِف  َتْعَتدَ  َأنْ  َفَأَمَرَيا  اْهنؽِ  ِعْشندَ  اْعتَندِّ

 َذَكنْرتُ  َ َمْمندُ  َفَمَسنا َقاَلنْد . « َفنذِذِكضِش  َ َمْمندِ  َفنِ َذا ِنَ اَبنػِ  َتَزنِعضؽَ  أَْعَسن  َرُةل   َفِ َك ُ  َمْكُتؾم   ُأمِّ 
 -وسنمؼ عم ن  هللا صنم - ّللاَِ  َرُسؾلُ  َفَقالَ . َرَظَ اِك  َةْهؼ   َوَأَبا ُسْفَ انَ  َأِه  ْهؽَ  ُمَعاوَيحَ  َأنَ  َل ُ 
 اْكِكِحنن  َلنن ُ  َمننالَ  يَ  َفُرننْعُمؾك   ُمَعاوَيننحُ  َوَأَمننا َعاَتِقنن ِ  َعننؽْ  َعَرننا ُ  َاَزننقُ  َفننالَ  َةْهننؼ   َأُهننؾ َأَمننا »

 .« َزْيد   ْهؽَ  ُأَساَمحَ 
 .ِب ِ  َواْغَتَ ْظدُ  َرْضًرا ِ   ِ  ّللاَُ  َفَجَعلَ  َفَشَكْحُت ُ . « ُأَساَمحَ  اْكِكِح  » َقالَ  ُنؼَ  َفَكِرْيُت ُ 

 ما ىي فائجة الجخح والتعجيل ؟
فائدتن  كبضنرة ويني لن ال احنتل بأر نار غضننر العندول ولن   القرند نمنبهؼ والؾق عنح فنضهؼ مسننا 
ندرل في باب الغض ح ر راصح وأن العمساء وقفؾا عشند الحند الناؼ ا فني اباكنح الجنرح ولنؼ 

 نتجاوزو  بااكمار مؽ ذكر العضؾب. 
 مغ ىػ أوؿ مغ فتر عغ الخجاؿ ؟  

نرةق التفت ش عؽ الرةال إل  ةضل الرحابح وذلػ ألكهؼ تذددوا في قبؾل الرواانح لضتنؾرا 
ر ومنؽ أهنرزيؼ أهنؾ ب نر وعسنر وعمني ر ني هللا عنشهؼ  الشاس في التحدنث عنؽ الشبني  

وأازًا عبدهللا هؽ ة اس وعبدهللا هؽ سالم وة ادة هؽ الرامد واك  هنؽ مالنػ وعائذنح . 
 ومؽ التابعضؽ الذعبي واهؽ سضريؽ وسعضد هؽ السدض   وسعضد هؽ ةبضر .

 
 
 

 ماىي أنػاع كتب الجخح والتعجيل ؟  
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فقنننطر  بعزنننها االزننعفاءتجاينننات ر  فقنند ارننتص  أرننات كتنن  الجنننرح والتعنندنل نننالث ا
 . هضؽ الزعفاء والمقاتفقط ر   سا ةسق القدؼ المالث  وبعزها بالمقات

 السظمؾب  فع عذرة مرادر مؽ كافح السرشفات.  مالحطة : 
 كتب معخفة األسساء: 

اشتهر بعض الرواة بألقناههؼ أو كشنايؼ ر فنؾرد ذكنريؼ فني أسناكضد األ ادننث دون الترنري  
ولن ال اقنق  بأسسائهؼ أو بالترري  هها مرة وسغفالها وايكتفاء بالمق  أو الكش نح منرة أرنرػ ر

ايلت ننناس ويغنننؽ أن الذنننخص الؾا ننند السننناكؾر منننرة ب شضتننن  وأرنننرػ باسنننس  ينننؾ شخرنننان 
وةدت مرشفات تختص هب ان اسؼ مؽ عر  ب شضتن  أو همك ن  أو عمن  الع ن  تبنضؽ كش نح 

 كت  األسساء والكش  واأللقاب .  أو لق  مؽ عر  باسس  ويا  يي
كالػ فان كمرة رواة الحدنث أدػ إل  وقؾا التذاب  وايتفاا في أسنسائهؼ وكشنايؼ وكدنبتهؼ 
إلننن  القبضمنننح أو البمننندة أو الرنننشاعح ر ومنننؽ اةنننل مشنننق الؾقنننؾا فننني ايلت ننناس وةننندت كتننن  

سنؼ الؾا ند لفغنا الستفل والسفترا والتني اقرند ههنا أن نتفنل انشنان فنأكمر منؽ النرواة فني اي
ورظننا ممننل الخمضننل هننؽ ا سنند اشننترك   نن  سننتح  وا سنند هننؽ ةعفننر هننؽ  سنندان اشننترك   نن  

 أربعح في عرر وا د .
ولشف  الغر  وةدت كت  السهتمن  والسختمن  ويقرند ههنا منا اتفنل رظنًا وارتمن  لفغنًا 

 ممل سال م وسالم  .
سننؼ والشدنن  ويتسننانةان وكننالػ وةنندت كتنن  فنني الستذنناب  ويننؾ أن نتذنناب  الراويننان فنني اي

بالتقداؼ والتأرضر في األب وايهؽ ممل نةيد هنؽ األسنؾد واألسنؾد هنؽ نةيند ر والرنعؾبح فني 
تسضضننة األسننساء الستذنناب  أو الستفقننح عشنندما اعنن ش اينشننان فنني عرننر وا نند ويرويننان عننؽ 

 كف  الذضؾخ.
 السظمؾب  فع رسدح مرادر. مالحطة : 

 تػاريخ الػفيات :
سعرفننح سننشي و  ننات الننرواة فكاكنند السرننشفات السختمفننح فنني عمننؼ الرةننال ايننتؼ السحنندنؾن ب

تتزسؽ ذكر سشي الؾ  ات بسنا فني ذلنػ كتن  معرفنح الرنحابح وط قنات السحندنضؽ وكتن  
 الجرح والتعدنل وغضريا .
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 أىسيتيا :
تكسؽ أيس ح كت  تؾاريخ الؾ  ات أن الشقاد استظاعؾا مؽ رالل معرفح و  ات النرواة   -ٔ

أن نشقدوا كمضرا مؽ الروااات ويفزحؾا الكااهضؽ الانؽ و عؾيا ولؾي معرفنح سنشي الؾ  نات 
 لسا استظاعؾا كقديا .

فضؽ ممال ذلػ   أن السعم  هؽ عرفان قال  دنشا أهؾ وائل قال ررج عمضشا اهؽ مدعؾد برن
ر فقنال أهننؾ كعنن ؼ : أتننرا  بعنث بعنند السننؾت ( فننأهؾ كعنن ؼ كنان اعننر  أن عبنندهللا هننؽ مدننعؾد 
تؾف  سشح انشتضؽ أو نالث ونالنضؽ وصنفضؽ  ندند سنشح سن ق ونالننضؽ ر وبهناا تبنضؽ كناب 

 السعم  هؽ عرفان. واألمممح كمضرة في ياا ال اب .
  أو إرسال عاير أو رفي معرفح ما في سشد الحدنث مؽ اكقظاا أو عزل أو تدل  -ٕ
 . 
تفضنند فنني تسضضننة السهتمنن  والسختمنن  والستفننل والسفتننرا مننؽ األسننساء وايكتدننابات ر اذ  -ٖ

احندث الت ناس فنني بعنض األسنساء أو فنني الشدن ح ر ممالن  : احنندث تنؾيؼ أ  اكنا  نن غؽ أن 
ا سنند هننؽ كرننر الهسننااكي يننؾ ا سنند هننؽ كرننر الننداودؼ كفدنن  ر ويننةول الننؾيؼ ويسضننة هننضؽ 

والمناكي تنؾف  سنشح انشنضؽ  حنشضؽ عشدما تعمؼ أن سشح وفاة األول يي س ق عذرة ونالنسائناي
 وأربعسائح . 

 أقػاؿ العمساء في أىسية تػاريخ الػفيات :   
 وقد فظؽ كقاد الحدنث إل  يا  الظريقح في كقد ااسشاد في فترة م  رة.

 لهؼ التاريخ(* فقال سف ان المؾرؼ   لسا استعسل الرواة الكاب استعسمشا 
*وقال  فص هؽ غ اث   إذا اتهستؼ الذ خ فحاسبؾ  بالدشضؽ اعشي ا دبؾا سش  وسؽ مؽ 

 كت  عش  (
*وقنال  دنان هنؽ زيند   لنؼ كدنتعؽ عمن  الكنااهضؽ بسمنل التناريخ كقنؾل لمذن خ : كنؼ سنش  ؟ 

 وفي أؼ تاريخ ولد ؟ فان اقر بسؾلد  عرفشا صدق  مؽ كاب ( .
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ورغؼ كل يا  الجهؾد الكبضنرة فني تؾنضنل سنشي الؾ  نات ومنق شندة اعتشنائهؼ ههنا فقند فناتهؼ  
لرننعؾبح  فننع يننا  الؾ  ننات فنني الفتننرة  وذلػػظالكمضننر مننؽ الرننحابح والتننابعضؽ واألت نناا ر 

الس  نرة لعندم تقضضننديار فمسنا عهننرت السرنشفات فنني الرةنال كاكنند سنشي و  ننات الكمضنر مننؽ 
 الستقدمضؽ قد ةهمد .

 السظمؾب  فع نالنح مرادر. مالحطة :   
 
 
 

 
 تػاريخ الخجاؿ السحمية:

كاكد السرشفات األولن  فني الرةنال شناممح ي تقترنر عمن  رةنال مدنشنح وا ندة ننؼ عهنر 
في الشر  الماكي مؽ القرن المالث اييتسام بالترش ف في رةال السدنشح الؾا ندة . ومنؽ 

 مسضةات يا  السرشفات :
 أن ا ؾن السرش  في رةال  السدنشح مؽ س اكها أكفدهؼ .   -ٔ
إن العالؼ مؽ أهشاء السدنشح ا ؾن ذا معرفح هرةالها يرتالط  بالسعاصريؽ ل  ر وكقمن   -ٕ

عؽ تالمضا الانؽ س قؾ  منشهؼ ر ويناا اجعمن  قنادرا عمن  التعرينف هرةنال الحندنث فني همند  
 أكمر مؽ غضر .

م ننح غال ننا مننا تكننؾن أدا فنني معمؾماتهننا عننؽ عمسنناء البمنندة مننؽ كننالػ أن التننؾاريخ السح -ٖ
 السرشفات الذاممح في الرةال .

اعت ننار التعننر  عمنن  شننضؾخ البمنندة ورواانناتهؼ مننؽ أول مننا تجنن  معرفتنن  عمنن  طالنن   -ٗ
 الحدنث في ذلػ البمد.

 السظمؾب  فع رسدح مرادر. مالحطة :
 كتب معاجع الذيػخ:

 ادر.السظمؾب  فع رسدح مر مالحطة :
 كتب الخجاؿ عشج الذيعة:

 السظمؾب  فع رسدح مرادر. مالحطة :
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 أسذ تشطيع كتب عمع الخجاؿ
 ات عد كت  عمؼ الرةال في تشغ ؼ مادتها األس  األربعح التال ح:

التشطيع عمى الشدب،التشطيع عمى الصبقات،التشطيع عمى السجف،التشطيع عمى حخوؼ 
 السعجع
 التشطيع عمى الشدب:أوال: 

 مرت ظنح سنجالت عمن  هشناءً  العنائالت سناليت دراسنح عمنؼ ينؾ  -:األندػاب عمػعتعخيف 
 . وأسالفهؼ األفراد   اة في مهسح بأ داث

  -عمع األنداب عشج العخب قبل اإلسالـ:
 :  العمؾم مؽ أكؾاا نالنح عم  كاكد الجايم ح في العرب أن اعمؼ

 مؽ العمؾم. شريفا كؾعا ويعدوك  واألداان والتؾاريخ األكداب عمؼ : أحجىسا 
 فنني الرؤيننا اعبننر مسننؽ عشنن  هللا ر نني الرنندنل ب ننر أهننؾ وكننان الرؤيننا عمننؼ فهننؾ: الثػػاني

  عش  ويدتخبرون  إل   فضرةعؾن  ويرض  الجايم ح
  مشهؼ والقافح الكهشح نتؾي  مسا وذلػ األكؾاء عمؼ فهؾ : الثالث

 ِهَشنا َصنَم  َقنالَ  اْلُجَهِش ِّ  َراِلد   ْهؽِ  َزْيدِ  َعؽْ ف هللا عم   وسمؼ روياا ما  ار مش  الشبي صم   
ننْ  ِ  َصنناَلةَ  -وسننمؼ عم نن  هللا صننم - ّللاَِ  َرُسننؾلُ   ِمننؽَ  َكاَكننْد  الَدننَساءِ  ِإْنننرِ  ِفنن  ِباْلُحَدْنِبَ ننحِ  الرو
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 ّللاَُ  َقننناُلؾا. « َربوُكنننؼْ  َقنننالَ  َمننناَذا تَنننْدُرونَ  َينننلْ  » َفَقنننالَ  الَشننناسِ  َعَمننن  َأْقَبنننلَ  اْكَرنننَر َ  َفَمَسنننا الَمْضنننلِ 
 ِبَفْزنلِ  ُمِظْرَكنا َقنالَ  َمنؽْ  َفَأَمنا َوَكناِفر   ِه  ُمْهِمؽ   ِةَ اِدػ ِمؽْ  َأْصَ  َ  َقالَ  » َقالَ . أَْعَمؼُ  َوَرُسؾُل ُ 

 َفننَاِلػَ . َوَكننَاا َكننَاا ِهَشننْؾءِ  ُمِظْرَكننا َقننالَ  َمننؽْ  َوَأَمننا ِباْلَكْؾَكنن ِ  َوَكنناِفر   ِهنن  ُمننْهِمؽ   َفننَاِلػَ .َوَرْ َسِتنن ِ  ّللاَِ 
 .ٕٓٗأررة  مدمؼ هرقؼ «ِباْلَكْؾَك ِ  ُمْهِمؽ   ِه  َكاِفر  

وكان ل كداب أيس ح كبضرة عشد العرب في الجايم ح فايتسؾا بحفغها وكان شعريؼ الاؼ 
البداوة ا ؾن الذظر األكبر مؽ أدههؼ احتؾؼ عم  نروة مؽ عمؼ الشد  ر ويشػ أن   اة 

التي ةعمد مؽ القبضمح اكبر و دة اةتساة ح وس اس ح في   اتهؼ لها درل كبضر في 
ايتسامهؼ باألكداب إذ يهد ألفراد القبضمح مؽ معرفح مفارر آبائهؼ وأصالح أكداههؼ ر كسا 

يهد لهؼ مؽ معرفح ممال  الك ائل األررػ فبالػ نؾفرون مادة أليؼ أغرا  شعريؼ : 
 الفخر والهجاء.

أما بعد ااسالم فقد وردت أ ادنث كدبد إل  الشبي صم  هللا عم   وسمؼ كد  فضها 
كفد  و ض عم  تعمؼ األكداب إي أكها  ع فح مشها ماذكر  السهل  عؽ أهي يريرة قال 
: قال رسؾل هللا صم  هللا عم   وسمؼ  تعمسؾا أكداب ؼ ترمؾا أر ام ؼ ( وقؾل  صم  هللا 

 هللا رسؾل قال قال الجهشي مرة هؽ عسرو عؽ أه   عؽ سبرة هؽ الرب ق عؽعم   وسمؼ   
 مؽ كان مؽ قال نؼ أةم  فقال فقسد فم قؼ معد مؽ كان مؽ نؾما سمؼ و عم   هللا صم 

 اا فقمد اةم  فقال فقسد فم قؼ معد مؽ كان مؽ قال نؼ أةم  فقال فقسد فم قؼ معد
 (. سضر هؽ مالػ هؽ قزاعح مؽ أكتؼ فقال كحؽ مسؽ هللا رسؾل

 وتعمسػا انتيػا، ثع أرحامكع بو ترمػف  ما أندابكع مغ تعمسػا:   اآلنار بعض في ةاءو 
 في بو تيتجوف  ما الشجـػ مغ وتعمسػا انتيػا، ثع هللا كتاب بو تعخفػف  ما العخبية مغ

ويؾ  ُلَه عح اهؽ روانت  إسشاد وفي قال هؽ رة  :( انتيػا ثع والبحخ البخ ضمسات
  ع ف.
عؽ عسر هؽ الخظاب ر ي هللا عش  قؾل    تعمسنؾا منؽ األكدناب منا ترنمؾن بن  وقد ورد 

 أر ام ؼ وتعرفؾن ب  ما احل لكؼ مسا احرم عم  ؼ مؽ الشداءر نؼ اكتهؾا(
 ي   سننا الؾقند صنر  ا نؾن  ذلنػ وبعند معضشنحر ودرةننح معنضؽ  ند إلن  مفضندة عمنؾم يشناكو 

 .لمؾقد   اعاً  افضد
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 عشن  الشهني وغضنر  عسنر عنؽ سنبل وقند: إل ن  احتناج ي مسنا يؾ األكداب عمؼ في التؾسقف
 .ب  ويعتشؾن  اعرفؾك  كاكؾا والتابعضؽ الرحابح مؽ طائفح أن مق

 وألينل الظن ر العمنؾم منؽ منروموقد ارترد كل امح مؽ األمؼ الدنابقح بعمنؼ منؽ العمنؾم فم
 النشف  آداب: أعشني اآلدابر ولمفنرس والحدنابر التشجن ؼ ولمهشند والسشظلر الح سح الضؾكان

 األممنال العنرب فعمنؾم الشدن ر وعمنؼ األممنال ولمعنربر الرنشائق الرنضؽ وألينل. واألرنالا
 والشد ر

 اعننر  أو ةنند ر اسننؼ احفننع مننؽ والننةكل والهشنند والبربننر والتننرك والننروم الفننرس فنني ولنن  
 فكنل األكدنابر احفنع والعنرب. أه ن  إلصغضنر بعزنهؼ وسنسي أكدناههؼر تدارمد لالػ كد  ؛
 العنننرب أكدنناب فننني ننندرل وي ربسننا احفنننع لنن  مضرانننن  و محارمنن  كدنن   احفنننع مننشهؼ وا نند

 .الدعي
 الذننرار أركنان منؽ ركشننان ويسنا العاقمنحر و  ننؼ السؾارينث   نؼ يكقظننق األكدناب عمنؼ منؾيف
 .مش  نرث مسؽ نرن  ي ومؽ نرن  مؽ الرةل عر  ماو 

 األنداب عمع فزل
 السظمؾبحر األمؾر مؽ األكداب بعمؼ السعرفح أن رفاء ي إل   الحاةح ومد   وفائدت 

 وردت فقد الدنش حر والسعالؼ الذرة حر األ  ام مؽ عمضها نترت  لسا السشدوبحر والسعار 
 .مؾا ق في باعت اريا السظهرة الذريعح

 بس ح كان الاؼ الهاشسي القرشي الشبي وأك  وسمؼ عم   هللا صم  الشبي هشد  العمؼ -ٔ
 في مدمؼ اعار وي ذلػ معرفح مؽ اااسان لرحح هد ي فاك  السدنشحر إل  مشها وياةر
 .هالػ وكال ػ ب  الجهل

 سنننؾػ  إلننن  نشتدننن  وي آبائننن ر غضنننر إلننن  أ ننند اعتنننةؼ  ي  تننن  الشننناس هنننضؽ التعنننار  -ٕ
 واكمننن  ذكنننر   منننؽ رمقشننناكؼ إكنننا الشننناس أنهنننا انننا: تعنننال  بقؾلننن  ااشنننارة ذلنننػ وسلننن  أةنننداد ر

 بعزننهؼ   حجنن  الؾرنننح أ  ننام تترتنن  ذلننػ وعمنن :   لتعننارفؾا وق ائننل شننعؾباً  وةعمشنناكؼ
 رننص إذا الؾقن  وأ  نام بعننضر عمن  بعزنهؼ   قنندم الشكناح فني األول نناء وأ  نام بعزنًار
  تنن  الداننح فنني العاقمننح وأ  ننام بعننضر دون  الظ قننات بعننض أو األقننارب بعننض الؾاقنن 
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 معرفنننح فمنننؾي ذلنننػر مجنننرػ  اجنننرؼ  ومنننا بعنننض دون  العرننن ح بعنننض عمننن  الدانننح تزنننرب
 .الضها الؾصؾل وتعار األمؾر يا  إدراك لفات األكداب

وقد رت  دنؾان الجشند الناؼ أكذنأ  عسنر  ر ( عمن  الك ائنل وقند راعن  عسنر القرابنح  -ٖ
فنني تدمدننل الك ائننل التنني سننجمها فقنندم هشنني ياشننؼ عمنن   وسننمؼ عم نن  هللا صننم مننؽ الشبنني 

غضننريؼ مننؽ العذننائر القريذنن ح وقنندم قننريش عمنن  غضريننا مننؽ الك ائننل العرب ننح ر ويس ننؽ أن 
 كعتبر دنؾان الجشد أول تقضضد شامل ل كداب .

ايتسام السحدنؾن مشا القرون األول  باألكداب ر فال كجد محدنا كبضرا اي ول  عمؼ  -ٗ
ؽ عر  هالػ سعضد هؽ السدض  واهش  دمحم وتمسضا  الةيرؼ الاؼ اقؾل   بالشد  ومس

 مارظظد سؾداء في ه زاء اي كد  قؾمي ( وغضريؼ . 
وترةننق عشااننح الحنندنضؽ باألكدنناب إلنن  أيسضتهننا فنني معرفننح رواة الحنندنث روعشنندما عهننرت 

رضمنح السرشفات في رةال الحدنث ا تؾت مادة غةيرة في الشد  ر ول دد مادة الشد  د
عمننن  عمنننؼ الرةنننال ر فاألصنننل فننني كتننن  الرةنننال التعرينننف بنننالرواة هننناكر اكدننناب آبنننائهؼ 

 وأمهاتهؼ .
والترتض  عم  الشد  اعشي أن السرش  اجسق الرواة الانؽ يؼ مؽ عذضرة او قبضمح وا ندة 

 في مؾ ق وا د اقدم لهؼ ممال بقؾل  : ومؽ قريش نؼ مؽ هشي ياشؼ فالن وفالن.
 شغ ؼ إل  بعض السداكضد الحدنم ح التي رت  الذضؾخ عم  الك ائل .وكالػ امتد ياا الت

ومؽ السرشفضؽ الانؽ اراوا بالترتض  عم  الشد  في الرةال رم فح هؽ ر ا  
 ين( في الظ قات الكبرػ.      ٖٕٓين( في الظ قات ودمحم هؽ سعد  تٕٓٗ ت

 سؾا   زروا سػالسشا مؽ فرغؾا إذا أكهؼ في عمؼ األكداب العرب مؽ ايتسام وكاكد
 قال لالػ والعسرةر الحل تسام مؽ ذلػ ورأوا الحا ريؽر عم  أكداههؼ وعر ؾا ع اظر

 َمؽْ  الَشاسِ  َفِسؽَ  ِذْكًرا َأَشدَ  َأوْ  َآَباَءُكؼْ  َكِاْكِرُكؼْ  ّللاََ  َفاْذُكُروا َمَشاِسَ ُكؼْ  َقَزْضُتؼْ  َفِ َذاتع ل  هللا
ْكَ ا ِفي َآِتَشا َرَبَشا َاُقؾلُ   ٕٓٓال قرة /.  َراَلا   ِمؽْ  اآْلَِرَرةِ  ِفي َل ُ  َوَما الدو

 
 
 التشطيع عمى الصبقات: -ٕ
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لننؼ ادننتعسل القننران الكننريؼ لفننع الظ قننح ولكشنن  اسننتعسل طبننل                              
 َسػػْبعَ  َخَمػػقَ  الَّػػِحي)وقننال  :ٜٔايكذننقاا/ (َشَبػػقٍ  َعػػغْ  َشَبًقػػا َلَتػػْخَكُبغَّ  وط نناا  قننال تعننال  

 . ٖالسمػ /(ِشَباًقا َسَسَػاتٍ 

وأينل معناةؼ المغنح ذكنروا كمسنح الظ قنح فني منادة طبنل ر وطبنل منؽ الشناس أؼ ةساعنح ر  
) الصبق الجساعة مػغ والسظابقح السؾافقح ر وط قات الشاس مراتبهؼ ر قال اهؽ ااعراهي:  

 . الشاس يعجلػف جساعة مثميع (
وقد  اول المغؾيؾن الستقدمؾن تحدند  الظ قح زمش نا فناكر الهجنرؼ عنؽ هنؽ ة ناس        

 : الظ قح عذرون سشح ويؾ ل   تحدند دقضل لمظ قح . 
وقنند أطمقنند الظ قننح عمنن  القننرن مجننازا ر اسننتديًي بسننا أورد  ال خننارؼ فنني صننح ح        

ِتػػي َخْيػػخُ   ر فخضننر  ٖ-ٕ/٘أررةنن  ال خننارؼ (َيُمػػػَنُيعْ  الَّػػِحيغَ  ُثػػعَّ  َيُمػػػَنُيعْ  الَّػػِحيغَ  ُثػػعَّ  َقْخِنػػي ُأمَّ
القرون الرحابح نؼ التابعضؽ نؼ أت اا التنابعضؽ ر عمن  أن لمقنرن تعناريف مت انشنح مشهنا اكن  

) والسخاد بقخف الشبي مائح سشح ر وقد هضؽ الحافع هؽ  جر اك  التحدند السذهؾر وقال    
يػػػخ أف الػػػحي بػػػيغ البعثػػػة وآخػػػخ مػػػغ مػػػات صػػػمى هللا عميػػػو وسػػػمع الرػػػحابة ، وقػػػج ض

إي أن استعسال الظ قح كؾ دة زمش ح  الرحابة مائة سشة وعذخوف أو دونيا أو فػقيا (
 ناهتح لؼ تغهر إي فترة زمش ح متأررة  ضشسا استعسمها الايبي وةعمها عذرون سشح .

ؽ   نان كالػ استعسمد الظ قح لمديلح عم  الجضل وتسمل برؾرة وا حح فني مرنشفات هن
 ين( في كتاه     المقات( و مذايضر عمساء األمرار (.ٖٗ٘ال دتي  ت 

وقد تزسؽ التقد ؼ إل  الظ قات تقد ؼ اصغر مش  ر فقد قدؼ الرحابح و ديؼ  إل  عدة 
ط قننات همغنند أ  اكننا انشتنني عذننر ط قننح بننالشغر إلنن  الدننبل فنني ااسننالم والهجننرة وشننهؾد 

وسمؼ ر وقدسهؼ ال عض اآلرر إلن  أكمنر منؽ ذلنػ  السذايد مق رسؾل هللا صم  هللا عم  
. 

 إال أف لمتسييد بيغ شبقات الرحابة والتابعيغ ومغ بعجىع  فػائج مشيا :
لهننا عالقننح هشقنند إسننشاد الحنندنث فهنني وسننضمح لسعرفننح مننا فنني الحنندنث مننؽ إرسننال أو  -ٔ

 اكقظاا أو عزل  أو تدل   .
 التسضضة هضؽ األسساء الستذاههح . -ٕ

 التي سجمد عم  كغام الظ قات يي : أما السذرا
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عدم ااةساا عم  تحدند الظ قح زمش ا إذ أن تقد ؼ السرشفؾن لمظ قات نت انؽ  -ٔ
 بارتال  الرواة . 

اانهام الاؼ احرل هضؽ الرواة بالشد ح لمقارغ ر إذ لؾ روػ صنحاهي عنؽ غضنر  لغنؽ  -ٕ
في أساكضديا نالنح أو ربعح القارغ أن الماكي ل   برحاهي ر عمسا أن يشاك أ ادنث ورد 

 مؽ الرحابح كل نروؼ عؽ اآلرر . 
ورغؼ إن كغام الظ قات عم   مذرا ولكش  كان مالئسا ألغرا  الحدنث التي اهتكريا مؽ 

 اةمها .  
 
 التشطيع عمى السجف: -ٖ

بعد أن تؾسعد األمح ااسالم ح وكمر رواة الحدنث واكتذروا في السندن واألمرنار        
الرننع  عمنن  السننهلفضؽ أن تدننتؾع  كتننبهؼ كننل الننرواة لجننأوا إلنن  عنندة طننرا وصننار مننؽ 

لتشغن ؼ كتننبهؼ ومشهنا التشغنن ؼ عمن  السنندن والتني ننناكر السهلن  فضهننا رواة كنل مدنشننح  نندة ر 
عم  أن كرنض  السندن فني كتنبهؼ كنان نتؾقن  عمن  م اكتهنا العمس نح ومندػ كذنا  الرواانح 

كننند الرواانننح فضهنننا كذننن ظح كمسنننا ررنننص لهنننا فضهنننا ر فكمسنننا كنننان عننندد عمسائهنننا كمضنننرا وكا
السرننننشفؾن كرننننض ا وافننننرا فنننني كتننننبهؼ ر لننننالػ كننننان  ننننع السدنشننننح السشننننؾرة وافننننرا فنننني يننننا  
السرشفات ةس عا ر والتي ةعمتهنا منؽ الرنعؾبح بس نان أن تتقندمها أانح همندة أرنرػ بدنب  

منؽ السندن شرفها وم اكتها العمس ح ر وقد ذكر اهؽ   ان سب  تقداس  السدنشح عمن  غضرينا 
كثيػخا ، ومشيػا انتذػخ  )) ألنيا ميبط الػحي ومعػجف الخسػالة وبيػا نرػخ الشبػي فقنال 

  وضػػجيعيو ابػػي بكػػخ وعسػػخ  اإلسػػالـ وضيػػخ أعػػالـ الػػجيغ وبيػػا قبػػخ رسػػػؿ هللا 
 وإياىا قصغ جمة الرحابة (( .

أما ك نف ُاعنُد الرةنل منؽ أينل السدنشنح فقند اشنتر  اهنؽ   نان اسنت ظان الرةنل فني السدنشنح 
 كي  اعد  مؽ أيمها وينهس  بعد ذلػ أن تكؾن وفات  في غضريا . 

وأقدم ما وصنل إلضشنا منؽ كتن  الرةنال التني ات عند التشغن ؼ عمن  السندن كتناب  الظ قنات( 
لسحسند هنؽ سنعد وكتناب   الظ قنات( لسدنمؼ لخم فح هؽ ر نا  وكتناب   الظ قنات الكبنرػ ( 
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هنننؽ  جننناج وكتننناب      التنننناريخ الكبضنننر ( يهنننؽ أهننني رضمسننننح وكتننناب   مذنننايضر عمسنننناء 
 األمرار( يهؽ   ان وغضريا .

وقنند ارتمفنند مشننايل السننهلفضؽ فنني كتننبهؼ فنني التشغنن ؼ عمنن  السنندن ر فنناهؽ ر ننا  لننؼ نننراِا 
كريا هل راع  الس اكح العمس ح لمسدن ر أما العامل الجغرافي كمضرا في تدمدل السدن التي ذ

اهؽ سعد فقد راع  العامل الجغرافني ر فعشندما ذكنر السدنشنح لنؼ نشتقنل منؽ الحجناز اي بعند 
ان ذكننر مراكننة العمننؼ األرننرػ   نن  وينني الظننائ  والنن سؽ وال سامننح وال حننريؽ عمنن  التننؾالي 

 وكالػ فعل مق العراا ومدك  والسذرا ومدك  وي اا . 
 

 ػامل التي أثخت في تختيب السجف وتقجيع بعزيا عمى اآلخخ ىي : إف الع
 الس اكح العمس ح . -ٔ
 األيس ح الدنش ح . -ٕ
 العامل الجغرافي .          -ٖ

ومؽ األس اب التي أدت إل  تشغ ؼ الكت  عم  السدن عمؼ الر الت ر فقند أدت النر الت 
الرحابح الكرام واستسر     ةضنل  إل  امتةاج عمؼ األمرار السختمفح ر ويؾ عمؼ أس  ل 

التابعضؽ ر وأص   طم  ااسشاد العالي يدفا لمسحدنضؽ ر وقد كنان لمر منح فني طمن  العمنؼ 
انننر فنني شننضؾا العمننؼ وتكمضننر طننرا األ ادنننث والتعننر  عمنن  رةننال الحنندنث ين السحنندث 

ر ويؾ  ناي  إلضهؼ في همديؼ   خالظهؼ ويدألهؼ ويتعر  عم  أ ؾالهؼ وسضرتهؼ في همديؼ
 ما ندون في الكت  التي تشغؼ عم  السدن .

كنننالػ العرنننب ح منننؽ األسننن اب التننني لعبننند دورا فننني كذنننؾء تنننؾاريخ السننندن برنننؾرة عامنننح 
وبالتنالي عهنؾر تننؾاريخ الرةنال السحم ننح التني تقترننر فني التننأل ف عمن  رةننال همندة بعضشهننا 

 بقرد إعهار م اكتها وتفؾقها العمسي عم  غضريا مؽ السدن .
وقننند اعتبنننر التعنننر  عمننن  شنننضؾخ البمننند وروااننناتهؼ منننؽ أول منننا تجننن  معرفتننن  عمننن  طالننن  
الحنننندنث فنننني ذلننننػ البمنننند النننناؼ اقظننننؽ   نننن  ر فهنننناا صننننال  هننننؽ ا سنننند التس سنننني الحننننافع 

ينننن( اقنننؾل    نش غننني لظالننن  الحننندنث ومنننؽ عشننني بننن  أن نبننندأ ب تننن   ننندنث همننند  ٖٗٛ ت
ك س  ر ويعنر  أينل التحندنث بن  ومعرفح أيم  ر وتفهس    ظ   ت  اعمؼ صح ح  مؽ سن
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وأ ؾالهؼ معرفح تامح ر إذا كان في همد  عمؼ وعمساء قداسا و دنما ر نؼ اذتغل بعد البمندان 
 والر مح فضها ((.

 مسيدات كتب البمجاف :
إن معمؾماتها عؽ عمساء البمد الاؼ تختص هدراست  أدا وأكمر تفرن ال كت جنح ةن ش  -ٔ

 ةالها .السرش  في البض ح التي نهرخ لر 
تس ششننا مننؽ معرفننح همنندان الننرواة ومننؾاطشهؼ والرننمح هننضؽ بعزننهؼ ر فسننؽ طريننل معرفننح  -ٕ

أوطان الرواة اس ؽ التحقل مؽ المقاء هضؽ الرواة ر ف ذا لؼ ا ؾكا مؽ همد وا ند ر ولنؼ نندرل 
ا ديسا همد اآلرر وي التك ا في  ل وكحؾ  ر ول دد لمراوؼ إةازة بسا نروؼ فعشدئا اعر  

 الدشد إرساي أو اكقظاعا أو عزال أو تدل دا .أن في 
تفضد التسضضة هضؽ ايسسضؽ الستفقضؽ في المفع فضشغر في ش خ  وتمسضا  الاؼ روػ عش   -ٖ

ر فربسا كاكا أو ا ديسا مؽ همد ا د الستفقضؽ في ايسؼ   غم  عم  الغؽ ان ا نديسا ينؾ 
 .  الساكؾر في الدشد يس سا إذا لؼ اعر  سساا بغضر همدة 

 
     التشطيع عمى حخوؼ السعجع:     -ٗ

اسنننتعسل يننناا الترتضننن  لتدنننهضل الكذننن  عنننؽ أصنننحاب التنننراةؼ راصنننح وان             
السننهلفضؽ القنندام  لننؼ ادننتعسمؾا الفهننارس السفرننمح التنني كجننديا فنني السظبؾعننات الحدنمننح ر 

ي ازننعها لكنؽ الترتضن  عمن   ننرو  السعجنؼ لنؼ ا ننؽ بالدقنح التني تغهنر فنني الفهنارس التن
 أحيانػػا السحققننؾن فنني عرننركا لسننا نشذننروك  مننؽ الكتنن  ر فننان مرننشفي كتنن  عمننؼ الرةننال

اجسعننؾن هنضؽ الننرواة ذوؼ ايسننؼ الؾا نند ر  وأحيانػػانراعنؾن الحننر  األول مننؽ اسنؼ الننرواة ر 
اقدمؾن الحر  عم  سابق  إذا كمرت األسساء التي تبدأ  بالحر  الستأرر كأن ا ؾن  وقج

ضرون ومؽ اسنسهؼ  شنضؽ قمضمنؾن فضتقندم عمنضهؼ الخالندون رغنؼ أن الخناء مؽ اسسهؼ رالد كم
بعد الحاء ر كالػ كمضرا ما نتجاوز السرشفؾن القاعدة   قدمؾن   السحسدنؽ ( عم  سؾايؼ 

 أو اقدمؾن الرحابح عامح عم  مؽ سؾايؼ  سؽ الحر  الؾا د .
 نننرة ر فسنننؽ كتننن  إن تشغننن ؼ التنننراةؼ عمننن   نننرو  السعجنننؼ  ننندث مشنننا فتنننرة م           

الرةننال األولنن  السرت ننح عمنن   ننرو  السعجننؼ كتنناب  التنناريخ الكبضننر ( لم خننارؼ و  الكشنن  
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واألسننساء ( لسدننمؼ هننؽ  جنناج و  الزننعفاء( لمعقضمنني وغضريننا . نننؼ تال قنند كتنن  التننراةؼ 
 السرت ح عم   رو  السعجؼ.   

 رو  السعجؼ وتنرك  لقد مالد كت  التراةؼ مشا القرن الخام  إل  الترتض  عم        
كغام الظ قات والسدن لتدهضل مهسح مؽ ن حث فضها  ر وتندريج ا تخمرند منؽ آننار كغنام 
الظ قات والسدن واألكداب ألكها تتظم  معرفح برا   الترةسح ياستمكها الكمضنرون مسنؽ 

 نراةعؾكها راصح واك  ي  تؾةد آكااك فهارس لمكت  .
تدننهضل مراةعننح يننا  الترنناك ف ينني العامننل الؾ ضنند لقنند كاكنند الرغ ننح إذا فنني            

الاؼ  دا باألقدمضؽ إل  الترتض  عم   رو  السعجؼ متخمضؽ عؽ كغنام الظ قنات والسندن 
 برؾرة تدريج ح .

لقد عمل أصحاب الكت  سب  تأل ف كتبهؼ عم   رو  السعجنؼ ألسن اب كمضنرة مشهنا     
رو  السعجنؼ ل  نؾن أسنهل عمن  ماصرح ب  اهؽ عدؼ الجرةاكي بقؾل    وصشفت  عم   

 مؽ طم  راويا مشهؼ (
وعنؽ  وقال السةؼ   بان كغام الظ قات نؾيؼ أ  اكا ر إذ أن لمرحاهي روااح عؽ الشبي 

لن  رواانح الرنحاهي عنؽ الرنحاهي عنؽ األول تابع نا    ذنف   غضر  ر ف ذا رأػ مؽ يربنرة
 في التابعضؽ فال اجد  فكان س اا الرواة كمهؼ وا دا عم  الحر  األول .    

 
 عمع الخجاؿ والشقج التاريخي :

إن مشايل السحدنضؽ في كقد رةنال الحندنث كنان لهنا اننر كبضنر فني تظنؾر وكسنؾ كقند       
هب ننان م اكننح كاقمضهننا مننؽ الرنندا وااتقننانر فقنند اشننتر   السرننادر والتحننرؼ عننؽ الحك قننح

 لقبؾل األ ادنث التي نرويها .  الزبطو  بالعجالةالسحدنؾن في الراوؼ أن ا ؾن مترفا 
وقد أو نحد كتن  مرنظم  الحندنث طريقنح ايسنتفادة منؽ كتن  الرةنال وبظب عنح الحنال 
فنننان يننننا  القؾاعنننند و ننننعد رر رننننا لشقنننند الحنننندنث ر ولكننننؽ بدننننب  اشننننتغال كمضننننر مننننؽ 
السحنندنضؽ فنني التنناريخ فننان قؾاعنند الشقنند ُاسننُتعسَل كننالػ فنني التنناريخ ر مسننا سنناعد عمنن  أن 

د كسننا يننؾ شننان األ ادنننث رباا ننافح إلنن  إن الروااننات التاريخ ننح كاكنند تترنندريا األسنناكض
مقان   السحدنضؽ اشترطد كالػ في السنهررضؽ منؽ العدالنح والزن طر إي أن ينا  القؾاعند 
لؼ تتؼ هشف  الدقح هل  دث فضها تدايل كبضر في مضدان التاريخ فالسهررؾن األوائل استقؾا 
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كقنند الروااننات التاريخ ننح  مننادتهؼ التاريخ ننح مننؽ رواة  ننعفهؼ أيننل الحنندنث ولننؼ نتذننددوا فنني
وذلنػ ين الحنندنث تترتنن  عم نن  األ  ننام الذننرة ح ر لننالػ رفننض العمسنناء قبننؾل األ ادنننث 

 التي في أساكضديا اكقظاا .
كننالػ لننؼ اجنندوا باسننا فنني اسننتعسال صنن غ التسننريض فنني ه ننان طننرا التحسننل بالشدنن ح    

 لمروااات التاريخ ح كُحكَي وقضَل وُروَؼ وغضريا .
اسنننتفاد منننؽ التنننرة   هنننضؽ الرواانننات الستعار نننح كنننأن تكنننؾن إ ننندػ النننروانتضؽ كنننالػ      

الستعار ننتضؽ ب سننشاد مترننل رةالنن  نقننات واألرننرػ ب سننشاد مشقظننق أو عننؽ طريننل رةننال 
 مجرو ضؽ.

وعمنن  ذلننػ فننان منندػ تظبضننل قؾاعنند كقنند الحنندنث فنني التنناريخ أمننر كدننبي تحنندد  طب عننح 
لنػ بقؾلن     اجنؾز لمسنهرخ أن ننروؼ فني تاريخن  الروااات وقد ك   اامام الكا  جي عمن  ذ

قؾي  ع فا في باب الترغض  والتريض  وايعت ار مق التشب   عمن   نعف  ر ولكنؽ ياجنؾز 
 ل  ذلػ في ذات ال ارغ عة وةل وي في األ  ام ((.

إي أن يا  السقان   أغفمد كمضرا في ال حنؾث التاريخ نح الحدنمنح ولنؼ افظنؽ ال نا مؾن إلن  
 ياا الكشة المسضؽ .     

 
 نذاط الخحمة في شمب  الحجيث :

هدأت الر مح في طم  العمؼ في ةضل الرحابح ر فر ل ةاهر هؽ عبدهللا إل  عبدالمح هنؽ  
   دنما وا دا لؼ ا ؽ ةناهر قند سنسع  منؽ أك   في الذام واستغرا سفر  شهرا ل دتسق مش

رسؾل هللا صم  هللا عم   وسمؼر ور ل أهؾ أننؾب األكرنارؼ إلن  عك نح هنؽ عنامر بسرنر 
فمسا لك   قال :  دنشا ما سسعت  منؽ رسنؾل هللا صنم  هللا عم ن  وسنمؼ فني سنتر السدنمؼ لنؼ 

ائنندا إلنن  نبنل ا نند سننسع  غضننرؼ وغضننرك ر فمسننا  دننن  ركن  أهننؾ أنننؾب را متنن  واكرننر  ع
 السدنشح وما  ل ر م ر والروااات في ياا ال اب كمضرة .

 وأسباب رحالت الرحابة ىي :
 (.لدساا  دنث لؼ ادسع  الرحاهي مؽ رسؾل هللا   -ٔ
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لمتمبد مؽ  دنث احفغ  الرحاهي ول   في همد  مؽ احفغ    ذد الر ال إلن  منؽ  -ٕ
 احفغ  ولؾ كان عم  مدضرة شهر.

فنني ةضننل التننابعضؽ فقنند تفننرا الرننحابح فنني األمرننار احسمننؾن معهننؼ وقنند اسننتسرت الر مننح 
(دون ر مننننح فنننني العمننننؼ فسننننا كننننان لضت دننننر لمرةننننل أن احنننن ط عمسننننا بحنننندنث رسننننؾل هللا  

 األمرار ومال قح الرحابح الستفرقضؽ فضها .
يننن(:  إن كشنند ألسننضر فنني طمنن  الحنندنث الؾا نند مدننضرة ٜٗٔاقننؾل سننعضد هننؽ السدننض   ت

 الم الي واألاام(.
ورننرج الذننعبي إلنن  م ننح فنني نالنننح أ ادنننث ذكننرت لنن  عمنن  أمننل أن نمقنن  ا نند الرننحابح 

 يشاك   دأل  عشها.
وعؽ أهي العال ح الريا ي قال : كشا كدسق الروااح بال ررة عؽ أصحاب رسنؾل هللا صنم  

 هللا عم   وسمؼ فمؼ كر   ت  ركبشا إل  السدنشح فدسعشايا مشهؼ .
 أسباب رحالت التابعيغ:

طم  ااسشاد العالي ر فهؾ أررر طنرا الحندنث السترنمح ر فبندل أن اأرنا التنابعي  -ٔ
عؽ تابعي ارا هدور  الحدنث عؽ صحاهي نر ل إل  ذلػ الرحاهي فضروؼ الحدنث عش  

 م اشرة .
عهؾر الؾ ق ر وقد كان ل  انر في تشذ ط يا  الر الت العمس حر طم نا لمحندنث منؽ  -ٕ

 حما عؽ أصؾل  ر وتحريا عؽ روات .   مغاك ر وتدق قا لسرادر ر وب
 فػائج الخحالت:

 شضؾا األ ادنث وتكمضر طرقها. -ٔ
 معرفح الرةال برؾرة دق قح . -ٕ
 لؾي الر الت لتشؾا عمؼ األقال ؼ وكمر الخال  في األ  ام . -ٖ

 لساذا لع يتدع الخالؼ في عمع الحجيث مثمسا اتدع في عمع الفقو ؟ 
 رك .ت انؽ اافهام والسدا -ٔ
 ت انؽ األعرا  السحم ح وما ادتت ع  مؽ ارتال  الحاة ات هضؽ مرر وآرر. -ٕ
 عدم وةؾد مدارس متبمؾرة في الحدنث كسا يؾ الذأن في الفق  . -ٖ
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يشاك شرو  ومقان   في قبؾل الروااح أو رفزها واألرا عؽ الرةل أو رد  ر لكشها  -ٗ
 سح وأررػ وي مرر وآرر .شرو  فرداح تت انؽ هضؽ محدث وآرر ول   هضؽ مدر 

 
 تجويغ الحجيث:

لننؼ ا ننؽ العننرب قبننل ااسننالم اعتسنندون عمنن  الكتابننح فنني  فننع أشننعاريؼ ورظننبهؼ         
وقررنننهؼ ومنننذنريؼ وأكدنننناههؼ ر هنننل اعتسننندوا عمنننن  النننااكرة وكسننند ممكننننح الحفنننع عشننننديؼ 

الكتابنح  فاشتهروا بقؾة ذاكرتهؼ وسرعح  فغهؼر ولكؽ ياا ياعشني عندم وةنؾد منؽ ياعنر 
هضننشهؼر ذلننػ ين مجتسننق م ننح التجننارؼ احتنناج إلنن  معرفننح بالكتابننح والحدنناب رولكننؽ عنندد 

 اَلنِاؼ ُيؾَ الكاتبضؽ كان قم ال ولالػ وصن  القنرآن الكنريؼ العنرب بنأكهؼ أمضنؾن فقنال تعنال  
ضِّضؽَ  ِفي َبَعثَ   َكاُكؾا َوِسنْ  َواْلِحْ َسحَ  اْلِكَتابَ  َوُيَعمُِّسُهؼُ  َوُيَةكِّضِهؼْ  َآَااِت ِ  َعَمْضِهؼْ  َنْتُمؾ ِمْشُهؼْ  َرُسؾيً  اأْلُمِّ
َ نح   ُأَمنح   ِإَكنار وفني الحندنث الذنريف  ٕ/آانحالجسعػة سػػرة( ُمِبنضؽ   َ اَلل   َلِفي َقْبلُ  ِمؽْ   يَ  ُأمِّ

 (أررة  مدمؼ.َكْحُد ُ  َويَ  َكْكُت ُ 
السدمسضؽ الكتابح ف ذن ألسرػ هدر أن (هتعم ؼ وقد  ث ااسالم عم  العمؼ وايتؼ الشبي  

 افدوا أكفدهؼ هتعم ؼ عذرة مؽ صب ان األكرار القراءة والكتابح .
(  ت  همغ عدد كتاب وكان بعض السدمسضؽ نتعمسؾن القراءة والكتابح في مدجد الشبي  

 الؾ ي زياء أربعضؽ كات ا كال ػ عؽ كتاب الردقات والرسائل والعهؾد.
 (:  حياة الخسػؿ )كتابة الحجيث في 

مق وةؾد عدد مؽ الكتاب في   اة الشبي صم  هللا عم   وسمؼ وق امهؼ هتدويؽ القران 
( وكتاهت  بذسؾل واستقراء هل اعتسدوا الكريؼ ف كهؼ لؼ اقؾمؾا بجسق  دنث الرسؾل  

( هالػ ر ولعل الدب  في ذلػ نرةق عم  الحفع والااكرة في اغم   ولؼ اأمريؼ الشبي  
 أمريؽ يسا : إل 
أراد السحافغح عم  ممكح الحفع عشديؼ ر راصح أن الحدنث تجؾز روانت  بالسعش   -ٔ

 رال  القران الاؼ يؾ معجة همفغ  ومعشا  ويتجؾز روانت  بالسعش .
لمتخمص مؽ ا تسال  دوث الت اس عشد عامح السدمسضؽ   خمظؾا القران بالحدنث إذا  -ٕ

 قران برح  الحدنث.ارتمظد الرح  التي كت  فضها ال
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 ( تشيى عغ كتابة الحجيث .  األحاديث التي وردت عغ الشبي )
 َغْضننرَ  َعشِّنني َكتَنن َ  َوَمننؽْ  َعشِّنني َتْكُتُبننؾا يَ  :َقننالَ   ّللاَِ  َرُسننؾلَ  َأنَ  اْلُخننْدِرؼِّ  َسننِعضد   َأِهنني َعننؽْ  -ٔ

ُنؾا َفْمَ ْسُح ُ  اْلُقْرآنِ   َ َرجَ  َويَ  َعشِّي َوَ دِّ
 . لشا اأذن أن فأه  الكتاب في  الشبي استأذكا قال الخدرؼ  سعضد أهي عؽ -ٕ
 ينناا مننا :فقننال األ ادنننث ككتنن  وكحننؽ  هللا رسننؾل عمضشننا رننرج قننال يريننرة أهنني عننؽ-ٖ

  نل منا؟  أتندرون  "هللا كتناب غضنر كتاب :قال رمشػ كدسعها أ ادنث :قمشا ؟تكتبؾن  الاؼ
 تعال  هللا كتاب مق الكت  مؽ اكتتبؾا بسا أي قبمكؼ األمؼ

 ( بالدساح في كتابة الحجيث .األحاديث التي وردت عغ الشبي )
  الَشِبنن ِّ  َأْصننَحابِ  ِمننؽْ  َمننا َاُقننؾلُ  ُيَرْيننَرةَ  َأَبننا َسننِسْعدُ  َقننالَ  َأِر نن ِ  َعننؽْ  ُمَش ِّنن    ْهننؽُ  َوْينن ُ عننؽ -ٔ

و ْهنؽِ  ّللاَِ  َعْبندِ  ِمنؽْ  َكنانَ  َما ِإيَ  ر ِمشِّ  َعْش ُ  َ ِدنًما َأْكَمرَ  َأَ د    َأْكتُن ُ  َويَ  َاْكتُن ُ  َكنانَ  َفِ َكن ُ  َعْسنر 
. 
 ِفنن  َقننامَ  َمَكننحَ   َرُسننؾِل ِ  َعَمنن  ّللاَُ  َفننَت َ  َلَسننا َقننالَ  - عشنن  هللا ر نن  - ُيَرْيننَرةَ  يَأُهننعننؽ -ٕ

 َعَمْضَهننا َوَسننَمطَ  ر اْلِفضننلَ  َمَكننحَ  َعننؽْ  َ ننَ َ   ّللاََ  ِإنَ  » َقننالَ  نُننؼَ  َعَمْ نن ِ  َوَأْنَشنن  ر ّللاََ  َفَحِسنندَ  ر الَشنناسِ 
 ر َكَهننار   ِمننؽْ  َسنناَعحً  ِلنن  ُأِ َمننْد  َوِسَكَهننا ر َقْبِمنن  َكننانَ  أَلَ نند   َتِحننلو  يَ  َفِ َكَهننا ر َواْلُسننْهِمِشضؽَ  َرُسننؾَل ُ 
 ِإيَ  َسنناِقَظُتَها َتِحننلو  َويَ  ر َشننْؾُكَها ُاْخَتَمنن  َويَ  َصننْضُدَيا ُنَشَفننرُ  َفننالَ  ر َبْعننِدػ أَلَ نند   َتِحننلو  يَ  َوِسَكَهننا

 َفَقننالَ .  « ُاِقضنندَ  َأنْ  َوِسَمننا ر ُاْفننَدػ َأنْ  ِإَمننا ر الَشَغننَرْيؽِ  ِبَخْضننرِ  َفْهننؾَ  َقِتضننل   َلنن ُ  ُقِتننلَ  َوَمننؽْ  ر ِلُسْشِذنند  
 وسنمؼ عم ن  هللا صنم  - ّللاَِ  َرُسؾلُ  َفَقالَ .  َوُبُضؾِتَشا ِلُقُبؾِرَكا َكْجَعُم ُ  َفِ َكا ر اِاْذِررَ  ِإيَ  اْلَعَ اُس 

 ّللاَِ  َرُسنؾلَ  َانا ِلن  اْكُتُبنؾا َفَقنالَ  - اْلَ َسؽِ  أَْيلِ  ِمؽْ  َرُةل   - َشا    َأُهؾ َفَقامَ .  « اِاْذِررَ  ِإيَ  » -
 « َشا    أَلِه  اْكُتُبؾا » - وسمؼ عم   هللا صم  - ّللاَِ  َرُسؾلُ  َفَقالَ . 
  اقؾل عشهسا هللا ر ي ة اس اهؽ سسق ةبضر اهؽ سعضد سسق األ ؾل سم سان عؽ-ٖ
 ما ة اس أبا اا قمد الحر  دمع  هل  ت  ب   نؼ الخس   نؾم وما الخس   نؾم:  

 ب ت  ائتؾكي   فقال وةع  سمؼ و عم   هللا صم  هللا هرسؾل اشتد قال ؟ الخس   نؾم
 .(  أهدا بعد  تزمؾا ي كتابا لكؼ أكت 

 
 رأي العمساء في تعارض األحاديث: 
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( عؽ كتابح الحدنث رذ ح ارتالط  بالقران الكريؼ الاؼ لؼ ا ؽ قد لقد كه  الشبي  
ةسق بعد ر وكالػ رذ ح اكذغال السدمسضؽ بالحدنث عؽ القران ويؼ  دنمؾا عهد ب ر 

ين( بقؾل  : "" ٖٛٛين( وأهي سم سان الخظاهي  تٖٓٙوسل  ذلػ ذي  الرامهرمةؼ  ت
أن ا ؾن إكسا كر  أن ا ت  شيء مق القران في صح فح وا دة أو  –وهللا اعمؼ  –وةه  

 اجسق هضشهسا في مؾ ق وا د تعغ سا لمقران وتشةيها ل  أن ادؾػ هضش  وبضؽ كالم هللا ""
وقد إذن الشبي صم  هللا عم   وسمؼ ل عض الرحابح الستقشضؽ لمكتابح أن ا تبؾا الحدنث 

 و هؽ العاج  ضث اطسأن إل  عدم رمظ  القرآن بالحدنث.ممل عبدهللا هؽ عسر 
ولرفق التعار  ذي  بعض العمساء إل  أن أ ادنث الدساح بالكتابح كدخد أ ادنث 

الشهي عشها ر وذلػ بعد أن رسخد معرفح الرحابح بالقران فمؼ اخش رمظهؼ ل  بدؾا  ر 
السعاصريؽ الذ خ ا سد ومسؽ ذي  إل  الشدخ مؽ الستقدمضؽ اهؽ قتض ح الدكضؾرؼ ر ومؽ 

 دمحم شاكر . 
وياا ينتعار  مق تخر ص بعض الرحابح ممل عبدهللا هؽ عسرو هؽ العاج بااذن 

في وقد الشهي العام ين إبظال السشدؾخ بالشاسخ يعالقح ل  وي تأنضر في تخر ص 
 أفراد العام قبل كدخ .

 :   كتابة الحجيث في جيل الرحابة
عؽ الكتابح والدساح هها كالػ وق  الرحابح مؾاق  مت انشح كسا وردت أ ادنث الشهي 

مؽ كتابح الحدنث فسشهؼ مؽ كر  الكتابح ومشهؼ مؽ أةازيا ومشهؼ مؽ روؼ عش  األمران 
 كرال ح الكتابح وسةازتها .

 ومسغ كخه كتابة الحجيث مغ كبار الرحابة : 
 اهؾ ب ر الردنل  ر (  ضث ةسق رسدسائح  دنث نؼ ا رقها . -ٔ
 فاسننتفت  الدننشؽ ا تنن  أن أراد -عشنن  هللا ر نني- الخظنناب هننؽ عسننر أن عننروةر عننؽ -ٕ

 عسنر فظفنل ا تبهنار بنأن عم ن  فأشناروا ذلنػر فني -وسمؼ عم   هللا صم - الشبي أصحاب
 أكتنن  أن أرينند كشنند إكنني: فقننال لنن  هللا عننةم وقنند نؾًمننا أصنن   نننؼ شننهًرار فضهننا هللا ادننتخضر

 ي وهللا وسكني هللار كتناب وتركؾا عمضها فأكبؾا كتً ا كتبؾا قبمكؼ كاكؾا قؾًما ذكرت وسكي الدشؽ
 .أهًدا بذيء هللا كتاب أشؾب
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 عشد  كان مؽ كل عم  أعةم: اقؾل اخظ  عم ًّا سسعد: قال ادارر هؽ هللا عبد عؽ -ٖ
 .ربهؼ كتاب وتركؾا عمسائهؼ أ ادنث تت عؾا  ضث الشاس يمػ ف كسا فسحا ر رةق إي كتاب

 واما مػاقف الرحابة التي تجؿ عمى تجػيدىع الكتابة فيي : 
 َرُسنؾلُ  َفنَرَ   اَلِتن  الَرنَدَقحِ  َفنَراِئُض  َينِا ِ  ِإنَ  َلُهنؼْ  َكتَن َ  َبْكنر   َأَبا َأنَ  َماِلػ   ْهؽِ  َأَك ِ  َعؽْ  -ٔ

 صنم - ّللاَِ  َرُسؾلَ  ِهَها َوَةلَ  َعةَ  ّللاَُ  َأَمرَ  اَلِت  اْلُسْدِمِسضؽَ  َعَم  -وسمؼ عم   هللا صم - ّللاَِ 
 -وسمؼ عم   هللا
 فهننؼ أو هللا كتنناب إي ي قننال ؟ كتنناب عشنندكؼ يننل لعمنني قمنند:  قننال ةح فننح أهنني عننؽ -ٕ

 العقنل قال ؟ الرح فح يا  في فسا قمد قال.  الرح فح يا  في ما أو مدمؼ رةل أعظ  
 . ب افر مدمؼ اقتل وي األسضر وفكاك

 حفع خسدة امثمة مغ الرحف التي كتبيا الرحابة في الحجيث.مالحطة : السصمػب 
 

 كتابة الحجيث في جيل التابعيغ فسا بعجىع:
ينن( وسهنرال ؼ ٕٚامتشق بعض ك ار التابعضؽ عؽ الكتابح ممل عبضدة هؽ عسنرو الدنمساكي  ت

 ين( وغضريؼ . ٜٙين( وةاهر هؽ زيد تٕٜهؽ نةيد الت سي  ت
 لمكتابح عم  أكهؼ :وقد  سمد كرال ح بعض التابعضؽ 

 كخىػا تجويغ آرائيع وفتاوييع مع الحجيث. -ٔ
 خػفيع مغ االعتساد عمى الكخاريذ وإىساؿ الحفع. -ٕ
ومسننؽ سننع  إلنن  ةسننق الحنندنث وتدويشنن  عبنند العةيننة هننؽ مننروان والنني مرننر النناؼ كتنن   

إل  كمضر هؽ مرة الحزرمي الاؼ أدرك س عضؽ هدريا أن ا تن  لن  منا سنسع  منؽ أ ادننث 
 لرحابح سؾػ أهي يريرة ين  دنم  كان مجسؾعا عشد .ا

نؼ ت ع  اهش  عسر هؽ عبد العةية الاؼ كت  إلن  أهني ب نر هنؽ  نةم  عاممن  عمن  السدنشنح 
( أو سنشح ما ن ح أو  ندنث عسنرة فاكت ن  فناكي   اكغر منا كنان منؽ  ندنث رسنؾل هللا  

ن ن عنث إل ن  أهنؾ ب نر رفد دروس العمؼ وذياب أيمن  ( ولكنؽ عسنر عاةمتن  السش نح قبنل أ
 هؽ  ةم مسا ةسع .

ينن(  ضنث ٕٗٔأما السحاولح الذاممح فقد قام هها إمام ةمضل يؾ دمحم هنؽ شنهاب الةينرؼ  ت
استجاب لظم  عسر هؽ عبد العةية وقد كان شغؾفا بجسق الحدنث والدنضرة فجسنق  ندنث 
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منؽ دفناتر ر أيل السدنشح وقدم  إل  عسر هنؽ عبند العةينة الناؼ بعنث إلن  كنل ار  دفتنرا 
وكاكد يا  يي السحاولح األول  لجسق الحندنث وتدويشن  بذنسؾل واستقرناء ر وبنالػ مهند 
الظريل لسؽ أعك   مؽ العمساء السرشفضؽ فني القنرن المناكي الهجنرؼ   ضنث كذنظد  ركنح 

 تدويؽ الحدنث ودأب العمساء عم  ذلػ .
 ح فني بناب وا ند ننؼ وقد كاكد طريقتهؼ في ةسق الحدنث أكهؼ ازعؾن األ ادنث الستشاسن

ازننعؾن األهننؾاب بعزننها إلنن  بعننض ويجعمؾكهننا فنني مرننش  وا نند ويخمظننؾن األ ادنننث 
 بأقؾال الرحابح وفتاوػ التابعضؽ.

وفي القرن المالث الهجرؼ هدءوا هتدويؽ الحدنث عم  طريقح السداكضد ويي ةسنق أ ادننث 
 خح عمييا :ومغ السآكل صحاهي عم   د  وان ت انشد السؾا  ق التي تشاولها ر 

إن يا  السداكضد لؼ تقترر عم  ةسق الحدنث الرنح   هنل ا تنؾت عمن  األ ادننث  -ٔ
الزع فح أازا مسا ةعنل منؽ الرنعؾبح اافنادة مشهنا إي منؽ قبنل العمسناء الستزنمعضؽ فني 

 الحدنث وعمؾم .
إن طريقننح الترتضنن  تجعننل مننؽ الرننعؾبح الؾقننؾ  عمنن  أ ادنننث   ننؼ معننضؽ ألكهننا لننؼ  -ٕ

 أهؾاب الفق  .ترت  عم  
مسننا  نندا باامننام ال خننارؼ واامننام مدننمؼ أن نرت ننا صننح حضهسا عمنن  أهننؾاب الفقنن  وتننابعهؼ 

 عم  ذلػ أهؾ داود الدجدتاكي واهؽ ماة  والترماؼ والشدائي.
وقد اعتبنر العمسناء القنرن المالنث الهجنرؼ اسنعد عرنؾر الدنشح وازياينا فف ن  دوكند الكتن  

اعتسننناديؼ عمننن  الحفنننع والتنندويؽ معنننا فكنننان الشذنننا   الدننتح وكذنننظد ر منننح العمسننناء وكننان
 العمسي قؾيا رالل .

 مالحطة : حفع خسدة مغ السرشفات وخسدة مغ السدانيج. 
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 -كتب الخواية السيسة :
 مػشأ مالظ:

يننن( وسننسا  بالسؾطننأ ألكنن  وطننأ بنن   ٜٚٔصننشف  اامننام مالننػ هننؽ اكنن   ت               
الحنندنث أؼ ادننر  لمشنناس او لسؾاطننأة عمسنناء السدنشننح لنن    نن  ومننؾافقتهؼ عم نن  ر قننال اامننام 
مالننػ   عر نند كتنناهي ينناا عمنن  سنن عضؽ فقضهننًا مننؽ فقهنناء السدنشننح فكمهننؼ واطننأكي عم نن  

 فدسضت  السؾطأ (.
اامنننام مالنننػ أ ادننننث السؾطنننأ منننؽ مائنننح الننن   ننندنث كنننان نرويهنننا واسنننتغرا  وقننند اكتقننن 

 ترش ف  وتشك ح  أربعضؽ عامًا.
اقؾل أهؾ ب ر ايههرؼ  ةسمنح منا فني السؾطنأ منؽ اآلننار عنؽ الشبني صنم  الن  عم ن  وسنمؼ 

 ٖٔٙوالسؾقؾ   ٕٕٕوالسرسل  ٓٓٙ دنما السدشد مشها  ٕٓٚٔوعؽ الرحابح والتابعضؽ 
 .ٕ٘ٛعضؽ ومؽ قؾل التاب

أما عؽ مرت نح أ ادننث السؾطنأ فقند قدمن  ةسهنؾر السالك نح عمن  الرنح حضؽ ومنؽ العمسناء 
مننؽ ةعمنن  فنني ط قننح وا نندة مننق الرننح حضؽ ر عمنن  أن ةسهننؾر السحنندنضؽ اعتبروكنن  دون 

 مرت ح الرح حضؽ ي تؾائ  عم  السرسل والسشقظق .
ا مراسنضم  ومشقظعاتن  ر ومنؽ وقد ايتؼ العمساء بسؾطأ مالنػ فذنر ؾ  وعرفنؾا هرةالن  ووصنمؾ 

شننرو   السهسننح   ايسننتاكار فنني شننرح مننااي  عمسنناء األمرننار ( و   التسهضنند لسننا فننني 
 ين(    ٖٙٗالسؾطأ مؽ السعاكي واألساكضد ( وكاليسا يهؽ عبد البر القرطبي   ت
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 ىػ(ٕٔٗمدشج اإلماـ احسج بغ حشبل )ت
مشهنا عذنرة آي   ندنث م نررة ر ازؼ مدشد اامام ا سد ما اقرب األربعضؽ أل   ندنث 

( أل   دنث ر ويراعني كغنام الظ قنات فني تدمدنل الرنحابح النانؽ ٓ٘ٚوقد اكتقايا مؽ  
 اسشد إلضهؼ األ ادنث   قدم العذرة الس ذريؽ بالجشح نؼ مؽ بعديؼ .

أما عؽ درةح أ ادنث السدشد فهؾ احتؾؼ أ ادنث صح حح كمضرة وبعزها زيادة عمن  منا 
ر كسننا إن   نن  الحنندنث  الحدننؽ والزننع ف والسشكننر وبعننض األ ادنننث فنني الكتنن  الدننتح 

السؾ ؾعح اازنًا لكشهنا كنادرة ر وقند أةناب اهنؽ  جنر العدنقالكي عشهنا ر إذ ننرػ إن مناي 
 أصل ل  مؽ أ ادنث مدشد اامام ا سد ينةيد عم  نالنح أو أربعح أ ادنث .

 ذلػ مؽ م اكح مدشد ا سد هضؽ مدوكات الحدنث الجامعح السهسح . وياقمل
وقد أعاد الذ خ ا سد هؽ عبد الر سؽ الداعاتي ترتض  السدنشد عمن  السؾ نؾعات فقدنس  
ال  كت  وأهؾاب وارترر األساكضد فدسا     الفت  الربناكي فني ترتضن  مدنشد اامنام ا سند 

 الفت  الرباكي ( . (  وشر   في كتاب    همؾغ األماكي مؽ إسرار
 

 ىػ(ٕٙ٘صحيح اإلماـ البخاري ) ت 
اعتبننر صننح   ال خننارؼ ل مننام دمحم هننؽ إسننساعضل ال خننارؼ اصنن  الكتنن                   

 بعد كتاب هللا رعة وةل ر عشد ةسهؾر السحدنضؽ .
وقد اكتقنا  ال خنارؼ منؽ سنتسائح ألن   ندنث ر وم نث ال خنارؼ فني ترنش ف                

ة سننشح ر واقترننر فضهننا عمنن  الحنندنث الرننح   ويننؾ أول مننؽ افننرد الرننح   ر سنند عذننر 
لكش  لؼ ادتؾع  الرح   " فقد صرح بان ما ترك  مؽ الحدنث الرح   أكمر مسنا انبند 

ل ال اظؾل الكتناب ر وي نندرل منا   ن  منؽ التعنالضل والستابعنات والذنؾايد  نسؽ الرنح    
" 

فح إلنن  عدالننح الننرواة واترننال الدنننشد أن إ نننا وشػػخط البخػػاري فػػي صػػحيحو            
ا ننؾن الننراوؼ الال ننل فنني الظ قننح األولنن  مننؽ الننرواة عننؽ شنن خ  . وقنند اشننتر  اازننًا فنني 
العشعشننح السعاصننرة والمك ننا فنني  ننضؽ اكتفنن  مدننمؼ بذننر  السعاصننرة وبننالػ نتبننضؽ ان شننر  

 ال خارؼ أعم  مؽ شر  مدمؼ .
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ت األهنؾاب . وةس نق منا فني صنح   وقد رت  ال خارؼ أ ادنث الرح   عمن  السؾ نؾعا
  دنمًا.  ٕٜٛٓال خارؼ مؽ األ ادنث مق الس رر  

وقننند  غننني صنننح   ال خنننارؼ بعشاانننح فائقنننح منننؽ العمسننناء فننني سنننائر العرنننؾر             
فنننايتسؾا بذنننر   ر ومنننؽ اةنننل شنننرو   كتننناب   فنننت  ال نننارؼ ( يهنننؽ  جنننر العدنننقالكي   

ينننن(  و  إرشننناد الدننننارؼ( ٘٘ٛعضشنننني   تينننن( و   عسننندة القننننارؼ ( لبننندر الننندنؽ الٕ٘ٛت
 ين( . ٕٕٜلمقدظالكي   ت

  
 ىػ(ٕٔٙصحيح اإلماـ مدمع ) ت

اعتبر صح   اامام مدمؼ بالسرت ح الماك ح بعند صنح   ال خنارؼ عشند ةسهنؾر             
السحنندنضؽ ر وان ذينن  عمسنناء السغننرب إلنن  تقداسنن  عمنن  صننح   ال خننارؼ ر وسنن قهؼ إلنن  

  اتؼ وأهؾ زرعح الرازيان وأهؾ عمي الش داهؾرؼ . ذلػ مؽ السذارقح أهؾ
وقند اكتقنن  مدننمؼ صننح ح  مننؽ نممسائنح ألنن   نندنث مدننسؾعح ر واسننتغرا ترننش ف          

رس  عذرة سشح ر وبمغ عدد أ ادنم  التي رقسها الذ خ دمحم فهاد عبد ال اقي دون الس رر 
  دنمًا . ٖٖٖٓ

ألولنن  ويننؼ الحفنناظ الستقشننؾن ر والظ قننح وقنند رننرج   نن  مدننمؼ عننؽ رةننال الظ قننح ا        
الماك ح ويؼ السدتؾرون الستؾسظؾن فني الحفنع وااتقنان ر ولنؼ اخنرج   ن  أل ند مسنؽ اتفنل 
العمساء او أكمريؼ عم  تزع ف  وترك  ر وقد اقترنر مدنمؼ عمن  ذكنر األ ادننث السدنشدة 

 السرفؾعح دون أقؾال الرحابح والتابعضؽ ر ولؼ ا مر مؽ التعالضل .
واشتر  مدمؼ في العشعشح السعاصرة ولؼ اذتر  نبؾت الممك ا كسا يؾ شنر  ال خنارؼ ر     

وقنند لقنني صننح   مدننمؼ قبننؾي كبضننرا عشنند العمسنناء فنناعتشؾا بذننر   ر ومننؽ ا دننؽ شننرو     
 ين( .ٙٚٙالسشهاج في شرح صح   مدمؼ هؽ الحجاج( لمشؾوؼ  ت 

 
 -مقارنة بيغ صحيحي البخاري ومدمع :

 صحيح البخاري عمى صحيح مدمع بسا يمي:يستاز  -أوال 
 بان شروط  أعم  مؽ شرو  مدمؼ مؽ  ضث اعتساد  عم  الظ قح األول  مؽ الرواة .-أ

 واشتراط  نبؾت المك ا . -ب
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 ا تؾائ  عم  استدييت فقه ح يتؾةد في صح   مدمؼ . -ت

ُتُكِمَؼ   ن  منؽ رةنال هتحري  أ ؾال الرةال ر فسؽ ُتُكِمَؼ     مؽ رةال ال خارؼ اقل مؽ  -ج
 مدمؼ .

 كسا ان ما اكتقد مؽ أ ادنث ال خارؼ اقل مسا اكتقد مؽ أ ادنث صح   مدمؼ .    -د

 -أما صحيح مدمع فانو يستاز عمى البخاري : -ثانياً 
 بعدم تقظ ع  الحدنث . - أ

 عدم تكرار  ااسشاد . - ب

ةسعنن  الستننؾن كمهننا بظرقهننا العدننندة فنني مؾ ننق وا نند مسننا اعننضؽ الظالنن  عمنن   - ت
 اا اطح بالحدنث وطرق .  

 
 
 

 ىػ(ٕ٘ٚكتاب سشغ أبي داؤد الدجدتاني ) 
ركنننة أهنننؾ داؤد فننني كتابننن  الدنننشؽ عمننن  أ ادننننث األ  نننام دون أ ادننننث الفزنننائل والرقننناا 

سنننل ر فنننان كنننان فنننني اآلداب ر ورنننرج   ننن  الحننندنث الرنننح   والحدننننؽ والزنننع ف السحت
 الحدنث ويؽ شدند ك   عم   .

وشرط  أن يُاخرج عؽ رةل اةسق الشقاد عم  ترك  ر ويبمغ عدد أ ادنث سنشؽ أهني داؤد 
أربعح آي  ونساكسائح  دنث اكتقايا مؽ رسدسائح الن   ندنث كنان قند كتبهنا ر وقند أةناد 

بالفقنن  بننالرةؾا ال نن  ر  أهننؾ داؤد ترتضنن  أ ادنمنن  فننانش  عم نن  العمسنناء وكرننحؾا السذننتغمضؽ
 ويق  كتاب أهي داؤد في مقدمح كت  الدشؽ األربعح .

يننن( فنني كتابنن  ٖٛٛوقنند شننر   عنندد مننؽ إةننالء العمسنناء مننشهؼ أهننؾ سننم سان الخظنناهي  ت
معالؼ الدشؽ وشر  الحل دمحم اشر  الرداقي في كتاب    عؾن السعبنؾد عمن  سنشؽ أهني 

 داؤد ( .
 ىػ(ٜٕٚجامع التخمحي)ت
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ومهلف  اامام الحافع اهؾ ة دن  دمحم هنؽ ة دن  الدنمسي الترمناؼ وينؾ ا ند الكتن        
الدتح ر ررج     الحدنث الرح   والحدؽ والزع ف والغرين  والسعمنل وأبنان عنؽ عمتن  
ر كسنا رنرج بعنض السشناكضر ويسن سا فني كتنناب الفزنائل ولكشن  نبنضؽ ذلنػ غال نًا ويادنن د 

فني كتابن  إي  ندنمًا عسنل بن  فك ن  أو ا نتل بن  محنتل ر وقند عش  ر وقند التنةم أن ياخنرج 
 هضؽ مااي  الرحابح والتابعضؽ وفقهاء األمرار ر وارترر طرا الحدنث .

وي ننناا فاكننن  امتننناز فننني السقنننام األول بسال غاتننن  الشقدانننح  نننؾل األسننناكضد وب  نننافح اآلراء 
 الست انشح لمسدارس الفقه ح السختمفح .

 ندنمًا ر ومنؽ شنروح الترمناؼ كتناب    ٜٖٙ٘ةنامق الترمناؼ  وقد همغند مجسنؾا أ ادننث
يننن( و   شننرح الحننافع ٖٗ٘عار نح اي ننؾذؼ عمنن  الترمنناؼ ( يهننؽ العربنني السننالكي   ت

 ين( .ٜ٘ٚهؽ رة  الحشبمي (   ت
 ىػ(ٖٖٓسشغ الشدائي ) ت

أل  اامام الحافع أهؾ عبد الر سؽ ا سد هؽ شعض  هؽ عمي الشدائي كتاهضؽ يسا الدشؽ 
 كبرػ والسجتب  ر وفي كل وا د مشهسا أ ادنث زائدة عم  اآلرر .ال

وقد اشتسل السجتب  عم  الحدنث الرح   والحدؽ والزع ف ر لكؽ الزع ف     قمضل 
بالشد ح إل  بك ح كت  الدشؽ ر ولالػ اعتبر السجتب  أصال معتسدًا عشد السحدنضؽ 

  دنمًا .  ٔٙٚ٘والعمساء .وقد همغد أ ادنم  
في الدشؽ الكبرػ اك  اخرج عؽ كل مؽ لؼ اجسق عم  ترك  ر فم   شرط  شو ومغ شخو 

في الرةال متدعا متداياًل هل اك  تجش  إرراج  دنث رةال اررج لهؼ ال خارؼ ومدمؼ ر 
 وفي الجسمح فكتاب الشدائي اقل الكت  بعد الرح حضؽ  دنما  ع فًا ورةال مجرو ًا .

ين( وشرح ٜٔٔم  السجتب  ( لمدضؾطي   تومؽ شروح السجتب  كتاب   زير الرب  ع
 ين(.ٖٛٔٔالدشدؼ   ت

 
 ىػ(  ٖٕٚسشغ ابغ ماجو ) ت 

مهلف  أهؾ عبدهللا دمحم هؽ نةيد هؽ ماة  الربعي القةويشي ويؾ سادس الكتن  الدنتح ر ومنؽ 
العمساء مؽ اجعل السؾطأ سادس الكت  الدتح ومشهؼ مؽ اجعنل مدنشد الندارمي سادسنها ر 

 جنر عندول هنؽ طناير ومنؽ ت عن  عنؽ عند السؾطنأ إلن  عند اهنؽ ماةن  ويعمل الحنافع هنؽ 
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لكؾن زيادات السؾطأ عم  الكت  الخسدح مؽ األ ادنث السرفؾعح ادضرة ةدا بخنال  اهنؽ 
ماةن  فنان زياداتن  أ نعا  زينادات السؾطنأ ر فنأرادوا بزنؼ كتناب اهنؽ ماةن  إلن  الخسدنح 

 تكمضر األ ادنث السرفؾعح .
شش  الحندنث الرنح   والحدنؽ والزنع ف بسنا فني ذلنػ بعنض وقد ررج اهؽ ماة  في سن 

 السشاكضر والسؾ ؾعات القمضمح لالػ فهؾ دون بك ح الكت  الخسدح .
 ندنث أررةهنا أصنحاب  ٕٖٓٓ ندنمًا مشهنا  ٖٔٗٗويبمغ عندد أ ادننث سنشؽ اهنؽ ماةن  

 ندنما  ٕٛٗ دنمًا ومؽ ينا  الةوائند  ٜٖٖٔالكت  الخسدح كمهؼ أو بعزهؼ وبقضتها ويي 
 دنما ما هنضؽ وال نح ااسنشاد أو  ٜٜ دنما  ع فح ااسشاد و ٖٔٙصح حح ااسشاد ومشها 

 مشكرة أو م اوبح. 
ينن( فني كتابنح        ٜٔٔوقد شرح سشؽ اهؽ ماة  عندد منؽ العمسناء منشهؼ الحنافع الدنضؾطي  ت

  مر اح الةةاةح عم  سشؽ اهؽ ماة  ( و   كفاانح الحاةنح فني شنرح سنشؽ اهنؽ ماةن  ( 
 ين(   ٖٛٔٔألهي الحدؽ الدشدؼ   ت

 


