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 فتح الجميل بقؾاعد الجرح كالتعديل
 عبدهللا أبؾبكر عمي أحسد سعيد

يك يػػػػػػ يلدػػػػػ ؿيث ػػػػػػ،  يكث ػػػػػ،   ي ي    ػػػػػػ يث زىػػػػػػ  يقخػػػػػديث جػػػػػػ،  يك    ػػػػػوي 
 . ذ يث زسذ ر  

  AbdullahSaid.11@azhar.edu.eg :ث ب ي،يثال كة كني
 :السمخص
 ث ي،ؼي

فػػ فيىػػلثيث يجػػ ي يػػ،ؼي  ػػضيحيػػ فيكا دػػيجيح ػػليق ث ػػ،يث ثػػ حيكث ة ػػ،  ي ػػ ي
خػػػمؿي ػػػ يثلػػػةز ي  يػػػوي ػػػ ييحيػػػ في ،ث ػػػ يث ذػػػج ح ي يكيلػػػ ك يث زػػػةك ديفػػػيي
ث   ػػػ ؿ يكنيػػػ فيايمػػػ نيث زثػػػ ن، يكث ز ػػػ، ،  يكفػػػييحيػػػ فيقػػػ ؿيث زػػػ ل يكث  بػػػ،ي

 ة ،   يكفييذك ي ،ديث زثػ ن، يلكيث ز ػ، ،  يكلػ ك يكث ذبييفييث ث حيكث
قبػػػ ؿيركثاػػػ يث ػػػ ثكا يكفػػػييحيػػػ فيليػػػي  يث ثػػػ ح يكيفػػػييحيػػػ في  ثاػػػ يث  ،ث ػػػ ي
كث ثػػػ ح يكفػػػيينلػػػديقبػػػ ؿيث ة ػػػ،  يلكيث ةثػػػ يجيدكفيذكػػػ يث خػػػب  يكفػػػيينلػػػدي
ا  رضيث ث حيكث ة ،   يكفييحي فيث ة ،  ي  ضيثإلحي ـ يكفييافذػ، يح ػلي

 ػ يث تمػ  يكيفػييحيػ في : ييك   ػ يرنزيزػ يتيا ػ  ضيحم  يزػ  ػ يلحيزػويث دػ ف
نلديركثا يث  ،ؿي ز ييز ه يكيحي فينلديركثا يغ، يث  ،ؿي ز ييػز ه يىػ ي
و يى يا ةب يذ ػ ي ا ةب يذ  يا ،اًميلكيال؟ يكينلديركثا يث  ،ؿي ز ي دياخزِّ

حيػ فييا ،اًميلكيال؟ يحي في   نضيح ليثالدطمن نيفييث ث حيكث ة ،   يك
كيخػػػ، يث يجػػػ ي  ػػػضيث زػػػسي ي:ث زػػػسي .للػػػي يث زذػػػسف نيفػػػييث ثػػػ حيكث ة ػػػ،  

كق،يا د يث يج ي  ضي ، ينة ئ  يكىييكزػ ي:ث سة ئ .ثاليةم ثئي يكثاليةسي اي
ؿيث سبػػػيييك ػػػ اح. ػػػ ثزيث كػػػمـيفػػػييث ثػػػ حيكث ة ػػػ،  :  ػػيي ثبػػػ ني ،ث ػػػ ي . ػػػ،ا

   ؿيفزسيديث زةد،د ياس عي س ى يث زةك ز، يفييث .ث ذج ح يرد ثفيتي  ،يد
  :كي دػييث يجػ يحزػ ي  ػي:ث ة دػي ن .ك ػسيديث ز ةػ،ؿ يك ػسيديث زةخػ ى 
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ثالىةز ـيح،رثي يث ث ثن يث ةيي .ثإلخمصيهلليييج نويكا   ضيفييك يث  ز ؿ
ثال ةػػيثـي. ػػ يخم يػػ ي ة دػػ يث ي نػػ ي  ػػضياز،،ػػيي مبػػ ؿيث جػػ،  ي ػػ ي ػػ دكده

 .ح    ن يث   زي يفييث يج 
 .ق ث ،ي -ث ة ،  ي -ث ث حي -ث ث ، ي -فةجي :تاحيةالكمسات السف
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Fatḥ Al-Jalīl Bi Qawā‘ed Al-JarḥWa Al-Ta‘dīl 
Abd Allah Abu Bakr Ali Ahmed Said 
Department of Hadith, Faculty of Usul Al-Din, Al-Azhar 
University, Mansoura,Egypt. 
E-mail:AbdullahSaid,11@azhar.edu.eg 
Abstract: 
This study attempts to show some of the rules of 
impugnment and validation through highlighting 
thecertain topics like the companions’ justice, conditions 
and classes of scholars of impugnment and validation, 
scholars’ opinions on the impugnment and validationmade 
by women, slaves and boys, ranks of impugnment and 
validation, the ruling on accepting impugnmentor 
validation without mentioning the cause, the ruling on the 
contradiction between impugnment and validation, the 
ruling onvalidation in case of ambiguity, elucidation on 
what is made ambiguous by Imam Al-Shaf‘I and Imam 

Malik, may Allah have mercy upon them, by their opinion 
on the trustworthy, ruling on the narration of the upright 
narrators when they name the narrators from whom they 
receive the Hadith, ruling on the narration of the upright 
narrators when they do not name the narrators from whom 
they receive the Hadith, showing the meanings of some 
terminologies used in impugnment and validation, 
showing the most well-known works on this topic. The 
researcher adopts the deductiveapproachthrough this 
study, and reaches a number of findings: - the 
permissibility to discuss the reliability or otherwise of 
narrators; Prophet Muhammad (PBUH) himself practiced 
impugnment and validation; the companions are reliable; 
scholars of Hadith might either be strict, moderate or 
lenient when judging the reliability of narrators. So, the 
researcher recommends the following: - showing sincerity 
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to Allah, Most High, in all deeds, showing interestin 
studying the aspects through which the researcher might 
be able to distinguishthe accepted Hadith from the 
rejected ones, and firm adherence to scholarly integrity 
when conducting a research.  
Keywords: Fatḥ, Al-Jalīl,Impugnment,Validation, Rules  
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 مكدم٘

 كرِ ُشػػرُ  ِمػػؽْ  بػػاه َكَنُعػػؾ ُ  َكَنْدػػَتْفِفُرُ،، َكَنْدػػَتِعيُشُ،، َنْحَسػػُدُ،، ،هللا اْلَحْسػػدَ  ِإف  
َئاتِ  َكِمؽْ  َأْنُفِدَشا،  َفػَ   ُيْزػِملْ  َكَمػؽْ  َلػُ،، ُمِزػل   َفػَ   هللا َيْهػِد،ِ  َمػؽْ  َأْعَساِلَشا، َسيِّ
 .(1) َل،ُ  َهاِديَ 

اؿ العػػػالؼ بجسيػػػ  أحػػػؾ ،  َلػػػ،ُ  َشػػػِر ػَ  َل  َكْحػػػَد،ُ  هللا ِإل   ِإَلػػػ،َ  َل  َأفْ  َكَأْشػػػَهدُ 
ما قّل مشها كما  كما اشتهر، البذر، ما خفي مشها كما عهر، ما اندثر مشها 

 كُثر. 

الستػؾاررة، لػم   ، كرسؾل، السبعؾث باآليػاتعبد دمحما   سيدنا كأشهد أف
 .أثر، كسمػ سبيم، هللا كسمؼ عمي، كعم  آل، كألحاب، كمؽ اقتف 

 أما بعد ؛ 

مبيشػػة الدػػشة هػػي السرػػدر الثػػاني لمتذػػر   بعػػد القػػرآف الكػػر ؼ،  فػػ ف
 رمة لسجسم،، كمقيدة لسظمق،. لعام،، كمف مخررةألحكام،، ك 

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ    چ :بالبيػػاف ، فقػػػاؿ نبيػػ،  كقػػد أمػػر هللا 

                                                           

 يلخ  ػػويلحػػ دثكديفػػيي ػػ يث سبػػييي(يىػػلثي ػػي ي ػػ ينػػ،  يركثهي بػػ،يتيحػػ ي خػػ  دئ)
( يكث ة  ػػػػلايفػػػػييٕٛٔٔ)يٖٕٛ/ٕحػػػػ  يفػػػػييخطيػػػػ يث سكػػػػ حيي-ث خػػػػس :يكةػػػػ  يث سكػػػػ حي

يٗٓٗ/ٕحػػ  ي ػػ ي ػػ  يفػػييخطيػػ يث سكػػ حيي-ي    ػػو:يكةػػ  يث سكػػ حي ػػ يريػػ ؿيتي
(يكقػػػ ؿ:ينػػػ،  ينخػػػ  يكث سخػػػ ئييفػػػييث خػػػس ي:يث زثةبػػػضي ػػػ يث خػػػس :يكةػػػ  ي٘ٓٔٔ)

كةػ  يث سكػ حي ( يكثح ي   ويفييث خػس :ٗٓٗٔ)يٗٓٔ/ٖح  يكيفي يث حطي يي-ث ثز  ي
ي(.ٕٜٛٔ)يٜٓٙ/ٔح  يخطي يث سك حيي-
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 . (1)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  
كاف لبد مؽ التػدقي  فيهػا كألجل هذ، السكانة العغيسة لمدشة السظهرة 

، فدعؾا فػ  العمساءاعتش  بها كالتحقي ؛ لبياف السقبؾؿ مشها مؽ السردكد، ف
، فشفػػؾا عشهػػا رحر ػػل الفػػاليؽ ، كانتحػػاؿ كالػػدفاع عشهػػا، كرػػدك شها،  حفغهػػا

  .السبظميؽ ، كرأك ل الجاهميؽ

رعػػػيؽ عمػػػ  رشكيػػػة الدػػػشة مسػػػا فؾضػػػعؾا قؾاعػػػد عمػػػـؾ الحػػػدي  التػػػي 
الجرح كالتعديل الػذي يعشػ  ببيػاف أحػؾاؿ  يذؾبها، ككاف مؽ هذ، العمـؾ عمؼ

 .كعدالة ، كضبظا   الركاة قبؾل  أك ردا ،

  الديؾطي: الحافظ ؿ قا

ػػَعَفاِء، الثَِّقػػاتِ  َمْعِرَفػػةُ  ػػِحيحُ  ُيْعػػَرؼُ  َفِبػػ،ِ  اأْلَْنػػَؾاِع، َأَجػػلِّ  ِمػػؽْ  ُهػػؾَ  َكالزُّ  الر 
ِعيلُ    (.ٕ)َكالز 

 كقاؿ الخظيب البفدادي: 

ـِ َكْتبُ  ػا ِ  َكَ  ـِ َأْكَثػرُ  َكػافَ  َلس ػا َكالت ْعػِديلِ  اْلَجػْرحِ  ِفػي اْلُحف   يلَ َسػبِ  َل  اأْلَْحَكػا
 َعػػؽْ  َكاْلَبْحػػ ُ  الَشػػاِقِميؽَ  َحػػاؿِ  ِفػػي الش َغػػرُ  َلػػِزـَ  الش ْقػػلِ  ِجَهػػةِ  ِمػػؽْ  ِإل   َمْعِرَفِتػػ،ِ  ِإَلػػ 

 َكاْلػػُتِسَس  َعْشػػ،ُ  ُعػػِدؿَ  َكِإل   ،ِرَكاَيُتػػ،ُ  َجػػاَتْت  َعَداَلُتػػ،ُ  َثَبَتػػْ   َفَسػػؽْ  ،الػػر اِك ؽَ  َعَداَلػػةِ 
َهاَداتِ  ُحْكؼُ  ُحْكُسَها اأْلَْخَبارَ  أِلَف   ؛،ِ َغْيرِ  ِجَهةِ  ِمؽْ  اْلُحْكِؼ َمْعِرَفةُ   َل  َأن َهػا ِفي الذ 
 (.ٖ)الثَِّقاتِ  َعؽِ  ِإل   ُرْقَبلُ 

                                                           

ي(ي.ٗٗي ر يث سج ي ي ي ي  يثآلا يرقدي:ي)ي(ٔ)
ي.ٜٓٛ/يٕ(يا،ري يث  ثكايفييل حيام ي يث س ثكايٕ)
ي.ٕٓٓ/يٕ(يث ث  عي خمؽيث  ثكايكآدث يث خ  عي  حط، يث يغ،ثدايٖ)
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،ُ : اْلَسِديِشيِّ  بؽُ  َعِميُّ قاؿ ك   َكَمْعِرَفةُ  ،اْلِعْمِؼ ِنْرفُ  اْلَحِدي ِ ني مَعا ِفي الت َفقُّ
 (.ٔ)اْلِعْمِؼ ِنْرفُ  الرَِّجاؿِ 

هػؾ ، ك بيػاف بعػض قؾاعػد الجػرح كالتعػديلذا البح  فقد أردت في هلذا 
  .بعشؾاف: )فتح الجميل بقؾاعد الجرح كالتعديل(

 عذر مبحثا  ، كخارسة .  ةكخسدكقد قدست، إل  : مقدمة ، كرسهيد ، 

 أما املكدم٘ : 

 كخظت،.ففيها الحدي  عؽ سبب اختيار البح ، 

 ّأما التنَٔد: 

 فٔػتنل علٙ أمسًٓ :

 لجرح كالتعديل.رعر ل ا -أّاّل 

 حكؼ الجرح كالتعديل. -ثاىّٔا 

 كمهؼ عدكؿ. الرحابة فهؾ بعشؾاف:  -ّأما املبحح األّل

 شركط الستكمؼ في الرجاؿ.فهؾ بعشؾاف:  -ّأما املبحح الجاىٕ

 طبقات السجرحيؽ كالسعدليؽ.فهؾ بعشؾاف:  -ّأما املبحح الجالح

عبػد كالرػبي فػي قػؾؿ السػرأة كالفهػؾ بعشػؾاف:  -ّأما املبحح السابع  
 الجرح كالتعديل.

                                                           

ي.ٕٔٔ/يٕ(يث زذ،ريث خ حقئ)
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 عدد السجرحيؽ أك السعدليؽ.فهؾ بعشؾاف:  -ّأما املبحح اخلامظ

 شركط قبؾؿ ركاية الراكي.فهؾ بعشؾاف:  -ّأما املبحح الطادع

 أسباب الجرح.فهؾ بعشؾاف:  -ّأما املبحح الطاب 

 مرارب العدالة كالجرح.فهؾ بعشؾاف:  -ّأما املبحح الجامً

أك التجػر ح  التعػديل حكػؼ قبػؾؿفهؾ بعشػؾاف:  -لتاض ّأما املبحح ا
 .الدبب  كر دكف 

 رعارض الجرح كالتعديل.فهؾ بعشؾاف:  -ّأما املبحح العاغس

 التعديل عم  اإلبهاـ. فهؾ بعشؾاف: -ّأما املبحح احلادٖ عػس

رفرػيل بعػض مػا أبهسػ، فهػؾ بعشػؾاف:  -ّأما املبحح الجاىٕ عػعس 
 ال  بقؾلهسا: عؽ الثقة.الذافعي كمالػ رحسهسا هللا رع

 ففي، ث ثة مظالب: -ّأما املبحح الجالح عػس

 ركاية العدؿ عسؽ سسا، -السظمب األكؿ 

حكػؼ ركايػػة غيػر العػدؿ عسػؽ سػػسا،، هػل يعتبػر  لػػػ  -السظمػب الثػاني
 رعدي   أك ل؟

،، هػػل يعتبػػر  لػػػ  -السظمػػب الثالػػ  حكػػؼ ركايػػة العػػدؿ عسػػؽ لػػؼ يدػػسِّ
 رعدي   أك ل؟

بيػػاف معػػان  بعػػض  فهػػؾ بعشػػؾاف: -بحععح السابعع  عػععس  ّأمععا امل
 اللظ حات في الجرح كالتعديل.
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أشػهر السرػشفات فػي فهػؾ بعشػؾاف:  -ّأما املبحعح اخلعامظ عػعس   
 الجرح كالتعديل.

 ّأما اخلامت٘ : 

ثػػؼ هػػا مػػؽ خػػ ؿ البحػػ ، فتذػػتسل عمػػ  أهػػؼ الشتػػاتو التػػ  رؾلػػم  إلي
 فهرس السرادر.

 ٓلٕ:نا نفٙ ٍرِ الدزاض٘  ّميَجٕ

 بتعييؽ اسؼ الدؾرة ، كرقؼ اآلية . ،عزك اآليات القرآنية -ٔ

رخر و األحادي  مػؽ مغانهػا، فػ ف كػاف الحػدي  فػ  الرػحيحيؽ،  -ٕ
 .بذلػ أك أحدهسا، اكتفي 

 عزك أقؾاؿ أهل العمؼ إل  مرادرها. -ٖ

  .بياف غر ب الحدي  -ٗ

أف   كالزلل ، كأرجػؾ مػؽ هللا التقريركبعد، فهذا جهد بذري يعتر ، 
 يؾفقشي في رحقي  هدفي مؽ البح . 

أسػػأؿ أف يجعػػل هػػذا العسػػل خالرػػا  لؾجهػػ، الكػػر ؼ، إنػػ، كلػػي  لػػػ  وهللا
 كالقادر عمي،.  

ييي



 

 

8711 

 التنَٔد

 تعسٓف اجلسح ّالتعدٓل. -أّاّل 

  تعسٓف التعدٓل لغ٘:

 ِمؽْ  ف  َكُفَ  . الَجْؾر ِضدُّ  َكُهؾَ  ُمْدتكيؼ، َأن، الشُُّفؾسِ  ِفي َقاـَ  َما الَعْدؿ
 . الَعْدؿِ  َأهل ِمؽْ  َأي ْعِدلةالس َأهل

 . كُحْكُس، قؾُل، الَسْرِضيُّ : الش اسِ  ِمؽَ  كالَعْدؿُ 

َهاَدةِ  َجاِتزُ  كعاِدؿ   َعْدؿ   َرُجل  : اْلَباِهِميُّ  َقاؿَ   .(ٔ)الذ 

 (.ٕ)كالُسركءةِ  الت قؾى  ُم َتمة عم  َرْحِسُم، َمَمَكة   ل،ُ  َمؽْ : بالعدؿ السرادك 

 اصطالحّا: دٓل التع

 عرف، ابؽ األثير فقاؿ: 

 كُأِخػػػذَ  قؾلهسػػػا اعُتِبػػػرَ  كالذػػػاهد بػػػالراكي  التحػػػ  متػػػ  كلػػػف التعػػػديل
 .(ٖ)ب،

 قم  : فالتعديل هؾ كلف في الراكي َيْشُتُو عش، قبؾؿ حديث،.

                                                           

ي.ٖٓٗ/ئٔ(ي خ فيث    ئ)
ي(.ٛ٘(ينيى يث سظ يفييا ديجينحي يث فك ي)ص:يٕ)
ي.ٕٙٔ/ئؿي(ي   عيث د يٖ)
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 لغ٘: تعسٓف اجلسح

 َشػػ ُّ  َكالث ػػاِني اْلَكْدػػُب، َأَحػػُدُهَسا: َأْلػػَ فِ  َكاْلَحػػاءُ  َكالػػر اءُ  اْلِجػػيؼُ :  ُجػػْرح  
 .اْلِجْمدِ 

ؿُ  ۅ  ۅ  ۉ  چ   : ّللا ُ  َقػاؿَ  ،َكَكَدػبَ  َعِسػلَ  ِإَ ا اْجَتػَرحَ :  َقْؾُلُهؼْ  -َفاأْلَك 

يَ  َكِإن َسػػا (،ٔ) چۉ  ې  ۆئ   ػػا َ ِلػػػَ  ُسػػسِّ  ِبػػاْلَجَؾاِرِح، َعَسػػل   أِلَن ػػ،ُ  ؛اْجِتَراح 
َباعِ  الظ ْيرِ  ؽَ مِ  َكاْلَجَؾاِرحُ  ،اْلَكَؾاِسبُ  اأْلَْعَزاءُ  َكِهيَ  ْيدِ  َ َكاتُ : َكالدِّ  .الر 

ا،جُ  ِبَحِديَدة   َجَرَح،ُ  َفَقْؾُلُهؼْ  -اآْلَخرُ  َكَأم ا  َجػَرحَ  :َكُ َقػاؿُ  ،اْلُجْرحُ  َكاِلْسؼُ  ْرح 
اِهدَ   (.ٕ)َأْجِم،ِ  ِمؽْ  ُيْجَرحُ  َما َعِسلَ  ِإَ ا ُفَ ف   َكاْسَتْجَرحَ . َقْؾَل،ُ  َرد   ِإَ ا الذ 

 اأْلََحاِديػػ ُ  َهػػِذ،ِ  كُثػػرت) الت ػػاِبِعيؽَ  َبْعػػضِ  َحػػِدي ُ  َكِمْشػػ،ُ  األثيػػر: كقػػاؿ ابػػؽ
 ِإَ ا الّذػاهدَ  َجػَرحَ  ِمػؽْ  اْسػَتْفَعَل، َكُهػؾَ  ِلَحاُحها، كَقل   فَددت َأيْ  (كاْسَتْجَرَحْ  

 ِإَل  ِبَها ِعْمِؼالْ  أهلَ  أْحَؾَج  َحت   َكُثرْت  اأْلََحاِدي َ  َأف   َأَرادَ  ،َقْؾَل،ُ  َكَرد   ِفي،ِ  َطَعؽ
 (.ٖ)رَكايت، كَردّ  ُركارها بعض َجْرحِ 

 بالَحديػػد اأَلبػػدافِ  ِفػػي يكػػؾف : بالزػػؼّ  الُجػػْرح،: المُّفػػة ُفقهػػاءِ  بعػػُض  َكَقػػاؿَ 
 َكُهػؾَ . كنحِؾها كاأَلعراضِ  عاِنيالس ِفي بالّمداف يكؾف : ِباْلَفْتح كالَجْرحُ  كَنْحِؾ،؛

 (.ٗ)َكاِحد ِبَسْعش  المُّفة لِ َأل ِفي َكاَنا كِإف َبيشهؼ، تداَكؿُ الس

                                                           

ي.ٕٔ(يث ث ثي :ي ي ي  يثآلا يرقدئ)
ي.ٔ٘ٗ/ئ(ي  ثدي م  يسيث  غ يٕ)
ي.ٕ٘٘/ئ(يث سي ا يفييغ ي يث ج،  يكث ث يٖ)
ي.ٖٖٚ/يٙ(يا جيث   كسيٗ)
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 : اصطالحّا اجلسح

 عرف، ابؽ األثير فقاؿ: 

 العسػل كبظػل بقؾل،، العتبار سقط كالذاهد بالراكي  التح  مت  كلف
 .(ٔ)ب،

 قم  : فالجرح هؾ كلف في الراكي َيْشُتُو عش، رزعيُل حديث،.

 : كالتعديل الجرحرعر ل عمؼ 
  عرف، عبدالرحسؽ بؽ أبي حارؼ بأن،:

 .ِثَقة   َغْيرَ  َأكْ  ِثَقة   ِمْشُهؼْ  َكافَ  َمؽْ  اْلِعْمِؼ َأْهلِ  َأْحَؾاؿ إعهار

: قاؿ اْلَعب اِسي   اْلَفْزلِ  ْبؽَ  ُمَحس دَ  فقد ركى الخظيب البفدادي بدشد، عؽ
ْحَسؽِ  ِعْشػػدَ  ُكش ػػا  َجػػػْرحِ الْ  ِكَتػػابَ  َعَمْيَشػػا َيْقػػَرأُ  ِإَ فْ  َكُهػػؾَ ،  َحػػػاِرؼ   َأِبػػي ْبػػؽِ  َعْبػػِدالر 

 َمػا، ُمَحس ػد   َأَبػا َيػا: َلػ،ُ  َفَقاؿَ  الر اِتيُّ  اْلُحَدْيؽِ  ْبؽُ  ُيؾُسفُ  َعَمْي،ِ  َفَدَخلَ ، َكالت ْعِديلِ 
: َفَقاؿَ  ،َكالت ْعِديلِ  اْلَجْرحِ  ِفي َلش ْفُت،ُ  ِكَتاب  : َفَقاؿَ  الش اِس؟ َعَم  َرْقَرُؤ،ُ  ال ِذي َهَذا
 َأكْ  ِثَقػة   ِمػْشُهؼْ  َكػافَ  َمػؽْ  اْلِعْمػِؼ َأْهػلِ  َأْحػَؾاؿَ  ُأْعِهػرُ : َفَقػاؿَ  ؟َكالت ْعػِديلُ  اْلَجْرحُ  َكَما
 .(ٕ)ِثَقة   َغْيرَ 

  فقاؿ: أبؾالظيب دمحم لدي  خاف بؽ حدؽكعرف، 

                                                           

ي.ٕٙٔ/ئ(ي   عيث د ؿئ)
ي(.ٖٛ(يث كف ا يفيي  ديث  كثا ي  حط، يث يغ،ثداي)ص:يٕ)
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 كعػؽ مخرؾلػة بألفػا  كرعػديمهؼ الركاة جرح عؽ في، يبح  عمؼ هؾ
 .(ٔ)األلفا  رمػ مرارب

ح كالتعديل هؾ: العمػؼ بالقؾاعػد سسا رقدـ يتبيؽ لشا أف عمؼ الجر قم  : ف
يالتي يعرؼ بها حاؿ الراكي قبؾل  كرّدا .

 

                                                           

ي)ص:ئ) ي(.ٖٚ٘(يلحث،يث   ـ 
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 حهه اجلسح ّالتعدٓل. -ثاىّٔا 

لسا كان  الدشة الشبؾ ػة أمانػة يجػب لػيانتها مػؽ التحر ػل فقػد ُشػرع 
أك التعػػديل مجػػرد القػػدح أك  يكػػؽ الهػػدؼ مػػؽ الجػػرحالجػػرح كالتعػػديل، كلػػؼ 

ة الشبؾ ػة كرشقيتهػا الحفا  عمػ  الدػشة ك الشريحمش، كاف الهدؼ السدح، بل 
الشػاس حػدي  الكػذاب  فمهذا جات الجرح ليحذر ،كنحؾ، كض  مسا شابها مؽ
    كمؽ شابه،.

 :كقد جاء التعديل في القرآف في قؾل، 

پ  پ  پ  ڀ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  

ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

   (.ٔ) چڤ  
لقػػرآف الرػػحابة كبػػيؽ رضػػ  هللا ربػػارؾ كرعػػال  عػػشهؼ فػػي فقػػد عػػدؿ ا
 الدنيا كاآلخرة.

 :كسا جاء في، التجر ح أيزَا في قؾل، 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  چ  

 (.ٕ)چڦ  ڦ  ڦ   
اقػل الخبػر عمػ  غيػر حكيقتػ، بالفدػ ، فقد كلف هللا ربػارؾ كرعػال  ن

 عم  غير كجه،.كهذا رجر ح لشاقل الخبر 

 هذ، اآلية: رفدير في كثير ابؽقاؿ 
                                                           

ي.يٓٓٔ:يثآلا يرقدي(يي ر يث ة ن ٔ)
ي.يٙ(يي ر يث جث ثن:يثآلا يرقديٕ)
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 َفَيُكػؾفَ  ِبَقْؾِلػ،ِ  ُيْحَكػؼَ  ِلَئ    َلُ،، لُيحَتاطَ  اْلَفاِس ِ  َخَبرِ  ِفي ِبالت َثبُّ ِ   َيْأُمرُ 
 دْ َكَقػ َكَراَءُ،، اْقَتَفػ  َقػدِ  ِبَقْؾِل،ِ  اْلَحاِكؼُ  َفَيُكؾف  ُمْخِظئ ا، َأكْ  َكاِ ب ا اأْلَْمرِ  َنْفسِ  ِفي

 ِمػػؽَ  َطَؾاِتػػفُ  اْمَتَشػػ َ  ُهَشػػا َكِمػػؽْ  اْلُسْفِدػػِديَؽ، َسػػِبيلِ  ارَِّبػػاعِ  َعػػؽِ رعػػال   ّللا ُ  َنَهػػ 
 (.ٔ)اأْلَْمرِ  َنْفسِ  ِفي ِفْدِق،ِ  ِلْحِتَساؿِ  اْلَحاؿِ  َمْجُهؾؿِ  ِرَكاَيةِ  َقُبؾؿِ  ِمؽْ  اْلُعَمَساءِ 

  : كقد ثب  التعديل عؽ الشبي

 هللاَرِضػػَي هللا َجػػاِبَر ْبػػَؽ َعْبػػدِ  ، عػػؽركى البخػػاري فػػي لػػحيح، بدػػشد
َقْد ُرُؾفَِّي الَيْؾـَ َرُجل  َلاِلح  ِمَؽ الَحَبِش، َفَهُمػؼ ، : »: َقاَؿ الش ِبيُّ قاؿ َعْشُهَسا،

 (.ٕ)َعَمْيِ، َكَنْحُؽ َمَعُ، ُلُفؾؼ ، َقاَؿ: َفَرَفْفَشا، َفَرم   الش ِبيُّ «َفَرمُّؾا َعَمْي،ِ 

، َقػاَؿ َعػِؽ اْبػِؽ ُعَسػَر، َعػْؽ ُأْخِتػِ، َحْفَرػَة َأف  الش ِبػي   كسا ركى بدػشد،
  (.ٖ)«َرُجل  َلاِلح   هللاِإف  َعْبدَ »َلَها: 

 فقؾل،: لالح رعديل لمرجل.

ُجػػلُ  ِنْعػػؼَ : » ّللا ِ  َرُسػػؾؿُ  َقػػاؿَ : َقػػاؿَ  ُهَرْ ػػَرةَ  َأِبػػي َعػػؽْ ك  ، الر   ِنْعػػؼَ  َأُبػػؾَبْكر 
ُجلُ  ُجلُ  ِنْعؼَ  ُعَسُر، الر  ُجػلُ  ِنْعػؼَ  الَجػر اِح، ْبػؽُ  َأُبؾُعَبْيػَدةَ  الر  ، ْبػؽُ  ُأَسػْيدُ  الر   ُحَزػْير 

                                                           

ي.ٖٓٚ/يٚ(يافخ، يثح يكت، ينييم  ئ)
يٙٛ/َٕحػػ ُ يث ُذػػُف ِؼيَ َ ػػضيث ِثَسػػ َزِ يي-(يلخ  ػػويث يحػػ رايفػػييدػػجيجوي:يِكةَػػ ُ يث َثَسػػ ِئِييٕ)

ي(ٕٖٓٔ)
ّاِيي-(يلخ  ػػويث يحػػ رايفػػػييدػػجيجوي:يكةػػ  يلدػػػج  يث سبػػييٖ) يْحػػػِ يَحػػ ُ يَ َس ِقػػػِ يَ ْبػػِ،

ُيَ ْسُيَزػػػ ي ّا ػػػ ِ يَرِدػػػَيي ( يك خػػػ ديفػػػييدػػػجيجو:يكةػػػ  يٖٓٗٚ)يٕ٘/ُ٘ َزػػػَ يْحػػػِ يث َحطا
َج َحِ يَرِدَييُتيَاَ  َ ضيَ ْسُيْدي َح ُ يِ ْ يَفَر ِئِ يَ ْبِ،ِتيْحِ يُ َزَ يَرِدَييُتيي-َفَر ِئِ يث ذا

ي(.ٜٕٚٗ)يٕٜٚٔ/َٗ ْسُيَز ي
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ُجلُ  ِنْعؼَ  ، ْبؽِ  َقْيسِ  ْبؽُ  َثاِب ُ  الر  ُجلُ  ِنْعؼَ  َشس اس  ، ْبؽُ  ُمَعا ُ  الر  ُجػلُ  ِنْعػؼَ  َجَبػل   الر 
 (.ٔ)«الَجُسؾحِ  ْبؽِ  َعْسِرك ْبؽُ  ُمَعا ُ 

  :ي كقد ثب  التجر ح عؽ الشب

 َعاِتَذػػَة، َأف   الزَُّبْيػػِر، ْبػػؽِ  ُعػػْرَكةَ  َعػػؽْ ركى البخػػاري فػػي لػػحيح، بدػػشد، 
 اْبػػؽُ  َفِبػػْئَس  َلػػُ،، اْتػػَذُنؾا: »َفَقػػاؿَ  َرُجػػل    الش ِبػػيِّ  َعَمػػ  اْسػػَتْأَ فَ  َأن ػػ،ُ : َأْخَبَرْرػػ،ُ 
، ،ُ لَ  َأَلفَ  َدَخلَ  َفَمس ا« - الَعِذيَرةِ  َأُخؾ ِبْئَس  َأكْ  - الَعِذيَرةِ  ـَ  َيػا: َل،ُ  َفُقْم ُ  الَكَ 
 َشر   ِإف   َعاِتَذُة، َأيْ : »َفَقاؿَ  الَقْؾِؿ؟ ِفي َل،ُ  َأَلْش َ  ُثؼ   ُقْمَ ، َما ُقْم َ  ،هللا َرُسؾؿَ 
 (.ٕ)«ُفْحِذ،ِ  ارَِّقاءَ  - الش اُس  َكَدَع،ُ  َأكْ  - َرَرَك،ُ  َمؽْ  هللا ِعْشدَ  َمْشِزَلة   الش اسِ 

 .  كجرحؾابة كالتابعؾف بعض الرحا ؿَ د  عَ كسا 
 مؽ الرحابة:   كر الحافظ ابؽ عدي

  .ُعَسر ْبؽ الخظاب

 .ي َطاِلب  َكَعِميُّ ْبُؽ َأبِ 

  .ْبِؽ َعبداْلُسَظم ِب ْبُؽ اْلَعب اِس  هللاكَعبد

  .بؽ س ـ كَعبدهللا

                                                           

ِي(يلخ  ويث ة  لايفيي   ٔ) ّا َحػ ُ يَ َس ِقػِ يُ َ ػ ِذيْحػِ يي- و:يَلْحَ ثُ يثْ َزَس ِقػِ يَ ػْ يَرُيػ ِؿي
( يكق ؿ:يَىَلثيٜٖ٘ٚ)يٙٙٙ/ي٘يَ َبٍ  يَكَزْيِ،يْحِ يَث ِحٍت يَكُلَحيٍّ يَكَلِحييُ َبْ،َ،َ يْحِ يث َث اثِحي

يَنِ، ٌ يَنَخ .
ئٖ/ٛ ُزػػػػَ،ثَرثِ يَ ػػػػَعيث ساػػػػػ ِسيَحػػػػ ُ يثي-(يلخ  ػػػػويث يحػػػػ رايفػػػػييدػػػػجيجوي:يِكةَػػػػ ُ يثَ َدِ يٕ)

ػػَ ِ يَكثآْلَدثِ ئٖٔٙ) يَكث ذِّ َحػػ ُ يُ ػػَ،ثَرثِ يَ ػػْ يُ ةاَمػػضيي-( يك خػػ ديفػػييدػػجيجو:يكةػػ  يثْ ِبػػ ِّ
ي(.ٜٕٔ٘)يٕٕٓٓ/ُٗفْجُدُوي
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 .كعبادة بؽ الرام 

  .كأنس بؽ مالػ

 .  كعاتذة أـ السؤمشيؽ

 :ِمَؽ الت اِبِعيؽَ  كر كَ 

  .َسِعيد ْبُؽ الُسَدي ب

  .كَسِعيد ْبُؽ ُجَبْير  

  .كعظاء بؽ أبي رباح

ـَِكُعْرَكُة بْ    .ُؽ الزَُّبْيِر ْبِؽ اْلَعؾ ا

 .(ٔ)كغيرهؼ ،َكاْلَحَدُؽ ْبُؽ َأِبي اْلَحَدِؽ البرري 
، كإنسػػا هػػؾ ربرػػير الشػػاس الفيبػػةقبيػػل التجػػر ح لػػيس مػػؽ معمػػـؾ أف ك 

 .بحاؿ الراكى ليتقؾا حديث،

بؽ عمية، أن، قاؿ في الجرح: إف هذا أمانػة، لػيس إسساعيل ي عؽ رك 
 بفيبة.

رعػػالؾا حتػػ  نفتػػاب فػػي هللا سػػاعة، يعشػػي: نػػذكر  كػػاف شػػعبة يقػػؾؿ:ك 
 الجرح كالتعديل.

 فقاؿ: يكذب. ك كر ابؽ السبارؾ رج   
                                                           

(يث زؤ ف:يلح لنز،يح ي ػ،ايث ث  ػ نييٖٓٔي-يٚٔٔ/ئ(يث ك   يفييد ف  يث    ؿي)ٔ)
  ػػييمي  ػػ ض يث س لػػ :يث كةػػ يي- ز   دىػػػ( ياجم،ػػق:ي ػػ دؿيلنزػػ،ي بػػ،ثٖ٘ٙ)ني

يـ.ٜٜٚٔىػٛٔٗٔ بس ف ي /ث ك ض ي-ح، كني-ث   زي ي
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 الرحسؽ، رفتاب؟فقاؿ ل، رجل: يا أبا عبد

 طل؟.قاؿ: اسك ، إ ا لؼ نبيؽ كيل يعرؼ الح  مؽ البا

كقػػاؿ أبػػؾ ترعػػة الدمذػػقي: سػػسع  أبػػا مدػػهر يدػػأؿ عػػؽ الرجػػل يفمػػط 
 ف.حِّ َر ؼ ك ُ هِ ك َ 

 ؽ أمر،، فقم  ألبي ترعة: أررى  لػ غيبة؟ قاؿ: ل.يِّ فقاؿ: بَ 

 بػؽ أحسػد بػؽ حشبػل، قػاؿ: هللاعبػد كركى أحسد بؽ مركاف السالكي، ثشا
فػػ ف رراب الشخذػػبي إلػػ  أبػػي، فجعػػل أبػػي يقػػؾؿ: فػػ ف ضػػعيل، ك جػػاء أبػػؾ 

 فقاؿ أبؾ رراب: يا شيخ، ل رفتب العمساء. ،ثقة

  (.ٔ)هذا نريحة، ليس هذا غيبة ،قاؿ: فالتف  أبي إلي،، قاؿ: ك حػ
التجػػر ح نرػػيحة، فقػػد جعػػل اإلمػػاـ أحسػػد بػػؽ حشبػػل رحسػػ، هللا رعػػال  

ؾ ػػة كرشقيتهػػا كبهػػذا يغهػػر لشػػا مذػػركعية الجػػرح كالتعػػديل خدمػػة لمدػػشة الشب
 .ك ردليسمسا يذؾبها مؽ كذب أ

كقػػد حػػػرص العمسػػاء عمػػػ  رشفيػػذ هػػػذ، الشرػػيحة كاسػػػتخدامها كسػػػيمة 
 لتحري لدؽ األخبار.

، َعػػؽْ ركى اإلمػػاـ مدػػمؼ فػػي لػػحيح، بدػػشد،   ُبَذػػْير   َجػػاءَ : َقػػاؿَ  ُمَجاِهػػد 
، اْبػػؽِ  ِإَلػػ  اْلَعػػَدِكيُّ  ُث، َفَجَعػػلَ  َعب ػػاس   هللاُ  َلػػم   هللاِ  َرُسػػؾؿُ  َقػػاؿَ : َكَ ُقػػؾؿُ  ُيَحػػدِّ

                                                           

( يث زؤ ف:يزي يث ،  ي ب،ث  نز يحػ يلنزػ،يحػ يٖٓ٘ي-ٜٖٗ/ئ(يل حي   يث ة  لاي)ٔ)
ىػػ( يث زجمػق:يٜ٘ٚر ػ يحػ يث جخػ  يث َخػم ي يث يغػ،ثدا يثػديث ، دػمي يث جسب ػيي)ني

ث ردف ي /ث ك ػض يي–ث يرقػ  يي-، يث س ل :ي لةي يث زس ريث ،كة ريىز ـي ب،ث  نيديي ،
يـ.ٜٚٛٔي-ىػيٚٓٗٔ
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 َيْأَ فُ  َل  َعب اس   اْبؽُ  َفَجَعلَ  َكَسم َؼ، َعَمْي،ِ  هللاُ  َلم   هللاِ  َرُسؾؿُ  َقاؿَ  َكَسم َؼ، ،ِ َعَميْ 
، اْبػؽَ  َيا: َفَقاؿَ  ِإَلْيِ،، َيْشُغرُ  َكَل  ِلَحِديِثِ،،  ِلَحػِديِثي، َرْدػَس ُ  َأَراؾَ  َل  َمػاِلي َعب ػاس 
ُثػَ  : " َعب ػاس   اْبؽُ  َفَقاؿَ  َرْدَسُ ، َكَل  َكَسم َؼ، َعَمْي،ِ  هللاُ  َلم   هللاِ  َرُسؾؿِ  َعؽْ  ُأَحدِّ

 َكَسػػم َؼ، َعَمْيػػ،ِ  هللاُ  َلػػم   هللاِ  َرُسػػؾؿُ  َقػػاؿَ : َيُقػػؾؿُ  َرُجػػ    َسػػِسْعَشا ِإَ ا َمػػر ة   ُكش ػػا ِإن ػػا
ػا ِبآَ اِنَشا، ِإَلْي،ِ  َكَأْلَفْيَشا َأْبَراُرَنا، اْبَتَدَرْر،ُ  ػْعَب، ُس الش ػا َرِكػبَ  َفَمس   َكالػذ ُلؾَؿ، الر 

 (.ٔ)" َنْعِرؼُ  َما ِإل   الش اسِ  ِمؽَ  َنْأُخذْ  َلؼْ 

ْسَشادُ : »قاؿ اْلُسَباَرؾ ْبؽ َعْبدهللاِ كبدشد، عؽ  يِؽ، ِمؽَ  اإلِْ ْسَشادُ  َكَلْؾَل  الدِّ  اإلِْ
 (.ٕ)«َشاءَ  َما َشاءَ  َمؽْ  َلَقاؿَ 

كاة بالدؤاؿ عػشهؼ، أك كقد بذؿ العمساء جهؾدا  كبيرة في بياف أحؾاؿ الر 
 الدفر إل  ب دهؼ لسعرفة حالهؼ، كهذا كم، لتقؾ ض عسل الكذابيؽ.

قػػػاؿ الحػػػافظ ابػػػؽ كثيػػػر رحسػػػ، هللا رعػػػال  فػػػي معػػػرض حديثػػػ، عػػػؽ 
 اإلسراتيميات: 

َمِة؛ اأْلَْخَبارِ  ِمؽَ  َعَدا،ُ  َما ُكلِّ  َعؽْ  ُغْشَية   اْلُقْرآفِ  َكِفي  َرَكػادُ  َل  أِلَن َها اْلُسَتَقدِّ
، َكِتَ اَدة   َرْبِديل   ِمؽْ  َرْخُمؾ  َلُهػؼْ  َكَلػْيَس  ،َكِثيػَرة   َأْشػَياء   ِفيَهػا ُكِضػ َ  َكَقدْ  َكُنْقَراف 
 اْلُسْبِظِمػيَؽ، َكاْنِتَحػاؿَ  الَفػاِليؽ رحر ػلَ  َعْشَها َيْشُفؾف  ال ِذيؽَ  الُسْتِقشيؽ اْلُحف ا ِ  ِمؽَ 
اَدةِ  اْلُعَمَساِء،كَ  اأْلَِتس ةِ  ِمؽْ  اأْلُم ةِ  ِلَهِذ،ِ  َكَسا  ِمؽَ  َكالشَُّجَباءِ  كالبررة كاألركياء، َكالد 

                                                           

َحػػ ٌ يِفػييث ُرػػَ َف ِ يَكثْ َكػػلاثِح،َ يَكَ ػْ يُ ْ َغػػُ يَ ػػْ يي-فػػييدػجيجو:يث زم، ػػ ي خػػ ديي(يلخ  ػؤ)
ييي.ٖٔ/َٔنِ، ِتِيْدي

ْيػَس َديِ ػَ يث ػي-(يلخ  ػوي خػ ديفػييدػجيجو:يث زم، ػ يٕ) يثإْلِ ،ِّ ِ يكلفيث  كثاػػ ياليَحػػ ُ يفػييَلفا
اك في الي  يث تم نيكلفي  حيث  كث يحز يى يف،يدي  ئييح يكث  يكلنوي يسي  يث غ،يػ ي

ي.يي٘ٔ/ٔث زج   يح ي  يث ل ي  يث د ي  يث زل   يي
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ػػػاِد، اْلَجَهاِبػػػَذةِ  ػػػا  الشُّق  نػػػؾا ال ػػػِذيؽَ  اْلِجَيػػػاِد، كالُحف  ُرك،، اْلَحػػػِدي َ  َدك   كبي شػػػؾا كَحػػػر 
 َكَمْكُذكِبػِ،، َكَمْتُركِكػ،ِ  َكَمْؾُضػؾِع،ِ  مشَكػر، ِمؽْ  َضِعيِفِ،، ِمؽْ  َحَدش، ؽْ م لحيَح،
ػاِعيؽ َكَعَرُفؾا  ،الرَِّجػاؿِ  َأْلػَشاؼِ  ِمػؽْ  َ ِلػػَ  َكَغْيػرَ  َكاْلَسْجُهػؾِليَؽ، َكاْلَكػذ اِبيؽَ  الؾض 

 البذػر، كسػيد الرسل خارؼ السحسدّي، كالسقاـ الش َبِؾيِّ  ِلْمَجَشاِب  ِلَياَنة   َ ِلػَ  كلُّ 
ثَ  َأكْ  كػذب   ِإَلْيػ،ِ  ُيْشَدب َأفْ - كسمؼ عمي، هللا لم   ،ِمْشػ،ُ  َلػْيَس  ِبَسػا ،ُ َعْشػ ُيَحػد 
  (.ٔ)َمْأَكاُهؼْ  اْلِفْرَدْكسِ  جّشاتِ  كَجَعل َكَأْرَضاُهْؼ، َعْشُهؼْ  ّللا ُ  َفَرِضيَ 

 
 

                                                           

ي(.ٕٖ/ئ(يافخ، يثح يكت، ينييم  ي)ٔ)
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 املبحح األّل

 نلَه عدّل الصحاب٘ 

قػد حزػركا نػزكؿ الػؾحي ، فرتمسذكا عمػ  يػدي خيػر البر ػة الرحابة
 حبة نبيػػ، رعػػال  لرػػربػػارؾ ك ، كهػػؼ الجيػػل الػػذيؽ الػػظفاهؼ هللا يػػ،عم

فكػانؾا أحػرص الشػاس عمػ  كهؾ أعمؼ الشاس بػالقرآف كالدػشة، كحسل سشت،، 
 حسمها كربميفها عم  كجهها الرحيح.

 لهؼ كسا قاؿ في كتاب،:  ثابتة بتعديل هللا كعدالتهؼ  

پ  پ  پ  ڀ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 (.  ٔ) چڤ  

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چ: قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ك 

 (.  ٕ)  چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 (.ٖ) چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ : كقاؿ 
 : كسا أف عدالتهؼ ثابتة بتعديل رسؾؿ هللا 

                                                           

ي.يٓٓٔ(يي ر يث ة ن :يثآلا يرقدئ)
ي.يٛٔ(يي ر يث فةج:يثآلا يرقديٕ)
ي.يٗٙث نف ؿ:يثآلا يرقدي(يي ر يٖ)
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َخْيػُر »َقاَؿ:  ، َعِؽ الش ِبيِّ َعْؽ َعْبِد ّللا ِ  البخاري بدشد، اإلماـ ركى 
ـ  َرْدػػِبُ  الش ػػا ِس َقْرِنػػي، ُثػػؼ  ال ػػِذيَؽ َيُمػػؾَنُهْؼ، ُثػػؼ  ال ػػِذيَؽ َيُمػػؾَنُهْؼ، ُثػػؼ  َيِجػػيُء َأْقػػَؾا

 (.ٔ)« َشَهاَدُة َأَحِدِهْؼ َيِسيَشُ،، َكَ ِسيُشُ، َشَهاَدَر،ُ 

: َعْؽ َأِبي ُهَرْ َرَة، َقػاَؿ: َقػاَؿ َرُسػؾُؿ هللِا كسا ركى اإلماـ مدمؼ بدشد، 
ؾا َأْلػػَحاِبي، َل َرُدػبُّؾا َأْلػػَحاِبي، َفَؾال ػِذي َنْفِدػػي ِبَيػِدِ، َلػػْؾ َأف  َأَحػػَدُكْؼ َل َرُدػبُّ »

 (.ٕ)«َأْنَفَ  ِمْثَل ُأُحد  َ َلب ا، َما َأْدَرَؾ ُمد  َأَحِدِهْؼ، َكَل َنِريَف،ُ 

ألنهػؼ  ،كنخمص مؽ هػذا أف الرػحابة رضػؾاف هللا عمػيهؼ كمهػؼ عػدكؿ
 مفؾها عم  كجهها األكسل.رحسمؾا الدشة كبخير مؽ 

                                                           

َي َدثِنئ) َح ٌ :ياَليَاْدَيُ،يَ َ ضيَلَي َدِ يَ ػْ ٍريِ َذثيي-(يلخ  ويث يح رايفييدجيجو:يِكَة ُ يث دا
ػػػَج َحِ يَرِدػػػَييُتيٕٕ٘ٙ)ئٚٔ/ُٖلْلػػػِيَ،ي ( يك خػػػ ديفػػػييدػػػجيجو:يكةػػػ  يَفَرػػػ ِئِ يث ذا

ػػػػَج َحِ يثُػػػػدايي-َاَ ػػػػ َ ضيَ ػػػػْسُيْدي يث اػػػػِل َ يَ ُ ػػػػ َنُيْدييَحػػػػ ُ يَفْرػػػػِ يث ذا يٖٜٙٔ/ٗث اػػػػِل َ يَ ُ ػػػػ َنُيْديثُػػػػدا
ي(.ٖٖٕ٘)

ػػَج َحِ يَرِدػػَييُتيَاَ ػػ َ ضيَ ػػْسُيدْيٕ) َحػػ ُ يي-(يلخ  ػػوي خػػ ديفػػييدػػجيجو:يكةػػ  يَفَرػػ ِئِ يث ذا
َج َحِ ي يث ذا ي(.يٕٓٗ٘)يٜٚٙٔ/ٗيَاْجِ يِديَي ِّ
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 املبحح الجاىٕ  

 غسّط املتهله يف السجال

 .رقؾى هللا  -ٔ
 التثب  مؽ سبب الجرح. -ٕ

 الحذر مؽ التداهل. -ٖ

َ َرَبػػاَرَؾ قػػاؿ ابػػؽ الرػػ ح:   ُثػػؼ  ِإف  َعَمػػ  اآْلِخػػِذ ِفػػي َ ِلػػَػ َأْف َيت ِقػػَي ّللا 
ػػا ِبِدػػَسِة َكَ َتػػَؾق   الت   ،َكَ َتَثب ػػ َ  ،َكَرَعػػاَل  َدػػاُهَل، َكػػْيَ  َيْجػػَرَح َسػػِميس ا َكَ ِدػػَؼ َبِر ئ 

ْهَر َعاُرَها  (.ٔ)ُسؾء  َيْبَق  َعَمْيِ، الد 

 أف يكؾف عدل . -ٗ

 . أف يكؾف متيقغا   -٘

 أل يظم  التعديل بسجرد الغاهر. -ٙ

 ِمػؽ ِإل   كالت ْعػديلُ  الَجْرحُ  ُيْقَبلَ  ل َأفْ  َيْشَبفي ككذاقاؿ الحافظ ابؽ حجر : 
دِ  َأَخذَ  َمؽ رزِكَيةُ  ُيْقَبلُ  ل كسا ... إل  قؾل،:ُمَتَيقِّظ   عدؿ    فػَأطَم َ  الغ اِهِر، بسجر 

 (.ٕ)الت زكيةَ 

  الؾرع كالبراءة مؽ الهؾى كالسيل. -ٚ

 الخبرة الكاممة بالحدي  كعمم، كرجال،. -ٛ

                                                           

يث ج،  ئ) ي.ٜٖٛ/ٔة يني ي-(ي م،  يثح يث ذمحي:ي   ف يلن ثعي  ـ 
ي(.يٖٛٔ(ينيى يث سظ يفييا ديجينحي يث فك يني ة ي)ص:يٕ)
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كاة َيحتاُج إلػ  َكَرع  قاؿ اإلماـ الذهبي:  ـّ، كَبػراءة  ِمػؽ  كالك ـُ في الرُّ رػا
 (.ٔ)الهؾى كالَسْيل، كِخبرة  كاممة  بالحديِ ، كِعَمِم،، كرجاِل،

 السعرفة بأسباب الجرح كالتعديل. -ٜ

ُرْقَبُل الت زِكَيػُة ِمػْؽ َعػاِرؼ  بَأْسػَباِبها ل ِمػْؽ غيػِر قاؿ الحافظ ابؽ حجر : 
؛ لئ    ِد ما يغَهُر ل،ُ  عاِرؼ  َي بسجر   (.ٕ) ِمؽ غيِر مسارسة  كاْخِتبار   اْبِتداء   ُيزكِّ

                                                           

( ث زؤ ػػف:يلػػزسيث ػػ،  يلحػػ ي بػػ،يتيٕٛ(يث ز قظػػ يفػػيي  ػػدي ذػػط جيث جػػ،  ي)ص:ئ)
ىػػ( يث ةسػضيحػو:ي بػ،ث فة حيٛٗٚميح يلنز،يحػ ي تزػ فيحػ يَق ْازػ زيث ػلىبيي)ث زةػ فض:ي

ق ي ػػػػ،ديئٕٗٔحج ػػػػ  ي /ث ت نيػػػػ  يلح ُغػػػػّ،  يث س لػػػػ :ي لةيػػػػ يث زطب  ػػػػ نيثإليػػػػم ي ي
ي.ٔث  يث :ي

ي(.يٖٛٔ(ينيى يث سظ يفييا ديجينحي يث فك يني ة ي)ص:يٕ)
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 املبحح الجالح 

 طبكات اجملسحني ّاملعدلني

َؼ    :الذ َهِبيُّ َمْؽ َرَكم َؼ ِفي الرَِّجاِؿ َأْقَدام االحافظ َقد 
َكاِة ؛ َكاْبِؽ َمِعيؽ  َكَأِبي َحاِرؼ   -أ   .َفِقْدؼ  َرَكم ُسؾا ِفي َساِتِر الرُّ

َكاِة ؛ َكَساِلػ  َكُشْعَبةَ  َكِقْدؼ  َرَكم ُسؾا ِفي -ب   .َكِثير  ِمَؽ الرُّ

اِفِعيِّ  -ػج ُجِل ؛ َكاْبِؽ ُعَيْيَشَة َكالذ  ُجِل َبْعَد الر    .َكِقْدؼ  َرَكم ُسؾا ِفي الر 

ا: َقاَؿ: كَ  ـ  َأْيز   اْلُكلُّ َعَم  َثَ َثِة َأْقَدا

َيْفِسػػُز الػػر اِكَي  ،الت ْعػػِديلِ  ، ُمَتَثبِّػػ   ِفػػيجػػرحِقْدػػؼ  ِمػػْشُهْؼ ُمَتَعشِّػػ   ِفػػي ال -ٔ
 .ك ميؽ بذلػ حديث،ِباْلَفْمَظَتْيِؽ َكالث َ ِث، 

ػْ  ا َفَعض  َعَم  َقْؾِلِ، ِبَشَؾاِجِذَؾ، َكَرَسد    .ِبَتْؾِثيِق،ِ  َفَهَذا ِإَ ا َكث َ  َشْخر 

َف َرُج   َفاْنُغْر َهْل َكاَفَقُ، َغْيُرُ، َعَم  َرْزِعيِف،ِ    ؟َكِإَ ا َضع 

، َكِإْف  ُجػػَل َأَحػػد  ِمػػَؽ اْلُحػػذ اِؽ َفُهػػَؾ َضػػِعيل  َفػػِ ْف َكاَفَقػػُ، َكَلػػْؼ ُيَؾثِّػػْ  َ اَؾ الر 
ػر ا ، َفَهػَذا ال ػِذي َقػاُلؾا: َل ُيْقَبػُل ِمْشػُ، اْلَجػْرُح ِإل  ُمَفد  َيْعِشػي َل َيْكِفػي  ،َكث َقُ، َأَحػد 

: ُهػَؾ َضػ . َكَلػْؼ ُيَبػيِّْؽ َسػَببَ عِ ِفيِ، َقْؾُؿ اْبِؽ َمِعػيؽ  َمػَث   َضػْعِفِ،، ُثػؼ  َيِجػيُء  يل 
ِفػػي َرْرػػِحيِح َحِديِثػػِ، كهػػؾ إلػػ   ُيَتَؾق ػػلْ اْلُبَخػػاِريُّ َكَغْيػػُرُ، ُيَؾثُِّقػػُ،، َكِمْثػػُل َهػػَذا 

  .قربأالحدؽ 

 .كابؽ معيؽ كأبؾحارؼ كالجؾتجاني متعشتؾف 

ػػػاِتيِّ َأْف َل ُيْتػػػ ُجػػػِل َحت ػػػ  َيْجَتِسػػػَ  َكِلَهػػػَذا َكػػػاَف َمػػػْذَهُب الش د  َرَؾ َحػػػِديُ  الر 
 .اْلَجِسيُ  َعَم  َرْرِك،ِ 
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كػػأبي عيدػػ  الترمػػذي كأبػػي عبػػدهللا الحػػاكؼ ، كقدػػؼ متدػػاهمؾف   -ٕ
 .كأبي بكر البيهقي

حسػػد بػػؽ حشبػػل كأبػػي أكالبخػػاري ك ، كقدػػؼ معتػػدلؾف كمشرػػفؾف  - ٖ
  (.ٔ)ترعة كابؽ عدي

 مػؽ رخمػؾ ل كبػي ؽ أنهػا ،اؿالرجػ شقادل أربعة كسا  كر ابؽ حجر طبقات
 .كمتؾسط متذدد

 .مش، أشد كشعبة الثؾري، كسفياف شعبة: األكل  فسؽ

 مػؽ أشػد ك حيػ  مهػدي، بػؽ الرحسؽ كعبد القظاف يحي : الثانية كمؽ
 .الرحسؽ عبد

 .أحسد مؽ أشد ك حي  كأحسد، معيؽ بؽ يحي : الثالثة كمؽ

 (.ٕ)البخاري  مؽ أشد حارؼ كأبؾ كالبخاري، حارؼ أبؾ: الرابعة كمؽ

  

                                                           

( يث زؤ ػف:يلػزسيث ػ،  يٖٓٙي-ٜٖ٘/يٗ(يفػةجيث زغ،ػ يحدػ حيل فيػ يث جػ،  ي    ثقػيي)ٔ)
لحػػػ ث ح، يميحػػػ ي بػػػ،ث  نز يحػػػ يميحػػػ يلحػػػييحلػػػ يحػػػ ي تزػػػ فيحػػػ يميث خػػػح كاي)ني

 ذػػػ  ي /ث ك ػػػض يي–  ػػػيينخػػػ، ي  ػػػي يث س لػػػ :ي لةيػػػ يث خػػػس ييىػػػػ( يث زجمػػػق:ٕٜٓ
(يٕٚٔي-ٔٚٔـ يكذكػ ي ػ يا ةزػ،يق  ػويفػييث ثػ حيكث ة ػ،  ي)ص:يٖٕٓٓىػي/يٕٗٗٔ

ث زؤ ػػػػف:يلػػػػزسيث ػػػػ،  يلح  بػػػػ،تيميحػػػػ يلنزػػػػ،يحػػػػ ي تزػػػػ فيحػػػػ يَق ْازػػػػ زيث ػػػػلىبيي)ني
/ث  ثح ػػػػ  يح،ػػػػ كن ي ي-ىػػػػ( يث زجمػػػػق:ي بػػػػ،ث فة حيلح غػػػػ،  يث س لػػػ :يدثريث يدػػػػ ئ يٛٗٚ

يـ.يٜٜٓٔىػ يٓٔٗٔ
ي.يٕٛٗ/ٔ(يث سكتي  ضيكة  يثح يث ذمحيالح ينث يٕ)
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 املبحح الساب  

 قْل املسأٗ ّالعبد ّالصيب يف اجلسح ّالتعدٓل

 يقبل قؾؿ السرأة كالعبد في الجرح كالتعديل كل يقبل مؽ الربي.

 املسأٗ. -أّاّل

يقبل قؾؿ السرأة في الجرح كالتعديل، شر ظة أف ركػؾف عارفػة بأسػباب 
 .فيها السعدؿالجرح كالتعديل م  رؾافر باقي شركط السجرح ك 

 ك لػ لسا يمي: 

بر رة عؽ أـ السؤمشيؽ عاتذة رضي هللا عشهػا فػي  سؤاؿ الشبي  -ٔ
 .(ٔ)قرة اإلفػ

 فر دليل يسش   لػ.اعدـ رؾ  -ٕ

 كجؾد إجساع عم  مش  قبؾؿ قؾؿ السرأة في الجرح كالتعديل.عدـ  -ٖ

َمفِ  ِإْجَساع -ٗ  َرْعػِديِمَها ُبػؾؿقَ يؾجػب  اْلَعػْدؿِ  اْلَسػْرَأةِ  َخَبػر قبػؾؿ عم  الد 
 راكي.الْ  َحاؿِ  َعؽْ  خبر ُهؾَ ا هَرْعِديم ألف،  ِلمرَِّجاؿِ 

ػػَهادَ  ِفػػيقبػػؾؿ قػػؾؿ السػػرأة  -٘ ـِ ِمػػؽَ  َمَؾاِضػػ َ  ِفػػي ةالذ  يجيػػز ،  اأْلَْحَكػػا
 ا.َرْزِكَيِته َقُبؾؿ

                                                           

ػَي َدثِنئ) يَحْ ًرػ يي-(يلخ  ويث يح رايفػييدػجيجو:يِكةَػ ُ يث دا َحػ ُ يَا ػ، ِ يث سَِّخػ ِ يَحْ ِرػِي ا
ْفػِ يَكَقُبػ ؿِيي-( يك خ ديفييدجيجو:يكة  يث ةاْ َنِ ئٕٙٙ)يٖٚٔ/ٖ يَحػ ٌ يِفػييَنػِ، ِ يثإْلِ

ي(.ٕٓٚٚ)ئٜٕٕ/َٗاْ َنِ يثْ َم ِذِؼي
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 العبد. -ثاىّٔا

يقبل قؾؿ العبد في الجرح كالتعديل، شػر ظة أف يكػؾف عػدل  مػ  رػؾافر 
 شركط السجرح كالسعدؿ في،.باقي 

 ك لػ لسا يمي: 

 عدـ رؾافر دليل يسش   لػ. -ٔ

 في الجرح كالتعديل. العبدعدـ كجؾد إجساع عم  مش  قبؾؿ قؾؿ  -ٕ
،  َكُأْنَثػ  َ َكػر   َعػْدؿ   ُكػلِّ  ةَرْزِكَيػ فكػذلػ َمْقُبؾؿ   اْلَعْدؿِ العبد  َخَبرَ  ف  كألَ  -ٖ

  .َكُمْخِبر   ِلَذاِهد  ،  َكَعْبد   ُحرّ  

 الصيب . -ثالجّا

 ل يقبل قؾؿ الربي في الجرح كالتعديل.

 ك لػ لسا يمي: 

 عدـ كجؾد إجساع عم  قبؾؿ قؾؿ الربي في الجرح كالتعديل. -ٔ

ـِ َعاِرؼ   َغْيركؾن،  -ٕ  اْلَعػْدؿُ  َيُكػؾفُ  ِمْشَها ِب،ِ  َكَما اْلُسَكم ِفيؽَ  َأْفَعاؿِ  ِبَأْحَكا
ا َكاْلَفاِس ُ  َعْدل    .َفاِسق 

 مكمف ل يؤمؽ مع، رعديل الفاس  كرجر ح العدؿ. َغْير كؾن، -ٖ

اسػػػتدؿ الخظيػػػب البفػػػدادي عمػػػ  قبػػػؾؿ قػػػؾؿ السػػػرأة فػػػي الجػػػرح كقػػػد 
بر رة عؽ أـ السؤمشيؽ عاتذة رضي هللا عشهػا فػي  كالتعديل بدؤاؿ الشبي 

 قرة اإلفػ كالتي جاء فيها: 
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،  َيِر ُبػػِ  َشْيئ ا َعاِتَذةَ  َعَم  َعِمْس ِ  َهلْ : »َفَقاؿَ  َبِر َرةَ   ّللا ِ  َرُسؾؿُ  َفَدَعا
 ِمػؽْ  َأْطَيػبُ  َعاِتَذػةُ ،  َكَبَرػِري  َسػْسِعي َأْحِسػي: َقاَلْ   «َرْكَرِهيَشُ،؟ َشْيئ ا َرَأْي ِ  َأكْ 

  ." الذ َهِب  ِطيِب 

َثِشيكقاؿ الخظيب البفدادي:   َرأَ َقػ َأن ػ،ُ ،  اْلَسػاِلِكيُّ  ّللا ِ  ُعَبْيػدِ  ْبػؽُ  ُمَحس دُ  َحد 
يػِب  ْبؽِ  ُمَحس دِ  َبْكر   َأِبي اْلَقاِضي َعَم   ُكُجػؾبَ  َأَفَتػَرْكفَ : َقاِتػل   َقػاؿَ  ِإفْ : َقػاؿَ  الظِّ
 ِبػ،ِ  َكَمػا،  اْلَعػْدؿُ  َعَمْي،ِ  َيُكؾفَ  َأفْ  َيِجبُ  ِبَسا،  اْلَعاِرَفةِ  اْلَعْدؿِ  اْلَسْرَأةِ  َرْعِديلِ  َقُبؾؿِ 

،  َغْيػرِ،ِ  َأكْ  ِإْجَساع   ِمؽْ ،  َ ِلػَ  ِمؽْ  َيْسَش ُ  َشْيءَ  َكَل ،  َأَجلْ : ِقيلَ  اْلَجْرُح؟ َيْحُرلُ 
 َكِإفْ ،  اْلِكَيػػاَس  َلػ،ُ  َكَرَرْكَشػػا َلَسَشْعَشػا،ُ  ِإْجَسػاع   َأكْ  َرْؾِقيػػل   َمْشِعػ،ِ  َعَمػػ  َحَرػلَ  َكَلػؾْ 
 َكَل ،  الشَِّدػاءَ  لت ْعػِديلِ ا ِفي َيْقَبلُ  َل  َكَغْيِرِهؼْ  اْلَسِديَشةِ  َأْهلِ  ِمؽْ  اْلُفَقَهاءِ  َأْكَثرُ  َكافَ 
 اْلَعػْدؿِ  َحػاَلتِ  َأْقَر  َأف   ُقْمَشا،ُ  َما َعَم  َيُدؿُّ  َكال ِذي،  َرُجَمْيؽِ  ِمؽْ  َأَقل   ِفي،ِ  َيْقَبلُ 

ػاِهدِ  َكاْلَخَبػرِ  اْلُسْخِبػرِ  ِبَسَثاَبػةِ  َيُكؾفَ  َأفْ  َكَرْعِديِم،ِ  ػَهاَدةِ  َكالذ   َأف   َثَبػ َ  َفػِ َ ا،  َكالذ 
ػػَمفِ  ِمػػؽَ  ِإْجَسػػاع   َكَأن ػػ،ُ ،  َمْقُبػػؾؿ   اْلَعػػْدؿِ  اْلَسػػْرَأةِ  َخَبػػرَ  ػػا َكَجػػبَ ،  الد   َقُبػػؾؿُ  َأْيز 

 اْلُسْخِبػػرِ  َحػػاؿِ  َعػػؽْ  ِإْخَبػػار   ُهػػؾَ  ال ػػِذي َرْعػػِديُمُهؽ   َيُكػػؾفَ  َحت ػػ ،  ِلمرَِّجػػاؿِ  َرْعػػِديِمَها
ػػاِهدِ   ِلمشَِّدػػاءِ  َكػػافَ  ِإَ ا َكَكػػَذِلػَ ،  ِبػػ،ِ  اْلَعَسػػلِ  ُكُجػػؾِب  ِفػػي َخَبػػِرِهؽ   ِبَسَثاَبػػةِ ،  َكالذ 
َهاَداتِ  ِفي َمْدَخل   ـِ ِمػؽَ  َمَؾاِض َ  ِفي الذ  ،  َرػْزِكَيِتِهؽ   َقُبػؾؿُ  ِلػَذِلػَ  َجػاتَ ،  اأْلَْحَكػا
ػُهؾدِ  َرْعػِديُمُهؽ   ُيْقَبلَ  َأل   ُقْمَشا،ُ  ال ِذي َهَذا َعَم  َكَ ِجبُ ،  َشَهاَدُرُهؽ   ُقِبَمْ   َكَسا  ِلمذُّ
 َ ِلػػػَ  ِفػػي الت ْزِكَيػػةِ  َردُّ  َيْجػػِريَ  َحت ػػ ،  َشػػَهاَدُرُهؽ   ِفيػػ،ِ  ُيْقَبػػلُ  َل  ال ػػِذي اْلُحْكػػِؼ ِفػػي

َهاَدةِ  َردِّ  َمْجَرى    . الذ 

ػا َكَ ِجبُ  ػاِهدِ  ُدكفَ  ِلْمُسْخِبػرِ  اْلَعْبػدِ  َرْزِكَيػةِ  َقُبػؾؿُ  َأْيز  العبػد  َخَبػرَ  أِلَف   ؛ الذ 
 َرْزِكَيػةِ  َقُبػؾؿِ  ُكُجػؾبُ  اْلِكَيػاُس  ُيؾِجبػ،ُ  َكال ػِذي،  َمْرُدكَدة   َكَشَهاَدُر،ُ  َمْقُبؾؿ   اْلَعْدؿِ 
 َرْزِكَيتػػ،ُ  َرُكػػؾفَ  َحت ػػ ،  ِبػػر  خَكم ِلَذػػاِهد  ،  َكَعْبػػد   حػػرّ  ،  َكُأْنَثػػ  َ َكػػر   َعػػْدؿ   ُكػػلِّ 

ُجؾعِ ،  َحاِل،ِ  ِمؽْ  ِلمغ اِهرِ  ُمَظاِبَقة   ش ػةِ  التُّْهَسػةِ  َكاْنِتَفاءِ  َقْؾِل،ِ  ِإَل  َكالرُّ ،  َعْشػ،ُ  َكالغِّ
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 اْلَعَسػػلِ  َرْحػػِر ِؼ َعَمػػ  َ ِلػػػَ  َمَقػػاـَ  َيقػػؾـُ  َمػػا َأكْ ،  ِإْجَسػػاع   َأكْ  َرْؾِقيػػل   َيػػِردَ  َأفْ  ِإل  
،  أِلَْجِمػ،ِ  اْلِكَياُس  َكُ ْتَرؾُ ،  َ ِلػَ  ِإَل  َرارُ َفيُ ،  اْلَسْرِضيِّيؽَ  اْلعُدكؿِ  َبْعضِ  ِبَتْزِكَيةِ 
  .َكُمْخِبر   َشاِهد   ِلُكلِّ  َعْدؿ   ُكلِّ  ِلَتْزِكَيةِ  ُمؾِجب ا َ َكْرَنا،ُ  َما َكافَ  َ ِلػَ  َيْثُبْ   َلؼْ  َكَمَت 

ػػِبيِّ  َرْزِكَيػةِ  ِفػػي َرُقؾُلػػؾفَ  َمػا: ِقيػػلَ  َفػِ فْ  ـِ اْلُسَراِهػػ ِ  الر  ػػاِبطِ  َكاْلُفػَ   ِلَسػػا الز 
ـْ  َأُرْقَبلُ ،  َيْدَسُع،ُ  ْجَساعِ  ِلَسْش ِ  ؛َل : ِقيلَ  َل؟ َأ ،  اْلُفػَ ـَ  َأف   َكأِلَْجػلِ ،  َ ِلػػَ  ِمػؽْ  اإلِْ

 َعػاِرؼ   َغْيػرُ  َفِ ن ،ُ ،  َكْجِه،ِ  َعَم  َعْش،ُ  َكالت ْعِبيرَ  َسِس َ  َما َضْبطَ  َحاُل،ُ  َكاَنْ   َكِإفْ 
ـِ ا َكاْلَفاِسػ ُ  ل  َعدْ  اْلَعْدؿُ  َيُكؾفُ  ِمْشَها ِب،ِ  َكَما اْلُسَكم ِفيؽَ  َأْفَعاؿِ  ِبَأْحَكا  َفَمػؼْ ،  َفاِسػق 
 اْلَفاِسػػػ ِ  َرْزِكَيػػػةِ  ِفػػػي َعَمْيػػػ،ِ  َرَعبُّػػػدَ  َل  َكأِلَن ػػػ،ُ ،  َرْزِكَيِتػػػ،ِ  َقُبػػػؾؿُ  َ ِلػػػػَ  أِلَْجػػػلِ  َيُجػػػزْ 

ػا ِلػَذِلػَ  َيُكؽْ  َلؼْ  َفِ َ ا،  اْلَعْدؿِ  َكَرْفِدي ِ   ِمْشػ،ُ  ُيػْؤَمؽْ  َلػؼْ ،  َكِعَقػاب   َمػْأَثؼ   ِمػؽْ  َخاِتف 
 اأْلَْمرُ  َفاْفَتَرؽَ ، َكاْلَعْبدِ  اْلَسْرَأةِ  َحاؿَ  َهِذ،ِ  َكَلْيَس ،  اْلَفاِس ِ  َكَرْعِديلُ  اْلَعْدؿِ  ِدي ُ َرفْ 

 (.ٔ)ِفيِهَسا

 (.ٕ)العارفيؽ كالسرأة العبد رعديل يقبلقاؿ اإلماـ الشؾكي: ك 

                                                           

.يث زؤ ف:يلح يحلػ يلنزػ،يحػ ي  ػييحػ يث حػتيحػ يلنزػ،يٜٚ/ئ(يث كف ا يفيي  ديث  كثا ئ)
ىػػػػ( يث زجمػػػق:يلح  بػػػ،تيث خػػػ رقيي ي حػػػ ث يديٖٙٗحػػػ ي يػػػ،ايث حط،ػػػ يث يغػػػ،ثداي)ني

.يكفػػػةجئث ز، سػػػ يث زسػػ ر  ي ػػػ،ديث  ػػػيث :يي-نزػػ،ايث زػػػ،ني يث س لػػػ :يث زلةيػػ يث   زيػػػ ي
ي.ٕٔ/يٕث زغ، يحد حيل في يث ج،  ي

( يٓ٘(يث ةم يػػػػػ يكث ةيخػػػػػ، ي ز  فػػػػػ ييػػػػػس يث يدػػػػػ، يث سػػػػػل  يفػػػػػييلدػػػػػ ؿيث جػػػػػ،  ي)ص:يٕ)
ىػػػ( يامػػ،اديكاجم،ػػقيٙٚٙث زؤ ػػف:يلح زك يػػ ي ج،ػػييث ػػ،  ياج،ػػضيحػػ يلػػ ؼيث سػػ كاي)ني

ي٘ٓٗٔكا  ،ق:يمي تز فيث حدت يث س ل :يدثريث كة  يث   نػي يح،ػ كن ي /ث ك ػض ي
ي.ٔـ ي ،ديث  يث :ييٜ٘ٛٔي-ػيى
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 كعم  الحافظ الديؾطي عم  ك ـ اإلماـ الشؾكي فقاؿ: 

 اْلَخِظيبُ  َجَزـَ  َكِبَذِلػَ  َخَبِرِهَسا، ِلَقُبؾؿِ ( اْلَعاِرَفْيؽِ  َكاْلَسْرَأةِ  ْبدِ اْلعَ  َرْعِديلُ  ُيْقَبلُ )
، ،" اْلِكَفاَيةِ "  ِفي  اْلُفَقَهػاءِ  َأْكَثػرِ  َعػؽْ  َحَكػ ، َأفْ  َبْعدَ  َبْكر   َأُبؾ َكاْلَقاِضي َكالر اِتيُّ
َكاَيِة، ِفي َل  الشَِّداُء، الت ْعِديلِ  ِفي ُيْقَبلُ  َل  َأن ،ُ  َكَغْيِرِهؼْ  اْلَسِديَشِة، َأْهلِ  ِمؽْ   َكَل  الرِّ
ػػَهاَدِة، ِفػػي  َعػػؽْ  ُبَرْ ػػَرةَ   الش ِبػػيِّ  ِبُدػػَؤاؿِ  اْلَقُبػػؾؿِ  َعَمػػ  اْلَخِظيػػبُ  َكاْسػػَتَدؿ   الذ 

ةِ  ِفي َعاِتَذةَ  ْفػِ  ِقر   .اإلِْ

ِبيِّ  ِبِخَ ؼِ : َقاؿَ   (.ٔ)ِإْجَساع ا َرْعِديُم،ُ  ُيْقَبلُ  َفَ   اْلُسَراِه ِ  الر 

                                                           

 يث زؤ ػف:ي بػ،ث  نز يحػ يلحػييحلػ  يٜٖٚ/ئ(يا،ري يث  ثكايفػييلػ حيام يػ يث سػ ثكائ)
ىػػػ( ينممػػو:يلح قة،يػػ ينظػػ يميث ف ريػػ حي يث س لػػ :يدثرئٜٔ ػػمؿيث ػػ،  يث خػػ، ايي)ني

ي.ٕا،ي  ي ،ديث  يث :ي
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 املبحح اخلامظ 

 املعدلنيعدد اجملسحني أّ 

 اختمف العمساء في  لػ كسا يمي:
  -الرأي األكؿ

 يثب  الجرح كالتعديل بقؾؿ مجرح أك معدؿ كاحد.

ِحيحُ قاؿ الشؾكي:   .ِبَؾاِحد   َيْثُبَتافِ  َكالت ْعِديلَ  اْلَجْرحَ  َأف   الر 

ِحيُح اك  كقاؿ ابؽ الر ح: ل ِذي اْخَتاَرُ، اْلَحاِفُظ َأُبؾ َبْكر  اْلَخِظيػُب ُهَؾ الر 
 َكَغْيُرُ،.

؛ كقاؿ ابؽ حجر:  ُرقَبل التزكيُة ِمؽ عارؼ  بأسبابها، ل ِمؽ غير عػارؼ 
، كلػؾ كانػ   ، ِمؽ غيػر مسارسػة  كاختبػار  لئ  ُيَزكَِّي بسجرِد ما عهر ل، ابتداء 

، التزكية لادرة  مؽ ُمَزؾّ   ، َعمػ  كاحد   ُرقَبػل ل َأن هػا شػَرط ِلَسػؽ خ فػا   األَلػحِّ
هاَدةِ  لها ِإْلحاقا   اْثَشْيِؽ؛ ِمؽ ِإل    .بالذ 

 عمة هذا القؾؿ:

 َراِك ػِ،، َجػْرحِ  ِفػي ُيْذػَتَرطْ  َفَمػؼْ  اْلَخَبػِر، َقُبػؾؿِ  ِفي ُيْذَتَرطْ  َلؼْ  اْلَعَددَ  َأف   -ٔ
  .َكَرْعِديِم،ِ 

ا َكُهؾَ  ْكِؼ،اْلحُ  ِبَسْشِزَلةِ  الت ْزِكَيةَ  َأف   -ٕ  .اْلَعَددُ  ِفي،ِ  ُيْذَتَرطُ  َل  َأْيز 

  -الرأي الثاني

 .اْثَشْيؽِ  ِمؽِ  ُبد   َل 



 

 

8188 

 -الرأي الثال 

 التفريل:

كَلػْؾ قيػَل: ُيَفرػُل بػيَؽ مػا ِإ ا كانػِ  الت زكيػُة فػي قاؿ الحافظ ابؽ حجر: 
ػػي ِإلػػ  اْجِتهػػاِدِ،، َأك ِإلػػ  الش   ْقػػل عػػْؽ غيػػرِ، لكػػاف الػػر اكي ُمدػػَتِشَدة  ِمػػؽ السزكِّ

  .ُمت ِجها  

كانِ  الت زكيُة في الر اكي ُمدَتِشَدة  ِمؽ )يقرد: ما إ ا إْف كاف األكَؿ  ف ن،
ػػي ِإلػػ  اْجِتهػػاِد،ِ  ، فػػ  ُيذػػترط الَعػػَدُد َألػػ  ؛ ألن ػػُ، حيشئػػذ  يكػػؾُف بسشزلػػِة (السزكِّ

   .الحاكِؼ

فػي الػر اكي ُمدػَتِشَدة  ِإلػ  ِإ ا كانػِ  الت زكيػُة  ) يقرػد: مػاكإف كاف الثػاِنيَ 
كربػّيَؽ أنػ،، أيزػا ، ل ُيذػترط العػدد؛ ، في، الخػ ؼُ  ، َفَيْجِري (الش ْقل عْؽ غيرِ،
 .(ٔ)أعمؼ وهللا  ،ل ُيذترط فيِ، العدُد؛ فكذا ما َرفر ع عش، ألف  َألَل الش قلِ 

قم : كأرى أف الرأي الثال  كهؾ رفريل الحافظ ابؽ حجر هؾ الرػؾاب 
 يمي: لسا

* أف السػػتكمؼ فػػي الػػراكي إمػػا أف يكػػؾف مػػؽ اجتهػػاد، فهػػذا ل يحتػػاج 
 لعدد.

 كإما أف يكؾف ناق   لك ـ غير، كهذا ل يحتاج لعدد أيزا . *

                                                           

يثح يث ذػمحي يكث دلثيث في حي  ي ٜٓٔ/ئ(ي م،  يثح يث ذمحيني ة ئ) يٖٕٛ/ٔ ـ 
 يكنيىػػ يث سظػػ يفػػييا دػػيجينحيػػ يٖٖٙ/ٔ يكاػػ،ري يث ػػ ثكايفػػييلػػ حيام يػػ يث سػػ ثكاي

ي.ٖٛٔ/ٔث فك ي
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 املبحح الطادع

 غسّط قبْل زّآ٘ الساّٖ

 يذترط فيسؽ رقبل ركايت،، شرطاف:
 عدالة الراكي. -األكؿ

 ضبط الراكي. -الثاني
ػػاِفعِ  َقػػاؿَ   الت ػػاِبِعيؽَ  ِمػػؽَ  َكاِحػػد   َكَغْيػػرُ  َكالش َخِعػػيُّ  ِسػػيِر ؽَ  اْبػػؽُ  َكَكػػافَ : يُّ الذ 
ػاِفِعيُّ  َقػاؿَ  ،ُعػِرؼَ  َمػؽْ  َعؽْ  ِإل   اْلَحِدي َ  َيْقَبُمؾا َأل   ِإَل  َيْذَهُبؾفَ   َلِقيػ ُ  َكَمػا: الذ 

ا  .اْلَسْذَهبَ  َهَذا ُيَخاِلفُ  اْلِعْمِؼ َأْهلِ  ِمؽْ  َأَحد 
 اْلَحػِدي َ  َنْكُتػبُ  َل : »قاؿ َعْؾف  ْبؽ َعْبدّللا ِ  هرمزي بدشد، عؽكركى الرام

 .«ِبالظ َمِب  َمْعُركف ا ِعْشَدَنا َكافَ  ِمس ؽْ  ِإل  
 ِلْدؽ   َعؽْ  اْلَحِدي ِ  ِلَراِحِب  ِغش   َل : قاؿ ُمَحس د   ْبؽ َمْرَكافَ  كبدشد، عؽ

ةِ  َكِحْفظ   ، َكِلح   َلػؼْ  ِإفْ  َرُزػرُّْ،، َلػؼْ  َكاِحَدة   ِفي،ِ  َكَكاَنْ   اِحَدة ،كَ  َأْخَظَأْر،ُ  َفِ َ ا ُكُتب 
ْدِؽ، ِإَل  َرَج َ  َحِفظَ  َيُكؽْ   .(ٔ)َيْحَفظْ  َلؼْ  ِإفْ  َيُزر ،ُ  َلؼْ  َلِحيَحة ، َكُكُتُب،ُ  الرِّ

 كرفريل  لػ كسا يمي: 
 السراد بالعدالة، كما يتعم  بها. -أكل  

 َعَمػػ  لُ رْحسػػ الػػش ْفسِ  ِفػػي َراِسػػَخة   َهْيَئػػة  عػػرؼ الفزالػػي العدالػػة بأنهػػا : 
 ِثَقػةَ  َفػَ   ِبِرػْدِقِ،، الشُُّفػؾسِ  ِثَقػةُ  َرْحُرلُ  َحت   َجِسيع ا َكاْلُسُركَءةِ  الت ْقَؾى  ُمَ َتَمةِ 
 (.ٕ)اْلَكِذِب  َعؽْ  َكاِتع ا َخْؾف ا َرَعاَل  ّللا َ  َيَخاؼُ  َل  َمؽْ  ِبَقْؾؿِ 

                                                           

ي(.٘ٓٗ(يث زج،ثيث ف د يح، يث  ثكايكث  ث يي   ث ي  ياي)ص:ئ)
ي(.ٕ٘ٔ(يث زخةذفضي)ص:يٕ)
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 (.ٔ)َكاْلُسُركَءةِ  الت ْقَؾى  ُمَ َتَمةِ  َعَم  َرْحِسلُ  َمَمَكة   هي كقاؿ الدخاكي:

 . كالُسركءةِ  الت قؾى  ُم َتمة عم  َرْحِسُم، َمَمَكة   ل،ُ  َمؽْ : بالعدؿ السرادك 

ػػػيِّئةِ  األعسػػػاؿِ  اْجِتشػػػابُ : بػػػالت قؾى  ادُ كالسػػػر   أك فدػػػ    أك ِشػػػْرؾ ِمػػػؽ الد 
 (.ٕ)بدعة  

 أمثالػ،ُ  عميػ،ِ  لسػا خصِ الذػ ُم تمػةِ  عمػ  رحسل ممكة   :السركءةَ كالسراد ب
  .السحاسؽِ  مؽ

 لألهػػػلِ  الِعذػػػرةِ  حدػػػؽِ  عػػػؽْ  يخػػػرجَ  كػػػأفْ   لػػػَػ، عػػػؽْ  بػػػالخركجِ  كَخرُمهػػػا
 يبتذؿَ  كأف فيِ،، يدتقَر  ل الذي اليديرِ  في ك زاي  كالسعامميَؽ، كالجيرافِ 
، عػؽْ   لػػَ  كػافَ  إ ا بيتػ،ِ  إل  كاألطعسةِ  الساءِ  بشقلِ  نفَد،ُ  السعتبرُ  الرجلُ   شػحّ 

 السػركءِة، فػي َيقػدحْ  لػؼ لمتكمػفِ  التػاركيؽَ  بالدػمفِ  كاقتداء   استكانة   َفَعَم،ُ  فْ ف 
 األعسػاؿ فػي الذػخصِ  بحػاؿِ  ُيعػرؼُ  كهػذا ك أكُل، يجدُ  ما يمبُس  كافَ  لؾ ككذا

 (.ٖ)ُيبدي،ِ  فيسا الردؽِ  مخايل كعهؾرُ  كاألخ ِؽ،

 شركط العدالة:

 يذترط فيسؽ يكؾف عدل  ما يمي:

  .ُمْدِمس ا َيُكؾفَ  أف -ٔ

ػػا، َيُكػػؾفُ  َفػػَ   ، عػػاق    -ٕ ػػ ُ  اْلُسْظِبػػ ُ  َسػػَؾاء   َمْجُشؾن   ِفػػي َأث ػػرَ  ِإَ ا َكاْلُسَتَقظِّ
َفاَقةِ   .اإلِْ

                                                           

ي.٘/ٕ(يفةجيث زغ، يحد حيل في يث ج،  ئ)
ي(.ٛ٘ ي)ص:ي(ينيى يث سظ يفييا ديجينحي يث فكٕ)
ي.ٙٔ/يٕ(يث سكتيث  في يحز يفييل حيث  في يٖ)
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ـِ َكُسػُكؾفِ  اْلُسْهَسَمػةِ  ِبَزؼِّ ،اْلُحْمؼَ  البمؾغ: بأف يبمغ -ٖ ْنػزَاؿَ : َأيِ ؛ الػ    اإلِْ
ـِ، ِفي  َعْذػَرةَ  َخْسػَس  ِباْسػِتْكَساؿِ  َأكْ  َكػاْلَحْيِض، ِبَشْحِؾ،ِ  كْ أَ  ِب،ِ  اْلُبُمؾغُ  َكاْلُسَرادُ  الش ْؾ
  .الت ْكِميلِ  َمَشاطُ  ُهؾَ  ِإ ْ ؛ َسَشة  

ػػاقػػاؿ الخظيػػب البفػػدادي:  َكاَيػػةِ  اأْلََداءُ  َفَأم  ا َيُكػػؾفُ  َفػػَ   ِبالرِّ  َيْمػػَزـُ  َلػػِحيح 
ا َكَ ِجبُ ، اْلُبُمؾغِ  َبْعدَ  ِإل   ِب،ِ  اْلَعَسلُ   َعػاِق    َأَداِتػ،ِ  َكْقػ ِ  ِفي الر اِكي  َيُكؾفَ  َأفْ  َأْيز 
 . ُمَسيِّز ا

 ُعَسػرَ  َأُبػؾ اْلَقاِضػي َأْخَبَرَنػا َمػا َعػاِق    َباِلف ػا َكْؾِن،ِ  ُكُجؾِب  َعَم  َيُدؿُّ  َكال ِذي
، ْبؽُ  اْلَقاِسؼُ  ، َأْحَسدَ  ْبؽُ  ُمَحس دُ  ثشا َجْعَفر   ْبػؽُ   ُمؾَسػ ثشػا َأُبػؾَداُكَد، ثشػا المُّْؤُلػِؤيُّ

ػَح  َأِبػي َعػؽْ  َخاِلػد   َعػؽْ  ُكَهْيػب   ثشا ِإْسَساِعيَل،   الش ِبػيِّ  َعػؽِ  َعِمػي َعػؽْ ، الزُّ
ػِبيِّ  َكَعػؽِ ،  َيْدػَتْيِقظَ  َحت ػ  الش ػاِتِؼ َعؽِ ،  َثَ َثة   َعؽْ  اْلَقَمؼُ  ُرِف َ : »َقاؿَ   َحت ػ  الر 

 َأكْ  ِطْفػػ    َكػػافَ  ِإَ ا الػػر اِكي  َحػػاؿَ  أِلَف  كَ  (ٔ)«َيْعِقػػلَ  َحت ػػ  اْلَسْجُشػػؾفِ  َكَعػػؽِ ، َيْحػػَتِمؼَ 
                                                           

حػػ  يفػػييث زثسػػ فياخػػ ؽي يلكياذػػ، يي-(يلخ  ػػويلحػػ دثكديفػػضيث خػػس ي:يكةػػ  يث جػػ،كدئ)
لح ث يدم يثإل  ـيي(يح فظو يكث ب،يمييفضيث خس يث كب ىي:ي ز عٖٓٗٗ)يٓٗٔ/ٗن،ًثي

(يٛٙٛٗ)يٖٛ/ٖث ذػم ييحػ  ي ػ ياثػ ي  يػوي- يكق ئزً يحم  ديكغ،ػ يذ ػ يق  ،ًثيحقي ـ
ح فػػمي مػػ ر  يكث ة  ػػلايفػػضي    ػػو:يكةػػ  ييٙٔٔ/ٔح فظػػو يكثإل ػػ ـيلنزػػ،يفػػضي خػػس،ه:ي

(يٖٕٗٔ)يٕٖ/ٗحػػ  ي ػػ ي ػػ  يفػػيز يالياثػػ ي  يػػويث جػػ،يي-يث جػػ،كدي ػػ يريػػ ؿيتي
ح فمي م ر ي.يق ؿيلح يعيخضي:ين،  ي  يينػ،  ينخػ يغ يػ ي ػ يىػلثيث   ػو يكقػ،ي

 يكالين  ؼي  جخػ ييػز  ً ي ػ ي  ػييحػ ييث سبيييركاي  يغ، يك وي  ي  يي ي  
لحػػييا  ػػ ي يكقػػ،يركايىػػلثيث جػػ،  ي ػػ ي طػػ  يحػػ يث خػػ ئ ي ي ػػ يلحػػيي بيػػ في ي ػػ ي

نجػػػ يىػػػلثيث جػػػ،   يكركثهيث  زػػػ ي ي ػػػ يلحػػػييي  ػػػييحػػػ يلحػػػييا  ػػػ ي ي ػػػ يث سبػػػيي
 بي في ي  يثح يعي س ي  ي  يي  ق فً  يك دي  ف و يكث  ز ي  ػضيىػلثيث جػ،  ي سػ،ي

ث   د يق ؿيلح عيخضي:يق،يك فيث جخ يفييز  في  ي يكق،يلدركػو يك كسػ يالين ػ ؼيلى ي
ي وييز  ً ي سو.

== 
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 َكَ ْرُجػؾ َيَخػاؼُ  اْلَفاِسػ َ  َأف   َكَ ِلػَ ، اْلُسْدِمِسيؽَ  ِمؽَ  اْلَفاِس ِ  َحاؿِ  ُدكفَ ،  َمْجُشؾن ا
ػاؽِ  ِمػؽَ  َكَكِثيػر  ، ُقُرَبات   َكَ ْعَتِسدُ ، ُ ُنؾب ا َكَ َتَجش بُ   َمػ عَ  اْلَكػِذبَ  َأف   َيْعَتِقػُدكفَ  اْلُفد 
ػػدَ   ّللا ِ  َرُسػػؾؿِ   َخَبػػرُ  َكػػافَ  َفػػِ َ ا، َمْفُفػػؾر   َغْيػػرُ  َكُجػػْرـ   َكِبيػػر   َ ْنػػب   َلػػ،ُ  َكالت َعسُّ
ْفػلِ  َفَخَبػرُ ،  َمْقُبػؾؿ   َغْيػرَ  َحاُلػ،ُ  َهِذ،ِ  ال ِذي اْلَفاِس ِ  ، ِبػَذِلػَ  َأْكَلػ  َكاْلَسْجُشػؾفِ  الظِّ
 َأفْ  َكَ ِجػبُ ، ِفي،ِ  ِخَ ف ا َبْيَشَها َنْعِرؼُ  َل  َ َكْرَنا،ُ  امَ  َعَم  ُمْجَتِسَعة   َهَذا َم َ  َكاأْلُم ةُ 

ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  چ : َقػػػػػػػػاؿَ  َرَعػػػػػػػػاَل  ّللا َ  أِلَف  ، ُمْدػػػػػػػػِمس ا اأْلََداءِ  َكْقػػػػػػػػ َ  َيُكػػػػػػػػؾفَ 

 اْلَفاِسػػػ ِ  اْلُسْدػػػِمِؼ َخَبػػػرُ  َكػػػافَ  َفػػػِ َ ا،  اْلُكْفػػػرُ  اْلِفْدػػػ ِ  َأْعَغػػػؼَ  َكِإف  ، (ٔ)چٹ
ا ةِ   َ مَ  َمْرُدكد   (.ٕ)َأْكَل  ِبَذِلػَ  اْلَكاِفرِ  َفَخَبرُ ،  اْعِتَقاِد،ِ  ِلح 

 الد مة مؽ أسباب الفد  :  -ٗ

ْيء َعؽ اْلُخُركج اْلفد  أللالفد  لفة :   (.ٖ)الذ 

                                                                                                                         
== 

ق تي:يكق ؿيث ة  لى:ي"كركثهيث  ز ي  يلحيي بي في ي  يثح يعي س ي  ي  يي  ق فً ي
فػػضيث  كثاػ يث ةػػضي سػػ،يث جػػ كديفػػضيي يك ػدي  ف ػػو"يق ػػتي:يحػػ يىػ ي  فػػ عي ي مػػ ؿي  ػػضي

يري َؿيِتيث زخة،رؾي:ي)يَلَك َي ق ؿي:ي"يُرِفَعيث مَ ُدي...يث ج،  ي"ي(يكى ي س،هيي يَاْلُكُ يلفا
َ ػػ يُيػػَ ْيَز فيْحػػِ يِ ْيػػَ ثف يَ ػػْ يَلِحػػييَ ْبَيػػ َف يَ ػػِ يثْحػػِ يَعياػػ ٍس ي ػػ يَ ِ ػػُييْحػػُ يَلِحػػييَا ِ ػػٍ ي

ي.ٜٖٛ/ئردييتي سيد.يث زخة،رؾي  ضيث ذجيج، ي  ج كدي
َىَلثي»(يح فمي م ر  يكق ؿيث ج كد:يٜٜٗ)يٜٖٛ/ئَة ُ يث طاَي َرِ يكث ج كديفضيث زخة،رؾي:يكِي

ْيَحْ،ِ  يَكَ ْديُاَح َِّ  هُي ي يك  قيث لىبييفم ؿ:ي  ضيل ايز .«َنِ، ٌ يَدِجيٌجيَ َ ضيَلْ ِ يث دا
ح  يذك يث حب يث ػ،ثؿي  ػضيلفيل ػ يث ذػبي فيي-كثح يخييز يفضيدجيجوي:يكة  يث ذم ي

ي(ي.ٖٓٓٔ)يٕٓٔ/ٕ ضيغ، يثإلاث  يح  ذم يقب يث ب  غي 
ي.يٙ(يي ر يث جث ثن:ي ي ي  يثآلا يرقدئ)
ي(.ٙٚ(يث كف ا يفيي  ديث  كثا ي  حط، يث يغ،ثداي)ص:يٕ)
ي.ٖٙٔ/يٕ(ي د رؽيث ن ثري  ضيدج حيثآلث ريٖ)
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 .َلِفيَرة   َعَم  ِإْلَرار   َأكْ  َكِبيَرة   اْرِرَكابُ  ُهؾَ الظ حا: 

 كأسباب الفد :

 . َكِبيَرة  ال اْرِرَكابُ  -أ

 (. ٔ)َرِفيَرة  ال َعَم  ْلَرار  اإلِ  -ب

بالفعػِل  ،ِفْدػق كقد جعل الحافظ ابؽ حجر مؽ أقداـ السػردكد مػؽ عهػر
 (.ٕ، كسس  حديث، مشكرا )كالَقْؾؿِ أ

 الد مة مؽ خؾاـر السركءة:  -٘

اْلَبْؾُؿ َقاِتس ا، َيْعِشي ِفػي الظ ِر ػِ ، َكِبَحْيػُ  َيػَراُ، الش ػاُس، َكِفػي اْلَسػاِء مثل: 
ُث ِبَسَداِكِئ الش اسِ   .الر اِكِد، َكَكْذُف اْلَعْؾَرِة ِإَ ا َخَ ، َكالت َحدُّ

ػْرِع، َكَأْنػَ  ة ُ ْرَجُ  ِفي َمْعِرفَ ك  ِد الذ  اْلُسُركَءة ِإَل  اْلُعْرِؼ، َفَ  َرَتَعم ُ  ِبُسَجػر 
َرْخَتِمػػُف ِبػػاْخِتَ ِؼ اأْلَْشػػَخاِص َرْعَمػػُؼ َأف  اأْلُُمػػؾَر اْلُعْرِفي ػػَة َقم َسػػا ُرْزػػَبُط، َبػػْل ِهػػَي 

َكاْلُبْمَداِف، َفَكْؼ ِمْؽ َبَمد  َجَرْت َعاَدُة َأْهِمِ، ِبُسَباَشَرِة ُأُمؾر  َلػْؾ َباَشػَرَها َغْيػُرُهْؼ َلُعػد  
 (.ٖ)َخْرم ا ِلْمُسُركَءةِ 

 َأن ،ُ : َم عَ  َكاْلِفْق،ِ  اْلَحِدي ِ  َأِتس ةِ  َجَساِهيرُ  َأْجَس َ قاؿ الحافظ ابؽ الر ح: 
، َيُكؾفَ  َأفْ  ِبِرَكاَيِت،ِ  ُيْحَتوُّ  ِفيَسؽْ  ُيْذَتَرطُ   َأفْ  َكَرْفِرػيُم،ُ  َيْرِك ِ،، ِلَسا َضاِبظ ا َعْدل 
، َباِلف ػػا، ُمْدػػِمس ا، َيُكػػؾفَ   اْلُسػػُركَءِة، َكَخػػَؾاِرـِ اْلِفْدػػ ِ  َأْسػػَباِب  ِمػػؽْ  َسػػاِلس ا َعػػاِق  

                                                           

ي.٘/يٕ(يفةجيث زغ، يحد حيل في يث ج،  ئ)
ي(.ٛٛ(ينيى يث سظ يفييا ديجينحي يث فك يني ة ي)ص:يٕ)
ثحاػػُ  يَ ْ ػػُ كٌؼ يكث ُنتػػضيِحْ َذْكَنػػٌ  يكَ ْزُ ػػويَحػػ ثذ ُ  يَكثْ َبػػَ ثِذ ُ يِ ػػَ يث َحْ،ػػِ :يَ ػػ ي(يٖ) ث ِبػػْ َذْكُف:يث ،ا

ي.ٔ٘/ئَٖك َفيِ ْ يَغْ،ِ يِنة جيث ِ  ثِ .ي خ فيث    ي
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، َغْيرَ  ُمَتَيقِّغ ا ل  ثَ  ِإفْ  اِفغ احَ  ُمَفف  َث ِمػْؽ  ِلِكَتاِب،ِ  َضاِبظ ا ِحْفِغِ،، ِمؽْ  َحد  ِإْف َحػد 
 ِكَتاِبِ،.

ُث ِباْلَسْعَش  اْشُتِرَط ِفيِ، َمَ  َ ِلَػ َأْف َيُكؾَف َعاِلس ا ِبَسػا ُيِحيػُل  َكِإْف َكاَف ُيَحدِّ
 .(ٔ)اْلَسَعاِنَي، َوّللا ُ َأْعَمؼُ 

سػركءة مشهػا مػا يتعمػ  بالذػرع قم  : ك دتشبط مسا سب  أف خؾاـر ال 
 َيُبػػؾَلؽ   لَ » :َعػػْؽ َأِبػػي ُهَرْ ػػَرَة، َعػػِؽ الش ِبػػيِّ ، فمثػػل: البػػؾؿ فػػي السػػاء الػػداتؼ

اِتِؼ الَساءِ  ِفي َأَحُدُكؼْ  ، كمشها ما يتعم  (ٕ)«ِفي،ِ  َيْفَتِدلُ  ُثؼ   َيْجِري، لَ  ال ِذي الد 
 األكل في الظرقات.بالعرؼ مثل: 

مكاف  كل مؽرتعم  بالذرع ل رتفير مؽ تماف إل  تماف فالخؾاـر التي 
  .إل  مكاف

 فحش القؾؿ فهؾ غير مقبؾؿ في أي تماف أك مكاف. :مثل

ػَف،َ  َأف   ِفػيفػي بػاب بدػشد، أخرج الخظيب البفػدادي   اْلَعَداَلػةَ  ُيْدػِقطُ  الد 
َكاَيػػةِ  َرد   َكُ ؾِجػػبُ  ػػد ، عػػؽالرِّ  ْبػػؽَ  الش ْزػػرَ  َكَ َكػػرَ  ،اْلُبَخػػاِريّ  ِإْسػػَساِعيل ْبػػؽ ُمَحس 
ْثُكؼْ  َلػػؼْ  ِإفْ : َيُقػػؾؿُ  َسػػِسْعُت،ُ : " اْلَقظ ػػافُ  َيْحَيػػ  َقػػاؿَ : َفَقػػاؿَ ، ُمَظػػرِّؼ   ي ُأَحػػدِّ  َفػػُأمِّ
 (.ٖ)"ِلَهَذا َحِديَث،ُ  َرَرْك ُ  :َيْحَي  َقاؿَ ، تَاِنَية  

                                                           

ي.٘ٓٔي-ٗٓٔ/ئ(ي م،  يثح يث ذمحيني ة ئ)
َح ُ يث ساْيِييَ ِ يث بْ ِؿيِفييث َزػ ِ يث  اثكػِ،يي-ي(يلخ  ويث يح رايفييدجيجو:يِكَة ِ يث طاَي َر ِيٕ)

َح ُ يث ساْيِييَ ِ يث بْ ِؿيِفييث َزػ ِ يي-( يك خ ديفييدجيجو:يِكَة ِ يث طاَي َرِ يٜٖٕ)يٚ٘/ٔ
ي(.ييٕٕٛ)يٖٕ٘/ٔث  اثكِ،ي

ي(.٘ٔٔ(يث كف ا يفيي  ديث  كثا ي  حط، يث يغ،ثداي)ص:يٖ)
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الزمػػاف أهػػل ؾاـر التػػي رتعمػػ  بػػالعرؼ فتكػػؾف حدػػب عػػرؼ أمػػا الخػػك 
د أف يكػؾف العػرؼ متفقػا  عميػ، عشػد أهػل الزمػاف كالسكػاف، كل ، كلبػكالسكاف

يتخػػػذ كػػػل مػػػتكمؼ فػػػي الرجػػػاؿ عرفػػػا  خالػػػا  بػػػ، دكف غيػػػر، مػػػؽ السعػػػدليؽ 
 كالسجرحيؽ، فقد يجرح الراكي بسا ليس بجرح.

ِ ْكِر َبْعػِض َأْخَبػاِر َمػِؽ اْسُتْفِدػَر  َباِب في بدشد،  ديالخظيب البفدا ركى 
ُمَحس ػد ْبػؽ َجْعَفػر اْلَسػَداِتِشي، َقػاَؿ:  عػؽ، َما َل ُيْدػِقُط اْلَعَداَلػةَ ِفي اْلَجْرِح َفَذَكَر 

؟ َقػػاَؿ:   (ٔ)َرَأْيُتػػُ، َيػػْرُكُض َعَمػػ  ِبػػْرَ ْكف  »ِقيػػَل ِلُذػػْعَبَة: ِلػػَؼ َرَرْكػػَ  َحػػِديَ  ُفػػَ ف 
 (.ٕ)«َفَتَرْكُ  َحِديَث،ُ 

، ُحَسْيػد   ْبػؽ ُمَحس د عؽكبدشد، أيزا    َرَأْيػ ُ : »َقػاؿَ ، (ٖ)ِر ػر  جَ  ثشػا الػر اِتيُّ
 .«َعْش،ُ  َأْكُتبْ  َفَمؼْ  َقاِتس ا َيُبؾؿُ  َحْرب   ْبؽَ  ِسَساؾَ 

ثُ  َيُكػػػؾفَ  َأفْ  َيِجػػػبُ : الش ػػػاسِ  ِمػػػؽَ  َكِثيػػػر   َقػػػاؿَ  ثػػػؼ قػػػاؿ: ػػػاِهدُ  اْلُسَحػػػدِّ  َكالذ 
، الظُُّرَقػاتِ  ِفػي َشػزُّ،ِ ِلمت   َكاْلُجُمػؾسِ ، الت َبػذُّؿِ  َنْحػؾِ ، اْلُسَباَحػاتِ  ِمػؽَ  ِلَكِثيػر   ُمْجَتِشَبْيؽِ 
، الظُُّرَقػاتِ  َقػَؾاِرعِ  َعَمػ  َكاْلَبػْؾؿِ ، اأْلَْرَ اؿِ  اْلَعام ػةِ  َكُلػْحَبةِ ، اأْلَْسػَؾاؽِ  ِفي َكاأْلَْكلِ 
 ارُِّفػ َ  َقدِ  َما َكُكلِّ ، َكاْلِسزَاحِ  اْلُسَداَعَبةِ  ِفي اْلُخْرؽِ  ِإَل  َكاِلْنِبَداطِ ، َقاِتس ا َكاْلَبْؾؿِ 

                                                           

ي(.ٓٔٔ(يث زذ،ريث خ حقي)ص:ئ)
ي(.ٓٔٔث زذ،ريث خ حقي)ص:ي(يٕ)
ِيث ػػ ثزا يث م دػػي يثمػػ يدػػجيجيٖ) ّا (يىػػ ي  يػػ يحػػ ي ب،ث جز،ػػ،يحػػ يقػػ  يث رػػبي يَلُح َ ْبػػ،

ث كةػػ   يق،ػػ :يكػػ فيفػػييآخػػ ي زػػ هي يػػدي ػػ ينفظػػو ي ػػ نييػػس يثزػػ فيكثزػػ ن، يك  ئػػ .ي
ي(.ٜٖٔ يكام ي يث ةيل  ي)ص:يٓٗ٘/يٗايل  يث كز ؿيفييليز  يث    ؿي
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، اْلَعَداَلػةَ  ُيْدػِقطُ  اأْلُُمػؾرِ  َهػِذ،ِ  ِفْعػلَ  َأف   َكَرَأْكا، َكاْلُسػُركَءةِ  اْلَقػْدرِ  َناِقُص  َأن ،ُ  َعَم 
َهاَدةِ  َرد   َكُ ؾِجبُ   (.ٔ)الذ 

 

                                                           

ي(.ٔٔٔث  كثا ي  حط، يث يغ،ثداي)ص:يي(يث كف ا يفيي  دٔ)
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 مب تجبت العدال٘؟

 رثب  عدالة الراكي بأحد أمر ؽ:

 رشريص معدليؽ عم  عدالة الراكي. -ٔ

 الستفاضة كالذهرة. -ٕ

ػاِفِعيِّ َكَهَذا هُ    ِحيُح ِفي َمػْذَهِب الذ  ، َكَعَمْيػِ، اِلْعِتَسػاُد ِفػي َفػؽِّ َؾ الر 
 ُأُلؾِؿ اْلِفْقِ،.

َكِمس ْؽ َ َكَر َ ِلَػ ِمْؽ َأْهِل اْلَحِديِ  َأُبؾ َبْكػر  اْلَخِظيػُب اْلَحػاِفُظ، َكَمث ػَل َ ِلػَػ 
ػػْفَياَنْيِؽ، َكاأْلَْكتَاِعػػيِّ  ، َكُشػػْعَبَة، َكالدُّ ، ِبَساِلػػػ  ، َكالم ْيػػِ ، َكاْبػػِؽ اْلُسَبػػاَرِؾ، َكَكِكيػػ  

، َكَمػْؽ َجػَرى َمْجػَراُهْؼ  ، َكَعِمػيِّ ْبػِؽ اْلَسػِديِشيِّ ، َكَ ْحَي  ْبِؽ َمِعيؽ  َكَأْحَسَد ْبِؽ َحْشَبل 
ْكِر َكاْسِتَقاَمِة اأْلَْمِر، َفَ  ُيْدَأُؿ َعْؽ َعَداَلِة َهُؤَلِء َكَأْمَثالِ  ِهْؼ، َكِإن َسا ِفي َنَباَهِة الذِّ

 ُيْدَأُؿ َعْؽ َعَداَلِة َمْؽ َخِفَي َأْمُرُ، َعَم  الظ اِلِبيَؽ.

َلْيِؽ َعَمػػ   َعَداَلػػُة الػػر اِكي قػػاؿ ابػػؽ الرػػ ح:  َرػػاَرة  َرْثُبػػُ  ِبَتْشِرػػيِص ُمَعػػدِّ
َأْهػِل الش ْقػِل َأْك  َعَداَلِتِ،، َكَراَرة  َرْثُبػُ  ِباِلْسِتَفاَضػِة، َفَسػِؽ اْشػَتَهَرْت َعَداَلُتػُ، َبػْيؽَ 

َنْحِؾِهْؼ ِمْؽ َأْهِل اْلِعْمِؼ، َكَشاَع الث َشاُء َعَمْيِ، ِبالثَِّقِة َكاأْلََماَنِة، اْسُتْفِشَي ِفيِ، ِبػَذِلَػ 
ػػا، َشػػة  َشػػاِهَدة  ِبَعَداَلِتػػِ، َرْشِرير  ػػْفَياَنْيؽِ  ) تاد الدػػيؾطي:َعػػْؽ َبيِّ ، َكالدُّ  ،َكَساِلػػػ 

، َكَأْحَسػَد َكَأْشػَباِهِهؼْ َكاأْلَْكتَاِعػيِّ كَ  ػاِفِعيِّ  ُشػْعَبةَ ) كتاد الخظيػب البفػدادي: ، (الذ 
اجِ  ْبؽَ   َكَ ْحَيػ  ،اْلُسَبػاَرؾِ  ْبػؽَ  َكَعْبػَدّللا ِ  ،َتْ ػد   ْبؽَ  َكَحس ادَ  ،َسْعد   ْبؽَ  َكالم ْي َ  ،اْلَحج 
ْحَسؽِ  ،اْلَقظ ػػافَ  َسػػِعيد   ْبػػؽَ   ْبػػؽِ  َكَ ِز ػػدَ  ،اْلَجػػر احِ  ْبػػؽَ  يػػ َ َكَككِ  ،َمْهػػِديّ   ْبػػؽَ  َكَعْبػػَدالر 

 َجػَرى  َكَمػؽْ  ،َمِعيؽ   ْبؽَ  َكَ ْحَي  ،اْلَسِديِشيِّ  ْبؽَ  َكَعِمي   ،ُمْدِمؼ   ْبؽَ  َكَعف افَ  ،َهاُركفَ 
ْكرِ  َنَباَهػػػةِ  ِفػػػي َمْجػػػَراُهؼْ  ػػػْدؽِ  َكاِلْشػػػِتَهارِ  اأْلَْمػػػرِ  َكاْسػػػِتَقاَمةِ  الػػػذِّ  َكاْلَبِرػػػيَرةِ  ِبالرِّ
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 ِعػَدادِ  ِفػي َكػافَ  َمػؽْ  َعَداَلػةِ  َعػؽْ  ُيْدَأؿُ  َكِإن َسا،  َعَداَلِتِهؼْ  َعؽْ  ُيْدَأؿُ  َل ،  َكاْلَفْهِؼ
 (الظ اِلِبيؽَ  َعَم  َأْمُر،ُ  لَ أْشك َأكْ ،  اْلَسْجُهؾِليؽَ 

َعْؽ ِإْسَحاَؽ ْبِؽ َراَهَؾْ ِ،، َفَقاَؿ: ِمْثُل ِإْسَحاَؽ ُيْدَأُؿ  ،َأْحَسُد ْبُؽ َحْشَبل سئل
 .ِإْسَحاُؽ ِعْشَدَنا ِإَماـ  ِمْؽ َأِتس ِة اْلُسْدِمِسيؽَ  ،َعْش،ُ 

ػاِفِعيِّ قاؿ ابؽ الرػ ح:  ػِحيُح ِفػي َمػْذَهِب الذ  ، َكَعَمْيػِ، َكَهػَذا ُهػَؾ الر 
 .   (ٔ)اِلْعِتَساُد ِفي َفؽِّ ُأُلؾِؿ اْلِفْق،ِ 

  

                                                           

 يكث كف اػػ يفػػيي  ػػديث  كثاػػ ي  حط،ػػ يث يغػػ،ثدايٗٓٔ/ئ(ي م، ػػ يثحػػ يث ذػػمحيني ةػػ ئ)
يحةذ ؼ.يٖٖ٘/ئ يكا،ري يث  ثكايفييل حيام ي يث س ثكايٙٛ/ئ



 

 

8111 

 املساد بالضبط، ّما ٓتعلل بُ. -ثاىّٔا

 رعر ل الزبط:

، طرفػػاف لػػ، العمػػؼ، بػػاب فػػي احتيػػاط   عػػؽ عبػػارة هػػؾثيػػر : قػػاؿ ابػػؽ األ 
 إ ا حتػ  الػتكمؼ عشػد العمؼ بعد الحفظ كطرؼ الدساع، عشد العمؼ كقؾع طرؼ
 كإ ا لػ،، معشػ  ل لػياحا   سس  لؾ كسا معتبرا ، شيئا   يكؽ لؼ يعمؼ، كلؼ سس 

 بعػد حفغ، في شػ كإ ا ضبظا ، يكؽ لؼ الحكيقة، عم  بسعشا، المفظ يفهؼ لؼ
 .(ٔ)ضبظا   يكؽ لؼ كالدساع، العمؼ

قم  : فالزبط هؾ إلساـ الراكي ككعي، بسا يركي إف حدث مؽ حفغ،، 
 كليانت، لكتاب، إف حدث مش،.

 أنؾاع الزبط:

ضبط لدر: كهؾ حفظ الحدي  في لدر الراكي بحي  يتسكؽ مػؽ  -ٔ
 استحزار، كقتسا شاء.

، مػػػ  ضػػػبط كتػػػاب: كهػػػؾ كتابػػػة الػػػراكي لمحػػػدي  فػػػي كتػػػاب لديػػػ، -ٕ
 ليانت، مؽ التبديل، كالتفيير، كالتحر ل.

ثَ  ِإفْ  َحاِفغ ػػاقػػاؿ ابػػؽ الرػػ ح عسػػؽ رقبػػل ركايتػػ،:   ِحْفِغػػِ،، ِمػػؽْ  َحػػد 
َث ِمْؽ ِكَتاِب،ِ  ِلِكَتاِب،ِ  َضاِبظ ا ُث ِبػاْلَسْعَش  اْشػُتِرَط ِفيػِ، َمػَ  ، ِإْف َحد  َكِإْف َكاَف ُيَحػدِّ

 .(ٕ)ِحيُل اْلَسَعاِنَي، َوّللا ُ َأْعَمؼُ َ ِلَػ َأْف َيُكؾَف َعاِلس ا ِبَسا يُ 

                                                           

ي.ٕٚ/ئ(ي   عيث د ؿئ)
ي.٘ٓٔي-ٗٓٔ/ئ(ي م،  يثح يث ذمحيني ة يٕ)
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 مب ٓعسف ضبط الساّٖ؟

 بسا يمي:  الر اِكي  َضْبطُ  ُيْعَرؼُ 

 شهادة عمساء الحدي  لمراكي بأن، مؽ أهل الحفظ. -ٔ

َعػػاءِ  اْلَحػػِدي ِ  َكْضػػ ِ  ِمػػؽْ  الػػر اِكي  َسػػِمؼَ  َكِإَ اقػػاؿ الخظيػػب البفػػدادي:   َكادِّ
َساعِ   َلػؼْ  َأن ػ،ُ  َغْيػرَ  اْلَعَداَلػُة، ِبَهػا َرْدػُقطُ  ال ِتي اأْلَْفَعاؿَ  َكَجاَنبَ  ْمَقُ،،يَ  َلؼْ  ِمس ؽْ  الد 

ثَ  َسِسَع،ُ  ِبَسا ِكَتاب   َل،ُ  َيُكؽْ   َحت ػ  ِبَحِديِث،ِ  اِلْحِتَجاجُ  َيِرح   َلؼْ  ِحْفِغِ،، ِمؽْ  َفَحد 
 َكَعاَنػا،ُ  اْلَحػِدي َ  َطَمػبَ  َقػدْ  ِمس ػؽْ  َأن ػ،ُ  ِبػ،ِ  َكاْلَعاِرُفؾفَ  ِباأْلََثرِ  اْلِعْمِؼ َأْهلُ  َل،ُ  َيْذَهدَ 

 (.ٔ)َكَحِفَغ،ُ  َكَضَبَظ،ُ 

 مؾافقة حدي  الراكي لحدي  الثقات الستقشيؽ. -ٕ

اِبِظيَؽ، اْلُسْتِقِشيؽَ  الثَِّقاتِ  ِبُسَؾاَفَقةِ  الر اِكي  َضْبطُ  ُيْعَرؼُ قاؿ الديؾطي:   الز 
ػا، ِرَكاَيػػِتِهؼْ  ِفػػي َكاَفَقُهػػؼْ  َفػِ فْ  ،ِبَحػػِديِثِهؼْ  َحِديُثػػ،ُ  اْعُتِبػرَ  ِإَ ا  َحْيػػ ُ  ِمػػؽْ  َكَلػػؾْ  َغاِلب 

 َلُهػػْؼ، ُمَخاَلَفُتػػ،ُ  َكُثػػَرْت  َفػػِ فْ  الش ػػاِدَرُة، َلُهػػؼْ  ُمَخاَلَفُتػػ،ُ  َرُزػػرُّ  َكَل  َفَزػػاِبط ، اْلَسْعَشػػ 
 .(ٕ)َحِديِث،ِ  ِفي ِب،ِ  ُيْحَتو َكَلؼْ  َضْبُظُ،، اْخَتل   اْلُسَؾاَفَقةُ  َكَنَدَرتِ 

 قمب أحادي  الراكي كعرضها عمي،: -ٖ

 .َعَمْي،ِ  اأْلََحاِدي ِ  ِبَقْمِب  َكَضْبُظ،ُ  ،ِإْرَقاُن،ُ  َكُ ْعَتَبرُ قاؿ الخظيب البفدادي: 

ػػاد َعػػؽْ كركى بدػػشد،   َثاِبػػ    َعَمػػ  َأَحاِديػػ َ  َقَمْبػػ ُ : »َقػػاؿَ  َسػػَمَسَة، ْبػػؽِ  َحس 
 (.ٖ)«َفاْنَقَمَبْ   َعي اش   َأِبي ْبؽِ  َأَبافَ  َم عَ  َكَقَمْب ُ  َرْشَقِمْب، َفَمؼْ  اْلُبَشاِنيِّ 

                                                           

ي.ٖ٘ٔ/ئدث يث خ  عي  حط، يث يغ،ثداي(يث ث  عي خمؽيث  ثكايكآٔ)
ي.يٖٛ٘ي–يٖٚ٘/ئ(يا،ري يث  ثكايفييل حيام ي يث س ثكايٕ)
ي.ٖ٘ٔ/ئ(يث ث  عي خمؽيث  ثكايكآدث يث خ  عي  حط، يث يغ،ثدايٖ)
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 الختبار كسؤاؿ الراكي : -ٗ

ك لػ بأف ُيدَأؿ الراكي عؽ بعض أحاديث، التي حػدث بهػا سػابقا ، فػ ف 
 أر  بها عم  كجهها األكؿ فزابط، كإل فقميل الزبط.

 الرجػػل رأى ِإ ا َكػػافَ  َأنػػ، القظػػاف سػػعيد بػػؽ يحيػػ  َعػػؽالترمػػذي   كػػر
 َكاِحػػػَدة ِرَكاَيػػػة عمػػػ   ُ يثُبػػػ َل  ،َهَكػػػَذا َكمػػػر ة ،َهَكػػػَذا مػػػّرة حفغػػػ، َعػػػؽ يحػػػدث

 (.ٔ)،َرركَ 

ثُ  ِإنِّػػػيِ : ُعَسيػػػر ْبػػػؽُ  اْلَسِمػػػػِ  َعبػػػد كركى ابػػػؽ عػػػدي بدػػػشد، عػػػؽ  أُلَحػػػدِّ
 .َحْرف ا ِمْش،ُ  َأَدعُ  َفَسا ِباْلَحِدي ِ 

: ِإَ ا اْلَقْعَقػػاِع، َقػػاؿ: َقػػاؿ ِلػػي ِإْبػػرَ  َعػػْؽ ُعَسػػاَرَة ْبػػؽكبدػػشد،  اِليُؼ الش ْخِعػػيُّ
ثشي َمر ة  ِبَحِدي   ُثؼ  َسَأْلُتُ،  ، َفِ ن ُ، َحد  ْثِشي َعؽ َأِبي ُتْرَعة ْبِؽ َجِر ر  ْثَتِشي َفَحدِّ َحد 

 .(ٕ)َبْعَد َ ِلَػ ِبَدَشَتْيِؽ، َفَسا َأْخَرـَ ِمْشُ، َحْرف ا

 ف . رمقيؽ الراكي بسا ليس مؽ حديث، ، ف ف عرف، فزابط كإل -٘

 َكػػػافَ  ِإَ اقػػػاؿ:  َسػػػِعيد ْبػػػؽ َيْحَيػػػ ركى الخظيػػػب البفػػػدادي بدػػػشد، عػػػؽ 
ْيخُ  ْشَت،ُ  ِإَ ا الذ   .َبْأس   ِب،ِ  َفَمْيَس  َكاِحد   َشْيء   َعَم  َثَب َ  َكِإَ ا، َبَ ء   َفَذاؾَ  َقِبلَ  َلق 

 ُلقِّػػؽَ  ال ػػِذي َحِديُثػػ،ُ  ُرػػِرؾَ  الت ْمِقػػيؽَ  َقِبػػلَ  َكَمػػؽْ كبدػػشد، إلػػ  الحسيػػدي قػػاؿ: 
 َل  ِحْفِغػػ،ِ  ِفػي َحاِدث ػػا الت ْمِقػيؽُ  َ ِلػػػَ  ُعِمػؼَ  ِإَ ا، ِحْفَغػػ،ُ  َأْرَقػؽَ  َمػػا َعْشػ،ُ  َكُأِخػػذَ  ،ِفيػ،ِ 

، َحِديُثػ،ُ  ُيْقَبػلُ  َفَ   َحِديِث،ِ  َجِسي ِ  ِفي َقِديس ا ِب،ِ  ُعِرؼَ  َمؽْ  َفَأم ا، َقِديس ا ِب،ِ  ُيْعَرؼُ 
 .ُلقِّؽَ  ِمس ا َغ،ُ َحفِ  َما َيُكؾفَ  َأفْ  ُيْؤَمؽُ  َكَل 

                                                           

ي.ٗٗٚ/ئ(يث    يث ذغ، ي  ة  لائ)
ي.ٜٜ/ئ(يث ك   يفييد ف  يث    ؿيٕ)
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ْشػ ُ  :َيُقػؾؿُ ،  َتْ د   ْبؽَ  َحس ادَ  َسِسْع ُ : َقاؿَ ،  َبِكي ة ْبؽ َكْهب َعؽْ كبدشد،   َلق 
َثِشيػ،ِ ، َحػِديث ا َعْمَقَسػةَ  ْبؽَ  َسَمَسةَ  ؾَ  ِإَ ا: َكَقػاؿَ ، َعْشػ،ُ  َرَجػ َ  ُثػؼ   َفَحد  بَ  َأفْ  َسػر   ُرَكػذِّ
 (.ٔ)َفَمقِّْش،ُ  َأَخاؾَ 

ػػد   بػػؽِ  ِإْسػػَساِعيلَ  بػػؽِ  َأْحَسػػدَ  فػػيقظشي قػػاؿ الػػدار ك   القرشػػي نبيػػ، بػػؽ ُمَحس 
 عميػػ، أدخمػػ  مففػػ ، َكػػافَ  الحػػدي ، ضػػعيل :السػػدني َأُبؾحذافػػة الدػػهسي،

 .(ٕ)فقبمها، ل يحتو ب، السؾطأ أحادي  ِفي غير

                                                           

يَنػػِ، ِ يَ ػػْ يُ ػػِ َؼيٜٗٔثداي)ص:ي(يث كف اػػ يفػػيي  ػػديث  كثاػػ ي  حط،ػػ يث يغػػ،ٔ) (يَحػػ ُ يَردِّ
يِحَمُب ِؿيث ةاْ ِم،ِ .

ي.ٕٙٙ/ئ(يايل  يث كز ؿيفييليز  يث    ؿيٕ)
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 املبحح الطاب  

 أضباب اجلسح

 لمجرح سبباف: 
 الظعؽ في عدالة الراكي. -ٔ

 الراكي. الظعؽ في ضبط  -ٕ

 فػػي أشػػدُّ  بعُزػػها أشػػياء ِبَعَذػػَرةِ  يكػػؾف  الظ ْعػػؽُ  قػػاؿ الحػػافظ ابػػؽ حجػػر:
 : بعض   ِمؽ الَقْدحِ 

ْبطِ  رتعم  ُ  كخسدة   بالعداَلِة، رتعم  ُ  مشها خسدة    .بالز 

 اقتزْ   لسرمحة   اآلَخِر؛ ِمؽ الِقدسيؽِ  َأحدِ  بتسييزِ  العتشاءُ  َيْحرل كلؼ
 الّتػدلِّي؛ َسػبيلِ  عمػ  الػردِّ  مؾجػِب  فػي فاألشػدِّ  دِّ األشػ عمػ  ررريُبها كهي  لػ،
 :يكؾفَ  َأفْ  ِإم ا الظ ْعؽَ  ألف  

 َيُقْمػ،، لػؼ مػا  عشػ، يػركي  بػأف: الشبؾي  الحدي ِ  في الر اِكي  ِلَكِذِب  -ٔ
دا    .لذلػ متعسِّ

 ك كػؾفَ  جهتػ،، مػؽ إل الحػدي   لػ ُيْرَكى  ل بَأفْ : بذلػَ  ُرهسِت،ِ  أك -ٕ
 َيغهػر لػؼ كإفْ  ك مػ،، فػي بالكػذِب  ُعِرؼَ  َمؽ ككذا السعمؾمِة، ؾاِعدِ لمق ُمخاِلفا  
 .األكؿِ  ُدكفَ  كهذا الشبؾّي، الَحدي ِ  في  لػ كقؾعُ  مش،ُ 

 .َكْثَرِر،: أي َغَمِظِ،، ُفْحشِ  َأك -ٖ

 .اإِلرقاف عؽ غفمت،ِ  َأك -ٗ

 .الكفر َيْبُمغ لؼ مسا القؾؿ، أك بالفعل: أي: فدِق،ِ  أك -٘
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 .التؾهِؼ سبيلِ  عم  َيْرِكي  بَأفْ : ،ِ َكْهسِ  أك -ٙ

 .لمثقات أي مخالفِتِ،، َأك -ٚ

 .ُمَعي ؽ   َرْجِر ح   كل رعديل   في، ُيْعَرؼَ  ل بأف: جهالِت،ِ  أك -ٛ

 الشبػي عؽ السعركؼ ِخ ؼ عم  ُأْحِدثَ  ما اعتقادُ  كهي: بدعِت،ِ  َأك -ٜ
، ُشْبَهة   بشؾعِ  بل بسعاندة ، ل. 

 مػػػػؽ أقػػػل   غمُظػػػ،ُ  يكػػػؾف  عسػػػؽ عبػػػارة   كهػػػي :حفِغػػػ،ِ  سػػػؾءِ  َأك -ٓٔ
 .(ٔ)إلابت،

 : هي قم : فالخسدة التي رتعم  بالعدالة
 يالكذب. -ٔ

 ُهػؾ ِإن سػا بالَؾْضػ ِ  عميػ،ِ  كالُحْكػؼُ  الَسؾضؾُع، كُهؾقاؿ الحافظ ابؽ حجر: 
 .(ٕ)الَكذكبُ  َيْرُدؽُ  َقدْ  ِإ  بالَقْظِ ، ل الفاِلِب  الغ ؽِّ  بظر  ِ 
َثِشيفػػدادي: قػػاؿ الخظيػػب البك  ػػدُ  َحػػد   َقػػَرأَ  َأن ػػ،ُ ، اْلَسػػاِلِكيُّ  ُعَبْيػػِدّللا ِ  ْبػػؽُ  ُمَحس 
ػِب  ْبػؽِ  ُمَحس ػدِ  َبْكػر   َأِبي اْلَقاِضي َعَم   َحػِدي    ِبَؾْضػ ِ  ُعػِرؼَ  َكَمػؽْ : »َقػاؿَ ، الظ يِّ
 .(ٖ)َشَهاَدُر،ُ  َكَبَظَمْ  ، َخَبُر،ُ  ُرد  ،  ّللا ِ  َرُسؾؿِ  َعَم  َكاِحد  

  هسة بالكذب.الت -ٕ
 .(ٗ)الَسْتركؾُ  ُهؾ قاؿ الحافظ ابؽ حجر:

 
                                                           

ي.يٛٛ/ٔ(ينيى يث سظ يفييا ديجينحي يث فك ئ)
ي(.ٜٛ(يث زذ،ريث خ حقي)ص:يٕ)
ي(.ٕ٘ٔ(يث كف ا يفيي  ديث  كثا ي  حط، يث يغ،ثداي)ص:يٖ)
ي(.ٜٔنحي يث فك يني ة ي)ص:ي(ينيى يث سظ يفييا ديجيٗ)
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  الفد . -ٖ

ْيء َعؽ اْلُخُركج اْلفد  أللالفد  لفة :   (.ٔ)الذ 
 (.ٕ)َلِفيَرة   َعَم  ِإْلَرار   َأكْ  َكِبيَرة   اْرِرَكابُ  ُهؾَ الظ حا: 

، كالَقػػْؾؿِ أبالفعػػِل  ،ِفْدػػق كقػد سػػس  الحػػافظ ابػػؽ حجػػر حػدي  مػػؽ عهػػر
 مشكرا .
 الشبػيِّ  عػؽ الَسعػركؼِ  ِخػ ؼِ  عمػ  ُأْحػِدثَ  مػا اعتقػادُ  كهي البدعة: -ٗ
، شبهة   بَشْؾعِ  بل ِبسعاَنَدة ، ل. 

 (.ٖ)كَرجر ح   رعديل   في،ِ  ُيْعَرؼَ  ل بَأفْ  أيالجهالة:  -٘
 فهي :    الخسدة التي رتعم  بالزبطأما ك 
 فحش الفمط. -ٔ

ْهؾِ  ِبَكْثَرةِ  ُعِرؼَ  ؽْ مَ  ِرَكاَيةُ  ُرْقَبلُ  َكَل قاؿ ابؽ الر ح:   ِرَكاَياِر،ِ  ِفي الد 
ثْ  َلؼْ  ِإَ ا ي.(ٗ)َلِحيح   َأْلل   ِمؽْ  ُيَحدِّ

  الففمة. -ٕ
ػْهؾِ  ِبَكْثَرةِ  ُعِرؼَ  َكَمؽْ قاؿ الخظيب البفدادي:  ػْبطِ  َكِقم ػةِ  َكاْلَفْفَمػةِ  الد  ، الز 

 .(٘)َحِديُث،ُ  ُرد  

                                                           

ي.ٖٙٔ/يٕ(ي د رؽيث ن ثري  ضيدج حيثآلث رئ)
ي.٘/يٕ(يفةجيث زغ، يحد حيل في يث ج،  يٕ)
ي(.ٛٛ(ينيى يث سظ يفييا ديجينحي يث فك يني ة ي)ص:يٖ)
يث ج،  يٗ) ي(.ٜٔٔني ة ي)ص:يي-(ي م،  يثح يث ذمحي:ي   ف يلن ثعي  ـ 
ي(.ٕ٘ٔث يغ،ثداي)ص:ي(يث كف ا يفيي  ديث  كثا ي  حط، ي٘)
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  الؾهؼ. -ٖ

، فػي َحػػدي    ِإدخػػاؿ َأك َقظػ ،ُمشْ  َأك ُمْرَسػػل َكْلػػلمثػل :   نحػػؾِ  َأك َحػػدي  
 . لػ

 كهؾ َعم ُل،الس هؾ فهذا الظُُّرِؽ؛ كَجْس ِ ، الت تبُّ ِ  بكثرةِ   لػ معرفةُ  كَرْحُرلُ 
 رعػال  هللاُ  َرَتَقػ،ُ  َمؽ إل   ب،ِ  يقؾـُ  كل كَأدقِّها، الحدي ِ  ُعمؾـِ َأنؾاعِ  َأغَسضِ  ِمؽ

ػػػة   كمعِرفػػػة   ،كاِسػػػعا   كِحْفغػػػا   ثاِقبػػػا ، فْهسػػػا   كاِة، بسراِرػػػِب  رام   قؾ  ػػػة   كَمَمَكػػػة   الػػػرُّ
 كعمػيِّ  الذْأِف؛ هذا َأهلِ  ِمؽ القميلُ  ِإل   في،ِ  يتكم ؼْ  لؼ كلهذا كالُستؾِف، باألسانيدِ 

، بػػؽِ  ، بػػؽِ  كَأحسػػدَ  الَسػػديشيِّ ، حشبػػل   كَأبػػي َشػػْيبَة، أبػػي بػػؽِ  كَ عقػػؾبَ  كالُبخػػاريِّ
ارَ  ُترعَة، كَأبي حارؼ ،  .(ٔ)ُقظشيِّ كالد 

 أْلػلُ  لػ، يكػؽ كلػؼ السحػدثيؽ ِمؽ َغَمُظ، َكُثرَ  كَمؽْ قاؿ اإلماـ الذافعي: 
  نقبل لؼ الذهادة في الَفَمطَ  أْكَثرَ  َمؽْ  يكؾف  كسا حديَث،، نقبل لؼ لحيح ِكَتاب  

 .(ٕ)شهاَدر،

 الحدػػػػؽ أبػػػػااإلمػػػػاـ  الجرجػػػػاني يؾسػػػػفَ  بػػػػؽُ  أبؾالقاسػػػػؼ حسػػػػزةُ كسػػػػأؿ 
 فػػ  عشػػ، كرجػػ  عميػػ، نبهػػؾ، إف :قػػاؿ ؟الخظػػأ كثيػػر يكػػؾف  عسػػؽ الػػدارقظشي

 (.ٖ)سقط يرج  لؼ كإف ،يدقط

 كمؽ كثر كهس، ل ُيعتبر بحديث،.

                                                           

ي(.ٕٜ(ينيى يث سظ يفييا ديجينحي يث فك يني ة ي)ص:ئ)
ي.ٕٖٛ/ئ(يث  ي   ي  د ف ييٕ)
ي(.ٕٚ(ييؤثالنينزي ي  ،ثرقطسيي)ص:يٖ)
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 عػؽ الػدارقظشيِّ  عسػرَ  بػؽَ  عمػي   الحدػؽِ  أبػا : سأل أبؾبكر البرقانيقاؿ 
: قػاؿ ؟ب، يعتبر :قم ، الؾهؼ كثير هؾ بذيء ليس :فقاؿ ؟ككي  أبي الجراح

 (.ٔ)ل

  مخالفة الثقات. -ٗ

ػػَؾا ُّ  َكُثػػَرتِ  َمػػؽْ  ِرَكاَيػػةُ  ُرْقَبػػلُ  َكَل قػػاؿ ابػػؽ الرػػ ح:   ِفػػي َكاْلَسَشػػاِكيرُ  الذ 
 .(ٕ)َحِديِث،ِ 

ْحَسؽِ َعْبػدِ  ركى الرامهرمزي بدشد، عؽ : ِلُذػْعَبةَ  ِقيػلَ : قػاؿ َمْهػِديّ  ْبػؽِ  الر 
ُجػػػِل؟ َحػػػػِدي ُ  ُيْتػػػَرؾُ  َمَتػػػ   َيْعِرُفػػػػ،ُ  َل  اَمػػػ اْلَسْعػػػُركِفيؽَ  َعػػػػؽِ  َرَكى  ِإَ ا: َقػػػاؿَ  الر 

 َغَمػط   َحِدي َ  َرَكى  َكِإَ ا ِباْلَكِذِب، ارُِّهؼَ  َكِإَ ا اْلَفَمَط، َأْكَثرَ  َكِإَ ا َفَأْكَثَر، اْلَسْعُركُفؾفَ 
 َفػاْركِ  َ ِلػػَ  َغْيػرُ  َكػافَ  َكَما َحِديُثُ،، ُطِرحَ  َفَيْتُرْك،ُ  َنْفَد،ُ  َيت ِهؼْ  َفَمؼْ  َعَمْيِ،، ُمْجَتِس   
 .(ٖ)َعْش،ُ 

الشػادرة فػ  بػأس السخالفة الراكي، أما قادحة في السخالفة كثرة عمي، فك 
 بها.

 اْلُسْتِقِشػػيؽَ  الثَِّقػػاتِ  ِبُسَؾاَفَقػػةِ  الػػر اِكي  َضػػْبطُ  ُيْعػػَرؼُ قػػاؿ الحػػافظ الدػػيؾطي: 
اِبِظيَؽ، ػ ِرَكاَيػِتِهؼْ  ِفػي َكاَفَقُهػؼْ  َفِ فْ  ِبَحِديِثِهْؼ، َحِديُث،ُ  اْعُتِبرَ  ِإَ ا الز   َكَلػؾْ  ا،َغاِلب 

 ُمَخاَلَفُتػ،ُ  َكُثَرْت  َفِ فْ  الش اِدَرُة، َلُهؼْ  ُمَخاَلَفُت،ُ  َرُزرُّ  َكَل  َفَزاِبط ، اْلَسْعَش  َحْي ُ  ِمؽْ 
 .(ٗ)َحِديِث،ِ  ِفي ِب،ِ  ُيْحَتو َكَلؼْ  َضْبُظُ،، اْخَتل   اْلُسَؾاَفَقةُ  َكَنَدَرتِ  َلُهْؼ،

                                                           

ي(.ٕٓ(ييؤثالنيث ب ق نيي  ،ثرقطسيينيث مدم اي)ص:ئ)
يث ج،  يٕ) ي(.ٜٔٔني ة ي)ص:يي-(ي م،  يثح يث ذمحي:ي   ف يلن ثعي  ـ 
ي(.ٓٔٗث ف د يح، يث  ثكايكث  ث يي   ث ي  ياي)ص:يي(يث زج،ثٖ)
ي.يٖٛ٘ي–يٖٚ٘/ئ(يا،ري يث  ثكايفييل حيام ي يث س ثكايٗ)
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 سؾء الحفظ.  -٘

 فظ فقاؿ: عرؼ الحافظ ابؽ حجر سؾء الح

 .َخَظئ،ِ  جاِنِب  عم  ِإلابِت، جاِنبُ  ُيَرج حْ  لؼ َمؽ: ب،ِ  كالُسرادُ 

 :قدسيؽِ  كقدؼ سؾء الحفظ إل 

 الذػا ُّ؛ ُهػؾك  حالِر،، َجسي ِ  في لمر اكي  لِتما   أف يكؾف سؾء الحفظ -ٔ
 .الَحدي ِ  َأهلِ  بعضِ  َرْأيِ  عم 

ػػاإِ  ؛الػػر اكي  عمػػ  طاِرتػػا   الحفػػظِ  سػػؾءُ  يكػػؾف  َأكْ  -ٕ  لػػَذهاِب  َأك لِكَبػػرِ،ِ  م 
 حفِغػِ،، ِإلػ  فَرَجػ َ  يْعَتِسػُدها، كػافَ  بػَأفْ  عػدِمها؛ َأك ُكُتِبػ،، لحِتراؽِ  َأكْ  بررِ،،
 .(ٔ)الُسْخَتِمطُ  هؾ فهذا فداَء،

ثَ  ما َأف   في،ِ  كالُحْكؼُ   َيَتَسي ػزْ  لػؼ كِإ ا ُقِبػَل، َرسي ػزَ  ِإ ا الخػت طِ  قبلَ  ب،ِ  َحد 
 اآلِخػذيؽَ  باْعِتبػارِ   لػػ ُيْعػَرؼُ  كِإن سػا فيػِ،، األمػرُ  اشػَتَب،َ  َمؽ ككذا ،في،ِ  ُرُؾقِّلَ 

                                                           

ي(يقخديلح يي ،،يث  مئييث زحة ط، ي  ضيثمث يلقخ ـ:ٔ)
لن،ى :ي  ي دي    يذ  ي ويد فً يلدًميك دياجطي ػ ي  ابةػو ي  ػ ي مذػ ي ػ، يثالخػةم ي

ج ؽيحػ ي حػ ث يديحػ يرثى يػويكىزػ ي ػ يلئزػ يثإليػمـيث زةفػقيكق ةويكخفي فيح ي ،،س يكإيػ
ي   ػ،يد يكإ ػ ي نػػوي ػدي ػػ كيلػ،اً ينػػ ؿيثخةماػويفخػػ دين، تػوي ػػ يث ػ ىديكث يػػ يحػ ينػػ ـز

يك ف فيح ي خ ديكنج ىز .
كث ت ني:ي  يك في ةك زً يفيويقب يثالخػةم يف ػدياجذػ ي ػ يثالخػةم ي اليزيػ د يفػييدػ فوي

يث خجيزييكنج ىز .يك ح ي يي  يوميح ي  ح 
كث ت  ػػ :ي ػػ يكػػ في جةثػػً يحػػويثػػديثخػػة طيلكي زػػييفػػييآخػػ ي زػػ هيفجذػػ يثالدػػط ث يفيزػػ ي
ركىيح ،يذ   يف،ة قفيثالنةث جيحوي  ضيث ةز،،ييح، ي  ين،ثيحػويقبػ يثالخػةم ي زػ ي

ي(.ٖركثهيح ،يذ  .يث زحة ط، ي   مئيي)ص:ي
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ءُ  ُرؾِب َ  كَمت ، عش،ُ  يِّ ؛ الِحْفظِ  الد   ُدكَنػ،، ل ِمْثَمػ، َأك فؾَقػ،ُ  يكؾفَ  كَأفْ  ِبُسْعَتَبر 
 َدل ُس السػ ككػذا ْرَسػلُ الس كاإِلسػشادُ  ْدػتؾرُ الس ككذا يَتَسي زْ  لؼ ال ذي الُسْخَتِمطُ  كَكذا
 بػذلػ َكْلػُف،ُ  بػل لذاِرػِ،، ل َحدػشا ؛ حػديُثُهؼ لارَ  مش،ُ  السحذكؼُ  ُيْعَرؼِ  لؼ ِإ ا

 .(ٔ)كالسَتاَب ِ  الستاِب ِ  مؽ الَسْجسؾعِ  باعتبارِ 

ك زاؼ إل  األسػباب الخسدػة التػي رتعمػ  بالزػبط سػببا  سادسػا   -ٙ
 كهؾ : 

 التداهل في رحسل الحدي  كأدات،.

 َسػػَساعِ  ِفػػي ِبالت َدػػاُهلِ  ُعػػِرؼَ  َمػػؽْ  ِرَكاَيػػةُ  ُرْقَبػػلُ  َل قػػاؿ ابػػؽ الرػػ ح : 
ـِ ُيَباِلي َل  َكَسؽْ  ِإْسَساِعِ،، َأكْ  اْلَحِدي ِ  َساِع، َمْجِمسِ  ِفي ِبالش ْؾ ثُ  َكَكَسؽْ  الد   ُيَحػدِّ

، ُمَقاَبػل   َأْلل   ِمؽْ  َل   ِفػي الت ْمِقػيؽِ  ِبَقُبػؾؿِ  ُعػِرؼَ  َمػؽْ  اْلَقِبيػلِ  َهػَذا َكِمػؽْ  َلػِحيح 
 .(ٕ)اْلَحِدي ِ 

 َحػػِدي ِ  ِفػػي ِبالت َدػػاُهلِ  ُعػػِرؼَ  َمػػؽْ  َخَبػػرُ  َكُ ػػَردُّ كقػػاؿ الخظيػػب البفػػدادي: 
َكَل ُيػػَردُّ َخَبػػُر َمػػْؽ َرَدػػاَهَل ِفػػي اْلَحػػِديِ  َعػػْؽ َنْفِدػػِ، َكَأْمَثاِلػػِ،،  ، ّللا ِ  َرُسػػؾؿِ 

يؽِ   .(ٖ)َكِفيَسا َلْيَس ِبُحْكؼ  ِفي الدِّ

 الّظمب ِفي الذر، يحسم،ُ  َكَل : )الَحِدي  َطالب أدب ؽم ك كر ابؽ جساعة
  .(ٗ)ُشُركط، مؽ ِبَذْيء فيخل كالتحسل الدساع ِفي التداهل عم 

 
                                                           

ي(.٘ٓٔي–يٗٓٔ(ينيى يث سظ يفييا ديجينحي يث فك يني ة ي)ص:ئ)
يث ج،  يٕ) ي(.ٜٔٔني ة ي)ص:يي-(ي م،  يثح يث ذمحي:ي   ف يلن ثعي  ـ 
ي(.ٕ٘ٔ(يث كف ا يفيي  ديث  كثا ي  حط، يث يغ،ثداي)ص:يٖ)
يث ج،  يث سب اي)ص:يٗ) ي(.ٛٓٔ(يث زسي يث  كايفيي حةذ ي  ـ 
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 مثاؿ التداهل في التحسل : 

 ِبالت َدػاُهلِ  ُعػِرؼَ  ِبَسػؽْ  اِلْحِتَجػاجِ  َرػْرؾِ  َبػاِب ركى الخظيػب البفػدادي فػي 
،  َكْهػػب   اْبػػؽَ  َرَأْيػػ ُ : »َقػػاؿَ  َحْشَبػػل   ْبػػؽِ  َسػػدَ َأحْ  ، بدػػشد، عػػؽاْلَحػػِدي ِ  َسػػَساعِ  ِفػػي

ػػَساعِ  ِفػػي َيْعِشػػي،  َرْدػػِهيُم،ُ  َيْبُمُفِشػػي َكَكػػافَ   َكَحِديُثػػ،ُ ، َشػػْيئ ا َعْشػػ،ُ  َأْكُتػػبْ  َفَمػػؼْ ، الد 
 .اْلَح ِّ  ُمَقاِربُ  َحِدي   

 َقػاؿَ : َيُقؾؿُ  يَأبِ  َسِسْع ُ : َقاؿَ ، اْلَسِديِشيِّ  ْبؽِ  َعِميِّ  ْبؽ َعْبدّللا ِ  كبدشد، عؽ
 َعَمػ  َفَتَرْكُتػ،ُ ، َعَمْيػػَ  َأْقػَرَأ،ُ  َحت ػ  اْلَحاِرثِ  ْبؽِ  َعْسِرك ِكَتابَ  َهاتِ : َكْهب   اْبؽُ  ِلي

 .(ٔ)اأْلَْخذِ  َرِديءَ  َكَكافَ  َعْيؽ   َعْسدِ 

 مثاؿ التداهل في األداء : 
 الت َدػاُهلِ بِ  ُعػِرؼَ  ِبَسػؽْ  اِلْحِتَجػاجِ  َرػْرؾِ  َبػاِب ركى الخظيػب البفػدادي فػي 

افَ  ْبؽِ  َيْحَي بدشد، عؽ  اْلَحِدي ِ  ِرَكاَيةِ  ِفي ، ُجْزء   َكَمَعُهؼْ ، َقْؾـ   َجاءَ  :قاؿ، َحد 
 ِمػػؽْ  َكاِحػػد   َحػػِدي    ِفيػػ،ِ  َلػػْيَس  َفػػِ َ ا، َفَشَغػػْرتُ ، َلِهيَعػػةَ  اْبػػؽِ  ِمػػؽِ  َسػػِسْعَشا،ُ : َفَقػػاُلؾا
ْث َ  ال ػِذي َهػَذا: َفُقْمػ ُ  يَعػةَ َلهِ  اْبػؽِ  ِإَلػ  َفِجْئ ُ ، َلِهيَعةَ  اْبؽِ  َحِدي ِ   َلػْيَس  ِبػ،ِ  َحػد 
 َيِجيُئػػؾِني َأْلػػَش ُ  َمػػا: َفَقػػاؿَ ، َقػػطُّ  َأْنػػ َ  َسػػِسْعَتَها َكَل ، َحػػِديِثػَ  ِمػػؽْ  َحػػِدي    ِفيػػ،ِ 

ُثُهؼْ ، َحػِديِثػَ  ِمؽْ  َهَذا: َفَيُقؾُلؾفَ  ِبِكَتاب    ْبػؽُ  َعْبػُدّللا ِ  َكَكػافَ : (ٕ)ُقْمػ ُ  ،ِبػ،ِ  َفُأَحػدِّ
ءَ  ِهيَعةَ لَ   ِكَتػاب   َكَأي  ،  اأْلَْخػذِ  ِفػي َيَتَدػاَهلُ  َكَكػافَ ،  ُكُتُبػ،ُ  َكاْحَتَرَقػْ   اْلِحْفػظِ  َسيِّ

ثَ  ِب،ِ  َجاُءك،ُ   .(ٖ)َحِديِث،ِ  ِفي اْلَسَشاِكيرُ  َكُثَرتِ  ُهَشاؾَ  َفِسؽْ ،  ِمْش،ُ  َحد 

  
                                                           

ي(.ٔ٘ٔ(يث كف ا يفيي  ديث  كثا ي  حط، يث يغ،ثداي)ص:ئ)
ي(يلايث حط، يث يغ،ثدا.ٕ)
ي(.ٕ٘ٔ(يث كف ا يفيي  ديث  كثا ي  حط، يث يغ،ثداي)ص:يٖ)
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 املبحح الجامً 

 مساتب العدال٘ ّاجلسح

 :مساتب التعدٓل  -أّاّل

 ستب٘ األّىلامل

 عشد ابؽ أبي حارؼ : * 

 .بحديث، يحتو مسؽ فهؾ ثب  متقؽ أك ثقة إن، لمؾاحد قيل إ ا

 عشد ابؽ الر ح :* 

ػة  "، َكَكػَذا  :َكَكَذا ِإَ ا ِقيلَ  نفس مرربة ابؽ أبي حارؼ كتاد: " َثْبػ   َأْك ُحج 
  َأْعَمُؼ.ِإن ُ، " َحاِفظ  َأْك َضاِبط  "، َوّللا ُ  :ِإَ ا ِقيَل ِفي اْلَعْدؿِ 

 عشد الذهبي : * 

 كثقػة حػافظ، كثبػ  حجػة، ثبػ : السقبػؾليؽ الػركاة فػي العبارات فأعم 
 .ثقة كثقة متقؽ،

 عشد العراقي : * 

 مػاإ التؾثيػ  لفػظ كػرر  اإ ِهػيَ  الت ْعِديل الفا  مؽ اْلعميا كل األ  فالسرربة
ػػة َثبػػ  :َكَقػػْؾِلِهؼ الم ْفَغػػْيؽِ  رَبػػايؽ َمػػ َ   ِثَقػػة كْ أ َثبػػ  ِثَقػػة كْ أ َحػػافظ بػػ ثَ  كْ أ حج 

 .َكَنْحؾَها ِثَقة ِثَقة :َكَقْؾِلِهؼ كؿاأل  الم ْفظ عادةإ َم َ  ماإك  ،َ ِلػ َنْحؾ كْ أ متقؽ

 عشد الحافظ ابؽ حجر:* 

 الرحابة ، فألرح بذلػ لذرفهؼ.
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 * عشد الدخاكي: 

 كاف عم  كتف أفعل مثل: ف ف أكث  الشاس.ما  أعم  السرارب

َل َأْعػػِرُؼ َلػػُ، َنِغيػػر ا ِفػػي ك  ،فػػ ف إليػػ، السشتهػػ  فػػي التثبػػ  ا:ك محػػ  بهػػ
ْنَيا  .الدُّ

 املستب٘ الجاىٔ٘

 عشد ابؽ أبي حارؼ : * 
 مسؽ فهؾ ب، بأس ل أك الردؽ محم، أك لدكؽ  إن، لمؾاحد : قيل إ ا
  .الثانية السشزلة كهي في، ك شغر حديث، يكتب

 :  الر حعشد ابؽ * 

 َل  اْلِعَبػػاَراتِ  َهػػِذ،ِ  أِلَف   َقػػاَؿ؛ َكَسػػا َهػػَذارؼ كقػػاؿ: نفػػس قػػؾؿ ابػػؽ أبػػي حػػا
ْبِط، ِبَذِر َظةِ  ُرْذِعرُ   .َضْبُظ،ُ  ُيْعَرؼَ  َحت   َكُ ْخَتَبرُ  َحِديِث،ِ  ِفي َفُيْشَغرُ  الز 

 عشد الذهبي : * 

 . ثقة ثؼ

 عشد العراقي : * 

 .كل األ  اْلسررَبة الّر ح اْبؽ َكَربع،ُ  َحاِرؼ ابي اْبؽ جعمَها ال ِتي ِهيَ 

 عشد الحافظ ابؽ حجر:* 

مؽ ُأكػد مدحػ، ، إمػا بأفعػل : كػأكث  الشػاس، أك بتكر ػر الرػفة لفغػا : 
 كثقة ثقة، أك معش  : كثقة حافظ.

 * عشد الدخاكي: 
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 ، كنحؾها. ثؼ فَ ف  َل ُيْدَأُؿ َعْؽ ِمْثِم،ِ 

 املستب٘ الجالج٘

 عشد ابؽ أبي حارؼ :* 

 إل فيػ، ك شغػر حديثػ، يكتػب الثالثة بالسشزلة هؾف شيخلمؾاحد:  قيل إ ا
  .الثانية دكف  أن،

 :  الر حعشد ابؽ * 
 نفس قؾؿ ابؽ أبي حارؼ.

 عشد الذهبي : * 

 .بأس ب، كليس ب،، بأس كل لدكؽ،ثؼ 

 عشد العراقي : * 

 .مؾف أْك مأ ،ْك َلُدكؽ أ ،س ِب،ِ أل ب، أك َلْيَس ِبِ، َبْأس :َقْؾلهؼ

 حجر:عشد الحافظ ابؽ * 

 مؽ ُأفرد برفة، كثقة ، أك متقؽ، أك ثب ، أك عدؿ.

 * عشد الدخاكي: 

سػػؾاء بارحػػاد المفػػظ مثػػل: ثبػػ  ثبػػ  أك  ركػػرر فيػػ، لفػػظ التعػػديلمػػا ثػػؼ 
 .باخت ف، مثل: ثقة حجة

َرْيؽِ  َعَم  تَادَ  َكَما  .ِمْشَها َأْعَم  َيُكؾفُ  َمر 

َثَشا: ُعَيْيَشػػةَ  اْبػػؽِ  ْؾؿُ َقػػ التكػػرار ِمػػؽْ  َعَمْيػػ،ِ  َكَقْفَشػػا َمػػا َكَأْكَثػػرُ   ْبػػؽُ  َعْسػػُرك َحػػد 
،  .َنَفِد،ِ  ِلْنِقَظاعِ  َسَك َ  َكَكَأن ،ُ  .َمر ات   ِرْد َ  ِثَقة   ِثَقة   َكَكافَ  ِديَشار 
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 املستب٘ السابع٘

 عشد ابؽ أبي حارؼ :* 

  (.ٔ)ل عتبار حديث، يكتب ف ن، الحدي  لالحلمؾاحد:  قيل إ ا

 :  الر حعشد ابؽ * 

 قؾؿ ابؽ أبي حارؼ. نفس

ْحَسِؽ ْبػُؽ  كقاؿ: َكَجاَء َعْؽ َأِبي َجْعَفر  َأْحَسَد ْبِؽ ِسَشاف  َقاَؿ: َكاَف َعْبػُد الػر 
، َفَيُقػؾُؿ:  ، َكُهَؾ َرُجػل  َلػُدكؽ  ُجِل ِفيِ، َضْعف  َمْهِديّ  ُرب َسا َجَرى ِ ْكُر َحِديِ  الر 

 (.ٕ)َرُجل  َلاِلُح اْلَحِديِ ، َوّللا ُ َأْعَمؼُ 

 عشد الذهبي : * 

 كشيخ كسط، كشيخ الحدي ، كلالح الحدي ، كجيد الردؽ، محم، ثؼ
 (.ٖ) لػ كنحؾ كلؾ مح، هللا، شاء إف كلدكؽ  الحدي ، حدؽ

 عشد العراقي : * 

ْك شػيخ أ ،ل  الرػْدؽ َمػا ُهػؾَ إْك أ ،ْك رككا َعش،ُ أ ،َمَحم، الرْدؽ :َقْؾلهؼ
ِبَفػػْتح )مقػػارب الَحػػِدي   كْ أ ،ِدي ْك َلػػالح الَحػػأ ،ْك شػػيخأ ،ْك كسػػطأ ،كسػػط

                                                           

ي.ٖٚ/ٕ(يث ث حيكث ة ،  يالح يلحيين ادئ)
ي.ٕ٘ٔي-ٕٕٔ/ئ(ي م،  يثح يث ذمحيني ة يٕ)
ي.ٗ/ٔ(ي ،يثفيثال ة،ثؿيٖ)
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 ،ف َشاَء هللاإْك ُلَؾْ ِمح أ ،ْك حدؽ الَحِدي أ ،ْك جيد الَحِدي أ (،الر اء َككدرَها
 (.ٔ)ن، َلْيَس ِبِ، َبْأسأْك ارجؾ أ

 عشد الحافظ ابؽ حجر:* 

مؽ قُرر عؽ درجة الثالثة قمي  ، كإليػ، اإلشػارة: برػدكؽ، أك ل بػأس 
 .ب،، أك ليس ب، بأس

 * عشد الدخاكي: 

أك حجة أك ثقة ،  مثل : ثب ، ،ثؼ ما انفرد في، لفظ التعديل دكف ركرار
  (.ٕ)َكِمْؽ ِلَيِغ َهِذِ، اْلَسْرَرَبِة َكَأن ُ، ُمْرَحف  

ككػذا مػػا كلػػف بػػ، العػػدؿ مسػػا يذػػعر بالزػػبط مثػػل : حػػافظ أك ضػػابط 
ثقة حافظ، ألف لبد أف يزاؼ هذا المفظ إل  ما يذعر بالعدالة فيقاؿ مث  : 

 .َغْير َكاؼ  ِفي الت ْؾِثي ِ بسا يذعر بالزبط اْلَؾْلِف  إفراد

، َعػؽْ  ُتْرَعػةَ  َأَبػا َسػَأؿَ  َحػاِرؼ   َأِبػي اْبػؽَ  َأف   ِلػَذِلػَ  َكَ ُدؿُّ   َحػاِفظ ،: َفَقػاؿَ  َرُجػل 
؟ َأُهؾَ : َل،ُ  َفَقاؿَ   َلُدكؽ 

 املستب٘ اخلامط٘

 عشد الحافظ ابؽ حجر:* 

ابعػة قمػي  ، كإليػ، اإلشػارة: برػدكؽ سػيظ الحفػظ، أك مؽ قُرر عػؽ الر 
 لدكؽ يهؼ، أك ل، أكهاـ، أك يخظظ، أك رفير بأخرة.

                                                           

ي.ٓ٘ٔي–يٚٗٔ/ئ(يث  فعيكث ةكز، ئ)
ي.ٖٕٕ/ٗ(يك فيلعي ي ذثيذك يث  ز يق ؿ:يث زذجفيث زذجف.يايل  يث ةيل  يٕ)
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، كالقػدر، كالشرػب، ك متح  بذؾ : مؽ رمي بشؾع مػؽ البدعػة كالتذػي 
 ، م  بياف الداعية مؽ غير،.(ٔكاإلرجاء، كالتجهؼ)

 * عشد الدخاكي: 
خيػار أك أك  لدكؽ : مثل ما يذعر بالتعديل دكف ما يذعر بالزبطثؼ 

عشػد غيػر ابػؽ معػيؽ فهػؾ يعشػي  ، أك لػيس بػ، بػأس،ل بأس بػ، مأمؾف أك
 بها ثقة.

 املستب٘ الطادض٘
 عشد الحافظ ابؽ حجر:* 

مؽ ليس ل، مؽ الحدي  إل القميل، كلؼ يثب  في، مػا يتػرؾ حديثػ، مػؽ 
 .(ٕأجم،، كإلي، اإلشارة بمفظ مقبؾؿ حي  يتاب  كإل فميؽ الحدي )

                                                           

ي(يثإلر   :يِحَزْ سضيث ةاْأِخ،  يَكُىَ يِ ْس،ىدي  ضيقخَزْ،ِ :ئ)
ػػػ ِئَفَةْ،ِ يث  اػػػل  يامػػػ ا  ثيح ػػػ،يي-ٔ ِ ػػْسُيدي ػػػ يَلَرثَديِحػػػِويَاػػػْأِخ، يث َمػػْ ؿيِفػػػييث جلػػػديِفػػػيياذػػػ ي يِ ْنػػَ،ىيث طا

يُ ْتَز ف.
َيػػػ ِئ يَكاػػػ ؾيثْ َفػػػَ ثِئليح  ساػػػ ر يِ َفيَكِ ػػػْسُيدي ػػػ يَلَرثَديَاػػػْأِخ، يث َمػػػْ ؿيِفػػػييث جلػػػدي  ػػػضي ػػػ يَلَاػػػضيثْ كَيي-ٕ

ْقَ ثريكثال ةم ديَكاَليار يثْ َ َز يَ َعيَذِ  . اَز فيِ ْس،ىديثإلِْ يثإلِْ
كث ةدػػيع:ي جياػػ يَ ٍ ػػيٍّ يكام،ازػػوي  ػػضيث ذػػج ح  يَفزػػ يق، ػػوي  ػػضيلحػػييحلػػ يَك زػػ يَفُيػػَ يغػػ ؿيِفػػػيي

يفدػي ييَفػ ِي فيثنرػ ؼيِ َ ػضيَذِ ػ يث خػّ يَلكيث ةاْذػِ يجيحػ  يغليادي و يَكُيط قيَ َ ْيِويَرثِفِري يَكِإالا
يفغ ؿيِفييث  اْفل يَكِإفيثْ ةم،يث ّ ْ َ  يِ َ ضيث ُ،ْنَي يفأل،يِفييث غ  .ي

ّ يف  يث َ ْب،يَكن،ه.ي يكث م،ري :ي  ي ْي ديَلفيث دا
ي ؿ:يِ فيثْ ُمْ آفيَ ْحُ  ؽ.كث ثيزي :ي  يَ ْسِفييِدَف نيتيَاَ  َ ضيث اِةييلثبةي يثْ كة  يَكث ّخس  يَكَيمُي

ي.ٜ٘ٗ/َٔكث ّسذ يحغليَ  ّييَكَاْمِ،اديَغ، هيَ َ ْيِو.يفةجيث ي رايالح ينث ي
 يث زؤ ػػػػف:يلح ث فرػػػػ يلنزػػػػ،يحػػػػ ي  ػػػػييحػػػػ يميحػػػػ يلنزػػػػ،يحػػػػ ينثػػػػ يٕٓ/ٔ(يام يػػػػ يث ةيػػػػل  يٕ)

يىػ( يث زجمق:يلاز ي  ف  يث س ل :يث زلةي يث ة فيقي  ي ذ .يٕ٘ٛث  خممنيي)ني
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 عشد الدخاكي:  *

ْدُؽ ما يذعر بقبؾؿ ركايت،، مثل: ثؼ  َرَكْكا َعْشُ، ، َأْك َرَكى  أكَمَحمُُّ، الرِّ
ْدِؽ َما ُهَؾ،  َأن ُ، َلْيَس ِبَبِعيػد  َعػِؽ  أيالش اُس َعْشُ،، َأْك يْرَكى َعْشُ،، َأْك ِإَل  الرِّ

ْدِؽ.  الرِّ

فقػط َكَسْط َأْك َكَسػط   َشْيخ   ككذا ما ل يدؿ عم  التزكية أك الجرح، مثل:
أك جيػد الحػػدي ، أك  َلػاِلُح اْلَحػِديِ ،، أك َب اْلَحػِدي ِ ُمَقػارَ ، أك َأْك َشػْيخ  َفَقػطْ 
 َمػا َأْقػَرَب َحِديَثػُ،، َأْك ُلػَؾْ ِمح  َأْك َلػُدكؽ  ِإْف َشػاَء ّللا ْ (، أك ٔحدؽ الحدي )

ػػاأ، ك ُيْكَتػػُب َحِديُثػ،ُ ، أَأْرُجػؾ َأْف َلػػْيَس ِبػػِ، َبػػْأس  أك   ، أكك َمػػا َعِمْسػػُ  ِفيػػِ، َجْرح 
  .(ٕ)َفِظؽ  َكيِّس  

 ٍرِ املساتب:أٍل حهه 

 :عؽ مرارب، قاؿ الدخاكي 

 مؽ السرربة األكل  إل  الرابعة يحتو بأهمها. -ٔ

                                                           

يثْ ُيْ ػػػِ، يَكُىػػػَ يِحَلْخػػػِ يث ػػػ اثِ يَكَزػػػ يُدػػػِيَطيِفػػػييثْ ُُدػػػ ِؿي(ي ُئ) مػػػ ر يثْ َجػػػِ، ِ  يِ ػػػَ يثْ ُمػػػْ ِ يِدػػػ،ِّ
ػػػػػَمِحيثْ َزْخػػػػػُز َ ِ يَ َ ْيػػػػػِو يَكَكػػػػػَلثيَدػػػػػَيَطَي يث ساػػػػػَ ِكُايِفػػػػػيي ػػػػػِجيَجِ يِ ػػػػػْ يِكةَػػػػػ ِ يثْحػػػػػِ يث ذا ث ذا

َمػػػػ ِن يَلْكيُ ْحَةَذػػػػَ ْيِو يَكثْحػػػػُ يثْ َثػػػػْ ِزاِّ يَكَ ْ َسػػػػ ُهي يَنِ، تَػػػػُويُ َمػػػػ ِرٌ يِ َجػػػػِ، ِ يَغْ،ػػػػِ ِهيِ ػػػػَ يث تِّ َلفا
ػػُ،ُه(يَلِا:يثْ َجػػِ، ِ يِ ػػَ يثْ َثػػْ َدِ  يَلْكي)َنَخػػُسُو(ي يَلْكي)ُ َم َرُنػػْو(يِحَفػػْةِجيث ػػ اثِ ي يَلْا:يَنِ، تُػػُوي ِّ، َ(

َكثْ َفػػػْةِج يَكَيػػػٌطياَليَ ْسَةِيػػػييِ َ ػػػضيَدَرَ ػػػِ ييُاَم ِرُنػػػُويَنػػػِ، ُ يَغْ،ػػػِ ِه يَفُيػػػَ يَ َ ػػػضيثْ ُزْ َةَزػػػِ، يِح ْ َكْخػػػ ِي
ث ُخُم ِ يَكاَليثْ َثَمَ ِ  يَكُىَ يَنْ ُعيَ ػْ،ٍح يَكَ ْ َس َىػ يُاَمػ ِرُ يث ساػ َسيِفػييَنِ، ِتػِويَكُيَم ِرُن َنػُوي يَلْا:ي

يَكاَليُ ْسَكٍ .يفةجيث زغ، يحد حيل في يث ج،  ي ي.حةذ ؼئٜٔ/َٕ ْيَسيَنِ، ُتُويِحَد ذٍّ
يحةذ ؼ.يٕٓٔي–ئٖٔ/يٕ(يفةجيث زغ، يحد حيل في يث ج،  يٕ)



 

 

8118 

 َل  َأْلَفاِعَهػػا ِلَكػػْؾفِ ؛ يكتػػب حػػديثهؼ ك ختبػػربػػة الخامدػػة فكأمػػا السرر -ٕ
ْبطِ  ُرْذِعرُ   .بالز 

لدادسة ف  يحتو بأحد مؽ أهمها، بل يكتب حديثهؼ كأما السرربة ا -ٖ
 ل عتبار فقط كليس ل ختبار لؾضؾح عدـ الزبط لديهؼ.

 اِلْحِتَجػػاجُ  اْلَسَراِرػػِب  َهػػِذ،ِ  َأْهػػلِ  ِفػػي اْلُحْكػػؼَ  ِإف   ُثػػؼ   قػػاؿ الحػػافظ الدػػخاكي:
 ِلَكْؾفِ ؛  َأْهِمَها ِمؽْ  ِبَأَحد   ُيْحَتوُّ  َل  َفِ ن ،ُ  َبْعَدَها ال ِتي َكَأم ا ِمْشَها، اأْلُكَل  ِباأْلَْرَبَعةِ 
ْبِط، ِبَذِر َظةِ  ُرْذِعرُ  َل  َأْلَفاِعَها  .َكُ ْخَتَبرُ  َحِديُثُهؼْ  ُيْكَتبُ  َبلْ  الز 

َ حِ  اْبؽُ  َقاؿَ ك  َؼ، الش َغرُ  َيْدَتْؾؼِ  َلؼْ  َكِإفْ : الر  ثِ  َ ِلػػَ  ِبَكْؾفِ  اْلُسَعر   اْلُسَحػدِّ
ػػا، ظ اَضػػابِ  َنْفِدػػ،ِ  ِفػػي  َ ِلػػػَ  اْعَتَبْرَنػػا َحِديِثػػِ،، ِمػػؽْ  َحػػِدي    ِإَلػػ  َكاْحَتْجَشػػا ُمْظَمق 

 .َغْيرِ،ِ  ِرَكاَيةِ  ِمؽْ  َأْلل   َل،ُ  َهلْ  َكَنَغْرَنا اْلَحِدي َ 

اِدَسُة، َكَأم ا  َبْعِزػِهؼْ  َكِفػي َقْبَمَهػا، ال ِتػي َأْهػلِ  ُدكفَ  َأْهِمَهػا ِفػي َفػاْلُحْكؼُ  الد 
 (.ٔ)ِفي،ِ  َأْمِرِهؼْ  ِلُؾُضؾحِ ؛  َضْبِظِهؼْ  اْخِتَبارِ  ُدكفَ  ِلِ ْعِتَبارِ  ِديُث،ُ حَ  ُيْكَتبُ  َمؽْ 

 

                                                           

ي.ٕٔٔ/ٕ(يث زذ،ريث خ حقئ)
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 : التجسٓحمساتب  -ثاىّٔا

 املستب٘ األّىل

 عشد ابؽ أبي حارؼ :* 
ك شغػػػر فيػػػ،  ،لػػػيؽ الحػػػدي  فهػػػؾ مسػػػؽ يكتػػػب حديثػػػ، :مرجػػػلل إ ا قيػػػل

 .اعتبارا  

 :  الر حعشد ابؽ * 

 نفس قؾؿ ابؽ أبي حارؼ.

 عشد الذهبي :  *

 .الحدي  يز  كضاع أك، كذاب دجاؿ: الجرح عبارات كأردى

 عشد العراقي : * 

ػػػاع   أف يقػػػاؿ: فػػػ ف كػػػذاب، أك  ،َأْك َيَزػػػْ  اْلَحػػػِديَ ، َأْك َيْكػػػِذُب، َأْك َكض 
اؿ    .َحِديث ا َأْك َكَض  ،َدج 

 عشد الحافظ ابؽ حجر:* 

اإلشػارة بمفػظ: مدػتؾر،  مؽ ركى عش، أكثر مؽ كاحد كلؼ ُيَؾث ػ ، كإليػ،
 أك مجهؾؿ الحاؿ.

 * عشد الدخاكي: 

ِبَسا َدؿ  َعَم  اْلُسَباَلَفِة ِفيِ،، َكَأْكػَذِب الش ػاِس، َكَكػَذا َقػْؾُلُهْؼ: ِإَلْيػِ،  اْلَؾْلفُ  
 .اْلُسْشَتَه  ِفي اْلَؾْضِ ، َكُهَؾ ُرْكُؽ اْلَكِذِب، َكَنْحُؾ َ ِلػَ 

 .َنَفِد،ِ  ِلْنِقَظاعِ  َسَك َ  َكَكَأن ،ُ 
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 املستب٘ الجاىٔ٘

 عشد ابؽ أبي حارؼ :* 

نػ، أإل  َحِديِثػ،ِ  َكْتػِب ليس بقؾي فهؾ بسشزلة األكلػ  فػي  إ ا قيل لمرجل:
  .دكن،

 :  الر حعشد ابؽ * 

 نفس قؾؿ ابؽ أبي حارؼ.
 عشد الذهبي : * 

 .ررك، عم  كمتف ، بالكذب متهؼ ثؼ

 عشد العراقي : * 

 ،َهاِلػػػػ   كُفػػػَ ف   ،َسػػػاِقط   ُفػػػَ ف   كَ  ،اْلَؾْضػػػ ِ  َأكْ  َكػػػِذِب،ِبالْ  ُمػػػت َهؼ  إ ا قيػػػل: 
، َكُفػػَ ف   ، َكُفػػَ ف   اْلَحػػِديِ ، َ اِهػػبُ  َأكْ  َ اِهػػب   َأكْ  اْلَحػػِديِ ، َمْتػػُركؾُ  َأكْ  َمْتػػُركؾ 
ْعَتَبػػُر ، َأْك َل يُ بػػ، َكُفػػَ ف  َل ُيْعَتَبػػْر  َكُفػػَ ف  َسػػَكُتؾا َعْشػػُ،،، ِفيػػِ، َنَغػػْر  َأكْ  ،َرَرُكػػؾ،ُ 
، َكَنْحػُؾ  َكُفَ ف   ،ِبَحِديِث،ِ  َلْيَس ِبالثَِّقِة، َأْك َلْيَس ِبِثَقة ، َأْك َغْيػُر ِثَقػة  َكَل َمػْأُمؾف 
 َ ِلَػ. 

 عشد الحافظ ابؽ حجر:* 

ػعف، كلػ لػؼ  ؾمؽ لؼ يؾجػد فيػ، رؾثيػ  لسعتبػر، كُكجػد فيػ، إطػ ؽ الز 
ر، كإلي، اإلشارة بمفظ: ضعيل.  ُيَفد 
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 دخاكي: * عشد ال

، َأْك َيَزػْ  اْلَحػِديَ  َعَمػػ  ثػؼ مػا يمػي السرربػة األكلػ  كهػػؾ قػؾؿ :  َكػذ اب 
اؿ ، َأْك َكَضْ  َحِديث اَرُسؾِؿ ّللا ِ  اع  َكَكَذا َدج   .، َأْك َيْكِذُب، َأْك َكض 

 املستب٘ الجالج٘

 عشد ابؽ أبي حارؼ :* 

ح حديثػ، بػل فهػؾ دكف الثػاني ل يظػر  ،ضعيل الحدي  يل لمرجل:إ ا ق
  .يعتبر ب،

 :  الر حعشد ابؽ * 

 نفس قؾؿ ابؽ أبي حارؼ.* 

 عشد الذهبي : * 

 نغػػر، فيػػ،، ك الحػػدي  ك اهػػب عشػػ،، كسػػكتؾا بثقػػة، لػػيسك  ،متػػركؾ ثػػؼ
 .كساقط كهالػ،

 عشد العراقي : * 

ِثيَؽ، َأْك ِباْلِبَشػاِء ِلْمَسْفُعػؾِؿ؛ َيْعِشػي: َبػْيَؽ اْلُسَحػدِّ  ،ُفػَ ف  ُرد  َحِديُثػ،ُ  إ ا قيل:
كا َحِديَثُ،، َأْك َمْرُدكُد اْلَحػِدي ِ  ا، َكُفػَ ف  َكا،  ِبَسػر ة   ُفػَ ف  ك  ،َردُّ َأْي:  ،َضػِعيل  ِجػد،

َد ِفيِ،، كَ  ا َل َرَردُّ َكُفَ ف  اْرـِ ِبػِ،، َكُفػَ ف  ُمظ ػَرُح،  ،َطَرُحؾا َحِديَث،ُ  ف فَقْؾل  َكاِحد 
، َأْك َل َشػػْيَء، َأْك ُفػػَ ف  َل ُيَدػػاِكي َكُفػػ َأْك ُمظ ػػَرُح اْلَحػػِديِ ، َ ف  َلػػْيَس ِبَذػػْيء 
 َشْيَئا، َكَنْحُؾ َ ِلَػ.
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 عشد الحافظ ابؽ حجر:* 

 مؽ لؼ يرك عش، غير كاحد، كلؼ ُيَؾث  ، كإلي، اإلشارة بمفظ: مجهؾؿ.

 * عشد الدخاكي: 

َأْك  ؛(ٔ)ي َ ُفػػَ ف  َيْدػػِرُؽ اْلَحػػدِ  ثػػؼ مػػا يمػػي السرربػػة الثانيػػة كهػػؾ قػػؾؿ :
، َفُيِزيُفُ، ِلَراك  َغْير، ِمس ْؽ َشػاَرَكُ، ِفػي َطَبَقِتػِ،، َقػاَؿ:  َيُكؾُف اْلَحِديُ  ُعِرَؼ ِبَراك 
َكَلػػْيَس َكػػَذِلَػ َمػػْؽ َيْدػػِرُؽ اأْلَْجػػزَاَء َكاْلُكُتػػَب؛ َفِ ن َهػػا َأْنَحػػُس ِبَكِثيػػر  ِمػػْؽ َسػػِرَقِة 

َكاةِ   ،َكُفػػػَ ف  َهاِلػػػػ   ،َكُفػػػَ ف  َسػػػاِقط   ،َكػػػِذِب، َأْك ِباْلَؾْضػػػ ِ َكُفػػػَ ف  ُمػػػت َهؼ  ِبالْ  ،الػػرُّ
، َأْك َمْتػػُركُؾ اْلَحػػِديِ ، َأْك  ، َأْك َ اِهػػُب اْلَحػػِديِ ، َكُفػػَ ف  َمْتػػُركؾ  َكُفػػَ ف  َ اِهػػب 

، َأْك ُمػؾد  ِبػالت ْخِفي ،َرَرُكؾ،ُ   ِل، َأكْ َكَكَذا ُمْجَس   َعَم  َرْرِكِ،، َكُهَؾ َعَم  َيَدْي َعػْدؿ 
ِبالش ْقػػِل َمػػَ  َرْشػػِؾ ِؽ َمػػا َقْبَمػػُ،، َكُفػػَ ف  َسػػَكُتؾا َعْشػػُ،، َكَكِثيػػر ا َمػػا ُيَعبِّػػُر اْلُبَخػػاِريُّ 
: ِإن ُهَسا َأْدَن  اْلَسَشػاِتِؿ  ِبَهاَرْيِؽ اأْلَِخيَرَرْيِؽ ِفيَسْؽ َرَرُكؾا َحِديَثُ،، َبْل َقاَؿ اْبُؽ َكِثير 

ػاع . َنَعػْؼ، ُرب َسػا ِعْشَدُ، َكَأَرَدُؤَها، قُ  ْمُ : أِلَن ُ، ِلَؾَرِعِ، َقػل  َأْف َيُقػؾَؿ: َكػذ اب  َأْك َكض 
، َكَرَمػػاُ، ُفػػَ ف  ِباْلَكػػِذِب، َكِمْشَهػػا: ُفػػَ ف  َل ُيْعَتَبػػْر ِبػػ،ِ  َبػػُ، ُفػػَ ف  َأْك َل ، َيُقػػؾُؿ: َكذ 

، َكُفَ ف  َلْيَس ِبالثَِّقِة، َأْك  ،ُيْعَتَبُر ِبَحِديِث،ِ  َلْيَس ِبِثَقػة ، َأْك َغْيػُر ِثَقػة  َكَل َمػْأُمؾف 
 .َكَنْحُؾ َ ِلػَ 

                                                           

لَْىػػػَ ُفيِ ػػػْ يَكْدػػػِ ِويَكثْخِةَمِفػػػِويِفػػػييي-َكَزػػػ يَقػػػ َؿيث ػػػلاَىِبُييي-(يُفػػػَمٌفيَاْخػػػِ ُؽيثْ َجػػػِ، َ  يَفِ ناَيػػػ ئ)
ٌثي َي ْثػػِد يِ ْذيَيػػِ َقُ يثْ َجػػِ، ِ يَلْفيَاُكػػ َفيُ َجػػ،ِّ ِ ييَلناػػُويثإْلِ ػػ ِرُؽيَكَيػػ،ا ْسَفػػِ ُديِحَجػػِ، ٍ  يَفَيِثػػيُ يث خا

ِث.يث زذ،ريث خ حقي ي.ٕ٘ٔ/َٕيِزَ ُويَلْاًر يِ ْ يَلْيِخيَذثَؾيثْ ُزَج،ِّ
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 املستب٘ السابع٘

 عشد ابؽ أبي حارؼ :* 

فهػػؾ  ،أك كػػذاب ،أك  اهػػب الحػػدي  ،متػػركؾ الحػػدي  يػػل لمرجػػل:إ ا ق
 .(ٔ)ساقط الحدي  ل يكتب حديث، كهي السشزلة الرابع،

 :  الر حعشد ابؽ * 

 .(ٕ)نفس قؾؿ ابؽ أبي حارؼ
 عشد الذهبي : * 

، ككا، ،ضػػعيل، ك كضػعفؾ،، جػػدا   كضػعيل بذػػظ، كلػيس بسػػرة، كا، ثػؼ
  . لػ كنحؾ، الحدي  كمشكر

 عشد العراقي : * 

، إ ا قيل:   ُمْزػَظِرِب  َأكْ ، ُمْشَكِر اْلَحػِديِ ، َأْك َحِديُثػُ، ُمْشَكػر  ك ُفَ ف  َضِعيل 
 .، َكُفَ ف  َل ُيْحَتوُّ ِبِ، َكَبْعَدَهاَكُفَ ف  َضع ُفؾ،ُ  ،َكُفَ ف  َكا،  ، اْلَحِدي ِ 

 عشد الحافظ ابؽ حجر:* 

ف م   لػ بقادح، كإلي، اإلشػارة بستػركؾ، أك  مؽ لؼ يَؾث   البتة، كُضعِّ
 متركؾ الحدي ، أك كاهي الحدي ، أك ساقط.

                                                           

ي.ٖٚ/ٕ(يث ث حيكث ة ،  يالح يلحيين ادئ)
ي.ٕ٘ٔ/ئني ة يي-(ي م،  يثح يث ذمحيٕ)
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 * عشد الدخاكي:

ي: َبػػْيَؽ ُفػػَ ف  ُرد  َحِديُثػػُ،؛ َيْعِشػػ ثػػؼ مػػا يمػػي السرربػػة الثالثػػة كهػػؾ قػػؾؿ :
كا َحِديَثػُ،، َأْك َمػْرُدكُد اْلَحػِدي ِ  ِثيَؽ، َأْك َردُّ ا، َكُفػَ ف   ُفػَ ف  ك  ،اْلُسَحدِّ َضػِعيل  ِجػد،

َد ِفيػػِ،، َكَرػػاِلف   ،َكا،  ِبَسػػر ة   ا َل َرػػَردُّ َأْي:  ،َكُفػػَ ف  َطَرُحػػؾا َحِديَثػػ،ُ  ،َأْي: َقػػْؾل  َكاِحػػد 
ِبػػِ،، َكُفػػَ ف  ُمظ ػػَرُح، َأْك ُمظ ػػَرُح اْلَحػػِديِ ، َكُفػػَ ف  َل  َكُفػػَ ف  اْرـِ ،َأْهػػُل اْلَحػػِدي ِ 

ػا َكَل اْعِتَبػار ا، َأْك  َل َرِحػلُّ ِكَتاَبػُة َحِديِثػِ،، فػ ف ُيْكَتُب َحِديُثػُ، ؛ َأْي: َل اْحِتَجاج 
، َأْك َل َشػػػْيَء،  َكاَيػػػُة َعْشػػػُ،، َكُفػػػَ ف  َلػػػْيَس ِبَذػػػْيء  َأْك ُفػػػَ ف  َل َأْك َل َرِحػػػلُّ الرِّ

ا  َأْك َل ُيَداِكي َشْيَئا، َكَنْحُؾ َ ِلَػ.، ُيَداِكي َفْمد 

َكَما ُأْدِرَج ِفي َهِذِ، اْلَسْرَرَبػِة ِمػْؽ " َلػْيَس ِبَذػْيء  " ُهػَؾ اْلُسْعَتَسػُد، َكِإْف َقػاَؿ 
، ِإن َسػا ُيِر ػُد َأن ػُ، اْبُؽ اْلَقظ اِف: ِإف  اْبَؽ َمِعيؽ  ِإَ ا َقاَؿ ِفػي الػر اِكي: َلػْيَس ِبَذػيْ  ء 

 .َلْؼ َيْرِك َحِديث ا َكِثير ا

 املستب٘ اخلامط٘

 عشد الذهبي : * 

، بحجػػة لػػيس بػػالقؾي، لػػيس ضػػعف، كقػػد، ضػػعف كفيػػ، يزػػعف، ثػػؼ
 يحػتو ل، الحفػظ سػيظ، ليؽ، في، ركمؼ، مقاؿ في،، ك شكر يعرؼ، بذاؾ ليس
 .مبتدع لكش، لدكؽ ، في، اختمف، ب،

 الػػػراكي  إطػػػراح عمػػػ  بؾضػػػعها رػػػدؿ التػػػي اراتالعبػػػ مػػػؽ  لػػػػ كنحػػػؾ
 ب، يحتو أف جؾات عم  أك في،، التؾقل عم  أك ضعف،، عم  أك باأللالة،

 .(ٔ)في، ما ليؽ م 

                                                           

ي.ٗ/ٔ(ي ،يثفيثال ة،ثؿئ)
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 عشد العراقي : * 

ْف، َكُفػػَ ف  ِفػػي َحِديِثػػِ، َضػػْعف  ك ُفػػَ ف  ِفيػػِ، َمَقػػاؿ ، قػػؾلهؼ :  ، ُفػػَ ف  ُضػػعِّ
َلْيَس ِبػَذاَؾ  أكَرْعِرُؼ َيْعِشي ُأْخَرى، َكُفَ ف  َلْيَس ِبَذاَؾ، َكُفَ ف  ُرْشِكُر َيْعِشي َمر ة  كَ 

، َأْك َلػػْيَس ِبػػاْلَسِتيِؽ، َأْك َلػػْيَس ِبػػاْلَقِؾيِّ  ػػة ، َأْك َلػػْيَس ، اْلَقػػِؾيِّ َكُفػػَ ف  َلػػْيَس ِبُحج 
، َأْك َلْيَس ِباْلَسْرِضي، ْعِف َما ِبُعْسَدة ، َأْك َلْيَس ِبَسْأُمؾف  َيْعِشي: َأن ُ،  ،ُهؾَ  َأْك ِلمز 

، َكُفػَ ف  َطَعُشػؾا ِفيػِ،، َأْك َمْظُعػؾف   ْعِف، َكُفَ ف  ِفيػِ، ُخْمػف  َلْيَس ِبَبِعيد  َعِؽ الز 
، َأْك َليُِّؽ اْلَحػِديِ ، َأْك ِفيػِ، ِلػيؽ  ك  ،ِفي،ِ  َكُفػَ ف  ، ُفَ ف  َسيُِّظ اْلِحْفِظ، َكُفَ ف  َليِّؽ 

، َكَنْحػػػُؾ َرَكم ُسػػػؾا ِفيػػػِ،، َكَكػػػَذا  َسػػػَكُتؾا َعْشػػػُ،، َأْك ِفيػػػِ، َنَغػػػر  ِمػػػْؽ َغْيػػػِر اْلُبَخػػػاِريِّ
 .(ٔ)َ ِلػَ 

 عشد الحافظ ابؽ حجر:* 

 مؽ ارهؼ بالكذب.

 * عشد الدخاكي:

، كَ  ثؼ ما يمي السرربة الرابعة كهؾ قؾؿ : ُمْشَكػِر اْلَحػِديِ ،  ُفَ ف  َضِعيل 
، َأْك َلػػُ، َمػا ُيْشَكػػ َكُفػػَ ف  ، اْلَحػِدي ِ  ُمْزػػَظِرِب  َأكْ  ،ُر، َأْك َمَشػاِكيرُ َأْك َحِديُثػُ، ُمْشَكػر 

 .َكُفَ ف  َضع ُفؾُ،، َكُفَ ف  َل ُيْحَتوُّ ِب،ِ  ،َكا،  

 املستب٘ الطادض٘

 عشد الحافظ ابؽ حجر:* 

 مؽ ُأطم  عمي، اسؼ الكذب، كالؾض .

                                                           

ي.ٜٕٔي-ٕٚٔ/ٕث ج،  ي(يفةجيث زغ، يحد حيل في ئ)
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 * عشد الدخاكي:

ْف، َكُفػَ ف  ِفيػِ، َأْك ، ُفَ ف  ِفيِ، َمَقاؿ ، َأْك َأْدَن  َمَقاؿ  قؾلهؼ :  َكُفَ ف  ُضعِّ
َكُفَ ف  ُرْشِكُر َيْعِشي َمر ة  َكَرْعػِرُؼ َيْعِشػي ُأْخػَرى، َكُفػَ ف  َلػْيَس ، ِفي َحِديِثِ، َضْعف  

، َأْك َلػػْيَس ِبػػاْلَسِتيِؽ، َأْك َلػػْيَس ِبػػاْلَقِؾيِّ  ، ِبػػَذاَؾ، َكُرب َسػػا ِقيػػَل: َلػػْيَس ِبػػَذاَؾ اْلَقػػِؾيِّ
، َأْك َلػْيَس ِباْلَسْرِضػي، َكُفَ   ة ، َأْك َلْيَس ِبُعْسػَدة ، َأْك َلػْيَس ِبَسػْأُمؾف  ف  َلْيَس ِبُحج 

َأْك َلػػػْيَس َيْحَسُدكَنػػػُ،، َأْك َلػػػْيَس ِباْلَحػػػاِفِظ، َأْك َغْيػػػُرُ، َأْكَثػػػُ  ِمْشػػػُ،، َكِفػػػي َحِديِثػػػِ، 
، َكُفَ ف  َمْجُهػؾؿ ، َأْك ِفيػِ، َجَهاَلػة ، َأْك َل  ػْعِف َمػا  َشْيء  َأْدِري َمػا ُهػَؾ، َأْك ِلمز 

، َكُفػَ ف  َطَعُشػؾا  ،ُهؾَ  ػْعِف، َكُفػَ ف  ِفيػِ، ُخْمػف  َيْعِشي: َأن ُ، َلػْيَس ِبَبِعيػد  َعػِؽ الز 
ُفَ ف  َنَزُكؾُ،، ِبُشؾف  َكتَاي  ؛ َأْي: َطَعُشؾا ِفيِ،، ُفَ ف   كَكَذا ،ِفيِ،، َأْك َمْظُعؾف  ِفي،ِ 

.َسيُِّظ اْلِحفْ  ، َأْك َليُِّؽ اْلَحِديِ ، َأْك ِفيِ، ِليؽ   ِظ، َكُفَ ف  َليِّؽ 

 ، َكُفَ ف  َرَكم ُسؾا ِفيِ،، َكَكػَذا َسػَكُتؾا َعْشػُ،، َأْك ِفيػِ، َنَغػر  ِمػْؽ َغْيػِر اْلُبَخػاِريِّ
 َكَنْحُؾ َ ِلَػ. 
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 حهه أٍل ٍرِ املساتب:

 قاؿ الدخاكي عؽ مرارب،:

اأْلَْرَبػػِ  اأْلَُكِؿ َأن ػػُ، َل ُيْحػػَتوُّ ِبَؾاِحػػد  ِمػػْؽ َأْهِمَهػػا، َكَل  َكاْلُحْكػػُؼ ِفػػي اْلَسَراِرػػِب 
  .ُيْدَتْذَهُد ِبِ،، َكَل ُيْعَتَبُر ِب،ِ 

ْشػػَعاِر َهػػِذِ، ر ُج َحِديُثػػُ، ِلِ ْعِتَبػػارِ َأْي: ُيَخػػ كمػػا بعػػدها يعتبػػر بحديثػػ،، ؛ إلِ
َيِغ ِبَرَ ِحَيِة اْلُست ِرِف ِبَها ِلَذِلػَ  ـِ ُمَشاَفاِرَها َلَهاالرِّ  .(ٔ)، َكَعَد

 لفظ : ل بأس ب،

 ، أك ل بأس ب،.َبْأس   ِب،ِ  َلْيَس  : ِمؽْ  َأْرَف ُ  ِبِثَقة   اْلَؾْلفُ 

 لكؽ اإلماـ يحي  بؽ معيؽ استخدـ هذا المفظ كأراد ب، الثقة.

ْحَسؽ كمسؽ استخدم، بسعش  الثقة أيزا    .ُدَحْيؼ ِإْبَراِليؼ ْبؽ َعْبدالر 

 افظ الدخاكي: قاؿ الح

ـَ  َما: ِقيلَ  َفِ فْ  "  َبػْأس   ِب،ِ  َلْيَس "  ِمؽْ  َأْرَف ُ  ِبِثَقة   اْلَؾْلفَ  َأف   َيْقَتِزي َرَقد 
، ِب،ِ  َلْيَس  ُفَ ف  : َرُقؾؿُ  ِإن ػَ : َل،ُ  ِقيلَ  ِإ ْ ؛  َبْيَشُهَسا َسؾ ى  َمِعيؽ   ْبؽُ ك حي    َبػْأس 
: ِفيػ،ِ  َأُقػؾؿُ  َكَمػؽْ  ،( َفِثَقػة   ِبػ،ِ  َبػْأَس  َل : )يػ،ِ فِ  َأُقؾؿُ  َمؽْ : َقاؿَ  ،َضِعيل   َكُفَ ف  

،  .َحِديُث،ُ  ُيْكَتبُ  َل  ِبِثَقة   َفَمْيَس  َضِعيل 

َمْذِقيِّ  ُتْرَعةَ  َأِبي َقْؾؿُ  َكَنْحُؾ،ُ  ْحَسؽِ  ِلَعْبػدِ  ُقْم ُ : الدِّ  ُدَحػْيؼ ، ِإْبػَراِليؼَ  ْبػؽِ  الػر 
ـِ َأْهلِ  ِفي َكافَ  ال ِذي َيْعِشي ا  ِفػي َرُقػؾؿُ  َما: " اْلَسْذِرؽِ  َأْهلِ  ِفي َحاِرؼ   َأِبيكَ  الذ 

                                                           

ي.ٜٕٔي-يٕٗٔ/ٕ(يث زذ،ريث خ حقئ)
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؟ َحْؾَشب   ْبؽِ  َعِميِّ   ِثَقػة ،: َرُقػؾؿُ  َل  َكِلػؼَ : َفُقْمػ ُ : َقػاؿَ  ِبِ،، َبْأَس  َل : َقاؿَ  اْلَفزَاِريِّ
 (.ٔ)" ِثَقة   ِإن ،ُ : َلػَ  ُقْم ُ  َقدْ : َقاؿَ  َخْير ا؟ ِإل   َنْعَمؼُ  َكَل 

  

   

 

 

 

 

                                                           

ي.ٕٕٔ/ٕ(يث زذ،ريث خ حقئ)
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 التاض   املبحح

 الطبب ذنس دٌّأّ التجسٓح  التعدٓل حهه قبْل

 اختمف األتسة في  لػ عم  أقؾاؿ:
 األكؿ: الرأي

ِحيحِ  َعَم  َسَبِب،ِ  ِ ْكرِ  َغْيرِ  ِمؽْ  الت ْعِديلُ  ُيْقَبلُ   .اْلَسْذُهؾرِ  الر 

ؿَ  ُيْحػِؾجُ  ػَ َ ِلػ أِلَف  ؛  ِ ْكُرَهػا َكَ ُذ ُّ  َفَيْثقلُ  َكِثيَرة   التعديل َأْسَبابَ  أِلَف    اْلُسَعػدِّ
 .َكَكَذا َكَذا َفَعلَ  َكَذا، َيْرَرِكبْ  َلؼْ  َكَذا، َيْفَعلْ  َلؼْ : َيُقؾؿَ  َأفْ  ِإَل 

َبِب  ُمَبي ؽَ  ِإل   اْلَجْرحُ  ُيْقَبلُ  َكَل    .الد 

، ِبَأْمر   َيْحُرلُ  أِلَن ،ُ    .ِ ْكُر،ُ  َيُذ ُّ  َكَل  َكاِحد 

 ِبَشػػاء   اْلَجػػْرحَ  َأَحػػُدُهؼُ  َفُيْظِمػػ ُ  اْلَجػػْرِح، َأْسػػَباِب  ِفػػي فَ ؾُمْخَتِمفػػ الش ػػاَس  َكأِلَف  
ا، اْعَتَقَد،ُ  َما َعَم  ؛ َسػَبِب،ِ  َبَيافِ  ِمؽْ  د  ب َفَ   اأْلَْمِر، َنْفسِ  ِفي ِبَجْرح   َكَلْيَس  َجْرح 
، ُهؾَ  َهلْ  ِلُيْشَغرَ   (.ٔ)َل  َأكْ  َقْدح 

َ ِح: َكَهَذا َعاِهر  مُ  ر  ِفي اْلِفْقِ، َكُأُلؾِل،ِ َقاَؿ اْبُؽ الر   .(ٕ)َقر 

ػُة ِمػْؽ  َؾاُب ِعْشػَدَنا ، َكِإَلْيػِ، َ َهػَب اأْلَِتس  َقاَؿ اْلَخِظيُب: َكَهَذا اْلَقْؾُؿ ُهَؾ الر 
اِج  اِدِ، ، ِمْثِل ُمَحس ِد ْبِؽ ِإْسَساِعيَل اْلُبَخاِريِّ َكمْدِمِؼ ْبِؽ اْلَحج  اِ  اْلَحِديِ  َكُنق  ُحف 

  .َداُبؾِريِّ َكَغْيِرِهَساالش يْ 

                                                           

ي.ٜٖ٘/ٔ(يا،ري يث  ثكايفييل حيام ي يث س ثكائ)
ي.ٙٓٔ/ٔ(ي م،  يثح يث ذمح يني ة يٕ)
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ْعػػُؽ ِفػػيِهْؼ َكاْلَجػػْرُح َفػػِ ف  اْلُبَخػػاِري  َقػػِد اْحػػَتو  ِبَجَساَعػػة  َسػػَبَ  ِمػػْؽ َغْيػػرِِ، الظ  
 :َلُهؼْ 

  .ِؽ َعب اس  ِفي الت اِبِعيؽَ َمْؾَل  ابْ  (ٔ)َكِعْكِرَمةَ 

  .(ٕ)َكَكِ ْسَساِعيَل ْبِؽ َأِبي ُأَكْ س  
                                                           

(ي ل  ػ ي:يىػ يث ُمَ ِلػػي يث َي ِلػِزي يلح  بػ،تيث َزػػَ،ني ي ػ  ضي بػ،يتيحػػ يعيػ سيردػػيئ)
 ػػػ ي:ي ػػػ الهي بػػػ،يتيحػػػ يعيػػ سي يك  ػػػييحػػػ يلحػػػييا  ػػػ يردػػػييتيتي سيزػػ  يركىي

 سيز يك ،  يك سو:يي ز يح يكى ثـ يكث جلديح يلح فيث  ،نيي يكخ  ،يث جػلث يكا ئفػ ي ي
كثمػػويث  ث ػػيي يكلح نػػ اد يكثحػػ ينثػػ يكزثدي:يثبػػت ي ػػ نييػػس يلرنػػعيك  ئػػ  يكق،ػػ يح ػػ،ي

 يٕٗٙ/يٕٓكايػػػل  يث كزػػػ ؿي ييٚ/ٚ يكث ثػػػ حيكث ة ػػػ،  ي٘ٗٔ/ٕذ ػػػ .ياػػػ ريخيث تمػػػ ني
ي.ٜٖٚكام ي يث ةيل  يص

(يىػػ يِ يػػز  ، يحػػ يَ بػػ،تيْحػػ يَ بػػ،تيْحػػ يلكيػػسيحػػ ي   ػػ يحػػ يَلحػػيي ػػ   يث دػػيجي يٕ)
ِيحػػ يَلحػػييلكيػػسيث زػػ،ني ين يػػنيحسػػيياػػيديْحػػ ي ػػ   يكُىػػَ يثحػػ يلخػػتي   ػػ يحػػ ي ّا َلُح َ ْبػػ،ي

يلنس.يَرَكىيَ سو:يث يح را يك خ د يكآخ كف.
ُح نػػ اد:ي ج ػػويث ذػػ،ؽ يكَكػػ َفي غفػػًم يكَقػػ ؿيث ساَخػػ ئي:يدػػعين يكقػػ ؿيثحػػ ينثػػ يفػػييَقػػ ؿيلَي

يث ةم ي :يد،كؽيلخطأيفييلن د  ي  ينفظو.ي
يَلناُيَزػػػ ي ػػػديالتػػػ ثي ػػػ يَاْحػػػِ ي يَنِ، تػػػو يَكاَليلخػػػ جيَ ػػػُوي ػػػْيَح ِفيِ الا كقػػػ ؿيفػػػييث فػػػةج:يثْنػػػة يِحػػػِويث دا

ػ يافػ ديِحػِوييػ ىينػ، ت، ػ يلخػ جيَ ػُويث ُيَحػ ِرّا يث ُيَح ِرّايِ زا   يَكل ػ يُ خػ ديَفػأْخ جيَ ػُويلقػ يِ زا
كركىيَ ػُويثْ َيػػ ُق َفييػػ ىيث ساَخػػ ِئّي...  ضيق  ػػو:يَكُىػػَ ي ْدػ  يِحػػَأفيَ ػػ يلخ  ػػويث ُيَحػػ ِرّايَ سػػُوي
ُىػػَ ي ػػ يَدػػِجيجيَنِ، تػػو يِ َناػػُويكةػػ ي ػػ يُلُدػػ  ويكَ  ػػضيَىػػَلثياَلياْجػػَة يِحَدػػْي ي ػػ يَنِ، تػػوي

يَلفيَلػػ ركُويِفيػػِويَغ،ػػ هيغ،ػػ يَ ػػ ػػِجيجي ػػ يل ػػ يَ ػػ يقػػ،حيِفيػػِويث ساَخػػ ِئّييَكَغ،ػػ هيِ الا  يِفػػييث ذا
يَفيْ َةب يحو.

قػػ ؿيَلُحػػ يث م يػػد:ي ػػ نييػػس ييػػت يكُيمػػ ؿ:يِفػػيير ػػ ييػػس ييػػيعيك دػػ ي يك اةػػ، .يايػػل  ي
 يكفػةجيث يػ رايٛٓٔ/ئ يكام ي يث ةيػل  ئٜٕي–يٕٗٔ/يٖث كز ؿيفييليز  يث    ؿي

ي.ٜٖٔ/ٔنث يالح ي
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  .(ٔ)يّ  َكَعاِلِؼ ْبِؽ َعمِ 

ِر ؽَ  (ٕ)َكَعْسِرك ْبِؽ َمْرُتكؽ     .ِفي اْلُسَتَأخِّ

                                                           

(ي  دػػػديحػػػ ي  ػػػييحػػػ ي  دػػػديحػػػ يدػػػي، يث  ثيػػػطي يلح ث جخػػػ،  يكيمػػػ ؿ:يلح ث جخػػػ ئ)
يث ةيزي يركىي سويث يح رايكغ، ه.

ق ؿيلح يدثكدي  يلنز،:ين، توين،  ي م ر ين،  يلى يث ذ،ؽي  يلق يث حطػأيفيػويك كػ ي
يلح هيك في يديفييث دي ي

في يكلح نػ اد:يدػ،كؽ يككثمػويثحػ ييػ ،يكق ؿيثح ي  ، :يك فيدعيفً  يكق ؿيلح  ب،تيث ث 
يكث  ث ي يكق ؿيثح ينث يفييث ةم ي :يد،كؽيرنز يكىد.

ػػ،يحػ يزيػػ، يكركىيِفػييكةػػ  ي كقػ ؿيفػييث فػػةج:يركىيَ سػُويث ُيَحػػ ِرّايَقِ ػيًميَ ػػ يَ  ِدػديحػ يُ َجزا
يّايكثح ي    .يثْ ُجُ،كديَ  ير  يَ سُويَ  يثح يلحييِذْئ يَنِ، تً يَكثِنً،ث يكركىيَ ُويث ةِّْ ِ لِي

 يكفةجيث يػ رايٕٙٛ/ٔ يكام ي يث ةيل  يٜٗ/ي٘ يكايل  يث ةيل  يٕٕٗ/ئا ريخيث تم ني
ي.ٕٔٗ/ئالح ينث ي

(ي ز كيح ي  زكؽيث ي ى ي يلح  تز فيث يذ ا يركىي سو:يث يح راي م كنً يحغ، ه يكلح يٕ)
حػػ ينثػػ يدثكديك ػػ،  يككثمػػويثحػػ ييػػ ،يكثحػػ ي  ػػ،  يكلح نػػ اد يكدػػ فويث  ث ػػي يكقػػ ؿيث

يفييث ةم ي :يثم يف د ي ويلكى ـ.
ِجيجيي ىين، ت، :ي يكق ؿيفييث فةج:ي دياح جيَ سُويث ُيَح ِرّايِفييث ذا

َنِ، تويَ ْ يُلْعَيَ يَ ْ يَ ْزِ كيْحِ يُ  اَ يَ ْ يُ ْ َك يَ  يلحييُ  َيضيِفييفر يَ  ِئَدػ يي-َلن،ىَز 
يَغ، ىَز يَ  يُلْعَي .يَكُىَ يِ ْس،هيحزة ح  يآدـيح يلحييِ َا سيكغس،ريكَي

َنِ، تػػويَ ػػ يُلػػْعَي يَ ػػػ يثحػػ يلحػػييحلػػ يَ ػػ يلنػػػسيِفػػييذكػػ يثْ َكَيػػ ِئ يَ ْمُ كنػػً يِ ْسػػػ،هيي-َكث تاػػ ِني
ز،يَ  يُلْعَي .ي يِحَ ْب،ث ذا

يف دجيَلنوي دياح جيَ ُويثنةث  ً يَوتيل  د ي  نييس يلرنعيك د ي يك  ئة، يفييدف ي.
 يٕٙٗ/ٔ يكام يػػػػ يث ةيػػػػل  ئٓٔي–يٜٜ/يٛث ةيػػػػل  يي يكايػػػػل  ٖٓٚ/ٔاػػػػ ريخيث تمػػػػ ني

ي.ٕٖٗ/ئكفةجيث ي رايالح ينث ي
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اِج َفِ ن ُ، اْحَتو  ِبُدَؾْ ِد ْبػِؽ َسػِعيد   َكَجَساَعػة   (ٔ)َكَهَكَذا َفَعَل ُمْدِمُؼ ْبُؽ اْلَحج 
َكاِة الظ ْعُؽ َعَمْيِهؼْ َغير   .، اْشُتِهَر َعس ْؽ َيْشُغُر ِفي َحاِؿ الرُّ

ػػْؽ َبْعػػَدُ، ، َكَسػػَمَػ َأُبػػؾ َدا ِجْدػػَتاِنيُّ َهػػِذِ، الظ ِر ػػَ  ، َكَغْيػػُر َكاِحػػد  ِمس  ُكَد الدِّ
ػَر َسػَبُبُ، َكُ ِكػَر  َفَدؿ  َ ِلػَػ َعَمػ  َأن ُهػْؼ َ َهُبػؾا ِإَلػ  َأف  اْلَجػْرَح َل َيْثُبػُ  ِإل  ِإَ ا ُفدِّ

 (.ٕ)ُمؾِجُب،ُ 

ػا َ ِلػػَ  َعَم  َكَ ُدؿُّ قاؿ الديؾطي:   َفػَذَكرَ  اْلَجػاِرُح، اْسَتْفَدػرَ  ُرب َسػا ،ُ َأن ػ َأْيز 
 .(ٖ)ِبَجْرح   َلْيَس  َما

                                                           

ػػ،يث نيػػ را.يركىي سػػو:ي خػػ د ئ) (ييػػ ي،يحػػ يَيػػِ ،،يحػػ ييػػي يحػػ يلػػي ي ريث يػػ كا يلح.ُ َجزا
يكثح يَ  َ ْو يكغ، ىز .ي

 ػػ يقػػ ؿيلحػػ ينػػ اد:يدػػ،كؽيكت،ػػ يث ةػػ، يس يكَقػػ ؿيث ُيحػػ ِرُا:يَكػػ َفيقػػ،ي زػػييفػػة م ي ػػ ي ػػيسي
ن، تػػػو يكدػػػ فويث ساَخػػػ ئي يكقػػػ ؿيث ػػػلىبيي:يككػػػ فيدػػػ ن ينػػػ،  يكنفػػػم ي كسػػػوي زػػػ ي

يك زض يف نز ي م ي ز ي يسي  ين، تو يكى يد دؽيفيينفخو يدجيجيث كة  .
كق ؿيث جػ فميثحػ ينثػ :يدػ،كؽيفػيينفخػوي اليلنػوي زػييفذػ ري ػة م ي ػ ي ػيسي ػ ين، تػوي

ي .ييفأفج يفيويثح ي  ، يث م ؿ ي  نييس يلرن ، يك اة،
 يكايػل  يٕٛٗ/يٕ يك ،يثفيثال ة،ثؿئٕ٘ي-ٕٚٗ/ئٕايل  يث كز ؿيفييليز  يث    ؿي

ي.ٕٓٙ/ئ يكام ي يث ةيل  ييٕٕٚ/يٗث ةيل  ي
ي.ٜٓٔي-يٛٓٔ/ئ(يث كف ا يفيي  ديث  كثا ي  حط، يث يغ،ثدايٕ)
ي.ٜٖ٘/ٔ(يا،ري يث  ثكايفييل حيام ي يث س ثكايٖ)
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 مثل: 

ػػػدِ  َعػػػؽْ  بدػػػشد، اْلَخِظيػػػبُ  مػػػاركا، ، َجْعَفػػػر   ْبػػػؽِ  ُمَحس   ِقيػػػلَ : َقػػػاؿَ  اْلَسػػػَداِتِشيِّ
؟ َحِدي َ  َرَرْك َ  ِلؼَ : ِلُذْعَبةَ   ْك ُ َفَترَ  (ٕ)ِبْرَ ْكف   َعَم  (ٔ)َيْرُكُض  َرَأْيُت،ُ : َقاؿَ  فَ ف 
 .َحِديَث،ُ 

ال ِذي َرَكى َعْشػُ، َأُبػؾ  (ٖ)َلِقيُ  َناِجَيةَ : »قاؿ ُشْعَبة كما ركا، بدشد، عؽ
ػػْظَرْنِو َفَتَرْكُتػػُ، َفَمػػْؼ َأْكُتػػْب َعْشػػُ، ُثػػؼ  َكَتْبػػُ  َعػػْؽ َرُجػػل   ِإْسػػَحاَؽ َفَرَأْيُتػػُ، َيْمَعػػُب ِبالذِّ

ػا َقاَؿ اْلَخِظيُب: َأَل َرَرى َأف  ُشعْ « َعْش،ُ  ػْظَرْنِو ِمس  َبَة ِفي اِلْبِتَداِء َجَعَل ُلْعَبَة الذِّ
َكاَيِة َكَسَ َمُتُ، ِمَؽ اْلَكَباِتِر َفَكَتػَب  َيْجَرُحُ، َفَتَرَكُ، ، ُثؼ  اْسَتَباَف َلُ، ِلْدُقُ، ِفي الرِّ

                                                           

كَلدػػ يث ػػ اْكِل:يث رػػْ ُ يِح   ِّْ ػػِ يَكَزػػ ياُػػْ َكُليث ،ثحػػُ .ي خػػ فيي(يث ػػ اْكُل:يَاْجِ يػػُ يث  ِّْ ػػِ  ٔ)
ي.ٖٙ٘/يٛٔ يكا جيث   كسيٓٙٔ/يٚث    ي

ػػػ ياَلياكػػػ ُفي الايِ ػػػ يث َحْ،ػػػِ  يكث َزْمذػػػ ُديِ ْسَيػػػ يَغْ،ػػػ يث ِ  نػػػي يكىػػػ يٕ) (يث ِبػػػْ َذكُف:يدثحاػػػٌ يخ دا
ْ،ِ يِفييث ّد  ِ يكي ث َ  ِ يِ  يث َحْ، يَغْ، يث   ني  يكَلْكتَػ يَ ػ يث ث ِفييث حْ َمِ يث ث ُ،ي  ضيث خا

ُاْثَ ػُ يِ ػػ يث ػػُ كـِ يكق،ػ :يُىػػَ يث َ ظػػيُديث حْ َمػِ يث ث ِف،يػػ  يث َغِ ػػيُميثَ ْ رػ ِ .ياػػ جيث  ػػ كسي
ي.ٕٚٗي-ٕٙٗ/يٖٗ

(ين  ي يح يك  يث يػ،ا يكُيمػ ؿ:ين  يػ يحػ يخفػ ؼيث  سػيا يَلُح خفػ ؼيث كػ في يكُيمػ ؿ:يٖ)
يلنيز يثثس ف.

ىيَ ػػ :يَ بػػ،تيْحػػ ي خػػ  د يك  ػػييْحػػ يَلحػػييا  ػػ  يك زػػ ريْحػػ يا يػػ يردػػييتي ػػسيد يَركَي
يكَ سو:يكثئ يح يدثكد يكَلُح ي يج ؽيث خبي ي.ي

يػػا يَاْجَ،ػػضيْحػػ يَ ِ ػػ، ي ػػ ين  يػػ يحػػ يك ػػ ؟يَفَمػػ َؿ:يدػػ  ج يَكَقػػ ؿيَلُحػػ ينػػ ادي:يلػػيخ يكقػػ ؿي
فػػييث  كثاػػ يغ،ػػ ي سخػػ   ييث ث ز ػػ ني:ي ػػل ـ  يكقػػ ؿيث جػػ فميثحػػ ينثػػ :ي مبػػ ؿ يكقػػع

يكدججيثح يث ز، سييكغ، هيلنويثح يخف ؼ يككىدي  يز ديلنويثح يك  .
 يٜٖٕ/يٗ يك ،ػػػػػيثفيثال ةػػػػػ،ثؿيٕٚ٘ي-ٕٗ٘/يٜٕايػػػػػل  يث كزػػػػػ ؿيفػػػػػييليػػػػػز  يث   ػػػػػ ؿيي

ي.ٚ٘٘/ٔكام ي يث ةيل  ي



 

 

8117 

ػا َلػْيَس ِبِثَقػػة  ، َيْحَتِسػُل َأْف َيُكػػؾَف  َحِديَثػُ، َنػاِتل  ، َفَكػػَذِلَػ َقػْؾُؿ اْلَجػػاِرِح: ِإف  ُفَ ن 
َر َسَبَب،ُ   (.ٔ)ِلِسْثِل َهَذا اْلَسْعَش  َفَيِجُب َأْف ُيَفدِّ

، َلػاِلح   َحِدي ِ  َعؽْ  ُسِئلَ  َأن ،ُ  ِإْبَراِليؼَ  ْبؽِ  ُمْدِمِؼ َعؽْ  َكُرِكيَ  : َفَقػاؿَ  اْلُسػرِّيِّ
؟ َرْرَش ُ  َكَما  .(ٕ)َحس اد   َفاْمَتَخطَ  َسَة،َسمَ  ْبؽِ  َحس ادِ  ِعْشدَ  َيْؾم ا َ َكُرك،ُ  ِبَراِلح 

ػػاد  ِعْشػػَد ِ ْكػػرِِ، َل ُيؾِجػػُب َرد  َخَبػػرِ،ِ  َكِمْثػػُل َهػػِذِ،  .َقػػاَؿ اْلَخِظيػػُب: اْمِتَخػػاُط َحس 
 :اْلِحَكاَيةِ 

ػػػا ُسػػػِئَل  ػػػاِعِر ، َفَبػػػَزَؽ َلس  ػػػاِج ْبػػػِؽ الذ  ُسػػػِئَل َيْحَيػػػ  ْبػػػَؽ َمِعػػػيؽ  َعػػػْؽ َحج 
 (.ٖ)َعْش،ُ 

 الثاني:  الرأي
، َغْيرَ  اْلَجْرحِ  ؿُ ؾَقب ر   .َسَبِب،ِ  ِبِذْكرِ  ِإل   الت ْعِديلُ  ُيْقَبلُ  َكَل  ُمَفد 

ؿُ  َفَيْبِشي ِفيَها، الت َرشُّ ُ  َيْكُثرُ  اْلَعَداَلةِ  َأْسَبابَ  أِلَف     .الغ اِهرِ  َعَم  اْلُسَعدِّ
 .(ٗ)" اْلَسْحُرؾؿِ  " ِفي َكالر اِتيُّ  َكاْلَفزَاِليُّ  اْلَحَرَمْيِؽ، ِإَماـُ  كهذا قؾؿ:

َماـُ  َفَهَذا ةِ  َم َ  َماِلػ   اإلِْ َكاَيػةِ  ِفػي َلػ،ُ  ِقيػلَ  َكَرَحرِّ ػ،ِ  َنْقِمػ،ِ  ِشػد   َعْبػدِ  َعػؽْ  الرِّ
ِني :َفَقاؿَ  ،(٘)اْلُسَخاِرؽِ  َأِبي ْبؽِ  اْلَكِر ِؼ  َيْعِشػي اْلَسْدػِجِد، ِفػي ُجُمؾِسػ،ِ  ِبَكْثَرةِ  َغر 
 .(ٙ)َرِقيّ   ُكلِّ   َ َبيْ  َكْؾِن،ِ  ِمؽْ  َكَردَ  ِلَسا

 الرأي الثال :  
                                                           

ي.ٔٔٔ/ئ(يث كف ا يفيي  ديث  كثا ي  حط، يث يغ،ثدائ)
ي.ٖٓٙ/ٔث س ثكاي(يا،ري يث  ثكايفييل حيام ي يٕ)
ي.ٖٔٔ/ئ(يث كف ا يفيي  ديث  كثا ي  حط، يث يغ،ثدايٖ)
ي.ٖٔٙ/ٔ(يا،ري يث  ثكايفييل حيام ي يث س ثكايٗ)
ي.ٕٚ/يٕ(يفةجيث زغ، يحد حيل في يث ج،  ي٘)
ي.ٖٔٙ/ٔ(يا،ري يث  ثكايفييل حيام ي يث س ثكايٙ)
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َرْ ؽِ  ِإل   ُيْكَبَ فِ  َل    .ُمَفد 

 .َكاأْلُُلؾِليُّؾفَ  اْلَخِظيُب، َحَكا،ُ 

ؿُ  ُيَؾثِّػػ ُ  َكػػَذِلػَ  َيْقػػَدُح، َل  ِبَسػػا اْلَجػػاِرحُ  َيْجػػَرحُ  َقػػدْ  َكَسػػا أِلَن ػػ،ُ   َل  ِبَسػػا اْلُسَعػػدِّ
  .اْلَعَداَلةَ  َيْقَتِزي

 َيُقػػؾؿُ  ِإْنَدػػان ا َسػػِسْع ُ : َقػػاؿَ  ،" َراِر ِخػػ،ِ "  ِفػػي اْلَفَدػػِؾيُّ  َيْعُقػػؾبُ  َرَكى  َكَسػػا
ُف،ُ  ِإن َسػػا: َقػػاؿَ ؛  َضػػِعيل   اْلُعَسػػِريُّ  َعْبػػُدّللا ِ : ُيػػؾُنَس  ْبػػؽِ  أِلَْحَسػػدَ   َراِفِزػػي   ُيَزػػعِّ
 .ِثَقة   ،ُ َأن   َلَعَرْف َ  َكَهْيَئَت،ُ  ِلْحَيَتُ،، َرَأْي َ  َكَلؾْ  آِلَباِتِ،، ُمْبِفض  

ػػة   َلػػْيَس  ِبَسػػا ِثَقِتػػ،ِ  َعَمػػ  َفاْسػػَتَدؿ    ِفيػػ،ِ  َيْذػػَتِرؾُ  اْلَهْيَئػػةِ  ُحْدػػؽَ  أِلَف  ؛  ِبُحج 
 .َكَغْيُر،ُ  اْلَعْدؿُ 

    الرأي الراب :

َبِب  ِ ْكرُ  َيِجبُ  َل  ؿُ  اْلَجاِرحُ  َكافَ  ِإَ ا ِمْشُهَسا، َكاِحد   ِفي الد   َعاِلَسْيؽِ  َكاْلُسَعدِّ

  .َكَأْفَعاِل،ِ  اْعِتَقاِد،ِ  ِفي َمْرِضي،ا َبِرير ا ،َكالت ْعِديلِ  اْلَجْرحِ  اِب ِبَأْسبَ 

 الترجيح:

ـِ َشْيخُ  اْخَتارَ  ْسَ    .َحَدش ا َرْفِري   )الحافظ ابؽ حجر(  اإلِْ

، رِّحَ ج َمؽْ  َكافَ  َفِ فْ  ػْأِف، َهػَذا َأِتس ةِ  ِمؽْ  َأَحد   َكث َق،ُ  َقدْ  ُمْجَس    ْقَبػلِ يُ  َلػؼْ  الذ 
ر ا ِإل   َكافَ  َمؽْ  َكاِتش ا َأَحد   ِمؽْ  ِفي،ِ  اْلَجْرحُ   الثَِّقػِة، ُرْرَبػةُ  َلػ،ُ  َثَبَتػْ   َقدْ  أِلَن ،ُ ؛  ُمَفد 
، ِبػػَأْمر   ِإل   َعْشَهػػا ُيَزْحػػَزحُ  َفػػَ   ػػةَ  َفػػِ ف   َجِمػػيّ  ػػْأفِ  َهػػَذا َأِتس   َمػػؽِ  ِإل   ُيَؾثُِّقػػؾفَ  َل  الذ 

ػػُدك،ُ  َحِديِثػػِ،، ِفػػي ُثػػؼ   ِديِشػػِ،، ِفػػي َحاَلػػ،ُ  اْعَتَبػػُركا  َأْيَقػػظُ  َكُهػػؼْ  َيْشَبِفػػي، َكَسػػا َكَرَفق 
  .َلِر ح   ِبَأْمر   ِإل   َأَحِدِهؼْ  ُحْكؼُ  ُيْشَقُض  َفَ   الش اِس،
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ر   َغْيرَ  ِفي،ِ  اْلَجْرحُ  ُقِبلَ  الت ْعِديلِ  َعؽِ  َخَ   َكِإفْ  ؛ َعػاِرؼ   ِمػؽْ  َلػَدرَ  ِإَ ا ُمَفد 
ؿْ  َلؼْ  ِإَ ا ،ُ أِلَن   ػزِ  ِفي َفُهؾَ  ُيَعد   َأْكَلػ  ِفيػِ،، اْلُسَجػرِّحِ  َقػْؾؿِ  َكِإْعَسػاؿُ  اْلَسْجُهػؾِؿ، َحيِّ
 .(ٔ)ِإْهَساِل،ِ  ِمؽْ 

 

                                                           

لػػػ حيام يػػػ يي يكاػػػ،ري يث ػػػ ثكايفػػػيٕٖي-ٕٛ/يٕ(يفػػػةجيث زغ،ػػػ يحدػػػ حيل فيػػػ يث جػػػ،  ئ)
ي.ٕٖٙي-ٖٔٙ/ٔث س ثكاي
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 املبحح العاغس 

 تعازض اجلسح ّالتعدٓل

 قد يتعارض الجرح كالتعديل مؽ مجرح كمعدؿ كاحد في راك كاحد.
 راك كاحد. كقد يتعارض مؽ أكثر مؽ مجرح كمعدؿ في

 كالتفريل كسا يمي:

حهه تعازض اجلسح ّالتعدٓل مً دلسح ّمعدل ّاحد يف  -أّاّل
 زاّ ّاحد.

 َكَغْيػرِ،ِ  َمِعػيؽ   ِلْبػؽِ  َيت ِفػ ُ  َكَسػا ،َكاِحػد   َقاِتػل   ِمؽْ  إ ا لدر الجرح كالتعديل
 اْبػؽ َكَكػَذا ،ُأْخػَرى  كرؾثيقػ، مػّرة الرجػل َرْزػِعيل َعشػ،ُ  يػْركى  الش ْقػِد، َأِتس ػةِ  ِمؽْ 

َعَفاء ِفي ك دخم، مّرة الثَِّقات ِفي يذكر،ُ  حَباف ػا، َيُكػؾفُ  َل  َقدْ  َفَهَذا ،الزُّ  َرَشاُقز 
 .(ٔ)اْجِتَهاد   َرَفيُّرِ  َعؽْ  َناِشئ ا َأكْ  َأَحِدِهَسا، ِفي ِنْدِبي،ا َبلْ 

 ْلَقػْؾَلْيؽِ ا أحػد َرػَأّخر َثب  ِإف َأن، اْلَحالة َهِذ، ِفي َكالغ اِهر الزركذي: َقاؿَ 
 .(ٕ)الت َؾقُّل َكجب َكِإل   ِب،ِ  اْلَسْعُسؾؿ َفُهؾَ  َخراآْل  َعؽ

 ك رى ابؽ حجر في هذ، السدألة أف التزعيل ألمر خاص. 

 قم : كعمي، فالتعديل مقدـ.

                                                           

ي.ٖٙ/يٕ(يفةجيث زغ، يحد حيل في يث ج،  ئ)
ي.ٖٔٙ/يٖ(يث سكتي  ضي م،  يثح يث ذمحي  يركدييٕ)
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 ِبَخػط كقػرأت :اْلَبْرػِريّ  اْلَكْيِدي َخاِلد بؽ هدبةقاؿ ابؽ حجر في ررجسة 
 َشػػْيء ِفػػي ضػػعف، َلَعم ػػ، :قمػػ  ،ُأْخػػَرى  َكَضػػعف، ،مػػّرة الش َدػػاِتيّ  قػػؾا، الػػذ َهِبيّ 
 .(ٔ)ُمدمؼ َعش،ُ  َأكثر َكقد ،َخاص

حهه تععازض اجلعسح ّالتععدٓل معً أنجعس معً دلعسح         -ثاىّٔا
 ّمعدل يف زاّ ّاحد.

 في، أقؾاؿ: 

، َجػػْرح   الػػر اِكي ي ِفػػ اْجَتَسػػ َ  ِإَ ا -القػػؾؿ األكؿ ػػر   اْلَجْرحُ ، فػػَكَرْعػػِديل   ُمَفد 
ِؿ، َعَددُ  تَادَ  َكَلؾْ  ـ ،ُمَقد    َكَنَقَم،ُ  َكاأْلُُلؾِليِّيَؽ، اْلُفَقَهاءِ  ِعْشدَ  اأْلََلحُّ  ُهؾَ  َهَذا اْلُسَعدِّ

  .اْلُعَمَساءِ  ُجْسُهؾرِ  َعؽْ  اْلَخِظيبُ 

ػػَ حِ  اْبػػؽُ  َقػػاؿَ  ػػِحيُح، ِإن ػػ،ُ : الر  َح،ُ  َكَكػػَذا الر   َكػػاْلَفْخرِ  اأْلُُلػػؾِليُّؾفَ  َلػػح 
 .َكاآْلِمِديِّ 

  :َ ِلػَ  ِفي َكاْلِعم ةُ 

ؿُ  َعَمْيَها َيظ ِم ْ  َلؼْ  ِعْمؼ   ِتَ اَدةَ  اْلَجاِرحِ  َم َ  َأف    .اْلُسَعدِّ

ؽ   َكأِلَن ،ُ  ؿِ  ُمَردِّ  ُيْخِبػُر، َأن ػ،ُ  ِإل   َحاِلػِ،، َعػاِهرِ  َعػؽْ  ِبػِ،، َأْخَبػرَ  ِفيَسػا ِلْمُسَعػدِّ
 .َعْش،ُ  َخِفيَ  َباِطؽ   َأْمر   َعؽْ 

 َبػاِطؽ   َأْمػر   َعؽْ  ُيْخِبرُ  اْلَجاِرحَ  َأف   َ ِلػَ  ِفي َكاْلِعم ةُ يب البفدادي: قاؿ الخظ
ؽُ ، َعِمَس،ُ  َقدْ  ؿَ  َكُ َردِّ  َعِمْسَتَها َما الغ اِهَرةِ  َحاِل،ِ  ِمؽْ  َعِمْس ُ  َقدْ : َل،ُ  َكَ ُقؾؿُ  اْلُسَعدِّ
ْدتُ ،  ؿِ  َكَأْخَبػػارُ ، رِ،ِ َأْمػػ اْخِتَبػػارِ  ِمػػؽَ  َرْعَمْسػػ،ُ  َلػػؼْ  ِبِعْمػػؼ   َكَرَفػػر   اْلَعَداَلػػةِ  َعػػؽِ  اْلُسَعػػدِّ

                                                           

ي.ٚٗٗ/ئ(يفةجيث ي رايالح ينث ئ)
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 َيُكػؾفَ  َأفْ  ِلػَذِلػَ  َفَؾَجػبَ ،  ِبػ،ِ  َأْخَبػرَ  ِفيَسػا اْلَجػاِرحِ  َقػْؾؿِ  ِلْدؽَ  َيْشِفي َل  الغ اِهَرةِ 
 .(ٔ)الت ْعِديلِ  ِمؽَ  َأْكَل  اْلَجْرحُ 

ػػَبَب ال ػػِذي َ َكػػَرُ، َكَقي ػػَد اْلُفَقَهػػاُء َ ِلػػَػ ِبَسػػا ِإَ ا َلػػْؼ َيُقػػِل اْلُسَعػػدِّ  ُؿ َعَرْفػػُ  الد 
ؿُ  ـُ اْلُسَعدِّ  .اْلَجاِرُح، َكَلِكش ُ، َراَب، َكَحُدَشْ  َحاُلُ،، َفِ ن ُ، ِحيَشِئذ  ُيَقد 

  -القؾؿ الثاني

ُلؾفَ  تَادَ  ِإفْ  ـَ  اْلُسَجرِِّحيَؽ، َعَم  اْلَعَددِ  ِفي اْلُسَعدِّ  .الت ْعِديلُ  ُقدِّ

 العمة:

 اْلُسَجػػػرِِّحيؽَ  َكِقم ػػػةُ  ِبَخَبػػػِرِهْؼ، اْلَعَسػػػلَ  َكُرؾِجػػػبُ  َحػػػاَلُهْؼ، ُرَقػػػؾِّي  َرُهؼْ َكْثػػػرَ  أِلَف  
 .َخَبَرُهؼْ  ُرْزِعفُ 

َسػػػا َ َكْرَنػػػاُ، ِمػػػْؽ َأف  اْلَجػػػاِرِحيَؽ ، لِ َكَهػػػَذا َخَظػػػأ  قػػػاؿ الخظيػػػب البفػػػدادي: 
ِليَؽ ِفي اْلِعْمِؼ ِبالغ اِهِر، َكَ ُقؾُلؾ ُقؾَف اْلُسَعدِّ َف: ِعْشَدَنا ِتَ اَدُة ِعْمؼ  َلػْؼ َرْعَمُسػؾُ، ُيَردِّ

ِليَؽ ُرَقػؾِّي َحػاَلُهْؼ ،  ِمْؽ َباِطِؽ َأْمرِِ، ، َكَقِد اْعَتم ْ  َهِذِ، الظ اِتَفُة ِبَأف  َكْثػَرَة اْلُسَعػدِّ
ُف َخَبػػَرُهْؼ ، َكَهػػَذا بُ  ػػْؽ َكُرؾِجػػُب اْلَعَسػػَل ِبَخَبػػِرِهْؼ ، َكِقم ػػُة اْلَجػػاِرِحيَؽ ُرَزػػعِّ ْعػػد  ِمس 

ـِ َمػػا َأْخَبػػَر ِبػػِ،  ِليَؽ َكِإْف َكُثػػُركا َلْيُدػػؾا ُيْخِبػػُركَف َعػػْؽ َعػػَد َرَؾه َسػػُ، ، أِلَف  اْلُسَعػػدِّ
اْلَجاِرُحؾَف ، َكَلْؾ ُأْخِبُركا ِبػَذِلَػ َكَقػاُلؾا: َنْذػَهُد َأف  َهػَذا َلػْؼ َيَقػْ  ِمْشػُ، ، َلَخَرُجػؾا 

ْهَل َرْعِديل  َأْك َجْرح  ، أِلَن َها َشػَهاَدة  َباِطَمػة  َعَمػ  َنْفػِي َمػا ِبَذِلَػ ِمْؽ َأْف َيُكؾُنؾا أَ 
 .(ٕ)َيِرحُّ ، َكَ ُجؾُت ُكُقؾُعُ، َكِإْف َلْؼ َيْعَمُسؾُ، ، َفَثَبَ  َما َ َكْرَنا،ُ 

                                                           

ي.٘ٓٔ/ئ(يث كف ا يفيي  ديث  كثا ي  حط، يث يغ،ثدائ)
ي.ٚٓٔ/ئ(يث زذ،ريث خ حقيٕ)
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 .(ٔ)اْلُبْمِقيِشيُّ  َحَكا،ُ  ِباأْلَْحَفِظ، ُيَرج حُ  -القؾؿ الثال 
حُ  َفػػػَ   ،لجػػػرح كالتعػػػديلا َيَتَعػػػاَرض -القػػػؾؿ الرابػػػ    ِإل   َأَحػػػُدُهَسا َيَتػػػَرج 
، ح   .اْلَساِلِكي ةِ  ِمؽَ  َشْعَبافَ  اْبؽِ  َعؽِ  َكَغْيُرُ،، اْلَحاِجِب، اْبؽُ  َحَكا،ُ  ِبُسَرجِّ
ـُ اْلَخِظيِب َيْقَتِزي َنْفَي َهَذا اْلَقػْؾِؿ، َفِ ن ػُ، َقػاَؿ: ار َفػَ    : َكَكَ  َقاَؿ اْلِعَراِقيُّ
َحػُ،، َأْهُل  َلػُ، ِمْثػُل َعػَدِد َمػْؽ َجر  ْثَشػاِف َكَعد  َحُ، اْلَؾاِحػُد َكاِل اْلِعْمِؼ َعَم  َأف  َمْؽ َجر 

ْجَسػاِع َعَمػ  َرْقػِديِؼ اْلَجػْرِح  ػؾَرِة ِحَكاَيػُة اإلِْ َفِ ف  اْلَجْرَح ِبػِ، َأْكَلػ ، َفِفػي َهػِذِ، الرُّ
 .(ٕ)ِخَ َؼ َما َحَكاُ، اْبُؽ اْلَحاِجِب 

 حافظ ابؽ حجر :قؾؿ ال
  .الرؾاب التفريل

كعميػػ،  ،سػػل بالتعػػديلل عُ إك  ،لِبػػقُ  ف كػػاف الجػػرح كالحالػػة هػػذ، مفدػػرا   فػػ
  .ـ التعديل كالقاضي أبي الظيب الظبري كغير،يحسل قؾؿ مؽ قد  

 :مػاـ مػؽ أتسػة الحػدي إقػؾؿ  عمػؼ فيػ، سػؾى هل حال، كلؼ يُ ما مؽ جُ أف
ف القػؾؿ  فػ ،كنحػؾ  لػػ ،و بػ،أك ل يحت ،أك ساقط ،أك متركؾ ،ن، ضعيلإ

لسشعشػا جهالػة  ؛إ  لػؾ فدػر، كػاف غيػر قػادح ،كل نظالبػ، بتفدػير  لػػ ،قؾل،
  .حاؿ  لػ الرجل مؽ الحتجاج ب، كيل كقد ضعف

هػؾ مػؽ اختمػف فػي رؾثيقػ،  ل مفدػرا  إف الجرح ل يقبػل إ :فؾج، قؾلهؼ
 .(ٖ)كرجر ح،

                                                           

ي(.ٜٕٗص:ي(يَ َج ِيِ يثاِلْدِطَمِحي)ٔ)
 يكاػػػػ،ري يث ػػػػ ثكايفػػػػييلػػػػ حيام يػػػػ يٖ٘ي-ٖٖ/ٕ(يفػػػػةجيث زغ،ػػػػ يحدػػػػ حيل فيػػػػ يث جػػػػ،  يٕ)

ي.ٖ٘ٙي–يٖٗٙ/ٔث س ثكاي
ي.٘ٔي-ٗٔ/ٔ(ي خ فيث ز،يثفيٖ)
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 املبحح احلادٖ عػس 

 التعدٓل علٙ اإلبَاو

 .ت،ردسي غير مؽأك الزابط ، أك العدؿ ،  ؿ : حدثشي الثقةكسؽ قا

 حكس، : 

 :اختمف العمساء في حكؼ التعديل عم  اإلبهاـ

  -الرأي األكؿ

، كل ُيكَتَفػ  بػ، السعػدؿ ردػسية غيػر مػؽ اإلبهػاـ عمػ  التعديل يجزئ  ل
 .في التؾثي 

  َحت ػ، بػ، يكتػف لػؼ عميػ، مقترػرا    لػػ نحؾ أك الثقة حدثشي: قاؿ ف  ا
ِ،، َكَلؼْ  َعْشُ،، َلُكؼْ  َأْرِكي  َمؽْ  ُكلُّ : َيُقؾؿَ   .َعْدؿ   َفُهؾَ  ُأَسسِّ

ػْعفُ  َأْبَهُسػؾ،ُ  َمػؽْ  َبْعػضِ  ِفػي ُيؾَجػدُ  َكَقدْ : اْلَخِظيبُ  َقاؿَ   َحاِلػِ،، ِلَخَفػاءِ  الز 
، َكِرَكاَيةِ    . (ٔ)اْلُسَخاِرؽِ  َأِبي ْبؽِ  َعْبِداْلَكِر ِؼ َعؽْ  َماِلػ 

                                                           

(يَ ْبػػ،ث ك يديْحػػ يَلحػػييث زحػػ رؽ يكثيػػزويلػػيس يكُيمػػ ؿ:ياػػ رؽيث ز  ػػد يلح ل يػػ يث َيْذػػِ ّا ئ)
، ىزػ  يك سػو:ييػفي فيحػ يُ َ،ْ،َسػ  يك   ػ يَرَكىيَ  :ي ح ث يديث سح ي يكلنسيح ي     يكغ

ح يلنس يكآخ كف يد فويَلْنَز،يْحِ ينسب  يكيج،ضيح ي  ،  يكلح ن اد يكقػ ؿيث سخػ ئي ي
يكث ،ثرقطسي:ي ة كؾ يكق ؿيلح زر  :ي ، .

 يكايػل  يث كزػػ ؿيفػػييٙٗٙ/يٕ يك ،ػيثفيثال ةػػ،ثؿيٓٙ/يٙث ثػ حيكث ة ػػ،  يالحػ يلحػػيينػػ ادي
ي.يٖٚٚ/يٙايل  يث ةيل  ي يكيٜٕ٘/يٛٔليز  يث    ؿي
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، الخظيػػبُ   كػػر،ُ ك  ،العراقػػي هػػذا القػػؾؿ لػػحح  َأُبػػؾَبْكر   اْلَفِكيػػ،ُ ك  أبػػؾبكر 
ػػػدُ  ػػػْيَرِفيُّ  َعْبػػػِدّللا ِ  ْبػػػؽُ  ُمَحس  ػػػب اغِ  بػػػؽُ  كأبؾنرػػػر   ،الرَِّسػػػاَلةِ  َشػػػاِرحُ  الر   مػػػؽ الر 

اِفِعي ةِ  ِمؽَ  َكَغْيُرُهؼْ  ، الذافعيِة،  . الذ 

   :الرأيعمة هذا 

 جػارح هػؾ بسػا جرحػ،  عمػ اطمػ  قػد كغيػر، ،عشػد، ثقػة يكػؾف  قػد ألن،
 عػػؽ إضػػراب، بػػل ،يعػػرؼ حتػػ  يدػػسي، أف إلػػ  فيحتػػاج ،باإلجسػػاع أك عشػػد،

  .ررددا   في، القمؾب في مؾق  مر ب ردسيت،

 قاؿ الدخاكي:

 َسػػس ا،ُ  ِإَ ا َفَمَعم ػػ،ُ  َكػػَذِلَػ، َغْيػػرِ،ِ  ِعْشػػدَ  َيُكػػؾفَ  َأفْ  َرْعِديِمػػ،ِ  ِمػػؽْ  َيْمػػَزـُ  َل  أِلَن ػػ،ُ 
اِفِعيِّ  َكَق َ  َكَسا ،ِبَتْؾِثيِق،ِ  اْنَفَردَ  َقدِ  َيُكؾفُ  َكُرب َسا َها،ِبِخَ فِ  ُيْعَرؼُ   ِإْبَراِليؼَ  ِفي ِلمذ 
 ِبارَِّفػاؽِ  َضػِعيل   َكُهػؾَ  َغْيػُرُ،، ُيَؾثِّْقػ،ُ  َلػؼْ  ِإن ػ،ُ : الش ػَؾِكيُّ  َقػاؿَ  َفَقػدْ  َيْحَي ، َأِبي ْبؽِ 

ِثيَؽ، ِثيؽَ  ِإْضَرابُ  َبلْ  اْلُسَحدِّ ا ِفي اْلَقْمِب. َرْدِسَيِت،ِ  َعؽْ  اْلُسَحدِّ د   ِر َبة  َرَقُ  َرَردُّ

 َكِإفْ  ِثَقة   َفُهؾَ  َعْش،ُ  َرَكْ  ُ  َمؽْ  ُكلُّ : اْلَعاِلؼُ  َقاؿَ  ِإَ اقاؿ الخظيب البفدادي: 
،ِ  َلؼْ  ،ِ  َلؼْ  َعس ؽْ  َرَكى  ُثؼ  ،  ُأَسسِّ  َنْعَسلُ  َل  َأن ا َغْيرَ ،  َل،ُ  ُمَزكِّي ا َيُكؾفُ  َفِ ن ،ُ ،  ُيَدسِّ

 .اْلَعَداَلةِ  ِبِخَ ؼِ  َ َكَر،ُ  ِإَ ا َنْعِرَف،ُ  َأفْ  ِلَجَؾاتِ ،  َرْزِكَيِت،ِ  َعَم 

يِ، َفُهػَؾ كقاؿ أيزا :  َفْرل  ِإَ ا َقاَؿ اْلَعاِلُؼ: ُكلُّ َمػْؽ َأْرِكي َلُكػْؼ َعْشػُ، َكُأَسػسِّ
ا َمْقُبػؾُؿ اْلَحػدِ  ِدي   ِمْشػُ، ِلُكػلِّ َمػْؽ َرَكى َعْشػُ، ، َكػاَف َهػَذا اْلَقػْؾُؿ َرْعػي ِ َعْدؿ  ِرض 

ْحَسِؽ ْبُؽ َمْهِديّ  َمَػ َهِذِ، الظ ِر َقَة َعْبدُ َكَسس اُ،، َكَقْد َكاَف ِمس ْؽ سَ   .الر 

، ك حيػػ  بػػَؽ  قػاؿ العراقػػي: تاَد البيهقػػيُّ مػػ  ابػػِؽ مهػديّ  مالػػَػ بػػَؽ أنػػس 
 سعيد  القّظاِف.
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  -الرأي الثاني
 .عي َش،ُ  لؾ كسا ،مظمقا  التعديل  يقبلُ 

   عمة هذا الرأي:
   .معا   الحالتيؽِ  في مأمؾف   ألن ،ُ 
ب اغِ  اْبؽُ  َنَقَم،ُ  ا الر  ةِ  ِفي َأْيز   .َحِشِيَفةَ  َأِبي َعؽْ  اْلُعد 

  -ل الثا لرأيا
 لػػذلػ القاتػػل كػػاف إفأنػػ،   كػػر ابػػؽ الرػػ ح اختيػػار بعػػض السحققػػيؽ:

ا، عالسا    .مذلب، في يؾافق، مؽ ح  في  لػ أجزأ ُمْجَتِهد 
  .الثقةُ  أخبرني: مالػ   كقؾؿِ 
  .مؾاض َ  في أيزا    لػَ  الذافعيِّ  ككقؾؿِ 
، َكَساِلػ   ،مجتهدا   َعاِلس ا اْلَقاِتلُ  َكافَ  ِإفْ أي:  اِفِعيِّ  َيْفَعػَ فِ  َمػا َكَكِثير ا َكالذ 

 .َغْير، َل  اْلَسْذَهِب، ِفي مؽ كافق، َح ِّ  ِفي َكَف  َ ِلَػ،
ػػا  لػػػَ  ُيػػؾِردْ  لػػؼ الذػػافعي   إف  : رػػباغال ابػػؽ قػػاؿ  َعَمػػ  ِبػػاْلَخَبرِ  اْحِتَجاج 

ةِ  ِقَياـَ  أِلَْلَحاِب،ِ  َ َكرَ  كإن سا َغْيرِِ،،  َمػؽْ  ُهؾَ  َعَرؼَ  َكَقدْ  اْلُحْكِؼ، َعَم  ِعْشَد،ُ  اْلُحج 
  .َ ِلػَ  َعْش،ُ  َرَكى 

َح،ُ  اْلَحَرَمْيِؽ، ِإَماـُ  َكاْخَتاَر،ُ   .(ٔ)اْلُسْدَشدِ  َشْرحِ  ِفي الر اِفِعيُّ  َكَرج 

                                                           

 يكث كف ا يفػيي  ػديث  كثاػ ي  حط،ػ يئٔٔي-ٓٔٔ/ئني ة يي-(ي م،  يثح يث ذمحئ)
 يكث دػػػػلثيٖٚٗي-ٖٙٗ/ئ يكلػػػػ حيث ةيذػػػػ  يكث ةػػػػلك  يل فيػػػػ يث   ثقػػػػييٕٜ/ٔث يغػػػػ،ثداي

يثحػػػ يث ذػػػمحي  يكاػػػ،ري يث ػػػ ثكايفػػػييلػػػ حيام يػػػ يٕٙٗ-يٕٗٗ/ئث فيػػػ حي ػػػ ي  ػػػـ 
ي.ٓٗي-ٖٚ/ٕ زغ، يحد حيل في يث ج،  ي يكفةجيثٖٙٙ/ئث س ثكاي
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 املبحح الجاىٕ عػس 

تفصٔل بعض ما أبَنُ الػافعٕ ّمالو زمحَنا اهلل تعاىل 
 بكْهلنا: عً الجك٘

  -أكل  
: َأْخَبَرِني َمْؽ َل َأر ِهُؼ، َفُهَؾ َكَقْؾِلِ،: َأْخَبَرِني الثَِّقُة. اِفِعيِّ  َلْؾ َقاَؿ َنْحُؾ الذ 

: ػة ؛ أِلَف  إِ  َقاَؿ الذ َهِبيُّ : َأْخَبَرِني َمْؽ َل َأر ِهػُؼ، َلػْيَس ِبُحج  اِفِعيِّ ف  َقْؾَؿ الذ 
َمْؽ َأْنَزَلُ، ِمْؽ ُرْرَبِة الثَِّقِة ِإَل  َأن ُ، َغْيُر ُمػت َهؼ  َفُهػَؾ َلػيِّؽ  ِعْشػَدُ،، َكَضػِعيل  ِعْشػَد 

َة ِفي . َغْيرِِ، ؛ أِلَن ُ، ِعْشَدَنا َمْجُهؾؿ ، َكَل ُحج   َمْجُهؾؿ 
ػْعِف؛ َفػِ ف  اْبػَؽ  َثػُ، َل َيْدػَتْمِزـُ َنْفػَي الز  اِفِعيِّ التَُّهَسػَة َعس ػْؽ َحد  َكَنْفُي الذ 
ْحَسِؽ ْبػػَؽ ِتَ ػػاد  اأْلَْفِر ِقػػي  َكَأْمَثػػاَلُهْؼ  ، َكَعْبػػَدالر  َلِهيَعػػَة َكَكاِلػػَد َعِمػػيِّ ْبػػِؽ اْلَسػػِديِشيِّ

َشِؽ، َكُهْؼ ُضَعَفاُء َل َنْقَبُل َحِديَثُهْؼ ِلِ ْحِتَجاِج ِبِ،.  َلْيُدؾا ِمس ْؽ َنت ِهُسُهؼْ   َعَم  الدُّ
ػػاِفِعيِّ  ، َغْيػػَر َأف  َهػػَذا ِإَ ا َكَقػػَ  ِمػػَؽ الذ  : َكَهػػَذا َلػػِحيح  ػػْبِكيِّ َقػػاَؿ اْبػػُؽ الدُّ

ػةِ  ، َكِإْف َكػاَف َمػْدُلؾُؿ َعَم  َمْدَأَلة  ِديِشي ة  َفِهػَي َكالت ْؾِثيػُ  َسػَؾاء  ِفػي َأْلػِل اْلُحج 
 .َعَم  َما َ َكَرُ، الذ َهِبيُّ الم ْفِظ َل َيِز ُد 

  -ثانيا  
 بٔاٌ بعض مً أبَنُ اإلماو مالو بً أىظ زمحُ اهلل تعاىل:

 َعْبػػِدّللا ِ  ْبػػؽِ  ُبَكْيػػرِ  َعػػؽْ  الثَِّقػػِة، َعػػؽِ  :اإلمػػاـ مالػػػ بػػؽ أنػػس َقػػاؿَ  ِإَ ا -
،  .(ٔ)ُبَكْير   ْبؽُ  َمةُ َمْخرَ  َفالثَِّقةُ  اأْلََشوِّ

                                                           

(ي ح   يْح يحل، يْح يَ ب،تيح يث ل يث م لي يث ز،ني ي   ضيحسيي حيـك يركىي  :ئ)
لحيويحل، يْح يَ ب،يتيح يث ل يث م لػي يك ػ   يْحػ يَ بػ،تيحػ يث ين،ػ  يك سػو:ي بػ،تي
== 
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، ْبػػػؽِ  َعْسػػػِرك َعػػؽْ  الثَِّقػػػِة، َعػػػؽِ : َقػػاؿَ  َكِإَ ا -  ْبػػػؽُ  ّللا ِ  َعْبػػػدُ  َفُهػػػؾَ  ُشػػَعْيب 
  .(ٔ)َكْهب  

 ، (ٕ)الزُّْهِريُّ : َكِقيلَ 

                                                                                                                         
== 

ِيْحػػ يكىػػ يك ػػ،  يَقػػ ؿيَلُح نػػ اد:ييػػ ّا أ تي يػػز  ، يْحػػ يَلحػػييلكيػػسيْحػػ يث زيػػ رؾ يك بػػ،
َثِسييث تمػ ي ػ يىػ ؟يقػ ؿ:ي حي ػ يْحػ يحل،ػ يْحػ ي ق ت:يىلثيث ػلايامػ ؿي   ػ يْحػ يلنػسيَنػ،ا

يث ل .
قػػ ؿيَلْنَزػػ،يْحػػ ينسبػػ يَ ػػْ ي ح  ػػ يْحػػ يحل،ػػ :يثمػػ  يك ػػدياخػػزعي ػػ يلحيػػويلػػ،اً ي نزػػ ي ػػ كاي ػػ ي

  نز يْحػػ يَلحػػييَنػػ ِاد:ييػػا يَلِحػػييكةػػ  يَلِحيػػِو يَكَقػػ ؿيث ساَخػػ ئي:ي ػػيسيِحػػِويحػػأس يَكَقػػ ؿيَ ْبػػ،ث
َ ْسو يفم ؿ:يد  جيث ج،   يَكَق ؿيَلُح يَلْنَز،يْح يَ ِ،ّا:يلر  يلنوياليحأسيحػو يكقػ ؿيثحػ ي

ينث :يد،كؽيكركث ةوي  يلحيويك  د ي  يكة حو ي  نييس ياخعيكخزخ، يك ا .
يٕٖٗ/يٕٚ يكايػل  يث كزػ ؿيفػييليػز  يث   ػ ؿيٖٖٙ/يٛث ث حيكث ة ،  يالح يلحػيينػ اديي

ي.ٖٕ٘/ئ يكام ي يث ةيل  ييٓٚ/يٓٔ يكايل  يث ةيل  يٕٖٛي–
(ي بػػػ،تيحػػػ يكىػػػ يحػػػ ي خػػػ ديث ُمَ ِلػػػي يلحػػػ.ميث ِزْذػػػِ ا يركىي ػػػ :يث  ،ػػػ يحػػػ ييػػػ ، ئ)

كيفي فيح ي ،،س يكخ ق يك سو:يحج يح ينذ  يكي ،،يح يكت، يح ي ف،ػ يك ػ،  يكثمػوي
 هيثحػػ ينيػػ فيفػػييث تمػػ ن ي ػػ نييػػس يثحػػ ي  ػػ،  يكث  ث ػػي يكلح زر ػػ  يكثحػػ ينثػػ  يكذكػػ

يييعيكاخ ، يك  ئة، .
 يكث ثػػػػ حيكث ة ػػػػ،  يي٘ٙ/ٕ يكاػػػػ ريخيث تمػػػػ نئٕٗ/ٗاػػػػ ريخيثحػػػػ ي  ػػػػ، ي)ركثاػػػػ يث ػػػػ،كرا(ي

ي.يٕٖٛ يكام ي يث ةيل  يصيٕٚٚ/ٙٔ يكايل  يث كز ؿييٖٙٗ/ٛ يكث تم نيٜٛٔ/٘
 يلػػي   يث م لػػي ي(يث يىػػ ا:يىػػ يميحػػ ي بػػ،تيحػػ ي خػػ ديحػػ ي ب،ػػ،تيحػػ ي بػػ،تيحػػٕ)

ث يى ا يلح  ب،تيث ز،ني يثح يلخييث يى ا يركىي  :يلحيوي ب،تيحػ ي خػ ديث يىػ ا ي
كدػػػ  جيحػػػ ي بػػػ،تيحػػػ يلحػػػييفػػػ ك يكغ، ىزػػػ  يك سػػػو:ي حػػػ ث يديحػػػ ييػػػ ، يوميحػػػ ي زػػػ ي
ث  ثقػػ،ايكخ ػػق يقػػ ؿيلح نػػ اد:ي ػػيسيحمػػ ايالةػػ ين، تػػو يكقػػ ؿيثحػػ ينثػػ :يدػػ،كؽي ػػوي

يعيكخزخ، يك ا .ييلكى ـ ي  نييس ييي
== 
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 .(ٔ)اْبُؽ َلِهيَعةَ  كقيل:

 ْبػػػؽُ   ُ الم ْيػػػ َفُهػػػؾَ  اْلِعْمػػػِؼ، َأْهػػػلِ  ِمػػػؽْ  َأر ِهػػػؼُ  َل  َمػػػؽْ  َأْخَبَرِنػػػي كإ ا قػػػاؿ: -
 .(ٕ)َسْعد  

                                                                                                                         
== 

 ييٕٛٗ/ٜ يكايػػػػػل  يث ةيػػػػػل  ييٗ٘٘/ٕ٘ يكايػػػػػل  يث كزػػػػػ ؿييٖٗٓ/ٚث ثػػػػػ حيكث ة ػػػػػ،  ي
ي.يٜٓٗكام ي يث ةيل  يص

(يثحػػ يَ ِييَ ػػ ي:يىػػ ي بػػ،يتيحػػ ي يي ػػ يحػػ ي قيػػ يحػػ يف  ػػ فيحػػ يرني ػػ  يلح  بػػ،ث  نز  ئ)
رنػ ح ييكيم ؿ:يلح ث سر ي يكث كؿيلدج يركىي  :يَ ْز كيْح يلػ ،  يك طػ  يحػ يلحػي

ك ز  ػػػػ  يك سػػػػو:يزيػػػػ،يحػػػػ يث جيػػػػ   يك بػػػػ،تيحػػػػ يث زيػػػػ رؾيكا ئفػػػػ  يدػػػػ فويث سخػػػػ ئي ي
كلح نػػ اد يكلح زر ػػ  يكذكػػ هيث  مئػػييفػػييث زحة طػػ،  يكقػػ ؿيلح نػػ اديفػػييث ز ثيػػ، :ي ػػدي
اخػػزعيثحػػ ي يي ػػ ي ػػ ي زػػ كيحػػ يلػػ ، يلػػ،اً  يكقػػ ؿيث ػػ،ثرقطسي:يا ةبػػ يحزػػ يركىي سػػوي

ا يكثح يكى  يكث م سبي يكق ؿيثح ي ،ا:ين، تويلن د ػ يث عي د  :يثح يث زي رؾ يكث زم ي
َف ي نخ فيك  يق،يدػ فويث خػ فيىػ ينخػ يث جػ،  يالةػ ين، تػو يكقػ ؿيث ػلىبي:يُدػ ِّ
كث  ز ي  ضيارعينين، تو يكق ؿيثح ينث :يد،كؽ يخ طيح ،يثنةػ ثؽيكةيػو يكذكػ هي

َفيحػأ ٍ يآخػ  يِيػَ ىيث ةػ، يسيفييث ز اي يث ح  خ ي  ي  ثا يث ز، خ،  ي)كىييَ ػْ يُدػ ِّ
فج، تيدي  دكدي يك  يد ن ثيح  خز عي اليلفيُ َ ثاَقي ػ يكػ فيَدػْ ُفُوياخػ، ًثيكػ ح ي يي ػ ي

ي(يك ،ييس ييتيكاخ ،  يك  نييس يلرنعيكيي ، يك  ئ .ٗٔ/ٔ.يايم نيث ز، خ، ي
 يكث رػػػ ف  يكث زةػػػ كك، ي  سخػػػ ئييٕٛٔ/٘ يكث ةػػػ ريخيث كب،ػػػ يٜٕٙ/ٔث طيمػػػ نيالحػػػ يخيػػػ  ي

 يكايػػػػل  يٕ٘ٔ/ٗ يكث ك  ػػػػ يفػػػػييدػػػػ ف  يث   ػػػػ ؿيٚٗٔ/٘ثػػػػ حيكث ة ػػػػ،  ي يكث ٗٙ/ٔ
 يككةػ  يث زحة طػ، يٕ٘ٔ/ٔ يك   عيث ةجذ، يٜٓ٘/ٔ يكث ك لفييٚٛٗ/٘ٔث كز ؿي

ي.ٜٖٔ يكام ي يث ةيل  يصٗ٘ يكايم نيث ز، خ، يص٘ٙ/ٔ
:يل ػػػ  يْحػػػ ي(يَ ْ،ػػػ يحػػػ يَيػػػْ ،يحػػػ يَ ْبػػػ،ث  اْنَزِ يث فيزػػػي يَلُح ثْ َجػػػ ِرثيث ِزْذػػػِ ا يَرَكىيَ ػػػ ٕ)

ُ  َيػػض يك  فػػ يْحػػ يرني ػػ يك ػػ،  يك سػػو:ي  يػػضيْحػػ يَدثُكديث رػػبي يكث   ،ػػ،يْحػػ يُ ْخػػِ د ي
كآخػػ كف يكثمػػويَلْنَزػػ،يْحػػ يَنْسَبػػ  يكيج،ػػييحػػ يَ ِ ػػ،  يكث  ث ػػي يكزثديثحػػ ينسبػػ :يثبػػت ي
== 
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 .(ٔ)َناِف    ُهؾَ  ُعَسَر، اْبؽِ  َعؽِ  الثَِّقِة، َعؽِ  كإ ا قاؿ: -

 بٔاٌ بعض مً أبَنُ اإلماو الػافعٕ زمحُ اهلل تعاىل:

، الثَِّقُة، َأْخَبَرَنا: اإلماـ الذافعي َقاؿ ِإَ ا -  َعِؽ الثَِّقِة َعِؽ اْبِؽ َأِبػي ِ ْتػب 
  .(ٕ)َفُهَؾ اْبُؽ َأِبي ُفَدْيػ  

                                                                                                                         
== 

َكَقػػػ ؿي  ػػػييْحػػػ يث زػػػ، سي:يثبػػػت يك ػػػ،يث  اْ،ػػػ يْحػػػ يَيػػػْ ،ييػػػس يلرنػػػعيكاخػػػ ،  يكاػػػ فييَ ػػػْ ـي
يفي  يلعي فيَ ْ ـيث ثز  ييس يخزسيكيي ، يك ا .يث سذ

 يكايػػل  يث كزػػ ؿيفػػييٜٜٖ/ئ يكاػػ ريخيث تمػػ نيٜٚٔ/يٚث ثػػ حيكث ة ػػ،  يالحػػ يلحػػيينػػ ادي
ي.ٕ٘٘/يٕٗليز  يث    ؿي

(ينػ فعي:يىػػ ي ػػ  ضي بػػ،تيحػػ ي زػػ يحػ يث حطػػ  يردػػييتي سيزػػ  يلح  بػػ،تيث زػػ،ني ئ)
:ي ػػ الهي بػػ،تيحػػ ي زػػ  يكلحػػيييػػ ،،يث حػػ،را يق،ػػ :يكػػ فيثيػػديلحيػػويُىْ ُ ػػي يركىي ػػ 

كآخ ي  يك سػو:يث يىػ ا يك   ػ يحػ يلنػس يكا ئفػ  يكثمػويميحػ ييػ ، يكث  ث ػي يكثحػ ي
نث يكزثد:يثبتيفقيػو يكذكػ هيثحػ ينيػ فيفػييث تمػ ن ي ػ نييػس ييػت يلكيػيع يلكياخػعي

ي د   يلك د ي يك  ئ .
 يكايػػػػل  ييٖٕٚ/ٔزػػػػ  يككفيػػػػ ايدي يك   ػػػػ،يث   ٚٙٗ/٘ يكث تمػػػػ نيٖٓٔ/ٕاػػػػ ريخيث تمػػػػ ني

ي.يٜ٘٘ يكام ي يث ةيل  يصييٜٖٙ/ٓٔ يكايل  يث ةيل  ييٜٕٛ/ٜٕث كز ؿي
(يميحػػ ي يػػز  ، يحػػ ي خػػ ديحػػ يلحػػييفػػ،ا  يكثيػػزويد سػػ ريث ػػ،  ي ي ػػ الىديلح إيػػز  ، يٕ)

ث زػػ،ني يركىي ػػ :يميحػػ ي بػػ،ث  نز يحػػ يلحػػييذئػػ  يككت،ػػ يحػػ يزيػػ،يث يػػ زييك ػػ،  ي
ي يكلنز،يكغ، ىز .يك سو:يث د ف ي

يق ؿيث سخ ئي:ي يسيحويحأس يكق ؿيث لىبييكثح ينث :يد،كؽ.ي
ي  نييس ي  ئة، .
ي.ٛٙٗ/ئ يكام ي يث ةيل  يٛ٘ٔ/يٕ يكث ك لفئٙ/يٜايل  يث ةيل  ي
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افَ َعِؽ الثَِّقِة َعِؽ الم ْيِ  ْبِؽ َسْعد   كإ ا قاؿ: -   (.ٔ)، َفُهَؾ َيْحَي  ْبُؽ َحد 

، َفُهَؾ َأُبؾ َعِؽ الثَِّقِة َعِؽ اْلَؾلِ  كإ ا قاؿ: -    (.ٕ)ُأَساَمةَ يِد ْبِؽ َكِثير 

، َفُهَؾ َعْسُرك ْبُؽ َأِبي َسمَ  كإ ا قاؿ: -   (.ٖ)َسةَ َعِؽ الثَِّقِة َعِؽ اأْلَْكتَاِعيِّ

                                                           

ػػ فيحػػ ينيػػ فيث ةسيخػػييث يلػػ ا يَلُح زك يػػ يث َيْذػػِ ّا يَرَكىيَ ػػ :يث  ،ػػ يْحػػ ئ) (يَاْجَ،ػػضيحػػ يَنخا
ػ،يْحػ ي دريػسيَيْ ، يكعيخضيْح ي ُ  ُنس يكا ئف  يك سو:يَيِ ،،يْح يلي،يْح يُ  َيػض يوُ َجزا

يث د ف ييكآخ كف يق ؿيث  نيعيْح يُيَ ْيز ف يَ ِ يث د ف ي:يلخب ن يث تم يَاْجَ،ضيْح يَنخا ف.
يَكثمويَلْنَز،يْح ينسب  يَكث  ث ي يكث سخ ئي يكث لىبي.ي
يثح يلرنعيكية، ييس .يا فييحزذ يِفيير  ييس يثز فيك اة،  يك  نيكى 

 يكايػل  يث كزػ ؿيٜٚٔ/ئٔ يكايل  يث ةيل  يٖٖٙ/يٕ يكث ك لفيٓٚٗ/ٔا ريخيث تم ني
ي.ٕٙٙ/ئٖفييليز  يث    ؿي

(يلحػػ يليػػ   ي:يىػػ ينزػػ ديحػػ يليػػ   يحػػ يزيػػ،ي يث م لػػيي يركىي ػػ ي:يث   ،ػػ،يحػػ يكت،ػػ  يٕ)
،ي ي يكلنز،يح ينسب يكيفي فيث ت رايك ، ي يك سو:يلح يحل ي ب،يتيح يميح يلحييل

كغ، ىز  يكثمويث  ث ي يكثح ينث يكزثد:يثبتيرنز يد ػس يكذكػ هيثحػ ينيػ فيفػييث تمػ ني
ي يكق ؿيث لىبي:ينث ي   دي ي  نييس ي ن،ىيك اة، .

يٖٛٗ/ٔ يكث ك لػفييٕٚٔ/ٚ يكايػل  يث كزػ ؿييٕٕٕ/ٙ يكث تمػ نييٖٛٔ/ٔاػ ريخيث تمػ ني
ي.يٚٚٔ يكام ي يث ةيل  يصي

حػػػيييػػػ ز يث ةسيخػػػي يلحػػػ نفَيث ، دػػػمي يَرَكىيَ ػػػ :ينفػػػَيحػػػ ي يخػػػ  ي(يَ ْزػػػ كيحػػػ يلَيٖ)
ث ذس  ني يك ب،ث  نز يْحػ يَ ْزػ كيثَ كزثِ ػّييك ػ،  يك سػو:يَلْنَزػ،يْحػ يدػ  جيث ِزْذػِ ا ي
وميْحػػػ ي دريػػػسيث دػػػ ف ييكغ، ىزػػػ  يدػػػ فوياج،ػػػضيْحػػػ يَ ِ ػػػ،  يَكَقػػػ ؿيلح نػػػ اد:يالةػػػ ي

م، ي:يفيين، تويكىد يكق ؿيثحػ ينثػ :يدػ،كؽين، تو يكالياجة يحو يَكَق ؿيلح   ف يث  
ي ويلكى ـ.

يا فيييس يثمثي د  يلكيلرنعي د  يك اة، .
 ئ٘/يٕٕ يكايػػل  يث كزػػ ؿيفػػييليػػز  يث   ػػ ؿيٖٕ٘/يٙث ثػػ حيكث ة ػػ،  يالحػػ يلحػػيينػػ ادي

ي.ٕٕٗ/ئ يكام ي يث ةيل  يٖٗ/يٛكايل  يث ةيل  ي
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، َفُهَؾ ُمْدِمُؼ ْبُؽ َخاِلد   َعؽِ كإ ا قاؿ:  -    (.ٔ)الثَِّقِة َعِؽ اْبِؽ ُجَرْ و 

، َفُهػَؾ ِإْبػَراِليُؼ ْبػُؽ (ٕ)َعِؽ الثَِّقِة َعْؽ َلاِلح  َمْؾَل  الت ْؾَءَمػةِ  كإ ا قاؿ: -
 (.ٖ)َأِبي َيْحَي 

                                                           

 ؿ:يثحػػ ييػػ ،،يحػػ ي   ػػ يث م لػػي ي(ي خػػ ديحػػ يخ  ػػ،يحػػ يق قػػ   يكيمػػ ؿ:يثحػػ ي   ػػ  يكيمػػٔ)
ْنِثي يركىي  :ي ب،يث ز  يْح يُ َ ْي  يكدثكدي ث زحيك ي يلح خ  ،يث زلي يث ز  كؼيح  يا
حػػ يلحػػييىسػػ، يكخ ػػق يك سػػو:يزك يػػ يحػػ ي ػػ،ا يك  ػػييحػػ يث ث ػػ،يث ثػػ ى ايك ػػ،  يقػػ ؿي
لح لنزػػ،يحػػ ي ػػ،ا:ينخػػ يث جػػ،  يكلر ػػ يلنػػوياليحػػأسيحػػو يكقػػ ؿيلح نػػ اد:ي ػػيسيحػػلثؾي

 ىي سك يث ج،  يالة ين، تويكالياجة يحويا ػ ؼيكاسكػ  يكقػ ؿيميحػ ييػ ،:يكت،ػ يث م
ث غ ػػػطيكث حطػػػأيفػػػيين، تػػػو يكقػػػ ؿيثحػػػ ينثػػػ :يدػػػ،كؽيكت،ػػػ يث كىػػػ ـ ي ػػػ نييػػػس ياخػػػعي

يكيي ،  يلكيثز ن، يك ا .ي
 يكث ك  ػػػػػػ يفػػػػػػييدػػػػػػ ف  يث   ػػػػػػ ؿيٖٛٔ/ٛ يكث ثػػػػػػ حيكث ة ػػػػػػ،  يٜٜٗ/٘ث طيمػػػػػػ نيث كبػػػػػػ ىي

 يكام يػػػ يث ةيػػػل  ي٘ٔٔ/ٓٔ يكايػػػل  يث ةيػػػل  يٛٓ٘/ٕٚ يكايػػػل  يث كزػػػ ؿيٖٛٓ/ٙ
ي.ٜٕ٘صي

(يد  جيح ينبي ف يككسي ينبي فيلح دػ  ج ي ػ  ضيث ة   ػ  يكيلسػضيىػ يحػأحييم ي ػ  ضيٕ)
حستيل ي يح يخ فيث م لي يام ؿ:يلفيث ة   ػ يك نػتي  يػ يلخػتي يػ يفػييحطػ يفخػز،تي

كغ، ىزػ  يك سػو:يي سيا  يح يديكيز،تيىػلهيث ة   ػ  يركىي ػ يلحػييى يػ  يكثحػ يعيػ
زي ديح يي ، يكيفي فيث ت رايك ،  يق ؿي    :ي ػيسيحتمػ  يكقػ ؿيلح نػ اد:ي ػيسيحمػ ا ي

يكد فويلح زر   يكث سخ ئي ي  نييس يخزسيك د ي يك ا .ي
 يكايػل  يث كزػ ؿيفػييٕٖٓ/يٕ يك ،يثفيثال ة،ثؿيٙٔٗ/يٗث ث حيكث ة ،  يالح يلحيين ادي

ي.يٜٜ/ئٖليز  يث    ؿي
ػػ،يْحػػ يَلحػػيياج،ػػض ي(يِ ْحػػٖ) ثَ يػػ زّي يلح إيػػج ؽيي-كثيػػديلحػػيياج،ػػضييػػز  فيي-َ ثِ يديْحػػ يُ َجزا

يث ز،ني.
َرَكىيَ  :يد  جيْح ينبي في   ضيث ة ل   يكدف ثفيْح ييػ يد يك ػ،  يك سػو:ي بػ،ث  زثؽيْحػ ي

يىز ـ يوميْح ي دريسيث د ف ي يكا ئف .
== 
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، ْبؽِ  ُأَساَمةَ  َعؽْ  الثَِّقِة، كإ ا قاؿ: عؽ -  .َيْحَي  أبي ْبؽُ  ِإْبَراِليؼُ  ُهؾَ  َتْ د 

، َعؽْ  الثَِّقِة، كإ ا قاؿ: عؽ -  .(ٔ)ُعَمي ةَ  اْبؽُ  ُهؾَ  ُحَسْيد 

، َعؽْ  الثَِّقِة، كإ ا قاؿ: عؽ -  .(ٕ)َماِتف   ْبؽُ  ُمَظرِّؼُ  ُهؾَ  َمْعَسر 

                                                                                                                         
== 

َ سػػو:يلكػػ فيثمػػ ؟يقػػ ؿ:يال يكاليثمػػ يفػػييَقػ ؿياج،ػػضيْحػػ يَيػػِ ،،يث مطػػ ف:ييػػأ تي   ػػ يحػ يلنػػسي
د سػػو يَكَقػػ ؿيلنزػػ،يْحػػ ينسبػػ :ياليالةػػ ين، تػػو ياػػ ؾيث سػػ سين، تػػو يكػػ في ػػ كايلن د ػػ ي
 سكػػػ   ياليلدػػػ ي يػػػ  يككػػػ فياأخػػػليلن د ػػػ يث سػػػ سيارػػػ ي يفػػػييكةيػػػو يَكَقػػػ ؿي  ػػػييحػػػ ي

ث ساَخػ ئي ييث ز، سييَ  ياج،ضيْح يَيِ ،،:يكلث  يكق ؿياج،ضيْح يَ ِ ػ، :ي ػيسيحتمػ  يَكَقػ ؿ
كث ػػ،ثرقطسي:ي ةػػ كؾيث جػػ،   يكقػػ ؿيلح نػػ اد:يكػػلث ي ةػػ كؾيث جػػ،  ياػػ ؾيثحػػ يث زيػػ رؾي

ين، تو يكق ؿيلح زر  :ي يسيحدئ.
 يكايػل  يث كزػػ ؿيفػػييٛ٘/ئ يك ،ػيثفيثال ةػػ،ثؿيٕ٘ٔ/يٕث ثػ حيكث ة ػػ،  يالحػ يلحػػيينػػ ادي

ي.ٛ٘ٔ/ئ يكايل  يث ةيل  يٗٛٔ/يٕليز  يث    ؿي
حػػػػ ي حػػػػ ث يديحػػػػ يِ ْمَخػػػػد يثَ َيػػػػِ،ايليػػػػ،يخييزػػػػ  يلح ندػػػػ يث َيْذػػػػِ ا ي(ي يػػػػز  ، ي:يىػػػػ يثٔ)

ث ز  كؼيح ح يُ َ يا  يركاي  :ينز،،يث ط ي  يكي نسيْح يُ َب،،يك ،  يك سػو:يزيػ ديحػ ي
ل    يكلنز،يكا ئف  يكثمويلح ين اديكزثد:ي ةتبتيفييث    ؿ يكثح ينث يكزثد:ين فم ي

بي:ي  ػ ـينثػ  يك ػ،ييػس ي دػ  يك  ئػ  يك ػ نيكذك هيثحػ ينيػ فيفػييث تمػ ن يكقػ ؿيث ػلى
ييس يثمث يلكيلرنعيكاخ ، يك  ئ .

 يام يػػ يٖٕ/ٖ يايػػل  يث كزػػ ؿٖٕٗ/ٔ يث ك لػػفٗٗ/ٙ يث تمػػ نيٖ٘ٔ/ٕث ثػػ حيكث ة ػػ،  ي
ي.٘ٓٔث ةيل  يص

ػْسَ  ني يركىي ػ :ي بػ،ث ز  يْحػ يُ ػَ ْي  يك  زػ يحػػ يٕ) (يُ َطػ ِّؼيحػ ي ػ زف يلحػ يل ػ  يث ذا
و:يث دػ ف ي يكنقيػ يحػ يث   ،ػ،يكآخػ كف يقػ ؿيثحػ ي ػ،اي:ي ػديلريفيزػ يرثل، يكخ ػق يك سػ

  كيوي ةسً ي سك ًث يكق ؿيلح زر  ي:ي يديكت، ًثي يكذك هيثح يني فيفييث زثػ كن، يكقػ ؿي:ي
ك في ز ياج،ثيحز ي دياخزعيكي كاي  ي ديالة ي ز ي دي ػ هيالياثػ زيث  كثاػ ي يكقػ ؿي

:يق ؿي ييىدػ ـيحػ ي  يػفي:ي ػ  نيي طػ ؼيث سخ ئي:ي يسيحتم  يكق ؿياج،ضيح ي  ، 
== 
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  اْبُشػػػ،ُ  َلَعم ػػػ،ُ  ،(ٔ)َكِثيػػػر   َأِبػػػي ْبػػػؽِ  َيْحَيػػػ  َعػػػؽْ  الثَِّقػػػِة، كإ ا قػػػاؿ: عػػػؽ -
 

                                                                                                                         
== 

حػػػ ي ػػػ زفيفمػػػ ؿي:يل طسػػػضينػػػ،  يثحػػػ ي ػػػ ي ي يك  زػػػ ينةػػػضيليػػػز وي سػػػ  يفأ ط،ةػػػو ي
فكةبيػػ  يثػػدي  ػػ ياجػػ،ثيحيػػ  ي ػػ ي  زػػ ينفخػػو يك ػػ يثحػػ ي ػػ ي يفمػػ ؿي ػػييىدػػ ـيحػػ ي
  يػػػفي:يثنظػػػ يفػػػيين، تػػػويفيػػػ ي تػػػ ينػػػ، تيييػػػ ث يفػػػأ  نير ػػػًميفثػػػ  نييحأن د ػػػ ي

حيػػ يفػػ ذثيىػػضي ت يػػ ييػػ ث يف  زػػتيلنػػويكػػلث  يكا قيػػويثحػػ يي طػػ ؼيحػػ ي ػػ زفيف  ردػػت
نث يفم ؿي:يكىلثيالياف،،ي اليث ظ  يكث ظ يق،ياحطػض ي يالنةزػ ؿيلفيالػ فييػزعيك ػدي
الل  يلكي دياخزعيكد سي يلكيلري يثإلري ؿيث حفضيف،سظ يفييركث ةو يف فيك في ب ي

ي اػػمؽيث كػػػل ي  يػػػو يكإفيكػػ  فيدػػػ حيح إلخيػػػ ريح فػػم:ي" ػػػ "يفيػػػ ياػػ، يسيفػػػمياخػػػة ـي
ثنةز يلارً يلفيال فين،ثيح إل  ز ي  ضيُحْ ،يىلثيثالنةز ؿ يكيؤي،يذ  يلفيثح ي ،ىي

يق ؿ:ي ديلري ويفيين، توي ةسً ي سك ًثي يكق ؿيث لىبيي:يد ف ه.
 ييٜٙ/ٔ يككة  يث ر ف  يكث زة كك، ي  سخ ئيييٚٚٔ/يٖا ريخيثح ي  ، ي)ركثا يث ،كرا(ي

 يكث زغسػػػػييفػػػػيييٖٙٚ/ٙث ك  ػػػػ يفػػػػييدػػػػ ف  يث   ػػػػ ؿي يكييٜٕ/ٖككةػػػػ  يث زثػػػػ كن، ي
ي.يٗٓٗ/ٔ يكا ث، يث زسف  ييٕٙٙ/ٕث ر ف  ي

(ياج،ػضيحػػ يلحػييكت،ػػ ي:يىػ يث طػػ ئي يلحػ ينذػػ يث َيَزػ ِ ي يكثيػػديلحػييكت،ػػ ي:يدػ  جيحػػ ئ)
ث زة ك  يكق، ي:ياخ ري يكق، ي:ينديطي يكق،ػ ي:يد سػ ري يركىي ػ ي:يث خػ ئ يحػ ي ييػ،ي

نز يك ، ي يك سوي:يلح فيح يحدػ، ي يك  زػ يحػ يرثلػ،يك ػ، ي ي يكلحييي ز يح ي ب،ث  ي
كثمويث  ث يي يكلنز، يكثح ينث يكزثدي:يثبتي كسوي ، سي يكي ي ي يكذك هيفييث ز اي ي
ث ت نيػػػػ ي ػػػػ ي  ثاػػػػ يث ز، خػػػػ، )يكىػػػػي:ي ػػػػ يثنةزػػػػ يث ئزػػػػ يا، يخػػػػوي يكلخ  ػػػػ ثي ػػػػويفػػػػيي

لكيكػ فيالي ػ، سي الي ػ يث ذجيجي يإل   ةويكق  يا، يخويفيي س ي  يركىيك  ت راي ي
( يكذكػ هيثحػ ينيػ فيفػييث تمػ ن يكقػ ؿيلحػ ئٖثم يك ح ي ،،س ي.يايم نيث ز، خػ، يصي

نػ ادي:ي  ػ ـيالياجػ،ثي الي ػ يثمػ ي ي ػ نييػس ياخػعيك دػ ي  يكق،ػ ي:يثثسةػ، يكثمثػ، ي
يك ا .

يث حمدػ ي:ياج،ػػضيحػػ يلحػػييكت،ػػ يثمػ ي يكل ػػ يا، يخػػويفػػميامػػ،حيفيػوي ي نػػوي ػػ يلىػػ يث ز ايػػ 
يث ت ني يث ل  يقب يا، يخيدي.ي

== 
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 .(ٔ)َيْحَي  ْبؽُ  ّللا ِ  َعْبدُ 

، ْبػػؽِ  ُيػػؾُنَس  َعػؽْ  الثَِّقػػِة، كإ ا قػاؿ: عػػؽ -  اْبػػؽُ  ُهػػؾَ  اْلَحَدػػِؽ، َعػؽِ  ُعَبْيػػد 
 .ُعَمي ةَ 

، َعؽِ  الثَِّقِة، كإ ا قاؿ: عؽ -   . (ٕ)ُعَيْيَشةَ  ْبؽُ  ُسْفَيافُ  ُهؾَ  الزُّْهِريِّ

                                                                                                                         
== 

 يكايػػػل  يث كزػػػ ؿئٜ٘/ٚ يكث تمػػػ نيئٗٔ/ٜ يكث ثػػػ حيكث ة ػػػ،  ييٖٚ٘/ٕاػػػ ريخيث تمػػػ ني
ي.ٜٙ٘ يكام ي يث ةيل  يصييٖٙ/ٔ يكايم نيث ز، خ، ييٗٓ٘/ٖٔ

ػ،يْحػ يَ ِ ػّي يكلحيػؤ) ي(يَ ب،يتيْح يَاْجَ،ضيْح يَلحييكت، يث يزػ  ي يَرَكىيَ ػ :يَ ْ َفػ يْحػ يُ َجزا
ثد يكِإْيػَج ؽيْحػ يَلحػيي يػ ثئ،  ي َاْجَ،ضيْح يَلحييكت،  يك سو:يَلُح َيػِ ،،يَلْنَزػ،يْحػ يَدثُكديثْ َجػ،ا

يكخ ق.ي
يق ؿيلنز،يْح ينسب :يثم  ياليحأسيحو يَكَق ؿيَلُح ن اد يكثح ينث :يد،كؽ.ي

 يٕٜٕ/يٙٔ يكايل  يث كز ؿيفييليػز  يث   ػ ؿييٖٕٓ/ي٘ث ث حيكث ة ،  يالح يلحيين ادي
ي.ٜٕٖ/ٔ يكام ي يث ةيل  ييٙٚ/يٙايل  يث ةيل  يكي

(ييػػػػفي فيحػػػػ ي ،،سػػػػ يحػػػػ يلحػػػػيي زػػػػ ثف يكثيػػػػزو:ي يزػػػػ ف يلحػػػػ.ميث كػػػػ فض يركىي ػػػػ :يٕ)
ث  زػػػ  يك زػػػ كيحػػػ يد سػػػ ر يكخ ػػػقيكت،ػػػ  يك سػػػو:ي بػػػ،تيحػػػ يث زيػػػ رؾ يكإيػػػج ؽيحػػػ ي

حػػ ينثػػ يرثى يػػو يكا ئفػػ  يكثمػػويث  ث ػػي يكلح نػػ اد يكث ػػلىبييكزثد:يثبػػتينػػ فمي  ػػ ـ يكث
كزثد:ينػػ فم يفقيػػو ي  ػػ ـ ينثػػ ي اليلنػػوياغ،ػػ ينفظػػويحػػدخ ه يككػػ فيرنزػػ يد ػػسي كػػ ي ػػ ي
ث تم ن يكذك هيدز يث ز اي يث ت ني ي  ي  ثاػ يث ز، خػ،  يكقػ ؿيث  مئػي:ي  ػ ـي دػي ري
 لتػ ي ػ يث ةػ، يس ي كػػ ي ػ يث تمػ ن يكقػػ ؿيث ج بػض:ي ػدي ػ، سي الي ػػ يثمػ  ي ػ نييػػس ي

يثز فيكاخ ، يك  ئ .
د ي:ييػفي فيحػ ي ،،سػ يثمػ ي يكل ػ يا، يخػويفػميارػ هي ي نػوي ػ يلىػ يث ز ايػ يث ت نيػ يث حم

ي  ي  ثا يث ز، خ، ي يكق،يقب يث ئز يا، يخيدي.
 يكايػػل  يث كزػػ ؿييٜٗٗ/ٔ يكث ك لػػفيٕٕٙ/ٗ يكث ثػػ حيكث ة ػػ،  ييٚٔٗ/ٔاػػ ريخيث تمػػ ني

إلحػ ث يدييٜٗ يكث ةب،ػ، ي يػز  يث ز، خػ، يصيٙٛٔ يك   عيث ةجذػ، يصييٚٚٔ/ٔٔ
== 
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ا مِ  ،َعِؽ الثَِّقةِ كإ ا قاؿ:  - . ،َؽ اْلِعَراِقيِّيؽَ َكَ َكَر َأَحد   َفُهَؾ َأْحَسُد ْبُؽ َحْشَبل 

  ِإْبَراِليُؼ ْبُؽ َأِبي َيْحَي .َفُهَؾ ، َمْؽ َل َأر ِهُؼ  كإ ا قاؿ: أخبرني -

  .ُيِر ُد ِبِ، َأْهَل اْلِعَراؽِ فَ ، َبْعُض الش اِس  كإ ا قاؿ: أخبرني -

 .(ٔ)ِحَجاتِ َفَأْهُل الْ  ،َأْلَحاِبَشا َبْعُض  كإ ا قاؿ: أخبرني -

                                                                                                                         
== 

حػػػ يميحػػػ ييػػػيطيحػػػ يث  ثزػػػييلح ث  فػػػ يث ج بػػػييث ط ثح خػػػيي ياجم،ػػػق:يمي حػػػ ث يديدثكدي
ي-ح،ػػػػػػػػ كنيي-ث ز دػػػػػػػػ ي يث س لػػػػػػػػ /ي ؤيخػػػػػػػػ يث  يػػػػػػػػ في  طي  ػػػػػػػػ يكث سدػػػػػػػػ يكث ة زيػػػػػػػػعي

 يكام يػػ يث ةيػػل  ييٕٖ/ٔـي يكايمػػ نيث ز، خػػ، يٜٜٗٔي-ىػػػييٗٔٗٔث طي ػػ /ث ك ضي
ي.يٕ٘ٗصي

 يكاػػػػ،ري يث ػػػػ ثكايفػػػػييلػػػػ حيام يػػػػ يٓٗي-ٜٖ/ٕ جػػػػ،  ي(يفػػػػةجيث زغ،ػػػػ يحدػػػػ حيل فيػػػػ يثٔ)
ي.ٜٖٗي-ٖٛٗ/ئ يكل حيث ةيذ  يكث ةلك  يل في يث   ثقييٖٛٙي-ٖٙٙ/ٔث س ثكاي



 

 

8177 

 املبحح الجالح عػس 

 املطلب األّل

 زّآ٘ العدل عنً مساِ

  صْزتُ

 رعتبػر ركايتػ، رعػدي  لػ،أف يركي العدؿ عؽ راك  مررِّحا  باسػس،، فهػل 
 أك ل؟

 حهنُ

 اختمف العمساء في  لػ عم  أقؾاؿ:

  -الكْل األّل

 رعدي   . لؼ يكؽأن، 

ػػػؽْ  اْلَعػػػْدؿُ  َرَكى  َكِإَ اقػػػاؿ الدػػػيؾطي:   ِعْشػػػدَ  َرْعػػػِدي    َيُكػػػؽْ  َلػػػؼْ  َسػػػس اُ،، َعس 
 .َكَغْيِرِهؼْ  اْلَحِدي ِ  َأْهلِ  ِمؽْ  اأْلَْكَثِر ؽَ 

  عل٘ ٍرا الكْل:

 .َرْعِديَم،ُ  َعْش،ُ  ِرَكاَيُت،ُ  َرَتَزس ؽْ  َفَمؼْ  اْلَعْدؿِ  َغْيرِ  َعؽْ  اْلَعْدِؿ، ِرَكاَيةِ  َجَؾات

 ّٓدل علٙ ذلو:
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ْعِبيِّ  ؽِ عَ  ركا، الخظيب بدشد،، َما َثِشي: َقاؿَ ، الذ   َكَكػافَ ، (ٔ)اْلَحػاِرثُ  َحػد 
 ." َكذ اب ا

، َبْكر   يَأبَ كبدشد، عؽ   َمِعػيؽ   ْبػؽَ  َيْحَيػ  َحْشَبل   ْبؽُ  َأْحَسدُ  َرَأى: قاؿ اأْلَْثَرـَ
 َطَمػ َ  َفػِ َ ا ،َأَنػس   َعػؽْ  َأَبػافَ  َعػؽْ  َمْعَسر   َلِحيَفةَ  َيْكُتبُ  َكُهؾَ  تَاِكَ ة   ِفي ِبَرْشَعاءَ 

 َأَبػافَ  َعػؽْ  َمْعَسػر   َلػِحيَفةَ  ْكُتػبُ ر: َحْشَبل   ْبؽُ  َأْحَسدُ  َل،ُ  َفَقاؿَ  ،َكَتَس،ُ  ِإْنَداف   َعَمْي،ِ 
 ُثػؼ   َأَبػافَ  ِفػي َرػَتَكم ؼُ  ِإن ػػَ : َقاِتػل   َلػػَ  َقػاؿَ  َفَمػؾْ  !َمْؾُضػؾَعة   َأن َهػا َكَرْعَمؼُ  َأَنس   َعؽْ 

 َهػػػِذ،ِ  َأْكُتػػػبُ  ،َعْبػػػِدّللا ِ  َأَبػػػا َيػػػا ّللا ُ  َرِحَسػػػػَ : َفَقػػػاؿَ  ِ،؟اْلَؾْجػػػ َعَمػػػ  َحِديَثػػػ،ُ  َرْكُتػػػبُ 
ِحيَفةَ  ت اؽِ  َعْبدِ  َعؽْ  الر   َأن َهػا َكَأْعَمػؼُ  ُكم َها َفَأْحَفُغَها ،اْلَؾْج،ِ  َعَم  َمْعَسر   َعؽْ  الر 
 َعػػؽْ  َكَ ْركِ َهػا َثاِبت ػػا َأَبػافَ  َبػَدؿَ  ْجَعػػلُ َفي ِإْنَدػاف   َبْعػَد،ُ  َيِجػػيءَ  َل  َحت ػ  َمْؾُضػؾَعة  

 َمْعَسػر   َعػؽْ  ِهػيَ  ِإن َسػا ،َكَذْب َ  َل،ُ : »َفَأُقؾؿُ  َماِلػ   ْبؽِ  َأَنسِ  َعؽْ  َثاِب    َعؽْ  َمْعَسر  
 (.ٕ)«َثاِب    َعؽْ  َل  َأَبافَ  َعؽْ 

                                                           

(يىػػ يث جػػ رثيحػػ ي بػػ،يتيث  ػػ ريث َيْزػػَ،ثِني يلحػػ زى، يث كػػ في يركىي ػػ :ي بػػ،تيحػػ ئ)
   يث دػ بي ي خ  د يك  ييح يلحييا    يكغ، ىز  يك سو:يلح ي يج ؽيث يز،ثني يك ػ

كا ئف  يق ؿيث ث ز  نيي:ييأ تي  ييح يث ز، سيي  ي  ددي يكث ج رثيفم ؿي:يا يلح ي
 يج ؽي ت  يَاْخَأؿي  يذثي!يث ج رثيكلث ي يكق ؿياج،ضيحػ ي  ػ، ي:يدػعيني يكقػ ؿي
 ػػػ  ي:ي ػػػيسيحػػػويحػػػأسي يكقػػػ ؿيلحػػػ يزر ػػػ ي يكلح نػػػ اد:يالياجػػػة يحج، تػػػويزثديلحػػػ ينػػػ ادي:ي

 يكقػػػ ؿيث سخػػػ ئيي:ي ػػػيسيحػػػ  م ا يكذكػػػ هيثحػػػ ينيػػػ فيفػػػيييدػػػعينيث جػػػ،  ي ػػػيسيحمػػػ اي
ث زثػػ كن، ي يكقػػ ؿيث ػػلىبييفػػييث خػػ، ي:يَ َ ػػضيِ ػػ،ٍ يفػػيين، تػػو يكقػػ ؿيثحػػ ينثػػ :يفػػيي

ين، تويد ف.
 يككةػ  يث زثػ كن، ييٛٚ/ٖ يكث ثػ حيكث ة ػ،  ييٖٓٙ/ٖا ريخيثحػ ي  ػ، ي)ركثاػ يث ػ،كرا(ي

 يك ،ػيثفيثال ةػػ،ثؿييٕ٘ٔ/ٗ ي يكيػػ، يل ػمـيث سػػيميٕٗٗ/٘ يكايػل  يث كزػ ؿيٕٕٕ/ٔ
ي.ٙٗٔ يكام ي يث ةيل  يصيٕٚٔ/ٕفيينم،يث    ؿي

ي.ٕٜٔ/يٕ(يث ث  عي خمؽيث  ثكايكآدث يث خ  عي  حط، يث يغ،ثدايٕ)



 

 

8171 

  -الكْل الجاىٕ

 أن، رعديل.

 عل٘ ٍرا الكْل:

ا ِفي،ِ  َعِمؼَ  َلؾْ  أن، ا َلَكافَ  َيْذُكْر،ُ  ؼْ لَ  َكَلؾْ  ،َلَذَكَر،ُ  َجْرح  يؽِ  ِفي َغاش،  .الدِّ

ْيَرِفيُّ  َقاؿَ  َكاَيةَ  أِلَف  ؛ َخَظأ   َكَهَذا: الر   .(ٔ)ِباْلِخْبَرةِ  َكاْلَعَداَلةُ  َلُ،، َرْعِر ل   الرِّ

  :اْلَخِظيبُ  كقاؿ

 َرُكػؾفُ  َفػَ   ، َعَداَلَتػ،ُ  َيْعػِرؼُ  َل  اْلَعػْدؿُ  َيُكػؾفَ  َأفْ  َيُجؾتُ  أِلَن ،ُ ،  َباِطل   َكَهَذا
، َيْقِرػُدَها أِلَْغػَراض   َعْشػ،ُ  َيػْرِكي  َبػلْ ،  ِلػْدِق،ِ  َعؽْ  َخَبر ا َكَل  َرْعِدي    َعْش،ُ  ِرَكاَيُت،ُ 
ـ   َعؽْ  َرَكْكا الثَِّقاتِ  اْلُعُدكؿِ  ِمؽَ  َجَساَعة   ُكِجدَ  َكَقدْ  َكْيلَ   ِفػي َأْمَدُكؾا َأَحاِدي َ  َقْؾ

 َبْعِزػػَها َكِفػي،  َمْرِضػػي ة   َغْيػرُ  ِبَأن َهػا ِعْمِسِهػػؼْ  َمػ َ ،  ؼْ َأْحػَؾاِلهِ  ِ ْكػػرِ  َعػؽْ  َبْعِزػَها
َكاَيةِ  ِفي ِباْلَكِذِب  َعَمْيِهؼْ  َشِهُدكا   (.ٕ)َكاْلَسَذاِهِب  اآْلَراءِ  َكِبَفَدادِ  الرِّ

 -الكْل الجالح

ُتػُ، َعػِؽ الػر اِكي الت ْفِريُل، َفِ ْف ُعِمَؼ َأن ُ، َل َيْرِكي ِإل  َعْؽ َعْدؿ  َكاَنػْ  ِرَكايَ 
  .َرْعِدي   َلُ،، َكِإل  َفَ  

                                                           

يٖٓٚي-ٜٖٙ/ئ(يا،ري يث  ثكايفييل حيام ي يث س ثكائ)
ي.ٜٛ/ئ(يث كف ا يفيي  ديث  كثا ي  حط، يث يغ،ثدايٕ)
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ْيِل اآْلِمػِديِّ كَ  ِحيُح ِعْشَد اأْلُُلؾِليِّيَؽ ؛ َكالد  ْبػِؽ أبػي عسػرك َكَهَذا ُهَؾ الر 
ػْيَخْيِؽ  ِثيَؽ، َكِإَلْيػِ، َمْيػُل الذ  اْلَحاِجِب َكَغْيِرِهَسا، َبْل َكَ َهَب ِإَلْيِ، َجْسػ   ِمػَؽ اْلُسَحػدِّ

  (.ٔ)اْبِؽ ُخَزْ َسَة ِفي ِلَحاِحِهْؼ، َكاْلَحاِكِؼ ِفي ُمْدَتْدَرِك،ِ كَ 

                                                           

 يكلػ حيث ةيذػ  يكث ةػلك  يل فيػ يث   ثقػيي٘ٗي-ٕٗ/ٕث جػ،  يي(يفةجيث زغ، يحدػ حيل فيػ ٔ)
يٖٓٚي-ٜٖٙ/ئ يكا،ري يث  ثكايفييل حيام ي يث س ثكايٖٓ٘ي–يٜٖٗ/ئ



 

 

8118 

 املطلب الجاىٕ

 حهه زّآ٘ غري العدل عنً مساِ، ٍل ٓعترب ذلو تعدٓاّل أّ ال؟

 قاؿ الدخاكي:
 .(ٔ)َكَأم ا ِرَكاَيُة َغْيِر اْلَعْدِؿ َفَ  َيُكؾُف َرَعْدِي   ِبارَِّفاؽ  

 لتدسية في  ارها ليد  رعدي   .قم  : كهذا يعشي أف ا

 املطلب الجالح

 حهه زّآ٘ العدل عنً مل ٓطنُِّ، ٍل ٓعترب ذلو تعدٓاّل أّ ال؟

 ل ف نػػ،ُ  باسػػِسِ،، ررػػر ح   غيػػرِ  مػػؽ َعْشػػ،ُ  َرَكى  إ ا قػػاؿ الحػػافظ العراقػػي:
 (.ٕ)رعدي    يكؾفُ 

 قم  : كهذا يعشي أف ركاية العدؿ عسؽ لؼ يدس، ل ركدب، العدالة.

                                                           

ي.٘ٗ/يٕ(يفةجيث زغ، يحد حيل في يث ج،  ئ)
ي.ٖٓ٘/ئ(يل حيث ةيذ  يكث ةلك  يل في يث   ثقييٕ)
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 بحح الساب  عػس امل

 بٔاٌ معاىٙ بعض االصطالحات يف اجلسح ّالتعدٓل

 مؽ ألفا  التجر ح. :ميانري أحادٓح لُ ،فالٌ آفتُ -ٔ

 الؾضػ ، عػؽ كشايػة- فػ ف آفتػ،: قػؾلهؼ أف كالغػاهرقػاؿ أبػؾ ُشػهبة: 
 .كنكارر، رد، في آفت، -السراد يكؾف  أف ك حتسل

 أحاديػػ  لػػ،: "قػػؾلهؼ لػككػػذ التػػردد، محػػل فهػػذا فػػ ف آفتػػ،: قػػالؾا كإف
: فيػ، يقػاؿ كحيشئػذ فيهػا، السشػاكير ركثر حت  ركايت، ررؾ يقتزي ل" مشاكير
 (. ٔ)مشاكير كركى  الحدي ، مشكر

ـِ َشػػْرحِ  ِفػػي اْلِعيػػدِ  َدِقيػػ ِ  اْبػػؽُ  َقػػاؿَ قػػاؿ الدػػخاكي:  ْلَسػػا  َرَكى : َقػػْؾُلُهؼْ : اإلِْ
ِد،ِ  َيْقَتِزػػي َل  َمَشػػاِكيَر،  ِرَكاَيِتػػِ،، ِفػػي اْلَسَشػػاِكيرُ  َرْكُثػػرَ  َحت ػػ  اَيِتػػ،ِ ِركَ  َرػػْرؾَ  ِبُسَجػػر 
 ِفػػي َكْلػػف   اْلَحػػِدي ِ  ُمْشَكػػرَ  أِلَف  ؛  اْلَحػػِدي ِ  ُمْشَكػػرُ : ِفيػػ،ِ  ُيَقػػاؿَ  َأفْ  ِإَلػػ  َكُ ْشَتَهػػ 
ُجلِ  ْيُسؾمَ  َرْقَتِزي َل  اأْلُْخَرى  َكاْلِعَباَرةُ  ،ِلَحِديِث،ِ  الت ْرؾَ  ِب،ِ  َيْدَتِح ُّ  الر   َكْيػلَ  َة،الد 
 ُمْشَكػَرة ، َأَحاِديػ َ  َيْرِكي : الت ْيِسيِّ  ِإْبَراِليؼَ  ْبؽِ  ُمَحس دِ  ِفي َحْشَبل   ْبؽُ  َأْحَسدُ  َقاؿَ  َكَقدْ 

ػػػػؽِ  َكُهػػػػؾَ  ػػػػْيَخاِف، ار َفػػػػ َ  ِمس   اأْلَْعَسػػػػاؿِ  َحػػػػِدي ِ  ِفػػػػي اْلَسْرِجػػػػ ُ  َكِإَلْيػػػػ،ِ  َعَمْيػػػػِ، الذ 
 .(ٕ)ِبالشِّي اتِ 

 عمػ  أكم  ضػعف الػراكي، أك التؾقػل فيػ،، يدؿ ع اختلف فُٔ: -ٕ
 .(ٖ)في، ما ليؽ م  ب، يحتو أف جؾات

                                                           

يك ذط جيث ج،  ي)ص:ئ) ي(.ٕٔٗ(يث  ييطيفيي  ـ 
ي.ٖٓٔ/يٕغ، يحد حيل في يث ج،  ي(يفةجيث زٕ)
ي.ٗ/ٔ(ي ،يثفيثال ة،ثؿيٖ)
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أي ضػعيل كل  البالء فُٔ مً فالٌ أّ البلٔ٘ فُٔ مً فعالٌ:  -ٖ
 يحتو ب،.

اؾ َعْبدّللا ِ  ْبؽ َيْحَي في ررجسة  ح   َيْحَي  ركى الدارقظشي بدشد، عؽ الز 
اؾ اْلَباْبُمتِّ  َعْبِدّللا ِ  ْبؽُ  ح  ،الز   .َنِجيح   ْبؽُ  ِإْبَراِليؼُ  َثَشا يِّ

، ُجَرْ و   ْبؽُ  ِإْبَراِليؼُ  ُهؾَ  ِإن َسا: الدارقظشي َأُبؾاْلَحَدؽِ  َقاؿَ   ُيْحػَتوُّ  َل  الر َهاِكيُّ
 .اْلَباْبُمتِّيِّ  ِمؽَ  َل  ِمْشُ،، اْلَحِدي ِ  َهَذا ِفي َكاْلَبِمي ةُ  ِبِ،،

 ِمْشػُ،، َل  اْلَبػاْبُمتِّيِّ  َعػؽِ  َلػ،ُ  الر اِكي  ِمؽَ  ِفي،ِ  َبِمي ةُ الْ  َقْبَم،ُ  ال ِذي اْلَحِدي ُ  َكَأم ا
 .(ٔ)َأْعَمؼُ  َوّللا ُ 

َْ َما الصِِّدِم ِإَلٙ -ٗ ْدؽِ  َعؽِ  ِبَبِعيد   َلْيَس  َأن ،ُ : َيْعِشي :ٍُ  .(ٕ)الرِّ

٘- ُِ  يُثػػُ،؟َحدِ  ُيْتػػَرؾُ  ال ػػِذي َمػػؽِ : ُشػػْعَبةُ  ُسػػِئلَ : َمْهػػِديّ   اْبػػؽُ  َقػػاؿَ  :َتَسُنععْ
 ُيْجَسػػ ُ  َحػػِدي    ِفػػي ُيْخِظػػظُ  َكَمػػؽْ  اْلَفَمػػَط، ُيْكِثػػرُ  َكَمػػؽْ  ِباْلَكػػِذِب، ُيػػت َهؼُ  َمػػؽْ : َقػػاؿَ 

َغَمِظِ،، َكَرُجل  َرَكى َعِؽ اْلَسْعػُركِفيَؽ ِبَسػا َل  َعَم  َكُ ِكيؼُ  َنْفَد،ُ  َيت ِهؼُ  َفَ   َعَمْيِ،،
 .(ٖ)َيْعِرُفُ، اْلَسْعُركُفؾفَ 

ُٓيَهس:َتعِسُف ّ -ٙ ُٓعَسف ّ أي أف هذا الراكي ضعيل فهؾ  ُتيِهس، أّ 
 يركي األحادي  السعركفة رارة كالسشكرة رارة أخرى.

                                                           

ي.ٜٕٛ/ئ(يا  يم نيث ،ثرقطسيي  ضيث زث كن، يالح يني فئ)
ي.يٕٓٔي–يٛٔٔ/يٕ(يفةجيث زغ، يحد حيل في يث ج،  يٕ)
ي.يٕ٘ٔ/يٕ(يفةجيث زغ، يحد حيل في يث ج،  يٖ)
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 .(ٔ)ِباْلَسَذاِهيرِ  َكَمر ة   ِباْلَسَشاِكيرِ  َمر ة   َيْأِري َأيْ قاؿ الديؾطي: 

ٚ- :ِِ ٍٗ، أّ تغري بآِخِس  أي اختمط بآخر،. تغري بَأَخَسٗ، أّ بآِخس

َثَشا َبْرػػِري   َلػػْسَعةَ  ْبػػؽُ  َأَبػػافُ : قػػاؿ العقيمػػي ػػدُ  َحػػد  : َقػػاؿَ  ِعيَدػػ  ْبػػؽُ  ُمَحس 
َثَشا َثَشا َقاؿَ  َأْحَسدَ  ْبؽُ  َلاِلحُ  َحد  : َيُقؾؿُ  َيْحَي  َسِسْع ُ : َقاؿَ  اْلَسِديِشيِّ  ْبؽُ  َعِميُّ  َحد 
ْحَسِؽ، َعْبػػدَ  ِسْع ُ َكَسػػ: َعِمػػي   َقػػاؿَ . ِبػػآِخَرة   َرَفي ػػرَ  َقػػدْ  َلػػْسَعةَ  ْبػػؽُ  َأَبػػافُ  َكػػافَ   الػػر 
ْحَسؽِ  ِلَعْبػدِ  ُقْمػ ُ ،  اْلَبت ػةُ  اْخػَتَمطَ  َكَقػدِ  َلْسَعةَ  ْبؽَ  َأَبافَ  َأَرْي ُ : َيُقؾؿُ   َأفْ  َقْبػلَ : الػر 
َثَشا. ِبَزَماف  : َقاؿَ  ِبَكْؼ؟ َيُسؾتَ   َأَبػافَ  َعػؽْ  َأِبػي َسػَأْل ُ : َقاؿَ  َأْحَسدَ  ْبؽُ  ّللا ِ  َعْبدُ  َحد 

،: َفَقاؿَ  َعةَ َلسْ  ْبؽِ   .(ٕ) َنَعؼْ : َقاؿَ ،  ِبآِخَرة   َرَفي رَ  َأَلْيَس : َفُقْم ُ  َلاِلح 

ُِ تهلُنْا -ٛ  أي ركمسمؾا في، بالزعف.  : ِفٔ

 َضػِعيل :َقػاؿَ  اْلَفػرِكي  ُمَحس ػد بؽ ف سحاؽلمدارقظشي:  قم  :قاؿ الحاكؼ
 .(ٖ)َقؾؿ كل ِفي،ِ  َقاُلؾا ِفي،ِ  ركمُسؾا

ػػػَدةِ  فِ ِبُدػػػُكؾ) :َثِبعععٌت -ٜ  َكاْلِكَتػػػاِب  َكالمَِّدػػػافِ  اْلَقْمػػػِب  الث اِبػػػ ُ  ،(اْلُسَؾح 
ةِ   (.ٗ)َكاْلُحج 

                                                           

يثح يث ذمحئ) فييل حيام ي يث س ثكاي يكا،ري يث  ثكايٖٕٚ/ئ(يث دلثيث في حي  ي  ـ 
ي.ٕٔٗ/ٔ

ي.ٕٗ/ئ(يث ر ف  يث كب، ي   م، ييٕ)
ي.٘ٛٔ/ئ(ييؤثالنيث ج كدي  ،ثرقطسييٖ)
ي.٘ٔٔ/يٕ(يفةجيث زغ، يحد حيل في يث ج،  يٗ)
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ثُ  ِفي،ِ  ُيْثِب ُ  َماالباء(  َفْتحِ )ب َثَبت: -ٓٔ  َأْسػَساءِ  َمػ َ  َمْدػُسؾَع،ُ  اْلُسَحدِّ
ةِ  أِلَن ،ُ ؛ ِفي،ِ  َل،ُ  اْلُسَذاِرِكيؽَ  ْخصِ  ِعْشدَ  َكاْلُحج   .(ٔ)َغْيرِ،ِ  اعِ َكَسسَ  ِلَدَساِع،ِ  الذ 

 .التعديلمؽ أعم  درجات  :جبل ثك٘ -ٔٔ

ْحَسؽ َعْبػػد أبػػؾ: قػػاؿ ػػَمسيّ  الػػر  اَرُقْظشيّ  سػػأل : الدُّ  ؟ َمشيػػ    ابػػؽِ  عػػؽ الػػد 
ػػِة، مػػؽ إمػػاـ   جبػػل ، ثقػػة ،: فقػػاؿ ، األتس   ابػػؽُ  ككػػاف خظػػأ ، السذػػايخِ  أقػػلُّ  َثَبػػ  
، ابؽِ  مؽ حديث ا أكثرَ  لاعد    أحدػؽُ  الحػدي ِ  فػي َمشيػ    ابػؽِ  ك ـَ  أف   إل َمشي  

ـِ مؽ  .(ٕ)لاعد   ابؽِ  ك 

 .التؾثي مؽ ألفا   :املعسف٘ جٔد -ٕٔ

 بػؽ دمحم بػؽ إسػساعيل بػؽ دمحم بػؽ الحديؽقاؿ ابؽ الجؾتي في ررجسة 
 كػاف: كقػاؿ التشػؾخي، القاسػؼ أبؾ :عش، ركى ، الكؾفي القاسؼ أبؾ عاتذ، أبي
 .(ٖ)السعرفة جيد الحدي  كثير ثقة

مذعر بتؾافر ضبط الػراكي، ك حتػاج معػ، إلػ   السعرفة جيد لفظقم : ك 
 الدالفة. الترجسةما يثب  رؾافر العدالة، كسا في 

ُِّد -ٖٔ  .(ٗ)اْلَجْؾَدةِ  ِمؽَ  :اِلَحِدِٓح َج

َٔاز -ٗٔ رِّ  ِضدِّ  اْلَخْيرِ  ِمؽَ  :ِخ  .(٘)الذ 
                                                           

ي.٘ٔٔ/يٕ(يث زذ،ريث خ حقئ)
ي.ٕٛٓ/ئ(ييؤثالنيث خ زيي  ،ثرقطسييٕ)
ي.ٚٗ/ي٘ٔ(يث زسةظديفييا ريخيث ز  ؾيكث  ديٖ)
ي.يٕٓٔي–يٛٔٔ/يٕ، يحد حيل في يث ج،  ي(يفةجيث زغٗ)
ي.يٕٓٔي–يٛٔٔ/يٕ(يث زذ،ريث خ حقي٘)
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ػالؾ: َكجسعػ، دجػاؿ، َفُهػؾَ  َكػذ اب   كػلقػاؿ األتهػري:  دجال: -٘ٔ  ف،دج 
اؿ   لمكذاب قيل  .(ٔ)بكذب، اْلح  يدتر أِلَن ،ُ  ؛َدج 

 عشتػػرة بػػؽ هػػاركف  بػػؽ السمػػػ عبػػد: إبػػراليؼ الدػػعدي الجؾتجػػاني قػػاؿ
 .(ٕ)كذاب دجاؿ

 أي ضعيل جدا ، متركؾ الحدي . :احلدٓح ، أّ ذاٍبذاٍب -ٙٔ

 أبػي بؽ عبدهللا بؽ إسحاؽ: يقؾؿ ترعة أبا سسع قاؿ ابؽ أبي حارؼ: 
 .(ٖ)الحدي  متركؾ حدي ال  اهب ،فركة

معشػػا، ربسػػا أخظػػأ كحديثػػ، لػػيس زمبععا خععالف ، زمبععا  ععالف:  -ٚٔ
بالقؾي الستيؽ، فمربسا خالف الزابظيؽ الستقشيؽ، كهذا خاص بالزبط، ألف 

     الثقة عدؿ كربسا خالف األكث  فيكؾف حديث، شا .

 .(ٗ)ْخَظأَكأَ  َخالف ُربَسا :الريشي ِإْسَحاؽ بؽ ِإْبَراِليؼ قاؿ ابؽ حباف:

ػػػػيّ  َطػػػػارؽ  ْبػػػػؽ َطػػػػارؽ كقػػػػاؿ أيزػػػػا :   ِفػػػػي اأْلَْثَبػػػػات َخػػػػالف ُربَسػػػػا اْلَسكِّ
َكاَيات  .(٘)الرِّ

                                                           

ي.ٖٗٗ/يٓٔ(يايل  يث  غ ئ)
ي.ٔٓٔ/ئ(يلن ثؿيث    ؿيٕ)
ي.ٕٕٛ/يٕ(يث ث حيكث ة ،  يالح يلحيين اديٖ)
ي.ٛٚ/يٛ(يث تم نيالح يني فيٗ)
ي.ٕٖٚ/يٛ(يث زذ،ريث خ حقي٘)
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 معشا، عدؿ أك ثقة. زضا: -ٛٔ

 .(ٔ)كالزبطِ  العدالةِ  في َمْرِضي  : أي ِرَضا

يِ،، َفُهػػَؾ  لػػر َح الخظيػػُب بأن ػػ، إَ ا َقػػاَؿ: ُكػػلُّ َمػػْؽ َأْرِكي لكػػؼ َعْشػػُ،، كُأسػػسِّ
ا، َكاَف رعدي   ِمْشُ،، ِلكلِّ َمْؽ َرَكى َعْشُ،، كسس ا،ُ  َعْدؿ    .(ٕ)ِرض 

 معشا، : كذاب. ضاقط، أّ ضاقط احلدٓح: -ٜٔ

َكاةِ  َأْحَؾاؿِ  ِفي اْلِعَباَراتِ  َأْرَف ُ : اْلَخِظيبُ  َقاؿَ  ة  : " ُيَقاؿَ  َأفْ  الرُّ  ،"ِثَقة   َأكْ  ُحج 
،: ُيَقاؿَ  َأفْ  َكَأْدَكُنَها  .(ٖ)" ط  َساقِ  َكذ اب 

  ضهتْا عيُ:  -ٕٓ

 رعر ضػؾا ما أنهؼ فغاِهُرها ،"عش، سكتؾا: "البخاري  قؾؿُ  أماقاؿ الذهبي: 
: بسعشػػػػ  أنهػػػػا بالسػػػػتقراء، بهػػػػا مقرػػػػَد، كَعِمْسشػػػػا ،رعػػػػديل   كل بَجػػػػْرح   لػػػػ،
 . (ٗ)"رركؾ،"

 ف نػػ، ،" نغػػر فيػػ،"  أك ،" عشػػ، سػػكتؾا: " الرجػػل فػػي قػػاؿ البخػػاري  إ ا
 التجػػر ح، فػػي العبػػارة لظيػػل لكشػػ، عشػػد،، كأردتهػػا شػػاتؿالس أدنػػ  فػػي يكػػؾف 
 .(٘) لػ فميعمؼ

                                                           

يي.ئٖٚ/ئ(يفةجيث ي قييحد حيل في يث   ثقيئ)
ي.ٕٖٓ/ئ(يث زذ،ريث خ حقيٕ)
ي.ٕٙٔ/ئ(ي م،  يثح يث ذمحيني ة يٖ)
ي.ٖٛ/ئ(يث ز قظ يفيي  دي ذط جيث ج،  يٗ)
يث ج،  ي)ص:ي٘) ي(ٙٓٔ(يث ي   يث جت، ي  ضيثخةذ ري  ـ 
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معشػا، أنػ، فػي درجػة كسػظ   غٔذ، أّ ّضط، أّ غٔذ ّضط: -ٕٔ
 بيؽ الثقة كالزعيل. 

 مػؽ كل الرػدؽ، محمػ،: فيػ، قيػل مػؽ لػذكر أرعػرض كلػؼقاؿ الػذهبي: 
 أك حديثػ،، يكتػب أك الحػدي ، لالح هؾ: قيل مؽ ب،، كل بأس ل: في، قيل
 .(ٔ)السظم  الزعف عدـ عم  يدؿ كشبه، هذا ف ف شيخ، هؾ

ُجػلِ  ِ ْكػرُ  َجػَرى  ُرب َسػا َمْهػِديّ   اْبػؽُ  َكػافَ : اِلَحعِدِٓح   َصاِلُح -ٕٕ  ِفيػ،ِ  الر 
، ، َكُهػػػؾَ  َضػػْعف   ِهػػػيَ  َأن َهػػػا َيْقَتِزػػػي َكَهػػػَذا ،اْلَحػػػِدي ِ  َلػػػاِلحُ : َفَيُقػػػؾؿُ  َلػػػُدكؽ 
 .(ٕ)َسَؾاء   َمْهِديّ   اْبؽِ  ِعْشدَ  ِبَرُدكؽ   َكاْلَؾْلفُ 

ْدؽِ  َكْلف   :َصُدٌّم -ٖٕ  (.ٖ)اْلُسَباَلَفةِ  َطِر  ِ  َعَم  ِبالرِّ

َٓعع -ٕٗ ِٖ عععدلَعَلععٙ  معشػػا، هالػػػ أك سػػاقط أك مػػؽ أعمػػ  ألفػػا   :َد
 التجر ح. 

كعػؽ بعزػهؼ أنهػا مػؽ  ،معشا، قرب مؽ اله ؾقاؿ الحافظ ابؽ حجر: 
 (.ٗ)ألفا  التؾثي  فمؼ يرب

 مي: ك لػ لسا ي

 سعد بؽ جزء بؽ عدؿأف هذا مثل يزرب ب، لمسيؤكس مش،: كاف  -ٔ
 ربػػ  شػػرطة عمػػ  كػػاف ،السثػػل بػػ، يزػػرب جػػاهمي، جػػ د: مالػػػ بػػؽ العذػػيرة

                                                           

ي.ٗي-ٖ/ئ(ي ،يثفيثال ة،ثؿئ)
ي.يٕٓٔي–يٛٔٔ/يٕ(يفةجيث زغ، يحد حيل في يث ج،  يٕ)
ي.يٕٓٔي–يٛٔٔ/يٕ(يث زذ،ريث خ حقيٖ)
ي.ٕٗٔ/يٜ(يايل  يث ةيل  يٗ)
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 يقؾلػػؾف  الشػػاس فرػػار إليػػ،، دفعػػ، رجػػل قتػػل أراد إ ا  ربػػ ككػػاف الحسيػػري،
  .(ٔ)" عدؿ يدي عم  هؾ: " مش، السيؤكس لمذظ

 َأفْ  ِإَلػ ن َهػا ِمػْؽ َأْلَفػاِ  الت ْؾِثيػِ  أ َأُعػؽُّ  ْشػ ُ كُ : الحافظ ابؽ حجر َقاؿَ  -ٕ
 ِفػػي َقػػاؿَ  اْبَشػػ،ُ  َأف   َكَ ِلػػػَ  الت ْجػػِر ِح، َأْلَفػػا ِ  ِمػػؽْ  َحػػاِرؼ   َأِبػػي ِعْشػػدَ  َأن َهػػا ِلػػي َعَهػػرَ 
: َقػاؿَ  ُثػؼ   اْلَحػِديِ ، َضِعيلُ  ُهؾَ : َيُقؾؿُ  َأِبي َسِسْع ُ : اْلُسَفمِّسِ  ْبؽِ  ُجَباَرةَ  َرْرَجَسةِ 
 .َعْدؿ   َيِدي َعَم  ُهؾَ : َفَقاؿَ  َعْش،ُ  َأِبي َسَأْل ُ 

ػا، ِفيػ،ِ  َأَحػد   َعػؽْ  َيْشِقلْ  َكَلؼْ  ِبالت ْزِعيِل، ِفي،ِ  اْلُحف ا ِ  َأْقَؾاؿَ  َحَك  ُثؼ    َرْؾِثيق 
 ِكَشاَيػة   ن َهػاأَ  ِلػي َبػافَ  ُثػؼ   َضػْبُظَها، ِلػي ار َجػ،َ  َكَل  َمْعَشاَهػا، َفِهْس ُ  َفَسا َ ِلػَ  َكَم َ 
 .(ٕ)َشِديد   َرْزِعيل   َكُهؾَ  اْلَهاِلِػ، َعؽِ 

ٌِّظ -ٕ٘ ًٌ َنعع  مػػؽ مرارػػب التعػػديل عشػػد مػػؽ السرربػػة الدادسػػة :َفِطعع
 (.ٖالدخاكي)

 فيػػ،: "قػػاؿ إ ا ة البخػػاري عػػادَ  ككػػذاقػػاؿ الػػذهبي :  فٔععُ ى:ععس: -ٕٙ
: مػػؽ حػػال   أْسػػَؾأُ  عشػػد، فهػػؾ". بثقػػة لػػيس: "أك ،"ُمػػت َهؼ: "أنػػ، بسعشػػ  ،"نغػػر

 .(ٗ)"الزعيل"

ٕٚ- ُُ مؽ أعم  درجات التعديل، يدؿ عم  السبالفة في  :ُمِصَحٌف َنَأىَّ
 الردؽ كاإلرقاف.

                                                           

ي.يٕٗٔ/يٜ يكايل  يث ةيل  يٕٛٔ/يٗ(يث  مـي  يرك يئ)
/يٕ يكث ثػػػ حيكث ة ػػػ،  يالحػػػ يلحػػػيينػػػ ادئٖٖ/يٕ(يفػػػةجيث زغ،ػػػ يحدػػػ حيل فيػػػ يث جػػػ،  يٕ)

ي.ٓ٘٘
ي.ٕٔٔ/يٕ(يفةجيث زغ، يحد حيل في يث ج،  يٖ)
ي.ٖٛ/ئ(يث ز قظ يفيي  دي ذط جيث ج،  يٗ)
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 (.ٔ)السرحف بؽ كداـ مدعر ندسي كشا :شعبة قاؿ

 .لردق، السرحف يدس  األعسش كاف الف س: عمي بؽ عسرك كقاؿ

 (.ٕ)السرحف السرحف :قاؿ األعسش  كر إ ا شعبة كافك 

 يعشي أن، يكذب. ال ٓػتغل بُ: -ٕٛ

 العمسػػاء الكػػذب لمشقػػاد مشػػ، عهػػر مػػؽالػػركاة  مػػؽقػػاؿ ابػػؽ أبػػي حػػارؼ: 
 (.ٖ)ب، يذتفل كل ك دقط ركايت،، كرظرح حديث،، يترؾ فهذا بالرجاؿ،

ُٓعَسف لُ حال -ٜٕ هذا لفظ خاص  :َعَداَلتُ تجبت مل ِمنًَّأّ  ال 
 بأبي الحدؽ بؽ القظاف.

 اِلْعِتػَداؿ ميػزَاف ِفػي رظمػ  َمػا كثيػراؾي الهشدي: قاؿ أبؾ الحدشات المكش
 رثبػػ  لػػؼ َاكْ  َحػاؿ َلػػ،ُ  يعػرؼ َل  الػػرَكاة بعػض حػػ  ِفػي اْلقظ ػػاف اْبػؽ َعػػؽ نقػ 

ػػػد بػػػؽ َعمػػػيّ  اْلحدػػػؽ َأُبػػػؾ ِبػػػ،ِ  َكاْلسػػػَراد َعَداَلتػػػ،  الفاسػػػي عبػػػدالسمػ بػػػؽ ُمَحس 
 كتاب مؤلف مئة كس  َكعْذر ؽ َثَساف سشة اْلُسَتؾف   اْلقظ اف ِباْبؽ َكاْلَسْذُهؾر

 .كاليهاـ اْلَؾهؼ

 ف ف ،َكَذِلػ َكَلْيَس  ،ِثَقة غير كْ أ َمْذُفؾؿ الر اِكي  َ ِلػ فأ ِمْش،ُ  رغؽ فمعمػ
 َقػػاؿَ  فقػػد ،َغيػػر، ُيَؾافقػػ،ُ  لػػؼ اْلػػِظَ حا   لفػػا األ  َهػػِذ، طػػ ؽإ ِفػػي اْلقظ ػػاف ِلْبػػؽِ 

 َل،ُ  يعرؼ َل  :اْلقظ اف اْبؽ َقاؿَ  :بفيل بؽ َحْفص َرْرَجَسة ِفي ِميزَان، ِفي الذ َهِبيّ 
 .َحاؿ

                                                           

ي.ٗٔٔ/يٓٔل  ي(يايل  يث ةئ)
ي.يٖٕٕ/يٗ(يث زذ،ريث خ حقيٕ)
ي(.ٜٗ(ي  ث يث ج فميث زسلراي  يليا  يفييث ث حيكث ة ،  ي)ص:يٖ)
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 اْلقظ ػاف اْبػؽ فأَل  َهػَذا كتػابي ِفػي الش ػْؾع َهػَذا  كػرأ لؼ )أي الذهبي(:قم 
 عالػر، َعس ػؽ خػذأ كْ أ الرجػل َ ِلػػ عالػر مػاـإ ِفي،ِ  يقل لؼ مؽ كل ِفي يَتَكم ؼ
ػِحيَحْيؽِ  َكِفػي ،َعَداَلتػ، عم  يدؿ َما  ضػعفهؼ َمػا َكِثيػُركفَ  لػشسطا َهػَذا مػؽ الر 
 .بسجاهيل ؼهُ  َكَل  ْحدُ أ

 :اْلقظ ػاف اْبػؽ َقػاؿَ  :اْلسْرػِريّ  َمالػػ َرْرَجَسػة ِفػي )أي الػذهبي(يزػا  أ َكَقاؿَ 
 ُرَكاة َكِفػي ،ِثَقػة نػ،أ عمػ  ْحػدُ أ َنػص َمػا نػ،أ ُيِر ػد َعَداَلتػ، رثبػ  لؼ ِمس ؽ ُهؾَ 

ِحيَحْيؽِ  ف مؽ َكاَف أ عم  َكاْلُجْسُهؾر ،كثقهؼ حدا  أ فأ عمسَشا َما كثير عدد الر 
ف َحِديثػػ، يػػ، أمػػؽ اْلَسَذػػاِيخ قػػد ركى َعشػػُ، جَساَعػػة َكلػػؼ َيػػْأِت ِبَسػػا ُيشكػػر عم

 (.ٔ)َلِحيح 

ٕ  ،طامات لُلُ بالٓا، أّ لُ أّابد،  -ٖٓ يعشػي  :بالعجائعب  ّٓعأت
 التهسة بالكذب كالؾض .

 أك ،ب يػا لػ، فػ ف: أيزػا   التجػر ح فػي ألفػاعهؼ كمػؽقاؿ أبػؾ ُشػهبة: 
 الؾضػػ  عػػؽ كشايػػة هػػؾ: الحمبػػي الػػديؽ برهػػاف قػػاؿ ،ب يػػا، مػػؽ الحػػدي  هػػذا
 البرهػاف قػاؿ بالعجاتػب ك ػأري كأكابػد، طامػات لػ،: قػؾلهؼ ككػذا أحدب، فيسا

 غيػر رفيػد ل أـ بالكػذب،  لػػ فيػ، السقػؾؿ ارهػاـ أرقتزي أدري  ف  الحمبي،
 .(ٕ)بالشكارة حديث، كلف

                                                           

/ئ يكث  فػػػػػػعيكث ةكز،ػػػػػػ يئٙ/ئ يكث ك لػػػػػػفيٕٙٗ/يٖ يٙ٘٘/ئ(ي ،ػػػػػػيثفيثال ةػػػػػػ،ثؿي)ٔ)
ي.ٕٓٙي-ٕٙ٘

يك ذط جيث ج،  ي)ص:يٕ) ي(.ٕٔٗ(يث  ييطيفيي  ـ 
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 يزػػػ  أحدػػػب،، البرػػػري  عسػػػر يأبػػػ ررجسػػػةقػػػاؿ الحػػػافظ الػػػذهبي فػػػي 
 .(ٔ)ب يا ل،، الحدي 

: حػػارؼ أبػػؾ قػػاؿ إ ا كبالسػػتقراء،قػػاؿ الػػذهبي:  لععٔظ بععالكْٖ: -ٖٔ
. الث ْبػػػ  القػػػؾيِّ  دَرَجػػػة َيبُمػػػغ لػػػؼ الذػػػيخ هػػػذا أف  : بهػػػا ُير ػػػد ،"بػػػالقؾيّ  لػػيس"

 .(ٕ)"ضعيل: "أن، ك ر د ،"بالقؾي  ليس: "الذيخ َعَم  ُيظم ُ  قد كالبخاريُّ 

 لػيس"  قمػ  إ ا: معػيؽ ابػؽ قػاؿ أّ ال بأع بُ: بأع بُ لٔظ -ٕٖ
 .(ٖ)ثقة فهؾ"  بأس ب،

َِٔظ -ٖٖ هذا كمػ،  ، غريِ أثبت ميُ، أّ غريِ أحب:فَلاٌ مجل َل
 ليس بجرح. 

 َكالت ْعػِديل اْلجػْرح تسػةأ َيُقػؾؿ َمػا كثيراقاؿ أبؾالحدشات المكشؾي الهشدي: 
 :اْلعسػريّ  عسػر بػؽ عبػدهللا ِفػي ْحَسدأ َكَقْؾؿ ،فَ ف مثل َلْيَس  ن،أ راك ح  ِفي
 ،لػيإ حػبأ َغيػر، فأ كْ أ ،اْلعسػريّ  عسػر بػؽ عبيػدهللا َأي خيػ،أ مثػل َلػْيَس  ن،أ

 (.ٗ)ِبجرح َلْيَس  ُكم، َكَهَذا َ ِلػ َكَنْحؾ

                                                           

ي.٘٘٘/يٗ(ي ،يثفيثال ة،ثؿئ)
ي.ٖٛ/ئ ز قظ يفيي  دي ذط جيث ج،  ي(يثٕ)
يث ج،  ي)ص:يٖ) ي(.ٙٓٔ(يث ي   يث جت، ي  ضيثخةذ ري  ـ 
( يث زؤ ػػػػف:يمي بػػػ،ث جييحػػػػ يمئٕٙ(يث  فػػػعيكث ةكز،ػػػػ يفػػػييث ثػػػػ حيكث ة ػػػ،  ي)ص:يٗ)

ىػػ( يث زجمػق:ي بػ،ث فة حيٖٗٓٔ ب،ث ج يديث نذ رايث  كس ايث يس،ا يلح ث جخػس ني)ني
ىػػػػػ  ،ديٚٓٗٔن ػػػػ  ي /ث ت  تػػػػ  يي– يث زطب  ػػػػ نيثإليػػػػم ي يلح غػػػػ،  يث س لػػػػ :ي لةػػػػ

ي.ٔث  يث :ي
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َِٔظ -ٖٗ ًِ َل َِٔظ اِلِكَباِب، إبل ِم ًِ َل ِّ اِلَنَحاِمِل، ِجَناِل ِم َِٔظ َأ  َل
ًِ  مؽ ألفا  الجرح، رعشي رزعيل الراكي. احملامل: َجنَّاَشاِت ِم

التػػػي يركػػػب فيهػػػا  اْلَهػػػَؾاِدجُ  َعَمْيَهػػػا ال ِتػػػي اإِلبػػػل :اْلَسَحاِمػػػلِ ك  اْلِكَبػػػاِب،
 (.ٔالشداء)

، كهػي فػي السرربػة اْلَبِعيػرُ : َكاْلَجس ػاتُ  اْلَسَحاِمػِل، - َأْبِعَرةِ : َأيْ  - َجس اتَاتِ 
 كي. الدادسة مؽ مرارب الجرح عشد الدخا

 .(ٕ)ِب،ِ  َيْشَفِردُ  ِبَسا ُيْحَتوُّ  َكَل  َحِديُث،ُ  ُيْرَكى  َأن ،ُ  ِمْش،ُ  ُيْؤَخذُ قاؿ الدخاكي: 

 َكَمْعَشػا،ُ  ،اْلُبْعػدِ  ِضػدِّ  اْلُقػْرِب  ِمؽَ  (:السَّاِء ِبَهِطِس)اِلَحِدِٓح  ُمَكاِزُب -ٖ٘
 .الثَِّقاتِ  ِمؽَ  َغْيرِ،ِ  ِلَحِدي ِ  ُمَقاِرب   َحِديَث،ُ  َأف  

  .َغْيرِ،ِ  َحِدي ُ  ُيَقاِرُب،ُ  َحِديُث،ُ  َأيْ  (:السَّاِء ِبَفِتِح) احلدٓح ُمَكاَزُب -ٖٙ

ػُقؾطِ  َدَرَجػةِ  ِإَلػ  َيْشَتِهػي َل  َكَسط   َكاْلَفْتِح، ِباْلَكْدرِ  اْلُسْعَتَسِد، َعَم  َفُهؾَ   الدُّ
 (.ٖ)َمْدح   َنْؾعُ  َكُهؾَ  اْلَجَ َلِة، َكَل 

 ي هالػ، كُمَؤدّ  بسهش  حدؽ األداء.ُمؾد  يعش مْد أّ مؤد: -ٖٚ

ػػلُ  َيْشَبِفػػيقػػاؿ الدػػخاكي:  ػػَيِغ، َرَأمُّ  ِفيَهػػا اأْلَْمػػرُ  َيْخَتِمػػفُ  ِلػػيَفة   َفػػُرب   الرِّ
 ِفػػػي اْخُتِمػػػفَ  َفِ ن َهػػػا؛  ُمػػػؾد   ُفػػػَ ف  : َكَقػػػْؾِلِهؼْ ؛ َضػػػْبِظَها اْخػػػِتَ ؼِ  ِإَلػػػ  ِبػػػالش َغرِ 

                                                           

ي.ٜٚٔ/ئٔ(ي خ فيث    ئ)
ي.ٜٕٔي-ٕٛٔ/ٕ(يفةجيث زغ، يحد حيل في يث ج،  يٕ)
ي.يٕٓٔي–يٛٔٔ/يٕ(يث زذ،ريث خ حقيٖ)
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،: َأيْ ؛ اُيَخفُِّفَهػػ َمػػؽْ  َفِسػػْشُهؼْ  َضػػْبِظَها، ُدَها َمػػؽْ  َكِمػػْشُهؼْ  َهاِلػػػ  ؛ اْلَهْسػػَزةِ  َمػػ َ  ُيَذػػدِّ
 .(ٔ)اأْلََداءِ  َحَدؽُ : َأيْ 

 أي طعشؾا في،. ىصنِْ: -ٖٛ

 (.ٕ)ِفي،ِ  َطَعُشؾا: َأيْ ؛  َكتَاي   ِبُشؾف   َنَزُكؾُ،، ُفَ ف  قاؿ الدخاكي: 

ْمحُ  :كالش ْيَزؾُ  ،بالش ْيَزؾ الظ ْعؽُ : الش ْزؾُ كقاؿ ابؽ مشغؾر:  ِفيرُ  الرُّ  (.ٖ)الر 

ٖٜ- ٍِ ٍٗ َّا ا َقػػْؾل   َأيْ  :ِبَنععسَّ دَ  َل  َكاِحػػد   ِت ػػَدْت، اْلَبػػاءَ  َكَكػػَأف   ِفيػػِ،، َرػػَردُّ
ا  .(ٗ)َرْأِكيد 

                                                           

ي.ٖٖٔ/يٕ(يث زذ،ريث خ حقئ)
ي.ٜٕٔ/يٕ(يث زذ،ريث خ حقيٕ)
ي.ٜٛٗ/يٓٔ(ي خ فيث    يٖ)
ي.يٕٚٔ/يٕحد حيل في يث ج،  ي(يفةجيث زغ، يٗ)
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 املبحح اخلامظ عػس

 أغَس املصيفات يف اجلسح ّالتعدٓل

اعتش  العمساء بعمؼ الرجاؿ عشاية فاتقة، فرشفؾا في، السرشفات 
الثقات، كمشها ما هؾ خاص بالزعفاء، كمشها با ما هؾ خاص الكثيرة، فسشه

 ما جس  بيؽ الثقات كالزعفاء.   

 نتب خاص٘ بالجكات: -أّاّل

الحدػػؽ أحسػػد بػػؽ عبػػدهللا بػػؽ لػػالح العجمػػ  ي بػػأل :رػػار خ الثقػػات -ٔ
 .قٕٔٙالستؾف  سشةالكؾف  

الُبدػػػتي   بػػػؽ حبػػػاف بػػػؽ أحسػػػد بػػػؽ حبػػػافحػػػارؼ دمحمي بػػػأل :الثقػػػات -ٕ
  .هػٖٗ٘   سشةالستؾف

حفػص عسػر بػؽ أحسػد بػؽ عثسػاف بػؽ ي بػ: ألرار خ أسساء الثقػات -ٖ
 .هػٖ٘ٛالستؾف  سشة أحسد بؽ دمحم بؽ أيؾب السعركؼ بػابؽ شاهيؽ 

 عبػدهللاي بػ: لمحافظ أالركاة الثقات الستكمؼ فيهؼ بسا ل يؾجب ردهؼ -ٗ
 .هػٛٗٚالستؾف  سشة شسس الديؽ دمحم بؽ أحسد الذهبي 

 ،  كر في، مؽ كلف بأن، حافظ.الذهبي : لمحافظلحفا رذكرة ا -٘

  نتب خاص٘ بالضعفاء: -ثاىّٔا

دمحم بػػؽ إسػػساعيل بػػؽ إبػػراليؼ بػػؽ السفيػػرة  كتػػاب الزػػعفاء : ل مػػاـ -ٔ
 .هػٕٙ٘ الستؾف  سشة ،البخاري، أبؾعبدهللا
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إبراليؼ بؽ يعقؾب بؽ إسحاؽ الدعدي إسحاؽ ي بأل :أحؾاؿ الرجاؿ -ٕ
 هػ. ٜٕ٘ ـف  سشة الستؾ  الجؾتجاني،

عبدالرحسؽ أحسػد بػؽ شػعيب بػؽ عمػي ي بأل: الزعفاء كالسترككؾف  -ٖ
 .هػٖٖٓ الستؾف  سشةالخراساني، الشداتي 

جعفػػر دمحم بػؽ عسػػرك بػؽ مؾسػػ  بػؽ حسػػاد  يبػأل :الزػعفاء الكبيػػر -ٗ
 .هػٕٕٖ الستؾف  سشة العقيمي السكي

دمحم ارؼ حػػي بػػأل: السجػػركحيؽ مػػؽ السحػػدثيؽ كالزػػعفاء كالستػػرككيؽ -٘
 الستؾف  سػشةبؽ حباف بؽ أحسد بؽ حباف بؽ معا  بؽ َمْعبَد، التسيسي، 

 .هػٖٗ٘

الستػؾفي أحسد بؽ عدي الجرجاني ي بأل :الرجاؿ ضعفاء في الكامل -ٙ
  .هػٖ٘ٙ سشة:

حفػص عسػر بػؽ أحسػد بػؽ  يبػ: ألرار خ أسساء الزعفاء كالكػذابيؽ -ٚ
 الستػؾف  سػشةؽ شاهيؽ عثساف بؽ أحسد بؽ دمحم البفدادي السعركؼ بػاب

  .هػٖ٘ٛ

الحدػػؽ عمػػي بػػؽ عسػػر بػػؽ أحسػػد بػػؽ  يبػػ، ألالزػػعفاء كالسترككػػؾف  -ٛ
 مهدي بػؽ مدػعؾد بػؽ الشعسػاف بػؽ ديشػار البفػدادي الػدارقظشي الستػؾف 

 .هػٖ٘ٛ سشة

نعػػيؼ أحسػػد بػػؽ عبػػدهللا بػػؽ أحسػػد بػػؽ إسػػحاؽ بػػؽ  : ألبػػيالزػػعفاء -ٜ
 .هػٖٓٗالستؾف  سشة مؾس  بؽ مهراف األلبهاني 

جسػاؿ الػديؽ عبػدالرحسؽ بػؽ  الفػرج : ألبػيالزعفاء كالسترككؾف  - ٓٔ
 .هػٜٚ٘الستؾف  سشة عمي بؽ دمحم الجؾتي 
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شػسس الػديؽ دمحم بػؽ  عبػدهللاي بػ: لمحػافظ أالسفشػي فػي الزػعفاء -ٔٔ
  .هػٛٗٚالستؾف  سشة أحسد الذهبي 

 نتب اغتنلت علٙ الجكات ّالضعفاء: -ثالجّا

 عبػػػدالرحسؽ بػػػؽ دمحم بػػػؽ إدر ػػػس بػػػؽ دمحمي بػػػأل: الجػػػرح كالتعػػػديل -ٔ
 .هػٕٖٚ الستؾف  سشةالسشذر التسيسي، الحشغمي، الراتي ابؽ أبي حارؼ 

يعمػ  الخميمػي، خميػل بػؽ ي بػأل :اإلرشاد في معرفة عمسػاء الحػدي  -ٕ
 .هػٙٗٗ الستؾف  سشةعبدهللا بؽ أحسد بؽ إبراليؼ بؽ الخميل القزك شي 

أبي دمحم عبدالفشي بؽ عبد الؾاحػد  الكساؿ في أسساء الرجاؿ لمحافظ -ٖ
 هػ. ٓٓٙالسقدسي الستؾف  سشة 

يؾسػػػف بػػػؽ  الحجػػػاجي بػػػأل: رهػػػذيب الكسػػػاؿ فػػػي أسػػػساء الرجػػػاؿ -ٗ
عبػػػدالرحسؽ بػػػؽ يؾسػػػف، جسػػػاؿ الػػػديؽ بػػػؽ الزكػػػي أبػػػي دمحم القزػػػاعي 

 .هػٕٗٚالستؾف  سشة  الكمبي السزي 

سػد بػؽ الفزل أحسد بؽ عمػي بػؽ دمحم بػؽ أحي بأل: رهذيب التهذيب -٘
 .هػٕ٘ٛ الستؾف  سشةحجر العدق ني 

 .بؽ حجر العدق نيا لمحافظ: رقر ب التهذيب -ٙ

ذػػسس الػػديؽ أبؾعبػػدهللا دمحم بػػؽ ل: ميػػزاف العتػػداؿ فػػي نقػػد الرجػػاؿ -ٚ
 .هػٛٗٚ الستؾف  سشةأحسد بؽ عثساف بؽ َقاْيسات الذهبي 

سػد الفزل أحسد بػؽ عمػي بػؽ دمحم بػؽ أحي أبلمحافظ  لداف السيزاف -ٛ
،  كر في، الرجػاؿ السػذكؾر ؽ ػهٕ٘ٛ الستؾف  سشة بؽ حجر العدق ني
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في ميزاف العتداؿ لمذهبي كلؼ يذكرهؼ ابؽ حجر في رهذيب التهذيب أك 
 رقر ب التهذيب، فيذكر أكل  ك ـ الذهبي في الراكي ثؼ يعم  بعد،.

 نتب الطؤاالت:

ف مػا ُيدػأؿ مسا ُلشف في الجرح كالتعديل أيزا  كتػب جسػ  فيهػا السؤلػ
 عشهؼ جرحا كرعدي   كجؾاب، عشها كمشها:

ألبي تكر ا يحي   هػ(ٜٕٔ)ت  الجشيد الحديؽ بؽ بؽعمي سؤالت  -ٔ
تكر ا يحي  بؽ معيؽ بؽ عؾف بؽ ت ػاد بػؽ بدػظاـ بػؽ  يب: ألبؽ معيؽ

 .هػٖٖٕ الستؾف  سشةعبدالرحسؽ، البفدادي 

مػػػي بػػػؽ لعهػػػػ( ٜٕٚ )ت سػػػؤالت دمحم بػػػؽ عثسػػػاف بػػػؽ أبػػػي شػػػيبة -ٕ
لعمػػػي بػػػؽ عبػػػدهللا بػػػؽ جعفػػػر الدػػػعدي السػػػديشي، البرػػػري، : السػػػديشي

 .هػٖٕٗ سشة أبؾالحدؽ الستؾف 

: سؤالت أبي داكد ل ماـ أحسد بؽ حشبل في جػرح الػركاة كرعػديمهؼ -ٖ
 الستؾف عبدهللا أحسد بؽ دمحم بؽ حشبل بؽ ه ؿ بؽ أسد الذيباني  ألبي
 .هػٕٔٗ سشة

أبػػا  هػػػ(ٕٔٙ)ت دمحم بػػؽ هػػانظ األثػػـر سػػؤالت أبػػي بكػػر أحسػػد بػػؽ -ٗ
عبدهللا أحسد بؽ دمحم بػؽ حشبػل بػؽ ي بأل :عبدهللا أحسد بؽ دمحم بؽ حشبل

 .هػٕٔٗ الستؾف  سشةه ؿ بؽ أسد الذيباني 

ػػَد ْبػػَؽ َعِمػػيِّ ْبػػِؽ ُعْثَسػػاَف سػػؤالت أبػػي عبيػػد  -٘ أبػػا داكد اآلجػػري ُمَحس 
ساف بػػؽ األشػػع  بػػؽ داكد سػػمي: ألبػػي الدجدػػتاني فػػي الجػػرح كالتعػػديل

 سػشة الستؾف  إسحاؽ بؽ بذير بؽ شداد بؽ عسرك األتدي الّدِجْدتاني
 .هػٕ٘ٚ
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الحدػػؽ  ألبػػي: لمػػدارقظشي هػػػ(٘ٓٗ)ت سػػؤالت الحػػاكؼ الشيدػػابؾري  -ٙ
عمػي بػؽ عسػر بػؽ أحسػد بػؽ مهػدي بػؽ مدػعؾد بػؽ الشعسػاف بػؽ ديشػار 

 .هػٖ٘ٛسشة  الستؾف البفدادي الدارقظشي 

)مػػػػ  أسػػػػئمة  هػػػػػ(ٖٛٗ)ت ؽ عمػػػػي الدػػػػجزي سػػػػؤالت مدػػػػعؾد بػػػػ -ٚ
البفدادييؽ عؽ أحؾاؿ الركاة ل ماـ الحافظ أبي عبد هللا دمحم بؽ عبػد هللا 

عبػػدهللا الحػػاكؼ دمحم بػػؽ عبػػدهللا بػػؽ دمحم بػػؽ  يبػػ: ألالحػػاكؼ الشيدػػابؾري(
حسدك ػػ، بػػؽ ُنعػػيؼ بػػؽ الحكػػؼ الزػػبي الظهسػػاني الشيدػػابؾري السعػػركؼ 

 .ػه٘ٓٗ سشة بابؽ البي  الستؾف 

سحسد بؽ الحديؽ بؽ دمحم بػؽ مؾسػ  ل: سؤالت الدمسي لمدارقظشي -ٛ
 سػػشة الستػػؾف بػػؽ خالػػد بػػؽ سػػالؼ الشيدػػابؾري، أبؾعبػػدالرحسؽ الدػػمسي 

 .  هػٕٔٗ

حسػد بػؽ دمحم بػؽ أل: سؤالت البرقاني لمدارقظشي ركاية الكرجي عشػ، -ٜ
 .هػٕ٘ٗ سشة الستؾف  أحسد بؽ غالب، أبؾبكر السعركؼ بالبرقاني

القاسػؼ حسػزة ألبػي : لمدارقظشي سؤالت حسزة بؽ يؾسف الدهسي -ٓٔ
 سػػػشة الستػػػؾف بػػػؽ يؾسػػػف بػػػؽ إبػػػراليؼ الدػػػهسي القرشػػػي الجرجػػػاني 

 .هػٕٚٗ

أبػػي طػػاهر أحسػػد بػػؽ دمحم بػػؽ أحسػػد بػػؽ دمحم بػػؽ سػػؤالت الحػػافظ  -ٔٔ
لخسيس الَحؾتي عؽ جساعة مؽ هػ( ٙٚ٘سشة الستؾف )مِفي الدِّ إبراليؼ 

خسػيس بػؽ عمػي بػؽ أحسػد، الؾاسػظي الحػػؾتي  لكػـرا: ألبػي أهػل كاسػط
 .هػٓٔ٘ سشة الستؾف 
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 اخلامت٘

 كبعد ،،، كالذي بشعست، رتؼ الرالحات، ، الحسد هلل عم  نَعِس،ِ 

معشػػ  الجػػرح كالتعػػديل، كحكسػػ،، كثبػػؾت عدالػػة  مسػػا سػػب  ربػػيؽفقػػد 
شػػركط السػػتكمؼ فػػي الرجػػاؿ، كطبقػػات السجػػرحيؽ  كسػػا بيشػػ ، الرػػحابة 
ؽ، كهل يقبل قؾؿ السرأة كالعبػد كالرػبي فػي الجػرح كالتعػديل؟، كمػا كالسعدلي

 عدد السجرحيؽ أك السعدليؽ؟ .
شركط قبؾؿ ركاية الػراكي، كأسػباب جرحػ،، كمرارػب العدالػة  كسا رجم 

، الدػػبب  كػػر دكف أك التجػػر ح  التعػػديل كالجػػرح عشػػد األتسػػة، كحكػػؼ قبػػؾؿ
يل عمػػ  اإلبهػػاـ، ك كػػرت كالحكػػؼ إ ا رعػػارض الجػػرح كالتعػػديل، كحكػػؼ التعػػد

بعػػض مػػا أبهسػػ، الذػػافعي كمالػػػ رحسهسػػا هللا رعػػال  بقؾلهسػػا: عػػؽ الثقػػة، 
كحكػػػؼ ركايػػػة العػػػدؿ كغيػػػر العػػػدؿ عسػػػؽ سػػػسا،، ثػػػؼ بيػػػاف معػػػان  بعػػػض 
اللػػظ حات فػػي الجػػرح كالتعػػديل، كأخيػػرا  : أشػػهر السرػػشفات فػػي الجػػرح 

 كالتعديل.

ائج اليت ّبياء علٕ ما تكدو ميهً أٌ أضتدلص أٍه اليت
 تْصلت إلَٔا مً خالل ٍرا البحح.

 وهي كام ييل :

 جواز الكالم يف اجلرح والتعديل. -1

ل  -2 حو النبي عدَّ  .جرَّ

 .ثبوت عدالة الصحابة رضوان اهلل علوهم -3
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ومننهم  ،ومننهم املعتندل ،تدد امل تنوع مناهج املتكلمني يف الرجال فمنهم -4

 . املتساهل

 ّيف اخلتاو أقْل:

اهلل أن جيعل هناا العمنل لالصناو لوجهنأ، وأن يعونننا عن  لدمنة السننة أسأل 

 . النبوية كام حيب ويرىض
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 (ٔ) فَسع املصادز 

 القرآف الكر ؼ . (ٔ

السؤلػف: أبؾالظيػب دمحم لػدي  خػاف بػؽ حدػؽ بػؽ عمػي : أبجد العمـؾ (ٕ
الشاشػػر: دار ، هػػػ(ٖٚٓٔبػؽ لظػػف هللا الحدػػيشي البخػػاري الِقش ػػؾجي )ت: 

 .ٔعدد األجزاء: ، ـٕٕٓٓ -هػ ٖٕٗٔ ،بعة: األكل الظ، ابؽ حـز

السؤلػػػف: إبػػػراليؼ بػػػؽ يعقػػػؾب بػػػؽ إسػػػحاؽ الدػػػعدي : أحػػػؾاؿ الرجػػػاؿ (ٖ
السحقػػػ : عبػػػدالعميؼ عبػػػدالعغيؼ ، هػػػػ(ٜٕ٘الجؾتجػػػاني، أبؾإسػػػحاؽ )ت:

عػػػدد ، فيرػػػل آبػػػاد، باكدػػػتاف ،دار الشذػػػر: حػػػدي  اكػػػادمي، الَبدػػػتؾي 
 .ٔاألجزاء: 

السؤلػف: أبػؾ عم  الخميمػي، خميػل : ي اإلرشاد فػي معرفػة عمسػاء الحػد (ٗ
، هػػػ(ٙٗٗ تبػػؽ عبػػدهللا بػػؽ أحسػػد بػػؽ إبػػراليؼ بػػؽ الخميػػل القزك شػػي )

، لر ػػاض، االشاشػػر: مكتبػػة الرشػػد، دمحم سػػعيد عسػػر إدر ػػس/السحقػػ : د
 .ٖعدد األجزاء: هػ، ٜٓٗٔاألكل ، /ط

السؤلػػف: خيرالػػديؽ بػػؽ محسػػؾد بػػؽ دمحم بػػؽ عمػػي بػػؽ فػػارس، : األعػػ ـ (٘
، الشاشػػػػػر: دار العمػػػػػؼ لمس يػػػػػيؽ، هػػػػػػ(ٜٖٙٔلدمذػػػػػقي )ت:الزركمػػػػػي ا

 .ـٕٕٓٓمايؾ/الخامدة عذر/الظبعة

                                                           

(يرث ،ػػػتيفػػػييث ة ا،ػػػ يث يثػػػ ئيي ػػػ،ـيث ةف قػػػ يحػػػ، يىزػػػي يث  دػػػ يكىزػػػي يث مطػػػعي يك ػػػ،ـئ)
ث ةف ق يح، يث يزي يث زلخ ر يكث يزي يث زفة نػ ي يكلذكػ يث زج ػضي)حػأؿي(ي ػ يث جػ ؼيح ػ،ي

يث زث دي  ي)يلؿي(ي  يذ  يث ج ؼي.



 

 

8111 

 -أحسد دمحم شاكر /مذيخللباع  الحثي  شرح اخترار عمـؾ الحدي  ا (ٙ
 .ٜٜٚٔ -هػ ٜٜٖٔالظبعة الثالثة  -دار التراث

السؤلػػف: محّسػػد بػػؽ محّسػػد بػػؽ : رػػاج العػػركس مػػؽ جػػؾاهر القػػامؾس (ٚ
ؾالفيض، السمّقػػػػػب بسررزػػػػػ ، الز بيػػػػػدي )ت عبػػػػػدالرتّاؽ الحدػػػػػيشي، أبػػػػػ

 .الشاشر: دار الهداية، السحق : مجسؾعة مؽ السحققيؽ، هػ(ٕ٘ٓٔ

السؤلػف: أبؾتكر ػا يحيػ  بػؽ معػيؽ : رار خ ابؽ معػيؽ )ركايػة الػدكري( (ٛ
بػػؽ عػػؾف بػػؽ ت ػػاد بػػؽ بدػػظاـ بػػؽ عبػػدالرحسؽ السػػري بػػالؾلء، البفػػدادي 

الشاشػر: مركػز البحػ  ، أحسػد دمحم نػؾر سػيل/السحق : د، هػ(ٖٖٕ)ت: 
األكلػػػػػ ، /الظبعػػػػػة/مكػػػػػة السكرمػػػػػة/العمسػػػػػي كإحيػػػػػاء التػػػػػراث اإلسػػػػػ مي

 .ٗعدد األجزاء: ـ، ٜٜٚٔهػ/ٜٜٖٔ

السؤلف: أبؾحفص عسر بؽ أحسد بؽ عثساف بؽ : رار خ أسساء الثقات (ٜ
أحسػػػد بػػػؽ دمحم بػػػؽ أيػػػؾب بػػػؽ أتدا  البفػػػدادي السعػػػركؼ بػػػػابؽ شػػػاهيؽ 

 –الشاشػػر: الػػدار الدػػمفية ، اتيالسحقػػ : لػػبحي الدػػامر ، هػػػ(ٖ٘ٛ)ت:
 .ٔعدد األجزاء: ـ، ٜٗٛٔهػ/ٗٓٗٔاألكل ، /الظبعة، الكؾ  

السؤلػػف: أبػػؾحفص عسػػر بػػؽ : رػػار خ أسػػساء الزػػعفاء كالكػػذابيؽ (ٓٔ
أحسد بؽ عثساف بؽ أحسد بؽ دمحم بؽ أيؾب بؽ أتدا  البفػدادي السعػركؼ 

، ي لسحقػػ : عبػػدالرحيؼ دمحم أحسػػد القذػػقر ، اهػػػ(ٖ٘ٛبػػػابؽ شػػاهيؽ )ت 
 .ٔعدد األجزاء: ، ـٜٜٛٔهػ/ٜٓٗٔاألكل ، /الظبعة

السؤلػػف: أبؾالحدػػؽ أحسػػد بػػؽ عبػػدهللا بػػؽ لػػالح : رػػار خ الثقػػات (ٔٔ
 ،األكلػػػػ /الظبعػػػػة، الشاشػػػػر: دار البػػػػات، هػػػػػ(ٕٔٙالعجمػػػػ  الكػػػػؾف  )ت:

 .ٔعدد األجزاء: ، ـٜٗٛٔ/هػ٘ٓٗٔ
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ميساف دمحم بػؽ عبػدهللا سػالسؤلف: أبؾ : رار خ مؾلد العمساء ككفيارهؼ (ٕٔ
ؽ أحسد بؽ ربيعة بؽ سميساف بؽ خالػد بػؽ عبػدالرحسؽ بػؽ تبػر الربعػي ب

الشاشػر: دار العالػسة ، عبػدهللا أحسػد سػميساف/السحقػ : د، هػ(ٜٖٚ)ت:
 .ٕعدد األجزاء: هػ، ٓٔٗٔاألكل ، /الظبعة، الر اض –

السؤلػف: عبػدالرحسؽ بػؽ :  الشػؾاكي  رقر ػب شػرح في الراكي  ردر ب (ٖٔ
حققػ،: أبؾقتيبػة نغػر دمحم ، هػػ(ٜٔٔت) أبي بكر، ج ؿ الػديؽ الدػيؾطي

 .ٕعدد األجزاء: ، الشاشر: دار طيبة، الفار ابي

السؤلػػف: شػسس الػديؽ أبؾعبػػدهللا دمحم بػؽ أحسػد بػػؽ : رػذكرة الحفػا  (ٗٔ
الشاشػػػر: دار الكتػػػب ، هػػػػ(ٛٗٚعثسػػػاف بػػػؽ َقاْيسػػػات الػػػذهبي )الستػػػؾف : 

عػػػػػدد ،ـٜٜٛٔ ،هػػػػػػٜٔٗٔاألكلػػػػػ ، /لظبعػػػػػة، البشػػػػػاف،العمسيػػػػػة بيركت
 .ٗجزاء:األ

السؤلػػف: أبؾالفزػػل : رعجيػػل السشفعػػة بزكاتػػد رجػػاؿ األتسػػة األربعػػة (٘ٔ
، هػػػ(ٕ٘ٛأحسػػد بػػؽ عمػػي بػػؽ دمحم بػػؽ أحسػػد بػػؽ حجػػر العدػػق ني )ت:

، بيػػػػركت ،الشاشػػػػر: دار البذػػػػاتر، إكػػػػراـ هللا إمػػػػداد الحػػػػ /السحقػػػػ : د
 .ٕعدد األجزاء:/ـٜٜٙٔ/األكل /الظبعة

= طبقػػػات  التػػػدليسهػػػل التقػػػديس بسرارػػػب السؾلػػػؾفيؽ بأرعر ػػػل  (ٙٔ
لفزل أحسد بؽ عمي بؽ دمحم بؽ أحسػد بػؽ حجػر االسؤلف: أبؾ السدلديؽ، 

، عالػػػؼ بػػػؽ عبػػػدهللا القر ػػػؾري/السحقػػػ : د، هػػػػ(ٕ٘ٛالعدػػػق ني )ت: 
عػدد ـ، ٖٜٛٔهػػ/ٖٓٗٔاألكلػ ، /الظبعػة، عساف /الشاشر: مكتبة السشار

 .ٔاألجزاء: 
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لػػػػف: السؤ : رعميقػػػػات الػػػػدارقظشي عمػػػػ  السجػػػػركحيؽ لبػػػػؽ حبػػػػاف (ٚٔ
أبؾالحدؽ عمي بؽ عسر بؽ أحسد بؽ مهدي بؽ مدعؾد بػؽ الشعسػاف بػؽ 

، رحقيػ : خميػل بػؽ دمحم العربػي، هػػ(ٖ٘ٛديشار البفدادي الػدارقظشي )ت:
، الشاشػػػر: الفػػػاركؽ الحديثػػػة لمظباعػػػة كالشذػػػر، دار الكتػػػاب اإلسػػػ مي

 .ٔعدد األجزاء: ، ـٜٜٗٔ/ هػٗٔٗٔ/ األكل /الظبعة، القاهرة

السؤلػػف: أبؾالفػػداء إسػػساعيل بػػؽ عسػػر بػػؽ : العغػػيؼرفدػػير القػػرآف  (ٛٔ
السحقػػ : سػػامي بػػؽ ، هػػػ(ٗٚٚكثيػػر القرشػػي البرػػري ثػػؼ الدمذػػقي )ت 

 ،الظبعػػػػة: الثانيػػػػة، الشاشػػػػر: دار طيبػػػػة لمشذػػػػر كالتؾت ػػػػ ، دمحم سػػػػ مة
 .ٛعدد األجزاء: ، ـٜٜٜٔ -هػ ٕٓٗٔ

السؤلػػف: أبؾالفزػػل أحسػػد بػػؽ عمػػي بػػؽ دمحم بػػؽ : رقر ػػب التهػػذيب (ٜٔ
الشاشػر: ، السحق : دمحم عؾامػة، هػ(ٕ٘ٛؽ حجر العدق ني )ت: أحسد ب

عػػػدد ـ، ٜٙٛٔ - هػػػػٙٓٗٔالظبعػػػة: األكلػػػ ، ، سػػػؾر ا –دار الرشػػػيد 
 .ٔاألجزاء: 

السؤلػػف: أبؾالفزػػل أحسػػد بػػؽ عمػػي بػػؽ دمحم بػػؽ : رهػػذيب التهػػذيب (ٕٓ
الشاشر: مظبعة داتػرة السعػارؼ ، هػ(ٕ٘ٛأحسد بؽ حجر العدق ني )ت: 

 .ٕٔعدد األجزاء: ، هػٕٖٙٔاألكل ، /الظبعة: الظبعة، الشغامية، الهشد

السؤلف: يؾسػف بػؽ عبػدالرحسؽ : رهذيب الكساؿ في أسساء الرجاؿ (ٕٔ
بؽ يؾسف، أبؾالحجاج، جساؿ الديؽ بؽ الزكي أبي دمحم القزاعي الكمبػي 

الشاشػر: مؤسدػة ، بذػار عػؾاد معػركؼ/السحق : د، هػ(ٕٗٚالسزي )ت:
عػػػػػدد ـ، ٜٓٛٔ -هػػػػػ ٓٓٗٔكلػػػػػ ، الظبعػػػػة: األ ، بيػػػػػركت - الرسػػػػالة
 .ٖ٘األجزاء:
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السؤلػػػػف: دمحم بػػػػؽ أحسػػػػد بػػػػؽ األتهػػػػري الهػػػػركي، : رهػػػػذيب المفػػػػة (ٕٕ
الشاشػػػر: دار ، السحقػػػ : دمحم عػػػؾض مرعػػػب، هػػػػ(ٖٓٚأبؾمشرػػػؾر )ت:

 .ٛعدد األجزاء: ، ـٕٔٓٓاألكل ، /الظبعة، بيركت/إحياء التراث العربي

اليؼ بػؽ السفيػرة السؤلػف: دمحم بػؽ إسػساعيل بػؽ إبػر : التار خ الكبير (ٖٕ
الظبعػػػة: داتػػػرة السعػػػارؼ العثسانيػػػة، ، هػػػػ(ٕٙ٘البخػػػاري، أبؾعبػػػدهللا )ت:

عػػػدد ، طبػػػ  رحػػػ  مراقبػػػة: دمحم عبدالسعيػػػد خػػػاف، الػػػدكؽ –حيػػػدر آبػػػاد 
 .ٛاألجزاء: 

بػػراليؼ بػػؽ دمحم بػػؽ سػػبط بػػؽ العجسػػي إل السدلدػػيؽ ألسػػساء ؽيالتبيػػ (ٕٗ
 /الشاشػر، داكد السؾلميرحقي : دمحم إبراليؼ : أبؾالؾفا الحمبي الظرابمدي

األكلػػ  /الظبعػػة - بيػػركت -مؤسدػػة الر ػػاف لمظباعػػة كالشذػػر كالتؾت ػػ  
  ـ.ٜٜٗٔ -هػ  ٗٔٗٔ

: التقر ب كالتيدير لسعرفة سشؽ البذير الشذير فػي ألػؾؿ الحػدي   (ٕ٘
، هػػػ(ٙٚٙ تالسؤلػػف: أبؾتكر ػػا محيػػي الػػديؽ يحيػػ  بػػؽ شػػرؼ الشػػؾكي )

الشاشر: دار الكتاب العربػي،  ،رقديؼ كرحقي  كرعمي : دمحم عثساف الخذ 
 .ٔعدد األجزاء: ، ـ ٜ٘ٛٔ -هػ  ٘ٓٗٔاألكل ، ، ط/بيركت

السؤلػػف: دمحم بػػؽ حبػػاف بػػؽ أحسػػد بػػؽ حبػػاف بػػؽ معػػا  بػػؽ : الثقػػات (ٕٙ
طبػ  ب عانػة: ، هػػ(َٖٗ٘مْعبَد، التسيسي، أبؾحارؼ، الدارمي، الُبدتي )ت: 

دمحم /دكتؾررحػػػ  مراقبػػػة: الػػػ، كتارة السعػػػارؼ لمحكؾمػػػة العاليػػػة الهشديػػػة
الشاشػر: داتػػرة السعػػارؼ ، عبدالسعيػد خػػاف مػدير داتػػرة السعػارؼ العثسانيػػة

ـ، ٖٜٚٔ/ لٖٜٖٔاألكلػ ، /الظبعػة، العثسانية بحيػدر آبػاد الػدكؽ الهشػد
 .ٜعدد األجزاء: 
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السؤلػػػػػف : مجدالػػػػػديؽ : جػػػػػام  األلػػػػػؾؿ فػػػػػي أحاديػػػػػ  الرسػػػػػؾؿ (ٕٚ
كر ؼ الذػػيباني أبؾالدػػعادات السبػػارؾ بػػؽ دمحم بػػؽ دمحم بػػؽ دمحم بػػؽ عبػػدال

التتسة  -رحقي  : عبدالقادر األرنؤكط ، هػ(ٙٓٙالجزري ابؽ األثير )ت:
مكتبة  -مظبعة الس ح  -الشاشر: مكتبة الحمؾاني ، رحقي  بذير عيؾف 

بذػػير  :دار الفكػػر ، رحقيػػ /)التتسػػة(: ط. كالظبعػػة: األكلػػ ، دار البيػػاف
 .عيؾف 

ح الػػػديؽ السؤلػػػف: لػػػ : جػػػام  التحرػػػيل فػػػي أحكػػػاـ السراسػػػيل (ٕٛ
، هػػ(ٔٙٚأبؾسعيد خميػل بػؽ كيكمػدي بػؽ عبػدهللا الدمذػقي الع تػي )ت:

، بيػػػركت، الشاشػػػر: عػػػالؼ الكتػػػب، السحقػػػ : حسػػػدي عبدالسجيػػػد الدػػػمفي
 .ٔعدد األجزاء: ـ، ٜٙٛٔهػ/ٚٓٗٔالثانية، /الظبعة

جؾاب الحافظ أب  دمحم عبدالعغيؼ السشذري السرػري عػؽ أسػئمة فػ   (ٜٕ
بدالعغيؼ بػؽ عبػدالقؾي بػؽ عبػدهللا، أبػ دمحم، السؤلف: ع: الجرح كالتعديل

الشاشػر: ، السحقػ : عبػدالفتاح أبؾغػدة، هػ(ٙ٘ٙتكي الديؽ السشذري )ت:
 .ٔعدد األجزاء: ، مكتب السظبؾعات اإلس مية بحمب

السؤلػػػػف: دمحم بػػػػؽ عيدػػػػ  بػػػػؽ َسػػػػْؾرة بػػػػؽ مؾسػػػػ  بػػػػؽ  الجػػػام : (ٖٓ
دمحم  أحسػد رحقيػ  كرعميػ :، هػػ(ٜٕٚالزحاؾ، الترمػذي، أبؾعيدػ  )ت 

إبراليؼ عظؾة عػؾض ، ك (ٖودمحم فؤاد عبد الباقي )جػ ، (ٕ، ٔشاكر )جػ 
الشاشػر: شػركة مكتبػة كمظبعػة ، (٘، ٗالسدرس في األتهر الذر ل )جػ 

 ٜ٘ٚٔ -هػػ  ٜٖ٘ٔالظبعة: الثانية، ، مرر –مرظف  البابي الحمبي 
 .أجزاء ٘عدد األجزاء: ، ـ

كسػشش،  هللا  الجام  السدشد الرحيح السخترر مػؽ أمػؾر رسػؾؿ (ٖٔ
السؤلف: دمحم بؽ إسساعيل أبؾعبدهللا البخػاري  :كأيام، = لحيح البخاري 



 

 

8111 

الشاشػر: دار ، السحق : دمحم تهير بؽ نالر الشالرهػ(، ٕٙ٘)ت الجعفي
 . ٜعدد األجزاء:، هػٕٕٗٔالظبعة: األكل ، ، طؾؽ الشجاة

السؤلػػف: أبػػؾبكر أحسػػد بػػؽ : الجػػام  ألخػػ ؽ الػػراكي كآداب الدػػام  (ٕٖ
، هػػػ(ٖٙٗبػػؽ ثابػػ  بػػؽ أحسػػد بػػؽ مهػػدي الخظيػػب البفػػدادي )ت  عمػػي

عػدد ، الر ػاض –الشاشػر: مكتبػة السعػارؼ ، السحق : د. محسؾد الظحاف
 .ٕاألجزاء: 

السؤلف: أب دمحم عبدالرحسؽ بؽ دمحم بؽ إدر س بؽ : الجرح كالتعديل (ٖٖ
الشاشػر: ، هػػ(ٕٖٚالسشذر التسيسي، الحشغمي، الراتي ابؽ أبي حػارؼ )ت: 

دار ، الهشػد –بحيدر آباد الدكؽ  -مجمس داترة السعارؼ العثسانية  طبعة
 .ـٕٜ٘ٔهػ ٕٔٚٔالظبعة: األكل ، ، بيركت –إحياء التراث العربي 

السؤلػف: شػسس الػديؽ   :كالتعػديل الجػرح فػي قؾلػ، يعتسػد مؽ  كر (ٖٗ
، هػػػ(ٛٗٚأبؾعبػػدهللا دمحم بػػؽ أحسػػد بػػؽ عثسػػاف بػػؽ َقاْيسػػات الػػذهبي )ت 

الرابعػة، ، ط/بيػركت -الشاشر: دار البذػاتر ، ح أبؾغدةلفتااالسحق : عبد
 . ـٜٜٓٔهػ، ٓٔٗٔ

السؤلػف: الذػافعي أبؾعبػدهللا دمحم بػؽ إدر ػس بػؽ العبػاس : الرسالة (ٖ٘
بػػؽ عثسػػاف بػػؽ شػػاف  بػػؽ عبػػدالسظمب بػػؽ عبػػدمشاؼ السظمبػػي القرشػػي 

الشاشػػر: مكتبػػ، الحمبػػي، ، السحقػػ : أحسػػد شػػاكر، هػػػ(ٕٗٓالسكػػي )ت: 
 .ـٜٓٗٔهػ/ٖٛ٘ٔكل ، الظبعة: األ ، مرر

السؤلػف: دمحم عبػدالحي بػؽ دمحم  :في الجرح كالتعديل كالتكسيل الرف  (ٖٙ
، هػػػػ(ٖٗٓٔعبػػػدالحميؼ األنرػػػاري المكشػػػؾي الهشػػػدي، أبؾالحدػػػشات )ت 
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 –الشاشػػر: مكتػػب السظبؾعػػات اإلسػػ مية ، لفتاح أبؾغػػدةاالسحقػػ : عبػػد
 .ٔعدد األجزاء: ػ،هٚٓٗٔالثالثة، ، ط/حمب

السؤلػػف: شػػسس : لسػػتكمؼ فػػيهؼ بسػػا ل يؾجػػب ردهػػؼالػػركاة الثقػػات ا (ٖٚ
الػػػػػديؽ أبؾعبػػػػػدهللا دمحم بػػػػػؽ أحسػػػػػد بػػػػػؽ عثسػػػػػاف بػػػػػؽ َقاْيسػػػػػات الػػػػػذهبي 

الشاشػػػر: دار البذػػػاتر ، السحقػػػ : دمحم إبػػػراليؼ السؾلػػػمي، هػػػػ(ٛٗٚ)ت:
عػدد ، ـٕٜٜٔ/هػػٕٔٗٔاألكلػ ، /الظبعػة، لبشاف –بيركت  -اإلس مية 
 .ٔاألجزاء: 

السؤلػف: أبؾتكر ػا : تكر ا يحي  بػؽ معػيؽسؤالت ابؽ الجشيد ألبي  (ٖٛ
يحي  بؽ معيؽ بؽ عػؾف بػؽ ت ػاد بػؽ بدػظاـ بػؽ عبػدالرحسؽ البفػدادي 

 ،دار الشذػر: مكتبػة الػدار، السحق : أحسد دمحم نػؾر سػيل، هػ(ٖٖٕ)ت 
 .ٔعدد األجزاء: ، ـٜٛٛٔهػ، ٛٓٗٔاألكل ، /ط، السديشة السشؾرة

ـر أبا عبدهللا أحسد بػؽ سؤالت أبي بكر أحسد بؽ دمحم بؽ هانظ األث (ٜٖ
السؤلف: أبؾعبػدهللا أحسػد بػؽ دمحم بػؽ حشبػل بػؽ هػ ؿ بػؽ : دمحم بؽ حشبل

الشاشر: دار ، عامر حدؽ لبري /السحق : د، هػ(ٕٔٗأسد الذيباني )ت
عػػػػدد ، ـٕٗٓٓ ،هػػػػػٕ٘ٗٔاألكلػػػػ ، /ط، بيػػػػركت ،البذػػػػاتر اإلسػػػػ مية

 .ٔاألجزاء: 

: ح الػركاة كرعػديمهؼسؤالت أبي داكد ل ماـ أحسد بؽ حشبل في جػر  (ٓٗ
السؤلف: أبؾعبدهللا أحسػد بػؽ دمحم بػؽ حشبػل بػؽ هػ ؿ بػؽ أسػد الذػيباني 

الشاشػػػر: مكتبػػػة العمػػػـؾ ، ت ػػػاد دمحم مشرػػػؾر/السحقػػػ : د، هػػػػ(ٕٔٗ)ت 
 .ٔعدد األجزاء: هػ، ٗٔٗٔالظبعة: األكل ، ، السديشة السشؾرة، كالحكؼ
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: ح كالتعديلسؤالت أبي عبيد اآلجري أبا داكد الدجدتاني في الجر  (ٔٗ
السؤلف: أبؾداكد سميساف بؽ األشع  بؽ إسحاؽ بؽ بذير بؽ شػداد بػؽ 

السحقػػػػ : دمحم عمػػػػي قاسػػػػؼ ، هػػػػػ(ٕ٘ٚعسػػػػرك األتدي الّدِجْدػػػػتاني )ت 
الشاشػػر: عسػػادة البحػػ  العمسػػي بالجامعػػة اإلسػػ مية، السديشػػة ، العسػػري 

 عػدد، ـٖٜٛٔهػ/ٖٓٗٔاألكل ، /ط، السشؾرة، السسمكة العربية الدعؾدية
 .ٔاألجزاء: 

السؤلف: أحسػد بػؽ : سؤالت البرقاني لمدارقظشي ركاية الكرجي عش، (ٕٗ
، هػػػػ(ٕ٘ٗدمحم بػػػؽ أحسػػػد بػػػؽ غالػػػب، أبػػػؾبكر السعػػػركؼ بالبرقػػػاني )ت: 

 -الشاشػػر: كتػب خانػػ، جسيمػػي ، السحقػ : عبػػدالرحيؼ دمحم أحسػد القذػػقري 
 . ٔعدد األجزاء: ، هػٗٓٗٔالظبعة: األكل ، ، لهؾر، باكدتاف

ت الحػػافظ الِدػػمِفي لخسػػيس الَحػػؾتي عػػؽ جساعػػة مػػؽ أهػػل سػػؤال (ٖٗ
السؤلف: خسػيس بػؽ عمػي بػؽ أحسػد، أبػؾالكـر الؾاسػظي الحػؾتي : كاسط
 ،دار الشذػػػػر: دار الفكػػػػر، السحقػػػػ : مظػػػػاع الظرابيذػػػػي، هػػػػػ(ٓٔ٘)ت 

 .ٔعدد األجزاء: ، ـٖٜٛٔهػ، ٖٓٗٔاألكل ، /ط، دمذ 

بؾالحدػػؽ عمػػي السؤلػػف: أ: سػػؤالت الحػػاكؼ الشيدػػابؾري لمػػدارقظشي (ٗٗ
بؽ عسر بؽ أحسد بؽ مهدي بؽ مدعؾد بؽ الشعسػاف بػؽ ديشػار البفػدادي 

، مؾفػػ  بػػؽ عبػػدهللا بػػؽ عبػػدالقادر/السحقػػ : د، هػػػ(ٖ٘ٛالػػدارقظشي )ت:
ـ، ٜٗٛٔهػػ/ٗٓٗٔاألكلػ ، /الظبعػة، الر ػاض ،الشاشر: مكتبة السعػارؼ

 .ٔعدد األجزاء: 

ؽ بػؽ دمحم بػؽ السؤلػف: دمحم بػؽ الحدػي: سؤالت الدمسي لمػدارقظشي (٘ٗ
مؾسػػػػػ  بػػػػػؽ خالػػػػػد بػػػػػؽ سػػػػػالؼ الشيدػػػػػابؾري، أبؾعبػػػػػدالرحسؽ الدػػػػػمسي 

رحقيػػ : فر ػػ  مػػؽ البػػاحثيؽ ب شػػراؼ كعشايػػة د/سػػعد بػػؽ ، هػػػ(ٕٔٗ)ت:
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األكلػػ ، /الظبعػػة، ك د/خالػػد بػػؽ عبػػدالرحسؽ الجر دػػي ،عبػػدهللا الحسيػػد
 .ٔعدد األجزاء: ػػ، هٕٚٗٔ

أبؾالقاسػؼ  السؤلػف:: لمػدارقظشي سؤالت حسزة بػؽ يؾسػف الدػهسي (ٙٗ
، هػػ(ٕٚٗحسزة بؽ يؾسف بؽ إبػراليؼ الدػهسي القرشػي الجرجػاني )ت: 

، السعػػارؼ الشاشػػر: مكتبػػة، السحقػػ : مؾفػػ  بػػؽ عبػػدهللا بػػؽ عبػػدالقادر
 .ٔعدد األجزاء: ـ، ٜٗٛٔ هػ/ٗٓٗٔالظبعة: األكل ، ، الر اض

السؤلػف: : سؤالت دمحم بؽ عثساف بؽ أبي شػيبة لعمػي بػؽ السػديشي (ٚٗ
 بػػؽ جعفػػر الدػػعدي السػػديشي، البرػػري، أبؾالحدػػؽ )ت عمػػي بػػؽ عبػػدهللا

 ،الشاشػر: مكتبػة السعػارؼ، السحقػ : مؾفػ  عبػدهللا عبػدالقادر، هػ(ٖٕٗ
 .ٔعدد األجزاء: هػ، ٗٓٗٔاألكل ، ، ط/الر اض

سؤالت مدعؾد بؽ عمي الدجزي )م  أسئمة البفدادييؽ عؽ أحؾاؿ  (ٛٗ
:  الحػػاكؼ الشيدػػابؾري(الػػركاة ل مػػاـ الحػػافظ أبػػي عبػػدهللا دمحم بػػؽ عبػػدهللا

السؤلف: أبؾعبدهللا الحاكؼ دمحم بػؽ عبػدهللا بػؽ دمحم بػؽ حسدك ػ، بػؽ ُنعػيؼ 
بػػػؽ الحكػػػؼ الزػػػبي الظهسػػػاني الشيدػػػابؾري السعػػػركؼ بػػػابؽ البيػػػ  )ت 

دار الشذػػر: دار ، السحقػػ : مؾفػػ  بػػؽ عبػػدهللا بػػؽ عبػػدالقادر، هػػػ(٘ٓٗ
عػػػػػدد  ،ـٜٛٛٔهػػػػػػ، ٛٓٗٔاألكلػػػػػ ، /ط، بيػػػػػركت ،الفػػػػػرب اإلسػػػػػ مي

 .ٔاألجزاء:

السؤلف : شسس الديؽ أبؾعبدهللا دمحم بؽ أحسػد : سير أع ـ الشب ء (ٜٗ
السحقػػ  : مجسؾعػػة مػػؽ ، هػػػ(ٛٗٚ:تبػػؽ عثسػػاف بػػؽ َقاْيسػػات الػػذهبي )

، الشاشػر : مؤسدػة الرسػالة، السحققيؽ ب شراؼ الذيخ شعيب األرنػاؤكط
ف كمجمػدا ٖٕ) ٕ٘عػدد األجػزاء: ، ـٜ٘ٛٔهػ/ ٘ٓٗٔالثالثة ، /الظبعة

 .فهارس(
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السؤلػػف: أحسػػد بػػؽ الحدػػيؽ بػػؽ عمػػي بػػؽ مؾسػػ  : الدػػشؽ الكبػػرى  (ٓ٘
السحقػ : دمحم ، هػػ(ٛ٘ٗ :الُخْدَرْكِجردي الخراسػاني، أبػؾبكر البيهقػي )ت

الظبعػة: ف، لبشػا –الشاشػر: دار الكتػب العمسيػة، بيػركت ، عبدالقادر عظػا
 .ـٖٕٓٓ -هػ ٕٗٗٔالثالثة، 

دمحم بػػؽ يز ػػد القزك شػػي، السؤلػػف: ابػػؽ ماجػػة أبؾعبػػد هللا :  دػػشؽال (ٔ٘
، رحقيػػػ : دمحم فػػػؤاد عبػػػدالباقي، هػػػػ(ٖٕٚكماجػػػة اسػػػؼ أبيػػػ، يز ػػػد )ت 

عػدد ، فيرػل عيدػ  البػابي الحمبػي -الشاشر: دار إحياء الكتب العربية 
 .ٕاألجزاء: 

السؤلف: أبؾداكد سميساف بؽ األشع  بؽ إسحاؽ بؽ بذػير : دشؽال (ٕ٘
ِجْدػػتاني )ت  السحقػػػ : دمحم ، هػػػ(ٕ٘ٚبػػؽ شػػداد بػػؽ عسػػػرك األتدي الدِّ

، بيػػركت –الشاشػػر: السكتبػػة العرػػر ة، لػػيدا ، محيػػي الػػديؽ عبدالحسيػػد
 .ٗعدد األجزاء: 

السؤلػػف: أبؾالفزػػل ت ػػؽ : شػػرح التبرػػرة كالتػػذكرة = ألفيػػة العراقػػي (ٖ٘
الػػديؽ عبػػدالرحيؼ بػػؽ الحدػػيؽ بػػؽ عبػػدالرحسؽ بػػؽ أبػػي بكػػر بػػؽ إبػػراليؼ 

مػػػاهر ياسػػػيؽ  -سػػػيؼ السحقػػػ : عبػػػدالمظيل اله، هػػػػ(ٙٓٛالعراقػػػي )ت:
األكلػػػػ ، /الظبعػػػػة، لبشػػػػاف/الشاشػػػػر: دار الكتػػػػب العمسيػػػػة، بيػػػػركت، فحػػػل

 .ٕعدد األجزاء:، ـٕٕٓٓ/هػٖٕٗٔ

السؤلف: ت ػؽ الػديؽ عبػدالرحسؽ بػؽ أحسػد بػؽ ، الترمذي عمل شرح (ٗ٘
البفػػػػدادي، ثػػػؼ الدمذػػػػقي، الحشبمػػػػي )ت  رجػػػب بػػػػؽ الحدػػػؽ، الَدػػػػ مي

الشاشػػػر: مكتبػػػة ، سػػػعيد هسػػػاـ عبػػػدالرحيؼ/السحقػػػ : الػػػدكتؾر، هػػػػ(ٜ٘ٚ
 .ـٜٚٛٔ -هػ ٚٓٗٔاألكل ، /ط، األردف –الزرقاء  -السشار 
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السؤلػف: إبػراليؼ بػؽ مؾسػ  : الذذا الفياح مؽ عمػـؾ ابػؽ الرػ ح (٘٘
 :بؽ أيؾب، برهاف الديؽ أبؾإسحاؽ األبشاسػي، ثػؼ القػاهري، الذػافعي )ت

الظبعػة: ، الشاشػر: مكتبػة الرشػد، السحقػ : لػ ح فتحػي همػل، هػ(ٕٓٛ
 .ٕعدد األجزاء: ، ـٜٜٛٔ /هػٛٔٗٔ ،ألكل ا

السؤلف: أبؾبكر دمحم بؽ إسحاؽ بؽ خز سة بؽ : لحيح ابؽ خز سة (ٙ٘
السحقػ : ، هػػ(ٖٔٔالسفيرة بؽ لالح بؽ بكر الدػمسي الشيدػابؾري )ت: 

عػػػدد ، بيػػػركت ،الشاشػػػر: السكتػػػب اإلسػػػ مي، دمحم مرػػػظف  األعغسػػػي/د
 .ٗاألجزاء: 

ر دمحم بػؽ عسػرك بػؽ مؾسػ  بػؽ السؤلػف: أبػؾجعف: الزعفاء الكبيػر (ٚ٘
، السحقػ : عبػدالسعظي أمػيؽ قمعجػي، هػػ(ٕٕٖحساد العقيمي السكي )ت:

األكلػػػػػػػػػ ، /الظبعػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػركت –الشاشػػػػػػػػػر: دار السكتبػػػػػػػػػة العمسيػػػػػػػػػة 
 .ٗعدد األجزاء: ، ـٜٗٛٔ/هػٗٓٗٔ

السؤلف: أبؾنعيؼ أحسد بؽ عبػدهللا بػؽ أحسػد بػؽ إسػحاؽ : الزعفاء (ٛ٘
، السحق : فاركؽ حسػادة، هػ(ٖٓٗبؽ مؾس  بؽ مهراف األلبهاني )ت:

ـ، ٜٗٛٔهػ/٘ٓٗٔاألكل ، /الظبعة، الدار البيزاء ،الشاشر: دار الثقافة
 .ٔعدد األجزاء: 

السؤلػػػف: دمحم بػػػؽ إسػػػساعيل بػػػؽ إبػػػراليؼ بػػػؽ السفيػػػرة : الزػػػعفاء (ٜ٘
السحقػ : أبؾعبػدهللا أحسػد بػؽ إبػراليؼ ، هػػ(ٕٙ٘البخاري، أبؾعبػدهللا )ت 

األكلػػػػػ  /الظبعػػػػػة، كتبػػػػػة ابػػػػػؽ عبػػػػػاسالشاشػػػػػر: م، بػػػػػؽ أبػػػػػي العيشػػػػػيؽ
 .ٔعدد األجزاء: ، ـٕ٘ٓٓهػ/ٕٙٗٔ
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السؤلف: أبؾالحدؽ عمي بؽ عسػر بػؽ أحسػد : الزعفاء كالسترككؾف  (ٓٙ
بػػؽ مهػػدي بػػؽ مدػػعؾد بػػؽ الشعسػػاف بػػؽ ديشػػار البفػػدادي الػػدارقظشي )ت 

عبػػػدالرحيؼ دمحم القذػػػقري، أسػػػتا  مدػػػاعد بكميػػػة /السحقػػػ : د، هػػػػ(ٖ٘ٛ
الشاشر: مجمة الجامعة اإلسػ مية بالسديشػة ، ميةالحدي  بالجامعة اإلس 

رمزػػػػاف  -شػػػػعباف  -، رجػػػػب ٜ٘(:العػػػػدد ٔ) جػػػػزء/الظبعػػػػة، السشػػػػؾرة
 ك الحجػػػػة  - ك القعػػػػدة  -، شػػػػؾاؿ ٓٙ(: العػػػػدد ٕجػػػػزء )، هػػػػػٖٓٗٔ
، هػػٗٓٗٔ ك الحجػة  -، رجب ٗٙ - ٖٙ( : العدد ٖجزء )، هػٖٓٗٔ

 .اإلس ميةأعداد في مجمة الجامعة  ٖعدد األجزاء: ُنذر عم  

السؤلف: أبؾعبدالرحسؽ أحسد بؽ شػعيب بػؽ : الزعفاء كالسترككؾف  (ٔٙ
، السحقػ : محسػؾد إبػراليؼ تايػد، هػػ(ٖٖٓعمي الخراساني، الشدػاتي )ت:

 .ٔعدد األجزاء: ، هػٜٖٙٔاألكل ، /الظبعة، حمب/الشاشر: دار الؾعي

السؤلػف: جسػاؿ الػديؽ أبػؾالفرج عبػدالرحسؽ : الزعفاء كالسترككػؾف  (ٕٙ
، السحقػػػ : عبػػػدهللا القاضػػػي، هػػػػ(ٜٚ٘بػػػؽ دمحم الجػػػؾتي )ت: بػػػؽ عمػػػي

  هػ.ٙٓٗٔاألكل ، /الظبعة، بيركت،الشاشر: دار الكتب العمسية

السؤلػػف: أبػػؾعسرك خميفػػة بػػؽ خيػػاط بػػؽ : طبقػػات خميفػػة بػػؽ خيػػاط (ٖٙ
سػػػهيل /السحقػػػ : د، هػػػػ(ٕٓٗخميفػػػة الذػػػيباني العرػػػفري البرػػػري )ت:

سػػػشة الشذػػػر: ، كالتؾت ػػػ  الشاشػػػر: دار الفكػػػر لمظباعػػػة كالشذػػػر، تكػػػار
 .ٔعدد األجزاء: ، ـٖٜٜٔ/هػٗٔٗٔ

السؤلػػػػف: أبؾعبػػػػدهللا دمحم بػػػػؽ سػػػػعد بػػػػؽ مشيػػػػ  : الظبقػػػػات الكبػػػػرى  (ٗٙ
، هػ(ٖٕٓالهاشسي بالؾلء، البرري، البفدادي السعركؼ بابؽ سعد )ت: 

، بيػػػركت ،الشاشػػػر: دار الكتػػػب العمسيػػػة، رحقيػػػ : دمحم عبػػػدالقادر عظػػػا
 .ٛعدد األجزاء: ، ـٜٜٓٔ/هػٓٔٗٔالظبعة: األكل ، 
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السؤلػف: دمحم بػؽ عيدػ  بػؽ َسػْؾرة بػؽ مؾسػ  بػؽ : العمل الرػفير (٘ٙ
السحقػ : أحسػد دمحم شػاكر ، هػػ(ٜٕٚالزحاؾ، الترمذي، أبؾعيدػ  )ت: 

 . بيركت ،الشاشر: دار إحياء التراث العربي، كآخركف 

السؤلػػف: أحسػػد بػػؽ عمػػي بػػؽ : فػػتح البػػاري شػػرح لػػحيح البخػػاري  (ٙٙ
بيػػػركت،  ،الشاشػػػر: دار السعرفػػػة،  ني الذػػػافعيحجػػػر أبؾالفزػػػل العدػػػق

قػاـ ب خراجػ، ، رقؼ كتب، كأبؾاب، كأحاديث،: دمحم فػؤاد عبػدالباقيهػ، ٜٖٚٔ
 .ٖٔعدد األجزاء: ، كلحح، كأشرؼ عم  طبع،: محب الديؽ الخظيب

السؤلػػف: ت ػػؽ الػػديؽ أبػػي يحيػػ  : فػػتح البػػاقي بذػػرح ألفيػػة العراقػػي (ٚٙ
السحقػػ : عبػػدالمظيل ، هػػػ( ٕٜٙ)ت تكر ػػا بػػؽ دمحم بػػؽ تكر ػػا األنرػػاري 

األكلػػػػ ، /الظبعػػػػة، الشاشػػػػر: دار الكتػػػب العمسيػػػػة، مػػػػاهر الفحػػػػل ،هسػػػيؼ
 .ٕعدد األجزاء: ، ـٕٕٓٓ/هػٕٕٗٔ

السؤلػف: شػسس الػديؽ أبػؾالخير  :الحدي  ألفية بذرح السفي  فتح (ٛٙ
ت )دمحم بؽ عبدالرحسؽ بؽ دمحم بؽ أبي بكر بؽ عثساف بؽ دمحم الدػخاكي 

، مرػر –الشاشػر: مكتبػة الدػشة ، : عمػي حدػيؽ عمػيالسحق ، هػ(ٕٜٓ
 . ـٖٕٓٓهػ / ٕٗٗٔاألكل ، ط/

السؤلف: شسس : الكاشف في معرفة مؽ ل، ركاية في الكتب الدتة (ٜٙ
الػػػػػديؽ أبؾعبػػػػػدهللا دمحم بػػػػػؽ أحسػػػػػد بػػػػػؽ عثسػػػػػاف بػػػػػؽ َقاْيسػػػػػات الػػػػػذهبي 

الشاشػر: دار ، السحق : دمحم عؾامة أحسد دمحم نسر الخظيػب، هػ(ٛٗٚ)ت:
األكلػ ، /الظبعػة، مؤسدة عمـؾ القػرآف، جػدة -مثقافة اإلس مية القبمة ل
 .ـٕٜٜٔ/هػٖٔٗٔ
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السؤلػف: أبؾأحسػد بػؽ عػدي الجرجػاني  :الرجػاؿ ضػعفاء فػي الكامل (ٓٚ
، عمػػػي دمحم معػػػؾض -رحقيػػػ : عػػادؿ أحسػػػد عبػػدالسؾجؾد، هػػػ(ٖ٘ٙ)ت 

 .ـٜٜٚٔهػٛٔٗٔ األكل ،، ط/لبشاف-بيركت -الشاشر: الكتب العمسية 

السؤلف: أبؾبكر أحسد بؽ عمػي بػؽ ثابػ   : الركاية ؼعم في الكفاية (ٔٚ
السحقػ : أبؾعبػدهللا ، هػ(ٖٙٗ تبؽ أحسد بؽ مهدي الخظيب البفدادي )

السديشػة  -الشاشػر: السكتبػة العمسيػة ، الدؾرقي ، إبػراليؼ حسػدي السػدني
  .ٔعدد األجزاء: ، السشؾرة

لؾاحػد الكساؿ في أسساء الرجاؿ لمحافظ أبي دمحم عبدالفشي بؽ عبد ا (ٕٚ
هػ. رحقي  : د/شادي بػؽ دمحم بػؽ سػالؼ آؿ ٓٓٙالسقدسي الستؾف  سشة 

 نعساف.

السؤلػػف: دمحم بػػؽ مكػػـر بػػؽ عمػػ ، أبؾالفزػػل، جسػػاؿ : لدػػاف العػػرب (ٖٚ
الشاشػػر: ، هػػػ(ٔٔٚالػػديؽ بػػؽ مشغػػؾر األنرػػاري الرك فعػػ  اإلفر قػػ  )ت 

 .٘ٔعدد األجزاء: ، هػ ٗٔٗٔ -الظبعة: الثالثة ، بيركت –دار لادر 

السؤلف: أبؾالفزل أحسد بؽ عمي بػؽ دمحم بػؽ أحسػد : ف السيزافلدا (ٗٚ
 –السحقػ : داتػرة السعػرؼ الشغاميػة ، هػ(ٕ٘ٛبؽ حجر العدق ني )ت: 

الظبعػة: ، لبشػاف –الشاشر: مؤسدػة األعمسػي لمسظبؾعػات بيػركت ، الهشد
 .ٚعدد األجزاء: ، ـٜٔٚٔهػ/ٜٖٓٔالثانية، 

ؽ نرير بؽ لػالح سؤلف: عسر بؽ رس ف ب: المحاسؽ اللظ ح (٘ٚ
الكشاني، العدػق ني األلػل، ثػؼ البمقيشػي السرػري الذػافعّي، أبػؾحفص، 

عاتذػػػػة عبػػػػدالرحسؽ )بشػػػػ  /السحقػػػػ : د، هػػػػػ(٘ٓٛ:سػػػػراج الػػػػديؽ )ت
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، الذاطظ( أستا  الدراسات العميا، كمية الذر عة بفاس، جامعة القػركك ؽ
 .ٔعدد األجزاء: ، الشاشر: دار السعارؼ

السؤلػف: عيػاض بػؽ مؾسػ  : اآلثػار مذارؽ األنػؾار عمػ  لػحاح (ٙٚ
دار ، هػ(ٗٗ٘بؽ عياض بؽ عسركف اليحربي الدبتي، أبؾالفزل )ت: 

 .ٕعدد األجزاء:، الشذر: السكتبة العتيقة كدار التراث

السؤلف: أحسد بؽ فارس بؽ تكر اء القزك شي : معجؼ مقاييس المفة (ٚٚ
 ،السحقػػػ : عبدالدػػػ ـ دمحم هػػػاركف ، هػػػػ(ٜٖ٘الػػػراتي، أبؾالحدػػػيؽ )ت 

 .ٙعدد األجزاء: ، ـٜٜٚٔ -هػ ٜٜٖٔعاـ الشذر: ، الشاشر: دار الفكر

السؤلػف: : معرفة أنؾاع عمـؾ الحدي ، كُ عرؼ بسقدمة ابؽ الرػ ح (ٛٚ
عثسػػاف بػػؽ عبػػدالرحسؽ، أبػػؾعسرك، رقػػي الػػديؽ السعػػركؼ بػػابؽ الرػػ ح 

سؾر ا، دار  -الشاشر: دار الفكر، السحق : نؾرالديؽ عتر، هػ(ٖٗٙ)ت: 
عػػػدد ، ـٜٙٛٔ -هػػػػ ٙٓٗٔسػػػشة الشذػػػر: ، بيػػػركت –لػػػر الفكػػػر السعا

 .ٔاألجزاء:

السؤلػػف: شػسس الػػديؽ أبؾعبػػدهللا : ميػزاف العتػػداؿ فػػي نقػد الرجػػاؿ (ٜٚ
رحقي : عمػي ، هػ(ٛٗٚدمحم بؽ أحسد بؽ عثساف بؽ َقاْيسات الذهبي )ت: 

، لبشػػػاف ،الشاشػػػر: دار السعرفػػػة لمظباعػػػة كالشذػػػر، بيػػػركت، دمحم البجػػػاكي 
 .ٗعدد األجزاء: ، ـٖٜٙٔ -هػ ٕٖٛٔ الظبعة: األكل ،

السؤلػػػػف: : السجتبػػػػ  مػػػػؽ الدػػػػشؽ = الدػػػػشؽ الرػػػػفرى لمشدػػػػاتي (ٓٛ
أبؾعبػػػدالرحسؽ أحسػػػد بػػػؽ شػػػعيب بػػػؽ عمػػػي الخراسػػػاني، الشدػػػاتي )ت 

الشاشػػػػر: مكتػػػػب السظبؾعػػػػات ، رحقيػػػػ : عبػػػػدالفتاح أبؾغػػػػدة، هػػػػػ(ٖٖٓ
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عػػػػدد ـ، ٜٙٛٔ -هػػػػػ ٙٓٗٔالظبعػػػػة: الثانيػػػػة، ، حمػػػػب –اإلسػػػػ مية 
 .كمجمد لمفهارس( ٛ) ٜاألجزاء: 

السؤلػف: دمحم بػؽ : السجركحيؽ مؽ السحدثيؽ كالزعفاء كالسترككيؽ (ٔٛ
حباف بؽ أحسد بؽ حباف بؽ معا  بؽ َمْعبَد، التسيسي، أبؾحارؼ، الػدارمي، 

الشاشػػػػر: دار ، السحقػػػػ : محسػػػػؾد إبػػػػراليؼ تايػػػػد، هػػػػػ(ٖٗ٘الُبدػػػػتي )ت:
 .ٖعدد األجزاء: ، هػٜٖٙٔاألكل ، /الظبعة، حمب/الؾعي

السؤلػف: أبػ دمحم الحدػؽ بػؽ : السحدث الفالل بيؽ الراكي كالػؾاعي (ٕٛ
دمحم /السحق : د، هػ(ٖٓٙعبدالرحسؽ بؽ خ د الرامهرمزي الفارسي )ت: 

هػػ، ٗٓٗٔالظبعة: الثالثة، ، بيركت ،الشاشر: دار الفكر، عجاج الخظيب
 .ٔعدد األجزاء: 

بػؽ  السؤلف: لػ ح الػديؽ أبؾسػعيد خميػل بػؽ كيكمػدي: السختمظيؽ (ٖٛ
رفعػػػػ  فػػػػؾتي /السحقػػػػ : د، هػػػػػ(ٔٙٚعبػػػػدهللا الدمذػػػػقي الع تػػػػي )ت: 
، القػاهرة –الشاشر: مكتبػة الخػانجي ، عبدالسظمب، عمي عبدالباسط مز د

 .ٔعدد األجزاء: ، ـٜٜٙٔ -هػ ٚٔٗٔالظبعة: األكل ، 

السؤلػػف: أبؾعبػػدهللا الحػػاكؼ دمحم بػػؽ : السدػػتدرؾ عمػػ  الرػػحيحيؽ (ٗٛ
ؽ ُنعػػػيؼ بػػػؽ الحكػػػؼ الزػػػبي الظهسػػػاني عبػػػدهللا بػػػؽ دمحم بػػػؽ حسدك ػػػ، بػػػ

رحقيػػػ : مرػػػظف  ، هػػػػ(٘ٓٗالشيدػػػابؾري السعػػػركؼ بػػػابؽ البيػػػ  )ت: 
الظبعػة: األكلػ ، ، بيػركت –الشاشر: دار الكتب العمسيػة ، عبدالقادر عظا

 .ٗعدد األجزاء: ـ، ٜٜٓٔ -هػٔٔٗٔ
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السؤلػػف: أبؾحامػػد دمحم بػػؽ دمحم الفزالػػي الظؾسػػي )ت: : السدترػػف  (٘ٛ
الشاشػػػػر: دار الكتػػػػب ، دمحم عبدالدػػػػ ـ عبدالذػػػػافي رحقيػػػػ :، هػػػػػ(٘ٓ٘

 .ٔعدد األجزاء:، ـٖٜٜٔ -هػ ٖٔٗٔالظبعة: األكل ، ، العمسية

السدػػشد الرػػحيح السخترػػر بشقػػل العػػدؿ عػػؽ العػػدؿ إلػػ  رسػػؾؿ هللا  (ٙٛ
 :السؤلػػػف: مدػػػمؼ بػػػؽ الحجػػػاج أبؾالحدػػػؽ القذػػػيري = لػػػحيح مدػػػمؼ 

الشاشػػر: دار ، لبػػاقيالسحقػػ : دمحم فػػؤاد عبػػد ا، هػػػ(ٕٔٙالشيدػػابؾري )ت 
 . ٘عدد األجزاء: ، بيركت –إحياء التراث العربي 

السؤلػف: أبؾعبػدهللا أحسػد بػؽ دمحم بػؽ حشبػل بػؽ هػ ؿ بػؽ : سدشدال (ٚٛ
عػادؿ مرشػد،  -السحق : شعيب األرنؤكط ، هػ(ٕٔٗأسد الذيباني )ت: 

الشاشػر: مؤسدػة ، عبػدهللا بػؽ عبدالسحدػؽ التركػي/إشػراؼ: د، كآخػركف 
 .ـٕٔٓٓ -هػ ٕٔٗٔبعة: األكل ، الظ، الرسالة

 دمحم بػػؽ هللاالسؤلػػف: شػػسس الػػديؽ أبؾعبػػد: السفشػػي فػػي الزػػعفاء (ٛٛ
السحقػػػػػ : ، هػػػػػػ(ٛٗٚأحسػػػػػد بػػػػػؽ عثسػػػػػاف بػػػػػؽ َقاْيسػػػػػات الػػػػػذهبي )ت: 

 .نؾرالديؽ عتر/الدكتؾر

السؤلػف: جسػػاؿ الػديؽ أبػػؾالفرج : السشػتغؼ فػي رػػار خ األمػؼ كالسمػػؾؾ (ٜٛ
السحقػػػػ : دمحم ، هػػػػػ(ٜٚ٘عبػػػػدالرحسؽ بػػػػؽ عمػػػػي بػػػػؽ دمحم الجػػػػؾتي )ت:

الشاشػر: دار الكتػب العمسيػة، ، عبدالقادر عظا، مرػظف  عبػدالقادر عظػا
 .ٜٔعدد األجزاء: ، ـٕٜٜٔ/هػٕٔٗٔاألكل ، /لظبعة، ابيركت

السؤلػػػػف: : السشهػػػػل الػػػػركي فػػػػي مخترػػػػر عمػػػػـؾ الحػػػػدي  الشبػػػػؾي  (ٜٓ
أبؾعبػػػدهللا، دمحم بػػػؽ إبػػػراليؼ بػػػؽ سػػػعدهللا بػػػؽ جساعػػػة الكشػػػاني الحسػػػؾي 

محيػي الػديؽ عبػدالرحسؽ /السحقػ : د، هػػ(ٖٖٚ، بدرالػديؽ )ت: الذافعي
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عػػدد هػػ، ٙٓٗٔالظبعػة: الثانيػة، ، دمذػ  ،الشاشػر: دار الفكػر، رمزػاف
 .ٔاألجزاء: 

السؤلف: شسس الديؽ أبؾ عبػد : الحدي  مرظمح عمؼ في السؾقغة (ٜٔ
، هػػػ(ٛٗٚهللا دمحم بػػؽ أحسػػد بػػؽ عثسػػاف بػػؽ َقاْيسػػات الػػذهبي )الستػػؾف : 

الشاشػػر: مكتبػػة السظبؾعػػات اإلسػػ مية ، عبػػدالفتاح أبؾُغػػّدةاعتشػػ  بػػ،: 
 .ٔعدد األجزاء: ، ق ٕٔٗٔالثانية، ، ط/بحمب

: نزهػػػة الشغػػػر فػػػي رؾضػػػيح نخبػػػة الفكػػػر فػػػي مرػػػظمح أهػػػل األثػػػر (ٕٜ
السؤلف: أبؾالفزل أحسد بؽ عمي بؽ دمحم بؽ أحسد بػؽ حجػر العدػق ني 

عمي،: نػؾر حقق، عم  ندخ، مقركءة عم  السؤلف كعم  ، هػ(ٕ٘ٛ)ت 
 ٕٔٗٔالظبعػة: الثالثػة، ، الشاشػر: مظبعػة الرػباح، دمذػ ، الديؽ عتر

 .ٔعدد األجزاء:، ـٕٓٓٓ -هػ 

السؤلػف: برهػاف الػديؽ إبػراليؼ : الشك  الؾفية بسا في شػرح األلفيػة (ٖٜ
، الشاشػر: مكتبػة الرشػد، السحق : ماهر ياسيؽ الفحل، بؽ عسر البقاعي
 .ٕاألجزاء عدد ، ـٕٚٓٓهػ/ٕٛٗٔالظبعة: األكل ، 

السؤلػف: أبؾالفزػل أحسػد بػؽ عمػي : الشك  عم  كتاب ابؽ الر ح (ٜٗ
السحقػ : ربيػ  بػؽ ، هػ(ٕ٘ٛت: )بؽ دمحم بؽ أحسد بؽ حجر العدق ني 

الشاشػػػػر: عسػػػػادة البحػػػػ  العمسػػػػي بالجامعػػػػة ، هػػػػادي عسيػػػػر السػػػػدخمي
عػدد السجمػدات: ، اإلس مية، السديشة السشؾرة، السسمكة العربيػة الدػعؾدية

 .ـٜٗٛٔهػ/ٗٓٗٔ األكل ، ظبعة:ال، ٕ

السؤلػف: أبؾعبػدهللا بدرالػديؽ دمحم : الشك  عمػ  مقدمػة ابػؽ الرػ ح (ٜ٘
ت ػؽ /السحقػ : د، هػػ(ٜٗٚبؽ عبدهللا بؽ بهادر الزركذي الذافعي )ت: 
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، الر ػػػػاض –الشاشػػػػر: أضػػػػؾاء الدػػػػمف ، العابػػػػديؽ بػػػػؽ دمحم بػػػػ  فػػػػر و
 .ٖعدد األجزاء: ، ـٜٜٛٔ /هػٜٔٗٔاألكل ، /الظبعة

السؤلف: مجدالػديؽ أبؾالدػعادات : شهاية في غر ب الحدي  كاألثرال (ٜٙ
السبػػارؾ بػػؽ دمحم بػػؽ دمحم بػػؽ دمحم بػػؽ عبػػد الكػػر ؼ الذػػيباني الجػػزري ابػػؽ 

 -هػػ ٜٜٖٔبيػركت،  -الشاشػر: السكتبػة العمسيػة ، هػػ(ٙٓٙاألثير )ت: 
عػػػدد ، محسػػػؾد دمحم الظشػػػاحي -رحقيػػػ : طػػػاهر أحسػػػد الػػػزاكى ، ـٜٜٚٔ

 .٘األجزاء: 

السؤلػػف: دمحم بػػؽ دمحم بػػؽ : ؾسػػيط فػػي عمػػـؾ كمرػػظمح الحػػدي ال (ٜٚ
عػػػػدد ، الشاشػػػػر: دار الفكػػػػر العربػػػػي، هػػػػػ(ٖٓٗٔسػػػػؾ مؼ أبؾُشػػػػهبة )ت:

   .ٔاألجزاء: 
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