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خ٘مٝذ هلل خ٘زي ـمٗ ؤ٠غدذ  ٟٜخّ٠ؽك ب٘ي٧ٜ ٣ص٘٧ص ٦ ،سٌك ّٜد ٚخ٘٧خًِ زسدز٣

٦ ،آظد١ٜ ٢د٦ ٢ع٦ ، ٣٘٧ؤدسؾ ٌي صٜشش ؤلسدز ٛ٘ ٟٜ ٣ظٍٕ٠ ٟغ ٣زضخدسي
خ٘ٝسؽٙيٜ ٟم٘٧ٙص ٦ ،ؤؽ٥ذ ؤ ٞال ب٘ ٣بال خهلل ٦لذ ٢ال ؽشيٓ ٘ ٣ؽ٥ددش زشدخء

خإلخالؿ ٜؾ٘٧ٝص ٧ٕٙٝٙ٘٦ ،ض خألل ٩ٙصدلذش ّٜس٘٧ص ٦ ،ؤؽ٥ذ ؤ ٞعيذ٠د
ٜمٝذخ لسذ٦ ٢سع ، ٣٘٧خ٘زي زٙه  ٟٜبٔٝدٖ خ٘ذيٜ ٟإ٦ ، ٣٘٧ٜآظد ٢ـ٧خٜك خٕ٘ٛٙ

ٌ١ؽُ زف٧خ٤ش خ٘مٌٕ٦ ، ٛدق  ٟٜلذخجُ ؤلدديؽٌ ٣ي خ٘خدٌّي ٟؽزخ ؤص٤دس٤د

خ٘ٝؽ٘٧ٙص  ،ص ٩ٙخهلل لٙي٦ ٣ل ٩ٙآ٘٦ ٣صمس ٣ر٦ي خألص ٖ٧خٕ٘شيٝص ٦خألٜفدد

خ٘ٝإؼ٘٧ص(.)1

ؤٜد زمذ ٌة ٞخألخسدس لٜ٧ٝد ع٧خء ٔد٠ط ؤلدديػ ٠س٧يص ؤ ٦ويش٤د بٜد ؤ ٞظش٨٦
 ٟٜؼشَ ٔؽيشش ؤِٙ ٦يٙص ؤ ٦ال يٕ٥٘ ٞ٧د بال ؼشيّد ٦خلذخ  ٟٜ٦ ،ليػ ٤زخ

خاللعسدس ِغ ٛخألص٘٧ي ٞ٧خألخسدس ب٘ي ِغٝيٝ٤ ٟد :

 .1خ٘ٝع٧خظش ٜ ٧٤٦ :د ٘ ٣ؼشَ ٔؽيشش ل٦ ٩ٙصً ٜخص٧ؿ يإظي زيد.٣٠
( )1خِعسدط ّٜ ٟٜذٜص خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٕ٘عدز" ٣ظذسير خ٘شخ٦ي" ؿ . 88

ٌ٦ي ٥د ظعٝي١دض ٘سمط ٜصؽٙمدض لٙو ٚ٧خ٘موذيػ ِ٦ ،وذ ِ٦وك ٌوي خ٘ٝؽسو٧ق "ؤص٤دس٤ود خ٘ٝؽ٘٧وص"

 ٧٤٦خؽإ ـد٤ش ١ٜدزز ٘ٙغفك ٦ ،خ٘ٝم١و٦ ، ٩خ٘صو٧خذ ٜود ؤؼسعو٦ ، ٣خ٘ٝؽ٘٧ٙوص ٤وي خ٘عوي ٠وضٖ لٙي٥ود
خ٘ؽٗ  ٣٘٧ِ ٣١ٜ٦ظمدٌَ٘ : ٩ة ِْ َٛ٘ ٞيُ ِصس َ٥د َ٦خز ٌِٗ ٌَ َؽٗ[ خ٘سّشش ٦ ، ]562 :خ٘ؽٗ  ٧٤خ٘وشرخر ؤ ٦خ٘ٝؽوش
ْ
ْ
خ٘خٍيً ِ٦ ،يٗ  ٧٤خ٘١ذي  .خ٘ذس خ٘ٝص. 612/1 ٞ٧
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 .2خأللدد ٜ ٧٤٦ :د ٘يظ ٔز٘ٓ.
ِ٦ذ خ٠عّٗ ٤زخ خ٘عّغي ٛب٘ٔ ٩عر ل ٚ٧ٙخ٘مذيػ أل٥٠د ظسمػ ٌي ِس ٖ٧خألخسدس

٦سد٤د  ٟٜ٦ ،خّ٘عديد خ٘عي ظ١دصق ٌي٥د خ٘ٝمذؼ٦ ٞ٧ـ٧د خأللدديػ خ٘ٝع٧خظشش ٌي
خ٘غ١ص خ٘١س٧يص خ٘ٝؾشٌص ٜد زيِ ٟدجٗ زٍ١ي ٦ـ٧د٤د ِ٦ ،دجٗ زٕؽشش ٦ـ٧د٤د ٤٦ ،ز٢

خ٘ٝغإ٘ص ـذيشش زد٘سمػ ٦خ٘١ٝدِؾص ِ٦ ،ذ ظ١د٥٘٦د ـٗ ٔ ٟٜعر ٌي لٚ٧ٙ
خ٘مذيػ  ٟٜخ٘ٝعّذٜي٦ ، ٟخ٘ٝمدصشي ٟظ١د٦ال ّٜععسد  ٛ٘٦ ،يٍشد ٢ؤلذ زد٘ذسخعص
٥٘ ،زخ ِشسض ؤ ٞؤظ١د٤ ٖ٦زخ خ٘٧ٝظ٧ق زد٘ذسخعص خ٘ٝعإ٠يص ٌ ،إعٍشض ٤ز٢

خ٘ذسخعص ل٤ ٟزخ خ٘سمػ خ٘زي ـدء ل ٩ٙخ٘١م ٧خ٘عد٘ي :

خّ٘ٝذٜص ٌ :ي٥د عسر خخعيدس خ٘٧ٝظ٧ق ٦ ،ؤٝ٤يع٦ ، ٣خؽص خ٘سمػ .
خ٘ٝسمػ خأل : ٖ٦ظمشيً خ٘ٝع٧خظش ٌي خ٘ٙىص ٦خالصؽالق  ٗ٤٦ ،يٍيذ خ٘مٛٙ

خ٘عش٦سي ؤ ٚخ٘١فشي؟

خ٘ٝسمػ خ٘ؽد٠ي  :ؽش٦غ خ٘خسش خ٘ٝع٧خظش .
خ٘ٝسمػ خ٘ؽد٘ػ  :ؤِغد ٚخ٘ٝع٧خظش .
خ٘ٝسمػ خ٘شخزك  :ظدسيخ ٜصؽٙك خ٘ٝع٧خظش ٜ٦سدلؽٌ ٣ي ٔعر خ٘ٝمذؼي٦ ، ٟؤٛ٤

ٜد صٌ ً١ي. ٣

خ٘ٝسمػ خ٘خدٜظ  :خخعالي خ٘ٝمذؼيٌ ٟي ٦ـ٧د خ٘ٝع٧خظش ٌي خ٘غ١ص .
خ٘ٝسمػ خ٘غددط ٔ :عدذ خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ٘إلٜد ٚخ٘غي٧ؼي – لشض ٦ظمٙيٗ .
خ٘ٝسمػ خ٘غدزك ٔ :عدذ ٠ف ٛخ٘ٝع١دؼش ٘ٙؾيخ خٕ٘عد٠ي – لشض ٦ظمٙيٗ .
خ٘خدظٝص  :رٔشض ٌي٥د ؤ ٛ٤خ٘١عدجؿ خ٘عي ؤعٍش ل٥١د ٤زخ خ٘سمػ .

ِ٦ذ عٝيع " : ٣اختالف احملدثني يف وجود احلديث املتواتر عرض ومناقشة "
ؤعإٖ خهلل ظسدسْ ٦ظمد٘ ٩ؤ ٞيٕعر ٘ ٣خّ٘س٦ ، ٖ٧ؤ ٞيم ٛز ٣خٍ٘١ك  ،ب ٣٠زٕٗ ـٝيٗ
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ٍٔيٗ ٦زدإلـدزص ـذيش  ٧٤٦لغس١د ٠٦م ٛخ٘ٔ٧يٗ.

وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

كتبو  /الدمراين عبد هللا عبد الغين سعد

مدرس احلديث وعلومو بكلية الدراسات اإلسالمية بدمياط اجلديدة
دمياط اجلديدة يف يوم االثنني غرة شهر شعبان 9341ىـ
ادلوافق  2192/3/91م
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املبحح األول  :تعريف املتواتر يف اللغة واالصطالح
وهل يفيذ العلم الضروري أم الهظري؟
تعريف املتواتر يف اللغة واالصطالح

خ٘ٝع٧خظش ٘ىص  :خ٘ٝععدزك ٦ ،خ٘ع٧خظش  :خ٘ععدزك( ٣٘٧ِ ٣١ٜ٦ ، )1ظمد٘  : ٩مُثَّ أ َْر َس ْلنَا مر مسلَنَا
تَـْتـَرى[ ادلؤمنون .]33 :

٦خصؽاللد  :لشٌ ٣خإلٜد ٚخ٘٦٧١ي ٌي خ٘عّشير ؤخزخ لّٜ ٟذٜص خز ٟخ٘صالق زّ: ٣٘٧

ٜد  ٟٜ ٣ّٙ٠يمصٗ خ٘م ٛٙزصذِ ٛ٥ظش٦سش لٜ ٟؽ ٟٜ ٛ٥ٙؤ ٣٘٦ب٘ ٩آخش.)5(٢

٤٦زخ خ٘عمشيً ٦بٔ ٞد ٞيّشذ ٜم ٩١خ٘ٝع٧خظش بال ؤ ٣٠ال يفشي ل ٩ٙص١دلص خ٘مذ٦د

٦خ٘عمشيٍدض أل ٣٠يذخٗ ٌي ٣خسش ٛ٤ل ٟويش خ٘ٝمغ٧ط ٘٦ ،يظ  ٟٜخ٘ٝع٧خظش خظٍدِد ،
ِ٦ذ لشٌ ٣خألص٘٧ي ٞ٧زعمشيٍدض لذش  ٟٜؤخصش٤د ٦ؤـ٧د٤د ظمشيً خإلٜد ٚخ٘غسٕي

ٌي ـٝك خ٘ف٧خٜك ِدٖ  :خسش ـٝك يٝع١ك لددش ظ٧خؼا ٛ٤ل ٩ٙخٕ٘زذ لٟ

ٜمغ٧ط(.)8

ِدٖ خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي ؽدسلد ٤زخ خ٘عمشيً(: )4
ِ" : ٣٘٧خرب" خ٘خسش ٜ ٧٤د يمع ٗٝخ٘صذَ خ٘زي  ٧٤خ٘ٝؽدزّص ٘٧ٙخِك ٦ ،خٕ٘زذ خ٘زي
 ٧٤لذ ٚخ٘ٝؽدزّص زد٘١فش ٘زخظ. ٣

وقولو " :مجع" خشؾ ز ٣خسش خ٘٧خلذ ٦خالؼ١يٌ ٟة ٣٠ال يٕٜ ٞ٧ع٧خظشخ ٦ال يغ ٩ٝزز٘ٓ.

" : ٣٘٧ِ٦ميتنع" خشؾ ز ٣خسش خ٘فٝدلص خ٘زي ٟال يٝع١ك لٙي ٛ٥خ٘ع٧خؼا ؤ ٦خ٘ع٧خٌُ
(٘ )1غد ٞخ٘مشذ ٦( 572/2ظش) .

(ّٜ )5ذٜص خز ٟخ٘صالق ؿ  ، 567خ٘عّشير ٦خ٘عيغيش ؿ . 82

( )8لدؽيص خ٘مؽدس ل ٩ٙـٝك خ٘ف٧خٜك ٝٙٔ٦ ، 147/5ص "لددش"  ٟٜصيددش صدلر خ٘مدؽيص .
(٠ )4ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ  11 – 11زعصشي.
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ٌّٔ ٚ٧غدَ أو ٍٔدس ؤ ٟٕٜزمغر خ٘مددش ظ٧خؼا ٛ٤ؤ ٦خظٍدِ ٛ٥ل ٩ٙخسش ٌال يغ٩ٝ
ٜع٧خظشخ ٌ ،ة ٛ٘ ٞي ٟٕٝظ٧خؼا ٛ٤ل ٩ٙخٕ٘زذ ٌ ٛ٤٦غدَ ؤٍٔ ٦دس عٝي ٜع٧خظشخ.

" : ٣٘٧ِ٦عادة" خشؾ ز ٣خ٘عف٧يض خ٘مّٙي د ٠ ٞ٦فش ب٘ ٩خ٘مددش ؤي ٜفشدخ ل٥١د ٌة ٣٠ال
يٝع١ك ٦ال يشظٍك  ٧٘٦زٙه خ٘فٝك ٜد لغ ٩ؤ ٞيسٙه.

" : ٣٘٧ِ٦تواطؤىم على الكذب" ؤي ال لٝذخ ٦ال وٙؽد ٦ال ٠غيد٠د.
وقولو " :عن حمسوس" ؤي ؤٜش يذسْ زد٘مظ  ،ؤي زةلذ ٨خ٘م٧خط خ٘خٝظ خ٘فد٤شش
ٔغٝك ؤ ٦زصش ٦ ،خشؾ زٜ ٣د ٔد ٞل ٟؤٜش ٜمّ ٖ٧ؤي يذسْ زد٘مّٗ ٌة ٣٠يف٧ص خ٘ىٙػ

ٌي ، ٣زٗ ِذ يعيّ ٟخ٘ىٙػ ٔخسش خٍ٘العٍص زّذ ٚخ٘مد٘ ٛؤ ٦زد٠عٍدء خ٘مؾش ٘ألـغدد ٌال
يغٜ ٩ٝع٧خظشخ  ٧٘٦زٙى٧خ ٌي خٕ٘ؽشش ٜد لغ ٩ؤ ٞيسٙى٧خ  ،زٗ ال يغ ٩ٝزز٘ٓ  ٧٘٦ظيّٟ

ص٧خزٔ ٣ةخسدس ؤٜ ٗ٤صش  ٟٜخألٜصدس زمذ٦غ خ٘مد٘ ٛؤ ٦ز٧ـ٧د خ٘صد٠ك.
فائدة ٌ :ي ظمشيً خإلٜد ٚخ٘٦٧١ي خ٘غدزُ صيددش " :عن مثلهم" ٦ ،خأل ٩٘٦لزٌ٥د ألٞ
خ٘ٝع٧خظش ِذ يٕ ٞ٧ؼسّص ٦خلذش ٦ ،رٔش٤د ٌي خ٘عمشيً يخشؾ ٤زخ خ٘٧١ق  ٟٜخ٘ٝع٧خظش ،

 ٟٜ٦رٔش ٤زخ خ٘ؾشغ ٠فش ب٘ ٞ٧ٔ ٩ود٘ر خألخسدس خ٘ٝع٧خظشش ٜعمذدش خ٘ؽسّدض ٔٝد

ؤٌدد ٢خ٘ؾيخ ؼد٤ش خ٘فضخجشي(.)1

وخالصة القول :
ؤ ٞخ٘مذيػ خ٘ٝع٧خظش ٜ ٧٤د يش٦ي ٣لذد ٔؽيش يغعميٗ ؤ ٞيعٍّ٧خ ل ٩ٙخٕ٘زذ ؤ ٦خ٘خؽإ

ٌيٕ٘ ٣ؽشظ ، ٛ٥ؤ ٦الخعالي زٙذخٜ٦ ، ٛ٥٠زخ٤س ، ٛ٥ؤّ٘ ٦شخج ٟؤخش ٨ظ١ع ٛب٘ ٩ر٘ٓ ،

ٌال يؾٓ  ٟٜيغٝمٌ ٣ي صمعِ٦ ، ٣ذ لسش خ٘خؽير خ٘سىذخدي ل٤ ٟزخ خ٘ٝمٌّ ٩١دٖ :

خسش خ٘ع٧خظش ٜ ٧٤د ؤخسش ز ٣خّ٘ ٚ٧خ٘زي ٟيسٙه لذد ٛ٤لذخ يم ٛٙل١ذ ٜؾد٤ذظٛ٥
زٝغعّش خ٘مددش ؤ ٞخظٍدَ خٕ٘زذ ٜ ٛ٥١ٜمدٖ ٦ ،ؤ ٞخ٘ع٧خؼا ٌ ٛ٥١ٜي ّٜذخس خِ٘٧ط
خ٘زي خ٠عؾش خ٘خسش لٌ ٛ٥١يٜ ٣عمزس ٦ ،ؤٜ ٞد ؤخسش٦خ ل ٣١ال يف٧ص دخ ٖ٧خ٘ٙسظ

( )1ظ٧ـي ٣خ٘١فش . 111/1
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٦خ٘ؾس٥ص ٌي ٜؽ٦ ، ٣ٙؤ ٞؤعسدذ خّ٘٥ش ٦خ٘ىٙسص ٦خأل٧ٜس خ٘ذخليص ب٘ ٩خٕ٘زذ ١ٜعٍيص

ل.)1(ٛ٥١

نوع العلم الذي يفيده املتواتر
ِغ ٛخألص٘٧ي ٞ٧خ٘م ٛٙبِ٘ ٩غٝي: ٟ

 )1خ٘م ٛٙخ٘عش٦سي ٜ ٧٤٦ :د ال يمعدؾ ب٘٠ ٩فش ٦خععذالٖ ٔد٘م ٛٙخ٘ٝغعٍدد ٟٜ
ِ١٘٧د  :خ٘غٝدء ٌ١ِ٧د ٦ ،خألسض ظمع١د.

 )5خ٘م ٛٙخ٘١فشي ٜ ٧٤٦ :د يمعدؾ ب٘٠ ٩فش ٦خععذالٖ ٔد٘م ٛٙخ٘ٝغعٍدد ٖ٧ِ ٟٜ
لٝٙدء خ٘شيدظيدض ٜ :ف٧ٝق ص٦خيد خ٘ٝؽٙػ ( )181دسـص.

ِ٦ذ خظٍُ خألص٘٧ي ٞ٧ل ٩ٙؤ ٞخ٘خسش خ٘ٝع٧خظش يٍيذ خ٘م ٛ٥١ٕ٘٦ ، ٛٙخخع٧ٍٙخ ٌي ٧٠ق

خ٘م ٛٙخ٘زي يٍيذ ٢خ٘ٝع٧خظش ل ٩ٙؤسزمص ؤِ٧خٖ(: )5

األول  :أنو يفيد العلم الضروري
ر٤ر ـ٧٥ٝس خألص٘٧يي ٟب٘ ٩ؤ ٞخ٘ٝع٧خظش يٍيذ خ٘م ٛٙخ٘عش٦سي ٌ ،ال يمعدؾ ب٘٠ ٩فش

٦خععذالٖ ٦ ،يمصٗ ٕ٘ٗ عدٜك ٦ ،خلعف٧خ زإٔ ٧٘ ٣٠د٠ ٞفشيد ٘ٝد لصٗ ٘٘ ٟٝيظ

 ٟٜ ٧٤ؤ ٗ٤خ٘١فش ٔد٘س٦ ٣ٙخ٘صسيد.ٞ

الثاين :أنو يفيد العلم النظري
ر٤ر بٜد ٚخ٘مشٜي٦ ، ٟـٝدلص  ٟٜخ٘ٝمعض٘ص ٔإزي خّ٘دع ٛخٕ٘مسي ٠٦ ،غر ب٘٩
( )1خٍٕ٘ديص ؿ . 16

( )5خ٠فش ٤ز ٢خألِ٧خٖ ٍٜصٙص ٌي  :خ٘سش٤ود ، 876- 872/2 ٞخ٘ٝغعصوٍ ٩ؿ  ، 117خ٘ٝمصوٖ٧

 ، 884 – 858/4خإللٕووودٜ ٘ ٚوووذي  ، 19/5خ٘٥١ٝووودؾ ؿ  ، 78خإلز٥ووودؾ ، 1852 – 1851/2

٥٠ديووص خ٘غوو ، 81 – 81/5 ٖ٧س٦ظ ووص خ٘١وودـش  ٜووك ؽووشل٠ ٣ض ٤ووص خ٘خوودؼش  ، 521 – 547/1خ٘سم ووش

خ٘ٝموويػ  ، 541 – 589/4بسؽوودد خٍ٘موو ٖ٧ؿ  ، 191 – 188ؤصوو ٖ٧خٍّ٘ووٙ٘ ٣ؾوويخ ٜمٝووذ ؤزوو٧

خ٘ ١وو٧س ص٤ي ووش  ٜ ، 128/8ووزٔشش ٌ ووي ؤص وو ٖ٧خٍّ٘ وو ٣ؿ ٠ ، 117ض ٤ووص خ٘١ف ووش ؿ ٠ ، 61 – 28ف ووٛ

خ٘ٝع١دؼش ؿ .14 – 18
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خ٘ىضخ٘ي – ٌ٦ي ٠غسع ٣ب٘ي٠ ٣فش  -ب٘ ٩ؤ ٞخ٘ٝع٧خظش يٍيذ خ٘م ٛٙخ٘١فشي  – ٧٥ٌ ،ل٩ٙ
ِ - ٛ٥٘٧يمعدؾ ب٘٠ ٩فش ٦خععذالٖ ٦ ،ال يمصٗ بال ٘ ٣٘ ٟٝؤٙ٤يص خ٘١فش ٦ ،خلعف٧خ
زإ ٞخ٘م ٛٙزّٝععدٜ ٢ع ًِ٧ل ٩ٙخ٘م ٛٙزدٜع١دق ظ٧خؼا خ٘ٝخسشي ٟل ٩ٙخٕ٘زذ لددش ،

٦ؤ ٣٠ال دخلي ٘ ٛ٥ب٘ي ٟٜ ٣وشض دي١ي ؤ ٦د٠ي٧ي ٦ ،ؤ ٛ٥٠ؤخسش٦خ ل ٟؤٜش ٜمغ٧ط ،
٤٦ز ٢ؤ٧ٜس ال ظمشي بال زد٘١فش.

الثالث :أنو بني الضروري والنظري
 ٣ّٙ٠خإلٜد ٚخ٘ضسٔؾي ٌي خ٘سمش خ٘ٝميػ ل ٟصدلر خٕ٘سشيط خأللٝش.

الرابع  :التوقف
٦ب٘ي٠ ٣مد خآلٜذي ٦ ،خ٘ؾشيً خ٘ٝشظع٘ ٩مذٜ ٚد ي٧ـر خ٘فض ٚل١ذٝ٤د ٘عمدسض

خألد٘ص.

الراجح من ىذه األقوال  :خ٘شخـك  ٖ٧ِ ٧٤خ٘ف٧٥ٝس ّ٘ٙؽك زإ٠د ٠فذ ٧ٍ٠ع١د ـدصٜص

ز٧ـ٧د خ٘سالد خ٘ىدجسص ل١د ٦٦ ،ـ٧د خالؽخدؿ خ٘ٝدظيص ِس١ٙد ـضٜد خد٘يد ل ٟخ٘عشدد
ـدسيد ٜفش ٨ـض١ٜد ز٧ـ٧د خ٘ٝؾد٤ذخض ٌ ،دٕ٘١ٝش ٘مص ٖ٧خ٘م ٛٙخ٘عش٦سي زد٘ع٧خظش

ٔدٕ٘١ٝش ٘مص ٖ٧خ٘م ٛٙخ٘عش٦سي زد٘ٝؾد٤ذخض ٦ ،ر٘ٓ عٍغؽص ال يغعمُ صدلس٥د

خٕ٘ٝد٘ٝص ٔٝد ِدٖ خإلٜد ٚخ٘ؾٔ٧د٠ي(٦ ، )1ؤـير ل ٟلفص خّ٘دجٙي ٟزإ٠ ٣٠فشي زإٞ
٤ز ٢خأل٧ٜس ٘يغط ٠فشيص زٗ ٤ي لدصٙص ل١ذ خ٘ٝخسشي ٟزّ٧ش ِشيسص  ٟٜخٍ٘مٗ ،
٦ر٘ٓ ٜٝد يفم٥ٙد ٜٙمّص زدأل٧ٜس خ٘عش٦سيص  ٟٜليػ ب٥٠د ال ظمعدؾ ب٘ٔ ٩سيش زمػ

٦ظمّٗ.

ِدٖ خ٘مدٌؿ خز ٟلفش ٌي ظّشيش ٘ ٢عشـيك سؤي خ٘ف٧٥ٝس ٦ظعميً خّ٘ ٖ٧زٕ ٣٠٧ال

يٍيذ خ٘م ٛٙخ٘١فشي ِ٦ :يٗ :ال يٍيذ خ٘م ٛٙبال ٠فشيد ٘٦ ،يظ زؾيء أل ٞخ٘م ٛٙزد٘ع٧خظش
لدصٗ ٘٘ ٟٝيظ ٘ ٣ؤٙ٤يص خ٘١فش ٔد٘مدٜي بر خ٘١فش ظشظير ؤ٧ٜس ٜمٜ٧ٙص ؤٜ ٦ف٠٧١ص

( )1بسؽدد خٍ٘م ٖ٧ؿ . 191
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يع٧صٗ ز٥د ب٘ ٩ل ٚ٧ٙؤ ٦ـ٘٦ ، ٞ٧١يظ ٌي خ٘مدٜي ؤٙ٤يص ر٘ٓ ٔ ٧ٌٙ ،د٠ ٞفشيد ٘ٝد

لصٗ ِ٘٦ ، )1(ٛ٥ذ لد ٖ٦خإلٜد ٚخ٘غسٕي ٌي ؽشل ٣ل ٩ٙخ٘٥١ٝدؾ خ٘فٝك زيٟ
ؤِ٧خٖ خٕ٘مسي ٦ ،بٜد ٚخ٘مشٜي٦ ، ٟخ٘ىضخ٘ي ٦ ،خ٠ع ٩٥ب٘ ٩ؤ ٣٠ال ٠ضخق ٌي خ٘ٝغإ٘ص(.)5

(٠ )1ض٤ص خ٘١فش ؿ . 29 – 28

( )5خإلز٥دؾ . 1858/2
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املبحح الجاني  :شروط اخلرب املتواتر
برخ ظإ١ٜٙد خ٘عمشيً خ٘غدزُ ٦ـذ٠د ٢ي١ؽ٧ي ل ٩ٙؼالؼص ؽش٦غ ٦ظم٥د خألص٘٧ي ٞ٧الزذ

 ٟٜظٌ٧ش٤د ٌي خ٘خسش لع ٩ي٧صً زد٘ع٧خظش ٤٦ي :

أوال  :أن يرويو مجع حتيل العادة تواطؤىم على الكذب(.)9
ِ٦ذ خدض خ٘١دط ٌي ظمذيذ ٤زخ خ٘مذد ٌ ٟٜ ٛ٥١ٝليٌ ٣١ي خألسزمص ٔؾ٧٥د خ٘ض٠د ،
 ٟٜ ٛ٥١ٜ٦لذ ٢زخٝغص أل ٣٠لذد ؤ٘٦ي خ٘مض ، ٚؤ ٦لذد ؽ٥ددخض خ٘ٙمدٟٜ ٛ٥١ٜ٦ ، ٞ

لذ ٢زد٘مؾشش أل ٣٠ؤ ٖ٦ـ٧ٝق خٕ٘ؽشش  ٟٜ ٛ٥١ٜ٦ ،لذ ٢زدؼ١ي لؾش أل ٣٠لذد ّ٠سدء ز١ي
ٞ٦
َ ٞ٦صدز ُِش َ
بعشخجيٗ  ٟٜ ٛ٥١ٜ٦ ،لذ ٢زمؾشي ٣٘٧ّ٘ ٟظمد٘ : ٩ب َِْ ٞي ُٕ ِْ ْٛ ُٕ ١ْ ِٜ ٟل ْؾ ُش َ
دس
َي ْى ُِ ٙس٧خ ِٜدجَ َع ْي ِ[ ٟخألٍ٠دٖ  ٟٜ ٛ٥١ٜ٦ ، ]62 :لذ ٢زغسمي ٣٘٧ّ٘ ٟظمدْ٘ ٦َ  : ٩
خخ َع َ
ِ
يَ ٟس ُـ اال ِ٘ ِٝي َّ ِدظ َ١د[ خأللشخي ِ ٟٜ ٛ٥١ٜ٦ ، ]122 :دٖ ويش
٧عَ ٣ُ َٜ ٧ْ َِ ٩ع ْسم َ
َُ ٜ
ر٘ٓ(.)5
( )1ـمٗ خ٘سمط ٤زخ خ٘ؾشغ ؽشؼي : ٟخأل : ٖ٦ؤ ٞيش٦ي ٣ـٝك ٔؽيوش ٦ ،خ٘ؽود٠ي  :ؤ ٞظميوٗ خ٘موددش
ظ٧خؼووا ٛ٤لٙوو ٩خٕ٘ووزذ ٘٦ ،ووزخ ٔد٠ووط ؽووش٦غ خ٘ٝعوو٧خظش ل١ووذ ٛ٤ؤسزمووص ٦ ،خأل٘٦وو ٩ل١ووذي ؤ ٞيٕ٠٧وود

ؽوشؼد ٦خلووذخ السظسدؼٝ٥وود ٜموود أل ٞخ٘مسووشش ٌووي خ٘مووذد خٕ٘ؽيووش ٘يغووط ٌووي لووذد ٜمووذد ٔٝوود عوويإظي ،

٦بٝ٠د خ٘مسشش زدععمد٘ص ظ٧خؼح ٛ٥ل ٩ٙخٕ٘زذ.

٦خ٘سمط ؤدٜؿ خ٘ؾشغ خأل٦ ٖ٦خ٘ؽد٘ػ ٌفمٝ٥ٙد ؽشؼد ٦خلذخ ٦ ،لٙيٌ ٣د٘ٝع٧خظش ل١ذ ٣٘ ٢ؽشؼد، ٞ

٦لٙيٜ ٣ؾ ٩خ٘ؽيسي ٌي خ٘خالصص ؿ . 81

( )5خ٠فووش ٘ٝمشٌووص ٤ووز ٢خألِوو٧خٖ ١ٜ٦دِؾووع٥د ٜوؤ ٟعوور خألصوو : ٖ٧خإللٕوودٜ ٘ ٚووذي ، 89 - 88/5

زووزٖ خ٘١فووش ؿ  ، 895 – 891خإلز٥وودؾ  ، 1841 – 1885/2خ٘سمووش خ٘ٝموويػ ، 584 – 585/4

بسؽوودد خٍ٘موو ٖ٧ؿ ٜ٦ ، 198 – 191وؤ ٟعوور لٙوو ٚ٧خ٘مووذيػ ٠ :ض٤ووص خ٘١فووش ؿ ، 24 – 28
خ٘موود٘ي خ٘شظسووص  ، 28 – 22ظووذسير خ٘ووشخ٦ي  ، 177 – 176/5خالصووص خٍٕ٘ووش ؿ ، 189 – 187
ـٍش خألٜد٠ي ؿ  ، 84 – 88بٜمد ٞخ٘١فش ؿ  ، 16لّذ خ٘ذسس ؿ .65
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٤٦ز ٢خألِ٧خٖ ٔ٥ٙد زدؼٙص ِدٖ ل٥١د خإلٜد ٚخ٘ىضخ٘ي  ٗٔ :ر٘ٓ ظمٕٝدض ٌدعذش زدسدش

ال ظ١دعر خ٘ىشض ٦ ،ال ظذٖ لٙي٦ ، ٣يٍٕي ظمدسض ؤِ٧خ٘ ٛ٥د٘يال لٌ ٩ٙغدد٤د ٌةرخ

ال عسيٗ ٘١د ب٘ ٩لصش لذد٦ ، )1(٢خ٘ص٧خذ ؤ ٞخ٘ع٧خظش ال ي ٟٕٝلذ ٢زمذد ٜمي، ٟ
ِ٦ذ ظٝغٓ ٔٗ ِدجٗ  ٟٜؤصمدذ ٤ز ٢خألِ٧خٖ ز١ـ ـدء ٌي ٣رٔش خ٘مذد ٦٦ ،س٦د

لذد ٌي ٠ـ ال يٙض ٣١ٜ ٚؤ ٞيٍٕٜ ٞ٧يذخ ٘ٙم٦ ، ٛٙب ٞؤٌدد خ٘مٌ ٛٙي ٤ز ٢خ٘مد٘ص

زمي٥١د ٌ ،ال يٙض ٚؤ ٞيٍيذ خ٘مٌ ٛٙي ٔٗ خألل٧خٖ(.)5

وقد يقال  :برخ ٘٠ ٛمعٝذ ٌي ٜمشٌص خ٘ٝع٧خظش ل ٩ٙلذد ٜميٌ ٟم ٩ٙؤي ؽيء ٠معٝذ؟.
واجلواب  :ؤ ٞر٘ٓ يخع ًٙزدخعالي خألخسدس ٜ٦ ،الزغدظ٥د ٦ ،ؤل٧خٖ خ٘ٝخسشي، ٟ
٘٦ؾيخ خإلعال ٚخز ٟظيٝيص ٔال ٚلغٌ ٟي ٤ز ٢خ٘ٝغإ٘ص ؤع١٤ ٣ِ٧د زمشِ ٣ٌ٦دٖ :

٦خ٘صميك خ٘ز ٨لٙي ٣خ٘ف٧٥ٝس ؤ ٞخ٘ع٧خظش ٘يظ ٘ ٣لذد ٜمص٧س ٦ ،خ٘م ٛٙخ٘مدصٗ

زخسش  ٟٜخألخسدس يمصٗ ٌي خّ٘ٙر ظش٦سش ٔٝد يمصٗ خ٘ؾسك لّير خألٔٗ ٦خ٘شي

ل١ذ خ٘ؾشذ ٘٦ ،يظ ٘ٝد يؾسك ٔٗ ٦خلذ ٦يش٦يِ ٣ذس ٜمي ، ٟزٗ ِذ يٕ ٞ٧خ٘ؾسك
ٕ٘ؽشش خ٘ؽمدِ٦ ، ٚذ يٕ٘ ٞ٧ف٧دظٔ ٣د٘ٙمِ٦ ، ٛذ يٕ ٞ٧الععى١دء خآلٔٗ زّٙيِ٦ ٣ٙذ

يٕ ٞ٧الؽعىدٖ ٍ٠غ ٣زٍشق ؤ ٦وعر ؤ ٦لض٠٦ ٞم ٧ر٘ٓ ٔ ،ز٘ٓ خ٘م ٛٙخ٘مدصٗ

لّير خ٘خسش ظدسش يٕٕ٘ ٞ٧ؽشش خ٘ٝخسشي٦ ، ٟبرخ ٔؽش٦خ ٌّذ يٍيذ خسش ٛ٤خ٘م٦ ٛٙبٞ

ٔد٧٠خ ٍٔدسخ ٦ ،ظدسش يٕ٘ ٞ٧ذي٦ ٛ٥١ظسؽٌ ٛ٥شذ سـٙي ٟؤ ٦ؼالؼص يمصٗ  ٟٜخ٘مٛٙ

زخسشٜ ٛ٤دال يمصٗ زمؾشش ٦لؾشي ٟال ي٧ؼُ زذي٦ ٛ٥١ظسؽ٦ ، ٛ٥ظدسش ِذ يمصٗ
خ٘م ٛٙزٕ ٟٜ ٗٔ ٞ٧خ٘ٝخسشي ٟؤخسش زٝؽٗ ٜد ؤخسش ز ٣خآلخش ٜك خ٘م ٛٙزإٝ٥٠د ٘ٛ

يع٧خؼأ ٦ؤ ٣٠يٝع١ك ٌي خ٘مددش خالظٍدَ ٌي ٜؽٗ ر٘ٓ ٜؽٗ  ٟٜيش ٨٦لذيؽد ؼ٧يال ٌي٣

ٌص٦ ، ٖ٧يش٦ي ٣آخش ٘ ٛي٦ ، ٣ّٙظدسش يمصٗ خ٘م ٛٙزد٘خسش ٘ ٟٝل١ذ ٢خٍ٘ؽ١ص ٦خ٘زٔدء

٦خ٘م ٛٙزإل٧خٖ خ٘ٝخسشي٦ ٟزٝد ؤخسش٦خ زٜ ٣د ٘يظ ٜ٘ ٣٘ ٟٝؽٗ ر٘ٓ ٦ ،ظدسش يمصٗ

( )1خ٘ٝغعصٍ ٩ؿ . 111

(٠ )5ض٤ص خ٘١فش ؿ  22زعصشي ٦صيددش يغيشش .
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خ٘م ٛٙزد٘خسش ٕ٘ ٣٠٧س ٨٦زمعشش ـٝدلص ٔؽيشش ؽدسٔ٧خ خ٘ٝخسش ٌي خ٘م ٛ٘٦ ٛٙيٕزز٣
ؤلذ ٌ ٛ٥١ٜة ٞخ٘فٝدلص خٕ٘ؽيشش ِذ يٝع١ك ظ٧خؼا ٛ٤ل ٩ٙخٕ٘عٝدٝٔ ٞد يٝع١ك ظ٧خؼاٛ٤

ل ٩ٙخٕ٘زذ(.)1

ِ٦دٖ خ٘ؾيخ ؤلٝذ ؽدٔش ٦ :خ٘صميك ؤ ٣٠ال لذ ٘ز٘ٓ ٦ ،ؤ ٞخ٘مسشش زٝد يّك ٌي ٍ٠ظ
خ٘غدٜك  ٟٜصذَ خ٘خسش ٦لذ ٚخلعٝدٖ ظ٧خؼا ٤االء خ٘١دِٙي ٟل ٩ٙخٕ٘زذ ٟٜ
ـش٦ ٛ٥ٌ٦ؤل٧خ٘ٔ٦ ٛ٥يٍيص  ٛ٥ّٙ٠خ٘خسش ِ٦ ،ذ يؽٝح ٟخ٘غدٜك ٘ش٦خيص خٝغص ٦ ،يّك
ٌي ٍ٠غ ٣خععمد٘ص ظ٧خؼح ٛ٥ل ٩ٙخٕ٘زذ ِ٦ ،ذ ال يؽٝح٘ ٟش٦خيص لؾشش ٘ٝالزغدض

ؤخش.)5(٨

ِ٦ذ  ّٗ٠خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي ل ٟخإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ؤ ٗٔ ٞلذيػ س٦خ ٢لؾشش  ٟٜخ٘صمدزص
ٌٜ ٧٥ع٧خظش ل١ذ ؤ ٗ٤خ٘مذيػ(٤٦ ، )8زخ خٕ٘ال – ٚب ٞصك  ٣ّٙ٠ل ٟخإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي

 ٘ ٛيّ ٣ٙؤلذ  ٟٜخ٘ٝمذؼيِ ٟس٦ ، ٣ٙال زمذٌ ٢يٝد ؤل٦ ، ٛٙخ٘ٝعّذ ٟٜ ٞ٧ٜؤجٝصخ٘مذيػ ال يمشٌ ٞ٧خ٘ٝع٧خظش زٝم١د ٢خألص٘٧ي ٔٝد عسُ ٦ ،ب ٞـدء ٌي ٔالٛ٥ٜ

ٜصؽٙك خ٘ع٧خظش ٌ ٧٥زٝم ٩١خ٘ؾ٥شش ٔ٦ ،ؽشش خ٘ؽشَ د ٞ٦خ٘١فش ب٘ ٩خ٘ؾش٦غ خ٘عي

ِشس٤د خألص٘٧يٝٔ ٞ٧د عيإظي.

اثنيا  :أن يرووه عن مثلهم من االبتداء إىل االنتهاء.
(ٜ )1ف٧ٝق ٌعد ٨٦خز ٟظيٝيص . 21- 21/18

( )5ؽشق ؤٍ٘يص خ٘غي٧ؼي ؿ . 52

(٠ )8فوو ٛخ٘ٝع١وودؼش ؿ ّٙ٠ . 16وو ٣خ٘ؾوويخ خٕ٘عوود٠ي لوؤ ٟعوودذ خألص٤وودس خ٘ٝع١وودؼشش ٘ٙغووي٧ؼي ِ٦ ،ووذ

٠فووشض ٌووي خ٘١غووخص خّ٘ذيٝووص خ٘ٝؽس٧لووص زم١وو٧خ" ٞخألص٤وودس خ٘ٝع١وودؼشش" ٦ ،خ٘١غووخص خألخووش ٨خ٘فذيووذش
خ٘ٝؽس٧ل ووص زم ١وو٧خِ" ٞؽ ووً خألص ٤وودس خ٘ٝع ١وودؼشش" ٠٦ ،غ ووخص خؽي ووص ٕ٘ٙع وودذ ٧ٌ ،ـ ووذض ؤ ٞخإل ٜوودٚ
خ٘غووي٧ؼي خؽووعشغ ر٘ووٓ ٌووي ٔعدزوو٘٦ ، ٣وو ٛي١غوور ر٘ووٓ ب٘وو ٩ؤ٤ووٗ خ٘مووذيػ ٦ ،خ٘ووزي سـموو ٣خإلٜوودٚ
خ٘غي٧ؼي ٌي خ٘عذسير ٦ ،خألٍ٘يص  ٧٤ظمذيذ لذد خ٘ع٧خظش زمؾشش  .خ٠فوش  :خألص٤ودس خ٘ٝع١ودؼشش ؿ 8

ِ ،ؽً خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ ، 51ظذسير خ٘شخ٦ي  ، 177/5ؤٍ٘يص خ٘غي٧ؼي ؿ .52
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ٜ٦م١د ٢ؤ ٞي٧ـذ ٤زخ خ٘مذد خٕ٘ؽيش خ٘زي ظميٗ خ٘مددش ظ٧خؼا ٛ٤ل ٩ٙخٕ٘زذ ٌي

ـٝيك ؼسّدض خإلع١دد ِ٦ ،ذ لسش زمع ٛ٥ل ٟر٘ٓ زدعع٧خء ؼشٌي خ٘خسش ٦٦عؽ، ٣
٦يّصذ ٞ٦زز٘ٓ ؤال يّ١ـ لذد ؤي ؼسّص  ٟٜؼسّدظ ٣ل ٟلذد خ٘ع٧خظش ؤٜد خ٘ضيددش

ٌٙيغط ٧١ٜٝلص  ٧ٌٙ ،س٦خ ٢ـٝك ٔؽيش ل٦ ٟخلذ ٜؽال ال يٕٜ ٞ٧ع٧خظشخ ٦ ،زٝؽٗ ٤زخ

ِ٦ك خ٘ؽمٌ ٟي ظ٧سخش خ٘ي٧٥د ٦ ،ب٠فيٗ خ٘١صدسٜ٦ ، ٨د  ٢٧ّٙ٠ل ٟؤعالٌ ٛ٥أل٦ ٣٠بٞ

ظ٧خظش ٌي آخش ٢بال ؤ ٞؤ ٣٘٦آلدد زٗ ّ١ٜؽك(٤٦ ، )1زخ خ٘ؾشغ بٝ٠د يؽٙر برخ ٔدٞ
٘ٙخسش ؼسّدض ؤٜد بٔ ٞد ٣٘ ٞؼسّص ٦خلذش ٌ ،ال يمعدؾ ب٘يٝٔ ٣د ال يخٍِ٦ ، ٩ذ ٠س٣

ل ٩ٙر٘ٓ ويش ٦خلذ ٔدز ٟخ٘م١سٙي ٦ ،ظّي خ٘ذي ٟخ٘ؾ١ٝي(.)5

اثلثا  :أن يكون خربىم عن أمر حمسوس
ؤي ؤ ٞيٕ ٞ٧خإلخسدس لٜ ٟؾد٤ذش ؤ ٦عٝدق ٠٦مٝ٤٧د ٌ ،ال يصك خ٘ع٧خظش ٌي ؤٜش لٛٙ

زد٘١فش ٦خالععذالٖ أل ٞر٘ٓ ال ي٧ـر لٝٙد ظش٦سيد ٦ ،يمع ٗٝدخ ٖ٧خ٘ىٙػ ٌي، ٣

أل ٞظ٧خؼا خ٘ف ٛخ٘ىٍيش ل ٩ٙخ٘خؽإ ٌي خ٘ٝمّ٧الض ال يغعميٗ لددش ٌ ،عش ٨خآلالي

 ٟٜخ٘مّالء يع٧خظش ٞ٦لِ ٩ٙذ ٚخ٘مد٘ٔ٦ ، ٛزذ خأل٠سيدء ٜك ؤ ٞظ٧خؼا ٛ٤زدؼٗ ٟٜ٦ ،

ظٝد٤ ٚزخ خ٘ؾشغ ؤ ٞال ظٕ ٞ٧خ٘ٝؾد٤ذش ٦خ٘غٝدق ل ٩ٙعسيٗ وٙػ خ٘مظ ٔٝد ٌي

بخسدس خ٘١صدس ٨زصٙر خ٘ٝغيك لٙي ٣خ٘غال٦ ، ٚؤيعد ال زذ ؤ ٞيٕ٧٠٧خ ل ٩ٙصٍص

ي٧ؼُ ٜم٥د زّ ٧ٌٙ ، ٛ٥٘٧ؤخسش٦خ ٜعاللسي ٟؤٕٜ ٦ش٤ي ٟل ٩ٙر٘ٓ ٘ ٛي٧ؼُ زخسشٛ٤

٦ال يٙعٍط خ٘ي.)8(٣

ِ٦ذ خدً٘ ٌي ر٘ٓ بٜد ٚخ٘مشٜي٦ ، ٟـٝدلص  ٟٜخألص٘٧ييِ ٟدٖ بٜد ٚخ٘مشٜيِ : ٟيذ
( )1خ٘سش٤و وود ، 877/1 ٞخ٘١ٝخو وو ٖ٧ؿ  ، 548خإللٕو وودٜ ٘ ٚو ووذي  ، 87/5خ٘ٝمصو وو، 885/4 ٖ٧

س٦ظص خ٘١دـش  ، 524/1خ٘عّشيش ٦خ٘عمسيش  ، 811/5بسؽدد خٍ٘م ٖ٧ؿ . 194 – 198
( ٧ٍِ )5خألؼش ؿ  ، 46خٍ٘شق خألؼيػ ؿ  ، 58خ٘مد٘ي خ٘شظسص ؿ . 25

( )8خ٘١ٝخ ٖ٧ؿ  ، 548خإلز٥دؾ  ، 1881/2بسؽدد خٍ٘م ٖ٧ؿ ٠ ، 191ض٤وص خ٘خودؼش ، 524/1
ٜزٔشش ٌي ؤص ٖ٧خٍّ٘ ٣ؿ . 119
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ؼ٧خجً  ٟٜخألص٘٧يي٤ ٟزخ خ٘شٔ ٟخ٘زي ٌي٠ ٣عٕ ٛٙزدؽعشخغ بع١دد خألخسدس ب٘٩

خ٘ٝمغ٧ط ٦ ،ال ٜم٥٘ ٩١زخ خ٘عّييذ ٌة ٞخ٘ٝؽ٧ٙذ صذ٦س خ٘خسش ل ٟخ٘م ٛٙخ٘عش٦سي
 ،ؼِ ٛذ يعشظر ل ٩ٙخ٘م٧خط ٦دسٔ٥د ِ٦ ،ذ يمصٗ لِ ٟشخج ٟخألل٧خٖ ٦ ،ال ؤؼش

خ٘خ ِفٗ ٦خ٘ىعسد ٞلٟ
٘ٙمظ ٌي٥د ل ٩ٙخالخعصدؿ ٌ ،ة ٞخ٘مظ ال يٝيض خلٝشخس َ
خلٝشخس خ٘ٝخ٧ي خ٘ٝشل٧ذ ٦ ،بٝ٠د خ٘مّٗ يذسْ ظٝييض ٤ز ٢خألل٧خٖ ٦ال ٜم ٩١برخ

٘ٙعّييذ زد٘مظ(٦ .)1ؤـدذ ل ٟر٘ٓ خ٘غسٕي زٌّ : ٣٘٧ي٠ ٣فش ألٜ ٞد رٔش ٢سخـك خ٘٩

خ٘مظ ؤ يعد أل ٞخّ٘شخج ٟخ٘عي ظٍيذ خ٘م ٛٙخ٘عش٦سي ٜغع١ذش خ٘ ٩خ٘مظ ظش٦سش ؤ٥٠د
ال ظخ ٧ٙل ٟؤ ٞظٕ ٞ٧لد٘يص ؤّٜ ٦د٘يص ٝ٤٦د ٜمغ٧عد.)5(ٞ

ما عد يف شروط املتواتر وليس منها
خ٘ؾش٦غ خ٘ؽالؼص خ٘غدزّص ال يٕدد يخع ًٙلٙي٥د خألص٘٧ي ٞ٧بال ِٙيال ٦ ،زّيط ؽش٦غ

ؤخشٜ ٨خعٌ ًٙي٥د ِ٦ذ  ٩ٍ٠صمع٥د ـٝدلص ٜ ٟٜمّّي خألص٘٧يي٥١ٜ ٟد :
 )1بعال ٚخّ٘ٙ١ص .
 )5لذخ٘ع. ٛ٥

 )8خخعالي ؤ٠غدز. ٛ٥
 )4خخعالي ؤديد. ٛ٥٠

 )2خخعالي ؤ٦ؼد. ٛ٥٠

 ٞ٧ٔ )6خإلٜد ٚخ٘ٝمصٌ ٚ٧يٝٔ ٛ٥د ي١غر ب٘ ٩خإلٜدٜيص! .
 )7ؤ ٞيٕ٧٠٧خ لد٘ٝي ٟزٝد ؤخسش٦خ ز ٣ويش ٜفدصٌي.ٟ
 )8ؤ ٞيصمر خسش ٛ٤بٌددش خ٘م٘ ٛٙغدٜم.٣

( )1خ٘سش٤د. 868/1 ٞ

( )5خإلز٥دؾ . 1881/2
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٦ال ٦ـ٥٘ ٣ز ٢خ٘ؾش٦غ ٔٝد ِدٖ ويش ٦خلذ  ٟٜخ٘ٝمّّي٦ ، )1(ٟخ٘ؾشغ خألٟٜ ٖ٦
خ٘ؾش٦غ خ٘ٝعٍُ لٙي٥د ٜى ٟل ٟـٝيم٥د ٘ ٟٝظذزش٦ ، ٢خ٘ؾشغ خألخيش  ٟٜخ٘ؾش٦غ

خ٘ٝخعٌ ًٙي٥د  " ٧٤٦ ،بٌددش خ٘م٘ ٛٙغدٜم " ٣رٔش ٢خ٘مدٌؿ خز ٟلفش(٦ ، )5خ٘ص٧خذ

ؤ ٣٠ؼٝشش ٘ٝٙع٧خظش ٘٦ ،يظ ؽشؼد ٘٦ ، ٣ؤٜ ٣٠ع ٩ظٌ٧شض ٤ز ٢خ٘ؾش٦غ خ٘ٝزٔ٧سش ؤٌدد

خ٘مٝٔ ٛٙد ِدٖ خز ٟؤزي ؽشيً ٦خ٘ؾشي خ٘١ٝد٦ي(.)8

ِ٦ذ خععف٥ش خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي ؤ ٞخ٘ٝمذؼي ٟيؾعشؼ ٞ٧خإلعالٌ ٚي س٦خش خ٘ٝع٧خظش(، )4

٦ال ؤدسي لال ٚخعع١ذ ٌي ٤زخ خالععف٥دس؟ ٦ ،ؤي ؽيء يذل ٧خ٘ٝمذؼي ٟب٘ ٩خؽعشخغ

٤زخ خ٘ؾشغ؟  ٗ٤٦ ،ي٧ـذ لذيػ ظ٧خظش زش٦خيص ٍٔدس لع ٩يمعدـ٧خ ٘ٝؽٗ ٤زخ
خ٘ؾشغ؟! ِ٦ذ ٠ـ خإلٜد ٚخ٘غخد٦ي ل ٩ٙؤ ٞس٦خش خ٘ٝع٧خظش ال يؾعشغ ٌي ٛ٥لذخ٘ص ٦ال

بعال.)2(ٚ

٦ر٤ر ب٘ ٩خؽعشخغ خإلعالٌ ٚي س٦خش خ٘مذيػ خ٘ٝع٧خظش د ٞ٦ويش ٟٜ ٢خألخسدس

خ٘ٝع٧خظشش زمط خ٘ٝمدصشئ ٟد٘ؾيخ ـٝدٖ خ٘ذي ٟخّ٘دعٝي(ٜ٦ ،)6ك ٔ٤ ٞ٧زخ

خ٘سمػ ٔالٜد ٠فشيد زمعد  -أل ٣٠ال ي٧ـذ لذيػ خٍ٠شد زش٦خيع ٣ـٝدلص  ٟٜخٍٕ٘دس -
ٌ ٧٥خؽإ ٜمط أل ٞخ٘ع٧خظش زمػ لّٙي ال ٜذخٗ ٘ٙؾشق ٌيِ٦ ، ٣ذ خؽعشغ

خألص٘٧يٌ ٞ٧ي س٦خش خ٘ٝع٧خظش ؤ ٞيش٦ي ٣ـٝك يغعميٗ ظ٧خؼا ٛ٤ل ٩ٙخٕ٘زذ ٔٝد

عسُ ٌةرخ ظٌ٧ش ٤زخ خ٘ؾشغ ٌي س٦خيص ـٝدلص  ٟٜخٍٕ٘دس ٔ -إ ٞيٕ٧٠٧خ ٠ ٟٜمٗ ،
( )1خ٘سش٤د ، 877/1 ٞخإللٕدٜ ٘ ٚذي  ، 45 – 89/5خ٘ٝمص ، 885/4 ٖ٧بسؽودد خٍ٘مو ٖ٧ؿ

.194 ، 191

(٠ )5ض٤ص خ٘١فش ؿ . 26

( )8خ٘ي٧خِيط ٦خ٘ذسس  ، 156/1بٜمد ٞخ٘١فش ِ ، 19 – 18عدء خ٘٧ؼش .481 - 479/1
(٠ )4ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 11

( )2ؽشق خ٘عّشير ٦خ٘عيغيش ؿ .451
(٧ِ )6خلذ خ٘عمذيػ ؿ . 147
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٦زٙذخ ٞؽعٜ ٧٥ٌ - ٩ع٧خظش ٦ ،ب ٛ٘ ٞيعٌ٧ش ٤زخ خ٘ؾشغ ٌي س٦خيص ـٝك  ٟٜخ٘ٝغٝٙيٟ
خ٘ؽّدض ٌٙيظ زٝع٧خظش ٦ .خلعؿ خ٘ؾيخ خّ٘دعٝي لٜ ٩ٙد ر٤ر ب٘ي ٣زإ ٞخ٘ٝمذؼي، ٟ
٦خألص٘٧يي ٟخؽعشؼ٧خ ٌي س٦خش خأللدديػ خ٘ؽّص ٦خ٘مذخ٘ص ٦ ،ال يخٍ ٩ؤ ٛ٥٠خؽعشؼ٧خ

ر٘ٓ ٌي س٦خش خآللدد ال خ٘ٝع٧خظش ٔٝد ٠س ٣ل ٩ٙر٘ٓ خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي(.)1

(٠ )1ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 11
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املبحح الجالح  :أقسام املتواتر
ِغ ٛخألص٘٧ي ٞ٧خ٘ٝع٧خظش بِ٘ ٩غٝي ٟلسش لٝ٥١د ؤز ٧بعمدَ خ٘ؾيشخصي زّ: ٣٘٧

خ٘ٝع٧خظش  ٗٔ ٧٤خسش لٜ ٛٙخسش ٢ظش٦سش ٦ ،ر٘ٓ ظشزد : ٞظ٧خظش  ٟٜـ٥ص خٍ٘ٙؿ

ٔدألخسدس خ٘ٝعٍّص ل ٟخّ٘ش ٞ٦خ٘ٝدظيص ٦خ٘سالد خ٘١دجيص ٦ ،ظ٧خظش  ٟٜؼشيُ خ٘ٝم٩١
ٔدألخسدس خ٘ٝخعٍٙص ل ٟعخدء لدظ٦ ٛؽفدلص لٙي سظي خهلل لٜ٦ ٣١د ؤؽس ٣ر٘ٓ(.)1

ٔ ٟٜ٦ال ٚخإلٜد ٚؤزي بعمدَ خ٘ؾيشخصي يف٥ش ؤ ٞخ٘ٝع٧خظش ِغٝد: ٞ

األول  :املتواتر اللفظي
ٜ ٧٤٦د ظ٧خظش ٜم١د ٢زعٝد٦ ، ٣ٜب ٞخخعٍٙط ؤٍ٘دـ٤٦ ، ٣زخ خ٘ٝمٝٙ٘ ٩١ع٧خظش خٍ٘ٙفي ٧٤

خ٘ٝؾ٧٥س ٌي ٔعر خألصِ٦ ، ٖ٧ذ لسش خ٘خؽير خ٘سىذخدي ل ٣١زٌّ ٣٘٧ي خٍٕ٘ديص :
ٌإٜد خ٘ع٧خظش ٌعشزد : ٞؤلذٝ٤د  :ظ٧خظش  ٟٜؼشيُ خٍ٘ٙؿ ٦ ،خآلخش  :ظ٧خظش  ٟٜؼشيُ

خ٘ٝمٌ ، ٩١إٜد خ٘ع٧خظش  ٟٜؼشيُ خٍ٘ٙؿ ٜ ٧٥ٌ :ؽٗ خ٘خسش زخش٦ؾ خ٘١سي ٕٜ ٟٜص ب٘٩
خ٘ٝذي١ص ٌ٦٦ ،دظ ٣ز٥د ٦دٌٌ ٣١ي٥د ٜ٦ ،غفذ١ٜ٦ ، ٢سشٜ٦ ، ٢د س٦ي  ٟٜظمفي ٣ٝخ٘صمدزص
٧ٜ٦خالظٜ٦ ٛ٥٘ ٣سدي١ع ٣ألزي ـ٦ ٗ٥عدجش خ٘ٝؾشٔي٦ ، ٟظمفي ٣ٝخّ٘شآ٦ ٞظمذي ٛ٥ز٣

٦خلعفدـ ٣ز١ضٜ٦ ، ٖ٦د س٦ي  ٟٜلذد خ٘ص٧ٙخض ٦سٔمدظ٥د ٦ؤسٔد٥٠د ٦ ،ظشظيس٥د ،

ٌ٦شض خ٘ضٔدش ٦خ٘ص٦ ٚ٧خ٘مؿ ٠٦م ٧ر٘ٓ(.)5

ِ٦دٖ خ٘ؾيخ ؼد٤ش خ٘فضخجشي ٌي ظمشيٍٜ ٧٤ : ٣د خظٍّط ؤٍ٘دؾ خ٘ش٦خش ٌيٜ ٣ؽٗ ؤٞ
يّ٧٘٧خ ٌ" :عك ٌالٜ ٞذي١ص ٔزخ" ع٧خء ٔد ٞز٥زخ خٍ٘ٙؿ ؤ ٦زٍٙؿ آخش يّّٜ ٚ٧دٜٝ ٣ٜد

( )1خ٘ٝٙك ؿ . 71

٦خ٠فش ؤيعد  :خالز٥دؾ ٥٠ ، 1848/2ديص خ٘غ ، 86/5 ٖ٧خ٘سمش خ٘ٝميػ .547/4
( )5خٍّ٘ي٦ ٣خ٘ٝعٍّ. 576/1 ٣
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يذٖ ل ٩ٙخ٘ٝم ٩١خّ٘ٝص٧د صشيمد(٦ ، )1زي ٟخ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي عسر ظغٝيع ٣زد٘ٝع٧خظش
خٍ٘ٙفي ٜك ٔ ٞ٧خألٍ٘دؾ ٜخعٍٙص ٌّدٖ  :أل٦ ٣٠ب ٞخخعٌ ًٙي لٕ ٛخ٘ٝعمذ الظمدد

ٜم١د.)5(٢

ِٕ٘ ٟدٖ خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٌي ظمشيٍٜ ٧٤" : ٣د ظ٧خظش ٍ٘فِ٦ ، )8("٣ذ ؤخز زمط
خ٘ٝمدصشي ٟخ٘زئ ٟعس٧خ ٌي ل ٚ٧ٙخ٘مذيػ ٤زخ خٕ٘ال ٚل ٩ٙـد٤شٌ ، ٢فم٧ٙخ

خ٘ٝع٧خظش ٜد ظ٧خظش ٍ٘فٜ٦ ٣م١دٙٔ ٢يٝ٥د(٤ ٟٕ٘ ، )4زخ ٜخدً٘ ٘ٝد ِشس ٢خألص٘٧يٞ٧
خ٘زي٦ ٟظم٧خ ٤زخ خ٘عّغي٦ ، ٛخألٜؽٙص خ٘عي رٔش٤د خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ظإزٜ ٩د ٌ ٢٧ٝ٥ل٣١
أل ٣٠رٔش ٌي ؤٜؽٙص خ٘ٝع٧خظش خٍ٘ٙفي "لذيػ خ٘م٧ض" "٦ ،لذيػ خ٘ٝغك ل٩ٙ

خ٘خٍي ٛ٘٦ ، )2("ٟظع٧خظش ؤٍ٘دـ٥د زد٘ٝم ٩١خ٘زي ٌٝٔ ٢٧ٝ٥د ال يخٍ.٩

ٜ٦ؽدٖ ٤زخ خّ٘غ ٟٜ ٛخأللدديػ خ٘١س٧يص ِ ٖ٧خ٘١سي ٔ ٟٜ " : زذ لٙي ٌٙيعس٧ؤ

ّٜمذ ٟٜ ٢خ٘١دس " ٌّذ ٦سد  ٟٜؼشيُ ٜد يّدسذ خ٘ٝدجص صمدزي ِدٖ خز ٟخ٘صالق :
 ٟٜ ٣ّٙ٠خ٘صمدزص سظي خهلل ل ٛ٥١خ٘مذد خ٘فٌ ٧٤٦ ، ٛي خ٘صميميٜ ٟش٦ي لٟ

ـٝدلص ٦ ، ٛ٥١ٜرٔش ؤز ٧زٕش خ٘سضخس خ٘مدٌؿ خ٘فٙيٗ ٌي ٜغ١ذ ٢ؤ ٣٠س٦خ ٢ل ٟسع ٖ٧خهلل

٠ م ٟٜ ٧ؤسزمي ٟسـال  ٟٜخ٘صمدزص ٦ ،رٔش زمط خ٘مٍدؾ( )6ؤ ٣٠س٦خ ٢ل ٣١

( )1ظ٧ـي ٣خ٘١فش . 188/1

(٠ )5ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 14

( )8ظذسير خ٘شخ٦ي . 181/5

( )4خ٠فش ٜؽال  :لّذ خ٘ذسس ٘أل٘٧عي ؿ ٧ِ ، 64خلذ خ٘عمذيػ ّ٘ٙدعٝي ؿ  ، 146ؽشق ؤٍ٘يص
خ٘غي٧ؼي ٘ٙؾيخ ؤلٝذ ؽدٔش ؿ  ، 56خ٘٧عيػ ٘ٙذٔع٧س ٜمٝذ ؤز ٧ؽ٥سص ؿ  ، 197ؤصٖ٧

خ٘مذيػ ٘ٙذٔع٧س ٜمٝذ لفدؾ خ٘خؽير ؿ ٥١ٜ ، 811ؿ خّ٘١ذ ٌي ل ٚ٧ٙخ٘مذيػ ٘ٙذٔع٧س ٧٠س

خ٘ذي ٟلعش ؿ  ، 412ظيغيش ٜصؽٙك خ٘مذيػ ٘ٙذٔع٧س ٜم٧ٝد خ٘ؽمد ٞؿ .52

( )2ظذسير خ٘شخ٦ي . 181 - 179/5

( ٧٤ )6خ٘مدٌؿ خز ٟخ٘ف٧صي رٔش ر٘ٓ ٌي ٔعدذ خ٘٧ٝظ٧لدض . 82/1
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خؼ١د٦ ٞععٍ٠ ٞ٧غد  ٟٜخ٘صمدزص ٌ٦ي ٛ٥خ٘مؾشش خ٘ٝؾ٧٥د ٘ ٛ٥زد٘ف١ص ٦ ...زٙه زٛ٥

زمط ؤ ٗ٤خ٘مذيػ ؤٔؽش ٤ ٟٜزخ خ٘مذد ٌ٦ ،ي زمط ر٘ٓ لذد خ٘ع٧خظش ؼ ٛ٘ ٛيضٖ

لذد س٦خظٌ ٣ي خصديدد  ٛٙ٤٦ـشخ ل ٩ٙخ٘ع٧خ٘ي ٦خالععٝشخس(.)1

الثاين  :املتواتر املعنوي
ٜ ٧٤٦د ي ٟٕٝؤ ٞيؽ ُٙلٙي" ٣ظ٧خظش خّ٘ذس خ٘ٝؾعشْ"(٦ ، )5ر٘ٓ زإ ٞي ّٗ١ـٝدلص
يغعميٗ ظ٧خؼا ٛ٤ل ٩ٙخٕ٘زذ ِ٦دجك ٜخعٍٙص ظؾعشْ ٌي ؤٜش يع٧خظش ر٘ٓ خّ٘ذس

خ٘ٝؾعشْ ٔٝد برخ  ّٗ٠سـٗ ل ٟلدظٜ ٛؽال ؤ ٣٠ؤلؽ ٩ـٝال ٦ ،آخش ؤ ٣٠ؤلؽٌ ٩شعد ،

٦آخش ؤ ٣٠ؤلؽ ٩دي١دسخ  ٛٙ٤٦ ،ـشخ ٌيع٧خظش خّ٘ذس خ٘ٝؾعشْ زي ٟؤخسدس ٧٤٦ ٛ٤خإللؽدء

أل٦ ٞـ٧دٜ ٢ؾعشْ  ٟٜـٝيك ٤ز ٢خّ٘عديد ِ ،دٖ خ٘خؽير خ٘سىذخدي ٦ :ؤٜد خ٘ع٧خظش
 ٟٜؼشيُ خ٘ٝم ٧٥ٌ : ٩١ؤ ٞيش٦ي ـٝدلص ٔؽيش ٞ٦يّك خ٘م ٛٙزخسش٦ ٗٔ ٛ٤خلذ ٛ٥١ٜ

لٕٝدا ويش خ٘زي يش٦ي ٣صدلس ٣بال ؤ ٞخ٘فٝيك يععٜ ٟٝم٦ ٩١خلذخا ٌيٕ ٞ٧ر٘ٓ

خ٘ٝم ٩١ز١ٝض٘ص ٜد ظ٧خظش ز ٣خ٘خسش ٍ٘فدا ٜ ،ؽدٖ ر٘ٓ ٜد س ٨٦ـٝدلص ٔؽيش ٟٜ ٞ٦لٗٝ

خ٘صمدزص زخ سش خ٘٧خلذ ٦خأللٕدٜ ٚخعٍٙص ٦خأللدديػ ٜعىديشش  ٟٕ٘٦ـٝيم٥د ظععٟٝ
خ٘م ٗٝزخسش خ٘٧خلذ خ٘مذٖ ٤٦ ،زخ ؤلذ ؼشَ ٜمفضخض سع ٖ٧خهلل ٌ ة ٣٠س٦ي ل٣١

ظغسيك خ٘مصٌ ٩ي يذي٦ ، ٣ل١ي ٟخ٘فزق ب٘ي٠٦ ، ٣سك خ٘ٝدء زي ٟؤصدزمٜ٦ ... ٣د ؤؽس٣

ِ٦ذ ؤٌدد خ٘مدٌؿ خ٘مشخِي ٌي خ٘عّييذ ٦خإليعدق ؿ  571ؤ ٞخز ٟخ٘ف٧ص ٨صخد ٌ ٩خ٘١غخص خألخيشش

ٜوو ٟخٕ٘عوودذ خ٘ٝووزٔ٧س ؤؽوويدء ٥١ٜوود ِ٘٧وو ٣لوو٤ ٟووزخ خ٘مووذيػ " :س٦خٜ ٢وو ٟخ٘صوومدزص ؼٝد٠يووص ٦ظغوومٞ٧
ٍ٠غد" ِ ،دٖ خ٘مشخِي ٕ٤ :زخ ّٙ٠ع ٟٜ ٣خػ ل٘٦ ٩ٙذ خ٘ٝص ٟٜ ً١خ٘٧ٝظ٧لدض.
(ّٜ )1ذٜص خز ٟخ٘صالق ؿ . 567

(ٜ )5ووإخ٧ر ٜوو ٟظمسيووش خ٘سيعوود٦ي ٌووي ٥١ٜوودؾ خألصوو ٖ٧ؿ ٦ ، 74لسووش ؽوودسل ٧خ٘٥١ٝوودؾ لوو٤ ٟووز٢
خ٘ص٧سش زد٘ٝع٧خظش خ٘ٝم٧١ي خ٠فش :خالز٥دؾ ٥٠٦ ، 1848/2ديص خ٘غ. 86/5 ٖ٧

ِ٦ذ لسش ل ٣١خ٘شخصي ٌي خ٘ٝمص 888/4 ٖ٧زّ : ٣٘٧خسش خ٘ع٧خظش  ٟٜـ٥ص خ٘ٝم.٩١
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ر٘ٓ ٜٝد يٕؽش ظمذخد.)1(٢
ٜ٦ؽد٘ ٟٜ ٣خ٘مذيػ خ٘١س٧ي ؤلدديػ سٌك خ٘يذيٌ ٟي خ٘ذلدء ٌّذ ٦سد ل٠  ٣١مٜ ٧دجص
لذيػ ٌي ٣سٌك يذيٌ  ٣ي خ٘ذلدء ٥١ٕ٘ ،د ٌي ِعديد ٜخعٍٙص ٌٕٗ ِعيص ٥١ٜد ٘ٛ

ظع٧خظش ٦ ،خّ٘ذس خ٘ٝؾعشْ ٌي٥د  ٧٤٦خ٘شٌك ل١ذ خ٘ذلدء ظ٧خظش زدلعسدس خ٘ٝف٧ٝق(.)5

ِدٖ خ٘ؾيخ ؤلٝذ ؽدٔش – سل ٣ٝخهلل ظمد٘ ٟٜ٦ : - ٩خ٘ٝع٧خظش خ٘ٝم٧١ي ل١ذي

(خ٘ٝع٧خظش خ٘مٙٝي) ٜ ٧٤٦د ل ٟٜ ٛٙخ٘ذي ٟزد٘عش٦سش ٦ظ٧خظش ل١ذ خ٘ٝغٝٙي ٟؤ ٞخ٘١سي

ٌ م ٣ٙؤ ٦ؤٜش ز ٣ؤ ٦ويش ر٘ٓ  ٧٤٦ ،خ٘زي ي١ؽسُ لٙي ٣ظمشيً خإلـٝدق خ٠ؽسدِد

صم يمد ٜؽٗ ٧ٜخِيط خ٘صالش ٦ؤلذخد سٔمدظ٥د ٦ ،صالش خ٘ف١دصش ٦خ٘ميذي٦ ٟلفدذ
خ٘١غدء ل ٟويش ري ٜمش٥٘ ٚد ّٜ٦ ،دديش صٔدش خ٘ٝدٖ بٜ٘ ٩د ال يمذ ٦ال يمصٟٜ ٩

ؽشخجك خإلعال.)8(ٚ

٤٦زخ خ٘زي لذ ٢خ٘ؾيخ ؤلٝذ ؽدٔش – سل ٣ٝخهلل ظمد٘ ٟٜ – ٩خ٘ٝع٧خظش خ٘ٝم٧١ي

زمعٜ ٣ع٧خظش ٍ٘في زمغر خصؽالق خألص٘٧يي٦ ، ٟزمغر ٜد عسُ  ٣ّٙ٠لٟ
خ٘خؽير خ٘سىذخدي ِشيسد ل١ذ لذيؽ ٣ل ٟخ٘ٝع٧خظش خٍ٘ٙفي ٔمذد خ٘ص٧ٙخض ٦سٔمدظ٥د

٦ؤسٔد٥٠د.

٤٦زخ خ٘ٙسظ خ٘مدصٗ ل١ذ خ٘ٝعإخشي ٟعسس ٣ؤ ٞخألص٘٧يي ٟؤؼ٧ّٙخ خ٘ع٧خظش خٍ٘ٙفي ل٩ٙ
ٜد ظ٧خظش ٜم١د٦ ، ٢ب ٞخخعٍ٘ ًٙف٦ ، ٣ي ٟٕٝإلصخ٘ص ٤زخ خ٘ٙسظ ؤّ٠ ٞغ ٛخ٘ع٧خظش ب٘٩

ؼالؼص ؤِغد: ٚ

القسم األول  :التواتر اللفظي ٜ ٧٤٦ :د ظ٧خظش ٍ٘فٜ٦ ٣م١د.٢
القسم الثاين  :التواتر املعنوي ٜ ٧٤٦ :د ظ٧خظش ٜم١د ٢دٍ٘ ٞ٦ف.٣
( )1خٍّ٘ي٦ ٣خ٘ٝعٍّ. 577/1 ٣

( )5ظذسير خ٘شخ٦ي . 181/5

( )8ؽشق ؤٍ٘يص خ٘غي٧ؼي ؿ .56
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القسم الثالث  :تواتر القدر املشرتك ٜ ٧٤٦ :د ٘ ٛيع٧خظش ٍ٘ف٦ ٣ال ٜم١د٦ ، ٢بٝ٠د ظ٧خظش

ِذس ٜؾعشْ ٌي.٣

فاألول والثاين ىو خ٘ٝع٧خظش خٍ٘ٙفي  ،والثالث  ٧٤خ٘ٝع٧خظش خ٘ٝم٧١ي زمغر خصؽالق
خألص٘٧يي٦ ، ٟال ٜؾدلص ٌي خالصؽالق.
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املبحح الرابع  :تاريخ مصطلح املتواتر ومباحجه يف كتب احملذثني
وأهم ما صهف فيه
ـ٥ش ظّغي ٛخألخسدس بٜ٘ ٩ع٧خظش (يٍيذ خّ٘ؽك ي٧ـر خ٘م٦ ٛٙخ٘م٦ ، )ٗٝآلدد (يٍيذ

خ٘فٌ ٟال ي٧ـر لٝٙد ٦ال لٝال  ،ؤ ٦ي٧ـر خ٘م ٗٝد ٞ٦خ٘م )ٛٙلٙي يذ خ٘ٝعٕٝٙيٟ

٦ ،ل ٩ٙسؤع ٛ٥خ٘ٝمعض٘ص  ،ؼ ٛظدزم ٛ٥ل٤ ٩ٙزخ خ٘عّغي ٛلٝٙدء خألص.)1(ٖ٧

 ٛ٘٦يمٍٗ خ٘ٝعّذ ٟٜ ٞ٧ٜؤجٝص خ٘مذيػ زعّغي ٛخ٘ٝعٕٝٙي٦ ٟخألص٘٧يي ٟخألخسدس ب٘٩

ٜع٧خظش ٦ ،آلدد زٗ صشق زمع ٛ٥زشٌط ٜد يعشظر ل٤ ٩ٙزخ خ٘عّغي ٟٜ ٛظشْ خ٘مٗٝ
زد٘غ١ص خ٘١س٧يٝٔ ٣د ـدء ٌي ١ٜدِؾص خإلٜد ٚخ٘ؾدٌمي ٘ ٟٝخؽعشغ ّ٘س ٖ٧خألخسدس ؤٞ

ظٕٜ ٞ٧ع٧خظشش ٦ ،لذ خ٘ع٧خظش زإسزمص(٦ ، )5ل١ذٜد ٠ععسك ٜصؽٙك خ٘ٝع٧خظش ٌي ٔعدزدض

خ٘ٝمذؼي٠ ٟفذ ؤٜ ٣٠ش زٝشلٙعي:ٟ

املرحلة األوىل  :جرى ذكر التواتر فيها مبعىن الشهرة وكثرة الطرق
ليػ ـدء ٜصؽٙك خ٘ٝع٧خظش ٌي ٔال ٚؤجٝص خ٘مذيػ خ٘ٝعّذٜي ٟزٝم ٩١خ٘ؾ٥شش ،

ٔ٦ؽشش خ٘ؽشَ د ٞ٦خ٘١فش ب٘ ٩خ٘ؾش٦غ خ٘عي ِشس٤د خألص٘٧ي ٟٜ٦ ، ٞ٧ر٘ٓ :

 ٖ٧ِ )1خإلٜد ٚخ٘سخدسي ٦( :ظ٧خظش خ٘خسش ل ٟسع ٖ٧خهلل " : ال صالش بال زّشخءش

ؤ ٚخّ٘شآ : ٣٘٧ِ٦ ، )8()" ٞظ٧خظشض ٦خألخسدس ل ٟخ٘١سي  ؤ ٞخّ٘شآٔ ٞال ٚخهلل

(ٝ٘ )1مشٌووص ظوودسيخ ٠ؾووإش ٤ووزخ خ٘عّغووي ٛخ٠فووش زمووػ خ٘ووذٔع٧س لوودظ ٛخ٘موو٠٧ي "خ٘يّي١ووي ٦خ٘ف١ووي ٜووٟ

خألخسدس -عفدٖ زي ٟخإلٜد ٚؤزي خ٘مغ ٟخألؽمشي ٦خ٘ٝمذؼي "ٟؿ .86 – 57
( )5ـٝدق خ٘م ٛٙؿ . 86 – 88

( )8خّ٘شخءش خ ًٙخإلٜد ٚؿ . 4
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٦ ،ؤ ٞؤٜشِ ٢سٗ خ٦ ، ٣ّٙز٠ ٣ؽُ خٕ٘عدذ(.)1

 ٖ٧ِ٦ )5خإلٜدٜ ٚغِ : ٛٙذ ظ٧خظشض خ٘ش٦خيدض ٔ٥ٙد ؤ ٞخ٘١سي  ـ٥ش زأٜي.)5(ٟ

 ٖ٧ِ٦ )8خإلٜد ٚخز ٟخضيٝص ِ٦ :ذ ظ٧خظشض خألخسدس ل ٟؤزي ٤شيشش  ٟٜخ٘ؽشَ

خ٘عي ال يذٌم٥د لد٘ ٛزدألخسدس ؤ ٞخ٘١سي  عفذ عفذظي خ٘غ ٧٥ي ٚ٧ري

خ٘يذيٌ : ٣٘٧ِ٦ ، )8(ٟىيش ـدجض ٘مد٘ ٛؤ ٞيذلي ٠غخ ٜد ِذ صك ل ٟخ٘١سي 
زدألخسدس خ٘ٝع٧خظشش زدألعد٠يذ خ٘صمدق ٌ ٟٜم٦ ٣ٙؤٜش ٢زخسش ٜخعٌ ًٙي.)4(٣

 ٖ٧ِ٦ )4خإلٜد ٚخ٘ؽسشي ٌٝٙ :د ٔد٠ط خألخسدس ل ٟسع ٖ٧خهلل  ، زٝد رٔش٠د ،
ٜع٧خظشش ِ ،ذ ـدءض ٜفيء خ٘مفص(.)2

 ٖ٧ِ٦ )2خإلٜد ٚخ٘ؽمد٦ي ِ٦ :ذ س٦يط ل ٟسع ٖ٧خهلل  آؼدسخ زدععمدرظ٣١ٜ ٣
(يم١ي لزخذ خّ٘سش) ٜع٧خظشش(.)6

 ٖ٧ِ٦ )6خإلٜد ٚخز ٟلسد٦ : ٞخألخسدس خ٘ٝع٧خظشش ؤ ٞخ٘١سي  ـدء ِ٦ذ ِذ٧ٜخ لسذ

خ٘شل ٟٝز ٟل٧ي صالش خ٘ىذخش ٌ ٛٙيشٔك سٔمعي خٍ٘فش زٗ دخٗ ٌي صالظ٣

ٌٝٙد ٌشن لسذ خ٘شلِ ٟٝع ٩خ٘١سي ٌ دجععِ٦ ٣دٖ ٘" ٛ٥ؤلغ١ع.)7("ٛ

 ٖ٧ِ٦ )7خ٘مدٔ ٛخ٘١يغدز٧سي  :خألخسدس ٜع٧خظشش زإعد٠يذ ٔؽيشش ؤِ ٞدظٗ ٜشلر

ؤٜيش خ٘ٝا١ٜي ٟلٙي ز ٟؤزي ؼد٘ر سظي خهلل ل : ٣٘٧ِ٦ ، )8(٣١ظ٧خظشض

( )1خ ُٙؤٌمدٖ خ٘مسدد ؿ . 61
( )5خ٘عٝييض ؿ . 181

( )8صميك خز ٟخضيٝص .157/5
( )4صميك خز ٟخضيٝص . 26/8

( )2ظ٥زير خآلؼدس (ٜغ١ذ لٙي سظي خهلل ل.551/8 )٣١

( )6ؽشق ٜؾٕٗ خآلؼدس .177/18

(ٔ )7عدذ خ٘ٝفش٦لي.112/5 ٟ
( )8خ٘ٝغعذسْ . 494/8
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خألخسدس ؤٌ ٞدؼٝص ز١ط ؤعذ ٘٦ذض ؤٜيش خ٘ٝا١ٜي ٟلٙي ز ٟؤزي ؼد٘ر ٔش ٚخهلل

٦ـٌ ٣٥ي ـ٧ي خٕ٘مسص(.)1

 ٖ٧ِ٦ )8خز ٟلسذ خ٘سش ٦ :خآلؼدس خ٘ٝع٧خظشش ل ٟخ٘١سي  زةزدلص خال٠عٍدق زفٙذ

خ٘ٝيعص زؾشغ خ٘ذزدن ٔؽيشش ـذخ(ٔ٦ : ٣٘٧ِ٦ ، )5ز٘ٓ ـدءض خ٘غ١ص خ٘ٝع٧خظشش

خ٘ ّٗ١زد٘غال ٚل ٩ٙخّ٘س٧س ل ٟخ٘١سي ٦ ل ٟـٝدلص  ٟٜؤصمدز٣

٦خ٘عدزمي.)8(ٟ

ِ٦ذ ٠س ٣خإلٜد ٚخ٘مشخِي ٦ ،خ٘سّدلي ٦ ،ويشٝ٤د ل ٩ٙؤ٤ ٞزخ خالععخذخ ٟٜ ٚؤجٝص

خ٘مذيػ بٝ٠د  ٧٤زٝم ٩١خ٘ؾ٥شش ٔ٦ؽشش خ٘ؽشَ ٘٦يظ زد٘ٝم ٩١خألص٘٧ي(.)4

املرحلة الثانية  :جرى ذكر التواتر فيها ابملعىن األصويل

ظغٜ ٗٙصؽٙك خ٘ٝع٧خظش زٝم١د ٢خألص٘٧ي ب٘ٔ ٩عر خ٘ٝمذؼي ٟؽيحد ٌؾيحد ٜك ٥٠ديص

خّ٘ش ٞخ٘شخزك خ٘٥فشي ل ٩ٙخ٘١م ٧خ٘عد٘ي :

 ؤ٦ ٟٜ ٖ٦ـذظ ٣ؤدخٗ خ٘ٝع٧خظش زد٘ٝم ٩١خ٘زي ِشس ٢خألص٘٧ي ٞ٧ب٘ٔ ٩عر

خ٘مذيػ  ٧٤خإلٜد ٚؤز ٧زٕش ٜمٝذ ز ٟؤزي بعمدَ بزشخ٤ي ٛز ٟيمّ٧ذ
خٕ٘ َال َز ِدري( )2خ٘ٝع ٩ٌ٧ع١ص (٤884و) ليػ ِدٖ ٌي ٔعدز ٣زمش خٍ٘٧خجذ (٧٤٦
َ
ٔ ٟٜعر خ٘مذيػ خ٘ٝغ١ذش) ٦ :خ٘مذيػ برخ صك  ٟٜـ٥ص خٌ٘ ّٗ١ة ٣٠يفر

( )1خ٘ٝغعذسْ . 221/8
( )5خ٘ع٥ٝيذ . 127/4

( )8خالععزٔدس . 64/8

( )4خ٘عّييذ ٦خإليعدق ؿ  ، 566خٕ٘١ط خٌ٘٧يص . 429/5

(ٜ )2مٝذ ز ٟؤزي بعمدَ بزشخ٤ي ٛز ٟيمّ٧ذ خٕ٘الزدري  -زٍعك خٕ٘دي ٦ ،زمذ خ٘ال ٚؤً٘ زدء
٧ٜلذش ٍٜع٧لص ٦ ،زمذ خألً٘ رخٖ ٜمفٝص ٠غسص بٜ٘ ٩مٙص زسخدس - ٨ظدؾ خإلعال ٚؤز ٧زٕش

خ٘سخدسي خ٘مٍ١ي خ٘ٝعٌ٧ي ع١ص ِ٦ ، ٢884يٗ  ٤881 :و  ،بٜد ٚؤص٘٧ي ٜ ٟٜصٍ١دظ" : ٣خألسزميٟ

ٌي خ٘مذيػ" " ،خألؽٍدق ٦خأل٦ظدس" " ،خألٜد٘ي ٌي خ٘مذيػ" " ،زمش خٍ٘٧خجذ" ٦ويش ر٘ٓ .خأل٠غدذ

 ، 114/2ؼسّدض خٍ٘ٝغشي ٟؿ٤ ، 82ذيص خ٘مدسٌي.24/6 ٟ
دللة كلية الذراسات اإلسالمية والعربية
بذمياط بدبدمياط

- 3222 -

العذد اخلامس 7102م

د /الذمراني عبذ اهلل عبذ الغين سعذ

اختالف احملذثني يف وجود احلذيح املتواتر

ِسٌ ، ٣٘٧ةٔ ٞد ٟٜ ٞزدذ خ٘ٝع٧خظش ٌة ٣٠ي٧ـر خ٘م٦ ٛٙخ٘م٦ ، ٗٝبٔ ٞدٟٜ ٞ

زدذ خآللدد ٌ ،ة ٣٠ي٧ـر خ٘م٦ ، ٗٝال ي٧ـر خ٘م.)1(ٛٙ

 ؼ ٛخععخذٜ ٚصؽٙك خ٘ع٧خظش زد٘ٝم ٩١خ٘زي ِشس ٢خألص٘٧يٌ ٞ٧ي ٦صً

خأللدديػ خإلٜد ٚخ٘سيّ٥ي خ٘ٝع ٩ٌ٧ع١ص (٤428و) ليػ ِدٖ ٌي ٔعدز ٣خاللعّدد

٦ :دالجٗ خ٘١س٧ش ٔؽيشش ٦خألخسدس زف٧٥س خ٘ٝمفضخض ٠دؼّص ٤٦ي ٦بٔ ٞد٠ط ٌي
آلدد ؤليد٥٠د ويش ٜع٧خظشش ٌٍي ـ١غ٥د ٜع٧خظشش ٜعفد٤شش  ٟٜؼشيُ خ٘ٝم ٩١ألٞ
ٔٗ ؽيء ٥١ٜد ٜؾدٔٗ ٘صدلسٌ ٣ي ؤٜ ٣٠ضلؿ ٘ٙخ٧خؼش ٠دِط ٘ٙمددخض ٤٦زخ

ؤلذ ٦ـ ٢٧خ٘ع٧خظش خ٘زي يؽسط ز٥د خ٘مفص ٦يّ١ؽك ز٥د خ٘مزس(.)5

ِ٦دٖ ٌي ؽمر خإليٝدِ٦ : ٞذ ٦سد ل ٟعيذ٠د خ٘ٝصؽٌٍ  ٩ي بؼسدض خ٘ؾٍدلص
٦بخشخؾ ِ ٟٜ ٚ٧ؤ ٗ٤خ٘ع٧ليذ  ٟٜخ٘١دس ٦بدخدٌ٘ ٛ٥ي خ٘ف١ص ؤخسدس صميمص ِذ

صدسض  ٟٜخالععٍدظص ٦خ٘ؾ٥شش زميػ ِدسزط خألخسدس خ٘ٝع٧خظشش(.)8

٦ ل ٩ٙيذ خ٘خؽير خ٘سىذخدي خ٘ٝع ٩ٌ٧ع١ص (٤468و) دخٗ ٤زخ خ٘ٝصؽٙك ب٘٩

ٔعر ل ٚ٧ٙخ٘مذيػ ليػ لّذ زدزد ٌي ٔعدز ٣خٍٕ٘ديص زم٧١خ" ٞزدذ ٌي خألخسدس

٦ظّغي٥ٝد" ِدٖ ٌي : ٣خ٘خسش ٜ ٧٤د يصك ؤ ٞيذخ ٣ٙخ٘صذَ ؤ ٦خٕ٘زذ ٦يّ١غٛ

ِغٝي ٟخسش ظ٧خظش ٦خسش آلدد ٌإٜد خسش خ٘ع٧خظش ٜ ٧٤د ؤخسش ز ٣خّ٘ ٚ٧خ٘زيٟ

يسٙه لذد ٛ٤لذخ يم ٛٙل١ذ ٜؾد٤ذظ ٛ٥زٝغعّش خ٘مددش ؤ ٞخظٍدَ خٕ٘زذ ٛ٥١ٜ

ٜمدٖ ٦ ،ؤ  ٞخ٘ع٧خؼا ٌ ٛ٥١ٜي ّٜذخس خِ٘٧ط خ٘زي خ٠عؾش خ٘خسش لٌ ٛ٥١ي٣
ٜعمزس ٦ ،ؤٜ ٞد ؤخسش٦خ ل ٣١ال يف٧ص دخ ٖ٧خ٘ٙسظ ٦خ٘ؾس٥ص ٌي ٜؽ٦ ، ٣ٙؤٞ

ؤعسدذ خّ٘٥ش ٦خ٘ىٙسص ٦خأل٧ٜس خ٘ذخليص ب٘ ٩خٕ٘زذ ١ٜعٍيص لٌٝ ، ٛ٥١ع ٩ظ٧خظش

خ٘خسش ل٤ ٚ٧ِ ٟز ٢عسيِ ٛ٥ٙؽك ل ٩ٙصذِص ٦ؤ٦ـر ٧ِ٦ق خ٘م ٛٙظش٦سش ،
( )1زمش خٍ٘٧خجذ ؿ . 888

( )5خاللعّدد ؿ . 522

( )8ؽمر خإليٝد. 581/1 ٞ
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٦ؤ ٜد خ٘خسش خآللدد ٌٜ ٧٥د ِصش ل ٟصٍص خ٘ع٧خظش  ٛ٘٦يّؽك ز ٣خ٘م٦ ٛٙب ٞس٦ظ٣

خ٘فٝدلص(.)1

ٝ٘٦ د ص ً١ؤز ٧لٝش ٦خز ٟخ٘صالق خ٘ٝع ٩ٌ٧ع١ص (٤648و) ٔعدزٜ" ٣مشٌص ؤ٧٠خق
ل ٛٙخ٘مذيػ" خ٘زي خؽع٥ش زدعّٜ( ٛذٜص خز ٟخ٘صالق) ؤؽدس بٜ٘ ٩صؽٙك

خ٘ٝع٧خظش بؽدسش ٧ٜـضش ٌّدٖ  ٟٜ٦ :خ٘ٝؾ٧٥س خ٘ٝع٧خظش خ٘زي يزٔش ٢ؤ ٗ٤خٍّ٘٣

٦ؤص٦ ، ٣٘٧ؤ ٗ٤خ٘مذيػ ال يزٔش ٣٠٦زدع ٣ٝخ٘خدؿ خ٘ٝؾمش زٝم١د ٢خ٘خدؿ

٦ ،بٔ ٞد ٞخ٘مدٌؿ خ٘خؽير ِذ رٔشٌٍ ٢ي ٔالٜ ٣ٜد يؾمش زإ ٣٠خظسك ٌي ٣ويش
ؤ ٗ٤خ٘مذيػ ٘٦ ،مٗ ر٘ٓ ٕ٘ ٣٠٧ال ظؾ ٣ٙٝص١دلع٦ ٛ٥ال يٕدد ي٧ـذ ٌي

س٦خيدظ.)5(ٛ٥

٦ برخ ٔد ٞخز ٟخ٘صالق ِذ ؤؽدس بٜ٘ ٩صؽٙك خ٘ٝع٧خظش بؽدسش ٧ٜـضش ٌي ؤؼ١دء
لذيؽ ٣ل ٟخ٘مذيػ خ٘ٝؾ٧٥س ٦ ،ـم٧٠ ٣ٙلد  ، ٣١ٜبال ؤ ٞخز ٟـٝدلص خ٘ٝع٩ٌ٧

ع١ص (٤ 788و) ٘ٝد خخعصش ٔعدز٦ ، ٣ؤلدد ظشظيس ٣رٔش ظّغي ٛخ٘خسش بٜ٘ ٩ع٧خظش
٦آلدد ٦ ،ؽش٦غ خ٘ٝع٧خظش خ٘عي رٔش٤د خألص٘٧يٌ ٞ٧ي ّٜذٜدض خٕ٘عدذ(.)8

ٝ٘٦ د ـدء خ٘مدٌؿ خز ٟلفش خ٘ٝع ٩ٌ٧ع١ص (٤825و) ظسك خز ٟـٝدلص ٌي رٔش
ظّغي ٛخ٘خسش بٜ٘ ٩ع٧خظش ٦آلدد ٦ ،ؽش٦غ خ٘ٝع٧خظش خ٘عي رٔش٤د خألص٘٧يٞ٧
ٌي ّٜذٜص ٔعدز٠ ٣ض٤ص خ٘١فش ٜك ٔٔ ٣٠٧عدزد ٜخعصشخ ٌي ل ٚ٧ٙخ٘مذيػ ٦ ،صخد

ل ٩ٙر٘ٓ ؤ ٞرٔش خخعالي خألص٘٧ييٌ ٟي لذد خ٘ع٧خظش  ٗ٤٦ ،يٍيذ خ٘ٝع٧خظش
خ٘م ٛٙخ٘عش٦سي ؤ ٚخ٘١فشي؟ ٦ ،ظمشض ٘٧ـ٧د خ٘ٝع٧خظش ٌي خ٘غ١ص خ٘١س٧يص
خ٘ٝؾشٌص ٦ ،سد ل ٩ٙخّ٘دجٙي ٟزمذ٦ ٚـ٧دِ٦ ، ٢شس ٦ـ٧د ٢زٕؽشش ١ٜ ،س٥د ل٩ٙ
ؤ ٞخ٘ٝع٧خظش ٘يظ ٜ ٟٜسدلػ ل ٛٙخإلع١دد أل ٞخ٘ٝع٧خظش ال يسمػ ل ٟسـد٘٣

( )1خٍٕ٘ديص ؿ . 16

(ّٜ )5ذٜص خز ٟخ٘صالق ؿ . 567
( )8خ٘ ٗ٥١ٝخ٘ش٦ي . 85 – 81
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زٗ يفر خ٘م ٗٝز ٟٜ ٣ويش زمػ ٔٝد ِدٖ(.)1

ٝ٘٦ د ـدء خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي خ٘ٝع ٩ٌ٧ع١ص (٤911و) ٔ ٗٝظ ٓٙخ٘ٝسدلػ خ٘عي
رٔش٤د خ٘مدٌؿ خز ٟلفش ز ّٗ١ظّغي ٛخ٘ٝع٧خظش بٍ٘٘ ٩في ٜ٦م٧١ي لٔ ٟعر
خألص٦ ، ٖ٧ؤيذ خ٘مدٌؿ خز ٟلفش ٌي بؼسدض ٦ـ٧د خ٘ٝع٧خظش زٕؽشش ٌي خ٘غ١ص

خ٘١س٧يص ٦ ،صٌ ً١ي خأللدديػ خ٘ٝع٧خظشش ٔعدزد عٝد" ٢الفوائد املتكاثرة يف
األخبار املتواترة" رٔش ٌي ٣ص٤دء ٜدجص لذيػ زإعد٠يذ٤د ٘٦ ،خصٌ ٣ي ٔعدذ
عٝد" ٢األزىار املتناثرة يف األخبار املتواترة"  ٧٤٦ ،ؤِذٔ ٚعدذ ظمط ؤيذي١د

ٜٝد صٌ ً١ي خأللدديػ خ٘ٝع٧خظشش ِ٦ ،ذ رٔش خ٘غخد٦ي ؤ ٞخإلٜد ٚخ٘ضسٔؾي

خ٘ٝع ٩ٌ٧ع١ص (٤794و) ؤ ٦ويشٕ٤( ٢زخ زد٘ؾٓ) ِذ صٌ ً١ي خأللدديػ

خ٘ٝع٧خظشش(٦ ، )5ـض ٚخ٘ضزيذي ؤ ٞخ٘ضسٔؾي ٜ٘ ٣صٌ ً١ي خأللدديػ خ٘ٝع٧خظشش

٦ ،صخد ؤ٘ ٞؾٝظ خ٘ذي ٟخ٘سشٜد٦ي خ٘ٝع ٩ٌ٧ع١ص (٤881و) ظص١يٍد ٌي

خأللدديػ خ٘ٝع٧خظشش ؤيعد(. )8

 ؼ ٛظعدزك خ٘ص١يً ٌي خ٘مذيػ خ٘ٝع٧خظش زمذ خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٌ ،ف٥شض لذش
ٜصٍ١دض خلع١ط زفٝك خأللدديػ خ٘ٝع٧خظشش  ٟٜؤ٥ٝ٤د :

" )1الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة" ٘ؾٝظ خ٘ذي ٟز ٟؼ ٞ٧٘٧خ٘ٝع ٩ٌ٧ع١ص
(٤928و)(.)4

" لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة" ٘ٝمٝذ ٜشظع ٩خ٘ضزيذي خ٘ٝع٩ٌ٧
ع١ص (٤1512و) ٘خـ ٌئ ٣عدذ خز ٟؼ ٞ٧٘٧خ٘غدزُ  ٧٤٦ ،يؾع ٗٝل٦ ٩ٙخلذ

(٠ )1ض٤ص خ٘١فش ؿ . 65 - 628

(ٌ )5عك خ٘ٝىيػ . 51/4

(ّ٘ )8ػ خ٘ ٘ث خ٘ٝع١دؼشش ؿ . 16

( )4رٔووش ٢خٕ٘عوود٠ي ٌووي خ٘شعوود٘ص خ٘ٝغووعؽشٌص ؿ ٠٦ ، 611فوو ٛخ٘ٝع١وودؼش ؿ ٘٦ ، 8وو ٛؤِووً لٙيوو٣
ٜؽس٧لد.
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٦عسمي ٟلذيؽد(. )1
" )5احلرز املكنون من لفظ املعصوم املأمون" ٘صذيُ لغ ٟخد ٞخ٘ٝع ٩ٌ٧ع١ص
(٤1817و) رٔش ٌي ٣ؤسزمي ٟلذيؽد خ٠عّد٤د ّ٘" ٟٜػ خ٘ ٘ث"(.)5

" )8نظم املتناثر من احلديث املتواتر" ٘ٝمٝذ ز ٟـمٍش خٕ٘عد٠ي خ٘ٝع ٩ٌ٧ع١ص
(٤1824و) ظ٥١ٝد ( )811لذيؽد ٜٝد ٦ـذ ويشِ ٢ذ ٦صٍ ٣زٕٜ ٣٠٧ع٧خظشخ ٍ٘فد
ؤٜ ٦م.)8(٩١

" )4عيون اآلاثر فيما تواتر من األحاديث واألخبار" ٘ٝمٝذ خ٘١دصش زٜ ٟمٝذ
خ٘ضٜضٜي خ٘ٝع ٩ٌ٧ع١ص (٤1894و)( ٧٤٦ ، )4ريٗ لٔ ٩ٙعدذ "٠ف ٛخ٘ٝع١دؼش"

ظ ٣١ٝـٙٝص  ٟٜخألخسدس خ٘عدسيخيص .

" إحتاف ذوي الفضائل املشتهرة مبا وقع من الزايدات يف نظم املتناثر على
األزىار املتناثرة" ٘ٙؾيخ لسذ خهلل ز ٟخ٘صذيُ خ٘ىٝدسي رٔش ٌي ٣صيددخض "٠فٛ
خ٘ٝع١دؼش" ل" ٩ٙخألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش"(.)2

ٔ٦ عدزد خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٦ ،خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي يٝؽال ٞبظدٌص لٝٙيص ـذيذش ٌي
( )1ؼسك ٌي دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص ع١ص (٤1412و) زعمّيُ ٜمٝذ لسذ خّ٘ددس لؽد.

(٠ )5ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 8

ِ٦ذ ؼسك زم٧١خ" ٞؤسزم ٞ٧لذيؽد ٜع٧خظشش" ٔٝد ٌي خ٘ٝمفو ٛخ٘ٝصوٝ٘ ً١اٍ٘ودض خ٘موذيػ خ٘ؾوشيً

 ٛ٘٦ ، 1198/5ؤًِ لٙي.٣

( )8ؼسووك ٌووي خ٘ٝؽسمووص خ٘٧٘٧ٝيووص زٍوودط عوو١ص ( ٤1815وو) ٌ٦ ،ووي دخس خٕ٘عوور خ٘مٝٙيووص زسيووش٦ض عوو١ص
(٤1411و) ٦ ،ؼسمع ٣ؤيعد خ٘ٝؽسمص خ٘غٍٙيص زٝصش.

( )4ؼسووك ٌووي دخس خٕ٘عوودذ خ٘مووذيػ زسيووش٦ض زعمّيووُ  :ؤعوودٜص خ٘١دصووش خٕ٘عوود٠ي ٘٦ ،وو ٛؤظٕٝووٜ ٟووٟ
خ٘مص ٖ٧لٙي.٣

( )2ؼسك ززيٗ خ٘١غخص خ٘عوي لّّ٥ود خ٘ٝا٘وً ٜو" ٟخألص٤ودس خ٘ٝع١ودؼشش" ٌوي ٜؽسموص دخس خ٘عوإ٘يً عو١ص
(٤1815و).

دللة كلية الذراسات اإلسالمية والعربية
بذمياط بدبدمياط

- 3222 -

العذد اخلامس 7102م

د /الذمراني عبذ اهلل عبذ الغين سعذ

اختالف احملذثني يف وجود احلذيح املتواتر

خ٘مذيػ خ٘ٝع٧خظش ٌ ،دأل ٧٤ ٖ٦ؤٜ ٖ٦صٌ ً١ي خ٘مذيػ خ٘ٝع٧خظش ظمط ؤيذي١د

٦ ،خ٘ؽد٠ي  ٧٤ؤ٦عك ٜد صٌ ً١ي ، ٣ألـٗ ٤زخ سؤيط ؤ ٞؤٌشد ٔٗ ٦خلذ ٝ٥١ٜد

زٝسمػ خدؿ ؤ٠دِؼ ٌي٥١ٜ ٣ؿ خ٘ٝاً٘ ٦ ،ؼشيّعٌ ٣ي خ٘مٕ ٛزد٘ع٧خظش.
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املبحح اخلامس  :اختالف احملذثني يف وجود املتواتر يف السهة
خ٘ٝعٍمـ ألِ٧خٖ ؤجٝص خ٘مذيػ خ٘ٝعمّٙص زد٘خسش خ٘ٝع٧خظش زٝم١د ٢خألص٘٧ي ٜ٦ ،ذ٨
٦ـ٧دٌ ٢ي خأللدديػ خ٘١س٧يص خ٘ٝؾشٌص يفذ٤د ظ١ؽ٧ي ل ٩ٙؼالؼص ؤِ٧خٖ :

القول األول  :ال توجد أحاديث متواترة

ٜ ٧٤٦د ئٍ ٟٜ ٛ٥ال ٚخز ٟلسد٦ ، ٞز ٣صشق خ٘مدصٜي ِ ،دٖ خز ٟلسدٌ ٞي ّٜذٜص

صميم٦" : ٣ؤٜد خألخسدس ٌة٥٠د ٔ٥ٙد آلدد  ٟٜ٦ ...خؽعشغ ر٘ٓ ٌّذ لٝذ ب٘ ٩ظشْ

خ٘غ٥ٙٔ ٟ١د ٘مذ٦ ٚـ٧د خ٘غ ٟ١بال  ٟٜس٦خيص خآللدد"(٦ ، )1ل ُٙلٔ ٩ٙال٣ٜ
خ٘مدصٜي ٌّدٖ  ٟٜ٦" :عسش ٜؽد٘ك خألخسدس لشي ؤٜ ٞد رٔش ٢خز ٟلسد ٞؤِشذ ب٘٩

خ٘ص٧خذ"(ِ٦ ، )5دٖ ؤيعد ٦" :بؼسدض خ٘ٝع٧خظش ٌي خأللدديػ لغيش ـذخ  ،عيٝد ل٩ٙ
ٜز٤ر  ٛ٘ ٟٜيمعسش خ٘مذد ٌي ظمذيذ.)8("٢

القول الثاين  :توجد أحاديث متواترة لكنها اندرة
٦ب٘يٜ ٣دٖ خز ٟخ٘صالق ِدٖ ٦ :ال يٕدد ي٧ـذ ٌي س٦خيدظٌ ٛ٥ة ٣٠لسدسش ل ٟخ٘خسش خ٘زي
ي ٟٜ ٣ّٙ١يمصٗ خ٘م ٛٙزصذِ ٣ظش٦سش ٦ال زذ ٌي بع١دد ٟٜ ٢خععٝشخس ٤زخ خ٘ؾشغ ٌي

س٦خظ ٟٜ ٣ؤ ٣٘٦خ٘١ٜ ٩ع٥د ٟٜ٦ ، ٢عحٗ ل ٟخزشخص ٜؽدٖ ٘ز٘ٓ ٌيٝد يش٦ي  ٟٜخ٘مذيػ

ؤليد ٢ظؽٙس٦ ، ٣لذيػ "بٝ٠د خأللٝدٖ زد٘١يدض" ٘يظ  ٟٜر٘ٓ زغسيٗ ٦ ،ب ٣ّٙ٠ ٞلذد
خ٘ع٧خظش ٦صيددش أل ٞر٘ٓ ؼشؤ لٙيٌ ٣ي ٦عػ بع١دد ٛ٘٦ ٢ي٧ـذ ٌي ؤ٦خج ٣ٙلٜ ٩ٙد عسُ

رٔش٠ ، ٢م ٛلذيػ ٔ ٟٜ" :زذ لٙي ٜعمٝذخ ٌٙيعس٧ؤ ّٜمذ ٟٜ ٢خ٘١دس" ٠شخٜ ٢ؽدال ٘ز٘ٓ
( )1خإللغد. 126/1 ٞ

( )5ؽش٦غ خألجٝص خ٘خٝغص ؿ . 184

( )8خ٘ٝشـك خ٘غدزُ ؿ . 145
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ٌة ٟٜ ٣ّٙ٠ ٣ ٠خ٘صمدزص سظي خهلل ل ٛ٥١خ٘مذد خ٘فٌ ٧٤٦ ٛي خ٘صميميٜ ٟش٦ي لٟ
ـٝدلص ِ٦ ، )1(ٛ٥١ٜدٖ زّ ٖ٧خز ٟخ٘صالق خإلٜد ٚخ٘٦٧١ي(٦ ، )5خز ٟـٝدلص(.)8

القول الثالث  :توجد أحاديث متواترة بكثرة

ِشس ر٘ٓ خ٘مدٌؿ خز ٟلفش ٦ ،ظدزم ٣ـٝدلص  ٟٜٝؤظ٧خ زمذ ٢ليػ ِدٖ ٜمّٙد ل٩ٙ

ٔال ٚخز ٟخ٘صالق خ٘غدزُ ٜ٦ :د خدلد ٟٜ ٢خ٘مضش ٧١ٜٝق ٔ٦ ،زخ ٜد خدلد ٢ويشٟٜ ٢
خ٘مذ ٚأل ٞر٘ٓ ٠ؾإ لِٙ ٟص خؼالق لٔ ٩ٙؽشش خ٘ؽشَ ٦ؤل٧خٖ خ٘شـدٖ ٦صٍدظٛ٥

خّ٘ٝععيص إلزمدد خ٘مددش ؤ ٞيع٧خؼا٦خ لٔ ٩ٙزذ  ،ؤ ٦يمصٗ  ٛ٥١ٜخظٍدِد ٟٜ٦ ،
ؤلغٜ ٟد يّشس ز ٞ٧ٔ ٣خ٘ٝع٧خظش ٧ٜـ٧دخ ٦ـ٧د ٔؽشش ٌي خأللدديػ ؤ ٞخٕ٘عر
خ٘ٝؾ٧٥سش خ٘ٝعذخ٘٦ص زإيذي ؤ ٗ٤خ٘م ٛٙؽشِد ٦وشزد خّ٘ٝؽ٧ق ل١ذ ٛ٤زصمص ٠غسع٥د

بٜ٘ ٩صٍ١ي٥د برخ خـعٝمط ل ٩ٙبخشخؾ لذيػ ٦ ،ظمذدض ؼشِ ٣ظمذدخ ظميٗ خ٘مددش
ظ٧خؼا ٛ٤ل ٩ٙخٕ٘زذ ب٘ ٩آخش خ٘ؾش٦غ ؤٌدد خ٘م ٛٙخ٘يّي١ي زصمع ٣بِ٘ ٩دجٜ٦ ، ٣ٙؽٗ

ر٘ٓ ٌي خٕ٘عر خ٘ٝؾ٧٥سش ٔؽيش(.)4

ِ٦ذ ظدزك خ٘مدٌؿ ـٝدلص  ٟٜٝؤظ٧خ زمذ ٛ٥١ٜ ٢خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ليػ ِدٖ ٜمّٙد ل٩ٙ

ٔال ٚخ٘مدٌؿ خز ٟلفش ِٙ :ط  :صذَ ؽيخ خإلعال٦ ٚزش ٜ٦ ،د ِد٘ ٧٤ ٣خ٘ص٧خذ
خ٘زي ال يٝعشٌ ٨يٜٝ ٣٘ ٟٜ ٣دسعص زد٘مذيػ ٦خؼالق ل ٩ٙؼشٌِّ ٣ذ ٦صً ـٝدلص

 ٟٜخ٘ٝعّذٜي٦ ٟخ٘ٝعإخشي ٟؤلدديػ ٔؽيشش زد٘ع٧خظش ٥١ٜد لذيػ "٠ضٖ خّ٘شآ ٞل٩ٙ

عسمص ؤلشي" ٦ ،لذيػ خ٘م٧ض ٦ ،خ٠ؾّدَ خّ٘ٝش ٦ ،ؤلدديػ خ٘٥شؾ ٦خٍ٘عٌ ٟي

آخش خ٘ضٜد٦ ، )2(ٞؤٔذ خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ر٘ٓ زعص١يً ٔعدذ ـٝك ٌيٜ ٣د يضيذ ل٩ٙ
(ّٜ )1ذٜص خز ٟخ٘صالق ؿ . 567

( )5بسؽدد ؼالذ خ٘مّدجُ ؿ . 179

( )8خ٘ ٗ٥١ٝخ٘ش٦ي . 81

(٠ )4ض٤ص خ٘١فش ؿ . 65 - 61

( )2بظٝد ٚخ٘ذسخيص ؿ . 47
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ٜدجص لذيػ ِدٖ ب٥٠د ٜع٧خظشش ِ٦ ،ذ ظغدٜك ٌي خ٘مٕ ٛزع٧خظش ٔؽيش  ٟٜخأللدديػ ٔٝد

عيإظي ٌي ٜسمػ ٜغعّٗ.

٦ظدزك خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٌي خ٘عص١يً ـٝدلص  ٛ٥١ٜخ٘ؾيخ ٜمٝذ ز ٟـمٍش خٕ٘عد٠ي
ليػ صٔ ً١عدزد ٌي خأللدديػ خ٘ٝع٧خظشش ظ ٣١ٝؤٔؽش  ٟٜؼالؼٝدجص لذيػ ِدٖ ٌي: ٣

٦زد٘فٙٝص ٌد٘ٝع٧خظش  ٟٜخ٘مذيػ ٔؽيش ـذخ بال ؤ ٞؤوٙس ٣ظ٧خظشٜ ٢م٧١ي ٦ ،ؤٔؽش خأل٧ٜس

خ٘ٝمٜ٧ٙص  ٟٜخ٘ذي ٟظش٦سش ٜع٧خظشش ٜمٜ٦ ، ٩١شخد خ٘مٝٙدء لصش خٍ٘ٙفي أل ٞخ٘ؽد٠ي

ال يٕدد ي١مصش(٦ ، )1ع٧ي ؤٌشد ٘١ٝدِؾعٜ ٣سمؽد خدصد.

ٕٜ٘ ٟد ر٤ر ب٘ي ٣خ٘مدٌؿ ٘ ٛيشَ ٘سمط ظالٜيز ٛ٥١ٜ٦ ، ٢خزِ ٟؽ٧ٙزىد ٌّذ خ٠عّذ٢

ٌي لدؽيع ٣ل ٩ٙخ٘١ض٤ص ٌي لذش ٧ٜخظك ٔ ٟٜال ٣ٜخ٘غدزُ يم١ي١د ٥١ٜد ١٤د ؼالؼص :

األول  :دل ٨٧خ٘مدٌؿ ؤ ٞر٘ٓ ٠ؾإ لِٙ ٟص خؼالق ِ ،دٖ ٌي ّ٠ذ : ٢ظّذ ٚؤ ٞخ٘ٝع٧خظش

٘يظ ٜ ٟٜسدلػ ل ٛٙخإلع١دد ٦ ،ؤ ٣٠ال يسمػ ل ٟسـد٘٦ ، ٣لي١حز ٌ ٧ٙعِٙ ٛٙص

بؼالق  ٟٜرٔش ٛ٤خ٘ٝص ً١ل ٩ٙؤل٧خٖ خ٘شـدٖ ٦ ،صٍدظ ٛ٘ ٛ٥ي٧ـر ٜد رٔش.)5(٢

قلت  :يشيذ خزِ ٟؽ٧ٙزىد ؤ ٞيٙض ٚخ٘مدٌؿ زٝد ِشسٌ ٢ي خ٘١ض٤ص ؤ ٞخ٘ٝع٧خظش ال يسمػ
ل ٟسـد٘٦ ، ٣برخ ٔد ٞخألٜش ٔز٘ٓ ٌال ٜذخٗ ٕ٘ؽشش خالؼالق ل ٩ٙخ٘ؽشَ ٦ؤل٧خٖ

خ٘شـدٖ ٌي خ٘مٕ ٛزع٧خظش خأللدديػ  ٧٘" : ٣٘٧ِ٦ ،ع "ٛٙيؾي زإ ٣٠ال يغ ٛٙزز٘ٓ ،
ٔ ٧٤٦ز٘ٓ  ٌٟٝ ،رخ خ٘زي يضل ٛؤ ٞخز ٟلسدِٙ ٞيٗ خالؼالق ل ٩ٙؼشَ خأللدديػ ،

 ٦ؤل٧خٖ سـد٘٥د  ٧٤٦خ٘زي صٌ ً١ي خ٘صميك ٦ ،خ٘م٦ ، ٗٙخ٘ؽّدض ٦ ،خ٘عمٍدء ؟!
ب ٟٜ ٗٔ ٞؽ ٛسخجمص خ٘مذيػ يفض ٚزإ ٣٠ؤٔؽش خؼاللد لٙي٥د  ٟٜخ٘مدٌؿ ٜ ٟٜ٦ ،م٣

 ٟٜخ٘ٝعإخشي ٟزٝشخلٗ ٌٕ ،يً يّدٖ  :ب ٞر٘ٓ ٠ؾإ لِٙ ٟص خؼاللٛ٥؟!.

٦يعدي ٘ٝد رٔش ٢خزِ ٟؽ٧ٙزىد ؤٜش آخش  ٧٤٦ ،ؤ ٞخ٘مدٌؿ ِذ ِشس ؤ ٞخ٘ٝع٧خظش يٍيذ
خ٘م ٛٙخ٘عش٦سي ٦ ،ؤ ٣٠ال يمعدؾ ب٘٠ ٩فش ٦خععذالٖ  ،زٗ يمصٗ ٘٘ ٟٝيظ ٘ ٣ؤٙ٤يص

(٠ )1ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 51

( )5خّ٘ ٖ٧خ٘ٝسعٕش ؿ . 87 – 86
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خ٘١فش ٦ ،ظمً خّ٘ ٖ٧زإ ٣٠ال يٍيذ بال خ٘م ٛٙخ٘١فشي(ٌ ، )1ةرخ ٔد ٞخألٜش ٔز٘ٓ ٌٝد

خ٘مدـص ب٘ٔ ٩ؽشش خالؼالق ل ٩ٙؤل٧خٖ خ٘شـدٖ؟!.

ِ٦ذ لد ٖ٦خ٘غخد٦ي ٦خّ٘ٙد٠ي ؤ ٞيفيسد ل ٟخ٠عّدد خزِ ٟؽ٧ٙزىد زف٧خذ ويش ٠د٤ط
ٍٜدد ٢ؤ ٞصٍدض خ٘ٝخسشيِ ٟذ ظّّٜ ٚ٧د ٚخ٘مذد خٕ٘ؽيش(٦ ، )5ؤدسْ خإلٜد ٚخ٘غخد٦ي
٤ ٟٜزخ خ٘ف٧خذ ؤ١ٜ ٣٠دِط ٘ٝد ِشس ٢خ٘مدٌؿ  ٟٜؤ ٞخ٘ٝع٧خظش ٘يظ ٜ ٟٜسدلػ لٛٙ

خ٘مذيػ ٘٥زخ ِدٖ ٌي ٥٠ديص ـ٧خز٠ : ٣م ٛي ٟٕٝزد٘١فش ٘ٝد ؤؽشض ب٘ي ٣ؤ ٞيٕٞ٧

خ٘ٝع٧خظش ٜ ٟٜسدلؽ١د(.!!)8

الثاين  ٖ٧ِ :خ٘مدٌؿ  ٟٜ٦ " :ؤلغٜ ٟد يّشس ز ٞ٧ٔ ٣خ٘ٝع٧خظش ٧ٜـ٧دخ ٦ـ٧د ٔؽشش ٌي

خأللدديػ ؤ ٞخٕ٘عر خ٘ٝؾ٧٥سش خ٘ٝعذخ٘٦ص زإيذي ؤ ٗ٤خ٘م ٛٙؽشِد ٦وشزد خّ٘ٝؽ٧ق

ل١ذ ٛ٤زصمص ٠غسع٥د بٜ٘ ٩صٍ١ي٥د برخ خـعٝمط ل ٩ٙبخشخؾ لذيػ  ....ب٘ ٩آخش ٜد

ِدٖ  ،خ٠عّ ذ ٢خزِ ٟؽ٧ٙزىد زّّ٘ : ٣٘٧دجٗ ؤ ٞيّ : ٖ٧خ٘سمػ ٌي ٦ـ٧د خ٘ٝع٧خظش ال ٌي
بٕٜد٦ ٞـ٧د.)4(٢

ِٙط ٔ :إ ٣٠يّٙ٘ ٖ٧مدٌؿ ٠ :م ٟال ١٠دصلٓ ٌي بٕٜد٦ ٞـ٧د ٢أل٦ ٞـ٧د٘ ٢يظ

زٝغعميٗ ال ؽشلد ٦ ،ال لّال ٦ ،ال لددش ٦ ،بٝ٠د ٜمٗ خ٘١ضخق ٧ٜ ٧٤ ٗ٤ـ٧د زدٍ٘مٗ

؟ ٦ب٦ ٞـذ ٌٝد ؤٜؽٙع٣؟

٦يٙ٘ ٟٕٝمدٌؿ ؤ ٞيفير ل ٟر٘ٓ زٌّ ٣٘٧ي ٌعك خ٘سدسي  :ؤٜؽٙعٔ ٣ؽيشش ٥١ٜد لذيػ

" ٟٜز١ي هلل ٜغفذخ" ٦ ،خ٘ٝغك ل ٩ٙخ٘خٍي٦ ، ٟسٌك خ٘يذي٦ ، ٟخ٘ؾٍدلص ٦ ،خ٘م٧ض
٦ ،سئيص خهلل ٌي خآلخش٦ ، ٢خألجٝص ِ ٟٜشيؼ ٦ ،ويش ر٘ٓ(.)2
(٠ )1ض٤ص خ٘١فش ؿ . 29 – 28

(ٌ )5عك خ٘ٝىيػ ِ ، 51/4عدء خ٘٧ؼش . 248/1

(ٌ )8عك خ٘ٝىيػ . 51/4

( )4خّ٘ ٖ٧خ٘ٝسعٕش ؿ . 87

(ٌ )2عك خ٘سدسي . 518/1
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٦يصٙك ـ٧خزد ١٤د ؤيعد خأللدديػ خ٘عي  ّٗ٠خإلٜد ٚخ٘غخد٦ي ل ٟزمط خ٘ٝمذؼي، ٟ

٦خٍّ٘٥دء ؤ ٛ٥٠لٕ٧ٝخ زع٧خظش٤د ٤٦ي :

"لذيػ خ٘ؾٍدلص" " ٦لذيػ خ٘م٧ض" ٦لذيػ " ٟٜز ٩١هلل ٜغفذخ" "٦ ،لذيػ
سئيص خهلل ٌي خآلخشش" ٦ ،لذيػ "خألجٝص ِ ٟٜشيؼ" "٦ ،لذيػ ل١ي ٟخ٘فزق" ،

"٦لذيػ خ٘٥١ي ل ٟخ٘صالش ٌي ٜمدؼ ٟخإلزٗ" "٦ ،لذيػ خظخدر خّ٘س٧س ٜغدـذ" ،

"٦لذيػ خّ٘ ٖ٧ل١ذ خ٘شٌك  ٟٜخ٘شٔ٧ق" "٦ ،لذيػ خ٘٥ٝذي" ٦ ،لذيػ "خ٤عض

خ٘مشػ ٘٧ٝض عمذ" "٦ ،لذيػ خإلعشخء" "٦ ،لذيػ خ٠ؾّدَ خّ٘ٝش" "٦ ،لذيػ

خ٘١ض ٖ٦خإل٘٥ي" "٦ ،لذيػ خ٘٥١ي ل ٟخ٘صالش زمذ خ٘صسك ٦زمذ خ٘مصش" "٦ ،لذيػ
وغٗ خ٘شـٙي"٦ ، "ٟؤخسدس خ٘ذـدٖ" ٦ ،لذيػ "خيش خ٘١دط ِش٠ي"(.)1

٦خألٜؽٙص خ٘ٝزٔ٧سش ٤٦ ،ي ؼٝد٠يص لؾش لذيؽد – ل ٩ٙخ٘عغٙي ٛزع٧خظش٤د ٔ٥ٙد(- )5
ِٙيٙص برخ ٜد ِ٧س٠ط زمذد خأللدديػ خ٘ٝش٦يص ِ٦ ،ذ ظٍٕٗ خ٘مدٌؿ خ٘غي٧ؼي ززٔش

ٝ٠درؾ ؤخشٌ ٨ي ٔعدز" ٣خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش" ليػ صخدض خأللدديػ خ٘عي لٕ ٛزع٧خظش٤د

ل ٩ٙخ٘ٝدجص  ،ؼ ٛص ً١خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي ٔعدز٠" ٣ف ٛخ٘ٝع١دؼش" ٌزٔش ٌي ٣ؤٔؽش  ٟٜؼالؼٝدجص
لذيػ ِ٦ ،ذ ظ٧عمد ٌي خ٘مٕ ٛزع٧خظش خأللدديػ ٦ ،ع٧ي ؤٌشد ٘١ٝدِؾص ٔٗ ٔعدذ

ٝ٥١ٜد ٜسمؽد خدصد.

الثالث  ٖ٧ِ :خ٘مدٌؿ ٜ٦" :ؽٗ ر٘ٓ ٌي خٕ٘عر خ٘ٝؾ٧٥سش ٔؽيش" خ٠عّذ ٢خزِ ٟؽ٧ٙزىد
زّ : ٣٘٧دلٜ ٨٧فشدش ٌال ظٍيذ ٌي ٜمٗ خ٘١ضخق(٤٦ ، )8زخ يم١ي ؤٜ ٞد رٔش ٢خ٘مدٌؿ

(ٌ )1عك خ٘ٝىيػ .55-51/4

(٠ )5صً ٤ز ٢خأللدديػ ٘ ٛيمذ٤د خإلٜود ٚخ٘غوي٧ؼي ٌوي خ٘ٝعو٧خظش ٤٦ ،وي " :لوذيػ خ٘٥١وي لوٟ
خ٘ص ووالش ٌ ووي ٜم وودؼ ٟخإلز ووٗ" "٦ ،خظخ وودر خّ٘س وو٧س ٜغ وودـذ" "٦ ،خّ٘ وو ٖ٧ل ١ووذ خ٘شٌ ووك  ٜوو ٟخ٘شٔ وو٧ق" ،

"٦لذيػ خ٘٥ٝذي" "٦ ،لذيػ خ٠ؾّدَ خّ٘ٝش" "٦ ،لذيػ خ٘١ض"٦ ، "ٖ٦وغٗ خ٘شـٙي"٦ ، "ٟؤخسدس

خ٘ذـدٖ"ِ٦ .ذ رٔش٤د ٔ٥ٙد خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي ٌي ٔعدز٠" ٣ف ٛخ٘ٝع١دؼش" .
( )8خّ٘ ٖ٧خ٘ٝسعٕش ؿ . 87

دللة كلية الذراسات اإلسالمية والعربية
بذمياط بدبدمياط

- 3222 -

العذد اخلامس 7102م

د /الذمراني عبذ اهلل عبذ الغين سعذ

اختالف احملذثني يف وجود احلذيح املتواتر

 ٧٤لي ٟخ٘ذل ٨٧خ٘عي يذلي٥د ٌٕ ،يً يفمٗ خ٘ذل ٨٧د٘يال ؟!

٦خ٠عّذ دل ٨٧خٕ٘ؽشش ٤ز ٢خإلٜد ٚخ٘٧١ٕٙي ليػ ِدٖ ٜ٦ :د رٔشٌ ٢ي ؽشق خ٘١خسص ٟٜ

خالععذالٖ ل٦ ٩ٙـ٧د خ٘ٝع٧خظش ٦ـ٧د ٔؽشش ظميً ـذخ(.)1

الرتجيـــــح

برخ لد١٘٦د ظؽسيُ خ٘ؾش٦غ خ٘عي رٔش٤د خألص٘٧يٙ٘ ٞ٧خسش خ٘ٝع٧خظش ل ٩ٙخأللدديػ
خ٘١س٧يص ٌ٠ ٟٙمصٗ ل ٩ٙظ ٓٙخٕ٘ؽشش خ٘عي لد ٖ٦خ٘مدٌؿ خز ٟلفش خؼسدظ٥د ٌ٦ ،ي

ظّشيش ٤زخ يّ ٖ٧خز ٟؤزي خ٘ذ ٚؤلذ ٌّ٥دء خ٘ؾدٌميص خ٘ٝعٌ٧ي ع١ص (٤645و)  ٟٜ٦" :سخٚ

 ٟٜخ٘ٝمذؼي٦ ٟويش ٛ٤رٔش لذيػ ل ٟخ٘١سي ٜ ع٧خظش ٦ـذض ٌي ٣خ٘ؾش٦غ

[خآلظي]( )5رٔش٤د ٌّذ سخٜ ٚمدال  ...أل ٟٜ ٞؽشغ خ٘ع٧خظش ؤ ٞي ٣ّٙ١ـٝك ال يعص٧س

ظ٧خؼا ٛ٤ل ٩ٙخٕ٘زذ ٦ ،يمصٗ خ٘م ٛٙخ٘عش٦سي ؤ ٦خ٘١فشي زصذِِ ٛ٥ؽمد لٟ

سع ٖ٧خهلل ٌ ٟٜ ي ، ٣ؼ ٛيغٝك ٤ ٟٜاالء خ٘فٝك ـٝك ؼد ٞال يعص٧س ظ٧خؼاٛ٤

ل ٩ٙخٕ٘زذ ٦ ،يمصٗ خ٘م ٛٙزصذِ ، ٛ٥ؼ ٛيغٝك ـٝك ؼد٘ػ  ٟٜخ٘فٝك خ٘ؽد٠ي
ٔز٘ٓ  ٛٙ٤٦ ،ـشخ ب٘ ٩آخش خإلع١دد ٌ ،الزذ  ٟٜلص٤ ٖ٧زخ خ٘ؾشغ ٦ظمّّ٣

[ٌي]( )8خ٘ؽشٌي٦ ٟخ٘٧عػ ٜ٦ ،ؽٗ ٤زخ ال يّك(ٌ )4ي خأللدديػ خ٘١س٧يص"(.)2

( )1ـٍش خألٜد٠ي ؿ . 27

(ِ٦ )5ك ٌي خ٘ٝؽس٧ق "خآل٦ "ٟٜخ٘عص٧ير  ٟٜصو٧سش خ٘ٝخؽو٧غ خ٘عوي رٔش٤ود خ٘ٝمّوُ ٌوي ّٜذٜوص
خٕ٘عدذ !!

(ِ٦ )8ووك ٌووي خ٘ٝؽسوو٧ق "ٜوو٦ "ٟخ٘عصوو٧ير ٜوو ٟصوو٧سش خ٘ٝخؽوو٧غ خ٘عووي رٔش٤وود خ٘ٝمّووُ ٌووي ّٜذٜووص
خٕ٘عدذ !!

(ِ٦ )4ووك ٌووي خ٘ٝؽسوو٧ق ١٤وود صيووددش "بال" ٤٦وو ٧خؽووإ صووشي ٍٜغووذ ٘ٝٙم١وو ٩ال ي٧ـووذ ٌووي صوو٧سش
خ٘ٝخؽ٧غ خ٘٧ليذ خ٘زي خلعٝذ لٙي ٣خ٘ٝمُّ ٦خ٘عي رٔش٤د ٌي ّٜذٜص خٕ٘عدذ !!.

(ّ٘ )2ػ خ٘ ٘ث خ٘ٝع١دؼشش ؿ . 19 - 17
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وبناء عليو فالذي يرتجح يل بعد ىذه املناقشة ما يلي :
أوال  :خ٘ٝع٧خظش خٍ٘ٙفي زد٘ٝم٦ ٩١خ٘ؾش٦غ خ٘عي ِشس٤د خألص٘٧ي٠ ٞ٧ددس ـذخ ٌي خ٘غ١ص

يصذَ ٌي ٖ٧ِ ٣خز ٟخ٘صالق خ٘غدزُ  ٟٜ٦ " :عحٗ ل ٟخزشخص ٜؽدٖ ٘ز٘ٓ ٌيٝد يش٦ي

 ٟٜخ٘مذيػ ؤليد ٢ظؽٙس٦ ، " ٣بٕ٠دس  ٟٜؤٕ٠ش ٦ـ٧د٦ ٣٘ ٢ـ٦ ، ٣ي ٟٕٝخ٘عٝؽيٗ ٘٣
زمذيػ "ٔ ٟٜزذ لٙي ٜعمٝذخ ٌٙيعس٧ؤ ّٜمذ ٟٜ ٢خ٘١دس".

ِ٦ذ ٠دصق خ٘سمط ٌي ظ٧خظش ٤زخ خ٘مذيػ لٕ ٩ر٘ٓ خز ٟؤزي خ٘ذٌّ ٚدٖ ٦" :ر٤ر
زمط خ٘مٝٙدء ب٘ ٩ؤ٘ ٣٠يظ ٜع٧خظشخ  ،أل٦ ٣٠بٌ ٞشض ؤ ٣٠عٝم ٟٜ ٣سع ٖ٧خهلل 

ـٝك يمصٗ خ٘م ٛٙزٌّ ٛ٥٘٧ال ي ٟٕٝدل ٨٧عٝدق ـٝك ؼد ٞيمصٗ خ٘م ٛٙزّٛ٥٘٧

عٝم ٟٜ ٢٧خ٘فٝك خألٕ٤٦ ، ٖ٦زخ خٕ٘الٌ ٚي خ٘فٝك خ٘ؽد٘ػ ٦خ٘شخزك ٦ ،بٝ٠د  ٧٤خسش

ٜؾ٧٥س خؽع٥دس خ ٔؽيشخ يف ٟزغسس ٣ظ٧خظش٦ ٢لص ٖ٧خ٘م ٛٙخ٘عش٦سي ز ٧٘٦ ، ٣سخـك
خ٘ٝشء ٍ٠غ ٛ٘ ٣يفذ٤د لد٘ٝص لٝٙد ظش٦سيد ٔم٥ٝٙد زٝد عٝمع ٟٜ ٣خ٘سٙذخ ٞخ٘١دجيص ،

٦خّ٘ش ٞ٦خ٘خد٘يص"(.)1

قلت ٠ ٟٜ :فش ٌي ؼشَ ٤زخ خ٘مذيػ ٦ـذ٤د ٜ -ك ٔؽشظ٥د ٜ -عسدي١ص ـذخ ٌؾشغ
خ٘ع٧خظش ٧ٜـ٧د ٌي ٔٗ ؼسّدظ ٣زال ؽٓ(ٌٝ ، )5د  ٣ّٙ٠خز ٟؤزي خ٘ذٜ٦ ، ٚدٖ ب٘ي ٣ويش
ٜغِ٦ ، ٛٙذ سد لٙي ٣خإلٜد ٚخ٘ضزيذي زمذٜد ٔ ّٗ٠الٌّ ٣ٜدٖ  ٣٘٧ِ" :خآلخش ٤زخ لٟ

زمط خ٘مٝٙدء ويش ٜغٌّ ، ٛٙذ صشق ويش ٦خلذ  ٟٜخ٘مٝٙدء خععٝشخس خألٜش ٌي ٣ب٘٩

آخش خ٘ؽسّص ٦ ،برخ ٘ ٛيّٗ ٌي ٣زد٘ع٧خظش ٌٙيظ ٌي خ٘ذ٠يد لذيػ ٜع٧خظش"(.)8

اثنيا  :ؤٜد خ٘ٝع٧خظش خ٘ٝم٧١ي ٌ٧ٜ ٧٥ـ٧د ِٕ٘ٙ ٣١يٗ برخ ٜد ِ٧س ٞزدأللدديػ خ٘ٝش٦يص

زؽشيُ خآللدد  ٟٜ٦ ،ؤٜؽٙع ٣ؤلدديػ خ٘ٝغك ل ٩ٙخ٘خٍي٦ ، ٟسٌك خ٘يذي ٟل١ذ خ٘ذلدء

(ّ٘ )1ػ خ٘ ٘ث خ٘ٝع١دؼشش ؿ . 55

( )5رٔووش ٔؽيووشخ ٜوو ٟؼشِوو ٣خزوو ٟخ٘فوو٧صي ٌووي ّٜذٜووص ٔعدزوو ٣خ٘٧ٝظوو٧لدض ٦ ، 22 – 57/1ؤ٦سد٢
خ٘ضزيذي ٌي ّ٘ػ خ٘ ٘ث ؿ  ٟٜ 585 – 561س٦خيص ظغمص ٦ظغمي ٟصمدزيد .

(ّ٘ )8ػ خ٘ ٘ث خ٘ٝع١دؼشش ؿ . 55
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٦ ،يذخٗ ٌي ٣زمط ٜد يعم ُٙزغيشظ٦ ،  ٣وض٦خظ٦ ، ٣ظٍعي٘  ٣ٙسمط خ٘صمدزص ،

٦ويش ر٘ٓ  ٟٜخألخسدس خ٘عي خظٍُ ل٥ّٙ٠ ٩ٙد خ٘ٝمذؼ٦ ، ٞ٧ؤ ٗ٤خ٘غيش.

ِ٦ذ لد ٖ٦خ٘سمط خ٘فٝك زي٦ ٩ٍ٠ ٟٜ ٖ٧ِ ٟـ٧د خ٘ٝع٧خظش ٌي خ٘غ١ص ٟٜ ٖ٧ِ٦ ،
ؤؼسع ٣زإ ٞخ٘١ضخق ٍ٘في ٦ ،ؤ ٟٜ ٞـض ٚز٧ـ٧د خ٘ٝع٧خظش ِصذ خ٘ٝع٧خظش خ٘ٝم٧١ي ٟٜ٦ ،

ٍ٠دِ ٢صذ خ٘ٝع٧خظش خٍ٘ٙفي( ٧٤٦ ، )1ـٝك لغ ٧٘ ٟصك ٕ٘ ٟخ٘١ص٧ؿ خ٘٧خسدش لٟ
خٍ٘شيّي ٟظإزدٝٔ ٢د  ٧٤ـد٤ش ّ٠ ٟٜدػ خ٘مدٌؿ خز ٟلفش ٘ٝٙد٠ميِ٦ ، ٟذ سد ٤زخ

خ٘فٝك خٕ٘عد٠ي ٌي ٠ف ٛخ٘ٝع١دؼش زإ ٞخ٘غي٧ؼي بٝ٠د ِصذ ٌي ٔعدز ٣عدزُ خ٘زٔش ـٝك

خ٘ٝع٧خظش خٍ٘ٙفي( ٧٤٦ ، )5ـد٤ش ٔ ٟٜالٌ ٣ٜي ظذسير خ٘شخ٦ي ٦ ،بلد٘ع ٣ل١ذ لذيؽ٣

ل ٟخ٘ٝع٧خظش خٍ٘ٙفي ل ٩ٙخألٜؽٙص خ٘عي رٔش٤د ٌي ٣ظذٖ ل ٩ٙؤِ ٣٠صذ خ٘ٝع٧خظش

خٍ٘ٙفي(٦ ، )8بٔ ٞدٌ ٞيٝد رٔشٜ ٢د٘ ٛيع٧خظش ٍ٘ف٦ ، ٣بٝ٠د ظ٧خظش ٜم١دٝٔ ٢د ِدٖ خ٘ؾيخ
خٕ٘عد٠ي(. )4

اثلثا  :ال يغ ٟٝ٘ ٛٙصٌ ً١ي خأللدديػ خ٘ٝع٧خظشش خ٘مٕ ٛزع٧خظش ٔٗ ٜد رٔش ٢٦بٞ
ِصذ٠د زد٘ٝع٧خظش ٜد ظٌ٧شض ٌي ٣خ٘ؾش٦غ خ٘عي ِشس٤د خألص٘٧ي ، ٞ٧ؤٜد بِ ٞصذ ز٣
خ٘مذيػ خ٘صميك خ٘زي ٔؽشض ؼشِ٦ ٣خؽع٥شض ٌي ٟٕٝخ٘عغٙيٌ ٛ٥٘ ٛي ؤٔؽش ٜد

رٔش٦ ، ٢٦ال ي١عّذ لٙي ٛ٥لي١حز بال خّ٘ٙيٗ ٜٝد ٘ ٛيصك ؤ ٦لٕ ٛز٧ظمٝٔ ٣د عيإظي.

رابعا  ٟٜ :خالٖ ٜد عسُ يف٥ش ٘ي ؤ ٞخ٘مدٌؿ ز٥زخ خ٘عّشيش ِذ ٥ٜذ ٘ ٟٝـدء زمذ٢

خ٘عخًٍ  ٟٜؽش٦غ خ٘ ٝع٧خظش خ٘عي ٦ظم٥د خألص٘٧يٌ ٞ٧ي خ٘فد٠ر خ٘عؽسيّي دٞ٦
خ٘١فشي  ٟٜ٦ ٧٥ٌ ،ـدء زمذ ٟٜٝ ٢صٌ ً١ي خ٘مذيػ خ٘ٝع٧خظش يّشس ٞ٦ؽش٦ؼ ٣خ٘عي
رٔش٤د خألص٘٧ي ٞ٧بال ؤ ٛ٥٠ل١ذ ظؽسيّ٥د ل ٩ٙخأللدديػ خ٘١س٧يص يعخٍٍ٤ ٟٜ ٞ٧ز٢

(ّ٘ )1ػ خ٘ ٘ث خ٘ٝع١دؼشش ؿ  ، 19ـٍش خألٜد٠ي ؿ  ، 49خ٘٧عيػ ٌي ل ٚ٧ٙخ٘مذيػ ؿ .518
(٠ )5ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 51

( )8ظذسير خ٘شخ٦ي . 181 - 179/5

(٠ )4ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 51
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خ٘ؾش٦غ ٔٝد عيإظي ل١ذ دسخعص ٔعدذ "خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش" ٘إلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٔ ٦ ،عدذ

"٠ف ٛخ٘ٝع١دؼش" ٘ٙؾيخ خٕ٘عد٠ي.

خامسا  :ؤٝٙٔ ٣٠د خزعمذ٠د ل ٟلصش ؤجٝص خّ٘١ذ ٔٝٙد ظإؼش خ٘ٝمذؼ ٞ٧زٕؽشش خ٘ؽشَ ،

يف٥ش ٤زخ  ٟٜخالٖ خ٘ععسك خ٘عدسيخي ٘٥ز ٢خّ٘عيص ٌدز ٟلسد ٞخ٘سغعي يٍ١ي ٦ـ٧د

خ٘ٝع٧خظش ٦ ،يإظي زمذ ٢خز ٟخ٘صالق ٘يّ ٖ٧ز١ذسش ٦ـ٧د ، ٢ؼ ٛيإظي زمذ ٢خ٘مدٌؿ خزٟ
لفش ٘يؽسط ٦ـ٧د ٢زٕؽشش ٦ ،يايذ ٢ل ٩ٙر٘ٓ خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي  ،ؼ ٛيع ٢٧ٙخ٘ؾيخ

خٕ٘عد٠ي ٌيسد٘ه ب٘ ٩خ٘مذ خ٘زي يفم ٣ٙيذخٗ ٌي ٔعدز٠" ٣ف ٛخ٘ٝع١دؼش" زمط خأللدديػ

خ٘عي لٕ ٛلٙي٥د زمط خ٘ٝمذؼي ٟزد٘٧ظك ؤ ٦خ٘عمً خ٘ؾذيذ!!.
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املبحح السادس  :كتاب األزهار املتهاثرة لإلمام السيوطي – عرض وحتليل
اسم الكتاب وموضوعو

ؤً٘ خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٔعدزد ٌي خأللدديػ خ٘ٝع٧خظشش عٝد" ٢الفوائد املتكاثرة يف األخبار

املتواترة" ـٝك ٌي ٣ص٤دء خ٘ٝدجص  ٟٜخأللدديػ خ٘ٝع٧خظشش زإعد٠يذ٤د ؤ٦سد ٌيٜ ٣د س٦خ٢

 ٟٜخ٘صمدزص لؾشش ٌصدلذخ ٜغع٧لسد ؼشَ ٔٗ لذيػ ٦ؤٍ٘دـ ، )1(٣ؼ ٛخخعصش ٤زخ

خٕ٘عدذ ٌي ٔعدذ آخش عٝد" ٢األزىار املتناثرة يف األخبار املتواترة" ٦ ،خ٘زي ظمط
ؤيذي١د  ٧٤خ٘ٝخعصش  ٧٤٦ ،خٕ٘عدذ خ٘زي ٠مشظٌ ٣ي ٤زخ خ٘ٝسمػ.

ِ٦ذ ِ٦ك ٘إلٜد ٚخ٘غي٧ؼي خؽإ ٌي ظغٝيص ٤زي ٟخٕ٘عدزي ٟليػ ِدٖ ٌي ظذسير

خ٘شخ٦ي ِ :ذ ؤٍ٘ط ٌي ٤زخ خ٘٧١ق ٔعدزد ٘ ٛؤعسُ بٜ٘ ٩ؽ ٣ٙعٝيع" : ٣خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش
ٌي خألخسدس خ٘ٝع٧خظشش" ٜشظسد ل ٩ٙخألز٧خذ ؤ٦سدض ٌي ٗٔ ٣لذيػ زإعد٠يذ  ٟٜخشـ٣

٦ؼشِ ، ٣ؼ٘ ٛخصعٌ ٣ي ـضء ٘ؽيً عٝيعِ" ٣ؽً خألص٤دس" خِعصشض ٌي ٣ل ٩ٙلض٦
ٔٗ ؼشيُ ٘ ٟٝؤخشـ٥د  ٟٜخألجٝص ٦ؤ٦سدض ٌي ٣ؤلدديػ ٔؽيشش (٦ ، )5ـض ٚخ٘ؾيخ
ؤلٝذ ؽدٔش زإ ٞخإلٜد ٚؤخؽإ ٌي ظغٝيص خٕ٘عدزيِ ٟدٖ  :ؤخؽإ خ٘مدٌؿ خ٘غي٧ؼي خؽإ

وشيسد ٌي خ٘ ّٗ١لٍ٠ ٟغ ‘ ٣بر عٔ ٩ٝعدز ٣خألٌ ٖ٦ي خألخسدس خ٘ٝع٧خظشش "خألص٤دس
خ٘ٝع١دؼشش" ٦ ،عٜ ٩ٝد خخعصشِ" ٣١ٜ ٢ؽً خألص٤دس" ٘٦ ،يظ ٔز٘ٓ زٗ ٔعدز ٣خألٖ٦

خع" ٣ٝخٍ٘٧خجذ خ٘ٝعٕدؼشش"  ،ؼ ٛخخعصشٌ ٢ي آخش عٝد" ٢خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش"  ...ؤٜد
ِؽً خألص٤دس ٌٔ ٧٥عدذ ؤخش ٘ٙغي٧ؼي رٔشٌ ٢ي ٔؾً خ٘ف ٞ٧١زدعِ" ٛؽً
خألص٤دس ٌي ٔؾً خألعشخس" ٦ ،ؤٌ ٣٠ي ؤعشخس خ٘ع١ضيٗ ٌي ٜفٙذ ظخٔ ، ٛعر  ٣١ٜب٘٩

( )1خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ ِ ، 8ؽً خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ. 51
( )5ظذسير خ٘شخ٦ي . 181/5
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آخش ع٧سش زشخءش(.)1

طبعات الكتاب

ؼسك ٤زخ خٕ٘عدذ لذش ٜشخض ِ٦ذ ِ٦ك ٘ي  ٣١ٜؼسمعد: ٞ

األوىل  :زعصميك خ٘ؾيخ لسذ خهلل خ٘ىٝدسي زدع" ٛخألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ٌي خألخسدس

خ٘ٝع٧خظشش"(ِ٦ ، )5ذ ـدء ٌي ّٜذٜع٥د ِ ٖ٧خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي  :عٝيع" ٣خألص٤دس
خ٘ٝع١دؼشش ٌي خألخسدس خ٘ٝع٧خظشش"(٧ٜ ٧٤٦ ، )8خٌُ ٘١غخعي ٟخؽيعي ٟل١ذي ص٧سش
ٝ٥١ٜد ٝ٘٦ ،د ٌي ٠ف ٛخ٘ٝع١دؼش ٕ٘ٙعد٠ي(.)4

الثانية  :زعمّيُ خ٘ؾيخ خٙيٗ خ٘ٝيظ زدعِ" ٛؽً خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ٌي خألخسدس

خ٘ٝع٧خظشش"(.)2

ِ٦ذ ـدء ٌي ّٜذٜع٥د ِ ٖ٧خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي  :عٝيعِ" ٣ؽً خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ٌي

خألخسدس خ٘ٝع٧خظشش"(٧ٜ ٧٤٦ ، )6خٌُ ٘١غخص ٜمٍ٧ـص زدٕ٘ٝعسص خألص٤شيص ٘ذي ص٧سش

٥١ٜد  ،بال ؤ ٞظغٝيص خألصٗ ـدءض ل ٩ٙخ٘ص٧خذ ٕ٤زخ "خٍ٘٧خجذ خ٘ٝعٕدؼشش ٌي

خألخسدس خ٘ٝع٧خظشش".

ٔ٦ال خ٘ؽسمعي ٟال ظخ٧ٙخ ٟٜ ٞعّػ ٦ظصميً ٦ ،بٔ ٞد٠ط خأل ٩٘٦ؤلغ ٟلدال ٟٜ
( )1ؽشق ؤٍ٘يص خ٘غي٧ؼي ؿ ٔ ، 57 – 56ؾً خ٘ف.1825/5 ، 1811/5 ، 87/1 ٞ٧١

ِ٦ذ ؼسك ٔعدذ ِؽً خألص٤دس ٌي ٔؾً خألعشخس زعمّيُ د /ؤلٝذ خ٘مٝددي  ،ؤصذسظ٦ ٣صخسش

خألِ٦دي ٦خ٘ؾا ٞ٦خإلعالٜيص زذ٘٦ص د٘٦ص ِؽش ع١ص . ٢1414
( )5ؼسك ٌي ٜؽسمص دخس خ٘عإ٘يً زدّ٘د٤شش ع١ص (٤1815و) .
( )8خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ . 8
(٠ )4ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 8

( )2ؼسم ٣خٕ٘ٝعر خإلعالٜي زسيش٦ض ع١ص (٤1412و) .

(ِ )6ؽً خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ . 51
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خ٘ؽد٠يص  ٟٜـ٥ص صمص خ٘١ـ بال ؤ٥٠د ؽس ٣خد٘يص  ٟٜظ٧ؼيُ خ٘١ص٧ؿ ٦لض ٦خأللدديػ
 ،ؤٜد خ٘ؽد٠يص ٌّذ ظٝط ب٘ ٩خ٘غّػ ٦خ٘عصميً ؤخؽدء لٝٙيص ٌدلؾص ٌي ظخشيفدض

خ٘ٝمُّ خ٘زي يسذ ٦ؤ ٣٠ويش ٦ؼيُ خ٘صٙص زم ٛٙخ٘مذيػ.

ترتيب الكتاب  ،ومشتمالتو  ،وشرط املؤلف فيو

ِ )1ذ ٚخإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٕ٘ٙعدذ زّٝذٜص ٦ـيضش زيٌ ٟي٥د ٧ٜظ٧ل٦ ، ٣ؼشيّص
ظشظيس٦ ، ٣ؽشؼٌ ٣ي.٣

 )5سظر خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٤زخ خٕ٘عدذ ل ٩ٙخألز٧خذ زذؤ٤د زٕعدذ خ٘م، ٛٙ
٦خع٥ٝد زٕعدذ خ٘سمػ.

 )8خؽع ٗٝخٕ٘عدذ ل ٩ٙخؼ١ي لؾش ٔعدزد ٤ي ل ٩ٙخ٘عشظير  :خ٘م ، ٛٙخإليٝد، ٞ
خ٘ؽ٥دسش  ،خ٘ف١دجض  ،خ٘صالش  ،خ٘ضٔدش  ،خ٘ص ، ٚ٧خ٘مؿ  ،خألدذ  ،خأللٕد، ٚ

خ٘١ٝدِر  ،خ٘سمػ(.)1

 )4خؽعشغ لٍ٠ ٩ٙغٌ ٣ي ّٜذٜص خٕ٘عدذ ؤ ٞيزٔش ٔٗ لذيػ س٦خ ٟٜ ٢خ٘صمدزص
لؾشش ٌصدلذخ(.)5

 )2خؽع ٗٝخٕ٘عدذ لٜ ٩ٙدجص ٦ؼالؼص لؾش لذيؽد ٌي ؼسمص خٕ٘ٝعر خإلعالٜي ،
ٜ٦دجص ٦ؤلذ لؾش لذيؽد ٌي ؼسمص دخس خ٘عإ٘يً ٦ ،عسر ٤زخ خالخعالي ؤٞ

ؼسمص دخس خ٘عإ٘يً عّػ ٥١ٜد لذيػ "ال ٕ٠دق بال ز٘٧ي" ٌ٦ ،ي٥د لذيػ ٘ٛ

يشِ ٧٤٦ ٛلذيػ "يىٍش ٘ٝٙارٜ ٞذ ٨ص٧ظِ٦ ، "٣ذ ٠ـ خ٘غي٧ؼي ٌي خدظٝص
خٕ٘عدذ ل ٩ٙؤ ٣٠خؽع ٗٝل ٩ٙلؾشش ؤلدديػ ٜ٦دجص(ٌٙ )8م ٣ٙؤ ٗٝ٤خٕ٘غش ؤ٦
ؤ٘مُ ٌي٤ ٣زي ٟخ٘مذيؽي ٟزمذٜد ؤظِ٦ ، ٣ٝذ لذ٤د خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي ٌسٙىط ٜدجص

(٤ )1ووزخ زمغوور ؼسمووص دخس خ٘عووإ٘يً  ،ؤٜوود ؼسمووص خٕ٘ٝعوور خإلعووالٜي ٌّووذ عووّػ ٥١ٜوود رٔووش ٔعوودذ
خ٘ف١دجض ٔ٦ ،عدذ خأللٕد٥٘ ٚزخ ٔد ٞلذد خٕ٘عر ٌي٥د لؾشش.

( )5خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ ِ ، 8ؽً خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ. 51
()8خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ ِ ، 48ؽً خألص٤دس ؿ . 816
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٦خؼ١د لؾش لذيؽد(.)1

 )6زذؤ زمذيػ "ٔ ٟٜزذ لٙي ٜعمٝذخ" ٦ ،خع ٛزمذيػ "زمؽط ؤ٠د ٦خ٘غدلص
ٔ٥دظي."ٟ

 )7يزٔش خ٘مذيػ ؼ  ٛيزٔش  ٟٜس٦خ ٟٜ ٢خ٘صمدزص ّٜش٠٦د ز ٟٝؤخشـ ٟٜ ٣ؤجٝص
خ٘مذيػ ٦ ،سزٝد رٔش خ٘مذيػ  ٛ٘٦ ،يزٔش ؽيحد لٔ ٣١مذيػ خّ٘سععي. )5(ٟ

مناقشة شرط اإلمام السيوطي يف الكتاب

٤زخ خ٘ؾشغ خ٘زي خؽعشؼ ٣خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٌي ٔعدز ٧٤٦ – ٣ؤ ٞيزٔش ٔٗ لذيػ س٦خ٢

 ٟٜخ٘صمدزص لؾشش ٌصدلذخ ٜ -مٗ ّ٠دػ  ٟٜؤسزمص ٦ـ:٢٧

األول  :ؤ ٣٠ال يصك ـمٗ خ٘مؾشش ٤ي لذد خ٘ع٧خظش ٦ ،خ٘زي خخعدسٜ ٢مّّ٧
خألص٘٧يي٦ ٟخ٘ٝمذؼي ٟؤ ٞخ٘ع٧خظش ٘يظ ٘ ٣لذد ٜمذد ِ٦ ،ذ عسُ زغػ خٌّ٘ ٖ٧ي

ر٘ٓ.

ٜٝ٦د يذٖ ل ٩ٙلذ ٚصمص ٤زخ خ٘ؾشغ ؤ ٣٠ؤ ٗٝ٤ؤلدديػ ٔؽيشش س٦يط ل ٟلؾشش ٟٜ

خ٘صمدزص ٌإٔؽش ٜ ،ؽٗ لذيػ "  ٟٜعحٗ ل ٟلٌٕ ٛٙع٦ ، "٣ٝلذيػ "زذؤ خإلعالٚ
وشيسد" ٦ ،لذيػ "خألر٠د ٟٜ ٞخ٘شؤط" ٦ ،ويش٤د ٔؽيش ؤ٦سد٤د خٕ٘عد٠ي ٌي ٠فٛ

(٠ )1ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 8

( )5خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ ٦ ، 58ـدء ٌي ِؽً خألص٤ودس ؿ ٤ 182وز ٢خ٘مسودسش زموذ خ٘موذيػ " :
ؤخشـ ٣خ٘سضخس ل ٟؤ٠ظ  ٛ٘٦يضد" ٤٦ .ز ٢خ٘مسدسش ال ظ٧ـذ ٌي خ٘ؽالغ ٜخؽ٧ؼدض خ٘عي ظمط يذي
 ٟٜخٕ٘عدذ ٦ ،ال ٌي ٠ف ٛخ٘ٝع١دؼش ٕ٘ٙعد٠ي ليوػ ّ٠وٗ لو ٟخ٘غوي٧ؼي ؤ٠و ٣رٔوش ٤وزخ خ٘موذيػ ٘٦وٛ

يزٔش ٜ٘ ٣خشـد ٦ال صمدزيد ٦ال ؽيحد ؼ ٛخشـ ٟٜ ٣لذيػ ـٝدلص  ٟٜخ٘صمدزص ٦ ،ؤؽدس ب٘ ٩ؤٞ

خ٘غي٧ؼي ؤ٦سد زمط ٤ز ٢خأللدديػ ٌي ٔعدزو ٣خ٘وذس خ٘١ٝؽو٧س ٌوي ظٍغويش ِ٘٧و ٣ظمودِ٘ ٦َ  : ٩ب ْر ؤَ َخ َوز
ِ ِ
َِِٕ ٛدُ٘٧خ َز ََ ٩ٙؽْ ِ٥ذ َ٠د ؤَ ْٞ
آد َ ْٟ ِٜ ٚـُ ُ٧٥سِ ِ ٛ٤ر ِسيع٦ ٛ٥ؤَؽ٥ذ ٛ٤ل ٩ٙؤَِ ٍ٠غ ٛ ِ٥ؤَ٘غط زِشز
َس ُّز َٓ َ ْٟ ٜز١ي َ
ْ ُ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ
ِِ
ِ ِ
ي[  ٟخأللشخي ٠ .]175 :ف ٛخ٘ٝع١ودؼش ؿ ، 189 – 187
َظ ُّ٧ُ٘٧خ َي ْ َٚ ٧خ ّْ٘ َي َدٜص ب َِّ٠د ُٔ َّ١د َل َْ ٤َ ٟزخ َودٌَ ٙ
خ٘ذس خ٘١ٝؽ٧س .612 - 298/8
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خ٘ٝع١دؼش ٤٦ ،ي ل ٩ٙؽشؼٌ ، ٣ةِ ٞيٗ  :ب ٞخأللدديػ خ٘عي خخعدس٤د ظٌ٧ش ٘٥د ٟٜ

صٍدض خّ٘سٜ ٖ٧د ٘ ٛيعٌ٧ش ٘ألخش ٨ؤـير زإ ٞخ٘ٝع٧خظش ال يسمػ ل ٟسـد٘٦ ، ٣زإٞ

٤زخ لذ ٣١ٜ ٖ٦ل ٣٘٧ِ ٟزإ ٞلذد خ٘ع٧خظش لؾشش.

الثاين  :ؤ ٣٠ال يٍٕي ٌي خ٘مٕ ٛزد٘ع٧خظش خ٘١فش ٌي ؼسّص ٦خلذش ٌّػ ٌٕد ٞالزذ ٟٜ
خ٘١فش ٌي زّيص خ٘ؽسّدض  ٗ٤٦ ،ظمّّط خ٘مؾشش ٌي٥د ؤ ٚال أل ٞخ٘عدزمي خ٘٧خلذ ِذ

يش٦ي خ٘مذيػ ل ٟؤٔؽش  ٟٜصمدزي ٦ ،ظدزك خ٘عدزمي ِذ يٌٕ ٣٘ ٞ٧ي خ٘مذيػ

خ٘٧خلذ ؤٔؽش  ٟٜؼشيُ ل ٟؤٔؽش  ٟٜصمدزي ٕ٤٦ ،زخ.

الثالث  :ؤ ٞظمسيش ٢زٍٙؿ "س٦خٌ "٢ي ٣ظ٧عك أل ٣٠خٔعٍ ٩زٝفشد ٦ـ٧د خ٘ش٦خيص لٟ

خ٘صمدزي ٌي خٕ٘عر خ٘ٝغ١ذش ٦٦ ،ـ٧د خ٘ش٦خيص ل ٟصمدزي ال ظم١ي ؤ ٣٠س٦خ ٢زدٍ٘مٗ

ٌٕ ،د ٞخأل ٩٘٦زمغر ظؽسيّدظ ٣ؤ ٞيّٜ" : ٖ٧د س٦ي ل ٟلؾشش  ٟٜخ٘صمدزص" ٛٔ٦ ،

٠غر ب٘ ٩خ٘صمدزص  ٟٜؤلدديػ ٘ ٛيش٤٦٦د ل ٟسع ٖ٧خهلل  ، بٝ٠د ٠غسط ب٘يٛ٥
ل ٩ٙعسيٗ خ٘خؽإ ؤ ٦خٕ٘زذ ٦ ،خٕ٘عر لدٌٙص زإخؽدء خ٘ش٦خش خ٘عمٍدء ٦ ،عشِدض

خ٘ش٦خش خ٘ٝعشٔ٦ي٦ ، ٟخٕ٘زخزي ٟٜ٦ ، ٟؤٜؽٙص ر٘ٓ :

( )1لذيػ " ٟٜظشْ خ٘فٝمص ؼالؼد  "...ؤ٦سد ٟٜ ٢لذيػ ؤزي ِعددش سظي خهلل ل٣١

()2

ِ٦ ،ذ سـك ؤز ٧لدظ ٛؤ ٞر٘ٓ خؽإ  ٟٜخ٘ذخس٦سدي(.)1

لذيػ "ال صٔدش ٌي ٜدٖ لع ٩يم ٖ٧لٙي ٣خ٘م "ٖ٧ؤ٦سد ٟٜ ٢لذيػ
خٝغص  ٛ٥١ٜلٙي ٦ ،خز ٟلٝش ٦ ،لدجؾص سظي خهلل ل٦ ٛ٥١خ٘ص٧خذ ٌي٣

خ٘ٝٔ ًِ٧د ِدٖ خ٘عشٜزي ٦خ٘سيّ٥ي ٦خز ٟخ٘ف٧صي(ِ٦ ، )5ذ ظمّس ٣خ٘ؾيخ

خٕ٘عد٠ي ِدجال  :ؤ  ٩٠يؽسط خ٘ع٧خظش زٝؽٗ ٤زخ ٦لذيػ ل ٩ٙخخعٌ ًٙي سٌم٣

ٔ٦ ، ٣ٍِ٦٦ز٘ٓ لذيػ خز ٟلٝش ل ٩ٙؤٌ ٞي ٣بعٝدليٗ ز ٟليدػ
( )1ل ٗٙخ٘مذيػ الز ٟؤزي لدظ. 518/1 ٛ
( )5خ٘عٙخيـ خ٘مسيش .126/5
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٦لذيؽ ٣ل ٟويش ؤ ٗ٤خ٘ؾد ٚظميً ٦ ،لذيػ ؤ٠ظ ٌي ٣لغد ٞز ٟعيد٢

ٕ١ٜ ٧٤٦ش خ٘مذيػ ـذخ ٌ٦ ،ي ظشـٝع ٣ؤ٦سد ٢خز ٟلذي ٦ظمٍ، ٣

٦لذيػ لدجؾص ٌي ٣لدسؼص ز ٟؤزي خ٘شـدٖ  ٧٤٦ظميً ٦ظشٔ ٣ؤلٝذ

٦يمي.)1(٩

(ٜٝ٦ )8د ٘ ٣ظم ُٙز٥زخ خألٜش ؤ ٞخ٘صمدزي خ٘٧خلذ ِذ يمشي زدعٝي ٟؤ ٦يخعًٙ
ٌي خعٌ ٣ٝيفم ٣ٙخإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي صمدزييٝٔ ٟد  ٧٤خ٘مدٖ ٌي "وضيص زٟ

خ٘مدسغ" "٦ ،خ٘مدسغ ز ٟوضيص" ـمٝ٥ٙد صمدزييٝ٤٦ ، )5(ٟد ٦خلذ

خخعٌ ًٙي خعٝٔ ٣ٝد ِدٖ ويش ٦خلذ  ٟٜٝصٌ ً١ي خ٘صمدزص(.)8

مدى وفاء اإلمام السيوطي هبذا الشرط
سو ٛؤ٤ ٞزخ خ٘ؾشغ ٌي ٣ظغد٦ ٗ٤خظك ٌة ٞخإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٘ ٛيً ز ٣ليػ ؤ٦سد ٌي

ٔعدز ) 41( ٣ؤسزمي ٟلذيؽد ٘ ٛيسٙه س٦خظ٥د  ٟٜخ٘صمدزص لؾشش ٤٦ ،ي ٠غسص ٔسيشش ظضيذ
ل ٩ٙؼٙػ خٕ٘عدذ ِ٦ ،ذ ـدءض ل ٩ٙخ٘١م ٧خ٘عد٘ي:

ؤ٦ال ٜ :د ؤ٦سد ٢ل ٟظغمص  ٟٜخ٘صمدزص ٦ ،لذد٤د ؼٝد٠يص ؤلدديػ.
ؼد٠يد ٜ :د ؤ٦سد ٢ل ٟؼٝد٠يص  ٟٜخ٘صمدزص ٦ ،لذد٤د لؾشش ؤلدديػ.
ؼد٘ؽد ٜ :د ؤ٦سد ٢ل ٟعسمص  ٟٜخ٘صمدزص ٦ ،لذد٤د خؼ١د لؾش لذيؽد.
سخزمد ٜ :د ؤ٦سد ٢ل ٟععص  ٟٜخ٘صمدزص ٦ ،لذد٤د ؤسزمص ؤلدديػ.
خدٜغد ٜ :د ؤ٦سد ٢ل ٟخٝغص  ٟٜخ٘صمدزص ٦ ،لذد٤د لذيؽد.ٞ
عددعد ٜ :د ؤ٦سد ٢ل ٟؤسزمص  ٟٜخ٘صمدزص ٦ ،لذد٤د لذيؽد.ٞ
عدزمد ٜ :د ؤ٦سد ٢ل ٟؼالؼص  ٟٜخ٘صمدزص  ٧٤٦ ،لذيػ ٦خلذ.
(٠ )1ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 157

(ِ )5ؽً خألص٤دس ؿ . 521

( )8ؤعذ خ٘ىدزص  ، 211/1خإلصدزص . 291
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ؼد١ٜد ٜ :د ؤ٦سد ٢ل ٟصمدزي ٦خلذ  ٧٤٦ ،لذيػ ٦خلذ.
٦عإٔعٍي ١٤د ززٔش خأللدديػ خ٘عي ٘ ٛيزٔش ٘٥د  ٟٜخ٘ش٦خش بال خٝغص ٌٝد د٥٠٦د :

( )1لذيػ "ال صٔدش ٌي ٜدٖ لع ٩يم ٖ٧لٙي ٣خ٘م "ٖ٧ؤ٦سد ٟٜ ٢س٦خيص خٝغص(.)1

( )5لذيػ "ٜد زي ٟزيعي ١ٜ٦سشي س٦ظص  ٟٜسيدض خ٘ف١ص" ؤ٦سد ٟٜ ٢س٦خيص
خٝغص(.)5

( )8لذيػ "خ٘٧الء ٘ ٟٝؤلعُ" ؤ٦سد ٟٜ ٢س٦خيص ؤسزمص(.)8

( )4لذيػ "ال ٤فشش زمذ خٍ٘عك" ؤ٦سد ٟٜ ٢س٦خيص ؤسزمص(.)4
( )2لذيػ "خألجٝص ِ ٟٜشيؼ" ؤ٦سد ٟٜ ٢س٦خيص ؼالؼص(.)2

( )6لذيػ خ٘ف ٗٝخ٘زي ؽٕد ب٘ ٩خ٘١سي ٜ دٕ٘ ٣ؤ٦سد ٟٜ ٢س٦خيص صمدزي
٦خلذ(.)6

أثر تساىل اإلمام السيوطي يف شرطو وتطبيقو
ٔد٠ ٟٜ ٞعيفص ظغد ٗ٤خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٌي ؽشؼ٦ ، ٣ظؽسيّ( ٣صيددش لٜ ٩ٙد عسُ) ٜد

يٙي :

أوال  :ؤدخٗ ٌي خ٘ٝع٧خظش زمط خأللدديػ خ٘عي لٕ ٛزمط خ٘ٝمذؼي ٟزعمٍ٥د ٦ ،بٞ

ٔد ٟٜ ٞلّ ٣ؤ ٞيخدٌٍ٘ ٛ٥ي ظصميم٥د  ،ؤ ٦يإخز زّ ٟٜ ٖ٧صمم٥د ٌٕ ،يً عدن
٘ ٣ؤ ٞيمٕ ٛزع٧خظش٤د  ٗ٤٦ ،خ٘ٝع٧خظش ٜٝد يغ٧ن خ٘خالي ٌي صمع ٣؟!  ٗ٤٦يصك

( )1خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ ِ ، 51ؽً خألص٤دس ؿ . 157

( )5خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ ِ ، 58ؽوً خألص٤ودس ؿ ِ٦ 187وذ عوّػ ١ٜو ٣رٔوش "لسوذ خهلل زو ٟلٝوش"
سظي خهلل لٝ٥١د.

( )8خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ ِ ، 84ؽً خألص٤دس ؿ . 546

(ِ )4ؽً خألص٤دس ؿ  ، 521خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ ِ٦ 84ذ عّػ  ٣١ٜرٔش "خ٘مدسغ ز ٟوضيص" .
( )2خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ ِ ، 84ؽً خألص٤دس ؿ . 548

( )6خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ ِ ، 86ؽً خألص٤دس ؿ . 566
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ؤ ٞيّدٖ ١٤د ٜد ِد٘ ٣خ٘مدٌؿ خز ٟلفش  :ب٤ ٞزخ ٠ؾإ لِٙ ٟص خؼاللٛ٥؟!.

ومن أمثلة ذلك :

( )1لذيػ "ال ٦ظ٧ء ٘ ٛ٘ ٟٝيزٔش خع ٛخهلل لٙي"٣

()1

خخعٌ ًٙي صمعٌ ٣عمٍ٣
()5

زمعِ ٛ٥دٖ خإلٜد ٚؤلٝذ  :ال ؤلٌ ٛٙي ٤زخ خ٘سدذ لذيؽد ٘ ٣بع١دد ـيذ

ِ٦ ،دٖ ؤيعد  :ال ؤلٌ ٛٙي ٣لذيؽد يؽسط(٦ ، )8رٔش ٢خز ٟخ٘ف٧صي ٌي خ٘مٗٙ

خ٘ٝع١د٤يص ِ٦دٖ  :ال يؽسط ل ٟسع ٖ٧خهلل ِ٦ ، )4(س ٣ٙزمعٛ٘ ٛ٥١ٕ٘ ٛ٥

يمٕ٧ٝخ زع٧خظشِ ، ٢دٖ ؤز ٧زٕش ز ٟؤزي ؽيسص  :ؼسط ٘١د ؤ ٞخ٘١سي ِ د٘، )2(٣

ِ٦ ،دٖ خز ٟخ٘صالق ل ٟؼشَ ٤زخ خ٘مذيػ  :يؽسط زٝف٧ٝل٥د ٜد يؽسط

زد٘مذيػ خ٘مغٟ

()6

ِ٦ ،دٖ خز ٟلفش  :خ٘فد٤ش ؤٜ ٞف٧ٝق خأللدديػ

يمذغ ٥١ٜد ِ٧ش ظذٖ ل ٩ٙؤ ٣٘ ٞؤصال

()7

ٜ٦ ،ك ؤ ٞخ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي رٔش

٤زخ خ٘مذ يػ ٌي ٠ف ٛخ٘ٝع١دؼش بال ؤ ٣٠لّس ٣زّ٦ : ٣٘٧خ٘غي٧ؼي سل ٣ٝخهلل
زد٘ه ٌمذ خ٘مذيػ ٔٝد ظشٌ ٨ي خ٘ٝع٧خظش(.)8

( )5ؤلدديػ خ٘ف٥ش زد٘سغٙٝص ٌي خ٘صالش ِدٖ خ٘ذخسِؽ١ي ٜ ٗٔ :د س٦ي ل ٟسعٖ٧
خهلل ٌ ي خ٘ف٥ش زسغ ٛخهلل خ٘شل ٟٝخ٘شليٌٙ ٛيظ زصميك(.)9

( )8لذيػ "زؾش خ٘ٝؾدجيٌ ٟي خ٘ف ٛٙب٘ ٩خ٘ٝغدـذ زد٘٧١س خ٘عد ٚي ٚ٧خّ٘يدٜص" ؤ٦سد٢
( )1خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ ِ ، 11ؽً خألص٤دس ؿ . 22

( )5ع ٟ١خ٘عشٜزي  ، 88/1ل ٗٙخ٘عشٜزي خٕ٘سيش ؿ . 85

( )8خ٘سذس خ٘١ٝيش  ، 77/5خ٘عٙخيـ خ٘مسيش .78/1

( )4خ٘م ٗٙخ٘ٝع١د٤يص ؿ . 887

( )2خ٘عٙخيـ خ٘مسيش .72/1

(٠ )6ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 25

( )7خ٘عٙخيـ خ٘مسيش .72/1

(٠ )8ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 28

( )9خ٘عمّيُ الز ٟخ٘ف٧صي  ، 827/1خ٘ٝى١ي ل ٟخ٘مٍؿ ٦خٕ٘عدذ ؿ .527
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خز ٟخ٘ف٧صي ٌي خ٘م ٗٙخ٘ٝع١د٤يص ِ٦دٖ  :ال يؽسط(.)1
ثانيا  :ؤدخٗ ٌي ٔعدز ٣لذش ؤلدديػ ٘ ٛيخشـ٥د خ٘ؾيخد٦ ٞال ؤلذٝ٤د  ٗ٥ٌ ،يعص٧س

ؤ ٞيىٍٗ خ٘ؾيخد ٞؤلدديػ زٙىط ٜسٙه خ٘ع٧خظش ٌال يزٔشخ٥٠د ٌي خ٘صميك؟! ِ٦ ،ذ زٙه
لذد ٤ز ٢خأللدديػ خٝغص ٦لؾشي ٟلذيؽد ٜ ٧٤٦ ،د يّدسذ سزك ؤلدديػ خٕ٘عدذ ،

٦ؤلذ ٤ز ٢خأللدديػ ِذ ؤخشؾ خ٘ؾيخدٜ ٞد يخدٍ٘ ٧٤٦ ، ٣لذيػ خ٘ف٥ش زد٘سغٙٝص.

وأخيرا ٌة ٞخإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ؤً٘ ٔعدزٌ ٣ي خ٘ٝع٧خظش خٍ٘ٙفي ٔٝد عسُ ظّشيشٜ٦ ، ٢ك
ر٘ٓ ؤدخٗ ٌئ ٣ؽيشخ  ٟٜخ٘ٝع٧خظش خ٘ٝم٧١ي ٔٝد ٠س ٣ل ٩ٙر٘ٓ خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي ليػ
ِدٖ  :يف٥ش ٔ ٟٜال ٣ٜؤِ ٣٠صذ ـٝك خ٘ٝع٧خظش خٍ٘ٙفي  ،ؼ ٛبٔ ٣٠ؽيشخ ٜد ي٧سد ؤلدديػ

صشق  ٧٤ؤ ٦ويشٌ ٢ي زمط خٕ٘عر زإ ٞظ٧خظش٤د ٜم٧١ي( ٟٜ٦ ، )5ؤلفر ٜد سؤيط ٘٣
ٌي ر٘ٓ ؤ ٣٠سزٝد لٕ ٛزع٧خظش ٜم ٟٜ ٩١خ٘ٝمد٠ي  ،ؼ ٛيزٔش ٌي ؤلدديؽ ٣خأللدديػ

خ٘عي س٦يط ل ٩ٙخ٘عذ ٤ ٟٜزخ خ٘ٝم ٟٜ٦ ، ٩١ر٘ٓ لذيػ "ٜ ٟٜظ ٌشـٌٙ ٣يع٧ظإ"

رٔش ٌي ٣س٦خيص ؼ ُٙز ٟلٙي ل١ذ ؤصمدذ خ٘غٜ )8(ٟ١ك ؤ٥٠د ٌي لذ ٚخ٘٧ظ٧ء ٜ ٟٜظ

ٜظ خ٘زٔش.

٠٦عيفص ٘ٝد ظّذ ٚلٕ ٛزعغد ٗ٤خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٌي ٔعدز٤ ٣زخ ويش ٦خلذ ٟٜ

خ٘ٝمذؼئ ٟد٘غ١ذي(٦ ، )4خٕ٘عد٠ي خ٘زي ِدٖ ل ٟخإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي  :رٔش لذش ؤلدديػ
ؤلدديػ سزٝد يّؽك خ٘مذيؽي زمذ ٚظ٧خظش٤د(.)2

ٌ٦ي ظ٧ء ٜد عسُ ٌة ٣٠ال يٍٕي ٦ـ٧د خ٘مذيػ ٌي ٔعدز٘ ٣يمٕ ٣٘ ٛزد٘ع٧خظش زٗ الزذ

ٜ ٟٜشخلدش خ٘ؾش٦غ خ٘عي عسُ رٔش٤د  ،لٝٙد زإ٤ ٞزخ ال يٍ١ي ؤٜ ٞد ِد ٚز ٣خإلٜدٚ
( )1خ٘م ٗٙخ٘ٝع١د٤يص .418 - 412

(٠ )5ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 9

( )8خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ؿ ِ ، 11ؽً خألص٤دس ؿ . 61

( ٣ّٙ٠ )4ل ٣١خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي ٌي ٠ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ  ٛ٘٦ ، 8ؤـذٌ ٢ي بٜمد ٞخ٘١فش .
(٠ )2ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 9
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خ٘غي٧ؼي ٌي ٔعدز٤ ٣زخ ل ٗٝلٝٙي ـٙيٗ ززٖ ٌيٜ ٣ص ٣ٍ١ـ٥ذخ ٔسيشخ  ،ألٛ٘ ٣٠
يمعٝذ ٌي ٣ل ٩ٙويش ٛ٘٦ ، ٢يغسُ ب٘ي( ٣زمغر ٜد رٔشٌ ٢ي ّٜذٜص خٕ٘عدذ)  ٧٤ ،يذٖ
ل ٩ٙب٘ٝد٦ ٚخؼالق ٦خعك ل ٩ٙؼشَ خأللدديػ خ٘١س٧يص خ٘ؾشيٍص ٌ ،شل ٣ٝخهلل سلٝص

٦خعمص ٦ ،ؤـضٖ ٘ ٣خ٘ٝؽ٧زص .
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املبحح السابع  :كتاب نظم املتهاثر للصيخ الكتاني– عرض وحتليل
اسم الكتاب وموضوعو
ع ٩ٝخ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي ٔعدز٠" ٣ف ٛخ٘ٝع١دؼش  ٟٜخ٘مذيػ خ٘ٝع٧خظش" ٔٝد ٠ـ لٙيٌ ٣ي

خّ٘ٝذٜص

()1

٦ ،زي ٟؤ ٣٠يؾع ٗٝل ٩ٙخأللدديػ خ٘عي ٠ـ ل ٩ٙظ٧خظش٤د ؤلذ  ٟٜؤٗ٤

خ٘مٝٔ ، ٛٙد ؤ ٣٠ـدٜك ٘ٝٙع٧خظش خٍ٘ٙفي ٦خ٘ٝع٧خظش خ٘ٝم٧١ي(.)5

ترتية الكتاب  ،ومشتمالته  ،ومنهج المؤلف
أوال ِ :ذٕٙ٘ ٚعدذ زّٝذٜص ظ١دٌ ٖ٦ي٥د ٜد يٙي :

( )1ؤ ٣٠زذؤ زفٝك خأللدديػ خ٘ٝع٧خظشش ِسٗ ؤ ٞيًّ لٔ ٩ٙعدذ خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ،
ٝ٘٦د  ًِ٦لٙي ٣ؤظدي ٜد ٌي ٣بٜ٘ ٩د ـٝم.٣

( )5رٔش ٜد صٌ ً١ي خ٘مذيػ خ٘ٝع٧خظش ِس.٣ٙ

( )8ؤؽدس ب٘ ٩ظغد ٗ٤خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٌي ٔعدز.٣

( )4ظ١د ٖ٦لذش ِعديد ظعم ُٙزد٘ٝع٧خظش ٤ي ظمشيٍ٧٠٦ ، ٣ق خ٘م ٛٙخ٘زي يٍيذ، ٢
٦ؤِغد٦ ، ٣ٜخ٘مذد خ٘زي يؾعشغ ٌي خ٘ع٧خظش٦ ،خخعالي خ٘ٝمذؼيٌ ٟي

٦ـ٧د خ٘ٝع٧خظش.

( )2رٔش ؽشؼٌ ٣ي خٕ٘عدذ  ٧٤٦ ،ؤ ٞيزٔش ٔٗ ٜد لٕ ٛزع٧خظش ٢ع٧خء ٔد ٞظ٧خظشخ
ٍ٘فيد ؤٜ ٦م٧١يد٦ ،ؤ ٣٠يٕعٍي ززٔش خ٘صمدزص د ٞ٦خ٘ٝخشـي.ٟ

( )6ظ١دٜ ٖ٦غإ٘ص خسش خآللدد خ٘ٝمعً زدّ٘شخج ٗ٤ ٟيٍيذ خ٘م ٛٙؤ ٚال؟

( )7رٔش لذيػ "بٝ٠د خأللٝدٖ زد٘١يدض" ٦ظ١د ٖ٦خالخعالي ٌي ظ٧خظش٦ ، ٢سـك ؤ٣٠
(٠ )1ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 7

(٠ )5ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 51
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 ٟٜخ٘ٝع٧خظش خ٘ٝم٧١ي.
اثنيا  :سظر خٕ٘عدذ ل ٩ٙخٕ٘عر خٍّ٘٥يص ٦ ،لذد٤د ٦خلذ ٦ؼالؼٔ ٞ٧عدزد زذؤ٤د زٕعدذ

خ٘م٦ ، ٛٙخع٥ٝد زٕعدذ خ٘سمػ ؤ٧٤خٖ ي ٚ٧خّ٘يدٜص.

اثلثا  :ظٔ ٟٝعدز ٣ؼالؼٝدجص ٦لؾشش ؤلدديػ  ،ؼ ٛرٔش خدظٝص ٌي٥د ععص ؤلدديػ ِدٖ
ب ٛ٘ ٣٠يزٔش٤د ٘الخعالي ٌي ظ٧خظش٤د.

رابعا  :يزٔش خ٘مذيػ ؼ ٛي٧سد  ٟٜس٦خ ٟٜ ٢خ٘صمدزص ؤ ٦خ٘عدزمي ٟبرخ ٔدٜ ٞشعال  ،ؼٛ
يزٔش ٔال ٟٜ ٚلٕ ٛزع٧خظش ٟٜ ٢خ٘مٝٙدء.

خامسا  :رٔش خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي ـٙٝص  ٟٜخأللدديػ ٠٦ ،ـ ل ٟٜ ٩ٙلٕ ٛزع٧خظش٤د ،
ٕ٘ ٛ٘ ٣١يزٔش  ٟٜس٦خ٤د  ٟٜخ٘صمدزص ٝٔ ،د ٠ـ ٌي خّ٘ٝذٜص ٘٦ ،م ٛ٘ ٣ٙيمع ٟززٔش

 ٟٜس٦خ٤د  ٟٜخ٘صمدزص أل ٞخ٘ع٧خظش خ٘زي خدلي ٌي٥د  ٧٤خ٘ع٧خظش خ٘ٝم٧١ي ٦ ،لذد ٤ز٢

خأللدديػ ؼٝد٠يص ٦عع ٞ٧لذيؽد(٦ ، )1ل١ذ ٌمـ ٤ز ٢خأللدديػ يعسي ٟؤٜ ٞمفٛ

٤ز ٢خأللدديػ  ٟٜخ٘ٝم ٟٜ ٚ٧ٙخ٘ذي ٟزد٘عش٦سش  ،ؤٜٝ ٦د ١ٜ ٧٤ص٧ؿ لٙيٌ ٣ي
خّ٘شآ ، ٞؤ ٖ٧ّ١ٜ ٦زد٘ع٧خظش خ٘مٙٝي  ٟٜ٦ر٘ٓ :

 )1ؤلدديػ ؤ ٣٠عسمد٦ ٣٠ظمد٘ َ٧ٌ ٩عٝد٦خظ ٣ل ٩ٙلشؽ. )5(٣

 )5ؤلدديػ خٔعٍدج  ٣زٝفشد خإلِشخس زد٘ؾ٥ددظي٦ ٟخ٘عصذيُ زٝعٝ٥٠٧ٝد  ٟٜويش

(٤ )1ز ٢ؤسِد٥ٜود ، )25( ، )21( ، ، )48( ، )47( ، )48( ، )45( ، )41( ، )17( ، )16( ، )2( :

(، )121( ، )141( ، )186( ، )184( ، )188( ، )185( ، )112( ، )114( ، )111( ، )71

(، )514( ، )515( ، )511( ، )196( ، )192( ، )187( ، )178( ، )177( ، )176( ، )161

(، )549( ، )548( ، )547( ، )544( ، )541( ، )557( ، )556( ، )552( ، )519( ، )512

(، )567( ، )566( ، )565( ، )561( ، )529( ، )526( ، )522( ، )524( ، )528( ، )521

(، )591( ، )588( ، )588( ، )581( ، )581( ، )577( ، )519( ، )578( ، )571( ، )568

(.)816( ، )818( ، )815( ، )598( ، )597( ، )596( ، )592( ، )591

(٠ )5ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 44
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ٜؽد٘سص زةِدٜص خ٘ذ٘يٗ ل ٩ٙصمعٝ٥د(. )1

 )8ؤلدديػ ٌمٗ خألرخٙ٘ ٞص٧ٙخض خ٘خٝظ(. )5
 )4ؤلدديػ بيفدذ خ٘ص٧ٙخض خ٘خٝظ(. )8
 )2ؤلدديػ لذد سٔمدض ٔٗ صالش(. )4

 )6ؤلدديػ ؤ ٞخّ٘سٙص ٤ي خٕ٘مسص(٦ ، )2ويش٤د .

سادسا  :ي١عّذ ؤليد٠د دل ٨٧خ٘ع٧خظش ؤ ٦ي١دِؾ٥د ِٙ ٧٤٦يٗ ـذخ  ٟٜ٦ؤٜؽٙع: ٣

( ٣٘٧ِ )1زمذٜد ؤ٦سد لذيػ "ال ٦ظ٧ء ٘ ٛ٘ ٟٝيزٔش خع ٛخهلل لٙي٦ :"٣خ٘غي٧ؼي
سل ٣ٝخهلل زد٘ه ٌمذ خ٘مذيػ ٔٝد ظشٌ ٨ي خ٘ٝع٧خظش(.)6

( ٣٘٧ِ )5زمذٜد ؤ٦سد لذيػ ؤٜش  ٢ؤصمدز ٣زّعدء لٝشش خ٘مذيسيص  :رٔش ٌي
خ٘٧ٝخ٤ر خ٘ٙذ٠يص ّ٠ال ل ٟخ٘مدٌٔ ٛي خإلٔٙيٗ ؤ ٣٠ظ٧خظشض خألخسدس زز٘ٓ ،

ٕ٘ ٟخ٘مدٌؿ ٌي ظخشيؿ ؤلدديػ خ٘شخٌمي  ٛ٘ :ي٤ ّٗ١زخ بال ل ٟس٦خيص
خ٘٧خِذي ٌي خ٘ٝىدصي ل ٟـٝدلص ٜ ٟٜؾديخ.)7(٣

( ٣٘٧ِ )8زمذٜد ؤ٦سد لذيػ "ال صٔدش ٌي ٜدٖ لع ٩يم ٖ٧لٙي ٣خ٘م : "ٖ٧ؤ٩٠

يؽسط خ٘ع٧خظش زٝؽٗ ٤زخ ٦ ،لذيػ ل ٩ٙخخعٌ ًٙي سٌمٔ٦ ، ٣ٍِ٦٦ ٣ز٘ٓ
لذيػ خز ٟلٝش ل ٩ٙؤٌ ٞي ٣بعٝدليٗ ز ٟليدػ ٦لذيؽ ٣ل ٟويش ؤٗ٤

خ٘ؾد ٚظميً ٦ ،لذيػ ؤ٠ظ ٌي ٣لغد ٞز ٟعيدٕ١ٜ ٧٤٦ ٢ش خ٘مذيػ
(٠ )1ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 42

(٠ )5ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 71

(٠ )8ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 78

(٠ )4ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 78

(٠ )2ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 72

(٠ )6ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 28

(٠ )7ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 188
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ـذخ ٌ٦ ،ي ظشـٝع ٣ؤ٦سد ٢خز ٟلذي ٦ظمٍ٦ ، ٣لذيػ لدجؾص ٌي ٣لدسؼص
ز ٟؤزي خ٘شـدٖ  ٧٤٦ظميً ٦ظشٔ ٣ؤلٝذ ٦يمي.)1(٩

( ٣٘٧ِ )4زمذٜد ؤ٦سد لذيػ "خ٘ ٛ٥ٙب ٓ٠عإ٘ع١د  ٟٜؤٍ٠غ١د ٜد ال  ٣ٕٙٝ٠بال زٓ

ٌإلؽ١د ٜ ٓ١ٜد يشظيٓ ل١د"  ّٗ٠٦ ،ل ٟخ٘غي٧ؼي ؤٜ ٣٠ع٧خظش  ٛ٘ :ؤسٌ ٢ي

خألص٤دس ٦ ،يعسددس ب٘ ٩خ٘ز ٟ٤ؤ ٣٠عسُ ِ ٛٙؤ ٦ظمشيً  ٟٜخ٘١دعخ بال ؤٞ
يشيذ ؤ ٞسـ٧ق عيذ٠د ٜمٝذ  ب٘ ٩خهلل ظمدٌ٘ ٩ي ؤل٧خ٘٥ٙٔ ٣د ٦عاخ٘٣

خ٘عٌ٧يُ ٜ ٣١ٜع٧خظش لٜ ٣١مٌ ٩١يصك ٦خهلل عسمد٦ ٣٠ظمد٘ ٩ؤل.)5(ٛٙ

تقييم عمل الشيخ الكتاين
برخ ٔد ٞخإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ِذ خلعٝذ لّ٠ ٩ٙذ ٢خ٘خدؿ ٌي خ٘مٕ ٛزد٘ع٧خظش ٌ ،ة ٞخ٘ؾيخ
خٕ٘عد٠ي ِذ خلعٝذ ل ٩ٙلٕ ٟٜ ٛعسّ ٟٜ ٣ؤجٝص خ٘مذيػ ٦خٌٍّ٘ ، ٣فدء ٔعدزد لدٌال
ل ٨٧ـٙٝص  ٟٜخ٘١ص٧ؿ خ٘ٝ٥ٝص ٌي خ٘مٕ ٛل ٩ٙخأللدديػ  ٣١ٕ٘٦ ،ياخز لٙيٜ ٣د

يٙي :

أوال  :ؤ ٣٠يزٔش ٌي ٔعدز ٗٔ ٣لذيػ ٦صً زٕٜ ٣٠٧ع٧خظشخ زصشي خ٘١فش لِ ٟدجٗ
ر٘ٓ  ٗ٤ؤصدذ ٌي ر٘ٓ ؤ ٚال؟  ٟٜ ٧٤ ٗ٤٦خ٘مٍدؾ خ٘ٝعّ١ي ٟؤ ٚال؟! .

 ٛ٘٦يّ ٛخ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي زعمشيش ٌ٦مـ ٤ز ٢خأللٕد ٚخ٘عي ـٝم٥د ِ٦ ،ذ ؤد٤ ٨زخ

ب٘ ٩بدسخؾ ـٙٝص ٔسيشش  ٟٜخأللدديػ خ٘عي ال ي ٟٝ٘ ٟٕٝخؽعىٗ زد٘مذيػ ؤ ٞيمٕٛ

٘٥د زد٘ع٧خظش ٦ ،برخ ٔد ٞخ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي ِذ ٦صً خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي زد٘عغدٌ ٗ٤ي
خ٘مٕ ٛزع٧خظش خأللدديػ ٔٝد ٜش ٌة ٞؼشيّع٤ ٣ز ٢ظفم١ٙد ٠صٗ ب٘ ٩لذ خإلعشخي ٌي

خ٘مٕ ٛزع٧خظش خأللدديػ ِ٦ ،ذ ؤد ٨ر٘ٓ ب٘ ٩ـ٧٥س خ٘غٙسيدض خآلظيص ٌي ٔعدز: ٣
(٠ )1ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 157

(٠ )5ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 179
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( )1ؤدخٗ ٌي ٔعدز٠ ٣ف ٛخ٘ٝع١دؼش زمط خأللدديػ خ٘عي لٕ ٛزمط خ٘ٝمذؼيٟ
زعمٍ٥د ٔٝد ٌمٗ خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٕ٘ ٣١ظ٧عك ٌي ٤زخ خألٜش ـذخ ٟٜ٦ ،

ؤٜؽٙص ر٘ٓ  :لذيػ "ؼٙر خ٘مٌ ٛٙشيعص لٜ ٗٔ ٩ٙغِ٦ "ٛٙذ  ّٗ٠لٟ

خإلٜد ٚؤلٝذ ِ : ٣٘٧ال يؽسط ل١ذ٠د ٌي ٤زخ خ٘سدذ ؽيء(٦ ، )1لذيػ "ٟٜ

عحٗ ل ٟلٌٕ ٛٙع ٣ٝؤ٘ف ٛي ٚ٧خّ٘يدٜص زٙفد٠ ٟٜ ٚدس"  ّٗ٠ل ٟخزٟ

خ٘ف٧صي ؤ ٣٠ؤ٦سدٌ ٢ي خ٘م ٗٙخ٘ٝع١د٤يص

()5

٦ ،لذيػ "خألر٠د ٟٜ ٞخ٘شؤط"

 ّٗ٠ظعميً ؤعد٠يذ ٢ل ٟخز ٟلض٦ ، ٚخ٘سيّ٥ي

()8

٦ ،ويش٤د ٔؽيش ـذخ ،

٦برخ ٔد ٟٜ ٞلُ ٜفع٥ذ ؤ ٞيخدً٘ ٌي ر٘ٓ ٦يز٤ر ب٘ ٩خّ٘ ٖ٧زصمع٥د

ٌ ٟٜ ٗ٥لّ١د ؤ ٖ٧ّ٠ ٞزإ٥٠د ٜع٧خظشش!.

( )5ؤد خٗ ٌي ٔعدز٠ ٣ف ٛخ٘ٝع١دؼش زمط خأللدديػ خ٘عي لٕ ٛزمط خ٘ٝمذؼيٟ
ز٧ظم٥د ؤ ٦ؽذش ظمٍ٥د ٦ ،زمع٥د يمدسض ٜد ٌي خ٘صميميٜ ٟؽٗ "ؤٞ

ـٝيك آزدج٦ ٣ؤ٥ٜدظٔ  ٣د٧٠خ ل ٩ٙخ٘ع٧ليذ"(٦ ، )4لذيػ "٦ـ٧د خألزذخٖ"

(٠ )1ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 86 – 82

(٠ )5ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 88 – 87

(٠ )8ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 27 – 26

( )4لزٌ ٣خ٘١دؽش ٜ ٟٜؽس٧لص ٠ف ٛخ٘ٝع١دؼش خ٘عي ل١ذي ٦ ،خععذسٔعٔ ٟٜ ٣عدذ "خظمدي ر٦ي
خٍ٘عدجٗ خ٘ٝؾع٥شش" ٘ٙؾيخ خ٘ىٝدسي ؿ .159

٤٦زخ ٜمدسض ٘ٝد ؼسط ٌي صميك ٜغٔ ٛٙعدذ خإليٝد ، ٞزدذ زيد ٞؤٜ ٟٜ ٞدض ل ٩ٙخٍٕ٘ش ٌ٧٥

ٌي خ٘١دس ( ٟٜ )518/191/1لذيػ ؤ٠ظ  ،ؤ ٞسـال ِدٖ  :يد سع ٖ٧خهلل  ،ؤي ٟؤزي ؟ ِدٖ ٌ " :ي
خ٘١دس " ٌٝٙ ،د ٍِ ٩دلدٌّ ، ٢دٖ  " :ب ٞؤزي ٦ؤزدْ ٌي خ٘١دس " ٝ٘٦ ،د ؼسط ل١ذ ٢ؤيعد ٌي ٔعدذ

خإليٝد ، ٞزدذ خععحزخ ٞخ٘١سي  سز ٣لض ٦ـٗ ٌي صيدسش ِسش ؤ ٟٜ )972/671/5( ٣ٜلذيػ ؤزي

٤شيشش ِ ،دٖ ِ :دٖ سع ٖ٧خهلل  " : خععإر٠ط سزي ؤ ٞؤععىٍش ألٜي ٌ ٛٙيإر٘ ٞي ٦ ،خععإر٠ع ٣ؤٞ

ؤص٦س ِسش٤د ٌإر٘ ٞي ".
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ِ٦ ،ذ  ّٗ٠لٕ ٛخز ٟخ٘ف٧صي ز٧ظم٥د ٦ ،لٕ ٛخإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي زٕ٥٠٧د

صميمص زٗ ٜع٧خظشش

()1

ظ٧خظش ٢زإ٧ٜ ٣٠ظ٧ق!!.

 ٗ٥ٌ ،يعص٧س ؤ ٞيمٕ ٛلد٘ ٛل ٩ٙلذيػ ؼسط

( )8يذخٗ ٌي ٔعدز ٣خ٘ٝم٦ ، ٩١ظذ ٢خلعٝددخ لٜ ٩ٙد ٦ـذ ٟٜ ٢ؤِ٧خٖ  ٟٜ٦ر٘ٓ :
ؤ ٣٠ؤ٦سد ٌي خ٘ٝع٧خظش ؤلدديػ ظشْ خ٘ف٥ش زد٘سغٙٝص خلعٝددخ لٖ٧ِ ٩ٙ

خ٘ؽمد٦ي ٦ ،ؤ٦سد ؤيعد ؤلدديػ خ٘ف٥ش زد٘سغٙٝص خلعٝددخ لٖ٧ِ ٩ٙ

خ٘غي٧ؼي ٦ ،ؤ٦سد ؤيعد ؤلدديػ ظشْ ِشخءظ٥د خلعٝددخ ل ٖ٧ِ ٩ٙخّ٘دظي
()5

ليدض

ٌ٦ ،ي خ٘ٝغإ٘ص خالي ٜز٤سي ل ٗٔ ٗٝصدلر ٜز٤ر ل٩ٙ

خدلدء خ٘ع٧خظش ٌيٝد ر٤ر ب٘يِ٦ !٣ذ ِدٖ خإلٜد ٚخ٘ذخسِؽ١ي ٜ ٗٔ :د س٦ي

٦خ٘سمط يفير ل٤ ٟزي ٟخ٘مذيؽي ٟزٝد س٦ي  ٟٜؤ ٞخهلل عسمد٦ ٣٠ظمدِ٘ ٩ذ ؤليد ٘١ٙسي  ؤز٧ي٣

ٌأ١ٜد ز ٧٤٦ ، ٣لذيػ لٕ ٛز٧ظم ٣خز ٟدليص ٦ ،ظمٍ ٣خز ٟؽد٤ي٦ ٟخز ٟلغدٔش ٦ ،خزٔ ٟؽيش ،

٦خ٘غي٧ؼي ٦ويش. ٛ٤

خ٠فش  :خ٘عزٔشش ؿ  ، 172خّ٘ٝدصذ خ٘مغ١ص  ، 67/1خ٘ ٘ث خ٘ٝص٧١لص  ، 542/1خٍ٘٧خجذ

خ٘ٝف٧ٝلص ؿ  ، 191خ٘ٙا٘ا خ٘ٝشص٧ق ؿ .88
(٠ )1ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 175

ِ٦ذ لٕ ٛز٧ظم٥د ؤيعد خز ٟخّ٘يٌ ٛي خ٘١ٝدس خ٘١ٝيً ؿ ِ 186دٖ  :ؤلدديػ خألزذخٖ ٦خألِؽدذ
٦خألو٧خغ ٦خّ٘١سدء ٦خ٘١فسدء ٦خأل٦ظدد ٔ٥ٙد زدؼٙص ل ٩ٙسع ٖ٧خهلل .

٦خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي يعغدٔ ٗ٤ؽيشخ ٌي خ٘مٕو ٛلٙو ٩خأللدديوػ لعوِ ٩ودٖ خ٘ؾويخ خ٘ىٝودسي ٌوي ٔعدزو٣

خ٘ٝىيش ل ٩ٙخأللدديػ خ٘٧ٝظ٧لص ٌي خ٘فدٜك خ٘صوىيش ؿ " : 6ب٠و ٣ال يٕودد يمٕو ٛلٙو ٩لوذيػ
زد٘٧ظك بال برخ دلع ٣خ٘عش٦سش ب٘ ٩ر٘ٓ ٌي خاللعفدؾ ل ٩ٙخص٦ ٣ٝبزؽدٖ د٘ي. "٣ٙ

٦خ٠فش  :خ٘٧ٝظ٧لدض الز ٟخ٘ف٧صي  ، 882/5ظ١ضي ٣خ٘ؾشيمص  ، 816/5خّ٘ٝدصذ خ٘مغ١ص ؿ 48

ٔ ،ؾً خ٘خٍد .54/1

(٠ )5ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .91 ، 88 ، 71
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ل ٟسع ٖ٧خهلل ٌ ي خ٘ف٥ش زسغ ٛخهلل خ٘شل ٟٝخ٘شليٌٙ ٛيظ زصميك(.)1

( )4يذخٗ ٌي ٔ عدزٜ ٣م ٩١لدٜد ٦ ،يزٔش ٌي ٣لذش ؤٌشخد ال ي ٟٕٝخـعٝدل٥د ٜمد
 ٟٜ٦ر٘ٓ ٜ :د ؤ٦سد ٢ظمط ل٧١خ( ٞؤلدديػ ؤٜ ٖ٦د خ ُٙخهلل) ّ٠ال لٟ

خألٜيش ٌي لدؽيع ٣ل ٩ٙخ٘ف٤٧شش ؼِ ٛدٖ ٦ :سد ٌي زمط خأللدديػ ؤٞ

ؤٜ ٖ٦د خ ُٙخهلل خ٘٧١س خ٘ٝمٝذي ٌ٦ ،ي زمع٥د خ٘مشػ ٌ٦ ،ي زمع٥د

خ٘يشخق ؤي خّ٘صر ٦ ،صك لذيػ "ؤٜ ٖ٦د خ ُٙخهلل خٌّ٘٦ ، "ٛٙي ويش٢
"ؤٜ ٖ٦د خ ُٙخهلل خ٘٧ٙق خ٘ٝمٍ٧ؾ" ٦ ،ـدء زإعد٠يذ ٜعمذدش ؤ ٞخ٘ٝدء ٘ٛ
يخِ ُٙس ٣ٙؽيء ٌ٦ ،ي زمط خألخسدس ؤ ٞؤٜ ٖ٦خ َ٧ٙخ٘ش٦ق ٌ٦ ،ي
زمع٥د خ٘مّٗ بال ؤ ٞلذيػ خ٘مّٗ ٌئ ٣ال ٚألجٝص خ٘مذيػ زمع ٛ٥يّٖ٧

٧ٜ ٧٤ظ٧ق ٦ ،زمع ٛ٥ظميً ٌّػ ٦ ،ؤـير ل ٟخ٘عمدسض خ٘٧خِك ٌي٥د
زإ ٞؤ٘٦يص خ٘٧١س خ٘ٝمٝذي لّيّيص ٦ويش ٢بظدٌيص ٠غسيص ٦ؤ٦ ٗٔ ٞخلذ
خِ ُٙسٗ ٜد  ٟٜ ٧٤ـ١غٌ ٣د٘مشػ ِسٗ خألـغد ٚخٕ٘ؽيٍص ٦خ٘مّٗ ِسٗ
خألـغد ٚخ٘ٙؽيٍص ٦خ٘يشخق ؤٜ ٖ٦د خ ٟٜ ُٙخألؽيدء خ٘١سدظيص ٕ٤٦زخ ٦خهلل

عسمد٦ ٣٠ظمد٘ ٩ؤل.ٛٙ

ِٙط  :خ٘فٝك خ٘زي ر٤ر ب٘ي ٣خ٘ٝاً٘ ٜعٕ ًٙـذخ ٔٝد ال يخٍ ٧٘٦ ، ٩صك ٘ٝد
دٖ ل ٩ٙظ٧خظش ؽيء ٜٝد رٔش ٔ٦ ،يً يصك ٤زخ خ٘فٝك ٔ٦ ،ؽيش  ٟٜخأل٘٦يدض

خ٘ٝزٔ٧سش ٘ ٛظصك ٔد٘مذيػ خ٘٧خسد ٌي ؤ٘٦يص خ٘مّٗ ِ٦ ،ذ ؤؽدس خ٘ٝاً٘ ب٘ ٩ر٘ٓ ،

ٔ٦ز٘ٓ خ٘مذيػ خ٘٧خسد ٌي ؤ٘٦يص خ٘٧١س خ٘ٝمٝذي ال يؽسط!!(.)5

( )1خ٘عمّيُ الز ٟخ٘ف٧صي  ، 827/1خ٘ٝى١ي ل ٟخ٘مٍؿ ٦خٕ٘عدذ ؿ .527

( )5لوذيػ "ؤٜ ٖ٦وود خٙووُ خهلل ٠وو٧س ٠سيووٓ يوود ـوودزش  " ...ليووػ ؼ٧يووٗ ـوود٤ش خ٘ووسؽال ٞيؾووع ٗٝلٙوو٩
ؤٍ٘دؾ سٔيٕص ٕ١ٜ٦شش رٔش  ٣١ٜخإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٦ويش ٢ؼشٌد ٜو ٟؤ٘٦و٠٦ ، ٣غوس ٢٧ب٘و ٩لسوذ خ٘وشصخَ ،

٤٦وو٧ٜ ٧ظوو٧ق ال يؾووٓ ٌووي ٦ظوومٝٔ ٣وود زي١وو ٣خ٘ؾوويخ خ٘ىٝوودسي ٌووي ٔعدزوو ٣خ٘ٝىيووش ل ٙو ٩خأللدديووػ

خ٘٧ٝظ٧لص ٌي خ٘فدٜك خ٘صىيش ؿ .7
دللة كلية الذراسات اإلسالمية والعربية
بذمياط بدبدمياط

- 3248 -

العذد اخلامس 7102م

د /الذمراني عبذ اهلل عبذ الغين سعذ

اختالف احملذثني يف وجود احلذيح املتواتر

ثانيا  :ؤ ٣٠ي ّٗ١خ٘مٕ ٛزد٘ع٧خظش ل ٟزمط خألجٝص ٜك ؤ ٛ٥٠ال يّصذ ٞ٦خ٘ع٧خظش

خألص٦ ، ٩٘٧بٝ٠د يّصذٔ ٞ٦ؽشش خ٘ؽشَ ِ٦ ،ذ ؤٔؽش  ٟٜخ٘ ّٗ١ل ٟخإلٜد ٚخ٘ؽمد٦ي

لٕ ٣ٝزع٧خظش زمط خأللدديػ

()1

٦ ،ال يف٥ش ؤ ٞخإلٜد ٚخ٘ؽمد٦ي ِصذ ؤ٤ ٞزخ

خ٘مذيػ ظٌ٧شض ٌي ٣ؽش٦غ خ٘ٝع٧خظش خ٘عي ِشس٤د خألص٘٧يِ٦ ، ٞ٧ذ ٠س ٣خإلٜدٚ
خ٘غخد٦ي ل ٩ٙؤ ٞخ٘ع٧خظش خ٘زي يٕؽش ٧ِ٦لٌ ٣ي ٔال ٚخإلٜد ٚخ٘ؽمد٦ي ال يٙض ٚؤٞ

يٕ ٞ٧زد٘ٝم ٩١خألص٘٧ي(.)5

ثالثا  :ؤ٦سد خٝغص ٦لؾشي ٟلذيؽد ٘ ٛيزٔش  ٟٜعسّ ٣ب٘ ٩خّ٘ ٖ٧زع٧خظش٤د خلعٝددخ
ل ٩ٙخّ٘ ٖ٧زٕؽشش ؼشِ٥د ٤٦ ،ي :

 )1لذيػ " ٟٜعحٗ ل ٟلٌٕ ٛٙع ٣ٝؤ٘ف ٛي ٚ٧خّ٘يدٜص زٙفد٠ ٟٜ ٚدس"(.)8

 )5لذيػ "ؤٜ  ٣٠ش زّسشي ٟيمززد.)4( "... ٞ

 )8لذيػ "٠عك ز ٖ٧خ٘صسي ٦وغٗ ز ٖ٧خ٘فدسيص"(.)2
 )4لذيػ خألٜش زعؾٍيك خألرخ٦ ٞبيعدس خإلِدٜص(.)6

 )2لذيػ "خيش صٍ٧ي خ٘شـدٖ ؤ٥٘٦د ٦ؽش٤د آخش٤د .)7( "....

 )6ؤلدديػ ٦ظك خ٘يذي ٟبلذخٝ٤د ل ٩ٙخألخشٌ ٨ي خ٘صالش (.)8
 )7لذيػ ؤ ٞخ٘١سي  خسظّ ٩دسـص خ٘١ٝسش ٌّدٖ  :آٜي.)9("... ٟ

( )1خ٠فش ٜؽال ؿ . 95 ، 78 ، 72 ، 74 ، 71 ، 68 ، 27
( )5ؽشق خ٘عّشير ٦خ٘عيغيش ؿ .451
(٠ )8ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .87

(٠ )4ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ . 21
(٠ )2ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .68

(٠ )6ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .75

(٠ )7ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .85

(٠ )8ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .86

(٠ )9ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .188
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 )8لذيػ "رٔدش خ٘ف١ي ٟرٔدش ؤ.)1("٣ٜ

 )9لذيػ "ِ ٟٜعٗ ِعيال ٘ ٣لٙي ٣زي١ص ٌ ٣ٙعٙس.)5("٣
)11

)11

)15

)18

)14

)12

"(.)8

)16

)17

)18

)19

ؤلدديػ ؤٕٜ  ٣٠دؼش خأل ٜٛز٥ز ٢خألٜص(.)8

لذيػ "ال ظٕ١ك خ٘ٝشؤش ل ٩ٙلٝع٥د ٦ال خد٘ع٥د"(.)4
لذيػ "ٜد ؤعٕش ٔؽيشٌّٙ ٢ي ٣ٙلشخ.)2("ٚ

لذيػ "ِدظٗ خهلل خ٘ي٧٥د ٘ٝد لش ٚلٙي ٛ٥خ٘ؾم.)6(" ... ٚ٧

لذيػ " ٟٜؽشذ خ٘خٝش ٌدـٙذٌ ٢٦ة ٞلدد خ٘ؽد٠يص ٌدـٙذ.)7(" ... ٢٦

لذيػ " ٟٜل ًٙل ٩ٙيٝي ٟصسش يّعؽك ز٥د ٜدٖ خٜشت ٜغ... ٛٙ

ؤلدديػ ٍ٠ي خ٘مذ.)9(٨٦

لذيػ "صس وسد ظضدد لسد"(.)11

لذيػ "ؽيسع١ي ٧٤د ٦ؤخ٧خظ٥د"(.)11

لذيػ "برخ ٔعر ؤلذٔٔ ٛعدزد ٌٙيسذؤ زٍ١غ.)1("٣

(٠ )1ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .189

(٠ )5ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .142

(٠ )8ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .147

(٠ )4ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .148

(٠ )2ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .124

(٠ )6ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .128

(٠ )7ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .164

(٠ )8ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .171

(٠ )9ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .181

(٠ )11ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .182

(٠ )11ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .186
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)51

)51

)55

)58

)54

)52

لذيػ ؤ ٞخ٘ٝذي١ص لشخ.)5(ٚ

لذيػ "ؤع ٛٙعد٘٥ٝد خهلل"(.)8

ؤلدديػ ِيد  ٣ٜزد٘ٙيٗ ٌي سٜعد٦ ٞويش.)4(٢

ِصص ٤دس٦ض ٜ٦دس٦ض(.)2

لذيػ "٘م ٟخهلل خ٘٧خصٙص ٦خ٘ٝغع٧صٙص"(.)6

ؤلدديػ خش٦ؾ خ٘ذـدٖ(.)7

ِ٦ذ ٠ـ ٌي خأل٦ ٖ٦خ٘ؽد٠ي ٥١ٜد ل ٩ٙؤ ٛ٘ ٣٠يفذ ؤلذخ ِدٖ زع٧خظش٤د ٦ ،زمط ٤ز٢
خأللدديػ ؼم ٟخ٘ٝمذؼٌ ٞ٧ي صمع٥د زٗ ٦ؤ٦سد٤٦د ٌي خ٘٧ٝظ٧لدض ٔمذيػ

٤دس٦ض ٜ٦دس٦ض

()8

٦ ،ال يخٍ ٩ؤٔ ٞؽشش خ٘ؽشَ ٦لذ٤د ال ظٍٕي إلؼسدض خ٘صمص

(٠ )1ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .189

(٠ )5ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .515

(٠ )8ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .511

(٠ )4ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .514

(٠ )2ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .555

(٠ )6ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .554

(٠ )7ف ٛخ٘ٝع١دؼش ؿ .558

( )8خ٘٧ٝظ٧لدض الز ٟخ٘فو٧صي  ، 181/1خ٘ ٘وث خ٘ٝصو٧١لص  ، 142/1ظ١ضيو ٣خ٘ؾوشيمص خ٘ٝشٌ٧لوص

ؿ . 519

ِ٦ذ دخٌك خ٘مدٌؿ خز ٟلفش ل٤ ٟزخ خ٘مذيػ ٌي ٔعدزو ٣خّ٘و ٖ٧خ٘ٝغوذد ؿ ٌّ 89ودٖ ٘" :و ٣ؼوشَ
ٔؽيشش ـٝمع٥د ٌي ـضء ٍٜشد يٕدد خ٘٧خًِ لٙي ٣ؤ ٞيّؽك ٧ِ٦ق ٤وز ٢خّ٘صوص ٕ٘ؽوشش خ٘ؽوشَ خ٘و٧خسدش

ٌي٥د ٧ِ٦ش ٜخدسؾ ؤٔؽش٤د" ِ٦ذ ؤٌدد خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٌي خ٘ ٘ث خ٘ٝصو٧١لص  142/1ؤ ٞؤٔؽوش ؼوشَ

٤ز ٢خّ٘صص ٌ٧ِ٧ٜدض .

ٌٜ ٗ٥ؽٗ ٤زخ خ٘خسش خ٘وزي ب ٞصوك ؤ٠وٜ ٣و ٟخإلعوشخجيٙيدض ؤ ٦ؤخسودس ؤ٤وٗ خٕ٘عودذ يوزٔش ٌوي ٔعودذ

خخعـ زفٝك خأللدديػ خ٘١س٧يص خ٘ٝع٧خظشش!!.
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ٌعال ل ٟخ٘ع٧خظش.
٦ز١دء لٜ ٩ٙد عسُ ٌة ٣٠ال يصك خالٔعٍدء ز٧ـ٧د خ٘مذيػ ٌي ٠ف ٛخ٘ٝع٧خظش ٘ٙمٕٛ

زع٧خظش ، ٢زٗ الزذ ٜ ٟٜمشٌص  ٟٜخ٘زي لٕ ٛزع٧خظش٢؟ ِ ٗ٤٦صذ خ٘ع٧خظش خألص٘٧ي ؤٚ
ال؟  ٟٜٝ ٧٤ ٗ٤٦يمعٝذ لٙيٌ ٣ي ٤زخ خ٘ؾإ ٞؤ ٚال ؟ ٦ل١ذ ظؽسيُ ر٘ٓ عيف٥ش ـٙيد
ؤٜ ٞمفٜ ٛد ؤ٦سد ٢خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي ال يصك خّ٘ ٖ٧زع٧خظشٜ٦ ، ٢ك ٤زخ يسّٜ ٩د ِد ٚز٣

خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي ـ٥ذخ لفيٝد يؾٕش لٙي ٣بر ـٝك  ٟٜزؽ ٞ٧خٕ٘عر ـٙٝص ٔسيشش ٟٜ
ؤلٕد ٚخألجٝص ل ٩ٙخأللدديػ زد٘ع٧خظش ٌفدء ٤زخ خ٘ٝف٧ٝق خ٘مدٌٗ خ٘زي ل ٨٧ـٙٝص

٦خٌشش  ٟٜخ٘ٝددش خ٘مذيؽيص خ٘عي ال يغعى١ي ل٥١د زدلػ ٌي خ٘غ١ص خ٘١س٧يص خ٘ٝؾشٌص ،

ٌشل ٣ٝخهلل سلٝص ٦خعمص ٦ ،ؤـضٖ ٘ ٣خ٘ٝؽ٧زص .
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اخلامتة
ي١١ٕٝد ؤ٠ ٞف ٗٝخ٘١عدجؿ خ٘عي ؤعٍش ل٥١د ٤زخ خ٘سمػ ٌيٝد يٙي :
أوال  :خععخذ ٚؤجٝص خ٘مذيػ خ٘ٝعّذٔ ٞ٧ٜد٘سخدسي ٜ٦غ٦ ، ٛٙويشٝ٤د ٜصؽٙك
خ٘ع٧خظش زٝم ٩١خ٘ؾ٥شش ٔ٦ ،ؽشش خ٘ؽشَ ٘٦ ،يظ زد٘ٝم ٩١خألص٘٧ي.

ثانيا  :ظغٜ ٗٙصؽٙك خ٘ٝع٧خظش زٝم١د ٢خألص٘٧ي ب٘ٔ ٩عر خ٘مذيػ ٌي خ٘١صً خ٘ؽد٠ي

 ٟٜخّ٘ش  ٞخ٘شخزك خ٘٥فشي ٦ ،ؤٔ ٖ٦عدذ لذيؽي ٦ـذظ ٣خععخذ ٚخ٘ٝع٧خظش ز٥زخ خ٘ٝم٩١
ٔ ٧٤عدذ "زمش خٍ٘٧خجذ" ألزي زٕش خٕ٘الزدري خ٘ٝع ٩ٌ٧ع١ص (.)٢884

ثالجا  :ؤ ٟٜ ٖ٦ؤدخٗ ٜصؽٙك خ٘ٝع٧خظش زٝم١د ٢خألص٘٧ي ب٘ٔ ٩عر ل ٚ٧ٙخ٘مذيػ ٧٤

خ٘خؽير خ٘سىذخدي خ٘ٝع ٩ٌ٧ع١ص ( ٟٜ )٢468خالٖ ٔعدز" ٣خٍٕ٘ديص" ٦ ،ظسم ٟٜ ٣ـدء
زمذ ٟٜٝ ٢صٌ ً١ي ل ٚ٧ٙخ٘مذيػ لع ٩ي١ٜ٧د ٤زخ .

رابعا  :خخع ًٙخ٘ٝمذؼٌ ٞ٧ي ٦ـ٧د خ٘ٝع٧خظش ٌي خ٘غ١ص خ٘١س٧يص خ٘ٝؾشٌص ل ٩ٙؼالؼص
ؤِ٧خٖ :

األول  :ال ي٧ـذ ٜؽّٙد  ٧٤٦ ،خ٘ٔ ٟٜ ٚ٧٥ٍٝال ٚخز ٟلسد٦ ، ٞز ٣صشق خ٘مدصٜي.
الثاني  :ي٧ـذ ٕ٘٠ ٣١ددس ٦ ،ب٘يٜ ٣دٖ خز ٟخ٘صالق ٦ ،ظسم ٣خ٘٦٧١ي ٦ ،خز ٟـٝدلص.
الثالث  :ي٧ـذ زٕؽشش ٦ ،ب٘ي ٣ر٤ر خ٘مدٌؿ خز ٟلفش ٦ ،ظسم ٣ـٝدلص  ٟٜٝـدء زمذ٢
ٔدإلٜد ٚخ٘غخد٦ي ٦ ،خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي.

خامسا  :خ٘زي ظشـك ٘ي زمذ خ٘سمػ ٦خ٘١فش ؤ ٞخ٘ٝع٧خظش خٍ٘ٙفي ٧ٜـ٧د ٌي

خأللدديػ ٕ٘٠ ٣١ددس ـذخ  ،ؤٜد خ٘ٝع٧خظش خ٘ٝم٧١ي ٌ٧ٜ ٧٥ـ٧د ِٕ٘ٙ ٣١يٗ ٘٦ ،يظ

ٔؽيشخ ٔٝد خدلد ٢خ٘مدٌؿ خز ٟلفش  ٟٜ٦ـدء زمذ.٢

سادسا ٥ٜ :ذ خ٘مدٌؿ خز ٟلفش خ٘ؽشيُ ٘ ٟٝـدء زمذٌ ٢ي خ٘عخًٍ  ٟٜؽش٦غ
خ٘ٝع٧خظش خ٘عي ٦ظم٥د خألص٘٧يٌ ٞ٧ي خ٘فد٠ر خ٘عؽسيّي د ٞ٦خ٘ع١فيشي َ ٛ٥ٌ ،يِ ١فشٞ٦
ل ٩ٙؼشيُ خألص٘٧يي ٟٕ٘٦ ، ٟل١ذ خ٘عؽسيُ ال يٙعض ٞ٧ٜؽش٦غ خألص٘٧يي.ٟ
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سابعا ٝٙٔ :د خزعمذ٠د ل ٟص ٟٜؤجٝص خّ٘١ذ ٠فذ ؤ ٞزمط خ٘ٝمذؼي ٟيىعش ٞ٦زٕؽشش
خ٘ؽشَ ٜٝد يفم ٛ٥ٙيمٕ ٞ٧ٝزع٧خظش زمط خأللدديػ خ٘عي عسّ ٛ٥زمط خّ٘١دد ب٘٩

خ٘مٕ ٛزعمٍ٥د ؤ ٦ز٧ظم٥د .

ثامها  :خؽعشغ خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٔعدز" ٣خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش ٌي خألخسدس خ٘ٝع٧خظشش" ؤٞ

يزٔش ٌيٜ ٣د س٦خ ٟٜ ٢خ٘صمدزص لؾشش ٌصدلذخ ٦ ،سو ٛظغدٌ ٣ٙ٤ي ٤ز خ٘ؾشغ ٌةٛ٘ ٣٠

يٙعض ٚزٌ ٣يٝد يضيذ ل ٩ٙؼٙػ خٕ٘عدذ.

تاسعا  :ؤدخٗ خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٌي ٔعدز ٣زمط خأللدديػ خ٘عي ظمٍ٥د زمط ؤجٝص
خ٘مذيػ ٘٦ ،زخ لٕ ٛزعغدٌ ٣ٙ٤ي خ٘مٕ ٛزد٘ع٧خظش ويش ٦خلذ ٔد٘غ١ذي ٦خٕ٘عد٠ي.

عاشرا ٜ :د عسُ ّ٠ ٟٜذ ٔعدذ "خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش" ال يٍ١ي ؤٜ ٞد ِد ٚز ٣خإلٜدٚ

خ٘غي٧ؼي ل ٗٝلٝٙي ـٙيٗ ززٖ ٌيٜ ٣ص ٣ٍ١ـ٥ذخ ٔسيشخ  ،أل ٛ٘ ٣٠يمعٝذ ٌي ٣ل٩ٙ

ويش ٛ٘٦ ، ٢يغسُ ب٘ي ٧٤٦ ، ٣يذٖ ل ٩ٙب٘ٝد٦ ٚخؼالق ٦خعك ل ٩ٙؼشَ خأللدديػ

خ٘١س٧يص خ٘ؾشيٍص ٌ ،شل ٣ٝخهلل سلٝص ٦خعمص ٦ ،ؤـضٖ ٘ ٣خ٘ٝؽ٧زص .

حادي عصر  :خلعٝذ خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي ٌي ظإ٘يً ٔعدز٠" ٣ف ٛخ٘ٝع١دؼش  ٟٜخ٘مذيػ
خ٘ٝع٧خظش" ل ٩ٙؤلٕد ٟٜ ٚعسّ ٟٜ ٣ؤجٝص خٍّ٘٦ ٣خ٘مذيػ  ٣٘٦ ،بظدٌدض ظٝؽٗ ٠غسص

يغشش  ٟٜخٕ٘عدذ.

ثاني عصر  ٛ٘ :يمع ٟخ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي زعمشيش خأللٕد ٚخ٘عي ـٝم٥د ٌي ٔعدز ٣بال ٌي
خّ٘ٙيٗ خ٘١ددس ألـٗ ٤زخ ِ٦ك ٌي ٔعدز ٣خٔ ٗٙسيش ٌي خ٘مٕ ٛل ٩ٙخأللدديػ زد٘ع٧خظش

ليػ ؤدخٗ ٌي ٣زمط خأللدديػ خ٘عي لٕ ٛزمط خ٘ٝمذؼي ٟز٧ظم٥د ؤ ٦ؽذش

ظمٍ٥د ٦ ،لٕ ٛزع٧خظش زمط خ٘ٝمد٠ي خ٘ٝعمدسظص.

ثالح عصر  ٛ٘ :يٍشَ خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي ٌي ٧ّ٠الظ ٣ل ٟخ٘ٝمذؼي ٟزي ٟخععخذخٛ٥ٜ
٘ٙع٧خظش زٝم١د ٢خألص٘٧ي  ،ؤ ٦زٝم ٩١خ٘ؾ٥شش ٔ٦ؽشش خ٘ؽشَ.

رابع عصر ٜ :د عسُ ّ٠ ٟٜذ ٔعدذ "٠ف ٛخ٘ٝع١دؼش" ال يٍ١ي ؤٜ ٞد ِد ٚز ٣خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي

ـ٥ذ لفي ٛيؾٕش لٙي ٣بر ـٝك  ٟٜزؽ ٞ٧خٕ٘عر ـٙٝص ٔسيشش  ٟٜؤلٕد ٚخألجٝص ل٩ٙ
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خأللدديػ زد٘ع٧خظش ٌفدء ٤زخ خ٘ٝف٧ٝق خ٘مدٌٗ خ٘زي ل ٨٧ـٙٝص ٦خٌشش  ٟٜخ٘ٝددش
خ٘مذيؽيص خ٘عي ال يغعى١ي ل٥١د زدلػ ٌي خ٘غ١ص خ٘١س٧يص خ٘ٝؾشٌص ٌ ،شل ٣ٝخهلل سلٝص

٦خعمص ٦ ،ؤـضٖ ٘ ٣خ٘ٝؽ٧زص

خامس عصر  :ال يٍٕي خاللعٝدد لٔ ٩ٙعدزي خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي ٦ ،خ٘ؾيخ خٕ٘عد٠ي ٌي

خ٘مٕ ٛزع٧خظش خأللدديػ زٗ الزذ  ٟٜبلددش خ٘١فش ٌي خ٘مذيػ ٦ ،خ٘عش٦ي ِسٗ

ظّٙيذٝ٤د.
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()0
فهرس املصادر واملراجع
( )1

خإلز٥دؾ ٌي ؽشق خ٘٥١ٝدؾ  :لٙي ز ٟلسذ خٕ٘دٌي خ٘غسٕي  ،ظمّيُ د/ؤلٝذ

ـٝدٖ خ٘ضٜضٜي  ،د٧٠/س خ٘ذي ٟصىيشي  ،دخس خ٘سم٧غ – خإلٜدسخض  ،خ٘ؽسمص

خأل٤1454( ٩٘٦و).

( )5

بظمدي ر٦ي خٍ٘عدجٗ خ٘ٝؾع٥شش  :لسذ خهلل زٜ ٟمٝذ خ٘صذيُ خ٘ىٝدسي  ،دخس

( )8

بظٝد ٚخ٘ذسخيص ّ٘شخء خّ٘١ديص  :خإلٜد ٚـالٖ خ٘ذي ٟخ٘غي٧ؼي  ،ظمّيُ  :بزشخ٤يٛ

( )4

خإللٕدٌ ٚي ؤص ٖ٧خٍّ٘ : ٣لٙي زٜ ٟمٝذ خآلٜذي  ،ظمّيُ  :عيذ خ٘فٝيٙي

( )2

خخعصدس ل ٚ٧ٙخ٘مذيػ  :خ٘مدٌؿ خزٔ ٟؽيش ٜ ،ك ؽشل ٣خ٘سدلػ خ٘مؽيػ

( )6

( )7

خ٘عإ٘يً (٤1416و).

خ٘مف٧ص  ،دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص -زيش٦ض  .خ٘ؽسمص خأل٤ 1412( ٩٘٦و) .
 ،دخس خٕ٘عدذ خ٘مشزي – زيش٦ض  ،خ٘ؽسمص خأل٤1414( ٩٘٦و).

ؽشق ٦ظمّيُ  :ؤلٝذ ٜمٝذ ؽدٔش  ،دخس خآلؼدس  ،خ٘ؽسمص خأل٤1458( ٩٘٦و)

.

بسؽدد خٍ٘م ٖ٧ب٘ ٩ظمّيُ خ٘مُ  ٟٜل ٛٙخألصٜ : ٖ٧مٝذ ز ٟلٙي

خ٘ؾٔ٧د٠ي  ،ظمّيُ ٜ :مٝذ صسمي لالَ  ،دخس خزٔ ٟؽيش – دٜؾُ خ٘ؽسمص

خ٘ؽد٠يص (٤1454و) .

بسؽدد ؼالذ خ٘مّدجُ بٜ٘ ٩مشٌص ع ٟ١خيش خ٘خالجُ  : خإلٜد ٚؤز ٧صٔشيد

يمي ٩ز ٟؽشي خ٘٦٧١ي  ،ظمّيُ  :د٧٠/س خ٘ذي ٟلعش  ،دخس خ٘سؾدجش خإلعالٜيص

(ٜ )1د ؤٙٝ٤ط ٌي ٣رٔش زٙذ خ٘ؽسك ٌٜٝ ٧٥د ؼسك زٝصش ٜ٦ ،د ٘ ٛؤرٔش ٌي ٣عو١ص خ٘ؽسوك ٌّوذ ؤٙٝ٤وط
ٌي خ٘١غخص خ٘عي ِ٦مط ٘ي .
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 -زيش٦ض  ،خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص (٤1411و) .

( )8

خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش  :خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي  ،ظمّيُ  :لسذ خهلل زٜ ٟمٝذ خ٘صذيُ

( )9

خالععزٔدس  :ؤز ٧لٝش ي٧عً ز ٟلسذخهلل خّ٘شؼسي ( خز ٟلسذخ٘سش )  ،ظمّيُ:

()11

خ٘ىٝدسي  ،دخس خ٘عإ٘يً (٤1416و).

لسذخ٘ٝمؽي ِٙمفي .دخس ِعيسص -دٜؾُ٦ ،دخس خ٘٧لي -لٙر .خ٘ؽسمص خأل٩٘٦

(٤ 1414و).

ؤعذ خ٘ىدزص ٌي ٜمشٌص خ٘صمدزص :لض خ٘ذي ٟؤزي خ٘مغ ٟلٙي زٜ ٟمٝذ
خ٘فضسي= خز ٟخألؼيش ،ظمّيُٜ :مٝذ بزشخ٤ي ٛخ٘س١دٜ٦ ،مٝذ ؤلٝذ لدؽ٧س،

ٜ٦مٝذ لسذخ٘٤٧دذ ٌديذ  ،دخس خ٘ؾمر .

()11

خإلصدزص ٌي ظٝييض خ٘صمدزص  :خ٘مدٌؿ ؤلٝذ ز ٟلٙي ز ٟلفش خ٘مغّال٠ي ،

()15

ؤص ٖ٧خ٘مذيػ  :دٜ/مٝذ لفدؾ خ٘خؽير  ،دخس خٍٕ٘ش  ،خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص

()18

ؤص ٖ٧خٍّ٘ : ٣دٜ/مٝذ ؤز ٧خ٘٧١س ص٤يش  ،دخس خ٘سصدجش  ،خ٘ؽسمص خأل٩٘٦

()14

خاللعّدد ٦خ٘٥ذخيص ب٘ ٩عسيٗ خ٘شؽدد  :ؤز ٧زٕش ؤلٝذ ز ٟخ٘مغي ٟخ٘سيّ٥ي ،

ظمّيُ ٜمٝذ لٙي خ٘سفد٦ي  ،ظص٧يش دخس خ٘ٝمشٌص  -زيش٦ض .
(٤1891و).

(٤1458و).

ظمّيُ :ؤلٝذ لصد ٚخٕ٘دظر  ،دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص -زيش٦ض .خ٘ؽسمص خأل٩٘٦
(٤1411و).

()12

ؤٍ٘يص خ٘غي٧ؼي  :خ٘مدٌؿ ـالٖ خ٘ذي ٟلسذخ٘شل ٟٝخز ٟؤزي زٕش خ٘غي٧ؼي ،

()16

بٜمد ٞخ٘١فش ؽشق ؽشق ٠خسص خٍٕ٘ش ٜ :مٝذ ؤٔش ٚخ٘غ١ذي  ،ظمّيُ والٚ

()17

خأل٠غدذ :ألزي عمذ لسذخٕ٘شي ٛزٜ ٟمٝذ ز١ٜ ٟص٧س خ٘عٝيٝي= خ٘غٝمد٠ي

ظمّيُ ٦ؽشق  :خ٘ؾيخ ؤلٝذ ؽدٔش  ،خٕ٘ٝعسص خ٘مٝٙيص .

ٜصؽٍ ٩خّ٘دعٝي ٜ ،ؽسمص ليذسي زشط – ليذس ؤزدد (خ٘١٥ذ).
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 ،ظمّيُ  :لسذ خهلل لٝش خ٘سدس٦دي  ،دخس خٍٕ٘ش -زيش٦ض  ،خ٘ؽسمص خأل٩٘٦

.ٚ1998

()18

زمش خٍ٘٧خجذ  :ؤز ٧زٕش ٜمٝذ ز ٟؤزي بعمدَ خٕ٘الزدري  ،ظمّيُٜ :مٝذ

()19

خ٘سمش خ٘ٝمي ػ  :زذس خ٘ذي ٟخ٘ضسٔؾي  ،ظمّيُ د/لٝش عٙيٝد ٞخألؽّش ،

()51

خ٘سذس خ٘١ٝيش ٌي ظخشيؿ ؤلدديػ خ٘ؾشق خٕ٘سيش :الز ٟخ٘ .ّٟٙٝظمّيُ :ـٝدٖ

()51

ززٖ خ٘١فش ٌي خألصٜ : ٖ٧مٝذ ز ٟلسذ خ٘مٝيذ خألع١ٝذي  ،ظمّيُ :

()55

خ٘سش٤دٌ ٞي ؤص ٖ٧خٍّ٘ : ٣ؤز ٧خ٘ٝمد٘ي خ٘ف٧ي١ي  ،ظمّيُ د/لسذ خ٘مفيٛ

()58

خ٘عمّيُ ٌي ؤلدديػ خ٘خالي :الز ٟخ٘ف٧صي .ظمّيُٜ :غمذ خ٘غمذ٠ي .دخس

()54

ظذسير خ٘شخ٦ي ٌي ؽشق ظّشير خ٘٧١خ٦ي :خ٘مدٌؿ ـالٖ خ٘ذي ٟلسذخ٘شلٟٝ

لغ ٟبعٝدليٗ  ،دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص -زيش٦ض .خ٘ؽسمص خأل٤1451( ٩٘٦و).
٦صخسش خألِ٦دي خٕ٘٧يعيص.

ٜمٝذ خ٘غيذ .دخس خ٘مدصٝص  ،خ٘شيدض  .خ٘ؽسمص خأل٤ 1414( ٩٘٦و).
دٜ/مٝذ صٔي لسذ خ٘سش ٕٜ ،عسص خ٘عشخغ.
خ٘ذير  ،دخس خٌ٘٧دء ٤1418( ،و).

خٕ٘عر خ٘مٝٙيص -زيش٦ض .خ٘ؽسمص خأل٤ 1412( ٩٘٦و).

خز ٟؤزي زٕش خ٘غي٧ؼي .ظمّيُ :لسذخ٘٤٧دذ لسذخ٘ٙؽيًٕٜ .عسص دخس خ٘عشخغ

 .خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص (٤1895و).

()52

خ٘عزٔشش ٌي خأللدديػ خ٘ٝؾع٥شش ٘ :إلٜد ٚخ٘ضسٔؾي  ،ظمّيُ ٜ :صؽٍ ٩لسذ

()56

خ٘عّشير ٦خ٘عيغيش  :خإلٜد ٚخ٘٦٧١ي ٜك ؽشل ٣ظذسير خ٘شخ٦ي  :خ٘مدٌؿ

()57

خّ٘ددس لؽد  ،دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص  ،زيش٦ض  ،خ٘ؽسمص خأل٤1416( ٩٘٦و) .

ـالٖ خ٘ذي ٟلسذخ٘شل ٟٝخز ٟؤزي زٕش خ٘غي٧ؼي .ظمّيُ :لسذخ٘٤٧دذ

لسذخ٘ٙؽيًٕٜ .عسص دخس خ٘عشخغ  .خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص (٤1895و).

خ٘عّشيش ٦خ٘عمسيش  :خز ٟؤٜيش خ٘مدؾ  ،دخس خٍٕ٘ش  ،خ٘ؽسمص خأل٤1417( ٩٘٦و).
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()58

()59

()81

خ٘عّييذ ٦خإليعدق ٘ٝد ؤؼ٦ ُٙؤؤ ٟٜ ُٙعدذ خز ٟخ٘صالق  :ؤز ٧خٍ٘عٗ لسذ

خ٘شلي ٛز ٟخ٘مغي =ٟصي ٟخ٘ذي ٟخ٘مشخِي  ،لّّ ٣لسذ خ٘شلٜ ٟٝمٝذ لؽٝدٞ

 ،دخس خٍٕ٘ش – زيش٦ض (٤1411و) .

خ٘عٙخيـ خ٘مسيش ٌي ظخشيؿ ؤلدديػ خ٘شخٌمي خٕ٘سيش :أللٝذ ز ٟلٙي زٟ

لفش خ٘مغّال٠ي .ظمّيُ:لغ ٟلسدطٕٜ ،عسص ِشؼسص ،خّ٘د٤شش .خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص

(٤1456و).

خ٘ع٥ٝيذ ٘ٝد ٌي خ٘٧ٝؼإ  ٟٜخ٘ٝمد٠ي ٦خألعد٠يذ  :ألزي لٝش ي٧عً زٟ

لسذخهلل خّ٘شؼسي= خز ٟلسذخ٘سش .ظمّيُ٤ :يحص  ٟٜخ٘مٝٙدء ز٧صخسش خألِ٦دض-

ٌي خٕ٘ٙٝٝص خ٘ٝىشزيص .خ٘ؽسمص خأل٤1887( ٩٘٦و) .

()81

خ٘عٝييض ٘ :إلٜدٜ ٚغ ، ٛٙظمّيُ  :دٜ/مٝذ ٜصؽٍ ٩خأللفٝي ٕٜ ،عسص

()85

ظ١ضي ٣خ٘ؾشيمص خ٘ٝشٌ٧لص  :لٙي زٜ ٟمٝذ ز ٟلشخَ خٕ٘١د٠ي  ،ظمّيُ  :لسذ

خٕ٘٧ؼش  ،خ٘ؽسمص خ٘ؽد٘ؽص (٤1411و) .

خ٘٤٧دذ لسذ خ٘ٙؽيً  ،دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص – زيش٦ض خ٘ؽسمص خأل٩٘٦

(٤1899و).

()88

ظ٥زير خآلؼدس  :ألزي ـمٍش ٜمٝذ ز ٟـشيش خ٘ؽسشي :ظمّيُٜ :م٧ٝد

()84

ظ٧ـي ٣خ٘١فش ب٘ ٩ؤص ٖ٧خألؼش  :ؼد٤ش خ٘فضخجشي خ٘ذٜؾّي  ،ظمّيُ  :لسذ

ؽدٔشٜ .ؽسمص خ٘ٝذ٠ي  ،خ٘ؽسمص خأل.٩٘٦

خٍ٘عدق ؤز ٧وذش ٕٜ ،عر خ٘ٝؽس٧لدض خإلعالٜيص – لٙر  ،خ٘ؽسمص خأل٩٘٦

(٤1416و) .

()82

ظيغيش ٜصؽٙك خ٘مذيػ  :دٜ /م٧ٝد خ٘ؽمدٕٜ ، ٞعسص خ٘ٝمدسي  ،خ٘شيدض ،

()86

خ٘فدٜك خ٘صميك  :ؤز ٧لسذ خهلل ٜمٝذ ز ٟبعٝدليٗ خ٘سخدسي ٜ( )1( :ك

خ٘ؽسمص خ٘مدؽشش (٤1452و).

ؽشلٌ ٣عك خ٘سدسي)  ،ظمّيُ ٜ :مر خ٘ذي ٟخ٘خؽير  ،ظشِيٜ ٛمٝذ ٌاخد
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لسذخ٘سدِي ،خٕ٘ٝعسص خ٘غٍٙيص  ،خ٘ؽسمص خ٘ؽد٘ؽص (٤1417و) .

()87

ـٝدق خ٘م : ٛٙخإلٜدٜ ٚمٝذ ز ٟبدسيظ خ٘ؾدٌمي  ،دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص-

()88

لدؽيص خ٘مؽدس ل ٩ٙـٝك خ٘ف٧خٜك  :خ٘ؾيخ لغ ٟخ٘مؽدس  ،دخس خٕ٘عر

()89

خ٘خالصص ٌي ٜمشٌص خ٘مذيػ  :ؽشي خ٘ذي ٟخ٘ؽيسي  ،ظمّيُ  :ؤزي لدصٛ

()41

خ ُٙؤٌمدٖ خ٘مسدد ٦خ٘شد ل ٩ٙخ٘فٝ٥يص ٦ؤصمدذ خ٘عمؽيٗ  :ؤز ٧لسذ خهلل

زيش٦ض .خ٘ؽسمص خأل٤1412( ٩٘٦و).

خ٘مٝٙيص – زيش٦ض خ٘ؽسمص خأل٤1451( ٩٘٦و) .

خ٘ؾ٧خٜي  ،خٕ٘ٝعسص خإلعالٜيص  ،خ٘ؽسمص خأل٤1481( ٩٘٦و) .

ٜمٝذ ز ٟبعٝدليٗ خ٘سخدسي  ،ظمّيُ  :لسذ خ٘شل ٟٝلٝيشش  ،دخس خ٘ٝمدسي

– خ٘غم٧ديص  ،خ٘ؽسمص خأل٤1898( ٩٘٦و).

()41

خ٘ذس خ٘ٝصٌ ٞ٧ي ل ٛٙخٕ٘عدذ خ٘ : ٞ٧١ٕٝخ٘غٝي ٟخ٘مٙسي  ،دخس خّ٘، ٛٙ

()45

خ٘ذس خ٘١ٝؽ٧س ٌي خ٘عٍغيش زد٘ٝإؼ٧س٘ :فالٖ خ٘ذي ٟلسذخ٘شل ٟٝز ٟؤزي زٕش

()48

خ٘شعد٘ص خ٘ٝغعؽشٌص ٘سيدٜ ٞؾ٧٥س ٔعر خ٘غ١ص خ٘ٝؾشٌص ٜ :مٝذ ز ٟـمٍش

خ٘ؽسمص خأل٤1458( ٩٘٦و) .

خ٘غي٧ؼي .دخس خٍٕ٘ش ،زيش٦ض .خ٘ؽسمص خأل٤ 1428( ٩٘٦و).

خٕ٘عد٠ي  ،ظمّيُ  :ؤزي يم ٩ٙخ٘سيعد٦ي  ،دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص  -زيش٦ض ،

خ٘ؽسمص خأل.ٚ5115 ٩٘٦

()44

س٦ظص خ٘١دـش (ٜك ؽشل٠ ٣ض٤ص خ٘خدؼش خ٘مدؼش)  ٌُ٧ٜ :خ٘ذي ٟزِ ٟذخٜص ،

()42

خ٘غ : ٟ١ألزي ليغي ٜمٝذ ز ٟليغي ز ٟع٧سش خ٘عشٜزي  ،ظمّيُ :ؤلٝذ

()46

دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص – زيش٦ض.

ٜمٝذ ؽدٔشٜ٦ ،مٝذ ٌاخد لسذ خ٘سدِي٦ ،بزشخ٤ي ٛلؽ٧ش ل٧ض .ظص٧يش دخس

خ٘مذيػ -خّ٘د٤شش.

ؽشق خ٘عسصشش ٦خ٘عزٔشش (ٜؽس٧ق زدعٌ ٛعك خ٘ٝىيػ زؾشق ؤٍ٘يص خ٘مذيػ ) :
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لسذ خ٘شلي ٛز ٟخ٘مغي ٟخ٘مشخِي (صدلر خألٍ٘يص) ٕٜ ،عسص خ٘غ١ص  ،خ٘ؽسمص

خ٘ؽد٠يص (٤1418و) .

()47

ؽشق خ٘عّشير ٦خ٘عيغيش  :ؽٝظ خ٘ذي ٟخ٘غخد٦ي ٜ ،اعغص زي٠٧١ص –

()48

ؽشق ؤٍ٘يص خ٘غي٧ؼي  :أللٝذ ٜمٝذ ؽدٔش  ،خٕ٘ٝعسص خ٘مٝٙيص .

خإلٜدسخض  ،خ٘ؽسمص خأل٤1458( ٩٘٦و) .

()49

ؽشق ٜؾٕٗ خآلؼدس ٙ٘ :ؽمد٦ي  ،ظمّيُ :ؽمير خألس٠دئ٦غٜ .اعغص

()21

ؽش٦غ خألجٝص خ٘خٝغص ٜ :مٝذ ز٧ٜ ٟع ٩خ٘مدصٜي (ظ ٟٝؼالغ سعدجٗ

()21

()25

خ٘شعد٘ص-زيش٦ض .خ٘ؽسمص خأل٤1412( ٩٘٦و) .

ٌي لٜ ٛٙصؽٙك خ٘مذيػ)  ،ظمّيُ لسذ خٍ٘عدق ؤز ٧وذش ٕٜ ،عر

خ٘ٝؽس٧لدض زمٙر خ٘ؽسمص خأل٤1417( ٩٘٦و) .

ؽمر خإليٝد : ٞؤز ٧زٕش ؤلٝذ ز ٟخ٘مغي ٟخ٘سيّ٥ي  ،ظمّيُ :ؤزي ٤دـش

ٜمٝذ خ٘غميذ ز ٟزغي٠٧ي صو .ٖ٧ٙدخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص -زيش٦ض .خ٘ؽسمص

خأل٤ 1411( ٩٘٦و).

صميك خز ٟخضيٝص ٜ :مٝذ ز ٟبعمدَ ز ٟخضيٝص  ،ظمّيُ :دٜ /مٝذ

ٜصؽٍ ٩خأللفٝي .خٕ٘ٝعر خإلعالٜي -زيش٦ض .خ٘ؽسمص خأل٤1415( ٩٘٦و)

.

صميك خ٘سخدسي = خ٘فدٜك خ٘صميك .

()28

صميك ٜغ : ٛٙخإلٜدٜ ٚغ ٛٙز ٟخ٘مفدؾ  ،ظمّيُ ٜ :مٝذ ٌاخد لسذ خ٘سدِي

()24

ؼسّدض خٍ٘ٝغشي : ٟؤلٝذ زٜ ٟمٝذ خ٘ذخ٦دي  ،ظمّيُ  :عٙيٝد ٞز ٟصد٘ك

()22

ـٍش خألٜد٠ي زؾشق ٜخعصش خ٘ؾشيً خ٘فشـد٠ي ٜ :مٝذ لسذ خ٘مي

 ،دخس بليدء خ٘عشخغ  -زيش٦ض .

خ٘خضي ٕٜ ،عسص خ٘م٦ ٚ٧ٙخ٘مٕ – ٛخ٘غم٧ديص خ٘ؽسمص خأل٤1417( ٩٘٦و).

خ٘٧١ٕٙي  ،ظمّيُ  :لسذ خٍ٘عدق ؤز ٧وذش ٕٜ ،عر خ٘ٝؽس٧لدض زمٙر ،
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خ٘ؽسمص خ٘ؽد٘ؽص (٤1416و).

()26

خ٘مد٘ي خ٘شظسص ٌي ؽشق ٠ف ٛخ٘١خسص  :ظّي خ٘ذي ٟخ٘ؾ١ٝي  ،ظمّيُ ٠ :سيٗ

()27

لّذ خ٘ذسس ٌي ؽشق ٜخعصش ٠خسص خٍٕ٘ش ٜ :م٧ٝد ؽٕشي خأل٘٧عي ،

صالق لسذ خ٘ٝفيذ ٕٜ ،عسص خز ٟلسدط  ،خ٘ؽسمص خأل.ٚ5118 ٩٘٦

ظمّيُ  :دٜ/فيذ خ٘خٙيٍص  ،دخس خز ٟلض – ٚزيش٦ض  ،خ٘ؽسمص خأل٩٘٦

(٤1459و).

()28

ل ٗٙخ٘مذيػ :لسذ خ٘شل ٟٝزٜ ٟمٝذ ز ٟبدسيظ خ٘شخصي= خز ٟؤزي لدظ، ٛ

()29

خ٘م ٗٙخٕ٘سيش  :ؤز ٧ليغي ٜمٝذ ز ٟليغي ز ٟع٧سش خ٘عشٜزي  ،زعشظير ؤزي

()61

()61

()65

()68

ظمّيُٜ :مر خ٘ذي ٟخ٘خؽير .ظص٧يش دخس خ٘ٝمشٌص ،زيش٦ض٤ 1412( ،و).

ؼد٘ر خّ٘دظي  ،ظمّيُ  :صسمي خ٘غدٜشخجي ٦آخش . ٞ٦لد٘ ٛخٕ٘عر ،

خ٘ؽسمص خأل٤1416( ٩٘٦و).

خ٘م ٗٙخ٘ٝع١د٤يص ٌي خأللدديػ خ٘٧خ٤يص  :ؤز ٧خٍ٘شؾ لسذ خ٘شل ٟٝز ٟلٙي

(خز ٟخ٘ف٧صي)  ،ظمّيُ :خٙيٗ خ٘ٝيظ  ،دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص  -زيش٦ض.
خ٘ؽسمص خأل٤1418( ٩٘٦و).

ٌعك خ٘سدسي زؾشق صميك خ٘سخدسي :خ٘مدٌؿ ؤلٝذ ز ٟلٙي ز ٟلفش
خ٘مغّال٠ي .ظمّيُٜ :مر خ٘ذي ٟخ٘خؽير٦ ،سخـمِ ٣صي ٜمر خ٘ذيٟ

خ٘خؽير  ،خٕ٘ٝعسص خ٘غٍٙيص  ،خ٘ؽسمص خ٘ؽد٘ؽص (٤1417و).

ٌعك خ٘ٝىيػ زؾشق ؤٍ٘يص خ٘مذيػ ٘ٙمشخِي :ألزي لسذ خهلل ٜمٝذ ز ٟلسذ

خ٘شل ٟٝخ٘غخد٦ي .ظمّيُ :لٙي لغي ٟلٙي .ظص٧يش ٕٜعسص خ٘غ١ص ٜ -صش.

خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص (٤1415و).

خٍ٘شق خألؼيػ  :سظي خ٘ذيٜ ٟمٝذ ز ٟبزشخ٤ي ٛخ٘ؾ٥يش زدز ٟخ٘م١سٙي ،

ظمّيُ ٠سيٗ صالق لسذ خ٘ٝفيذ ٕٜ ،عسص خز ٟلسدط  ،خ٘ؽسمص خأل٩٘٦

(. )ٚ5118
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()64

خٍّ٘ي٦ ٣خ٘ٝعٍّ : ٣خ٘خؽير خ٘سىذخدي  ،ظمّيُ  :لددٖ خ٘مضخصي  ،دخس خزٟ

()62

خٍ٘٧خجذ خ٘ٝف٧ٝلص ٌي خأللدديػ خ٘٧ٝظ٧لصٝ٘ :مٝذ ز ٟلٙي خ٘ؾٔ٧د٠ي.

()66

خ٘ف٧صي – خ٘غم٧ديص  ،خ٘ؽسمص خأل٤1451( ٩٘٦و).

ظمّيُ :لسذخ٘شل ٟٝخ٘ٝمٝٙي٦ .ؤؽشي ل ٩ٙؼسم ٣ص٤يش خ٘ؾد٦يؼ .خٕ٘ٝعر

خالعال ٜي -زيش٦ض .خ٘ؽسمص خ٘ؽد٘ؽص (٤ 1417و)

خّ٘شخءش خ ًٙخإلٜدٜ[ ٚؽس٧ق زدع ٛخيش خٕ٘الٌ ٚي خّ٘شخءش خ ًٙخإلٜد: ]ٚ

ؤز ٧لسذ خهلل ٜمٝذ ز ٟبعٝدليٗ خ٘سخدسي  ،ظمّيُ ٜ :مٝذ خ٘غميذ صو، ٖ٧ٙ

دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص -زيش٦ض .خ٘ؽسمص خأل٤1412( ٩٘٦و).

()67

ِعدء خ٘٧ؼ ش ٌي ٠ض٤ص خ٘١فش  :زش٤د ٞخ٘ذي ٟز ٟبزشخ٤ي ٛخّ٘ٙد٠ي  ،ظمّيُ ؤزي

()68

ِؽً خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش  :خإلٜد ٚخ٘غي٧ؼي  ،ظمّيُ  :خٙيٗ خ٘ٝيظ ،

()69

لٍـ خ٘يٝد٠ي  ،خ٘ذخس خألؼشيص – خألسد ، ٞخ٘ؽسمص خأل٤1481( ٩٘٦و) .

خٕ٘ٝعر خإلعالٜي – زيش٦ض  ،خ٘ؽسمص خأل٤1412( ٩٘٦و) [ ٧٤ؼسمص ؤخش٨

ٕ٘عدذ خألص٤دس خ٘ٝع١دؼشش].

ٍِ ٧خألؼش ٌي صٍ ٧ل ٛٙخألؼش  :سظي خ٘ذيٜ ٟمٝذ ز ٟبزشخ٤ي ٛخ٘ؾ٥يش زدزٟ

خ٘م١سٙي  ،ظمّيُ لسذ خٍ٘عدق ؤز ٧وذش ٕٜ ،عر خ٘ٝؽس٧لدض زمٙر خ٘ؽسمص

خ٘ؽد٠يص (٤1418و) .

()71

ِ٧خلذ خ٘عمذيػ ٝ٘ :مٝذ ـٝدٖ خ٘ذي ٟخّ٘دعٝي  ،دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص –

()71

خّ٘ ٖ٧خ٘ٝسعٕش ل ٩ٙؽشق ٠خسص خٍٕ٘ش  :صي ٟخ٘ذيِ ٟدع ٛزِ ٟؽ٧ٙزىد خ٘مٍ١ي

()75

زيش٦ض خ٘ؽسمص خأل٤1899( ٩٘٦و).

 ،ظمّيُ لسذ خ٘مٝيذ خ٘ذس٦يؼ  ،دخس خٍ٘دسخزي – دٜؾُ  ،خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص

(٤ 1459و) .

ٔعدذ خ٘ٝفش٦لي ٟٜ ٟخ٘ٝمذؼي : ٟؤز ٧لدظٜ ٛمٝذ ز ٟلسد ٞخ٘عيٝي خ٘سغعي

 ،ظمّيُ ٜم٧ٝد بزشخ٤ي ٛصخيذ  ،دخس خ٘٧لي – لٙر (٤1896و) .
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()78

()74

()72

ٔؾً خ٘ف ٞ٧١ل ٟؤعدٜي خٕ٘عر ٦خٍ٘ٝ٘ : ٞ٧١صؽٍ ٩ز ٟلسذ خهلل خ٘شٜ٦ي

خ٘مٍ١ي خ٘ٝمش٦ي زمدـي خٙيٍص  ،خٕ٘ٝعسص خٍ٘يصٙيص ٕٜ ،ص خٕ٘ٝشٜص ،

ظص٧يش دخس خٍٕ٘ش .

خٍٕ٘ديص ٌي ل ٛٙخ٘ش٦خيص :ؤز ٧زٕش ؤلٝذ ز ٟلٙي ز ٟؼدزط = خ٘خؽير

خ٘سىذخدي .ظمّيُ :خ٘مالٜص لسذ خ٘شل ٟٝز ٟيمي ٩خ٘ٝمٝٙي خ٘يٝد٠ي ،دخجشش

خ٘ٝمدسي خ٘مؽٝد٠يص -خ٘١٥ذ ،ظص٧يش دخس خٍٕ٘ش.

خ٘ ٘ث خ٘ٝص٧١لص ٌي خأللدديػ خ٘٧ٝظ٧لص  :خ٘مدٌؿ ـالٖ خ٘ذيٟ

لسذخ٘شل ٟٝخز ٟؤزي زٕش خ٘غي٧ؼي .ظمّيُ :صالق ل٧يعص  ،دخس خٕ٘عر

خ٘مٝٙيص – زيش٦ض خ٘ؽسمص خأل٤1417( ٩٘٦و).

()76

٘غد ٞخ٘مشذ :ـٝدٖ خ٘ذيٜ ٟمٝذ زٕٜ ٟش ٚخز١ٜ ٟف٧س خ٘ٝصشي .دخس صددس

()77

ّ٘ػ خ٘ ٘ث خ٘ٝع١دؼشش ٜ :مٝذ ٜشظع ٩خ٘ضزيذي ظمّيُ ٜ :مٝذ لسذ خّ٘ددس

()78

خ٘ٝٙك ٌي ؤص ٖ٧خٍّ٘ : ٣ؤز ٧بعمدَ خ٘ؾيشخصي  ،دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص –

()79

خ ٘ٙا٘ا خ٘ٝشص٧ق ٌيٝد ال ؤصٗ ٘ ٣ؤ ٦ؤص٧ٜ ٣ٙظ٧ق ٜ :مٝذ ز ٟخٙيٗ

()81

()81

 ،زيش٦ض.

لؽد  ،دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص -زيش٦ض .خ٘ؽسمص خأل٤ 1412( ٩٘٦و).
زيش٦ض (٤1412و).

خ٘ؽشخزٙغي  ،ظمّيُ ٧ٌ :خص ؤلٝذ صٜش٘ي  ،دخس خ٘سؾدجش – زيش٦ض خ٘ؽسمص

خأل٤1412( ٩٘٦و).

ٜف٧ٝق ٌعد ٨٦ؽيخ خإلعال ٚؤلٝذ ز ٟظيٝيص :ـٝك ٦ظشظير :لسذخ٘شلٟٝ

زِ ٟدع ٛخ٘مدصٝي خ٘١فذي خ٘م١سٙي -زٝغدلذش خزٜ ٣١مٝذ -ظص٧يش ٕٜعسص

خز ٟظيٝيص خّ٘د٤شش .

خ٘ٝمصٌ ٖ٧ي ل ٛٙخألصٜ : ٖ٧مٝذ ز ٟلٝش خ٘شخصي  ،ظمّيُ د/ؼ ٣ـدزش

خ٘م٧ٙخ٠ي  ،ـدٜمص خإلٜدٜ ٚمٝذ ز ٟعم٧د ٤1411( ،و).
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()85

ٜزٔشش ٌي ؤص ٖ٧خٍّٜ٘ : ٣مٝذ خألٜي ٟخ٘ؾّ١يؽي  ،دخس خألصد٘ص –

()88

خ٘ٝغعذسْ ل ٩ٙخ٘صميمي :ٟؤز ٧لسذخهلل ٜمٝذ ز ٟلسذخهلل خ٘مدٔٛ

()84

خإلعٕ١ذسيص.

خ٘١يغدز٧سي  ،ظمّيُٜ :مٝذ لسذخّ٘ددس لؽد .دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص -زيش٦ض .

خ٘ؽسمص خأل٤ 1411( ٩٘٦و) .

خ٘ٝغعصٍي ٌي ل ٛٙخألص : ٖ٧ؤز ٧لدٜذ خ٘ىضخ٘ي  ،ظمّيُ ٜ :مٝذ لسذ

خ٘غال ٚلسذ خ٘ؾدٌي  ،دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص – زيش٦ض  ،خ٘ؽسمص خأل٩٘٦

(٤1418و).

()82

خ٘ٝمف ٛخ٘ٝصٝ٘ ً١اٍ٘دض خ٘مذيػ خ٘ؾشيً ٜ :مٝذ خيش سٜعد ٞي٧عً

()86

خ٘ٝى١ي ل ٟخ٘مٍؿ ٦خٕ٘عدذ  :لٝش ز ٟزذس خ٘٧ٝصٙي  ،دخس خٕ٘عدذ خ٘مشزي

()87

خ٘ٝىيش ل ٩ٙخأللدديػ خ٘٧ٝظ٧لص ٌي خ٘فدٜك خ٘صىيش  :ؤلٝذ ز ٟخ٘صذيُ

()88

خّ٘ٝدصذ خ٘مغ١ص ٌي زيدٔ ٞؽيش  ٟٜخأللدديػ خ٘ٝؾع٥شش ل ٩ٙخأل٘غ١ص:

ٕٜ ،عسص خ٘شؽذ – خ٘شيدض  ،خ٘ؽسمص خإل٤1458( ٩٘٦و).
– زيش٦ض ٤1417( ،و).

خ٘ىٝدسي  ،دخس خ٘شخجذ خ٘مشزي – زيش٦ض (٤1415و).

٘ٝمٝذ ز ٟلسذ خ٘شل ٟٝخ٘غخد٦ي .ظمّيُ :لسذ خهلل ٜمٝذ خ٘صذيُٕٜ .عسص

خ٘خد٠في  .خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص (٤1415و) .

()89

ّٜذٜص خز ٟخ٘صالق  :ؤز ٧لٝش ٦لؽٝد ٞز ٟلسذ خ٘شل ٟٝخ٘ؾدٌمي خ٘ٝمش٦ي

()91

خ٘١ّٝك ٌي ل ٚ٧ٙخ٘مذيػ  :عشخؾ خ٘ذي ٟلٝش ز ٟؤلٝذ خ٘ٝمش٦ي زدزٟ

()91

زدز ٟخ٘صالق ( ٜك ٔعدذ خ٘عّييذ ٦خإليعدق ) .

خ٘ ، ّٟٙٝظمّيُ لسذ خهلل ز ٟي٧عً خ٘فذيك  ،دخس ٌ٧خص خ٘غم٧ديص  ،خ٘ؽسمص

خأل٤1418( ٩٘٦و) .

خ٘١ٝدس خ٘١ٝيً ٌي خ٘صميك ٦خ٘عميًٝ٘ :مٝذ ز ٟؤزي زٕش خ٘ذٜؾّي= خزٟ
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ِي ٛخ٘ف٧صيص .ظمّيُ :لسذ خٍ٘عدق ؤز ٧وذشٕٜ .عر خ٘ٝؽس٧لدض خإلعالٜيص-
لٙر .خ٘ؽسمص خأل٤ 1892( ٩٘٦و).

()95

خ٘١ٝخٌ ٖ٧ي ظمٙيّدض خألص : ٖ٧ؤز ٧لدٜذ خ٘ىضخ٘ي  ،ظمّيُ ٜ :مٝذ لغٟ

()98

٥١ٜدؾ خ٘٧ص٠ : ٖ٧دصش خ٘ذي ٟلسذ خهلل ز ٟلٝش خ٘سيعد٦ي  ،ظمّيُ ٜ :مٝذ

()94

٥١ٜؿ خّ٘١ذ ٌي ل ٚ٧ٙخ٘مذيػ  :د٧٠/س خ٘ذي ٟلعش  ،دخس خٍٕ٘ش – دٜؾُ ،

()92

خ٘ ٗ٥١ٝخ٘ش٦ي  :زذس خ٘ذي ٟز ٟـٝدلص  ،ظمّيُ دٜ/ميي خ٘ذي ٟسٜعد ، ٞدخس

()96

خ٘٧ٝظ٧لدض :ألزي خٍ٘شؾ لسذ خ٘شل ٟٝز ٟلٙي خّ٘شؽي= خز ٟخ٘ف٧صي.

٤يع ، ٧دخس خٍٕ٘ش – دٜؾُ  ،خ٘ؽسمص خأل٤1411( ٩٘٦و).

ٜميي خ٘ذي ٟلسذ خ٘مٝيذ ٜ ،ؽسمص خ٘غمددش خ٘ؽسمص خأل٤1871( ٩٘٦و).
خ٘ؽسمص خ٘ؽد٘ؽص (٤1418و) .

خٍٕ٘ش – دٜؾُ  ،خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص (٤1416و) .

ظمّيُ٧٠ :س خ٘ذي ٟز ٟؽٕشي  .دخس ؤظ٧خء خ٘غ . ًٙخ٘ؽسمص خأل٩٘٦
(٤1418و) .

()97

٠خسص خٍٕ٘ش  :خ٘مدٌؿ ؤلٝذ ز ٟلٙي ز ٟلفش خ٘مغّال٠ي = ٜك ؽشل٥د

()98

٠ض٤ص خ٘خدؼش خ٘مدؼش ؽشق س٦ظص خ٘١دـش  :لسذ خّ٘ددس زٜ ٟصؽٍ ٩زذسخ، ٞ

()99

٠ض٤ص خ٘١فش ٌي ظ٧ظيك ٠خسص خٍٕ٘ش  :خ٘مدٌؿ ؤلٝذ ز ٟلٙي ز ٟلفش

٠ض٤ص خ٘١فش .

دخس خٕ٘عر خ٘مٝٙيص – زيش٦ض.

خ٘مغّال٠ي  ،ظمّيُ لٙي لغ ٟلسذ خ٘مٝيذ  ،دخس خز ٟخ٘ف٧صي  ،خ٘ؽسمص

خ٘شخزمص (. )1417

(٠ )111ف ٛخ٘ٝع١دؼش ز ٟخ٘مذيػ خ٘ٝع٧خظش ٜ :مٝذ ز ٟـمٍش خٕ٘عد٠ي  ،ظمّيُ :
ؽشي لفدصي  ،دخس خٕ٘عر خ٘غٍٙيص .

( )111خٕ٘١ط خٌ٘٧يص زٝد ٌي ؽشق خألٍ٘يص  :زش٤د ٞخ٘ذي ٟز ٟلٝش خ٘سّدلي  ،ظمّيُ
دللة كلية الذراسات اإلسالمية والعربية
بذمياط بدبدمياط

- 3267 -

العذد اخلامس 7102م

د /الذمراني عبذ اهلل عبذ الغين سعذ

اختالف احملذثني يف وجود احلذيح املتواتر

دٜ/د٤ش يدعي ٟخٍ٘مٗ ٕٜ ،عسص خ٘شؽذ – خ٘غم٧ديص  ،خ٘ؽسمص خأل٤1458( ٩٘٦و)

.

(٥٠ )115ديص خ٘غ ٖ٧ؽشق ٥١ٜدؾ خألص ، ٖ٧ـٝدٖ خ٘ذي ٟخإلع٧١ي  ،دخس خٕ٘عر
خ٘مٝٙيص – زيش٦ض  ،خ٘ؽسمص خأل٤1451( ٩٘٦و).

(٤ )118ذيص خ٘مدسٌي ٟزإعٝدء خ٘ٝاٍ٘ي٦ ٟآؼدس خ٘ٝصٍ١ي : ٟإلعٝدليٗ زدؽد زٟ
ٜمٝذ ز ٟؤٜي ٟخ٘سىذخدي  ،دخس خٍٕ٘ش (٤1415و) .

( )114خ٘٧عيػ ٌي لٜ٦ ٚ٧ٙصؽٙك خ٘مذيػ  :دٜ/مٝذ ؤز ٧ؽ٥سص ٕٜ ،عسص خ٘غ١ص ،
خ٘ؽسمص خأل. )1457( ٩٘٦

( )112خ٘يّي١ي ٦خ٘ف١ي  ٟٜخألخسدس  :د/لدظ ٛخ٘م٠٧ي  ،خ٘ؾسٕص خ٘مشزيص ٘ألزمدغ
٦خ٘١ؾش – زيش٦ض  ،خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص (٤1488و).

( )116خ٘ي٧خِيط ٦خ٘ذسس زؾشق ؽشق ٠خسص خٍٕ٘ش ٜ :مٝذ لسذ خ٘شئ٦ي خ٘١ٝد٦ي ،

ظمّيُ  :خ٘ٝشظع ٩خ٘ضي ٟؤلٝذ ٕٜ ،عسص خ٘شؽذ – خ٘شيدض  ،خ٘ؽسمص خ٘ؽد٠يص ،

(٤1451و) .
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فهرس املوضوعات
املكذمة
املبحح األول  :تعريف ادلتواتر يف اللغة واالصطالح  ،ونوع العلم الذي يفيده
املبحح الجاني  :شروط اخلرب ادلتواتر .
املبحح الجالح  :أقسام ادلتواتر .
املبحح الرابع  :اتريخ مصطلح ادلتواتر ومباحثو يف كتب احملدثني  ،وأىم ما صنف فيو
املبحح اخلامس  :اختالف احملدثني يف وجود ادلتواتر يف السنة .
املبحح السادس  :كتاب األزىار ادلتناثرة لإلمام السيوطي – عرض وحتليل .
اسم الكتاب وموضوعو
طبعات الكتاب
ترتيب الكتاب ومشتمالتو وشرط ادلؤلف فيو
مناقشة شرط اإلمام السيوطي يف الكتاب
مدى وفاء اإلمام السيوطي هبذا الشرط
أثر تساىل اإلمام السيوطي يف شرطو وتطبيقو
املبحح السابع  :كتاب نظم ادلتناثر للشيخ الكتاين – عرض وحتليل .
اسم الكتاب وموضوعو
ترتيب الكتاب ومشتمالتو ومنهج ادلؤلف فيو
تقييم عمل الشيخ الكتاين
اخلامتة  :ذكرت فيها أىم النتائج اليت أسفر عنها ىذا البحث .
فهرس ادلراجع وادلصادر

وصلى اهلل على سيدًا حمود وعلى آله وصحبه وهي تبعهن بإحساى إىل يىم الديي

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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