
  


	� ا����ء�                                                                                  353 

  

  ����� وأھ�����و��ر���� : ا�ر�وز ا��د����

 ـ �	�زي أ��وذ
�" ��ذ�ب ا����ل"���ب ـ 

 
 

 ��زة زرور :د��وراها�ط��ب           
���1� �����  –ا��وم ا	�����  ����          

  :�	�ص
�دف ھذا ا��"�ل إ�� ا��رف ��� �وع ��م �ن أ�واع ا�و���ل ا��� ���دت �

)د�� ا�'د�ث ا���وي ا�+ر�ف، وھ� ا�ر�وز ا�'د�&�� ا��� �ز)ر ا��'د&�ن �&�را %� 
�� ��ب ا�'د�ث، وھ� �'�و�� ��� ��+ف ا��&�م �ن أ0ل و��ر�/ ھذه ا�ر�وز �

�������، و���ن أ�وا��� و���د�ن ِا���  .وإ�راز ����5 �4��0�� و+�ء �ن %"
'د&�ن %��� وھذه ا�ر�وز ھ� �8���5 �5�م ��ب ا�'د�ث، إن �م أ7ل أ��� ��6 ا��
�ل ��� ا�ط��� وا���'&�ن ا:���5دة �ن ھذه ا���ب�� ��� ���م، و�ر%����.  

�&�: " ھـ �742�ذ�ب ا����ل %� أ���ء ا�ر��ل ��'�%ظ ا��زي ت "وا)�رت ���ب 
وأ��وذ�� ��ذه ا�درا�� ���ت %�A أھ��� و@? ا��زي ��ذه ا�ر�وز، و�ض ا��"��ت 

ض ا�����B وا��و��0تا��و��� �A، و)��ت  -وھ� ����7–��.  
Abstract : 
This dessertation aims to identify an important type of means that 
often helped modernists _ in the Hadith service, which of Alhadith 
symbols that abound in Hadith books, which is my attempt to uncover 
the veil of the origin and history of these symbols and highlight how 
the formulation and something of their jurisprudence, and stating their 
types and fields of their use. 
These symbols are the keys for understanding Hadith books if not 
saying they are - modernist’s language among themselves, and 
knowing them for making it easier for students and researchers to take 
advantage of these books. 
I chose the book "Perfect Refinement in the Names of Men for Hafez 
Mazzi D742H" an example and a model for this study showed the 
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importance of developing Mazzi of these symbols, and some of the 
pursuits -and they are not a lot- against him, and I concluded with 
some results and recommendations. 

  
  :��د��

� ا)��ف -إن ����ء ا	��م ��ذ �دا�� 'ر�� ا��دو�ن وا����Cف ��
�5�م  –� ���5�0�م ر�وزا و���م و@وا % -�)��00�م و�ذاھ��م�D 0�ِط�ح�

�رون و�+�رون ��� إ�� ����ت وF�0 أو إ�� ��ل أو ��ب ���رر  –و��6رھم �
و��&ر ورودھ� وذ�رھ� %� ����م، وھذا )+�� أن �طول ���5�0�م، وط��� ����5ن 

�م �ن �4ر ����� ���+� A��� �%ر��� ��ر، وا���و�? %� ا���رة، '�� أ8�0 ذ�ك وا7
  ".ا:0ط�ح: �+�'� %� : "و��� �7ل

� %� ���ول ا�ر�وز �ن ��ن ��ب �و��ب ا�'د�ث ا���وي ��ن ��� ا�ِ"ْدح ا��
 �ا��5ون اD)رى، وأ�0'ت �ر%� ���دا ��ن ا��'د&�ن، &م +��ت %� �ل ا7Dط�ر ��
 ��ا)��%�ت ���رة %� �ض ا�ر�وز،  وا�دا�� ��ذه ا�ر�وز %� F�0 ا��'د�ث �و�

�ط ��ن ����� رواة ا����Dد، %��رارھ� %� ا������ �? +�و��� ��� أ&"ل ��� أھل ا�را
  .ا�'د�ث �����A ���05 %���5وا ���ر�ز �? ا���5ظ ����6�0 �5ظ� ����

و�د ����� �ر'�� ا	���د و��? ا�'د�ث ا���وي %� ��ب ���دة ����وا�? 
"��ت وا��رح وا��د�ل وا������د وا���ن، و��ءت ��ب ا�+روح وا��)�0رات وا��

وا��)ر�B ���وا �'��ون إ�� ا���ب ا����دة %ط�ل ا�Dر و��ر و�&ر ا���رار، ا+�د 
روى �A ا��)�ري : ا�دا�� إ�� و@? ا�ر�وز، %وض أن �"ول %� �ر��� ا�راوي

، "ا����?"وا��ر�ذي %� " ا���ن"وأ�و داود %� " ا�0'�8"و���م %� " ا�0'�8"%� 
خ م د : ، ����ل ا�ر�ز �ــ"ا���ن"، وا�ن ���A ا�"زو��� %� "نا���"وا������ %� 

  .ت س ق
 ���� و��ر�)�C+ن أ0ل ا�ر�وز ا�'د�&�� و���� A��( وھذا ا��'ث أردت �ن

�ذ�ب ا����ل %� أ���ء "وأھ�����، وأ��? ذ�ك �درا�� �ط��"�� ��� ر�وز ���ب �
إ�راز ���7 ا��ر��ز %� ، ���Dن �ن )742ت (��'�%ظ أ�� ا�'��ج ا��زي " ا�ر��ل

)��0 %� )د�� ا�'د�ث ا���وي، " ��ذ�ب ا����ل"��ب ا�ر��ل ����، و%� ���ب 
 و7د ��ق ا�د��ور �'�د اD+"ر �������� %� ھذا ا��و@وع %� �'ث �و�? ��وان

  . ، و7د ا��5دت ��A %� �&�ر �ن ����ل ھذا ا��'ث1"�ر��ز ��ب ا��د�ث"
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 Lو��ء ھذا ا��'ث و%ق ا�)ط� ا���:  
  :�"د��

ر�ف ا�ر�ز ��6 وا0ط�'� -�.  
  .أ�واع ر�وز ��ب ا�'د�ث -
  .أول �ن ا���ل ا�ر�وز �ن ا��'د&�ن -
  .'�م ا����ل ا�ر�وز %� ا�'د�ث ا���وي -
�� ا�'�%ظ ا��زي %�  -���ذ�ب ا����ل"ا�ر�وز ا��� ا���."  
  .ا�"���� ا����� �ر�وز ا��زي %� ��ذ�ب ا����ل -
  .�وز ��ذ�ب ا����لأول �ن و@? ر -
  .أھ��� و%وا�د �ر��ز ���ب ��ذ�ب ا����ل -
  

  �%ر�ف ا�ر�ز -أو,
  :ا�ر�ز �.� -1
5ََ�ْ�ِن أو ا�َْ�َ�ْ�ِن أو ا�'��َ�ْ�ِن أو : �7ل ا��5روزآ��دي     O+��� +�َرُة أو ا:���ُء	ا

  .2ا�5َِم أو ا�َ�ِد أو ا����Qنِ 
��س، و��ون ��'ر�ك  �0و�ت )�5 ������ن) ا�ر�ز: (و�7ل ا�ن ��ظور���

. ا�+��5ن ���م �4ر �5�وم ����5ظ �ن �4ر إ���� �0وت، إ��� ھو إ+�رة ���+��5ن
  .ا�ر�ز إ+�رة وإ���ء ������ن وا�'����ن وا�+��5ن وا�5م: و�7ل

ْ�زُ  Oن : وا�ر��ل �� أَ+رت إA��ِ ��� ُ���ُن ��5ظ �Cَي +�ٍء أَ+رت إA��ِ ��د أَو �
أَ,2 ُ�َ�	0َم �: ْرِ�ُز َرْ�زاً، و%� ا���ز�ل %� �07 ز�ر�� ���A ا���موَرَ�َز َ�ْرُ�ُز و�َ 

�ٍم إِ,2 َرْ�زاً  �َس َ�8َ�َ� أ2�َ 2�  .�3ا�
  :إ9ط��8 -2

ف ا�ر�ز %� �ل %نU و��م �0ور�A �واء أ��ن 'ر%�  Oرأو +��  �ر���ُ�
��ف أ�@� �����A ا��� �ؤد� Oر  .ھ�د��� أو �ددا '�����، و�َ

ر��5 ���� �A�Cو��� A5ر�0ورة �60رة �راد ��� ا	+�رة : �ن �
 . ا)��0راً ����� أو ����، أو :�م �َ�َم �+�ور، أو ��وان ���ب ُ��رر ذ�ره

  ):ا�ر�ز(�راد��ت أ�رى �	;ظ  -3
ور7َم ، ���A: ر7م ا����َب و���A و%�A �ر7ُُم َر��7ًْ : (��ء %� ا���م ا�و��ط :ا�ر=م - أ

 َ��� أو 5ِ�0��و�َ : ا�����& ��� وأ�����، إذ �ل ����� ���ً� ��ّ�زھ� و�دل ���.  
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وا��ر�7م ����ت ا0ط�'�� �و@? %� أ&��ء ا���م أو %� آ)ره، �����0�5     
  .4)وا��"ط� و����� ا:��5��م وا���ب


��? " ��� ذ�رھ� ا�ن اD&�ر ا��زري %� �"د��  ����A :ا�%8�� أو ا�%8<م -ب
  ."ا@9ول

وھ��ك : (�� �A0" ����ق ا��9وص" ��د ا���م ھ�رون %� ����A و�7ل     
��دھ� %� ا��)طوط�ت ا�"د���  ر�وز وا)��0رات ��ض ا�����ت أو ا���رات

  .5)وھذا ��� ��ق �A أ��%�� ا�رب. ���� %� ��ب ا�'د�ثو:
���  :ا�ر�وز �A  ��ب ا��د�ث -��

  :ا�ر�وز %� ��ب ا�'د�ث �و��ن
ر�وز و@ت ���"��ل وا��)�5ف �ن ��رار �&�ر �ن أ��5ظ  :ولا��وع ا@

���ق ا����Dد، وا	�راع %� ا������ )��0 إذا ���ت إ��ء، %�@طر ا�����? أن 
رف ا��'ذوف ��&رة � A�C� A�� �"& ،ض ا�����ت�)�0ر �ض ا�'روف �ن �

  :وروده، و�ن أ�&�� �� ا����A ا��'د&ون %� ذ�ك
� �7ل ):ق(�� 'د&��): ���(. ��'و�ل ا���د :)ح(. ����  ):أر��(و) أ��. (�����

  .6أ)�ر��، ��� ھو �ذ�ور %� ��ب ا��0ط�8
A�وھذا ا��وع ��C)ر �ن اDول، و��5رC� A7ن �@��A ھ� ا���ب  :ا��وع ا���

���? "ا����� �4ر ا����دة ا��� ���? أ'�د�ث ا���ب ا����دة أو ر�����، ����ب 
ا�ذي ��? %�A ا���ب ) ھـ606ت(:�ن اD&�ر ا��زري " ر�ولا0Dول �ن أ'�د�ث ا�

%و@? . ا�0'�'�ن، و��ن أ�� داود، وا��ر�ذي، وا������، و�وطC ���ك: ا����
ا����ر "����7 �ر�وز ��ب ا�'د�ث ا����دة، ��و�� �ن ��� ر�وز، وا�����ن 

%� ر�ًزا، وا��زي ) 34(����وط� %و@? ����7 ��ر�وز ا+���ت ��� " وا��60ر
�ذ�ب ا����ل %� أ���ء ا�ر��ل"، و%� "�'�5 اD+راف %� �ر%� اDطراف"�" ،

  . و��ظر ھذه ا�ر�وز %� �"د��ت ��ك ا���5�0ت
  

  :أول �ن ا�D%�ل ا�ر�وز �ن ا���د��ن -�����
أول �� ا���ل ا��'د&ون ا�ر�وز ا����وھ� %� F�0 ا��'�ل واDداء    

ت ������ ��دھم �طر�"� ����� �ط��"�� ����'د�ث وا�رض وا����ع، %��ر�وز ���
، وأ0'�ب ا���ن، وا������د و�4رھم، &م ��� "0'�'����"����)�ري و���م %� 

�ط�ول ا�ز��ن و�&رت ��ب ا�'د�ث وا�"ط? ا	���د ا����وھ� %� أ���ء ا�ر��ل 
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وا���ب ا�'د�&�� �و%�را ����د وا�و7ت، وإ��دا ����ل �ن ا�"�رئ، و)+�� طول 
    .ا����ب

%� ��ب ا��'د&�ن %�  )���%8��(أو �� ��ن %� ���ه ) ا�ر�ز(وا���ل �5ظ 
� �'دد، وأول �ن �� �ا�"رن ا����? ا���ري %� 0ورة 'رف أو أ�&ر �دل ��

 ��� �� ھو ا�ن اD&�ر ا��زري ا���و%� 606(و�د�A ا���ل ھذا ا��0ط�8 ��ذا ا��
���E Aن : ا�;9ل ا�راA0�) :?E ، %"�ل ��"
��? ا@9ول" %� �"د��  ����A) ھـ

  :ا�رواة وا�%8<مأD��ء 
��� و@ت ا���ب وا�Dواب %� ا�'روف، رأ�ت أن أ&�ت أ���ء رواة �ل 

  .'د�ث أو أ&ر ��� ھ��ش ا����ب 'ذاء أول ا�'د�ث، وذ�ك ���5د��ن
أن ��ون ا:�م �5رداً �در�A ا���ظر %� أول �ظره، و�رف �A أول : إ�داھ��
  .ا�'د�ث

��زة ��� ا:�م :  ���وا������ ��  .�Dل إ&��ت ا���م ا��� ر��7
وذ�ك أ��� 7د ر�7ت ��و ا�م �ل راٍو ���� �ن أ)رج ذ�ك ا�'د�ث �ن أ0'�ب 

  .7)ا���ب ا����
، "�'�5 اD+راف"، و"��ذ�ب ا����ل"&م ��A %� ذ�ك ا�'�5ظ ����زي %� 

" ا���ذ�ب"ا�ن '�ر %� و�4رھ��، و" ��ر أ��م ا����ء"و" ا���+ف"وا�ذھ�� %� 
  .و�4رھ��، وا���وط� %� ���A" ا��"ر�ب"و
  

�%Eد��ن -را��د ا��F ويE�  :��م ا�D%��ل ا�ر�وز �A ا��د�ث ا�
5��A : (�7ل ا�ن ا��0ح� : ��� A���� �% A�ِ5� ?� 8�6 أن �0ط���� :

ز �4ُره %�و7? �4َره %� '�رة، �5ل �ن ���? %� ����A ��ن روا��ٍت �)���5، و�ر�
%Zن ��Oن %� أول ����A أو . إ�� راٍو �'رف وا'د �ن ا��A أو 'ر%�ن و�� أ+�A ذ�ك

آ)ره �راَده ���ك ا����ت وا�ر�وز؛ %� �Cس، �? ذ�ك %�Dْوَ�� أن ����َب ا�ر�ز، 
 ،A@�� ���و���َب ��د �ل روا�� ا�م راو��� ����A�ِ �)�0را، و: �"�0ر ��� ا�

  .8)و\ أ��م

د أن +�ع ا����ل ا�ر�وز وأA5�ِ  ا�رأي ��"ب وھذا :=	ت � A� ول�و�4ر �
A���� ��C�� ��� ا��'د&ون.   

��ظ�� �م �Hر��" أ�;��G"�7ل ا�'�%ظ ا�را�7 %�    :  
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ْ�زِ    ا��Hََِرةُ ��Eر2
َ&َ��(َواْ)0َ�َُرْوا ِ%� َ�ْ�ِ�ِ�ْم                 Oـد'َ ... ( �  )َدَ&َ��: )ـْلَ َو�7ِـ)��َ (أَْو ( َ&َ��(َ�َ�
  )أََ�َ��) (اْ�َ�ْ�َ�ـِ"�[ (و ) أََرَ��(أَْو ) ... أََ��(َ�َ�� ) أَْ)َ�َرَ��(َواْ)0َ�َُرْوا                
ً ... (إِْ�َ��َداً َ�ِرْد ) �7لَ (َوَرْ�ُز : 7ُْ�تُ                 �%َ�7َ ( ُ/�ْ O+دْ : َو�7َل ا��ِ�ُ ��  َ'ْذُ%َ
�ً َو:َ                 Oِ�ــَن ا��[ْطِق َ�َذا َ)ط Oُ�د ... ُA�َ ْطـــُق ِ�َذا: 7ِْ�َل   َو�6ِ�َ�ْ�َ ا��[
  َواْ�ِطَ"ـْن ِ�َ�� َو7َـدْ ) ح(6َ�ِْ�ِرِه ... َوَ�َ�ُ�ْوا ِ�ْ�َد اْ�ِ�"�ٍل ِ�ــْن َ�َ�ْد                
َھ�ِوي[ �Cَْن :َ ُ�ْ"ـَرا                 Oِ�ــ... َرأَى ا�ر ��َ O�َْن َ'�ِ�ٍل، َو7َْد َرأَىَوأ  
ُض أُْوِ�� ا6َ�ْْرِب C�َِْن َ�"ُـْو:َ                ْ�َ ...��                                      اْ�َ'ـِدْ�َث 7َْط، َو7ِْ��َ : َ�َ��َ�َ

�� ...َ�ْل َ'�ُء َ�ْ'ِوْ�ٍل َو�7َل 7َْد ُ�ِ�ْب                َ�َ��َ�َ : ��َ�ْ�ِ �'َ%َ O80َ ْاْ�ُ�ِ)ـب  
  

�رت ��دة أھل ا�'د�ث ��)��0ر �ض أ��5ظ اDداء %� ا�)طQ دون : �7ل
َ&َ��: %�ن ذ�ك. ا�ّ�طق Oد'َ . A�� ول، و�"�0رونDور ��دھم 'ذف +طرھ� ا�وا��+

  . ��: ورّ��� ا0�7روا ��� ا�ّ@��ر %"ط، %���وا. &��: ��� 0ورة
إA�ّ : و�7َل ا�ُن ا��0حِ . د&��: ورّ��� ا0�7روا ��� 'ذف ا�'�ء %"ط، %"��وا

��ّ� وا����"ّ�، و�ن ذ�كَ  أ)�ر��، : رآه %� )طQ ا�'��م وأ�� ��ِد ا�ر'�ن ا��[
  .وا��+�وُر %� ا)��0ِرھ� 'ذُف أ0ُوِل ا����ِ�، وا:�0�7ُر ��� اDَ�ِف وا�@��رِ 

%� أ&��ء ا	���د %� ا�)ط، أو ) �7ل(و��� �رت �A ��دة أھل ا�'د�ث 'ذف 
�� ���ر�زا	+�رة إ��.  

 ?� ���م ���@%رأ�ت %� �ض ا���ب ا����دة ا	+�رة إ���� �"�ف، %�
 .�رت ا��دة �'ذ%�� )ط�: ، و�7ل ا�ن ا��0ح)7&��: (أداة ا��'د�ث %���ب

Aر، : و�رت ��دة أھل ا�'د�ث و����&�C% إذا ��ن ��'د�ث إ���دان Aأ�
ا �ن ��د إ�� إ���د آ)ر ���وا و��وا ��ن ا����Dد %� ��ن وا'د، أ��م إذا ا��"�و

وا�ذي ���A ��ل أھل ا�'د�ث أن ��طق )). ح: ((������ '�ء �5ردة �����، 0ورة
وا)��ره ا�ن ا��0ح، وذھب ا�'�%ظ أ�و �'�د ��د ا�"�در . ا�"�رئ ��� �ذ�ك �5ردة

�'ول ��ن : �ن ��د \ ا�رھ�وي إ�� أن ا�"�رئ : ���5ظ ���، وأ��� '�ء �ن '��ل، أي
   .9)	���د�نا

  : و�7ل ا��)�وي +�ر'� 7ول ا�'�%ظ ا�را�7   
َزا    ُ�َراَدهُ َواْ�ِ��َر أَ,2 َ�ْرُ�َزا ...َوإِْن أEِ I�َََرْ�ِز َراٍو َ��2
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) ف(��رواة �ن ا��)�ري �Cن �ل ��5ر�ري �&� ) وإن أ�E Iر�ز راو(
�م ���'�رة وL)ر) ط(و���زدوي ) ح(و�'��د ) س(و�����5 @���)@رة، أو  أو ��

ا�راوي �����A إ�&�را ���)�5ف %���  �'و ذ�ك ��� ا0ط�'A�5�� A و�م �805 �ذ�ر
��زا (&�� وأ�� و�'وھ��، أو ا���ر ا0ط�'� %� ا����ل : ���رر، ��� ا)�0روا

���ك ا�ر�وز وا����ت %� أول ا����ب أو آ)ره إن ��ن %� ���د وا'د، وإ:  )�راده
ل �ن أ�� ذر إذ ر7م ��ل �ن +�و)A ا�&�&� أ�� إ�'�ق %�5 �ل ���د، ��� %ل �

ا������� وأ�� �'�د ا��ر)�� وأ�� ا���&م ا��+�����، وا�'�%ظ أ�� ا�'��ن 
ا��و���� إذ ر7م ��روا��ت ا��� و7ت �A، %� آ)ر�ن ��ن ��ن ا�ر�ز أو ا����ت، 

���� %��� ��&ر ���م أ�و ا�'�ن ا�"����، %�ذا : �Cس �A��7 ��� A ا�ن ا��0ح، :
  .ا)��ف ا�رواة %�Z% ،Aن ����� ���م '���ذ �+ق، وا:�0�7ر ��� ا�ر�وز أ)0ر

ض 'رو%A، و���رة ا�ن ) ا���ر أ, �ر�ز(�? �و�C� : Aس �A ) و(�� A�
�د �ل روا�� اDم راو��� �E���G (: ا��0حF ز و���ب�ب ا�ر��
ا@و�I أن �
أ�و ��د : �&� �A، %� �"ول %� ا�5ر�ري �دون زا�د ��� ا��ر�ف: ، ���)���9را

  .�ل �"�0ر ��� ا�5ر�ري أو �'وه. \ �'�د �ن �و�ف
د أن +�ع و�رف إ��� ھو : -أي ا�ن '�ر –�7ل +�)�� � Aر أ��وا�ذي �ظ

�ن ��� �"ص ا�Dر ��"ص ا������ وإ: %� %رق �? �ر%� ا:0ط�ح ��ن ا�ر�ز 
7د . أو�� وأر%? ������س -��ن �A����� A أي ا	� -وھو : و�4ره، و7ول ا���0ف

 A��� ا�ور�7 أو ا����د %��'�ر ا�وا7ف A� ا�ر�ز 7د ��"ط �% A'ون ا0ط��� Aو��
  .�ن ���دئ و�'وه

&م إن �'ل �� �"دم �� �م ��ن ا�ر�ز �ن ا���0ف، أ�� ھو، %�D'�ن أن 
ل ا��زي %� % ��� ،A5��0� أ0ل �% A�5�� A'ون �� ا0ط���"GEذ���"، 

� ا�ر�ز ���� �+ر +�)� �� ��وا�+�ط��، وأ�ره %�A �د�? �دا، %"د ا+��ل ��ت ��
  .11)10%� أر�? 7راءات �����طوق

  

�D��� :زي�ا����ظ ا� ��	�%�Dا Aوز ا���12ا�ر  A�"ل��ذ�ب ا����:"  
�� ا�'�%ظ ��رأ�ت %� ھذا ا��'ث أن أ��رض �ط��"�� ا�ر�وز ا��� ا��

 A���� �% ذ�ب ا����ل"ا��زي��" Aن ھذا ا����ب �'ط أ�ظ�ر ا���'&�ن، و���D وذ�ك ،
� �ل �ن أ�ف %� ر��ل ا���ب ا����، Dرى �دى أھ��� ھذه ا�ر�وز، وأ&رھ� %� ��

A�% ل ا��'ث��  .)د�� ا�'د�ث ا���وي، و��
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و��ت ��ل ��0ف ����، %Zن ��رر ا:�م %� أ�&ر : �7ل ا�'�%ظ ا��زي
� ��� %� ا���6ب، %��� �� ا�5ق ���A �ن ��0ف وا'د ا0�7رت ��� �زوه إ�@

، و���� �� ا�5ق ���A أ0'�ب ا���ن اDر�� )ع: (ا������ ا���� %� ا���ب ا����
�4: (%� ����م اDر�.(  

، و���� �� ا��+�د �A %� )خ(: و���� �� أ)ر�A ا��)�ري %� ا�0'�8
�"�� ،)ز(: ��مو���� �� أ)ر�A %� ���ب ا�"راءة )�ف ا	 ،)�ت(: ا�8�'0 �

، و���� �� أ)ر�A %� )ي: (و���� �� أ)ر�A %� ���ب ر%? ا��د�ن %� ا��0ة
  ).�/: (، و���� �� أ)ر�A %� ���ب أ%�ل ا���د)�/: (���ب اDدب

، و���� �� أ)ر�A %� �"د�� )م: (و���� �� أ)ر�A ���م %� ا�0'�8
A����) :ق�.(  

، و���� �� أ)ر�A %� )د: (و���� �� أ)ر�A أ�و داود %� ���ب ا���ن
) . 7د: (، و���� �� أ)ر�A %� ���ب ا�رد ��� أھل ا�"در)�د: (���ب ا��را��ل

و���� �� أ)ر�A %� ���ب  ،))د: (و���� �� أ)ر�A %� ���ب ا����/ وا����وخ
، و���� �� أ)ر�A %� )ف: (ا��5رد، وھو �� �5رد �A أھل ا�0�Dر �ن ا���ن

، و���� �� أ)ر�A %� ���ب ا�����ل ا��� �Cل ���� أ�� )0د: (%@��ل ا�0�Dر
، و���� �� أ)ر�A %� ���د 'د�ث ���ك �ن )ل: (��د \ أ'�د �ن �'�د �ن '��ل

  ).�د: (أ�س
و���� �� أ)ر�A %� ���ب ). ت: (و���� �� أ)ر�A ا��ر�ذي %� ا����?

  ).�م: (ا�+���ل
، و���� �� أ)ر�A %� )س: (و���� �� أ)ر�A ا������ %� ���ب ا���ن

، و���� �� أ)ر�A %� ���ب )��0ص أ��ر ا��ؤ���ن )��: (���ب ��ل �وم و����
A�� \ �@د ��� ر@� )ص: (��� �ن أ�� ط��ب ر��� �% Aو���� �� أ)ر� ،

A�� \) :د 'د�ث ���ك �ن أ�س)�س��� �% Aن: (، و���� �� أ)ر��.(  
، و���� �� )ق(و���� �� أ)ر�A ا�ن ���� ا�"زو��� %� ���ب ا���ن 

  .13)%ق: (أ)ر�A %� ���ب ا����5ر
ض ھو �5س � ?� ��@و�ر��ب ھذه ا�ر�وز %� ����A ھذا إن ا���? �
ا��ر��ب ا�ذي ر���� ا��زي %� ���A ا����ق، أي ��� �ر��ب ا���ب ا���� ا����رف 

  .إ�/... خ )ت ز ي �/ �/ م : ���A %� ا��)ر�B �&ل
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�Dد�D :ل��ذ�ب ا���� A� زي�وز ا��ر� �%��
  ا���<�� ا�
  ا�ر�ز  اDم ا����ب  اDم ا��9�ف

  
  

  ا��)�ري

  خ  ا�0'�8
�"��  )ت  �� ا��+�د �A %� ا�8�'0 �

  ز  ���ب ا�"راءة )�ف ا	��م

  ي  �� أ)ر�A %� ���ب ر%? ا��د�ن

  �/  )�ق أ%�ل ا���د
  �/  ب ا��5رد���ب اDد

  م  ا�0'�8  ���م
  �ق  �"د�� ا�0'�8

  د  ا���ن  أ�و داود
  �د  ا��را��ل

  7د  ا�رد ��� أھل ا�"در
  )د  ا����/ وا����وخ

  ف  ا��5رد
  0د  %@��ل ا�0�Dر

  ل  ا�����ل
  �د  ���د 'د�ث ���ك

  ت  ا����?  ا��ر�ذي
  �م  ا�+���ل

  س  ا���ن  ا������
  ��  ��ل ا��وم وا�����

  ص  )��0ص ���
  �ن  ���د ���

  �ن  ���د 'د�ث ���ك
A��� ق  ا���ن  ا�ن  

  %ق  ا����5ر
  ع  ا���ب ا����  ا������
�  4  ��ب ا���ن اDر��  اDر�
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�%E�D : وز�ل"أ9ل ر��ذ�ب ا����"  
���رة ا��زي ا��� 0ّدر ��� A����7 �و'� �A�C ھو ا�ذي و@? ھذه ا�ر�وز، 

ا�'�%ظ ��د " ا����ل"، و��س ھو �0'ب )���� ��ت ��ل ��0ف: (��د�� �7ل
  .، وا����ب %� '�م ا��5"ود '�� ���Cد �ن ذ�ك)ھـ600ت (ا���6 ا��"د�� 

�ذ�ب ا����ل �'ت ��وان �� A"�"'� و�7ل ا�د��ور �+�ر �واد %� �"د��
و�ل ا��زي ��ل �O�0ف ���� : ("�5@�ل ا���ذ�ب ��� ا����ل %� ا���ظ�م"

 ،A��� ت ����ت �`0ول، �)�0رة �دل� ��وھ� ��? و�+رون ����، ��
و���� ��� ا�5ق ���A ا����، و���� ��� ا�5ق ���A أ0'�ب ا���ن اDر��، و��? 

  .14...)�+رة ���� ��ؤ��5ت أ0'�ب ا���� 

��? ا@9ول"&م رأ�ت �� ��ر ھذا ا�رأي ��د ا�ن اD&�ر %� �"د�� "15 

وھ� ا�0'�'�ن، وا���ن اDر�? إ: ا�ن ���A  -%� ���5ر وا�����ط ا�ر�وز ا�)��� 
%A�Z ��ق إ��  -A�Z%16 �م ���ره �ن ��ب ا0Dول، �ل �د �وطC ���ك ھو ا���دس

ذ�ك، و�ل ا�'�%ظ ا��زي أ)ذھ� ��A، أو أن ا��زي وا�ن اD&�ر أ)ذاھ� �ن ا��"د��، 
����0 �ھذه  Dن ھذا اD)�ر وا�ن اD&�ر ���0ران، %� �درى أ���� أ��ق إ�

  .ا�ر�وز، %�a أ��م ���0واب
وَ���م ���زي %"ط و@? ���7 ا�ر�وز ا	&�� وا�+ر�ن ا��� ذ�رت، %"د 
 A��:ن '�ث ا�����ط +�ل ا�ر�ز، ود� ،���� �طر�"� ذ��� ����رة �م ���ق إ��و@

�Hرة "��� ا��راد، وذ�ك أ�C� A)ذ ا�'رف ا�ر�ز �ن ا����� ا��)��رة، ����ر 
  .17"��	��ا��رف �ن �	ك ا

  

 ��  :ا���Hق و�L��9 ر�وز ا���ذ�ب و����� - ���
، وھ� �C)وذة �ن ��ن ���� )ع(%ر�ز ��� أ)ر�A ا���D ا���� %� ����م �ـ

  .ا������
دد ��� �، وھ� ا��رة ا�و'�دة ا��� �ر�ز %��� )4(ور�ز ��� أ)ر�A اDر�

دد، و��وم أن ھذا : �+��A ��6ره �ن '�ث ا�+�ل���.  
Dن ����A إ�� ��ده ) خ(�'�د �ن إ�����ل �ـ)�ري أ�� ��د \ ور�ز ���

  .'رو%A وأ�رزھ� %� ا��طقأ+�ر ) ا�)�ء(أ+�ر �ن ا��A و����A، وDن 
، Dن اA��َ أ+�ر �ن )م(�ـ" A'�'0"ر�ز ����م �ن ا�'��ج ا�"+�ري %� و

Aو���� A��� .Aوا���م أول 'روف ا�� .  
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، )ت(�ـ " ���A"أ�و ���� %�  ور�ز ���ر�ذي �'�د �ن ���� �ن �ورة
  . أ�&ر ��A���� A و����A، وأول 'روف ���A ا���ء) �����D)Aن ا+���ر ا��ر�ذي 

ث ا�������� %� +Dداود �����ن �ن ا ��D ن )د(�ـ" ا���ن"ور�زD ،
  .����A أ+�ر �ن ���A وا��A، وا�دال أ�د ا�'روف �ن ا:+���ه ����7 ا�ر�وز

" ا���ن ا�60رى"�د ا�ر'�ن أ'�د �ن +�ب %� ور�ز ������� أ�� �
�� )س(�ـ�D A��� ر 'روف�، Dن ���A أ+�ر �ن ����A وا��A و����A، وا���ن أ+

  .�18ن 'روف ا��50ر ��ذب ا:����ه، وأ�دھ� �ن ا:+���ه ����7 ر�وز ا����
إ�� ، ���� )ق(�ـ " ا���ن"ور�ز :�ن ���A وھو �'�د �ن �ز�د ا�َرَ�� ا�"زو��� %� 

  .��19ده 7زو�ن، وأو�A �7ف
  :��'ظ ��� ھذا ا:+�"�ق �� ���   
أن ا��زي �وع �0در ا:+�"�ق %�رة �ن ا�م ا��ؤ�ف ����م، و�رة أ)رى �ن  – 1

  .��ده ����)�ري، و�رة �ن ������C� A داود
أ�A �)��ر ا�'رف اDول �ن �0در أراد ا:+�"�ق ��A إ: %� ا������ %A�Z اَ)��ر  - 2

  .ا�&��� ا�'رف
  

�%D��-  ز ���ب��و�وا<د �ر ���ل"أھ��ذ�ب ا����":  
 ،��: ر�ب أن ��ر�وز %وا�د �&�رة، وا�د��ل ��� ذ�ك إ�&�ر ا��زي ��
 ،Aو����� ا��)�0ر�ن وا���"��ن وا���ذ��ن �����A� A %� ذ�ك، وا��'����م ���0

  :و�ن ھذه ا�5وا�د
�&�ًرا %� ���ق ا����Dد، و'�� : أ��� و@ت ���)�5ف �ن ����� أ��5ظ ���رر  -1

�ذ�ب ا����ل"�طول ا����ب، %���ب � " A�%27  ��ر���،  8045ر�ز، و�'�وي ��
 ��@? 0در �ل �ر��� ����ت �������، %�و 7در�� أن ��ل �ر��� ���� وا'دة ��

 A�% 7ل، ���نDر�ز، %��ف وأ��م �ل �ر��� �دة ر�وز، وأ��م �ل +�/ أو  8045ا
�� إذا آ:ف �ن ا�ر�وز����ذ ����% ،���� A� ر�م.  


	A  -153: %�&� %� ا��ر��� ر7مEا� M دEF نE ر�ر
  .د س ق إEراھ�م Eن 
  .روى �ن أ��A �ر�ر �ن ��د \ س ق   
  .روى ��A أ��ن �ن ��د \ ا����� س ق   
� أن ا����� 7د ��رع %� إ���A ���را�م، %�@طر ا�����? أن �)�0ر، ا�ظر �& -2

  .�244ر��� إ�راھ�م �ن ا���ذر ا�'زا�� �ر7م 
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� ا����?  -3�� A��+ن ا���م ���� ط�ل و��رر إD ،وھ�مDط�ء وا(Dا��"��ل �ن ا
Aل ا�وھم إ���(� �  .%��ن أ7رب إ�

�ق ا�و0ول إ�� ا���5دة ���و��،  -4� ��� ������� ا�����ت ا����ررة دون ا��ر��ز �
  .%�A ا���م، ور�ب ا��5وس ا��ـَ�ل )��0 %� ھذا ا�ز�ن ا�ذي 07رت

  

  ":��ذ�ب ا����ل"E%ض ا��%��Eت وا,����دات ا�واردة F	I ���ب  -H�Fرا
وھ� �و�ودة و���ت ����&�رة �"�ر�� �'�م ا����ب، و: �"�ل أ�دا �ن أھ��� 
ھذا ا����ب، +C+ A�Cن أي ��ل �+ري ��ر�A ا��"ص، و��ن ��"� ھذا ا����ب ���7 

  : ��� ھذا، و�ن ھذه ا��"��ت����'&�ن إ�� �و
، Dن �ض ا�رواة ا��ذ�ور�ن %� ����A "ا���ن ا���رى"أ�A �م �ر�ز ������� %�  -1

: ، �7ل ا�ن '�ر20إ�راھ�م �ن �رة ا�+���: ھذا روى ��م ا������ %� ا���رى �&ل
) �% A&ا���ن ا���رى"وأ)رج ا������ 'د� "A���� و�م �ر�ز  21)و�م �ر7م ا��زي ،

، %"د �'�م ا���'ث ��� ���22ب �&�رة ھ� �ن ���bف أ0'�ب ا���ب ا����ا��زي 
�ذه � A����ُ م، %� �د أن�راٍو �� �A�C ��س �ن ر��ل أ0'�ب ا���ب ا���� وھو ��

  . ا��"ط�
، و��A ا�'�%ظ %�  23...خ م: ر�ز ا��زي %� �ر���A: أ�Eن Eن �ز�د ا�%ط�ر – 2

A�����24 �% A��� ،"ھدي ا���ري�"د�"و 25"%�8 ا���ري A�"26  ق أن ا��)�ري"'
، و�ؤ�د ذ�ك أن ا�����ذي ..)ت م: أ)رج ��Dن ���"� و��س ���دا، %0واب ر�زه

  .وا����� �م ��ر��� %� �������� ��Dن ھذا
  .27))ت(ر�ز �A ا��زي ���� ا����ق : Eن F��رة ا��و�Aا��Dن  – 3

، إ: أن ا��زي ��Oم و��س �A %� ا�0'�'�ن روا��": (ا��دي"�7ل ا�'�%ظ %� 
��ق ا��)�ري، و�م ��ق �A ا��)�ري +��� أ�0� ���� Aر���� ��م  -&م �7ل -��

A� د��  .28)�"0د ا��)�ري ا�روا�� �ن ا�'�ن �ن ���رة و: ا:��+
%�م ��ق �A ا��)�ري +���، �ل ھذا ��� �دل ��� �وء : �7ت": (ا���ذ�ب"و�7ل %�    

� ھذا أن ��م �A ���� %� �"د�� ���م  -�� ا��زي� –'5ظA، و��ن ��زم ا�+�/ ��
���  30"ا���+ف"، و�م �ر�ز �A ا�ذھ�� %� 29)%"د ذ�ره ���م %� ا��"د���

  .ا��)�ري
و�&ل ا�'�ن �ن ���رة ����� %��ن ر�ز ��م ا��زي أ�@� ���� ا����ق و�م    

�31�ق ��م ا��)�ري +���، ���م:  
ودي��د ا�ر'�ن �ن ��د \ ا�� -�.  
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  .��د ا��ر�م �ن أ�� ا�ـُ�)�رق -
  .��رو �ن ���د ا���ز�� -
  .�ت ع: ر�ز �G ا��زي .E ���Eن ا�و��د Eن �9<د  – 4

: أن �"ول ا��زي %�A ھذا ا�راوي �م �رو �A ا��)�ري إ: ���"�، %��ن ا�0واب    
  .)ت م د ت س ق

%�A و�A �و@? ��ق %� �"�� �ن ا�و��د �+�ور �)��ف ": (ا��دي"�7ل ا�'�%ظ %�    
  .32")ا��0ة"
  

 :ا������
�ن )�ل ����� ا���وا@? �? ر�وز ھذا ا�5�ِر ا�ظ�م رأ�ت أن أ��ل �ض    

  :ا��و��0ت وا:�7را'�ت، وھ� �������
ا�د�وة إ�� ا:���5ء ��� ��AO ا��زي و�4ره %� �ر��ز ��ب ا�'د�ث، وأ: �8�5  – أو,

ب ا:0ط�'�ت ���  ا����ل ���د�ل ھذه ا:0ط�'�ت+�� : �و���6رھ� '�
  .ا�ط��� وا���'&�ن، %�ذھب أو��7�م %� �ر%� ر�وز %�ن و��ن

����ذ�ب "0رف ا���ود إ�� �0و�ب اD)ط�ء وإ���ل ا��"��ص ا�واردة %�  – ���
)��0 �ن '�ث ا�ر�وز، وذ�ك ����"�ر�� ���ب ا�ذھ��، و��ب ا�ن '�ر، " ا����ل

  .�'�� أ%@ل ��� ھو ���A اLن و�'�و�� إ)راج ا����ب
إدراج ا�ر�وز ا�'د�&�� ��وع �ن أ�واع ��وم ا�'د�ث %� إط�ر �+روع ��د�د  -�����

��وم ا�'د�ث، وا��� أو�0�� ا���وط� إ�� &�ث و���ن �و��، وزاد ا�+�/ ��ر أ�و 
ٌ و���ن، وأ�7رح أن ��ون �"ب ھذا ا�5ن ر%� ا�ر�وز : ز�د �و��ن %��6ت )����

  .&��ا�'د�
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�ؤ���  1426 �8'"�ق ��م ا�ر�7و��، ط. �'�د �ن �"وب ا��5روز آ��دي: طا�"��وس ا��'� -2

 .512ص . ا�ر����، ��روت
�'"�ق ��د \ ا����ر وھ�+م ا�+�ذ��، ط�� دار ا���رف، ا�"�ھرة . ا�ن ��ظور: ���ن ا�رب -3

3/1727 . 
 .1/367دار ا�د�وة ط   - '��د ��د ا�"�در - أ'�د ا�ز��ت -إ�راھ�م �0ط5� : ا���م ا�و��ط -4
�ؤ��� ا�'��� . م1965 - ھـ 1385، 2ا�ط�� . ��د ا���م ھ�رون: �'"�ق ا��0وص و�+رھ� -5

   .52ص  .و+ر��ه ���+ر وا��وز�?
-2/38ا���وط� : �در�ب ا�راوي. 86-3/85ا��)�وي : %�8 ا���6ث. 1/38ا��ووي : +رح ���م -6

  .412-411ا�"����  ص: 7وا�د ا��'د�ث. 39
  .1/62ا�ن اD&�ر ا��زري : �? ا0Dول %� أ'�د�ث ا�ر�ول�� -7
م ص 1986-1406.دار ا��5ر ��روت ����ن. ا�ن ا��0ح ط �ور ا�د�ن ��ر: "د�� ��وم ا�'د�ث� -8

186. 
%�8   - 203وا�ظر �"د�� ا�ن ا��0ح ط ��ر ص .  1/495ا�را�7: +رح ا���0رة وا��ذ�رة -9

  .3/85ا���6ث ���)�وي 
و���رة ا�+�ط�� . ����167د :+�ن و)��د ا���� ص": ����� %� +رح 'رز ا�����D"ر�ب ا -10

  :ھذه ھ�
�  أرھطَ� ��� �و�� و�� �َ� ��� �ًوا     ��� ��� �5ًؤا �� �5ر ا�

   ���� A7و� �� �أرھطA أFز F	��م �ن �M: أ�� ا�"راءات اDر�? ا��+�ر إ���� %� ھذا ا���ت %
�92:ھود� Aو7و� ،�� :�A��  22: �س �و�� �A , أEFد ا�ذي �طر��� Aو7و� :� Iإ� ?
�%	A أر

��(، و�&��� )��� �وا@? أ)ر وردت %���  46:�و�ف �ا���س�(���� Aل �ن �: ، و7و���
و�&��� %� أوا)ر �ورة ا���ك، و�راده أن �ض ا�"راء 7رأ ����Zن . 83: ا��و�� ���ر
وا �%A أEدا

�م 7رأ ��5@��%? وا�ن �&�ر : '��، وأ�� ا�"راء ا���� �+ر ا�ذ�ن ر�ز ��م %� ا���ت %�ما���ء، و�
، و��� ��رر ھذا ا�ر�ز %� ا���ت &�ث �رات }���{وأ�و ��رو ا��0ري، ور�زھم إذا ا���وا 

�  .�&�ث 7راء �0روا ��
  .}�و��{ا�ن ذ�وان �ن ا�ن ���ر ا�+��� ور�ز �A �����م %� 

  .}�َِوى{�ن ���ر، ور�ز �A ����م �ن ھ+�م �ن ���ر ا�د�+"� �ن ا
  .}�5وا{ا�ن ���ر ا�+��ر ور�ز �A �����ف �ن

  .}�5ر{ا�ن �&�ر وأ�و ��رو وا�ن ���ر، ور�زھم إذا ا���وا 
  .، %�0ر ا����? ��� �+ر}ا��{��%? ا��د�� ور�ز ��D�� Aف �ن 

  .  3/37ا��)�وي : %�8 ا���6ث -11
ي ا�د�+"� �و�ف �ن ��د ���ل ا�د�ن وھو  -12 Qدث ا�د��ر ا�ر'�ن �ن �و�ف، أ�و ا�'��ج ا�َ�ز'�

�ذ�ب " ه، و�0ف ����، ����  742ه، و�و%� ���  654ا�+���� %� �0ره، و�د �'�ب ��� �
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 .3/99ط�"�ت ا�+�%�� :�ن �7@� +��� : ا�ظر �ر���A %�". �'�5 اD+راف "، و"ا����ل 

  .8/236ر��� ا��Dم ��ز. 8/236+ذرات ا�ذھب :�ن ا���د 
  .3/37ا��)�وي : %�8 ا���6ث -13
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أول �ن : "��ء %�A -225ص - م 1999دار ��وم ا���� .��+�/ �د آل '��د ���ھP ا���د��ن -16

ا�� %� ����A أ@�ف ��ن ا�ن ���A ����ب ا�)��� ��8�0 ��د��� ھو أ�و ا�5@ل ا�ن ا�"��ر
"��Dا� ��روط ا@<H A� ���Dد ا���6 ا��"د�� %� "ر�� A" ا����ل �A أD��ء ا�ر
�ل"، &م ��

 A���� �%  ا��زي Aل"ا�ذي أ8�0 ��دة �ر��ل ا���ب ا����، وھو ا�ذي ھذ���وأ�� "��ذ�ب ا�� ،
 A���� �% دري��"أول �ن )��ف %� ھذا %�و رز�ن �ن ��و�� ا�Dر�د ا���9ح وا�
، " ن�

: :�ن اD&�ر ��? %�A ا���ب ا���� "
��? ا@9ول �ن أ��د�ث ا�رDول"وھو ا0Dل ����ب 
ا�0'�'�ن، و��ن أ�� داود، وا��ر�ذي، وا������، و�وطC ���ك، و�م ���ر ا�ن ���A �ن 
 ��� A��� م ���ك ��&رة زوا�د ا�ن��	ا Cوط� ��� A��� ا����، وإ��� 7دم �ن 7دم ��ن ا�ن

  .  ���، �)�ف �وطC ا	��م ���ك، %A�Z ��س �&�ر زوا�دها���ب ا�)
  .22-21: �'�د اD+"ر، ص: �ر��ز ��ب ا�'د�ث -17
  .1/62ا�ن اD&�ر : ���? ا0Dول -18
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  .5/176وا�ظر ا���ن ا���رى ������� . 2/200ا��زي : ��ذ�ب ا����ل -20
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5�م، وذ�ر و: (�71/10ل ا�'�%ظ %� �5س ا��0در ا����ق أ�@�  -22��b� ھذا ا�ذي ذ�ره ا��ؤ�ف �ن

أ�A �رك �5���0�م %� ا��وار�/ ��دا، Dن اD'�د�ث ا��� �ورد %��� �4ر �"0ودة ��:'���ج، 
����ب �"���)�ري و " �ر ا�وا�د�ن: "و�"� ���A �ن �5���0�م ا��� ��� ا�Dواب �دة ��ب ��

، "ا��داء ا�و'�"، و"ا�د��ء"، و"د:�ل ا���وة"، و"���ب ا�زھد"����م، و" ا:���5ع �Cُھب ا����ع
  .�ن ����0ف أ�� داود، و�A�C �م �"ف �����، و\ ا��و%ق" أ)��ر ا�)وارج"و

%� روا�� ا�ن " ���ب ا���ن"، وھو �ن ����  "ا���ن"������� �ن " ��ل ا��وم وا�����"وأ%رد 
وھو �ن ���� ا����7ب %� روا�� ا�ن ���ر، و�م " )��0ص ���"وا�ن ���ر، و�ذ�ك أ%رد  اD'�ر
و�4ر ذ�ك، " ا�طب"، و"���ب ا������ وا:���ذة"وھو �ن روا�� '�زة و'ده، و: " ا����5ر"�5رد 

و��ل ا��وم "، "ا�)��0ص"و7د �5رد �ذ�ك راو دون راو �ن ا������ %�� ���ن �� و�A إ%راده 
  ).، و\ ا��و%ق"�وا����
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