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 مؼدمي

  
 وبف ثَتل 

احلّد هلل رب افًٚدغ بٚرئ اخلالئؼ أمجًغ وبٚظٞ إٕبٔٚء 

وؿرب ؾنٓد افْجقى تبٚرك وتًٚػ، ثؿ وادرشِغ افذي بًد ؾال يرى 

افهالة وافسالم ظذ أذف خَِف وبريتف شٔدٕٚ وٕبْٔٚ وحبٔٛ ؿِقبْٚ 

وضبٔٛ ٍٕقشْٚ افًبد ادٗيد وافرشقل ادسدد ادهىٍك إجمد ادحّقد 

إمحد حبٔٛ إفف افًٚدغ أيب افَٚشؿ حمّد صذ اهلل ظِٔف وظذ أهؾ بٔتف 

وافًِْٜ افدائّٜ ظذ أظدائٓؿ أمجًغ إػ  افىٔبغ افىٚهريـ ادًهقمغ 

 ؿٔٚم يقم افديـ.

ُد: ًْ ٚ َب  َامَّ

ّٜٔ بًد  أصقل     يًتز ظِؿ افٍَف مـ أهّؿ افًِقم وادًٚرف اإلشالم

افديـ وادًٚرف آظتَٚديٜ افذي يًز ظْٓٚ بٚفٍَف إـز، وأوشًٓٚ مّٚدًة، 

ًٚ حتك ؿٔؾ:  ب ًّ ّٕف مٚ مـ واؿًٜ إٓ وهلٚ حُؿ »وأـثرهٚ تن وبرز ؾٔف ؾٌَٓٚء  ش إ

ٍقا ؾٔف افُتٛ افُثرة ـثرون مْٓؿ افًبٚؿرٌة وادبدظقن، وؿد أّفٍقا وصّْ 



 01.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

بف مـ ؿبِٓؿ،  آهتاممافتل ٓ يُّـ حكهٚ فُثرهتٚ. ومٚ ذفؽ إٓ فنّدة 

ّٜٔ ظئّٜ ظْدهؿ. ؾٓق افًِؿ افذي يبحٞ ؾٔف ظـ مسٚئؾ  ومٚ فف مـ أمه

احلالل واحلرام ادنتِّٜ جلّٔع مسٚئؾ احلٔٚة  و افذي حيّدد ادقؿػ 

طٍٜٔ افؼظٜٔ فُِِّػ ذم افؼظّل دمٚهٓٚ، وفق ظذ مستقى حتديد افق

مَٚم رؾع احلرة، وهق افًِؿ افذي يبحٞ ظـ ـثٍر مـ افٍروع، افتل حتدد 

، وظالؿتف بٍْسف، وظالؿتف مع أخٔف  مقؿػ وظالؿٜ اإلٕسٚن دمٚه رّبف 

اإلٕسٚن، وظالؿتف مع احلٔقان، وظالؿتف مع افىبًٜٔ وؽرهٚ مـ حٔٞ 

ادُروهٚت. دستحّبٚت، ودحرمٚت، وأداب وااحلَقق وافقاجبٚت، وا

ِّف دمده  وهذا يًْل صّقفف فُّؾ حرـٚت وشُْٚت اإلٕسٚن، وهذا ـ

ّٜٔ، وظذ ضقء ذفؽ ؾَد شٚظدتْل افتقؾَٔٚت  مْتؼًا ذم إبقاب افٍَٓ

جمّقظٜ مـ إبحٚث وافرشٚئؾ افٍَٜٓٔ وؿد رتبتٓٚ وافًْٚيٜ آهلٜٔ فُتٚبٜ 

 ظذ بٚبغ:

 :ينتّؾ ظذ رشٚفتغ افبٚب إول: 

 .حتديد افُر وبٔٚن أحُٚمفافرشٚفٜ إوػ: رشٚفٜ ذم 

حُؿ حتّؾ اإلمٚم افَراءة ظـ ادٖمقم  ذم افرـًتغ افرشٚفٜ افثٕٜٚٔ: 

 .إخرتغ إذا ـٚن مسبقؿًٚ 



 00.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 افبٚب افثٚين: تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط )شِسِٜ افٍَف افتًِّٔل(

وؾؼ مْٓجٜٔ  وتتوّـ جمّقظٜ مـ افرشٚئؾ افٍَٜٓٔ ظذ صُؾ حَِٚت

 :آشتْبٚط ومراحِٓٚ

 :احلَِٜ إوػ

 .رشٚفٜ ذم حتديد افُر وبٔٚن أحُٚمف

 :احلَِٜ افثٕٜٚٔ

رشٚفٜ ذم حُؿ حتّؾ اإلمٚم افَراءة ظـ ادٖمقم ذم افرـًتغ إخرتغ 

 .إذا ـٚن مسبقؿًٚ 

 :احلَِٜ افثٚفثٜ

 .رشٚفٜ ذم حُؿ أـؾ افىٚووس 

 :احلَِٜ افرابًٜ

 .افًْٚمٜ رشٚفٜ ذم حُؿ أـؾ 

ًٚ فقجٓف    هذا وأشٖل اهلل تبٚرك وتًٚػ أن يُقن هذا افًّؾ خٚفه

ًٚ ومٍٔدًا وأن  افُريؿ، ـام أرجق مـ اهلل ظزوجؾ أن يُقن مٚ ـتبتف ٕٚؾً

ًٚ ذم مُتبٚتْٚ، وأخرًا أتقجف إػ  يٗدي افٌرض ادْنقد وظسٚه أن يسد ؾراؽ

ـتبٝ وإذا ـٚن ؾٔف رء مـ  افًع افَدير ذم أن أـقن ؿد وؾَٝ ذم مٚ



 01.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

افَْص واخلِؾ وافتَهر ؾ٘ن ذفؽ مـ ضبًٜٔ ظّؾ افبؼ: ٕنَّ افُامل هلل 

 وحده، وآخر دظقإٚ أن احلّد هلل ربِّ افًٚدغ. واهلل ويل افتقؾٔؼ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 02.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 البوب األول 

 يشتؿل طذ رسولتع: 

 الرسولي األوغ: يف حتديد الؽر وبقون أحؽومه

 وؿد رتبُتٓٚ ذم  أربًٜ ؾهقل  . 

 تْٚول َٕىتغ مّٓتغ مهٚ: الػصل األول :

افتًريػ بٚفُر ، وبٔٚن تَديره ظْد افٍَٓٚء مـ حٔٞ  األوغ:

 احلجؿ وافقزن.

 افتًريػ بّهىِحٚت إوزان وادَٚدير افؼظٜٔ. الثوكقي:

سٖفٜ بٔٚن تَدير افُر مـ حٔٞ احلجؿ وبٔٚن إؿقال ذم اد الػصل الثوين:

 وذـر أدفتٓٚ ومْٚؿنتٓٚ.

بٔٚن تَدير افُر مـ حٔٞ افقزن وبٔٚن إؿقال ذم  الػصل الثولٌ:

 ادسٖفٜ وذـر أدفتٓٚ ومْٚؿنتٓٚ .

 بٔٚن مسٚئؾ ذم افُر. الػصل الرابع:

 



 03.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 الػصل األول

 وفقه كؼطتون مفؿتون مهو:

افتًريػ بٚفُر ، وبٔٚن تَديره ظْد افٍَٓٚء مـ حٔٞ احلجؿ  األوغ:

 وافقزن.

 افتًريػ بّهىِحٚت إوزان وادَٚدير افؼظٜٔ. الثوكقي: 

 الـؼطي األوغ:

 ، و بقون تؼديره:(1)تعريف الؽر 

 لؾؽر إصالقون:

ؾٓق وحدة ؿٔٚس ـٚن افْٚس يستخدمقهنٚ  أمو اإلصالق الؾغوي:

هق »فؽ أصٚر ابـ مْيقر ذم فسٚن افًرب ؿٚئاًل : ذم افًهقر افسٚبَٜ وإػ ذ

 .(2)، وأصؾ افُِّٜ يًْل افبئر(1)شمٌُٔٚل خٚص ٕهؾ افًراق

                                                           
هذا افبحٞ بٚظتبٚر آختالف احلٚصؾ ذم إؿقال و افروايٚت وافٌِٜ افذي أدى إػ  (1)

ًٚ: ٕن هذا ادًْك  ًٜ واصىالح افنؽ ذم ادٍٓقم ممٚ يِزمْٚ افبحٞ ظـ مًْك افُر فٌ

ًٚ  ٕحٍُٚم  مقجقٌد ذم افروايٚت وافْهقص افؼظٜٔ أي إٔف ظْقاٌن ذظل يُقن مهب

ٌٜ فًْٚو  يْٓٚ أي ـِام ثبٝ افًْقان ثبٝ احلُؿ.ذظٜٔ وآحُُٚم تٚبً



 04.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ذـرت افُتٛ افٍَٜٓٔ تًريػ افُر  :آصطالحيوأمو اإلصالق 

بٖٕف  ادَدار افذي إذا بٌِف ادٚء أصبح مًتهاًم ٓ يْجسف رء إٓ إذا تٌر 

وفف حتديدان  -افِقن، وافىًؿ، وافرائحٜ-بٖحد أوصٚف افْجٚشٜ 

 .3بٚحلجؿ وبٚفقزن

 التعريف ادختور:

ذم حتديد ـّٜٔ افُر شِؽ ظِامئْٚ إظالم  وؾَٓٚئْٚ افًيٚم 

ًٚ فِْهقص افؼظٜٔ افقاردة ظـ أهؾ افبٔٝ  تَديريـ مهٚ: شوؾَ

 : افتَدير بٚحلجؿ.األول

   .(4)افتَدير بٚفقزن :الثوين

                                                                                                                     
 . 3414فسٚن افًرب، ص (1)

  . 448، ادًجؿ افقشٔط، ص 3414يْير: فسٚن افًرب، ص (2)

ويرد ظذ هذا افتًريػ بٖٕف يِزم مْف أخذ احلُؿ ذم ادقضقع وهذا ٓ جيقز وفذفؽ  (3)

 ذهبْٚ إػ افتًريػ ادقجقد ذم ادتـ.

وإن ـٚن إصؾ ظدم افَْؾ فُـ ذم حٚفٜ افنؽ ووجقد افدفٔؾ ظذ افَْؾ يْتٍل  (4)

ًٚ فسٚن افروايٚت افتل  مقضقع إصٚفٜ وافدفٔؾ هق افتبٚدر ظْد ادتؼظٜ هذا أوًٓ وثٕٚٔ

 تبغ مًْك افُر.



 05.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 الـؼطي الثوكقي:

 افتًريػ بّهىِحٚت إوزان وادَٚدير افؼظٜٔ: 

 إول:  افذراع = صزان .

 شْتّٔس . 24افثٚين: افنز = 

 مْتيؿ ؿٚظدتف دائريٜ.افثٚفٞ:  افنُؾ آشىقاين: صُؾ 

افرابع: افنُؾ )متقازي ادستىٔالت(:صُؾ مْتيؿ ؿٚظدتف إمٚ 

 مربًٜ أو مستىِٜٔ.

 اخلٚمس:  افنُؾ ادًُٛ: صُؾ مْتيؿ ؿٚظدتف مربًٜ.

ًٚ. 031 افسٚدس: افرضؾ افًراؿل = ًٚ ذظٔ  درمه

ًٚ.7,0 افسٚبع:  افدرهؿ افؼظل =  مثًَٚٓ ذظٔ

ًٚ. 7,05 افثٚمـ: وادثَٚل افؼظل =  مثًَٚٓ صرؾٔ

افتٚشع: وادثَٚل افهرذم ظذ وجف افدؿٜ بحسٛ مٚ أؾٚدت بًض 

 .(1)ؽرام( 4,6) ؽرام ٓ( 4,,,4)ادهٚدر احلديثٜ

                                                           
فتقشع  ذم مًرؾٜ مهىِحٚت إوزان وادَٚدير افؼظٜٔ يراجع افُتٛ افتٚفٜٔ:  (1)

َٚدير فِنٔخ إبراهٔؿ شِٔامن افًٚمع افبٔٚ،ي، و ؿقاظد احلديٞ فِسٔد حمل إوزان واد



 06.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 الػصل الثوين

 األول: التؼدير بوحلجم:

اختذ افنز وافذراع ـقحديت ؿٔٚس ذم تَدير افُر بٚحلجؿ: 

اشتخدامٓام  فدى ادٍُِغ، ٓظتبٚرمهٚ  إٓذاك وفتٔنمهٚ وشٓقفٜ 

( شْتّٔسًا بحسٛ 24ويسٚوي افنز فإلٕسٚن ادتقشط ذم خَِتف مٚ بغ )

 افتجربٜ.

 األقوال يف ادسللي:

ـام هق خمتٚر ابـ اجلْٔد  (1)مٚ ـٚن مَدار حجّف مئٜ صز األول:

 .آشُٚذم

مٚ ـٚن ـؾ واحد مـ ابًٚده افثالثٜ ثالثٜ أصبٚر وٕهػ،  الثوين : 

ويُقن مَدار حجّف اثْٚن وأربًقن صزًا وشبًٜ أثامن افنز ـام هق خمتٚر 

 .منٓقر إصحٚب

                                                                                                                     

افديـ افٌريٍل اجلزء افثٚين مـ ادبحٞ افثٚين ظؼ)أفٍٚظ ادَٚدير افؼظٜٔ( بحسٛ 

 افىبًٜ اجلديدة.

 .21، ص 1خمتِػ افنًٜٔ، ج (1)
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ـام هق خمتٚر  (1)مٚ ـٚن مَدار حجّف شتٜ وثالثغ صزاً الثولٌ :

 .ادحَؼ احلع وافسٔد صٚحٛ اددارك

ثالثٜ وثالثغ صزًا ومخسٜ أثامن  مٚ ـٚن مَدار حجّف الرابع:

 . ـام هق خمتٚر افنٔخ حسغ احلع ادًٚس (2)وٕهػ

مٚ ـٚن ـؾ واحد مـ ابًٚده ثالثٜ أصبٚر، ويُقن مَدار اخلومس :

 .ـام هق منٓقر افَّٔغ (3)حجّف شبًٜ وظؼون صزًا 

ـام هق خمتٚر (4)مٚ ـٚن مَدار حجّف ظؼة أصبٚر وٕهػالسودس :

 .افراوٕدي ؿىٛ افديـ

ـام هق خمتٚر افسٔد ظع بـ  (5)آـتٍٚء بُؾ مٚ روي السوبع :

 . ضٚووس

                                                           
 .46، ص1، ادًتز، ج 51، ص 1مدارك إحُٚم، ج (1)

 . 83، ص 1افقثَك، جدفٔؾ افًروة  (2)

، 1، احلدائؼ، ج18، افسىر140، افروض، ص 21،ص1ادختِػ، ج (3)

 .108،احلبؾ ادتغ،ص260،ص1،جمّع افٍٚئدة وافزهٚن،ج221ص

 . 61، ص 1مستْد افنًٜٔ، ج (4)

 . 52، ص 1مدارك إحُٚم، ج (5)



 08.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ومـ حٔٞ افنٓرة  افَقل افثٚين هق أصٓر إؿقال، ويٖيت بًده مـ 

 حٔٞ افنٓرة افَقل اخلٚمس، وبًدمهٚ  يٖيت ذم افنٓرة افَقل افثٚفٞ.

 وأهم األقوال يف ادسللي هي:

 ب٘ثْغ وأربًغ صزًا وشبًٜ أثامن افنز.حتديد حجؿ افُر  األول:

وهق افَقل ادنٓقر، بؾ إـثر صٓرة مـ بغ إؿقال ذم ادسٖفٜ، 

 وؿٚل بف مـ افَدمٚء: 

 .(2)، وآؿتهٚد(1)افنٔخ افىقد ذم ـتٚبٔف افْٓٚيٜ

 وواؾَف ظذ ذفؽ مـ ادتٖخريـ ومتٖخر ي ادتٖخريـ:

ؼ احِلّع ذم ـتٚبف  ذائع  َِّ المٜ احِلّع ذم ـتٚبٔف (3)اإلشالمـٚدح ًَ ، واف

ٓٔد افثٚين ذم ـتٚبف (5)، وإرصٚد إذهٚن (4)تبكة ادتًِّغ ، وافنَّ

                                                           
 . 4افْٓٚيٜ، ص (1)

 . 254آؿتهٚد، ص (2)

 . 10، ص 1ذائع اإلشالم، ج (3)

 . 16تبكة ادتًِّغ، ص (4)

 . 236، ص 1إرصٚد إذهٚن، ج (5)



 11.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

، (2)، وافسٔد ظّع افىبٚضبٚئل ذم ـتٚبف  ريٚض ادسٚئؾ(1)افروضٜ افبٜٓٔ 

د حسـ افََْجٍل ذم ـتٚبف جقاهر افُالم  ّّ  .(3)وافنٔخ حم

ٍٜ وثال الثوين: ثغ صزًا ،  وؿٚل بف : افسٔد حمّد  حتديد حجّف بست

 .(4)ادقشقي افًٚمع صٚحٛ ـتٚب مدارك إحُٚم

حتديد حجّف بسبًٜ وظؼون صزًا، وهق مذهٛ افَّٔغ،  الثولٌ:

وؿٚل بف بًض افًِامء مـ ادتٖخريـ: ـٚدَدس إردبٔع ـام ذم جمّع 

 .(5)افٍٚئدة وافزهٚن

 أدلي األقوال: 

 مستـد الؼول األول:

ُٝ َأَبٚ َظبِْد »اشتدفقا ظذ افَقل إول بّقثَٜ أيب بهر ؿٚل:         ْف َٖ َؿَٚل: َش

َٜ َأْصَبٍٚر  اهللَِّ  َٚن اْدَُٚء َثاَلَث ـَ قُن َؿْدُرُه َؿَٚل إَِذا  ُُ ْؿ َي ـَ  
ِ
ـَ اْدَٚء رِّ ِم ُُ ـِ اْف َظ

                                                           
 . 255، ص 1افروضٜ افبٜٓٔ ذم ذح افًِّٜ افدصَٜٔ، ج (1)

 . 147، ص1ريٚض ادسٚئؾ، ج (2)

 . 346، ص 1جقاهر افُالم، ج (3)

 . 49، ص  1مدارك إحُٚم، ج (4)

 .260،ص1جمّع افٍٚئدة وافزهٚن، ج (5)



 10.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ِٜ َأْصَبٍٚر َو ِْٕهٍػ ذِم  ًٚ[ ذِم ِمْثِِِف َثاَلَث َْرِض َؾَذفَِؽ َوِْٕهٍػ ]ِْٕهٍ ْٕ ِف ذِم ا َِ
ّْ ُظ

 
ِ
ـَ اْدَٚء رُّ ِم ُُ  .(1)شاْف

 سـد الروايي هو: 

َٚن  َُ ـِ ُمْس ـِ اْب ـِ ِظَٔسك َظ ـْ ُظْثاَمَن ْب ٍد َظ َّّ ـِ حُمَ ـْ َأمْحََد ْب َٔك َظ ـُ حَيْ ُد ْب َّّ حُمَ

ـْ َأيِب َبِهٍر.  َظ

 البحٌ يف تؼويم السـد: 

َٔك األول: ـُ حَيْ ُد ْب َّّ : هق حمّد بـ حئك افًىٚر وؿد ٕص افنٔخ (2)حُمَ

صٔخ أصحٚبْٚ ذم زمٕٚف ثَٜ ظغ ـثر »افْجٚر ظذ وثٚؿتف ؿٚئاًل: 

 .(3)شاحلديٞ

                                                           
 . 5، ح 3، ص 3افُٚذم، ج (1)

مقردًا، منسك بغ مجٚظٜ ادًروف مْٓؿ: اخلثًّل، واخلّزاز، وـالمهٚ  251وؿع ذم  (2)

ّٕف مل يُـ ـثر افروايٜ ؾّ٘ن ادروي ظْف ذم  ثَٜ، وأمٚ حمّد بـ حئك افهرذم، ؾٚفيٚهر أ

ُٚل ذم مقرديـ: أحدمهٚ: إذا روى حمّد بـ حئك، افُتٛ شبًٜ مقارد، ًٕؿ يتٖتك اإلص

ظـ مّحٚد، وثٕٚٔٓام: إذا روى حمّد بـ خٚفد افزؿل، ظـ حمّد بـ حئك، ؾٔحتّؾ ؾٔٓام 

 ـقٕف افهرذم، افذي ٓ تقثٔؼ فف.

 . 82رجٚل افْجٚر، ص (3)



 11.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ٍد: هق أمحد بـ حمّد بـ ظٔسك إصًري بَريْٜ روايٜ  الثوين: َّّ ـِ حُمَ َأمْحََد ْب

حمّد بـ حئك افًىٚر ظْف وروايتف ظـ ظثامن بـ ظٔسك. ثَٜ ؿٚل افْجٚر 

، صٔخ افَّٔغ ووجٓٓؿ وؾَٔٓٓؿ، ؽر أبق جًٍر»وافىقد: 

وذـره افنٔخ افىقد ذم رجٚفف ذم رجٚل اإلمٚم  (1)شمداؾع... فف ـتٛ

مقردًا بًْقان أمحد بـ  2290وؿع ذم  (2)شثَٜ...إفخ»وؿٚل:  ضٚافر

 حمّد بـ ظٔسك.

ـِ ِظَٔسك: هق ظثامن بـ ظٔسك أبق ظّرو افًٚمري افُاليب  الثولٌ: ُظْثاَمَن ْب

ًٚ فِقاؿٍٜ ووجٓٓٚ وممـ اشتبد بٕٚمقال ورؾض  افرواد وؿد ـٚن صٔخ

، (3)إٓ إٔف يروى إٔف اظتذر وأظٚد  إمقال تسِّٔٓٚ إػ اإلمٚم افرضٚ

...  »وؿٚل افنٔخ ذم افًّدة:  (4)ظّده افُق مـ أصحٚب اإلمجٚع افثٚفٞ

وٕجؾ مٚ ؿِْٚه ظِّٝ افىٚئٍٜ بٖخبٚر افٍىحٜٔ مثؾ ظبد اهلل بـ بُر 

وؽره، وأخبٚر ؽره، وأخبٚر افقاؿٍٜ مثؾ شامظٜ بـ مٓران، وظع بـ أيب 

                                                           
 . 60، افٍٓرشٝ، ص 79ن . م ، ص (1)

 . 351رجٚل افىقد، ص (2)

 . 300ٚر، صيْير: رجٚل افْج (3)

 .  494-493، وـذفؽ ص  395-397رجٚل افُق، ص (4)



 12.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ًٚ ممـ ورد ذم تٍسر افَّل وٕقادر (1)شظٔسكمحزة، وظثامن بـ  ، وهق أيو

 احلُّٜ وـٚمؾ افزيٚرات وممـ روى ظْف ادنٚيخ افثَٚت.

َٚن: هق ظبد اهلل بـ مسُٚن ؿٚل افْجٚر :  الرابع: َُ أبق حمّد،  »اْبـ ُمْس

ذـره افنٔخ  شثَٜ، فف ـتٚب»، وؿٚل افىقد: (2)شمقػ َظَْْزة،  ثَٜ ظغ

، وافنٔخ ادٍٔد ذم رشٚفتف افًدديٜ، مٚم افهٚدقافىقد ذم رجٚل اإل

 مقردًا . 974وذـره افنٔخ افُق مـ أصحٚب اإلمجٚع افثٚين . وؿع ذم 

َأبق َبِهٍر: هذه افُْٜٔ يُْك هبٚ مجٚظٜ وهؿ حئك بـ افَٚشؿ  اخلومس:

إشدي، وفٔٞ بـ افبخسي ادرادي، وظبد اهلل  بـ حمّد إشدي، 

محٚد بـ ظبد اهلل بـ أشٔد اهلروي، فُـ ظْد ويقشػ بـ احلٚرث، و

اإلضالق مْكف إػ إّول، وٓ أؿّؾ مـ ترديده بغ إّوفغ، وـالمهٚ 

افُْٜٔ، بؾ مل يقجد مقرد يىِؼ ؾٔف أبق  ثَٜ، وؽرمهٚ فٔس بًّروف هبذه

وادراد هْٚ هق  (3)روايٜ 2275بهر ويراد بف ؽر هذيـ. ورد هبذا افًْقان

 فٔٞ بـ افبخسي ادرادي بَريْٜ روايٜ ظبد اهلل بـ مسُٚن ظْف.

                                                           
 . 150، ص 1ظدة إصقل، ج (1)

 . 214رجٚل افْجٚر، ص( 2)

 . 47، ص21مًجؿ رجٚل احلديٞ، ج (3)
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 كتقجي تؼويم السـد:  

بّالحيٜ جمّقع افسْد وتىبٔؼ ؿقاظد ظِّل افدرايٜ وافرجٚل ظِٔف 

يًِؿ أن افروايٜ مقثَٜ اإلشْٚد:  فقؿقع ظثامن بـ ظٔسك افُاليب افرواد 

 ؾٕ٘ف ـٚن صٔخ افقاؿٍٜ. 

 تدٓل بولروايي طذ ادطؾوب: توجقه آس

ظْدمٚ ٕالحظ افروايٜ ٕجدهٚ اؿتكت ظذ ذـر بًديـ ؾَط مـ أبًٚد 

 احلجؿ افثالثٜ.

إن اؿتهٚر افروايٜ ظذ ذـر ُبًديـ متسٚويغ  ؾَط هق  وجيوب طذ ذلك:

ًٚ هلام  ادٖفقف وادتًٚرف، وذم هدهيام يستْتٟ افبًد افثٚفٞ، ويُقن مسٚوي

 هذا أوًٓ.

مـ حٔٞ دٓفٜ افروايٜ يستٍٚد  أن صُؾ افُر  ذم افروايٜ هق  وثوكقًو:

 ادًُٛ.

آرتٍٚع)افًّؼ(، وتُقن × افًرض × وبام أن حجؿ ادًُٛ = افىقل  

 إبًٚد افثالثٜ ذم افنُؾ ادًُٛ متسٚويٜ وظِٔف يُقن:

(3,5=)3حجؿ ادًُٛ=ضقل افوِع
3 

=3,5×3,5×3,5 

ًٚ ظذ وجف 48,0,5=  افدؿٜ . صزًا مًُب
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 افنُؾ ادًُٛ                                     

 مستـد الؼول الثوين:

اشتدفقا ظذ افَقل افثٚين بهحٔحٜ إشامظٔؾ بـ جٚبر، ؿٚل:  

يَِب َظْبِد اهللَِّ » ِٕ  ُٝ ِْ ُسُف َرْ  ُؿ َٓ ُيَْجِّ ِذي  ُف ذِم  اْدَُٚء افَّ َُ ّْ ٌء َؿَٚل ِذَراَظِٚن ُظ

ُتفُ  ًَ  .(1)شِذَراٍع َو ِصْزٍ َش

 شْد افروايٜ: 

ُٕقٍح  ـِ  ـْ َأيُّقَب ْب َٔك َظ ـِ حَيْ ـِ َأمْحََد ْب ِد ْب َّّ ـْ حُمَ ـِ بِِْ٘شَِْٚدِه َظ ـُ احْلََس ُد ْب َّّ حُمَ

ـِ َجٚبٍِر. ـْ إِْشاَمِظَٔؾ ْب َقاَن َظ ٍْ ـْ َص  َظ

 البحٌ يف تؼويم السـد:

ضريؼ افنٔخ افىقد إػ حمّد بـ أمحد بـ حئك: يذـر فف افنٔخ  

ثالثٜ ضرق ٕختٚر مْٓٚ هذا افىريؼ إػ حمّد بـ أمحد بـ حئك 

إصًري)أخزين بف افنٔخ أبق أبق ظبد اهلل واحلسغ بـ ظبٔد اهلل وأمحد بـ 

ظبدون ـِٓؿ ظـ أيب حمّد احلسـ بـ محزة افًِقي وأيب جًٍر حمّد بـ 

                                                           
،  12، ح 10، ص 1، آشتبهٚر، ج 114، ح 41، ج 1هتذيٛ إحُٚم، ج (1)

،  10أبقاب ادٚء ادىِؼ، افبٚب، ـتٚبٚفىٓٚرة،  165-164، ص 1وشٚئؾ افنًٜٔ، ج

 . 1احلديٞ
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افبزوؾري مجًٔٚ ظـ أمحد بـ أدريس ظـ حمّد بـ أمحد بـ حئك احلسغ 

إصًري( ومـ أراد مراجًٜ هذه افىرق ؾًِٔف مراجًٜ منٔخٜ افتٓذيٛ 

 . وآشتبهٚر وـذفؽ افٍٓرشٝ فِنٔخ افىقد

 تؼويم صريق الشقخ الطود إغ حمؿد بن أمحد بن حيقى:

افنٔخ: هق افنٔخ حمّد بـ حمّد بـ افًْامن بـ ظبد افسالم  األول:

صٔخْٚ وأشتٚذٕٚ ر،ي »: ادَِٛ بٚفنٔخ ادٍٔد. ؿٚل ظْف افنٔخ افْجٚر

، (1)شاهلل ظْف ؾوِف أصٓر مـ أن يقصػ ذم افٍَف  وافُالم وافروايٜ وافًِؿ

ِّّل »وؿٚل افنٔخ افىقد:  ِِّؿ، مـ مجِٜ متُ ًَ اإلمٚمٜٔ، ادًروف بٚبـ اُد

ًٚ ذم افًِؿ وصْٚظٜ افُالم،  إتٓٝ إفٔف رئٚشٜ اإلمٚمٜٔ ذم وؿتف، وـٚن مَّدم

ًٚ ؾٔف، حسـ اخلٚضر، دؿٔؼ افٍىْٜ، حٚرض اجلقاب، وفف  ًٚ متَدم وـٚن ؾَٔٓ

، وتقذم فِِٔتغ ه338ؿريٛ مـ مٚئتل مهّْػ ـبٚر وصٌٚر، وفد شْٜ

 .(2)شه 413خِتٚ مـ صٓر رموٚن شْٜ 

                                                           
 . 399رجٚل افْجٚر، ص (1)

 . 445-444افٍٓرشٝ، ص (2)
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بـ ظبٔد اهلل : هق افنٔخ احلسغ بـ ظبٔد اهلل احلسغ  الثوين:

،   (1)ش، فف ـتٛأبق ظبد اهلل، صٔخْٚ»افٌوٚئري ؿٚل افنٔخ افْجٚر: 

روايٜ. يُّـ تقثَٔف بٚظتبٚره مـ منٚيخ اإلجٚزة: ٕٕف  136وفف أـثر مـ 

ظذ تقثٔؼ مجٔع صٔقخ  مـ منٚيخ افنٔخ افْجٚر وافنٔخ افىقد بْٚءاً 

اإلجٚزة، وأيوٚ يُّـ احلُؿ بقثٚؿتف بٚظتبٚره مـ منٚيخ افْجٚر بْٚءًا 

 ظذ تقثٔؼ مجٔع صٔقخ افْجٚر.

أمحد بـ ُظبدون: هق أمحد بـ ظبد افقاحد )أمحد بـ  الثولٌ:

أبق ظبد اهلل صٔخْٚ ادًروف بٚبـ ُظبدون، »ُظبدون( ؿٚل افنٔخ افْجٚر: 

ًٚ ذم إدبفف ـتٛ... وـٚن ؿ يُّـ احلُؿ بقثٚؿتف: فُقٕف مـ   (2)شقي

منٚيخ افنٔخ افْجٚر وـذفؽ ـقٕف مـ صٔقخ اإلجٚزة بْٚءًا ظذ ثبقت 

 هذه افُزى ويٍُل وثٚؿٜ أحد افثالثٜ.

أبق حمّد احلسـ بـ احلّزة افًِقي= احلسـ بـ محزة بـ  الرابع:

ْرظش، ـٚن مـ أبق حمّد افىزي، يًرف بٚدَ »ظع ؿٚل افنٔخ افْجٚر: 

                                                           
 . 69رجٚل افْجٚر، ص (1)

 . 87رجٚل افْجٚر، ص (2)
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افًِقي »، وؿٚل افنٔخ افىقد: (1)شأجاّلء هذه افىٚئٍٜ وؾَٓٚئٓٚ، فف ـتٛ

ًٚ، ـثر ادحٚشـ، فف  ًٚ زاهدًا ورظ ًٚ، ؾَٔٓ ًٚ ظٚرؾ افَىزي، ـٚن ؾٚضاًل أديب

 .(2)شـتٛ وتهٕٚٔػ ـثرة

أبق ظع »: أمحد بـ إدريس: ؿٚل افْجٚر وافىقد اخلومس:

ًٚ ذم أصحٚبْٚ، ـثر احلديٞ، صحٔح إصًري افَّل، ـٚن ثَٜ،  ؾَٔٓ

روايٜ ذم افُتٛ إربًٜ هبذا افًْقان، ويذـر  282فف أـثر مـ   (3)شافروايٜ

 ذم افروايٚت بًْقان أيب ظع إصًري.

  كتقجي تؼويم صريق الشقخ: 

إػ حمّد بـ أمحد بـ حئك  بّالحيٜ ضريؼ افنٔخ افىقد

 وتىبٔؼ ؿقاظد ظِّل افدرايٜ وافرجٚل ظِٔف يًِؿ أن افىريؼ إفٔف صحٔح .

 تؼويم بؼقي السـد: 

َٔك: هق حمّد بـ أمحد بـ حئك بـ ظبد اهلل  األول: ـِ حَيْ ـِ َأمْحََد ْب ِد ْب َّّ حُمَ

بـ شًد بـ مٚفؽ إصًري افَّل صٚحٛ ـتٚب ٕقادر احلُّٜ ؿٚل 

                                                           
 . 64ن . م، ص (1)

 . 135افٍٓرشٝ، ص (2)

 .64، افٍٓرشٝ، ص 92رجٚل افْجٚر، ص (3)



 18.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ـٚن ثَٜ ذم احلديٞ إٓ أن أصحٚبْٚ ؿٚفقا ـٚن يروي ظـ »ْجٚر: افنٔخ اف

جِٔؾ افَدر، ـثر »، وؿٚل افنٔخ افىقد: (1)شافوًٍٚء ... فف ـتٛ

 .(2)شافروايٜ، فف ـتٚب ٕقادر احلُّٜ

ُٕقٍح: هق أيقب بـ ٕقح بـ دراج افْخًل ؿٚل  الثوين:  ـِ  َأيُّقَب ْب

ظئؿ  وأيب حمّد ـٚن وـٔالً ٕيب احلسـ »افنٔخ افْجٚر: 

ًٚ، وـٚن صديد افقرع، ـثر افًبٚدة، ثَٜ ذم روايٚتف،  ادْزفٜ ظْدمهٚ، مٖمقٕ

ظّف  ومل يروي ظـ أبٔف وٓ ،روى ظـ مجٚظٜ مـ أصحٚب أيب ظبد اهلل

ًٚ، فف ـتٚب افْقادر ثَٜ، فف ـتٚب وروايٚت »، وؿٚل افنٔخ افىقد: (3)شصٔئ

 روايٜ. 256فف أـثر مـ  (4)شاحلسـ افثٚفٞ ومسٚئؾ ظـ أيب

َقانَ  الثولٌ: ٍْ بَريْٜ  (1): وهق صٍقان بـ حئك بٔٚع افسٚبري (5)َص

روايتف ظـ إشامظٔؾ بـ جٚبر ـٚن مـ أوثؼ أهؾ زمٕٚف وأظبدهؿ يهع ـؾ 

                                                           
 . 348رجٚل افْجٚر، ص (1)

 . 408افٍٓرشٝ، ص (2)

 . 102رجٚل افْجٚر، ص (3)

 . 43افٍٓرشٝ، ص (4)

 1640منسك بغ صٍقان  بـ مٓران وصٍقان بـ حئك وـالمهٚ ثَتٚن. وؿع ذم  (5)

 .119-107، ص9مقردًا، يْير: مًجؿ رجٚل احلديٞ، ج



 21.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

رـًٜ ويهقم ذم افسْٜ ثالثٜ أصٓر وخيرج زـٚة مٚفف ـؾ شْٜ  150يقم 

ّٔٚع افسُٚبري، ـقذم »ر: ثالث مرات. ؿٚل افنٔخ افْجٚ أبق حمّد افبََجع َب

 ، وروى هق ظـ افرضٚثَٜ ثَٜ، ظغ روى أبقه ظـ أيب ظبد اهلل

وـٕٚٝ فف ظْده مْزفٜ ذيٍٜ، ذـره افُق ذم رجٚل أيب احلسـ، وؿد 

ؾ فِرضٚ و أيب جًٍر ـّ ، وشِؿ مذهبف مـ افقؿػ، وصْػ ثالثغ  تق

ًٚ، مٚت أوثؼ أهؾ زمٕٚف ظْد أهؾ »فىقد: ، وؿٚل افنٔخ ا(2)شه210ـتٚب

،  احلديٞ وأظبدهؿ، روى ظـ أربًغ رجالً مـ أصحٚب أيب ظبداهلل

 روايٜ. 1181وؿع ذم إشْٚد  (3)شوفف ـتٛ ـثرة

ـِ َجٚبٍِر: هق إشامظٔؾ بـ جٚبر  اخلثًّل افُقذم   الرابع: إِْشاَمِظَٔؾ ْب

،  ظبد اهللاجلًٍُل، روى ظـ أيب جًٍر وأيب »ؿٚل افنٔخ افْجٚر: 

ثَٜ »، ؿٚل افنٔخ افىقد: (4)شوهق افذي روى حديٞ إذان، فف ـتٚب

، وروى ظْف ادنٚيخ (5)شممدوح فف أصقل رواهٚ ظْف صٍقان بـ حئك 

                                                                                                                     
 افسٚبري: ٕقع مـ إٔقاع افَامش احلرير، ويَٚل إٔف ٕقع مـ إٔقاع افتّر.  (1)

 . 197( رجٚل افْجٚر، ص2)

 . 241( افٍٓرشٝ، ص3)

 . 33-32رجٚل افْجٚر، ص (4)

 . 37افٍٓرشٝ، ص  (5)



 20.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

افثالثٜ)حمّد بـ أيب ظّر وصٍقان بـ حئك وأمحد بـ حمّد بـ أيب ٕك 

ف ُظِرف ظْٓؿ افبزٕىل(وروايٜ ادنٚيخ افثالثٜ ظْف ؿريْٜ ظذ وثٚؿتف: ٕٕ

أهنؿ ٓ يروون وٓ يرشِقن إٓ ظـ ثَٜ. واشتْد ذم ذفؽ ظبٚرة افنٔخ 

يرويف حمّد بـ أيب  شّقت افىٚئٍٜ بغ مٚ»افىقد ذم ـتٚبف ظدة إصقل: 

ظّر وصٍقان بـ حئك وأمحد بـ حمّد بـ أيب ٕك وؽرهؿ مـ افثَٚت 

بف وبغ مٚ اشْده  افذيـ ظرؾقا بٖهنؿ  ٓ يروون وٓ يرشِقن إٓ ظّـ يقثؼ

 .  (1)شؽرهؿ

 كتقجي تؼويم السـد: 

بّالحيٜ جمّقع افسْد وتىبٔؼ ؿقاظد ظِّل افدرايٜ وافرجٚل ظِٔف 

 يًِؿ أن افروايٜ صحٔحٜ اإلشْٚد.

 توجقه آستدٓل بولروايي طذ ادطؾوب: 

ومـ حٔٞ دٓفٜ افروايٜ اشتيٓر ادستدل ظذ افَقل افثٚين بٖن 

 هق متقازي ادستىٔالت. افنُؾ اهلْدد فُِر

 × وبام أن حجؿ متقازي ادستىٔالت = مسٚحٜ افَٚظدة

 آرتٍٚع)افًّؼ(× افًرض× آرتٍٚع)افًّؼ( =افىقل

                                                           
 . 154، ص 1ظدة إصقل، ج (1)



 21.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ًٚ. 36=4×3×3إذًا حجؿ متقازي ادستىٔالت=   صزًا مًُب

 

 شكل متوازي املستطيالت )أ(       

 

 

 

 صُؾ متقازي ادستىٔالت  )ب(

 

 الثولٌ:مستـد الؼول 

 استدلوا طذ الؼول الثولٌ بـروايتع : 

يَِب َظْبِد »صحٔحٜ إشامظٔؾ بـ جٚبر ادتَدمٜ، ؿٚل:   األوغ: ِٕ  ُٝ ِْ ُؿ

ُف ذِم ِذَراٍع َو ِصْزٍ  اهللَِّ  َُ ّْ ُسُف َرْ ٌء َؿَٚل ِذَراَظِٚن ُظ َٓ ُيَْجِّ ِذي  اْدَُٚء افَّ

ُتفُ  ًَ  .شَش

 

 



 22.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 البحٌ يف تؼويم السـد:

تَقيؿ شْد افروايٜ ذم مستْد افَقل افثٚين ؾال حٚجٜ إػ اإلظٚدة تؿ 

 ؾراجع .

 توجقه آستدٓل بولروايي طذ ادطؾوب: 

ومـ حٔٞ دٓفٜ افروايٜ اشتيٓر ادستدل ظذ افَقل افثٚفٞ بٖن 

بٖن  افنُؾ اهلْدد فُِر هق آشىقاين: وذفؽ اشتْٚدًا فَقل اإلمٚم

شالم اهلل تًٚػ ظِٔف ذـر دسٚحٜ افَٚظدة بًدًا شًٜ افُر ذراع وصز أي إٔف 

واحدًا وافنُؾ افدائري فَِٚظدة هق افنُؾ اهلْدد افقحٔد افذي فف 

 بًدًا واحدًا دون بٚؿل إصُٚل إخرى.

 ًٚ وؿد ؿٚم بًض افًِامء بحسٚب حجؿ افُر آشىقاين افنُؾ وؾَ

 هلذه افروايٜ ؾجٚءت افْتٚئٟ ـٚفتٚيل:

مسٚحٜ افَٚظدة »: ر ظبد اهلٚدي افٍوعيَقل افنٔخ افدـتق

فِنُؾ آشىقاين هل مسٚحٜ افدائرة، وتستخرج برضب ٕهػ 

 ٕهػ ادحٔط.×افَىر

 وادحٔط يسٚوي ثالثٜ أضًٚف افَىر.

 يسٚوي: ثالثٜ أصبٚر. -هْٚ –وٕن افَىر 



 23.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 صزًا وٕهػ افنز.5,5 ؾْهٍف يسٚوي:

 أصبٚر. 9=3×3يسٚوي: -هْٚ -وادحٔط

 أربًٜ أصبٚر وٕهػ افنز.4,5يسٚوي:وٕهػ ادحٔط 

ٕرضب ٕهػ افَىر ذم ٕهػ  -هْٚ-وٓشتخراج مسٚحٜ افَٚظدة

 شربًا. 6,05=4,5×5,5 ادحٔط، أي:

ثؿ ٕرضب مسٚحٜ افَٚظدة ادذـقرة ذم آرتٍٚع)افًّؼ( ٓشتخراج 

 .(0)«شرباً  72=4×6,05 حجؿ افُر، أي:

ًٚ افنٔخ بٚؿر إيرواين وطٚهر حتديدهٚ »حٍيف اهلل تًٚػ:  وؿد ؿٚل أيو

بذراع وصز ـقهنٚ ـذفؽ مـ مجٔع اجلٓٚت، وذفؽ ٓ يتّؿ إٓ ذم افنُؾ 

 افدائري.

ٕهػ ×(2)وذم حتهٔؾ حجؿ آشىقإٜ يرضب ٕهػ افَىر

 افًّؼ.×ادحٔط

                                                           
 .  276، ص 1دروس ذم ؾَف اإلمٚمٜٔ، ج (1)

هٚمش  وافَىر بًد ـقٕف ٍٕس افسًٜ يسٚوي حسٛ افٍرض ثالثٜ أصبٚر. يْير: (2)

 .49-48، ص 1دروس متٓٔديٜ ذم افٍَف آشتدٓيل ظذ ادذهٛ اجلًٍري، ج



 24.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ًٚ، وإن ـٕٚٝ  وحٔٞ إنَّ ٕسبٜ ادحٔط إػ افَىر ثالثٜ إػ واحد تَريب

 بٚفدؿَّٜ
88

0
ادحٔط=هػ ؾْ    

1

2
 صزًا. 4

 ومـ َثّؿ تهبح افْتٔجٜ:

5

8
 5×

5

8
 . (0)«شرباً  72=4×4 

  

              

 الشؽل آسطواين    

 

ُٝ َأَبٚ َظبِْد اهللَِّ »روايٜ إشامظٔؾ بـ جٚبر، ؿٚل:  والثوكقي: ْف َٖ ـِ  َش َظ

ُٝ َو َمٚ  ِْ رٌّ ُؿ ـُ ُسُف َصْی ٌء َؿَٚل  َٓ ُيَْجِّ ِذی   افَّ
ِ
ُٜ َأْصَبٍٚر ؾِی اْدَٚء رُّ َؿَٚل َثاَلَث ُُ اْف

ِٜ َأْصَبٚرٍ   (2).شَثاَلَث

 

                                                           
،  1هٚمش دروس متٓٔديٜ ذم افٍَف آشتدٓيل ظذ ادذهٛ اجلًٍري، ج يْير: (1)

 .49-48ص

 . 7، ح 3، ص 3افُٚذم، ج (2)



 25.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 سـد الروايي:

ـْ  ٍَْٚن َظ ـِ ِش ـِ اْب ِؿلِّ َظ ـِ اْفَزْ ٍد َظ َّّ ـِ حُمَ ـْ َأمْحََد ْب َٔی َظ ـُ حَيْ ُد ْب َّّ حُمَ

ـِ َجٚبٍِر.  إِْشاَمِظَٔؾ ْب

 البحٌ يف تؼويم السـد: 

َٔی األول: ـُ حَيْ ُد ْب َّّ : هق حمّد بـ حئك افًىٚر ٕص افْجٚر ظذ وثٚؿتف حُمَ

 .(1)شصٔخ أصحٚبْٚ ذم زمٕٚف ثَٜ ظغ ـثر احلديٞ»ؿٚئاًل: 

ٍد: هق أمحد بـ حمّد بـ ظٔسك إصًري بَريْٜ روايٜ  الثوين:  َّّ ـِ حُمَ َأمْحََد ْب

حمّد بـ حئك افًىٚر ظْف وروايتف ظـ ظثامن بـ ظٔسك. ثَٜ ؿٚل افْجٚر 

، صٔخ افَّٔغ ووجٓٓؿ وؾَٔٓٓؿ، ؽر أبق جًٍر»وافىقد: 

مقردًا بًْقان أمحد بـ حمّد بـ  2290وؿع ذم  (2)شمداؾع... فف ـتٛ

 ظٔسك. 

                                                           
 . 353رجٚل افْجٚر، ص (1)

 . 60،  افٍٓرشٝ، ص 82، ص رجٚل افْجٚر (2)



 26.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ِؿّی  الثولٌ: : وهقحمّد بـ خٚفد بـ ظبد افرمحـ افزؿل ؿٚل (1)اْفَزْ

أبق ظبد اهلل... يْسٛ إػ َبْرَؿٜ ُرْود ؿريٜ مـ شقاد ؿؿ ظذ »: افْجٚر

ًٚ، حسـ ادًرؾٜ بٕٚخبٚر واد  ًٚ ذم احلديٞ، وـٚن أديب هْٚك... ـٚن ضًٍٔ

...فف ـتٚب »:  ، وؿٚل افنٔخ افىقد(2)شوظِقم افًرب، وفف ـتٛ...

ًٚ ذم أصحٚب اإلمٚم افرضٚ(3)شافْقادر  ، وظّده افنٔخ افىقد أيو

وذم أصحٚب  (4)ش ثَٜ ... مـ أصحٚب أيب احلسـ مقشك»ؿٚئاًل: 

ًٚ .  اإلمٚم اجلقاد  أيو

ـِ ِشَْٚن الرابع: هق منسك بغ ظبد اهلل بـ شْٚن وحمّد بـ شْٚن  :(5)اْب

ـِ ِشَْٚن»وادراد بـ هْٚ حمّد بٚخلهقص: ٕن ظبد اهلل بـ شْٚن  افثَٜ  شاْب

                                                           
ِؿّی = هق حمّد بـ خٚفد بـ ظبد افرمحـ، وؿد يىِؼ ظذ ابْف أمحد، وـالمهٚ اْفَزْ  (1)

 مقردًا.  201ثَٜ.وؿع ذم

 .335رجٚل افْجٚر، ص (2)

 . 418افٍٓرشٝ، ص (3)

 .363رجٚل افىقد، ص (4)

ـِ ِشَْٚن: منسك بغ ظبد اهلل وحمّد ؾّـ ـٚن ذم افروايٚت ظـ افبٚؿر  (5) اْب

ؾٚدراد بف ظبد اهلل  بـ شْٚن ومـ ـٚن ؾٔٓٚ ظـ  ، ومـ ضبَتٓام،وافهٚدق



 27.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ؾروي ظْف مبٚذة وٓ يقشط بْٔف  مـ أصحٚب اإلمٚم افهٚدق 

واشىٜ وأيوٚ  ٓ يروي ظْف افزؿل مبٚذة: ٕن افزؿل  وبغ اإلمٚم

ؾال يروي مبٚذة ظـ ظبد اهلل   مـ ضبَٜ أصحٚب اإلمٚم افرضٚ 

، وهذا بخالف حمّد بـ شْٚن افذي هق مـ ضبَٜ اإلمٚم افهٚدق 

 ؾروي ظـ اإلمٚم افهٚدق ؾٓق مـ أصحٚب اإلمٚم افرضٚ

روايٜ افزؿل ظْف: ٕهنام مـ بقاشىٜ وهل هْٚ إشامظٔؾ بـ جٚبر ويتًَؾ 

ضبَٜ واحدة أو متَٚربٜ .وظبد اهلل بـ شْٚن بـ ضريػ ثَٜ، أمٚ حمّد بـ 

أبق جًٍر افزاهري...وؿٚل أبقافًبٚس »شْٚن ؾَد ذـره افْجٚر ؿٚئاًل: 

ّٕف روى ظـ افرضٚ َدة( : إ َْ ، وفف   أمحد بـ حمّد بـ شًٔد )ابـ ُظ

ًا، ٓ يًقل ظِٔف، وٓ يِتٍٝ ، وهق رجؾ ضًٔػ جد مسٚئؾ ظْف مًروؾٜ

ًٚ... ومٚت شْٜ  ، وؿٚل افنٔخ (1)شه220إػ مٚ تٍّرد بف... وؿد صّْػ ـتب

ًّػ، وـتبف مثؾ ـتٛ احلسغ بـ »افىقد:  فف ـتٛ، وؿد ضًـ ظِٔف وض

                                                                                                                     

ومـ ذم ضبَتف  ومـ بًده ؾٓق حمّد بـ شْٚن، ومٚ ـٚن ظـ أيب احلسـ افرضٚ

 روايٜ. 447ؾٓق منسك بْٔٓام يًرف بٚفراوي وادروي ظْف وهبذا افًْقان ورد ذم 

 . 328رجٚل افْجٚر، ص (1)



 28.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

. اختٍِٝ إؿقال ؾٔف ـثرًا بغ اددح وافَدح (1)ششًٔد ظذ ظددهٚ

وافتقؿػ وإن ـٚن ادنٓقر ضًٍف، ًٕؿ وثَف بًض  ادتٖخريـ ـٚفًالمٜ 

ادجِز واحلر افًٚمع وؽرهؿ  وبًد اتٍٚق افنٔخ افْجٚر وافنٔخ 

افىقد ظذ تؤًٍف ٓ تهّد تقثَٔٚت ادتٖخريـ أمٚم تؤًٍٚت 

حز وتَقيؿ ادتٖخريـ حدد ؾَٔدم ادتَدمغ: ٕن تَقيؿ افَدمٚء 

احلز ظذ احلدد وافًجٔٛ أن هذه افروايٜ رواهٚ افنٔخ افىقد 

ورواهٚ مرة أخرى ( 2)مرتغ ؾذـر مرة أن افراوي هق )حمّد بـ شْٚن(

 وفًِف إصتٚبف أو مـ شٓق افَِؿ . ( 3)ؾذـر أن افراوي هق )ظبد اهلل بـ شْٚن(

ـِ َجٚبِ  اخلومس: ٍر: هق إشامظٔؾ بـ جٚبر اخلثًّل افُقذم ؿٚل إِْشاَمِظَٔؾ ْب

 . (4)شثَٜ ممدوح فف أصقل رواهٚ ظْف صٍقان بـ حئك »افنٔخ افىقد: 

 كتقجي تؼويم السـد: 

                                                           
  .406افٍٓرشٝ، ص (1)

 40احلديٞ  3افبٚب  40ص 1ـام ذم افتٓذيٛ، ج( 2)

 54احلديٞ  3افبٚب  44ص 1ن . م ، ج (3)

 .124رجٚل افىقد، ص  (4)



 31.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

بّالحيٜ جمّقظٜ افسْد وتىبٔؼ ؿقاظد ظِّل افدرايٜ وافرجٚل ظِٔف 

 .ضًٍٜٔ اإلشْٚد  بـ)حمّد بـ شْٚن(يًِؿ أن افروايٜ 

 توجقه آستدٓل بولروايي طذ ادطؾوب: 

مـ حٔٞ دٓفٜ افروايٜ يستٍٚد  أن صُؾ افُر  ذم هذه افروايٜ هق 

ادًُٛ بَريْٜ تسٚوي افبًديـ ادذـقريـ ذم افروايٜ وظذ ضقئٓام يستْتٟ 

ًٚ افروايٜ افتل رواهٚ افنٔخ افهدوق ذم  افبًد افثٚفٞ وتقضح ذفؽ أيو

هق مٚ يُقن ثالثٜ أصبٚر ضقًٓ، ذم ثالثٜ أصبٚر  أن افُرّ  »أمٚفٔف ؿٚئاًل: 

ًٚ، ذم ثالثٜ أصبٚر ظًَّٚ   . (1)شظرض

آرتٍٚع)افًّؼ(، وتُقن × افًرض × وبام أن حجؿ ادًُٛ = افىقل  

 إبًٚد افثالثٜ ذم افنُؾ ادًُٛ متسٚويٜ وظِٔف يُقن:

ًٚ . 27= 3×3×3= 3(3=)3حجؿ ادًُٛ=ضقل افوِع  صزًا مًُب

                                    

 الشؽل ادؽعى          

 

 

                                                           
 . 514أمٚيل افهدوق، ص (1)



 30.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 الؼول ادختور يف ادسللي بحسى مو تؼتضقه الصـوطي:

ويستدُل ظذ افَقل ادختٚر ذم ادسٖفٜ بـهحٔحٜ إشامظٔؾ بـ جٚبر 

يَِب َظبِْد اهللَِّ »إوػ، ؿٚل:   ِٕ  ُٝ ِْ ُسُف َرْ  ُؿ َٓ ُيَْجِّ ِذي  ٌء َؿَٚل  اْدَُٚء افَّ

ُتفُ  ًَ ُف ذِم ِذَراٍع َو ِصْزٍ َش َُ ّْ  .شِذَراَظِٚن ُظ

 البحٌ يف تؼويم السـد:

 تؿ تَقيؿ شْد افروايٜ ذم  افَقل افثٚين ؾال ًٕٔد .

 

 توجقه آستدٓل بولروايي طذ ادطؾوب: 

ومـ حٔٞ دٓفٜ افروايٜ ٕستيٓر بٖن افنُؾ اهلْدد فُِر هق 

بٖن شًٜ افُر ذراع وصز أي  فَقل اإلمٚمآشىقاين: وذفؽ اشتْٚدًا  

إٔف شالم اهلل تًٚػ ظِٔف ذـر دسٚحٜ افَٚظدة بًدًا واحدًا وافنُؾ افدائري 

فَِٚظدة هق افنُؾ اهلْدد افقحٔد افذي فف بًدًا واحدًا دون بٚؿل 

 إصُٚل إخرى.

وبــــــــــــام أن حجــــــــــــؿ افنــــــــــــُؾ آشىقاين=مســــــــــــٚحٜ 

ــــــدةا ــــــٚع)افًّؼ(×فَٚظ ــــــػ افَ آرتٍ ــــــر(=)ٕه ــــــبٜ  π× 2ى )افْس



 31.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ـــــــــف 86,,8=4×3,54×7(5,5=) ـــــــــذ وج ًٚ ظ ـــــــــ ـــــــــزًا مًُب ص

 .افدؿٜ

 

 الشؽل آسطواين

 ادوازكي العؾؿقي بع األقوال يف ادسللي:

إن ادقازٕٜ افًِّٜٔ بغ إؿقال ذم ادسٖفٜ تَقم بغ صحٔحٜ إشامظٔؾ 

بـ جٚبر ومقثَٜ أيب بهر، ثؿ بغ آشتيٓٚريـ فهحٔحٜ إشامظٔؾ بـ 

جٚبر، وأمٚ روايٜ إشامظٔؾ بـ جٚبر إخرى ؾَد تؿ اشتبًٚدهٚ ظـ حريؿ 

اختٍِٝ افبحٞ فًدم متٚمٜٔ شْدهٚ: ٕن ذم شْدهٚ حمّد بـ شْٚن افذي 

 إؿقال ؾٔف ـثرًا بغ اددح وافَدح وافتقؿػ وإن ـٚن ادنٓقر ضًٍف

أي  –وظذ ـؾ حٚل إمر شٓؾ بٚظتبٚر أن مـ اشتدل ظذ افَقل افثٚفٞ 

27  ًٚ ًٚ اشتدل بهحٔحٜ إشامظٔؾ بـ جٚبر.-صزًا مًُب  أيو

 فـؼول: 

دًٚرضٜ صحٔحٜ إشامظٔؾ بـ جٚبر:  ضٓ تْٓإن مقثَٜ أيب بهر  أوًٓ : 

ٕن افروايٜ ادقثَٜ  أؿل مٚ تٍٔد تٍٔد افيـ بذفؽ افقء، ومـ بًُد افَيـ 



 32.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ًٚ ٓيرؿك ذم مستقاه إػ مستقى افيـ ادىّئـ بٚفهدور ـام  بٚفهدور طْ

 هق احلٚل ذم افروايٜ افهحٔحٜ. 

 ذم صحٔحٜ إشامظٔؾ بـ جٚبر  يقجد ظْدٕٚ اشتيٓٚران:  ثوكقًو :

صزًا  36إرادة افنُؾ ادتقازي ادستىٔالت وافذي يسٚوي  األول:

.ًٚ  مًُب

إرادة افنُؾ آشىقاين افذي يسٚوي حسٛ ؿقل افَّٔغ  الثوين:

ًٚ، 27وبًض ادتٖخريـ  وبحسٛ افرأي ادختٚر ذم ادسٖفٜ  صزًا مًُب

ًٚ ظذ وجف افدؿٜ.86,,8 افذي يسٚوي  صزًا مًُب

بٖن شًٜ افُر ذراع وصز أي إٔف شالم  واشتْٚدًا  فَقل اإلمٚم

اهلل تًٚػ ظِٔف ذـر دسٚحٜ افَٚظدة بًدًا واحدًا وافنُؾ افدائري فَِٚظدة 

هق افنُؾ اهلْدد افقحٔد افذي فف بًدًا واحدًا دون بٚؿل إصُٚل 

ببًديـ خمتٍِغ  إخرى، وظِٔف ؾ٘ن حتديد افروايٜ مـ ؿبؾ اإلمٚم

وأصؾ ـِّٜ افُر مًْٚهٚ افبئر ويبدو أن حيّؾ ظذ افنُؾ آشىقاين 

ادزارظغ ـٕٚقا ئُِقن حمٚصِٔٓؿ بحٍرة حيٍروهنٚ ذم إرض صبٜٔٓ بٚفبئر 

ومـ هذا يتبغ أن أصؾ افُر ـٚن اشىقاين افنُؾ، وؿد جٚءت 

افْهقص افؼظٜٔ ظذ أشٚس تِؽ اهلٔئٜ آشىقإٜٔ، ومل ٕسّع أو ٕرى 



 33.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

شٔدٕٚ إشتٚذ آيٜ اهلل افسٔد ظبد  أن افبئر صُِف مًُٛ وممٚ أؾٚدٕٚ بف

بٖٕف ذم بًض ؿرى فبْٚن افرئٍٜ  افُريؿ ؾوؾ اهلل احلسْل افًٚمع

حيٍر ادزارظقن حٍرة يوًقن ؾٔٓٚ حمٚصِٔٓؿ يىَِقن ظِٔٓٚ ) ـقارة ( 

 وهل مَٚربٜ فُِّٜ )ـر(.

ًٚ إػ مىٚبَٜ ـّٜٔ ادٚء افتل تبِغ  ًٚ فِقزن 28موٚؾ ًٚ  تَريب صزًا مًُب

ة أـثر مـ ؾَٔف ؿٚم بٚفتجربٜ وٕذـر ظذ شبٔؾ ادثٚل ٓ ظذ شبٔؾ بنٓٚد

 احلك  مْٓؿ :

َوَوَزَن مَٚء افْجِػ ذم »حٔٞ ؿٚل:  افسٔد حمسـ احلُٔؿ أوًٓ:

 ًٚ ٌٜ ؾُٚن وزٕف يسٚوي ثامٕٜٔ وظؼيـ صزًا تَريب  . (1)شهذه إزمْٜ مجٚظ

ؿدرٕٚه ذم وؿد »حٔٞ ؿٚل:  افنٔخ حمّد تَل افزوجردي ثوكقًو:

افْجػ إذف مع مجع مـ إؾٚضؾ، ؾُٚن يسٚوي ثامٕٜٔ وظؼيـ 

 ًٚ ًٚ تَريب  .(2)شصزًا وٕهٍ

                                                           
 .158، ص1مستّسؽ افًروة افقثَك، ج (1)

 . 30، ص1هنٟ اهلدى ذم افتًِٔؼ ظذ افًروة افقثَك، ج (2)



 34.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

وذم احلََٜٔ أن افَقل افثٚفٞ وهق ؿقل افَّٔغ وبًض ادتٖخريـ 

يقاؾؼ افرأي ادختٚر ذم ادسٖفٜ فقمتٝ افًِّٜٔ احلسٚبٜٔ بنُؾ دؿٔؼ وإفٔؽ 

 تقضٔح ذفؽ: 

فُِر  اهلٚدي افٍوع حسٚب افنٔخ افدـتقر ظبد -

مسٚحٜ افَٚظدة فِنُؾ آشىقاين هل »آشىقاين وهق: 

ٕهػ ×مسٚحٜ افدائرة، وتستخرج برضب ٕهػ افَىر

 ادحٔط.

 وادحٔط يسٚوي ثالثٜ أضًٚف افَىر.

 يسٚوي: ثالثٜ أصبٚر. -هْٚ –وٕن افَىر 

 صزًا وٕهػ افنز.5,5 ؾْهٍف يسٚوي:

 أصبٚر. 9=3×3يسٚوي: -هْٚ -وادحٔط

 أربًٜ أصبٚر وٕهػ افنز.4,5وٕهػ ادحٔط يسٚوي:

ٕرضب ٕهػ افَىر ذم ٕهػ  -هْٚ-وٓشتخراج مسٚحٜ افَٚظدة

 شربًا. 6,05=4,5×5,5ادحٔط، أي: 

ثؿ ٕرضب مسٚحٜ افَٚظدة ادذـقرة ذم آرتٍٚع)افًّؼ( 

 .«شرباً  72=4×6,05 ٓشتخراج حجؿ افُر، أي:



 35.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

وطٚهر »إيرواين حٍيف اهلل تًٚػ: حسٚب افُر ظْد افنٔخ بٚؿر  -

حتديدهٚ بذراع وصز ـقهنٚ ـذفؽ مـ مجٔع اجلٓٚت، وذفؽ ٓ 

 يتّؿ إٓ ذم افنُؾ افدائري.

ٕهػ ×افَىر ذم حتهٔؾ حجؿ آشىقإٜ يرضب ٕهػو

 افًّؼ.×ادحٔط

ًٚ، وإن ـٕٚٝ  وحٔٞ إنَّ ٕسبٜ ادحٔط إػ افَىر ثالثٜ إػ واحد تَريب

 بٚفدؿَّٜ
88

0
=ادحٔطْهػ ؾ  

5

8
 صزًا. 4 

 ومـ َثّؿ تهبح افْتٔجٜ:
5

8
5×

5

8
 . «شرباً  72=4×4 

 تقصؾ إفٔف ـؾ مـ افنٔخ افٍوع احلٚصؾ بغ مٚ آختالفإن 

ذم افْتٔجٜ افْٓٚئٜٔ حلسٚب حجؿ افُر وبغ مٚ  و افنٔخ بٚؿر إيرواين 

تقصؾ إفٔف افرأي ادختٚر ذم ادسٖفٜ حهؾ: ٕن ـؾ مـ افنٔخغ ؿد أخذ 

( وهذا افقء ٓ يهح: 3( وهل )πافَّٜٔ افتَريبٜٔ دَدار افْسبٜ افثٚبتٜ)

ٕهنام ؿربٚ ظددًا ٓ يهح مًف افتَريٛ دٚ يًىل مـ ٕتٚئٟ حسٚبٜٔ ؽر 

 هل  (πدؿَٜٔ: ٕن مَدار افْسبٜ افثٚبتٜ)
88

0
، وأمٚ مٚ ؿّْٚ بف ( 3,54= )



 36.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 ادسٖفٜ مـ حسٚب حجؿ افُر آشىقاين افنُؾ وؾؼ افرأي ادختٚر ذم

 ـٚن ـٚفتٚيل:

 آرتٍٚع)افًّؼ(×حجؿ افنُؾ آشىقاين=مسٚحٜ افَٚظدة

 آرتٍٚع)افًّؼ(×)افْسبٜ افثٚبتٜ( π× 2افَىر( =)ٕهػ  

ًٚ ظذ وجف افدؿٜ.86,,8=4×3,54×7(5,5=)  صزًا مًُب

 كتقجي البحٌ:

ًٚ ظذ وجف 86,,8أن افُر مـ حٔٞ احلجؿ هق مٚ يسٚوي صزًا مًُب

 افًٚمل.افدؿٜ واهلل 

ًٚ، ومتقشط 86,,8ؾ٘ذا ـٚن حجؿ افُر هق مٚ يسٚوي صزًا مًُب

 شؿ . 24وهق  -أي مستقي اخلَِٜ –ضقل افنز فالٕسٚن آظتٔٚدي 

 . 3شؿ 327666,84= 3(74×) 3صز 86,,8  ؾحجؿ افُر=

 شْتّس مًُٛ. 3(100وبام أن ادس ادًُٛ=)

  3/م3شؿ 3(100÷ ) 3شؿ 327666,84إذًا حجؿ افُر=

  3م 7,32766684=                         

  3ـٌؿ/م 1000ودٚ ـٕٚٝ ـثٚؾٜ ادٚء = 

 وافُثٚؾٜ = افُتِٜ/احلجؿ



 37.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 احلجؿ × إذًا  افُتِٜ = افُثٚؾٜ 

=  3م 7,32766684×  3كغم/م 0111إذًا  ـتِٜ افُر=

 ـٌؿ ظذ وجف افدؿٜ. 327,66684

يَتك ؾٔف ظذ  وبَّتٙ هذا افتحَٔؼ  ادقاؾؼ فِّقازيـ افًِّٜٔ 

 افَدر ادتَٔـ وافزائد مْف يُقن مـ بٚب افٍرد إـّؾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 الػصل الثولٌ

 الثوين: التؼدير بولوزن:

ُأِخَذ افِرضؾ بُن افراء ـقحدٍة ذم تَدير افقزن وذهٛ ظِامئْٚ 

 إظالم ذم مسٖفٜ افُر إػ مذهبغ:

 . مذهٛ منٓقر إصحٚب األول:

 .مذهٛ افهدوؿغ وافسٔد ادرتٙ الثوين: 

 األقوال يف ادسللي: 

 .(1)( أفػ ومٚئتٚ رضؾ ظراؿل1200مذهٛ ادنٓقر: وهق ) األول :

( أفػ 1200: وهق )(3)وافسٔد ادرتٙ (2)مذهٛ افهدوؿغ الثوين :

 ومٚئتٚ رضؾ مدين.

 أدلي األقوال يف ادسللي:

 مستـد  الؼول األول: 

                                                           
 .57، ص 1مستْد افنًٜٔ، ج (1)

 . 70، ص 1مٍتٚح افُرامٜ،ج (2)

 ، ادسٖفٜ افثٕٜٚٔ.214افْٚسيٚت، ضّـ اجلقامع افٍَٜٓٔ، ص (3)



 41.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

بّرشِٜ حمّد بـ أيب ظّر، ظـ بًض اشتدل فَقل ادنٓقر 

افُّر مـ ادٚء اّفذي ٓ يّْجسف »ؿٚل:  أصحٚبْٚ ظـ أيب ظبد اهلل

 .(1)شرء أفػ ومٚئتٚ رضؾ

 تؼويم سـد الروايي:

حمّد بـ احلسـ بِِ٘شْٚده ظـ حمّد بـ أمحدبـ حئك ظـ يًَقب 

 بـ يزيد ظـ ابـ أيب ظّر.  

 تؼويم صريق الشقخ:

 إػ حمّد بـ أمحد بـ حئك.ضريؼ افنٔخ افىقد 

 كتقجي تؼويم صريق الشقخ:

ؿد تَدم تَقيؿ ضريؼ افنٔخ افىقد إػ حمّد بـ أمحد بـ حئك  

ذم دفٔؾ افَقل افثٚين وـٕٚٝ افْتٔجٜ وؾؼ ظِّل افدرايٜ وافرجٚل 

 احلُؿ بهحتف.

 

 

                                                           
، 11، ـتٚب افىٓٚرة، أبقاب ادٚء ادىِؼ، افبٚب 167، ص 1وشٚئؾ افنًٜٔ، ج (1)

 . 1احلديٞ



 40.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 تؼويم بؼقي السـد:

حمّد بـ أمحد بـ حئك: هق حمّد بـ أمحد بـ حئك بـ ظبد اهلل  األول:

بـ شًد بـ مٚفؽ إصًري افَّل صٚحٛ ـتٚب ٕقادر احلُّٜ ؿٚل 

ـٚن ثَٜ ذم احلديٞ إٓ أن أصحٚبْٚ ؿٚفقا ـٚن يروي ظـ »افنٔخ افْجٚر: 

جِٔؾ افَدر، ـثر »، وؿٚل افنٔخ افىقد: (1)شافوًٍٚء ... فف ـتٛ

 . (2)شتٚب ٕقادر احلُّٜافروايٜ، فف ـ

هق يًَقب بـ يزيد بـ مَحّٚد إٕبٚري ؿٚل  يًَقب بـ يزيد: الثوين:

ِّْل، أبق يقشػ، روى ظـ أيب جًٍر »افنٔخ افْجٚر:  إٕبٚري، افسَّ

ًٚ، فف ـتٛ افثٚين ، وؿٚل (3)ش، وإتَؾ إػ بٌداد، وـٚن ثَٜ، صدوؿ

. فف أـثر (4)شافروايٜ، ثَٜ، فف ـتٛافُٚتٛ إٕبٚري، ـثر »افنٔخ افىقد: 

 روايٜ.  356مـ

                                                           
 . 348رجٚل افْجٚر، ص (1)

 . 408افٍٓرشٝ، ص (2)

 . 450رجٚل افْجٚر، ص (3)

 . 508افٍٓرشٝ، ص (4)



 41.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ابـ أيب ظّر: هق أبق أمحد حمّد بـ أيب ظّر إزدي ؿٚل  الثولٌ:

، وشّع مْف أحٚديٞ، فَل أبٚ احلسـ مقشك»افنٔخ افْجٚر: 

، جِٔؾ افَدر، ظئؿ ادْزفٜ ؾْٔٚ، وظْد  وروى ظـ افرضٚ

مـ أوثؼ افْٚس ظْد اخلّٚصٜ ـٚن »، وؿٚل افنٔخ افىقد: (1)شادخٚفٍغ

ًٚ، وأورظٓؿ وأظبدهؿ  –، وؿع فف هبذا افًْقان (2)شوافًّٚمٜ، وإٔسُٓؿ ٕسُ

 روايٜ. 4715 -أي ابـ أيب ظّر

ًْض : مجع الرابع:   :َأْبًٌٚض  :بًض أصحٚبْٚ:  َب

ـَ إْحٔٚنِ  ِض إْحِٔٚن : ذم ِحٍغ ِم ًْ ِض إَْوَؿِٚت. -وذم َب ًْ  ذِم َب

َِّٔٚيِل. ل : ذم إِْحَدى اف ِٓ ْٝ ِحُٚيُٚتْٚ ََٓتَْْت َٕ ٚ ـَ  
ِ
تٚء ِض َفٔٚيِل افنِّ ًْ   وذم َب

ؿْ  ُٓ ٌٜ ِمْْ ٍَ ْط : ضِٚئ ََ ِض إشٚتَِذِة َؾ ًْ ْؿ. -وجَٚء َب ُٓ ُو ًْ   جَٚء َب

ام : ٓ ُيْنبُِف َأَحُدمُهٚ أَخَر. ِٓ ِو ًْ َٕٚ ِمثَْؾ َب   ومَلْ َيُق

راِهِؿ : َؿِٔاًل ِمْْٓٚ. أَوْظىٚهُ  ِض افدَّ ًْ  َب

                                                           
 . 326رجٚل افْجٚر، ص (1)

 . 404افٍٓرشٝ، ص (2)



 42.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

روَن  وذم افذـر احلُٔؿ ؿقفف تًٚػ: ٍُ ُْ ِض افُِتِٚب َوَت ًْ ِمْقَن بَِب ْٗ َأَؾُت

ًْضٍ  ِـّ إِْثؿٌ وؿقفف تًٚػ: (1)بَِب ِض افيَّ ًْ  .(2()3)إِنَّ َب

وظِٔف مـ حٔٞ افٌِٜ أن ـِّٜ بًض اشتًِّٝ ذم ظدة اشتًامٓت 

اجلزء مـ ـؾ وهذا اجلزء ؿد يُقن ـبرًا وؿد  فُـ ادقضقع فف واحد وهق

يُقن صٌرًا فُـ ادقضقع فف واحد وهق اجلزء مـ افُؾ وبَٜٔ 

آشتًامٓت ؾروع فف وافدفٔؾ ظذ هذا افقضع افتبٚدر وهق ظالمٜ احلََٜٔ 

تْىبؼ ظذ افقاحد وآـثر وادتَٔـ مْف  بًض أصحٚبْٚوظذ هذا ؾُِّٜ 

ًٜ ؾٓق ؽر منخص، فُْف  افٍرد افقاحد وـِّٜ بًض اشؿ ظٚم وفٔس مًرؾ

يدور ضّـ دائرة إصحٚب وظِٔف ؾٓق ؾرٌد جمٓقل فُْف مًِقم افقصػ 

 وهق ؽر منخص وظدم افتنخٔص ٓ يَدح ذم افَْؾ. 

 

 

 

                                                           
 .85شقرة افبَرة: آيٜ:  (1)

 .12شقرة احلجرات آيٜ  (2)

  .   4750 ، ص1مًجؿ افٌْل، ج (3)



 43.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 : طن رجلٍ و  بعض أصحوبـوالػرق بع كؾؿي 

إذا وؿًٝ ذم  ظـ رجؾٍ و  بًض أصحٚبْٚافٍرق بغ ـِّٜ 

 بًض أصحٚبْٚافسْد وهؾ يُّـ إحلٚؿؾ ادرشؾ افذي يُقن ذم شْده

 بٚحلسـ ؾٔخرج ظـ إرشٚل  يقجد ذم ادسٖفٜ وجٓٚن : 

ووجف اخلروج ظـ إرشٚل إٔف الوجه األول: اخلروج طن األرسول: 

 مـ احلسـ.ممدوح بقصٍف ـقٕف مـ إصحٚب ؾٖصبح 

أن احلسـ ورد ؾٔف مدٌح ومل يرد  الوجه الثوين: طدم اخلروج طن األرسول:

ؾٔف ؿدٌح وهذا فقظِّْٚ بف صخهٚ فُٚن ؾٔف ذٌم وؿدٌح ومع هذا آحتامل 

يبىؾ إحلٚؿف بٚحلسـ ؾٔبَك ظذ إرشٚل وأمٚ إذا ؿِْٚ ظـ رجٍؾ ؾٓق ُٕرة 

مزر خلروجف ظـ جمٓقفٜ ؽر مقصقؾٜ ؾٓق ؽر منخص وؽرممدوح ؾال 

 إرشٚل.

 كتقجي تؼويم السـد: 

بّالحيٜ جمّقع افسْد وتىبٔؼ ؿقاظد ظِّل افدرايٜ وافرجٚل 

 ظِٔف يًِؿ أن افروايٜ مرشِٜ اإلشْٚد .

 

 



 44.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 حتؼقق يف حجقي ادراسقل:

اإلضالق ويَٚل َأْرَشَؾ افُالم : َأضَِف مـ  اإلرسول يف الؾغي : 

 ؽر تَٔٔد، ويَٚل: َأْرَشَؾ افقء: َأضَِف وأمهِف.

ؾَد ذـرت فف ظدة تًٚريػ : آصطالحوأمو احلديٌ ادرسل يف 

 ٕذـر مْٓٚ:

مـ مل  وهق مٚ رواه ظـ ادًهقم »:  ؿٚل افنٓٔد افثٚين األول:

 ذفؽ احلديٞ ادحّدث ظْف، بٖن يدرـف، وادراد بٚإلدراك هْٚ: افتالؿل ذم

مًف، وٕحقه: وهبذا ادًْك  اجتامظفرواه ظْف بقاشىٜ، وإن أدرـف بًّْك: 

 بٖن يروي احلديٞ ظْف يتحَؼ إرشٚل افهحٚبٜ ظـ افْبل

 . (1)شبقاشىٜ صحٚيب آخر

ادرشؾ ظذ صٌٜٔ ادجٓقل مـ »: ؿٚل افسٔد حسـ افهدر الثوين:

يَٚل: ٕٚؿٜ مرشِٜ: ٕن افراوي ٓ ئَده اإلرشٚل بًّْك اإلضالق، ـام 

مـ مل يدرـف ذم ذفؽ، وإن أدرـف ذم  براو، وهق مٚ رواه ظـ ادًهقم

ؽر ذفؽ واجتّع مًف، ؾ٘ن رواه ظْف حْٔئذ بٌر واشىٜ أو بقاشىٜ 

                                                           
 .136افرظٚيٜ ذم ظِؿ افدرايٜ، ص (1)



 45.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

شَىٝ مـ افسِسِٜ مـ آخرهٚ ـذفؽ واحدًا ـٚن افسٚؿط أو أـثر أو 

 .(1)شظذ ادنٓقرـِٓٚ، ظـ ظّد أو شٓق أو ٕٔسٚن ؾّرشؾ 

وييٓر فْٚ مـ  تتبع هذه افتًٚريػ أن ـؾ ٕقع مـ إٔقاع احلذف ذم 

افسِسِٜ افسْديٜ ظّدًا  ـٚن أو شٓقًا  يستِزم إرشٚل احلديٞ: وٕجؾ 

ذفؽ ؾ٘ن احلديٞ ادرشؾ يُقن صٚمالً  فِحديٞ ادرؾقع، وادَْىع، 

ِّؼ، وادًوؾ، وادقؿقف، بْٔام احلديٞ ادرشؾ ظْد ا    فنٔخ افبٓٚئلوادً

  ٝيثبٝ إذا حهؾ افَىع ذم آخر افسْد بهقرة تهٚظديٜ، أو شَى

 . (2)مجٔع شِسِٜ افسْد

 وظذ هذا يُقن فِحديٞ ادرشؾ فف إضالؿٚن:

 احلديٞ ادرشؾ بٚدًْك إظؿ. األول:

 احلديٞ ادرشؾ بٚدًْك إخص. الثوين:

 

 

 

                                                           
 .189هنٚيٜ افدرايٜ، ص (1)

 .17افقجٔزة، ص (2)



 46.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 احلديٌ ادرسل واألقوال يف حجقته وطدمفو:

افًِامء حجٜٔ احلديٞ ادرشؾ، واختٍِقا ذم ذفؽ ظذ بحٞ 

 أؿقال ٕذـر ادٓؿ مْٓٚ:

َٛ إػ حمّد بـ خٚفد افزؿل وابْف  األول ِس ُٕ ًٚ وهق مٚ  : حجٔتف مىَِ

 أمحد.

  وادستـد يف ذلك:

ْٕٚ ٕحرز وثٚؿٜ ادحذوف: ٕن ادرِشؾ افثَٜ ظدٌل، وافثَٜ افًدل إ

ًٚ وهق  ٓيروي ًٚ وؽٚص إٓ ظـ افثَٜ، وإٓ مل يُـ ظدًٓ، بؾ ـٚن مدفِّس

 . (1)مْٚف فًِدافٜ

 وأورد طؾقه : 

بٖن هذا يتؿ إذا إحك أمر افًدل ذم روايتف ظـ افًدل أو ادقثقق 

 . (2)بهدؿف، وهق ممْقع

َٛ إػ افًالمٜ احلع الثوين ُِٕس ًٚ وهق مٚ  ذم أحد  :ظدم حجٔتف مىَِ

 . (1)ؿقفٔف

                                                           
 ، بتكف.479، ص1يْير: ؿقإغ إصقل، ج (1)

 .96يْير: أصقل احلديٞ وأحُٚمف،ص (2)



 47.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

وادستْد ذم ذفؽ: إن ذط جقاز ؿبقل افروايٜ مًرؾٜ ظدافٜ افراوي، 

 .(2)ومل تثبٝ: فًدم دٓفٜ روايٜ افًدل ظِٔف: ٕهنٚ أظؿ

ًٚ بهدق خزه، وهق ٓ يَك ظـ  وقد أورد طؾقه : بٖن ذفؽ ئٍد طْ

 .(3)افيـ احلٚصؾ بهدق خز افٍٚشؼ بًد افتثبٝ

ٜ أن احلديٞ ادرشؾ يُقن : ، وهق افرأي ادختٚر ذم ادسٖف الثولٌ

حجٜ إذا  ظِؿ بٖن ُمرِشِف افًدل ٓ يرشؾ، وٓ يروي إٓ ظـ ثَٜ ـٚدنٚيخ 

أي حمّد بـ أيب ظّر وصٍقان بـ حئك و أمحد بـ حمّد بـ أيب  –افثالثٜ 

َٛ إػ افنٔخ افىقد ذم ـتٚبف ظدة   -ٕك افبزٕىل  ِس ُٕ وهق مٚ 

ْٓٚيٜ وهق افَقل افثٚين فف  ذم ادسٖفٜ، ، وافًالمٜ احلع ذم ـتٚبف اف(4)إصقل

 .(6)وؽرهؿ (5)وافنٓٔد إول ذم افذـرى

                                                                                                                     
 . 82هتذيٛ إصقل، ص (1)

 ، بتكف.479، ص1يْير: ؿقإغ إصقل، ج (2)

 .97-96يْير: أصقل احلديٞ وأحُٚمف،ص (3)

 . 154،ص1ظدة إصقل، ج (4)

 .253، ص4افذـرى،ج (5)

 . 350-348، ص1مَبٚس اهلدايٜ، ج (6)
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 وادستـد يف ذلك: 

ْقن إػ مراشِٔف»ؿقل افنٔخ افْجٚر:   أوًٓ: ُُ  .(1)شوهلذا أصحٚبْٚ َيس

وإذا ـٚن أحد افراويغ مسِْدًا وأخر »ؿقل افنٔخ افىقد:   ثوكقًو:

ّٕف ٓيرشؾ إّٓ ظـ ثَٜ  ُٕيَِر ذم حٚل ادرِشؾ. ؾ٘ن ـٚن ممّـ يًِؿ أ مرِشاًل، 

جؾ ذفؽ شّقت افىٚئٍٜ مقثقق بف، ؾال ترجٔح خلز ؽره ظذ خزه: وٕ

يرويف حمّد بـ أيب ظّر، وصٍقان بـ حئك، وأمحد بـ حمّد بـ أيب  بغ مٚ

ا بٖهّنؿ ٓيروون وٓيرشِقن افثَٚت افذيـ ظرؾق ٕك، وؽرهؿ مـ

ـ يقثؼ بف، وبغ مٚ أشْده ؽرهإّٓ  ّّ رؾض  ، فُـ افسٔد اخلقئل (2)شظ

هذا افرأي ظذ افرؽؿ ِمـ إٔف هق افرأي ادنٓقر بدظقى  أن ظدم روايٜ 

ّٓ ظـ ثَٜ ؿؤٜ ٓ يُّـ اإلضالع ظِٔٓٚ إٓ مـ ؿبؾ ٍٕس افثالثٜ  هٗٓء  إ

ّٓ ظـ وهؿ مل يكحق ّٕٚ ٓ ٕروي إ ّٓ فَْؾ ظْٓؿ أهنؿ ؿٚفقا  إ ا بذفؽ وإ

 .(3)افثَٚت

                                                           
 . 887، افرؿؿ326رجٚل افْجٚر، ص (1)

 . 154،ص1ظدة إصقل، ج (2)

 بتكف. 78- 75، ص1يْير: مًجؿ رجٚل احلديٞ، ج (3)
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وظِٔف يِزم أن تُقن ٕسبٜ افنٔخ افىقد افتسقيٜ إػ إصحٚب، 

وـذفؽ دظقى افنٔخ افْجٚر بسُقن إصحٚب إػ مراشٔؾ ابـ ظّر 

 ؾٔٓٚ إػ حدشٓؿ واجتٓٚدهؿ وفٔس إػ حسٓؿ. اشتْدافًِٓام ؿد 

 ويالحظ طؾقه : 

إن احتامل اشتْٚدهؿ إػ احلس ـذفؽ مقجقد وترجٔح احتامل 

احلدس ظذ احتامل احلس ترجٔح بال مرجح ومع افنؽ بغ احلس 

 واحلدس يبْك ظذ أصٚفٜ احلس. 

 كتقجي البحٌ: 

  يُّـ افتٌِٛ ظذ هذه ادنُِٜ افسْديٜ بام يع: 

 . ادستْدة بًّؾ منٓقر إصحٚب بُزى اجلٚبريٜ  أوًٓ :

 بٚظتبٚر مراشٔؾ ابـ ظّر وحجٔتٓٚ وتسقيتٓٚ مع مسٕٚٔده. قًو :ثوك

ؾرتٍع مستقى افروايٜ مـ افالحجٜٔ وافالاظتبٚر إػ مستقى احلجٜٔ 

 وآظتبٚر.
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 توجقه آستدٓل بولروايِي طذ ادطؾوب: 

افروايٜ مـ حٔٞ افسْد مًتزة، ومـ حٔٞ افدٓفٜ إهنٚ ٕص ذم  

ٌٜ مـ جٜٓ بٔٚن مٍٓقم حتديد ـّٜٔ افُر مـ حٔٞ  افقزن  إٓ إهنٚ شٚـت

 ـِّٜ)افِرضؾ( ؾ٘هنٚ منسك فٍيل فف ثالث مًٚن:

ًٚ. 130افِرضؾ افًراؿل، وهق مٚ يسٚوي األول:  ًٚ ذظٔ  درمه

ًٚ. 195افِرضؾ اددين، وهق مٚ يسٚوي الثوين: ًٚ ذظٔ  درمه

ًٚ.  260افِرضؾ ادُل، وهق مٚيسٚوي الثولٌ: ًٚ ذظٔ  درمه

ظذ ذفؽ يُقن ـؾ مًْك مـ هذه ادًٚين افثالثٜ مراد  وبْٚءً 

 ومَهقد فِّتُِؿ. 

إن ـِّٜ)افِرضؾ( ذم افروايٜ تدل ظذ مًْك  وبعبورة أخرى:

 واحد مـ هذه ادًٚين افثالثٜ ظذ ٕحق افبدفٜٔ.

وظذ أشٚس ذفؽ ٓبد مـ حتهٔؾ ؿريْٜ تًغ ادًْك ادراد وادَهقد 

 افثالثٜ.فِّتُِؿ مـ هذه ادًٚين 

وهذا  يتؿ بحّؾ )افِرضؾ( ذم مرشِٜ ابـ أيب ظّر ظذ افًراؿل دون 

ََٖل َأَبٚ َظبِْد اهللَِّ  »ؽره بَريْٜ روايٜ افُِبل افْسٚبٜ:  ُف َش َّٕ ـِ افَّْبِِٔذ  أ َظ

َٚل  ََ َر َو َمٚ ِشَقى َذفَِؽ َؾ َُ ًَ ْْبُِذُه َؾَْْىَرُح ؾِِٔف اْف َٕ  ٚ َّٕ َٚل إِ ََ َٚل َحاَلٌل َؾ ََ َصْف َصْف   َؾ
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 ِٜ َٚل إِنَّ َأْهَؾ اْدَِديَْ ََ ِْل َؾ ًْ بٍِٔذ َت َٕ َٖيَّ  ُٝ ؾَِداَك َؾ ِْ ًِ ُٝ ُج ِْ ُٜ ُؿ َرُة اْدُْْتَِْ ّْ َِْؽ اخْلَ تِ

ْقا إَِػ َرُشقِل اهللَِّ  َُ َمَرُهْؿ َأْن َيْْبُِذوا  َص َٖ ْؿ َؾ ِٓ ًِ  َو َؾَسَٚد َضَبِٚئ
ِ
َ اْدَٚء رُّ ٌَ َت

ْٖمُ  ُجُؾ َي َٚن افرَّ َُ ِذُف بِِف ذِم َؾ َْ َٔ ـْ مَتٍْر َؾ ػٍّ ِم ـَ ُد إَِػ  ِّ
ًْ َٔ  ُر َخِٚدَمُف َأْن َيْْبَِذ َفُف َؾ

ُبُف وَ  ُْْف ُذْ ِّ ِـّ َؾ ػِّ افنَّ َُ ِر افَِّذي ذِم اْف ّْ َٚن َظَدُد افتَّ ـَ ْؿ  ـَ ُٝ َو  ِْ َُ قُرُه َؾ ُٓ ِمُْْف َض

ُٝ َواِحَدًة َأِو اْثََْتْغِ  ِْ َُ ػُّ َؾ َُ َٚل َمٚ مَحََؾ اْف ََ اَم  َؾ ْٝ َواِحَدًة َو ُربَّ َٕ ٚ ـَ اَم  َٚل ُربَّ ََ َؾ

َغ إَِػ  ًِ َْرَب ْٕ َٚل َمٚ َبْغَ ا ََ ُـّ َمًٚء َؾ َٚن َيَسُع فنَّ ـَ ْؿ  ـَ ُٝ َو  ِْ َُ ِٝ اْثََْتْغِ َؾ َٕ ٚ ـَ

َِٔٚل  ُْ َٚل َأْرَضِٚل ِم ََ َْرَضِٚل َؾ ْٕ َٖيِّ ا ُٝ بِ ِْ َُ افثَّاَمَِٕغ إَِػ َمٚ َؾْقَق َذفَِؽ َؾ

رَ  ًِ  .(1)شاِق اْف

أن ادراد بٚفرضؾ ذم افروايٜ افرضؾ افًراؿل دون ؽره هق  والؼريـي الثوكقي :

صز مًُٛ وإصؾ ذم  28( أفػ ومٚئتٚ رضؾ ظراؿل مع1200تىٚبؼ )

 افروايٚت تىٚبؼ ادًْك.

فُؾ رضؾ ذم تَديره بٚفًراؿل  واشتيٓر ظّقم ـالم اإلمٚم

بروايٜ افُِبل مـ دون اختهٚصٓٚ: ٕن آشتٍٓٚم ـٚن مـ افسٚئؾ وـٖن 

 أرشِٓٚ إرشٚل مـ اظتٚد اشتًامهلٚ ذم افرضؾ افًراؿل. اإلمٚم

                                                           
 . 521، ح 203، ص 1، وشٚئؾ افنًٜٔ، ج 350، ص 1افُٚذم، ج  (1)
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ًٚ  والؼريـي الثولثي: بؾ ربام ييٓر مْٓٚ أن افنٚئع ، إن ابـ أيب ظّر ـٚن ظراؿٔ

راؿل حتك ذم ؽر افًراق مـ ؽر أن ذم اشتًامٓت افًرب هق افرضؾ افً

 يتقؿػ ذفؽ ظذ ٕهٛ ؿريْٜ ظِٔف.

ؿٚل: ؿِٝ  صحٔحٜ حمّد بـ مسِؿ، ظـ أيب ظبد اهلل والؼريـي الرابعي:

فف: افٌدير ؾٔف مٚء جمتّع تبقل ؾٔف افدواّب، وتِغ ؾٔف افُالب، ويٌتسؾ 

ّر مل يّْجسف رء، وافُّر شتامئٜ »ؾٔف اجلْٛ ؿٚل:  ـُ  1شرضؾإذا ـٚن ؿدر 

فق محِٝ ادرشِٜ ظذ »ادحّقفٜ ظذ ادُل دون ؽره بَريْٜ ادرشِٜ: ٕٕف 

ؽر افرضؾ افًراؿل ـٕٚٝ افهحٔحٜ مْٚؾٜٔ هلٚ ظذ أي مًْك محؾ افرضؾ 

ؾٔٓٚ، ؾٔتًغ محؾ افرضؾ ؾٔٓٚ ظذ افًراؿل. وـذا افَقل ذم افهحٔحٜ ؾ٘هنٚ 

ْك محؾ افرضؾ ؾٔٓٚ، فق محِٝ ظذ ؽر ادُل فْٚؾتٓٚ ادرشِٜ ظذ أي مً

 . 2شؾٔتًغ محؾ افرضؾ ؾٔٓٚ ظؾ ادُل

وهذا يدفْٚ دٓفٜ واضحٜ ظذ أن ادراد وادَهقد مـ أفػ ومٚئتل 

رضؾ  ذم ادرشِٜ هل إرضٚل افًراؿٜٔ دون ؽرهٚ حتك ٓيزيد افُر ظـ 

  شتامئٜ ـام هق سيح وواضح ذم افهحٔحٜ

                                                           
 .5، احلديٞ 9ن . م ، افبٚب  1

 . 150، ص 1يْير: مستّسؽ افًروة افقثَك، ج 2
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 :البحٌ كتقجي

ذـرٕٚه أن افُر مـ حٔٞ افقزن هق مٚ  وؿد إَدح مـ جمّقع مٚ

 يسٚوي أفػ ومٚئتٚ رضؾ بٕٚرضٚل افًراؿٜٔ، واهلل افًٚمل.

 رضؾ ظراؿل.1200ؾ٘ذا ـٚن وزن افُر هق مٚ يسٚوي

ًٚ. 130وافرضؾ افًراؿل =  ًٚ ذظٔ  درمه

 مثقاالً رشعيًا.7,0والدرهم الرشعي = 

 مثقاالً رشعيًا. 90=  7,0×  031فيكون الرطل = 

 مثقاالً صريفيًا. 7,05واملثقال الرشعي = 

 مثقاالً صريفيًا. 85,,6=  7,05×  90إذًا فالرطل =

واملثقال الصرييف عىل وجه الدقة بحسب ما أفادت بعض 

 ( غرام.4,6( غرام ال )4,,,4املصادر احلديثة)

 غرام. 333,333=  4,,,4×  85,,6إذًا فالرطل = 

 333,333×  0711رطل عراقي =  0711ويكون الكر الذي يساوي 

 كيلو غرام.  322,2226غرام  =  322222,6= 
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وظِٔف يُقن افٍٚرق بغ ٕتٔجٜ افُر مـ حٔٞ احلجؿ وٕتٔجتف مـ حٔٞ 

يًتْك بف  ـٌؿ ظذ وجف افدؿٜ وهق ؾٚرق بسٔط ٓ 2,33336 افقزن =

 بسبٛ أخذ افنز افًرذم ذم حجؿ افُر.  
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 الرسولي الثوكقي

حؽم حتؿل اإلموم الؼراءة طن ادلموم  يف الركعتع األخرتع  

 إذا كون مسبوقوً 

صٚحٛ افًروة افقثَك ذم افًروة ذم  ؿٚل افسٔد افٔزدي مسللي: 

أحُٚم اجلامظٜ:  وأمٚ ذم إخرتغ ؾال يتحّؾ ظْف، بؾ جيٛ ظِٔف بٍْسف 

 .  (1)أن يَرأ احلّد  أو  يٖيت بٚفتسبٔحٚت وإن ؿرأ اإلمٚم ؾٔٓام وشّع ؿراءتف

 ادسللي فقفو قوٓن:  

تغ إذا ظدم حتّؾ اإلمٚم افَراءة ظـ ادٖمقم ذم افرـًتغ إخر األول:

.ًٚ  ـٚن مسبقؿ

حتّؾ اإلمٚم افَراءة ظـ  ادٖمقم ذم افرـًتغ إخرتغ إذا ـٚن  الثوين:

 .ًٚ  مسبقؿ

ظدم حتّؾ اإلمٚم افَراءة ظـ ادٖمقم ذم افرـًتغ  الؼول األول:

ًٜ بغ  ًٚ ـام هق ادنٓقر صٓرًة ظئّ إخرتغ إذا ـٚن  مسبقؿ

ًٚ. إصحٚب  ؿدياًم وحديث

  ذلك: وادستـُد يف

                                                           
 . 263، ص  2افًروة افقثَك، ج (1)
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إضالؿٚت إمر بَراءِة افٍٚحتٜ ـام ذم إخبٚر افقاردة ذم ادَٚم افتل  أوًٓ:

 مْٓٚ:

 صحٔحٜ ابـ مسِؿ.

حمّد بـ احلسـ ذم آشتبهٚر ب٘شْٚده، ظـ احلسغ بـ شًٔد، ظـ  

 ؿٚل :  ؾوٚفٜ ظـ، افًالء ظـ، حمّد بـ مسِؿ ، ظـ أيب جًٍر 

شٖفتف ظـ افذي ٓ يَرأ بٍٚحتٜ افُتٚب ذم صالتف ؟ ؿٚل ٓ صالة فف إٓ أن 

 . (1)يَرأ هبٚ 

 روايٜ ظقايل افميل. ومـفو:

ٓ   :حمّد بـ ايب مجٓقر آحسٚئل ذم ظقايل افميل، ؿٚل افْبُل  

 .(2)صالة إٓ بٍٚحتٜ افُتٚب

 روايٜ افرازي. ومـفو:

                                                           
 .1مـ أبقاب أن افَراءة ذم افهالة، حديٞ 1، افبٚب38، ص6وشٚئؾ افنًٜٔ، ج (1)

، افبٚب إول مـ أبقاب افَراءة ذم افهالة، 158، ص4مستدرك افقشٚئؾ، ج (2)

 . 5حديٞ 
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افنٔخ أبق افٍتقح افرازي ذم تٍسره ظـ ظبٔدة بـ صٚمٝ ؿٚل: ؿٚل  

إػ ؽر ذفؽ مـ   (1)ٓ صالة دـ مل يَرأ بٖم افُتٚب :رشقل اهلل 

 أخبٚر افبٚب.  

 فٔس ب٘زائٓٚ ظدا أخبٚر ضامن اإلمٚم وظّدهتٚ روايتٚن:  أقوُل: 

 روايٜ ابـ ـثر. األوغ:

حيرضه افٍَٔف ب٘شْٚده ظـ احلسغ بـ حمّد بـ ظع بـ احلسغ ذم  مـ ٓ 

إٔف شٖفف رجٌؾ ظـ افَراءة خِػ اإلمٚم؟   :ـثر ظـ أيب ظبد اهلل

ـٌ فَِراءة وفٔس يوّـ اإلمٚم صالة افذيـ هؿ  ؾَٚل : ٓ إن اإلمٚم ضٚم

 .(2)مـ خٍِف إٕام يوّـ افَراءة

 مقّثَٜ شامظٜ. الثوكقي:

احلسغ بـ شًٔد ظـ زرظٜ حمّد بـ احلسـ ذم آشتبهٚر ب٘شْٚده ظـ 

إٔف شٖفف رجٌؾ ظـ افَراءة خِػ   :ظـ شامظٜ ظـ أيب ظبداهلل

                                                           
، افبٚب إول مـ أبقاب افَراءة ذم افهالة،  158، ص4مستدرك افقشٚئؾ، ج  (1)

 . 7حديٞ 

 .1مـ أبقاب صالة اجلامظٜ، حديٞ 30افبٚب  ،353، ص8وشٚئؾ افنًٜٔ، ج (2)



 58.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ـٌ فَِراءة وفٔس يوّـ اإلمٚم صالة  اإلمٚم؟ ؾَٚل : ٓ إن اإلمَٚم ضٚم

 .(1)افذيـ خٍِف إٕام يوّـ افَراءة

ذم ادستْد ذم ذح افًروة: وفُـ هذه  ؿٚل شٔدٕٚ اخلقئل أقوُل:

افروايٚت ؽر جمديٜ ذم ادَٚم ذم ؿبٚل اإلضالؿٚت: ٕن افيٚهر مْٓٚ بًد 

إمًٚن افْير اختهٚص افوامن بّقرد دمٛ ؾٔف افَراءة ظذ اإلمٚم ؾٍل 

ًٚ ؾٔٓٚ بٚفَراءة ؾٓق يتحّؾ ظـ ادٖمقم ويُقن  ـؾ رـًٜ ـٚن اإلمٚم مٍُِ

ًٚ فَرائتف ذم تِؽ  ًٚ ضٚمْ ًٚ هبٚ وإن اختٚرهٚ خٚرج افرـًٜ دوٕام مل يُـ مٍُِ

ـام ذم إخرتغ ؾال ضامن ؾٔام بًد أن مل يُـ مٍُِٚ هبٚ شقاًء أـٕٚتٚ 

ِٜ إفٔٓٚ ـام هق حمؾ افُالم  ًٚ أم إوفتغ بٚإلضٚؾ إخرتغ فِّٖمقم أيو

 .هذا أوًٓ 

ذم ادَٚم  ومع افٌض ظام ذـر ؾتٍُْٔٚ افروايٚت اخلٚصٜ افقاردة وثوكقًو:

ادكحٜ بًدم افوامن ؾِق شِّْٚ اإلضالق ذم روايٚت افوامن وبْْٔٚ ظذ 

 صّقهلٚ فَِّٚم ؾٓل مَٔدة ٓ حمٚفٜ هبذه افروايٚت اخلٚصٜ وهل ـثرة :

إن أدرك مـ افيٓر أو  ؿٚل:  صحٔحٜ زرارة ، ظـ أيب جًٍر  مـفو:

ممٚ أدرك خِػ مـ افًك أو مـ افًنٚء رـًتغ وؾٚتتف اؿرأ ذم ـؾ رـًٜ 

                                                           
 . 1مـ أبقاب صالة اجلامظٜ، حديٞ 30، افبٚب 353، ص8وشٚئؾ افنًٜٔ، ج (1)



 61.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ًٜ أجزئتف أم  إمٚم ذم ٍٕسف أم افُتٚب وشقرة ؾ٘ن مل يدرك افسقرة تٚم

 . (1)افُتٚب

إػ أن  شٖفٝ أبٚ ظبد اهللوصحٔحٜ ظبد افرمحـ بـ احلجٚج ؿٚل: 

ؿٚل وشٖفتف ظـ افرجؾ افذي يدرك افرـًتغ إخرتغ مـ افهالة ـٔػ 

إوفتٚن وٓ دمًؾ أول يهْع بٚفَراءة؟ ؾَٚل: اؿرأ  ؾٔٓام ؾ٘هنام فؽ 

 .  (2)صالتؽ آخرهٚ

...إفخ أي ٓ دمًؾ افرـًتغ إوفتغ مثؾ إخرتغ  وٓ دمًؾ ؿقفف: 

 ذم ترك افَراءة ؾٔنٚبف أول افهالة آخرهٚ.

وـٔػ مٚ ـٚن ؾام ذـره افًالمٜ ومـ تبًف مـ شَقط افَراءة حْٔئٍذ ظـ 

 دكحٜ بًدم افسَقط.ادٖمقم ٓ وجف فف. دْٚؾٚتف مع هذه افْهقص ا

ًٚ مـ أؾًٚل افهالة مٚ  ومـ مجٔع مٚ ذـرٕٚ ييٓر أن اإلمَٚم ٓ يتحّؾ صٔئ

ظدا افَراءة ذم إوفتغ إذا ائتؿ بف ؾٔٓام دوٕام مل  يٖتؿ ـام ذم ادسبقق ودون 

                                                           
 .4مـ أبقاب صالة اجلامظٜ، حديٞ  47، افبٚب338،ص8وشٚئؾ افنًٜٔ، ج (1)

 .2مـ أبقاب صالة اجلامظٜ، حديٞ  47، افبٚب387،ص8وشٚئؾ افنًٜٔ، ج (2)



 60.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

إخرتغ ودون ؽرهٚ مـ شٚئر أؾًٚل افهالة ـام سح بٕٚخر ذم 

 . (1)حظمقثَٜ شامظٜ ادتَدمٜ وؽرهٚ ؾال

 ويالحظ طؾقه هبذه ادالحظي.

ٌٜ ظذ صحٔحٜ ظبد  بٖن صحٔحٜ زرارة أتٜٔ وافَٚئِٜ بٚفتحّؾ حٚـّ

افرمحـ بـ احلجٚج افيٚهرُة ذم ظدم افتحّؾ وذفؽ مـ بٚب افتقشًٜ ؾٔٓٚ 

ومَتٙ صْٚظٜ اجلّع افًرذم بْٔٓام هق تَديؿ افدفٔؾ احلٚـؿ ظذ افدفٔؾ 

 ظِؿ إصقل.ادحُقم ـام  تؿ حتََٔف ذم 

 إشؽوٌل ودفع:

 أن صحٔحٜ زرارة فٔس فسٚهنٚ فسٚن احلُقمٜ. فنن قؾً:

 ـام ذم ذيِٓٚ  بؾ هل ـذفؽ ويًرف ذفؽ بٖدٕك تٖمؾ ذم ؿقفف  قؾـو:

ًٚ ذم إخرتغ إػ أن ؿٚل ًٚ فألوفتغ وٓ تَرأن صٔئ  .: ؾٕٚخرتٚن تبً

ويٖيت افَقل افثٚين إن هذا هق متٚم افُالم ذم افَقل إول وادْٚؿنٜ ؾٔف 

 صٚء اهلل تًٚػ ظام ؿريٛ ؾٕٚتير.

حتّؾ اإلمٚم افَراءة ظـ  ادٖمقم ذم افرـًتغ إخرتغ  الؼول الثوين: :

.ًٚ  إذا ـٚن مسبقؿ

                                                           
 . 264-262، ص17ح افًروة افقثَك، جادستْد ذم ذ (1)



 61.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ـٚبـ إدريس احلع ذم ـتٚبف  ـام هق خمتٚر أـٚبر ادحََغ

وافنٓٔد إول ذم ـتٚبف  (2)وافًالمٜ احلع ذم ـتٚبف تذـرة افٍَٓٚء (1)افنائر

 .(3)إفٍٜٔ وافٍِْٜٔ 

 وادستـد يف ذلك:

إخبٚر ادتَدمٜ ذم ضامن اإلمٚم  افَراءة ـروايٜ احلسغ بـ ـثر اوًٓ: 

   ومقثَٜ شامظٜ بـ مٓران. 

 ـهحٔحٜ زرارة بـ أظغ.وثوكقًو: األخبور اخلوصي 

ظـ زرارة ظـ  حمّد بـ ظع بـ احلسغ ذم مـ ٓ حيرضه افٍَٔف ب٘شْٚده

ًٚ ذم إوفتغ  ؿٚل:  أيب جًٍر إن ـْٝ خِػ إمٚم ؾال تَرأن صٔئ

ًٚ ذم إخرتغ ؾ٘ن اهلل ظزوجؾ يَقل  وإهٝ فَرائتف وٓ تَرأن صٔئ

ْرآنُ فِّٗمْغ: َُ قْا  َ-يًْل ذم افٍريوٜ خِػ اإلمٚم -َوإَِذا ُؿِرَئ اْف ًُ
ِّ اْشَت

ْؿ ُتْرمَحُقنَ  ُُ َِّ ًَ ًٚ فألوفتغ َفُف َوَإِٔهُتقْا َف  . (4)ؾٕٚخرتٚن تبً

                                                           
 .286، ص1افنائر، ج (1)

 .323، ص4تذـرة افٍَٓٚء، ج (2)

 .141إفٍٜٔ وافٍِْٜٔ، ص  (3)

 .3مـ أبقاب صالة اجلامظٜ، حديٞ 31، افبٚب355، ص8وشٚئؾ افنًٜٔ، ج (4)



 62.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 إشؽول ودفع:

 .(1)إن مقرد افهحٔحٜ هل افهالة اجلٓريٜ ؾَط فنن قؾً:

هق خالف افيٚهر جدًا  ؾ٘ن افهحٔحٜ تدل شَقط افَراءة ظـ  قؾـو:

ادٖمقم بَريْٜ افهدر وافذيؾ ؾٚفهدر يذـر أن اإلمٚم ذم افرـًتغ إوفتغ 

يتحّؾ ظـ ادٖمقم افَراءة وادٖمقم َمُْْٓغ ظـ افَراءة ؾٔٓام ؾُذفؽ احلُؿ 

ر َذفؽ حٔٞ ؿٚل ـَ  »: ذم افرـًتغ إخرتغ: ٕن افذيؾ ؿد َذ

ًٚ فألوفتغ وهذه افتبًٜٔ إٕام هل ٕٚطرٌة إػ حُؿ حتّؾ  شؾٕٚخرتٚن تبً

ٓ تًْل   وإهٝ فَرائتف  :اإلمٚم ظـ ادٖمقم افَراءة وأمٚ ؿقفف 

 آشتامع، بؾ هل تًْل افسَقط وافتحّؾ وإٓ دٚ ـرر اإلمٚم 

ؾ٘ن اهلل ظزوجؾ يَقل  :إٓهٚت بًد ذـر آشتامع ،حٔٞ ؿٚل 

ْرآنُ غ:فِّٗمْ َُ قْا  َ-يًْل ذم افٍريوٜ خِػ اإلمٚم -َوإَِذا ُؿِرَئ اْف ًُ
ِّ اْشَت

ْؿ ُتْرمَحُقنَ  ُُ َِّ ًَ ًٚ فألوفتغ َفُف َوَإِٔهُتقْا َف  . (2)ؾٕٚخرتٚن تبً

 

                                                           
، 17، ادستْد ذم ذح افًروة افقثَك، ج 260، ص7مستّسؽ افًروة افقثَك، ج  (1)

 .219ص

 .3مـ أبقاب صالة اجلامظٜ، حديٞ 31، افبٚب355، ص8وشٚئؾ افنًٜٔ، ج (2)



 63.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 وادتحصل من ذلك:

هق افَقل افثٚين فهحٔحٜ زرارة بـ أظغ افسٚدٜ مـ وجقد مًٚرض هلٚ 

 واهلل افًٚمل بٖحُٚمف.

حُؿ حتّؾ اإلمٚم افَراءة ظـ ادٖمقم ذم  هذا هق متٚم افُالم ذم 

 .افرـًتغ إخرتغ إذا ـٚن مسبقؿًٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 الباب الثاين

 تعلوم منهجوة االستنباط

                        سلسلة الفقه التعلومي

 :ويشتمل عذ حلقات

 احللقة األوىل

 رسالة يف حتديد الكر وبوان أحكامه

 احللقة الثاىوة

رسالة يف حكم حتمل اإلمام القراءة عن اديموم يف 

 الركعتني األخرتني إذا كان مسبوقًا 

 احللقة الثالثة

 رسالة يف حكم أكل الطاووس 



 65.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 احللقة األوىل

 رسالة يف حتديد الكر وبوان أحكامه

ًٚ افُر هق  حتديد الُؽّر: ًٜ هق مُٔٚل خمتِػ ذم حتديده، واصىالح افُّر فٌ

ادَدار افذي إذا بٌِف ادٚء أصبح مًتهاًم وُيسّك مًٚء ـثرًا حْٔئذ، وؿد 

دتف افْهقص افؼظٜٔ تٚرة بحسٛ احلجؿ وأخرى بحسٛ افقزن.  حدَّ

ـام ذـرٕٚ ذم مْٓجٜٔ آشتْبٚط مقاجٜٓ  أوًٓ:  تشخقص كوع الشبفي:

وافنبٜٓ هْٚ صبٜٓ مٍٓقمٜٔ:  -أي تنخٔهٓٚ  –رؾٜ ٕقع افنبٜٓ افنبٜٓ مً

ٕن فٍيٜ افُر جٚءت ذم افْهقص افؼظٜٔ وٕريد مًرؾٜ مًْك افُّر وؿد 

ًٚ أن آصتبٚه بٕٚفٍٚظ يرجع إػ افنبٜٓ ادٍٓقمٜٔ.  ذـرٕٚ شٚبَ

ـام ذـرٕٚ ذم مْٓجٜٔ آشتْبٚط أضرق  ثوكقًو: صرق معوجلي الشبفي ادػفومقي:

افنٚرع ادَدس ؾ٘ن مل أجد أضرق بٚب افًرف ؾ٘ن مل أجد أضرق بٚب  بٚب

أهؾ افٌِٜ ؾ٘ن مل أجد ؾ٘ن مل أجد  أؿتك ظذ افَدر ادتَٔـ ؾ٘ن مل أجد ظٚد 

 افدفٔؾ جمّاًل ؾٖبحٞ ظـ دفٔؾ آخر.

ٕٖيت أن فْىبؼ مٚ ذـرٕٚه ؾٖضرق بٚب افؼع ادَدس فِبحٞ ظـ 

مٚ ٓ يًِؿ حُّف ذم بٚدئ إمر أي  –ٕهقص ذظٜٔ ترؾع ظْل افنبٜٓ 

 ؾٍٔتح افؼع بٚبف ظـ روايٚت حتّدد افُر مـ حٔٞ احلجؿ وافقزن: –



 66.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 أمٚ مـ حٔٞ احلجؿ ؾْستدل فف:

 بصحقحي إسامطقل بن جوبر: 

ـِ افىقد ـُ احْلََس ُد ْب َّّ بِِْ٘شَِْٚدِه ش افتٓذيٛ» ذم ـتٚبف روى افنٔخ حُمَ

ـِ  ـْ إِْشاَمِظَٔؾ ْب َقاَن َظ ٍْ ـْ َص ُٕقٍح َظ ـِ  ـْ َأيُّقَب ْب َٔك َظ ـِ حَيْ ـِ َأمْحََد ْب ِد ْب َّّ ـْ حُمَ َظ

يَِب َظْبِد اهللَِّ  ِٕ  ُٝ ِْ ُسُف َرْ ٌء َؿَٚل: َجٚبٍِر َؿَٚل: ُؿ َٓ ُيَْجِّ ِذي  » اْدَُٚء افَّ

ُف ذِم  َُ ّْ ُتفُ ِذَراَظِٚن ُظ ًَ  .(1)ش ِذَراٍع َو ِصْزٍ َش

 توجقه آستدٓل بولروايي طذ ادطؾوب: 

ومـ حٔٞ دٓفٜ افروايٜ ٕستيٓر بٖن افنُؾ اهلْدد فُِر هق 

بٖن شًٜ افُر ذراع وصز أي  آشىقاين: وذفؽ اشتْٚدًا  فَقل اإلمٚم

ؾ افدائري إٔف شالم اهلل تًٚػ ظِٔف ذـر دسٚحٜ افَٚظدة بًدًا واحدًا وافنُ

فَِٚظدة هق افنُؾ اهلْدد افقحٔد افذي فف بًدًا واحدًا دون بٚؿل 

 إصُٚل إخرى.

                                                           
،  12، ح 10، ص 1، آشتبهٚر، ج 114، ح 41، ج 1هتذيٛ إحُٚم، ج (1)

 10ادٚء ادىِؼ، افبٚب ، ـتٚب افىٓٚرة، أبقاب 165-164، ص 1وشٚئؾ افنًٜٔ، ج

 . 1، احلديٞ



 67.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

وبام أن حجؿ افنُؾ آشىقاين=مسٚحٜ افَٚظدة 

 آرتٍٚع)افًّؼ(×

 آرتٍٚع)افًّؼ(×)افْسبٜ افثٚبتٜ( π× 2=)ٕهػ افَىر(  

      (=5,5)
8

ًٚ ظذ وجف افدؿٜشبراً 86,,8=4×3,54×  مًُب

 

 فنُؾ آشىقاينا

 أمٚ مـ حٔٞ افقزن ؾْستدل فف:

 بؿرسؾي حمؿد بن أيب طؿر: 

ـِ افىقد ـُ احْلََس ُد ْب َّّ افتٓذيٛ »ذم ـتٚبٔف  روى افنٔخ حُمَ

ـِ ش وآشتبهٚر ـِ َيِزيَد َظ قَب ْب َُ ًْ ـْ َي َٔك َظ ـِ حَيْ ـِ َأمْحََد ْب ِد ْب َّّ ـْ حُمَ بِِْ٘شَِْٚدِه َظ

ـْ َأيِب َظبِْد اهللَِّ  ِض َأْصَحٚبَِْٚ َظ ًْ ـْ َب ْرٍ َظ َّ ـِ َأيِب ُظ  »َؿَٚل:  اْب
ِ
ـَ اْدَٚء رُّ ِم ُُ اْف

ُسُف َرْ ءٌ  َٓ ُيَْجِّ ِذي   ش.َأْفٌػ َو ِمَٚئَتٚ ِرْضؾٍ  افَّ

 

 

 توجقه آستدٓل بولروايِي طذ ادطؾوب: 
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افروايٜ مـ حٔٞ افسْد مًتزة، ومـ حٔٞ افدٓفٜ إهنٚ ٕص ذم  

ٌٜ مـ جٜٓ بٔٚن مٍٓقم  حتديد ـّٜٔ افُر مـ حٔٞ افقزن  إٓ إهنٚ شٚـت

 ـِّٜ)افِرضؾ( ؾ٘هنٚ منسك فٍيل فف ثالث مًٚن:

ًٚ. 130ؿل، وهق مٚ يسٚويافِرضؾ افًرا األول:  ًٚ ذظٔ  درمه

ًٚ. 195افِرضؾ اددين، وهق مٚ يسٚوي الثوين: ًٚ ذظٔ  درمه

ًٚ.  260افِرضؾ ادُل، وهق مٚيسٚوي الثولٌ: ًٚ ذظٔ  درمه

وبًْٚء ظذ ذفؽ يُقن ـؾ مًْك مـ هذه ادًٚين افثالثٜ مراد ومَهقد 

 فِّتُِؿ. 

إن ـِّٜ)افِرضؾ( ذم افروايٜ تدل ظذ مًْك واحد  وبعبورة أخرى:

 مـ هذه ادًٚين افثالثٜ ظذ ٕحق افبدفٜٔ.

وظذ أشٚس ذفؽ ٓبد مـ حتهٔؾ ؿريْٜ تًغ ادًْك ادراد وادَهقد 

 فِّتُِؿ مـ هذه ادًٚين افثالثٜ.

وهذا  يتؿ بحّؾ )افِرضؾ( ذم مرشِٜ ابـ أيب ظّر ظذ افًراؿل دون 

ََٖل َأَبٚ َظبِْد اهللَِّ » ؽره بَريْٜ روايٜ افُِبل افْسٚبٜ:  ُف َش َّٕ ـِ افَّْبِِٔذ  أ َظ

َٚل َصْف َصفْ  ََ َر َو َمٚ ِشَقى َذفَِؽ َؾ َُ ًَ ْْبُِذُه َؾَْْىَرُح ؾِِٔف اْف َٕ  ٚ َّٕ َٚل إِ ََ َٚل َحاَلٌل َؾ ََ   َؾ

 ِٜ َٚل إِنَّ َأْهَؾ اْدَِديَْ ََ ِْل َؾ ًْ بٍِٔذ َت َٕ َٖيَّ  ُٝ ؾَِداَك َؾ ِْ ًِ ُٝ ُج ِْ ُٜ ُؿ َرُة اْدُْْتَِْ ّْ َِْؽ اخْلَ تِ
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ْقا إَِػ َرُشقِل اهللَِّ  َُ َمَرُهْؿ َأْن َيْْبُِذوا  َص َٖ ْؿ َؾ ِٓ ًِ  َو َؾَسَٚد َضَبِٚئ
ِ
َ اْدَٚء رُّ ٌَ َت

ُْٖمُر َخِٚدمَ  ُجُؾ َي َٚن افرَّ َُ ِذُف بِِف ذِم َؾ َْ َٔ ـْ مَتٍْر َؾ ػٍّ ِم ـَ ُد إَِػ  ِّ
ًْ َٔ ُف َأْن َيْْبَِذ َفُف َؾ

ػِّ  َُ ِر افَِّذي ذِم اْف ّْ َٚن َظَدُد افتَّ ـَ ْؿ  ـَ ُٝ َو  ِْ َُ قُرُه َؾ ُٓ ُبُف َو ِمُْْف َض ُْْف ُذْ ِّ ِـّ َؾ افنَّ

َٚل  ََ ُٝ َواِحَدًة َأِو اْثََْتْغِ َؾ ِْ َُ ػُّ َؾ َُ َٚل َمٚ مَحََؾ اْف ََ اَم  َؾ ْٝ َواِحَدًة َو ُربَّ َٕ ٚ ـَ اَم  ُربَّ

َغ إَِػ  ًِ َْرَب ْٕ َٚل َمٚ َبْغَ ا ََ ُـّ َمًٚء َؾ َٚن َيَسُع فنَّ ـَ ْؿ  ـَ ُٝ َو  ِْ َُ ِٝ اْثََْتْغِ َؾ َٕ ٚ ـَ

َِٔٚل  ُْ َٚل َأْرَضِٚل ِم ََ َْرَضِٚل َؾ ْٕ َٖيِّ ا ُٝ بِ ِْ َُ افثَّاَمَِٕغ إَِػ َمٚ َؾْقَق َذفَِؽ َؾ

َراِق  ًِ  .(1)شاْف

أن ادراد بٚفرضؾ ذم افروايٜ افرضؾ افًراؿل دون ؽره هق  والؼريـي الثوكقي :

صز مًُٛ وإصؾ ذم  28( أفػ ومٚئتٚ رضؾ ظراؿل مع1200تىٚبؼ )

 افروايٚت تىٚبؼ ادًْك.

فُؾ رضؾ ذم تَديره بٚفًراؿل  واشتيٓر ظّقم ـالم اإلمٚم

مـ افسٚئؾ وـٖن  بروايٜ افُِبل مـ دون اختهٚصٓٚ: ٕن آشتٍٓٚم ـٚن

 أرشِٓٚ إرشٚل مـ اظتٚد اشتًامهلٚ ذم افرضؾ افًراؿل. اإلمٚم

ًٚ. والؼريـي الثولثي:   إن ابـ أيب ظّر ـٚن ظراؿٔ

                                                           
 . 521، ح 203، ص 1، وشٚئؾ افنًٜٔ، ج 350، ص 1افُٚذم، ج  (1)
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بؾ ربام ييٓر مْٓٚ أن افنٚئع ذم اشتًامٓت افًرب هق افرضؾ 

افًراؿل حتك ذم ؽر افًراق مـ ؽر أن يتقؿػ ذفؽ ظذ ٕهٛ ؿريْٜ 

 ظِٔف.

ؿٚل: ؿِٝ  صحٔحٜ حمّد بـ مسِؿ، ظـ أيب ظبد اهلل الرابعي:والؼريـي 

فف: افٌدير ؾٔف مٚء جمتّع تبقل ؾٔف افدواّب، وتِغ ؾٔف افُالب، ويٌتسؾ 

ّر مل يّْجسف رء، وافُّر شتامئٜ رضؾ»ؾٔف اجلْٛ ؿٚل:  ـُ  1شإذا ـٚن ؿدر 

ظذ  فق محِٝ ادرشِٜ» ادحّقفٜ ظذ ادُل دون ؽره بَريْٜ ادرشِٜ: ٕٕف 

ؽر افرضؾ افًراؿل ـٕٚٝ افهحٔحٜ مْٚؾٜٔ هلٚ ظذ أي مًْك محؾ افرضؾ 

ؾٔٓٚ، ؾٔتًغ محؾ افرضؾ ؾٔٓٚ ظذ افًراؿل. وـذا افَقل ذم افهحٔحٜ ؾ٘هنٚ 

فق محِٝ ظذ ؽر ادُل فْٚؾتٓٚ ادرشِٜ ظذ أي مًْك محؾ افرضؾ ؾٔٓٚ، 

 . 2شؾٔتًغ محؾ افرضؾ ؾٔٓٚ ظؾ ادُل

واضحٜ ظذ أن ادراد وادَهقد مـ أفػ ومٚئتل وهذا يدفْٚ دٓفٜ 

رضؾ  ذم ادرشِٜ هل إرضٚل افًراؿٜٔ دون ؽرهٚ حتك ٓ يزيد افُر ظـ 

  شتامئٜ ـام هق سيح وواضح ذم افهحٔحٜ

                                                           
 .5، احلديٞ 9ن . م ، افبٚب  1

 . 150، ص 1يْير: مستّسؽ افًروة افقثَك، ج 2
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 الـتقجي :

ؿد اتوح مـ جمّقع مٚ ذـرٕٚه أن افُر مـ حٔٞ افقزن هق مٚ 

وحدة ؿٔٚشٜٔ هلٚ  يسٚوي أفػ ومٚئتٚ رضؾ بٕٚرضٚل افًراؿٜٔ، وافُرّ 

ًٚ وحجاًم، وفٔس هلٚ ؿٔٚشٚن، واحلُؿ بٚظتهٚم افُّر ٕٚصئ  ؿٔٚس واحد وزٕ

 مـ مهِحٜ واحدة.

 .هذا هق متٚم افُالم ذم بٔٚن ذم حتديد افُر
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 احللقة الثاىوة

حؽم حتؿل اإلموم الؼراءة طن ادـلموم يف الـركعتع األخرتـع إذا 

 كون مسبوقًو:

 ذم مْٓجٜٔ آشتْبٚط ادسٖفٜ ادراد مًرؾٜ حُّٓـٚ ذم أي 
ٍ
إّن أهَؿ رء

ؿسؿ مــ أؿسـٚم افنـبٓٚت هـل، هـؾ هـل مــ أؿسـٚم افنـبٜٓ احلُّٔـٜ أم 

 ادٍٓقمٜٔ أم ادهداؿٜٔ؟  

ؾُــام درشــْٚ ذم ظِــؿ ادْىــؼ مقاجٓــٜ ادنــُؾ مًرؾــٜ ٕــقع ادنــُؾ، 

مًرؾـٜ وتنـخٔص ؾُذفؽ افُالم ذم مْٓجٜٔ آشتْبٚط مقاجٜٓ افنبٜٓ، 

ٕقع افنبٜٓ: ٕن تنخٔص ومًرؾٜ ٕـقع افنـبٜٓ وذم أي ؿسـؿ مــ أؿسـٚم 

ٍٜ مــ افنـبٓٚت أشـبٚب وهلـٚ  افنبٓٚت هق أمٌر مٓؿ جـدًا: ٕن فُـؾ صـبٓ

 .(1)ضرق ظالج فرؾع تِؽ افنبٜٓ

حُؿ حتّؾ اإلمٚم افَراءة ظـ ادـٖمقم ذم افـرـًتغ إخرتـغ دًرؾٜ 

 ظِْٔٚ اتبٚع مٚ يع:    إذا ـٚن مسبقؿًٚ 

ـام ذـرٕٚ ذم مْٓجٜٔ آشتْبٚط مقاجٜٓ  أوًٓ:  تشخقص كوع الشبفي:

وافنبٜٓ هْٚ صـبٜٓ حُّٔـٜ:  -أي تنخٔهٓٚ  –افنبٜٓ مًرؾٜ ٕقع افنبٜٓ 

                                                           
 .11أصقل آشتْبٚط، ص (1)
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وذفؽ فقضقح ادٍـٚهٔؿ وادهـٚديؼ ذم ادسـٖفٜ، أمـٚ إمـر ادنـتبف وافٌـر 

م ظــ ادـٖمقم افَـراءة ذم حُـؿ حتّـؾ اإلمـٚواضح هْٚ هق احلُؿ ؾـام هـق 

 ؾٓؾ يتحّؾ افَراءة  أم ٓ؟.  افرـًتغ إخرتغ إذا ـٚن مسبقؿًٚ 

ــممن  ــل اد ــخقص األص ــًو: تش ــي  –ثوكق ــي العؿؾق ــوري يف  -الوضقػ اجل

 ادسللي.

 األصل ادممن يف ادسللي:

ؾٕٚصؾ افذي  -افًبٚدات –إذا ـٚن افنؽ ذم أصؾ افتُِٔػ ذم 

، وأمٚ إذا صُُْٚ  -أي افزاءة افؼظٜٔ -جيري هق أصٚفٜ ظدم افتُِٔػ 

ذم ذٍط أو جزء أو مٕٚع ذم أي ظبٚدٍة مـ افًبٚدات ؾٕٚصؾ اجلٚري ذم 

ًٚ مٚ يُقن مـ تىبَٔٚت دوران إمر بغ إؿؾ وإـثر  ادسٖفٜ ؽٚفب

دات أوذم ذائىٓٚ أو أجزائٓٚ آرتبٚضل هذا ـِف إذا ـٚن افنؽ ذم افًبٚ

أو مقإًٓٚ، وأمٚ فق ـٚن افنؽ ذم ادًٚمالت ؾ٘ن ـٚن افنؽ ذم أصؾ 

ادًٚمِٜ بًد إحراز افؼوط وإجزاء وظدم وجقد مٕٚع ٕحُؿ بهحٜ 

ادًٚمِٜ: ٕصٚفٜ افهحٜ، وأمٚ إذا ـٚن افنؽ ذم ذط أو جزء أو مٕٚع ذم 

سٖفٜ أصٚفٜ افٍسٚد وظدم مًٚمِٜ مـ ادًٚمالت ؾٕٚصؾ اجلٚري ذم اد

 ترتٛ إثر. 
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ٓ صــؽ وٓ ريــٛ بــٖن إصــؾ ادــٗمـ اجلــٚري ذم هــذه ادســٖفٜ هــق 

دوران إمـر بــغ إؿـؾ وإـثــر آرتبــٚضل: ٕن افنـؽ ذم هــذه ادســٖفٜ 

 صؽ ذم جزء ظبٚدي.

افذي يستٛ ظِٔف آؿتهٚر ظذ افَدر ادتَٔـ وهق ظدم حتّؾ اإلمٚم 

ًٚ: ّٕن حتّؾ اإلمٚم افَراءة ظـ ادٖمقم  افَراءة ظـ ادٖمقم إذا ـٚن مسبقؿ

افْص افؼظل شقاء ـٚن آيٜ أو  –حيتٚج إػ مٗوٕٜ زائدة وهل افبٔٚن 

، ؾ٘ن وجد افْص افؼظل ٕرؾع افٔد ظـ إصؾ ادٗمـ ذم ادسٖفٜ: -روايٜ 

  فقجقد افُٚصػ.

شـتْبٚط ـام ذـرٕـٚ ذم مْٓجٔـٜ آ ثولثًو: صرق معوجلي الشبفي احلؽؿقي:

ؾــ٘ن مل أجــد أبحــٞ ظـــ ـٚصــػ ٕــٚؿص ش ظِــؿ»أبحــٞ ظـــ ـٚصــػ تــٚم 

ؾ٘ن مل أجد أبحٞ ظـ أصؾ فٍيل مَْح مـ دفٔؾ ظٚم ؾ٘ن مل أجد ش ظِّل»

 أبحٞ ظـ أصؾ ظّع.

ؾٖبحٞ بًد ذفؽ ظـ ـقاصػ ـآيٜ ؿرإٜٓٔ أو روايٜ ــْص خـٚص ذم 

تـغ إذا حتّؾ اإلمٚم افَراءة ظــ ادـٖمقم ذم افـرـًتغ إخرادقضقع ظذ 

 : ٕن ظدم افتحّؾ ذم يدي. ـٚن مسبقؿًٚ 

حتّـؾ اإلمـٚم افَـراءة ظــ ادـٖمقم ذم افـرـًتغ ؾٖجد روايٜ تدل ظذ 
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 ًٚ  وهل:  إخرتغ إذا ـٚن مسبقؿ

 صحقحي زرارة بن أطع:

روى افنـٔخ حمّــد بـــ ظـع بـــ احلســغ بــ بٚبقيــف افَّــل ادًــروف 

ب٘شْٚده ظـ زرارة ظــ أيب ش مـ ٓ حيرضه افٍَٔف»ذم ـتٚبف  بٚفهدوق

ًٚ ذم إوفتغ وإهٝ  ؿٚل:  جًٍر إن ـْٝ خِػ إمٚم ؾال تَرأن صٔئ

ــــقل  ــــؾ يَ ــــ٘ن اهلل ظزوج ــــغ ؾ ًٚ ذم إخرت ــــٔئ ــــرأن ص ــــف وٓ تَ فَرائت

ْرآنُ فِّٗمْغ: َُ قْا  َ -يًْل ذم افٍريوٜ خِػ اإلمٚم -َوإَِذا ُؿِرَئ اْف ًُ
ِّ اْشـَت

ْؿ ُتْرمَحُقنَ فَ  ُُ َِّ ًَ ًٚ فألوفتغ ُف َوَإِٔهُتقْا َف  . (1)ؾٕٚخرتٚن تبً

 الروايي من حقٌ السـد: (2)تؼويم

                                                           
 .3مـ أبقاب صالة اجلامظٜ، حديٞ 31، افبٚب355، ص8وشٚئؾ افنًٜٔ، ج (1)

أن إصح اشتخدام ـِّٜ تَٔٔؿ بدل ـِّٜ تَقيؿ: ٕن  يرى افدـتقر افٍوع (2)

افتَٔٔؿ بٔٚن وتَدير ؿّٜٔ افقء بخالف ـِّٜ تَقيؿ افتل تدل ظذ تًديؾ ادًقّج، إٓ 

أن افهحٔح هق اشتخدام ـِّٜ تَقيؿ ذم بٔٚن وتَدير ؿّٜٔ افقء بخالف مٚ يراه 

 قل مقٕٓٚ أمر ادٗمْغ ظع بـ أيب ضٚفٛوافنٚهد ظذ ذفؽ ؿ افدـتقر افٍوع

ـْ َأبِِٔف ذم ـتٚب افُٚذم ظـ   ؾٔام رواه افنٔخ حمّد ابـ يًَقب ـُ إِْبَراِهَٔؿ َظ َظِعُّ ْب

ـْ َأيِب َظْبِد اهللَّ  قيِنِّ َظ ُُ ـِ افسَّ ـِ افَّْْقَؾِعِّ َظ ِمَِْغ  َظ ْٗ َرٍة  َأنَّ َأِمَر ادُْ ٍْ ـْ ُش ُشئَِؾ َظ

َٚل   ُوِجَدْت  ََ ٌغ َؾ ُِّ ٚ ِش َٓ ٚ َوؾِٔ َٓ ٚ َو ُجُبُّْ َٓ ُْٔو ٚ َو ُخْبُزَهٚ َو َب َٓ ُّ ثِرحَلْ ـَ  ًٜ ذِم افىَِّريِؼ َمْىُروَح



 76.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ذــر افنـٔخ حمّــد بــ ظــع بــ احلســغ  بــ بٚبقيــف افَّـل ادًــروف 

ومٚ ـٚن ؾٔف ظــ زرارة بــ أظـغ ؾَـد »ذم منٔخٜ افٍَٔف:  بٚفهدوق

ظـ ظبد اهلل بـ جًٍر احلّري ظـ حمّد بـ ظٔسك بـ  رويتف ظـ أيب

ظبٔد واحلسـ بـ طريػ وظع بـ إشامظٔؾ بـ ظٔسك ـِٓـؿ ظــ محـٚد بــ 

 . (1)شظٔسك ظـ حريز بـ ظبد اهلل ظـ زرارة بـ أظغ

ـِ احْلَُسْغِ افهدوق)آبـ( األول: ـُ َظِعِّ ْب ُد ْب َّّ  :افنٔخ حُمَ

 .(2)ووجف افىٚئٍٜ: صٔخْٚ وؾَْٔٓٚ، ؿٚل افْجٚر

: جِٔــؾ افَــدر، يُّْــك أبــٚ جًٍــر، ـــٚن وؿــٚل افنــٔخ افىــقد

ًٚ فألحٚديٞ، بهرًا بٚفرجٚل، ٕٚؿدًا فألخبٚر، مل ُير ذم افَّٔـغ  جِٔاًل حٚؾي

 .(3)مثِف ذم حٍيف وـثرة ظِّف

                                                                                                                     

ِمَِْغ  ْٗ ٌٚء َؾِْ٘ن َجٚءَ  َأِمُر ادُْ ََ َْٔس َفُف َب ُسُد َو َف ٍْ ُف َي َّٕ َ ِٕ ُؾ  ـَ ْٗ ٚ ُثؿَّ ُي َٓ ُم َمٚ ؾِٔ قَّ ََ ٚ َؽِرُمقا  ُي َٓ َضٚفُِب

 ٍٜ ًَ َٚل ُهْؿ ذِم َش ََ َرُة جَمُقِدٍّ َؾ ٍْ َرُة ُمْسٍِِؿ َأْو ُش ٍْ َٓ ُيْدَرى ُش ِمَِْغ  ْٗ ـَ ِؿَٔؾ َيٚ َأِمَر ادُْ َّ  َفُف افثَّ

قا،يْير: افُٚذم،ج ُّ َِ ًْ ، افروايٜ مـ حٔٞ افسْد مًتزة وبّهىِح 297، ص6َحتَّك َي

ٚ: » د مـ افروايٜ ؿقفف ، وحمؾ افنٚهشمقثَٜ»ظِؿ افدرايٜ  َٓ ُم َمٚ ؾِٔ قَّ ََ  ش.ُي

 مـ منٔخٜ افٍَٔف. 9، ص4مـ ٓ حيرضه افٍَٔف، ج (1)

 . 389رجٚل افْجٚر، ص (2)

 . 442افٍٓرشٝ، ص (3)



 77.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ـِ احلســـغ بــــ مقشـــك بــــ بٚبقيـــف افَّـــل  الثـــوين: افنـــٔخ ظـــع ْبـــ

 :افهدوق)إب(

ّٔـغ ذم ظكـه، ومتَـدمٓؿ، وؾَٔٓـف، : صـٔؿٚل افْجٚر خ افَّ

 .(1)وثَتٓؿ

ًٚ جِٔاًل، ثَٜوؿٚل افىقد  .(2): ـٚن ؾَٔٓ

ًٚ ذم رجٚفف: يُّْك أبٚ احلسـ، ثَٜ  .(3)وؿٚل أيو

صــٔخ : »ظبــد اهلل بـــ جًٍــر احلّــري: ؿــٚل افْجــٚر الثولــٌ:

 .(4)شافَّٔغ ووجٓٓؿ

 :حمّد بـ ظٔسك بـ ظبٔدالرابع: أ. 

:أبق جًٍـر، جِٔـؾ ذم أصـحٚبْٚ، ثَـٜ ، ظـغ ـثـر ؿٚل افْجٚر

 افروايٜ، حسـ افتهٕٚٔػ.

: ضـًٔػ، اشـتثْٚه أبـق جًٍـر حمّـد بــ ظـع بــ ؿٚل افىـقد

                                                           
 .261رجٚل افْجٚر، ص (1)

 .273افٍٓرشٝ فِىقد، ص(2)

 .432رجٚل افىقد، ص (3)

 .219رجٚل افْجٚر، ص (4)



 78.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 بٚبقيف مـ رجٚل ٕقادر احلُّٜ.

ًٚ ذم رجٚفـف ذم رجـٚل افرضـٚ واهلـٚدي وافًسـُري  وذـره أيوـ

 ، وؿٚل ضًٔػ.ومـ مل يرو ظْٓؿ

ـــقئل ـــٔد اخل ـــٛ افس ـــًٔػ افنـــٔخ ذم مًجّـــف  وذه إػ أن تو

إيٚه مــ رجـٚل  مبْل ظذ اشتثْٚء افهدوق وابـ افقفٔد افىقد

ٕقادر احلُّٜ، وافيٚهر أّن َٕٚصٓام ذم روايٚتف ظـ خهقص يقٕس، وأهّنام 

مل يوًٍٚ حمّد بـ ظٔسك ٍٕسـف، وهـذا أوجـٛ اصـتبٚه إمـر ظـذ افنـٔخ 

ٍف افىقد ًّ  .(1)ؾو

 بام أؾٚد.  وؿد أجٚد

 مقردًا. 163آشؿ ذم وؿع هبذا 

 احلسـ بـ طريػ: ب.

 .(2): ـقذم، يُْك أبٚ حمّد، ثَٜؿٚل افْجٚر

 :ظع بـ إشامظٔؾ بـ ظٔسك ج.

 رجٚل ـتٚب )ـٚمؾ افزيٚرات(. مـ

                                                           
 ، بتكف.117-116، ص17رجٚل احلديٞ، ج فِّزيد يْير: مًجؿ (1)

 .61رجٚل افْجٚر، ص (2)



 81.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 ويٍُل وثٚؿٜ أحد افثالثٜ فًدم اصساط افتًدد.

 محٚد بـ ظٔسك: اجلْٓل اخلومس:

ًٚ ؿٚل افْجٚر  .(1): وـٚن ثَٜ ذم حديثف صدوؿ

 .(2): ؽريؼ اجلحٍٜ، ثَٜوؿٚل افنٔخ افىقد

 : حريز بـ ظبد اهلل: افسجستٚينالسودس

 : ثَٜ ـقذم.ؿٚل افىقد

 مقردًا هبذا آشؿ. 1451وؿع ذم 

 زرارة بـ أظغ: السوبع:

ًٚ ؿٚل افْجٚر : صٔخ أصحٚبْٚ ذم زمٕٚف ومتَدمٓؿ، وــٚن ؿٚرئـ

ًٚ، ؿد اجتًّٝ ؾٔف  ًٚ متُِاًم صٚظرًا أديب ًٚ ؾَٔٓ خـالل افٍوـؾ وافـديـ صـٚدؿ

 .(3)ؾٔام يرويف

 ذم رجـٚل اإلمـٚم افبـٚؿر افهـٚدق وذــره افنـٔخ افىـقد

                                                           
  .142رجٚل افْجٚر ، ص (1)

 .156افٍٓرشٝ فِىقد، ص (2)

 .175رجٚل افْجٚر، ص (3)



 80.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 .(1): ثَٜووثَف ذم رجٚل اإلمٚم افُٚطؿ

 كتقجي تؼويم السـد:

بّالحيٜ جمّقع افسْد وتىبٔؼ ؿقاظد ظِّل افرجٚل وافدرايـٜ ظِٔـف 

إمٚمٔـٜ ظـدول يقجـد يًِؿ أن افروايٜ صـحٔحٜ افسـْد: ٕن مجٔـع رواهتـٚ 

 ظِٔٓؿ ٕص بٚفقثٚؿٜ.

 آستدٓل بولروايي طذ ادطؾوب:

افروايٜ مـ حٔٞ افدٓفٜ تٚمٜ ذم حتّؾ اإلمٚم افَـراءة ظــ ادـٖمقم ذم 

افرـًتغ إخرتغ ــام يتحّـؾ ظْـف ذم إوفتـغ بَريْـٜ افهـدر وافـذيؾ 

يتحّـؾ ظــ ادـٖمقم  ؾهدر افروايٜ يذـر أن اإلمـٚم ذم افـرـًتغ إوفتـغ

افَــراءة وادــٖمقم َمْْٓــُغ ظـــ افَــراءة ؾــٔٓام ؾُــذفؽ احلُــؿ ذم افــرـًتغ 

ر َذفؽ حٔـٞ ؿـٚل ـَ ؾٕٚخرتـٚن  )): إخرتغ: ٕن ذيؾ افروايٜ ؿد َذ

ًٚ فألوفتغ وهذه افتبًٜٔ إٕام هل ٕٚطرٌة إػ حُؿ حتّـؾ اإلمـٚم افَـراءة (( تبً

ٓ تًْل  آشـتامع، بـؾ هـل  ائتفوإهٝ فَر :ظـ ادٖمقم وأمٚ ؿقفف

إٓهــٚت بًــد ذـــر  تًْــل افســَقط وافتحّــؾ وإٓ دــٚ ـــرر اإلمــٚم 

َوإَِذا ُؿـِرَئ ؾ٘ن اهلل ظزوجؾ يَقل فِّٗمْغ: :آشتامع ،حٔٞ ؿٚل 

                                                           
  .337رجٚل افىقد، ص (1)



 81.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ْرآنُ  َُ ـْؿ  َ -يًْل ذم افٍريوـٜ خِـػ اإلمـٚم -اْف ُُ َِّ ًَ قْا َفـُف َوَإِٔهـُتقْا َف ًُ
ِّ اْشـَت

ًٚ فألوفتغ ُتْرمَحُقنَ   . (1)ؾٕٚخرتٚن تبً

 الرأي ادختور يف ادسللي بحسى مو تؼتضقه الصـوطي العؾؿقي :

حتّــؾ اإلمــٚم افَــراءة ظـــ  ادــٖمقم ذم افــرـًتغ إخرتــغ إذا ـــٚن 

.ًٚ  مسبقؿ

ــغ ــٚبر ادحََ ــٚر أـ ــق خمت ــام ه ــف  ـ ــع ذم ـتٚب ــس احل ــٚبـ إدري ـ

وافنٓٔد إول ذم ـتٚبـف  (3)وافًالمٜ احلع ذم ـتٚبف تذـرة افٍَٓٚء (2)افنائر

 .(4)إفٍٜٔ وافٍِْٜٔ 

هذا هق متٚم افُالم ذم بٔٚن ذم حُؿ حتّؾ اإلمٚم افَراءة ظـ ادٖمقم 

 .ذم افرـًتغ إخرتغ إذا ـٚن مسبقؿًٚ 

 

 

                                                           
 .3مـ أبقاب صالة اجلامظٜ، حديٞ 31، افبٚب355، ص8وشٚئؾ افنًٜٔ، ج (1)

 .286، ص1افنائر، ج (2)

 .323، ص4تذـرة افٍَٓٚء، ج (3)

 .141إفٍٜٔ وافٍِْٜٔ، ص  (4)



 82.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 احللقة الثالثة

 رسالة يف حكم أكل الطاووس 

 وتشتمل عذ فصلني:

 الفصل األول

 التعريف بالطاووس

 : Peacock الطاووس

: اشؿ، و اجلّع ًٜ  .َأْضَقاٌس  ، و ضَقاِويُس  : افىٚووس فٌ

ِب  ذم افٌِٜ ظذ ويىِؼ افىَّٚووُس  ُة ، وافتل ؾٔٓٚ ـُؾ رَضْ إَرِض ادخرَضَّ

ًٚ يىِؼ ظذ اجلُّٔؾ مـ افْٚس وٕحقهؿ ِٝ َأو افَقْرِد، وأيو
 .  (1)مـ افَّْبْ

ُف َؿَٚل: وفذا جٚء ذم إثر افؼيػ ظـ افْبل  إـرم  َّٕ ِديُّ َضُٚوُس » َأ ْٓ   ادَْ

ِٜ   َأْهؾِ   . : فندة مجٚفف (2) شاجْلََّْ

 :(pavo) واالسم العلمي للطاووس هو

                                                           
 . 127، ص6، فسٚن افًرب، ج335يْير: ادًجؿ افقشٔط، ص (1)

 .439، ص1ظّدة ظٔقن صحٚح إخبٚر ذم مْٚؿٛ إمٚم إبرار، ج (2)



 83.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

اشؿ ٕقع مـ افىٔقر حتٝ ؾهِٜٔ افتدرجٜٔ مـ رتبٜ افدجٚجٔٚت، وهق 

إػ اخلِػ ذم صُؾ وهل مـ أمجؾ افىٔقر ؾٚفذـر يُّْف ٕؼ رينف 

 مروحٜ مجِٜٔ ضقهلٚ ٕحق مخس مرات ضقل جسؿ افىٚووس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 الفصل الثاين

 يف بوان حكم الطاووس

 ذم مْٓجٜٔ آشتْبٚط ش أصقل آشتْبٚط»ذـرت ذم ـتٚيب 
ٍ
أّن أهَؿ رء

ادسٖفٜ ادراد مًرؾٜ حُّٓٚ ذم أي ؿسؿ مـ أؿسٚم افنبٓٚت هل، هؾ هل 

 مـ أؿسٚم افنبٜٓ احلُّٜٔ أم ادٍٓقمٜٔ أم ادهداؿٜٔ؟  

ؾُام درشْٚ ذم ظِؿ ادْىؼ مقاجٜٓ ادنُؾ مًرؾٜ ٕقع ادنُؾ، ؾُذفؽ 

ْٓجٜٔ آشتْبٚط مقاجٜٓ افنبٜٓ، مًرؾٜ وتنخٔص ٕقع افُالم ذم م

افنبٜٓ: ٕن تنخٔص ومًرؾٜ ٕقع افنبٜٓ وذم أي ؿسؿ مـ أؿسٚم 

ٍٜ مـ افنبٓٚت أشبٚب وهلٚ  افنبٓٚت هل أمٌر مٓؿ جدًا: ٕن فُؾ صبٓ

 .(1)ضرق ظالج فرؾع تِؽ افنبٜٓ

 حُؿ أـؾ افىٚووس: 

 دًرؾٜ حُؿ أـؾ افىٚووس ظِْٔٚ اتبٚع مٚ يع:

أوًٓ:  تنخٔص ٕقع افنبٜٓ: ـام ذـرٕٚ ذم مْٓجٜٔ آشتْبٚط مقاجٜٓ 

وافنبٜٓ هْٚ صبٜٓ حُّٜٔ:  -أي تنخٔهٓٚ  –افنبٜٓ مًرؾٜ ٕقع افنبٜٓ 

                                                           
 .11أصقل آشتْبٚط، ص (1)



 85.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

وذفؽ فقضقح مٍٓقم ومهداق افىٚووس، أمٚ إمر ادنتبف وافٌر 

 واضح هْٚ هق احلُؿ ؾام هق حُؿ افىٚووس هؾ جيقز أـِف أم ٓ؟.

ًٚ: ضرق مً ٚجلٜ افنبٜٓ احلُّٜٔ: ـام ذـرٕٚ ذم مْٓجٜٔ آشتْبٚط أبحٞ ثٕٚٔ

ؾ٘ن ش ظِّل»ؾ٘ن مل أجد ؾٖبحٞ ظـ ـٚصػ ٕٚؿص ش ظِؿ»ظـ ـٚصػ تٚم 

مل أجد أبحٞ ظـ أصؾ فٍيل مَْح مـ دفٔؾ ظٚم ؾ٘ن مل أجد أبحٞ ظـ 

 أصؾ ظّع.

 

 األصل ادممن يف ادسللي:

ٓ صؽ وٓ ريٛ بٖن إصؾ ادٗمـ ذم هذه ادسٖفٜ هق أصٚفٜ احلِٜٔ 

وجقاز أـؾ افىٚووس: وذفؽ فِنؽ ذم افتحريؿ إٓ أن يدل دفٔؾ ظذ 

 احلرمٜ. 

 أصولي احلؾقي:

َٓ َأِجُد ذِم َمٚ ُأوِحَل  أوًٓ: ؿقفف شبحٕٚف وتًٚػ ذم حمُؿ ـتٚبف ادجٔد:  ُؿْؾ 

ًمٚ َظَذ َضٚظِ  قًحٚ َأْو حَلَْؿ إيَِلَّ حُمَرَّ ٍُ ًٜ َأْو َدًمٚ َمْس َْٔت قَن َم ُُ َّٓ َأْن َي ُف إِ ُّ ًَ ٍؿ َيْى

ْرِ اهللَِّ بِفِ  ٌَ ٚ ُأِهؾَّ فِ ًَ ُف ِرْجٌس َأْو ؾِْس َّٕ  .(1)ِخِْْزيٍر َؾِ٘

                                                           
 .145شقرة إًٕٚم: آيٜ (1)
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 ثوكقًو: روايي طبد اهلل بن سـون:

ـِ احْلَُسْغِ  ـُ َظِعِّ ْب ُد ْب َّّ ش مـ ٓ حيرضه افٍَٔف»ذم ـتٚبف  روى حُمَ

ـْ َأيِب َظْبِد اهللَِّ  ـِ ِشٍَْٚن َظ ـْ َظْبِد اهللَِّ ْب ـِ حَمُْبقٍب َظ ـِ ْب ـِ احْلََس  بِِْ٘شَِْٚدِه َظ

ِرَف احْلََراَم »َؿَٚل:  ًْ َق َفَؽ َحاَلٌل َأَبدًا َحتَّك َت ُٓ  ؾِِٔف َحاَلٌل َو َحَراٌم َؾ
ٍ
ء ؾُّ َرْ ـُ

ِِْْٔف ؾَ  ًَ  .(1)شَتَدَظفُ ِمُْْف بِ

 رجول السـد: (2)البحٌ يف تؼويم

                                                           
 .4208ح، 431، ص3مـ ٓ حيرضه افٍَٔف، ج (1)

أن إصح اشتخدام ـِّٜ تَٔٔؿ بدل ـِّٜ تَقيؿ: ٕن  يرى افدـتقر افٍوع (2)

افتَٔٔؿ بٔٚن وتَدير ؿّٜٔ افقء بخالف ـِّٜ تَقيؿ افتل تدل ظذ تًديؾ ادًقّج، إٓ 

أن افهحٔح هق اشتخدام ـِّٜ تَقيؿ ذم بٔٚن وتَدير ؿّٜٔ افقء بخالف مٚ يراه 

 ذ ذفؽ ؿقل مقٕٓٚ أمر ادٗمْغ ظع بـ أيب ضٚفٛوافنٚهد ظ افدـتقر افٍوع

ـْ َأبِِٔف ذم ـتٚب افُٚذم ظـ   ؾٔام رواه افنٔخ حمّد بـ يًَقب ـُ إِْبَراِهَٔؿ َظ َظِعُّ ْب

ـْ َأيِب َظْبِد اهللَّ  قيِنِّ َظ ُُ ـِ افسَّ ـِ افَّْْقَؾِعِّ َظ ِمَِْغ  َظ ْٗ َرٍة  َأنَّ َأِمَر ادُْ ٍْ ـْ ُش ُشئَِؾ َظ

َٚل   ُوِجَدْت  ََ ٌغ َؾ ُِّ ٚ ِش َٓ ٚ َوؾِٔ َٓ ٚ َو ُجُبُّْ َٓ ُْٔو ٚ َو ُخْبُزَهٚ َو َب َٓ ُّ ثِرحَلْ ـَ  ًٜ ذِم افىَِّريِؼ َمْىُروَح

ِمَِْغ  ْٗ ٌٚء َؾِْ٘ن َجٚءَ  َأِمُر ادُْ ََ َْٔس َفُف َب ُسُد َو َف ٍْ ُف َي َّٕ َ ِٕ ُؾ  ـَ ْٗ ٚ ُثؿَّ ُي َٓ ُم َمٚ ؾِٔ قَّ ََ ٚ َؽِرُمقا  ُي َٓ َضٚفُِب

 ٍٜ ًَ َٚل ُهْؿ ذِم َش ََ َرُة جَمُقِدٍّ َؾ ٍْ َرُة ُمْسٍِِؿ َأْو ُش ٍْ َٓ ُيْدَرى ُش ِمَِْغ  ْٗ ـَ ِؿَٔؾ َيٚ َأِمَر ادُْ َّ  َفُف افثَّ

قا،يْير: افُٚذم،ج ُّ َِ ًْ ، افروايٜ مـ حٔٞ افسْد مًتزة وبّهىِح 297، ص6َحتَّك َي

ٚ: » د مـ افروايٜ ؿقفف ، وحمؾ افنٚهشمقثَٜ»ظِؿ افدرايٜ  َٓ ُم َمٚ ؾِٔ قَّ ََ  ش.ُي
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ومٚ ـٚن ؾٔف ظـ احلسـ بـ »ذم منٔخٜ افٍَٔف:  ذـر افنٔخ افهدوق

ظـ ظبد اهلل بـ  حمبقب ؾَد رويتف ظـ حمّد بـ مقشك ادتقـؾ

جًٍر احلّري وشًد ابـ ظبد اهلل ظـ أمحد بـ حمّد بـ ظٔسك ظـ 

 .(1)شاحلسـ بـ حمبقب

ذم مـ مل مقشك ادتقـؾ: ذـره افنٔخ افىقدإول: حمّد بـ 

روى ظـ ظبد اهلل بـ جًٍر احلّري، روى ظْف »وؿٚل:  يروظْٓؿ

افروايٜ ظْف، واّدظك افسٔد ابـ  ، أـثر افنٔخ افهدوق(2)شابـ بٚبقيف

 .(3)آتٍٚق ظذ وثٚؿتفش ؾالح افسٚئؾ»ضٚووس ذم 

بٖن دظقى افسٔد ابـ ضٚووس تُنػ ظذ إؿؾ  ويرى افسٔد اخلقئل

ظـ صٓٚدة واحد مـ افَدمٚء بقثٚؿٜ ذفؽ افنخص، وذفؽ يٍُل ذم 

 .  (4)ثبقت افتقثٔؼ

                                                           
 مـ منٔخٜ افٍَٔف. 49، ص4مـ ٓ حيرضه افٍَٔف، ج (1)

 .437رجٚل افىقد، ص (2)

 ذم ؾوؾ صالة افيٓر. 19يْير: ؾالح افسٚئؾ، افٍهؾ (3)

 ، بتكف.46، ص1يْير: مًجؿ رجٚل احلديٞ،ج (4)
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صٔخ افَّٔغ :  »افثٚين: أ. ظبد اهلل بـ جًٍر احلّري: ؿٚل افْجٚر

 .(1)شووجٓٓؿ

صٔخ افىٚئٍٜ وؾَٔٓٓٚ :» ب. شًد بـ ظبد اهلل: ؿٚل افْجٚر

 .(2)شووجٓٓٚ

جِٔؾ افَدر، واشع إخبٚر، ـثر افتهْٔػ، :»وؿٚل افنٔخ افىقد

 مقردًا. 1142. وؿع هبذا افًْقان ذم (3)شثَٜ

، &أبق جًٍر:» افثٚفٞ: أمحد بـ حمّد بـ ظٔسك: ثَٜ ؿٚل افْجٚر

 .(4)شصٔخ افَّٔغ ووجٓٓؿ وؾَٔٓٓؿ، ؽر مداؾع... فف ـتٛ

مقردًا  2290وؿع ذم  (5)شثَٜ:»ذم رجٚفف افىقدذـره افنٔخ و   

 بًْقان أمحد بـ حمّد بـ ظٔسك.

مـ افٍَٓٚء افذيـ أمجع  افرابع: احلسـ بـ حمبقب:  ظّده افُق

أمجع أصحٚبْٚ ظذ تهحٔح »أصحٚبْٚ ظذ تهحٔح مٚ يهّح ظْٓؿ ؿٚئاًل: 

                                                           
 .219رجٚل افْجٚر، ص (1)

 .177صرجٚل افْجٚر،  (2)

 .215رجٚل افىقد، ص (3)

 .82رجٚل افْجٚر، ص (4)

 . 351رجٚل افىقد، ص (5)



 011.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

مٚ يهّح ظـ هٗٓء وتهديَٓؿ، وأؿّروا هلؿ بٚفٍَف وافًِؿ: وهؿ شّتٜ ٍٕر 

: مْٓؿ ٍٕر افذيـ ذـرٕٚهؿ ذم أصحٚب أيب ظبد اهلل ُأخر دون افسّتٜ

د بـ أيب  ّّ يقٕس بـ ظبد افرمحـ، وصٍقان بـ حئك بٔٚع افسٚبري، وحم

د بـ أيب  ّّ ظّر، وظبد اهلل بـ ادٌرة، واحلسـ بـ حمبقب، وأمحد بـ حم

 . (1)ٕك

ـقذم ثَٜ... وـٚن جِٔؾ افَدر، يًّد ذم إرـٚن : »ؿٚل افىقد 

ًٚ ؿٚئاًل  .ووّثَف ذم رجٚل اإلمٚم افُٚطؿ(2)ش ظكهإربًٜ ذم أيو

 .(3)شثَٜ:»

ثَٜ مـ أصحٚبْٚ، جِٔؾ، :»اخلٚمس: ظبد اهلل بـ شْٚن: ؿٚل افْجٚر

... فف ـتٚب افهالة وؽرهٚ، روى هذه افُتٛ ظْف 
ٍ
ٓ يىًـ ظِٔف ذم رء

 .(4)شمجٚظٚت مـ أصحٚبْٚ فًيّف ذم افىٚئٍٜ وثَتف وجالفتف

 .(5)شثَٜ، فف ـتٚب رواه مجٚظٜ: »افىقد وؿٚل افنٔخ

                                                           
 .459رجٚل افُق،ص (1)

 .122افٍٓرشٝ، ص (2)

 . 334رجٚل افىقد، ص (3)

 .214رجٚل افْجٚر، ص (4)

 .291افٍٓرشٝ، ص (5)



 010.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 كتقجي تؼويم السـد:

بّالحيٜ جمّقع افسْد وتىبٔؼ ؿقاظد ظِّل افرجٚل وافدرايٜ ظِٔف يًِؿ 

أن افروايٜ صحٔحٜ افسْد: ٕن مجٔع رواهتٚ إمٚمٜٔ ظدول يقجد ظِٔٓؿ 

 ٕص بٚفقثٚؿٜ.

 تقجٔف آشتدٓل بٚفروايٜ ظذ ادىِقب:

 ـٚن افروايٜ مـ حٔٞ 
ٍ
افسْد تٚمٜ ومـ حٔٞ افدٓفٜ تدّل ظذ أّن ـؾَّ ْرء

.ًٚ ّٜٔ ؾٚفدٓفٜ تٚمٜ أيو ِّ ّٜٔ واحلرمٜ حيّؾ ظذ احل ِّ ًٚ بف بغ احل  منتبٓ

ّٜٔ ـؾ مٚ ذم إرض، ـٚن افتحريؿ  ِّ إذًا بًد ثبقت إصؾ ادٗمـ وهق ح

 هق افذي حيتٚج إػ دفٔؾ.  

ـْص خٚص ظذ حتريؿ أـؾ ؾٖبحٞ ظـ ـقاصػ ـآيٜ ؿرإٜٓٔ أو روايٜ 

 افىٚووس: ٕن اجلقاز ذم يدي.

 ؾٖجد روايٚت تدل ظذ افتحريؿ مْٓٚ:

 أوًٓ:  خز شِٔامن بـ جًٍر 

ٍة شافُٚذم»ذم ـتٚبف   روى افنٔخ حمّد بـ يًَقب افُِْٔل ـْ ِظدَّ ، َظ

ـِ  ِر ْب ُْ ـْ َب ـِ َخٚفٍِد َظ ِد ْب َّّ ـِ حُمَ ـْ َأمْحََد ْب ـْ َأْصَحٚبَِْٚ  َظ ْٔاَمَن ِم َِ ـْ ُش َصٚفٍِح َظ



 011.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

َضٚ  ـِ افرِّ ـْ َأيِب احْلََس ِريِّ َظ ٍَ ًْ َٓ »َؿَٚل:  اجْلَ ُف َو ُِ ـْ َٓ حَيِؾُّ َأ افىَُّٚوُس 

ُْٔوفُ   .(1)شَب

 البحٌ يف تؼويم رجول السـد:

 : إول: حمّد بـ يًَقب افُِْٔل

: صٔخ أصحٚبْٚ ذم وؿتف بٚفّري، (2)شافرجٚل»ذم ـتٚبف ؿٚل افْجٚر

 .(3)ووجٓٓؿ، وـٚن أوثؼ افّْٚس ذم احلديٞ وأثبتٓؿ

 .(4)شثَٜ، ظٚرف بٕٚخبٚر : » وؿٚل افنٔخ افىقد

: جِٔؾ افَدر، ظٚمل وذـره أيوٚ ذم رجٚفف ذم بٚب مـ مل يرو ظْٓؿ

 .(5)بٕٚخبٚر

 افثٚين: ظدة مـ أصحٚبْٚ:

                                                           
 .9، ح245، ص6افُٚذم، ج (1)

إٔف أصتٓر ذم إواشط افًِّٜٔ إٓ ش ؾٓرس أشامء مهٍْل افنًٜٔ»افُتٚب اشّف  (2)

 .»رجٚل افْجٚر»وضبع  بـ

 . 377رجٚل افْجٚر، ص (3)

 . 393افٍٓرشٝ، ص (4)

 .439رجٚل افىقد،ص (5)



 012.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

: ـؾ مٚ ذـرتف ذم ـتٚيب ادنٚر إفٔف: ظدة مـ يَقل افنٔخ افُِْٔل

 أصحٚبْٚ ظـ أمحد بـ حمّد بـ خٚفد افزؿل ؾٓؿ:

 ظع بـ إبراهٔؿ.ـ 

 ظع بـ حمّد بـ ظبد اهلل بـ أذيْٜ.ـ 

 أمحد بـ ظبد اهلل بـ أمٜٔ.ـ 

 .(1)ظع بـ احلســ 

 ش:ظع بـ إبراهٔؿ»ويٍُل وثٚؿٜ أحد رجٚل افًدة وفْٖخذ 

 ظع بـ إبراهٔؿ:

ذم رجٚفف: ثَٜ ذم احلديٞ، ثبٝ، مًتّد، صحٔح  ؿٚل افْجٚر

 .(2)ادذهٛ

ؿٚل افْجٚر وافىقد: ـٚن  = افزؿل: افثٚفٞ: أمحد بـ حمّد بـ خٚفد

 .(3)ثَٜ ذم ٍٕسف

 = افرازي: افرابع: بُر بـ صٚفح

                                                           
 ، افٍٚئدة افثٚفثٜ.430خالصٜ إؿقال، ص (1)

 . 260رجٚل افْجٚر، ص (2)

 . 51، افٍٓرشٝ، ص 76رجٚل افْجٚر، ص (3)



 013.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 ؿٚل افْجٚر: ضًٔػ.

 روى ظْف ظع بـ إبراهٔؿ ذم تٍسره.

 بـ إبراهٔؿ اجلًٍري: شِٔامن بـ جًٍر = اخلٚمس: شِٔامن اجلًٍري

وـٕٚٚ  : روى أبقه ظـ أيب ظبد اهلل وأيب احلسـؿٚل افْجٚر

 ثَتغ.

 : ثَٜ فف ـتٚب.وؿٚل افنٔخ افىقد

 كتقجي تؼويم السـد:

بّالحيٜ جمّقع افسْد وتىبٔؼ ؿقاظد ظِّل افرجٚل وافدرايٜ ظِٔف يًِؿ 

ضًػ مـ أن افروايٜ ضًٍٜٔ افسْد: فقؿقع بُر بـ صٚفح ذم افسْد وؿد 

 .ؿبؾ افنٔخ افْجٚر

ـِ احْلَُسْغِ افهدوق ـُ َظِعِّ ْب ُد ْب َّّ ًٚ: روى حُمَ مـ ٓ »ذم ـتٚبف  ثٕٚٔ

ٍر ش حيرضه افٍَٔف ٍَ ًْ ََٖل َأَبٚ َج ـُ ُمْسٍِِؿ إٔف َش ٍد ْب َّّ ـِ حُمَ ـْ حُلُقِم  بِِْ٘شَِْٚدِه َظ َظ

َٚل:  ََ ِر َؾ ِّ
ِٚل َو احْلَ ٌَ َوابِّ َو اْفبِ ِْٔؾ َو افدَّ ُٚؾقهَنَٚ َو »اخْلَ ًَ َس َي َـّ افَّْٚ

َحاَلٌل َوَفُِ

َّٕاَم هَنَك َرُشقُل اهللَِّ  َْك  إِ ٍْ َْٔزَ فِئاَلَّ َت ِٜ بَِخ
َّٔ ِس ْٕ ِر اإْلِ ُّ ِؾ حُلُقِم احْلُ ـْ ـْ َأ َظ

َٚن َذفَِؽ هَنْ  ـَ قُرَهٚ َو ُٓ ِر ُط ُّ ِؾ حُلُقِم احْلُ ـْ َٖ َْٖس بِ َٓ َب ِريٍؿ َو َٓ هَنَْل حَتْ  ٍٜ َراَه ـَ َل 

ـِ َو  ُُت ْٕ ْفَبِٚن ا َٖ َْٖس بِ َٓ َب ََٔحِٚمُر َو  ِمِص َو ُهَق اْف ْٔ ِؾ ا ـْ َٖ َْٖس بِ َٓ َب ِٜ َو 
َّٔ اْفَقْحِن



 014.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ـَ ادُُْس   ِم
ٍ
ء ُؾ َرْ ـْ َٓ جَيُقُز َأ ٚ َو  َٓ َراِز اْدُتََّخِذ ِمْْ ِْْزيُر افنِّ َرَدُة َو اخْلِ َِ قِخ َو ِهَل اْف

 ُٜ َٚم ًَ ُّٛ َوافىَُّٚوُس َوافَّْ ُٛ َوافوَّ َٕ َْر ْٕ َْٖرُة َوا ٍَ ُٛ َو اْف ْئ ُٔؾ َوافذِّ ٍِ ُٛ َو اْف ِْ َُ َو اْف

ُٚء  ًَ َْ ُٚة َواْفَقْضَقاُط َواْفَب ٍَ ْح َِ َضُٚن َوافسُّ َ يُّ َوافنَّ رِّ
قُص َواجْلِ ُّ ْظ َوافدُّ

ُٛ َوافدُّ  َِ ًْ َٚوافثَّ َٓ ُِ ـْ َٓ جَيُقُز َأ ُذ ُمُسقٌخ  ٍُ ْْ َُ ُبقُع َواْف  . (1)شبُّ َواْفَرْ

 البحٌ يف تؼويم رجول السـد:

مٚ ش: مـ ٓ حيرضه افٍَٔف»ذم منٔخٜ ذم ـتٚبف  ذـر افنٔخ افهدوق

ـٚن ؾٔف ظـ حمّد بـ مسِؿ افثٍَل ؾَد رويتف ظـ ظع بـ أمحد بـ ظبد اهلل 

بـ أمحد بـ أيب ظبد اهلل ظـ أبٔف ظـ جده أمحد بـ أيب ظبد اهلل افزؿل ظـ 

 .(2)أبٔف حمّد بـ خٚفد ظـ افًال بـ رزيـ ظـ حمّد بـ مسِؿ

 َّّ ـِ احْلَُسْغِ افهدوقإول: افنٔخ حُمَ ـُ َظِعِّ ْب  :ُد ْب

 .(3): صٔخْٚ وؾَْٔٓٚ، ووجف افىٚئٍٜؿٚل افْجٚر

                                                           
 .4197، ح845ص، 3مـ ٓ حيرضه افٍَٔف، ج (1)

 .7-6، منٔخٜ افتٓذيٛ، ص4مـ ٓ حيرضه افٍَٔف، ج (2)

 . 389رجٚل افْجٚر، ص (3)



 015.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

: جِٔؾ افَدر، يُّْك أبٚ جًٍر، ـٚن جِٔالً وؿٚل افنٔخ افىقد

ًٚ فألحٚديٞ، بهرًا بٚفرجٚل، ٕٚؿدًا فألخبٚر، مل ُير ذم افَّٔغ مثِف ذم  حٚؾي

 .(1)حٍيف وـثرة ظِّف

 ـ أمحد بـ ظبد اهلل ابـ أمحد بـ أيب ظبد اهلل:افثٚين: ظع ب

 روى ظْف ذم افٍَٔف وافًٔقن وافتقحٔد. مـ منٚيخ افنٔخ افهدوق

 افثٚفٞ: ظـ أبٔف:  أمحد بـ ظبد اهلل ابـ أمحد بـ أيب ظبد اهلل:

ذم  روى ظـ جده أمحد بـ أيب ظبد اهلل افزؿل، ذـره افنٔخ افهدوق

 ادنٔخٜ.

د بـ أيب ظبد اهلل افزؿل=أمحد بـ حمّد بـ خٚفد افرابع: ظـ جده:  أمح

 .(2)افزؿل: ؿٚل افنٔخ افْجٚر وافىقد: ـٚن ثَٜ ذم ٍٕسف

 اخلٚمس: ظـ أبٔف: حمّد بـ خٚفد= حمّد بـ خٚفد بـ ظبد افرمحـ:

ًٚ، حسـ ادًرؾٜ  ًٚ ذم احلديٞ، وـٚن أديب د ضًٍٔ ّّ ؿٚل افْجٚر: وـٚن حم

 .(3)بٕٚخبٚر وظِقم افًرب

                                                           
 . 442افٍٓرشٝ، ص (1)

 .  51، افٍٓرشٝ، ص 76رجٚل افْجٚر، ص (2)

 . 335رجٚل افْجٚر، ص (3)



 016.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

وأظتَد أن شبٛ تؤًػ افنٔخ افْجٚر دحّد هق مٚ ذـره ابـ 

 .(1): بٖن يروي ظـ افوًٍٚء ـثرًا، ويًتّد ادراشٔؾافٌوٚئري

ذم رجٚفف: ثَٜ... مـ أصحٚب أيب احلسـ وؿد وثَف افنٔخ افىقد

 . (2)مقشك

الء: افسٚدس: افًال بـ رزيـ ََ  = اف

 .(3): وـٚن ثَٜ، وجًٓٚ ؿٚل افْجٚر

 .(4): ثَٜ جِٔؾ افَدرافىقدوؿٚل 

 = حمّد بـ مسِؿ بـ ربٚح افثٍَل: افسٚبع: حمّد بـ مسِؿ

جًٍر  وجف أصحٚبْٚ بٚفُقؾٜ، ؾَٔف ورع، صحٛ أبٚ: »ؿٚل افْجٚر

 . (5)ش، وـٚن مـ أوثؼ افْٚسظبداهلل وأبٚ

 كتقجي تؼويم السـد:

                                                           
 . 93رجٚل ابـ افٌوٚئري، ص (1)

 . 363رجٚل افىقد، ص (2)

 .298رجٚل افْجٚر، ص  (3)

 . 322افٍٓرشٝ، ص (4)

  . 324-323رجٚل افْجٚر، ص (5)



 017.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

يًِؿ  بّالحيٜ جمّقع افسْد وتىبٔؼ ؿقاظد ظِّل افرجٚل وافدرايٜ ظِٔف

 أن افروايٜ ضًٍٜٔ افسْد: ٓصتامل افسْد ظذ بًض افرواة ادجٚهٔؾ.

ًٚ: مٚ ورد ذم خز اجلًٍري إٔف مـ ادسقخ:  ثٚفث

ٍة شافُٚذم»ذم ـتٚبف   روى افنٔخ حمّد بـ يًَقب افُِْٔل ـْ ِظدَّ ، َظ

ْٔاَمَن  َِ ـْ ُش ـِ َصٚفٍِح َظ ِر ْب ُْ ـْ َب ـِ َخٚفٍِد َظ ِد ْب َّّ ـِ حُمَ ـْ َأمْحََد ْب ـْ َأْصَحٚبَِْٚ  َظ ِم

َضٚ  ـِ افرِّ ـْ َأيِب احْلََس ِريِّ َظ ٍَ ًْ َٚن َرُجاًل مَجِٔاًل »َؿَٚل:  اجْلَ ـَ افىَُّٚوُس َمْسٌخ 

َٚبَر اْمَرَأَة َرُج  َُ اَم اهللَُّ َؾ ُٓ َسَخ َّ ُد َؾ ًْ ْتُف َب َِ بُُّف َؾَقَؿَع هِبَٚ ُثؿَّ َراَش
ـٍ حُتِ ِم ْٗ ٍؾ ُم

َْٔوفُ  َٓ َب ُف َو  َّ ْؾ حَلْ ـُ ْٖ رًا َؾاَل َت ـَ َْٕثك َو َذ  .(1)شَضُٚوَشْغِ ُأ

 البحٌ يف تؼويم رجول السـد:

تَدم افُالم حقل تَقيؿ رجٚل شْد هذه افروايٜ ذم افروايٜ إوػ: ٕهنٚ 

مرويٜ بٍْس آشْٚد وـٕٚٝ ٕتٔجٜ تَقيؿ افسْد، هق افَقل بوًػ 

افروايٜ: فقؿقع بُر بـ صٚفح ذم افسْد وؿد ضًػ مـ ؿبؾ افنٔخ 

 .افْجٚر

ًٚ: حتريؿ ادسقخ: وؿد جٚء ذفؽ ذم ظدة روايٚت مْٓٚ:  رابً

َسْعِ ْبِن َخولٍِد:  روايي احْلُ

                                                           
 .16، ح247، ص6افُٚذم، ج (1)



 018.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ـْ ظع شفُٚذما»ذم ـتٚبف  روى افنٔخ حمّد بـ يًَقب افُِْٔل  ، َظ

 ُٝ ِْ ـِ َخٚفٍِد َؿَٚل: ُؿ ـِ احْلَُسْغِ ْب ـِ ُظْثاَمَن َظ ِرو ْب ّْ ـْ َظ ـْ َأبِِٔف َظ بـ إبراهٔؿ َظ

ـِ  يَِب احْلََس ِٕ  َٚل ََ ِٔؾ َؾ ٍِ ُؾ حَلِْؿ اْف ـْ ٌٜ َو َؿْد »: َأحَيِؾُّ َأ َِ ُف َمُث َّٕ َ ِٕ ُٝ مِلَ َؿَٚل  ِْ َُ َٓ َؾ

َم اهللَُّ حُلُقَم  َْمَسِٚخ َو حَلَْؿ َمٚ ُمثَِّؾ بِِف ذِم ُصَقِرَهَٚحرَّ ْٕ  .(1)شا

 البحٌ يف تؼويم رجول السـد:

 إول: حمّد بـ يًَقب افُِْٔل:

 تَدم تَقيّف ذم شْد افروايٜ إوػ وـٕٚٝ افْتٔجٜ: إمٚمل ثَٜ جِٔؾ.

 افثٚين: ظع بـ إبراهٔؿ:

ًٚ تَقيّف ذم شْد افروايٜ إوػ وـٕٚٝ افْتٔ جٜ: إمٚمل ثَٜ تَدم أيو

 جِٔؾ.

 افثٚفٞ: إبراهٔؿ بـ هٚصؿ:

ّل، فف ـتٛ، أّول مـ ٕؼ حديٞ : » ؿٚل افْجٚر َُ أبق إشحٚق اف

 .(2)شافُقؾٔغ بَؿ

                                                           
 .4، ح 245، ص 6افُٚذم  (1)

 .16رجٚل افْجٚر، ص (2)



 001.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

، (1)ش، وفف ـتٛذـروا إٔف فَل افرضٚ: »وؿٚل افنٔخ افىقد

ًٚ افسٔد ابـ ضٚووس، بؾ ادظك آ ّتٍٚق بغ إصحٚب ظذ  ووثَف أيو

 وثٚؿتف.

يرى بٖن دظقى افسٔد ابـ ضٚووس  وذـرٕٚ ؾٔام شبؼ أّن افسٔد اخلقئل

تُنػ ظذ إؿؾ ظـ صٓٚدة واحد مـ افَدمٚء بقثٚؿٜ ذفؽ افنخص، 

 .  (2)وذفؽ يٍُل ذم ثبقت افتقثٔؼ 

 وتقجد ذم ادَٚم ظدة ؿرائـ تسٚظد ظذ افَقل بقثٚؿتف مْٓٚ:

أـثر إبراهٔؿ افَّلأوًٓ: صٔخقخٜ اإلجٚزة: ٕن ابْف افنٔخ ظع بـ 

 افروايٜ ظْف، بؾ أـثر روايتف ظْف.

ًٚ: وؿقع اشّف ذم أشٕٚٔد ـتٚب تٍسر افَّل.  ثٕٚٔ

ًٚ ذم أشٕٚٔد ـتٚب ـٚمؾ افزيٚرة. ًٚ: وؿقع اشّف أيو  ثٚفث

ًٚ: أول مـ َٕؾ حديٞ افُقؾٔغ إػ مديْٜ ؿؿ ادًروؾٜ بتنددهٚ، وأهنٚ  رابً

ٕف يروي افروايٚت ادرشِٜ أخرجٝ بًض افرواة افثَٚت ـٚفزؿل: ٕ

 وإخبٚر افؤًٍٜ.

                                                           
 .36افٍٓرشٝ، ص (1)

 ، بتكف.46، ص1يْير: مًجؿ رجٚل احلديٞ، ج (2)



 000.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ًٚ: ـقٕف مـ ادًٚريػ، ومل يرد ذم حَف تؤًػ.  خٚمس

ًٚ: تبِغ روايٚتف  روايٜ، وٓ يقجد ذم افرواة مثِف ذم ـثرة  6414شٚدش

 افروايٜ.

 الـتقجي :

ؿد اتوح مـ جمّقع مٚ ذـرٕٚه مـ ؿرائـ افَقل بقثٚؿتف وـقٕف إمٚمل ثَٜ 

 جِٔؾ.

 ّر بـ ظثامن : وؿع اشّف ذم أشٕٚٔد ـتٚب تٍسر افَّل.افرابع: ظ

 اخلٚمس: احلسغ بـ خٚفد:  وؿع اشّف ذم أشٕٚٔد ـتٚب تٍسر افَّل. 

 كتقجي تؼويم السـد:

بّالحيٜ جمّقع افسْد وتىبٔؼ ؿقاظد ظِّل افرجٚل وافدرايٜ ظِٔف يًِؿ 

 أن افروايٜ صحٔحٜ افسْد بًْٚء ظذ افتحَٔؼ.

 روايي َساَمَطَي ْبِن ِمْفَراَن: 

ـْ ظع بـ شافُٚذم»ذم ـتٚبف روى افنٔخ حمّد بـ يًَقب افُِْٔل  ، َظ

ـْ َأيِب َظْبِد اهللَّ  َراَن َظ ْٓ ـِ ِم َٜ ْب ـْ َشاَمَظ ـِ حَمْبُقٍب َظ ـِ اْب ـْ َأبِِٔف َظ  إبراهٔؿ َظ

ٍٞ َؿَٚل:  َم اهللَُّ َو َرُشقُفُف اْدُُسقَخ »ذِم َحِدي  .(1)شمَجًًِٔٚ  َوَحرَّ

                                                           
 .1، ح147افُٚذم، ص (1)



 001.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 البحٌ يف تؼويم رجول السـد:

 إول: حمّد بـ يًَقب افُِْٔل:

 تَدم تَقيّف ذم شْد افروايٜ إوػ وـٕٚٝ افْتٔجٜ: إمٚمل ثَٜ جِٔؾ.

 افثٚين: ظع بـ إبراهٔؿ:

ًٚ تَقيّف ذم شْد افروايٜ إوػ وـٕٚٝ افْتٔجٜ: إمٚمل ثَٜ  تَدم أيو

 جِٔؾ.

 افثٚفٞ: إبراهٔؿ بـ هٚصؿ:

تَدم تَقيّف ذم شْد افروايٜ افسٚبَٜ وـٕٚٝ افْتٔجٜ: إمٚمل ثَٜ جِٔؾ بًْٚء 

 ظذ افتحَٔؼ.

 افرابع: احلسـ بـ حمبقب:

تَدم تَقيّف ذم صحٔحٜ ظبد اهلل بـ شْٚن افدافٜ ظذ أصٚفٜ احلِٜٔ وـٕٚٝ 

 افْتٔجٜ: إمٚمل ثَٜ جِٔؾ.

 اخلٚمس: شامظٜ بـ مٓران: 

وٕسبٜ افقؿػ إفٔف ؽر صحٔح، وؿع ذم ، (1)شثَٜ ثَٜ: »ؿٚل: افْجٚر

 مقردًا. 222
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 002.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 كتقجي تؼويم السـد:

بّالحيٜ جمّقع افسْد وتىبٔؼ ؿقاظد ظِّل افرجٚل وافدرايٜ ظِٔف يًِؿ 

 أن افروايٜ صحٔحٜ افسْد بًْٚء ظذ افتحَٔؼ.

 :مؼته التحؼقق يف ادسللي

متقؿػ وافذي يَتؤف افتحَٔؼ ذم ادَٚم فِحُؿ  وافبٝ ذم هذه ادسٖفٜ 

 ظذ ذـر ظدة  مَدمٚت فِقصقل إػ افْتٔجٜ وهل:

 ادؼدمي األوغ: الوثوق وآصؿئـون.

 ادؼدمي الثوكقي: الوثوقي:    

 .-اكجبور ضعف اخلز بولشفرة العؿؾقي  - ادؼدمي الثولثي: كزى اجلوبريي

بًّْك أن إخبٚر تُقن حجٜ مـ  ادؼدمي األوغ: الوثوق وآصؿئـون:

وأحد هذه افَرائـ   بٚب افَرائـ افتل تٍٔد صدورهٚ ظـ ادًهقم 

 وتَْسؿ هذه افَرائـ إػ ؿسّغ: ـ ٖي اظتبٚر افسْدـافقثٚؿٜ 

 مـ افًِامء أي اتٍٚق أو اصىالح:  األول: الؼرائن العؾؿقي: 

 ادقاؾَٜ ٕدفٜ افًَؾ. ـ

 ادقاؾَٜ فيٚهر افَرآن. ـ

 ادقاؾَٜ فِسْٜ افَىًٜٔ.ـ 



 003.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 ادقاؾَٜ إلمجٚع ادسِّغ. ـ 

 ادقاؾَٜ إلمجٚع اإلمٚمٜٔ. ـ

 وجقد اخلز ذم أحد إصقل إربًامئٜ.ـ 

 وجقد اخلز ذم أحد ـتٛ أصحٚب اإلمجٚع. ـ

وٕٚفٝ وجقد اخلز ذم أحد افُتٛ افتل ظرضٝ ظذ أحد إئّٜ ـ

احلِبل ادًروض ظذ اإلمٚم رضٚهؿ واشتحسٚهنؿ مثؾ: ـتٚب ظبٔد اهلل 

، وـتٚب يقٕس بـ ظبد افرمحـ ادًروض ظذ اإلمٚم افهٚدق

 .افًسُري

وجقد اخلز ذم أحد افُتٛ افتل اصتٓر افقثقق هبٚ وآظتامد ظِٔٓٚ ذم  ـ

مثؾ ـتٚب حريز بـ ظبد اهلل افسجستٚين وؽرهٚ مـ ظٓقد إئّٜ

 . (1)ـتٚبف آشتبهٚرذم مَدمٜ  افَرائـ افتل ذـرهٚ افنٔخ افىقد

حٔٞ ؿٚل وهل افتل تُقن بغ أبْٚء ادجتّع  الثوين: الؼرائن آجتامطقي:

بٖهنٚ ـثرة جدًا ٓ حك هلٚ ومثؾ هلٚ بّقت ابـ  صٚحٛ ادًٚمل 

ادِؽ: ـام فق اخز صخص بٖن ابـ ادِؽ ؿد تقذم ؾخرجٝ إػ افىريؼ 

                                                           
 بتكف.، 3يْير: آشتبهٚر، ص (1)



 004.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

مـ صحٜ اخلز فقجقد ؾقجدت افْٔٚحٜ وافسقاد وافًزاء، ؾٖتٖـد حْٔئذ 

 . افَريْٜ اخلٚرجٜٔ

وادنٓقر ظْد ظِامء افنًٜٔ اإلمٚمٜٔ  أن إخبٚر تُقن حجٜ مـ بٚب 

وأحد هذه افَرائـ أن يُقن اخلز  افقثقق وآضّئْٚن ادتقفد مـ افَرائـ

 خز ثَٜ.

بًّْك أن إخبٚر تُقن حجٜ مـ بٚب اظتبٚر   ادؼدمي الثوكقي: الوثوقي:

ًٚ، وأمٚ إذا ـٚن  ًٚ أو حسْ ًٚ أو مقثَ افسْد أي أن يُقن افسْد إمٚ صحٔح

ًٚ، ؾٕ٘ف يسَط ظـ احلجٜٔ وآظتبٚر.     افسْد ضًٍٔ

 مؼته التحؼقق:

إن افذي يَتؤف افبحٞ وافتحَٔؼ ذم ادَٚم أن هذه إخبٚر وإن ـٕٚٝ 

ُٜ بام ئٍد آضّئُْٚن ضًٍٜٔ مـ حٔٞ افسْد،  ٌٜ وحمٍقؾ إٓ أهّنٚ مَروٕ

 ، ؾتُقن حجٜ. بِهُدوِرَهٚ ظـ ادًهقم

 :-اكجبور ضعف اخلز بولشفرة العؿؾقي - ادؼدمي الثولثي: كزى اجلوبريي

ًٚ مـ حٔٞ افسْد وؿد ظّؾ منٓقر افٍَٓٚء  بًّْك أن اخلز إذا ـٚن ضًٍٔ

جٚبرة فذفؽ  -افنٓرة افًِّٜٔ-ظذ ضبؼ موّقٕف ؾٓؾ يًد ظِّٓؿ 

 افوًػ أم ٓ؟ 



 005.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

وادسٖفٜ مّٜٓ جدًا، ؾبًْٚء ظذ افَقل بتاممٜٔ هذا افُزى ؾسقف يرتٍع 

 حلجٜٔ.مستقى افُثر مـ افروايٚت افوًٚف إػ مستقى آظتبٚر وا

: هل افنٔقع أو افقضقح. ًٜ  افنٓرة:  فٌ

ًٚ: ظْد أهؾ احلديٞ تىِؼ ظذ اخلز افذي َٕؾ مـ ظدة رواة  واصىالح

 دون أن يبِغ حدَّ افتقاتر، وهذا خٚرج ظـ حمؾ بحثْٚ.

 وظْد افٍَٓٚء تىِؼ ظذ ظدِة مًٍٚن:

تٛ وهل اصتٓٚر افروايٜ بغ افرواة وادحّدثغ وـ األول: الشفرة الروائقي:

احلديٞ، ظذ أن ٓ تبِغ حّد افتقاتر، وادًروف أن هذه افنٓرة ؽر 

يٚ زرارة خذ مٚ مًتزة إّٓ ذم بٚب افسجٔح بغ افروايتغ ادتًٚرضتغ: 

 . (1)اصتٓر بغ أصحٚبؽ، ودع افنٚذ افْٚدر

وهل اصتٓٚر افًّؾ بروايٜ مًْٜٔ بغ إصحٚب،  الثوين: الشفرة العؿؾقي:

وادنٓقر أن هذه افنٓرة دمز ضًػ افروايٜ، إّٓ أّن بًض ادتٖخريـ ظذ 

 . خالف ذفؽ ـٚفسٔد اخلقئل
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 006.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

وهل اصتٓٚر افٍتقى مـ دون بِقغ حّد اإلمجٚع،  الثولٌ: الشفرة الػتوائقي:

ك ذم آصىالح بٚدنٓقر، وإـثر بغ اد ّّ تٖخريـ ظدم وهل مٚ تس

 حّجٔتٓٚ دون ادتَدمغ، ًٕؿ تهِح أن تُقن مٗيدًا. 

إذا ادتحهؾ مـ ذفؽ أّن افنٓرة افتل يْجز هبٚ ضًػ اخلز هل افنٓرة 

)حٍيف  افًِّٜٔ دون افروائٜٔ وافٍتقائٜٔ ٓ ـام ذهٛ إفٔف افنٔخ إيرواين

بَسّٔف إول ش دروس متٓٔديٜ ذم افَقاظد افرجٚفٜٔ»اهلل تًٚػ( ذم ـتٚبف 

وافثٚين بٖن افنٓرة افتل دمز اخلز هل افنٓرة افٍتقائٜٔ دون افروائٜٔ 

 )حٍيف اهلل تًٚػ( مـ شٓق افَِؿ وآصتبٚه.  : وفًؾ مٚ ذـره(1)وافًِّٜٔ

ًٚ افنٔخ ظع أـز افسٍٔل ادٚ )حٍيف اهلل تًٚػ(  زٕدراينوـذفؽ اصتبف أيو

إجبٚر ضًػ اخلز » ذم ـتٚبف مَٔٚس افروايٜ ذم ظِؿ افدرايٜ بَقفف:

 .(2)شبٚفنٓرة افٍتقائٜٔ

 الدلقل طذ جوبريي الشفرة العؿؾقي لضعف السـد:

دوّقن اخلز  - افنٓرة افًِّٜٔ -ظّؾ منٓقر افٍَٓٚء ٜأوًٓ: إن مقاؾَ

ذم احلََٜٔ يُقن ؿريْٜ وأمٚرة ظذ صدؿف وهق ممٚ يٍُل ذم ثبقت احلجٜٔ 

                                                           
 .209، افَسؿ افثٚين، ص51دروس متٓٔديٜ ذم افَقاظد افرجٚفٜٔ، افَسؿ إول،ص (1)

 .125مَٔٚس افروايٜ ذم ظِؿ افدرايٜ، ص (2)



 007.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

ْؿ  فذفؽ اخلز: ٕن ؿقفف شبحٕٚف وتًٚػ:﴿ ـُ ـَ َآَمُْقا إِْن َجَٚء ِذي َٚ افَّ َيٚ َأهيُّ

ٍٜ َؾُتْهبُِحقا َظَذ َمٚ ؾَ  َٚف َٓ ُْقا َأْن ُتِهٔبُقا َؿْقًمٚ بَِج َّٔ ُتْؿ َؾِٚشٌؼ بََِْبٍٖ َؾَتَب ِْ ًَ

، ادٍٓقم مْف إٔف مع افتبغ وافتحَؼ مـ خز افٍٚشؼ وإُنٚف (1)﴾َِٕٚدِمغَ 

 صدؿف يُقن اخلز حْٔئٍذ حجٜ وجيٛ افًّؾ  ظذ ضبَف.

:ًٚ بّوّقن خز ـٚصػ ظـ  - افنٓرة افًِّٜٔ -إن ظّؾ ادنٓقر ثٕٚٔ

 .وجقد ؿرائـ تقجٛ آضّئْٚن بهدور تِؽ افروايٜ ظـ ادًهقم

 :ًٚ بّوّقن خز ـٚصػ ظـ  - افنٓرة افًِّٜٔ -إن ظّؾ ادنٓقرثٚفث

 تقثَٔٓؿ فرواة ذفؽ اخلز ؾُٔقن حْٔئٍذ حجٜ. 

 مؼته التحؼقق:

افذي  إن افذي يَتؤف افبحٞ وافتحَٔؼ ذم ادَٚم هق متٚمٜٔ ـزى اجلٚبريٜ

يستٛ ظِٔٓٚ إجبٚر هذه إخبٚر افؤًٍٜ بًّؾ منٓقر افَدمٚء مـ 

 إصحٚب  افذيـ اشتْدوا إفٔٓٚ ذم ؾتقاهؿ . 

 :بحسى مو تؼتضقه الصـوطي العؾؿقي الـتقجي

 احلُؿ بحرمٜ أـؾ افىٚووس.

 من مصودر: لديالؼول بوحلرمي ومن قول به من العؾامء بحسى مو توفر 

                                                           
 .6شقرة احلجرات: أيٜ: (1)



 008.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 . (1)إول: ادحَؼ احلع

 . (2)افثٚين: حئك بـ شًٔد احلع

 . (3)افثٚفٞ: افٍٚضؾ أيب

 . (4)افرابع: افًالمٜ احلع

  . (5)اخلٚمس: افنٓٔد إول

 . (6)افسٚدس: ابـ ؾٓد احلع

 . (7)افسٚبع: افنٓٔد افثٚين

 . (1)افثٚمـ: ادحَؼ إردبٔع

                                                           
 .751، ص4ذائع اإلشالم،ج (1)

 .379اجلٚمع فِؼائع، ص (2)

 .366ص، 2ـنػ افرمقز، ج (3)

، 3، ؿقاظد إحُٚم، ج634، ص4، حترير آحُٚم،ج212تبكة ادتًِّغ، ص (4)

 .327ص

 .218افًِّٜ افدمنَٜٔ، ص (5)

 .210، ص4ادٓذب افبٚرع، ج (6)

، 12، مسٚفؽ إؾٓٚم،ج281، ص7افروضٜ افبٜٓٔ ذم ذح افًِّٜ افدمنَٜٔ، ج (7)

 .42ص



 011.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 . (2)افتٚشع: ادحَؼ افسبزواري

 .(3)اهلْديافًٚذ: افٍٚضؾ 

 . (4)احلٚدي ظؼ: افسٔد ظع افىبٚضبٚئل

 . (5)افثٚين ظؼ: ادحَؼ افْراؿل

 . (6)افثٚفٞ ظؼ: افسٔد اخلقئل

 . 7افرابع ظؼ: افنٔخ بنر افْجٍل

 من مصودر:لدي الؼول بوحلؾقي ومن قول به من العؾامء بحسى مو توفر 

 .(8)افسٔد افسٔستٚين

                                                                                                                     
 .173، ص11جمّع افٍٚئدة، ج (1)

 .601، ص 2إحُٚم، جـٍٚيٜ  (2)

 .259، ص9ـنػ افِثٚم، ج (3)

 .166، ص12ريٚض ادسٚئؾ،ج (4)

 .101، 82، 76، 75، ص15مستْد افنًٜٔ، ج (5)

 مـ ـتٚب إضًّٜ وإذبٜ. 1690مْٓٚج افهٚحلغ، مسٖفٜ  (6)

7
 .56صـتٚب إضًّٜ وإذبٜ،  افديـ افَٔؿ، ادًٚمالت، افَسؿ افثٚين،  

 -مـ ـتٚب إضًّٜ وإذبٜ 883مـ ادًٚمالت، مسٖفٜ  2افهٚحلغ، جمْٓٚج  (8)

 افىٔقر.



 010.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 مـوقشي مع السقد اخلوئي

ذم ـتبف وذم حمرض درشف وأبحٚثف وـذفؽ  ادًروف ظـ افسٔد اخلقئل

ظْد أهؾ افًِؿ أن مبْٚه ذم حجٜٔ إخبٚر هق افقثٚؿٜ أي ٓبد أن يُقن 

 ًٜ ًٚ، وإضٚؾ ًٚ أو حسْ ًٚ أو مقثَ افسْد مًتزًا أي إمٚ أن يُقن افسُْد صحٔح

إػ هذا أن مبْٚه ذم افنٓرة افًِّٜٔ أهنٚ ؽر جٚبرة فوًػ اخلز . 

 يٍتل بحِٜٔ أـؾ افىٚووس.  ؾٚدٍروض وؾؼ مبٕٚٔف

وهق مٚ ذهٛ إفٔف  أـؾ افىٚووس رمٜإٓ إٔف أؾتك بخالف مبْٚه بح

 .ادنٓقر

ٓ  ومَتٙ افهْٚظٜ افًِّٜٔ ظدم اإلؾتٚء بٚحلرمٜ،: ٕٕف بحسٛ مبْٚه 

أصٚفٜ  –يقجد دفٔؾ ظذ احلرمٜ ؾٔتّسؽ حْٔئٍذ بٚفًّقمٚت وآضالؿٚت 

 .-احلِٜٔ

ادنٓقر وٓ خيٚفٍٓؿ ٓ بد أن يٍتل بٚٓحتٔٚط وأمٚ إذا أراد أن يقاؾؼ 

 افقجقيب ٓ احلرمٜ.

متٚم افُالم ذم بٔٚن حُؿ أـؾ افىٚووس واحلّد هلل رب افًٚدغ  هق هذا

  .وافهالة وافسالم ظذ ٕبْٔٚ افىٚهر إمغ حمٍّد وآفف إئّٜ ادًهقمغ

 



 011.....................تًِٔؿ مْٓجٜٔ آشتْبٚط شِسٜ افٍَف افتًِّٔل

 

 

 

 

 

 

 
 


