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ممخص البحث :

كاف عمماء الجرح كالتعديؿ مف أىـ المدافعيف عف السنة النبكية كالحفاظ عمييا .

فبينكا حاؿ الركاة العدكؿ التي تقبؿ الركاية عنيـ  ،كالركاة المجركح مف التي ال تقبؿ ركايتيـ

مف خبلؿ تتبع حياتيـ كسيرتيـ  .كىناؾ ركاة نقمكا لنا بعض األحاديث  ،كلـ يعمـ حاؿ كؿ

رٍاك  ،فمـ يشتير بعدالة كال جرح  ،كىك ما اصطمح عميو في عمـ الحديث بػ ( :مستكر
الحاؿ )  ،كىناؾ أفعاؿ كأقكاؿ تصدر عف بعض األشخاص ليا صمة كثيقة ببعض

األحكاـ الشرعية المتعمقة بالديف  ،كال يعمـ حاليـ مف العدالة كعدميا  ،كىـ مستكرك الحاؿ

 ،فكيؼ يتعامؿ المسممكف مع ىذه التصرفات – سيما في الكقت الحاضر  ، -كالتي تككف
ذات أىمية كبيرة في دينيـ كحياتيـ ؟ كما الصفة الشرعية ليذه التصرفات ؟ مف ىنا

جاءت أىمية المكضكع .

كقد قسمنا ىذا البحث عمى  :مقدمة  ،كمبحثيف  ،كخاتمة  .بينا في المقدمة أىمية

المكضكع  ،كتقسيمنا لمبحث  .المبحث األكؿ  :مستكر الحاؿ كحكـ ركايتو  ،كىك عمى

مطمبيف  ،األكؿ  :تعريؼ مستكر الحاؿ  .كالثاني  :حكـ ركاية مستكر الحاؿ  .كالمبحث

الثاني  :األحكاـ الفقيية المتعمقة بمستكر الحاؿ  .كىك عمى مطمبيف  :األكؿ  :أحكامو في

العبادات  .كالثاني  :أحكامو في غير العبادات  .كفي الخاتمة لخصنا فييا أىـ النتائج
التي تكصمنا الييا مف خبلؿ البحث  ،كأىميا :

83

مجل دديلل 2012/

العدد الرابع والخمسون

 .1المستكر ىك مف اطمعنا عمى اليسير مف أخباره  ،دكف أف يكثؽ  ،كلـ تسبر مركياتو ،
أك سبرت فتفرد كلـ يعرؼ ضبطو  ،كال حاؿ ركايتو ػ كىذا المقصكد بعدالة الظاىر دكف

الباطف .
.2

الغالب أنو إذا أطمقت لفظة مجيكؿ أنيا تنصرؼ ابتداء إلى مجيكؿ العيف  ،إال أف

.3

لمستكر الحاؿ بعض األحكاـ الشرعية الفقيية المتعمقة بأقكالو كأفعالو  ،بعضيا في

ىذا ليس بمطرد .

باب العبادات  ،كبعضيا في غير العبادات .

المقدمة

إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستيديو كنستغفره  ،كنعكذ باهلل مف شركر
أنفسنا  ،كمف سيئات أعمالنا  ،مف ييد اهلل فبل مضؿ لو  ،كمف يضمؿ فبل ىادم لو
 .كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو  ،الذم تفرد بالبقاء كالكماؿ  ،كقسـ بيف
عباده األرزاؽ كاآلجاؿ  ،كجعميـ شعكبان كقبائؿ ليتعارفكا  ،ككبا انر كصغا انر في العمـ
ليتناصفكا  ،كبعث الرسؿ مبشريف كمنذريف حتى ال يككف لمناس عمى اهلل حجة .

كأشيد أف محمدا عبده كرسكلو المبعكث إلى أىؿ اآلفاؽ  ،المنعكت بتيذيب
األخبلؽ  ،كمكارـ األعراؽ  ، كعمى آلو كصحبو صبلة كسبلمان

إلى يكـ الديف

كعمى مف سار عمى نيجيـ  ،كاتبع سبيؿ المؤمنيف .
أما بعد :

فإف عمكـ الشريعة كغيرىا متفاكتة في أىميتيا كتأثيرىا في حياة الناس
كالحكـ بأىمية أم عمـ مف العمكـ إنما يككف بعد النظر في عمكـ نفعو في الدنيا
كعظـ أجره في اآلخرة  ،كعمـ الحديث النبكم الشريؼ كاحد مف أىـ العمكـ الشرعية ،
حيث ندرس مف خبلؿ ىذا العمـ السنة النبكية الشريفة  ،كالتي تعد المصدر الثاني
مف مصادر التشريع اإلسبلمي بعد القرآف الكريـ  ،كقد نالت عناية عظيمة مف
العمماء المسمميف  .فبذلكا ُجؿ جيدىـ مف أجؿ كقايتيا كالمحافظة عمييا مف كؿ
شائبة  .فقد تتابعت األجياؿ تمك األجياؿ في نقميا كتصفية مركياتيا كتفتيش األسانيد
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لبياف صحيحيا مف سقيميا  ،كبياف أحكاؿ الركاة في مصنفاتيـ كمسانيدىـ  ،ككتب
العمؿ كالتكاريخ  ،كما خمفكه لنا مف تراث ضخـ  ،يعد مفخرة ليذه األمة المحمدية .
كمف أىـ كسائؿ الحفاظ عمى السنة النبكية مف التحريؼ كالضياع كالكضع
عمـ الجرح كالتعديؿ  ،حيث تناكؿ ىذا العمـ حاؿ الراكم مف حيث العدالة كالضبط
كالمذاف يعداف مف أىـ عكامؿ قبكؿ الركاية أك ردىا  ،فكاف عمماء الجرح كالتعديؿ مف
أىـ المدافعيف عف السنة النبكية كالحفاظ عمييا  .فبينكا حاؿ الركاة العدكؿ التي تقبؿ
الركاية عنيـ  ،كالركاة المجركح مف التي ال تقبؿ ركايتيـ مف خبلؿ تتبع حياتيـ

كسيرتيـ  .كىناؾ ركاة نقمكا لنا بعض األحاديث  ،كلـ يعمـ حاؿ كؿ رٍاك فمـ يشتير
بعدالة كال جرح  ،كىك ما اصطمح عميو في عمـ الحديث

بػ (:مستكر الحاؿ)  ،كقد

كرد عنو أحاديث كركايات في مختمؼ أبكاب العمـ  ،ففي تركيا ضياع لكثير مف
األحكاـ الشرعية  ،كتعطيؿ لبعض جكانب الحياة التي تتناكليا ىذه األحاديث .
كىناؾ أفعاؿ كأقكاؿ تصدر عف بعض األشخاص ليا صمة كثيقة ببعض األحكاـ
الشرعية المتعمقة بالديف  ،كال يعمـ حاليـ مف العدالة كعدميا  ،كىـ مستكرك ا الحاؿ ،
فكيؼ يتعامؿ المسممكف مع ىذه التصرفات – سيما في الكقت الحاضر  ، -كالتي
تككف ذات أىمية كبيرة في دينيـ كحياتيـ ؟ كما ىي الصفة الشرعية ليذه التصرفات
؟ مف ىنا جاءت أىمية المكضكع  .فما حكـ قبكؿ ركاية مستكر الحاؿ ؟ كما حكـ
بعض التصرفات الصادرة عنو  ،كالتي تتعمؽ باألحكاـ الشرعية مف الناحية الفقيية ؟
ىذا ما سنتناكلو في بحثنا ىذا كالذم أسميناه ( :حكم قبول رواية مستور الحال ،
واألحكام الفقهية المتعمقة به).
كقد قسمنا ىذا البحث عمى  :مقدمة  ،كمبحثيف  ،كخاتمة  .بينا في المقدمة
أىمية المكضكع  ،كتقسيمنا لمبحث  .كالمبحث األكؿ  :مستكر الحاؿ كحكـ ركايتو ،
كىك عمى مطمبيف  ،األكؿ  :تعريؼ مستكر الحاؿ  .كالثاني  :حكـ ركاية مستكر
الحاؿ  .كالمبحث الثاني  :األحكاـ الفقيية المتعمقة بمستكر الحاؿ  .كىك عمى
مطمبيف  :األكؿ  :أحكامو في العبادات  .كالثاني  :أحكامو في غير العبادات كفي
الخاتمة لخصنا فييا أىـ النتائج التي تكصمنا إلييا مف خبلؿ البحث .
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كختامان نقكؿ َّ :
إف ىذا العمؿ إسياـ بشرم  ،كقد بذلنا فيو جؿ ما نستطيعو

مف جيد كتعب  ،كحرصنا كؿ الحرص عمى نقؿ المعمكمة مف مصادرىا  ،كجمع ما
فإف كفقنا
تشتت مف أطراؼ المكضكع مف أجؿ الكصكؿ إلى فيـ حقيقة المكضكع ْ ،
فيو  ،فذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء  ،كا ْف كاف فيو خطأ  ،أك زلؿ  ،أك نقص ،
فحسبنا أننا اجتيدنا  ،كنستغفر اهلل تعالى الذم ال إلو إال ىك .
أف يكفقنا ِلخدمة ديننا كسنة نبينا محمد
كاهلل تعالى نسأؿ ْ
السَّداد في العمؿ َّإنو َسميع ُمجيب .

أف ُي ْم ِيمنا
،كْ

المبحث األول

مستور الحال وحكم روايته
المطمب األول

تعريف المستور
المستور لغ ًة :

مف ستر  ،كالستر تغطية الشيء  ،كستر الشيء يستره ست ار أم أخفاه

كتستر أم تغطى  ،كيقاؿ  :رجؿ ستكر كستير  ،أم عفيؼ  .كالستر ما يستتر بو
كاالستتار  :االختفاء  ،كالسترة ما استترت بو مف شيء كائنا ما كاف  ،ككؿ ما ستر
شيئا فيك لو خفاء ( .)1كقاؿ ابف فارس  (:كممة ستر تدؿ عمى الغطاء ) (.)2
فالمستكر  :المغطى كالمخفي  ،فيك شيء مكجكد لكنو خفي عمينا .
المستور اصطالحاً :

قاؿ ابف القطاف الفاسي  ( :المستكركف  :مف ركل عف أحدىـ اثناف فأكثر

كلـ تعمـ مع ذلؾ أحكاليـ) (.)3

قاؿ ابف حجر العسقبلني ( :مف ركل عنو اثناف فصاعدان  ،كلـ ُي َكثَّ ْؽ ؛ فيك
مجيكؿ الحاؿ  ،كىك المستكر) ( .)4كقاؿ أيضان  ( :مف ركل عنو أكثر مف كاحد كلـ

يكثؽ ؛ فاإلشارة إليو بمفظ  :مستكر  ،أك مجيكؿ الحاؿ ) (.)5
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كاذا ما دققنا النظر في قكؿ ابف حجر كجدنا انو لـ يفرؽ بيف المستكر
كمجيكؿ الحاؿ ؛ كلكف مف الجدير بالذكر أف بعض العمماء مف يفرؽ بينيما  ،فقاؿ

ابف الصبلح  ( :المستكر مف يككف عدالن في الظاىر كال نعرؼ عدالة باطنو ) (.)6

يمت عدالتُو باطنان  ،كلكنو عدؿ في
ككافقو ابف كثير بقكلو  ( :المستكر مف ُج ْ
الظاىر ) (.)7
كقاؿ البغكم  ( :المستكر مف يككف عدالن في الظاىر ،كال تعرؼ عدالة

باطنو) (.)8

كالذم يبدك لي مما تقدـ أف األمر يتعمؽ بالعدالة الظاىرة كالباطنة  ،فمنيـ
مف ال يفرؽ بينيما  ،باعتبار أننا ال نطمع إال عمى الظاىر  ،فبل معنى لقكلنا عدالة
ظاىرة كباطنة  ،كىذا ما ذكره الصنعاني بقكلو  ( :اعمـ أنيـ شرطكا في الراكم ككنو
عدالن  ،ثـ رسمكا العدالة بالتقكل  ،كىي اإلتياف بالكاجبات  ،كاجتناب المقبحات  ،مع

عدـ مبلبسة بدعة … ثـ قاؿ  :كمعناه إخبار عالـ الجرح كالتعديؿ أنو عمـ فيو إتيانو
بالكاجبات كاجتنابو المقبحات كعدـ مبلبستو لبدعة … كىذه المشاىدة أمر ظاىر ،
كأما معرفة باطنو فبل يعمـ ذلؾ إال اهلل … فشرط العدالة الباطنة ال دليؿ عميو  ،كاف
َّ
المعدؿ أيضان ) (.)9
أريد أف الخبرة تدؿ عمييا ؛ فالخبرة ال بد منيا في

كىناؾ مف ذىب إلى أنو يمكف مشاىدة العدالة الظاىرة كالباطنة معان بالبحث

كالفحص  ،لمف شاىد الركاة  ،أك يشاىد الظاىرة فقط  ،ىذا ما ذكره صػاحب منيج

النقد ؛ لكنو استصعب التمييز بينيما مف خبلؿ المصنفات (.)10

كالتحقيؽ في ذلؾ إف مف فرؽ بيف األمريف استند إلى عدة أسباب منيا :
أكالن :ما أشار إليو الصنعاني  ،كمضمكنو  :أف العدالة الباطنة ىي اطبلعنا عمى
الكثير مف أخباره ؛ التي تشير كترجح كتدؿ عمى عدالة باطنو  ،مع تسميمنا أف

الباطف ال يعممو إال اهلل  ،كىي كاف كانت ظنية إال أنيا غالبة  ،كىي كافية لمعمؿ ،
فإذا لـ يكف عندنا اطبلع ػ نرجح بو شيئان يجعمنا نغمب عدالتو الباطنة ػ نطمؽ عميو

عدؿ الظاىر  ،كىك المستكر  ،كىك أرقى حاالن مف مجيكؿ الحاؿ الذم لـ نطمع عمى

شيء مف أحكالو إطبلقان (.)11
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ثانيان  :ما أشار إليو الرافعي  ،كنقمو الصنعاني  ،كمضمكنو :

أف المراد بالعػدالة

الباطنة أقكاؿ المعدليف فيو  ،فمف نقمت عدالتو عف أئمة الجرح كالتعديؿ  ،كلك كاف

الناقؿ كاحدان في الرأم الراجح ؛ فيك عدؿ الباطف  ،كالعدالة الظاىرة  :ما كاف بمجرد
اإلسبلـ  ،دكف أف ينقؿ جرح أك تعديؿ  ،كال ُعمِـ منو مفسؽ  ،كالخبرة فيو يسيرة (.)12
ككاضح أف األمريف يمتقياف ؛ ذلؾ أف مف يعدؿ الراكم ال بد أنو يعدلو بناء
عمى اطبلعو عمى أحكالو الكثيرة التي ترجح لديو عدالة باطنو .
الثالث  :أف مجيكؿ الحاؿ لـ يعمـ شئ عنو  ،كلـ تسبر مركياتو  ،أك سبرت كلـ
تعرؼ  ،أما المستكر ؛ فقد عرفت بعض أخباره  ،كلكف لـ تسبر مركياتو  ،أك سبرت
فمـ ُي َر أنو أمعف في المكافقة لمثقات  ،بؿ تراه ينفرد في أكثر ما ركاه .
فمجيكؿ الحاؿ  :ركل عنو اثناف فصاعدان  ،كلـ نعمـ مف أخباره شيئان يذكر.
أما المستكر فنخمص إلى أنو  :مجيكؿ العدالة الباطنة  ،عدؿ الظاىر

[ بخبرة يسيرة ] ( .)14ككذلؾ في شرح مبل عمي القارم

()15

()13

 ( :أف المستكر ىك الذم

لـ تتحقؽ عدالتو كال جرحو )  .كقاؿ السخاكم  ( :المستكر الذم لـ ينقؿ فيو جرح كال

تعديؿ  ،ككذا إذا نقبل كلـ يترجح أحدىما ) (.)16

كقاؿ إماـ الحرميف الجكيني  ( :المستكر مف لـ يظير منو نقيض العدالة كلـ

يتفؽ البحث في الباطف عف عدالتو ) (.)17

كقاؿ السخاكم  ( :مجيكؿ الحاؿ في العدالة باطنان ؛ لككنو عمـ عدـ الفسؽ

فيو  ،كلـ تعمـ عدالتو ؛ لفقداف التصريح بتزكيتو  ،فيذا معنى إثبات العدالة الظاىرة
كنفي العدالة الباطنة  ،ألف المراد بالباطنة ما في نفس األمر ،كىذا ىك

المستكر ) (.)18

كالرأم الراجح في الفرؽ بيف المستكر كمجيكؿ الحاؿ بعد أف تصفحنا بعض
أقكاؿ أىؿ العمـ في ىذه المسألة

 :أف مجيكؿ الحاؿ ىك مف ركل عنو اثناف مف

الركاة  ،كلـ يعرؼ شيء مف أخباره  ،كلـ يتييأ دراسة مركياتو كسبرىا لتكزف بميزاف
النقد ،فيك يشترؾ مع مجيكؿ العيف في أنو لـ يعرؼ معرفة كافية  ،كيفترؽ عنو أنو
ركل عنو اثناف فأكثر .
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أما المستكر  :فيك مف عرفنا عينو كاسمو كشيئان مف أخباره الظاىرة  ،كأنو لـ

يأت بمفسؽ ظاىر  ،لكف لـ يتييأ معرفة باطف حالو ؛ باالستفاضة في أخباره

أك

تزكية أحد لو  ،ككذا لـ يعرؼ حاؿ مركياتو ؛ لتفرده  ،أك لـ يتـ سبرىا لتكزف بميزاف
النقد … كلذا قاؿ السخاكم في تعريفو  ( :كلـ تعرؼ عدالتو لفقداف التصريح بتزكيتو
)  ،كانما تتـ تزكية المزكي إذا عرؼ الراكم  ،كعرؼ حاؿ مركياتو  ،أم إذا عممت
العدالة كتكافر سبر الضبط ؛ فكجد ممعنان في المكافقة .

فيك يشترؾ مع مجيكؿ الحاؿ بأنو لـ تسبر مركياتو  ،كيفترؽ عنو بكجكد

معرفة ما عف أحكالو العامة  .كبمعنى آخر  :عرفنا عدالتو كصبلحو العاـ  ،لكف لـ
تسبر أخباره ليتبيف ضبطو كمقدار مكافقتو لمثقات  ،أك سبرت ؛ فكاف منفردان في

أكثرىا  ،أك غير ممعف في المكافقة  .أما مجيكؿ الحاؿ ؛ فمـ يتبيف حاؿ ضبطو كال
ٍ
بمعرفة ما عف شخصو لتعدد تبلمذتو .
حاؿ عدالتو  ،لكنو امتاز عف مجيكؿ العيف
* مظان المساتير :
كتاب (التاريخ الكبير) لمبخارم  ،ك(الجرح كالتعديؿ )البف أبي حاتـ  ،ىما
أكثر الكتب اشتماالن عمى ىؤالء (المستكريف)؛ ألف فييما كثيران مف الركاة لـ يذكر فييـ

جرحان كال تعديبلن  ،كقد ركم عف كؿ كاحد منيـ أكثر مف كاحد .

كمف أمثمة مف ركل عنو أكثر مف كاحد  ،كسكتا عنو  :إبراىيـ بف عبد اهلل بف

المنذر  ،كابراىيـ بف عمر الصنعاني  ،كاألخنس بف خميفة الضبي  ،كاسحاؽ بف
عبد بف جعفر  ،كحماد بف عيسى  ،كحمزة بف نصير  ،كغيرىـ .
كلكف مف الجدير بالذكر إف ابف أبي حاتـ لـ يسكت عف الراكم إال ألنو لـ

يبمغو فيو شيء  ،كلك بمغو فيو شيء لقالو عنو (.)19
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قاؿ ابف القطاف الفاسي  ( :كنبيف اآلف أف أبا محمد بف أبي حاتـ إنما أىمؿ
ىؤالء مف الجرح كالتعديؿ  ،ألنو لـ يعرفو فييـ ( أم  :لـ يعرؼ الجرح
فيـ عنده مجيكلكا األحكاؿ ) (.)20

كالتعديؿ )

المطمب الثاني
حكم رواية مستور الحال
اختمؼ العمماء في حكـ قبكؿ ركاية المستكر  ،عمى أربعة أقكاؿ :
القول األول  :القبكؿ مطمقان  .قالو جماعة مف المحدثيف منيـ النككم

(.)21

كع از االحتجاج بالمستكر إلى كثير مف المحققيف ( .)22كتابعو في قبكؿ ركاية المستكر
السخاكم  ،كالفقيو عبد الغني بف احمد البحراني الشافعي

( .)23كحكى الرافعي في

الصياـ في قبكؿ ركاية المستكر كجياف مف غير ترجيح ( .)24ككذلؾ قاؿ ابف كثير :
فقد قاؿ بقبكؿ ركايتو ( أم المستكر ) بعض الشافعييف  ،كرجح ذلؾ ُسميـ الرازم
( ،)25ككافقو ابف الصبلح كالسيكطي (.)26
ككذلؾ قاؿ اإلماـ أبك حنيفة (رحمو اهلل) بقبكؿ المستكر  ،كما ركل ذلؾ عنو
الحسف بقكلو عف أبي حنيفة (رحمو اهلل) انو بمنزلة العدؿ في ركاية اإلخبار لثبكت
العدالة لو ظاى انر بالحديث المركم عف رسكؿ اهلل

  : المسممكف عدكؿ بعضيـ

عمى بعض  .)27( كلكف الفقيو السرخسي أشار إلى أف بعض األحناؼ ذىبكا إلى

عدـ قبكؿ ركاية المستكر  ،كعمؿ ذلؾ باف الفسؽ غالب في أىؿ ىذا الزماف  ،كليس

كما كاف عميو زمف السمؼ الصالح (.)28

كقاؿ مبل عمي القارم (( :)29كاختار ىذا القكؿ(أم قبكؿ ركاية المستكر) ابف

حباف تبعان لئلماـ األعظـ  ،إذ العدؿ عنده مف ال يعرؼ فيو الجرح  ،قاؿ

ابف حباف ( :)30كالنػاس في أحكاليـ عمى الصبلح كالعدالة ؛ حتى يتبيف منيـ ما

يكجب الجرح  ،كلـ يكمؼ الناس ما غاب عنيـ  ،كانما كمفكا الحكـ بالظاىر ) .
كقاؿ شعيب االرنؤكط في مقدمة تحقيقو لكتاب صحيح ابف حباف :

(إذف

غاية ما في األمر عند ابف حباف أنو يكثؽ مستكر الحاؿ  ،كىك ما لـ يكف فيو جرح
كال تعديؿ  ،ككاف كؿ مف شيخو كالراكم عنو ثقة  ،كلـ يأت بحديث منكر
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األئمة كثي ار ممف ىذا شأنيـ  ،كثمت نقكؿ كثيرة عنيـ تعزز رأيو في ركاية
المستكر) (.)31

قاؿ الذىبي في ( الميزاف ) في ترجمة مالؾ المصرم ( : )32قاؿ ابف القطاف:
( ال يعرؼ لو حاؿ

(ىك ممف لـ تثبت عدالتو ) كفي مكضع آخر قاؿ :

كال يعرؼ ) ( ،)33يريد أنو ما نص أحد عمى أنو ثقة  ،كفي ركاة الصحيحيف عدد

كثير ما عممنا أف أحػدان نص عمى تكثيقيـ  ،كالجميكر عمى أف مف كاف مف المشػايخ
قد ركل عنو جمػاعة كلـ يأت بما ينكر عميو أف حديثو صحيح

 ،كتابع قكلو أم

الذىبي في مكطف آخر ففي الصحيحيف مف ىذا النمط خمؽ كثير مستكركف ما

ضعفيـ أحد كال ىـ بمجاىيؿ (.)34

كقاؿ البغكم  :بقبكؿ المستكر في تيذيبو

()35

قبكلو أيضان (.)36

 ،كنقؿ الصنعاني عف الزيدية

كقد يرل مف دقؽ النظر فيما عرضو الصنعاني مف أقكاؿ العمماء كأنو أراد

بذلؾ إبطاؿ الفرؽ بيف العدالة الظاىرة كالباطنة ؛ ليستدؿ مف خبلؿ ذلؾ عمى حجية

المستكر بما ال نطيؿ بنقمو كذكره (.)37

كاستدلكا بما يأتي (:)38

1ػ قكلو تعالى   :ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ .)39( 

كجو الداللة  :إف في اآلية أمر بالتثبت عند مجيء الفاسؽ بالنبأ كلـ يأمر
بالتثبت عند مجيء مشيكر العدالة كال عند مجيء مستكرىا  ،فما لـ يقـ دليؿ يكجب

رد خبره كاال كجب قبكلو (.)40

2ػ قاؿ ابف عبد البر ( ،)41كابف حجر العسقبلني ( ( :)42أجمعكا عمى أف أحكاـ الدنيا
عمى الظاىر كاهلل يتكلى السرائر كقد قاؿ  ألسامة ىبل شققت عف قمبو كقاؿ لمذم
ساره في قتؿ رجؿ أليس يصمي ؟ قاؿ  :نعـ  ،قاؿ أكلئؾ الذيف نييت عف قتميـ )

( .)43كقاؿ السخاكم ( ( :)44في صحيح البخارم عف عمر  : إنما نأخذكـ اآلف
بما ظير لنا مف أعمالكـ 

()45

؛ بؿ كفي الصحيح مف حديث أبي سعيد  رفعو (

إني لـ أكمر أف أنقب عف قمكب الناس ) (.)46
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كفي المتفؽ عميو مف حديث أـ سممة رضي اهلل عنيا

  :إنكـ تختصمكف

إلي كلعؿ بعضكـ ألحف بحجتو مف بعض فمف قضيت لو بشيء بحؽ أخيو شيئان

بقكلو فأنما اقطع لو قطعة مف النار فبل يأخذىا .)47( 

3ػ إف المسمـ مقبكؿ الركاية ما لـ يظير فسقو  ،فإف النبي  قبؿ خبر األعرابي في
رؤية اليبلؿ

()48

بعد أف عرفو مسمما  ،كلـ يسأؿ عف صفة زائدة عمى اإلسبلـ(.)49

 .4إنما أنا بشر كانكـ تختصمكف إلي ...الحديث .)50( 

قاؿ النككم  :معناه التنبيو عمى حالة البشرية كأف البشر ال يعممكف مف الغيب
عميو

كبكاطف األمكر شيئا إال أف يطمعيـ اهلل تعالى عمى شيء مف ذلؾ كأنو يجكز
في أمكر األحكاـ ما يجكز عمى غيره إنما يحكـ بيف الناس بالظاىر كاهلل يتكلى
السرائر فيحكـ بالبينة كباليميف كنحك ذلؾ مف أحكاـ الظاىر مع إمكاف ككنو في

الباطف خبلؼ ذلؾ كلكنو إنما كمؼ الحكـ بالظاىر ( .)51كىذا نحك قكلو  : أمرت
أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل فإذا قالكىا عصمكا مني دماءىـ كأمكاليـ إال

بحقيا كحسابيـ عمى اهلل .)52( 

 .5اإلجماع  :إف الصحابة كانكا متفقيف عمى قبكؿ أقكاؿ العبيد كالنساء كاألعراب
المجاىيؿ لما ظير إسبلميـ كسبلمتيـ مف الفسؽ ظاى انر .

القول الثاني  :الرد مطمقان  .كىك ما ذىب إليو الجميكر .

قاؿ ابف حجر  ( :إف جميكر المحدثيف ال يقبمكف ركاية المستكر كىك قسـ مف

المجيكؿ فركايتو بمفردىا ليست بحجة عندىـ

) ( .)53كقاؿ ابف القطاف :

فأما

المستكر فيك مف لـ تثبت عدالتو لدينا ممف ركل عنو اثناف فأكثر  ،فإف ىذا يختمؼ
في قبكؿ ركايتو مف ال يرل ركاية الراكم العدؿ عف الراكم تعديبلن لو  ...إلى أف قاؿ

 :كالحؽ في ىذا أنو ال تقبؿ ركايتو  ،كلك ركل عنو جماعة  ،ما لـ تثبت
عدالتو (.)54

كذكر اآلمدم أف مذىب الشافعي  ،كأحمد بف حنبؿ  ،كأكثر أىؿ العمـ أف
مجيكؿ الحاؿ غير مقبكؿ الركاية  ،بؿ ال بد مف خبرة باطنة بحالو كمعرفة سيرتو
ككشؼ سريرتو أك تزكية مف عرفت عدالتو كتعديمو لو  ،كقاؿ أبك حنيفة كأتباعو
يكتفى في قبكؿ الركاية بظيكر اإلسبلـ كالسبلمة عف الفسؽ ظاى ار
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التيانكم  ...( :كيقاؿ لو  :المستكر عندىـ  ،فمذىب الشافعي كاحمد بف حنبؿ كأكثر
ٍ
باطنة
أىؿ العمـ أف مجيكؿ الحاؿ غير مقبكؿ الركاية  ،بؿ البد مف خبرةٍ

بحالو ) (.)56

كاستدلكا بما يأتي (:)57

 .1اإلجماع عمى عدـ قبكؿ غير العدؿ ؛ كالمجيكؿ ليس في معنى العدؿ في
حصكؿ الثقة بقكلو ؛ ليمحؽ بو  ،كاذ لـ يظير حاؿ الراكم باالختبار  ،فبل تقبؿ
أخباره دفعان لممفسدة .

 .2قالكا  :أجمعنا عمى أف العدالة شرط في قبكؿ الركاية عف النبي

 ، كعمى أف

بمكغ رتبة االجتياد في الفقو شرط في قبكؿ الفتكل ،فإذا لـ يظير حاؿ الراكم
باالختبار ،فبل تقبؿ أخباره  ،دفعا لممفسدة البلزمة مف فكات الشرط  ،كما إذا لـ
يظير باالختبار بمكغ المفتي رتبة االجتياد

إتباعو

 ،فإنو ال يجب عمى المقمد

إجماعا.
 .3إف ركاية الراكييف فأكثر عف الشيخ تعريؼ بو ال تكثيؽ لو ،كلذلؾ فتكثيقو غير
معمكـ .
 .4إف القكؿ بقبكؿ ركاية مجيكؿ الحاؿ يستدعي دليبلن  ،كاألصؿ عدـ الدليؿ .

مغيب
 .5إف الفسؽ يمنع القبكؿ ،كما لـ تثبت العدالة فبل يظف عدـ فسقو ،ألنو أمر ّ

عنا فكيؼ نقبمو ؟ كلؤلمر بالتثبت في قبكؿ األخبار في قكلو تعالى   :يَب أَيُّهَب الَّرِيهَ
آمَنُىا إِن جَبءكُمْ فَبسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُىا .)58( 

6ػ إف مجيكؿ الحاؿ ال تقبؿ إخباره في الركاية كفقان الحتماؿ مفسدة الكذب .

 .7إف اهلل تعالى ذـ الظف الذم ال يستند إلى حجة كدليؿ كبياف  ،فقاؿ تعػالى :
 إن يتبعىن إالّ الظه  ،وإن الظه ال يغين مه احلق شيئبً 

()59

 ،كقبكؿ

ركاية المجيكؿ بأنكاعو أخذ بالظف مف غير دليؿ كال بياف .
 .8قالكا  :رد عمر  ركاية فاطمة بنت قيس لما كانت مجيكلة الحاؿ ،كعمي



رد قكؿ أبي سناف األشجعي في المفكضة  ،كاشتير ذلؾ فيما بيف الصحابة  ،كلـ
ينكره منكر ،فكاف إجماعا .
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 .9في ضكء تحرير مفيكـ مجيكؿ الحاؿ كالمستكر ؛ فإف مجيكؿ الحاؿ  ،كاف
عرؼ اسػمو  ،فقد ُجيمت عدالتو  ،كلـ تسػبر مركياتو ليعرؼ ضبطو  ،أك سبرت
فكاف ينفرد في كثير منػيا  ،فمـ يتييأ كشؼ حقيقتيا .
القول الثالث  :التكقؼ في قبكلو كرده حتى يتبيف حالو  ،فيقبؿ أك يرد
ابف حجر ( ،)60كما جزـ بو إماـ الحرميف الجكيني (.)61

القول الرابع  :إف المستكريف مف التابعيف يحتج بيـ

 .قاؿ بذلؾ

 ،كال سيما التابعيف مف أىؿ

ك َّ
أف

المدينة  ،كال سيما في السنف التي تشتد حاجة الناس إلييا  .كىك قكؿ ابف القيـ

مف ـ ذىبو َّ
أف ركاية العدؿ عف غيره تعديؿ لو ما لـ يعمـ فيو جرح
قاؿ ابف القيـ في (زاد المعاد) كفي سنف أبي داكد

()62

.

  :مف حديث عكرمة

عف ابف عباس رضي اهلل عنيما  :طمؽ عبد يزيد أبك ركانة زكجتو أـ ركانة كنكح
امرأة مف مزينة فجاءت إلى النبي

 فقالت  :ما يغني عني إال كما تغني ىذه

الشعرة لشعرة أخذتيا مف رأسيا ففرؽ بيني كبينو فأخذت النبي  حمية فذكر الحديث
كفيو  :أنو  قاؿ لو  :طمقيا ففعؿ ثـ قاؿ  :راجع امر أتؾ أـ ركانة فقاؿ  :إني
طمقتيا ثبلثا يا رسكؿ اهلل  ،قاؿ  :قد عممت أرجعيا  ،كتبل   :يب أيهب النيب إذا طلقتم

النسبء فطلقىهه لعدهته .)63( 
كال عمة ليذا الحديث إال ركاية ابف جريج لو عف بعض بني أبي رافع

كىك

مجيكؿ كلكنو تابعي  ،كابف جريج مف األئمة الثقات العدكؿ  ،كركاية العدؿ عف غيره
تعديؿ لو ما لـ يعمـ فيو جرح  ،كلـ يكف الكذب ظاى ار في التابعيف ك خاصة التابعيف
مف أىؿ المدينة  ،كبالخصكص مكالي رسكؿ اهلل  ، كفي ىذه السنة التي تشتد
حاجة الناس إلييا ال يظف بابف جريج أنو حمميا عف كذاب كال عف غير ثقة عنده ،

كلـ يبيف حالو (.)64

يترجح لنا  :عدـ القبكؿ المطمؽ بركاية مجيكؿ الحاؿ كالمستكر  ،ككذلؾ عدـ
ردىا مطمقان  ،كانما معرفة حاؿ الراكم كالبحث في تكثيقو ما عد ا جيؿ السمؼ الصالح

ؼف ركايتيـ تقبؿ لما يمتازكف بو مف الخيرية التي كصفيـ بيا رسكؿ اهلل
 ،إ

بقكلو((:خير أمتي القرف الذيف يمكني ثـ الذيف يمكنيـ ثـ الذيف يمكنيـ)) (.)65
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ككذلؾ فإ ف الخبلؼ في قبكؿ ركاية المجيكؿ إنما ىك في حؽ مف دكف
الصحابة  . كأما الصحابة  فإف جيالتيـ غير قادحة  ،ألنيـ عدكؿ بتعديؿ اهلل

ليـ (.)66

كم كاف جرل ما جرل،
ط ٌّ
قاؿ الحافظ الذىبي  ( :فأما الصحابة  فبِ َساطُيـ َم ْ
 ،لكنو غمط
كاف َغمِطُكا كما غمط غيرىـ مف الثقات فما يكاد يسمَـ أحد مف الغمط

نادر ال يضر أبدان  ،إذ عمى عدالتيـ كقبكؿ ما نقمكه العمؿ كبو نديف هلل
(.)67

تعالى )

كمف خبلؿ دراسة حاؿ الراكم يمكننا معرفة ما إذ كانت جيالة حالو قد انتفت

ُخ ِرَج ليـ في
؛ فقد قاؿ ابف حجر  ( :فأما جيالة الحاؿ فمندفعة عف جميع مف أ ْ
الصحيح ؛ ألف شرط الصحيح أف يككف راكيو معركفان بالعدالة ،فمف زعـ أف أحدان

 .كال شؾ أف َّ
المدعي

المصنؼ في دعكاه أنو معركؼ
منيـ مجيكؿ فكأنو نازع
ّ
مقدـ عمى مف يدعي عدـ معرفتو لما مع المثبت مف زيادة العمـ  .كمع ذلؾ
لمعرفتو ّ
فبل تجد في رجاؿ الصحيح أحدان ممف يسكغ إطبلؽ اسـ الجيالة عميو أصبلن ) (.)68

كقد يككف الراكم مجيكالن عند بعض المحدثيف  ،كمعركفان عند غيرىـ  ،فمذلؾ

ال يمزـ مف حكـ بعض األئمة بالجيالة عمى الراكم أف يككف مجيكالن فقد يعرفو غيره
فيكثّقو.

كمف أمثمة ذلؾ ما مأتم :
أ ػ إف عبد اهلل بف الكليد بف عبد اهلل المزني قد كثّقو ابف معيف  ،فقاؿ  ( :كاف مف

خيار المسمميف ) ( ،)69كالنسائي ( .)70كقاؿ أبك حاتـ  :صالح الحديث

( .)71كقاؿ

عمي بف المديني  (( :مجيكؿ ال أعرفو )) ( .)72كقاؿ الحافظ الذىبي  :قد عرفو

جماعة ككثّقكه فالعبرة بيـ (.)73

ب ػ إف الحكـ بف عبد اهلل البصرم قاؿ فيو أبك حاتـ  :مجيكؿ ( .)74قاؿ الحافظ ابف
حجر :ليس بمجيكؿ مف ركل عنو أربعة ثقات ككثّقو ُّ
الذ ْىمي (.)75
ج ػ إف عباس بف الحسيف القنطرم قاؿ فيو أبك حاتـ  :مجيكؿ

()76

 .قاؿ الحافظ

الحماؿ
ابف حجر  :إف أراد جيالة العيف فقد ركل عنو البخارم كمكسى بف ىاركف َّ

كالحسف بف عمي المعمرم كغيرىـ  .كاف أراد جيالة الحاؿ فقد كثّقو عبد اهلل بف أحمد
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بف حنبؿ قاؿ :سألت أبي عنو  .فذكره بخير

()77

 .كأما قكؿ ابف عدم ػ بعد نقمو

لقكؿ ابف معيف في عبد الرحمف بف عبد اهلل الغافقي

 ،كعبد الرحمف بف آدـ حيث

قاؿ  :ال أعرفيما ()78ػ فقاؿ ابف عدم  :إذا قاؿ مثؿ ابف معيف  " :ال أعرفو " فيك
مجيكؿ غير معركؼ  ،كاذا عرفو غيره ال يعتمد عمى معرفة غيره ؛ ألف الرجاؿ بابف

معيف تُ ْسَب ُر أحكاليـ (.)79
فقد أجاب عنو الحافظ ابف حجر في ترجمة عبد الرحمف بف عبد اهلل الغافقي
 .فقاؿ  :ال يتم ّشى في كؿ األحكاؿ  ،فرب رجؿ لـ يعرفو ابف معيف بالثقة كالعدالة
كعرفو غيره فضبلن عف معرفة العيف ال مانع مف ىذا  ،كالرجؿ قد عرفو ابف يكنس
كاليو المرجع في معرفة أىؿ مصر كالمغرب

كقاؿ  :كاف رجبلن صالحان جميؿ السيرة (.)80

 ،كقد ذكره ابف خمفكف في الثقات

،

يضرىـ ذلؾ شيئان  .كمف ذلؾ
د ػ قد يقع التجييؿ مف إماـ في حؽ أئمة مشيكريف فبل ّ
أف أبا محمد بف حزـ قد قاؿ في كؿ مف أبي عيسى الترمذم كاسماعيؿ بف محمد
()81

.

الصفّار  :مجيكؿ
كقد عمؽ الحافظ ابف كثير عمى تجييؿ ابف حزـ لمترمذم بأف جيالتو لو ال

تضع مف قدره عند أىؿ العمـ  ،بؿ كضعت مف منزلة ابف حزـ عند الحفّاظ (.)82
كاألمثمة في ذلؾ كثيرة كخشية اإلطالة نختصر عمى ىذا  ،كعميو يككف قبكلنا
ؿلركاية متكقفة عمى معرفة حالو .

المبحث الثاني

األحكام الفقكية المتعلقة بمستور الحال
المطمب األول

أحكامه في العبادات
المسألة األولى  :خبر مستكر الحاؿ بنجاسة الماء :
اختمؼ الفقياء في قبكؿ خبر مستكر الحاؿ بنجاسة الماء غير المعمكـ حالو
مف النجاسة أك الطير  ،عمى مذىبيف :
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المذىب األكؿ  :يقبؿ خبر مستكر الحاؿ بنجاسة الماء

 ،كاليو ذىب  :الحنفية ،

كالمالكية  ،كالشافعية  ،كالحنابمة في الركاية الصحيحة عنيـ  ،كالزيدية (.)83

كاستدلكا  :بأف خبر مستكر الحاؿ بنجاسة الماء خبر ديني  ،فأشبو الخبر

بدخكؿ كقت الصبلة كاف لـ يعيف سببيا (.)84

المذىب الثاني  :ال يقبؿ خبره في ذلؾ  ،كاليو ذىب  :الحنابمة في الركاية األخرل

عنيـ (.)85

الترجيح  :الذم يبدك لي أف المذىب األكؿ  ،كىك مذىب جميكر الفقياء ىك
الراجح  ،كذلؾ لقكة رأييـ  ،كألف مذىب مف خالفيـ ضعيؼ ال يقكل عمى معارضة
المذىب األكؿ .
المسألة الثانية  :أذان مستور الحال :
ال خبلؼ بيف العمماء في جكاز أذاف مستكر الحاؿ

كافة (.)86

 ،كاليو ذىب  :الفقياء

كاستدلكا بما يأتي :
 .1ما ركم عف أبي ىريرة  قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل   : اإلماـ ضامف

كالمؤذف

مؤتمف   ..ركاه أحمد  ،كأبك داكد  ،كالترمذم ( .)87قاؿ عنو الييثمي  :رجالو

مكثكقكف (.)88

كجو الداللة  :إف النبي  بيف أف المؤذف ال بد أف يككف أمينا  ،كاألمانة ال

يؤدييا إال التقي  ،كمستكر الحاؿ عدؿ في الظاىر  ،فدؿ عمى جكاز أذانو (.)89
 .2ما ركم عف ابف عباس

 قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل

  : يؤذف لكـ خياركـ

كيؤمكـ أقرؤكـ  ركاه أبك داكد  ،كابف ماجو بإسناد فيو ضعؼ (.)90

 .3كركل صفكاف بف سميـ قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل

مؤذنكـ أفضمكـ  ركاه البييقي مرسبل (.)91

  : يا بني خطمة  ،اجعمكا

 .4كألف الناس قد يرجعكف إليو في أكقات صمكاتيـ  ،كربما أشرؼ في صعكد المنارة
عمى عكراتيـ  ،فإذا كاف أمينا كؼ بصره كصدؽ خبره (.)92

المسألة الثالثة  :الصالة خمف مستور الحال :
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ال خبلؼ بيف الفقياء في أنو يجكز لمرجؿ أف يصمى الصمكات الخمس
كالجمعة كغير ذلؾ خمؼ مستكر الحاؿ  ،كىك مف لـ يعمـ منو بدعة كال فسقا

ذلؾ عف  :الصحابة ، كالتابعيف  ،كاليو ذىب  :أىؿ العمـ كافة (.)93

كركم

كاستدلكا :
 .1بأف األصؿ في المسمميف السبلمة  ،كمستكر الحاؿ سميـ في الظاىر  ،فتجكز
إمامتو (.)94

 .2كبأف النبي  لـ يكمفو اهلل تعالى معرفة ما في قمكب الناس  ،فأمرنا إذا حضرت
أمر

الصبلة أف يؤمنا بعضنا في ظاىر أمره  ،فمف فعؿ ذلؾ فقد صمى كما

(.)95

المسألة الرابعة  :شهادة مستور الحال في رؤية هالل رمضان :
اختمؼ الفقياء في حكـ شيادة مستكر الحاؿ في ثبكت شير رمضاف بناء
عمى رؤيتو لميبلؿ عمى مذىبيف :
المذىب األكؿ  :قبكؿ شيادة مستكر الحاؿ في رؤية ىبلؿ رمضاف
الحنفية  ،كالشافعية (.)96

 ،كاليو ذىب

كاستدلكا بما يأتي :
 .1ما ركم عف ابف عباس رضي اهلل عنيما  ،قاؿ  :جاء أعرابي إلى رسكؿ اهلل 
فقاؿ :إني رأيت ىبلؿ رمضاف  ،فقاؿ  :أتشيد أف ال إلو إال اهلل ؟ قاؿ  :نعـ
تشيد أف محمدان رسكؿ اهلل ؟ قاؿ  :نعـ  ،قاؿ  :يا ببلؿ  ،أذف في الناس
غدان 

()97

قاؿ :

فميصكمكا

.

كجو الداللة  :إف النبي  قبؿ شيادة الكاحد الظاىرة عدالتو في ثبكت شير

رمضاف كىك مستكر الحاؿ  ،فدؿ ذلؾ عمى جكاز شيادتو .

 .2كألنو أمر ديني  ،تقبؿ شيادة المستكر فيو  ،كىك أشبو بركاية األخبار (.)98
المذىب الثاني  :ال تقبؿ شيادتو في ثبكت ىبلؿ رمضاف

كالحنابمة  ،كاالمامية (.)99

كاستدلكا بما يأتي :
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 .1ما ركم عف ابف عباس رضي اهلل عنيما  ،قاؿ   :جاء أعرابي إلى رسكؿ اهلل
 فقاؿ :إني رأيت ىبلؿ رمضاف  ،فقاؿ  :أتشيد أف ال إلو إال اهلل ؟ قاؿ  :نعـ
قاؿ  :تشيد أف محمدان رسكؿ اهلل ؟ قاؿ  :نعـ  ،قاؿ  :يا ببلؿ  ،أذف في الناس

فميصكمكا غدان .)100( 

 .2ما ركم عف ابف عمر  قاؿ   :تراءل الناس اليبلؿ  ،فأخبرت رسكؿ اهلل 
أني رأيتو  ،فصاـ  ،كأمر الناس بصيامو .)101( 

كجو الداللة  :إف الخبريف ركاىما عدكؿ  ،فقبؿ رسكؿ اهلل

 شيادتيما

كألنو خبر ديني ال تيمة فيو .
بأف العدالة المقصكدة في الشاىد ىي العدالة الباطنة  ،فبل يقبؿ قكؿ مستكر
ّ .3
الحاؿ لعدـ الثّقة بو  ،كما ال تقبؿ مف الفاسؽ (.)102

الترجيح  :الذم يبدك لي أف المذىب األكؿ ىك الراجح ؛ كذلؾ ألف ثبكت

شير رمضاف برؤية ىبللو أمر ديني تعبدم كال بد فيو مف االحتياط  ،فثبكتو بخبر
الكاحد العدؿ  ،كالمستكر الحاؿ مف باب االحتياط  ،كىك أكلى مف عدـ ثبكتو .

المطمب الثاني
أحكامه في غير العبادات

المسألة األ ولى  :تمميك لقطة مستور الحال :

ال خبلؼ بيف الفقياء في أنو إذا كاف الممتقط مستكر الحاؿ لـ تعرؼ منو

حقيقة العدالة كال خيانة أقر المقيط في يديو  ،كاليو ذىب  :أىؿ العمـ كافة (.)103

99

مجل دديلل 2012/

العدد الرابع والخمسون

كدليميـ  :إف حكـ مستكر الحاؿ حكـ العدؿ في لقطة الماؿ  ،كفي أكثر
األحكاـ  ،كألف األصؿ في المسمـ العدالة  ،كلذلؾ قاؿ عمر  : المسممكف عدكؿ

بعضيـ عمى بعض (.)104

المسألة الاثنية  :ضمان العارية عند مستور الحال :

العارية  :ىي إباحة االنتفاع بما يحؿ االنتفاع بو مع بقاء عينو (.)105
فإذا أعار شخص ألخر شيئا  ،فإف صاحب الشيء المعار يقاؿ لو  :معير

كاآلخذ  :مستعير  ،كالشيء المعار  :استعارة  .كيقاؿ لو أيضا  :عارية  .فالعارية
اسـ يطمؽ عمى ما يعار  ،كعمى العقد .
كيتبيف مف التعريؼ أف العارية ال تصح إال بشيء ال يستيمؾ باالستعماؿ .
أما الذم يستيمؾ فبل تصح إعارتو  ،فإذا أذف المالؾ باستعمالو  ،فيذا إباحة كليس
بإعارة  .كعمى ىذا إذا تمفت العارية عند المستعير مستكر الحاؿ  ،فيؿ عميو ضماف
؟
ال خبلؼ بيف العمماء فيما إذا حصؿ التمؼ بتعد  ،أك تفريط  ،فيذا فيو
الضماف عمى المستعير  .كحصؿ خبلؼ بيف العمماء فيما إذا حصؿ التمؼ بدكف تعد
كال تفريط  ،عمى ثبلثة مذاىب :
المذىب األكؿ  :عدـ كجكب الضماف عمى المستعير مستكر الحاؿ .
كاليو ذىب  :أبك حنيفة  ،كمالؾ (في قكؿ لو)  ،كالظاىرية  .إال أف مالكا قاؿ
 :اذا كانت العارية مما تتغيب  ،أم  :يمكف إخفاؤىا  ،كالحمي كالثياب  ،فيي
مضمكنة إال إذا أقاـ المستعير البينة عمى تمفيا بدكف تعد (.)106
كاستدلكا بما يأتي :
 .1ما ركم عف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده أف الرسكؿ

 قاؿ   :ليس

عمى المستكدع غير المغؿ ضماف،كال عمى المستعير غير المغؿ ضماف

البييقي (.)107

 ركاه

كجو الداللة  :عدـ كجكب الضماف عمى غير المتعدم .
كاعترض عميو  :بأف الحديث في إسناده عمرك بف عبد الجبار  ،كعبيدة بف
حساف  ،كىما ضعيفاف  .نقؿ البييقي ضعفيما عف الدارقطني  ،كقاؿ  :المحفكظ أنو
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عف شريح القاضي مف قكلو ( .)108كقد حاكؿ ابف التركماني في تعميقو عمى سنف
البييقي الدفاع عف ىذا االسناد  ،كقاؿ  :لـ يضعفيما أحد مف أىؿ ىذا الشأف فيما
عممت  ،كال يقبؿ تضعيؼ الدارقطني ليما ؛ ألنو تضعيؼ مبيـ لـ يبيف فيو سبب

الضعؼ (.)109

أجيب  :إف عبيدة بف حساف  ،قاؿ فيو أبك حاتـ  :منكر الحديث  .كقاؿ :

ابف حباف  :يركم المكضكعات عف الثقات (.)110

 .2ما ركم عف أبي أسامة أف رسكؿ اهلل  قاؿ   :العارية مؤداة  ،كالمنحة مردكدة
 ،كالديف مقضي  ،كالزعيـ غارـ  ركاه أبك داكد  ،كصححو ابف حباف كالترمذم
(.)111

كجو الداللة  :إف الرسكؿ  ذكر أشياء بيف الحكـ فييا  ،كمنيا  :إف الكفيؿ
ضامف  ،فمك كاف حكـ العارية الضماف لصرح بو (عميو الصبلة كالسبلـ) كما صرح
في الكفيؿ  ،لكنو لـ يفعؿ ذلؾ  ،كانما قاؿ :

 العارية مؤداة  ، كىذا مثؿ قكلو

تعالى   :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَبوَبتِ إِلًَ أَهْلِهَب وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْهَ النَّبسِ أَنْ
تَحْكُمُىا بِبلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ وِعِمَّب يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَبنَ سَمِيعبً بَصِرياً

 ،)112( فيك بذلؾ قد

جعؿ حكميا حكـ الكديعة،كالمكدع عنده ال يضمف إال بالتعدم،فكذلؾ ىذا.
أجيب  :بأف التصريح بضماف الكفيؿ ال يدؿ عمى عدـ ضماف المستعير .
 .3إف ماؿ المستعير مصاف ال يحؿ أخذه بدكف حؽ  ،كال يجب عميو شيء إال أف
يكجبو نص مف كتاب أك سنة  ،فاذا لـ يتعد في تمؼ العيف المستعارة فبل يجب عميو
شيء إال بنص صحيح مف الشارع  ،كمثؿ ىذا النص غير مكجكد (.)113

المذىب الثاني  :كجكب ضماف العارية  ،أم كجكب أداء عينيا عند قياميا  ،كأداء
قيمتيا عند ىبلكيا .
كركم ذلؾ عف  :أـ المؤمنيف عائشة  ،كأبي ىريرة  ،كعبد اهلل بف عباس
كعبد اهلل بف عمر  ، كاسحاؽ بف راىكيو  ،كعطاء بف ابي رباح  ،كربيعة كيحيى
بف سعيد  ،كمكحكؿ  ،كعمر بف عبد العزيز  ،كأشيب (مف المالكية) .

كاليو ذىب  :مالؾ ( :في أحد قكليو)  ،كالشافعي  ،كأحمد (.)114
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كاستدلكا بما يأتي :
  .1ويَمْنَعُىنَ الْمَبعُىنَ .)115( 
كجو الداللة  :ىك قكؿ عبد اهلل بف مسعكد
الماعكف عارية الدلك كالقدر  ،كما تتعاطكف بينكـ

 في تفسير االية  :كنا نعد

()116

 ،أم بما يستعيره الجيراف

بعضيـ مف بعض  ،ككما فسره جميكر المفسريف  .كاألصؿ في العارية ىك قكلو
تعالى   :وَتَعَبوَوُىا عَلًَ الْبِرِّ وَالتَّقْىَي .)117( 
 .2ما ركم عف الحسف البصرم عف سمرة

 أف النبي  قاؿ   :عمى اليد ما

أخذت حتى تؤديو  ركاه أبك داكد  ،كالترمذم  ،كالحاكـ ػ كقاؿ  :صحيح عمى شرط
البخارم ػ  ،كأقره الذىبي عمى ذلؾ (.)118

كجو الداللة  :إف النبي  جعؿ عمى اليد ما أخذت  ،كىذا تضميف  ،أم

يجب عمى اليد رد ما أخذتو (.)119

اعترض عميو  :بأف الحسف لـ يسمع مف سمرة  ،فسماعو ال يصح (.)120

أجيب  :إف سماع الحسف مف سمرة قد صححو البخارم  ،كغيره (.)121

 .3ما ركم عف جابر بف عبد اهلل   :إف النبي  لما أراد المسير إلى حنيف بعث
إلى صفكاف بف أمية  ،فسألو أدراعا مائة درع  ،كما يصمحيا مف عدتيا  .فقاؿ :
أغصبان يا محمد ؟ فقاؿ  :بؿ عارية مضمكنة حتى تؤدييا

إليؾ  ركاه أبك داكد ،

كالبييقي  ،كالحاكـ ػ كقاؿ  :صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه ػ (.)122
كاعترض عميو  :بأف ىذا الحديث في

ضعيؼ(.)123

إسناده شريؾ القاضي  ،كىك

أجيب  :لقد ركاه البييقي مف عدة طرؽ  ،كقاؿ  :يقكم بعضيا بعضا(.)124

 .4ما ركم عف أـ المؤمنيف عائشة (رضي اهلل عنيا) قالت :

 ما رأيت صانعا

طعاما مثؿ صفية  ،صنعت لرسكؿ اهلل  طعاما  ،فبعثت بو  ،فأخذني أفكؿ

()125

فكسرت اإلناء  ،فقمت  :يا رسكؿ اهلل ما كفارة ما صنعت ؟ قاؿ  :إناء مثؿ إناء

كطعاـ مثؿ طعاـ  ركاه أبك داكد،كالترمذم ػ كقاؿ عنو :حسف صحيح ػ (.)126
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كجو الداللة:إنو لكال أف ضماف العارية كاجب لما إستجاز أف يدفع ماليا بدال

 .5مف حيث المعقكؿ  :إف العارية ىي عيف تفرد باحتباسيا لنفسو مف غير استحقاؽ
 ،فكجب أف تككف مف ضمانو  ،كالقرض ؛ كألنو مقبكض لـ يزؿ ممؾ صاحبو،فكجب
أف يككف مف ضماف مف تعجؿ االنتفاع بو  ،كاإلجارة ،

كالكديعة (.)128

المذىب الثالث  :ال ضماف عميو إال عند اشتراط الضماف  ،كيضمف نصؼ القيمة
صمحا  ،ركم ذلؾ عف  :قتادة  ،كعثماف البتي

كبعض الزيدية  ،كاالمامية (.)129

 ،كاليو ذىب  :بعض الحنفية ،

كاستدلكا  :بما ركم عف يعمى بف أمية قاؿ  :قاؿ لي رسكؿ اهلل

  : إذا

أتتؾ رسمي فأعطيـ ثبلثيف بعي انر كثبلثيف درعا  ،قاؿ  :فقمت  :يا رسكؿ اهلل

أعارية

مضمكنة  ،أك عارية مؤداة ؟ قاؿ  :بؿ مؤداة  ركاه أبك داكد  ،كصححو ابف حباف

 ،كغيره (.)130

الترجيح  :الذم يبدك لي أف المذىب الثالث ىك الراجح  ،كىك أف الضماف
عمى المستعير إال عند اشتراط الضماف ؛ كذلؾ ألف الحديث الذم استدلكا بو يبيف
بكضكح إف السؤاؿ ىنا لبلستفصاؿ عف نكع العارية التي ستجرم

اإلعارة عمى

أساسيا  :أىي العارية المضمكنة  ،أـ المطمقة مف الضماف ؟ فقاؿ (عميو الصبلة
كالسبلـ)   :عارية مؤداة  فدؿ ذلؾ بمجمكعو عمى أف العارية تنقسـ الى قسميف :
فإف اشترط فييا الضماف فيي المضمكنة  ،كاال فيي المؤداة  ،أم المطمقة مف
الضماف ؛ كألنو يمكف بو التكفيؽ بيف األدلة المتعارضة .
المسألة الاثلثة  :والية مستور الحال عمى الصغير والمرأة :

ال خبلؼ بيف الفقياء في  :أف مف شركط كلي الصغير كالمرأة أف يككف عدال

سكاء كاف أبا أك جدا أك غيرىما  ،كالعدالة المشركطة ىي الظاىرة ال الباطنة  ،فتثبت
الكالية لؤلب مثبل إذا كاف مستكر الحاؿ ال تعرؼ عدالتو كال فسقو

أىؿ العمـ كافة (.)131
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كاستدلكا  :بأنيا كالية  ،كتفكيضيا إلى غير العدؿ تضييع لمصبي كلماؿ

الصبي  ،لكفكر شفقتو ككماليا عمى كلده (.)132

المسألة الرابعة  :شهادة مستور الحال في النكاح :
اختمؼ العمماء في شيادة المستكر الذم ال يعرؼ حالو مف العدالة كالفسؽ في
عقد النكاح  ،أتصح شيادتو  ،أـ ال ؟ عمى مذىبيف :
المذىب األكؿ  :تصح شيادتو في عقد النكاح  ،كاليو ذىب  :الحنفية  ،كالشافعية ،

كالحنابمة  ،كالزيدية (.)133
كاستدلكا :

 .1بأف العدالة الباطنة يستدؿ عمييا بالعدالة الظاىر ة ،فاكتفي بظاىر الحاؿ كككف

الشاىد مستك انر لـ يظير فسقو (.)134

 .2كبأف النكاح يككف في القرل كالبادية كعامة الناس ممف ال يعرؼ حقيقة العدالة

فاعتبار ذلؾ يشؽ  ،فاكتفي بظاىر الحاؿ (.)135

المذىب الثاني  :ال تصح شيادة إال بمف عرفت عدالتو الباطنة  ،كشيادة مستكر

الحاؿ عدـ  ،كاليو ذىب  :المالكية (.)136

كاستدلكا  :بأف النكاح اشترط لصحتو الشيادة  ،كما افتقر ثبكتو إلى الشيادة لـ

يثبت بمجيكؿ الحاؿ كاإلثبات عند الحاكـ  ،كألنيا شيادة عمى فعؿ النفس (.)137
الترجيح  :الذم يبدك لي مف عرض األقكاؿ كاألدلة رجحاف ما ذىب إليو
أصحاب القكؿ األكؿ ؛ كذلؾ لقكة األدلة التي استدلكا بيا ؛ كألف الشيادة في عقد
النكاح شيادة تحمؿ يراد بيا اإلثبات عند النزاع  ،لذا ال يصح قياسيا عمى سائر

الشيادات  .كقبمت العدالة الظاىرة رفعان لممشقة كدفعان لمضرر الذم يمحؽ أطراؼ عقد

النكاح .

المسألة الخامسة  :حضانة مستور الحال :
ال خبلؼ بيف الفقياء في  :ثبكت حضانة الطفؿ لمستكر الحاؿ سكاء أكاف

األب  ،أـ األـ  ،كاليو ذىب  :أىؿ العمـ كافة (.)138

كاستدلكا  :بأف العدالة شرط في استحقاؽ الكالية فكانت شرطا في استحقاؽ
الكفالة  ،كألف الفاسؽ عادؿ عف صبلح نفسو  ،فكاف بأف يعدؿ عف صبلح كلده
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أشبو  ،كألنو ربما اقتدل الكلد بفساد كالده القترانو بو كنشكئو معو  ،كمستكر الحاؿ

ظاىر العدالة فتثبت في حقو الحضانة (.)139

سدسة  :استفتاء مستور الحال :
المسألة ال ا
لـ أجد مف تكمـ في ىذه المسألة مف المذاىب

اإلسبلمية سكل الحنابمة  -عمى

حد عممي  ، -كليـ في المسألة رأياف :
الرأم األكؿ  :جكاز استفتاء مستكر الحاؿ  ،كاليو ذىب  :الحنابمة في الصحيح مف

مذىبيـ (.)140

الرأم الثاني  :عدـ جكاز استفتائو  ،كاليو ذىب  :الحنابمة في الركاية األخرل عنيـ

(.)141

الترجيح  :كالذم يبدك لي أف الرأم األكؿ ىك الراجح .

الخـاتمـة
كفي ختاـ ىذا البحث  ،كبعد أف بذؿنا جيد نا في كتابتو  ،كبينا فيق تعريؼ
المستكر  ،كحكـ ركايتو كاألحكاـ الفقيية المتعمقة بو  ،تبيف ؿنا مف خبلؿ ىذا البحث
عددا مف النتائج نكجزىا بما مأتي :
 .4المستكر ىك مف اطمعنا عمى اليسير مف أخباره  ،دكف أف يكثؽ  ،كلـ تسبر

مركياتو  ،أك سبرت فتفرد كلـ يعرؼ ضبطو  ،كال حاؿ ركايتو ػ كىذا المقصكد بعدالة
الظاىر دكف الباطف .

 .5ثبكت الفرؽ بيف مجيكؿ الحاؿ كالمستكر  ،فمجيكؿ الحاؿ  :مف ركل عنو اثناف
فصاعدان  ،كلـ يكثؽ  ،كجيمنا عدالتو الباطنة ؛ كىي عدـ معرفة شيء عف عدالتو ،

كال عرفنا ضبطو  ،كال حاؿ ركايتو  ،كمدل استقامتيا ؛ لتفرده أك غرابة معناىا  ،كما
ٍ
شيء مف أخباره .
جيمنا عدالتو الظاىرة ؛ كىي عدـ معرفة
 .6الغالب أنو إذا أطمقت لفظة مجيكؿ أنيا تنصرؼ ابتداءان إلى مجيكؿ العيف  ،إال
أف ىذا ليس بمطرد .
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 .7تبيف أف التعديؿ يثبت بأف ينص عميو كاحد مف أئػمة الجرح كالتعديؿ  ،كلك لـ يرك
عنو إال كاحد  ،ككذا لك لـ يكثقو إال مف انفرد عنو ؛ إف كاف ـ ؤىبلن لذلؾ .

 .8أف كثيرا مف الركاة الذيف لـ يذكر فييـ جرحان أك تعديبلن ذكركا في كتاب تاريخ
البخارم  ،ككتاب الجرح كالتعديؿ .

 .9لمستكر الحاؿ بعض األحكاـ الشرعية الفقيية المتعمقة بأقكالو كأفعالو  ،بعضيا في
باب العبادات  ،كبعضيا في غير العبادات .

.10

اختمؼ الفقياء في كثير مف األحكاـ الفقيية المتعمقة بمستكر الحاؿ تبعا

الختبلفيـ في قبكؿ ركايتو أك عدميا .
ىذه ىي أىـ النتائج التي خرجنا بيا بعد الخكض في ىذا البحث الميـ

كاهلل

أعمـ كأرحـ  .كالحمد هلل أكالن كآخ انر .

كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف

Abstract
( Accept the rule of a novel concealed the case,
) and jurisprudence related
Scientists wound and amendment of the most important
defenders of the Sunnah and maintained. If the narrators Fbinwa
reverse that accept them novel, and narrators Elmejrouhon that do
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not accept their version of the track during their lives and their
careers. There are narrators were taken us some conversations, he
did not know if every Rao, not known for fairness and wounded,
which was termed in modern science to (hidden case), there are
actions and statements issued by some persons closely related to
some of the legal provisions relating to religion, and does not know
what they were from and whether or not justice, and they Mistoro the
case, how Muslims deal with this behavior - especially at the present
time - and that are of great importance in their religion and their
lives? What is the legitimacy of these actions? Hence the importance
of the subject.
We have divided this research: an introduction, Mbgesan, and
a conclusion. Explained in the introduction the importance of the
subject, and our division of research. First topic: hidden case and the
rule of his novel, which is on two requirements, first: the definition of
hidden away. The second rule of novel hidden away. The second
topic: the provisions relating to jurisprudence Bmistor case. Which is
on two demands: the first of its provisions in acts of worship. Second,
provisions in other acts of worship. In the end, for given us the most
important, our findings through the research, including:
Is hidden from easy to read the news, without documents, and
did not probe Marwyate, or Spirit's uniqueness is not known set, if not
novel, and this apparently without the justice of the intended
subcontractor. Often that if released to an unknown word they GOES
starting to set their eye, but this is not Bmatard. Mastour the case of
some of the rulings of doctrinal statements and actions, some of
them in the door of worship, and some in other acts of worship .

الهوامش
. )  ( مادة ستر334/4  لساف العرب: ) ينظر1(
. )  ( مادة ستر132/3 ) مقاييس المغة2(

. 90/3 ) بياف الكىـ كاإليياـ الكاقعيف في كتاب األحكاـ3(
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( )4نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر  ،ص .232
( )5تقريب التيذيب  ،ص . 74

( )6مقدمة ابف الصبلح في عمكـ الحديث  ،ص. 75

( )7الباعث الحثيث شرح اختصار عمكـ الحديث  ،ص. 99
( )8التيذيب في فقو االماـ الشافعي .263/5

( )9تكضيح األفكار لمعاني األنظار . 193-192/2

( )10ينظر  :منيج النقد في عمكـ الحديث  ،ص . 91
( )11ينظر  :حاشية تكضيح األفكار لمعاني األنظار . 176/ 2
( )12المصدر نفسو .193/2

( )13ينظر  :مقدمة ابف الصبلح في
ص. 99

عمكـ الحديث  ،ص  ، 75اختصار عمكـ الحديث ،

( )14ينظر  :تكضيح األفكار لمعاني األنظار .193/2
( )15شرح نخبة الفكر في مصطمحات أىؿ األثر  ،ص . 518
( )16فتح المغيث بشرح ألفية الحديث . 119 /1 ،
( )17البرىاف في أصكؿ الفقو . 396/1

( )18الغاية في شرح اليداية في عمـ الركاية  ،ص.126

( )19قاؿ ابف أبي حاتـ ( أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة ميممة مف الجرح كالتعديؿ كتبناىا ليشتمؿ
الكتاب عمى كؿ مف ركل عنو العمـ رجاء كجكد الجرح كالتعديؿ فييـ فنحف ممحقكىا بيـ

مف بعد إف شاء اهلل تعالى ) الجرح كالتعديؿ . 38/2
( )20بياف الكىـ كاإليياـ . 265/2 :

( )21ينظر  :المجمكع شرح الميذب . 288/6
( )22ينظر  :شرح النككم عمى صحيح مسمـ . 34/1

( )23ينظر  :فتح المغيث  ، 215/2قرة العيف في ضبط أسماء رجاؿ الصحيحيف  ،ص. 8
( )24ينظر  :فتح العزيز شرح الكجيز . 176/3

كسميـ ىك أبك الفتح ُسميـ بف
( )25ينظر  :اختصار عمكـ الحديث  ،البف كثير  ،ص ُ . 92
أيكب بف ُسميـ الرازم الشافعي  ،كلد سنة نيؼ كستيف كثبلثمائة  ،سكف الشاـ مرابطان ناش انر

لمعمـ  ،ككاف فقييان  ،صنؼ الكثير مف الفقو كغيره  ،تتممذ عمى يد أبي حػامد اإلسفراييني ،
كحدث عنو أبك بكر الخطيب البغدادم  .ينظر  :سير أعبلـ النببلء . 645/ 17

( )26ينظر  :مقدمة ابف الصبلح في عمكـ الحديث  ،ص  ، 122-121كتدريب الراكم في
شرح تقريب النككم  ،ص. 277
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( )27أخرجو ابف أبي شيبة  :المصنؼ في األحاديث كاآلثار  ،كتاب البيكع كاالقضية  ،باب مف
قاؿ ال تجكز شيادتو إذا تاب  325/4 ،برقـ (. )20657

( )28ينظر  :أصكؿ السرخسي  . 370/1كينظر :التقرير كالتحبير . 174/4
( )29شرح نخبة الفكر  ،لؿقارم  ،ص. 518

( )30المجركحيف  ،مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف . 192/2
( )31صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف . 39/1
( )32ينظر :ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ .5/6
( )33الكىـ كاإليياـ . 170/4 ، 613/3

( )34ميزاف االعتداؿ  .317/2 ، 6/6كينظر  :رفع المنارة لتخريج أحاديث التكسؿ كالزيارة ،
ص . 240

(.263/5 )35

( )36ينظر  :تكضيح األفكار 193/2
( )37منظر  :المصدر نفسو . 196-192 /2

( )38ينظر :اإلحكاـ لآلمدم  ، 89/2فتح المغيث  ، 326/1تكضيح األفكار 192/2ػ. 196
( )39سكرة الحجرات  :مف اآلية . 6 :

( )40ينظر  :المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب . 44 /1

( )41التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد . 157/10
( )42فتح البارم شرح صحيح البخارم
الكبير192/4

، 273/12تمخيص الحبير في أحاديث الرافعي

( )43صحيح مسمـ  96/1برقـ (. )96

( )44المقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة .162 /1

( )45الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخارم )  ،كتاب الشيادات  ،باب الشيداء العدكؿ:
 934/2برقـ (. )2498

( )46صحيح مسمـ  :كتاب الزكاة  ،باب ذكر الخكارج كصفاتيـ  742/2 :برقـ (. )1064
( )47صحيح البخارم  :كتاب الشيادات  ،باب مف أقاـ البينة بعد اليميف :

 952/2برقـ

( . )2534كصحيح مسمـ  :كتاب األقضية  ،باب الحكـ بالظاىر كالمحف بالحجة :

 1336/3برقـ (. )1713

( )48عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ جاء أعرابي إلى النبي

 فقاؿ إني رأيت اليبلؿ

فقاؿ  :أتشيد أف ال إلو إال اهلل أتشيد أف محمدا رسكؿ اهلل قاؿ نعـ قاؿ يا ببلؿ أذف في

الناس أف يصكمكا غدا  أخرجو أبك داكد في اؿسنف  :كتاب الصكـ  ،باب شيادة الكاحد
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354/2 :رقـ (  ، )2340كأخرجو الترمذم  ،سنف الترمذم  ،كتاب

الصكـ  ،باب ما جاء في الصكـ بالشيادة

 ، 74/3 :كالنسائي  :المجتبى مف السنف

.132/4

( )49ينظر  :المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب . 43 /1:
( )50صحيح البخارم :كتاب األحكاـ  ،باب مكعظة اإلماـ لمخصكـ 2622 /6 :برقـ ()6748
( )51ينظر  :شرح النككم عمى مسمـ  ، 5/12كشرح السيكطي لسنف النسائي . 225/8

( )52ينظر  :المصدر نفسو  :كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة  ،باب قكلو تعالى َ كأ َْم ُرُى ْـ
كرل َب ْي َنيُ ْـ . 2682/6 : 
ُش َ
( )53النكت عمى كتاب ابف الصبلح  ، 408 /1كينظر  :اليكاقيت كالدرر في شرح نخبة ابف
حجر . 147/2

( )54ينظر  :الكىـ كاإليياـ . 13/4

( )55اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  ،اآلمدم . 90/2
( )56قكاعد في عمكـ الحديث  ،لمتيانكم  ،ص . 204

( )57ينظر  :اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  90/2ػ  ، 96المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب
44/1ػ  ، 45فتح المغيث  326/1ػ  ، 327ضكابط الجرح كالتعديؿ مع دراسة تحميمية
لترجمة إسرائيؿ بف يكنس بف أبي إسحاؽ السبيعي . 60/1

( )58سكرة الحجرات  ،آية . 6 :
( )59سكرة النجـ  ،آية .23 :

( )60ينظر  :النكت عمى كتاب ابف الصبلح . 408 /1
( )61ينظر  :البرىاف في أصكؿ الفقو .396 /1

( )62سنف أبي داكد،كتاب الطبلؽ،باب نسخ المراجعة بعد التطمِ ِ
يقات الثبلث
(. )2196

 259/2برقـ

( )63سكرة الطبلؽ  ،آية . 1 :

( )64ينظر  :زاد المعاد في ىدم خير العباد . 163/5
( )65صحيح مسمـ  ،كتاب الفضائؿ  ،باب فضؿ الصحابة ثـ الذيف يمكنيـ ثـ الذيف يمكنيـ ،
 1962 /4برقـ (. ) 2533

( )66ينظر ضكابط الجرح كالتعديؿ . 61/1

( )67معرفة الركاة المتكمـ فييـ بما ال ُيكجب الرد  ،ص  .46كينظر  :قكاعد التحديث مف فنكف
مصطمح الحديث  ،ص. 187
( )68ىدم السارم مقدمة فتح البارم  ،ص . 384
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( )69معرفة الرجاؿ  102/1برقـ (.)452
( )70ينظر  :تيذيب الكماؿ . 268/16
( )71ينظر  :الجرح كالتعديؿ . 187/5

( )72تيذيب الكماؿ . 268/16 :

( )73ينظر  :ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ . 223/4
( )74ينظر  :الجرح كالتعديؿ . 122/3

( )75ينظر  :ىدم السارم  ،ص . 398
( )76ينظر  :الجرح كالتعديؿ . 215/6

( )77ينظر  :ىدم السارم  ،ص . 413
( )78ينظر  :تاريخ عثماف بف سعيد الدارمي عف أبي زكريا يحيى بف معيف
150
( )79ينظر  :الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ . 298 /4

 ،ص ، 133

( )80ينظر  :تيذيب التيذيب . 197/6
( )81منظر  :المحمى . 344 ،296/9

( )82ينظر  :البداية كالنياية . 67/11
( )83ينظر  :المبسكط  ، 164/1العناية عمى اليداية

 ، 10/1الفتاكل اليندية ، 309/1

مكاىب الجميؿ  ، 86/1منح الجميؿ  ، 44/1مغني المحتاج  ، 135/1المغني ، 82/1
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ  ، 14/3الفركع  ، 94/1المبدع في شرح المقنع

 ، 33/1كشاؼ القناع  ، 67/1البحر الزخار . 39/1

( )84ينظر  :المغني  ، 82/1كشاؼ القناع . 67/1

( )85ينظر  :المغني  ، 82/1اإلنصاؼ  ، 14/3الفركع  ، 94/1المبدع شرح المقنع 33/1
كشاؼ القناع . 67/1

( )86ينظر  :بدائع الصنائع  ، 102/2تبييف الحقائؽ  ، 450/1مكاىب الجميؿ  ، 29/3الفكاكو
الدكاني  ، 232/2األـ  ، 104/1المجمكع  ، 101/3المغني  ، 458/1كشاؼ القناع

 ، 368/1المبدع  ، 278/1المحمى  ، 293/2البحر الزخار  ، 201/2المختصر النافع
 ،ص ، 66/شرائع اإلسبلـ . 114/1

( )87مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ، 31/16سنف أبي داكد  ،باب ما يجب عمى المؤذف مف
تعاىد الكقت  ، 203/1 ،سنف الترمذم  ،باب ما جاء أف اإلماـ ضامف كالمؤذف مؤتمف
باب . 89/1 ،

( )88ينظر  :مجمع الزكائد . 2/5
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( )89ينظر  :بدائع الصنائع . 102/2

( )90سنف أبي داكد  ، 196/1سنف ابف ماجو  ، 240/1كينظر  :المجمكع . 101/3
( )91السنف الكبرل  ،باب ال يؤذف إال عدؿ ثقة لئلشراؼ عمى عكرات الناس كأماناتيـ عمى
المكاقيت . 426/1 ،

( )92ينظر  :الحاكم الكبير . 123/2

( )93ينظر  :العناية  ، 97/2البحر الرائؽ  ، 378/3حاشية ابف عابديف  ، 210/4التاج

كاإلكميؿ  ، 146/2حاشية الدسكقي  ، 246/3مكاىب الجميؿ  ، 203/4األـ ، 190/1

المجمكع  ، 260/4أسنى المطالب  ، 276/2المغني  ، 27/2الفركع  ، 452/2كشاؼ

القناع  ، 247/2المحمى  ، 522/2البحر الزخار  ، 307/2شرائع االسبلـ  ، 188/1مف
ال يحضره الفقيو . 355/2

( )94ينظر  :المغني . 27/2

( )95ينظر  :المحمى . 522/2
( )96ينظر  :بدائع الصنائع  ، 81 – 80/2المباب في شرح الكتاب

 ، 164/1الميذب

 ، 1/179المجمكع  ، 282 - 275/6مغني المحتاج . 422-420/1

( )97ركاه أبك داكد في سننو  ،باب في شيادة الكاحد عمى رؤية ىبلؿ رمضاف
كالنسائي في سننو  ،سنف النسائي

رمضاف . 437/4 ،

، 274/2 ،

 ،باب قبكؿ شيادة الرجؿ الكاحد عمى ىبلؿ شير

( )98ينظر  :المصادر السابقة .

( )99ينظر  :القكانيف الفقيية  ،ص ، 115/كمابعدىا  ،الشرح الصغير  ، 682/1كمابعدىا ،
منح الجميؿ  ، 113/2المغني  ، 163-3/156مطالب أكلي النيى  ، 342/5كشاؼ

القناع  ، 358-352/2الركضة البيية . 110/2

( )100سبؽ تخريجو .

( )101ركاه أبك داكد في سننو  ،باب فى شيادة الكاحد عمى رؤية ىبلؿ رمضاف

، 274/2 ،

كركاه الحاكـ في مستدركو كصححو  ،المستدرؾ عمى الصحيحيف  . 60/2كركاه ابف

حباف كصححو  ،باب رؤية اليبلؿ . 231/8 ،

( )102ينظر  :المغني  ، 163 – 156/3مطالب أكلي النيى . 342/5

( )103ينظر  :البحر الرائؽ  ، 400/11حاشية ابف عابديف  ، 457/4المجمكع ، 294/15
تحفة المحتاج  ، 338/26نياية المحتاج  ، 423/18المغني  ، 414/6الشرح الكبير

عمى متف اإلقناع  ، 370/13المبدع  ، 220/5مطالب أكلي النيى  ، 192/12شرائع
االسبلـ  ، 225/3الركضة البيية . 21/3
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( )104ينظر  :المغني  ، 414/6المجمكع  ، 294/15المبدع . 220/5
( )105ينظر  :مغني المحتاج . 263/2

 ، 235/2شرح الدردير  ، 436/3مجمع األنير ، 347/2

( )106ينظر  :بداية المجتيد

نصب الراية  ، 117/4المحمى . 173/9

( )107السنف الكبرل  ،باب مف قاؿ ال يغرـ . 91/6 ،
( )108ينظر  :المصدر نفسو .

( )109ينظر  :الجكىر النقي . 91/6
( )110ينظر  :ميزاف االعتداؿ . 26/3

( )111سنف أبي داكد  ،باب فى تضميف العارية  ، 297/3 ،سنف الترمذم  ،باب ما جاء في
أف العارية مؤداة  ، 566/3 ،مجمع الزكائد . 145/4

( )112سكرة النساء  ،االية . 58/

( )113ينظر  :المحمى  ، 174/9كما بعدىا .
( )114ينظر  :شرح الدردير

 ، 436/3بداية المجتيد  ، 235/2الميذب  ، 362/1مغني

المحتاج  ، 267/2المغني  ، 355/5مصنؼ ابف أبي شيبة . 402/8

( )115سكرة الماعكف  ،اآلية . 7/

( )116ينظر  :تفسير مجاىد  ، 788/2سنف أبي داكد  ، 124/2تفسير ابف كثير . 559/4
( )117سكرة المائدة  ،اآلية . 2/

( )118سنف أبي داكد  ،باب فى تضميف العارية  ، 296/3 ،سنف الترمذم  ،باب ما جاء في
أف العارية مؤداة  ، 482/4 ،المستدرؾ . 47/2

( )119ينظر  :الحاكم الكبير  ، 119/7تحفة األحكذم . 482/4
( )120ينظر  :المحمى . 172/9

( )121ينظر  :نصب الراية  ، 117/4سبؿ السبلـ . 67/3
( )122سنف أبي داكد  ،باب فى تضميف العارية
مضمكنة  ، 89/6 ،المستدرؾ . 47/2

 ، 296/3 ،السنف الكبرل  ،باب العارية

( )123ينظر  :المحمى . 172/9

( )124ينظر  :السنف الكبرل . 89/6

( )125أفكؿ  :الرعدة مف برد أك خكؼ  ،كالمراد  :أنيا لما رأت حسف الطعاـ أخذتيا الغيرة
الشديدة (رضي اهلل عنيا) فأصابتيا بسببيا الرعدة  .ينظر  :النياية في غريب الحديث

 ، 56/1ىامش سنف أبي داكد . 298/3
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( )126سنف أبي داكد  ،باب فيمف أفسد شيئا يغرـ مثمو  ، 297/3 ،سنف الترمذم بشرح تحفة
األحكذم . 593/4

( )127ينظر  :الحاكم الكبير . 119/7
( )128ينظر  :المغني . 355/5

( )129ينظر  :مجمع األنير  ، 347/2المباب في شرح الكتاب  ، 181/1درر الحكاـ 97/2
نصب الراية  ، 117/4سبؿ السبلـ  ، 67/3شرائع اإلسبلـ . 174/2

( )130سنف أبي داكد ،باب فى تضميف العارية  ، 297/3 ،نصب الراية  ، 117/4بمكغ المراـ
بحاشية سبؿ السبلـ . 69/3

( )131ينظر  :تبييف الحقائؽ  ، 338/5شرح فتح القدير  ، 24/7حاشية ابف عابديف ، 59/3
أنكار البركؽ  ، 36/4مكاىب الجميؿ  ، 65/8تحفة المحتاج  ، 477/3مغني المحتاج

 ، 407/6حاشية الجمؿ  ، 171/8اإلنصاؼ  ، 35/10الفركع  ، 10/7المحرر في
الفقو  ، 15/2البحر الزخار  ، 29/5المختصر النافع  ، 257/شرائع اإلسبلـ . 13/2

( )132ينظر  :المصادر السابقة .

( )133ينظر  :المبسكط  ، 32/5بدائع الصنائع  ، 255/2شرح فتح القدير  ، 324/2أسنى
المطالب  ، 123/3مغني المحتاج  ، 236/4المغني  ، 8/7الفتاكل الكبرل ، 100/3
اإلنصاؼ  ، 104/8التاج المذىب . 32/2

( )134ينظر  :المغني . 8/7

( )135ينظر  :الـ صدر نفسو . 8/7

( )136ينظر  :حاشية الخرشي  ، 167/3حاشية الدسكقي  ، 217/2بمغة السالؾ . 336/2
( )137ينظر  :بمغة السالؾ . 336/2

( )138ينظر  :بدائع الصنائع  ، 44 - 40/4البحر الرائؽ  ، 189/11حاشية ابف عابديف

 ، 882 - 871/2القكانيف الفقيية  224 /كما بعدىا  ،الفكاكو الدكاني  ، 1075/3التاج
كاألكميؿ  ، 323/6الحاكم  ، 503/11ركضة الطالبيف

 ، 302/3مغني المحتاج

 ، 459 - 452/3أسنى المطالب  ، 195/18المغني  ، 624 - 613/7كشاؼ القناع
582 - 576/5

( )139ينظر  :الحاكم . 503/11

( )140ينظر  :أعبلـ المكقعيف  ، 84/5اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ
الفركع  ، 113/11المبدع . 19/10

( )141ينظر  :أعبلـ المكقعيف  ، 84/5شرح الكككب المنير
 ، 410/10المبدع 19/10
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 -بعد القرآف الكريـ .

مجل دديلل 2012/

المصادر والمراجع

 .1اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  ،أبك الحسف عمي بف محمد اآلمدم  ،تحقيؽ :
د .سيد الجميمي  ،دار الكتاب العربي  ،بيركت  ،ط 1404 ، 1ق .
 .2أسنى المطالب في شرح ركض الطالب  ،ألبي يحيى زكريا بف محمد بف
زكريا األنصارم  ،دار الكتاب اإلسبلمي
 .3أصكؿ السرخسي  ،لمفقيو األصكلي أبي بكر احمد بف أبي سيؿ السرخسي ،
تحقيؽ  :أبك الكفا األفغاني  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف ،ط

،1

1414ق ػ 1993ـ .
 .4اعبلـ المكقعيف عف رب العالميف  ،لشمس الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب
الزرعي الدمشقي المعركؼ بػ ( إبف قيـ الجكزية )( ت  751ىػ )  ،تحقيؽ :
محمد محي الديف عبد الحميد  ،الطبعة الثانية  ،دار الفكر ػ بيركت ،
1977ـ.
 .5األـ  ،لئلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي ( ت

 204ىػ ) ،

تصحيح كنشر :محمد زىرم النجار  ،الطبعة الثانية  ،دار المعرفة ػ بيركت ،
1973ـ .
 .6اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ عمى مذىب األماـ المبجؿ أحمد بف
حنبؿ  ،لشيخ اإلسبلـ عبلء الديف أبي الحسف عمي بف سميماف المرداكم ( ت
 885ىػ )  ،صححو كحققو  :محمد حامد الفقي  ،الطبعة الثانية  ،دار إحياء
التراث العربي ػ بيركت  1980،ـ
 .7أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ  ،ألبي العباس أحمد بف إدريس الصنياجي
القرافي (ت 684ىػ  ،تحقيؽ  :خميؿ المنصكر  ،دار الكتب العممية – بيركت
1418 ،ىػ 1998 -ـ .
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 .8الباعث الحثيث شرح اختصار عمكـ الحديث لمحافظ ابف كثير  ،احمد محمد
شاكر مكتبة دار السبلـ  ،دمشؽ  ،ط 1417( 2ػ. )1997
 .9البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ  ،لمعبلمة زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد بف
بكر المعركؼ بػ ( إبف نجيـ )( ت  970ىػ )  ،الطبعة الثانية  ،دار المعرفة ػ
بيركت
 .10البحر الزخار الجامع لمذاىب عمماء األمصار  ،لئلماـ المجتيد الميدم
لديف اهلل أحمد بف يحيى بف المرتضى ( ت  840ىػ )  ،مؤسسة الرسالة ػ
بيركت 1975ـ .
 .11بداية المجتيد كنياية المقتصد  ،لئلماـ الحافظ أبي الكليد محمد بف أحمد بف
محمد بف أحمد بف رشد القرطبي ( ت  595ىػ )  ،مطبعة االستقامة ػ القاىرة
 1952 ،ـ .
 .12البداية كالنياية ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي  ،مكتبة
المعارؼ – بيركت .
 .13بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،لئلماـ عبلء الديف أبي بكر بف مسعكد
الكاساني الحنفي ( ت  587ىػ )  ،قدـ لو كخرج أحاديثو  :أحمد مختار
عثماف  ،مطبعة العاصمة ػ القاىرة .
 .14البرىاف في أصكؿ الفقو  ،أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ
الجكيني  ،تحقيؽ  :د .عبد العظيـ محمكد الديب ،

الكفاء  ،المنصكرة ،

مصر  ،ط.)1418( ، 4
 .15بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ  ،لمشيخ أحمد الصاكم  ،مطبعة محمد عمي
صبيح ػ مصر .
 .16بياف الكىـ كاإليياـ الكاقعيف في كتاب األحكاـ  ،البف القطاف  ،أبك الحسف
عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي الحميرم الفاسي  ،تحقؽ :د .الحسيف
آيت سعيد  ،دار طيبة  ،الرياض  ،ط1418 ( 1ػ. )1997
 .17التاج المذىب الحكاـ المذىب  ،احمد بف قاسـ العنسي الصنعاني  ،مكتبة
اليمف
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 .18التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ  ،ألبي عبد المَّو محمد بف يكيسؼ بف أبي
القاسـ العبدرم الشيير بالمكاؽ ( ت 897ىػ )  ،الطبعة الثانية  ،دار الفكر ػ
بيركت 1398ىػ ػ  1978ـ
 .19تاريخ عثماف بف سعيد الدارمي عف أبي زكريا يحيى بف معيف  ،أبك سعيد
عثماف بف سعيد بف خالد الدارمي  ،تحقيؽ  :أبك عمر محمد بف عمي
األزىرم  ،الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر – القاىرة  ،ط  1429(1ػ )2008
.
 .20تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ  ،لئلماـ فخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي
(ت 743ىػ)  ،الطبعة األكلى  ،المطبعة الكبرل األميرية ػ مصر  1313 ،ىػ
.
 .21تحفة األحكذم شرح جامع الترمذم  ،ألبي العمى محمد بف عبد الرحمف بف
عبد الرحيـ المباركفكرم ( ت  1353ىػ )  ،الطبعة الثالثة  ،دار الفكر ػ
بيركت  1979 ،ـ .
 .22تحفة المحتاج  ،لعمر بف عمي بف أحمد الكادياشي األندلسي  ،تحقيؽ  :عبد
المَّو بف عساؼ المحياني  ،الطبعة األكلى  ،دار حراء ػ مكة المكرمة 1406 ،
ىػ .
 .23تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم  ،جبلؿ الديف أبي الفضؿ عبد الرحمف
بف أبي بكر السيكطي  ،دار إحياء التراث العربي ( ،بيركت ػ لبناف ) .
 .24تفسير ابف كثير  ،لئلماـ الحافظ عماد الديف أبي حفص أبي الفداء إسماعيؿ
بف الخطيب عمر بف كثير القرشي الدمشقي ( ت  774ىػ )  ،الطبعة الثالثة
 ،دار األندلس ػ بيركت  1981 ،ـ .
 .25تفسير مجاىد  ،ألبي الحجاج مجاىد بف جبر المكي المخزكمي  ،تحقيؽ :
عبد الرحمف الطاىر بف محمد السكرتي  ،مجمع البحكث اإلسبلمية ػ باكستاف
 ،المنشكرات العممية ػ بيركت .
 .26تقريب التيذيب  ،أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي،
تحقيؽ :محمد عكامة  ،دار الرشيد  -سكريا  ،ط.)1986 – 1406 (1
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 .27التقرير كالتحبير  ،محمد بف محمد ابف أمير الحاج الحنبمي  ،تحقيؽ :عبد
اهلل محمكد محمد عمر  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،ط

1419 ( 1ػ

. )1999
 .28تمخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير ابف حجر العسقبلني  ،تحقيؽ :
السيد عبد اهلل ىاشـ اليماني المدني  ،المدينة المنكرة (1384ػ.)1964
 .29التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد  ،أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل
بف عبد البر النمرم  ،تحقيؽ :مصطفى بف أحمد العمكم  ،محمد عبد الكبير
البكرم  ،ك ازرة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  ،المغرب (. )1387
 .30تيذيب التيذيب ،ابف حجر العسقبلني  ،دار الفكر  -بيركت  ،ط 1404 (1
– . )1984
 .31تيذيب الكماؿ  ،أبك الحجاج يكسؼ بف الزكي عبد الرحمف المزم  ،تحقيؽ:
د .بشار عكاد معركؼ  ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت  ،ط 1400( 1ػ )1980
.
 .32التيذيب في فقو االماـ الشافعي  ،البغكم ،أبي محمد الحسيف بف مسعكد بف
محمد بف الفراء ،تحقيؽ الشيخ عادؿ احمد عبد المكجكد ،الشيخ عمي محمد
معكض  ،دار الكتب العممية  ،بيركت ػ لبناف ،ط 1417( 1ػ. ) 1997
 .33تكضيح األفكار لمعاني األنظار  ،الصنعاني  ،محمد بف إسماعيؿ األمير ،
تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت ،
ط.)1366 (1
 .34الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخارم)  :أبك عبد اهلل محمد بف
إسماعيؿ البخارم الجعفي  ،تحقيؽ  :د .مصطفى ديب البغا  ،دار ابف كثير
 ،اليمامة  ،بيركت  ،ط1407( 3ػ . )1987
 .35الجرح كالتعديؿ  ،أبك محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس
الرازم التميمي  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت  ،ط
.)1952
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 .36الجكىر النقي في الرد عمى البييقي  ،لعز الديف عمي بف فخر الديف
المارديني المعركؼ بػ ( إبف التركماني )( ت

 745ىػ)  ،مطبكع بيامش

السنف الكبرل .
 .37حاشية ابف عابديف عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار  ،لمحمد أميف
بف عمر بف عبد العزيز بف عابديف الدمشقي ( ت

 1252ىػ )  ،الطبعة

الثانية  ،دار الفكر ػ بيركت  1966 ،ـ .
 .38حاشية الجمؿ عمى شرح المنيج  ،لمعبلمة الشيخ سميماف الجمؿ ( ت
 1204ىػ ) دار إحياء التراث العربي ػ بيركت .
 .39حاشية الخرشي عمى مختصر سيدم خميؿ  ،دار صادر ػ بيركت .
 .40حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير  ،لشمس الديف الشيخ محمد عرفو
الدسكقي (ت 1230ىػ)  ،دار إحياء الكتب العربية ػ مصر .
 .41الحاكم الكبير  ،ألبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم ( ت
454ىػ )

تحقيؽ  :د .محمكد مطرجي  ،مع مجمكعة مف األساتذة  ،دار

الفكر لمطباعة ػ بيركت 1994ـ .
 .42درر الحكاـ عمى غرر األحكاـ  ،لعبد الحميـ  ،الطبعة األكلى  ،دار سعادت
 ،مطبعة عثمانية  1311 ،ىػ .
 .43رفع المنارة لتخريج أحاديث التكسؿ كالزيارة  ،محمكد سعيد ممدكح

 ،دار

اإلماـ النككم ،عماف ػ األردف  ،ط1416( 1ػ. )1995
 .44الركضة البيية شرح الممعة الدمشقية  ،لمسيد زيف الديف الجبعي العاممي
المعركؼ بػ ( الشييد الثاني )( ت

 965ىػ )  ،بتحقيؽ كتعميؽ  :السيد

محمد كبلنتر  ،الطبعة األكلى  ،مطبعة األداب ػ النجؼ األشرؼ 1967 ،ـ
.
 .45ركضة الطالبيف  ،ألبي زكريا يحيى بف شرؼ النككم ( ت

 676ىػ ) ،

المكتب األسبلمي لمطباعة كالنشر ػ بيركت .
 .46زاد المعاد في ىدم خير العباد  ،ابف القيـ الجكزية  ،أبك عبد اهلل محمد بف
أبي بكر أيكب الزرعي  ،تحقيؽ  :شعيب األرناؤكط  ،عبد القادر األرناؤكط ،
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 ،بيركت  ،الككيت  ،ط ، 14

مكتبة المنار اإلسبلمية

(1407ػ. )1986
 .47سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ مف جمع أدلة األحكاـ  ،لئلماـ محمد بف
إسماعيؿ األمير اليمني الصنعاني ( ت

 1182ىػ )  ،تحقيؽ  :إبراىيـ

عصر  ،دار الحديث ػ القاىرة
 .48سنف ابف ماجو  ،لمحافظ أبي عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ( ت  273ىػ)
تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار الفكر ػ بيركت
 .49سنف أبي داكد  :سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدم  ،تحقيؽ:
محمد محيي الديف عبد الحميد  ،دار الفكر .
 .50سنف الترمذم  ،لبلماـ أبي عيسى محمد بف عيسى الترمذم السممي (ت
 279ىػ )  ،تحقيؽ  :أحمد محمد شاكر كآخركف  ،دار احياء التراث العربي ػ
بيركت
 .51سنف الترمذم بشرح تحفة األحكذم  ،لئلماـ أبي عيسى محمد بف عيسى بف
سكرة ( ت  279ىػ )  ،الطبعة الثالثة  ،دار الفكر ػ بيركت  1979 ،ـ .
 .52السنف الكبرل  ،لمحافظ أبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي ( ت
 458ىػ)  ،الطبعة األكلى  ،مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ػ اليند ،
 1346ىػ
 .53سنف النسائي بشرح جبلؿ الديف السيكطي  ،كحاشية السندم  ،لمحافظ أبي
عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي ( ت

 303ىػ )  ،دار إحياء

التراث العربي ػ بيركت .
 .54سير أعبلـ النببلء  ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز
الذىبي  ،تحقيؽ شعيب األرناؤكط  ،محمد نعيـ العرقسكسي  ،مؤسسة الرسالة
 بيركت  ،ط. )1413( 9 .55شرائع اإلسبلـ في مسائؿ الحبلؿ كالحراـ  ،ألبي القاسـ نجـ الديف جعفر بف
الحسف بف أبي زكريا يحيى اليذلي الحمي ( ت
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كتعميؽ  :عبد الحسيف محمد عمي  ،الطبعة األكلى  ،مطبعة األداب ػ النجؼ
األشرؼ  1969 ،ـ .
 .56شرح السيكطي لسنف النسائي  :تحقيؽ  :عبد الفتاح أبك غدة  ،مكتب
المطبكعات اإلسبلمية  ،حمب  ،ط1406( 2ػ. )1986
 .57الشرح الصغير  ،ألحمد بف الدردير ( ت  1201ىػ)  ،خرج أحاديثو كفيرسو
كقرر عميو  :الدكتكر مصطفى كماؿ كصفي  ،دار المعارؼ ػ مصر .
 .58الشرح الكبير عمى متف اإلقناع  ،ألبي الفرج عبد الرحمف بف أبي عمر
محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي ( ت  682ىػ )  ،المطبكع بيامش كتاب
المغني .
 .59شرح الكككب المنير  ،لمحمد بف أحمد بف عبد العزيز عمي الفتكحي الحنبمي
المعركؼ بػ(ابف النجار) (ت 972ىػ)  ،تحقيؽ  :محمد الزحيمي  ،كنزيو حماد
المركز العممي ػ مكة المكرمة 1400 ،ىػ ػ 1980ـ .
 .60شرح فتح القدير لمعاجز الفقير  ،لكماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد بف عبد
الحميد بف مسعكد السيكاسي السكندرم الحنفي المعركؼ بػ ( إبف اليماـ )( ت
 861ىػ )  ،دار إحياء التراث العربي ػ بيركت .
 .61شرح نخبة الفكر في مصطمحات أىؿ األثر  ،عمي بف سمطاف محمد ،أبك
الحسف نكر الديف المبل اليركم القارم  ،تحقيؽ :محمد نزار تميـ  ،كىيثـ نزار
تميـ  ،دار األرقـ لبناف ػ بيركت .
 .62صحيح ابف حباف  ،ألبي حاتـ محمد بف حباف بف أحمد التميمي البستي (ت
354ىػ)  ،تحقيؽ  :شعيب األرناؤكط  ،الطبعة الثانية  ،مؤسسة الرسالة ػ
بيركت  1414 ،ىػ ػ 1993ـ .
 .63صحيح مسمـ  ،مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم  ،تحقيؽ:
محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت .
 .64صحيح مسمـ بشرح النككم  ،ألبي زكريا محي الديف النككم  ،مكتبة الصفا ،
الدار البيضاء ػ المممكة المغربية  ،ط 1424(1ػ . )2003
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 .65ضكابط الجرح كالتعديؿ مع دراسة تحميمية لترجمة إسرائيؿ بف يكنس بف أبي
إسحاؽ السبيعي  ،الدكتكر عبد العزيز بف محمد بف إبراىيـ العبد المطيؼ ،
مكتبة العبيكاف  ،الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة  ،ط . )1412(2
 .66العناية عمى اليداية  ،ألكمؿ الديف محمد بف محمكد البابرتي ت( 768ىػ) .
بيامش فتح القدير  ،ط ، 1المطبعة الكبرل األميرية -مصر 1315 ،ىػ .
 .67الغاية في شرح اليداية في عمـ الركاية  ،لمسخاكم  ،تحقيؽ أبم عائش عبد
المنعـ إبراىيـ  ،مكتبة أكالد الشيخ لمتراث  ،ط. )2001( 1
 .68الفتاكل الكبرل  ،لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية  ،الطبعة األكلى  ،دار القمـ ػ
بيركت 1407 ،ىػ ػ 1987ـ .
 .69الفتاكل اليندية في مذىب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف  ،تأليؼ العبلمة
الشيخ نظاـ  ،كجماعة مف عمماء اليند األعبلـ  ،الطبعة الثالثة  ،المكتبة
اإلسبلمية لمحمد أزدمير ػ تركيا  1973 ،ـ
 .70فتح البارم شرح صحيح البخارم  ،ابف حجر العسقبلني  ،تحقيؽ :محب
الديف الخطيب  ،دار المعرفة  ،بيركت .
 .71فتح العزيز شرح الكجيز كىك الشرح الكبير لئلماـ أبي القاسـ عبد الكريـ بف
محمد الرافعي القزكيني الشافعي ،تحقيؽ الشيخ عمي محمد معكض  ،الشيخ
عادؿ احمد عبد المكجكد

 ،دار الكتب العممية  ،بيركت

 -لبناف ،ط 1

(1417ػ. )1997
 .72فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ،

شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد

الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم  ،تحقيؽ د.عبد
الكريـ بف عبد اهلل  ،د.محمد بف عبد اهلل  ،دار المنياج  ،الرياض  -المممكة
العربية السعكدية  ،ط. )1426 (1
 .73الفركع  ،لشمس الديف أبي عبد المَّو محمد بف مفمح المقدسي ( ت 763ىػ )
 ،الطبعة الرابعة  ،عالـ الكتب ػ بيركت 1404 ،ىػ ػ 1984ـ
 .74الفكاكو الدكاني  ،ألحمد بف غنيـ بف سالـ بف مينا النفراكم  ،دار الفكر
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 .75قرة العيف في ضبط أسماء رجاؿ الصحيحيف  ،عبد الغني البحراني  ،دائرة
المعارؼ النظامية  ،حيدر آباد ػ اليند  ،ط. )1323(1
 .76قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث ،محمد جماؿ الديف القاسمي ،دار
الكتب العممية  ،بيركت  ،ط. )1979 – 1399 (1
 .77قكاعد في عمكـ الحديث  ،لمتيانكم  ،ظفر احمد العثماني  ،تحقيؽ عبد
الفتاح أبم غدة  ،دار القمـ  ،بيركت ػ لبناف  ،ط 1392( 3ػ . )1972
 .78القكانيف الفقيية  ،ألبي القاسـ محمد بف أحمد بف جزم الكمبي الغرناطي (ت
 741ىػ)  ،الدار العربية لمكتاب ػ ليبيا  1988 ،ـ
 .79الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ،أبك أحمد عبد اهلل بف عدم بف عبد اهلل
الجرجاني  ،تحقيؽ :يحيى مختار غزاكم  ،دار الفكر بيركت ط
(1409ػ. )1988
 .80كشاؼ القناع عف متف اإلقناع  ،لمنصكر بف يكنس البيكتي  ،دار الكتب
العممية ػ بيركت
 .81المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب  ،جماؿ الديف أبك محمد عمي بف أبي
يحيى زكريا بف مسعكد األنصارم الخزرجي المنبجي  ،تحقيؽ :د .محمد
فضؿ عبد العزيز المراد  ،دار القمـ الدار الشامية  ،سكريا  ،دمشؽ  ،لبناف ػ
بيركت  ،ط1414( 2ػ . )1994
 .82المباب في شرح الكتاب

 ،لمشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني

الحنفي ( ت  1298ىػ )  ،حققو كعمؽ حكاشيو  :محمد محي الديف عبد
الحميد  ،الطبعة الرابعة مطابع دار الكتاب العربي ػ القاىرة  1961 ،ـ
 .83لساف العرب  ،البف منظكر  ،محمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم
 ،ط( 1دار صادر ػ بيركت) .
 .84المبدع في شرح المقنع  ،إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف مفمح الحنبمي أبك
إسحاؽ ( ،ت 884ق )  ،المكتب اإلسبلمي  ،بيركت 1400 ،ق
 .85المبسكط  ،لئلماـ شمس األئمة أبي بكر محمد بف أبي سيؿ السرخسي (ت
 483ىػ)  ،الطبعة الثانية  ،دار المعرفة ػ بيركت
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 .86المجتبى مف السنف  :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي  ،تحقيؽ:
عبد الفتاح أبك غدة  ،مكتب المطبكعات اإلسبلمية  ،حمب
ط1406(2ػ. )1986
 .87المجركحيف  ،مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف  ،محمد بف حباف بف احمد
أبي حاتـ التميمي البستي  ،تحقيؽ محمكد إبراىيـ زيد  ،دار الكعي  ،حمب ،
ط. )1396( 1
 .88مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر  ،لعبد الرحمف بف الشيخ محمد سميماف
المعركؼ بػ( داماد )( ت  1078ىػ )  ،دار الطباعة العامرة ػ 1361ىػ
 .89مجمع الزكائد كمنبع الفكائد  ،لمحافظ نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي (
ت 807ىػ)  ،بتحرير الحافظيف الجميميف  :العراقي كابف حجر  ،الطبعة
الثانية  ،دار الكتاب العربي ػ بيركت  1967 ،ـ .
 .90المجمكع شرح الميذب  ،لمنككم أبي زكريا محي الديف بف شرؼ النككم ،
تحقيؽ محمد نجيب المطيعي  ،مكتبة اإلرشاد  ،جده ػ المممكة العربية
السعكدية .
 .91المحرر في الفقو عمى مذىب األماـ أحمد بف حنبؿ  ،لعبد السبلـ بف عبد
اهلل بف أبي القاسـ بف تيمية الحراني (ت

652ق )  ،مكتبة المعارؼ ،

الرياض  ،ط1404 ، 2ق .
 .92المحمى  ،ألبي محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ ( ت

 456ىػ) ،

المكتب التجارم لمطباعة كالتكزيع كالنشر ػ بيركت
 .93المختصر النافع في فقو اإلمامية  ،ألبي القاسـ نجـ الديف جعفر بف الحسف
الحمي (ت 771ىػ)  ،الطبعة الثانية  ،مطبعة ك ازرة األكقاؼ ػ مصر ،
1378ىػ ػ 1958ـ
 .94المستدرؾ عمى الصحيحيف في الحديث
النيسابكرم المعركؼ بػ( الحاكـ )( ت
الحديثة ػ الرياض
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 .95مسند األماـ أحمد بف حنبؿ  ،لئلماـ أحمد بف حنبؿ ( ت  241ىػ)  ،الطبعة
األكلى  ،دار صادر لمطباعة كالنشر ػ بيركت  1969 ،ـ
 .96المصنؼ  ،ألبي بكر عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف أبي شيبة
الككفي العبسي ( ت  235ىػ )  ،عنى بتصحيحو كنشره كتنسيقو  :محب
السنة عبد الخالؽ خاف األفغاني  ،المطبعة العزيزية ػ اليند 1966 ،ـ
 .97مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى  ،لمصطفى بف سعد بف عبدة
الرحيباني  ،المكتب اإلسبلمي
 .98معرفة الرجاؿ  ،اإلماـ أبي زكريا يحيى بف معيف  ،تحقيؽ  :محمد كامؿ
القصار  ،مجمع المغة العربية  ،دمشؽ (1405ػ. )1985
 .99معرفة الركاة المتكمـ فييـ بما ال ُيكجب الرد  ،الذىبي  ،تحقيؽ  :أبك عبد
اهلل إبراىيـ سعيدام إدريس  ،دار المعرفة  ،بيركت  ،لبناف  ،ط  1406( 1ػ
. )1986
 .100مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج  ،لمشيخ محمد الشربيني
الخطيب ( ت  977ىػ )  ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي
كأكالده ػ القاىرة  1958 ،ـ
 .101المغني عمى مختصر األماـ أبي القاسـ عمر بف الحسيف بف عبد اهلل
الخرقي  ،لئلماـ مكفؽ الديف أبي محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة
( ت  620ىػ)  ،طبعة باألكفسيت  ،دار الكتاب العربي ػ بيركت 1983 ،ـ
 .102المقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة ،
لمسخاكم  ،تحقيؽ  :محمد عثماف الخشت  ،دار الكتاب العربي  -بيركت ،
ط 1405(1ػ . )1985
 .103مقاييس المغة  ،البف فارس  ،أبك الحسف احمد بف فارس  ،تحقيؽ عبد
السبلـ محمد بف ىاركف  ،دار الفكر (1399ػ. )1979
 .104مقدمة ابف الصبلح في عمكـ الحديث  ،ألبي عمرك عثماف بف عبد
الرحمف الشيرزكرم  ،دار الفكر  ،بيركت  ،لبناف (1427ػ . )2006
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 .105مف ال يحضره الفقيو  ،لمشيخ الصدكؽ أبي جعفر محمد بف عمى بف
الحسيف بف بابكيو القمي ( ت  381ق )  ،صححو كعمؽ عميو  :عمي أكبر
الغفارم  ،منشكرات جماعة المدرسيف في الحكزة العممية في قـ المقدسة .
 .106منح الجميؿ عمى مختصر خميؿ  ،البي عبد اهلل محمد بف احمد بف محمد
عميش (ت 1299ىػ)  ،مكتبة النجاح ػ ليبيا
 .107منيج النقد في عمكـ الحديث  ،الدكتكر نكر الديف عتر  ،دار الفكر ،
دمشؽ  ،سكريا ط  1406( 3ػ. )1981
 .108الميذب  ،ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم ( ت 476ىػ
)  ،مطبكع مع المجمكع  ،الطبعة الثانية  ،مطبعة مكتبة مصطفى البابي
الحمبي 1379 ،ىػ ػ  1959ـ

 .109مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ  ،ألبي عبد المَّو محمد بف محمد بف
عبد الرحمف المغربي المعركؼ بالحطاب ( ت 954ىػ )  ،مطابع دار الكتاب
المبناني ،مصكرة عف المطبكعة بطبعة السعادة ػ مصر 1329ىػ  ،كطبعة دار
الفكر 1398 ،ىػ ػ 1978ـ
 .110ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ  ،شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي ،
تحقيؽ الشيخ عادؿ احمد عبد المكجكد  ،الشيخ عمي محمد معكض  ،دار
الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط. )1995( 1
 .111نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر  ،أبك الفضؿ
أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني  ،تحقيؽ عبد اهلل بف
ضيؼ اهلل الرحيمي  ،مطبعة سفير  ،الرياض  ،ط. )1422( 1
 .112نصب الراية ألحاديث اليداية  ،لئلماـ جماؿ الديف أبي محمد عبد اهلل بف
يكسؼ الزيمعي الحنفي ( ت

 762ىػ )  ،الطبعة األكلى  ،مطبعة دار

المأمكف ػ مصر  1938 ،ـ
 .113النكت عمى كتاب ابف الصبلح  ،لمحافظ ابف حجر العسقبلني  ،تحقيؽ د.
ربيع بف ىادم عمير  ،المممكة المجمس العممي إلحياء التراث اإلسبلمي ،
المدينة المنكرة  ،العربية السعكدية  ،ط1404( 1ػ . )1984
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 .114نياية المحتاج الى شرح المنياج

 ،لشمس الديف محمد بف أبي العباس

أحمد بف حمزة بف شياب الديف الرممي المنكفي ( ت

 1004ىػ )  ،شركة

مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده ػ مصر  1938 ،ـ .
 .115النياية في غريب الحديث

 ،ألبي السعادات المبارؾ محمد الجزرم

المعركؼ بػ(ابف األثير)(ت 606ىػ)  ،تحقيؽ  :طاىر أحمد الزاكم  ،كمحمكد
محمد الطناحي  ،دار إحياء التراث العربي ػ بيركت
 .116ىدم السارم مقدمة فتح البارم شرح صحيح البخارم  ،ابف حجر
العسقبلني  ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي  ،محب الديف الخطيب  ،دار
المعرفة،بيركت (. )1379
 .117اليكاقيت كالدرر في شرح نخبة ابف حجر  ،عبد الرؤكؼ المناكم  ،تحقيؽ
 :المرتضي الزيف أحمد  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  ،ط.)1999 (، 1
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