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اخلالئق أمجعغ وباظثث إكيقثاو وادرشثؾغ  بارئاحلؿد هلل رب افعادغ 

ثم افصثالة وافالثالم  افذي بعد ؾال يرى وؿرب ؾشفد افـجوى تيارك وتعاػ،

وصثػق   ظذ أذف خؾؼه وبريته شقدكا وكيقـا وحيقب ؿؾوبـا وضيقب كػوشثـا

ادصطػى إجمد ادحؿود إمحثد حيقثب  ادالدد افعيد ادميد وافرشول ذكوبـا

افؼاشم حمؿد صذ اهلل ظؾقه وظذ أهل بقته افطقيثغ افطثاهرين  أيبفه افعادغ إ

 .وافؾعـة افدائؿة ظذ أظدائفم أمجعغ إػ ؿقام يوم افدين  ادعصومغ

ا َبْعد  :َامَّ

بعد  أصول افثدين  اإلشالمّقة فوادعار يعتز ظؾم افػؼه من أهّم افعؾوم

، وأوشعفا مثاّدًة، وأـررهثا وادعارف آظتؼادية افذي يعز ظـفا بافػؼه إـز

ـرثرون  وبثرز ؾقثه ؾؼفثاٌو « وهلا حؽمٓ إ ما من واؿعة إّكه» حتى ؿقل: تشّعياً 

ٓ يؿؽن  افؽررة افتي ؽتباف ؾقه أّفػوا وصـّػواوؿد يدظون، وادعياؿرٌة افمـفم 

، وما فه مثن أيّقثة فممن ؿيؾ به آهتامما فؽررهتا. وما ذفك إٓ فشّدة حكه

ؾقثه ظثن مالثائل احلثالل واحلثرام يحثث . ؾفو افعؾم افثذي يُ ظظقؿة ظـدهم

حيّدد ادوؿف افؼظّي دماهفا، وفو ظثذ افذي  و ؿق  مالائل احلقاة جل ادشتؿؾة

 عؾثمافهثو و ،افؼظقة فؾؿؽؾف ذم مؼام رؾث  احلثرة مالتوى حتديد افوطقػة



 01..............................إذا ـان ماليوؿاً  رشافة ذم حؽم حتؿل اإلمام افؼراوة ظن ادلموم

 دمثاهاإلكالثان  وظالؿثة موؿثف افتي حتدديحث ظن ـرٍر من افػروع، يَ افذي 

، وظالؿتثه مث  احلقثوان، أخقه اإلكالان  موظالؿته  ، وظالؿته بـػاله،رّبه

، افواجيثات، وادحرمثاتؼثوو ووظالؿته م  افطيقعة وؽرها من حقثث احل

ؽثّل حرـثات ف هؽروهات. وهثذا يعـثي صثؿوفادو  ،التحّياتادداب وأو

، وظثذ وثوو دمده مـتؼًا ذم إبواب افػؼفّقثة هـؾّ وهذا وشؽـات اإلكالان، 

ذفك ؾؼد شاظدتـي افتوؾقؼات اإلهلقة وافعـاية افرباكقة فؽتابثة  هثذه افرشثافة 

ذم افثرـعتغ  ظثن ادثلموم افؼثراوة حتؿثل اإلمثامذم حؽم »افػؼفقة ادختكة 

 «.إذا ـان ماليوؿاً  إخرتغ

 ـام افؽريم، فوجفه خافصاً  يؽون هذا افعؿل أن هلل تيارك وتعاػوأشلل ا

أرجو من اهلل ظز وجل أن يؽون ما ـتيته كاؾعًا ومػقدًا وأن يمدي افغرض 

ادـشود وظالاه أن يالد ؾراؽًا ذم مؽتياتـا، وأخرًا أتوجه إػ افعع افؼدير ذم أن 

اخلؾل وافتؼصر أـون ؿد وؾؼت ذم ما ـتيت وإذا ـان ؾقه رو من افـؼص و

ؾنن ذفك من ضيقعة ظؿل افيؼ8 ٕنَّ افؽامل هلل وحده وافعصؿة ٕهؾفا، 

 واهلل ويل افتوؾقق. ،وآخر دظواكا أن احلؿد هلل ربِّ افعادغ

 ظع ؽاكم افشويع
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 00..............................إذا ـان ماليوؿاً  رشافة ذم حؽم حتؿل اإلمام افؼراوة ظن ادلموم

إذا نينان  عنن اأنيموم ا النرني األ اتي  نأل القراءة حتمل اإلمامحكم 

 مسبوقا  

 ذم مـفجقة آشتـياط ادالثلفة ادثراد معرؾثة حؽؿفثا ذم أي إ
ٍ
ّن أهَم رو

ؿالم من أؿالام افشيفات هي، هل هي من أؿالام افشيفة احلؽؿقة أم ادػفومقة 

 أم ادصداؿقة؟  

ؾؽام درشـا ذم ظؾم ادـطق مواجفة ادشؽل معرؾة كوع ادشؽل، ؾؽثذفك 

افؽالم ذم مـفجقة آشتـياط مواجفة افشيفة، معرؾة وتشخقص كوع افشيفة8 

أمثٌر  هثوٕن تشخقص ومعرؾة كوع افشيفة وذم أي ؿالم من أؿالام افشيفات 

ك مفم جدًا8 ٕن فؽل صيفٍة من افشيفات أشياب وهلا ضرو ظثال  فرؾث  تؾث

 .(1)افشيفة

إذا  ظن ادلموم ذم افثرـعتغ إخرتثغ افؼراوة حتؿل اإلمامحؽم دعرؾة 

    ظؾقـا اتياع ما يع: ـان ماليوؿاً 

ـام ذـركا ذم مـفجقثة آشثتـياط مواجفثة  أوال :   شخوص ىوع الشبهة:

وافشثيفة هـثا صثيفة حؽؿقثة8  -أي تشخقصفا  –افشيفة معرؾة كوع افشيفة 

، أما إمر ادشتيه وافغر واوح ادػاهقم وادصاديق ذم اداللفةوذفك فوووح 

ذم افثرـعتغ افؼثراوة حتؿثل اإلمثام ظثن ادثلموم حؽم هـا هو احلؽم ؾام هو 

 ؟.ؾفل يتحؿل افؼراوة  أم ٓ  إذا ـان ماليوؿاً  إخرتغ

 اجلاري ا اأسيلة. -الوظوفة ال ملوة  –ثاىوا :  شخوص اتصل اأًمن 

                                                           
 .99أصول آشتـياط، ص (9)
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 اأًمن ا اأسيلة:اتصل 

ؾإصل افذي جيري  -افعيادات –ذم أصل افتؽؾقف ذم  ـان افشكإذا 

 ، وأما إذا صؽؽـا ذم ذٍط أو -أي افزاوة افؼظقة -هو أصافة ظدم افتؽؾقف 

ؽافيًا ما  ماك  ذم أي ظيادٍة من افعيادات ؾإصل اجلاري ذم اداللفة جزو أو

ؿل وإـرر آرتياضي هذا ـؾه إذا دوران إمر بغ إ من تطيقؼات يؽون

ـان افشك ذم افعيادات أوذم ذائطفا أو أجزائفا أو مواكعفا، وأما فو ـان 

وط افشك ذم ادعامالت ؾنن ـان افشك ذم أصل ادعامؾة بعد إحراز افؼ

جزاو وظدم وجود ماك  كحؽم بصحة ادعامؾة8 ٕصافة افصحة، وأما إذا وإ

اجلاري  ماك  ذم معامؾة من ادعامالت ؾإصل أو ـان افشك ذم ذط أو جزو

 افػالاد وظدم ترتب إثر.  ذم اداللفة أصافة

ذم هثذه ادالثلفة هثو دوران  اجلاري ٓ صك وٓ ريب بلن إصل ادممن

8 ٕن افشك ذم هذه اداللفة صثك ذم جثزو إمر بغ إؿل وإـرر آرتياضي

 ظيادي.

فؼدر ادتقؼن وهو ظدم حتؿل اإلمام افذي يستب ظؾقه آؿتصار ظذ ا

افؼراوة ظن ادلموم إذا ـان ماليوؿًا8 ّٕن حتؿل اإلمام افؼراوة ظن ادلموم حيتا  

، ؾنن -افـص افؼظي شواو ـان آية أو رواية  –إػ مموكة زائدة وهي افيقان 

وجد افـص افؼظي كرؾ  افقد ظن إصل ادممن ذم اداللفة8 فوجود 

  .افؽاصف

ـثام ذـركثا ذم مـفجقثة آشثتـياط  : طرق م اجلة الشنبهة اككمونة:لثا  ثا

« ظؾؿثي»ؾنن مل أجد أبحث ظن ـاصف كثاؿص « ظؾم»أبحث ظن ـاصف تام 
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ؾنن مل أجد أبحث ظن أصل فػظي مـؼح من دفقل ظام ؾنن مل أجد أبحث ظثن 

 أصل ظؿع.

ذم  ظن ـواصف ـآيثة ؿرآكقثة أو روايثة ـثـص خثاص بعد ذفك ؾلبحث

إذا ـثان  ظن ادلموم ذم افرـعتغ إخرتغ افؼراوة حتؿل اإلمامظذ  ادوووع

 ذم يدي. ظدم افتحؿل8 ٕن  ماليوؿاً 

ظثن ادثلموم ذم افثرـعتغ  افؼثراوة حتؿثل اإلمثامتدل ظثذ  روايةؾلجد 

  :وهي إذا ـان ماليوؿاً  إخرتغ

 صحوحة زرارة بن أعأل:

افؼؿثي ادعثروف روى افشقخ حمؿثد بثن ظثع بثن احلالثغ بثن بابويثه 

بنشثـاده ظثن زرارة ظثن أيب « من ٓ حيرضه افػؼقثه»ذم ـتابه  بافصدوو

إن ــت خؾف إمام ؾال تؼرأن صثقاًا ذم إوفتثغ واكصثت  ؿال:  جعػر

 َوإَِذافؼرائته وٓ تؼرأن صقاًا ذم إخرتغ ؾنن اهلل ظزوجل يؼول فؾؿثممـغ:

 َفَعؾَُّؽثمْ  َوَأكِصثُتواْ  َفثهُ  اْشَتِؿُعواْ  َ -ماميعـي ذم افػريضة خؾف اإل -اْفُؼْرآنُ  ُؿِرَئ 

 . (9)ؾإخرتان تيعًا فألوفتغ ُتْرمَحُونَ 

 الرواية من حوث السند: (2) قويم

                                                           
 .4من أبواب صالة اجلامظة، حديث 49، افياب433، ص6وشائل افشقعة،   (9)

افتؼققم  ـؾؿة تؼققم بدل ـؾؿة تؼويم8 ٕن أن إصح اشتخدام يرى افدـتور افػضع (4)

بقان وتؼدير ؿقؿة افقو بخالف ـؾؿة تؼويم افتي تدل ظذ تعديل ادعوّ ، إٓ أن افصحقح 

 اشتخدام ـؾؿة تؼويم ذم بقان وتؼدير ؿقؿة افقو بخالف ما يراه افدـتور افػضعهو 

ؾقام رواه افشقخ حمؿد بن  وافشاهد ظذ ذفك ؿول موٓكا أمر ادممـغ ظع بن أيب ضافب
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ذـر افشثقخ حمؿثد بثن ظثع بثن احلالثغ  بثن بابويثه افؼؿثي ادعثروف 

زرارة بثن أظثغ ؾؼثد وما ـثان ؾقثه ظثن »ذم مشقخة افػؼقه:  بافصدوو

ظن ظيد اهلل بن جعػر احلؿري ظن حمؿد بثن ظقالثى بثن  رويته ظن أيب

ظيقد واحلالن بن طريف وظع بن إشامظقل بثن ظقالثى ـؾفثم ظثن محثاد بثن 

  .(9)«ظقالى ظن حريز بن ظيد اهلل ظن زرارة بن أظغ

ُد ْبُن َظِعِّ ْبِن احْلُاَلْغِ افصدوو اتول:  :)آبن(افشقخ حُمَؿَّ

 .(2)جه افطائػة: صقخـا وؾؼقفـا، ووؿال افـجار

: جؾقل افؼدر، يؽـّى أبا جعػثر، ـثان جؾثقاًل وؿال افشقخ افطود

حاؾظًا فألحاديث، بصرًا بافرجال، كاؿدًا فألخيار، مل ُيثر ذم افؼؿقثغ مرؾثه ذم 

 .(3)حػظه وـررة ظؾؿه

 احلالثثغ بثثن موشثثى بثثن بابويثثه افؼؿثثيْبثثِن افشثثقخ ظثثع  الثننا :

                                                                                                                           

ُؽوِِنِّ َظْن ذم ـتاب افؽاذم ظن   يعؼوب َظِعُّ ْبُن إِْبَراِهقَم َظْن َأبِقِه َظِن افـَّْوَؾِعِّ َظِن افالَّ

رِرحَلُْؿَفا   ُشاَِل َظْن ُشْػَرٍة ُوِجَدْت  َأنَّ َأِمَر ادُْْمِمـَِغ  َأيِب َظْيِد اهللَّ  ـَ ذِم افطَِّريِق َمْطُروَحًة 

ٌغ َؾَؼاَل َأِمُر ادُْْمِمـَِغ َو ُخْيُزَها َو َبْقُضَفا َو ُجيُـَُّفا َوؾِقفَ  َكَُّه  ا ِشؽِّ ِٕ ُل  ـَ ُم َما ؾِقَفا ُثمَّ ُيْم ُيَؼوَّ

َٓ ُيْدَرى  ُشْػَرُة َيْػاُلُد َو َفقَْس َفُه َبَؼاٌو َؾنِْن َجاَو َضافُِيَفا َؽِرُموا َفُه افرََّؿَن ِؿقَل َيا َأِمَر ادُْْمِمـَِغ 

، افرواية 475، ص4َؾَؼاَل ُهْم ذِم َشَعٍة َحتَّى َيْعَؾُؿوا،يـظر: افؽاذم،  ُماْلؾٍِم َأْو ُشْػَرُة جَمُوِدي 

، وحمل افشاهد من افرواية ؿوفه «موثؼة»من حقث افالـد معتزة وبؿصطؾح ظؾم افدراية 

 « :ُم َما ؾِقَفا  «.ُيَؼوَّ

 من مشقخة افػؼقه. 7، ص2من ٓ حيرضه افػؼقه،   (9)

 . 467رجال افـجار، ص (4)

 . 224افػفرشت، ص (4)
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 :)إب(افصدوو

افؼؿّقثغ ذم ظكثثه، ومتؼثدمفم، وؾؼقفثثه، : صثثقخ ؿثال افـجثار

 .(9)وثؼتفم

 .(4): ـان ؾؼقفًا جؾقاًل، ثؼةوؿال افطود

 .(4)وؿال أيضًا ذم رجافه: يؽـّى أبا احلالن، ثؼة

صقخ افؼؿقغ : »: ؿال افـجارظيد اهلل بن جعػر احلؿري الثالث:

 .(4)«ووجففم

 :حمؿد بن ظقالى بن ظيقدالرابع: أ. 

جعػثر، جؾقثل ذم أصثحابـا، ثؼثة ، ظثغ ـرثر  :أبثوؿال افـجار

 افرواية، حالن افتصاكقف.

: وعقف، اشترـاه أبو جعػر حمؿد بن ظثع بثن بابويثه ؿال افطود

 من رجال كوادر احلؽؿة.

أيضًا ذم رجافه ذم رجال افروا واهلادي وافعالؽري ومن مل  وذـره

 ، وؿال وعقف.يرو ظـفم

ذم معجؿثثثه إػ أن تضثثثعقف افشثثثقخ  وذهثثثب افالثثثقد اخلثثثوئي

إيثاه مثن رجثال  ميـي ظذ اشترـاو افصدوو وابثن افوفقثد افطود

                                                           
 .449رجال افـجار، ص (9)

 .454افػفرشت فؾطود، ص(4)

 .244رجال افطود، ص (4)

 .497رجال افـجار، ص (2)
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كوادر احلؽؿة، وافظاهر أّن كؼاصفام ذم رواياته ظن خصوص يوكس، وأّّنثام مل 

يضعػا حمؿثد بثن ظقالثى كػالثه، وهثذا أوجثب اصثتياه إمثر ظثذ افشثقخ 

 .(9)ؾضّعػه افطود

 بام أؾاد.  وؿد أجاد

 موردًا. 944ؿ  هبذا آشم ذم و

 احلالن بن طريف: ب.

 .(4): ـوذم، يؽـى أبا حمؿد، ثؼةؿال افـجار

 :ظع بن إشامظقل بن ظقالى ج.

 رجال ـتاب )ـامل افزيارات(. من

 ويؽػي وثاؿة أحد افرالثة فعدم اصساط افتعدد.

 محاد بن ظقالى: اجلفـي اخلامس:

 .(4)صدوؿاً : وـان ثؼة ذم حديره ؿال افـجار

 .(2): ؽريق اجلحػة، ثؼةوؿال افشقخ افطود

 : حريز بن ظيد اهلل: افالجالتاِنالسادس

 : ثؼة ـوذم.ؿال افطود

 موردًا هبذا آشم. 9239وؿ  ذم 

                                                           
 ، بتكف.995-994، ص95فؾؿزيد يـظر: معجم رجال احلديث،   (9)

 .49رجال افـجار، ص (4)

  .924رجال افـجار ، ص (4)

 .934افػفرشت فؾطود، ص (2)
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 زرارة بن أظغ: السابع:

: صقخ أصثحابـا ذم زماكثه ومتؼثدمفم، وـثان ؿارئثًا ؿال افـجار

اجتؿعت ؾقه خالل افػضل وافدين صثادؿًا ؾثقام ؾؼقفًا متؽؾاًم صاظرًا أدييًا، ؿد 

 .(9)يرويه

ووثؼثه  ذم رجال اإلمام افياؿر افصادو وذـره افشقخ افطود

 .(4): ثؼةذم رجال اإلمام افؽاطم

 ىاوجة  قويم السند:

بؿالحظة جمؿوع افالـد وتطيقق ؿواظد ظؾؿي افرجال وافدراية ظؾقه يعؾم 

رواهتا إمامقة ظدول يوجد ظؾقفم كثص أن افرواية صحقحة افالـد8 ٕن مجق  

 بافوثاؿة.

 االسادالل بالرواية عىل اأطلوب:

ذم  افؼثراوة ظثن ادثلموم افرواية من حقث افدٓفة تامة ذم حتؿثل اإلمثام

 بؼريـة افصدر وافذيل ؾصثدر افرـعتغ إخرتغ ـام يتحؿل ظـه ذم إوفتغ

حؿثل ظثن ادثلموم افؼثراوة يذـر أن اإلمثام ذم افثرـعتغ إوفتثغ يت افرواية

وادلموم َمـْفُغ ظن افؼراوة ؾقفام ؾؽذفك احلؽم ذم افثرـعتغ إخرتثغ8 ٕن 

رَ ذفك حقث ؿال افرواية ذيل ـَ وهذه (( ؾإخرتان تيعًا فألوفتغ )): ؿد َذ

: افتيعقة إكام هي كاطرٌة إػ حؽم حتؿل اإلمام افؼراوة ظن ادلموم وأما ؿوفه

                                                           
 .953افـجار، صرجال  (9)

  .445رجال افطود، ص (4)
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 فؼرائتهواكصت  تعـي  آشتامع، بل هي تعـي افالؼوط وافتحؿل وإٓ دثا ٓ

ؾثنن اهلل  :،حقثث ؿثال آكصات بعثد ذـثر آشثتامع  ـرر اإلمام 

يعـثي ذم افػريضثة خؾثف  -اْفُؼثْرآنُ  ُؿثِرَئ  َوإَِذاظزوجل يؼثول فؾؿثممـغ:

 . (9)ؾإخرتان تيعًا فألوفتغ ُتْرمَحُونَ  َفَعؾَُّؽمْ  َوَأكِصُتواْ  َفهُ  اْشَتِؿُعواْ  َ-اإلمام

 الرأي اأخاار ا اأسيلة بحسب ما  قاضوه الصناعة ال لموة :

 حتؿل اإلمام افؼراوة ظن  ادلموم ذم افرـعتغ إخرتغ إذا ـان ماليوؿًا.

 (4)ـابن إدريس احلع ذم ـتابثه افاثائر ـام هو خمتار أـابر ادحؼؼغ

وافشثفقد إول ذم ـتابثه إفػقثة  (4)وافعالمة احلع ذم ـتابثه تثذـرة افػؼفثاو

مثن ـتيثه  بعث ٍ ذم وافشقخ حالغ بن افشثقخ حمؿثد آل ظصثػور  (2)وافـػؾقة 

ـؽتاب شداد افعياد وـتاب افػرحة إكالقة وـتاب افالواكح افـظرية وـتثاب 

 .(3)افدهؾؽقة ذم اداللفة افالادشة ظؼادالائل 

ذم  ظثن ادثلموم افؼراوة حتؿل اإلمامذم حؽم متام افؽالم ذم بقان  هو هذا

واحلؿد هلل رب افعادغ وافصالة وافالالم  إذا ـان ماليوؿاً  افرـعتغ إخرتغ

ظذ كيقـا افطاهر إمغ حمؿٍد وآفه إئؿة ادعصومغ، وؿثد وؿث  افػثران مثن 

                                                           
 .4من أبواب صالة اجلامظة، حديث 49، افياب433، ص6وشائل افشقعة،   (9)

 .464، ص9افاائر،   (4)

 .444، ص2تذـرة افػؼفاو،   (4)

 .929إفػقة وافـػؾقة، ص  (2)

، ادالائل 262-447، ص4، افػرحة إكالقة،   447-929شداد افعياد، ص(3)

 .94ص ،افدهؾؽقة
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مثن  9247م مثن شثـة تلفقف هذه افرشافة فقؾة إربعاو من صفر حمرم احلثرا

اهلجرة افـيوية ظذ مفاجرها أؾضثل افصثالة وافتحقثة حامثدًا مصثؾقًا مالثؾاًم 

مالتغػرًا وـان ذفك ذم حارضة افعؾم وافعؾامو مديـة افـجف إذف واحلؿد 

 هلل ظذ ظظقم مـّه وؾضؾه. 
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 للشهود األول. إفػقة وافـػؾقة، .1

 لشوخ عيل الشوييل. لاصول االستنباط،  .2

 للعالمة احليل. تذـرة افػؼفاو، .3

 لشوخ النجايش.لرجال النجايش،  .4

 لشوخ الطود.لرجال الطود،  .5

 .فطودا ، فؾشقخافػفرشت .6

 للشوخ حسني آل عصفور. افػرحة إكالقة، .7
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