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ر ا رواة   أ    

ن  إا أ..د.  

   

ا   

ا ا   

  

:ا   

ا ا ول اف  ة أ ر ا واواة و (  أ ) اي   ر              

 ا  ي أدركا ة،  ا ا  ا  و (  أم) و  ؤ

.ا     خ  ن وإن  

           ا  دأ  ورد و ، يء أم إ و ،  ن اردف اا ا 

و ،ل ارا   أم ة دون وا .ا   أوردم  م إ ا   

  

 ا 

ا ا ا   

  ]٩[ا :إم َمُْ َمَ اَ َوإمَِ ُ َن   ا     ل: 

و ذب ا  (و  ا ) م   و �ا     ر   و

ا َ،   وا أَء: ِ وو و    َ  ص وأمٍ ٍ،     و

 ا  و ِِ  اُول اُت َََُِى ُُِ اَس، و وَروا    اق ،ما  اى

.ْوا ِا  ِّا ِِِ ا  

        ،  و   َِ ا ر  ُ فَُْ  ا  ظوا   ا ُء او

  ا ا  ا واَ  ااء. 

ء ا  ٌ ن، ووا  نذا  ٌءأ ة ا،نن واِا ط  ن د  

و  إُ   وف  ، اي   ٌء ه ا ا ا� و ه       

 ا   (و  ا ) فل ا   إ و   ل�ء ا ة    ا

ا ُ ات   .  

ا أردم أن م اء  أ ر ا واواة و (  أ )  ر ا اي  رك     

،ا  مر ا  يا او ،م   رآه    أم إ ا   ن ا

.ا  رووا ا ر ا يأ    ،ا    

 : ا ل ا »:      ذا ، ا  لا  تم-  
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 ا:   ، وو  أ     ا: ا ب، و : و  در، و اة: دة 

  . )١(» …أ إق و   ا ون  ان 

 :ل أو » ا  سا  ا  ء ا ن… «)٢( .  

 : ا أ ل أو » ا  (و  ا ) ل ار   ور ا ء ا

«)٣(.  

     ،مض ا  ن، واخ ار  (و  ا ) ل ار  ر ا  

       و (أ   ان ار) ا   ة   ام .ة ا  موا

. ء و اا أ  

  ان  نروى ا ِمْ ِأ َُْ)) :ل (و  ا ) ل ار أن ( ا ر) 

((...َُْمَ َِا ُ َُْمَ َِا ُ)٤(.  

   ن� وا ادا  اوا ،(و  ا ) م ونا  أن  ءا ا   م أن 

  .ا، وام ان، وا  ن

  و  ا ا  ل  : ا  ، ان؟ و أ ا ا؟

   ا؟

 و ،ا   :ادي: (اا ا  م  ا ل ا     قإط   ا

.(  وإن  وَرَوى ا  َْ  ا)٥( 

: ل ا           ةا  رآه   ا ق اإط  اا  ،ا د رؤ ا )

(ة واا  ف رؤو  :قوا .(٦) وا  

أ:ا    

  وا ،وا ،ف اُ  ، ٌأ) : ا ر ا   ويا ل ا

(و)٧(. 

((ا ))  ياا ل ط)٨(          م ،ة    عا او :ا ) :

ا  تط           ق أ   ،وا ا  ق  ا ا  نما  و ،

 :و  ل ا ،ع اوأ ا}     نَِْ َُُْا ََِوا رَْمَوا ََُِا َِ َنوَن اَِوا

ا ََِر   ا ِا َذًَأ َِ ََِِ ُرَْما َََْ يَْ ٍتَ ُْ ََوأ َُْ اَُوَر َُْْ َُُُِز اْ{ .

:١٠٠(ا.(  

                                                
)١ :ا  :ادي: ١/٣٦) اا  :اوي وآداب اق ا اد٢/٢٩٤، و ا رو ، : :١٤/١٧٩ :  :د ر٥٩/٤٠١، و. 

  . ١/٦٢١) ا وار :ب اي:٢(

)٣ :  :د ر (٥٩/٣٩٧ .  

  ).٢٥٣٥،ر ا (٤/١٩٦٤). و: ٢٥٠٨،ر ا (٢/٩٣٨)  اري: ٤(

)٥ : ا :ا  را  ا ١/٢٤) ا . 

)٦ .ر ما ( 

)٧ :ط :اويا ر (٢/٢٣٤ . 

 .٤١٤-١/٤١٣)  ا إ أل ا: ط ااي ا : ، اح أة: ٨(
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 و موا ، أ   ة ا ول ولا :    ا  أ 

.ت واا  ا   :وا ،ت واا  لروا  

 

  ا اول

 أ   ة ا  

  

  ا اول

  إ و وو، و وه

١- :إ-  

م  ن ،ا  ا ، أ   ا ا ا ا )٩(     را نو

)١٠(ر :و ،ا   أ وا ،)١١(.رد :و ، )١٢(  

 .ّوا اا   دو      د   ّأ  

٢- :-  

م أ :)١٣(بأ أ :و ،)١٤( .  

٣- :و-  

  .) ،()١٦ ١٣٢، و : ( )١٥()١٢٩ ا ( (و : (ر

٤- :-  

       ا و   ن ط ّم اه مو    هو   )ل  )١٧و ،

  (١٨) . اج: أ   أ      أ ا ل  ط ا

 و ،ا اإ  و ،م أ  لف، و  ا    أ :  أ و

              ن، وأ  ا   زرارة، و    ا   دة، و أ  ا

      ف  ط  ذن، وا  وأ ،ا        ،ا  وةو ،و ،ا  وأ ،

                                                
)٩ : أ  :ح وان: ٩/١٤١) ا  :رء ا ١/١٩١، و. 

، وا : ا   ر رب. : اوض ار   ٢/٤٦٦، وا وار :ي: ٤/١٧٥ا اوري): ) ر ا  (رو١٠(

 . ١/٥٩٢ار:    ا اِي: 

)١١ : ت اط : (١/٣٦٨ : :ءا أ ٢٨-٦/٢٧،  و :ا و ،  :٤/٣٨٣. 

)١٢ : أ  :ح وا٩/١٤١) ا.  

)١٣ :   :وا ١١٤/ ١) ا :و :ءوا ١٠٩٩/ ٣، وا . 

)١٤ :  :ىت ا٥/٥٥٥) ا.  

    أ  أن أه ت   و و. ) َم  ا  أ   ل: وت  ب أ  ه أت   ا١٥(

 :(وا) لا و ري: ٣/٣٢٢ا :ا را   د  ا مُأ ٨/٣٠٢، و :ر  زرأ  ل١/١٨، و ،

 :  :ا    سا ت: ، و١١/٢٦٩وأا  ن ظ: ٧/٥٩٢اة ا  ره اة، وان ا ي ذا و ،

١/١٢٨ :ا ر٨/٢٩٩، و.  

ر  ل إم   ا و و : . ، ول ا  ا : وو٢/٢٨) َم  ا ا   ار ا :ري: ١٦(

 : :٨/٢٩٩ا.  

)١٧ : :ءا أ  (٦/٢٧.  

)١٨ : أ  :ح وا٩/١٤١) ا .  
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وء، و ا  ، وز  ، وإق   ا  أ ط، وإا   ا  رظ،     

.و ،ا  وأ ،  و 

، ) ( )١٩ و  )     وم ا    أ  أّم ل: (رأ أم   (ر ا  

   ٢٠(و(هَ ا  ارك أ و ،)٢١(. ه ا  وم ،  

  -ه: -٥

روى    ا و  أ: إ  ا، وأب ام، و   امري     

وا ،امأ  و ن، و  و ،را  و ،ا و ، أ  وروى وزا

اد، و  بر، ون ار، وأا  بوأ ،و ،ا٢٢(ا( .  

  

 ما ا  

 دال اوأ  ءء ا  

١-     :ل أّم مب اأ   إ م أ    رضي  )٢٣(اا وم ،

. أ    ا أ  ي أا  اأ أ  :ل ب أّمأ )٢٤(  

، وم    )٢٥( وم إ أ    أّم ل:   أ  أ   اي       -٢

 أ   ل: أ أّم أ.ا ط  ل ا أ     (٢٦)  

٣ -    ل: أ ؟   ء  أ   ل :ل أّم        وم

             مز م    : ل ؟ أ    أم  :ل ،ل: ا ؟-   :

.٢٧(ا( 

٤- ا    وم ا أنإذا أ م   أ   ن :ل أّم وزاا     

.ا  ا  ب )٢٨( 

٥ - .أ  :ل ؟    ا   فإ :   ٢٩(و(  

٦-     ور دذا ا تم :ا   لو أ ي، وا ا أ  :

 )٣٠(، و أ ا أ إق ون ا.و  أ  و  در، و أ اة دة 

                                                
)١٩ : :ا ر (٨/٢٩٨. 

)٢٠ : :ا    زروأ ُأ  ت: ١/٢٩٩) ما  ن إ ر إ٧/٥٩٢، وأ.  

)٢١ص: ) ا : أ  :ا٢٤٤.  

  .٣١/٥٠٤) و أطل ا اي (ر ا)  د أ ء  وه   ال: ٢٢(

)٢٣ :  :ىت اري: ٥/٥٥٥) ا :ا را :٨/٣٠١، و.  

  .٣١/٥٠٨)  ال: ي: ٢٤(

)٢٥ :ح واا (  : ٩/١٤١أ :  :تء اأ ر :١/٢٦٠، و. 

)٢٦ : أ  :ح وا٩/١٤١) ا .  

 .٣/٣٣٩، ور ا أ : ٤/٣٥٠) ر ا : (روا اوري): ٢٧(

 . ٤/٤٧٨) ر ا : (روا اوري): ٢٨(

 . ١/١١٦ أ    ا  ز): )  ال:  : (روا٢٩(

)٣٠ :ا  :١/٣٦) ا. 
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٧-             ي وا   س، إما أ  :ل أّم أ    أ  ا لو

ا  و ،         ل ل يا  و ،  ي و)٣١(    دأ :ل أو ،  

           إ  :ل ؟  أو   :  ،ح  ف  أ    ر  

)أ)٣٢ و :ل أن، و   أ   ل أ  :داودل أة    ، و  هذ 

.    دم  :ل أ ، و ا ا م   :ل ى٣٣( أ( 

٨- . وة   و ب اأ   نو ،ا  ، :ل ا٣٤(و( 

٩ - .  ث إ  إ  :ل أّم أ   أ ل إ٣٥(و(   

 )٣٦(اي:  ا .ول  -١٠

١١ -    ٌر أ و ،ا    زة د إذا رأىا   أ   ن :ن ل إو

. أن ٣٧(أ( 

١٢-    ن ط :ل ا٣٨(و(:ل أت     ، وء اد اا  ن ،ا أ)٣٩( ،

: أ ا ات، ذه ا   وا أورد ،ل: ُذ ّ ، ِ ا ل:   ول أ

. ب و  م    ز  ي، وروااء ام   ل م  )٤٠( 

١٣- ا  ،و   ،   : ل إو)٤١(و ،      ا ما ا  هّ

 و  ا   اوأ ، ا ر  )٤٢(ا  ر ا  :ل

 ا وو ،  ع    :لل، ورا  )ت      )٤٣ا ا أ :ل أو،

 ت اا          و ورأى أم ،ا  أ    ،ا  وا ل وارا 

.ا  وا  )٤٤( ٍء   ا ا  و)٤٥( . 

١٤-  ر ،ا ت أ  نو :رل ا)٤٦( يا )٤٧(.  

                                                
)٣١ :(وا) :لا و ٢/٤٩٤) ا . 

)٣٢ :ر م٢/٤٩٤)  ا ٣٢٥٥، ر.  

)٣٣ : داود ت أا (١/٣٢٤ . 

)٣٤ : :تا  (٢/٣٥٧. 

)٣٥: أ  :ح وا٩/١٤١ ) ا .  

  . ٢/٤٦٦) ا وار :ي: ٣٦(

 .٧/٥٩٢)  ات:  ن: ٣٧(

)٣٨ : :ءا أ  (٦/٢٧.  

)٣٩ : :ا ا  روا     ٢/٣٧٣) ا.  

)٤٠ : :الان ا (٤/٤٠٢. 

)٤١ :  :ا  (٢/٥٩٦. 

)٤٢ ( :  : ا ا ا ا ٣٦ . 

)٤٣.ر ما ( 

)٤٤ :  :ريا  ح ريا   ريي ا (١/٤٥٢ . 

)٤٥) ر  ح   ه اري: ٣١١) ذا    ري وذا   (١/٥٣٤. 

  وأ    م ( .  أ  اازي ٤٦(

)٤٧ :ر :٨/١٥٠) ا . 
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ما ا  

وا  وت واا  لر  

  

  ا اول

 قوا ا وا ا   

  

           فأن م  ر ،لروا   أ   ا و  ءال ااد أإ 

 مو ،وا ء ا   وا ا وا ا: -  

:ا أ  ا  :أو  

  ا ن: ( اد، و اخ). 

و     اد: (و أن وي        أم  ، أو  ه -١

م أن  ل  ذ: أم ن       أ، وأم   و   ، ن  وا، و ن 

  .)٤٨( ن، و ذ) و  و أ، وإ ل: ل ن، أو

٢-   ف    أو  أو  أو       وي أن خ: (وا 

  .)٤٩(  ف)

:ا   

ن               إن ا وفاوي اا   ن ا ذا ،ا  أو أ ف راوء وإ  ا ن

ا ا  ، ون د    و اء  ا و مع  أماع            

ّ اء  ا  ن       )٥٠( اد و  أماع ا، أ إذا ن ا ب أى

  ا د  ااوي و   وا   رأي ر اء.

(ا أ أ  وه  ا) :اديا ل ا)٥١(.  

 :ل أو) ه  م ل ا  ا أ    لو     وا ا اب، وا 

   ن ا ه أنأ ا أن موز دا  اا   ر ذ إ وذ ا م

     ا ن ذو  و     ثا إذا د :ا أ  لل، ورا 

ذا ن     و    روا     ل     روا، وأ إ

     و  رده أن ا   ا  :ونل آو ،   ين ا أن 

.(م ا  او ِ ذ  ن أورده )٥٢(  

  

  

                                                
 .١/١٦٧، وا ا ح إر  ا: ا : ١/٧٣)  ا اح: ٤٨(

 ١/٧٣)  ا اح: ٤٩(

)٥٠ .ذ  أو ،أو ا ، ا أو ،  أ  اوين ا ن ( 

)٥١ادي: ) اا  :واا   ١/٣٥٥ . 

)٥٢ .ر ما ( 
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ا  :م  :ا أ  ا  

ا ا   ءآراء ا ٥٣(ا(      ا ي را ا م  اأ و ،

ام أن ا ا : روا ااوي  ه، و   ،    ، ول،      

 ٥٤(و(.  

   ا وارل ا :: اق

  ل ارا  ا )٥٥(:  

١-     وي أن :وا ،( روا)     (ا )    وي أن ا

.     

إ، و ذ اء    أن ا إ     (أي   و)، و  ارل    -٢

.ا  أر  ا و ا  

     ا وا ا وذ ُِْ    َُ ث ُ ،ُِْ و  ثّ َْ  اويأن ا 

   و ،ا  ُ ثّ َْ بواة، أو أا  أو أم ،ُد  ُن وا     ٍ ُ ث

. ُن ا () ل ن ،عا 

 أ ا ،ِا   ل ا–         ٌع  –و أن ااوي ّ َْ ث ، و ُ  ٌء  

. إر ا ا ِْ و ا    

 ث  ،عء واا ُ  ول  ،ُ ةأن ا ا  ،ُ ن ُ ُ   

 ٌ او ، ُ ن ذ  ث يا  ِْ عا   و ،ة أا   موا

    ا ُ  ولإذ أن ا ذ  س  ، ةأن ا  ،ا  ٌ      موا ، ثع و

ا ا  ِْ ن ُ    ُ ثو !ا  ةت ا  عا  )٥٦(. 

ما ا 

  أال اء  و  وارل

  

١-  ر رأ  ا  ل :ل سا  :   ل      ، أ  

 اة و  - . )٥٧(  

٢-      أ        و و ،  ز  أ    :و

و  أ     -و  ز-    أ   أ و   ، وأ  ر

.   و  و  ث أ :ل)٥٨( 

                                                
 . ٢٢٠ -٢٠٥)    ذ: ا ا  ال واد:    ا ا: ص٥٣(

 . ٢٥)  أ ا ا ا  : : ص٥٤(

)٥٥  ل وارا : (ص :ا .د :وا اا ن أو٢٢ . 

)٥٦ وما ا  ر  ي، واء اا  :ل اروا ا   أ   ت او : ( أ  

 .ا 

 . ٤/٢٠٧) ر ا : (روا اوري): ٥٧(

)٥٨ر ما ( :٤/٢٠٧ . 



ر ا رواة   أ    
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٣ -          أم   أ    اد  ب  داود ا أ  :ل و

 ،    زة   أّم :  أم - وريأي ا-    أم   أ   :

 )٥٩(ل، : روى   أ     ؟ ل:    ا.  ؟ ل: ا 

٤-                أ   :    :ل ر أّم  إ   أ إ وم

ا اج   ؟ ل:   : ،    أ   أم     ؟      

 )٦٠(رآه.ل: 

٥ -       أم     أ   :ل ا٦١.(و(     و أّن ا  إ وم

.)٦٢(   

٦-          :  أ ا   :ل أّم ا   أ   أ إ وم

 )٦٣(ي   أ .أ    أم ؟ ل:  رآه، ل: رأ أم، و أدر

٧-    اا ا   رؤ رأى أم و ، أم  ل: روى أّم أ   أ ل إو

.  ٦٤(و( 

٨-  َُِذ : ا ر إ٦٥(وأ( . 

٩ -     د  ( ا ر) أم  روى  ، ن :ن ل إو     أم   و

    و ،( ا ر))٦٦( . 

١٠- . وف  أ   :مازردي اا زر ل أ٦٧(و( 

١١ - ما ا   ه ا٦٨(وذ(  ا ا  ا  هذ  ،و  و ،)٦٩( ،

 إ ا  ب فا او         ء ا و  و ا ان ا وذ �

          إ  َّر  أن ا    ء بت، وأا و  

    صا-  أ ٧٠(.-وا( 

١٢-  :لو ،ا  ا ا أ ا ه اه.وذو ه اذ  وف)٧١( 

١٣- .ل أرا   و ،ا  :ا أ ّم أن و  ل ا(٧٢)و 

                                                
)٥٩ :ر م٤/٢٤٣) ا . 

)٦٠ : أ  :ا١/٢٤٠) ا . 

 ) ٦٩٠١، ر (٤/٢٠٢)  ا اى: ٦١(

)٦٢ :  : ا ا ا ا  (١/٣٦ . 

)٦٣ : أ  :ا١/٢٤٠) ا.  

)٦٤ : أ  :ح وا٩/١٤١) ا . 

)٦٥ : :ء٤/٤٢٣) ا. 

  .٧/٥٩٢) ات:  ن: ٦٦(

)٦٧ :مازردي اا زر أ :ازي.١/١٠٢) اا   ر اا (ازيا زر أ)   .  

)٦٨ :  : ا ا ا ا  (١/٣٦. 

)٦٩ ا  ا ( :  :ح٢/٦٤٣ا.  

)٧٠ :دي ا  ر اح، وا ا  ا  ا ا٢/٦٤٣) و .  

)٧١ :(ا  ا) ا ا أ :ء ا ١/٢٤٦) ا . 

)٧٢ : :ا  (١/٢٩٩ . 
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١٤-          ،و   أم   أ   ط   أن ذ  ا ا ل أو

  روا و   م   :ل     ا ا    أم إ   أم   أ 

. ٧٣(و( 

١٥-  

  واج:

:  م ( أ  )   ءال اض أ ل -  

١-    ، ا   ا  ذ إ مأ  اأ و ا    إن ا

           ،و    ى اا وروا دأ و ، ا واا  ن إ  ح

  وذ   داة ات  ر اء.

٢-          و ،دا  روى        ن ،   ا    إن

 و ا إ .قا  

        ا   م ،    ع  ح  إ    يا ا ى أن وم 

 ا ا و، إ ، أو  ، أو م  ن إ  ات.

ا  ا ما ا   ا ه اّ     ا   اوأ ، ا 

 ٧٤(و(  

٣ - :رة إا     إن ا 

  ا.  -  أ

   ان.   -  ب

. أ   تروا  ن  نان او 

٤-   و م  وا  دأ  ا ب ااج أرإن إ ، و 

        اء  ء  ا إن دلو ( أ  ) ت  ن  أم  ل ا 

.ا ا  

         ة د  أ   ا  ج ا)٧٥(         د

٧٦(ا(ا   ن  ،   ا ا   ا -   -     ّي أن ،هّأ و

           او ،   ا  ( أ  )  ع ح  ر اا   د

   أ     ا  ل.

٥-   رات ا  ا إن د            و  أول  ا أن ا     و  

ا، و ذ    و    رة  ّف  وا)  ،ر ، أو وف 

                                                
 . ١/١٧٤: )   ا : اري٧٣(

)٧٤ :  : ا ا ا أ  (٣٦ . 

)٧٥ .ع او  و   ا روا  ا أن ا م ا  دأ  ( 

)٧٦َُ ن َمَوإ) :    ل ا (  ا  ِِْ َفُ ِْ ياون ا إذا َُْْ َرَوى ِْ َع ُرَواِة اََ  ََ 

ا ِ َُْْ اَحََْ ْ  وَن ذَََُو ََِِوار  ََِِ  َنََُْ ٍَِِ ِِ ََُوِْ  أم  د  ت   ن ا .(

 :   : .    ه١/٣٣ . 



ر ا رواة   أ    
 

  

 ٤٢٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

 تإ    ا  بأي أن أ :ق واوا ( أو ُذ ،  وإ ا 

.ا  ةدار ا إ أم   ذ   أن  واةا   ُذ      

            و ،  إ ا ا  ا   أن ا   وا ة و و

ا    ن ري وا           إ اءة ا  ى اأ  م هو ،

. ا ا  

٧-      (و  ا ) ة أن ا أ   أ    ركا    ريج اأ

(أ  ء    ل ا إذ) :ل)٧٧(.  

 لري: ول ا    ر    ا    ) ا  ة أ   أ 

 (و  ا.  

   ا   او ، وأ   دة راوز  آ ط  ورد أن ا ّ رين ا

  و ، اويا ذ  ا ا .   

وا اي  اار رك  ول: و أن ن ل   ر أو اب، م زاد       

 و ٧٨(ر(.  

          و زاد ر م أو  لن و أن    أ   :ارل ا : ل ا

 ،- أ  : أي اأ ل، واا  ه    ري ط٧٩(ج ا(.  

 وم ااب ا وا ا  ا وان  ا ا ا  ام  ،ل:      

ا واه ا   وأ     ا  دةأن ز  ريا  ودل  روا  ح  

            أ    ن ل أن ه، إ   ا  ون ذ   ركا  

ا    أ ، وإ أن ن   دة   ر   ه، و ارك 

ا   وا اإ  ارا           ،ر   زاد و   أ   :لرك، و

وا أن  ا    اري م    ا   وأز وأر إ أم  ح، ون      

ن   ذ ن أ ا وف و ر وي  ة طق د  أن ا ا و، وأ  

أ ح واا  زال إذا ا  حه ا٨٠(ظ(.  

إن  م  أم ن   ارل ا  ا اي   اواة إ اع، ن      -٦

.    ّ أم ا أ   روا  

وه  أم وا ارل ا  ا ،ن أ  ا م  ا أن مول ل  وه أو ذ

رات ا  أن ا  اد  ارل ا، ون     ا  ارل           

.ا  

                                                
 . ٥/٢٢٦٣)  اري: ٧٧(

)٧٨ :ار :ا دا  اردةا ٨/٣٣) ا . 

)٧٩ :  :ريا  (١/٣٧٩. 

)٨٠ :ر م١٠/٥١٥) ا . 



ن  إا أ..د.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٢٩                                                             )٢٠١٦ 

 و   ذ   ن ا   لر  ادي: إن اا ل ا د 

  .)٨١(، وإ ر   ل ا  ا دون ارل

     ، روا اوا ،  ا  ويوا ا وا  ا ا و

  و ا وا أ.) ٨٢(اماع.

٥-  روا   أن ر  إ   إن   ا ا  ن أن   وإط و ةو

ا  ،يء  و ا ا اي    إ   ح ع،    ن          

     ا  ارل ا، وا  اا وا أ. وا  ح  ا ا   و

  .)٨٣(ل:  ر ا  ر  ارل

 و و و    أم يء   ا   -ا ذ-  ر إ أال اء -٦

    دم  :ل أو ، و ا ا م   : أ ل ا ،ا   . 

 . إ  اله ا     م ا  

    ل: ((وإم  ،( أ  )  ورأ (ا ر) ما ا  أم ه ا  و

   و  ا  ن روا ، ن وإن  أ   أن م         ، أ ا  

    إ  ف   ، ا    يع اا    ن م ذ

رة روا ،ذا ل (   ن ) أو ( ث ن ) ا د  امع وإم    ن،       

 ل  اع ف اد  ا ا ُ   إ إذا           وأ إذا ل: ((  ن ))

ا ع، وا  ذ ل ا أ وروا  ا ار إ، و ا ا  إر          

(()     أ    واا  ا)٨٤(.  

  

  ا ا

ت واا  ا    

  ا اول

    أ ة، و، وأ أ  ا وات

   و ،   ا    وا ،ا  روا  أن م ا ا  ول

 أر  تروا  ماء ووا ا ،ا   ة، و وأ ،  أم) :و ،ا 

 .(أ  ا ر ا أ وأ  

    و أ وأ وأم   ا    روى :ل ا)٨٥(.  

                                                
)٨١ : :واا   ١/٣٥٧) ا . 

 -٣/٨٥. و ا :وي: ١/٣٦، و: ا ء ا : ا: ٢٥)  أ ا ا ا  : : ص٨٢(

. و 

)٨٣ :  :ريا   ريي ا (١/٥٣٤ . 

)٨٤ص)  ا :م :ام١٦٥وض ا. 

)٨٥ : :ا  (١/٢٩٩ . 



ر ا رواة   أ    
 

  

 ٤٣٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

    أم    ي رآها ا أن ا و        أ : ،ءا    ح

          )   أم   ، اأ م   وا ن وا ازي وا٩٠ا   :ة، و (

 ( أم ١٢٩،  ن   آماك    ()٨٦(إى، و: ان، و :ث و ة

 ذ إ .ا  ه دون     م م ،  

:   ر ذ  ،ا ا   أ-  

  

١- .( ا ر) ة أ  

)    ( ا ر) ة أ ة٥٧أ و  ()٨٧(  )  ةو  ٧٢، أي  ا (

ك، وآم دا   أم ا و  د أن م  م و   دةان و و ، 

. رآه و  ن أن ا ا  دا ن   ل أما م و  

   زر أ  م  ازيا  ل أ ذ  و    ا ة (ر أ   ع

  (ل: َوَل اْ  :َِ رك أََُْ َة َوَ رأه،    أُ   و أ ة       

  .)٨٨((ر ا ) ر أو ر، و م أا أُ  اع ِْ أ ة (ر ا ) ة

  

٢- .( ا ر) ا     

)    ( ا ر) ا    ٧٣أ    و  و ،أر :ة، و ث و (

  )  و ، ا  ا أم  ر أ، وا أ.٥٦، أي  وة  ()٨٩(ة

  

   ا ).أ أ ا (ر -٣

)    ( ا ر) ا أ أ ة     ٨١أ مو  :و ،مى و٩٠() إ(   أي ،

)  ة٤٨و.أ وا ،ر  أم أ اوا ، ن وأر (  

  تو ،ا    أ أن أ أ ذ  و      ف ،ا   ا ن آو

 أ  اي ن را   (رب) و ا ا ، أ     ح         

، و  أا  أم ر إ ا  ا، وا    إدرا        )٩١(   اج

 أ.ظ    

                                                
)٨٦ :  :ا   ا : (١/١٢٦ :ا   :با   ب١/١٠٩، وا :ا  :ا   ا وأ ،

١/١٩٢ . 

)٨٧ :ا   ا : ( : ٧/٤٤٤ :ا   :با   ب٤/١٧٧٢، وا :ا  :ا   ا وأ ،

٦/٣٣٦  . 

)٨٨ :زر أ :ارواة ا ذ  ا  (١/٣٤٦ . 

)٨٩ :  :ا   ا : (ب:١/٤٣٤ا   بوا ،  :ا  ١/٢٢٠  :ا   ا وأ ،

:١/٣٧٧ا   . 

)٩٠ :ا   :با   با : (٤/١٦٠٢ :ا  :ا   ا ٦/١٩، وأ  . 

)٩١ : أ  :ح واا : (٩/١٤١ . 



ن  إا أ..د.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٣١                                                             )٢٠١٦ 

  ا أ    جأ  أن ا ل ا ٩٢(أ(  وم  جأ أم  ،

  و (رَ أ ِا   اُدَ) ه و)٩٣(       ط  ا  روى  ،أ أدرك أ

  ا أ ر و  أ   أ أ . م ل               ر أم ل:  اد

   ًَمأ َََِو َِوَوا ََأ َاٌد أَ ََِو َِ ل) :ل (اد)  ي روى اا (ر  ) إ 

،(ََأ أ  اًََْو ْ  ََْوأ ا        أن ا  ل  ء  ل إن دلا ا ه

 ء أ هاٍد و ل وا ا  اا  وإ ،  و أ رك أ   أن 

  .ظ      روى ا  أن  ،أ  

أن م ار        أم    أو    و -    ،ما ا 

       أن وا  ن ،أم    م  ن ،ا ا     كوم

   .ه آممذ  وف   ا     

  

ما ا  

 أم  ت واا  ( ا ر)    

 ء وار ا أّن ّ ه ا ل الا  آم مذ –  لد أن موم-    أّم 

    أ   أم  ، وأّن روا   وا ّ  و ، أّن           

ا  أ )٩٤(  وا)٩٥(   وأ زر وأ- ر ا-         أ   ع م  اّإ

 ؤا  اوأ ( ا ر) أم   .اأ  وا   ع  

 ا ا  أ   و-ا ر-  م   :ل  و       أ   روا

ا ا    أم إ ،  ن  - أما  أ - . ٩٦(و(  

: نا  أ)  روى  ّا ى -وا  -)٩٧(       أ   ط  (

م، وّ ه ا اّ ،  روى  ذ ا          أم    ع   أ   أ    

أم  ُّ : أ    ل ٩٨(ا( ه، و و وا أم و  أّن ذ و ،

:ا ا   ل اه ا ّ روى ا  ا  

إ أم      او       ل: او ،ُْزَم  و  ل ةا أ  ر   

.أم  (٩٩)ز  

                                                
)٩٢ :  (١/٥٦٩) ٨٣٢، ر .( 

)٩٣ : :تا  : (١/٤٥٠ : أ  :ح وان: ٤/٣٢٩. وا  :ة٤/٣٥٧. وا :ار : و ء اا و ذ .

 .١/٤٨١. وا :: ١٢/٣٩٩. و ال: ي: ٢/١١٢

)٩٤  أ ا   (.  أ   أدري و ل: رأى أم ّو  

)٩٥. حّ   ؤا  أ ( 

 ، وذ  ا اي رواه ّن   أ  ل :  ُّ أم ...١/١٧٤)   ا ، اري:٩٦(

 ). ٦٩٠١، ر (٤/٢٠٢)  ا اى: ٩٧(

)٩٨ ( أ   ع  ا ّ ل أّما و ،ا ا  ت إأ  ا أ ا ا  أ وذ : ا ا أم  

 . 

)٩٩ : ىا ٤/٢٣٩) ا. 



ر ا رواة   أ    
 

  

 ٤٣٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

 ا ، ود ا اي  ا  ا           وا ال  ا وو اوا (ارل) 

  أّ   وّح ّم   ا  ،َ إر، وأ ارل   ا، وا ّن

              ادي: واا ل ا و (أم  ُ) :ل ،ا ا أم  

         ،  ن  إذ   با ا  ردم ام ا  مو   وا  ذ  دمأ

 :ولب اا      ام  و  هإ وا  د  اويا   يا ا

  نا  لو   م ر ذ   ي دا ا    أّم  و

                م ا     لرن ا �       و  

.)١٠٠(  

و   ل  ر        و ن او  أن مّئ   أ   اّ وم  ارل،  

      ا  ما ا  ه ءن ا وذ وو دأ و     ن ذ 

ا و :ي   اع اا  ن إن ّ ،وإ  م ا   و ذ  ّ 

.   ري وا  روى    عّ ّ إ روا   

: ب وا   لا  أم  روا  أّم   ا و  

١-          ح أ و ،ا ا  أ إ أم   أ   ع   ا 

.   :ا ا أو وه ا و  ا ء ا  

  ل   أ ُّ :  أم      ،ة. -٢

٣ -   ا ل ا     مه أ  وي ن ا ن :ر-       و-     

. عا   ء ا  ل ا وا و  م١٠١(أ( 

ل وت  ا أ   أم (ر ا )، و  ا ل أ      -إن    -وه رب

 ع   أ   وة  ا ،ل ر ا : أراه   وة م             اازي

.  ا و رؤ و  ُ ن، وأو ر ٌر و )١٠٢(  

  

ا ا  

أم   ت  

 دا  أن أم   عت ا   و      ة دون وا أم   روا ا

       ونا روا أو ا ا  أو روا ر  ا روا ا  م اء ءا  

:  وإ ،و -  

١-    ولم   }ر  ل إأم  لا ة:  }آ٢٨٥(ا ه ا م  :و (

  ].[ وأ  أن  ا ( ا  و) ل: 

                                                
 . ١/٣٥٧) ا   اوا : اادي: ١٠٠(

)١٠١ا  ح ( :ا ر  :ي١/٢١٩ . 

 .٢٤٢) اا : أ  اازي: ص١٠٢(



ن  إا أ..د.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٣٣                                                             )٢٠١٦ 

 ط أ   ،  أ ،  أم            )١٠٤(، وا  ا)١٠٣(أ ا  ارك

. ا ر   

   ا. :ل . ل ا :ا     ا و ه

  . )١٠٥(  :ه مع أن   أم و    م  ذ  اان

و اد (  ا و أ )، و ، و د ه اوا  ، وإ أال اد    

:-   

 :   ل.ء  )١٠٦(  ل. :يب ا)١٠٧( .ل :ازيا  ل أ)ل  )١٠٨

. :١٠٩(ا (          (يا ا  )  هذ  (تا)   ن ا و

، ول   او: )١١٠(و ا   ا اي ل  أ    ذاك ).ل: (

)(لأ   ء د ا .)١١١( : ل ا .)١١٢(  

         أ    دوا ر ا ي اا ( أ) د  واه ا أن  إذن

وا ،ا ا   و ،أ  و ا ا وا د  أم  و ،آم  ا  

.ا أ  ر     

٢-  :(وء  وم ،  زادت ر  ) .  

-        أم  ، أ    ،وزاا  ،ز  ط ط  ركا  ا أ

ا (و  ا ) ا  ( ا ر).  

ول ا ي      )١١٤(وو  اان ع.   .)١١٣(ا  ا  : ، وإده واٍه ة ل

ط دا ا ا او :١١٥(ا(. زيا ا   و)١١٦( . 

 وز  ازي:  .طا  ل أ    ا  ا )ي     ،)١١٧ا ا وم

      ا  ن :آ   لو . د ث  ،اك  :ل أم   أ )١١٨( ،

                                                
)١٠٣ : :ا  رك(٢/٣١٥) ا ٣١٣٤، ر .( 

)١٠٤ : :نا  (٢/٤٦٤) ٢٤١١، ر .( 

)١٠٥ : :لا م  الان ا : (٧/٢٣١ . 

)١٠٦ روا)  ا ر ( :(وري٤/٨٥ا . 

 . ٢/٧٣) ا وار :ي: ١٠٧(

)١٠٨ : أ  :ح وا٦/٤٠٢) ا . 

)١٠٩ : :وء وا١/١٠٩) ا . 

 . ٧/٦١٢) ات:  ن: ١١٠(

 . ٣/١١٦) او  ا واء واو  :ن: ١١١(

)١١٢ :ا  ( : ١/٥٩٦ . 

)١١٣ : :رك٤/٩٨) ا . 

)١١٤ : :لا م  الان ا (٣/٤٦٤ . 

 . ٤/١٠٩) ا  ء ال:  ي: ١١٥(

 . ٢/٢٦٥) ات:  ازي: ١١٦(

)١١٧ :ح واا ( أ  :٤/٤٧٩ . 

 . ١٣/٣٩٦)  ال: ي: ١١٨(



ر ا رواة   أ    
 

  

 ٤٣٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

   ا  :ريل ا)١١٩(    ا  :ل او ،)وك        )١٢٠ : ل ا  ا وم ،

١٢١(ا(ي ا و ،)ن: )١٢٢ ل او ،  جا   تت اا  وي ا ا 

  . )١٢٤(ول ا: ا  ا ،)١٢٣(ه

إذن  أ ا وم أن اء ن  رد ا وم، وذ د ا ااوي اي ا اء    

  و ا  ، .ا   إ در ا ب و

  أن ا ( ا ر) ا      ريرواه ا   و  ن ا  

) :و ،ر  (و  ا )(را َََ  اًَِ نإ)١٢٥( ر ا  :راو ،)١٢٦(   ،

،أو  ،() ل ا ا      )١٢٧(  اد    (ََْ ََْ)   ،ت أى ر وردت

ر   (و  ا ) ا أن ا ) : يزا  ة،  -موا   ن :

 ظ ار، وم ر   .ول ا ل: أن ا ( ا  و))١٢٨(و :ا وا

 و ،أ  ط ،)١٢٩(.  

      (و  ا ) ا  أن   ،ورده ا     وا ا دو

   أن ا  ،وء  وم ،  زادت ر   ل: أن  ،ر   د و 

 .وءو و ا   أ  و ،  سا  وا طوا   

٣-  : ءو ،ا (ر  اط (و  ا ) ا إ أ ت أأ) .  

   ل: م أ ط  وا  اما أ        ،وزاا ل: أم زاقا  ل: م  

 و ا ا  اوزا إ  ازاق          أ ،   أم   ل: ...ا: ول:  

  د)١٣٠( .  

 ، م   ل ا  اء:  ا ا    أ ، وا اب اوا   و    

ول   .)١٣٢(ول أ: طق ا ا          .)١٣١(  . وا ل   إ اري    

                                                
 .١/٦١، واء ا :: ٤/٣٥٠ار ا :ري:  )١١٩(

)١٢٠ : :ء٢/٢٢٥) ا . 

)١٢١ :  :ا  (٥/١٥ . 

 . ١/٣٠) ا  :ي: ١٢٢(

 . ١/٣٨٣) او  :ن: ١٢٣(

)١٢٤ : :واا  (١/١٣٩ . 

)١٢٥َ  ب :ريرواه ا ( :(ْاِمََوأ َُِِْف أَِْوا) :ََ َِِْو ،َِمطَوا ِِرِ َ٣/١١١٧) ٢٩٠٥، ر.( 

 . ٣/٤٤)  ا : ازي: ١٢٦(

)١٢٧) َِل اَُر َُْأ  ٍَِ  َِِ ِِْ ٍَِ أ  ريا  ء (  ا ) ِل ال ر ُْأ ٌِ ََو أ  (و  ا 

ُف أَِِْ َوأَاِمْ): اطَمِ، َوََ ِِْ: (َواِْو)  ََْ ََْل  اِ َوَََ ََِِِ َِ....ا. اري: ب ِ ََ رِِ َو

٣/١١١٧) ٢٩٠٦، ر.( 

)١٢٨ :ا  :لا  (١١/٣٥٥ . 

 . ٥/٣٥٢) ح  اري:  ل: ١٢٩(

)١٣٠ :ام :وا ٢/٢٠٦) ا . 

)١٣١ : :ء١/٤٦) ا .  ا ريل ا   ، 

)١٣٢ :ر م٤/١٨٨) ا . 



ن  إا أ..د.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٣٥                                                             )٢٠١٦ 

    ا   و ،  أم  ة قط  :ر  ١٣٣(ا(     اا   ل او .

، و ا أن  أم ا )١٣٤(    ولوا :ه طق دة  أم   و

ا    ١٣٥(ا(.  

٤-    :ك، و  ةا               ك (و  ا ) ل ار أ)

 .)اة

وا  ام١٣٦(رواه ا(  ل: م ن ا  و ط     ،وزاا  ،م  

  أم  ، أ ..ا..  

، ول ا : َوَرَوى    )١٣٨(، ول ا ا: ا أن ا  ع )١٣٧(و أراه ظل ا  ادي: 

َِ ِب وَا  ُِْ َمأ   َِْوا  اِمََا       َمأ    ِْوَزاا ََِوار  م ٌ

  .)١٤٠(ول ا: رواه اام  او و :و  ن ا و وك ،)١٣٩(و ل

  أ ا   (ا   )  رواه  ، ىأ ا  )١٤١(  داود وأ)١٤٢(،   وا

. )١٤٦(ا أ      (  َُِ اََْ  َن)  ، ورواه )١٤٥(، و  )١٤٤(و ازاق ،)١٤٣(ن

.و  

               أم روا   ،ر و ل: إن ام ، إذن ا : ن

     ي  ا ا ده، وأو ط          ،ت   ا ّ م أم 

  واة ا ل: (ات ي ام واا ي ان).

  

٥ -  :.(  ا   )  

،  ط   ن    أ   أم   ر     )١٤٧(أ اي   ار

  ا ا (و  ا ) ا.  

                                                
)١٣٣ : :ا ر (٣/٦٣٣ . 

)١٣٤:  :وا ا٧/٣٥٣) ا . 

)١٣٥ : :واا  (٩/١٢٥ . 

)١٣٦ :ام :وا (٤/١٨٥) ا ٣٩٢٧، ر ( 

 .٢/٥٦)   أد ا: ا  ادي: ١٣٧(

)١٣٨ :ا  :ر ا٤/٥٤٠) ا . 

)١٣٩ :  :ا  (٢/٤٥ . 

)١٤٠ : :واا  (٢/١٥٨ . 

)١٤١ :أ  (٣/٢٩٥) ١٤١٧٢، ر( 

 )١٢٣٥، ر (٢/١١)  أ داود: ١٤٢(

 ) ٢٧٥٢، ر: (٦/٤٥٩)، ٢٧٤٩، ر (٦/٤٥٦)  ا ن: ١٤٣(

 )٤٣٣٥، ر (٢/٥٣٢)   ازاق: ١٤٤(

)١٤٥:    ( ١/٣٤٥) :١١٣٩، ر ( 

)١٤٦ : أ ا  (٢/٢٠٨) ٨٢٠٩، ر ( 

 ) ٣٣٢، ر (٣/٢٠١)  ار: ي: ١٤٧(



ر ا رواة   أ    
 

  

 ٤٣٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

    ا روى أ و :ا  ي ل ا)١٤٨(.  :   ل)١٤٩(.    ل أو

، ول  ط ا  :   )١٥١(ول اري:  ا  .)١٥٠( :  أد ة 

١٥٢(ا(.  

٦-  : أن أ ).(ءا   و ،ط و ،و ، ا  ى 

ا  ا ١٥٣(أ(، ا ا  أ   ط :  

   ط  :ولي.اا   

.إ    ا    ط  :موا  

    وزاا  و     (و  ا ) ا  ( ا ر)   أم   أ

:  ن و ،ا  

             ا ي ذا (  ) أم وا ا  و   ،يا    أ

 اأ  و ،أم   أ    وزاا  ا   روا ،وزاا  يا  روا 

أ  :ما ل ا)١٥٤(      :ه اذ   ا ل ا    أم   و ،

  ه اذ  را وا ...أم   أ    وزاا  ا    رواه)

ا و ط    ا    إ  اوزا ا دون             ا  ا

(ا)١٥٥( . 

   تا  د :لء وا  ن ه اذ  ،در ا رأي   ا   و

 جز ا  تا   )١٥٦(.   :مل اد و           تا )١٥٧( .

  .)١٥٨(د ا ا  وه     ل:     اوزا  او

            ق ا ا ا  أ    :ا  ي ل ا  :   أ

و  ١٥٩(و( ن ه اوذ . أ ل: رت وا)١٦٠(  :ا ط   لو .

)١٦١( ،. ي ا  وم  :ل او أ   ا و)١٦٢( :ل او .  

  .)١٦٣( ا و وع

                                                
 . ٥/٣٧٣) ا  ء ال:  ي: ١٤٨(

)١٤٩ : ا ر (١/١٨٩ . 

)١٥٠ :  ل: أا و ٣/٤٥٨) ا . 

 . ٧/٧٩ ) ار ا :ري:١٥١(

)١٥٢ : :ظة ا٢/١٠٦٤) ذ . 

)١٥٣ : :نا  (٣/٤٠٩ . 

)١٥٤ :ما  :ا  ءا وأ وا ا دا  (١٣/٤٤٧) ٦٢٠٧، ر  .( 

)١٥٥ :  :انن ا (٣/١٤٩ . 

 . ١/٣٦٣) او  :ن: ١٥٦(

)١٥٧اا ( :م :ا دا  ا ١/١١٩ .  

)١٥٨ :  :انن ا (٣/١٤٩ . 

 . ٦/٢٨٢) ا  ء ال:  ي: ١٥٩(

 . ٩/١١٥) ات:  ن: ١٦٠(

)١٦١ : :ظة ا٢/٩٥٦) ذ .  



ن  إا أ..د.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٣٧                                                             )٢٠١٦ 

 :اده اإ  ا  مل ا١٦٤(و(.  

  

٧-  لا : :و ، ةوا .( ةو  )   

      بأ ا أ ط  ت اط  ريمن ا      ا  أ

ا ...(و  ا ) ا  ،( ا ر)   أم   أ   )١٦٥(.  

  أ روا و (  أب    و أ ا) ا اء     ا ا  أ

.   

   :  ا   وا ي وا زي واا ا م     ،ء  :ة لو ،

 ازيا  أ  اوم ،ا  : زر أ  اوم   : ا  اوم ، س  :

    )١٦٦(  :ا ط   لو .)١٦٧(  و ا  ن :ن ل او .

  و  أو  نأدري أ  روى    سا )١٦٨(.  

    أ  ل   ا       إذن اق ر اد    ا راوي ا

ا اد، أ ل أ  اازي : ( س ) م  ل دا  ا وإن ن  ا إن          

      ،ا ا   واة وا   ا لا  همو  ،ازي رف م   أط

 و:  اله ا  

    : :ا  ل ا ( س  ،) :هو و (يش اّ أ    اإ)  

  :ل ؟ )١٦٩(.  

  ، س ) :   (ما  ن  )و (ما زا  )  و ،

(  و)١٧٠(.  

  ،ا ا  و ،ا ا   (ا أ)  ( س ) : أن  ا  ن و

.أ وا ،  ق اا أن رأ    

  

٨ -  :و ،ا أ و  ث و ءرة أ  ا   ) د  ،

.(ن ذرا ن وط  

وا ر  اا ١٧١(أ( ا  ووا)١٧٢(     أ    ر   ط 

ا (و  ا ) ا    أم. 

                                                                                                                                                   
)١٦٢ : :ءا  ٢/٦٤٣) ا . 

)١٦٣ :واا  ( :٨/١٧٩ . 

)١٦٤ :ما  :ا  ءا وأ وا ا دا  (١٣/٤٤٧) ٦٢٠٧، ر .( 

 .  ٤/٢٠٢) طت ا ن: ا ن امري: ١٦٥(

 .١/٤٨٧، ون اان:  : ١/٩٧وا  اء: : ، ١/٣٥٦، وا  ء ال:  ي: ١/١٣٣) اء واو : ازي: ١٦٦(

)١٦٧ : :ظة ا٣/١٤٧٧) ذ . 

 . ١/١٦٦) او  :ن: ١٦٨(

)١٦٩ :ح واا ( أ  :٢/١١٧ . 

)١٧٠ :ح واا ( أ  :٧/٢٧٦، و٦/٤٠١ . 



ر ا رواة   أ    
 

  

 ٤٣٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

  (ا ر ا ر أ  ) أ   ا ا أ    و  

:  ،-  

ا  ي ل ا)١٧٣( :       أ    ر   دأ :ل أ :ل أ  ا  )

أ   ر ب   وم     ان أم ل: (   ف  ح).

.(   م               ه  و  أ     ب ر  ) : ريا

  ب).

 :ر ل او      .ب  ه   ب   أ      ، )

(ري ووا ن وأا)١٧٤(.  

  ح واء ا  در  رآه     أ  ه، و  ه، وو   ، 

.ا  و  

(ا أ    ) :ل ا)١٧٥( .  

) :ل او     ،ا  :ل أو ،  أ    دن: أل ا ،ر وق

أ :ل اه، وو  ا ب  وو ب    :ريل او ، دا 

()١٧٦(.  

   ر م ،   ن ذ  م، أي أن أد ن   خ    

ا   آ  (  أ ) وذ ن اء ن  أن أد    و، و

. أ     ث إن  أي أم ،ا    

( ا ر) ة أ  نر رواه ا  ، ىأ ا  أن )١٧٧(.  

 .أ وا ،آم ذ  أد  هأوردم   أم    و  

 

٩-  أم  ف  :( ا ر) ا  وَن  أنَُُ ُْأ َِْ ََُُْاَِ اُأ)

.(ةا 

ا  ا ١٧٨(أ( ط : 

وا  أ  ذ    ا ا  أ  ط  :وا.  

ا  ا  أ ط  :ما ا     ا و     ي.  

ا...( ا ر) أم   أ    ر       ط   .  

                                                                                                                                                   
)١٧١  أ :وا ر ( :ازاز اا ١/٢١١ . 

)١٧٢ :و :ءوا ١/٤٢٣) ا . 

)١٧٣ : :ء٣/٣٧٨) ا . 

)١٧٤ :ا ر  :يا  ح (٢/٧٩٥ . 

)١٧٥ : :تا  (٢/١٤٤ . 

)١٧٦ : :ءا  ا : (٢/٤٣٨ . 

 ). ٢٨٤١، ر (٤/٢١٨٣: . و٣/١٢١٠ )  اري: ١٧٧(

)١٧٨ : :ىا ٣/١٥٢) ا . 



ن  إا أ..د.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٣٩                                                             )٢٠١٦ 

               م و ،ل ا  ( أ  )   دوأ (ر  )  ارهو

ا ا .  

 أا  م   ويا ا )١٧٩( ريروا)١٨٠(   :و ، دهإ) :ل  ،

.(    وا ، جا  ار، وا     

 ح  ن وإن ،م   ءا  هو  إ داء إ ا ا ن     ،  م أ

   أم   ن   ا   إن ث     أ ، ن  اء  

.ا ا  اأ إ مأ    ث إن   اا  

  ا   (    ا) : أ   خ آ  روا ا دا 

خ آ  روا   أ  ،ا  ا  او ،ا )١٨١(       أ ، 

رّ   )١٨٤(، أ  ال  أ إ       )١٨٣(، أو وم ه  )١٨٢( أ   أج   ات  

  اي ر   و اري (ر ا ). )١٨٥(ج  و ًء   امءأ

  

١٠-  :.(واا و ن  ا م  ن   إ)  

 وا  اما ١٨٦(أ(  ط   ا  ا      وزاا     

ا ...(و  ا ) ا  ( ا ر)   أم   أ. 

 إ وزاا  رواه و ،وزاا إ  أ    ا ا و  :امل ا.  

و ،  ا) : ا   راو أ   ا ا     و ،(ا   

   ءال اأ ه. وإ تا    ه، أي  وي  وزاا    د 

:  -  

:ح واا ر أ الأ      ،اا   ا أ  

                                                
)١٧٩ : :اا ٢/١٨٥) م . 

 . ٣/٩٣)  اذي: رري: ١٨٠(

)١٨١ :(ََ  سَإ)  ث  (١/٩٨) ٩٩، ر :(َُْز أ ََِا كَِ) (١/١٠٧)، و ١١٤، ر قإ) و ،( :(َط أ ١/٢٥٠) ٣١٠، ر و ،(

 :(َِا أ)٣/١١٨٢) ١٥٤٨، ر .و ،( 

)١٨٢ :  (١/٢١٣) ٢٤٠، ر   أو   ه   ن رواه ،      راو و روا ) : وا .(

ا   ا ر .( :يا ن ا :١/٨٤     د رواوا ب ا  ) :حا ل او .

 ،    و ات واا  اء ذا   ري وا  ء وا  ودا ن  هل و او

و ارح: اا ا  .(   نو   ن :ءا  ١/٨٤ه   د رواوا ا  و) :ويل او .

 .   ١/٥ و    ). ا :وي: 

)١٨٣َْ  َُْأ ) :ل  ،(ا   اد)  م  (  رَ  َِ  ٍَُ  ُْا  يَِْا    اُدَ

ِ أ  َََْو رَ أ ِا :  (١/٥٦٩) ٨٣٢، ر.( 

)١٨٤ :  (١/٥٣٤) ٧٧٠، (١/٥٣٤)، و٧٧٠، ر .( 

)١٨٥ ، "ا  ءما "  (  أم  ،  ا ا ا  أم  إذا   واة اا  دأ  :

   و) :ا ل ا .وأ  أو     أو ،ا ا ا   أم  إذا اوي اا  داج مإ  

- راق اا -  :دزاد ا .(  أم   ا دأ  ح  ، أم   با ا دأ   م

 :ا ١/٣٦٤ : :ا  و .ز :ا ا و :٢/٨٣٩. و  . 

)١٨٦ :ام :وا (، ر٦/٣٨٢) ا ٦٦٨٠ .( 



ر ا رواة   أ    
 

  

 ٤٤٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

. ول ا ي:    )١٨٨(ا  ول ا :   . )١٨٧(ي ا  ا      ل أ  اازي: 

   س  ام ن وأر ا دا أ   ١٨٩(و(    :ارل او .)١٩٠(   ا وم .

ا وا  : زديا  زي١٩١(ا(ا و .)١٩٢(    وا)١٩٣( .     ا    ادإ 

 ءال ا١٩٤(أ(.  

.ا وك و  ،ا    أ 

) : ل اة دوي أ ن١٩٥()و(وك ا :ازيا  ل أو .)١٩٦(      : ل او .

، ول:    )١٩٩(  م     . ول اري:   )١٩٨(. ول أ :  وك ا)١٩٧(ء

أ ٢٠٠(أم(.  :يل اوا     ر و :  لو)٢٠١(    ي: رل او .

ا  ا )٢٠٢( :ل او .)٢٠٣(   ء  ا  ا  ن :ن ل او .

وا   ،)٢٠٦(، وا )٢٠٥(.   ا ي)٢٠٤(ء  إ   أم  اأره  ات أ

)٢٠٧(.  

  

١١ -  :.( نوأ   ا)  

 ط أ وة اوي  أ  ط  ز  اوزا    )٢٠٨(أ اب ا  ه 

 أم   أ  .ا...(و  ا ) ل ار  ،( ا ر)   

 . )٢٠٩(ذه اط  ات

                                                
)١٨٧ : أ  :ح وا٣/٣٣) ا . 

)١٨٨ : :ء١/٢٤١) ا . 

 . ٢/٣٢٧) ا  ء ال:  ي: ١٨٩(

)١٩٠ :ارا  (١/٧٨ :ارا ٧/١٢٩. و . 

 . ١/٢٠٨) اء واو : ازي: ١٩١(

)١٩٢ : :ءا  ١/١٦٦) ا . 

)١٩٣ :  :انن ا (٢/٢٤٦ . 

)١٩٤ : :واا  (٨/٤٠ . 

)١٩٥ :  :ىت ا٧/٤٧٠) ا . 

)١٩٦ : أ  :ح وا٤/٢٣٨) ا . 

 . ٤/٤٥٨) ر ا  (روا اوري): ١٩٧(

)١٩٨ :  ل: أا و ٢/٤٧٦) ا . 

)١٩٩ري: ) ا :ء ا١/٥٥ . 

 . ٤/١٤٨) ار ا :ري: ٢٠٠(

 .٢٦٣-٢/٢٦٢) ا وار :ي: ٢٠١(

 . ١/٢٠٨)  اي: ٢٠٢(

)٢٠٣ : :وء وا١/٥٠) ا . 

 . ١/٣٥٠) او  :ن: ٢٠٤(

 . ٣/٤٢٤) ا  ء ال:  ي: ٢٠٥(

 .  ١/٢٩١ اء: : ) ا٢٠٦(

)٢٠٧ :  :ا  (٣/٥٣ . 

 ).٢٦٢، ر (١/١٧٩)  اب: ٢٠٨(

)٢٠٩ :ط :ا دا  ا ٢/٢٤٥) ا . 



ن  إا أ..د.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٤١                                                             )٢٠١٦ 

ز ا ط ل آ ،ع :ا  مل ا٢١٠(و(.  

إذن إن أ   أن م  ا ا أم  ا إن   ، وذ د  رواة             

  ءال اأ وإ ،(ز  وط ،  ن :هوة، وأ ن أ    ) :و ، ء

:   

 :  ،  (  ن :هوة، وأ ن، أ    ) أ-  

 أ    ل أ أ  اازي: و .)٢١١(م ا  ا  أم ل:  ... ء

    زر أ  ل  .  و   ا  ق واا  :ل ،ن 

ا  :ل ،ن    ا    :لو ،ي ا  :ل ،ن )ل  . )٢١٢و

ي واا ) :وا   ن(با  أ  وا  )٢١٣( ريا  يا وم . :

  وي ا أن ا إ رب ا وة ُب     )٢١٤(أرُ يوَا َوةْ أ ٌَُ :يل او .

َ ََ  ََُ َُْا نأ إ اَََِ  يوْ)٢١٥(     وا  :ارل او .)٢١٦(     م ل أو

     ا  أ  وة و  ي وا  وي :م٢١٧(ا(      ا  زيا ا وم .

وك ا زدي: أم٢١٨(وا(  وا  :ل او)٢١٩(  : ا ل ا. )٢٢٠(.  

:  ،وك او  أو ،ا  ،ز  ط وأ- 

  : أ ل ا   ا  ا  :ل  أ )٢٢١(.  :  ل أو

ا  ن)٢٢٢(ا  :ريل او .)ن:     .)٢٢٣ ل او     ا ا    تا  وي

. و  )٢٢٦(ول أ م ام : ا    .)٢٢٥(. و ا ي)٢٢٤(ات   اج ه

  .)٢٢٩(ه و ن ب. ول ا: )٢٢٨(. و اي)٢٢٧(ا ازي وذه  ات

                                                
)٢١٠ :م :وا ا دا  (٨/٢٣٦) ٣٧٣٤، ر .( 

)٢١١ : :ء٤/٣٨٢) ا . 

)٢١٢ : أ  :ح وا٦/٢٦٦) ا . 

 . ٣/٢٤٦) ا وار :ي: ٢١٣(

 . ٢٧/٢٠)  ال: ي: ٢١٤(

 .١/١١٤، و اي: ٥/٥٦)  اي: ٢١٥(

)٢١٦ :ارا  (١/١٧٢ . 

)٢١٧ :ما م  :ء١/١٦١) ا . 

)٢١٨:وء وازي:  ) اا ٣/٢٠٩ . 

)٢١٩: :اا ١/٤٩) م . 

)٢٢٠ :  :ا  (١١/٢٩٣ . 

)٢٢١ : أ  :ح وا٤/٤٧٩) ا . 

)٢٢٢ :   :لا و ا  (١/١١٦ . 

 . ٢/٢٠٢ او :: ، وار٤/٣٥٠، وار ا :: ١/٦١) اء ا :ري: ٢٢٣(

 . ١/٣٨٣) او  :ن: ٢٢٤(

 . ١/٣٠) ا  ء ال:  ي: ٢٢٥(

)٢٢٦ :م :ء١/٩٦) ا . 

 . ١/١٤٣، و: اء واو : أ: ١/١٣٠) ات:  ازي: ٢٢٧(

 . ١٣/٣٩٥)  ال: ي: ٢٢٨(

)٢٢٩ا ( : :ءا  ١/٣١٦ : :الان ا :٢/٣٢، و : :ا ر١١/١٩٣، و : :١/٥١٤، وا . 



ر ا رواة   أ    
 

  

 ٤٤٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

  اج:

   و ا دا ل درا  أم   أ      أم   ة دون وا 

     آ راو ا أم  روا ا دا  ذ و ،ل ارا   ء، وأم  

ُ    ان رواُ ةَْ  أم  مع  و أم، وا روا            أو راو  ،ج

.ا ا  

ِْ ٌ  ُدون            و ؤا  اأ وإ   أم ِْ  أ   ع ِا   و واا

 أن    م و ةُ   ام َْ و ا       و أم    أ 

 و ُ ث أو أم ُ.ةوا ة  

ا )  ِْ   أم َْ ُ ن روا إ  م ا      َْ روا ِْ م ا  ( ا

َ َِْث ُ و  أمُ روا ٍ  اع  مل أم –    ٌع – ُ    ٌء 

  أم وُ وث ُ، وث    اع  ٌل        ، وإن  أن

   ل ا  عا   ٌ وا ا و  ُه و ْ ن روى و ،ا

  أم   أم و          ا ر  ح  اي: ن ن ا وي  ه  

  )٢٣٠( ا   اع  . و وا ،ا ل  ء

ا   أ  مِْ   و ا اي   أ               وِْ ااء وت

ا    أم َْ رواُه    ُأم و َُْ ا َِْ ع    )     ح  ( ا ر

.أ وا ،ُه ا ِْ ئ ُ عا   

  

ا  

: و ،    ا ا    

١-  وإدرا (  أم) و ا  ؤ وذ ،ر ا  ( أ  ) ّ

.ا   

٢-  ا     وإ موإ او   د ار مو ح واا ء وأر ا

 ا ، وه  اوف، وأا  ًء  إ در   ا ا و ه  

ا) اج اإ  مو   ل ي، وا ا.دأ   (ري و  

٣ -     ،ر  م ا .و  خ ة، و دأ ( أ  ) روى ا

.ع اأ  ودا   ،ا  أدرج  (  أم) رك  و  

٤- ا  م  ةا ا د أ  م  ها ا دأ  ورد  أ ، 

.ا  ل ارا   

٥ -    دأ  ورد و ،ا     لا ر ،ا    

.ا ا    ة دون وا ا  

                                                
)٢٣٠ :ر  :يا  ح (١/٢١٩ . 



ن  إا أ..د.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٤٣                                                             )٢٠١٦ 

٦- ا   أ.ا     رآه وأدر  ن وإن (  أم)   

٧-    ء، وا   ،و دون وا (  أم)  روا ا دا 

       و   ّ م    أم إا  ،دا  تق وروا درا و  

.رة إا   أم     

٨-               ن إ و ( أ  ) ل و  ءل أ ا ا ا

 إ ا ا و   ل ا  و ، ة ما ام ،را ظ  و

دون أي  أو، و  ا  ط ا وادة ّ، و ا وة            ا اء 

 ادة.

  

  

ادر واس ا  

:آن اا   

١.     مار اا ،ا  .د :وا اا ن أو  ل وارا-    وا ن، ا

)١٤٢٥- ٢٠٠٤.( 

٢.        دار ا  :دار ا ،ما ا أ   أ :وا ا-   ١٩٨٥ - ١٤٠٦ -ا ،

.ا   ا : ،وا :ا 

٣.      دار ا : دار ا ، ا     ا     :با   بوت  -ا - 

 ، ا : او  :  ،  اوي. ١٤١٢

أ ا   ا  : ا  ا أ ا    اري ، دار ا : دار إء     .٤

 اث ان  -ا / وت- ١٤١٧  - ١٩٩٦ .ا دل أ :  ، وا : ا ،  

٥. ا      دار ا : دار ا ، ا ما ا أ     أ  :ا   - 

 ، ا : او  :  ،  اوي. ١٩٩٢ - ١٤١٢ -وت 

٦.   دار ا :را ا  :وت  -ا– ن-  ا ٢٠٠٢-ا. 

٧. ا   ا  رح ا ا – ا دار ا :   ة -أ٢٠٠٦ -ا ،

واا- .  ط:و را  ا 

  وت. –اا وا: إ     ا أ ااء ، دار ا :  ارف  .٨

٩.   ر اا أ      أ اج ا :ح اا  ار اوا دا 

    زوا  ةدار ا : دار ا ، ا  وفا ري امض  -اا-  د١٤٢٥ -ا -

٢٠٠٤  ا و ا أ  :  ، وا : ا ، .ل  ن و 

   أ ز : ا ا وإء ااث            -ر ا  ( روا س اوري)  .١٠

 ا-  ا - ١٩٧٩ - ١٣٩٩  وا ا ،- . رم  د. أ :  

 أ ز:ت  ا-           ر ا  ، أو ال روا( ا ز)    .١١

ا- ١٩٨٥ -د-ر   : - . وة ،  : افإ 



ر ا رواة   أ    
 

  

 ٤٤٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

١٢. ا زر أ ر-             زر  ري اان ا  ا   و  ا 

 :ب (اا  ا ٢٨١اا أ :روا (     ا ا  :ا ،را  ن– 

.ما ا م ا  :و درا ،د 

 - ١٤٠٤ -ا -    أ أ  اا ،اوف  : اار ا-  ر أء ات .١٣

١٩٨٤  وا ا ،- .اا  :  

 ا   أ  ن ا: دار اب ا   -ا وا  ر ا ووت .١٤

  : د.   ا ى. - ، ا او١٩٨٧ - ١٤٠٧ -ن -وت –

١٥. (وا) ا را- ، دار ا :ري اا ا أ إ  اإ    دار

   : د إا زا.-، ا او ١٩٧٧ - ١٣٩٧ - ، اة  -ااث 

١٦.  أ ا ر وفا ا را-وا ما ا-    :ا)  أ  أ  أ

٢٧٩ وا  روق اا :ا ،(–  ةو -اا :ا،١٤٢٧   - ح   ٢٠٠٦ :،

   ل.

١٧. ا را- دار ا :ري اا ا أ اإ  إ  -     ا : 

  اوي.

درا و-     وت ن   -أ   أ  ا اادي: دار ا ا- ر اد  .١٨

 . درا  

١٩.  ا  : دار ا ، ازاز اا   أ :وا ر-  وت- ١٤٠٦  :  ، وا : ا ،

  ر اد.

٢٠.          :دار ا ،اا ا ا أ ا ا     اإ :ء ا ا

، ا: او : ، إا داود    ١٩٩٤ - ١٤١٤ -وت  - واز  ان  وا

.ا 

 ).٢٠٠٤ -١٤٢٥وت، ا ام - )  ا : ا   ا ، ان .٢١

٢٢. را ا   ا    :يا  ح ذيا  دار ا ، ا ري أ

 ا وت. –: دار ا 

 ا  ذ رواة اا:  و ا أ   ا  ا أ زر اا ، دار  .٢٣

 ا  : ض  -اارة.١٩٩٩ -ام ا  :  ،  

  أ  اط ، دار ا :  اض       ر ااوي  ح  ااوي:   ا .٢٤

 ا- .ا  با  :  ، ضا 

 -دار ا ا   -ا   ز أ  ا  ا   أ  ن -ة اظ  .٢٥

 وا وت ، ا- ١٤١٩- ١٩٩٨- ز :و ات.درا   

٢٦.       ا ا ا أ -            ا   أ ا أ ب ا

   دار ا : من  –ا– ردنا–  وا ٢٠٠٧ –ا-   ا–.ا اإ أ 



ن  إا أ..د.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٤٥                                                             )٢٠١٦ 

٢٧.  ا ا   ا ف      -ا  ا     ا وي :دار اوت   –ا– 

  و   : ن ا١٨٥- . -ا او- ن

٢٨.  ا -  دار ا :ا ما ا أ     أ-  ر- ١٩٨٦ - ١٤٠٦  ،

 وا  ا-  .ا  :  

٢٩. دأ  ا            : دار ا ، ما ا أ     أ :ا اا- 

 ،  : ا ا  ام ام. ١٩٦٤ - ١٣٨٤ -ا ارة 

  أد ا :   ا   أ   ادي ا ، دار ا : دار           .٣٠

 ا وت  -ا- ن.١٩٩٨  أ :  ، وا : ا ،  

د-   /  ار (اء اد): أ     اي ، دار ا : دار ان اث           .٣١

 ر- ١٤١٦ - ١٩٩٥.ر   ا   ر  :  ، وا : ا ،  

٣٢. ا - -  دار ا : ا ما ا أ     وت  -أ- ١٩٨٤ – ١٤٠٤- 

.وا : ا 

،  ١٩٨٠ - ١٤٠٠ -وت   -  ا ا أ اج اي:  ا-           ال  .٣٣

 وا وف.-ا اد ر .د :  

٣٤. إ ا   ت اا  : دار ا ، ي ااا ط :ل اأ -   - 

١٤١٦ - ة.١٩٩٥ ح أا  :  ، وا : ا ،  

٣٥.   دار ا : دار ا ، ا ا  أ أ  ن    :ت١٩٧٥ - ١٣٩٥ -ا  : ا ،

 واأ ف ا ا :  ،  

 ا أ ادات ارك   اري ا ا-            :  ال  أد ال  .٣٦

 امح  -اا -  ندار ا - وا  ا - ورمدر اا  : . 

٣٧.  اا أ  ا -  أ  ا  :ا  ي أ    -   وت

- ١٩٨٦ - ١٤٠٧ .ا ا ي :  ، ما ا ، 

٣٨.  اا أ  ا -   ا  :ا  ي أ     وت   -أ

- ١٩٨٦ - ١٤٠٧  ، ما ا ،ا ا ي :   

٣٩.              ،  دار ا : دار ا ، ري اا ا  أ إ   :ا ا ا

 وت  -ا- ١٩٨٧ - ١٤٠٧ .ا د  .د :  ، ا : ا ،  

٤٠.   ا  أ    :يا  ا اث     اء ادار إ : دار ا ، ي ا

 ون. -اوآ   أ :  ،وت 

٤١.  اوي وآداب اق ا رف      -اا  :  ادي أا ا     أ- 

 ،  : د. د ان . ١٤٠٣ -اض 

٤٢.  ح واا-  ا   ،ازي اا  أ إدر    أ -   اثء ادار إ

 وت  -ا- ١٩٥٢ - ١٢٧١ .وا : ا ، 



ر ا رواة   أ    
 

  

 ٤٤٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

ة،   -اد  -ا ا  ال واد:    ا ا، دار ام ااء    .٤٣

 ودار ا- ) وا روت، ا١٤٢٠- ٢٠٠٠.( 

٤٤.        دار ا : دار ا ، ا ط   :ظة اض   -ذ١٤١٦ -ا   -١٩٩٦  ، وا ا ، 

.اا ا .د :  

٤٥.   ا أ : ،ري وا  تا  روا    و ء اأ ذ

ا أ    ا ا  :دار ا ،ار-  وت-  ن- ١٤٠٦  - ١٩٨٥  :ا ،

 او : ،ران اوي / ل  ات.

٤٦.    :ي ، دار اا : ا   اق إإ أ ن ا  :ا   ا ر

  و -دار ا / ن ١٤٢١ -ت - ٢٠٠٠.ا   اإ :  ، وا : ا ،  

 - اد ا وا وأ اء  ا : م ا ام ، ارف         .٤٧

) وا ض، ا١٤٢٥ا_ ٢٠٠٤.( 

٤٨.      ا مداود ا أ ا  ن :أ         :  ،دار ا : زدي ، دار ا

.ا  ا 

 - ا -   ا     أ  ا : دار از  - ا اى  .٤٩

١٩٩٤ - ١٤١٤ - . درا   :  

٥٠.     ا ارا ا أ    :ارا     دار ا : ادي ، دار ا-   وت- ١٣٨٦ - 

١٩٦٦ .ما م  ا  ا :  ، 

،  ١٩٩١ - ١٤١١ -وت  -أ   أ  ا ا : دار ا ا-   ا ( اى) .٥١

 وا اري ،  -ان ا را .د : . وي  

٥٢.   :دار ا ،  أ : ،واة وح ا    أ  داود ت أا

 وا رة  -اا ر.١٤١٤ -ا  دد. ز : ،وا :ا ، 

 ١٤١٣ -وت  -  ا : ا   أ  ن  ز ا أ - أ اء  .٥٣

 ا ا ،- .ا م  ، ؤورما  :  

٥٤.              : دار ا ، طي ال ا  ا      ا ري: أا  ح

 ا -  ضا / د١٤٢٣ -ا - ٢٠٠٣ : ا ،      أ :  ، ما

.اإ 

 -اردن –ارء   -ا : ار     ا  أ  ر ا–       ،ح  اي  .٥٥

 ،وا :١٤٠٧ا - ١٩٨٧. ا   را : ، 

، ا :   ١٤١٠ -وت   -ا : دار ا ا    ان: أ  أ  ا ا ، دار  .٥٦

 او :  ،  ا م زل.

 ا ن  ا ن ، ا ا    :ن  أ أ  ا ا ، دار   .٥٧

 ا  : وت  -ا- ١٩٩٣ - ١٤١٤ ، ما : ا ، .ورما  :  



ن  إا أ..د.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٤٧                                                             )٢٠١٦ 

٥٨.  (ا ا ا) ريا -    دار ا :ري اا ا أ إ  - 

 وت  -ا- ١٩٨٧ - ١٤٠٧ -  ا ا-  .ا د  .د :  

٥٩.   - ريي اا ا ج أا   اث اء اوت  -: دار إ-  

.ا  اد  : 

٦٠.      ا    ا  ر: أا   روض اب ا   مة ا 

  دار ا : ي ، دار اا ا -  ن / وت- ١٤٠٨    ١٩٨٨ -ه ا : ا ،   ، م

 : إ .  ول.

٦١.  دار ا : دار ا ، ا ما م أ أ  ا   ء: أء    -اار ا١٤٠٥ -ا 

  ، ا : او :  ، روق دة. ١٩٨٤ -

٦٢.  ء ادار  -ا :ري اا ا أ إ   ا-   - ١٣٩٦ -   وا ا- 

.زا اد إ :  

٦٣.  ء اا-  ا دار ا :ا       وت   -أ- ١٤٠٤  - ١٩٨٤ - 

 وا ا- . أ ا  :   

٦٤.   أ ا  أ :وء واا      دار ا : دار ا ، ا -   - ١٣٩٦ -  ،

.زا اد إ :  ، وا : ا 

٦٥.    ا دار ا : ج ، دار اا زي أا      ا  :وء واا- 

 .، ا : او :  ،  ا ا ١٤٠٦ -وت 

 . درا و : زر،   ا: دار ا   أ  ا اي،  -ات  .٦٦

 –ا او–  وت  -     أ ا اي اي: دار در  -ات اى .٦٧

١٩٨٦- : .س نإ 

٦٨.  اردن وا ت اري ، دار     طما  ن أ      ا :

   ا  : وت   -ا- ١٩٩٢ - ١٤١٢         ا را :  ، ما : ا ،

.ا 

٦٩.   ،ا  : دار ا ، ا ط أ :ي اا       ا ا -   ١٤٠٩ -وت  ،

 ا : او :  ،  اا ، أ اط اري ، د  اي.

٧٠.           ارا ا ي أ  أ      :ا ا ، ا دا  اردةا ا

 دار ط : ادي ، دار اض  -ا١٩٨٥ - ١٤٠٥ -ا ا ،  ز ظ ا .د :  ، وا :

.ا ا 

٧١. ا  ا-    ا ا :ي اا   ا   -   وت- ١٩٨٠ -   ا-

 ما- .ا   :  

٧٢. (ا ا روا ) لا و ا   -ا أ   دار    أ ، ا ا : ما 

 مض  -اوت ، ا- س. ١٩٨٨ - ١٤٠٨   ا و :  ، وا ا ، 



ر ا رواة   أ    
 

  

 ٤٤٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

 ا ار  ا اح:  أ و ن   ا ازوري ، دار ا : دار    .٧٣

 ا وت  -ا- ١٣٩٧ - ١٩٧٧. ر ام :  ،  

 –أ     أ ا ام ا: دار ا-           اري ح  اري .٧٤

  :  ا ا- .وت

٧٥.  ا ح أ ا -   ا وي: دار اا ا    ا -   ن- 

١٤٠٣ .وا ا ، 

٧٦.     ا ا : دار ا ، ما      :ا دا  ا اا- 

  ، ا : ا :  ،  ا  ا.١٤٠٧ -وت 

٧٧. ا ا  روا     ا-     ن  أ       :ا  أ ز ا

   ، ا  ة  -دار ا- ١٩٩٢ - ١٤١٣ -  وا  ا- .ا  :  

٧٨.  دار ا : دار ا ، ما أ أ   ا  ي  ا  :لء ا  ا

  : ا  :  ، ر اوي.، ا ١٩٨٨ - ١٤٠٩ -وت  -

٧٩.            : دار ا ، ا  أ    ا   ر: أوا دا  ب اا

 ض  -ات. ١٤٠٩ -اا  ل :  ، وا : ا ، 

٨٠. ا  جا أ :ا   ا    طدار ا : زي ، دار اا ض   -اا

- ١٤١٨ - اب.١٩٩٧ا   :  ،  . 

٨١. واا   ا-     ا ا :ادي، دار اا ا  أ     أ-   ا

.مي ا اإ ، را ا أ : ،رةا 

 - ٢٠٠٠ -  ١٤٢١ -ن  -وت –أ    أ  د او: دار ا   -ا واء .٨٢

 وا ا- .را  م  أ :  

اء ا  اد ا :ل ا  ا  أ  اط ، دار ا : دار      .٨٣

 ، ا : او ،  : أ  ا ح          ١٩٩٦ -  ١٤١٧ -وت  - ا ا

. 

٨٤.       ا  : دار ا ، ا ما ا أ     ان: أن ا

 .-ا  -اة اف ا ، ا : ا ،  : د ١٩٨٦ - ١٤٠٦ -وت  -ت 

٨٥.     وء واوا ا  وا-            ا  أ  أ  ن   ا

 دار ا :ا-  - ١٣٩٦.زا اد إ :  ، وا : ا ،  

٨٦.  اا و واا -         أ      أ  ن    /اث ندار ا :دار  ا

 ب اوت  -ا ، ة١٤٠٧ –ا. 

٨٧. د ر )ر  وفا ّ   :٦٣٠-٧١١دار ا :ا،(-  د-  :ا

و١٤٠٤-ا -١٩٤٨  اد، و ا ضس، ورا ّرو : ،.ا  

٨٨.     (اا ا ،ا و زر أ) يا مازردي اا ا  ا   أ :ا

) ٨٢٦ا) وا ء، اد، دار ا  د.م ،ا  زي د.ر ،(١٤١٥- ١٩٩٥.(| 



ن  إا أ..د.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٤٩                                                             )٢٠١٦ 

٨٩.    ا إدر    ا  :اا    ا  :وت   -ازي، دار ا- ١٣٩٧  :ا ،

.م ا م ا  : ،وا 

٩٠.  ا دار ا : ري ، دار اا ا ا أ ا    :ا  ركا

  ادر  . ، ا : او١٩٩٠ :  ،  - ١٤١١ -وت  -

٩١.  ط  : دار ا ، ما ا أ   أ :  أ ا – . 

٩٢.         ا  : دار ا ، ا ا  أ      :با -   وت- 

١٩٨٦ - ١٤٠٧   ي :  ، ما : ا ، .ا ا 

 -وت   -  ن  أ أ  ا ا: دار ا ا -       ء ار  .٩٣

  . :  ، .١٩٥٩ –ن 

٩٤.       ا ا : دار ا ، ما   زاقا   أ :وت   -ا- ١٤٠٣   : ا ،

ما.ا ا  :  ،  

٩٥.   دار ا : دار ا ، اما أ  ن ا أ :وا ة   -ا١٤١٥ -ا   :  ،

،   ض ا  رقط .ا اإ  ا  

٩٦. ا ء وذا و وا ا ل أر  تا  روأ -      أ ا أ

 - ١٤٠٥ -اد   -ا ارة    - ا   ا ا م طا اب :  اار      

١٩٨٥  وا  ي.-، اا ا  ا  :  

٩٧.  ا  - ا ا ا    ا  أا ري: دار ا-  وت- ١٣٩٧ 

- ١٩٧٧ ما ا ، - .  ا :  

٩٨.  روا ا-  ا  : ين ا  ب  وت  –أ-    : ا ١٤٠١   - 

 ا : د أ ء اي

٩٩.  روا ا-   ب  أ ا  : ين ا–  وت-    : ا ١٤٠١   - 

  ا : د أ ء اي

ا  اء: ا  ا   أ  ن ا ، دار ا ،  :  : ار        .١٠٠

. ر ام  

١٠١.  ل: أا و ا     أ   ، ا  أ ما    

 ، ا : او :  ،  اري اا. ١٤٠٩ -اض  -دار ا :  ارف 

١٠٢.           ا  :دار ا ،ا  أ م      :     ا- 

  : اري اا ،د   اي. ) ا: او،١٩٨٨-١٤٠٨اة (

١٠٣.     دار ا :زي، دار اا  وفا ا     ا  جا ت: أا

 وت  -ا- ١٤١٥  -ان.١٩٩٥  : ،وا :ا ، 

،  ١٩٩٥ -وت   -ا   أ ا: دار ا ا-       ان اال  م ال  .١٠٤

 وا د. -اا دل أ ض وا   ا :  



ر ا رواة   أ    
 

  

 ٤٥٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

١٠٥.  دار ا : دار ا ، ا ا  أ   ا  :اا د اا م-  

- ١٣٥٧  :  ،.ريا    

أ ا أ      أ   ام (ا :      -ا  ب ا اح .١٠٦

٨٥٢ دا ا رة، اا ا ،ا  ا دة ا : ا ،(-   ا

 ،و١٤٠٤: ا/١٩٨٤  ر :  ،.ا  دي 

١٠٧.                ما ا أ     ري:أا  ح ريا   ريي ا

 دار ا: وت  -ا- ١٣٧٩ - .ا ا  ، ا  اد  :  ، 

١٠٨.             أ     ري:أا  ح ريا   ريي ا   ما ا 

 دار ا :وت  -ا- ١٣٧٩ - .ا ا  ، ا  اد  :  ، 

 
 
 
 
 

Abstract 
Yahya ibn Abi Kathir of the narrators of young followers 

 
This research introduces a biography  a senior imams and narrators who is 
Yahya ibn Abi Kathir, one of the junior tabi'ien , who realized the era of the 
prophet by meeting one of them who is Anas bin Malik, did not hear Hadith of 
companions of prophet directly, and mostly of  his teachers are tabi'ien. 
the research deals with validity of narration Tdlash of Hadith, and concluded 
that he is honest, . Finally, the research found scientific results that have been 
discussed earlier 

 
 


