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( 82طزيزي الباحث.... الرتققم األصظ هلذا العداد هو )الرتققم الؼديم: ادجؾد )

(، ولغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقدُا إلدراجفا يف قواطد بقاكات 1) العدد

طادقة، تم إطادة الرتققم بطريؼة تسؾسؾقة كام هو ضاهر طذ غالف ادجؾة 

اخلارجي. يف حال رغبتؽم احلصول طذ أي مستـد رسؿي إلثبات ذلك، يؿؽـؽم 

 almajallah@kku.edu.saالتواصل مع هقئة التحرير طذ ايؿقل ادجؾة: 
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 اذلٍئخ االعزشبسٌخ

 عضٛ ٍ٘ئخ وجبس اٌعٍّبء                                  ِعبيل اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌٛ٘بة أثٛ عٍٍّبْ

 )عبثمًب( عضٛ ٍ٘ئخ وجبس اٌعٍّبء                                       ْٛس ععذ اخلضالــــبر اٌذوزــــاألعزاٌشٍـــخ 

 )عبثمًب( وجبس اٌعٍّبء عضٛ ٍ٘ئخ                                                بسنـــــٛس لٍظ ادلجـــــذوزاٌشٍـــخ اٌ

 عضٛ ٍ٘ئخ وجبس عٍّبء األص٘ش                             فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس أمحذ ِعجذ عجذ اٌىشٌُ

 أعزبر اٌزفغري ٚعٍِٛٗ                                    خ األعزبر اٌذوزٛس صا٘ش ثٓ عٛاض األدلعًــفضٍٍخ اٌشٍ

 أعزبر اٌعمٍذح ٚادلزا٘ت ادلعبصشح                اٌذوزٛس ٔبصش ثٓ عجذ اٌىشٌُ اٌعمً فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر

 أعزبر أصٛي اٌفمٗ                                          فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس عٍبض ثٓ ٔبًِ اٌغًٍّ

 أعزبر اٌضمبفخ اإلعالٍِخ                                    خ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌشمحٓ اٌضٍٔذيـــفضٍٍخ اٌشٍ

 

 

  



 سئٍظ ٍ٘ئخ اٌزذشٌش
 ــشٔـًـّذ اٌمـٓ حمـد. خـــبٌـذ ث                      

 أعضبء ٍ٘ئخ اٌزذشٌش
 اٌشـٙــــشي ظــــبفشثٓ أ.د.حمّذ  .1

 
 أ.د.جربًٌ ثٓ حمّذ دغٓ اٌجصًٍٍ .2

 
 اٌجىـــــــشيأ.د.حيــً ثٓ عجـذ اهلل  .3

 
 أ.د.وّــــبي ِـٌٛــــٛد جذٍــــــش .4

 
 اٌـذٚعــشيأ.د.ٍِٕــشح ثٕذ حمّذ  .5

 
 أ.د. عجـذ اٌـشصاق ِجـشٚن ثبٌعمشٚص .6

 
 د. أدــّذ آي عـعـذ اٌغــبِــــذي  أ. .7

 
 اٌــمشٔــــًد.ِـذـّـذ ثٓ عٍــً  .8

 
 د.ِـذـّـذ ثٓ عـبمل اٌشغٍـــــجً .9

 
 ــبٖــــً شـــشَ عٍـــفى أوـطـصـِد. .11
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 َ ذشـٛاْ اٌجـعٕ بدشـُ اٌجـــعا اٌصفذبد

 1 دساعخ ِٛضٛعٍخ اإلخجبد يف اٌمشآْ اٌىشٌُ اهلل ثٓ أمحذ احلصًٍٕ د. أمحذ ثٓ عجذ 36 - 3

 اهلل حمّذ اٌغّالط د. ٔٛسح عجذ 117 - 37

دجش يف  عٕذ اثٓ )صذٚق ٌٗ أٚ٘بَ(ـ اٌشٚاح ادلٛصٛفْٛ ث
اٌزمشٌت ممٓ ارفك اٌجخبسي ِٚغٍُ عٍى اٌشٚاٌخ ذلّب يف 

 )مجع ٚدساعخ( صذٍذٍّٙب

2 

 3 أثٛ طب٘ش حمّٛد اٌغٛاوًٕ ٚجٙٛدٖ  يف احلذٌش ٚعٍِٛٗ د. صٌٕت دغٓ اٌصبيف أمحذ 141 - 118

 4 يف اجملبي اٌعمذي ٚاٌفىشي أدٚاد اٌٛعً اٌفىشي مسشياألثٓ حمّذ دغٓ دغٓ د. 188 - 142

"دساعخ حتٍٍٍٍخ" ٌغٛع ادلغٍخ يف األٔبجًٍ ٍِالد اهلل أمحذ ِجبسن ثبٚادي د. عجذ 228 - 189  5 

229 - 264 
 محذي عجذ احلٍّذ عجذ اٌمبدسد. 

 حمّذ وشه 

 ِىبٔزٙب ٚأصش٘ب ِغبئً إٌٛاصي ٚاٌٛالعبد
 يف ادلز٘ت احلٕفً 

6 

 7 "دساعخ ِمبصذٌخ" إعشائًٍاخلطبة اٌمشآًٔ ٌجًٕ  د. أمحذ حمّذ ٘بدي اذلجٍط 311 - 265

دٚس األعــشح يف حتصني األٚالد ضذ االحنشاف اٌفىشي يف ضٛء  د. دغٓ ثٓ عًٍ ثٓ ٍِٕع اٌشٙشأً 363 - 312
 8 اٌمشآْ اٌىشٌُ

رغطٍخ احملشَ ٚجٙٗ يف ضٛء دذٌش اثٓ عجبط دساعخ دذٌضٍخ  د. ععٍذ ثٓ عًٍ ثٓ عجذ اهلل األمسشي 411 - 364
 9 فمٍٙخ

دساعخ  دذٌش "دىت ال ٌزذذس إٌبط أْ حمّذًا ٌمزً أصذبثٗ": ساِض ثٓ حمّذ أثٛ اٌغعٛد د.  452 -412
 11 ِٛضٛعٍخ ُأصٌٍٛخ ِمبصذٌخدذٌضٍخ 

أمسبء ثٕذ محذ ثٓ إثشاٍُ٘  /اٌجبدضخ 512 -453
 اٌشزٛي

ادلمبسٔخ ثني ششٚح صذٍخ اٌجخبسي )اٌىٛاوت اٌذساسي، ٚفزخ 
اٌجبسي، ٚعّذح اٌمبسي، ٚإسشبد اٌغبسي( ِٓ ثذاٌخ اٌىزبة دىت 

 ثبة ِٓ لبي إْ اإلميبْ ٘ٛ اٌعًّوزبة اإلميبْ / 
11 

 غشٌت( عٕذ اإلِبَ اٌرتِزي د. إلجبي حمّذ أمحذ اٌٛلٍذ 513-531
ٌ
  ألٛاي اٌعٍّبء يف ٌفظ )دغٓ

 12 جٍمٍخ يف وزبثٗ اجلبِعدساعخ رط

 13 دساعخ عمذٌخ ٚصفٍخ طبئفخ اإلخٛح اٌجٌٕٛذٌخ اٌشمحٓ ادلٍّبْ اهلل ثٓ عجذ عجذ د. 532-561

 14 ثٕبء اٌٛعً اٌذًٌٕ يف فىش عٍى ششٌعزً دٕـبْ عٍٍّـبْ حمّذ ادلطٛعاٌجبدضخ/  562-617

د  أ.د. دبمت ثبي 618-647
ُّ
ىُ عٍى اٌىزبة ثزعذ
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ْ
 15 إث



 

 

 احلؿد هلل وكػى، وسالم طذ طباده الذين اصصػى، أما بعد:

فقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة ادؾك خالد لؾعؾوم الرشطقة والدراسات اإلسالمقة أن كزف 

هـ، والذي ُيعدُّ كؼؾة كوطقة جديدة، متضؿـا 1111هلذا العام  "والعرشون الثامنادجؾد "يف  األولإلقؽم العدد 

سات اإلسالمقة، طذ أمل يف أن تـال هذه الباقة التخصصات الرشطقة والدرايف العديد من  ا  ثبح مخسة طرش

إطجاب العديد من الؼراء، وتؽون حافزا لؾؿزيد من العطاء،  فػي الدراسات الؼرآكقة بحث بعـوان: اإلخبات يف 

والبحث اآلخر بعـوان: دور ة موضوطقة من إطداد: د. أمحد بن طبد اهلل بن أمحد احلصقـي، الؼرآن الؽريم دراس

د. حسن بن طظ بن مـقع  األســرة يف حتصع األوالد ضد االكحراف الػؽري يف ضوء الؼرآن الؽريم من إطداد:

)صدوق له أوهام( طـد ابن حجر ويف السـة وطؾومفا جاء البحث األول بعـوان: الرواة ادوصوفون بـ الشفراين، 

يف التؼريب ممن اتػق البخاري ومسؾم طذ الرواية هلام يف صحقحقفام )مجعا ودراسة( من إطداد: د. كورة طبد اهلل 

 وده  يف احلديث وطؾومه من إطداد:السواكـي وجف حمؿد الغؿالس، والبحث اآلخر بعـوان: أبو صاهر حمؿود

ث اآلخر بعـوان: تغطقة ادحرم وجفه يف ضوء حديث ابن طباس دراسة حديثقة والبح د. زيـب حسن الصايف أمحد،

حتى ال يتحدث الـاس "والبحث اآلخر بعـوان: حديث  سعقد بن طظ بن طبد اهلل األسؿري، فؼفقة من إطداد د. 

 ،السعودإطداد د. رامز بن حمؿد أبو موضوطقة ُأصولقة مؼاصدية من حديثقة دراسة  :"أن حمؿدا  يؼتل أصحابه

ادؼاركة بع رشوح صحقح البخاري )الؽواكب الدراري، وفتح الباري، وطؿدة الؼاري،  والبحث اآلخر بعـوان:

العؿل، من إطداد: الباحثة/  باب من قال إن اإليامن هومن بداية الؽتاب حتى كتاب اإليامن / وإرشاد الساري( 

ان: أقوال العؾامء يف لػظ )حسٌن غريب( طـد اإلمام والبحث اآلخر بعـوأسامء بـت محد بن إبراهقم الشتوي، 

ويف العؼقدة وادذاهب ادعارصة   ،إقبال حمؿد أمحد الوققد ، من إطداد: د.دراسة تطبقؼقة يف كتابه اجلامع الرتمذي

جاء البحث األول بعـوان: أدوات الوطي الػؽري يف ادجال العؼدي والػؽري، من إطداد:  د. حسن بن حمؿد 

من إطداد:  د. طبد اهلل أمحد  ،-دراسة حتؾقؾقة-األسؿري، والبحث اآلخر بعـوان: مقالد يسوع ادسقح يف األكاجقل 

اهلل بن  طبد، من إطداد: د. دراسة طؼدية وصػقة صائػة اإلخوة البولـديةوالبحث اآلخر بعـوان:  مبارك باوادي،

بـاء الوطي الديـي يف فؽر طذ رشيعتي، من إطداد: الباحثة/ ان: والبحث اآلخر بعـو ،ناهلل ادقام الرمحن بن طبد طبد

ويف الػؼه بحث بعـوان: مسائل الـوازل والواقعات مؽاكتفا وأثرها يف ادذهب  حــان سؾقؿـان حمؿد ادطوع،

ين احلـػي، من إطداد:  د. محدي طبد احلؿقد طبد الؼادر حمؿد كشك، ويف أصول الػؼه بحث بعـوان: اخلطاب الؼرآ

والبحث اآلخر بعـوان: مـفجقُة احلُؽم ، إطداد: د. أمحد حمؿد هادي اهلبقطمن  -دراسة مؼاصدية-لبـي إرسائقل 

د إْبرازاتِه  .د. حاتم باي أ.من إطداد:  ،طذ الؽتاب بتعدُّ

 سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفود، وأن جيعل هذا العؿل فقام يرضقه.

 



 

 

 

 

 

 

عٕذ اتٓ دجز يف اٌرمزٌة  )صذٚق ٌٗ أٚ٘اَ(ـ اٌزٚاج ادلٛصٛفْٛ ت
 ذلّا يف صذٍذٍّٙاممٓ اذفك اٌثخاري ِٚسٍُ عٍى اٌزٚاٌح 

 )مجع ٚدراسح(

 
 إعذاد

 د. ٔٛرج عثذاهلل حمّذ اٌغّالص
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 ًَدـ ايبشح 

 َٛقٛع ايبشح :

اًمرواة اعمقصقومقن سمـ)صدوق ًمف أوه٤مم( قمٜمد اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م ممـ اشمٗمؼ اًمٌخ٤مري 

 .اًمرواي٦م هلام ذم صحٞمحٞمٝمام )مجع ودراؾم٦م(وُمًٚمؿ قمغم 

 أٖداف ايبشح:

 هيدف اًمٌح٨م إمم قمدة أُمقر، ُمٜمٝم٤م:

 ظمدُم٦م أصح يمت٤مسملم سمٕمد يمت٤مب اهلل )صحٞمح اًمٌخ٤مري وصحٞمح ُمًٚمؿ(. -

 اًمقىمقف قمغم ُمٕمٜمك ًمٗمٔم٦م )صدوق ًمف أوه٤مم( قمٜمد احل٤مومظ اسمـ طمجر. -

 ًمف أوه٤مم(.ـ)صدوق وصٗمف اسمـ طمجر سم سمٞم٤من طمٙمؿ إطم٤مدي٨م اًمتل رواه٤م ُمـ -

 )صدوق ًمف أوه٤مم( وخترجيٝم٤م ودراؾمتٝم٤م.اًمقاردة ذم اًمّمحٞمحلم عمـ وصػ سمـ مجع اًمرواي٤مت -

 سمٞم٤من أؾم٤ٌمب إظمراج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ًمٚمرواة اعمقصقوملم سمٚمٗمٔم٦م )صدوق ًمف أوه٤مم(. -

 اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل ُمع اًمٜم٘مد واًمتحٚمٞمؾ. َٓٗر ايبشح:

 أِٖ ايٓتا٥ر:

 إمم اًمٜمت٤مئ٩م أشمٞم٦م:وىمد ظمٚمّم٧م ذم ظمت٤مم هذه اًمدراؾم٦م، 

سمٚمغ قمدد اًمرواة اًمذيـ وصٗمٝمؿ اسمـ طمجر  سمّمدوق ًمف أوه٤مم ممـ اشمٗمؼ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمغم  -

 إظمراج طمديثٝمؿ ذم اًمّمحٞمحلم شمًٕم٦م رواة.

 صدوق. طمجر ذم طمٙمٛمف قمٚمٞمٝمؿ ذم راويلم وم٘مط، واصمٜم٤من ُمٜمٝمؿ صم٘م٤مت واًمٌ٘مٞم٦مواومؼ اًم٤ٌمطم٨م اسمـ  -

ُم٤مُملم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم اٟمت٘م٤مء إؾم٤مٟمٞمد وؿمدة. ظمٚمص اًمٌح٨م إمم اًمدىم٦م اعمتٜم٤مهٞم٦م قمٜمد اإل -

 حترهيام ذم ذًمؽ.

يقيص اًم٤ٌمطم٨م سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م سم٠مًمٗم٤مظ اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م، ودراؾم٦م سم٘مٞم٦م إًمٗم٤مظ  أِٖ ايتٛؾٝات:

 .اًمتل ذيمرت ذم اًمّمحٞمحلم

 .، اسمـ طمجر(اًمًٜم٦م، احلدي٨م اًمٜمٌقي، صدوق) ايهًُات املفتاس١ٝ:



 قمٌداهلل حمٛمد اًمٖمٛمالسٟمقرة د.  :إقمداد                     .....قمٜمد اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م  )صدوق ًمف أوه٤مم(ـ اًمرواة اعمقصقومقن سم  

       29 
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Abstract 

Reporters described as (Truthful with doubted intellect) by Ibnu-Hajar in 

Al-Taqreeb whom Imam Al-Bukhari and Imam Muslim agreed to report 

upon in their Saheehs. 

Aim and Objective: this research aims to achieve the following: 

 Serve the second most trusted books after The Book of Allah (Saheeh 

Al-Bukhari and Saheeh Muslim). 

 Embarking upon the meaning of (Truthful with doubted intellect) as 

described by Al-hafedh Ibn Hajar.  

  Demonstrate a verdict of the Hadeeths reported by whom Ibn-Hajar 

described as (Truthful with doubted intellect). 

 Collect the reports mentioned in The saheehs ( Saheeh Al-bukhari and 

Saheeh Muslim) by whom described as (Truthful with doubted 

intellect) and examine and investigate ( Takhreej) them. 

 Demonstrate the reasons of Imam Al-bukhary and Imam muslim to 

report upon those described as (Truthful with doubted intellect). 

Methodology: This research follows an inductive reasoning strategy along 

with criticism and analysis. 

Results:  

 The number of Narrators described by ibn-Hajar as (Truthful with 

doubted intellect) and agreed to have been reported upon by Imam Al-

Bukhari and Imam-Muslim both in their Saheeh are in total Nine 

Narrators. 

 The researcher agreed with Ibn-Hajar judgment to report upon Two - of 

the above mentioned Nine - narrators Two of which the researcher 

considered Trusted while the description (Truthful with doubted 

intellect) applies to the rest. 

 The extreme and rigid preciseness of Imam Al-bukhari and Imam 

Muslim in their selection of the Transmission chain of hadeeths (Isnad) 

is demonstrate in detail. 

Researcher’s Comments and Recommendations: 

The researcher recommends more awareness towards Ibn-hajar’s 

vocabulary in Al-Taqreeb and the study of other similar vocabulary 

mentioned in The Saheehs to avoid suspicion. 

Key Words: Sunnah, Hadeeth, Sadouq, Ibn-Hajar 
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 ايتُٗٝد

 احلٛمد هلل وطمده وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده، وسمٕمد. 

وُمـ صقر ذًمؽ  ،-- ومٛمـ ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم أن ؾمخر ُمـ قم٤ٌمده ُمـ يٕمتٜمل سمًٜم٦م ٟمٌٞمف

 آهتامم سمدراؾم٦م أطمقال اًمرواة اًمذيـ ٟم٘مٚمقا هذه اًمًٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م.

اًمرواة( سمرز ًمٜم٤م قمٚمامء أضمالء، ؾم٤ممهقا ذم إصمراء و ذم ومْم٤مء هذا اًمٕمٚمؿ اجلٚمٞمؾ )دراؾم٦م أطمقال 

اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م سمٙمت٥م ىمٞمٛم٦م، وُمـ أضمٚمٝمؿ اإلُم٤مم احل٤مومظ أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين اعمٕمروف 

سم٤مسمـ طمجر اًمذي ظم٤مض همامر اًمت٠مًمٞمػ ذم هذا اًمٕمٚمؿ وم٠موم٤مد وأضم٤مد، وظمرج ًمٜم٤م سمٙمت٥م ىمٞمٛم٦م ُمـ 

 أؿمٝمره٤م: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م.

سمديٕم٤م عمراشم٥م اًمرواة، ومجٕمٚمٝمؿ قمغم اصمٜمتل  ري٥م شم٘مًٞمامً وىمد وٛمـ اسمـ طمجر يمت٤مسمف اًمت٘م

 قمنمة ُمرشم٦ٌم، ويم٤مٟم٧م هذه اًمرشم٥م حمؾ قمٜم٤مي٦م يمثػم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم.

ويم٤مٟم٧م اعمرشم٦ٌم اخل٤مُم٦ًم ُمـ هذه اعمراشم٥م ُمِمٙمٚم٦م ُمـ طمٞم٨م ىمٌقل رواي٦م أصح٤مهب٤م، ٓؾمٞمام 

 وىمد وضمدت ٕصح٤مب هذه اعمرشم٦ٌم رواي٤مت ذم أصح يمت٥م اًمًٜم٦م )اًمٌخ٤مري و ُمًٚمؿ(.

ا أطم٧ٌٌم ذم هذا اًمٌح٨م اعمختٍم أن أؾمٝمؿ ذم إزاًم٦م اإلؿمٙم٤مل ُمـ ظمالل شمًٚمٞمط وًمذ

صدوق ًمف أوه٤مم( ٕٟمٓمٚمؼ ) واظمؽمت ُمٜمٝمؿ ُمـ وصٗمف اسمـ طمجر سمـاًمْمقء قمغم أهؾ هذه اعمرشم٦ٌم، 

ُمـ ظمالهل٤م ًمٚمٌح٨م قمـ أطمقاهلؿ وُم٤م ىمٞمؾ ومٞمٝمؿ ُمـ ضمرح وشمٕمديؾ، ومجع ُم٤مهلؿ ُمـ رواي٤مت ذم 

 اًمّمحٞمحلم.

 َٛقٛع ايبشح:

اًمرواة اعمقصقومقن سمـ )صدوق ًمف أوه٤مم( قمٜمد اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م، ممـ اشمٗمؼ اًمٌخ٤مري 

 .)مجع ودراؾم٦م( وُمًٚمؿ قمغم اًمرواي٦م هلام ذم صحٞمحٞمٝمام

 َػه١ً ايبشح:

شمٙمٛمـ ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م اًمرئٞم٦ًم ذم وضمقد قمدد ُمـ اًمرواة اًمذيـ أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اسمـ طمجر 

ؿ، وُمع ذًمؽ وضمدٟم٤م هلؿ رواي٦م وصػ صدوق ًمف أوه٤مم، وهق وصػ ُمِمٕمر سمٕمدم دىم٦م وٌٓمٝم

 ذم اًمّمحٞمحلم، ومه٤م أصح يمت٥م اًمًٜم٦م.
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 سدٚد ايبشح:

)صدوق ًمف أوه٤مم(، ذم  يتٜم٤مول هذا اًمٌح٨م اًمرواة اًمذيـ أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اسمـ طمجر وصػ

 )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م( واشمٗمؼ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمغم اًمرواي٦م هلام ذم اًمّمحٞمحلم. يمت٤مسمف

  أٖداف ايبشح:

 ُمٜمٝم٤م: هيدف اًمٌح٨م إمم قمدة أُمقر،

 .ظمدُم٦م أصح يمت٤مسملم سمٕمد يمت٤مب اهلل )اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ( -

 اًمقىمقف قمغم ُمٕمٜمك ًمٗمٔم٦م )صدوق ًمف أوه٤مم( قمٜمد اسمـ طمجر. -

 )صدوق ًمف أوه٤مم(.ـ سمٞم٤من طمٙمؿ إطم٤مدي٨م اًمتل رواه٤م ُمـ وصٗمف اسمـ طمجر سم -

  )صدوق ًمف أوه٤مم( وخترجيٝم٤م مجع اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم اًمّمحٞمحلم عمـ وصػ سمـ -

 تٝم٤م.ودراؾم     

 .سمٞم٤من أؾم٤ٌمب إظمراج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ًمٚمرواة اعمقصقوملم سمٚمٗمٔم٦م)صدوق ًمف أوه٤مم( -

  َٓٗر ايبشح:

 اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل ُمع اًمٜم٘مد واًمتحٚمٞمؾ.

  أ١ُٖٝ ايبشح:

 شمٙمٛمـ أمهٞم٦م اًمٌح٨م ذم قمدة أُمقر، ُمٜمٝم٤م:

 أن هذا اًمٌح٨م يتٜم٤مول أصح يمت٤مسملم سمٕمد يمت٤مب اهلل سم٤مًمٌح٨م واًمدراؾم٦م. -

 إلسمراز قمٜم٤مي٦م قمٚمامء اًمًٜم٦م سم٠مًمٗم٤مظ اجلرح واًمتٕمديؾ. احل٤مضم٦م اعم٤مؾم٦م -

 احل٤مضم٦م ًمٚمٙمِمػ قمـ طم٘مٞم٘م٦م ًمٗمٔم٦م )صدوق ًمف أوه٤مم( وُم٤م يٜمٓمقي حتتٝم٤م ُمـ أطمٙم٤مم. -

 دومع آًمت٤ٌمس قمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م سمٕم٤مُم٦م، ورضم٤مل اًمّمحٞمحلم سمخ٤مص٦م. -

 ايدزاضات ايطابك١:

وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يم٤مٟم٧م أصم٤مرت ُم١مًمٗم٤مت اسمـ طمجر اهتامم اًم٤ٌمطمثلم سمِمٙمؾ ٓوم٧م ًمالٟمت٤ٌمه، 

يمت٥م اًمّمحٞمحلم ُمـ طمٞم٨م دراؾم٦م أطم٤مديثٝمام، واًمرواة ومٞمٝمام،وٟمحقه٤م ُمّمدر إهل٤مم ًمٙمثػم ُمـ 

وًمٕمٚمف ُمـ اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤من  اًم٤ٌمطمثلم، ومزظمرت اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ذم ذًمؽ،
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وصمٞمؼ اًمّمٚم٦م  عمقوققمٜم٤م، ًمذًمؽ ٟمريمز قمغم ُم٤م هق هد شمٚمؽ اعم١مًمٗم٤مت يمدراؾم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م

 سمٛمقوققمٜم٤م، وُمـ أمهٝم٤م:

)دراؾم٦م اًمرضم٤مل اعمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ ُمـ شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، ممـ ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر  :سمح٨م سمٕمٜمقان -1

)صم٘م٦م هيؿ( )صدوق هيؿ( )صدق ًمف أوه٤مم( رؾم٤مًم٦م ُم٘مدُم٦م ُمـ د.قمٌد اًمٕمزيز سمـ ؾمٕمد 

م حمٛمد اًمتخٞمٗمل ًمٜمٞمؾ درضم٦م اًمديمتقراة ىمًؿ اًمًٜم٦م وقمٚمقُمٝم٤م يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤م

  .هـ1223ٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م سمـ ؾم

ذم سمحثف قمـ  -طمٗمٔمف اهلل-قهري٦م: شمٙمٚمؿ اًم٤ٌمطم٨م اإلو٤موم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمروق اجل

يم٤موم٦م اًمرواة اًمذيـ وصٗمٝمؿ اسمـ طمجر  سمث٘م٦م هيؿ، وصدوق هيؿ، وصدوق ًمف أوه٤مم وهذا 

)صدوق ًمف أوه٤مم( وًمـ يتٕمرض إٓ  اًمٌح٨م ؾمقف ي٘متٍم قمغم اًمرواة اًمذيـ وصٗمقا سمٚمٗمظ

 ي وُمًٚمؿ قمغم اًمرواي٦م قمٜمٝمؿ.عمـ اشمٗمؼ اًمٌخ٤مر

قمٜمد اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م ممـ اشمٗمؼ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  "صدوق هيؿ" ـاًمرواة اعمقصقومقن سم -0

قمغم اًمرواي٦م هلؿ ذم صحٞمحٞمٝمام )ختري٩م ودراؾم٦م( إقمداد: د.ٟمٕمٞمؿ أؾمٕمد اًمّمٗمدي. سمح٨م 

ًمٕمدد ُمٜمِمقر جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )ؾمٚمًٚم٦م اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م( اعمجٚمد اًمت٤مؾمع قمنم، ا

 .0211 يقٟمٞمق 311 ص  – 233ص  اًمث٤مين،

قمٜمد اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م ممـ اشمٗمؼ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  صدوق خيٓمئ()ـ اًمرواة اعمقصقومقن سم -1

)مجع ودراؾم٦م( إقمداد: د. روو٦م قمٌد اعمٜمٕمؿ آُملم )ذم ـمري٘مف  قمغم اًمرواي٦م هلؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

 ًمٚمٜمنم(.

سمح٨م د.اًمّمٗمدي وسمح٨م د. روو٦م اإلو٤موم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمروق اجلقهري٦م: شمٜم٤مول 

)صدوق هيؿ( و)صدوق  سمٕمض أًمٗم٤مظ اجلرح واًمتٕمديؾ اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤معمرشم٦ٌم اخل٤مُم٦ًم، ومه٤م

واًمٌح٨م هٜم٤م ُمٙمٛمؾ ًمٌحثٞمٝمام، ومٝمق يتٜم٤مول ًمٗمٔم٤م ُمٖم٤ميرا هلام، وهق )صدوق ًمف ، خيٓملء(

 أوه٤مم(.

ُمٓمٌقع ُمـ يمت٤مب  -- حلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م، ًمٚمديمتقر وًمٞمد اًمٕم٤مينُمٜمٝم٩م  دراؾم٦م إؾم٤مٟمٞمد وا -2

 .م1202/1777ُمٓمٌققم٤مت دار اًمٜمٗم٤مئس إردن قمامن،
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وىمد شمٜم٤مول د. اًمٕم٤مين ذم هذه اًمدراؾم٦م اًمٙمالم قمغم ُمراشم٥م اجلرح واًمتٕمديؾ قمٜمد اسمـ طمجر 

 وظمّمص اعمٌح٨م اًمراسمع سم٤محلدي٨م قمـ اعمرشم٦ٌم اخل٤مُم٦ًم قمٜمد اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م.

٦م ضمدا، و هتدف ًمٌٞم٤من واًمٗمروق اجلقهري٦م: دراؾم٦م د. اًمٕم٤مين ىمٞمٛم اإلو٤موم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ُمٜمٝمجٞم٦م اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ًمٞمًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ذم احلٙمؿ قمغم إطم٤مدي٨م، سمٞمٜمام اًمٌح٨م 

)صدوق ًمف أوه٤مم( ُمـ أصح٤مب هذه اعمرشم٦ٌم ممـ اشمٗمؼ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ـ خيتص سمٛمـ وصػ سم

 قمغم اًمرواي٦م هلؿ ذم صحٞمحٞمٝمام.

  إدسا٤ات ايبشح:

 ؾم٤مرت إضمراءات اًمٌح٨م يمام ي٠ميت:

 ويتْمٛمـ  شمٕمريٗم٤م سمٛمقوقع اًمٌح٨م وطمدوده وأمهٞمتف وأهداومف. :اًمتٛمٝمٞمد -

)صدوق ًمف أوه٤مم( و سمٙمت٤مب اسمـ  ضمٕمٚم٧م ُم٘مدُم٦م اًمٌح٨م ظم٤مص٦م سم٤مًمتٕمريػ سمقصػ -

 )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(. طمجر

)سمّمدوق ًمف أوه٤مم( ممـ أظمرج هلؿ اًمٌخ٤مري  اضمتٝمدت ذم مجع اًمرواة اعمقصقوملم -

وسمح٤مهلؿ ُمـ ظمالل أىمقال قمٚمامء اجلرح وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام، واًمتٕمريػ هبؿ 

 واًمتٕمديؾ ومٞمٝمؿ.

مجٕم٧م رواي٤مت ه١مٓء اًمرواة ذم اًمّمحٞمحلم ودرؾمتٝم٤م، وظمرضمتٝم٤م طم٥ًم احل٤مضم٦م ُمع  -

سمٞم٤من أؾم٤ٌمب إظمراج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ًمرواي٤مت ه١مٓء اًمرواة. ُمع إظمذ ذم آقمت٤ٌمر 

قمٜمد يمؾ  8 وم٢مٟمف يٙمتٗمل سمدراؾم٦م صمالث رواي٤مت ًمٚمراويإذا زادت اًمرواي٤مت قمـ صمالث

 ُمٜمٝمام.

 صمؿ ووٕم٧م ظم٤ممت٦م شمتْمٛمـ أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت. -

  خط١ ايبشح:

  وىمد رؾمٛم٧م ًمٜمٗمز ظمٓم٦م أـمٌ٘مٝم٤م ذم هذا اًمٌح٨م:

 يتٙمقن اًمٌح٨م ُمـ ُم٘مدُم٦م و ومّمٚملم وظم٤ممت٦م. 
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)أمهٞم٦م اًمٌح٨م،وطمدوده،وأهداومف،  وم٘مدضمٕمٚمتٝم٤م ُمٗمت٤مطم٤م ًمٚمٌح٨م، شمِمتٛمؾ قمغم 8اعم٘مدُم٦م وم٠مُم٤م

 وإضمراءاشمف، وظمٓمتف(.

)صدوق ًمف أوه٤مم قمٜمد اسمـ طمجر ذم شم٘مري٥م  إول: شمقوٞمح ُمٕمٜمك ًمٗمٔم٦ماًمٗمّمؾ 

 .اًمتٝمذي٥م(

 اعمٌح٨م إول: اًمتٕمريػ سمٙمت٤مب شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م: 

 اعمٓمٚم٥م إول: اًمتٕمريػ سمٛم١مًمػ اًمٙمت٤مب. 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ٟمٌذة قمـ اًمٙمت٤مب وُمٜمٝم٩م ُم١مًمٗمف ومٞمف.

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: شمٗمًػم ُمّمٓمٚمح )صدوق ًمف أوه٤مم(

 ُمٕمٜمك صدوق ًمف أوه٤مم.اعمٓمٚم٥م إول: 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: اًمتٕمريػ سم٠مهؾ اعمرشم٦ٌم اخل٤مُم٦ًم وطمٙمؿ ُمروي٤مهتؿ.

 ُمٜمزًم٦م )صدوق ًمف أوه٤مم و اؾمتٕمامهل٤م قمٜمد قمٚمامء اجلرح واًمتٕمديؾ(. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 )صدوق ًمف أوه٤مم(ـ : دراؾم٦م اًمرواة اعمقصقوملم سم٤ميناًمٗمّمؾ اًمث

)صدوق ًمف أوه٤مم( وسمٞم٤من ُمروي٤مهتؿ ذم ـ ؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ًمٚمرواة اعمقصقوملم سمويِمتٛمؾ قمغم درا

 اًمّمحٞمحلم. 

 أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت.  اخل٤ممت٦م وومٞمٝم٤م:-

 اعمراضمع. -

 أؾم٠مل اهلل اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وأن يٙمت٥م هلذا اًمٕمٛمؾ اًم٘مٌقل.

 .واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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 األٍٚ فؿٌاي

 عٓد ابٔ سذس يف تكسٜب ايتٗرٜب ()ؾدٚم ي٘ أٖٚاّ تٛقٝح َع٢ٓ

 األٍٚ بشحامل

 ايتعسٜف بهتاب تكسٜب ايتٗرٜب

 املطًب األٍٚ

 ايتعسٜف مبؤيف ايهتاب

هق اإلُم٤مم أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين، وًمد ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ 

ظ، مه٦م هـ، سمٛمٍم وٟمِم٠م هب٤م، وىمد مجع اهلل ًمف ُمع ؿمدة اًمذيم٤مء، وُمٚمٙم٦م احلٗم551ؿمٕم٤ٌمن، ؾمٜم٦م 

قم٤مًمٞم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وم٘مد اهتؿ ُمٜمذ ٟمٕمقُم٦م أفمٗم٤مره سم٤مًمٕمٚمؿ، ومٌدأ طمٞم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م أدي٤ٌم ُمتذوىم٤م 

وُمـ صمؿ  ًمٚمِمٕمر، صمؿ ارشم٘مك ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، وم٤مرشم٘مك ومٞمٝم٤م ُمرشم٘مك صٕم٤ٌم، سمٚمغ اًمٖم٤مي٦م ومٞمف،

 ؾمٚمؽ ُمًٚمؽ أهؾ احلدي٨م وم٠مسمدع ومٞمف وأضم٤مد. 

اًمّمٗمح٤مت وإوراق، ًمٙمـ هٜم٤م ُمٌحثٜم٤م ىم٤مئؿ قمغم أُم٤م رطمٚمتف ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومتٗمٜمك ومٞمٝم٤م 

آظمتّم٤مر ومٜمقضمز ذًمؽ ذم اًمًٓمقر أشمٞم٦م: سمدأ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وهق اسمـ شمًع ؾمٜملم، ومحٗمظ يمثػما 

ُمـ اًمٙمت٥م سمٕمد يمت٤مب اهلل يم٤مًمٕمٛمدة وأًمٗمٞم٦م احلدي٨م ًمٚمٕمراىمل، واحل٤موي اًمّمٖمػم وخمتٍم اسمـ 

اىمل، وم٤مؾمتٗم٤مد ُمٜمف يمثػما ذم احلدي٨م احل٤مضم٥م ذم إصقل، ومتٞمزت سمداي٤مشمف سمٛمالزُمتف احل٤مومظ اًمٕمر

وهمػمه٤م ًمًامع اًمِمٞمقخ، ومًٛمع ُمـ اًمٌٚم٘مٞمٜمل  وقمٚمقُمف، و رطمؾ إمم اًمٞمٛمـ واحلج٤مز وُمٙم٦م

واًمتٜمقظمل واسمـ مج٤مقم٦م واسمـ اعمٚم٘مـ وهمػمهؿ، وم٠مظمذ ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم، واضمتٛمع ًمف ُمـ اًمٕمٚمقم ُم٤ممل 

قمالُمف شمِمد إًمٞمف جيتٛمع ًمٖمػمه ذم قمٍمه، إٓ أٟمف متٞمز ذم قمٚمؿ احلدي٨م طمتك ص٤مر قمٚمام ُمـ أ

وم٘مد يم٤من رسم٤من ؾمٗمٞمٜم٦م اًمتّم٤مٟمٞمػ ذم قمٚمؿ احلدي٨م، وم٠مظمرج ًمٜم٤م  8. أُم٤م ذم جم٤مل اًمتّمٜمٞمػ(1)اًمرطم٤مل

)شم٘مري٥م  و )هتذي٥م اًمتٝمذي٥م( و اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمتل قمؿ اًمٜمٗمع هب٤م يمنمح اًمٌخ٤مري )ومتح اًم٤ٌمري(

                                                           

سمـػموت،  ،، دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م1ط ت:حمٛمـد احلًـٜمل، ًمٚمِمـقيم٤مين،اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمــ سمٕمـد اًم٘مـرن اًمًـ٤مسمع  (0)

م. 0220، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمـػموت، ًمٌٜمـ٤من، 13ط ظمػم اًمديـ اًمزريمكم، ،إقمالم ،(61/ 1م.  )1776/ـه1216

(0 /147) 



 قمٌداهلل حمٛمد اًمٖمٛمالسٟمقرة د.  :إقمداد                     .....قمٜمد اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م  )صدوق ًمف أوه٤مم(ـ اًمرواة اعمقصقومقن سم  

       35 
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احلج٦م ؾمٜم٦م ، وىمد شمقذم ذم ذي (1)وىمد سمٚمغ ذم يمؾ ُم٤م صٜمػ اًمٖم٤مي٦م ذم احلًـ واًمتامم اًمتٝمذي٥م(

 هـ.630

   

 املطًب ايجاْٞ

 ايهتاب َٚٓٗر َؤيف٘ فْٝ٘بر٠ عٔ 

يٕمد شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ُمـ أهـؿ اًمٙمتـ٥م قمٜمـد أهـؾ احلـدي٨م سمٕم٤مُمـ٦م، واعمِمـتٖمٚملم سمـ٤مجلرح 

واًمتٕمديؾ ُمٜمٝمؿ سمخ٤مص٦م.ٓؾمٞمام وأن هذا اًمٙمت٤مب ىمد طمقى ظمالص٦م أطمٙم٤مم اسمـ طمجـر ذم اجلـرح 

)هتـذي٥م  سم٤مًمت٠مًمٞمػ ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل، وذم ومتقشمف ٟمـ٤مل يمتـ٤مبواًمتٕمديؾ، وم٘مد يم٤من اسمـ طمجر ؿمٖمقوم٤م 

)هتـذي٥م هتـذي٥م  اًمٙمامل( ًمٚمٛمزي ؿمٝمرة واؾمٕم٦م ذم هذا اعمج٤مل، ومٕمٛمد إًمٞمف وأًمػ هتذي٤ٌم ًمف ؾمـامه

)إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل( عمٖمٚمٓم٤مي ُمع سمٕمـض اإلوـ٤موم٤مت  و اًمٙمامل( مجع ومٞمف سملم )هتذي٥م اًمٙمامل(

٠مًمٞمٗمف ًم٘مل ىمٌقٓ ًمـدى أهـؾ اًمٕمٚمـؿ واعمختّمـلم ذم ُمـ قمٜمده، وىمد ذيمر اسمـ طمجر أٟمف عم٤م ومرغ ُمـ شم

هذا اعمج٤مل، إٓ أٟمف يم٤من يٕمٞمٌف اًمٓمقل، ًمذًمؽ أؿم٤مر قمٚمٞمف سمٕمض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ أن جيـرد ًمـف إؾمـامء، 

سمٖمٞم٦م آظمتّم٤مر، ومٕمٛمد إمم ـمري٘م٦م ذيمٞم٦م ذم آظمتّم٤مر، ومجٕمؾ اًمـرواة قمـغم ُمراشمـ٥م، وضمٕمـؾ هلـؿ 

٦م قمغم وضمف حيّمؾ ُم٘مّمـقده سم٤مإلومـ٤مدة، وذيمر احلٙمؿ قمغم اًمِمخص سمٓمري٘م٦م خمتٍمة سمديٕم ـمٌ٘م٤مت،

 ويتْمٛمـ احلًٜمك اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م وزي٤مدة يمام ذيمر.

ذم شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب أيام إسمداع، وم٘مدم ًمٜم٤م شمرمج٦م ًمٜمحـق شمًـٕم٦م آٓف راو  --ًم٘مد أسمدع 

مجع ومٞمف اسمـ طمجر ظمالص٦م ومٙمره، وظم٤ممت٦م ضمٝمده ذم احلٙمـؿ قمـغم اًمرضمـ٤مل،  سمِمٙمؾ خمتٍم، ُمٗمٞمد،

وىمدُمف ًمٜم٤م سمّمقرة سمديٕم٦م ذم آظمتّم٤مر، وىمد ًم٘مل اًمٙمت٤مب ىمٌقٓ، ورواضم٤م ًمدى اعمِمتٖمٚملم سم٤مجلرح 

                                                           

، دار 1اًمًٞمقـمل، ط ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ، ،(0/14)اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع، ًمٚمًخ٤موي، دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة،سمػموت،  (0)

 اًمٕمامد، ؿمذرات اًمذه٥م ٓسمـ، (031( )ص: 1/61)اًمٌدر اًمٓم٤مًمع ًمٚمِمقيم٤مين ،(330. )ـه1221اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،

حلـظ ، (047/ 5م. )1764/ـهـ1224 دار اسمــ يمثػم،دُمِمـؼ، ،1ط  ت:حمٛمقد إرٟم١موط، ُمراضمٕم٦م:ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط،

 ،(011م )ص: 1776 -ـ هـ1217سمـػموت،  دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م،، 1ط إحل٤مظ سمذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ٓسمـ ومٝمد اعمٙمل،

 .(147/ 0إقمالم ًمٚمزريمكم )
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ومجع مجٞمع ُمـ٤م ىمٞمـؾ ومـٞمٝمؿ،  ٓؾمٞمام ُمـ مل يًٕمٗمف اًمقىم٧م ًمٚمٌح٨م قمـ أطمقال اًمرضم٤مل، واًمتٕمديؾ،

 ٞمٝمؿ، ومٞمجد اًم٤ٌمطم٨م طم٤مضمتف ذم هذا اًمٙمت٤مب سمّمقرة ُمٞمنة.ًمٚمخروج سمخالص٦م طم٤مهلؿ واحلٙمؿ قمٚم

اطمتقى يمت٤مسمف قمغم شمراضمؿ اًمرواة ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م، ويمت٥م أظمرى أصح٤مهب٤م هؿ أصـح٤مب اًمٙمتـ٥م 

)ُم٘مدُم٦م، وىمًـٛملم،  اًمٙمت٤مب يتٙمقن ُمـ: و رشم٥م اًمؽماضمؿ داظمؾ اًمٙمت٤مب شمرشمٞم٤ٌم هج٤مئٞم٤م، ،(1)اًمًت٦م

وىمًـؿ ًمٚمٜمًـ٤مء  ٟم٤ًمب وإًم٘مـ٤مب واعمـٌٝمامت.إؾمامء واًمٙمٜمك وإسمٜم٤مء وإ ىمًؿ ًمٚمرضم٤مل وومٞمف:

 .(0) وومٞمف: إؾمامء واًمٙمٜمك واًمٌٜم٤مت وإًم٘م٤مب واعمٌٝمامت(

 

 

 

  

                                                           

اعمراؾمٞمؾ، ومْم٤مئؾ إٟمّم٤مر، اًمٜم٤مؾمخ، اًم٘مدر،  رومع اًمٞمديـ ًمٚمٌخ٤مري، ضمزء اًم٘مراءة، )إدب اعمٗمرد، ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد، وهل: (0)

 قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، ، ُمًٜمد ُم٤مًمؽ ًمٚمؽمُمذي، ُمًٜمد ُم٤مًمؽ ٕيب داود، اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م، ُمًٜمد قمكم اعم٤ًمئؾ، اًمتٗمرد،

 .اًمتٗمًػم ٓسمـ ُم٤مضم٦م( ظمّم٤مئص قمكم ًمٚمٜم٤ًمئل،

( 71-12)  م.1777/ ـه1202 ،دار اسمـ طمزم، سمػموت ،1ط ،( اٟمٔمر: ُم٘مدُم٦م شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ًمٚمٛمح٘مؼ حمٛمد قمقاُم٦م0)

سمػموت،  اًمرؾم٤مًم٦م،ؾم٦ًم ، ُم١م1ُم٘مدُم٦م حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ًمٚمديمتقر سمِم٤مر قمقاد وإرٟم١موط ط، (73-76)

 .(32-5م. )1775/ـه1215
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 ايجاْٞ بشحامل

 )ؾدٚم ي٘ أٖٚاّ( تفطري َؿطًح

 األٍٚ املطًب

 َع٢ٓ ؾدٚم ي٘ أٖٚاّ
ــ٦م: اًمٙمٚمٛمــ٦م شمتْمــٛمـ ؿمــ٘ملم،       ـــ  )صــدوق( ذم اًمٚمٖم ــ٦م قمــغم وزن ومٕمــقل ُم صــٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم

 (ي٘مـ٤مل )رضمـؾ صـدوق( و)صـدق ود اًمٙمذب، واًمّمدق: اًمدائؿ اًمّمدق. صدق،وشمدل قمغم

ـــف ًمّمـــ٤مدق اخلـــؼم،  حي جي يه ىهٱُّٱ ىمـــ٤مل شمٕمـــ٤ممم: ،(1)صـــدوق اعم٘مـــ٤مل( و)إٟم

وأُم٤م يمٚمٛم٦م )ًمف أوه٤مم( وم٤مٕوه٤مم مجع )وهؿ( واًمقهؿ ُمـ ظمٓمـرات ، (0) [100اًمٜم٤ًمء:]َّخيمي

يمـذا ُمــ  ٚمـط، وأوهـؿي٘مـ٤مل )وهـؿ ذم احلًـ٤مب( أي: هم ويٓمٚمؼ اًمقهؿ قمـغم اًمٖمٚمـط، اًم٘مٚم٥م،

ي٘مـقل  وم٤مًمّمدوق ًمٗمـظ ُمــ أًمٗمـ٤مظ اًمتٕمـديؾ، ، أُم٤م ذم قمٚمؿ اجلرح واًمتٕمديؾ،(1): أؾم٘مطاحل٤ًمب

)اشمٗمؼ اعمّمٜمٗمقن ذم ُمراشم٥م اجلرح واًمتٕمديؾ قمغم أن قم٤ٌمرة صدوق وُم٤م يامصمٚمٝم٤م  اًمديمتقر اًمتخٞمٗمل:

 .(2)ُمـ أًمٗم٤مظ اًمتٕمديؾ، صمؿ شمٜمقع اضمتٝم٤مدهؿ ذم ُمقوٕمٝم٤م ذم ؾمٚمؿ أًمٗم٤مظ اًمتٕمديؾ(

                                                           

هـ )ص: 1204 ًمٌٜم٤من، ،ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ،6ط حمٛمد اًمٕمرىمًقد، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموزآسم٤مدي ت: (0)

هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ، (153اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمراومٕمل، ًمٚمحٛمقي اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت )ص: ، (1141

، دار 1ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ط، (056/ 6ٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، اًمدار اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م. )ًمألزهري ت: جم

 .(171/ 12سمػموت، ) ص٤مدر،

 .(3/ 04دار اهلداي٦م. ) شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس ًمٚمزسمٞمدي حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، (1)

اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ، (1242/ 0م.  )0222/ـه1203 وق اًمدوًمٞم٦م،، ُمٙمت٦ٌم اًمنم2ط اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، (2)

، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م، سمػموت 3ط يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد، خمت٤مر اًمّمح٤مح ًمٚمرازي ت: ،(125ًمٚمحٛمقي )ص: 

 .(522هـ )ص: 1202

قمٜمف اسمـ طمجر )صم٘م٦م هيؿ(  (سمح٨م ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٕمزيز اًمتخٞمٗمل )دراؾم٦م اًمرضم٤مل اعمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ ُمـ شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، ممـ ىم٤مل3)

 .(110)صدوق هيؿ( )صدق ًمف أوه٤مم( )ص
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 جاْٞاملطًب اي  

 .(1)ٚسهِ َسٜٚاتِٗ ايتعسٜف بأٌٖ املستب١ ارتاَط١

يمت٤مب اًمت٘مري٥م ىم٤مئؿ قمغم آظمتّم٤مر، ًمذًمؽ قمٛمـد اسمــ طمجـر إمم شم٘مًـٞمؿ اًمـرواة سم٤مقمتٌـ٤مر 

أطمقاهلؿ إمم ُمراشم٥م، ومجٕمٚمٝمؿ قمغم اصمٜمتل قمنمة ُمرشمٌـ٦م، ويمـؾ ُمرشمٌـ٦م هـل ظمالصـ٦م احلٙمـؿ قمـغم 

و اعمرشم٦ٌم اخل٤مُمًـ٦م ، (1()0)وصػ سمف اًمراوي، وشمِمٛمؾ يمام ذيمر اسمـ طمجر أصح ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف وأقمدل ُم٤م

)صـدوق دء احلٗمـظ( أو )صـدوق  ـقمٜمده ضمٕمٚمٝم٤م عمـ ىمٍم قمـ اًمراسمٕم٦م ىمٚمٞمال، وىمد أؿم٤مر إًمٞمف سم

هيؿ( أو )ًمف أوه٤مم( أو )خيٓمئ(، أو )شمٖمػم سمآظمره(، و أحلؼ سمـذًمؽ ُمــ رُمـل سمٜمـقع ُمــ اًمٌدقمـ٦م 

 ًمٌدقمتف ُمـ همػمه.يم٤مًمتِمٞمع، واًم٘مدر، واًمٜمّم٥م، واإلرضم٤مء، واًمتجٝمؿ، ُمع متٞمٞمزه اًمداقمٞم٦م 

طمػمت يمثػما ُمـ اعمٝمتٛمـلم  -(2)ُمع ُم٤م سملم أصح٤مهب٤م ُمـ ومروق يًػمة وُم١مصمرة-وهذه اعمرشم٦ٌم 

سمتحرير أًمٗم٤مظ اجلرح واًمتٕمديؾ سمؾ أوىمٕم٧م يمثػما ُمـ اعمِمتٖمٚملم سم٤مًمًٜم٦م ذم طمرج يمٌػم، ٓؾمٞمام ُمـع 

اهتـ٤مم اسمــ قمدم اًمدىم٦م ذم ومٝمؿ ُم٘مّمد اسمـ طمجر، وم٠مدى ذًمؽ ًمرد يمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م اعم٘مٌقًمـ٦م، أو 

طمجر سم٤مًمتٜم٤مىمض واًمٓمٕمـ ذم أطمٙم٤مُمف، وُم٤م ذاك إٓ سم٥ًٌم قمدم اًمرضمقع إمم اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م ُمــ 

 سمـؾ وىمـد يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ، وم٤مًٕم٤ٌمين ُمثال يّمحح أطم٤مديثٝمؿ شم٤مرة، وحيًٜمٝم٤م شمـ٤مرة أظمـرى،

وىمد أيـده ، (4)سمٞمٜمام أمحد ؿم٤ميمر جيٕمؾ طمديثٝمؿ ذم قمداد اعمردود، (3)يْمٕمٗمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤م يمام ذم سمٕمض يمتٌف 

                                                           

( اىمتٍمت قمغم هذه اعمرشم٦ٌم وم٘مط ًمٚمح٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ذم اًمٌح٨م، وإن يم٤مٟم٧م اعمراشم٥م يمٚمٝم٤م حتت٤مج ًمٌح٨م وشمٗمّمٞمؾ، وًمٙمـ ًمٞمس هذا 0)

 ُم٘م٤مُمٝم٤م.

 .(73( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر )ص1)

 .(21( ُم٘مدُم٦م شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م عمحٛمد قمقاُم٦م )2)

، ومٌٞمٜمٝمؿ ومروق يًػمة وُم١مصمرة ومٛمـ ىمٞمؾ قمٜمف صدوق ًمف أوه٤مم أىمقى هٜم٤م إمم شمٗم٤موت أصح٤مب هذه اعمرشم٦ٌمد ُمـ اإلؿم٤مرة ( ٓسم3)

 .ـ ىمٞمؾ قمٜمف صدوق هيؿ أو صدوق خيطء، وم٤مٕول شمٕمد أظمٓم٤مؤه، واًمث٤مين شمٙمثروٌٓم٤م مم

( 240/ 2تقزيـع، اًمريـ٤مض. )ًمؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤م ًمألًم٤ٌمين ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم وا( 4)

إرواء ، (140/ 1هــ ) 1201، ُم١مؾمًـ٦م همـراس ًمٚمٜمنمـ و اًمتقزيـع اًمٙمقيـ٧م،1وٕمٞمػ أيب داود ًمألًم٤ٌمين ط، (4/113)

 ،(74/ 0م. )1757/ـ هـ117، اعمٙمتـ٥م اإلؾمـالُمل، سمـػموت، 1اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختـري٩م أطم٤مديـ٨م ُمٜمـ٤مر اًمًـٌٞمؾ ًمألًمٌـ٤مين،ط

 .(230/ 3، دار سم٤موزير. )1ط ،ًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احل٤ًمن قمغم صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ًمألًم٤ٌمين

 .(125-124م. )ص 1772/ـه1212ح٤مء دُمِمؼ،دار اًمًالم اًمري٤مض، دار اًمٗمٞم1( اًم٤ٌمقم٨م احلثٞم٨م  أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، ط5)

125). 
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واًمـدرضم٤مت ُمــ سمٕمـد : )ي٘مـقل أمحـد ؿمـ٤ميمر، (0)وهمـػمه ُمــ اعمٕمـ٤مسيـ، (1)قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة

وهم٤مًمٌــف ذم  ومــام يمــ٤من ُمـــ اًمث٤مٟمٞمــ٦م واًمث٤مًمثــ٦م ومحديثــف صــحٞمح ُمـــ اًمدرضمــ٦م إومم،  اًمّمــح٤مسم٦م

وهق اًمذي حيًٜمف  اًمّمحٞمحلم، وُم٤م يم٤من ُمـ اًمدرضم٦م اًمراسمٕم٦م ومحديثف صحٞمح ُمـ اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،

ومام يمـ٤من ُمــ اًمدرضمـ٦م  وُم٤م سمٕمده٤م ومٛمردود إٓ إذا شمٕمددت ـمرىمف، يًٙم٧م قمٜمف أسمقداوداًمؽمُمذي و

اخل٤مُم٦ًم أواًم٤ًمدؾم٦م، ومٞمت٘مقى سمذًمؽ ويّمـػم طمًـٜم٤م ًمٖمـػمه، وُمـ٤م يمـ٤من ُمــ اًمًـ٤مسمٕم٦م إمم آظمرهـ٤م 

وسم٤مًمٗمحص واًمتتٌع ٟمجد أن ، (1))ومْمٕمٞمػ قمغم اظمتالف درضم٤مت اًمْمٕمػ ُمـ اعمٜمٙمر إمم اعمقوقع

صمـؿ  يمٌػم، إذ يمٞمػ يّمػ طمدي٨م أصح٤مب هذه اعمرشم٦ٌم سمـ٤معمردود،يمالم ؿم٤ميمر ىمد أوىمع ذم إؿمٙم٤مل 

 هؾ حيٙمؿ سمحٙمؿ واطمد قمغم أطم٤مدي٨م أصح٤مب هذه اعمرشم٦ٌم ُمع شمٗم٤موت وصٗمٝمؿ؟ 

وم٢مٟمف مل يٚمزم ٟمٗمًف سمام شمقصؾ إًمٞمـف، وم٘مـد طمًــ سمـؾ  -- واًمِمٞمخ ؿم٤ميمر وإن يم٤من جمتٝمدا

وحلـؾ هـذا ، (2)صحح أطم٤مدي٨م سمٕمض أصح٤مب هذه اعمرشم٦ٌم قمٜمد طمٙمٛمف قمغم أطم٤مديـ٨م اعمًـٜمد؟ 

اإلؿمــٙم٤مل ٓسمــد ُمـــ اًمت٠مصــٞمؾ اًمٕمٚمٛمــل اًمّمــحٞمح سمــ٤مًمٜمٔمر ذم ُمــٜمٝم٩م اًمٕمٚمــامء ذم اًمتٕم٤مُمــؾ ُمــع 

اعمحدصملم، وم٘مد ىم٤مل اسمـ يمثػم: )وصمٛمـ٦م اصـٓمالطم٤مت ٕؿمـخ٤مص، يٜمٌٖمـل اًمتقىمٞمـػ  اصٓمالطم٤مت

قمٚمٞمٝم٤م، وُمـ ذًمؽ أن اًمٌخ٤مري إذا ىم٤مل، ذم اًمرضمؾ: ؾمٙمتقا قمٜمف، أو ومٞمف ٟمٔمر، وم٢مٟمف يٙمـقن ذم أدٟمـك 

)صمـؿ ٟمحــ ٟمٗمت٘مـر إمم  وىم٤مل اًمـذهٌل:، (3)ردئٝم٤م قمٜمده، ًمٙمٜمف ًمٓمٞمػ اًمٕم٤ٌمرة ذم اًمتجريح(اعمٜم٤مزل وأ

حترير قم٤ٌمرات اًمتٕمديؾ واجلرح وُم٤م سملم ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمرات اعمتج٤مذسم٦م، صمؿ أهؿ ُمـ ذًمؽ أن ٟمٕمٚمـؿ 

 .(4)وُم٘م٤مصده سمٕم٤ٌمراشمف اًمٙمثػمة( سم٤مٓؾمت٘مراء اًمت٤مم: قمرف ذًمؽ اإلُم٤مم اجلٝمٌذ، واصٓمالطمف،

                                                           

 .(024م )ص1750 -ـ ه1170، دار اًم٘مٚمؿ سمػموت،1ط (( ُمـ شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمت٤مب )ىمقاقمد ذم قمٚمقم احلدي٨م ًمٚمتٝم٤مٟمقي0)

   .(1/24واًمديمتقر ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ) ،ًمٚمديمتقر سمِم٤مر قمقاد( اٟمٔمر: حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م 1)

 .(125-124اًم٤ٌمقم٨م احلثٞم٨م ٕمحد ؿم٤ميمر )ص  (2)

-07) م1777/ـ ه1202دار اًمٜمٗم٤مئس إردن قمامن  ،1ط ًمٚمديمتقر وًمٞمد اًمٕم٤مين، ( ُمٜمٝم٩م دراؾم٦م إؾم٤مٟمٞمد واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م،3)

11). 

 .(11اظمتّم٤مر قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ يمثػم )ص  (4)

 .(60. )صـه1210، دار اًمٌِم٤مئر ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،0ًمٚمذهٌل اقمتٜمك سمف: قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة، ط ( اعمقىمٔم٦م5)
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اعمٕمٚمٛمل يرى ضورة أن يٌح٨م قمـ رأي يمؾ إُم٤مم ُمـ إئٛم٦م واصٓمالطمف، وىمد يم٤من 

ُمًتٕمٞمٜم٤م قمغم ذًمؽ سمتتٌع يمالُمف ذم اًمرواة واظمتالف اًمرواي٦م قمٜمف ذم سمٕمْمٝمؿ، ُمع ُم٘م٤مرٟم٦م يمالُمف 

و سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ومالسمد ُمـ اًمقىمقف قمغم اًمتٗمًػمات اًمٜمٔمري٦م واًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمتل ، (1)سمٙمالم همػمه

 . (0)رشم٦ٌم ُمـ ظمالل اؾمت٘مراء أطمٙم٤مُمف قمغم إطم٤مدي٨م ذم يمتٌفذيمره٤م اسمـ طمجر ٕصح٤مب هذه اعم

)وطمٞم٨م يقصػ سم٘مٚم٦م اًمٖمٚمط يمام ي٘م٤مل دء احلٗمظ، أو  ي٘مقل اسمـ طمجر ذم ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح:

ًمف أوه٤مم، أو ًمف ُمٜم٤ميمػم، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمرات، وم٤محلٙمؿ ومٞمف يم٤محلٙمؿ ذم اًمذي ىمٌٚمف، إٓ أن 

 . (1)د اعمّمٜمػ ُمـ اًمرواي٦م قمـ أوًمئؽ(اًمرواي٦م قمـ ه١مٓء ذم اعمت٤مسمٕم٤مت أيمثر ُمٜمٝم٤م قمٜم

8 ومٝمق ُمـ أهؾ آقمت٤ٌمر ٤م أن ُمـ يقصػ سمٌمء ُمـ شمٚمؽ اًمّمٗم٤متاسمـ طمجر ي٘مرر هٜم

اًمّم٤مًمح طمديثٝمؿ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهد، ورسمام هق اعمٕمٜمك اًمذي رُمز إًمٞمف ذم اسمتداء ذيمره اًمٓمٌ٘م٦م 

يمٚمتٞمٝمام ًمٚمحًـ، ًمٙمـ )ُمـ ىمٍم قمـ اًمراسمٕم٦م ىمٚمٞمال( ويم٠مٟمف يِمػم إمم أن  اخل٤مُم٦ًم طملم ىم٤مل

إطمدامه٤م ًمألقمغم، وإظمرى ًمألدٟمك، وصٜمٞمع اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف ُمِمٕمر سمذًمؽ، ومٗمل دراؾم٦م 

ًمٚمديمتقر اًمتخٞمٗمل ىم٤مم ومٞمٝم٤م سمتتٌع أطمقال رواة هذه اًمٓمٌ٘م٦م ظمٚمص إمم أن ُمـ وصٗمٝمؿ اسمـ طمجر 

 .(3) --وذيمر أن هذا هق رأي اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز  ،(2)سمذًمؽ ُمٕمٔمٛمٝمؿ حمت٩م سمحديثٝمؿ

                                                           

 -035ًٕم٤ٌمين، )صا:ت قمٌد اًمرمحـ سمـ حيٞمك اعمٕمٚمٛمل اًمٕمتٛمل اًمٞمامين، ،( اًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم شم٠مٟمٞم٥م اًمٙمقصمري ُمـ إسم٤مـمٞمؾ1)

036). 

ًمٗمٔم٦م ُمـ إًمٗم٤مظ اًمتل ذيمره٤م، ًمٙمـ ًمٕمؾ اًمقىم٧م يًٕمٗمٜم٤م ذم إومراده وًمقٓ ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م ٕشمٌٕمٜم٤م ذًمؽ سمذيمر اًمٜمامذج قمغم يمؾ  (1)

 .ذم سمح٨م ُمًت٘مؾ

 .(1/162ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ت:قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز،ط، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، ) (2)

قمٜمف  ( اٟمٔمر سمحث٤م ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٕمزيز سمـ ؾمٕمد اًمتخٞمٗمل سمٕمٜمقان )دراؾم٦م اًمرضم٤مل اعمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ ُمـ شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، ممـ ىم٤مل3)

اسمـ طمجر )صم٘م٦م هيؿ( )صدوق هيؿ( )صدق ًمف أوه٤مم( رؾم٤مًم٦م ُم٘مدُم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اًمديمتقراة ىمًؿ اًمًٜم٦م وقمٚمقُمٝم٤م يمٚمٞم٦م أصقل 

 .(134-111. )ُمـ ـه1223اًمديـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م 

 .( ذيمر ذًمؽ ذم سمح٨م ًمف ُمٜمِمقر سمٕمٜمقان )درضم٦م طمدي٨م اًمّمدوق وُمـ ذم ُمرشمٌتف(4)
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سمًٜمد طمًـ( ُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م،قمـ       ()وأظمرج أمحد وإؾمح٤مق :(1)اإلص٤مسم٦مىم٤مل ذم 

سم٘مّمٕم٦م  --قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد،قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: أيت رؾمقل اهلل  أيب اًمٜمجقد(، )قم٤مصؿ سمـ

وقم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقد ُمـ اعمرشم٦ٌم )جيلء رضمؾ ُمـ هذا اًمٗم٩م: )وم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م، ومٗمْمٚم٧م ومْمٚم٦م، وم٘م٤مل

. وم٤مًمذي ئمٝمر أن أصح٤مب (0)ومٞمف اسمـ طمجر: صدوق ًمف أه٤مموىمد ىم٤مل  -يمام ؾمٞم٠ميت- اخل٤مُم٦ًم

اعمرشم٦ٌم اخل٤مُم٦ًم ممـ حيًـ طمديثٝمؿ، وحيت٩م هبؿ، وهذا هق إصؾ إٓ أن يقضمد ًمف طمدي٨م سمٕمٞمٜمف 

اطمتػ سمف ُم٤م يدل قمغم وٕمٗمف، ومٞمحٙمؿ سم٤مًمْمٕمػ ذم ذًمؽ احلدي٨م، وٟمحٛمٚمف قمغم أٟمف ُمـ إوه٤مم 

، يم٠مٟمف إيامء ُمٜمف سم٤مًمتٜمٌف ًمٚمقهؿ اًمذي ىمد يّمدر اًمتل ٟمٌف هل٤م اسمـ طمجر طملم رسمط صٗم٦م اًمّمدوق هب٤م

ُمٜمف ذم طمدي٨م سمٕمٞمٜمف، وًمٕمٚمف طملم ذيمر اعمراشم٥م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ذم احلٙمؿ قمغم اًمرواة، ومل يذيمر ُم٤م 

يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ طمٙمؿ قمغم إطم٤مدي٨م اًمتل يروهي٤م أصح٤مب هذه اعمراشم٥م، يم٠مٟمف يِمػم إمم أن 

راشم٥م ًمٚمحٙمؿ قمغم احلدي٨م، وهذا ًمٕمٌ٘مريتف هٜم٤مك أُمقرا أظمرى يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م سمٕملم آقمت٤ٌمر همػم اعم

وضمالل قمٚمٛمف. وًمذًمؽ ٓيٕمٓمك طمٙمام قم٤مُم٤م واطمدا ٕطم٤مدي٨م أصح٤مب هذه اعمرشم٦ٌم، ومٝمؿ وإن 

إٓ أن ذًمؽ ٓ يٜمٌٖمل أن يٙمقن  اًمتحًلم، -سمٕمد اًمتتٌع وآؾمت٘مراء-يم٤من اًمٖم٤مًم٥م قمغم طمديثٝمؿ 

ٗمحص واًمتتٌع واؾمتحْم٤مر هق احلٙمؿ اًمقطمٞمد قمغم ُمروي٤مهتؿ ٓ ٟمتج٤موزه ًمٖمػمه، سمؾ ٓسمد ُمـ اًم

اًم٘مرائـ،ومجع أىمقال اًمٕمٚمامء ومرسمام يم٤من هذا احلدي٨م ُمـ إوه٤مم اًمتل ٟمزًم٧م سمٛمرشم٦ٌم اًمراوي قمـ 

 .(1)درضم٦م اًمّمدوق

   
 

 

 

 

 

                                                           

 .(2/120. )ـه1210سمػموت،  ،، دار اجلٞمؾ1ت: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ط ،متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ طمجر اإلص٤مسم٦م ذم (0)

 ( ويمذًمؽ ىم٤مل ذم أؾم٤مُم٦م سمـ زيد اًمٚمٞمثل وقمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ،  ويمثػم سمـ زيد وحمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قمٚم٘مٛم٦م وهمػمهؿ.1)

 .(105-65ًمٚمديمتقر وًمٞمد اًمٕم٤مين، ) ،ٜمٝم٩م دراؾم٦م إؾم٤مٟمٞمد واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م( وًمٚمٛمزيد ُمـ اًمٌح٨م اٟمٔمر:  ُم2)
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 املطًب ايجايح

 ؾدٚم ي٘ أٖٚاّ ٚ اضتعُاهلا عٓد عًُا٤ ادتسح ٚايتعدٌٜ()َٓصي١ 

واًمتٕمديؾ جيد أن ًمٗمٔم٦م )صدوق ًمف إن اًمتتٌع اًمٗم٤مطمص ٓؾمتٕمامٓت اًمٕمٚمامء ًٕمٗم٤مظ اجلرح 

وأيمثر ُمـ اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م،وىمد شمتٌٕم٧م  ُمـ إًمٗم٤مظ اًمٜم٤مدرة قمٜمدهؿ، أوه٤مم(

وقمغم يمثرة اؾمتٕمامل قمٚمامء ، (1)اؾمتٕمامهل٤م قمٜمد اًمذهٌل ومقضمدشمف أورده٤م ذم ُمقاوع يًػمة ُمـ اعمٞمزان

هبذا اًمؽميمٞم٥م شمٙم٤مد أن ٓ شمٙمقن إٓ أهن٤م ، (0)اجلرح واًمتٕمديؾ ًمٚمٗمٔم٦م صدوق وُم٤م يدور ذم طمٙمٛمٝم٤م

ذم يمتٌٝمؿ، وًمٙمـ وضمدت هلؿ قم٤ٌمرات يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م اًم٘مّمقر قمـ ُمرشم٦ٌم اًمّمدوق ىمٚمٞمال،يمام أهنؿ 

 .(1)وصٗمقا سمٕمض اًمرواة سم٠من ًمف أوه٤مُم٤م، وإن مل ي٘مرٟمقه٤م سمٚمٗمٔم٦م اًمّمدوق

وم٤محل٤مصؾ أن هذه اًمٚمٗمٔم٦م مل شمدر يمثػما قمغم أًمًٜم٦م اعمحدصملم وإن اؾمتخدُمقه٤م سم٤معمٕمٜمك اًمذي 

ٟم٤م إًمٞمف، وم٤مًمراوي ىمد يٙمقن صدوىم٤م، وىمد يِمقب ُمروي٤مشمف ُم٤م يٜم٘مص قمـ مت٤مم هذا اًمقصػ أذ

 ومٞمِمػمون إمم ُم٤م يٕمؼم قمـ ذًمؽ، وًمٙمؾ ُمّمٓمٚمح ظم٤مص سمف يٕمؼم سمف قمام أراده ُمـ ُمٕمٜمك.

وهل ًمٗمٔم٦م ُمِمٕمرة سم٠من ًمف أوه٤مُم٤م ىمٚمٞمٚم٦م شمٜمحط سمًٌٌٝم٤م ُمرشمٌتف قمـ اًمّمدوق، ويم٠من اًمراوي 

٤مشمف أن أؾم٤مؾمٝم٤م اًمّمدق، إٓ أن ًمف أوه٤مُم٤م يًػمة ضمٕمٚمتف يٜمزل ىمد اشمْمح ًمٚمٕمٚمامء ُمـ اؾمت٘مراء ُمروي

قمـ ُمرشم٦ٌم اًمّمدوق، ًمٙمـ هذه إوه٤مم ًمٞم٧ًم هم٤مًم٦ٌم قمغم طمديثف، وإٓ ٟٓمحط اًمراوي إمم رشم٦ٌم 

 دوهن٤م ُمثؾ: وٕمٞمػ أو دء احلٗمظ.

   

  

                                                           

 .(063/ 1قمكم اًمٌج٤موي، دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت، ) ُمٞمزان آقمتدال ًمٚمذهٌل ت: (0)

سمٗمتح  -قمـ قمٛمران سمـ داور (216ورد ُمثال ذم اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ًمرواة اإلُم٤مم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي اًمدار إصمري٦م، إردن ) (1)

 .وق هيؿ(اًمٕمٛمل، )صد -٤م راءسمٕمده

ُمقؾمققم٦م أىمقال ، (151هـ )ص: 1222ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف اًمري٤مض ،1ط ؾم١مآت محزة ت: ُمقومؼ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر، (2)

 .(244/ 3اًمدارىمٓمٜمل قم٤ممل اًمٙمت٥م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت )
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 ايجاْٞ ايفؿٌ

 سذس ٚؾف )ؾدٚم ي٘ أٖٚاّ(دزاض١ ايسٚا٠ ايرٜٔ أطًل عًِٝٗ ابٔ 

 ايبدازٟ َٚطًِ ع٢ً إخساز سدٜجُٗاممٔ اتفل 

سمٕمد اؾمت٘مراء يمت٤مب شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، وىمٗم٧م ومٞمف قمغم قمدد ُمـ اًمرواة اًمذيـ وصٗمٝمؿ اسمـ 

 طمجر سمّمدوق ًمف أوه٤مم، وىمد اشمٗمؼ اًمِمٞمخ٤من قمغم اًمتخري٩م هلؿ، وقمددهؿ شمًٕم٦م.

 ٖٚرٙ دزاض١ تفؿ١ًٝٝ ألسٛاهلِ َٚسٜٚاتِٗ يف ايؿشٝشني:

 ايهٛيف. غذاع بٔ ايٛيٝد بٔ قٝظ ايطهْٛٞ-1

ؿمج٤مع سمـ اًمقًمٞمد سمـ ىمٞمس اًمًـٙمقين، أسمـق سمـدر، اًمٙمـقذم. صـدوق ورع ًمـف أوهـ٤مم، ُمــ 

 .اًمت٤مؾمٕم٦م، ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وُم٤مئتلم)ع(

 .(1)إقمٛمش، وُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، وه٤مؿمؿ سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمت٦ٌم غٝٛخ٘:

 .(0)سم٘مٞم٦م سمـ اًمقًمٞمد، وأمحد سمـ طمٜمٌؾ، وإؾمح٤مق سمـ راهقيف تالَٝرٙ:

 .(2)وٟم٘مؾ اسمـ ظمٚمٗمقن قمـ اسمـ ٟمٛمػم شمقصمٞم٘مف ،(1)اسمـ ُمٕملم وصم٘مف فٝ٘: أقٛاٍ عًُا٤ ادتسح ٚايتعدٌٜ

 ،(4)وصٗمف أمحد سم٠مٟمف يم٤من ؿمٞمخ٤م ص٤محل٤م صدوىم٤م .(3))ؿمج٤مع سمـ اًمقًمٞمد احل٤مومظ اًمث٘م٦م( اًمذهٌل: ىم٤مل

                                                           

، طمٞمدرآسم٤مد، طم٤ٌمن دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م سمـاًمث٘م٤مت ٓ ،(2/041سمحٞمدرآسم٤مد ) ( اٟمٔمر: اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م،1)

هـ. 1213دار اًم٘مٌٚم٦م ضمدة،  ،1اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م اًمًت٦م شمٕمٚمٞمؼ:حمٛمد قمقاُم٦م، ط ،(231/ 4) ،هـ1171اهلٜمد،

شمذيمرة احلٗم٤مظ  ،(025/ 7) ـه1200 سمػموت، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، ،1ط شم٤مريخ سمٖمداد ت: سمِم٤مر قمقاد، ،(262/ 1)

هتذي٥م اًمٙمامل ت: سمِم٤مر قمقاد  ،(017/ 1ًمٌٜم٤من ) - ٌداًمرمحـ حيٞمك اعمٕمٚمٛمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموتوذيقًمف صححف: قم

 .(160/ 10)  هـ 1222، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت، 1ط ُمٕمروف،

، دار 1هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ط ،(017/ 1) شمذيمرة احلٗم٤مظ وذيقًمف ،(025/ 7شم٤مريخ سمٖمداد ) ،(1/262( اٟمٔمر: اًمٙم٤مؿمػ )0)

 .(160/ 10هتذي٥م اًمٙمامل ) ،(14/ 13م. )1762هـ /1222 اًمٗمٙمر، سمػموت،

 .(1142/ 1ت:أمحد ًمٌزار، وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمٖمرب، ) ،اًمتٕمديؾ واًمتجريح (1)

 .(15/ 13هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) (2)

 .(017/ 1شمذيمرة احلٗم٤مظ وذيقًمف ) (3)

 .(51م )ص: 1770هـ/1211دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،، 1ط سمحر اًمدم ت: اًمديمتقرة روطمٞم٦م قمٌد اًمرمحـ اًمًقيٗمل، (4)
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: وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ.(0)ًمٞمس سمف سم٠مس(: )وىم٤مل اًمٕمجكم ،(1)ٓ سم٠مس سمف(: )ؾمئؾ أسمق زرقم٦م قمٜمف وم٘م٤ملو

سم٤معمتلم، ٓ حيت٩م سمف، إٓ أن قمٜمده قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو أطم٤مدي٨م ًملم احلدي٨م، ؿمٞمخ ًمٞمس )

 .(1)صح٤مح(

ُمـ ظمالل اؾمت٘مراء أراء اًمقاردة ومٞمف يتٌلم أهن٤م شمدور طمقل محك اًمتقصمٞمؼ، وأىمؾ  ارتالؾ١:

طم٤مشمؿ ُمٕمرووم٤م  قمٚمٞمف أسمق طم٤مشمؿ، وومْمال قمـ يمقن أيب وصػ أـمٚمؼ قمٚمٞمف هق ًملم احلدي٨م، أـمٚم٘مف

 سم٤مًمتِمدد ذم ىمٌقل اًمرضم٤مل، وم٤مجلرح ذم ؿمج٤مع ًمف شمٗمًػمات يٛمٙمـ أن ٟمجٛمٚمٝم٤م ومٞمام ي٠ميت:

وم٘مد ذيمر اسمـ أيب طم٤مشمؿ أٟمف ؾم٠مل  ،(2)وهق طمدي٨م ُمٜمٙمر ذيمر أٟمف ىمد روى طمديث٤م قمـ ىم٤مسمقس، -1

قمٌد اهلل أطم٥م إزم، : )أسم٤مه ؿمج٤مع سمـ اًمقًمٞمد أطم٥م إًمٞمؽ أوقمٌد اهلل سمـ سمٙمر اًمًٝمٛمل؟ وم٘م٤مل

 .(3)سمدر روى طمدي٨م ىم٤مسمقس ذم اًمٕمرب، وهق طمدي٨م ُمٜمٙمر(ٕن أسم٤م 

يم٤من حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م احلراين ٓ يٙم٤مد ي٘مقل : )قمدم شمٍمحيف سم٤مًمتحدي٨م دائام، وم٘مد ىم٤مل أمحد  -0

ذم رء ُمـ طمديثف: طمدصمٜم٤م، ويمذا يم٤من ؿمج٤مع سمـ اًمقًمٞمد، ٓ ي٘مقل: طمدصمٜم٤م، وٓ أظمؼمٟم٤م، يم٤من 

 .: ُم٤م أىمؾ ُم٤م يم٤من ي٘مقل: طمدصمٜم٤م(ي٘مقل: ذيمره ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران، وذيمره ومالن. ىم٤مل أيب

                                                           

 .(156/ 2دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت، ) ،1اجلرح واًمتٕمديؾ ط (1)

 .(232/ 1م. )1763/ ـه 1223 ، ُمٙمت٦ٌم اًمدار، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة،1ط قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٌتقي، ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم حت٘مٞمؼ: (0)

 .(156/ 2اجلرح واًمتٕمديؾ ) (1)

 . "٤م اهلل؟ ىم٤مل: شمٌٖمض اًمٕمرب ومتٌٖمْمٜملي٤م ؾمٚمامن، ٓ شمٌٖمْمٜمل، ومتٗم٤مرق ديٜمؽ، ىم٤مل: يمٞمػ أسمٖمْمؽ، وسمؽ هداٟم"وًمٗمٔمف  (3)

، ُمـ ـمريؼ أيب سمدر ؿمج٤مع، قمـ ىم٤مسمقس سمـ  يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م )سم٤مب ومْمؾ اًمٕمرب(ذم 501: 3 "ضم٤مُمٕمف"أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم 

. وىم٤مل اًمؽمُمذي: ".ٚمٞمف وؾمٚمؿ: ي٤م ؾمٚمامن، ٓ شمٌٖمْمٜمل.قمـ ؾمٚمامن، ىم٤مل: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل صغم اهلل قم"أيب فمٌٞم٤من، قمـ أسمٞمف، 

 -اًمٌخ٤مري-ـ إؾمامقمٞمؾ هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م، ٓ يٕمرف إٓ ُمـ طمدي٨م أيب سمدر ؿمج٤مع سمـ اًمقًمٞمد. وؾمٛمٕم٧م حمٛمد سم"

 "اعمًتدرك"، واحل٤ميمؿ ذم 2 2 2: 3 "اعمًٜمد". وأظمرضمف أمحد ذم "ي٘مقل: أسمق فمٌٞم٤من مل يدرك ؾمٚمامن، ُم٤مت ؾمٚمامن ىمٌؾ قمكم

وىم٤مل: هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه، وشمٕم٘مٌف  ،، ذم يمت٤مب ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م )سم٤مب ومْمؾ يم٤موم٦م اًمٕمرب(64: 2

 . اٟمتٝمك. وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ، ٟٓم٘مٓم٤مقمف ووٕمػ ىم٤مسمقس."فىم٤مسمقس شمٙمٚمؿ ومٞم"اًمذهٌل وم٘م٤مل: 

 (.156/ 2اجلرح واًمتٕمديؾ ) (4)
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يمٜم٤م قمٜمد طمٗمص سمـ : )حتديثف قمـ قمٓم٤مء واعمٖمػمة ُمع أٟمف همػم ُمٕمروف إظمذ قمٜمٝمام. ىم٤مل أمحد -1

همٞم٤مث، وذيمروا قمٜمده ؿمج٤مع سمـ اًمقًمٞمد، وم٘مٚم٧م حلٗمص:طمدث قمـ ُمٖمػمة وقمٓم٤مء سمـ 

اًم٤ًمئ٥م؟ ىم٤مل زم طمٗمص: أي رء طمدث قمـ ُمٖمػمة؟ ىمٚم٧م:طمدث قمـ ُمٖمػمة سمٙمذا ويمذا، 

ام شمٙمٚمؿ سمٌمء، وإمم ضم٤مٟم٥م طمٗمص رضمؾ يم٤من جي٤مًمًف ُمـ يمٜمدة، ومجٕمؾ ي٘مع ومًٙم٧م طمٗمص وم

وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ يقؾمػ قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمخرُمل:  ،(1)ذم أيب سمدر ويتٙمٚمؿ ومٞمف(

، (0))يم٤من ضم٤مرٟم٤م هٜم٤م، ُم٤م قمرومٜم٤مه سمٕمٓم٤مء وٓ سمٛمٖمػمة( ؾمئؾ ويمٞمع قمٜمف، و أٟم٤م طم٤مض، وم٘م٤مل:

ُمـ صدىمف وقمداًمتف، واطمتج٤مج اًمِمٞمخلم سمف،  وهذه إُمقر يمٚمٝم٤م شمتٝم٤موم٧م أُم٤مم ُم٤م ذيمر

وٓشمٜمزل ُمرشمٌتف يمثػما قمـ اًمتقصمٞمؼ، إذا قمٚمٛمٜم٤م أن ىم٤مسمقس وٕمٗمف مجٝمقر اًمٕمٚمامء، ومرسمام يم٤من 

وقمدم شمٍمحيف سم٤مًمتحدي٨م رسمام شمقرقم٤م، وروايتف قمـ قمٓم٤مء وُمٖمػمة ممٙمٜم٦م، سمؾ ، (1)اًمقهؿ ُمٜمف

ي٘مقل  .(3)يتًع ًمف اعم٘م٤مموومٞمف شمٗمّمٞمؾ ـمقيؾ، ٓ ، (2)أصم٧ٌم أسمق طم٤مشمؿ روايتف قمـ اعمٖمػمة

ومٛمـ اطمت٩م سمحديثف ٓ يرى ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ ُم٤مٟمٕم٤م ُمـ آطمتج٤مج سمف. ويٛمٙمـ أن : )اعمٜمذري

أو إن اًمراوي يٜمِمط ُمرة ومٞمًٜمد، ويٗمؽم  ي٘م٤مل: إٟمف شمذيمر اًمًامع سمٕمد ذًمؽ ومٍمح سم٤مًمتحدي٨م،

يذيمره أظمرى عم٤م ي٘متْمٞمف احل٤مل، وُمـ و يًٜمد، ويًٙم٧م قمـ ذيمر اًمِمخص ُمرة، ُمرة ومال

اُمتٜمع ُمـ آطمتج٤مج سمف، يٙمقن ىمد طمّمؾ قمٜمده ُمـ ذًمؽ ُمٖمٛمز وإن مل يث٧ٌم سمف ضمرح، 

 وىمد أـمٚمؼ شمقصمٞم٘مف يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء. ،(4)ومتقىمػ ًمذًمؽ(

 

                                                           

/ 0) 1226 ، اًمري٤مض،ػموتسم -دار اخل٤مين اإلؾمالُمل، عمٙمت٥م، ا1ط اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ٕمحد ت: ويص اهلل سمـ حمٛمد، (0)

322). 

 (.163/ 10هتذي٥م اًمٙمامل ) (1)

 (.6/123( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م)123/ 5(اجلرح واًمتٕمديؾ )027/ 0( اٟمٔمر: اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم )2)

 (.0/154( اجلرح واًمتٕمديؾ )3)

 (.1/257( اٟمٔمر سمح٨م اًمتخٞمٗمل اعمت٘مدم )4)

 طمٚم٥م  أؾمئٚم٦م ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ت: قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة، ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م،ضمقاب احل٤مومظ اعمٜمذري قمـ  (5)

 .(63)ص: 
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 .أظمرج ًمف اًمٌخ٤مري رواي٦م واطمدة، وأظمرج ًمف ُمًٚمؿ صمالث رواي٤مت زٚاٜت٘ يف ايؿشٝشني:

 زٚاٜت٘ عٓد ايبدازٟ:أ( 

)وطمدث ٟم٤مومع  سمـ اًمقًمٞمد قمـ قمٛمر سمـ حمٛمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ أظمؼمٟم٤م ؿمج٤مع -1

ُمٕمتٛمريـ، ومح٤مل   --)ظمرضمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل  وم٘م٤مل: --أن قمٌد اهلل وؾم٤معم٤م يمٚمام اسمـ قمٛمر 

 .(1)سمدٟم٦م وطمٚمؼ  رأؾمف( - -يمٗم٤مر ىمريش دون اًمٌٞم٧م، ومٜمحر رؾمقل اهلل

 يعٌ َٔ أضباب ختسٜر ايبدازٟ زٚاٜت٘:

 .(0)أٟمف ىمد شمقسمع ؿمٞمخف ومٞمف، وهق قمٛمر سمـ حمٛمد اًمٕمٛمري قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر -1 

أظمرج روايتف قمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اًمٕمٛمري، وهق ُمـ اًمرواة اًمذيـ مل يتٙمٚمؿ ذم أظمذه قمٜمٝمؿ،  -0

 ورسمام يٙمقن اًمٌخ٤مري اٟمت٘مك هذه اًمرواي٦م.

 

 

                                                           

ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ، (1/120/1610ٚمؼ ذم احلٍم )( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اعمحٍم سم٤مب اًمٜمحر ىمٌؾ احل0)

 اًمٌخ٤مري ذم سم٤مب إذا أطمٍم اعمٕمتٛمرقمٌد اًمرطمٞمؿ أظمؼمٟم٤م أسمق سمدر ؿمج٤مع سمـ اًمقًمٞمد قمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اًمٕمٛمري، وأظمرضمف 

 وذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي سم٤مب همزوة احلديٌٞم٦م، (1/120/1611) وذم سم٤مب ُمـ ىم٤مل ًمٞمس قمغم اعمحٍم سمدل ،(1/121/1624)

وأمحد  ،(1/661/101) ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احل٩م سم٤مب سمٞم٤من ضمقاز اًمتحٚمؾ سم٤مإلطمّم٤مر وضمقاز اًم٘مرانو، (1/121/2161)

وأظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب احل٩م سم٤مب ، (014ش )اعمقـم٠م»سمٓمرق قمـ ُم٤مًمؽ، . (4005( )0/116( و )3076( )0/41)

(، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احل٩م سم٤مب سمٞم٤من ضمقاز اًمتحٚمؾ 1471) وذم سم٤مب ُمـ اؿمؽمى اهلدي ،(1/107/1417ـمقاف اًم٘م٤مرن )

. وأظمرضمف ( سمٓمرق قمـ أيقب3100( )0/42وذم ) (.2262( )0/2أمحد ) ،(1/661/101) سم٤مإلطمّم٤مر وضمقاز اًم٘مران

سمٞم٤من ضمقاز اًمتحٚمؾ سم٤مإلطمّم٤مر وُمًٚمؿ يمت٤مب احل٩م سم٤مب  ،(1/121/2162) يمت٤مب اعمٖم٤مزي سم٤مب صٚمح احلديٌٞم٦م اًمٌخ٤مري

 /1/0443) (. واسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ سم٤مب اهلدي ي٤ًمق دون اعمٞم٘م٤مت1/661/101) اًم٘مران وضمقاز

ف اًمٌخ٤مري  قمـ ٟم٤مومع وأظمرضم( سمٓمرق قمـ قمٌٞمد اهلل725/ 1/1515) (. واًمؽمُمذي يمت٤مب احل٩م سم٤مب اؿمؽماء اهلدي1120

وُمًٚمؿ يمت٤مب احل٩م سم٤مب سمٞم٤من ضمقاز اًمتحٚمؾ سم٤مإلطمّم٤مر وضمقاز  ،(1422 /1/107) اًم٘م٤مرن ذم يمت٤مب احل٩م سم٤مب ـمقاف

حل٩م سم٤مب ُمـ ( سمٓمرق قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب ا3/136(. واًمٜم٤ًمئل )1/661/101) اًم٘مران

 قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم مجٞمٕمٝمؿ قمـ ٟم٤مومع، ومذيمره. (1/112/1526) وم٘مٚمده٤م اؿمؽمى هدي٦م ُمـ اًمٓمريؼ

 .(2165/ 1/121( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اعمٖم٤مزي سم٤مب همزوة احلديٌٞم٦م )1)
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

 .(1)مل يٜمٗمرد هبذه اًمرواي٦م،  سمؾ هل٤م  ؿمقاهد وُمت٤مسمٕم٤مت -1

 :عٓد َطًِ زٚاٜت٘ ب(

)وطمدصمٜم٤م أسمق اًمرسمٞمع وىمتٞم٦ٌم ىم٤مٓ طمدصمٜم٤م مح٤مدح وطمدصمٜمل زهػم سمـ طمرب طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ  -1

يمالمه٤م قمـ أيقب ح وطمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم طمدصمٜم٤م أسمٞمح دصمٜم٤م ُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل ح وطمدصمٜمل ه٤مرون سمـ 

قمٌداهلل أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ سمٙمر أظمؼمٟم٤م اسمـ ضمري٩م ح وطمدصمٜم٤م ه٤مرون سمـ قمٌداهلل طمدصمٜم٤م ؿمج٤مع سمـ 

ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم ح وطمدصمٜم٤م ه٤مرون سمـ ؾمٕمٞمدطمدصمٜم٤م اسمـ وه٥م أظمؼمين أؾم٤مُم٦م اًمقًمٞمد ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م 

ذم اًمْم٥م سمٛمٕمٜمك طمدي٨م اًمٚمٞم٨م همػم أن طمدي٨م   --يمٚمٝمؿ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل 

 .(0)سمْم٥م ومٚمؿ ي٠ميمٚمف ومل حيرُمف( -- )أيت رؾمقل اهلل أيقب:

 يعٌ َٔ أضباب ختسٜر َطًِ زٚاٜت٘:

 .(1)أظمرج ًمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت -1

                                                           

 / ح1611/ ح1612/ ح1/120) اٟمٔمر ُمثال اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اعمحٍم سم٤مب اًمٜمحر ىمٌؾ احلٚمؼ ذم احلٍم (0)

1611). 

( ُمـ ـمريؼ أيب اًمرسمٞمع، وىمتٞم٦ٌم، ىم٤مٓ: ٤1/1203/1721مطم٦م أيمؾ اًمْم٥م )( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمّمٞمد سم٤مب إسم1)

طمدصمٜم٤م مح٤مد، ح وطمدصمٜمل زهػم سمـ طمرب، طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ، يمالمه٤م قمـ أيقب، ح وطمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم، طمدصمٜم٤م أيب، طمدصمٜم٤م ُم٤مًمؽ 

سمـ قمٌد اهلل، طمدصمٜم٤م سمـ ُمٖمقل، ح وطمدصمٜمل ه٤مرون سمـ قمٌد اهلل، أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ سمٙمر، أظمؼمٟم٤م اسمـ ضمري٩م، ح وطمدصمٜم٤م ه٤مرون 

ؿمج٤مع سمـ اًمقًمٞمد، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، ح وطمدصمٜم٤م ه٤مرون سمـ ؾمٕمٞمد إيكم، طمدصمٜم٤م اسمـ وه٥م، أظمؼمين أؾم٤مُم٦م، 

، (1/423/5045ظمؼم اعمرأة اًمقاطمدة )يمٚمٝمؿ قمـ ٟم٤مومع، قمـ اسمـ قمٛمر وىمد أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب أظم٤ٌمر أطم٤مد سم٤مب 

 شمقسم٦م اًمٕمٜمؼمي قمـ اًمِمٕمٌل، ومذيمره، ( سمٓمرق قمـ ؿمٕم٦ٌم، قمـ1/1203/1722) وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمٞمد سم٤مب إسم٤مطم٦م اًمْم٥م

 ( وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمٞمد سم٤مب إسم٤مطم٦م اًمْم٥م1/254/3314) وأظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمذسم٤مئح سم٤مب اًمْم٥م

واًمؽمُمذي ذم إـمٕمٛم٦م سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم  ،(1/0451/1020) واسمـ ُم٤مضم٦م يمت٤مب اًمّمٞمد سم٤مب اًمْم٥م ،(1/1203/1722)

وأظمرضمف أمحد  ( سمٓمرق  قمـ قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر، ومذيمره.5174/ 5/175(. واًمٜم٤ًمئل )1/1612/1572) أيمؾ اًمْم٥م

(. وذم 3204( )0/21( وذم )3222( )0/21( وذم )2660( )0/11( )2417( )0/11(. وذم )2275( )0/3)

)ؾم٠مل رضمؾ  ( سمٓمرق قمـ ٟم٤مومع، ومذيمره. وًمٗمٔمف ىم٤مل:3740( )0/113(. وذم )3033( )0/42(. وذم )3246( )0/24)

 .وهق قمغم اعمٜمؼم قمـ أيمؾ اًمْم٥م، وم٘م٤مل: ٓ آيمٚمف وٓ أطمرُمف( -ملسو هيلع هللا ىلص-ؾمقل اهلل ر

 اٟمٔمر ختري٩م احلدي٨م. (2)
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

 .(1)هبذه اًمرواي٦م، وم٤محلدي٨م ًمف ـمرق أظمرى مل يٜمٗمرد -0

)طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم طمدصمٜم٤م أسمق أؾم٤مُم٦م قمـ ه٤مؿمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م قم٤مُمر سمـ  :-0

ُمـ شمّمٌح سمًٌع مترات : )ي٘مقل --ؾمٕمد ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م ؾمٕمدا ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

قمجقةمل ييه ذًمؽ اًمٞمقم ؾمؿ وٓ ؾمحر( وطمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمٛمر طمدصمٜم٤م ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م 

اًمٗمزاري ح وطمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ أظمؼمٟم٤م أسمق سمدر ؿمج٤مع سمـ اًمقًمٞمد يمالمه٤م قمـ ه٤مؿمؿ سمـ 

 .--)(0)ُمثٚمف، وٓي٘مقٓن ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل  --ه٤مؿمؿ هبذا اإلؾمٜم٤مد قمـ اًمٜمٌل 

 ختسٜر َطًِ زٚاٜت٘:يعٌ َٔ أضباب 

 .(1)أظمرج ًمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت -1

 .(2)أظمرج ًمف ُم٤م مل يٜمٗمرد سمف وم٤محلدي٨م ًمف ـمرق أظمرى -0

 .(3)شمقسمع ذم ؿمٞمخف ه٤مؿمؿ سمـ ه٤مؿمؿ -1

                                                           

 ( اٟمٔمر ختري٩م احلدي٨م.0)

( ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب قمٛمر، طمدصمٜم٤م   1221/0225/ 1( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب إذسم٦م سم٤مب ومْمؾ متر اعمديٜم٦م )1)

سمـ إسمراهٞمؿ، أظمؼمٟم٤م أسمق سمدر ؿمج٤مع سمـ اًمقًمٞمد، يمالمه٤م قمـ ه٤مؿمؿ سمـ ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٗمزاري، ح وطمدصمٜم٤مه إؾمح٤مق 

 وذم يمت٤مب اًمٓم٥م سم٤مب اًمدواء سم٤مًمٕمجقة، (1/247/3223) ه٤مؿمؿ، وأظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب إـمٕمٛم٦م سم٤مب اًمٕمجقة

وأسمق داود ذم يمت٤مب اًمٓم٥م سم٤مب ، (1/271/3557) وذم سم٤مب ذب اًمًؿ واًمدواء سمف ،(3547( و )1/271/3546)

( سمٓمرق قمـ ه٤مؿمؿ سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمت٦ٌم سمـ 1673واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى )حتٗم٦م إذاف( ) ،(1/1326/1654) متر اًمٕمجقة

٤مب إذسم٦م سم٤مب (. وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت1306( )1/155( و )1220) 1/146أيب وىم٤مص سمٚمٗمٔمف. وأظمرضمف أمحد )

ه٤مؿمؿ، وقمٌد اهلل سمـ قمٌد - سمٓمرق قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمٛمر.يمالمه٤م (1221/0227/ 1)ومْمؾ متر اعمديٜم٦م 

 قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد، ومذيمره. -اًمرمحـ

 ( اٟمٔمر اًمتخري٩م.2)

 ( اٟمٔمر اًمتخري٩م.3)

 وأسمق أؾم٤مُم٦م، وأمحد سمـ سمِمػم، وإسمراهٞمؿ سمـ محٞمد يمام ذم اًمتخري٩م. ، وُمٙمل،( وم٘مد شم٤مسمٕمف ُمروان، وأسمق وٛمرة4)
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

سمـ ظمٞمثٛم٦م قمـ ؾمامك قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة د سمـ ؿمج٤مع طمدصمٜمل أيب طمدصمٜمل زي٤مد طمدصمٜمل اًمقًمٞم -1

--:  قمـ رؾمقل اهلل-- :وإن سمٕمد ُم٤م سملم ـمرومٞمف يمام )أٓ إين ومرط ًمٙمؿ قمغم احلقض،  ىم٤مل

 .(1)سملم صٜمٕم٤مء وأيٚم٦م، يم٠من إسم٤مريؼ ومٞمف اًمٜمجقم(

 :يعٌ َٔ أضباب ختسٜر َطًِ زٚاٜت٘

 .(0)ذيمر ًمف ُمت٤مسمٕم٦م -1

 .(1)أن احلدي٨م ًمف ؿمقاهد يمثػمة  -0

  .طازم بٔ عبدايسمحٔ ايبذًٞ األمحطٞ-2

 .ع ذم، صدوق ًمف أوه٤مم، ُمـ اخل٤مُم٦ًمـم٤مرق سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٌجكم، إمحز، اًمٙمق

 .(2)قمٌد اهلل سمـ أيب أورم، وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، وزيد سمـ وه٥م غٝٛخ٘:

 (3)إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد وإقمٛمش ومه٤م ُمـ أىمراٟمف، وإهائٞمؾ تالَٝرٙ:

                                                           

 ،(1/1263/0123ٚمٞمف و ؾمٚمؿ وصٗم٤مشمف )قم( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ سم٤مب إصم٤ٌمت طمقض ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل 0)

وأظمرضمف أيْم٤م سمٕمده ُمـ ـمريؼ ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد وأيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مٓ طمدصمٜم٤م طم٤مشمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ اعمٝم٤مضمر سمـ ُمًامر قمـ 

أظمؼمين سمٌمء ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل  :)يمت٧ٌم إمم ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ُمع همالُمل ٟم٤مومع:قم٤مُمر اسمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص وومٞمف أٟمف ىم٤مل

-- إين ؾمٛمٕمتف ي٘مقل أٟم٤م اًمٗمرط قمغم احلقض(.) ومٙمت٥م إزم :ىم٤مل 

  ( اٟمٔمر اًمتخري٩م.1)

ب اًمرىم٤مق سم٤مب احلقض يمام قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤م --( وم٘مد ورد ُمـ رواي٦م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 2)

 /1/1261وصٗمتف ) -- وقمٜمد ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ سم٤مب إصم٤ٌمت طمقض ٟمٌٞمٜم٤م، (1/331/4357)

 /1/331يمام قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمرىم٤مق سم٤مب احلقض )  --يمذًمؽ ُمـ ـمريؼ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ، (0070

(، وأيْم٤م ُمـ 1/1263/0122وصٗمتف ) - -وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ سم٤مب إصم٤ٌمت طمقض ٟمٌٞمٜم٤م ،(4362

وصٗمتف  -- يمام قمٜمد ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ سم٤مب إصم٤ٌمت طمقض ٟمٌٞمٜم٤م --ـمريؼ أيب ذر اًمٖمٗم٤مري 

 وهمػمهؿ. ،وهمػمه٤م ُمـ اًمِمقاهد قمـ ضمٜمدب وؾمٝمؾ وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري وأؾمامء، (1/1263/0122)

 /11) هتذي٥م اًمٙمامل ،(424/ 0اًمتٕمديؾ واًمتجريح )، (131/ 2اًمٕمثامٟمٞم٦م، سمحٞمدرآسم٤مد. ) اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم دائرة اعمٕم٤مرف (2)

 .(3/ 16) هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، (123

 (.123/ 11هتذي٥م اًمٙمامل ) (4)
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، ويٕم٘مقب سمـ (1)ىمٓمٜملراواًمد ،(0)واًمٕمجكم ،(1)وصم٘مف اسمـ ُمٕملم أقٛاٍ عًُا٤ ادتسح ٚايتعدٌٜ فٝ٘:

ٓ سم٠مس سمف يٙمت٥م طمديثف، : )وىمـ٤مل أسمقطمـ٤مشمؿ ،(3)شمقصمٞم٘مفوٟم٘مؾ قمـ اسمـ ٟمٛمػم ، (2)ؾمٗمٞم٤من، واًمذهٌل

، (6)أرضمق أٟمف ٓ سم٠مس سمف(: )وىم٤مل اسمـ قمدي ،(5()4)(يِمٌف طمدي٨م ـم٤مرق طمدي٨م خم٤مرق إمحز

  ،(11)ًمٞمس طمديثف سمذاك(: )وىم٤مل أمحد، (12()7)(ًمٞمس قمٜمدي سم٠مىمقى ُمـ اسمـ طمرُمٚم٦م: )وىم٤مل حيٞمك

ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل خم٤مرق سمـ ظمٚمٞمٗم٦م : )اهلل وىم٤مل قمٌد، (10)ـم٤مرق ًمٞمس سم٤مًم٘مقي(: )وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

 .(12)وذيمره اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء، (11)صم٘م٦م صم٘م٦م، وـم٤مرق دوٟمف، ًمٞمس طمديثف سمذاك(

                                                           

 (.124/ 11( هتذي٥م اًمٙمامل )1)

 (.011( اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم )ص: 0)

( ُمقؾمققم٦م أىمقال أيب احلًـ اًمدارىمٓمٜمل ذم رضم٤مل احلدي٨م وقمٚمٚمف، جمٛمققم٦م ُمـ اعم١مًمٗملم، ط. قم٤ممل اًمٙمت٥م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم 1)

 (.112/ 1واًمتقزيع، سمػموت. )

 (.112/ 1، حت٘مٞمؼ ٟمقر اًمديـ قمؽم،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، ىمٓمر، )40اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء، ًمٚمذهٌل، ط( 2)

 (.3/ 16( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )3)

( وهق خم٤مرق سمـ قمٌد اهلل سمـ ضم٤مسمر إمحز، وي٘م٤مل خم٤مرق سمـ ظمٚمٞمٗم٦م يمقرم روى قمـ ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب روى قمٜمف اًمثقري 4)

أمحد سمـ طمٜمٌؾ ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل: )خم٤مرق سمـ ظمٚمٞمٗم٦م إمحز صم٘م٦م صم٘م٦م( اًمٕمٚمؾ وؿمٕم٦ٌم، ُمتٗمؼ قمغم شمقصمٞم٘مف. ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ 

 (.222/ 3(، اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )130/ 6(، اجلرح واًمتٕمديؾ )045/ 0(، اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم )171/ 1وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل )

 .2/264( اجلرح واًمتٕمديؾ: 5)

 (.3/161) م.1766هـ/ 1227نم، سمػموت، ، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜم1( اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء ت: ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر، ط6)

( وهق قمٌد اًمرمحـ سمـ طمرُمٚم٦م إؾمٚمٛمل، ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م،يمٜمٞمتف أسمق طمرُمٚم٦م يروي قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م روى قمٜمف ُم٤مًمؽ 7)

واًمثقري، ىم٤مل اسمـ ُمٕملم ص٤مًمح، وىم٤مل حيٞمك اًم٘مٓم٤من وٕمٞمػ ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ًمٞمس سمف سم٠مس، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ يٙمت٥م طمديثف وٓ 

( اًمث٘م٤مت ٓسمـ 001/ 3اًمٌخ٤مري ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن يم٤من خيٓمكء وذيمره اسمـ قمدي ذم اًمْمٕمٗم٤مء. اجلرح واًمتٕمديؾ )حيت٩م سمف وًمٞمٜمف 

 (.112/ 2اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي ) ،(46/ 5طم٤ٌمن )

 (.0/110( اعمٞمزان، ًمٚمذهٌل، حت٘مٞمؼ: قمكم اًمٌج٤موي، دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت، )12)

 (.57سمٛمدح أو ذم )ص:  ( سمحر اًمدم ومٞمٛمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف اإلُم٤مم أمحد11)

 (.42هـ )ص:  1147، دار اًمققمل طمٚم٥م، 1( اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن ًمٚمٜم٤ًمئل، ت: حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد، ط10)

 (.171/ 1( اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ٕمحد )11)

 (.005/ 0دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. ) ،1( اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مٞمكم، ت: قمٌد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل، ط12)
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اًمتتٌع اًمٗم٤مطمص ٕىمقال اًمٕمٚمامء يتٌلم أهن٤م مل شمٜمزًمف قمـ رشم٦ٌم صدوق، وم٤محلٙمؿ ًمف  ارتالؾ١:

سم٤مًمتقصمٞمؼ هق طمٙمؿ اجلٛمٝمقر، ومل خيرج قمـ ذًمؽ ؾمقى حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، وأمحد، واًمٜم٤ًمئل، وهق 

)ًمف أوه٤مم( اًمذي ئمٝمر زم أهن٤م ذات دًٓم٦م  )صدوق( و إو٤موم٦م اًمذي دومع اسمـ طمجر ًمقصٗمف سم٠مٟمف

واعمت٠مُمؾ ذم يمالم حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ، (1) سمٜم٤مء قمغم شمٗمرده سمٌٕمض إطم٤مدي٨مقمغم أوه٤مم ىمٚمٞمٚم٦م، رسمام

واإلُم٤مم أمحد جيده ًمٞمس سمجرح قم٤مم، سمؾ ضمرح سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع همػمه، أُم٤م أمحد وم٘مد وٕمٗمف سم٤مًمٜم٦ًٌم 

عمخ٤مرق، وهق قمٜمده ذم أقمغم ُمٜم٤مزل اًمتقصمٞمؼ، وم٘مد وصٗمف سم٠مٟمف صم٘م٦م صم٘م٦م، وأُم٤م حيٞمك وم٘م٤مرٟمف سم٤مًمٜم٦ًٌم 

قاومؼ قمغم ذًمؽ، وم٘مد ذيمر اسمـ اًمؼمىمل أن أهؾ احلدي٨م خي٤مًمٗمقن حيٞمك إمم اسمـ طمرُمٚم٦م ومل ي

 .(0) ويقصم٘مقٟمف

 إظمراضمٝم٤م. ٗمؼ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمغمًمف رواي٦م واطمدة ذم اًمّمحٞمحلم اشم زٚاٜت٘ يف ايؿشٝشني:

اٟمٓمٚم٘م٧م طم٤مضم٤م : )طمدصمٜم٤م حمٛمقد طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل قمـ إهائٞمؾ قمـ ـم٤مرق سمـ قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل -1

)هذه اًمِمجرة، طمٞم٨م سم٤ميع رؾمقل  ىم٤مًمقا: (ُم٤م هذا اعمًجد؟) :ت سم٘مقم يّمٚمقن، ىمٚم٧مومٛمرر

)طمدصمٜمل أيب أٟمف  سمٞمٕم٦م اًمروقان( وم٠مشمٞم٧م ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وم٠مظمؼمشمف، وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد: --اهلل 

 ٟمًٞمٜم٤مه٤م ضمٜم٤م ُمـ اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾومٚمام ظمر: )حت٧م اًمِمجرة، ىم٤مل --يم٤من ومٞمٛمـ سم٤ميع رؾمقل اهلل 

مل يٕمٚمٛمقه٤م  -- أصح٤مب حمٛمد)إن  :در قمٚمٞمٝم٤م( وم٘م٤مل ؾمٕمٞمدومٚمؿ ٟم٘م ٤مه٤م()أٟمًٞمٜم

 .(1)وقمٚمٛمتٛمقه٤م أٟمتؿ، وم٠مٟمتؿ أقمٚمؿ(

                                                           

( ُمـ ـمريؼ )أمحد سمـ داود اًم٘مقُمز ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك 005/ 0وهق احلدي٨م اًمذي رواه اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء ) (1)

إُمقي ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إقمٛمش، قمـ ـم٤مرق سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل 

واحلدي٨م أظمرضمف  ،)ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف( :صمؿ ىم٤ملش ؿ ٟمقآاًمٚمٝمؿ أذىم٧م أول ىمريش ٟمٙم٤مٓ وم٠مذق آظمره» :--رؾمقل اهلل 

وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م طمًـ  ،(1/0231/1726اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر وىمريش )

 صحٞمح همري٥م. 

 .(3/ 3هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) (1)

و ُمًٚمؿ ذم ، (2142) وذم ح (1/120/2141سم٤مب همزوة احلديٌٞم٦م ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اعمٖم٤مزي (2)

 صحٞمحف يمت٤مب اإلُم٤مرة، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب ُم٤ٌميٕم٦م اإلُم٤مم اجلٞمش قمٜمد إرادة اًم٘مت٤مل وسمٞم٤من سمٞمٕم٦م اًمروقان حت٧م اًمِمجرة

( وأمحد 2143) ( سمٓمرق قمـ أيب قمقاٟم٦م. وذم أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم ح62/01453/ 17) أظمرضمف أمحد. (1637 /1/1210)
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 يعٌ َٔ أضباب ختسٜر ايبدازٟ زٚاٜت٘:

 .(1)أن اًمرواي٦م مل يٜمٗمرد هب٤م، سمؾ شمقسمع قمٚمٞمٝم٤م  -1

 .(0)أن احلدي٨م رواه قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، وهق ممـ أيمثر إظمذ قمٜمف -0

 يعٌ َٔ أضباب ختسٜر َطًِ زٚاٜت٘:

 اعمٕمروف سم٤معمالزُم٦م هلؿ. أٟمف أظمرج ًمف قمـ ؿمٞمقظمف -1

 .(1)أظمرج ُم٤م مل يٜمٗمرد سمف أٟمف -0

  .بٔ بٗدي١ )ابٔ أبٞ ايٓذٛد(عاؾِ  -3

سمـ هبدًم٦م، وهق اسمـ أيب اًمٜمجقد، إؾمدي، ُمقٓهؿ، اًمٙمقذم، أسمق سمٙمر، اعم٘مرىء، قم٤مصؿ 

صدوق ًمف أوه٤مم، طمج٦م ذم اًم٘مراءة، وطمديثف ذم اًمّمحٞمحلم ُم٘مرون، ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م، ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 .صمامن وقمنميـ ع

 .(2)روى قمـ أسمك وائؾ ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م، وأيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل، وزر سمـ طمٌٞمش :غٝٛخ٘

 .(3)اًمثقري، وؿمٕم٦ٌم، ومح٤مد سمـ زيد تالَٝرٙ:

                                                                                                                                                                          

وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب  ،ـم٤مرق سمـ قمٌد اًمرمحـ (  سمٓمرق قمـ ؾمٗمٞم٤من يمٚمٝمؿ  قمـ61/01454/ 17)=

ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اإلُم٤مرة، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب ُم٤ٌميٕم٦م اإلُم٤مم ىم٤مل: و .(1/120/2140اعمٖم٤مزي سم٤مب همزوة احلديٌٞم٦م )

ـم٤مرق سمـ -( سمٓمرق قمـ ىمت٤مدة. يمالمه٤م 1/1210/1637) اجلٞمش قمٜمد إرادة اًم٘مت٤مل وسمٞم٤من سمٞمٕم٦م اًمروقان حت٧م اًمِمجرة

 قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، ومذيمره. -ـ، وىمت٤مدةقمٌد اًمرمح

طمٞم٨م روي أيْم٤م ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ راومع طمدصمٜم٤م ؿم٤ٌمسم٦م سمـ ؾمقار أسمق قمٛمرو اًمٗمزاري طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم قمـ ىمت٤مدة قمـ ؾمٕمٞمد سمـ  (1)

 اعمًٞم٥م يمام ذم اًمتخري٩م.

 .(3/ 3( يمام يدل قمٚمٞمف شمرشمٞمٌف ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )1)

راومع ىم٤مٓ طمدصمٜم٤م ؿم٤ٌمسم٦م طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم قمـ ىمت٤مدة قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م يمام ذم وم٘مد شم٤مسمٕمف طمج٤مج سمـ اًمِم٤مقمر وحمٛمد سمـ  (1)

 اًمتخري٩م.

 .(16/ 3هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )، (252/ 11هتذي٥م اًمٙمامل ) ،(122/ 4اجلرح واًمتٕمديؾ ) (3)

 .(16/ 3هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )، (252/ 11هتذي٥م اًمٙمامل ) ،(034/ 5اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن ) (4)
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 ،(0)ووصم٘مف أسمق زرقم٦م ،(1))رضمؾ ص٤مًمح( وصم٘مف أمحد وىم٤مل قمٜمف: أقٛاٍ عًُا٤ ادتسح ٚايتعدٌٜ فٝ٘:

وىم٤مل أسمقطم٤مشمؿ  ،(3)ًمٞمس سمف سم٤مس(: )ُمٕملموىم٤مل اسمـ  ،(2)واسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت ،(1)وذيمره اًمٕمجكم

: )يمؾ ُمـ يم٤من اؾمٛمف قم٤مصام دء احلٗمظ( وىم٤مل قمٜمف أيْم٤م )وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف اسمـ قمٚمٞم٦م وم٘م٤مل: قمٜمف:

وذيمر اًمٕم٘مٞمكم قمـ حيٞمك سمـ ، (4)حمٚمف قمٜمدي حمؾ اًمّمدق،ص٤مًمح احلدي٨م، ومل يٙمـ سمذاك احل٤مومظ()

: وىم٤مل اًمذهٌل، (5)٤م(سمـ ؾمٕمٞمد، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؿمٕم٦ٌم ي٘مقل: )طمدصمٜم٤م قم٤مصؿ وذم اًمٜمٗمس ُم٤م ومٞمٝم

ذم طمٗمٔمف : )اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل، (6)صم٧ٌم ذم اًم٘مراءة، وهق ذم احلدي٨م دون اًمث٧ٌم صدوق هيؿ()

وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ  ،(12)ويم٤من صم٘م٦م إٓ أٟمف يم٤من يمثػم اخلٓم٠م ذم طمديثف(: )وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد، (7)رء(

ىم٤مل  ويمذًمؽ، (10)ًمٞمس سمح٤مومظ(: )وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، (11)ذم طمديثف اوٓمراب وهق صم٘م٦م(: )ؾمٗمٞم٤من

ذم : )وىم٤مل اسمـ ظمراش، (11)مل يٙمـ سم٤محل٤مومظ وٓ ٟمٕمٚمؿ أطمدا شمرك طمديثف قمغم ذًمؽ(: )اًمٌزار

 .(12)طمديثف ٟمٙمرة(

                                                           

 .(62سمحر اًمدم )ص:  ،(102/ 1)اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (0)

 .(255/ 11هتذي٥م اًمٙمامل ) (1)

 .(3/ 0اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم ) (2)

 .(034/ 5اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن ) (3)

 .(03/ 1اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ) ،(122/ 4اجلرح واًمتٕمديؾ ) (4)

 .(122/ 4اجلرح واًمتٕمديؾ ) (5)

 .(114/ 1اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم ) ،(005/ 1اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ) (7)

 .(135/ 0ُمٞمزان آقمتدال ) (8)

، يمت٥م ظم٤مٟمف 1ط )أسمق سمٙمر اعمٕمروف سم٤مًمؼمىم٤مين، حت٘مٞمؼ:قمٌد اًمرطمٞمؿ حمٛمد أمحد اًم٘مِم٘مري، ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل (9)

 .(27( )ص: ـه1222 مجٞمكم، ٓهقر، سم٤ميمًت٤من،

 .(101/ 4اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ) (01)

/ 03)هـ 1215دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت،  ،1قمٛمر اًمٕمٛمروي، ط ت: ر،شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميم (00)

 .(255/ 11هتذي٥م اًمٙمامل ) ،(002

 .(135/ 0) ُمٞمزان آقمتدال  (01)

 .(2/ 02هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) (02)

 .(017/ 03) شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر  (03)
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إٟمف إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اًم٘مراء، وقمٚمؿ ُمـ أقمالم احلٗمظ واإلشم٘م٤من ذم اًم٘مراءات، وىمد ؿمٝمد  ارتالؾ١:

ؾمٜم٦م وىمراءة، ويم٤من ص٤مطم٥م : )وىم٤مل سمؾ وصٗمف اًمٕمجكم سم٠مٟمف أضمؾ ُم٘مرئ،، (1)سمذًمؽ مجٝمقر اًمٕمٚمامء

وم٤مًمذي ئمٝمر أن ُمـ وصم٘مف إٟمام وصم٘مف جلالًمف وطمٗمٔمف ًمٚم٘مرآن، ، (0)ويم٤من صم٘م٦م رأؾم٤م ذم اًم٘مرآن(

واًم٘مراءات، أُم٤م طمٗمظ اًمًٜم٦م ومٙم٤من أىمؾ ُمـ ذًمؽ ذم اًمث٘م٦م واإلشم٘م٤من، وًمٙمـ مل يٜمزل إمم درضم٦م 

اًمْمٕمػ وقمدم اًمْمٌط، سمؾ هق ممـ ظمػ وٌٓمف، وم٤مًمراضمح أن ًمف أوه٤مُم٤م يًػمة ٟمزًم٧م هب٤م ُمرشمٌتف 

 قمـ اًمّمدوق.

واطمدة قمٜمد اًمٌخ٤مري، وواطمدة قمٜمد  ًمف ذم اًمّمحٞمحلم روايت٤من وم٘مط، زٚاٜت٘ يف ايؿشٝشني:

 ُمًٚمؿ.

 :أ( زٚاٜت٘ عٓد ايبدازٟ

طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ قم٤مصؿ وقمٌدة قمـ زر سمـ طمٌٞمش ىم٤مل: )ؾم٠مًم٧م أيب  -1

وم٘م٤مل: ىمٞمؾ زم، وم٘مٚم٧م( ومٜمحـ ٟم٘مقل يمام  --ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل : )سمـ يمٕم٥م قمـ اعمٕمقذشملم، وم٘م٤مل

 .)(1)--ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 يعٌ َٔ أضباب ختسٜر ايبدازٟ زٚاٜت٘:

 .(2)أظمرج ًمف ُم٘مروٟم٤م ُمع قمٌدة سمـ أيب ًم٤ٌمسم٦م وهق صم٘م٦م -1 

                                                           

 .(102/ 1اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل )، (122/ 4اجلرح واًمتٕمديؾ ) ،(772/ 1)  اًمتٕمديؾ واًمتجريح (0)

 .(4/ 0اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم ) (1)

( ُمـ ـمريؼ ىمتٞم٦ٌم  وذم 1/211/2754( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمتٗمًػم  سم٤مب ؾمقرة )ىمؾ أقمقذ سمرب اًمٗمٚمؼ( )2)

صمٜم٤م ؾم٘مٞم٤من طمدصمٜم٤م قمٌده قمـ ( ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل طمد1/210/2755وذم سم٤مب ؾمقرة )ىمؾ أقمقذ سمرب اًمٜم٤مس( )

 زر سمـ طمٌٞمش وطمدصمٜم٤م قم٤مصؿ قمـ زر سمف سمٛمثٚمف.

وي٘م٤مل ُمقمم ىمريش أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌزاز اًمٙمقذم شم٤مسمٕمل ضمٚمٞمؾ، ًم٘مل اسمـ قمٛمر ومج٤مقم٦م،  ،( وهق قمٌدة سمـ أيب ًم٤ٌمسم٦م إؾمدي ُمقٓهؿ3)

٤موؾ ورع إُم٤مم، ومج٤مقم٦م، روى قمـ اسمـ قمٛمر واسمـ قمٛمرو وزر سمـ طمٌٞمش وقمٜمف حمٛمد سمـ ضمح٤مدة وؿمٕم٦ٌم وإوزاقمل، صم٘م٦م، وم

ىم٤مل إوزاقمل مل ي٘مدم قمٚمٞمٜم٤م ُمـ اًمٕمراق أطمد أومْمؾ ُمـ قمٌدة سمـ أيب ًم٤ٌمسم٦م واحلًـ سمـ احلر ويم٤مٟم٤م ذيٙملم وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ 

/ 0اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم ) ،(711/ 0اًمتٕمديؾ واًمتجريح ) ،(67/ 4اجلرح واًمتٕمديؾ ) ؾمٗمٞم٤من صم٘م٦م ُمـ صم٘م٤مت أهؾ اًمٙمقوم٦م.

 .(241/ 01هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) ،(455/ 1ًمٙم٤مؿمػ )ا ،(123/ 3اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن ) ،(126
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 .(1)أظمرج احلدي٨م قمـ زر سمـ طمٌٞمش،وُمٕمروف أن قم٤مصام ُمـ اعمالزُملم ًمزر -0

 :ب( زٚاٜت٘ عٓد َطًِ

واسمـ أيب قمٛمر يمالمه٤م قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، ىم٤مل: اسمـ طم٤مشمؿ طمدصمٜم٤م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ  -1

ؾم٠مًم٧م أيب سمـ يمٕم٥م ريض اهلل : )قمـ قمٌدة، وقم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقد ؾمٛمٕم٤م زر سمـ طمٌٞمش ي٘مقل

ُمـ ي٘مؿ احلقل يّم٥م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر( وم٘م٤مل: رمحف اهلل : )قمٜمف وم٘مٚم٧م: )إن أظم٤مك اسمـ ُمًٕمقد ي٘مقل

قمٚمؿ أهن٤م ذم رُمْم٤من، وأهن٤م ذم اًمٕمنم إواظمر، وأهن٤م ًمٞمٚم٦م أراد أن ٓ يتٙمؾ اًمٜم٤مس، أُم٤م إٟمف ىمد 

ؾمٌع وقمنميـ، صمؿ طمٚمػ ٓ يًتثٜمك أهن٤م ًمٞمٚم٦م ؾمٌع وقمنميـ، وم٘مٚم٧م: سم٠مي رء شم٘مقل ذًمؽ؟ ي٤م 

، أهن٤م شمٓمٚمع يقُمئذ ٓ ؿمٕم٤مع --ىم٤مل: سم٤مًمٕمالُم٦م أو سم٤مٔي٦م اًمتل أظمؼمٟم٤م رؾمقل اهلل  أسم٤م اعمٜمذر،

 .(0)هل٤م(

 :يسٚاٜت٘يعٌ َٔ أضباب ختسٜر َطًِ 

 أظمرج ًمف ُم٘مروٟم٤م سمٖمػمه وم٘مد رواه ُمٕمف قمٌدة سمـ ًم٤ٌمسم٦م وهق صم٘م٦م. -1 

  مل يتٗمرد سمف قم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقد وم٘مد شمقسمع. -0

                                                           

شمذيمرة احلٗم٤مظ  وىمد ىمرأ قمٚمٞمف اًم٘مرآن وأصمٜمك قمٚمٞمف وىم٤مل: )يم٤من زر ُمـ أقمرب اًمٜم٤مس، يم٤من اسمـ ُمًٕمقد ي٠ًمًمف قمـ اًمٕمرسمٞم٦م( (0)

 .(02/ 11هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) ،(24/ 1وذيقًمف )

٤م وأرضمك أوىم٤مت ـمٚمٌٝم٤م ـمٚمٌٝم٤م وسمٞم٤من حمٚمٝم( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمّمٞم٤مم سم٤مب ومْمؾ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر واحل٨م قمغم 0)

( وأمحد ذم 1/1774/1131واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مب وُمـ ؾمقرة اًم٘مدر ) (.1/645/540)

( سمٓمرق قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ قمٌدة سمـ أيب ًم٤ٌمسم٦م، وقم٤مصؿ سمـ هبدًم٦م. وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم 101/01171/ 13ُمًٜمده )

/ 1اًمٜمدب إيمٞمد إمم ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر وسمٞم٤من دًمٞمؾ ُمـ ىم٤مل إهن٤م ًمٞمٚم٦م ؾمٌع و قمنميـ )صحٞمحف يمت٤مب صالة اعم٤ًمومريـ سم٤مب 

( ُمـ ـمريؼ إوزاقمل. وذم يمت٤مب اًمّمٞم٤مم سم٤مب ومْمؾ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر واحل٨م قمغم ـمٚمٌٝم٤م وسمٞم٤من حمٚمٝم٤م وأرضمك أوىم٤مت 575/540

دة سمـ أيب ًم٤ٌمسم٦م. ( سمٓمرق قمـ  ؿمٕم٦ٌم، يمالمه٤م قمـ قم102/01173ٌ/ 13وأمحد ذم ُمًٜمده )، (1/645/540) ـمٚمٌٝم٤م

( سمٓمرق قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد. وأظمرضمف أسمق 103/01174/ 13( وذم )100/01172/ 13وأظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده )

( ُمـ ـمريؼ مح٤مد، واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف يمت٤مب 1/1103/1156) داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب ؿمٝمر رُمْم٤من سم٤مب ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر

أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش. واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم يمت٤مب ( ُمـ ـمريؼ 1/1503/571اًمّمقم سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر )

ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، ومح٤مد سمـ  -( ُمـ ـمريؼ  ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م.  مخًتٝمؿ 052/1225/ 0آقمتٙم٤مف سم٤مب  قمالُم٦م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر )

 قمـ قم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقد مجٞمٕمٝمؿ قمـ زر سمـ طمٌٞمش، ومذيمره. -سمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش، وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦مزيد، وأ
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 أن روايتف اعمذيمقرة قمـ زر سمـ طمٌٞمش، ويم٤من قم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقد ُمالزُم٤م ًمف. -1

 :عُسٚ بٔ أبٞ ض١ًُ ايتٓٝطٞ-4

صم٘مٞمٚم٦م سمٕمده٤م حتت٤مٟمٞم٦م صمؿ ُمٝمٛمٚم٦م، أسمق طمٗمص، ُمقمم قمٛمرو سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م اًمتٜمٞمز، سمٛمثٜم٤مة وٟمقن 

  .عذة، ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث قمنمة أو سمٕمده٤م ُمـ يم٤ٌمر اًمٕم٤م سمٜمل ه٤مؿمؿ، صدوق ًمف أوه٤مم،

 .(1)إوزاقمل وصدىم٦م سمـ قمٌد اهلل اًمًٛملم وطمٗمص سمـ ُمٞمنة غٝٛخ٘:

 .(0)اسمٜمف ؾمٕمٞمد واًمِم٤مومٕمل وقمٌد اهلل سمـ حمٛمد اعمًٜمدي تالَٝرٙ:

يم٤من طمًـ اعمذه٥م، ويمـ٤من قمٜمـده رء ) :ىم٤مل أمحد سمـ ص٤مًمح ٚايتعدٌٜ فٝه٘: أقٛاٍ عًُا٤ ادتسح 

ن ي٘مــقل ومــٞمام ؾمــٛمع:طمدصمٜم٤م ورء قمروــف قمٚمٞمــف، ورء إضمــ٤مزة، ويمــ٤م ؾمــٛمٕمف ُمـــ إوزاقمــل،

أطمـد أئٛمـ٦م : )وىمـ٤مل احلـ٤مومظ اًمقًمٞمـد سمــ سمٙمـر، (1)وي٘مقل ذم اًم٤ٌمىمل:قمـ إوزاقمـل( إوزاقمل،

: ، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمـرازي(4)وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، (3)ووصم٘مف اسمـ يقٟمس اعمٍمي، (2)احلدي٨م(

ذم طمديثـف  وىمـ٤مل اًمٕم٘مـٞمكم:، (7)واًم٤ًمضمل، (6)وىمد وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم، (5)يٙمت٥م طمديثف وٓ حيت٩م سمف()

 .(11)وذيمره أيْم٤م اسمـ اجلقزي ُمع اًمْمٕم٤مف ،(12)وهؿ

                                                           

 (.262/ 0(، اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء )55/ 0(، اًمٙم٤مؿمػ )21/ 6(، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )31/ 00) ( هتذي٥م اًمٙمامل1)

 (.262/ 0(، اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء )21/ 6( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )0)

 (.31/ 00( هتذي٥م اًمٙمامل )1)

 (.041/ 1( ُمٞمزان آقمتدال )2)

 (.21/ 6(، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )32/ 00( هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل )3)

 (.260/ 6( اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )4)

 (.013/ 4( اجلرح واًمتٕمديؾ )5)

 (.013/ 4( اجلرح واًمتٕمديؾ )6)

 (.004/ 0( اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ٓسمـ اجلقزي )7)

 (.050/ 1( اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم )12)

 (.004/ 0( اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ٓسمـ اجلقزي )11)
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

يم٠ممحد، واسمـ شم٤ٌميٜم٧م آراء اًمٜم٘م٤مد ذم طم٤مًمف، وم٘مد وٕمٗمف سمٕمض قمٚمامء اجلرح واًمتٕمديؾ  ارتالؾ١:

ُمٕملم، واًم٤ًمضمل، واًمٕم٘مٞمكم، وقم٤ٌمرة أيب طم٤مشمؿ ُمِمٕمرة سمتْمٕمٞمٗمف، سمٞمٜمام أصمٜمك قمٚمٞمف اسمـ ص٤مًمح 

ووصم٘مف اسمـ يقٟمس. واًمذي ئمٝمر أن شمْمٕمٞمػ أمحد ًمٞمس شمْمٕمٞمٗم٤م ُمٓمٚم٘م٤م، وم٘مد يٙمقن ؾم٥ٌم 

شمْمٕمٞمٗمف ُم٤م ذيمر قمٜمف أٟمف روى قمـ زهػم أطم٤مدي٨م سمقاـمؾ، وهق يرى أٟمف ؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ صدىم٦م، ومٖمٚمط 

وإٓ وم٘مد روى أسمق سمٙمر اخلالل ىم٤مل: عم٤م رضمٕمٜم٤م ُمـ ُمٍم دظمٚمٜم٤م قمغم أمحد، ، (1)هػموم٘مٚمٌٝم٤م قمـ ز

وُم٤م يم٤من قمٜمده؟ إٟمام يم٤من قمٜمده مخًقن  وم٘م٤مل: ُمررشمؿ سم٠ميب طمٗمص قمٛمرو سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م؟ وم٘مٚمٜم٤م:

مم٤م يِمٕمر سم٘مٌقل  ،(0)واعمٜم٤موًم٦م يمٜمتؿ شم٠مظمذون ُمٜمٝم٤م وشمٜمٔمرون ومٞمٝم٤م(: )طمديث٤م، واًم٤ٌمىمل ُمٜم٤موًم٦م، وم٘م٤مل

أظمؼمٟم٤م اًمث٘م٦م قمـ : )وشم٤مرة ي٘مقل شم٤مرة يٍمح سم٤مؾمٛمف، اًمٕمٚمامء أن اًمِم٤مومٕمل،وذيمر  طمديثف.

صدوق ُمِمٝمقر،أصمٜمك قمٚمٞمف همػم : )واظمتٚمٗم٧م قم٤ٌمرة اًمذهٌل ومٞمف ومذيمر ذم اعمٞمزان، (1)إوزاقمل(

 .(4)صم٘م٦م(: )وىم٤مل ذم اعمٖمٜمل، (3)وصم٘مف مج٤مقم٦م(: )وىم٤مل ذم اًمٙم٤مؿمػ، (2)واطمد(

اًمٕمٚمامء سمخالف ذًمؽ، ًمٙمـ رسمام يٙمقن يمام ىم٤مل ومال يٛمٙمـ اجلزم سمتْمٕمٞمٗمف ُمع ؿمٝم٤مدة سمٕمض 

ومالسمد أن يراقمك اجلرح اعمٗمن ذم طم٤مًمتف، ويٗمٓمـ عم٤م ي٘مع ًمف ُمـ  ،اسمـ طمجر )صدوق ًمف أوه٤مم(

 أوه٤مم.

 ًمف صمالث رواي٤مت ذم اًمّمحٞمحلم اشمٗمؼ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمغم واطمدة ُمٜمٝم٤م. زٚاٜت٘ يف ايؿشٝشني:

 إخسادٗا:أ( ايسٚا١ٜ اييت اتفل ايبدازٟ َٚطًِ ع٢ً 

طمدصمٜم٤م قم٤ٌمس سمـ احلًلم طمدصمٜم٤م ُمٌنم قمـ إوزاقمل وطمدصمٜمل حمٛمد سمـ ُم٘م٤مشمؾ ىم٤مل أظمؼمٟم٤م  -1

قمٌد اهلل أظمؼمٟم٤م إوزاقمل ىم٤مل طمدصمٜمل حيٞمك سمـ أيب يمثػم ىم٤مل طمدصمٜمل أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ 

                                                           

      ف قمـ زهػم، قمـ هِم٤مم، قمـ أسمٞمف، قمـ قم٤مئِم٦م، )يم٤من رؾمقل اهلل (، وؾم٤مق اًم٤ًمضمل ُمٜمٝم٤م طمديث22/ 6( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )1)

 يًٚمؿ شمًٚمٞمٛم٦م(. -ط-

 (.32/ 00( هتذي٥م اًمٙمامل )0)

 (.31/ 00( هتذي٥م اًمٙمامل )1)

 (.040/ 1( ُمٞمزان آقمتدال )2)

 (.55/ 0( اًمٙم٤مؿمػ )3)

 (.262/ 0( اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء )4)
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ي٤م قمٌد اهلل ٓ : )-ط-زم رؾمقل اهلل ىم٤مل ىم٤مل  --ىم٤مل طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

ٙمـ ُمثؾ ومالن يم٤من ي٘مقم اًمٚمٞمؾ ومؽمك ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ( وىم٤مل هِم٤مم طمدصمٜم٤م اسمـ أيب اًمٕمنميـ طمدصمٜم٤م شم

إوزاقمل ىم٤مل طمدصمٜمل حيٞمك قمـ قمٛمر سمـ احلٙمؿ سمـ صمقسم٤من ىم٤مل طمدصمٜمل أسمق ؾمٚمٛم٦م ُمثٚمف، وشم٤مسمٕمف 

 .(1)قمٛمرو سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ إوزاقمل(

 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م اًمٌخ٤مري روايتف:

 اًمتخري٩م. أظمرج ًمف ُمت٤مسمٕم٦م يمام ذم -1

أظمرج ًمف ُمـ روايتف قمـ إوزاقمل، ويم٤من قمٜمده رء ؾمٛمٕمف ُمـ إوزاقمل يمام ؾمٌؼ  -0

 سمٞم٤مٟمف، ومرسمام أن اًمٌخ٤مري ىمد اٟمت٘مك هذه اًمرواي٦م.

 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م ُمًٚمؿ روايتف:

 أظمرج ًمف ُمـ روايتف قمـ إوزاقمل، ويم٤من قمٜمده رء ؾمٛمٕمف ُمٜمف. -1

 .(0)، وىمد ذيمر ُمًٚمؿ سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤مأن إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ُمٕمٜم٤مه يمثػمة -0

 

                                                           

( ىم٤مل: وىم٤مل 1/72/1130ُم٤ميٙمره ُمـ شمرك ىمٞم٤مم اًمٚمٞمٚمؾ ُمـ يم٤من ي٘مقُمف )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمتٝمجد سم٤مب  (1)

هِم٤مم: طمدصمٜم٤م اسمـ أيب اًمٕمنميـ. ىم٤مل: وشم٤مسمٕمف قمٛمرو سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمّمٞم٤مم سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ صقم 

(  1/642/1137) ومٓم٤مر يقماًمدهر عمـ شمير سمف أو ومقت سمف طم٘م٤م أو مل يٗمٓمر اًمٕمٞمديـ واًمتنميؼ وسمٞم٤من شمٗمْمٞمؾ صقم يقم وإ

/ 1قمٛمرو سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم يمت٤مب ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وشمٓمقع اًمٜمٝم٤مر سم٤مب ذم ُمـ شمرك ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ) ُمـ ـمريؼ

 -ًمٕمنميـ، وقمٛمرو سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، وسمنمقمٌد احلٛمٞمد سمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب ا-صمالصمتٝمؿ  ،( ُمـ ـمريؼ سمنم سمـ سمٙمر031/1542

د ثػم، قمـ قمٛمر سمـ احلٙمؿ سمـ صمقسم٤من. وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمتٝمجقمـ إوزاقمل، ىم٤مل: طمدصمٜمل حيٞمك سمـ أيب يم

٤مء واسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمٚمقات سم٤مب ُم٤مضم ،(1/72/1130ُمـ يم٤من ي٘مقُمف ) سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ شمرك ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ

ذم ُمـ شمرك ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ٤مر سم٤مب واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم يمت٤مب ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وشمٓمقع اًمٜمٝم ،(1/0333/1111ذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ )

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ آدم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م واسمـ 11/131/4362وأمحد ذم ُمًٜمده ) ،(1/031/1541)

حيٞمك سمـ أيب يمثػم،  -يمالمه٤م ( سمٓمرق قمـ إوزاقمل، ىم٤مل: طمدصمٜمل حيٞمك سمـ أيب يمثػم.11/133/4363ُم٤ٌمرك. وذم )

 ذيمره.ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ، وم -وقمٛمر

: ُم٤مرواه ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمّمٞم٤مم سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ صقم اًمدهر عمـ شمير سمف أو ومقت سمف طم٘م٤م أو مل يٗمٓمر اًمٕمٞمديـ ( اٟمٔمر ُمثال1)

 (.1/643/1137( و)1/642/1137( و )1/641/1137واًمتنميؼ وسمٞم٤من شمٗمْمٞمؾ صقم يقم وإومٓم٤مر يقم)
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 ب( زٚاٜت٘ عٓد ايبدازٟ:

طمدصمٜم٤م حمٛمد طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ إوزاقمل ىم٤مل أظمؼمين اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل أظمؼمين  -1

طمؼ اعمًٚمؿ قمغم : )ي٘مقل --ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  --ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م أن أسم٤م هريرة 

اجلٜم٤مئز وإضم٤مسم٦م اًمدقمقة وشمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس( شم٤مسمٕمف اعمًٚمؿ مخس رد اًمًالم وقمٞم٤مدة اعمريض واشم٤ٌمع 

 .(1)قمٌد اًمرزاق ىم٤مل أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر ورواه ؾمالُم٦م سمـ روح قمـ قم٘مٞمؾ

 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م اًمٌخ٤مري روايتف:

 مل يٜمٗمرد هبذه اًمرواي٦م، سمؾ ذيمر اًمٌخ٤مري أٟمف شم٤مسمٕمف قمٌد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر.  -1 

وزاقمل ومرسمام يم٤من اًمٌخ٤مري اٟمت٘مك أٟمف ُمـ روايتف قمـ إوزاقمل، وهق ىمد ؾمٛمع قمـ إ -0

 روايتف هذه.

 .(0)أن ًمف ؿمقاهد ذم ُمٕمٜم٤مه وُمت٤مسمٕم٤مت ىمري٦ٌم ُمـ ًمٗمٔمف -1

طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م أسمق طمٗمص قمٛمرو طمدصمٜم٤م إوزاقمل طمدصمٜمل اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ  -0

أٟمف مت٤مرى هق  واحلر سمـ ىمٞمس سمـ طمّمـ : )--قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

                                                           

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 1/75/1022اجلٜم٤مئز )( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب إُمر سم٤مشم٤ٌمع 1)

قمٛمرو اسمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ إوزاقمل. وىم٤مل شم٤مسمٕمف قمٌد اًمرزاق ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر. وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمًالم سم٤مب 

( ىم٤مل: طمدصمٜمل طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م، ىم٤مل: 1/1241/0140ُمـ طمؼ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ رد اًمًالم )

 يقٟمس )ح( وطمدصمٜم٤م قمٌد سمـ محٞمد، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرزاق، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر. وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب إدب أظمؼمين

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ داود سمـ ؾمٗمٞم٤من وظمِمٞمش سمـ أسم، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، 1/1371/3212سم٤مب ذم اًمٕمٓم٤مس )

اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري، ىم٤مل: أظمؼمين ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، قمـ  -إوزاقمل، ويقٟمس، وُمٕمٛمر-ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر. صمالصمتٝمؿ 

 ومذيمره.

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 1/1241/0140( وم٘مد أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمًالم سم٤مب ُمـ طمؼ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ رد اًمًالم )0)

( ىم٤مل: 217/6623/ 12حيٞمك سمـ أيقب وىمتٞم٦ٌم واسمـ طمجر، ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ، وهق اسمـ ضمٕمٗمر.و أمحد ذم ُمًٜمده )

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٗم٤من، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ 175/7121/ 13طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ. وذم )

قمـ اًمٕمالء سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ أسمٞمف، ومذيمره وًمٗمٔمف )طمؼ  -إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر، وقمٌد اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ-اًم٘م٤مص. يمالمه٤م 

إذا ًم٘مٞمؽ، ومًٚمؿ قمٚمٞمف، وإذا دقم٤مك وم٠مضمٌف، وإذا اؾمتٜمّمحؽ "؟ ىم٤مل: قا: وُم٤م هـ ي٤م رؾمقل اهلل=اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ ؾم٧م ىم٤مًم

 وم٤مٟمّمح ًمف، وإذا قمٓمس ومحٛمد اهلل ومِمٛمتف، وإذا ُمرض ومٕمده، وإذا ُم٤مت وم٤مصحٌف(.
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إين : )أهق ظمي؟ومٛمر هبام أيب سمـ يمٕم٥م ومدقم٤مه اسمـ قم٤ٌمس، وم٘م٤مل اًمٗمزاري، ذم ص٤مطم٥م ُمقؾمك،

مت٤مري٧م أٟم٤م وص٤مطمٌل هذا ذم ص٤مطم٥م ُمقؾمك اًمذي ؾم٠مل اًمًٌٞمؾ إمم ًم٘مٞمف، هؾ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل 

سمٞمٜم٤م ُمقؾمك ذم ُمإل ُمـ : )ي٘مقل --ٟمٕمؿ، إين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  يذيمر ؿم٠مٟمف؟ ىم٤مل: --اهلل 

ٓ(، وم٠موطمل إمم : )هؾ شمٕمٚمؿ أطمدا أقمٚمؿ ُمٜمؽ( وم٘م٤مل ُمقؾمك: )وم٘م٤ملسمٜمل إهائٞمؾ إذ ضم٤مءه رضمؾ.

إذا : )ُمقؾمك سمغم، قمٌدٟم٤م ظمي، وم٠ًمل ُمقؾمك اًمًٌٞمؾ إمم ًم٘مٞمف، ومجٕمؾ اهلل ًمف احلقت آي٦م، وىمٞمؾ ًمف

وم٘مدت احلقت وم٤مرضمع، وم٢مٟمؽ ؾمتٚم٘م٤مه( ومٙم٤من ُمقؾمك يتٌع أصمر احلقت ذم اًمٌحر، وم٘م٤مل ومتك ُمقؾمك 

ٱَّٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىنُّ :عمقؾمك

ٱ[42اًمٙمٝمػ: ]َّنب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئُّٱٱىم٤مل ُمقؾمك[، 41اًمٙمٝمػ: ]

 .(1)ومقضمدا ظميا ويم٤من ُمـ ؿم٠مهنام ُم٤م ىمص اهلل(
                                                           

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد 1/401/5256(أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمتقطمٞمد سم٤مب ذم اإلرادة واعمِمٞمئ٦م )1)

( ىم٤مل 1/7/56ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إوزاقمل، وذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ سم٤مب اخلروج ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ) ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق طمٗمص قمٛمرو

طمدصمٜم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ  ظم٤مًمد سمـ ظمكم ىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ طمؼم ىم٤مل: ىم٤مل إوزاقمل، وذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ سم٤مب ُم٤م ذيمر ذم ذه٤مب 

ىم٤مل طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ ( ىم٤مل طمدصمٜمل حمٛمد سمـ همرير اًمزهري 1/7/52ُمقؾمك صغم اهلل قمٚمٞمف ذم اًمٌحر إمم اخلي )

( 1/054/1222ىم٤مل طمدصمٜمل أيب قمـ ص٤مًمح. وذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء سم٤مب طمدي٨م اخلي ُمع ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم )

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ حمٛمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل طمدصمٜمل أيب قمـ ص٤مًمح. وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب 

( ىم٤مل طمدصمٜمل طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك ىم٤مل أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م، ىم٤مل 1/1274/0162) اًمٗمْم٤مئؾ سم٤مب ومْم٤مئؾ اخلي قمٚمٞمف اًمًالم

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ، وحمٛمد سمـ ُمّمٕم٥م 14/01127/ 13وأظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ) أظمؼمين يقٟمس.

إوزاقمل وص٤مًمح، ويقٟمس سمـ يزيد،  -اًم٘مرىم٤ًمين. ىم٤مل اًمقًمٞمد: طمدصمٜمل إوزاقمل. ىم٤مل أمحد: طمدصمٜم٤م إوزاقمل. صمالصمتٝمؿ 

قمـ اًمزهري قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم. وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٕمٚمؿ سم٤مب ُم٤ميًتح٥م ًمٚمٕم٤ممل إذا ؾمئؾ 

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد. وذم يمت٤مب اًمتٗمًػم سم٤مب ؾمقرة اًمٙمٝمػ 1/11/100أي اًمٜم٤مس أقمٚمؿ؟ ومٞمٙمؾ اًمٕمٚمؿ إمم اهلل )

سم٤مب طمدي٨م اخلي ُمع ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم طم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء أ طمدصمٜم٤م احلٛمٞمدي. وذم يمت٤مب ( ىم٤مل:1/173/2503)

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اهلل.و ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ سم٤مب ومْم٤مئؾ اخلي قمٚمٞمف 1/054/1221)

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمرو اًمٜم٤مىمد، وإؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ. وقمٌٞمد اهلل سمـ ؾمٕمد، وحمٛمد سمـ أيب قمٛمر. 1/1274/0162اًمًالم)

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمٝمران اًمرازي. 1/1347/2525ف يمت٤مب اًمًٜم٦م سم٤مب اًمًٜم٦م يمت٤مب اًم٘مدر)وأسمق داود ذم ؾمٜمٜم

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمٛمر، 1/1751/1127واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مب، وُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ )

اًمّمخرة وم٢مين ٟمًٞم٧م احلقت وُم٤م  واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم  يمت٤مب اًمتٗمًػم سم٤مب ؾمقرة اًمٙمٝمػ ىمقًمف شمٕم٤ممم أرأي٧م إذ أويٜم٤م إمم
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 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م اًمٌخ٤مري روايتف:

 أظمرج ًمف ُم٤م مل يٜمٗمرد سمف. -1 

 أٟمف ُمـ روايتف قمـ إوزاقمل، ومٚمٕمؾ اًمٌخ٤مري اٟمت٘مك هذه اًمرواي٦م. -0

 ايٝاَٞ.ستُد بٔ طًش١ بٔ َؿسف  -5

هقحمٛمد سمـ ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف اًمٞم٤مُمل، يمقذم، صدوق ًمف أوه٤مم، وأٟمٙمروا ؾمامقمف ُمـ أسمٞمف 

 ًمّمٖمره، ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م، ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمتلم، خ م د ت قمس ق. 

 .(1)روى قمـ أسمٞمف وزسمٞمد اًمٞم٤مُمل وؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ غٝٛخ٘:

 .(0) اسمٜمف قمٌد اًمرمحـ وقمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي وإؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش تالَٝرٙ:

آ أٟمف يم٤من ٓ يٙم٤مد ي٘مقل ذم رء  ٓ سم٠مس سمف،) :ىم٤مل قمٜمف أمحد أقٛاٍ عًُا٤ ادتسح ٚايتعدٌٜ فٝ٘:

صم٘م٦م، : )وىم٤مل اًمٕمجكم، (3)وىم٤مل أيْم٤م)ص٤مًمح(، (2)صدوق() :وىم٤مل أسمق زرقم٦م، (1)ُمـ طمديثف طمدصمٜم٤م(

                                                                                                                                                                          

/ 13أمحد ذم اعمًٜمد )، (167/11126/ 4)  (أٟم٤ًمٟمٞمف إٓ اًمِمٞمٓم٤من أن أذيمره واختذ ؾمٌٞمٚمف ذم اًمٌحر قمج٤ٌم=

هبز، وقمٌد اهلل سمـ حمٛمد، واحلٛمٞمدي، وقمكم، وقمٛمرو، وإؾمح٤مق، وقمٌٞمد  -( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هبز سمـ أؾمد.قمنمهتؿ 26/01115

قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر.و أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  -ان، وىمتٞم٦ٌم اهلل، واسمـ أيب قمٛمر، وحمٛمد سمـ ُمٝمر

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك قمـ هِم٤مم سمـ يقؾمػ، قمـ 1/173/2504صحٞمحف يمت٤مب اًمتٗمًػم سم٤مب ؾمقرة اًمٙمٝمػ )

ي قمٚمٞمف ئؾ اخلاسمـ ضمري٩م، ىم٤مل: أظمؼمين يٕمغم سمـ ُمًٚمؿ، وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر. ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ سم٤مب ومْم٤م

أرأي٧م إذ أويٜم٤م إمم )اًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم  يمت٤مب اًمتٗمًػم سم٤مب ؾمقرة اًمٙمٝمػ ىمقًمف شمٕم٤ممم: و ،(1/1274/0162اًمًالم)

( سمٓمرق 167/11125/ 4)( اًمّمخرة وم٢مين ٟمًٞم٧م احلقت وُم٤م أٟم٤ًمٟمٞمف إٓ اًمِمٞمٓم٤من أن أذيمره واختذ ؾمٌٞمٚمف ذم اًمٌحر قمج٤ٌم

قمٌٞمد  -مه٤م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم.يمال -يٜم٤مر، ويٕمغم سمـ ُمًٚمؿ، وأسمق إؾمح٤مقٛمرو سمـ دقم -قمـ أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل. صمالصمتٝمؿ 

 قمـ اسمـ قم٤ٌمس ومذيمره.-اهلل وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

 (016/ 7( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )215/ 03( هتذي٥م اًمٙمامل )071/ 5(اجلرح واًمتٕمديؾ )0)

 (016/ 7( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )215/ 03( هتذي٥م اًمٙمامل )071/ 5(اجلرح واًمتٕمديؾ )1)

 (.071/ 5اجلرح واًمتٕمديؾ ) (1)

 (.071/ 5اجلرح واًمتٕمديؾ ) (2)

،ُمٓمٕم٦ٌم اسمـ اًم٘مٞمؿ ًمٚمٜمنم 1اًمْمٕمٗم٤مء ٕيب زرقم٦م اًمرازي ذم أضمقسمتف قمغم أؾمئٚم٦م اًمؼمذقمل،ت: اًمديمتقر ؾمٕمدي اهل٤مؿمٛمل،ط (3)

 (.712/ 1م. )1776هـ /1227 اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، واًمتقزيع،
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ىم٤مل اسمـ ، (0)يم٤من خيٓمئ(: )وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل ،(1)إٓ أٟمف ؾمٛمع ُمـ أسمٞمف وهق صٖمػم(

أدريم٧م أيب يم٤محلٚمؿ( وىمد : )ىم٤مل حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م -يٕمٜمل ُمٔمٗمر سمـ ُمدرك  -ُمٕملم: ىم٤مل أسمق يم٤مُمؾ

حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م : )وىم٤مل اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م قمـ اسمـ ُمٕملم، (1) روى قمـ أسمٞمف أطم٤مدي٨م ص٤محل٦م

ًمٞمس : )، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل(3)وٕمٞمػ(: )وىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر قمـ اسمـ ُمٕملم، (2)ص٤مًمح(

ىم٤مل ، (6)(يم٤مٟم٧م ًمف أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة: )وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد، (5)وٕمٞمػ(: )اسمـ ؿم٤مهلموىم٤مل ، (4)سم٤مًم٘مقي(

يم٤من يروي قمـ أسمٞمف، وأسمقه ىمديؿ اعمقت، ويم٤من اًمٜم٤مس يم٠مهنؿ يٙمذسمقٟمف، وًمٙمـ ُمـ : )ىم٤مل قمٗم٤من

 .(12)يم٤من خيٓمئ(: )ىم٤مل أسمق داود، (7)جيؽمئ أن ي٘مقل ًمف أٟم٧م شمٙمذب يم٤من ُمـ ومْمٚمف ويم٤من(

اعمح٘م٘ملم ومٞمف، ومرومٕمف أمحد و اًمٕمجكم وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء إمم اظمتٚمٗم٧م قم٤ٌمرة اًمٕمٚمامء  ارتالؾ١:

درضم٦م اًمتقصمٞمؼ، سمٞمٜمام اوٓمرب اًمٜم٘مؾ قمـ اسمـ ُمٕملم ذم طم٤مًمف، ومحٚم٧م قم٤ٌمرة سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم 

يم٤من ي٘م٤مل: صمالصم٦م يت٘مك طمديثٝمؿ: حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م، : )ـمٞم٤مهت٤م شمْمٕمٞمٗم٤م ًمف، سمؾ ذيمر قمٌد اهلل سمـ أمحد

ًمف: ؾمٛمٕم٧م هذا؟ ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ُمـ أيب يم٤مُمؾ، ويم٤من  وأيقب سمـ قمت٦ٌم، وومٚمٞمح سمـ ؾمٚمامن، ىمٚم٧م

رضمال ص٤محل٤م( ًمٙمـ ي١مظمذ قمغم ُمـ وٕمٗمف أٟمف مل يقرد شمٗمًػما هلذا اًمتْمٕمٞمػ، ومٛمثال قم٤ٌمرة اسمـ 

ؾمٕمد)ًمف أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة( مل يٌلم ذًمؽ، ومٚمٕمؾ اًمٜمٙم٤مرة ذم أطم٤مديثف إٟمام ضم٤مءت ممـ روى قمٜمف، 

                                                           

 (.021/ 0اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم ) (1)

 (.166/ 5سمـ طم٤ٌمن )اًمث٘م٤مت ٓ (0)

 (.374/ 0اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ) ،(071/ 5اجلرح واًمتٕمديؾ ) (1)

 (.374/ 0اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ) (2)

 (.374/ 0اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ) (3)

 (.002اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ًمٚمٜم٤ًمئل)ص:  (4)

 (.147شم٤مريخ أؾمامء اًمْمٕمٗم٤مء واًمٙمذاسملم ٓسمـ ؿم٤مهلم )ص:  (5)

 (.154/ 4اًمٙمؼمى )اًمٓمٌ٘م٤مت  (6)

 (.154/ 4اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ) (7)

 ،1ط اًمًٌتقي، ؾم١مآت أيب قمٌٞمد أضمري، أسمق داود اًمًجًت٤مين ذم اجلرح واًمتٕمديؾ، ت:قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ (12)

 (.133م. )ص: 1775هـ/1216ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، 
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د ُم٤مت وهق صٖمػم، وهق ُم٤م سح سمف ورسمام يم٤من شمْمٕمٞمػ ُمـ وٕمٗمف هق ذم روايتف قمـ واًمده، وىم

يم٤من يروي قمـ أسمٞمف، وأسمقه ىمديؿ اعمقت، ويم٤من اًمٜم٤مس يم٠مهنؿ : )قمٗم٤من سمـ ُمًٚمؿ طملم ىم٤مل

يٙمذسمقٟمف( وًمٙمـ ًمٕمٚمف أدرك واًمده صٖمػما ًمٙمٜمف يم٤من ممٞمزا، وم٤مًمٕمؼمة سمتٛمٞمٞمزه ٓ سمّمٖمر ؾمٜمف، و مم٤م 

٥م ُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف أٟمف ي١ميد ذًمؽ صٜمٞمع اًمٌخ٤مري، وم٘مد روى ًمف قمـ أسمٞمف، وًمذًمؽ وم٤مًمٔم٤مهر أن أٟمً

صدوق، وشمْمٕمٞمػ اًمٕمٚمامء ًمف هل إوه٤مم اًمتل ذيمره٤م اسمـ طمجر،وًمذًمؽ ىم٤مل اًمذهٌل)جيلء 

 .(1)طمديثف ُمـ أدٟمك ُمراشم٥م اًمّمحٞمح، وُمـ أضمقد احلًـ(

 ًمف ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري صمالث رواي٤مت وذم ُمًٚمؿ صمالث رواي٤مت. زٚاٜت٘ يف ايؿشٝشني:

 زٚاٜت٘ عٓد ايبدازٟ: ( أ

: ىم٤مل -- طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م قمـ زسمٞمد قمـ اًمِمٕمٌل قمـ اًمؼماء طمدصمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ ىم٤مل -1

إن : )يقم أوحك إمم اًمٌ٘مٞمع، ومّمغم ريمٕمتلم، صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م سمقضمٝمف. وىم٤مل --ظمرج اًمٜمٌل )

ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ وم٘مد واومؼ ؾمٜمتٜم٤م،  أول ٟمًٙمٜم٤م ذم يقُمٜم٤م هذا أن ٟمٌدأ سم٤مًمّمالة، صمؿ ٟمرضمع ومٜمٜمحر،

ي٤م : )وم٘م٤مل وم٘م٤مم رضمؾ، ٕهٚمف ًمٞمس ُمـ اًمٜمًؽ ذم رء(وُمـ ذسمح ىمٌؾ ذًمؽ وم٢مٟمام هق رء قمجٚمف 

اذسمحٝم٤م وٓ شمٗمل قمـ أطمد : )رؾمقل اهلل، إين ذسمح٧م وقمٜمدي ضمذقم٦م ظمػم ُمـ ُمًٜم٦م( ىم٤مل

 .(0)سمٕمدك(

                                                           

 .(15/ 5م. )1774ه/1215،ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 1قمقاد،طؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء،اًمذهٌل، حت٘مٞمؼ:سمِم٤مر  (0)

أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٕمٞمديـ سم٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اإلُم٤مم اًمٜم٤مس ذم ظمٓم٦ٌم اًمٕمٞمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  (1)

 صحٞمحف( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، واًمٌخ٤مري ذم 403/16471/ 12وأظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ) حمٛمد اسمـ ـمٚمح٦م،

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمج٤مج، وذم يمت٤مب اًمٕمٞمديـ سم٤مب اخلٓم٦ٌم سمٕمد 1/256/3342يمت٤مب إو٤مطمل سم٤مب اًمذسمح سمٕمد اًمّمالة)

وذم  ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب،1/54/746( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م آدم وذم سم٤مب اًمتٌٙمػم ًمٚمٕمٞمديـ )1/53/743اًمٕمٞمد )

 همٜمدر. وُمًٚمؿ ذم ـ سمِم٤مر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سم1/255/3323يمت٤مب إو٤مطمل سم٤مب ؾمٜم٦م إو٤مطمل)

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، واسمـ سمِم٤مر، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ 1/1206/1741صحٞمحف يمت٤مب إو٤مطمل سم٤مب وىمتٝم٤م )

ضمٕمٗمر، )ح( وطمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمٕم٤مذ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب، واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم يمت٤مب اًمٕمٞمديـ سم٤مب اخلٓم٦ٌم يقم اًمٜمحر ىمٌؾ 

اسمـ ضمٕمٗمر، وطمج٤مج، وآدم، وؾمٚمٞمامن، -( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمثامن، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هبز، ؾمتتٝمؿ 322/1542/ 1)اًمّمالة 

 قمـ زسمٞمد. -ؿمٕم٦ٌم، واسمـ ـمٚمح٦م-يمالمه٤م  قمـ ؿمٕم٦ٌم. -وُمٕم٤مذ، وهبز
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 :ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م اًمٌخ٤مري روايتف

 شم٤مسمٕمف اًمِمٕمٌل يمام ذم اًمتخري٩م. ،شمقسمع ُمت٤مسمٕم٦م شم٤مُم٦م-1 

 ذم روايتف قمٜمف.احلدي٨م ُمـ روايتف قمـ زسمٞمد ومل يتٙمٚمؿ أطمد -0

أن قمٛمف : )--أظمؼمٟم٤م طم٤ًمن سمـ طم٤ًمن طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م طمدصمٜم٤م محٞمد قمـ أٟمس  -0

ًمػميـ - -ًمئـ أؿمٝمدين اهلل  ُمع اًمٜمٌل  ،-- هم٤مب قمـ سمدر، وم٘م٤مل:هم٧ٌم قمـ أول ىمت٤مل اًمٜمٌل

يٕمٜمل  -اًمٚمٝمؿ إين أقمتذر إًمٞمؽ مم٤م صٜمع ه١مٓء : )اهلل ُم٤م أضمد، ومٚم٘مل يقم أطمد ومٝمزم اًمٜم٤مس وم٘م٤مل

أيـ ي٤م ؾمٕمد، ) :وأسمرأ إًمٞمؽ مم٤م ضم٤مء سمف اعمنميمقن( ومت٘مدم سمًٞمٗمف، ومٚم٘مل ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ -اعمًٚمٛملم

إين أضمد ريح اجلٜم٦م دون أطمد( ومٛم٣م وم٘متؾ، ومام قمرف، طمتك قمرومتف أظمتف سمِم٤مُم٦م أو سمٌٜم٤مٟمف، وسمف 

 .(1)سمْمع وصمامٟمقن ُمـ ـمٕمٜم٦م وضسم٦م ورُمٞم٦م سمًٝمؿ(

 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م اًمٌخ٤مري روايتف:

 ـمرىم٤م أظمرى قمـ محٞمد  يمام ذم اًمتخري٩م.أن ًمٚمحدي٨م  -1

 .أٟمف ُمـ روايتف قمـ  محٞمد وهق ُمـ يم٤ٌمر ؿمٞمقظمف،ومرسمام أن اًمٌخ٤مري اٟمت٘مك هذه اًمرواي٦م -0

 - -طمدصمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م قمـ زسمٞمد قمـ جم٤مهد ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٛمر -1

 .(0)إن ُمـ اًمِمجر ؿمجرة شمٙمقن ُمثؾ اعمًٚمؿ وهل اًمٜمخٚم٦م(: )ىم٤مل -- قمـ اًمٜمٌل

                                                           

( ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م، وذم يمت٤مب اجلٝم٤مد سم٤مب 1/111/2226أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اعمٖم٤مزي سم٤مب همزوة أطمد ) (0)

طمدصمٜمل  ( ُمـ ـمريؼ زي٤مد مجٞمٕمٝمؿ ىم٤مل1/004/0623: )ُمـ اعم١مُمٜملم رضم٤مل صدىمقا ُم٤م قم٤مهدوا اهلل قمٚمٞمف( )--هلل ىمقل ا

 ( قمـ حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ،1/1216/1721) محٞمد اًمٓمقيؾ.وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اجلٝم٤مد سم٤مب صمٌقت اجلٜم٦م ًمٚمِمٝمٞمد

( قمـ قمٌد اهلل سمـ 016/11116/ 12) َّقمٚمٞمف رضم٤مل صدىمقا ُم٤م قم٤مهدوا اهللُّاًمٜم٤ًمئل ذم يمت٤مب اًمتٗمًػم سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم: و

اهلٞمثؿ، قمـ أيب داود قمٜمف وقمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م. يمالمه٤م قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس.  وأظمرضمف أيْم٤م  ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م سم٤مب ذم أٟمس سمـ 

 ( قمـ حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ سمـ ٟمٕمٞمؿ، قمـ طم٤ٌمن سمـ ُمقؾمك، قمـ اسمـ اعم٤ٌمرك ٟمحقه. 5 /143/6011) -- اًمٜمي

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، ىم٤مل:  (1/7/50صحٞمحف يمت٤مب اًمٕمٚمؿ سم٤مب اًمٗمٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (0)

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمقًمٞمد هِم٤مم سمـ قمٌد 1/151/0027ىم٤مل زم اسمـ أيب ٟمجٞمح. وذم يمت٤مب اًمٌٞمقع سم٤مب سمٞمع اجلامر وأيمٚمف )

(  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـ 1/247/3222جلامر )اعمٚمؽ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م، قمـ أيب سمنم. وذم يمت٤مب إـمٕمٛم٦م سم٤مب أيمؾ ا

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ، 1/247/3226طمٗمص سمـ همٞم٤مث، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إقمٛمش. وذم سم٤مب سمريم٦م اًمٜمخؾ)
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 ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م اًمٌخ٤مري روايتف:ًمٕمؾ 

 مل يٜمٗمرد سمف وم٘مد شمقسمع قمٚمٞمف. -1 

 .أن احلدي٨م ُمـ روايتف قمـ زسمٞمد ومل يتٙمٚمؿ أطمد ذم روايتف قمٜمف -0

 ب( زٚاٜت٘ عٓد َطًِ:

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمٙم٤مر وقمقن سمـ ؾمالم ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م ح وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك  -1

طمدصمٜم٤م قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمدي طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من ح وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر 

: --ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  --طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم يمٚمٝمؿ قمـ زسمٞمد قمـ أيب وائؾ قمـ اسمـ ُمًٕمقد 

أٟم٧م ؾمٛمٕمتف ُمـ قمٌداهلل يرويف : )ىمت٤مًمف يمٗمر( ىم٤مل زسمٞمد: وم٘مٚم٧م ٕيب وائؾؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق و)

 .(1)ٟمٕمؿ(: )؟( ىم٤مل--قمـ رؾمقل اهلل 

                                                                                                                                                                          

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م، قمـ زسمٞمد. وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مب ُمثؾ اعم١مُمـ ُمثؾ اًمٜمخٚم٦م =

ٜمل حمٛمد سمـ قمٌٞمد اًمٖمؼمي، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيقب، قمـ أيب اخلٚمٞمؾ ( ىم٤مل: طمدصم1/1145/0611)

اًمْمٕمٌل. )ح( وطمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واسمـ أيب قمٛمر. ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح. )ح( وطمدصمٜم٤م 

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح. 022/2377/ 6اسمـ ٟمٛمػم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٞمػ.وأمحد ذم اعمًٜمد )

(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمج٤مج، ىم٤مل: 242/3425/ 7( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إقمٛمش. وذم )25/3222/ 7وذم )

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أؾمقد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ذيؽ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؾمٚمٛم٦م 12/152/3733) طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ. وذم

 -ٞمد، وأسمق اخلٚمٞمؾ، وؾمٞمػ سمـ ؾمٚمٞمامن ٟمجٞمح، وإقمٛمش، وؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، وأسمق سمنم، وزسماسمـ أيب -سمـ يمٝمٞمؾ. ؾمٌٕمتٝمؿ 

 قمـ جم٤مهد، ومذيمره.واًمرواي٤مت ُمت٘م٤مرسم٦م، وسمٕمْمٝمؿ يزيد قمغم سمٕمض.

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 1/4/26أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اإليامن سم٤مب ظمقف اعم١مُمـ ُمـ أن حيٌط قمٛمٚمف وهق ٓ يِمٕمر ) (1)

ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق  --طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم،وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اإليامن سم٤مب سمٞم٤من ىمقل اًمٜمٌل  حمٛمد سمـ قمرقمرة، ىم٤مل:

(  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمٙم٤مر سمـ اًمري٤من، وقمقن سمـ ؾمالم، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م )ح( 1/471/42وىمت٤مًمف يمٗمر)

وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من )ح( وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

 . واًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م سم٤مب ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق وىمت٤مًمف يمٗمرحمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمقد سمـ همٞمالن، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من. واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب 1761 /1/1631)

: طمدصمٜم٤م ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمقد سمـ همٞمالن، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، ىم٤مل (100/2126/ 5حتريؿ اًمدم سم٤مب ىمت٤مل اعمًٚمؿ )

أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب إدب  قمـ زسمٞمد سمـ احل٤مرث. -ؿمٕم٦ٌم، وؾمٗمٞم٤من، وحمٛمد سمـ ـمٚمح٦م -ؿ صمالصمتٝم.ؾمٗمٞم٤من.
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 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م ُمًٚمؿ روايتف:

 مل يٜمٗمرد سمف سمؾ شمقسمع ذم ؿمٞمخف، وذيمر ُمًٚمؿ ُمت٤مسمٕم٦م ؾمٗمٞم٤من وؿمٕم٦ٌم ًمف. -1

 ُمـ رواي٦م اسمـ ـمٚمح٦م قمـ زسمٞمد ومل يتٙمٚمؿ قمٚمٞمف ذم ذًمؽ. -0

 احلدي٨م ًمف ؿمقاهد ذم ُمٕمٜم٤مه.أن  -1

        طمدصمٜم٤م قمقن سمـ ؾمالم أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م اًمٞم٤مُمل قمـ زسمٞمد قمـ ُمرة قمـ اسمـ ُمًٕمقد -0

-- طمٌس اعمنميمقن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ صالة اًمٕمٍم طمتك امحرت : )ىم٤مل

 اًمٕمٍم،ؿمٖمٚمقٟم٤م قمـ اًمّمالة اًمقؾمٓمك صالة : )-ط- اًمِمٛمس أو اصٗمرت، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

 .(1)طمِم٤م اهلل أضمقاومٝمؿ وىمٌقرهؿ(: )ُمأل اهلل أضمقاومٝمؿ وىمٌقرهؿ ٟم٤مرا( أو ىم٤مل

                                                                                                                                                                          

 --(  وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اإليامن سم٤مب سمٞم٤من ىمقل اًمٜمٌل 1/311/4222سم٤مب ُم٤م يٜمٝمك ُمـ اًم٤ًٌمب واًمٚمٕم٤من )=

سم٤مب ىمت٤مل اعمًٚمؿ اًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب حتريؿ اًمدم ( سمٓمرق قمـ ؿمٕم٦ٌم و1/471/42ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق وىمت٤مًمف يمٗمر )

قمـ ُمٜمّمقر.وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٗمتـ  -ؿمٕم٦ٌم، وؾمٗمٞم٤من-يؼ ؾمٗمٞم٤من. يمالمه٤م ُمـ ـمر( 100/2111/ 5)

( ُمـ ـمريؼ 1/372/5254سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ شمرضمٕمقا سمٕمدي يمٗم٤مرا ييب سمٕمْمٙمؿ رىم٤مب سمٕمض )

( 471/42 /1وىمت٤مًمف يمٗمر ) ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق --ف يمت٤مب اإليامن سم٤مب سمٞم٤من ىمقل اًمٜمٌلوُمًٚمؿ ذم صحٞمح طمٗمص.

 ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٗم٤من، ىم٤مل: طمدصمٜم٤مُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم واسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمًٜم٦م سم٤مب ذم اإليامن

 ق وىمت٤مًمف يمٗمرُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم وقمٞمًك سمـ يقٟمس. وذم يمت٤مب اًمٗمتـ سم٤مب ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًق (1/0261/47)

قمـ  -ص سمـ همٞم٤مث، وؿمٕم٦ٌم، وقمٞمًك سمـ يقٟمسطمٗم-ُمـ ـمريؼ قمٞمًك سمـ يقٟمس.صمالصمتٝمؿ  (1/0511/1717)

 قمـ ؿم٘مٞمؼ أيب وائؾ، ومذيمره. -زسمٞمد و ُمٜمّمقر، وؾمٚمٞمامن إقمٛمش -إقمٛمش.يمٚمٝمؿ

( ىم٤مل: 1/553/406اًمٕمٍم)أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اعم٤ًمضمد سم٤مب اًمدًمٞمؾ عمـ ىم٤مل اًمّمالة اًمقؾمٓمك هل صالة  (1)

 طمدصمٜم٤م قمقن سمـ ؾمالم اًمٙمقذم. واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف يمت٤مب اًمّمالة سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمالة اًمقؾمٓمك أهن٤م اًمٕمٍم

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمقد سمـ همٞمالن، 1/1727/0763( و ذم يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مب، وُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة)1/1431/161)

واسمـ ُم٤مضم٦م ذم يمت٤مب اًمّمالة سم٤مب اعمح٤مومٔم٦م قمغم صالة ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز، وأسمق اًمٜمي. 

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمٗمص سمـ قمٛمرو، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي )ح( وطمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ طمٙمٞمؿ، 1/0315/462اًمٕمٍم)

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  (156/1607/ 4ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يزيد. وذم ) (034/1514/ 4ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يزيد سمـ ه٤مرون أمحد ذم ُمًٜمده )

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ه٤مؿمؿ، ؾمتتٝمؿ قمقن سمـ ؾمالم وأسمقداود اًمٓمٞم٤مًمز وأسمق اًمٜمي واسمـ 1334 /17/ 4، وذم )ظمٚمػ سمـ اًمقًمٞمد

 قمـ زسمٞمد قمـ ُمرة اهلٛمداين، ومذيمره. ،ُمٝمدي، ويزيد، وظمٚمػ، قمـ حمٛمد سمـ ـمٚمٚمح٦م
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م ُمًٚمؿ روايتف:

 .(1)احلدي٨م ذيمره ُمًٚمؿ ؿم٤مهدا حلدي٨م قمكم اعمذيمقر ىمٌٚمف -1 

 ُمـ روايتف قمـ زسمٞمد ومل يتٙمٚمؿ أطمد ذم روايتف قمـ زسمٞمد. -0

رضمؾ إمم اًمٜمٌل وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، ُمـ أطمؼ اًمٜم٤مس قمـ أيب هريرة  ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ضم٤مء  -1

، ىم٤مل: شأُمؽ»، ىم٤مل: صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل:شأُمؽ»، ىم٤مل: صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل: شأُمؽ»سمحًـ صح٤مسمتل؟ ىم٤مل: 

ىم٤مل:طمدصمٜمل حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ طمدصمٜم٤م ؿم٤ٌمسم٦م طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م ح ش أسمقك» صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل:

ؼمُم٦م هبذا اإلؾمٜم٤مد ذم وطمدصمٜمل أمحد سمـ ظمراش طمدصمٜم٤م طم٤ٌمن طمدصمٜم٤م وهٞم٥م يمالمه٤م قمـ اسمـ ؿم

 .(0)ُمـ أسمر؟ وذم طمدي٨م حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م: أي اًمٜم٤مس أطمؼ ُمٜمل سمحًـ اًمّمح٦ٌم؟ طمدي٨م وهٞم٥م:

 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م ُمًٚمؿ روايتف:

 أظمرج ًمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت. -1 

                                                           

 أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اعم٤ًمضمد سم٤مب اًمدًمٞمؾ عمـ ىم٤مل اًمّمالة اًمقؾمٓمك هل صالة اًمٕمٍم  --طمدي٨م قمكم  (1)

(1/553/405.) 

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد. 1/324/3751أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب، سم٤مب ُمـ أطمؼ اًمٜم٤مس سمحًـ اًمّمح٦ٌم) (0)

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمرير، قمـ قمامرة اسمـ اًم٘مٕم٘م٤مع سمـ ؿمؼمُم٦م. وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وإدب سم٤مب سمر اًمقاًمديـ 

ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ مجٞمؾ سمـ ـمريػ اًمث٘مٗمل وزهػم سمـ طمرب. ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 1/1102/0326وأهيام أطمؼ سمف )

ضمرير، قمـ قمامرة سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع.)ح( وطمدصمٜم٤م أسمق يمري٥م حمٛمد سمـ اًمٕمالء اهلٛمداين. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م سمـ ومْمٞمؾ، قمـ أسمٞمف، قمـ قمامرة 

( وطمدصمٜمل حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ. سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع.)ح( وطمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ قمامرة، واسمـ ؿمؼمُم٦م. )ح

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؿم٤ٌمسم٦م. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م   حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م.)ح( وطمدصمٜمل أمحد سمـ ظمراش. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طم٤ٌمن، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م وهٞم٥م. 

 /1) يمالمه٤م قمـ اسمـ ؿمؼمُم٦م. واسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمقص٤مي٤م سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اإلُم٤ًمك ذم احلٞم٤مة واًمتٌذير قمٜمد اعمقت

ق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ قمامرة سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع واسمـ ؿمؼمُم٦م. وذم أسمقاب ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسم0417/0524

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر اسمـ حمٛمد سمـ ُمٞمٛمقن اعمٙمل. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ 1/0474/1436إدب سم٤مب سمر اًمقاًمديـ )

طمدصمٜم٤م حمٛمد، قمـ قمٌد اهلل سمـ  ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ه٤مؿمؿ. ىم٤مل:64/6122/ 12) قمٞمٞمٜم٦م، قمـ قمامرة سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع. وأمحد ذم ُمًٜمده

/ 13( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أؾمقد سمـ قم٤مُمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ قمامرة سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع. وذم )16/7261/ 13)  ؿمؼمُم٦م. وذم

قمامرة سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع  -صمالصمتٝمؿ  ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يٕمٛمر سمـ سمنم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل. ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حيٞمك سمـ أيقب.7016/ 117

 قمـ أيب زرقم٦م سمـ قمٛمرو سمـ ضمرير، ومذيمره. -ؿمؼمُم٦م، وحيٞمك سمـ أيقب سمـ ؿمؼمُم٦م، وقمٌد اهلل سمـ
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

 أن احلدي٨م مل يٜمٗمرد سمف حمٛمد سمؾ شمقسمع قمٚمٞمف. -0 

 غٗاب ايصٖسٟ. بٔ ستُد بٔ عبد اهلل بٔ َطًِ بٔ عبٝد اهلل-6

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري، اعمدين، اسمـ أظمل 

 صدوق ًمف أوه٤مم، ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م، ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم، وىمٞمؾ سمٕمده٤م ع. اًمزهري،

 .(1)أسمقه، وقمٛمف، وص٤مًمح سمـ قمٌداهلل سمـ أيب ومروة غٝٛخ٘:

 .(0)قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمح٤مق، وإسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، وأسمق أويس تالَٝرٙ:

: ؾم٠مًم٧م أسم٤م داود قمـ اسمـ أظمل اًمزهري، وم٘م٤مل: )ىم٤مل أضمري أقٛاٍ عًُا٤ ادتسح ٚايتعدٌٜ فٝ٘:

ٓ : )ىم٤مل أمحد، (2)يمثػم احلدي٨م،ص٤محل٤م(: )وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد، (1)صم٘م٦م، ؾمٛمٕم٧م أمحد يثٜمل قمٚمٞمف()

ومل أر سمحديثف سم٠مؾم٤م إذا روى قمٜمف : )ىم٤مل اسمـ قمدي، (4)ص٤مًمح احلدي٨م(: )وىم٤مل ُمرة، (3)سم٠مس سمف(

: وىم٤مل اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م قمـ اسمـ ُمٕملم، (5)صم٘م٦م، وٓ رأي٧م ًمف طمديث٤م ُمٜمٙمرا وم٠مذيمره إذا روى قمٜمف صم٘م٦م(

وٕمٞمػ ٓ حيت٩م : )وىمد ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم قمـ اسمـ ُمٕملم، (6)ص٤مًمح(: )ًمٞمس سمذاك اًم٘مقي( وىم٤مل ُمرة)

وىم٤مل أسمق ، (12)قمـ قمٛمف سم٠مطم٤مدي٨م مل يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م(صدوق شمٗمرد : )وىم٤مل اًم٤ًمضمل، (7)سمحديثف(

ويم٤من رديء احلٗمظ، يمثػم اًمقهؿ، : )وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن، (11)ًمٞمس سم٤مًم٘مقي يٙمت٥م طمديثف(: )طم٤مشمؿ

                                                           

 .(057/ 7( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )333/ 03هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ) (0)

 .(333/ 03هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ) (1)

 .(336/ 03هتذي٥م اًمٙمامل ) (2)

 .(00/ 0م. )0221هـ/ 1201ٟمجل، اًم٘م٤مهرة،ُمٙمت٦ٌم اخل٤م ،1اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد، ت:قمكم حمٛمد قمٛمر،ط (3)

 .(122/ 5اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ) (4)

 .(266/ 0اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ) (5)

 (.145/ 4( اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء )5)

 (.122/ 5( اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )6)

 (.66/ 2( اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم )7)

 (.062/ 12( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )12)

 (.122/ 5واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ) ( اجلرح11)
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

خيٓمكء قمـ قمٛمف ذم اًمرواي٤مت،وخي٤مًمػ ومٞمام يروي قمـ إصم٤ٌمت، ومال جيقز آطمتج٤مج سمف إذا 

 .(0)طمديثف( وٕمٞمػ ًمٞمس سم٤مًم٘مقي وٟمحـ ٟمٙمت٥م: )ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل ،(1)اٟمٗمرد(

إن اعمتٛمٕمـ ذم آراء اًمٜم٘م٤مد ذم طم٤مًمف جيده٤م ُمت٘م٤مرسم٦م، ومٝمق وإن أصمٜمك قمٚمٞمف سمٕمض اًمٕمٚمامء،  ارتالؾ١:

وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ اًم٤ًمضمل  إٓ أهنؿ مل جيزُمقا سمتقصمٞم٘مف،وًمٕمؾ ذًمؽ ًمٌمء اـمٚمٕمقا قمٚمٞمف ذم طمٗمٔمف،

صدوق، ورسمام صدوق شمٗمرد قمـ قمٛمف سم٠مطم٤مدي٨م مل يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م( ًمذا وم٤مًمذي ئمٝمر أٟمف : )سم٘مقًمف

وُمثٚمف ٓ يًتٖمرب  هل سمٕمض ُم٤مشمٗمرد سمف قمـ قمٛمف، -اًمتل وصٗمف هب٤م اسمـ طمجر-يم٤مٟم٧م إوه٤مم 

يمام ىمرره اًمديمتقر - أن يتٗمرد قمـ قمٛمف سمٌٕمض إطم٤مدي٨م ٓ ؾمٞمام ُمع يمثرة ُمالزُمتف قمٛمف

ومٞمف، وًمذًمؽ ذيمره حمٛمد سمـ حيٞمك اًمذهكم ذم  اوًمٞمس يمؾ طمدي٨م قمـ قمٛمف ُمٜمت٘مدً ، (1)-اًمتخٞمٗمل

اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ أصح٤مب اًمزهري،ُمع حمٛمد سمـ إؾمح٤مق وومٚمٞمح، وذيمر أٟمف وضمد ًمف صمالصم٦م 

يمؾ أُمتل ) :ُمرومققم٤م --أطم٤مدي٨م ٓ أصؾ هل٤م أطمده٤م طمديثف قمـ قمٛمف قمـ ؾم٤ممل قمـ أيب هريرة 

، (3)يمؾ ُم٤م هق آت ىمري٥م( صم٤مٟمٞمٝم٤م هبذا اإلؾمٜم٤مد)يم٤من إذا ظمٓم٥م ىم٤مل، (2)ُمٕم٤مرم إٓ اعمج٤مهريـ(

يم٤من ي٠ميمؾ سمٙمٗمف  -ط-ُمقىمقف، صم٤مًمثٝم٤م قمـ اُمرأشمف أم احلج٤مج سمٜم٧م اًمزهري قمـ أسمٞمٝم٤م )أن اًمٜمٌل 

                                                           

 (.027/ 0هـ )1174طمٚم٥م،  -، دار اًمققمل 1( اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن ت: حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد، ط1)

هـ )ص: 1222، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض، 1( ؾم١مآت اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ًمٕمكم سمـ اعمديٜمل ت: ُمقومؼ قمٌد اهلل قمٌد اًم٘م٤مدر، ط0)

101.) 

يز اًمتخٞمٗمل )دراؾم٦م اًمرضم٤مل اعمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ ُمـ شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، ممـ ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر )صم٘م٦م هيؿ( ح٨م ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٕمزسم( 1)

 (.021-177)صدوق هيؿ( )صدق ًمف أوه٤مم( ص)

( وُمًٚمؿ يمت٤مب اًمزهد سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ هتؽ 1/311/4247أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب إدب سم٤مب ؾمؽم اعم١مُمـ قمغم ٟمٗمًف) (2)

 اسمـ أظمل اسمـ ؿمٝم٤مب، قمـ قمٛمف اسمـ ؿمٝم٤مب، قمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل، ومذيمره. ( قمـ1/1173/0772اإلٟم٤ًمن ؾمؽم ٟمٗمًف )

(ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، صمٜم٤م 67/ 2( واًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء )202/124/ 1( أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت )3)

 صمٜم٤م سمحر سمـ ٟمٍم، صمٜم٤م اسمـ وه٥م، ىم٤مل: أظمؼمين يقٟمس، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب. 
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

اًمذهكم أقمرف سمحدي٨م اًمزهري، وىمد سملم ُم٤م أٟمٙمر قمٚمٞمف وم٤مًمٔم٤مهر : )، ىم٤مل اسمـ طمجر(1)يمٚمٝم٤م(ُمرؾمؾ

 .(0)أن شمْمٕمٞمػ ُمـ وٕمٗمف سم٥ًٌم شمٚمؽ إطم٤مدي٨م اًمتل أظمٓم٠م ومٞمٝم٤م(

 ًمف ؾم٧م قمنمة رواي٦م ومٞمٝمام ُمٜمٝم٤م قمنم قمٜمد اًمٌخ٤مري، و ؾم٧م قمٜمد ُمًٚمؿ.  شٝشني:زٚاٜت٘ يف ايؿ

 :أ( زٚاٜت٘ عٓد ايبدازٟ

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ، أظمؼمٟم٤م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد قمـ اسمـ أظمل اسمـ ؿمٝم٤مب،  -1

)يمٚمقا ُمـ إو٤مطمل  -ط-ىم٤مل رؾمقل اهلل  --قمـ قمٛمف اسمـ ؿمٝم٤مب، قمـ ؾم٤ممل قمـ ا سمـ قمٛمر 

 .(1)ويم٤من قمٌد اهلل ي٠ميمؾ سم٤مًمزي٧م طملم يٜمٗمر ُمـ ُمٜمك ُمـ أضمؾ حلقم اهلدي(صمالصم٤م( 

 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م اًمٌخ٤مري روايتف:

 مل يٜمٗمرد سمف سمؾ شمقسمع ذم روايتف قمـ قمٛمف. -1 

 (2)احلدي٨م ًمف ؿمقاهد ذم ُمٕمٜم٤مه -0

طمدصمٜمل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر، أظمؼمٟم٤م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ طمدصمٜم٤م اسمـ أظمل اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ  -0

شمٕم٤مًمقا : )ىم٤مل -ط-قمٛمف، ىم٤مل: أظمؼمين أسمق إدريس أن قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م أظمؼمه أن رؾمقل اهلل 

                                                           

 يم٤من ي٠ميمؾ سمثالث أص٤مسمع. --( واحلدي٨م اًمّمحٞمح يٌٓمؾ هذا ُمـ أٟمف 0/014( اًممزم اعمّمٜمققم٦م )1)

 .(222/ 1( ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري )0)

(  ىم٤مل: 1/257/3352( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب إو٤مطمل سم٤مب ُم٤مي١ميمؾ ُمـ حلقم إو٤مطمل وُم٤م يتزود سمف )1)

سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، قمـ اسمـ أظمل اسمـ ؿمٝم٤مب. وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م يٕم٘مقب

( 1/1207/1752يمت٤مب إو٤مطمل سم٤مب سمٞم٤من ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٜمٝمل قمـ أيمؾ حلقم إو٤مطمل سمٕمد صمالث ذم أول اإلؾمالم )

ٛمر. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمٛمر، وقمٌد سمـ محٞمد. ىم٤مل اسمـ أيب قمٛمر: طمدصمٜم٤م. وىم٤مل قمٌد: أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرزاق ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُمٕم

/ 6وأمحد ذم ُمًٜمده ) ( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م قمٌد اًمرزاق، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٕمٛمر.5/010واًمٜم٤ًمئل )

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر. وذم 321/2722/ 6( ىم٤مل: ىمرأ قمكم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م. وذم )140/2336

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 106/4166/ 12وذم ) ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمج٤مج، قمـ اسمـ ضمري٩م.152/3305/ 7)

قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب  -ؾمٗمٞم٤من، وُمٕمٛمر، واسمـ ضمري٩م واسمـ إؾمح٤مق واسمـ أظمل اسمـ ؿمٝم٤مب-مخًتٝمؿ أيب، قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق،

 اًمزهري، قمـ ؾم٤ممل، ومذيمره.

 - (1/257/3352 .)-( وقمـ قم٤مئِم٦م 1/256/3347( اٟمٔمر ُمثال ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري قمـ ؾمٚمٛم٦م إيمقع )2)
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سم٤ميٕمقين قمغم أن ٓ شمنميمقا سم٤مهلل ؿمٞمئ٤م، وٓ شمنىمقا وٓ شمزٟمقا وٓ شم٘متٚمقا أوٓديمؿ، وٓ شم٠مشمقا 

شمٗمؽموٟمف سملم أيديٙمؿ وأرضمٚمٙمؿ،وٓ شمٕمّمقين ذم ُمٕمروف،ومٛمـ ورم ُمٜمٙمؿ وم٠مضمره قمغم اهلل، سمٌٝمت٤من 

وُمـ أص٤مب ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤م ومٕمقىم٥م سمف ذم اًمدٟمٞم٤م ومٝمق ًمف يمٗم٤مرة، وُمـ أص٤مب ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤م ومًؽمه 

 .(1)اهلل وم٠مُمره إمم اهلل إن ؿم٤مء قم٤مىمٌف وإن ؿم٤مء قمٗم٤م قمٜمف(

 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م اًمٌخ٤مري روايتف:

 د سمف سمؾ شمقسمع.مل يٜمٗمر -1

 رسمام أن اًمٌخ٤مري اٟمت٘مك هذه اًمرواي٦م ُمـ ُمروي٤مشمف قمـ قمٛمف ٓ ؾمٞمام وىمد قمرف سمٛمالزُمتف ًمف. -0

طمدصمٜم٤م أسمق قم٤مصؿ قمـ اسمـ ضمري٩م، قمـ اًمزهري قمـ قمٓم٤مء سمـ يزيد قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمدي  -1

قمـ اعم٘مداد سمـ إؾمقد، ح وطمدصمٜمل إؾمح٤مق طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، طمدصمٜم٤م اسمـ 

أظمؼمين قمٓم٤مء سمـ يزيد أن قمٌٞمد اهلل سمـ قمدي أظمؼمه أن اعم٘مداد سمـ  :اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمٛمف ىم٤مل أظمل

أرأي٧م إن ًم٘مٞم٧م رضمال ُمـ اًمٙمٗم٤مر وم٤مىمتتٚمٜم٤م وميب ) :-ط-قمٛمرو أظمؼمه أٟمف ىم٤مل ًمرؾمقل اهلل 

                                                           

/ 1/114سمٛمٙم٦م وسمٞمٕم٦م اًمٕم٘م٦ٌم ) --( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر سم٤مب وومقد إٟمّم٤مر إمم اًمٜمٌل1)

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ أظمل اسمـ ؿمٝم٤مب.وأظمرضمف 1670

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اهلل، وذم يمت٤مب 1/217/2672اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمتٗمًػم سم٤مب ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م )

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ يقؾمػ.وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلدود: سم٤مب احلدود 1/344/4562احلدود سم٤مب احلدود يمٗم٤مرة )

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ حيٞمك اًمتٛمٞمٛمل، وأسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وقمٛمرو اًمٜم٤مىمد، وإؾمح٤مق 1/762/1527يمٗم٤مرات ٕهٚمٝم٤م )

( 1/1576/1217ٟمٛمػم. واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف يمت٤مب احلدود سم٤مب ُم٤مضم٤مء أن احلدود يمٗم٤مرة ٕهٚمٝم٤م ) سمـ إسمراهٞمؿ، واسمـ

( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ىمتٞم٦ٌم. يمٚمٝمؿ قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م.وأظمرضمف 141/2012/ 5ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم. واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم )

٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اجلٕمٗمل، ىم٤مل: ( ىم٤مل: طمدصمٜم1/345/4621اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب احلدود سم٤مب شمقسم٦م اًم٤ًمرق )

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد سمـ 1/762/1527طمدصمٜم٤م هِم٤مم سمـ يقؾمػ. وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب احلدود يمٗم٤مرات ٕهٚمٝم٤م )

( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: 126/2156/ 5محٞمد، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرزاق. واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم )

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٞمامن، 1/1/16ٛمر. وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اإليامن سم٤مب )طمدصمٜم٤م همٜمدر. يمٚمٝمؿ  قمـ ُمٕم

( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ؾمٕمد اسمـ إسمراهٞمؿ سمـ 121/2141/ 5ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ؿمٕمٞم٥م. وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم )

 س اخلقٓين، ومذيمره.ؾمٕمد، ىم٤مل: طمدصمٜمل قمٛمل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب، قمـ ص٤مًمح. يمٚمٝمؿ قمـ اًمزهري، قمـ أيب إدري
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صمؿ ٓذ ُمٜمل سمِمجرة،وم٘م٤مل: أؾمٚمٛم٧م هلل، آأىمتٚمف ي٤م رؾمقل اهلل سمٕمد  إطمدى يدي سم٤مًمًٞمػ وم٘مٓمٕمٝم٤م،

ي٤م رؾمقل اهلل إٟمف ىمٓمع إطمدى يدي، صمؿ : )ٓ شم٘متٚمف( وم٘م٤مل) :-ط- ٤مل رؾمقل اهللوم٘م أن ىم٤مهل٤م؟(

ٓ شم٘متٚمف، وم٢من ىمتٚمتف وم٢مٟمف سمٛمٜمزًمتؽ ىمٌؾ أن ) :-ط-ىم٤مل ذًمؽ سمٕمد ُم٤م ىمٓمٕمٝم٤م( وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 .(1)شم٘متٚمف، وإٟمؽ سمٛمٜمزًمتف ىمٌؾ أن ي٘مقل يمٚمٛمتف اًمتل ىم٤مل(

 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م اًمٌخ٤مري روايتف:

 أظمرج ًمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت يمام ذم اًمتخري٩م. -1 

 روى ُم٤م شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف اًمث٘م٤مت إصم٤ٌمت ومل خي٤مًمٗمقه. -0

 ب( زٚاٜت٘ عٓد َطًِ:

طمدصمٜمل قمٌد سمـ محٞمد أظمؼمين يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ طمدصمٜم٤م حمٛمد )وهق اسمـ أظمل اًمزهري( قمـ  -1

اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل ـمٚم٘م٧م اُمرأيت وهل طم٤مئض ومذيمر ذًمؽ  اهلل أن قمٌد قمٛمف أظمؼمٟم٤م ؾم٤ممل سمـ قمٌد

ُمره ومٚمػماضمٕمٝم٤م طمتك حتٞمض طمٞمْم٦م : )صمؿ ىم٤مل -ط-ومتٖمٞمظ رؾمقل اهلل  -ط-قمٛمر ًمٚمٜمٌل 

أظمرى ُمًت٘مٌٚم٦م ؾمقى طمٞمْمتٝم٤م اًمتل ـمٚم٘مٝم٤م ومٞمٝم٤م، وم٢من سمدا ًمف أن يٓمٚم٘مٝم٤م ومٚمٞمٓمٚم٘مٝم٤م ـم٤مهرا ُمـ 

                                                           

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قم٤مصؿ، قمـ اسمـ ضمري٩م. )ح( 1/106/2217(أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اعمٖم٤مزي سم٤مب )1)

وطمدصمٜمل إؾمح٤مق، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ أظمل اسمـ ؿمٝم٤مب. وذم يمت٤مب اًمدي٤مت سم٤مب 

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌدان، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل، ىم٤مل: 1/350/4643ؿ( ))وُمـ ي٘متؾ ُم١مُمٜم٤م ُمتٕمٛمدا ومجزآؤه ضمٝمٜم ىمقًمف شمٕم٤ممم

( ىم٤مل: 1/472/73طمدصمٜم٤م يقٟمس. وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اإليامن سم٤مب حتريؿ ىمتؾ اًمٙم٤مومر سمٕمد أن ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل )

ؾمح٤مق سمـ طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ًمٞم٨م. )ح( وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ رُمح، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمٚمٞم٨م. )ح( وطمدصمٜم٤م إ

إسمراهٞمؿ، وقمٌد سمـ محٞمد، ىم٤مٓ: أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرزاق، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر. )ح( وطمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك إٟمّم٤مري، ىم٤مل: 

طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ، قمـ إوزاقمل. )ح( وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ راومع، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اسمـ ضمري٩م. )ح( 

اسمـ وه٥م، ىم٤مل: أظمؼمين يقٟمس. وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اجلٝم٤مد سم٤مب قمغم ُم٤م ي٘م٤مشمؾ  وطمدصمٜمل طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م

(  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ اًمٚمٞم٨م،واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػميمت٤مب اًمًػم سم٤مب ىمقل 1/1216/0422اعمنميمقن )

قمٌد اًمرمحـ سمـ  -ؿ ( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م.ؾمٌٕمتٝم152/6371/ 3اعمنمك أؾمٚمٛم٧م هلل )

قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري، قمـ  -إؾمح٤مق، واسمـ أظمل اسمـ ؿمٝم٤مب، واسمـ ضمري٩م، وُمٕمٛمر، ويقٟمس، واًمٚمٞم٨م، وإوزاقمل 

 قمٓم٤مء سمـ يزيد اًمٚمٞمثل، قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمدي سمـ اخلٞم٤مر، ومذيمره.
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اهلل ـمٚم٘مٝم٤م شمٓمٚمٞم٘م٦م واطمدة  ٌدىمٌؾ أن يٛمًٝم٤م ومذًمؽ اًمٓمالق ًمٚمٕمدة يمام أُمر اهلل( ويم٤من قم طمٞمْمتٝم٤م،

 .(1) -ط-اهلل يمام أُمره رؾمقل اهلل  ومح٧ًٌم ُمـ ـمالىمٝم٤م، وراضمٕمٝم٤م قمٌد

 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م ُمًٚمؿ روايتف:

 احلدي٨م ذيمره ذم اعمت٤مسمٕم٤مت يمام ذم اًمتخري٩م.   -1 

 اًم٘مّم٦م وردت سمٓمرق ُمتٕمددة. -0

اسمـ أظمل اًمزهري قمـ طمدصمٜمل قمٌد سمـ محٞمد، طمدصمٜمل يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، طمدصمٜم٤م  -0

قمٛمف اًمزهري، أظمؼمين قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ، أن قمٌٞمداهلل سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ 

ذم همزوة شمٌقك،  -ط-ؾمٛمٕم٧م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ حيدث طمديثف طملم ختٚمػ قمـ رؾمقل اهلل : )ىم٤مل

ىمٚمام يريد همزوة إٓ ورى  -ط-ومٙم٤من رؾمقل اهلل : )وؾم٤مق احلدي٨م، وزاد ومٞمف قمغم يقٟمس

، طمتك يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٖمزوة( ومل يذيمر ذم طمدي٨م اسمـ أظمل اًمزهري أسم٤م ظمٞمثٛم٦م وحلقىمف سمٖمػمه٤م

 .(0) -ط-سم٤مًمٜمٌل 

                                                           

سمـ سمٙمػم، ىم٤مل: ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك 1/201/2726أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمتٗمًػم سم٤مب ؾمقرة اًمٓمالق ) (1)

( 5142/ 1/374طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م، ىم٤مل طمدصمٜم٤م قم٘مٞمؾ، وذم  يمت٤مب إطمٙم٤مم سم٤مب هؾ ي٘ميض اًم٘م٤ميض أو يٗمتل وهق همْم٤ٌمن )

وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م   حمٛمد سمـ أيب يٕم٘مقب اًمٙمرُم٤مين. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طم٤ًمن سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يقٟمس،

( ىم٤مل: طمدصمٜمل قمٌد سمـ 1/704/1251) ٤م وأٟمف ًمق ظم٤مًمػ وىمع اًمٓمالقاًمٓمالق سم٤مب حتريؿ ـمالق احل٤مئض سمٖمػم رو٤مه

محٞمد، ىم٤مل: أظمؼمين يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد وهق اسمـ أظمل اًمزهري،وأظمرضمف أيْم٤م سمٕمده وم٘م٤مل طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق 

ؾمٜمٜمف يمت٤مب سمـ ُمٜمّمقر، ىم٤مل طمدصمٜم٤م يزيد سمـ قمٌد رسمف، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ طمرب. ىم٤مل: طمدصمٜمل اًمزسمٞمدي، وأسمقداود ذم 

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ص٤مًمح، ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٜم٦ًٌم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يقٟمس، 1/1161/0160اًمٓمالق سم٤مب ذم ـمالق اًمًٜم٦م )

/ 1واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم يمت٤مب اًمٓمالق سم٤مب وىم٧م اًمٓمالق ًمٚمٕمدة اًمتل أُمر اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه أن شمٓمٚمؼ هل٤م اًمٜم٤ًمء )

ـ طمرب. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمزسمٞمدي.يمٚمٝمؿ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري، ىم٤مل: ( ىم٤مل: أظمؼمين يمثػم سمـ قمٌٞمد، قمـ حمٛمد سم122/3362

 أظمؼمين ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، ومذيمره.

( ىم٤مل: طمدصمٜمل 1/1136/0547أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمتقسم٦م  سم٤مب طمدي٨م شمقسم٦م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وص٤مطمٌٞمف) (0)

ـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ اسمـ أظمل اًمزهري. )ح( قمٌد سمـ محٞمد. ىم٤مل: طمدصمٜمل يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سم

وطمدصمٜمل ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿمٌٞم٥م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ أقملم. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٕم٘مؾ، وهق اسمـ قمٌٞمد اهلل. واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم 

(  ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ ُمٕمدان سمـ قمٞمًك. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 017/6556/ 3يمت٤مب اًمًػم سم٤مب ُم٤م يٗمٕمؾ اإلُم٤مم إذا أراد اًمٖمزو )
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 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م ُمًٚمؿ روايتف:

 أظمرج ًمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت. -1 

 أن رواي٤مت هذا احلدي٨م ضم٤مءت ُمٓمقًم٦م وخمتٍمة ذم أيمثر دواويـ اًمًٜم٦م.  -0

طمدصمٜم٤م زهػم سمـ طمرب طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ طمدصمٜم٤م اسمـ أظمل اًمزهري قمـ قمٛمف أظمؼمين  -1

ي٤م رؾمقل اهلل، : )، وم٘م٤مًم٧م--ىم٤مًم٧م: ضم٤مءت هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم  --قمروة سمـ اًمزسمػم أن قم٤مئِم٦م 

واهلل ُم٤م يم٤من قمغم فمٝمر إرض ظم٤ٌمء أطم٥م إزم ُمـ أن يذًمقا ُمـ أهؾ ظم٤ٌمئؽ، وُم٤م أصٌح اًمٞمقم 

: -ط-وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ) أطم٥م إزم ُمـ أن يٕمزوا ُمـ أهؾ ظم٤ٌمئؽقمغم فمٝمر إرض ظم٤ٌمء 

ي٤م رؾمقل اهلل، إن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من رضمؾ ُمًٞمؽ، ومٝمؾ قمكم : )وأيْم٤م واًمذي ٟمٗمز سمٞمده( صمؿ ىم٤مًم٧م)

 .(1)طمرج ُمـ أن أـمٕمؿ ُمـ اًمذي ًمف قمٞم٤مًمٜم٤م؟ وم٘م٤مل هل٤م )ٓ إٓ سم٤معمٕمروف(

 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م ُمًٚمؿ روايتف:

 ذيمره ذم اعمت٤مسمٕم٤مت. -1

 يٜمٗمرد سمف سمؾ شمقسمع يمام ذم اًمتخري٩م.مل  -0

 

                                                                                                                                                                          

قمـ اًمزهري. ىم٤مل: أظمؼمين قمٌد اًمرمحـ سمـ  -اسمـ أظمل اًمزهري، وُمٕم٘مؾ-ًـ سمـ أقملم. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٕم٘مؾ. يمالمه٤م احل=

 قمٌد اهلل سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ، قمـ قمٛمف قمٌٞمد اهلل سمـ يمٕم٥م. ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أيب يمٕم٤ٌم حيدث. ومذيمره.

(  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق 1/171/0242) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اعمٔم٤ممل سم٤مب ىمّم٤مص اعمٔمٚمقم إذا وضمد ُم٤مل فم٤معمف (0)

( 1/241/3137) اًمٞمامن. ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ؿمٕمٞم٥م. وذم يمت٤مب اًمٜمٗم٘م٤مت سم٤مب ٟمٗم٘م٦م اعمرأة إذا هم٤مب قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م وٟمٗم٘م٦م اًمقًمد

 ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ ُم٘م٤مشمؾ، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد اهلل، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م يقٟمس. وذم يمت٤مب إيامن واًمٜمذور سم٤مب يمٞمػ يم٤مٟم٧م يٛملم اًمٜمٌل 

-- (1/333 /4421 ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ سمٙمػم. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م، قمـ يقٟمس. وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب إىمْمٞم٦م )

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م زهػم سمـ طمرب. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ أظمل 1/761/1512سم٤مب ىمْمٞم٦م هٜمد )

ُمٕمٛمر. وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمٌٞمقع سم٤مب اًمزهري. وأيْم٤م ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٌد سمـ محٞمد. ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرزاق.ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م 

(  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ظمِمٞمش سمـ أسم. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق. ىم٤مل: 1311/ 1/1263ذم اًمرضمؾ ي٠مظمذ طم٘مف ُمـ حت٧م يده)

/ 3طمدصمٜم٤م ُمٕمٛمر. واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم يمت٤مب قمنمة اًمٜم٤ًمء سم٤مب أظمذ اعمرأة ٟمٗم٘متٝم٤م ُمـ ُم٤مل زوضمٝم٤م سمٖمػم إذٟمف )

 -ُمٕمٛمر، وؿمٕمٞم٥م، ويقٟمس، واسمـ أظمل اًمزهري-سمـ راومع، قمـ قمٌد اًمرزاق، قمـ ُمٕمٛمر. أرسمٕمتٝمؿ  ( قمـ حمٛمد156/7172

 قمـ اًمزهري قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم، ومذيمره.
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 .ٔ عًك١ُ بٔ ٚقافبستُد بٔ عُسٚ -7

ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م،  حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص، اًمٚمٞمثل، اعمدين،صدوق ًمف أوه٤مم،

 ُم٤مت ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم قمغم اًمّمحٞمح،ع.

 .(1)روى قمـ أسمٞمف وأيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ وؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل غٝٛخ٘:

 .(0)اًمقاؾمٓمل واًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ ويزيد سمـ ه٤مرونظم٤مًمد تالَٝرٙ:

رضمؾ ص٤مًمح، ًمٞمس سم٠مطمٗمظ اًمٜم٤مس : )ىم٤مل حيٞمك اًم٘مٓم٤من أقٛاٍ عًُا٤ ادتسح ٚايتعدٌٜ فٝ٘:

: وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، (3)صم٘م٦م(: )وىم٤مل ذم ُمقوع أظمر، (2)ًمٞمس سمف سم٠مس(: )وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، (1)ًمٚمحدي٨م(

وىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك )مل يٙمـ سمف (5)ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم(4)(ص٤مًمح احلدي٨م، يٙمت٥م طمديثف، وهق ؿمٞمخ)

ًمف طمدي٨م ص٤مًمح، وىمد طمدث قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت يمؾ واطمد : )وىم٤مل اسمـ قمدي، (6)سم٠مس(

ُمٜمٝمؿ يٜمٗمرد قمٜمف سمٜمًخ٦م، ويٖمرب سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض، وروى قمٜمف ُم٤مًمؽ همػم طمدي٨م ذم اعمقـم٠م 

و ىم٤مل ، (12)(ويم٤من خيٓمئ: )وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل،(7)وهمػمه، وأرضمق أٟمف ٓ سم٠مس سمف(

يم٤من حمٛمد سمـ : )وُم٤م قمٚم٦م ذًمؽ؟( ىم٤مل) :ُم٤م زال اًمٜم٤مس يت٘مقن طمديثف( ىمٞمؾ ًمف: )حيٞمك سمـ ُمٕملم

قمٛمرو حيدث ُمرة قمـ أسمك ؾمٚمٛم٦م سم٤مًمٌمء رأيف، صمؿ حيدث سمف ُمرة أظمرى قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب 

وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل)ؾم٠مًم٧م حيٞمك قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قمٚم٘مٛم٦م يمٞمػ هق؟ ىم٤مل: شمريد ، (11)هريرة(
                                                           

 .(155/ 5اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )، (153/ 7هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )، (012/ 04هتذي٥م اًمٙمامل ) ،(12/ 6اجلرح واًمتٕمديؾ ) (1)

 .(155/ 5اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن ) ،(7/153هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) ،(04/012هتذي٥م اًمٙمامل ) ،(12/ 6) اجلرح واًمتٕمديؾ (0)

 .(013/ 04هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ) (1)

 .(025/ 0اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م ) (2)

 .(154/ 7هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) (3)

 .(12/ 6اجلرح واًمتٕمديؾ ) (4)

 .(154/ 7هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) (5)

 .(154/ 7(هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )6)

 .(002/ 4اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء) (7)

 .(155/ 5اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن ) (12)

 .(12/ 6اجلرح واًمتٕمديؾ ) (11)
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ومل : )وىم٤مل، (1)أو شمِمدد؟ ىمٚم٧م: سمؾ أشمِمدد. ىم٤مل: ومٚمٞمس هق ممـ شمريد يم٤من ي٘مقل ؿمٞمئ٤م(اًمٕمٗمق، 

وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد)يم٤من ، (0)يٙمقٟمقا يٙمتٌقن طمدي٨م حمٛمدطمتك اؿمتٝم٤مه٤م أصح٤مب اإلؾمٜم٤مد، ومٙمتٌقه٤م(

وىم٤مل ، (2)هق وؾمط وإمم اًمْمٕمػ ُم٤م هق(: )وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم، (1)يمثػم احلدي٨م، يًتْمٕمػ(

 .(3)ًمٞمس سم٘مقي احلدي٨م، ويِمتٝمك طمديثف(: )وىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ يٕم٘مقب

مل شمٙمـ قم٤ٌمرات اًمٕمٚمامء سحي٦م ذم شمْمٕمٞمٗمف، ومٚمؿ يذيمر ومٞمف ضمرح ؿمديد شمٜمزل سمف ُمرشمٌتف  ارتالؾ١:

ًمٚمْمٕمػ، و ىمد ضم٤مءت سمٕمض اًمٕم٤ٌمرات ُمقمه٦م حتت٤مج شمقوٞمح٤م وشمٗمًػما، وًمٕمؾ ذم رواي٦م اإلُم٤مم 

ُم٤ميٕمكم درضمتف ىمٚمٞمال، ومٝمق وإن مل  -ُمع ظمؼمشمف ذم رواة أهؾ اعمديٜم٦م وُمٕمرومتف هبؿ- (4)ُم٤مًمؽ قمٜمف

يٙمـ صم٘م٦م، وم٤مًمذي ئمٝمرأٟمف صدوق، وًمف أوه٤مم. ىم٤مل اسمـ طمجر )ُمِمٝمقر ُمـ ؿمٞمقخ ُم٤مًمؽ 

 .(5)صدوق شمٙمٚمؿ ومٞمف سمٕمْمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ طمٗمٔمف(

 وقمٜمد ُمًٚمؿ صمامٟمٞم٦م أطم٤مدي٨م. (6)ًمف قمٜمد اًمٌخ٤مري طمدي٨م واطمد زٚاٜت٘ يف ايؿشٝشني:

 أ( زٚاٜت٘ عٓد ايبدازٟ:

سمـ سمنم طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ اسمـ ضمري٩م قمـ ؾمٚمٞمامن إطمقل قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ  -1

وأفمـ أن :ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمرو قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب ؾمٕمٞمد،ىم٤مل قمـ أيب ؾمٕمٞمد،

                                                           

 .(127/ 2اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم ) (1)

 .(127/ 2اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم ) (0)

 .(06/ 12حت٘مٞمؼ اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ) (1)

 .(154/ 7هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) (2)

 .(154/ 7هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) (3)

 .(104/ 0ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ) (4)

 .(151/ 0ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري ) (5)

( 137/560( وروى ًمف قمدد ُمـ إطم٤مدي٨م شمٕمٚمٞم٘م٤م شمريمتٝم٤م اظمتّم٤مرا، اٟمٔمر ُمثال يمت٤مب اًمّمالة سم٤مب ضمٝمر اعم٠مُمقم سم٤مًمت٠مُملم )6)

 -ط-)طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمٛم٦م، قمـ ُم٤مًمؽ قمـ ؾمٛمل، ُمقمم أيب سمٙمر، قمـ أيب ص٤مًمح قمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل  ىم٤مل:

)إذا ىم٤مل اإلُم٤مم ]همػم اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ وٓ اًمْم٤مًملم[ وم٘مقًمقا: )آُملم( وم٢مٟمف ُمـ واومؼ ىمقًمف ىمقل اعمالئٙم٦م همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم  ىم٤مل:

 .--، وٟمٕمٞمؿ اعمجٛمر قمـ أيب هريرة -ط-قمـ اًمٜمٌل  -- أيب هريرة ُمـ ذٟمٌف( شم٤مسمٕمف   حمٛمد سمـ قمٛمرو قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ
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 -ط-اقمتٙمٗمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل : )ىم٤مل --اسمـ أيب ًمٌٞمد طمدصمٜم٤م،قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ أيب ؾمٕمٞمد 

ُمـ يم٤من : )وم٘م٤مل -ط-ٚمٜم٤م ُمت٤مقمٜم٤م،وم٠مشم٤مٟم٤م رؾمقل اهلل اًمٕمنم إوؾمط، ومٚمام يم٤من صٌٞمح٦م قمنميـ ٟم٘م

ومٚمام رضمع إمم  وم٢مين رأي٧م هذه اًمٚمٞمٚم٦م، ورأيتٜمل أؾمجد ذم ُم٤مء وـملم( اقمتٙمػ ومٚمػمضمع إمم ُمٕمتٙمٗمف،

ومقاًمذي سمٕمثف سم٤محلؼ ًم٘مد ه٤مضم٧م اًمًامء ُمـ آظمر ذًمؽ  وه٤مضم٧م اًمًامء ومٛمٓمرٟم٤م،: )ىم٤مل ُمٕمتٙمٗمف،

 .(1)وأرٟمٌتف أصمر اعم٤مء واًمٓملم( ومٚم٘مد رأي٧م قمغم أٟمٗمف ويم٤من اعمًجد قمريِم٤م، اًمٞمقم،

 

                                                           

(  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 1/137/0222أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب آقمتٙم٤مف سم٤مب ُمـ ظمرج ُمـ اقمتٙم٤مومف قمٜمد اًمّمٌح ) (1)

 /062/ 15( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من. وذم )60/11212/ 15قمٌد اًمرمحـ سمـ سمنم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من. وأمحد ذم ُمًٜمده )

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك، ىم٤مٓ طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قمٚم٘مٛم٦م. وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب آقمتٙم٤مف سم٤مب 11164

 /60/ 15(   ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ سمنم. وأمحد ذم ُمًٜمده )1/137/0222ُمـ ظمرج ُمـ اقمتٙم٤مومف قمٜمد اًمّمٌح )

 ٞمامن سمـ أيب ُمًٚمؿ إطمقل.وأظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده(  يمالمه٤م ىم٤مل طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ ضمري٩م، قمـ ؾمٚم11212

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 012/11522/ 16( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م هِم٤مم اًمدؾمتقائل، وذم  )104/11362/ 16)

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، ىم٤مل طمدصمٜم٤م ُمٕمٛمر. واًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف 170/11673/ 16قمٗم٤من، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م مه٤مم. وذم )

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمًٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هِم٤مم. وذم 1/31/447) هؾ يّمكم اإلُم٤مم سمٛمـ طمي يمت٤مب إذان سم٤مب

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م مه٤مم، وذم يمت٤مب ومْمؾ 1/42/611يمت٤مب إذان سم٤مب اًمًجقد قمغم إٟمػ ذم اًمٓملم )

٤م ُمٕم٤مذ سمـ ومْم٤مًم٦م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هِم٤مم، ( ىم٤مل: طمدصمٜم1/135/0214) ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر سم٤مب اًمتامس ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم اًمًٌع إواظمر

( ىم٤مل: طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ 1/136/0214) صٌٞمح٦م اًمٕمنميـ --وذم يمت٤مب آقمتٙم٤مف سم٤مب آقمتٙم٤مف وظمروج اًمٜمٌل 

وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمّمٞم٤مم سم٤مب ومْمؾ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  قمٞمؾ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ اعم٤ٌمرك.ُمٜمػم، ؾمٛمع ه٤مرون سمـ إؾمام

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق 1/644/1145) حمٚمٝم٤م وأرضمك أوىم٤مت ـمٚمٌٝم٤مواحل٨م قمغم ـمٚمٌٝم٤م وسمٞم٤من 

قم٤مُمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هِم٤مم.)ح( وطمدصمٜم٤م قمٌد سمـ محٞمد ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرزاق، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر.)ح( وطمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ 

سمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمّمالة سم٤مب اًمًجقد قمغم قمٌد اًمرمحـ اًمدارُمل، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق اعمٖمػمة، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إوزاقمل. وأ

(، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ اعمثٜمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م صٗمقان سمـ قمٞمًك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٕمٛمر. واسمـ ُم٤مضم٦م 1/1067/672) إٟمػ واجلٌٝم٦م

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٚمٞم٦م، قمـ 1/0360/1544) ذم يمت٤مب اًمّمٞم٤مم سم٤مب ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر

( قمـ حمٛمد سمـ قمٌد 047/1166/ ٤0مم اًمدؾمتقائل، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى آقمتٙم٤مف سم٤مب ُمتك خيرج اعمٕمتٙمػ )هِم

حمٛمد سمـ قمٛمرو، وؾمٚمٞمامن إطمقل، وحيٞمك،  -إقمغم، قمـ ظم٤مًمد سمـ احل٤مرث، قمـ هِم٤مم، يمٚمٝمؿ قمـ حيل سمـ أيب يمثػم،يمٚمٝمؿ 

 قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ، ومذيمره.
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 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م اًمٌخ٤مري روايتف:

 أظمرج ًمف ُم٘مروٟم٤م ُمع همػمه.  -1

 واومؼ اًمث٘م٤مت إصم٤ٌمت.  -0

 مل يٜمٗمرد سم٤مًمرواي٦م وم٘مد شمقسمع قمٚمٞمٝم٤م. -1

 ب( زٚاٜت٘ عٓد َطًِ:

وطمدصمٜمل قمٌٞمد اهلل سمـ ُمٕم٤مذ اًمٕمٜمؼمي طمدصمٜم٤م أيب طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمرو اًمٚمٞمثل قمـ قمٛمر سمـ  -1

    شم٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل --ُمًٚمؿ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أم ؾمٚمٛم٦م 

)ُمـ يم٤من ًمف ذسمح يذسمحف وم٢مذا أهؾ هالل ذي احلج٦م ومال ي٠مظمذن ُمـ ؿمٕمره وٓ ُمـ أفمٗم٤مره  -ط-

 .(1)ؿمٞمئ٤م طمتك يْمحل(

                                                           

٤مب إو٤مطمل سم٤مب هنل ُمـ دظمؾ قمٚمٞمف قمنم ذي احلج٦م، وهق ُمريد اًمتْمحٞم٦م أن ي٠مظمذ ُمـ أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت (1)

( ىم٤مل طمدصمٜمل قمٌٞمد اهلل اسمـ ُمٕم٤مذ اًمٕمٜمؼمي. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ 1/1212/1755ؿمٕمره أو أفمٗم٤مره ؿمٞمئ٤م )

 سمق هم٤ًمن. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـقمٛمرو اًمٚمٞمثل.)ح( ىم٤مل: طمدصمٜمل طمج٤مج سمـ اًمِم٤مقمر، ىم٤مل: طمدصمٜمل حيٞمك سمـ يمثػم اًمٕمٜمؼمي أ

ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس )ح( وطمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ احلٙمؿ اهل٤مؿمٛمل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ ُم٤مًمؽ 

( ىم٤مل: طمدصمٜمل احلًـ سمـ قمكم احلٚمقاين. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق أؾم٤مُم٦م. ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٛمرو. )ح( 1755سمـ أٟمس وذم )

حيٞمك وأمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أظمل اسمـ وه٥م ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ وه٥م. ىم٤مل: أظمؼمين طمٞمقة.  وطمدصمٜمل طمرُمٚم٦م اسمـ

ىم٤مل: أظمؼمين ظم٤مًمد سمـ يزيد، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب هالل، وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمْمح٤مي٤م سم٤مب اًمرضمؾ ي٠مظمذ ُمـ ؿمٕمره ذم 

ذ. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمٕم٤م1/1210/0571وهق يريد أن يْمحل) ،اًمٕمنم

( ىم٤مل: 1/1625/1301قمٛمرو، واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف يمت٤مب إو٤مطمل سم٤مب شمرك إظمذ ُمـ اًمِمٕمر عمـ أراد أن يْمحل )

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ احلٙمؿ اًمٌٍمي. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، قمـ ؿمٕم٦ٌم، قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس. واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم 

( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م     ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمٚمؿ اًمٌٚمخل. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمٜمي، وهق اسمـ ؿمٛمٞمؾ، ىم٤مل: 31/2231/ 1يمت٤مب اًمْمح٤مي٤م  )

أٟم٠ٌمٟم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس. واسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب إو٤مطمل سم٤مب ُمـ أراد أن يْمحل ومال ي٠مظمذ ُمـ ؿمٕمره وأفمٗم٤مره 

ـ سمٙمر اًمؼمؾم٤مين )ح( وطمدصمٜم٤م حمٛمد ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طم٤مشمؿ سمـ سمٙمر اًمْمٌل أسمق قمٛمرو. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سم1/0464/1132)

سمـ ؾمٕمٞمد سمـ يزيد سمـ إسمراهٞمؿ. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ىمتٞم٦ٌم وحيٞمك سمـ يمثػم ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وذم ؾمٜمـ 

( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد احلٙمؿ. قمـ ؿمٕمٞم٥م. ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م اًمٚمٞم٨م. ىم٤مل: 31/2231/ 1اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى )
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 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م ُمًٚمؿ روايتف:

 ذيمره ذم اعمت٤مسمٕم٤مت. -1 

 مل يٜمٗمرد سمف سمؾ شمقسمع قمٚمٞمف ُمت٤مسمٕم٦م شم٤مُم٦م. -0

طمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمنم طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمرو طمدصمٜمل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ قمـ  -0 

ذم اًمريمٕمتلم  -ط-: يمٞمػ يم٤من يّمٜمع رؾمقل اهلل --قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٕم٤مئِم٦م 

 .(1)وهق ضم٤مًمس؟ ىم٤مًم٧م: )يم٤من ي٘مرأ ومٞمٝمام، وم٢مذا أراد أن يريمع ىم٤مم ومريمع(

 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م ُمًٚمؿ روايتف:

 .أظمرج ًمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت-1 

 أٟمف مل يٜمٗمرد سمف يمام ذم اًمتخري٩م. -0

  .(0)أن ًمٚمحدي٨م ؿمقاهد -1

                                                                                                                                                                          

زيد، قمـ اسمـ أيب هالل،صمالصمتٝمؿ )وحمٛمد سمـ قمٛمرو، وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، و ؾمٕمٞمد سمـ أيب هالل( قمـ قمٛمرو طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ ي=

 ـ ُمًٚمؿ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ومذيمره.سم

 أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب صالة اعم٤ًمومريـ سم٤مب ضمقاز اًمٜم٤مومٚم٦م ىم٤مئام وىم٤مقمدا وومٕمؾ سمٕمض اًمريمٕم٦م ىم٤مئام وسمٕمْمٝم٤م ىم٤مقمدا (1)

ٛمػم طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمنم، وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمتٓمقع سم٤مب ذم صالة اًمٚمٞمؾ ( ىم٤مل طمدصمٜم٤م اسمـ ٟم1/570/511)

( ىم٤مل طمدصمٜم٤م يزيد 117/04220/ 21( ىم٤مل طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ طمدصمٜم٤م مح٤مد وأمحد ذم اعمًٜمد )1/1101/1131)

ىم٤مقمدا وومٕمؾ سمٕمض يمٚمٝمؿ قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو، وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب صالة اعم٤ًمومريـ سم٤مب ضمقاز اًمٜم٤مومٚم٦م ىم٤مئام و

(  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ حيٞمك. ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م يزيد سمـ زريع، قمـ ؾمٕمٞمد اجلريري. 1/570/510) اًمريمٕم٦م ىم٤مئام وسمٕمْمٝم٤م ىم٤مقمدا

 (015/03163 /20)ح(وطمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل اسمـ ُمٕم٤مذ. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يمٝمٛمس. وأظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد )

يمٝمٛمس.)ح( ويزيد وأسمق قمٌد اًمرمحـ اعم٘مرئ، قمـ يمٝمٛمس.وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب ىم٤مل:طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر. ىم٤مل: صمٜم٤م 

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يزيد سمـ ه٤مرون. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 1/1071/734اًمّمالة سم٤مب صالة اًم٘م٤مقمد)

-      ي. يمالمه٤م اجلرير ( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق إؿمٕم٨م، قمـ يزيد سمـ زريع. ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م1/001يمٝمٛمس سمـ احلًـ. واًمٜم٤ًمئل )

 قمـ قمٌد اهلل اسمـ ؿم٘مٞمؼ، ومذيمره. -يمٝمٛمس، وؾمٕمٞمد اجلريري

اٟمٔمر ُمثال طمدي٨م طمٗمّمف اًمذي أورده ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب صالة اعم٤ًمومريـ سم٤مب ضمقاز اًمٜم٤مومٚم٦م ىم٤مئام وىم٤مقمدا وومٕمؾ  (1)

 .(1/570/511سمٕمض اًمريمٕم٦م ىم٤مئام وسمٕمْمٝم٤م ىم٤مقمدا)
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طمدصمٜم٤م احلٙمؿ سمـ ُمقؾمك طمدصمٜم٤م ه٘مؾ قمـ إوزاقمل قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ  -1

ُم٤م أذن اهلل ًمٌمء يم٠مذٟمف ًمٜمٌل يتٖمٜمك سم٤مًم٘مرآن، جيٝمر سمف( : )-ط-أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وطمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ أيقب وىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد واسمـ طمجر ىم٤مًمقا طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو 

ُمثؾ طمدي٨م حيٞمك سمـ أيب يمثػم، همػم أن اسمـ  -ط-قمـ اًمٜمٌل  -- قمـ أيب هريرة قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م

 .(1)يم٢مذٟمف(: )أيقب ىم٤مل ذم روايتف

 

                                                           

( وطمدصمٜم٤م حيٞمك 1/620/570أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن سم٤مب اؾمتح٤ٌمب حتًلم اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن ) (0)

سمـ أيقب وىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد واسمـ طمجر. ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ، وهق سمـ ضمٕمٗمر، قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو. و أمحد ذم اعمًٜمد ذم 

.و أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب ومْم٤مئؾ ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يزيد. وىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٛمرو322/7623/ 13)

( ىم٤مل: 1/213/3201)َّأومل يٙمٗمٝمؿ أٟم٤م أٟمزًمٜم٤م قمٚمٞمؽ اًمٙمت٤مب يتغم قمٚمٞمٝمؿُّاًم٘مرآن سم٤مب ُمـ مل يتٖمـ سم٤مًم٘مرآن وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اهلل. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، 3202وذم ) ٙمػم. ىم٤مل: طمدصمٜمل اًمٚمٞم٨م، قمـ قم٘مٞمؾ،طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ سم

ـ اًمزهري. و أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن سم٤مب اؾمتح٤ٌمب حتًلم اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن يمالمه٤م قم

( ىم٤مل: طمدصمٜمل قمٛمرو اًمٜم٤مىمد وزهػم سمـ طمرب. ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ اًمزهري. وأيْم٤م ىم٤مل 1/620/570)

د إقمغم. ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اسمـ طمدصمٜمل طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك. ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م. ىم٤مل: أظمؼمين يقٟمس.وطمدصمٜمل يقٟمس سمـ قمٌ

وه٥م. ىم٤مل: أظمؼمين قمٛمرو يمالمه٤م قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب. )وطمدصمٜمل سمنم سمـ احلٙمؿ. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد. ىم٤مل طمدصمٜم٤م 

يزيد، وهق سمـ اهل٤مد، قمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ. وطمدصمٜمل اسمـ أظمل اسمـ وه٥م. ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٛمل قمٌد اهلل سمـ وه٥م. ىم٤مل: أظمؼمين 

سمـ ذيح، قمـ اسمـ اهل٤مد هبذا اإلؾمٜم٤مد ُمثٚمف ؾمقاء.وطمدصمٜم٤م احلٙمؿ اسمـ ُمقؾمك. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ه٘مؾ، قمـ قمٛمر سمـ ُم٤مًمؽ وطمٞمقة 

(  ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م 126/1271/ 1إوزاقمل، قمـ حيك سمـ أيب يمثػم. وذم يمت٤مب صٗم٦م اًمّمالة سم٤مب شمزيلم اًم٘مرآن سم٤مًمّمقت )

ل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق. ىم٤مل: طمد صمٜم٤م ىم٤م (120/5452/ 11ىمتٞم٦ٌم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ اًمزهري. وأمحد ذم اعمًٜمد )

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمٙمر وقمٌد اًمرزاق. ىم٤مٓ: أظمؼمٟم٤م اسمـ ضمري٩م. ىم٤مل قمٌد 007/5610/ 11ُمٕمٛمر، قمـ اًمزهري وذم)=

اًمرزاق ذم طمديثف: أظمؼمين اسمـ ؿمٝم٤مب. و أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمقشمر سم٤مب يمٞمػ يًتح٥م اًمؽمشمٞمؾ ذم 

ؾمٚمٞمامن سمـ داود اعمٝمري. ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م. ىم٤مل: طمدصمٜمل قمٛمر سمـ ُم٤مًمؽ ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 1/1110/1251اًم٘مراءة)

واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم يمت٤مب صٗم٦م اًمّمالة سم٤مب شمزيلم اًم٘مرآن  وطمٞمقة، قمـ اسمـ اهل٤مد، قمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ احل٤مرث.

، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد اعمٙمل. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ أيب طم٤مزم، قمـ يزيد سمـ 126/1272/ 1سم٤مًمّمقت )

قمـ أيب ؾمٛمٚم٦م  -راهٞمؿ اًمتٞمٛمل، وحيٞمل سمـ أيب يمثػماسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري، وحمٛمد سمـ قمٛمرو، وحمٛمد سمـ إسم-إسمراهٞمؿ. أرسمٕمتٝمؿ 

 سمـ قمٌد اًمرمحـ، ومذيمره.
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م ُمًٚمؿ روايتف:

 أظمرج ًمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت. -1

 .مل يٜمٗمرد سمف سمؾ شمقسمع سمٓمرق قمديدة -0

 شم٤مسمٕمف اًمث٘م٤مت إصم٤ٌمت ومل خي٤مًمٗمقه يم٤مًمزهري. -1

 .ايكسغٞ اذتساْٞشتًد بٔ ٜصٜد -8

 صدوق ًمف أوه٤مم ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مؾمٕم٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم وُمئ٦م خ م د س ق.

 .(1)حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري وطمريز سمـ قمثامن اًمرطمٌل وإوزاقمل غٝٛخ٘:

 .(0)أمحد سمـ طمٜمٌؾ وإؾمح٤مق سمـ راهقيف وأسمق ضمٕمٗمر اًمٜمٗمٞمكم تالَٝرٙ:

 ،(3)ؾمٗمٞم٤من ويٕم٘مقب سمـ، (2)وأسمق داود، (1)وصم٘مف حيٞمك سمـ ُمٕملم أقٛاٍ عًُا٤ ادتسح ٚايتعدٌٜ فٝ٘:

ص٤مًمح : )وىم٤مل ذم اعمٖمٜمل ،(5)ووصم٘مف اًمذهٌل ذم اًمٙم٤مؿمػ، (4)ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متو

ٓ سم٠مس سمف، ويم٤من : )ىم٤مل أسمق سمٙمر إصمرم قمـ أمحد، (7)ووصٗمف أسمق طم٤مشمؿ سم٠مٟمف صدوق، (6)احلدي٨م(

)ًمٞمس سمف سم٠مس(، وىم٤مل أمحد سمـ ، (10)وذم رواي٦م قمـ اسمـ ُمٕملم، (11)ويمذًمؽ ىم٤مل اسمـ ؿم٤مهلم، (12)هيؿ(

                                                           

( ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م 05/122( هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل )125/ 6( اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )1)

 (.12/55( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م)0/027)

 (.12/55( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )0/027( ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م )05/122( هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل )0)

هـ  )ص: 1177، ُمريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل، ُمٙم٦م، 1( شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم ت: أمحد حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ،ط1)

022.) 

 (.123/ 05)( هتذي٥م اًمٙمامل 2)

 (.237/ 0م )1761 -هـ 1221، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 0( اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ ت:أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري، ط3)

 (.164/ 7( اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )4)

 (.027/ 0( اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م )5)

 .(426/ 0اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمذهٌل ) (6)

 .(125/ 6أيب طم٤مشمؿ )اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ  (7)

 .(125/ 6اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ) ،(126سمحر اًمدم )ص:  (12)

 .(011)ص:  ـه 1222اًمٙمقي٧م، ،، اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م1شم٤مريخ أؾمامء اًمث٘م٤مت ٓسمـ ؿم٤مهلم،حت٘مٞمؼ: صٌحل اًم٤ًمُمرائل،ط (00)

 .(222/ 2رواي٦م اًمدوري ) -شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم  (10)
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: وىم٤مل اًم٤ًمضمل، (1)يم٤من ىمرؿمٞم٤م ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ(: )ؾم٠مًم٧م قمكم سمـ ُمٞمٛمقن قمٜمف، وم٘م٤مل: )قمكم إسم٤مر

 .(0)يم٤من هيؿ()

إن اعمتتٌع ٕىمقال اًمٜم٘م٤مد ومٞمف جيد يمثػما ُمـ إىمقال ىمد ظمٚمّم٧م إمم شمقصمٞم٘مف، وًمٙمـ مم٤م  ارتالؾ١:

يٕمٙمر صٗمق ذًمؽ أن هٜم٤مك ُمـ أؿم٤مر إمم أٟمف ٓ يرشم٘مل ًمٚمتقصمٞمؼ اعمٓمٚمؼ ًمقهؿ ومٞمف أو همػم ذًمؽ، 

سمؾ وصٗمف سم٠مٟمف صدوق،  ومٛمثال أسمق طم٤مشمؿ وهق اعمٕمروف سمِمدة حتريف ذم اًمرضم٤مل مل ي٘مٓمع سمتقصمٞم٘مف،

اإلُم٤مم أمحد سم٠مٟمف هيؿ، ويمذًمؽ اًم٤ًمضمل، وهذا مم٤م يٜمزًمف قمـ درضم٦م اًمتقصمٞمؼ، وم٤مًمذي سمؾ ىمد سح 

 ئمٝمر أٟمف صدوق، وًمف أوه٤مم اـمٚمع قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء، وطمديثف طمًـ. 

 ًمف قمٜمد اًمٌخ٤مري ؾمٌٕم٦م أطم٤مدي٨م، وقمٜمد ُمًٚمؿ طمدي٨م واطمد. زٚاٜت٘ يف ايؿشٝشني:

 أ( زٚاٜت٘ عٓد ايبدازٟ:

طمدصمٜم٤م حمٛمد هق اسمـ ؾمالم، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م خمٚمد سمـ يزيد ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اسمـ ضمري٩م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م  -1

أن ي٘مٞمؿ اًمرضمؾ أظم٤مه )اًمرضمؾ(  -ط-هنك اًمٜمٌل : )ي٘مقل --ٟم٤مومٕم٤م ي٘مقل:ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٛمر 

 .(1)اجلٛمٕم٦م وهمػمه٤م(: )اجلٛمٕم٦م؟( ىم٤مل: )ُمـ ُم٘مٕمده وجيٚمس ومٞمف( ىمٚم٧م ًمٜم٤مومع

                                                           

 .(123/ 05هتذي٥م اًمٙمامل ) (1)

 .(55/ 10هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) (1)

( ىم٤مل: 1/51/711أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اجلٛمٕم٦م سم٤مب ٓ ي٘مٞمؿ اًمرضمؾ أظم٤مه يقم اجلٛمٕم٦م وي٘مٕمد ذم ُمٙم٤مٟمف ) (2)

طمدصمٜم٤م حمٛمد،ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م خمٚمد سمـ يزيد،ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اسمـ ضمري٩م.وذم يمت٤مب آؾمتئذان سم٤مب ٓ ي٘مٞمؿ اًمرضمؾ اًمرضمؾ ُمـ جمٚمًف 

ىم٤مل:طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل:طمدصمٜمل ُم٤مًمؽ. وذم سم٤مب)إذا ىمٞمؾ ًمٙمؿ شمٗمًحقا ذم اعمج٤مًمس ( 1/306/4047)

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ظمالد سمـ حيٞمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ قمٌٞمد اهلل.وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب 1/306/4052) وم٤مومًحقا(

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، ىم٤مل: 1/1243/0155اًمًالم سم٤مب حتريؿ إىم٤مُم٦م اإلٟم٤ًمن ُمـ ُمقوٕمف اعم٤ٌمح اًمذي ؾمٌؼ إًمٞمف )

 طمدصمٜم٤م ًمٞم٨م.)ح( وطمدصمٜمل حمٛمد سمـ رُمح، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمٚمٞم٨م.)ح( وطمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ حيٞمك، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم.

)ح( وطمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم،ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب.)ح( وطمدصمٜم٤م زهػم سمـ طمرب، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك، وهق اًم٘مٓم٤من.)ح( وطمدصمٜم٤م اسمـ 

دصمٜم٤م قمٌد اًمقه٤مب، يٕمٜمل اًمث٘مٗمل. يمٚمٝمؿ قمـ قمٌٞمد اهلل.)ح( وطمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، ىم٤مل: طم

سمنم وأسمق أؾم٤مُم٦م واسمـ ٟمٛمػم. ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل. )ح( وطمدصمٜم٤م أسمق اًمرسمٞمع وأسمق يم٤مُمؾ. ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م مح٤مد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

)ح( وطمدصمٜمل حمٛمد سمـ راومع، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق.يمالمه٤م قمـ أيقب.)ح( وطمدصمٜمل حيٞمك سمـ طمٌٞم٥م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م روح 

اسمـ ضمري٩م)ح( وطمدصمٜمل حمٛمد سمـ راومع، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ أيب ومديؽ، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمْمح٤مك،يٕمٜمل اسمـ قمثامن. واًمؽمُمذي ذم 
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م اًمٌخ٤مري روايتف:

 مل يٜمٗمرد سمف سمؾ شمقسمع قمٚمٞمف يمام ذم اًمتخري٩م. -1

 احلدي٨م روي ُمـ ـمرق قمديدة يمام ذم اًمتخري٩م.     - 0

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمالم أظمؼمٟم٤م خمٚمد سمـ يزيد أظمؼمٟم٤م اسمـ ضمري٩م ىم٤مل أظمؼمين يٕمغم أٟمف ؾمٛمع  -0

شمقومٞم٧م أُمف وهق هم٤مئ٥م قمٜمٝم٤م،  --أن ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة  --قمٙمرُم٦م ي٘مقل أٟم٠ٌمٟم٤م اسمـ قم٤ٌمس 

: ي٤م رؾمقل اهلل إن أُمل شمقومٞم٧م وأٟم٤م هم٤مئ٥م قمٜمٝم٤م، أيٜمٗمٕمٝم٤م رء إن شمّمدىم٧م سمف قمٜمٝم٤م( ىم٤مل) :وم٘م٤مل

 .(1)وم٢مين أؿمٝمدك أن طم٤مئٓمل اعمخراف صدىم٦م قمٚمٞمٝم٤م(: )ٟمٕمؿ( ىم٤مل)

 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م اًمٌخ٤مري روايتف:

 شمقسمع قمٚمٞمف ُمت٤مسمٕم٦م شم٤مُم٦م. -1

 واوم٘مف اًمث٘م٤مت إصم٤ٌمت. -0

                                                                                                                                                                          

، ىم٤مل: ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم1/1707/0527ضم٤مُمٕمف يمت٤مب إدب سم٤مب يمراهٞم٦م أن ي٘م٤مم اًمرضمؾ ُمـ جمٚمًف صمؿ جيٚمس ومٞمف )=

 طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد، قمـ أيقب يمٚمٝمؿ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر.

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمقص٤مي٤م إذا ىم٤مل أريض أو سمًت٤مين صدىم٦م هلل قمـ أُمل ومٝمق ضم٤مئز وإن مل يٌلم عمـ ذًمؽ (1)

 /1اًمّمدىم٦م )( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمالم، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م خمٚمد سمـ يزيد.وذم سم٤مب اإلؿمٝم٤مد ذم اًمقىمػ و1/001/0534)

ىم٤مل:  (021/1262/ 3ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م هِم٤مم سمـ يقؾمػ.و أمحد ذم اعمًٜمد ) (000/0540

خمٚمد، وقمٌد اًمرزاق، واسمـ سمٙمر، وروح،  -( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م روح. يمٚمٝمؿ 235/1326/ 3طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، واسمـ سمٙمر. وذم)

غم.وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمقص٤مي٤م سم٤مب إذا وىمػ قمـ اسمـ ضمري٩م، ىم٤مل: أظمؼمين يٕم -وهِم٤مم اسمـ يقؾمػ

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م روح 1/001/0552أرو٤م ومل يٌلم احلدود ومٝمق ضم٤مئز ويمذًمؽ اًمّمدىم٦م)

ّمدق سمـ قم٤ٌمدة، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م زيمري٤م سمـ إؾمح٤مق. وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمقص٤مي٤م سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ ُم٤مت ُمـ همػم وصٞم٦م يت

( يمالمه٤م 1/1510/447واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف يمت٤مب اًمزيم٤مة سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم اًمّمدىم٦م قمـ اعمٞم٧م) (1/1216/0660قمٜمف )

)أسمق داود واًمؽمُمذي( ىم٤مٓ طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ُمٜمٞمع، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م روح سمـ قم٤ٌمدة، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م زيمري٤م سمـ إؾمح٤مق.واًمٜم٤ًمئل ذم 

( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م احلًلم سمـ قمٞمًك، ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م 112/4261/ 2) ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم يمت٤مب اًمقص٤مي٤م سم٤مب ومْمؾ اًمّمدىم٦م قمـ اعمٞم٧م

( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ إزهر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م روح سمـ قم٤ٌمدة، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م زيمري٤م سمـ إؾمح٤مق.و أمحد ذم 4260ؾمٗمٞم٤من. وذم )

 -وؾمٗمٞم٤منزيمري٤م سمـ إؾمح٤مق، وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ،  -( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م روح، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م زيمري٤م.صمالصمتٝمؿ233/1322/ 3اعمًٜمد )

 قمـ قمٙمرُم٦م، ومذيمره. -يٕمغم، وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر-قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر. يمالمه٤م 
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أظمؼمٟم٤م اسمـ ضمري٩م ىم٤مل أظمؼمين قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر أٟمف ؾمٛمع طمدصمٜم٤م حمٛمد أظمؼمٟم٤م خمٚمد سمـ يزيد  -1

وىمد صم٤مب ُمٕمف ٟم٤مس ُمـ اعمٝم٤مضمريـ طمتك يمثروا ويم٤من ُمـ  -ط-ضم٤مسمرا ي٘مقل همزوٟم٤م ُمع اًمٜمٌل

اعمٝم٤مضمريـ رضمؾ ًمٕم٤مب ومٙمًع أٟمّم٤مري٤م ومٖمْم٥م إٟمّم٤مري همْم٤ٌم ؿمديدا طمتك شمداقمقا وىم٤مل 

ُم٤م سم٤مل : )وم٘م٤مل -ط- لإٟمّم٤مري: ي٤م ًمألٟمّم٤مر وىم٤مل اعمٝم٤مضمري: ي٤م ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ ومخرج اًمٜمٌ

دقمقى أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م( صمؿ ىم٤مل:ُم٤م ؿم٠مهنؿ؟ وم٠مظمؼم سمٙمًٕم٦م اعمٝم٤مضمري إٟمّم٤مري، ىم٤مل: وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .(1)دقمقه٤م وم٢مهن٤م ظمٌٞمث٦م(: )-ط-

 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م اًمٌخ٤مري روايتف:

 ىمد شمقسمع قمٚمٞمف. -1

 احلدي٨م ًمف ـمرق قمديدة.  -0

 

 

 

                                                           

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد، ىم٤مل: 1/065/1316) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م سم٤مب ُم٤م يٜمٝمك ُمـ دقمقة اجل٤مهٚمٞم٦م (1)

سم٤مب ىمقًمف ]ؾمقاء قمٚمٞمٝمؿ  أظمؼمٟم٤م خمٚمد سمـ يزيد، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اسمـ ضمري٩م. وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمتٗمًػم

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم. وذم 1/201/2723أؾمتٖمٗمرت هلؿ أم مل شمًتٖمٗمر هلؿ ًمـ يٖمٗمر اهلل هلؿ إن اهلل ٓ هيدي اًم٘مقم اًمٗم٤مؾم٘ملم[ )

( ىم٤مل طمدصمٜم٤م احلٛمٞمدي. و ُمًٚمؿ ذم 1/201/2725) ٝم٤م إذل(سم٤مب )ي٘مقًمقن ًمئـ رضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م ًمٞمخرضمـ إقمز ُمٜم

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وزهػم سمـ 1/1112/0362)  إخ فم٤معم٤م أو ُمٔمٚمقُم٤مصحٞمحف يمت٤مب اًمؼم سم٤مب ٟمٍم

طمرب وأمحد سمـ قمٌدة اًمْمٌل واسمـ أيب قمٛمرو. واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مب وُمـ ؾمقرة اعمٜم٤موم٘ملم 

ًمئـ رضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م ُّف ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمٛمر واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم يمت٤مب اًمتٗمًػم سم٤مب ىمقًم1/1771/1113)

( قمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر يمٚمٝمؿ  قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م. وأظمرضمف أمحد ذم 270/11377/ 4) ًَّمٞمخرضمـ إقمز ُمٜمٝم٤م إذل

/ 01( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يقٟمس، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م مح٤مد )يٕمٜمل اسمـ زيد( وأظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد )247/12410/ 00اعمًٜمد )

و أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هي٩م سمـ اًمٜمٕمامن، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد )يٕمٜمل اسمـ زيد( (113/13107

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ، وإؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر، وحمٛمد 1/1112/0362اًمؼم سم٤مب ٟمٍم إخ فم٤معم٤م أو ُمٔمٚمقُم٤م)

ؼمٟم٤م ُمٕمٛمر، قمـ أيقب.يمٚمٝمؿ قمـ قمٛمرو سمـ سمـ راومع. ىم٤مل اسمـ راومع: طمدصمٜم٤م، وىم٤مل أظمران: أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرزاق، ىم٤مل أظم

 ديٜم٤مر، ومذيمره.
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 زٚاٜت٘ عٓد َطًِ:ب( 

طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ احلٜمٔمكم أظمؼمٟم٤م خمٚمد سمـ يزيد اجلزري طمدصمٜم٤م اسمـ ضمري٩م أظمؼمين  -1

هنك قمـ اعمخ٤مسمرة، واعمح٤مىمٚم٦م،  -ط-أن رؾمقل اهلل : )--قمٓم٤مء قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل 

 .(1)واعمزاسمٜم٦م، وقمـ سمٞمع اًمثٛمرة طمتك شمٓمٕمؿ، وٓ شم٤ٌمع إٓ سم٤مًمدراهؿ واًمدٟم٤مٟمػم إٓ اًمٕمراي٤م( 

 ختري٩م ُمًٚمؿ روايتف:ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب 

 .أظمرج ًمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت -1

 .مل يٜمٗمرد سمف سمؾ شمقسمع قمٚمٞمف -0

 

                                                           

أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٌٞمقع سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اعمح٤مىمٚم٦م واعمزاسمٜم٦م وقمـ اعمخ٤مسمرة وسمٞمع اًمثٛمرة ىمٌؾ سمدو صالطمٝم٤م  (1)

سمـ يزيد  ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ احلٜمٔمكم، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م خمٚمد722/1314/ 1وقمـ سمٞمع اعمٕم٤موُم٦م وهق سمٞمع اًمًٜملم )

اجلزري.)ح( و طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وحمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم، وزهػم سمـ طمرب، ىم٤مًمقا مجٞمٕم٤م: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ 

قمٞمٞمٜم٦م.)ح( وطمدصمٜم٤م قمٌد اسمـ محٞمد، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق قم٤مصؿ. واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم يمت٤مب اًمٌٞمقع سم٤مب سمٞمع اًمزرع سم٤مًمٓمٕم٤مم 

احلٛمٞمد سمـ حمٛمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م خمٚمد سمـ يزيد. وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  يمت٤مب  ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد01/4121/ 2)

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمامن، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 1/152/0167اًمٌٞمقع سم٤مب سمٞمع اًمتٛمر قمغم رؤوس اًمٜمخؾ سم٤مًمذه٥م أو اًمٗمْم٦م )

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد 1/164/0161اسمـ وه٥م. وذم يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة سم٤مب اًمرضمؾ يٙمقن ًمف ممر أو ذب ذم طم٤مئط أو ذم ٟمخؾ)

 1/115) اهلل سمـ حمٛمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، وذم يمت٤مب اًمزيم٤مة سم٤مب ُمـ سم٤مع صمامره أو ٟمخٚمف أو زرقمف وىمد وضم٥م ومٞمف اًمٕمنم

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ، ىم٤مل: طمدصمٜمل اًمٚمٞم٨م، ىم٤مل: طمدصمٜمل ظم٤مًمد سمـ يزيد،  وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب 1265/

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٓم٤مًم٘م٤مين، ىم٤مل: 1/1254/1151) ر ىمٌؾ أن يٌدو صالطمٝم٤ماًمٌٞمقع سم٤مب ذم سمٞمع اًمثام

( 1/0427/0017طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، واسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمتج٤مرات سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ أن يٌدو صالطمٝم٤م )

( 16/4112/ 2ؾ أن يٌدو صالطمف )ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هِم٤مم سمـ قمامر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من. وذم يمت٤مب اًمٌٞمقع سم٤مب سمٞمع اًمثٛمر ىمٌ

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم، ىم٤مل: 137/12654/ 01ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من وأظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد )

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمد اًمّم٤مهم٤مين، حمٛمد سمـ ُمٞمن. وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل 162/13013/ 01وذم ) طمدصمٜم٤م اعمٗمْمؾ سمـ ومْم٤مًم٦م،

(  ىم٤مل: 71/2424/ 1زارقم٦م ذيمر إطم٤مدي٨م اعمختٚمٗم٦م ذم اًمٜمٝمل قمـ يمراء إرض سم٤مًمثٚم٨م واًمرسمع )ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم يمت٤مب اعم

ـ وه٥م، وظم٤مًمد سمـ يزيد، خمٚمد سمـ يزيد و ؾمٗمٞم٤من، واعمٗمْمؾ، واًمّم٤مهم٤مين، واسم-أظمؼمٟم٤م ىمتٞم٦ٌم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اعمٗمْمؾ،ؾمٌٕمتٝمؿ  

 قمـ اسمـ ضمري٩م. -وأسمق قم٤مصؿ
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 .(1)احلدي٨م ًمف ؿمقاهد -1

 .ٖػاّ بٔ سذري مب١ًُٗ ٚدِٝ َؿػس املهٞ-9

 صدوق ًمف أوه٤مم ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م خ م س.

 .(0)وُم٤مًمؽ سمـ أيب قم٤مُمر إصٌحل ،وـم٤مووس ،احلًـ اًمٌٍمي غٝٛخ٘:

 .(1)سمـ قم٤ٌمد وقمٌد اعمٚمؽ سمـ ضمري٩مؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م وؿمٌؾ  تالَٝرٙ:

ووصم٘مف اسمـ (2)يم٤من صم٘م٦م، وًمف أطم٤مدي٨م(: )ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد أقٛاٍ عًُا٤ ادتسح ٚايتعدٌٜ فٝ٘:

وىم٤مل اسمـ ، (5)وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، (4)ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م( صم٘م٦م،: )وىم٤مل اًمٕمجكم، (3)ؿم٤مهلم

، (12)يٙمت٥م طمديثف() :وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، (7)صدوق(: )وىم٤مل اًم٤ًمضمل، (6)ًمٞمس سمٛمٙم٦م ُمثٚمف(: )ؿمؼمُم٦م

قمـ هِم٤مم سمـ طمجػم طمديث٤م، ىم٤مل :ىمرأت قمغم حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمري٩م: )وىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل

ًمٞمس : )وىم٤مل أمحد، (11)ٟمٕمؿ(: )ظمٚمٞمؼ أن أدقمف( ىمٚم٧م: أضب قمغم طمديثف؟ ىم٤مل: )حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد

، (11)وٕمٞمػ احلدي٨م( ُمٙمل،: )وىم٤مل ُمرة، (10)ًمٞمس هق سمذاك() :وٕمٞمػ( ىم٤مل: )سم٤مًم٘مقي( ىمٞمؾ هق

                                                           

 .(1/723/1323اًمذي أورده ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٌٞمقع سم٤مب يمراء إرض) -- ( اٟمٔمر ُمثال طمدي٨م أيب هريرة1)

 /12هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )،  (1/1147اًمتٕمديؾ واًمتجريح )، (157/ 12هتذي٥م اًمٙمامل )، (31/ 7اجلرح واًمتٕمديؾ ) (0)

11). 

 .(031شم٤مريخ أؾمامء اًمث٘م٤مت )ص:  ،(157/ 12هتذي٥م اًمٙمامل ) ،(31/ 7اجلرح واًمتٕمديؾ ) (1)

 (3/262) اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى: (2)

 .(031شم٤مريخ أؾمامء اًمث٘م٤مت )ص:  (3)

 .(105/ 0اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم ) (4)

 .(345/ 5اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن ) (5)

 .(31/ 7اجلرح واًمتٕمديؾ ) (6)

 .(11/ 12هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) (7)

 .(31/ 7اجلرح واًمتٕمديؾ ) (12)

 (.31/ 7( اجلرح واًمتٕمديؾ )11)

 .(31/ 7(، اجلرح واًمتٕمديؾ )163/ 1( اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل )10)

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 1( اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ٓسمـ اجلقزي، ت: قمٌد اهلل اًم٘م٤ميض، ط115/ 2( اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم )11)

 (.152/ 1م )64هـ / 1224سمػموت، 
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وروي قمـ  ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م أٟمف مل يٙمـ ي٠مظمذ قمـ هِم٤مم ُم٤م ، (1)سمـ ُمٕملم ومْمٕمٗمف ضمدا  وؾمئؾ حيٞمك

 .(0) ُم٤م ٓ ٟمجده قمٜمد همػمه

شم٤ٌميٜم٧م آراء اًمٜم٘م٤مد ومٞمف ُم٤م سملم ُمقصمؼ وُمْمٕمػ ًمف،إٓ أن اعمالطمظ أن ُمـ وٕمٗمف مل ي٠مت ارتالؾ١: 

أيب داود أٟمف ضب سمتٗمًػم واوح ًم٥ًٌم اًمتْمٕمٞمػ،ومرسمام يم٤من اًم٥ًٌم هق ُم٤م ذيمره أضمري قمـ 

ورسمام يم٤من ًمدهيؿ همػم ذًمؽ، إٓ أٟمف ٓ يٛمٙمـ دم٤مهؾ آراء يم٤ٌمر اًمٜم٘م٤مد ومٞمف، وم٤مًمذي ، (1) احلد سمٛمٙم٦م

ئمٝمر أٟمف ذم أدٟمك درضم٤مت اًم٘مٌقل، ومال سمد ُمـ اًمٜمٔمر ومٞمام شمٗمرد سمف، ومٝمق يمام ىم٤مل اسمـ 

 طمجر)صدوق، ًمف أوه٤مم(.

وًمف ذم  يًػمة ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م قمٛمقُم٤م،قمرف قمٜمف ىمٚم٦م اًمرواي٦م وم٠مطم٤مديثف  زٚاٜت٘ يف ايؿشٝشني:

 اًمّمحٞمحلم طمدي٨م واطمد ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وطمدي٨م اٟمٗمرد سمف ُمًٚمؿ.

 أ( اذتدٜح املتفل عًٝ٘ يف ايؿشٝشني:

        طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اهلل طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ هِم٤مم سمـ طمجػم قمـ ـم٤موس ؾمٛمع أسم٤م هريرة  -1

-- :همالُم٤م ي٘م٤مشمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل،وم٘م٤مل ًمف  ؾمٚمٞمامن ٕـمقومـ اًمٚمٞمٚم٦م قمغم شمًٕملم اُمرأة يمؾ شمٚمد) ىم٤مل

إن ؿم٤مء اهلل( ومٜمز ومٓم٤مف هبـ، ومٚمؿ شم٠مت اُمرأة ُمٜمٝمـ : ))اعمٚمؽ( ىمؾ يٕمٜمل ص٤مطمٌف ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من:

إن ؿم٤مء اهلل( مل حيٜم٨م، ويم٤من : )ًمق ىم٤مل: )سمقًمد، إٓ واطمدة سمِمؼ همالم،وم٘م٤مل أسمق هريرة يرويف،ىم٤مل

 .(2))ًمق اؾمتثٜمك(( - -دريم٤م ًمف ذم طم٤مضمتف( وىم٤مل ُمرة ىم٤مل رؾمقل اهلل

                                                           

 (.31/ 7( اجلرح واًمتٕمديؾ )1)

 (.115/ 2(اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم )0)

 (.11/ 12( هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )1)

( ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد 1/341/4502أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب يمٗم٤مرات إيامن سم٤مب آؾمتثٜم٤مء ذم إيامن ) (2)

( ىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قم٤ٌمد 1/746/1432وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب إيامن سم٤مب آؾمتثٜم٤مء ذم اًمٞمٛملم وهمػمه٤م ) قمٌد اهلل.

سمـ ـم٤مووس، سمف. وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب واسمـ قمٛمر يمالمه٤م ىم٤مل طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ هِم٤مم سمـ طمجػم، قمـ ا

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ خمٚمد. 1/057/1202أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: )ووهٌٜم٤م ًمداود ؾمٚمٞمامن ٟمٕمؿ اًمٕمٌد()

(  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 1/333/4417) --ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٖمػمة سمـ قمٌد اًمرمحـ. وذم يمت٤مب إيامن سم٤مب يمٞمػ يم٤مٟم٧م يٛملم اًمٜمٌل

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اهلل. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 1/341/4502امن. ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ؿمٕمٞم٥م. وذم سم٤مب آؾمتثٜم٤مء ذم اًمٞمٛملم )أسمق اًمٞم

( ىم٤مل: طمدصمٜمل زهػم 1/746/1432ؾمٗمٞم٤من. وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب إيامن سم٤مب آؾمتثٜم٤مء ذم اًمٞمٛملم وهمػمه٤م )
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 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب خترجيٝمام روايتف:

 أهنام أظمرضم٤م ًمف ُم٤ممل يٜمٗمرد سمف. -1

 مل خيرضم٤م ًمف ذم إصقل سمؾ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت. -0

أهنام اشمٗم٘م٤م ذم رواي٦م ؾمٗمٞم٤من قمٜمف قمـ ـم٤مووس رسمام ٕن ًمف ُمزيد قمٜم٤مي٦م سمٛمروي٤مشمف قمـ ـم٤مووس،  -1

 مم٤م يدل أهنام اٟمت٘مٞم٤م ُمروي٤مشمف اٟمت٘م٤مء.

 عٓد َطًِ:ب( زٚاٜت٘ 

طمدصمٜم٤م قمٛمرو اًمٜم٤مىمد طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ هِم٤مم سمـ طمجػم قمـ ـم٤موس ىم٤مل: ىم٤مل 

قمٜمد  --أقمٚمٛم٧م أين ىمٍمت ُمـ رأس رؾمقل اهلل : )--: ىم٤مل زم ُمٕم٤موي٦م --اسمـ قم٤ٌمس

 .(1)ٓ أقمٚمؿ هذا إٓطمج٦م قمٚمٞمؽ(: )اعمروة سمٛمِم٘مص( وم٘مٚم٧م ًمف

                                                                                                                                                                          

ٞمف ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمٗمص سمـ ُمٞمنة، قمـ طمرب ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؿم٤ٌمسم٦م ىم٤مل: طمدصمٜمل ورىم٤مء. )ح( وطمدصمٜم=سمـ 

/ 1ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم. واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم يمت٤مب اًمٜمذور سم٤مب إذا طمٚمػ رضمؾ وم٘م٤مل ًمف رضمؾ إن ؿم٤مء اهلل هؾ ًمف اؾمتثٜم٤مء )

قمٌد يمٚمٝمؿ قمـ أيب اًمزٟم٤مد، قمـ  ( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٛمران سمـ سمٙم٤مر. ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٞم٤مش. ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م ؿمٕمٞم٥م.2550 /121

 اًمرمحـ إقمرج، ومذيمره.

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمرو اًمٜم٤مىمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 1/664/1024) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب احل٩م سم٤مب اًمت٘مّمػم ذم اًمٕمٛمرة (1)

ؾمٗمٞم٤من اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ هِم٤مم سمـ طمجػم، قمـ ـم٤مووس. )ح( وطمدصمٜمل حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ اسمـ 

( ىم٤مل: 232/2116/ 0ُمًٚمؿ، قمـ ـم٤مووس. واًمٜم٤ًمئل ذم يمت٤مب احل٩م سم٤مب اًمت٘مّمػم ) ضمري٩م، ىم٤مل: طمدصمٜمل احلًـ سمـ

أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ أسم٤من اًمٌٚمخل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ هِم٤مم سمـ طمجػم، قمٜمف واًمٌخ٤مري يمت٤مب احل٩م سم٤مب احلٚمؼ واًمت٘مّمػم 

أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قم٤مصؿ، قمـ اسمـ ضمري٩م، قمـ احلًـ سمـ ُمًٚمؿ قمٜمف و (1/114/1512قمٜمد اإلطمالل )

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقه٤مب سمـ ٟمجدة، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؿمٕمٞم٥م سمـ إؾمح٤مق، 1/1135/1620يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ سم٤مب اإلىمران )

قمـ اسمـ ضمري٩م، )ح( وطمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ ظمالد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك، قمـ اسمـ ضمري٩م، ىم٤مل: أظمؼمين احلًـ سمـ ُمًٚمؿ، قمـ 

وخمٚمد سمـ ظم٤مًمد، وحمٛمد سمـ حيٞمك، ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، ىم٤مل:  ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم،1621ـم٤مووس. وذم )

( 214/1761/ 0أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر، قمـ اسمـ ـم٤مووس، قمـ أسمٞمف،واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌػم يمت٤مب احل٩م سم٤مب أيـ ي٘مٍم اعمٕمتٛمر )

وؾم٤م أظمؼمه، وذم ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ اسمـ ضمري٩م، ىم٤مل: أظمؼمين احلًـ سمـ ُمًٚمؿ، أن ـم٤مو

( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م ُمٕمٛمر، قمـ اسمـ ـم٤مووس، قمـ أسمٞمف،  1760)

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قمٛمرو ُمروان سمـ ؿمج٤مع اجلزري، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ظمّمٞمػ، قمـ جم٤مهد، 55/14641/ 06) أمحد ذم ُمًٜمده

صمٜم٤م حمٛمد سمـ سمٙمر، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اسمـ ضمري٩م، )ح( وروح، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ ىم٤مل: طمد (61/14652/ 06وقمٓم٤مء، وذم )
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 ًمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ختري٩م ُمًٚمؿ روايتف:

 أظمرج ًمف ُم٤م مل يٜمٗمرد سمروايتف. -1 

 ذيمره ذم اعمت٤مسمٕم٤مت. -0

  

  

                                                                                                                                                                          

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ اسمـ 122/14673/ 06ضمري٩م، ىم٤مل: أظمؼمين احلًـ سمـ ُمًٚمؿ، قمـ ـم٤مووس، وذم )=

 ضمري٩م، ىم٤مل: طمدصمٜمل طمًـ سمـ ُمًٚمؿ، قمـ ـم٤مووس. يمٚمٝمؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ومذيمره.
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 ارتامت١

ومٞمف أن أقم٤من قمغم إمت٤مم هذا اًمٌح٨م، وإين ٕرضمق اهلل أن  ُم٤ٌمريم٤مً  احلٛمد هلل محدا يمثػما ـمٞم٤ٌمً 

أيمقن ىمد ووم٘م٧م سم٤مإلؾمٝم٤مم ذم ظمدُم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة، وم٢من ووم٘م٧م ومٝمق ومْمؾ ُمـ اهلل ي١مشمٞمف 

 ُمـ يِم٤مء، وًمف احلٛمد واعمٜم٦م أسمدا، وإن ىمٍمت ومٝمق ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن وقمٚمٞمف آقمتذار.

 :ٚقد خًؿت إىل ايٓتا٥ر اآلت١ٝ

ة اًمذيـ وصٗمٝمؿ اسمـ طمجر  سمّمدوق ًمف أوه٤مم ممـ اشمٗمؼ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمغم سمٚمغ قمدد اًمروا -

 إظمراج طمديثٝمؿ ذم اًمّمحٞمحلم شمًٕم٦م رواة.

ظمٚمص اًم٤ٌمطم٨م إمم اًمدىم٦م اعمتٜم٤مهٞم٦م قمٜمد اإلُم٤مُملم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم اٟمت٘م٤مء إؾم٤مٟمٞمد وؿمدة  -

 ىمد طمٗمٔمقه٤م.حترهيام ذم ذًمؽ، وأهنام اٟمت٘مٞم٤م ُمـ رواي٦م ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ أطم٤مدي٨م يٕمٚمامن أهنؿ 

 أن أؾم٤ٌمب إظمراج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ أطم٤مديثٝمؿ هم٤مًم٤ٌم شمدور طمقل أيت: -

 أهنام أظمرضم٤م هلؿ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت. -

 .أظمرضم٤م هلؿ ُم٤م مل يٜمٗمردوا  سمف -

 .أظمرضم٤م هلؿ قمـ ؿمٞمقظمٝمؿ اًمذيـ مل يتٙمٚمؿ ذم روايتف قمٜمٝمؿ -

 أظمٓم٠م ومٞمٝم٤م اًمراوي.  أن أطم٤مدي٨م أصح٤مب هذه اعمرشم٦ٌم حمت٩م هب٤م إٓ إذا شمٌلم سم٤مًمٌح٨م أهن٤م مم٤م -

وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم حمٛمد واحلٛمد  هذا واهلل أؾم٤مل أن يت٘مٌؾ هذا اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ

 هلل رب اًمٕم٤معملم.
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 ادلزاجع

أسمق زرقم٦م اًمرازي وضمٝمقده ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ُمع حت٘مٞمؼ يمت٤مسمف اًمْمٕمٗم٤مء و أضمقسمتف قمغم أؾمئٚم٦م   .1

اعمديٜم٦م  ُمٓمٕم٦ٌم اسمـ اًم٘مٞمؿ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ،1ط اهل٤مؿمٛمل،حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر ؾمٕمدي  اًمؼمذقمل،

 م.1776هـ /1227 اًمٜمٌقي٦م،

 إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ،ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين،إذاف حمٛمد اًمِم٤مويش،  .0

 م.1757هـ/117 ، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت،1ط

قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي  اًمٕمً٘مالين، حت٘مٞمؼ:اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر   .1

 هـ.1210سمػموت،  ، دار اجلٞمؾ،1ط

 .م0220، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 13ط ظمػم اًمديـ اًمزريمكم، إقمالم،  .2

،دار اًمٗمٞمح٤مء 1اًم٤ٌمقم٨م احلثٞم٨م ذم اظمتّم٤مر قمٚمقم احلدي٨م،ٓسمـ يمثػم، أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر،ط  .3

 م.1772هـ/1212دُمِمؼ،دار اًمًالم اًمري٤مض

 سمحر اًمدم ومٞمٛمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف اإلُم٤مم أمحد سمٛمدح أو ذم،يقؾمػ سمـ طمًـ اسمـ اعمؼمد احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ:  .4

 .م1770هـ/1211 سمػموت، ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،1ط اًمًقيٗمل، روطمٞم٦م د.

 اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًم٤ًمسمع،حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين،حت٘مٞمؼ:حمٛمد احلًٜمل،  .5

 م.1776هـ/ 1216وت، ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػم1ط

جمٛمققم٦م  حمٛمد سمـ قمٌد اًمرزاق احلًٞمٜمل، اًمزسمٞمدي، حت٘مٞمؼ: شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس،  .6

 دار اهلداي٦م. ُمـ اعمح٘م٘ملم،

، ُمريمز 1ط د.أمحد حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ، حت٘مٞمؼ: شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم )حيٞمك سمـ ُمٕملم ويمت٤مسمف اًمت٤مريخ(،  .7

 .م1757 -هـ 1177اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل، ُمٙم٦م، 

 شم٤مريخ أؾمامء اًمث٘م٤مت شم٠مًمٞمػ احل٤مومظ أيب طمٗمص قمٛمر سمـ ؿم٤مهلم،حت٘مٞمؼ: صٌحل اًم٤ًمُمرائل،  .12

 .م1762 - ـه1222، اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م، اًمٙمقي٧م،1ط

قمٌد اًمرطمٞمؿ  شم٤مريخ أؾمامء اًمْمٕمٗم٤مء واًمٙمذاسملم، أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ ؿم٤مهلم، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ:  .11

 .م1767هـ/1227، 1حمٛمد أمحد اًم٘مِم٘مري، ط

 سمحٞمدرآسم٤مد. دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم،  .10
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شم٤مريخ ُمديٜم٦م اًمًالم وأظم٤ٌمر حمدصمٞمٝم٤م وذيمر ىمٓم٤مهن٤م ُمـ همػم أهٚمٝم٤م وواردهي٤م أمحد سمـ قمكم سمـ   .11

هـ 1200سمػموت، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، ،1ط سمِم٤مر قمقاد، حت٘مٞمؼ: صم٤مسم٧م اًمٌٖمدادي،

 .م0221/

ِمؼ وذيمر ومْمٚمٝم٤م وشمًٛمٞم٦م ُمـ طمٚمٝم٤م ُمـ إُم٤مصمؾ أو اضمت٤مز سمٜمقاطمٞمٝم٤م ُمـ شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُم  .12

دار  ،1ط حت٘مٞمؼ قمٛمر اًمٕمٛمروي، واردهي٤م وأهٚمٝم٤م، أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ اسمـ قم٤ًميمر،

 م.1774هـ/1215اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، 

سمػموت،  رؾم٤مًم٦م،، ُم١مؾم٦ًم اًم1ط حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، د.سمِم٤مر قمقاد و ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط،  .13

 م.1775هـ /1215

شمذيمرة احلٗم٤مظ،حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌك،صححف: قمٌداًمرمحـ حيٞمك اعمٕمٚمٛمل، دار   .14

 .ًمٌٜم٤من -اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت

اًمتٕمديؾ واًمتجريح عمـ ظمرج قمٜمف اًمٌخ٤مري ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح،أسمق اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ   .15

 .واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمٖمرباًم٤ٌمضمل،حت٘مٞمؼ:أمحد ًمٌزار،وزارة إوىم٤مف 

 .، دار سم٤موزير1اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احل٤ًمن قمغم صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ًمألًم٤ٌمين،ط  .16

 سمػموت، ،دار اسمـ طمزم،1شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر،ىم٤مسمٚمٝم٤م:حمٛمد قمقاُم٦م،ط  .17

 م.1777هـ /1202

حت٘مٞمؼ  اًمٞمامين،قمٌد اًمرمحـ سمـ حيٞمك اعمٕمٚمٛمل  اًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم شم٠مٟمٞم٥م اًمٙمقصمري ُمـ إسم٤مـمٞمؾ،  .02

 .وشمٕمٚمٞمؼ: إًم٤ٌمين، ـمٌع قمغم ٟمٗم٘م٦م اًمِمٞمخ حمٛمد ٟمّمٞمػ وذيم٤مه

 م.1762هـ /1222سمػموت، ، دار اًمٗمٙمر،1ط أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م،  .01

د. سمِم٤مر قمقاد  حت٘مٞمؼ: يقؾمػ سمـ اًمزيمل قمٌد اًمرمحـ أسمق احلج٤مج اعمزي، هتذي٥م اًمٙمامل،  .00

 .م1762/ 1222سمػموت، ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 1ط ُمٕمروف،

هتذي٥م اًمٚمٖم٦م،حمٛمد سمـ أمحد إزهري،حت٘مٞمؼ:جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، اًمدار اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ   .01

 واًمؽممج٦م

 /ـه1171 اهلٜمد، طمٞمدرآسم٤مد، اًمٕمثامٟمٞم٦م، دائرة اعمٕم٤مرف حمٛمد سمـ طم٤ٌمن اًمًٌتل، اًمث٘م٤مت،  .02

 .م1751
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 .اًمؽماث، سمػموتدار إطمٞم٤مء  ،1اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي،ط اجلرح واًمتٕمديؾ،  .03

ضمقاب احل٤مومظ اسمك حمٛمد قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اعمٜمذري اعمٍمي قمـ أؾمئٚم٦م رم اجلرح و اًمتٕمديؾ   .04

 .طمٚم٥م قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة، ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٚمٛمٜمذري اعمح٘مؼ:

ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم  اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤م،  .05

 .اًمري٤مضواًمتقزيع، 

)اًمٙمٌػم( أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل،حت٘مٞمؼ:طمًـ ؿمٚمٌل، إذاف: ؿمٕمٞم٥م  ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  .06

 .م0221هـ /1201، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت،1إرٟم١موط، ط

ُم١مؾم٦ًم  ،1ط قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٌتقي، حت٘مٞمؼ: ؾم١مآت أيب قمٌٞمد أضمري أسم٤م داود اًمًجًت٤مين،  .07

 .م1775هـ/1216   واًمتقزيع،اًمري٤من ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم

 اًمؼمىم٤مين، حت٘مٞمؼ: ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل رواي٦م اًمٙمرضمل قمٜمف،أمحد سمـ حمٛمد سمـ هم٤مًم٥م،  .12

 هـ.1222 ٓهقر، سم٤ميمًت٤من، يمت٥م ظم٤مٟمف مجٞمكم، ،1قمٌد اًمرطمٞمؿ اًم٘مِم٘مري ط

حت٘مٞمؼ  ؾم١مآت محزة سمـ يقؾمػ اًمًٝمٛمل ًمٚمدارىمٓمٜمل وهمػمه ُمـ اعمِم٤ميخ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ،  .11

 .م 1762/ 1222ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض ،1ط ُمقومؼ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر،

قمكم سمـ قمٌد اهلل اًمًٕمدي،حت٘مٞمؼ: ُمقومؼ  ؾم١مآت حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ًمٕمكم سمـ اعمديٜمل،  .10

 .هـ1222 اًمري٤مض، ، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف،1ط قمٌد اهلل قمٌد اًم٘م٤مدر،

ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ،1ط حت٘مٞمؼ:سمِم٤مر قمقاد، حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء،  .11

 م.1774هـ/1215سمػموت، 

حمٛمقد  حت٘مٞمؼ: قمٌد احلل سمـ أمحد احلٜمٌكم اسمـ اًمٕمامد، ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م،  .12

 .م1764/ـه1224 دُمِمؼ، دار اسمـ يمثػم، ،1ط ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ُمراضمٕم٦م: إرٟم١موط،

دار اًمٙمت٥م  ،1ط قمٌد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل،حمٛمد سمـ قمٛمرو اًمٕم٘مٞمكم،حت٘مٞمؼ:  اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم،  .13

 .سمػموت اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

، دار 1ط اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم، أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م أسمق قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤ًمئل، حت٘مٞمؼ: حمٛمقد  زايد،  .14

 .1147اًمققمل طمٚم٥م، 

دار اًمٙمت٥م  ،1قمٌد اًمرمحـ سمـ اجلقزي، ت: قمٌد اهلل اًم٘م٤ميض، ط اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم،  .15

 .م1764هـ/ 1224 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،
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، ُم١مؾم٦ًم همراس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 1ط حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، وٕمٞمػ أيب داود،  .16

  .هـ 1201 ًمٙمقي٧م،ا

 حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًخ٤موي، دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع،  .17

 .سمػموت

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،، دار اًمٙمت٥م 1قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل، ط ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ،  .22

 هـ.1221

 ،ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل،1اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى،حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع،حت٘مٞمؼ:قمكم حمٛمد قمٛمر،ط  .21

 م.0221هـ / 1201 اًم٘م٤مهرة،

د.ظم٤مًمد  حت٘مٞمؼ: ومريؼ ُمـ اًم٤ٌمطمثلم، سم٢مذاف د. ؾمٕمد احلٛمٞمد، اًمٕمٚمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي،  .20

 .ـه1205اًمري٤مض،  ُم١مؾم٦ًم اجلريز ًمٚمتقزيع، ،1ط اجلريز،

اعمٙمت٥م  ،1ط ويص اهلل سمـ حمٛمد قم٤ٌمس، ت: اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل، ًمإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ،  .21

 م.1766/ هـ1226 سمػموت، اًمري٤مض، اإلؾمالُمل،

دار اعمٕمروم٦م،  ط، قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز، حت٘مٞمؼ: اًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر ومتح اًم٤ٌمري،  .22

 .سمػموت

 سم٢مذاف: ُمٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموزآسم٤مدي،  .23

 سمػموت، ًمٌٜم٤من، ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع،6ط حمٛمد اًمٕمرىمًقد،

 .م 0223هـ /1204

 ،1ط ىمقاقمد قمٚمقم اًمتحدي٨م.ًمٚمٕمالُم٦م اًمتٝم٤مٟمقي فمٗمر أمحد اًمٕمثامين.حت٘مٞمؼ قمٌدا ًمٗمت٤مح أسمق همدة.  .24

 .م1750/ ـه1170 دار اًم٘مٚمؿ سمػموت،

 حمٛمد قمقاُم٦م، شمٕمٚمٞمؼ: حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل، اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م،  .25

 هـ.1213دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ضمدة،  ،1ط

، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م 1ط ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر، قمٌداهلل سمـ قمدي، حت٘مٞمؼ: اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل،  .26

 م.1766هـ/ 1227 سمػموت، واًمٜمنم،

دار اًمًالم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،  ،2ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ، ط إذاف وُمراضمٕم٦م: اًمٙمت٥م اًمًت٦م  .27

 م.0226هـ /1207اًمري٤مض، 
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سمػموت،  ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،1ط ٓسمـ ومٝمد اعمٙمل، حلظ إحل٤مظ سمذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ،  .32

 .م1776هـ / 1217

 .سمػموت ، دار ص٤مدر،1ط ًم٤ًمن اًمٕمرب، حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر،  .31

حمٛمقد إسمراهٞمؿ  حت٘مٞمؼ: ٓسمـ طم٤ٌمن اًمًٌتل، اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم،اعمجروطملم ُمـ   .30

 .هـ1174، دار اًمققمل/طمٚم٥م، 1ط زايد،

 ،3ط خمت٤مر اًمّمح٤مح،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمرازي،حت٘مٞمؼ:يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد،  .31

 .م1777هـ / 1202اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م/ اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م، سمػموت/ صٞمدا،

أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعم٘مري اًمٗمٞمقُمل اعمٙمت٦ٌم  ٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمراومٕمل،اعمّم٤ٌمح اعم  .32

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م. سمػموت.

اًمدار  أيمرم سمـ حمٛمد زي٤مدة اًمٗم٤مًمقضمل إصمري، اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ًمرواة اإلُم٤مم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي،  .33

 .إصمري٦م، إردن، دار اسمـ قمٗم٤من، اًم٘م٤مهرة

 م.  0222هـ/1203 ُمٙمت٦ٌم اًمنموق اًمدوًمٞم٦م، ،2اًمٕمرسمٞم٦م، طاعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، جمٛمع اًمٚمٖم٦م   .34

 ، ُمٙمت٦ٌم اًمدار،1ط قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٌتقي، حت٘مٞمؼ: أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٕمجكم، ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت،  .35

 م.1763/ ـه1223 اعمديٜم٦م اعمٜمقرة،

، 0ط أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري، حت٘مٞمؼ: يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٗم٤مرد اًمٗمًقي، اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ،  .36

 .م1761هـ/ 1221رؾم٤مًم٦م، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًم

دار إطمٞم٤مء  حت٘مٞمؼ ٟمقر اًمديـ قمؽم، 40ط حمٛمد سمـ أمحد سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل، اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء،  .37

 .اًمؽماث، ىمٓمر

 ، دار اًمٜمٗم٤مئس إردن قمامن،1ط ُمٜمٝم٩م  دراؾم٦م إؾم٤مٟمٞمد واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م، د وًمٞمد اًمٕم٤مين،  .42

 .م1777هـ /1202

اًمًٞمد أسمق اعمٕم٤مـمل  مجع وشمرشمٞم٥م: رضم٤مل احلدي٨م وقمٚمٚمف،ُمقؾمققم٦م أىمقال اإلُم٤مم أمحد ذم   .41

 .م1775هـ/1215 ، قم٤ممل اًمٙمت٥م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت،1ط وحمٛمد ظمٚمٞمؾ و أمحد ظمٚمٞمؾ،

 ُمقؾمققم٦م أىمقال اًمدارىمٓمٜمل،قمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل، حمٛمد اعمًٚمٛمل و جمٛمققم٦م ُمـ اعم١مًمٗملم،  .40

 سمػموت. ط.د قم٤ممل اًمٙمت٥م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع،



 قمٌداهلل حمٛمد اًمٖمٛمالسٟمقرة د.  :إقمداد                     .....قمٜمد اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م  )صدوق ًمف أوه٤مم(ـ اًمرواة اعمقصقومقن سم  

       017 
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 األحباز اٌعٍٍّح
اًمتخٞمٗمل دراؾم٦م اًمرضم٤مل اعمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ ُمـ شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، ممـ ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر)صم٘م٦م هيؿ(  -1

ؾمٕمد اًمتخٞمٗمل ًمٜمٞمؾ رؾم٤مًم٦م ُم٘مدُم٦م ُمـ د.قمٌد اًمٕمزيز سمـ  )صدق ًمف أوه٤مم( )صدوق هيؿ(

درضم٦م اًمديمتقراة ىمًؿ اًمًٜم٦م وقمٚمقُمٝم٤م يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد 

 .ـه1223اإلؾمالُمٞم٦م 

قمٜمد اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م ممـ اشمٗمؼ  "صدوق هيؿ"سمـ اًمرواة اعمقصقومقن ) اًمّمٗمدي، -0

د ٟمٕمٞمؿ أؾمٕمد  اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمغم اًمرواي٦م هلؿ ذم صحٞمحٞمٝمام )ختري٩م ودراؾم٦م( إقمداد:

اًمّمٗمدي. سمح٨م ُمٜمِمقر جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )ؾمٚمًٚم٦م اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م( اعمجٚمد 

 .0211 يقٟمٞمق 311 ص  – 233اًمت٤مؾمع قمنم، اًمٕمدد اًمث٤مين، ص 

   

 
 
 

، ُم١مؾم٦ًم زايد سمـ 1ط د.حمٛمد ُمٓمّمٗمك إقمٔمٛمل، حت٘مٞمؼ: ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس،  .41

 .م0222/ـه1203أسمقفمٌل،  ؾمٚمٓم٤من آل هنٞم٤من اخلػمي٦م،

 قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة، اقمتٜمك سمف: حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل، اعمقىمٔم٦م ذم قمٚمؿ ُمّمٓمٚمح احلدي٨م،  .42

 .ـه1210 دار اًمٌِم٤مئر ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ،0ط

دار اعمٕمروم٦م  قمكم اًمٌج٤موي، ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل،حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل، حت٘مٞمؼ: ُمٞمزان آقمتدال  .43

 .ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت
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