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 ومدص البشح

 عٍٕاُ البشح:

يمتر٤مب  - "اًممًمرئ اعمّمرٜمققم٦م" فيمت٤مسمرذم شمٕم٘م٤ٌمت اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل قمغم اإلُم٤مم اسمرـ اجلرقزي 

 ٟمٛمقذضًم٤م -اًمتقطمٞمد

 :أِداف البشح

ُمـ اًمٙمتر٥م اعمٝمٛمر٦م اًمترل ؿمرٖمٚم٧م ، وهرقيمت٤مب اعمقوققم٤مت ٓسمرـ اجلرقزيسمٞم٤من أمهٞم٦م  -9

وم٠مًمٗمقا ذم اًمتٕم٘مٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م أو اظمتٍمروه٤م أو اؾمرتٗم٤مدوا ُمٜمٝمر٤م ويمر٤من ًمٚمًرٞمقـمل ، اًمٕمٚمامء

 ىمّم٥م اًمًٌؼ ذم ذًمؽ.

اٟمت٘م٤مد اًمٕمٚمامء ًمف قمرغم هرذه ، وروي٤مت ذم يمت٤مسمفاعمشم٤ًمهؾ اسمـ اجلقزي ذم احلٙمؿ ذم سمٕمض  -7

 .اًمًٞمقـملاإلُم٤مم  وُمٜمٝمؿطم٤مدي٨م، إ

 إسمراز ضمٝمد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم شمٕم٘م٤ٌمت قمغم اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي.  -4

   وٍّر البشح:

 شمٜم٤موهلر٤مشمٜم٤مول إطم٤مدي٨م اعمٜمت٘مدة اًمتل يٜمتٝم٩م اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م اًمقدٗمل آؾمت٘مرائل، ويتٛمثؾ ذم 

اًمًٞمقـمل و خترجيٝم٤م ُمـ اعمّم٤مدر اًمترل ذيمرهر٤م وشمرمجر٦م اًمرضمر٤مل اًمرذيـ همٛمرزوا هبر٤م ُمرـ يمتر٥م 

 .اًمرضم٤مل

 ٌتاٟر البشح:

طمًٜم٦م ودحٞمح٦م، ومل حي٤مول اًمٌحر٨م سمؾ أٟمف يقرد أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م ًمٞم٧ًم سمٛمقوققم٦م:  .9

قمـ ُمت٤مسمٕم٤مت وؿمقاهد ًمت٘مقي٦م هذه إطم٤مدير٨م، ُمرع أن سمٕمْمرٝم٤م ٓ ُيٌر٤ميـ اعمٕم٘مرقل وٓ 

 ٓ ُيٜم٤مىمض إدقل.خي٤مًمػ اعمٜم٘مقل، و

شمٕمٜمّتف ذم اجلرح، سمؾ إٟمف يذيمر ُم٤م ىمٞمؾ ذم اًمرضمؾ ُمرـ ضمررح دون اًمتٕمرديؾ، وأٟمرف يٕمتٛمرد  .7

 اجلرح اعمٌٝمؿ ُمع شمقصمٞمؼ اًمٌٕمض ًمٚمراوي، وإمه٤مل اًمتٕمديؾ.
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 يمثػًما ُم٤م يتٕم٘م٥م اسمـ اجلقزي سمذيمر ـمررَ أظمررى  --ُمـ اعم١ماظمذات قمغم اًمًٞمقـملو

ٞمٗم٦م، رسمرام شم٘مرؾ ذم درضمتٝمر٤م قمرـ اًمٓمررَ ًمٚمحدي٨م، وهذه اًمٓمرَ ذم هم٤مًمٌٝم٤م واهٞم٦م ووٕم

 اًمتل ذيمره٤م اسمـ اجلقزي.

  أيًْم٤م ُمـ سمٕمض اعمٚمحقفم٤مت أٟمف يتٕم٘م٥م اسمـ اجلقزي أطمٞم٤مًٟمر٤م سمردومع هتٛمر٦م اًمقورع قمرـ

ٍَ يراه٤م د٤محل٦م ًمالطمتج٤مج، ويٚمٗم٧م اًمٜمٔمر أن شمٚمؽ اًمٓمرَ شمٜمحط قمـ  احلدي٨م سمذيمر ـمر

 آطمتج٤مج.

*** 

 

  



 سمٜم٧م ومٝمد اًمٕمٞمدٟمقرة  إقمداد: د.      "اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م" فيمت٤مسمذم  م اًمًٞمقـمل قمغم اإلُم٤مم اسمـ اجلقزيشمٕم٘م٤ٌمت اإلُم٤م

 

      ٔٓ9  

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل             

Comments of Imam Alsuyuti on Ibn Aljawzi's Book (Al-La'ali al-

Masno'ah); Chapter of al-Tawhid as an example 

By: Dr. Norah Aleid 

Associate Professor in Norah University 

Abstract:  

research goals:  

1- To show the importance of Ibn Aljawzi's book (al-Mawado'at). It 
has been widely discussed, summriesd, commented on by many 
scholars especially Alsuyuti. 

2- To show the leniency of Ibn Aljawzi in his judgment on some 
narrations, and the other scholars' criticism including Alsuyuti.  

3- To highlight the efforts of Alsuyuti in his comments and traces of 
Ibn Aljawzi's weakness in his book. 
 

Research Methodology: this research uses the descriptive and inductive 

approach by addressing the criticised traditions that Alsuyuti discussed, 

and studying them in their original sources, and stating the status of their 

narrators who were criticised.    

 

research results: 

1. Ibn Aljawzi cited traditions which are not weak; but, good or 

authentic and did not try to find more mtaba'at and shwahid 

(witnesses and follow-ups) to strengthen these traditions. 

2. His inflexibility in criticising the narrators without mentioning what 

other scholars praised them about. He used sometimes vague 

criticism for narrators who were trusted by others. 

3. One of the objections to Alsuyuti in his work on Ibn Aljawzi is that 
he uses some multiple channels of the hadith in discussion which 
were weak or fabricated; meaning they were less reliable than the 
channels mentioned by Alsuyuti. 

4. Some of the observations on Alsuyuti' work, he sometimes refuted 

the fabrication of some ahadith cited by Ibn Aljawzi through citation 

of other channels seen by him as reliable but in fact they were not. 

  



 سمٜم٧م ومٝمد اًمٕمٞمدٟمقرة  إقمداد: د.      "اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م" فيمت٤مسمذم  م اًمًٞمقـمل قمغم اإلُم٤مم اسمـ اجلقزيشمٕم٘م٤ٌمت اإلُم٤م

 

      ٔٔٓ  

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل             

 :املكدوٛأٔاًل: 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم، واًمّمرالة واًمًرالم قمرغم أذف إٟمٌٞمر٤مء وأذف 

 اعمرؾمٚملم، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف ودحٌف أمجٕملم.

 بعد:أوا 

ومر٠مًمٗمقا ذم  وم٢من يمت٤مب اعمقوققم٤مت ٓسمـ اجلقزي ُمرـ اًمٙمتر٥م اعمٝمٛمر٦م اًمترل ؿمرٖمٚم٧م اًمٕمٚمرامء،

 ويم٤من ًمٚمًٞمقـمل ىمّم٥م اًمًٌؼ ذم ذًمؽ. اًمتٕم٘مٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م أو اظمتٍموه٤م أو اؾمتٗم٤مدوا ُمٜمٝم٤م،

وىمد شم٤ًمهؾ اسمـ اجلقزي ذم احلٙمؿ ذم سمٕمض ُمروي٤مت ذم يمت٤مسمف، وم٘مد أورد ومٞمف اًمْمرٕمٞمػ، سمرؾ 

ق ذم )ؾمٜمـ أيب داود(، وضم٤مُمع اًمؽمُمذي، وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، وُمًتدرك احلًـ، سمؾ اًمّمحٞمأ ا٤م ه

احل٤ميمؿ، وُمًٜمد أمحد، وذم اعمٕم٤مضمؿ اًمثالصم٦م ًمٚمٓمؼماين، سمؾ ذم طمدي٨م درحٞمأ ذم درحٞمأ ُمًرٚمؿ، 

 وطمدي٨م ذم دحٞمأ اًمٌخ٤مري، ذم رواي٦م مح٤مد سمـ ؿم٤ميمر ًمٚمٌخ٤مري.

اًمًٞمقـمل طمٞم٨م اظمتٍم يمت٤مب اسمـ  وُمٜمٝمؿوىمد يمثر اٟمت٘م٤مد اًمٕمٚمامء ًمف قمغم هذه إطم٤مدي٨م، 

اجلقزي ذم )اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م(، وزاد قمغم ُمقارده ُم٤م ورد ذم شم٤مريخ اسمـ 

قم٤ًميمر، واسمـ اًمٜمج٤مر، و)ُمًٜمد اًمٗمردوس( ًمٚمديٚمٛمل، وشمّم٤مٟمٞمػ أيب اًمِمٞمخ اسمـ طم٤ٌمن، وهمػمه٤م 

ـ اجلقزي ُمٜمف، صمؿ ُمـ يمت٥م احلدي٨م، وم٢من اًمًٞمقـمل يقرد احلدي٨م ُمـ اًمٙمت٤مب اًمذي أورده اسم

 يٕم٘م٥م سمٙمالُمف، وأول ُم٤م يزيد قمٚمٞمف ي٘مقل: ىمٚم٧م. وذم آظمره ي٘مقل: اهلل أقمٚمؿ.

وم٢من ُمـ ُمٝمامت اًمديـ، اًمتٜمٌٞمف قمغم ُم٤م ووع ُمـ احلدي٨م، "وىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم ُم٘مدُمتف: 

٤م وم٠ميمثر ومٞمف ُمـ . وىمد مجع ذم ذًمؽ احل٤مومظ اسمـ اجلقزي يمت٤مسمً --واظمتٚمؼ قمغم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم 

ًمذي مل يٜمحط إمم رشم٦ٌم اًمقوع، سمؾ وُمـ احلًـ، وُمـ اًمّمحٞمأ. يمام ٟمٌف قمغم إظمراج اًمْمٕمٞمػ ا

ذًمؽ إئٛم٦م احلٗم٤مظ، وُمٜمٝمؿ: اسمـ اًمّمالح ذم )قمٚمقم احلدي٨م(، وـم٤معم٤م اظمتٚم٩م ذم وٛمػمي 

اٟمت٘م٤مؤه، واٟمت٘م٤مده، واظمتّم٤مره: ًمٞمٜمتٗمع سمف ُمرشم٤مده، إمم أن اؾمتخرت اهلل شمٕم٤ممم، واٟمنمح ددري 

 ٤مًمؽ.سمذًمؽ، وهٞم٠مين إمم أؾم٤ٌمسمف اعمً
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 وٍّر اإلواً الطٕٗط٘ يف التعكٗبات:

يًتدرك اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل قمغم اإلُمر٤مم اسمرـ اجلرقزي ذم طمٙمٛمرف قمرغم مجٚمر٦م ُمرـ إطم٤مدير٨م 

اعمقوققم٦م، وم٤مسمـ اجلقزي أدظمؾ ذم يمت٤مسمف )اعمقوققم٤مت( أطم٤مدي٨م رأى أهن٤م ُمقورققم٦م، اظمتٚمرػ 

، ورسمرام ٓ قن ورٕمٞمٗم٦مً أو شمٙم ُمٕمف اًمًٞمقـمل ذم )اًمتٕم٘مٞم٤ٌمت( ومٝمق يرى أهن٤م: إُم٤م أن شمٙمقن دحٞمح٦مً 

 هذا ُم٤م يِمتٖمؾ اًمًٞمقـمل ذم إصم٤ٌمشمف. شمّمؾ إمم درضم٦م اًمقوع.

 قمغم اعمتـ ُمثاًل يمام ومٕمؾ اًمذهٌل يذيمر إطم٤مدي٨م سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م يم٤مُمٚم٦م وأيًْم٤م اعمتـ، ومال ي٘متٍم

ذم اظمتّم٤مره ًمر)اعمقوققم٤مت( وًمر)اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م( واًمًٞمقـمل حيذف أؾم٤مٟمٞمد اسمـ  --

وهق يتحدث قمـ  صمؿ يذيمر اإلؾمٜم٤مد ُمـ أول د٤مطم٥م اًمٙمت٤مب، اجلقزي إمم د٤مطم٥م اًمٙمت٤مب،

دٜمٞمٕمف هذا ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف )اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م( ومٞم٘مقل: وم٠مورد احلدي٨م ُمـ اًمٙمت٤مب اًمذي أورده 

يمر)شم٤مريخ اخلٓمٞم٥م(واحل٤ميمؿ و)يم٤مُمؾ( اسمـ قمدي و)اًمْمٕمٗم٤مء(  -ي٘مّمد اسمـ اجلقزي-هق

وهمػمهؿ  حلٚمٞم٦م( ٕيب ٟمٕمٞمؿ،ىمٓمٜمل، و)ا ًمٚمٕم٘مٞمكم، وٓسمـ طم٤ٌمن، وًمألزدي، وأومراد اًمدار

ومٝمق ٓ يذيمر إؾمٜم٤مده،  ي٘مّمد أيب اًمٗمرج اسمـ اجلقزي-سم٠مؾم٤مٟمٞمدهؿ طم٤مذوًم٤م إؾمٜم٤مد أيب اًمٗمرج إًمٞمٝمؿ 

 إٟمام يذيمر إؾمٜم٤مد د٤مطم٥م اًمٙمت٤مب.

 .يٕم٘م٥م سمذيمر ُمـ أقمٚمف اسمـ اجلقزي ُمـ سمٕمض اًمرواة 

 امء ًمف.قمغم اًمراوي، سمذيمر شمقصمٞمؼ أو شم٘مقي٦م اًمٕمٚم -أطمٞم٤مًٟم٤م-يرد اًمًٞمقـمل ـمٕمـ اسمـ اجلقزي 

  يرد هتٛم٦م اًمتٗمرد، أطمٞم٤مًٟم٤م يٙمقن آهت٤مم ُمثاًل ُمـ اسمـ اجلقزي سم٠من ومالًٟم٤م شمٗمرد سمرف، ومٞمٙمرقن ضمٝمرد

٤ًٌم قمغم ٟمٗمل اًمتٗمرد.  اًمًٞمقـمل ُمٜمّم

  :يٕمٜمرل سمٕمرد أن  "ىمٚمر٧م"ُمـ ُمالُمأ ُمٜمٝمجف أٟمف يتٕم٘م٥م اسمـ اجلقزي، وي٘مقل ذم أول ُم٤م يزيده

 اهلل أقمٚمؿ.صمؿ ذم آظمره ي٘مقل: و "ىمٚم٧م"يٚمخص يمالم اسمـ اجلقزي ي٘مقل: 

  ٤م اًمًٞمقـمل ٓ يٚمتزم مت٤مًُم٤م سمٜم٘مؾ طمٙمؿ اسمـ اجلقزي سمٜمّمف قمغم احلدي٨م، سمؾ يتٍمف ومٞمرف ذم أيًْم

 اًمٖم٤مًم٥م سمحذف واظمتّم٤مر.
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 املؤاخرات عمٜ التعكٗبات:

يمثرػًما ُمر٤م يتٕم٘مر٥م اسمرـ --ُمـ اعم١ماظمذات قمغم يمتر٤مب )اًممًمرئ اعمّمرٜمققم٦م( أن اًمًرٞمقـمل

هم٤مًمٌٝمر٤م واهٞمر٦م وورٕمٞمٗم٦م، رسمرام شم٘مرؾ ذم  اجلقزي سمذيمر ـمرَ أظمرى ًمٚمحدي٨م، وهذه اًمٓمررَ ذم

 درضمتٝم٤م قمـ اًمٓمرَ اًمتل ذيمره٤م اسمـ اجلقزي.

أيًْم٤م ُمـ سمٕمض اعمٚمحقفم٤مت أٟمف يتٕم٘م٥م اسمـ اجلقزي أطمٞم٤مًٟم٤م سمدومع هتٛم٦م اًمقورع قمرـ احلردي٨م 

ٍَ يراه٤م د٤محل٦م ًمالطمتج٤مج، ويٚمٗم٧م اًمٜمٔمر أن شمٚمؽ اًمٓمرَ شمٜمحط قمـ آطمتج٤مج.  سمذيمر ـمر

يتٕم٘م٥م اسمـ اجلقزي، وظم٤مد٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمتل يقردهر٤م، يمثػًما ُم٤م  --أيًْم٤م أن اًمًٞمقـمل

 وهل ذم أطمد اًمٙمت٥م اًمًت٦م أو ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد.

ّٗ  :أِداف البشح :اثاٌ

ُمـ اًمٙمت٥م اعمٝمٛم٦م اًمتل ؿمٖمٚم٧م ، وهقيمت٤مب اعمقوققم٤مت ٓسمـ اجلقزيسمٞم٤من أمهٞم٦م  -9

ًمٚمًٞمقـمل ويم٤من ، وم٠مًمٗمقا ذم اًمتٕم٘مٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م أو اظمتٍموه٤م أو اؾمتٗم٤مدوا ُمٜمٝم٤م اًمٕمٚمامء،

 ىمّم٥م اًمًٌؼ ذم ذًمؽ.

اٟمت٘م٤مد اًمٕمٚمامء ًمف قمرغم هرذه ، وروي٤مت ذم يمت٤مسمفاعمشم٤ًمهؾ اسمـ اجلقزي ذم احلٙمؿ ذم سمٕمض  -7

 .اًمًٞمقـملاإلُم٤مم  وُمٜمٝمؿإطم٤مدي٨م، 

 إسمراز ضمٝمد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم شمٕم٘م٤ٌمت قمغم اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي.  -4

 :: أِىٗٛ املٕضٕع ٔأضباب اختٗازٓاثالّج

يمتر٤مب اعمقورققم٤مت ُمرـ اًمٙمتر٥م اعمٝمٛمر٦م ذم سم٤مسمرف،  دُ واًمرداومع ًمرف، ومٞمٕمرأُم٤م أمهٞم٦م هذا اًمٕمٛمؾ 

وهرق حيرقي ، وشمٕم٘م٤ٌمت اًمًٞمقـمل ًمف هل٤م ىمٞمٛمتٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م ظم٤مدر٦م وأين ؾمر٠مشمٜم٤مول سمر٤مب اًمتقطمٞمرد

أطم٤مدي٨م قمـ ظمٚمؼ اًم٘مرآن، وذات اهلل، ودمٚمٞمف ًمٚمجٌؾ، ورؤيتف، ويمٞمػ أن اًمقو٤مقملم واعمتٝمٛمرلم 

اًمٕم٘م٤مئرد ذم درقرة ُمٜم٤مىمْمر٦م ًمألطم٤مدير٨م اًمّمرحٞمح٦م أرادوا شمِمقيف قم٘مٞمدة اعمًٚمؿ سم٨ٌم ُمثؾ هرذه 

وأي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م. ومل أضمد ُمـ شمّمدى هلرذه اًمتٕم٘مٌر٤مت وطمٚمٚمٝمر٤م وضمرغم ظمٗم٤مي٤مهر٤م وأسمررز ضمٝمرد 

ورومع درضم٦م سمٕمض إطم٤مدي٨م قمرـ دريمر٤مت اًمقورع ، اًمًٞمقـمل ذم شمتٌٕمٝم٤م سم٤معمت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهد

 .امم ُمرشم٦ٌم اًم٘مٌقل، وإن يم٤من هذا ٟم٤مدرً إورسمام 
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 :الطابكٛالدزاضات  :ازابّع

 :وإٟمام وىمٗم٧م قمغم رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان، مل أىمػ قمغم سمح٨م يتٜم٤مول هذا اعمقوقع

ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف اًمالًمئ اعمّمٜمققم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م، ًمٚم٤ٌمطم٨م: حيٞمك 

 .يمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م -سمِمػم طم٤مُمد اًمٌٓمقش. سمج٤مُمٕم٦م آل اًمٌٞم٧م

اًمًٞمقـمل ذم اًمٙمت٤مب سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م طم٥ًم ُمر٤م ذيمرره ذم وهل رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم شمٜم٤مول ومٞمٝم٤م ُمٜمٝم٩م 

 .طمٞم٨م إهن٤م مل شمٓمٌع سمٕمد، واعمتقومر ُمٜمٝم٤م ُمٚمخّمٝم٤م وم٘مط اخل٤ممت٦م: وم٢مين مل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م:

 .واهلل أقمٚمؿ، ف وم٢من ُمقوققمل ضمديد مل يٓمرَ ُمـ ىمٌؾٞموقمٚم

 خاوّطا: وٍّر البشح:

 شمٜم٤موهلر٤مشمٜم٤مول إطم٤مدي٨م اعمٜمت٘مدة اًمتل يٜمتٝم٩م اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م اًمقدٗمل آؾمت٘مرائل، ويتٛمثؾ ذم 

وشمرمجر٦م اًمرضمر٤مل اًمرذيـ همٛمرزوا هبر٤م ُمرـ يمتر٥م ، اًمًٞمقـمل وخترجيٝم٤م ُمـ اعمّم٤مدر اًمترل ذيمرهر٤م

 .اًمرضم٤مل

 ضادّضا: خطٛ البشح:

 ىمًٛم٧م اًمٌح٨م إمم ُم٘مدُم٦م وصمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م وظم٤ممت٦م.

قزي ذم وم٠مُم٤م اعم٘مدُم٦م، ومٌٞمٜم٧م ومٞمٝم٤م ُمٜمٝم٩م اإلُمر٤مم اًمًرٞمقـمل ذم اًمتٕم٘مٞمر٥م قمرغم اإلُمر٤مم اسمرـ اجلر

أو شمٙمرقن  طمٙمٛمف قمغم مجٚم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م، ومٝمق يررى أهنر٤م: إُمر٤م أن شمٙمرقن درحٞمح٦مً 

 هذا ُم٤م يِمتٖمؾ اًمًٞمقـمل ذم إصم٤ٌمشمف. ، ورسمام ٓ شمّمؾ إمم درضم٦م اًمقوع.وٕمٞمٗم٦مً 

 ومخّمّمتف ًمتٜم٤مول شمرمج٦م اسمـ اجلقزي. وأُم٤م اعمٌح٨م إول:

 ومخّمّمتف ًمتٜم٤مول شمرمج٦م اًمًٞمقـمل. وأُم٤م اعمٌح٨م اًمث٤مين:

 ومخّمّمتف ًمتٜم٤مول إطم٤مدي٨م اعمٜمت٘مردة اًمترل شمٙمٚمرؿ قمٚمٞمٝمر٤م اًمًرٞمقـمل، وأُم٤م اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م:

 وىمٛم٧م سمتخرجيٝم٤م ُمـ اعمّم٤مدر اًمتل ذيمره٤م وشمرمج٦م اًمرضم٤مل اًمذيـ همٛمزوا هب٤م ُمرـ يمتر٥م اًمرضمر٤مل،

 وىمد أزيد إذا اىمتْم٧م احل٤مضم٦م ًمٚمقدقل إمم درضم٦م احلدي٨م.

 ومذيمرت ومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م.وأُم٤م اخل٤ممت٦م: 

*** 
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 ادلثحث أِل

 ذرمجح اتٍ اجلٕزي

 امسْ ٌٔطبْ:

، "أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ مح٤مدي سمـ أمحد سمرـ ضمٕمٗمرر"هق 

 .-- "أيب سمٙمر اًمّمديؼ"ويٜمتٝمل إمم 

م[ وقم٤مش طمٞم٤مشمف ذم اًمٓمقر إظمػم ُمـ اًمدوًمر٦م اًمٕم٤ٌمؾمرٞم٦م، 9996=  هر591وًمد سمٌٖمداد ؾمٜم٦م ]

 اًمًالضم٘م٦م قمغم اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م.طمٞمٜمام ؾمٞمٓمر إشمراك 

وىمد قمرف سم٤مسمـ اجلقزي ًمِمجرة ضمقز يم٤مٟم٧م ذم داره سمقاؾمط، ومل شمٙمـ سم٤مًمٌٚمردة ؿمرجرة ضمرقز 

 وهل ُمروم٠م هنر اًمٌٍمة. "ومرو٦م اجلقز"ؾمقاه٤م، وىمٞمؾ: ٟم٦ًٌم إمم 

قمٛمتف، ومرقمتف وأرؾمٚمتف إمم ُمًجد  ومتقًم٧م شمرسمٞمتف، وىمد شمقذم أسمقه وهق ذم اًمث٤مًمث٦م ُمـ قمٛمره

سمٌٖمداد، ومحٗمظ قمغم يديف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وشمٕمٚمؿ احلدي٨م اًمنميػ،  "حل٤مومظحمٛمد سمـ ٟم٤مس ا"

 ."مل أؾمتٗمد ُمـ أطمد اؾمتٗم٤مديت ُمٜمف"وىمد ٓزُمف ٟمحق صمالصملم قم٤مًُم٤م أظمذ قمٜمف اًمٙمثػم طمتك ىم٤مل قمٜمف: 

 :ٔأضاترتْ غٕٗخْ

 ( ؿمٞمًخ٤م، ُمٜمٝمؿ:87قمغم قمدد يمٌػم ُمـ اًمِمٞمقخ، وىمد ذيمر ًمٜمٗمًف ) "اسمـ اجلقزي"شمٕمٚمؿ 

م[: 9955 -9173هر=  551ر  367سمـ ٟم٤مس سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٛمر ] أسمق اًمٗمْمؾ حمٛمد

 وهق ظم٤مًمف، يم٤من طم٤مومًٔم٤م و٤مسمًٓم٤م ُمت٘مٜم٤ًم صم٘م٦م، ووم٘مٞمًٝم٤م وًمٖمقًي٤م سم٤مرقًم٤م، وهق أول ُمٕمٚمؿ ًمف.

م[: 9935-م9177هر= 531 -365أسمق ُمٜمّمقر ُمقهقب سمـ أمحد سمـ اخلي اجلقاًمٞم٘مل ]

 ف اًمٚمٖم٦م وإدب.وهق اًمٚمٖمقي اعمحدث وإدي٥م اعمٕمروف، وىمد أظمذ قمٜم

-345أسمررق اًم٘م٤مؾمررؿ هٌرر٦م اهلل سمررـ أمحررد سمررـ قمٛمررر احلريررري اعمٕمررروف سمرر٤مسمـ اًمٓمررؼمي ]

 م[ وىمد أظمذ قمٜمف احلدي٨م.9946-9134هر=549

هرر= 549-353أسمق ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمرؽ سمرـ احلًرلم سمرـ إسمرراهٞمؿ سمرـ ظمرػمون ]

 م[ وىمد أظمذ قمٜمف اًم٘مراءات.9167-9933
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 :وٍصلتْ ٔوهاٌتْ

قمالُم٦م قمٍمه ذم اًمت٤مريخ واحلردي٨م واًمرققمظ واجلردل واًمٙمرالم، وىمرد  "اجلقزياسمـ "يم٤من 

ضمٚمس ًمٚمتدريس واًمققمظ وهق دٖمػم، وىمد أوىمع اهلل ًمف ذم اًم٘مٚمقب اًم٘مٌقل واهلٞم٦ٌم، ومٙم٤من حيير 

جم٤مًمًف اخلٚمٗم٤مء واًمقزراء وإُمراء واًمٕمٚمامء وإقمٞم٤من، ويم٤من ُمع ذيقع دٞمتف وقمٚمق ُمٙم٤مٟمتف زاهرًدا 

ٝم٤م، ويم٤من خيتؿ اًم٘مرآن ذم ؾمرٌٕم٦م أير٤مم، وٓ خيررج ُمرـ سمٞمترف إٓ إمم اعمًرجد أو ُمٜم ذم اًمدٟمٞم٤م ُمت٘مٚمالً 

 اعمجٚمس، ويروى قمٜمف أٟمف يم٤من ىمٚمٞمؾ اعمزاح.

٥ٌّم إزّم اًمٕمٚمؿ ُمـ زُمـ اًمٓمٗمقًم٦م ومتِم٤مهمٚم٧م سمرف، صمرؿ مل حيٌر٥م إزم "ي٘مقل قمـ ٟمٗمًف:  إين رضمؾ طُم

ت٘مّمر٤مءه، واًمزُمر٤من ٓ ومـ واطمد سمؾ ومٜمقٟمف يمٚمٝم٤م، صمؿ ٓ شم٘مٍم مهتل ذم ومـ قمغم سمٕمْمف، سمؾ أروم اؾم

 ."يتًع، واًمٕمٛمر وٞمؼ، واًمِمقَ ي٘مقى، واًمٕمجز ئمٝمر، ومٞمٌ٘مك سمٕمض احلنات

 أقٕاه العمىاٞ فْٗ:

ومٛمردطمقا قمٚمٛمرف وورقمرف وُمٝم٤مرشمرف ذم  "اسمرـ اجلرقزي"اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء وإدسم٤مء قمغم اًمثٜم٤مء قمرغم 

 اخلٓم٤مسم٦م واًمٗم٘مف واحلدي٨م واًمت٤مريخ وإدب.

امء، سمرز ذم قمٚمقم يمثػمة، واٟمٗمرد هبر٤م قمرـ همرػمه، ومجرع أطمد أومراد اًمٕمٚم": "اسمـ يمثػم"ىم٤مل قمٜمف 

 ."اعمّمٜمٗم٤مت اًمٙم٤ٌمر واًمّمٖم٤مر ٟمحًقا ُمـ صمالصمامئ٦م ُمّمٜمػ

 ."ؿمٞمخ اًمٕمراَ وإُم٤مم أوم٤مَ"سم٠مٟمف:  "اسمـ اجلزري"وىمد ودٗمف 

يم٤من اسمـ اجلرقزي ًمٓمٞمرػ اًمّمرقت طمٚمرق اًمِمرامئؾ، رظمرٞمؿ ": "اسمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم"وىم٤مل قمٜمف 

 ."اًمٗم٤ميمٝم٦م اًمٜمٖمٛم٦م، ُمقزون احلريم٤مت، ًمذيذ

آي٦م اًمزُم٤من، وىمرة قمرلم اإليرامن، رئرٞمس احلٜمٌٚمٞمر٦م، واعمخّمرقص ذم ": "اسمـ ضمٌػم"وىم٤مل قمٜمف 

اًمٕمٚمقم سم٤مًمرشم٥م اًمٕمٚمٞم٦م، إُم٤مم اجلامقم٦م، ووم٤مرس طمٚم٦ٌم هذه اًمّمٜم٤مقم٦م، واعمِمٝمقد ًمف سم٤مًمًرٌؼ اًمٙمرريؿ 

 ."ذم اًمٌالهم٦م واًمؼماقم٦م

درٜمػ ُمر٤م درٜمػ هرذا ُم٤م قمٚمٛم٧م أن أطمًدا ُمـ اًمٕمٚمامء ": "ؿمٛمس اًمديـ اًمذهٌل"وىم٤مل قمٜمف 

 ."اًمرضمؾ
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 وؤلفاتْ:

سمٖمزارة إٟمت٤مضمف ويمثرة ُمّمٜمٗم٤مشمف اًمتل سمٚمٖم٧م ٟمحق صمالصمامئ٦م ُمّمرٜمػ ؿمرٛمٚم٧م  "اسمـ اجلقزي"متٞمز 

اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمرقن، ومٝمرق أطمرد اًمٕمٚمرامء اعمٙمثرريـ ذم اًمتّمرٜمٞمػ ذم اًمتٗمًرػم واحلردي٨م 

 أؿمٝمر شمٚمؽ اعمّمٜمٗم٤مت:واًمت٤مريخ واًمٚمٖم٦م واًمٓم٥م واًمٗم٘مف واعمقاقمظ وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم، وُمـ 

 دٞمد اخل٤مـمر. 

 .أظم٤ٌمر اًمٜم٤ًمء 

 .أقمامر إقمٞم٤من 

 .سمًت٤من اًمقاقمٔملم 

 .شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس 

 .شمٚم٘مٞمأ ومٝمقم أهؾ إصمر ذم قمٞمقن اًمت٤مريخ واًمًػم 

 .شم٤مريخ سمٞم٧م اعم٘مدس 

 .اًمث٤ٌمت قمٜمد اعمامت 

 .ضمقاهر اعمقاقمظ 

 .اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمأ وإٟمٞمس اًمٜم٤مدأ 

 .طمًـ اًمًٚمقك ذم ُمقاقمظ اعمٚمقك 

 .ذم اهلقى 

 .زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم 

 .ؾمػمة قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز 

 .دٗمقة اًمّمٗمقة 

 .ومٜمقن إومٜم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن 

 .يمت٤مب إذيمٞم٤مء 

 .ُمٜم٤مىم٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 .اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اعمٚمقك وإُمؿ 
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 .اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم احلدي٨م 

 :ٔفاتْ

[ قمرـ 9711ُمرـ يقٟمٞمرق  96هرر= 597ُمـ رُمْمر٤من  97ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ] "اسمـ اجلقزي" شمقذمَّ 

مخ٦ًم أي٤مم، ومٌٙم٤مه أهؾ سمٖمداد، وازدمحقا قمرغم ضمٜم٤مزشمرف،  ٤م وصمامٟملم ؾمٜم٦م سمٕمد أن ُمرضقمٛمر سمٚمغ ؾمٌٕمً 

وطمر٥م  "اسمـ اجلقزي"طمتك أىمٗمٚم٧م إؾمقاَ، ومٙم٤من ذًمؽ يقًُم٤م ُمِمٝمقًرا ُمِمٝمقًدا، يِمٝمد سمٛمٙم٤مٟم٦م 

 .(9)اًمٜم٤مس ًمف

*** 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء 79/ 97، اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ: 797/ 3، اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم: 78/ 94ٟمٔمر: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م:  (9)

 .973/ 6، اًمٜمجقم اًمزاهرة ذم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرة: 4/931أسمٜم٤مء اًمزُم٤من: 
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 ادلثحث انثاًَ

 (9)ذرمجح اإلياو انطٍٕطً رمحّ اهلل

 امسْ ٌٔطبْ:

هق قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٙمامل أيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤مسمؼ اًمديـ سمـ اًمٗمخر قمثامن سمـ ٟمر٤مفمر اًمرديـ 

حمٛمد سمـ ؾمٞمػ اًمديـ ظمي سمـ ٟمجؿ اًمديـ أيب اًمّمالح أيقب سمـ ٟم٤مس اًمديـ حمٛمد اسمـ اًمِمرٞمخ 

 مه٤مم اًمديـ اخلْمػمي إؾمٞمقـمل.

 وٕلدٓ ٌٔػأتْ:

ويم٤من ُمقًمدي سمٕمد اعمٖمرب ًمٞمٚم٦م إطمد ُمًرتٝمؾ رضمر٥م ؾمرٜم٦م شمًرع وأرسمٕمرلم "ىم٤مل اًمًٞمقـمل: 

وصمامٟمامئ٦م، ومحٚم٧م ذم طمٞم٤مة أيب إمم اًمِمٞمخ حمٛمد اعمجذوب، رضمؾ يم٤من ُمرـ يمٌر٤مر إوًمٞمر٤مء سمجرقار 

 ."اعمِمٝمد اًمٜمٗمٞمز وم٤ٌمرك قمكمّ 

ؾمرالم اسمرـ طمجرر وأطميه واًمده وقمٛمره صمالث ؾمٜملم جمٚمس ؿمٞمخ اإل"وي٘مقل اًمٕمٞمدروس: 

ُمرة واطمدة، وطمي وهق دٖمػم جمٚمس اعمحدث زيرـ اًمرديـ رورقان اًمٕمتٌرل، ودرس اًمِمرٞمخ 

 ."هاج اًمديـ قمٛمر اًمقردي، صمؿ اؿمتٖمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ قمغم قمدة ُمِم٤ميخ

وٟمِم٠مت يتٞماًم ومحٗمٔم٧م اًم٘مرءان وزم دون صمامين ؾمٜملم، صمرؿ طمٗمٔمر٧م اًمٕمٛمردة "وىم٤مل اًمًٞمقـمل: 

 ."وُمٜمٝم٤مج اًمٗم٘مف، وإدقل، وأًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ

 زسالتْ:

وؾم٤مومرت سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم إمم سمالد اًمِم٤مم واحلج٤مز واًمٞمٛمـ واهلٜمرد واعمٖمررب "ىم٤مل اًمًٞمقـمل: 

 ."واًمتٙمرور

صمؿ ؾمر٤مومر إمم اًمٗمٞمرقم "وًمف رطمٚم٦م داظمؾ ُمٍم أيًْم٤م ذيمره٤م اًمًخ٤موي ذم اًمْمقء اًمالُمع وم٘م٤مل: 

زم وعم٤م طمجج٧م ذسمر٧م ُمرـ ُمر٤مء زُمر". صمؿ ىم٤مل اًمًٞمقـمل: "ودُمٞم٤مط واعمحٚم٦م ومٙمت٥م قمـ مج٤مقم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."طمًـ اعمح٤ماة"شمرضمؿ اًمًٞمقـمل ًمٜمٗمًف ذم يمت٤مسمف  (9)
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وذم احلردي٨م رشمٌر٦م احلر٤مومظ  ُٕمقر ُمٜمٝم٤م أن أدؾ ذم اًمٗم٘مف إمم رشم٦ٌم اًمِمٞمخ هاج اًمديـ اًمٌٚم٘مٞمٜمل،

 ."اسمـ طمجر

 غٕٗخْ:

وأُمر٤م "أيمثر اًمًٞمقـمل قمـ إظمذ ُمـ اًمِمٞمقخ وىمد مجع أؾمرامءهؿ ذم ُمٕمجرؿ وم٘مر٤مل ذم ذًمرؽ: 

ّدهتؿ ٟمحق ُمئ٦م ُمِم٤مخيل ذم اًمرواي٦م ؾمامقًم٤م وإضم٤مزة ومٙمثػم، أوردهتؿ ذم اعمٕمجؿ اًمذي مجٕمتٝمؿ ومٞمف وقم

 ."ومخًلم، ومل أيمثر ؾمامع اًمرواي٦م ٓؿمتٖم٤مزم سمام هق أهؿ وهق ىمراءة اًمدراي٦م

 خالقْ ٔثٍاٞ العمىاٞ عمْٗ:أ

ُمـ قمٛمره أظمذ ذم اًمتجرد ًمٚمٕم٤ٌمدة وآٟم٘مٓمر٤مع  وعم٤م سمٚمغ أرسمٕملم ؾمٜم٦مً "ي٘مقل ٟمجؿ اًمديـ اًمٖمزي: 

ا ُمرٜمٝمؿ. إمم اهلل شمٕم٤ممم وآؿمتٖم٤مل سمف سوًم٤م، واإلقمراض قمـ اًمردٟمٞم٤م وأهٚمٝمر٤م يم٠مٟمرف مل يٕمررف أطمردً 

وذع ذم حترير ُم١مًمٗم٤مشمف، وشمرك اإلومت٤مء واًمتردريس واقمترذر قمرـ ذًمرؽ ذم ُم١مًمرػ أًمٗمرف وؾمرامه 

أن ُم٤مت مل يٗمتأ ـم٤مىم٤مت سمٞمتف اًمترل قمرغم ومٚمؿ يتحقل قمٜمٝم٤م إمم ، سم٤مًمٜمٗمٞمس، وأىم٤مم ذم روو٦م اعم٘مٞم٤مس

 ."اًمٜمٞمؾ ُمـ ؾمٙمٜم٤مه

 وؤلفاتْ:

وىمد اؿمتٝمرت أيمثرر ُمّمرٜمٗم٤مشمف ذم طمٞم٤مشمرف ذم أىمٓمر٤مر إرض ذىًمر٤م وهمرسًمر٤م، "ي٘مقل اسمـ اًمٕمامد: 

ي٦م يمؼمى ذم هقم٦م اًمت٠مًمٞمػ طمتك ىم٤مل شمٚمٛمٞمذه اًمداودي: قم٤ميٜم٧م اًمِمٞمخ وىمرد يمتر٥م ذم يرقم آويم٤من 

، ويم٤من يٛمكم ُمع ذًمؽ احلدي٨م وجيٞمر٥م قمرـ اعمتٕمر٤مرض ُمٜمرف واطمد صمالصم٦م يمراريس شم٠مًمٞمًٗم٤م وحتريًرا

ًٌر٤م وُمتٜمًر٤م وؾمرٜمًدا  سم٠مضمقسم٦م طمًٜم٦م، ويم٤من أقمٚمؿ أهرؾ زُم٤مٟمرف سمٕمٚمرؿ احلردي٨م وومٜمقٟمرف رضمر٤مًٓ  وهمري

واؾمتٜم٤ٌمـًم٤م ًمألطمٙم٤مم ُمٜمف، وأظمؼم قمـ ٟمٗمًف أٟمف حيٗمظ ُمئتل أًمػ طمدي٨م ىم٤مل: وًمرق وضمردت أيمثرر 

 .اهر "يمثر ُمـ ذًمؽحلٗمٔمتف، ىم٤مل: وًمٕمٚمف ٓ يقضمد قمغم وضمف إرض أن أ

 ِٔرٓ قاٟىٛ بأمساٞ بعض وؤلفاتْ وأخٕذٚ وَ نتابْ سطَ احملاضسٚ:

 ن.آاإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مر .9

 اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم اعم٠مصمقر. .7

 يمِمػ اعمٖمٓمك ذم ذح اعمقـم٤م. .4
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 وسضْ ٔٔفاتْ:

ذم ؾمحر ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م شم٤مؾمع مج٤مدى إومم  --ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف"ي٘مقل ٟمجؿ اًمديـ اًمٖمزي: 

أي٤مم سمقرم ؿمديد ذم  ؾمٜم٦م إطمدى قمنمة وشمًٕمامئ٦م ذم ُمٜمزًمف سمروو٦م اعم٘مٞم٤مس سمٕمد أن ُمرض ؾمٌٕم٦م

، ذراقمف إين، وىمد اؾمتٙمٛمؾ ُمـ اًمٕمٛمر إطمدى وؾمتلم ؾمٜم٦م وقمنمة أؿمٝمر وصمامٟمٞم٦م قمنم يقًُم٤م

ويم٤من ًمف ُمِمٝمد قمٔمٞمؿ، ودومـ ذم طمقش ىمقدقن ظم٤مرج سم٤مب اًم٘مراوم٦م، ودكم قمٚمٞمف هم٤مئ٦ٌم سمدُمِمؼ 

سم٤مجل٤مُمع إُمقي يقم اجلٛمٕم٦م صم٤مُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م إطمدى قمنمة اعمذيمقرة، ىمٞمؾ أظمذ اًمٖم٤مؾمؾ ىمٛمٞمّمف 

ىمٌٕمف وم٤مؿمؽمى سمٕمض اًمٜم٤مس ىمٛمٞمّمف ُمـ اًمٖم٤مؾمؾ سمخٛم٦ًم دٟم٤مٟمػم ًمٚمتؼمك سمف، وسم٤مع ىمٌٕمف سمثالصم٦م و

 .(9)"دٟم٤مٟمػم ًمذًمؽ أيًْم٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اًمٌدر اًمٓم٤مًمع 9/777، واًمٙمقايم٥م اًم٤ًمئرة 3/65، اًمْمقء اًمالُمع 97، ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ص 9/446طمًـ اعمح٤ماة  (9)

 .8/763، ؿمذرات اًمذه٥م 9/478
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 ادلثحث انثانث
 كراب انرٕحٍذاِحادٌث ادلُرقذج يٍ 

أٟم٠ٌمٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمِمٕمراين أظمؼمت قمـ حمٛمرد سمرـ ؿمرج٤مع اًمثٚمجرل  (9))احل٤ميمؿ( )ج( -9

أظمؼمين طم٤ٌمن سمـ هالل قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب اهلزم قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىمٞمؾ: ي٤م رؾمرقل 

وم٠مضمراهر٤م ومٕمرىمر٧م،  اهلل ُمؿ رسمٜم٤م؟ ىم٤مل: ُمـ ُم٤مء ُمرور ٓ ُمـ أرض وٓ ُمـ ؾمامء ظمٚمؼ ظمرٞمالً 

 ومخٚمؼ ٟمٗمًف ُمـ ذًمؽ اًمٕمرَ.

 .سمف حمٛمد سمـ ؿمج٤مع وٓ يْمع ُمثؾ هذا ُمًٚمؿ: اهتؿ ُمقوقع

 .(7)ىمٚم٧م: وٓ قم٤مىمؾ

٤م د٤مطم٥م ويم٤من طمٜمٗمٞمً  ،اسمـ ؿمج٤مع هذا يم٤من وم٘مٞمف اًمٕمراَ ذم وىمتف :(4)ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

ويم٤من ُمـ  شمّم٤مٟمٞمػ، ويم٤من ُمـ أدح٤مب سمنم اعمريز ويم٤من يٜمت٘مص اإلُم٤مُملم اًمِم٤مومٕمل وأمحد،

 إٓ ُمـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقَ. ودٞمتف اًمتل يمتٌٝم٤م قمٜمد ُمقشمف وٓ يٕمٓمك ُمـ صمٚمثل

: يم٤من يْمع أطم٤مدي٨م ذم اًمتِمٌٞمف يٜمًٌٝم٤م إمم أدح٤مب احلدي٨م ومٞمتٝمؿ سمذًمؽ. (3)وىم٤مل اسمـ قمدي

، ُمٜمٝم٤م هذا احلدي٨م وطم٤ٌمن سمـ هالل صم٘م٦م، ىم٤مل اًمذهٌل هذا احلدي٨م ُمع يمقٟمف أشمك ُمـ اعمٙمذب

 ومٝمق ُمـ ووع اجلٝمٛمٞم٦م ًمٞمذيمروه ذم ُمٕمرض آطمتج٤مج سمف، قمغم أن ٟمٗمًف اؾمؿ ًمٌمء ُمـ

سمؾ يمالُمف سم٤مٕومم، ىم٤مل وقمغم ، خمٚمقىم٤مشمف، ومٙمذًمؽ إو٤موم٦م يمالُمف إًمٞمف ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ إو٤موم٦م ُمٚمؽ

 .(5)يمؾ طم٤مل ومام يٕمد ُمًٚمؿ هذا ذم أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ اٟمتٝمك واهلل أقمٚمؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.57/ 986/ 9ٜم٤ميمػم )واعمذم  إسم٤مـمٞمؾ  -طم٥ًم رُمز اعمّمٜمػ-أظمرضمف أسمق قمٌد اهلل احلًلم سمـ إسمراهٞمؿ اجلقزىم٤مين  (9)

هذا ٓ يْمٕمف ُمًٚمؿ، سمؾ وٓ قم٤مىمؾ، واعمتٝمؿ سمف حمٛمد سمـ ؿمج٤مع يم٤من زائًٖم٤م ذم ديٜمف،  :(478/ 9وىم٤مل ذم شمدري٥م اًمراوي ) (7)

 ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم: رأيتف، ًمق أقمٓمل درمًه٤م ووع مخًلم طمديًث٤م. ،وومٞمف أسمق اعمٝمزم

 (.7663ت  577/ 4ُمٞمزان آقمتدال ) (4)

 (.374/ 9اًمٙم٤مُمؾ ) (3)

(: هذا طمدي٨م ُمقوقع، سم٤مـمؾ يمٗمر، ٓ أدؾ ًمف قمٜمد 989 -986/ 9( ىمٚم٧م: وىم٤مل اجلقرىم٤مين ذم إسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم )5)

(. وحمٛمد سمـ 943/ 9) "شمٜمزيف اًمنميٕم٦م"غم احلدي٨م، وواوم٘مف اسمـ قمراَ ذم واومؼ اًمًٞمقـمل اعمّمٜمػ ذم احلٙمؿ قمو اًمٕمٚمامء،.
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أٟم٠ٌمٟم٤م ـمٚمح٦م سمـ قمكم اًمٙمت٤مين طمدصمٜم٤م حمٛمد سمرـ قمٌرد اهلل سمرـ إسمرراهٞمؿ اًمِمر٤مومٕمل  (9))اخلٓمٞم٥م( -7

قمامرة حمٛمد سمـ أمحد سمـ اعمٝمدي طمدصمٜم٤م أسمق ٟم٤مومع سمـ يمثػم طمردصمٜم٤م ضمٕمٗمرر سمرـ حمٛمرد  طمدصمٜم٤م أسمق

اًمٕم٤مسمد طمدصمٜم٤م أسمق يٕم٘مقب إقمٛمك قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ يٕمٛمر قمـ حمٛمرد سمرـ قمٌرد اهلل اًمدهمٌمر 

٤م ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م قمٌرد اهلل سمرـ ُمًرٕمقد ي٘مرقل ؾمٛمٕم٧م جم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م ُمنوىمً 

ز وضمؾ ًمٞمس سمخ٤مًمؼ وٓ خمٚمقَ ومٛمـ زقمؿ همرػم ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل اًم٘مرآن يمالم اهلل قم

 .وم٘مد يمٗمر سمام أٟمزل قمغم حمٛمد، ذًمؽ

 ا.ىمٓمٜمل وٕمٞمػ ضمدً  ا ومٞمف جم٤مهٞمؾ وأسمق قمامرة، ىم٤مل اًمدارا ضمدً ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ُمٜمٙمرً 

 : هق ُمقوقع قمغم جم٤مًمد، اٟمتٝمك.(7))ىمٚم٧م( ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

 وًمٚمحدي٨م ـمرَ.

اًمرطمٞمؿ سمـ اعمرزسم٤من اًمّمٞمدٓين اًمرازي إذٟم٤م أٟم٠ٌمٟمر٤م ىم٤مل اًمديٚمٛمل ذم ُمًٜمد اًمٗمردوس أٟم٠ٌمٟم٤م قمٌد 

أسمق ـم٤مهر حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ محدان اًمرازي طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد قمٌد اهلل سمرـ حمٛمرد اسمرـ سمردر 

اًمٙمرضمل اًمٌٖمدادي طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ىمٜمؼمة اًم٤ٌمراين ىمدم سمٖمداد طمدصمٜم٤م أسمق ه٤مؿمرؿ قمٌرد اهلل 

٤م اًمٗمرد ويم٤من طمٗمرص ـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل: ٟم٤مفمر اًمِم٤مومٕمل طمٗمًّم سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من اًمِمٕمراين طمدصمٜم٤م اًمرسمٞمع سم

                                                                                                                                                                          

مل خيرج ًمف أطمد وًمف مخس وصمامٟمقن ، ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمتلم ؿ ُمؽموك ورُملؿمج٤مع اًمٌٖمدادي اًم٘م٤ميض اًمثٚمجل سم٤معمثٚمث٦م واجلٞم=

( اًمٙم٤مُمؾ 5953ت  384( شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 434ت  771/ 9اٟمٔمر: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )ا. متٞمٞمزً ُمـ اًمًت٦م إٟمام ذيمروه 

(9 /373.)  

 اًمٙمقذم سمِمػم سمـ أمحد رواه وىمد. اعمجٝمقًملم ُمـ  يمثػم إؾمٜم٤مده وذم ضمًدا ُمٜمٙمر احلدي٨م ، وىم٤مل: هذا(478/ 9) سمٖمداد شم٤مريخ( 9)

 ُمقىمقوم٤من. قمٜمف، ومه٤م جم٤مًمد قمـ

 .وهمػمه ًمقيـ، ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد قمـ يروي .قمامرة أسمق ُمٝمدي، سمـ أمحد سمـ ( حمٛمد7949 ت 356/ 4) آقمتدال ُمٞمزان ( 7)

 ذم: اخلٓمٞم٥م ىم٤مل .ودقمٚم٩م اًمِم٤مومٕمل سمٙمر أسمق قمٜمف طمدصمٜم٤م .ُمؽموك: أيًْم٤م وىم٤مل .ضمًدا وٕمٞمػ: اًمدارىمٓمٜمل احلًـ أسمق ىم٤مل

 وهمرائ٥م،. .ُمٜم٤ميمػم طمديثف
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ُمـ همٚمامن سمنم اعمريز وم٘م٤مل ذم سمٕمض يمالُمرف اًم٘مررآن خمٚمرقَ وم٘مر٤مل ًمرف اًمِمر٤مومٕمل يمٗمررت سمر٤مهلل 

 .(9)اًمٕمٔمٞمؿ

طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاَ قمـ ُمٕمٛمر قمـ اًمزهري قمـ أٟمس ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل: اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم 

 .(7)ومروم٢مٟمف يم٤م: خمٚمقَ وُمـ ىم٤مل خمٚمقَ وم٤مىمتٚمقه

وىم٤مل طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ اًمزهري قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمـ راومع سمـ ظمدي٩م وطمذيٗم٦م 

سمـ اًمٞمامن وقمٛمران سمـ طمّملم ىم٤مًمقا ؾمٛمٕمٜم٤م رؾمقل اهلل ي٘مقل اًم٘مرآن يمرالم اهلل همرػم خمٚمرقَ ومٛمرـ 

 وم٘مد يمٗمر. ىم٤مل همػم هذا

طمدصمٜم٤م قمٌد  أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق احلًـ قمكم سمـ اًمًٚمؿ اًمٗمريض (4)وىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ

اًمٕمزيز أمحد اًمّمقذم أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق حمٛمد سمـ أيب ٟمٍم طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ه٤مرون طمدصمٜم٤م أسمق ٟمٍم ُمٜمّمقر 

سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ اًم٘مزويٜمل طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٚمٞمامن داود سمـ ؾمٚمٞمامن طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ 

رداء ىم٤مل: ُمًٚمؿ اًمدُمِم٘مل قمـ إوزاقمل قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ طم٤ًمن سمـ قمٓمٞم٦م قمـ أيب اًمد

 ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل قمـ اًم٘مرآن؟ وم٘م٤مل: هق يمالم اهلل همػم خمٚمقَ.

ىم٤مل أسمق ٟمٍم، ويم٤من أمحد سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل ٕدح٤مب احلدي٨م: اذهٌقا إمم أيب ؾمٚمٞمامن وم٤مؾمٛمٕمقا 

 وم٢مٟمف مل يروه همػمه.، ُمٜمف طمدي٨م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ

 .(3)أسمق ؾمٚمٞمامن قمٜمدٟم٤م صم٘م٦م ُم٠مُمقن، اٟمتٝمك

ُمٜمّمقر سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مزويٜمل ٓ رء ؾمٛمع ُمٜمف أسمق قمركم سمرـ هر٤مرون  (5)ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

 ، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ًم٤ًمٟمف هق هذا احلدي٨م، اٟمتٝمك.٤م سم٤مـمالً طمديثً  سمٛمٍم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء(976) ذم  اًمنميٕم٦م ، وأضمري(379، 371 ، 398) اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أدقل أظمرضمف ذح (9)

 ؾمٚمٞمامن.  سمـ ُمـ ـمرَ قمـ اًمرسمٞمع (75/ 91) اًمٙمؼمى (، وذم اًمًٜمـ554) واًمّمٗم٤مت

 (.943/ 9) "اًمنميٕم٦م شمٜمزيف" ذم قمراَ اسمـ وواوم٘مف (3668 /777/ 4) اخلٓم٤مب سمٛم٠مصمقر اًمٗمردوس (7)

 .(737/ 74) "دُمِمؼ شم٤مريخ" ذم قم٤ًميمر اسمـ (4)

 .(737/ 74) "دُمِمؼ شم٤مريخ" ذم قم٤ًميمر اسمـ (3)

 (.984/ 3) آقمتدال ُمٞمزان (5)
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٤م ىم٤مل اًمِمػمازي ذم إًم٘م٤مب أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق إؾمح٤مَ إسمراهٞمؿ سمرـ قمركم اعمٙمتر٥م وىمد وضمدت ًمف ُمت٤مسمٕمً 

د سمـ احل٤مرث اخلقٓين يٚم٘م٥م سمرقرد طمردصمٜم٤م طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ سمـ قمٌد اجلرضم٤مين طمدصمٜم٤م حمٛم

وأظمرضمرف اخلٓمٞمر٥م ذم يمتر٤مب اعمتٗمرؼ ُمرـ ، اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ سمف   أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمتٖمٚمٌل طمدصمٜم٤م 

 ـمري٘مف.

 وىم٤مل طم٤ًمن مل يدرك أسم٤م اًمدرداء وأمحد سمـ إسمراهٞمؿ جمٝمقل، اٟمتٝمك.

ًـ حمٛمرد سمرـ أمحرد ٤م آظمر، ىم٤مل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ سمنم ذم أُم٤مًمٞمف طمدصمٜم٤م أسمق احلووضمدت ًمف ُمت٤مسمٕمً 

سمـ مح٤مد سمـ ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًلم سمـ محٞمد سمـ اًمرسمٞمع اًمٚمخٛمل طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمرـ حمٛمرد 

سمـ قمٞمًك سمـ ؾمالم أدُمل طمدصمٜم٤م قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد رسمف اخلقاص طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد سمرـ ُمًرٚمؿ سمرف، 

ـ ُمًرٚمؿ ظمرؼم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد رسمف اًمٓم٤مئل ُمٜمٙمر احلدي٨م وًمرف قمرـ اًمقًمٞمرد سمر (9)ىم٤مل ذم اعمٞمزان

 ُمقوقع، اٟمتٝمك.

 .(7)ومام رأي٧م هلذا احلدي٨م ُمـ ـم٥م

أٟم٠ٌمٟم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل اًمٜمج٤مر أٟم٠ٌمٟم٤م حمٛمد سمـ اعمٔمٗمر طمردصمٜم٤م  (4))وىم٤مل اخلٓمٞم٥م( -4

أمحد سمـ ضمٕمٗمر اًمدوري اًمٜم٘مٚمٌل أسمق قمكم طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ 

قؾمك قمـ أسمٞمف ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمرر قمرـ أسمٞمرف ضمٕمٗمرر سمرـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد أظمؼمين احلًـ سمـ ُم

حمٛمد قمـ أسمٞمف حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم قمـ احلًلم سمـ قمكم قمـ قمكم ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل 

 قمـ اًم٘مرآن؟ وم٘م٤مل زم: ي٤م قمكم يمالم اهلل همػم خمٚمقَ.

قمٌرد اًمقهر٤مب سمرـ قمٌرد اًمقاطمرد أسمرق اًم٘م٤مؾمرؿ سمرـ أيب اًمٗمررج  (3)وىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر ذم شم٤مرخيرف

ًمقاقمظ ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م سمدُمِمؼ طمدث قمـ واًمده سمحدي٨م ُمٜمٙمر صمؿ ىم٤مل أٟم٠ٌمٟمر٤م يقؾمرػ إٟمّم٤مري ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5774ت658 / 7) آقمتدال ُمٞمزان (9)

 .(945/ 9) "شمٜمزيف اًمنميٕم٦م"وواوم٘مف اسمـ قمراَ ذم  (7)

 .(784/ 3) سمٖمداد شم٤مريخ (4)

 اًمًرٚمٞمخل، حمٛمرد سمرـ هٜمٌرؾ طمردصمٜمل احل٤مومظ، قمدي ُمـ ـمريؼ اسمـ (9/791) شسمٖمداد شم٤مريخ ذيؾ»ذم   اًمٜمج٤مر أظمرضمف اسمـ (3)

 اًمِم٤مُمل. طمٙمٞمؿ أيب قمـ قمٌٞمد سمـ ذيأ قمـ زرقم٦م سمـ وٛمْمؿ قمـ أيب طمدصمٜمل قمٞم٤مش، سمـ رؤسم٦م سمٙمر أسمق طمدصمٜمل



 سمٜم٧م ومٝمد اًمٕمٞمدٟمقرة  إقمداد: د.      "اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م" فيمت٤مسمذم  م اًمًٞمقـمل قمغم اإلُم٤مم اسمـ اجلقزيشمٕم٘م٤ٌمت اإلُم٤م

 

      ٕٔ٘  

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل             

اسمـ اعم٤ٌمرك سمـ يم٤مُمؾ سمـ أيب هم٤مًم٥م احلٗم٤مف قمـ أسمٞمف أٟم٠ٌمٟم٤م قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٌرد اًمقاطمرد احلٜمرٌكم 

ؾمٛمٕم٧م واًمدي ي٘مقل طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ ىمٞمس اعم٤مًمٙمل أٟم٠ٌمٟم٤م قمكم سمـ أيب احلًـ اًمّمرقذم 

د اهلل سمـ قمٌد احل٤مومظ طمدصمٜمل هٌٞمؾ سمـ حمٛمد اًمًٚمٞمحل طمدصمٜمل أسمق سمٙمرر رؤسمر٦م طمدصمٜمل أسمق أمحد قمٌ

سمـ قمٞم٤مش طمدصمٜمل أيب قمـ وٛمْمؿ سمرـ زرقمر٦م قمرـ ذيرأ سمرـ قمٌٞمرد قمرـ أيب طمٙمرٞمؿ اًمِمر٤مُمل 

٤م: ظمػميمؿ ُمـ طمٗمظ يمت٤مب اهلل ومٕمٛمؾ سمف وقمٚمٛمف اًمٜم٤مس وهق يمالم اهلل ُمٜمزل همػم خمٚمقَ ُمٜمف ُمرومققمً 

 ومر.سمدأ وإًمٞمف يٕمقد ومٛمـ ىم٤مل خمٚمقَ ومٝمق يم٤م

أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق أمحد حمٛمد سمـ حمٛمد احل٤مومظ أٟم٠ٌمٟم٤م حمٛمد سمـ أمحرد سمرـ ش: إًم٘م٤مب»وىم٤مل اًمِمػمازي ذم 

ؾمٕمٞمد أٟم٠ٌمٟم٤م احلًـ سمـ قمكم اًمتامر أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق قمكم احلًلم سمـ إؾمامقمٞمؾ اًم٘مر٤ميض أٟم٠ٌمٟمر٤م إؾمرح٤مَ سمرـ 

طمردصمٜم٤م  حمٛمد اعم٘مزي أٟم٠ٌمٟم٤م احلًـ سمـ قمكم اًمٓمح٤من اعمٕمروف سمٚمقًمق طمدصمٜمل حمٛمرد سمرـ أيب اًمًرقدا

قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وطمذيٗمر٦م ىمر٤مٓ يمٜمر٤م قمٜمرد رؾمرقل  ويمٞمع قمـ إقمٛمش قمـ زيد سمـ وه٥م قمـ

وم٘م٤مل: يمٞمػ أٟمتام إذا اؾمتخػ اًمٜم٤مس سمر٤مًم٘مرآن أُمر٤م إٟمٙمرام ًمرـ شمردريم٤م ذًمرؽ إذا اؾمرتخػ اًمٜمر٤مس 

 سم٤مًم٘مرآن وىم٤مًمقا اًم٘مرآن خمٚمقَ سمرئ اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝمؿ وضمؼميؾ ويمٗمروا سمام أٟمزل قمكم.

صمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ اًمقًمٞمد اًمٜمرد طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ طمردصمٜم٤م إزور سمرـ : طمد(9)وىم٤مل اسمـ قمدي

 هم٤مًم٥م قمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: اًم٘مرآن يمالم اهلل وًمٞمس سمٛمخٚمقَ.

 ٤م، ٕٟمف ٓ حيٗمظ ًمٚمّمح٤مسم٦م اخلقض ذم اًم٘مرآن.ىم٤مل اسمـ قمدي: هذا ُمٜمٙمر وإن يم٤من ُمقىمقومً 

 وهق هذا إصمر.، ٓ حيتٛمؾ ومٙمذب: إزور ُمٜمٙمر احلدي٨م أشمك سمام (7)وىم٤مل اًمذهٌل

أٟم٠ٌمٟم٤م إسمراهٞمؿ سمرـ قمركم سمرـ ش: اإلسم٤مٟم٦م»وىم٤مل أسمق ٟمٍم قمٌٞمد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طم٤مشمؿ اًمًجزي ذم 

٤م طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اعم٤مدراي طمدصمٜم٤م أمحد سمرـ حمٛمرد قمٌد اهلل اًم٘مرر ويم٤من ددوىمً 

طمردصمٜم٤م قمركم سمرـ در٤مًمأ  (4)سمـ ُمقؾمك طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٙمريؿ سمرـ ُمقؾمرك سمرـ اهلٞمرثؿ اًمردير قمر٤مىمقزم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(774/ 7) اًمٙم٤مُمؾ ذم قمدي اسمـ ( 9)

 .(717 ت 974/ 9) آقمتدال ُمٞمزان ( 7)

 احلر٤مومظ اإلُمر٤مم (اًمرديرقم٤مىمقزم: )وم٘مر٤مل( 943/ 7) احلٗمر٤مظ شمذيمرة (445 / 94) اًمًػم ذم اهلل رمحف اًمذهٌل اإلُم٤مم شمرمجف (4)

 ذم ُم٤مت .وُمئ٦م اًمتًٕملم سمٕمد وًمد .اًم٘مٓم٤من اًمٌٖمدادي صمؿ اًمديرقم٘مقزم قمٛمران سمـ زي٤مد سمـ اهلٞمثؿ سمـ اًمٙمريؿ قمٌد حيٞمك أسمق احلج٦م

 .وُم٤مئتلم وؾمٌٕملم صمامن ؾمٜم٦م ؿمٕم٤ٌمن
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قمـ حمٌقب سمـ حمرز قمـ إقمٛمش قمرـ إسمرراهٞمؿ سمرـ يزيرد  (7)طمدصمٜم٤م يقؾمػ سمـ قمدي (9)إٟمامـمل

: يذه٥م اًمٜم٤مس طمتك ٓ يٌ٘مك أطمد ي٘مقل ٓ إًمف إٓ اهلل ومر٢مذا --قمـ احل٤مرث سمـ ؾمقيد ىم٤مل قمكم

زع ومٕمٚمقا ذًمؽ اب يٕمًقب اًمديـ ذٟمٌف ومٞمجتٛمٕمقن إًمٞمرف ُمرـ أـمرراف إرض يمرام دمتٛمرع ىمر

وًمرٞمس هرق ، اخلريػ صمؿ ىم٤مل قمكم إين أقمرف اؾمؿ أُمػمهؿ وُمٜم٤مخ ريم٤مهبؿ ي٘مقًمقن اًم٘مرآن خمٚمرقَ

هرذا اإلؾمرٜم٤مد رضم٤مًمرف ش. وًمٙمٜمف يمالم اًمرب قمز وضمرؾ ُمٜمرف سمردأ وإًمٞمرف يٕمرقد، سمخ٤مًمؼ وٓ خمٚمقَ

 .(4)صم٘م٤مت

قمكم سمـ د٤مًمأ طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قم٤مدؿ قمـ قمٛمران سمـ ضمدير قمـ قمٙمرُمر٦م ىمر٤مل ؿمرٝمد  (3)وسمف أشمك

ضمٜم٤مزة ومٚمام دػم ذم حلده ىم٤مم رضمؾ وم٘م٤مل اًمٚمٝمؿ رب اًم٘مرآن اهمٗمر ًمف، وم٘م٤مل اسمرـ قمٌر٤مس  اسمـ قم٤ٌمس

 .٤م رضم٤مًمف صم٘م٤متوهذا أيًْم ، ُمف ُمف اًم٘مرآن ُمٜمف

٤م طمردصمٜم٤م قمٌرد اهلل حمٛمرد سمرـ وىم٤مل أسمق ٟمٍم أٟم٠ٌمٟم٤م قمٌد اهلل سمـ قمكم سمـ أمحد اجلٞمكم ويم٤من در٤محلً 

أمحد سمـ أؾمٞمد طمدصمٜم٤م أمحد سمرـ محرزة سمرـ أمحد سمـ اًمقراَ طمدصمٜم٤م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ 

ه٤مرون اعمٍمي طمدصمٜم٤م إؾمح٤مَ سمـ إسمراهٞمؿ اًمٓمرـمقد طمدصمٜم٤م قمٌد اًمررمحـ سمرـ ُمًر٤مومر طمردصمٜمل 

حمٛمد سمـ قمٌد اًمّمٛمد اخلزاين طمدصمٜم٤م أسمق داود قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري أٟم٠ٌمين ُمٕمٛمر قمـ هرالل اًمرقزان 

اًمٙمررد ومحٚمرتٝمام سمـ يزيد سمـ طم٤ًمن قمـ ُمٕم٤مذ سمرـ ضمٌرؾ ىمر٤مل ىمر٤مل اًمٜمٌرل ير٤م ُمٕمر٤مذ اًمٕمررش و

وات اًمًٌع وؾمٙم٤مهن٤م إمم اًمدرك إؾمقد إمم اًمريأ اهلٗم٤موم٦م سمام شمٜم٤موم٧م سمف احلدود اعمتٜم٤مهٞم٦م يمؾ واًمًام

 .--ذًمؽ خمٚمقَ ُم٤م ظمال اًم٘مرآن وم٢مٟمف يمالم اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.371/ 8: )شاًمث٘مر٤مت» احلردي٨م ُمًت٘مٞمؿ. اًمٕمراَ أهؾ قمٜمف روى. إدريس سمـ اهلل قمٌد قمـ يروي قمكم سمـ د٤مًمأ إٟمامـمل (9)

 .(446/ 9) اًمٙمامل هتذي٥م إيمامل

 صم٘م٦م. ُمٍم ٟمزيؾ اًمٙمقذم ُمقٓهؿ اًمتٞمٛمل[ زريؼ] رزَ سمـ قمدي سمـ ( يقؾمػ7877( 699: ص) اًمتٝمذي٥م شم٘مري٥م (7)

 سمِمرٕم٦ٌم حيت٩م: وم٘م٤مل سمف؟ أحيت٩م: ىمٞمؾ .طمديثف يٙمت٥م: وم٘م٤مل طم٤مشمؿ أسمق قمٜمف وؾمئؾ .اًمدار ىمٓمٜمل اًمتٛمٞمٛمل وٕمٗمف حمرز سمـ حمٌقب (4)

صَمٜم٤م أمحد سمـ اهلل قَمٌد وؾمٗمٞم٤من. وىم٤مل صمٜم٤م يقٟمس سمـ هي٩م طَمدَّ ـُ  وَذيمره .صم٘م٦م يمقذم حمرز سمـ حمٌقب طَمدَّ ٌَّر٤من اسم  ."اًمث٘مر٤مت" ذم طِم

(  7184 ت 337/ 4) آقمتردال ُمٞمرزان (،4559 ت 447: ص) اًمْمرٕمٗم٤مء ، ديرقان(57/ 91) اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر: هتذي٥م

 وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت ُمٕمروومقن ُمـ رضم٤مل اًمتٝمذي٥م.

 .شإمم»ًمٕمٚمٝم٤م:  (3)
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 .(9)أسمق داود هق اًمٜمخٕمل أمجٕمقا قمغم أٟمف يمذاب يْمع احلدي٨م

اًمروم٤م طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمنم سمـ  وأظمرضمف اًمديٚمٛمل ذم ُمًٜمد اًمٗمردوس أٟم٠ٌمٟم٤م حمٛمد سمـ احلًـ

يقؾمػ إُمقي طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُم٤مًمؽ اًمتٞمٛمل طمدصمٜمل قمٞمًك سمـ داود اًمٌٖمدادي 

طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري سمف ىم٤مل أسمق ٟمٍم وروى قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل 

٤م قمدا خمٚمقَ ُم--شم٤ًمٟمد رؾمقل اهلل: ومٖمٓمٞمٜم٤مه سمثقب صمؿ أوم٤مَ وم٘م٤مل يمؾ رء ُمـ دون اهلل

وم٢مٟمف يمالم اهلل وًمٞم٠مشملم قمغم أُمتل ٟم٤مس ي٘مقًمقن اًم٘مرآن خمٚمقَ أوًمئؽ قمٚمٞمٝمؿ ًمٕمٜم٦م اهلل ، اًم٘مرآن

واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم ظم٤مًمديـ ذم اًمٜم٤مر خمٚمديـ وهمْم٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ ورؾمقًمف واهلل ُمٜمٝمؿ سمريء 

 وم٢مذا أدريمتٛمقهؿ ومال شم٘مرسمقهؿ.

ؾمٝمؾ أٟم٠ٌمٟم٤م أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن أٟم٠ٌمٟم٤م قمٛمرر سمرـ أٟم٠ٌمٟم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ  (7)وىم٤مل اًمالًمٙم٤مئل ذم اًمًٜم٦م

حمٛمد اجلقهري طمدصمٜم٤م قمكم سمـ أمحد طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمروم٦م طمدصمٜم٤م هِمٞمؿ سمـ سمِمرػم طمردصمٜم٤م ظم٤مًمرد 

احلذاء ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًمٕمرسم٤من ي٘مقل ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرر اًم٘مررآن يمرالم اهلل همرػم خمٚمرقَ، أسمرق 

 .(3)وىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن جمٝمقل ،اًمًٚمٞمامين ومٞمف ٟمٔمرىم٤مل  (4)اًمٕمرسم٤من ُمروان سمـ أيب ُمروان، ىم٤مل ذم اعمٞمزان

أٟم٠ٌمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق طم٤مُمد أمحد سمـ أيب ـم٤مهر اًمٗم٘مٞمف أٟم٠ٌمٟم٤م قمٛمر سمـ أمحد اًمرقاقمظ  (5)وىم٤مل اًمالًمٙم٤مئل

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ه٤مرون احليُمل، طمدصمٜم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕم٤ٌمس اًمِمٞم٤ٌمين طمدصمٜم٤م ؾمرٗمٞم٤من سمرـ قمٞمٞمٜمر٦م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هق ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو، اًمٙمقذم، أسمق داود، اًمٜمخٕمل. ُمٕمروف سم٤مًمٙمذب. ىم٤مًمف ىمتٞم٦ٌم، وإؾمح٤مَ ىم٤مل اسمرـ قمردي: وؾمرٚمٞمامن سمرـ  (9)

طم٤ٌمن: أسمق داود اًمٜمخٕمل سمٖمدادي، يم٤من رضماًل د٤محل٤ًم ذم اًمٔمر٤مهر، إٓ أٟمرف يمر٤من قمٛمرو أمجٕمقا قمغم أٟمف يْمع احلدي٨م. ىم٤مل اسمـ 

(، 4395ت  796/ 7، ُمٞمرزان آقمتردال )(78/ 3يْمع احلدي٨م ووًٕم٤م، ويم٤من ىمدرًي٤م. اٟمٔمر: اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخر٤مري )

 (.4644ت  964/ 3ًم٤ًمن اعمٞمزان )

أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ ؾمٚمٞمؿ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٛمر سمـ حمٛمد اجلرقهري  ( أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ،477)ذح أدقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م  (7)

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمروم٦م، وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م هِمٞمؿ سمـ سمِمػم ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ظم٤مًمد احلذاء ىم٤مل: ؾمرٛمٕم٧م 

 أسم٤م اًمٕمري٤من ي٘مقل: ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر: اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقَ.

 (.8346 ت 94/ 3(  ُمٞمزان آقمتدال )4)

 ش.جمٝمقل» :( وًمٞمس ومٞمف7659ت  47/ 8اعمٞمزان )(  ًم٤ًمن 3)

 (.481(  ذح أدقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م )5)
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، رؾمقل اهلل ي٘مقًمقن ُمـ ىم٤مل اًم٘مررآن خمٚمرقَ قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل أدريم٧م شمًٕم٦م ُمـ أدح٤مب

 ومٝمق يم٤مومر.

: ؾمٛمٕم٧م إؾمح٤مَ سمرـ إسمرراهٞمؿ (9)شيمت٤مب اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م»وىم٤مل قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل ذم 

احلٜمٔمكم ي٘مقل ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر أدريم٧م أدح٤مب اًمٜمٌل ومٛمـ دوهنؿ ُمٜمرذ 

واًم٘مرآن يمالم اهلل ُمٜمف ظمرج وإًمٞمرف يٕمرقد، هرذا ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م ي٘مقًمقن: اهلل اخل٤مًمؼ وُم٤م ؾمقاه خمٚمقَ 

 واًمذي ىمٌٚمف دحٞمح٤من.

: طمدصمٜمل احل٤ميمؿ سمـ حمٛمد اًمٓمؼمي يمت٧ٌم قمٜمف سمٛمٙمر٦م. (7)شظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد»وىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم 

ىم٤مل طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل أدريم٧م ُمِمٞمختٜم٤م ُمٜمذ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م ُمرٜمٝمؿ قمٛمررو سمرـ ديٜمر٤مر ىمر٤مل 

ٌٕملم ؾمرٜم٦م ي٘مقًمرقن: اهلل اخلر٤مًمؼ وُمر٤م ؾمرقاه خمٚمرقَ أدريم٧م أدح٤مب اًمٜمٌل ومٛمـ دوهنؿ ُمٜمذ ؾمر

 واًم٘مرآن يمالم اهلل ُمٜمف ظمرج وإًمٞمف يٕمقد هذا واًمذي ىمٌٚمف دحٞمح٤من.

وىم٤مل احل٤ميمؿ ذم اًمت٤مريخ طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر طمدصمٜم٤م ًمٞم٨م سمـ حمٛمد سمـ ًمٞم٨م اعمروزي 

قمٌرد اهلل طمردصمٜم٤م  أسمق ٟمٍم اعمٙم٤مشم٥م طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ ؾمٝمؾ سمـ قمٌٞمدة طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ

أسمق هم٤مٟمؿ يقٟمس سمـ ٟم٤مومع طمدصمٜم٤م هالل اًمقزان قمـ يزيد سمـ طم٤ًمن قمـ رسمٞمٕم٦م احلرر قمـ ُمٕم٤مذ سمـ 

 ضمٌؾ ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل: اًم٘مرآن يمالم اهلل وؾم٤مئر إؿمٞم٤مء ظمٚم٘مف.

 .(4)إؾمامقمٞمؾ ُمؽموك

د سمرـ وىم٤مل اًمديٚمٛمل أٟم٠ٌمٟم٤م قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمّمٞمدٓين اًمرازي إذٟم٤م أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق ـم٤مهر حمٛمرد سمرـ أمحر

محدان طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس اًمٌّمػم طمدصمٜم٤م أسمرق سمٙمرر قمٌرد اًمررمحـ سمرـ حمٛمرد سمرـ قمٚمقير٦م اًم٘مر٤ميض 

إهبري سمخ٤مري طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ اًمٌٚمخل هب٤م طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس اًمدوري قمـ يزيد سمرـ هر٤مرون 

 ٤م همػم ذي قمقج ىم٤مل همػم خمٚمقَ.٤م قمرسمٞمً قمـ محٞمد قمـ أٟمس رومٕمف ىمرآٟمً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(433اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م ًمٚمدارُمل ) ( 9)

 .(6/ 7اًمٕم٤ٌمد )(  ظمٚمؼ أومٕم٤مل 7)

 (  مل أقمرومف.4)
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أٟم٠ٌمٟم٤م حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق أيقب ؾمرٚمٞمامن سمرـ إؾمرح٤مَ أظمؼمين اًم٘مٞمٜم٘مل  (9)وىم٤مل اخلٓمٞم٥م

احلالب ىم٤مل ؾمئؾ إسمراهٞمؿ احلريب قمـ طمدي٨م ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ قمـ اسمرـ هلٞمٕمر٦م قمرـ أيب اًمرزسمػم 

قمـ ضم٤مسمر قمـ اًمٜمٌل: ُمـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقَ وم٘مد يمٗمر، وم٘م٤مل ُمقؾمرك هرذا يمر٤من در٤مطم٥م ذـمر٦م 

٤مُمع وم٘مٕمد ُمع ىمقم يدقمقن صمؿ ضمر٤مء سمٙمتر٤مب ىمٜمٓمرة اًمًاميملم صمؿ شمرك اًمنمـمٞم٦م ومج٤مء إمم ُمًجد اجل

ومج٤مء أدح٤مب احلدي٨م وم٘م٤مًمقا ًمف أُمؾ قمٚمٞمٜمر٤م ومر٠مُمغم قمٚمرٞمٝمؿ قمرـ ، ُمٕمف ي٘مرأ ومٞمف ذم ُمًجد اجل٤مُمع

٤م مل يًرٛمٕمف ىمرط ومل يًرٛمع ىمرط هرق طمرديث٤م ٓ أدري أي رء ىمّمر٦م ذًمرؽ اسمـ هلٞمٕم٦م وهمػمه ؿمٞمئً 

 اًمٙمت٤مب اؿمؽماه أو اؾمتٕم٤مره أو وضمده.

أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق ـم٤مًم٥م احلًٞمٜمل طمدصمٜم٤م أسمرق سمٙمرر أمحرد سمرـ قمٌرد اهلل إيركم وىم٤مل اًمديٚمٛمل أٟم٠ٌمٟم٤م أيب 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمقه٤مب احلديثل طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ إؾمح٤مَ طمدصمٜم٤م احلًلم سمرـ أيب 

زائدة طمدصمٜم٤م د٤مًمأ سمـ ىمٓمـ اًمٌخ٤مري قمـ أيب قمٌد اهلل سمـ قم٘م٦ٌم قمرـ دراج سمرـ اًمًرٛمأ قمرـ أيب 

ُمـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقَ ومٝمق يم٤مومر يٚم٘م٤مين يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهق ٓ يٕمرومٜمرل اهلٞمثؿ قمـ أيب اًمدرداء رومٕمف، 

 واهلل أقمٚمؿ.

أظمؼمين احلًـ سمـ أيب ـم٤مًم٥م طمدصمٜم٤م يقؾمػ سمـ قمٛمر اًم٘مرقاس ىمر٤مل ىمررئ قمرغم  (7))اخلٓمٞم٥م( -3

ددىم٦م سمـ هٌػمة وأٟم٤م أؾمٛمع ىمٞمؾ ًمف طمدصمؽ يقؾمػ سمـ يٕم٘مرقب اعمٕمردل طمردصمٜم٤م طمٗمرص سمرـ 

دراين قمـ سم٘مٞم٦م سمـ اًمقًمٞمد قمـ صمقر سمـ يزيرد قمرـ أم إسمراهٞمؿ طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اًمٕمالء اإلؾمٙمٜم

يرقم  --وهق ي٘مقل اًم٘مرآن خمٚمرقَ ًم٘مرل اهلل ٤م: ُمـ ُم٤مت،اًمدرداء قمـ أيب اًمدرداء ُمرومققمً 

 اًم٘مٞم٤مُم٦م ووضمٝمف إمم ىمٗم٤مه.

 ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: يقؾمػ وطمٗمص وإسمراهٞمؿ ٓ يٕمرومقن، وصمقر مل يدرك أم اًمدرداء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.94/31(  شم٤مريخ سمٖمداد )9)

 (.443/ 9( شم٤مريخ سمٖمداد )7)
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 أؾمر٘مط واًمْمرٕمٗم٤مء، ورسمرام اعمجٝمرقًملم قمـ يروي يم٤من سم٘مٞم٦م أن ذيمرٟم٤م وىمد: ىمٚم٧م: اعم١مًمػ ىم٤مل

 .(9)قمٜمف ًمف رووا ُمـ وذيمر ذيمرهؿ

٤م: أن اهلل قمرز طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ذيمقان قمـ ُمرقمم احلرىمر٦م قمرـ أيب هريررة ُمرومققًمر )اسمـ قمدي( -5

وضمؾ ىمرأ ـمف ويس ىمٌؾ أن خيٚمؼ آدم سم٠مًمػ قم٤مم، ومٚمام ؾمٛمٕم٧م اعمالئٙم٦م اًم٘مرآن ىمر٤مًمقا ـمرقسمك 

 .(7)وـمقسمك ٕٟمٗمس شمتٙمٚمؿ هبذا حتٛمؾ هذا، ُٕم٦م ٟمزل هذا قمٚمٞمٝمؿ وـمقسمك ٕضمقاف

 ، وإسمراهٞمؿ سمـ اعمٝم٤مضمر ُمٜمٙمر احلدي٨م ُمؽموك.(4)ُمقوقع: يمام ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

 )ىمٚم٧م( وىمد وصم٘مف اسمـ ُمٕملم.

 .(5)واسمـ أيب قم٤مدؿ ذم اًمًٜم٦م (3)واحلدي٨م أظمرضمف اًمدارُمل ذم ُمًٜمده

وأسمق ٟمٍم  (8)اًمًٜم٦م واًمالًمٙم٤مئل ذم (7)واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن (6)واسمـ ظمزيٛم٦م ذم اًمتقطمٞمد

 اًمًجزي ذم اإلسم٤مٟم٦م.

: زقمؿ اسمـ طم٤ٌمن وشمٌٕمف اسمـ اجلقزي أن هذا اعمرتـ (9)وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم أـمراف اًمٕمنمة

وًمٞمس يمام ىم٤مٓ وم٢من ُمقمم احلرىم٦م هق قمٌد اًمرمحـ سمـ يٕم٘مقب ُمـ رضم٤مل ُمًٚمؿ واًمراوي ، ُمقوقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ًمٙمٜمف ُمرـ وضمرف 5(، وىمد ُم٣م يمالم اًمًٞمقـمل قمغم طمدي٨م أيب اًمدرداء حت٧م رىمؿ )953/ 9اجلقزي )اعمقوققم٤مت ٓسمـ  (9)

 آظمر.

( طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ حمٛمد سمـ قمٛمران سمـ أيب اًمّمٗمػماء اًم٤ٌمًمز، وقمٌرد اهلل سمرـ ُمقؾمرك سمرـ 457/ 9) "اًمٙم٤مُمؾ"اسمـ قمدي ذم  (7)

ًمًختٞم٤مين ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر احلرراين، واًمٚمٗمظ ًمف، وقمٛمران سمـ ُمقؾمك ا ،اًمّم٘مر، وأمحد سمـ   ُمقؾمك سمـ زٟمجقيف

 ،طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر سمـ ُمًامر، قمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ ذيمقان، قمـ إسمراهٞمؿ احلرىمل، قمـ أيب هريررة، قمرـ اًمٜمٌرل 

ىمٌؾ أن خيٚمؼ آدم سم٠مًمػ قم٤مم، ومٚمام ؾمٛمٕم٧م اعمالئٙم٦م اًم٘مرآن ىم٤مًمر٧م: ـمرقسمك ُٕمر٦م يٜمرزل هرذا  {يس}و {ـمف} ىم٤مل: إن اهلل ىمرأ

 قمٚمٞمٝم٤م، وـمقسمك ٕضمقاف حتٛمؾ هذا، وـمقسمك ًٕمًـ شمتٙمٚمؿ هبذا.

 (.915/ 9اعمجروطمقن ) (4)

 (.4357اًمدارُمل ) (3)

 (.617ذم اًمًٜم٦م ) (5)

 (.317/ 9) "اًمتقطمٞمد" (6)

 (.7775ؿمٕم٥م اإليامن ) (7)

 (.469، 468أدقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م )اًمالًمٙم٤مئل ذم ذح  (8)
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يٜم٥ًم ًمٚمقوع واًمراوي قمٜمرف ٓ سمر٠مس ٤م قمٜمد اًمٌٕمض ومٚمؿ ٤م قمٜمد إيمثر وٕمٞمٗمً قمٜمف وإن يم٤من ُمؽمويمً 

سمف وإسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر ُمـ ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مري وىمد أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وىم٤مل ٓ يروي قمرـ 

اًمٜمٌل إٓ هبذا اإلؾمٜم٤مد شمٗمرد سمف إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر، اٟمتٝمرك. وًمرف ـمريرؼ آظمرر قمرـ أٟمرس أظمرضمرف 

 .(7)واهلل أقمٚمؿ، اًمديٚمٛمل

  طمديثرف شمريمٜمر٤م: أمحرد ىمر٤مل ذيمرقان، سمرـ طمٗمرص سمرـ قمٛمر وهق" :(4)"اعمٞمزان" ذم اًمذهٌل ىم٤مل

 
                                                                                                                                                                          

 (.99453/ 414/ 95) "إحت٤مف اعمٝمرة" (9)

(، واسمـ سمٓم٦م ذم  اإلسم٤مٟم٦م 3876(، واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط )93/ 416/ 9) "اعمج٤مًم٦ًم"وأظمرضمف اًمديٜمقري ذم  (7)

(، واًمثٕمٚمٌل ذم  اًمتٗمًػم 841(، واعمًتٖمٗمري ذم  ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن )415(، )413(، ومت٤مم ذم  اًمٗمقائد )49اًمٙمؼمى )

إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر سمـ ُمًامر قمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ ذيمقان قمـ  طمدصمٜم٤م ( ُمـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر احلزاُمل،6/745)

إٓ هبذا اإلؾمٜم٤مد، شمٗمرد سمف:  --مل يرِو هذا احلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل» سمف. وىم٤مل اًمٓمؼماين: --ُمقمم احلرىم٦م، قمـ أيب هريرة

وإسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر وؿمٞمخف  (: هذا طمدي٨م همري٥م، وومٞمف ٟمٙم٤مرة،5/779وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم  اًمتٗمًػم )ش. إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر

( أظمرضمف اًمدارُمل ُمـ طمدي٨م أيب هريرة سمًٜمد 474)ص:  "اعمٖمٜمل قمـ محؾ إؾمٗم٤مر"شمٙمٚمؿ ومٞمٝمام. وىم٤مل اًمٕمراىمل ذم 

( ىم٤مل اعم١مًمػ هذا ُمقوقع ويمذا ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن. وىم٤مل 9)ص:  "شمٚمخٞمص يمت٤مب اعمقوققم٤مت"وٕمٞمػ. وواوم٘مف اًمذهٌل ذم 

(: ذم  شمرمج٦م: إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر سمـ ُمًامر اعمدين. قمـ قمٛمر سمـ طمٗمص، قمـ 773ت  9/67اًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال )

ُمرومققم٤ًم: إن اهلل ىمرأ ـمف ويس..احلدي٨م. ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ُمٜمٙمر احلدي٨م. وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل:  -ُمقمم احلرىم٦م، قمـ أيب هريرة

وًمف أيْم٤م  احلزاُمل. وٕمٞمػ. وروى قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد قمـ حيٞمك: ًمٞمس سمف سم٠مس. ىمٚم٧م: اٟمٗمرد قمٜمف سم٤محلدي٨م إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر

ذم طمدي٨م: ىمرأ ـمف ويس: هذا ُمتـ ُمقوقع.  -(98ت  915/ 9اعمجروطمقن ) -قمـ دٗمقان اسمـ ؾمٚمٞمؿ. وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن 

( رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط، وومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر سمـ ُمًامر، ووٕمٗمف 56/ 7) "جمٛمع اًمزوائد"وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 

(: واحلدي٨م إول يرويف إسمراهٞمؿ سمـ 457/ 9) "اًمٙم٤مُمؾ"ل اسمـ قمدي ذم وصم٘مف اسمـ ُمٕملم. ىم٤ماًمٌخ٤مري هبذا احلدي٨م، و

ُمٝم٤مضمر سمـ ُمًامر، وٓ أقمٚمؿ يرويف همػمه، واحلدي٨م اًمث٤مين رواه قمـ ىمت٤مدة ؿمٕم٦ٌم، وؾمٕمٞمد، ومه٤مم، وهمػمهؿ، وقمـ ىمت٤مدة 

  ُمِمٝمقر. ىمٚم٧م: اًمراضمأ وٕمػ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر: وم٤مجلرح ومٞمف ُمٗمن وؿمديد.

 قمـ روى .احلدي٨م يْمع دضم٤مل: طم٤ٌمن اسمـ ىم٤مل .اعمّمٞمَم رزيـ سمـ حيٞمك سمـ ذم  شمرمج٦م: حمٛمد (64/ 3) آقمتدال ُمٞمزان (4)

 ومٝمق سمٞمٜمٝمام وُم٤م وإرض اًمًٛمقات ذم ُم٤م يمؾ: ُمرومققم٤مً  - أٟمس قمـ احلًـ، قمـ يمٝمٛمس، قمـ وم٤مرس، سمـ قمٛمر سمـ قمثامن

 وم٘مد ُمٜمٝمؿ ىم٤مًمف ومٛمـ خمٚمقَ، اًم٘مرآن ي٘مقًمقن أُمتك ُمـ ىمقم وؾمٞمجئ يٕمقد، وإًمٞمف سمدأ ُمٜمف أٟمف وذًمؽ واًم٘مرآن، اهلل همػم خمٚمقَ=

( 4/9/917وقمٛمر سمـ طمٗمص سمـ ذيمقان. أورده اسمـ أيب طم٤مشمؿ ). .قمٜمف اعمًٞم٥م سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤مه .ُمٜمف اُمرأشمف وـمٚم٘م٧م يمٗمر

قمٛمر سمـ طمٗمص أسمق طمٗمص إزدي اًمٌٍمي.. ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل.. هق ". صمؿ أورد سمٕمده: ٤م وٓ شمٕمديالً ومل يذيمر ومٞمف ضمرطًم 

 ."ُمٜمٙمر احلدي٨م
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 .(9)"..ُمؽموك: اًمٜم٤ًمئل وىم٤مل. سمث٘م٦م ًمٞمس :قمكم وىم٤مل وطمرىمٜم٤مه،

طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمٕمٛمري طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٖمٗم٤مر سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم طمردصمٜم٤م  (ٕ))اسمـ قمدي( -6

يمرالم  ٤م: أناًمٕم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم قمرـ اًم٘م٤مؾمرؿ قمرـ أيب أُم٤مُمر٦م ُمرومققًمر

وإذا ، ا ومٞمرف ينر أوطمر٤مه سم٤مًمٗم٤مرؾمرٞم٦موأن اهلل إذا أوطمرك أُمررً ، اًمذيـ طمقل اًمٕمرش سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م

 ا ومٞمف ؿمدة أوطم٤مه سم٤مًمٕمرسمٞم٦م.أوطمك أُمرً 

 .وىم٤مل إٟمف ووع أرسمٕمامئ٦م طمدي٨م يمذب، ُمقوقع: ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم ُمؽموك يمذسمف ؿمٕم٦ٌم

ن سمرـ قمٌرد سمـ ُمقؾمك طمدصمٜم٤م ُمقؾمرك سمرـ اًمًرٜمدي طمردصمٜم٤م قمرثام قمٛمرانطمدصمٜم٤م (4))اسمـ قمدي(

٤م: إن اهلل إذا اًمرمحـ اًمٓمرايٗمل طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـ ُمقؾمك سمـ دطمٞم٦م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ أيب أُم٤مُمر٦م ُمرومققًمر

 .وإذا ريض أٟمزل اًمقطمل سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م، همْم٥م أٟمزل اًمقطمل سم٤مًمٕمرسمٞم٦م

ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: هذا احلدي٨م سم٤مـمؾ ٓ أدؾ ًمف قمٛمر سمـ ُمقؾمك سمرـ دطمٞمر٦م وور٤مع )أظمرؼمين( 

طمدصمٜم٤م أيب طمردصمٜم٤م حمٛمرد سمرـ إسمرراهٞمؿ طمردصمٜم٤م حمٛمرد سمرـ أمحرد قمـ حمٛمد سمـ احلًلم سمـ ومٜمجقيف 

طمدصمٜم٤م أسمق قمّمٛم٦م قم٤مدؿ سمـ قمٌٞمد اهلل اًمٌٚمخرل طمردصمٜم٤م إؾمرامقمٞمؾ سمرـ زير٤مد قمرـ هم٤مًمر٥م  اًمتٛمٞمٛمل

اًم٘مٓم٤من قمـ اعم٘مؼمي قمـ أيب هريرة رومٕمف أسمٖمض اًمٙمالم إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ويمرالم اًمِمرٞمٓم٤من 

وورٕمف إؾمرامقمٞمؾ  (3)هؾ اجلٜم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ىم٤مل اسمرـ طمٌر٤مناخلقزي٦م ويمالم أهؾ اًمٜم٤مر اًمٌخ٤مري٦م ويمالم أ

ؿمٞمخ دضم٤مل ٓ حيؾ ذيمره ذم اًمٙمت٥م إٓ قمرغم ؾمرٌٞمؾ اًم٘مردح ومٞمرف رواه قمرـ قم٤مدرؿ سمرـ قمٌرد اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.949/ 9) "شمٜمزيف اًمنميٕم٦م"( وواوم٘مف اسمـ قمراَ ذم 9)

وقم٤مُمتٝم٤م ا٤م ٓ يت٤مسمع  ،ىم٤مل اسمـ قمدي: وجلٕمٗمر سمـ اًمزسمػم هذا أطم٤مدي٨م همػم ُم٤م ذيمرت قمـ اًم٘م٤مؾمؿو .(465/ 7) "اًمٙم٤مُمؾ" (7)

وىم٤مل  ( وضمٕمٗمر هذا ُمؽموك احلدي٨م.571/ 9واًمْمٕمػ قمغم طمديثف سملم. وىم٤مل اسمـ ـم٤مهر ذم  ذظمػمة احلٗم٤مظ ) ،قمٚمٞمف

٤م، وهق ُمقوقع. وىمد رواه اسمـ قمدي ( رواه اسمـ قمدي قمـ أيب أُم٤مُم٦م ُمرومققمً 493)ص:  "اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م"ِمقيم٤مين ذم اًم

 ٤م.قمـ أيب أُم٤مُم٦م ُمرومققمً 

ورد ذم هذا اعمٕمٜمك ومٝمق ُمقوقع. وىمد شمٕمًػ ُمـ زقمؿ همػم  ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: هذا احلدي٨م سم٤مـمؾ ٓ أدؾ ًمف. اٟمتٝمك. يمؾ ُم٤م

 .هذا

رواه قمٛمر سمـ ُمقؾمك و( 571/ 9ذظمػمة احلٗم٤مظ )وىم٤مل اسمـ ـم٤مهر ذم  . ضمًدا ُمٜمٙمر: قمدي اسمـ وىم٤مل. (93/ 6) "اًمٙم٤مُمؾ" (4)

 اًمقضمٞمٝمل: قمـ اًم٘م٤مؾمؿ، قمـ أيب أُم٤مُم٦م. واًمقضمٞمٝمل ُمؽموك احلدي٨م. 

 (.51 ت 979/ 9) طم٤ٌمن ٓسمـ اعمجروطمقن (3)
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وهق ُمقوقع ٓ أدؾ ًمف ُمـ يمالم رؾمقل اهلل وٓ طمدث سمف أسمق هريرة وٓ اعم٘مرؼمي وٓ ، اًمٌٚمخل

دصمٜم٤م اًمٕمٌر٤مس سمرـ اًمٗمْمرؾ إٟمّمر٤مري قمرـ طم (4)طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اًمزسمػم(7))اسمـ قمدي(. (9)هم٤مًم٥م

واًمرذي ٟمٗمزر »٤م: ؾمٚمٞمامن سمـ إرىمؿ قمـ اًمزهري قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمرـ أيب هريررة ُمرومققًمر

 ش.سمٞمده ُم٤م أٟمزل اهلل ُمـ وطمل ىمط قمغم ٟمٌل سمٞمٜمف وسمٞمٜمف إٓ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م صمؿ يٙمقن هق يٌٚمٖمف ىمقُمف سمٚم٤ًمهنؿ

 .ٓ يّمأ، وؾمٚمٞمامن سمـ إرىمؿ ُمؽموك ًمٞمس سمٌمء

سملم ىمقًمٜم٤م مل يّمأ وىمقًمٜمر٤م  (3)اًمِمٞمخ سمدر اًمديـ اًمزريمٌم ذم ٟمٙمتف قمغم اسمـ اًمّمالح)ىمٚم٧م( ىم٤مل 

ُمقوقع سمقن يمٌػم وم٢من اًمقوع إصم٤ٌمت اًمٙمذب وآظمتالَ، وىمقًمٜم٤م مل يّمرأ ٓ يٚمرزم ُمٜمرف إصمٌر٤مت 

 وإٟمام هق إظم٤ٌمر قمـ قمدم اًمثٌقت وومرَ سملم إُمريـ: اٟمتٝمك.، اًمٕمدم

 ٤م ومٚمؿ يتٝمؿ وهق وإن يم٤من ُمؽمويمً ، ٤مئل واًمؽمُمذيأظمرج ًمف أسمق داود واًمٜمً (5)وؾمٚمٞمامن سمـ أرىمؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قمٛمر قمـ: اعمقوققم٤مت ُمـ طمدي٨م (:74: ص) اجلقزي واسمـ اجلقرىم٤مين ُمقوققم٤مت ُمـ خمت٤مرة أطم٤مدي٨م ذم ىم٤مل اًمذهٌل( 9)

 يمت٤مب شمٚمخٞمص" ذم ويمذا ...سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اًمقطمك أٟمزل اهلل همْم٥م إذا": ُمرومققًم٤م أُم٤مُم٦م أيب قمـ اًم٘م٤مؾمؿ، قمـ وضمٞمف، سمـ ُمقؾمك سمـ

 .(9: ص) "اعمقوققم٤مت

ُمؽموك  ،(، وىم٤مل اسمـ قمدي: وؾمٚمٞمامن اعمذيمقر ذم هذا اإلؾمٜم٤مد هق ؾمٚمٞمامن سمـ أرىمؿ أسمق ُمٕم٤مذ5/ 6) ،(741/ 3) "اًمٙم٤مُمؾ"(  7)

 واحلدي٨م ُمٜمٙمر قمـ اًمزهري قمـ ؾمٕمٞمد قمـ أيب هريرة هبذا اإلؾمٜم٤مد. ،احلدي٨م

 طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٖمٗم٤مر سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم. ،( طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمٕمٛمري5/ 6) ،(741/ 3) "اًمٙم٤مُمؾ"(  4)

 .(784/ 7دُم٦م اسمـ اًمّمالح ًمٚمزريمٌم )(  اًمٜمٙم٧م قمغم ُم٘م3)

 968/ 3(، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )7547ت  739:  شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ُمٕم٤مذ وٕمٞمػ. اٟمٔمر(  ؾمٚمٞمامن سمـ أرىمؿ اًمٌٍمي أسمق 5)

 (، واًمْمٕمٗم٤مء955/ 7ن ًمٚمدار ىمٓمٜمل )(، واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمق38(، واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن ًمٚمٜم٤ًمئل )ص: 797ت  

 (.996/ 7(، وُمٞمزان آقمتدال )69اًمّمٖمػم ًمٚمٌخ٤مري )ص: 
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وًمرف ؿمر٤مهد ىمر٤مل اسمرـ ُمردويرف ذم  (9)واحلدي٨م أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمرط .سمٙمذب وٓ ووع

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلًـ اًمث٘مٗمل طمدصمٜم٤م أسمق حيٞمك قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚم٥م  (7)اًمتٗمًػم

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش قمـ اًمٙمٚمٌل قمـ أيب د٤مًمأ قمـ اسمرـ قمٌر٤مس ىمر٤مل: يمر٤من ضمؼميرؾ قمٚمٞمرف 

 ويٜمزل هق إمم يمؾ ٟمٌل سمٚم٤ًمن ىمقُمف.، اًمًالم يقطمك إًمٞمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م

ٞم٤من اًمثقري ىم٤مل: مل يٜمزل وطمل إٓ سم٤مًمٕمرسمٞمر٦م صمرؿ أٟم٠ٌمٟم٤م قمـ ؾمٗم (4)وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمتٗمًػم

 .واهلل ؾمٌح٤مٟمف أقمٚمؿ، يؽمضمؿ يمؾ ٟمٌل ًم٘مقُمف سمٚم٤ًمهنؿ

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ حمٛمد اًمٌٍمي أٟم٠ٌمٟم٤م ُم٤مًمؽ سمـ حيٞمك أسمق هم٤ًمن طمدصمٜم٤م قمركم سمرـ  (ٗ))اسمـ ؿم٤مهلم(  -7

قم٤مدؿ قمـ اًمٗمْمؾ سمـ قمٞمًك اًمرىم٤مر قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: ىمر٤مل 

اهلل عم٤م يمٚمؿ اهلل ُمقؾمك يقم اًمٓمقر يمٚمٛمف سمٖمػم اًمٙمالم اًمذي يمٚمٛمف يرقم ٟمر٤مداه، وم٘مر٤مل ًمرف  رؾمقل

ُمقؾمك ي٤م رب ُم٤م هذا يمالُمؽ اًمذي يمٚمٛمتٜمل سمف، ىم٤مل ي٤م ُمقؾمك إٟمام يمٚمٛمتؽ سم٘مرقة قمنمر آٓف 

وأٟم٤م أىمقى ُمـ ذًمؽ ومٚمام رضمع ُمقؾمك إمم سمٜمل إهائٞمؾ ىمر٤مًمقا ير٤م ، ًم٤ًمن وزم ىمقة إًمًـ يمٚمٝم٤م

اًمرمحـ ىم٤مل ؾمٌح٤من اهلل أن ٓ أؾمتٓمٞمٕمف ىم٤مًمقا ومِمٌف ًمٜمر٤م ىمر٤مل أمل شمرروا ُمقؾمك دػ ًمٜم٤م يمالم 

 .وم٢مٟمف ىمري٥م ُمٜمف وًمٞمس سمف، إمم دقت اًمّمقاقمؼ اًمتل شم٘متؾ

 ًمٌس سمّمحٞمأ واًمٗمْمؾ ُمؽموك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤مس سمـ اًمٗمْمؾ، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أرىمؿ، قمـ اًمزهري، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، قمـ ( ُمـ ـمريؼ اًمٕم3645ٌ(  اعمٕمجؿ إوؾمط )9)

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده، ُم٤م أٟمزل اهلل وطمٞم٤م ىمط قمغم ٟمٌل سمٞمٜمف وسمٞمٜمف إٓ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، صمؿ يٙمقن هق : »أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

رىمؿ، شمٗمرد سمف: اًمٕم٤ٌمس سمـ امن سمـ أمل يرِو هذا احلدي٨م قمـ اًمزهري إٓ ؾمٚمٞم :و ىم٤مل اًمٓمؼماينش، ٖمف ىمقُمف سمٚم٤ًمٟمفسمٕمد يٌٚم

 ."اًمٗمْمؾ

ىم٤مل: يم٤من  -ب-( ٓسمـ ُمردويف ُمـ ـمريؼ اًمٙمٚمٌل قمـ أيب د٤مًمأ قمـ اسمـ قم٤ٌمس3/ 5) "اًمدر اعمٜمثقر"قمزاه اًمًٞمقـمل ذم  (7)

 ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم يقطمك إًمٞمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ويٜمزل هق إمم يمؾ ٟمٌل سمٚم٤ًمن ىمقُمف.

 .(95951 /7899/ 9) طم٤مشمؿ أيب اسمـ شمٗمًػم (4)

 .(75) شفضمزء ُمـ طمديث»ذم  اسمـ ؿم٤مهلم  (3)
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مل يتٝمؿ سمٙمذب وأيمثر ُم٤م قمٞم٥م قمٚمٞمف اًمٜمدرة وهرق  (9))ىمٚم٧م( ذم احلٙمؿ سمقوٕمف ٟمٔمر، وم٢من اًمٗمْمؾ

طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمرك طمردصمٜم٤م  (7)اًمٌزار ذم ُمًٜمده احلدي٨م أظمرضمف وهذا ُمـ رضم٤مل اسمـ ُم٤مضمف،

، وهق ىمرد اًمترزم أن ٓ خيررج ذم يمت٤مسمرف (4)قمكم سمـ قم٤مدؿ سمف وأظمرضمف ذم يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت

ذم شمٗمًػمه، وىمد اًمتزم أن خيرج ومٞمف أدأ ُمر٤م  (5)، وأظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ(3)طمديث٤م يٕمٚمؿ أٟمف ُمقوقع

وأظمرضمرف أسمرق ٟمٕمرٞمؿ ذم احلٚمٞمر٦م وًمرف ؿمر٤مهد قمرـ يمٕمر٥م  -٤م اًمٌتر٦م ٤م ُمقوققمً ورد ومل خيرج طمديثً 

طمر٤مشمؿ ذم شمٗم٤مؾمرػمهؿ واحلٙمرٞمؿ  واسمـ ضمرير واسمـ اعمٜمذر واسمرـ أيب (7)أظمرضمف قمٌد اًمرزاَ (6)٤مُمقىمقومً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سم٤مًم٘مدر. إٟمٔمر: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ورُمل احلدي٨م ُمٜمٙمر اًمقاقمظ اًمٌٍمي قمٞمًك أسمق اًمرىم٤مر أسم٤من سمـ قمٞمًك سمـ اٟمٔمر اًمٗمْمؾ (9)

 .(599 ت 784/ 8) اًمتٝمذي٥م هتذي٥م، (5394 ت 336: ص)

 -اًمٚمٗمظ إٓ ُمـ هذا اًمقضمف، وىمد شم٘مدم ذيمرٟم٤م ًمٚمٗمْمؾ ( وىم٤مل: ٓ ٟمٕمٚمٛمف يروى هبذا9833) -خمتٍم اًمزوائد-اًمٌزار  أظمرضمف (7)

رواه اًمٌرزار، وومٞمرف اًمٗمْمرؾ سمرـ قمٞمًرك اًمرىمر٤مر وهرق  (:8/713) "جمٛمرع اًمزوائرد"يٕمٜمك سم٤مًمتْمٕمٞمػ. وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 

وأسمرق ٟمٕمرٞمؿ ذم احلٚمٞمر٦م واًمٌٞمٝم٘مرل ذم إؾمرامء  ،( ًمٚمٌزار واسمـ أيب طم٤مشمؿ4/546) "اًمدر اعمٜمثقر"وٕمٞمػ. قمزاه اًمًٞمقـمل ذم 

 ّمٗم٤مت قمـ ضم٤مسمر.واًم

 (.619اًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت ) (4)

هذا طمدي٨م وٕمٞمػ: اًمٗمْمؾ سمـ قمٞمًك اًمرىم٤مر وٕمٞمػ احلدي٨م ضمرطمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ، وحمٛمد سمرـ » وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل قم٘مٌف: (3)

إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري رمحٝمام اهلل، وطمدي٨م يمٕم٥م ُمٜم٘مٓمع، وىمد روي ُمـ وضمف آظمر ُمقدرقًٓ. وهرذا ار٤م ي١ميرد ُم٘مقًمترف شمٚمرؽ، 

 ٌٞمٝم٘مل ُمـ أئٛم٦م اًمٜم٘مد ذم اًمرضم٤مل يمام يٕمٚمؿ ذًمؽ ُمـ شمتٌع يمالُمف قمغم إطم٤مدي٨م واًمرضم٤مل ضمرطًم٤م وشمٕمدياًل.واًم

(، واسمـ ؿم٤مهلم ذم 689/  9997/ 4(. وأظمرضمف  أضمري ذم  اًمنميٕم٦م )6786ت  9999/ 3اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم  اًمتٗمًػم ) (5)

( وىم٤مل: هذه إطم٤مدير٨م ار٤م 791/ 6وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م )(، 377(، واسمـ سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى )75ش )ضمزء ُمـ طمديثف»

شمٗمرد هب٤م اًمٗمْمؾ، قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر ومل يت٤مسمع قمٚمٞمف، وُم٤م رواه قمٜمف أسمق قم٤مدؿ اًمٕم٤ٌمداين ومٛمـ ُمٗم٤مريده قمـ اًمٗمْمؾ، واؾمرٛمف 

 قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد اهلل اعمري سمٍمي ؾمٙمـ قم٤ٌمدان وومٞمف ورم اًمٗمْمؾ وٕمػ وًملم.

 (.987اعمٕمجؿ إوؾمط ) (6)

( وم٠مُم٤م إصمر اًمذي رواه اسمـ أيب طم٤مشمؿ واسمـ ُمردويف وهمػممه٤م ُمـ ـمريؼ اًمٗمْمؾ سمـ قمٞمًك اًمرىم٤مر 377/ 7شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) (7)

اًمرىم٤مر وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، وم٢من اًمٗمْمؾ اًمرىم٤مر هذا وٕمٞمػ سمٛمرة. وىم٤مل قمٌد اًمرزاَ: أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر قمـ اًمزهرري، قمرـ 

 ٞمثٛمل، قمـ يمٕم٥م.أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث، قمـ ضمزء سمـ ضم٤مسمر اخل
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وًمٌٕمْمف ؿم٤مهد قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م  (9)اًمؽمُمذي ذم ٟمقادر إدقل واًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت

أظمرضمرف قمرـ أيب احلرقيرث قمٌرد اًمررمحـ سمرـ واسمـ اعمٜمذر و (7)اًم٘مرفمل ُمقىمقوم٤م أظمرضمف اسمـ ضمرير

واهلل ، ودرححف (3)واحلر٤ميمؿ ذم اعمًرتدرك (4)وأظمرضمف سمـ اعمٜمذر واسمـ أيب طمر٤مشمؿ، ٤مُمٕم٤موي٦م ُمقىمقومً 

 أقمٚمؿ.

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمػمة، طمردصمٜم٤م (5))اسمـ طم٤ٌمن( -8

ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م قمـ ىمتر٤مدة قمرـ زرارة طمدصمٜم٤م سمٙمر سمـ زي٤مد اًم٤ٌمهكم طمدصمٜم٤م اسمـ اعم٤ٌمرك قمـ 

٤م: عم٤م أهي يب إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ُمر يب ضمؼميؾ سم٘مؼم أيب إسمراهٞمؿ سمـ أورم قمـ أيب هريرة ُمرومققمً 

ومر٢من ، وم٘م٤مل ي٤م حمٛمد اٟمزل ومّمؾ هٜم٤م ريمٕمتلم صمؿ ُمر يب سمٌٞم٧م حلؿ وم٘م٤مل اٟمزل ومّمؾ هٜم٤م ريمٕمتلم

ُمـ هٝمٜم٤م قمرج رسمؽ إمم اًمًامء  هٝمٜم٤م وًمد أظمقك قمٞمًك، صمؿ أشمك يب إمم اًمّمخرة وم٘م٤مل ي٤م حمٛمد

وم٠مهلٛمٜمل اهلل أن ىمٚم٧م ٟمحـ سمٛمقوع قمرج ُمٜمف ريب ومّمٚمٞم٧م صمؿ قمرج يب إمم اًمًامء وذيمر يمالُم٤م 

ـمقيال، ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: سمٙمر دضمر٤مل يْمرع احلردي٨م وهرذا رء ٓ يِمرؽ قمرقام أدرح٤مب 

 احلدي٨م أٟمف ُمقوقع ومٙمٞمػ اًمٌزل ذم هذا اًمِم٠من:

  (7)وىمر٤مل احلر٤مومظ اسمرـ طمجرر ذم اًمٚمًر٤من، طمٌر٤من ددَ اسمـ (6))ىمٚم٧م( ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قمزاه ًمٕمٌرد 546/ 4( ًمٚمحٙمٞمؿ اًمؽمُمذي ىمل ٟمقادر إدقل قمـ يمٕم٥م. وذم )546/ 4) "اًمدر اعمٜمثقر"قمزاه اًمًٞمقـمل ذم  (9)

 اًمرزاَ واسمـ ضمرير واسمـ اعمٜمذر واسمـ أيب طم٤مشمؿ واًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت قمـ يمٕم٥م.

 سمـ اعمٜمذر قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل.( ٓسمـ ضمرير وا546/ 4) "اًمدر اعمٜمثقر"قمزاه اًمًٞمقـمل ذم  (7)

ودححف قمـ أيب احلقيرث قمٌد اًمرمحـ  ،( ٓسمـ اعمٜمذر واسمـ أيب طم٤مشمؿ واحل٤ميمؿ546/ 4) "اًمدر اعمٜمثقر"قمزاه اًمًٞمقـمل ذم  (4)

 .ي٦ماًمرمحـ سمـ ُمٕم٤مو

( 76(: أطم٤مدي٨م خمت٤مرة ُمـ ُمقوققم٤مت اجلقرىم٤مين واسمـ اجلقزي )ص: 939/ 9) "شمٜمزيف اًمنميٕم٦م"وواوم٘مف اسمـ قمراَ ذم  (3)

 قمـ اسمـ اعمٜمٙمدر قمـ ضم٤مسمر.  -وهق واه  -قمـ اًمٗمْمؾ سمـ قمٞمًك اًمرىم٤مر  -وهق وٕمٞمػ  -)ومٞمف( قمكم سمـ قم٤مدؿ 

 .(997/ 9) اعمجروطملم (5)

 أيب قمـ طم٤ٌمن اسمـ رواه (339: ص) "اعمجٛمققم٦م اًمٗمقائد" ذم اًمِمقيم٤مين وىم٤مل ،(9789 ت 435/ 9) آقمتدال ُمٞمزان( 6)

 .طم٤ٌمن اسمـ ددَ: اًمذهٌل ىم٤مل .احلدي٨م يْمع دضم٤مل،: طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل زي٤مد، سمـ سمٙمر: إؾمٜم٤مده وذم ُمرومققًم٤م، هريرة

 ضمٕمٗمر قمـ اًمرواة ُمـ اًمٙمقذم ُمقٓهؿ احلٜمٗمل زي٤مد سمـ سمٙمر اًمِمٞمٕم٦م رضم٤مل ذم اًمٓمقد وذيمر (434/ 7) اعمٞمزان ًم٤ًمن (7)

 .اصمٜم٤من أم واطمد أمه٤م أدري ومال .اًمّم٤مدَ
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اعمقوقع ُمٜمف ُمـ ىمقًمف صمؿ أشمك يب إمم اًمّمخرة وأُم٤م سم٤مىمٞمف وم٘مد أشمك ُمـ ـمرَ أظمر ُمٜمٝمر٤م اًمّمرالة ذم 

 سمٞم٧م حلؿ وردت ذم طمدي٨م ؿمداد اسمـ أوس واهلل أقمٚمؿ.

طمدصمٜم٤م طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل احلراين طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ سمنم اًمٙمقذم  (9))اسمـ قمدي( -9

سمنم سمـ قمامرة ًمٚمٛمٙمت٥م قمـ أيب روَ قمـ قمٓمٞم٦م قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ اًمٜمٌل ذم ىمقًمف ٓ 

٤م شمدريمف ىم٤مل ًمق أن اجلـ واإلٟمس واًمِمٞم٤مـملم واعمالئٙم٦م ُمٜمذ ظمٚم٘مقا إمم يقم ومٜم٤مئٝمؿ دٗمقا دٗمً 

 ا.ا ُم٤م أطم٤مـمقا سم٤مهلل أسمدً واطمدً 

ؾمرٛمع ُمرـ اخلردري صمرؿ ٓ يّمأ وسمنم ٓ يت٤مسمع قمغم ُمثؾ هذا احلدي٨م وقمٓمٞم٦م وٕمٗمقه ويم٤من 

 ضم٤مًمس اًمٙمٚمٌل ومّم٤مر يٙمٜمٞمف أسم٤م ؾمٕمٞمد ومٞمٔمـ اخلدري.

ويمذا أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ وأسمق اًمِمرٞمخ  (7)ىم٤مل اعم١مًمػ: وأفمـ هذا احلدي٨م ُمـ قمٛمؾ اًمٙمٚمٌل

 واسمـ ُمردويف ذم شمٗم٤مؾمػمهؿ.

 وهق وٕمٞمػ.، هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر ٓ يٕمرف إٓ سمٌنم (4)وىم٤مل اًمذهٌل ذم شم٤مرخيف

 سمـ قمامرة وٕمٗمف اًمٜم٤ًمئل وُمِم٤مه همػمه، وىم٤مل اًمٌخ٤مري شمٕمرف وشمٜمٙمر. سمنم (3)وىم٤مل ذم اعمٞمزان

 طمدي٨م سمنم قمٜمدي إمم آؾمت٘م٤مُم٦م أىمرب، اٟمتٝمك. (5)وىم٤مل اسمـ قمدي

 ذم شمرمجتف وىم٤مل ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف وٓ يٕمرف إٓ سمف واهلل أقمٚمؿ. (6)وأورده اًمٕم٘مٞمكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.969/ 7) "اًمٙم٤مُمؾ"(  9)

. وي٘مّمد اًمًٞمقـمل أن (741: ص) احلثٞم٨م اًمٙمِمػ (738/ 6) اًمٜمٌالء أقمالم اٟمٔمر: ؾمػم اًم٤ًمئ٥م سمـ اًمٙمٚمٌك هق حمٛمد ( 7)

 . ىم٤مل اسمـ: قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدريويم٤من قمٓمٞم٦م يدًمًف شمدًمٞمس اًمِمٞمقخ ، ومٞم٘مقلاًمٙمٚمٌل ًمٞمس هق اًمّمح٤ميب إٟمام هق اخلدري 

 قمٓمٞم٦م قمـ يذيمر أيب ؾمٛمٕم٧ُم : ىم٤مل قمٓمٞم٦م، طمدي٨م يْمٕمػ اًمثَّقري ؾمٗمٞم٤من يم٤من: ىم٤مل سمًٜمده، (574/ 8) اًمٙم٤مُمؾ ذم قمدي

 سم٠ميب يٙمٜمٞمف ويم٤من: ىم٤مل اًمتٗمًػم، قمٜمف ومٞم٠مظمذ اًمٙمٚمٌل ي٠ميت يم٤من قمٓمٞم٦م أن سمٚمٖمٜمل: ىم٤مل صمؿ. احلدي٨م وٕمٞمػ هق: ىم٤مل اًمٕمقذم،

 (773/ 7) اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر: هتذي٥م .ؾمٕمٞمد َأسمق ىم٤مل: ومٞم٘مقل ؾمٕمٞمد،

 (.896/ 3) سمِم٤مر ت اإلؾمالم شم٤مريخ(  4)

 (.9719 ت 479/ 9) آقمتدال ُمٞمزان(  3)

 إمم طمديثف قمٜمدي وهق ،ُمٜمٙمرا طمديث٤م أطم٤مديثف ذم أرَ  ومل ذيمرت ُم٤م همػم أطم٤مدي٨م قمامرة سمـ وًمٌنم(: 969/ 7) "اًمٙم٤مُمؾ"(  5)

 ..أىمرب آؾمت٘م٤مُم٦م

 (.931/ 9) اًمٙمٌػم اًمْمٕمٗم٤مء (6)
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حمٛمد سمـ اًمٞمًرع طمردصمٜم٤م  أٟم٠ٌمٟم٤م اًم٘م٤ميض أسمق اًمٕمال طمدصمٜم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اهلل سمـ( ٔ))اخلٓمٞم٥م( -91

٤م: ًمٞمٚمر٦م احلًـ سمـ ومٞمؾ طمدصمٜم٤م ًمقيـ طمدصمٜم٤م ؾمقيد سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمـ محٞمد قمـ أٟمس ُمرومققًمر

ومرأي٧م يمرؾ رء ، أهي يب إمم اًمًامء أهي٧م ومرأي٧م ريب سمٞمٜمل وسمٞمٜمف طمج٤مب سم٤مرز ُمـ ٟم٤مر

 .٤م ُمـ اًمٚم١مًم١م٤م خمقًد ُمٜمف طمتك رأي٧م شم٤مضًم 

ٚم٦م أطم٤مدي٨م هبذا اإلؾمٜم٤مد صمؿ رضمع قمرـ مجٞمرع ُمقوقع ىم٤مل أسمق اًمٕمال طمدصمٜم٤م اسمـ اًمٞمًع سمف ذم مج

اًمٜمًخ٦م وىم٤مل ومه٧م إذ رويتٝم٤م قمـ اسمـ ومٞمؾ إٟمام طمدصمٜمل هب٤م ىم٤مؾمؿ سمـ إسمراهٞمؿ اعمٚمٓمرل قمرـ ًمرقيـ 

 .وىم٤مؾمؿ يمذاب واسمـ اًمٞمًع ًمٞمس سمث٘م٦م

ىم٤مؾمؿ اعمٚمٓمل يمذاب أشمك سمٓم٤مُم٦م ٓ شمٓم٤مَ وم٘مر٤مل طمردصمٜم٤م ًمرقيـ  (7))ىمٚم٧م( ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

 ومذيمر هذا احلدي٨م.

 ىم٤مل إزدي ًمٞمس سمحج٦م وُمٜمٝمؿ ُمـ يتٝمٛمف واهلل أقمٚمؿ. (4)وىم٤مل ذم شمرمج٦م اسمـ اًمٞمًع

طمدصمٜم٤م حمٛمرد سمرـ يقؾمرػ سمرـ أيب ُمٕمٛمرر  (٘)طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمٕمٓم٤مر (ٗ))اًمدارىمٓمٜمل( -99

طمدصمٜم٤م طمٌٞم٥م سمـ أيب طمٌٞم٥م طمدصمٜم٤م هِم٤مم سمـ ؾمٕمد وقمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب طم٤مزم قمـ أيب طم٤مزم 

لم اهلل وسملم اخلٚمؼ ؾمٌٕملم أًمػ طمج٤مب وأىمرب احلجر٥م ٤م: إن سمقمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ُمرومققمً 

إمم اهلل شمٕم٤ممم ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ وإن سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف أرسمٕم٦م طمج٥م طمجر٤مب ُمرـ ٟمر٤مر 

 وطمج٤مب ُمـ فمٚمٛم٦م وطمج٤مب ُمـ همامم وطمج٤مب ُمـ اعم٤مء.

 ٓ أدؾ ًمف شمٗمرد سمف طمٌٞم٥م ويم٤من يْمع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.943/ 91) سمٖمداد شم٤مريخ (9)

 (.465/ 6) اعمٞمزان ( اٟمٔمر: ًم٤ًمن6791 ت 467/ 4) آقمتدال ُمٞمزان (7)

 (.589/ 3) اعمٞمزان ( اٟمٔمر: ًم٤ًمن3573 ت 397/ 7) آقمتدال ُمٞمزان (4)

 /94/ 4ٓسمـ ـم٤مهر اًم٘مٞمناين ) "أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد"ىمٓمٜمل ذم  ( اًمدار914 /537/ 7ىمٓمٜمل ذم إومراد ) اًمدار (3)

طمٌٞم٥م، قمـ  (: هذا طمدي٨م همري٥م ُمـ طمدي٨م أيب طم٤مزم ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر، قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد، شمٗمرد سمف طمٌٞم٥م سمـ أيب7977

 هِم٤مم سمـ ؾمٕمد، وقمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب طم٤مزم.

 .أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمٕمٓم٤مر ( طمدصمٜم٤م914 /537/ 7ىمٓمٜمل ) إومراد ًمٚمدار (5)
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دصمٜم٤م ُمقؾمرك سمرـ قمٌٞمردة قمرـ طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ طمدصمٜم٤م ُمٙمل سمـ إسمراهٞمؿ طمر(9))اًمٕم٘مٞمكم(

قم٤مُمر سمـ احلٙمؿ سمـ صمقسم٤من قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص قمـ أيب طم٤مزم قمرـ ؾمرٝمؾ سمرـ ؾمرٕمد 

٤م ُمرـ طمًرـ شمٚمرؽ ٤م: دون اهلل شمٕم٤ممم ؾمٌٕمقن أًمػ طمج٤مب ُمـ ٟمقر وُم٤م شمًٛمع ٟمٗمرس ؿمرٞمئً ُمرومققمً 

 احلج٥م إٓ زه٘م٧م ٟمٗمًٝم٤م.

 .(7)ٓ أدؾ ًمف ُمقؾمك ًمٞمس سمٌمء وقم٤مُمر ذاه٥م احلدي٨م

يم٤من يْمع ومقهؿ ُمٜمف، وم٢من ، و)ىمٚم٧م( أُم٤م ىمقًمف ذم احلدي٨م إول شمٗمرد سمف طمٌٞم٥م سمـ أيب طمٌٞم٥م 

ىمٓمٜمل ذم إومراد يمام أورده اعمّمٜمػ ُمـ ـمري٘مف ىمقًمف وىمد شمٗمررد سمرف طمٌٞمر٥م  احلدي٨م أظمرضمف اًمدار

 .(4)سمـ أيب طمٌٞم٥م

هذا همػم طمٌٞم٥م سمـ أيب طمٌٞم٥م ذاك سمّمرٞمٖم٦م اًمتٙمٌرػم وأسمرقه سمّمرٞمٖم٦م اًمٙمٜمٞمر٦م وهرق اخلرـمٓمرل  

وهرق ، واًمذي ذم هذا اإلؾمٜم٤مد طمٌٞم٥م سم٤مًمتّمٖمػم اسمـ طمٌٞم٥م سم٤مًمتٙمٌػم، عمروزي يم٤من يْمع احلدي٨ما

 أظمق محزة اًمزي٤مت.

وه٤مه أسمق زرقم٦م وشمريمف اسمـ اعم٤ٌمرك ومل يتٝمؿ سمقوع وأُم٤م قم٤مُمر سمرـ احلٙمرؿ اسمرـ  (3)ىم٤مل ذم اعمٞمزان

دردوَ مل وم٢مٟمف شم٤مسمٕمل ُمـ رضم٤مل ُمًٚمؿ، ىم٤مل اًمذهٌل روى قمـ أؾم٤مُم٦م سمرـ زيرد واًمٙمٌر٤مر : صمقسم٤من

 .خيرج ًمف اًمٌخ٤مري، ىم٤مل وذيمر اسمـ اجلقزي أن اًمٌخ٤مري ىم٤مل ذاه٥م احلدي٨م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/957اًمْمٕمٗم٤مء ) (9)

( ىم٤مل ىم٤مل اسمـ قمدي: يم٤من طمٌٞم٥م 49وأورده اًمذهٌل ذم أطم٤مدي٨م خمت٤مرة ُمـ ُمقوققم٤مت اجلقرىم٤مين واسمـ اجلقزي )ص:  (7)

قمٛمر سمـ احلٙمؿ سمـ صمقسم٤من ذاه٥م احلدي٨م، ىم٤مًمف اًمٌخ٤مري، وُمقؾمك واه سم٤مشمٗم٤مَ. ىمٚم٧م: يٜمٌٖمل أن حيقل ُمـ و. يْمع احلدي٨م

 .شمٗمرد سمف ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة: (949/ 7ًمٕمرش )اًمذهٌل ذم اوىم٤مل اعمقوققم٤مت إمم اًمقاهٞم٦م هق وُم٤م ىمٌٚمف. 

، وهق طمٌٞم٥م سمـ أيب طمٌٞم٥م ،طمٌٞم٥م سمـ رزيؼ اعمدين ذم  شمرمج٦م: ( 93/ 7ُمقوأ أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمريؼ )ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم   (4)

 .--وهق طمٌٞم٥م يم٤مشم٥م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس

وهق اسمـ أيب طمٌٞم٥م اعمٍمي يم٤مشم٥م ُم٤مًمؽ  ،ىمٚم٧م: وطمٌٞم٥م هذا هق اسمـ رزيؼ يمام ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم ُمقوأ اجلٛمع واًمتٗمريؼ

 (، وهق وو٤مع يمام ئمٝمر هذا ُمـ شمرمجتف.958/ 7اعمؽمضمؿ ذم )اًمتٝمذي٥م 

 ٤م سمٞمٜمف وُم٤م هق ذم ُمقوأ اجلٛمع واًمتٗمريؼ.وم٤مٟمٔمره ُم٘م٤مرٟمً  ،وم٤مئدة ا٤م شمٕم٘مٌف احل٤مومظ اًمًٞمقـمل رمحف اهللوُمـ هٜم٤م شمٕمٚمؿ أٟمف ٓ 

 أسمك قمـ روى .اًمزي٤مت محزة أظمق طمٌٞم٥م اسمـ - ُمّمٖمر - طمٌٞم٥م (9777 ت 357/ 9) اًمرضم٤مل ٟم٘مد ذم آقمتدال ُمٞمزان (3)

 .اعم٤ٌمرك اسمـ وشمريمف زرقم٦م، أسمق وه٤مه .وهمػمه إؾمح٤مَ
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ويمذا رواه اًمٕم٘مٞمكم قمـ آدم سمـ ُمقؾمك قمـ اًمٌخ٤مري، صمرؿ ؾمر٤مَ ًمرف اًمٕم٘مرٞمكم طمردي٨م دون اهلل 

 ، اٟمتٝمك.شمٕم٤ممم ؾمٌٕمقن أًمػ طمج٤مب واًمٕمٝمدة ومٞمف قمغم ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة اًمرسمذي وم٢مٟمف واهٍ 

يم٤من وٕمٞمٗم٤م ومٚمؿ يتٝمؿ سمٙمذب وٓ ودؾ طم٤مًمرف إمم أن حيٙمرؿ  وم٢مٟمف وإن (9)وأُم٤م ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة

وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم: دردوَ ورٕمٞمػ  (7)قمغم طمديثف سم٤مًمقوع سمؾ ىم٤مل ومٞمف اسمـ ؾمٕمد: صم٘م٦م يٜمًك

، وىمد أظمرج ًمف اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف وىم٤مل زيد سمـ احل٤ٌمب: أشمٞمٜم٤م ىمؼم ُمقؾمك سمرـ قمٌٞمردة (4)احلدي٨م

 يقُمئذ ُمًؽ وٓ قمٜمؼم.وًمٞمس سم٤مًمرسمذة ، ومجٕمؾ ريأ اعمًؽ يٗمقح ُمـ ىمؼمه

صمؿ إن احلدي٨م أظمرضمف أسمق يٕمغم واًمٓمؼماين واًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت وًمف ؿمقاهد يمثرػمة 

 .(3)شم٘متيض أن ًمف أدالً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: . اٟمٔمر: قمٌٞمدة سمْمؿ أوًمف سمـ ٟمِمٞمط وٕمٞمػ وٓ ؾمٞمام ذم قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر ويم٤من قم٤مسمداُمقؾمك سمـ  (9)

 (.646ت  456/ 91، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )(6989 ت 557

ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة سمـ ٟمِمٞمط اًمرسمذي، ويٙمٜمك أسم٤م قمٌد اًمٕمزيز، ىم٤مل:  (317/449)ص:  -ُمتٛمؿ اًمت٤مسمٕملم -اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى (7)

اًمٞمٛمـ، واًمٜم٤مس يدقمقهنؿ سم٤مًمقٓء، شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م صمالث ومخًلم وُمئ٦م ذم ظمالوم٦م أيب ضمٕمٗمر، ويم٤من صم٘م٦م يمثػم يدقمقن إمم 

 احلدي٨م، وًمٞمس سمحج٦م.

وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ٓ يٙمت٥م طمديثف ًمقه٤مئف ووٕمٗمف ويمثرة اظمتالـمف ، اددوَ وٕمٞمػ احلدي٨م ضمدً  :وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم (4)

 (.646ت  456 /91هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) ويم٤من ُمـ أهؾ اًمّمدَ.

( قمرـ حمٛمرد سمرـ 7575) "ُمًرٜمده"( قمـ حمٛمد سمـ اعمثٜمك، وأسمرق يٕمرغم ذم 788) "اًمًٜم٦م"اسمـ أيب قم٤مدؿ ذم ىمٚم٧م: أظمرضمف  (3)

حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، وأسمق  ( قمـ4/957) "اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم"( قمـ أمحد اسمـ إؾمح٤مَ، واًمٕم٘مٞمكم ذم 87) "ُمٕمجٛمف"حيٞمك، وذم 

( ُمـ ـمريؼ حمٛمد 4) "ومقائده"ـ ـمريؼ حيٞمك سمـ طمٙمٞمؿ، واسمـ ؿم٤مهلم ذم ( ُم764ح 668-7/667) "اًمٕمٔمٛم٦م"اًمِمٞمخ ذم 

( ُمرـ ـمريرؼ 853) "إؾمامء واًمّمرٗم٤مت"سمـ سمِم٤مر وأيب ؾمٕمد اًمزهري وقمٛمر سمـ ُمدرك وإسمراهٞمؿ اسمـ ُم٤مًمؽ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 

وقمرـ »سمِمر٤مر: حمٛمد سمـ إؾمح٤مَ: مجٞمٕمٝمؿ قمـ ُمٙمل سمـ إسمراهٞمؿ، قمـ ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة سمف، إٓ أٟمف مل يذيمر ذم رواي٦م حمٛمد سمـ 

 ش.أيب طم٤مزم، قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد

 ( ُمـ ـمريؼ روح سمـ قم٤ٌمدة، قمـ ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة، قمـ أيب طم٤مزم، قمـ4177و 7577) "اعمج٤مًم٦ًم"ورواه اًمديٜمقري ذم 

 ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد، سمف.
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صمرؿ ىمر٤مل سمٕمرده  (9)ذيمر طمج٥م رسمٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومٌدأ هبذا احلدي٨م: ىم٤مل أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م

سمًٜمديٚم٦م طمدصمٜم٤م احلًلم هق اسمرـ طمٗمرص قمرـ أيب حمٛمد سمـ حيٞمك طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ داود    طمدصمٜم٤م 

ُمًٚمؿ )ح( وطمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد طمدصمٜم٤م احلًلم احلٜم٤مط طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ أيرقب قمرـ أيب ُمًرٚمؿ قمرـ 

؟ ىمر٤مل: إن سمٞمٜمرل وسمٞمٜمرف --إقمٛمش قمـ أٟمس ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل جلؼميؾ: هرؾ شمررى رسمرؽ

 .(7)٤م ُمـ ٟم٤مر أو ٟمقر ًمق رأي٧م أدٟم٤مه٤م ٓطمؽمىم٧مًمًٌٕملم طمج٤مسمً 

 .(3)واًمٓمؼماين ذم إوؾمط (4)قيف ذم ومقائدهأظمرضمف ؾمٛم

                                                                                                                                                                          

ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة اًمرسمذي، قمـ قمٛمرر ُمـ ـمريؼ ( 5817 /938/ 6اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )واًمٓمؼماين ذم ( 9155اًمروي٤مين )وأظمرضمف =

إؾمرامء "اًمٌٞمٝم٘مرل ذم ىمر٤مل احلٙمؿ سمـ صمقسم٤من، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: وقمـ أيب طمر٤مزم، قمرـ ؾمرٝمؾ سمرـ ؾمرٕمد: و سمـ

 شمٗمرد سمف ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة اًمرسمذي، وهق قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م وٕمٞمػ. (: 853) "واًمّمٗم٤مت

 قمٛمر سمـ احلٙمؿ سمـ صمقسم٤من.ذم  شمرمج٦م:  (6183 ت 999/ 4ُمٞمزان آقمتدال ) ىم٤ملو

 ددوَ، مل خيرج ًمف اًمٌخ٤مري. وذيمر اسمـ اجلقزي أن اًمٌخ٤مري ىم٤مل: ذاه٥م احلدي٨م. شم٤مسمٕمل.

اًمٕمٝمدة ومٞمف قمرغم ُمقؾمرك سمرـ قمٌٞمردة، ومر٢من  ٤مويمذا رواه اًمٕم٘مٞمكم، قمـ آدم سمـ ُمقؾمك، قمـ اًمٌخ٤مري. صمؿ ؾم٤مَ ًمف اًمٕم٘مٞمكم طمديثً 

 ويروي هذا ُمرؾمال، ومٞمٜمٌٖمل ًمق ؾمٞمؼ هذا ذم شمرمج٦م ُمقؾمك اًمرسمذى....ُمقؾمك واه

أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ اسمـ طم٤ٌمن ذم يمتر٤مب اًمٕمٔمٛمر٦م ُمرـ طمردي٨م أيب  (999)ص:  "اعمٖمٜمل قمـ محؾ إؾمٗم٤مر"ىمل ذم وىم٤مل اًمٕمرا

 وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ. ش سملم اهلل وسملم اعمالئٙم٦م اًمذيـ طمقل اًمٕمرش ؾمٌٕمقن طمج٤مسم٤م ُمـ ٟمقر»هريرة 

 ( وومٞمف ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة ٓ حيت٩م سمف. 79/ 9) "جمٛمع اًمزوائد"ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 

ؾمٌؼ اًمذهٌل إمم شمٕم٘مٌف، وم٘م٤مل ذم شمٚمخٞمص اعمقوققم٤مت ًمٚمجقزىم٤مين: يٜمٌٖمل أن "(: 9/937 شمٜمزيف اًمنميٕم٦م )ىم٤مل اسمـ قمراَ ذم

 واهلل أقمٚمؿ. "قم٤مت إمم اًمقاهٞم٦مقحيقل ُمـ اعمقو

 (.764اًمٕمٔمٛم٦م ٕيب اًمِمٞمخ إدٌٝم٤مين ) (9)

 .(763ظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م  )أ (7)

 (.68( ومقائد ؾمٛمقيف )4)

(، وأسمق اًمِمٞمخ 993(، واسمـ إقمرايب ذم  اعمٕمجؿ )9117/ 4(، واًمدوٓيب ذم  اًمٙمٜمك وإؾمامء )6317)اعمٕمجؿ إوؾمط  (3)

( قمـ أيب ُمًٚمؿ ىم٤مئد 478/ 9) (، وذم أظم٤ٌمر أدٌٝم٤من55/ 5(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )669/ 7ذم اًمٕمٔمٛم٦م )

 .ؿإقمٛمش، قمٜمف، قمـ أٟمس، وىم٤مل مل يرِو هذا احلدي٨م قمـ إقمٛمش إٓ أسمق ُمًٚم

( رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط، وومٞمف ىم٤مئد إقمٛمش. ىم٤مل أسمق داود: قمٜمده أطم٤مدي٨م 79/ 9) "جمٛمع اًمزوائد"ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 

 ُمقوققم٦م، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل: هيؿ.
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وىم٤مل مل يروه قمـ إقمٛمش إٓ أسمق ُمًٚمؿ وهق ىم٤مئد إقمٛمرش ىمر٤مل أسمرق داود قمٜمرده أطم٤مدير٨م 

 ؿ.هي :وىم٤مل (9)ُمقوققم٦م وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت

طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ احلًـ طمدصمٜم٤م أسمق طمٗمص قمٛمرو سمـ قمكم طمدصمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن 

طم٤مزم قمـ قمٛمرو سمـ احلٙمؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو وىم٤مل: واًمذي ٟمٗمز سمٞمده إن دون طمدصمٜم٤م أسمق 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؾمٌٕملم أًمػ طمج٤مب ُمٜمٝم٤م طمج٤مب ُمـ ُم٤مء وطمج٤مب ُمـ ٟمقر وطمج٤مب ُمـ  --اهلل

 .(7)فمٚمٛم٦م

طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اهلل طمدصمٜم٤م ؾمرٕمٞمد سمرـ أيب ُمرريؿ طمردصمٜم٤م اسمرـ أيب طمر٤مزم 

واًمرذي ، قمٛمرو سمـ احلٙمؿ سمـ صمقسم٤من قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىمر٤ملطمدصمٜم٤م أسمق طم٤مزم قمـ 

٤م ُمـ فمٚمٛم٦م ُم٤م يٜمٗمذه٤م ٟمٗمز سمٞمده إن دون اهلل شمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؾمٌٕملم أًمػ طمج٤مب إن ُمٜمٝم٤م حلجًٌ 

٤م ُمـ ُم٤مء ٓ يًرٛمع طمرس ذًمرؽ ٤م ُمـ ٟمقر ُم٤م يًتٓمٞمٕمٝم٤م رء وإن ُمٜمٝم٤م حلجًٌ وإن ُمٜمٝم٤م حلجًٌ  ،رء

 .(4)قمغم ىمٚمٌف اعم٤مء أطمد إٓ يرسمط اهلل

صمؿ ىم٤مل طمردصمٜم٤م اًمقًمٞمرد طمردصمٜم٤م حمٛمرد سمرـ  .هذه ُمت٤مسمٕم٦م عمقؾمك سمـ قمٌٞمدة ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمرو

إدريس طمدصمٜم٤م أسمق د٤مًمأ طمدصمٜمل حيٞمك سمـ أيقب قمـ اعمثٜمك سمـ اًمّم٤ٌمح وقمرـ قمٛمرر سمرـ ؿمرٕمٞم٥م 

قمـ أسمٞمف قمـ ضمده قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل اطمتج٥م رسمٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمـ مجٞمرع ظمٚم٘مرف سمر٠مرسمع ٟمر٤مر 

، (3)صمؿ سمٜمقر ومٔمٚمٛم٦م ُمـ ومقَ اًمًٛمقات اًمًٌع واًمٌحر إقمغم ومقَ ذًمؽ يمٚمف حت٧م اًمٕمررش وفمٚمٛم٦م

 ومٝمذه ُمت٤مسمٕم٦م اسمـ احلٙمؿ ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمرو.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت  479شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  اٟمٔمر: ق ُمًٚمؿ اًمٙمقذم ىم٤مئد إقمٛمش وٕمٞمػ.قمٌٞمد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٚمؿ اجلٕمٗمل أسم (9)

 (.41ت  96/ 7( ، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )5463ت  9/ 4(، ُمٞمزان آقمتدال )3795

 (.765أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م ) (7)

 (.689/ 7أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م ) (4)

 (.687/ 7أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م ) (3)
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أظمرج ًمف أسمرق داود واًمؽمُمرذي واسمرـ ُم٤مضمرف وىمر٤مل ومٞمرف أسمرق طمر٤مشمؿ ًمرلم  (9)واعمثٜمك سمـ اًمّم٤ٌمح

 .احلدي٨م

لم اًمدرمهل طمدصمٜم٤م ُمٕمتٛمرر سمرـ صمؿ ىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ أيقب طمدصمٜم٤م قمكم سمـ احلً

هؾ يٜمٔمررون }ؾمٚمٞمامن قمـ قمٌد اجلٚمٞمؾ قمـ أيب طم٤مزم قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ 

ىم٤مل هيٌط طملم هيٌط وسمٞمٜمرف وسمرلم ظمٚم٘مرف ؾمرٌٕمقن  {إٓ أن ي٠مشمٞمٝمؿ اهلل ذم فمٚمؾ ُمـ اًمٖمامم واعمالئٙم٦م

ًمٔمٚمٛمر٦م درقشم٤م شمٜمخٚمرع ُمٜمرف أًمػ طمج٤مب ُمٜمٝم٤م اًمٜمقر واعم٤مء واًمٔمٚمٛم٦م ومٞمّمقت ذًمؽ اعم٤مء واًمٜمقر وا

 .(7)اًم٘مٚمقب

 .(4)قمٌد اجلٚمٞمؾ سمـ قمٓمٞم٦م اًم٘مٞمز

وىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ حيٞمك طمدصمٜم٤م سمٜمردار ، وصم٘مف اسمـ ُمٕملم وهمػمه، وروى ًمف أسمق داود واًمٜم٤ًمئل

طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٌٞمد يٕمٜمل اعمٙمت٥م قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قمٛمرر ىمر٤مل 

 ومٝمذه ُمت٤مسمٕم٦م ُمـ اسمـ قمٛمر ٓسمـ قمٛمرو.، (3)وٟمقر وفمٚمٛم٦م اطمتج٥م اهلل قمـ ظمٚم٘مف سمٜم٤مر وفمٚمٛم٦م

 .(5)وهذا اإلؾمٜم٤مد دحٞمأ رضم٤مًمف أظمرج هلؿ اًمِمٞمخ٤من ؾمقى قمٌٞمد

 .وم٠مظمرج ًمف ُمًٚمؿ واًمٜم٤ًمئل وم٘مط

وىم٤مل طمدصمٜم٤م أمحد اًمقًمٞمد طمدصمٜم٤م أسمق طم٤مزم طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ طمدصمٜم٤م قمكم سمرـ أيب ؾمر٤مرة 

٘م٤مع إرض ذ ىم٤مل اهلل أقمٚمؿ. ىم٤مل أٓ شم٠ًمل قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس أن رؾمقل اهلل ؾم٠مل ضمؼميؾ أي سم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة وؾمٙمقن اعمقطمدة سمٕمده٤م ٟمرقن أسمرق قمٌرد اهلل أو أسمرق اعمثٜمك سمـ اًمّم٤ٌمح سم٤معمٝمٛمٚم٦م واعمقطمدة اًمث٘مٞمٚم٦م اًمٞمامين إسمٜم٤موي سمٗمتأ اهلٛمز (9)

(، هترذي٥م اًمتٝمرذي٥م 6379ت  599: شم٘مرير٥م اًمتٝمرذي٥م )ص: حيٞمك ٟمزيؾ ُمٙم٦م وٕمٞمػ اظمتٚمط سم٠مظمرة ويم٤من قم٤مسمًدا. اٟمٔمرر

 (.7169ت  345/ 4(، ُمٞمزان آقمتدال )58ت  45/ 91)

 (.694/ 7) أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م (7)

شم٘مري٥م ،( 793( 916/ 6هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )هيؿ ، اٟمٔمر:  ددوَ اًمٌٍمي د٤مًمأ أسمق اًم٘مٞمز قمٓمٞم٦م سمـ اجلٚمٞمؾ قمٌد (4)

 .(3751ت  545/ 7، ُمٞمزان آقمتدال )(4737ت  447اًمتٝمذي٥م )ص: 

 (.675/ 7) أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م (3)

ت  478اًمتٝمذي٥م )ص: شم٘مري٥م ، (959ت  73/ 7هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )اٟمٔمر: . صم٘م٦م اعمٙمت٥م اًمٙمقذم ُمٝمران سمـ قمٌٞمد (5)

3497.) 
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رسمؽ صمؿ قم٤مد وم٘م٤مل دٟمقت ُمـ ريب قمز وضمؾ طمتك يمٜم٧م ُمٜمف سمٛمٙم٤من مل أيمـ ىمرط أىمررب ُمٜمرف يمٜمر٧م 

٤م ُمرـ ٟمرقر ومر٠موطمك إزم شمٌر٤مرك وشمٕمر٤ممم أن ذ سم٘مر٤مع إرض سمٛمٙم٤من سمٞمٜمل وسمٞمٜمرف ؾمرٌٕمقن طمج٤مسًمر

 .(9)إؾمقاَ

ريمقا طمديثف وىمر٤مل اًمٌخر٤مري ذم طمديثرف روى ًمف اًمٜم٤ًمئل، وىم٤مل أسمق داود شم (7)قمكم سمـ أيب ؾم٤مرة

 ٟمٔمر، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ وٕمٞمػ وُمقؾمك هق اًمتٌقذيمل احل٤مومظ اًمث٘م٦م ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم.

وىم٤مل طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ اعمٜمخؾ طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ قمٌرد اهلل طمردصمٜم٤م ُمٌنمر 

س أن رؾمرقل اهلل سمـ إؾمامقمٞمؾ احلٚمٌل طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ سمرىم٤من قمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران قمـ اسمـ قمٌر٤م

ىم٤مل جلؼميؾ ؾمؾ رسمؽ أي اًمٌ٘م٤مع ظمػم وأي اًمٌ٘م٤مع ذ ومٖم٤مب قمٜمف ضمؼميؾ صمرؿ أشمر٤مه وم٘مر٤مل ًمرف ًم٘مرد 

٤م مل ي٘مٗمف ُمٚمؽ ىمٌكم يم٤من سمٞمٜمل وسملم اجل٤ٌمر شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ؾمرٌٕمقن أًمرػ طمجر٤مب وىمٗم٧م اًمٞمقم ُمقىمٗمً 

 ُمـ ٟمقر احلج٤مب يٕمدل اًمٕمرش واًمٙمرد واًمًٛمقات وإرض سمٙمذا ويمذا أًمػ قم٤مم وم٘م٤مل أظمؼم

ُمٌنمر ُمرـ رضمر٤مل اًمِمرٞمخلم وضمٕمٗمرر . (4)ا أن ظمػم اًمٌ٘م٤مع اعمًر٤مضمد وذ اًمٌ٘مر٤مع إؾمرقاَحمٛمدً 

ٝمؿ ارـ يرروي توُمٞمٛمقن ُمـ رضم٤مل ُمًٚمؿ وقمثامن سمـ قمٌد اهلل إن يم٤من هق إُمرقي اًمِمر٤مُمل ومٛمر

 اعمقوققم٤مت قمـ اًمث٘م٤مت.

 وىم٤مل طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد طمدصمٜم٤م أسمق طم٤مشمؿ طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٚمٛم٦م ُمقؾمرك سمرـ إؾمرامقمٞمؾ طمردصمٜم٤م محر٤مد سمرـ

ؾمٚمٛم٦م طمدصمٜم٤م أسمق قمٛمران اجلقين قمـ زرارة سمـ أيب أورم أن اًمٜمٌل ؾم٠مل ضمؼميرؾ هرؾ رأير٧م رسمرؽ 

٤م ُمرـ ٟمرقر ًمرق دٟمرقت ُمرـ أدٟم٤مهر٤م وم٤مٟمتٗمض ضمؼميؾ وىم٤مل ي٤م حمٛمد إن سمٞمٜمل وسمٞمٜمرف ؾمرٌٕملم طمج٤مسًمر

 .(3)ٓطمؽمىم٧م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/679) أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م (9)

، ُمٞمزان (3745ت  319شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: وٕمٞمػ اٟمٔمر:  اًمٌٍمي إزدي أو سم٤معمٕمجٛم٦م اًمِمٞم٤ٌمين ؾم٤مرة أيب سمـ قمكم(  7)

 .(535 ت 473/ 7(، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )5836ت  4/941آقمتدال )

/ 3) اعمٞمزان ًم٤ًمن ذم شمرمجتف ذم يمام سم٤مًمقوع ُمتٝمؿ إُمقي، هق هذا قمثامن  ،(7/773)اًمٕمٔمٛم٦م  ذم اًمِمٞمخ أسمق أظمرضمف ( 4)

965). 

 .(7/777(  أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م )3)
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 هذا ُمًٜمد دحٞمأ اإلؾمٜم٤مد.

ـ محر٤مد سمرف، وىمر٤مل ورواه أسمق زيمري٤م اًمٌخ٤مري ذم ومقائده ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمردي قمر

طمدصمٜمل أسمق ؾمٕمٞمد اًمث٘مٗمل قمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إُمقي قمـ أسمٞمف قمـ إظمقص سمـ طمٙمٞمؿ 

قمـ أسمٞمف قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قم٤مسمد قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل ىم٤مل اًمٜمٌرل إن أىمررب اخلٚمرؼ ُمرـ اهلل 

 .(9)ٜم٦مشم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ وإهنؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم عمًػمة مخ٦ًم آٓف ؾم

قمٌد اًمرمحـ سمـ قم٤مسمد روى ًمف إرسمٕم٦م ووصم٘مرف اًمٜمًر٤مئل وطمٙمرٞمؿ سمرـ قمٛمرػم واًمرد إظمرقص 

ددوَ، روى ًمف أسمق داود واسمـ ُم٤مضمف واسمٜمف إظمقص، روى ًمف اسمـ ُم٤مضمف وورٕمػ وحيٞمرك سمرـ 

طم٤مومظ ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم واسمٜمف ؾمٕمٞمد صم٘م٦م روى قمٜمف إئٛم٦م اخلٛم٦ًم وأسمق ؾمٕمٞمد  (7)ؾمٕمٞمد إُمقي

 .اًمث٘مٗمل يم٠مٟمف قمٌد اًمٖمٜمل سمـ ؾمٕمٞمد وٕمٗمف اسمـ يقٟمس، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت

وىم٤مل طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ أسم٤من طمدصمٜم٤م أسمق طم٤مشمؿ طمدصمٜم٤م أسمق د٤مًمأ طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م طمدصمٜم٤م ظم٤مًمرد قمرـ 

أدٟمرك ظمٚم٘مرف ويم٤من ي٘مقل سمٚمٖمٜم٤م أن سملم اجل٤ٌمر شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ؾمٕمٞمد قمـ قمٌد اهلل سمـ زي٤مد أن اًم٘مرفمل

أرسمٕم٦م طمج٥م ُم٤م سملم يمؾ طمج٤مسملم يمام سملم اًمًامء وإرض طمج٤مب ُمـ فمٚمٛم٦م وطمج٤مب ُمرـ ٟمرقر 

 .(4)وطمج٤مب ُمـ ُم٤مء وطمج٤مب ُمـ ٟم٤مر سمٞمْم٤مء ُم٘مدؾم٦م ويمؾ طمج٤مب رسمٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُم٘مدس

ٞمك طمدصمٜم٤م ُمًٚمؿ سمـ ظم٤مًمد اًمزٟمجرل وىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ زيمري٤م طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ حي

ُمرـ إهاومٞمرؾ وسمٞمٜمرف وسمرلم اهلل  --قمـ أيب سمٙمر اهلذزم ىم٤مل ًمٞمس رء ُمـ اخلٚمؼ أىمرب إمم اهلل

 .(3)شمٕم٤ممم ؾمٌٕم٦م طمج٥م طمج٤مب ُمـ ٟمقر وطمج٤مب ُمـ همامم طمتك قمد ؾمٌٕم٦م ٓ أطمٗمٔمٝم٤م

وىم٤مل طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمامر طمدصمٜم٤م حيٞمك طمردصمٜم٤م ؿمرٌؾ قمرـ اسمرـ أيب ٟمجرٞمأ قمرـ 

جم٤مهد ىم٤مل سملم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م وسملم اًمٕمرش ؾمٌٕمقن أًمػ طمج٤مب طمج٤مب ُمـ ٟمقر وطمج٤مب ُمرـ 

 .(5)فمٚمٛم٦م وطمج٤مب ٟمقر وطمج٤مب فمٚمٛم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/684أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م ) (9)

 .(7556ت  599شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: صم٘م٦م. اٟمٔمر:  إؿمدَ قمٛمرو أظمق إُمقي اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك (7)

 (.7/685أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م ) (4)

 (.7/686أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م ) (3)

 (.794، 7/691أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م ) (5)
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د طمدصمٜم٤م أسمق طم٤مشمؿ طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد اًمٓم٤مًم٘م٤مين طمدصمٜم٤م هِمٞمؿ قمـ أيب سمنم قمـ جم٤مهد ٞمطمدصمٜم٤م اًمقًم

٤مب ُمـ ٤م طمج٤مب ُمـ ٟم٤مر وطمج٤مب ُمـ فمٚمٛم٦م وطمجىم٤مل سملم اًمٕمرش وسملم اعمالئٙم٦م ؾمٌٕمقن طمج٤مسمً 

 .(9)ٟمقر وطمج٤مب ُمـ فمٚمٛم٦م

ىم٤مل ضمدي أظمؼمين أسمق يٕم٘مقب اعمروري طمدصمٜم٤م روح طمدصمٜم٤م اًمٕمقام سمـ طمقؿم٥م قمـ جم٤مهد ىم٤مل 

 .(7)اًمٕمرش ؾمٌٕمقن أًمػ طمج٤مب ُمـ ٟمقر وسملم اعمالئٙم٦م 

ومٝمذه اًمٓمرَ شم٘مقي احلدي٨م ويتٕمذر ُمٕمٝم٤م احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمقوع وىم٤مل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمررمحـ 

أظمؼمٟم٤م اسمرـ قمٌٞمرد اهلل إٟمّمر٤مري  ش:حمؽ اإليامن»اسمـ اإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ُمٜمده ذم يمت٤مب 

أسمرق أٟم٠ٌمٟم٤م أمحد سمـ حمٛمد أسمق سمٙمر اًم٘مٓم٤من أٟم٠ٌمٟم٤م ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌرد اهلل سمرـ اجلٜمٞمرد طمردصمٜم٤م 

فمٗمر طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ أسم٤من قمـ أٟمس ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل ي٤م ضمؼميؾ هؾ شمرى رسمؽ ىم٤مل 

أسم٤من روى ًمرف أسمرق  (4)إن سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ؾمٌٕمقن أًمػ طمج٤مب ُمـ ٟمقر ًمق دٟمقت إمم طمج٤مب ٓطمؽمىم٧م

 وهق ُمؽموك وإذا اٟمْمؿ هذا اًمٓمريؼ إمم اًمٓمرَ اًم٤ًمسم٘م٦م أوم٤مد ىمقة واهلل أقمٚمؿ.، داود

طمدصمٜم٤م اعم٘مدام اسمـ داود طمدصمٜم٤م أؾمد سمـ ُمقؾمك طمدصمٜم٤م يقؾمػ سمـ زير٤مد قمرـ قمٌرد  (3))اًمٓمؼماين( -97

اعمٜمٕمؿ سمـ إدريس قمـ أسمٞمف إدريس قمـ ضمده وه٥م سمـ ُمٜمٌف قمـ أيب هريررة أن رضمرال ُمرـ اًمٞمٝمرقد 

وات ىم٤مل ٟمٕمؿ سمٞمٜمرف وسمرلم أشمك اًمٜمٌل وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل هؾ اطمتج٥م اهلل ُمـ ظمٚم٘مف سمٌمء همػم اًمًام

٤م ٤م ُمـ ٟمر٤مر وؾمرٌٕمقن طمج٤مسًمر٤م ُمـ ٟمقر وؾمٌٕمقن طمج٤مسمً اًمٕمرش ؾمٌٕمقن طمج٤مسمً اعمالئٙم٦م اًمذيـ طمقل 

٤م ُمرـ رومر٤مرف اًمًرٜمدس ٤م ُمرـ رومر٤مرف اإلؾمرتؼمَ وؾمرٌٕمقن طمج٤مسًمرُمـ فمٚمٛم٦م وؾمٌٕمقن طمج٤مسًمر

٤م ُمرـ در أدرٗمر ٤م ُمرـ در أمحرر وؾمرٌٕمقن طمج٤مسًمر٤م ُمـ در أسمٞمض وؾمٌٕمقن طمج٤مسمً وؾمٌٕمقن طمج٤مسمً 

ْمر٤مء ُمرـ ورقئف اًمٜمر٤مر واًمٜمرقر ٤م ُمرـ ورٞم٤مء اؾمت٤م ُمـ در أظمي وؾمٌٕمقن طمج٤مسمً وؾمٌٕمقن طمج٤مسمً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/699أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م ) (9)

 (.7/694أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م ) (7)

 شمررى هرؾ»: جلؼميؾ --اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ،- -أٟمس قمـ إقمٛمش، قمـ (7/669أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م ) (4)

 .وؾمٞم٠ميت خترجيف ذم ُمقوٕمفش ٓطمؽمىم٧م أدٟم٤مه٤م رأي٧م ًمق ٟمقر، أو ٟم٤مر ُمـ طمج٤مسًم٤م ؾمٌٕملم وسمٞمٜمف سمٞمٜمل إن: ىم٤مل رسمؽ؟،

 ."أؾمد": سمف شمٗمرد اإلؾمٜم٤مد، هبذا إٓ هريرة أيب قمـ احلدي٨م، هذا يروى ، وىم٤مل: ٓ .(8937) إوؾمط اعمٕمجؿ (3)
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٤م ُمرـ سمررد همرامم وؾمرٌٕمقن ٤م ُمـ ُمر٤مء وؾمرٌٕمقن طمج٤مسًمر٤م ُمـ صمٚم٩م وؾمٌٕمقن طمج٤مسمً وؾمٌٕمقن طمج٤مسمً 

وم٠مظمؼمين قمـ ُمٚمؽ اهلل اًمذي ، ٤م ُمـ قمٔمٛم٦م اهلل اًمتل ٓ شمقدػ ىم٤مل٤م ُمـ سمرد وؾمٌٕمقن طمج٤مسمً طمج٤مسمً 

يٚمٞمف إهاومٞمرؾ صمرؿ يٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٜمٌل أد٤مدىم٧م ومٞمام أظمؼمشمؽ ي٤م هيقدي ىم٤مل ٟمٕمؿ ىم٤مل وم٢من اعمٚمؽ اًمذي 

 ضمؼميؾ صمؿ ُمٞمٙم٤مئٞمؾ صمؿ ُمٚمؽ اعمقت.

 .ُمقوقع: آومتف قمٌد اعمٜمٕمؿ هق وأسمقه ُمؽمويم٤من

 ىمّمر٤مص ًمرٞمس (7)سمؾ أوم٦م قمٌد اعمٜمٕمؿ وطمده ىم٤مل ذم اعمٞمرزان (9))ىمٚم٧م( ُم٤م شمٙمٚمؿ أطمد ذم إدريس

يٕمتٛمد قمٚمٞمف شمريمف همػم واطمد وأومّمأ أمحد سمـ طمٜمٌؾ وم٘م٤مل يم٤من يٙمذب قمغم وه٥م، ىم٤مل اًمٌخر٤مري 

دي٨م، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن يْمع احلدي٨م قمغم أسمٞمف وقمغم همػمه وىم٤مل احلر٤مومظ اسمرـ طمجرر ذم ذاه٥م احل

ويمرذا  اًمٚم٤ًمن ٟم٘مؾ اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمٙمريؿ ُم٤مت إدريس وقمٌد اعمٜمٕمؿ رورٞمع،

٤م واسمـ ُمٕملم يمذاب ظمٌٞم٨م، وهرذا احلردي٨م أظمرضمرف ىم٤مل أمحد إذا ؾمئؾ قمٜمف مل يًٛمع ُمـ أسمٞمف ؿمٞمئً 

واىمتٍمر احلر٤مومظ أسمرق  (3)قمـ اًمٓمؼماين وأظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم يمت٤مب اًمٕمٔمٛمر٦م (4)أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م

 .اًمٗمْمؾ اًمٕمراىمل ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اإلطمٞم٤مء قمغم ىمقًمف إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ

ومٙم٠مٟمف مل يقاومؼ قمغم أٟمف ُمقوقع وأُم٤م احل٤مومظ اسمـ طمجر، وم٢مٟمف ىم٤مل قمٌد اعمرٜمٕمؿ يمرذاب وطمديثرف 

ٛمرد سمرـ اًمٗمْمرؾ اًمتٞمٛمرل اًمٓمرؼماين ذم مجرع قم٤مب إؾمرامقمٞمؾ سمرـ حم (5)سم٤مـمؾ، ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسمـ وىم٤مل .اًمرىم٤مَ طمديثف ُمـ يٙمت٥م ُمٕملم اسمـ . ىم٤ملوٕمٞمػ ُمٜمٌف سمـ وه٥م سمٜم٧م سمـ اًمّمٜمٕم٤مين إًمٞم٤مس أسمق ؾمٜم٤من سمـ إدريس (9)

 اًمدار ىمٓمٜمل وىم٤مل: ىمٚم٧م .طمديثٝمؿ يٙمت٥م اًمذيـ اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ أٟمف وأرضمق ُمٕمدودة وأطم٤مديثف رواي٦م يمثػم ًمف ًمٞمس: قمدي

 وه٥م ؾمٌط اًمّمٜمٕم٤مين، ؾمٜم٤من سمـ إدريس .قمٜمف اعمٜمٕمؿ قمٌد اسمٜمف رواي٦م ُمـ طمديثف يت٘مك "اًمث٘م٤مت" ذم طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل .ُمؽموك

/ 9، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )(793 ت 97شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: ُمؽموك. اٟمٔمر: : اًمدار ىمٓمٜمل وىم٤مل .قمدى اسمـ وٕمٗمف .ُمٜمٌف سمـ

 (.689 ت 969/ 9ُمٞمزان آقمتدال )(، 463 ت 993

 .(5771 ت 668/ 7) آقمتدال ُمٞمزان (7)

 .(81/ 3) إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م (4)

 (.799/ 7) إدٌٝم٤مين اًمِمٞمخ ٕيب اًمٕمٔمٛم٦م (3)

 (.978/ 3) طمجر ٓسمـ اعمٞمزان ًم٤ًمن( 5)
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وهذا  (9)إطم٤مدي٨م إومراد ُمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمٙم٤مرة اًمِمديدة واعمقوققم٤مت، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر

إقمّم٤مر اعم٤مورٞم٦م ُمرـ  أُمر ٓ خيتص سمف اًمٓمؼماين ذم مجٕمف إطم٤مدي٨م إومراد سمؾ أيمثر اعمحدصملم ذم

 اقمت٘مدوا أهنؿ سمرئقا ُمـ قمٝمدشمف واهلل أقمٚمؿ.وهٚمؿ ضمرا إذا ؾم٤مىمقا احلدي٨م سم٢مؾمٜم٤مده (7)ؾمٜم٦م صمامٟملم

)أسمق اًمٗمتأ إزدي( طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد اًمقراَ طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد سمـ صمقاب طمدصمٜم٤م سمٙمرر  -94

سمـ قمٞمًك قمـ حمٛمد سمـ قمثامن احلراين قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر قمـ احلًـ قمـ أٟمرس ُمرومققمر٤م: أن هلل 

خيٚمؼ وسمف يرزَ وسمف حيٞمل وسمف يٛمٞمر٧م ويٕمرز ٤م أطمد وضمٝمٞمف درة وأظمر ي٤مىمقشم٦م ىمٚمٛمف اًمٜمقر ومٌف ًمقطًم 

 ويذل ويٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء ذم يقم وًمٞمٚم٦م.

 .ُمقوقع: حمٛمد سمـ قمثامن ُمؽموك احلدي٨م

حمٛمد سمـ قمثامن احلراين وىمٞمؾ احلداين وسم٤مًمراء أدأ أشمرك سمخرؼم سم٤مـمرؾ  (4))ىمٚم٧م( ىم٤مل ذم اعمٞمزان

 .(3)وهق هذا، اٟمتٝمك. وىمد أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م

طمدصمٜم٤م ُمٜمج٤مب  (5)اًمٓمريؼ ىم٤مل حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم يمت٤مب اًمٕمرشوورد ُمـ همػم هذا 

ُمٜمج٤مب سمـ احل٤مرث طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ يقؾمػ طمدصمٜم٤م زي٤مد سمـ قمٌد اهلل قمـ ًمٞم٨م قمرـ قمٌرد اعمٚمرؽ 

٤م ُمرـ درة ٤م حمٗمقفًمرظمٚمؼ ًمقطًم  --سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ أسمٞمف اسمـ قم٤ٌمس أن ٟمٌل اهلل ىم٤مل إن اهلل 

سمٞمْم٤مء دٗمح٤مهت٤م ُمـ ي٤مىمقشم٦م محراء ىمٚمٛمف ٟمقر ويمت٤مسمف ٟمقر، هلل ذم يمؾ يقم ؾمتقن وصمٚمثامئ٦م حلٔمر٦م إًمٞمرف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذم اعمحدصملم أيمثر سمؾ ،سم٤مًمٚمقم إلومراده ُمٕمٜمك ومال اًمٓمؼماين سمف خيتص ٓ أُمر وهذا ،(978/ 3) طمجر ٓسمـ اعمٞمزان ًم٤ًمن( 9)

 .أقمٚمؿ واهلل قمٝمدشمف ُمـ سمرئقا أهنؿ اقمت٘مدوا سم٢مؾمٜم٤مده احلدي٨م ؾم٤مىمقا إذا ضمرا وهٚمؿ ُم٤مئتلم ؾمٜم٦م ُمـ اعم٤موٞم٦م إقمّم٤مر

 .: ُم٤مئتلم(978/ 3ًم٤ًمن اعمٞمزان ٓسمـ طمجر )ذم (  7)

 "شمٚمخٞمص يمت٤مب اعمقوققم٤مت"(: ىم٤مل إزدي: ُمؽموك احلدي٨م. وواوم٘مف اًمذهٌل ذم 7941ت  639/ 4آقمتدال )ُمٞمزان  (4)

( 937/ 9) "شمٜمزيف اًمنمريٕم٦م"قمراَ ذم اوم٘مف اسمـ ( ومٞمف حمٛمد سمـ قمثامن احلداين قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر وحمٛمد شم٤مًمػ. وو7)ص: 

(75.) 

( طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي، طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد سمـ صمقاب، ىم٤مل: طمدصمٜمل 399/ 7اًمٕمٔمٛم٦م ٕيب اًمِمٞمخ إدٌٝم٤مين ) (3)

 سمٙمر سمـ قمٞمًك اًمًٙمقين، ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمثامن احلراين سمف.

 مل أضمده ذم اعمٓمٌقع. (5)
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قمٜمف واسمـ ُمردويرف ذم  (9)خيٚمؼ ويرزَ ويٛمٞم٧م وحيٞمل ويٕمز ويذل ويٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء أظمرضمف اًمٓمؼماين

ٕمػ يًرػم روى ًمف ُمًٚمؿ وإرسمٕم٦م وومٞمف ور (4)سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ ًمٞم٨مددوَ و (7)وقمٌد اعمٚمؽ اًمتٗمًػم

 وُمٜمٝمؿ ُمـ حيت٩م سمف واًم٤ٌمىمقن ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمأ.، ُمـ ؾمقء طمٗمٔمف

طمردصمٜم٤م حمٛمرد سمرـ اعمتقيمرؾ  ٟمسطمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ أسم٤من طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ يرق (3)وىم٤مل أسمق اًمِمٞمخ

طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من اسمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ أيب محزة قمـ اًمْمح٤مك قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل: ظمٚمرؼ اهلل 

ومت٤مه ُمـ زسمرضمدة ظمياء يمت٤مسمف ٟمقر يٚمحرظ إًمٞمرف ذم يمرؾ يرقم صمٚمثامئر٦م شمٕم٤ممم ًمقطم٤م ُمـ درة سمٞمْم٤مء د

 وؾمتلم حلٔم٦م حيٞمل ويٛمٞم٧م وخيٚمؼ ويرزَ ويٕمز ويذل ويٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء.

أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمٗمٞمد طمدصمٜم٤م ضمدي طمدصمٜم٤م أمحد سمـ  (5)وىم٤مل احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك

سمـ طمرب طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ أيب محرزة اًمرثامزم قمرـ ؾمرٕمٞمد سمرـ ضمٌرػم قمرـ اسمرـ قمٌر٤مس ذم ىمقًمرف 

٤م ُمـ درة سمٞمْم٤مء دومت٤مه ُمرـ ي٤مىمقشمر٦م ٤م حمٗمقفمً ىم٤مل: إن ا٤م ظمٚمؼ اهلل ًمقطًم  {يمؾ يقم هق ذم ؿم٠من}شمٕم٤ممم:

ُم٤م سملم اًمًامء وإرض يٜمٔمر ومٞمف يمؾ يقم صمٚمثامئ٦م وؾمرتلم ٟمٔمررة محراء ىمٚمٛمف ٟمقر ويمت٤مسمف ٟمقر قمروف 

 خيٚمؼ ذم يمؾ ٟمٔمرة ويرزَ وحيٞمل ويٛمٞم٧م ويٕمز ويذل ويٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٜم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سمف( طمدصم97599/  77/ 97) "جٛمف اًمٙمٌػمُمٕم"وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  (9)

(، هتذي٥م 3981ت  464ر: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: قمٌد اعمٚمؽ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم إؾمدي ُمقٓهؿ اًمٙمقذم ٓ سم٠مس سمف اٟمٔم (7)

 (.833ت  493/ 6اًمتٝمذي٥م )

وىمٞمؾ أٟمس وىمٞمؾ همػم ذًمرؽ دردوَ اظمرتٚمط ضمردا ومل  اًمٚمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ سمـ زٟمٞمؿ سم٤مًمزاي واًمٜمقن ُمّمٖمر واؾمؿ أسمٞمف أيٛمـ (4)

 (.5685ت  363(، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 844ت  366/ 8يتٛمٞمز طمديثف ومؽمك. اٟمٔمر: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )

 (.37/ 397/ 7) "اًمٕمٔمٛم٦م"(  ذم 3)

 "( ، واًمٓمرؼمي ذم764/ 4) "اًمتٗمًرػم"(، وأظمرضمف قمٌد اًمررزاَ ذم 4997/ 565/ 7( )7/596/4779(  اعمًتدرك )5)

 "اًمتٗمًررررػم"(، واًمٌٖمررررقي ذم 7/765/878) "إؾمررررامء واًمّمررررٗم٤مت"(، اًمٌٞمٝم٘مررررل ذم 77/795) "اًمتٗمًررررػم

( ُمـ ـمرَ قمـ أيب محزة اًمثامزم، قمـ ؾمٕمٞمد سمرـ ضمٌرػم، 9/983) "اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من"(، وأسمق إؾمح٤مَ اًمثٕمٚمٌل ذم 336/ 7) 

 .قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 .ش يٜم٘مؿ قمٚمٞمف إٓ اًمٖمٚمق ذم ُمذهٌف وم٘مطهذا طمدي٨م دحٞمأ اإلؾمٜم٤مد، وم٢من أسم٤م محزة اًمثامزم مل»وىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 ش.اؾمؿ أيب محزة صم٤مسم٧م وهق واه سمٛمرة» :"اًمتٚمخٞمص"وىم٤مل اًمذهٌل ذم 
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 ىم٤مل احل٤ميمؿ: دحٞمأ اإلؾمٜم٤مد.

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز طمدصمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ اًمقًمٞمرد اًمٕمجركم  (9)وىم٤مل اًمٓمؼماين

٤م ٤م حمٗمقفًمرٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: إن اهلل ظمٚمؼ ًمقطًم طمدصمٜمل سمٙمػم قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ ؾم

 ومذيمره سمٛمثٚمف ؾمقاء واهلل أقمٚمؿ.

أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق ـم٤مهر قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ اًمٗم٘مٞمف اًمزهري طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ  (7))اخلٓمٞم٥م( -93

دصمٜم٤م محدان طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طم٤مزم اعمروزي أٟم٠ٌمٟم٤م إسمراهٞمؿ سمـ قمٞمًك اًم٘مٜمٓمري طم

أمحد سمـ أيب احلقاري طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد قمـ اًمزهري ىم٤مل ىم٤مل زم قمٌد 

هريرة أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل ي٘مقل: عم٤م أهي يب إمم اًمًامء اٟمتٝمك يب ضمؼميرؾ  قاًمرمحـ إقمرج طمدصمٜمل أسم

ف إمم ؾمدرة اعمٜمتٝمك ومٖمٛمًٜمل ذم اًمٜمقر مخ٦ًم صمؿ شمٜمحك قمٜمك وم٘مٚم٧م طمٌٞمٌرل ضمؼميرؾ أطمرقج ُمر٤م يمٜمتر

إًمٞمؽ شمدقمٜمل وشمتٜمحك، ىم٤مل ي٤م حمٛمد إٟمؽ ذم ُمقىمػ ٓ يٙمقن ٟمٌل ُمرؾمؾ وٓ ُمٚمرؽ ُم٘مررب هٝمٜمر٤م 

اًم٘م٤مب إمم اًم٘مقس وم٠مشم٤مين اعمٚمرؽ وم٘مر٤مل إن اًمررمحـ يًرٌأ ٟمٗمًرف ومًرٛمٕم٧م  أٟم٧م ُمـ اهلل أدٟمك ُمـ

اًمرمحـ ي٘مقل ؾمٌح٤من اهلل ُم٤م أقمٔمؿ اهلل ٓ إًمف إٓ اهلل ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م عمـ ىم٤مل هٙمذا ىم٤مل ي٤م أسم٤م 

هريرة ٓ خترج روطمف ُمـ ضمًده طمتك يراين أريرف ُمقورٕمف ُمرـ اجلٜمر٦م أو يررى ُمٜمزًمرف ذم اجلٜمر٦م 

، وٓ يٙمقن رء إٓ يًتٖمٗمر ًمف مت٤مم قمٛمرره، ٤م ُم٤م سملم اًمًامء وإرضوشمّمكم قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م دٗمقومً 

وم٢مذا ُم٤مت ويمؾ اهلل سم٘مؼمه ؾمٌٕملم أًمػ ُمٚمؽ يًٌحقن اهلل ويٕمٔمٛمرقن اهلل وهيٚمٚمرقن اهلل ويٙمرؼمون 

٤م ٓ حيزٟمرف ٤م ُمٓمٛمئٜمًر٤م يم٤من ًمف ذم دحٞمٗمتف وم٢مذا أظمرج ُمـ ىمؼمه ظمرج آُمٜمً ٚمام ومٕمٚمقا ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئً اهلل يم

 اًمٗمزع إيمؼم وشمتٚم٘م٤مه اعمالئٙم٦م ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ سمام دؼمشمؿ ومٜمٕمؿ قم٘مٌك اًمدار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "اعمختررر٤مرة"(، وُمرررـ ـمري٘مرررف اًمْمرررٞم٤مء ذم91615/  761/ 91) "ُمٕمجٛمرررف اًمٙمٌرررػم"(  وأظمرضمرررف اًمٓمرررؼماين ذم 9)

 ( قمـ سمٙمػم سمف.79/64/ 91) 

 قمٞمًرك سمرـ إسمرراهٞمؿ إٓ سم٤مًمث٘م٦م ُمٕمروومقن يمٚمٝمؿ إؾمٜم٤مده ورضم٤مل. ُمٜمٙمر طمدي٨م هذا: اخلٓمٞم٥م ىم٤مل(  797/ 5) سمٖمداد شم٤مريخ (7)

 اسمرـ ، وواوم٘مرف(44: ص) اجلرقزي واسمـ اجلقرىم٤مين ُمقوققم٤مت ُمـ خمت٤مرة أطم٤مدي٨ماًمذهٌل  وواوم٘مف .جمٝمقل وم٢مٟمف اًم٘مٜمٓمري

 .أقمٚمؿ واهلل أوم٦م وهق اًمذهٌل ىم٤مل( ىمٚم٧م( )76( )937/ 9) "اًمنميٕم٦م شمٜمزيف" ذم قمراَ
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 ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ُمٜمٙمر رضم٤مًمف صم٘م٤مت إٓ اًم٘مٜمٓمرري ومٝمرق جمٝمرقل، ىمر٤مل وروى سمٕمْمرف قمرـ قمٓمر٤مء

ًمقاقمظ أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد اًمً٘مٓمل طمدصمٜم٤م أسمرق سمٙمرر حمٛمرد أظمؼمٟم٤م أسمق قمٛمر احلًـ سمـ قمثامن ا

سمـ حيٞمك احلٗم٤مر طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك إُمقي طمدصمٜمل أيب قمرـ اسمرـ ضمرري٩م قمرـ قمٓمر٤مء ىمر٤مل عمر٤م 

أهي سم٤مًمٜمٌل إمم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م ىم٤مل ًمف ضمؼميؾ رويدا وم٢من رسمؽ يّمكم ىم٤مل وهق يّمركم ٟمٕمرؿ ىمر٤مل 

 ٦م واًمروح ؾمٌ٘م٧م رمحتل همْمرٌل رضم٤مًمرف صم٘مر٤مت،وُم٤م ي٘مقل ىم٤مل ي٘مقل ؾمٌقح ىمدوس رب اعمالئٙم

 .(9)ًمٙمٜمف ُمقىمقف قمغم قمٓم٤مء ومٚمٕمٚمف ؾمٛمٕمف اـ ٓ يثؼ سمف

حمٛمد سمـ حيٞمك احلٗم٤مر ٓ يدري ُمـ ذا وأورد ًمرف هرذا احلردي٨م وىمر٤مل  (7))ىمٚم٧م( ىم٤مل ذم اعمٞمزان

 هذا ُمٜمٙمر، اٟمتٝمك.

طمدصمٜم٤م إؾمرح٤مَ  :(4)شيمت٤مب اًمّمالة»ىم٤مل حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي ذم  :ًمٙمـ رأي٧م ًمف ـمري٘م٤م آظمر

حمٛمد سمـ سمٙمر اًمؼمؾم٤مين أٟم٤ٌمٟم٤م اسمـ ضمري٩م قمـ قمٓم٤مء ىم٤مل سمٚمٖمٜمل: أن اًمٜمٌل عم٤م أهي سمف يمٚمام ُمرر  أٟم٠ٌمٟم٤م

سمًامء ؾمٚمٛم٧م قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م ومٚمام ضم٤مء إمم اًمًامء اًمًر٤مسمٕم٦م ىمر٤مل ًمرف ضمؼميرؾ: إن اهلل شمٌر٤مرك وشمٕمر٤ممم 

 ي٘مقل ؾمٌقح ىمدوس رب اعمالئٙم٦م واًمروح شمًٌؼ رمحتل همْمٌل.

 .(3)ىم٤مل اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم ٤م آظمر ُمقدقًٓ ري٘مً صمؿ رأي٧م ًمف ـم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(996/ 3) سمٖمداد شم٤مريخ (9)

  (.63/ 3) آقمتدال ُمٞمزان (7)

 .مل أضمده (4)

 طمدي٨م قمـ وؾمئؾ (:9574 س 787/ 8) ذم اًمٕمٚمؾ (. وىم٤مل اًمدار ىمٓمٜمل993) إوؾمط ، واعمٕمجؿ(34) اًمّمٖمػم اعمٕمجؿ (3)

 درالشمف ٟمٕمؿ،: ىم٤مل رسمؽ؟ يّمكم هؾ ،-÷-جلؼميؾ ىمٚم٧م: ىم٤مل --اًمٜمٌل قمـ هريرة، أيب قمـ رسم٤مح، أيب سمـ قمٓم٤مء قمـ روي

 .همْمٌل رمحتل شمٖمٚم٥م ىمدوس ؾمٌقح

أيب  سمرـ قمٓم٤مء قمـ ُمرة، سمـ قمٛمرو قمـ إقمٛمش، قمـ إقمٛمش، ىم٤مئد ُمًٚمؿ أسمق قمٜمف: ومرواه واظمتٚمػ إقمٛمش، يرويف: وم٘م٤مل

 .هريرة أيب قمـ رسم٤مح،

 .--اًمٜمٌل قمـ اهلل، قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ: ُمرة وىم٤مل=

 رؾمرقل ىمر٤مل ،--اًمٜمٌرل أدرح٤مب سمٕمرض قمـ رسم٤مح، أيب سمـ قمٓم٤مء قمـ ُمرة، سمـ قمٛمرو قمـ إقمٛمش، قمـ يرويف، وهمػمه

  .أدأ وهذا جلؼميؾ، --اهلل
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طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حيٞمك سمـ ظمٚمػ سمـ طم٤ٌمن اًمرىمل أسمق اًمٕم٤ٌمس سمٛمٍم طمدصمٜم٤م اسمـ ؾمٚمٞمامن اجلٕمٗمرل  

طمدصمٜم٤م قمٛمل قمٛمرو سمـ قمثامن طمدصمٜم٤م أسمق ُمًٚمؿ ىم٤مئد إقمٛمش قمـ إقمٛمش قمرـ قمٛمررو سمرـ ُمررة 

ي٤م ضمؼميؾ أيّمكم رسمؽ ىم٤مل ٟمٕمؿ  :ٚم٧مىم :ىم٤مل رؾمقل اهلل :قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح قمـ أيب هريرة ىم٤مل

مل  :ىم٤مل اًمٓمؼماين. ىمٚم٧م ُم٤م دالشمف ىم٤مل ؾمٌقح ىمدوس رب اعمالئٙم٦م واًمروح ؾمٌ٘م٧م رمحتل همْمٌل

 .(9)يروه قمـ إقمٛمش إٓ أسمق ُمًٚمؿ شمٗمرد سمف اسمـ حيٞمك

اًمّمرالة واًمٌنمر ذم »ر وىم٤مل اإلُم٤مم جمد اًمديـ اًمِمػمازي د٤مطم٥م اًم٘م٤مُمقس ذم يمت٤مسمف اعمًٛمك سم

ذم احلدي٨م قمـ أيب هريرة يرومٕمف ىم٤مل سمٜمرق إهائٞمرؾ عمقؾمرك هرؾ يّمركم  شاًمٌنماًمّمالة قمغم ظمػم 

رسمؽ ومتٙم٤ميد ُمقؾمك ًمذًمؽ، وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ىم٤مًمقا ًمرؽ ير٤م ُمقؾمرك وم٘مر٤مل اًمرذي ؾمرٛمٕم٧م ىمر٤مل 

 وم٠مظمؼمهؿ إين أدكم وإن داليت شمٓمٗمئ همْمٌل.

رواه وًمٞمس ومٞمرف قمٚمر٦م همرػم أن احلًرـ  وإؾمٜم٤مده ضمٞمد ورضم٤مًمف صم٘م٤مت حيت٩م هبؿ ذم اًمّمحٞمحلم،

 .قمـ أيب هريرة ومل يًٛمع ُمٜمف قمٜمد إيمثريـ

)ىمٚم٧م( ُمٕمٜم٤مه٤م اًمثٜمر٤مء واًمرمحر٦م واًمؼميمر٦م وُمٕمٜمر٤مه أرطمرؿ  )وم٢من ىمٚم٧م( ومام ُمٕمٜمك دالة اهلل شمٕم٤ممم

ويمذًمؽ ذم مجٞمع ُم٤م ورد ُمـ هذا اًمرٜمٛمط ُمرـ إطم٤مدير٨م يمحردي٨م قمٌرد اهلل سمرـ ، وأهمٗمر وأؾمؽم

ي٘مقل : ىم٤مل ؟ي٤م ضمؼميؾ يمٞمػ يّمكم: ىم٤ملاًمزسمػم يرومٕمف ىم٤مل ًمف ضمؼميؾ ًمٞمٚم٦م أهي سمف إن رسمؽ يّمكم 

ؾمٌقح ىمدوس رب اعمالئٙم٦م واًمروح ؾمٌ٘م٧م رمحترل همْمرٌل ومٞمرف ؾمرٜمد ًمٕمٛمرر سمرـ ىمرٞمس اعمٙمرل 

واًمٕمجر٥م  ،وىم٤مل رضم٤مًمف صم٘م٤مت إٓ أٟمف ُمقىمقف قمغم قمٓمر٤مءش اعمقوققم٤مت» وأظمرضمف أسمق اًمٗمرج ذم

 هلل أقمٚمؿ.ُمٜمف يمٞمػ أظمرضمف ذم هذا اًمٙمت٤مب ُمع هذا اًم٘مقل ُمٜمف هذا يمالم اًمِمٞمخ جمد اًمديـ وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسمرـ أؾمرٛمع يمٜم٧م": ىم٤مل قمٓم٤مء قمـ ضمري٩م، اسمـ أظمؼمٟم٤م: ىم٤مل (7919/ 967/ 7) ذم  اعمّمٜمػ اًمّمٜمٕم٤مين اًمرزاَ روى قمٌد (9)

 اًمٚمٞمؾ وىمٞمر٤مم ىمٞم٤مم . وذم خمتٍم"همْمٌف ريب رمح٦م ؾمٌ٘م٧م واًمروح، اعمالئٙم٦م رب ىمدوس ؾمٌقح: ؾمجقده ذم ي٘مقل يمثػًما اًمزسمػم

 يٙمرـ ومل أقمجؾ مل إذا: ىم٤مل اًمريمقع؟ ذم شم٘مقل يمٞمػ: ًمٕمٓم٤مء ىمٚم٧م: -:-ضمري٩م اسمـ وىم٤مل (983: ص) اًمقشمر ويمت٤مب رُمْم٤من

 ُمررات، صمرالث عمٗمٕمرقًٓ، رسمٜمر٤م وقمرد يم٤من إن رسمٜم٤م ؾمٌح٤من أٟم٧م إٓ إًمف ٓ وسمحٛمدك ؾمٌح٤مٟمؽ": أىمقل وم٢مين يٕمجٚمٜمل ُمـ ُمٕمل

 ُمررات، صمرالث اًم٘مدوس، اعمٚمؽ ؾمٌح٤من ُمرات، صمالث وسمحٛمده، اهلل ؾمٌح٤من: أىمقل صمؿ ُمرات، صمالث اًمٕمٔمٞمؿ، اهلل وؾمٌح٤من

 ." ُمراًرا همْمٌف، ريب رمح٦م شمًٌؼ واًمروح اعمالئٙم٦م رب ىمدوس ؾمٌقح
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أظمؼمين أسمق اًمٗمرج اًمٓمٜم٤مضمػمي طمدصمٜم٤م أسمق إؾمح٤مَ إسمراهٞمؿ سمرـ احلًرلم اًمتٛمٞمٛمرل  (9))اخلٓمٞم٥م( -95

طمدصمٜم٤م أسمق قمكم احلًلم سمـ قمكم اًمٓم٤مًم٘م٤مين اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد طمدصمٜم٤م قمرامر سمرـ ير٤مه سمرـ قمٌرد اعمجٞمرد 

اهلل  ٤م: ي٘مرقلاهلروي طمدصمٜم٤م داود سمـ قمٗم٤من سمـ طمٌٞم٥م اًمٜمٞم٤ًمسمقري طمدصمٜم٤م أٟمس سمـ ُم٤مًمرؽ ُمرومققًمر

 شمٕم٤ممم يمؾ يقم أٟم٤م اًمٕمزيز ُمـ أراد قمز اًمداريـ ومٚمٞمٓمع اًمٕمزيز.

 .(7)ٓ يّمأ يم٤من داود يْمع احلدي٨م قمغم أٟمس

أٟم٠ٌمٟم٤م هالل سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٓمٞمٌل وقمركم سمرـ احلًرـ سمرـ حمٛمرد اعمر٤مًمٙمل  (4))اخلٓمٞم٥م( 

اَ إُمرالء طمردصمٜم٤م وقمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ًم١مًم١م إُملم ىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمرقر

أسمق أمحد طم٤مُمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد اعمروي طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمرـ ٟمير سمرـ ؿمرٞم٦ٌم اًمٗمرزاري 

٤م: إن اهلل شمٌر٤مرك اعمروزي طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ هٌػمة اًمٕم٤مُمري طمدصمٜم٤م مه٤مم قمـ ىمت٤مدة قمـ أٟمس ُمرومققًمر

 ومٛمـ أراد قمز اًمداريـ ومٚمٞمٓمع اًمٕمزيز. وشمٕم٤ممم ي٘مقل يمؾ يقم أٟم٤م رسمٙمؿ اًمٕمزيز،

 .ويم٤من حيدث سم٤معمقوققم٤مت قمـ اًمث٘م٤مت ُمـ هىم٦م ؾمٕمٞمد، هذا

ىم٤مل أيب ًمٞمس سم٤مًم٘مقي روى أطم٤مدي٨م أٟمٙمرهر٤م أهرؾ اًمٕمٚمرؿ وىمر٤مل  (3))ىمٚم٧م( ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ 

 : ًمف همرائ٥م ي٠ًمل قمٜمٝم٤م.(5)اخلٚمٞمكم ذم اإلرؿم٤مد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(57/ 6) سمٖمداد شم٤مريخ (9)

 إقمامل وومْم٤مئؾ واًم٘مرآن اإليامن ذم ُمقوققم٦م سم٠مطم٤مدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ سمخرؾم٤من طمدث طمٌٞم٥م سمـ قمٗم٤من سمـ هق: داود (7)

 حيرؾ ٓ قمٜمف اعمجٞمد قمٌد سمـ قمامر قمـ اًمٜمًخ٦م يمتٌٜم٤م أٟمس قمغم ويْمع سمخراؾم٤من يدور يم٤من: طم٤ٌمن اسمـ ىم٤مل .قمٜمف اًمرواي٦م حتؾ ٓ

اًمْمرٕمٗم٤مء ٕيب  ،(55اعمدظمؾ إمم اًمّمرحٞمأ ) ، (7647 ت 97/ 7) آقمتدال ُمٞمزان .اًم٘مدح ؾمٌٞمؾ قمغم إٓ اًمٙمت٥م ذم ذيمره

  .(9479 ت 976: ص) اًمْمٕمٗم٤مء ديقان ،(4131 ت 313/ 4ًم٤ًمن اعمٞمزان ٓسمـ طمجر ) ،(67( 78ٟمٕمٞمؿ )ص: 

 .(8/967) سمٖمداد شم٤مريخ (4)

 احلر٤مومظ وشمرمجرف .اًمٕمٚمؿ أهؾ أٟمٙمره٤م أطم٤مدي٨م روى سم٤مًم٘مقي، ًمٞمس: وم٘م٤مل قمٜمف، أيب ؾم٠مًم٧م: ىم٤مل (79/ 3) واًمتٕمديؾ اجلرح (3)

 ويمتر٥م وهمرػمه ؾمرٚمٛم٦م سمرـ محر٤مد قمـ اعمروزي هٌػمة سمـ ؾمٕمٞمد :اًمذهٌل وم٘م٤مل "اًمٚم٤ًمن" ذم طمجر واسمـ "اعمٞمزان" ذم اًمذهٌل

 طمجرر ٓسمـ اعمٞمزان ًم٤ًمن .ومٞمٝم٤م ومٞمجٞم٥م ًمف شمقوع أو يْمٕمٝم٤م يم٤من يم٠مٟمف اًمث٘م٤مت قمـ اعمقوققم٤مت يروي: طم٤ٌمن اسمـ ىم٤مل اًمٙمثػم

 .(4396 ت 84/ 3)

 (.833ت  979/ 4) اإلرؿم٤مد (5)
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صمؿ أورد ًمف هذا احلدي٨م طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمكم اًمٗم٘مٞمف طمدصمٜم٤م طم٤مُمد سمـ أمحد سمرـ حمٛمرد اعمرروزي 

وىمد أظمرضمف احل٤ميمؿ طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد سمرـ أيب قمرثامن  (9)٤مل ٓ يٕمرف هلذا اعمتـ إؾمٜم٤مد همػم هذاسمف وىم

طمدصمٜم٤م أسمق أمحد طم٤مُمد سمـ حمٛمد اعمروزي طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ٟمي سمـ ؿمٞم٦ٌم طمردصمٜم٤م ؾمرٕمٞمد سمرـ هٌرػمة 

 طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس سمف.

حيٞمرك سمرـ قمتر٤مب اًمٜمٞمًر٤مسمقري وأظمرضمف أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل أٟم٠ٌمٟم٤م طمّملم سمـ حمٛمد سمرـ 

طمدصمٜم٤م أسمق ُمٜمّمقر ـمٚمح٦م سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ قمٌد احلٛمٞمد طمدصمٜم٤م قمقف سمـ ُم٤مًمؽ قمرـ أٟمرس 

 سمف واهلل أقمٚمؿ.

أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق قمٛمر قمٌد اًمقاطمد سمـ حمٛمد سمـ ُمٝمدي طمردصمٜم٤م احلًرلم اعمحر٤مُمكم طمردصمٜم٤م  (7))اخلٓمٞم٥م( -96

ُمٕم٤موير٦م سمرـ قمٌرد اهلل قمرـ اجلٚمرد سمرـ أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ اعمدين طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمران قمـ 

٤م: عم٤م دمغم اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمجٌؾ ـم٤مرت ًمٕمٔمٛمتف ؾمت٦م أضمٌرؾ أيقب قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة قمـ أٟمس ُمرومققمً 

ومقىمٕم٧م صمالصم٦م سمٛمٙم٦م وصمالصم٦م سم٤معمديٜم٦م ومقىمع سم٤معمديٜم٦م أطمد وورىم٤من وروقى ووىمع سمٛمٙم٦م صمٌػم وطمراء 

 وشمقر.

 ٜم٤ميمػم قمـ اعمِم٤مهػم.ُمقوقع: وقمٌد اًمٕمزيز ُمؽموك يروي اعم (4)ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

)أسمق أُمٞم٦م اًمٓمرـمقد( طمدصمٜم٤م أسمق ُمًٝمر طمدصمٜمل ظم٤مًمد سمـ يزيد سمـ دٌع اعمرري طمردصمٜم٤م ـمٚمحر٦م 

٤م: أن ُمـ اجلٌر٤مل اًمترل شمٓمر٤ميرت يرقم ُمقؾمرك ؾمرٌٕم٦م سمـ قمٛمرو قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققمً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قمـ ؾمٞمام ٓ مه٤مم طمدي٨م ُمـ اًمٌٍمة أهؾ قمٜمد ًمٞمس اإلؾمٜم٤مد، هبذا إٓ ًمٞمس ىم٤مل اخلٚمٞمكم: هذا( 833ت  979/ 4اإلرؿم٤مد ) (9)

 احلًلم اًمٗمرج أسمق أظمؼمين( 9751/ 4) واعمٗمؽمَ وًمف ؾمٜمد آظمر أظمرضمف  اخلٓمٞم٥م ذم  اعمتٗمؼ .همػمه إؾمٜم٤مد ًمف يٕمرف وٓ ىمت٤مدة،

 اًمزاهد اًمٗم٘مٞمف قمكم سمـ احلًـ قمكم أسمق طمدصمٜم٤م طم٤مضم٤م قمٚمٞمٜم٤م ىمدم اًمتٛمٞمٛمل قمكم سمـ احلًلم سمـ إسمراهٞمؿ طمدصمٜم٤م اًمٓمٜم٤مضمػمي قمكم سمـ

 ُم٤مًمرؽ سمرـ أٟمس طمدصمٜم٤م اًمٜمٞم٤ًمسمقري طمٌٞم٥م سمـ قمٗم٤من سمـ داود طمدصمٜم٤م اهلروي اعمجٞمد قمٌد سمـ ي٤مه سمـ قمامر هب٤مطمدصمٜم٤م اًمٓم٤مًم٘م٤مين

، .اًمٕمزيرز ومٚمٞمٓمرع اًمرداريـ قمرز أراد ُمرـ اًمٕمزيز أٟم٤م يقم يمؾ شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل --اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل --اهلل رؾمقل ظم٤مدم

 . يمالمه٤م جمٝمقٓن وداود قمامروىم٤مل قم٘مٌف: 

 اإلؾمٜم٤مد. هبذا إٓ أيمتٌف مل ضمدا همري٥م احلدي٨م : هذا(331/ 91) سمٖمداد شم٤مريخ (7)

 قمٌرد سمـ ُمٕم٤موي٦م قمـ قمٛمران سمـ اًمٕمزيز قمٌد صمٜم٤م اعمدين إؾمامقمٞمؾ سمـ أمحد صمٜم٤م اعمًٞم٥م سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤مه (799/ 9) اعمجروطملم (4)

 ًمف. أدؾ ٓ ُمقوقع ىمرة سمـ ُمٕم٤موي٦م قمـ أيقب سمـ ضمٚمد قمـ إزدي اهلل
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أضمٌؾ حل٘م٧م سم٤محلج٤مز وسم٤مًمٞمٛمـ ُمٜمٝم٤م سم٤معمديٜم٦م أطمد وورىم٤من وسمٛمٙمر٦م صمرقر وصمٌرػم وطمرراء وسمر٤مًمٞمٛمـ 

 ػم وطمْمقر.دٌ

 .(9)ًمٞمس سمّمحٞمأ ـمٚمح٦م ُمؽموك ٓ حتؾ اًمرواي٦م قمٜمف

)ىمٚم٧م( ذم احلٙمؿ سمقوع هذيـ ٟمٔمر وإرضمأ قمدُمرف أُمر٤م احلردي٨م إول وم٠مظمرضمرف اسمرـ أيب 

 .(7)طم٤مشمؿ

وأسمق اًمِمٞمخ واسمـ ُمردويف ذم شمٗم٤مؾمػمهؿ ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمٕمزيز سمرـ قمٛمرران سمرف وقمٌرد اًمٕمزيرز  

 .(4)روى ًمف اًمؽمُمذي ومل يتٝمؿ سمٙمذب

وىمر٤مل مل يرروه قمرـ قمٓمر٤مء إٓ ـمٚمحر٦م ، وم٠مظمرضمرف اًمٓمرؼماين ذم إوؾمرط :احلدي٨م اًمث٤مينوأُم٤م 

 .(3)وـمٚمح٦م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( ـمٚمح٦م واه، رواه اسمـ ؿم٤مهلم قمـ احلًـ سمـ طمٌٞم٥م قمٜمف43ُمقوققم٤مت اجلقرىم٤مين واسمـ اجلقزي )ص:  (9)

 قمٌرد طمدصمٜمل اًمٙمٜم٤مين هم٤ًمن أسمق حيٞمك سمـ حمٛمد إزدي صمٜم٤م ؿمٞم٦ٌم، سمـ قمٛمر طمدصمٜم٤م (8949 /5/9561) طم٤مشمؿ أيب اسمـ شمٗمًػم (7)

  إن ُم٤مًمرؽ سمرـ أٟمرس قمرـ ىمررة سمرـ ُمٕم٤موير٦م قمرـ أيرقب، سمرـ اجلٚمرد قمرـ اهلل، قمٌرد سمرـ ُمٕم٤موير٦م قمرـ قمٛمرران سمرـ اًمٕمزيز

وورىمر٤من  أطمرد سم٤معمديٜم٦م سمٛمٙم٦م، وصمالصم٦م سم٤معمديٜم٦م صمالصم٦م ومقىمٕم٧م أضمٌؾ ؾمت٦م ًمٕمٔمٛمتف ـم٤مرت ًمٚمج٤ٌمل اهلل دمغم عم٤م: »ىم٤مل --اًمٜمٌل

 ُمقورققم٤مت ُمرـ خمتر٤مرة ( أطم٤مدير٨م4/368) ُمٜمٙمرر سمرؾ همرير٥م: يمثرػم اسمـ ىم٤مل. وصمقر وصمٌػم طمراء سمٛمٙم٦م ووىمع وروقن

 سمرـ ُمٕم٤موي٦م قمـ سمـ أيقب، اجلٚمد قمـ ُمٕم٤موي٦م، قمـ -شمريمقه وىمد-قمٛمران سمـ اًمٕمزيز قمٌد( 43: ص) اجلقزي واسمـ اجلقرىم٤مين

 وصمالصمر٦م وصمرقر، وطمراء، صمٌػم،: سمٛمٙم٦م صمالصم٦م. ومقىمٕم٧م أضمٌؾ، ؾمت٦م ًمٕمٔمٛمتف اًمٓم٤مرَ ًمٚمجٌؾ اهلل دمغم عم٤م": ُمرومققًم٤م أٟمس قمـ ىمرة،

 .شم٤مًمػ ـمٚمح٦م(74: ص) يمت٤مب اعمقوققم٤مت شمٚمخٞمص .ُمقوقع: طم٤ٌمن اسمـ ىم٤مل. " وورىم٤من وروقى، أطمد، :سم٤معمديٜم٦م

 ُم٤مًمرؽ أظمرضمرف  أسمرق سمرـ أٟمس قمـ ُمردويف واسمـ اًمِمٞمخ وأسمق طم٤مشمؿ أيب ٓسمـ (535/ 4) "اعمٜمثقر اًمدر" ذم اًمًٞمقـمل قمزاه ( 4)

 قمرـ أيرقب، سمرـ اجلٚمد قمـ اًمْم٤مل، اًمٙمريؿ قمٌد سمـ ُمٕم٤موي٦م صمٜم٤م زسم٤مًم٦م احلًـ سمـ ُمـ ـمريؼ حمٛمد (493/ 6) احلٚمٞم٦م ذم ٟمٕمٞمؿ

 سم٤معمديٜمر٦م ومقىمٕمر٧م أضمٌرؾ ؾمرت٦م ًمٕمٔمٛمترف ـم٤مرت ًمٚمجٌؾ رسمف دمغم ومٚمام: »--اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل أٟمس، قمـ ىمرة، سمـ ُمٕم٤موي٦م

 اًمْمر٤مل وُمٕم٤موير٦م واجلٚمرد، ىمرة، سمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م ُمـ همري٥م شوطمراء وصمٌػم، صمقر،  سمٛمٙم٦م ووىمع وروقى، وورىم٤من، أطمد،

 اعمخزوُمل. زسم٤مًم٦م سمـ احلًـ سمـ حمٛمد قمٜمف سمف شمٗمرد

 .ضمرطًمر٤م ومٞمرف يذيمر ومٚمؿ هٙمذا أسمٞمف قمـ طم٤مشمؿ، أيب سمـ ذيمره .يمقذم اًم٘مٜم٤مد ـمٚمح٦م سمـ مح٤مد سمـ قمٛمرو ضمد اًم٘مٜم٤مد قمٛمرو سمـ ـمٚمح٦م (3)

 قمٜمف اًمرواة ذم وزاد اًمٙمقذم مح٤مد أسمق اًم٘مٜم٤مد ـمٚمح٦م وم٘م٤مل "اًمث٘م٤مت" ذم طم٤ٌمن اسمـ سم٤مًم٘مقي وذيمره ًمٞمس وم٘م٤مل داود أسمق قمٜمف وؾمئؾ

 .(3118 ت 7/431) آقمتدال ُمٞمزان (6/499) ( اًمٙم٤مُمؾ49 ت 5/73) اًمتٝمذي٥م هتذي٥م .ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌدة
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ؾم٠مًم٧م أيب قمـ ـمٚمحر٦م  روى ًمف اسمـ ُم٤مضمف ووٕمٗمقه إٓ أٟمف مل يتٝمؿ سمٙمذب وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ:

سم٢مؾمٜم٤مد دحٞمأ قمـ  (9)وروى ًمف اسمـ قمدي سمـ قمٛمرو وم٘م٤مل ُمٙمل ًمٞمس سم٘مقي ًملم احلدي٨م قمٜمدهؿ.

ىم٤مل اضمتٛمٕم٧م أٟم٤م وؿمٞم٦ٌم وؾمٗمٞم٤من واسمـ ضمرري٩م وم٘مردم قمٚمٞمٜمر٤م ؿمرٞمخ  طمدصمٜم٤م ُمٕمٛمرقمٌد اًمرزاَ ىم٤مل 

وم٠مُمغم قمٚمٞمٜم٤م أرسمٕم٦م آٓف طمدي٨م قمـ فمٝمر ىمٚم٥م ُم٤م أظمٓم٠م إٓ ذم ُمقوٕملم مل يٙمـ اخلٓمر٠م ُمٜمٝمر٤م وٓ 

ُمٜمف إٟمام اخلٓم٠م ُمـ ومقَ ومٚمام ضمـ قمٚمٞمٜم٤م اًمٚمٞمؾ ظمتٛمٜم٤م اًمٙمت٤مب ومجٕمٚمٜم٤مه حت٧م رؤوؾمٜم٤م ويم٤من اًمٙم٤مشمر٥م 

ظم٤مًمرد سمرـ يزيرد  (7)ب ويم٤من اًمرضمؾ ـمٚمح٦م سمـ قمٛمرو، وىم٤مل ذم اعمٞمرزانؿمٕم٦ٌم وٟمحـ ٟمٜمٔمر ذم اًمٙمت٤م

وىمد وضمدت ًمٕمٌرد اًمٕمزيرز ُمت٤مسمٕمر٤م ىمر٤مل أسمرق ٟمٕمرٞمؿ ذم  اعمري اًمراوي قمٜمف د٤مًمأ احلدي٨م. اٟمتٝمك.

طمدصمٜم٤م أسمق قمكم سمـ أمحد سمـ سم٤مًمقيف اًمٜمٞم٤ًمسمقري اعمٕمردل سمٌٖمرداد طمردصمٜم٤م حمٛمرد سمرـ در٤مًمأ  (4)احلٚمٞم٦م

صمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ سمـ زسم٤مًم٦م طمدصمٜم٤م ُمٕم٤موير٦م سمرـ ىمررة قمرـ اًمّمٞمٛمري طمدصمٜم٤م اًمٜمٍم سمـ ؾمٚمٛم٦م طمد

وىم٤مل همري٥م ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة واجلٚمد وُمٕم٤موي٦م اًمْم٤مل شمٗمرد سمف قمٜمف حمٛمد  ٤م،أٟمس ُمرومققمً 

 .(3)واسمـ زسم٤مًم٦م روى ًمف أسمق داود وهق ُمؽموك سمـ احلًـ سمـ زسم٤مًم٦م اعمخزوُمل، اٟمتٝمك.

: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر طمدصمٜم٤م حمٛمرد (5)ووضمدت ًمٚمحدي٨م ؿم٤مهدا ىم٤مل اسمـ ُمردويف ذم اًمتٗمًػم

سمـ اًمٕم٤ٌمس طمدصمٜم٤م أسمق سمدر قم٤ٌمد سمـ اًمقًمٞمد طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمِمٞم٤ٌمين طمدصمٜم٤م اًمرسمٞمع سمـ قمٌد 

اهلل اعمٕمدين طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ احلًـ قمـ حمٛمد سمـ قمكم سمرـ طمًرلم قمرـ آسم٤مئرف قمرـ قمركم سمرـ أيب 

ِمرٞم٦م . ىمر٤مل: ذاك قم[934]إقمرراف:َّجغ مع جع مظ  حط مضُّ  ـم٤مًم٥م ذم ىمقًمف:

وهرق اًمرذي ي٘مرقم ، قمروم٦م ويم٤من اجلٌؾ سم٤معمقىمػ وم٤مٟم٘مٓمع قمغم ؾمٌع ىمٓمع ىمٓمٕم٦م ؾمر٘مٓم٧م سمرلم يديرف

اإلُم٤مم قمٜمده ذم اعمقىمػ وسم٤معمديٜم٦م صمالصم٦م ـمٞم٦ٌم وأطمد وروقى وـمرقر ؾمرٞمٜم٤مء سم٤مًمِمر٤مم وإٟمرام ؾمرٛمل 

 اًمٓمقر ٕٟمف ـم٤مر ذم اهلقاء إمم اًمِم٤مم واهلل أقمٚمؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(499/ 6) اًمٙم٤مُمؾ ذم قمدي اسمـ (9)

 .(3118ت  431/ 7(  ُمٞمزان آقمتدال )7)

 .(493/ 6(  أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م )4)

 ىم٤مل. يمام وهق. "شم٤مسمًٕم٤م  يّمٚمأ ومال يمذاب: هق سمؾ": سم٘مقًمف( 933/ 9) "اًمنميٕم٦م شمٜمزيف" ذم قمراَ اسمـ قمٚمٞمف ورده ( 3)

 .(536/ 4) "اعمٜمثقر اًمدر" ذم اًمًٞمقـمل قمزاه ( 5)
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ؿ سمـ حمٛمد سمـ احلًلم سمـ همرزوان طمردصمٜم٤م أيب طمدصمٜم٤م إؾمح٤مَ سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞم (9))اسمـ قمدي( -97

قمـ أسمٞمف قمـ ضمده قمـ اًمٖمٜمج٤مر قمـ أيقب سمـ ظمقط قمـ ىمت٤مدة قمـ أٟمس أن رؾمقل اهلل ىمر٤مل: ومٚمرام 

 ٤م.دمغم رسمف ًمٚمجٌؾ أؿم٤مر سم٠مدٌٕمف ومٛمـ ٟمقره٤م ضمٕمٚمف ديمً 

ًمٞمس سمّمحٞمأ أيقب ُمؽموك يروي اعمٜم٤ميمػم قمـ اعمِم٤مهػم ىم٤مل اسمـ قمدي: قمٛمرو سمرـ قمركم يمر٤من 

وهق ُمؽموك احلدي٨م ومل يٙمـ ُمـ أهؾ اًمٙمذب وىمرد شم٤مسمٕمرف ؾمرٕمٞمد سمرـ أيب قمروسمر٦م أُمٞم٤م ٓ يٙمت٥م 

 .(7)وٟم٤مهٞمؽ سمف ومه٤مم

طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ اإلؾم٘م٤مـمل طمدصمٜم٤م هريؿ سمـ قمثامن اًمراؾمرٌل  ىم٤مل اًمٓمؼماين ذم اًمًٜم٦م:

طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـ ؾمٕمٞمد إؿمأ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م قمـ ىمت٤مدة قمـ أٟمس قمـ اًمٜمٌل ذم ىمقًمف: ومٚمام 

رسمف ًمٚمجٌؾ. ىم٤مل: دمغم ًمف سمخٜمٍمه أظمرضمف اسمـ ُمردويف وىم٤مل أسمق اًمِمرٞمخ ذم اًمتٗمًرػم طمردصمٜم٤م  دمغم

أمحد سمـ حمٛمد اًمّمٞمدٓين أسمق سمٙمر اًمٌٖمدادي طمدصمٜم٤م إؾمح٤مَ سمـ داود سمـ اعمحؼم طمردصمٜم٤م مهر٤مم قمرـ 

   ٤م سمٜمحقه واهلل أقمٚمؿ.ىمت٤مدة قمـ أٟمس ُمرومققمً 

هدي٦م طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م طمدصمٜم٤م صم٤مسم٧م طمدصمٜم٤م قمكم سمـ أمحد سمـ سمًٓم٤مم طمدصمٜم٤م  (4))اسمـ قمدي( -98

 مججح حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خبُّ: قمـ أٟمس: أن اًمٜمٌل ىمرأ

 مظ  حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح

 مك لك خك حك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع

 ىم٤مل أظمرج ظمٜمٍمه قمغم إهب٤مُمف وم٤ًمخ اجلٌؾ. [ 934إقمراف: ]َّجل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(999/ 7)اًمٙم٤مُمؾ  ذم قمدي اسمـ ( 9)

 قمـ ُمقؾمك، سمـ أؾمد قمٜمف وروى احلدي٨م، ُمـ أُمٚمٞم٧م ُم٤م همػم ظمقط سمـ وٕيقب(: 7/719) اًمٙم٤مُمؾ ذم قمدي ىم٤مل اسمـ (7)

 .اًمٙمذب أهؾ ُمـ وًمٞمس واًمقهؿ، اًمٖمٚمط يمثػم أٟمف قمكم سمـ قمٛمرو ذيمره يمام قمٜمدي وهق. أيًْم٤م ُمٜم٤ميمػم أطم٤مدي٨م أٟمس قمـ ىمت٤مدة،

 شمريمف: اًمٌخ٤مري ىم٤مل .احلٌٓمل ًمف ي٘م٤مل اًمٌٍمي، أُمٞم٦م أسمق ظمقط، سمـ ذم شمرمج٦م: أيقب (9173 ت 786/ 9) آقمتدال ُمٞمزان

 .طمديثف يٙمت٥م ٓ: حيٞمك قمـ قم٤ٌمس روى وهمػمه اعم٤ٌمرك اسمـ

 يمذاب.: إزدي ُمؽموك وىم٤مل: ومج٤مقم٦م واًمدار ىمٓمٜمل اًمٜم٤ًمئل وىم٤مل

 (.4/38) "اًمٙم٤مُمؾ" (4)
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ومٙمر٤من يردًمس ذم يمتٌرف ، ؾمرٚمٛم٦مٓ يث٧ٌم. ىم٤مل اسمـ قمدي: يم٤من اسمـ أيب اًمٕمقضم٤مء رسمٞم٥م مح٤مد سمـ 

 .هذه إطم٤مدي٨م

)ىمٚم٧م( هذا احلدي٨م دحٞمأ رواه ظمٚمؼ قمـ مح٤مد وأظمرضمف إئٛم٦م ُمـ ـمرَ قمٜمرف ودرححقه 

ُمـ ـمريؼ ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ اًمٕمٜمرؼمي قمرـ محر٤مد وُمرـ ـمريرؼ روح قمٜمرف  (9)وم٠مظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده

ؾمرٚمٞمامن سمرـ طمررب قمرـ محر٤مد وىمر٤مل طمًرـ درحٞمأ همرير٥م،  ُمـ ـمريؼ (7)وأظمرضمف اًمؽمُمذي

 .(4)أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مدؿ ذم اًمًٜم٦مو

 .ُمـ ـمريؼ أؾمد سمـ ُمقؾمك وطمج٤مج سمـ اعمٜمٝم٤مل يمالمه٤م قمـ مح٤مد

 .(3)ُمـ ـمريؼ ُمًٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ قمـ مح٤مد وأظمرضمف اسمـ ُمردويف ذم اًمتٗمًػم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.71/399/94978( )99/789/97761(  ُمًٜمد أمحد )9)

(، واسمرـ ظمزيٛمر٦م 511قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م ) ، و(389(، واسمـ أيب قم٤مدؿ ذم اًمًٜم٦م )4173احلدي٨م ) قم٘م٥ماًمؽمُمذي  (7)

ؼ ُمٕمر٤مذ سمرـ ُمٕمر٤مذ اًمٕمٜمرؼمي، هبرذا ( ُمرـ ـمرير8946 /9559/ 5( واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمتٗمًرػم )758/ 9) "اًمتقطمٞمد"ذم

 ( ؾمٜمده ىمقي ُمع ٟمٙم٤مرشمف.4)ص:  "شمٚمخٞمص يمت٤مب اعمقوققم٤مت"اًمذهٌل ذم وىم٤مل  اإلؾمٜم٤مد.

 (، و6875( 774/ 94اًمٌحر اًمزظمر٤مر ) = (، واًمٌزار381اسمـ أيب قم٤مدؿ ذم اًمًٜم٦م )مل أضمده قمٜمده ُمـ روايتٝمام إٟمام أظمرضمف  (4)

( ُمرـ ـمريرؼ إسمرراهٞمؿ سمرـ احلجر٤مج 517أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م )و( قمـ هدسم٦م، 379/ 91اًمٓمؼمي ذم اًمتٗمًػم )

قمٌرد اهلل سمرـ أمحرد ذم اًمًرٜم٦م و( ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب، وحمٛمد سمرـ يمثرػم، 514قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م )واًمٜم٤مضمل، 

ذم  حلر٤ميمؿ وا، ( ُمرـ ـمريرؼ احلجر٤مج سمرـ اعمٜمٝمر٤مل379/ 91اًمٓمؼمي ذم اًمتٗمًرػم )و( ُمـ ـمريؼ اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ، 9715)

( ُمرـ ـمريرؼ 777اسمرـ سمٓمر٦م ذم اإلسم٤مٟمر٦م اًمٙمرؼمى )وُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلزاقمل،  (3913 /641/ 7اعمًتدرك )

 ش.دحٞمأ قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه»مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل:  ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ، يمٚمٝمؿ قمـ

( ورواه أسمرق 371/ 4ىم٤مل اسمـ يمثرػم ذم اًمتٗمًرػم )، واًمِمٞمخ اسمـ ُمردويف يبٕ( 535/ 4) "اًمدر اعمٜمثقر"قمزاه اًمًٞمقـمل ذم  (3)

حمٛمد احلًـ سمـ حمٛمد اخلالل، قمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ؾمقيد، قمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٖمقي، قمـ هدسمر٦م سمرـ ظم٤مًمرد، قمرـ محر٤مد سمرـ 

 ؾمٚمٛم٦م، ومذيمره وىم٤مل: هذا إؾمٜم٤مد دحٞمأ ٓ قمٚم٦م ومٞمف.

 ٤م سمٜمحقه.ُمرومققمً  وأؾمٜمده اسمـ ُمردويف ُمـ ـمري٘ملم، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م، قمـ ىمت٤مدة، قمـ أٟمس

 (: ؾمئؾ أسمرق زرقمر٦م قمرـ طمردي٨م رواه أسمرق9759/ 88/ 7) "اًمٕمٚمؾ" واحلدي٨م دححف أسمق زرقم٦م، ذيمر اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم

ومٚمام دمغم رسمف ًمٚمجٌؾ ضمٕمٚمف ديم٤م ىم٤مل ؾم٤مخ اجلٌؾ ورواه قمٌرد اًمّمرٛمد سمرـ  ٤مؾمٚمٛم٦م اعمٜم٘مري قمـ مح٤مد قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس ُمقىمقومً 

اٟمرف ىمررأ ومٚمرام دمرغم رسمرف  --قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس قمـ اًمٜمٌل قمٌد اًمقارث وحمٛمد سمـ يمثػم اًمٕمٌدي يمالمه٤م
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ُمـ ـمريؼ قمٗم٤من سمـ ُمًٚمؿ وؾمٚمٞمامن سمرـ طمررب يمالمهر٤م قمرـ  (9)وأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك

وُمـ ـمريؼ حمٛمد سمرـ يمثرػم ، مح٤مد وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم يمت٤مب اًمرؤي٦م ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب

 .(7)قمـ مح٤مد

وىمد ذيمرر اًمزريمٌمر ذم خترري٩م اًمراومٕمرل أن  ودححف (4)وأظمرضمف اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم اعمخت٤مر

ري٥م ُمـ شمّمحٞمأ اًمؽمُمذي واسمرـ طمٌر٤من، وىمر٤مل شمّمحٞمحف أقمغم ُمزي٦م ُمـ شمّمحٞمأ احل٤ميمؿ وإٟمف ىم

اسمـ ـم٤مهر ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ أورد اسمـ قمدي هذا احلدي٨م ذم شمرمج٦م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م وًمٕمٚمف أؿمر٤مر إمم 

 شمٗمرده سمف ومح٤مد إُم٤مم صم٘م٦م.

وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل سمٕمد خترجيف وىمد روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمقىمقوم٤م صمؿ أظمرج ُمرـ ـمريرؼ قمٛمررو سمرـ 

 مظ  حط مضُّ : ـ اسمرـ قمٌر٤مس ذم ىمقًمرف شمٕمر٤مممـمٚمح٦م قمـ أؾم٤ٌمط قمـ اًمًدي قمـ قمٙمرُمر٦م قمر

 (3)٤مىم٤مل دمغم ُمٜمف ُمثؾ ـمرف اخلٜمٍم ومجٕمؾ اجلٌرؾ ديًمر [934]إقمراف:َّجغ مع جع

ُمـ ـمريؼ قمٛمر سمـ حمٛمد اًمٕمٜم٘مرري قمرـ  (5)وأظمرضمف احل٤ميمؿ ودححف وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمًٜم٦م

 أؾم٤ٌمط؟

 .(6)صمؿ وضمدت حلامد سمـ ؾمٚمٛم٦م ُمت٤مسمٕم٤م قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس سمف

                                                                                                                                                                          

ان ؿم٤مء اهلل ومٚمرام  --ًمٚمجٌؾ وذيمر احلدي٨م ىم٤مل أسمق زرقم٦م يم٤من أسمق ؾمٚمٛم٦م ي٘مقل ىمٌٚمٜم٤م قمـ مح٤مد قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس قمـ اًمٜمٌل

 واًمّمحٞمأ ُمرومقع(.  --ىمرأت قمٚمٞمف مل يذيمر ومٞمف اًمٜمٌل

قمٗم٤من سمـ ُمًٚمؿ، ُمـ ـمريؼ  ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب، هذا طمدي٨م دحٞمأ قمرغم ذط   ( ُمـ ـمريؼ4739 /459/ 7اعمًتدرك ) (9)

 ."ُمًٚمؿ 

 .مل أضمده (7)

 ( ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، قمـ أسمٞمف، هبذا اإلؾمٜم٤مد.9674) "اعمخت٤مرة"وأظمرضمف اًمْمٞم٤مء ذم  (4)

 ترر٤مريخ اًم(، واًمٓمررؼمي ذم 383) "اًمًررٜم٦م"، واسمررـ أيب قم٤مدررؿ ذم (9799) "اًمًررٜم٦م"أظمرضمررف قمٌررد اهلل سمررـ أمحررد ذم  (3)

 ( ُمـ ـمريرؼ قمٛمررو سمرـ8947 /9561/ 5(، واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمتٗمًػم )377/ 91اًمٓمؼمي ذم اًمتٗمًػم )، و(374/ 9)

( ٓسمـ ضمريرر واسمرـ أيب 535/ 4) "اًمدر اعمٜمثقر" إؾمٜم٤مده وٕمػ. قمزاه اًمًٞمقـمل ذم حمٛمد اًمٕمٜم٘مزي قمـ أؾم٤ٌمط سمـ ٟمٍم وذم

 ي٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس.طم٤مشمؿ وأسمق اًمِمٞمخ واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمرؤ

 .اًمٙمت٤مب ُمٗم٘مقد (5)

(، واسمـ 9846) "اعمٕمجؿ إوؾمط"(، واًمٓمؼماين ذم 96، 95) "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م" أظمرضمف اسمـ ُمٜمده ذممل يذيمره، ًمٙمـ  (6)

 ُمرومققًم٤م.( ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم، قمـ صم٤مسم٧م، قمـ أٟمس 939) "اعمٕمجؿ"إقمرايب ذم 
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٤م ُمـ ـمريؼ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٌد احلٛمٞمد اًمٓمح٤من قمـ ىمرة سمـ قمٞمًك قمرـ أيًْم  وأظمرضمف اسمـ ُمردويف

٤م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر أظمرضمف اسمـ ُمردويف ُمـ ـمريرؼ إقمٛمش قمـ رضمؾ قمـ أٟمس سمف وورد أيًْم 

 .(9)٤م سمف واهلل أقمٚمؿاعمًٞم٥م سمـ ذيؽ قمـ اسمـ اًمٌٞمٚمامين قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ قمٛمر ُمرومققمً 

سمـ أمحد سمـ اًمٗمْمؾ سمـ أمحرد اًمٕمٜمرؼمي إدرٌٝم٤مين  أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق هنِمؾ قمٌد اًمّمٛمد (7))اجلقزىم٤مين( -99

ومٞمام يمت٥م إزم ُمـ أدٌٝم٤من أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق اًمًٕم٤مدات أمحد سمـ ُمٜمّمقر سمـ احلًـ سمرـ قمركم سمرـ إسمرراهٞمؿ 

اًمٙمرظمل طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد أسمق اًمٓمؼماين طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ طمدصمٜمل أيب طمردصمٜم٤م 

ؾمرٕمٞمد اعم٘مرؼمي قمرـ قمٙمرُمر٦م قمرـ اسمرـ قمٌر٤مس  ُم١مُمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ طمدصمٜم٤م أُمٞم٦م سمـ يٕمرغم قمرـ

يٜمزل ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م إمم دار اًمدٟمٞم٤م ذم ؾمتامئ٦م أًمرػ ُمٚمرؽ ومرٞمجٚمس قمرغم  --٤م: أن اهللُمرومققمً 

يمرد ُمـ ٟمقر وسملم يديف ًمقح ُمـ ي٤مىمقشم٦م محراء ومٞمف أؾمامء ُمـ يثٌر٧م اًمرؤير٦م واًمٙمٞمٗمٞمر٦م واًمّمرقرة 

قمٌٞمردي اًمرذيـ مل جيحردوين }ٓء ُمـ أُم٦م حمٛمد ومٞم٤ٌمهل هبؿ اعمالئٙم٦م وي٘مرقل شمٌر٤مرك وشمٕمر٤ممم هر١م

ومل خي٤مومقا ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ أؿمٝمديمؿ ي٤م ُمالئٙمتل وقمرزيت وضمرالزم ٕدظمٚمرٜمٝمؿ ، وأىم٤مُمقا ؾمٜم٦م ٟمٌٞمل

 .{اجلٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب

، يمذب ُمقوقع سم٤مـمؾ ُمريم٥م قمغم هر١مٓء اًمِمرٞمقخ وورٕمف أسمرق اًمًرٕم٤مدات (4)ىم٤مل اجلقزىم٤مين

هرق اؾمرؿ وٟمًر٥م اظمتٚم٘مرف أسمرق سمؾ ، وهق يمذاب زٟمديؼ ُمٚمحد واًمٙمرظمل رضمؾ جمٝمقل ٓ يٕمرف

 .وُمـ ومقىمف ُمٜمزهقن قمـ رواي٦م ُمثؾ هذا، اًمًٕم٤مدات ًمٞمحًـ سمف يمذسمف واًمٓمؼماين

                                                                                                                                                                          

 .سمـ ُم٤مًمؽىم٤مل اسمـ ُمٜمده: طمدي٨م ُمِمٝمقر وىمد روي ُمـ ـمرَ، قمـ أٟمس =

ىم٤مل اًمْمٞم٤مء اعمِمٝمقر ُمـ رواي٦م صم٤مسم٧م قمـ أٟمس ورواه أسمق سمٙمر اسمـ ُمردويف قمـ اًمٓمؼماين قمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ قمـ هريؿ و

 سمـ قمثامن قمـ حمٛمد سمـ ؾمقاء قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م.

قمٛمر، وىم٤مل اسمـ يمثػم ٓسمـ ُمردويف قمـ اسمـ  (371/ 4(، واسمـ يمثػم ذم اًمتٗمًػم )536/ 4) "اًمدر اعمٜمثقر"( قمزاه اًمًٞمقـمل ذم 9)

 ٤م.وٓ يّمأ أيًْم 

 (.75 ت 793/ 9) واعمٜم٤ميمػم إسم٤مـمٞمؾ( 7)

 (.9/795) واعمٜم٤ميمػم إسم٤مـمٞمؾ( 4)
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ومٝمذا هق اًمِمٞمخ اعمجًؿ اًمرذي ٓ يًرتحل اهلل ُمرـ قمذاسمرف إذ يمرذب  (9))ىمٚم٧م( ىم٤مل ذم اعمٞمزان

 واومؽمى واهلل أقمٚمؿ.

سمـ احلًلم سمرـ قمركم سمرـ أيب أٟم٠ٌمٟم٤م قمكم سمـ طمًـ اًمتٜمقظمل أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق احلًلم حمٛمد  (7))اخلٓمٞم٥م( -71

ؿمٞم٦ٌم اًمٕمٚمقي طمدصمٜم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمٕمزيز سمـ إؾمح٤مَ سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمٜم٘م٤مل اًمزيدي طمردصمٜم٤م أسمرق 

ؾمٕمٞمد احلًـ سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمّمٛمد أدُمل طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ حيٞمك إزُمل طمردصمٜم٤م قمٌرد اًمٙمرريؿ 

قمـ أسمٞمرف قمرـ ضمرده  سمـ روح طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف

 .٤م: إن ٟمزول اهلل إمم اًمٌمء إىم٤ٌمًمف قمٚمٞمف ُمـ همػم ٟمزولُمرومققمً 

 :  (4))ىمٚم٧م( ىم٤مل ذم اعمٞمزان

 .(3)إؾمٜم٤مد ُمٔمٚمؿ وُمتـ خمتٚمؼ واهلل أقمٚمؿ

)أسمق قمكم إهقازي( طمدصمٜم٤م أسمق زرقم٦م أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م ضمدي ُٕمل  -79

ؾمٕمد سمـ احلًـ سمـ ضمٕمٗمر طمدصمٜم٤م أسمق قمكم سمـ احلًلم سمـ إؾمح٤مَ اًمدىمٞم٘مل طمدصمٜم٤م أسمق زيد مح٤مد سمـ 

دًمٞمؾ قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري قمـ ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾم٤مسمط قمـ أيب أُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ىمٚم٧م .يمذاب ُمٚمحد: ُمٜمدة سمـ حيٞمك وىم٤مل .اًمًٕم٤مدات أسمق ُمٜمّمقر سمـ ذم  شمرمج٦م: أمحد (643 ت 9/959) آقمتدال ُمٞمزان( 9)

 .اعمالئٙمر٦م هبرؿ ومٞم٤ٌمهل واًمٙمٞمٗمٞم٦م، واًمرؤي٦م اًمّمقرة يث٧ٌم ُمـ أؾمامء ومٞمف ًمقح اًمرب يدي وسملم: ومٞمف ي٘مقل طمدي٨م ووٕمف وُمـ

 .(948/ 9)اًمنميٕم٦م  اٟمٔمر: شمٜمزيف. واومؽمى يمٞمػ إذ قمذاسمف، ُمـ اهلل يًتحك ٓ اًمذي اعمجًؿ اًمِمٞمخ هق ومٝمذا: ىمٚم٧م

 .(7/533ُمٞمزان آقمتدال )ذم  ًمذهٌل ، وُمـ ـمري٘مف: ا(7/737) سمٖمداد شم٤مريخ( 7)

 وصمالث اًمًتلم طمدود ذم يم٤من .اًمٌ٘م٤مل سمـ إؾمح٤مَ سمـ اًمٕمزيز ذم  شمرمج٦م: قَمٌد (3849 ت 7/533) ًمٚمذهٌل آقمتدال ُمٞمزان( 4)

 .ردير٦م أطم٤مدير٨م ومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م ُمٜمف ؾمٛمٕم٧م .سمذاك اًمرواي٦م ذم يٙمـ ومل ظمٌٞم٨م، ُمذه٥م ًمف: احل٤مومظ اًمٗمقارس أيب اسمـ ىم٤مل .ُِمَئ٦م

 .قم٤مًُم٤م شمًٕملم قم٤مش .اًمزيدي٦م رأى قمغم شمّم٤مٟمٞمػ ًمف: ىمٚم٧م

 أسمرق شمرقذم: --اًمٗمرقارس أيب سمرـ حمٛمرد .وىم٤مل.. سم٤مـمؾ، طمدي٨م : هذا(9/797) واعمٜم٤ميمػم ذم  إسم٤مـمٞمؾ اجلقزىم٤مين ىم٤مل (3)

 ًمرف ويمر٤من ُم٤مئر٦م، وصمالث وؾمتلم صمالث ؾمٜم٦م إومم مج٤مدى ذم إرسمٕم٤مء يقم اًمزيدي ضمٕمٗمر سمـ سمـ إؾمح٤مَ اًمٕمزيز قمٌد اًم٘م٤مؾمؿ

 روى اًمرذي حمٛمرد، سمرـ قمكم احلًـ وأسمق ردي٦م، أطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م أضمزاءً  ُمٜمف ؾمٛمٕم٧م سمذًمؽ، اًمرواي٦م ذم يٙمـ ومل ظمٌٞم٨م، ُمذه٥م

 ذم اًمرذهٌل وواوم٘مرف احلردي٨م. ُمٜمٙمر هذا اًمزضم٤مضمل قمكم وأسمق احلدي٨م، أدح٤مب ذم يٕمرف ٓ جمٝمقل اًمزضم٤مضمل قمكم أسمق قمٜمف

 ُمؽمويمقن. فمٚمامت : إؾمٜم٤مده(4: ص) "اعمقوققم٤مت يمت٤مب شمٚمخٞمص"
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٤م ا يم٤مٟم٧م قمِمٞم٦م قمروم٦م هٌط اهلل إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ومٞمٓمٚمع إمم أهؾ اعمقىمػ ومٞم٘مقل ُمرطمًٌ ٤م: إذُمرومققمً 

سمزواري واًمقاومديـ إمم سمٞمتل وقمزيت ٕٟمزًمـ إًمٞمٙمؿ وٕؾم٤موي جمٚمًٙمؿ سمٜمٗمز ومٞمٜمزل إمم قمروم٦م 

، ومٞمٕمٛمٝمؿ سمٛمٖمٗمرشمف ويٕمٓمٞمٝمؿ ُم٤م ي٠ًمًمقن إٓ اعمٔم٤ممل وي٘مقل ي٤م ُمالئٙمتل أؿمٝمديمؿ أين همٗمرت هلؿ

ويٙمقن أُم٤مُمٝمؿ إمم اعمزدًمٗم٦م وٓ يٕمرج إمم اًمًامء شمٚمؽ ، إمم أن شمٖمٞم٥م اًمِمٛمسومال يزال يمذًمؽ 

اًمٚمٞمٚم٦م، وم٢مذا أؾمٗمر اًمّمٌأ ووىمٗمقا قمٜمد اعمِمٕمر احلرام همٗمر هلؿ طمتك اعمٔم٤ممل صمؿ يٕمرج إمم اًمًامء 

 ويٜمٍمف اًمٜم٤مس إمم ُمٜمك.

قمل وىم٤مل أسمق قمكم إهقازي طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـ داود سمـ ؾمٚمٛمقن طمدصمٜم٤م حمٛمد سمرـ قمٌرد اهلل اًمرومر٤م

وطمدصمٜم٤م قمكم سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمٜمٞم٤ًمسمقري طمدصمٜم٤م طم٤ًمن سمـ هم٤مًم٥م قمـ قمٌد اهلل سمـ هلٞمٛم٦م قمرـ 

٤م: رأي٧م ريب يقم قمرومر٦م يقٟمس سمـ يزيد قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مَ قمـ حيٞمك سمـ قم٤ٌمد قمـ أؾمامء ُمرومققمً 

وهق ي٘مقل ىمد ؾمٛمح٧م ىمد همٗمرت إٓ اعمٔمر٤ممل، ومر٢مذا يم٤مٟمر٧م ًمٞمٚمر٦م ، سمٕمروم٤مت قمغم مجؾ قمٚمٞمف إزاران

مل يّمٕمد إمم اًمًامء طمتك إذا وىمٗمقا قمٜمد اعمِمٕمر ىم٤مل طمتك اعمٔمر٤ممل، صمرؿ يّمرٕمد إمم اًمًرامء  اعمزدًمٗم٦م

 ويٜمٍمف اًمٜم٤مس إمم ُمٜمك.

ُمقوقع يمذب سمال ؿمؽ يمام ىم٤مًمف حيٞمك سمرـ قمٌرد اًمقهر٤مب سمرـ ُمٜمرده، وأيمثرر رضم٤مًمرف جم٤مهٞمرؾ 

 .ووٕمٗم٤مء

ل ذم يمت٤مسمف أٟم٠ٌمٟم٤م أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق ـم٤مهر حمٛمد سمـ احلًلم احلٜم٤مئ (9)أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مرخيف )ىمٚم٧م(

 ٤م ُمـ ٟمٙم٤مرشمرف وهرقوىم٤مل يمت٥م أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م هذا قمـ إهقازي ُمتٕمجًٌ  ،أسمق قمكم إهقازي سمف

سم٤مـمؾ وىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر ذم إول هرذا طمردي٨م ُمٜمٙمرر وذم إؾمرٜم٤مده همرػم واطمرد ُمرـ اعمجٝمرقًملم 

امن اإلير وإهقازي مجع أُمث٤مًمف ذم يمت٤مب ًمف ذم اًمّمٗم٤مت ؾمامه يمت٤مب اًمٌٞمر٤من ذم ذح قم٘مرقد أهرؾ

أودقمف أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة يمحدي٨م: أن اهلل شمٕم٤ممم عم٤م أراد أن خيٚمؼ ٟمٗمًف ظمٚمؼ اخلٞمرؾ وم٠مضمراهر٤م طمترك 

ا٤م جيرقز أن يرروى وٓ حيرؾ أن يٕمت٘مرد، ويمر٤من ُمذهٌرف  (7)قمرىم٧م صمؿ ظمٚمؼ ٟمٗمًف ُمـ ذًمؽ اًمٕمرَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إهقازي قمكم أيب قمـ اخلٓمٞم٥م سمٙمر أسمق هذيـ يمت٥م(، ىم٤مل: 8/ 35) "دُمِمؼ شم٤مريخ" ، وذم(935/ 94) "دُمِمؼ شم٤مريخ" (9)

٤ًٌم  سم٤مـمالن. ومه٤م ٟمٙم٤مرهتام ُمـ ُمتٕمج

 ؾمٌؼ خترجيف. (7)



 سمٜم٧م ومٝمد اًمٕمٞمدٟمقرة  إقمداد: د.      "اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م" فيمت٤مسمذم  م اًمًٞمقـمل قمغم اإلُم٤مم اسمـ اجلقزيشمٕم٘م٤ٌمت اإلُم٤م

 

      ٖٔٙ  

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل             

ُمذه٥م اًم٤ًمعمٞم٦م ي٘مقل سم٤مًمٔم٤مهر ويتٛمًؽ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمْمرٕمٞمٗم٦م اًمترل شم٘مرقي ًمرف رأيرف وطمردي٨م 

ُمقوقع ووٕمف سمٕمرض اًمزٟم٤مدىمر٦م ًمٞمِمرٜمع سمرف قمرغم أدرح٤مب احلردي٨م ذم روايرتٝمؿ إضمراء اخلٞمؾ 

 .(9)اٟمتٝمك ٤م وقم٘مالً وم٘مٌٚمف ُمـ ٓ قم٘مؾ ًمف ورواه وهق ا٤م ي٘مٓمع سمٌٓمالٟمف ذقمً ، اعمًتحٞمؾ

 يم٤من إهقازي ُمـ أيمذب اًمٜم٤مس. (7)وىم٤مل ذم شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي

ا ًمف وم٢مٟمرف مل جيٛمٕمف ًمٙم٤من ظمػمً ٤م قمـ اًمّمٗم٤مت ًمق دٜمػ إهقازي يمت٤مسمً  (4)وىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

 ويم٤من حيط قمغم إؿمٕمري ومجع شم٠مًمٞمػ ذم صمٚمٌف واهلل أقمٚمؿ.: أشمك سمٛمقوققم٤مت وومْم٤مئأ

 أٟم٠ٌمٟم٤م احلًـ سمـ أيب سمٙمر وقمثامن سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٕمالف ىم٤مٓ أٟم٠ٌمٟم٤م حمٛمد سمـ (3))اخلٓمٞم٥م( -77

ٕمٞمؿ سمـ مح٤مد طمردصمٜم٤م اسمرـ قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ اًمِم٤مومٕمل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمؽمُمذي طمدصمٜم٤م ٟم

وه٥م طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ احل٤مرث قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب هالل قمـ ُمروان سمـ قمثامن قمـ قمامرة سمـ قمر٤مُمر 

٤م رأير٧م ريب ذم اعمٜمر٤مم ذم أطمًرـ درقرة ؿمر٤مسم٤م ُمرقومرا رضمراله ذم قمـ أم اًمٓمٗمٞمؾ اُمرأة أيب ُمرومققمً 

 ـٟمٕمرٞمؿ وصم٘مرف ىمرقم وىمر٤مل اسمر ُمقوقع. ظمية ًمف ٟمٕمالن ُمـ ذه٥م قمغم وضمٝمف ومراش ُمـ ذه٥م:

أمحرد  وُمروان يمذاب وقمامرة جمٝمقل وؾمرئؾ ،قمدي يْمع ووٕمٗمف اسمـ ُمٕملم سم٥ًٌم هذا احلدي٨م

 .ُمٜمٙمر. قمـ هذا احلدي٨م وم٘م٤مل

: قمامرة سمرـ قمر٤مُمر قمرـ أم اًمٓمٗمٞمرؾ سمحردي٨م اًمرؤير٦م ٓ يٕمررف ذيمرره (5))ىمٚم٧م( ىم٤مل ذم اعمٞمزان

اًمٌخ٤مري ذم اًمْمٕمٗم٤مء وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت قمامرة سمـ قم٤مُمر قمـ أم اًمٓمٗمٞمؾ سمحردي٨م اًمرؤير٦م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(916/ 9اعمقوققم٤مت ٓسمـ اجلقزي ) ،(54/ 986/ 9اجلقرىم٤مين ذم إسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم )اٟمٔمر:  (9)

 .(395: ص) إؿمٕمري إمم ٟم٥ًم ومٞمام اعمٗمؽمي يمذب شمٌٞملم (7)

ًٌر٤م إهرقازي قمركم أيب قمـ اخلٓمٞم٥م سمٙمر أسمق (35/8) "دُمِمؼ شم٤مريخ" ذم قم٤ًميمر اسمـ (4) سمر٤مـمالن.  ومهر٤م ٟمٙمر٤مرهتام ُمرـ ُمتٕمج

 .(337 :ص) "اعمجٛمققم٦م اًمٗمقائد" ذم ، واًمِمقيم٤مين(948/ 9) "اًمنميٕم٦م شمٜمزيف" ذم قمراَ اسمـ وواوم٘مف

 (.497/ 94شم٤مريخ سمٖمداد ) (3)

قمامرة سمـ قمٛمػم. قمـ أم اًمٓمٗمٞمؾ سمحدي٨م اًمرؤي٦م. ٓ يٕمرف. ذيمره  شمرمج٦م:( ذم  6179 ت 977/ 4ُمٞمزان آقمتدال ) (5)

 اًمٌخ٤مري ذم اًمْمٕمٗم٤مء.

وذم صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن: قمامرة سمـ قم٤مُمر قمـ أم اًمٓمٗمٞمؾ، ومذيمر طمدي٨م اًمرؤي٦م وىم٤مل: ُمٜمٙمر، مل يًٛمع قمامرة ُمـ أم اًمٓمٗمٞمؾ، وإٟمام 

 .ذيمرشمف ًمٙمل ٓ يٖمؽم اًمٜم٤مفمر ومٞمف، ومٞمحت٩م سمف، وروايتف ُمـ طمدي٨م أهؾ ُمٍم
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ُمٜمٙمر مل يًٛمٕمف قمامرة ُمـ أم اًمٓمٗمٞمؾ. ىم٤مل وإٟمام ذيمرشمف ًمئال يٖمؽم اًمٜم٤مفمر ومٞمف ومٞمحت٩م سمف وروايتف ُمرـ 

 اين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ذم احلدي٨م اعمذيمقر.طمدي٨م أهؾ ُمٍم ويمذا ؾمامه اًمٓمؼم

وىم٤مل قمامرة سمـ قم٤مُمر سمـ طمزم إٟمّم٤مري وُمروان سمرـ قمرثامن هرق اسمرـ أيب ؾمرٕمٞمد سمرـ اعمٕمرغم 

اًمذرىمل وروى ًمف اًمٜم٤ًمئل ووٕمٗمف أسمق طم٤مشمؿ وُم٤م وؾمؿ سمٙمذب ٟمٕمرؿ. ىمر٤مل أسمرق سمٙمرر سمرـ احلرداد 

ك يّمدَ قمرغم اهلل، رواه اًمٗم٘مٞمف ؾمٛمٕم٧م اًمٜم٤ًمئل ي٘مقل ذم هذا احلدي٨م وُمـ ُمروان سمـ قمثامن طمت

 اخلٓمٞم٥م.

ومٝمق أطمد إئٛم٦م إقمالم وروى ًمف اًمٌخ٤مري وأسمق داود واًمؽمُمذي واسمرـ  (9)وأُم٤م ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد

ُم٤مضمف وروى قمٜمف حيٞمك سمـ ُمٕملم واًمذهكم واًمدارُمل وأسمق زرقم٦م وظمٚمؼ وي٘م٤مل إٟمرف أول ُمرـ مجرع 

ٓمرؼماين طمردصمٜم٤م روح سمرـ اعمًٜمد ومل يٜمٗمرد هبذا احلدي٨م وم٘مد رواه مج٤مقم٦م قمـ اسمرـ وهر٥م، ىمر٤مل اًم

اًمٗمرج طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ سمٙمػم ح وطمدصمٜم٤م أمحد سمـ رؿمٞمديـ طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمامن اجلٕمٗمرل وأمحرد 

 سمـ د٤مًمأ ىم٤مًمقا طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ وه٥م ومذيمره سمًٜمده وُمتٜمف ؾمقاء.

طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمرـ طمٜمٌرؾ طمردصمٜم٤م أيب طمردصمٜم٤م  (7)وًمف ـمريؼ آظمر ىم٤مل اًمٓمؼماين ذم اًمًٜم٦م

ـ قم٤مُمر ح وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قم٘م٦ٌم اًمِمرٞم٤ٌمين اًمٙمرقذم طمردصمٜم٤م احلًرـ سمرـ قمركم إؾمقد سم

                                                                                                                                                                          

ىمٚم٧م: ويمذا ؾمامه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ذم طمدي٨م اًمرؤي٦م اعمذيمقر. وىم٤مل: قمامرة سمـ قم٤مُمر سمـ طمزم إٟمّم٤مري. ًم٤ًمن =

 .(5567 ت 58/ 6اعمٞمزان )

( اًمت٤مريخ 467/ 6قمامرة سمـ قم٤مُمر، روى قمـ أم اًمٓمٗمٞمؾ اُمرأة أيب سمـ يمٕم٥م، روى قمٜمف ُمروان سمـ قمثامن اجلرح واًمتٕمديؾ )

 .(511/ 6اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري )

ىم٤مل اًمذهٌل وٕمٗمف أسمق طم٤مشمؿ. وىم٤مل أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد ، ُمروان سمـ قمثامن سمـ أيب ؾمٕمٞمد سمـ اعمٕمغم إٟمّم٤مري اًمزرىملو

اٟمٔمر: احلداد اًمٗم٘مٞمف: ؾمٛمٕم٧م اًمٜم٤ًمئل ي٘مقل: وُمـ ُمروان سمـ قمثامن طمتك يّمدَ قمغم اهلل؟ ىم٤مًمف ذم طمدي٨م أم اًمٓمٗمٞمؾ. 

(: ُمٞمزان آقمتدال 6577ت  576شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص:  ،(777/ 8) اجلرح واًمتٕمديؾ، (471/ 7اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )

  (.3187 ت 484ديقان اًمْمٕمٗم٤مء )ص: ، (973ت  95/ 91هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) ،(8344ت  97/ 3)

ا وم٘مٞمف قمر٤مرف سمر٤مًمٗمرائض يمثػمً  خيٓمئٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ احل٤مرث اخلزاقمل أسمق قمٌد اهلل اعمروزي ٟمزيؾ ُمٍم ددوَ  (9)

اًمّمحٞمأ وىمد شمتٌع سمـ قمدي ُم٤م أظمٓمر٠م ومٞمرف وىمر٤مل سمر٤مىمل طمديثرف ُمًرت٘مٞمؿ. اٟمٔمرر:  ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ قمغم ُمـ اًمٕم٤مذة

 (.849ت  358/ 91(، وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م )7966ت  563شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ص: 

 اًمٙمت٤مب ُمٗم٘مقد. (7)
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احلٚمقاين طمدصمٜم٤م قمٗم٤من طمدصمٜم٤م قمٌد اًمّمٛمد سمرـ يمٞمًر٤من ح وطمردصمٜم٤م حمٛمرد سمرـ در٤مًمأ سمرـ اًمقًمٞمرد 

اًمٜمرد طمدصمٜم٤م قمٞمًك سمـ ؿم٤مذان طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ أيب ؾمقيد اًمدراع ىم٤مًمقا طمدصمٜم٤م مح٤مد سمرـ ؾمرٚمٛم٦م 

 .سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل رأي٧م ريب ذم دقرة ؿم٤مب ًمف وومرةقمـ ىمت٤مدة قمـ قمٙمرُم٦م قمـ ا

أسم٤م زرقم٦م اًمرازي ي٘مرقل طمردي٨م ىمتر٤مدة  ىم٤مل اًمٓمؼماين ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمٙمر سمـ ددىم٦م ي٘مقل ؾمٛمٕم٧ُم 

قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم اًمرؤي٦م دحٞمأ رواه ؿم٤مذان وقمٌد اًمّمٛمد سمـ يمٞم٤ًمن وإسمراهٞمؿ سمرـ 

 أيب ؾمقيد ٓ يٜمٙمره إٓ ُمٕمتززم.

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمرازي طمدصمٜم٤م أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمدورىمل طمردصمٜم٤م طمجر٤مج وىم٤مل اًمٓمؼماين 

سمـ حمٛمد قمـ اسمـ ضمري٩م قمـ اًمْمح٤مك قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: رأى حمٛمد رسمف قمرز وضمرؾ ذم درقرة 

ؿم٤مب أُمرد وسمف ىم٤مل اسمـ ضمري٩م قمـ دٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ قمرـ قم٤مئِمر٦م ىم٤مًمر٧م: رأى اًمٜمٌرل رسمرف قمرغم 

 ٟمقر يتألٕ.دقرة ؿم٤مب ضم٤مًمس قمغم يمرد رضمٚمف ذم ظمية ُمـ 

وىم٤مل اًمٓمؼماين طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمرازي طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ اعم١مدب طمدصمٜم٤م اًم٘م٤مؾمرؿ سمرـ 

ُم٤مًمؽ اعمزين طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ زي٤مد قمـ قمٛمف ؾمٚمٞمؿ سمـ زي٤مد ىم٤مل ًم٘مٞم٧م قمٙمرُمر٦م ُمرقمم اسمرـ قمٌر٤مس 

 وم٘م٤مل ٓ شمؼمح طمتك أؿمٝمدك قمغم هذا اًمرضمؾ اسمـ عمٕم٤مذ سمـ قمٗمراء وم٘م٤مل أظمرؼمين سمرام أظمرؼمك أسمرقك

ذم طمٔمػمة  --قمـ ىمقل رؾمقل اهلل وم٘م٤مل طمدصمٜمل أيب أن رؾمقل اهلل طمدصمف أٟمف رأى رب اًمٕم٤معملم 

ُمـ اًم٘مدس ذم دقرة ؿم٤مب قمٚمٞمف شم٤مج يٚمتٛمع اًمٌٍم ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اسمرـ زير٤مد ومٚم٘مٞمر٧م قمٙمرُمر٦م سمٕمرد 

 وم٠ًمًمتف احلدي٨م وم٘م٤مل ٟمٕمؿ يمذا طمدصمٜمل إٓ أٟمف ىم٤مل رآه سمٗم١ماده.

سمـ ؿمج٤مع اًمٕمقذم أٟم٠ٌمٟم٤م قمٛمر سمـ ضمٕمٗمر سمرـ حمٛمرد سمرـ  أٟم٠ٌمٟم٤م احلًلم (9)وىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف

طمدصمٜم٤م قمٗم٤من طمدصمٜم٤م قمٌد اًمّمٛمد يٕمٜمل اسمـ يمٞم٤ًمن  أؾمٚمؿ اجلٞمكم طمدصمٜم٤م أسمق طمٗمص قمٛمرو سمـ ومػموز

قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ىمت٤مدة قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل رأي٧م ريب شمٕم٤ممم ذم دقرة 

ؾمٚمٛم٦م ؾمئؾ قمرـ هرذا احلردي٨م وم٘مر٤مل  ؿم٤مب أُمرد قمٚمٞمف طمٚم٦م ظمياء ىم٤مل قمٗم٤من ومًٛمٕم٧م مح٤مد سمـ

 دقمقه طمدصمٜمل ىمت٤مدة وُم٤م ذم اًمٌٞم٧م همػمي وهمػم آظمر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.793/ 99شم٤مريخ سمٖمداد ) (9)
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أٟم٠ٌمٟم٤م قمكم سمـ احلًلم أٟم٠ٌمٟم٤م قمٌرد اًمررمحـ سمرـ قمٛمرر اخلرالل طمردصمٜم٤م حمٛمرد سمرـ  وىم٤مل اخلٓمٞم٥م

إؾمامقمٞمؾ اًمٗم٤مرد طمدصمٜم٤م سمٙمر سمـ ؾمٝمؾ طمدصمٜم٤م قمٌد اخل٤مًمؼ سمـ ُمٜمّمقر ىم٤مل رأي٧م حيٞمك سمرـ ُمٕمرلم 

 .(9)يم٠مٟمف ؾمحر

مح٤مد ذم طمدي٨م أم اًمٓمٗمٞمؾ طمدي٨م اًمرؤي٦م وي٘مقل ُم٤م يم٤من يٜمٌٖمرل ًمرف أن حيردث سمٛمثرؾ ٟمٕمٞمؿ سمـ 

 هذا احلدي٨م، اٟمتٝمك.

وهذا يِمٕمر سم٠مٟمف إٟمام قم٤مب قمٚمٞمف حتديثف سمف سملم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس، ٕن قم٘مقهلؿ ٓ حتتٛمؾ ُمثؾ هرذا ٓ 

 أٟمف اهتٛمف سمقوٕمف.

طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ زير٤مد طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٞمًك اخلقاص  (7)ىمٓمٜمل ذم اإلومراد وىم٤مل اًمدار

سمـ آدم طمدصمٜم٤م أسمق رسمٞمٕم٦م ومٝمد سمـ قمقف طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل 

 اهلل: رأي٧م ريب قمز وضمؾ ذم أطمًـ دقرة.

وهذا احلدي٨م إن محؾ رؤي٦م قمغم اعمٜم٤مم ومال إؿمٙم٤مل وإن محؾ قمغم اًمٞم٘مٔم٦م وم٘مد ؾمئؾ قمٜمف أؾمرت٤مذٟم٤م 

 سم٠من هذا طمج٤مب اًمّمقرة. اًمٕمالُم٦م يمامل اًمديـ سمـ اهلامم وم٠مضم٤مب

ىم٤مل اسمـ قمدي طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٌد احلٛمٞمد اًمقاؾمٓمل طمدصمٜم٤م اًمٜمي سمـ ؾمٚمٛم٦م  (4)وذم اعمٞمزان

ؿم٤مذان قمـ مح٤مد قمـ ىمت٤مدة قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن حمٛمدا رأى رسمف ذم دقرة ؿم٤مب أُمرد 

 وًمف ؾمؽم ُمـ ًم١مًم١م ىمدُم٤مه ذم ظمية.

ٞمك سمـ يمثػم طمدصمٜم٤م أيب طمردصمٜم٤م محر٤مد سمٜمحرقه صمرؿ وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أيب داود طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ حي

 ؾم٤مىمف ُمـ ـمريؼ إؾمقد سمـ قم٤مُمر وإسمراهٞمؿ سمـ أيب ؾمقيد وقمٌد اًمّمٛمد سمـ يمٞم٤ًمن قمـ مح٤مد.

 وىم٤مل ومٝمذا ُمـ أٟمٙمر ُم٤م أشمك سمف مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م وهذه اًمرؤي٦م رؤي٦م ُمٜم٤مم إن دح٧م.

ت٤مسمف سمًامع ىم٤مل اعمروزي ىمٚم٧م ٕمحد ي٘مقًمقن مل يًٛمع ىمت٤مدة ُمـ قمٙمرُم٦م، ومٖمْم٥م وأظمرج يم

ىمت٤مدة ُمـ قمٙمرُم٦م ذم ؾمت٦م أطم٤مدي٨م ومح٤مد إُم٤مم ضمٚمٞمؾ وهق ُمٗمتل أهؾ اًمٌٍمة، وىمد اطمت٩م سمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ش هيجـ»  :(497/ 94سمٖمداد )شم٤مريخ ذم  (9)

 (.677/ 76/ 7ٓسمـ ـم٤مهر اًم٘مٞمناين ) "أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد" ىمٓمٜمل ذم (  اًمدار7)

 (.593/ 9(  ُمٞمزان آقمتدال )4)
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ُمًٚمؿ ذم أطم٤مدي٨م قمدة ذم إدقل وحت٤ميده اًمٌخ٤مري وىمد ٟمٙم٧م اسمـ طم٤ٌمن قمغم اًمٌخ٤مري طمٞم٨م 

 ا.حيت٩م سمٕمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر وسم٤مسمـ أظمل اًمزهري وسم٤مسمـ قمٞم٤مش ويدع مح٤مدً 

 .(9) أقمٚمؿاٟمتٝمك واهلل

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ هم٤مًم٥م طمدصمٜم٤م قمٌرد اهلل سمرـ أيرقب سمرـ أيب  (7))اسمـ قمدي( -74

٤م: أن قمالج اعمقدكم طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ اًمزهري قمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌرد اهلل سمرـ قمٛمرر ُمرومققًمر

 إذا اـمٚمع إمم إرض وٟمٔمرر اًمقًمردان، ٓ يٖمْم٥م وم٢مذا همْم٥م ؾمٌح٧م اعمالئٙم٦م ًمٖمْمٌف --اهلل

 ن اًم٘مرآن متأل رسمٜم٤م رى.وي٘مرؤ

ُمٜمٙمر ىم٤مل اسمـ قمدي ٓ أقمٚمرؿ أطمردا رواه قمرـ اسمرـ قمٞمٞمٜمر٦م همرػم اسمرـ أيب قمرالج وهرق ُمٜمٙمرر 

 .(4)احلدي٨م

 وواوم٘مرف يمرذاب، سم٤مًمقورع ُمتٝمؿ قمالج أيب اسمـ وإن سملم، يمذب إٟمف: (3)اعمٞمزان ذم اًمذهٌل وىم٤مل

 .اًمٚم٤ًمن ذم طمجر اسمـ

ىم٤مل اًمِمرػمازي ذم إًم٘مر٤مب أٟم٠ٌمٟمر٤م أسمرق احلًرلم  ٤م أظمرى قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م.رأي٧م ًمف ـمرىمً  )ىمٚم٧م(

 .ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمف إُمالء طمدصمٜم٤م ه٤مرون سمـ هزاري طمدصمٜم٤م (5)طمدصمٜم٤م قمكم سمـ حمٛمد سمـ ُمٝمرويف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيٞمرك سمرـ ، وقمٌرد اًمّمرٛمد سمرـ يمٞمًر٤من ، ووقمٗمر٤من  ،( ُمـ ـمريؼ إؾمقد سمـ قم٤مُمر39/ 4) "اًمٙم٤مُمؾ"اسمـ قمدي ذم ذيمره  (9)

أُمررد  : رأي٧م ريب ذم دقرة ؿمر٤مب--قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل اًمٜمٌل ،قمـ قمٙمرُم٦م ،قمـ ىمت٤مدة ،مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦ميمٚمٝمؿ قمـ يمثػم ،

 ضمٕمد.

 .(454/ 5) "اًمٙم٤مُمؾ" (7)

 .(454/ 5) "اًمٙم٤مُمؾ"( اسمـ قمدي ذم 4)

 قمٌد اهلل سمـ أيقب سمـ أيب قمالج اعمقدكم. ذم  شمرمج٦م:  (3797ت  493/ 7ُمٞمزان آقمتدال ) (3)

 .ُمتٝمؿ سم٤مًمقوع يمذاب، ُمع أٟمف ُمـ يم٤ٌمر اًمّم٤محللم

 احلًـ أسمق اًمّمدوَ اًمرطم٤مل اإلُم٤مم اعمحدث، (ُمٝمرويف اسمـ: )وم٘م٤مل( 496 ص 95 ج) "اًمًػم" ذم اهلل رمحف اًمذهٌل شمرمجف (5)

 .وصمالصمامئ٦م وصمالصملم مخس ؾمٜم٦م شمقذم: ىم٤مل أن إمم .شإرؿم٤مده» ذم اخلٚمٞمكم ذيمره .اعمٕمٛمر اًم٘مزويٜمل ُمٝمرويف سمـ حمٛمد سمـ قمكم
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ىم٤مل اًمِمػمازي وىمد روي ُمـ طمدي٨م حمٛمد سمـ حيٞمك قمـ اسمـ قمٛمر وُمـ طمدي٨م زيمري٤م سمـ 

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ُمٓمر سمـ طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقاطمد سمـ قمٌد اهلل طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد سمـ ٟمٍم  حيٞمك

 زيمري٤م سمـ حيٞمك طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمف اٟمتٝمك. اًمٕمالء سمدُمِمؼ طمدصمٜم٤م أسمق حيٞمك

وم٢مٟمف ذيمر هذا احلدي٨م ذم شمرمجر٦م قمٌرد اهلل سمرـ أيب قمرالج وىمر٤مل: إٟمرف  (9)وأُم٤م اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

يمذب سملم وأن اسمـ أيب قمالج ُمتٝمؿ سم٤مًمقورع يمرذاب وأن احلٛمٞمردي يمتر٥م إمم قمركم سمرـ طمررب 

وىمر٤مل: طمٙمٛمرف يٕمٜمرل  (7)ت٤مب اسمـ أيب قمالج وي١مدب وواوم٘مرف احلر٤مومظ اسمرـ طمجرر ذم اًمٚمًر٤منيًت

ومل يٚمؿ واطمد ُمٜمٝمام سمام ذيمره اًمِمرػمازي وُمر٤م قمٜمردي إٓ ، اًمذهٌل قمغم احلدي٨م أٟمف يمذب دحٞمأ

أهنام ىمٚمدا اسمـ قمدي ذم دقمقاه شمٗمرد اسمـ أيب قمالج سمف وإٓ ومٝم١مٓء اعمت٤مسمٕمقن ذم هم٤مي٦م اًم٘مقة حمٛمد سمـ 

أيب قمٛمر صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ د٤مطم٥م ُمًٜمد ؿمٞمخف اًمؽمُمذي وزيمري٤م سمـ حيٞمك د٤مطم٥م اسمرـ قمٞمٞمٜمر٦م  حيٞمك سمـ

 ىم٤مل اًمذهٌل ددوَ.

صم٘مر٦م ُمقدرقف سم٤مًمزهرد  (4)ىمٓمٜمل ٓ سم٠مس سمف وأُم٤م ه٤مرون سمـ هزاري وم٘م٤مل اخلٚمرٞمكم وىم٤مل اًمدار

وإُم٤مٟم٦م، ؾمٛمع اسمـ قمٞمٞمٜم٦م وقمٌد اعمجٞمد اًمدراوردي ؾمٛمع ُمٜمف قمكم سمـ حمٛمد سمـ ُمٝمرويف ومٝمرق صم٘مر٦م 

رطم٤مًم٦م ؾمٛمع ه٤مرون سمـ هزاري واًمديري وقم٤ٌمؾم٤م اًمدوري وظمٚم٘م٤م ويمت٥م ُم٤م ٓ يٕمد قم٤مًمٞمر٤م حمدث 

ومٝمرذا اإلؾمرٜم٤مد قمرغم اٟمٗمرراده قمرغم ذط . (3)وٟم٤مزٓ واٟمتخ٥م قمٚمٞمف اسمـ قم٘مدة صمالصم٦م أضمزاء، اٟمتٝمرك

 اًمّمح٦م ومٙمٞمػ إذا اٟمْمؿ إًمٞمف رواي٦م اسمـ أيب قمٛمرو زيمري٤م سمـ حيٞمك.

ىم٤مل أٟم٠ٌمٟم٤م أسمرق قمركم  (5)ل ذم ُمًٜمد اًمٗمردوسًمٚمحدي٨م ـمريؼ آظمر قمـ اسمـ قمٛمر أظمرضمف اًمديٚمٛم

احلداد أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ إضم٤مرة طمدصمٜم٤م أمحد سمـ إؾمح٤مَ طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ إدريس اًمٕمًٙمري طمردصمٜم٤م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  آقمترردال ويمرررره ُمٞمررزان .اعمقدرركم قمررالج أيب سمررـ أيررقب سمررـ اهلل قمٌررد: (3797 ت 493/ 7) آقمترردال ُمٞمررزان( 9)

 .(3368 ت 363/ 7)

 .(3967 ت 348/ 3) اعمٞمزان ًم٤ًمن( 7)

 .(713/ 7) ًمٚمخٚمٞمكم احلدي٨م قمٚمامء ُمٕمروم٦م ذم اٟمٔمر: اإلرؿم٤مد( 4)

 . اٟمٔمررر: شمرر٤مريخ اإلؾمررالم ت سمِمرر٤مر صم٘مرر٦م يمرر٤من :. ىمرر٤مل اًمررذهٌلاًمزاهررد اًم٘مزويٜمررل ُمقؾمررك أسمررق هررزاري، سمررـ هرر٤مرون( 3)

(6 /773/ 573). 

 (.778) -خ - طمجر ٓسمـ اًمٗمردوس ُمًٜمد ُمـ اعمٚمت٘مٓم٦م اًمٖمرائ٥م" ذم يمام- "اعمًٜمد" ذم اًمديٚمٛمل( 5)
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إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٝمؾ اًمرُمكم طمدصمٜم٤م داود سمـ اعمحؼم قمـ دخر سمـ ضمقيري٦م قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل 

ًمٖمْمٌف وم٢مذا ٟمٔمر إمم محٚم٦م اًم٘مررآن مترأل رى  ىم٤مل رؾمقل اهلل إن اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمٖمْم٥م ومتًٚمؿ اعمالئٙم٦م

وذم ُمٕمٜمك احلدي٨م ُم٤م أظمرضمف اًمدارُمل ذم ُمًٜمده قمـ صم٤مسم٧م اسمرـ قمجرالن إٟمّمر٤مري ىمر٤مل يمر٤من 

وم٢مذا شمٕمٚمؿ اًمّمٌٞم٤من احلٙمٛم٦م سف ذًمؽ قمرٜمٝمؿ، يٕمٜمرل ، ي٘م٤مل إن اهلل ًمػميد اًمٕمذاب سم٠مهؾ إرض

 .(9)سم٤محلٙمٛم٦م اًم٘مرآن

طمدصمٜم٤م ؾمٞم٤مر طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمؽ سمـ ديٜمر٤مر  (7)وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم اًمزهد

ي٘مقل: إين أريد أن أقمرذب قمٌر٤مدي ومر٢مذا ٟمٔمررت إمم ضمٚمًر٤مء اًم٘مررآن وقمرامر  --ي٘مقل إن اهلل

 اعم٤ًمضمد ووًمدان اإلؾمالم ؾمٙمـ همْمٌل ي٘مقل سوم٧م قمذايب واهلل أقمٚمؿ.

٤مًمرد طمردصمٜم٤م طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ يقؾمػ طمدصمٜم٤م هِم٤مم سمـ قمامر طمدصمٜم٤م دردىم٦م سمرـ ظم (4))اًمٕم٘مٞمكم( -73

 ٤م: أن اهللقمررثامن سمررـ أيب قم٤مشمٙمرر٦م قمررـ ؾمررٚمٞمامن سمررـ طمٌٞمرر٥م اعمحرر٤مريب قمررـ أيب أُم٤مُمرر٦م ُمرومققًمرر

-- .جيٚمس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم اًم٘مٜمٓمرة اًمقؾمٓمك سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر 

 .ٓ يّمأ وقمثامن ًمٞمس سمٌمء

 .(3))ىمٚم٧م( قمثامن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ورٕمٞمػ وإؾمرٜم٤مده إٟمّمر٤مري، قمجالن سمـ صم٤مسم٧م طمدصمٜم٤م اًمٖم٤ًمين، رومدة طمدصمٜم٤م حمٛمد، سمـ ُمروان (: طمدصمٜم٤م4488) اًمدارُمل( 9)

 ىمْم٤مقم٦م. سمـ رومدة ًمْمٕمػ

 سمف.ؾمٞم٤مر ُمـ ـمريؼ ( 496) اًمٕمٞم٤مل قمغم ذم اًمٜمٗم٘م٦م اًمدٟمٞم٤م أيب ، واسمـ(761: ص) ،(89: ص) اًمزهد (7)

 .(779/ 4) اًمٙمٌػم اًمْمٕمٗم٤مء (4)

: اسمـ ُمٕملم، واًمٜم٤ًمئل، وأسمق ُمًٝمر، وإؾمح٤مَ سمـ ؾمٞم٤مر ٤م( اجلٛمٝمقر قمغم شمْمٕمٞمػ قمثامن سمـ أيب قم٤مشمٙم٦م اًمدُمِم٘مل، وٕمٗمف ُمٓمٚم٘مً 3)

وذيمرره اًمٕم٘مرٞمكم واسمرـ  اًمدُمِم٘مل، واسمرـ قمردي.سمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اًمٜمّمٞمٌل أسمق يٕم٘مقب، ويٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من، وأسمق زرقم٦م 

، (768( 973/ 7هترذي٥م اًمتٝمرذي٥م )(، 3384 ت 483اٟمٔمرر: شم٘مرير٥م اًمتٝمرذي٥م )ص:  ؿم٤مهلم وهمػممه٤م ذم اًمْمرٕمٗم٤مء.

اًمٙم٤مُمرؾ ذم  ،(5577ت  31/ 4ُمٞمزان آقمتدال )(، 7766 ت 771ديقان اًمْمٕمٗم٤مء )ص:  ،(779/ 4اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم )

 .(937/ 3اإلؾمالم )شم٤مريخ ، (781/ 6وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )

 .: احلدي٨م ُمٜمٙمر وإؾمٜم٤مده وؾمط99/  9 "اًمٕمٚمق"رم ، و"ُمٜمٙمر"وىم٤مل اًمذهٌل ذم شم٤مريخ اإلؾمالم: 
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اًمٜمًر٤مئل روى ًمف أسمق داود واسمـ ُم٤مضمف وٟمًٌف دطمٞمؿ إمم اًمّمدَ وىم٤مل أمحد ٓ سم٠مس سمرف وىمر٤مل 

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمرك سمرـ محرزة طمردصمٜم٤م إؾمرح٤مَ سمرـ  (9)وٕمٞمػ ًمف ؿم٤مهد، ىم٤مل اًمٓمؼماين

إسمراهٞمؿ أسمق اًمٜمٍم طمدصمٜم٤م يزيد سمـ رسمٞمٕم٦م طمدصمٜم٤م أسمق إؿمٕم٨م اًمّمٜمٕم٤مين ؾمٛمٕم٧م صمقسم٤من حيدث قمرـ 

 رؾمقل اهلل ىم٤مل: ي٘مٌؾ اجل٤ٌمر قمز وضمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمثٜمل رضمٚمف قمغم اجلٜم٦م وي٘مقل: وقمزيت وضمرالزم

ٓ جي٤موزين اًمٞمقم فمٚمؿ ومٞمٜمّمػ اخلٚمؼ سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض طمتك أٟمف ًمٞمٜمّمرػ اًمِمر٤مة اجلٚمحر٤مء ُمرـ 

 واهلل أقمٚمؿ.، اًمٕمّمامء سمٜمٓمح٦م ٟمٓمحتٝم٤م

***

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمـ ـمريؼ يزيد  (71: ص) "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م"واسمـ ُمٜمده ذم  (،9379 / 95/ 7)  "اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ"( أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم 9)

 وىم٤مل: ُمؽموك احلدي٨م. وىم٤مل اًمدار "اًمْمٕمٗم٤مء"سمـ رسمٞمٕم٦م ذيمره اًمٜم٤ًمئل ذم ويزيد سمف.  صمقسم٤من، قمـ إؿمٕم٨م، أسمق صمٜم٤م ،سمـ رسمٞمٕم٦م

 أسمق وىم٤مل .ُمٜم٤ميمػم أطم٤مديثف: اًمٌخ٤مري ىم٤مل .اًمدُمِم٘مل اًمرطمٌك رسمٞمٕم٦م سمـ يزيدىمٓمٜمل: دُمِم٘مل ُمؽموك )ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين(.: 

 أدرك أٟمف قمٚمٞمف ٟمٜمٙمر ُم٤م ؿ،ُمتٝم همػم وم٘مٞمٝم٤م رسمٞمٕم٦م سمـ يم٤من يزيد: ُمًٝمر أسمق ىم٤مل .ُمؽموك: اًمٜم٤ًمئل وىم٤مل .وٕمٞمػ: وهمػمه طم٤مشمؿ

 .واًمقهؿ احلٗمظ ؾمقء قمٚمٞمف أظمِمك وًمٙمـ إؿمٕم٨م، أسم٤م

 .ُمقوققم٦مً  أطم٤مديثف شمٙمقن أن أظم٤مف: اجلقزضم٤مين وىم٤مل

 .(9688ت  377/ 3ُمٞمزان آقمتدال ) .سمف سم٠مس ٓ أٟمف أرضمق: وم٘م٤مل قمدي اسمـ وأُم٤م

 وٕمٗمف رسمٞمٕم٦م سمـ يزيد ومٞمف: اًمزوائد جمٛمع ذم اهلٞمثٛمل ىم٤مل( ىمٚم٧م( )44( )936/ 9) "اًمنميٕم٦م شمٜمزيف" ذم قمراَ اسمـ وواوم٘مف

: أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ذم اًمٕمرش يمت٤مب ذم اًمذهٌل وىم٤مل صم٘م٤مت، رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م سمف، سم٠مس ٓ أٟمف أرضمق: قمدي اسمـ وىم٤مل مج٤مقم٦م

  .أقمٚمؿ واهلل وؾمط إؾمٜم٤مده
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 حــاخلادت
، 95، 91، 9، 8، 6، 3، 7،  9إطم٤مدير٨م أشمٞمر٦م: رىمرؿ ذم اًمًٞمرقـمل اسمرـ اجلرقزي  ؼرواوم

99 ،71 ،79. 

 اًمتقطمٞمد. وهذا يٕم٤مدل ٟمحق اًمٜمّمػ ُمـ مجٚم٦م أطم٤مدي٨م يمت٤مب

 .71، 99، 91، 8، 6: رىمؿ أشمٞم٦مظم٤مًمٗمف ذم إطم٤مدي٨م سمٞمٜمام 

 .73، 74، 79، 98، 93، 94 :أشمٞم٦مذم إطم٤مدي٨م وىمد أد٤مب ذم شمٕم٘مٌف 

 .97، 99 :أشمٞم٦مذم شمٕم٘مٌف ذم إطم٤مدي٨م  أظمٓم٠موىمد 

، وهق يمذاب طمٌٞم٥م سمـ رزيرؼ اعمردين شمٕم٘مٌف وهق وهؿ ُمٜمف ومحٌٞم٥م هق،: (99ومٗمل احلدي٨م ) 

 .--وهق طمٌٞم٥م يم٤مشم٥م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، سمـ أيب طمٌٞم٥م وهق طمٌٞم٥م

 .شمٕم٘مٌف ذم واًمد قمٌد اعمٜمٕمؿ سمـ إدريس واحلؼ ُمع اسمـ اجلقزي: (97وذم احلدي٨م )

 عمٜ ابَ ادتٕشٙ: املآخرٔوَ 

ًمٞم٧ًم سمٛمقوققم٦م: سمؾ طمًٜم٦م ودحٞمح٦م، ومل حي٤مول اًمٌحر٨م  أٟمف يقرد أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦مً  .9

قمـ ُمت٤مسمٕم٤مت وؿمقاهد ًمت٘مقي٦م هذه إطم٤مدير٨م، ُمرع أن سمٕمْمرٝم٤م ٓ ُيٌر٤ميـ اعمٕم٘مرقل وٓ 

 خي٤مًمػ اعمٜم٘مقل، وٓ ُيٜم٤مىمض إدقل.

شمٕمٜمّتف ذم اجلرح، سمؾ إٟمف يذيمر ُم٤م ىمٞمؾ ذم اًمرضمؾ ُمرـ ضمررح دون اًمتٕمرديؾ، وأٟمرف يٕمتٛمرد  .7

 ض ًمٚمراوي، وإمه٤مل اًمتٕمديؾ.اجلرح اعمٌٝمؿ ُمع شمقصمٞمؼ اًمٌٕم

 يمثػًما ُم٤م يتٕم٘م٥م اسمـ اجلقزي سمذيمر ـمررَ أظمررى  --ُمـ اعم١ماظمذات قمغم اًمًٞمقـملو

ًمٚمحدي٨م، وهذه اًمٓمرَ ذم هم٤مًمٌٝم٤م واهٞم٦م ووٕمٞمٗم٦م، رسمرام شم٘مرؾ ذم درضمتٝمر٤م قمرـ اًمٓمررَ 

 اًمتل ذيمره٤م اسمـ اجلقزي.

  اًمقورع قمرـ أيًْم٤م ُمـ سمٕمض اعمٚمحقفم٤مت أٟمف يتٕم٘م٥م اسمـ اجلقزي أطمٞم٤مًٟمر٤م سمردومع هتٛمر٦م

ٍَ يراه٤م د٤محل٦م ًمالطمتج٤مج، ويٚمٗم٧م اًمٜمٔمر أن شمٚمؽ اًمٓمرَ شمٜمحط قمـ  احلدي٨م سمذيمر ـمر

 آطمتج٤مج.

***
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 ادلراجغ

اعم١مًمرػ: احلًرلم سمرـ إسمرراهٞمؿ سمرـ احلًرلم سمرـ : إسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم واًمّمح٤مح واعمِم٤مهػم .9

قمٌرد  هرر( حت٘مٞمرؼ وشمٕمٚمٞمرؼ: اًمرديمتقر534ضمٕمٗمر، أسمق قمٌد اهلل اهلٛمذاين اجلقرىم٤مين )اعمتقرم: 

اعمٛمٚمٙم٦م  -اًمرمحـ سمـ قمٌد اجل٤ٌمر اًمٗمريقائل اًمٜم٤مذ: دار اًمّمٛمٞمٕمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمري٤مض 

هرر 9377اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ُم١مؾم٦ًم دار اًمدقمقة اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اخلػمي٦م، اهلٜمد اًمٓمٌٕم٦م: اًمراسمٕمر٦م، 

 ش.اعمًٜمد»ذم  م7117 -

ن اًمٕمٙمؼمي اعمٕمروف سم٤مسمـ أسمق قمٌد اهلل قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ محدا :اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى .7

رو٤م ُمٕمٓمل، وقمثامن إصمٞمقيب، ويقؾمػ اًمقاسمؾ،  هر( ت:487سمٓم٦م اًمٕمٙمؼمي )اعمتقرم: 

 .واًمقًمٞمد سمـ ؾمٞمػ اًمٜمٍم، ومحد اًمتقجيري، دار اًمراي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمري٤مض

ًمٚمٌقدػمي أمحرد سمرـ أيب سمٙمرر سمرـ إؾمرامقمٞمؾ، ـمٌٕمر٦م: دار اًمرقـمـ، ط  :إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة .4

 م، ت: دار اعمِمٙم٤مة ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل.9999هر، 9371إومم 

 هررر، حت٘مٞمررؼ: 787ٕيب سمٙمررر سمررـ أيب قم٤مدررؿ اًمِمررٞم٤ٌمين اعمتررقرم ؾمررٜم٦م  :أطمرر٤مد واعمثرر٤مين .3

 هر.9399د/ سم٤مؾمؿ ومٞمّمؾ اجلقاسمرة، دار اًمراي٦م، ط إومم، 

اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمرديـ أسمرق قمٌرد  :أطم٤مدي٨م خمت٤مرة ُمـ ُمقوققم٤مت اجلقرىم٤مين واسمـ اجلقزي .5

( اعمح٘مؼ: قمٌرد اًمررمحـ سمرـ ره738اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَم٤مْيامز اًمذهٌل )اعمتقرم: 

 .هر9313اعمديٜم٦م اعمٜمقرة اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  -قمٌد اجل٤ٌمر اًمٗمريقائل اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمدار

هر(، ت. 749ًمٕمالء اًمديـ قمكم سمـ سمٚم٤ٌمن اًمٗم٤مرد) :اإلطم٤ًمن ذم شم٘مري٥م دحٞمأ اسمـ طم٤ٌمن .6

 م.9988 -هر9318سمػموت، إومم -ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م

أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مَ سمـ ُمقؾمك سمـ ُمٝمران  :أظم٤ٌمر أدٌٝم٤من .7

سمػموت، ط:  -هر( ت: ؾمٞمد يمنوي طمًـ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م341إدٌٝم٤مين )اعمتقرم: 

 .م9991-هر 9391، إومم

أسمق يٕمغم اخلٚمٞمكم، ظمٚمٞمؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمرـ إسمرراهٞمؿ  :اإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م قمٚمامء احلدي٨م .8

 -هر( ت: د. حمٛمد ؾمٕمٞمد قمٛمر إدريرس، ُمٙمتٌر٦م اًمرؿمرد336)اعمتقرم:  سمـ اخلٚمٞمؾ اًم٘مزويٜمل
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 هر.9319اًمري٤مض، ط: إومم، 

ضمردي اخلراؾم٤مين، أسمق سمٙمرر  نوأمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخل :إؾمامء واًمّمٗم٤مت .9

 -هر( ت: قمٌرد اهلل سمرـ حمٛمرد احل٤مؿمردي، ُمٙمتٌر٦م اًمًرقادي، ضمردة358اًمٌٞمٝم٘مل )اعمتقرم: 

 .م9994 -هر  9394اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ط: إومم، 

أسمق اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ ـم٤مهر سمـ قمكم سمـ أمحرد اعم٘مردد اًمِمرٞم٤ٌمين،  :أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد .91

هر( ت: حمٛمقد حمٛمد حمٛمقد طمًرـ ٟمّمر٤مر/ اًمًرٞمد 517ين )اعمتقرم: اعمٕمروف سم٤مسمـ اًم٘مٞمنا

 .م9998 -هر  9399سمػموت، ط: إومم،  -يقؾمػ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

هر اعمح٘مؼ: ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل اًمنيع اًمٜم٤مذ: دار  485اعمتقرم:  :ىمٓمٜمل إومراد اًمدار .99

 .م7117اًمتدُمري٦م سم٤مًمري٤مض اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

 حت٘مٞمرؼ: -د اًمديـ أسمق اًمٗمداء إؾمرامقمٞمؾ سمرـ قمٛمرر سمرـ يمثرػم اًمدُمِمر٘ملاًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: قمام .97

هرر= 9399اًم٘مر٤مهرة ] -دار هجرر ًمٚمٓم٤ٌمقمر٦م واًمٜمنمر، د. قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمرل

 م[.9998

اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمرـ قمٌرد اهلل  :اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًم٤ًمسمع .94

 .سمػموت –اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م هر(9751اًمِمقيم٤مين اًمٞمٛمٜمل )اعمتقرم: 

اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌرد اهلل حمٛمرد سمرـ  :شم٤مريخ اإلؾمالم َوَوومٞم٤مت اعمِم٤مهػم َوإقمالم .93

هر( اعمح٘مؼ: اًمديمتقر سمِمر٤مر قمرّقاد ُمٕمرروف 738)اعمتقرم:  أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَم٤مْيامز اًمذهٌل

 .م7114اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌرد اهلل حمٛمرد سمرـ  :م ووومٞم٤مت اعمِم٤مهػم وإقمالمشم٤مريخ اإلؾمال .95

هر( اعمح٘مرؼ: قمٛمرر قمٌرد اًمًرالم اًمتردُمري 738أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَم٤مْيامز اًمذهٌل )اعمتقرم: 

 .م9994 -هر  9394اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ًمٌخر٤مري، ط إومم، ـمٌٕمر٦م: دار اعمٕمر٤مرف اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري: حمٛمرد سمرـ إؾمرامقمٞمؾ ا .96

 اًمٕمثامٟمٞم٦م اهلٜمد، شمّمقير دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت.

اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمرـ ُمٝمردي اخلٓمٞمر٥م  :شم٤مريخ سمٖمداد وذيقًمف .97



 سمٜم٧م ومٝمد اًمٕمٞمدٟمقرة  إقمداد: د.      "اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م" فيمت٤مسمذم  م اًمًٞمقـمل قمغم اإلُم٤مم اسمـ اجلقزيشمٕم٘م٤ٌمت اإلُم٤م

 

      ٔ7ٗ  

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل             

سمررػموت دراؾمرر٦م وحت٘مٞمررؼ:  -هررر( اًمٜمرر٤مذ: دار اًمٙمترر٥م اًمٕمٚمٛمٞمرر٦م364اًمٌٖمرردادي )اعمتررقرم: 

 .هر9397اًمٓمٌٕم٦م: إومم، ، ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م

ًمٚمح٤مومظ أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ سمـ ه٦ٌم اهلل اعمٕمروف سمر٤مسمـ قمًر٤ميمر  :شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ .98

هر، ت: حم٥م اًمديـ أيب ؾمٕمٞمد قمٛمر سمـ همراُمر٦م اًمٕمٛمرروي، دار اًمٗمٙمرر، ط 579اعمتقرم ؾمٜم٦م 

 هر.9395إومم، 

اعم١مًمػ: قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمرالل اًمرديـ  :شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي .99

 .هر( طم٘م٘مف: أسمق ىمتٞم٦ٌم ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب اًمٜم٤مذ: دار ـمٞم٦ٌم999اًمًٞمقـمل )اعمتقرم: 

ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌرد اهلل حمٛمرد سمرـ أمحرد سمرـ قمرثامن سمرـ ىمر٤ميامز اًمرذهٌل  :شمذيمرة احلٗم٤مظ .71

 .م9998 -هر9399، ًمٌٜم٤من، ط: إومم -هر(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت738)اعمتقرم: 

ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ، أسمق حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس سمـ اعمٜمرذر  :شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ .79

هرر( ت: أؾمرٕمد حمٛمرد اًمٓمٞمر٥م، 477اًمتٛمٞمٛمل، احلٜمٔمكم، اًمرازي اسمرـ أيب طمر٤مشمؿ )اعمترقرم: 

 .هر9399 -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ط: اًمث٤مًمث٦م  -ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز

هر(، ت. ؾم٤مُمل 773ٕيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر) :آن اًمٕمٔمٞمؿشمٗمًػم اًم٘مر .77

 .م9999 -هر 9371سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م، ط. دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمث٤مٟمٞم٦م 

ؾمقري٤م، ط  -ـمٌٕم٦م: دار اًمرؿمٞمد ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، ت: حمٛمد قمقاُم٦م. :شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م .74

 م.9986 -هر 9316 –إومم

اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـ أسمرق قمٌرد اهلل حمٛمرد سمرـ  :اعمقوققم٤مت ٓسمـ اجلقزيشمٚمخٞمص يمت٤مب  .73

هر( اعمح٘مؼ: أسمق متٞمؿ ي٤مه سمرـ إسمرراهٞمؿ سمرـ 738)اعمتقرم:  أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَم٤مْيامز اًمذهٌل

 .م9998 -هر 9399اًمري٤مض اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  -حمٛمد اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد

اعم١مًمػ: ٟمقر اًمديـ، قمكم سمرـ حمٛمرد  :عمقوققم٦مشمٜمزيف اًمنميٕم٦م اعمرومققم٦م قمـ إظم٤ٌمر اًمِمٜمٞمٕم٦م ا .75

هر( اعمح٘مرؼ: قمٌرد اًمقهر٤مب قمٌرد 964سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمرمحـ اسمـ قمراَ اًمٙمٜم٤مين )اعمتقرم: 

سمرػموت اًمٓمٌٕمر٦م:  -اًمٚمٓمٞمػ، قمٌد اهلل حمٛمد اًمّمديؼ اًمٖمامري اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمتر٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م

 .هر9499إومم، 



 سمٜم٧م ومٝمد اًمٕمٞمدٟمقرة  إقمداد: د.      "اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م" فيمت٤مسمذم  م اًمًٞمقـمل قمغم اإلُم٤مم اسمـ اجلقزيشمٕم٘م٤ٌمت اإلُم٤م

 

      ٔ7٘  

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل             

-7/346هرر( 857اًمٕمًر٘مالين ) ٕيب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمرـ طمجرر :هتذي٥م اًمتٝمذي٥م .76

 هر.9476اهلٜمد، إومم  -، ط. دائرة اعمٕم٤مرف331

حمٛمرد قمٌرد اعمٕمرلم ظمر٤من، ط.  هر( ت. د.453ٕيب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ طم٤ٌمن اًمًٌتل): اًمث٘م٤مت .77

 م.9974-هر9494اهلٜمد، إومم -دائرة اعمٕم٤مرف

هرر، 477ؾمرٜم٦م  ًمإلُم٤مم أيب حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي اعمترقرم :اجلرح واًمتٕمديؾ .78

 ُمٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م سم٤مهلٜمد، شمّمقير دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

اعم١مًمرػ: أسمرق طمٗمرص : ضمزء ُمـ طمدي٨م أيب طمٗمص قمٛمر سمـ أمحد اسمـ ؿم٤مهلم قمرـ ؿمرٞمقظمف .79

قمٛمر سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيرقب سمرـ أزداذ اًمٌٖمردادي اعمٕمرروف سمرر اسمرـ 

سمـ حمٛمرد اًمٜمر٤مذ: أورقاء اًمًرٚمػ، اًمرير٤مض هر(. اقمتٜمك سمف: هِم٤مم  485-797ؿم٤مهلم )

 .م9998 -هر  9398اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

اعم١مًمػ: قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمرالل اًمرديـ  :طمًـ اعمح٤ماة ذم شم٤مريخ ُمٍم واًم٘م٤مهرة .41

هر( اعمح٘مؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ اًمٜم٤مذ: دار إطمٞمر٤مء اًمٙمتر٥م 999اًمًٞمقـمل )اعمتقرم: 

 .م9967 -هر 9487ُمٍم اًمٓمٌٕم٦م: إومم  -ذيم٤مهقمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل و -اًمٕمرسمٞم٦م

هرر(، 341ٕيب ٟمٕمرٞمؿ أمحرد سمرـ قمٌرد اهلل إدرٌٝم٤مين) :طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إدرٗمٞم٤مء .49

 م.9973 -هر 9493ُمٍم  -ُمّمقرة قمـ ـمٌٕم٦م ُمٙمت٦ٌم اًمًٕم٤مدة

 اعم١مًمررػ: حمٛمررد سمررـ إؾمررامقمٞمؾ سمررـ إسمررراهٞمؿ سمررـ اعمٖمررػمة اًمٌخرر٤مري، :ظمٚمررؼ أومٕمرر٤مل اًمٕمٌرر٤مد .47

 –هر( اعمح٘مؼ: ومٝمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٗمٝمٞمد اًمٜمر٤مذ: دار أـمٚمرس اخليراء756)ت:  أسمق قمٌداهلل

 .اًمري٤مض

هرر(، دار 999قمٌد اًمررمحـ سمرـ أيب سمٙمرر، ضمرالل اًمرديـ اًمًرٞمقـمل)اعمتقرم:  :اًمدر اعمٜمثقر .44

 .سمػموت –اًمٗمٙمر

هرر، ت: جلٜمر٦م 738ًمٚمح٤مومظ ؿمٛمس اًمديـ اًمذهٌل اعمتقرم ؾمٜم٦م  :ديقان اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم .43

 هر.9318٘مٚمؿ، ط إومم، ُمـ اًمٕمٚمامء، دار اًم

اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ ـم٤مهر سمرـ قمركم سمرـ  :ذظمػمة احلٗم٤مظ )ُمـ اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي( .45



 سمٜم٧م ومٝمد اًمٕمٞمدٟمقرة  إقمداد: د.      "اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م" فيمت٤مسمذم  م اًمًٞمقـمل قمغم اإلُم٤مم اسمـ اجلقزيشمٕم٘م٤ٌمت اإلُم٤م

 

      ٔ7ٙ  

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل             

 هررر( اعمح٘مررؼ: 517أمحررد اعم٘مرردد اًمِمررٞم٤ٌمين، اعمٕمررروف سمرر٤مسمـ اًم٘مٞمنرراين )اعمتررقرم: 

-هرر 9396اًمرير٤مض اًمٓمٌٕمر٦م: إومم،  -د. قمٌد اًمرمحـ اًمٗمريرقائل اًمٜمر٤مذ: دار اًمًرٚمػ

 .م9996

اعم١مًمػ: احل٤مومظ حم٥م اًمديـ اسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمقد اسمـ احلًرـ سمرـ  :شم٤مريخ سمٖمدادذيؾ  .46

حت٘مٞمرؼ: ُمّمرٓمٗمك  رهر634ه٦ٌم اهلل سمـ حم٤مؾمـ اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر اًمٌٖمدادي اعمتقرم ؾمرٜم٦م 

م دار اًمٓمٌرع: دار اًمٙمتر٥م 9997 -رهر 9397ومم ؾمٜم٦م اًمٓمٌع: قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م اًمٓمٌٕم٦م: إ

 .ًمٌٜم٤من –اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت

اعم١مًمػ: أسمرق ؾمرٕمٞمد قمرثامن سمرـ ؾمرٕمٞمد سمرـ ظم٤مًمرد سمرـ ؾمرٕمٞمد اًمردارُمل  :ًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦ما .47

 -هر( اعمح٘مؼ: سمردر سمرـ قمٌرد اهلل اًمٌردر اًمٜمر٤مذ: دار اسمرـ إصمرػم781اًمًجًت٤مين)اعمتقرم: 

 .م9995 -هر9396اًمٙمقي٧م اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ِمٞم٤ٌمين )اعمترقرم: وهق أمحد سمـ قمٛمرو سمـ اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد اًم، أسمق سمٙمر سمـ أيب قم٤مدؿ :اًمًٜم٦م .48

سمررػموت، ط: إومم،  -هررر( ت: حمٛمررد ٟمرر٤مس اًمررديـ إًمٌرر٤مين، اعمٙمترر٥م اإلؾمررالُمل787

9311. 

(، ت. طمًرلم ؾمرٚمٞمؿ هرر 755 سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمدارُمل)ٕيب حمٛمد قمٌد اهلل :ؾمٜمـ اًمدارُمل .49

 م.7111 -هر9397اًمًٕمقدي٦م، إومم -ط. دار اعمٖمٜمل أؾمد اًمداراين، 

د سمـ احلًلم سمـ قمكم، ـمٌٕم٦م: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م، سمرػموت، ط اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل: أمح .31

 هر، ت: حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م.9393إومم 

ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمرـ قمرثامن سمرـ ىمر٤ميامز اًمرذهٌل  :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء .39

م ت: جمٛمققمر٦م ُمرـ  9985هر /  9315هر(، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط: اًمث٤مًمث٦م، 738)اعمتقرم: 

 . سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوطاعمح٘م٘ملم

ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م: أسمق اًمٗمتأ قمٌد احلرل سمرـ اًمٕمرامد احلٜمرٌكم ر دار إطمٞمر٤مء  .37

 ر سمػموت. اًمؽماث اًمٕمريب

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌم اهلل سمـ احلًـ سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمؼمي  :ذح أدقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م .34
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 -سمـ ؾمٕمد سمرـ محردان اًمٖم٤مُمردي، دار ـمٞمٌر٦مهر( ت: أمحد 398اًمرازي اًمالًمٙم٤مئل )اعمتقرم: 

 .م7114هر /9374اًمًٕمقدي٦م، ط: اًمث٤مُمٜم٦م، 

زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمرـ رضمر٥م سمرـ احلًرـ، اًمًرالُمل،  :ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي .33

هر( ت: اًمديمتقر مه٤مم قمٌد اًمررطمٞمؿ ؾمرٕمٞمد، 795)اعمتقرم:  اًمٌٖمدادي، صمؿ اًمدُمِم٘مل، احلٜمٌكم

 .م9987 -هر 9317: إومم، إردن، ط -اًمزرىم٤مء -ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر

يُّ اًمٌٖمردادي )اعمترقرم:  :اًمنميٕم٦م .35 اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر حمٛمرد سمرـ احلًرلم سمرـ قمٌرد اهلل أضُمررِّ

 -اعمح٘مؼ: اًمديمتقر قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمرـ ؾمرٚمٞمامن اًمردُمٞمجل اًمٜمر٤مذ: دار اًمرقـمـ هر(461

 .م9999 -هر  9371اًمري٤مض/اًمًٕمقدي٦م اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ٕيب سمٙمر أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل، ـمٌٕم٦م: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م، سمرػموت، ط  :ؿمٕم٥م اإليامن .36

 هر، ت حمٛمد اًمًٞمد سمًٞمقين زهمٚمقل.9391إومم 

أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إؾمح٤مَ سمـ ظمزيٛم٦م سمـ اعمٖمرػمة سمرـ در٤مًمأ سمرـ سمٙمرر  :دحٞمأ اسمـ ظمزيٛم٦م .37

هررر( ت: د. حمٛمررد ُمّمررٓمٗمك إقمٔمٛمررل، اعمٙمترر٥م 499اًمٜمٞمًرر٤مسمقري )اعمتررقرم:  اًمًررٚمٛمل

 .سمػموت –ُملاإلؾمال

أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمٛمرو اًمٕم٘مرٞمكم، ت: قمٌرد اعمٕمٓمرل أُمرلم ىمٚمٕمجرل، دار  :اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم .38

 هر.9313اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط إومم 

اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـ أسمق اخلػم حمٛمد سمـ قمٌرد اًمررمحـ  :اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع .39

هرر( اًمٜمر٤مذ: ُمٜمِمرقرات 917قرم: سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمثامن سمـ حمٛمد اًمًخ٤موي )اعمت

 .سمػموت –دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة

هر، ـمٌٕمر٦م دار در٤مدر، 741ًمٚمح٤مومظ حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمٌٍمي اعمتقرم ؾمٜم٦م : اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى .51

 سمػموت، شمّمقير دار اًمٗمٙمر.

اًم٘مًؿ اعمتٛمؿ ًمت٤مسمٕمل أهؾ اعمديٜم٦م وُمـ سمٕمدهؿ اعم١مًمػ: أسمق قمٌد اهلل حمٛمرد  :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى .59

ؿمٛمل سمر٤مًمقٓء، اًمٌٍمري، اًمٌٖمردادي اعمٕمرروف سمر٤مسمـ ؾمرٕمد )اعمترقرم: سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع اهل٤م

اعمديٜم٦م اعمٜمقرة اًمٓمٌٕم٦م:  -هر( اعمح٘مؼ: زي٤مد حمٛمد ُمٜمّمقر اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ741
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 .9318اًمث٤مٟمٞم٦م، 

اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ قمكم سمرـ أمحرد، ؿمرٛمس اًمرديـ اًمرداوودي  :ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداوودي .57

سمرػموت راضمرع اًمٜمًرخ٦م وورٌط  -٤مذ: دار اًمٙمتر٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦مهر( اًمٜم935اعم٤مًمٙمل)اعمتقرم: 

 .أقمالُمٝم٤م: جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٢مذاف اًمٜم٤مذ

حت٘مٞمرؼ: أسمرق هر٤مضمر  -اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم: ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمرذهٌل .54

 .م[9985هر= 9315سمػموت: ] -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -حمٛمد اًمًٕمٞمد سمـ سمًٞمقين زهمٚمقل

ًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمرـ أمحرد سمرـ قمرثامن سمرـ ىَمر٤مْيامز اًمرذهٌل اعم١مًمػ: ؿمٛمس ا :اًمٕمرش .53

هر( اعمح٘مؼ: حمٛمد سمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ قمكم اًمتٛمٞمٛمل اًمٜم٤مذ: قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمرل 738)اعمتقرم: 

سم٤مجل٤مُمٕمرر٦م اإلؾمررالُمٞم٦م، اعمديٜمرر٦م اعمٜمررقرة، اعمٛمٚمٙمرر٦م اًمٕمرسمٞمرر٦م اًمًررٕمقدي٦م اًمٓمٌٕمرر٦م: اًمث٤مٟمٞمرر٦م، 

 .م7114هر/9373

د قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ طمٞم٤من إٟمّمر٤مري اعمٕمرروف سمر٠ميِب اعم١مًمػ: أسمق حمٛم :اًمٕمٔمٛم٦م .55

هر( اعمح٘مؼ: رور٤مء اهلل سمرـ حمٛمرد إدريرس اعمٌر٤مريمٗمقري 469اًمِمٞمخ إدٌٝم٤مين )اعمتقرم: 

 .9318اًمري٤مض اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  -اًمٜم٤مذ: دار اًمٕم٤مدٛم٦م

هرر، ت 477ًمإلُم٤مم أيب حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي اعمترقرم ؾمرٜم٦م  :قمٚمؾ احلدي٨م .56

 ومريؼ ُمـ اًم٤ٌمطمثلم، إذاف اًمديمتقر ؾمٕمد احلٛمٞمد وزُمٞمٚمف.

هرر، حت٘مٞمرؼ: 485ىمٓمٜمرل اعمترقرم ؾمرٜم٦م  ًمإلُم٤مم احل٤مومظ أيب احلًـ قمكم سمـ قمٛمر اًمدار :اًمٕمٚمؾ .57

 حمٛمد سمـ د٤مًمأ اًمدسم٤مد، ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من.

ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، شمرىمٞمؿ حمٛمد ومر١ماد قمٌرداًم٤ٌمىمل،  :ومتأ اًم٤ٌمري ذح دحٞمأ اًمٌخ٤مري .58

 دار اعمٕمروم٦م سمػموت.، ُمّمقرة، ط اًمًٚمٗمٞم٦م

اعم١مًمػ: ؿمػمويف سمـ ؿمٝمردار سمـ ؿمػمو يف سمـ ومٜم٤مظمنو، أسمق  :اًمٗمردوس سمٛم٠مصمقر اخلٓم٤مب .59

هر( اعمح٘مؼ: اًمًٕمٞمد سمـ سمًٞمقين زهمٚمقل اًمٜم٤مذ: 519ؿمج٤مع اًمديٚمٛمّل اهلٛمذاين )اعمتقرم: 

 .م9986 -هر 9316سمػموت اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ـِ  .61 رَتْٖمِٗمِر سمر ًْ ـِ اعمُ رِد سمر ـِ حُمَٛمَّ ـُ اعمُْٕمَترزِّ سمر ِد سم ـُ حُمَٛمَّ ٤ٌَّمِس ضَمْٕمَٗمُر سم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن اعم١مًمػ: َأسُمق اًمَٕم
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ِٗملُّ )اعمتقرم:  ًَ ، اًمٜمَّ َتْٖمِٗمِريُّ ًْ ـِ إِْدِرْيَس اعمُ هر( اعمح٘مؼ: أمحد سمـ ومر٤مرس اًمًرٚمقم 347اًمَٗمْتِأ سم

 ش.اعمًٜمد»ذم  7118ًمٜم٤مذ: دار اسمـ طمزم اًمٓمٌٕم٦م: إومم، ا

اعم١مًمػ: حمٛمرد سمرـ قمركم سمرـ حمٛمرد اًمِمرقيم٤مين  :اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م .69

هر( اعمح٘مؼ: قمٌد اًمررمحـ سمرـ حيرل اعمٕمٚمٛمرل اًمرٞمامين اًمٜمر٤مذ: دار اًمٙمتر٥م 9751)اعمتقرم: 

 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من

ـ حمٛمد سمـ قمٌرد اهلل سمرـ ضمٕمٗمرر سمرـ قمٌرد اهلل سمرـ اجلٜمٞمرد اًمرٌجكم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ مت٤مم سم :اًمٗمقائد .67

 -هر( ت: محدي قمٌد اعمجٞمرد اًمًرٚمٗمل، ُمٙمتٌر٦م اًمرؿمرد393اًمرازي صمؿ اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

 هر.9397اًمري٤مض، ط: إومم، 

اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ: اسمـ إصمػم: أسمق احلًـ قمغم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌرد اًمٙمرريؿ سمرـ قمٌرد  .64

 دار د٤مدر ر سمػموت ر ]د.ت[. -اًمقاطمد اًمِمٞم٤ٌمين

ًمٚمح٤مومظ أيب أمحرد قمٌرد اهلل سمرـ قمردي اجلرضمر٤مين اعمترقرم ؾمرٜم٦م  :اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل .63

 .م 9997 -هر 9398هر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم 465

 اعم١مًمرػ: أمحرد سمرـ حمٛمرد سمرـ إسمرراهٞمؿ اًمثٕمٚمٌرل، أسمرق :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن .65

هر( حت٘مٞمؼ: اإلُم٤مم أيب حمٛمد سمـ قم٤مؿمقر ُمراضمٕمر٦م وشمردىمٞمؼ: إؾمرت٤مذ 377إؾمح٤مَ )اعمتقرم: 

، 9377ًمٌٜمر٤من اًمٓمٌٕمر٦م: إومم  -ٟمٔمػم اًم٤ًمقمدي اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت

 .م 7117 -هر

اعم١مًمػ: ٟمجؿ اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزي )اعمتقرم:  :اًمٙمقايم٥م اًم٤ًمئرة سم٠مقمٞم٤من اعمئ٦م اًمٕم٤مذة .66

ًمٌٜمر٤من اًمٓمٌٕمر٦م:  -اعمٜمّمقر اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م، سمرػموت هر( اعمح٘مؼ: ظمٚمٞمؾ9169

 .م9997 -هر9398إومم، 

هر ت: قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همردة،  857ًم٤ًمن اعمٞمزان: أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين اعمتقرم:  .67

 ش.اعمًٜمد»ذم  7117دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م، ط: إومم، 

سمـ ُمروان اًمديٜمقري اعم٤مًمٙمل )اعمتقرم:  اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚمؿ اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر أمحد .68

ٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هر( اعمح٘مؼ: أسمق قمٌٞمدة ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن اًمٜم٤مذ: مجٕمٞم٦م اًمؽمسم444



 سمٜم٧م ومٝمد اًمٕمٞمدٟمقرة  إقمداد: د.      "اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م" فيمت٤مسمذم  م اًمًٞمقـمل قمغم اإلُم٤مم اسمـ اجلقزيشمٕم٘م٤ٌمت اإلُم٤م

 

      ٔ8ٓ  

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل             

 .هر9399ًمٌٜم٤من( شم٤مريخ اًمٜمنم:  -(، دار اسمـ طمزم )سمػموتأم احلّمؿ -)اًمٌحريـ

سمـ طمٌر٤من  اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد :اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم .69

ًٌُرتل )اعمترقرم:  هرر( اعمح٘مرؼ: 453سمـ ُمٕم٤مذ سمـ َُمْٕمٌَد، اًمتٛمٞمٛمل، أسمرق طمر٤مشمؿ، اًمردارُمل، اًم

 .هر9496طمٚم٥م اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  -حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد اًمٜم٤مذ: دار اًمققمل

أسمق احلًـ ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ ؾمٚمٞمامن اهلٞمثٛمل  :جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد .71

طم٤ًمم اًمديـ اًم٘مدد ، ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة قم٤مم اًمٜمنم:  هر( ت:817)اعمتقرم: 

 ش.اعمًٜمد»ذم  9993هر، 9393

اعم١مًمرػ: ؿمرٝم٤مب اًمرديـ أيب  :خمتٍم زوائد ُمًٜمد اًمٌزار قمغم اًمٙمتر٥م اًمًرت٦م وُمًرٜمد أمحرد .79

اًمٗمْمؾ سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين اعمح٘مؼ: دؼمي قمٌد اخل٤مًمؼ أسمرق ذر اًمٜمر٤مذ: ُم١مؾمًر٦م اًمٙمتر٥م 

 .م9997هر، 9397اًمث٘م٤مومٞم٦م سمػموت اًمٓمٌٕم٦م: إومم 

ٕيب قمٌد اهلل حمٛمرد سمرـ قمٌرد اهلل احلر٤ميمؿ اًمٜمٞمًر٤مسمقري، ـمٌٕمر٦م:  :اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم .77

 هر(.9443قير دار اعمٕمروم٦م، ط إومم )اهلٜمد. شمّم -دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م

هرر(، ت. طمًرلم ؾمرٚمٞمؿ 417ٕيب يٕمغم أمحد سمـ قمكم سمرـ اعمثٜمرك اعمقدركم) :ُمًٜمد أيب يٕمغم .74

 م.9983 -هر9313دُمِمؼ، إومم –أؾمد،ط. دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث

هرر(، ت. ؿمرٕمٞم٥م 739ٕيب قمٌرد اهلل أمحرد سمرـ حمٛمرد سمرـ طمٜمٌرؾ اًمِمرٞم٤ٌمين) :ُمًٜمد أمحرد .73

 م.7119 -هر9379ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، إومم ن، ط.وإرٟم١موط وآظمر

ٕيب سمٙمر أمحرد سمرـ قمٛمررو سمرـ قمٌرد اخلر٤مًمؼ  :"اًمٌحر اًمزظم٤مر"ُمًٜمد اًمٌزار= اعمٜمِمقر سم٤مؾمؿ  .75

(، وقم٤مدل سمرـ ؾمرٕمد 9إمم  9هر(، ت. حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل، )ُمـ 797اعمٕمروف سم٤مًمٌزار)

ًمٕمٚمررقم (، ط.، ُمٙمتٌرر٦م ا98(، ودررؼمي قمٌررد اخلرر٤مًمؼ اًمِمرر٤مومٕمل )اجلررزء 97إمم  91)ُمررـ 

 .م(7119م، واٟمتٝم٧م 9988اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، إومم، )سمدأت  -واحلٙمؿ

اإلُم٤مم احل٤مومظ أيب سمٙمر حمٛمد سمـ ه٤مرون، ت: أيٛمـ قمكم أسمق يرامين، ُم١مؾمًر٦م  :ُمًٜمد اًمروي٤مين .76

 هر.9396ىمرـم٦ٌم، ط إومم، 

هر، ت: اعمح٘مؼ: 799اعمّمٜمػ، ًمٚمح٤مومظ أيب سمٙمر قمٌد اًمرزاَ سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين اعمتقرم ؾمٜم٦م  .77
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 .9314اهلٜمد. اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  -ٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل، اعمجٚمس اًمٕمٚمٛملطمٌ

أسمق ؾمٕمٞمد سمـ إقمرايب أمحد سمـ حمٛمرد سمرـ زير٤مد سمرـ سمنمر سمرـ درهرؿ  :ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب .78

هر( ت: قمٌد اعمحًـ سمـ إسمراهٞمؿ سمرـ أمحرد احلًرٞمٜمل، دار 431اًمٌٍمي اًمّمقذم )اعمتقرم: 

 ش.اعمًٜمد»ذم  م9997 -هر 9398: إومم، اسمـ اجلقزي، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ط

هر(، ت. ـم٤مرَ سمـ 461ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٓمؼماين) :اعمٕمجؿ إوؾمط .79

 اًم٘م٤مهرة. –قمقض اهلل سمـ حمٛمد، قمٌد اعمحًـ سمـ إسمراهٞمؿ احلًٞمٜمل دار احلرُملم

محردي سمرـ هر(، ت. 461ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٓمؼماين) :اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم .81

 اًم٘م٤مهرة، اًمث٤مٟمٞم٦م. سمدون. –قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

)ُمٓمٌقع هبر٤مُمش  :اعمٖمٜمل قمـ محؾ إؾمٗم٤مر ذم إؾمٗم٤مر، ذم ختري٩م ُم٤م ذم اإلطمٞم٤مء ُمـ إظم٤ٌمر .89

إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ( ٕيب اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمرـ أيب 

 -هر 9376هر(، دار اسمـ طمزم، سمػموت ط: إومم، 816اعمتقرم: سمٙمر سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمراىمل )

 .م 7115

اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمردي  :ُمقوأ أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمريؼ .87

هر( اعمح٘مؼ: د. قمٌد اعمٕمٓمرل أُمرلم ىمٚمٕمجرل اًمٜمر٤مذ: دار 364اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )اعمتقرم: 

 هر.9317سمػموت اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  -اعمٕمروم٦م

هرر، 738ٕيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل، اعمتقرم ؾمرٜم٦م  :ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل .84

 ت: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، دار اعمٕمروم٦م سمػموت.

اًمٜمجقم اًمزاهرة ذم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرة: مج٤مل اًمديـ أسمق اعمح٤مؾمـ يقؾمػ سمـ شمٖمري سمرردي  .83

هر= 9394سمػموت: ] -اًمٕمٚمٛمٞم٦مدار اًمٙمت٥م  -حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمًلم ؿمٛمس اًمديـ -إشم٤مسمٙمل

 م[.9997

اعم١مًمػ: أسمق قمٌد اهلل سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر  /اًمٜمٙم٧م قمغم ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح .85

هر( اعمح٘مؼ: د. زيـ اًمٕم٤مسمديـ سمـ حمٛمد سمال ومري٩م اًمٜمر٤مذ: 793اًمزريمٌم اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم: 

 .م9998 -هر9399اًمري٤مض اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  -أوقاء اًمًٚمػ
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إقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من: أسمق اًمٕم٤ٌمس ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمرـ  وومٞم٤مت .86

 سمػموت. -دار اًمث٘م٤موم٦م -حت٘مٞمؼ: د. إطم٤ًمن قم٤ٌمس -ظمٚمٙم٤من
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