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ِعبيل اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌ٘ٛبة أث ٛعٍٍّبْ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء

اٌشٍـــخ األعزــــبر اٌذوزــــٛس ععذ اخلضالْ

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

اٌشٍـــخ اٌذوزـــــٛس لٍظ ادلجـــــبسن

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس أمحذ ِعجذ عجذ اٌىشٌُ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس عٍّبء األص٘ش

فضٍٍخ اٌشٍــخ األعزبر اٌذوزٛس صا٘ش ثٓ عٛاض األدلعً

أعزبر اٌزفغري ٚعٍِٗٛ

فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس ٔبصش ثٓ عجذ اٌىشٌُ اٌعمً
فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس عٍبض ثٓ ٔبًِ اٌغًٍّ
فضٍٍخ اٌشٍـــخ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌشمحٓ اٌضٍٔذي

أعزبر اٌعمٍذح ٚادلزا٘ت ادلعبصشح
أعزبر أصٛي اٌفمٗ
أعزبر اٌضمبفخ اإلعالٍِخ

سئٍظ ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

د .خـــبٌـذ ثـٓ حمـّذ اٌمـــشٔـً

أعضبء ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

 .1أ.د.حمّذ ثٓ ظــــبفش اٌشـٙــــشي
 .2أ.د.جربًٌ ثٓ حمّذ دغٓ اٌجصًٍٍ
 .3أ.د.حيــً ثٓ عجـذ اهلل اٌجىـــــــشي
 .4أ.د.وّــــبي ِـٌٛــــٛد جذٍــــــش
 .5أ.دٍِٕ.ــشح ثٕذ حمّذ اٌـذٚعــشي
 .6أ.د .عجـذ اٌـشصاق ِجـشٚن ثبٌعمشٚص
 .7أ.د .أدــّذ آي عـعـذ اٌغــبِــــذي
 .8دِ.ـذـّـذ ثٓ عٍــً اٌــمشٔــــً
 .9دِ.ـذـّـذ ثٓ عـبمل اٌشغٍـــــجً
 .11دِ.ـصـطـفى أوـــشَ عٍــً شـــــــبٖ
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عٕـٛاْ اٌجـذش

اعـــُ اٌجـبدش

اٌصفذبد

1

اإلخجبد يف اٌمشآْ اٌىشٌُ دساعخ ِٛضٛعٍخ

د .أمحذ ثٓ عجذ اهلل ثٓ أمحذ احلصًٍٕ

36 - 3

اٌشٚاح ادلٛصٛف ْٛثـ (صذٚق ٌٗ أ٘ٚبَ) عٕذ اثٓ دجش يف

2

اٌزمشٌت ممٓ ارفك اٌجخبسي ِٚغٍُ عٍى اٌشٚاٌخ ذلّب يف

دٛٔ .سح عجذ اهلل حمّذ اٌغّالط

117 - 37

3

أث ٛطب٘ش حمّٛد اٌغٛاوًٕ ٚجٛٙدٖ يف احلذٌش ٚعٍِٗٛ

د .صٌٕت دغٓ اٌصبيف أمحذ

141 - 118

4

أدٚاد اٌٛعً اٌفىشي يف اجملبي اٌعمذي ٚاٌفىشي

د.دغٓ ثٓ حمّذ دغٓ األمسشي

188 - 142

5

ٍِالد ٌغٛع ادلغٍخ يف األٔبجًٍ "دساعخ حتٍٍٍٍخ"

د .عجذ اهلل أمحذ ِجبسن ثبٚادي

228 - 189

ِغبئً إٌٛاصي ٚاٌٛالعبد ِىبٔزٙب ٚأصش٘ب

د .محذي عجذ احلٍّذ عجذ اٌمبدس

اخلطبة اٌمشآًٔ ٌجًٕ إعشائًٍ "دساعخ ِمبصذٌخ"

د .أمحذ حمّذ ٘بدي اذلجٍط

311 - 265

د .دغٓ ثٓ عًٍ ثٓ ٍِٕع اٌشٙشأً

363 - 312

د .ععٍذ ثٓ عًٍ ثٓ عجذ اهلل األمسشي

411 - 364

6
7
8
9
11

11

12

صذٍذٍّٙب (مجع ٚدساعخ)

يف ادلز٘ت احلٕفً

دٚس األعــشح يف حتصني األٚالد ضذ االحنشاف اٌفىشي يف ضٛء
اٌمشآْ اٌىشٌُ

رغطٍخ احملشَ ٚج ٗٙيف ضٛء دذٌش اثٓ عجبط دساعخ دذٌضٍخ
فمٍٙخ

ً
دذٌش "دىت ال ٌزذذس إٌبط أْ حمّذا ٌمزً أصذبثٗ" :دساعخ
ُ
دذٌضٍخ ِٛضٛعٍخ أصٌٍٛخ ِمبصذٌخ
ادلمبسٔخ ثني ششٚح صذٍخ اٌجخبسي (اٌىٛاوت اٌذساسيٚ ،فزخ

اٌجبسيٚ ،عّذح اٌمبسيٚ ،إسشبد اٌغبسي) ِٓ ثذاٌخ اٌىزبة دىت
وزبة اإلميبْ  /ثبة ِٓ لبي إْ اإلميبْ ٘ ٛاٌعًّ
ٌ
ألٛاي اٌعٍّبء يف ٌفظ (دغٓ غشٌت) عٕذ اإلِبَ اٌرتِزي

حمّذ وشه

د .ساِض ثٓ حمّذ أث ٛاٌغعٛد
اٌجبدضخ /أمسبء ثٕذ محذ ثٓ إثشاٍُ٘
اٌشزٛي

264 - 229

452 -412

512 -453

د .إلجبي حمّذ أمحذ اٌٛلٍذ

531-513

13

طبئفخ اإلخٛح اٌجٌٕٛذٌخ دساعخ عمذٌخ ٚصفٍخ

د .عجذ اهلل ثٓ عجذ اٌشمحٓ ادلٍّبْ

561-532

14

ثٕبء اٌٛعً اٌذًٌٕ يف فىش عٍى ششٌعزً

اٌجبدضخ /دٕـبْ عٍٍّـبْ حمّذ ادلطٛع

617-562

15

ُّ ْ
ُ ُ
شاصارٗ
إث
د
ثزعذ
اٌىزبة
عٍى
ىُ
ِٕٙجٍخ احل
ِ

أ.د .دبمت ثبي

647-618

دساعخ رطجٍمٍخ يف وزبثٗ اجلبِع

احلؿد هلل وكػى ،وسالم طذ طباده الذين اصصػى ،أما بعد:
فقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة ادؾك خالد لؾعؾوم الرشطقة والدراسات اإلسالمقة أن كزف
إلقؽم العدد األول يف "ادجؾد الثامن والعرشون" هلذا العام 1111هـ ،والذي ُيعدُّ كؼؾة كوطقة جديدة ،متضؿـا
مخسة طرش بحثا يف العديد من التخصصات الرشطقة والدراسات اإلسالمقة ،طذ أمل يف أن تـال هذه الباقة
إطجاب العديد من الؼراء ،وتؽون حافزا لؾؿزيد من العطاء ،فػي الدراسات الؼرآكقة بحث بعـوان :اإلخبات يف
الؼرآن الؽريم دراسة موضوطقة من إطداد :د .أمحد بن طبد اهلل بن أمحد احلصقـي ،والبحث اآلخر بعـوان :دور
األســرة يف حتصع األوالد ضد االكحراف الػؽري يف ضوء الؼرآن الؽريم من إطداد :د .حسن بن طظ بن مـقع
الشفراين ،ويف السـة وطؾومفا جاء البحث األول بعـوان :الرواة ادوصوفون بـ (صدوق له أوهام) طـد ابن حجر
يف التؼريب ممن اتػق البخاري ومسؾم طذ الرواية هلام يف صحقحقفام (مجعا ودراسة) من إطداد :د .كورة طبد اهلل
حمؿد الغؿالس ،والبحث اآلخر بعـوان :أبو صاهر حمؿود السواكـي وجفوده يف احلديث وطؾومه من إطداد:
د .زيـب حسن الصايف أمحد ،والبحث اآلخر بعـوان :تغطقة ادحرم وجفه يف ضوء حديث ابن طباس دراسة حديثقة
فؼفقة من إطداد د .سعقد بن طظ بن طبد اهلل األسؿري ،والبحث اآلخر بعـوان :حديث "حتى ال يتحدث الـاس
أن حمؿدا يؼتل أصحابه" :دراسة حديثقة موضوطقة ُأصولقة مؼاصدية من إطداد د .رامز بن حمؿد أبو السعود،
والبحث اآلخر بعـوان :ادؼاركة بع رشوح صحقح البخاري (الؽواكب الدراري ،وفتح الباري ،وطؿدة الؼاري،
وإرشاد الساري) من بداية الؽتاب حتى كتاب اإليامن  /باب من قال إن اإليامن هو العؿل ،من إطداد :الباحثة/
أسامء بـت محد بن إبراهقم الشتوي ،والبحث اآلخر بعـوان :أقوال العؾامء يف لػظ (حس ٌن غريب) طـد اإلمام
الرتمذي دراسة تطبقؼقة يف كتابه اجلامع ،من إطداد :د .إقبال حمؿد أمحد الوققد ،ويف العؼقدة وادذاهب ادعارصة
جاء البحث األول بعـوان :أدوات الوطي الػؽري يف ادجال العؼدي والػؽري ،من إطداد :د .حسن بن حمؿد
األسؿري ،والبحث اآلخر بعـوان :مقالد يسوع ادسقح يف األكاجقل -دراسة حتؾقؾقة ،-من إطداد :د .طبد اهلل أمحد
مبارك باوادي ،والبحث اآلخر بعـوان :صائػة اإلخوة البولـدية دراسة طؼدية وصػقة ،من إطداد :د .طبد اهلل بن
طبد الرمحن بن طبد اهلل ادقامن ،والبحث اآلخر بعـوان :بـاء الوطي الديـي يف فؽر طذ رشيعتي ،من إطداد :الباحثة/
حــان سؾقؿـان حمؿد ادطوع ،ويف الػؼه بحث بعـوان :مسائل الـوازل والواقعات مؽاكتفا وأثرها يف ادذهب
احلـػي ،من إطداد :د .محدي طبد احلؿقد طبد الؼادر حمؿد كشك ،ويف أصول الػؼه بحث بعـوان :اخلطاب الؼرآين
لبـي إرسائقل -دراسة مؼاصدية -من إطداد :د .أمحد حمؿد هادي اهلبقط ،والبحث اآلخر بعـوان :مـفجق ُة احلُؽم
طذ الؽتاب بتعدُّ د إ ْبرازاتِه ،من إطداد :أ .د .حاتم باي.
سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفود ،وأن جيعل هذا العؿل فقام يرضقه.

ٌ

ألٛاي اٌعٍّاء يف ٌفظ (دسٓ غزٌة) عٕذ اإلِاَ اٌرتِذي
دراسح ذطثٍمٍح يف وراتٗ اجلاِع

إعذاد
د .إلثاي حمّذ أمحذ اٌٛلٍذ

أىمقال اًمٕمٚمامء ذم ًمٗمظ (طمً ٌـ همري٥م) قمٜمد اإلُم٤مم اًمؽمُمذي دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ذم يمت٤مسمف اجل٤مُمع

إقمداد :د .إىمٌ٤مل حمٛمد أمحد اًمقىمٞمد

ًَدـ ايبشح
يتٜم٤مول اًمٌح٨م أطمد أًمٗم٤مظ اًمؽمُمذي اعم٘م ّٞمدة ذم احلٙمؿ قمغم احلدي٨م ،وهق ًمٗمظ "طمًـ
همري٥م" 8وذًمؽ هبدف اًمٙمِمػ قمـ ُُمراده ذم إـمالىمف ،واظمتٌ٤مر إىمقال واًمدّ راؾم٤مت اًمتل
طمًـ ًمذاشمف" وهمػمه٤م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م ،وشم٠ميت أمهٞم٦م
ظمرضم٧م سمٜمتٞمج٦م أن هذا اًمٚمٗمظ اعم٘م ّٞمد يً٤موي "
ٌ
سم٤مًمرهمؿ ُمـ وضمقد اًمٕمديد ُمـ اًمدّ راؾم٤مت اًمتل
هذه اًمدّ راؾم٦م ذم وقء همٛمقض هذه إًمٗم٤مظ ّ
شمٌ٤ميٜم٧م ٟمت٤مئجٝم٤م 8ومج٤مء هذا اًمٌح٨م سمٕمٜمقان :أىمقال اًمٕمٚمامء ذم ًمٗمظ ( طمً ٌـ همري٥م ) قمٜمد اإلُم٤مم
اًمؽمُمذي "دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ذم يمت٤مسمف اجل٤مُمع" ،يمٛمح٤موًم٦م شمْمٞمػ ًمٚمدّ راؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ٟمت٤مئ٩م
ضمديدةُ ،مـ ظمالل اًمدّ راؾم٦م اًمٜمٔمري٦م واًمتّٓمٌٞم٘مٞم٦م هلذا اعمّمٓمٚمح ،واؿمتٛمٚم٧م هذه اًمدّ راؾم٦م قمغم
ُمٌحثلم ،أطمدمه٤مُ :مٜمٝمام دراؾم٦م ٟمٔمري٦م ذم ُمٗمٝمقم طمًـ همري٥م ،وأظمر :دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م خلٛمً٦م
اًمؽمُمذي ذم يمت٤مسمف.
شمؿ حتٚمٞمٚمٝم٤م ًمٚمقىمقف قمغم واىمع ّ
ٟمامذج ّ
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م:
احلدي٨م ،طمًـ ،همري٥م ،اًمؽمُمذي.
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جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

مدٞمد أمحد اًمقىمٛمل حم٤ٌ إىم. د:إقمداد

مُمع٤مسمف اجل٤م ذم يمت٦مٞم٘مٌٞم شمٓم٦مم اًمؽمُمذي دراؾم٤مد اإلُمٜم) قم٥مامء ذم ًمٗمظ (طمً ٌـ همريٚأىمقال اًمٕم

ABSTRACT
This research examines one of terms attributed to Al-Tirmidhi restricted in
judging the validity of Hadith, which is "A Good - Fair", in order to reveal
his intention of unrestricting this term, to test statements and studies which
found that restricted term equaled to " Good on Its Own Virtue" and to
examine other findings. Hence the importance of this study was reflected in
light of ambiguity of such terms, despite there were many literature reviews
with variable findings; this research is entitled "Islamic Scholars'
Statements on The Term " A Good - Fair" as perceived by Imam AlTirmidhi", an applied study on his book Al-Jami`, in an effort to add new
results to the previous studies, through the theoretical and practical study of
this term .
The study plan consists of two themes: the first: examines the theoretical
study of "a good - fair" concept; the second: examines the practical study of
five analyzed modules to establish the veracity of Al-Jami` book of Imam
Al-Tirmidhi.
Keywords: Hadith, Good, a good – fair, Al-Tirmidhi
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م0202 -هـ1221  اًمٕمدد إول-مدس قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

أىمقال اًمٕمٚمامء ذم ًمٗمظ (طمً ٌـ همري٥م) قمٜمد اإلُم٤مم اًمؽمُمذي دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ذم يمت٤مسمف اجل٤مُمع

إقمداد :د .إىمٌ٤مل حمٛمد أمحد اًمقىمٞمد

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
املكدَ١
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده ،وٟمًتٕمٞمٜمف ،وٟمًتٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م ،وُمـ ؾمٞمئ٤مت
أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف آ اهلل ،وأؿمٝمد أن
حمٛمدً ا قمٌده ورؾمقًمف.
أُم٤م سمٕمد :وم٘مد طمقى ضم٤مُمع اًمؽمُمذي اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٜمّ٤مومٕم٦م ،واًمٗمقائد اجلٚمٞمٚم٦م ،ومٝمق
واومرا ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م وآهتامم 8إٓ ّ
أن هذا
يمت٤مب دراي٦م ،ورواي٦م 8وًمذًمؽ ًم٘مل ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ طم ًٔم٤م ً
اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ يم٤مدت ُحتج٥م سمٕمض ومقائده ًمًٌٌلم 8أوهلام :اظمتالف ٟمًُخف ذم ذيمر طمٙمؿ اإلُم٤مم
يمثػما ،صم٤مٟمٞمٝمامُ :م٤م طمّمؾ ذم سمٕمض أطمٙم٤مُمف اعمريم ٌّ٦م ُمـ إؿمٙم٤مل
اًمؽمُمذي قمغم إطم٤مدي٨م ،اظمتال ًوم٤م ً
قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ـ ذم ُمٕمروم٦م ُمراده سمتٚمؽ اعمّمٓمٚمح٤مت ،طمتك اظمتٚمٗم٧م أىمقاهلؿ ،وشمٌ٤ميٜم٧م
واًمّمح٦م،
ؽمُمذي ُمـ شمٚمؽ إطمٙم٤مم،
حلًـ ّ
ّ
وظم٤مص٦م ذم مجٕمف سملم ا ُ
اضمتٝم٤مداهتؿ ذم شمقوٞمح ُمراد اًم ّ
عمٝمؿ ظمدُم٦م هذا اًمٙمت٤مب اجلٚمٞمؾ سمدراؾم٦م ُمّمٓمٚمح٤مشمف اعمُٗمردة،
حلًـ واًمٖمراسم٦م 8ومٙم٤من ُمـ ا ّ
وا ُ
واعمريمٌ٦م سمتقصمٞم٘مٝم٤م ،وحت٘مٞم٘مٝم٤مُ ،مـ ظمالل اعم٘م٤مسمٚم٦م قمغم إصقل اًمٕمتٞم٘م٦م ،واًمٜمًخ اًمّمحٞمح٦م ،وُمـ
ُ
اًمؽمُمذي سم٠مطمٙم٤مُمف قمغم
ظمالل دراؾمتٝم٤م ذم اًمقاىمع اًمتّٓمٌٞم٘مل ًمٙمت٤مب اجل٤مُمعً 8متجٚمٞم٦م ُُمراد اإلُم٤مم ّ
شمٚمؽ إطم٤مدي٨مُ ،مع اإلوم٤مدة ُمـ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وآؾمتْم٤مءة سمف ذم ذًمؽ.
ّ
اًمؽمُمذي ،ضم٤مءت هذه
وٕن قمٌ٤مرة" :طمًـ همري٥م" شمٕمدّ ُمـ اًمٕمٌ٤مرات اعمُِمٙمٚم٦م ذم أطمٙم٤مم ّ
اًمؽمُمذي "دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م"8
اًمدّ راؾم٦م سمٕمٜمقان :أىمقال اًمٕمٚمامء ذم ًمٗمظ (طمًـ همري٥م) قمٜمد اإلُم٤مم ّ
يمٛمح٤موًم٦م ًمٚمقىمقف قمغم هذا اعمّمٓمٚمح وشمٗمًػمه قمٜمد اًمٕمٚمامء ،إو٤موم٦م ًمٚمٙمِمػ قمـ اًمقاىمع
اًمتٓمٌٞم٘مل هلذا اعمّمٓمٚمح ذم يمت٤مب اجل٤مُمع ُمـ ظمالل اظمتٞم٤مر ٟمامذج ذم هذا اًمٌ٤مب.
أٖداف ايبشح:
أوًٓ :إن قمٌ٤مرة" :طمًـ همري٥م" ُمـ إًمٗم٤مظ اًمتل شمٌ٤ميٜمـ٧م ومٞمٝمـ٤م أىمـقال اًمٕمٚمـامء ،ودراؾمـ٦م
ُمثؾ هذا اعمقوقع ُيًٝمؿ ذم دمٚمٞم٦م هذا اإلؿمٙم٤مل.
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صم٤مٟم ًٞم٤مّ :
ـٝم َر ًمٗمـظ طمًـ ٌـ همريـ٥م قمٜمـد اعمت٘مـدُملمً ،مـذًمؽ
أن اإلُم٤مم اًمؽمُمذي هق أيمثر ُمـ َؿم َ
ضم٤مءت هذه اًمدّ راؾم٦م ًمٚمٙمِمػ قمـ ُمراده.
صم٤مًم ًث٤م :أٟمف -

سم٤مًمؽميمٞم٥م.
يٕمرومٝمام ّ
قمرف احلًـ واًمٖمراسم٦م 8وًمٙمـ مل ّ
َّ -

راسم ًٕم٤م :أن ذم هذا اًمٌح٨م أدا ًء ًمٌٕمض اخلدُم٦م ًمـ "ضم٤مُمع اإلُم٤مم اًمؽمُمذي" اًمذي هق أطمد
إصقل اًمًت٦م اعمٕمتٛمدة.
أُٖ ١ٝايبشح:
 -1يٛمس ىمْمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ذم قمٚمقم احلدي٨م ،وهل ىمْمٞم٦م احلدي٨م اًمذي ورد سمٚمٗمظ طمًـ همري٥م
قمٜمد اًمؽمُمذي.
 - 0اًمٌح٨م أصٞمؾ ذم جم٤مل قمٚمؿ احلدي٨م رواي٦م ودراي٦م ،ويٗمتح أوم ً٘م٤م ًمدراؾم٦م ىمْمٞم٦م احلدي٨م
ُمقؾمع واؾمت٘مّم٤مئل.
احلًـ اًمٖمري٥م سمِمٙمؾ ّ
َٓٗر ايبشح:
اشمٌّٕم٧م اًمدّ راؾم٦م اعمٜمٝم٩م اًمتّحٚمٞمكم اًمٜمّ٘مدي ،وذًمؽ سمجٛمع أىمقال اًمؽمُمذي واًمٕمٚمامء ذم ًمٗمظ
(احلًـ) و( اًمٖمراسم٦م) ،صمؿ حم٤موًم٦م اظمتٌ٤مر هذه اًمتّٕمريٗم٤مت سم٤مٟمت٘م٤مء أرسمٕم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م ا ًّمتل ورد
جي٤م وحتٚمٞم ً
ال وٟم٘مده٤م ًمٚمقىمقف قمغم
ومٞمٝم٤م ًمٗمظ "طمًـ همري٥م" ذم ضم٤مُمع اًمؽمُمذي دراؾم ً٦م وختر ً
اًمقاىمع اًمتٓمٌٞم٘مل وُمٓم٤مسم٘متف اًمتٕمريٗم٤مت اًمٜمٔمري٦م.
ايدزاضات ايطٓابك:١
مل شمٙمـ هذه اًمٗمٙمرة وًمٞمدة قمٍمه٤م ،وم٘مد ؾمٌؼ هذا اًمٌح٨م سمٕمض اًمدّ راؾم٤مت اًمتل طم٤موًم٧م
اًمً٤مسم٘م٦م ذم هذا اًمٌ٤مب:
اًمقىمقف قمغم إؿمٙم٤مًمٞم٦م اجلٛمع سملم احلًـ واًمٖمراسم٦م 8وُمـ أسمرز اًمدّ راؾم٤مت ّ
 -1اًمدّ راؾم٦م اًمتل ىمدّ ُمٝم٤م أؾم٤مُم٦م ٟمٛمر( ،)1ىمدم ذم اًمٗمّمؾ إول دراؾم٦م ٟمٔمري٦م ذم ُمٕمٜمك احلًـ،
اًمٖمري٥م ،طمًـ همري٥م وذيمر أىمقال اًمٕمٚمامء صمؿ اظمت٤مر اًمرأي اًمراضمح سمٕمد اعمقازٟم٦م ،واًمٗمّمؾ

(ُ (1مّمٓمٚمح طمًـ همري٥م دراؾم٦م اؾمت٘مرائٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ذم ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ،أؾم٤مُم٦م ٟمٛمر ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم  1773إردٟمٞم٦م ،إذاف
ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٙم٤ميٚم٦م ،يٜمٔمر ص.066

417
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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اًمث٤مين دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م هلذا اعمّمٓمٚمح ظمرج ُمٜمٝم٤م أن يمٚمٞمٝمام ُمّمٓمٚمح ُمٗمرد 8وم٤محلًـ يٕمؼم قمـ
اًمؽمُمذي يٕم٤مُمؾ يمؾ
اًمراوي ،وأن ّ
طم٤مًم٦م احلدي٨م ُمـ طمٞم٨م اًمدّ رضم٦م ،واًم ّث٤مين يتٕمٚمؼ سمتٗمرد ّ
قمٌ٤مرة سمٛمٗمٝمقم ُمًت٘مؾ طمتك قمٜمد اجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م 8وهذه اًمٜمّتٞمج٦م اًمتل ظمرج هب٤م اًمٌ٤مطم٨م ىمد
شمّمدق قمغم سمٕمض إُمثٚم٦م ،وًمٙمٜمّٝم٤م ًمٞمً٧م قم٤م ُّم٦م.
 -0دراؾم٦م ىمدُمٝم٤م قمٛمر ومالّشم٦م( 8)1سمٕمٜمقان احلدي٨م احلًـ ُمٓمٚم ً٘م٤م وُم٘م ّٞمدً ا قمٜمد اإلُم٤مم اًمؽمُمذي،
طمٞم٨م ىمًؿ سمحثف إمم ىمًٛملم حتدث ذم اًمث٤مين قمـ إًمٗم٤مظ اعم٘مٞمدة قمـ اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ،وًمٙمٜمف
مل يتٕمرض عمّمٓمٚمح طمًـ همري٥م.
 -1دراؾم٦م ىمدُمٝم٤م اًمٓمريٗمل "ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم أطمٙم٤مُمف قمغم احلدي٨م ذم اًمًٜمـ" ظمرج ُمـ
ظمالهل٤م إمم أن احلدي٨م اًمذي يٓمٚمؼ قمٚمٞمف قمٌ٤مرة (طمًـ همري٥م) ًمٞمس ذم ُمتٜمف همراسم٦م أو إؿمٙم٤مل
أو ٟمٙم٤مرهً ،مٙمـ ؾمٜمد احلدي٨م ىمد يٙمقن ومٞمف ؿمٞملء ُمـ ذًمؽ إُمر اًمذي ىمد ير ّد احلدي٨م
ويٕم ّٚمف(.)0
ٚقد قطُٓت ايدٓزاض ١إىل َبشجني:
اعمٌح٨م إول :اًمدّ راؾم٦م اًمٜمّٔمري٦م عمّمٓمٚمح (طمًـ همري٥م).
اًمؽمُمذي.
اعمٌح٨م أظمر :اًمدّ راؾم٦م اًمتّٓمٌٞم٘مٞم٦م عمّمٓمٚمح (طمًـ همري٥م) قمٜمد ّ
اخل٤ممت٦م :وشمِمتٛمؾ قمغم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت.


(ُ (1يٜمٔمر :احلدي٨م احلًـ ُمٓمٚم ً٘م٤م وُم٘م ّٞمدً ا قمٜمد اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ،ومالشم٦م ،قمٛمر ،جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م ـمٞمٌ٦م اًمٕمٚمقم اًمؽمسمقي٦م اًمًٜم٦م إومم
اًمٕمدد اًمث٤مين ( -020 ،1204ص.)046 :
(. www.altarefe.com )0
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املبشح األٍٚ
ايدٓزاض ١ايٓٓعس ١ٜملؿطًح (سطٔ غسٜب)
يتٜم٤مول هذا اعمٌح٨م ُمٗمٝمقم احلًـ واًمٖمري٥م سمِمٙمؾ ُمٗمرد ويمٛمٗمٝمقم ُم٘م ّٞمد ُمـ ظمالل صمالصم٦م
ُمٓم٤مًم٥م:
واصٓمالطم٤م.
اعمٓمٚم٥م إول :شمٕمريػ احلًـ ًمٖم ً٦م
ً
واصٓمالطم٤م.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :شمٕمريػ اًمٖمري٥م ًمٖم ً٦م
ً
اًمؽمُمذي.
اعمٓمٚم٥م اًمثّ٤مًم٨مُ :مٗمٝمقم طمًـ همري٥م قمٜمد اإلُم٤مم ّ

املطًب األٍٓٚ
تعسٜف اذتطٔ يػٚ ّ١اؾطالسّا
أٓٚالّ :اذتَطٔ يػ:ّ١

ٍ
ًتحًـ ُمـ
أوضمف صمالصم٦مُُ 8م
احلُ ًْـ ود اًم ُ٘مٌح ( ،)1وقمٌ٤مرة قمـ يمؾ ُُم ٌْ ِٝم٩مُ ،مرهمقب ومٞمفُ 8مـ
َ
ِ
حل ًْـ هق
ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ ،وُمًتحًـ ُمـ ضمٝم٦م اهلقى ،وُمًتحًـ ُمـ ضمٝم٦م احل ّس( ،)0وىمٞمؾ :ا ُ

اجلامل(.)1
ثاّْ ٝا :اذتَطٔ اؾطالسّا:
هيٛمٜم٤م ذم
يٕمرف اًمٕمٚمامء ُمّمٓمٚمح احلدي٨م احلًـ ،وىمد اظمتٚمٗم٧م وضمٝم٤مهتؿ ذم شمٕمريٗمف واًمذي ّ
ّ
اًمؽمُمذي ًمٚمحًـُ 8مع إيراد سمٕمْمٝم٤م قمٜمد همػمه.
هذا اًمٌ٤مب هق شمٕمريػ اإلُم٤مم ّ
ٍ
طمدي٨م ٓ يٙمقن ذم إؾمٜم٤مده ُمـ
اًمؽمُمذي احلدي٨م احلًـ سم٘مقًمف " :يمؾ
يٕمرف اإلُم٤مم ّ
طمٞم٨م ّ
يتٝمؿ سم٤مًمٙمذب ،وٓ يٙمقن احلدي٨م ؿم٤م ًذا 8ويروى ُمـ همػم وضمف ٟمحق ذًمؽ ،ومٝمق قمٜمدٟم٤م طمدي٨م

(ُ )1يٜمٔمرُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (ُم٤مدة "طمًـ" .)36 - 35/0
(ُ )0يٜمٔمر :اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ،اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين (ُم٤مدة "طمًـ" ص.)115
(ُ )1يٜمٔمر :اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط (ُم٤مدة "طمًـ" ص.)1313

419
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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طمًـ"(.)1
اًمؽمُمذي ىمد ذيمر صمالصم٦م ذوط ًمٚمحًـ هل:
وطم٤مصؾ هذا اًمتٕمريػ :أن اإلُم٤مم ّ
 -1أَّٓ يٙمقن ذم إؾمٜم٤مده ُمـ يتٝمؿ سم٤مًمٙمذب ،وسم٤مًمت٤مزم يدظمؾ ُم٤م قمداه.
 -0أَّٓ يٙمقن احلدي٨م ؿم٤م ًذا.
 -1أن يروى ُمـ همػم وضمف ٟمحق ذًمؽ ،ومٞمخرج ُم٤م ومٞمف شمٗمر ّد .وًمٙمـ أي شمٗمر ّد يٕمٜمل
اًمؽمُمذي؟ هؾ اًمٗمرد اعمٓمٚمؼ ،أم اًمٜمًٌل؟
واعمت٠مُمؾ ًمٚمتّٕمريػ يٚمحظ ّ
ًمٚمحًـ -طمًـ
أن اإلُم٤مم ّ
اًمؽمُمذي ٓ ي٘مّمد اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ُ
وإٟمام ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمتـ واًمًٜمد ُمـ طمٞم٨م اًم٘مٌقل واًمر ّد.
اعمتـّ ،
خمرضمف ،واؿمتٝمر رضم٤مًم ُف ،وقمٚمٞمف ُمدار
حلًـ ُم٤م ُقمرف ُ
وقمر ّومف اسمق ؾمٚمٞمامن اخل ّٓم٤ميب :سم٘مقًمف" :ا َ
أيمثر احلدي٨م ،وهق اًمذي ي٘مٌٚمف أيمثر اًمٕمٚمامء ،ويًتٕمٛمٚمف قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء"(.)0
اًمؽمُمذي ٟمًٌ ًّٞم٤م ذم شمٕمريٗمف احلًـ إٓ أٟمف مل يِمؽمط أن ي٠ميت
وهبذا يٙمقن اخلٓم٤ميب ىمد واومؼ ّ
ُمٜمٙمرا8
ُمـ همػم وضمف ٟمحق ذاك ،وايمتٗمك سم٠من يٙمقن اًمراوي
ُمِمٝمقرا وأن حيتٛمؾ شمٗمر ّده وٓ يٙمقن ً
ً
طمٞم٨م ووع طمدو ًدا مخً٦م ًمٚمحدي٨م احلًـ هل:
خمرضمف.
 -1أٟمّف ُم٤م ُقمرف ُ
 -0اؿمتٝم٤مر رضم٤مًمف.
َّ -1
ُمدار أيمثر احلدي٨م.
أن قمٚمٞمف َ
َّ -2
أن أيمثر اًمٕمٚمامء ي٘مٌٚمف.
َّ -3
أن قم٤م ُّم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء يًتٕمٛمٚمف.
اًمّمالح سمٕمد شمدىمٞم٘مف ذم أىمقال اًمٕمٚمامء طمقل هذا اعمّمٓمٚمح احلًـ إمم ىمًٛملم(:)1
وىمًؿ اسمـ ّ
( )1اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ،اًمؽمُمذي (.)536/3
(ُ )0مٕم٤ممل اًمًٜمـ ،اخلٓم٤ميب ،ص  ،013واٟمٔمر خمتٍم اًمًٜمـ ًمٚمٛمٜمذري (.)11/1
(ُ )1مٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م ،اسمـ اًمّمالح ،قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ (421هـ)( ،ص ،)10 ،11حت٘مٞمؼ ٟمقر اًمديـ قمؽم ،دار
اًمٗمٙمر -ؾمقري٤م ،دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس – سمػموت1224 ،هـ 1764 -م.
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اًم٘مًؿ أظمر" :أن يٙمقن راويف ُمـ اعمِمٝمقريـ سم٤مًمّمدق وإُم٤مٟم٦م ،همػم أٟمف مل يٌٚمغ درضم٦م
رضم٤مل اًمّمحٞمحً ،مٙمقٟمف ي٘مٍم قمٜمٝمؿ ذم احلٗمظ واإلشم٘م٤من ،وهق ُمع ذًمؽ يرشمٗمع قمـ طم٤مل ُمـ يٕمد
وُمٜمٙمرا-
ُمٜمٙمرا ،ويٕمدُ ذم يمؾ هذا ُ-مع ؾمالُم٦م احلدي٨م ُمـ أن يٙمقن ؿم٤م ًذا
ً
ُم٤م يٜمٗمرد سمف ُمـ طمديثف ً
ؾمالُمتف ُمـ أن يٙمقن ُمٕمٚمالً ،وقمغم هذا يتٜمزل يمالم اخلٓم٤ميب"(.)1

املطًب ايجٓاْٞ
تعسٜف ايػسٜب يػٚ ّ١اؾطالسّا
أٓٚال :تعسٜف ايػسٜب يػ:ّ١
اًمٖمري٥م ُمـ" 8همرب" 8واًم ُٖمرسم٦م :اًمٌٕمد قمـ اًمقـمـ(.)0
ثاّْٝا :تعسٜف ايػسٜب اؾطالسّا:
اًمؽمُمذي هل ُمٓمٚمؼ اًمتّٗمرد 8وهذه اًمٜمتٞمج٦م ظمرج هب٤م ٟمٛمر ذم دراؾمتف
اًمٖمراسم٦م قمٜمد اإلُم٤مم ّ
اًمتّٓمٌٞم٘مٞم٦م ُمـ ظمٚمؾ شمتٌٕمف هذا اعمّمٓمٚمح(.)1
اًمؽمُمذي اًمقضمقه ا ًّمتل ُيًتٖمرب ٕضمٚمٝم٤م احلدي٨م 8طمٞم٨م ي٘مقل" :وُم٤م
وىمد ذيمر اإلُم٤مم ّ
وم٢من أهؾ احلدي٨م يًتٖمرسمقن احلدي٨م ٍ
ذيمرٟم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب -طمدي٨م همري٥مّ 8-
عمٕم٤من"(:)2
ُر ّب طمدي٨م يٙمقن همري ًٌ٤م ٓ يروى إٓ ُمـ وضمف واطمد .ومٝمذا اًمقضمف ا ًّمذي ذيمره هق ُم٤م
يًٛمك سم٤مًمٗمرد اعمٓمٚمؼ.
ّ
ورب طمدي٨م إٟمام ُيًتٖمرب ًمزي٤مدة شمٙمقن ذم احلدي٨م ،وإٟمام شمّمح إذا يم٤مٟم٧م اًمزي٤مدة ممـ
ّ
يٕمتٛمد قمغم طمٗمٔمف.

(ُ )1مٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م ،اسمـ اًمّمالحُ ،مرضمع ؾم٤مسمؼ( ،ص.)11 ،10
(ُ )0مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (ُم٤مدة "همرب" .)202/2
(ُ )1مّمٓمٚمح طمًـ همري٥مٟ ،مٛمر أؾم٤مُم٦م (.)57
( )2اًمٕمٚمؾ اًمّمٖمػم (ص .)536
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وصقرة هذه اًمٖمراسم٦م يمام ذيمره٤م اسمـ رضم٥م" :أن يروي مج٤مقم٦م طمدي ًث٤م واطمدً ا سم٢مؾمٜم٤مد واطمد،
وُمتـ واطمد ومٞمزيد سمٕمض اًمرواة ومٞمف زي٤مدة ،مل يذيمره٤م سم٘مٞم٦م اًمرواة"(.)1
اًمؽمُمذي هٜم٤م اًمٖمراسم٦م قمغم اًمًٜمد أو اعمتـ سمؾ يمٚمٞمٝمام.
ومٚمؿ ي٘مٍم اإلُم٤مم ّ
ورب طمدي٨م ُيروى ُمـ أوضمف يمثػمة وإٟمّام يًتٖمرب حل٤مل اإلؾمٜم٤مد.
ّ
و ُيريد سمذًمؽ طم٤مًم٦م ّ
ُمروي ُمـ قمدّ ة ـمرقً 8مٙمـ ذم اطمدى ـمرىمف طم٤مًمف ُمـ اًمٖمراسم٦م.
أن اعمتـ
ٌّ
يتٗمرد سمف سمٕمض
ويٕمرف اسمـ ّ
اًمّمالح احلدي٨م اًمٖمري٥م 8طمٞم٨م ي٘مقل" :احلدي٨م اًمذي ّ
ّ
اًمرواة ُيقصػ سم٤مًمٖمري٥م ،ويمذًمؽ احلدي٨م اًمذي يتٗمرد ومٞمف سمٕمْمٝمؿ سم٠مُمر ٓ يذيمره ومٞمف همػمه :إُم٤م
ذم ُمتٜمف ،وإ ُّم٤م ذم إؾمٜم٤مده ،وًمٞمس يمؾ ُم٤م يٕمد ُمـ أٟمقاع اإلومراد ُمٕمدو ًدا ُمـ أٟمقاع اًمٖمري٥م"(.)0
وهبذا اًمتّٕمريػ 8وم٢مٟمّؽ دمد ّ
اًمؽمُمذي ًمٚمٖمري٥م.
اًمّمالح ٓ خيرج قمـ شمٕمريػ ّ
أن اسمـ ّ
وم٢من اًمٖمري٥م واًمٗمرد قمٜمده ُمؽمادوم٤من ذم اًم ّٚمٖم٦م وآصٓمالح 8إّٓ أٟمّف يرى ّ
أ ُّم٤م اسمـ طمجرّ 8
أن
اًمٜمًٌل(.)1
اًمٖمري٥م أيمثر ُم٤م يٓمٚم٘مف أهؾ آصٓمالح هق قمغم اًمٗمرد
ّ
سم٠مهنؿ يٓمٚم٘مقٟمف قمغم
وىمد مجع اًمدّ يمتقر اعمٚمٞمٌ٤مري شمٗمّمٞمؾ اًمتّٕمريػ هلذا اعمّمٓمٚمح قمٜمد اًمٕمٚمامء ّ
ُمٕمٜمٞملم:
أطمدمه٤مْ :
ُمِمٝمقرا وىمد
أن يٙمقن احلدي٨م ٓ يروى إٓ ُمـ وضمف واطمد ،وىمد يٙمقن إؾمٜم٤مده
ً
يٙمقن همري ًٌ٤م ،وىمد شمٙمقن اًمٖمراسم٦م ُمٓمٚم٘م ً٦م وىمد شمٙمقن ٟمًٌ ّٞم ً٦م.
أظمر :أن يٙمقن اإلؾمٜم٤مد ٓ يٕمرف إٓ سمرواي٦م طمدي٨م واطمد ،وىمد يٙمقن احلدي٨م
ُمِمٝمقرا ،وىمد يٙمقن همري ًٌ٤مً ،مٙمـ اإلؾمٜم٤مد همري٥م همػم ُمرومقع (.)2
ً


( )1ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي ،اسمـ رضم٥م (ص٩م .) 413 /0
(ُ )0م٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ،اسمـ اًمّمالح( ،ص.)052
(ُ )1يٜمٔمرٟ :مزه٦م اًمٜمٔمر ذم شمقوٞمح ٟمخٌ٦م اًمٗمٙمر ،اسمـ طمجر ص (.) 052
(ٟ )2مٔمرات ضمديدة ذم قمٚمقم احلدي٨م ،محزة اعمٚمٞمٌ٤مري ،ص (.)025
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املطًب ايجٓايح
َفٗ( ّٛسط ْٔ غسٜب) عٓد اإلَاّ ايتٓسَرٟ
اًمؽمُمذي 8إذ إٟمّف
اؾمتِمٙمؾ اًمٕمٚمامء اجلٛمع سملم هذا اعمّمٓمٚمحلم ذم احلٙمؿ قمغم احلدي٨م قمٜمد ّ
اًمؽمُمذي ٟمٗمًف عمّمٓمٚمح (طمًـ) وُمّمٓمٚمح (همري٥م) ّ
وم٢من هذا احلٙمؿ ومٞمف
سم٤مقمتٌ٤مر شمٕمريػ ّ
ُ
اًمؽمُمذي 8أن يروى ُمـ همػم وضمف ٟمحق ذاك
شمٜم٤مىمض 8إذ يمٞمػ
يٙمقن طمًٜمً٤م سم٤مًمنموط اًمتل ذـمٝم٤م ّ
صمؿ يٙمقن سمٕمد ذًمؽ همري ًٌ٤م ؟ وم٘مد يّمدُ ق هذا اًمقصػ قمغم ُمٗمٝمقم احلًـ ًمذاشمف،
(شمٕمدّ د اًمٓمرق)ّ ،
وًمٙمٜمّف ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ٓ يّمدق قمغم شمٕمريٗمف احلًـ اًمذي أراد سمف احلًـ ًمٖمػمه.
وُمـ أضمؾ سمٞم٤من ذًمؽ شمٜم٤مول سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ هذا اإلؿمٙم٤مل ،وسم َّٞمٜمقا يمٞمٗمٞم٦م طم ّٚمف:
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -

اًمؽمُمذي إذا ىم٤مل" :طمًـ همري٥م" 8ىمد يٕمٜمل سمف أٟمف
ّ " :-

همري٥م ُمـ ذًمؽ اًمٓمريؼ ،وًمٙمـ اعمتـ ًمف ؿمقاهد ص٤مر هب٤م ُمـ مجٚم٦م احلًـ"( 8)1سمٛمٕمٜمك أٟمف همري٥م
ُمـ ضمٝم٦م واطمدة ،وًمٙمٜمف سمِمقاهد اعمتـ يٙمقن طمًٜمً٤م 8وهبذا ىم٤مل اسمـ رضم٥م 8سم٠مٟمّف إذا اضمتٛمع
رو ًمٗمٔمف إٓ ُمـ ذًمؽ اًمقضمفٕ ،ن اعمٕمتؼم
ًمٚمحدي٨م اًمنموط اًمثالصم٦م ًمٚمحًـ ومٝمق طمًـ ،وًمق مل ُي َ
أن ُيروى ُمٕمٜم٤مه ُمـ همػم وضمفٟ ٓ ،مٗمس ًمٗمٔمف ،وقمغم هذا يٙمقن احلٙمؿ سم٤محلًـ ًمالقمتٌ٤مر اًمً٤مسمؼ،
واًمٖمراسم٦م ٓقمتٌ٤مر اًمٚمٗمظ ،وإن يم٤مٟم٧م ؿمقاهده سمٖمػم ًمٗمٔمف(.)0
ويقضمف اًمزريمٌم اجلٛمع سمـلم ًمٗمٔمـل احلًــ واًمٖمريـ٥م سم٘مقًمـف وٓ ُمٜم٤مومـ٤مة سمخـالف ؾمـ٤مئر
ّ
اًمٖمرائ٥مٕ ،ن اًمٖمري٥م ذم هذه احل٤مًم٦م ،يٓمٚمؼ قمغم اًمٖمراسم٦م ذم اعمـتـ واًمًـٜمد ،واعمـراد قمٜمـد اجلٛمـع
سمٞمٜمٝمام هق إول دون اًمث٤مين ًمتٗمرد سمٕمْمٝمؿ سمروايتف قمــ صـح٤ميب ومٌحًـ٥م اعمـتـ 8طمًــ عمٕمرومـ٦م
اعمخرج واؿمتٝم٤مره ،وسمحً٥م اإلؾمٜم٤مد 8همري٥م ٕٟمف مل يروه قمـ شمٚمؽ اجلامقم٦م إٓ واطمد(.)1

( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)02/16
( )0اٟمٔمر :ذح اًمٕمٚمؾ (.)164 - 163/1
( )1اًمٜمٙم٧م ًمٚمزريمٌم (.)155/1
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ظم٤مص٤م ،وهق ُم٤م يٗمـرده
ويٌلم اسمـ طمجر أن اًمؽمُمذي مل يٕمرف احلًـ ُمٓمٚم ً٘م٤م إٟمام قمرف ٟمق ًقم٤م ً
دون صٗم٦م أظمرى 8ومتٕمريٗمف إٟمام وىمع قمغم ًمٗمظ احلًـ ُمٗمـر ًدا دون شم٘مٞمٞمـد(" :)1وُمـ٤م ىمٚمٜمـ٤م ذم يمت٤مسمٜمـ٤م:
ٌ
طمً َـ إؾمٜم٤مده قمٜمدٟم٤م"(.)0
"
طمدي٨م طمً ٌـ" وم٢مٟمام أردٟم٤م ْ
وقمٚمٞمف ّ
وم٢من اًمٌ٘م٤مقمل جيزم سم٠من اًمؽمُمذي قمٜمدُم٤م ي٘مقل "طمًـ همري٥م" وم٢مٟمّف يريد هبذا اعمقوـع
احلًـ ًمذاشمف (.)1
وىم٤مل سمٜمحق ىمقل اًمٕمالُم٦م اًمٌِ٘م٤مقمل 8إًمٌ٤مين( ،)2وقمؽم(.)3
وسمٜمٝم٤مي٦م هذا اعمٌح٨م ٟمجد أن ه١مٓء اًمٕمٚمامء طم٤موًمقا إزاًم٦م اإلؿمٙم٤مل اًمذي وىمػ قمٚمٞمف اًمٙمثػم
قمرومف اًمؽمُمذيُ ،مع اًمٖمراسم٦م.
ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اضمتامع وصػ احلًـ اًمذي َّ
اًمؽمُمذي مل يٓمٚمؼ هذا اعمّمٓمٚمح إٓ قمغم
واًمً١مال أيت :هؾ صمٌ٧م ذم اًمقاىمع اًمتّٓمٌٞم٘مل أن ّ
طمدي٨م ىمد صمٌ٧م عمتٜمف ؿمقاهد ومّم٤مر ُمـ مجٚم٦م احلًـ سمٕمد اًمٖمراسم٦م 8وهؾ يٓمٚم٘مف قمغم احلًـ ًمذاشمف؟
وإذا مل يثٌ٧م ومٝمؾ ي٘مّمد اًمؽمُمذي اًمتٗمرد ُمٓمٚم ً٘م٤م أم اًمٜمًٌ ّٞم٦م.
اًمؽمُمذي سم٘مقًمف:
وذم اعمٌح٨م أيت
ؾمٞمتؿ اظمتٞم٤مر أرسمٕم٦م ٟمامذج ٕطم٤مدي٨م طمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ّ
ّ
"طمًـ همري٥م" ًمٌٞم٤من ُمراده.


(ٟ )1مزه٦م اًمٜمٔمر (ص.)42
( )0اإلُم٤مم اًمؽمُمذي سملم ُمراده وُمراد اعمحدصملم سم٤مًمٖمري٥م يمام شم٘مدم (ص).
( )1اٟمٔمر اًمٜمٙم٧م اًمقومٞم٦م (رؾم٤مًم٦م ص.)265
( )2ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمألًمٌ٤مين (قمٜمد اًمٙمالم قمغم احلدي٨م) (.)542
( )3اإلُم٤مم اًمؽمُمذي واعمقازٟم٦م سملم ضم٤مُمٕمف وسملم اًمّمحٞمحلم ،دٟ .مقر اًمديـ قمؽم (ص.)164
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املبشح ايجاْٞ
ايدٓزاض ١ايتٓطبٝك ١ٓٝملؿطًح (سطٔ ؾشٝح) عٓد ايتٓسَرٟ
يتٜم٤مول هذا اعمٌح٨م أُمثٚم٦م ُُمٜمت٘م٤مة ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل وردت ذم يمت٤مب اجل٤مُمع ًمإلُم٤مم
اًمؽمُمذي ،وقم ّ٘م٥م قمٚمٞمٝم٤م سم٘مقًمف" :طمًـ همري٥م"ُ ،مـ ظمالل اًمتخري٩م واًمدّ راؾم٦م ًمٚمقىمقف قمغم
ّ
ُم٘مّمده ُمـ هذا اًمٚمٗمظ.
املطًب األٍٚ
اذتدٜح األ (ٍٚنإ ايٓيب -ط -إذا خسز َٔ ارتال ٤قاٍ غفساْو)
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ه ِائ َٞمؾ ْسم ِـ ُيقٟم َُس
ىم٤مل اًمؽمُمذيَ :طمدَّ َصمٜمَ٤م ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ إ ْؾم َامقم َٞمؾ َطمدَّ َصمٜمَ٤م َُم٤مًم ُؽ ْسم ُـ إ ْؾم َامقم َٞمؾ َقم ْـ إ ْ َ
ِ
ِ
ِ
هلل َقمٜم َْٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م يم َ
َ٤من اًمٜمٌَِّ ُّل -ط -إِ َذا َظم َر َج ُِم ْـ
يض ا َُّ
قؾم َ
َقم ْـ ُي ُ
ػ ا ْسم ِـ َأ ِيب ُسم ْر َد َة َقم ْـ َأسمِٞمف َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َر َ
ْ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٞمًك َه َذا َطم ِد ٌ
ه ِائ َٞمؾ
ي٨م َطم ًَ ٌـ َهم ِر ٌ
اخلَ َالء َىم َ٤مل ُهم ْٗم َراٟم ََؽ َىم َ٤مل َأ ُسمق قم َ
ي٥م َٓ َٟم ْٕمر ُوم ُف إ َّٓ ُم ْـ َطمدي٨م إ ْ َ
اؾم ُٛم ُف َقم ِ٤مُم ُر ْسم ُـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ َىم ْٞم ٍ
س ْإَ ْؿم َٕم ِر ُّي َو َٓ
قؾم َ
قؾمك ْ
ػ ْسم ِـ َأ ِيب ُسم ْر َد َة َو َأ ُسمق ُسم ْر َد َة ْسم ُـ َأ ِيب ُُم َ
َقم ْـ ُي ُ
ِ
٤مب إِ َّٓ طم ِد َ ِ
ف ِذم َه َذا ا ًْم ٌَ ِ
هلل َقمٜم َْٝم٤م َقم ْـ اًمٜمٌَِّ ِّل -ط.)1(-
يض ا َُّ
َٟم ْٕم ِر ُ
َ
ي٨م َقم٤مئ َِم َ٦م َر َ
أٓٚال :ختسٜر اذتدٜح:
أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ُمـ ـمريؼ ه٤مؿمؿ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ( ،)0واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ُمـ ـمريؼ
حيٞمك سملم أيب سمٙمػم( ،)1واًمٜمًّ٤مئل ذم اًمٙمؼمى ُمـ ـمريؼ حيٌك سمـ أيب سمٙمػم( ،)2وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم
( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة ،أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ظمرج ُمـ اخلالء ،طمدي٨م رىمؿ(/1( )4
 ،)060دار اًمت٠مصٞمؾ.
( )0أظمرضمف اًمًجًت٤مين :أسمق داود ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م(053هـ) ،ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب إذا ظمرج اًمرضمؾ ُمـ اخلالء،
طمدي٨م رىمؿ ( ،)05/0( )12حت٘مٞمؼ :قم٤مدل حمٛمد ،دار اًمت٠مصٞمؾ -اًم٘م٤مهرة ،ط1214 ،1هـ.
( )1أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م اًم٘مزويٜمل ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد( ،)051يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ظمرج ُمـ اخلالء ،طمدي٨م
رىمؿ ( ،)074 /1( ،)120دار اًمت٠مصٞمؾ ،ط 1213 ،1هـ .0212 -
( )2أظمرضمف اًمٜمً٤مئل :أسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م( ،)121ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ،سم٤مب ُم٤مي٘مقل إذا
ظمرج ُمـ اخلالء ،طمدي٨م رىمؿ ( :)13 /7( )7602اًمًٜمـ (اعمٕمروف سم٤مًمًٜمـ اًمٙمؼمى) ،حت٘مٞمؼُ :مريمز اًمٌحقث ،دار
اًمت٠مصٞمؾ  -اًم٘م٤مهرة ،ط1211 ،1هـ 0210 -م.
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ُمًٜمده ُمـ ـمريؼ ه٤مؿمؿ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ( ،)1واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ُمـ ـمريؼ حيٌك سمـ أيب سمٙمػم(،)0
واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ أيب سمٙمػم(.)1
يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ إِ ِ
ػ ْسم ِـ َأ ِيب ُسم ْر َد َة قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،وىمد شمٗمرد سمف
قؾم َ
هائ َٞمؾ َقم ْـ ُي ُ
َْ
إهائٞمؾ قمـ يقؾمػ سمـ أيب سمردة قمـ قم٤مئِم٦م ،ومل يروه همػم إهائٞمؾ.
ثاّْٝا :دزاض ١اذتدٜح:
زداٍ ضٓد اذتدٜح:
 -1يقؾمػ سمـ أيب سمردة :يقؾمػ سمـ أيب سمردة سمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري اًمٙمقذم ،ذيمره اسمـ
طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت ،ووصم٘مف اًمٕمجكم ،وىم٤مل اسمـ طمجرُ :م٘مٌقل ُمـ اًمً٤مدؾم٦م(.)2
 -0إهائٞمؾ :ىم٤مل اسمـ طمجر" :إهائٞمؾ سمـ يقٟمس سمـ أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل اهلٛمداين أسمق
يقؾمػ اًمٙمقذم ،صم٘م٦م شمٙمٚمؿ سمف ٓ طمج٦م"(" ،)3وىم٤مل أسمق داود ىمٚم٧م ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ
حيت٩م سمف ىم٤مل" :إهائٞمؾ صمٌ٧م احلدي٨م"(.)4
إهائٞمؾ إذا اٟمٗمرد سمحدي٨م ّ
 -1حيٞمك سمـ أيب سمٙمػم" :اًمٜمخٕمل اًمٙمقذم ُمًتقر"(.)5

( )1أظمرضمف أمحد :أسمق قمٌد اهلل اًمِمٞمٌ٤مين ،ذم ُمًٜمده ُ ،133/4م١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦م – اًم٘م٤مهرة.
( )0أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ،أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إؾمح٤مق( ،)111ذم صحٞمحف(خمتٍم اعمختٍم ُمـ اعمًٜمد اًمّمحٞمح) يمت٤مب اًمقوقء،
سم٤مب اًم٘مقل قمٜمد اخلروج ُمـ اعمتقو٠م ،طمدي٨م رىمؿ (ُ ،)140/1( )73مريمز اًمٌحقث سمدار اًمت٠مصٞمؾ -اًم٘م٤مهرة ،ط،1
1213هـ.
( )1أظمرضمف احل٤ميمؿ :أسمق قمٌد اهلل حمٛمد اًمٜمٞمً٤مسمقري ( ،)223اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،طمدي٨م رىمؿ 341
( ،) 041/1حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،ط.1772 - 1211 ،1
(ُ )2يٜمٔمر :هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ،اًمٕمً٘مالين :أمحد سمـ طمجر (630هـ)( ،)137 /11دار اًمٗمٙمر ،ط1222 ،1هـ ،وشم٘مري٥م
اًمتٝمذي٥م( ،)021/0حت٘مٞمؼ قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م ،سمػموت.
( )3هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ،اًمٕمً٘مالين اسمـ طمجر (.)040 /1
( )4شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،اًمٕمً٘مالين ،اسمـ طمجر (.)66 /1
( )5شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،اًمٕمً٘مالين ،اسمـ طمجر (.)076 /0
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 -2ه٤مؿمؿ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ" :اعم١مذن ُمقٓهؿ اًمٌٖمدادي أسمق اًمٜمي ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف وًم٘مٌف ىمٞمٍم
صم٘م٦م"(.)1
أقٛاٍ ايعًُا ٤يف اذتدٜح:
 -1ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :شمٗمرد سمف إهائٞمؾ قمـ يقؾمػ سمـ أيب سمردة قمـ أسمٞمف ،وأسمقه قمـ قم٤مئِم٦م
ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم.
ي٨م إِ ِ
ي٨م طمًـ َهم ِري٥م َٓ َٟمٕم ِر ُومف إِ َّٓ ُِمـ طم ِد ِ
ِ
ػ
قؾم َ
-0ىم٤مل ّ
ْ َ
ْ ُ
ٌ
اًمؽمُمذيَ " :ه َذا َطمد ٌ َ َ ٌ
هائ َٞمؾ َقم ْـ ُي ُ
َْ
اؾم ُٛم ُف َقم ِ٤مُم ُر ْسم ُـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ َىم ْٞم ٍ
س ْإَ ْؿم َٕم ِر ُّي َو َٓ
قؾمك ْ
ْسم ِـ َأ ِيب ُسم ْر َد َة َو َأ ُسمق ُسم ْر َد َة ْسم ُـ َأ ِيب ُُم َ
ِ
٤مب إِ َّٓ طم ِد َ ِ
ف ِذم َه َذا ا ًْم ٌَ ِ
هلل َقمٜم َْٝم٤م َقم ْـ اًمٜمٌَِّ ِّل -ط.)1(-
يض ا َُّ
َٟم ْٕم ِر ُ
َ
ي٨م َقم٤مئ َِم َ٦م َر َ
()0

ىم٤مل "أسمق اًمٗمتح قمـ هذا احلدي٨م" :سم٠من اًمذي حيت٤مج إمم جمٞمئف ُمـ همػم وضمف ُم٤م يم٤من راويف
ذم درضم٦م اعمًتقر ،وُمـ مل شمثٌ٧م قمداًمتف 8ىم٤مل :وأيمثر ُم٤م ذم اًمٌ٤مب أن اًمؽمُمذي قمرف سمٜمقع ُمٜمف ٓ
سمٙمؾ أٟمقاقمف"(.)2
إ ّن اعمت٠مُمؾ ذم احلدي٨م سمٕمد دراؾمتف ،جيد ُم٤مي٠ميت:
 -1احلدي٨م ذم رضم٤مًمف اعم٘مٌقل (يقؾمػ سمـ أيب سمردة) وُمـ هق صم٘م٦م شمٙمٚمؿ ومٞمف سمال طمج٦م
(إهائٞمؾ) ،إٓ ّ
أن اًمٕمٚمامء ىمد ىمٌٚمقا شمٗمر ّده.
 -2احلدي٨م مل ِ
يرو إٓ ُمـ ـمريؼ إهائٞمؾ قمـ يقؾمػ قمـ قم٤مئِم٦م ،وًمٞمس ًمف ؿمقاهد أو
ُمت٤مسمٕم٤مت ُمـ هذا اًمٓمريؼ.
( )1شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،اًمٕمً٘مالين ،اسمـ طمجر (.)041/0
( )0أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل -ط ،-اسمـ اًم٘مٞمناين :حمٛمد سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد325( ،هـ) (،)322/3
حت٘مٞمؼ :حمٛمقد حمٛمد حمٛمقد طمًـ ٟمّم٤مر /اًمًٞمد يقؾمػ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،ط1217 ،1هـ 1776 -م.
( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة ،أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ظمرج ُمـ اخلالء ،طمدي٨م رىمؿ (/1( )4
 ،)060دار اًمت٠مصٞمؾ.
( )2اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح ذح ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ،اًمٕمراىمل :قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم ( ،)624حت٘مٞمؼ ،قمٌد اًمرمحـ حمٛمد قمثامن،
حمٛمد قمٌد اعمحًـ اًمٙمتٌل ص٤مطم٥م اعمٙمتٌ٦م اًمًٚمٗمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ،ط1167 ،1هـ1747/م.
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 -3مل يتٙمٚمؿ أطمد قمغم احلدي٨م إٓ سمٕم ّٚم٦م اًمتٗمرد اًمتل ضم٤مءت ُمـ ـمريؼ إهائٞمؾ وحيتٛمؾ
شمٗمرده ،و ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمٕمٚمؾ" :ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل :أصح طمدي٨م ذم هذا اًمٌ٤مب
يٕمٜمل :ذم سم٤مب اًمدقم٤مء قمٜمد اخلروج ُمـ اخلالء -طمدي٨م قم٤مئِم٦م ،يٕمٜمل :طمدي٨م إهائٞمؾقمـ يقؾمػ سملم أيب سمردة قمـ أسمٞمف قمـ قم٤مئِم٦م"(.)1
ُمتٝمام سم٤مًمٙمذب ،وٓ قم ّٚم٦م اًمِمذوذ 8إّٓ أٟمف ٓ يروى ُمـ وضمف آظمر 8سمٜم٤مء
 -4وم٤محلدي٨م ًمٞمس ومٞمف ّ
اًمؽمُمذي 8وإٟمّام قمغم
قمغم ذًمؽ ٓ يتٜمزل هذا اًمقاىمع اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمحدي٨م قمغم شمٕمريػ ّ
شمٕمريػ اخلٓم٤ميب.
 -5اعمتـ ًمٞمس ًمف ؿمقاهد ٓ سم٤معمٕمٜمك وٓ همػمه 8ومٚمؿ يرد إٓ قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،وسم٤مًمتّ٤مزم
وم٢من هذا احلدي٨م يتٜمزل قمغم ٟمقع واطمد ُمـ أٟمقاع اًمٖمري٥م اًمتل ذيمره٤م اًمؽمُمذي ،وهق أن
احلدي٨م يٙمقن همري ًٌ٤م طمٞمٜمام ٓ يروى إٓ ُمـ وضمف واطمد ( اًمٗمرد اعمٓمٚمؼ) ،إذ إن احلدي٨م
ًمٞمس ومٞمف زي٤مدة ممـ ٓ يٕمتٛمد قمغم طمٗمٔمف أو همػمه ،ومل ِ
يرو ُمـ أوضمف يمثػمة طمتك يًتٖمرب
حل٤مل اإلؾمٜم٤مد.
ظمالص٦م اًمدّ راؾم٦مّ :
اًمؽمُمذي -
أن اإلُم٤مم ّ

 -مل ي٘مّمد ذم شمٕمريٗمف احلًـ ذم ىمقًمف" :وأن

يروى ُمـ همػم وضمف ٟمحق ذاك" سم٠من احلًـ حمت٤مج هلذا اًمنمط ذم يمؾ احل٤مٓت ،سمؾ قمٜمد احل٤مضم٦م.
حيت٤مج ومٞمف إمم أن يروى ٟمحقه ُمـ وضمف آظمر هق ُم٤م يم٤من
ي٘مقل اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس" :سمؾ اًمذي ُ
راوي ف ذم درضم٦م اعمًتقر وُمـ مل شمثٌ٧م قمداًمتف وٓ ارشم٘مك إمم أن يدظمؾ ذم اًمّمحٞمح ُمع اعمت٤مسمٕم٦م
رواي٦م ،ومٝمٜم٤مك حيت٤مج إمم شم٘مقيتف سم٤معمت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهد ًمٜم٘مؾ جمٛمقع ذًمؽ إمم شمٚمؽ اًمدرضم٦م"(.)0

( )1شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم اًمٕمٚمؾ ،اسمـ قمٌد اهل٤مدي ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمدُمِم٘مل (522هـ) ،ص ،4حت٘مٞمؼ :ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد سمـ
ضم٤مد اهلل ،أوقاء اًمًٚمػ ،اًمري٤مض ،ط 1201 ،1هـ  0221 -م.
(« )0اًمٜمٗمح اًمِمذي ذح ضم٤مُمع اًمؽمُمذيش ( ،)61 ،62اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس اًمٞمٕمٛمري اًمرسمٕمل ،حمٛمد(512هـ) ،ذح اًمؽمُمذي
حت٘مٞمؼ :أسم ق ضم٤مسمر إٟمّم٤مري ،قمٌد اًمٕمزيز أسمق رطمٚم٦م ،ص٤مًمح اًمٚمح٤مم ،دار اًمّمٛمٞمٕمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمري٤مض  -اعمٛمٚمٙم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1206 ،هـ  0225 -م.
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اًمؽمُمذي يٙمقن
وم٢مهائٞمؾ اعمٜمٗمرد سمف ُّمتٗمؼ قمغم إظمراج طمديثف قمٜمد اًمِمٞمخلم ،وسم٤مًمتّ٤مزم وم٢من ّ
قمرف سمٜمقع واطمد قمٜمده ُمـ شمٕمريٗم٤مت احلًـ ،وهق أيمثره وىمق ًقم٤م قمٜمده(.)1
ىمد ّ

املطًب ايجاْٞ
اذتدٜح ايجاْ َٔ( ٞأعط ٞعطا ّ٤فٛدد فًٝذص ب٘)
ِ
ؼمٟمَ٤م إِ ْؾم َام ِقم ُٞمؾ ْسم ُـ َقم َّٞم ٍ
٤مش َقم ْـ ُقم َام َر َة ْسم ِـ َهم ِز َّي َ٦م َقم ْـ َأ ِيب
ىم٤مل اًمؽمُمذيَ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َقم ُّكم ْسم ُـ ُطم ْج ٍر َأ ْظم َ َ
اًمز َسم ْ ِػم َقم ْـ َضم٤مسمِ ٍر َقم ْـ اًمٜمٌَِّ ِّل -طَ -ىم َ٤مل َُم ْـ ُأ ْقمٓمِ َل َقم َٓم٤م ًء َوم َق َضمدَ َوم ْٚم َٞم ْج ِز سمِ ِف َو َُم ْـ َمل َ ِ
جيدْ َوم ْٚم ُٞم ْث ِـ َوم٢مِ َّن َُم ْـ
ُّ
ْ
ِ
يب ُز ٍ
َ٤من يم ََالسمِ ِ
َأ ْصمٜمَك َوم َ٘مدْ َؿمٙم ََر َو َُم ْـ َيمت ََؿ َوم َ٘مدْ َيم َٗم َر َو َُم ْـ َ َحت َّغم سمِ َام َمل ْ ُي ْٕم َٓم ُف يم َ
ٞمًك َه َذا
س َصم ْق َ ْ
ور َىم َ٤مل َأ ُسمق قم َ
ي٨م طمًـ َهم ِري٥م و ِذم ا ًْمٌ٤مب َقمـ َأؾمامء سمِٜم ِ
ِ
ْ٧م َأ ِيب َسمٙم ٍْر َو َقم ِ٤مئ َِم َ٦م َو َُم ْٕمٜمَك َىم ْقًم ِ ِف َو َُم ْـ َيمت ََؿ َوم َ٘مدْ َيم َٗم َر
َ
ٌ َ
َطمد ٌ َ َ ٌ
ْ َْ َ
َي ُ٘م ُ
قل َىمدْ َيم َٗم َر شمِ ْٚم َؽ اًمٜمِّ ْٕم َٛم َ٦م"(.)0
أٓٚالّ :ختسٜر اذتدٜح
أظمرضمف أسمق داود ىم٤مل طمدصمٜم٤م ُمًدد طمدصمٜم٤م سمنم طمدصمٜم٤م قمامرة سمـ همزي٦م ىم٤مل :طمدصمٜمل رضمؾ
ُمـ ىمقُمل قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ُمرومققم٤م سمٚمٗمظُ" :مـ أسمكم سمالء ومذيمره وم٘مد ؿمٙمره وإن يمتٛمف وم٘مد
ِ
ذ ْطمٌِ َٞمؾَ ،قم ْـ َضم٤مسمِ ٍرَ ،ىم َ٤مل
حي َٞمك ْسم ُـ َأ ُّي َ
يمٗمره"(.)1و َىم َ٤مل َأ ُسمق َد ُاو َدَ :ر َوا ُه َ ْ
قبَ ،قم ْـ ُقم َام َر َة ْسم ِـ َهمز َّي َ٦مَ ،قم ْـ ُ َ
ذ ْطمٌِ ُٞمؾ َي ْٕمٜمِل َر ُضم ً
ال ُِم ْـ َىم ْق ُِمل َيم َ٠م َّهن ُ ْؿ يم َِر ُهق ُه َوم َٚم ْؿ ُي ًَ ُّٛمق ُه.
َأ ُسمق َد ُاو َدَ :و ُه َق ُ َ
ثاّْٝا :دزاض ١اذتدٜح
- 1زداٍ ضٓد اذتدٜح:
إؾمامقمٞمؾ سمـ قم ّٞم٤مش :أسمق قمتٌ٦م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش سمـ ؾمٚمٞمؿ احلٛميص اًمٕمٜمز ،وٕمٞمػ ذم
روايتف قمـ احلج٤مزيلم  -و هذه ُمٜمٝم٤م" ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ ُمٕملم :صم٘م٦م ومٞمام روى قمـ اًمِم٤مُمٞملم ،وأُم٤م

( )1يٜمُٔمر :اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس ،اًمٜمٗمح اًمِمذي ذح ضم٤مُمع اًمؽمُمذيش (ص.)62 :
( )0ؾمٜمـ اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م قمـ رؾمقل اهلل -ط -سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمتِمٌع سمام مل يٕمٓمف طمدي٨م (.)032 /1( )0212
( )1أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ يمت٤مب إدب ،سم٤مب ذم ؿمٙمر اعمٕمروف ،طمدي٨م رىمؿ (.112/5 ) 2611
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أىمقال اًمٕمٚمامء ذم ًمٗمظ (طمً ٌـ همري٥م) قمٜمد اإلُم٤مم اًمؽمُمذي دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ذم يمت٤مسمف اجل٤مُمع

إقمداد :د .إىمٌ٤مل حمٛمد أمحد اًمقىمٞمد

روايتف قمـ أهؾ احلج٤مز ،وم٢من يمت٤مسمف و٤مع ومخٚمط ذم طمٗمٔمف قمٜمٝمؿ .وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل :يم٤من يقصمؼ ومٞمام
روى قمـ أصح٤مسمف أهؾ اًمِم٤مم ،وم٠مُم٤م ُم٤م روى قمـ همػم أهؾ اًمِم٤مم ومٗمٞمف وٕمػ .وىم٤مل اًمٌخ٤مري:
إذا طمدث قمـ أهؾ سمٚمده ومّمحٞمح ،وإذا طمدث قمـ همػم أهؾ سمٚمده ومٗمٞمف ٟمٔمر"(.)1
وىم٤مل قمٜمف أسمق طم٤مشمؿ :هق ًملم ،يٙمت٥م طمديثف ،وىم٤مل اسمـ قمدي :إذا روى قمٜمف صم٘م٦م ومٝمق
ظم٤مص٦م(.)0
ُمًت٘مٞمؿ ،وذم اجلٛمٚم٦م إؾمامقمٞمؾ ممـ يٙمت٥م طمديثف ،وحيت٩م سمف ذم طمدي٨م اًمِم٤مُمٞملم ّ
اعمٗمْمؾ سمـ ٓطمؼ ،و هق صم٘م٦م(.)1
سمنم سمـ ّ
 - 2أقٛاٍ ايعًُا ٤يف اذتدٜح:
أورد اسمـ أيب طم٤مشمؿ احلدي٨م ُمـ ـمريؼ سمنم و ىم٤مل" :ىم٤مل أيب :هذا اًمرضمؾ هق ذطمٌٞمؾ سمـ
سمنما إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش ،وم٘م٤مل قمـ قمامرة سمـ همزي٦م قمـ أيب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر
ؾمٕمد" ،و ىمد ظم٤مًمػ ً
سمف(.)2
سح سم٤مؾمٛمف حيٞمك سمـ أيقب ذم روايتف -ذم إدب اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مري "ىم٤مل :طمدصمٜم٤م
وىمد ّ
ؾمٕمٞمد سمـ قمٗمػم ىم٤مل :طمدصمٜمل حيٞمك سمـ أيقب قمـ قمامرة سمـ همزي٦م قمـ ذطمٌٞمؾ ُمقمم إٟمّم٤مر قمـ
ضم٤مسمر سمف" (.)3
يتٌلم ّمم٤م ؾمٌؼ أن إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش ٓ يٕمتدّ سمروايتف قمـ احلج٤مزيلم يمام
ظمالص٦م اًمدّ راؾم٦مّ :
سمنما اذم روايتف احلدي٨م
ورد ذم يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ ،وروايتف هذه قمـ احلج٤مزيلم وىمد ظم٤مًمػ ً
سح اسمـ أيب طم٤مشمؿ ّ
سم٠من اًمرواي٦م قمـ قمامرة سمـ همزي٦م قمـ
ُمـ ـمريؼ أيب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر ،وىمد ّ
ذطمٌٞمؾ سمـ ؾمٕمد ُمقمم إٟمّم٤مر قمـ ضم٤مسمر سمف 8وقمغم ذًمؽ يٙمقن احلدي٨م طمًٜمً٤م سمٛمٕمٜمك أٟمف ًمٞمس
ومٞمف ُمتٝمؿ وأٟمف ًمٞمس ؿم٤م ًذا ،ويروى ُمـ همػم وضمف ٟمحق ذاك ،طمٞم٨م إٟمف ورد ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه وذم اًمٌ٤مب
( )1اٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل  ،141/1اًمتٝمذي٥م  ،101/1اًمت٘مري٥م (.)251
( )0اٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل  ،036/01اعمٞمزان  ،156/1اًمتٝمذي٥م  ،200/5اًمت٘مري٥م (.)2636
( )1اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (ص.)102 :
( )2اسمق طم٤مشمؿ ،اًمٕمٚمؾ (.) 116 / 0
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد (.) 013

411
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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قمـ أؾمامء وقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام 8ومتٜمتٗمل همراسم٦م اعمتـ ،وًمٙمـ احلدي٨م ومٞمف همراسم٦م ٟمًٌٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م
شمٗمرده ٓ
اإلؾمٜم٤مد ُمـ وضمف ُمٕملم ،وهل شمٗمرد اسمـ قمٞم٤مش ذم رواي٦م احلدي٨م قمـ أيب اًمزسمػمُ ،مع أن ّ
حيتٛمؾ ٕن روايتف قمـ احلج٤مزيلم ُمتٙم ّٚمؿ ومٞمٝم٤م.

املطًب ايجايح
اذتدٜح ايجايح (ايسدٌ عً ٢د ٜٔخً)ً٘ٝ
ىم٤مل اًمؽمُمذيَ :طمدَّ َصمٜمَ٤م ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َسم َِّم ٍ
٤مر َطمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ُسمق َقم ِ٤مُم ٍر َو َأ ُسمق َد ُاو َد َىم َ٤مٓ َطمدَّ َصمٜمَ٤م ُز َه ْ ُػم ْسم ُـ
ِ
ٍ
اًمر ُضم ُؾ َقم َغم ِد ِ
ان َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َىم َ٤مل َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قؾمك ْسم ُـ َو ْر َد َ
يـ َظمٚمِٞمٚمِ ِف
قل اهللَِّ -طَّ -
ُحم َ َّٛمد َطمدَّ َصمٜمل ُُم َ
ِ
ِ
ٞمًك َه َذا َطم ِد ٌ
ي٥م (.)1
ي٨م َطم ًَ ٌـ َهم ِر ٌ
َوم ْٚم َٞمٜمْ ُٔم ْر َأ َطمدُ يم ُْؿ َُم ْـ ُخيَ٤مًم ُؾ َىم َ٤مل َأ ُسمق قم َ
أٓٚالّ :ختسٜر اذتدٜح
أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ىم٤مل :طمدصمٜم٤م اسمـ سمِم٤مر ،طمدصمٜم٤م أسمق قم٤مُمر ،وأسمق داود ،ىم٤مٓ :طمدصمٜم٤م
زهػم سمـ حمٛمد ،طمدصمٜمل ُمقؾمك سمـ وردان ،قمـ أيب هريرة ُمقصقًٓ(.)0
وأظمرضمف آُم٤مم أمحد ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ُمـ ـمريؼ زهػم قمـ ُمقؾمك سمـ وردان قمـ أيب
هريرة ُمقصقًٓ(.)1
ثاّْٝا :دزاض ١اذتدٜح
زداٍ ضٓد اذتدٜح
َٛض ٢بٔ ٚزدإ:
ىم٤مل اسمـ طمجرُ" :مقؾمك سمـ وردان اًمٕم٤مُمري ُمقٓهؿ أسمق قمٛمر اعمٍمي ُمدين إصؾ
صدوق رسمام أظمٓم٠م ُمـ اًمث٤مًمث٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وًمف أرسمع وؾمٌٕمقن"(.)2
ِ
اًمّم َٚم ِ٦م طمدي٨م رىمؿ (.)1731
ؼم َو ِّ
( )1ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ،يمتَ٤مب ا ًْم ِ ِّ
( )0ؾمٜمـ أيب داود  -يمت٤مب إدب  -سم٤مب ُمـ ي١مُمر أن جي٤مًمس رىمؿ (.)104/5()2611
(ُ )1مًٜمد أمحد  -سم٤مىمل ُمًٜمد اعمٙمثريـ ُ -مًٜمد أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف رىمؿ (.)5746
( )2اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين :شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (ص.)332 :
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وىم٤مل أسمقطم٤مشمؿ -قمغم شمِمددهً" :-مٞمس سمف سم٠مس" ،وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ويٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من
اًمٗمًقي واًمٌزار ٓ" :سم٠مس سمف ،وىم٤مل أسمق داوود واًمٕمجكم" :صم٘م٦م" ،وأُم٤م اسمـ طمٌ٤من وم٘م٤مل" :يمثر
ظمٓم١مه طمتك يم٤من يروي اعمٜم٤ميمػم قمـ اعمِم٤مهػم"(.)1
اخلالص٦مُ :مقؾمك سمـ وردان "صدوق رسمام أظمٓم٠م" ،وطمديثف هذا :ىم٤مل اًمدّ ارىمٓمٜمل ومٞمف:
اًمؽمُمذي
"وهق ُمٕمروف ُمـ رواي٦م ُمقؾمك سمـ وردان ،قمـ أيب هريرة"( 8)0وم٤محلدي٨م رسمام أراد ّ
طمًـ ُمٕمٜم٤مه ،أو قمغم اقمتٌ٤مر ّ
أن احلدي٨م ًمٞمس ومٞمف ُمتّٝمؿ ،ومٛمقؾمك سمـ وردان درضمتف درضم٦م
اًمّمدوق .وهق همري٥م ُمـ ضمٝم٦م أٟمّف روي ُمقصقًٓ ،ومل يروه هبذا اًمقصػ إٓ ُمقؾمك سمـ
ّ
وردان.

املطًب ايسٓابع
اذتدٜح ايسابع (ايؿٓ ّٜٛ ّٛتؿ)َٕٛٛ
ِ
ِ
ٞمؿ ْسم ُـ ا ُعمٜم ِْذ ِر َىم َ٤ملَ :طمدَّ َصمٜمَ٤م إِ ْؾم َح ُ
٤مق ْسم ُـ َضم ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ
َطمدَّ َصمٜمَ٤م ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ إِ ْؾم َامقم َٞمؾ َىم َ٤ملَ :طمدَّ َصمٜمَ٤م إِ ْسم َراه ُ
ُحمَٛم ٍد َىم َ٤مل :طمدَّ َصمٜمِل َقمٌدُ اهللَِّ سمـ ضمٕم َٗم ٍرَ ،قمـ ُقم ْثام َن سم ِـ ُحمَٛم ٍدَ ،قمـ ؾم ِٕم ٍ
ٞمد اعمَ ْ٘م ُ ِؼم ِّيَ ،قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،أ َّن
ْ َ ْ
ْ ُ َ ْ
ْ
َ
ْ َ
َّ
َّ
قن ،و ِ
ونَ ،وإَ ْو َحك َي ْق َم شم َُْم ُّح َ
اًمٗم ْٓم ُر َي ْق َم ُشم ْٗمٓمِ ُر َ
قنش:
اًمّم ْق ُم َي ْق َم شم َُّمق ُُم َ َ
اًمٜمٌَِّ َّل -طَ -ىم َ٤ملَّ « :
« َه َذا َطم ِد ٌ
ي٥مش(.)1
ي٨م َطم ًَ ٌـ َهم ِر ٌ
أٓٚال :ختسٜر اذتدٜح
احلدي٨م ُروي سمٕمدّ ة ـمرقُ 8مٜمٝم٤م:

( )1اإلسم٤مٟم٦م ٓسمـ سمٓم٦م ص (.) 112 – 111
( )0اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ،اًمدارىمٓمٜمل ،أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٛمر ،)102 /6( ،حت٘مٞمؼ وختري٩م :حمٗمقظ اًمرمحـ
زيـ اهلل اًمًٚمٗمل ،دار ـمٞمٌ٦م – اًمري٤مض.
( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ،أسمقاب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ضم٤مء ذم أن اًمٗمٓمر يقم شمٗمٓمرون ،وإوحك يقم شمْمحقن ،طمدي٨م رىمؿ
.)115 /0( .522
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 -1قمـ اعم٘مؼمي قمـ أيب هريرة سمف.
أظمرضمف اًمدار ىمٓمٜمل ُمـ ـمريؼ داود سمـ ظم٤مًمد ،وصم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس ،وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمف
ُمرومق ًقم٤م" :صقُمٙمؿ يقم شمّمقُمقن ،وومٓمريمؿ يقم شمٗمٓمرون"(.)1
وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ُمـ ـمريؼ قمثامن إظمٜمز سمف ُمرومق ًقم٤م :صقُمٙمؿ يقم
شمّمقُمقن وأوح٤ميمؿ يقم شمْمحقن(.)0
 -0وُمـ ـمريؼ أيقب قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر قمـ أيب هريرة سمف:
أظمرضمف أسمق داود قمـ ـمريؼ أيقب قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر قمـ أيب هريرة ذيمر اًمٜمٌل -ط-
ومٞمف ىم٤مل" :وومٓمريمؿ يقم شمٗمٓمرون وأوح٤ميمؿ يقم شمْمحقن ويمؾ قمروم٦م ُمقىمػ ويمؾ ُمٜمك ُمٜمحر
ويمؾ ومج٤مج ُمٙم٦م ُمٜمحر ويمؾ مجع ُمقىمػ"(.)1
 -1وُمـ ـمريؼ أيقب قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ:
أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م سم٘مقًمف :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ أيب قمٛمر اعم٘مرئ طمدصمٜم٤م إؾمحؼ سمـ قمٞمًك
طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد قمـ أيقب قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ قمـ أيب هريرة ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل -ط:-
"اًمٗمٓمر يقم شمٗمٓمرون وإوحك يقم شمْمحقن"(.)2
ثاْٝاّ :دزاض ١اذتدٜح
 -1رضم٤مل اًمٓمريؼ إول( اعم٘مؼمي قمـ أيب هريرة ،قمٜمف إظمٜمز).
ؾمٕمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي اعمدين أسمق ؾمٝمؾ ًملم احلدي٨م ُمـ اًمث٤مُمٜم٦م(.)3
إظمٜمز :هق إسمراهٞمؿ سمـ أيب سمٙمر اعمٙمل إظمٜمزُ ،مًتقر ُمـ اًمً٤مدؾم٦م(.)4
 -0رضم٤مل اًمٓمريؼ اًمث٤مين(حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر قمـ أيب هريرة).
( )1ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب اًمّمٞم٤مم[ ،ص.] 144 :
( )0اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،اًمٌٞمٝم٘مل ،يمت٤مب اًمّمٞم٤مم سم٤مب اًم٘مقم خيٓمئقن ذم رؤي٦م اهلالل (.)6212
( )1ؾمٜمـ أيب داود يمت٤مب اًمّمقم سم٤مب إذا أظمٓم٠م اًم٘مقم اهلالل (.)0102
( )2ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ؿمٝمري اًمٕمٞمد (.)1442
(ُ )3يٜمٔمر :شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (ص.)011 :
(ُ )4يٜمٔمر :شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (ص.)66 :
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اسمـ اعمٜمٙمدر :حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر سمـ قمٌد اهلل سمـ اهلدير سم٤مًمتّمٖمػم اًمتٞمٛمل اعمدين صم٘م٦م وم٤موؾ ُمـ
اًمث٤مًمث٦م(.)1
وىمد شمُٙمٚمؿ ذم هذه اًمرواي٦م سم٠من حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر مل يًٛمع ُمـ أيب هريرة ومل يٚم٘مف(.)0
 -1رضم٤مل اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م (حمٛمد سمـ ؾمػميـ قمـ أيب هريرة).
أيقب سمـ أيب متٞمٛم٦م يمٞمً٤من اًمًختٞم٤مين ،صم٘م٦م صمٌ٧م طمج٦م(.)1
حمٛمد سمـ ؾمػميـ إٟمّم٤مري :أسمق سمٙمر سمـ أيب قمٛمرة اًمٌٍمي صم٘م٦م صمٌ٧م قم٤مسمد يمٌػم اًم٘مدر يم٤من
ٓ يرى اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك(.)2
واعمت٠مُمؾ جيد أن قمٌ٤مرة "صقُمٙمؿ يقم شمّمقُمقن" أو"اًمّمقم يقم شمّمقُمقن" مل ِ
شم٠مت إٓ ُمـ
ّ
ـمريؼ اعم٘مؼمي قمـ أيب هريرة ومل يت٤مسمٕمف قمٚمٞمف أطمد قمـ أيب هريرة ،واعم٘مؼمي ًملم احلدي٨م ،واٟمتٗم٧م
شمٚمؽ اًمزي٤مدة ُمـ ـمريؼ اسمـ اعمٜمٙمدر وُمـ ـمريؼ اسمـ ؾمػميـ قمـ أيب هريرة ،واسمـ ؾمػميـ صم٘م٦م صمٌ٧م
ي٘مقي روايتف وحيتٛمؾ رواي٦م أظمريـ
قم٤مسمد يمٌػم اًم٘مدر يم٤من ٓ يرى اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك 8وهذا
ّ
سم٤معمٕمٜمك ،و شم٤مسمٕمف اسمـ اعمٜمٙمدر وإن يم٤من مل يًٛمع ُمـ أيب هريرة ومل يٚم٘مف.
ظمالص٦م اًمدّ راؾم٦م :احلدي٨م سم٢مؾمٜم٤مد اًمؽمُمذي ُمـ ـمريؼ اعم٘مؼمي طمًـ سم٤مقمتٌ٤مر شمقومر ذط
واطمد ُمـ ذوط احلًـ سمتٕمريػ اًمؽمُمذي ،وهق أٟمف ًمٞمس ومٞمف ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب ،وًمٙمٜمف اٟمتٗمك
(ًملم
ذط قمدم اًمِمذوذ إذ ظم٤مًمػ ومٞمف اًمث٘م٦م ُمـ هق أوصمؼ ُمٜمف ،وم٘مد ظم٤مًمػ اعم٘مؼمي وهق ّ
احلدي٨م) ،اسمـ ؾمػميـ وهق(صم٘م٦م صمٌ٧م) ،ومل ِ
يرو سمٚمٗمظ (صقُمٙمؿ يقم شمّمقُمقن) إٓ ُمـ ـمريؼ
ؼمي ،وىمد ظم٤مًمٗمف اسمـ ؾمػميـ واسمـ اعمٜمٙمدر .وسم٤مًمت٤مزم يٙمقن همري ًٌ٤م سم٤مقمتٌ٤مر شمٚمؽ اًمزي٤مدة واهلل
اعم٘م ُ
أقمٚمؿ.
(ُ )1يٜمٔمر :شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (ص.)326 :
(ُ )0يٜمٔمر :ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾ ،اًمٕمالئل :صالح اًمديـ أسمق ؾمٕمٞمد (541هـ)( ،ص ،)052 :حت٘مٞمؼ :محدي
قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ،قم٤ممل اًمٙمت٥م – سمػموت ،ط.1764 – 1225 ،0
(ُ )1يٜمٔمر :شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (ص.)115 :
( )2شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (ص.)261 :
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ارتامت١
ٚفٗٝا أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات:
وذم اخلت٤مم أؾمجؾ أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م اًمدراؾم٦م:
 -1طم٤مول اًمٕمٚمامء إزاًم٦م اإلؿمٙم٤مل اًمذي وىمػ قمٚمٞمف اًمٙمثـػم ُمــ أهـؾ اًمٕمٚمـؿ ذم اضمـتامع وصـػ
جمردة سمٕمٞمـدة قمــ
قمرومف اًمؽمُمذيُ ،مع اًمٖمراسم٦م ،وًمٙمـ شمْم٤مرسم٧م أىمقاهلؿ ويم٤مٟم٧م ّ
احلًـ اًمذي َّ
اًمقاىمع اًمتّٓمٌٞم٘مل ذم يمثػم ُمٜمٝم٤م.
ّ -0
اًمؽمُمذي مل ي٘مّمد ذم ىمٞمقده اًمتل ووٕمٝم٤م ًمٚمتّٕمريػ سم٠مٟمف حمت٤مج هل٤م ذم يمؾ احل٤مٓت
أن اإلُم٤مم ّ
ًمٞمّمدق قمٚمٞمٝم٤م شمٕمريػ احلًـ ،وُمـ ذًمؽ ىمقًمف" :أن يروى ُمـ همػم وضمف ٟمحق ذاك"ٕ 8ن
اًمذي ُحيت٤مج إًمٞمف ذم ذًمؽ هق ُم٤م يم٤من ذم درضم٦م اعمًتقر ومل شمثٌ٧م قمداًمتف 8وىمد واومؼ اعمث٤مل
إول ًمتّٕمٚمٞمؾ اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس ذم ُمٗمٝمقُمف هذا اعمّمٓمٚمح.
 -1ىمد ُيٓمٚمؼ اإلُم٤مم اًمؽمُمذي قمٌ٤مرة "طمًـ همري٥م" ،ويٙمقن احلدي٨م طمًٜمً٤م سمٛمٕمٜمك أٟمف ًمٞمس ومٞمف
ويروى ُمـ همػم وضمف ٟمحق ذاك ،طمٞم٨م إٟمف ورد ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه وذم
ُمتٝمؿ ،وأٟمف ًمٞمس ؿم٤م ًذاُ ،
اًمٌ٤مب 8ومتٜمتٗمل همراسم٦م اعمتـ ،وًمٙمـ احلدي٨م ومٞمف همراسم٦م ٟمًٌٞم ّ٦م ُمـ ضمٝم٦م اإلؾمٜم٤مد ُمـ وضمف ُمٕملم،
حيتٛمؾ 8يمام ذم اعمث٤مل اًمث٤مين.
يم٤مًمتّٗمرد اًمذي ٓ ُ
اًمؽمُمذي قمٌ٤مرة "طمًـ همري٥م" ،ويريد طمًـ ُمٕمٜم٤مه ،أو قمغم اقمتٌ٤مر ّ
أن احلدي٨م
 -2ىمد ُيٓمٚمؼ ّ
شمٗمرد سمرواي٦م احلدي٨م ُمـ ضمٝم٦م ُمٕمٞمٜم٦م
ًمٞمس ومٞمف ُمتّٝمؿ ،وًمٙم ّـ راويف ذم درضم٦م ّ
اًمّمدوق اًمذي ّ
يمقصؾ اعمرؾمؾ ،يمام ذم اعمث٤مل اًمث٤مًم٨م.
 -3وىمد ُيٓمٚمؼ قمٌ٤مرة "طمًـ همري٥م" سم٤مقمتٌ٤مر أٟمف طمًـ ًمتقومر ذط واطمد ًمٚمحًـ ،وهق ّ
أن
احلدي٨م ًمٞمس ومٞمف ُمتّٝمؿ ذم اًمٙمذب ،وًمٙمٜمف ؿم٤م ٌذ أو ومٞمف خم٤مًمٗم٦م ذم زي٤مدة ًمٗمظ .يمام ذم اعمث٤مل
اًمراسمع.
ّ -4
قمرف احلًـ مل يٙمـ ي٘مّمد ٟمق ًقم٤م سمذاشمف ،وىمد فمٝمر هذا ُمـ ظمالل
أن اإلُم٤مم ّ
اًمؽمُمذي قمٜمدُم٤م ّ
هذه اًمدّ راؾم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م.
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ايتٓٛؾٝات
اًمؽمُمذي ُمـ ظمالل
 -1شمُقيص اًمٌ٤مطمث٦م سميورة اًمتّقؾمع ذم اعمّمٓمٚمح٤مت اعمريم ٌّ٦م قمٜمد اإلُم٤مم ّ
اًمؽمُمذي ،وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سم٠مىمقال اًمٕمٚمامء ،ومٝمذه اًمدّ راؾم٦م
اًمدّ راؾم٦م اًمتّٓمٌٞم٘مٞم٦م آؾمت٘مرائٞم٦م ذم ضم٤مُمع ّ
اٟمت٘م٤مئٞم٦م ،حتت٤مج اؾمت٘مرا ًء يم٤مُمالً.
اًمؽمُمذي ودراؾمتٝم٤م دراؾم٦م
 -2شمُقيص اًمٌ٤مطمث٦م سميورة مجع هذه اًمدّ راؾم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمج٤مُمع ّ
ٟم٘مد ّي٦م ذم وقء اًمقاىمع اًمتّٓمٌٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب.
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قا ١ُ٥املؿادز ٚاملسادع
 -1اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى ٓ ،سمـ سمٓم٦م ،أسمق قمٌد اهلل قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ محدان اًم ُٕمٙم َْؼمي
اعمٕمروف سم٤مسمـ َسم َّٓم٦م اًمٕمٙمؼمي (اعمتقرم165 :هـ) .حت٘مٞمؼ :رو٤م ُمٕمٓمل ،وقمثامن إصمٞمقيب،
ويقؾمػ اًمقاسمؾ ،واًمقًمٞمد سمـ ؾمٞمػ اًمٜمٍم ،ومحد اًمتقجيري ،دار اًمراي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،
اًمري٤مض.
 -0إدب اعمٗمرد ًمألُم٤مم اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة اًمٌخ٤مري ،حت٘مٞمؼ:
حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،دار اًمّمديؼ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمراسمٕم٦م ( 1216هـ-
1775م ).
 -2شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم اًمٕمٚمؾ ،اسمـ قمٌد اهل٤مدي ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمدُمِم٘مل (522هـ)،
ص ،4حت٘مٞمؼ :ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد سمـ ضم٤مد اهلل ،أوقاء اًمًٚمػ ،اًمري٤مض ،ط 1201 ،1هـ -
 0221م.
 -2شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (اعمتقرم:
630هـ) ،حت٘مٞمؼ قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م ،سمػموت.
 -4اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح ذح ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ،اًمٕمراىمل :قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم ( ،)624
حت٘مٞمؼ ،قمٌد اًمرمحـ حمٛمد قمثامن ،حمٛمد قمٌد اعمحًـ اًمٙمتٌل ص٤مطم٥م اعمٙمتٌ٦م اًمًٚمٗمٞم٦م
سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ،ط1167 ،1هـ1747/م.
 -4هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ،أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (اعمتقرم:
630هـ) ،حت٘مٞمؼ قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م ،سمػموت.
 -5هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ،يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يقؾمػ ،أسمق احلج٤مج ،مج٤مل
اًمديـ اسمـ اًمزيمل أيب حمٛمد اًم٘مْم٤مقمل اًمٙمٚمٌل اعمزي (اعمتقرم520 :هـ) ،ت :د .سمِم٤مر قمقاد
ُمٕمروفُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم.)1762 – 1222 ( ،
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 -6اجل٤مُمع اًمٙمٌػم  -ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ َؾم ْقرة سمـ ُمقؾمك سمـ اًمْمح٤مك،
اًمؽمُمذي ،أسمق قمٞمًك (اعمتقرم057 :هـ) ،دار اًمت٠مصٞمؾ.
 -7احلدي٨م احلًـ ُمٓمٚم ً٘م٤م وُم٘م ّٞمدً ا قمٜمد اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ،ومالشم٦م ،قمٛمر ،جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م ـمٞمٌ٦م
اًمٕمٚمقم اًمؽمسمقي٦م اًمًٜم٦م إومم اًمٕمدد اًمث٤مين ( -020 ،1204ص.)046 :
 -12ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م وأصمره٤م اًمًٞمئ ذم إُم٦م :أسمق قمٌد اًمرمحـ حمٛمد
ٟم٤مس اًمديـ ،سمـ احل٤مج ٟمقح سمـ ٟمج٤ميت سمـ آدم ،إؿم٘مقدري إًمٌ٤مين (اعمتقرم1202 :هـ)،
دار اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض  -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ط1210( ،1هـ 1770 /م).
ن ْو ِضمردي اخلراؾم٤مين ،أسمق سمٙمر
 -11اًمًٜمـ اًمٙمؼمى :أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلُ ْ َ
اًمٌٞمٝم٘مل (اعمتقرم236 :هـ) ،حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،ن :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت –
ًمٌٜم٤مت ط1202 ،1هـ 0221 -م.
 -10اًمًٜمـ (اعمٕمروف سم٤مًمًٜمـ اًمٙمؼمى) ،اًمٜمًّ٤مئل ،أسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م (،)121
حت٘مٞمؼُ :مريمز اًمٌحقث ،دار اًمت٠مصٞمؾ – اًم٘م٤مهرة ،ط1211 ،1هـ  0210 -م.
 -11ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل :أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي سمـ ُمًٕمقد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ
ديٜم٤مر اًمٌٖمدادي اًمدارىمٓمٜمل (اعمتقرم163 :هـ) ،ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ
ؿمٚمٌل ،قمٌد اًمٚمٓمٞمػ طمرز اهلل ،أمحد سمرهقمُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ً -مٌٜم٤من ،ط1
(1202هـ 0222 -م).
 -12ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف :اسمـ ُم٤مضم٦م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل ،وُم٤مضم٦م اؾمؿ أسمٞمف يزيد
(اعمتقرم051 :هـ) دار اًمت٠مصٞمؾ ،ط1213 ،1هـ .0212 -
اًمًالُمل،
 -13ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي :زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م سمـ احلًـَ ،
اًمٌٖمدادي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل ،احلٜمٌكم (اعمتقرم573 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر مه٤مم قمٌد اًمرطمٞمؿ
ؾمٕمٞمد اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر  -اًمزرىم٤مء – إردن ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1225 ،هـ 1765 -م.

418
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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 -14صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م :أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م سمـ اعمٖمػمة سمـ ص٤مًمح سمـ سمٙمر
اًمًٚمٛمل اًمٜمٞمً٤مسمقري (اعمتقرم111 :هـ) ُمريمز اًمٌحقث سمدار اًمت٠مصٞمؾ -اًم٘م٤مهرة ،ط،1
1213هـ.
 -15قمٚمؿ احلدي٨م ذم وقء شمٓمٌٞم٘م٤مت اعمحدصملم اًمٜم٘م٤مد ،محزة اعمٚمٞمٌ٤مري ط 1سمت٤مريخ
 00/26/1202هـ.
 -16ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾ ،اًمٕمالئل :صالح اًمديـ (541هـ ،حت٘مٞمؼ :محدي
قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ،قم٤ممل اًمٙمت٥م – سمػموت ،ط.1764 – 1225 ،0
 -17اًمٕمٚمؾ اًمّمٖمػم :حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ َؾم ْقرة سمـ ُمقؾمك سمـ اًمْمح٤مك ،اًمؽمُمذي ،أسمق قمٞمًك
(اعمتقرم057 :هـ) ت :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرون ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب–
سمػموت ( .سمدون)
 -02اًمٕمٚمؾ :أسمق حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس سمـ اعمٜمذر اًمتٛمٞمٛمل ،احلٜمٔمكم ،اًمرازي اسمـ
أيب طم٤مشمؿ (اعمتقرم105 :هـ) ،ت :ومريؼ ُمـ اًمٌ٤مطمثلم سم٢مذاف وقمٜم٤مي٦م د /ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل
احلٛمٞمد و د /ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلريز ،نُ :مٓم٤مسمع احلٛمٞميض ،ط1205 (1هـ -
 0224م)
 -01اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ،اًمدارىمٓمٜمل ،أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٛمر ،حت٘مٞمؼ وختري٩م:
حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل اًمًٚمٗمل ،دار ـمٞمٌ٦م – اًمري٤مض.
 -00اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز آسم٤مدي جمد اًمديـ ،ت :حمٛمد ٟمٕمٞمؿ
اًمٕمرىمًقد( .ط .اًمرؾم٤مًم٦م).
 -01أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل -طً -مإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل ،اسمـ
اًم٘مٞمناين :حمٛمد سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد325( ،هـ) حت٘مٞمؼ :حمٛمقد حمٛمد حمٛمقد طمًـ ٟمّم٤مر /
اًمًٞمد يقؾمػ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،ط1217 ،1هـ 1776 -م.
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 -02اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم :أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محدويف سمـ
ٟمُٕمٞمؿ سمـ احلٙمؿ اًمْمٌل اًمٓمٝمامين اًمٜمٞمً٤مسمقري اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمع (اعمتقرم223 :هـ) ت:
ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ن :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم– 1211 ،
1772م.
ُ -03مًٜمد أ يب هريرة ،ويٚمٞمف :أطم٤مدي٨م ُمـ اعمًٜمد اًمّمحٞمح :إسمراهٞمؿ سمـ طمرب اًمٕمًٙمري
اًمًٛمً٤مر أسمق أؾمح٤مق  -أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اًمنمىمل اًمٜمٞمً٤مسمقري أسمق طم٤مُمد ،ت:
قم٤مُمر طمًـ صؼمي ،ن :دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م1205( ،هـ – 0224م).
 -04اعمًٜمد ،أمحد أسمق قمٌد اهلل اًمِمٞمٌ٤مينُ ،م١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦م – اًم٘م٤مهرة.
ُ -05مّمٓمٚمح طمًـ همري٥م دراؾم٦م اؾمت٘مرائٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ذم ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ،أؾم٤مُم٦م ٟمٛمر ،رؾم٤مًم٦م
ُم٤مضمًتػم  1773إردٟمٞم٦م ،إذاف ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٙم٤ميٚم٦م.
ُ-06مٕم٤ممل اًمًٜمـ ،وهق ذح ؾمٜمـ أيب داود ،أسمق ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اخلٓم٤مب
اًمًٌتل اعمٕمروف سم٤مخلٓم٤ميب (اعمتقرم166 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل حمٛمد دار اًمت٠مصٞمؾ -اًم٘م٤مهرة،
ط1214 ،1هـ.
 -07جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين (اعمتقرم:
 506هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مذ :جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م
اعمّمحػ اًمنميػ ،اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م قم٤مم اًمٜمنم1214 :هـ
1773/م.
ُ -12مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،أسمق احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م اعمح٘مؼ :قمٌد اًمًالم حمٛمد
ه٤مرون اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ،اًمٓمٌٕم٦م1177 :هـ 1757 -م.
ُ -11مٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م (ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح) :قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمِمٝمرزوري
شم٘مل اًمديـ اسمـ اًمّمالح تٟ :مقر اًمديـ قمؽم ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1764 – 1224 :م.
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 -10اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مًمراهم٥م إصٗمٝم٤مٟمك
(اعمتقرم320 :هـ) ت :صٗمقان قمدٟم٤من اًمداوودي :دار اًم٘مٚمؿ ،اًمدار( سمدون).
 -11اعمقازٟم٦م سملم اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ ذم شمّمحٞمح إطم٤مدي٨م وشمٕمٚمٞمٚمٝم٤م ،محزة قمٌد اهلل اعمٚمٞمٌ٤مري،
دار اسمـ طمزم.
« -12اًمٜمٗمح اًمِمذي ذح ضم٤مُمع اًمؽمُمذيش ،اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس اًمٞمٕمٛمري اًمرسمٕمل ،حمٛمد
(512هـ) ،ذح اًمؽمُمذي حت٘مٞمؼ :أسمق ضم٤مسمر إٟمّم٤مري ،قمٌد اًمٕمزيز أسمق رطمٚم٦م ،ص٤مًمح
اًمٚمح٤مم ،دار اًمّمٛمٞمٕمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمري٤مض  -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم1206 ،هـ 0225 -م.
ٟ -13مزه٦م اًمٜمٔمر ذم شمقوٞمح ٟمخٌ٦م اًمٗمٙمر ذم ُمّمٓمٚمح أهؾ إصمر :أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمجر
اًمٕمً٘مالين حت٘مٞمؼ :قمٌداهلل سمـ وٞمػ اهلل اًمرطمٞمكم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم0221-1200 ،م .
 -14اًمٜمٙم٧م قمغم ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ،أسمق قمٌد اهلل سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر
اًمزريمٌم اًمِم٤مومٕمل (اعمتقرم572 :هـ) ،ت :د .زيـ اًمٕم٤مسمديـ سمـ حمٛمد سمال ومري٩م ،ن:
أوقاء اًمًٚمػ  -اًمري٤مض ط1776( ،1م).
 -15اًمٜمٙم٧م اًمقومٞم٦م سمام ذم ذح إًمٗمٞم٦م ،سمره٤من اًمديـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر اًمٌ٘م٤مقمل ،تُ :م٤مهر
ي٤مؾملم اًمٗمحؾ ،نُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ٟم٤مذون ط1206 ،1هـ 0225 /م.

املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ
 -1اًمٓمريٗمل "ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم أطمٙم٤مُمف قمغم احلدي٨م ذم اًمًٜمـ،
.www.altarefe.com
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