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ملجدة جامعة املدك خالذ
لدعدوم الرشعية والذراسات اإلسالمية
عدمية – دورية  -محكمة
طزيزي اـباحث ....اـرتؾقم األصظ هلذا اـعداد هو (اـرتؾقم اـؼديم :ادجؾد ()28
اـعدد ( ،)2وـغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقد ُا إلدراجفا يف ؾواطد بقاكات
طادقة ،تم إطادة اـرتؾقم بطريؼة تسؾسؾقة ؿام هو ضاهر طذ ؼالف ادجؾة
اخلارجي .يف حال رؼبتؽم احلصول طذ أي مستـد رسؿي إلثبات ذـك ،يؿؽـؽم
اـتواصل مع هقئة اـتحرير طذ ايؿقل ادجؾةalmajallah@kku.edu.sa :

اذلٞئخ االسزشبضٝخ
ٍؼبيل اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىٕ٘بة أث٘ سيَٞبُ

ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء

اىشٞـــد األسزــــبش اىسمزــــ٘ض سؼس اخلثالُ

ً
ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء (سبثقب)

اىشٞـــد اىسمزـــــ٘ض قٞس ادلجـــــبضك

ً
ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء (سبثقب)

فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض أمحس ٍؼجس ػجس اىنطٌٝ

ػض٘ ٕٞئخ مجبض ػيَبء األظٕط

فضٞيخ اىشٞــد األسزبش اىسمز٘ض ظإط ثِ ػ٘اض األدلؼٜ

أسزبش اىزفسري ٗػيٍ٘ٔ

فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ّبصط ثِ ػجس اىنط ٌٝاىؼقو
فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػٞبض ثِ ّبٍ ٜاىسيَٜ
فضٞيخ اىشٞـــد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىطمحِ اىعّٞسٛ

أسزبش اىؼقٞسح ٗادلصإت ادلؼبصطح
أسزبش أص٘ه اىفقٔ
أسزبش اىثقبفخ اإلسالٍٞخ

ضئٞس ٕٞئخ اىزحطٝط

ز .ذـــبىـس ثـِ حمـَس اىقـــطّـٜ

أػضبء ٕٞئخ اىزحطٝط

 .1أ.ز.حمَس ثِ ظــــبفط اىشـٖــــطٛ
 .2أ.ز.جربٝو ثِ حمَس حسِ اىجصٞيٜ
 .3أ.ز.حيــ ٜثِ ػجـس اهلل اىجنـــــــطٛ
 .4أ.ز.مَــــبه ٍـ٘ىــــ٘ز جحٞــــــش
 .5أ.زٍْٞ.ــطح ثْذ حمَس اىـسٗســطٛ
 .6أ.ز .ػجـس اىـطظاق ٍجـطٗك ثبىؼقطٗظ
 .7أ.ز .أحــَس آه سـؼـس اىغــبٍــــسٛ
 .8زٍ.ـحـَـس ثِ ػيــ ٜاىــقطّــــٜ
 .9زٍ.ـحـَـس ثِ سـبمل اىشغٞـــــجٜ
 .11زٍ.ـصـطـف ٚأمـــطً ػيــ ٜشـــــــبٓ
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ً

ػْـ٘اُ اىجـحث

1

االسزحاله يف اىسِٝ؛ ض٘اثطٔ ،أحنبٍٔ ٗآثبضٓ

2
3
4

اىسريح اىْج٘ٝخ يف ادل٘س٘ػبد األجْجٞخ احلسٝثخٍ٘ :س٘ػزب احلضبضح
ٗاىس ِٝاإلسالٍٞنيٗ ،اإلسالً ٗاىؼبمل اإلسالٍ ٜأمن٘شجب

إٔيٞخ اىشرص االػزجبض ٛثني اىفقٔ اإلسالٍ ٗ ٜأص٘ىٔٗ ،اىقبُّ٘
ً
اى٘ضؼ( ٜاىقبُّ٘ ادلصط ٛمن٘شجب ) "زضاسخ ٍقبضّخ"
رؼظ ٌٞاىصحبثخ

ىيْج ٜﷺ ٗسْزٔٗ ،اىطز ػي ٚشجٖبد ح٘ىٔ

اســـٌ اىجـبحث
ز .ظٝبز ثِ ػجس اهلل ثِ إثطإ ٌٞاحلَبً
(جبٍؼخ ادليل فٞصو)

زّ٘ .ضح ثْذ ػجس اهلل احلسبٗٛ

زٗ .فبء ثْذ ػجس اىؼعٝع اىعاٍو

(جبٍؼخ األٍريح ّ٘ضح ثْذ ػجس اىطمحِ)

ز.ثبسو حمَ٘ز ػجس اهلل احلبيف
(جبٍؼخ ادليل فٞصو)

ز .ػجس اهلل ثِ ػجس اذلبز ٛاىقحطبّٜ
(جبٍؼخ شقطاء)

5

إزٗاضز سؼٞس ٗاإلسالً ،قطاءح ّقسٝخ ىنزبثبد االسزشطاق ادلؼبصط
ً
(ٗىٞبً ٕبضدٗ ،آضُٗ ٕ٘ٞظٗ ،ضٗجط سنطٗرُ٘ من٘شجب)

ز .حمَس ثِ سبمل اىشغٞج ٜاىشٖطٛ

6

احل٘اض ٗاىزؼبٝش ٍغ غري ادلسيَني يف اىؼٖس اىْجٍ٘ ٛطٗٝبد ٗفس
ً
ّصبض ٙجنطاُ أمن٘شجب زضاسخ حسٝثٞخ حتيٞيٞخ

ز .طبضق ثِ ػ٘زح ثِ ػجس اهلل اىؼ٘زح

7

حسٝث اىنبسٞبد اىؼبضٝبد زضاسخ ّقسٝخ

8

اٟثبض اىفيسفٞخ ىيساضْٗٞٝخ زضاسخ حتيٞيٞخ ّقسٝخ

9

آفبق احلساثخ اىؼطثٞخ ٍسبءالد ّقسٝخ

11

َ
َ
زضاسخ حتيٞيٞخ ػقسٝخ حلسٝث ٍِ" :أحت أُ ٝجسط ىٔ يف ضظقْٔٝٗ ،سأ
ىٔ يف أثطٓ ،فيٞصو ضمحٔ"

(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

(جبٍؼخ اإلٍبً حمَس ثِ سؼ٘ز اإلسالٍٞخ)
ز .ػَبض أمحس اىصٞبصْخ
(جبٍؼخ ادليل سؼ٘ز)

ز .ذبىس ثِ حمَس اىقطّٜ
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

أ.ز .ػجس اىؼعٝع فضٞو ٍسؼ٘ز ث٘اىشؼري
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

ز .ػعٝعح ػي ٜاألش٘ه اىؼَطٛ
(جبٍؼخ أً اىقط)ٙ

ز .ظٕري ثِ مزفٜ

11

قطاءح يف اإلثسزَ٘ى٘جٞب اىزنْ٘ٞٝخ ىيَؼطفخ اىنالٍٞخ

12

َ
رٖجني احل٘ٞاّبد ٗأميٖب زضاسخ فقٖٞخ ٍقبضّخ

ز .حمَس حسِ حي ٚٞادليحبّٜ

13

ً
احلقٞقخ اىشطػٞخ ٗضأ ٛاىجبقالّ ٜفٖٞب (مجؼب ٗزضاسخً)

ز.ضٞف اهلل ثِ ٕبز ٛثِ ػي ٜاىعٝساّٜ

اىزجسٝس ٗاإلثساع ػْس اإلٍبً اىس٘ٞط ٜيف مزبثٔ اجلبٍغ اىنجري ٗأثطٓ

أ.ز .حنَٞخ أمحس حفٞظٜ

14
15

ف َِٞثؼسٓ

طجقبد اىطٗاح ػِ اىش٘ٞخ ٗأثطٕب يف ػيٌ اىؼيو

(جبٍؼخ اى٘از – ٛاجلعائط)

(جبٍؼخ ادليل ذبىس)
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

ز .حسبُ ثِ حسني شؼجبُ
(جبٍؼخ أً اىقط)ٙ

اىصفحبد
46 - 3
111 - 47
136 -112
177 -137
224 - 178
257 - 225
313 - 258
353 - 314
413 - 354
452 - 414
489 - 453
528 - 491
574 - 529
621 - 575
671 - 622

احلؿد هلل وؿػى ،وصالة وسالم طذ طباده اـذين اصصػى

أما بعد:

ؽقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة ادؾك خاـد ـؾعؾوم اـػطقة واـدراسات اإلسالمقة أن كؼدم إغ
اـؼراء اـؽرام "اـعدد اـثاين" يف "ادجؾد اـثامن واـعػون" هلذا اـعام 4114هـ ،واـذي كرجو أن يؽون إضاؽ ًة
متؿقز ًة وإسفام ًا كوطق ًا يف اـبحث اـػطي ،متضؿـ ًا مخسة طػ بحث ًا يف اـعديد من اـتخصصات اـػطقة
واـدراسات اإلسالمقة ،طذ أم ٍل يف أن تؽون هذه األبحاث حاؽز ًا ـؾؿزيد من اـدراسات ادتؿقزة باجلدة واألصاـة،
ؽػي اـدراسات اإلسالمقة بحث بعـوان :االستحالل يف اـدين؛ ضوابطه ،أحؽامه وآثاره ،من إطداد :د.زياد بن طبد
اهلل بن إبراهقم ا حلامم  ،واـبحث اآلخر بعـوان :اـسرة اــبوية يف ادوسوطات األجـبقة احلديثة :موسوطتا احلضارة
واـدين اإلسالمقع ،واإلسالم واـعامل اإلسالمي أكؿوذج ًا ،من إطداد :د .كورة بـت طبد اهلل احلساوي ،د .وؽاء بـت
طبد اـعزيز اـزامل ،وبحث ثاـث بعـوان :أهؾقة اـشخص االطتباري بع اـػؼه اإلسالمي وأصوـه ،واـؼاكون
اـوضعي (اـؼاكون ادرصي كؿوذج ًا) "دراسة مؼاركة" ،من إطداد :د .باسل حمؿود طبد اهلل احلايف ،واـبحث اـرابع
بعـوان :تعظقم اـصحابة

ـؾـبي ﷺ وسـته ،واـرد طذ شبفات حوـه ،إطداد :د .طبد اهلل بن طبد اهلادي

اـؼحطاين ،واـبحث اخلامس بعـوان :إدوارد سعقد واإلسالم ،ؾراءة كؼدية ـؽتابات االستػاق ادعارص (وـقام
هارت ،وآرون هقوز ،وروجر سؽروتون كؿوذج ًا) ،من إطداد :د .حمؿد بن سامل اـشغقبي اـشفري .ويف اـسـة
وطؾومفا جاء اـبحث األول بعـوان :احلوار واـتعايش مع ؼر ادسؾؿع يف اـعفد اــبوي مرويات وؽد كصارى
كجران أكؿوذج ًا "دراسة حديثقة حتؾقؾقة" ،إطداد :د .صارق بن طودة بن طبد اهلل اـعودة ،واـبحث اآلخر بعـوان:
حديث اـؽاسقات اـعاريات دراسة كؼدية ،من إطداد :د .طامر أمحد اـصقاصـة ،وبحث ثاـث بعـوان :اـتجديد
واإلبداع طـد اإلمام اـسقوصي يف ؿتابه اجلامع اـؽبر وأثره ؽقؿن بعده ،إطداد :أ.د .حؽقؿة أمحد حػقظي ،واـبحث
اـرابع بعـوان :صبؼات اـرواة طن اـشقوخ وأثرها يف طؾم اـعؾل ،من إطداد :د .حسان بن حسع شعبان .ويف
اـعؼقدة وادذاهب ادعارصة جاء اـبحث األول بعـوان :اآلثار اـػؾسػقة ـؾدارويـقة (دراسة حتؾقؾقة كؼدية) ،من
إطداد :د .خاـد بن حمؿد اـؼرين ،واـبحث اآلخر بعـوان :آؽاق احلداثة اـعربقة مساءالت كؼدية ،من إطداد :أ.د.
طبد اـعزيز ؽضقل مسعود بواـشعر ،واـبحث اـثاـث بعـوان :دراسة حتؾقؾقة طؼدية حلديث" :من أحب أن يبسط ـه
يف رزؾه ،ويـسل ـه يف أثره  ،ؽؾقصل رمحه" ،إطداد :د .طزيزة طظ األشول اـعؿري ،واـبحث اـرابع بعـوان :ؾراءة يف
اإلبستؿوـوجقا اـتؽويـقة ـؾؿعرؽة اـؽالمقة ،من إطداد :د .زهر بن ؿتػي .ويف اـػؼه بحث بعـوان :هتجع
احلقواكات وأؿؾفا دراسة ِ
ؽؼفقة مؼاركة ،من إطداد :د .حمؿد حسن حيقى ادؾحاين .ويف أصول اـػؼه بحث بعـوان:
احلؼقؼة اـػطقة ورأي اـباؾالين ؽقفا (مجع ًا ودراسة) ،من إطداد :د .ضقف اهلل بن هادي بن طظ اـزيداين.
سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفود ،وأن جيعل هذا اـعؿل خاـص ًا صواب ًا.

انخجذٚذ ٔاإلبذاع ػُذ اإلياو انسٕٛﻃٙ

يف كخابّ اجلايغ انكبري ٔأثرِ ف ًٍٛبؼذِ
إػذاد

أ.د .حكًٛت أمحذ حفٛظٙ

اًمتجديد واإلسمداع قمٜمد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف اجل٤مُمع اًمٙمٌػم وأصمره ومٞمٛمـ سمٕمده

إقمداد :أ-د -طمٙمٞمٛم٦م أمحد طمٗمٞمٔمل

املمدص
يٕمد يمت٤مب "اجل٤مُمع اًمٙمٌػم"ُ ،مـ أؿمٝمر ُمّمٜمٗم٤مت اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم احلدي٨م وومٜمقٟمف،
ُمٜمٝمج٤م ومريدً ا ،أسمدع ذم مجع ُمتقن اًمًٜم٦م ،وذم اًمٕمزو إمم ُمّم٤مدر يمثػمة وُمتٜمققم٦م ،وذم
ؾمٚمؽ ومٞمف
ً
اًمت٘مًٞمؿ ،واًمؽمُمٞمز ،وهمػم ذًمؽ ،مم٤م ُيٕمٜمك هذا اًمٌح٨م سمٌٞم٤مٟمف ،وإسمراز ُمقاوع اًمتجديد ومٞمف،
واًمٙمالم قمـ أصمره ومٞمٛمـ ضم٤مء سمٕمده ،ؾم٤مًمٙملم ذم دراؾمتف اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل ُمع اًمتتٌع اجلزئل ،قمٜمد
اًمٙمالم قمـ :شمرمجتف ،واًمتٕمريػ سمٙمت٤مسمف ،وأصمره ومٞمٛمـ سمٕمده ،واعمٜمٝم٩م آؾمتٜمٌ٤مـمل ،قمٜمد يمالُمٜم٤م قمـ
ُمقاـمـ اًمتجديد ومٞمف-
وٓ ٟمٕمرف ،ذم طمدود ُم٤م اـمٚمٕمٜم٤م قمٚمٞمفُ ،مـ َيمتَ٥م سمح ًث٤م ُمٗمر ًدا ًمٌٞم٤من ُمقاوع اًمتجديد
واإلسمداع ذم هذا اًمٙمت٤مب ،وٓ ذم أصمره ومٞمٛمـ سمٕمده ،سمٛمثؾ ُم٤م شمٜم٤موًمف هذا اًمٌح٨م ،ومٞمام ٟمرى-
وُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ إهداف اعمٜمِمقدة ،واعمتٛمثٚم٦م ذم :إسمراز ضمٝمقد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم ظمدُم٦م
ومـ اًمتخري٩م سمخ٤مص٦م ،وإسمراز ُمقاـمـ اًمتجديد واإلسمداع ذم هذا اًمٙمت٤مب ،وأصمره ومٞمٛمـ ضم٤مء سمٕمده،
ىمًٛمٜم٤مه سمٕمد اعم٘مدُم٦م ،إمم أرسمٕم٦م ُمٌ٤مطم٨م؛ إول ُمٜمٝم٤م متٝمٞمدي قمرومٜم٤م ومٞمف سم٤مإلُم٤مم اًمًٞمقـملُ ،مـ
همػم إـم٤مًم٦م وٓ إظمالل ،يمام شمٙمٚمٛمٜم٤م ومٞمف قمـ ُمالُمح اًمتجديد قمٜمده ،وظمّمّمٜم٤م اعمٌح٨م إول،
ًمٚمتٕمريػ سم٤مجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،وُمقاـمـ اًمتجديد واإلسمداع ومٞمف ،ورضسمٜم٤م ذم اًمث٤مين ،أُمثٚم٦م شمٌلم صح٦م
ُم٤م ادقمٞمٜم٤مه ،وظمّمّمٜم٤م اًمراسمعً ،مٚمٙمالم قمـ أصمر اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ومٞمٛمـ ضم٤مء سمٕمدهً ،مٞمتقج اعمقوقع
سمخ٤ممت٦م ،شمْمٛمٜم٧م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت-
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م :اًمًٞمقـمل ،اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،اًمتجديد ،إصمر-
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مـ سمٕمدهٛمٞمٌػم وأصمره ومٙمُمع اًم٤مسمف اجل٤مقـمل ذم يمتًٞمم اًم٤مد اإلُمٜاًمتجديد واإلسمداع قم

Abstract
Al-Jami‟ Al-Kabīr (The Major Collection) is one of the most famous books
of Imam As-Suyūṭī in ḥadīth (prophetic tradition) and its disciplines
wherein he adopted a unique approach and achieved excellent results in the
collection of the matn (content) of ḥadīth narrations, attribution to many
and varied sources, categorization, symbolization and other things that this
study is concerned to point out, highlight the innovations they contain and
address the impact they have on later scholars, using a descriptive method
that employs partial follow-up when tackling his biography, introducing the
book and clarifying its impact on later scholars, as well as a deductive
method when addressing the innovations that the book contains.
To the best of my knowledge, I am not aware of any other study that is
dedicated to detecting the aspects of innovation and creativity in this book
or determining its impact on later scholars in a manner that is as adequate
as that of the present study.
In order to achieve the desired objectives of this study, namely, to highlight
Imam As-Suyūṭī‟s efforts in serving ḥadīth verification and authentication,
to highlight the aspects of innovation and creativity contained in the book
and to highlight its impact on later scholars, I have divided the study, after
the introduction, into four chapters. The first chapter introduces Imam AsSuyūṭī in adequate length and addresses the features of innovation in his
works. The second chapter introduces Al-Jami‟ Al-Kabīr and the aspects of
innovation and excellence that it contains. The third chapter cites examples
that prove the veracity of my claims. The fourth chapter tackles the impact
of Al-Jami‟ Al-Kabīr on later scholars. The study then ends with a
conclusion showing the most important findings and recommendations.
Keywords: As-Suyūṭī, Al-Jami‟ Al-Kabīr, innovation, impact.
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م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

اًمتجديد واإلسمداع قمٜمد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف اجل٤مُمع اًمٙمٌػم وأصمره ومٞمٛمـ سمٕمده
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يٕمد ختري٩م احلدي٨مُ ،مـ أقمز اًمٓمِ ْٚمٌ٤مت اًمتل يٜمٌٖمل أن يٜمّم٥م قمٚمٞمٝم٤م ضمٝمد اًمٌ٤مطم٨م ذم
اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م قم٤مُم٦م ،واًمٌ٤مطم٨م ذم قمٚمقم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م سمِمٙمؾ ظم٤مص؛ يمقٟمف ُيٕمٜمك سمٕمزو احلدي٨م
إمم ُمّم٤مدره إصٚمٞم٦م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م اًمتل شمروى ومٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م ُم٘مروٟم٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م ،وهق
ضمرطم٤م وشمٕمديالً،
واقمتٌ٤مرا ،---وطم٤مل رواهت٤م،
أيْم٤م إمم ُمٕمروم٦م طم٤مل اًمرواي٦م ىمٌقًٓ ،ور ًدا،
اًمٓمريؼ ً
ً
ً
أيْم٤م
سمٕمد مجع ـمرىمٝم٤م ،وُم٘م٤مسمٚم٦م أؾم٤مٟمٞمده٤م وُمتقهن٤م ،وشمتٌع اًم٘مرائـ اعمحتٗم٦م هب٤م ،وهمػمه٤م -وٓ ؿمؽ ً
ذم أن اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،عم٤م ُد ِوٟم٧م ذم قمّمقر اًمرواي٦م إومم ،اقمتٜمك أصح٤مهب٤م ،طمٞمٜمام ومٕمٚمقا ذًمؽ،
سمتدويٜم ٝم٤م قمغم إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإطمٙم٤مم ،أو قمغم اعمً٤مٟمٞمد ،أو قمغم اعمِمٞمخ٤مت ،وإضمزاء
وهمػمه٤م؛ هذه إؾمٗم٤مر اًمتل اضمتٝمد يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ٓطم ً٘م٤م ،ذم ظمدُمتٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اظمتّم٤مر
أؾم٤مٟمٞمده٤م ،أو ذطمٝم٤م ،أو زي٤مداهت٤م ،أو آؾمتخراج قمٚمٞمٝم٤م ،---صمؿ سمت٘مدم اًمزُمـ ،واـمٛمئٜم٤مٟمً٤م إمم أن
اًمًٜم٦م ىمد مج ٕم٧م ذم هذه اًمدواويـ :اًمّمح٤مح ،واًمًٜمـ ،واجلقاُمع ،واعمّمٜمٗم٤مت ،واعمً٤مٟمٞمد،
واعمًتدريم٤مت ،واعمًتخرضم٤مت ،وهمػمه٤م ،فمٝمر ٟمقع ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت ذم اًمٗم٘مف ،وأصقًمف ،واًمٕم٘مٞمدة،
واًمتٗمًػم ،وهمػمه٤م ،اؾمتدل ومٞمٝم٤م ُم١مًمٗمقه٤م سمرواي٤مت صحٞمح٦م ووٕمٞمٗم٦م وهمػمه٤م ،دون قمٜم٤مي٦م
سمٕمزوه٤م إمم ُمقاوٕمٝم٤م ذم يمت٥م اًمًٜم٦م اًمتل ظمرضمتٝم٤م سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م ،وٓ سمٞم٤من درضمتٝم٤م ،---ومج٤مء
سمٕمدهؿ ُمـ أهؾ احلدي٨م ُمـ اهتؿ سمتخرجيٝم٤م وسمٞم٤من درضمتٝم٤م ،ومخرج احل٤مومظ اًمٕمراىمل أطم٤مدي٨م
يمت٤مب" إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ" ٕيب طم٤مُمد اًمٖمزازم ،ذم يمت٤مسمف "اعمٖمٜمل ذم إؾمٗم٤مر قمـ محؾ إؾمٗم٤مر"،
وظمرج اًمزيٚمٕمل أطم٤مدي٨م يمت٤مب اهلداي٦م ًمٚمٛمرهمٞمٜم٤مين ،ذم يمت٤مسمف "ٟمّم٥م اًمراي٦م ختري٩م أطم٤مدي٨م
اهلداي٦م"  ،وظمرج احل٤مومظ اسمـ طمجر أطم٤مدي٨م يمت٤مب اًمراومٕمل اًمٙمٌػم ،ذم يمت٤مسمف "اًمتٚمخٞمص احلٌػم
ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمراومٕمل اًمٙمٌػم" ،وظمرج احل٤مزُمل أطم٤مدي٨م اعمٝمذب ذم وم٘مف اًمِم٤مومٕمل
ًمٚمِمػمازي ،وظمرج ُمال قمكم اًم٘م٤مري أطم٤مدي٨م ذح اًمٕم٘م٤مئد ،ذم يمت٤مسمف "ومرائد اًم٘مالئد ذم ختري٩م
أطم٤مدي٨م ذح اًمٕم٘م٤مئد" ،وظمرج إًمٌ٤مين (ت 1402هـ) أطم٤مدي٨م ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م(،)1
( )1يٜمٔمر :قمٚمؿ ختري٩م إطم٤مدي٨م( ،أصقًمف ،ـمرائ٘مفُ ،مٜم٤مهجف) ،حمٛمد حمٛمقد سمٙم٤مر [اًمري٤مض :دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ط ،6
1418هـ1008 ,م] ،ص -03 – 10

478
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

اًمتجديد واإلسمداع قمٜمد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف اجل٤مُمع اًمٙمٌػم وأصمره ومٞمٛمـ سمٕمده

إقمداد :أ-د -طمٙمٞمٛم٦م أمحد طمٗمٞمٔمل

وظمرج اًمًٞمقـمل أطم٤مدي٨م يمت٤مب اًمِمٗم٤م ،ذم يمت٤مب ؾمامهُ" :مٜم٤مه٩م اًمّمٗم٤م ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م
اًمِمٗم٤م" ،وأطم٤مدي٨م يمت٤مب "اًمٙمٗم٤مي٦م" ،ذم يمت٤مب ؾمامه "ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمدرة اًمٗم٤مظمرة ،ختري٩م
أطم٤مدي٨م اًمٙمٗم٤مي٦م" ،ويًٛمك" ،دمرسم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م" ،وهمػمه٤م( ،)1وهٙمذا شمقاًم٧م ضمٝمقد اًمٕمٚمامء ذم ختري٩م
إطم٤مدي٨م اعمذيمقرة ذم يمت٥م اًمتٗمًػم ،واًمٗم٘مف ،واًمٕم٘مٞمدة ،وهمػمه٤م ،همػم ُمٕمزوة إمم ُمٔم٤مهن٤م ،وٓ
ُمٌٞمٜم٦م درضمتٝم٤م ،وٓ أطمقال رواهت٤م-
صمؿ ضم٤مء سمٕمد ه١مٓء ،ضمٞمؾ ُمـ اًمٕمٚمامء ،اقمتٜمك سمجٛمع اعمتقن احلديثٞم٦م جمردة قمـ أؾم٤مٟمٞمده٤م،
وشمرشمٞمٌٝم٤م قمغم طمروف اعمٕمجؿ ،أو قمغم إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،أو قمغم اعمً٤مٟمٞمد وإـمراف ،ومٞمام يًٛمك
اًمٞمقم سم٤مًمٗمٝم٤مرس؛ صمؿ قمزوه٤م إمم ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م ،سم٤مؾمتٕمامل رُمقز شمدل قمغم اعمّمدر اًمذي
ُر ِوي٧م ومٞمف هذه إطم٤مدي٨م سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م-
وُمـ ومقائد هذه اًمٗمٝم٤مرس ،اًمتٞمًػم قمغم َ
اعمخ ِّرج ،إن يم٤من يٕمرف ـمرف احلدي٨م إول ،أو
راويف ،أو ُمقوققمف---اًمخ ،واًمقىمقف قمغم ُمقوٕمف ذم يمت٥م اًمًٜم٦م اًمتل قمزاه إًمٞمٝم٤م هذا
اعم َٗم ِ
ٝمرس؛ ومٙم٤من َرزيـ سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٕمٌدري إٟمدًمز(ت 363هـ)( ،)0ومٞمام أقمٚمؿُ ،مـ سملم
إوائؾ اًمذيـ اؾمتٕمٛمٚمقا هذه اًمرُمقز ًمٚمدًٓم٦م قمغم اعمّمدر اًمذي يٕمزو إًمٞمف احلدي٨م ،ذم يمت٤مسمف
" دمريد اًمّمح٤مح اًمًت٦م :اعمقـم٠م واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ،وأيب داود ،واًمؽمُمذي ،واًمٜمً٤مئل"؛ ومرُمز
ًمّمحٞمح اًمٌخ٤مري سم٤محلرف (خ) ،وًمّمحٞمح ُمًٚمؿ سم٤محلرف (م) ،وًمًٜمـ أيب داود سم٤محلرف (د)،
وجل٤مُمع اًمؽمُمذي سم٤محلرف (ت) ،وًمٚمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜمً٤مئل سم٤محلرف (ٟمس) ،صمؿ ضم٤مء اسمـ إصمػم
( )1طمًـ اعمح٤مرضة-640 – 641 .1 ،
ه ُىمًٓم٦م ،وهل سمالد ُمـ سمالد إٟمدًمس؛ ُمـ
( )0هق َرزيـ سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمامر اًمٕمٌدري إٟمدًمز؛ حمد ًصم٤م ً
وم٘مٞمٝم٤م ،وم٤موالًُ ،مـ َ َ
أئٛم٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م ذم قمٝمده ،ضم٤مور سمٛمٙم٦م دهرا ،ومل يٕمد إمم إٟمدًمس إمم أن واوم٤مه أضمٚمف ذم ُمٙم٦م ؾمٜم٦م 363هـ ،يٜمٔمر ذم شمرمجتف:
اًمتحٌػم ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،قمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمتٛمٞمٛمل اًمًٛمٕم٤مين اعمروزي ،أسمق ؾمٕمد (ت 330هـ) ،شمح:
ُمٜمػمة ٟم٤مضمل ؾم٤ممل [سمٖمداد :رئ٤مؾم٦م ديقان إوىم٤مف ،ط 1603 ،1هـ – 1083م]  ،ج  ،1ص ،073وسمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس ذم شم٤مريخ
رضم٤مل إٟمدًمس ،أمحد سمـ حيٞمك سمـ أمحد سمـ قمٛمػمة اًمْمٌل (ت 300هـ) [اًم٘م٤مهرة :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب1038 ،م] ،ص
 ،006وإيمامل اإليمامل( ،وهق شمٙمٛمٚم٦م ًمٙمت٤مب اإليمامل ٓسمـ ُم٤ميمقٓ) ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمٖمٜمل سمـ أيب سمٙمر سمـ ؿمج٤مع ،اسمـ ٟم٘مٓم٦م
احلٜمٌكم اًمٌٖمدادي (ت 300هـ) ،شمح :قمٌد اًم٘مٞمقم قمٌد رب اًمٜمٌل [ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م :ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ،ط 1412 ،1هـ] ،ج ،4
ص  ،043واًمديٌ٤مج اعمذه٥م ذم ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من اعمذه٥م ،سمره٤من اًمديـ اًمٞمٕمٛمري اعمٕمروف سم٤مسمـ ومرطمقن ( ت 800هـ) ،شمح:
حمٛمد إمحدي أسمق اًمٜمقر [اًم٘م٤مهرة :دار اًمؽماث ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم] ،ج  ،1ص-633
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(ت362هـ) ،ذم "يمت٤مسمف ضم٤مُمع إصقل" ،اًمذي اقمتٜمك ومٞمف سمٙمت٤مب رزيـ اًمً٤مسمؼ ذيمره ،ومح٤مومظ
ومٞمف قمغم ٟمٗمس اًمرُمقز ،وسمرع احل٤مومظ اعمزي (ت 840هـ) ذم يمت٤مسمف "حتٗم٦م إذاف سمٛمٕمروم٦م
إـمراف" ؛ ومجٛمع ومٞمف أطم٤مدي٨م اًمًت٦م وًمقاطم٘مٝم٤مُ ،مرشمٌ٦م قمغم إـمراف واعمً٤مٟمٞمد ،رُمز إًمٞمٝم٤م
سمرُمقز ،يمام سمرع ذم سمٞم٤من ـمرىمٝم٤م وُمداراهت٤مُ ،مع ُم٤م أو٤مومف ُمـ زي٤مدات ---وهٙمذا ،إمم أن ضم٤مء
اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل (ت 011هـ)؛ ومجٛمع أًمق ًوم٤م ُمـ اعمتقن اًمتل اٟمتٝمك إًمٞمٝم٤م قمٚمٛمفُ ،مرشم ًٌ٤م اًم٘مقًمٞم٦م
ُمقزقم٤م ضمٝمده
قمغم طمروف اهلج٤مء ،واًمٗمٕمٚمٞم٦م قمغم ُمً٤مٟمٞمد اًمّمح٤مسم٦مُ ،مرشمٌ٦م قمغم طمروف اهلج٤مء،
ً
هذا قمغم يمت٤ميب "مجع اجلقاُمع" اعمِمٝمقر سم٤مجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،و"اجل٤مُمع اًمّمٖمػم" ،وزي٤مدشمف-
ي٠ميت هذا اًمٌح٨م  ,اًمذي ٓ ٟمٕمٚمؿ ومٞمف  ,سمحً٥م اـمالقمٜم٤م وسمحثِٜم٤م ،دراؾم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ،اًمٚمٝمؿ إٓ
ُم٤م ُذيمِر ذم يمت٥م اًمتخري٩م ُمـ يمالم قمـ ضمقاُمع اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ،سم٤مقمتٌ٤مره يً٤مقمد قمغم اًمتخري٩م،
سمٓمري٘م٦م ُمٕمروم٦م اًمٓمرف إول ُمـ احلدي٨م ،واًمٙمالم قمـ ُمٜمٝمجف ،ورُمقزه ،---وًمٕمؾ اًمديمتقر
سمديع اًمًٞمد اًمٚمح٤مم ،ىمد أؿم٤مر ذم رؾم٤مًمتف اعمقؾمقُم٦م ب" :اإلُم٤مم احل٤مومظ ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل
وضمٝمقده ذم احلدي٨م وقمٚمقُمف" ،إمم ضمٝمقد احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ذم اجل٤مُمع اًمٙمٌػم( ،)1وىمد أوم٤مدت
هذه اًمدراؾم٦م ُمـ اعم١مًمٗم٤مت اعمتٞمنة ،يمام هق ُمثٌ٧م ذم طمقاؿمٞمٝم٤م ،ي٠ميت هذا اًمٌح٨م إذنً ،مٚمٙمالم
قمـ ُمقاوع اًمتجديد واإلسمداع( )0ذم يمت٤مب اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل "اجل٤مُمع اًمٙمٌػم" ،وإسمراز ضمٝمقده
ومٞمف ،صمؿ اًمٙمالم قمـ أصمر اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ومٞمام أًمٗمف اًمًٞمقـمل ٟمٗمًف ،ك" :اجل٤مُمع اًمّمٖمػم" ،وأصمره
( ) 1شمٕمذر قمكم ،رهمؿ اضمتٝم٤مدي ذم اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م واًمقىمقف قمغم ُم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُمـ شمٗمّمٞمؾ ذم اعمقوقع ،وهل ص٤مدرة قمـ دار ىمتٞمٌ٦م
ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ؾمٜم٦م 1004م-
( )0ضمد :ىم٤مل اسمـ وم٤مرس " :اجلٞمؿ واًمدال ،أصقل صمالصم٦م؛ إول :اًمٕمٔمٛم٦م ،واًمث٤مين :احلظ ،واًمث٤مًم٨م :اًم٘مٓمع ---وىمقهلؿ صمقب
ضمديد؛ يم٠من ٟم٤مؾمجف ىمٓمٕمف أن ---صمؿ ؾمٛمل يمؾ رء مل شم٠مت قمٚمٞمف إي٤مم ،ضمديدا؛ وًمذًمؽ ؾمٛمل اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،اجلديديـ
وإضمديـ؛ ٕن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام إذا ضم٤مء ،ومٝمق ضمديد" ,-سمدع :ىم٤مل اسمـ وم٤مرس" :اًمٌ٤مء واًمٕملم؛ أصالن؛ أطمدمه٤م :اسمتداء
اًمٌمء وصٜمٕمف ٓ قمـ ُمث٤مل ،وأظمر :آٟم٘مٓم٤مع واًمٙمالل ،---وم٤مٕول :ىمقهلؿ ،أسمدقم٧م اًمٌمء ىمقًٓ وومٕم ً
ال؛ إذا اسمتدأشمف ٓ قمـ
يمل ،إذا اؾمتٜمٌٓمف"ُ ،مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،أمحد سمـ وم٤مرس ،شمح :قمٌد اًمًالم
اًمر َّ
ؾم٤مسمؼ ُمث٤مل ---واًمٕمرب شم٘مقل ،اسمتدع ومالن َّ
حمٛمد ه٤مرون[ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م] ،020.1 ،و -423.1واًم٘مّمد ُمـ اٟمت٘م٤مء اعمّمٓمٚمحلم ،قمٜمقاٟمً٤م هلذا اًمٌح٨م؛ هق أن
اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ،ضم٤مء ذم يمت٤مسمف اجل٤مُمع اًمٙمٌػم سم٤مإلو٤موم٦م اًمتل مل شمٕمٝمد قمٜمد ُمـ شم٘مدُمف ُمـ ذًمؽ :اقمتامده ذم اًمتخري٩م قمغم مجع
اعمتقن ُمـ قمدد يمٌػم ُمـ يمت٥م اًمرواي٦م ،وىمد رام آؾمتٞمٕم٤مب ،وإن مل يتح٘مؼ ًمف ذًمؽ ،وُمٜمٝم٤م :شمرشمٞمٌف اًمٙمت٤مب قمغم إىمقال
وإومٕم٤مل ،وُمٜمٝم٤م :يمثرة اًمرُمقز اًمت٤مسمٕم٦م ًمٙمثرة اًمٙمت٥م ،وُمٜمٝم٤م :شمرشمٞمٌف اًمٙمت٥م إمم جمٛمققم٤مت؛ ىمًؿ قمد ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ رواي٤مت
ُمٕمٚمؿ سم٤مًمّمح٦م ،وىمًؿ شمٜمققم٧م رواي٤مهت٤م سملم صحٞمح٦م وطمًٜم٦م ووٕمٞمٗم٦م ،وىمًؿ ُمٜمٝم٤م رواي٤مشمف ُمٕمٚمؿ سم٤مًمْمٕمػ-
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ومٞمٛمـ ضم٤مء سمٕمده؛ ممـ اهتؿ سمجٛمع ُمتقن إطم٤مدي٨مُ ،مـ يمت٥م خمّمقص٦مُ ،مًتٕمٞمٜمً٤م ذم اًمٕمزو إًمٞمٝم٤م
سمرُمقز خمّمقص٦مُ ،مثؾ يمت٤مب ُمٗمت٤مح يمٜمقز اًمًٜم٦م ،وهمػمه(-)1
ومٗمٞمام متثٚم٧م ضمٝمقد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم ظمدُم٦م احلدي٨م سمٕم٤مُم٦م ،وظمدُم٦م اًمتخري٩م سمخ٤مص٦م؟
وُم٤م ُمٜمٝمجف ذم يمت٤مسمف اجل٤مُمع اًمٙمٌػم؟ وُم٤م رُمقزه ذم اًمٙمت٤مب؟ وُم٤م يمت٥م اًمًٜم٦م اًمتل قمزا إًمٞمٝم٤م
إطم٤مدي٨م؟ وُم٤م ُمقاوع اًمتجديد واإلسمداع ذم هذا اًمٙمت٤مب؟ وُم٤م أصمره ومٞمٛمـ ضم٤مء سمٕمده؟
ٟمًٕمك ُمـ وراء يمت٤مسم٦م هذا اًمٌح٨م ،إمم حت٘مٞمؼ إهداف أشمٞم٦م:
-1

إسمراز ضمٝمقد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم ظمدُم٦م ومـ اًمتخري٩م سمخ٤مص٦م-

 -0إسمراز ُمقاـمـ اًمتجديد واإلسمداع ذم يمت٤مسمف اجل٤مُمع اًمٙمٌػم-
 -6إسمراز أصمر اًمٙمت٤مب ومٞمٛمـ ضم٤مء سمٕمده-
وُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ هذه إهداف ،واإلضم٤مسم٦م قمـ هذه إؾمئٚم٦مُ ،ىم ًِؿ اًمٌح٨م إمم صمالصم٦م
ُمٌ٤مطم٨مُ ،مًٌقىم٦م سمٛم٘مدُم٦م ،وُمٌح٨م متٝمٞمديُ ،مذيٚم٦م سمخ٤ممت٦م وصمٌ٧م ًمٚمٛمّم٤مدر واعمراضمع؛ ظمّمّمٜم٤م
اعمٌح٨م اًمتٛمٝمٞمدي ًمٚمتٕمريػ سم٤مإلُم٤مم اًمًٞمقـمل وُمالُمح اًمتجديد قمٜمده ،وضمٝمقده ذم احلدي٨م
وقمٚم قُمف ،وشمٙمٚمٛمٜم٤م ذم اعمٌح٨م إول قمـ يمت٤مسمف اجل٤مُمع اًمٙمٌػم وُمقاـمـ اًمتجديد ومٞمف (ُمـ طمٞم٨م:
اًمتٕمريػ سم٤مًمٙمت٤مب ،وأىمً٤مُمف ،وشمرشمٞمٌف ،ورُمقزه ،ودرضم٦م إطم٤مدي٨م ومٞمف ،وُمقاـمـ اًمتجديد ذم
يمؾ ىمًؿ ُمٜمف) ،وظمّمّمٜم٤م اعمٌح٨م اًمث٤مين ًميب أُمثٚم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب شمثٌ٧م صح٦م ُم٤م ادقمٞمٜم٤مه،
وشمٙمٚمٛمٜم٤م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م قمـ أصمر مجع اجلقاُمع ومٞمٛمـ ضم٤مء سمٕمدهُ ،مـ همػم اؾمتٞمٕم٤مب(ً ،)0مٜمٜمٝمل
اعمقوقع سمخ٤ممت٦م وٛمٜم٤مه٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت-
(ُ ٓ )1يٕمٜمك هذا اًمٌح٨م سم٤مًمٙمالم قمـ أصمر اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،ذم اًمقؾم٤مئؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م؛ ٕهن٤م وإن يم٤مٟم٧م شمٞمن اًمٌح٨م ،سمجٛمٕمٝم٤م آٓف
اعمتقن ُمـ ُمئ٤مت يمت٥م اًمًٜم٦م ويمت٥م اًمتخري٩م ،واًمتٗم٤مؾمػم وهمػمه٤مُ ،مثؾ :اعمقؾمققم٦م اًمذهٌٞم٦م ،واًمِم٤مُمٚم٦م ،وهمػمه٤م ُمـ اًمؼماُم٩م
واعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،وم٠مؾمٝمٛم٧م ذم شمقومػم اًمقىم٧م واجلٝمد ،واًمتٙمٚمٗم٦م ،وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمزاي٤م ،وم٢مهن٤م وإن يم٤مٟم٧م يمذًمؽ ،وم٢من
ُم٤مدهت٤م إصٚمٞم٦م ،وُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م ،إٟمام هل اًمقؾم٤مئؾ اًمقرىمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ،وُمـ وٛمٜمٝم٤م ُم١مًمٗم٤مت احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ،وًمذًمؽ
أظمرضمتٝم٤م ُمـ طمدود اًمٌح٨م-
( ) 0ممـ قمٜمل سمجٛمع إطم٤مدي٨م قمغم ـمري٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م؛ يمؽمشمٞمٌٝم٤م قمغم إـمراف واعمً٤مٟمٞمد ،أو قمغم اعمقوققم٤مت ،أو قمغم أوائٚمٝم٤م ،ومل
يٙمـ ىمّمد اًمٌح٨م شمٜم٤مول اًمقؾم٤مئؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلديث٦م؛ ُمـ سمراُم٩م وُمقؾمققم٤مت وُمقاىمع وهمػمه٤مٕ ،هن٤م وإن يم٤مٟم٧م
إًمٙمؽموٟمٞم٦م شمٞمن قمغم اًمٌ٤مطم٨م قمزو احلدي٨م إمم ُمّم٤مدرهُ ،مقومرة قمٚمٞمف اًمقىم٧م واجلٝمد واًمتٙمٚمٗم٦م وهمػمه٤م ُمـ اعمٞمزات ،وم٠من
ُمٕمتٛمده٤م إؾم٤مس وُم٤مدهت٤م إصٚمٞم٦م ،هق شمٚمٙمؿ اعم١مًمٗم٤مت ،واًمٓمرق اًمقرىمٞم٦م-
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املبشح التىّٗذٙ
التعشٖف باإلواً الظٕٗط٘ ٔوالوح التذذٖذ عٍذٓ ٔدّٕدٓ يف اذتذٖح ٔعمٕوْ
ًمئـ يم٤من احل٤مومظ اًمًٞمقـمل َقم َٚم ًام ذاع صٞمتف ،واؿمتٝمرت ُمّمٜمٗم٤مشمف ،وأوم٤مد ُمـ قمٚمٛمف إىمران
وأشمٌ٤مقمٝمؿ ،ويمتٌ٧م ذم شمرمجتف اعم١مًمٗم٤مت( ،)1وم٢مين آصمرت اًمتٕمريػ سم٤محل٤مومظ اًمًٞمقـمل ذم هذا
اًمتٛمٝمٞمد ،سمٙمالم همػم وضمٞمز خمؾ ،وٓ ـمقيؾ ممؾ ،شمٌ ًٕم٤م عم٤م شم٘متْمٞمف احل٤مضم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م ًمٙمت٤مسم٦م هذا
اعمقوقع ،وصمٜمٞم٧م سم٤مًمٙمالم قمـ ُمالُمح اًمتجديد قمٜمدهٕ ،ظمتٛمف سمٙمالم قمـ ضمٝمقده ذم احلدي٨م
وقمٚمقُمف-
 - 1التعشٖف باإلواً الظٕٗط٘.
امسْ ٔوٕلذٓ:
هق قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٙمامل أيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤مسمؼ اًمديـ سمـ اًمٗمخر قمثامن سمـ ٟم٤مفمر
اًمديـ حمٛمد سمـ ؾمٞمػ اًمديـ ظمي سمـ ٟمجؿ اًمديـ أيب اًمّمالح أيقب سمـ ٟم٤مس اًمديـ حمٛمد سمـ
اًمِمٞمخ مه٤مم اًمديـ اهلامم اخلْمػمي إؾمٞمقـمل(ُ ،)0وًمد سمٕمد اعمٖمرب ًمٞمٚم٦م إطمد ُمًتٝمؾ رضم٥م
ؾمٜم٦م شمًع وأرسمٕملم وصمامٟمامئ٦م(-)6

( )1شمرضمؿ احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ًمٜمٗمًف ذم يمت٤مسمف "طمًـ اعمح٤مرضة ذم شم٤مريخ ُمٍم واًم٘م٤مهرة" ،وشمرضمؿ ًمف احل٤مومظ اًمًخ٤موي ذم يمت٤مسمف
"اًمْمقء اًمالُمع" ،وهمػمه ممـ قم٤مسه أو شم٠مظمر قمٜمف ممـ اقمتٜمك سم٤مًمتٕمريػ سمف ،يمام ٟمجد ً
ٟمٌذا ُمـ شمرمجتف ذم اًمرؾم٤مئؾ إيم٤مديٛمٞم٦م
اعمٕم٤مسة ،واعم٘م٤مٓت اعمٜمِمقرة ُمثؾ :رؾم٤مًم٦م "اإلُم٤مم احل٤مومظ ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل وضمٝمقده ذم احلدي٨م وقمٚمقُمف" ،د -سمديع
اًمًٞمد اًمٚمح٤مم ،اًمذي ظمّمص اًمٌ٤مب إول ًمٚمتٕمريػ سم٤محل٤مومظ اًمًٞمقـمل وطمٞم٤مشمف ،وسمح٨م "اإلُم٤مم ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل
اًمٕم٤ممل اعمقؾمققمل"ً ،مٚمٛم١مًمػ ٟمٗمًفٟ ،منم ؾمٜم٦م 1006م ،وسمح٨م "اإلُم٤مم ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ُمٕم٤ممل ؾمػمشمف وُمًػمشمف،
خل٤مًمد حمٛمد ي٤مؾملمٟ ،منم ؾمٜم٦م  ، 0217يمام شمرضمؿ ًمف حم٘م٘مق اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ممـ ذيمرت ُم١مًمٗم٤مهتؿ ذم ُمقوٕمٝم٤م ُمـ طمقار هذا
اعم٘م٤مل ،واقمتٛمدت شمرمجتف ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م ظم٤مص٦م ُمثؾ" :طمًـ اعمح٤مرضة" ،و"اًمْمقء اًمالُمع"-
( )0طمًـ اعمح٤مرضة ذم شم٤مريخ ُمٍم واًم٘م٤مهرة ،ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٞمقـمل (ت 011هـ) ،شمح :حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ
إسمراهٞمؿ [دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م :قمٞمًك سم٤ميب احلٚمٌل ،ط 1678 ،1هـ – 1038م] ،ج  ،1ص ،663وًمٚمٛم١مًمػ شمرمج٦م
ذم ؿمذرات اًمذه٥مً ،31.4 ،مٙمٜمل آصمرت ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ يمت٤مسمف ذم شمرمجتف ًمٜمٗمًف-
( )6طمًـ اعمح٤مرضة-663.1 ،
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ٌؼأتْ العمىٗ:ٛ
ؿمٖمػ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل سم٤محلٗمظ وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،ذم ومؽمة ُمٌٙمرة ُمـ طمٞم٤مشمف؛ ومحٗمظ اًم٘مرآن
وًمف ُمـ اًمٕمٛمر دون صمامين ؾمٜملم ،صمؿ طمٗمظ اًمٕمٛمدة ،وُمٜمٝم٤مج اًمٗم٘مف وإصقل ،وأًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ،
وذع ذم آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٕمٚمؿ ُمـ ُمًتٝمؾ ؾمٜم٦م أرسمع وؾمتلم؛ وم٠مظمذ اًمٗم٘مف واًمٜمحق قمـ مج٤مقم٦م ُمـ
اًمِمٞمقخ ،وأظمذ اًمٗمرائض قمـ اًمٕمالُم٦م ،ومريض زُم٤مٟمف ،اًمِمٞمخ ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمنمُمً٤مطمل ،وىمد
أًمػ ذم هذه اًمًٜم٦م ،ومٙم٤من أول ُم٤م أًمٗمف ،ذح آؾمتٕم٤مذة واًمًٌٛمٚم٦م ،ورز ًُم٤م ذم احلدي٨م،
واًمٕمرسمٞم٦م؛ ٓزم ؿمٞمخف اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م شم٘مل اًمديـ ِ
اًمِمٌكم احلٜمٗمل ،أرسمع ؾمٜملم ،واًمذي ؿمٝمد ًمف
سم٤مًمت٘مدم ذم اًمٕمٚمقم سمٚمً٤مٟمف وسمٜم٤مٟمف ،ويمت٥م ًمف شم٘مري ًٔم٤م قمغم ذح إًمٗمٞم٦م وقمغم مجع اجلقاُمع ،يمام ًمزم
ؿمٞمخف اًمٕمالُم٦م حمل اًمديـ اًمٙم٤مومٞمجل أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م؛ أظمذ قمٜمف اًمٗمٜمقن ُمـ اًمتٗمًػم ،وإصقل،
دروؾم٤م قمديدة قمٜمد اًمِمٞمخ
واًمٕمرسمٞم٦م ،واعمٕم٤مين وهمػم ذًمؽ ،ويمت٥م ًمف إضم٤مزة قمٔمٞمٛم٦م( ،)1وطمي
ً
واًمٕمْمد-
ؾمٞمػ اًمديـ احلٜمٗمل؛ ذم اًمٙمِم٤مف ،واًمتقوٞمح ،وطم٤مؿمٞمتف قمٚمٞمف ،وشمٚمخٞمص اعمٗمت٤مح،
ُ
ذع ذم اًمتّمٜمٞمػ ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمتلم ،سمٚمٖم٧م ُم١مًمٗم٤مشمف ،يمام سح هق قمـ ٟمٗمًف ،إمم هم٤مي٦م
يمت٤مسم٦م ُم١مًمٗمف "طمًـ اعمح٤مرضة ذم شم٤مريخ ُمٍم واًم٘م٤مهرة" ،صمالصمامئ٦م يمت٤مب ،ؾمقى ُم٤م همًٚمف ورضمع
قمٜمف ،وذيمر اًمداودي ،ومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمٜمٌٝم٤مين ،أهن٤م سمٚمٖم٧م مخًامئ٦م ُم١مًمػ(-)0
رطمؾ إمم سمالد اًمِم٤مم ،واحلج٤مز ،واًمٞمٛمـ ،واهلٜمد ،واعمٖمرب ،واًمتٙمرور( ،)6وأومتك ذم
( )1طمًـ اعمح٤مرضة-667.1 ،
(ُ )0م٘مدُم٦م اًمٗمتح اًمٙمٌػم ذم وؿ اًمزي٤مدة ًمٚمج٤مُمع اًمٙمٌػم ،يقؾمػ اًمٜمٌٝم٤مين[ ،سمػموت :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب] ،ج  ،1ص -8
( )6ىم٤مل اًمؼمشمكم" :اًمتٙمرور إىمٚمٞمؿ واؾمع ممتد ذ ًىم٤م إمم أدهم٤مغ ،وُمٖمر ًسم٤م إمم سمحر سمٜمل اًمزٟم٤مىمٞم٦م ،وضمٜمق ًسم٤م إمم سمٞمط ،وؿمامًٓ إمم أدرار،
يٜمٔمر :ومتح اًمِمٙمقر ذم ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من قمٚمامء شمٙمرور ،أسمق قمٌد اهلل اًمٓم٤مًم٥م حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ اًمؼمشمكم اًمقٓيت ،شمح :حمٛمد
إسمراهٞمؿ اًمٙمت٤مين وحمٛمد طمجل [سمػموت :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،ط 1421 ،1هـ– 1071م ] ،ص -03وضم٤مء ذم "اخلرـمقم
واًمِمٕم٥م واًمدقم٤مة" ،وهق يمت٤مب ُمٕم٤مسُ ،م٤م يٗمٞمد أن ممٚمٙم٦م اًمتٙمرور أو اًمتٙمرور  Tukulorهق اؾمؿ ًمِمٕم٥م يمٌػم ُمـ
ٍ
أراض
اًم٘مٌ٤مئؾ احل٤مُمٞم٦م أؾمس ممٚمٙم٦م أومري٘مٞم٦م ،ىمديٛم٦م ضمدً ا ،اُمتدت ُمـ همرب اًمًقدان إمم ؾمقاطمؾ اعمحٞمط إـمٚمز ذم
ؿم٤مؾمٕم٦م شمزيد قمـ ُمً٤مطم٦م اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م واًمٕمراق واًمِم٤مم ُم ًٕم٤م ،وٛم٧م شمٚمؽ اعمٛمٚمٙم٦م أريض اعمٜم٤مـمؼ اعمٕمرووم٦م اًمٞمقم
ؾمٞم٤مؾم ًٞم٤م سمٛمقريت٤مٟمٞم٤م واًمًٜمٖم٤مل وُم٤مزم وٟمٞمجػمي٤م واًمٜمٞمجر وشمِم٤مد وصقًٓ إمم طمدود دارومقر ذم اًمًقدان ويذه٥م سمٕمض
اعم١مرظملم ,ظم٤مص٦م اًمٕمرب ,إمم أن اؾمؿ شمٙمرور هق اؾمؿ عمديٜم٦م قمغم هنر اًمًٜمٖم٤مل احل٤مزم ،يٜمٔمر :اخلرـمقم واًمِمٕم٥م واًمدقم٤مة
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ُمًتٝمؾ ؾمٜم٦م إطمدى وؾمٌٕملم ،وقم٘مد إُمالء احلدي٨م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمٌٕملم-
ُرزق اًمتٌحر ذم ؾمٌٕم٦م قمٚمقم :اًمتٗمًػم ،واحلدي٨م ،واًمٗم٘مف ،واًمٜمحق ،واعمٕم٤مين ،واًمٌٞم٤من،
واًمٌديع؛ قمغم ـمري٘م٦م اًمٕمرب اًمٌٚمٖم٤مء ٓ قمغم ـمري٘م٦م اًمٕمجؿ وأهؾ اًمٗمٚمًٗم٦م ،ودون هذه اًمًٌٕم٦م ذم
اعمٕمروم٦م :أصقل اًمٗم٘مف ،واجلدل ،واًمتٍميػ ،ودوهن٤م :اإلٟمِم٤مء ،واًمتقؾمؾ ،واًمٗمرائض ،ودوهن٤م:
اًم٘مراءات ،ومل ي٠مظمذه٤م قمـ ؿمٞمخ ،ودوهن٤م :اًمٓم٥م(-)1
شمٕمٚمؿ سملم يدي قمدد ٍ
ٍيمٌػم ُمـ اًمِمٞمقخ ،سمٚمغ قمددهؿ ،يمام ذيمره اًمًٞمقـملٟ ،محق ُمئ٦م ومخًلم
ً
ؿمٞمخ٤م ،مل يٙمثر احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ُمـ ؾمامع اًمرواي٦مٓ ،ؿمتٖم٤مًمف سم٘مراءة اًمدراي٦م ،وذًمؽ قمٜمده أهؿ(-)0
يمام درس قمـ ؿمٞمخ٤مت ُمـ ذوات اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ ُمـ سمٞمٜمٝمـ :ظمدجي٦م سمٜم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ
قمكم اًمٕم٘مٞمكم ،وآؾمٞم٦م سمٜم٧م ضم٤مد اهلل سمـ ص٤مًمح اًمٓمؼمي ،وصٗمٞم٦م سمٜم٧م ي٤مىمقت اعمٙمٞم٦م ،ورىمٞم٦م سمٜم٧م
قمٌد اًم٘مقي سمـ حمٛمد اجل٤مئل ،وأم طمٌٞمٌ٦م سمٜم٧م أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمًقيٙملم ،ويمامًمٞم٦م سمٜم٧م
أمحد سمـ حمٛمد سمـ ٟم٤مس اعمٙمل ،وأم اًمٗمْمؾ سمٜم٧م حمٛمد اعم٘مدد( ،)6وظمدجي٦م سمٜم٧م قمكم سمـ اعمٚم٘مـ،
وهمػمهـ

()4

ىم٤مل اسمـ اًمٕمامد (1270هـ)" :يم٤من آي٦م يمؼمى ذم هقم٦م اًمت٠مًمٞمػ ،طمتك ىم٤مل شمٚمٛمٞمذه

= ذم ُم٘م٤مٓت اًمٌ٤مطمثلم ويمت٤مسم٤مت اعم١مرظملم وسمحقث اعمتخّمّملم ،قمٌد اهلل قمٌد اعم٤مضمد إسمراهٞمؿ[ ،سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م،
0221م] ،ص -342
أيْم٤م :اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع ،ؿمٛمس اًمديـ
( )1طمًـ اعمح٤مرضة ،660 .1 ،ويٜمٔمر ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ً
حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًخ٤موي (ت 020هـ) [سمػموتُ :مٜمِمقرات دار ُمٙمتٌ٦م احلٞم٤مة]4 ،ج  ،4ص  ،82 – 33وُمٕمجؿ
ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ُمع دراؾم٦م قمـ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ،قمٌد اًمٕمزيز قمز اًمديـ اًمًػموان[ ،سمػموت :قم٤ممل اًمٙمت٥م ،ط1424 ،1هـ
– 1074م] ،ص -04 ,06
( )0اعمّمدر ٟمٗمًف-
( )6وىمع ًمف قمٜمٝم٤م طمدي٨م اضمتٛمع ومٞمف أىمً٤مم اًمٕمٚمق ،يٜمٔمر :شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقوي ،ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ
أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل (011هـ) ،شمٕمٚمٞمؼ :صالح سمـ حمٛمد سمـ قمقيْم٦م [سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط 1418 ،1هـ–
1003م] ،ج  ،0ص -122 , 00
(ُ )4م٘مدُم٦م مجع اجلقاُمع ،حمٛمد احل٤مومظ اًمتٞمج٤مين وآظمرونُ[ ،مٍم ،إزهر :دار اًمًٕم٤مدة ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م ،ط 0223 ،0م] ،ج  ،1ص
-00 – 07
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وحتريرا"( ،)1يم٤من ُمـ
اًمداودي :قم٤ميٜم٧م اًمِمٞمخ وىمد يمت٥م ذم يقم واطمد صمالصم٦م يمراريس شم٠مًمٞم ًٗم٤م
ً
أقمٚمؿ أهؾ زُم٤مٟمف سمٕمٚمؿ احلدي٨م؛ أظمؼم قمـ ٟمٗمًف أٟمف حيٗمظ ُمئ٦م أًمػ طمدي٨م ،ىم٤مل :وًمق وضمدت
أيمثر حلٗمٔمتف(-)0
 - 2والوح التذذٖذ عٍذ اإلواً الظٕٗط٘.
ٟمتٙمٚمؿ قمـ ُمالُمح اًمتجديد قمٜمد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ،ذم صمالث ٟم٘م٤مط رئٞمً٦م هل:
أ,

ؿمٝم٤مدشمف ًمٜمٗمًف سمذًمؽ-
ي٘مقل اًمًٞمقـمل ذم ومْمؾ ٟمٗمًف وقمٚمٛمف" :وىمد يمٛمٚم٧م قمٜمدي آٓت آضمتٝم٤مد ،سمحٛمد اهلل

ومخرا ،وأي رء ذم اًمدٟمٞم٤م طمتك يٓمٚم٥م حتّمٞمٚمٝم٤م
شمٕم٤ممم ،أىمقل ذًمؽ حتد ًصم٤م سمٜمٕمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ٓ ً
سم٤مًمٗمخر ،وىمد أزف اًمرطمٞمؾ ،وسمدا اًمِمٞم٥م ،وذه٥م أـمٞم٥م اًمٕمٛمر ،وًمق ؿمئ٧م أن أيمت٥م ذم يمؾ
ُمً٠مًم٦م ُمّمٜم ًٗم٤م سم٠مىمقاهل٤م وأدًمتٝم٤م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م ،وُمداريمٝم٤م ،وٟم٘مقوٝم٤م ،وأضمقسمتٝم٤م ،واعمقازٟم٦م سملم
اظمتالف اعمذاه٥م ومٞمٝم٤مً ،م٘مدرت قمغم ذًمؽ ُمـ ومْمؾ اهلل ٓ ،سمحقزم وٓ سم٘مقيت ،ومال طمقل وٓ ىمقة
إٓ سم٤مهللُ ،م٤م ؿم٤مء اهلل ٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل"(-)6
وىم٤مل ذم ُمٕمرض شمٕم٘مٞمٌف قمغم طمدي٨م ىمراءة اًمًٌٛمٚم٦م ذم اًمّمالة" )4(:هذا طمدي٨م ُمٕمٚمقل،
أقمٚمف احلٗم٤مظ سمقضمقه مجٕمتٝم٤م وطمررهت٤م ذم اعمجٚمس اًمراسمع واًمٕمنميـ ُمـ إُم٤مزم ،سمام مل ُأؾمٌؼ
إًمٞمف"( ،)3وىم٤مل ---" :يم٤مًمتٗمًػم اًمذي سمف ُيٓمٚمع قمغم ومٝمؿ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،وقمٚمقُمف اًمتل دوٟمتٝم٤م ،ومل
ُأؾمٌؼ إمم حتريره٤م اًمقضمٞمز-)3("---
( )1ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمٌ٤مر ُمـ ذه٥م ،اسمـ اًمٕمامد ،شمح :قمٌد اًم٘م٤مدر وحمٛمقد إرٟم٤مؤوط [دُمِمؼ :دار اسمـ يمثػم ،ط،1
1423هـ – 1073م]-83.12 ،
( )0طمًـ اعمح٤مرضة ،ىمّمدت إمم قمدم اإلـم٤مًم٦مٕ ،هن٤م أُمقر ُمٕمرووم٦م ،وم٤مىمتٍمت قمغم ُم٤م رضورشمف ختدم اعمقوقع-
( )6طمًـ اعمح٤مرضة-660 .1 ،
( )4رواه ُمًٚمؿ ،أسمق احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج (ت 031هـ) ،ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب طمج٦م ُمـ ىم٤مل ٓ :جيٝمر
سم٤مًمًٌٛمٚم٦م [سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط1401،1هـ – 0221م] ،ص  ،133رىمؿُ ،30 :مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ
-
( )3شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقوي-168.1 ،
(ُ )3م٘مدُم٦م اًمًٞمقـمل قمغم يمت٤مسمف شمدري٥م اًمراوي-8.1 ،
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وىم٤مل---" :وىمد أًمٗم٧م ذم هذا اًمٜمقع ،يمت٤م ًسم٤م مل ُأؾمٌؼ إمم ُمثٚمف ،ؾمٛمٞمتف إزه٤مر اعمتٜم٤مصمرة ذم
إظمٌ٤مر اعمتقاشمرة-)1("---
وىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف ًمٚمج٤مُمع اًمّمٖمػم" :هذا يمت٤مب أودقم٧م ومٞمف ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٜمٌقي٦م أًمق ًوم٤م---
وطمقى ُمـ ٟمٗم٤مئس اًمّمٜم٤مقم٦م احلديثٞم٦م ُم٤م مل يقدع ىمٌٚمف ذم يمت٤مب-)0("---
ب ,ؿمٝم٤مدة ُم١مًمٗم٤مشمف ًمف سمذًمؽ-
ٟمخص ُمٜمٝم٤م سم٤مًمذيمر ،قمٜم٤ميتف سمٗمـ اًمٗمٝمرؾم٦م احلديثٞم٦م ،ذم يمت٤مسمٞمف مجع اجلقاُمع ،واجل٤مُمع
اًمّمٖمػم ،وزي٤مدشمف ،سمام مل ُيًٌؼ إًمٞمف ومٞمام أقمٚمؿُ ،مـ طمٞم٨م :اجلٛمع ،واًمؽمشمٞم٥م ،واعمٜمٝم٩م ،يمام ؾمٞم٠ميت
سمٞم٤مٟمف ذم اًمتٕمريػ سم٤مًمٙمت٤مب ،وـمري٘متف ومٞمف-
ج ,ؿمٝم٤مدة اًمٕمٚمامء ًمف سمذًمؽ-
يمثػما ُمـ هذه اًمتّم٤مٟمٞمػ ،ويمٚمٝم٤م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم
ىم٤مل اًمٚمٙمٜمقي(1624هـ)" :وىمد ـم٤مًمٕم٧م ً
ومقائد ًمٓمٞمٗم٦م ،وومرائد ذيٗم٦م ،شمِمٝمد يمٚمٝم٤م سمتٌحره ،وؾمٕم٦م ٟمٔمره ،ودىم٦م ومٙمره ،وأٟمف طم٘مٞمؼ سم٠من يٕمد
ُمـ جمددي اعمٚم٦م اعمحٛمدي٦م ،ذم سمدء اعمئ٦م اًمٕم٤مذة وآظمر اًمت٤مؾمٕم٦م ،يمام ادقم٤مه سمٜمٗمًف ،وؿمٝمد سمٙمقٟمف
طم٘مٞم ً٘م٤م سمف ُمـ ضم٤مء سمٕمده يمٕمكم اًم٘م٤مري اعمٙمل ذم اعمرىم٤مة ذح اعمِمٙم٤مة"(-)6
وىم٤مل اًم٘م٤مري(1214هـ)ُ" :مقٟٓم٤م وؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م ظم٤ممت٦م اعمجتٝمديـ ،اًمِمٞمخ ضمالل اًمديـ
اًمًٞمقـمل"(-)4
ُم٤مدطم٤م صٜمٞمع اًمًٞمقـمل ذم ىمًؿ إومٕم٤مل ُمـ اجل٤مُمع اًمٙمٌػم" :صمؿ
وىم٤مل حم٘مؼ مجع اجلقاُمع،
ً
إن ـمري٘م٦م شمرشمٞم٥م هذا اًم٘مًؿ ،وإن يم٤مٟم٧م ُمًٌقىم٦م ،إٓ أن حمتقى هذه إطم٤مدي٨م ذم إـم٤مر هذا
اًمؽمشمٞم٥م ٓ ،يٕمٚمؿ ًمٚمًٞمقـمل ؾم٤مسمؼ هبذا اًمتّمٜمٞمػ ،مم٤م يدل قمغم أٟمف ذم ذًمؽ مل يٙمـ جمرد ضم٤مُمع،
( )1شمدري٥م اًمراوي ،123.0 ،ذم ُمٕمرض يمالُمف قمـ اعمتقاشمر
(ُ )0م٘مدُم٦م اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ُمـ طمدي٨م اًمٌِمػم اًمٜمذير-1.1 ،
( )6اًمتٕمٚمٞمؼ اعمٛمجد قمغم ُمقـم٠م حمٛمد ،شمح :د.شم٘مل اًمديـ اًمٜمدوي [سمقُمٌ٤مي دار اًمًٜم٦م واًمًػمة ،ودُمِمؼ :دار اًم٘مٚمؿ ،ط،1
1001م]-120.1 ،
( )4اجلامًملم ًمٚمجالًملم (وهل طم٤مؿمٞم٦م اعمال قمكم اًم٘م٤مري قمغم شمٗمًػم اجلالًملم) ،شمرمج٦م وحت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر ؿم٤مهلم [سمػموت:
[سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط 0218 ،1م]-11.1 ،
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وم٘مٞمٝم٤م"(-)1
وإٟمام يم٤من قم٤معمً٤م حم٘م ً٘م٤م وًمٖمق ًي٤م سم٤مر ًقم٤م وحمدصم٤م ً
 - 3دّٕدٓ يف خذو ٛاذتذٖح ٔعمٕوْ.
يٕمد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ,يمام ىمٞمؾ قمٜمفُ ,مـ أقمٚمؿ أهؾ زُم٤مٟمف ذم احلدي٨م وومٜمقٟمف؛ رضم٤مًٓ،
وهمري ًٌ٤م ،وُمتٜمً٤م وؾمٜمدً ا ،واؾمتٜمٌ٤م ًـم٤م ًمألطمٙم٤مم؛ يم٤من يٛمكم احلدي٨م ،وجيٞم٥م قمغم اعمتٕم٤مرض
ُمٜمف---اًمخ( ،)0و ًمٕمؾ أسمرز ُم٤م يٌلم ًمٜم٤م ضمٝمقده ذم ظمدُم٦م احلدي٨م ،ذم هذا اًمٌح٨م ،ذيمر ُم١مًمٗم٤مشمف
ومٞمف-
أًمػ احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ذم ومـ احلدي٨م وقمٚمقُمفُ ،م٤م يزيد قمغم ُم٤مئتل ُم١مًمػ ،سمٚمغ ذم قمده٤م
اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز قمز اًمديـ ،شمًٕم٦م قمنم وُم٤مئتل قمٜمقاٟمً٤م()6؛ ُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٕمٚمؼ سمنموح يمت٥م اًمًٜم٦م،
وُمٜمٝم٤م إضمزاء ،وُمٜمٝم٤م ذم ىمقاقمد اعمّمٓمٚمح ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ذم شمراضمؿ اًمّمح٤مسم٦م واًمرواة ،وإذيم٤مر،
واًمٗمقائد ،واًمتخري٩م ،واًمزوائد ،وهمػمه٤م ،أذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م سح سمف ذم يمت٤مسمف "طمًـ اعمح٤مرضة"
وهل" :يمِمػ اعمٖمٓمك ذم ذح اعمقـم٤م"" ،إؾمٕم٤مف اعمٌٓم٠م سمرضم٤مل اعمقـم٠م"" ،اًمتقؿمٞمح قمغم اجل٤مُمع
اًمّمحٞمح"" ،اًمديٌ٤مج قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج"ُ" ،مرىم٤مة اًمّمٕمقد إمم ؾمٜمـ أيب داود"،
"ذح اسمـ ُم٤مضمف"" ،شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقوي"" ،ذح أًمٗمٞم٦م اًمٕمراىمل ،وشمًٛمك
ٟمٔمؿ اًمدرر ذم قمٚمؿ إصمر ،وذطمٝم٤م اعمًٛمك ىمٓمر اًمدرر"" ،اًمتٝمذي٥م ذم اًمزوائد قمغم اًمت٘مري٥م"،
"قملم اإلص٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م"" ،يمِمػ اًمتٚمٌٞمس قمـ ىمٚم٥م أهؾ اًمتدًمٞمس"" ،شمقوٞمح
اعمدرك ذم شمّمحٞمح اعمًتدرك"" ،اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م"" ،اًمٜمٙم٧م
اًمٌديٕم٤مت قمغم اعمقوققم٤مت"" ،اًمذيؾ قمغم اًم٘مقل اعمًدد"" ،اًم٘مقل احلًـ ذم اًمذب قمـ
اًمًٜمـ"ً" ،م٥م اًمٚمٌ٤مب ذم حترير إٟمً٤مب"" ،شم٘مري٥م ِ
اًمٕمزي٥م"" ،اعمدرج إمم اعمدرج"" ،شمذيمرة
اعم١مشمز سمٛمـ طمدث وٟمز"" ،حتٗم٦م اًمٜم٤مسمف سمتٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف"" ،اًمروض اعمٙمٚمؾ واًمقرد اعمٕمٚمؾ ذم
اعمّمٓمٚمح"ُ" ،مٜمتٝمك أُم٤مل ذم ذح طمدي٨م إٟمام إقمامل"" ،اعمٕمجزات واخلّم٤مئص اًمٜمٌقي٦م"،

(ُ )1م٘مدُم٦م اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ مجع اجلقاُمع ،ىمًؿ إطم٤مدي٨م اًمٗمٕمٚمٞم٦م-7.14 ،
(ُ )0م٘مدُم٦م مجع اجلقاُمع ،حمٛمد احل٤مومظ اًمتٞمج٤مين وآظمرون ،ج  ،1ص -00 – 07
(ُ )6مٕمجؿ ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ،ص -04
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"ذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك واًم٘مٌقر"" ،اًمٌدور اًمً٤مومرة قمـ أُمقر أظمرة"ُ" ،م٤م رواه
اًمقاقمقن ذم أظمٌ٤مر اًمٓم٤مقمقن"" ،ومْمؾ ُمقت إوٓد"" ،ظمّم٤مئص يقم اجلٛمٕم٦م"ُ" ،مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م
وُمٗمت٤مح اجلٜم٦م"" ،متٝمٞمد اًمٗمرش ذم اخلّم٤مل اعمقضمٌ٦م ًمٔمؾ اًمٕمرش"" ،سمزوغ اهلالل ذم اخلّم٤مل
اعمقضمٌ٦م ًمٚمٔمالل"ُ" ،مٗمت٤مح اجلٜم٦م ذم آقمتّم٤مم سم٤مًمًٜم٦م"ُ" ،مٓمٚمع اًمٌدْ ر ْيـ ومٞمٛمـ ي١مشمك أضمريـ"،
"ؾمٝم٤مم اإلص٤مسم٦م ذم اًمدقمقات اعمج٤مسم٦م"" ،اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م"" ،اًم٘مقل اعمخت٤مر ذم اعم٠مصمقر ُمـ
اًمدقمقات وإذيم٤مر"" ،أذيم٤مر إذيم٤مر"" ،اًمٓم٥م اًمٜمٌقي"" ،يمِمػ اًمّمٚمّمٚم٦م قمـ وصػ
أيْم٤م "اًمتٕمٔمٞمؿ واعمٜم٦م ذم أن أسمقي
اًمزًمزًم٦م"" ،اًمٗمقائد اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم إيامن اًمًٞمدة آُمٜم٦م" ،ويًٛمك ً
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اجلٜم٦م"" ،اعمًٚمًالت اًمٙمؼمى"" ،ضمٞم٤مد اعمًٚمًالت"" ،أسمقاب
اًمًٕم٤مدة ذم أؾمٌ٤مب اًمِمٝم٤مدة"" ،أظمٌ٤مر اعمالئٙم٦م"" ،اًمثٖمقر اًمٌ٤مؾمٛم٦م ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمًٞمدة آُمٜم٦م"،
"ُمٜم٤مه٩م اًمّمٗم٤م ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمِمٗم٤م"" ،إؾم٤مس ذم ُمٜم٤مىم٥م سمٜمل اًمٕمٌ٤مس"" ،در اًمًح٤مسم٦م
ومٞمٛمـ دظمؾ ُمٍم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م"" ،زوائد ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل"" ،مل إـمراف ووؿ
إشمراف"" ،أـمراف إذاف سم٤مإلذاف قمغم إـمراف"" ،ضم٤مُمع اعمً٤مٟمٞمد"" ،اًمٗمقائد اعمتٙم٤مصمرة
ذم إظمٌ٤مر اعمتقاشمرة"" ،إزه٤مر اعمتٜم٤مصمرة ذم إظمٌ٤مر اعمتقاشمرة"" ،ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمدرة
اًمٗم٤مظمرة"" ،ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمٙمٗم٤مي٦م" ،ويًٛمك" :دمرسم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م"" ،احلٍم واإلؿم٤مقم٦م ٕذاط
اًمً٤مقم٦م"" ،اًمدرر اعمٜمتثرة ذم إطم٤مدي٨م اعمٜمتنمة"" ،زوائد اًمرضم٤مل قمغم هتذي٥م اًمٙمامل"" ،اًمدر
اعمٜمٔمؿ ذم آؾمؿ اعمٕمٔمؿ"" ،ضمزء ذم اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ"ُ" ،مـ قم٤مش ُمـ
اًمّمح٤مسم٦م ُمئ٦م وقمنميـ"" ،ضمزء ذم أؾمامء اعمدًمًلم"" ،اًمٚمٛمع ذم أؾمامء ُمـ ووع"" ،إرسمٕمقن
اعمتٌ٤ميٜم٦م"" ،درر اًمٌح٤مر ذم إطم٤مدي٨م اًم٘مّم٤مر"" ،اًمري٤مو٦م إٟمٞم٘م٦م ذم ذح أؾمامء ظمػم اخلٚمٞم٘م٦م"،
"اعمرىم٤مة اًمٕمٚمٞم٦م ذم ذح إؾمامء اًمٜمٌقي٦م"" ،أي٦م اًمٙمؼمى ذم ذح ىمّم٦م اإلهاء"" ،أرسمٕمقن
طمدي ًث٤م ُمـ رواي٦م ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر"" ،ومٝمرؾم٧م اعمروي٤مت"" ،سمٖمٞم٦م اًمرائد ذم اًمذيؾ
قمغم جمٛمع اًمزوائد"" ،أزه٤مر أيم٤مم ذم أظمٌ٤مر إطمٙم٤مم"" ،اهلٌ٦م اًمًٜمٞم٦م ذم اهلٞمئ٦م اًمًٜمٞم٦م"" ،ختري٩م
أطم٤مدي٨م ذح اًمٕم٘م٤مئد"" ،ومْمؾ اجل َٚمد"" ،اًمٙمالم قمغم طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس "اطمٗمظ اهلل
حيٗمٔمؽ"" ،أرسمٕمقن طمدي ًث٤م ذم ومْمؾ اجلٝم٤مد"" ،أرسمٕمقن طمدي ًث٤م ذم رومع اًمٞمديـ ذم اًمدقم٤مء"،
488
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

اًمتجديد واإلسمداع قمٜمد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف اجل٤مُمع اًمٙمٌػم وأصمره ومٞمٛمـ سمٕمده

إقمداد :أ-د -طمٙمٞمٛم٦م أمحد طمٗمٞمٔمل

"اًمتٕمريػ سمآداب اًمت٠مًمٞمػ"" ،اًمٕمِم٤مري٤مت"" ،اًم٘مقل إؿمٌف ذم طمدي٨م "ُمـ قمرف ٟمٗمًف وم٘مد
قمرف رسمف"" ،يمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ إًم٘م٤مب"ٟ" ،منم اًمٕمٌػم ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمنمح اًمٙمٌػم"،
"ُمـ واوم٘م٧م يمٜمٞمتف يمٜمٞم٦م زوضمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م"" ،ذم زي٤مرة إُمراء"" ،زوائد ٟمقادر إصقل
ًمٚمحٙمٞمؿ اًمؽمُمذي"" ،ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمّمح٤مح" ،ويًٛمك "ومٚمؼ اًمّمٌ٤مح"" ،ذم اعمٙمس"،
"آداب اعمٚمقك"" ،مجع اجلقاُمع"( ،)1و"اجل٤مُمع اًمّمٖمػم" ،و"زي٤مدة اجل٤مُمع"(-)0


( )1طمًـ اعمح٤مرضة ،640 – 641 .1 ،وذيمرت مجع اجلقاُمع هٜم٤م ًمتٕمٚم٘مف سم٤محلدي٨م ،وذم يمت٤مب "طمًـ اعمح٤مرضة" ،وًمإلُم٤مم
اًمًٞمقـمل ُم١مًمٗم٤مت هبذا آؾمؿ ُمٜمٝم٤م :يمت٤مب مجع اجلقاُمع ذم اًمٜمحق ،حت٘مٞمؼ ٟمٍم أمحد إسمراهٞمؿ قمٌد اًمٕم٤ملٟ ،منم ُمٙمتٌ٦م
أداب ،ط  1460 1ه – 0211م ،ذم  334صحٞمٗم٦م ،وًمف يمت٤مب اًمٙمقيم٥م اًمً٤مـمع ٟمٔمؿ مجع اجلقاُمع ،ذم أصقل اًمٗم٘مف،
ٟمنم ُمٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ط  1410 ،1ه – 1007م ،هذا وًمٕمؾ اعمتتٌع عم٤م ذيمره ُمـ ُم١مًمٗم٤مت ذم اًمٗمٜمقن إظمرى ،يٛمٙمٜمف ومّمؾ
سمٕمض اًمٕمٜم٤مويـ ُمٜمٝم٤م وإو٤مومتٝم٤م إمم ومـ احلدي٨م ًمتٕمٚم٘مٝم٤م سمفُ ،مثؾ :ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ،اًمذي ذيمره ذم ومـ اًمت٤مريخ وإدب،
ويّمٚمح أن يٙمقن ومٞمٝمام-
( )0يٜمٔمرُ :مٕمجؿ ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ،اًمًػموان ،ص-06

489
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

اًمتجديد واإلسمداع قمٜمد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف اجل٤مُمع اًمٙمٌػم وأصمره ومٞمٛمـ سمٕمده

إقمداد :أ-د -طمٙمٞمٛم٦م أمحد طمٗمٞمٔمل

املبشح األٔه
التعشٖف ظىع ادتٕاوع ٔوٕاطَ التذذٖذ فْٗ
ُيٕمٜمك هذا اعمٌح٨م سم٤مًمٙمالم ،همػم اعمٓمٜم٥م ،قمـ يمت٤مب "اجل٤مُمع اًمٙمٌػم" اعمٕمروف سمجٛمع
اجلقاُمع ُمـ طمٞم٨م :أىمً٤مُمف ،وشمرشمٞمٌف ،ورُمقزه ،ودرضم٦م إطم٤مدي٨م ومٞمف ،وُمقاـمـ اًمتجديد ذم يمؾ
ىمًؿ ُمٜمف-
 -1مجع ادتٕاوع.
يًٛمك اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،أو مجع اجلقاُمع ذم احلدي٨م ،وهق يمٌػم؛ أوًمف :ؾمٌح٤من اهلل ُمٌدئ
اًمٙمقايم٥م اًمٚمقاُمع---اًمخ؛ ذيمر أٟمف ىمّمد اؾمتٞمٕم٤مب إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ،ومجٛمع ُم٤م وىمٕم٧م قمٚمٞمف
يديف ُمـ ُمتقن اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،ىمًٛمف ىمًٛملم:
الكظي األٔه :ظمّمّمف ًمألطم٤مدي٨م اًم٘مقًمٞم٦م ،وهل اًمتل شمٌدأ سمٚمٗمظ اًمٜمٌل ﷺ ُمٌ٤مذة-
شمرشمٞمٌٝم٤م :رشمٌٝم٤م قمغم طمروف اعمٕمجؿ؛ ومٌدأ سم٤مهلٛمزة ،صمؿ اًمٌ٤مء ،وم٤مًمت٤مء ،وهٙمذا ،يمام هن٩م هذا
اعمٜمٝم٩م ُمع يمؾ طمرف؛ اهلٛمزة ُمع اهلٛمزة ،صمؿ اهلٛمزة ُمع اًمٌ٤مء ،وهٙمذا( ،)1اظمتٍم ومٞمٝم٤م ذيمر
اًمّمح٤ميب؛ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ُمٌٞمٜمً٤م ذًمؽ" :أؾمقق ومٞمف ًمٗمظ اعمّمٓمٗمك ﷺ سمٜمّمف ،وأـمرق يمؾ
ظم٤مشمؿ ُمٜمف سمٗمّمف ،وأشمٌع ُمتـ احلدي٨م سمذيمر ُمـ ظمرضمف ُمـ إئٛم٦م أصح٤مب اًمٙمت٥م اعمٕمتؼمة ،وُمـ
رواه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ واطمد إمم قمنمة أو أيمثر ُمـ قمنمة ،ؾم٤مًمٙمً٤م ـمري٘م٦م
يٕمرف ُمٜمٝم٤م صح٦م احلدي٨م وطمًٜمف ،ووٕمٗمفُ ،مرشم ًٌ٤م شمرشمٞم٥م اًمٚمٖم٦م قمغم طمروف اعمٕمجؿُ ،مراقم ًٞم٤م
أول اًمٙمٚمٛم٦م ومام سمٕمده"(-)0

( )1همػم أٟمف مل يٚمتزم هذا اعمٜمٝم٩م ذم سمٕمض اعمقاوع ،ىمٞمؾ ومٞمام ٟم٘مٚمف اًمٜمٌٝم٤مين قمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمِم٤مذزم ذم يمت٤مسمف "طمالوة اجل٤مُمع":
اظمؽمُمتف اعمٜمٞم٦م ومل يٙمٛمٚمف ووىمع ومٞمف شم٘مديؿ وشم٠مظمػم ،ؾمٌٌف شم٘مٚمٞم٥م وىمع ذم ورق اعمّمٜمػ ،وىمٞمؾ ٕٟمف ومٞمٝم٤م ًمف وضمٝم٦م ٟمٔمر
طمديثٞم٦م ،يٜمٔمرُ :م٘مدُم٦م اًمٗمتح اًمٙمٌػم ذم وؿ اًمزي٤مدة إمم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،يقؾمػ اًمٜمٌٝم٤مين[ ،د-ط ،سمػموت :دار اًمٙمت٤مب
اًمٕمريب ،د-ت] ،ج  ،1ص ،3وقمٚمؿ ختري٩م احلدي٨م (أصقًمف ،ـمرائ٘مف ،وُمٜم٤مهجف) ،حمٛمد حمٛمقد سمٙم٤مر ،ص  ،44احل٤مؿمٞم٦م
رىمؿ-1 :
( )0مجع اجلقاُمعُ ،م٘مدُم٦م اعمّمٜمػ ،46.1 ،ويٜمٔمر :قمٚمؿ ختري٩م إطم٤مدي٨م ،حمٛمد حمٛمقد سمٙم٤مر ،ص -32
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رُمقزه :رُمز اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ًمٚمٙمت٥م اعمٕمزوة إًمٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م سمرُمقز هل(:)1
(خ) ًمّمحٞمح اًمٌخ٤مري – (م) ًمّمحٞمح ُمًٚمؿ – (طم٥م) ًمّمحٞمح اسمـ طمٌ٤من – (ك)
عمًتدرك احل٤ميمؿ ،وم٢من يم٤من ذم همػم يم٤مًمتٗمًػم ،سمٞمٜمف – (ض) ًمٚمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة – (د)
ًمًٜمـ أيب داود – (ت) جل٤مُمع اًمؽمُمذي ،ويٜم٘مؾ طمٙمٛمف قمغم احلدي٨م – (ن) ًمًٜمـ اًمٜمً٤مئل – (ه)
ًمًٜمـ اسمـ ُم٤مضمف – (ط) ٕيب داود اًمٓمٞم٤مًمز – (طمؿ) عمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ – (قمؿ) ًمزوائد قمٌد
اهلل قمغم اعمًٜمد – (قم٥م) ًمٕمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ – (ص) ًمًٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر – (ش)
عمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م – (ع) ٕيب يٕمغم ذم اعمًٜمد – (ـم٥م) ًمٚمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم – (ـمص)
ًمٚمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم – (ـمس) ًمٚمٓمؼماين ذم إوؾمط – (ىمط) ًمًٜمـ اًمدارىمٓمٜمل ،وم٢من يم٤من ذم همػمه
سملم – (طمؾ) ٕيب ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م – (ق) ًمٚمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى – (ه٥م) ًمف ذم ؿمٕم٥م
اإليامن – (قمد) ٓسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ – (ظمط) ًمٚمخٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد ،وإن يم٤من ذم همػمه،
سملم – (يمر)ٓسمـ قمً٤ميمر ذم شم٤مرخيف – وإذا ىم٤مل :اسمـ ضمرير ،ومٞم٘مّمد سمف يمت٤مسمف هتذي٥م أصم٤مر ،وإن
يم٤من ذم همػمه سملم ،يم٤مًمتٗمًػم ،واًمت٤مريخ(-)0
ِ
يٙمتػ احل٤مومظ اًمًٞمقـمل سمٕمزو إطم٤مدي٨م إمم ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م
درضم٦م إطم٤مدي٨م :مل
أيْم٤مُ ،مـ ظمالل شم٘مًٞمٛمف اًمٙمت٥م اعمٕمزو إًمٞمٝم٤م ،إمم صمالصم٦م أىمً٤مم؛
ومحً٥م ،سمؾ اقمتٜمك سمٌٞم٤من درضمتٝم٤م ً
ىمًؿ ُمٜمٝم٤م ُمٕمٚمؿ سم٤مًمّمح٦م ذم ٟمٔمره ،وىمًؿ رواي٤مهت٤م ُمٜمٝم٤م اًمّمحٞمح وُمٜمٝم٤م احلًـ واًمْمٕمٞمػ،
وىمًؿ ُمٕمٚمؿ سمْمٕمػ ُم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُمـ رواي٤متٟ ،مٌلم هذا اًمّمٜمٞمع ومٞمام ي٠ميت:

( )1ىمد ي٘م٤ملُ :ؾمٌؼ احل٤مومظ اًمًٞمقـمل إمم هذه اًمرُمقز؛ ؾمٌ٘مف رزيـ ،واسمـ إصمػم وهمػممه٤م ممـ ذيمرت ،واجلقاب هق :أن ه١مٓء،
ايمتٗمقا سمجٛمع أطم٤مدي٨م يمت٥م حمدودة :مجع رزيـ ذم دمريده أطم٤مدي٨م اًمًت٦م ،وشمٌٕمف اسمـ إصمػم ،ومجع اعمزي أطم٤مدي٨م اًمًت٦م
وُمٚمح٘م٤مهت٤م ،أُم٤م اًمًٞمقـمل ومجٛمع أطم٤مدي٨م قمدد يمٌػم ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م ،وهلذا يم٤مٟم٧م رُمقزه أيمثر شمٌ ًٕم٤م ًمٚمٙمت٥م اعمٕمزو إًمٞمٝم٤م-
(ٟ )0م٘مال ُمـ خمٓمقـم٦م مجع اجلقاُمع ،اعمٜمِمقرة قمغم ،majles.alukah.net :اًمقرىم٦م  ،1ويٜمٔمر :قمٚمؿ ختري٩م إطم٤مدي٨م ،حمٛمد
حمٛمقد سمٙم٤مر ،ص ،43واًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م ،ومٞمام أقمت٘مدُ ،مـ اعمخٓمقط أو ُمـ ٟمًخف اعمٓمٌققم٦م ـمٌٕم٤مت همػم ـمٌٕم٦م إزهر ،اًمتل ومٞمٝم٤م
ؾم٘مٓم٧م قمٌ٤مرة( :وًمٚمٌٞمٝم٘مل (ق) ،وم٢من يم٤من ذم اًمًٜمـ أـمٚم٘م٧م ،وإٓ سمٞمٜمتف ،وًمف ذم ؿمٕم٥م اإليامن (ه٥م) ،اعمجٚمد إول،
ص-40
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ُ ,1مّم٤مدر اًمٕمزو إًمٞمٝم٤م ُُمٕمٚمؿ سم٤مًمّمح٦م وهل:
صحٞمح اًمٌخ٤مري ،وصحٞمح ُمًٚمؿ ،وصحٞمح اسمـ طمٌ٤من ،وُمًتدرك احل٤ميمؿ ،واعمخت٤مرة
ًمٚمْمٞم٤مء اعم٘مدد ،ويمذا ُم٤م ذم اعمقـم٠م ،وصحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م ،وأيب قمقاٟم٦م ،واسمـ اًمًٙمـ ،واعمٜمت٘مك
ٓسمـ اجل٤مرود ،واعمًتخرضم٤مت؛ وم٤مًمٕمزو إمم هذه اعمّم٤مدرُ ،مٕمٚمؿ سم٤مًمّمح٦م(-)1
ُ ,0مّم٤مدر ومٞمٝم٤م اًمّمحٞمح واحلًـ واًمْمٕمٞمػ ،اًمذي هم٤مًم ًٌ٤م ُم٤م يٌٞمٜمف وهل:
ؾمٜمـ أيب داود ،وُم٤م ؾمٙم٧م قمٜمف ومٝمق ص٤مًمح قمٜمده ،وُم٤م سملم وٕمٗمف ٟم٘مٚمف ،وضم٤مُمع اًمؽمُمذي،
ويٜم٘مؾ يمالُمف ،وؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ،واسمـ ُم٤مضمف ،وُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز ،وأمحد ،وزي٤مدات اسمٜمف
قمٌد اهلل قمغم اعمًٜمد ،وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق ،وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ،واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،وأيب يٕمغم،
واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط واًمّمٖمػم ،وؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل ،واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل ،وؿمٕم٥م
أيْم٤م؛ وىم٤مل ُمٌٞمٜمً٤م درضم٦م أطم٤مدي٨م ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد قمٜمده" :ويمؾ ُم٤م ذم ُمًٜمد أمحد،
اإليامن ًمف ً
ومٝمق ُم٘مٌقل؛ وم٢من اًمْمٕمٞمػ ومٞمف ي٘مرب ُمـ احلًـ"(-)0
ُ – 6مّم٤مدر اًمٕمزو إًمٞمٝم٤م ُمٕمٚمؿ سمْمٕمػ احلدي٨م ،يًتٖمٜمك سم٤مًمٕمزو إًمٞمٝم٤م قمـ سمٞم٤من وٕمٗمف ،وهل:
اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم ،واًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي ،وشم٤مريخ اخلٓمٞم٥م ،واسمـ قمً٤ميمر ،وٟمقادر
إصقل ًمٚمحٙمٞمؿ اًمؽمُمذي ،وشم٤مريخ احل٤ميمؿ ،واسمـ اًمٜمج٤مر ذم شم٤مرخيف ،واًمديٚمٛمل ذم ُمًٜمد
اًمٗمردوس(-)6
وىمد ٟم٘مؾ احل٤مومظ اًمًٞمقـملُ ،مـ ُمّم٤مدر يمثػمة همػم هذه(ُ ،)4م٤م ي١ميمد ؾمٕم٦م اـمالقمف ُمـ ضمٝم٦م،
( )1مجع اجلقاُمع-44.1 ،
( )0مجع اجلقاُمع-44.1 ،
( )6اعمّمدر ٟمٗمًف (مجع اجلقاُمع)44.1 ،
( )4رصدت ُمٜمٝم٤م ذم اعمجٚمديـ اًمراسمع قمنم ،واخل٤مُمس قمنمُ ،مـ اًمٓمٌٕم٦م اعمٕمتٛمدة ذم هذا اًمٌح٨مُ 84 ،مّمدرا ،وأيمد اًمِمٞمخ
يقؾمػ اًمٜمٌٝم٤مين ذم ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح اًمٙمٌػم ،قمغم أن اًمًٞمقـمل ٟم٘مؾ ُمـ ُمّم٤مدر أظمرى ذيمره٤م قمغم فمٝمر مجع اجلقاُمعُ ،م٘مدُم٦م
اًمٗمتح اًمٙمٌػم ،3.1 ،وممـ مل يذيمره ذم هذا اعمند ،ممـ قمزا إًمٞمف اًمًٞمقـمل ذم اعمجٚمديـ :اسمـ اعمٜمذر ،واسمـ اًمٜمج٤مر ،وٟمٕمٞمؿ،
وهٜم٤مد ،وقمٌد اًمٖمٜمل سمـ ؾمٕمٞمد ،واسمـ اعم٘مري ،وؾمٚمٞمؿ اًمرازي ،وأيب ٟمٕمٞمؿ ،واسمـ ُمٜمده ،واًمٕمدين ،واًمٕمقذم ،واسمـ اجل٤مرود،
ورؾمتف ،وأيب قمقاٟم٦م ،واعمح٤مُمكم ،واسمـ اعمٜمذر ،واجلقهري ،واسمـ أيب طم٤مشمؿ ،وآًمٙم٤مئل ،وأيب اًمِمٞمخ ذم اًمقص٤مي٤م واًمتٗمًػم
(وذيمر قمزوه إًمٞمف ذم اًمٕمٔمٛم٦م) ،واًمِم٤مر ،واسمـ ؿم٤مهلم ذم اًمًٜم٦م (ذيمر قمزوه إًمٞمف ذم اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمذيمر) ،وأيب قمٌٞمد،
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ويمثرة اعمّم٤مدر اًمتل قمزا إًمٞمٝم٤م وشمٜمققمٝم٤م ُم٘م٤مرٟم٦م ُمع يمت٤مب رزيـ ،أو اسمـ إصمػم ،أو اعمزي ،أو يمت٤ميب
ُمٗمت٤مح يمٜمقز اًمًٜم٦م ًمٗمٜمًٜمؽ ،واعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًمٗمٜمًٜمؽ وًمٗمٞمػ ُمـ اعمًتنمىملم ُمـ ضمٝم٦م
أظمرى-
وممـ قمزا إًمٞمف سمذيمر اعم١مًمِػ ،أو ذيمره ُمع اؾمؿ اًمٙمت٤مب :اًمٕمدين ،واسمـ اجل٤مرود ،وأيب
قمقاٟم٦م ،واحلٛمٞمدي ،وُمًدد ،واسمـ ؾمٕمد ،واسمـ راهقيف ،وقمٌد سمـ محٞمد ،واسمـ اعمٜمذر ،واسمـ أيب
طم٤مشمؿ ،وأيب اًمِمٞمخ ذم اًمقص٤مي٤م وذم اًمتٗمًػم ،واسمـ ُمردويف ،واًمِم٤مر ،وأيب قمٌٞمدة ذم ومْم٤مئٚمف،
ويمتٌف إظمرى ،واًمٓمح٤موي ،واًمٌٖمقي ذم اجلٕمدي٤مت ،واسمـ زٟمجقيف ،وؾمٛمقيف ،واعمرهٌل ذم
ومْمؾ اًمٕمٚمؿ ،واسمـ اًمًٜمل وأيب ٟمٕمٞمؿ ُمٕم٤م ذم اًمٓم٥م ،واسمـ أيب قم٤مصؿ ،وأيب قمٌٞمد ذم إُمقال،
واإلؾمامقمٞمكم ذم ُمٕمجٛمف ،واًمٕمقذم ،ورؾمتف ذم اإليامن ،واعمح٤مُمكم ذم أُم٤مًمٞمف ،واسمـ اعمٜمذر ذم
إوؾمط ،واجلقهري ذم أُم٤مًمٞمف ،واًمالًمٙم٤مئل ذم اًمًٜم٦م ،واسمـ ؿم٤مهلم ،وأيب ٟمٕمٞمؿ ذم اعمٕمروم٦م ،واسمـ
ؿم٤مهلم ذم اًمًٜم٦م ،واحل٤مرث ،واًمِم٤مومٕمل ،وأيب ٟمٍم اًمًجزي ذم اإلٟم٤مسم٦م ،وإصٗمٝم٤مين ذم احلج٦م،
واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم اًمدقم٤مء ،وذم يمتٌف إظمرى ،واًمٌقصػمي ذم زوائده ،واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م،
واًمٕمًٙمري ذم اعمقاقمظ ،وضمٕمٗمر اًمٗمري٤ميب ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة ،وحمٛمد سمـ ٟمٍم ذم يمت٤مب اًمّمالة،
= واحل٤مرث ،واًمٓمح٤موي ،واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم اًمدقم٤مء ( وقمزا إًمٞمف ذم :ذم اًمٖمٞمٌ٦م ،وذم اًمٖمْم٥م ،وُمٙم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من ،ويمت٤مب
اإلظمقان ،وىمْم٤مء احلقائ٩م) ،وذم اعمجٚمديـ :اإلؿم٤مرة إمم قمٌ٤مرة "يمتٌف إظمرى" ،واًمٌٖمقي ،وزٟمجقيف ،واعمرهٌل،
واًمٌقصػمي ،واًمٕمًٙمري ،واسمـ أيب قم٤مصؿ ،واإلؾمامقمٚمٞمكم ،واًمٗمري٤ميب ،واسمـ دطمٞم٦م ،واًمٞمِمٙمري ،وإزرىمل ،واًمٗمري٤ميب،
وهالل احلٗم٤مر ،واًمٖمٓمريٗمل ،وأيب ص٤مًمح يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م ،وأيب قمٛمرو سمـ محدان اًمٜمٞمً٤مسمقري ،وهِم٤مم سمـ قمامر ،وزاهر سمـ
ـم٤مهر اًمِمح٤مُمل ،وأ يب سمٙمر اًمّمقزم ،وأيب حمٛمد سمـ قمٓم٤مء اإلسمراهٞمٛمل ،وأيب اًم٘م٤مؾمؿ اخلرىمل ،وويمٞمع اًمّمٖمػم ،واًمديٜمقري،
واسمـ قمٌد اًمؼم؛ وممـ مل أذيمره أٟم٤م ذم اعمجٚمديـ ،وًمٕمٚمف ومٞمٝمام :اسمـ أيب قمٛمرو اًمداين ،اسمـ ىم٤مٟمع ذم ُمٕمجٛمف ،وُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م
ًمٚماموردي ،واعمّم٤مطمػ ٓسمـ إٟمٌ٤مري ،واًمقىمػ وآسمتداء ًمف ،واًمزهد ٓسمـ اعمٌ٤مرك ،واًمزهد هلٜم٤مد سمـ اًمني ،وومْم٤مئؾ
اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ ،ويمت٤مب اعمٝمدي ًمف ،وإًم٘م٤مب ًمٚمِمػمازي ،واًمٙمٜمك ٕيب أمحد احل٤ميمؿ ، ،واقمتالل اًم٘مٚمقب ًمٚمخرائٓمل،
وإُم٤مزم ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ هٌ٦م اهلل سمـ صٍمي ،واعمٕمروم٦م ًمٚمٌٞمٝم٘مل ،واًمٌٕم٨م ،ودٓئؾ اًمٜمٌقة ،وإؾمامء واًمّمٗم٤مت،
أيْم٤م ،وُمً٤موئ إظمالق ًمٚمخرائٓمل ،وُمًٜمد احل٤مرث سمـ أيب أؾم٤مُم٦م ،وُمًٜمد أيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،وُمًٜمد أمحد
ًمٚمٌٞمٝم٘مل ً
سمـ ُمٜمٞمع ،واخلٚمٕمٞم٤مت ،واًمٖمٞمالٟمٞم٤مت ،واعمخٚمّم٤مت ،واًمٌخالء ،واجل٤مُمع ًمٚمخٓمٞم٥م ،وُمًٜمد اًمِمٝم٤مب ًمٚم٘مْم٤مقمل ،واًمٗمتـ
ًمٜمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ،واًمتٗمًػم ٓسمـ ُمردويف  ،وًمٚم٘م٤مرئ أن يتّمقر ُم٤م سم٘مل ُمـ ُمّم٤مدر ،مل شمذيمر ذم هذه اعمً٤مرد ،مم٤م حيت٤مج إمم شمتٌع
واؾمت٘مراء ،وختري٩م ودراؾم٦م-
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واسمـ اًمييس ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ،واسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط ،ومت٤مم ،واسمـ اًمٜمج٤مر ،وٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد
ذم اًمٗمتـ(-)1
وذم شمتٌٕمل ُمئ٦م صحٞمٗم٦م ُمـ اعمجٚمد اخل٤مُمس قمنم ُمـ هذه اًمٓمٌٕم٦م ،وضمدت اًمًٞمقـمل يٕمزو
إطم٤مدي٨م إمم اعمّم٤مدر أشمٞم٦م :هٜم٤مد ،وقمٌد اًمٖمٜمل سمـ ؾمٕمٞمد ذم إيْم٤مح اإلؿمٙم٤مل ،واسمـ اعم٘مري ذم
ومقائده ،وؾمٚمٞمؿ اًمرازي ذم قمقاًمٞمف ،وأيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ضمٕمٗمر اًمؼمدي ذم أُم٤مًمٞمف،
واسمـ ُمٜمده ذم اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م ،واسمـ دطمٞم٦م ذم اخلّم٤مئص ،وأيب اًمٕمٌ٤مس اًمٞمِمٙمري ذم
اًمٞمِمٙمري٤مت ،واخلرائٓمل ذم ُمٙم٤مرم إظمالق ،وإزرىمل ذم أظمٌ٤مر ُمٙم٦م ،وضمٕمٗمر اًمٗمري٤ميب ذم
صٗم٦م اعمٜم٤مومؼ ،وهالل احلٗم٤مر ذم ضمزأيف ،واًمٖمٓمريٗمل ذم ضمزأيف ،وأيب ص٤مًمح يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م ذم
ٟمًختف ،وأيب قم ٛمرو سمـ محدان اًمٜمٞمً٤مسمقري ذم ومقائد احل٤مج ،وهِم٤مم سمـ قمامر ،وزاهر سمـ ـم٤مهر
اًمِمح٤مُمل ذم حتٗم٦م قمٞمد إوحك ،وأيب سمٙمر اًمّمقزم ذم ضمزئف ،وأيب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ قمٓم٤مء
اإلسمراهٞمٛمل ذم يمت٤مب اًمّمالة ،وأيب اًم٘م٤مؾمؿ اخلرىمل ذم ومقائده ،وويمٞمع اًمّمٖمػم ذم اًمٖمرر،
واًمديٜمقري ذم اعمج٤مًمً٦م ،واسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمٕمٚمؿ(-)0
يدل هذا اًمّمٜمٞمع قمغم آـمالع اًمقاؾمع ًمٚمح٤مومظ اًمًٞمقـمل قمغم يمؾ يمت٤مب وىمٕم٧م قمٚمٞمف
يده ،وطمرصف قمغم مجع ُم٤م وىمٕم٧م قمٚمٞمف قمٞمٜمف ُمـ ُمتقن ُمـ خمتٚمػ هذه اعمّم٤مدر ،وإسمداقمف ذم
اًمٕمزو إًمٞمٝم٤م؛ إذ ٓ ٟمٕمٚمؿ أطمدً ا ,ومٞمام اـمٚمٕمٜم٤م قمٚمٞمف ,ممـ مجع اعمتقن ،ىمٌٚمف ،أًمػ يمت٤م ًسم٤م ُمقؾمققم ًٞم٤م مجع
ومٞمف هذا اًم٘مدر ُمـ اعمتقن ،اًمتل حتت٤مج ,ذم ٟمٔمرٟم٤م ,إمم ُمزيد قمٜم٤مي٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم ،ذم شمتٌٕمٝم٤م،
وقمزوه٤م ،وسمٞم٤من درضمتٝم٤م( ،---)6وُمـ صمؿ إسمراز ضمٝمقد احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ذم هذا اًمٙمت٤مب
( )1ىم٤مل اًمًٞمقـمل رمحف اهلل " :هذه شمذيمرة ُمٌ٤مريم٦م سم٠مؾمامء اًمٙمت٥م اًمتل أهنٞم٧م ُمٓم٤مًمٕمتٝم٤م قمغم هذا اًمت٠مًمٞمػ ظمِمٞم٦م أن هتجؿ اعمٜمٞم٦م
ىمٌؾ مت٤مُمف ،قمغم اًمقضمف اًمذي ىمّمدشمف ،ومٞم٘مٞمض اهلل شمٕم٤ممم ُمـ يذيؾ قمٚمٞمف ،وم٢مذا قمرف ُم٤م أهنٞم٧م ُمٓم٤مًمٕمتف ،اؾمتٖمٜمك قمـ ُمراضمٕمتف
وٟمٔمر ُم٤م ؾمقاه" ،سمٚمغ قمدي هل٤م  72يمت٤م ًسم٤م ،يٜمٔمرُ :م٘مدُم٦م اًمٗمتح اًمٙمٌػم ذم وؿ اًمزي٤مدة إمم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،ج  ،1ص -3
( )0وًمٚم٘م٤مرئ أن يتّمقر قمدد اعمّم٤مدر اًمتل قمزا إًمٞمٝم٤م اًمًٞمقـمل ذم مجع اجلقاُمع ،أمتٜمك أن ُخيدم هذا اًمًٗمر ظمدُم٦م قمٚمٛمٞم٦م
اؾمت٘مرائٞم٦م ُمًتٜمدة إمم اًمتتٌع اًمقاذم اًمٙم٤مذم اًمِم٤مذم ،شمٌلم ضمٝمقد احل٤مومظ ذم ظمدُم٦م احلدي٨م ،وظمدُم٦م اًمٕمٚمقم إظمرى-
(ٟ )6مقضمف قمٜم٤مي٦م اًمٌ٤مطمثلم إمم ُمزيد اقمتٜم٤مء سمٌٞم٤من درضم٦م هذه اًمرواي٤مت؛ عم٤م اؿمتٝمر سمف احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ُمـ شمً٤مهؾ ذم اًمتّمحٞمح
واًمتْمٕمٞمػ؛ وم٘مد اًمتزم ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ُمث ً
ال ،سم٠من يّمقٟمف قمام شمٗمرد سمف وو٤مع أو يمذاب ،ومل يػ سمنمـمف؛ ىم٤مل اعمٜم٤موي
ُمٕم٘م ًٌ٤م قمٚمٞمف" :وىمد أيمثر اعم١مًمػ ذم هذا اجل٤مُمع (أي اجل٤مُمع اًمّمٖمػم) ُمـ إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م" ،وىم٤مل أمحد سمـ اًمّمديؼ
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اعمقؾمققمل ،ورصد ُمٞمزاشمف واعم١ماظمذات قمٚمٞمف-
وقمغم همػم ؾم٤مسمؼ ُمث٤مل ،ذم يمت٥م اًمتخري٩م اًمتل ُأًمٗم٧م ىمٌٚمف ،اقمتٜمك اًمًٞمقـمل سمت٘مًٞمؿ يمت٥م
اًمًٜم٦م إمم جمٛمققم٤مت ،مم٤م حيً٥م ًمف ُمـ ُمٔم٤مهر اإلسمداع واًمتجديد-
همػم إٟمٜم٤م ،قمغم اًمرهمؿ مم٤م طمررٟم٤مه ُمـ يمالم يتٕمٚمؼ سم٢مسمداع احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ذم اجل٤مُمع
اًمٙمٌػم ،وإشمٞم٤مٟمف ومٞمف سم٤مجلديد اًمذي مل يًٌؼ إًمٞمفٟ ،م١ماظمذ قمٚمٞمف ُم٤م ي٠ميت:
,1

ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مًؿ إول ،اًمذي يرى احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ،أن اًمٕمزو إًمٞمٝم٤م ُمٕمٚمؿ سم٤مًمّمح٦م؛
وم٢من يم٤من ىمّمده اًمّمح٦م ،سمٛمٕمٜمك اًم٘مٌقل ،وُمـ صمؿ وم٢من احلًـ يٜمدرج وٛمـ هذه اًمدائرة،
ومذاك شمقضمٞمف ؾمٚمٞمؿ ،ىمد يًٚمؿ ًمف سمف ذم اًمٖم٤مًم٥م ،وإٓ وم٢من ًمألئٛم٦م ُم١ماظمذات قمغم ُم٤م ضم٤مء ُمـ
رواي٤مت ذم صحٞمحل اسمـ ظمزيٛم٦م ،واسمـ طمٌ٤من ،وُمًتدرك احل٤ميمؿ؛ وم٢من احلًـ يدظمؾ
وٛمـ اًمّمحٞمح ذم صحٞمحل اسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طمٌ٤من؛ ٕهنام ممـ ٓ يرى اًمتٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمام ،سمؾ
قمٜمدمه٤م أن احلًـ ىمًؿ ُمـ اًمّمحٞمح ،يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ احل٤مومظ اسمـ طمجر ىم٤مل---" :ومٚمؿ
يٚمتزم اسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طمٌ٤من ذم يمت٤مسمٞمٝمام ،أن خيرضم٤م اًمّمحٞمح اًمذي اضمتٛمٕم٧م ومٞمف اًمنموط

=اًمٖمامري (ت 1672هـ)" :ذيمر احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ذم ظمٓمٌ٦م يمت٤مسمف اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،أٟمف ص٤مٟمف قمام شمٗمرد سمف وو٤مع أو يمذاب،
وُمٕمٜم٤مه أٟمف مل يذيمر ومٞمف طمدي ًث٤م ُمقوققم ً٤م ،سمؾ مجٞمع أطم٤مديثف صم٤مسمت٦م؛ وًمٞمس يمذًمؽ :وم٘مد أورد ومٞمف أطم٤مدي٨م شمٗمرد هب٤م اًمٙمذاسمقن،
وأظمرى فم٤مهرة اًمقوع وإن مل يتٗمردوا هب٤م ---سمؾ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل ذيمره٤م ومٞمفُ ،م٤م ضمزم هق ٟمٗمًف سمقوٕمف ،إُم٤م سم٢مىمراره
طمٙمؿ اسمـ اجلقزي سمقوٕمف ،وذًمؽ ذم اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م ،وإُم٤م سم٤مؾمتدرايمف هق إي٤مه قمغم اسمـ اجلقزي ،وذًمؽ ذم ذيؾ اًممًمئ،
ؾمٝمقا وٟمًٞم٤م ًٟم٤م ،وهق اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمٔمـ سمف ،وإُم٤م ًمتٖمػم
صمؿ ُمع ذًمؽ أورده٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب ،اًمذي هق ُمـ آظمر ُم٤م أًمػ ،إُم٤م ً
رأيف وٟمٔمره ،وُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م مل ئمـ هق أهن٤م ُمقوققم٦مٟٕ ،مف ُمتً٤مهؾ ذم ذًمؽ هم٤مي٦م اًمتً٤مهؾ ،"---وىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين" :إن
اًمًٞمقـمل ُمٕمروف سمتً٤مهٚمف ذم اًمتّمحٞمح واًمتْمٕمٞمػ ،وم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتل صححٝم٤م أو طمًٜمٝم٤م ،ذم ىمًؿ يمٌػم ُمٜمٝم٤م ،رده٤م
قمٚمٞمف اًمِمٞمخ اعمٜم٤موي ،وهل شمٌٚمغ اعمئ٤مت ،إن مل ٟم٘مؾ أيمثر ،ويمذًمؽ وىمع ومٞمف أطم٤مدي٨م يمثػمة ُمقوققم٦مُ ،مع أٟمف ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف:
ىمًام همػم ىمٚمٞمؾ ومٞمٝم٤م ،ؿمٝمد اًمًٞمقـمل ٟمٗمًف سمقوٕمٝم٤م ذم همػم هذا
وصٜمتف قمام شمٗمرد سمف وو٤مع أو يمذاب ---وُمـ اًمٖمري٥م أن ً
اًمٙمت٤مب ،ومٝمذا يمٚمف جيٕمؾ اًمث٘م٦م سمف وٕمٞمٗم٦م" ،ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،اعمٜم٤موي ،41 – 42.1 ،اعمٖمػم قمغم
إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،أمحد سمـ صديؼ اًمٖمامري [سمػموت :دار اًمرائد اًمٕمريب ،د-ط1420 ،هـ–
1070م] ،ص  ،3 – 3مت٤مم اعمٜم٦م ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين [د-ب ،دار اًمراي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،د-ط ،د-ت] ،ص -00
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اًمتل ذيمره٤م اعم١مًمػ()1؛ ٕهنام ممـ ٓ يرى اًمتٗمرىم٦م سملم اًمّمحٞمح واحلًـ ،سمؾ قمٜمدمه٤م أن
احلًـ ىمًؿ ُمـ اًمّمحٞمح ٓ ىمًٞمٛمف ---ومم٤م يٕمْمد ُم٤م ذيمرٟم٤م ،اطمتج٤مج اسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ
طمٌ٤من سم٠مطم٤مدي٨م أهؾ اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمذيـ خيرج هلؿ ُمًٚمؿ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت(-)0
وأُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمّمٜمٞمع احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك؛ ومٚمٞمس يمؾ ُم٤م ومٞمف صحٞمح ،ىم٤مل اسمـ
اًمّمالح" :وهق واؾمع اخلٓمق ذم ذط اًمّمحٞمحُ ،متً٤مهؾ ذم اًم٘مْم٤مء سمف ،وم٤مٕومم أن
يتقؾمط ذم أُمره ---وي٘م٤مرسمف ذم طمٙمٛمف صحٞمح أيب طم٤مشمؿ اسمـ طمٌ٤من اًمًٌتل"( ،)6وىمًؿ
احل٤مومظ اسمـ طمجر أطم٤مدي٨م اعمًتدرك إمم صمالصم٦م أىمً٤مم ،وىمع ًمٚمح٤ميمؿ ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُمٜمٝم٤م
ُمـ اًمتً٤مهؾ واًمٖمٗمٚم٦م يمثػم( ،)4وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م---" :وهلذا يم٤من أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م ٓ
يٕمتٛمدون قمغم جمرد شمّمحٞمح احل٤ميمؿ ،وإن يم٤من هم٤مًم٥م ُم٤م صححف ومٝمق صحٞمحً ،مٙمـ هق
ذم اعمّمححلم سمٛمٜمزًم٦م اًمث٘م٦م اًمذي يٙمثر همٚمٓمف ،وإن يم٤من اًمّمقاب أهمٚم٥م قمٚمٞمف"(-)3
 ,0وومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ يمت٥م اًمرواي٦م اًمتل دمٛمع سملم اًمّمحٞمح واحلًـ واًمْمٕمٞمػ،
يم٤معمًٜمد ،وؾمٜمـ أيب داود ،وهمػمه٤م ،ممـ ُذيمر ،وم٢مٟمف ،ومٞمام قمدا هذه اإلؿم٤مرة ،مل ِ
يٕمتـ سمٌٞم٤من
درضمتٝم٤م قمٜمده ،واقمتؼم اًمْمٕمٞمػ ذم اعمًٜمد ُم٘مٌقًٓ؛ وم٢من اًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م ومٞمف ًمٞمً٧م يمٚمٝم٤م
ذم درضم٦م اعم٘مٌقل؛ "وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اؿمتامل اعمًٜمد ،أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م؛ وم٠مٟمٙمر
احل٤مومظ أسمق اًمٕمالء أن يٙمقن ذم اعمًٜمد طمدي٨م ُمقوقع ،وأصمٌ٧م ذًمؽ أسمق اًمٗمرج اسمـ
اجلقزي ،وسملم أن ذم أطم٤مدي٨م ىمد قمٚمؿ سم٤مـمٚم٦م ،)3("---وذم اعمًٜمد طمدي٨م ذيمره اسمـ اجلقزي
( )1اسمـ اًمّمالح ذم ُم٘مدُمتف ،وهل :اشمّم٤مل اًمًٜمد ،وقمداًم٦م اًمراوي ،ووٌٓمف ،واخلٚمق ُمـ اًمِمذوذ ،واٟمتٗم٤مء اًمٕمٚم٦م ،يٜمٔمر :اعم٘مدُم٦م،
وُمٕمٝم٤م ذطمٝم٤م :اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح ًمٚمٕمراىمل[ ،د-ب :دار اًمٗمٙمر ،د-ط1421 ،هـ– 1071م] ،ص -02
( )0اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح ،اًمٕمً٘مالين اسمـ طمجر ،شمح :رسمٞمع سمـ ه٤مدي قمٛمػم [اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م :اعمجٚمس
اًمٕمٚمٛمل إلطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل]-002.1 ،
( )6اعم٘مدُم٦مُ ،مع ذطمٝم٤م اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح ،ص -62
( )4اًمٜمٙم٧م-610 – 614.1 ،
( )3جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع وشمرشمٞم٥م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤مصٛمل [د-ب ،د-ت ،د-ط]،
-033.1
( )3يٜمٔمر :جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م-047.1 ،
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ذم اعمقوققم٤مت وٟم٘مؾ قمـ أمحد ىمقًمف :هذا احلدي٨م يمذب ُمٜمٙمر ،وهق طمدي٨م قم٤مئِم٦م
ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل" :ىمد رأي٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف
يدظمؾ اجلٜم٦م طمٌقا"( )1ىم٤مل اسمـ اجلقزي :ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ" :هذا احلدي٨م يمذب ُمٜمٙمر"،
وىم٤مل" :وقمامرة يروي أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم ،وىم٤مل اًمٜمً٤مئل :هذا طمدي٨م ُمقوقع"( ،)0وُمـ هٜم٤م
وم٢من طمٙمؿ اًمًٞمقـمل قمغم اًمْمٕمٞمػ ذم اعمًٜمد سم٤معم٘مٌقلُ ٓ ،يًٚمؿ ًمف سمف قمغم إـمالىمف(-)6
خمتٍما-
ذيمر اًمّمح٤ميب راوي احلدي٨م
ً
ِ
يٙمتػ احل٤مومظ اًمًٞمقـمل سم٤مًمٕمزو إمم هذه اعمّم٤مدر ،سمؾ أو٤مف إمم ذًمؽ سمٞم٤من راوي
مل
خمتٍما؛ وم٢مذا ىم٤مل :أسمق سمٙمر ،ومٝمق اًمّمديؼ ،وقمٛمر ،ومٝمق اسمـ اخلٓم٤مب ،أو
احلدي٨م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
ً
قمثامن ،ومٝمق اسمـ قمٗم٤من ،أو قمكم ،ومٝمق اسمـ أيب ـم٤مًم٥م ،أو ؾمٕمد ،ومٝمق اسمـ أيب وىم٤مص ،أو أٟمس ،ومٝمق
اسمـ ُم٤مًمؽ ،أو اًمؼماء ،ومٝمق اسمـ قم٤مزب ،أو سمالل ،ومٝمق اسمـ رسم٤مح ،أو ضم٤مسمر ،ومٝمق اسمـ قمٌد اهلل ،أو
طمذيٗم٦م ،ومٝمق اسمـ اًمٞمامن ،أو ُمٕم٤مذ ،ومٝمق اسمـ ضمٌؾ ،أو ُمٕم٤موي٦م ،وم٤مسمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ،أو أسمق أُم٤مُم٦م،
وم٤مًمٌ٤مهكم ،أو أسمق ؾمٕمٞمد ،وم٤مخلدري ،أو اًمٕمٌ٤مس ،وم٤مسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ،أو قمٌ٤مدة ،وم٤مسمـ اًمّم٤مُم٧م ،أو
قمامر ،وم٤مسمـ ي٤مه ،وهٙمذا( ،)4يمام أٟمف أطمٞم٤مٟمً٤م يٕمتٜمل سم٤مًمتٕمريػ سم٤مًمراوي ُمـ طمٞم٨م سمٕمض اعمتٕمٚم٘م٤مت
سمف ،يمذيمر اؾمٛمف ،وؾمامقمف---اًمخُ ،مث٤مًمف ىمقًمف" :وأسمق اًمٌحؽمي ،اؾمٛمف ؾمٕمٞمد سمـ ومػموز ،مل يدرك
قمٛمر"(-)3
وظاِش التذذٖذ يف ِزا الكظي.
مم٤م ؾمٌؼ يٛمٙمٜمٜم٤م شمٚمخٞمص ُمٔم٤مهر اًمتجديد واإلسمداع ذم هذا اًم٘مًؿ ،ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:
 ,1قمدد يمت٥م اًمًٜم٦م اًمتل مجع ُمتقهن٤م ،وقمزا إًمٞمٝم٤م؛ مم٤م مل يًٌؼ إًمٞمف-
رُمقزا ُمٕمؼمة قمـ يمت٥م اًمًٜم٦م ،ويمثرهت٤م ،وشمٜمققمٝم٤م-
 ,0اؾمتٕمامًمف
ً
( )1اعمًٜمد-668.41 ،
( )0اعمقوققم٤مت ،أسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي [سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط 1413 ،1هـ –  1003م]-608.1 ،
( )6وًمٕمؾ هذه اعمً٠مًم٦م ،مم٤م يٜمٌٖمل قمغم اًمٌ٤مطمثلم اًمٞمقم ،اًمٕمٜم٤مي٦م سمف ذم أسمح٤مث أيم٤مديٛمٞم٦م-
( )4مجع اجلقاُمع-43.1 ،
( )3اجلزء  ،14اًمّمٗمح٦م  ،324ح-126.0 :
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 ,6قمٜم٤ميتف سمٌٞم٤من درضم٦م إطم٤مدي٨م ،وومؼ اعمٜمٝم٩م اًمذي اًمتزُمف-
 ,4قمٜم٤ميتف سمت٘مًٞمؿ يمت٥م اًمًٜم٦م إمم أصٜم٤مف :صٜمػ ُمٜمٝم٤مُ ،مٕمٚمؿ سمّمح٦م ُم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُمـ
رواي٤مت ،يم٤مًمّمحٞمحلم ،وصحٞمح اسمـ طمٌ٤من ،وهمػمه٤م ،وصٜمػ ُمٜمٝم٤م ُمٕمٚمؿ سمْمٕمػ
اًمرواي٤مت اعمذيمقرة ومٞمف ،يم٤مًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم ،واًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي ،وهمػممه٤م ،وصٜمػ
ُمٜمٝم٤م ،ومٞمف اًمّمحٞمح ،واحلًـ ،واًمْمٕمٞمػ ،يمًٜمـ أيب داود ،وضم٤مُمع اًمؽمُمذي وهمػممه٤م-
خمتٍما-
 ,3ذيمره راوي احلدي٨م
ً
يمٌػما ُمـ إطم٤مدي٨م؛ سمٚمغ قمدده٤م ذم ىمًؿ إىمقال  07403طمدي ًث٤م ،وذم ىمًؿ
 ,3مجٕمف قمد ًدا ً
إومٕم٤مل ُ ،13820مقزقم٦م قمغم  817قمٚمام ُمٜمٝمؿ  44صح٤مسمٞم٦م ُمذيمقرة سم٤مؾمٛمٝم٤مُ84 ،مـ
روايتٝمـ عمـ مل شمًؿ ُمٜمٝمـ ،و 187طمدي ًث٤م عمـ مل يًؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦مُ ،متٌققم٦م سم٘مًؿ اعمراؾمٞمؾ
اًمتل سمٚمغ قمدده٤م 000رواي٦م ُمقزقم٦م قمغم  10راو ًي٤م( ،)1ومٞمٙمقن جمٛمقع قمدد اًمرواي٤مت ذم هذا
اًمًٗمر  ،43240رواي٦م وومؼ ُم٤م ذيمر ذم اعمٓمٌقع ُمٜمف(-)0
الكظي الجاٌ٘ :خصصْ لألسادٖح الفعمٗ.ٛ
ظمّمص احل٤مومظ اًمًٞمقـمل هذا اًم٘مًؿ ًمألطم٤مدي٨م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ،اعمِمتٛمٚم٦م قمغم ىمقل وومٕمؾ ،أو
ومٕمؾ ،أو ؾمٌ٥م ،أو ُمراضمٕم٦م ،أو ٟمحق ذًمؽ؛ وإن يم٤من اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ىمد ُؾمٌِؼ ذم اًمؽمشمٞم٥م قمغم
اعمً٤مٟمٞمد ،وم٢مٟمف مل ُيً ٌَؼ إمم مجع إطم٤مدي٨م اًمٗمٕمٚمٞم٦مُ ،مرشمٌ٦م قمغم اعمً٤مٟمٞمد ُمع قمزوه٤م إمم يمت٥م اًمًٜم٦م،
وذيمر راوهي٤م إقمغم ،وسمٞم٤من درضمتٝم٤م ،وهق هبذا اًمّمٜمٞمعُ ،يِمٝمد ًمف سم٤مًمتجديد ،واإلسمداع ،واجلٝمد،
ُم٤مدطم٤م هذا اًمّمٜمٞمع" :وُمـ يت٠مُمؾ سمٜمٔمرات وم٤مطمّم٦م هذا اًم٘مًؿ ،يدرك
ىم٤مل حم٘مؼ اجل٤مُمع اًمٙمٌػم
ً
ُمدى اجلٝمد اًمذي سمذًمف اًمًٞمقـمل ًمٞمٛمٞمز اعمقرد ،واعمحقر اًمذي دارت طمقًمف إطم٤مدي٨م ذم يمؾ
( )1رشمٌٝمؿ قمغم طمروف اعمٕمجؿ وهؿ :إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل ،وإؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ ،واحلًـ اًمٌٍمي ،وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،وؾمٕمٞمد
سمـ اعمًٞم٥م ،وـم٤مووس ،واًمِمٕمٌل ،وقمٓم٤مء سمـ يً٤مر ،وقمٙمرُم٦م ،وقمكم سمـ احلًلم ،وىمت٤مدة ،وجم٤مهد ،وحمٛمد سمـ ؾمػميـ،
وحمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م ،وحمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ،واًمزهري ،وُمٙمحقل ،وأسمق ضمٕمٗمر ،وحمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم ،وقمٌد اهلل سمـ
أيب ُمٚمٞمٙم٦م-
( )0مجع اجلقاُمع اعمٕمروف سم٤مجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،اًمًٞمقـمل ،شمح :خمت٤مر إسمراهٞمؿ اهل٤مئ٩م وآظمرون [اًم٘م٤مهرة ،إزهر ،جمٛمع اًمٌحقث
اإلؾمالُمٞم٦م ،ط1403 ،0هـ – 0223م] ،وقمدده٤م وومؼ ـمٌٕم٦م ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م -43304
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ىمًؿ ،وُم٤م يًتتٌع ذًمؽ ُمـ ٟمٔمرات ذم درضم٦م شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ،صمؿ إن ـمري٘م٦م شمرشمٞم٥م هذا اًم٘مًؿ،
وإن يم٤مٟم٧م ُمًٌقىم٦م ،إٓ أن حمتقى هذه إطم٤مدي٨م ذم إـم٤مر هذا اًمؽمشمٞم٥م ٓ ،يٕمٚمؿ ًمٚمًٞمقـمل
ؾم٤مسمؼ هبذا اًمتّمٜمٞمػ ،مم٤م يدل قمغم أٟمف ذم ذًمؽ مل يٙمـ جمرد ضم٤مُمع ،وإٟمام يم٤من قم٤معمً٤م حم٘م ً٘م٤م وًمٖمق ًي٤م
٘مٞمٝم٤م(-)1
سم٤مر ًقم٤م وحمد ًصم٤م وم ً
شمرشمٞمٌف :رشمٌف قمغم ُمً٤مٟمٞمد اًمّمح٤مسم٦م ،مجع ومٞمف ُم٤م رواه يمؾ صح٤ميب قمغم طمدة ،ورشم٥م
اًمّمح٤مسم٦م قمغم هذا اًمٜمحق:
 ,1اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م أوٓ وهؿ :أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ،وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،وقمثامن سمـ
قمٗم٤من ،وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،وؾمٕمٞمد سمـ زيد ،وـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل،
واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ،وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ،وأسمق قمٌٞمدة سمـ اجلراح-
 ,0رشم٥م سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م قمغم طمروف اعمٕمجؿ ،ومذيمر قمغم اًمؽمشمٞم٥م:
(أ) ُمـ اؿمتٝمروا سم٠مؾمامئٝمؿ-
(ب) ُمـ اؿمتٝمروا سمٙمٜمٞمتٝمؿ-
(ت) اعمٌٝمٛمقن ُمـ اًمرضم٤مل-
(ث) ُمـ اؿمتٝمرن سم٠مؾمامئٝمـ ُمـ اًمٜمً٤مء-
(ج) ُمـ اؿمتٝمرن سمٙمٜمٞمتٝمـ-
(ح) اعمٌٝمامت ُمـ اًمٜمً٤مء-
(خ) إطم٤مدي٨م اعمرؾمٚم٦مُ ،مرشمٌ٦م قمغم ُمً٤مٟمٞمد ُمـ أرؾمٚمٝم٤م ،شم٤مسمع ًم٘مًؿ إطم٤مدي٨م اًمٗمٕمٚمٞم٦م،
ُمرشمٌ٦م قمغم طمروف اعمٕمجؿ(-)0
رُمقزه :ؾم٤مر ذم هذا اًم٘مًؿ قمغم اًمرُمقز ٟمٗمًٝم٤م اًمتل ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م ذم ىمًؿ إىمقال ،ي٘مقل
احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ُمٌٞمٜم٤م ُمٜمٝمجف ذم هذا اًم٘مًؿ" :عم٤م اٟمتٝمك ىمًؿ إىمقال ُمـ يمت٤مب مجع اجلقاُمع،
ُمرشم٥م قمغم طمروف اعمٕمجؿ ذم أول اًمٚمٗمظ اًمٜمٌقي ،أشمٌٕمتف سمٌ٘مٞم٦م إطم٤مدي٨م اخل٤مرضم٦م قمـ هذه
(ُ )1م٘مدُم٦م اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ مجع اجلقاُمع ،ىمًؿ إطم٤مدي٨م اًمٗمٕمٚمٞم٦م-7.16 ،
( )0يٜمٔمر :قمٚمؿ ختري٩م إطم٤مدي٨م ،حمٛمد حمٛمقد سمٙم٤مر ،ص -40
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اًمنميٓم٦م ،وهل اًمٗمٕمٚمٞم٦م اعمحْم٦م ،أو اعمِمتٛمٚم٦م قمغم ومٕمؾ أو ىمقل ،أو ؾمٌ٥م ،أو ُمراضمٕم٦م ،أو ٟمحق
ذًمؽً ،مٞمٙمقن اًمٙمت٤مب ضم٤مُم ًٕم٤م جلٛمٞمع ُم٤م هق ُم٠مظمقذ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م إن ؿم٤مء اهلل ،وهذا
اًم٘مًؿ ُمرشم٥م قمغم ُمً٤مٟمٞمد اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مد ًي٤م سم٤مًمٕمنمة ،صمؿ سم٤مًمٌ٤مىمل قمغم طمروف اعمٕمجؿ ،ذم إؾمامء،
صمؿ اًمٙمٜمك يمذًمؽ ،صمؿ اعمٌٝمامت ،صمؿ اًمٜمً٤مء يمذًمؽ ،صمؿ اعمراؾمٞمؾ ،وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ"(-)1
ُمٔم٤مهر اًمتجديد ذم هذا اًم٘مًؿ:
وًمئـ يم٤من اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ىمد ُؾمٌِؼ إمم اًمؽمشمٞم٥م قمغم اعمً٤مٟمٞمد ،وم٢مٟمف مل ُيً ٌَؼ إمم مجع
إطم٤مدي٨م اًمٗمٕمٚمٞم٦مُ ،مرشمٌ٦م قمغم اعمً٤مٟمٞمد ُمْم٤مف إًمٞمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:
 , 1قمزوه٤م إمم يمت٥م اًمًٜم٦م ،اًمٙمثػمة واعمتٜمققم٦م-
 , 0ذيمر راوهي٤م إقمغم-
 , 6سمٞم٤من درضمتٝم٤م-
 – 4اؾمتٕمامل اًمرُمقز ذم اًمٕمزو إمم يمت٥م اًمًٜم٦م-


( )1مجع اجلقاُمع ،0 , 7.16 ،ويٜمٔمر :قمٚمؿ ختري٩م إطم٤مدي٨م ،ص -107
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املبشح الجاٌ٘
منارز وَ الهتاب ٔرنش وٗضاتْ
ُظمّمص هذا اعمٌح٨مً ،ميب أُمثٚم٦م ُمـ "اجل٤مُمع اًمٙمٌػم" ،شمثٌ٧م ؾمالُم٦م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ؾم٤مسم ً٘م٤م،
ذم قمٜمٍم ،صمؿ اًمٙمالم قمـ ُمٞمزات هذا اًمٙمت٤مب ذم قمٜمٍم آظمر-
 - 1الٍىارز:
اعمث٤مل إولً " :مق أن اهلل قمذب أهؾ ؾمامواشمف ،وأهؾ أروفً ،مٕمذهبؿ وهق همػم فم٤ممل هلؿ،
ظمػما ُمـ أقمامهلؿ ،وًمق أٟمٗم٘م٧م ُمثؾ أطمد ذه ًٌ٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهللُ ،م٤م ىمٌٚمف
وًمق رمحٝمؿً ،مٙم٤مٟم٧م رمحتف هلؿ ً
اهلل ُمٜمؽ ،طمتك شم١مُمـ سم٤مًم٘مدر؛ ومتٕمٚمؿ أن ُم٤م أص٤مسمؽ مل يٙمـ ًمٞمخٓمئؽ ،وُم٤م أظمٓم٠مك مل يٙمـ
ًمٞمّمٞمٌؽ ،وًمق ُم٧م قمغم همػم هذاً ،مدظمٚم٧م اًمٜم٤مر"(-)1
ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم قمزوه ( :ط ،طمؿ قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م؛ طمؿ ،وقمٌد سمـ محٞمد ،د ،ه ،ع ،طم٥م،
ـم٥م ،ه٥م ،ض ،قمـ أيب سمـ يمٕم٥م وزيد سمـ صم٤مسم٧م ،وطمذيٗم٦م ،واسمـ ُمًٕمقد)-
شمٗمٙمٞمؽ هذه اًمرُمقز :يٕمٜمل :رواه أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده ،وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم
ُمًٜمده ،قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م؛ ورواه أمحد ذم ُمًٜمده ،وقمٌد سمـ محٞمد ذم ُمًٜمده ،وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف،
واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ،وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده ،واسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف ،واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم،
واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ،واًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة ،قمـ أيب سمـ يمٕم٥م ،وزيد سمـ صم٤مسم٧م،
وطمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ،وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد(-)0
( )1مجع اجلقاُمع-07.8 ،
( )0احلدي٨م رواه أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم اعمًٜمد ،شمح :حمٛمد قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل [ُمٍم :دار هجر ،ط،1
1410هـ– 1000م] ،،323.1 ،رىمؿ ،310 :وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم اعمًٜمد ،شمح :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمرون [سمػموت:
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط1401 ،1هـ–  0221م] ،473.63 ،رىمؿ ،01311 :وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اًمًٜم٦م ،سم٤مب ذم
اًم٘مدر ،شمح :حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد [سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م] ،003.4 ،رىمؿُ ،4300 :مـ ـمريؼ اسمـ اًمديٚمٛمل
ىم٤مل :أشمٞم٧م أيب سمـ يمٕم٥م وم٘مٚم٧م ًمف :وىمع ذم ٟمٗمز رء ُمـ اًم٘مدر ،ومحدصمٜمل سمٌمءً ،مٕمؾ اهلل أن يذهٌف ُمـ ىمٚمٌل ،وم٘م٤ملً" :مق
أن اهلل قمذب أهؾ ؾمامواشمف وأروف ،قمذهبؿ ،وهق همػم فم٤ممل هلؿ ،وًمق رمحٝمؿ---احلدي٨م" ىم٤مل :صمؿ أشمٞم٧م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد
وم٘م٤مل ُمثؾ ذًمؽ ،ىم٤مل :صمؿ أشمٞم٧م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن وم٘م٤مل ُمثؾ ذًمؽ ىم٤مل :صمؿ أشمٞم٧م زيد سمـ صم٤مسم٧م ،ومحدصمٜمل قمـ اًمٜمٌل ﷺُ ،مثؾ
ذًمؽ" ،واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب ذم اإليامن وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٚمؿ ،سم٤مب ذم اًم٘مدر ،شمح :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل [دار
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اؾمتٕمٛمؾ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل هذه اًمرُمقز ذم قمزو احلدي٨م إمم يمت٥م اًمًٜم٦م اًمتل شمرويف
سم٠مؾم٤مٟمٞمده ،وومٞمام قمدا صحٞمح اسمـ طمٌ٤من ،اًمذي يٕمد اًمٕمزو إًمٞمف ُمٕمٚمؿ سم٤مًمّمح٦م قمٜمد اًمًٞمقـمل ،وم٢من
سم٘مٞم٦م اًمٙمت٥م ،شمٕمد ُمـ ُمّم٤مدر اًمًٜم٦م اًمتل مجٕم٧م سملم اًمّمحٞمح واحلًـ واًمْمٕمٞمػ-
اعمث٤مل اًمث٤مين" :إذا طمدث اًمرضمؾ احلدي٨م صمؿ اًمتٗم٧م ،ومٝمل أُم٤مٟم٦م"(-)1
ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم قمزوه :ط ،طمؿ ،د ،ت طمًـ؛ ع ،ق ،ض ،قمـ ضم٤مسمر؛ ع ،يمر ،قمـ أٟمس-
شمٗمٙمٞمؽ هذه اًمرُمقز :يٕمٜمل رواه أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم اعمًٜمد ،وأسمق داود ذم اًمًٜمـ،
واًمؽمُمذي ذم اجل٤مُمع ،وقمٌ٤مرة "طمًـ" ،إؿم٤مرة إمم طمٙمؿ اًمؽمُمذي قمغم احلدي٨م سم٠مٟمف طمًـ،
وأسمق يٕمغم ذم اعمًٜمد ،واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى ،واًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرةُ ،مـ طمدي٨م ضم٤مسمر؛
ورواه أسمق يٕمغم ذم اعمًٜمد ،واسمـ قمً٤ميمر ذم شم٤مرخيفُ ،مـ طمدي٨م أٟمس(-)0
=إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م] ،00.1 ،رىمؿ ،88 :واسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمرىم٤مق ،سم٤مب اًمقرع واًمتقيمؾ،323.0 ،
رىمؿ ، 808 :واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،شمح :محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل [اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ط ،132.3 ،]0
رىمؿ ،4042 :واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ،شمح :قمٌد احلٛمٞمد طم٤مُمد [اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ،ط 1406 ،1هـ–  0226م]،
 ،636.1رىمؿ180 :؛ واحلدي٨م صحٞمح قمغم رأي اًمًٞمقـملٕ ،ن اسمـ طمٌ٤من رواه ذم صحٞمحف ،وصححف اًمِمٞمخ أمحد
ؿم٤ميمر ذم حت٘مٞم٘مف ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ؛ وم٤محلدي٨م ذم إؾمٜم٤مده قمٜمد أيب داود :حمٛمد سمـ يمثػم :روى قمٜمف اًمٌخ٤مري وأسمق
داود ،ىم٤مل اسمـ ُمٕملم :مل يٙمـ سمث٘م٦م ،وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :صدوق ،يٜمٔمر :هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ،اسمـ طمجر[ ،سمػموت :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط 1413 ،1هـ–  1004م] ،631.0 ،رواه حمٛمد سمـ يمثػم قمـ احل٤مومظ اًمث٘م٦م ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقري؛ ومٝمق أضمؾ ُمـ أن
ي٘م٤مل ومٞمف صم٘م٦م ،يٜمٔمر ذم شمرمجتف :هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ،124 – 121.4 ،ورواه اًمثقري قمـ أيب ؾمٜم٤من ،ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٜم٤من اًمِمٞمٌ٤مين؛
وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ،وىم٤مل أمحد ُمرةً :مٞمس سم٘مقي ذم احلدي٨م ،وىم٤مل ُمرة :يم٤من رضم ً
حل٤م مل يٙمـ ي٘مٞمؿ احلدي٨م ،وىم٤مل أسمق
ال ص٤م ً
طم٤مشمؿ :صدوق صم٘م٦م ،يٜمٔمر :اجلرح واًمتٕمديؾ ،اسمـ أيب طم٤مشمؿ [سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط 1680 ،1هـ– 1036م]،
 ،07.4وهتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ،اعمزي ،404.12 ،ورواه أسمق ؾمٜم٤من قمـ اًمث٘م٦م ،وه٥م سمـ ظم٤مًمد؛ وصم٘مف أسمق داود
واًمٕمجكم ،يٜمٔمر :هتذي٥م اًمتٝمذي٥م146.11 ،؛ وم٤محلدي٨م صحٞمح ،رواه اسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف ،وصححف ُمـ ذيمرٟم٤م ذم
خترجيف ،وومٞمام قمدا حمٛمد سمـ يمثػم ،وؾمٕمٞمد سمـ ؾمٜم٤من اًمِمٞمٌ٤مين ،ومه٤م ٓ يٜمزٓن قمـ ُمرشمٌ٦م اًمّمدوق ،وم٢من سم٘مٞم٦م رضم٤مل إؾمٜم٤مده،
يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت ،واهلل أقمٚمؿ-
( )1مجع اجلقاُمع-636.1 ،
( )0رواه أسمق داود ذم يمت٤مب إدب ،سم٤مب ذم ٟم٘مؾ احلدي٨م ىم٤مل :طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ آدم ،طمدصمٜم٤م اسمـ أيب
ذئ٥م قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٓم٤مء قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ضم٤مسمر سمـ قمتٞمؽ قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ" :إذا
طمدث اًمرضمؾ سم٤محلدي٨م صمؿ اًمتٗم٧م ،ومٝمل أُم٤مٟم٦م" ،اًمًٜمـ ،شمح :حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد [سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م]،
 ،038.4رىمؿ ،4737 :ورواه اًمؽمُمذي ،ذم يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن اعمج٤مًمس أُم٤مٟم٦م[ ،اًم٘م٤مهرة :دار احلدي٨م،
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ُمٕمٚمام سم٤مًمّمح٦م قمٜمد اًمًٞمقـمل،
ومٞمام قمدا اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة ،اًمتل يٕمد اًمٕمزو إًمٞمٝم٤م ً
وم٢من سم٘مٞم٦م اعمّم٤مدر ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م اًمتل مجٕم٧م سملم احلدي٨م اًمّمحٞمح ،واحلًـ ،وُم٤م دوٟمف-
اعمث٤مل اًمث٤مًم٨م :قمـ قمٛمر ىم٤مل :إن أسم٤م سمٙمر ظمٓمٌٜم٤م وم٘م٤مل :إن رؾمقل اهلل ﷺ ،ىم٤مم ومٞمٜم٤م قم٤مم أول
وم٘م٤مل" :أٓ إٟمف مل ُي٘مًؿ سملم اًمٜم٤مس رء أومْمؾ ُمـ اعمٕم٤موم٤مة سمٕمد اًمٞم٘ملم ،أٓ إن اًمّمدق واًمؼم ذم
اجلٜم٦م ،أٓ إن اًمٙمذب واًمٗمجقر ذم اًمٜم٤مر"(-)1
ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم قمزوه :طمؿ ،ن ،ع ،طم٥م ذم روو٦م اًمٕم٘مالء ،ىمط ذم إومراد ،ض-
شمٗمٙمٞمؽ هذه اًمرُمقز :يٕمٜمل رواه أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم اعمًٜمد ،واًمٜمً٤مئل ذم اًمًٜمـ ،وأسمق يٕمغم
ذم اعمًٜمد ،واسمـ طمٌ٤من ذم يمت٤مسمف "روو٦م اًمٕم٘مالء" ،واًمدارىمٓمٜمل ذم يمت٤مب "إومراد" ،واًمْمٞم٤مء
اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة(-)0
=د-ط ،د-ت] ،641.4 ،رىمؿ ،1030 :وىم٤مل" :هذا طمدي٨م طمًـ ،وإٟمام ٟمٕمرومف ُمـ طمدي٨م اسمـ أيب ذئ٥م" ،وؾمٚمٞمامن سمـ
داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم اعمًٜمد ،شمح :حمٛمد سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل [ُمٍم :دار هجر1410 ،هـ– 1000م] ،617.6 ،رىمؿ:
 ،1782وأسمق يٕمكم ذم اعمًٜمد ،شمح :طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد [دُمِمؼ :دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث1424 ،هـ– 1074م] ،147.4 ،رىمؿ:
 ،0010واًمٓمؼماين ذم إوؾمط[ ،اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،ط 1428 ،1هـ– 1078م] ،007 – 008.6 ،رىمؿ،0300 :
ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ،وىم٤ملُ ٓ" :يروى هذا احلدي٨م قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٓ هبذا اإلؾمٜم٤مد ،شمٗمرد سمف اسمـ أيب ذئ٥م" ،ورواه أسمق
يٕمغم ذم اعمًٜمدُ ،مـ طمدي٨م أٟمس ،180.8 ،رىمؿ ،4137 :واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ،سم٤مب ُمـ قمْمف
همػمه سمحد أو ٟمٗمل ٟمً٥م ردت ؿمٝم٤مدشمف و ،يمذًمؽ ُمـ أيمثر اًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمٖمٞمٌ٦م ،شمح :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م [سمػموت :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط1404 ،6هـ–  0226م] ،418.12 ،رىمؿ-01131 :
( )1مجع اجلقاُمع-14.16 ،
( )0رواه اسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اًمدقم٤مء ،سم٤مب اًمدقم٤مء سم٤مًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦مُ ،مـ ـمريؼ ؿمٕمٌ٦م قمـ يزيد سمـ مخػم ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ؾمٚمٞمؿ سمـ
قم٤مُمر حيدث قمـ أوؾمط سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌجكم أٟمف ؾمٛمع أسم٤م سمٙمر---احلدي٨م [سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،ط،1
1401هـ– 0222م] ،ص  ،347رىمؿ ،6740 :وأمحد ذم اعمًٜمد ُمـ هذا اًمٓمريؼ [طُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م] ،174.1 ،رىمؿ:
 3و رواه أمحد ذم ُمًٜمد أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمفُ ،مـ ـمريؼ هبز سمـ أؾمد ،قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ طمٞم٤من ،قمـ ىمت٤مدة ،قمـ محٞمد سمـ قمٌد
اًمرمحـ ،قمـ قمٛمر سمف[ ،ـمٌع اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل] ،0.1 ،ورواه اًمٜمً٤مئل ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ،سم٤مب ُمً٠مًم٦م اعمٕم٤موم٤مة ،ص ،701
رىمؿ[ 032 :ـمٌٕم٦م ُم١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م] ،ورواه أسمق يٕمغم ذم اعمًٜمدُ ،مـ ـمريؼ أيب ظمٞمثٛم٦م قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي،
قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ طمٞم٤من ،قمـ ىمت٤مدة سمف ،02.1 ،ىم٤مل اعمح٘مؼ" :إؾمٜم٤مده وٕمٞمػٟٓ ،م٘مٓم٤مقمف؛ محٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ،مل يدرك قمٛمر،
وسم٤مىمل رضم٤مًمف صم٘م٤مت -وذم إؾمٜم٤مده قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف زي٤مدة ىمقًمف :وٓ حت٤مؾمدوا ،وٓ شمٌ٤مهمْمقا ،وٓ شم٘م٤مـمٕمقا ،وٓ شمداسمروا،
ويمقٟمقا قمٌ٤مد اهلل إظمقا ًٟم٤م" ؛ واحلدي٨م ذم إؾمٜم٤مده قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف وأمحد ،يزيد سمـ مخػم ،ىم٤مل أمحد :ص٤مًمح احلدي٨م ،وىم٤مل أسمق
طم٤مشمؿ :ص٤مًمح احلدي٨م صدوق ،ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم واًمٜمً٤مئل ،وذيمره اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء وىم٤مل :ىم٤مل اًمٗمالس :ؾمٛمٕم٧م حيٞمك
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سملم اًمًٞمقـمل ُمقوع احلدي٨م قمٜمد اسمـ طمٌ٤من ،ذم يمت٤مب "روو٦م اًمٕم٘مالء"ٟٕ ،مف ًمق أـمٚمؼ
ٟٓمٍمف إمم صحٞمحف ،ويمذا سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمدارىمٓمٜمل ذم "إومراد" ،وم٢مٟمف ًمق أـمٚمؼٟٓ ،مٍمف إمم
يمت٤مسمف اًمًٜمـ-
 - 2وٗضات مجع ادتٕاوع:
أ ,يٕمد هذا اًمٙمت٤مبُ ،مقؾمققم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذم ومٝمرؾم٦م إطم٤مدي٨م ،همػم ُمًٌقىم٦م؛ وٛم٧م آٓ ًوم٤م ُمـ
إطم٤مدي٨م اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م ،وُمئ٤مت ُمـ ُمّم٤مدر اًمًٜم٦م اعمٕمزو إًمٞمٝم٤م-
ب ,إؿم٤مراشمف إمم يمت٥م اًمًٜم٦م هبذه اًمرُمقز ،يًٝمؾ طمٗمٔمٝم٤م ،ويمت٤مسمتٝم٤م قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ-
ج ,ؾمٝمقًم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٙمت٤مب عمـ حيٗمظ اًمٓمرف إول ُمـ احلدي٨م ،ومٞمام يتٕمٚمؼ
سم٤مٕطم٤مدي٨م اًم٘مقًمٞم٦م ،وُمـ يٕمرف راويف ،ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٗمٕمٚمٞم٦م(-)1


=سمـ ؾمٕمٞمد ي٘مقل :هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف قمـ أيب سمٙمر ُمرؾمالً ،أطم٥م إزم ُمـ يزيد سمـ مخػم قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر قمـ أوؾمط
قمـ أيب سمٙمر ،وذيمره اًمذهٌل ذم اعمٞمزان سمًٌ٥م ذيمر اًمٕم٘مٞمكم ًمف ذم اًمْمٕمٗم٤مء ،وذيمره اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمُ ،مٌٞمٜمً٤م ؾمامقمف
ُمـ ؿمٕمٌ٦م ،وىم٤مل اسمـ طمجر :صدوق؛ وم٢مؾمٜم٤مد احلدي٨م طمًـ وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط :إؾمٜم٤مده طمًـ ،واحلدي٨م طمًـ
سمٛمجٛمقع ـمرىمف ،يٜمٔمر :اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ،أمحد سمـ طمٜمٌؾ [إؾمت٤مٟمٌقل :اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م1078 ،م] ،631.1 ،رىمؿ:
 ،0103وهتذي٥م اًمٙمامل ،اعمزي مج٤مل اًمديـ [سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط  1416 ،1ه – 1000م] ،واًمت٤مريخ اًمٙمٌػم،
اًمٌخ٤مري حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ [سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط  1400 ،1ه – 0221م] ،012.7 ،رىمؿ،10367 :
وشم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،اسمـ طمجر [سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط  1413 ،1ه –  1003م] ،ص -362
( )1يٜمٔمر هذه اًمٗمقائد ذم قمٚمؿ ختري٩م إطم٤مدي٨م ،حمٛمد حمٛمقد سمٙم٤مر ،ص  ،34سمتٍمف-

513
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

اًمتجديد واإلسمداع قمٜمد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف اجل٤مُمع اًمٙمٌػم وأصمره ومٞمٛمـ سمٕمده

إقمداد :أ-د -طمٙمٞمٛم٦م أمحد طمٗمٞمٔمل

املبشح الجالح
أثش ادتاوع الهبري عم ٜوصٍفات الظٕٗط٘ ٔعم ٜتصٍٗف وَ دا ٞبعذٓ
أًمػ اًمًٞمقـمل يمت ًٌ٤م يمثػمة ،وذم قمٚمقم ؿمتك؛ ومٙم٤من ًمف سمذًمؽ أصمر ذم احلريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م؛ عم٤م
ٟمّمقص٤م ًمٕمٚمامء ،مل حت٘مؼ أصقهل٤م اخلٓمٞم٦م سمٕمد،
متٞمزت سمف ُم١مًمٗم٤مشمف وُمٜمٝمجف؛ وم٘مد طمٗمظ ًمٜم٤م سمذًمؽ
ً
وُمٜمٝم٤م ُم٤م اطمؽمق( ،)1وُمـ أسمرز ُم١مًمٗم٤مشمف ،اًمتل ٟمجد هل٤م ذم دراؾم٤مت اعمٕم٤مسيـ ًمف ،واًمالطم٘ملم ًمف،
قمٜم٤مي٦م ُمتٛمٞمزة ،يمت٤مب "اجل٤مُمع اًمٙمٌػم" ،سمؾ إن اًمًٞمقـمل ٟمٗمًف ،شم٠مصمر سم٤مًمٙمت٤مب؛ ومراضمٕمف،
واظمتٍمه ،---وًمٕمؾ ُم٤م أذيمره ذم اًمٕمٜمٍميـ أشملم ،ظمػم دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ-
 - 1أثش ادتاوع الهبري عم ٜوؤلفات الظٕٗط٘ األخش ٝيف فَ التدشٖر ٔالفّشط:ٛ
رأى اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ،سمٕمد شم٠مًمٞمٗمف اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،وومؼ اعمٜمٝم٩م اًمذي سمٞمٜم٤مه ومٞمام ؾمٌؼ ،أن
خيتٍم ُمـ ىمًؿ إىمقال ،يمت٤م ًسم٤م ؾمامه "اجل٤مُمع اًمّمٖمػم" ،ومل ي٘مػ قمٜمد هذا احلد ،وم٘مد ذيؾ قمغم
يمت٤مسمف اجل٤مُمع اًمّمٖمػم سمٛمً٤مئؾ ؾمامه٤م "زي٤مدة اجل٤مُمع"ٟ ،متٙمٚمؿ قمٜمٝمام ومٞمام ي٠ميت:
 ,1اجل٤مُمع اًمّمٖمػم-
اىمتْم٥م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ُمـ ىمًؿ إطم٤مدي٨م اًم٘مقًمٞم٦م ذم مجع اجلقاُمع ،أطم٤مدي٨م وضمٞمزة،
ظم٤مص٤م ،ؾمامه "اجل٤مُمع اًمّمٖمػم" ،ويْمؿ واطمدً ا
رشمٌٝم٤م قمغم طمروف اعمٕمجؿ ً
أيْم٤م ،أومرد هل٤م ُم١مًم ًٗم٤م ً
وصمالصملم وقمنمة آٓف طمدي٨م ،واًمذي مل ُ
خيؾ ُمـ اإلسمداع واًمتجديد ذم ُمقاوع ،واإلهمٗم٤مل ذم
سمٕمض اعمً٤مئؾ(ٟ ،)0مٌٞمٜمٝم٤م ومٞمام ي٠ميت:
 ,1أهمٗمؾ ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم (يمر) ،اعمِم٤مر إًمٞمف ذم اًمٙمٌػم ،يمرُمز ٓسمـ قمً٤ميمر ذم شم٤مرخيف ،يمام
أهمٗمؾ اًمرُمز (ض) ،اعمِم٤مر إًمٞمف ذم اًمٙمٌػم ًمٚمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة-
 ,0ويالطمظ أٟمف رُمز ًمٚمحٙمؿ قمغم إطم٤مدي٨م سمرُمقز ظم٤مص٦م مل شمرد ذم اًمٙمٌػم وهل( :صح)

(ُ )1مٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل :اًمٞمِمٙمري٤مت ٕيب اًمٕمٌ٤مس اًمٞمِمٙمري (ت  682ه) ،خمٓمقط سم٤معمٙمتٌ٦م اًمٔم٤مهري٦م ،قمدد أوراىمف  10أو
 ،16يٜمٔمر ُمٙمتٌ٦م اإلُم٤مم طمٙمٞمؿ اًمٕم٤مُم٦م ،alhakeem.org ،وُمٙمتٌ٦م إًمقيم٦م ،alukah.net :وُمٜمٝم٤م اًمٗمقائد اعمٚمتٗمٔم٦م ُمـ
ُمًٛمققم٤مت أيب اًمٗمتح اخلرىمل (ت 380ه) ،خمٓمقط ٟمنم ذم سمرٟم٤مُم٩م ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ،وهمػمه٤م-
( )0ىمد يٙمقن هذا اإلهمٗم٤مل ُم٘مّمق ًدا ُمـ اًمًٞمقـمل ،سمًٌ٥م آظمتّم٤مر اًمذي رُمك إًمٞمف-
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وشمٕمٜمل اًمّمح٦م ،و(ح) وشمٕمٜمل احلًـ ،و(ض) وشمٕمٜمل قمٜمده وٕمػ احلدي٨م(-)1
 ,6رُمز سم٤محلرف (ق) ذم اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ًمٚمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل ،وذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،ضمٕمٚمف
رُمزا عم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ٤من ،ورُمز ومٞمف ًمٚمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى ب (هؼ)-
ً
 ,4شمٗمٜمـ اًمًٞمقـمل ذم اًمؽمُمٞمز ًمٙمت٥م سمٕمض إئٛم٦م؛ إذ رُمز ًمٚمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ب (خ)،
وًمف ذم إ دب اعمٗمرد ب (ظمد) ،وًمف ذم اًمت٤مريخ ب (شمخ) ،ورُمز ًمٚمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى
ب (هؼ) ،وذم ؿمٕم٥م اإليامن ب (ه٥م) ،وطم٤مومظ قمغم ٟمٗمس اًمرُمقز اًمتل ذم اًمٙمٌػم،
سم٤مًمٜمًٌ٦م عمٕم٤مضمؿ اًمٓمؼماين اًمثالصم٦م-
 ,3أهمٗمؾ ذم اًمّمٖمػم اًمرُمز (ومر) اًمذي رُمز سمف ذم اًمٙمٌػم ًمٚمديٚمٛمل ذم ُمًٜمد اًمٗمردوس-
(َ " )1وصمِؼ سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ سمٕمد اًمًٞمقـمل هبذه اًمرُمقز؛ ومؽماهؿ إذا ٟم٘مٚمقا ُمٜمف طمدي ًث٤م ،أشمٌٕمقه سم٘مقهلؿ :رُمز ًمف اًمًٞمقـمل سم٤مًمّمح٦م،
أو سم٤محلًـ ،أو سم٤مًمْمٕمػ ،سمؾ إن سمٕمْمٝمؿ ًمٞمحت٩م سم٠من احلدي٨م ًمٞمس سمٛمقوقع ،سم٠من اًمًٞمقـمل أورده ومٞمف" ،صحٞمح اجل٤مُمع
اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين[ ،سمػموت :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،ط  1427 ،6ه – 1077م]02.1 ،ومل يثؼ
سمٕمْمٝمؿ هبذه اًمرُمقزً ،مألؾمٌ٤مب أشمٞم٦م:
أ – أهن٤م ـمرأ قمٚمٞمٝم٤م اًمتحريػ واًمتٖمٞمػم ُمـ اًمٜمً٤مخ أو اًمٓم٤مسمٕملم ،ىم٤مل اعمٜم٤موي" :وىمد أيمثر اعم١مًمػ ذم هذا اجل٤مُمع ُمـ
إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م ---قمغم أٟمف يم٤من يٜمٌٖمل ًمف أن يٕم٘م٥م يمؾ طمدي٨م سم٤مإلؿم٤مرة حل٤مًمف سمٚمٗمظ "صحٞمح" أو "طمًـ" أو
"وٕمٞمػ"  ،ذم يمؾ طمدي٨م ،ومٚمق ومٕمؾ ذًمؽ يم٤من أٟمٗمع وأصٜمع ---وأُم٤م ُم٤م يقضمد ذم سمٕمض اًمٜمًخ ُمـ اًمرُمز إمم
"اًمّمحٞمح" و "احلًـ" و"اًمْمٕمٞمػ" ،سمّمقرة رأس "ص٤مد" و"طم٤مء" و"و٤مد" ،ومال يٜمٌٖمل اًمقصمقق سمفً ،مٖمٚمٌ٦م
حتريػ اًمٜمً٤مخ ،"---ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،اعمٜم٤موي-41 – 42.1 ،
ب – ؾم٘مقط سمٕمض اًمرُمقز ُمـ ىمٚمؿ اًمٜم٤مؾمخ ،يٜمٔمر :صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،إًمٌ٤مين-00.1 ،
ج – صمٌقت يمقن سمٕمْمٝم٤م زي٤مدة ُمـ همػم اعم١مًمػ ،صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،إًمٌ٤مين00.1 ،؛ وإن ُؾم ِّٚمؿ "ضمدًٓ سم٠من اًمرُمقز مل
يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م اًمتحريػ وٓ اًمٜم٘مص وٓ اًمزي٤مدة ،وم٢مٟمف ٓ يٜمٌٖمل اًمقصمقق هب٤م؛ ٕن اًمًٞمقـمل ُمٕمروف سمتً٤مهٚمف ذم
اًمتّمحٞمح واًمتحًلم ُمـ ضمٝم٦م ،وأٟمف ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمٜم٘مد واًمدىم٦م ومٞمف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى "---هذا ُم٤م سح سمف إًمٌ٤مين ذم
صحٞمح اجل٤مُمع ،03 .1 ،و ذم مت٤مم اعمٜم٦م ،ص  ،00 – 07وُم٤م يزيد شم٠ميمٞمدً ا هلذه احل٘مٞم٘م٦م ىمقل اًمًٞمقـمل ذم ُم٘مدُم٦م
اجل٤مُمع اًمّمٖمػم" :وصٜمتف قمام شمٗمرد سمف وو٤مع أو يمذاب"ُ ،م٘مدُم٦م اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،وُمٕمف ذطمف ومٞمض اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موي،
[سمػموت :دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،ط  1601 ،0ه – 1080م] ،01.1،.وشمٌلم ًمٚمٛمح٘م٘ملم اًمٜم٘م٤مد أٟمف مل يّمٜمف قمـ
ومٙمثػما ُم٤م وىمع ًمف أٟمف مل
ذًمؽ ،ىم٤مل اعمٜم٤موي ؿم٤مرطمف" :صمؿ إن ُم٤م ذيمره ُمـ صقٟمف قمـ ذًمؽ هم٤مًمٌل أو ادقم٤مئل ،وإٓ
ً
يٍمف إمم اًمٜم٘مد اهتامم ،ومً٘مط ومٞمام اًمتزم اًمّمقن قمٜمف ذم هذا اعم٘م٤مم ،"---ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم01.1 ،
ويٕمتذر إًمٌ٤مين ًمف هذا اًمّمٜمٞمع ،سم٠مٟمف يم٤من أيمثر اهتامُمف ومٞمف سم٤مجلٛمع واًمت٘مٛمٞمش ،دون اًمتٗمتٞمش واًمتٛمحٞمص ،وإٓ وم٢مٟمف ىمد
طمٙمؿ قمغم ىمًؿ يمٌػم ُمٜمٝم٤م سم٤مًمقوع ذم همػم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،صحٞمح اجل٤مُمع ،07 .1 ،سمتٍمف-
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 ,3يمام أهمٗمؾ ومٞمف اًمرُمز (يمر) اًمذي رُمز سمف ذم اًمٙمٌػم ٓسمـ قمً٤ميمر ذم شم٤مرخيف(-)1
ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم ُم٘مدُم٦م اجل٤مُمع اًمّمٖمػم" :هذا يمت٤مب أودقم٧م ومٞمف ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٜمٌقي٦م أًمق ًوم٤م،
وُمـ احلٙمؿ اعمّمٓمٗمقي٦م صٜمق ًوم٤م ،اىمتٍمت ومٞمف قمغم إطم٤مدي٨م اًمقضمٞمزة ،وخلّم٧م ومٞمف ُمـ ُمٕم٤مدن
إصمر إسمريزه ،وسم٤مًمٖم٧م ذم حترير اًمتخري٩م ،ومؽميم٧م اًم٘منم وأظمذت اًمٚمٌ٤مب ---وؾمٛمٞمتف اجل٤مُمع
اًمّمٖمػم ُمـ طمدي٨م اًمٌِمػم اًمٜمذيرٟٕ ،مف ُم٘متْم٥م ُمـ اًمٙمت٤مب اًمذي ؾمٛمٞمتف مجع اجلقاُمع،
وىمّمدت ومٞمف مجع إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م سم٠مهه٤م(-)0
وهذا ُمث٤مل قمـ صٜمٞمٕمف ذم هذا اًمٙمت٤مب:
آُملم :ظم٤مشمؿ رب اًمٕم٤معملم قمغم ًمً٤من قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم-
ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم قمزوه( :قمد ـم٥م) ذم اًمدقم٤مء قمـ أيب هريرة؛ (ض)-
ومؽ اًمرُمقز :يٕمٜمل ،رواه اسمـ قمدي ذم يمت٤مسمف اًمٙم٤مُمؾ ،واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،و(ض)،
طمٙمؿ اًمًٞمقـمل قمٚمٞمف سم٤مًمْمٕمػ(-)6

( )1قمٚمؿ ختري٩م إطم٤مدي٨م ،حمٛمد حمٛمقد سمٙم٤مر ،ص  ،37سمتٍمف-
( )0يٜمٔمرُ :م٘مدُم٦م يمت٤مب ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،حمٛمد اعمدقمق سمٕمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي (ت 1261هـ) ،قمٚمؼ قمٚمٞمف
ٟمخٌ٦م ُمـ اًمٕمٚمامء إضمالء[ ،سمػموت :دار اعمٕمروم٦م ،ط 1601 ،0هـ– 1080م] ،ج  ،1ص  ،10وقمٚمؿ ختري٩م إطم٤مدي٨م،
ص -32 – 38
( )6اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ُمـ طمدي٨م اًمٌِمػم اًمٜمذير ،اعمجٚمد إول ،ذم طمرف إًمػ ،واحلدي٨م رواه اًمٓمؼماين ُمـ طمدي٨م أيب هريرة
 ،ذم اًمدقم٤مء ،سم٤مب اًمت٠مُملم سمٕمد اًمدقم٤مء ،شمحُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م [سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط 1416 ،1هـ]،
ص  ،70رىمؿ ،010 :واسمـ قمديُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة أيْم٤م ،وىم٤مل ُمٕم٘م ًٌ٤م قمٚمٞمف" :وه٤مذان احلديث٤من هبذا اإلؾمٜم٤مدٓ ،
يروهيام قمـ أيب أُمٞم٦م سمـ يٕمغم ،وإن يم٤من وٕمٞم ًٗم٤م ،همػم ُم١مُمؾ هذا" ،اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ،شمح :قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد،
وقمكم حمٛمد ُمٕمقض [سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط 1417 ،1هـ] ،100.7 ،وىم٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ احلقت" :ومٞمف
وٕمٞمٗم٤منُ :م١مُمؾ اًمث٘مٗمل ،وأسمق أُمٞم٦م سمـ يٕمغم اًمث٘مٗمل؛ واًمث٤مين ،ىم٤مل اعمٜم٤موي ٓ :رء" ،أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم أطم٤مدي٨م خمتٚمٗم٦م
اعمراشم٥م ،شمحُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م [سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط 1417 ،1هـ 1008 ،م[ ،ص  ،02وىم٤مل
إًمٌ٤مين :وٕمٞمػ ،ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م وأصمره٤م اًمزء ذم إُم٦م[ ،اًمري٤مض :دار اعمٕم٤مرف ،ط،1
1410هـ1000 ،م]-
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 - 2صٖاد ٚادتاوع.
ضمٕمؾ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل قمغم يمت٤مسمف اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،ذي ً
ال ؾمامه "زي٤مدة اجل٤مُمع" ،ىم٤مل ذم
ظمٓمٌتف" :هذا ذيؾ قمغم يمت٤ميب اعمًٛمك سم٤مجل٤مُمع اًمّمٖمػم ُمـ طمدي٨م اًمٌِمػم اًمٜمذير ،وؾمٛمٞمتف "زي٤مدة
اجل٤مُمع" ،رُمقزه يمرُمقزه ،واًمؽمشمٞم٥م يم٤مًمؽمشمٞم٥م(-)1
هذا اًمٙمت٤مب ،وإن يم٤من ذم ظمدُم٦م اجل٤مُمع اًمّمٖمػم اعمٌ٤مذة ،وم٢من مجع اجلقاُمع يٕمد إصؾ
ُمؼمزا ظمّم٤مئص زي٤مدة اجل٤مُمع اًمّمٖمػم" :وًمٞمً٧م
ًمٚمٙمت٤مسملم ،ىم٤مل يقؾمػ اًمٜمٌٝم٤مين(1632هـ) ً
يمثػما ُمٜمٝم٤م ومٞمف ،ومل َأر ًمف ذطم٤م
مجٞمع أطم٤مديثف ُم٠مظمقذة ُمـ اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،وم٢مين سم٤معمراضمٕم٦م ،مل أضمد ً
ؾمقى أين رأي٧م ذم "ظمالص٦م إصمر" ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي ،ؿم٤مرح اجل٤مُمع
اًمّمٖمػم ،أٟمف ذح ىمٓمٕم٦م ُمٜمف وؾمامه "ُمٗمت٤مح اًمًٕم٤مدة سمنمح اًمزي٤مدة ،ومل أـمٚمع قمٚمٞمف ،وىمد رأي٧م
ُمـ اًمّمقاب ،أن أمجٕمٝم٤م ذم يمت٤مبٕ ،ن زي٤مدة اجل٤مُمع جي٥م أن شمٙمقن سمف ُمتّمٚم٦م ---وذم مجٕمٝمام،
شمًٝمٞمؾ اًمًٌٞمؾ إمم اىمتٜم٤مئٝمام ،وُمراضمٕم٦م احلدي٨م اًمالزم ُمراضمٕمتف ،)0("---ومجٛمع اًمٜمٌٝم٤مين سملم
اًمٙمت٤مسملم ،ممٞمزا اًمزي٤مدة سم٤محلرف (ز) ،ذم يمت٤مب ؾمامه "اًمٗمتح اًمٙمٌػم ذم وؿ اًمزي٤مدة إمم اجل٤مُمع
اًمّمٖمػم"-
 - 2أثش ادتاوع الهبري عم ٜتصٍٗف وَ دا ٞبعذٓ:
أشمٙمٚمؿ ذم هذا اًمٕمٜمٍم ،قمـ أوخؿ ُمقؾمققم٦م ظمدُم٧م ضمقاُمع اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل اًمثالصم٦م،
ظمدُم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمٌ٤مذة ،وأىمّمد حتديدً ا يمت٤مب "يمٜمز اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ إىمقال وإومٕم٤مل"ًمٕمالء
اًمديـ سمـ قمكم اعمت٘مل سمـ طمً٤مم اًمديـ اهلٜمدي اًمؼمه٤من ومقري (ت 083هـ) ،صمؿ أشمٙمٚمؿ قمـ
سمٕمض ُمـ أوم٤مد ُمـ هذا اًمًٗمر اًمٕمٔمٞمؿ ،إوم٤مدة ظمٗمٞم٦م وهمػم ُمٌ٤مذة ،وأىمّمد حتديدً ا ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤ميب
"ُمٗمت٤مح يمٜمقز اًمًٜم٦م" ًمٚمٛمًتنمق ومٜمًٜمؽ ،و"اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ احلدي٨م اًمٜمٌقي"
ًمٗمٜمًٜمؽ سمٛمِم٤مريم٦م ًمٗمٞمػ ُمـ اعمًتنمىملم-

( )1اًمٗمتح اًمٙمٌػم ذم وؿ اًمزي٤مدة إمم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،يقؾمػ اًمٜمٌٝم٤مين [سمػموت :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،د-ت ،د-ط] ،ص -6
( )0اعمّمدر ٟمٗمًف ،ص -6
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 – 1اعمت٘مل اهلٜمدي-
عم٤م ؿمٕمر اعمت٘مل اهلٜمدي ،سم٠ممهٞم٦م ضمقاُمع اًمًٞمقـمل ،قم٘مد اهلٛم٦م قمغم شم٠مًمٞمػ يمت٤مب خيدُمٝم٤م
مجٞم ًٕم٤م ،ومرشم٥م أطم٤مديثٝم٤م قمغم اعمقوققم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦مً ،متًٝمٞمؾ اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م سمحً٥م اعمٜمٝم٩م
اعمقوققمل ،سم٤مقمتٌ٤مر اًمؽمشمٞم٥م اعمٕمجٛمل يِمؽمط ومٞمف ُمٕمروم٦م اًمٓمرف إول ُمـ احلدي٨م ذم اًم٘مًؿ
اًم٘مقزم ،أو راويف إقمغم ذم ىمًؿ إومٕم٤مل ،ىم٤مل ُمٌٞمٜمً٤م أمهٞم٦م اجلقاُمع ،وقمٞمقب اًمؽمشمٞم٥م اعمٕمجٛمل:
"إين وىمٗم٧م قمغم يمثػم مم٤م دوٟمف إئٛم٦م ُمـ احلدي٨م ،ومٚمؿ َأر ومٞمٝم٤م أيمثر مج ًٕم٤م ،وٓ أيمؼم ٟمٗم ًٕم٤مُ ،مـ
يمت٤مب مجع اجلقاُمع اًمذي أًمٗمف اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،قمٌد اًمرمحـ ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،ؾم٘مك اهلل
صمراه وضمٕمؾ اجلٜم٦م ُمثقاه؛ طمٞم٨م مجع ومٞمف ُمـ إصقل اًمًت٦م ،وهمػمه٤م ،أيت ذيمره٤م قمٜمد رُمقز
اًمٙمت٤مب ،وأودع ومٞمف ُمـ إطم٤مدي٨م أًمق ًوم٤م ،وُمـ أصم٤مر صٜمق ًوم٤م ،وأضم٤مد ومٞمف يمؾ اإلضم٤مدةُ ،مع يمثرة
اجلدوى ،وطمًـ اإلوم٤مدة ،وضمٕمٚمف ىمًٛملمً ،---مٙمـ قم٤مر ًي٤م ُمـ ومقائد ضمٚمٞمٚم٦م ُمٜمٝم٤م:
أ – أن ُمـ أراد أن يٙمِمػ ُمٜمف طمدي ًث٤م ،وهق قم٤ممل سمٛمٗمٝمقُمف ٓ ،يٛمٙمٜمف إٓ إذا طمٗمظ رأس
احلدي٨م ،إن يم٤من ىمقًم ًٞم٤م ،أو اؾمؿ راويف ،إن يم٤من ومٕمٚم ًٞم٤م-
ب – أن ُمـ أراد أن حيٞمط ويٓمٚمع قمغم مجٞمع أطم٤مدي٨م اًمٌٞمع ُمث ً
ال ،أو أطم٤مدي٨م اًمّمالة ،---مل
أيْم٤م قمن ضمدً ا-
أيْم٤م ،إٓ إذا ىمٚم٥م مجٞمع اًمٙمت٤مب ،ورىم٦م ورىم٦م ،وهذا ً
يٛمٙمٜمف ذًمؽ ً
مجٕم٧م ذم اًمتٌقي٥م،
ج – أن إسمقاب واًمٗمّمقل واًمؽماضمؿ ،سمٛمٜمزًم٦م اًمنمح ًمألطم٤مدي٨م ،---ومٚمام
ُ
ص٤مر اعمٗمّمؾ ُمقوح٤م ،واعمذيؾ سم٤مًم٘مّم٦م واًمًٌ٥م ُمٌٞمٜمً٤م-)1("---
وًمٙمل ي٘مقم اعم١مًمػ سمدُم٩م أطم٤مدي٨م ضمقاُمع اًمًٞمقـمل اًمثالصم٦م ،يم٤من قمٚمٞمف أن يٛمر سمخٛمس
ُمراطمؾ :رشم٥م أطم٤مدي٨م اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف قمغم إسمقاب ذم يمت٤مب ؾمامه "ُمٜمٝم٩م اًمٕمامل ذم
أيْم٤م،
ؾمٜمـ إىمقال" ،صمؿ رشم٥م سم٘مٞم٦م إطم٤مدي٨م اًم٘مقًمٞم٦م ،ذم اجل٤مُمع اًمٙمٌػم قمغم إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م ً
ذم يمت٤مب ؾمامه "اإليمامل عمٜمٝم٩م اًمٕمامل ،ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،صمؿ مجع أطم٤مدي٨م اًمٙمت٤مسملم ،ذم اعمرطمٚم٦م
اًمث٤مًمث٦م ذم يمت٤مب ؾمامه "هم٤مي٦م اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ إىمقال" ،صمؿ رشم٥م أطم٤مدي٨م ىمًؿ إومٕم٤مل قمغم
(ُ )1مٜمتخ٥م يمٜمز اًمٕمامل ،قمغم ه٤مُمش ُمًٜمد أمحد ،اعمت٘مل اهلٜمدي [ُمٍم :اعمٓمٌٕم٦م اعمٞمٛمٜمٞم٦م ،د ط1616 ،هـ]  ،6 – 0.1ويٜمٔمر:
قمٚمؿ ختري٩م إطم٤مدي٨م ،حمٛمد حمٛمقد سمٙم٤مر ،ص-183 – 183
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إسمقاب ذم ُمرطمٚم٦م راسمٕم٦م ،ذم يمت٤مب ؾمامه "ُمًتدرك إىمقال سمًٜمـ إومٕم٤مل" ،صمؿ مجع سملم يمت٤ميب
"هم٤مي٦م اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ إىمقال :و"ُمًتدرك إىمقال سمًٜمـ إومٕم٤مل" ذم ُم١مًمػ واطمد ذم اعمرطمٚم٦م
اخل٤مُمً٦م؛ اطمتٗمظ ذم هذا اًمٙمت٤مب سمرُمقز اًمًٞمقـملُ ،م٤م قمدا ذم اعمقاـمـ اًمتل يم٤من يرى ومٞمٝم٤م
رضورة اإلو٤موم٦م أو اًمٌٞم٤من(-)1
 – 0قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي-
اؾمتدرك اعمٜم٤موي ذم يمت٤مسمف "اجل٤مُمع إزهر ُمـ طمدي٨م اًمٜمٌل إٟمقر" ،سمٕمض ُم٤م وم٤مت
اًمًٞمقـمل ُمـ إطم٤مدي٨م ذم اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،وهق ٟمحق صمٚمثف ،ىم٤مل اعمٜم٤موي

 ---" :وهذا قمٚمق

ذيػ( ،)0رومٞمع اعمٜم٤مر؛ مجع ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م أًم ًٗم٤م ،أو زه٤مء هذا اعم٘مدار؛ أذيمر ومٞمف يمؾ طمدي٨م
ُمٕم٘م ًٌ٤م ًمف سمٌٞم٤من طم٤مل راويف ُمـ اًمرضم٤مل ،وهق ُمـ أهؾ اًمْمٕمػ واًمٙمامل( ،)6وهذه ـمري٘م٦م ىمد
اٟمدرؾم٧م ،وُمٕم٤ممل قمٗم٧م واٟمٓمٛمً٧م ،وأقمرض قمٜمٝم٤م اًمٓم٤مًمٌقن ،واىمتٍموا قمغم ُمٜمٓمقق اعمتـ
وُمٗمٝمقُمف ،ومٞمام ي٘مرون وي٘مرسمقنُ ،مع أن ذًمؽ هق إؾم٤مس اًمذي قمٚمٞمف يقصٚمقن ويٗمرقمقن ،وم٢مٟم٤م
هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن ،وم٤مقمتٜمٞم٧م سمٌٞم٤من ذًمؽ ،سمٍميح اًمٕمٌ٤مرة ٓ ،سمٓمريؼ اًمرُمز واإلؿم٤مرة ---وُمـ
اًمٌقاقم٨م قمغم شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب ،أن احل٤مومظ اًمٙمٌػم اجلالل اًمًٞمقـمل ،ادقمك أٟمف مجع ذم يمت٤مسمف
اجل٤مُمع اًمٙمٌػم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦مُ ،مع أٟمف ىمد وم٤مشمف اًمثٚم٨م وم٠ميمثر ،وهذا ومٞمام وصٚم٧م إًمٞمف أيديٜم٤م
سمٛمٍم ،وُم٤م مل يّمؾ إًمٞمٜم٤م أيمثر ،وذم إىمٓم٤مر اخل٤مرضم٦م قمٜمٝم٤مُ ،مـ ذًمؽ أيمثر ،وم٤مهمؽم هبذه اًمدقمقى
يمثػم ُمـ إيم٤مسمر ،ومّم٤مر يمؾ طمدي٨م يً٠مل قمٜمف ،أو يريد اًمٙمِمػ قمٚمٞمف ،يراضمع اجل٤مُمع اًمٙمٌػم،
وم٢من مل جيده ومٞمف ،همٚم٥م قمغم فمٜمف أٟمف ٓ وضمقد ًمف؛ ومرسمام أضم٤مب سم٠مٟمف ٓ أصؾ ًمف ،ومٕمٔمؿ سمذًمؽ
اًمير ًمٙمقن اًمٜمٗمس إمم اًمث٘م٦م سمزقمٛمف آؾمتٞمٕم٤مب ،وشمقهؿ أن ُم٤م زاد قمغم ذًمؽ ٓ يقضمد ذم
يمت٤مب؛ وم٠مردت اًمتٜمٌٞمف قمغم سمٕمض ُم٤م وم٤مشمف ذم هذا اعمجٛمقع ---ومل أورد ومٞمف ُم٤م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م،
ًمِمٝمرهت٤م( ،)4ويمثرة شمداوهل٤م وؾمٝمقًم٦م اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م ،ومٕمٛمدت إمم مجع اًمِمقارد ،وآقمتٜم٤مء
( )1اعمّمدر ٟمٗمًف ،4.1 ،ويٜمٔمر :قمٚمؿ ختري٩م إطم٤مدي٨م ،ص -183
(ُ )0مـ ؾمٞم٤مىمف ،ي٘مّمد سمف قمٚمق مهتف ذم هذا اًمٙمت٤مب ،واهلل أقمٚمؿ-
( )6هٙمذا هل اًمٕمٌ٤مرة واوح٦م ،مل أومٝمؿ ىمّمده ُمٜمٝم٤م ،ومٚمٕمٚمف ي٘مّمد هب٤م اًمْمٕمػ ُمـ طمٞم٨م اًمْمٌط ،واًمٙمامل ُمـ طمٞم٨م اًمٕمداًم٦م-
( )4يمتٌ٧م ذم اعمخٓمقط (ًمًٝمقهت٤م) ،وًمٕمؾ ُم٤م أصمٌتف أصح؛ ًمِمٝمرهت٤م ،واهلل أقمٚمؿ-
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سم٤مًمزوائد ،واقمتٛمدت ذم سمٞم٤من طم٤مل إؾم٤مٟمٞمد قمغم ُم٤م طمرره ضمدٟم٤م ُمـ ىمٌؾ إُمٝم٤مت ،واؾمٓم٦م قم٘مد
احلٗم٤مظ زيـ اًمديـ اًم ٕمراىمل ،ووًمده ؿمٞمخ اإلؾمالم وزم اًمديـ اًمٕمراىمل ،واحل٤مومظ اًمٙمٌػم ٟمقر
اًمديـ اهلٞمثٛمل ،وُمـ ذم ـمٌ٘متٝمؿ ،ومٝمؿ اعمرضمع ذم ذًمؽ واًمٕمٛمدة ،وقمٚمٞمٝمؿ آقمتامد واًمٕمٝمدة ،وعم٤م
شمؿ هذا اعمٓمٚم٥م قمغم هذا اًمٜمٛمط إـمٞم٥م ،وؾمٛمٞمتف سم٤مجل٤مُمع إزهر ُمـ طمدي٨م اًمٜمٌل إٟمقر،
وهذه رُمقزه( :طمؿ) ًمإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ( ،قمؿ)ٓسمٜمف ذم اًمزوايد( ،ـمؽ) ًمٚمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم،
(ـمس) ًمف ذم إوؾمط( ،ـمص) ًمف ذم اًمّمٖمػم( ،ـمٙمس) ًمف ذم اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم وإوؾمط،
(ـمٙمص) ًمف ذم اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم( ،ـمٙمًص) ًمف ذم اًمثالصم٦م( ،سمز) ًمٚمٌزار( ،ع) ٕيب يٕمغم اعمقصكم،
(ك) ًمٚمح٤ميمؿ ،وقمـ ؾمقاهؿ ،أذيمره سم٤مؾمٛمف ،---)1("---وإمم أن ىم٤مل ُمٌٞمٜمً٤م شمرشمٞمٌفُ ---" :مرشم ًٌ٤م قمغم
طمروف اعمٕمجؿً ،مٙمقٟمف أؾمٝمؾ يمِم ًٗم٤م وأىمقم-)0("---
ُمث٤مل عم٤م ضم٤مء ذم اجل٤مُمع إزهر:
"آظمر أهؾ اجلٜم٦م دظمقًٓ ،رضمؾ يم٤من ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ زطمزطمٜمل قمغم اًمٜم٤مر ،وٓ ي٘مقل أدظمٚمٜمل
اجلٜم٦م ،وم٢مذا دظمؾ أهؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر اًمٜم٤مر ،سم٘مل ذًمؽ اًمرضمؾ ومٞم٘مقل :ي٤م رب ُم٤م زم هٜم٤م؟
ومٞم٘مقل :ذاك اًمذي يمٜم٧م شمً٠مًمٜمل ي٤م اسمـ آدم ،ومٞم٘مقل :ي٤م رب أدظمٚمٜمل اجلٜم٦م ،ومٞم٘مقل :ي٤م اسمـ آدم أمل
شمً٠مًمٜمل؛ ومٞمٜمِمئ اهلل ؿمجرة قمغم سم٤مب اجلٜم٦م ،ومٞم٘مقل :ي٤م رب ادٟمٜمل ُمـ هذه اًمِمجرة ،ومآيمؾ ُمـ
صمٛمره٤م وأؾمتٔمؾ سمٔمٚمٝم٤م ،ومٞم٘مقل :ي٤م اسمـ آدم ،أمل شمٙمـ شمً٠مًمٜمل أن أزطمزطمؽ قمـ اًمٜم٤مر ،ومال يزال
يً٠مل طمتك ي٘م٤مل :اذه٥م وم٢من ًمؽ ُم٤م سمٚمٖم٧م ىمدُم٤مك ،ورأت قمٞمٜم٤مك"-
قمزوه :ىم٤مل اعمٜم٤موي :طمؿ ،قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ ،وومٞمف ُمقؾمك سمـ قمٌد اهلل اًمؽمُمذي،
وٕمٞمػ-

(ٟ )1م٘مال ُمـ خمٓمقـم٦م اًمٙمت٤مب ،اجل٤مُمع إزهر ذم طمدي٨م اًمٜمٌل إزهر ،واًمًٚمٞمؿ أن ي٘م٤مل :اجل٤مُمع إزهر ُمـ طمدي٨م اًمٜمٌل
إٟمقر ،هٙمذا ؾمامه اعمٜم٤موي يمام ذم ُم٘مدُم٦م اعمخٓمقط ،وُمٕمٝم٤م ُم٘مدُم٦م ُمٓمٌققم٦م حلًـ قمٌ٤مس زيملم ،ن6؛ وهل خمٓمقـم٦م
واوح٦م اخلط [اًم٘م٤مهرة :اعمريمز اًمٕمريب ًمٚمٌح٨م واًمٜمنم-]1072 ،
( )0اعمّمدر ٟمٗمًف-
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ُمٕمٜم٤مه :رواه أمحد ذم اعمًٜمدُ ،مـ طمدي٨م قمقف سمـ ُم٤مًمؽ ،وذم ؾمٜمده ُمقؾمك سمـ قمٌد اهلل
اًمؽمُمذي ،وهق وٕمٞمػ(-)1
هذا ،وإٟمف جلدير سمٜم٤م ،اًمتٜمقيف سمجٝمقد حمدث اًمٕمٍم اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ،رمحف اهلل ،ذم ظمدُم٦م
اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ،وإن يم٤مٟم٧م ًمٞمً٧م ُمـ ُم٘م٤مصد اًمٌح٨م ،همػم أن اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،يمام
ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم ً٘م٤م ،هق أصٚمٝم٤م؛ إذ إٟمف ,شم٠مصمر ًا سمٛمٜمٝم٩م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ،وإقمج٤م ًسم٤م سمجٝمقده ,أًمػ اًمِمٞمخ
إًمٌ٤مين صحٞمح اجل٤مُمع وزي٤مدشمف ،ووٕمٞمػ اجل٤مُمع وزي٤مدشمف؛ أو٤مف ومٞمٝمام ُمزيد شمدىمٞمؼ قمغم ُم٤م
ضم٤مء ذم يمت٤مب "اًمٗمتح اًمٙمٌػم ذم وؿ اًمزي٤مدة إمم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم" ًمٚمٜمٌٝم٤مين ،وسملم درضم٤مت
إطم٤مدي٨م ،واؾمتدرك قمغم اًمًٞمقـمل ،أطمٙم٤م ًُم٤م ظم٤مًمٗمف ومٞمٝم٤م ،أو ُمتٕم٘م ًٌ٤م قمٚمٞمف ،يمام أقم٤مد ذيمر
ِ
يٙمتػ سم٤مًمؽمُمٞمز ًمفُ ،مقصم ً٘م٤م هذه
إطمٙم٤مم اًمتل أهمٗمٚمٝم٤م اًمٜمٌٝم٤مين ،وزاد أٟمف سح سم٤محلٙمؿ ،ومل
إطمٙم٤مم سم٤معمراضمع اًمتل حيٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م(-)0
ُ – 6مٗمت٤مح يمٜمقز اًمًٜم٦م واعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس-
ًمئـ يم٤مٟم٧م اجلٝمقد اًمً٤مسم٘م٦م ظم٤مدُم٦م ًمٚمج٤مُمع اًمٙمٌػم وسمّمٗم٦م ُمٌ٤مذة (صٜمٞمع اعمت٘مل اهلٜمدي،
واعمٜم٤موي) ،وم٢من ضمٝمقد اعمًتنمىملم ،قمٜمٞم٧م سمجٛمع أـمراف إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ُمرشمٌ٦م قمغم إسمقاب،
وإقمالم ،وهمػمه٤م ،ذم ُمٗمت٤مح يمٜمقز اًمًٜم٦مُ ،مـ أرسمٕم٦م قمنم يمت٤م ًسم٤م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م واًمًػم ،وُمرشمٌ٦م
قمغم طمرو ف اعمٕمجؿُ ،مع قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م سمٙمٚمامت وأًمٗم٤مظ اعمتقن واؿمت٘م٤مىم٤مهت٤م اًمٚمٖمقي٦م---اًمخ ،ذم
اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس؛ وم٢من هذه اجلٝمقد مل شمٙمـ ُمٗمردة خلدُم٦م مجع اجلقاُمع ،همػم أهن٤م شم٠مصمرت سمّمٜمٞمع
اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ُمـ طمٞم٨م :اًمؽمُمٞمز ًمٙمت٥م اًمًٜم٦م اعمٕمزو إًمٞمٝم٤م ،وُمـ طمٞم٨م اًمؽمشمٞم٥م اعمٕمجٛمل،

( )1رواه اًمٌزار ذم اعمًٜمد (اًمٌحر اًمزظم٤مر) ،شمح :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل وآظمرون[ ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،ط،1
0220م] ،ج ،8ص ،101رىمؿ ،0832 :ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :احلدي٨م هبذا ِ
اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ،ومٞمف ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة
اًمرسمذي وهق وٕمٞمػ ،وسم٤مىمل رواشمف صم٘م٤مت" ،وىم٤مل اهلٞمثٛمل" :وذم إؾمٜم٤مدمه٤م ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة اًمرسمذي ،وهق وٕمٞمػ"،
يٜمٔمر :اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد اعمً٤مٟمٞمد اًمثامٟمٞم٦م ،شمح :ؾمٕمد سمـ ٟم٤مس اًمِمثري وآظمرون[ ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،دار اًمٖمٞم٨م ،ط،1
0222م] ،ج ،17ص ،323جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ،شمح :طمً٤مم اًمديـ اًم٘مدد[ ،اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اًم٘مدد،
1414هـ1004 ،م[ ،ج ،12ص-420
( )0قمٚمؿ ختري٩م إطم٤مدي٨م ،ص  ،37سمتٍمف يًػم-
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وٕهن٤م أًمٗم٧م ذم قمٍم اًمٓمٌ٤مقم٦م؛ وم٢من اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس يرُمز سمجقار احلدي٨م إمم اًمٙمت٤مب واًمٌ٤مب،
وىمد يرُمز إمم اًمٙمت٤مب ورىمؿ احلدي٨م ،إذا يم٤مٟم٧م أطم٤مدي٨م اًمٙمت٤مب ُمرىمٛم٦م ،أو إمم اًمٙمت٤مب ورىمؿ
اجلزء واًمّمٗمح٦م ،يمام ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ،أو يذيمر اًمٙمت٤مب سم٤مؾمٛمف ،ويرُمز ًمٚمٌ٤مب سمرىمٛمف ذم
اًمٙمت٤مبُ ،مع إو٤مومتف يمِم٤مف أؾمٗمؾ اًمّمٗمح٤مت يٌلم اعم٘مّمد ُمـ هذه اًمرُمقز ،سمٞمٜمام يرُمز ُمٗمت٤مح
يمٜمقز اًمًٜم٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمٌ٤مب سم٤مٕرىم٤مم ذم اًمٙمت٤مب اعمٕمزو ًمف احلدي٨م(-)1
وٕن اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ًمإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ُمت٘مدم سم٘مرون ،قمـ زُمـ شم٠مًمٞمػ اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس،
وُمٗمت٤مح يمٜمقز اًمًٜم٦م ،وىمد ؾمٌ٘مٝمؿ إمم اؾمتٕمامل اًمرُمقز ،وإمم شمرشمٞم٥م إطم٤مدي٨م قمغم طمروف
اعمٕمجؿُ ،مع ُم٤م متٞمز سمف ُمـ سمراقم٦م ذم مجٕمف أٓف ُمـ إطم٤مدي٨م ،وقمزوه إمم يمثػم ُمـ يمت٥م
اًمًٜم٦م ،وشم٘مًٞمٛمف إطم٤مدي٨م إمم ىمقًمٞم٦م وومٕمٚمٞم٦م ،يمؾ هذا ضمٕمٚمٜم٤م ٟمجزم سمت٠مصمرهؿ هبذا اًمًٗمر اًمٕمٔمٞمؿ،
وسمٖمػمه ُمـ اعمقؾمققم٤مت اًمتخرجيٞم٦م اًمتل أًمٗمٝم٤م اعمًٚمٛمقن-
وظمالص٦م ُم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م ىمقًمف ذم هذا اعم٘م٤مم ،أن اعمًتنمىملم قمٜمقا سمجٛمع ُمتقن إطم٤مدي٨م ُمـ
سمٓمقن يمت٥م خمّمقص٦م ،ظمدُم٦م ٕهمراوٝمؿ آؾمتنماىمٞم٦م ،وم٤مىمتٗمقا أصمر اعمًٚمٛملم ذم اًمؽمُمٞمز ًمٙمت٥م
اًمًٜم٦مُ ،مع سمٕمض اإلو٤موم٤مت اًمتل ؾم٤مقمدهؿ قمٚمٞمٝم٤م فمٝمقر اًمٓمٌ٤مقم٦م ،دون إؿم٤مرهتؿ إمم إوم٤مدهتؿ
ُمٜمٝم٤م ،وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢مهنؿ مل يّمٚمقا إمم ُمرشمٌ٦م اًمًٞمقـمل وهمػمه ُمـ قمٚمامئٜم٤م ممـ أًمػ ذم مجع
ُمتقن اًمًٜم٦م ،وسمرع ذم اًمتقؾمع ذم اجلٛمع ُمـ ُمئ٤مت اًمٙمت٥م ،وإو٤موم٦م اًمٗمقائد إظمرى ،يمٌٞم٤من
اًمدرضم٦م ،واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤معمراؾمٞمؾ ،واًمؽمشمٞم٥م قمغم اعمً٤مٟمٞمد ،وهمػمه٤م-


( )1شمٜمٔمر هذه اعمً٤مئؾ ذم :قمٚمؿ ختري٩م إطم٤مدي٨م ،حمٛمد حمٛمقد سمٙم٤مر ،ص  ،136 – 141سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ،وص
 ،134 – 133سم٤مًمٜمًٌ٦م عمٗمت٤مح يمٜمقز اًمًٜم٦م-
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ارتامتٛ
ٟمّمؾ سمٕمد هذا اًمتٓمقاف ذم رطم٤مب اًمتجديد واإلسمداع قمٜمد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم ضم٤مُمٕمف
اًمٙمٌػم ،إمم شمًجٞمؾ اًمٜمت٤مئ٩م أشمٞم٦م:
 ,1إن حمتقى هذه إطم٤مدي٨م ذم إـم٤مر هذا اًمؽمشمٞم٥م ٓ ،يٕمٚمؿ ًمٚمًٞمقـمل ؾم٤مسمؼ هبذا
اًمتّمٜمٞمػ؛ مجع ذم هذه اعمقؾمققم٦م ،أٓف ُمـ ُمتقن إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمتل اٟمتٝمك إًمٞمٝم٤م
قمٚمٛمف ،واًمذي اظمتٍم اًم٘مًؿ اًم٘مقزم ُمٜمف ذم يمت٤مسمف اجل٤مُمع اًمّمٖمػم؛ وهق هبذا اًمّمٜمٞمع يٕمد
إُم٤م ًُم٤م جمد ًدا سمحؼ ،مل يًٌؼ إمم ذًمؽ ،ومٞمام ٟمٕمٚمؿ-
 ,0مل يٙمـ اًمًٞمقـمل جمرد ضم٤مُمع ،وإٟمام يم٤من قم٤معمً٤م حم٘م ً٘م٤م؛ ضمٝمده ذم ظمدُم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م
اًمنميٗم٦م ،وضمٝمده ذم مجع اجلقاُمع ،همػم ظمٗمل؛ سمد ًءا سم٤مًمٙمؿ اهل٤مئؾ ُمـ اعمتقن اًمتل مجٕمٝم٤م،
ودوٟمف ُمٜمٝمجف ذم شمّمٜمٞمٗمٝم٤م وشم٘مًٞمٛمٝم٤م قمغم إىمقال وإومٕم٤مل ،ودوٟمف اًمٙمؿ اهل٤مئؾ ُمـ يمت٥م
اًمًٜم٦م اًمتل قمزا إًمٞمٝم٤م ،إمم ُمٜمٝمجف همػم اعمًٌقق ذم اًمٕمزو ،وسمٞم٤من اًمدرضم٦م ،وشمّمٜمٞمػ اًمٙمت٥م
اعمٕمزو إًمٞمٝم٤م-
ُمّمدرا ُمـ ُمّم٤مدر
 ,6مجع اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم هذا اًمًٗمر ،أطم٤مدي٨م ُم٤م يزيد قمغم ؾمٌٕملم
ً
اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،اعمتٜمققم٦م سملم :اًمّمح٤مح ،واعمً٤مٟمٞمد ،واعمّمٜمٗم٤مت ،واًمًٜمـ ،وإضمزاء،
واًمٗمقائد ،واعمقوققم٤مت ،وإُم٤مزم ،واًمدٓئؾ ،واخلّم٤مئص ،واًمزوائد ،واعمٕم٤مضمؿ،
واًمٗمْم٤مئؾ ،وإظمالق ،---وًمٚم٘م٤مرئ أن يتّمقر أمهٞم٦م هذا اًمٕمٛمؾ وُمقؾمققمٞمتف ،وهق ُمـ
اجلديد اًمذي مل يًٌؼ إًمٞمف ،ومٞمام ٟمٕمٚمؿ-
ُ ,4مـ ُمٔم٤مهر اإلسمداع قمٜمد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ومٞمف ،ظمدُمتف سم٠مؿمٙم٤مل ُمتٜمققم٦م؛ وم٠مًمػ شمٌ ًٕم٤م ًمف
اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،وزي٤مداشمف ،مم٤م أصمر إجي٤م ًسم٤م قمغم ٟمِم٤مـمف ذم اًمت٠مًمٞمػ ،وقمغم طمريم٦م اًمت٠مًمٞمػ قمٜمد
ُمـ ضم٤مء سمٕمده-
 ,3اقمتٜم٤مء اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ،سمٌٞم٤من درضم٦م إطم٤مدي٨م ،سم٤مًمٜمٔمر إمم أىمً٤مم اعمّم٤مدر اًمتل ُيٕمزى
إًمٞمٝم٤م احلدي٨م ذم اًمٙمٌػم ،وسم٤مؾمتٕمامل اًمرُمقز اًمداًم٦م قمغم اًمدرضم٦م ذم اًمّمٖمػم ،وإن يم٤من ومٞمف
ُم٘م٤مل ،وم٢مٟمف يً٤مقمد اًمٌ٤مطم٨م قمغم ُمٕمروم٦م ُمقاوع احلدي٨م ذم ُمّم٤مدره إصٚمٞم٦م ،إذا يم٤من
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حيٗمظ اًمٓمرف إول ُمـ احلدي٨م اًم٘مقزم ،أو اؾمؿ اًمراوي إذا يم٤من احلدي٨م ومٕمٚم ًٞم٤م أو
ُمرؾمالً-
 ,3ىمد يًت٠مٟمس سم٠مطمٙم٤مم اًمًٞمقـملً ،مٙمـ ٓ يٛمٙمـ اًمقصمقق هب٤م ،عم٤م اؿمتٝمر سمف ُمـ اًمتً٤مهؾ-
ُ ,8مـ ُمٔم٤مهر اإلسمداع قمٜمد اًمًٞمقـمل ذم هذا اًمًٗمر ،اقمتٜم٤مؤه سم٤مًمٕمزو إمم اإلُم٤مم اًمقاطمد ذم
ُم١مًمٗم٤مشمف اعمتٜمققم٦م-
ُ ,7م٤م سمذًمف اعمًتنمىمقن ُمـ ضمٝمد ذم هذا اًمّمدد ،وإن ؾمٙمتقا قمـ اًمتٍميح سمف ،وم٢مٟمف ٓ خيٚمق
ُمـ شم٘مٚمٞمد صٜمٞمع اًمًٞمقـمل وهمػمه ممـ مجع ُمتقن اًمًٜم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ،وًمئـ يم٤مٟم٧م اًمٓمٌ٤مقم٦م
ىمد ؾم٤مقمدهتؿ قمغم اًمدًٓم٦م قمغم اؾمؿ اًمٙمت٤مب ورىمؿ اًمٌ٤مب ،أو رىمؿ اجلزء واًمّمٗمح٦م ،وم٢من
اؾمتٕم٤مٟمتٝمؿ سم٤مًمرُمقز ،أو سمٛمٜمٝم٩م اًمؽمشمٞم٥م قمغم إسمقاب وطمروف اهلج٤مء ،واوح٦م ُمٕم٤ممل
شم٠مصمرهؿ ومٞمف سمٛمٜم٤مه٩م اعمًٚمٛملم-


التٕصٗات
ضمقاُمع اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ،ذم ٟمٔمري ،وإن يم٤مٟم٧م ىمد ُظمدُم٧مُ ،مـ ىمٌؾ ُمـ ذيمرٟم٤م ،وهمػمهؿ
ُمـ اًمٕمٚمامء ٓ ،شمزال ذم طم٤مضم٦م إمم ُمزيد اهتامم ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ذم ُمرطمٚمتل اعم٤مضمًتػم واًمديمتقراة
ُمـ طمٞم٨م:
 إقم٤مدة حت٘مٞمؼ خمٓمقـم٤مهت٤م ،حت٘مٞم ً٘م٤م قمٚمٛم ًٞم٤م همػم دم٤مري- وختري٩م أطم٤مديثٝم٤م سم٤مًمٕمزو إمم اعمّم٤مدر اًمتل ذيمره٤م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل سمداي٦م- وآقمتٜم٤مء سمٛمقاـمـ سمراقم٦م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ،ودمديده ومٞمٝم٤م- وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سمٛمٜمٝم٩م سمٕمض اًمٗمٝم٤مرس اعمٕم٤مسةُ ،مثؾُ :مٗمت٤مح يمٜمقز اًمًٜم٦م ،واعمٕمجؿاعمٗمٝمرس ،وُمقؾمققم٦م احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ ،وهمػمه٤م-
وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد
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ثبت املصادس ٔاملشادع.
 ,1اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع ،اًمًخ٤موي ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ
[د-ط ،سمػموتُ :مٜمِمقرات دار ُمٙمتٌ٦م احلٞم٤مة ،د-ت]-
 ,0أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم أطم٤مدي٨م خمتٚمٗم٦م اعمراشم٥م ،محد سمـ حمٛمد درويش أسمق قمٌد اًمرمحـ احلقت،
حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م [ط  ،1سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1417 ،هـ،
1008م]-
 ,6إقمالم ،ىم٤مُمقس شمراضمؿ ٕؿمٝمر اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء ُمـ اًمٕمرب واعمًتٕمرسملم واعمًتنمىملم،
اًمزريمكم ،ظمػم اًمديـ [ط  ،7سمػموت :دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليـ1070 ،م]-
 ,4إيمامل اإليمامل (وهق شمٙمٛمٚم٦م ًمٙمت٤مب اإليمامل ٓسمـ ُم٤ميمقٓ) ،اسمـ ٟم٘مٓم٦م احلٜمٌكم اًمٌٖمدادي،
محد سمـ قمٌد اًمٖمٜمل سمـ أيب سمٙمر سمـ ؿمج٤مع (ت 300هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًم٘مٞمقم قمٌد رب
اًمٜمٌل [ط ُ ،1مٙم٦م اعمٙمرُم٦م :ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى1412 ،هـ]-
,اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،اًمٓمؼماين ،شمح :محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل [اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،
ط -]0
 ,3سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس ذم شم٤مريخ رضم٤مل إٟمدًمس ،اًمْمٌل ،أمحد سمـ حيٞمك سمـ أمحد سمـ قمٛمػمة (ت
300هـ)[ ،د-ط ،اًم٘م٤مهرة :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب1038 ،م]-
 ,3اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ،اًمٌخ٤مري حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ [سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط ،1
1400هـ– 0221م]-
 ,8اًمتحٌػم ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،اًمًٛمٕم٤مين اعمروزي ،أسمق ؾمٕمد قمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر
اًمتٛمٞمٛمل (ت 330هـ) ،حت٘مٞمؼُ :مٜمػمة ٟم٤مضمل ؾم٤ممل [ط  ،1سمٖمداد :رئ٤مؾم٦م ديقان إوىم٤مف،
1603هـ – 1083م]-
 ,7شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقوي ،اًمًٞمقـمل ،ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب
سمٙمر ،شمٕمٚمٞمؼ :صالح اسمـ حمٛمد سمـ قمقيْم٦م [ط  ،1سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1418 ،هـ
– 1003م]-
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 ,0اًمتٕمٚمٞمؼ اعمٛمجد قمغم ُمقـم٠م حمٛمد ،شمح :د.شم٘مل اًمديـ اًمٜمدوي [سمقُمٌ٤مي :دار اًمًٜم٦م
واًمًػمة ،ودُمِمؼ :دار اًم٘مٚمؿ ،ط 1001 ،1م]-
 ,12شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،اًمٕمً٘مالين أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر [سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط ،1
1413هـ– 1003م]-
 ,11مت٤مم اعمٜم٦م ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين [د-ب ،دار اًمراي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،د-ط ،د-ت]-
 ,10هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ،اسمـ طمجر[ ،سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط 1413 ،1هـ– 1004م]-
 ,16هتذي٥م اًمٙمامل ،اعمزي مج٤مل اًمديـ [سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط1416 ،1هـ–
1000م]-
 ,14اجل٤مُمع إزهر ذم طمدي٨م اًمٜمٌل إزهر (خمٓمقط) ،وُمٕمٝم٤م ُم٘مدُم٦م ُمٓمٌققم٦م حلًـ قمٌ٤مس
زيملم [اًم٘م٤مهرة :اعمريمز اًمٕمريب ًمٚمٌح٨م واًمٜمنم-]1072 ،
 ,13اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ُمـ طمدي٨م اًمٌِمػم اًمٜمذير ،اًمًٞمقـمل ضمالل اًمديـ [سمػموت :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط 1416 ،1هـ]-
 ,13اجل٤مُمع ،اًمؽمُمذي حمٛمد سمـ قمٞمًك [اًم٘م٤مهرة :دار احلدي٨م ،د-ط ،د-ت]-
 ,18اجلرح واًمتٕمديؾ ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ [سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط،1
1680هـ– 1036م]-
 ,17اجلامًملم ًمٚمجالًملم (وهل طم٤مؿمٞم٦م ُمال قمكم اًم٘م٤مري قمغم شمٗمًػم اجلالًملم) ،شمرمج٦م وحت٘مٞمؼ:
حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر ؿم٤مهلم [سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط 0218 ،1م]-
 ,10مجع اجلقاُمع اعمٕمروف سم٤مجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،اًمًٞمقـمل ،شمح :خمت٤مر إسمراهٞمؿ اهل٤مئ٩م وآظمرون
[اًم٘م٤مهرة ،إزهر ،جمٛمع اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م ،ط 1403 ،0هـ– 0223م]-
 ,02مجع اجلقاُمع ،اًمًٞمقـمل ،ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،شم٘مديؿ :حمٛمد احل٤مومظ
اًمتٞمج٤مين وآظمرون [ط ُ ،0مٍم ،إزهر :دار اًمًٕم٤مدة ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م0223 ،م]-
 ,01طمًـ اعمح٤مرضة ذم شم٤مريخ ُمٍم واًم٘م٤مهرة ،اًمًٞمقـمل ،ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب
سمٙمر ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ [ط  ،1دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م :قمٞمًك سم٤ميب
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احلٚمٌل1678 ،هـ– 1038م]-
 ,00اخلرـمقم واًمِمٕم٥م واًمدقم٤مة ذم ُم٘م٤مٓت اًمٌ٤مطمثلم ويمت٤مسم٤مت اعم١مرظملم وسمحقث
اعمتخّمّملم ،قمٌد اهلل قمٌد اعم٤مضمد إسمراهٞمؿ [سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م0221 ،م]-
 ,06اًمدقم٤مء ،اًمٓمؼماين ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م [ط،1
سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1416 ،هـ]-
 ,04اًمديٌ٤مج اعمذه٥م ذم ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من اعمذه٥م ،اسمـ ومرطمقن اًمٞمٕمٛمري ،سمره٤من اًمديـ (ت
800هـ ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد إمحدي أسمق اًمٜمقر [د-ط ،اًم٘م٤مهرة :دار اًمؽماث ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم،
د-ت]-
 ,03ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م وأصمره٤م اًمزء ذم إُم٦م ،إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس
اًمديـ [ط ،1اًمري٤مض :دار اعمٕم٤مرف1410 ،هـ1000 ،م]-
 ,03اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،اًمٌٞمٝم٘مل أسمق سمٙمر ،شمح :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م [سمػموت :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط 1404 ،6هـ– 0226م]-
 ,08اًمًٜمـ ،اًمًجًت٤مين ،أسمق داود [اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ط ،1
1410هـ– 1007م]-
 ,اًمًٜمـ ،اًمًجًت٤مين ،أسمق داود ،شمح :حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد [سمػموت :اعمٙمتٌ٦م
اًمٕمٍمي٦م]-
 ,اًمًٜمـ ،اًمًجًت٤مين ،أسمق داود ،شمٕمٚمٞمؼ :اًمٌٖم٤مُ ،مّمٓمٗمك دي٥م [ط  ،1دُمِمؼ :اًمٞمامُم٦م
ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع1418 ،هـ– 1003م]-
 ,07اًمًٜمـ ،اًم٘مزويٜمل ،اسمـ ُم٤مضمف ،شمح :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل [دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م]-
 ,اًمًٜمـ ،اًم٘مزويٜمل اسمـ ُم٤مضمف [سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،ط 1401 ،1هـ–
0222م]-
 ,00ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمٌ٤مر ُمـ ذه٥م ،اسمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم ،أسمق اًمٗمالح قمٌد احلل [سمػموت:
دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،د-ط ،د-ت] و [دُمِمؼ :دار اسمـ يمثػم1423 ،هـ– 1073م]-
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 ,62ؿمٕم٥م اإليامن ،اًمٌٞمٝم٘مل ،شمح :قمٌد احلٛمٞمد طم٤مُمد [اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ،ط ،1
1406هـ– 0226م]-
 ,61صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،وُمٕمف ذطمف ومٞمض اًم٘مدير
ًمٚمٛمٜم٤موي [سمػموت :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،ط 1427 ،6هـ– 1077م]-
 ,60صحٞمح ُمًٚمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقريُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج [سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط
1،1401هـ– 0221م]-
 ,66اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ،أمحد سمـ طمٜمٌؾ [اؾمتٜمٌقل :اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م1078 ،م]-
 ,64قمٚمؿ ختري٩م إطم٤مدي٨م (أصقًمف ،ـمرائ٘مفُ ،مٜم٤مهجف) ،حمٛمد حمٛمقد سمٙم٤مر [ط  ،6اًمري٤مض:
دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع1418 ،هـ1008 ,م]-
 ,63قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ،اًمٜمً٤مئل أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م [د-ط ،د-تُ ،م١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م]-
 ,63ومتح اًمِمٙمقر ذم ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من قمٚمامء شمٙمرور ،اًمؼمشمكم اًمقٓيت ،أسمق قمٌد اهلل اًمٓم٤مًم٥م حمٛمد سمـ
أيب سمٙمر اًمّمديؼ ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد إسمراهٞمؿ اًمٙمت٤مين وحمٛمد طمجل [ب ط  ،1يروت :دار
اًمٖمرب اإلؾمالُمل1421 ،هـ–  1071م]-
 ,68اًمٗمتح اًمٙمٌػم ذم وؿ اًمزي٤مدة إمم جل٤مُمع اًمّمٖمػم ،يقؾمػ اًمٜمٌٝم٤مين [د-ط ،سمػموت :دار
اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،د-ت]-
 ,67ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،حمٛمد ،اعمدقمق :قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي ،شمٕمٚمٞمؼٟ :مخٌ٦م
ُمـ اًمٕمٚمامء إضمالء [سمػموت :دار اعمٕمروم٦م ،ط 1601 ،0هـ– 1080م]-
,ومٞمض اًم٘مدير ،اعمٜم٤موي ،وُمٕمف اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ًمٚمًٞمقـمل [سمػموت :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،ط
1427 ،6هـ– 1077م]-
 ,60اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ،اجلرضم٤مين ،أسمق أمحد سمـ قمدي ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل أمحد قمٌد
اعمقضمقد ،وقمكم حمٛمد ُمٕمقض [ط ،1سمػموت :اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1417 ،هـ1008 ،م]-
 ,42جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ،اهلٞمثٛمل ،قمكم سمـ أيب سمٙمر ،حت٘مٞمؼ :طمً٤مم اًمديـ اًم٘مدد
[د-ط ،اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اًم٘مدد1414 ،هـ1004 ،م]-
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 ,41جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع وشمرشمٞم٥م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ
اًمٕم٤مصٛمل [د-ب ،د-ت ،د-ط]-
ُ ,40مًٜمد اًمٌزار (اًمٌحر اًمزظم٤مر) ،اًمٌزار ،أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو ،حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ
اهلل وآظمرون[ ،ط ،1اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ0220 ،م]-
 ,46اعمًٜمد ،أسمق يٕمغم ،شمح :طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد [دُمِمؼ :دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث1424 ،هـ–
1074م]-
 ,44اعمًٜمد ،اًمِمٞمٌ٤مين ،أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر [ط  ،1اًم٘م٤مهرة :دار احلدي٨م،
1413هـ– 1003م]-
 ,اعمًٜمد ،اًمِمٞمٌ٤مين أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،شمح :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمرون [سمػموتُ :م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،ط 1401 ،1هـ– 0221م]-
 ,اعمًٜمد ،اًمِمٞمٌ٤مين ،أمحد سمـ طمٜمٌؾ [ـمٌٕم٦م اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل]-
 ,43اعمًٜمد ،اًمٓمٞم٤مًمز ؾمٚمٞمامن سمـ داود أسمق داود ،شمح :حمٛمد قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل [ُمٍم :دار
هجر ،ط 1410 ،1هـ– 1000م]-
 ,43اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد اعمً٤مٟمٞمد اًمثامٟمٞم٦م ،اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ طمجر ،شمح :ؾمٕمد سمـ ٟم٤مس
اًمِمثري وآظمرون[ ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،دار اًمٖمٞم٨م ،ط0222 ،1م]
 ,48اعمٕمجؿ إوؾمط ،اًمٓمؼماين ،شمح :حمٛمقد اًمٓمح٤من [اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،ط،1
1428هـ–  1078م]-
 ,47اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،اًمٓمؼماين ،شمحُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م [سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط
 1416 ،1هـ]-
ُ ,40مٕمجؿ ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ُمع دراؾم٦م قمـ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل وُم١مًمٗم٤مشمف ،اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز قمز
اًمديـ اًمًػموان [ط  ،1سمػموت :قم٤ممل اًمٙمت٥م1424 ،هـ– 1074م]-
ُ ,32مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،أسمق احلًـ أ محد سمـ وم٤مرس ،شمح :قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون[ ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م]-
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 ,31اعمٖمػم قمغم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،اًمٖمامري أمحد سمـ صديؼ [سمػموت:
دار اًمرائد اًمٕمريب ،د-ط1420 ،هـ– 1070م]-
 ,30اعم٘مدُم٦م ،اًمِمٝمرزوري اسمـ اًمّمالح ،وُمٕمٝم٤م ذطمٝم٤م :اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح ًمٚمٕمراىمل[ ،د-ب:
دار اًمٗمٙمر ،د-ط1421 ،هـ– 1071م]-
ُ ,36مٜمتخ٥م يمٜمز اًمٕمامل ،قمغم ه٤مُمش ُمًٜمد أمحد ،اعمت٘مل اهلٜمدي [د -طُ ،مٍم :اعمٓمٌٕم٦م اعمٞمٛمٜمٞم٦م،
1616هـ]-
 ,34اعمقوققم٤مت ،اسمـ اجلقزي أسمق اًمٗمرج [سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط 1413 ،1هـ–
 1003م]-
 ,33اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح ،اًمٕمً٘مالين اسمـ طمجر ،شمح :رسمٞمع سمـ ه٤مدي قمٛمػم [اعمٛمٚمٙم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م :اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل إلطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل]-
املدطٕطات:
 , 1خمٓمقـم٦م يمت٤مب "اجل٤مُمع إزهر ُمـ طمدي٨م اًمٜمٌل إٟمقر" ،حمٛمد ،اعمدقمق :قمٌد اًمرؤوف
اعمٜم٤موي ،وُمٕمٝم٤م ُم٘مدُم٦م ُمٓمٌققم٦م حلًـ قمٌ٤مس زيملم [اًم٘م٤مهرة :اعمريمز اًمٕمريب ًمٚمٌح٨م
واًمٜمنم-]1072 ،
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