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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.

ﻃبقاث انرٔاة ػٍ انشٕٛخ ٔأثرْا يف ػهى انؼهم

إػذاد
د .حساٌ بٍ حسني شؼباٌ

اًمِمٞمقخِ و َأ َصمره٤م ِذم ِقم ْٚم ِؿ ِ
ِ
اًمٕم َٚمؾ
َـم ٌَ َ٘م ُ
اًمر َواة قمـ ُّ ُ َ ُ
٤مت ُّ

إقمداد :د -طمً٤من سمـ طمًلم ؿمٕمٌ٤من

ومدص البشح
قمٚمؿ احلدي٨م ضمٜمس شمٜمٓمقي حتتف أٟمقاع يمثػمة ،وًم٘مد شمٌ٤ميٜم٧م أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م ذم
قمَدّ ه٤م وطمٍمه٤م ،وُمـ هذه إٟمقاع ُم٤م هق ُمتٕمٚمؼ سم٤معمتـ ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمتٕمٚمؼ سم٤مإلؾمٜم٤مد ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م
وأقمٛم ُ٘مٝم٤م ،واًمذي يراد سمف :اًم٘مقادح
هق ُمتٕمٚمؼ هبام ،وُمـ هذا إظمػم قمٚمؿ اًمٕمٚمؾ ،وهق أد ُّىمٝم٤م
َ
اًمتل يرد هب٤م أئٛم٦م اًمٜم٘مد إطم٤مدي٨م واًم٘مرائـ اعمقصٚم٦م إمم ذًمؽ ،وهل يمثػمة وُمتِمٕمٌ٦م ،حتت٤مج إمم
رب اًمٕمٌ٤مد -وُمـ هذه اًم٘مرائـ = ـمٌ٘م٤مت
ومٝمؿ طم٤م ّد ،وذيم٤مء و ّىم٤مد ،وىمٌؾ ذًمؽ شمقومٞمؼ ُمـ اهلل ّ
اًمرواة قمـ اًمِمٞمقخ ،وذًمؽ أن هم٤مًم٥م هذا اًمٕمٚمؿ ىم٤مئؿ قمغم اظمتالف اًمرواة ذم اًمرواي٦م قمغم
ؿمقخيٝمؿ ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يروي احلدي٨م قمـ ؿمٞمخف ُمرؾمال وهمػمه يرويف قمٜمف ُمًٜمدا ،وُمٜمٝمؿ ُمـ
يرويف ُمرومققم٤م وآظمر يرويف ُمقىمقوم٤م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يرويف خمتٍما ،ذم طملم أن همػمه يرويف ُمٓمقٓ ُمع
زي٤مدات ُم١مصمرة ،ومٙم٤من شم٘مديؿ إوٌط حلدي٨م ؿمٞمخف وإيمثر ُمالزُم٦م ًمف أطمد أهؿ وؾم٤مئؾ
اًمقىمقف قمغم ِ
اًمٕم َّٚم٦م ،وهق ُمرادهؿ سمٕمٚمؿ ـمٌ٘م٤مت اًمرواة قمـ اًمِمٞمقخ ،ىم٤مل اسمـ اعمٌ٤مرك رمحف اهلل:
"إذا اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم طمدي٨م ؿمٕمٌ٦م ومٙمت٤مب همٜمدر طمٙمؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ" اجلرح واًمتٕمديؾ
(-)081.1
ًمذًمؽ ،وم٢من هذا اًمٌح٨م جيكم هذه اعمً٠مًم٦م ويٕمٓمل صقرة قمـ هذه اًم٘مريٜم٦م اًمتل ٓ يًتٖمٜمل
قمٜمٝم٤م يمؾ ـم٤مًم٥م قم ٚمؿ طمدي٨م ُمِمتٖمؾ سمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؾ ،وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف
وؾمٚمؿ-
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ِ م ِؿْٚ م ِذم ِقم٤مقخِ و َأ َصمرهٞاًمِم
ِ
مؾَٚ اًمٕم
ُ َـم ٌَ َ٘م
ُ َ ُ ُّ اًمر َواة قمـ
ُّ مت٤

من٤ٌمن سمـ طمًلم ؿمٕم٤ً طم- د:إقمداد

Abstract
The science of prophetic traditions includes a variety of types; the opinions
of the scholars differed according to its number.
Among these types, what is related to text, what is related to attribution,
and what is related to both, the latter is the science of hidden defects, it is
the most accurate and deepest, it is intended by: the hadith critics by which
the masters of criticism reply to the conversations and methods and related
evidence, they are more and rich, need to sharp understanding, and acute
intelligent. Some of these clues are positions of narrators, most of this
science is based on the different narrators in the narration about their
scholars, some narrated the prophet tradition of his sheikh as mursal, other
narrated as musnad, some narrated as marfou', some of them narrated as
mawqouf, and some narrated in brief, while other narrated at length. the
introduction of the most accurate of his scholar and most associated with
him is one of the most important means to uncover the defect, which is the
knowledge of the positions of narrators in the scholars, as said by Bin AlMubarak God's mercy be on him: "If the people differed in Shu'bah's
hadith, the book Gandar ruled among them "Wound and modification
(1/271).
Therefore, this research reveals this issue and gives a view of this evidence,
which does not dispensed by each student of prophetic traditions caring
about the science of hidden defects.
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م0202 ,هـ1441 مين٤ اًمٕمدد اًمث, مدس قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

اًمِمٞمقخِ و َأ َصمره٤م ِذم ِقم ْٚم ِؿ ِ
ِ
اًمٕم َٚمؾ
َـم ٌَ َ٘م ُ
اًمر َواة قمـ ُّ ُ َ ُ
٤مت ُّ

إقمداد :د -طمً٤من سمـ طمًلم ؿمٕمٌ٤من


إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده ،وٟمًتٕمٞمٜمف ،وٟمًتٖمٗمره ،وٟمتقب إًمٞمف ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م،
وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أٓ إًمف إٓ اهلل
وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن حمٛمدً ا قمٌده ورؾمقًمف ﷺ أُم٤م سمٕمد:
ِ
ىمدرا،
وم٢من قمٚمؿ احلدي٨م ُمـ أذف قمٚمقم اًمنميٕم٦م ُم٘م٤م ًُم٤م ،وأقماله٤م ُمٙم٤مٟمً٤م ،وأضم ِّٚمٝم٤م ً
ِ
اظمتص اهلل سمف هذه إُم٦م دون همػمه٤م ُمـ ؾم٤مئر إُمؿ-
قمٚمؿ
َّ
وأطمٙمٛمٝم٤م شم٠مصٞمالًٌ ،
ىم٤مل احل٤مومظ أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي

" :مل يٙمـ ذم أُم٦م ُمـ إُمؿ ُمٜمذ ظمٚمؼ اهلل آدم ُأ َُمٜم٤مء

حيٗمٔمقن آصم٤مر اًمرؾمقل إٓ ذم هذه إُم٦م"(-)1
وىم٤مل احل٤مومظ أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد

" :سمٚمٖمٜمل أن اهلل ظمص هذه إُم٦م سمثالصم٦م أؿمٞم٤مء مل

يٕمٓمٝم٤م ُمـ ىمٌٚمٝم٤م :اإلؾمٜم٤مد وإٟمً٤مب واإلقمراب"(-)0
ظمص اهلل سمف أُم٦م حمٛمد
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م " :قمٚمؿ اإلؾمٜم٤مد واًمرواي٦م مم٤م ّ
ﷺ ،وضمٕمٚمف ُؾم َّٚم ًام إمم اًمدراي٦م ،وم٠مهؾ اًمٙمت٤مب ٓ إؾمٜم٤مد هلؿ َي ْ٠مصمِ ُرون سمف اعمٜم٘مقٓت ،وهٙمذا
اعمٌتدقمقن ُمـ هذه إُ َُّم٦م أهؾ اًمْمالٓت ،وإٟمام اإلؾمٜم٤مد عمَ ِ ْـ أقمٔمؿ اهلل قمٚمٞمف اعمِٜمَّ٦م ،أهؾ اإلؾمالم
واًمًٜمَّ٦مُ ،يٗمرىمقن سمف سملم اًمّمحٞمح واًمً٘مٞمؿ ،وا ُعم ْٕم َق ِّج واًم٘مقيؿ -)6(" ---
ُّ
وىمد أؿم٤مر اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم إمم قمٚمؿ إصمر ذم ىمقًمف :ﱡ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹﱠ[إطم٘م٤مف -]4 :ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي

 :إَصم٤مرة" :اًمٌ٘مٞم٦م ُمـ

قمٚمؿ"(-)4
( )1ذف أصح٤مب احلدي٨م (صً ،)40مإلُم٤مم احل٤مومظ أيب سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي
(ت 436هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م – أٟم٘مرة ،حت٘مٞمؼ :د -حمٛمد ؾمٕمٞمد ظمٓمل أوهمكم-
( )0اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (ص-)42
( )6جمٛمقع اًمٗمت٤موى(ً ،)0.1مِمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم احلراين(ت807هـ) ،اًمٜم٤مذ جمٛمع ُمٚمؽ ومٝمد
ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،حت٧م إذاف وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد ،ـمٌع
قم٤مم1413 :هـ1003,م ،مجع وشمرشمٞم٥م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ ،واسمٜمف حمٛمد-
( )4ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن(ً ،)04.00مإلُم٤مم اعمٗمن حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد ،أيب ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي(ت 612هـ) ،اًمٜم٤مذ:
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اًمِمٞمقخِ و َأ َصمره٤م ِذم ِقم ْٚم ِؿ ِ
ِ
اًمٕم َٚمؾ
َـم ٌَ َ٘م ُ
اًمر َواة قمـ ُّ ُ َ ُ
٤مت ُّ

إقمداد :د -طمً٤من سمـ طمًلم ؿمٕمٌ٤من

وؾمٜم َِده ،وهذا وضمف شمًٛمٞمتف
ىمٚم٧م :وٓ ُشم ْٕم َٚم ُؿ اًمٌ٘م َّٞم ُ٦م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م ُمـ اعمز َّيٗم٦م إٓ سم َ٠م َصمره َ
سمذًمؽ-
ومٝمق قمٚمؿ شمٜمٓمقي حتتف أٟمقاع وأىمً٤ممُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م يتٕم ّٚمؼ سم٤مإلؾمٜم٤مد ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕم ّٚمؼ سم٤معمتـ،
وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمِمؽمك سمٞمٜمٝمام-
وُمـ اًم٘مًؿ إظمػم قمٚمؿ اًمٕمٚمؾ ،وهق قمٚمؿ ُمًت٘مؾ سمٜمٗمًف ىم٤مل احل٤ميمؿ أسمق قمٌد اهلل
اًمٜمٞمً٤مسمقري (ت423هـ)

" :ذيمر اًمٜمقع اًمً٤مسمع واًمٕمنميـ ُمـ قمٚمقم احلدي٨م ،هذا اًمٜمقع

ُمٜمفُ :مٕمروم٦م قمٚمؾ احلدي٨م ،وهق قمٚمؿ سمرأؾمف همػم اًمّمحٞمح واًمً٘مٞمؿ ،واجلرح واًمتٕمديؾ"(-)1
أدق قمٚمقم احلدي٨م وأقمٛم٘مٝم٤م؛ ًمذًمؽ مل ِ
وهق ُّ
يٜمؼم ًمف إٓ اًمٗمحقل ُمـ أهؾ هذا اًمِم٠من ،ىم٤مل
احل٤مومظ اسمـ طمجر(ت730هـ)

" :هق ُمـ أهمٛمض أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م ،وأد ِّىمٝم٤م ،وٓ ي٘مقم

اًمرواة ،وُمٚمٙم٦م ىمقي٦م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد
سمف إٓ ُمـ رزىمف اهلل ومٝمام صم٤مىم ًٌ٤م ،وطمٗم ًٔم٤م واؾم ًٕم٤م ،وُمٕمروم٦م سمٛمراشم٥م ُّ
واعمتقن -وًمذا مل يتٙمٚمؿ ومٞمف إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ أهؾ هذا َّ
اًمِم٠من يمٕمكم سمـ اعمديٜمل ،وأمحد سمـ طمٜمٌؾ،
اًمراز َّيلم ،واًمدَّ ارىمٓمٜمل"(-)0
واًمٌخ٤مري ،ويٕم٘مقب سمـ ؿمٞمٌ٦م ،وأيب طم٤مشمؿ وأيب زرقم٦م َّ
ُمٝمجقرا ـمٞمٚم٦م ىمرون ُمـ شم٤مريخ إُم٦م سمٕمد قمّمقر اًمًٜم٦م اًمذهٌٞم٦م ،سمٕمد ووم٤مة إُم٤مم
وىمد يم٤من
ً
 ،ومٚمؿ يٌؼ يِمتٖمؾ سمف إٓ

اًمٕمٚمؾ ذم وىمتف أيب احلًـ قمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل (ت673هـ)
ِ
وص ُٕمق َسم َت ُفّ ،
يدل قمغم ذًمؽ ىمقل احل٤مومظ
أومراد ذم يمؾ قمٍم ،وًمٕمؾ ُمـ أيمؼم أؾمٌ٤مب هجره د َّىم َت ُف ُ
اسمـ رضم٥م(ت803هـ) " :وعم٤م اٟمتٝمك اًمٙمالم قمغم ُم٤م ذيمره احل٤مومظ أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي
ذم يمت٤مب اجل٤مُمع ،وآظمره يمت٤مب اًمٕمٚمؾ ،أطمٌٌ٧م أن ُأشمٌِْ َع يمت٤مب اًمٕمٚمؾ سمٗمقائد ُأ َظم َر ُُم ِٝم َّٛم ٍ٦م ،وىمقاقمدَ
يمٚم َّٞم ٍ٦م شمٙمقن ًمٚمٙمت٤مب شمتٛم ً٦م -وأردت سمذًمؽ شم٘مري٥م قمٚمؿ اًمٕمٚمؾ قمغم ُمـ يٜمٔمر ومٞمف ،وم٢مٟمف قمٚمؿ ىمد
=ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،حت٘مٞمؼ اًمٕمالُم٦م اعمحدث أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1402 :هـ0222 ,م-
(ُ )1مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م(صً ،)110مٚمح٤ميمؿ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احل٤مومظ اًمٜمٞمً٤مسمقري (ت423هـ) ،اًمٜم٤مذ دار

اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ًمٌٜم٤منُ ،مّمقرة قمـ ـمٌٕم٦م اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ،ط 1608 :0هـ ـ 1088م ،حت٘مٞمؼ إؾمت٤مذ
اًمديمتقر اًمًٞمد ُمٕمٔمؿ طمًلم-
(ٟ )0مزه٦م اًمٜمٔمر ذم شمقوٞمح ٟمخٌ٦م اًمٗمٙمر(صً ،)106مٚمح٤مومظ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (ت 730هـ)ُ ،مٓمٌقع ُمع
اًمٜمٙم٧م قمغم ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ًمٕمكم طمًـ قمٌد احلٛمٞمد احلٚمٌل ،اًمٜم٤مذ دار اسمـ اجلقزي ،ط 1413 ،6هـ1003 ,م-
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اًمِمٞمقخِ و َأ َصمره٤م ِذم ِقم ْٚم ِؿ ِ
ِ
اًمٕم َٚمؾ
َـم ٌَ َ٘م ُ
اًمر َواة قمـ ُّ ُ َ ُ
٤مت ُّ
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ُه ِج َر ذم هذا اًمزُم٤من ،وم٘مد ذيمرٟم٤م ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ أٟمف قمٚمؿ ضمٚمٞمؾَّ ،
ىمؾ ُمـ يٕمرومف ُمـ أهؾ هذا
اًمِم٠من ،وأن سمً٤مـمف ىمد ـمقي ُمٜمذ أزُم٤من"(-)1
همػم أٟمف ذم اًمٕمٍم احلدي٨م ٟمِمٓم٧م اًمٕمٜم٤مي٦م سمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؾ ُمـ ضمديد قمـ ـمريؼ اًمٌحقث
إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ،ذم أىمً٤مم اًمًٜم٦م وقمٚمقُمٝم٤م ،وؾمجٚم٧م ومٞمف رؾم٤مئؾ قمٚمٛمٞم٦م يمثػمة،
وم٤محلٛمد هلل أوًٓ
وآظمرا-
ً
وإن عمٕمروم٦م اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م ُمـ اًمٓمرق واًم٘مرائـ ُم٤م ٓ يدظمؾ حت٧م احلٍم،
سمؾ ذم شمداظمٚمٝم٤م شمتق ًّمد ُـم ُر ٌق وىمرائـ ٓ ي٘مع قمٚمٞمٝم٤م إٓ احلّمٞمػ ،وٓ يدريمٝم٤م إٓ ّ
احلذاق ،واًمتل
ُمٜمٝم٤م ُمٕمروم٦م ـمٌ٘م٤مت اًمرواة قمـ ؿمٞمقظمٝمؿ ،وؾم٠مطم٤مول إسمراز هذه اًم٘مريٜم٦م ُمـ ظمالل هذا اًمٌح٨م
اعمتقاوع ،واًمذي أـمٚم٘م٧م قمٚمٞمف اؾمؿ (( :ـمٌ٘م٤مت اًمرواة قمـ اًمِمٞمقخ وأصمره٤م ذم قمٚمؿ اًمٕمٚمؾ))،
وضمٕمٚمتف ذم ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد وصمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م وظم٤ممت٦م-
خط ٛالبشح:
أُم٤م اعم٘مدُم٦م :ومتٙمٚمٛم٧م ومٞمٝم٤م سم٢مجي٤مز قمـ ذف قمٚمؿ احلدي٨م وُمٜمزًمتف سملم قمٚمقم اًمنميٕم٦م-
وأُم٤م اًمتٛمٝمٞمد :ومتٕمرو٧م ومٞمف ًمٚمٗمٔم٦م اًمٓمٌ٘م٤مت ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م ،وًمتٕمريػ قمٚمؿ اًمٕمٚمؾ ًمٖم٦م
واصٓمالطم٤م ،وضمٕمٚمتف ذم ُمٓمٚمٌلم-
واصٓمالطم٤م-
اعمٓمٚم٥م إول :شمٕمريػ اًمٓمٌ٘م٤مت ًمٖم٦م
ً
واصٓمالطم٤م-
اعمٓمٚم٥م أظمر :شمٕمريػ اًمٕمٚم٦م واعمٕمؾ ًمٖم٦م
ً
اعمٌح٨م إول :قمٚمؿ ـمٌ٘م٤مت اًمرواة ذم آصٓمالح ،وضمٕمٚم٧م حتتف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
اعمٓمٚم٥م إول :قمٚمؿ ـمٌ٘م٤مت اًمرواة-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :قمٚمؿ ـمٌ٘م٤مت اًمرواة قمـ اًمِمٞمقخ-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مٟ :مِم٠مة قمٚمؿ ـمٌ٘م٤مت اًمرواة قمـ اًمِمٞمقخ-
اعمٌح٨م اًمث٤مين :ـمرق اًمقىمقف قمغم ـمٌ٘م٤مت اًمرواة قمـ اًمِمٞمقخ ،وضمٕمٚم٧م حتتف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
( )1ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي (ً ،)438.0مٚمح٤مومظ زيـ اًمديـ أيب اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م احلٜمٌكم (ت803هـ)،
اًمٜم٤مذ دار اًمٕمٓم٤مء ،ط 1401 :1هـ0221,م ،حت٘مٞمؼ اًمديمتقر ٟمقر اًمديـ قمؽم-
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اًمٕم َٚمؾ
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اًمر َواة قمـ ُّ ُ َ ُ
٤مت ُّ
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اعمٓمٚم٥م إول :اعمّمٜمٗم٤مت ذم هذا اًمٗمـ قمغم ضمٝم٦م اخلّمقص-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :شمرمج٦م اًمراوي-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :يمت٥م قمٚمؾ إطم٤مدي٨م واًمً١مآت-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨مٟ :مامذج ُمـ أصمر قمٚمؿ ـمٌ٘م٤مت اًمرواة قمـ اًمِمٞمقخ ذم قمٚمؿ اًمٕمٚمؾ ،وضمٕمٚم٧م حتتف
صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م-
اعمٓمٚم٥م إول :اًمٜمٛمقذج إول-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًمٜمٛمقذج اًمث٤مين-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :اًمٜمٛمقذج اًمث٤مًم٨م-
اخل٤ممت٦م :وومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت-
وٍّذٗ ٛالبشح:
-

مجٕم٧م ُمً٤مئؾ اًمٌح٨م ،ورشمٌتٝم٤م شمرشمٞم ًٌ٤م ُمٜمٓم٘م ًٞم٤م ُمـ ؿم٠مهن٤م أن دمٕمٚمف َؾم ِٚم ًً٤م-

-

مجٕم٧م ومٞمف سملم اًمتٜمٔمػم واًمتٓمٌٞمؼً ،مٙمل ٓ شمٌ٘مك اعمً٤مئؾ قم٤مري ً٦م قمـ اجل٤مٟم٥م اًمٕمٛمكم-

-

ُم٤م ذيمرشمف ُمـ ٟم٘مقل قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ضمٕمٚمتف سملم قمالُمتل شمٜمّمٞمص هٙمذا "

"-

ش-

-

أُم٤م إطم٤مدي٨م ومجٕمٚمتف سملم ُمٕم٘مقومتلم هٙمذا «

-

ظمرضم٧م احلدي٨م ُمـ ُمّم٤مدره إصٞمٚم٦م ،وم٢من يم٤من ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م ايمتٗمٞم٧م
سم٤مًمٕمزور إًمٞمٝمام ،وإٓ ظمرضمتف ُمـ ُمٔم٤مٟمفُ ،مع سمٞم٤من طمٙمٛمف ذم اًمٖم٤مًم٥م-

-

يمتٌ٧م أي٤مت سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين ،وذيمرت اؾمؿ اًمًقرة ورىمؿ أي٦م ذم إصؾ-

الذساطات الظابك:ٛ
أيْم٤م ،وذيمره٤م
أُم٤م اًمٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م ذم اًمٓمٌ٘م٤مت سمٜمققمٞمٝم٤م يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمُف ُمقضمقدة وىمديٛم٦م ً
ٟمقع
يمؾ ُمـ صٜمػ ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل( ،)1أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٌحثل ،ومٛمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف مم٤م يِمٕمر سم٠من ًمف َ
قمالىم٦م سم٤مًمٌح٨م:
(ٟ )1محق" :قمٚمؿ اًمرضم٤مل ٟمِم٠مشمف وشمٓمقره ُمـ اًم٘مرن إول إمم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمت٤مؾمع" ًمٚمديمتقر حمٛمد سمـ ُمٓمر اًمزهراين
اًمرضم٤مل وأمهٞمتف" ًمٚمٕمالُم٦م اعمحدث قمٌد اًمرمحـ سمـ حيٞمك اعمٕم ِّٚمٛمل

" ،قمٚمؿ

-
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"ـمٌ٘م٤مت اعمٙمثريـ ُمـ رواي٦م احلدي٨م"ً ،مٚمديمتقر قم٤مدل سمـ قمٌد اًمِمٙمقر اًمزرىمل ،رؾم٤مًم٦م
صٖمػمة أورد ومٞمٝم٤م اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل اعمٙمثريـ ُمـ اًمرواي٦م ُمـ قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م إمم أصح٤مب
يتٕمرض عمً٠مًم٦م ـمٌ٘م٤مت اًمرواة ذم
اًمٙمت٥م اًمًت٦م ،ظمتٛمٝمؿ سم٤مًمٜمً٤مئل(ت626هـ) ،ومل ّ
اًمِمٞمقخ ،وإٟمام ىمّمد إمم شمٕمداد اًمرواة اًمذيـ قمٚمٞمٝمؿ ُمدار أيمثر اًمرواي٤مت-

-

"قمٚمؿ ـمٌ٘م٤مت اعمحدصملم :أمهٞمتف وومقائده" عم١مًمٗمف أؾمٕمد ؾم٤ممل شمٞمؿ ،اًمٜم٤مذ ُمٙمتٌ٦م اًمرؿمد،
1413هـ ـ1004م ،وهذا اًمٙمت٤مب وإن يم٤من هم٤مًم٥م ُم٤م ومٞمف إٟمام يتٕمٚمؼ سمٕمٚمؿ اًمٓمٌ٘م٤مت
أيْم٤مً ،مٙمٜمف شمٙم ّٚمؿ قمـ ـمٌ٘م٤مت اًمرواة ذم ؿمٞمقظمٝمؿ وقمٜم٤مي٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ
سم٤معمّمٓمٚمح اًمٕم٤مم ً
سمذًمؽ ،وُمـ يم٤من ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس اقمتٜم٤مء سمذًمؽ-

-

"قمٚمؿ ـمٌ٘م٤مت اعمحدصملمُ :مّمٜمَّٗم٤مت وُمٜم٤مه٩م" عم١مًمٗمف ٟم٤مومذ طمًلم مح٤مد ،يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ،
اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م – همزة ،سمح٨م ٟمنم ذم جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م إزهر سمٖمزة ،ؾمٚمًٚم٦م اًمٕمٚمقم
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م  ،0212اعمجٚمد  ،10اًمٕمدد  ،0ي٘مع ذم ( )32صٗمح٦م ،شمٙم ّٚمؿ ومٞمف اًمٌ٤مطم٨م قمـ
ُمٗمٝمقم اًمٓمٌ٘م٦م ،وشمٜمقع اعمحدصملم ذم شم٘مًٞمؿ اًمٓمٌ٘م٤مت ،صمؿ أومرد اًمِمؼ إيمؼم ُمـ اًمٌح٨م
عمٜم٤مه٩م اعمّمٜمٗملم ذم اًمٓمٌ٘م٤مت-

-

"ُمٕمروم٦م أصح٤مب اًمرواة وأصمره٤م ذم اًمتٕمٚمٞمؾ" رؾم٤مًم٦م ديمتقراة ًمٚمديمتقر قمٌد اًمًالم أسمق
ؾمٛمح٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اًمػمُمقك ،ـمٌٕم٧م ذم دار اًمٜمقادر(-)1

-

"ُمٕمروم٦م اًمرواة اعمٙمثريـ وأصمٌ٧م أصح٤مهبؿ" ًمٗمٝمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٕمامر ـمٌع دار اًمرؿمد(-)0
وًمً٧م أؿمؽ أن يمؾ ُمـ مجع أطم٤مدي٨م أطمد إقمالم وشمٜم٤موهل٤م سم٤مًمدراؾم٦م إٓ وىمد شمٕمرض

ًمٓمٌ٘م٤مت اًمرواة قمٜمف ،وظم٤مص٦م ذم اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م إيم٤مديٛمٞم٦م ،واهلل أؾم٠مل اًمٕمقن واًمتقومٞمؼ
واًمًداد-
وصغم اهلل قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾم َّٚمؿ-

متّٗذ
( )1أومدشمف ُمـ اعمحٙمؿ ومل أيمـ وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ اًمٌح٨م-
( )0إُمر ٟمٗمًف ُمع هذه اًمرؾم٤مًم٦م ،همػم أن اًمٕمٜمقان يِمٕمر أٟمف مل يتٓمرق إمم ُمً٠مًم٦م قمالىم٦م ـمٌ٘م٤مت اًمرواة قمـ اًمِمٞمقخ سم٤مًمٕمٚمؾ-
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اًمِمٞمقخِ و َأ َصمره٤م ِذم ِقم ْٚم ِؿ ِ
ِ
اًمٕم َٚمؾ
َـم ٌَ َ٘م ُ
اًمر َواة قمـ ُّ ُ َ ُ
٤مت ُّ

إقمداد :د -طمً٤من سمـ طمًلم ؿمٕمٌ٤من

ّ
إن ًمٗمٔم٦م "اًمٓمٌ٘م٤مت" ىمديٛم٦م آؾمتٕمامل ،يمثػمة اًمقرود ذم يمالم اًمٕمربً ،مذًمؽ حيًـ سمٜم٤م
ٟمٕمرج قمغم ُمدًمقهل٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م
ىمٌؾ أن ٟمنمع ذم اًمٙمالم قمغم ـمٌ٘م٤مت اًمرواة ذم آصٓمالح أن ّ
اًمٚمٖمقي٦م ،صمؿ سمٕمده٤م ُٟم َثٜمِّل سمتٕمريػ قمٚمؿ اًمٕمٚمؾ ،واحلدي٨م ّ
اعمٕمؾ سم٤مقمتٌ٤مر أن ُمقوقع سمحثٜم٤م ُمريم٥م
سملم ًمٗمٔملم رئٞمًلم مه٤م :ـمٌ٘م٤مت اًمرواة وقمٚمؿ اًمٕمٚمؾ-


املطمب األٔٓه
الطبكات لػ ّٔ ٛاصطالسّا
الطبكات لػ:ٛ
ىم٤مل اسمـ وم٤مرس(ت603هـ) ( " :ـمٌؼ) اًمٓم٤مء واًمٌ٤مء واًم٘م٤مف ٌ
صحٞمح واطمد،
أصؾ
ٌ
وهق ُّ
يدل قمغم ووع رء ُمًٌقط قمغم ُِمثٚمف طمتك ُيٖم ِّٓم َٞمفُ -مـ ذًمؽ اًم َّٓم ٌَؼ -شم٘مقل :أـمٌ ْ٘م٧م اًمٌم َء
اًمٜم٤مس قمغم يمذاَّ ،
يم٠من
قمغم اًمٌمء ،وم٤مٕول َـم ٌَؼ ًمٚمث٤مين؛ وىمد شمٓم٤م َسم َ٘م٤م -وُمـ هذا ىمقهلؿ :أـم ٌَ َؼ
ُ
شمً٤مو ْت طمتك ًمق ُص ِّ َػم أطمدُ مه٤م ِـم ٌْ٘م ً٤م ًممظمر ًَم َّمٚمح -واًم َّٓم ٌَؼ :احل٤مل ،ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ
أىمقاهلؿ
َ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﱠ[آٟمِم٘م٤مق -]10:وىمقهلؿ" :إطمدى ِ
وؾمٛمٞم٧م
سمٜم٤مت َـم ٌَؼ" هل اًمدّ اهٞم٦م،
ّ
إرض طمتك هم َّٓم٤مه٤م :هق َـم ٌَؼ إرض -وُمٜمف ىمقل
شمٕمؿ وشمِمٛمؾ -وي٘م٤مل عم٤م قمال
َ
ٕهن٤م ُّ
َـم ٌَ٘م ً٤مَّ ،
اُمرئ اًم٘مٞمس يّمػ اًمٖمٞم٨م:
ػ
ديٛم ٌ٦م هٓمال ُء ومٞمٝم٤م َو َـم ٌ
وىم٤مل اًمزخمنمي(ت367هـ)

ِ
إرض َ َحت َّرى وشمَدُ ّْر "(-)1
َـم ٌَ ُؼ

وو َو َع اًم َّٓم ٌَ َؼ
" :ط ب ق (واومؼ َؿم ٌّـ َـم ٌَ َ٘م ُف) :همٓم٤م َءهَ -

قمغم ُ
ووٕم٧م اًم َّٓم ٌَ َؼ
اًمر َطمك إذا
ُ
حل َّ
احل ِّ
حل َّ٘م٦م وٟمحقمه٤م ،و َأ ْـم ٌَ ْ٘م ُ٧م َّ
٥م وا ُ
٥م وهق ىمٜم٤مقمف ،و َأ ْـم ٌَ ْ٘م ُ٧م ا ُ
إقمغم قمغم إؾمٗمؾ -وـم٤مسم َؼ اًمٖمٓم٤مء اإلٟم٤مء ----وي٘م٤ملً :مق َشم َٓمٌ َ٘م ِ
ِ
ومٕمٚم٧م-
إرض ُم٤م
٧م اًمًام ُء قمغم
ُ
َّ
َ
َ
ُ

(ُ )1م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (ٕ ،)460.6يب احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م اًمزهروي اًمٜمحقي (ت603هـ) ،اًمٜم٤مذ ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك
سم٤ميب احلٚمٌل وأوٓده ،ط1601 :0هـ1081,م ،حت٘مٞمؼ اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون-
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ٍ
ـمٌ٘م٦م أو َـم ٌَ ٌؼ ومقق َـم ٌَ ٍؼ---وُمـ اعمج٤مزُ :مٓمر َـم ٌَ ُؼ إرض-
واًمًاموات ـمٌِ٤مق :ـمٌ٘م ٌ٦م ومقق
وضمراد َـم ٌَ ُؼ اًمٌالد :ىمد هم ّٓم٤مه٤م وضم َّٚم َٚمٝم٤م سمٙمثرشمف"(-)1
ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمقد ؿم٤ميمر (ت1417هـ) " :واًمذي ٓ ّ
ؿمؽ ومٞمف أن هذا اًمٚمٗمظ ُمـ
ٍ
ُمٕم٤من خمتٚمٗم٦م ،وعم٤م ضم٤مء قمٍم اًمتدويـ
ىمديامً ،مٚمدًٓم٦م قمغم
يمالم اًمٕمرب ىمد درج قمغم أًمًٜمتٝمؿ ً
ص٤مر ًمف جم٤مز آظمر قمٜمد اعم١مًمٗملم واًمٙم٤مشمٌلم ،طمتك اٟمتٝمك إمم زُم٤مٟمٜم٤م هذا سمٛمٕمٜمك ُمِمٝمقر ُم٠مًمقف،
ىمديام ،سمؾ ّأول ُم٤م جي٥م أن ٟمح٤موًمف هق
اًمٌلم شمٖم٤مومٚمٜم٤م قمـ هذه احل٘مٞم٘م٦م ،وٟمحـ ٟم٘مرأ ً
ٟمّم٤م ً
وُمـ اخلٓم٠م ّ
شمتٌع أـمقار ُمٕم٤مين اًمٚمٗمظ ،واظمتالف هذه اعمٕم٤مين قمغم شمٓم٤مول اًمًٜملم-
أيمثر ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم ًمً٤من اًمٕمرب إمم مت٤مصمؾ ؿمٞمئلم ،إذا ووٕم٧م أطمدمه٤م
وُم٤مدة (ـمٌؼ) شم َُ١مول ُ
ٍ
وؾم َّٛم ْقا
قمغم أظمر ؾم٤مواه ،ويم٤مٟم٤م قمغم
طمذو واطمد ،وم٘مٞمؾ ُمٜمف :شمٓم٤مسمؼ اًمِمٞمئ٤من إذا شمً٤موي٤م ومت٤مصمالَ ،
يمؾ ُم٤م همٓمك ؿمٞم ًئ٤م ( َـم ٌَ ً٘م٤م) ٕٟمف ٓ يٖمٓمٞمف طمتك يٙمقن ُمً٤موي ً٤م ًمف ،صمؿ ٓ يٖمٓمٞمف طمتك يٙمقن ومقىمف،
ومً َّٛم ْقا ُمراشم٥م اًمٜم٤مس ،وُمٜم٤مزل سمٕمْمٝمؿ ومقق سمٕمض (ـمٌ٘م٤مت)-
َ
وعم٤م يم٤مٟم٧م يمؾ ُمرشمٌ٦م ُمـ اعمراشم٥م هل٤م طم٤مل وُمذه٥م َؾم َّٛمقا احل٤مل اعمٛمٞمزة ٟمٗمًٝم٤م ـمٌ٘م٦م-
وم٘م٤مًمقا :ومالن ُمـ اًمدٟمٞم٤م قمغم ـمٌ٘م٤مت ؿمتك؛ أي :قمغم أطمقال ؿمتك ،وهذا اعمٕمٜمك أؿمد
ووق ًطم٤م ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري َ " :أٓ َّ
إن سمٜمل آدم ظمٚم٘مقا قمغم َـم ٌَ٘م٤مت َؿمتَّكَ ،ومٛمٜمٝمؿ
يم٤مومرا،
يم٤مومرا ويٛمقت ً
يم٤مومرا وحيٞم٤م ً
َُمـ ُيق ًَمدُ ُم١مُمٜمً٤م وحيٞم٤م ُم١مُمٜمً٤م ويٛمقت ُم١مُمٜمً٤م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يقًمد ً
يم٤مومرا ويٛمقت
يم٤مومرا وحيٞم٤م ً
يم٤مومرا ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يقًمد ً
وُمٜمٝمؿ ُمـ يقًمد ُم١مُمٜمً٤م وحيٞم٤م ُم١مُمٜمً٤م ويٛمقت ً
ُم١مُمٜمً٤م"( )0احلدي٨م-

( )1أؾم٤مس اًمٌالهم٦م ص(ً ،)383مإلُم٤مم أيب اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي ت (367هـ) ،اًمٜم٤مذ دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت ًمٌٜم٤من،
قمرف سمف إؾمت٤مذ اًمٙمٌػم أُملم اخلقزم-
حت٘مٞمؼ إؾمت٤مذ قمٌد اًمرطمٞمؿ حمٛمقدّ ،
( )0أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد( ،)11146.008.18اًمٜم٤مذ ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ًمٌٜم٤من ،ط 1402 :0هـ1000 ,م ،حت٘مٞمؼ
جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم سم٢مذاف اًمديمتقر قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ،ىم٤مل حم٘م٘مقه :إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ،واًمٓمٞم٤مًمز ذم
ُمًٜمده ( ،)0082.314.6اًمٜم٤مذ :دار هجر ـ ُمٍم ،حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر حمٛمد سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم:
1410هـ1000,م ،وهق ذم اعمٜمتخ٥م ُمـ ُمًٜمد قمٌد سمـ محٞمد ( ،)730.33.0اًمٜم٤مذ :دار سمٚمٜمًٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،
حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1406 :هـ0220 ,م-
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وهذا سمٞم٤من قمـ ُمذاه٥م اًمٜم٤مس وأطمقاهلؿ ذم طمٞم٤مهتؿ ٓ ،قمـ ُمراشمٌٝمؿ وُمٜم٤مزهلؿ-
لم قمٚمٞمف اًمٚمٖم٦م ،وم٘مد روى اًم٘م٤ميض اسمـ أيب يٕمغم (ت
وىمد وضمدت هذا اًمٚمٗمظ ذم ظمؼم آظمر شم ُِٕم ُ
 303هـ) سم٢مؾمٜم٤مده إمم قمٌ٤مس سمـ حمٛمد اًمدوري(ت  081هـ) أٟمف ىمـ٤مل" :اٟمتٝمـك قمٚمـؿ أصـح٤مب
 :قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،وقمٌـد

رؾمقل اهلل ﷺ إمم ؾمت٦م ٟمٗمرُ ،مـ اًمّمح٤مسم٦م

اهلل سمـ ُمًٕمقد ،وأيب سمـ يمٕم٥م ،وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ،وزيد سمـ صم٤مسم٧م ،ومٝم١مٓء ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء-
أيْم٤م :أسمق هريرة ،وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ،وقمٌد اهلل سمـ
وأُم٤م اًمرواة ومًت٦م ٟمٗمر ً
قمٛمر ،وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ،وقم٤مئِم٦م

.

وأُم٤م ـمٌ٘م٤مت أصح٤مب إظمٌ٤مر واًم٘مّمص ومًت٦م ٟمٗمر :قمٌد اهلل سمـ ؾمالم ،ويمٕم٥م إطمٌ٤مر،
ووه٥م سمـ ُمٜمٌف ،وـم٤مووس اًمٞمامين ،وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ يً٤مر ،وحمٛمد سمـ قمٛمر اًمقاىمدي-
أيْم٤م :قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس ،وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،وجم٤مهد ،وىمت٤مدة،
وأُم٤م ـمٌ٘م٤مت اًمتٗمًػم ومًت٦م ً
واًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ ،واًمًدي-
وأُم٤م ـمٌ٘م٤مت ُظم َّزان اًمٕمٚمؿ :وم٤مٕقمٛمش ،وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ،وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو
إوزاقمل ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،وُمًٕمر سمـ يمدام ،وؿمٕمٌ٦م اسمـ احلج٤مج-
وأُم٤م ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ومًت٦م ٟمٗمر :أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ ،وحيٞمك سمـ ُمٕملم ،وقمكم سمـ
اعمديٜمل ،وأسمق زرقم٦م اًمرازي ،وحمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،وُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج-
ؾمٛمك يمؾ واطمد ُمـ اًمًت٦م (ـمٌ٘م٦م)  ،وؾمٛمك يمؾ ؾمت٦م ٟمٗمر مجٞم ًٕم٤م :إُم٤م ـمٌ٘م٤مت
َوم ٌَ ِّ ٌ
لم ضمدً ا أٟمف َّ
لم أٟمّف يٕمٜمل سمتًٛمٞم٦م
اًمٗم٘مٝم٤مء ،وإُم٤م ـمٌ٘م٤مت اًمرواة ،وإُم٤م ـمٌ٘م٤مت اًمتٗمًػم  ---إمم آظمر ُم٤م ؾمٛمك ،و َسم ِّ ٌ
يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ (ـمٌ٘م٦م) أٟمف رأس ُمتٛمٞمز ذم اًمٗم٘مف أو اًمرواي٦م أو اًمتٗمًػم أو احلٗمظ "اهـ(-)1
وفًّٕ لفظ ٛالطبكات وَ سٗح تعمّكّا باألفشاد وَ دّ ٛالمػ:ٛ
وم٤مًمذي ٟمخٚمص إًمٞمف أن اعم٘مّمقد ُمـ ًمٗمٔم٦م اًمٓمٌ٘م٤مت ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٕؿمخ٤مص :جمٛمققم٦م أومراد
ُمٕملم ،وشمرشمٞمٌٝمؿ وومؼ أزُمٜمتٝمؿ-
جيٛمٕمٝمؿ وصػ أو جم٤مل واطمد ،أو ختّمص ّ
( )1ـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء ( )38 , 33.1سمتٍمف يًػمً ،مإلُم٤مم حمٛمد ؾمالّم اجلٛمحل(ت061هـ) ،اًمٜم٤مذ دار اعمدين سمجدة،
حت٘مٞمؼ اًمٕمالُم٦م أيب ومٝمر حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمرٟ ،منمت ؾمٜم٦م 1422هـ1072,م-
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ومٓمٌ٘م٤مت اًم٘مراء ُمثالً :هؿ ُمـ اؿمتٝمر سم٢مىمراء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم إوضمف واًم٘مراءات ُمـ
ًمدن اًمّمح٤مسم٦م إمم قمٍم ُمـ أًمػ ومٞمٝمؿ ومجٕمٝمؿ-
وـمٌ٘م٤مت اعمحدصملمُ :مـ اؿمتٝمر سمٕمٚمؿ احلدي٨م رواي٦م ودراي٦مُ ،مـ ًمدن اًمّمح٤مسم٦م إمم قمٍم
ُمـ مجٕمٝمؿ ،وه١مٓء ىمد يّمٜمٗمقن قمغم اًمٌٚمدان ،يمٓمٌ٘م٤مت اعمحدصملم سم٠مصٌٝم٤من ،وـمٌ٘م٤مت قمٚمامء
أومري٘مٞم٦م ،وىمد يّمٜمٗمقن قمغم أؾم٤مس وصػ جيٛمٕمٝمؿ يمٓمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ،وـمٌ٘م٤مت اعمدًمًلم،
وهٙمذا-
وهٙمذا ذم سم٤مىمل اًمٕمٚمقم يمٓمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء ،وـمٌ٘م٤مت إدسم٤مء يمذًمؽ ،وـمٌ٘م٤مت
اعمٗمنيـ ،وـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ،واًمٗم٘مٝم٤مء ىمد يّمٜمٗمقن قمغم طمً٥م اعمذاه٥م ،ومٓمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م،
واًمِم٤مومٕمٞم٦م ،واعمٚمٙمٞم٦م ،واحلٜم٤مسمٚم٦م ،ويمذا ـمٌ٘م٤مت اًمّمقومٞم٦م ،وـمٌ٘م٤مت إـمٌ٤مء واعمٚمقك ،وهٙمذا-
الطبكات اصطالسّا:
يٓمٚمؼ قمٚمؿ اًمٓمٌ٘م٤مت ذم آصٓمالح سمٛمٕمٜملم ،وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم اعمٌح٨م إول ُمـ هذا
اًمٌح٨م-


املطمب الجاٌ٘
العم ٛلػٔ ٛاصطالسّا
العم :ٛلػ:ٛ
ىم٤مل اسمـ وم٤مرس(ت)603

ّ ":
(قمؾ) اًمٕملم واًمالم أصقل صمالصم٦م صحٞمح٦م ،أطمده٤م:

شمٙمر ٌر أو شمٙمرير ،وأظمر :قم٤مئؼ يٕمقق ،واًمث٤مًم٨م :وٕمػ ذم اًمٌمء-
ُّ
وم٤مٕول اًم َٕم َٚمؾ :وهل اًمنمسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وي٘م٤مل َقم َٚم ٌؾ سمٕمد َهنَؾ ،واًمٗمٕمؾ َي ُٕم ُّٚمقن َقم ًّ
ال و َقم َٚمالً،
واإلسمؾ ٟمٗمًٝم٤م َشم ُٕم ُّؾ َقم َٚمالً---

وإصؾ أظمر :قم٤مئؼ يٕمقق ،ىم٤مل اخلٚمٞمؾِ :
اًمٕم َّٚم٦م َطمدَ ث َي ِْم َٖمؾ ص٤مطمٌف قمـ وضمٝمف،
وي٘م٤مل :اِ ْقم َت َّٚمف قمـ يمذا ،أي :اقمت٤مىمف---

522
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

اًمِمٞمقخِ و َأ َصمره٤م ِذم ِقم ْٚم ِؿ ِ
ِ
اًمٕم َٚمؾ
َـم ٌَ َ٘م ُ
اًمر َواة قمـ ُّ ُ َ ُ
٤مت ُّ

إقمداد :د -طمً٤من سمـ طمًلم ؿمٕمٌ٤من

وإصؾ اًمث٤مًم٨مِ :
اًمٕم َّٚم٦م اعمرض ،وص٤مطمٌٝم٤م ُُم ْٕمت َّؾ ،ىم٤مل اسمـ إقمرايبَ :قم َّؾ اعمريض َي ِٕم ُّؾ
ِقم َّٚم ً٦م ،ومٝمق َقمٚمِ ٌٞمؾ ،ورضمؾ ُقم َٚم َٚم٦م ،أي :يمثػم ِ
اًمٕم َٚمؾ"(-)1
وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر(ت811هـ)

َ " :قم َٚمؾ :اًم َٕم ُّؾ واًم َٕم َٚم ُؾ اًمنمسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وىمٞمؾ :اًمنمب

سمٕمد اًمنمب شمٌ٤م ًقم٤م---
و َقم َّٚمف َي ُٕم ُّٚمف و َي ِٕم ُّٚمف إذا ؾم٘م٤مه اًمً٘مٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م---
اقمت ََّؾ اًمٕمٚمِ ُٞمؾ ِقم َّٚم ً٦م صٕمٌ٦مِ ،
واًمٕم َّٚم٦م اعمرضَ ،قم َّؾ َي ِٕم ُّؾ وا ْقمت ََّؾ ،أيُ :مرض ومٝمق َقمٚمِ ٌٞمؾ،
وىمد ْ
َ
و َأ َقم َّٚمف اهلل ،وٓ َأ َقم َّٚمؽ اهلل أي ٓ أص٤مسمؽ ِ
سمٕم َّٚم٦م-
وا ْقمت ََّؾ قمٚمٞمف ِ
واقم َت َّٚمف دمٜمَّك قمٚمٞمف-
سمٕم َّٚم٦م ،وا ْقم َت َّٚمف إذا اقمت٤مىمف قمـ أُمرْ ،
يم٠من شمٚمؽ ِ
ِ
واًمٕم َّٚم٦م احلدث َي ِْم َٖم ُؾ ص٤مطمٌف قمـ طم٤مضمتفّ ،
اًمٕم َّٚم َ٦م ص٤مرت ُؿم ْٖم ً
ال صم٤مٟم ًٞم٤م ُمٜمٕمف قمـ
ؿمٖمٚمف إول ،وذم طمدي٨م قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧مُ(( :م٤م ِقم َّٚمتل وأٟم٤م ضمٚمد ٟم٤مسمؾ؟))( ،)0أيُ :م٤م قمذري ذم
شمرك اجلٝم٤مد وُمٕمل أهٌ٦م اًم٘مت٤مل ،ومقوع ِ
اًمٕم َّٚم َ٦م ُمقوع اًمٕمذر ،وذم اعمثؾَ ٓ( :شم ْٕمدَ ُم اخلرىم٤مء ِقم َّٚم٦م)
ي٘م٤مل هذا ًمٙمؾ ُمٕمتؾ وُمٕمتذر  ،وهق ي٘مدر"(- )6
ىمٚم٧م :واسمـ ُمٜمٔمقر سم٘مقًمف هذا يم٠مٟمف أرضمع إصؾ اًمث٤مين  ،وهق احلدث يِمٖمؾ ص٤مطمٌف إمم
إصؾ إول  ،وهق اًمتٙمرير قمغم طمً٥م شمرشمٞم٥م اسمـ وم٤مرس-
وىم٤مل اًمٗمػموز آسم٤مدي (ت ِ " : )718
واًمٕم َّٚم٦م سم٤مًمٙمن َقم َّؾ َي ِٕم ُّؾ وا ْقمت ََّؾ :اعمرض ،و َأ َقم َّٚمف
وقمٚمِ ٌٞمؾ ،وٓ شم٘مؾ َُم ْٕم ُٚم ٌ
قل ،واعمتٙمٚمٛمقن ي٘مقًمقهن٤م ،وًمً٧م ُمٜمٝم٤م قمغم
اهلل شمٕم٤ممم ،ومٝمق ُُم َٕم ٌّؾ َ
َصم َٚم٩م-)4("---
(ُ )1م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (-)14 ,10.4
( )0أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف (،)0768 .000.1اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ًمٜمٌ٤من ،ط 1423 :1هـ,
1073م ،حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل ،وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ( , 10 )111.1اًمٜم٤مذ دار اًمٗمٙمرُ ،مّمقرة اعمٙمتٌ٦م
اًمًٚمٗمٞم٦م ،وهق ؿمٓمر سمٞم٧م ُمـ سملم صمالصم٦م أسمٞم٤مت ىم٤مهل٤م قم٤مصؿ-
(ً )6مً٤من اًمٕمرب( ،)481 ,438.11سم٤مب اًمالم :ومّمؾ اًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦مً ،مإلُم٤مم أيب اًمٗمْمؾ مج٤مل اًمديـ سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر
اإلومري٘مل اعمٍمي ،اًمٜم٤مذ دار ص٤مدر ودار سمػموت ،ط1684 :هـ1033 ,م-
( )4اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،سم٤مب اًمالم ومّمؾ اًمٕملم (ً ،)387.6مإلُم٤مم جمد اًمديـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٗمػموز
آسم٤مدي (ت 718هـ) ،اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ًمٌٜم٤من ،ط 1413 :1هـ1003 ,م-
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وأُم٤م اجلقهري (ت 606هـ)

إقمداد :د -طمً٤من سمـ طمًلم ؿمٕمٌ٤من

 ،وهق ُمت٘مدّ م قمٚمٞمٝمام ،وم٘م٤مل:

يتجزأ سمف قمـ اًمٚمٌـ---
"و َقم َّٚم َٚمف سم٤مًمٌمء أي هلّ٤مه سمف ،يمام ُي َٕم َّٚمؾ اًمّمٌل سمٌمء ُمـ اًمٓمٕم٤مم ّ
و ُقم َّؾ اًمٌم ُء ومٝمق َُم ْٕم ُٚمقل "-

()1

العمّٔ ٛاملعن اصطالسّا:
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ اًمّمالح(ت346هـ)

" :وم٤محلدي٨م اعمٕم َّٚمؾ )0(:هق احلدي٨م اًمذي اـمٚمع

ومٞمف قمغم قمٚم٦م شم٘مدح ذم صحتفُ ،مع أن فم٤مهره اًمًالُم٦م ُمٜمٝم٤م"(-)6
ويمذا قمرومف اإلُم٤مم اًمٜمقوي(383هـ)
وىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمراىمل(723هـ)

ذم إرؿم٤مده(-)4
" :واًمٕم ّٚم٦م قمٌ٤مرة قمـ أؾمٌ٤مب ظمٗمٞم٦م هم٤مُمْم٦م ـمرأت

قمغم احلدي٨م أصمرت ومٞمف"(-)3
وإمم هذا يقطمل يمالم احل٤ميمؿ ذم ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م ،طمٞم٨م ىم٤مل" :وإٟمام ُي َٕم َّٚم ُؾ احلدي٨م
ُمـ أوضمف ًمٞمس ًمٚمجرح ومٞمٝم٤م ُمدظمؾ ،وم٢من طمدي٨م اعمجروح ؾم٤مىمط واه ،وقمٚم٦م احلدي٨م يٙمثر ذم
أطم٤مدي٨م اًمث٘م٤مت أن حيدصمقا سمحدي٨م ًمف قمٚم٦م ،ومٞمخٗمك قمٚمٞمٝمؿ قمٚمٛمف ،ومٞمّمػم احلدي٨م ُمٕمٚمقًٓ،
واحلج٦م ومٞمف قمٜمدٟم٤م احلٗمظ ،واًمٗمٝمؿ ،واعمٕمروم٦م ٓ همػم"(-)3

( )1اًمّمح٤مح ( شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م) ،سم٤مب اًمالم ومّمؾ اًمٕملم (ً ،)1884.3مإلُم٤مم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري
(606هـ) ،اًمٜم٤مذ دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ،سمػموت ًمٌٜم٤من ،ط1424 :هـ ،1074 ,حت٘مٞمؼ أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر-
( )0اًمّمقاب ذم شمًٛمٞمتف هق ( ّ
اعمٕمؾ) ودوٟمف ذم اًمّمح٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م ،وهق ىمٚمٞمؾ أو ُمرذول ٟم٤مدر آؾمتٕمامل(اعمٕمٚمقل) ،وأُم٤م
اًمّمٌل أهل٤مه سم٤مًمٌمء ،يمام سمٞمٜمتف ذم رؾم٤مًمتلُ" :مً٤مًمؽ
(اعمٕم ّٚمؾ) ومٝمق ظمٓم٠م ،وإن اؾمتٕمٛمٚمف سمٕمض أهؾ احلدي٨مٟٕ ،مف ُمـ قم ّٚمؾ
ّ
أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م ذم إقمالل إطم٤مدي٨م مج ًٕم٤م ودراؾم٦م" ،واهلل أقمٚمؿ-
(ُ )6مٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمؿ احلدي٨م (ص-)02
( )4إرؿم٤مد ـمالب احل٘م٤مئؼ إمم ُمٕمروم٦م ؾمٜمـ ظمػم اخلالئؼ (صً ،)121مإلُم٤مم حمل اًمديـ أيب زيمري٤م حيل سمـ ذف سمـ ُُم ِّري
اًمٜمقوي(ت383هـ) ،اًمٜم٤مذ دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ،ط 1411 :0هـ1001 ,م ،حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ اًمديمتقر ٟمقر اًمديـ قمؽم-
( )3اًمتٌٍمة واًمتذيمرة ذح إًمٗمٞم٦م ( )003.1يمالمه٤م اًمنمح واعمتـً ،مٚمح٤مومظ أيب اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًـ
اًمٕمراىمل(ت723هـ) ،اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ًمٌٜم٤من ،حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ احلًلم اًمٕمراىمل احلًٜمل-
(ُ )3مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م (ص-)116 ,110

524
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

اًمِمٞمقخِ و َأ َصمره٤م ِذم ِقم ْٚم ِؿ ِ
ِ
اًمٕم َٚمؾ
َـم ٌَ َ٘م ُ
اًمر َواة قمـ ُّ ُ َ ُ
٤مت ُّ

إقمداد :د -طمً٤من سمـ طمًلم ؿمٕمٌ٤من

وضمٕمؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر شمٕمريػ اسمـ اًمّمالح ًمٚمحدي٨م ّ
حتريرا ًمٙمالم احل٤ميمؿ ذم
اعمٕمؾ
ً
ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م أٟمػ اًمذيمر ،صمؿ ىم٤مل هق" :ومٕمغم هذا ٓ يًٛمك احلدي٨م اعمٜم٘مٓمع ُمٕمٚمقًٓ،
وٓ احلدي٨م اًمذي راويف جمٝمقل ،أو ُمْم ّٕمػ ُمٕمٚمقًٓ ،وإٟمام يًٛمك ُمٕمٚمقًٓ إذا آل إُمر إمم رء
ُمـ ذًمؽُ ،مع يمقٟمف فم٤مهر اًمًالُم٦م ُمـ ذًمؽ"(-)1
ىمٚم٧م :ويمذا قمرومف اًمٜمقوي ذم شم٘مريٌف( ،)0واًمٓمٞمٌل (ت 846هـ) ذم اخلالص٦م( ،)6وهمػمهؿ-
إػهاه:
يِمٙمؾ قمغم هذا اًمتٕمريػ أن أئٛم٦م اًمٕمٚمؾ وٛمٜمقا يمتٌٝمؿ أطم٤مدي٨م ُمٕمٚمٚم٦م سمٕمٚمؾ فم٤مهرة ،
ًمٞمً٧م هل ُمـ ىمٌٞمؾ اخلٗمٞم٦م ،يمٙمذب اًمراوي ،وهىمتف احلدي٨م ،وؾمقء طمٗمٔمف ،وآٟم٘مٓم٤مع
اًمٔم٤مهر ،وٟمٙم٤مرة اعمتـ اًمٌٞمٜم٦م ،وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمؾ اًمتل ٓ شمٜمدرج حت٧م شمٕمريػ اعمت٠مظمريـ ًمٚمحدي٨م
ّ
اعمٕمؾُ ،م٤م ضمٕمؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر ي٘مقل" :وذم هذا رد قمغم ُمـ زقمؿ أن اعمٕمٚمقل يِمٛمؾ يمؾ
ُمردود"(-)4
أُم٤م اسمـ اًمّمالح ،وم٘مد شمٜم ٌّف هلذا اإلؿمٙم٤مل ،وم٘م٤مل" :صمؿ اقمٚمؿ أٟمف ىمد يٓمٚمؼ اؾمؿ اًمٕمٚم٦م قمغم
همػم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ سم٤مىمل إؾمٌ٤مب اًم٘م٤مدطم٦م ذم احلدي٨م ،اعمخرضم٦م ًمف ُمـ طم٤مل اًمّمح٦م إمم طم٤مل
اًمْمٕمػ ،اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ سمف ،قمغم ُم٤م هق ُم٘مت٣م ًمٗمظ اًمٕمٚم٦م ذم إصؾ ،وًمذًمؽ دمد ذم يمت٥م
اًمٕمٚمؾ اًمٙمثػم ُمـ اجلرح سم٤مًمٙمذب ،واًمٖمٗمٚم٦م ،وؾمقء احلٗمظ ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ أٟمقاع اجلرح"(-)3
( )1اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح (ً ،)812.0مٚمح٤مومظ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (ت673هـ) ،اًمٜم٤مذ دار اًمراي٦م ،ط
1418 :4هـ -حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ اًمديمتقر رسمٞمع سمـ ه٤مدي اعمدظمكم-
( )0اٟمٔمر :اًمت٘مري٥م ُمع ذطمف اًمتدري٥م ( ،)003.1شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاويً ،مٚمح٤مومظ ضمالل اًمديـ أيب
اًمٗمْمؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اًمًٞمقـمل(ت011هـ) ،اًمٜم٤مذ ُمٙمتٌ٦م اًمٙمقصمر ،ط 1413 :0هـ ،حت٘مٞمؼ أيب ىمتٞمٌ٦م ٟمٔمر سمـ حمٛمد
اًمٗمري٤ميب-
( )6اخلالص٦م ذم أصقل احلدي٨م (صً ،)81 , 82مٚمح٤مومظ احلًلم سمـ قمٌد اهلل اًمٓمٞمٌل(ت 846هـ) ،اًمٜم٤مذ ُمٓمٌٕم٦م اإلرؿم٤مد
سمٖمداد ،إصدار رئ٤مؾم٦م ديقان إوىم٤مف ذم اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمراىمٞم٦م ،قم٤مم 1601هـ1081 ,م ،حت٘مٞمؼ صٌحل اًمً٤مُمرائل-
( )4اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح (-)812.1
(ُ )3مٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمؿ احلدي٨م (ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح) (صً ،)06,00مٚمح٤مومظ أيب قمٛمرو قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمِمٝمرزوري
(ت346هـ) ،اًمٜم٤مذ دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس سمػموت ،ودار اًمٗمٙمر دُمِمؼ ،ط( 6إقم٤مدة)1417 :هـ ،1007 ,حت٘مٞمؼ اًمديمتقر
ٟمقر اًمديـ قمؽم-
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 ،وم٘م٤مل" :وىمد شمٓمٚمؼ اًمٕمٚم٦م قمغم همػم ُم٘متْم٤مه٤م اًمذي ىمد ىمدُمٜم٤مه ،يمٙمذب

اًمراوي ،وهمٗمٚمتف ،وؾمقء طمٗمٔمف ،وٟمحقه٤م ُمـ أؾمٌ٤مب اًمْمٕمػ" ،وزاد احل٤مومظ اًمًٞمقـمل:
"وومً٘مف ،صمؿ ىم٤مل :وذًمؽ ُمقضمقد ذم يمت٥م اًمٕمٚمؾ"( ،)1وىم٤مل اًمٓمٞمٌل" :واقمٚمؿ أٟمف ىمد يٓمٚمؼ اؾمؿ
اًمٕمٚم٦م قمغم همػم ُم٤م ىمدُمٜم٤مه يم٤مًمٙمذب ،واًمٖمٗمٚم٦م ،وؾمقء احلٗمظ ،وٟمحقه٤م "(-)0
وأُم٤م اًمّمٜمٕم٤مين (ت1170هـ)

ّ
ًمٚمٛمٕمؾ" :ىمٚم٧م :ويم٤من
 ،وم٘م٤مل قمـ شمٕمريػ اعمت٠مظمريـ

هذا شمٕمريػ أهمٚمٌل(ً )6مٚمٕم ّٚم٦م ،وإٓ وم٢مٟمف ؾمٞم٠ميت أهنؿ يٕم ّٚمقن سم٠مؿمٞم٤مء فم٤مهرة همػم ظمٗمٞم٦م وٓ هم٤مُمْم٦م،
ويٕم ّٚمقن سمام ٓ ي١مصمر( )4ذم صح٦م احلدي٨م"(-)3
ٔادتٕاب:
اؾمت٘مر ذم اًمٜمٗمس أن هذا اًمٗمـ هق ُّ
أدق قمٚمقم احلدي٨م؛ وهلذا مل ي٘مؿ سمف إٓ
أن ي٘م٤مل :قمٜمدُم٤م
ّ
أومراد ىمالئؾ ،اٟمًح٥م اًمتٕمريػ قمغم هذا اًم٘مدر اًمٖم٤مُمض ُمٜمف ،اًمذي سمف مت ّٞمز وارشمٗمع قمـ ؾم٤مئر
إٟمقاع ،ومل ُيٚمتٗم٧م إمم اًمقاوح ُمٜمف ٓ ،قمغم أٟمف ًمٞمس داظم ً
ال ومٞمف ،ومٙمت٥م اًمٕمٚمؾ شم ُٕم ُّ٩م سمف ،وًمٙمـ
ًمٔمٝمقره ،وهذا اًمذي يٜمٌٖمل أن حيٛمؾ قمٚمٞمف يمالم احل٤ميمؿ اعمت٘مدم طمٞمٜمام ىم٤مل" :واحلج٦م ومٞمف قمٜمدٟم٤م
أيْم٤م ؾمٞم٤مىمف ًمٙمالم اسمـ ُمٝمدي رمحف اهلل ،طملم ىم٤مل:
احلٗمظ واًمٗمٝمؿ ٓ همػم" -صمؿ يدل قمغم ذًمؽ ً
"ُمٕمروم٦م احلدي٨م إهل٤مم ،ومٚمق ىمٚم٧م ًمٚمٕم٤مملُ :مـ أيـ ىمٚم٧م هذا؟ مل يٙمـ ًمف طمج٦م"(-)3
ومتخّمٞمّمف ًمقىمقع اًمٕمٚمؾ ذم أطم٤مدي٨م اًمث٘م٤مت ٓ ،يٚمزم ُمٜمف قمدم وىمقع ضمٜمس آظمر ُمـ
اًمٕمٚمؾ ذم أطم٤مدي٨م همػمهؿ ،وإٓ ًمقىمع شمٕم٤مرض فم٤مهر سملم يمالُمف وشمٍمف أئٛم٦م اًمِم٠من ذم هذا
مج ًٕم٤م سملم آرائٝمؿ ،وطمٗم٤م ًفم٤م عمٙم٤مٟمتٝمؿ-
اًمٌ٤مب ،وهذا أومم ُم٤م حيٛمؾ قمٚمٞمف يمالم إئٛم٦م رمحٝمؿ اهلل َ ْ
( )1شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي (-)620.1
( )0اخلالص٦م ذم أصقل احلدي٨م (ص -)86 , 80
( )6هٙمذا يمتٌ٧م ذم اعمٓمٌقع ،وصقاسمف :ويم٤من هذا شمٕمري ًٗم٤م أهمٚمٌ ًٞم٤م ًمٚمٕمٚم٦م ،واهلل أقمٚمؿ-
( )4واًمّمحٞمح أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك قمٚم٦م همػم ىم٤مدطم٦م ذم احلدي٨م-
( )3شمقوٞمح إومٙم٤مر عمٕم٤مين شمٜم٘مٞمح إٟمٔم٤مر(ً ،)08.0مإلُم٤مم حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين(ت1170هـ) ،اًمٜم٤مذ دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ًمٌٜم٤منُ ،مّمقرة قمـ ـمٌٕم٦م اعمٙمتٌ٦م اًمًٚمٗمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم قم٤مم 1417هـ,
1007م ،حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد-
(ُ )3مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م (ص-)116 , 110
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التعشٖف املدتاس لمشذٖح املعنٓ:
وقمٚمٞمف؛ وم٢من اًمتٕمريػ اجل٤مُمع ًمٚمحدي٨م ّ
اعمٕمؾ :هق احلدي٨م اعمردود اًمذي اـمٚمع ومٞمف قمغم
ؾمٌ٥م ىم٤مدح ذم صحتف ي٘متيض رده وقمدم اًمٕمٛمؾ سمف -وإن يم٤من أيمثر ُم٤م يٓمٚم٘مف أهؾ اًمٗمـ قمغم
اعمقضم٥م ًمر ّده ظمٗم ًٞم٤م ،واهلل أقمٚمؿ(-)1
اًمًٌ٥م
احلدي٨م اًمذي فم٤مهره اًمًالُم٦م ،ويم٤من
ُ
ُ
تعشٖف عمي العمن:
هق اًمٕمٚمؿ اًمذي يٌح٨م ذم إؾمٌ٤مب اًمتل شم٘مػ وراء ر ّد احلدي٨م ،و ُـم ُرق اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م-


واصٓمالطم٤م ،يٜمٔمر :رؾم٤مًمتل ًمٚمامضمًتػمُ" :مً٤مًمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م ذم إقمالل
(ً )1مالؾمتزادة ُمـ ُمٌح٨م اعمٕمؾ ًمٖم ً٦م
ً
إطم٤مدي٨م مج ًٕم٤م ودراؾم٦م"-
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املبشح األٔه
عمي طبكات الشٔا ٚيف االصطالح
يٓمٚمؼ ُمّمٓمٚمح ـمٌ٘م٤مت اًمرواة ذم قمٚمؿ احلدي٨م قمغم ُمٕمٜمٞملم ،ـمٌ٘م٤مت اًمرواة هٙمذا ُمٓمٚم ً٘م٤م،
وإول أؿمٝمر وأًمّمؼ هبذا اعمّمٓمٚمح ُمـ اًمث٤مين ،وقمٚمٞمف ُمدار
وـمٌ٘م٤مت اًمرواة ذم اًمِمٞمقخ ُم٘مٞمدً ا،
ّ
أيمثر اعمّمٜمٗم٤مت ذم قمٚمؿ احلدي٨م ،وذم همػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم ،واعمٕمٜمك إظمػم ىمد يٕمؼم قمٜمف سم٠ميمثر ُمـ
شمٕمٌػم يمام ؾمٞم٠ميت-


املطمب األٔه
عمي طبكات الشٔاٚ
واًمذي يراد سمف :ـمٌ٘م٤مت اًمرواة وشمرشمٞمٌٝمؿ وومؼ ُمراطمؾ زُمٜمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،وىمد يْم٤مف إمم ذًمؽ
شمرشمٞمٌٝمؿ وومؼ اًمٌٚمدان ،ومٓمٌ٘م٦م اًمّمح٤مسم٦م ،صمؿ اًمت٤مسمٕملم ،صمؿ أشمٌ٤مع اًمت٤مسمٕملم ،صمؿ شمٌع إشمٌ٤مع  ،وهٙمذا-
وىمد شم٘مًؿ يمؾ ـمٌ٘م٦م ُمـ هذه اًمٓمٌ٘م٤مت إمم ـمٌ٘م٤مت سم٤مقمتٌ٤مر أن ومٞمٝمؿ اعمت٘مدم واعمتقؾمط
واعمت٠مظمر ،يمام ومٕمؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم شم٘مري٥م اًمت٘مري٥م ومٞمام سمٕمد ـمٌ٘م٦م اًمّمح٤مسم٦م(-)1
الفشع األٔه :طبكات الشٔا ٚاصطالسّا:
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ اًمّمالح" :واًمٓمٌ٘م٦م ذم اًمٚمٖم٦م قمٌ٤مرة قمـ اًم٘مقم اعمتِم٤مهبلم ،وقمٜمد هذا َوم ُر َّب
ؿمخّملم يٙمقٟم٤من ُمـ ـمٌ٘م٦م واطمدة ًمتِم٤مهبٝمام سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ضمٝم٦م ،وُمـ ـمٌ٘متلم سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ضمٝم٦م
أظمرى ٓ يتِم٤مهب٤من ومٞمٝم٤م ،وم٠مٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري وهمػمه ُمـ أص٤مهمر اًمّمح٤مسم٦م ُمع اًمٕمنمة ،
وهمػمهؿ ُمـ أيم٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ـمٌ٘م٦م واطمدة إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم شمِم٤مهبٝمؿ ذم أصؾ صٗم٦م اًمّمحٌ٦م-
وقمغم هذا وم٤مًمّمح٤مسم٦م سم٠مههؿ ـمٌ٘م٦م أومم ،واًمت٤مسمٕمقن ـمٌ٘م٦م صم٤مٟمٞم٦م ،وأشمٌ٤مع اًمت٤مسمٕملم صم٤مًمث٦م،
وه ُٚم َؿ َضم َّرا-
َ

( )1يٜمٔمر شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ص(ً ،)08مٚمح٤مومظ أيب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،اًمٜم٤مذ دار اسمـ طمزم ودار اًمقراق،
اًمٓمٌٕم٦م إومم ُمـ اإلظمراج اجلديد1402 ،هـ 1000 ,م ،حت٘مٞمؼ اًمديمتقر حمٛمد قمقاُم٦م-
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وإذا ٟمٔمرٟم٤م إمم شمٗم٤موت اًمّمح٤مسم٦م ذم ؾمقاسم٘مٝمؿ وُمراشمٌٝمؿ يم٤مٟمقا ,قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ,سمْمع
قمنمة ـمٌ٘م٦م ،وٓ يٙمقن قمٜمد هذا أٟمس وهمػمه ُمـ أص٤مهمر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ـمٌ٘م٦م اًمٕمنمة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م،
سمؾ دوهنؿ سمٓمٌ٘م٤مت-
واًمٌ٤مطم٨م اًمٜم٤مفمر ذم هذا اًمٗمـ حيت٤مج إمم ُمٕمروم٦م اعمقاًمٞمد واًمقومٞم٤مت ،وُمـ أظمذوا قمٜمف وُمـ
أظمذ قمٜمٝمؿ ،وٟمحق ذًمؽ ،واهلل أقمٚمؿ"(-)1
ٍ
مج٤مقم٦م
حتريرا ىمقل احلٗم٤مظ اسمـ طمجر" :واًمٓمٌ٘م٦م ذم اصٓمالطمٝمؿ :قمٌ٤مر ٌة قمـ
وإطمًـ ُمٜمف
ً
ِ
وًم٘م٤مء اعمِم٤ميخ-
اًمً ِّـ
اؿمؽميمقا ذم ِّ
وىمد يٙمقن اًمِمخص اًمقاطمد ُمـ ـمٌ٘متلم سم٤مقمتٌ٤مريـ ،يم٠مٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ،وم٢مٟمف ُمـ ُ
طمٞم٨م
ُ ِ
اًمً ِّـ ُي َٕمدُّ ذم ـمٌ٘م٦م
صمٌقت صحٌتِ ِف ًمٚمٜمٌل ﷺ ُي َٕمدُّ ذم ـمٌ٘م٦م اًمٕمنمةُ ،مثالً ،وُمـ
ُ
طمٞم٨م ص َٖم ُر ِّ
سمٕمدهؿ ،ومٛمـ ٟمٔمر إمم اًمّمح٤مسم٦م سم٤مقمتٌ٤مر اًمّمحٌ٦م ضمٕمؾ اجلٛمٞمع ـمٌ٘م٦م واطمدة ،يمام صٜمع اسمـ ِطم ٌّ٤من،
ِ
سم٤مقمتٌ٤مر ٍ ٍ
ؿمٝمقد ا َعم ِ
ِ
ِم٤مه ِد اًمٗم٤موٚم٦م،
يم٤مًمً ٌْ ِؼ إمم اإلؾمالم ،أو
وهمػمه ،و َُم ْـ ٟمٔمر إًمٞمٝمؿ
ىمدر زائدَّ ،
ضمٕمٚمٝمؿ ـمٌ٘م٤مت ،وإمم ذًمؽ ضمٜمح ص٤مطم٥م اًمٓمٌ٘م٤مت أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمٌٖمدادي،
أمجع ُم٤م ُمجِ َع ذم ذًمؽ-
ويمت٤م ُسمف ُ
ويمذًمؽ ُمـ ضم٤مء سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م ،وهؿ اًمت٤مسمٕمقنَُ :مـ ٟمٔمر إًمٞمٝمؿ سم٤مقمتٌ٤مر إظمذ قمـ سمٕمض
أيْم٤م ،وُمـ ٟمٔمر إًمٞمٝمؿ سم٤مقمتٌ٤مر
اًمّمح٤مسم٦م وم٘مد ضمٕمؾ اجلٛمٞمع ـمٌ٘م٦م واطمدة ،يمام صٜمع اسمـ طمٌ٤منً ،
وضم ٌف"(-)0
ىمًٛمٝمؿ ،يمام ومٕمؾ حمٛمد سمـ ؾمٕمد ،وًمٙمؾ ُمٜمٝمام ْ
اًمٚم٘م٤مء َّ
الفشع الجاٌ٘ :فاٟذ ٚعمي طبكات الشٔا:ٚ
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ اًمّمالح" :اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م واًمًتقن ُ :مٕمروم٦م ـمٌ٘م٤مت اًمرواة واًمٕمٚمامء وذًمؽ
ُمـ اعمٝمامت اًمتل اومتْمح سمًٌ٥م اجلٝمؾ هب٤م همػم واطمد ُمـ اعمّمٜمٗملم وهمػمهؿ"(-)6

(ُ )1مٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمؿ احلدي٨م ص ( )600اًمِمٝمػم سم٤مؾمؿ ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح-
(ٟ )0مزه٦م اًمٜمٔمر ذح ٟمخٌ٦م اًمٗمٙمر ص ( ،)173 ,173اعمٓمٌقع ُمع اًمٜمٙم٧م قمغم ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ًمٕمكم احلٚمٌل-
(ُ )6مٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمؿ احلدي٨م ص (-)607
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شمقوٞمح٤م احل٤مومظ اًمٕمراىمل(ت723هـ)
وزاد إُمر
ً

 ،وم٘م٤ملُ" :مـ اعمٝمامت ُمٕمروم٦م ـمٌ٘م٤مت

اًمرواة؛ وم٢مٟمف ىمد يتٗمؼ اؾمامن ذم اًمٚمٗمظ ،ومٞمٔمـ أن أطمدمه٤م أظمر ،ومٞمتٛمٞمز ذًمؽ سمٛمٕمروم٦م ـمٌ٘متٞمٝمام ،إن
يم٤مٟم٤م ُمـ ـمٌ٘متلم ،وم٢من يم٤مٟم٤م ُمـ ـمٌ٘م٦م واطمدة ومرسمام أؿمٙمؾ إُمر ،ورسمام قمرف ذًمؽ سمٛمـ ومقىمف ،أو
دوٟمف ُمـ اًمرواة ،ومرسمام يم٤من أطمد اعمتٗم٘ملم ذم آؾمؿ ٓ يروي قمٛمـ روى قمٜمف أظمر ،وم٢من اؿمؽميم٤م ذم
اًمراوي إقمغم و ومٞمٛمـ روى قمٜمٝمام ،وم٤مإلؿمٙم٤مل طمٞمٜمئذ أؿمد -وإٟمام يٛمٞمز ذًمؽ أهؾ احلٗمظ واعمٕمروم٦م -
ويٕمرف يمقن اًمرواة ُمـ ـمٌ٘م٦م واطمدة  ،سمت٘م٤مرهبؿ ذم اًمًـ ،وذم اًمِمٞمقخ أظمذيـ قمٜمٝمؿ،
إُم٤م سمٙمقن ؿمٞمقخ هذا هؿ ؿمٞمقخ هذا أو شم٘م٤مرب ؿمٞمقخ هذا ُمـ ؿمٞمقخ هذا ذم إظمذ  ،يمام
شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إمم ٟمحق ذًمؽ ذم رواي٦م إىمران  ،وم٢من ُمدًمقل اًمٓمٌ٘م٦م ًمٖم٦م :اًم٘مقم اعمتِم٤مهبقن،
وأُم٤م ذم آصٓمالح وم٤معمراد :اعمتِم٤مسمف ذم إؾمٜم٤من ،واإلؾمٜم٤مد ،ورسمام ايمتٗمقا سم٤معمتِم٤مسمف ذم اإلؾمٜم٤مد-
وسمًٌ٥م اجلٝمؾ سمٛمٕمروم٦م اًمٓمٌ٘م٤مت همٚمط همػم واطمد ُمـ اعمّمٜمٗملم ،ومرسمام فمـ راو ًي٤م راو ًي٤م آظمر
همػمه ،ورسمام أدظمؾ راو ًي٤م ذم همػم ـمٌ٘متف"(-)1

وأُم٤م احل٤مومظ اسمـ طمجر ،وم٘م٤مل" :ووم٤مئدشمف :إُم ُـ ُِمـ شمداظمؾ اعمِمتٌٝملم ،وإُمٙم٤من آ ّـمالع
واًمقىمقف قمغم طم٘مٞم٘م٦م اعمراد ُِمـ اًمٕمٜمٕمٜم٦م"(-)0
قمغم شمٌٞملم اعمد ًِّمًلم،
ُ
واًمقىمقف قمغم طم٘مٞم٘م٦م اعمراد ُِمـ اًمٕمٜمٕمٜم٦م" ُمـ سم٤مب قمٓمػ اًمٕم٤مم قمغم
وىمقل احل٤مومظ" :
ُ
اخل٤مص ،وذًمؽ أن اًمتدًمٞمس إٟمام يتقصؾ إًمٞمف سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م ،وومٞمف دًمٞمؾ أن إصؾ ذم اًمٕمٜمٕمٜم٦م اًمًامع،
وإٓ عم ٤م طمّمؾ هٜم٤مك ًمٌس ،وعم٤م اطمتٞم٩م إمم اًمتثٌ٧م ،وأٟمف ُمتك وضمدت اًمٕمٜمٕمٜم٦م ومٝمل ُمٔمٜم٦م ًمٚمً٘مط
واًمتدًمٞمس  ،ورسمام أريد هب٤م اإلضم٤مزة ،وإن يم٤من إصؾ ومٞمٝم٤م آشمّم٤مل-
الفشع الجالح :املصٍفات يف طبكات الشٔا:ٚ
ىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمراىمل

" :وىمد صٜمَّػ ذم اًمٓمٌ٘م٤مت مج٤مقم٦م ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ اظمتٍم ،يمخٚمٞمٗم٦م

ـمقل يمٛمحٛمد سمـ ؾمٕمد ذم "اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى" ،وًمف
سمـ ظمٞم٤مط ،وُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،وُمٜمٝمؿ ُمـ َّ

( )1ذح اًمتٌٍمة واًمتذيمرة(-)640.0
(ٟ )0مزه٦م اًمٜمٔمر ص(-)173
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صمالصم٦م شمّم٤مٟمٞمػ ذم ذًمؽ( ،)1ويمت٤مسمف اًمٙمٌػم يمت٤مب ضمٚمٞمؾ ،يمثػم اًمٗم٤مئدة ،واسمـ ؾمٕمد صم٘م٦م ذم ٟمٗمًف،
وصم٘مف أسمق طم٤مشمؿ وهمػمه ،وًمٙمٜمف يمثػم اًمرواي٦م ذم اًمٙمت٤مب اعمذيمقر قمـ اًمْمٕمٗم٤مء"(-)0
وىم٤مل اًمديمتقر حمٛمد سمـ ُمٓمر اًمزهراين

" :شمٜمققم٧م ُمّمٜمٗم٤مت اًمٕمٚمامء ذم اًمٓمٌ٘م٤مت،

ومٛمٜمٝم٤مُ :م٤م اىمتٍم قمغم ـمٌ٘م٤مت اًمّمح٤مسم٦م ُمثؾ" :ـمٌ٘م٤مت ُمـ روى قمـ اًمٜمٌل ﷺ ُمـ أصح٤مسمف"
ًمٚمٝمٞمثؿ سمـ قمدي (ت 028هـ) ،أو قمغم ـمٌ٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم يمام ومٕمؾ أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي (ت 088هـ)
ذم يمت٤مسمف "ـمٌ٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم" ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م مجع سملم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم يمام ذم يمت٤مب "ـمٌ٘م٤مت
اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم" ًمإلُم٤مم ُمًٚمؿ (ت 031هـ) ــ ُمٓمٌقع ــ وُمٜمٝم٤م ُم٤م اىمتٍم ومٞمف قمغم ـمٌ٘م٤مت
اعمحدصملم ذم سمٚمدة واطمدة ُمثؾ "ـمٌ٘م٤مت اعمحدصملم سم٠مصٌٝم٤من" ٕيب اًمِمٞمخ سمـ طمٞم٤من (ت 630هـ)،
و"ـمٌ٘م٤مت اهلٛمذاٟمٞملم" ٕيب اًمٗمْمؾ ص٤مًمح سمـ أمحد اهلٛمذاين (ت 674هـ) ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٜم٤مول
ـمٌ٘م٤مت اعمحدصملم قم٤مُم٦م يمام ومٕمؾ احل٤مومظ حمٛمد سمـ ؾمٕمد (ت 062هـ) ذم "ـمٌ٘م٤مشمف اًمٙمؼمى"،
ويمذًمؽ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط (ت 042هـ) وهمػممه٤م ،وهذا اًمٜمقع هق إيمثر ذم يمت٥م اًمٓمٌ٘م٤مت،
وُمـ أؿمٝمره٤م" ( ،)6صمؿ ؾم٤مق قمد ًدا ُمٜمٝم٤م ُمع سمٞم٤من اعمٓمٌقع-
ىمٚم٧م :وضمؾ هذه اعمّمٜمٗم٤مت ذم قمٚمؿ ـمٌ٘م٤مت اًمرواة سمٛمٗمٝمقُمف اًمٕم٤مم ،واًمذي ُيٕمٜمك سمجٛمع
اًمرواة وشمرشمٞمٌٝمؿ قمغم طمً٥م ُمراطمٚمٝمؿ اًمزُمٜمٞم٦م ،ىمد يْم٤مف إمم ذًمؽ وصػ ظم٤مص يم٤مًمّمحٌ٦م أو
اًم٘مٌٞمٚم٦م-


( )1مل أىمػ قمغم ُمـ ذيمره٤م ،همػم أن اًمذهٌل ذم اًمًػم( )333.12ذيمر أن ًمف ُمّمٜمٗملم ذم اًمٓمٌ٘م٤مت يمٌػم وصٖمػم ،وىمٌٚمف اعمزي
يمٌػما
ٟم٘مؾ قمٜمف ُمـ اًمّمٖمػم ذم ُمقاوع ُمـ هتذي٥م اًمٙمامل( )673.8و( ،)433.8وهم٤مًم٥م ُمـ صٜمػ ُمّمٜم ًٗم٤م وضمٕمؾ ُمٜمف ً
وصٖمػما إمم وضمٕمؾ سمٞمٜمٝمام أوؾم ًٓم٤م ،واهلل أقمٚمؿ-
ً
( )0اًمتٌٍمة واًمتذيمرة(-)646.0
( )6قمٚمؿ اًمرضم٤مل ٟمِم٠مشمف وشمٓمقره ُمـ اًم٘مرن إول إمم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمت٤مؾمع ص(ً ،)38مٚمديمتقر حمٛمد سمـ ُمٓمر اًمزهراين

،

اًمٜم٤مذ دار اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٜمنم واًمتقزيع سم٤مًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 1461هـ-
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املطمب الجاٌ٘
عمي طبكات الشٔا ٚعَ الؼٕٗخ
وهق اعم٘مّمقد سمٌحثٜم٤م هذا-
وىمد ـمٖمك اؾمتٕمامل إـمالق هذا اعمّمٓمٚمح سم٤معمٕمٜمك إول ،طمتك أصٌح هق اعمتٌ٤مدر إمم
اًمذهـُ ،مع أن اعمٕمٜمك اًمث٤مين ٓ ي٘مؾ أمه ّٞم٦م قمٜمف ،سمؾ هق ّ
أدق ،واقمتامد قمٚمؿ اًمٕمٚمؾ قمٚمٞمف إن مل يٙمـ
أيمثر ُمـ إول ،ومٚمٞمس دوٟمف ،وسمٞمٜمٝمام شمداظمؾ.
الفشع األٔه :طبكات الشٔا ٚعَ الؼٕٗخ اصطالسّا.
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م رمحف اهلل" :اقمٚمؿ أن ُمٕمروم٦م صح٦م احلدي٨م وؾم٘مٛمف حتّمؾ ُمـ
وضمٝملم:
أطمدمه٤مُ :مٕمروم٦م رضم٤مًمف وصم٘متٝمؿ ووٕمٗمٝمؿ ،وُمٕمروم٦م هذا هلمٕ ،ن اًمث٘م٤مت واًمْمٕمٗم٤مء ىمد
دوٟمقا ذم يمثػم ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ ،وىمد اؿمتٝمرت سمنمح أطمقاهلؿ اًمتقاًمٞمػ-
واًمقضمف أظمرُ :مٕمروم٦م ُمراشم٥م اًمث٘م٤مت وشمرضمٞمح سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض قمٜمد آظمتالف ،إُم٤م
ذم اإلؾمٜم٤مد وإُم٤م ذم اًمقصؾ واإلرؾم٤مل ،وإُم٤م ذم اًمقىمػ واًمرومع وٟمحق ذًمؽ ،وهذا هق اًمذي
حيّمؾ ُمـ ُمٕمرومتف وإشم٘م٤مٟمف ويمثرة مم٤مرؾمتف اًمقىمقف قمغم دىم٤مئؼ قمٚمؾ احلدي٨م"(.)1
فتعشٖف عمي طبكات الشٔا ٚعَ الؼٕٗخ:
هق اًمٕمٚمؿ اًمذي ُيٕمٜمك ومٞمف سمٛمٕمروم٦م أطمقال اًمرواة اعمٙمثريـ اًمذيـ قمٚمٞمٝمؿ ُمدار اًمراوي٦م،
وُمراشم٥م اًمرواة قمٜمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م اعمالزُم٦م واًمْمٌط ،واًمتحٛمؾ وإداء-
ويٛمٙمـ أن يٕمؼم قمـ قمٚمؿ ـمٌ٘م٤مت اًمرواة قمـ اًمِمٞمقخ :سمٛمراشم٥م اًمرواة قمـ اًمِمٞمقخ ،أو
درضم٤مت اًمرواة ذم اًمرواي٦م قمـ اًمِمٞمقخ ،ويمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن يِمػم إمم شمٌ٤ميـ اًمرواة ذم درضم٦م احلٗمظ
واًمْمٌط قمـ ٟمٗمس اًمِمٞمخ.

( )1ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي (-)438.0
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الفشع الجاٌ٘ :فاٟذ ٚعمي طبكات الشٔا ٚعَ الؼٕٗخ.
يٌلم ذًمؽ ىمقل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م اعمت٘مدمُ" :مٕمروم٦م ُمراشم٥م اًمث٘م٤مت وشمرضمٞمح سمٕمْمٝمؿ قمغم
ّ
سمٕمض قمٜمد آظمتالف ،إُم٤م ذم اإلؾمٜم٤مد وإُم٤م ذم اًمقصؾ واإلرؾم٤مل ،وإُم٤م ذم اًمقىمػ واًمرومع وٟمحق
ذًمؽ ،وهذا هق اًمذي حيّمؾ ُمـ ُمٕمرومتف وإشم٘م٤مٟمف ويمثرة مم٤مرؾمتف اًمقىمقف قمغم دىم٤مئؼ قمٚمؾ
احلدي٨م"(-)1
ومٛمتك ُم٤م اظمتٚمػ اًمرواة قمغم ؿمٞمخ ذم طمدي٨م ،إٓ ويٚمج٠م اعمحدصمقن إمم شم٘مديؿ رواي٦م
إوٌط وإؿمد ُمالزُم٦م ًمف ،سمٜم٤مء قمغم أٟمف أقمرف سمحدي٨م ؿمٞمخف ُمـ همػمه ،إٓ ذم طم٤مٓت-
وٓ يٙمتٗمقن ذم ذًمؽ سمٛمجرد اعمالزُم٦م ،سمؾ ٓسمد ُمـ اًمٕمداًم٦م واًمْمٌط ،وم٘مد يٙمقن اعمالزم
ًمٚمِمٞمخ أطمد اًمْمٕمٗم٤مء أو اًمٙمذاسملم ،اًمذيـ ٓ ي٘مدّ ُمقن ذم ؿمٞمقظمٝمؿ ،سمؾ يْمٕمػ اًمِمٞمخ ٕضمٚمٝمؿ،
وُمـ ذًمؽ ُم٤م وىمع ًمًٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع سمـ اجلراح(048هـ)

 ،ىم٤مل اسمـ طمٌ٤من(ت634هـ)

:

"ويم٤من ً
ؿمٞمخ٤م وم٤مو ً
ال صدو ًىم٤م ،إٓ أٟمف اسمتكم سمقراق ؾمقء ،يم٤من يدظمؾ قمٚمٞمف احلدي٨م ،ويم٤من يثؼ سمف
ومٞمجٞم٥م ومٞمام ي٘مرأ قمٚمٞمف ،وىمٞمؾ ًمف سمٕمد ذًمؽ ذم أؿمٞم٤مء ُمٜمٝم٤م ،ومٚمؿ يرضمع ،ومٛمـ أضمؾ إساره قمغم ُم٤م
ىمٞمؾ ًمف اؾمتحؼ اًمؽمك ،ويم٤من اسمـ ظمزيٛم٦م يروي قمٜمف ،وؾمٛمٕمتف ي٘مقل :صمٜم٤م سمٕمض ُمـ أُمًٙمٜم٤م قمـ
ُمرارا :أن ًمق ظمر ُمـ اًمًامء ومتخٓمٗمف اًمٓمػم أطم٥م إًمٞمف ُمـ
ذيمره ،وهق ُمـ اًميب اًمذي ذيمرشمف ً
أن يٙمذب قمغم رؾمقل اهلل ﷺ ،وًمٙمٜمٝمؿ أومًدوه"(-)0


املطمب الجالح
ٌؼأ ٚعمي طبكات الشٔا ٚيف الؼٕٗخ
ٓ ُيٕمدم ؿمخص ُم٤م ذم هذه احلٞم٤مة ُمـ أن يٙمقن ًمف ُمـ إصح٤مب واًمزُمالء ُمـ هق أىمرب
إًمٞمف ُمـ همػمهؿ ،ومٝمل ًمٞمً٧م ُمً٠مًم٦م ظم٤مص٦م سمٕمٚمقم احلدي٨م ،وٓ سمرواة إظمٌ٤مر-

( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ-
( )0اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم (ً ،)630.1مإلُم٤مم احل٤مومظ أيب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ طمٌ٤من ،اًمتٛمٞمٛمل ،اًمدارُمل،
اًم ًٌُتل (ت634هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمققمل – طمٚم٥م ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1603 ،هـ-
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سمؾ هل ىمْمٞم٦م اضمتامقمٞم٦م قم٘مٚمٞم٦م واىمٕمٞم٦م ٓ ،يٙم٤مد يٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م ؿمخص ،ىم٤مل ّ
ضمؾ وقمال:
وٟمص
ﱡ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﱠ [احلجراتّ ،]16 :
طمقاري ،وم٘م٤مل :ﱡ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ؾمٌح٤مٟمف قمغم أٟمف يم٤من ًمٕمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم
ّ
وطمقاري اًمِمخص
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﱠ[آل قمٛمران،]30 :
ّ
هؿ ظم٤مصتف وأصح٤مسمف( )1وذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر  ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ يقم اخلٜمدق« :إن
ًمٙمؾ ٟمٌل طمقار ًي٤م وإن طمقاري اًمزسمػم سمـ اًمٕمقامش(.)0
ُمت٘مررة ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ واًمٜمٔمرً ،مٙمـ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمُدَ ًِّم َؾ قمٚمٞمٝم٤م سمـام يمـ٤من
وُمع أن هذه اًم٘مْمٞم٦م ِّ
قمٚمٞمف صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل ﷺ ُمٕمف ،وم٘مد يم٤مٟمقا ُمتٗم٤موشملم ذم ؿمدة صحٌتٝمؿ وُمالزُمتٝمؿ ًمف ﷺ-
أبٕ بهش ٔعىش سض٘ اهلل عٍّىا:
ٓ ظمالف سملم إُم٦م ىم٤مـمٌ٦م أن أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمرؾمقل اهلل ﷺ مه٤م ص٤مطمٌ٤مه أسمق سمٙمر اًمّمديؼ
وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمٝمام-
وم٠مُم٤م أسمق سمٙمر  ومٞمٙمٗمل ىمقل اهلل ومٞمف :ﱡﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ﱠ

[اًمتقسم٦م-)6(]42 :
وأُم٤م قمٛمر  ومٛمام ورد مم٤م ّ
يدل قمغم ؿمدة ُمالزُمتف رؾمقل اهلل ﷺ وُمٕمف أسمق سمٙمر
ىم٤ملُ :و ِو َع قمٛمر قمغم هيره ،ومتٙمٜمّٗمف اًمٜم٤مس يدقمقن ويّمٚمقن ىمٌؾ أن
طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس
ومؽمطمؿ قمغم قمٛمر،
يرومع وأٟم٤م ومٞمٝمؿ ،ومٚمؿ يرقمٜمل إٓ رضمؾ آظمذ ُمٜمٙمٌل ،وم٢مذا قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مّ ،
وىم٤ملُ :م٤م ظمٚمٗم٧م أطمدا أطم٥م إ ّزم أن أًم٘مك اهلل سمٛمثؾ قمٛمٚمف ُمٜمؽ ،وأيؿ اهلل! إن يمٜم٧م ٕفمـ أن

( )1ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ٓسمـ ضمرير اًمٓمؼمي (-)431.3
( )0صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،)0300إلُم٤مم اعمحدصملم أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري(ت033هـ) ،اًمٜم٤مذ دار سمـ يمثػم ودار
اًمٞمامُم٦م ،دُمِمؼ سمػموت ،ط 1414 :3هـ1006 ,م ،حت٘مٞمؼ دُ-مّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م ،-وصحٞمح ُمًٚمؿ(ً ،)0413مإلُم٤مم
احل٤مومظ أيب احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞمً٤مسمقري(ت 031هـ) ،اًمٜم٤مذ دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ًمّم٤مطمٌٝم٤م قمٞمًك اًمٌ٤ميب
احلٚمٌل وذيم٤مه ،ط1684 : 1هـ 1033 ,م -طم٘م٘مف اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل-
( )6ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ٓ سمـ ضمرير اًمٓمؼمي(-)002 , 070.01

534
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

اًمِمٞمقخِ و َأ َصمره٤م ِذم ِقم ْٚم ِؿ ِ
ِ
اًمٕم َٚمؾ
َـم ٌَ َ٘م ُ
اًمر َواة قمـ ُّ ُ َ ُ
٤مت ُّ

إقمداد :د -طمً٤من سمـ طمًلم ؿمٕمٌ٤من

يمثػما أؾمٛمع اًمٜمٌل ﷺ ي٘مقل« :ذهٌ٧م أٟم٤م وأسمق سمٙمر
جيٕمٚمؽ اهلل ُمع ص٤مطمٌٞمؽ وطمًٌ٧م إين يمٜم٧م ً
وقمٛمر ،ودظمٚم٧م أٟم٤م وأسمق سمٙمر وقمٛمر ،وظمرضم٧م أٟم٤م وأسمق سمٙمر وقمٛمرش(-)1
وطمدي٨م أيب هريرة ّ :
صغم رؾمقل اهلل ﷺ صالة اًمّمٌح صمؿ أىمٌؾ قمغم اًمٜم٤مس ،وم٘م٤مل:
«سمٞمٜم٤م رضمؾ يًقق سم٘مرة ،إذ ريمٌٝم٤م ،وميهب٤م ،وم٘م٤مًم٧م :إٟم٤م مل ٟمخٚمؼ هلذا ،إٟمام ظمٚم٘مٜم٤م ًمٚمحرثش -وم٘م٤مل
اًمٜم٤مس :ؾمٌح٤من اهلل سم٘مرة شمٙم ّٚمؿ! وم٘م٤مل « :وم٢مين ُأ ِ
وُم ُـ هبذا أٟم٤م وأسمق سمٙمر وقمٛمر  ,وُم٤م مه٤م َصم َّؿ ,
ِ
٥م طمتك يم٠مٟمّف اؾمتٜم٘مذه٤م ُمٜمف ،وم٘م٤مل ًمف
وسمٞمٜمام رضمؾ ذم همٜمٛمف إذ قمدا اًمذئ٥م ،ومذه٥م ُمٜمٝم٤م سمِم٤مة وم ُٓمٚم َ
اًمذئ٥م :هذا اؾمتٜم٘مذهت٤م ُمٜمل ،ومٛمـ هل٤م يقم اًمًٌع يقم ٓ راقمل هل٤م همػمي؟ ش -وم٘م٤مل اًمٜم٤مس:
ؾمٌح٤من اهلل ذئ٥م يتٙمٚمؿ! ىم٤مل« :وم٢مين أوُمـ هبذا أٟم٤م وأسمق سمٙمر وقمٛمرش -وُم٤م مه٤م َصم َّؿ(-)0
قم٤مئِم٦م

 :وأُم٤م قم٤مئِم٦م

ٜمٌل ﷺ ،وُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يدل
ومٝمل اًمتل طمقت قمٚمؿ سمٞم٧م اًم ّ

قمغم ذًمؽ شمٍمحيف ﷺ سم٠مٟمف ُم٤م ٟمزل اًمقطمل ذم سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت زوضم٤مشمف إٓ ذم سمٞمتٝم٤م ،ومٗمل اًمٌخ٤مري
يتحرون هبداي٤مهؿ يقم قم٤مئِم٦م ،ىم٤مًم٧م
ُمـ طمدي٨م هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف ىم٤مل :يم٤من اًمٜم٤مس
ّ
قم٤مئِم٦م :وم٤مضمتٛمع صقاطمٌل إمم أم ؾمٚمٛم٦م ،وم٘مٚمـ :ي٤م أم ؾمٚمٛم٦م! واهلل إن اًمٜم٤مس يتحرون هبداي٤مهؿ
يقم قم٤مئِم٦م ،وإٟم٤م ٟمريد اخلػم يمام شمريده قم٤مئِم٦م ،ومٛمري رؾمقل اهلل ﷺ أن ي٠مُمر اًمٜم٤مس أن هيدوا إًمٞمف
طمٞمثام يم٤من ،أو طمٞمثام دار ،ىم٤مًم٧م :ومذيمرت ذًمؽ أم ؾمٚمٛم٦م ًمٚمٜمٌل ﷺ ،ىم٤مًم٧م :وم٠مقمرض قمٜمل ،ومٚمام
قم٤مد إزم ذيمرت ًمف ذًمؽ ،وم٠مقمرض قمٜمل ،ومٚمام يم٤من ذم اًمث٤مًمث٦م ذيمرت ًمف ،وم٘م٤مل« :ي٤م أم ؾمٚمٛم٦م ٓ
شم١مذيٜمل ذم قم٤مئِم٦م ،وم٢مٟمف واهلل ُم٤م ٟمزل قمكم اًمقطمل ،وأٟم٤م ذم حل٤مف اُمرأة ُمٜمٙمـ همػمه٤مش(-)6
أسمق هريرة  :وأُم٤م أسمق هريرة  ومجٛمع ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل ﷺ وم٠موقمك ،ذم
اًمّمحٞمحلم قمٜمف  ىم٤مل ( :إٟمٙمؿ شم٘مقًمقن :إن أسم٤م هريرة يٙمثر احلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل ﷺ،
وشم٘مقًمقن ُم٤م سم٤مل اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ٓ حيدصمقن قمـ رؾمقل اهلل ﷺ سمٛمثؾ طمدي٨م أيب هريرة،
وإن إظمقيت ُمـ اعمٝم٤مضمريـ يم٤من يِمٖمٚمٝمؿ صٗمؼ سم٤مٕؾمقاق ،ويمٜم٧م أًمزم رؾمقل اهلل ﷺ قمغم ُمؾء
سمٓمٜمل ،وم٠مؿمٝمد إذا هم٤مسمقا ،وأطمٗمظ إذا ٟمًقا ،ويم٤من يِمٖمؾ إظمقيت ُمـ إٟمّم٤مر قمٛمؾ أُمقاهلؿ،
ويمٜم٧م اُمرأ ُمًٙمٞمٜمً٤م ُمـ ُمً٤ميملم اًمّمٗم٦م ،أقمل طملم يٜمًقن ،وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ ذم طمدي٨م
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)6470وُمًٚمؿ (-)0832
()0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)6074وُمًٚمؿ (-)0677
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري (-)6334
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حيدصمف« :إٟمف ًمـ يًٌط أطمد صمقسمف طمتك أىميض ُم٘م٤مًمتل هذه صمؿ جيٛمع إًمٞمف صمقسمف إٓ وقمك ُم٤م أىمقلش
قمكم طمتك إذا ىم٣م رؾمقل اهلل ﷺ ُم٘م٤مًمتف مجٕمتٝم٤م إمم صدري ،ومام ٟمًٞم٧م ُمـ ُم٘م٤مًم٦م
ومًٌٓم٧م ٟمٛمرة ّ
رؾمقل اهلل ﷺ شمٚمؽ ُمـ رء)(-)1
ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل

" :مل يٙمـ ذم أصح٤مب رؾمقل اهلل ﷺ ُمـ ًمف ُص َح ْٞم ٌَ ٌ٦م يذهٌقن

ُمذهٌف ،ويٗمتقن سمٗمتقاه ،ويًٚمٙمقن ـمري٘متف ،إٓ صمالصم٦م :قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،وزيد سمـ صم٤مسم٧م،
وقمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس-
وم٠مصح٤مب قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،اًمذيـ يٗمتقن سمٗمتقاه ،وي٘مرؤون سم٘مراءشمف :قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس،
وإؾمقد سمـ يزيد ،وُمنوق ،وقمٌٞمدة اًمًٚمامين ،واحل٤مرث سمـ ىمٞمس ،وقمٛمرو سمـ ذطمٌٞمؾ----
إمم أن ىم٤مل :ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـ :يم٤من أصح٤مب قمٌد اهلل اًمذيـ ٓ يٕمدهلؿ مخً٦م :ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من
يٌدأ( )0سم٤محل٤مرث اهلٛمداين ،ويثٜمل سمٕمٌٞمدة ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من يٌدأ سمٕمٌٞمدة ،واحل٤مرث ،وقمٚم٘مٛم٦م،
حي٤م آظمرهؿ ،هٙمذا رواه اسمـ ؾمػميـ ،وضمٕمٚمٝمؿ مخً٦م،
وُمنوق ،وذيح ،ويمٚمٝمؿ جيٕمؾ ذ ً
وأدظمؾ ومٞمٝمؿ ذحي٤م ،واحل٤مرث إقمقر-
وظم٤مًمٗمف إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ،ويم٤من إسمراهٞمؿ قمٜمدي ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٠مصح٤مب قمٌد اهلل
وأسمٓمٜمٝمؿ سمف ،ىم٤مل :يم٤من أصح٤مب قمٌد اهلل اًمذيـ ي٘مرؤون ويٗمتقن ؾمت٦م قمٚم٘مٛم٦م وإؾمقد وُمنوق
وقمٌٞمدة وقمٛمرو سمـ ذطمٌٞمؾ واحل٤مرث إقمقر ---وأصح٤مب اسمـ قمٌ٤مس اًمذيـ يذهٌقن ُمذهٌف،
ويًٚمٙمقن ـمري٘مف :قمٓم٤مء ،وـم٤مووس ،وجم٤مهد ،وضم٤مسمر سمـ زيد ،وقمٙمرُم٦م ،وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم،
وم٠مقمٚمؿ ه١مٓء ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وأصمٌتٝمؿ ومٞمف -ويم٤من أقمٚمؿ اًمٜم٤مس هب١مٓء َقم ْٛمرو سمـ ديٜم٤مر ،ويم٤من حي٥م
اسمـ قمٌ٤مس ،وحي٥م أصح٤مسمف-)6("--
وهبذا اًمٜم٘مؾ قمـ إُم٤مم اعمحدصملم ذم اًمٕمٚمؾ ٟم٘مٓمع سمام ٓ يـدع جمـ٤مًٓ ًمٚمِمـؽ أن اًمـرواة يمـ٤مٟمقا
يتٗم٤موشمقن ذم درضم٦م ىمرهبؿ ُمـ ؿمٞمقظمٝمؿ ،وأن إئٛم٦م ىمد خيتٚمٗمقن ذم شم٘مديؿ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض-
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،)1040وُمًٚمؿ (-)0400
( )0ذم شمٕمٌػم اسمـ ؾمػميـ رمحف اهلل إؿم٤مرة إمم أن إئٛم٦م ىمد خيتٚمٗمقن ذم شم٘مديؿ سمٕمض اًمرواة قمغم سمٕمض ذم ؿمٞمقظمٝمؿ ،وهق واوح
سمام ٟم٘مٚمف اسمـ اعمديٜمل قمـ اًمٜمخٕمل سمٕمده-
( )6اًمٕمٚمؾ ٓسمـ اعمديٜمل ص( )161 , 118سمتٍمفً ،مإلُم٤مم قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ اعمديٜمل(ت 064هـ) ،اًمٜم٤مذ دار
اًمنؾم٤موي-
اسمـ اجلقزي ،اًمدُم٤مم ،ط 1403 :1هـ ،حت٘مٞمؼ أيب قمٌد اهلل ُم٤مزن سمـ حمٛمد ِّ
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املبشح الجاٌ٘
أِي الطشم لمٕقٕف عم ٜطبكات الشٔا ٚعَ الؼٕٗخ
املطمب األٔه
املصٍفات يف ِزا الفَ
هٜم٤مك ُمّمٜمٗم٤مت ُقمٜمٞم٧م سمذيمر ـمٌ٘م٤مت اًمرواة ذم ؿمٞمقظمٝمؿ قمغم ضمٝم٦م اخلّمقص ،واًمتل
ىمّمد هب٤م أصح٤مهب٤م إئٛم٦م اًمذيـ قمٚمٞمٝمؿ ُمدار َأ ْيم َث ُر اًمرواي٤مت ٓ ،يمؾ رواة احلدي٨م-
يمام ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل

ٟ" :مٔمرت وم٢مذا اإلؾمٜم٤مد يدور قمغم ؾمت٦م-

ومألهؾ اعمديٜم٦م :اسمـ ؿمٝم٤مب ،وهق حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب ،ويٙمٜمك أسم٤م سمٙمر،
ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وقمنميـ وُمئ٦م-
وٕهؾ ُمٙم٦م :قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ُمقمم مجح ،ويٙمٜمك أسم٤م حمٛمدُ ،م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنميـ وُمئ٦م-
وٕهؾ اًمٌٍمة :ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م اًمًدود ،ويمٜمٞمتف أسمق اخلٓم٤مبُ ،م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة
وُمئ٦م ،وحيٞمك سمـ أيب يمثػم ،ويٙمٜمك أسم٤م ٟمٍمُ ،م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم وُمئ٦م سم٤مًمٞمامُم٦م-
وٕهؾ اًمٙمقوم٦م :أسمق إؾمح٤مق ،واؾمٛمف قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد ،وُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع وقمنميـ
وُمئ٦م-
وؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمرانُ ،مقمم سمٜمل يم٤مهؾ ُمـ سمٜمل أؾمد ،ويٙمٜمك أسم٤م حمٛمدُ ،م٤مت ؾمٜم٦م صمامن
وأرسمٕملم وُمئ٦م ،يم٤من مجٞمالً-
صمؿ ص٤مر قمٚمؿ ه١مٓء اًمً٧م ،إمم أصح٤مب إصٜم٤مف ممـ صٜمػ )1("---صمؿ ذيمرهؿ-
وُمثٚمف ومٕمؾ احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري (ت423هـ)

وم٘م٤مل" :اًمٜمقع اًمت٤مؾمع وإرسمٕمقن:

ُمٕمروم٦م إئٛم٦م اًمث٘م٤مت اعمِمٝمقريـ ُمـ اًمت٤مسمٕملم وأشمٌ٤مقمٝمؿ
هذا اًمٜمقع ُمـ هذه اًمٕمٚمقم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م اًمث٘م٤مت اعمِمٝمقريـ ُمـ اًمت٤مسمٕملم وأشمٌ٤مقمٝمؿ ممـ
جيٛمع طمديثٝمؿ ًمٚمحٗمظ واعمذايمرة واًمتؼمك هبؿ وسمذيمرهؿ ُمـ اًمنمق إمم اًمٖمرب"(-)0
( )1اًمٕمٚمؾ ٓسمـ اعمديٜمل ص (-)120 , 73
(ُ )0مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م ص (-)606
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ٌػما ُمـ إئٛم٦م اًمذيـ شمدور قمٚمٞمٝمؿ اًمرواي٦م-
وذيمر ُمـ أهؾ يمؾ إىمٚمٞمؿ قمد ًدا يم ً
ُ
طمٞم٨م قم٘مد سم٤م ًسم٤م ذم اجل٤مُمع ؾمامه:

وهٙمذا ومٕمؾ احل٤مومظ أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م (ت436هـ)
"ُمٕمروم٦م اًمِمٞمقخ اًمذيـ شمدور إؾم٤مٟمٞمد قمٚمٞمٝمؿ"(-)1
ومم٤م صٜمػ ذم هذا اًمٌ٤مب:
أوًٓ :يمت٤مب اًمٓمٌ٘م٤مت ًمٕمكم سمـ اعمديٜمل(ت064هـ)

-

وهق ذم ـمٌ٘م٤مت اًمرواة قمـ اًمِمٞمقخ ،وٓ يٛمٜمع ُمـ أن يٙمقن ذيمر ٟمٗمس اًمِمٞمقخ قمغم
اًمٓمٌ٘م٤مت اًمزُمٜمٞم٦م -وممـ ذيمر يمت٤مب اًمٓمٌ٘م٤مت ًمٕمكم اسمـ اعمديٜمل :احل٤ميمؿ أسمق قمٌد اهلل اًمٜمٞمً٤مسمقري
(ت423هـ)

ىم٤مل " :ؾمٛمٕم٧م اًمنميػ اًم٘م٤ميض أسم٤م احلًـ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اهل٤مؿمٛمل ،ىم٤ميض

اًم٘مْم٤مة ،ي٘مقل :هذه أؾم٤مُمل ُمّمٜمٗم٤مت قمكم سمـ اعمديٜمل -- :يمت٤مب "اًمٓمٌ٘م٤مت" قمنمة أضمزاء-)0("--
وُمـ ـمري٘مف احل٤مومظ أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م(ت436هـ) ىم٤مل" :أظمؼمين أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد
سمـ قمٌد اًمقاطمد اعمروذيٟ ،م٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد احل٤مومظ ،سمٜمٞمً٤مسمقر ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ىم٤ميض
اًم٘مْم٤مء أسم٤م احلًـ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اهل٤مؿمٛمل ،ي٘مقل "-:وذيمره(-)6
وذيمره احل٤مومظ اسمـ ظمػم اإلؿمٌٞمكم(ت 383هـ)

 ،وم٘م٤مل" :يمت٤مب "اًمٓمٌ٘م٤مت" ًمٕمكم سمـ

اعمديٜمل ضمزءان ،طمدصمٜمل سمف أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد سمـ ـم٤مهر

 ،قمـ أيب قمكم اًمٖمً٤مين"( -)4وؾم٤مق

إؾمٜم٤مده إمم حمٛمد سمـ قمكم سمـ اعمديٜمل-

( )1اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمً٤مُمع(ً ،)006.0مٚمح٤مومظ أيب سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي
(ت436هـ) ،اًمٜم٤مذ ُمٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض ،ـمٌع قم٤مم1426 :هـ ،حت٘مٞمؼ اًمديمتقر حمٛمقد اًمٓمح٤من-
(ُ )0مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م ص (-)110
()6اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمً٤مُمع (-)621.0
( )4ومٝمرؾم٧م اسمـ ظمػم اإلؿمٌٞمكم ص (ً ،)104مٚمح٤مومظ أيب سمٙمر حمٛمد سمـ ظمػم سمـ قمٛمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م إُمقي(ت383هـ) ،اًمٜم٤مذ:
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً ,مٌٜم٤من ،حت٘مٞمؼ  :حمٛمد وم١ماد ُمٜمّمقر ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1410 :هـ1007.م-
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وذيمره احل٤مومظ اسمـ رضم٥م(ت803هـ)
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 ،وم٘م٤مل" :وٓسمـ اعمديٜمل شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة ذم

قمٚمقم احلدي٨مُ ،مٜمٝم٤م --- :اًمٓمٌ٘م٤مت قمنمة أضمزاء-)1("--
واًمذي ئمٝمر أن ٟم٘مؾ احل٤ميمؿ واخلٓمٞم٥م واسمـ رضم٥م واطمد-
ًمٙمـ مم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟم٘مٓمع سم٠من يمت٤مب اًمٓمٌ٘م٤مت ٓسمـ اعمديٜمل ذم ـمٌ٘م٤مت اًمرواة ذم اًمِمٞمقخ ىمقل
احل٤مومظ اسمـ رضم٥م عم٤م شمٙمٚمؿ ذم اًمرواة قمـ ٟم٤مومع" :أصح٤مب ٟم٤مومع ىمًٛمٝمؿ اسمـ اعمديٜمل شمًع
ـمٌ٘م٤مت" )0( -صمؿ ذيمرهؿ-
وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر" :أصح٤مب ٟم٤مومع ُمقمم اسمـ قمٛمر :ىمد شم٘مدم قمـ قمكم سمـ اعمديٜمل أٟمف
ىمًٛمٝمؿ شمًع ـمٌ٘م٤مت"(-)6
صم٤مٟم ًٞم٤م :يمت٤مب اًمٓمٌ٘م٤مت(ً )4مٚمح٤مومظ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمً٤مئل(ت626هـ)
ٟم٘مؾ ُمٜمف احل٤مومظ ُمٖمٚمٓم٤مي(ت830هـ)

-

ذم يمت٤مسمف "إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل" ذم شمرمج٦م

ضمٕمٗمر سمـ سمرىم٤من اًمٙماليب أسمق قمٌد اهلل ُمقٓهؿ اجلزري ،وم٘م٤مل:
"وذيمره أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٜمً٤مئل ذم «اًمٓمٌ٘م٦م اًمً٤مدؾم٦م ُمـ أصح٤مب اًمزهريش ُمع :ؾمٗمٞم٤من
سمـ طمًلم ،وؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم ،واًمٜمٕمامن سمـ راؿمد ،وزُمٕم٦م سمـ ص٤مًمح"(-)3

( )1ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي (-)013 , 013.1
( )0ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي (-)421.1
( )6ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي (-)484.0
أيْم٤م ،يمالمه٤م ـمٌع ُمع اًمْمٕمٗم٤مء اًمّمٖمػم
( )4يمت٤مب اًمٓمٌ٘م٤مت ضمزء صٖمػم ُمٓمٌقع ُمع يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ًمٚمٜمً٤مئل ً
ًم ٚمٌخ٤مري ،سم٤معمٙمتٌ٦م إصمري٦م ؾم٤مٟمٙمٚمف هؾ سم٤مهلٜمد ،سمخط حمٛمد إدريس يمٞمٚمٞم٤م ٟمقاًمف ،يمٞمجٞم٤م ٟمقاًمف ،وٛمـ (جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ ذم
قمٚمقم احلدي٨م) -حت٘مٞمؼ صٌحل اًمً٤مُمرائلٟ ,منم :اعمٙمتٌ٦م اًمًٚمٗمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة,ـمٌع ُمٓم٤مسمع اعمجد,اًم٘م٤مهرة -ط 1قم٤مم
1670هـ ،وـمٌع سمدار اعمٕمروم٦م اًمٓمٌٕم٦م إومم 1423هـ ,حت٘مٞمؼ حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد-
أيْم٤م سمـ"شمًٛمٞم٦م ُمـ مل يرو قمٜمف همػم رضمؾ واطمد" وـمٌع هبذا آؾمؿ ذم دار اًمققمل سمحٚم٥م ،سمتح٘مٞمؼ حمٛمقد إسمراهٞمؿ
ويًٛمك ً
زيد ٟمٗمًف ؾمٜم٦م 1630هـٟٕ -مف سمدأه سم٘مقًمف :شمًٛمٞم٦م ُمـ مل ِ
يرو قمٜمف همػم رضمؾ واطمد-
( )3إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل (ً ،)026.6مٚمح٤مومظ قمالء اًمديـ ُمٖمٚمٓم٤مي سمـ ىمٚمٞم٩م سمـ قمٌد اهلل اًمٌٙمجري(ت830هـ)ٟ ،منم دار
اًمٗم٤مروق احلديث٦م ،شمقزيع ُمٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مز ،ط1400 :1هـ0221 ,م ،حت٘مٞمؼ أيب قمٌد اًمرمحـ قم٤مدل سمـ حمٛمد وأيب
حمٛمد أؾم٤مُم٦م سمـ إسمراهٞمؿ إٟمّم٤مري-
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ذم ذح اًمٕمٚمؾ وم٘م٤مل" :وىمد ىمًؿ اًمٜمً٤مئل أصح٤مب

أيْم٤م ،وظم٤مًمػ اسمـ اعمديٜمل ذم سمٕمض ُم٤م ذيمره ،وواوم٘مف ذم سمٕمْمف"(.)1
ٟم٤مومع شمًع ـمٌ٘م٤مت ً
وىم٤مل" :أصح٤مب إقمٛمش :ىم٤مل اًمٜمً٤مئل :هؿ ؾمٌع ـمٌ٘م٤مت"(-)0
صم٤مًم ًث٤م :يمت٤مب ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي ًمٚمح٤مومظ اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم(803هـ)

-

يتٙمقن يمت٤مب احل٤مومظ اسمـ رضم٥م ُمـ ىمًٛملم:
ّ
إول :ذح ومٞمف يمت٤مب اًمٕمٚمؾ اًمّمٖمػم اًمذي وٛمٜمف احل٤مومظ أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي(080هـ)
آظمر يمت٤مسمف اجل٤مُمع ،واًمذي طمقى مجٚم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ اعمّمٓمٚمح وقمٚمقم احلدي٨م ،يم٤معمرؾمؾ،
ورواي٦م اعمٌتدع ،واعمجٝمقل ،واًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك ،وُمّمٓمٚمح٤مت اًمؽمُمذي (طمًـ صحٞمح)،
وهمػمه٤م-
وأظمر :أومرده احل٤مومظ اسمـ رضم٥م عمجٛمققم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ واًم٘مقاقمد اًمتل هل٤م قمالىم٦م وصمٞم٘م٦م
سمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؾُ ،مـ يمالُمف هقٟ ،محقُ :مً٠مًم٦م اًمث٘م٤مت اًمذي ي٘مٌؾ طمديثٝمؿ ذم وىم٧م دون آظمر ،وهؿ
اعمختٚمٓمقن ،أو اعمق َّصم ُ٘مقن ذم سمٕمض اًمِمٞمقخ دون سمٕمض ،أو اًمرواة اًمذي طمديثٝمؿ ذم سمٕمض اًمٌالد
أصح ُمـ سمٕمض-
وظمص اًمِمٓمر إول(ُ )6مـ هذا اًم٘مًؿ ًمٚمرواة اعمٙمثريـ ُمـ أهؾ إُمّم٤مر ،وـمٌ٘م٦م
أظمذيـ قمٜمٝمؿ ،وُمـ يرضمح ىمقًمف قمٜمد آظمتالف قمٚمٞمٝمؿ ،وىمد مجع ومٞمف ُم٤م ٓ يقضمد قمٜمد همػمه،
ظم٤مص٦م إذا قمٚمٛمٜم٤م أن أيمثر اعمّمٜمٗم٤مت ذم هذا اًمٌ٤مب ُمٗم٘مقد ،أو أضمزاء صٖمػمة ٓ شمٗمل سم٤معم٘مّمقد يمام
هق ؿم٠من يمت٤مب اًمٜمً٤مئل اعمٓمٌقع ُمع آظمر وٕمٗم٤مئف ،وم٠مصٌح يمت٤مسمف ُمـ اًم ُٕم َٛمد ذم هذا اًمٌ٤مب-
وهق ذم ذيمره ًمٓمٌ٘م٤مت اًمرواة ذم ؿمٞمخ ُم٤م ىمد يذيمره٤م سم٢مجي٤مز ،وىمد يتقؾمع ،يمام ومٕمؾ ُمع

( )1ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي (-)426.1
( )0ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي (-)424.1
( )6ذيمر ذم اجلزء إول ُمـ اًمّمٗمح٦م  600إمم ُ 423مـ ـمٌٕم٦م اًمديمتقر ٟمقر اًمديـ قمؽم أُمثٚم٦م ًمٓمٌ٘م٤مت اًمرواة ذم اًمِمٞمقخ سم٢مجي٤مز-
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أصح٤مب ُمٕمٛمر سمـ راؿمد( )1و مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م( )0وقم٤مُمر سمـ ذاطمٞمؾ اًمِمٕمٌل( )6وىمد يٓمٞمؾ ويًٌط
اًم٘مقل يمام ومٕمؾ ُمع أصح٤مب ىمت٤مدة( )4وأيقب اًمًختٞم٤مين( )3وؿمٕمٌ٦م (-)3
وُمـ اًمٜمامذج اعمتقؾمٓم٦م اًمتل ذيمره٤م ـمٌ٘م٤مت اًمرواة ذم قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر

 ،ىم٤مل:

"أصح٤مب قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل أمحد ذم رواي٦م إصمرم :أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٕمٛمرو سمـ ديٜم٤مر اسمـ قمٞمٞمٜم٦مُ ،م٤م
صٖمػما ،وم٘مد
صٖمػما -ىم٤مل :وإن يم٤من
أقمٚمؿ أطمدً ا أقمٚمؿ سمف ُمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م -ىمٞمؾ ًمف :يم٤من اسمـ قمٞمٞمٜم٦م
ً
ً
يمٞمً٤م-
يٙمقن
صٖمػما ً
ً
وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد :ىم٤مل أيب :ؾمٗمٞم٤من أصمٌ٧م اًمٜم٤مس ذم قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر وأطمًٜمٝمؿ طمدي ًث٤م-
ىم٤مل قمٌ٤مس اًمدوري :ؾم٠مًم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم قمـ طمدي٨م ؿمٕمٌ٦م ،قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر،
واًمثقري قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ،واسمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر؟
ىم٤مل :ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م أقمٚمٛمٝمؿ سمحدي٨م قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ،وهق أقمٚمؿ سمٕمٛمرو اسمـ ديٜم٤مر ُمـ مح٤مد
سمـ زيد-
وٟم٘مؾ قمثامن اًمدارُمل قمـ اسمـ ُمٕملم ،أن اسمـ قمٞمٞمٜم٦م أقمٚمؿ سمٕمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ُمـ ؾمٗمٞم٤من
ٟمحقا ُمـ
اًمثقري ،ومح٤مد سمـ زيد ،ىمٞمؾ :ومِمٕمٌ٦م؟ ىم٤مل :وأي رء روى قمٜمف ؿمٕمٌ٦م ،إٟمام روى قمٜمف ً
ُمئ٦م طمدي٨م-
وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل :اسمـ ضمري٩م واسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٕمٛمرو سمـ ديٜم٤مر-
أيْم٤م :اسمـ قمٞمٞمٜم٦م أقمٚمؿ سمٕمٛمرو ُمـ مح٤مد سمـ زيد-
وىم٤مل ً
وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :اسمـ قمٞمٞمٜم٦م أقمٚمؿ سمحدي٨م قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ُمـ ؿمٕمٌ٦م ،وىمٞمؾ ٓسمـ قمٞمٞمٜم٦م ذم
طمدي٨م ًمٕمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ،اظمتٚمػ ومٞمف اسمـ ضمري٩م وهِمٞمؿ ،وم٘م٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م :أٟم٤م أطمٗمظ هلذا ُمٜمٝمام-
( )1ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي (-)313.0
( )0اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (-)318.0
( )6اعمّمدر اًمً٤مسمؼ-
( )4اعمّمدر اًمً٤مسمؼ(-)326.0
( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ(-)312.0
( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ(-)316.0
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وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :أرومع اًمرواة قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ،اسمـ ضمري٩م ،واسمـ قمٞمٞمٜم٦م ،وؿمٕمٌ٦م ،ومح٤مد
سمـ زيد-
وذيمر ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتٛمٞمٞمز أن مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م خيٓمئ ذم روايتف قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر
يمثػما(-)1
ً

املطمب الجاٌ٘
عَ طشٖل تشمج ٛالشأٙ
وُمـ اًمٓمرق اًمرضمقع إمم شمراضمؿ اًمرواة اًمذيـ اظمتٚمٗمقا قمغم ؿمٞمخٝمؿ ،واطمدً ا واطمدً ا
ومًٜمجد ذم يمالم اًمٜم٘م٤مد ُمـ ي٘م٤مرن سمٞمٜمف وسملم زُمالئف ذم ؿمٞمخٝمؿ ،أو إمم شمرمج٦م ٟمٗمس اًمِمٞمخ ،طمٞم٨م
يتٕمرض أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ إمم سمٞم٤من أوصمؼ اًمٜم٤مس ومٞمف ،وُمـ ذًمؽ:


ُم٤م ورد ذم شمرمج٦م قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين(ت011هـ)

ُمـ هتذي٥م اًمٙمامل ،أطمد

رضم٤مل اًمٙمت٥م اًمًت٦م ،و شمٚمٛمٞمذ ُمٕمٛمر سمـ راؿمد:
" َىم٤مل أسمق ُز ْر َقم٦م اًمدُمِم٘مل :ىمٚم٧م ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ :يم٤من قمٌد اًمرزاق حيٗمظ طمدي٨م ُمٕمٛمر؟
ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،ىمٞمؾ ًمف :ومٛمـ أصمٌ٧م ذم اسمـ ُضم َر ْي٩م قمٌد اًمرزاق أو حمٛمد سمـ سمٙمر اًمؼمؾم٤مين؟ ىم٤مل :قمٌد
اًمرزاق"(-)0
اًمدوري ،قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم :يم٤من قمٌد اًمرزاق ذم طمدي٨م ُمٕمٛمر أصمٌ٧م ُمـ
"وىم٤مل قمٌ٤مس
ّ
هِم٤مم سمـ يقؾمػ ،ويم٤من هِم٤مم سمـ يقؾمػ ذم طمدي٨م اسمـ ُضم َر ْي٩م أصمٌ٧م ُمـ قمٌد اًمرزاق ،ويم٤من
أىمرأ ًمٚمٙمت٥م ،ويم٤من أقمٚمؿ سمحدي٨م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ُمـ قمٌد اًمرزاق"(-)6

( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ(-)404 , 406.0
( )0هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل(ً ،)37.17مٚمح٤مومظ أيب احلج٤مج مج٤مل اًمديـ يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ اعم ِ ِز ّي(ت840هـ)،
اًمٜم٤مذ ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط 1413 :3هـ 1004 ,م ،حت٘مٞمؼ اًمديمتقر سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف-
( )6اعمّمدر اًمً٤مسمؼ-
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ِ
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ىمٚم٧م :وٟمٚمحظ ذم يمالم اسمـ ُمٕملم أن قمٌد اًمرزاق إن يم٤من ُم٘مد ًُم٤م ذم ؿمٞمخف ُمٕمٛمر ،وم٢مٟمف
ًمٞمس يمذًمؽ ذم سم٤مىمل ؿمٞمقظمف ،وهذا ُم٤م يٕمٜمل أن اًمراوي ىمد يٙمقن ُم٘مد ًُم٤م ذم ؿمٞمخ ُمتقؾم ًٓم٤م أو
ُم١مظمرا ذم آظمر-
ً


وذم شمرمج٦م ه٘مؾ سمـ زي٤مد سمـ ُقم ٌَٞمد اهلل اًمًٙمًٙملُ ،مقٓهؿَ ،أ ُسمق قمٌد اهلل اًمدُمِم٘مل
(ت180هـ)  ،يم٤مشم٥م إَ ِ
وزاقم ّل وشمٚمٛمٞمذه ،أظمرج ًمف اجلامقم٦م إٓ اًمٌخ٤مري:
إوزاقمل قمـ أوصمؼ ُمـ
"ىم٤مل طمٜمٌؾ سمـ إؾمح٤مق ،قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ٓ :يٙمت٥م طمدي٨م
ّ

ه٘مؾ-
وىم٤مل أسمق زرقم٦م اًمدُمِم٘مل :ىم٤مل أسمق ُمًٝمر :هق اعم٘مدّ م-
وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ،قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ُمًٝمر ي٘مقلُ :م٤م يم٤من ه٤م هٜم٤م
إوزاقمل ُمـ ه٘مؾ-
أطمد أصمٌ٧م ذم
ّ

َو َىم٤مل اعمٗمْمؾ ْسمـ همً٤من اًمٖماليبَ ،قمـ حيٞمك ْسمـ َُم ِٕملمُ :م٤م يم٤من سم٤مًمِم٤مم أوصمؼ ُمـ ه٘مؾ-
َو َىم٤مل يٕم٘مقب ْسمـ ؾمٗمٞم٤منَ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ُسمق ص٤مًمح -ىم٤ملَ :طمدَّ َصمٜمِل اهل٘مؾ سمـ زي٤مد وهق صم٘م٦م ُمـ

إوزاقمل-
اًمث٘م٤مت ،وهق أقمغم أصح٤مب
ّ
َو َىم٤مل اًمٕمٌ٤مس ْسمـ اًمقًمٞمد ْسمـ صٌح اخلاللَ ،قم ْـ ُمروان ْسمـ ُحم َ َّٛمد :يم٤من أقمٚمؿ اًمٜم٤مس
سم٤مَٕ ِ
وزاقم ّل وسمٛمجٚمًف وسمٗمتٞم٤مه ،وطمديثف قمنمة أوهلؿ ه٘مؾ سمـ زي٤مد "(-)1
ومٞمٙم٤مد يٙمقن وىمع آشمٗم٤مق قمغم أن ه٘مؾ هق اعم٘مدّ م ذم إوزاقمل-


وذم شمرمج٦م إهائٞمؾ سمـ يقٟمس سمـ َأيب إؾمح٤مق اهلٛمداين اًمًٌٞمٕمل ،أسمق يقؾمػ
اًمٙمقذم(ت130هـ)

 ،أطمد رضم٤مل اًمٙمت٥م اًمًت٦م ،روى قمـ قمدد يمٌػم ُمـ إئٛم٦م

وُمٜمٝمؿ ضمده أسمق إؾمح٤مق قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل اًمًٌٞمٕمل:
"ىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥م :ؾمئؾ أمحد :أهيام أصمٌ٧م ذيؽ ،أو إهائٞمؾ؟ ىم٤مل :إهائٞمؾ يم٤من ي١مدي ُم٤م
ؾمٛمع ،يم٤من أصمٌ٧م ُمـ ذيؽ -ىمٚم٧مُ :مـ أطم٥م إًمٞمؽ يقٟمس أو إهائٞمؾ ذم أيب إؾمح٤مق؟ ىم٤مل:
إهائٞمؾٟٕ ،مف يم٤من ص٤مطم٥م يمت٤مب-
( )1هتذي٥م اًمٙمامل (-)004 , 006.62
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وىم٤مل اًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد :ىمٚم٧م :يٕمٜمل ٕيب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾُ :مـ أطم٥م إًمٞمؽ يقٟمس أو
إهائٞمؾ ذم أيب إؾمح٤مق؟ ىم٤مل إهائٞمؾ -ىمٚم٧م :إهائٞمؾ أطم٥م إًمٞمؽ ُمـ يقٟمس؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ،
إهائٞمؾ ص٤مطم٥م يمت٤مب -ىمٞمؾ :ذيؽ أو إهائٞمؾ؟ ىم٤مل :إهائٞمؾ يم٤من ي١مدي قمغم ُم٤م ؾمٛمع ،يم٤من
أصمٌ٧م ُمـ ذيؽً ،مٞمس قمغم ذيؽ ىمٞم٤مس ،يم٤من حيدث احلدي٨م سم٤مًمتقهؿ"(-)1
ىمٚم٧م :وىمد شم٠ميت رواي٦م أظمرى قمـ اإلُم٤مم أمحد خت٤مًمػ سمٕمض ُم٤م روي قمٜمف ،ومٜمحت٤مج إمم ُمزيد
شمثٌ٧م ذم اًمّمحٞمح قمٜمف ،وأهيام اعمت٘مدم ُمـ يمالُمف ذم طم٤مًم٦م صمٌقت يمال اًمٜم٘مٚملم ،ومٛمثالً:
" ىم٤مل حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ ُمِمٞمش :ؾمئؾ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وم٘مٞمؾ :أيام أطم٥م إًمٞمؽ ذيؽ ،أو
إهائٞمؾ؟ وم٘م٤مل :إهائٞمؾ ،هق أصح طمدي ًث٤م ُمـ ذيؽ إٓ ذم أيب إؾمح٤مق ،وم٢من َ ِ
ذيٙمً٤م أوٌط
قمـ أيب إؾمح٤مق"-)0
ومٝمذه اًمرواي٦م خت٤مًمػ رواي٦م اًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد اعمت٘مدُم٦م قمـ أمحد-


املطمب الجالح
عَ طشٖل نتب العمن ٔالظؤاالت
وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ُم٤م ورد قمـ أمحد ذم اًمٕمٚمؾ رواي٦م اعمروزي" :ىمٞمؾ ًمف ـ أي اإلُم٤مم
أمحد :قمٌٞمد اهلل أصمٌ٧م أو ُم٤مًمؽ ذم ٟم٤مومع؟ ىم٤ملً :مٞمس أطمد أصمٌ٧م ذم ٟم٤مومع ُمـ قمٌٞمد اهلل"(-)6
أيْم٤م" :ؾم٠مًمتف قمـ صم٤مسم٧م ومحٞمد ّأهيام أصمٌ٧م ذم أٟمس؟
وومٞمف ً
وم٘م٤مل :صم٤مسم٧م ،وىم٤مل :يم٤من محٞمد يذه٥م ُمع صم٤مسم٧م إمم احلدي٨م -وًم٘مد ىم٤مل أٟمس :إن صم٤مسمتً٤م
دويٌ٦م أطمٌٝم٤م"(-)4

( )1هتذي٥م اًمٙمامل(-)310.0
( )0هتذي٥م اًمٙمامل(-)302.0
( )6اجل٤مُمع ذم اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ًمإلُم٤مم أمحد ص( )02رىمؿ( ،)46رواي٦م ًمٚمٛمروزي ،واعمٞمٛمقين ،وأيب اًمٗمْمؾ ص٤مًمح،
اًمٜم٤مذ ُم١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م ،سمػموت ًمٌٜم٤من ،ط1412 :1هـ 1002 ,م ،وومٝمرؾمف واقمتٜمك سمف حمٛمد طمً٤مم سمٞمْمقن-
()4قمٚمؾ أمحد رواي٦م اعمروزي ص( )08رىمؿ(-)30
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وذم يمت٤مب اًمٕمٚمؾ ٓسمـ اعمديٜمل ُم٤م ٟمّمف" :وٟمًخ٧م ُمـ يمت٤مب قمكم سمـ اعمديٜمل ومل أؾمٛمٕمف،
ًمٞمس أطمد أصمٌ٧م ذم اسمـ ؾمػميـ ُمـ أيقب ،واسمـ قمقن ،ىمٞمؾ :وإذا اظمتٚمٗم٤م؟ ىم٤مل :أيقب أصمٌ٧م-
وهِم٤مم أصمٌ٧م ُمـ ظم٤مًمد احلذاء ذم اسمـ ؾمػميـ-
ويمٚمٝمؿ صمٌ٧م ،ويمذًمؽ ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٚم٘مٛم٦م ،وقم٤مصؿ إطمقل ،وًمٞمس ذم اًم٘مقم ُمثؾ أيقب،
واسمـ قمقن -ويقٟمس أصمٌ٧م ذم احلًـ ُمـ اسمـ قمقن ،ويزيد سمـ إسمراهٞمؿ أصمٌ٧م ذم احلًـ واسمـ
ؾمػميـ وهِم٤مم اًمدؾمتقائل صمٌ٧م"(-)1
وذم ؾم١مآت اسمـ اجلٜمٞمد ٓسمـ ُمٕملم

" :ؾمئؾ حيٞمك سمـ ُمٕملم وأٟم٤م أؾمٛمع :أيام أصمٌ٧م ذم

قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر :اسمـ قمٞمٞمٜم٦م أو حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ؟ وم٘م٤مل« :اسمـ قمٞمٞمٜم٦م أصمٌ٧م ذم قمٛمرو ُمـ حمٛمد سمـ
ُمًٚمؿ ،وُمـ داود اًمٕمٓم٤مر ،وُمـ مح٤مد سمـ زيد -وؾمٗمٞم٤من أيمثر طمدي ًث٤م ُمٜمٝمؿ قمـ قمٛمرو وأؾمٜمدش،
ىمٞمؾ :وم٤مسمـ ضمري٩م؟ ىم٤مل« :مجٞم ًٕم٤م صم٘م٦مش ،يم٠مٟمف ؾمقى سمٞمٜمٝمام ذم قمٛمرو" (-)0
وذم ؾم١مآت أيب داود ًمإلُم٤مم أمحد" :ؾمٛمٕم٧م أمحد ىم٤ملً :مٞمس أطمد أصمٌ٧م ذم قمٓم٤مء ُمـ
قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر صمؿ اسمـ ضمري٩م"(-)6
أيْم٤م" :ؾمٛمٕم٧م أمحد ىم٤ملً :مٞمس أطمد أصمٌ٧م ذم حيٞمك سمـ أيب يمثػم ُمـ هِم٤مم
وومٞمف ً
اًمدؾمتقائل"(-)4
وذم ؾم١مآت أضمري ٕيب داود

واحلجٌلّ ،أهيام
" :ؾم٠مًم٧م أسم٤م داود قمـ أيب اًمرسمٞمع
ّ

أصمٌ٧م ذم مح٤مد سمـ زيد؟
واحلجٌل صم٘م٦م"(-)3
اًمرسمٞمع أؿمٝمر اًمرضمٚملم،
ّ
وم٘م٤مل :أسمق َّ
( )1اًمٕمٚمؾ ٓسمـ اعمديٜمل ص(-)34
( )0ؾم١مآت اسمـ اجلٜمٞمد ٕيب زيمري٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم ص( )613رىمؿ(ً ،)182مإلُم٤مم احل٤مومظ أيب زيمري٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم (ت
066هـ) ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمدار  ,اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،حت٘مٞمؼ اًمديمتقر أمحد حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1427 :هـ1077 ،م-
( )6ؾم١مآت أيب داود ًمإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ضمرح اًمرواة وشمٕمديٚمٝمؿ ص( )000رىمؿ(ً ،)014مٚمح٤مومظ أيب داود ؾمٚمٞمامن سمـ
إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين(ت ،)083اًمٜم٤مذ ُمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،دار اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ؾمقري٤م ،ط 1406 :0هـ
0220 ,م ،حت٘مٞمؼ اًمديمتقر زي٤مد حمٛمد ُمٜمّمقر-
( )4ؾم١مآت أيب داود ًمإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ضمرح اًمرواة وشمٕمديٚمٝمؿ ص( )664رىمؿ(-)470
( )3ؾم١مآت أيب قمٌٞمد أضمري أسم٤م داود اًمًجًت٤مين ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ص( )061رىمؿ(ً ،)072مإلُم٤مم احل٤مومظ أيب داود
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املبشح الجالح
منارز وَ أثش عمي طبكات الشٔا ٚعَ الؼٕٗخ يف عمي العمن
هذا اعمٌح٨م هق اجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل عم٤م شم٘مدّ م ،وسمف شمٕمرف ُمدى قمالىم٦م هذا اًمٌ٤مب ُمـ قمٚمقم
احلدي٨م سمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؾ-

املطمب األٔه
الٍىٕرز األٔه
" :طمدي٨م أيب هريرة« :يم٤من سملم ظم٤مًمد وسملم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف

ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل

سمٕمض ُم٤م يٙمقن سملم اًمٜم٤مسش-
وم٘م٤مل :رواه زائدة ،قمـ قم٤مصؿ ،قمـ أيب ص٤مًمح ،قمـ أيب هريرة-
قم٤مصام ذم إؾمٜم٤مده-
ورواه إقمٛمش خي٤مًمػ
ً
ومرواه قمـ أيب ص٤مًمح ،قمـ أيب ؾمٕمٞمد ،وٓ حيٗمظ ُمـ طمدي٨م ؾمٝمٞمؾ-
وإقمٛمش أصمٌ٧م ذم أيب ص٤مًمح ُمـ همػمه"(-)1
ىمٚم٧م :وُمراده

قم٤مصام ذم رواي٦م احلدي٨م قمـ أيب ص٤مًمح ،ومٕم٤مصؿ
أن إقمٛمش ظم٤مًمػ
ً

رواه قمـ أيب ص٤مًمح قمـ أيب هريرة ،وإقمٛمش رواه قمـ أيب ص٤مًمح قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري،
وىمقل إقمٛمش أصح؛ ٕٟمف إصمٌ٧م ذم أيب ص٤مًمح ُمـ قم٤مصؿ-
صمؿ أوم٤مدٟم٤م وم٤مئدة أظمرى :وهق أن احلدي٨م ٓ حيٗمظ ُمـ طمدي٨م ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح قمـ
أسمٞمفُ ،مع أٟمف ُمـ أيمثر اًمٜم٤مس اًمرواي٦م قمٜمف-


=ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م إزدي اًمً ِ
ج ًْت٤مين (ت 083هـ) ،اًمٜم٤مذ :قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ حمٛمد
ِّ
قمكم ىم٤مؾمؿ اًمٕمٛمري ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1426 :هـ 1076 ,م-
( )1اًمٕمٚمؾ ٓسمـ اعمديٜمل ص(-)72
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املطمب الجاٌ٘
الٍىٕرز الجاٌ٘
ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ" :وؾم٠مًم٧م أيب وأسم٤م زرقم٦م ،قمـ طمدي٨م ؛ رواه ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل ،قمـ
ص٤مًمح سمـ يمٞمً٤من ،قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ،قمـ أسمٞمف ،قمـ أيب هريرة ،قمـ اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل « :إذا يم٤من
يقم اجلٛمٕم٦م وم٤مهمتًؾ اًمرضمؾ وشمٓمٞم٥م وًمٌس ُمـ ظمػم ُم٤م جيد ،صمؿ ظمرج إمم اًمّمالة ومل يٗمرق سملم
اصمٜملم ،صمؿ اؾمتٛمع ًمإلُم٤مم ،همٗمر ًمف ُم٤م سملم اجلٛمٕم٦م إمم اجلٛمٕم٦م وزي٤مدة صمالصم٦م أي٤ممش-
وم٘م٤مٓ  :هذا ظمٓم٠م ،هق قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قمٌد اهلل سمـ وديٕم٦م-
ىم٤مل اسمـ قمجالن :قمـ أيب ذر ،وىم٤مل اسمـ أيب ذئ٥م ،قمـ ؾمٚمامن اخلػم-
وىم٤مل أسمق زرقم٦م  :طمدي٨م اسمـ قمجالن ،أؿمٌف-
وىم٤مل أيب :طمدي٨م اسمـ أيب ذئ٥م أؿمٌفٟٕ ،مف ىمد شم٤مسمٕمف اًمْمح٤مك سمـ قمثامن-
ىم٤مل أيب ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم :اسمـ أيب ذئ٥م أصمٌ٧م ذم اعم٘مؼمي ُمـ اسمـ قمجالن"(-)1
ىمٚم٧م :وُم٘مّمقد أيب طم٤مشمؿ وأيب زرقم٦م رمحٝمام اهلل سم٘مقهلام" :هذا ظمٓم٠م ،هق قمـ ؾمٕمٞمد
اعم٘مؼمي ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قمٌد اهلل سمـ وديٕم٦م"-
أي مل يروه ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي قمـ أسمٞمف قمـ أطمد اًمّمح٤مسم٦م ُمٌ٤مذة ،سمؾ سملم أسمٞمف واًمّمح٤مسم٦م قمٌد
اهلل سمـ وديٕم٦م-
وم٠مُم٤م اسمـ قمجالن ومجٕمٚمف قمٜمف قمـ أيب ذر ،وأُم٤م اسمـ أيب ذئ٥م ومجٕمٚمف قمٜمف قمـ ؾمٚمامن اخلػم،
ي١ميد ذًمؽ اًمرواي٦م اًمتل ذم اعمًٜمد وصحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م وهمػممه٤مُ :مـ ـمريؼ اًمٚمٞم٨م ،قمـ حمٛمد سمـ
قمجالن ،قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قمٌد اهلل سمـ وديٕم٦م اخلدري ،قمـ أيب ذر ،قمـ رؾمقل
اهلل ﷺ ،ىم٤ملُ« :مـ اهمتًؾ يقم اجلٛمٕم٦م وم٠مطمًـ اًمٖمًؾ ،صمؿ ًمٌس ُمـ ص٤مًمح صمٞم٤مسمف ،صمؿ ُمس ُمـ

( )1اًمٕمٚمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ(ً ،)327.020.1مٚمح٤مومظ أيب حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ إدريس احلٜمٔمكم
اًمرازي(ت 608هـ) ،حت٘مٞمؼ ومريؼ ُمـ اًمٌ٤مطمثلم سم٢مذاف اًمديمتقر ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞمد واًمديمتقر ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ
اجلريز ،ط 1408 :1هـ-
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دهـ سمٞمتف ُم٤م يمت٥م ،أو ُمـ ـمٞمٌف ،صمؿ مل يٗمرق سملم اصمٜملم ،يمٗمر اهلل قمٜمف ُم٤م سمٞمٜمف ،وسملم اجلٛمٕم٦مش ىم٤مل
حمٛمد" :ومذيمرت ًمٕمٌ٤مدة سمـ قم٤مُمر سمـ قمٛمرو سمـ طمزم ،وم٘م٤مل :صدق وزي٤مدة صمالصم٦م أي٤مم"(-)1
وأُم٤م رواي٦م اسمـ أيب ذئ٥م وم٠مظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح ىم٤مل :طمدصمٜم٤م آدم ىم٤مل طمدصمٜم٤م اسمـ
أيب ذئ٥م قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ىم٤مل أظمؼمين أيب قمـ اسمـ وديٕم٦م قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمٌل
ﷺ ٓ « :يٖمتًؾ رضمؾ يقم اجلٛمٕم٦م ويتٓمٝمر ُم٤م اؾمتٓم٤مع ُمـ ـمٝمر ويدهـ ُمـ دهٜمف أو يٛمس ُمـ
ـمٞم٥م سمٞمتف صمؿ خيرج ومال يٗمرق سملم اصمٜملم صمؿ يّمكم ُم٤م يمت٥م ًمف صمؿ يٜمّم٧م إذا شمٙمٚمؿ اإلُم٤مم إٓ همٗمر
ًمف ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اجلٛمٕم٦م إظمرىش(-)0


املطمب الجالح
الٍىٕرز الجالح
ضم٤مء ذم اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ًمإلُم٤مم أمحد رواي٦م اسمٜمف قمٌد اهلل رمحٝمام اهلل" :ؾم٠مًم٧م أيب قمـ
طمدي٨م :هِمٞمؿ ،قمـ طمّملم ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة ،قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ وائؾ ،قمـ أسمٞمف ،قمـ اًمٜمٌل ﷺ
"ذم اًمرومع"؟
ىم٤مل :رواه ؿمٕمٌ٦م ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة ،قمـ أيب اًمٌخؽمي ،قمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٞمحّمٌل ،قمـ
وائؾ ،قمـ اًمٜمٌل ﷺ-
طمّملم ؿمٕمٌ َ٦م ،وم٘م٤مل :ؿمٕمٌ٦م أصمٌ٧م ذم قمٛمرو سمـ ُمرة ُمـ طمّملم-
ظم٤مًمػ
ٌ
اًم٘مقل ىمقل ؿمٕمٌ٦مُ ،مـ أيـ ي٘مع ؿمٕمٌ٦م قمغم أيب اًمٌخؽمي ،قمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٞمحّمٌل ،قمـ
وائؾ"(-)6
( )1أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد سمرىمؿ( )01330اًمرؾم٤مًم٦م ،واسمـ ظمزيٛم٦م ذم اًمّمحٞمح سمرىمؿ(ً ،)1836مإلُم٤مم أيب سمٙمر حمٛمد سمـ
إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م اًمٜمٞمً٤مسمقري (ت611هـ) ،اًمٜم٤مذ اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت ًمٌٜم٤من ،ط 1410 :0هـ1000 ,م،
حت٘مٞمؼ اًمديمتقر حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل-
( )0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف سمرىمؿ( )746ط  ,اًمٌٖم٤م-
( )6اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ًمإلُم٤مم أمحد( ،)1237.436.1ؾم١مآت قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ(ت002هـ) ،اًمٜم٤مذ دار
اًم٘مٌس اًمري٤مض ،ط1408 :0هـ 0223 ,م ،حت٘مٞمؼ ؿمٞمخٜم٤م اعمحدث اًمديمتقر ويص اهلل حمٛمد قمٌ٤مس-
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ىمٚم٧م :وُم٘مّمقد اإلُم٤مم أمحد
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سمحدي٨م اًمرومع أي رومع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة ،وم٢مٟمف أظمرضمف

ذم اعمًٜمد وم٘م٤مل :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ،طمدصمٜم٤م ؿمٕمٌ٦م ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م
اًمٌخؽمي اًمٓم٤مئل حيدث ،قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٞمحّمٌل ،قمـ وائؾ سمـ طمجر احليُمل« :أٟمف
صغم ُمع رؾمقل اهلل ﷺ ومٙم٤من يٙمؼم إذا ظمٗمض ،وإذا رومع ،ويرومع يديف قمٜمد اًمتٙمٌػم ،ويًٚمؿ قمـ
يٛمٞمٜمف وقمـ يً٤مره ش

()1

وذم يمالم أمحد وم٤مئدة :وهل أن إهمراب احل٤مومظ سم٤مإلؾمٜم٤مد يدل قمغم ُمزيد وٌٓمف وإشم٘م٤مٟمف،
يدل قمٚمٞمف ىمقًمف

ُ " :مـ أيـ ي٘مع ؿمٕمٌ٦م قمغم أيب اًمٌخؽمي ،قمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٞمحّمٌل ،قمـ

وائؾ"-
شمٜمٌٞمف :ىمد يٙمقن اًمراوي ُمـ أصمٌ٧م اًمرواة ذم ؿمٞمخف ،وُمع ذًمؽ يرضمح همػمه قمٚمٞمف قمٜمد
آظمتالف ،وهذه احل٤مًم٦م ظمالف إصؾ ٓ شم٘مع إٓ ٟم٤مدراً ،مٙمـ ًمقضمقد ىمرائـ د ًّم٧م قمغم أٟمف
اًمقاهؿ-
ومٛمـ ذًمؽ أن خي٤مًمػ اجلٛمع ،ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ

" :وؾم٠مًم٧م أيب قمـ طمدي٨م رواه

ؾمٕمٞمد سمـ زيد  ,أظمق مح٤مد سمـ زيد  ,واسمـ ُقم َٚم َّٞم٦م ،قمـ أيقب ،قمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد ،قمـ أٟمس؛
ىم٤مل« :يم٤من رؾمقل اهلل ﷺ أرطمؿ سم٤مًمّمٖمػم ،ويم٤من يًؽموع إسمراهٞمؿش-
ىم٤مل أيب :رواه مح٤مد سمـ زيد ،قمـ أيقب ،قمـ أٟمس ،قمـ اًمٜمٌل ﷺ-
ىم٤مل أيب :اًمّمحٞمح" :قمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد ،ومح٤مد سمـ زيد ىمٍم سمرضمؾ"(-)0
وم٘مدم أسمق طم٤مشمؿ رواي٦م ؾمٕمٞمد سمـ زيد أظمق مح٤مد سمـ زيد واسمـ قمٚمٞم٦م قمغم رواي٦م مح٤مد اًمتل
أؾم٘مط ومٞمٝم٤م رضم ً
ال سملم أيقب وسملم أٟمسُ ،مع أن أصمٌ٧م اًمٜم٤مس ذم أيقب هق مح٤مد سمـ زيد-
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م

" :وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ً" :مٞمس أطمد أصمٌ٧م ذم أيقب ُمـ مح٤مد سمـ

زيد"-
وىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب " :مح٤مد سمـ زيد ذم أيقب أيمؼم ُمـ يمؾ ُمـ روى قمـ أيقب"-
( )1أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد سمرىمؿ( )17736ط  ,اًمرؾم٤مًم٦م-
( )0اًمٕمٚمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ(-)0006.66.3
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وىم٤مل اسمـ ُمٕملم " :إذا اظمتٚمػ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٚمٞم٦م ومح٤مد اسمـ زيد ذم أيقب يم٤من اًم٘مقل ىمقل
مح٤مد :ىمٞمؾ ًمٞمحٞمك :وم٢من ظم٤مًمٗمف ؾمٗمٞم٤من اًمثقري؟ ىم٤مل  :وم٤مًم٘مقل ىمقل مح٤مد سمـ زيد ذم أيقب  -ىم٤مل
حيٞمك  :وُمـ ظم٤مًمٗمف ُمـ اًمٜم٤مس مجٞم ًٕم٤م ذم أيقب وم٤مًم٘مقل ىمقًمف"(-)1
ًمٙمـ هٜم٤م ىمدم رواي٦م إيمثر قمـ أيقب قمغم رواي٦م مح٤مد سمـ زيد ،وًمٕمؾ هذا يٗمنه ىمقل
اإلُم٤مم أمحد :وىم٤مل أمحدُ " :م٤م قمٜمدي أقمٚمؿ سمحدي٨م أيقب ُمـ مح٤مد سمـ زيد وىمد أظمٓم٠م ذم همػم
رء"(-)0


( )1ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي(-)312.0
( )0اعمّمدر اًمً٤مسمؼ-
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ارتامتٛ
الٍتاٟر:
ُ ,1مـ أقمٔمؿ قمٚمقم احلدي٨م اًمتل هل٤م شم٠مصمػم ُمٌ٤مذة قمغم صح٦م إطم٤مدي٨م ووٕمٗمٝم٤م قمٚمؿ
ـمٌ٘م٤مت اًمرواة قمٛمق ًُم٤م-
ُ ,0مّمٓمٚمح قمٚمؿ ـمٌ٘م٤مت اًمرواة يٓمٚمؼ ذم قمٚمؿ احلدي٨م ويراد سمف ُمٕمٜمٞم٤من:
 ,6إول :ـمٌ٘م٤مت اًمرواة اًمذي مجٕمتٝمؿ ُمرطمٚم٦م زُمٜمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يم٤مًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وإشمٌ٤مع،
أو وصػ ُمٕملم ،أو سمٚمد ُمٕملم ،وقمغم ىمقل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل" :هؿ قمٌ٤مر ٌة قمـ
ِ
ٍ
وًم٘م٤مء اعمِم٤ميخ"-
اًمً ِّـ
مج٤مقم٦م اؿمؽميمقا ذم ِّ
 ,4أظمر :ـمٌ٘م٤مت اًمرواة ذم اًمِمٞمقخ ،وي٘مّمد سمف ُمٕمروم٦م أىمرب اًمتالُمذة إمم اًمِمٞمخ وأؿمدهؿ
ًمف ُمالزُم٦م وأشم٘مٜمٝمؿ حلدي٨م ؿمٞمخف ،واعم٘مدم ومٞمف قمـ همػمه ُمـ شمالُمذشمف قمٜمد آظمتالف-
 ,3وم٤مئدة إول :اًمقىمقف قمغم ُم٤م وىمع ذم اإلؾمٜم٤مد ُمـ ؾم٘مط فم٤مهر ،ويمِمػ ُمقاوع اًمتدًمٞمس
واإلرؾم٤مل اخلٗمل ،أو ُمٕمروم٦م آؿمتٌ٤مه سملم اًمرواة-
 ,3وم٤مئدة اًمث٤مينُ :مٕمروم٦م أومم اًمرواة سم٤مًمت٘مديؿ قمـ اًمِمٞمخ اًمذي اظمتٚمػ قمٚمٞمف شمالُمذشمف ،وشمرضمٞمح
أؿمدهؿ ًمف ُمالزُم٦م ،وأدراهؿ سمحديثف-
ً ,8مٙمؾ ُمـ اًمٕمٚمٛملم يمت٥م ظم٤مص٦م سمف ،وإول أيمثر ُمـ ضمٝم٦م اعمّمٜمٗم٤مت-
 ,7يمت٤مب ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي ًمٚمح٤مومظ اسمـ رضم٥م رمحف ُمـ أقمٔمؿ اًمٙمت٥م اًمتل طمٗمٔم٧م ًمٜم٤م
ؿمٞم ًئ٤م ُمـ قمٚمؿ ـمٌ٘م٤مت اًمرواة ذم اًمِمٞمقخ ،إذ سم٤مىمل اًمٙمت٥م إُم٤م مل يّمٚمٜم٤م ،أو وصٚمٜم٤م أضمزاء
صٖمػمة ٓ شمٗمل سم٤مًمٖمرض-
 ,0يمقن اًمراوي أصمٌ٧م اًمٜم٤مس ذم ؿمٞمخف ٓ ،يٕمٜمل سم٤مًميورة أن يٙمقن ُمـ أصمٌ٧م اًمٜم٤مس ذم
سم٤مىمل ؿمٞمقظمف ،سمؾ وٓ ُمـ أصمٌتٝمؿ ومٞمٝمؿ ،سمؾ ىمد يٙمقن وٕمٞم ًٗم٤م ذم سمٕمْمٝمؿ-
 ,12ىم٤مقمدة أٟمف قمٜمد اظمتالف اًمرواة قمغم اًمِمٞمخ ي٘مدم أصمٌتٝمؿ ومٞمف هل إصؾ واًمٖم٤مًم٥م ،إٓ إذا
دًم٧م اًمدٓئؾ واًم٘مرائـ قمغم أن اًمّمقاب ُمع همػمه ،يمام ًمق ظم٤مًمػ إيمثر ،إذ اًمث٘م٦م اًمثٌ٧م
ُمـ ىمؾ ظمٓم١مه ٓ ُمـ ُقم ِدم-
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تٕصٗات:
يمت٥م اعمّمٓمٚمح طمقت أٟمقا ًقم٤م يمثػمة ُمـ قمٚمقم احلدي٨مً ،مٙمـ قمغم ضمٝم٦م اإلجي٤مز ،مم٤م جيٕمؾ ٓ
حتّمؾ هب٤م مت٤مم اًمتّمقر ويمامل اًمٗم٤مئدة إٓ سم٤معمامرؾم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ،وإن إومراد يمؾ ٟمقع سم٤مًمٌح٨م جيٕمؾ
طمْمقرا قمٜمده ذم احلٙمؿ قمغم اعمروي٤مت -وقمٚمٞمف
أيمثرا اؾمتٞمٕم٤م ًسم٤م هل٤م ،وأيمثر
ً
اعمِمتٖمؾ سمٕمٚمؿ احلدي٨م ً
وم٢مين أىمؽمح هبذا اًمِم٠من يمت٤مسم٦م سمحقث ُمـ ؿم٠مهن٤م أن مت ّٞمز أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض،
يمام هق احل٤مل ذم هذا اًمٌح٨م اعمتقاوع ،ومٞمٗمرد اًمرواة اًمث٘م٤مت اًمذيـ وٕمٗمقا ذم سمٕمض اًمِمٞمقخ
دون سمٕمض ،أو اًمذي وٕمٗمقا ذم سمٚمدان دون أظمرى ،أو ذم أوىم٤مت دون همػمه٤م يمام هق ؿم٠من
اعمختٚمٓملم-
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فّشغ املشادع ٔاملصادس
 ,1اخلالص٦م ذم أصقل احلدي٨مً ،مٚمحًلم سمـ قمٌد اهلل اًمٓمٞمٌل(ت846هـ) ،اًمٜم٤مذ ُمٓمٌٕم٦م
اإلرؿم٤مد سمٖمداد ،إصدار رئ٤مؾم٦م ديقان إوىم٤مف ذم اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمراىمٞم٦م ،قم٤مم 1601هـ,
1081م ،حت٘مٞمؼ صٌحل اًمً٤مُمرائل-
 ,0إرؿم٤مد ـمالب احل٘م٤مئؼ إمم ُمٕمروم٦م ؾمٜمـ ظمػم اخلالئؼ ،عمحل اًمديـ أيب زيمري٤م حيل سمـ ذف
سمـ ُُم ِّري اًمٜمقوي(ت383هـ) ،اًمٜم٤مذ دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ،ط1411 :0هـ,
1001م ،حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ اًمديمتقر ٟمقر اًمديـ قمؽم-
 ,6أؾم٤مس اًمٌالهم٦مٕ ،يب اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي (ت 367هـ) ،اًمٜم٤مذ دار
قمرف سمف إؾمت٤مذ اًمٙمٌػم أُملم
اعمٕمروم٦م ،سمػموت ًمٌٜم٤من ،حت٘مٞمؼ إؾمت٤مذ قمٌد اًمرطمٞمؿ حمٛمقدّ ،
اخلقزم-
 ,4إيمامل هتذي٥م اًمٙماملً ،مٕمالء اًمديـ ُمٖمٚمٓم٤مي سمـ ىمٚمٞم٩م سمـ قمٌد اهلل اًمٌٙمجري (ت830هـ)،
ٟمنم دار اًمٗم٤مروق احلديث٦م ،شمقزيع ُمٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مز ،ط1400 :1هـ0221 ,م،
حت٘مٞمؼ أيب قمٌد اًمرمحـ قم٤مدل سمـ حمٛمد وأيب حمٛمد أؾم٤مُم٦م سمـ إسمراهٞمؿ إٟمّم٤مري-
 ,3اًمتٌٍمة واًمتذيمرة ذح إًمٗمٞم٦م ،يمالمه٤مٕ ،يب اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًـ
اًمٕمراىمل(ت723هـ) ،اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ًمٌٜم٤من ،حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ احلًلم
اًمٕمراىمل احلًٜمل-
 ,3شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي ،جلالل اًمديـ أيب اًمٗمْمؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد
اًمًٞمقـمل(ت011هـ) ،اًمٜم٤مذ ُمٙمتٌ٦م اًمٙمقصمر ،ط1413 :0هـ ،حت٘مٞمؼ أيب ىمتٞمٌ٦م ٟمٔمر سمـ
حمٛمد اًمٗمري٤ميب-
 ,8شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مٕ ،يب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،اًمٜم٤مذ دار اسمـ طمزم
ودار اًمقراق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ُمـ اإلظمراج اجلديد1402 ،هـ1000 ,م ،حت٘مٞمؼ اًمديمتقر
حمٛمد قمقاُم٦م-

553
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

اًمِمٞمقخِ و َأ َصمره٤م ِذم ِقم ْٚم ِؿ ِ
ِ
اًمٕم َٚمؾ
َـم ٌَ َ٘م ُ
اًمر َواة قمـ ُّ ُ َ ُ
٤مت ُّ

إقمداد :د -طمً٤من سمـ طمًلم ؿمٕمٌ٤من

 ,7هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملٕ ،يب احلج٤مج مج٤مل اًمديـ يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ
اعم ِ ِز ّي(ت840هـ) ،اًمٜم٤مذ ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط 1413 :3هـ 1004 ,م ،حت٘مٞمؼ اًمديمتقر
سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف-
 ,0شمقوٞمح إومٙم٤مر عمٕم٤مين شمٜم٘مٞمح إٟمٔم٤مر ،عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين (ت
1170هـ) ،اًمٜم٤مذ دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ًمٌٜم٤منُ ،مّمقرة قمـ ـمٌٕم٦م اعمٙمتٌ٦م
اًمًٚمٗمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم قم٤مم 1417هـ1007 ,م ،حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ حمٛمد حمل
اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد-
 ,12ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،عمحٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد ،أيب ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي(ت 612هـ)،
اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،حت٘مٞمؼ اًمٕمالُم٦م اعمحدث أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ،اًمٓمٌٕم٦م إومم:
1402هـ  0222 ,م-
 ,11ضم٤مُمع اًمؽمُمذيٕ ،يب قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة اًمؽمُمذي(ت 080هـ) ،اًمٜم٤مذ
دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ًمٌٜم٤من1413 ،هـ1003,م ،سمٕمٜم٤مي٦م هِم٤مم ؾمٛمػم
سمخ٤مري ،طم٘مؼ اجلزأيـ إول واًمث٤مين ُمٜمف اًمٕمالُم٦م اعمحدث أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ،وأيمٛمؾ
شمرىمٞمٛمف حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل-
 ,10اجل٤مُمع ذم اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ٕمحد ًمٚمٛمروزي ،واعمٞمٛمقين ،وأيب اًمٗمْمؾ ص٤مًمح،
اًمٜم٤مذ ُم١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م ،سمػموت ًمٌٜم٤من ،ط1412 :1هـ 1002 ,م ،وومٝمرؾمف
واقمتٜمك سمف حمٛمد طمً٤مم سمٞمْمقن-
اًمراوي وآداب اًمً٤مُمعٕ ،يب سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م
 ,16اجل٤مُمع ٕظمالق ّ
اًمٌٖمدادي(ت436هـ) ،اًمٜم٤مذ ُمٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض ،ـمٌع قم٤مم1426 :هـ ،حت٘مٞمؼ
اًمديمتقر حمٛمقد اًمٓمح٤من-
 ,14طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مءٕ ،يب ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل إصٗمٝم٤مين(462هـ)،
اًمٜم٤مذ دار اًمٗمٙمرُ ،مّمقرة اعمٙمتٌ٦م اًمًٚمٗمٞم٦م-
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 ,13ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقرً ،مًٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سمـ ؿمٕمٌ٦م اخلراؾم٤مين(ت 008هـ)

 ،اًمٜم٤مذ

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ًمٜمٌ٤من ،ط1423 :1هـ1073 ,م ،حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ طمٌٞم٥م
اًمرمحـ إقمٔمٛمل-
 ,13ؾم١مآت اسمـ اجلٜمٞمد ٕيب زيمري٤م حيٞمك سمـ ُمٕملمٕ ،يب زيمري٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم (ت 066هـ)،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمدار  ,اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،حت٘مٞمؼ اًمديمتقر أمحد حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم1427 :هـ1077 ،م-
 ,18ؾم١مآت أيب داود اًمًجًت٤مين ٕمحد سمـ طمٜمٌؾً ،مٚمح٤مومظ أيب داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م
اًمًجًت٤مين(ت ،)083اًمٜم٤مذ ُمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،دار اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ
ؾمقري٤م ،ط 1406 :0هـ 0220 ,م ،حت٘مٞمؼ اًمديمتقر زي٤مد حمٛمد ُمٜمّمقر-
 ,17ؾم١مآت أيب قمٌٞمد أضمري أ سم٤م داود اًمًجًت٤مين ذم اجلرح واًمتٕمديؾٕ،يب داود ؾمٚمٞمامن سمـ
اًمً ِج ًْت٤مين (ت 083هـ) ،اًمٜم٤مذ :قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م
إؿمٕم٨م إزدي ِّ
اإلؾمالُمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ حمٛمد قمكم ىم٤مؾمؿ اًمٕمٛمري ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1426 :هـ 1076 ,م-
 ,10ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذيً ،مزيـ اًمديـ أيب اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م
احلٜمٌكم(ت803هـ) ،اًمٜم٤مذ دار اًمٕمٓم٤مء ،ط1401 :1هـ 0221 ,م ،حت٘مٞمؼ اًمديمتقر ٟمقر
اًمديـ قمؽم-
 ,02ذف أصح٤مب احلدي٨مٕ ،يب سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي اخلٓمٞم٥م
اًمٌٖمدادي (ت 436هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م – أٟم٘مرة ،حت٘مٞمؼ :د -حمٛمد ؾمٕمٞمد
ظمٓمل أوهمكم-
 ,01اًمّمح٤مح( شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م) ،إلؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري (606هـ) ،اًمٜم٤مذ
دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ،سمػموت ًمٌٜم٤من ،ط1424 :هـ  ،1074 ,حت٘مٞمؼ أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر
قمٓم٤مر-
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 ,00صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦مٕ ،يب سمٙمر حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م اًمٜمٞمً٤مسمقري(ت611هـ)،
اًمٜم٤مذ اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت ًمٌٜم٤من ،ط1410 :0هـ1000 ,م ،حت٘مٞمؼ اًمديمتقر
حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل-
 ,06صحٞمح اًمٌخ٤مريٕ ،يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري(ت 033هـ) ،اًمٜم٤مذ دار سمـ
يمثػم ودار اًمٞمامُم٦م ،دُمِمؼ سمػموت ،ط1414 :3هـ1006 ,م ،حت٘مٞمؼ دُ-مّمٓمٗمك دي٥م
اًمٌٖم٤م-
 ,04صحٞمح ُمًٚمؿٕ ،يب احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞمً٤مسمقري(ت 031هـ) ،اًمٜم٤مذ دار
إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ًمّم٤مطمٌٝم٤م قمٞمًك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل وذيم٤مه ،ط1684 :1هـ1033 ,م-
طم٘م٘مف اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل-
 ,03ـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراءً ،مإلُم٤مم حمٛمد ؾمالّم اجلٛمحل(ت 061هـ) ،اًمٜم٤مذ دار اعمدين
سمجدة ،حت٘مٞمؼ اًمٕمالُم٦م أيب ومٝمر حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمرٟ ،منمت ؾمٜم٦م 1422هـ 1072 ,م-
 ,03اًمٓمٌ٘م٤مت ٕيب قمٌد اًمرمحـ اًمٜمً٤مئل (ت 626هـ)

 ،وهق ضمزء صٖمػم ُمٓمٌقع ُمع

أيْم٤م ،يمالمه٤م ـمٌع ُمع اًمْمٕمٗم٤مء اًمّمٖمػم ًمٚمٌخ٤مري،
يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ًمٚمٜمً٤مئل ً
سم٤معمٙمتٌ٦م إصمري٦م ؾم٤مٟمٙمٚمف هؾ سم٤مهلٜمد ،سمخط حمٛمد إدريس يمٞمٚمٞم٤م ٟمقاًمف ،يمٞمجٞم٤م ٟمقاًمف ،وٛمـ
(جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ ذم قمٚمقم احلدي٨م) -حت٘مٞمؼ صٌحل اًمً٤مُمرائل ٟ ,منم :اعمٙمتٌ٦م اًمًٚمٗمٞم٦م
سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,ـمٌع ُمٓم٤مسمع اعمجد ,اًم٘م٤مهرة -ط 1قم٤مم 1670هـ ،وـمٌع سمدار اعمٕمروم٦م
اًمٓمٌٕم٦م إومم 1423هـ حت٘مٞمؼ حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد-
 ,08اًمٕمٚمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ،أيب حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ إدريس احلٜمٔمكم
اًمرازي(ت 608هـ) ،حت٘مٞمؼ ومريؼ ُمـ اًمٌ٤مطمثلم سم٢مذاف اًمديمتقر ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل
احلٛمٞمد واًمديمتقر ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلريز ،ط1408 :1هـ-
 ,07اًمٕمٚمؾ ٓسمـ اعمديٜمل ،قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ اعمديٜمل(ت064هـ) ،اًمٜم٤مذ دار
همراس ،اًمٙمقي٧م ،ط1406 :1هـ0220 ,م ،حت٘مٞمؼ طمً٤مم حمٛمد سمقىمريص ،راضمٕمف
اًمِمٞمخ سمدر سمـ قمٌد اهلل اًمٌدر-
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 ,00اًمٕمٚمؾ ٓسمـ اعمديٜملً ،مٕمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ اعمديٜمل(ت 064هـ) ،اًمٜم٤مذ دار اسمـ
اًمنؾم٤موي-
اجلقزي ،اًمدُم٤مم ،ط1403 :1هـ ،حت٘مٞمؼ أيب قمٌد اهلل ُم٤مزن سمـ حمٛمد ِّ
 ,62اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤ملً ،مٕمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ(ت 002هـ) ،اًمٜم٤مذ دار اًم٘مٌس
اًمري٤مض ،ط1408 :0هـ0223 ,م ،حت٘مٞمؼ ؿمٞمخٜم٤م اعمحدث اًمديمتقر ويص اهلل حمٛمد
قمٌ٤مس-
 ,61قمٚمؿ اًمرضم٤مل ٟمِم٠مشمف وشمٓمقره ُمـ اًم٘مرن إول إمم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمت٤مؾمعً ،مٚمديمتقر حمٛمد سمـ
ُمٓمر اًمزهراين

 ،اًمٜم٤مذ دار اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٜمنم واًمتقزيع سم٤مًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

1461هـ-
 ,60قمٚمؿ اًمرضم٤مل وأمهٞمتفً ،مٕمٌد اًمرمحـ سمـ حيٞمك اعمٕم ِّٚمٛمل

 ،اًمٜم٤مذ :دار اًمْمٞم٤مء ًمٚمٜمنم

واًمتقزيع ُمٍم,ـمٜمٓم٤م ،ذطمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف قمٛمرو قمٌد اعمٜمٕمؿ ؾمٚمٞمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم:
1408هـ 0223 ,م-
 ,66ومٝمرؾم٦م اسمـ ظمػم اإلؿمٌٞمكمٕ ،يب سمٙمر حمٛمد سمـ ظمػم سمـ قمٛمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م إُمقي (ت
383هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً ,مٌٜم٤من ،حت٘مٞمؼ  :حمٛمد وم١ماد ُمٜمّمقر ،ؾمٜم٦م
اًمٜمنم1410 :هـ1007.م-
 ,64اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،عمجد اًمديـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٗمػموز آسم٤مدي (ت
718هـ) ،اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ًمٌٜم٤من ،ط1413 :1هـ 1003 ,م-
ً ,63مً٤من اًمٕمربٕ ،يب اًمٗمْمؾ مج٤مل اًمديـ سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر اإلومري٘مل اعمٍمي ،اًمٜم٤مذ
دار ص٤مدر ودار سمػموت ،ط1684 :هـ 1033 ,م-
 ,63اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملمٕ ،يب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ طمٌ٤من ،اًمتٛمٞمٛمل،
اًمدارُمل ،اًم ًٌُتل (ت 634هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمققمل – طمٚم٥م ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد إسمراهٞمؿ
زايد ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1603 ،هـ
 ,68جمٛمقع اًمٗمت٤موىٕ ،محد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم احلراين(ت 807هـ) ،اًمٜم٤مذ جمٛمع
ُمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،حت٧م إذاف وزارة اًمِم١مون
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إقمداد :د -طمً٤من سمـ طمًلم ؿمٕمٌ٤من

اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد ،ـمٌع قم٤مم1413 :هـ1003 ,م ،مجع وشمرشمٞم٥م
قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ ،واسمٜمف حمٛمد-
ُ ,67مًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمزٕ ،يب داود ؾمٚمٞمامن سمـ داود سمـ اجل٤مرود اًمٓمٞم٤مًمز (ت 024هـ)،
اًمٜم٤مذ :دار هجرُ ,مٍم ،حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر حمٛمد سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم:
1410هـ1000 ,م-
ُ ,60مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾٕ ،يب قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞمٌ٤مين(041هـ)،
اًمٜم٤مذ ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ًمٌٜم٤من ،ط1402 :0هـ1000 ,م ،حت٘مٞمؼ جمٛمققم٦م ُمـ
اًمٌ٤مطمثلم سم٢مذاف اًمديمتقر قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل-
ُ ,42مِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحً ،مٚمح٤مومظ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلٓمٞم٥م اًمتؼميزي ،اعمتقرم سمٕمد ؾمٜم٦م 868هـ،
اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت ،حت٘مٞمؼ  :حت٘مٞمؼ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م :
اًمث٤مًمث٦م -1073 – 1423 ,
ُ ,41مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مٕ ،يب احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م اًمزهروي اًمٜمحقي (ت
603هـ) ،اًمٜم٤مذ ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك سم٤ميب احلٚمٌل وأوٓده ،ط1601 :0هـ1081,م ،حت٘مٞمؼ
اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون-
ُ ,40مٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمؿ احلدي٨مٕ ،يب قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمِمٝمرزوري اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًمّمالح
(ت  346هـ) ،اًمٜم٤مذ دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس سمػموت ًمٌٜم٤من ،ودار اًمٗمٙمر دُمِمؼ ؾمقري٦م ،ط6
(إقم٤مدة)1417 :هـ  ،1007 ,حت٘مٞمؼ اًمديمتقر ٟمقر اًمديـ قمؽم-
ُ ,46مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨مٕ ،يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احل٤مومظ اًمٜمٞمً٤مسمقري (ت 423هـ)،
اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ًمٌٜم٤منُ ،مّمقرة قمـ ـمٌٕم٦م اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م
اعمٜمقرة ،ط1608 :0هـ1088,م ،حت٘مٞمؼ إؾمت٤مذ اًمديمتقر اًمًٞمد ُمٕمٔمؿ طمًلم-
 ,44اعمٜمتخ٥م ُمـ ُمًٜمد قمٌد سمـ محٞمدٕ ،يب حمٛمد قمٌد احلٛمٞمد سمـ محٞمد سمـ ٟمٍم اًمٙم َّز وي٘م٤مل
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إقمداد :د -طمً٤من سمـ طمًلم ؿمٕمٌ٤من

ٟ ,43مزه٦م اًمٜمٔمر ذم شمقوٞمح ٟمخٌ٦م اًمٗمٙمرٕ ،محد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (ت 730هـ)،
ُمٓمٌقع ُمع اًمٜمٙم٧م قمغم ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ًمٕمكم طمًـ قمٌد احلٛمٞمد احلٚمٌل ،اًمٜم٤مذ دار اسمـ
اجلقزي ،ط1413 ،6هـ1003,م-
 ,43اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالحٕ ،محد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (ت673هـ) ،اًمٜم٤مذ
دار اًمراي٦م ،ط 1418 :4هـ -حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ اًمديمتقر رسمٞمع سمـ ه٤مدي اعمدظمكم-
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