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اذلٍئخ االعزشبسٌخ
ِعبيل اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌ٘ٛبة أث ٛعٍٍّبْ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء

اٌشٍـــخ األعزــــبر اٌذوزــــٛس ععذ اخلضالْ

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

اٌشٍـــخ اٌذوزـــــٛس لٍظ ادلجـــــبسن

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس أمحذ ِعجذ عجذ اٌىشٌُ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس عٍّبء األص٘ش

فضٍٍخ اٌشٍــخ األعزبر اٌذوزٛس صا٘ش ثٓ عٛاض األدلعً

أعزبر اٌزفغري ٚعٍِٗٛ

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

أعزبر اٌعمٍذح ٚادلزا٘ت ادلعبصشح
أعزبر أصٛي اٌفمٗ
أعزبر اٌضمبفخ اإلعالٍِخ

سئٍظ ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

د .خـــبٌـذ ثـٓ حمـّذ اٌمـــشٔـً

أعضبء ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

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

اعـــُ اٌجـبدش

اٌصفذبد

1

اإلخجبد يف اٌمشآْ اٌىشٌُ دساعخ ِٛضٛعٍخ

د .أمحذ ثٓ عجذ اهلل ثٓ أمحذ احلصًٍٕ

36 - 3

اٌشٚاح ادلٛصٛف ْٛثـ (صذٚق ٌٗ أ٘ٚبَ) عٕذ اثٓ دجش يف

2

اٌزمشٌت ممٓ ارفك اٌجخبسي ِٚغٍُ عٍى اٌشٚاٌخ ذلّب يف

دٛٔ .سح عجذ اهلل حمّذ اٌغّالط

117 - 37

3

أث ٛطب٘ش حمّٛد اٌغٛاوًٕ ٚجٛٙدٖ يف احلذٌش ٚعٍِٗٛ

د .صٌٕت دغٓ اٌصبيف أمحذ

141 - 118

4

أدٚاد اٌٛعً اٌفىشي يف اجملبي اٌعمذي ٚاٌفىشي

د.دغٓ ثٓ حمّذ دغٓ األمسشي

188 - 142

5

ٍِالد ٌغٛع ادلغٍخ يف األٔبجًٍ "دساعخ حتٍٍٍٍخ"

د .عجذ اهلل أمحذ ِجبسن ثبٚادي

228 - 189

ِغبئً إٌٛاصي ٚاٌٛالعبد ِىبٔزٙب ٚأصش٘ب

د .محذي عجذ احلٍّذ عجذ اٌمبدس

اخلطبة اٌمشآًٔ ٌجًٕ إعشائًٍ "دساعخ ِمبصذٌخ"

د .أمحذ حمّذ ٘بدي اذلجٍط

311 - 265

د .دغٓ ثٓ عًٍ ثٓ ٍِٕع اٌشٙشأً

363 - 312

د .ععٍذ ثٓ عًٍ ثٓ عجذ اهلل األمسشي

411 - 364

6
7
8
9
11

11

12

صذٍذٍّٙب (مجع ٚدساعخ)

يف ادلز٘ت احلٕفً

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

رغطٍخ احملشَ ٚج ٗٙيف ضٛء دذٌش اثٓ عجبط دساعخ دذٌضٍخ
فمٍٙخ

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

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

حمّذ وشه

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

264 - 229

452 -412

512 -453

د .إلجبي حمّذ أمحذ اٌٛلٍذ

531-513

13

طبئفخ اإلخٛح اٌجٌٕٛذٌخ دساعخ عمذٌخ ٚصفٍخ

د .عجذ اهلل ثٓ عجذ اٌشمحٓ ادلٍّبْ

561-532

14

ثٕبء اٌٛعً اٌذًٌٕ يف فىش عٍى ششٌعزً

اٌجبدضخ /دٕـبْ عٍٍّـبْ حمّذ ادلطٛع

617-562

15

ُّ ْ
ُ ُ
شاصارٗ
إث
د
ثزعذ
اٌىزبة
عٍى
ىُ
ِٕٙجٍخ احل
ِ

أ.د .دبمت ثبي

647-618

دساعخ رطجٍمٍخ يف وزبثٗ اجلبِع

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

أت ٛطا٘ز حمّٛد اٌسٛاوًٕ ٚجٛٙدٖ يف احلذٌس ٚعٍِٗٛ

إعذاد
د .سٌٕة دسٓ اٌصايف أمحذ

إقمداد :د .زيٜم٥م طمًـ اًمّم٤مذم أمحد

أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل وضمٝمقده ذم احلدي٨م وقمٚمقُمف

املًدـ
يٕمد أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل أطمد أضمٚم٦م قمٚمامء اًمدي٤مر اًمًقداٟمٞم٦م ،وُمـ أيم٤مسمر قمٚمامء
احلدي٨م وقمٚمقُمف ذم قمٍمه ،وُمـ اعم١مًمٗملم اعمٙمثريـ ذم هذا اعمج٤مل ،اعمٌ٤مرك ،وم٘مد دم٤موزت
ُم١مًمٗم٤مشمف اًمثالصملم ُم١مًمٗم٤م ،وىمد خترج قمٚمٞمف قمدد يمٌػم ُمـ اًمٓمالب اًمٜم٤مهبلم اًمذيـ هلؿ ُمً٤ممه٤مت
قمٚمٛمٞم٦م ذم ظمدُم٦م احلدي٨م اًمٜمٌقي ُمـ ؿمتك ضمقاٟمٌف ،وُمـ ه١مٓء اعمحدث مح٤مد إٟمّم٤مري ،وهذا
اًمٌح٨م يتٜم٤مول اًمتٕمريػ هبذا اًمٕمٚمؿ اجلٚمٞمؾ و أهؿ ضمقاٟم٥م طمٞم٤مشمف ،ويمذًمؽ اًمتٕمريػ سمٛم١مًمٗم٤مشمف
اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمدراؾم٦م ًمٌٕمض أهؿ ُم٤م يتٕمٚمؼ ُمٜمٝم٤م سم٤محلدي٨م وقمٚمقُمف.
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م :اًمًقايمٜمل – احلدي٨م -اًمّمحٞمح.

019
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

مذم أمحد٤م طمًـ اًمّم٥مٜ زي. د:إقمداد

مقُمفٚم وقم٨مقده ذم احلديٝمل وضمٜمقد اًمًقايمٛمهر حم٤أسمق ـم

Abstract
Abu Taher AL Swakni is considered as one of the well-known Sudanese
scholar. He is also one of the greatest scholar of Hadith and its science in
his time as well as he is prolific author in the field of Hadith in which he
published more than thirty publications. A large number of students were
taught and graduated from him whom their contributions in the field of
Hadith are obvious. Among his students is Hammad AL ansary. This
research deals with the identification of this scholar and the most important
aspects of his life, as well as his scientific publications which are related to
Hadith and its science.

001
م0202 -هـ1221  اًمٕمدد إول-مدس قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

إقمداد :د .زيٜم٥م طمًـ اًمّم٤مذم أمحد

أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل وضمٝمقده ذم احلدي٨م وقمٚمقُمف

املكدَ١
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف اعمرؾمٚملم ،ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف
وأصح٤مسمف أمجٕملم ،وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من هلؿ إمم يقم اًمديـ.
أُم٤م سمٕمد :وم٘مد ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م :اإلُم٤مم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري رمحف اهلل شمٕم٤ممم:
"اعمالئٙم٦م طمراس اًمًامء وقمٚمامء احلدي٨م طمراس إرض "(.)1
وىم٤مًم٧م أم اعم١مُمٜملم اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م -اهنع هللا يضر" :-أُمرٟم٤م أن ٟمٜمزل اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ "(ُ ،)0مع ُم٤م ٟمٓمؼ
سمف اًم٘مرآنُ ،مـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ(.)1
أُٖ ١ٝايبشح:
إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم شمٙمٗمؾ سمحٗمظ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،وىم٤مل -ط" :-أٓ إين أوشمٞم٧م
اًمٙمت٤مب وُمثٚمف ُمٕمف"( .)2ومدل ذًمؽ قمغم أٟمف أويت اًمًٜم٦م يمام أويت اًم٘مرآن ،وأن اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م
ىمريٜم٤من ٓ يٜمٗمّمالن ،وسمذًمؽ شمٙمقن اًمًٜم٦م داظمٚم٦م ذم اًمققمد اإلهلل سمحٗمظ هذا اًمذيمر ،طمٞم٨م ىم٤مل
ؾمٌح٤مٟمف:ﭐﭐﱡﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ(.)3
ُمـ ُمٔم٤مهر طمٗمٔمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف -ط :-أن هٞم٠م هل٤م ظمػم ىمرون هذه إُم٦م،
ومتٚم٘مقه٤م قمٜمف -ط ،-وطمٗمٔمقه٤م ذم صدورهؿ ،وأًم٘مقا إمم اًمت٤مسمٕملم ُم٤م شمٚم٘مقه ُمـ ُمِمٙم٤مة اًمٜمٌقة
ظم٤مًمّم٤م ص٤مومٞم٤م ،ويم٤من ؾمٜمدهؿ ومٞمف قمـ ٟمٌٞمٝمؿ -ط ،-قمـ ضمؼميؾ ،قمـ رب اًمٕم٤معملم ؾمٜمدا
صحٞمح٤م قم٤مًمٞم٤م ،وىم٤مًمقا :هذا قمٝمد ٟمٌٞمٜم٤م إًمٞمٜم٤م ،وىمد قمٝمدٟم٤م إًمٞمٙمؿ ،وهذه وصٞم٦م رسمٜم٤م وومروف قمٚمٞمٜم٤م،
وهل وصٞمتف وومروف قمٚمٞمٙمؿ .ومجرى اًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطمً٤من قمغم ُمٜمٝم٤مضمٝمؿ اًم٘مقيؿ صمؿ ؾمٚمؽ
شم٤مسمٕمق اًمت٤مسمٕملم هذا اعمًٚمؽ اًمرؿمٞمد.
( )1ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ؿمٛمس اًمديـ سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط،
اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط 1223 ،1هـ  1763 /م.052/ 5 ،
( )0أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،ذم ُم٘مدُم٦م اًمّمحٞمح .4/1
( )1يقؾمػ :أي٦م .54
( )2أظمرضمف أسمقداود ذم يمت٤مب اًمًٜمـ ،يمت٤مب اًمًٜم٦م ،سم٤مب ذم ًمزوم اًمًٜم٦م،022/2 ،ح .2422
( )3احلجر :أي٦م .7
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وُمع ُمرور إي٤مم ،وشمٕم٤مىم٥م إزُم٤من ،دظمؾ ذم هذا اًمِم٠من ُمـ ًمٞمس ُمـ أهٚمف ،ومقىمع اًمقهؿ
واًمٖمٚمط ذم اًمرواي٦م ،سمؾ وفمٝمر اًمٙمذب قمغم اًمٜمٌل-ط.-
ومحٞمٜمئذ أىم٤مم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ إئٛم٦م احلٗم٤مظ ،وم٤مضمتٝمدوا ذم مجع إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ذم
اًمّمح٤مح ،واعمً٤مٟمٞمد ،واًمًٜمـ ،واجلقاُمع ،واعمٕم٤مضمؿ ،وهمػمه٤م 8ومٚمؿ يٜم٘مض اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري
إٓ وىمد اؾمتققمٌ٧م ُمّمٜمٗم٤مهتؿ أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل -ط -وآصم٤مر أصح٤مسمف ،وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ
اًمت٤مسمٕملم وأشمٌ٤مقمٝمؿ ،يمام صٜمٗم٧م يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ وسمٞم٤من أطمقال اًمرواة ،ومٕمرف اًمث٘م٦م اًمثٌ٧م
ُمـ اعمجروح اًمٕمٚمٞمؾ ،مم٤م ُمٙمٜمٝمؿ ُمـ اًمٜمٔمر ذم أؾم٤مٟمٞمد إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ،ومتٞمٞمز اًمّمحٞمح ُمـ
اًمْمٕمٞمػ واًمًٚمٞمؿ ُمـ اعمٕمٚمقل.
وُمـ هٜم٤م يم٤من ٓسمد ُمـ شمٕمريػ قمٚمٛمل سم٠مقمالم هذه إُم٦م ذم اًمٕمٚمقم يم٤موم٦م ،و ذم قمٚمقم
احلدي٨م ظم٤مص٦م ،واًمتٕمرف إمم ُمٜم٤مهجٝمؿ وٟمت٤مضمٝمؿ اًمٕمٚمٛمل ،و ُم٤م ىمدُمقه ُمـ ضمديد ذم ظمدُم٦م هذا
اًمٕمٚمؿ اًمنميػ،
وُمـ ه١مٓء اًمٕمٚمامء إقمالم ،اإلُم٤مم أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل اًمذي زاع( ،)1صٞمتف ذم
اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م ،و اٟمتنمت ُم١مًمٗم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وُمـ ذًمؽ ضم٤مء ُمقوقع سمحثل :اإلُم٤مم أسمق ـم٤مهر
حمٛمقد اًمًقايمٜمل و ضمٝمقده ذم احلدي٨م.
َٓٗر ايبشح:
اشمٌع اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم اًمذي يٕمتٛمد قمغم آؾمت٘مراء ،يمام أوم٤مد ُمـ ُمٜم٤مه٩م
أظمرى.
ٖٝهً ١ايبشح:
ضم٤مء هٞمٙمؾ هذا اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م وصمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م وظم٤ممت٦م ،ويتْمٛمـ أيت:
اعمٌح٨م إول :اًمتٕمريػ سم٠ميب ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل.
اعمٌح٨م اًمث٤مين :اؾمت٘مّم٤مء مجٞمع ُم١مًمٗم٤مشمف.
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :ضمٝمقده ذم احلدي٨م وقمٚمقُمف.
( )1وشم٘مقل :ومالن زاع ًمف احل٥م وـم٤مع ًمف إب .أي زيم٤م زرقمف واشمًع ُمرقم٤مه ،شم٤مج اًمٕمروس ،حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرزاق
احلًٞمٜمل ،اًمزسمٞمدي حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم ،اًمٜم٤مذ :دار اهلداي٦م .4/0 ،وشم٘مقل ومالن زاع صٞمتف سمٛمٕمٜمك اًمِمٝمرة.
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املبشح األٍٚ
ايتعسٜف باإلَاّ أب ٞطاٖس ستُٛد ايطٛانين
امس٘ ،نٓٝت٘ ،يكبَ٘ٛ ،يدْٚ ٙػأت٘.
نٓٝت٘:
هق أسمق ـم٤مهر حمٛمقد ُمدين( ،)1حمٛمد إسمٙمرايب( ،)0اًمًٞمد اًمنميػ احلًٞمٜمل اًمًقايمٜمل(،)1
إزهري( ،)2اًمِم٤مومٕمل.
اؾمٛمف ،يمٜمٞمتف 8أسمق ـم٤مهر .وهذا قمٜمدهؿ يمثػم ،أن يٙمقن آؾمؿ ُمّمدرا سم٠ميب ومالن.
هق ُمِمٝمقر سم٤مؾمٛمف وٟمًٌتف :أسمق ـم٤مهر اًمًقايمٜمل.
ْطب٘ ٚيكب٘:
اًمًٞمد اًمنميػ ًم٘مٌف إول ٕضمؾ أٟمف ُمـ اًمً٤مدة إذاف.
وإذاف هؿ (أول ُمـ ٟمزح ُمـ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م إمم ؾمقايمـ 8طمٞم٨م دظمؾ ؾمقايمـ 673هـ:
حمٛمد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ احلًلم ُمـ ؾمالًم٦م قمكم سمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ سمـ احلًلم -هنع هللا يضر ،-ومقضمد
ذم ؾمقايمـ ىمٌ٤مئؾ يمثػمة وُمتٜمققم٦م ،أؿمٝمره٤م ىمٌٞمٚم٦م إرشمٞم٘م٦م( ،)3واحلًٜم٤مب و اًمٌٚمقيـ .وم٠مىم٤مم سمٞمٜمٝمؿ

( )1هذا آؾمؿ أصمٌتف شمٚمٛمٞمذه :أسمق قمكم جمذوب أسمق قمكم ،واسمـ قمٛمف حمٛمد أمحد حمٛمد ُمدين اًمنميػ ذم شمرمج٦م ظمٓمٞم٦م هلام .أُم٤م اًمِمٞمخ
أسمق ـم٤مهر ٟمٗمًف -

 -ومام يم٤من يزيد ذم إصمٌ٤مت اؾمٛمف قمغم "أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل إزهري" ذم مجٞمع يمتٌف اعمٓمٌققم٦م

واعمخٓمقـم٦م.
(ٟ )0مًٌ٦م جلده "أسمق سمٙمر"  8وم٠مسمق ـم٤مهر ُمـ ىمٌٞمٚم٦م إسمٙمراب ،وهل ىمٌٞمٚم٦م ُمٕمرووم٦م ذم ذق اًمًقدانٟ ،مزطم٧م ُمـ احلج٤مز ىمٌؾ
صمالصم٦م ىمرون ،شم٤مريخ ؾمقايمـ واًمٌحر إمحر ،حمٛمد ص٤مًمح ضار ،اًمدار اًمًقداٟمٞم٦م ط1211 ،هـ 1771 -م (ص -012
.)011
(ً )1م٘مٌف اًمث٤مين اًمذي اؿمتٝمر سمفٟ ،مًٌ٦م ًمٌٚمده اًمتل ٟمِم٠م ومٞمٝم٤م ؾمقايمـ ،وطمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هب٤م .ومًقايمـ شمٚمؽ اعمديٜم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م
اًمِمٝمػمة سمؽماصمٝم٤م اًمٕمريؼ ،وهل ُمرؾمك اًمًٗمـ واعمٞمٜم٤مء اًمذي شم٘مػ ومٞمف اًمٕمٌ٤مرات اًمٌحري٦م حمٛمٚم٦م سم٤مًم٘م٤مدُملم واعمً٤مومريـ.
(ٟ )2مًٌ٦م ًمألزهر اًمنميػ اًمذي خترج ومٞمف ،وٟم٤مل ومٞمف اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف .وطم٤مز قمغم اًمِمٝم٤مدة اًمٕم٤معمٞم٦م سمدرضم٦م آُمتٞم٤مز.
( )3هل ىمٌٞمٚم٦م قمرسمٞم٦م طمٙمٛم٧م ؾمقايمـ صمامٟمٞم٦م ىمرون ُمتقاصٚم٦م ،ويرضمع شم٤مرخيٝم٤م إمم هجرة ضمدهؿ قمكم سمـ قمٌد اهلل اًمداقمل ُمـ ضمٌؾ
طمرام سم٤مًمٞمٛمـ إمم ُمّمقع صمؿ إمم ؾمقايمـ ،شم٤مريخ ؾمقايمـ واًمٌحر إمحر ،حمٛمد ص٤مًمح ضار ،اًمدار اًمًقداٟمٞم٦م ،ط1211،هـ-
1771م (ص.)011-010
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ردطم٤م ُمـ اًمزُمـ يزاول دم٤مرشمف سملم احلج٤مز وؾمقايمـ ،وذم إطمدى اًمًٜملم ـمٚم٥م ُمّم٤مهرة إُمػم
ؾمٞمٜم٤ميػ ،ويم٤من إُمػم قمٌد اهلل سمقش( :)1قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة .ومٕم٘مد إرشمٞم٘م٦م جمٚمً٤م اشمٗم٘مقا قمغم ىمٌقل
اعمّم٤مهرة ،صمؿ اٟمتدسمقا وومدا ُمـ أهؾ ؾمقايمـ ًمٚمًٗمر ُمع اًمنميػ حمٛمد إمم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ًمٚمتح٘مٞمؼ
ذم صدق ٟمًٌف ...ومتؿ اًمتح٘مؼ ،صمؿ قم٤مد اًمنميػ حمٛمد ُمع اًمقومد ،وشمزوج سم٤مسمٜم٦م إرشمٞم٘م٦م ،ورزق
ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م هؿ :أسمقسمٙمر "ضمد قم٤مئٚم٦م إسمٙمراب".
و ...وم٤مٕذاف ظمرضمقا (ُمـ ؾمـقايمـ إمم شمـقيمر (ـمـقيمر) ووـقاطمٞمٝم٤م وظمـ٤مًمٓمقا اًمٌجـ٤م
وص٤مروا يٕمتٜمقن سم٤مًمزراقم٦م وشمرسمٞم٦م اعمقار)(.)0
(و اًمٌج٤م يٓمٚم٘مـقن قمٚمٞمٝمـ٤م -أوؾمـقك– وهـق اؾمـؿ ورد هٙمـذا ومٕمرسمـف سمٕمْمـٝمؿ قمـغم أٟمـف
– اًمًقق– إذ مل شمٙمـ ًمٚمٌج٤م ُمديٜم٦م ؾمقاه٤م ًمٚمتج٤مرة)(.)1
َٛيدْ ،ٙػأت٘ ٚطًب٘ يًعًِ:
وًمد سمٛمديٜم٦م ؾمٜمٙم٤مت 8ذق اًمًقدان ،قم٤مم1101 ،هـ 1723 -م( .)2صمؿ رطمؾ سمف أسمقه إمم
ُمديٜم٦م ؾمقايمـ ومٜمِم٠م هب٤م ،ذم سمٞم٧م قمٚمؿ وديـ .وىمد قمروم٧م أهشمف ذم ذق اًمًقدان سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗمتٞم٤م
واخلٓم٤مسم٦م.
وىمد شمقوم٧م أُمف قم٘م٥م وٓدشمف ،ومل يٙمـ ًمف إظمقة وٓ أظمقات ،ويم٤من طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
أول ُم٤م سمدأ سمف "أسمق ـم٤مهر" ُمًػمشمف اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ،قمغم يد واًمده حمٛمقد .وأشمؿ طمٗمٔمف قمغم يد ظم٤مًمف

( )1يم٤من أُمػم ؾمقايمـ ذم وىمتف .هق اًمنميػ قمٌد اهلل سمقش اًمٖمٛمري احلًٞمٜمل ،هق ضمد أهة اًمٌق ؿم٤مب ُمـ إرشمٞم٘م٦م اًمذيـ حت٤مًمٗمقا
ُمع اًمٗمقٟم٩م ،وهزُمقا أُمػم ؾمقايمـ ُمـ احلدراب ،وص٤مر سمٕمده٤م أُمػما قمغم ؾمقايمـ وظمْمع ًمٚمٗمقٟم٩م ،وهق ُمـ دي٤مر اًمرسم٤م ـم٤مب،
ُمقؾمققم٦م إٟمً٤مب واًم٘مٌ٤مئؾ اًمًقداٟمٞم٦م ،قمقن اًمنميػ ىم٤مؾمؿ ،اًمٜم٤مذ آومروىمراف ،اخلرـمقم ،اًمًقدان.120/1 ،
( )0شم٤مريخ ؾمقايمـ واًمٌحر إمحر ،حمٛمد ص٤مًمح ضار ،اًمدار اًمًقداٟمٞم٦م ،اًمًقدان ،ط1211 ،1هـ1771 -م ،ص -012
.011
( )1شم٤مريخ ؾمقايمـ واًمٌحر إمحر ص  ،17اًمًقدان اًمِمامزم ؾمٙم٤مٟمف وىمٌ٤مئٚمف ،حمٛمد قمقض حمٛمد ،ط ،1اًم٘م٤مهرة1731 ،م ،ص
.23
( )2ؾمٌٞمؾ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل :أسمقـم٤مهر اًمًقايمٜمل ،حت٘مٞمؼ ،قمٌد اًمرمحـ طم٤مُمد ادريس ،ذم أـمروطمتف ًمٜمٞمؾ اًمديمتقراة ُمـ
ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م0215 .م1216 -ه .ص.11
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اًمِمٞمخُ :مدين سم٠مىمراب( ،)1ويم٤مٟم٧م ـمري٘م٦م شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وطمٗمٔمف ذم شمٚمؽ اًمٌالد ،وهمػمه٤م ُمـ
اًمدي٤مر اًمًقداٟمٞم٦م هل ـمري٘م٦م اخلٚمقة اعمٕمرووم٦م،وهل يمت٤مسم٦م احلروف قمغم إرض وئمؾ يٙمرره٤م
اًمٓم٤مًم٥م ذم يمؾ يقم طمتك يًت٘مر رؾمٛمٝم٤م ذم ذهٜمف صمؿ يٛمًؽ اًمٚمقح (يّمٜمع ُمـ اخلِم٥م سمٓمري٘م٦م
ُمٕمٞمٜم٦م) ومٞمٙمت٥م اًمٓم٤مًم٥م قمٚمٞمف(.)0
هبذه اًمٓمري٘م٦م ؾم٤مر اًمًقايمٜمل ذم شمٕمٚمؿ اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م طمتك ص٤مر ُمت٘مٜم٤م ذًمؽ ،ومتؿ ًمف طمٗمظ
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ (سمرواي٦م اًمدوري وطمٗمص وهمػممه٤م)(.)1
وسمٕمد طمٗمظ اًم٘مرآن ،درس(اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل قمغم يد ظم٤مًمف اًمًٞمد ُمدين سم٠مىمراب 8ويم٤من ُمٗمتٞم٤م
ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م)(.)2
ٚؾف٘ ،ؾفات٘ َٚرٖب٘ ايفكٗ:ٞ
قم٤مد سمٕمد ذًمؽ ُمـ اًم٘مدس إمم وـمٜمف وسمدأ ذم اًمتدريس سمٛمًجد اًمًٞمد ُمدين طمًلم
إسمراهٞمؿ ذم اًمتٗمًػم واحلدي٨م واًمٚمٖم٦م ووضمد شمٕمٜمت٤م وقمداوة ُمـ ُمِم٤ميخ اعم٘مٚمديـ اًمذيـ يرومْمقن
اًمتٗمًػم -واإلٟمً٤من قمدو ُم٤م جيٝمٚمف -وًمٙمٜمف اؾمتٛمر ذم سمرٟم٤مجمف رهمؿ ُم٤م وضمد ُمـ ُمٕم٤مٟم٤مة ُمـ ُمِم٤ميخ
ووم٘مٝم٤مء اعمٜمٓم٘م٦م ٕٟمف يم٤من يدرس قمغم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ ويدقمق إمم اًمتقطمٞمد.
سمدأ دروؾمف اًمِمٝمػمة ذم اجل٤مُمع اًمٙمٌػم سمٌقرشمًقدان ُمٜمذ قم٤مم 1732م إمم أن اٟمت٘مؾ إمم رمح٦م
ُمقٓه .وطمٗمظ اًم٘مرآن يم٤مُمال قمكم يد واًمده وضمده اًمًقايمٜمل ،وأيمٛمؾ دراؾم٦م اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل قمكم
يد و اًمده وظم٤مًمف اًمًٞمد سم٠مىمراب ويم٤من ُمٗمتل اًمِم٤مومٕمٞم٦م و ُمٝمٜمتف اًمٕمٛمؾ سم٤مًمزراقم٦م ذم دًمت٤م ـمقيمر،
ويم٤من يٕمٚمؿ اًم٘مرآن سمٛمًجد اًمًٞمد ُمدين طمًلم سمٓمقيمر و يٙمت٥م اعمّم٤مطمػ ويٌٞمٕمٝم٤م ُمـ اًمّمٖمر،
ويم٤من ضمٞمد اخلط ،واؿمتٝمر سمذًمؽ.

( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ص.01 ،
( )0يمت٤مب اعمًٞمد ،اًمٓمٞم٥م حمٛمد اًمٓمٞم٥م ،هٞمئ٦م اخلرـمقم ًمٚمّمح٤موم٦م واًمٜمنم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 0212م ،ص  62سمتٍمف يًػم.
( )1شمرمج٦م شمٚمٛمٞمذه أيب قمغم جمذوب ،اعمٓمٌققم٦م ،اًمّمٗمح٦م إومم.
( )2اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ٟمٗمًف.
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زسالت٘ ايعًُ ،١ٝغٛٝخ٘ ٚتالَٝر:ٙ
أٚالّ :إىل َؿس:
رطمؾ إمم ُمٍم واًمتحؼ سم٤مٕزهر اًمنميػ قم٤مم 1710م قمغم إرضمح 8أي اًمٗمؽمة اًمتل
يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م ُمِمٞمخ٦م إزهر قمٜمد اًمِمٞمخ حمٛمد إمحد اًمٔمقاهري (1713-1712م) صمؿ آًم٧م
ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ُمّمٓمٗمك اعمراهمل ًمٚمٛمرة اًمث٤مٟمٞم٦م (1723-1713م) وهل اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل سمٚمٖم٧م
ومٞمٝم٤م ُمِمٞمخ٦م إزهر ىمٛم٦م اإلصالح ،ويم٤من ُمت٘مدُم٤م قمغم أىمراٟمف طمتك ؿمٝمد ًمف سم٤مًمٜمٌقغ واجلد،
وخترج ذم إزهر طمتك أيمٛمؾ اعمدة اًمدراؾمٞم٦م ،وٟم٤مل اًمِمٝم٤مدة اًمٕم٤معمٞم٦م ،وأصمٜم٤مء دراؾمتف سم٤مٕزهر يم٤من
حيي جم٤مًمس اًمٕمٚمؿ ذم رواق اًمِم٤مومٕمٞم٦م  :ىم٤مقم٤مت جيٚمس ومٞمٝم٤م اعمِم٤ميخ ًمتدريس اًمٓمالب قمغم
ـمري٘م٦م احلٚمؼ واإلُمالء)(.)1
ثاْٝاّ :إىل فًططني:
وُمـ صمؿ رطمؾ إمم ُمديٜم٦م اًم٘مدس ،ىمٌؾ آطمتالل ،ودرس قمٚمقم اًمنميٕم٦م سمٌٞم٧م اعم٘مدس)(،)0
وُمٙم٨م قمغم ذًمؽ ٟمحق ؾمٜمتلم قمغم اًمّمحٞمح (صمؿ قم٤مد إمم وـمٜمف اًمًقدانً 8مٚمتٕمٚمٞمؿ واًمتدريس.
ومٌدأ ذم اًمتدريس سمٛمًجد اًمًٞمدُ :مدين طمًلم إسمراهٞمؿ :اًمتٗمًػم واحلدي٨م واًمٚمٖم٦م)(.)1
ثايجا :إىل بٛزتطٛدإ:
ًم٘مد شمٕمرض اعم١مًمػ -

 -عمحٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م ،وذًمؽ سمًٌ٥م ُم٤م يم٤من ي٘مقم سمف ُمـ شمدريس يمت٥م

اًمتٗمًػم واحلدي٨م سمـ(ـمقيمر) .وم٠مظمرضمف اعمًتٕمٛمر ُمـ شمقيمر إمم ُمديٜمـ٦م سمقرشمًـقدان ،وٟمـزل سمـديؿ
قمــرب ودرس سمٛمًــجده٤م ،صمــؿ سمٕمــد أىمــؾ ُمـــ ؾمــٜم٦مٟ ،م٘مــؾ درؾمــف إمم اعمًــجد اًمٕمتٞمــؼ سمًــقق
سمقرشمًقدان ،طمٞم٨م وضمد اًم٘مٌقل ُمـ اًمٜم٤مس واًمؽمطمٞم٥م ،ويم٤من وىمتٝم٤م ٟمزيال ٕهة (آل سمـ٤مقمٌقد)،
وىمد أيمرم قمٜمدهؿ ،وسمٜمقا ًمف ُمًجدا وؾمٛمقه سم٤مؾمٛمف "ُمًجد اًمًقايمٜمل"( ،)2وهق ُمقضمقد أن.
( )1يٜمٔمر شمرمج٦م أيب قمغم جمذوب – اعمٓمٌققم٦م – ص.1
( )0شمرمج٦م (أيب قمكم جمذوب) ،سمتٍمف يًػم ص.1
( )1شمرمج٦م أيب قمكم جمذوب ،اعمٓمٌققم٦م ،ص.0
( )2قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ واًمْمالًم٦م :أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل :حت٘مٞمؼ :د .اًمٜمٕمٞمؿ سم٤مذي ،رؾم٤مًم٦م
ُم٤مضمًتػم ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م ،ص.22
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وأشمؿ ذًمؽ سمٕمد أقمقام قمٜمدُم٤م اؿمتد قمٚمٞمف إذى أظمرضمقه ُمـ ـمقيمر وأًمٌقا قمٚمٞمف اعمًتٕمٛمر
اًمؼميٓم٤مين رطمؾ إمم سمقرشمًقدان ذم سمداي٦م اخلٛمًٞمٜمٞم٤مت.
وىمد زار -

 -قمددا ُمـ اًمدول داقمٞم٤م إمم اهلل :يم٤مًمًٕمقدي٦م ،و ُمٍم وهمػممه٤م ُمـ اًمدول

اًمٕمرسمٞم٦م.
غٛٝخ٘ :شمٚم٘مك اًمٕمٚمؿ قمـ قمدد ُمـ اعمِم٤ميخ ،يمام ؾمٛمع إؾم٤مٟمٞمد اعمتّمٚم٦م إمم ُم١مًمٗمٞمٝم٤م ،وطمّمؾ قمـغم
إضم٤مزهت٤م وومؼ اًمٓمري٘م٦م اعم٠مًمقوم٦م ،واًمنمط اعمٕمتؼم قمٜمد قمٚمامء احلدي٨م ،وهمػمهؿ.
 َٔٚأبسش غٛٝخ٘ اير ٜٔأخر عِٓٗ:
 .1واًمده :حمٛمقد ُمدين اًمذي ىمرأ قمٚمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
 .0ضمدهُ :مدين حمٛمد اًمذي دارؾمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
 .1ظم٤مًمف ُمدين سم٤مىمراب ،اًمذي أيمٛمؾ طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم يده ،ودرس اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل
قمٚمٞمف ،ويم٤من هذا اًمِمٞمخ ُمٗمتل اًمً٤مدة اًمِم٤مومٕمٞم٦م 8اعمذه٥م اًمً٤مئد ذم شمٚمؽ اًمٌالد(.)1
 .2حمٛمد طمٌٞم٥م اهلل سمـ ُم٤مي٤مسم٤م اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل( 8)0وىمد اًمت٘مك سمف ذم رواق اًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٤مًم٘مرب
ُمـ إزهر اًمنميػ 8شمٚمؽ اًمرواق اًمتل يم٤مٟم٧م طمٚمؼ اًمٕمٚمؿ وجم٤مًمس اًمتدريس سمٛمٍم.
وأضم٤مزه ذم ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ و اًمّمحٞمحلم(.)1
 .3حمٛمد اخلي سمـ ُم٤مي٤مسم٤م اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،اًمت٘مك سمف ذم رواق اًمِم٤مومٕمٞم٦م أيْم٤م ،وأضم٤مزه ذم
اًمٙمت٥م اًمًت٦م (اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأيب داود و اًمؽمُمذي واًمٜمً٤مئل واسمـ ُم٤مضمف)(.)2

( )1شمرمج٦م أيب قمغم جمذوب – اعمخٓمقـم٦م –ص .0
( )0هق اًمِمٞمخ اًمقطمٞمد اًمذي وضمدت ٟمص قمٚمٞمف اًمًقايمٜمل سم٘مقًمف :ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمِمٝمػم حمٛمد طمٌٞم٥م اهلل.
( )1شمرمج٦م أيب قمغم جمذوب – اعمخٓمقـم٦م –ص  ،1وشمرمج٦م حمٛمد أمحد ُمدين – اعمخٓمقـم٦م –ص .0
( )2قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ واًمْمالًم٦م  :أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل :حت٘مٞمؼ :د .اًمٜمٕمٞمؿ سم٤مذي ،رؾم٤مًم٦م
ُم٤مضمًتػم ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م ،ص.26
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ُ .4مٜمّمقر قمكم ٟم٤مصػ ،ص٤مطم٥م يمت٤مب " اًمت٤مج اجل٤مُمع ًمألصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل(،)1
(صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ) (.)0
 .5اخلٚمٞمٗم٦م ،قمٞمًك أوه٤مج ،درس قمٚمٞمف اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل.
 .6حمٛمد ُمّمٓمٗمك اعمراهمل ،درس قمٚمٞم ف ذم إزهر أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ ،واًمٌالهم٦م ،شمٚمٛمٞمذ اًمِمٞمخ
حمٛمد قمٌده أطمد دقم٤مة اإلصالح واًمتجديد ،وئمٝمر أن اًمِمٞمخ ىمد شم٠مصمر سمف وسمٛمدرؾمتف
شم٠مصمرا واوح٤م.
 .7اًمًامرُمٓمل إزهري.
ُ .12مٜمتٍم اًمٙمت٤مين ًمٞمس هق ص٤مطم٥م اًمرؾم٤مًم٦م اعمًتٓمروم٦م.
وهمػمهؿ يمثػم ُمـ قمٚمامء إزهر اًمنميػ 8اًمذيـ مل ٟمثٌ٧م أؾمامءهؿ.
َٔ أبسش تالَٝر: ٙ
 .1إسمراهٞمؿ حمٛمد قمكم.
 .0إدريس قمكم (هاي) إدريس ،ممـ ٓزم اًمِمٞمخ اًمًقايمٜمل ؾمٜم٦م 1751م إمم ووم٤مشمف .ويم٤من
يدظمؾ قمٚمٞمف ذم ُمٙمتٌتف ويً٠مًمف قمام أؿمٙمؾ قمٚمٞمف ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ظم٤مص٦م قمٚمؿ
اعمػماث.
 .1إدريس ـمٛمٌؾ إؾمح٤مق
 .2أمحد ـم٤مهر.
 .3أمحد حمٛمد أه٤مج.
 .4إؾمح٤مق ـمٛمٌؾ إؾمح٤مق 8يم٤من ي٘مرأ ُمـ طمٗمٔمف ًمٚمِمٞمخ اًمًقايمٜمل ذم درس اًمتٗمًػم سم٤معمًجد
اًمٕمتٞمؼ سمًقق سمقرشمًقدان.

( )1هذا اًمٙمت٤مب "اًمت٤مج اجل٤مُمع ًمألصقل" اىمتٌس ُمٜمف اًمًقايمٜمل يمت٤مسم٤م اؾمامه (اًمناج اًمقه٤مج اعم٘متٌس ُمـ اًمت٤مج) سمرا ُمٜمف ًمِمٞمخف
ُمٜمّمقر.
( )0شمرمج٦م حمٛمد أمحد ُمدين  -اعمخٓمقـم٦م  -ص .0
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 .5إؾمامقمٞمؾ سمـ أمحد إٟمّم٤مري ،اسمـ قمؿ مح٤مد إٟمّم٤مري اًمذي ؾمٌؼ ذيمره .وىمد أضم٤مزه اًمِمٞمخ
اًمًقايمٜمل ذم صحٞمح اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري (.)1
 .6أيمد إسمراهٞمؿ قمكم.
 .7سم٤ميم٤مش قمثامن حمٛمد ـم٤مهر.
 .12سمدري حمٛمد أمحد اًمْمقء.
 .11مح٤مد سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري اخلزرضمل  -يٜمتٝمل ٟمًٌف إمم اًمّمح٤ميب :ؾمٕمد سمـ قمٌ٤مدة
إٟمّم٤مري .درس قمغم اًمِمٞمخ اًمًقايمٜمل قمٚمؿ احلدي٨م وأضم٤مزه ذم صحٞمح اإلُم٤مم
اًمٌخ٤مري ،طمٞم٨م ضم٤مء ذم شمرمج٦م اًمِمٞمخ مح٤مد أٟمف (اًمت٘مك سم٤مًمِمٞمخ اًمًقايمٜمل ذم دوًم٦م اًمًقدان،
وأظمذ قمٜمف قمٚمؿ احلدي٨م ،وقمرف قمغم يديف يمت٥م احلدي٨م ...وىم٤ملً :م٘مد شم٠مصمرت سم٤مًمِمٞمخ
ـم٤مهر اًمًقايمٜمل ذم قمٚمؿ احلدي٨م ،وم٘مد ٟمّمحٜمل سمتٕمٚمٛمف واىمتٜم٤مء يمتٌف ،واًمًػم قمغم ُمٜمٝم٩م
أهٚمف)(.)0
وىمد ٟمٗمٕم٧م شمٚمؽ اًمٜمّمٞمح٦م هذا اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ،وم٤مهتؿ سمٕمٚمؿ احلدي٨م يمِمٞمخف
اًمًقايمٜمل ،ويمت٥م شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة ذم احلدي٨م ،وهمػمه ُمٜمٝم٤م(.)1
 .10محٞمدة حمٛمد ٟمٍم رمحف اهللُ ،مـ ىمري٦م (ضم٤مد اهلل) سمقٓي٦م هنر اًمٜمٞمؾ همرب ُمديٜم٦م سمرسمر ،وىمد
ٓزم اًمِمٞمخ اًمًقايمٜمل ُمٜمذ قم٤مم1730 :م طمتك 1762م ،ويم٤من ُمقافمٌ٤م حلٚم٘م٦م اًمِمٞمخ ،همػم
أٟمف يم٤من ٓ يٙمت٥م اًمدرسً ،مٙمٜمف جيٞمد اًمًامع.

( )1شمرمج٦م حمٛمد أمحد ُمدين اعمخٓمقـم٦م ص ،0وشمرمج٦م أيب قمكم جمذوب اعمخٓمقـم٦م ص.2
( )0اعمجٛمقع ذم شمرمج٦م اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمِمٞمخ مح٤مد سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري وؾمػمشمف وأىمقاًمف ورطمالشمف :قمٌد إول سمـ مح٤مد
إٟمّم٤مري ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة اًمٓمٌٕم٦م إومم .12/1 ،وضم٤مء ومٞمف أن اؾمؿ اًمِمٞمخ اًمًقايمٜمل هق "ـم٤مهر" ،واًمّمحٞمح ُم٤م ىمدُمتف
"أسمق ـم٤مهر".
( )1سمٚمٖم٦م اًم٘م٤ميص واًمداين ذم شمراضمؿ ؿمٞمقخ اًمٓمــؼماين ،وومتح اًمقه٤مب ومٞمٛمـ اؿمتٝمر ُمـ اعمحدصملم سم٤مًٕم٘مــ٤مب وإحت٤مف ذوي
اًمرؾمقخ سمٛمـ قمرف سم٤مًمتدًمٞمس ُمـ اًمِمٞمقخ ،اعمجٛمقع ذم شمرمج٦م اًمٕمالُم٦م اعمحدث مح٤مد سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري .106 – 105/1
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 .11ؾمٞمد أمحد احل٤مج قمثامن ،وهق أيمثر ُمـ اؾمتٗم٤مد ُمـ قمٚمؿ اًمِمٞمخ اًمًقايمٜمل .ويم٤من يدرس
اًمٗم٘مف واًمتٗمًػم وإصقل ذم طمٞم٤مة اًمِمٞمخ وسمٕمد ووم٤مشمف ،شمقذم سمٕمد اًمِمٞمخ اًمًقايمٜمل سمٕمنم
ؾمٜمقات(.)1
 .12ؾمٕمٞمداي آدم.
 .13اًمنميػ حمٛمد أمحد حمٛمد ُمدين 8اسمـ قمؿ اًمٕمالُم٦م اًمًقايمٜمل ،وىمد ىمرأ قمغم اًمِمٞمخ شمٗمًػم
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يم٤مُمال ،وصحٞمح اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ،ذم ُمًجد اًمًقق اًمٕمتٞمؼ سمٛمديٜم٦م
سمقرشمًقدان.
 .14ص٤مًمح قمكم قم٤موم٤م(.)0
 .15قمٌد اًمدائؿ قمٌد اًمرطمٞمؿ(.)1
 .16قمٌداًمرمحـ طم٤مُمد إدريس آل ٟم٤مسم٧م.
 .17قمٌد اهلل أسمق زيد اًمؼمسمري.
 .02قمثامن حمٛمد أٟمقر.
 .01قمكم قمثامن حمٛمد ظمقرؿمٞمد.
 .00مهد قمكم آدم.
 .01وىمٞمع اهلل حمٛمد أمحد ( ،)2رئٞمس مج٤مقم٦م أٟمّم٤مر اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م سم٤مًمٌحر إمحر.
 .02أسمق حمٛمد أؿمٞمؽ ؿمٜم٘مقزم.
 .03أسمق قمكم جمذوب أسمق قمكم ُمدين ،رئٞمس جمٚمس ؿمقرى اعم١ممتر اًمقـمٜمل سم٤مًمًقدان ،ورئٞمس
جمٚمس إدارة هٞمئ٦م اعمقاٟمئ اًمٌحري٦م اًمًقداٟمٞم٦مٓ .زم اًمِمٞمخ اًمًقايمٜمل ُمـ أول أُمره قم٤مم
ُ1746مـ طمتك ووم٤مشمف .وىمد أضم٤مزه اًمِمٞمخ اًمًقايمٜمل ذم مجٞمع ُم١مًمٗم٤مشمف إضم٤مزة ؿمٗمقي٦م.
( )1شمرمج٦م أيب قمغم جمذوب ذم شمرمجتف اعمخٓمقـم٦م ص.2
( )0قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ واًمْمالًم٦م :أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل :حت٘مٞمؼ :د .اًمٜمٕمٞمؿ سم٤مذي ،رؾم٤مًم٦م
ُم٤مضمًتػم ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م ،ص.26
( )1شمرمج٦م حمٛمد أمحد اعمخٓمقـم٦م ص.0
( )2شمرمج٦م أيب قمكم جمذوب اعمخٓمقـم٦م ص.2
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َٔ أخر عٓ٘:
ُمِم٤مومٝم٦م ذم اعمًجد اًمٕمتٞمؼ سمًقق سمقرشمًقدان .وذم اعمًجد إىمَم ،وذم ُمًجد ُمدين
طمًلم إسمراهٞمؿ سمًقايمـ .وُمًجد ديؿ قمرب سمٌقرشمًقدان ،أو اٟمتٗمع سمٙمتٌف ،ويم٤من -

 -حي٥م

أن يٜمٗمع اهلل اًمٜم٤مس سمٕمٚمٛمف 8ومام ي١مًمػ يمت٤مسم٤م وٓ خيٓمف إٓ ويً٤مرع إمم ـمٌٕمف ذم ُمٍم ًمٞمًتٗمٞمد
اًمٜم٤مس ُمٜمف ،ويم٤من هيدى ًمزواره اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمرؾم٤مئؾ اًمدقمقي٦م ،وىمد أهدى ًمٚمِمٞمخلم :ىمٛمر
اًمديـ قمٌد اهلل احلقري ،وطم٤مُمد اًمتقم ٟمٍم.
ويالطمظ أن شمالُمٞمذه أيمثرهؿ ُمـ ُمديٜم٦م سمقرشمًقدان ،وًمٕمؾ ؾمٌ٥م ذًمؽ ـمقل ُمدة اإلىم٤مُم٦م
ذم سمقرشمًقدان ،ومٗمٞمٝم٤م :طمدث وأُمغم وأًمػ ،ودرس سمج٤مُمع اًمًقق اًمٙمٌػم طمقازم ( )11ؾمٜم٦م.
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املبشح ايجاْٞ
االضتكؿا ٤دتُٝع َؤيفات٘
َؤيفات٘  ٚآثاز ٙايعًُ:١ٝ
ًم٘مد يم٤مسمد اًمِمٞمخ اعمِم٘م٦م ،ومٙمت٥م ( )11يمت٤مسم٤مُ ،مٜمٝم٤م ُم٤مهل ُمٓمٌققم٦م وحت٧م اًمٓمٌع ذم يمؾ ومٜمقن
اًمٕمٚمقمُ ،مٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم.
أٚالَ :ؤيفات٘ يف اذتدٜح ايٓبٚ ٟٛعً.َ٘ٛ
 .1إقمالء ديـ اإلؾمالم ذح اإلعم٤مم سم٠مطم٤مدي٨م إطمٙمـ٤مم " خمٓمـقط" ( )1322صـٗمح٦م(.)1
وىمد طم٘م٘مف سم٤مطمث٤من ذم ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ.
 .0اًمٌدر اعمٜمػم ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٌِمػم اًمٜمذير "ُمٗم٘مقد" (.)0
 .1ضمقاهر اًمًٜمـ وذطمف ًمٓم٤مئػ اعمٜمـ "ُمٓمٌقع"(.)1
 .2اًمدر اعمخت٤مر ذح ُمٜمت٘مك إظمٌ٤مر "ُمٗم٘مقد"(.)2
 .3اًمديـ اعمتلم ُمـ يمالم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم "ُمٓمٌقع"(.)3
 .4اًمناج اًمقه٤مج اعم٘متٌس ُمـ اًمت٤مج "ُمٗم٘مقد"(.)4

( )1ذم شمرمج٦م أيب قمكم جمذوب اعمخٓمقـم٦م ذم اًمّمٗمح٦م اًمً٤مدؾم٦م قمٜمقان اًمٙمت٤مب " اإلعم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم ،واًمّمقاب ُم٤م
أصمٌتف .وىمد ىمدم ضمزء ُمٜمف رؾم٤مًم٦م ديمتقراة ذم ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م ،وضمزء آظمر رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ذم اجل٤مُمٕم٦م ٟمٗمًٝم٤م،وىمد
مت٧م ُمٜم٤مىمِمتٝمام.
( )0خمٓمقط ؾمٌٞمؾ اًمًٕم٤مدة ًمٚمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٌ٤مدة ص.73
( )1ـمٌع سمٛمٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،1731-1152 ،وي٘مع ذم"114" :صٗمح٦م وىمد ومرغ ُمٜمف ذم / 0ؿمقال/
1141هـ.
( )2خمٓمقط ؾمٌٞمؾ اًمًٕم٤مدة ًمٚمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٌ٤مدة ص.73
( )3ـمٌع سمٛمٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ،،ؾمٜم٦م1145 :هـ 1726 -م ،وي٘مع ذم " "130صٗمح٦م سمحجؿ " "A5وىمد ومرغ ُمٜمف ذم:
" /07ؿمقال 1143 /هـ".
( )4خمٓمقط ؾمٌٞمؾ اًمًٕم٤مدة ًمٚمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٌ٤مدة ص.73
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 .5ؾمٚمقك اعمٜمٝم٤مج قمغم اًمناج اًمقه٤مج "ُمٗم٘مقد"(.)1
 .6صحٞمح اًمًقايمٜمل وذطمف ومتح اًمٖمٜمل "ُمٓمٌقع"(.)0
 .7ومتح اخلٌػم ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٌِمػم اًمٜمذير "ُمٗم٘مقد"(.)1
ُ .12مٕم٤ممل اهلداي٦م ذم ىمقاٟملم اًمرواي٦م ذم قمٚمؿ اعمّمٓمٚمح "ُمٓمٌقع"(.)2
ثاْٝاَ :ؤيفات٘ يف ايًػ ١ايعسب ،١ٝايٓش ،ٛاألدب ،ايبالغٚ ١ايؿسف:
 .1إدب اعمتلم اعمٗمٞمد ًمٚمٜم٤مفمريـ "ُمٓمٌقع"(.)3
 .0إرؿم٤مد اًمً٤مًمؽ إمم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ "ُمٓمٌقع"(.)4
 .1إرؿم٤مد اًمٕم٘مقل إمم اًمٓمريؼ اعمٕم٘مقل "ُمٓمٌقع"(.)5
 .2أـمٞم٥م اًمٕمرف ذم ومـ اًمٍمف "ُمٗم٘مقد"(.)6

( )1قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ واًمْمالًم٦م :أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل :حت٘مٞمؼ :د .اًمٜمٕمٞمؿ سم٤مذي ،رؾم٤مًم٦م
ُم٤مضمًتػم ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م ،ص.62
( )0ـمٌع ذم ُمٓمٌٕم٦م طمج٤مزي سم٤مًم٘م٤مهرة ،ؾمٜم٦م 1147هـ 1732-م وي٘مع ذم ""022صٗمح٦م سمحجؿ  A5وىمد ومرغ ُمٜمف
ذم"/01حمرم1141/هـ ".
( )1قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ واًمْمالًم٦م  :أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل :حت٘مٞمؼ :د .اًمٜمٕمٞمؿ سم٤مذي ،رؾم٤مًم٦م
ُم٤مضمًتػم ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م ،ص.62
( )2ـمٌع سمٛمٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،1726-1145 ،وي٘مع ذم"106" :صٗمح٦م سمخجؿ  A5وىمد ومرغ ُمٜمف ذم
/ 01رسمٞمع اًمث٤مين 1143 /هـ.
( )3ـمٌع سمٛمٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،1726-1145 ،وي٘مع ذم "134" :صٗمح٦م سمخجؿ  ،A5وىمد ومرغ ُمٜمف ذم
ذم / 06رسمٞمع إول1152/هـ.
( )4طم٘م٘مف اًمٌ٤مطم٨م ُمٌ٤مرك حمٛمد أمحد يمٌقؿمٞم٦م ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراة ،ذم ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ""066
صٗمح٦م.
( )5ـمٌع ذم ُمٓمٌٕم٦م طمج٤مزي سم٤مًم٘م٤مهرة ،ؾمٜم٦م 1147هـ 1732-م ،وي٘مع ذم ""022صٗمح٦م سمخجؿ  ،A5وىمد ومرغ ُمٜمف
ذم"/01حمرم1141/هـ ".
( )6قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ واًمْمالًم٦م ص.67
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 .3اًمت٤مج اعمرصع سم٤مجلقهر اعمٙمٜمقن "ُمٓمٌقع"(.)1
 .4ؿمقاهد إدب ُمـ يمالم اًمٕمرب "طم٘مؼ ومل يٓمٌع سمٕمد"(.)0
 .5اجلقاهر اًمٚمامقم٦م ذم ىمقاقمد اًمٌالهم٦م "ُمٓمٌقع"(.)1
 .6ه اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مؾمتِمٝم٤مد آي٤مت ىمرآٟمٞم٦م "خمٓمقـم٦م ُمٗم٘مقد ٟمّمٗمٝم٤م إول"(.)2
 .7اعمدارج اًمٕمٚمٞم٦م ذم اًم٘مقاقمد اًمٜمحقي٦م "ُمٓمٌقع"(.)3
ٟ .12مقادر إدب ُمـ يمالم اًمٕمرب "ُمٓمٌقع"(.)4
ٟ .11مقادر اًمٌالهم٦م وإدب ُمـ صٗمقة يمالم اًمٕمرب "خمٓمقط"(.)5
ثايجاَ :ؤيفات٘ يف ايعكٝد ٠اإلضالَ:١ٝ
 .1أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت ذم اضمتٜم٤مب اًمٌدع واًمْمالٓت "خمٓمقط"(.)6
 .0شمٌٞم٤من اًمّمٗم٤مت سم٤مٔي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت "طم٘مؼ ومل يٓمٌع"(.)7
 .1قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ واًمْمالًم٦م "ُمٓمٌقع"(.)12

( )1ـمٌع سمٛمٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،1732-1152 ،وي٘مع ذم"022" :صٗمح٦م ذح ومٞمف ُمٜمٔمقُم٦م :اجلقهر
اعمٙمٜمقن ذم صدف اًمثالصم٦م ومٜمقنً ،مٕمٌد اًمرمحـ إظميي وىمد ومرغ ُمٜمف ذم /7ؿمٕمٌ٤من 1151/هـ.
( )0طم٘م٘مف اًمٌ٤مطم٨م :قمٛمر حمٛمد قمكم ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ،ذم ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م،يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م "52" ،صٗمح٦م.
( )1ـمٌع سمٛمٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ،اًمٌدون سمٞم٤مٟم٤مت ـمٌع ،وي٘مع ذم"34" :صٗمح٦م سمحجؿ  ،A5وىمد ومرغ ُمٜمف ذم /12ذي
اًم٘مٕمدة1137/هـ.
( )2خمٓمقط شم٘مع ذم "22" :صٗمح٦م ،ومرغ ُمٜمف ذم/10 :رُمْم٤من1165/هـ.
( )3ـمٌع سمٛمٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1152،هـ1732-م،وي٘مع ذم "73" :صٗمح٦م ،وىمد ومرغ ُمٜمف ذم/0ذي
احلج٦م1165/هـ.
( )4ـمٌع سمٛمٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1152 ،هـ1732-م ،وي٘مع ذم "62" :صٗمح٦م ،وىمد ومرغ ُمٜمف ذم
/03رُمْم٤من1152/هـ.
( )5خمٓمقط شم٘مع ذم "151" :صٗمح٦م ،ومرغ ُمٜمٝم٤م ذم /0" :ذي احلج٦م 1165 /هـ".
( )6خمٓمقـم٦م شم٘مع ذم " "15صٗمح٦م ومرغ ُمٜمٝم٤م ذم "/03ذي احلج٦م 1145 /هـ ".
( )7طم٘م٘مف  :حمٛمد قمٌد اهلل خمت٤مر – قمْمق هٞمئ٦م اًمتدريس سمٙمٚمٞم٦م ضمؼمة.
( )12طم٘م٘مف :اًمٜمٕمٞمؿ حمٛمد أمحد سم٤مذي – رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم – ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م – يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ.
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زابعاَ :ؤيفات٘ يف أؾ ٍٛايفك٘:
 .1ضم٤مُمٕم٦م اًمٗمقائد ذم اًمْمقاسمط واًم٘مقاقمد "ُمٓمٌقع"(.)1
 .0ؾمٌٞمؾ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل "خمٓمقط"(.)0
خاَطاَ :ؤيفات٘ يف عًَ ّٛتفسق:١
 .1صمقاب اعمت٘ملم ُمـ يمالم رب اًمٕم٤معملم "خمٓمقط"(.)1
 .2روو٦م اجلٜم٦م ُمـ أذيم٤مر اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م "ُمٗم٘مقد"(.)2
 .3ؾمٌٞمؾ اًمًٕم٤مدة ًمٚمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٌ٤مدة "خمٓمقط"(.)3
 .4ؾمح٤مئ٥م اًمرمح٦م ًمألٟم٤مم ذم اضمتٜم٤مب اًمٙمٌ٤مئر وأصم٤مم "ُمٓمٌقع"(.)4
 .5اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ اهل٤مدي إمم رب اًمٕم٤معملم "ُمٓمٌقع"(.)5
 .6قمٚمقم اًم٘مرآن ذم سمٞم٤من أهار اًمٗمرىم٤من "خمٓمقط"(.)6
 .7ومت٤موى ذم اًمتّمقف واعمقاًمد "خمٓمقط"(.)7

( )1طم٘م٘مف :اًمٓمٞم٥م طمًـ أمحد – رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراة – ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م – يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ.
( )0طم٘م٘مف :قمٌد اًمرمحـ طم٤مُمد  -رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراة  -ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م – يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ.
( )1قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ واًمْمالًم٦م ص.70
( )2قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ واًمْمالًم٦م ص.71
( )3خمٓمقـم٦م شم٘مع ذم " "26صٗمح٦م ،ومرغ ُمٜمٝم٤م ذم " /13ؿمقال1170/هـ" قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ
واًمْمالًم٦م ص.70
( )4ـمٌع سمٛمٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1152،هـ1732-م ،وي٘مع ذم"102" :صٗمح٦م وىمد ومرغ ُمٜمف ذم
/17رُمْم٤من1150/هـ.
( )5ـمٌع سمٛمٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1152،هـ1731-م ،وي٘مع ذم "002" :صٗمح٦م وىمد ومرغ ُمٜمف
ذم/10رضم٥م1146/هـ.
( )6خمٓمقـم٦م شم٘مع ذم "......" :صٗمح٦م ،ومرغ ُمٜمٝم٤م " ،"......قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ واًمْمالًم٦م ص.55
( )7خمٓمقـم٦م شم٘مع ذم " "15صٗمح٦م ،و مل يٌلم رمحف اهلل ُمتك ومرغ ُمٜمٝم٤م ،قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ واًمْمالًم٦م
ص.55
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 .12اًمٜمقر اًمً٤مـمع ذم سمٞم٤من ومْمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع "خمٓمقط"(.)1
وهمػمه٤م ُمـ ُمٓمٌقع وحمٗمقظ ،وهل حتت٤مج إمم إقم٤مدة ـمٌٕمٝم٤م ظمِمٞم٦م اًمْمٞم٤مع.
فمٝمر ُمـ ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ اًمًقايمٜمل اًمتل وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م 8قمٚمق مهتف ،ورهمٌتف ذم اخلػم ًممظمريـ،
ودمِمٛمف اًمّمٕم٤مب.
وإذا يم٤مٟم٧م اًمٜمٗمقس يمٌ٤مرا ****

شمٕمٌ٧م ذم ُمراده٤م إضمً٤مم

()0

وم٤مًمِمٞمخ يمت٥م مجٞمع ُم١مًمٗم٤مشمف سمٞمده ،سمخط مجٞمؾ قمغم اًمقرق 8سمٓمري٘م٦م ومريدة ذم يمٞمٗمٞم٦م حترى
اخلط اعمًت٘مٞمؿ واًمًٓمر اًم٘مقيؿ ،وهذا سمال ؿمؽ قمٛمؾ ؿم٤مق يتٓمٚم٥م اًمقىم٧م اًمٙمثػم ،ويٙمٚمػ اعمرء
قمٜم٤مء وُمِم٘م٦مً ،مٙمـ هذا اًمٕمٛمؾ اًمِم٤مق قمٜمد اًمًقايمٜمل ُمـ أؿمٝمك اعمتع ،و هذه اعم١مًمٗم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م
شمذيمر ىمراءه٤م سم٤مٕئٛم٦م اعمت٘مدُملم ،وإن يم٤من ص٤مطمٌٝم٤م "اًمًقايمٜمل" ُمـ اعمت٠مظمريـ .وُمٕمٚمقم أن
اًمت٠مظمر واعمٕم٤مسة ٓ يٓمٗمٗم٤من طمؼ اًمٕم٤ممل ،إذا يم٤من ُمتح٘م٘م٤م ذم اًمٕمٚمؿ" .ومٚمٞمس ًم٘مدم اًمٕمٝمد يٗمْمؾ
اًم٘م٤مئؾ( ،)1وٓ حلدصم٤من قمٝمد هيتْمؿ اعمّمٞم٥م ،وًمٙمـ يٕمٓمك يمؾ ُم٤م يًتحؼ"(.)2
ًمذًمؽ ي٘م٤مل ًمٞمس صمٛم٦م ُم٤م يٛمٜمع أن يدظمر ًمٌٕمض اعمت٠مظمريـ ُم٤م مل يقه٥م ًمٌٕمض اعمت٘مدُملم،
يمام ىمٞمؾ "يمؿ شمرك إول ًممظمر" وٓ ي٘م٤مل "ُم٤م شمرك إول ًممظمر"ٕ .ضمؾ أن اًمٌمء "إٟمام
يًتج٤مد جلقدشمف ،أو يًؽمذل ًمرداءشمفً ٓ ،مت٘مدم ىم٤مئٚمف أو شم٠مظمره"(.)3
وىمد أطمًـ اًم٘م٤مئؾ:
ىمؾ عمـ ٓ يرى اعمٕم٤مس ؿمٞمئ٤م **** ويرى ًمألوائؾ اًمت٘مـديام

( )1خمٓمقـم٦م شم٘مع ذم " "10صٗمح٦م ،ومرغ ُمٜمٝم٤م ذم /03رُمْم٤من 1150 /هـ ،قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ
واًمْمالًم٦م ص.70
( )0ذح ديقان اعمتٜمٌل :أسمق احلًـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمقاطمدي ،اًمٜمٞمً٤مسمقري ،اًمِم٤مومٕمل .171/1
( )1هٙمذا وٌٓمٝم٤م اًمٕمالُم٦م اًم٘مراذم وهمػمه "اًم٘م٤مئؾ" سم٤مًم٘م٤مف ،وذه٥م اًمزسمٞمدي إمم أٟمف "اًمٗم٤مئؾ" سم٤مًمٗم٤مءُ 8مـ وم٤مل رأيف إذا وٕمػ،
يمذا ذم شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس ،أسمق اًمٗمٞمض حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرزاق اًمًٞمد اعمرشم٣م اًمزسمٞمديُ ،مٙمتٌ٦م احلٞم٤مة
سمػموت ،ط."07/1" ،1
()2يٜمٔمر :اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمٚمٖم٦م وإدبً ،مٚمٛمؼمدُ ،مٙمتٌ٦م آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة "."21/1
( )3شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس " "3/1سمتٍمف يًػم.
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إن ذاك اًم٘مـديؿ يم٤من طمـديث٤م **** وؾمٞمٛمًك هذا احلدي٨م ىمديام

()1

وُم٤م أمجؾ ُم٘م٤مًم٦م إُم٤مم اًمٕمرسمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ ذم ُم٘مدُم٦م اًمتًٝمٞمؾ طمٞم٨م ىم٤مل" :وإذا يم٤مٟم٧م اًمٕمٚمقم
ُمٜمح٤م إهلٞم٦م ،وُمقاه٥م اظمتّم٤مصٞم٦م ،ومٖمػم ُمًتٌٕمد أن يدظمر ًمٌٕمض اعمت٠مظمريـ ُم٤م قمن قمغم يمثػم
ُمـ اعمت٘مدُملم"(.)0
وم٤م ًمِمٞمخ اًمًقايمٜمل قم٤ممل ُمٚمؿ سمٗمٜمقن قمدة 8قمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م واحلدي٨م واًمتٗمًػم واًمٗم٘مف ،يٕمد
ؿمخّمٞم٦م ُمتٜمققم٦م اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم .شمِمٝمد هذه اعم١مًمٗم٤مت ًمف سمٓمقل اًمٌ٤مع وؾمٕم٦م آـمالع 8ومؽماه
حمدصم٤م وٟمحقي٤م وأديٌ٤م وسمالهمٞم٤م -وُمٗمنا– وإن مل يٙمت٥م ذم اًمتٗمًػم ًمٙمـ درؾمف ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن
ذم ُمًجد اًمًقق اًمٕمتٞمؼ سمٌقرشمًقدان يِمٝمد ًمف .ضب ذم ضمؾ اًمٗمٜمقن اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م
سمًٝمؿ.و ًمذًمؽ ىم٤مل ديمتقر ُمٌ٤مرك حمٛمد أمحد ،ومٞمًتحؼ أن يٚم٘م٥م سمـ (ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ
اًمًقداين) ،ظم٤مص٦م أهن٤م شمّم٤مٟمٞمػ ُمتٜمققم٦م اعمقوققم٤مت :ومٗمٞمٝم٤م اًمٜمحق واًمٍمف وإدب واًمٌالهم٦م
وقمٚمؿ اًمٚمٖم٦م واحلدي٨م وقمٚمقم اًم٘مرآن وأصقل اًمٗم٘مف.
وىمد ٟمٌف مج٤مقم٦م إمم ضورة آقمتٜم٤مء هبذه اعم١مًمٗم٤مت ،ظمِمٞم٦م أن شمْمٞمع ومٞمْمٞمع ُمٕمٝم٤م شمراث
قمٚمٛمل صمر ًمٕمٚمؿ ُمـ قمٚمامء اًمًقدان اًمذيـ قمٝمد ىمٚم٦م اهتامم إقمالُمٜم٤م هبؿ ،يم٤مٟم٧م ًمف ُمٙمتٌ٦م وخٛم٦م مل
ير هل٤م ٟمٔمػم ذم ُمديٜم٦م سمقرشمًقدان ،جيٚمس أهمٚم٥م وىمتف هب٤م وي٘مرأ وي١مًمػ ،ويًت٘مٌؾ هب٤م وٞمقومف
أطمٞم٤مٟم٤م ،وىمد يم٤مٟم٧م سمٕمد ووم٤مشمف رمحف اهلل أوٓ سم٤معمٙمتٌ٦م اًمقٓئٞم٦م ذم سمقرشمًقدان ،صمؿ ٟم٘مٚم٧م إمم اجلٜم٤مح
اعمٕمد ًمٙمت٥م اًمِمٞمخ رمحف اهلل سمٛمٙمتٌ٦م ضم٤مُمٕم٦م اًمٌحر إمحر.
وًمٙمـ يم٤من جل٤مُمٕم٦م اًمٌحر إمحر اًمٜمّمٞم٥م ُمـ ذف اًمٕمٜم٤مي٦م هبذا اًمؽماث اًمٕمٚمٛمل اًمثر،
ومجٕمٚم٧م ًمٙمت٥م اًمِمٞمخ ،رمحف اهلل ضمٜم٤مطم٤م سمٛمٙمتٌتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م.
ومٝمذه اعم١مًمٗم٤مت شمٔمٝمر ًمٜم٤م وسمجالء صم٘م٤موم٦م اعم١مًمػ وُم٤م اشمّمػ سمف ُمـ ومٝمؿ صم٤مىم٥م وقم٘مؾ
راضمح ،ويم٠مٟمف مجع ذم ٟمٗمًف ُم٤م شمٗمرق قمٜمد ؿمٞمقظمف ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمقم ،وم٘مد يم٤من ُمـ ؿمٞمقظمف ُمـ

( )1اٟمٔمر اًمٕمذب اًمٜمٛمػم ُمـ جم٤مًمس اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم اًمتٗمًػم ،حت٘مٞمؼ ظم٤مًمد سمـ قمثامن اًمًٌ٧م ،إذاف سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد ،دار
اسمـ اًم٘مٞمؿ اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 0225م .10/1
( )0اعمً٤مقمد قمغم شمًٝمٞمؾ اًمٗمقائدٓ ،سمـ قم٘مٞمؾ ،حت٘مٞمؼ حمٛمد يم٤مُمؾ سمريم٤مت ،دار اًمٗمٙمر سمػموت1221 ،هـ .1/1
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اشمًع أوم٘مف ذم اًمٗم٘مف يمخ٤مًمفُ :مدين سم٤مىمراب ،ومٙم٤من اًمًقايمٜمل ُمثٚمف ذم ؾمٕم٦م اًمٕمٚمؿ ذم اًمٗم٘مف وُم٤م
يتّم ؾ سمف ،ويم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ همٚم٥م قمٚمٞمف قمٚمؿ احلدي٨م يم٤مسمـ طمٌٞم٥م واجلٙمٜمل ،ومٙم٤من اًمًقايمٜمل
يمذًمؽ حمدصم٤م يمام ؿمٝمد سمذًمؽ اًمٕمالُم٦م اعمحدث :مح٤مد سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري.
ٚفا ٠أب ٞطاٖس ستُٛد ايطٛانين ٚثٓا ٤ايعًُا ٤عً:٘ٝ
شمقرم اإلُم٤مم أسمق ـم٤مهر اًمًقايمٜمل سمٕمد طمٞم٤مة طم٤مومٚم٦م سم٤مٕظمذ واًمٕمٓم٤مء واًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمؿ 8زيمل
اًمٜمٗمس ،رومٞمع اعم٘م٤مم ،ذيػ اًمٜمً٥م ،يمريؿ اًمًج٤مي٤م ،قمػ اعم٘م٤مل ،محٞمد اخلّم٤مل 8ؾمٜم٦م 1220هـ.
ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سم٤مخلرـمقم قم٤مصٛم٦م اًمًقدان ،ودومـ سمٛم٘م٤مسمر وم٤مروق( ،)1يقم /07ذو اًم٘مٕمدة/
1220هـ ،اعمقاومؼ 1760/7/14م ُمً٤مء اخلٛمٞمس ُم٤مت رمحف اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد أن أطمٞم٤م قمٚمقُم٤م
درؾم٧م ،وظمٚمػ شمراصم٤م سم٤مىمٞم٤م ،ورسمك أومقاضم٤م ُمتالطم٘م٦م شمٕمد سم٤معمئ٤مت ُمـ اًمٓمالب إظمٞم٤مر.
شمرك ُمٙمتٌ٦م وخٛم٦م أوص قمٚمٞمٝم٤م آل سم٤مقمٌقد سمٌقرشمًقدان ،وأوص سمٌٜم٤مء ُمٙمتٌ٦م ذم ضم٤مُمع
طمل دسم٤ميقا سمٌقرشمًقدان وىمد يم٤من هذا اجل٤مُمع ُمِمٝمقرا سم٤مؾمٛمف ،وىمد سمٜم٤مه قمٌد اهلل ؾم٤ممل سم٤مقمٌقد
-

 ،-ومرطمؿ اهلل اًمِمٞمخلم رمح٦م واؾمٕم٦م واؾمٙمٜمٝمام ومًٞمح ضمٜم٤مشمف ُمع اًمّمدىملم واًمِمٝمداء

وطمًـ أوًمئؽ رومٞم٘م٤م ،وضمٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ممـ يًػم قمغم هن٩م احلدي٨م وأهٚمف.
ثٓا ٤ايعًُا ٤عً:٘ٝ
و ىمد أصمٜمك قمٚمٞمف قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ:
اًمِمٞمخ اعمحدث مح٤مد إٟمّم٤مري ىم٤ملً" :م٘مد شم٠مصمرت سم٤مًمِمٞمخ أسمق ـم٤مهر اًمًقايمٜمل ذم قمٚمؿ
احلدي٨م 8وم٘مد ٟمّمحٜمل سمتٕمٚمٛمف واىمتٜم٤مء يمتٌف ،واًمًػم قمغم ُمٜمٝم٩م أهٚمف"(.)0
وىم٤مل إصقزم قمٌد اهلل طم٤مُمد آل ٟم٤مسم٧م" :ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمًقايمٜمل :ؿمٞمخ يمٌػم وقم٤ممل
ٟمٌٞمؾ ،قمرف سمًٛمتف وزهده و قمٚمٛمف ،يم٤من ُمرضمٕم٤م ًمٚمٛمِم٤ميخ واًمٓمالب ،سمذل وىمتف ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس،
ويم٤من ُمٝم٤مسم٤م وؾمط ُمـ يٕمرومف"(.)1

( )1يٜمٔمر شمرمج٦م أيب قمكم جمذوب اعمٓمٌققم٦م ص.0
( )0اعمجٛمقع ذم شمرمج٦م اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمِمٞمخ مح٤مد سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري.415/0 ،
( )1قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ واًمْمالًم٦م ص.73
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وىم٤مل أسمق قمكم جمذوب أسمق قمكم" :هق اًمٕمالُم٦م اعمجتٝمد اعمحدث اعمٗمن اًمٜمحقي إدي٥م
اًمنميػ"(.)1
وىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد أمحد ُمدين" :هق اًمًٞمد اًمنميػ اعمٗمن اًمٚمٖمقي اعمحدث أسمق ـم٤مهر
حمٛمقد اًمًقايمٜمل إزهري"(.)0
ىم٤مل اًمٗم٘مٞمف إدريس قمكم هاي" :قم٤مسه قمٚمامء يٙم٤مد سمٕمْمٝمؿ أن يقازيف ذم ُمرشمٌ٦م اًمٕمٚمؿ،
وًمٙمـ رمحف اهلل يم٤من اًمرأس ومٞمٝمؿ"(.)1
ىم٤مل اًمٗم٘مٞمف أمحد حمٛمد أوه٤مج" :يٙمٗمٞمف ومخرا أن يمؾ ُمـ قم٤مسوه أو أظمذوا قمٜمف ؿمٝمدوا ًمف
سم٤مًمٕمٚمؿ :وي٘مقًمقن سملم اًمٗمٞمٜم٦م و اًمٗمٞمٜم٦م ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م أسمق ـم٤مهر يمذا و يمذا"(.)2
وىمد ُمٜمح -

 -درضم٦م اًمديمتقراة اًمٗمخري٦م ذم اًمؽمسمٞم٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اًمٌحر إمحر ،شم٘مديرا

إلؾمٝم٤مُم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،واُمتٜم٤مٟم٤م عم٤م ىمدُمف ُمـ ظمدُم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م ًمٚمٛمجتٛمع اًمًقداين .ذم يقم اًمثالصم٤مء
سمت٤مريخ  /5رسمٞمع أظمر 1207هـ ،اعمقاومؼ  /12أسمريؾ 0226م (.)3


( )1شمرمجتف اعمخٓمقـم٦م ص .1
( )0شمرمجتف اعمخٓمقـم٦م ص .1
( )1قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ واًمْمالًم٦م ص.74
( )2قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ واًمْمالًم٦م ص.74
( )3اٟمٔمر ُمٚمحؼ ،قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ واًمْمالًم٦م.
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املبشح ايجايح
دٗٛدٖه يف اذتدٜح ٚعًَ٘ٛ
يٕمد اإلُم٤مم أسمقـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل ُمـ قمٚمامء اًمًقدان ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،وًمف ُم١مًمٗم٤مت
ذم قمٚمؿ احلدي٨م:
 .1ؾشٝح ايطٛانين ٚغسس٘ فتح ايػين( ):
1

هذا اًمٙمت٤مب مجع ومٞمف اإلُم٤مم اًمًقايمٜمل إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ،واًمتل شمِمتٛمؾ قمغم أصقل
إدًم٦م احلديثٞم٦م ًمألطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،وؾمامه سمّمحٞمح اًمًقايمٜمل ٕٟمف اًمتزم ذم ختري٩م طمديثف أن
خيرج احلدي٨م أطمد اًمِمٞمخلم طمٞم٨م اسمتدأ اإلُم٤مم اًمًقايمٜمل يمت٤مسمف سمٙمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،وُمـ صمؿ
اًمّمالة ،وُمـ صمؿ اًمزيم٤مة ،وظمتٛمف سمٙمت٤مب إىمْمٞم٦م ،وإطمٙم٤مم ،ويمذًمؽ ذيمر ذم ظمت٤مم يمت٤مسمف
اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -ط -ذم سم٤مب ُمٜمٗمرد.
ويمذًمؽ يذيمر أىمقال اًمٕمٚمامء إذا وضمد ذم احلدي٨م طمٙمؿ وم٘مٝمل سمٞمٜمف ،و ينمح اًمٙمٚمامت
اًمٖمريٌ٦م ذم احلدي٨م ،ويٌلم اًمراوي اعمٌٝمؿ.
ُمث٤مل ًمذًمؽ وقمـ أيب هريرة ىم٤مل :ضم٤مء رضمؾ( ،)0إمم اًمٜمٌل -ط -وم٘م٤مل" :هٚمٙم٧م ي٤م رؾمقل
اهلل ىم٤مل وُم٤م أهٚمٙمؽ ىم٤مل وىمٕم٧م قمغم اُمرأيت ذم رُمْم٤من"( ،)1ىم٤مل اًمًقايمٜمل :اؾمتدل اعم٤مًمٙمٞم٦م سمف
قمغم وضمقب اًمٙمٗم٤مرة قمغم ُمـ أومٓمر ذم رُمْم٤من سمجامع أو همػمه محٚمقا اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد ،ىم٤مل
اجلٛمٝمقر ٓ" :يمٗم٤مرة إٓ ذم اجلامع".

( )1ذم ُمٓمٌٕم٦م طمج٤مزي سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 1147هـ 1732 -م ،وي٘مع ذم  032صٗمح٦م سمحجؿ  ،A5وىمد ومرغ ُمٜمف ذم حمرم
1141هـ.
( )0ىم٤مل اًمًقايمٜمل هق ؾمٚمامن أو ؾمٚمٛم٦م سمـ صخر اًمٌٞم٤ميض.
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح ،يمت٤مب يمٗم٤مرات آيامن ،سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡىمد ومرض اهلل ًمٙمؿ حتٚم٦م أيامٟمٙمؿ ،واهلل ُمقٓيمؿ
وهق اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿﱠ[اًمتحريؿُ ]0 :متك دم٥م اًمٙمٗم٤مرة قمغم اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم ،122/6 ،ح.4527
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وُمـ ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم اًمًقايمٜمل ذم يمت٤مسمف( :إذا اشمٗمؼ ذم ختري٩م احلدي٨م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ،
واًمٌخ٤مري ،وُمًٚمؿ ،واًمٜمً٤مئل ،وأسمق داود ،واًمؽمُمذي ،واًمٜمً٤مئل ،واسمـ ُم٤مضمف ىم٤مل أظمرضمف
اجلامقم٦م ،وإٓ سمٞمٜمف سم٤مٓؾمتثٜم٤مء) .و اًمتزم أن ٓ خيٚمق احلدي٨م ُمـ أطمد اًمّمحٞمحلم ًمذًمؽ ؾمامه
سمّمحٞمح اًمًقايمٜمل.
ُمث٤مل ًمذًمؽ :قمـ طمذيٗم٦م ،أن رؾمقل اهلل -طً -م٘مٞمف ،وهق ضمٜم٥م ،ومح٤مد قمٜمف وم٤مهمتًؾ .صمؿ
ضم٤مء وم٘م٤مل :يمٜم٧م ضمٜمٌ٤م .ىم٤مل( :إن اعمًٚمؿ ٓ يٜمجس)( .)1أظمرضمف اجلامقم٦م إٓ اًمٌخ٤مري واًمؽمُمذي(.)0
وذيمر اًمًقايمٜمل ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف طمٞم٨م ىم٤مل( :احلٛمد هلل اًمذي ذف ُمـ ؿم٤مء ُمـ قمٌ٤مده ذم
اًم٘مديؿ واحلدي٨م ،سم٤مهلداي٦م إمم ظمدُم٦م قمٚمؿ احلدي٨م ،واًمّمالة واًمًالم قمغم اعمٌٕمقث سمِمػما
وٟمذيرا ،وداقمٞم ً٤م إمم اهلل سم٢مذٟمف وهاضم٤م ُمٜمػما ،وآًمف وصحٌف إظمٞم٤مر ،اًمذيـ شمٜم٤مىمٚمقا اخلؼم
وإظمٌ٤مر ،واًمت٤مسمٕملم هلؿ إمم يقم اًم٘مرار ،)1()..هذا شمٕمٚمٞمؼ ًمٓمٞمػ قمغم يمت٤ميب صحٞمح اًمًقايمٜمل،
وؾمٛمٞمتف ومتح اًمٖمٜمل.
وىم٤مل أيْم٤م( :هذا يمت٤مب يِمتٛمؾ قمغم أصقل إدًم٦م احلديثٞم٦م ًمألطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،وم٢من اشمٗمؼ
قمغم ختري٩م احلدي٨م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،واًمٌخ٤مري ،وُمًٚمؿ ،وأسمقداود ،واًمؽمُمذي،
واًمٜمً٤مئل ،واسمـ ُم٤مضمف ىمٚم٧م أظمرضمف اجلامقم٦م ،وإٓ سمٞمٜمتف سم٤مٓؾمتثٜم٤مء ،واًمتزُم٧م ومٞمف أن ٓ خيٚمق
احلدي٨م ُمـ أطمد اًمّمحٞمحلم ،وؾمٛمٞمتف صحٞمح اًمًقايمٜمل).
 .2دٛاٖس ايطٓٔ ٚغسس٘ يطا٥ف املٓٔ (:)4
ُمقوقع اًمٙمت٤مب :أٟمف أًمػ يمت٤مسمف ضمقاهر اًمًٜمـ أوٓ ويتٙمقن ُمـ ُمئتلم وقمنميـ طمديث٤م
وىمًٛمف قمغم اًمٙمت٥م وإسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م صمؿ ذطمف سمنمح خمتٍم و ؾمامه ًمٓم٤مئػ اعمٜمـ ،وُمـ صمؿ
مجٕمٝمؿ ذم يمت٤مب واطمد وؾمامه ضمقاهر اًمًٜمـ وذطمف ًمٓم٤مئػ اعمٜمـ.
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح ذم يمت٤مب احلٞمض ،سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن اعمًٚمؿ ٓ يٜمجس ،060/1 ،ح.150
( )0صحٞمح اًمًقايمٜمل وذطمف ومتح اًمٖمٜمل :أسمقـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل ،ـمٌع ذم ُمٓمٌٕم٦م طمج٤مزي سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م  ،1147ص.5
( )1صحٞمح اًمًقايمٜمل وذطمف ومتح اًمٖمٜمل :أسمقـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل ،ـمٌع ذم ُمٓمٌٕم٦م طمج٤مزي سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م  ،1147ص.3
( )2ـمٌع سمٛمٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1152،هـ 1713 -م ،وي٘مع ذم ( )114صٗمح٦م ،وىمد ومرغ ُمٜمف ذم (0ؿمقال
1141 /هـ).
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اسمتدأ اإلُم٤مم أسمقـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل يمت٤مسمف سمٛم٘مدُم٦م شمرضمؿ ومٞمٝم٤م ٕئٛم٦م اعمحدصملم ُمثؾ:
اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،واًمٌخ٤مري ،وُمًٚمؿ ،وأسمقداود ،واًمٜمً٤مئل ،واًمؽمُمذي ،واسمـ ُم٤مضمف،
ودائام ي٘مدم اًمٜمً٤مئل قمغم اًمؽمُمذي.
رشم٥م يمت٤مسمف قمغم إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م طمٞم٨م سمدأ سمٙمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،وىمًٛمف إمم أسمقاب ُمٜمٝم٤م اعمٞم٤مه،
واًمدسم٤مغ ،وأطمٙم٤مم اًمتخكم ،وُمـ صمؿ ذيمر يمت٤مب اًمّمالة وضمٕمؾ اًمٚمٌ٤مس ،وؾمؽم اًمٕمقرة ُمـ وٛمـ
أسمقاب اًمّمالة ،وُمـ صمؿ اًمزيم٤مة ،واًمّمٞم٤مم ،واعمٜم٤مؾمؽ ،واًمٌٞمقع ،وظمتؿ يمت٤مسمف سمٙمت٤مب إىمْمٞم٦م
وإطمٙم٤مم.
وُمـ ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم اًمًقايمٜمل ذم اًمٙمت٤مب ،أن ضمؾ أطم٤مدي٨م هذا اًمٙمت٤مب أظمرضمٝم٤م اخلٛمً٦م،
واإلُم٤مم اًمًقايمٜمل ي٘مّمد سم٤مخلٛمً٦م قمٜمده هؿ( :اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وأسمق داود ،واًمٜمً٤مئل،
واًمؽمُمذي ،واسمـ ُم٤مضم٦م).
يذيمر احلٙمؿ قمغم احلدي٨م ،ويٌلم درضمتف ي٠ميت سم٘مقل اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمث٤مل
ًمذًمؽ" :قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م" :يم٤من ؿمٕمر رؾمقل اهلل -ط -ومقق اًمقومرة ودون
اجلٛم٦م"( .)1أظمرضمف اخلٛمً٦م إٓ اًمٜمً٤مئل وصححف اًمؽمُمذي(.)0
أطمٞم٤مٟم٤م يذيمر ىمقل اًمٜمً٤مئل ،وأيب داود ذم احلٙمؿ قمغم احلدي٨م ُمث٤مل ًمذًمؽ :قمـ أٟمس ىم٤مل:
"يم٤من اًمٜمٌل -ط -إذا دظمؾ اخلالء ٟمزع ظم٤ممتف"( .)1وىم٤مل اًمًقايمٜمل :صح أن ٟم٘مش ظم٤ممتف يم٤من
حمٛمد رؾمقل اهلل(.)2
احلدي٨م أظمرضمف اسمـ طمٌ٤من واحل٤ميمؿ ىم٤مل اًمٜمً٤مئل هذا احلدي٨م همػم حمٗمقظ ،وىم٤مل أسمقداود
ُمٜمٙمر وذيمر اًمدار ىمٓمٜمل آظمتالف ومٞمف وأؿم٤مر إمم ؿمذوذه.
( )1أظمرضمف أسمقداود ذم اًمًٜمـ ذم يمت٤مب اًمؽمضمؾ ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمِمٕمر،61/2،ح.2165
(ً )0مٓم٤مئػ اعمٜمـ قمغم ضمقاهر اًمًٜمـ ،أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل،طُ ،1مٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م ،اًم٘م٤مهرة1152،هـ 1731 -م،
ص.11
( )1أظمرضمف اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ًمٌس اخل٤مشمؿ ذم اًمٞمٛملم ،005/2 ،ح.1524
(ً )2مٓم٤مئػ اعمٜمـ قمغم ضمقاهر اًمًٜمـ ،أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل،طُ ،1مٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م ،اًم٘م٤مهرة1152،هـ 1731 -م،
ص.6
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وأيْم٤م يذيمر ُمـ أظمرضمف ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م وُمث٤مل ًمذًمؽ :قمـ أٟمس ىم٤مل" :يم٤من اًمٜمٌل
ط -إذا دظمؾ اخلالء ٟمزع ظم٤ممتف"( .)1احلدي٨م أطمرضمف اخلٛمً٦م إٓ أمحد وأيْم٤م أظمرضمف اسمـطمٌ٤من واحل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل.
ويمذًمؽ ينمح اًمٙمٚمامت اًمٖمريٌ٦م ُمث٤مل ًمذًمؽ" :قمـ قم٤مئِم٦م -اهنع هللا يضر -ىم٤مًم٧م :يم٤من ؿمٕمر رؾمقل
اهلل -ط -ومقق اًمقومرة ودون اجلٛم٦م"( .)0ىم٤مل أسمقـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل (ومقق اًمقومرة) اًمقومرة
اًمِمٕمر إمم ؿمحٛم٦م إذن وم٢مذا ضم٤موزه٤م ومٝمق اًمٚمٛم٦م وم٢مذا سمٚمغ اعمٜمٙمٌلم ومٝمق اجلٛم٦م(.)1
وذيمر اًمًقايمٜمل ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف طمٞم٨م ىم٤مل( :احلٛمد هلل اًمذي ذف ُمـ ؿم٤مء ُمـ قمٌ٤مده ذم
اًم٘مديؿ ،واحلدي٨م ،سم٤مهلداي٦م إمم ظمدُم٦م قمٚمؿ احلدي٨م ،واًمّمالة واًمًالم قمغم اعمٌٕمقث سمِمػما
وٟمذيرا ،وداقمٞم٤م إزم سم٢مذٟمف وهاضم٤م ُمٜمػما ،وآًمف وصحٌف إظمٞم٤مر ،اًمذيـ شمٜم٤مىمٚمقا اخلؼم وإظمٌ٤مر،
واًمت٤مسمٕملم هلؿ إمم يقم اًم٘مرار هذا شمٕمٚمٞمؼ ًمٓمٞمػ قمغم يمت٤ميب ضمقاهر ضمقار اًمًٜمـ ،وؾمٛمٞمتف ضمقاهر
اًمًٜمـ ذطمف ًمٓم٤مئػ اعمٜمـ)(.)2
.3ايد ٜٔاملتني َٔ نالّ ضٝد املسضًني (:)5
ُمقوقع اإلُم٤مم اًمًقايمٜمل ذم هذا اًمٙمت٤مب أٟمف اٟمتخ٥م مخًامئ٦م طمدي٨م ُمـ يمت٤مب جمٛمع
اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ًمإلُم٤مم اهلٞمثٛمل ،ورشم٥م هذه إطم٤مدي٨م قمغم اًمٙمت٥م وإسمقاب طمٞم٨م سمدأه
سمٙمت٤مب اإليامن وُمـ صمؿ اًمٓمٝم٤مرة وُمـ صمؿ اًمّمالة واجلٜم٤مئز وُمـ صمؿ اًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م ظمتٛمف
سمٙمت٤مب اجلٜم٦م وأهٚمٝم٤م.

( )1أظمرضمف اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ًمٌس اخل٤مشمؿ ذم اًمٞمٛملم ،005/2 ،ح.1524
( )0أظمرضمف أسمقداود ذم اًمًٜمـ ذم يمت٤مب اًمؽمضمؾ ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمِمٕمر،61/2،ح.2165
(ً )1مٓم٤مئػ اعمٜمـ قمغم ضمقاهر اًمًٜمـ ،أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل ،طُ ،1مٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م ،اًم٘م٤مهرة1152،هـ 1731 -م،
ص.11
( )2ضمقاهر اًمًٜمـ وذطمف ًمٓم٤مئػ اعمٜمـ :حمٛمقد أسمق ـم٤مهر اًمًقايمٜملُ ،مٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م ،سم٤مًم٘م٤مهرة ،ط1152 ،1هـ 1713 -م،
ص.0
( )3ـمٌع ذم ُمٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 1145هـ 1726 -م ،وي٘مع ذم 130صٗمح٦م سمحجؿ  ،A5وىمد ومرغ ُمٜمف ذم
/07ؿمقال 1142 /هـ.
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ورشم٥م اإلُم٤مم أسمقـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل يمت٤مسمف قمغم طمً٥م شمرشمٞم٥م يمت٤مب جمٛمع اًمزوائد
وُمٜمٌع اًمٗمقائد ًمٚمٝمٞمثٛمل إٓ أن هٜم٤مًمؽ اظمتالوم٤م يًػما طمٞم٨م ذيمر اهلٞمثٛمل يمت٤مب اًمّمالة ُمٜمٗمردا
وأسمقاب اًمٕمٞمديـ ُمٜمٗمردة ،أُم٤م اًمًقايمٜمل ضمٕمؾ أسمقاب اًمٕمٞمديـ ُمـ وٛمـ يمت٤مب اًمّمالة ،ومل
يذيمر يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،وىمد ؾمٛمك اإلُم٤مم اهلٞمثٛمل يمت٤مب اإليامن ،واًمٜمذور واظمتٍمه اًمًقايمٜمل قمغم
اإليامن وم٘مط ،وىمد ذيمر اهلٞمثٛمل يمت٤مب اخلالوم٦م وؾمامه اًمًقايمٜمل سم٤مإلُم٤مرة.
وشمٙمٚمؿ قمغم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ضمرطم٤م وشمٕمديال ،وايمتٗمك سمٙمالم أصح٤مب إصؾ وُمث٤مل
ًمذًمؽ( :)1قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل -ط« :-آىمتّم٤مد ذم اًمٜمٗم٘م٦م ٟمّمػ اعمٕمٞمِم٦م،
واًمتقدد إمم اًمٜم٤مس ٟمّمػ اًمٕم٘مؾ ،وطمًـ اًمً١مال ٟمّمػ اًمٕمٚمؿش( ،)0رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط،
وومٞمف خمٞمس سمـ متٞمؿ( ،)1قمـ طمٗمص سمـ قمٛمر ىم٤مل اًمذهٌل( :)2جمٝمقٓن.
وُمث٤مل أيْم٤م :قمـ أيب هريرة ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمٌل -ط« :-اعمتٛمًؽ سمًٜمتل قمٜمد ومً٤مد أُمتل ًمف
أضمر ؿمٝمٞمدش( ،)3رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ،وومٞمف حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمدوي مل أر ُمـ شمرضمؿ ًمف(.)4
يمام ذيمر اًمًقايمٜمل ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف" :احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م ًمديٜمف اعمتلم ،وأيمرُمٜم٤م سمًٜم٦م
أذف اخلٚمؼ أمجٕملم ،ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم ،صغم اهلل قمغم أًمف وأصح٤مسمف اًمٗم٤مئزيـ
واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ ،عم٤م يم٤من جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ضم٤مُمٕم٤م ًمٚمزي٤مدات قمغم
يمت٥م اًمًٜمـ اًمًت٦م ،اٟمتخٌ٧م ُمٜمف مخًامئ٦م طمدي٨م ،ورشمٌتف قمغم اًمٙمت٥م وإسمقاب ،وايمتٗمٞم٧م ذم

( )1اًمديـ اعمتلم ُمـ يمالم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم :حمٛمقد أسمق ـم٤مهر اًمًقايمٜمل :آؾمت٘م٤مُم٦م ،اًم٘م٤مهرة1145 ،هـ 1726 -م ص.11
( )0أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ،03/5،ح.4522
( )1خمٞمس سمـ متٞمؿ ،قمـ طمٗمص سمـ قمٛمر .جمٝمقل ،ويمذا ؿمٞمخفُ .مٞمزان آقمتدال .63/2
(ُ )2مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل :ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل ،حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد
اًمٌج٤موي ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1160 ،هـ 1741 -م.
( )3أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط،113/3،ح.3212
( )4اًمديـ اعمتلم ُمـ يمالم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم :حمٛمقد أسمق ـم٤مهر اًمًقايمٜمل :آؾمت٘م٤مُم٦م ،اًم٘م٤مهرة1145 ،هـ 1726 -م ،ص.11
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اًمٙمالم قمغم إطم٤مدي٨م ورضم٤مهل٤م ،سمٙمالم إصؾ ،شمّمحٞمح٤م وشمْمٕمٞمٗم٤م ،وضمرطم٤م وشمٕمديال وؾمٛمٞمتف
اًمديـ اعمتلم ُمـ يمالم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم(.)1
َ .4عامل اهلدا ١ٜيف قٛاْني ايسٚا:)2( ١ٜ
إن اإلُم٤مم اًمًقايمٜمل ذم يمت٤مسمف ُمٕم٤ممل اهلداي٦م إمم ىمقاٟملم اًمرواي٦م أٟمف ذيمر ذم يمت٤مسمف  62قمٚمام ُمـ
قمٚمقم احلدي٨م ويمت٤مسمف أؿمٌف سمٙمت٤مب اإلُم٤مم ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل شمدري٥م اًمراوي ذح شم٘مري٥م
اًمٜمقوي ُمـ طمٞم٨م اًمؽمشمٞم٥م واًمتٌقي٥م ،وىمد أيمثر ومٞمف ُمـ اًمٜم٘مؾ ذم ُمقاوع يمثػمة إٓ أن هٜم٤مًمؽ
اظمتالوم٤م يًػما.
مل يذيمر اإلُم٤مم أسمقـم٤مهر اًمًقايمٜمل :ذم يمت٤مسمف اعمتقاشمر ،واعمًتٗمٞمض ،واعمحٗمقظ واعمٕمروف،
واعمحرف ،وُمٕمروم٦م أشمٌ٤مع اًمت٤مسمٕملم ،وىمد ذيمره٤م اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف شمدري٥م اًمراوي.
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًقايمٜمل ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف" :احلٛمد هلل اًمذي ذومٜم٤م سمخدُم٦م قمٚمقم احلدي٨م،
وذف ُمـ اؿمتٖم ؾ سمف ُمـ ومْمٚمف ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ظمػم
ُمـ ضم٤مء اًمّمحٞمح ،وأومْمؾ ُمـ أرؾمؾ سم٤مًمديـ اًم٘مقيؿ واًمنمع اًمٍميح وقمغم آًمف وصحٌف
اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ ،واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ ،أقمٚمؿ أن قمٚمؿ احلدي٨م رومٞمع اًم٘مدر،
قمٔمٞمؿ اًمٗمخر ،ذيػ اًمذيمر ،قمٔمٞمؿ إضمر ،وٓ يٕمتٜمل سمف إٓ يمؾ قم٤ممل وم٤موؾ ،وٓ يٙمرهف إمم يمؾ
ضم٤مهؾ هم٤مومؾ و ىمد ُمـ اهلل قمكم سمٗمْمٚمف اًمٕمٔمٞمؿ ،وضمقده اًمٕمٛمٞمؿ أن أؤًمػ ذم هذا اًمٗمـ يمت٤مسم٤م
ًمٓمٞمٗم٤م ،يم٤مؿمٗم٤م عم٤م ٟمحـ سمّمدده وؿم٤مرطم٤م ذطم٤م ُمٜمٞمٗم٤م ،ومٝم٤مك يمت٤مب سم٤مح سم٠مهاره اخلٗمٞم٦م ،ويمِمػ
قمـ ُمِمٙمالشمف إسمٞم٦م ومجع ؿمت٤مت قمٚمقُمف وومقائده وىمٜمص ؿمقارد ٟمٙمتف وومرائده"(.)1

( )1اًمديـ اعمتلم ُمـ يمالم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم ص.0
( )0ـمٌع ذم ُمٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 1145هـ 1726 -م ،و ي٘مع ذم 106صٗمح٦م سمحجؿ  ،A5و ىمد ومرغ ُمٜمف ذم يقم
اإلصمٜملم /01رسمٞمع اًمث٤مين 1143 /هـ.
(ُ )1مٕم٤ممل اهلداي٦م إمم ىمقاٟملم اًمرواي٦م :اًمًٞمد أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل إزهريُ ،مٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م ،اًم٘م٤مهرة1145 ،هـ -
1726م ،ص.0
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وىمد اؿمتٛمؾ اًمٙمت٤مب قمغم مجٞمع أٟمقاع اعمّمٓمٚمح ،وىمد ومّمٚمٝم٤م وومؼ اًمؽمشمٞم٥م أيت:
سمدأ اإلُم٤مم اًمًقايمٜمل ُم٘مدُم٦م :قمـ ومْمٞمٚم٦م أهؾ احلدي٨م ،أول ُمـ دون احلدي٨م ،أول ُمـ
دون ذم اصٓمالح أهؾ احلدي٨م ،وُم٤م يٜمٌٖمل اًمقىمقف قمغم ُمٕم٤مٟمٞمف ُمـ أًمٗم٤مظ اعمحدصملم ،أٟمقاع
احلدي٨م وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف.
صمؿ سمٕمد ذًمؽ ذيمر احلدي٨م اًمّمحٞمح وذيمر ومٞمف سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إؾم٤مٟمٞمد وُمٓمٚمؼ إؾم٤مٟمٞمد
وأصح إؾم٤مٟمٞمد سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمّمح٤مسم٦م ،أصح إؾم٤مٟمٞمد سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٌالد ،وذيمر اًمٙمت٥م اًمّمحٞمح٦م
واحلًـ واًمْمٕمٞمػ ،وذيمر ومٞمف أوهك إؾم٤مٟمٞمد سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمّمح٤مسم٦م ،أوهك إؾم٤مٟمٞمد سم٤مًمٜمًٌ٦م
ًمٚمٌالد ،صمؿ ذيمر اعمًٜمد ،واعمتّمؾ ،واعمرومقع ،واعمقىمقف ،واعم٘مٓمقع ،اعمرؾمؾ ،اعمٜم٘مٓمع ،اعمٕمْمؾ،
اعمٕمٜمٕمـ ،اعمٕمٚمؼ ،اًمتدًمٞمس ،اًمِم٤مذُ ،مٕمروم٦م اعمٜمٙمر ،آقمتٌ٤مر واعمت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهد ،زي٤مدة اًمث٘م٤مت،
وهمػمه٤م.
إمم أن ذيمر ذم اًمث٤مًم٨م واًمثامٟملمُ ،مـ أؾمٜمد قمٜمف ُمـ اًمّمـح٤مسم٦م اًمـذيـ ُمـ٤مشمقا ذم طمٞمـ٤مة اًمٜمٌـل
ط ،-وظمتؿ اًمٙمت٤مب سم٤مًمٜمقع اًمراسمع واًمثامٟملم احلٗم٤مظ. .5ايبدز املٓري َٔ أسادٜح ايبػري ايٓرٜس(.)1
 .6ايطساز ايٖٛاز املكتبظ َٔ ايتاز(.)2
 .7ضًٛى املٓٗاز عً ٢ايطساز ايٖٛاز(.)3
 .8فتح ارتبري عٔ أسادٜح ايبػري ايٓرٜس(.)4

(ُ )1مٗم٘مقد.
(ُ )0مٗم٘مقد.
(ُ )1مٗم٘مقد.
(ُ )2مٗم٘مقد.
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ارتامت١
احلٛمد هلل سمدءا واٟمتٝم٤مء واًمّمالة واًمًالم قمغم صٗمقة ظمٚم٘مف حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمٜمٌل إُمل
وقمغم آًمف وصحٌف وسمٕمد:
فتٛؾٌ ٖرا ايبشح إىل عدد َٔ ايٓتا٥ر ٖ:ٞ
أٚالّ :يٕمد اًمٕمالُم٦م حمٛمقد أسمق ـم٤مهر اًمًقايمٜمل ُمـ أطمد أضمٚم٦م قمٚمامء احلدي٨م اًمٜمٌقي وقمٚمقُمف ذم
قمٍمه ،وؾم٤مقمده قمغم ذًمؽ ٟمِم٠مشمف ذم سمٞم٧م قمٚمؿ ُمٕمروف ومٙم٤من ٕسمقه وظم٤مًمف أيمؼم إصمر ذم
شمٜمِمئتف طمٞم٨م يم٤مٟم٤م ًمف ظمػم ُمٕملم ًمف ذم شمرسمٞمتف وشمقضمٞمٝمف اًمٕمٚمٛمل ،وىمد خترج قمٚمٞمف قمدد يمٌػم
ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٜم٤مهبلم اعمتٗمقىملم ذم اًمًقدان وهمػمه ،وُمـ ه١مٓء اعمحدث مح٤مد إٟمّم٤مري.
ثاْٝاّ :أٟمف ُمتٗمٜمـ ذم اًمٕمٓم٤مء واًمٕمٚمؿ واًمت٠مًمٞمػ وأظمذ سمٜمّمٞم٥م واومر ذم ؿمتك ضوب اًمٕمٚمؿ،
وًمذًمؽ ضم٤مءت ُم١مًمٗم٤مشمف يمثػمة اًمٕمددُ ،متٜمققم٦م إهمراض ،واعمقوققم٤مت ،وم٘مد يمت٥م ذم
احلدي٨م وقمٚمقُمف ،واًمٗم٘مف واًمٕم٘مٞمدة ،وإصقل ،واًمٚمٖم٦م ،وإدب ،واًمٜمحق ،ومٝمق ُمٕمدود ذم
اًمٕمٚمامء اعمقؾمققمٞملم.
ثايجاّ :أن ُم١مًمٗم٤مشمف شمزيد قمغم اًمثالصملم يمت٤مسم٤م ذم ؿمتك ومٜمقن اًمٕمٚمؿ ،وًمف ومٞمٝم٤م عمً٤مت إسمداقمٞم٦م مل يًٌؼ
إًمٞمٝم٤م.
زابعاّ :اُمت٤مزت ُم١مًمٗم٤مشمف سمقوقح اًمٕمٌ٤مرة وؾمٝمقًم٦م اًمتٜم٤مول ،ومٝمق سمٕمٞمد ُمـ اًمتٕم٘مٞمد اًمٚمٗمٔمل
واًمٚمٖمقي ،وىمد أدى هذا إمم اٟمتِم٤مر ُم١مًمٗم٤مشمف.
خاَطاّ :ؾمٞمٔمؾ أصمر اًمًقايمٜمل ذم قمٚمؿ احلدي٨م سم٤مىمٞم٤م قمغم ُمر إزُمٜم٦م وإضمٞم٤مل ،وؾمٞمٚمج٠م إًمٞمف
ـمالب اًمٕمٚمؿ واًمٌ٤مطمثقن ٕهن٤م ىمرسم٧م ُم٤م يم٤من سمٕمٞمدا وذًمٚم٧م ُم٤م يم٤من صٕمٌ٤م.
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ايتٛؾٝات
تٛؾ ٞايباسج ١مبا ٜأت:ٞ
أٚال :آهتامم سمٛم١مًمٗم٤مت اًمًقايمٜمل ،وذًمؽ سمتح٘مٞمؼ وٟمنم ُم٤م سم٘مك ُمٜمٝم٤م خمٓمقـم٤م إمم اًمٞمقم ،وإقم٤مدة
ـمٌع وحت٘مٞمؼ يمتٌف اعمٓمٌققم٦م ىمديام دون حت٘مٞمؼ.
ثاْٝا :شمِمجٞمع اًمدراؾم٤مت قمغم اًمًقايمٜمل ًمٚمٙمِمػ قمـ ُمٜمٝمجف وأؾمٚمقسمف ذم اًمتّمٜمٞمػ ُمع إىم٤مُم٦م
اعمقازٟم٤مت سمٞمٜمف وسملم اًمٕمٚمامء اًمذيـ ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ عمٕمروم٦م ُمدى اؾمت٘مالًمٞمتف ذم يمتٌف.
ثايجا :اًمٕمٛمؾ قمغم شمٙمريؿ قمٚمامء احلدي٨م ،وهمػمهؿ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م قمـ ُم١مًمٗم٤مهتؿ ،وٟمنم ُمٕم٤مرومٝمؿ،
وإىم٤مُم٦م ٟمدوات قمٚمٛمٞم٦م شمنمح ُمٜم٤مهجٝمؿ وآراءهؿ.


028
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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املؿادز ٚاملسادع
 .1اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
 .0شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس :حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرزاق احلًٞمٜمل ،أسمق اًمٗمٞمض،
اًمزسمٞمدي حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر – سمػموت ،ط1211 ،2هـ.
 .1شم٤مريخ ؾمقايمـ واًمٌحر إمحر ،حمٛمد ص٤مًمح ضار ،اًمدار اًمًقداٟمٞم٦م ط1211 ،1هـ
1771م.
 .2شمرمج٦م شمٚمٛمٞمذه أيب قمغم جمذوب ،اعمٓمٌققم٦م.
 .3شمرمج٦م حمٛمد أمحد ُمدين اعمخٓمقـم٦م.
 .4اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف أو
صحٞمح اًمٌخ٤مري :حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم سمـ
ٟم٤مس ،اًمٜم٤مذ :دار ـمقق اًمٜمج٤مة (ُمّمقرة قمـ اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م سم٢مو٤موم٦م شمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد قمٌد
اًمٌ٤مىمل) ،ط1200 ،1هـ.
 .5ضمقاهر اًمًٜمـ وذطمف ًمٓم٤مئػ اعمٜمـ :حمٛمقد أسمق ـم٤مهر اًمًقايمٜملُ ،مٓمٌٕم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م،
سم٤مًم٘م٤مهرة ،ط1152 ،1هـ 1713-م.
 .6اًمديـ اعمتلم ُمـ يمالم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم :حمٛمقد أسمق ـم٤مهر اًمًقايمٜمل :آؾمت٘م٤مُم٦م ،اًم٘م٤مهرة ،ط،1
1145هـ 1726 -م.
 .7ؾمٌٞمؾ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل :أسمقـم٤مهر اًمًقايمٜمل ،حت٘مٞمؼ ،قمٌد اًمرمحـ طم٤مُمد إدريس،
ذم أـمروطمتف ًمٜمٞمؾ اًمديمتقراة ُمـ ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م0214 ،م.
 .12ؾمٜمـ أيب داود :أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق اًمًجًت٤مين ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمل
اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،صٞمدا – سمػموت ،ط.،1
 .11ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة سمـ ُمقؾمك سمـ اًمْمح٤مك ،اًمؽمُمذي ،حت٘مٞمؼ
وشمٕمٚمٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وحمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل وإسمراهٞمؿ قمٓمقة ،اًمٜم٤مذ :ذيم٦م ُمٙمتٌ٦م
وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل – ُمٍم ،ط1173 ،0هـ 1753 -م.
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 .10اًمًقدان اًمِمامزم ؾمٙم٤مٟمف وىمٌ٤مئٚمف ،حمٛمد قمقض حمٛمد،ط ،1اًم٘م٤مهرة1731 ،م.
 .11ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ؿمٛمس اًمديـ سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف
اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط1223 ،1هـ 1763 /م.
 .12ذح اًمتٌٍمة واًمتذيمرةً ،مٚمح٤مومظ :قمٌد اًمرطمٞمؿ احلًلم اًمٕمراىمل ،حت٘مٞمؼُ ،م٤مهر ي٤مؾملم
اًمٗمحؾ وقمٌداًمٚمٓمٞمػ اهلٛمٞمؿ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت،ط1210 ،1هـ 0220 -م.
 .13ذح ديقان اعمتٜمٌل :أسمق احلًـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمقاطمدي ،اًمٜمٞمً٤مسمقري،
اًمِم٤مومٕمل ،حت٘مٞمؼ ي٤مؾملم إيقيب – ىميص طمًلم.
 .14صحٞمح اًمًقايمٜمل وذطمف ومتح اًمٖمٜمل :أسمقـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل ،ـمٌع ذم ُمٓمٌٕم٦م طمج٤مزي
سم٤مًم٘م٤مهرة،ط،1ؾمٜم٦م .1147
 .15اًمٕمذب اًمٜمٛمػم ُمـ جم٤مًمس اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم اًمتٗمًػم ،حت٘مٞمؼ ظم٤مًمد سمـ قمثامن اًمًٌ٧م إذاف سمٙمر
سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد ،دار اسمـ اًم٘مٞمؿ اًمري٤مض ،ط0225 ،0م.
 .16قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمٜم٘مذة ُمـ اًمزيغ واًمْمالًم٦م  :أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل :حت٘مٞمؼ:
د .اًمٜمٕمٞمؿ سم٤مذي ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م.
 .17اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمٚمٖم٦م وإدبً ،مٚمٛمؼمدُ ،مٙمتٌ٦م آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة.
 .02اعمجٛمقع ذم شمرمج٦م اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمِمٞمخ  /مح٤مد سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري وؾمػمشمف وأىمقاًمف
ورطمالشمف  /شم٠مًمٞمػ قمٌد إول سمـ مح٤مد إٟمّم٤مري ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،ط1200 ،1هـ -
0220م.
 .01خمٓمقط ؾمٌٞمؾ اًمًٕم٤مدة ًمٚمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٌ٤مدة.
 .00اعمً٤مقمد قمغم شمًٝمٞمؾ اًمٗمقائدٓ ،سمـ قم٘مٞمؾ ،حت٘مٞمؼ حمٛمد يم٤مُمؾ سمريم٤مت ،دار اًمٗمٙمر سمػموت،
1221هـ.
 .01اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل -طُ :-مًٚمؿ سمـ احلج٤مج
أسمق احلًـ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث
اًمٕمريب  -سمػموت.
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إقمداد :د .زيٜم٥م طمًـ اًمّم٤مذم أمحد

أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل وضمٝمقده ذم احلدي٨م وقمٚمقُمف

 .02اعمًٞمد ،اًمٓمٞم٥م حمٛمد اًمٓمٞم٥م ،هٞمئ٦م اخلرـمقم ًمٚمّمح٤موم٦م واًمٜمنم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 0212م.
ُ .03مٕم٤ممل اهلداي٦م إمم ىمقاٟملم اًمرواي٦م :اًمًٞمد أسمق ـم٤مهر حمٛمقد اًمًقايمٜمل إزهري ،طُ ،1مٓمٌٕم٦م
آؾمت٘م٤مُم٦م  ،اًم٘م٤مهرة1145 ،هـ 1726 -م.
 .04اعمٕمجؿ إوؾمط :ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مرق
سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد ،قمٌد اعمحًـ سمـ إسمراهٞمؿ احلًٞمٜمل ،اًمٜم٤مذ :دار احلرُملم – اًم٘م٤مهرة.
ُ .05مقؾمققم٦م إٟمً٤مب و اًم٘مٌ٤مئؾ اًمًقداٟمٞم٦م وأؿمٝمر أؾمامء إقمالم وإُم٤ميمـ ،قمقن اًمنميػ
ىم٤مؾمؿ ،اًمٜم٤مذ آومروىمراف ،اخلرـمقم ،اًمًقدان ،ط1774 ،1م.
ُ .06مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل :ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز
اًمذهٌل ،حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،سمػموت – ًمٌٜم٤من،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم1160 ،هـ 1741 -م.
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The order of research when published will be subject to technical considerations
and not related to the research or researcher.

3.

The journal reserves the right to publish the research in the edition it deems
suitable, or republish the research in any form if it considers that necessary.

4.

The published material expresses the opinions of its authors and does not
necessarily reflect the opinion of the journal.
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