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عُـٕاٌ انبـحث

اســـى انبـبحث

اإلسجبء اإليبي ٙاالثُب عشش٘

د .إميبٌ بُج صبحل بٍ سبمل انعهٕاَٙ

(دساست َمذٚت)

2

سٕسة االَفطبس ادلعبَٔ ٙانذالالث

3

صفت اجلًبل بني اخلبنك ٔادلخهٕق

4
5
6
7
8
9
10

(جبيعت أو انمشٖ)

د.سبيٛت بُج عطٛت اهلل ادلعبذ٘
(جبيعت أو انمشٖ)

دَ .ذٖ بُج محزة بٍ عبذِ خٛبط
(جبيعت طٛبت)

لبٌَٕ اجلزة يفٕٓيّ ٔأدنخّ َٔمذِ

د .عزٚزة عه ٙاالشٕل انعًش٘

أدة اخلصٕيت بني األفبضم يف ضٕء

د .عببذ بٍ عبذ اهلل بٍ يعٕٛض انثبٛخٙ

حكٛٛف عمذ انُكبح يف انفمّ اإلساليٙ
ٌ
ٌ
ٌ
(دساست فمٓٛت َمذٚت)

د .حمًٕد جمٛذ سعٕد انكبٛسٙ
(جبيعت انعني)

إنزاو اإليبو انذاسلطُ ٙانشٛخني

د .صبحل بٍ عبذ اهلل بٍ شذٚذ انصٛبح

يف ضٕء انعمٛذة اإلساليٛت
خصٕيت انشٛخني

(انكهٛت اجلبيعٛت ببنمُفزة)
(جبيعت انطبئف)

إخشاج حذٚث أب ٙانشٓى ( دساست َمذٚت)

(جبيعت اجملًعت)

خمبنفت انسُت انُبٕٚت ٔأثشْب عهٗ حٛبة ادلسهًني

دٕٚ .سف بشري أمحذ عبذ اهلل

حٕظٛف انخفكري انُبلذ يف محبٚت ادلعخمذ

دَٕ .سة شبكش عهٗ انشٓش٘

ادلسؤٔنٛت انخمصريٚت انُبشئت عٍ إسبءة االسخخذاو انشخصٙ

د .حمًذ بٍ عه ٙحمًذ انمشَٙ

(دساست حذٚثٛت يٕضٕعٛت)

"انفكش انببطُ ٙاحلذٚث" أمنٕرجب

نٕسبئم انخٕاصم االجخًبع ٙيف انُظبو انسعٕد٘

(جبيعت ادلهك خبنذ)
(جبيعت اجملًعت)

(جبيعت ادلهك خبنذ)

انصفحبث
46-4
88 -47
131-89
172 -132
209-173
242-210
291-243
329-292
376-330
422-377

بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغم
احلؿد هلل رب افعادغ ،وافصالة وافسالم ظذ أرشف األكبقاء وأحسن افـاس وأـؿل اخلؾق أمجعغ :كبقـا حمؿدﷺ.

وبعد:

ؾال صك أن ادعرؾ َة تتحؼق بافتعؾم وتُصؼل بافتجربة ،وهذا حيتاج إػ إضافة افـظر ومواصؾة افػحص تتبع ًا وـشػ ًا ،مع ما يراؾؼه من
ٍ
ٍ
ضريق ٍ
ٍ
ٍ
آمن،
افعؾم هبا من
وحي ُصل
وؽوص إػ افعؿق؛ حتى يتحصل
وحتؾقل وترـقب،
اشتؼراء واشتـباط،
ُ
افؽشف ظن األصقاء ذم حؼقؼتفاَ ،
ُ
خال من األوهامٍ ،
ٍ
ٍ
ؿافب
بعقد ظن خداع ادظاهر ،ثم تُـؼل هذه ادعرؾة إػ ادتؾؼي ،من خالل رحؾة ادػاهقم وافرموز وآصطالحات ،ذم
غوي رصيح ،مسؾ ٍع ظن اإلهيام بافباضلٍ ،
ُف ٍ
تعؾقؿفا من خالل مراظاة ؾؼه اخلطاب ومـاشبته
مـزه ظن زخرف افؼول بغر احلق؛ ؾقتحؼق أخر ًا
ُ
فؾؿتؾؼي.
ِ
ِ
افـسق يستؾز ُم ؾضا ًء رحب ًا ،وك ْػس ًا صغوؾ ًة بادعرؾة دون حد ،ت َُس ِّؾم فرحؾة افؽشف حتى تستبرص احلؼائق .وؿد
ادعرؾة ظذ هذا
وؿقا ُم

أصار اهلل ﷻ إػ هذا ذم ـتابه افؽريم ذم مواضع ظدة ،مـفا ؿوفه تعاػ :ﱡﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧﲨ﴾ [افعـؽبوت ،]92 ،12:وؿال تعاػ :ﱡﭐ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ
ﳣ ﳤ﴾[اجلاثقة.]11:

متوؿف ظؾقه ذم ادؼام األول؛ وفذا ت َُشؽِّل رظاي ُة
وأثرها
ٌ
وما ُي ْسؾؿـا إفقه هذا هو أن ادعرؾ َة ُ
كتاج افبحث افعؾؿي؛ ؾتَ َؼد ُمفا واختال ُؾفا ُ
ٍ
ِ
ُ
افبحث افعؾؿي ظذ خصائص ُمتقزه ،وحتدد
رضورات فؾعامل افبؼي؛ وهلذا جيب أن يؼو َم
افبحث افعؾؿي وافعؿل ظذ إجادته وحتسغ كتاجه
ماهق َته افتي ُت َس ِّفل ؾقام بعد تسؿقة اجلفد ادبذول من ِؿبل اإلكسان بافبحث افعؾؿي من ظدمه.
ِ
وممارشة افتعسف فؾوصول إػ كتائج حارضة
وأبرز هذه اخلصائص تتؿثل ذم :ادوضوظقة افتي تعـي خؾو افبحث من افتحقز ادـُس َبق
ِ
ٍ
إمهال األشافقب وافطرق افعؾؿقة افتي
خالف ذفك -ظذ
بشؽل ؿبع ،هذا افتحقز افذي حيؿل افباحث رضور ًة -وإن ا ّدظى
ذم ذهن افباحث
َ
تمدي إػ ؾفم افظواهر واألصقاء واألحداث وادوضوظات ـام هي ذم ذاهتا .وبافعؽس من هذا ؾنن افتزا َم ادوضوظقة يعـي ممارشة افطرق
ٍ
معرؾة صحقحة.
افعؾؿقة ادحايدة افتي ت َُسفل ظؿؾقة ادعرؾة وافؽشف ظن احلؼائق ،وبافتايل تؼديم
وإػ جاكب هذا يتؿقز افبحث افعؾؿي بـ افدؿة وافوضوح؛ من خالل :اشتخدام افتػسر ادـطؼي ،وافتعبر افدؿقق وادالئم .وافبعد
ظن :افرمزية وافغؿوض وافتعؿقم ؽر ادـضبط ،وإضالق افدظاوى دون تؼديم األدفة افؽاؾقة افسؾقؿة ،وآظتامد ظذ مصادر ادعؾومة ؽر
األصقؾة ذم افؼضقة افتي هي حمل افبحث.
ُ
افبحث ُضرؿ ًا موضوظق ًة مت َـؽّن
وافبحث افعؾؿي ٓبد أن يتؿقز بنمؽاكقة افتحؼق وتؼديم افتػسرات ادـطؼقة األبسط؛ بحقث يتضؿن
من إظادة اختبار ما ؿدمه افباحث من كتائج ،وافتحؼق من صحتفا؛ وبافتايل صحة تعؿقؿفا إن ـان افتعؿقم من كتائج افدراشة .وهذا ُيسفل
ٍ
فتػسرات أبسط هي أؿرب فؾػفم.
تضؿن افبحث
وظذ رأس هذه اخلصائص تؼف خاصقة آحتامل ؾقام فقس ضريق إثباته :افـص افؼطعي دٓف ًة وثبوت ًا ،أو رضورات افعؼل ،أو
َ
افباحث وافؼارئ إػ تضؿن افبحث حلؼائق احتامفقة ،ـام تُسفم ذم ؾتح باب آشتدامة افبحثقة من
آشتؼراء افتام .وصػة آحتامل هـا تـَبه
جفة ،وجعل ادعرؾة مالئؿة دتغرات افعرص ومستجدات افزمن وؿرائن األحوال وشقاؿات األحداث من ٍ
َ
افبحث
جفة أخرى؛ ٓشقام أن
ٍ
حؼائق ذم ٍ
ِ
فعؿل افعؼل اإلكساين ،وتراـ ِم افعؾم ،وأن َ
مؽان آخر
زمن ما أو
ظامل احلؼائق فقس ظادَ ًا كاجز ًا؛ ؾؼد تظفر
متظفر
افعؾؿي ذم جوهره
ٌ
ٌ
وؾق مـطق افرضورات واحلاجات وافتحسقـات فؽل ظرص.
ٍ
مـظومة أخالؿقة تمضر ممارشته افبحثقة وحتؽم كػسقته ظـد تعامؾه مع ما يؽشف
هذه اخلصائص تعـي أن ظذ افباحث أ ْن يـطؾق من
ُ
افتحع ُ
ّ
بخ ُؾق األماكة وافصدق وتؼديؿفا ظذ رؽباته افذاتقة أو آظتبارات افسؾطوية
افبحث
ظـه ويعز ظـه فًخرين؛ بحقث َيستؾزم

ُ
افباحث بافصز افذي يؿؽـه
ادختؾػة؛ ؾقؽون افباحث خمُ ؾص ًا فؾحؼقؼة وحدها ،ويؽون مؾتزم ًا أشؾم افطرق وأصوهبا خالل بحثه .ـام يتخؾق
ُ
افبحث
من آفتزام بؿـظومة افؼقم وآشتؿرار ذم دراشة ما يؽشف ظـه وافشجاظة ذم تؼديم كتاجه فًخرين بصورته افتي أخذه إفقفا
افعؾؿي.

ِ
وبؼدرة افبحث افعؾؿي ظذ ِ
إكتاج معارف جديدة تمثر ذم
ومن واجب افباحث افعؾؿي أن يتحذ بافثؼة واإليامن بجفده افذي يبذفه
ادستؼبل بنذن اهلل تعاػ ،ـام ظذ افباحث أيض ًا أن يـػتح ظذ ادمثرات وادعارف واألشافقب اجلديدة ادوجودة وادالئؿة فعرصهْ ،
وأن يدرس
مالءم َتفا وإمؽاكق َة آشتػادة مـفا بؽل دؿة ،دون ممارشة افتعسف وافرؾض ؽر افعؾؿي َدِا ؿد يؽون ممثر ًا ذم ادعرؾة .وذم ادؼابل يؼبل
احلؼائق ويسؾم هبا ويبتعد ظن اجلدل من أجل افشك ادطؾق أو افرؽبة ذم ادخافػة أو احلؽم ادسبق.
وتطوره ،يتؿثل هذا اجلاكب ذم مـفج افبحث افذي يعـي جمؿوع
أبستؿوفوجي أص ٌقل يساكد َتؼد َمه
وافبحث افعؾؿي يؾزمه جاكبٌ
َ
ٌ
ادـفج افصور َة افتي كستطقع افوفوج مـفا إػ
افطرق أو افؼواظد افتي متؽن افباحث من افؽشف ظن احلؼائق واختبار صحتفا؛ بحقث يؿثل
ُ
مـطق افباحث ومدى إظامفه دصادر معرؾته افعؼؾقة واحلسقة واخلزية أيض ًا ،وافـسق افذي تـتظم بواشطته احلؼائق ويسفل تػسرها
ومؼاركتفا بحؼائق أخرى؛ وهلذا يتلثر ادـفج بادوضوع افذي يدرشه افباحث بحقث خيتؾف اشتخدامه ذم دراشة افظواهر افطبقعقة ظن
اشتخدامه ذم افظواهر اإلكساكقة وكحوها؛ وفذا ؿقل بلن ادـفج ؿد ُيصـع ذم أثـاء افبحث ثم تُستخرج مؽوكاته و ُيدرس ؾقام بعد بوصػه أحد
أوجه ظؿل افعؼل اإلكساين ذم حتصقل ادعارف.
ٍ
بشؽل مطؾق وثابت يشر إػ إمؽاكقة افتالؿي بغ ادـاهج ادستخدمة فدراشة ادوضوظات وافظواهر
وظدم جفوزية ادـاهج ووجودها
ذاهتا ،وإمؽاكقة آشتػادة وفو جزئق ًا من ادـاهج ادستعؿؾة فدراشة افظواهر وادوضوظات ادختؾػة ،ـام يشر إػ خصوبة افتـظر ذم هذا
ادجال ،ورضورة تطويره ،وافعؿل ظذ دراشته ،وإبرازه ذم جفود افعؾامء وؾالشػة ادـاهج .وفعل اظتام َد ادـفج آشتؼرائي وادـفج
ٍ
بصورة مشسـة ذم ٍ
ـثر من افدراشات افطبقعقة واإلكساكقة ٌ
دفقل ظذ إمؽاكقة هذا افتالؿي وافتؽامل ذم ظؿل افعؼل اإلكساين؛
آشتـباضي
وفذا أويص كػيس أوًٓ وافباحث افؽريم أن يتحذ باألؾق افذي يؿؽـه من اختبار ودمريب ٍ
ظدد من صور ادـاهج بام يالئم موضوع بحثه،
معرؾقة جديدة؛ ؾؽم ترك األول ِ
ٍ
وأن خيتز زماك ًا ضويالً إمؽاكقة إظامفه أو اشتـتاج ما يؿؽن إظامفه واإلؾادة مـه ذم ٍ
فًخر!...
آؾاق
وأخر ًا ؾؾقتلمل افؼارئ افؽريم معي ذفك األثر ادؿتد افذي حيدثه افبحث افعؾؿي حغ حيؼق تؾك اخلصائص ويـطؾق من تؾك
ِ
ٍ
حلؼقؼة ؿضايا آختالف ،وحترير أوجه
بوجه خاص ،ومآٓت ذفك ذم افـظر
ادؼومات ادعرؾقة واألخالؿقة ذم تؼققؿه فواؿع افبحث افؼظي
افـزاع ؾقفا ،وـقف شقؾؼي بظالفه ظذ دؿة ؾفم ادخافف دون ممارشة األحؽام ادسبؼة ،وأثر ذفك ظذ حتؼقق آشتـارة ادعرؾقة فألجقال
ِ
مزرات افدظوة افسؾقؿة فه ،ؾضالً ظن أثره افعظقم ذم ؾؼه اخلالف ،وإدارة آختالف،
افؼادمة ،وتزـقة صورة اإلشالم افعظقؿة ،وإجياد

ٍ
وافؼدرة ظذ افتعامل معه ،وخ ْؾق ٍ
معان ؾارؽة ،ـام ٓ يـؼؾب ؾقه آختالف إػ
احلؼائق إػ
أؾق من افتسامح وافتعايش افذي ٓ تـحل ؾقه
ُ
ٍ
رصاظات متطرؾة.

وتلمل إػ جاكب هذا ـؾه ذفك األثر افطقب فؾبحث افعؾؿي افرصغ ظذ اجلواكب افذاتقة ذم صخصقة افباحث افؼظي من خالل:
َ
ُ
واكتحال ادبطؾغ
حتريف افغافغ
افعدول دماه احلؼقؼة ،يـػون ظـفا
ُحؾفا
َ
َ َحت ّريه افصدق ،وحتؼقق اإلخالص هلل تعاػ ،واشتشعار األماكة افتي ُ ّ
ٍ
ٍ
ِ
َ
حمايدة مطابؼة دا هي ظؾقه ذم
بصورة
خصومه
وتلويل اجلاهؾغَ .ب ْؾ َه افرشوخ افعؾؿي وافعؿق ادعرذم افذي يتجذ ذم ؿدرته ظذ توصقف آراء
ذاهتا ،وتـؿقة ؿدراته افبحثقة ،وصحذ مفاراته ومصادر معرؾته ؾقام يعود ظذ ادسؾؿغ واإلكساكقة مجعاء بافـػع افديـي وافدكقوي .وهذا ـؾه
ِ
حلؼقؼة وواؿ ِع افبحث افعؾؿي افؼظي ،وـقػقة تطويره وحتسقـه ،وافـظر إػ واؿعقة ادسائل افتي يبحثفا وؿرهبا من
يضعـا ذم حمل ادساءفة
مشؽالت ظرصه وؿضاياه.
واهلل أظؾم
وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد شقد افعؾامء وؿدوة ادعؾؿغ

3

رَئيـْـسُ التحريْـر

أ.د .خَالِدُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيّ

إنزاو اإليبو انذاسلطُ ٙانشٛخني

إخشاج حذٚث أب ٙانشٓى ( دساست َمذٚت)
إعذاد

د .صبحل بٍ عبذ اهلل بٍ شذٚذ انصٛبح

إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

ًَخص ايبشح
يدرس اًمٌح٨م ُمدى صح٦م إًمزام اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل ًمٚمِمٞمخلم سم٢مظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ
 ذم اًمّمحٞمحلم ،وهق صح٤ميب مل يرو قمٜمف همػم شم٤مسمٕمل واطمد ،ومٙم٤من هذا اًمٌح٨م ًمٌٞم٤من اًمداومع
ًمإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل إلًمزاُمٝمام سمذل ،وسمٞم٤من صح٦م هذا اإلًمزام ُمـ قمدُمفُ ،مـ ظمالل دراؾم٦م طم٤مل
هذا احلدي٨م ورضم٤مًمف ،وصقًٓ ًمٚمحٙمؿ قمٚمٞمفُ ،مٕمتٛمد ًا قمغم اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم ًمٚمقصقل
ًمٚمٜمت٤مئ٩م ،واًمتل شمتٚمخص سمٕمدم صح٦م احلدي٨مً ،مقضمقد قمٚمؾ قمديدة متٜمع ُمـ صحتف ،سمؾ وُمـ
حتًٞمٜمف ،ويٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م قمدم صح٦م إًمزام اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل ًمٚمِمٞمخلم سم٢مظمراضمف ،ودىم٦م ٟمٔمر
اًمِمٞمخلم ذم اٟمت٘م٤مء أطم٤مدي٨م يمت٤مسمٞمٝمامُ ،مقصٞم ً٤م سمدراؾم٦م ُم٤م ي٘م٤مل قمـ أطم٤مدي٨م اًمّمحٞمحلم واًمرد
قمغم ذًمؽ.
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م :إًمزام اًمدارىمٓمٜمل  -أسمق اًمِمٝمؿ  -اجلٌٞمذة  -سمٙمِمحٝم٤م.
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مح٤مٞمًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّم٤ ص. د:م) إقمداد٦م٘مديٟ م٦ (دراؾممؿٝم أيب اًمِم٨إظمراج طمدي
مخلمٞمل اًمِمٜم ِم اًمدارىمٓم٤إًمزام اإلُم
َ

Abstract
This research examines the validity of the obligation of Imam Al-Daraqutni
to Al-Bukhary and Muslim with regard to documenting the hadith of Abi
Al-Shaham - may Allah be pleased with him - in the two books of Sahih
Bukhari and Sahih Muslim. He is one of the companions of the Prophet,
who was not narrated from him other than one follower. Accordingly, this
research was written to explain the motive of Imam Al-Daraqutni to
obligate them to do so, and to clarify the validity or invalidity of this
obligation, through studying the state of this Hadith and its narrators, until
we reach its grade, relying on the inductive analytical approach to reach the
results, which is summarized by the incorrectness of the Hadith, because
there are many causes that prevent it from being an authentic or good
hadith. This indicates the incorrectness of the obligation of the Imam AlDaraqutni to Al-Bukhary and Muslim to document this hadith. It also
indicates the accuracy of both Al-Bukhari and Muslim in selecting the
hadiths of their two books, recommending the study of what is said about
the hadiths of both Sahih Al-Bukhari and Sahih Muslim and criticizing
those views.
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م1212 -هـ2441  اًمٕمدد إول- مسمع قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ



إن احلٛمد هللٟ ،محٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م ،وُمـ ؾمٞمئ٤مت
أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ
ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمٌده ورؾمقًمف.
ﱡﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱠ[آل قمٛمران.]221 :
ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟﱠ[اًمٜمً٤مء.]2 :
ﭐﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝﱠ[إطمزاب.]72 :
أُم٤م سمٕمد :وم٢من اًمقصقل إمم إطمٙم٤مم اًمدىمٞم٘م٦م قمغم إطم٤مدي٨م ،وُمٕمروم٦م اًمّمحٞمح ُمـ
اًمْمٕمٞمػ ،وسمٞم٤من اعم٘مٌقل ُمـ اعم ردود ،هق اًمٖم٤مي٦م ُمـ ووع قمٚمقم احلدي٨م ،واًمثٛمرة اًمتل يًٕمك
إًمٞمٝم٤م قمٚمامء هذا اًمٗمـ.
وًمتٚمٙمؿ إمهٞم٦م أطمٌٌ٧م أن أؿم٤مرك ذم ظمدُمتف ُمـ ظمالل دراؾم٦م طمدي٨م ٟمٌقي ُمٝمؿ ،وهق
طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ .
َػهً ١ايبشح:
طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ  هق ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل مل ُيرضمٝم٤م اًمِمٞمخ٤من ذم صحٞمحٞمٝمام ،ويرى
اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل أن اًمِمٞمخلم يٚمزُمٝمام إظمراضمفً :مٙمقٟمف صحٞمح٤م قمغم ذـمٝمام ،وىمد أظمرضم٤م
ًمرضم٤مًمف أو عم٤م يامصمٚمٝمؿ ،وأن هذا احلدي٨م مم٤م يٜمٌٖمل أن يًتدرك قمٚمٞمٝمام ،وؾم٠مقمٛمؾ ذم هذا اًمٌح٨م
قمغم دراؾم٦م هذا اًم٘مقل واحلٙمؿ قمٚمٞمف وومؼ اًم٘مقاقمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕمتؼمة.
أض ١ً٦ايبشح:
 .2هؾ احلدي٨م صحٞمح يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل؟
 .1وهؾ هق قمغم ذط اًمِمٞمخلم يمام ىم٤مل؟
 .3وهؾ يٚمزم اًمِمٞمخلم إظمراضمف؟
 .4وُم٤م اًمٓمرق واعمت٤مسمٕم٤مت ًمٚمحدي٨م؟
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

 .5وُم٤م أىمقال اًمٕمٚمامء واًمٜم٘م٤مد ذم سمٞم٤من طم٤مًمف؟
 .6وُم٤م احلٙمؿ اًمٜمٝم٤مئل قمغم احلدي٨م ،وقمغم إًمزام اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم سم٢مظمراضمف؟
هذا ُم٤م يرُمل اًمٌح٨م إمم سمٞم٤مٟمف ،ويمِمٗمف -إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.-
أُٖ ١ٝايبشح:
يٌلم أمهٞم٦م اًمٌح٨م أُمقر:
 -2أٟمف يتٜم٤مول طمديث ً٤م أًمزم اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم -اًمٌخ٤مري ،وُمًٚمؿ -سم٢مظمراضمف ذم
صحٞمحٞمٝمام.
 -1طم٤مضم٦م احلدي٨م إمم دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م دىمٞم٘م٦م شمقوح طم٤مًمف ُمـ طمٞم٨م اًمّمح٦م أو اًمْمٕمػ.
 -3أٟمف ُمتٕمٚمؼ سمنموط ووقاسمط اإلُم٤مُملم :اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم إظمراج إطم٤مدي٨م ذم
صحٞمحٞمٝمام.
أٖداف ايبشح:
هتدف هذه اًمدراؾم٦م إمم سمٞم٤من اًمًٌ٥م اًمداومع ًمإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل إلًمزام اًمِمٞمخلم سم٢مظمراج
طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ  ذم صحٞمحٞمٝمام ،وسمٞم٤من ُمدى صح٦م اإلًمزام ُمـ قمدُمف :وذًمؽ سمدراؾم٦م
أىمقال اًمٕمٚمامء ذم رضم٤مًمف ،واًمٜمٔمر ذم ـمرق احلدي٨م وُمت٤مسمٕم٤مشمف ،وُمـ صمؿ حت٘مٞمؼ احلٙمؿ اًمٜمٝم٤مئل قمغم
صح٦م احلدي٨م أو وٕمٗمفُ ،مقوح ً٤م سمراقم٦م اًمِمٞمخلم ذم إظمراج أطم٤مدي٨م يمت٤مسمٞمٝمام وومؼ وقاسمط
قمٚمٛمٞم٦م رصٞمٜم٦م.
َٓٗر ايدزاضٚ ١ايتٛثٝل:
اعمٜمٝم٩م اعمتٌع ذم هذا اًمٌح٨م ؾمٞمٙمقن -سمٕمقن اهلل -اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم ،ويتٛمثؾ
إول ذم مجع اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمدىم٦م وؿمٛمقل ،واًمث٤مين ذم اؾمتٕمامل أؾم٤مًمٞم٥م اًمتحٚمٞمؾ اًمٕمٚمٛمل ذم
ومحّمٝم٤م ودراؾمتٝم٤مُ ،مع اقمتامد اًمٓمرق اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٜم٘مؾ واًمتقصمٞمؼ ًمٚمٜمّمقص اعمٜم٘مقًم٦م ،وٟمحق
ذًمؽ.
ايدزاضات ايطابك:١
سمٕمد اًمٌح٨م واًمتحري مل أضمد دراؾم٦م ظم٤مص٦م سمٛمقوقع اًمٌح٨م.
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

خط ١ايبشح:
يِمتٛمؾ اًمٌح٨م قمغمُ :م٘مدُم٦م ،ومتٝمٞمد ،وصمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م ،وظم٤ممت٦م ،يمام ي٠ميت:
اعم٘مدُم٦م :وشمِمتٛمؾ قمغمُ :مِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ،وأمهٞم٦م اًمٌح٨م ،وأهداف اًمٌح٨م ،وُمٜمٝم٩م اًمدراؾم٦م
واًمتقصمٞمؼ ،واًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ،وظمٓم٦م اًمٌح٨م.
متٝمٞمد( :حتٚمٞمؾ ٟمص قمٌ٤مرة اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل).
اعمٌح٨م إول :ختري٩م احلدي٨م ،وأسمرز ٟمت٤مئ٩م اًمتخري٩م ،وومٞمف ُمٓمٚمٌ٤من:
اعمٓمٚم٥م إول :ختري٩م رواي٦م أؾمقد سمـ قم٤مُمر اًمتل ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :ختري٩م اعمت٤مسمٕم٤مت ًمرواي٦م أؾمقد سمـ قم٤مُمر.
اعمٌح٨م اًمث٤مين :دراؾم٦م رضم٤مل إؾمٜم٤مد احلدي٨م اًمذي أًمزم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم إظمراضمف ،وومٞمف ؾمت٦م
ُمٓم٤مًم٥م:
اعمٓمٚم٥م إول :شمرمج٦م أؾمقد سمـ قم٤مُمر.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :شمرمج٦م هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :شمرمج٦م سمٞم٤من اسمـ سمنم إمحز.
اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :شمرمج٦م ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم.
اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس :شمرمج٦م أيب اًمِمٝمؿ .
اعمٓمٚم٥م اًمً٤مدس :شمرمج٦م يزيد سمـ قمٓم٤مء اًمٞمِمٙمري.
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :احلٙمؿ قمغم احلدي٨م وقمغم إًمزام اًمدارىمٓمٜمل ًمٚمِمٞمخلم سم٢مظمراضمف ،وومٞمف ُمٓمٚمٌ٤من:
اعمٓمٚم٥م إول :احلٙمؿ قمغم إؾمٜم٤مد احلدي٨م.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :احلٙمؿ قمغم إًمزام اًمدارىمٓمٜمل ًمٚمِمٞمخلم سم٢مظمراضمف.
اخل٤ممت٦م :وشمِمتٛمؾ قمغم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت.
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

متٗٝد
حتًْ ٌٝص عباز ٠اإلَاّ ايدازقطين
حيًـ ذم سمداي٦م اًمٌح٨م أن ٟمذيمر ٟمص ؾمٞم٤مق قمٌ٤مرة اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل ،صمؿ ٟم٘مقم سمت٠مُمؾ ُم٤م
يتٕمٚمؼ سمٌحثٜم٤م ُمٜمٝم٤م وحتٚمٞمٚمفً :مٞمتْمح رأيف سمّمقرة ضمٚمٞم٦م.
وم٠مُم٤م ٟمص قمٌ٤مرشمف ،وم٘مد ىم٤مل اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ذم يمت٤مسمف "اإلًمزاُم٤مت
واًمتتٌع"" :أظمرج اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم قمـ ُمرداس إؾمٚمٛمل( :يذه٥م
اًمّم٤محلقن) قمـ حيٞمك سمـ مح٤مد ،قمـ ُمرداس قمـ اًمٜمٌل ط وأظمرضمف قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك ،قمـ
قمٞمًك سمـ يقٟمس ،قمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ ىمٞمس قمـ ُمرداس ُمقىمقوم٤م .وىمد رومٕمف طمٗمص سمـ همٞم٤مث قمـ
إؾمامقمٞمؾ.
وأظمرج ُمًٚمؿ طمدي٨م ىمٞمس قمـ قمدي سمـ قمٛمػمةُ( :مـ اؾمتٕمٛمٚمٜم٤مه قمغم قمٛمؾ) ُمـ طمدي٨م
ويمٞمع واسمـ ٟمٛمػم واسمـ سمنم وأيب أؾم٤مُم٦م وومْمؾ سمـ ُمقؾمك ،قمـ إؾمامقمٞمؾ ،قمـ ىمٞمس ،قمـ قمدي
سمـ قمٛمػمة ،قمـ اًمٜمٌل ط وىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ذم يمت٤مب اًمقطمدان(" :)2وقمدي سمـ قمٛمػمة
واًمّمٜم٤مسمح سمـ إقمن وديملم سمـ ؾمٕمٞمد اًمزين وُمرداس سمـ ُم٤مًمؽ إؾمٚمٛمل وأسمق ؿمٝمؿ وأسمق
طم٤مزم ،ومل يرو قمٜمٝمؿ همػم ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم".
ومٞمٚمزم قمغم ُمذهٌٝمام مجٞمٕم٤م إظمراج طمدي٨م اًمّمٜم٤مسمح سمـ إقمن ،وديملم سمـ ؾمٕمٞمد ،وأيب
طم٤مزم واًمد ىمٞمس :إذ يم٤مٟم٧م أطم٤مديثٝمؿ ُمِمٝمقرة حمٗمقفم٦م ،رواه٤م مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت قمـ إؾمامقمٞمؾ
سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ اًمّمٜم٤مسمح قمـ ديملم وقمـ أسمٞمف ،يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ .ويٚمزم -أيْم٤م -إظمراج طمدي٨م
ىمٞمس قمـ أيب ؿمٝمؿ ُمـ رواي٦م أؾمقد سمـ قم٤مُمر قمـ هريؿ قمـ سمٞم٤من قمـ ىمٞمس قمـ أيب ؿمٝمؿ قمـ
اًمٜمٌل ط( :أٟمف أشم٤مه يٌ٤ميٕمف ،وم٘م٤مل :أًمً٧م ص٤مطم٥م اجلٌٞمذة سم٤مُٕمس) :إذ يم٤من ُمـ ذـمٝمام أؾمقد
سمـ قم٤مُمر ،وىمد أظمرج اًمٌخ٤مري قمـ هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من .وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ .وُمقوع اإلًمزام أن

( )2اعمٜمٗمردات واًمقطمدانً ،مإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري (اعمتقرم162 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :د .قمٌد اًمٖمٗم٤مر ؾمٚمٞمامن
اًمٌٜمداري ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2428 ،هـ– 2988م( .ص.)19 - 16 :
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

اًمٌخ٤مري أظمرج طمدي٨م ُمرداس ،ومل يرو قمٜمف همػم ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم ،وأظمرج ُمًٚمؿ طمدي٨م
قمدي سمـ قمٛمػمة ،ومل يرو قمٜمف همػم ىمٞمس)( .)2اٟمتٝمك يمالم اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل

شمٕم٤ممم.

وم٤مإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل ذم هذا اًمٜمص يرى أٟمف يٚمزم اًمِمٞمخلم إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ :
ٕن إؾمٜم٤مده قمغم ذـمٝمام ،وٓ يقضمد ومٞمف ُم٤م ُي٤مًمػ ذـمٝمام ،ؾمقاء ُمـ طمٞم٨م ىمقة رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد،
أو ُمـ طمٞم٨م يمقن أيب اًمِمٝمؿ مل يرو قمٜمف إٓ راو واطمد وم٘مط ،وهق ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم.
ويريمز اًمدارىمٓمٜمل قمغم سمٞم٤من أن ُمً٠مًم٦م يمقن أيب اًمِمٝمؿ  مل يرو قمٜمف إٓ راو واطمد وم٘مط،
ٓشمٜم٤مذم وٓ خت٤مًمػ ذط اًمِمٞمخلمً :مٙمقهنام ىمد أظمرضم٤م ُم٤م يامصمٚمف مت٤مُم ً٤م ،وهق طمدي٨م ُمرداس 
قمٜمد اًمٌخ٤مري ،وطمدي٨م قمدي سمـ قمٛمػمة  قمٜمد ُمًٚمؿ ،ويمالمه٤م ُمـ رواي٦م ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم
أيْم ً٤م -ومٞمٚمزُمٝمؿ يمذًمؽ إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ .ويم٠من اًمدارىمٓمٜمل يرى أن اعم٤مٟمع إيمؼم ًمٚمِمٞمخلم ُمـ إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ  هق
اٟمٗمراد ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم سم٤مًمرواي٦م قمٜمف :وًمذا أصمٌ٧م أن اٟمٗمراده ُم٘مٌقل وطمج٦م قمٜمدمه٤م وُمتقاومؼ ُمع
ذـمٝمام ،سمؾ وُمقضمقد -أيْم ً٤م -ذم يمت٤مسمٞمٝمام.
وًمذا ومٝمق ي٘مقل ذم آظمر يمالُمف" :وُمقوع اإلًمزام أن اًمٌخ٤مري أظمرج طمدي٨م ُمرداس ،ومل
يرو قمٜمف همػم ىمٞمس اسمـ أيب طم٤مزم ،وأظمرج ُمًٚمؿ طمدي٨م قمدي سمـ قمٛمػمة ،ومل يرو قمٜمف همػم
ىمٞمس".
وأُم٤م ظمّمقص رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد اعمذيمقر -قمدا اًمّمح٤ميب -ومٝمق يرى أن مجٞمع رضم٤مًمف هؿ
رضم٤مل اًمٌخ٤مري ،وم٘مد أظمرج مهؿ مجٞمٕم ً٤م ذم صحٞمحف ،وهؿ :أؾمقد سمـ قم٤مُمر ،وهريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من،
وسمٞم٤من سمـ سمنم ،وىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم.
وأُم٤م ظمّمقص يمقهنؿ ُمـ رضم٤مل ُمًٚمؿ ،ومٝمق يرى أن مجٞمٕمٝمؿ رضم٤مل ُمًٚمؿ ،وم٘مد أظمرج
مهؿ مجٞمٕم ً٤م ذم صحٞمحف قمدا هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من .هذا اًمذي ئمٝمر ُمـ قمٌ٤مرة اًمدارىمٓمٜمل ،وم٘مد ىم٤مل:
"إذ يم٤من ُمـ ذـمٝمام أؾمقد سمـ قم٤مُمر ،وىمد أظمرج اًمٌخ٤مري قمـ هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من".
( )2اإلًمزاُم٤مت واًمتتٌعً ،مإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل ،قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد (اعمتقرم385 :هـ) ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي
اًمقداقمل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموتً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م2425 ،هـ( .ص.)68 -65 :
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

سمٞمٜمام رواي٦م هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من ُمقضمقدة ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ،وم٘مد أظمرج ًمف ُمًٚمؿ ُمت٤مسمٕم٦م.
ظمص اًمدارىمٓمٜمل اًمٌخ٤مري سم٤مًمرواي٦م قمـ هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من دون ُمًٚمؿ ،ومامذا ىمّمد
وم٘مد ّ
سمذًمؽ؟
هؾ ىمّمد أن ُمًٚم ًام مل ُيرج مهريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من أسمد ًا ٓ ،اطمتج٤مضم ً٤م وٓ ُمت٤مسمٕم٦م؟
أو ىمّمد أن اًمٌخ٤مري أظمرج مهريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من اطمتج٤مضم ً٤م ،ومل ُيرج ًمف ُمًٚمؿ اطمتج٤مضم ً٤م،
وإٟمام ُمت٤مسمٕم٦م؟
ومٕمغم يمؾ هذه آطمتامٓت ،ومٝمذا مم٤م يًتدرك قمغم اًمدارىمٓمٜملٕ :ن هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من ىمد
أظمرج ًمف اًمِمٞمخ٤من طمديث ً٤م واطمد ًا ُمت٤مسمٕم٦م ،وًمٞمس اطمتج٤مضم ً٤م ،وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ يمٚمف ذم شمرمج٦م
هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من -إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.-
واخلالص٦م أن اًمدارىمٓمٜمل يرى طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ قمغم ذط اًمِمٞمخلمٕ :ظمراضمٝمام
ًمرضم٤مًمف وسمّمٗم٤مشمف ،إٓ أن ُمًٚم ًام يٚمزُمف اإلظمراج مهريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤منٟٕ :مف أظمرج ًمٜمٔمرائف وأؿمٌ٤مهف
ُمـ اًمث٘م٤مت.
ومم٤م يٚمٗم٧م آٟمتٌ٤مه سم٘مقة -أيْم ً٤م -أن اًمدارىمٓمٜمل أصمٜم٤مء ؾمٞم٤مق يمالُمف ومرق سملم أطم٤مدي٨م
ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م ،وهؿ( :اًمّمٜم٤مسمح سمـ إقمن ،وديملم سمـ ؾمٕمٞمد ،وأسمق طم٤مزم واًمد ىمٞمس) وسملم
طمدي٨م أيب ؿمٝمؿ ،ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل" :يٚمزم قمغم ُمذهٌٝمام مجٞمٕم٤م إظمراج طمدي٨م اًمّمٜم٤مسمح سمـ
إقمن ،وديملم سمـ ؾمٕمٞمد ،وأيب طم٤مزم واًمد ىمٞمس :إذ يم٤مٟم٧م أطم٤مديثٝمؿ ُمِمٝمقرة حمٗمقفم٦م ،رواه٤م
مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ اًمّمٜم٤مسمح قمـ ديملم وقمـ أسمٞمف يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ.
ويٚمزم -أيْم٤م -إظمراج طمدي٨م ىمٞمس قمـ أيب ؿمٝمؿ ُمـ رواي٦م أؾمقد سمـ قم٤مُمر قمـ هريؿ قمـ سمٞم٤من
قمـ ىمٞمس."...
ومقصػ أطم٤مدي٨م اًمّمح٤مسم٦م إول سم٠مهن٤م أطم٤مدي٨مُ" :مِمٝمقرة حمٗمقفم٦م ،رواه٤م مج٤مقم٦م ُمـ
اًمث٘م٤مت".
ومل يّمػ طمدي٨م أيب ؿمٝمؿ سمذًمؽ ،ومل يدرضمف ُمٕمٝمؿ أصمٜم٤مء طمديثف قمٜمف ،وؾمٞمٔمٝمر اًمن،
ويٕمرف اًمًٌ٥م سمٕمد اًمتخري٩م ودراؾم٦م إؾمٜم٤مد طمدي٨م أيب ؿمٝمؿ.
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

ويٚمحظ -أيْم ً٤م -أن اًمدارىمٓمٜمل ظمّمص طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ سم٠مٟمف يٚمزم اًمِمٞمخلم إظمراضمف:
ًمٙمقٟمف ُمـ رواي٦م أؾمقد سمـ قم٤مُمر وم٘مط ،ومل ُيّمص أطم٤مدي٨م اًمّمح٤مسم٦م إول سمذًمؽ ،سمؾ ىم٤مل
ومٞمٝم٤م" :رواه٤م مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت".
ومٙم٠مٟمف يِمػم إمم أٟمف مل يروه صم٘م٦م إٓ أؾمقد سمـ قم٤مُمر وم٘مط ،وؾمٞمٔمٝمر ًمٜم٤م ذم اًمتخري٩م ُمدى
صح٦م ذًمؽ.
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

املبشح األٍٚ
ختسٜر اذتدٜحٚ ،أبسش ْتا٥ر ايتخسٜر
يٕمد ختري٩م احلدي٨م قم٤مُمال ُمٝمام ذم ُمٕمروم٦م ـمرق احلدي٨م وُمروي٤مشمف وُمت٤مسمٕم٤مشمف ،مم٤م يًٝمؾ
سمٕمد ذًمؽ احلٙمؿ قمغم رضم٤مًمف وقمٚمٞمف ،وذم هذا اعمٌح٨م ؾم٠مقمٛمؾ قمغم ختري٩م طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ
وختري٩م اعمت٤مسمٕم٦م قمٚمٞمف ،وُمـ صمؿ اؾمتخراج أسمزر ٟمت٤مئ٩م خترجيف ،قمغم اًمٜمحق أيت:
املطًب األٍٚ
ختسٜر زٚا ١ٜأضٛد بٔ عاَس عٔ ٖس ،ِٜعٔ بٝإ عٔ قٝظ ،عٔ أب ٞغِٗ عٔ ايٓيب ط أْ٘ أتاٙ
ٜباٜع٘ ،فكاٍ" :أيطت صاسب ادتبٝر ٠باألَظ"
أخسز ٖر ٙايسٚا:١ٜ
-

اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده(.)2

-

واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم أطم٤مد واعمث٤مين( ،)1ىم٤مل :طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م.

-

واًمٌزار  -يمام ذم إطمٙم٤مم اًمٜمٔمر ذم أطمٙم٤مم اًمٜمٔمر سمح٤مؾم٦م اًمٌٍم(ٕ )3يب احلًـ سمـ اًم٘مٓم٤من-
ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمخرُمل.

-

واًمٜمً٤مئل ذم "اًمٙمؼمى"( ،)4ىم٤مل :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك اعمخرُمل.

(ُ )2مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾٕ ،يب قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞمٌ٤مين (اعمتقرم142 :هـ) ،حت٘مٞمؼ:
ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ،وقم٤مدل ُمرؿمد ،وآظمرون ،إذاف :د قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم 2412 ،هـ.)288/37( -
( )1أطم٤مد واعمث٤مينٓ ،سمـ أيب قم٤مصؿ ،أمحد سمـ قمٛمرو سمـ اًمْمح٤مك اًمِمٞمٌ٤مين (اعمتقرم187 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :د .سم٤مؾمؿ ومٞمّمؾ أمحد
اجلقاسمرة ،اًمٜم٤مذ :دار اًمراي٦م  -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2422 ،هـ – 2992م.)239/5( .
( )3إِطمٙمَ٤مم اًمٜمَّ َٔمر ِذم َأطمٙمَ٤م ِم اًمٜمَّ َٔمر ،سمِح ِ
ٍمٓ ،سمـ اًم٘مٓم٤من قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمٙمت٤مُمل اًمٗم٤مد ،أسمق احلًـ
ْ
ْ َ َّ
ْ
ْ ُ
٤مؾم٦م اًم ٌَ َ ْ
(اعمتقرم618 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :إدريس اًمّمٛمدي ،راضمٕمف ووٌٓمف :وم٤مروق مح٤مدة ،اًمٜم٤مذ :دار اًم٘مٚمؿ ،دُمِمؼ  -ؾمقري٤م ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم2433 ،هـ( -ص.)398 :
( )4اًمًٜمـ اًمٙمؼمىً ،مٚمٜمً٤مئل أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اخلراؾم٤مين( ،اعمتقرم323 :هـ) ،طم٘م٘مف :طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل ،أذف
قمٚمٞمف :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،ىمدم ًمف :قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
2412هـ.)482/6( .
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

-

واًمدوٓيب ذم "اًمٙمٜمك وإؾمامء"( )2ىم٤مل :طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ يٕم٘مقب.

-

واعمح٤مُمكم ذم "إُم٤مزم"(ُ )1مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمخرُمل.

-

واًمٓمؼماين ذم " اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"(ُ )3مـ ـمريؼ أيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م.

-

واًمدارىمٓمٜمل ذم "اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ"(ُ )4مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمخرُمل.

-

واسمـ ُمٜمده ذم "ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م"(ُ )5مـ ـمريؼ قمٌ٤مس اًمدوري.

-

وأسمق اًمٗمرج اعمٕم٤مرم سمـ زيمري٤م سمـ حيٞمك اجلريرى ذم يمت٤مسمف "اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمح اًمٙم٤مذم وإٟمٞمس
اًمٜم٤مصح اًمِم٤مذم"(ُ )6مـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٞمٛمقن.

-

واحل٤ميمؿ ذم "ُمًتدريمف"(ُ )7مـ ـمريؼ قمٌ٤مس اًمدوري.

( )2اًمٙمٜمك وإؾمامءً ،مٚمدوٓيب أيب سمِ ْنم حمٛمد سمـ أمحد سمـ مح٤مد اًمرازي (اعمتقرم322 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :أسمق ىمتٞمٌ٦م ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب،
اًمٜم٤مذ :دار اسمـ طمزم  -سمػموتً/مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 2412 ،هـ 1222 -م.)224/2( .
( )1أُم٤مزم اعمح٤مُمكمً ،مٚمٛمح٤مُمكم ،احلًلم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد (اعمتقرم332 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ،اًمٜم٤مذ:
دار اًمٜمقادر ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2417 ،هـ  1226 -م ـ (ص ،34 :رىمؿ.)35 :
( )3اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمً ،مٚمٓمؼماين ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم (اعمتقرم362 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل دار
اًمٜمنمُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م.)373/ 11( .
( )4اعم١مشمَٚمِػ واعمختَٚمِػً ،مٚمدارىمٓمٜمل ،أيب احلًـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد (اعمتقرم385 :هـ) ،حت٘مٞمؼُ :مقومؼ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد
اًم٘م٤مدر ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2426 ،هـ 2986 -م.)2132/3( .
(ُ )5مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مٓ ،سمـ ُمٜمده ،حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد سمـ َُمٜمْدَ ه (اعمتقرم395 :هـ) ،طم٘م٘مف وىمدم ًمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :إؾمت٤مذ
اًمديمتقر/قم٤مُمر طمًـ صؼمي ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌققم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2416 ،هـ( .ص:
.)927
( )6اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمح اًمٙم٤مذم وإٟمٞمس اًمٜم٤مصح اًمِم٤مذمٕ ،يب اًمٗمرج اعمٕم٤مرم سمـ زيمري٤م سمـ حيٞمك اجلريرى اًمٜمٝمرواين (اعمتقرم:
392هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٙمريؿ ؾم٤مُمل اجلٜمدي ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 2416هـ -
1225م( .ص.)121 :
( )7اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلمٕ ،يب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محدويف اًمٜمٞمً٤مسمقري اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمع
(اعمتقرم425 :هـ) حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم– 2422 ،
2992م.)428/ 4( .
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

-

وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م"(ُ )2مـ ـمريؼ أيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،وقمثامن سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م:

-

واًمٌٞمٝم٘مل ذم "دٓئؾ اًمٜمٌقة"(ُ )1مـ ـمريؼ قمٌ٤مس اًمدوري.

-

واعمزي ذم "هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل"(ُ )3مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمخرُمل.
يمٚمٝمؿ ىم٤مًمقا :طمدصمٜم٤م أؾمقد سمـ قم٤مُمر ،طمدصمٜم٤م هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من ،قمـ سمٞم٤من ،قمـ ىمٞمس ،قمـ أيب
ؿمٝمؿ ىم٤ملُ( :مرت يب ضم٤مري٦م سم٤معمديٜم٦م ،وم٠مظمذت سمٙمِمحٝم٤م( ،)4ىم٤مل :وأصٌح اًمرؾمقل يٌ٤ميع
اًمٜم٤مس ،يٕمٜمل اًمٜمٌل ط ىم٤مل :وم٠مشمٞمتف ومٚمؿ يٌ٤ميٕمٜمل .وم٘م٤مل :ص٤مطم٥م اجلٌٞمذة( ،)5ىم٤مل :ىمٚم٧م:
واهلل ٓ أقمقد .ىم٤مل :ومٌ٤ميٕمٜمل).
واًمٚمٗمظ ٕمحد ذم ُمًٜمده.
وىم٤مل احل٤ميمؿ سمٕمد إظمراضمف" :هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمِمٞمخلم ،ومل

ُيرضم٤مه".
وىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من -سمٕمد أن ٟم٘مؾ إؾمٜم٤مد اًمٌزار" :-إؾمٜم٤مده صحٞمح".

(ُ )2مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مٕ ،يب ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد إصٌٝم٤مين (اعمتقرم432 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٕمزازي،
اًمٜم٤مذ :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم  2429هـ 2998 -م.)1933/5( .
( )1دٓئؾ اًمٜمٌقة وُمٕمروم٦م أطمقال ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦مً ،مٚمٌٞمٝم٘مل أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم اخلراؾم٤مين (اعمتقرم458 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 2425 -هـ.)326/6( .
( )3هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملً ،مٚمٛمزي ،يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يقؾمػ ،أسمق احلج٤مج( ،اعمتقرم741 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :د.
سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2982 – 2422 ،م ـ (.)427/33
( )4اًمٙمِمح :اخلٍم .اٟمٔمر :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،عمٌ٤مرك سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اجلزري ،اسمـ إصمػم (اعمتقرم626 :هـ)،
اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت2399 ،هـ 2979 -م ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمزاوى  -حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل.)275/4( .
( )5شمّمٖمػم اجلٌذ ،وهق اجلذب ،ىم٤مل احل٤مومظ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (851هـ) ،ذم ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح
اًمٌخ٤مري ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت ،2379 ،قمٜم٤مي٦م :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،وحم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥مُ ،مع شمٕمٚمٞم٘م٤مت
اًمٕمالُم٦م :قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز (":)96/2ىمقًمف :ضمٌذت سمثقسمف :اجلٌذ ُمٕمروف ،وي٘م٤مل ومٞمف :اجلذب .وُمٜمف وم٤مضمتذسمتٝم٤م
واضمتٌذهت٤م" .واٟمٔمر ًمً٤من اًمٕمرب ،عمحٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم ،اسمـ ُمٜمٔمقر (اعمتقرم722:هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار ص٤مدر– سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م2424-هـ.)158/2( .
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

وأؿم٤مر اًمٌقصػمي إمم أن اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ىمد أظمرضمف ذم ُمًٜمده ،وم٘م٤مل ذم "إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة
سمزوائد اعمً٤مٟمٞمد اًمٕمنمة"(" :)2رواه أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م سمًٜمد رواشمف صم٘م٤مت".
وُمـ هٜم٤م ئمٝمر قمدم شمٗمرد اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل سمتّمحٞمح احلدي٨م :وم٘مد واوم٘مف احل٤ميمؿ ذم
ُمًتدريمف ،وصحح ؾمٜمده اسمـ اًم٘مٓم٤من ،ووصمؼ رضم٤مًمف اًمٌقصػمي.

املطًب ايجاْٞ
ختسٜر املتابعات يسٚا ١ٜأضٛد بٔ عاَس
سمٕمد اًمٌح٨م واًمت٘ميص مل أضمد إٓ ُمت٤مسمٕم٦م واطمدة ٕؾمقد سمـ قم٤مُمر ،وهل ُمت٤مسمٕم٦م ىم٤مسة :وم٘مد
شمقسمع ؿمٞمخف هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من ،شم٤مسمٕمف يزيد سمـ قمٓم٤مء اًمٞمِمٙمري ،قمـ سمٞم٤من سمـ سمنم سمف.
ٚقد أخسز ٖر ٙاملتابع:١
-

اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده( )1ىم٤مل :طمدصمٜم٤م هي٩م.

-

واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى( )3ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م اًمٕمالء سمـ قمٌد اجلٌ٤مر اًمٕمٓم٤مر.

-

واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم أطم٤مد واعمث٤مين( )4ىم٤مل :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أسم٤من اًمقاؾمٓمل.

-

وأسمق يٕمغم ذم اعمًٜمد( ،)5وذم اعمٗم٤مريد( )6ىم٤مل :طمدصمٜم٤م سمنم سمـ اًمقًمٞمد اًمٙمٜمدي.

( )2إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعمً٤مٟمٞمد اًمٕمنمةً ،مٚمٌقصػمي أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٙمٜم٤مين اًمِم٤مومٕمل (اعمتقرم842 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :دار اعمِمٙم٤مة ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٢مذاف أيب متٞمؿ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ ،دار اًمٜمنم :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم2412 ،هـ (.)422/7
(ُ )1مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ (.)289/37
( )3اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىٓ ،سمـ ؾمٕمد حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع امه٤مؿمٛمل ،اًمٌٍمي ،اًمٌٖمدادي اعمٕمروف (اعمتقرم132 :هـ) ،حت٘مٞمؼ:
إطمً٤من قمٌ٤مس ،اًمٜم٤مذ :دار ص٤مدر  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2968 ،م.)56/6( .
( )4أطم٤مد واعمث٤مينٓ ،سمـ أيب قم٤مصؿ (.)238/5
(ُ )5مًٜمد أيب يٕمغمٕ ،محد سمـ قمكم سمـ اعم ُثٜمك سمـ حيٞمك اًمتٛمٞمٛمل ،اعمقصكم (اعمتقرم327 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد ،اًمٜم٤مذ:
دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث  -دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2424 ،هـ – 2984م.)221/3( .
( )6اعمٗم٤مريد قمـ رؾمقل اهلل طٕ ،يب يٕمغم أمحد سمـ قمكم سمـ اعم ُثٜمك اعمقصكم (اعمتقرم327 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ
اجلديع ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م دار إىمَم – اًمٙمقي٧م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2425 ،هـ( .ص.)57 :
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

-

واًمدوٓيب ذم "اًمٙمٜمك وإؾمامء"(ُ )2مـ ـمريؼ قمٌد اًم٘مدوس سمـ احلج٤مج أسمق اعمٖمػمة.

-

واًمٓمؼماين ذم "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"(ُ )1مـ ـمريؼ اًمٕمالء سمـ قمٌد اجلٌ٤مر اًمٕمٓم٤مر ،وزهػم سمـ قمٌ٤مد،
وحمٛمد سمـ أسم٤من اًمقاؾمٓمل.

-

واسمـ ُمٜمده ذم "ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م"(ُ )3مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ أسم٤من اًمقاؾمٓمل.

-

وأسمق ٟمٕمٞمؿ "ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م"(ُ )4مـ ـمريؼ حيٞمك سمـ قمٌد احلٛمٞمد ،وحمٛمد سمـ أسم٤من ،وزهػم
سمـ قمٌ٤مد ،واًمٕمالء سمـ قمٌد اجلٌ٤مر.

-

واًمٌٞمٝم٘مل ذم "دٓئؾ اًمٜمٌقة"(ُ )5مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ أسم٤من اًمقاؾمٓمل.

-

اًمً َٚمٗمل ذم "اًمٓمٞمقري٤مت"(ُ )6مـ ـمريؼ زهػم سمـ قمٌ٤مد.
وأسمق ـم٤مهر ِّ

-

واسمـ إصمػم ذم "أؾمد اًمٖم٤مسم٦م"(ُ )7مـ ـمريؼ سمنم سمـ اًمقًمٞمد اًمٙمٜمدي.

-

ُمِم٘مل ذم "اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م"(ُ )8مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ أسم٤من اًمقاؾمٓمل.
ورؿمٞمد اًمدّ يـ اًمدّ
ّ
يمٚمٝمؿ ىم٤مًمقا :طمدصمٜم٤م يزيد سمـ قمٓم٤مء ،قمـ سمٞم٤من سمـ سمنم ،قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم ،قمـ أيب

ؿمٝمؿ ىم٤مل( :يم٤من رضمال سمٓم٤مٓ ،ىم٤مل :ومٛمرت يب ضم٤مري٦م ذم سمٕمض ـمرق اعمديٜم٦م إذ هقي٧م إمم
يمِمحٝم٤م ،ومٚمام يم٤من اًمٖمد ىم٤مل :وم٠مشمك اًمٜم٤مس رؾمقل اهلل ط يٌ٤ميٕمقٟمف ،وم٠مشمٞمتف ومًٌٓم٧م يدي ٕسم٤ميٕمف،
( )2اًمٙمٜمك وإؾمامءً ،مٚمدوٓيب (.)224/2
( )1اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمً ،مٚمٓمؼماين (.)371/ 11
(ُ )3مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مٓ ،سمـ ُمٜمده (ص.)927 :
(ُ )4مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مٕ ،يب ٟمٕمٞمؿ (.)1931/5
( )5دٓئؾ اًمٜمٌقةً ،مٚمٌٞمٝم٘مل (.)326/6
اًمً َٚمٗمل (اعمتقرم576 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :دؾمامن حيٞمك ُمٕم٤مزم ،قمٌ٤مس صخر
( )6اًمٓمٞمقري٤متٕ ،يب ـم٤مهر أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد ِّ
احلًـ ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م أوقاء اًمًٚمػ ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2415 ،هـ 1224 -م.)2293/3( .
( )7أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مٓ ،سمـ إصمػم ،قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اجلزري ،قمز اًمديـ (اعمتقرم632 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمكم
حمٛمد ُمٕمقض  -قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم2425 :هـ 2994 -م.
(.)264/6
ِ
قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم652 :هـ) ،ختري٩م :اإلُم٤مم زيمل
( )8اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦مًَ ،مرؿمٞمد اًمدِّ يـ ،أمحد سمـ ّ
اعمٗمرج سمـ ِّ
اًمديـ حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمؼمزازم اعمتقرم ؾمٜم٦م  636هـ ،طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :يم٤مُمران ؾمٕمد اهلل اًمدًمقي ،أذف قمٚمٞمف وراضمٕمف:
اًمديمتقر سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1221 ،م( .ص.)82 :
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

وم٘مٌض يده ،وىم٤مل :أطمًٌؽ ص٤مطم٥م اجلٌٞمذة؟ يٕمٜمل :أُم٤م إٟمؽ ص٤مطم٥م اجلٌٞمذة ،أُمس .ىم٤مل:
ىمٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل ،سم٤ميٕمٜمل ،ومقاهلل ٓ أقمقد أسمدا .ىم٤مل :ومٜمٕمؿ إذا) .واًمٚمٗمظ ٕمحد ذم ُمًٜمده.
اًمً َٚمٗمل ذم اًمٓمٞمقري٤مت سمٕمد إظمراضمف" :ىم٤مل اًمّمقري ٓ :أقمٚمؿ ٕيب ؿمٝمؿ
وىم٤مل أسمق ـم٤مهر ِّ
طمديث ً٤م همػم هذا احلدي٨م اًمقاطمد قمـ اًمٜمٌل ط وٓ رواه ومٞمام قمٚمٛم٧م قمٜمف همػم ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم،
وي٘م٤مل :إن اؾمٛمف زيد سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،وىمٞمؾ :قمٌٞمد اهلل سمـ يمٕم٥م .واهلل أقمٚمؿ"(.)2
ُمِم٘مل سمٕمد إظمراضمف" :هذا طمدي٨م قمغم ذط اًمٌخ٤مري
وىم٤مل رؿمٞمد اًمدّ يـَ ،أ ُسمق ا ًْم َٕم ٌَّ٤مس اًمدّ
ّ
وُمًٚمؿ ،وهق مم٤م ىمد اؾمتدريمف اًمدارىمٓمٜمل ،وأحل٘مف سم٤مًمّمحٞمح قمٚمٞمٝمام ،وم٘م٤مل :أسمق ؿمٝمؿ ُمـ طمدي٨م
أؾمقد سمـ قم٤مُمر ،قمـ هريؿ ،قمـ سمٞم٤من ،قمـ ىمٞمس ،قمٜمف ،مم٤م طميين ذيمره ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل ط
ممـ صح٧م اًمرواي٦م قمٜمف ،سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل ُمتّمال ممـ مل ُيرج قمٜمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم
يمت٤مسمٞمٝمام ،ورواة طمديثف ُمـ ذـمٝمام .ومذيمر ديملم سمـ ؾمٕمد اعمزين :وأسم٤م ؿمٝمؿ سمٕمده ،وًمٞمس ًمٜم٤م ذم
اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يٙمٜمك هبذه اًمٙمٜمٞم٦م همػم ص٤مطم٥م اجلٌٞمذة هذا ،وٓ ذم اًمت٤مسمٕملم همػم رضمؾ آظمر ،يروي
طمدي٨م ُمٜمٙمر وٟمٙمػم ُمٚمٙمل اًم٘مؼم ،وُمـ ىم٤مل ومٞمف :أسمق ؾمٝمٞمؾ ،وم٘مد أظمٓم٠م ،وًمٞمس هذه اًمٙمٜمٞم٦م ومٞمام
ؾمقى هذيـ ُمـ اعمحدصملم ومٞمام أقمٚمؿ"(.)1
وىم٤مل اسمـ طمجر ذم شمرمج٦م أيب اًمِمٝمؿ ُمـ اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م" :وأظمرج طمديثف
اًمٜمًّ٤مئل( ،)3واًمٌٖمقيُ ،مـ ـمريؼ يزيد سمـ قمٓم٤مء ،قمـ سمٞم٤من ،قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم ،قمـ أيب ؿمٝمؿ،
ويم٤من رضمال سم ّٓم٤مٓ ،ومٛمرت سمف ضم٤مري٦م ،وم٠مهقى سمٞمده إمم ظم٤مسهت٤م ،ىم٤مل( :وم٠مشمٞم٧م اًمٜمٌل ط اًمٖمد،
وهق يٌ٤ميع اًمٜم٤مس ،وم٘مٌض يده ،وىم٤مل :أص٤مطم٥م اجلٌٞمذة أُمس؟ وم٘مٚم٧م ٓ :أقمقد ،ي٤م رؾمقل اهلل.
ىم٤مل :ومٜمٕمؿ إذا ،ومٌ٤ميٕمف)  .إؾمٜم٤مده ىمقي .وي٘م٤مل اؾمؿ أيب ؿمٝمؿ قمٌٞمد سمـ يمٕم٥م .وذم اًمت٤مسمٕملم أسمق

اًمً َٚمٗمل (.)2293/3
( )2اًمٓمٞمقري٤متٕ ،يب ـم٤مهر ِّ
ُمِم٘مل (ص.)82:
( )1اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م ،رؿمٞمد اًمدّ يـ اًمدّ
ّ
( )3مل ُيرضمف اًمٜمً٤مئل ُمـ هذا اًمٓمريؼ ،وإٟمام ُمـ ـمريؼ أؾمقد سمـ قم٤مُمر قمـ هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من سمف ،يمام أن هذا اإلؾمٜم٤مد اًمذي ىمقاه
احل٤مومظ اسمـ طمجر ومٞمف يزيد سمـ قمٓم٤مء ،وهق وٕمٞمػ ،وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف.
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

ؿمٝمؿ يروي قمـ قمٛمر .روى قمٜمف إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد ،ذيمره أسمق أمحد ذم اًمٙمٜمك سمٕمد
اًمّمح٤مسم٦م"(.)2
أبسش ْتا٥ر ختسٜر اذتدٜح:
 -2اٟمٗمراد أؾمقد سمـ قم٤مُمر سمرواي٦م هذا احلدي٨م قمـ هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من ،ومٚمؿ أضمد ًمف ُمت٤مسمٕم٦م شم٤مُم٦م،
ومم٤م ي١ميمد هذا اإلٟمٗمراد -أيْم ً٤م -ختّمٞمص اًمدارىمٓمٜمل مه٤م سم٤مًمذيمر ،ومٚمق يم٤من ًمف ُمت٤مسمٕم٤مت
ىمقي٦م وُمٕمتٛمدة ًمذيمره٤م ،ومل ُيّمص رواي٦م أؾمقد سمـ قم٤مُمر سم٤مًمذيمر.
ويمذا إظمراج اًمٌزار ًمف ُمـ رواي٦م أؾمقد سمـ قم٤مُمر -يمام ٟم٘مٚمف اسمـ اًم٘مٓم٤من قمٜمف -يقطمل
سمذًمؽ ،ومٝمق ُيرج ذم يمت٤مسمف اًمٖمرائ٥م وإومراد وُم٤م ومٞمف قمٚم٦م يمام هق ُمٕمٚمقم( ،)1وإن يم٤من يمالم
اًمٌزار ٓ يقضمد ذم اعمٓمٌقعً :مٚمت٠ميمد سمٛمـ أًمّمؼ آٟمٗمراد.
 -1مل يرو هذا احلدي٨م قمـ سمٞم٤من سمـ سمنم إٓ راوي٤من وم٘مط ،مه٤م :هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من سمرواي٦م أؾمقد
سمـ قم٤مُمر قمٜمف ،وأظمر يزيد سمـ قمٓم٤مء اًمٞمِمٙمري.
 -3ويتٌلم ُمـ اًمتخري٩م أن احلدي٨م مل ُيرج ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م ،ويمذا مل ُيرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م وٓ
اسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحٞمٝمام ،ومل ُيرضمف ُمـ أصح٤مب اًمٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م قمغم إسمقاب إٓ
اًمٜمً٤مئل ذم اًمٙمؼمى ،واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك.


( )2اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مٓ ،سمـ طمجر (.)277/7
( )1ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد (اعمتقرم795 :هـ) ذم ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي ،حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر مه٤مم قمٌد اًمرطمٞمؿ
ؾمٕمٞمد ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر -اًمزرىم٤مء -إردن ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2427 ،هـ 2987 -م":)614/1( .وٟمجد يمثػم ًا ممـ
يٜمتً٥م إمم احلدي٨م ٓ يٕمتٜمل سم٤مٕصقل اًمّمح٤مح يم٤مًمٙمت٥م اًمًت٦م وٟمحقه٤م ،ويٕمتٜمل سم٤مٕضمزاء اًمٖمريٌ٦م ،وسمٛمثؾ ُمًٜمد اًمٌزار،
وُمٕم٤مضمؿ اًمٓمؼماين ،وأومراد اًمدارىمٓمٜمل ،وهل جمٛمع اًمٖمرائ٥م واعمٜم٤ميمػم".
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

املبشح ايجاْٞ
دزاض ١زداٍ إضٓاد اذتدٜح اير ٟأيصّ ايدازقطين ايػٝخني بإخساد٘
ٚف ٘ٝضتَ ١طايب:


اعمٓمٚم٥م إول( :شمرمج٦م أؾمقد سمـ قم٤مُمر).



اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين( :شمرمج٦م هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من).



اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م( :شمرمج٦م سمٞم٤من سمـ سمنم إمحز).



اعمٓمٚم٥م اًمراسمع( :شمرمج٦م ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم).



اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس( :شمرمج٦م أيب اًمِمٝمؿ .)



اعمٓمٚم٥م اًمً٤مدس( :شمرمج٦م يزيد سمـ قمٓم٤مء اًمٞمِمٙمري).

املطًب األٍٚ
تسمج ١أضٛد بٔ عاَس
وهق إؾمقد سمـ قم٤مُمر اًمِم٤مُملٟ ،مزيؾ سمٖمداد ،يٙمٜمك أسمق قمٌد اًمرمحـ ،ويٚم٘م٥م :ؿم٤مذان.

()2

روى قمـ ؿمٕمٌ٦م ،واحلامديـ ،واًمثقري ،واحلًـ سمـ ص٤مًمح ،وضمرير سمـ طم٤مزم ،ومج٤مقم٦م.
روى قمٜمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،واسمٜم٤م أيب ؿمٞمٌ٦م ،وقمكم سمـ اعمديٜمل ،وأسمق يمري٥م ،واًمدارُمل،
وهمػمهؿ(.)1

( )2حيًـ اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م إمم أن هذا اًمٚم٘م٥م يٓمٚمؼ قمغم قمدد ُمـ اًمرواة ،وًمٞمس ظم٤مص ً٤م سم٠مؾمقد سمـ قم٤مُمر ،اٟمٔمر يمالم احل٤مومظ سمـ طمجر
اًمٕمً٘مالين ذم يمت٤مسمفٟ":مزه٦م إًمٌ٤مب ذم إًم٘م٤مب" ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمزيز حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمًديري ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد -
اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2429 ،هـ2989-م.)389/2( .
( )1هتذي٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد (اعمتقرم851 :هـ) ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف
اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ،امهٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمٓمٌٕم٦م إومم2316 ،هـ.)342/2( .
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

وهق صم٘م٦م ،مل جيرطمف أطمد ،وم٘مد وصم٘مف أمحد سمـ طمٜمٌؾ( ،)2وقمغم سمـ اعمديٜمك( .)1ىم٤مل طمٜمٌؾ سمـ
إؾمح٤مق" :ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل :أؾمقد سمـ قم٤مُمر صم٘م٦م .ىمٚم٧م ًمف :صم٘م٦م؟ ىم٤مل :وزاد"(.)3
وىم٤مل قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد " :ؾم٠مًم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم قمـ إؾمقد سمـ قم٤مُمر ؿم٤مذان؟ وم٘م٤ملٓ :
سم٠مس سمف"(.)4
وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد" :يم٤من ص٤مًمح احلدي٨م ،وٟمزل سمٖمداد ،ومٚمؿ يزل هب٤م طمتك ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن
وُم٤مئتلم"( .)5وىم٤مل أسمقطم٤مشمؿ" :هق صدوق ص٤مًمح"( .)6وىمد ذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت( .)7وىم٤مل
اًمذهٌل" :ؿم٤مُمل صم٘م٦م ٟمزل سمٖمداد"( .)8وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :صم٘م٦مُ ،مـ اًمت٤مؾمٕم٦مُ ،م٤مت ذم أول
ؾمٜم٦م صمامن وُم٤مئتلم ،أظمرج ًمف اجلامقم٦م"( .)9وُمع يمقن إؾمقد سمـ قم٤مُمر صم٘م٦م ،مل يٙمـ ُمـ ـمٌ٘م٦م
اًمث٘م٤مت إصمٌ٤مت ،ويدل قمغم ذًمؽ ُم٤م ي٠ميت:

( )2شم٤مريخ سمٖمدادً ،مٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد (اعمتقرم463 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –
سمػموت ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2427 ،هـ.)38/7( .
( )1اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس ،احلٜمٔمكم اًمرازي (اعمتقرم317 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :ـمٌٕم٦م جمٚمس
دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م  -سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ – امهٜمد ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 2172 ،هـ
2951م.)194/1( .
( )3شم٤مريخ سمٖمدادً ،مٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي (.)38/7
( )4اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ (.)194/1
( )5اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىٓ ،سمـ ؾمٕمد (.)336/7
( )6اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ (.)194/1
( )7اًمث٘م٤متٓ ،سمـ طمٌ٤من حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد ،أسمق طم٤مشمؿ ،اًم ًٌُتل (اعمتقرم354 :هـ) ،ـمٌع سم٢مقم٤مٟم٦م :وزارة اعمٕم٤مرف ًمٚمحٙمقُم٦م
اًمٕم٤مًمٞم٦م امهٜمدي٦م ،حت٧م ُمراىمٌ٦م :اًمديمتقر حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من ُمدير دائرة اعمٕم٤مرف ،اًمٜم٤مذ :دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م سمحٞمدر آسم٤مد
اًمديمـ امهٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2393 ،ه 2973 -م.)232/8( .
قمقاد
( )8شم٤مريخ اإلؾمالم ووومٞم٤مت اعمِم٤مهػم َوإقمالمً ،مٚمذهٌل حمٛمد سمـ أمحد (اعمتقرم748 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر سمِم٤مر ّ
ُمٕمروف ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1223 ،م.)33/5( .
( )9شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد (اعمتقرم851 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م ،اًمٜم٤مذ:
دار اًمرؿمٞمد  -ؾمقري٤م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2986 – 2426 ،م( .ص ،222 :رىمؿ.)523 :
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

-

ىم٤مل ص٤مًمح سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ" :ؾمئؾ أيب ،وأٟم٤م ؿم٤مهد :أيام أصمٌ٧م قمٜمدك طمج٤مج إقمقر ،أو
إؾمقد سمـ قم٤مُمر؟ وم٘م٤مل :طمج٤مج أصمٌ٧م ُمـ إؾمقد"(.)2

-

وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ" :ىم٤مل اًمدارُمل :ىمٚم٧م ًمٞمحٞمك سمـ ُمٕملم :ؿمٌ٤مسم٦م أطم٥م إًمٞمؽ أو إؾمقد
سمـ قم٤مُمر؟ وم٘م٤مل :ؿمٌ٤مسم٦م أطم٥م إزم ،وىم٤مل :ؿمٌ٤مسم٦م صم٘م٦م" .صمؿ ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ" :ؾم٠مًم٧م أيب
قمـ ؿمٌ٤مسم٦م سمـ ؾمقار؟ وم٘م٤مل :صدوق يٙمت٥م طمديثف ،وٓ حيت٩م سمف"(.)1

-

وطمٞمٜمام شمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم مل يذيمر ًمف ذم شمرمجتف إٓ طمديث ً٤م واطمد ًا وصٚمف
وؾمٚمؽ سمف اجل٤مدة ،خم٤مًمٗم ً٤م سمذًمؽ ُمـ هق أوصمؼ ُمٜمف ،ومٙم٠مهن٤م إؿم٤مرة إمم أٟمف ُيٓمئ ،ىم٤مل
اًمٌخ٤مري" :إؾمقد سمـ قم٤مُمر أسمققمٌد اًمرمحـ ،وًم٘مٌف ؿم٤مذان ،ؾمٛمع ذيٙم ً٤م ،يٙمقن سمٌٖمداد،
وىم٤مل زم قمٌد اهلل :أظمؼمٟم٤م إؾمقد سمـ قم٤مُمر ،أظمؼمٟم٤م مح٤مد سمـ زيد ،قمـ صم٤مسم٧م ،قمـ أٟمس ىم٤مل:
ىم٤مل اًمٜمٌل ط( :اعم١مُمـ وٕمٞمػ ُمتْمٕمػً ،مق أىمًؿ قمغم اهلل ٕسمره) وىم٤مل ًمٜم٤م ُمقؾمك:
طمدصمٜم٤م مح٤مد ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م صم٤مسم٧م ومحٞمد ،قمـ احلًـ ،قمـ اًمٜمٌل ط ُمثٚمف"(.)3

-

وىمد ذيمر ًمف اعمّمٜمٗمقن ذم قمٚمؾ إطم٤مدي٨م سمٕمض إظمٓم٤مء ،وهل ُمـ ىمٌٞمؾ أظمٓم٤مء اًمث٘م٤مت
اًمتل ٓيًٚمؿ ُمٜمٝم٤م أطمد(.)4

( )2اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ (.)266/3
( )1اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ (.)391/4
( )3اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمً ،مٚمٌخ٤مري حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ (اعمتقرم156 :هـ) ،اًمٓمٌٕم٦م :دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،طمٞمدر آسم٤مد –
اًمديمـ ،ـمٌع حت٧م ُمراىمٌ٦م :حمٛمد قمٌداعمٕمٞمد ظم٤من.)448/2( .
( )4وُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم قمٚمؾ احلدي٨مٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس اًمرازي (اعمتقرم317 :هـ) ،حت٘مٞمؼ:
سم٢مذاف وقمٜم٤مي٦م د /ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞمد ود/ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلريز ،اًمٜم٤مذُ :مٓم٤مسمع احلٛمٞميض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
2417هـ1226 -م )569/2( .ىم٤مل" :ؾم٠مًم٧م أيب ،قمـ طمدي٨م رواه قمٌ٤مس سمـ حمٛمد اًمدوري ،قمـ إؾمقد سمـ قم٤مُمر ،قمـ
احلًـ سمـ ص٤مًمح ،قمـ أيب ًمٞمغم ،قمـ قمٓم٤مء ،قمـ أيب هريرة ،أن اًمٜمٌل ط ىم٤ملُ( :مـ وحك ومٚمٞم٠ميمؾ ُمـ أوحٞمتف) .ىم٤مل أيب:
هذا ظمٓم٠م ،طمدصمٜم٤م أسمق همً٤من ،قمـ طمًـ سمـ ص٤مًمح ،قمـ أيب ًمٞمغم ،قمـ قمٓم٤مء ،قمـ اًمٜمٌل ط ُمرؾمالً ٓ ،ي٘مقل ومٞمف أسمق
هريرة" .وىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم شم٤مريخ سمٖمداد ( )37/7سمٕمد أن ذيمر هذا احلدي٨م" :ىم٤مل اًمٕمٌ٤مس سمـ حمٛمد :ومل أؾمٛمع
هذا ُمـ إٟمً٤من ذم اًمدٟمٞم٤م همػمه .ىمٚم٧م :شمٗمرد سمقصٚمف ؿم٤مذان ،وظم٤مًمٗمف ُم٤مًمؽ سمـ إؾمامقمٞمؾ ،ومرواه قمـ احلًـ سمـ ص٤مًمح ُمرؾمال،
مل يذيمر ومٞمف أسم٤م هريرة".
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

-

يمام أن ًمف أومرادا ذيمره٤م اعمّمٜمٗمقن ذم هذا اًمٌ٤مب(.)2
وسمام ؾمٌؼ ئمٝمر ًمٜم٤م أن أؾمقد سمـ قم٤مُمر صم٘م٦مً ،مٙمٜمف ًمٞمس ذم ُمرشمٌ٦م اًمث٘م٤مت إصمٌ٤مت :وًمذا مل

يٍمح سمتقصمٞم٘مف اسمـ ُمٕملم وأسمقطم٤مشمؿ واسمـ ؾمٕمد ،واهلل أقمٚمؿ.
صف ١إخساز ايبخازَٚ ٟطًِ يف صشٝشُٗٝا ألضٛد بٔ عاَس
ُمـ اعمٝمؿ ضمد ًا  -وٟمحـ ٟمدرس ُمدى صح٦م إًمزام اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل ًمٚمٌخ٤مري وُمًٚمؿ
سم٢مظمراج رواي٦م أؾمقد سمـ قم٤مُمر حلدي٨م أيب اًمِمٝمؿ  -أن ٟمدرس يمٞمٗمٞم٦م إظمراج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم
صحٞمحٞمٝمام ٕطم٤مدي٨م وُمروي٤مت أؾمقد سمـ قم٤مُمرً ،مٜمرى ُمدى ُمٓم٤مسم٘متٝم٤م إًمزام اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل.
وم٠مُم٤م ُمًٚمؿ وم٘مد اطمت٩م سم٠مؾمقد سمـ قم٤مُمر ذم ُمقاوع قمديدة ذم صحٞمحف ،وٓ ظمالف ذم

=وُمـ أوه٤مم أؾمقد سمـ قم٤مُمر -أيْم ً٤مُ :-م٤م ذيمره أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اخل٤مًمؼ سمـ ظمالد سمـ قمٌٞمد اهلل اًمٕمتٙمل
اعمٕمروف سم٤مًمٌزار (اعمتقرم191 :هـ) ،ذم ُمًٜمده اعمٜمِمقر سم٤مؾمؿ اًمٌحر اًمزظم٤مر ،حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل( ،طم٘مؼ
إضمزاء ُمـ  2إمم  )9وقم٤مدل سمـ ؾمٕمد (طم٘مؼ إضمزاء ُمـ  22إمم  )27وصؼمي قمٌد اخل٤مًمؼ اًمِم٤مومٕمل (طم٘مؼ اجلزء ،)28
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  -اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم( ،سمدأت 2988م ،واٟمتٝم٧م 1229م))291/8( .
ىم٤مل":أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ،ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م أؾمقد سمـ قم٤مُمر ،ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م إهائٞمؾ ،قمـ ؾمامك قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم  أن
اًمٜمٌل ط ىم٤مل( :أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ :إًمف إٓ اهلل ،وم٢مذا ىم٤مًمقه٤م ُمٜمٕمقا ُمٜمل دُم٤مءهؿ وأُمقامهؿ إٓ سمح٘مٝم٤م).
وهذا احلدي٨م إٟمام رواه ؾمامك قمـ اًمٜمٕمامن اسمـ ؾم٤ممل قمـ قمٛمرو سمـ أوس قمـ أسمٞمف ،وىم٤مًمقا :قمـ ؾمامك قمـ اًمٜمٕمامن سمـ ؾم٤ممل قمـ
أوس سمـ أيب أوس ،وأطمً٥م أؾمقد سمـ قم٤مُمر أوهؿ ذم إؾمٜم٤مده".
( )2وُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومرادٓ ،سمـ اًم٘مٞمناين ،حمٛمد سمـ ـم٤مهر سمـ قمكم سمـ أمحد (اعمتقرم527 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :حمٛمقد حمٛمد حمٛمقد طمًـ ٟمّم٤مر /اًمًٞمد يقؾمػ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2429 ،هـ
 2998م )92/3( .طمٞم٨م ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل":طمدي٨مِ :اًمٙمً٥م )...احلدي٨م ،شمٗمرد سمف ْإؾمقد سمـ
(ؾمئ َؾ اًمٜمٌَِّل قمـ أـمٞم٥م ْ
ُ
ري" .واٟمٔمر ومٞمف -أيْم ً٤م -إرىم٤مم اًمت٤مًمٞم٦م .)2997( ،)879( ،)2893( ،)3165( :وىم٤مل اًمٓمؼماين ؾمٚمٞمامن
قم٤مُمر قمـ اًم َّث ْق ّ
سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم( ،اعمتقرم362 :هـ) ،ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد ،قمٌد اعمحًـ
سمـ إسمراهٞمؿ احلًٞمٜمل ،اًمٜم٤مذ :دار احلرُملم – اًم٘م٤مهرة ،329/4( .رىمؿ )4188 :سمٕمد ذيمر طمدي٨م أؾمقد سمـ قم٤مُمر
ىم٤مل":أظمؼمٟم٤م ُهريؿ ىم٤مل :طمدصمٜمل اسمـ إؾمح٤مق ،قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م( :شمقذم اًمٜمٌل ط
يقم آصمٜملم ،ودومـ ًمٞمٚم٦م إرسمٕم٤مء) .مل يرو هذا احلدي٨م قمـ هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من َّإٓ إؾمقد سمـ قم٤مُمر".
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

ذًمؽ(.)2
وأُم٤م اًمٌخ٤مري وم٘مد أظمرج ٕؾمقد سمـ قم٤مُمر ذم صحٞمحف صمالصم٦م أطم٤مدي٨م وم٘مط :طمديث٤من
ُمرومققم٤من ىمد شمقسمع قمٚمٞمٝمام قمٜمده ،واًمث٤مًم٨م ىمقل ُمقىمقف ًمّمح٤ميب ،وىمد ٟمص قمٚمٞمٝم٤م ،وذيمره٤م أسمق
ٟمٍم اًمٌخ٤مري اًمٙمالسم٤مذي ذم يمت٤مسمف ذم رضم٤مل صحٞمح اًمٌخ٤مري "امهداي٦م واإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م أهؾ
اًمث٘م٦م واًمًداد" ،وم٘م٤مل ذم شمرمج٦م أؾمقد سمـ قم٤مُمر" :يروي قمـ ؿمٕمٌ٦م ،وقمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م،
روى قمٜمف :حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ سمـ سمزيع ذم اًمّمالة ،وُمٜم٤مىم٥م قمثامن ،وقمٛمرة احلديٌٞم٦م"( .)1وهذه
إطم٤مدي٨م اًمثالصم٦م ،هل:
احلدي٨م إول :ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف" :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م ؿم٤مذان،
قمـ ؿمٕمٌ٦م ،قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب ُمٞمٛمقٟم٦م ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،ىم٤مل( :يم٤من اًمٜمٌل ط إذا
ظمرج حل٤مضمتف ،شمٌٕمتف أٟم٤م وهمالم ،وُمٕمٜم٤م قمٙم٤مزة أو قمّم٤م أو قمٜمزة ،وُمٕمٜم٤م إداوة ،وم٢مذا ومرغ ُمـ
طم٤مضمتف ٟم٤موًمٜم٤مه اإلداوة)(.)3
وهذا ىمد شمقسمع قمٚمٞمف ؿم٤مذان قمٜمد اًمٌخ٤مري ،شم٤مسمٕمف حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر وهمػمه ،وم٘مد ىم٤مل اًمٌخ٤مري
ذم صحٞمحف" :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م ؿمٕمٌ٦م ،قمـ قمٓم٤مء
سمـ أيب ُمٞمٛمقٟم٦م ،ؾمٛمع أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،ي٘مقل( :يم٤من رؾمقل اهلل ط يدظمؾ اخلالء ،وم٠ممحؾ أٟم٤م
وهمالم إداوة ُمـ ُم٤مء وقمٜمزة ،يًتٜمجل سم٤معم٤مء) .شم٤مسمٕمف اًمٜمي وؿم٤مذان ،قمـ ؿمٕمٌ٦م"( .)4اٟمتٝمك يمالم
اًمٌخ٤مري.
( )2اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل إرىم٤مم اًمت٤مًمٞم٦م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ( -اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل
ط ،عمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري (اعمتقرم162 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث
اًمٕمريب – سمػموت).)2463( ،)1211( ،)1363( ،)1779( ،)1923( ،
( )1امهداي٦م واإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م أهؾ اًمث٘م٦م واًمًدادٕ ،محد سمـ حمٛمد سمـ احلًلم اًمٌخ٤مري اًمٙمالسم٤مذي (اعمتقرم398 :هـ) ،حت٘مٞمؼ:
قمٌد اهلل اًمٚمٞمثل ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2427 ،هـ.)86/2( .
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري :اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل ط وؾمٜمٜمف وأي٤مُمفً ،مٚمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ
اجلٕمٗمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس ،اًمٜم٤مذ :دار ـمقق اًمٜمج٤مة (ُمّمقرة قمـ اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م سم٢مو٤موم٦م شمرىمٞمؿ شمرىمٞمؿ حمٛمد
وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل) ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2411 ،هـ ،226/2( .سمرىمؿ .)522
( )4اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ( ،41/2سمرىمؿ.)251
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

احلدي٨م اًمث٤مين :ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف" :طمدصمٜمل حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ سمـ سمزيع ،طمدصمٜم٤م
ؿم٤مذان ،طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م اعم٤مضمِمقن ،قمـ قمٌٞمد اهلل ،قمـ ٟم٤مومع ،قمـ اسمـ -قمٛمر
 ىم٤مل( :يمٜم٤م ذم زُمـ اًمٜمٌل ط ٓ ٟمٕمدل سم٠ميب سمٙمر أطمدا ،صمؿ قمٛمر ،صمؿ قمثامن ،صمؿ ٟمؽمكأصح٤مب اًمٜمٌل ط ٓ ٟمٗم٤موؾ سمٞمٜمٝمؿ) .شم٤مسمٕمف قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح ،قمـ قمٌد اًمٕمزيز"( .)2اٟمتٝمك يمالم
اًمٌخ٤مري.
وهٜم٤م أؿم٤مر اًمٌخ٤مري سمٕمد اإلظمراج ًمف إمم ُمـ شم٤مسمٕمف ُمت٤مسمٕم٦م شم٤مُم٦م ،يمام أن ًمف قمٜمده ُمت٤مسمٕم٦م أظمرى
ٟم٤مىمّم٦م ،ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف" :طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل ،طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن ،قمـ حيٞمك سمـ
ؾمٕمٞمد ،قمـ ٟم٤مومع ،قمـ اسمـ قمٛمر

ىم٤مل( :يمٜم٤م ٟمخػم سملم اًمٜم٤مس ذم زُمـ اًمٜمٌل ط ومٜمخػم أسم٤م سمٙمر،

صمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،صمؿ قمثامن سمـ قمٗم٤من،

)"(.)1

احلدي٨م اًمث٤مًم٨م ،وهق أصمر ُمقىمقف :ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف" :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ سمـ
سمزيع ،طمدصمٜم٤م ؿم٤مذان ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،قمـ أيب مجرة ،ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م قم٤مئذ سمـ قمٛمرو ويم٤من ُمـ
أصح٤مب اًمٜمٌل ط ُمـ أصح٤مب اًمِمجرة ،هؾ يٜم٘مض اًمقشمر؟ ىم٤مل" :إذا أوشمرت ُمـ أوًمف ،ومال
شمقشمر ُمـ آظمره"( .)3ورواي٦م ؿمٕمٌ٦م هذه ُمٕمرووم٦م ُمِمٝمقرة ،وىمد رواه قمٜمف -أيْم ً٤م -ويمٞمع سمـ
اجلراح( ،)4وهمٜمدر حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر( .)5ووه٥م سمـ ضمرير( ،)6وهمػمهؿ .وظمالص٦م اًم٘مقل ذم صٗم٦م
إظمراج اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ٕؾمقد اسمـ قم٤مُمر ،أن اًمٌخ٤مري ُم٘مؾ ضمد ًا ذم اإلظمراج ًمف ،وإٟمام
( )2اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ( ،24/5سمرىمؿ.)3697
( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ( ،4/ 5سمرىمؿ.)3655 :
( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ( ،216/5سمرىمؿ.)4276
( )4اًمٙمت٤مب اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مرٕ ،يب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٕمٌز (اعمتقرم135 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :يمامل
يقؾمػ احلقت ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2429 ،هــ ،83/1( .سمرىمؿ.)6735 :
( )5اًمًٜمـ اًمٙمؼمىً ،مٚمٌٞمٝم٘مل أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم (اعمتقرم458 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م 2414 ،هـ 1223 -م ،53/ 3( .سمرىمؿ.)4846 :
( )6ذح ُمٕم٤مين أصم٤مرً ،مٚمٓمح٤موي أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م (اعمتقرم312 :هـ) ،طم٘م٘مف( :حمٛمد زهري اًمٜمج٤مر  -حمٛمد ؾمٞمد ضم٤مد
احلؼ) ،راضمٕمف ورىمؿ يمتٌف وأسمقاسمف وأطم٤مديثف :د يقؾمػ قمٌد اًمرمحـ اعمرقمِمكم  -اًمٌ٤مطم٨م سمٛمريمز ظمدُم٦م اًمًٜم٦م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م،
اًمٜم٤مذ :قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم  2424 -هـ2994 ،م ،343/ 2( .سمرىمؿ.)1228 :
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

أظمرج ًمف صمالث ُمروي٤مت وم٘مط :طمديث٤من ُمرومققم٤من ىمد شمقسمع قمٚمٞمٝمام قمٜمده ،واًمث٤مًم٨م ىمقل ُمقىمقف
ًمّمح٤ميب.
ومٔمٝمر ًمٜم٤م ُمـ هذا أن اًمٌخ٤مري إٟمام أظمرج ًمف ذم إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م ُمت٤مسمٕم٦م ،وًمٞمس
اطمتج٤مضم ً٤م ،وإٟمام أظمرج ًمف اطمتج٤مضم٤م ذم أصمر ُمقىمقف ُمِمٝمقر ُمٕمروف ،ىمد شمقسمع قمٚمٞمف ظم٤مرج
اًمّمحٞمح ،واهلل أقمٚمؿ.

املطًب ايجاْٞ
تسمجٖ ١س ِٜبٔ ضفٝإ
هق ُهريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٌجكم ،أسمق حمٛمد اًمٙمقذم ،روى قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد ،وسمٞم٤من سمـ
سمنم ،وإقمٛمش ،وهمػمهؿ .وقمٜمف إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر اًمًٚمقزم ،وأؾمقد سمـ قم٤مُمر ؿم٤مذان ،وأسمق
ٟمٕمٞمؿ ،وهمػمهؿ(.)2
وصم٘مف اسمـ ُمٕملم( ،)1وأسمق طم٤مشمؿ( ،)3واسمـ ؾمٕمد( ،)4واًمٕمجكم( ،)5وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم
"اًمث٘م٤مت"(.)6
وىم٤مل قمثامن سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م" :هق صم٘م٦م صدوق صمٌ٧م"( .)7وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ" :ص٤مًمح

( )2هتذي٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (.)32/22
( )1اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ (.)227/9
( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (.)227/9
( )4اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىٓ ،سمـ ؾمٕمد (.)381/6
(ُ )5مٕمروم٦م اًمث٘م٤مت ُمـ رضم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ واحلدي٨م وُمـ اًمْمٕمٗم٤مء وذيمر ُمذاهٌٝمؿ وأظمٌ٤مرهؿً ،مٚمٕمجكم أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ
ص٤مًمح (اعمتقرم 162 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمًٌتقي ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمدار  -اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  -اًمًٕمقدي٦م،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم2425 ،هـ.)316/1( .
( )6اًمث٘م٤متٓ ،سمـ طمٌ٤من ()588/7
( )7شم٤مريخ أؾمامء اًمث٘م٤متً ،مٕمٛمر سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمٌٖمدادي اعمٕمروف سمـ٤مسمـ ؿم٤مهلم (اعمتقرم385 :هـ) ،اعمح٘مؼ :صٌحل
اًمً٤مُمرائل ،اًمٜم٤مذ :اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م – اًمٙمقي٧م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2984 – 2424 ،م( .ص.)151 :
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

احلدي٨م"(.)2
وىم٤مل اًمٌزار" :ص٤مًمح احلدي٨مً ،مٞمس سم٤مًم٘مقي"( .)1وىم٤مل -أيْم ً٤مً":-مٞمس سمف سم٠مس"( .)3وىم٤مل
ٌ
صدوق"( .)4وذيمره اسمـ ؿم٤مهلم ذم اًمث٘م٤مت( .)5وىم٤مل احل٤ميمؿ عم٤م ظمرج ًمف طمديث ً٤م ذم
اًمدارىمٓمٜمل" :
اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم" :هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ،وم٘مد اشمٗم٘م٤م مجٞمٕم٤م قمغم
آطمتج٤مج هبريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من ،ومل ُيرضم٤مه"( .)6وىم٤مل اًمذهٌل" :صمٌ٧م"( .)7وىم٤مل اسمـ طمجر:
"صدوقُ ،مـ يمٌ٤مر اًمت٤مؾمٕم٦م ،أظمرج ًمف اجلامقم٦م"( .)8ىمٚم٧م :وُم٤م ذيمره احل٤ميمؿ ُمـ اطمتج٤مج
اًمِمٞمخلم هبريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من مل يّمح ،وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ىمريٌ ً٤م.
وٕيب طم٤مشمؿ ىمقل آظمر ذم هريؿ ،ؿمٌف سمف راو آظمر ،وم٘مد ىم٤مل ذم حمٛمد سمـ إؾمٛمٕمٞمؾ سمـ رضم٤مء:
"ؿمٞمخ ،ص٤مًمح احلدي٨م ٓ ،سم٠مس سمف ،سم٤مسمف()9ضمٕمٗمر إمحر( )22وهريؿ"(.)22
( )2اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (ص.)151 :
( )1إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ،عمٖمٚمٓم٤مي سمـ ىمٚمٞم٩م سمـ قمٌد اهلل اعمٍمي احلٜمٗمل (اعمتقرم761 :هـ) ،اعمح٘مؼ :أسمق قمٌد
اًمرمحـ قم٤مدل سمـ حمٛمد  -أسمق حمٛمد أؾم٤مُم٦م سمـ إسمراهٞمؿ ،اًمٜم٤مذ :اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2411 ،
هـ 1222 -م ،)234/21(:وهتذي٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (.)32/22
(ُ )3مًٜمد اًمٌزار -اعمٜمِمقر سم٤مؾمؿ اًمٌحر اًمزظم٤مر.)473/22( -
( )4ؾم١مآت احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري ًمٚمدارىمٓمٜمل ،قمكم سمـ قمٛمر سمـ اًمدارىمٓمٜمل (اعمتقرم385 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :دُ .مقومؼ سمـ قمٌد اهلل سمـ
قمٌد اًم٘م٤مدر ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف  -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2984 – 2424 ،م( .ص.)181 :
( )5شم٤مريخ أؾمامء اًمث٘م٤متٓ ،سمـ ؿم٤مهلم (ص.)151 :
( )6اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلمً ،مٚمح٤ميمؿ (.)415/2
( )7اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦مً ،مٚمذهٌل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن (اعمتقرم748 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م
أمحد حمٛمد ٟمٛمر اخلٓمٞم٥م ،اًمٜم٤مذ :دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُ -م١مؾمً٦م قمٚمقم اًم٘مرآن ،ضمدة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 2423 ،هـ -
2991م.)335/1( .
( )8شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (ص ،572 :رىمؿ.)7179 :
( )9ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي (":)476-475/2وؾمئؾ اسمـ ُمٕملمُ :مـ أصمٌ٧م ذم طمٞمقة ،اسمـ اعمٌ٤مرك أو اسمـ وه٥م؟
ىم٤مل :اسمـ اعمٌ٤مرك أصمٌ٧م ُمٜمف ذم مجٞمع ُم٤م يروي ،صمؿ ىم٤مل :اسمـ اعمٌ٤مرك سم٤مسمف حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ،يٕمٜمل أٟمف يِمٌٝمف".
( )22ىم٤مل اسمـ طمجر ذم شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (ص ،242:رىمؿ":)942:ضمٕمٗمر سمـ زي٤مد إمحر اًمٙمقذم ،صدوق ،يتِمٞمعُ ،مـ اًمً٤مسمٕم٦م،
ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمتلم ،أظمرج ًمف :أسمقداود ذم اعمً٤مئؾ ،واًمؽمُمذي ،واًمٜمً٤مئل".
( )22اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ (.)288/7
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

وًمً٧م ضم٤مزُم ً٤م سمٛمـ ي٘مّمد هبريؿ ،أهق اسمـ ؾمٗمٞم٤من أم همػمه ،وًمٙمـ يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ سم٘مقة
طمًـ اًمدارىمٓمٜمل طمديث٤م ذم ؾمٜمٜمف
أٟمف هق اعم٘مّمقدٟٕ :مف إؿمٝمر قمٜمد إـمالىمف -وم٤مهلل أقمٚمؿ -وىمد ّ
هق ُمـ مجٚم٦م رواشمف(.)2
يمام أن ًمف أومرادا وأظمٓم٤مء ٟمٌف قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء واعمّمٜمٗمقن ذم قمٚمؾ إطم٤مدي٨م وهمػمه٤م(.)1
واخلالص٦م -وسمٜم٤مء قمغم ىمقل أمحد سمـ طمٜمٌؾ وأيب طم٤مشمؿ اًمرازي -اًمث٤مين -واًمٌزار
واًمدارىمٓمٜمل واسمـ طمجر -أن هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من صدوق طمًـ احلدي٨م ،وهق اًمذي ئمٝمر زم،
واهلل أقمٚمؿ.
صف ١إخساز ايبخازَٚ ٟطًِ يف صشٝشُٗٝا هلس ِٜبٔ ضفٝإ.
مل أضمد سمٕمد اًمٌح٨م مهريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من قمٜمد اًمِمٞمخلم همػم طمدي٨م واطمد أظمرضم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م،
وهذا سمٞم٤مٟمف:
وم٠مُم٤م اًمٌخ٤مري وم٘مد ىم٤مل ذم صحٞمحف" :طمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم ،طمدصمٜم٤م اسمـ ومْمٞمؾ ،طمدصمٜم٤م
إقمٛمش ،قمـ إسمراهٞمؿ ،قمـ قمٚم٘مٛم٦م ،قمـ قمٌد اهلل  ىم٤مل( :يمٜم٤م ٟمًٚمؿ قمغم اًمٜمٌل ط وهق ذم
اًمّمالة ،ومػمد قمٚمٞمٜم٤م ،ومٚمام رضمٕمٜم٤م ُمـ قمٜمد اًمٜمج٤مر ؾمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمف ،ومٚمؿ يرد قمٚمٞمٜم٤م ،وىم٤مل :إن ذم
اًمّمالة ؿمٖمال).
طمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم ،طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر اًمًٚمقزم ،طمدصمٜم٤م هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من ،قمـ
إقمٛمش ،قمـ إسمراهٞمؿ ،قمـ قمٚم٘مٛم٦م ،قمـ قمٌد اهلل  قمـ اًمٜمٌل ط ٟمحقه"( .)3اٟمتٝمك يمالم
اًمٌخ٤مري.
( )2ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜملً ،مٕمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد اًمدارىمٓمٜمل (اعمتقرم385 :هـ) ،طم٘م٘مف ووٌط ٟمّمف :ؿمٕمٞم٥م آرٟم١موط ،وطمًـ
قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل ،وقمٌد اًمٚمٓمٞمػ طمرز اهلل ،وأمحد سمرهقم ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
 2414هـ ،236/1( .رىمؿ.)2179 :
( )1اٟمٔمرُ :م٤م ضم٤مء ذم ُمًٜمد اًمٌزار ( )473/22واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل ( ،75/4رىمؿ ،)7221 :ويمذا يمت٤مب اًمٕمٚمؾ اًمقاردة
ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦مً ،مٕمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد اًمدارىمٓمٜمل (385هـ) .حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل اًمًٚمٗمل ،اًمٜم٤مذ :دار
ـمٞمٌ٦م  -اًمري٤مض .ط 2425 .2هـ 2985 -م ،)237-236/4(.وذم(.)123/23
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ،61/1سمرىمؿ .)2299
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

وهذا يمام شمرى أظمرج ًمف ُمت٤مسمٕم٦م (.)2
وأُم٤م ُمًٚمؿ وم٘مد ىم٤مل ذم صحٞمحف" :طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،وزهػم سمـ طمرب ،واسمـ
ٟمٛمػم ،وأسمق ؾمٕمٞمد إؿم٩م -وأًمٗم٤مفمٝمؿ ُمت٘م٤مرسم٦م -ىم٤مًمقا :طمدصمٜم٤م اسمـ ومْمٞمؾ ،طمدصمٜم٤م إقمٛمش ،قمـ
إسمراهٞمؿ ،قمـ قمٚم٘مٛم٦م ،قمـ قمٌد اهلل ،ىم٤مل( :يمٜم٤م ٟمًٚمؿ قمغم رؾمقل اهلل ط وهق ذم اًمّمالة ،ومػمد
قمٚمٞمٜم٤م ،ومٚمام رضمٕمٜم٤م ُمـ قمٜمد اًمٜمج٤مر ،ؾمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمف ومٚمؿ يرد قمٚمٞمٜم٤م ،وم٘مٚمٜم٤م :ي٤م رؾمقل اهلل يمٜم٤م ٟمًٚمؿ
قمٚمٞمؽ ذم اًمّمالة ومؽمد قمٚمٞمٜم٤م ،وم٘م٤مل :إن ذم اًمّمالة ؿمٖمال) .طمدصمٜمل اسمـ ٟمٛمػم ،طمدصمٜمل إؾمح٤مق سمـ
ُمٜمّمقر اًمًٚمقزم ،طمدصمٜم٤م هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من ،قمـ إقمٛمش هبذا اإلؾمٜم٤مد ٟمحقه"( .)1اٟمتٝمك يمالم
ُمًٚمؿ .وهبذا ئمٝمر أن اًمِمٞمخلم مل حيتج٤م هبريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من ،وإٟمام أظمرضم٤م ًمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت ،يمام أهنام
ُم٘مالن ضمد ًا ذم إظمراج طمديثف ،ومٚمؿ ُيرضم٤م ًمف إٓ طمديث٤م واطمدا.


( )2وىمد سملم اسمـ رضم٥م ؾمٌ٥م ذيمر اًمٌخ٤مري ُمت٤مسمٕم٦م هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من وهمػمه ،وم٘م٤مل ذم ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري،،
حت٘مٞمؼ:حمٛمقد سمـ ؿمٕمٌ٤من سمـ قمٌد اعم٘مّمقد وؾمٌٕم٦م آظمرون ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م  -اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
 2427هـ  2996 -م )362-362/6( .سمٕمد أن ذيمر ُمت٤مسمٕم٦م هريؿ ٓسمـ ومْمٞمؾ ذم رواي٦م احلدي٨م قمـ إقمٛمش":وظمرضمف
أيْم ً٤م -ذم ُمقاوع أظمرُ ،مـ رواي٦م أيب قمقاٟم٦م قمـ إقمٛمش ٟمحقه .ورواه -أيْم٤م -أسمق سمدر ؿمج٤مع سمـ اًمقًمٞمد ،قمـإقمٛمش هبذا اإلؾمٜم٤مد .وإٟمام اطمتٞم٩م إمم ذيمر هذه اعمت٤مسمٕم٤مت قمـ إقمٛمشٕ :ن اًمثقري وؿمٕمٌ٦م وزائدة وضمرير ًا وأسم٤م ُمٕم٤موي٦م
وطمٗمص سمـ همٞم٤مث رووه قمـ إقمٛمش ،قمـ إسمراهٞمؿ ،قمـ قمٌد اهلل ،مل يذيمروا ِ
ومٞمف "قمٚم٘مٛم٦م" ومٞمّمػم ُمٜم٘مٓمٕم ً٤م .وىمد رضمح
اٟم٘مٓم٤مقمف يمثػم ُمـ احلٗم٤مظُ ،مٜمٝمؿ :أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي .وىم٤مل ذم رواي٦م اسمـ ومْمٞمؾ اعمقصقًم٦م" :ظمٓم٠م" .وىم٤مل احل٤مومظ أسمق اًمٗمْمؾ
اسمـ قمامر اًمِمٝمٞمد":اًمذيـ أرؾمٚمقه أصمٌ٧م ممـ وصٚمف" .ىم٤مل":ورواه احلٙمؿ سمـ قمتٌ٦م -أيْم٤م -قمـ إسمراهٞمؿ ،قمـ قمٌد اهلل
ُمرؾمال -أيْم٤م -إّٓ ُم٤م رواه أسمق ظم٤مًمد إمحر ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،قمـ احلٙمؿ ُمقصقًٓ :وم٢مٟمف وهؿ ِ
ومٞمف أسمق ظم٤مًمد" .اٟمتٝمك .وشمٍمف
اًمٌخ٤مري يدل قمغم ظمالف ذًمؽ ،وأن وصٚمف صحٞمح ،ويمذًمؽ ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف :وم٢مٟمف ظمرضمف ُمـ ـمريؼ اسمـ ومْمٞمؾ
وهريؿ اسمـ ؾمٗمٞم٤من ُ-مقصقٓ -يمام ظمرضمف اًمٌخ٤مري" .اٟمتٝمك يمالم اسمـ رضم٥م.
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ ( ،383 -381/2رىمؿ.)538 :
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

املطًب ايجايح
تسمج ١بٝإ بٔ بػس األمحطٞ
وهق :سمٞم٤من سمـ سمنم إمحز ،اًمٌجكم ،أسمق سمنم ،اًمٙمقذم ،اعمٕمٚمؿ.
روى قمـ أٟمس ،وىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم ،واًمِمٕمٌل ،وهمػمهؿ .وقمٜمف :ؿمٕمٌ٦م ،واًمًٗمٞم٤مٟم٤من،
وهمػمهؿ(.)2
وهق صم٘م٦م صمٌ٧مُ ،متٗمؼ قمغم شمقصمٞم٘مف ،ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :صم٘م٦م صمٌ٧م"(.)1

املطًب ايسابع
تسمج ١قٝظ بٔ أب ٞساشّ
وهق :ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم ،اًمٌجكم إمحز ،أسمق قمٌد اهلل اًمٙمقذم .أدرك اجل٤مهٚمٞم٦م ،ورطمؾ
إمم اًمٜمٌل ط ًمٞمٌ٤ميٕمف ،وم٘مٌض ،وهق ذم اًمٓمريؼ ،وأسمقه ًمف صحٌ٦م.
روى قمـ أسمٞمف ،وأيب سمٙمر ،وقمٛمر ،وقمثامن ،وقمكم ،وهمػمهؿ .روى قمٜمف :إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد،
وسمٞم٤من سمـ سمنم ،واحلٙمؿ سمـ قمتٞمٌ٦م ،وإقمٛمش ،وهمػمهؿ(.)3
وهق صم٘م٦م طم٤مومظ ُمٙمثر ،ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر":صم٘م٦مُ ،مـ اًمث٤مٟمٞم٦م خميم"(.)4
وىمد ٟمص قمكم سمـ اعمديٜمل قمغم ؾمامع ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم ُمـ أيب ؿمٝمؿ(ً .)5مٙمـ مل أضمد ذًمؽ
ذم رء ُمـ ـمرق طمديثف اًمتل ذيمرهت٤م ذم اًمتخري٩م ،واهلل أقمٚمؿ.


( )2هتذي٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (.)526/2
( )1شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (ص ،219 :رىمؿ.)789 :
( )3هتذي٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (.)386/8
( )4شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (ص ،456 :رىمؿ.)5566 :
( )5شم٤مريخ سمٖمدادً ،مٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي (.)449/21
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

املطًب ارتاَظ

تسمج ١أب ٞايػِٗ ،
أسمق ؿمٝمؿ ،ىمٞمؾ :اؾمٛمف يزيد سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،قمداده ذم اًمٙمقومٞملم .روى قمـ اًمٜمٌل ط وروى
قمٜمف ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم وطمدهً ،مف طمدي٨م واطمد ٓ ،يٕمرف اؾمٛمف ،وٓ ٟمًٌف ،وٓيدرى ُمـ
هق؟ ،وٓ يقضمد ًمف ذيمر ىمط ،وٓ ظمؼم ،إٓ ذم هذه اًمرواي٦م.
وهق خمتٚمػ ذم صمٌقت صحٌتف ،سمؾ رسمام يِمؽ طمتك ذم وضمقده ،وم٢مٟمف مل يؽمضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري
ذم رء ُمـ يمتٌف ،ويمذا اسمـ أيب طم٤مشمؿ مل يؽمضمؿ ًمف ذم يمت٤مسمف اجلرح واًمتٕمديؾ.
-

وأُم٤م اسمـ طمٌ٤من ومذيمره ذم يمت٤مب اًمث٘م٤مت ،وؿمٙمؽ ذم صحٌتف ،وم٘م٤مل" :أسمق ؿمٝمؿ ،ي٘م٤مل :إن
ًمف صحٌ٦م"(.)1

-

وأُم٤م أسمق اًمٗمتح إزدي ،ومذيمر أن أهؾ اًمٕمٚمؿ ُيتٚمٗمقن ذم صحٌتف ،وم٘م٤مل" :أسمق ؿمٝمؿ
ُيتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم صحٌتف ،روى قمٜمف ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم طمديثف (أن رؾمقل اهلل ط
يم٤من يٌ٤ميع اًمٜم٤مس وم٠مشمٞمتف أسم٤ميٕمف) ،وي٘م٤مل :إٟمف أسمق ؾمٝمؿ"(.)2

-

وذيمره اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت وذيمر طمديثف ،قمٜمد ذيمره ـمٌ٘م٤مت اًمٙمقومٞملم ،وشمًٛمٞم٦م ُمـ ٟمزل
اًمٙمقوم٦م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ط وُمـ يم٤من هب٤م سمٕمدهؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم وهمػمهؿ(.)3

-

وذيمره ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ذم اعمٜمٗمردات واًمقطمدان ،وذيمر أٟمف مل يرو قمٜمف إٓ ىمٞمس سمـ أيب
طم٤مزم(.)4

( )2اًمث٘م٤متٓ ،سمـ طمٌ٤من (.)455/3
( )1اًمٙمٜمك عمـ ٓ يٕمرف ًمف اؾمؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل طً ،مألزدي أيب اًمٗمتح حمٛمد سمـ احلًلم سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ سمريدة
اعمقصكم (اعمتقرم374 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :إىمٌ٤مل أمحد سمـ حمٛمد إؾمح٤مق سمًٙمقسمري ،اًمٜم٤مذ :اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م /سمقُمٌ٤مي-امهٜمد،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم  2422هـ 2989 -م( .ص.)42-39 :
( )3اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىٓ ،سمـ ؾمٕمد (.)56/6
( )4اعمٜمٗمردات واًمقطمدانً ،مإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج (ص.)18 :
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

-

وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل" :أسمق ؿمٝمؿً ،مف صحٌ٦م ورواي٦م قمـ اًمٜمٌل ط روى قمٜمف ىمٞمس سمـ أيب
طم٤مزم"(.)1

-

وذيمره اسمـ ُمٜمده ذم اًمّمح٤مي٦م ،وم٘م٤ملً" :مف صحٌ٦م ،قمداده ذم اًمٙمقومٞملم ،ي٘م٤مل :اؾمٛمف يزيد
سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،روى قمـ اًمٜمٌل ط ىمقًمف ًمف( :أًمً٧م ص٤مطم٥م اجلٜمٞمذة؟) احلدي٨م .وقمٜمف:
ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم"(.)2

-

وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م" :زيد سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،أسمق ؿمٝمؿ ،روى قمٜمف ىمٞمس سمـ أيب
طم٤مزم ،ؾمامه سمٕمْمٝمؿ ،وٓ يثٌ٧م"( .)3وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر" :أسمق ؿمٝمؿ همػم ُمٜمًقب"(.)4

-

وىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼمَ " :أ ُسمق ؿمٝمؿ ،ىمٞمؾ :اؾمٛمف َي ِزيد سمـ أيب ؿمٞمٌ٦مً ،مف صحٌ٦م ورواي٦مُ ،مٕمدود
ِذم اًمٙمقومٞملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤ميٕمف َر ُؾمقل اهلل ط سمٞمده"(.)5
وشمرضمؿ ًمف اعمزي ذم هتذي٥م اًمٙمامل ،ومٚمؿ يزد قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ،وم٘م٤ملً" :مف صحٌ٦م ،ىمٞمؾ :اؾمٛمف
يزيد سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،قمداده ذم اًمٙمقومٞملمً ،مف طمدي٨م واطمد .روى قمٜمف :ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم.
روى ًمف اًمٜمً٤مئل"(.)6

-

وشمٌٕمف قمغم ُمثؾ ذًمؽ اًمذهٌل( ،)7واسمـ طمجر( ،)8وذيمره احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اإلص٤مسم٦م ذم
9
جل ٌَ ْٞم َذة شمّمٖمػم ضمٌذة سمجٞمؿ ،وُمقطمدة ؾم٤ميمٜم٦م،
متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م( ) ،وم٘م٤مل" :أسمق ؿمٝمؿ ص٤مطم٥م ا ُ

صمؿ ذال ُمٕمجٛم٦م ٓ ،يٕمرف اؾمٛمف وٓ ٟمًٌف .وىم٤مل اًمٌٖمقي :ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م ،وذيمر اسمـ
( )2اعم١مشمَٚمِػ واعمختَٚمِػً ،مٚمدارىمٓمٜمل (.)2132/3
(ُ )1مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مٓ ،سمـ ُمٜمده( ،ص.)927 :
(ُ )3مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مٕ ،يب ٟمٕمٞمؿ (.)2122/3
( )4اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (.)1931/5
( )5آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم ،يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٜمٛمري اًم٘مرـمٌل (اعمتقرم463 :هـ) ،حت٘مٞمؼ:
قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ،اًمٜم٤مذ :دار اجلٞمؾ ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 2421 ،هـ.)2692/4( .
( )6هتذي٥م اًمٙماملً ،مٚمٛمزي (.)427/33
( )7اًمٙم٤مؿمػً ،مٚمذهٌل (.)434/1
( )8شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (ص ،648 :رىمؿ ،)8264 :وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م (ٓ ،)218/21سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين.
( )9اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مٓ ،سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (.)128/ 7
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

اًمًٙمـ أن اؾمٛمف زيد ،أو يزيد سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م .وأظمرج طمديثف اًمٜمً٤مئل واًمٌٖمقي ُمـ ـمريؼ
يزيد سمـ قمٓم٤مء ،قمـ سمٞم٤من ،قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم قمـ أيب ؿمٝمؿ ،ويم٤من رضمال سمٓم٤مٓ ....
اؾمؿ أيب ؿمٝمؿ قمٌٞمدُ سمـ يمٕم٥م ،وذم اًمت٤مسمٕملم أسمق ؿمٝمؿ ،يروي قمـ
إؾمٜم٤مده ىمقي .وي٘م٤ملُ :
قمٛمر ،روى قمٜمف إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد ،ذيمره أسمق أمحد ذم اًمٙمٜمك سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م".
واخلالص٦م :أٟمف ئمٝمر زم أن صحٌ٦م أيب اًمِمٝمؿ ُمِمٙمقك ذم صحتٝم٤م ،يمام ذيمره اسمـ طمٌ٤من
وأسمق اًمٗمتح إزدي ،قمغم أن صٜمٞمع اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم قمدم اًمؽممج٦م ًمف يقطمل سمٕمدم
وضمقده أصالً ،وأن هٜم٤مك ظمٓم٠م ُم٤م ذم ذيمره أو ذم احلدي٨م قمٛمقُم ً٤م ،وي١ميد هذا أٟمف ٓيٕمرف قمٜمف
رء ُمٓمٚم٘م٤م ،ومال يٕمرف اؾمٛمف ،وٓ ٟمًٌف ،وٓ ٟمًٚمف ،وٓ يدرى ُمـ هق ،وٓ يقضمد ًمف ذيمر ىمط،
وٓ ظمؼم وٓ أظمٌ٤مر ،إٓ ذم هذه اًمرواي٦م.

املطًب ايطادع
تسمجٜ ١صٜد بٔ عطا ٤ايٝػهسٟ
وحيًـ سمٜم٤م سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ اًمؽممج٦م ًمرضم٤مل اإلؾمٜم٤مد اًمذي ذيمره اًمدارىمٓمٜمل ،أن ٟمؽمضمؿ
ًمٞمزيد سمـ قمٓم٤مء اًمٞمِمٙمريً :مألمهٞم٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م عمت٤مسمٕمتف اًمٗمريدة اًمتل شم٤مسمع هب٤م هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من،
وًمتحديد طم٤مًمف سمدىم٦م قمٜمد اًمٜم٘م٤مد ،ومٜم٘مقل:
يزيد سمـ قمٓم٤مء سمـ يزيد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٞمِمٙمريُ ،مقٓهؿ ،وي٘م٤مل :اًمٙمٜمدي ،وي٘م٤مل:
اًمًٚمٛمل ،أسمق ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل اًمٌزازُ ،مقمم أيب قمقاٟم٦م .روى قمـ ؾمامك سمـ طمرب ،وإؾمامقمٞمؾ سمـ
أيب ظم٤مًمد ،وسمٞم٤من سمـ سمنم ،وُمٜمّمقر سمـ ُمٕمتٛمر ،وهمػمهؿ.
وقمٜمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ،وأسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ،وحيٞمك سمـ قمٌد احلٛمٞمد احلامين،
وهمػمهؿ(.)2

( )2هتذي٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (.)352/22
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

ُمتٗمؼ قمغم وٕمٗمف وشمقهٞمٜمف قمٜمد اًمٜم٘م٤مد ،إٓ أن اًمرواي٦م قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ خمتٚمٗم٦م ،وأيمثره٤م
قمٜمف قمغم شم٘مقي٦م أُمرهً ،مٙمـ اًمراضمح أٟمف وٕمٞمػ احلدي٨م ،ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجرً" :ملم احلدي٨م،
ُمـ اًمً٤مسمٕم٦مُ ،م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمٌٕملم"(.)2


( )2شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (ص ،623 :رىمؿ.)7756 :
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

املبشح ايجايح
(اذتهِ عً ٢اذتدٜح ٚعً ٢إيصاّ ايدازقطين ايػٝخني إخساد٘)
ٚفَ ٘ٝطًبإ:
اعمٓمٚم٥م إول :احلٙمؿ قمغم إؾمٜم٤مد احلدي٨م.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :احلٙمؿ قمغم إًمزام اًمدارىمٓمٜمل ًمٚمِمٞمخلم سم٢مظمراضمف.

املطًب األٍٚ
اذتهِ عً ٢إضٓاد اذتدٜح
اًمذي ئمٝمر أن إؾمٜم٤مد احلدي٨م وٕمٞمػ ،وومٞمف قمٚمؾ قمديدة:
.2

أن صحٌ٦م أيب اًمِمٝمؿ خمتٚمػ ذم صحتٝم٤م ،يمام ذيمره اسمـ طمٌ٤من وأسمق اًمٗمتح إزدي ،قمغم أن
صٜمٞمع اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم قمدم اًمؽممج٦م ًمف يقطمل سمٕمدم وضمقده أصالً ،وأن هٜم٤مك
ظمٓم٠م ُم٤م ذم ذيمره أو ذم احلدي٨م قمٛمقُم ً٤م ،ومٕمغم ُمـ أراد أن يّمحح احلدي٨م أن يثٌ٧م أوًٓ
صحٌ٦م أيب اًمِمٝمؿ سم٠مدًم٦م سمٞمٜم٦م.

 .1أٟمٜمل مل أضمد ؾمامقم ً٤م ًم٘مٞمس سمـ أيب طم٤مزم ُمـ أيب اًمِمٝمؿ ذم رء ُمـ ـمرق احلدي٨م اًمتل
وضمدهت٤م ،وهل ُمـ رواي٦م أرسمٕم٦م قمنم راوي ً٤م :ؾمٌٕم٦م ُمٜمٝمؿ قمـ أؾمقد سمـ قم٤مُمر قمـ هريؿ سمـ
ؾمٗمٞم٤من ،وؾمٌٕم٦م قمـ يزيد سمـ قمٓم٤مء ،يمالمه٤م قمـ سمٞم٤من سمـ سمنم ،قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم ،سمف.
وىمد ٟمص قمكم سمـ اعمديٜمل قمغم ؾمامقمف ُمٜمف ،وهق وإن يم٤من إُم٤مُم٤م ُمٕمتؼما يمٌػم اًمِم٠من ُم٘مٌقل
اًم٘مقل ،إٓ أن مجٞمع ـمرق احلدي٨م اًمتل وضمدهت٤م –وهل ـمرق يمثػمة -مل يٍمح سم٤مًمًامع ذم
واطمد ُمٜمٝم٤مُ ،مع أن احلدي٨م ًمٞمس ًمف إٓ ـمريؼ واطمد وُمّمدر واطمد وُمدار واطمد وم٘مط،
ومٚمق ومروٜم٤م صح٦م ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ اعمديٜمل ،وم٤مًمٜمتٞمج٦م أن هٜم٤مك شمٕم٤مرو ً٤م يقضم٥م اًمتقىمػ ،هذا
قمغم أطمًـ إطمقال ُمع ىمٌقًمٜم٤م يمالم اسمـ اعمديٜمل اًمذي خت٤مًمٗمف إدًم٦م اًمتل سملم أيديٜم٤م.
.3

أن احلدي٨م اٟمٗمرد سمروايتف أؾمقد سمـ قم٤مُمر قمـ هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من ،وهق وإن يم٤من صم٘م٦م إٓ أن ًمف
أظمٓم٤مء ،يمام أٟم ف ًمٞمس ُمـ اًمث٘م٤مت إصمٌ٤مت اًمذيـ حيتٛمؾ مهؿ ُمثؾ هذا اًمتٗمرد ،ظم٤مص٦م أٟمف ُمـ
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

قمٍم ُمت٠مظمر ،وم٘مد ُم٤مت ذم ؾمٜم٦م صمامن وُم٤مئتلم ،وىمد ضمٕمٚمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٓمٌ٘م٦م
اًمت٤مؾمٕم٦م  ،وٓ يًتٌٕمد اطمتامًمٞم٦م أن يٙمقن أؾمقد سمـ قم٤مُمر أظمذ هذا احلدي٨م ُمـ يزيد سمـ
قمٓم٤مء اًمٞمِمٙمري -ومٝمق ُمِمٝمقر قمٜمف ُمٕمروف سمف -صمؿ ٟمًٌف ظمٓم٠م إمم هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من .واهلل
أقمٚمؿ.
 .4أن هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من مل يرو قمـ سمٞم٤من سمـ سمنم طمديث ً٤م ُمرومققم ً٤م ىمط إٓ هذا احلدي٨م ،ومل أضمد
ًمف همػمه ُمع اًمٌح٨م واًمت٘ميص ،ومل يذيمره سم٤مًمرواي٦م قمٜمف أو أٟمف ُمـ ؿمٞمقظمف أطمدٌ ُمـ
اعمت٘مدُملم ،ممـ صٜمػ يمت٥م اًمرضم٤مل ،يم٤مًمٌخ٤مري ،واسمـ أيب طم٤مشمؿ ،واسمـ طمٌ٤من 2وهذا مم٤م
ي٘مقي اطمتامًمٞم٦م أن يٙمقن أؾمقد سمـ قم٤مُمر أظمٓم٠م ذم إؾمٜم٤مده ،وأٟمف أظمذ هذا احلدي٨م ُمـ يزيد
سمـ قمٓم٤مء اًمٞمِمٙمري أو همػمه.
ٌ
ووٕمٞمػ ،ومٝمريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من صدوق،
صدوق
 .5أن احلدي٨م اٟمٗمرد سمروايتف قمـ سمٞم٤من سمـ سمنم
ٌ
وىمد شم٤مسمٕمف يزيد اسمـ قمٓم٤مء اًمٞمِمٙمري ،وهق وٕمٞمػ ،وىمد ضم٤مءا سمحدي٨م ٓ يٕمرف ،وٓ
يقضمد ُم٤م يدل قمٚمٞمف ،وسمخ٤مص٦م ذيمر أيب اًمِمٝمؿ ،ومٝمذه ىمريٜم٦م ىمقي٦م شمدل قمغم قمدم صح٦م
روايتٞمٝمام.
وٓ يًتٌٕمد اطمتامًمٞم٦م أن يٙمقن هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من أظمذ هذا احلدي٨م ُمـ يزيد سمـ قمٓم٤مء
اًمٞمِمٙمري ،ومٝمق طمدي٨م ُمِمٝمقر قمٜمفُ ،مٕمروف سمف،يمام أهنام ُمتٕم٤مسان ،ومٝمريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من ضمٕمٚمف
احل٤مومظ اسمـ طمجر ُمـ ـمٌ٘م٦م يمٌ٤مر اًمت٤مؾمٕم٦م ،ويزيد سمـ قمٓم٤مء اًمٞمِمٙمري ضمٕمٚمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ُمـ
اًمٓمٌ٘م٦م اًمً٤مسمٕم٦م ،وىمد ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمٌٕملم ،يمام أهنام ىمد اؿمؽميم٤م ذم اًمرواي٦م وإظمذ قمـ سمٞم٤من
سمـ سمنم .واهلل أقمٚمؿ.
ٚقد صشح اذتدٜح عدد َٔ ايعًُا:٤
-

وم٘م٤مل احل٤ميمؿ سمٕمد إظمراضمف" :هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمِمٞمخلم ،ومل
ُيرضم٤مه"(.)1
واحل٤ميمؿ شمٌع ذم هذا ؿمٞمخف اًمدارىمٓمٜمل.

( )2اعمًتدركً ،مٚمح٤ميمؿ (.)428/ 4
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

-

وىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من -سمٕمد أن ٟم٘مؾ إؾمٜم٤مد اًمٌزار " :-إؾمٜم٤مده صحٞمح"(.)1

-

وىم٤مل اسمـ طمجر ذم شمرمج٦م أيب اًمِمٝمؿ ُمـ اإلص٤مسم٦م" :أظمرج طمديثف اًمٜمًّ٤مئل ،واًمٌٖمقيُ ،مـ
ـمريؼ يزيد سمـ قمٓم٤مء ،قمـ سمٞم٤من ،قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم ،قمـ أيب ؿمٝمؿ ،ويم٤من رضمال
سم ّٓم٤مٓ...إؾمٜم٤مده ىمقي"(.)1
ىمٚم٧م :مل ُيرضمف اًمٜمً٤مئل ُمـ هذا اًمٓمريؼ ،وإٟمام ُمـ ـمريؼ أؾمقد سمـ قم٤مُمر قمـ هريؿ سمـ

ؾمٗمٞم٤من سمف.
يمام أن هذا اإلؾمٜم٤مد اًمذي ىمقاه احل٤مومظ اسمـ طمجر ومٞمف يزيد سمـ قمٓم٤مء ،وهق وٕمٞمػ ،يمام
ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف.

املطًب ايجاْٞ
اذتهِ عً ٢إيصاّ ايدازقطين ايػٝخني إخساد٘
سمٕمد دراؾم٦م احلدي٨م سمٓمرىمف ورضم٤مًمف ،يٛمٙمٜمٜم٤م احلٙمؿ قمغم إًمزام اًمدراىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
إظمراضمف ذم صحٞمحٞمٝمام اًمٚمذيـ ىمد اًمتزُم٤م ومٞمٝمام سم٢مظمراج أصح إطم٤مدي٨م ،وهذا يمٚمف ُمع اًمتًٚمٞمؿ
سم٠من اًمِمٞمخلم مل يٚمتزُم٤م ذم إصؾ سم٢مظمراج مجٞمع إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م يمام سطم٤م سمذًمؽ.
واًمذي يٛمٙمـ أن ٟمخٚمص إًمٞمف هق أن إًمزام اًمدراىمٓمٜمل ًمٚمِمٞمخلم إظمراج هذا احلدي٨م
ٓيًت٘مٞمؿُٕ :مقر:
.2

أن اإلؾمٜم٤مد اًمذي أًمزم اًمدراىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم إظمراضمف إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ،يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف.

.1

أن اًمدراىمٓمٜمل طمٙمؿ قمغم هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من سم٠مٟمف "صدوق" -يمام ؾمٌؼ ذم شمرمجتف -ومٙمٞمػ
ُيٚمزم اًمِمٞمخلم إظمراج طمدي٨م اٟمٗمرد سمف صدوق؟

( )2إطمٙم٤مم اًمٜمٔمر ذم أطمٙم٤مم اًمٜمٔمر سمح٤مؾم٦م اًمٌٍمٓ ،سمـ اًم٘مٓم٤من (ص.)398 :
( )1اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مٓ ،سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (.)277/7
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

 .3أن اًمِمٞمخلم أظمرضم٤م مهريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من طمديث ً٤م واطمد ًا ُمت٤مسمٕم٦م وم٘مط ،ومل ُيرضم٤م ًمف اطمتج٤مضم ً٤م،
ومٙمٞمػ يٚمزُمٝمام سم٤مإلظمراج ًمف اطمتج٤مضم ً٤م؟ وُم٤م ذيمره احل٤ميمؿ ُمـ اطمتج٤مج اًمِمٞمخلم هبريؿ سمـ
ؾمٗمٞم٤من همػم صحٞمح ،يمام ؾمٌؼ.
 .4أن هذا اإلؾمٜم٤مد هبذا اًمًٞم٤مق مل ُيرضمف اًمِمٞمخ٤من ،وهق :أؾمقد سمـ قم٤مُمر ،قمـ هريؿ سمـ
ؾمٗمٞم٤من ،قمـ سمٞم٤من اسمـ سمنم ،ومال شمقضمد ٕطمدهؿ رواي٦م قمـ أظمر قمٜمدمه٤م.
 .5أن إًمزاُمٝمام إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ ىمٞم٤مؾم ً٤م قمغم إظمراج اًمٌخ٤مري طمدي٨م ُمرداس
ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق ،وسمٞم٤مٟمف:
إؾمٚمٛمل ،وإظمراج ُمًٚمؿ طمدي٨م قمدي سمـ قمٛمػمةٌ ،
ُمرداؾم٤م إؾمٚمٛمل وقمدي سمـ قمٛمػمة صح٤مسمٞم٤من ُمٕمرووم٤من ٓ ،ظمالف وٓ ؿمؽ
أ -أن
ً
ومٞمٝمام ىمط ،سمخالف أيب اًمِمٝمؿ.
ب -أن طمديثٞمٝمام ُمـ رواي٦م قمدد ُمـ اًمث٘م٤مت إصمٌ٤مت( ،)2سمخالف طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ.
َ
احلدي٨م أطمدٌ ممـ صٜمػ ذم اًمّمحٞمح ،يم٤مسمـ ظمزيٛم٦م ،واسمـ طمٌ٤من ،سمؾ ومل
 .6مل ُيرج هذا
ُيرج ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م ،ومٙمٞمػ يتؿ إًمزام اًمِمٞمخلم إظمراضمف.


( )2طمدي٨م ُمرداس إؾمٚمٛمل ًمف ـمرق يمثػمةُ ،مٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملُ :م٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف (ُ )91/8مـ ـمريؼ أيب
قمقاٟم٦م ،قمـ سمٞم٤من سمـ سمنم ،وأظمرضمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده ( )164/19قمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد ،وذم ( )165/19قمـ حيٞمك
سمـ ؾمٕمٞمد ،وذم ( ) 165/19قمـ يٕمغم سمـ قمٌٞمد ،صمالصمتٝمؿ ىم٤مًمقا :طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد ،يمالمه٤م (إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب
ظم٤مًمد ،وسمٞم٤من سمـ سمنم) قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم ،سمف .ىم٤مل أسمقٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م (" :)1566/5رواه هِمٞمؿ ،واًمٜم٤مس،
قمـ إؾمامقمٞمؾ ،ورواه ظم٤مًمد ،وهمػمه ،قمـ سمٞم٤من ،قمـ ىمٞمس" .ويمذا طمدي٨م قمدي سمـ قمٛمػمة ًمف ـمرق يمثػمةُ ،مٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ
اعمث٤ملُ :م٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف (ُ )2465/3مـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم ،وحمٛمد سمـ سمنم ،أيب أؾم٤مُم٦م ،واًمٗمْمؾ سمـ
ُمقؾمك .وأظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ( )157/19قمـ يزيد سمـ ه٤مرون ،وذم ( )162/19قمـ ؿمٕمٌ٦م وويمٞمع ،وذم
( )155/19قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد .يمٚمٝمؿ (صمامٟمٞمتٝمؿ) قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد ،قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم ،سمف .وىم٤مل أسمقٟمٕمٞمؿ ذم
ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م (":)1291/4رواه اًمثقري ،واسمـ قمٞمٞمٜم٦م ،وزهػم واًمٜم٤مس ،قمـ إؾمامقمٞمؾ .ورواه ذيؽ ،وأسمق قمقاٟم٦م ،قمـ
إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر ،قمـ ىمٞمس .ورواه سمٞم٤من سمـ سمنم ،قمـ ىمٞمس ،قمـ قمدي ٟمحقه".
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

ارتامت١
سمٕمد هذه اًمدراؾم٦م اعمٗمّمٚم٦م ،يٛمٙمـ شمٚمخٞمص أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م سمام ي٠ميت:
أ .أن طمدي٨م "أيب اًمِمٝمؿ" ٓ يّمحُٕ :مقر:
 -2أن صحٌ٦م أيب اًمِمٝمؿ خمتٚمػ ذم صمٌقهت٤م ،وأن صٜمٞمع اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم قمدم
اًمؽممج٦م ًمف يقطمل سمٕمدم وضمقده أصالً.
 -1أٟمٜمل مل أضمد ؾمامقم ً٤م ًم٘مٞمس سمـ أيب طم٤مزم ُمـ أيب اًمِمٝمؿ ذم رء ُمـ ـمرق احلدي٨م اًمتل
وضمدهت٤م ،وهل ُمـ رواي٦م أرسمٕم٦م قمنم راوي ً٤م.
 -3أن احلدي٨م اٟمٗمرد سمروايتف أؾمقد سمـ قم٤مُمر قمـ هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من ،وهق وإن يم٤من صم٘م٦م ومٚمف
أظمٓم٤مء.
 -4هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من مل يرو قمـ سمٞم٤من سمـ سمنم طمديث ً٤م ُمرومققم ً٤م ىمط إٓ هذا احلدي٨م ،ومل أضمد ًمف
همػمه ُمع اًمٌح٨م واًمت٘ميص ،ومل يذيمره سم٤مًمرواي٦م قمٜمف ،أو أٟمف ُمـ ؿمٞمقظمف ،أطمدٌ ُمـ
اعمت٘مدُملم ،ممـ صٜمػ يمت٥م اًمرضم٤مل ٓ ،اًمٌخ٤مري ،وٓ اسمـ أيب طم٤مشمؿ ،وٓ اسمـ طمٌ٤من.
 -5أن احلدي٨م اٟمٗمرد سمروايتف قمـ سمٞم٤من سمـ سمنم راوي٤من :أطمدمه٤م صدوق ،وأظمر وٕمٞمػ:
ومٝمريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من صدوق ،وىمد شم٤مسمٕمف يزيد سمـ قمٓم٤مء اًمٞمِمٙمري ،وهق وٕمٞمػ ،وىمد ضم٤مءا
سمحدي٨م ٓ يٕمرف وٓ يقضمد ُم٤م يدل قمٚمٞمف ،وسمخ٤مص٦م ذيمر أيب اًمِمٝمؿ ،ومٝمذه ىمريٜم٦م ىمقي٦م
شمدل قمغم قمدم صح٦م روايتٞمٝمام.
 -6أن اًمدراىمٓمٜمل طمٙمؿ قمغم هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من سم٠مٟمف"صدوق" -يمام ؾمٌؼ ذم شمرمجتف -ومٙمٞمػ
ُيٚمزم اًمِمٞمخلم إظمراج طمدي٨م اٟمٗمرد سمف صدوق قمـ اًمث٘م٤مت؟
 -7أن اًمِمٞمخلم أظمرضم٤م مهريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من طمديث ً٤م واطمد ًا ُمت٤مسمٕم٦م وم٘مط ،ومل ُيرضم٤م ًمف اطمتج٤مضم ً٤م،
ومٙمٞمػ يٚمزُمٝمام اإلظمراج ًمف اطمتج٤مضم ً٤م.
 -8أن هذا اإلؾمٜم٤مد هبذا اًمًٞم٤مق  -وهق :أؾمقد سمـ قم٤مُمر ،قمـ هريؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من ،قمـ سمٞم٤من سمـ
سمنم -مل ُيرضمف اًمِمٞمخ٤من ،ومال شمقضمد ٕطمدهؿ رواي٦م قمـ أظمر قمٜمدمه٤م.
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

 -9أن إًمزاُمٝمام إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ ىمٞم٤مؾم ً٤م قمغم إظمراضمٝمام طمدي٨م ُمرداس إؾمٚمٛمل،
ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق.
وطمدي٨م قمدي سمـ قمٛمػمة ٌ
ب-

ويٜمٌٜمل قمغم قمدم صحتف أن إًمزام اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم إظمراضمف مل يٙمـ صقاسم ً٤م.

ج-

أن هذا احلدي٨م مل ُيرضمف أطمدٌ ممـ صٜمػ ذم اًمّمحٞمح ،يم٤مسمـ ظمزيٛم٦م ،واسمـ طمٌ٤من ،سمؾ ومل
ُيرج ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م ،ومٙمٞمػ ُي َٚمزم اًمِمٞمخ٤من إظمراضمف؟

د-

أصمٌ٧م اًمٌح٨م سمراقم٦م اإلُم٤مُملم :اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم إظمراج إطم٤مدي٨م ذم صحٞمحٞمٝمام،
وومؼ وقاسمط قمٚمٛمٞم٦م رصٞمٜم٦م.
وُمـ أهؿ اًمتقصٞم٤مت اًمتل يقص هب٤م اًمٌح٨م :دراؾم٦م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م

سم٤مًمّمحٞمحلم :إلسمراز ُمٜمٝمجٝمام وُمٙم٤مٟمتٝمام.
وذم اخلت٤مم أمحد اهلل

قمكم ُمـ إمت٤مم هذا اًمٌح٨م ،وأؾم٠مًمف اًمتقومٞمؼ
وأؿمٙمره قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ سمف ّ

واًم٘مٌقل .وصغم اهلل ،وؾمٚمؿ ،وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وأصح٤مسمف.
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

املصادز ٚاملسادع
 -2إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعمً٤مٟمٞمد اًمٕمنمة ،اًمٌقصػمي أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ إؾمامقمٞمؾ
اًمٙمٜم٤مين اًمِم٤مومٕمل (اعمتقرم842 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :دار اعمِمٙم٤مة ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٢مذاف أيب
متٞمؿ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ ،دار اًمٜمنم :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
2412هـ.
 -1أطم٤مد واعمث٤مين ،اسمـ أيب قم٤مصؿ ،أمحد سمـ قمٛمرو سمـ اًمْمح٤مك اًمِمٞمٌ٤مين (اعمتقرم:
187هـ) ،حت٘مٞمؼ :د .سم٤مؾمؿ ومٞمّمؾ أمحد اجلقاسمرة ،اًمٜم٤مذ :دار اًمراي٦م  -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم2422 ،هـ – 2992م.
 -3إِطمٙمَ٤مم اًمٜمَّ َٔمر ِذم َأطمٙمَ٤م ِم اًمٜمَّ َٔمر ،سمِح ِ
ٍم ،اسمـ اًم٘مٓم٤من قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ
ْ
ْ َ َّ
ْ
ْ ُ
٤مؾم٦م اًم ٌَ َ ْ
اًمٙمت٤مُمل اًمٗم٤مد ،أسمق احلًـ (اعمتقرم618 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :إدريس اًمّمٛمدي ،راضمٕمف
ووٌٓمف :وم٤مروق مح٤مدة ،اًمٜم٤مذ :دار اًم٘مٚمؿ ،دُمِمؼ  -ؾمقري٤م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2433 ،هـ.
 -4آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ،اسمـ قمٌد اًمؼم ،يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٜمٛمري
اًم٘مرـمٌل (اعمتقرم463 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ،اًمٜم٤مذ :دار اجلٞمؾ ،سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم2421 ،هـ.
 -5أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ،اسمـ إصمػم ،قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اجلزري ،قمز اًمديـ
(اعمتقرم632 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد ُمٕمقض  -قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم2425 :هـ 2994 -م.
 -6اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ،اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر (اعمتقرم:
851هـ) ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد وقمغم حمٛمد ُمٕمقض ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 2425 -هـ.
 -7اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ،اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر ،اًمٜم٤مذ :دار
اجلٞمؾ – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2421 ،هـ ،حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي.
 -8أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد ،اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل ،اسمـ اًم٘مٞمناين ،حمٛمد سمـ ـم٤مهر سمـ قمكم سمـ
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

أمحد (اعمتقرم527 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد حمٛمد حمٛمقد طمًـ ٟمّم٤مر  /اًمًٞمد يقؾمػ،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2429 ،هـ 2998 -م.
 -9إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ،عمٖمٚمٓم٤مي سمـ ىمٚمٞم٩م سمـ قمٌد اهلل اعمٍمي احلٜمٗمل
(اعمتقرم761 :هـ) ،اعمح٘مؼ :أسمق قمٌد اًمرمحـ قم٤مدل سمـ حمٛمد  -أسمق حمٛمد أؾم٤مُم٦م سمـ
إسمراهٞمؿ ،اًمٜم٤مذ :اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2411 ،هـ -
1222م.
 -22اإليمامل ذم رومع آرشمٞم٤مب قمـ اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ذم إؾمامء واًمٙمٜمك وإٟمً٤مب ،اسمـ
ُم٤ميمقٓ ،قمكم سمـ هٌ٦م اهلل سمـ ضمٕمٗمر (اعمتقرم475 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -
سمػموتً-مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمٓمٌٕم٦م إومم 2422هـ2992-م.
 -22اإلًمزاُم٤مت واًمتتٌع ،اًمدارىمٓمٜمل ،قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد (اعمتقرم385 :هـ) ،دراؾم٦م
وحت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ أسمق قمٌد اًمرمحـ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقداقمل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
سمػموتً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م2425 ،هـ.
 -21أُم٤مزم اعمح٤مُمكم ،اعمح٤مُمكم ،احلًلم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد (اعمتقرم332 :هـ) ،حت٘مٞمؼ:
محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٜمقادر ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2417 ،هـ 1226 -م.
ِ
ؼمد احلٜمٌكم ،يقؾمػ سمـ طمًـ
 -23سمحر اًمدم ومٞمٛمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف اإلُم٤مم أمحد سمٛمدح أو ذم ،اسمـ اعم ْ َ
سمـ أمحد سمـ قمٌد امه٤مدي( ،اعمتقرم929 :هـ) ،حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ :اًمديمتقرة روطمٞم٦م قمٌد
اًمرمحـ اًمًقيٗمل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
2423هـ.
 -24شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم ،اًمدوري ،حمٛمد سمـ اًمٕمٌ٤مس اًمدوري ،حت٘مٞمؼ :د .أمحد حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ
اًمٜم٤مذُ :مريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل ُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦ماًمٓمٌٕم٦م إومم،
2399هـ – 2979م.
 -25شم٤مريخ أؾمامء اًمث٘م٤متً ،مٕمٛمر سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمٌٖمدادي اعمٕمروف سمـ اسمـ ؿم٤مهلم (اعمتقرم:
385هـ) ،اعمح٘مؼ :صٌحل اًمً٤مُمرائل ،اًمٜم٤مذ :اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م – اًمٙمقي٧م ،اًمٓمٌٕم٦م:
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

إومم2424 ،هـ – 2984م.
 -26شم٤مريخ اإلؾمالم ووومٞم٤مت اعمِم٤مهػم َوإقمالم ،اًمذهٌل حمٛمد سمـ أمحد (اعمتقرم748 :هـ)،
قمقاد ُمٕمروف ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر سمِم٤مر ّ
1223م.
 -27اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ،اًمٌخ٤مري حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ ،أسمق قمٌد اهلل (اعمتقرم156 :هـ)،
اًمٓمٌٕم٦م :دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،طمٞمدر آسم٤مد – اًمديمـ ،ـمٌع حت٧م ُمراىمٌ٦م :حمٛمد قمٌداعمٕمٞمد
ظم٤من.
 -28شم٤مريخ سمٖمداد ،اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد (اعمتقرم463 :هـ)،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم2427 ،هـ.
 -29شم٤مريخ دُمِمؼ ،اسمـ قمً٤ميمر ،قمكم سمـ احلًـ سمـ هٌ٦م اهلل اعمٕمروف (اعمتقرم572 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،قم٤مم
اًمٜمنم2425 :هـ 2995 -م.
 -12اًمتٕمديؾ واًمتجريح ،عمـ ظمرج ًمف اًمٌخ٤مري ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ،اًمٌ٤مضمل ،ؾمٚمٞمامن سمـ
ظمٚمػ سمـ ؾمٕمد اًم٘مرـمٌل إٟمدًمز (اعمتقرم474 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :د .أسمق ًمٌ٤مسم٦م طمًلم،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٚمقاء ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2426 ،هـ2986/م.
 -12شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد (اعمتقرم:
851هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمرؿمٞمد -ؾمقري٤م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2426 ،هـ
 2986م. -11هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ،اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد (اعمتقرم:
851هـ) ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ،امهٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمٓمٌٕم٦م إومم،
2316هـ.
 -13هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ،اعمزي ،يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يقؾمػ ،أسمق
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اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد إول 2441هـ1212 -م

إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

احلج٤مج ،مج٤مل اًمديـ اًم٘مْم٤مقمل اًمٙمٚمٌل (اعمتقرم741 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :د .سمِم٤مر قمقاد
ُمٕمروف ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2422 ،هـ – 2982م.
 -14اًمث٘م٤مت ،اسمـ طمٌ٤من ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد ،أسمق طم٤مشمؿ ،اًم ًٌُتل (اعمتقرم354 :هـ) ،ـمٌع
سم٢مقم٤مٟم٦م :وزارة اعمٕم٤مرف ًمٚمحٙمقُم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م امهٜمدي٦م ،حت٧م ُمراىمٌ٦م :اًمديمتقر حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد
ظم٤من ُمدير دائرة اعمٕم٤مرف ،اًمٜم٤مذ :دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ امهٜمد،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم2393 ،ه 2973 -م.
 -15اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل ط وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف ،اًمٌخ٤مري ،حمٛمد
سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌد اهلل اجلٕمٗمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس ،اًمٜم٤مذ :دار ـمقق
اًمٜمج٤مة (ُمّمقرة قمـ اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م سم٢مو٤موم٦م شمرىمٞمؿ شمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل) ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم2411 ،هـ.
 -16اجلرح واًمتٕمديؾ ،اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس ،احلٜمٔمكم ،اًمرازي
(اعمتقرم317 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :ـمٌٕم٦م جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م  -سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ –
امهٜمد ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2172 ،هـ 2951م.
 -17اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمح اًمٙم٤مذم وإٟمٞمس اًمٜم٤مصح اًمِم٤مذم ،أسمق اًمٗمرج اعمٕم٤مرم سمـ زيمري٤م سمـ حيٞمك
اجلريرى اًمٜمٝمرواين (اعمتقرم392 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٙمريؿ ؾم٤مُمل اجلٜمدي ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 2416هـ 1225 -م.
 -18دٓئؾ اًمٜمٌقة وُمٕمروم٦م أطمقال ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م ،اًمٌٞمٝم٘مل أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم
اخلراؾم٤مين ،أسمق سمٙمر (اعمتقرم458 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم 2425 -هـ.
 -19ذيمر أؾمامء ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وهق ُمقصمؼ ،اًمذهٌل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن (اعمتقرم748 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؿمٙمقر سمـ حمٛمقد احل٤مضمل ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر  -اًمزرىم٤مء ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
2426هـ 2986 -م.
 -32ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل ،اًمدارىمٓمٜمل قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي (اعمتقرم385 :هـ) ،طم٘م٘مف
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

ووٌط ٟمّمف :ؿمٕمٞم٥م آرٟم١موط ،وطمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل ،وقمٌد اًمٚمٓمٞمػ طمرز اهلل،
وأمحد سمرهقم ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2414 ،هـ.
 -32اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،اًمٌٞمٝم٘مل أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم( ،اعمتقرم458 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد
اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م2414 ،هـ -
1223م.
 -31اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،اًمٜمً٤مئل أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اخلراؾم٤مين( ،اعمتقرم323 :هـ) ،طم٘م٘مف:
طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل ،أذف قمٚمٞمف :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،ىمدم ًمف :قمٌد اهلل سمـ قمٌد
اعمحًـ اًمؽميمل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2412 ،هـ.
 -33ؾم١مآت أيب داود ًمإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ضمرح اًمرواة وشمٕمديٚمٝمؿ ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ
طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞمٌ٤مين (اعمتقرم142 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :د .زي٤مد حمٛمد ُمٜمّمقر،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  -اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2424 ،هـ.
 -34ؾم١مآت أيب قمٌٞمد أضمري أسم٤م داود اًمًجًت٤مين ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ،أسمق داود ؾمٚمٞمامن
سمـ إؿمٕم٨م سمـ (اعمتقرم175 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمكم ىم٤مؾمؿ اًمٕمٛمري ،اًمٜم٤مذ :قمامدة
اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم2423 ،هـ2983/م.
 -35ؾم١مآت احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري ًمٚمدارىمٓمٜمل ،قمكم سمـ قمٛمر سمـ اًمدارىمٓمٜمل (اعمتقرم:
385هـ) ،حت٘مٞمؼ :دُ .مقومؼ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف -
اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2424 ،هـ – 2984م.
 -36ؾم١مآت حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ًمٕمكم سمـ اعمديٜمل ،قمكم سمـ قمٌد اهلل ،حت٘مٞمؼُ :مقومؼ
قمٌد اهلل قمٌد اًم٘م٤مدر ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف  -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2424 ،هـ.
 -37ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي ،اسمـ رضم٥م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ احلًـ( ،اعمتقرم795 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر مه٤مم قمٌد اًمرطمٞمؿ ؾمٕمٞمد ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر -اًمزرىم٤مء -إردن،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم2427 ،هـ 2987 -م.
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

 -38ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ،اًمٓمح٤موي أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م (اعمتقرم312 :هـ) ،طم٘م٘مف:
(حمٛمد زهري اًمٜمج٤مر  -حمٛمد ؾمٞمد ضم٤مد احلؼ) ،راضمٕمف ورىمؿ يمتٌف وأسمقاسمف وأطم٤مديثف :د
يقؾمػ قمٌد اًمرمحـ اعمرقمِمكم  -اًمٌ٤مطم٨م سمٛمريمز ظمدُم٦م اًمًٜم٦م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،اًمٜم٤مذ:
قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 2424 -هـ2994 ،م.
 -39صحٞمح اًمٌخ٤مري = اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم.
 -42صحٞمح ُمًٚمؿ = اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم.
 -42اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ،اًمٕم٘مٞمكم أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ ُمقؾمك (اعمتقرم311 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :قمٌد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
2424هـ 2984 -م.
 -41اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن ،اًمدارىمٓمٜمل قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد (اعمتقرم385 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :د.
قمٌد اًمرطمٞمؿ حمٛمد اًم٘مِم٘مري ،اًمٜم٤مذ :جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م:
ضمزء ( :)2اًمٕمدد  ،59ضمزء ( :)1اًمٕمدد  ،62ضمزء ( :)3اًمٕمدد  ،63قمدد إضمزاءٟ :مُنم
قمغم  3أقمداد ذم جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
 -43اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن ،اًمٜمً٤مئل أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اخلراؾم٤مين( ،اعمتقرم323 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد ،اًمٜم٤مذ :دار اًمققمل  -طمٚم٥م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2396 ،هـ.
 -44اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ،اسمـ ؾمٕمد حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع امه٤مؿمٛمل سم٤مًمقٓء ،اًمٌٍمي،
اًمٌٖمدادي اعمٕمروف (اعمتقرم132 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :إطمً٤من قمٌ٤مس ،اًمٜم٤مذ :دار ص٤مدر -
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2968 ،م.
 -45ـمٌ٘م٤مت قمٚمامء احلدي٨م ،اسمـ قمٌد امه٤مدي حمٛمد سمـ أمحد اًمدُمِم٘مل اًمّم٤محلل (اعمتقرم:
744هـ) ،حت٘مٞمؼ :أيمرم اًمٌقر ،إسمراهٞمؿ اًمزيٌؼ ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م
واًمٜمنم واًمتقزيع ،سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م2427 ،هـ 2996 -م.
اًمً َٚمٗمل أسمق ـم٤مهر أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد (اعمتقرم576 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :دؾمامن
 -46اًمٓمٞمقري٤متِّ ،
حيٞمك ُمٕم٤مزم ،قمٌ٤مس صخر احلًـ ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م أوقاء اًمًٚمػ ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م:
186
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد إول 2441هـ1212 -م
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إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

إومم2415 ،هـ 1224 -م.
 -47قمٚمؾ احلدي٨مٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس سمـ اعمٜمذر اًمتٛمٞمٛمل،
احلٜمٔمكم ،اًمرازي (اعمتقرم317 :هـ) ،اعمح٘مؼ :سم٢مذاف وقمٜم٤مي٦م د .ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل
احلٛمٞمد ،و د .ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلريز ،اًمٜم٤مذُ :مٓم٤مسمع احلٛمٞميض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
2417هـ 1226 -م.
 -48اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ،قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد اًمدارىمٓمٜمل (385هـ).
حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل اًمًٚمٗمل ،اًمٜم٤مذ :دار ـمٞمٌ٦م  -اًمري٤مض .ط 2425 .2هـ
 2985م. -49اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞمٌ٤مين (اعمتقرم:
142هـ) ،حت٘مٞمؼ :ويص اهلل سمـ حمٛمد قمٌ٤مس ،اًمٜم٤مذ :دار اخل٤مين ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م:
اًمث٤مٟمٞم٦م2411 ،هـ 122 -م.
 -52ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريٕ ،محد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (851هـ)،
اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت ،2379 ،قمٜم٤مي٦م :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،وحم٥م اًمديـ
اخلٓمٞم٥مُ ،مع شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٕمالُم٦م :قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز.
 -52ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريً ،مزيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م احلٜمٌكم
(اعمتقرم795 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد سمـ ؿمٕمٌ٤من اسمـ قمٌد اعم٘مّمقد وؾمٌٕم٦م آظمرون ،اًمٜم٤مذ:
ُمٙمتٌ٦م اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م  -اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2427 ،هـ 2996 -م.
 -51اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م ،اًمذهٌل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن
(اعمتقرم748 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م أمحد حمٛمد ٟمٛمر اخلٓمٞم٥م ،اًمٜم٤مذ :دار اًم٘مٌٚم٦م
ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُ -م١مؾمً٦م قمٚمقم اًم٘مرآن ،ضمدة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2423 ،هـ -
2991م.
 -53اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ،اسمـ قمدي قمٌد اهلل سمـ قمدي أسمق أمحد اجلرضم٤مين (اعمتقرم:
365هـ) ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ،وقمكم حمٛمد ُمٕمقض ،وقمٌد اًمٗمت٤مح أسمق ؾمٜم٦م،
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

اًمٜم٤مذ :اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموتً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2428 ،هـ2997-م.
 -54يمت٤مب اعمختٚمٓملم ،اًمٕمالئل ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي سمـ قمٌد اهلل اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم762 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :د .رومٕم٧م ومقزي قمٌد اعمٓمٚم٥م ،وقمكم قمٌد اًمٌ٤مؾمط ُمزيد ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل
 اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2427 ،هـ 2996 -م. -55اًمٙمت٤مب اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ،أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٕمٌز
(اعمتقرم135 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :يمامل يقؾمػ احلقت ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  -اًمري٤مض،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم2429 ،هـ.
 -56اًمٙمٜمك عمـ ٓ يٕمرف ًمف اؾمؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل ط ،إزدي أسمق اًمٗمتح حمٛمد سمـ احلًلم
سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ سمريدة اعمقصكم (اعمتقرم374 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :أسمق قمٌد اًمرمحـ إىمٌ٤مل
أمحد سمـ حمٛمد إؾمح٤مق سمًٙمقسمري ،اًمٜم٤مذ :اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م  /سمقُمٌ٤مي-امهٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم 2422هـ 2989 -م.
 -57اًمٙمٜمك وإؾمامء ،اًمدوٓيب أسمق سمِ ْنم حمٛمد سمـ أمحد سمـ مح٤مد اًمرازي (اعمتقرم322 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :أسمق ىمتٞمٌ٦م ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب ،اًمٜم٤مذ :دار اسمـ طمزم  -سمػموتً /مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم2412 ،هـ 1222 -م.
ً -58مً٤من اًمٕمرب ،عمحٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم ،اسمـ ُمٜمٔمقر (اعمتقرم722:هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار
ص٤مدر– سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م 2424 -هـ.
 -59اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ،اسمـ طمٌ٤من حمٛمد سمـ طمٌ٤من ،اًمتٛمٞمٛمل ،أسمق
طم٤مشمؿ ،اًم ًٌُتل (اعمتقرم354 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد ،اًمٜم٤مذ :دار اًمققمل -
طمٚم٥م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2396 ،هـ.
 -62اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محدويف
اًمٜمٞمً٤مسمقري اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمع (اعمتقرم425 :هـ) حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2422 ،هـ– 2992م.
ُ -62مًٜمد أيب يٕمغم ،أسمق يٕمغم أمحد سمـ قمكم سمـ اعم ُثٜمك سمـ حيٞمك اًمتٛمٞمٛمل ،اعمقصكم (اعمتقرم:
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

327هـ) ،حت٘مٞمؼ :طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد ،اًمٜم٤مذ :دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث  -دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم2424 ،هـ – 2984م.
ُ -61مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد
اًمِمٞمٌ٤مين (اعمتقرم142 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ،وقم٤مدل ُمرؿمد ،وآظمرون،
إذاف :د قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
2412هـ.
ُ -63مًٜمد اًمٌزار اعمٜمِمقر سم٤مؾمؿ اًمٌحر اًمزظم٤مر ،أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اخل٤مًمؼ سمـ
ظمالد سمـ قمٌٞمد اهلل اًمٕمتٙمل اعمٕمروف سم٤مًمٌزار (اعمتقرم191 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ
زيـ اهلل( ،طم٘مؼ إضمزاء ُمـ  2إمم  )9وقم٤مدل سمـ ؾمٕمد (طم٘مؼ إضمزاء ُمـ  22إمم )27
وصؼمي قمٌد اخل٤مًمؼ اًمِم٤مومٕمل (طم٘مؼ اجلزء  ،)28اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ -
اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم( ،سمدأت 2988م ،واٟمتٝم٧م 1229م).
 -64اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل طُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج
أسمق احلًـ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري (اعمتقرم162 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل،
اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت.
٤مس َأ ْمحَدُ سم ُـ اعم َٗم ّرج سمـ َقم ِ ِّكم ِ
 -65اعمِمٞمخ٦م اًمٌٖمدادي٦م ًمألُمقيَ ،ر ِؿمٞمدُ اًمدِّ ِ
يـَ ،أ ُسمق اًم َٕم ٌَّ ِ
سمـ َقم ٌْ ِد
اًم َٕم ِز ْي ِز ِ
سمـ َُم ًْ َٚم َٛم َ٦م اًمدِّ َُم ِْم ِ٘م ُّل (اعمتقرم652 :هـ) ،ختري٩م :اإلُم٤مم زيمل اًمديـ حمٛمد سمـ
يقؾمػ اًمؼمزازم اعمتقرم ؾمٜم٦م 636هـ ،طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :يم٤مُمران ؾمٕمد اهلل اًمدًمقي،
أذف قمٚمٞمف وراضمٕمف :اًمديمتقر سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل،
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1221 ،م.
 -66اعمٕمجؿ إوؾمط ،اًمٓمؼماين ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم( ،اعمتقرم362 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد ،قمٌد اعمحًـ سمـ إسمراهٞمؿ احلًٞمٜمل ،اًمٜم٤مذ :دار
احلرُملم – اًم٘م٤مهرة.
 -67اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،اًمٓمؼماين ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم (اعمتقرم362 :هـ) ،حت٘مٞمؼ:
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل دار اًمٜمنمُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م.
ُ -68مٕمروم٦م اًمث٘م٤مت ُمـ رضم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ واحلدي٨م وُمـ اًمْمٕمٗم٤مء وذيمر ُمذاهٌٝمؿ
وأظمٌ٤مرهؿ ،اًمٕمجكم أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح (اعمتقرم162 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ
قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمًٌتقي ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمدار  -اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  -اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم2425 ،هـ.
ُ -69مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ،اسمـ ُمٜمده ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ َُمٜمْدَ ه
اًمٕمٌدي (اعمتقرم395 :هـ) ،طم٘م٘مف وىمدم ًمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :إؾمت٤مذ اًمديمتقر /قم٤مُمر طمًـ
صؼمي ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌققم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
2416هـ.
ُ -72مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ،أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد إصٌٝم٤مين (اعمتقرم432 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٕمزازي ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم
2429هـ 2998 -م.
 -72اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ ،يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ضمقان اًمٗم٤مرد اًمٗمًقي ،أسمق يقؾمػ (اعمتقرم:
177هـ) ،حت٘مٞمؼ :أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م:
اًمث٤مٟمٞم٦م2422 ،هـ2982 -م.
 -71اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء ،اًمذهٌل ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد (اعمتقرم748 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر ٟمقر اًمديـ قمؽم ،اًمٜم٤مذ ،واًمٓمٌٕم٦م مل يذيمرا.
 -73اعمٗم٤مريد قمـ رؾمقل اهلل طٕ ،يب يٕمغم أمحد سمـ قمكم سمـ اعم ُثٜمك اعمقصكم (اعمتقرم:
327هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اجلديع ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م دار إىمَم – اًمٙمقي٧م،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم2425 ،هـ.
 -74اعمٜمٗمردات واًمقطمدانُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري (اعمتقرم162 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :د .قمٌد اًمٖمٗم٤مر ؾمٚمٞمامن اًمٌٜمداري ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم2428 ،هـ – 2988م.
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إظمراج طمدي٨م أيب اًمِمٝمؿ( دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م) إقمداد :د .ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمديد اًمّمٞم٤مح
إًمزام اإلُم٤م ِم اًمدارىمٓمٜمل اًمِمٞمخلم
َ

 -75اعم١مشمَٚمِػ واعمختَٚمِػ ،اًمدارىمٓمٜمل أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد (اعمتقرم385 :هـ)،
حت٘مٞمؼُ :مقومؼ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل  -سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم2426 ،هـ 2986 -م.
ُ -76مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ،اًمذهٌل حمٛمد سمـ أمحد (اعمتقرم748 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمكم
حمٛمد اًمٌج٤موي ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
2381هـ 2963 -م.
ٟ -77مزه٦م إًمٌ٤مب ذم إًم٘م٤مب ،اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد (اعمتقرم:
851هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمزيز حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمًديري ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد -
اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2429 ،هـ2989-م.
 -78اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،عمٌ٤مرك سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اجلزري ،اسمـ إصمػم (اعمتقرم:
626هـ) ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت2399 ،هـ 2979 -م ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد
اًمزاوى  -حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل.
 -79امهداي٦م واإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م أهؾ اًمث٘م٦م واًمًداد ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلًلم أسمق ٟمٍم
اًمٌخ٤مري اًمٙمالسم٤مذي (اعمتقرم398 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل اًمٚمٞمثل ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م -
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2427 ،هـ.
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