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1

2
3
4

5
6
7
8
9
10

ػ

أوالً-ػذروطػاضظذر:ػ
.1

أن يتؼقد البحث بالضوابط الرشظقة والسقاشات التعؾقؿقة وإكظؿة ادرظقة لؾؿؿؾؽة العربقة لؾسعودية.

.2

أن يتصف البحث بإصالة واجلدة.

.3

التؼقد بؼواظد البحث العؾؿي ادتعارف ظؾقفا.

.4

ٍ
كتاب لؾباحث ،أو مستالً من رشالة كال هبا درج ًة ظؾؿق ًة.
يؿؽن لؾبحث أن يؽون جز ًءا من

.5

إذا كان البحث قد شبق كرشه ذم مـافذ كرش أخرى فال تتحؿل ادجؾة أية تبعات قاكوكقة حقال ذلك.

.6

أٓ يزيد ظدد كؾامت البحث ظن ظرشة آٓف كؾؿة ،وذم حال الزيادة ظذ ذلك فقعامل باظتباره أكثر من بحث.

.7

يشتؿل ادؾخص ظذ :ظـوان البحث ،ومشؽؾة البحث ،وأشئؾته ،وادـفج ادتبع ،وأهم الـتائج.

.8

تشتؿل مؼدمة البحث ظذ :ظـوان الدراشة ،مشؽؾة البحث ،أشئؾته ،ادـفج ادتبع ،الدراشات السابؼة ،واإلضافة
العؾؿقة ،ثم يذكر خمطط البحث وضريؼة ترتقبه.

ثاظغًا-ػتطضغطاتػاضظذر:ػ
 يؼدم الباحث ظؿؾه من خالل اإلرشال ظذ ادوقع اخلاص لؾؿجؾة ، https://itcsvc.kku.edu.sa/KKU_ScientificJournals/faces/login.xhtmlمدوكًا بـظام  wordوفق أيت:
 كوع اخلط Traditional Arabic

 كؿط ادتن  ،)16( :واهلوامش وادراجع  )12( :والعـاوين (.)18
 مؾخص بالؾغتني العربقة واإلكجؾقزية ٓ يزيد ظن ( )222كؾؿة.
 إرفاق ما يثبت اظتامد ترمجة ادؾخص بالؾغة اإلكجؾقزية من مركز متخصص ،بحقث يؽون اخلتم ظذ ذات السمجة
ذم الـ  pdfادرفق.
 مؾخص السرة الذاتقة ،يتضؿن( :آشم ،الدرجة العؾؿقة ،التخصص الدققق ،العؿل احلايل ،أهم اإلكجازات
العؾؿقة ،ظـوان ادراشؾة ،والزيد اإللؽسوين ،رقم اهلاتف).
 وضع هوامش كل صػحة ذم أشػؾفا؛ وتؽون أرقام احلوايش بني قوشني.
 كتابة أيات الؼرآكقة وفق الرشم العثامين ،معزوة ذم ادتن؛ ُ
وُت ََّؿل من خالل هذا الرابط:
https://nashr.qurancomplex.gov.sa/site

 جيب أن تؽون بقاكات ادراجع ادؾحؼة ذم آخر البحث كامؾ ًة وغر خمتنة لؽل مرجع ،وأن يؾتزم ذم كتابتفا
بلشؾوب MLA

ثاضثًا-ػإجراءاتػاضتحصغمػواضظذر:ػ
 ختضع مجقع البحوث لؾتحؽقم العؾؿي ،وفق الؾوائح وإكظؿة والضوابط العؾؿقة ادتعارف ظؾقفا.
 ترتقب البحوث ظـد كرشها خيضع ٓظتبارات فـقة ،وإصل ذم ذلك مراظاة الستقب الزمـي.
ُ تتػظ ادجؾة بحؼفا ذم كرش البحث ذم العدد ادـاشب ،أو إظادة كرشه ذم أي صورة كاكت.
 تعز ادواد ادـشورة ظن آراء كاتبقفا ،وٓ تعز بالرضورة ظن رأي ادجؾة.

يُهج اإلسالو يف انرؼايم يغ انضؼف انثشري
د .يها تُد جرٌس تٍ حمًد جرٌس (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)
ُّ َ ّ
َ ْ
ى انثرٌا وػالقرها تىتاء كىروَا (مجؼا ودراسح)
األحادٌث واَثار انىاردج يف َج ِ
د .ػثد انرمحٍ تٍ ػًر تٍ أمحد املدخهً (جايؼح جازاٌ)
ٌ
َ
َ
َؼًح،
يسيار ػُد
هؼىَاٌ يف اندٍَا
ىذاٌ ي
دراسح حدٌث (ص
ٍ
واَخرجِ :
ِ
ِ
ِ
َّ ٌ
يصٍثح)رواٌح ودراٌح
ورَح ػُد
ٍ
د .يىن تُد حسني تٍ أمحد آل ضٍف اهلل اََسً (جايؼح شقراء)
يا قٍم ػُه شرع يٍ قثهُا وَسخ يف شرػُا يٍ يسائم االػرقاد (آٌاخ
ً
انرىحٍد أمنىذجا) دراسح حتهٍهٍح اسرقرائٍح

د .ػفاف تُد حمًد تٍ إتراهٍى انراشد احلًٍد (جايؼح انقصٍى)

ُ ّ
ً
أحادٌث ػىف األػراتً املؼهح تاالخرالف ػُه يف ػهم اندارقطًُ (مجؼا ودراسح)
د .أمحد تٍ ذٌة تٍ محىد انؼرٍثً (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)
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ّ
واقغ ذؼسٌس اندػاج إىل اهلل نثقافح االدخار ػُد املدػىٌٍ يف ضىء

رؤٌح املًهكح ( 2030دراسح حتهٍهٍح ػهى ػٍُح يٍ خطة املسجد احلراو)

د .ػثري تُد خاند انشههىب (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)

انرصرف تاالسى انرجاري ،يف انُظاو انسؼىدي وانفقه اإلساليً (دراسح يقارَح)
د .أمحد تٍ ػثد اهلل سفراٌ (جايؼح املهك خاند)
يؼاجلح اإلسالو نهفقر يف ضىء انقرآٌ انكرٌى
د .نٍهى تُد حمًد سهًٍاٌ انؼقٍم (جايؼح األيريج َىرج تُد ػثد انرمحٍ)
اهلىٌح انىطٍُح يف ضىء رؤٌح املًهكح انؼرتٍح انسؼىدٌح  2030دراسح ػقدٌح
دَ .ادر تٍ تهار يرؼة انؼرٍثً (جايؼح شقراء)
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يؼهح ِفً ِكر ِ
د .صاحل تٍ ػثد اهلل آل َاصر ػسريي (اجلايؼح اإلساليٍح تاملدٌُح املُىرج)
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احلؿد هلل خالق اخلؾق ،وجمزل الـعم والعطايا ،وواهب الؽرامة اإلكساكقة كام قال ﷻ :ﱡﭐﱾ
ﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌ
ﲍ ﲎﱠ[اإلرساء ،]72 :والصالة والسالم ظذ أرشف اخلؾق قاضبة ،ومعؾم إمة إول :حمؿد
ٍ
وبعد:
بنحسان إىل يوم الدين.
الصادق إمني ﷺ وظذ آله وأصحابه الطاهرين والتابعني هلم
فن َّكه ما ِمن ٍ
ُ
البحث العؾؿي ذم تاريخ البرشية وبروز أثر ذلك؛ وٓ أدل
صك ذم ِظ َظم الدور الذي يؿثؾه
ٍ
ٍ
زمـقة باشم ظن الثورة العؾؿقة وظن التـوير وكحوها من
أحؼاب
ظذ هذا من تل ُثر آشم آصطالحي ذم
ِ
ِ
التػؽر ،بل والـظرة إىل الوجود بؿختؾف
مسار
التصـقػات التي جاءت كتقج ًة لتلثر الؽشف العؾؿي ذم
ٍ
ِ
أولويات وتوج َه آكتبا َه إىل
بؿثابة الثورة التي باشتطاظتفا أن ختؾق
كائـاته ،بحقث يليت البحث العؾؿي
ٍ
ِ
العؼل البرشي حتى صاء اهلل له ذلك.
بؼقت مغؿور ًة مل يطؾفا تل ّم ُل
معؾومات ْ
وهذه ادؼدمة توجب أمرين ذم غاية إمهقة:

أوهلام :رضورة تػريق الباحث العؾؿي ذم الدراشات الرشظقة بني مسائل العؾم ذم ذاته ،وتاريخ العؾم،
ٍ
ملمن من آكحقاز الالصعوري إىل
كشلت فقفا تؾك ادسائل وإفؽار؛ حتى يؽون ذم
وبالتايل السقاقات التي
ْ
ِ
ٍ
ٍ
واحلؼقؼة ذم ذاهتا ،بقـام هو
حاز إىل العؾم
مدرشة أو
ضائػة أو أيدلوجقا معقـة وهو ٓ يشعر ،بل لعؾه يظن بلكه مـ ٌ
ٍ
ٍ
ملمن من مراجعات البحث العؾؿي
صورة كؿطقة كرشتفا الذاكرة الشعبقة وجعؾتفا ذم
ظـد التحؼقق -أشراجلاد.
ِ
مسرة البحث العؾؿي الؼائم
مـح التؼدير الؽبر لؾؿعرفة التي َتـْتُج ظن
ثاكقفام :يتعني ظذ اإلكساكقة ُ
ظذ مرتؽزين مـفجقني مها :ادوضوظقة وتوصقف ادعؾوم كام هو ذم ذاته .وجزء كبر من تؼديرها يؽؿن ذم
آظساف بـتائجفا ،وآكطالق مـفا لبـاء الساكم ادعرذم السؾقم؛ وهذا يرجع إىل ٍ
أس فؾسػي وجودي
يتؾخص ذم :أن احلق واحد ٓ يتعدد ،وأ ٍ
س معرذم يؽؿن ذم رضورة الثؼة بالعؼل اإلكساين ،وأكه يستطقع
ِ
باتت ذم
الوصول إىل ادعؾوم كام يستطقع كؼؾه إىل غره ،من خالل الؾغة
والتجارب وغرها من أدواته التي ْ
ظن التؽـولوجقا واشع ًة ومتعددة.

ومن هـا تليت رضورة التلكقد ظذ اجلاكب ادتعؾق بشخصقة الباحث العؾؿي وأخالققاته ،التي تتؿثل
ذم :إماكة العؾؿقة ،والصز ،وامتالك ادفارات وإدوات الرضورية دجاله البحثي ،وأمهفا ظـدي هـا هو
الشغف بؿجاله العؾؿي؛ الذي يعـي ح َّبه ومحاشتَه واتصا َله الدائم بتطور ادعرفة ذم جماله ،بل واحلرص ظذ
ٍ
كتابات
متابعة ما يتعؾق بؿجاله من ظؾو ٍم ومعارف وخزات أخرى ،بحقث جيد الباحث ذاته فقام يؼدمه من

ٍ
ٍ
ِ
ودمارب...إلخ .وهذه السؿة -بحسب ادفتؿني بتعريف البحث العؾؿي وكقػقتهُ -تعد
وكدوات
وحمارضات

أحد أهم أركان صخصقة الباحث العؾؿي ،فـ"حتؿق ًا يعد ُتؿس الباحثني لالشتػسار حول ادشؽؾة التي تؽون
ذم حقز اهتاممفم من أهم الصػات ادؾحوطة لدى الـاجحني مـفم .فعـدما تستؿع هلم وهم يتحدثون حول
ٍ
أظامهلم ودمارهبم ،دمد أكه من السفل اكتؼال ما لدهيم من محا ٍ
صعور لقس
وُتػقز إىل أخرين .إذ يـتؼل إلقك
س
ٌ
فؼط فقام إذا كان ادوضوع يوحي بمء مثر وصقق ،ولؽن أيضا فقام يتعؾق بعالقة العؿل البحثي ذم جمآهتم
العؾ ؿقة بادجتؿع حوهلم .ومن ثم يبدو أن العامل الرئقس ادؿقز وراء قرار أولئك إفراد كي يصبحوا باحثني
وظؾامء هو :حبفم لؾامدة الدراشقة" التي هي جماهلم البحثي .والسكقز ظذ هذا اجلاكب الذايت ذم صخصقة
الباحث له دوره ادـعؽس ظذ رؤيته لؾبحث العؾؿي ذاته ،وإدراكه حلؼقؼة تلثره ذم احلؼل العؾؿي وآجتامظي
ٍ
وآقتصادي وكحوها؛ وبالتايل لن ِ
َ
كؿفـة ُتؼق الربح ادايل ،أو جمرد وطقػة متتاز
البحث العؾؿي
يامرس
ُ
اإلكسان بؿرور الوقت.
بالرتابة والروتني صلهنا صلن شائر ادفن التي يعتادها
لػت آكتباه إىل رضورة السكقز ظذ أثار السؾبقة ادستبة من الـظر والتعامل مع
وهذا يستدظي َ
ٍ
كؿفـة ُُتؼق الربح ادايل لؾباحث ٓ غر؛ والتي من أمهفا :فؼدان البحث العؾؿي لعـن اجلدة
البحث العؾؿي

ٍ
مشؽالت والؽشف ظن معؾومات جديدة وإبرازها ،كام شقػؼد البحث العؾؿي
الذي يـشل جراء البحث ظن
ظـن اخلقال واإلبداع ،ويػؼده الؾغة العؾؿقة العالقة وادـاهج ادالئؿة جلؿع وُتؾقل ادواد العؾؿقة التي تؼع بني
أيدي الباحثني؛ وهذا إثر الرجعي -كام تالحظ -يـشل ظن هذا اجلاكب الذايت العؿقق واخلػي ذم صخصقة
الباحث وكظرته إىل البحث العؾؿي.

ٍ
ِ
وطقػة يستوجب ظذ
كؿجرد
وأخر ًا فنن اإلصارة إىل هذا إثر السؾبي ظذ معامؾة البحث العؾؿي

الباحث أن يدرك ثؼل ادسمولقة ادؾؼاة ظذ ظاتؼه ،وحػظ إماكة العؾؿقة وآلتزام ادطؾق هبا ذم كل تعامؾه
ٍ
إخالص ودمرد.
العؾؿي ،بداي ًة من مـفجه ذم مجع وُتؾقل ادعؾومات واكتفا ًء بعرض كتائجه بؽل

رَئيـْـسُ التحريْـر
أ.د .خَالِدُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيّ
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َ َ
اكى يف يسردر ِك ِه ػهى أَه ال ِػهح نها وهً
ادٌث انرً َص احل ِ
األح ِ
َ ْ ً َ َ ًَ
َ
َ
ُ َ َّ ٌ
اٌ جًؼا و ِدراسح
اب اإلمي ِ
يؼهح ِفً ِكر ِ
إػداد
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ملدص البخح
مْضْع البخح:

ٟمص احل٤ميمؿ ذم ُُم ًْتدريمف قمغم أٟمَّف ٓ ِقم َّٚم َ٦م هل٤م وهل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م ذم يمت٤مب اإليامن-
إطم٤مدي٨م اًمتل َّ

مػهل٘ البخح:
ُمٗمٝمقم اًمٕمٚم٦م قمٜمد احل٤ميمؿ ،وٟمٗمٞمٝم٤م ذم أطم٤مدي٨م يمت٤مسمف:
سُ :3م٤م ُم٘مّمقد احل٤ميمؿ سم٢مصمٌ٤مت اًمٕمٚم٦م وٟمٗمٞمٝم٤م؟
س :4هؾ اًمٕمٚمؾ اًمتل ٟمٗم٤مه٤م ىم٤مدطم٦م أم همػم ىم٤مدطم٦م؟ وهؾ هل فم٤مهرة أم ظمٗمٞم٦م؟ وهؾ هل
ذم اإلؾمٜم٤مد أم اعمتـ؟
س : 5هؾ ؾمٌ٘مف أطمد ُمـ اًمٜم٘م٤مد سمٜمٗمل هذه اًمٕمٚمؾ أو إصمٌ٤مهت٤م؟ وهؾ شمٌٕمف أطمد ذم ٟمٗمل قمٚمٚمٝم٤م
أم أٟمَّف اٟمت٘مد ذم ذًمؽ؟
ميَج البخح:

ٌَّٕم٧م ذم أطم٤مدي٨م اًمدراؾم٦م ِقمدَّ ِة ُمٜم٤مه٩م :اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل ،صمؿ اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم ،صمؿ
اشم ُ

اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي-
أٍه ىتاٜج البخح:
 -3سمٚمغ قمدد إطم٤مدي٨م اًمتل ٟمٗمك احل٤ميمؿ قمٚمتٝم٤م ذم يمت٤مب اإليامن َخً٦م وقمنمون طمدي ًث٤م ،وُم٤م
صمٌ٧م قمٚمتف ُمٜمٝم٤م سمحً٥م اضمتٝم٤مدي إٟمَّام هق صمامٟمٞم٦م أطم٤مدي٨م-
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شمٜمققم٧م أضمٜم٤مس اًمٕمٚمؾ اعمدروؾم٦مُ ،م٤م سملم قمٚمؾ فم٤مهرة :يمام ذم طمدي٨م رىمؿ ( )9و (،):
وقمٚمؾ ظمٗمٞم٦م :يمام ذم إطم٤مدي٨م ( )3إمم (-)8

 -5أًمٗم٤مظ احل٤ميمؿ

ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمدروؾم٦م شمٜمققم٧م ُم٤م سملم ىمقًمفٟ ٓ :مٕمٚمؿ ًمف

قمٚم٦م ،وٓ ٟمحٗمظ ًمف قمٚم٦م ،وٓ أقمرف ًمف قمٚم٦م ،وهبذا ئمٝمر َّ
أن احل٤ميمؿ ٟمٗمك قمٚمٛمف وُمٕمرومتف،
ومال شمثري٥م قمٚمٞمف وٓ ُم١ماظمذة-
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م :أطم٤مدي٨م  ,احل٤ميمؿ  ,اعمًتدرك  ,قمٚم٦م-
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ِ
ِِ
ِ
ِ إَطم
ُ مد٤
----- م٦ٌ مَّٚ هل ُُم َٕم
َّ مٟ م اًمتل٨ي
َ
َ م َو٤م َهل٦َ مَّٚ م ُف ٓ قمَّٟ ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ٤ََص احل

Abstract
The Hadiths stated by Al-Hakim as flawless in his Mustadrak, Kitab Al-Iman,
while it is blemish.
Dissertation problem:
The concept of Defectiveness “illa” by Al-Hakim, and negating it in the hadiths
of his book:
What is Al-Hakim's intent in establishing and denying “illa”?
Are the Defectiveness negated by him serious or unserious, apparent or not, in
the chain of narrators or in the text?
Has he been preceded by a critic denying or proving these defectivenesses?
Dissertation methodology:
In the study Hadiths, several approaches were followed: the inductive approach,
the analytical one, and the critical one.
Major results:
1. The number of hadiths that Hakim denied their blemish in the Book of Faith
was twenty-five, and what has been established to be defectiveness was eight,
according to my interpretive judgement.
2. The types of studied defectivenesses varied, ranging from apparent ones: as in
Hadith No. 7 and (8), and hidden defectivenesses: as in hadiths (1) to (6).
3. The terminology used by Al-Hakim in negating blemish in the studied hadiths
varied from saying: “We do not know a blemish in it”, “we do not memorize a
blemish in it”, and “I do not know a blemish in it”., Thus it appears that AlHakim denied his knowledge and memory, and in this way, he is excused, and he
is not described as lenient for what he has not heard or received (May Allah Have
Mercy on him).
Keywords: Hadiths; Al-Hakim, Al-Mustadrak; defectiveness “illa”.
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احلٛمد هلل وطمده ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده ،وسمٕمد:
ٟمص احل٤ميمؿ ذم ُُم ًْتدريمف قمغم أٟمَّف ٓ ِقم َّٚم َ٦م هل٤م وهل
ومٝمذا سمح٨م سمٕمٜمقان( :إطم٤مدي٨م اًمتل َّ
ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م ذم يمت٤مب اإليامن) ،وىمد ؿمدين طملم يمٜم٧م ُأـم٤مًمع ُمًتدرك أيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ٟمٗمٞمف اًمٕمٚم٦م
قمـ سمٕمض أطم٤مدي٨م يمت٤مسمف ،وهل إ َُّم٤م ُمقوققم٦م( ،)3أو ُمٜمٙمرة ،أو وٕمٞمٗم٦م ،وىمد اٟمت٘مد اًمذهٌل
احل٤ميمؿ ذم أيمثر ُمـ يمت٤مب ُمـ يمتٌف ،وشمٜمققم٧م قمٌ٤مراشمف ذم اؿمتامل اعمًتدرك قمغم ُمٜم٤ميمػم وقمج٤مئ٥م<
سمؾ وومٞمف ُم٤م يِمٝمد اًم٘مٚم٥م سمٌٓمالٟمف وووٕمف ،وىمد ؿم٤من اعمًتدرك سم٢مظمراضمٝم٤م ومٞمف ،وأظمذ اًمذهٌل
يتٕمج٥م ُمـ صٜمٞمع أيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ،ومام هل سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتل ختٗمك قمٚمٞمف ،وٓ هق ممـ جيٝمؾ
ذًمؽ ،صمؿ إٟمَّف ْ
إن َقمٚمِ َؿ ،ومٝمذه ظمٞم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م(-)4
وشمٙمٛمـ أمهٞم٦م هذا اعمقوقع ذم يمقٟمف يٌح٨م ذم ضم٤مٟم٥م ُي َٕمدُّ ُمـ ِّ
أدق وأضمؾ وأهمٛمض أٟمقاع
قمٚمقم احلدي٨م ،أٓ وهق قمٚمؿ قمٚمؾ احلدي٨م ،وهق ُمع دىم٦م ُمٜمزقمف ،ووقمقرة ُمًٚمٙمف ،همػم أٟمَّف
قم٤مش ًمف صٞم٤مروم٦م ٟم٤مىمديـ ،وطمٗم٤م ًفم٤م قم٤مروملم ،وضمٝم٤مسمذة قم٤معملمُ ،مٞمزوا اخلٓم٠م ُمـ اًمّمقاب،
واًمث٤مسم٧م ُمـ اعمٕمٚمقل -ىم٤مل يزيد سمـ ُز َريعً" :مٙمؾ ديـ ومرؾم٤من ،وومرؾم٤من هذا اًمديـ أصح٤مب
إؾم٤مٟمٞمد"(-)5

( )3يمٜم٧م ىمد أشمٞم٧م قمغم مجٞمع إطم٤مدي٨م اًمتل ٟمٗمك احل٤ميمؿ اًمٕمٚم٦م قمٜمٝم٤م ،وفمٝمر زم ُمـ ظمالل دراؾمتل هل٤م َّ
وٟمٔمرا
أن قمد ًدا ُمٜمٝم٤م ُُم َٕمؾ،
ً
ًمٓمقل اًمٌح٨م ،وقمدم ىمٌقًمف ًمٚمٜمنم ذم هم٤مًم٥م اعمجالت ،قمٜمده٤م اىمتٍمت قمغم يمت٤مب اإليامن وم٘مط ،ومٛمـ إطم٤مدي٨م اًمتل
ؾم٤مىمٝم٤م احل٤ميمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م وصالة اجلامقم٦م وهق ُمقوقعُ ،م٤م ؾم٤مىمف سمًٜمده ُمـ ـمريؼ :قمَ ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ قم َْٛم ِرو ْسم ِـ َطم ًَّ َ
٤منَ ،قم ْـ
٤مملٍَ ،قمـ ؾم ِٕم ِ
يؽَ ،قمـ ؾم ِ
َ ِ
ٞمد ْسم ِـ ُضم ٌَ ْ ٍػم ،قم ِ
َـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
َ٤من َر ُؾم ُ
٤مسَ ،ىم َ٤مل :يم َ
ذ ٌ
اًمر ِطمٞم ِؿش ،وىمد
قل اهللَِّ ط « َ ْ
اًمر ْمح َِـ َّ
جي َٝم ُر سمٌِِ ًْ ِؿ اهللَِّ َّ
ْ َ
ْ َ
ٟمٗمك قمٜمف اًمٕمٚم٦م ،وقمٚمتف :قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمً٤من ،وم٘مد ٟمًٌف ًمٚمقوع همػم واطمد ُمـ اًمٜم٘م٤مد-
( )4اٟمٔمر :اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد" ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء" -حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط،
(ط ،5سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3627 ،هـ)  ،384 :39و"شمذيمرة احلٗم٤مظ"( -ط ،3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
;363هـ)  ،386 :5و"ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد روقان قمرىمًقد وآظمريـ( ،ط ،3دُمِمؼ:
اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م3652،هـ) -392 :6
( )5اسمـ طمٌ٤من ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من اًمًٌتل" ،يمت٤مب اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ إٟمً٤من
ومرطم٤مت( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٚم١مًم١مة365; ،هـ) -325 :3
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وىمد ٟمًٌف إمم اًمتً٤مهؾ ذم يمت٤مسمف اعمًتدرك ،ويمثرة إوه٤مم ،وذم يمقٟمف واؾمع اخلٓمق ذم
ذط اًمّمحٞمح ،وذم شمّمحٞمحف ٕطم٤مدي٨م ؾم٤مىمٓم٦م ،همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م(-)3
ومل أىمّمد احلط ُمـ ىمدر أيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ،وم٘مد اقمتذر ًمف سمٕمض اًمٕمٚمامء أٟمَّف صٜمٗمف ذم
أواظمر قمٛمرهَّ ،
شمٖمػم و َهم ْٗمٚم٦م ذم
وأن اعمٜمٞم َ٦م أقمجٚمتف ىمٌؾ أن يٜم٘مح يمت٤مسمف ،وذيمر سمٕمْمٝمؿ أٟمَّف طمّمؾ ًمف ُّ
آظمر قمٛمره (-)4
وىمد أصمٜمك قمغم أيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ،وأوم٤مض ذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م ،وممـ
ذيمره ُمثٜم ًٞم٤م قمٚمٞمف :اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،وم٢مٟمَّف ىم٤مل" :يم٤من ُمـ أهؾ اًمٗمْمؾ ،واًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م،
وصحح وقم َّٚمؾ ،ويم٤من ُمـ سمحقر
وضمرح وقمدَّ ل،
َّ
وظمرجَّ ،
واحلٗمظ"( -)5وىم٤مل اًمذهٌل" :صٜمَّػ َّ
اًمٕمٚمؿ قمغم شمِمٞمع ىمٚمٞمؾ ومٞمف"( -)6وىم٤مل اسمـ يمثػم" :وىمد يم٤من ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واحلٗمظ ،وإُم٤مٟم٦م،
واًمدِّ ي٤مٟم٦م ،واًمّمٞم٤مٟم٦م ،واًمْمٌط ،واًمث٘م٦م ،واًمتحرز ،واًمقرع"( -)7وىم٤مل اًمًٌٙمل :اشمٗمؼ قمغم إُم٤مُمتف،
ور ِطم َؾ إًمٞمف ُمـ اًمٌالد ًمًٕم٦م قمٚمٛمف وروايتف ،واشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء قمغم أ َّٟمف ُمـ
وضمالًمتف ،وقمٔمؿ ىمدرهُ ،
أقمٚمؿ إئٛم٦م اًمذيـ طمٗمظ اهلل هبؿ هذا اًمديـ ،ويم٤من سمٕمْمٝمؿ يرضمع إًمٞمف ذم اًمً١مال قمـ اجلرح

( )3اٟمٔمر :اًمٜمقوي ،حيٞمك سمـ ذف" ،إرؿم٤مد ـمالب احل٘م٤مئؼ" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٌ٤مري ومتح اهلل اًمًٚمٗمل( ،ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرة:
ُمٙمتٌ٦م اإليامن362: ،هـ)  ،346 :3واسمـ اًمّمالح ،قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـُ" ،مٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م" -حت٘مٞمؼٟ :مقر
اًمديـ قمؽم( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٗمٙمر3628 ،هـ) ص ; ،:واسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم" ،اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح"-
حت٘مٞمؼ :د -رسمٞمع سمـ ه٤مدي اعمدظمكم( ،ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرة :قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م3626 ،هـ) ،539 :3
واًمًخ٤موي ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ" ،ومتح اعمٖمٞم٨م" -حت٘مٞمؼ :قمكم طمًلم قمكم( ،طُ ،3مٍمُ :مٙمتٌ٦م اًمًٜم٦م3646 ،هـ) :3
-76
( )4اٟمٔمر :اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكمً" ،مً٤من اعمٞمزان"( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م3654 ،هـ)  ،9:478واًمًخ٤موي
"ومتح اعمٖمٞم٨م" -76 :3
( )5أمحد سمـ قمكم" ،شم٤مريخ سمٖمداد" حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل3644 ،هـ)-72; :5 -
(" )6اًمًػم" -387 :39
( )7إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر" ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل( ،ط ،3دار هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم،
363:هـ) -783 :37
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واًمتٕمديؾ ،وقمٚمؾ احلدي٨م ،وصحٞمحف وؾم٘مٞمٛمف( -)3وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :واحل٤ميمؿ أضمؾ
ذيمرا ُمـ أن يذيمر ذم اًمْمٕمٗم٤مء"(-)4
ظمٓمرا ،وأيمؼم ً
ىمدرا ،وأقمٔمؿ ً
ً
وُمع َّ
أن اإلُم٤مم اًمذهٌل يم٤من ُمـ أؿمدِّ ُمـ اٟمت٘مد احل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف ،همػم أٟمَّف ؿمٝمد ًمف
سم٤مإلُم٤مُم٦م ،واًمت٘مدم ،واحلٗمظ ذم ُمقاوع ُمـ يمتٌف ،ويم٤من ومٞمام ىم٤مل قمٜمف" :وُمـ شم٠مُمؾ يمالُمف ذم
شمّم٤مٟمٞمٗمف ،وشمٍمومف ذم أُم٤مًمٞمف ،وٟمٔمره ذم ـمرق احلدي٨م ،أذقمـ سمٗمْمٚمف ،واقمؽمف ًمف سم٤معمزي٦م قمغم ُمـ
شم٘مدُمف ،وإشمٕم٤مسمف ُمـ سمٕمده ،وشمٕمجٞمزه اًمالطم٘ملم قمـ سمٚمقغ ؿم٠موه ،قم٤مش محٞمدً ا ومل خيٚمػ ذم وىمتف
ُمثٚمف"(-)5
مػهل٘ البخح:
ُمٗمٝمقم اًمٕمٚم٦م قمٜمد احل٤ميمؿ ،وٟمٗمٞمٝم٤م ذم أطم٤مدي٨م يمت٤مسمف:
سُ :3م٤م ُم٘مّمقد احل٤ميمؿ سم٢مصمٌ٤مت اًمٕمٚم٦م وٟمٗمٞمٝم٤م؟
س :4هؾ اًمٕمٚمؾ اًمتل ٟمٗم٤مه٤م ىم٤مدطم٦م أم همػم ىم٤مدطم٦م؟
س :5هؾ اًمٕمٚمؾ اًمتل أقمٚم٧م هب٤م أطم٤مدي٨م جم٤مل اًمدراؾم٦م قمٚمٚمٝم٤م فم٤مهرة أم ظمٗمٞم٦م؟
س :6هؾ اًمٕمٚمؾ اًمتل ٟمٗم٤مه٤م ذم اإلؾمٜم٤مد أو اعمتـ؟
س :7قمغم ُم٤م اؾمتٜمد احل٤ميمؿ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م ،وإصمٌ٤مشمف ًمرواي٦م ص٤مطمٌل اًمّمحٞمح ًمٌٕمض
اًمرضم٤مل وًمٞمس يمذًمؽ؟
س :8هؾ ؾمٌ٘مف أطمد ُمـ اًمٜم٘م٤مد سمٜمٗمل هذه اًمٕمٚمؾ أو إصمٌ٤مهت٤م؟
س :9هؾ شمٌٕمف أطمد ذم ٟمٗمل قمٚمٚمٝم٤م أم أٟمَّف اٟمت٘مد ذم ذًمؽ ،أو ظمقًمػ قمغم إىمؾ ُمـ
اعمت٠مظمريـ ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م وٟم٘م٤مده؟

( )3قمٌد اًمقه٤مب سمـ شم٘مل اًمديـ" ،ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى" -حت٘مٞمؼ :د -حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل ،د -قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق،
(طُ ،4مٍم :هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم3635 ،هـ) -379,377 :6
(ً" )4مً٤من اعمٞمزان" -478 :9
( )5اعمّمدر اًمً٤مسمؼ-387 :5 ،
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ٍدف البخح:
اًمذ ِ
 ,3اإلؾمٝم٤مم ذم َّ
اًمٜمٌل ط سمٌٞم٤من ُمٕمٚمقهل٤م ُمـ ؾم٤معمٝم٤م ،ووٕمٞمٗمٝم٤م ُمـ صحٞمحٝم٤م-
ب قمـ ؾمٜم٦م ِّ
 ,4مجع إطم٤مدي٨م اًمتل ٟمص احل٤ميمؿ قمغم أٟمَّف ٓ ِقم َّٚم َ٦م هل٤م وهل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م ذم يمت٤مب اإليامن ُمـ
اعمًتدرك ،وخترجيٝم٤م ،واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م-
 ,5مجع أىمقال اًمٜم٘م٤مد طمقل إطم٤مدي٨م اًمتل صمٌت٧م قمٚمتٝم٤م-
الدزاضات الطابك٘:
مل أىمػ  ,سمحً٥م اضمتٝم٤مدي ,قمغم ُمـ أومرد هذا اًمٌح٨م< وذًمؽ ُمـ ظمالل شمتٌٕمل ًمدًمٞمؾ
إسمح٤مث اعمحٙمٛم٦م ،وؾم١مال اعمختّملم ،وإٟمَّام وىمٗم٧م قمغم سمٕمض اًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ اًمتل شمٜم٤موًم٧م
اعمًتدرك إ َُّم٤م حت٘مٞم ً٘م٤م ،أو هق مم٤م ًمٞمس ٓ قمالىم٦م سمٛمقوقع سمحثل ،ومٛمـ ذًمؽ:
 ,3خمتٍم اؾمتدراك احل٤مومظ اًمذهٌل قمغم ُمًتدرك أيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ٓسمـ اعمٚم٘مـ ،وهق
قمٌ٤مرة قمـ أـمروطمتلم ىمدُمت٤م ًمٙمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ًمٜمٞمؾ
درضم٦م اعم٤مضمًتػم ،وىمد ىم٤مم سمتح٘مٞمؼ اًمٙمت٤مب ٌ
يمؾ ُمـ :د -قمٌد اهلل سمـ محد اًمٚمحٞمدان -و د-
ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل آل َمح ِّٞمدٟ ،منم :دار اًمٕم٤مصٛم٦م سم٤مًمري٤مض-
ويم٤من اًم٘مدر اعمِمؽمك سمٞمٜمل وسملم د -اًمٚمحٞمدان ذم أطم٤مدي٨م اًمدراؾم٦م هق طمديث٤من وم٘مط ،ومه٤م:
احلدي٨م إول ،واًمً٤مدس ،وىمد ظم٤مًمٗم٧م اًمديمتقر ذم احلٙمؿ قمغم احلديثلم ،وذًمؽ سمتْمٕمٞمٗمٝمام-
 ,4شمّمحٞمح أطم٤مدي٨م اعمًتدرك سملم احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري واحل٤مومظ اًمذهٌل ،د -قمزيز رؿمٞمد
حمٛمد اًمدايٞمٜملٟ ،منم :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-
 ,5شمٕمٚمٞمؾ احلدي٨م قمٜمد اإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري ذم يمت٤مسمف اعمًتدرك قمغم
اًمّمحٞمحلم ،د -حمٛمد قمٌد اهلل أسمق صٕمٞمٚمٞمؽٟ ،منم :دار اًمٗم٤مروق سمٕمامن إردن-
 ,6شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم ُم٤م صححف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وواوم٘مف اًمذهٌل ،د -قمٌد اهلل سمـ ُمراد
اًمًٚمٗملٟ ،منم :دار اًمٗمْمٞمٚم٦م سم٤مًمري٤مض-
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 ,7إطم٤مدي٨م اًمتل صححٝم٤م احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وطمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م اإلُم٤مم اًمذهٌل سم٤مًمقوع،
ٟمٛمقذضم٤م) ،إيامن قمروة ،وهق قمٌ٤مرة قمـ ُمذيمرة خت ُّرج شمدظمؾ وٛمـ
(اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م
ً
ُمتٓمٚمٌ٤مت احلّمقل قمغم ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم-
 ,8شمٜمٌٞمف اًمقاهؿ قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم ُمًتدرك احل٤ميمؿ ،إقمداد رُمْم٤من أمحد قمكم حمٛمدٟ ،منم:
ُمٙمتٌ٦م اًمتقسم٦م سم٤مًمري٤مض-
 ,9اإليْم٤مح اجلكم ذم ٟم٘مد ُم٘مقًم٦م صححف احل٤ميمؿ وواوم٘مف اًمذهٌل ،د -ظم٤مًمد سمـ ُمٜمّمقر
اًمدريسٟ ،منم :دار اعمحدث سم٤مًمري٤مض-
ميَج البخح:

ٌَّٕم٧م ذم أطم٤مدي٨م اًمدراؾم٦م ِقمدَّ ِة ُمٜم٤مه٩م:
اشم ُ

ٟمص احل٤ميمؿ قمغم ٟمٗمل قمٚمتف ُمـ
 ,3اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل :وذًمؽ ُمـ ظمالل شمتٌع ومجع ُم٤م َّ
أطم٤مدي٨م يمت٤مب اإليامن ُمـ يمت٤مسمف اعمًتدرك-
 ,4اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم :وذًمؽ سم٤مًمٜمٔمر ُمـ ظمالل اًمتح٘مؼ ُمـ صمٌقت اًمٕمٚم٦م أو ٟمٗمٞمٝم٤م قمـ إطم٤مدي٨م
اًمتل ٟمٗمك قمٚمتٝم٤م-
 ,5اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي :وذًمؽ ُمـ ظمالل اًمٗمحص واًمتٜم٘مٞمد ًمألطم٤مدي٨م اًمتل صمٌت٧م قمٚمتٝم٤م-
خط٘ البخح:
ىمًٛم٧م اًمٌح٨م إمم ُم٘مدُم٦م ،وؾمٌٕم٦م ُمٌ٤مطم٨م ضمٕمٚمتٝم٤م قمغم أضمٜم٤مس اًمٕمٚم٦م ،وظم٤ممت٦م ،وصمٌ٧م
ًمٚمٛمّم٤مدر واعمراضمع-
وم٠م َُّم٤م اعم٘مدُم٦م ومذيمرت ومٞمٝم٤م سمٕمد آومتت٤مطمٞم٦م أمهٞم٦م اعمقوقع ،واًمًٌ٥م اًمٌ٤مقم٨م ًمٚمٙمت٤مسم٦م ومٞمف،
وأٟمٜمل مل أؾمٌؼ إًمٞمف ,ومٞمام أقمٚمؿ– وإؿمٙم٤مًمٞمتف ،وهدومف ،واًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ،واعمٜمٝم٩م اًمذي هت
قمٚمٞمف ،وذيمرت ذم اخل٤ممت٦م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م ،وىمد ضمٕمٚم٧م أطم٤مدي٨م اًمدراؾم٦م ذم
ؾمٌٕم٦م ُمٌ٤مطم٨م سمحً٥م أضمٜم٤مس اًمٕمٚم٦م ،وهل قمغم اًمؽمشمٞم٥م أيت:
اعمٌح٨م إول :اإلقمالل سم٤مٓظمتالف سملم اًمقىمػ واًمرومع-
اعمٌح٨م اًمث٤مين :اإلقمالل سم٤مٓظمتالف سملم اًمقصؾ واإلرؾم٤مل-
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اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :اإلقمالل سم٤مٓظمتالف سمزي٤مدة ٍ
راو أو ٟم٘مّمف-
اعمٌح٨م اًمراسمع :اإلقمالل سم٤مظمتالف صح٤ميب احلدي٨م-
اعمٌح٨م اخل٤مُمس :اإلقمالل سم٢مسمدال ٍ
راو سمآظمر-
اعمٌح٨م اًمً٤مدس :اإلقمالل سمتٖمٞمػم اعمٕمٜمك-
راو وٕمٞمػ قمـ ٍ
اعمٌح٨م اًمً٤مسمع :اإلقمالل سمتٗمرد ٍ
راو ُُمٙمثر-
أمَّا عً امليَج الرٖ اتبعتُ يف إعداد ٍرا البخح ،فَْ عل ٙاليخْ اآلتٕ:
ٟمص احل٤ميمؿ قمغم ٟمٗمل قمٚمتٝم٤م ذم يمت٤مسمف (اعمًتدرك)ُ ،مـ يمت٤مب اإليامن،
 ,3مجع إطم٤مدي٨م اًمتل َّ
صمؿ أىمقم سمتخرجيٝم٤م ،واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م طمً٥م ىمقاقمد اعمحدصملم ،وىمرائـ اًمؽمضمٞمح-
 ,4أمجع ـمرق احلدي٨م ُمراقم ًٞم٤م ضم٤مٟم٥م اعمت٤مسمٕم٤مت اًمت٤مُم٦م وم٤مًم٘م٤مسةُ ،مع احلرص قمغم قمدم
اإليمث٤مر ُمـ ُمّم٤مدر ختري٩م ـمرق احلدي٨م ،إٓ ُم٤م دقم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمف ُمـ وضمقد وم٤مئدة
إؾمٜم٤مدي٦م أو ُمتٜمٞم٦م ذم سم٘مٞم٦م اعمّم٤مدر-
 ,5إن يم٤من اًمراوي ُمـ رضم٤مل شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،ومٗمل اًمٖم٤مًم٥م أىمتٍم ذم سمٞم٤من طم٤مًمف قمغم طمٙمؿ
ٍ
طمجر قمٚمٞمف  ,وظم٤مص٦م قمٜمد آشمٗم٤مق قمغم اًمتٕمديؾ أو اًمتجريح  ,وم٢مذا فمٝمر زم
احل٤مومظ اسمـ
ظمالف ىمقل احل٤مومظ ،وم٢مين أٟم٘مؾ ُمـ أىمقال أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ ُم٤م ُي ٌِّلم طم٤مًمف ،وإذا مل يٙمـ
ضمرطم٤م وشمٕمديالً-
ُمـ رضم٤مل اًمت٘مري٥م ،وم٢مين أذيمر ُمـ أىمقال إئٛم٦م ُم٤م ُي ٌِّلم طم٤مًمف
ً
 ,6أٟم٘مؾ ُ ,م٤م أىمػ قمٚمٞمف ُ ,مـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمٚمؾ قمٜمد آظمتٞم٤مر أو شمرضمٞمح وضمف قمغم
آظمر ،أو سمٞم٤من طمٙمؿ-
ُ ,7أسملم ُم٤م حيت٤مج إمم سمٞم٤من ُمـ يمت٥م :همري٥م احلدي٨م ،أو يمت٥م اًمٚمٖم٦م-
 ,8أمهٚم٧م إيراد اًمِمقاهد ًمألطم٤مدي٨م< َّ
ٕن اًمٖمرض ُمـ اًمٌح٨م يم٤من ُمٜمّم ًٌ٤م طمقل إصمٌ٤مت اًمٕمٚم٦م
ذم اًمٓمريؼ اًمذي أورده احل٤ميمؿ ،وىمد ٟمٗمك اًمٕمٚم٦م قمٜمف ،صمؿ َّ
إن احل٤ميمؿ ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م
اًمتل ٟمٗمك قمٚمتٝم٤م أشمٌع ذًمؽ سم٘مقًمف :وهلذا احلدي٨م ؿم٤مهد صحٞمح ،)3( ---وذم هذا دًٓم ٌ٦م قمغم

( )3اٟمٔمر أرىمؿ إطم٤مدي٨م اًمت٤مًمٞم٦م ذم يمت٤مب اإليامن" ،)472 ،379 ،367 ،67 ،33( :اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم" -حت٘مٞمؼ
ودراؾم٦مُ :مريمز اًمٌحقث وشم٘مٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة :دار اًمت٠مصٞمؾ3657 ،هـ)
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ِ
ِِ
ِ
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َّ
وٕن اًمقضمف اعمٕمٚمؾ ٓ يٌح٨م ًمف
أ َّٟمف أراد ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م قمـ احلدي٨م سمٕمٞمٜمف ،وإٓ ًمذيمر ؿم٤مهده<
وم٢مهن٤م ٓ شمٜمٗمٕمف-
قمـ ؿمقاهد ،وذم طم٤مًم٦م وضمقده٤م َّ
ٚم٧م ُم٤مدة هذا اًمٌح٨م سمٗمٝمرس ًمٚمٛمّم٤مدر واعمراضمع-
 ,9ذ َّي ُ
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املبخح األّل
اسإعالل باالختالف بني الْقف ّالسفع
َ ,3ىم َ٤مل ْ ِ
ؼمٟمَ٤م َأ ُسمق َسمٙم ٍْر َأ ْمحَدُ ْسم ُـ َؾم ْٚم َام َن ا ًْم َٗم ِ٘مٞم ُفَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ُسمق َد ُاو َد ُؾم َٚم ْٞم َام ُن ْسم ُـ
احل٤ميم ُؿ َ :أ ْظم َ َ
َ
إَ ْؿمٕم ِ
٨مَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُؾم َٚم ْٞم َام ُن ْسم ُـ َطم ْر ٍ
بَ ،و َؿم ْٞم ٌَ ُ
٤من ْسم ُـ َأ ِيب َؿم ْٞم ٌَ َ٦مَ ،ىم٤مَٓ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َضم ِر ٌير-
َ
ِ
َو َأ ْظم ِ
احل ًَ ُـ ْسم ُـ ُؾم ْٗم َٞم َ
٤منَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م َي ِزيدُ ْسم ُـ َص٤مًم ِ ٍحَ ،و ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ
ؼمين َأ ُسمق َسمٙم ِْر ْسم ُـ َقم ٌْد اهللََِّ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ْ َ
ََ
٤مز ٍمَ ،ىم َ٤مل :ؾم ِٛمٕم٧م َأسم٤م رضم ٍ
َأسم ٍ
٤مء ا ًْم ُٕم َٓم ِ
٤منَ ،ىم٤مَٓ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َضم ِر ُير ْسم ُـ َطم ِ
قلَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ا ْسم َـ َقم ٌَّ ٍ
٤مر ِد ُّيَ ،ي ُ٘م ُ
٤مس
َ ْ ُ َ َ َ
َ
قل اهللَِّ طَ ٓ« :ي َز ُال َأ ُْم ُر َه ِذ ِه إُ َُّم ِ٦م ُُم َ١م ِاُم ًرا َأ ْو َىم َ٤مل ُُم َ٘م ِ
قلَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َي ُ٘م ُ
٤مر ًسم٤م(َُ )3م٤م َمل ْ َي َت َٙم َّٚم ُٛمقا ِذم
ا ًْم ِق ًْمدَ ِ
ان(َ ،)4وا ًْم َ٘مدَ ِرش(-)5
ي٨م ص ِحٞمح َقم َغم َذ ِ
ِ
اًمِم ْٞم َخ ْ ِ
ط َّ
لمَ ،وٓ َٟم ْٕم َٚم ُؿ ًَم ُف ِقم َّٚم ً٦مَ ،و َمل ْ ُخي َِّر َضم٤م ُه(-)6
َه َذا َطمد ٌ َ ٌ
ْ
وأظمرضمف احل٤ميمؿ ُمـ ـمريؼ اسمـ طمٌ٤من( ،)7قمـ احلًـ سمـ ؾمٗمٞم٤من-

( )3ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم" :أُم٤م اًمِمؽ ذم هذه اًمٚمٗمٔم٦م ُمقاشمٞم٤م أو ُم٘م٤مرسم٤م ومٖمػم ضم٤مئز أن يٙمقن ُمـ اسمـ قمٌ٤مس ،وإٟمام اًمِمؽ ُمـ اعمحدث
قمٜمف ،أو اًمٜم٤مىمؾ قمـ اعمحدث قمٜمف ،هٙمذا طمٙمؿ يمؾ ُم٤م دمده ُمـ ُمثؾ هذا اًمِمؽ ذم إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م وهمػمه٤م ،إٟمام هق ُمـ
اًمٜم٤مىمٚملم ،وم٤مقمرف ذًمؽ وىمػ قمٚمٞمف ،وهذا ىمٚمام يٙمقن إٓ ُمـ ورع اعمحدث وشمثٌتف"" -اًمتٛمٝمٞمد" -حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك سمـ أمحد
اًمٕمٚمقي ،وحمٛمد قمٌد اًمٙمٌػم اًمٌٙمري( ،ط ،3اعمٖمرب :وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م35:9 ،هـ) -354 :3:
( )4ىم٤مل اسمـ طمٌ٤من اًم ًٌُتلِ " :
اًمقًمدان :أراد سمف :أـمٗم٤مل اعمنميملم"" -اإلطمً٤من ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طمٌ٤من" -حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط( ،ط ،4سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3636 ،هـ)  ،33; :37سمرىمؿ-695; :
صح إٟمام ُّ
سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ،يمام
ضب اًمٜمّمقص َ
( )5ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ" :واحلدي٨م وًمق َّ
يدل قمغم ذ ِّم ُمـ شمٙم َّٚمؿ ومٞمٝمؿ سمٖمػم قمٚمؿ ،أو َ َ
حت٘مٞمؼ قمٜمدهؿ ،ومل يّمٚمقا ذم اًمٕمٚمؿ إمم هم٤ميتف ،سمؾ هؿ ذم أـمراف أذي٤مًمف ،وسمال ُء إُم٦م
َ
ٌ٤مطمث٦م اًمذيـ ٓ
يٗمٕمٚمف أهؾ اجلدل واعمُ َ
ُمـ هذا اًميب ،وهؿ اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمٜم٤مس"" -أطمٙم٤مم أهؾ ِّ
اًمذُم٦م" -حت٘مٞمؼ :يقؾمػ سمـ أمحد اًمٌٙمري  ,ؿم٤ميمر سمـ شمقومٞمؼ
اًمٕم٤مروري( ،ط ،3اًمدُم٤مم :رُم٤مدي ًمٚمٜمنم363: ،هـ) -32;4 :4
(" )6اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم" ،48; :يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-;5 :
(" )7اإلطمً٤من ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طمٌ٤من"  ،33: :37يمت٤مب اًمت٤مريخ ،سم٤مب إظمٌ٤مره ط قمام يٙمقن ذم أُمتف ُمـ اًمٗمتـ ،سمرىمؿ:
;-695
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ِ
ِِ
ِ
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وأظمرضمف يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من(ُ ،)3مـ ـمريؼ ومٝمد سمـ قمقف ،واًمٌزار(ُ ،)4مـ ـمريؼ أيب قم٤مصؿ
اًمٜمٌٞمؾ-
ؾمتتٝمؿ (ؾمٚمٞمامن ،وؿمٞمٌ٤من ،ويزيد ،وحمٛمد سمـ أسم٤من ،وومٝمد سمـ قمقف ،وأسمق قم٤مصؿ) ،قمـ
ضمرير سمـ طم٤مزم ،سمف سمٛمثٚمف ُمرومق ًقم٤م-
وأظمرضمف قمٌد اهلل اسمـ اإلُم٤مم أمحدُ ،مـ ـمريؼ ويمٞمع( ،)5واًمٗمري٤ميب( ،)6قمـ أيب قمثامن قمٌد
أيْم٤م(ُ ،)7مـ ـمريؼ أيب أؾم٤مُم٦م مح٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م،
اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ احلراين ،وأظمرضمف اًمٗمري٤ميب ً
ويزيد سمـ ه٤مرون ،واًمالًمٙم٤مئل( ،)8واًمٌٞمٝم٘مل(ُ ،)9مـ ـمريؼ قم٤مصؿ سمـ قمكم اًمقاؾمٓمل ،واسمـ
قمٌد اًمؼم(ُ ،):مـ ـمريؼ حيٞمك سمـ آدم ،وقمٚم٘مف اًمدارىمٓمٜمل(;) ،قمـ وه٥م سمـ ضمرير-
ؾمٌٕمتٝمؿ (ويمٞمع ،وقمٌد اًمرمحـ ،وأسمق أؾم٤مُم٦م ،ويزيد ،وقم٤مصؿ ،وحيٞمك ،ووه٥م) ،قمـ
أن ويمٞم ًٕم٤م ىم٤مل ذم روايتفِ « :ىم َقا ًُم٤م َأ ْو ُُم َ٘م ِ
ضمرير سمـ طم٤مزم ،سمف سمٜمحقه ُمقىمق ًوم٤م< همػم َّ
٤مر ًسم٤مش ،وىم٤مل مح٤مد

( )3اًمٗمًقيُ" ،مِمٞمخ٦م يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمنيع( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمٕم٤مصٛم٦م3653 ،هـ) ص:
 ،74سمرىمؿ-53 :
( )4أمحد سمـ قمٛمروُ" ،مًٜمد اًمٌزار" -حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل ،وآظمريـ( ،ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ،
3643هـ)  ،6; :33سمرىمؿ ،695; :ووىمع ذم يمِمػ إؾمت٤مرُُ « :م١مَ اشمِ ًٞم٤مش-
(" )5يمت٤مب اًمًٜم٦م"( ،ط ،6رُم٤مدي ًمٚمٜمنم3638 ،هـ)  ،622 :4سمرىمؿ-:92 :
( )6ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد" ،يمت٤مب اًم٘مدر" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل سمـ محد اعمٜمّمقر( ،ط ،3اًمري٤مض ،أوقاء اًمًٚمػ363: ،هـ) ص:
 ،396سمرىمؿ-47; :
( )7اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،سمرىمؿ-482 :
( )8هٌ٦م اهلل سمـ احلًـ" ،ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م" -حت٘مٞمؼ :أمحد سمـ ؾمٕمد سمـ محدان اًمٖم٤مُمدي( ،ط ،:اًمري٤مض:
اًمري٤مض :دار ـمٞمٌ٦م3645 ،هـ) -8;9 :6
( )9أمحد سمـ احلًلم" ،اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل آل قم٤مُمر( ،ط ،3اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من3643 ،هـ)
ص-4;4:
(" ):اًمتٛمٝمٞمد"-353 :3: -
(;) اعم٘مدد ،حمٛمد سمـ ـم٤مهر" ،أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل ط ًمإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل" -حت٘مٞمؼ :ضم٤مسمر سمـ قمٌد
قمٌد اهلل اًمنيع( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمتدُمري٦م364: ،هـ)  ،72: :3سمرىمؿ-4::7 :
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ويزيد ذم روايتٝمامَ « :أمم٤مش ،وىم٤مل قم٤مصؿ ذم روايتفُ« :م٤م َمل يٜمْ ُٔمروا ِذم ا ًْم ِق ًْمدَ ِ
ان َوا ًْم َ٘مدَ ِر َأ ْو َطمتَّك
ً
َ َْ ُ
يٜمْ ُٔمروا ِذم ا ًْم ِق ًْمدَ ِ
ان َوا ًْم َ٘مدَ ِرش-
َ ُ
هذا احلدي٨م ُمداره قمغم ضمرير سمـ طم٤مزم ،واظمتٚمػ قمٜمف ذم رومٕمف ووىمٗمف قمغم وضمٝملم:
اًمقضمف إول :ضمرير سمــ طمـ٤مزم ،قمــ أيب رضمـ٤مء اًمٕمٓمـ٤مردي ،قمــ اسمــ قمٌـ٤مس ،قمــ
اًمٜمٌلط-
ِّ

ِ
اًمقاؿمحل ،اًمٌٍمي ،صم٘م٦م إُم٤مم
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب إزدي،

حل ٌَٓمل ،إُ ُسم ِّ ُّكم ،صدوق هيؿ ،وحمٛمد سمـ أ َسم٤من سمـ قمٛمران
طم٤مومظ ،وؿمٞمٌ٤من سمـ َوم ّروخ أيب ؿمٞمٌ َ٦م ا َ
اًمٓمح٤من ،صدوق ،واًمْمح٤مك سمـ خمٚمد سمـ اًمْمح٤مك اًمِمٞمٌ٤مين ،أسمق قم٤مصؿ اًمٜمٌٞمؾ،
اًمقاؾمٓمل،
َّ
اًمٌٍمي ،صم٘م٦م صمٌ٧م( ،)3ويزيد سمـ ص٤مًمح اًم َٞم ِْمٙمُري اًمٜمٞمً٤مسمقري ،أسمق ظم٤مًمد اًم َٗم َّراء -ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ:
"جمٝمقل"( ،)4وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت( ،)5وزيد سمـ قمقف اًمٕم٤مُمري ،أسمق رسمٞمٕم٦م اًمٌٍمي ،وًم٘مٌف
ُم٘متٍما قمغم ىمقل اًمٗمالس:
وًم٘مٌف ومٝمد -ىم٤مل اًمذهٌل" :شمريمقه"( ،)6وذيمره احل٤مومظ ذم اعمٓم٤مًم٥م
ً
"ُمؽموك احلدي٨م"(-)7
اًمقضمف اًمث٤مين :ضمرير سمـ طم٤مزم ،قمـ أيب رضم٤مء اًمٕمٓم٤مردي ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ُ مقىمق ًوم٤م-
اًمر َؤاد ،أسمق ؾمٗمٞم٤من اًمٙمقذم ،صم٘م٦م
اجلراح سمـ َُمٚمٞمح ُّ
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :ويمٞمع سمـ َّ
طم٤مومظ قم٤مسمد ،ومح٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م اًم٘مرر ،اًمٙمقذم ،أسمق أؾم٤مُم٦مُ ،مِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف ،صم٘م٦م صمٌ٧م ،ويزيد سمـ
ه٤مرون سمـ زاذان اًمًٚمٛمل ،أسمق ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل ،شم٘مدم أٟمَّف :صم٘م٦م ُمت٘مـ ،ووه٥م سمـ ضمرير سمـ
طم٤مزم ،أسمق قمٌد اهلل إزدي ،اًمٌٍمي صم٘م٦م ،وقم٤مصؿ سمـ قمكم سمـ قم٤مصؿ اًمقاؾمٓمل ،أسمق احلًـ
( )3اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م( ،ط ،4اعمديٜم٦م ،سمػموت :دار اًمٞمن ،ودار ىمرـمٌ٦م،
3652هـ) ص-6;8 ،536 ،525 ،4:6 :
( )4اًمرازي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد" ،اجلرح واًمتٕمديؾ"( -ط ،3طمٞمدر أسم٤مد سم٤مهلٜمد ،سمػموت :ـمٌٕم٦م جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م،
اًمٕمثامٟمٞم٦مُ ،مّمقرة دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3493 ،هـ) ;-494 :
(-497 :; )5
( )6حمٛمد سمـ أمحد" ،ديقان اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؾمٞمد إزهري( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م،
365:هـ) -685 :3
( )7أمحد سمـ قمكم" ،اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م" -حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمٕم٤مصٛم٦م363; ،هـ) ;-6;6 :
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اًمتٞمٛمل ،صدوق رسمام وهؿ ،وحيٞمك سمـ آدم سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمقذم ،أسمق زيمري٤م ،صم٘م٦م طم٤مومظ( ،)3وقمٌد
اًمرمحـ سمـ قمٛمرو قمٌد اًمرمحـ اًمٌجكم ،احلراين ،أسمق قمثامن -ىم٤مل أسمق زرقم٦م" :ؿمٞمخ"( -)4ىم٤مل
اًمٓمؼماين" :صم٘م٦م"( ،)5وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت(-)6
وقمٚمٞمف ومٞمٛمٙمـ أن يٜمٔمر إمم آظمتالف قمغم ضمرير سمـ طم٤مزم ُمـ ظمالل أُمريـ:
إول :إ َُّم٤م ْ
أن ي٘م٤مل سمؽمضمٞمح رواي٦م اًمقىمػ قمغم اًمرومع< ًم ِ ِٕمدَّ ِة ىمرائـ:
إومم :احلٗمظ واإلشم٘م٤من :ومرواة اعمقىمقف أوصمؼ ،وأصمٌ٧م ،وأطمٗمظ ،وأشم٘مـ ُمـ رواة
اعمرومقع-
واًمث٤مٟمٞم٦م :رواي٦م اًمراوي قمـ أهؾ سمٞمتف ُم٘مدُم٦م قمغم همػمهؿ :ومقه٥م سمـ ضمرير أقمٚمؿ سمحدي٨م
أسمٞمف ُمـ همػمه< إذ هق أظمص وأقمٚمؿ سمف -ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل" :وقمٜمده يمت٥م أسمٞمف"( ،)7وىمد أيمثر قمـ
قمـ أسمٞمف ضمدً ا< مم٤م ُّ
اظمتّم٤مص٤م سم٠مسمٞمف< همػم َّ
يدل قمغم َّ
أن روايتف هٜم٤م قمـ أسمٞمف ُمٕمٚم٘م٦م يمام أورده٤م
أن ًمف
ً
اًمدارىمٓمٜمل ،ومل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م ُمًٜمدة-
َّ
وأقمؾ
واًمث٤مًمث٦م :شمرضمٞمح إئٛم٦م :ىم٤مل اًمٌزار" :ىمد رواه مج٤مقم٦م ومقىمٗمقه قمغم اسمـ قمٌ٤مس"(،)8
صمؿ ؾم٤مق ـمريؼ أيب أؾم٤مُم٦م
اًمٌٞمٝم٘مل اًمٓمريؼ اًمذي ؾم٤مىمف اعمّمٜمػ وم٘م٤مل" :وًمٞمس سمٛمحٗمقظ"(َّ ،)9

( )3اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-83: ،543 ،837 ،436 ،833 :
( )4اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ" -489 :7
قمامن :اًمدار اًمٕمثامٟمٞم٦م3653 ،هـ)  ،4:6 :4سمرىمؿ:
( )5ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد" ،اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؿمٙمقر احل٤مج( ،طَّ ،4
-3356
( )6اًمًٌتل ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من" ،اًمث٘م٤مت"( -ط ،3اهلٜمد :وزارة اعمٕم٤مرف ًمٚمحٙمقُم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اهلٜمدي٦م ،حت٧م ُمراىمٌ٦م :اًمديمتقر حمٛمد قمٌد
اعمٕمٞمد ظم٤من ،دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ35;5 ،هـ)-5:2 ::-
( )7اسمـ يمثػم ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمرُ" ،مًٜمد اًمٗم٤مروق" -حت٘مٞمؼ :إُم٤مم سمـ قمكم سمـ إُم٤مم( ،ط ،3اًمٗمٞمقم :دار اًمٗمالح3652 ،هـ) :3
-582
( )8اهلٞمثٛمل ،قمكم سمـ أيب سمٙمر" ،يمِمػ إؾمت٤مر قمـ زوائد اًمٌزار" -حت٘مٞمؼ :طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل( ،ط ،3سمػموتُ :م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م35;; ،هـ) -58 :5
(" )9اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر" ص-4;4 :
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اعمقىمقف ،وىم٤مل" :وهق اًمّمحٞمح"( -)3وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ" :وأ َُّم٤م طمدي٨م أيب َر َضم٤مء اًم ُٕم ِ
ٓم٤مردي ،قمـ
اسمـ قمٌ٤مس< ومٗمل رومٕمف ٟمٔمر ،واًمٜم٤مس إٟمام رووه ُمقىمق ًوم٤م قمٚمٞمف ،وهق إؿمٌف"(-)4
اًمث٤مين :أو ي٘م٤مل :إ َّن احلٛمؾ ذم هذا آظمتالف إٟمام هق ُمـ ِىم ٌَ ِؾ ضمرير سمـ طم٤مزم ،وهذا اًمذي
ضمريرا َو ِه َؿ ومٞمف ومرومٕمف ،وًمٞمس رومٕمف حمٗمق ًفم٤م ،وضمرير ُمع يمقٟمف صم٘م٦م< همػم َّ
ئمٝمرَّ ،
أن اإلُم٤مم
وم٢من
ً
أيْم٤م" :ذم سمٕمض طمديثف رء"( ،)6وىم٤مل اًمٌخ٤مري" :هق
أمحد وصٗمف سمـٙمثرة اًمٖمٚمط( ،)5وىم٤مل ً
صحٞمح اًمٙمت٤مب ،إٓ أ َّٟمف رسمام َو ِه َؿ ذم اًمٌمء"( ،)7وىم٤مل اسمـ طمٌ٤من" :ويم٤من خيٓمئ< َّ
ٕن أيمثر ُم٤م
يم٤من حيدث ُمـ طمٗمٔمف"( ،)8وٓ يٛمٙمـ شمٕمّمٞم٥م اًمقهؿ واخلٓم٠م سمٛمـ دون ضمرير سمـ طم٤مزم< إذ هؿ
صم٘م٤مت ذم اجلٛمٚم٦م ،وومٞمٝمؿ أصمٌ٤مت وطمٗم٤مظ ،واًمقهؿ إمم ضمرير سمـ طم٤مزم أىمرب-
ٟم٘مد ىمقل احل٤ميمؿ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م:
ي٨م ص ِحٞمح َقم َغم َذ ِ
ِ
اًمِم ْٞم َخ ْ ِ
ط َّ
لمَ ،وٓ َٟم ْٕم َٚم ُؿ ًَم ُف ِقم َّٚم ً٦مَ ،و َمل ْ ُخي َِّر َضم٤م ُه"< سمؾ
وىمقل احل٤ميمؿَ " :طمد ٌ َ ٌ
ْ
ٍ
هق ُمٕمؾ ،وقمٚمتف :رومع ُمقىمقف ،ومجرير سمـ طم٤مزم ِ
سمٛمحٗمقظ-
وه َؿ ومٞمف ومرومٕمف ،ورومٕمف ًمٞمس
ُ َّ


( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص-4;4 :
(" )4أطمٙم٤مم أهؾ ِّ
اًمذُم٦م" -444 :4
( )5اسمـ طمجر" ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م" -3:4;7
( )6اسمـ طمٜمٌؾ ،أمحد سمـ حمٛمد" ،اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل"  ,رواي٦م اعمَ ْر َو ِذ ِّي وهمػمه -,حت٘مٞمؼ :ويص اهلل سمـ حمٛمد قمٌ٤مس( ،ط،3
اًم٘م٤مهرة ،دار اإلُم٤مم أمحد3649 ،هـ) ص-;: :
قمامن :اًمدار
( )7اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك" ،قمٚمؾ اًمؽمُمذي اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمقد حمٛمد ظمٚمٞمؾ وصٌحل اًمً٤مُمرائل( ،طَّ ،3
اًمٕمثامٟمٞم٦م364: ،هـ) ص-35; :
( )8اسمـ طمٌ٤من" ،اًمث٘م٤مت" -8:367
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املبخح الجاىٕ
اسإعالل باالختالف يف الْصل ّاسإزضال
ِ ِ
َ ,4ىم َ٤مل ْ ِ
ؼمٟمَ٤م َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ َأ ْمحَدَ ْسم ِـ َطمٜمْ ٌَ ٍؾ،
ؼمٟمَ٤م َأ ْمحَدُ ْسم ُـ َضم ْٕم َٗم ٍر ا ًْم َ٘مٓمٞمٕم ُّلَ ،أ ْظم َ َ
احل٤ميم ُؿ َ :أ ْظم َ َ
َ
ِ
ٞمؿ ْسم ُـ َأ ِيب َـم٤مًم ِ ٍ
٥مَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َراومِ ٍع
َطمدَّ َصمٜمِل َأ ِيبَ -و َطمدَّ َصمٜمَ٤م َقم ِ ُّكم ْسم ُـ َ ْ
مح َِم٤م َذَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م إِ ْسم َراه ُ
ْ٥مَ ،قمـ ؾم ِٕم ٍ
ِ
ؼمٟمَ٤م َُم ْٕم َٛم ٌرَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ َأ ِيب ِذئ ٍ
ٞمد
َو ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َ ْ
ْ َ
اًمر َّزاقَ ،أ ْظم َ َ
حي َٞمكَ ،ىم٤م ًُمقاَ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َقم ٌْدُ َّ
اعمَْ ْ٘م ُ ِؼم ِّيَ ،قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ طَُ « :م٤م َأ ْد ِري ُشم ٌَّ ٌع َأ ًَم ِٕمٞمٜمً٤م يم َ
َ٤من َأ ْم ٓ؟ َو َُم٤م
َأ ْد ِري َذا ا ًْم َ٘م ْرٟم ْ ِ
َلم َأٟمٌَِ ًّٞم٤م يم َ
ات َٕ ْهٚمِ َٝم٤م َأ ْم ٓ؟ش-
احلدُ و ُد َيم َّٗم َ٤مر ٌ
َ٤من َأ ْم ٓ؟ َو َُم٤م َأ ْد ِري ْ ُ
ي٨م ص ِحٞمح َقم َغم َذ ِ
ِ
اًمِم ْٞم َخ ْ ِ
ط َّ
لمَ ،وٓ َأ ْقم َٚم ُؿ ًَم ُف ِقم َّٚم ً٦م َو َمل ْ ُخي َِّر َضم٤م ُه(-)3
َه َذا َطمد ٌ َ ٌ
ْ

وأظمرضمف أسمق داود( )4قمـ حمٛمد سمـ اعمتقيمؾ اًمٕمً٘مالين وخمٚمد سمـ ظم٤مًمد اًمِمٕمػمي ،واًمٌزار

( )5

قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿمٌٞم٥م اعمًٛمٕمل وأمحد سمـ ُمٜمّمقر اًمرُم٤مدي ،واحل٤ميمؿ(ُ ،)6مـ ـمريؼ إؾمح٤مق سمـ
إسمراهٞمؿ-
صمامٟمٞمتٝمؿ (أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وحمٛمد سمـ راومع ،وحمٛمد سمـ حيٞمك ،واًمٕمً٘مالين ،واًمِمٕمػمي،
واعمًٛمٕمل ،واًمرُم٤مدي ،وإؾمح٤مق) ،قمـ قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ،ومل يذيمر اًمٕمً٘مالين واًمِمٕمػمي
ذم روايتٝمام :ذو اًم٘مرٟملم وٓ احلدود ،ومل يذيمر اعمًٛمٕمل واًمرُم٤مدي ذم روايتٝمام :ذو اًم٘مرٟملم،
وزاد أرسمٕمتٝمؿَ « :و َُم٤م َأ ْد ِري ُقم َز ْي ٌر ٟمٌَِ ًّٞم٤م َأ ْم ٓ؟ش-
وأظمرضمف احل٤ميمؿ(ُ )7مـ ـمريؼ آدم سمـ أيب إي٤مس-
يمالمه٤م (ُمٕمٛمر ،وآدم) ،قمـ اسمـ أيب ذئ٥م ،سمف سمٛمثٚمف-

( )3احل٤ميمؿ" ،اعمًتدرك"  ،497 :3يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-326 :
( )4ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م" -يمت٤مب اًمًٜمـ" -حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمريـ( ،ط ،3دُمِمؼ :اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م3652 ،هـ) :9
 ،86يمت٤مب اًمًٜم٦م ،سم٤مب ذم اًمتخٞمػم سملم إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ،سمرىمؿ-6896 :
( )5أمحد سمـ قمٛمروُ" ،مًٜمد اًمٌزار"  ,اعمٜمِمقر سم٤مؾمؿ اًمٌحر اًمزظم٤مر -,حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل ،وآظمريـ( ،ط ،3اعمديٜم٦م
اعمٜمقرةُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ3652 ،هـ)  ،388 :37سمرىمؿ-:73; :
(" )6اعمًتدرك"  ،3:3 :5يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سمرىمؿ-4429 :
( )7اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،5;3 :6 ،يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سمرىمؿ-5949 :
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وأظمرضمف اًمٌزار(ُ )3مـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي-
يمالمه٤م (اسمـ أيب ذئ٥م ،وقمٌد اهلل) ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي-
وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٌػم(ُ )4مـ ـمريؼ هِم٤مم سمـ يقؾمػ ،قمـ ُمٕمٛمر ،قمـ اسمـ أيب ذئ٥م،
قمـ اًمزهريُ ،مرؾمالً-
هذا احلدي٨م يرويف ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ،واظمتٚمػ قمٜمف ذم وصٚمف وإرؾم٤مًمف قمغم وضمٝملم:
اًمقضمف إولُ :مٕمٛمر ،قمـ اسمـ أيب ذئ٥م ،قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ،قمـ أيب هريرة ُ ،مقصقًٓ-
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم سمـ ٟم٤مومع احلٛمػمي ،أسمق سمٙمر اًمّمٜمٕم٤مين ،صم٘م٦م
طم٤مومظُ ،مّمٜمػ ؿمٝمػم ،قمٛمل ذم آظمر قمٛمره ومتٖمػم ،ويم٤من يتِمٞمع(-)5
وشم٤مسمع ُمٕمٛمر قمغم هذا اًمقضمف :آدم سمـ أيب إي٤مس :قمٌد اًمرمحـ اًم َٕم ًْ َ٘مالين ،أصٚمف ظمراؾم٤مين،
يٙمٜمك أسم٤م احلًـ ،صم٘م٦م قم٤مسمد(-)6
وهذه اعمت٤مسمٕم٦م ٓ ُيٕمتدُّ هب٤م< إذ َّ
إن احلٛمؾ ومٞمٝم٤م قمغم أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ احلًـ
اًم٘م٤ميض ،اهلٛمذاين -ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل" :رأي٧م ذم يمتٌف خت٤مًمٞمط"( -)7وىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب ص٤مًمح:
ُمتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م ،وم٘مد أٟمٙمر قمٚمٞمف همػم واطمد روايتف قمـ
"يٙمذب"( ،)8وروايتف قمـ إسمراهٞمؿ سمـ َد ْي ِزل
ٌ
اسمـ َد ْي ِزل -ىم٤مل ص٤مًمح سمـ أمحد اهلٛمذاين احل٤مومظ  ,وهق سمٚمديف " :,ادقمك اًمرواي٦م قمـ إسمراهٞمؿ سمـ
َد ْي ِزل ،ومذه٥م قمٚمٛمف"( -)9وىم٤مل اًمذهٌل":قمٌد اًمرمحـ ُمتٝمؿ ذم ًم٘م٤مء اسمـ ديزيؾ"( ،):وهق هٜم٤م
يروي قمـ اسمـ َد ْي ِزل-
(ُ" )3مًٜمد اًمٌزار"  ،398 :37سمرىمؿ-:763 :
( )4حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ" ،اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمدسم٤مد( ،ط ،3اًمري٤مض :اعمتٛمٞمز3662 ،هـ) -678 :3
( )5اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-5:9 :
( )6اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص-346 :
( )7اسمـ طمجرً" ،مً٤من اعمٞمزان" -7:;8
( )8اًمذهٌلُ" ،مٞمزان آقمتدال" -6;5 :4
( )9اسمـ طمجرً" ،مً٤من اعمٞمزان" -;8 :7
ِ
اًمٕمٚمٛمل ،سم٢مذاف أيب َمتٞمؿ َي٤مه سمـ
( ):حمٛمد سمـ أمحد" ،اعمٝمذب ذم اظمتّم٤مر اًمًٜمـ اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :دار اعمِمٙم٤مة ًمٚمٌح٨م
إسمراهٞمؿ( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم3644 ،هـ)  ،5698 :9سمرىمؿ-35938 :
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اًمقضمف اًمث٤مينُ :مٕمٛمر ،قمـ اسمـ أيب ذئ٥م ،قمـ اًمزهري ،قمـ اًمٜمٌل ط ُمرؾمالً-
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :هِم٤مم سمـ يقؾمػ اًمّمٜمٕم٤مين ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اًم٘م٤ميض ،صم٘م٦م(-)3
واًمذي ئمٝمر  ,واهلل أقمٚمؿ َّ ,
أن اعمحٗمقظ وإؿمٌف سم٤مًمّمقاب قمـ ُمٕمٛمر هق اعمرؾمؾ< ًم ِ ِٕمدَّ ة
ىمرائـ:
إوممَّ :
أن هِم٤مم سمـ يقؾمػ ص٤مطم٥م يمت٤مب :وم٘مد ؾمئؾ أسمق زرقم٦م اًمرازي قمـ هِم٤مم سمـ
يقؾمػ ،وحمٛمد سمـ صمقر ،وقمٌد اًمرزاق ،وم٘م٤مل" :يم٤من هِم٤مم أصحٝمؿ يمت٤م ًسم٤م ُمـ اًمٞمامٟمٞملم"( -)4وىم٤مل
خيٓمئ  ,يٕمٜمل قمٌد اًمرزاق ,قمـ ُمٕمٛمر ذم أطم٤مدي٨م مل شمٙمـ ذم اًمٙمت٤مب"( -)5وىمقل
اًمدارىمٓمٜملُ " :
اًمدارىمٓمٜمل هذا حمٛمقل قمغم سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمتل طمدث هب٤م قمٌد اًمرزاق ُمـ طمٗمٔمف ٓ ُمـ
يمت٤مسمفَّ ،
ومٚمٕمؾ هذا ُمٜمٝم٤مَّ ،
وم٢من قمٌد اًمرزاق ُمتثٌ٧م ذم ُمٕمٛمر ،وُمـ أصمٌ٧م أصح٤مسمف ،وٓ ُيًتٖمرب
ىمٚمٞمؾ ظمٓم٠مه ذم ضمٜم٥م يمثػم ُم٤م رواه قمـ ُمٕمٛمر< إذ إٟمَّف ُمـ اعمٙمثريـ ذم اًمرواي٦م قمٜمف ،وم٘مد ىم٤مل:
"يمتٌ٧م قمـ ُمٕمٛمر قمنمة آٓف طمدي٨م"( ،)6وُمـ يم٤من طمديثف هبذه اًمٙمثرة ،ومال يًتٖمرب ْ
أن شم٘مع
ُمٜمف سمٕمض إظمٓم٤مء ،واخلٓم٠م مل يًٚمؿ ُمٜمف يمٌ٤مر احلٗم٤مظ-
وىمد ىمدَّ م سمٕمض اًمٜم٘م٤مد هِم٤مم سمـ يقؾمػ قمغم قمٌد اًمرزاق -ىم٤مل أسمق زرقم٦م طملم ؾمئؾ قمـ
هِم٤مم سمـ يقؾمػ ،وحمٛمد سمـ صمقر ،وقمٌد اًمرزاق ،وم٘م٤مل" :أيمؼمهؿ ،وأطمٗمٔمٝمؿ ،وأشم٘مـ"( -)7وىم٤مل

( )3اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-825 :
( )4اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ" ;-92 :
( )5اسمـ سمٙمػم ،احلًلم سمـ أمحد" ،ؾم١مآت أيب قمٌد اهلل سمـ سمٙمػم ٕيب احلًـ اًمدارىمٓمٜمل" -حت٘مٞمؼ :قمكم طمًـ قمٌد احلٛمٞمد،
(ط ،3قم ََّامن :دار قمامر362: ،هـ) ص ،57:سمرىمؿ-42 :
( )6اًمذهٌل" ،شمذيمرة احلٗم٤مظ" -364 :3
( )7اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ" ;-93 :
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اًمدارىمٓمٜمل" :أصمٌ٧م أصح٤مب ُمٕمٛمر :هِم٤مم سمـ يقؾمػ ،واسمـ اعمٌ٤مرك"( -)3وىم٤مل اًمذهٌلُ" :مـ
أىمران قمٌد اًمرزاق< ًمٙمٜمَّف أضمؾ وأشم٘مـ"(-)4
رضم َح سمٕمض اًمٜم٘م٤مد اًمقضمف اعمرؾمؾ ،وممـ وىمٗم٧م قمٚمٞمف :اإلُم٤مم
واًمث٤مٟمٞم٦م :شمرضمٞمح إئٛم٦م :وم٘مد َّ
اًمٜمٌل ط< َّ
اًمٜمٌل
ٕن َّ
اًمٌخ٤مري طمٞم٨م ىم٤مل" :وإول أصح  ,يٕمٜمل اعمرؾمؾ ,وٓ يثٌ٧م هذا قمـ ِّ
أيْم٤م احلٜم٤مئل(-)6
رضم َح اعمرؾمؾ ً
ط ىم٤مل :احلدود يمٗم٤مرة"( -)5وممـ َّ
واًمث٤مًمث٦مَّ :
احلدُ و ُد
أن اًمقضمف اعمقصقل ُُم َٕم َ٤مر ٌض سمام هق
ُّ
أصح ُمٜمف ،وم٘مقًمفَ « :و َُم٤م َأ ْد ِري ْ ُ
ات َٕ ْهٚمِ َٝم٤م َأ ْم ٓشُُ ،م َٕم َ٤مر ٌض سمام صمٌ٧م َّ
أن احلدود يمٗم٤مرة ٕصح٤مهب٤م ،ومٗمل اًمٌخ٤مري َقم ْـ ُقم ٌَ٤م َد َة
َيم َّٗم َ٤مر ٌ
سم ِـ اًمّم ِ٤مُم ِ
سَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :سم ِ٤مي ُٕم ِ
قين َقم َغم َأ ْن َٓ شم ْ ِ
٧م َ ،ىم َ٤ملُ :يمٜمَّ٤م ِقمٜمْدَ اًمٜمٌَِّ ِّل ط ِذم َجمْٚمِ ٍ
هلل
ُنميمُقا سمِ٤م َِّ
َّ
ْ

َؿم ْٞم ًئ٤مَ ،وَٓ شم ْ ِ
هللَِ ،و َُم ْـ
َن ُىمقاَ ،وَٓ شم َْزٟمُقا َ ,و َىم َر َأ َه ِذ ِه أ َي َ٦م ُيم َّٚم َٝم٤م َ ,وم َٛم ْـ َو َرم ُِمٜمْٙم ُْؿ َوم َ٠م ْضم ُر ُه َقم َغم ا َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ؽم ُه اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف ،إِ ْن
٥م سمِف َوم ُٝم َق َيم َّٗم َ٤مر ُشم ُفَ ،و َُم ْـ َأ َص َ
٤مب ُم ْـ َذًم َؽ َؿم ْٞم ًئ٤م َوم ُٕمقىم َ
َأ َص َ
٤مب ُم ْـ َذًم َؽ َؿم ْٞم ًئ٤م َوم ًَ َ َ

( )3اسمـ رضم٥م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد" ،ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي ٓسمـ رضم٥م" -حت٘مٞمؼٟ :مقر اًمديـ قمؽم( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمٕمٓم٤مء،
3643هـ) -738 :4
(" )4ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء" ; -7:2 :أىمقل :وهذا ًمٞمس حمؾ اشمٗم٤مق سملم اًمٜم٘م٤مد  ,أقمٜمل شم٘مديؿ هِم٤مم قمغم قمٌد اًمرزاق ,ومٛمـ اًمٜم٘م٤مد
ُمـ ذه٥م إمم شم٘مديؿ قمٌد اًمرزاق قمغم هِم٤مم سمـ يقؾمػ ذم ُمٕمٛمر ،وممـ ذه٥م إمم هذا اًم٘مقل :اسمـ ُمٕملم يمام ذم "اًمت٤مريخ ,
رواي٦م اًمدوري"  ،362 :3سمرىمؿ" :75: :يم٤من قمٌد اًمرزاق ذم طمدي٨م ُمٕمٛمر أصمٌ٧م ُمـ هِم٤مم سمـ يقؾمػ ،ويم٤من هِم٤مم سمـ
يقؾمػ أصمٌ٧م ُمـ قمٌد اًمرزاق ذم طمدي٨م اسمـ ضمري٩م ،ويم٤من أىمرأ ًمٙمت٥م اسمـ ضمري٩م ُمـ قمٌد اًمرزاق ،ويم٤من أقمٚمؿ سمحدي٨م
ؾمٗمٞم٤من ُمـ قمٌد اًمرزاق" ،وىمدُمف اإلُم٤مم أمحد  ,ذم رواي٦م  ,قمغم ؾم٤مئر أصح٤مب ُمٕمٛمر ،وم٘مد ؾم٤مق قمٛمر سمـ أمحد سمـ ؿم٤مهلم
سم٢مؾمٜم٤مده إمم اإلُم٤مم أمحد ىم٤مل" :إذا اظمتٚمػ أصح٤مب ُمٕمٛمر ذم طمدي٨م ُمٕمٛمر< وم٤محلدي٨م طمدي٨م قمٌد اًمرزاق"" -شم٤مريخ أؾمامء
اًمث٘م٤مت" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمكم إزهري( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة :اًمٗم٤مروق احلديث٦م3652 ،هـ) ص ،465:سمرىمؿ ،3344 :وؾمئؾ
أسمق داود "أيام أصمٌ٧م ذم ُمٕمٛمر :هِم٤مم سمـ يقؾمػ أو قمٌد اًمرزاق ىم٤مل :قمٌد اًمرزاق"" -إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل" -48: ::
(" )5اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم" -3:678
( )6احلًلم سمـ حمٛمد" ،احلٜم٤مئٞم٤مت" -حت٘مٞمؼ :ظم٤مًمد رزق حمٛمد ضمؼم( ،ط ،3اًمري٤مض :أوقاء اًمًٚمػ364: ،هـ) -477 :3

634
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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َؿم٤م َء َهم َٗم َر ًَم ُفَ ،وإِ ْن َؿم٤م َء َقم َّذ َسم ُفش( -)3ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل" :مل أؾمٛمع ذم هذا اًمٌ٤مب َّ
أن احلدَّ يمٗم٤مرة أطمًـ
ُمـ طمدي٨م قمٌ٤مدة"(-)4
ٟم٘مد ىمقل احل٤ميمؿ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م:
ي٨م ص ِحٞمح َقم َغم َذ ِ
ِ
اًمِم ْٞم َخ ْ ِ
ط َّ
لمَ ،وٓ َأ ْقم َٚم ُؿ ًَم ُف ِقم َّٚم ً٦م"< سمؾ هق
وىمقل احل٤ميمؿَ " :ه َذا َطمد ٌ َ ٌ
ْ
ُ
وصؾ ُُمرؾمؾ ،ومٕمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين أظمٓم٠م ومٞمف ومقصٚمف ،واعمحٗمقظ ومٞمف أٟمَّف
ُُم ّٕمؾ ،وقمٚمتف:
ُمرؾمؾ-


(" )3صحٞمح اًمٌخ٤مري" -حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك دي٥م اًم ٌُٖم٤م( ،ط ،6دُمِمؼ :دار اسمـ يمثػم ،واًمٞمامُم٦م3632،هـ)  ،46;2 :8يمت٤مب
احلدود ،سم٤مب احلدود يمٗم٤مرة ،سمرىمؿ-8624 :
( )4اسمـ رضم٥م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد" ،ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" -حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم( ،ط ،3اعمديٜم٦م
اًمٜمٌقي٦مُ :مٙمتٌ٦م اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م3639 ،هـ) -9; :3
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املبخح الجالح
اسإعالل باالختالف بصٓادٗ زاّ أّ ىكصُ

احل٤ميمِ ُؿ َ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ُسمق ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
ٞمع ْسم ُـ ُؾم َٚم ْٞم َام َنَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م
اًمرسمِ ُ
٤مس ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َي ْٕم ُ٘م َ
قبَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م َّ
َ ,5ىم َ٤مل ْ َ
٤مش ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ ِ ِ
هلل ْسم ُـ َو ْه ٍ
ؼم ِين اًم َّٚم ْٞم ُ٨م ْسم ُـ َؾم ْٕم ٍدَ ،قم ْـ َقم َّٞم ِ
٤مينَ ،قم ْـ َز ْي ِد ْسم ِـ
َقم ٌْدُ ا َِّ
٥مَ ،أ ْظم َ َ
٤مس ا ًْم٘م ْت ٌَ ُّ
َأؾم َٚمؿَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ )3(،أ َّن ُقمٛمر َظمر َج إِ َمم ا َْعمً ِج ِد َي ْقُم٤م َوم َق َضمدَ ُم َٕم٤م َذ ْسم َـ َضم ٌَ ٍؾ ِقمٜمْدَ َىم ِؼم رؾم ِ
هلل
قل ا َِّ
ْ َ ُ
ُ
ً
ْ
ََ َ
ْ َ
ِ
ِ ِ
ي٨م ؾم ِٛم ْٕم ُت ُف ُِم ْـ رؾم ِ
ط َي ٌْ ِٙملَ ،وم َ٘م َ٤ملَُ :م٤م ُي ٌْ ِٙم َ
هلل ط،
قل ا َِّ
َ ُ
ٞمؽ َي٤م ُُم َٕم٤م ُذ؟ َىم َ٤ملُ :ي ٌْٙمٞمٜمل َطمد ٌ َ
ِ ِ
ِ ِ
َي ُ٘م ُ
هلل
ذ ٌكَ ،و َُم ْـ َقم٤م َدى َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء اهللََِّ ،وم َ٘مدْ َسم َ٤مر َز اهللََّ سمِ٤معمُْ َح َ٤مر َسم ِ٦م ،إِ َّن ا ََّ
قل« :ا ًْم َٞمً ُػم ُم َـ ِّ
اًمر َي٤مء ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قهب ْؿ
ُحي ُّ
يوا َمل ْ ُي ْٕم َر ُومقاُ ،ىم ُٚم ُ ُ
٥م إَ ْسم َر َار إَشمْ٘م َٞم٤م َء إَ ْظمٗم َٞم٤م َء ،ا ًَّمذي َـ إ ْن َهم٤م ُسمقا َمل ْ ُي ْٗم َت َ٘مدُ واَ ،وإ ْن َطم َ ُ
ُمّم٤مسمِٞمح ْاهلدَ ىَ ،خيْرضم َ ِ
ؼما َء ُُم ْٔمٚمِ َٛم ٍ٦مش(-)4
ُ ُ
قن ُم ْـ يم ُِّؾ َهم ْ َ
َ َ ُ ُ

ِ
ِ
ِ
ٞمح ْ ِ
َه َذا َطم ِد ٌ
اطمت ََّج٤م َمجِٞم ًٕم٤م سمِ َز ْي ِد ْسم ِـ َأ ْؾم َٚم َؿَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمف،
لمَ ،و َىمد ْ
اًمّمح َ
ٞمح َو َمل ْ ُخي ََّر ْج ِذم َّ
ي٨م َصح ٌ
ي٨م اًم َّٚمٞم ِ
٤مج سمِح ِد ِ
ِ
ِ
ِ
٤مش ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
٨م ْسم ِـ َؾم ْٕم ٍدَ ،قم ْـ َقم َّٞم ِ
٤مس
ْ
آطمت َج ِ َ
اًمّم َح٤م َسم٦مَ ،وا َّشم َٗم َ٘م٤م َمجٞم ًٕم٤م َقم َغم ْ
َقم ْـ َّ
ِ
ِ ِ
٤مينَ ،و َه َذا إِ ْؾمٜمَ٤م ٌد ُِم ْ ِ
ٞمح َوٓ َٟم ْح َٗم ُظ ًَم ُف ِقم َّٚم ٌ٦م(-)5
ٍم ٌّي َصح ٌ
ا ًْم٘م ْت ٌَ ِّ
وأظمرضمف اًمٓمح٤موي( ،)6قمـ اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن ،قمـ قمٌد اهلل سمـ وه٥م ،واًمٓمؼماينُ )7(،مـ
ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اعمٍمي-
يمالمه٤م (اسمـ وه٥م ،وقمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح) ،قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد سمف سمٜمحقه-

( )3هق أؾمٚمؿ اًمٕمدويُ ،مقمم قمٛمر ،صم٘م٦م خميم" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص -366
( )4هل اًمتل ٓ هيتدى ًمٚمخروج ُمٜمٝم٤م -اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد اسمـ إصمػم" ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م" -حت٘مٞمؼ :ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م،
(ط ،4سمػموت :دار اعمٕمروم٦م3649 ،هـ) ُ ،4:6 :4م٤مدة :همؼم-
(" )5اعمًتدرك"  ،438 :4يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-6 :
( )6أمحد سمـ حمٛمد" ،ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر" -حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط( ،ط ،3سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3637 ،هـ) ،6: :7
سمرىمؿ-39;; :
( )7ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد" ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم" ،حت٘مٞمؼ :محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل( ،ط ،3اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م3637 ،هـ)
 ،376 :42سمرىمؿ-544 :
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ِ
ِِ
ِ
إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ
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وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف( ،)3قمـ طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك ،قمـ قمٌد اهلل سمـ وه٥م ،قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م،
ِ ِ
()4
٤مين-
واًمٓمح٤موي ُ ،مـ ـمريؼ قم َّٞم٤مش سمـ قمٌ٤مس ا ًْم٘م ْت ٌَ ُّ
اًمز َرىمل ،قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ،سمف
يمالمه٤م (اسمـ هلٞمٕم٦م ،وقم َّٞم٤مش) ،قمـ قمٞمًك سمـ قمٌد اًمرمحـ ُّ
سمٜمحقه-
هذا احلدي٨م يرويف قمٞم٤مش سمـ قمٌ٤مس ِ
اًم٘متْ ٌَ٤مين ،واظمتٚمػ قمٜمف ذم إؾمٜم٤مده قمغم وضمٝملم:
اًمٜمٌل ط-
اًمقضمف إول :قمٞم٤مش سمـ قمٌ٤مس ،قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ُمٕم٤مذ  قمـ ِّ
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ،اًمٗمٝمٛمل أسمق احل٤مرث اعمٍمي،
وهق صم٘م٦م صمٌ٧م وم٘مٞمف إُم٤مم ُمِمٝمقر( ،)5وىمد رواه قمـ اًمٚمٞم٨م يمؾ ُمـ :قمٌد اهلل سمـ وه٥م ،وقمٌد اهلل
سمـ ص٤مًمح اعمٍمي-
وم٠م َُّم٤م قمٌد اهلل سمـ وه٥م اعمٍمي ،وم٤مظمتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمف:
,

ادي ،أسمق حمٛمد اعمٍمي،
ومرواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اجلٌ٤مر اعمُ َر ُّ
اًمٗم٘مٞمف احل٤مومظ ،صم٘م٦م( <)6همػم َّ
أن سمٚمديف ُمًٚمٛم٦م سمـ اًم٘م٤مؾمؿ يم٤من َي ِّم َٗم ُف سمٖمٗمٚم٦م ؿمديدة(-)7

,

وظم٤مًمٗمف :طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك اًمتجٞمٌل ،ومرواه قمٜمف ،قمـ قمٌد اهلل سمـ هلٞمٕم٦م ،قمـ قمٞمًك سمـ قمٌد
اًمٜمٌل ط-
اًمرمحـ ،قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  قمـ ِّ

وطمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك سمـ طمرُمٚم٦م ،أسمق طمٗمص اًم ُّتجٞمٌل ،اعمٍمي ،شمٚمٛمٞمذ اًمِم٤مومٕمل ،صدوق(-)8
واًمذي ئمٝمر َّ
أن اعمحٗمقظ وإؿمٌف سم٤مًمّمقاب قمـ قمٌد اهلل سمـ وه٥م هق اًمث٤مين< ًم ِ ِٕمدَّ ِة
ىمرائـ:

(" )3اًمًٜمـ"  ،7:348أسمقاب اًمٗمتـ ،سم٤مب ُمـ شمرضمك ًمف اًمًالُم٦م ُمـ اًمٗمتـ ،سمرىمؿ-5;:; :
(" )4ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر"  ،6: :7سمرىمؿ-39;: :
( )5اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص6;7 :
( )6اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد" ،اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م ،وأمحد حمٛمد ٟمٛمر
اخلٓمٞم٥م (ط ،4ضمدة ،اعمديٜم٦م ،دار اعمٜمٝم٤مج ودار اًمٞمن3652 ،هـ)  ،5;6 :4واسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-464 :
(ُ )7مٖمٚمٓم٤مي" ،إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل" ;-6:55
( )8اًمذهٌل" ،اًمٙم٤مؿمػ"  475 :4واسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص -3;5
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إومم :اعمٕمروم٦م سمحدي٨م اًمِمٞمخ :ومحرُمٚم٦م سمـ حيٞمك ْ
وإن يم٤من صدو ًىم٤م همػم أٟمَّف ُم٘مد ٌم قمغم
ٟمص قمغم ذًمؽ همػم واطمد ُمـ
همػمه ُمـ أصح٤مب اسمـ وه٥م ،وم٘مد يم٤من أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مسمـ وه٥مَّ ،
اًمٜم٘م٤مد< يم٤مسمـ ُمٕملم ،)3(،واًمٕم٘مٞمكم ،)4(،واسمـ ظمٚمٗمقن-)5(-
واًمث٤مٟمٞم٦م :آظمتّم٤مص :ومحرُمٚم٦م سمـ حيٞمك راوي٦م اسمـ وه٥م ،وىمد وصٗمف سمٚمديف ؾمٕمٞمد سمـ
يقٟمس اعمٍمي سم٠مٟمَّف أروى اًمٜم٤مس قمـ اسمـ وه٥م -وم٘م٤مل" :يم٤من أُمغم اًمٜم٤مس سمام طمدث اسمـ
وه٥م" ،)6(،يمام وصٗمف سمٚمديف أظمر أمحد سمـ ص٤مًمح اعمٍمي َّ
سم٠من قمٜمده قمـ اسمـ وه٥م ُم٤م ًمٞمس قمٜمد
قمٜمد همػمه ،وأٟمَّف ىمد أطم٤مط سمحدي٨م اسمـ وه٥م ُيم ِّٚم ِف ،)7(،ومحدي٨م اسمـ وه٥م قمغم يمثرشمف ،يمٚمف قمٜمد
طمرُمٚم٦م-
وأ َُّم٤م قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اعمٍمي:
ومٝمق اسمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اجلٝمٜمل ،أسمق ص٤مًمح اعمٍمي ،يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م ،صدوق يمثػم اًمٖمٚمط،
َصم ٌْ ٌ٧م ذم يمت٤مسمف ،ويم٤مٟم٧م ومٞمف همٗمٚم٦م ،)8(،ورواي٦م قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اعمٍمي هذه ُمٜمٙمرة< ًمٕمٚمتلم:
إولَّ :
أن قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح  ,يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م ,ىمد ظم٤مًمػ اًمث٘م٦م احل٤مومظ قمٌد اهلل سمـ وه٥م،
اًمز َرىمل ،وىمد ىم٤مل أسمق يٕمغم اخلٚمٞمكم" :مل يتٗم٘مقا قمٚمٞمف<
وم٠مؾم٘مط ذم روايتف :قمٞمًك سمـ قمٌد اًمرمحـ ُّ

( )3اًمدوري ،اًمٕمٌ٤مس سمـ حمٛمد" ،شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمكم إزهري( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة ،اًمٗم٤مروق احلديث٦م،
3656هـ) -52; :4
( )4حمٛمد سمـ قمٛمرو" ،يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء" -حت٘مٞمؼ :دُ -م٤مزن سمـ حمٛمد اًمنؾم٤موي( ،ط ،3اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد3659 ،هـ) :4
-525
( )5اعمّمدر اًمً٤مسمؼ -56 :6
( )6اعمزي ،يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ" ،هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف( ،ط ،4سمػموتُ :م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م3653 ،هـ)-:8 :4
( )7اسمـ قمدي" ،اًمٙم٤مُمؾ" -453 :6
( )8اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص -564
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ٕطم٤مدي٨م رواه٤م خي٤مًمػ ومٞمٝم٤م"( ،)3وهق ُمقصقف سمٙمثرة اًمٖمٚمط واًمٖمٗمٚم٦م يمام شم٘مدم -ىم٤مل اسمـ قمدي:
"هق قمٜمدي ُمًت٘مٞمؿ احلدي٨م< إٓ أٟمَّف ي٘مع ذم طمديثف ذم أؾم٤مٟمٞمده ،وُمتقٟمف ٌ
همٚمط"(-)4
اًمث٤مٟمٞم٦مَّ :
أن روايتف قمـ اًمٚمٞم٨م ظم٤مص٦م ُُم َت َٙم َّٚم ٌؿ ومٞمٝم٤م ،وم٘مد وصٗمف سمٚمديف اسمـ يقٟمس اعمٍمي،
سم٠مٟمَّف روى قمـ اًمٚمٞم٨م ُمٜم٤ميمػم(َّ ،)5
ومٚمٕمؾ هذا ُمٜمٝم٤م-
اًمقضمف اًمث٤مين :قمٞم٤مش سمـ قمٌ٤مس ،قمـ قمٞمًك سمـ قمٌد اًمرمحـ ،قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ،قمـ أسمٞمف،
اًمٜمٌل ط-
قمـ ُمٕم٤مذ  قمـ ِّ
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمفٟ :م٤مومع سمـ يزيد اًم َٙمالَقمل ،أسمق يزيد اعمٍميُ ،متٗمؼ قمغم شمقصمٞم٘مف-
ىم٤مل سمٚمديف اسمـ يقٟمس اعمٍمي ,ومٞمام ٟم٘مٚمف اسمـ طمجر قمٜمف " :,ويم٤من صمٌ ًت٤م ذم احلدي٨م ٓ خيتٚمػ
ومٞمف"( ،)6ووصم٘مف :اًمذهٌل( ،)7واحل٤مومظ اسمـ طمجر(-)8
أن اعمحٗمقظ وإؿمٌف سم٤مًمّمقاب قمـ قمٞم٤مش سمـ قمٌ٤مس ِ
واًمذي ئمٝمر َّ
اًم٘م ْت ٌَ٤مين هق اًمث٤مين،
ًمٕمدة ىمرائـ:
إومم :احلٗمظ واإلشم٘م٤من :ومراوي اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ اًمث٘م٦م واًمتثٌ٧م سمٛمٙم٤من ،وراوي اًمقضمف
إول وهق اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد وإن يم٤من صم٘م٦م صمٌتً٤م همػم َّ
أن احلٛمؾ قمغم ُمـ دوٟمف يمام شم٘مدم آٟم ًٗم٤م-
واًمث٤مٟمٞم٦م :اعمت٤مسمٕم٦م اًم٘م٤مسة :ومٕمٞم٤مش سمـ قمٌ٤مس ُمت٤مسمع قمغم رواي٦م هذا اًمقضمف ،شم٤مسمٕمف قمٌد اهلل
سمـ هلٞمٕم٦م سمـ قم٘مٌ٦م احليُمل ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمٍمي ،ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :صدوق ظم ّٚمط
سمٕمد اطمؽماق يمتٌف ،ورواي٦م اسمـ اعمٌ٤مرك ،واسمـ وه٥م قمٜمف أقمدل ُمـ همػممه٤م ،وًمف ذم ُمًٚمؿ سمٕمض
ٍ
رء ُم٘مرون"( ،)9واًمذي روى قمٜمف هٜم٤م اسمـ وه٥م-

(ُ )3مٖمٚمٓم٤مي" ،إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل" -627 :9
(" )4اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل" -786 :8
(ُ )5مٖمٚمٓم٤مي" ،إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل"  ،9:627واسمـ طمجر" ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م" -578 :4
( )6اسمـ طمجر" ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م" -432 :6
(" )7اًمٙم٤مؿمػ" -6:5:6
(" )8شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص -7::
( )9اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص-575:
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

ِ
ِِ
ِ
إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

وهق ُمـ وضمٝمف اعمحٗمقظ إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ضمدً ا< ٕضمؾ قمٞمًك سمـ قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مري،
اًمزرىمل -ىم٤مل اًمذهٌلٍ " :
واه"( -)3وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجرُ" :مؽموك"(-)4
أسمق قمٌ٤مدة ُّ َ
ٟم٘مد ىمقل احل٤ميمؿ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م:
وىمقل احل٤ميمؿ" :هذا إؾمٜم٤مد ُمٍمي صحٞمح ،وٓ حيٗمظ ًمف ِقم َّٚم٦م"< سمؾ هق ُُم ّٕمؾ ،وقمٚمتف:
ٟم٘مص ٍ
راو ُمـ إؾمٜم٤مده ،واعمحٗمقظ زي٤مدشمف ،وم٤مًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن أؾم٘مط ُمـ إؾمٜم٤مده :قمٞمًك سمـ قمٌد
اًمز َرىمل ،وهق ُمؽموك احلدي٨م-
اًمرمحـ ُّ
أيْم٤م :واشمٗم٘م٤م مجٞم ًٕم٤م قمغم آطمتج٤مج سمحدي٨م اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ،قمـ قمٞم٤مش سمـ قمٌ٤مس:
وىمقًمف ً
وم٢مهنام مل حيتج٤م سمرواي٦م اًمٚمٞم٨م قمـ قمٞم٤مش ،ومل ُخيرضم٤م ؿمٞم ًئ٤م ذم صحٞمحٝمام ُمـ روايتف
ومٗمٞمف ٟمٔمر ً
أيْم٤مَّ ،
قمٜمف-
احل٤ميمِ ُؿ َ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ُسمق ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
ٞمع ْسم ُـ ُؾم َٚم ْٞم َام َنَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م
اًمرسمِ ُ
٤مس ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َي ْٕم ُ٘م َ
قبَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م َّ
َ ,6ىم َ٤مل ْ َ
نم ْسم ُـ َسمٙم ٍْرَ ،طمدَّ َصمٜمِل ا ْسم ُـ َضم٤مسمِ ٍرَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ُؾم َٚم ْٞم َؿ ْسم َـ َقم ِ٤مُم ٍرَ ،ي ُ٘م ُ
ف ْسم َـ
قلَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َقم ْق َ
سمِ ْ ُ
قلٟ :م ََز ًْمٜمَ٤م ُم َع رؾم ِ
َُم٤مًم ِ ٍؽ إَ ْؿم َج ِٕم َّلَ ،ي ُ٘م ُ
٤مؾم َت ْٞم َ٘م ْٔم ُ٧م ُِم َـ اًم َّٚم ْٞم ِؾَ ،وم٢مِ َذا ٓ
قل ا َِّ
هلل ط َُمٜم ِْزًٓ َوم ْ
َ َ ُ
َأرى ِذم ا ًْمٕمًٙم َِر َؿمٞم ًئ٤م َأ ْـمق َل ُِمـ ُم ْ١م ِظمر ِة رطم ِكمًَ ،م َ٘مدْ ًَمّم َؼ يم ُُّؾ إِٟمًْ ٍ
٤من َو َسم ِٕم ُػم ُه سمِ٤مَٕ ْر ِ
ض،
َ
ْ ُ َ َ ْ
َ
ْ
َ
َ ْ
َ
َّ٤مس َطمتَّك َد َوم ْٕم ُ٧م إِ َمم ُم ْْم َج ِع رؾم ِ
َوم ُ٘م ْٛم ُ٧م َأ َ َ
قل اهللَِّ طَ ،وم٢مِ َذا ًَم ْٞم َس ومِ ِٞمفَ ،وم َق َو ْٕم ُ٧م
خت َّٚم ُؾ اًمٜم َ
َ ُ
َ
قل :إِٟمَّ٤م هللَِّ َوإِٟمَّ٤م إِ ًَم ْٞم ِف ر ِ
اشَ ،وم٢مِ َذا ُه َق َسم ِ
َي ِدي َقم َغم ا ًْم ِٗم َر ِ
َّ٤مس َأ ُىم ُ
اضم ُٕم َ
٤مر ٌدَ ،وم َخ َر ْضم ُ٧م َأ َ َ
قن
خت َّٚم ُؾ اًمٜم َ
َ

ِ
٥م سمِرؾم ِ
قل اهللَِّ طَ ،طمتَّك َظم َر ْضم ُ٧م ُِم َـ ا ًْم َٕم ًْٙم َِر ُيم ِّٚم ِفَ ،ومٜمَ َٔم ْر ُت َؾم َقا ًدا َوم َر َُم ْٞم ُ٧م سمِ َح َج ٍر،
ُذه َ َ ُ
ِ
اجل َّر ِ
لم َأ ْي ِديٜمَ٤م َص ْق ٌت
احَ ،وإِ َذا َسم ْ َ
اًمً َقادَ ،وم٢مِ َذا ُُم َٕم٤م ُذ ْسم ُـ َضم ٌَ ٍؾ َو َأ ُسمق ُقم ٌَ ْٞمدَ َة ْسم ُـ ْ َ
َوم َٛم َْم ْٞم ُ٧م إِ َمم َّ
ت ا ًْم َ٘مّمٌ ِ
َيمدَ ِوي اًمرطمكَ ،أو يمَّمق ِ
٤مء ِطم َ ِ
يحَ ،وم َ٘م َ٤مل َسم ْٕم ُْمٜمَ٤م ًم ِ ٌَ ْٕم ٍ
ضَ :ي٤م َىم ْق ِم
اًمر ُ
ْ َ
ْ َ ْ
ِّ َّ َ
لم ُيّمٞم ٌُ َٝم٤م ِّ
ا ْصم ٌُتُقا َطمتَّك شم ُّْمٌِ ُحقا َأ ْو َي ْ٠مشمِ َٞمٙم ُْؿ َر ُؾم ُ
هللُُ ،صم َّؿ ٟمَ٤م َدى « َأ َصم َّؿ ُُم َٕم٤م ُذ
قل اهللَِّ طَ ،ىم َ٤ملَ :وم َٚمٌِ ْثٜمَ٤م َُم٤م َؿم٤م َء ا َّ
اجل َّر ِ
ف ْسم ُـ َُم٤مًم ِ ٍؽ؟ش َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م :إِ ْي َٟم َٕم ْؿَ ،وم َ٠م ْىم ٌَ َؾ إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َوم َخ َر ْضمٜمَ٤م
اح َو َقم ْق ُ
ْسم ُـ َضم ٌَ ٍؾ َو َأ ُسمق ُقم ٌَ ْٞمدَ َة ْسم ُـ ْ َ
ٟمَٛم ٌِم ُمٕمفٟ ٓ ،مًَ َ٠م ًُمف قمـ َ ٍ
ُخ ِؼمه سمِ ٌَم ٍءَ ،وم َ٘مٕمدَ َقم َغم ومِر ِ
اؿم ِفَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :أشمَدْ ُر َ
ون َُم٤م
َ
ََُ
َ
ْ
رء َوٓ ٟم ْ ُ ُ ْ
ْ ُ َ ْ ْ

(" )3اًمٙم٤مؿمػ" -79: :5
(" )4شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-68: :
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

ِ
ِِ
ِ
إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

ػ
لم َأ ْن ُيدْ ِظم َؾ ٟمِ ّْم َ
َظم َّ َػم ِين سمِ ِف َر ِّيب اًم َّٚم ْٞم َٚم َ٦م؟ش َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م :اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ْقم َٚم ُؿَ ،ىم َ٤ملَ « :وم٢مِ َّٟم ُف َظم َّ َػم ِين َسم ْ َ
ِ
اًمِم َٗم٤م َقم َ٦مش ُىم ْٚمٜمَ٤مَ :ي٤م َر ُؾم َ
٤مقم ِ٦مَ ،وم ْ
ؽم ُت َّ
لم َّ
جي َٕم َٚمٜمَ٤م ُِم ْـ
هللِ ،ا ْد ُع ا ََّ
قل ا َّ
اًمِم َٗم َ
اجلٜمَّ َ٦مَ ،و َسم ْ َ
هلل َأ ْن َ ْ
٤مظم َ ْ
ُأ َُّمتل ْ َ
َأ ْهٚمِ َٝم٤م َىم َ٤ملِ « :ه َل ًمِٙم ُِّؾ ُُم ًْٚمِ ٍؿش-
ي٨م ص ِحٞمح َقم َغم َذ ِ
ِ
ذـمِ ِٝم َام
ط ُُم ًْٚمِ ٍؿ َو َمل ْ ُخي َِّر َضم٤م ُهَ ،و ُر َوا ُشم ُف ُيم ُّٚم ُٝم ْؿ صمِ َ٘م ٌ
َه َذا َطمد ٌ َ ٌ
٤مت َقم َغم َ ْ
ْ
َمجِٞم ًٕم٤مَ ،و ًَم ْٞم َس ًَم ُف ِقم َّٚم ٌ٦مَ ،و ًَم ْٞم َس ِذم َؾم ِ٤مئ ِر َأ ْظم ٌَ ِ
٤مر َّ
اًمِم َٗم٤م َقم ِ٦مَ « :و ِه َل ًمِٙم ُِّؾ ُُم ًْٚمِ ٍؿش(-)3
وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف(ُ )4مـ ـمريؼ صدىم٦م سمـ ظم٤مًمد ،قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد سمـ ضم٤مسمر ،سمف
خمتٍما-
ً
وأظمرضمف اًمٓمؼماين(ُ ،)5مـ ـمريؼ ضم٤مسمر سمـ هم٤مٟمؿ ،قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر-
ؼماين-
حل ْ َ
وأظمرضمف اًمٓمؼماين(ُ ،)6مـ ـمريؼ أيب راؿمد ا ُ
يمالمه٤م (ؾمٚمٞمؿ ،وأسمق راؿمد) ،قمـ ُمٕمدي يمرب سمـ قمٌد يمالل ،قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ
إؿمجٕمل ،سمف سمٜمحقه< همػم َّ
خمتٍما-
أن ضم٤مسمر سمـ هم٤مٟمؿ ضم٤مء ذم روايتف
ً
هذا احلدي٨م يرويف ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر ،واظمتٚمػ قمتف ذم إؾمٜم٤مده قمغم وضمٝملم:
اًمٜمٌل ط-
اًمقضمف إول :ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر ،قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل ،قمـ ِّ
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد سمـ ضم٤مسمر إزدي ،أسمق قمتٌ٦م اًمِم٤مُمل،
اًمدَّ َاراين ،صم٘م٦م(-)7
اًمقضمف اًمث٤مين :ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر ،قمـ ُمٕمدي يمرب ،قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل ،قمـ
اًمٜمٌل ط-
ِّ

( )3احل٤ميمؿ" ،اعمًتدرك"  ،456 :3يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-58 :
(" )4اًمًٜمـ " ،592 :7أسمقاب اًمزهد ،سم٤مب ذيمر اًمِمٗم٤مقم٦م ،سمرىمؿ-6539 :
(" )5اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"  ،79 :3:سمرىمؿ-328 :
( )6اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،7: :3: ،سمرىمؿ-329 :
( )7اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-5:7
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

ِ
ِِ
ِ
إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :ضم٤مسمر سمـ هم٤مٟمؿ احلٛميص ،اخلِمٜمل ،ذيمره اًمٌخ٤مري ،ومل يذيمره
ٍ
سمجرح وٓ شمٕمديؾ( -)3وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي" :ؿمٞمخ"( ،)4وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم صم٘م٤مشمف(-)5
واًمذي ئمٝمر ,واهلل أقمٚمؿَّ ,
أن اعمحٗمقظ وإؿمٌف سم٤مًمّمقاب قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر هق اًمث٤مين<
ًم ِ ِٕمدَّ ِة ىمرائـ:
إومم :زي٤مدة رضمؾ ذم اإلؾمٜم٤مد داًم٦م قمغم طمٗمظ ُمـ زاده< إذ ؾمٚمقيمف ًمٚمٓمريؼ اًمققمرة يدل
قمغم طمٗمٔمف ،ورواي٦م ُمـ أؾم٘مٓمف داًم٦م قمغم قمدم وٌٓمف-
اًمرضمؾ أقمرف
واًمث٤مٟمٞم٦م :اشمٗم٤مق اًمٌٚمدان :ومج٤مسمر سمـ هم٤مٟمؿ
ّ
سمٚمدي ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر ،وسمٚمدي َّ
وأقمٚمؿ وأوٌط حلدي٨م ؿمٞمخف ُمـ اًمٖمرسم٤مء-
واًمث٤مًمث٦م :اعمت٤مسمٕم٦م اًم٘م٤مسة :ومًٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر ُمت٤مسمع قمغم اًمقضمف اًمث٤مين ،وم٘مد شم٤مسمٕمف :أسمق راؿمد
ؼماين اًمِم٤مُمل ،ىمٞمؾ اؾمٛمف أظمي ،وىمٞمؾ اًمٜمٕمامن ،وهق صم٘م٦م(-)6
احلُ ْ َ
واًمراسمٕم٦م :شمرضمٞمح إئٛم٦م :وممـ وىمػ قمٚمٞمفُ :م٤م ٟم٘مٚمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ أسمٞمف وىمد ؾم٠مًمف قمـ
هذا احلدي٨م ىم٤مل" :هذا ظمٓم٠م< أظمٓم٠م ومٞمف اسمـ ضم٤مسمر"(-)7
واخل٤مُمً٦مَّ :
أن اًمقضمف إول ُمٕمٚمقل سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع :ومًٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر روى قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ
ومل يٚم٘مف ،ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي" :مل يًٛمع ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر ُمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ ؿمٞم ًئ٤م ،سمٞمٜمف وسملم
قمقف ٟمٗمً٤من"( ،)8وممـ ٟمٗمك ًُم ِ٘م َّٞم ُف :اسمـ أيب طم٤مشمؿ(-)9
وأ َُّم٤م قمـ شمٍميح ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر سم٤مًمًامع ُمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽَّ ،
وم٢من اًمِم٤مُمٞملم ُقمرومقا
سمتٍمحيٝمؿ سم٤مًمتحدي٨م ذم رواي٤مهتؿ ،وٓ يٙمقن اإلؾمٜم٤مد ُمتّم ً
ٟمص قمغم ذًمؽ
ال سم٤مًمًامع يمام َّ

(" )3اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم" -942 :4
(" )4اجلرح واًمتٕمديؾ" -723 :4
(" )5اًمث٘م٤مت" -364 :8
( )6اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص -887
( )7اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اًمٕمٚمؾ"  ،6:5 :7سمرىمؿ-4349 :
( )8اعمّمدر اًمً٤مسمؼ-6:5 :7 ،
( )9اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ" -433 :6
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اإلؾمامقمٞمكم ومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ رضم٥م( ،)3وىمد ٟم٘مٚمف اسمـ رضم٥م قمٜمف ذم َخً٦م ُمقاوع ،وٟم٘مؾ اًمٜم٤مىمد
طمٙمام ًمٜم٤مىمد ىمٌٚمف وؾمٙمقشمف قمٚمٞمف ،اًمذي ئمٝمر ُمٜمف أٟمَّف ي٘مقل سمف ويٕمتٛمده ،وإٓ ومام وم٤مئدة شمٙمراره؟!
ً
ٟم٘مد ىمقل احل٤ميمؿ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م:
وىمقل احل٤ميمؿَ " :و ًَم ْٞم َس ًَم ُف ِقم َّٚم ٌ٦م"< سمؾ هق ُُم ّٕمؾ ،وقمٚمتفٟ :م٘مص ٍ
راو ُمـ إؾمٜم٤مده ،واعمحٗمقظ
زي٤مدشمف ،ومٕمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد سمـ ضم٤مسمر أظمٓم٠م ومٞمف ،وم٠مؾم٘مط ُمـ إؾمٜم٤مدهُ :مٕمدي يمرب-


( )3قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد" ،ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" -حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم( ،ط ،3اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦مُ :مٙمتٌ٦م
اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م3639 ،هـ) -59 :; ،477 :: ،5;: :6 ،;6:5 ،76:5
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املبخح السابع
اسإعالل باختالف صخابٕ اذتدٓح
احلً ِـ ا ًْم َ٘م ِ
َ ,7ىم َ٤مل ْ ِ
ِ
٤ميضَ ِ ،هب َٛم َذ َ
ٞمؿ ْسم ُـ
اًمر ْ َ
انَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م إِ ْسم َراه ُ
مح ِـ ْسم ُـ ْ َ َ
ؼمٟمَ٤م َقم ٌْدُ َّ
احل٤ميم ُؿ َ :أ ْظم َ َ
َ
احل ًَ ْ ِ
لمَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م آ َد ُم ْسم ُـ َأ ِيب إِ َي ٍ
٤مسَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُؿم ْٕم ٌَ ُ٦م-
ُْ

َو َأ ْظم ِ
لم ْسم ُـ َقم ِ ٍّكمَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ إِ ْؾم َح َ
٤مق(َ ،)3طمدَّ َصمٜمَ٤م ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ اعمُْ َثٜمَّكَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُحم َ َّٛمدُ
احل ًَ ْ ُ
ؼمين ْ ُ
ََ
ِ
ٍ
حيدِّ ُ
ث َقم ْـ َأ ِيب
حي َٞمك ْسم ِـ َأ ِيب ُؾم َٚم ْٞم ٍؿ َىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َقم ْٛم َرو ْسم َـ َُم ْٞم ُٛمقن(َ ُ )4
ْسم ُـ َضم ْٕم َٗم ٍرَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُؿم ْٕم ٌَ ُ٦مَ ،قم ْـ َ ْ
هلل طَ ،ىم َ٤ملَ « :أٓ ُأ َقم ِّٚمٛم َؽ َ ,أو َأٓ َأد ًُّم َؽ َ ,قم َغم يمَٚمِٛم ٍ٦م ُِمـ َ ْحت ِ
٧م ا ًْم َٕم ْر ِ
ُه َر ْي َر َة َ ،أ َّن َر ُؾم َ
ش
قل ا َِّ
َ ْ
ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
قلَ ٓ :طم ْق َل َوٓ ُىم َّق َة إِٓ سمِ٤مهللََِّ ،وم َٞم ُ٘م ُ
اجلٜم َِّ٦م؟ َشم ُ٘م ُ
اؾمت ًَْ َٚم َؿ-
قل اهللَُّ َ :أ ْؾم َٚم َؿ َقم ٌْدي َو ْ
ُم ْـ َيمٜم ِْز ْ َ
ِ
ِ
ِ
َه َذا َطم ِد ٌ
اطمت ََّ٩م ُُم ًْ ِٚم ٌؿ سمِ َٞم ْح َٞمك ْسم ِـ َأ ِيب
ٞمح َوٓ َٟم ْح َٗم ُظ ًَم ُف قم َّٚم ً٦مَ ،و َمل ْ ُخي َِّر َضم٤م ُهَ ،و َىمد ْ
ي٨م َصح ٌ

ُؾم َٚم ْٞم ٍؿ(-)5
وأظمرضمف أمحد( ،)6قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ،وه٤مؿمؿ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ،وأظمرضمف اًمٓمٞم٤مًمز( ،)7وقمٜمف
أمحد( ،)8واًمٜمً٤مئل(ُ ،)9مـ ـمريؼ طمج٤مج سمـ حمٛمد إقمقر ،واًمٓمؼماينُ ،):(،مـ ـمريؼ ظمٚمػ سمـ
اًمقًمٞمد ،وأؾمد سمـ ُمقؾمك ،وُمًٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ-
صمامٟمٞمتٝمؿ (آدم ،و ُهمٜمْدر ،وه٤مؿمؿ ،واًمٓمٞم٤مًمز ،وطمج٤مج ،وظمٚمػ ،وأؾمد ،وُمًٚمؿ) ،قمـ
ؿمٕمٌ٦م سمف سمٛمثٚمف ،همػم َّ
أن ؾمٚمٞمامن ىم٤مل ذم روايتفُ ٓ« :ىم َّق َة إِٓ سمِ٤مهللِش ،ومل يذيمر احلرف إظمػم ُمـ
احلدي٨م-
( )3هق اسمـ ظمزيٛم٦م ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح-
( )4إودي ،أسمق قمٌد اهلل ،وي٘م٤مل أسمق حيٞمك ،خميم ُمِمٝمقر ،صم٘م٦م( ،ت96هـ) ،وىمٞمؾ سمٕمده٤م" -شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-679:
(" )5اعمًتدرك"  ،46: :3يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-76 :
(" )6اعمًٜمد" ،567 :35سمرىمؿ-9;88 :
(" )7اعمًٜمد"  ،456 :6سمرىمؿ-4838 :
(" )8اعمًٜمد"  ،585 :36سمرىمؿ-:975 :
(" )9اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"; ،32 :يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ُ ،م٤م عمـ ىم٤مل ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،سمرىمؿ-;979 :
( ):ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد" ،اًمدقم٤مء" -حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3635 ،هـ) ص،689 :
سمرىمؿ-3855 :
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أيْم٤م(ُ ،)4مـ ـمريؼ أيب قمقاٟم٦م
وأظمرضمف أمحد(ُ ،)3مـ ـمريؼ ُزهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م ،وأظمرضمف ً
اًمقو٤مح اًمٞمِمٙمري ،وإؾمح٤مق سمـ راهقيف( ،)5قمـ اًمٜمي سمـ ُؿمٛمٞمؾ ،واًمٓمؼماين(ُ ،)6مـ ـمريؼ
ُهِمٞمؿ سمـ سمِمػم-
وهِمٞمؿ) ،قمـ أيب سم ْٚم٩م حيٞمك سمـ أيب ُؾمٚمٞمؿ ،سمف
أرسمٕمتٝمؿ ُ
(زهػم ،وأسمق قمقاٟم٦م ،واًمٜميُ ،
أن ُزهػما وأسم٤م قمقاٟم٦م ىم٤مٓ ذم روايتٝمامُ ٓ« :ىمق َة إِٓ سمِ٤مهللِش ،ومل ي٘مؾ زهػمُِ « :مـ َ ْحت ِ
سمٜمحقه< همػم َّ
٧م
ْ
َّ
ً
ا ًْم َٕم ْر ِ
شش ،وزاد أسمق قمقاٟم٦م ذم آظمرهَ :ىم َ٤ملَ :وم ُ٘م ْٚم ُ٧م ًم ِ َٕم ْٛم ٍروَ :ىم َ٤مل َأ ُسمق َسم ْٚم ٍ٩مَ :ىم َ٤مل َقم ْٛم ٌروُ :ىم ْٚم ُ٧م َٕ ِيب

هرير َة ٓ :طمق َل وٓ ُىمق َة إِٓ سمِ٤مهللَِ ،وم َ٘م َ٤مل ،ٓ" :إِهن٤م ِذم ؾمقر ِة ا ًْمٙمَٝم ِ
ػَ ﴿ :و ًَم ْقٓ إِ ْذ َد َظم ْٚم َ٧م َضمٜمَّت ََؽ
ْ
َ ْ َ َّ
ُ َ
ُ ََْ
َّ َ

ُىم ْٚم َ٧م َُم٤م َؿم٤م َء اهللُ ٓ ُىم َّق َة إِٓ سمِ٤مهللِ﴾-

وأظمرضمف اًمؽمُمذي( ،)7واًمٜمً٤مئل( ،)8قمـ "همٜمدر" حمٛمد سمـ سمِم٤مر ،قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر،
أيْم٤م(ُ ،)9مـ ـمريؼ أيب اًمٜمٕمامن احلٙمؿ سمـ قمٌد اهلل-
وأظمرضمف اًمٜمً٤مئل ً
يمالمه٤م ُ
(همٜمْدَ ر ،واحلٙمؿ) ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،قمـ أيب َسم ْٚم٩م ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ قمٌد اهلل سمـ
احل ْٛمدُ هللََِِّ ،و ُؾم ٌْ َح َ
هلل
٤من ا ِ
ْؼمَ ،و ْ َ
قمٛمرو ُ ،مقىمق ًوم٤م ،وًمٗمظ ُهمٜمْدَ رَُ « :م ْـ َىم َ٤مل ٓ :إِ ًَم َف إِٓ اهللَُ ،واهللُ َأيم َ ُ
يمَثِ ًػماَ ،وٓ َطم ْق َل َوٓ ُىم َّق َة إِٓ سمِ٤مهللُِ ،يم ِّٗم َر ْت َظم َٓم٤م َي٤م ُه َو ْ
َ٧م َأ ْيم َث َر ُِم ْـ َز َسم ِد ا ًْم ٌَ ْح ِرش ،وىم٤مل احلٙمؿ
إن يمَ٤مٟم ْ
ذم روايتفَُ « :م ْـ َىم َ٤مل ٓ :إِ ًَم َف إِٓ اهللَُ ،و ْطمدَ ُه ٓ َ ِ
ذ َ
ر ٍء
يؽ ًَم ُفًَ ،م ُف اعمُْ ْٚم ُؽ َو ًَم ُف ْ َ
احل ْٛمدُ َ ،و ُه َق َقم َغم يم ُِّؾ َ ْ
َىم ِد ٌيرُ ،يم ِّٗم َر ْت َقمٜمْ ُف ُذٟمُق ُسم ُف َو ْ
َ٧م ُِم ْث َؾ َز َسم ِد ا ًْم ٌَ ْح ِرش-
إن يمَ٤مٟم ْ

(")3اعمًٜمد" ،4;9 :36سمرىمؿ-:882 :
( )4اعمّمدر اًمً٤مسمؼ  ،36; :36سمرىمؿ-:648 :
(" )5اعمًٜمد"  ،4:2 :3سمرىمؿ-474 :
(" )6اًمدقم٤مء" ص ،689 :سمرىمؿ-3856 :
(" )7اجل٤مُمع"  ،99 :8أسمقاب اًمدقمقات ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتحٛمٞمد ،سمرىمؿ-5987 :
(" )8اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ; ،75 :يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ،سم٤مب صمقاب ُمـ َ
ىم٤مل ذم دسمر صالة اًمٖمداة ٓ إًمف إٓ اهلل ،سمرىمؿ-;:96 :
-;:96
( )9اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،سمرىمؿ-;:95 :
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وأظمرضمف أمحد( ،)3وُمـ ـمري٘مف اًمؽمُمذي( ،)4قمـ قمٌد اهلل سمـ سمٙمر اًمًٝمٛمل ،وأظمرضمف
اًمؽمُمذي( ،)5واًمٜمً٤مئل(ُ ،)6مـ ـمريؼ اسمـ أيب قمدي-
يمالمه٤م (قمٌد اهلل ،واسمـ أيب قمدي) ،قمـ طم٤مشمؿ سمـ أيب َص ِٖم َػمة-
وأظمرضمف اسمـ قمً٤ميمر(ُ ،)7مـ ـمريؼ ؿمٕمٞم٥م سمـ صٗمقان-
يمالمه٤م (طم٤مشمؿ ،وؿمٕمٞم٥م) ،قمـ أيب َسم ْٚم٩م ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقنَ ،قم ْـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ َقم ْٛم ٍرو،
هلل طَُ « :م٤م َقم َغم إَ ْر ِ
ض َأ َطمدٌ َي ُ٘م ُ
َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ْؼم َوٓ َطم ْق َل َوٓ ُىم َّق َة
هلل َوا َُّ
قل ٓ :إِ ًَم َف إِٓ ا َُّ
قل ا َِّ
هلل َأيم َ ُ
َ٧م ُِم ْث َؾ َز َسم ِد اًم ٌَ ْح ِرش-
إِٓ سمِ٤مهللَِّ ،إِٓ ُيم ِّٗم َر ْت َقمٜمْ ُف َظم َٓم٤م َي٤م ُه َو ًَم ْق يمَ٤مٟم ْ
وأظمرضمف أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز( ،)8وأمحد(ُ ،)9مـ ـمريؼ ؿمٕمٌ٦م سمـ احلج٤مج ،وطمج٤مج سمـ حمٛمد-
حمٛمد-
صمالصمتٝمؿ (اًمٓمٞم٤مًمز ،وؿمٕمٌ٦م ،وطمج٤مج) ،قمـ قم٤مصؿ سمـ قمٌٞمد اهلل ،قمـ قمٌٞمدُ ،مقمم أيب
اًمٜمٌل ط ،سمف سمٜمحقه< همػم َّ
أن ذم رواي٦م ؿمٕمٌ٦م وطمج٤مجُ ٓ« :ىم َّق َة إِٓ
رهؿ ،قمـ أيب هريرة  ،قمـ ِّ
سمِ٤مهللِش ،وًمٞمس ذم روايتٝمؿ مجٞمٕم٤مُِ « :مـ َ ْحت ِ
٧م ا ًْم َٕم ْر ِ
شش-
ْ
ً
وأظمرضمف أمحد( ،):وُمـ ـمري٘مف اًمٜمً٤مئل(;) ،قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،قمـ حمٛمد سمـ اًمً٤مئ٥م سمـ
سمريم٦م ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،واسمـ ُم٤مضمف( ،)3وأمحد(ُ ،)4مـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم،
(" )3اعمًٜمد"  ،37 :33سمرىمؿ-869; :
(" )4اجل٤مُمع" ،98 :8أسمقاب اًمدقمقات ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتحٛمٞمد ،سمرىمؿ-5985 :
( )5اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،سمرىمؿ-5986 :
(" )6اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ; ،75 :يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ،سم٤مب صمقاب ُمـ ىم٤م َل ذم دسمر صالة اًمٖمداة ٓ إًمف إٓ اهلل ،سمرىمؿ-;:96 :
-;:96
( )7قمكم سمـ احلًـ" ،شم٤مريخ دُمِمؼ" -حت٘مٞمؼ :قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم
واًمتقزيع3637،هـ) -588 ::
( )8ؾمٚمٞمامن سمـ داودُ" ،مًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز" -حت٘مٞمؼ :د -حمٛمد سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل( ،طُ ،3مٍم :دار هجر،
;363هـ)  ،4:8 :6سمرىمؿ-489; :
(" )9اعمًٜمد"  ،;2 :38سمرىمؿ-32278 :
( ):اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،486 :57،سمرىمؿ-43558 :
(;) "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ; ،33 :يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ،سم٤مب ُم٤م عمـ َىم َ٤مل ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،سمرىمؿ-;97: :
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أيْم٤م(ُ ،)7مـ
واًمٌزار(ُ ،)5مـ ـمريؼ ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م ،وأمحد( ،)6قمـ ُسمِمػم سمـ يمٕم٥م اًمٕمدوي ،وأمحد ً
أيْم٤م(ُ ،)8مـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ همٜمؿ إؿمٕمري-
ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ اًمّم٤مُم٧م ،وأمحد ً
ؾمتتٝمؿ (قمٛمرو ،واسمـ أيب ًمٞمغم ،وـمٚمؼ ،و ُسمِمػم ،وقمٌد اهلل ،واسمـ همٜمؿ) ،قمـ أيب ذر  ،سمف
أن قمٌد اهلل زاد ذم أوًمفَ « :أُمر ِين َظمٚمِ ِٞمكم ط سمًٌِ ٍعَ :أُمر ِين سمِح٥م اعمًَْ ِ
٤ميم ِ
سمٜمحقه< همػم َّ
لمَ ،واًمدُّ ٟم ُِّق
َ ْ
ُ ِّ َ
ََ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ِطم َؿ
ُمٜم ُْٝم ْؿَ ،و َأ َُم َرين َأ ْن َأ ْٟم ُٔم َر إِ َمم َُم ْـ ُه َق ُدوينَ ،وٓ َأ ْٟم ُٔم َر إِ َمم َُم ْـ ُه َق َوم ْقىملَ ،و َأ َُم َرين َأ ْن َأص َؾ َّ

َوإِ ْن َأ ْد َسم َر ْتَ ،و َأ َُم َر ِين َأ ْن ٓ َأ ْؾم َ٠م َل َأ َطمدً ا َؿم ْٞم ًئ٤مَ ،و َأ َُم َر ِين َأ ْن َأ ُىم َ
٤محل ِّؼ َوإِ ْن يم َ
َ٤من ُُم ًّراَ ،و َأ َُم َر ِين َأ ْن ٓ
قل سمِ ْ َ
٤مف ِذم اهللِ ًَمقُم َ٦م ِ
ٓئ ٍؿش-
َأ َظم َ
ْ َ
هذا احلدي٨م يرويف قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،واظمتٚمػ قمٜمف ذم إؾمٜم٤مده قمغم وضمٝملم:
اًمٜمٌل ط-
اًمقضمف إول :قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ أيب هريرة  ،قمـ ِّ
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :أسمق سم ْٚم٩م حيٞمك سمـ أيب ُؾمٚمٞمؿ ،وحيٞمك هذا ُمـ اًمرواة اًمذيـ
اظمتٚمٗم٧م أىمقال اًمٜم٘م٤مد ومٞمٝمؿ ،وم٘مد وصم٘م٦م مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ :اسمـ ؾمٕمد( ،)9واسمـ ُمٕملم ُمرة( ،):واًمٜمً٤مئل(;)،

(" )3اًمًٜمـ"  ،946 :6أسمقاب إدب ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،سمرىمؿ-5:47 :
(" )4اعمًٜمد"  ،445 :57سمرىمؿ-434;: :
(" )5اعمًٜمد" ; ،647 :سمرىمؿ-6253 :
(" )6اعمًٜمد" ،49; :57 ،سمرىمؿ-4356; :
( )7اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،549 :57 ،سمرىمؿ-43637 :
( )8اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،536 :57 ،سمرىمؿ-435;6 :
( )9حمٛمد سمـ ُمٜمٞمع" ،اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد قمٛمر( ،ط ،3اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل3643 ،هـ) -533 :9
( ):اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ"  ،;:375وٟم٘مؾ اسمـ اجلقزي قمـ اسمـ ُمٕملم أٟمَّف وٕمٗمف -ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم "سمذل
اعم٤مقمقن ذم ومْمؾ اًمٓم٤مقمقن" -حت٘مٞمؼ :أمحد قمّم٤مم اًمٙم٤مشم٥م( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمٕم٤مصٛم٦م3633 ،هـ) ص :339 :وم٢من
صمٌ٧م ذًمؽ ،وم٘مد يٙمقن ؾمئؾ قمٜمف وقمٛمـ هق ومقىمف ،ومْمٕمٗمف سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمف ،وهذه ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ومٞمٛمـ اظمتٚمػ اًمٜم٘مؾ قمـ اسمـ
ُمٕملم ومٞمفٟ ،مٌف قمٚمٞمٝم٤م أسمق اًمقًمٞمد اًمٌ٤مضمل ذم يمت٤مسمف رضم٤مل اًمٌخ٤مري ،وحيتٛمؾ أن يٙمقن اسمـ ُمٕملم وٕمٗمف ُمـ ىمٌؾ رأيف ،وم٢مٟمف
ُمٜمًقب إمم اًمتِمٞمع-
(;) اعمزي" ،هتذي٥م اًمٙمامل" -488 ::
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واًمدارىمٓمٜمل( -)3وىم٤مل آظمرون ٓ سم٠مس سمف ،وممـ ىم٤مًمف :أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي( ،)4ويٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من (-)5
(-)5
وذم ُم٘م٤مسمؾ هذا اًمتقصمٞمؼ شمٙمٚمؿ ومٞمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٘م٤مد :ومْمٕمٗمف اسمـ ُمٕملم ُمر ًة( ،)6وىم٤مل
اًمٌخ٤مري" :ومٞمف ٟمٔمر"( -)7وىم٤مل اسمـ طمٌ٤من" :يم٤من ممـ خيٓمئ ---وم٠مرى أٓ حيت٩م سمام اٟمٗمرد ُمـ
اًمرواي٦م"( ،)8وذيمره اًمذهٌل ذم اًمديقان( ،)9وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :صدوق رسمام أظمٓم٠م"(-):
وظمالص٦م طم٤مًمف :اًمذي ئمٝمر ,واهلل أقمٚمؿ ,أٟمَّف صدوق خيٓمئ ،وقمٜمده ُمٜم٤ميمػم-
هذا ومٞمام يتٕمٚمؼ سمخالص٦م طم٤مل أيب سم ْٚم٩م ذم اجلٛمٚم٦م< ًمٙمـ يٌ٘مك َّ
أن هٜم٤مك أطم٤مدي٨م رواه٤م،
وٟمص اًمٜم٘م٤مد َّ
أن احلٛمؾ ومٞمٝم٤م قمٚمٞمف دون همػمه -ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد" :روى أسمق
وهل مم٤م ُاٟمٙمرت قمٚمٞمفَّ ،
ُمٜمٙمرا ؾمدوا إسمقاب"(;) ،وذيمر ًمف اسمـ قمدي أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م ومٞمام ُأٟمٙمر قمٚمٞمف ،صمؿ ىم٤مل:
سمٚم٩م طمدي ًث٤م ً
ذيمرت( ،)32وذيمر ًمف اًمذهٌل ذم اعمٞمزان طمديثلم ُمٜمٙمريـ(-)33
وٕيب سم ْٚم ٍ٩م همػم ُم٤م
ُ

( )3اًمؼمىم٤مين ،أمحد سمـ حمٛمد" ،ؾم١مآت أيب سمٙمر اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمكم إزهري( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة:
اًمٗم٤مروق احلديث٦م3649 ،هـ) ص-365 :
( )4اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ";-375 :
( )5اًمٗمًقي" ،اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ" -حت٘مٞمؼ :أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري( ،ط ،4سمػمتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3623 ،هـ) -5:328
( )6اسمـ طمجر" ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م"-6;; :6
( )7اسمـ قمدي ،قمٌد اهلل اجلرضم٤مين" ،اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼ :دُ -م٤مزن سمـ حمٛمد اًمنؾم٤موي( ،ط ،5اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م
ُمٙمتٌ٦م اًمرؿمد365; ،هـ) -7;; :32
(" )8اعمجروطملم"-76; :4
(" )9ديقان اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم"  ،66; :4رىمؿ اًمؽممج٦م-6;:2 :
(" ):شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص -877
(;) اسمـ اجلقزي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم" ،اعمقوققم٤مت" -حت٘مٞمؼٟ :مقر اًمديـ سمـ ؿمٙمري ضمٞمالر( ،ط ،3اًمري٤مض :أوقاء اًمًٚمػ،
اًمًٚمػ363: ،هـ) 357 :4
(" )32اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل" -823 :32
(ُ" )33مٞمزان آقمتدال" -346 :7
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ِ
ِِ
ِ
إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

وىمد اوٓمرب ذم إؾمٜم٤مده وُمتٜمف قمغم وضمقه ُمتٕمددة:
وم٠م َُّم٤م اوٓمراسمف ذم إؾمٜم٤مده:


اًمٜمٌل ط-
ومت٤مرة يرويف :قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ أيب هريرة  ،قمـ ِّ



وشم٤مرة يرويف :قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ُ ،مقىمق ًوم٤م-



اًمٜمٌل ط-
وشم٤مرة يرويف :قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو  ،قمـ ِّ

وأ َُّم٤م اوٓمراسمف ذم ُمتٜمف:


ومت٤مرة يرويف سم٤مًمٚمٗمظ اًمذي أورده احل٤ميمؿ-



وشم٤مرة سمٚمٗمظَُ « :م٤م َقم َغم إَ ْر ِ
ض َر ُضم ٌؾ َي ُ٘م ُ
ْؼمَ ،و ُؾم ٌْ َح َ
٤من اهللِ،
قل ٓ :إِ ًَم َف إِٓ اهللَُ ،واهللُ َأيم َ ُ
َ٧م َأ ْيم َث َر ُِم ْـ َز َسم ِد
احل ْٛمدُ َِّ
هللَِ ،وٓ َطم ْق َل َوٓ ُىم َّق َة إِٓ سمِ٤مهللِ ،إِٓ ُيم ِّٗم َر ْت َقمٜمْ ُف ُذٟمُق ُسم ُفَ ،و ًَم ْق يمَ٤مٟم ْ
َو ْ َ
ا ًْم ٌَ ْح ِرش-



وشم٤مرة سمٚمٗمظَُ « :م ْـ َىم َ٤مل ٓ :إِ ًَم َف إِٓ اهللَُ ،و ْطمدَ ُه ٓ َ ِ
ذ َ
احل ْٛمدُ َ ،و ُه َق َقم َغم
يؽ ًَم ُفًَ ،م ُف اعمُْ ْٚم ُؽ َو ًَم ُف ْ َ
ر ٍء َىم ِد ٌيرُ ،يم ِّٗم َر ْت َقمٜمْ ُف ُذٟمُق ُسم ُف َو ْ
َ٧م ُِم ْث َؾ َز َسم ِد ا ًْم ٌَ ْح ِرش-
إن يمَ٤مٟم ْ
يم ُِّؾ َ ْ
وٓ يٛمٙمـ احلٛمؾ قمغم ُمـ دون أيب َسم ْٚم٩م ذم هذه إوضمف< ٕٟمَّف ُمـ رواي٦م اًمث٘م٤مت قمٜمف-
اًمقضمف اًمث٤مين :قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ أيب ذر اًمٖمٗم٤مري  ،قمـ اًمٜمٌل ط-
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :حمٛمد سمـ اًمً َّ٤م ِئ٥م سمـ َسم َريم٦م ،اعمٙملُ ،متٗمؼ قمغم شمقصمٞم٘مف(-)3

واًمذي ئمٝمر ,واهلل أقمٚمؿَّ ,
أن اعمحٗمقظ وإؿمٌف سم٤مًمّمقاب قمـ قمٛمرو هق اًمث٤مين< ًم ِ ِٕمدَّ ِة
ىمرائـ:
إومم :احلٗمظ واإلشم٘م٤من :ومراوي اًمقضمف اًمث٤مين أطمٗمظ وأصمٌ٧م ،ومٙمٞمػ واعمخ٤مًمػ ًمف
سمٛمقصقف سم٤مخلٓم٠م ،وىمد روى سمٕمض إطم٤مدي٨م اعمٜمٙمرة-
( )3اعمزي" ،هتذي٥م اًمٙمامل" -539 :8
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ِ
ِِ
ِ
إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

رضمح اًمقضمف اًمث٤مين :اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري(،)3
اًمث٤مٟمٞم٦م :شمرضمٞمح إئٛم٦م :وممـ وىمٗم٧م قمٚمٞمف ممـ
َّ
ٟمص قمغم َّ
أن طمدي٨م اسمـ
ومذيمر أٟمّف إؿمٌف< يٕمٜمل أؿمٌف سم٤مًمّمقاب ،وأسمق طم٤مشمؿ اًمرازي( ،)4وم٘مد َّ
أصح ُمـ طمدي٨م أيب سمٚم٩م حيٞمك سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ،
قمٞمٞمٜم٦م قمـ حمٛمد سمـ اًمً٤مئ٥م ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ُّ
قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن
وأ َُّم٤م أسم٤م زرقم٦م وم٘م٤مل قمـ اًمقضمف إول ،وهق ـمريؼ أيب هريرة " :هم٤مُمض" -وم٘م٤مل اسمـ
وم٠مهيام أصح؟ ىم٤مل" :ذم هذا ٟمٔمر"(-)5
أيب طم٤مشمؿُّ :
وقمٌ٤مرة أيب ُزرقم٦م ىمد ُيٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م َّ
أن ـمريؼ أيب سمٚم٩م حيٞمك سمـ أيب ُؾمٚمٞمؿ همػم حمٗمقظ< إذ
هم٤مُمْم٤م وحيٞمك سمـ أيب ُؾمٚمٞمؿ ىمد اوٓمرب ذم :إؾمٜم٤مده وُمتٜمف،
وصٗمف سم٤مًمٖمٛمقض ،ويمٞمػ ٓ يٙمقن
ً
وظم٤مًمػ ُمـ هق أوصمؼ ُمٜمف ،وهم٤مُمض< يٕمٜمل همػم ُمٕمروف -ي٘مقل اًمٗمٞمقُمل" :هم٤مُمضٓ :
يٕمرف"( -)6وعم٤م ؾمئؾ قمـ أصح اًمقضمٝملم ىم٤مل :ذم هذا ٟمٔمر< يٕمٜمل ويم٠مٟمَّف ,واهلل أقمٚمؿ ٓ ,يرى
صح٦م اًمقضمٝملم ،وأ َُّم٤م اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل وم٢مٟمَّف شمقىمػ ،وم٘م٤مل سمٕمد طمٙم٤مي٦م اخلالف قمغم قمٛمرو سمـ
ُمٞمٛمقن" :واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب"(-)7
اًمث٤مًمث٦م :اعمت٤مسمٕم٦م اًم٘م٤مسة :ومٕمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ُمت٤مسمع قمغم رواي٦م اًمقضمف اعمحٗمقظ ،شم٤مسمٕمف يمؾ
ُمـ :قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم إٟمّم٤مري ،وسم َِمػم سمـ يمٕم٥م سمـ ُأ ِ
اًمٕمدوي ،وقمٌد اهلل
ػمي،
ُّ
يب احل ْٛم ِّ
َّ
ُ
سمـ اًمّم٤مُم٧م ِ
اًمٖمٗم٤مري ،و َـم ْٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م اًم َٕمٜمَزي ،وقمٌد اًمرمحـ سمـ همٜمؿ ،ومجٞمٕمٝمؿ صم٘م٤مت ،قمدا
َـم ْٚمؼ وم٢مٟمَّف صدوق(-)8
ٟم٘مد ىمقل احل٤ميمؿ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م:

ِ
ِ
ِ
وىمقل احل٤ميمؿَ " :ه َذا َطم ِد ٌ
اطمت ََّ٩م ُُم ًْٚمِ ٌؿ
ٞمح َوٓ َٟم ْح َٗم ُظ ًَم ُف قم َّٚم ٌ٦مَ ،و َمل ْ ُخي َِّر َضم٤م ُهَ ،و َىمد ْ
ي٨م َصح ٌ
أن حيٞمك سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ ِ
سمِ َٞم ْح َٞمك ْسم ِـ َأ ِيب ُؾم َٚم ْٞم ٍؿ"< سمؾ هق ُُم ّٕمؾ ،وقمٚمتفَّ :
وه َؿ ذم شمٕمٞملم صح٤ميب
ُ
(" )3اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم" -58: :3
(" )4اًمٕمٚمؾ" -526 :7
( )5اعمّمدر اًمً٤مسمؼ -527_7:526
( )6اًمٗمٞمقُمل ،أمحد سمـ حمٛمد" ،اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم"( ،ط ،3سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمدون شم٤مريخ ـمٌ٤مقم٦م) -675 :4
(" )7اًمٕمٚمؾ" -477 :8
( )8اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص ،53: ،564 ،386 ،5:3 :قمغم اًمؽمشمٞم٥م-
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احلدي٨م ،ومجٕمٚمف ُمـ ُمًٜمد أيب هريرة  ،واعمحٗمقظ ذم احلدي٨م أٟمَّف ُمـ ُمًٜمد أيب ذر
اًمٖمٗم٤مري ،وىمد شم٤مسمع اإلُم٤مم اًمذهٌل اإلُم٤مم احل٤ميمؿ ذم أٟمَّف ٓ قمٚم٦م ًمف( ،)3وىمقًمف هذا ُمٕم٤مرض
سم٘مقل يمٌ٤مر اًمٜم٘م٤مد ،وشم٘مدم َّ
أن اإلُم٤مم ُمًٚمؿ مل حيت٩م سم٠ميب سمٚم٩م ،ومل ُخيرج ًمف ؿمٞم ًئ٤م ذم صحٞمحف-
واحلدي٨م ُمـ وضمٝمف اعمحٗمقظ صحٞمح ،وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أيب هريرة :
أظمرضمف اًمؽمُمذي(ُ ،)4مـ ـمريؼ ُمٙمحقل سمـ أيب ُمًٚمؿ-
وأظمرضمف اًمٓمٞم٤مًمز(ُ ،)5مـ ـمريؼ ُقمٌٞمد ُمقمم أيب ُر ْهؿ ،وأمحد(ُ ،)6مـ ـمريؼ يم َُٛمٞمؾ سمـ زي٤مد،
أيْم٤م(ُ ،)7مـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ،وأظمرضمف أمحد(ُ ،)8مـ ـمريؼ قمٌٞمد سمـ أيب قمٌٞمد ُمقمم أيب
وأمحد ً
أيْم٤م(ُ ،)9مـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ،واحل٤ميمؿ(ُ ،):مـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ
أيب رهؿ ،وأظمرضمف أمحد ً
ـمٚمح٦م
ؾمٌٕمتٝمؿ (ُمٙمحقل ،و ُقمٌٞمد ،ويم َُٛمٞمؾ ،واعم٘مؼمي ،وقمٌٞمد ،وؾمٕمٞمد ،وُمقؾمك) ،قمـ أيب هريرة
ْح ٌ
قلَ :وم َٛم ْـ َىم َ٤ملَ ٓ« :طم ْق َل َوٓ ُىم َّق َة إِٓ
 ،سمف سمٜمحقه ،وزاد ُمٙمحقل طمر ًوم٤م ذم آظمرهَ :ىم َ٤مل َُمٙم ُ
ِ
َ٤مه َّـ اًم َٗم ْ٘م ُرش ،وزاد يم َُٛمٞمؾ ذم
سمِ٤مهللََِّ ،وٓ َُمٜم َْجك ُِم َـ ا َِّ
هلل إِٓ إِ ًَم ْٞم ِف :يم ََِم َ
ػ َقمٜمْ ُف َؾم ٌْ ِٕم َ
اًمي َأ ْدٟم ُ
لم َسم٤م ًسم٤م ُم َـ ُّ ِّ
أوًمفُ :يمٜم ُْ٧م َأُم ٌِم ُم َع رؾم ِ
َخ ٍؾ ًم ِ ٌَ ْٕم ِ
هلل ط ِذم ٟم ْ
ض َأ ْه ِؾ اعمَْ ِديٜم َِ٦مَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :ي٤م َأ َسم٤م ُه َر ْي َرةََ ،ه َٚم َؽ
قل ا ِ
َ َ ُ
ْ

الث ُمر ٍ
اتَ :طم َث٤م سمِ َٙم َّٗم ْٞم ِف َقم ْـ َي ِٛمٞمٜمِ ِف َو َقم ْـ َي ًَ ِ
اعمُْٙمْثِ ُر َ
٤مر ِه
ون ،إِٓ َُم ْـ َىم َ٤مل َهٙم ََذا َو َهٙم ََذا َو َهٙم ََذا َصم َ َ َّ
لم َيدَ ْي ِفَ ،و َىمٚمِ ٌٞمؾ َُم٤م ُه ْؿش ،وزاد ذم آظمرهُ :صم َّؿ َُم َِمك َؾم٤م َقم ً٦م َوم َ٘م َ٤ملَ « :ي٤م َأ َسم٤م ُه َر ْي َرةََ ،ه ْؾ شمَدْ ِري َُم٤م َطم ُّؼ
َو َسم ْ َ
َّ٤مس َقم َغم اهللَِ ،و َُم٤م َطم ُّؼ اهللِ َقم َغم اًمٜم ِ
اًمٜم ِ
َّ٤مس؟شُ -ىم ْٚم ُ٧م :اهللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ْقم َٚم ُؿَ ،ىم َ٤ملَ « :وم٢مِ َّن َطم َّؼ اهللِ َقم َغم

َّ٤مس َأ ْن َي ْٕم ٌُدُ و ُه َوٓ ُي ْ ِ
اًمٜم ِ
نميمُقا سمِ ِف َؿم ْٞم ًئ٤مَ ،وم٢مِ َذا َوم َٕم ُٚمقا َذًم ِ َؽ َوم َح ٌّؼ َقم َٚم ْٞم ِف َأ ْن ٓ ُي َٕم ِّذ َ ُهب ْؿش ،وًمٗمظ
اعم٘مؼمي ،سمٜمحق ًمٗمظ يم َُٛمٞمؾ-
( )3احل٤ميمؿ" ،اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم"  ،93 :3سمرىمؿ-76 :
(" )4اجل٤مُمع اًمٙمٌػم"  ،3;4 :8أسمقاب اًمدقمقات ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء إن هلل ُمالئٙم٦م ؾمٞم٤مطملم ذم إرض ،سمرىمؿ-5;3: :
(" )5اعمًٜمد"  ،4:8 :6سمرىمؿ-489; :
(" )6اعمًٜمد" ،669 :35 ،سمرىمؿ-:2:7 :
( )7اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،353 :36 ،سمرىمؿ-:628 :
( )8اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،;2 :38 ،سمرىمؿ-32278 :
( )9اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،353 :36،سمرىمؿ-:628 :
(" ):اعمًتدرك"  ،49 :5يمت٤مب اًمدقم٤مء ،سمرىمؿ-3:96 :
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ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :ؾمٜمده صحٞمح"(-)3


املبخح ارتامظ
اسإعالل بإبدال زاٍّ بآخس

ِ
اهٞمؿ ْسم ُـ ُمر ُز ٍ
احل٤ميمِ ُؿ َ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ُسمق ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
وقَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م
٤مس ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َي ْٕم ُ٘م َ
َْ
قبَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م إِ ْسم َر ُ
َ ,8ىم َ٤مل ْ َ
َأ ُسمق َد ُاو َد(َ ،)4طمدَّ َصمٜمَ٤م ُؿم ْٕم ٌَ ُ٦مَ ،قم ْـ َأ ِيب َسم ْٚم ٍ٩م-
ِ
ود ،طمدَّ َصمٜمَ٤م َقم ِ
قب اًم َّث َ٘م ِٗم ُّلَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُقم َٛم ُر ْسم ُـ َطم ْٗم ٍ
٤مص ُؿ ْسم ُـ
اًمًدُ ُّ َ
ؼم ِين َأ ْمحَدُ ْسم ُـ َي ْٕم ُ٘م َ
ص َّ
َو َأ ْظم َ َ
َقم ِكم ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُؿمٕمٌ ُ٦مَ ،قمـ َحيٞمك سم ِـ َأ ِيب ؾم َٚمٞم ٍؿ وهق َأسمق سم ْٚم ٍ٩م  ,وه َذا ًَم ْٗم ُظ طم ِد ِ
ي٨م َأ ِيب َد ُاو َدَ ,ىم َ٤مل:
َ َ
َ
ُ ْ َ ُ َ ُ َ
ْ َْ ْ
َْ
ٍّ َ
ِ
ٍ
حيدِّ ُ
ه ُه َأ ْن َجيِدْ
َؾمٛم ْٕم ُ٧م َقم ْٛم َرو ْسم َـ َُم ْٞم ُٛمقنَ ُ ،
ثَ ،قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّل ط َىم َ٤ملَُ « :م ْـ َ َّ
ِ
طمالو َة(ِ ِ )5
٥م ا َْعم ْر َء ٓ ُحيِ ٌُّ ُف إِٓ هللَِّش-
اإل َيامنَ ،وم ْٚم ُٞمح َّ
َ َ
ِ
لم ،و َىم ِد اطمتَج٤م َمجِٞمٕم٤م سمِٕمٛم ِرو سم ِـ ُمٞمٛم ٍ
َه َذا َطم ِد ٌ
قنَ ،قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةَ،
ْ َّ
ٞمح ْ ِ َ
اًمّمح َ
ي٨م َمل ْ ُخي ََّر ْج ِذم َّ
ً َ ْ ْ َُْ
ِ
اطمت ََّ٩م ُُم ًْٚمِ ٌؿ سمِ َ٠م ِيب َسم ْٚم ٍ٩مَ ،و ُه َق َطم ِد ٌ
ٞمحَٟ ٓ ،م ْح َٗم ُظ ًَم ُف ِقم َّٚم ً٦م(-)6
ي٨م َصح ٌ
َو ْ
وأظمرضمف أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز( ،)7وقمٜمف أمحد(-)8
وأظمرضمف قمكم سمـ اجلٕمد( ،)9وإؾمح٤مق سمـ راهقيف( ،)3قمـ اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ ،وأظمرضمف
أيْم٤م( ،)4قمـ قمٌٞمد سمـ ؾمٕمٞمد إُمقي ،وأمحد( ،)5قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ،وه٤مؿمؿ سمـ
إؾمح٤مق ً
( )3أمحد سمـ قمكم" ،ومتح اًمٌ٤مري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري" -اقمتٜمك سمفٟ :مٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب( ،ط ،3اًمري٤مض :دار ـمٞمٌ٦م،
3649هـ) -446 :37
( )4هق اًمٓمٞم٤مًمز-
(ً )5مٗمظ أيب داود اًمٓمٞم٤مًمزَ « :
ط ْع َمش-

( )6احل٤ميمؿ" ،اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم"  ،438 :3يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-5 :
(ُ" )7مًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز"  ،457 :6سمرىمؿ-4839 :
(ُ" )8مًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ"  ،653 :38سمرىمؿ-3295: :
جل ْٕمدُ" ،مًٜمد اسمـ اجلٕمد" -حت٘مٞمؼ :قم٤مُمر أمحد طمٞمدر ،ط ،3سمػموتُ :م١مؾمً٦م ٟم٤مدر3632 ،هـ) سمرىمؿ:
( )9اجلقهري ،قمكم سمـ ا َ
-392:
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اًم٘م٤مؾمؿ ،وحمٛمد سمـ ٟمٍم(ُ ،)6مـ ـمريؼ ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ ،واًمٓمح٤موي(ُ ،)7مـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ
زي٤مد ،واحل٤ميمؿ(ُ ،)8مـ ـمريؼ آدم سمـ أيب إي٤مس-
قمنمهتؿ (أسمق داود ،وقم٤مصؿ ،واسمـ اجلٕمد ،واًمٜمي ،وقمٌٞمدُ ،
وهمٜمْدَ ر ،وه٤مؿمؿ ،وُمٕم٤مذ،
وقمٌد اًمرمحـ ،وآدم) ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،سمف سمٛمثٚمف< همػم َّ
أن اًمٜميُ ،
وهمٜمْدَ ر ىم٤مٓ ذم روايتٝمامَُ « :م ْـ
ه ُهش-
َأ َطم َّ
٥مش ،سمدًٓ ُمـ ىمقًمفَُ « :م ْـ َ َّ
وأظمرضمف اًمٌزار(ُ ،)9مـ ـمريؼ يزيد سمـ ه٤مرون ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،قمـ أؿمٕم٨م سمـ أيب اًمِمٕمث٤مء ،قمـ
اًمٜمٌل ط-
قمٛمرو اسمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ أيب هريرة  ،قمـ ِّ
َهذا احلدي٨م يرويف ؿمٕمٌ٦م سمـ احلج٤مج ،واظمتٚمػ قمٜمف ذم إؾمٜم٤مده قمغم وضمٝملم:
اًمقضمف إول :ؿمٕمٌ٦م ،قمـ أيب سم ْٚم ٍ٩م ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ أيب هريرة  ،قمـ
اًمٜمٌلط-
ِّ
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ،وقمكم سمـ اجلٕمد ،واًمٜمي سمـ ُؿم َٛم ْٞمؾ،
وقمٌٞمد سمـ ؾمٕمٞمدُ ،
وهمٜمْدَ ر ،وُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ ،وه٤مؿمؿ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ،وآدم سمـ أيب إي٤مس ،وقمٌد
اًمرمحـ سمـ زي٤مد-
اًمقضمف اًمث٤مين :ؿمٕمٌ٦م ،قمـ أؿمٕم٨م سمـ أيب اًمِمٕمث٤مء ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ أيب
اًمٜمٌل ط-
هريرة ،قمـ ِّ

(" )3اعمًٜمد" ،4:3 :3سمرىمؿ-475 :
( )4اسمـ راهقيف ،إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿُ" ،مًٜمد إؾمح٤مق سمـ راهقيف" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٖمٗمقر سمـ قمٌد احلؼ اًمٌٚمقر( ،ط ،3اعمديٜم٦م
اعمٜمقرةُ ،مٙمتٌ٦م اإليامن3634 ،هـ)  ،582 :3سمرىمؿ-588 :
(" )5اعمًٜمد"  ،568 :35سمرىمؿ-9;89 :
( )6اعمروزي ،حمٛمد سمـ ٟمٍم" ،شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمرسمٞمش( ،ط ،3اًمري٤مض ،اعمٜمّمقرة ،دار اهلدي
اًمٜمٌقي ،ودار اًمٗمْمٞمٚم٦م3654 ،هـ) ص ،522 :سمرىمؿ-688 :
(" )7ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر" ; ،629 :سمرىمؿ-59;8 :
(" )8اعمًتدرك"  ،644 ::يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-9763 :
(" )9اعمًٜمد" ،:2 :39 ،سمرىمؿ-;832 :
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اًمًٚمٛمل ،أسمق ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل ،صم٘م٦م
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :يزيد سمـ ه٤مرون سمـ َزاذان ُّ
ُمت٘مـ(-)3
ويمام هق فم٤مهر ،وم٤معمحٗمقظ قمـ ؿمٕمٌ٦م هق إول< ًم ِ ِٕمدَّ ِة ىمرائـ:
إومم :اعمٕمروم٦م سمحدي٨م اًمِمٞمخ :ومٛمحٛمد سمـ ضمٕمٗمر اعمٕمروف سم ُٖمٜمْدَ ر ،وُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ ،وأسمق
داود اًمٓمٞم٤مًمزُ ،مـ أصمٌ٧م أصح٤مب ؿمٕمٌ٦م ،وُمـ اعم٘مدُملم ذم طمديثف قمٜمد آظمتالف(-)4
ظمتص سمٓمقل ُمالزشمف ًمِمٕمٌ٦م ،وهق ُمـ أصمٌ٧م
واًمث٤مٟمٞم٦م :آظمتّم٤مص واعمالزُم٦مَ :وم ُٖمٜمْدَ ر ُا َّ
اًمٜم٤مس ذم طمديثف -ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :ؾمٛمٕم٧م همٜمدر ي٘مقلً" :مزُم٧م ؿمٕمٌ٦م قمنميـ ؾمٜم٦م ،مل أيمت٥م
ومٞمٝم٤م قمـ ٍ
أطمد همػمه"(-)5
واًمث٤مًمث٦م :يمثر اًمٕمدد :ومرواة اًمقضمف إول أيمثر قمد ًدا ،واًمٕمدد اًمٙمثػم أومم سم٤محلٗمظ ُمـ
اًمقاطمد-
راسم ًٕم٤م :شمٍميح يزيد سمـ ه٤مرون سم٤مًمرضمقع قمـ روايتف هذه :وم٘مد اقمتذر يزيد سم٠مٟمَّف ؾمٛمٕمف ذم
أه َق حيٞمك أم أؿمٕم٨م< َّ
َّ
ٕن يم ً
ال ُمٜمٝمام
جمٚمس ؿمٕمٌ٦م ،ويم٤من ذم آظمر اًمٜم٤مس،
ومِمؽ ذم ؿمٞمخ ؿمٕمٌ٦مْ ،
َ
مه٤م ُمٜمف -ىم٤مل يزيدً" :م٘مد ؾمٛمٕمتف ُمـ ؿمٕمٌ٦م سمٌٖمداد ،ويمٜم٧م ذم
ي٘م٤مل ًمف :اسمـ ُؾمٚمٞمؿ ،ومًام ُه
أؿمٕم٨م و ً
ٍ
رضمؾ"(-)6
آظمر اًمٜم٤مس ،وأٟم٤م أؿمؽ ومٞمف ُمٜمذ ؾمٛمٕمتف ،ومرضمع يزيد قمٜمف وىم٤مل :ايمتٌقه قمـ
( )3اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-859 :
( )4اٟمٔمر :اسمـ ه٤مينء ،إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿُ" -مً٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد" -حت٘مٞمؼ :ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة:
ُمٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م3642 ،هـ) ص ،693 :وأمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٕمجكمُ" ،مٕمروم٦م اًمث٘م٤مت" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٌتقي،
(ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ :مٙمتٌ٦م اًمدار3627 ،هـ)  ،457 :4واسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ"  ،493 :3واسمـ قمدي
"اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل" -488 :7
( )5اسمـ أيب طم٤مشمؿ ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد" ،يمت٤مب اًمٕمٚمؾ" ،حت٘مٞمؼ :ومريؼ ُمـ اًمٌ٤مطمثلم سم٢مذاف وقمٜم٤مي٦م :ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل احلٛم ّٞمد،
احلٛم ّٞمد ،وظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلريز( ،ط ،3اًمري٤مضُ :مٓم٤مسمع احلٛمٞميض3649 ،هـ)  ،35 :4سمرىمؿ ،35:5 :وُمٖمٚمٓم٤مي
سمـ ىمٚمٞم٩م اًمٌٙمجري" ،إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼ :أيب قمٌد اًمرمحـ قم٤مدل سمـ حمٛمد  ,وأيب حمٛمد أؾم٤مُم٦م
سمـ إسمراهٞمؿ( ،ط ،3اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم3644 ،هـ) -487 :8
( )6اسمـ طمٜمٌؾ قمٌد اهلل سمـ أمحد" ،يمت٤مب اًمٕمٚمؾ" -749 :3
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

ِ
ِِ
ِ
إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

طمٙمؿ همػم واطمد ُمـ اًمٜم٘م٤مد سمتخٓمئ٦م رواي٦م يزيد سمـ ه٤مرون،
ظم٤مُمً٤م :شمرضمٞمح إئٛم٦م :وم٘مد
َ
ً
وأٟمَّف ِ
وه َؿ ومٞمٝم٤م ،ومل يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م ،وممـ َظم َّٓم َ٠م ُه :اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ( ،)3واًمٌزار( ،)4واًمدارىمٓمٜمل(-)5
وهق ُمـ وضمٝمف اعمحٗمقظ ومٞمف حيٞمك سمـ أيب ُؾمٚمٞمؿ ،شم٘مد َّم ذم احلدي٨م اًمً٤مسمؼ أٟمَّف صدوق
هيؿ ،وقمٜمده ُمٜم٤ميمػم-
اطمت ََّ٩م ُُم ًْٚمِ ٌؿ سمِ َ٠م ِيب َسم ْٚم ٍ٩م" :ومٞمف ٟمٔمرَّ ،
ُمًٚمام مل حيت٩م سم٠ميب َسم ْٚم٩م ،ومل ُخيرج
وم٢من
وىمقل احل٤ميمؿَ " :و ْ
ً
ًمف ؿمٞم ًئ٤م ذم صحٞمحف-
ٟم٘مد ىمقل احل٤ميمؿ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م:
ِ
وأ َُّم٤م ىمقل احل٤ميمؿَ " :و ُه َق َطم ِد ٌ
ٞمحَٟ ٓ ،م ْح َٗم ُظ ًَم ُف ِقم َّٚم ً٦م"< سمؾ هق ُُم ّٕمؾ ،واًمذي يٛمٜمع
ي٨م َصح ٌ
ُمـ ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م قمـ احلدي٨م ِقمدَّ ة أُمقر:
أوًَّٓ :
ٟمص اسمـ
أن أسم٤م سمٚم٩م حيٞمك سمـ أيب ُؾمٚمٞمؿ ىمد شمٗمرد سمف ،وُمثٚمف ٓ حيتٛمؾ شمٗمرده ،وىمد َّ
طمٌ٤من قمغم أٟمف ٓ حيت٩م سمام اٟمٗمرد سمف ُمـ اًمرواي٦م يمام شم٘مدم قمٜمف-
وصم٤مٟم ًٞم٤مَّ :
أن هذا احلدي٨م َقمدَّ َه اسمـ قمدي ُمـ مجٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمتل أٟمٙمره٤م قمغم أيب سم ْٚم٩م،
وؾم٤مق ًمف ُمـ ُمٗم٤مريده أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م اؾمتٜمٙمره٤م قمٚمٞمف( ،)6وُمـ قم٤مدة اسمـ قمدي أٟمَّف يذيمر ذم شمرمج٦م
اًمراوي ُم٤م ُأٟمٙمر قمٚمٞمف-
ىم٤مل اًمًٌٙمل" :و َذيم ََر ذم يمؾ شمرمج٦م طمدي ًث٤م وم٠ميمثر ُمـ همرائ٥م ذًمؽ اًمرضمؾ وُمٜم٤ميمػمه"(-)7
وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :وُمـ قم٤مدشمف ومٞمف ْ
أن خيرج إطم٤مدي٨م اًمتل ُأٟمٙمرت قمغم اًمث٘م٦م ،أو
قمغم همػم اًمث٘م٦م"( -)8وىم٤مل اعمٕمٚمٛمل" :واسمـ قمدي يذيمر ُمٜمٙمرات اًمراوي"( ،)9وؾم٤مق ًمف اًمذهٌل ُمـ

( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ  ،749 :3سمرىمؿ-3459 :
(" )4اعمًٜمد"  ،:2 :39سمرىمؿ-;832 :
(" )5اًمٕمٚمؾ"-549 ::
(" )6اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل" -822 :32
(" )7ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى" -538 :5
(" )8هدي اًمً٤مري" -3366 :4
( )9ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم "اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م" ص;-67
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

ِ
ِِ
ِ
إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

ُمـ ُمٗم٤مريده طمديثلم اؾمتٜمٙمرمه٤م قمٚمٞمف ،وىم٤مل" :وُمـ سمالي٤مه :اًمٗمًقي ذم شم٤مرخيف  ,يٕمٜمل ُم٤م ذيمره
اًمٗمًقي سم٢مؾمٜم٤مده  ,طمدصمٜم٤م سمٜمدار ،قمـ أيب داود ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،قمـ أيب سمٚم٩م ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن،
٤من َ ْ ِ
قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو أ َّٟمف ىم٤ملً« :مٞم٠مشملم قمغم َضم َٝمٜمَّ َؿ َز َُم ٌ
اهب٤مًَ ،م ْٞم َس ومِ َٞمٝم٤م َأ َطمدٌ ش ،وهذا
ختٗم ُؼ َأ ْسم َق ُ َ
ُمٜمٙمر -ىم٤مل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين :ؾم٠مًم٧م احلًـ قمـ هذا وم٠مٟمٙمره"(-)3
وصم٤مًمثً٤مَّ :
أن أسم٤م سمٚم٩م مل يتٗمؼ اًمٜم٘م٤مد قمغم شمقصمٞم٘مف< سمؾ ضمرطمف ُمـ ضمرطمف ،وُمع وضمقد ُمثؾ هذا
اجلرح ،وظم٤مص٦م ُمـ اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري واسمـ طمٌ٤من  ,واًمذيـ قمروم٤م سم٤مؾمت٘مراء طم٤مل اًمرواة  ,يثٌ٧م
اًم٘مقل سم٢مصمٌ٤مت قمٚمتف-


(ُ" )3مٞمزان آقمتدال" -346 :7
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ِ
ِِ
ِ
إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

املبخح الطادع
احل٤ميمِ ُؿ
َ ,9ىم َ٤مل ْ َ

اسإعالل بتػٔري املعيٙ

ِ
اهٞمؿ ْسم ُـ ُمر ُز ٍ
َ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ُسمق ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
وقَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م
٤مس ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َي ْٕم ُ٘م َ
َْ
قبَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م إِ ْسم َر ُ

٥م ْسم ُـ َضم ِر ٍيرَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُؿم ْٕم ٌَ ُ٦م-
َو ْه ُ
ِ
ِ
احل ًَ ْ ِ
احل ًَ ِـ إَ َؾم ِد ُّي ِ َهب ْٛم َذ َ
لم،
اًمر ْ َ
ٞمؿ ْسم ُـ ْ ُ
انَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م إِ ْسم َراه ُ
مح ِـ ْسم ُـ ْ َ
ؼمٟمَ٤م َأ ُسمق ا ًْم َ٘م٤مؾم ِؿ َقم ٌْدُ َّ
َو َأ ْظم َ َ
َطمدَّ َصمٜمَ٤م آ َد ُم ْسم ُـ َأ ِيب إِ َي ٍ
٤مسَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُؿم ْٕم ٌَ ُ٦م-
و َأ ْظمؼمٟمَ٤م َأ ْمحَدُ سمـ ضمٕم َٗم ٍر ا ًْم َ٘مٓمِ ِ
ٞمٕم ُّلَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ َأ ْمحَدَ ْسم ِـ َطمٜمْ ٌَ ٍؾَ ،طمدَّ َصمٜمِل َأ ِيبَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م
ْ ُ َ ْ
َ ََ
ِ
حيدِّ ُ
ثَ ،قم ْـ
ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َضم ْٕم َٗم ٍرَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُؿم ْٕم ٌَ ُ٦مَ ،قم ْـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ُُم َّرةََ ،ىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َقم ٌْدَ اهللَِّ ْسم َـ َؾم َٚم َٛم َ٦م ُ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ان ْسم ِـ َقمً ٍ
َص ْٗم َق َ
٥م سمِٜمَ٤م إِ َمم َه َذا اًمٜمٌَِّ ِّل ٟم ًَْ َ٠م ًَم ُف َقم ْـ َه ِذ ِه
٤مل اعمُْ َراد ُّي َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َ ُهيقد ٌّي ًم َّم٤مطمٌِف :ا ْذ َه ْ
َّ
٤مت سمٞمٜم ٍ
أي ِ٦م ﴿و ًَم َ٘مدْ آ َشمٞمٜمَ٤م ُمقؾمك شمًِع آي ٍ
َ٤مت﴾(َ -)3وم َ٘م َ٤ملَ ٓ :شم ُ٘مق ًُمقا ًَم ُف ٟمٌَِ ٌّلَ ،وم٢مِ َّٟم ُف ًَم ْق َؾم ِٛم َٕم َؽ
َ ِّ
ْ َ َ
َ
َ
ْ ُ َ
ًَم َّم َ٤مر ْت ًَم ُف َأ ْر َسم َٕم َ٦م َأ ْقم ُ ٍ
ُنميمُقا سمِ٤مهللَِّ َؿم ْٞم ًئ٤مَ ،وٓ شم ْ ِ
لم(َ ،)4ىم َ٤ملَ :وم ًَ َ٠مٓ ُهَ ،وم َ٘م َ٤مل ٓ« :شم ْ ِ
َن ُىمقاَ ،وٓ شم َْزٟمُقا،
٤محل ِّؼ ،وٓ شمًَحروا ،وٓ َشم ْ٠م ُيم ُٚمقا اًمرسم٤م ،وٓ َمت ُِمقا سمِ ِؼم ٍ
ِ
يء إِ َمم
َ
َ
ِّ َ َ ْ
َوٓ َشم ْ٘م ُت ُٚمقا اًمٜمَّ ْٗم َس ا ًَّمتل َطم َّر َم اهللَُّ إِٓ سمِ ْ َ َ ْ َ ُ
٤من ًمِٞم ْ٘م ُت َٚمف ،وٓ َشم ْ٘م ِذ ُومقا ُحمّْمٜمَ ً٦م ،و َأ ْٟمتُؿ ي٤م هيقد َقم َٚمٞمٙمُؿ َظم٤مص ً٦م َأٓ َشمٕمدُ وا ِذم اًمًٌ ِ
ِ
ٍ
٧مش،
َّ ْ
ْ
َّ
َ
ذي ُؾم ْٚم َٓم َ ُ َ
َ ْ َ َُ ُ ْ ْ
( )3اإلهاء :رىمؿ أي٦م-)323( :
ٕهنؿ يٙمٜمقن قمـ اًمنور سم٘مرة اًمٕملم"" -اًمٙم٤مؿمػ قمـ
( )4ىم٤مل احلًلم سمـ قمٌد اهلل اًم ِّٓمٞمٌل" ،هق يمٜم٤مي٦م قمـ اًمنور اعمْم٤مقمػ< َّ
طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ" -حت٘مٞمؼ :د -قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي( ،طُ ،3مٙم٦م اعمٙمرُم٦مُ :مٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مز3639 ،هـ) :732 :4
ٟمقرا قمغم ٟمقر< َيم ِذي قمٞمٜملم
ن سم٘مقًمؽ ٟمٌل
هورا َي ُٛمدُّ اًمٌ٤مسة ،ومٞمزداد سمف ً
ً
وىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري ٓ" :شم٘مؾ ًمف ٟمٌل ،وم٢م َّٟمف ُي َ ُّ
وم٢من اًم َٗم َر َح ُي ِٛمدُّ اًمٌ٤مسة يمام َّ
أصٌح يٌٍم سم٠مرسمعَّ ،
أن اهلؿ واحلزن ُخيِ ُّؾ هب٤م ،وًمذا ي٘م٤مل عمـ أطم٤مـم٧م سمف اهلٛمقم :أفمٚمٛم٧م قمٚمٞمف
اًمدٟمٞم٤م"ُ" -مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح" -سمدون حت٘مٞمؼ (ط ،3سمػموت :دار اًمٗمٙمر3644 ،هـ) :34; :3
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

ِ
ِِ
ِ
إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

َوم َ٘م ٌَّال َيدَ ُه َو ِر ْضم َٚم ُفَ ،و َىم٤مٟٓ :م َِْم َٝمدُ َأٟم ََّؽ ٟمٌَِ ٌّلَ ،وم َ٘م َ٤ملَُ « :م٤م َُمٜمَ َٕمٙم َُام َأ ْن شم ًُْٚمِ َام؟ش َىم٤مٓ :إِ َّن َد ُاو َد َ د َقم٤م
َأ ْن ٓ َي َز َال ُِم ْـ ُذ ِّر َّيتِ ِف ٟمٌَِ ٌّلَ ،وإِٟمَّ٤م ٟم ْ
َخ َِمك َأ ْن َي ْ٘م ُت َٚمٜمَ٤م َ ُهيق ُد-
ف ًَمف ِقم َّٚم ً٦م سمِقضم ٍف ُِمـ ا ًْمقضم ِ
ِ
َه َذا َطم ِد ٌ
قهَ ،و َمل ْ ُخي َِّر َضم٤م ُه(-)3
َ ْ َ ُ ُ
ٞمح ٓ َٟم ْٕم ِر ُ ُ
ي٨م َصح ٌ
وأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد( ،)4قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ،ويزيد سمـ ه٤مرون-
وأظمرضمف اًمؽمُمذي( ،)5قمـ أيب يمُري٥م ،واًمٜمً٤مئل( ،)6قمـ حمٛمد سمـ اًمٕمالء ،واسمـ ُم٤مضمف،)7(،
قمـ أيب سمٙمر اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م-
صمالصمتٝمؿ (أسمق يمري٥م ،وحمٛمد ،واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م) ،قمـ قمٌد اهلل سمـ إدريس ،و َىم َر َن أسمق يمري٥م
ذم طمديثف سم٤مسمـ إدريس :مح٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م اًم٘مرر ،و َىم َر َن اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م سمفُ :همٜمدر ،ومح٤مد< همػم َّ
أن
اًمٜمٌل ط ،ورضمٚمٞمف-
روايتف ضم٤مءت خمتٍمة ،وُم٘متٍمة قمغم شم٘مٌٞمؾ يد ِّ
وأظمرضمف اًمؽمُمذي(ُ ،)8مـ ـمريؼ أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز ،ويزيد سمـ ه٤مرون ،وأسمق اًمقًمٞمد
اًمٓمٞم٤مًمز-
وأظمرضمف أمحد( ،)9قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من-
شمًٕمتٝمؿ (وه٥م ،وآدم ،و ُهمٜمدر ،ويزيد ،واسمـ إدريس ،ومح٤مد ،وأسمق داود ،وأسمق اًمقًمٞمد،
واًم٘مٓم٤من) ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،سمف سمٜمحقه< همػم َّ
أن اًم٘مٓم٤من ظم٤مًمػ اًمٙمؾ ،وىم٤مل ذم روايتفَ « :وم َ٘م٤مٟٓ :م َِْم َٝمدُ
إِٟم ََّؽ َر ُؾم ُ
قل اهللِ طش ،سمدًٓ ُمـ ىمقًمفَ « :و َىم٤مٟٓ :م َِْم َٝمدُ َأٟم َ
َّؽ ٟمٌَِ ٌّلش(-)3

(" )3اعمًتدرك"  ،3:447يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-42 :
(" )4اعمًٜمد" ،52:34سمرىمؿ-3:2;4 :
اًمرضمؾ ،سمرىمؿ -4;53 :وىم٤مل" :هذا
(" )5اجل٤مُمع اًمٙمٌػم"  ،58 :7أسمقاب آؾمتئذان وأدب ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ُىم ٌْٚم٦م اًمٞمد و ِّ
طمدي٨م طمًـ صحٞمح"-
(" )6اًمًٜمـ"  ،333 :9يمت٤مب حتريؿ اًمدم ،سم٤مب اًمًحر ،سمرىمؿ-629: :
(" )7اًمًٜمـ"  ،878 :6أسمقاب إدب ،سم٤مب اًمرضمؾ ي٘مٌؾ يد اًمرضمؾ ،سمرىمؿ-5927 :
(" )8اجل٤مُمع اًمٙمٌػم"  ،587 :7أسمقاب شمٗمًػم اًم٘مرآنُ ،مـ ؾمقرة سمٜمل إهائٞمؾ ،سمرىمؿ -5633 :وىم٤مل" :هذا طمدي٨م طمًـ
صحٞمح"-
(" )9اعمًٜمد"  ،43 :52سمرىمؿ-3:2;8 :
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ِ
ٌ
َؼم ُأ ْٟمٙمِر ُمـ طمديثف وقم٘مٚمف،
طمدي٨م ُُمٜمٙمر< ٕضمؾ قمٌد اهلل سمـ َؾمٚم َٛم٦م اعمرادي ،وم٢مٟمَّف عم٤م يم ُ َ
وص٤مر خيٓمئ ،وحيدث سم٤معمٜم٤ميمػم-
ىم٤مل قمٛمرو سمـ ُُمرة" :يم٤من قمٌد اهلل سمـ َؾمٚمِ َٛم٦م ىمد يمؼم ،ومٙم٤من حيدصمٜم٤م ومتٕمرف وشمٜمٙمر"(،)4
وقمٛمرو سمـ ُُم َّرة هذا هق أيمثر ُمـ روى قمـ قمٌد اهلل سمـ َؾمٚمِٛم٦م ،وهق سمٚمديف ،ويم٤من اإلُم٤مم أمحد
يْمٕمػ أُمر قمٌد اهلل سمـ َؾمٚمِ َٛم٦م( -)5وىم٤مل اًمٌخ٤مري ٓ" :يت٤مسمع ذم طمديثف"( ،)6وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ
اًمرازي واًمٜمً٤مئل" :شمٕمرف وشمٜمٙمر"( ،)7وذيمره اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء( ،)8وذيمر ًمف هذا احلدي٨م ومٞمام
خيٓمئ"( -)9وىم٤مل أسمق أمحد احل٤ميمؿ" :طمديثف ًمٞمس
ُأٟمٙمر قمٚمٞمف ،وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم صم٘م٤مشمف ،وىم٤ملُ " :
سم٤مًم٘م٤مئؿ"( ،):وذيمره اًمذهٌل ذم اًمديقان(;)-
وذم ُم٘م٤مسمؾ هذه إىمقال وصم٘مف :اًمٕمجكم( ،)32ويٕم٘مقب سمـ ؿمٞمٌ٦م( -)33وىم٤مل اسمـ قمدي" :أرضمق
أٟمَّف ٓ سم٠مس سمف"( -)34وىم٤مل احل٤مومظ" :صدوق شمٖمػم طمٗمٔمف"(-)35
( )3ىم٤مل قمٌد اهلل اسمـ اإلُم٤مم أمحد " :ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل :ظم٤مًمػ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد همػم واطمد :وم٘م٤مًمقاٟ« :مِمٝمد أٟمؽ ٟمٌلش -ىم٤مل أيب:
ىمٌٞمح٤م"" -يمت٤مب اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل قمـ
وًمق ىم٤مًمقاٟ :مِمٝمد أٟمؽ رؾمقل اهلل ،يم٤مٟم٤م ىمد أؾمٚمام ،وًمٙمـ حيٞمك أظمٓم٠م ومٞمف ظمٓم٠م ً
أمحد سمـ طمٜمٌؾ" -حت٘مٞمؼ :ويص اهلل سمـ حمٛمد قمٌ٤مس( ،ط ،4اًمري٤مض :دار اًم٘مٌس3649 ،هـ)  :6 :5وىم٤مل اًمٓمح٤موي
"ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر"  ،77 :3سمرىمؿ" :85 :هذا احلرف« :إٟمؽ رؾمقل اهللش ،مل ي٘مٚمف أطمدٌ ذم هذا احلدي٨م ُمـ أصح٤مب
ؿمٕمٌف إٓ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد"-
( )4قمٌد اهلل سمـ أمحد" ،يمت٤مب اًمٕمٚمؾ" -369 :4
(ُ )5مٖمٚمٓم٤مي" ،إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل" -5:8 :9
(" )6اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"  ،342 :8سمرىمؿ-8523 :
( )7اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ"  ،96 :7واًمٜمً٤مئل" ،اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم" ص-43;:
(" )8اًمْمٕمٗم٤مء" -587 :5
(" )9اًمث٘م٤مت" -34 :7
( ):اسمـ طمجر" ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م" -56: :4
(;) "ديقان اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم" -7:; :3
(ُ" )32مٕمروم٦م اًمث٘م٤مت" -54 :4
( )33اعمزي" ،هتذي٥م اًمٙمامل" -375 :6
(" )34اًمٙم٤مُمؾ" -694 :8
(" )35شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-562 :
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وممـ ىم٤مل سمٜمٙم٤مرة احلدي٨م:
أيْم٤م اًمزيٚمٕمل وم٘م٤مل" :إ َّن
اإلُم٤مم اًمٜمً٤مئل< طمٞم٨م ىم٤مل" :هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر"( ،)3واؾمتٜمٙمره ً
ٍ
ُمٜم٤مؾمٌ٦م سملم هذا ،وسملم إىم٤مُم٦م
وم٠مي
هذه وص٤مي٤م ذم اًمتقراة ًمٞمس ومٞمٝم٤م طمج٩م قمغم ومرقمقن وىمقُمف< ُّ
اًمؼماهلم قمغم ومرقمقن ،وُم٤م ضم٤مء هذا إٓ ُمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٛم٦مَّ ،
وم٢من ذم طمٗمٔمف ؿمٞم ًئ٤م ،وشمٙمٚمٛمقا ومٞمف
وأن ًمف ُمٜم٤ميمػمَّ ،
َّ
وًمٕمؾ ذيٜمؽ اًمٞمٝمقديلم إٟمام ؾم٠مٓ قمـ اًمٕمنم يمٚمامت ،وم٤مؿمتٌف قمٚمٞمف سم٤مًمتًع آي٤مت،
ومقهؿ ذم ذًمؽ"( <)4ومٝمذا وضمف اًمٜمٙم٤مرة -وىم٤مل اسمـ يمثػم ُ,متٕم٘م ًٌ٤م اًمؽمُمذي ,ذم ىمقًمف :طمدي٨م
طمًـ صحٞمح ،وذم رضم٤مًمف ُمـ ُشم ُٙم ِّٚم َؿ ومٞمف(-)5
ٟم٘مد ىمقل احل٤ميمؿ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م:
ف ًَمف ِقم َّٚم ً٦م سمِقضم ٍف ُِمـ ا ًْمقضم ِ
ِ
وىمقل احل٤ميمؿَ " :طم ِد ٌ
قه"< سمؾ هق ُُم ّٕمؾ،
َ ُ ُ
َ ْ
ٞمح ٓ َٟم ْٕم ِر ُ ُ
ي٨م َصح ٌ
ِ
ِ
وقمٚمتفَّ :
ٜمٙمر قمٚمٞمف،
َؼم ُأ ْٟمٙمر ُمـ طمديثف وقم٘مٚمف ،وص٤مر خيٓمئ ،وي٠ميت سمام ُي ُ
أن قمٌد اهلل سمـ َؾمٚم َٛم٦م عم٤م يم ُ َ
وُمـ ذًمؽ أٟمَّف اؿمتٌف قمٚمٞمف سم٤مًمتًع آي٤مت ،ودظمؾ قمٚمٞمف طمدي٨م ذم طمدي٨م ،ومقهؿ ذم ذًمؽ-


( )3اًمٜمً٤مئل" ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" -66; :5
( )4اًمزيٚمٕمل ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل" ،ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم شمٗمًػم اًمٙمِم٤مف" -اقمتٜمك سمف :ؾمٚمٓم٤من سمـ ومٝمد اًمٓمٌٞمٌم،
(ط ،3اًمري٤مض :دار اسمـ ظمزيٛم٦م3636 ،هـ)  ،4;5 :4سمرىمؿ-953 :
(" )5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م" ;-;8 :
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املبخح الطابع
اسإعالل بتفسد الساّٖ مع ضعفُ
ِ
احل٤ميمِ ُؿ َ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ْمحَدُ ْسم ُـ َؾم ْٚم َام َن ا ًْم َٗم ِ٘مٞم ُفَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ِه ُ
اًمر ِّىم ُّلَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ِيب،
الل ْسم ُـ اًم َٕمالء َّ
َ ,:ىم َ٤مل ْ َ
٤مؾم ِؿ سم ِـ َقمق ٍ
طمدَّ َصمٜمَ٤م ُقمٌٞمدُ اهللَِّ سمـ َقمٛم ٍروَ ،قمـ َزي ِد سم ِـ َأ ِيب ُأ َٟمٞمً َ٦مَ ،قم ِـ ا ًْم َ٘م ِ
ف َّ ِ
٤مينَ ،ىم َ٤مل:
ْ
ْ
ْ ْ ْ
َْ
َ
َْ
ْ ُ ْ
اًمِم ْٞم ٌَ ِّ
قلًَ :م َ٘مدْ َهم ِِم َٞمٜمَ٤م ُسم ْر َه ٌ٦م(ُِ )3م ْـ َد ْه ِرٟمَ٤م َوإِ َّن َأ ْطمدَ ٟمَ٤م ُي ْ١مشمَك ِ
َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ا ْسم َـ ُقم َٛم َرَ ،ي ُ٘م ُ
اإل َيام َن َىم ٌْ َؾ
ِ
قر ُة َقم َغم ُحم َ َّٛم ٍد ط َوم َٞم َت َٕم َّٚم ُؿ َطم َ
ػ ِقمٜمْدَ ُه
الهلَ٤م َو َطم َرا َُم َٝم٤مَ ،و َُم٤م َيٜمْ ٌَ ِٖمل َأ ْن ُيق َىم َ
اًمً َ
ا ًْم ُ٘م ْرآنَ ،و َشمٜم ِْز ُل ُّ
آنُ ،صم َّؿ َىم َ٤ملًَ :م َ٘مدْ َر َأ ْي ُ٧م ِر َضم٤مًٓ ُي ْ١مشمَك َأ َطمدُ ُه ُؿ ا ًْم ُ٘م ْر َ
قن َأ ْٟمت ُُؿ ا ًْم ُ٘م ْر َ
ومِ َٞمٝم٤م يم ََام َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
آنَ ،وم َٞم ْ٘م َر ُأ َُم٤م
ِ
لم َوم ِ َ ِ ِ
٤ممتتِ ِفُ ،م٤م َيدْ ِري ُم٤م آ ُِمر ُه َوٓ َز ِ
ػ ِقمٜمْدَ ُه ُِمٜمْ ُف،
اضم ُر ُهَ ،وٓ َُم٤م َيٜمْ ٌَ ِٖمل َأ ْن ُيق َىم َ
َسم ْ َ
َ ُ
٤محتتف إِ َمم َظم َ َ

َيٜمْ ُث ُر ُه َٟم ْث َر اًمدَّ َىم ِؾ(-)4
ي٨م ص ِحٞمح َقم َغم َذ ِ
ِ
اًمِم ْٞم َخ ْ ِ
ط َّ
ف ًَم ُف ِقم َّٚم ً٦م َو َمل ْ ُخي َِّر َضم٤م ُه(-)5
لمَ ،وٓ َأ ْقم ِر ُ
َه َذا َطمد ٌ َ ٌ
ْ
أيْم٤م اًمٓمح٤موي(ُ )6مـ ـمريؼ قمكم سمـ ُمٕمٌد اًمٕمٌدي ،واًمٌٞمٝم٘مل(ُ )7مـ ـمريؼ قمٌٞمد
وأظمرضمف ً
سمـ ضمٜم٤مد اًمرىمل-
يمالمه٤م (اًمٕمالل ،وقمكم ،وقمٌٞمد) ،قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمرو ،سمف سمٛمثٚمف-
وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ< ٕضمؾ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمقف اًمِمٞمٌ٤مين اًمٙمقذم ،وم٘مد شمٗمرد سمف ،وُمثٚمف ٓ حيتٛمؾ
شمٗمرده قمـ ُمثؾ اسمـ قمٛمر  <إذ هق ًمٞمس ُمـ اعم٘مدُملم ُمـ أصح٤مسمف ،وهق خمتٚمػ ومٞمف( ،)8وم٘مد
وٕمٗمف ؿمٕمٌ٦م سمـ احلج٤مج( -)9وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازيُ" :مْمٓمرب احلدي٨م ،وحمٚمف قمٜمدي

( )3سمره٦م ُمـ اًمزُم٤من :سمْمؿ اًمٌ٤مء وومتحٝم٤م< أيُُ :مدَّ ًة ـمقيٚم٦م ُمـ اًمزُم٤من -حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمرازي" ،خمت٤مر اًمّمح٤مح" -حت٘مٞمؼ:
يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد( ،ط ،7سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م3642 ،هـ) صُ ،55م٤مدة :سمره-
( )4هق رديء اًمتَّٛمر وي٤مسمًف -اسمـ إصمػم" ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م" ُ ،799 :3م٤مدة :دىمؾ-
(" )5اعمًتدرك"  ،495 :3يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-323 :
(" )6ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر"  ،:6 :6سمرىمؿ-3675 :
(" )7اًمًٜمـ اًمٙمٌػم"  ،63: :5يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمٌٞم٤من أٟمف إٟمام ىمٞمؾ ي١مُمٝمؿ أىمرؤهؿ ،سمرىمؿ-74;2 :
( )8اًمذهٌل "ُمٞمزان آقمتدال" -597 :5
( )9اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ" -336 :9
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ُم٘متٍما قمغم ىمقل
اًمّمدق"( -)3وىم٤مل اًمٜمً٤مئل" :وٕمٞمػ احلدي٨م"( ،)4وذيمره اًمذهٌل ذم ديقاٟمف(،)5
ً
طمٙمام ًمٜم٤مىمد ىمٌٚمف وؾمٙمقشمف قمٚمٞمف،
ىمقل أيب طم٤مشمؿ اًمرازي سم٠مٟمَّف ُمْمٓمرب احلدي٨م ،وٟم٘مؾ اًمٜم٤مىمد
ً
اًمذي ئمٝمر ُمٜمف أٟمَّف ي٘مقل سمف ويٕمتٛمده-
ُمٜمٙمرا
وأ َُّم٤م اسمـ قمدي ومٛمِم٤مه وم٘م٤مل" :وهق ممـ يٙمت٥م طمديثف"( ،)6سمٕمد أن ذيمر ًمف طمدي ًث٤م
ً
ف سمف وظمٚمص احل٤مومظ اسمـ طمجر إمم أٟمَّف" :صدوق ُيٖمرب"(-)7
ُقم ِر َ
وهق ىمٚمٞمؾ اًمرواي٦م ضمدً ا قمـ اسمـ قمٛمر  ،وم٘مد شمتٌٕم٧م ُمروي٤مشمف قمٜمف ومٚمؿ أىمػ قمغم همػم هذا
احلدي٨م يرويف قمٜمف  ،وم٠ميـ أصح٤مب اسمـ قمٛمر  قمـ هذا احلدي٨م قمغم يمثرهتؿ< يمٜم٤مومع ُمقمم
اسمـ قمٛمر ،وؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل ،وجم٤مهد سمـ ضمؼم اعمٙمل ،وقمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر اًم٘مرر ،وقمٓم٤مء سمـ أيب
رسم٤مح اعمٙمل ،وزيد سمـ أؾمٚمؿ اعمدين ،وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر اعمٙمل وهمػمهؿ ،ومٚمق يم٤من صم٤مسمتً٤م حلدَّ ث سمف
اًمث٘م٤مت إصمٌ٤مت ُمـ أصح٤مب قمٌد اهلل سمـ قمٛمر -
ٟم٘مد ىمقل احل٤ميمؿ:
ي٨م ص ِحٞمح َقم َغم َذ ِ
ِ
اًمِم ْٞم َخ ْ ِ
لم" ،حمؾ ٟمٔمرَّ ،
ط َّ
وم٢من زيد سمـ أيب أٟمٞمً٦م،
ذم ىمقًمفَ " :ه َذا َطمد ٌ َ ٌ
ْ
واًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمقف اًمِمٞمٌ٤مين مل خيرج هلام اًمٌخ٤مري ،وإٟمِّام أظمرضم٤م هلام ُمًٚمؿ-
ف ًَم ُف ِقم َّٚم ً٦م"< سمؾ هق ُُم ّٕمؾ ،وقمٚمتفَّ :
أن اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمقف اًمِمٞمٌ٤مين صدوق
وىمقًمفَ " :وٓ َأ ْقم ِر ُ
ُيٖمرب ،وىمد شمٗمرد سمف ،وُمثٚمف ٓ حيتٛمؾ شمٗمرده ،ومٙمٞمػ سمتٗمرده قمـ ُمثؾ اسمـ قمٛمر ُ مع يمثرة
أصح٤مسمف!


( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ-336 :9 ،
( )4اسمـ طمجر" ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م" -638 :5
(" )5ديقان اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم" -424 :4
(" )6اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل" -836 ::
(" )7شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-6:3 :
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ارتامت٘
ذم ظم٤ممت٦م هذا اًمٌح٨م ،واًمذي أمحد اهلل  قمغم ْ
أن أقم٤من قمغم إمت٤مُمف ،وأؾم٠مًمف أن يرزىمٜمل ومٞمف
اإلظمالص ،واًمتقومٞمؼ واًمًداد ،وىمد فمٝمر زم ُمـ ظمالل دراؾم٦م إطم٤مدي٨م اًمٜمت٤مئ٩م أشمٞم٦م:
 ,3سمٚمغ قمدد إطم٤مدي٨م اًمتل ٟمٗمك احل٤ميمؿ قمٚمتٝم٤م ذم يمت٤مب اإليامن َخً٦م وقمنميـ طمدي ًث٤م ،وُم٤م
صمٌ٧م قمٚمتف ُمٜمٝم٤م سمحً٥م اضمتٝم٤مدي إٟمَّام هق صمامٟمٞم٦م أطم٤مدي٨م< سمام ُيِمٙمؾ صمٚم٨م اًمٕمدد-
 ,4شمٜمققم٧م أضمٜم٤مس اًمٕمٚمؾ اعمدروؾم٦مُ ،م٤م سملم قمٚمؾ فم٤مهرة :يمام ذم طمدي٨م رىمؿ ( )9و (،):
وقمٚمؾ ظمٗمٞم٦م< يمام ذم إطم٤مدي٨م ُمـ ( )3إمم (-)8
وأيْم٤م (،):
وُمـ ضمٝم٦م أظمرى قمٚمؾ إؾمٜم٤مدي٦م :يمام ذم إطم٤مدي٨م ُمـ ( )3إمم (ً )8
وقمٚمؾ ُمتٜمٞمف :يمام ذم طمدي٨م (-)9
 ,5أًمٗم٤مظ احل٤ميمؿ

ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمدروؾم٦م شمٜمققم٧م ُم٤م سملم ىمقًمفٟ ٓ" :مٕمٚمؿ ًمف

قمٚم٦م" ،و"ٓ ٟمحٗمظ ًمف قمٚم٦م" ،و"ٓ أقمرف ًمف قمٚم٦م" ،وهبذا ئمٝمر َّ
أن احل٤ميمؿ ٟمٗمك قمٚمٛمف
ُمٚمتٛمً٤م
وُمٕمرومتف ،ومال شمثري٥م قمٚمٞمف وٓ ُم١ماظمذة ،ورطمؿ اهلل احل٤مومظ اًمٕمراىمل إذ ي٘مقل وهق
ً
اًمٕمذر ٕيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ":ىمد ُأ ِقم ّؾ سم٤مٓظمتالف ومٞمف قمغم قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،وٓ ُم١ماظمذة
قمغم احل٤ميمؿ ومٞمف ،وم٢م َّٟمف ٟمٗمك طمٗمٔمف"(-)3
ُ ,6مدار اًمتٕمٚمٞمؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م قمغم سمٞم٤من آظمتالف يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر( ،)4وقمدم ُمراقم٤مة
هذا يقىمع ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م قمام هق ُمٕمٚمقل ُمـ إطم٤مدي٨م اعمختٚمػ قمغم رواهت٤م-


( )3اعمٜم٤موي ،قمٌد اًمرؤوف زيـ اًمٕم٤مسمديـ" ،ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم" (طُ ،3مٍم :اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى،
3578هـ) -32: :5
( )4اسمـ طمجر" ،اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح" -933 :4
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املصادز ّاملساجع
 ,3اسمـ إصمػم ،اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد" -اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر" -حت٘مٞمؼ :ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن
ؿمٞمح٤م( ،ط ،4سمػموت :دار اعمٕمروم٦م3649 ،هـ)-
جل ْٕمدُ" -مًٜمد اسمـ اجلٕمد" -حت٘مٞمؼ :قم٤مُمر أمحد طمٞمدر ،ط ،3سمػموت:
 ,4اسمـ اجلٕمد ،قمكم سمـ ا َ
ُم١مؾمً٦م ٟم٤مدر3632 ،هـ)-
 ,5اسمـ اجلقزي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم" -اعمقوققم٤مت" -حت٘مٞمؼٟ :مقر اًمديـ سمـ ؿمٙمري ضمٞمالر،
(ط ،3اًمري٤مض :أوقاء اًمًٚمػ363: ،هـ)-
 ,6اسمـ اًمّمالح ،قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـُ" -مٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م" -حت٘مٞمؼٟ :مقر اًمديـ
قمؽم( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٗمٙمر3628 ،هـ)-
 ,7اسمـ اًم٘مٞمؿ ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر" -أطمٙم٤مم أهؾ ِّ
اًمذُم٦م" -حت٘مٞمؼ :يقؾمػ سمـ أمحد اًمٌٙمري ,
ؿم٤ميمر سمـ شمقومٞمؼ اًمٕم٤مروري( ،ط ،3اًمدُم٤مم :رُم٤مدي ًمٚمٜمنم363: ،هـ)-
 ,8اسمـ سمٙمػم ،احلًلم سمـ أمحد" -ؾم١مآت أيب قمٌد اهلل سمـ سمٙمػم ٕيب احلًـ اًمدارىمٓمٜمل"-
حت٘مٞمؼ :قمكم طمًـ قمٌد احلٛمٞمد( ،طَ ،3قم َّامن :دار قمامر362: ،هـ)-
 ,9اسمـ طمٌ٤من ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من" -اًمث٘م٤مت"( -ط ،3اهلٜمد :وزارة اعمٕم٤مرف ًمٚمحٙمقُم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م
اهلٜمدي٦م ،حت٧م ُمراىمٌ٦م :اًمديمتقر حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من ،دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م سمحٞمدر آسم٤مد
اًمديمـ35;5 ،هـ)-
 ,:اسمـ طمٌ٤من ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من" -يمت٤مب اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم"-
حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ إٟمً٤من ومرطم٤مت( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٚم١مًم١مة365; ،هـ)-
; ,اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم" -اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م" -حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم( ،ط،3
اًمري٤مض :دار اًمٕم٤مصٛم٦م363; ،هـ)-
 ,32اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم" -اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح" -حت٘مٞمؼ :د -رسمٞمع سمـ ه٤مدي
اعمدظمكم( ،ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرة :قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م3626 ،هـ)-
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 ,33اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم" -سمذل اعم٤مقمقن ذم ومْمؾ اًمٓم٤مقمقن" -حت٘مٞمؼ :أمحد قمّم٤مم اًمٙم٤مشم٥م،
(ط ،3اًمري٤مض :دار اًمٕم٤مصٛم٦م3633 ،هـ)-
 ,34اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم" -شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م( ،ط ،4اعمديٜم٦م،
سمػموت :دار اًمٞمن ،ودار ىمرـمٌ٦م3652 ،هـ)-
 ,35اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم" -هتذي٥م اًمتٝمذي٥م" -سم٤مقمتٜم٤مء :إسمراهٞمؿ اًمزيٌؼ ،وقم٤مدل ُمرؿمد،
(ط ،3سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م354; ،هـ)-
 ,36اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكمً" -مً٤من اعمٞمزان"( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م،
3654هـ)-
 ,37اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم" ،ومتح اًمٌ٤مري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري" -اقمتٜمك سمفٟ :مٔمر حمٛمد
اًمٗم٤مري٤ميب( ،ط ،3اًمري٤مض :دار ـمٞمٌ٦م3649 ،هـ)-
 ,38اسمـ طمٜمٌؾ ،أمحد سمـ حمٛمدُ" -مًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ" -حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،وآظمريـ،
(ط ،3سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3643 ،هـ)-
 ,39اسمـ طمٜمٌؾ ،قمٌد اهلل سمـ أمحد" -يمت٤مب اًمًٜم٦م"( ،ط ،6رُم٤مدي ًمٚمٜمنم3638 ،هـ)-
 ,3:اسمـ طمٜمٌؾ ،قمٌد اهلل سمـ أمحد" -يمت٤مب اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ" -حت٘مٞمؼ:
ويص اهلل سمـ حمٛمد قمٌ٤مس( ،ط ،4اًمري٤مض :دار اًم٘مٌس3649 ،هـ)-
; ,3اسمـ راهقيف ،إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿُ" -مًٜمد إؾمح٤مق سمـ راهقيف" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٖمٗمقر سمـ
قمٌد احلؼ اًمٌٚمقر( ،ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ ،مٙمتٌ٦م اإليامن3634 ،هـ)-
 ,42اسمـ رضم٥م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد" -ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي ٓسمـ رضم٥م" -حت٘مٞمؼٟ :مقر اًمديـ
قمؽم( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمٕمٓم٤مء3643 ،هـ)-
 ,43اسمـ رضم٥م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد" -ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" -حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م
ُمـ اًمٌ٤مطمثلم( ،ط ،3اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦مُ :مٙمتٌ٦م اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م3639 ،هـ)-
 ,44اسمـ ؾمٕمد ،حمٛمد سمـ ؾمٕمد" -اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد قمٛمر( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة:
ُمٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل3643 ،هـ)-
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 ,45اسمـ ؿم٤مهلم ،قمٛمر سمـ أمحد" -شم٤مريخ أؾمامء اًمث٘م٤مت" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمكم إزهري،
(ط ،3اًم٘م٤مهرة :اًمٗم٤مروق احلديث٦م3652 ،هـ)-
 ,46اسمـ قمٌد اًمؼم ،يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل "اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد" -حت٘مٞمؼ:
ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمٕمٚمقي ،حمٛمد قمٌد اًمٙمٌػم اًمٌٙمري( ،ط ،3اعمٖمرب :وزارة قمٛمقم
إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م35:9 ،هـ)-
 ,47اسمـ قمدي ،أسمق أمحد اجلرضم٤مين" -اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼُ :م٤مزن سمـ حمٛمد
اًمنؾم٤موي( ،ط ،5اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد365; ،هـ)-
 ,48اسمـ قمً٤ميمر ،قمكم سمـ احلًـ" -شم٤مريخ دُمِمؼ" -حت٘مٞمؼ :قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي ( ،ط،3
سمػموت :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع3637،هـ)-
 ,49اسمـ يمثػم ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر" -اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل،
(ط ،3دار هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم363: ،هـ)-
 ,4:اسمـ يمثػم ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمرُ" -مًٜمد اًمٗم٤مروق" -حت٘مٞمؼ :إُم٤مم سمـ قمكم سمـ إُم٤مم( ،ط،3
اًمٗمٞمقم :دار اًمٗمالح3652 ،هـ)-
; ,4اسمـ ًمٌ٤من ،قمالء اًمديـ قمكم" -اإلطمً٤من ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طمٌ٤من" -حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط( ،ط ،4سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3636 ،هـ)-
 ,52اسمـ ُم٤مضمف ،حمٛمد سمـ يزيد" -ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م" -حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمريـ( ،ط،3
دُمِمؼ :دار اًمرؾم٤مًم٦م3652 ،هـ)-
 ,53اسمـ ه٤مٟمئ ،إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿُ" -مً٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد" -حت٘مٞمؼ :ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ
حمٛمد( ،ط ،3اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م3642 ،هـ)-
 ,54أسمق طم٤مشمؿ ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد" -يمت٤مب اًمٕمٚمؾ" ،حت٘مٞمؼ :ومريؼ ُمـ اًمٌ٤مطمثلم سم٢مذاف
وقمٜم٤مي٦م :ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞمد وظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلريز( ،ط ،3اًمري٤مضُ :مٓم٤مسمع
احلٛمٞميض3649 ،هـ)-
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إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

 ,55أسمق داود ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م" -ؾمٜمـ أيب داود" -حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمريـ،
(ط ،3دُمِمؼ :اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م3652 ،هـ)-
 ,56أسمق داود ،ؾمٚمٞمامن سمـ داودُ" -مًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمٌد اعمحًـ
اًمؽميمل( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة :دار هجر363; ،هـ)-
 ,57اإلًمٙم٤مئل ،هٌ٦م اهلل سمـ احلًـ" -ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م" -حت٘مٞمؼ :أمحد
سمـ ؾمٕمد سمـ محدان اًمٖم٤مُمدي( ،ط ،:اًمري٤مض :دار ـمٞمٌ٦م3645 ،هـ)-
 ,58اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ" -اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمدسم٤مد( ،ط:3
اًمري٤مض :اعمتٛمٞمز3662 ،هـ)-
 ,59اًمؼمىم٤مين ،أمحد سمـ حمٛمد" -ؾم١مآت أيب سمٙمر اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمكم
إزهري( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة :اًمٗم٤مروق احلديث٦م3649 ،هـ)-
 ,5:اًمٌزار ،أمحد سمـ قمٛمروُ" -مًٜمد اًمٌزار"  ,اعمٜمِمقر سم٤مؾمؿ اًمٌحر اًمزظم٤مر -,حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ
اًمرمحـ زيـ اهلل ،وآظمريـ( ،ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ3652 ،هـ)-
; ,5اًمٌٙمجريُ ،مٖمٚمٓم٤مي سمـ ىمٚمٞم٩م" -إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼ :أيب
قمٌد اًمرمحـ قم٤مدل سمـ حمٛمد  ,وأيب حمٛمد أؾم٤مُم٦م سمـ إسمراهٞمؿ( ،ط ،3اًمٗم٤مروق احلديث٦م
ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم3644 ،هـ)-
 ,62اًمٌٞمٝم٘مل ،أمحد سمـ احلًلم" -اًمًٜمـ اًمٙمٌػم" ،حت٘مٞمؼ :إؾمالم ُمٜمّمقر قمٌد احلٛمٞمد( ،ط،3
اًم٘م٤مهرة :دار احلدي٨م364; ،هـ)-
 ,63اًمٌٞمٝم٘مل ،أمحد سمـ احلًلم" -اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل آل قم٤مُمر( ،ط،3
اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من3643 ،هـ)-
 ,64اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك" -اجل٤مُمع اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،وآظمريـ،
(ط ،3دُمِمؼ :دار اًمرؾم٤مًم٦م3652 ،هـ)-
 ,65اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك" -قمٚمؾ اًمؽمُمذي اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمقد حمٛمد ظمٚمٞمؾ وصٌحل
قمامن :اًمدار اًمٕمثامٟمٞم٦م364: ،هـ)-
اًمً٤مُمرائل( ،طَّ ،3
667
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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 ,66احل٤ميمؿ ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل" -اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم" -حت٘مٞمؼ ودراؾم٦مُ :مريمز اًمٌحقث
وشم٘مٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة :دار اًمت٠مصٞمؾ3657 ،هـ)-
 ,67احلٜم٤مئل ،احلًلم سمـ حمٛمد" -احلٜم٤مئٞم٤مت" -حت٘مٞمؼ :ظم٤مًمد رزق حمٛمد ضمؼم( ،ط ،3اًمري٤مض:
أوقاء اًمًٚمػ364: ،هـ)-
 ,68اخلٓمٞم٥م ،أمحد سمـ قمكم" -شم٤مريخ سمٖمداد" -حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف( ،ط ،3سمػموت :دار
اًمٖمرب اإلؾمالُمل3644 ،هـ)-
 ,69اًمدارىمٓمٜمل ،قمكم سمـ قمٛمر" -اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن" -حت٘مٞمؼ :أيب قمٛمر حمٛمد سمـ قمكم
إزهري( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة :اًمٗم٤مروق احلديث٦م3656 ،هـ)-
 ,6:اًمدارىمٓمٜمل ،قمكم سمـ قمٛمر" -اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م" -اعمجٚمدات ُمـ إول،
إمم احل٤مدي قمنم" -حت٘مٞمؼ وختري٩م :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل اًمًٚمٗمل( ،ط ،3اًمري٤مض :دار
ـمٞمٌ٦م627 ،هـ) ،واعمجٚمدات ُمـ اًمث٤مين قمنم ،إمم اخل٤مُمس قمنم قمٚمؼ قمٚمٞمف :حمٛمد سمـ
ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمدسم٤مد( ،ط ،3اًمدُم٤مم :دار اسمـ اجلقزي3649 ،هـ)-
; ,6اًمدوري ،اًمٕمٌ٤مس سمـ حمٛمد "شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمكم إزهري( ،ط،3
اًم٘م٤مهرة ،اًمٗم٤مروق احلديث٦م3656 ،هـ)-
 ,72اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد" -اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م" -حت٘مٞمؼ:
حمٛمد قمقاُم٦م ،وأمحد حمٛمد ٟمٛمر اخلٓمٞم٥م (ط ،4ضمدة ،اعمديٜم٦م ،دار اعمٜمٝم٤مج ودار اًمٞمن،
3652هـ)-
 ,73اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد" -اعمٝمذب ذم اظمتّم٤مر اًمًٜمـ اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :دار اعمِمٙم٤مة ًمٚمٌح٨م
ِ
اًمٕمٚمٛمل ،سم٢مذاف أيب َمتٞمؿ َي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم،
3644هـ)-
 ,74اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد" -شمذيمرة احلٗم٤مظ"( -ط ،3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
;363هـ)-
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إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

 ,75اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد" -ديقان اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؾمٞمد إزهري،
(ط ،3سمػموت :دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م365: ،هـ)-
 ,76اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد" -ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء" -حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف
اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط( ،ط ،5سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3627 ،هـ)-
 ,77اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحدُ" -مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد روقان
قمرىمًقد وآظمريـ( ،ط ،3دُمِمؼ :اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م3652،هـ)-
 ,78اًمرازي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد" -اجلرح واًمتٕمديؾ"( -ط ،3طمٞمدر أسم٤مد سم٤مهلٜمد ،سمػموت:
ـمٌٕم٦م جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦مُ ،مّمقرة دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3493 ،هـ)-
 ,79اًمرازي ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر" -خمت٤مر اًمّمح٤مح" -حت٘مٞمؼ :يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد( ،ط،7
سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م3642 ،هـ)-
 ,7:اًمزيٚمٕمل ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل" -ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم شمٗمًػم اًمٙمِم٤مف"-
اقمتٜمك سمف :ؾمٚمٓم٤من سمـ ومٝمد اًمٓمٌٞمٌم( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اسمـ ظمزيٛم٦م3636 ،هـ)-
; ,7اًمًٌٙمل ،قمٌد اًمقه٤مب سمـ شم٘مل اًمديـ" -ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى" -حت٘مٞمؼ :د -حمٛمقد
حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل د -قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق( ،طُ ،4مٍم :هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم،
3635هـ)-
 ,82اًمًخ٤موي ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ" -ومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م ًمٚمٕمراىمل" -حت٘مٞمؼ:
قمكم طمًلم قمكم( ،طُ ،3مٍمُ :مٙمتٌ٦م اًمًٜم٦م3646 ،هـ)-
 ,83اًمٓمؼماين ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد" -اًمدقم٤مء" -حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م( ،ط ،3سمػموت:
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3635 ،هـ)-
قمامن:
 ,84اًمٓمؼماين ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد" -اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؿمٙمقر احل٤مج( ،طَّ ،4
اًمدار اًمٕمثامٟمٞم٦م3653 ،هـ)-
 ,85اًمٓمؼماين ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد" -اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم" ،حت٘مٞمؼ :محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل،
(ط ،3اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م3637 ،هـ)-
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إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
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إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

 ,86اًمٓمح٤موي ،أمحد سمـ حمٛمد" -ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر" -حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط( ،ط،3
سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3637 ،هـ)-
 ,87اًم ِّٓمٞمٌل ،احلًلم سمـ قمٌد اهلل" -اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ" -حت٘مٞمؼ :د -قمٌد احلٛمٞمد
هٜمداوي( ،طُ ،3مٙم٦م اعمٙمرُم٦مُ :مٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مز3639 ،هـ)-
 ,88اًمٕمجكم ،أمحد سمـ قمٌد اهللُ" -مٕمروم٦م اًمث٘م٤مت" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٌتقي( ،ط ،3اعمديٜم٦م
اعمٜمقرةُ :مٙمتٌ٦م اًمدار3627 ،هـ)-
 ,89اًمٗمري٤ميب ،ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد" -يمت٤مب اًم٘مدر" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل سمـ محد اعمٜمّمقر( ،ط،3
اًمري٤مض ،أوقاء اًمًٚمػ363: ،هـ)-
 ,8:اًمٗمًقي ،يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من" -اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ" -حت٘مٞمؼ :أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري( ،ط،4
سمػمتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3623 ،هـ)-
; ,8اًمٗمًقي ،يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤منُ" -مِمٞمخ٦م يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل
اًمنيع( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمٕم٤مصٛم٦م3653 ،هـ)-
 ,92اًمٗمٞمقُمل ،أمحد سمـ حمٛمد" ،اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم"( ،ط ،3سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمدون شم٤مريخ
ـمٌ٤مقم٦م)-
 ,93اًم٘م٤مري ،قمكم اعمالُ" -مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح" -سمدون حت٘مٞمؼ (ط ،3سمػموت:
دار اًمٗمٙمر3644 ،هـ)-
 ,94حمٛمد سمـ قمٛمرو اًمٕم٘مٞمكم" ،يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء" -حت٘مٞمؼ :دُ -م٤مزن سمـ حمٛمد اًمنؾم٤موي( ،ط،3
اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد3659 ،هـ)-
 ,95اعمروذي ،أمحد سمـ حمٛمد" -اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼ :ويص اهلل سمـ حمٛمد قمٌ٤مس،
(ط ،3اًم٘م٤مهرة ،دار اإلُم٤مم أمحد3649 ،هـ)-
 ,96اعمروزي ،حمٛمد سمـ ٟمٍم" -شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمرسمٞمش( ،ط،3
اًمري٤مض ،اعمٜمّمقرة ،دار اهلدي اًمٜمٌقي ،ودار اًمٗمْمٞمٚم٦م3654 ،هـ)-
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إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

 ,97اعمزي ،يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ" ،هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقاد
ُمٕمروف( ،ط ،4سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3653 ،هـ)-
 ,98اعم٘مدد ،حمٛمد سمـ ـم٤مهر" -أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل ط"-
حت٘مٞمؼ :ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل اًمنيع( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمتدُمري٦م364: ،هـ)-
 ,99اعمٜم٤موي ،قمٌد اًمرؤوف زيـ اًمٕم٤مسمديـ" ،ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم" (طُ ،3مٍم:
اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى3578 ،هـ)-
 ,9:اًمٜمً٤مئل ،أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م" -اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ،حت٘مٞمؼ :طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل ،أذف
قمٚمٞمف :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط( ،ط ،3سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3643 ،هـ)-
; ,9اًمٜمً٤مئل ،أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م" -اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم" -حت٘مٞمؼ :وًمٞمد ُمتقزم حمٛمد( ،ط،3
اًم٘م٤مهرة :اًمٗم٤مروق احلديث٦م3653 ،هـ)-
 ,:2اًمٜمً٤مئل ،أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م" -اعمجتٌك ُمـ اًمًٜمـ"( ،ط ،4طمٚم٥مُ :مٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت
اإلؾمالُمٞم٦م3628 ،هـ)-
 ,:3اًمٜمقوي ،حيٞمك سمـ ذف" -إرؿم٤مد ـمالب احل٘م٤مئؼ إمم ُمٕمروم٦م ؾمٜم٦م ظمػم اخلالئؼ" -حت٘مٞمؼ:
قمٌد اًمٌ٤مري ومتح اهلل اًمًٚمٗمل ،ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ :مٙمتٌ٦م اإليامن362: ،هـ-
 ,:4اهلٞمثٛمل ،قمكم سمـ أيب سمٙمر" ،يمِمػ إؾمت٤مر قمـ زوائد اًمٌزار" -حت٘مٞمؼ :طمٌٞم٥م اًمرمحـ
إقمٔمٛمل( ،ط ،3سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م35;; ،هـ)-
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