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)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاءػػ اركـــــورػشغسػاضطبـــــدصتاضذغـــخػاض   

 

اضططاصرةػأدتاذػاضطػغدةػواضطذاعب  سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػظاصرػبنػربدػاضصرغمػاضطػل 

 
أدتاذػاضتغدغرػورضوطهػػػػػػػػ خػاألدتاذػاضدصتورػزاعرػبنػرواضػاألضططيــسضغضظػاضذغ   

 

خػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضرحطنػاضزظغديـــسضغضظػاضذغ أدتاذػاضثػاسظػاإلدالطغظ  

 

 سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػرغاضػبنػظاطيػاضدضطي أدتاذػأصولػاضغػه



 

  

   أرضاءػعغئظػاضتحرغر  

  

 

 رئغسػعغئظػاضتحرغر

ــرظـيـطدػاضػـنػطحـد.ػخـــاضـدػبأ.
د.جاططظػاضطضكػخاض/أدتاذػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرةػ  

  

 
اضعــاطــــديأحــطدػآلػدـطـدػػأ.د. 7 .جاططظػاضطضكػخاضد/أدتاذػاضغػهػ 

  

 
9 

د.طـحـطـدػبنػرضــيػاضــػرظــــي
جاططظػاضطضكػخاضد./ػأدتاذػاألظظطظػاضطذارك

  

 
10 

د.طـحـطـدػبنػدـاضمػاضذعغـــــبي
.جاططظػاضطضكػخاضد/األدتاذػاضطداردػبػدمػاضدراداتػاإلدالطغظػػػػػػػػ

  

 8 
 

 حطدػطػبلػاضدؼغضيد.ػررساتػأأ.
تطز/ػاضغطنجاططظػ/ػاألدغانػرضمػأدتاذػ

  

 6 
ربـدػاضـرزاقػطبـروكػباضطػروزأ.د.ػ

.اضجزائرػ/2أدتاذػاضغضدغظ/ػجاططظػطحطدػضطغنػدبازغنػدطغف
  

 
4 

صطــــالػطـوضــــودػجحغــــــش.ػأ.د  
ظ/ػاضجزائرأدتاذػاضطذاعبػاضططاصرة/ػجاططظػاألطغرػربداضػادرػػضضطضومػاإلدالطغ

  

 
 أ.د.طحطدػبنػظــــاسرػاضذـؼــــري 1

أدتاذػاضدظظػورضوطؼا،ػورطغدػصضغظػاضذرغطظػوأصولػاضدغنػ/ػجاططظػاضطضكػخاضد.

  

جبرغلػبنػطحطدػحدنػاضبصغضيػ.د.أ 2   

اضغػه/ػجاططظػاضطضكػخاضد.رضوػعغئظػصبارػاضطضطاء،ػوأدتاذػأصولػ

  

 
3 

ػغحــيػبنػربـدػاضضهػاضبصـــــــريػأ.د.  
أدتاذػاضدظظػورضوطؼا/جاططظػاضطضكػخاضد.

  
طظغــرةػبظتػطحطدػاضـدودــريػأ.د. 5 

.أدتاذػاضتغدغرػورضومػاضػرآن/ػجاططظػاإلطامػربداضرحطنػبنػسغصلػباضدطامػػػػ



 

  



 

  



 

 

ػذروطػاضظذر:ػ-أواًل
 

 

 

 

 

 

 

 

ػتطضغطاتػاضظذر:ػ-ثاظًغا
- 
 https://itcsvc.kku.edu.sa/KKU_ScientificJournals/faces/login.xhtml

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ػإجراءاتػاضتحصغمػواضظذر:ػ-ثاضًثا
 

 

 

 

https://itcsvc.kku.edu.sa/KKU_ScientificJournals/faces/login.xhtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
 يا رٔاِ انصذابي عٍ انخابعي يفٕٓيّ ٔأًْيخّ ٔإَٔاعّ

 (جايعت انكٕيج) َايف انذبٕسبٍ محٕد د.                  
[4-33]  

 
 

2 
"مجعًا ٔدراست" انخاريخ انكبرييصطهخ )مل يصخ( عُذ اإلياو انبخاري يف   

 (جايعت انكٕيج)  حمًذ مشس انذيٍ بُج د. جامسيت

 
 

3 

 أدكاو احملجٕز نذيّ حتفظيًا يف انُظاو انسعٕدي ٔحطبيقاحٓا انقضائيت

 (جلايعت انسعٕديت اإلنكرتَٔيتا) فٓذ بٍ عهي بٍ عبذ اهلل احلسٌٕ د.

 

 (جايعت املهك خانذ)  أمحذ سعيذ عقالٌ بُج أيمد.  4

 
 

5 

 دكى أكم حلى انخًساح ٔاالَخفاع جبهذِ ـ دراست فقٓيت يقارَت ـ

 (طيبتجايعت ) عبذ انرديى بٍ يطر بٍ محيذ انصاعذيد. 

 
 

6 

يفذًاث األقراٌ يف )عُايت اإلياو انسيٕطي برتاد انخفسري ٔعهٕو انقرآٌ 
"أمنٕرجًا" (يبًٓاث انقرآٌ  

 (جايعت املهك خانذ)  أمحذ بٍ عبذ اهلل بٍ أمحذ احلصيُيد. 

 
 

7 
 إبطال عقيذة انصهب باألَاجيم األربعت ٔبانذنيم انخارخيي

(جايعت أو انقرٖ) عبذ انرمحٍ أمحذ َخٕبُج يٓا أ.د.   

[34-62] 

[63-118] 

 انفكر األصٕيل ٔدٔرِ يف انثراء املعريف 
[119-164] 

[165-207] 

[208-253] 

[254-329] 

[393-450] 

[351-392] 



ػ

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ثم أما بعد:                                   وصحبه أمجعني.       وظذ آلهملسو هيلع هللا ىلص احلؿد هلل والصالة والسالم ظذ رشول اهلل  

هبذه  ،"تؼدم البحث العؾؿي رهني بادـفج، يدور معه وجوًدا وظدًما، ِدقًة وختؾخاًل، صدًقا وبطالكا" فنن

يتوقف ظذ ظذ أن الػفم "الؽؾامت افتتح ظبد الرمحن بدوي كتابه )مـاهج البحث العؾؿي(، واختتؿه بؼوله: 

هاتان اجلؿؾتان تؾخصان ما كود احلديث ظـه يف هذه الؽؾؿة،  ."حتؾقل التصورات ادتعؾؼة بظاهرٍة اجتامظقة

وتشؽالن إشاس الػؾسػي الذي كرتضقه دا شقليت تؼريره ٓحًؼا إن صاء اهلل تعاىل.  وقبل أن كؾؼي الضوء ظذ 

اد أن يسفع ظن ادعارك العبثقة، التي ٓ حيسن صاحُبفا صقًئا هذه الػؽرة هنقب بؽلِّ مشتغٍل بالبحث العؾؿي اجل

شوى الدوران يف متاهات ادسائل اجلزئقة، أو آكشغال بأخرين، حتى ٓ يؽاد يستؿع إىل فؽرٍة ما، إٓ ويـؼل 

حبفا البحث من الؼول إىل الؼائل، يف هوٍس حمؿوٍم بآكشغال بتصـقف أخرين، وفق قوالب اظتباضقة، يظن صا

هي الؼؾعة احلصقـة التي حتؿي محى اإلشالم، بقـام  -التي ظاش ظؾقفا ردًحا  من الزمن-أن تؾك الصور الـؿطقة 

ٓ تعدو أن تؽون صـدوًقا  ضقًؼا  حبس فقه كْػَسه وأكػاَشه ظن التػاظل مع الواقع وظؾوم العرص؛ وهلذا كؾه 

ًٓ  قط مع الـوايا السقئة؛بالبحث العؾؿي الرصني: هنؿس دائاًم  يف آذان ضالبـا وإخواكـا من ادشتغؾني   ٓ ختؾْق جد

ففذا لن ُيَغّر يف الواقع صقًئا، وشقعطؾك ظن مرشوع اإلصالح الذي تريده لؾبحث الرشظي اجلاد الذي يدخل يف 

 ظؿق احتقاجات ادجتؿع. وإذا أوصؾك البحث العؾؿي إىل يشء، فؼؾه كام هو، دون آكشغال بردود إفعال.

هذا يلخذكا إىل إمر الذي أكدكاه مراًرا ِمن أنَّ معايَل إخالق ركُن ماهقٍة يف البحث العؾؿي من وجفة 

التي بغقاهبا يصبح الـظر اإلشالمقة، خالًفا لؽثٍر من اددارس الغربقة القوم. وُأوىل هذه إخالق: الشجاظة، 

ث من خالله رضا ممشسٍة، أو جمتؿٍع، أو ضائػٍة، وموقًعا يتؾؿس الباح البحث جمرد صورٍة لؾـػاق العؾؿي،

 وخمالًة جيؿع فقفا حصقؾة الرضا، لؽـه خيرس ذاته وييسء إىل العؾم الذي يدظي آكتامء إلقه.

كام قال -إذا تبني هذا فنن ادتلّمل يف كثٍر من الـتاج البحثي القوم حني يـادي بادـفج العؾؿي جيد كػسه 

 ، ويؽاد حيدو بؼول ذي الرّمة:"فقفا العني وإذن هيامء تؽذب"يف  -ادتـبي

 إذا قال حاديـا لقسؿع كبلًة:***صٍه؛ مل يؽن إٓ دويُّ ادسامعِ 

 القوم يف حاجٍة إىل تصحقح ادسار، واظتدال ادسرة أحوج من البحث إكاديؿي 
ٍ
ولعؿري إكه ما من يشء

 إىل ذاك يف ادمشسات العؾؿقة.

واحلؼقؼة التي كراها ماثؾة لؾعقان هي أن البحث العؾؿي يف العؾوم اإلكساكقة ظؿوًما، والبحث الرشظي ظذ 

معريٍف، ومجوٍد مـفجي، جيعؾه دائًرا يف تؾخقص أقوال  سٍ القوم من حالِة تؽؾُّ  -يف ظؿومه- جفة اخلصوص يعاين

غقابات التاريخ، ويف أحسن أحواله يعؼد مؼاركًة ادتؼدمني، أو حتؼقق كتاجفم، أو فض اخلصومة بني خمتؾػني يف 

فنن آكحقاز : حقث ادـفج، أما من حقث ادضؿونبني صخصقٍة معارصة وأخرى تارخيقة. هذا من 



بوصػه أحد أهم العقوب يف البحث، التي خترجه ظن أن يؽون ظؾؿًقا باتػاق ظؾامء - )إبستؿولوجي(

ر من الـتاج، حتى إن الؼارئ لقؽاد يعرف كتقجة البحث من ظـواكه، يشؽل روًحا شاريًة يف كث -ادقثودلوجقا

فضاًل ظن أن يتؿؽن الباحث من إبداء رأٍي خيالف السائد يف الوشط العؾؿي، أو يؼدم رؤيًة جديدًة خالقًة من 

 محوٓت التاريخ وآكحقاز إيديولوجي أو إبستؿولوجي.

ؽار وادعارصة، وآكعتاق من آشتالب التارخيي، إىل فضاء وكحن هـا كدظو الباحثني إىل اجلدة وآبت

البحث العؾؿي الرصني، الذي يوطف معارف الباحث التخصصقة، ويعتؿد ادـاهج البحثقة ادعارصة، يف ظالج 

قضايا ظرصه ومشؽالت وقته، كام فعل أشالفـا من قبل، يف متثؾفم واجب الوقت، ومعاجلتفم مسائل ظرصهم؛ 

ضارة اإلشالمقة رائدًة لؾبحث العؾؿي، يف الوقت الذي كاكت فقه أوروبا قابعة حتت ظصور حتى أضحت احل

الظالم. وهل ظرفت الدكقا مـفًجا اشتؼرائًقا أدق من مـفج ادحدثني!، أو مـفًجا حتؾقؾًقا أوىف من مـفج ظؾامء 

شالمي، وأكتجت تؾك ادـاهج إصول!. وادتلمل يف تاريخ تؾك احلركة الػؽرية التي شادت بالد العامل اإل

 الرصقـة؛ يدرك أمرين يف غاية إمهقة:

جرًسا ظزت مـه احلضارة القوكاكقة،  -كام يزظم مػؽرو الغرب القوم-أن احلضارة اإلشالمقة مل تؽن  أوهلام:

ب أو صورًة مشوهًة هلا. بل كاكت حضارًة مستؼؾًة، كشلت ظذ ادـفج الؼرآين، وكؼدت وضورت ما لدى الشعو

إخرى؛ حتى وّلدْت وأكضجت كقاًكا جديًدا، وفق مـطؾؼاٍت وآلقاٍت جديدة؛ يؿؽــا معه الؼول بصورٍة جازمة: 

 هو كتاج احلضارة اإلشالمقة. -بصورته التي يػاخر هبا العؾم التجريبي القوم-إن ادـفج آشتؼرائي 

ئل العؾم، وآكحقاز إىل احلؼقؼة العؾؿقة، تؾك ادوضوظقة الدققؼة، والشجاظة البارزة يف تؼرير مسا ثاكقفام:

 وكتاج البحث الرصني، وإن خالف السائد أو أغضب بعًضا من أتباع ادذاهب، واجلؿفور الؽبر من ادؼؾدة.

أمل يلن لؾبحث الرشظي القوم أن يستؾفم ذلك ادـفج وتؾك الروح يف  والسمال الذي يطرح كػسه أن:

ـحاز إىل احلؼقؼة ذاهتا دون اظتباٍر لؾحؿوٓت التارخيقة؟ وأن يعقد متوضعه يف قؿة اشتؽامٍل لتؾك ادسرة؟ وأن ي

 ني ميُّٱالبحث العؾؿي الرصني الذي يعالج مشؽالت العرص ويـشغل هبؿوم الوقت؟؛ ظؿاًل  بؼوله تعاىل: 
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ وقوله تعاىل: ،َّمئهئ خئ حئ جئ يي ىي
َُّّ. 

 واهلل من وراء الؼصد

 وظذ آله وصحبه وشؾم تسؾقاًم كثًرا.ملسو هيلع هللا ىلص وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد 

  

  

 

 رـتحريْال سُـْـئيرَ
 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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 يا رٔاِ انصذابي عٍ انخابعي 
 يفٕٓيّ ٔأًْيخّ ٔإَٔاعّ

  
 إعذاد

 محٕد َايف انذبٕسد. 

   



 محقد ٟم٤ميػ اًمدسمقس : د.إقمداد                                                                      ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل ُمٗمٝمقُمف وأمهٞمتف وأٟمقاقمف 

         7 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 ًَدص ايبشح

ُم٤م رواه اًمّمح٤ميبُّ قمـ "ٟمقٍع ُِمـ أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م، وهق:  اًمٌح٨م قم٤ٌمرة قمـ دراؾم٦م

 إمم سمٞم٤من ُمٗمٝمقم ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وذيمر أول َُمـ أًمَّػ اًمٌح٨م ، وهيدف"اًمت٤مسمٕمل  

واًمذي دومٕمتٜمل ًمٚمٙمت٤مسم٦م  وُمٕمروم٦م أٟمقاع رواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، وسمٞم٤من ومقائد ُمٕمرومتف، ومٞمف،

شمذيمر مجٞمع أٟمقاع ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، أو قمدم وضمقد دراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦َّم ذم هذا اعمقوقع 

ؾ ومٞمف،  أول َُمـ أًمََّػ ذم هذا اًمٗمـ هق اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي طمٞم٨م إٟمف  وىمد شمٌلم ًمٚم٤ٌمطم٨م أنشُمَٗمّم 

أًمََّػ يمت٤مسًم٤م مجع ومٞمف ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، وىمد ىم٤مم اسمـ طمجر سمؽمشمٞم٥م هذا اًمٙمت٤مب 

٤من اًمٕمٚمامء وىمد يم، (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم ذم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم)ك يمت٤مسمف: وشمٚمخٞمّمف، وؾمٛمَّ 

ممـ أًمػ ذم قمٚمقم احلدي٨م يِمػمون إمم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم قمٜمد اًمٙمالم قمغم ُم٤م رواه 

ل َُمـ أومرد ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ذم ٟمقع ُمًت٘مؾٍّ هق  إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر، وأوَّ

ة(، وأن شمدري٥م اًمراوي)اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف  ه٤م أيمثر، ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ًمف أٟمقاع قمدَّ

يٚمٞمف ذم اًمٙمثرة ُم٤م رواه ، وىمققًم٤م ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل ُمـ رواي٤مت سمٜمل إهائٞمؾ

ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، قمـ ، وأُم٤م طاًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، قمـ اًمّمح٤ميب، قمـ اًمٜمٌل 

 ٌء.وضمقد ًمف، وٓ يّمح ومٞمف ر، ومٝمذا اًمٜمقع ٓ طاًمٜمٌل 

 ، اًمت٤مسمٕمل، رواي٦م.اًمّمح٤ميباًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م: 
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Abstract 

The research is a study of a type of hadith sciences, which is: “What was 

narrated by the Sahabi from the Tabi'i.” The research aims to explain the 

concept of what the Sahaba narrated from the Tabi'i, and mention the first 

person who researched and wrote about it, and the benefits of this 

knowledge, and knowledge of the types of narrations of the Sahaba about 

the Tabi'i. What prompted me to write on this subject, is the absence of an 

independent study that mentions all kinds of what the Sahaba narrated from 

the Tabi'i or elaborates on it, and the researcher found that the first person 

to research this art was al-Khatib al-Baghdadi, since he wrote a book in 

which he collected what the Sahaba narrated from the Taabi'een, and Ibn 

Hajar arranged this book and its summary, and his book was called: 

“Nuzhat al sami'in fi rewayaat al Sahaba 'an al Tabi'in.” The scholars who 

wrote about the sciences of hadith used to refer to the Sahaba's narration on 

the authority of the Tabi'ieen as al-Akaber (higher ranked in age and 

position) narrated on the authority of al-Asagher (lower ranked in age and 

position), and the first person to single out what the Sahaba narrated from 

the Tabi'ieen in an independent genre is al-Suyuti in his book “Tadreeb Al 

Rawi”, and that what the Sahaba narrated from the Tabi'ieen has several 

types, the most frequent of which is what was narrated by the Sahabi from 

the Tabi'i from the narrations of the "Bani Israel" , followed in abundance 

by what was narrated by the ⁴Sahabi from the ³Tabi'i, from the ²Sahabi, 

from the ¹Prophet peace be upon him, and as for what was narrated by the 

Sahabi, from the Tabi'i, from the Prophet peace be upon him - this type 

does not exist, and nothing is true about it. 

Key word: Alsahabi – Altabii- Riwaaya (Narration). 
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إن احلٛمد هلل، ٟمحٛمده، وٟمًتٕمٞمٜمف، وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت 

أقمامًمٜم٤م، َُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾَّ ًمف، وَُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدَي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ 

ًدا قمٌده ورؾمقًمف.  ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمَّ

ُم٤م رواه "أُم٤م سمٕمد، ومٝمذا اًمٌح٨م قم٤ٌمرة قمـ دراؾم٦م ٟمقٍع ُِمـ أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م، وهق: 

ة أُمقر: أمهٞم٦م اًمٌح٨م  ، وشمٙمٛمـ"اًمّمح٤ميبُّ قمـ اًمت٤مسمٕمل    ذم قمدَّ

 أمهٞم٦م دراؾم٦م أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م، وشمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم سمٕمض أٟمقاقمف.  .3

 اهتامم اًمٕمٚمامء سمام رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ اًمرواي٤مت.  .4

ع قمٚمقُمف. .5  إسمراز ُمدى قمٜم٤مي٦م اًمٕمٚمامء سمٚمٓم٤مئػ قمٚمقم احلدي٨م، وُمدى شمقؾمُّ

 أٖداف ايبشح:

 سمٞم٤من ُمٗمٝمقم ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل. -3

 ذيمر أول َُمـ أًمَّػ ذم هذا اًمٜمقع ُمـ أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م.  -4

 اًمت٤مسمٕملم. ُمٕمروم٦م أٟمقاع رواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م قمـ -5

ُمـ إُمقر اًمتل دومٕمتٜمل ًمٚمٙمت٤مسم٦م ذم ُمقوقع ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ  :أضباب اختٝاز املٛضٛع

 اًمت٤مسمٕملم: 

ؾ قمدم وضمقد دراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦َّم  -3 شمذيمر مجٞمع أٟمقاع ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، أو شُمَٗمّم 

 ومٞمف. 

 اعم٤ًممه٦م ذم إصمراء اعمٙمت٦ٌم احلديثٞم٦م ذم هذا اعمقوقع. -4

ُمقوقع ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ذم سمح٨م واطمد ًمٚمتًٝمٞمؾ قمغم مجع يم٤موم٦م ضمزئٞم٤مت  -5

 اًم٤ٌمطمثلم ممـ يرهم٥م سمدراؾم٦م هذا اعمقوقع.

  ايدزاضات ايطابك١:

، طسمٕمٜمقان: )رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم قمـ اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمٜمٌل سمح٨م وىمٗم٧م قمغم 

ذم جمٚم٦م اًمٕمٚمقم اًمؽمسمقي٦م ًمٚم٤ٌمطم٨م: د. قمٌد اًمٕمزيز خمت٤مر، وىمد ٟمنم  مجًٕم٤م وخترجًي٤م ودراؾم٦م(،
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، 43ذم اعمجٚمد  واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م جل٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م،

 م.;422،  ه3652، ًمًٜم٦م 4اًمٕمدد

وسمحثف خمتص سمٜمقع واطمد ُمـ أٟمقاع ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، وهق ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب 

 يتٓمرق اًم٤ٌمطم٨م إمم سم٘مٞم٦م إٟمقاع إظمرى، ويم٤من ، وملطقمـ اًمت٤مسمٕمل قمـ اًمّمح٤ميب قمـ اًمٜمٌل 

اًمت٘مٞمٞمد )هق ختري٩م ودراؾم٦م إطم٤مدي٨م اًمتل ذيمره٤م اًمٕمراىمل ذم يمت٤مسمف  فسمحثُمـ اهلدف 

زاد اًم٤ٌمطم٨م ىمد ن طمديث٤م، وو، واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمّمح٦م واًمْمٕمػ، وقمدده٤م قمنم(واإليْم٤مح

 .واطمداً  قمٚمٞمٝم٤م طمديث٤مً 

  خط١ ايبشح:

ُم٦م، وُمٓمٚمٌلم، وظم٤ممت٦م:   اىمتْم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م أن يٙمقن ذم ُم٘مد 

 وومٞمٝم٤م أمهٞم٦م اًمٌح٨م، واهلدف ُمٜمف، وُمٜمٝمجل ومٞمف، واخلٓم٦م اعمتٌٕم٦م. اعم٘مدُم٦م: -

 وذيمرت ومٞمف:اعمٓمٚم٥م إول: ُمدظمؾ عمٕمروم٦م ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل:  -

ا اًمٜمقع سمام أمهٞم٦م ُمٕمروم٦م ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وأول َُمـ أًمػ ومٞمف، وقمالىم٦م هذ

 رواه إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر. 

وذيمرت ومٞمف أٟمقاع رواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أٟمقاع رواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم:  -

 قمـ اًمت٤مسمٕملم، ُمع سمٞم٤من أُمثٚم٦م يمؾ ٟمقع.

 وومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م ذم اًمٌح٨م. اخل٤ممت٦م: -

 اًمٌح٨م ىم٤مئؿ قمغم صمالصم٦م ُمٜم٤مه٩م:  َٓٗر ايبشح:

ىمراءة يمت٥م قمٚمقم احلدي٨م اعمت٘مدُم٦م وذًمؽ ُمـ ظمالل:  إول: اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل:اعمٜمٝم٩م 

، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ إُمثٚم٦م اًمتل واعمت٠مظمرة، وُمٕمروم٦م يمالم اًمٕمٚمامء ومٞمام رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل

ذيمرت ومٞمٝم٤م أهن٤م مم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وسم٤مٕظمص شمٚمؽ إُمثٚم٦م اًمتل ذيمره٤م اسمـ طمجر 

 (.اًم٤ًمُمٕملم ذم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ٟمزه٦مذم يمت٤مسمف )
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حتٚمٞمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل مجٕمتٝم٤م> عمٕمروم٦م وذًمؽ ُمـ ظمالل:  اعمٜمٝم٩م اًمث٤مين: اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم:

ُمٗمٝمقم رواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وُم٤م أمهٞم٦م هذا اًمٗمـ، وُم٤م أٟمقاع رواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م قمـ 

 اًمت٤مسمٕملم.

ٟم٘مد سمٕمض إُمثٚم٦م اًمتل ُذيمرت أهن٤م مم٤م  وذًمؽ ُمـ ظمالل: اعمٜمٝم٩م اًمث٤مًم٨م: اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي:

 رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وسمٞم٤من قمدم صالطمٞمتٝم٤م ًمالؾمتدٓل. 

 ويم٤من ُمٜمٝمجل ذم قمرض إطم٤مدي٨م وٟم٘مده٤م اًمتل ذيمرهت٤م أُمثٚم٦م ذم اًمٌح٨م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

إذا يم٤من احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم، أو أطمدمه٤م، مل أدرس اإلؾمٜم٤مد، أو أطمٙمؿ قمٚمٞمف ايمتٗم٤مء  -3

 ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.سمقضمقده 

إذا يم٤من احلدي٨م ذم همػم اًمّمحٞمحلم شمقؾمٕم٧م ذم خترجيف، وم٢من يم٤من صحٞمح٤ًم سمٞمٜم٧م صح٦م،  -4

 وإن يم٤من همػم صحٞمح، سمٞمٜم٧م قمدم صحتف، وذيمرت وضمف قمٚمتف. 

اقمتٛمدت ذم سمٞم٤من أطمقال اًمرواة قمغم يمالم أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ ُمـ يمتٌٝمؿ إصٚمٞم٦م، وإٓ  -5

 ًمٚمٛمزي، أو )هتذي٥م اًمتٝمذي٥م( ٓسمـ طمجر.أطمٚم٧م ذًمؽ إمم )هتذي٥م اًمٙمامل( 

إذا اظمتٚمٗم٧م أىمقال أئٛم٦م اجلرح، واًمتٕمديؾ ذم طم٤مل اًمراوي سملم اجلرح واًمتٕمديؾ، طم٤موًم٧م  -6

 اجلٛمع سملم شمٚمؽ إىمقال، أو شمرضمٞمح أطمده٤م ذم احلٙمؿ قمغم اًمراوي.

وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ واإلقم٤مٟم٦م، وأن جيٕمؾ قمٛمكم ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف، وأن يريٜمل احلؼَّ 

 ويرزىمٜمل اضمتٜم٤مسمف. ،ويرزىمٜمل اشم٤ٌمقمف، وأن يريٜمل اًم٤ٌمـمؾ سم٤مـماًل  ،٤مطم٘م  
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 املطًب األٍٚ

 َدخٌ ملعسؾ١ َا زٚاٙ ايصشابٞ عٔ ايتابعٞ 

اهتؿ اًمٕمٚمامء سم٠مٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م اعمختٚمٗم٦م، وذيمروا وٛمـ أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م ُم٤م رواه 

رواي٦م اًمراوي "قمـ إص٤مهمر> أي:  إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر ُمـ اًمرواي٤مت، وَيٕمٜمقن سمام رواه إيم٤مسمر

ـ هق دوٟمف واًمراوي اًمٙمٌػم ىمد يٙمقن يمٌػًما ذم اًمًـ، أو ذم اًم٘مدر، أو يمٚمٞمٝمام ُمًٕم٤م،  "اًمٙمٌػم قمٛمَّ

واًمٖم٤مًم٥م ذم اًمرواي٤مت أن يروي اًمّمٖمػم ؾمٜم ٤م، أو ىمدًرا، قمـ اًمراوي اًمٙمٌػم ؾمٜم ٤م، أو ىمدًرا، وم٢مذا 

٠من يروي اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، أو طمّمؾ اًمٕمٙمس يم٤من ُمـ رواي٦م إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر> يم

اًمت٤مسمٕمل قمـ شم٤مسمع اًمت٤مسمٕمل، أو اًمِمٞمخ قمـ شمٚمٛمٞمذه، أو إب قمـ اسمٜمف، أو يروي يمٌػم اًم٘مدر ذم 

ـ هق دوٟمف، وىمد أومرد اًمٕمٚمامء ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، ويمذا ُم٤م رواه إب قمـ  اًمٕمٚمؿ قمٛمَّ

 ٚمقم احلدي٨م.اسمٜمف ذم ٟمقع ُمًت٘مؾٍّ عمزيد اخلّمقصٞم٦م، وضمٕمٚمقه وٛمـ أٟمقاع قم

 :(3)َعسؾ١ َا زٚاٙ ايصشابٞ عٔ ايتابعٞ ؾٛا٥د

ذيمر اًمٕمٚمامء ومقائد ُمٕمروم٦م ُم٤م رواه إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر، وُمٜمف ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ 

 اًمت٤مسمٕمل، وشمٔمٝمر هذه اًمٗم٤مئدة سمٕمدة أُمقر: 

٤ًٌم   -أ  َـّ أن هٜم٤مك ظمٓم٠ًم ذم اإلؾمٜم٤مد> ٕٟمف إذا رأى أطمدهؿ اإلؾمٜم٤مد وم٘مد َئمـ أن هٜم٤مك ىمٚم َّٓ ُئَم أ

ومٞمف، إذ يًتٖمرب رواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وم٢مذا قمٚمؿ أن هذا اإلؾمٜم٤مد ُمـ رواي٦م إيم٤مسمر 

 قمـ إص٤مهمر زال قمٜمف هذا اًمٔمـ.

سمٞم٤من شمقاوع اًمٕمٚمامء> وم٤مًمٕمٚمؿ ُي١مظمُذ ُِمـ يمؾ أطمد، طمتك ًمق يم٤من صٖمػًما ذم اًمًـ، أو اًم٘مدر>  -ب 

ـ ومقىمف، "وًمذا ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م:  ٓ يٙمقن اًمرضمؾ ُِمـ أهؾ احلدي٨م طمتَّك ي٠مظمَذ قمٛمَّ

ـ هق ُمثٚمف ـ هق دوٟمف، وقمٛمَّ  .(3)"وقمٛمَّ

                                                           

حت٘مٞمؼ: د. أمحد  ، ه627:، تُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م، احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمع (3)

> ومتح اعمٖمٞم٨م، حمٛمد سمـ قمٌد 447-446م، ص4232،  ه3653، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 4اًمًٚمقم، ط

، ـمٌٕم٦م: ُمٙمت٦ٌم دار 4، حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اًمٙمريؿ اخلْمػم، ود حمٛمد سمـ قمٌد اهلل آل ومٝمٞمد، ط ه24;ت:، اًمرمحـ اًمًخ٤موي

حت٘مٞمؼ: أسمق  ، ه33;:، تري٥م اًمراوي، قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل> شمد347-6/346،  ه3654اعمٜمٝم٤مج، اًمري٤مض، 

 . ;4/49، م4225،  ه3646، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمري٤مض، 3ُمٕم٤مذ ـم٤مرق قمقض اهلل، ط
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َّٓ يتقهؿ  -ج   . اًمّمح٤ميبأيمؼم ؾمٜم ٤م، أو أقمٔمؿ ىمدًرا ُمـ  أن اًمت٤مسمٕملأ

اًمرومع ُِمـ ؿم٠من اًمت٤مسمٕمل سم٠مظمذ اًمّمح٤ميب قمٜمف، وم٢مذا أظمذ اًمٙمٌػم ؾمٜم ٤م، وىمدًرا ُمـ اًمّمٖمػم ؾمٜم ٤م،  -د 

 وىمدًرا، قَمُٔمؿ ىمدر هذا اًمّمٖمػم قمٜمد اًمٜم٤مس.

 سد: ع٢ً اذتدٜح َٔ سٝح ايكبٍٛ ٚاي َعسؾ١ َا زٚاٙ ايصشابٞ عٔ ايتابعٞأثس 

ذم سمٕمض إؾم٤مٟمٞمد ومتٞمزه  ، وهل إُمقر اًمتل شمقضمد"ًمٓم٤مئػ اإلؾمٜم٤مد"اهتؿ اًمٕمٚمامء سمذيمر 

قمـ همػمه، وهذه اًمٚمٓم٤مئػ ىمد أومرده٤م اًمٕمٚمامء سمٛم٤ٌمطم٨م ُمًت٘مٚم٦م وٛمـ قمٚمقم احلدي٨م> يم٤مإلؾمٜم٤مد 

اًمٕم٤مزم واًمٜم٤مزل، واإلؾمٜم٤مد اعمًٚمًؾ، وُم٤م رواه إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر، وُم٤م رواه أسم٤مء قمـ إسمٜم٤مء، 

ًمٚمٓم٤مئػ ٓ أصمر هل٤م ذم وهمػمه٤م ُمـ إُمقر اًمتل ُمٜمٝم٤م ُم٤م وراه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وهذه ا

احلدي٨م ُمـ طمٞم٨م اًم٘مٌقل واًمرد، وًمٙمـ آهتامم هب٤م ًمف ومقائد يمثػمة ىمد ذيمره٤م اًمٕمٚمامء قمٜمد ذيمر 

 يمؾ ٟمقع ُمٜمٝم٤م.

ََٔ مجع أسادٜح ايصشاب١ عٔ ايتابعني يف نتاب َطتكٌٍّ:   أٍٚ 

ـ  هق اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )ت: ل َُمـ أًمََّػ ذم هذا اًمٗم ٤م مجع ( طمٞم٨م إٟمف أًمََّػ يمت٤مسمً  ه685أوَّ

ومٞمف ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، وهذا اًمٙمت٤مب مل يّمؾ إًمٞمٜم٤م، ومٚمٕمٚمَّف ُمٗم٘مقد، أو ُم٤م زال ذم 

 . (4)اعمخٓمقـم٤مت> وم٤مهلل أقمٚمؿ، وىمد أؿم٤مر إًمٞمف يمثػم ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ

                                                           

حت٘مٞمؼ: د. حمٛمقد  ، ه685:، تاجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم٤ًمُمع، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي (3)

 . 3883، رىمؿ:4/43اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض،  اًمٓمح٤من،

، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 3ـم ، ه:96:، تشمذيمرة احلٗم٤مظ، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل (4)

 ، ه:96:ت ،> ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل3237، رىمؿ5/445م، :;;3،  ه;363

،  ه3627، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 5حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، ط

> اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح ذح ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح، اًمٕمراىمل، أسمق اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ قمٌد 359، رىمؿ4;4/:3م، 7:;3

، :422،  ه;364، اًمٜم٤مذ: دار اًمٌِم٤مئر، سمػموت، 4، ـمحت٘مٞمؼ: د.أؾم٤مُم٦م ظمٞم٤مط ، ه28::، تاًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم اًمٕمراىمل

، > ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم ذم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، اسمـ طمجر، أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اسمـ طمجر3;3/5

،  ه3637، اًمٜم٤مذ: دار اهلجرة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمري٤مض، اًمًٕمقدي٦م، 3حت٘مٞمؼ: ـم٤مرق حمٛمد اًمٕمٛمقدي، ـم ، ه74::ت

 .4/755> شمدري٥م اًمراوي، اًمًٞمقـمل، 6/349> ومتح اعمٖمٞم٨م، اًمًخ٤موي، 47م، ص7;;3
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ك يمت٤مسمف:  ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم ذم )وىمد ىم٤مم اسمـ طمجر سمؽمشمٞم٥م هذا اًمٙمت٤مب وشمٚمخٞمّمف، وؾمٛمَّ

، ويمت٤مسمف ُمٓمٌقع، وسمٚمغ قمدد اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ رووا قمـ اًمت٤مسمٕملم ذم (3)(رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم

٤ًٌم أرسمٕمقن طمديًث٤م  يمت٤مب اسمـ طمجر: اصمٜملم وقمنميـ صح٤مسمٞم ٤م، وقمدد إطم٤مدي٨م اًمتل رووه٤م شم٘مري

 سملم ُمرومقع، وُمقىمقف، ورواي٤مت سمٜمل إهائٞمؾ.

 أول َُمـ أومرد ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل ذم ٟمقع ُمًت٘مؾٍّ ُمـ أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م: 

يم٤من اًمٕمٚمامء ممَـّ أًمَّػ ذم قمٚمقم احلدي٨م يِمػمون إمم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم قمٜمد 

ل َُمـ أومرد ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ذم (4)اًمٙمالم قمغم ُم٤م رواه إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر ، وأوَّ

ٌُْٕمقَن: ُم٤م "، وىم٤مل: (5)(شمدري٥م اًمراوي)هق اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف  ٟمقع ُمًت٘مؾٍّ  ًَّ ـُ واًم اًمٜمَّْقُع اًمث٤َّمُِم

َح٤مسَم٦ِم: هذا اًمٜمَّْقُع ِزْدشُمُف أٟم٤م، وىَمْد َأًمََّػ ومٞمف اخلَٓمِٞم٥ُم، وىمد  َح٤مسَم٦ُم، قمـ اًمت٤َّمسمِِٕملَم، قمـ اًمّمَّ رواه اًمّمَّ

اِئٞمٚمِٞم٤َّمِت َأْٟمَٙمَر سمٕمُْمُٝمْؿ ُوضُمقَد ذًمؽ، وىم٤مل: إِنَّ ِرَواَي٦َم  ْهَ
َح٤مسَم٦ِم، قمـ اًمت٤َّمسمِِٕملَم إِٟمَّاَم هل ذم اإْلِ اًمّمَّ

صمؿ أورد اًمًٞمقـمل ؾمٌٕم٦م أطم٤مدي٨م ُِمـ رواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل  "واعمَْْقىُمقوَم٤مِت، وًمٞمس يمذًمؽ

وىمد مَجََع احَل٤مومُِظ أسمق اًْمَٗمْْمِؾ "قمـ اًمّمح٤ميب، صمؿ ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم ظم٤ممت٦م يمالُمف قمغم هذا اًمٜمقع: 

ٌََٚمَٖم٧ْم قمنميـ طمديًث٤ماًمِٕمَراىمِ  يَٓم٦ِم، وم ِ  . (6)"لُّ إطََم٤مِدي٨َم اًمتل هبذه اًمنمَّ

                                                           

. ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ُم٘مدُمتف: )ذيمر رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم مم٤م مجٕمف اخلٓمٞم٥م، 47ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (3)

 اظمتٍمشمف، ورشمٌتف قمغم طمروف اعمٕمجؿ ذم أؾمامء اًمت٤مسمٕملم(. 

حت٘مٞمؼ: ٟمقر  ، ه865: ، تالح، أسمق قمٛمرو اسمـ اًمّمالح، قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـقمٚمقم احلدي٨م، وُيٕمرف سمٛم٘مدُم٦م اسمـ اًمّم( 4)

. اًمت٘مري٥م ;52-529ص م،4232،  ه3653، دار اًمٗمٙمر، ؾمقري٤م، دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، سمػموت، 38اًمديـ قمؽم، ط

حت٘مٞمؼ:  ، ه898: ، تواًمتٞمًػم عمٕمروم٦م ؾمٜمـ اًمٌِمػم اًمٜمذير ذم أصقل احلدي٨م، أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي

> اًمت٘مٞمٞمد ;:5-5:9م، ص7:;3،  ه3627، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، 3د. أمحد سمـ وم٤مرس اًمًٚمقم، ط

> ذح اًمتٌٍمة واًمتذيمرة، أسمق اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم 3235-2;;/4واإليْم٤مح، اًمٕمراىمل، 

> 5;7-4;7م، ص4233،  ه3654ر اعمحدصملم، اًم٘م٤مهرة، ، اًمٜم٤مذ: دا3حت٘مٞمؼ: د. ُم٤مهر اًمٗمحؾ، ـم ، ه28::، تاًمٕمراىمل

رواي٦م إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر،  (ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م)ُمالطمٔم٦م: ذيمر احل٤ميمؿ ذم  .;34-6/346ومتح اعمٖمٞم٨م، اًمًخ٤موي، 

رواي٦م  (اعمحدث اًمٗم٤مصؾ)ومل ينم ذم أصمٜم٤مء يمالُمف إمم رواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وأُم٤م اًمراُمٝمرُمزي ومٚمؿ يذيمر ذم يمت٤مسمف 

 إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر.

 .757-4/755شمدري٥م اًمراوي، اًمًٞمقـمل،  (5)

 .4/757، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (6)
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، وىمد ذيمره٤م (3)(اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح)وهذه إطم٤مدي٨م اًمتل مجٕمٝم٤م اًمٕمراىمل هل ذم يمت٤مسمف 

، وىمد ذيمر  ا قمغم َُمـ أٟمٙمر وضمقد رواي٦م ُمـ ـمريؼ صح٤ميبٍّ قمـ شم٤مسمٕملٍّ قمـ صح٤ميبٍّ اًمٕمراىمل رد 

 قمنميـ طمديًث٤م ُمرومققًم٤م.

   

 املطًب ايجاْٞ

 أْٛاع زٚاٜات ايصشاب١ عٔ ايتابعني 

إصؾ ذم اًمرواي٤مت هق رواي٦م اًمت٤مسمٕمل قمـ اًمّمح٤ميب، وًمٙمـ ىمد ُوضمد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت 

ا، وُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ًمف أٟمقاع  رواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وهل رواي٤مت ىمٚمٞمٚم٦م ضمد 

ة، أيمثره٤م وىمققًم٤م ُم٤م رواه  اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل ُِمـ رواي٤مت سمٜمل إهائٞمؾ> يمرواي٤مت وصقر قمدَّ

سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م قمـ يمٕم٥م إطم٤ٌمر، يٚمٞمف ذم اًمٙمثرة ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل قمـ اًمّمح٤ميب، 

 :(5)وشمٗمّمٞمؾ هذه إٟمقاع قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم (4)طقمـ اًمٜمٌل 

 سا٥ًٝٝات": : َا زٚاٙ ايصشابٞ، عٔ ايتابعٞ، َٔ زٚاٜات بين إضسا٥ٌٝ "اإلضاألٍٚايٓٛع 

صمالصملم رواي٦م  (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)وهذا اًمٜمقع أيمثر إٟمقاع وىمققًم٤م، وىمد ذيمر اسمـ طمجر ذم 

ُمـ رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م، قمـ اًمت٤مسمٕملم، ُمـ رواي٤مت سمٜمل إهائٞمؾ، ومجٞمع اًمرواي٤مت اًمتل ذيمره٤م هل 

 .(6)ُمـ رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ يمٕم٥م إطم٤ٌمر

هق: يمٕم٥م سمـ ُم٤مشمع ": (يمٕم٥م إطم٤ٌمر)ذم شمرمج٦م  (ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)ىم٤مل اًمذهٌل ذم 

٤م، وم٠مؾمٚمؿ سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل  ، اًمذي يم٤من هيقدي  ، اًمٕمالُم٦م، احلؼَْمُ ، اًمَٞماَميِنُّ يُّ
وىَمِدَم اعمديٜم٦م ُمـ  طاحِلْٛمػَمِ

٤مِم قمٛمر اِئْٞمٚمٞم٦َِّم،  طومج٤مًمس أصح٤مب حمٛمد  اًمٞمٛمـ ذم َأيَّ صُمُٝمؿ قمـ اًمٙمت٥م اإِلْهَ ومٙم٤من حُيَد 

                                                           

 .628-4;3/5اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح، اًمٕمراىمل،  (3)

ٓسمـ طمجر، طمٞم٨م ذيمر اسمـ طمجر صمالصملم رواي٦م ُمـ  (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)هذه اًمٜم٦ًٌم ُمـ طمٞم٨م اًمٙمثرة واًم٘مٚم٦م سمٜم٤مء قمغم يمت٤مب  (4)

ـ اًمت٤مسمٕملم، ُمـ رواي٤مت سمٜمل إهائٞمؾ، وذيمر شمًٕم٦م قمنم طمديًث٤م ُمـ رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم قمـ رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قم

ا.ط اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمٜمٌل  ، وسم٘مٞم٦م إٟمقاع ىمٚمٞمٚم٦م ضمد 

 ٓسمـ طمجر.  (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)إُمثٚم٦م اًمتل ذيمرهت٤م اؾمتٗمدهت٤م ُمـ يمت٤مب  (5)

 .334 -3:ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (6)
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ـَ اإلؾمالم، ُمتلم اًمدي٤مٟم٦م، ُمـ ٟمٌالء وحيٗمظ قمج٤مئ٥م، وي٠مظمذ اًمًٜمـ قم ًَ ـ اًمّمح٤مسم٦م، ويم٤من طَم

وذًمؽ ُمـ ىَمٌِٞمِؾ رواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمٕمٚمامء...طمدث قمٜمف: أسمق هريرة، وُمٕم٤موي٦م، واسمـ قم٤ٌمس، 

، وهق ٟم٤مدٌر قمزيزٌ  ٤ًٌم ًمٚمٖمزو، ذم أواظمر ظمالوم٦م قمثامن اًمت٤مسمٕمل  َ يَمْٕم٥ٌم سمحٛمص، ذاه ومٚم٘مد  ...شُمُقذم 

 .(3)"يم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ

قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اهلل، "، وم٘م٤مل: (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)وُمـ أُمثٚم٦م هذه اًمرواي٤مت: ُم٤م ذيمره اسمـ طمجر ذم 

٤ًٌم أظمؼمه: إن احلجر ي٤مىمقشمف ُمـ يقاىمٞم٧م اجلٜم٦م، وأن زُمزم ظمٗم٘م٦م ُمـ  قمـ ىمت٤مدة، قمـ أٟمس، أن يمٕم

 .(4)"ضمٜم٤مح ضمؼميؾ

َّٓ قمٜمد اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف، واحلدي٨م ٓ يّمح> ومٗمل إؾم  ٜم٤مده قمٌد اهلل واحلدي٨م مل أىمػ قمٚمٞمف إ

سمـ قم٘م٦ٌم، وم٢من يم٤من هق اًمٕمٜمزي، ومٝمق راٍو جمٝمقٌل، وؿمديد اًمْمٕمػ، وإن يم٤من همػمه، ومٝمق أيًْم٤م 

، قمـ ىمت٤مدة جمٝمقل سم٤مًمٜم٘مؾ، " (:اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم)جمٝمقٌل، ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ذم  ٦ٌَُم سمـ قمٌد اهلِل اًْمَٕمٜمَِزيُّ قُمْ٘م

 .(5)"وطمديثف ُمٜمٙمر همػم حمٗمقظ

وم٦م ذم وصػ احلجر إؾمقد أٟمف ي٤مىمقشم٦م ُمـ يقاىمٞم٧م وىمد وردت قمدة أطم٤مدي٨م ُمرومققم٦م وُمقىمق

ُيٜمٔمر إًمٞمٝم٤م اجلٜم٦م ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اًمٕم٤مص، واسمـ قم٤ٌمس 

 .(6)ذم ُمٔم٤مهن٤م

 

 

                                                           

 .333، رىمؿ;:5/6ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، اًمذهٌل،  (3)

 .58، رىمؿ332ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (4)

، اًمٜم٤مذ: 3حت٘مٞمؼ: قمٌد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل، ـم ، ه544:، تاًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم، أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ ُمقؾمك اًمٕم٘مٞمكم (5)

 .(35:9رىمؿ، 5/575) م،6:;3،  ه3626دار اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 

إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم وصػ احلجر إؾمقد أٟمف ي٤مىمقشم٦م ُمـ يقاىمٞم٧م اجلٜم٦م يمثػمة، وهل حتت٤مج إمم سمح٨م ُمًت٘مؾ، وًمٙمٜمل ( 6)

ذم حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م هذه إطم٤مدي٨م، وم٘مد ظمرضمقا إطم٤مدي٨م  -ـمٌٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م-أطمٞمؾ اًم٘م٤مرئ إمم ُم٤م ىم٤مم سمف حم٘م٘مق ُمًٜمد أمحد 

اعمح٘مؼ: ؿمٕمٞم٥م  ، ه463:، تد أمحد، أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾُمًٜموطمٙمٛمقا قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمّمح٦م واًمْمٕمػ. اٟمٔمر: 

، 7;49رىمؿ، 7/35، 4865رىمؿ، 4;6/5م، ;;;3،  ه3642، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 4إرٟم١موط وآظمرون، ط

 .66;35رىمؿ، 43/5:2، 9222رىمؿ، 33/799
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 :ملسو هيلع هللا ىلصايٓٛع ايجاْٞ: َا زٚاٙ ايصشابٞ، عٔ ايتابعٞ، عٔ ايصشابٞ، عٔ ايٓيب 

، وهق يكم ذم اًمٙمثرة رواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م يمثػم اًمقىمقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٖمػمه ُمـ إٟمقاعهذا اًمٜمقع 

قمنميـ طمديًث٤م  (اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح)قمـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ رواي٤مت سمٜمل إهائٞمؾ، وىمد ذيمر اًمٕمراىمل ذم 

ٟمزه٦م )وذيمر اسمـ طمجر ذم  (3)طُمرومققًم٤م ُمـ رواي٦م صح٤ميب قمـ شم٤مسمٕمل قمـ صح٤ميب قمـ اًمٜمٌل 

ِمؽميم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمام، وم٘مد اؿمؽميم٤م ، وهم٤مًم٥م إطم٤مدي٨م اًمتل ذيمراه٤م ُم(4)شمًٕم٦م قمنم طمديًث٤م (اًم٤ًمُمٕملم

، وٓ همراسم٦م ذم ذًمؽ، ومٙمالمه٤م ىمد أظمذ إطم٤مدي٨م، واؾمتٗم٤مد ُمـ (5)ُمٜمٝم٤م ذم مخ٦ًم قمنم طمديًث٤م

 .(6)يمت٤مب اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي اًمذي أًمٗمف ذم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم

 وؾم٠مىمتٍم هٜم٤م قمغم ُمث٤مًملم ُمٜمٝم٤م:

، واًمٜم٤ًمئل ذم (اًمًٜمـ)، واًمؽمُمذي ذم (صحٞمحف)ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  اعمث٤مل إول: 

، َأٟمَُّف ىم٤مل: )رأي٧م ُمروان (اًمًٜمـ) ٤مقِمِدي  ًَّ ، ُمـ ـمريؼ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري، قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم

٤م ذم اعمًجد، وم٠مىمٌٚم٧م طمتك ضمٚم٧ًم إمم ضمٜمٌف، وم٠مظمؼمٟم٤م َأنَّ زيد سمـ صم٤مسم٧م أظمؼمه:  ًً سمـ احلََٙمِؿ ضم٤مًم

ِِف َسبِيِل  لُۡمَجَِٰهُدونَ ٱوَ ﴿، ﴾لُۡمۡؤمِنِيَ ٱِمَن  ۡلَقَٰعُِدونَ ٱوِي َّلا يَۡستَ ﴿َأُْمغَم قمٚمٞمف: ط َأنَّ رؾمقل اهلِل 
ِ ٱ ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلِل، ًمق ، ىم[7;]اًمٜم٤ًمء: ﴾٩٥ّللا َٝم٤م قَمكَمَّ ٤مل: ومج٤مءه اسمـ ُأم  َُمْٙمُتقٍم وهق ُيِٛمٚمُّ

ط قمغم رؾمقًمف  -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-وم٠مٟمزل اهلُل  -ويم٤من رضماًل أقمٛمك-أؾمتٓمٞمع اجلٝم٤مد جل٤مهدت 

                                                           

 .628-4;3/5اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح، اًمٕمراىمل، اًمٜمقع اًمت٤مؾمع،  (3)

، 33رىمؿ، 66، ص32رىمؿ، 64، ص7رىمؿ، 55، ص6رىمؿ ، 53، ص5رىمؿ ، 52طمجر، صٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ  (4)

، 83، ص;3، رىمؿ79، ص:3، رىمؿ77، ص39، رىمؿ74، ص38رىمؿ، 73، ص37رىمؿ، ;6، ص34رىمؿ، 68ص

، ;4، رىمؿ99، ص49، رىمؿ95، ص49، رىمؿ93، ص48، رىمؿ;8، ص46، رىمؿ88، ص45، رىمؿ85، ص43رىمؿ

 .52، رىمؿ;9ص

شمٗمرد هب٤م اًمٕمراىمل، هل طمدي٨م: )ي٤م ُمٕمنم اًمٜم٤ًمء شمّمدىمـ(، وطمدي٨م: )ًمقٓ أؿمؼ قمغم أُمتل  إطم٤مدي٨م اخلٛم٦ًم اًمتل (5)

ُٕمرهتؿ سم٤مًمًقاك(، وطمدي٨م: )اسمـ آدم إٟمؽ إن دٟمقت ُمٜمل ؿمؼًما...(، وطمدي٨م: )إهنؿ ًمـ يًٚمٓمقا قمغم ىمتكم...(، 

 وطمدي٨م: )ُم٤م ُمـ رضمؾ حي٤مومظ قمغم أرسمع ريمٕم٤مت(.

سمٕمد أن أورد إطم٤مدي٨م، وم٘م٤مل: )روى هذه إطم٤مدي٨م أيًْم٤م اخلٓمٞم٥م  ،4/628 ،(اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح)ذيمر اًمٕمراىمل ذم  (6)

 سم٠مؾم٤مٟمٞمد وٕمٞمٗم٦م(، وأُم٤م اسمـ طمجر ومٙمت٤مسمف اظمتّم٤مر وشمرشمٞم٥م ًمٙمت٤مب اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي.
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َي قمٜمف> وم٠مٟمزل اهللُ  : وومخذه قمغم ومخذي، وَمَثُ٘مَٚم٧ْم قَمكَمَّ طمتك ظِمْٗم٧ُم َأنَّ شَمُرضَّ ومخذي، صمؿ ُه 

ْوِِل ﴿
ُ
رِ ٱَغۡۡيُ أ َ  .(3)[7;]اًمٜم٤ًمء: ﴾لَّضا

قمـ ط وذم هذا احلدي٨م رواي٦م رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل "ىم٤مل اًمؽمُمذي قَمِ٘م٥م احلدي٨م: 

قمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ، وُمروان مل يًٛمع ُمـ رضمؾ ُمـ اًمت٤مسمٕملم، رواه ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد إٟمّم٤مري، 

 ."وهق ُمـ اًمت٤مسمٕملمط اًمٜمٌل 

ومٝمذا احلدي٨م ُمـ رواي٦م اًمّمح٤ميب ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي، قمـ اًمت٤مسمٕمل ُمروان سمـ 

 أمجٕملم. احلٙمؿ، قمـ اًمّمح٤ميب زيد سمـ صم٤مسم٧م 

ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ُمـ ـمريؼ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري، قمـ اًم٤ًمئ٥م  اعمث٤مل اًمث٤مين:

ٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل، أظمؼماه قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اًم٘م٤مري، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ سمـ يزيد، وقم

ُمـ ٟم٤مم قمـ طمزسمف، أو قمـ رء ُمٜمف، وم٘مرأه ومٞمام سملم صالة "ط: اخلٓم٤َّمب، ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .(4)"اًمٗمجر، وصالة اًمٔمٝمر، يُمت٥َِم ًمف يم٠مٟمام ىمرأه ُمـ اًمٚمٞمؾ

يد، قمـ اًمت٤مسمٕمل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد ومٝمذا احلدي٨م ُمـ رواي٦م اًمّمح٤ميب اًم٤ًمئ٥م سمـ يز

 أمجٕملم. اًم٘م٤مري، قمـ اًمّمح٤ميب قمٛمر سمـ اخلٓم٤َّمب 

 

 

 

                                                           

 ـمقق دار: اًمٜم٤مذ ،3ط اًمٜم٤مس، ٟم٤مس سمـ زهػم حمٛمد: حت٘مٞمؼ ، ه478:، تاًمٌخ٤مري إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمٌخ٤مري، صحٞمح (3)

َتِقي َٓ " سم٤مب واًمًػم، اجلٝم٤مد يمت٤مب ، ه3644 ،م.د اًمٜمج٤مة، ًْ ـَ  اًمَ٘م٤مقِمُدونَ  َي ِر، َواعمَُج٤مِهُدوَن ذِم  ُأوزِم  هَمػْمُ  اعم١ُْمُِمٜملِمَ  ُِم َ اًميَّ

ِٝمؿْ  ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم ـَ اعم١ُْمُمِ ". ويمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب 4:54، رىمؿ6/47، "ؾَمٌِٞمِؾ اهللَِّ سم٠َِمُْمَقاهِلِ َتِقي اًمَ٘م٤مقِمُدوَن ُِم ًْ ، "ٜملِمَ َٓ َي

 ،حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمريـ، د. ط ، ه;49:، ت> ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي4;67، رىمؿ8/69

> ؾمٜمـ 5255، رىمؿ4;/7أسمقاب شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء،  ،اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، د. ت

، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، طمٚم٥م، 4ـم ، ه525 :، تاًمٜم٤ًمئل، أسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل

 . 5322، ;;52، رىمؿ;/8م، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب ومْمؾ اعمج٤مهديـ قمغم اًم٘م٤مقمديـ، 8:;3،  ه3628

 ،ت. د سمػموت، اجلديدة، أوم٤مق ودار سمػموت، اجلٞمؾ، دار: اًمٜم٤مذ ،ط. د) ، ه483:، تاحلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ ُمًٚمؿ، صحٞمح (4)

 . 969، رىمؿ3/737 ُمرض، أو قمٜمف ٟم٤مم وُمـ اًمٚمٞمؾ، صالة ضم٤مُمع سم٤مب اعم٤ًمومريـ، صالة يمت٤مب
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 : َا زٚاٙ ايصشابٞ، عٔ ايتابعٞ، َٛقًٛؾا عًٝ٘:ايجايحايٓٛع 

ُمـ وٛمـ اًمرواي٤مت اًمتل ذيمره٤م مخ٦ًم أُمثٚم٦م قمغم  (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)ذيمر اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف 

 .(3)رواي٦م صح٤ميب، قمـ شم٤مسمٕمل، ُمقىمقوًم٤م قمٚمٞمف ُمـ ىمقًمف أو ومٕمٚمف

 وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ: 

وهق ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب، قمـ اًمت٤مسمٕمل اعمخيم راومع سمـ أيب  اعمث٤مل إول:

 . (4)راومع اًمٓم٤مئل

وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم صح٦ٌم راومع سمـ أيب راومع اًمٓم٤مئل> ومذيمر ُمًٚمؿ، وأسمق أمحد 

، وىمد ذيمره ذم يمت٥م اًمّمح٤مسم٦م يمؾٌّ ُمـ أيب (5)احل٤ميمؿ، واسمـ ُمٜمده، واسمـ قم٤ًميمر، أن ًمف صح٦ٌم

 ، وأُم٤م اسمـ ؾمٕمد، واًمٕمجكم، واسمـ طم٤ٌمن، ومٕمدوه(6)ٟمٕمٞمؿ، واسمـ قمٌد اًمؼم، واسمـ إصمػم، واسمـ طمجر

 

                                                           

 .36، رىمؿ:6، ص35، رىمؿ69، ص9، رىمؿ59، ص8، رىمؿ56، ص3، رىمؿ47ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (3)

 . 8، رىمؿ56، صاعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (4)

، اًمٜم٤مذ: 3حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرطمٞمؿ حمٛمد أمحد اًم٘مِم٘مري، ـم ، ه483: ، تاًمٙمٜمك وإؾمامء، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞم٤ًمسمقري (5)

> إؾم٤مُمل واًمٙمٜمك، :89، رىمؿ3/435م، 6:;3،  ه3626قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، 

م، 6;;3، اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م، اعمديٜم٦م، 3حت٘مٞمؼ: يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمدظمٞمؾ، ـم ، ه:59:، تأسمق أمحد احل٤ميمؿ

حت٘مٞمؼ: أسمق  ، ه7;5: ، ت> ومتح اًم٤ٌمب ذم اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اسمـ َُمٜمَْده:357، رىمؿ5/496

> شم٤مريخ دُمِمؼ، أسمق 3:43، رىمؿ442ص م،8;;3،  ه3639، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٙمقصمر، اًمري٤مض، 3ىمتٞم٦ٌم ٟمٔمر اًمٗم٤مري٤ميب، ط

اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر،  ،حت٘مٞمؼ: قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي، د.ط ، ه793:، تاًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ سمـ ه٦ٌم اهلل اسمـ قم٤ًميمر

 .4348، رىمؿ9/:3م، 7;;3،  ه3637سمػموت، 

 ،3ـم حت٘مٞمؼ: قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٕمزازي، ، ه652: ، تأمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد إصٌٝم٤مينؿ ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، أسمق ٟمٕمٞم (6)

آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، أسمق قمٛمر يقؾمػ  >:4/327، م:;;3،  ه;363اًمٜم٤مذ: دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم، اًمري٤مض، 

،  ه3634، اًمٜم٤مذ: دار اجلٞمؾ، سمػموت، 3حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، ـم ، ه685:، تسمـ قمٌد اهلل اسمـ قمٌد اًمؼم اًم٘مرـمٌل

> اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، أسمق اًمٗمْمؾ أمحد 5;37، رىمؿ4/463> أؾمد اًمٖم٤مسم٦م، اسمـ إصمػم، 958، رىمؿ4/6:4 م،4;;3

، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م 3حت٘مٞمؼ: قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد، وقمغم حمٛمد ُمٕمقض، ـم ، ه74::، تاسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين سمـ قمكم

 . 4766، رىمؿ4/588 ، ه3637اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 
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 ، واهلل أقمٚمؿ سمذًمؽ.(4)"طمل ير اًمٜمٌل ": (اًمٓمٌ٘م٤مت)، وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد ذم (3)ذم اًمت٤مسمٕملم

 ًٓ وإذا ىمٚمٜم٤م إٟمف شم٤مسمٕمل خميم، ومرواي٦م اًمّمح٤ميب ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب قمٜمف شمّمٚمح أن شمٙمقن ُمث٤م

ًمرواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل اعمخيم، وإذا ىمٚمٜم٤م إٟمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ومال يٙمقن ذًمؽ ُمـ رواي٦م 

 اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل.

رج رواي٦م ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب، قمـ راومع سمـ أيب راومع اًمٓم٤مئل، يمؾٌّ ُمـ: اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وىمد أظم

، واًمٓمؼماين ذم (أطم٤مد واعمث٤مين)، واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم (اًمزهد)، وأسمق داود ذم (اعمّمٜمػ)ذم 

ُمـ ـمرق، قمـ  (ُمقوح أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمريؼ)، واخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم (اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)

ـ قمٛمرو اًمٓم٤مئل، واحلدي٨م ومٞمف ىمّم٦م وىمٕم٧م ًمراومع ُمع اًمّمح٤مسم٦م ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب، قمـ راومع سم

ذم همزوة ذات اًمًالؾمؾ، وأهنؿ ؾم٠مًمقا قمـ دًمٞمؾ يدهلؿ اًمٓمريؼ، ومٙم٤من راومع سمـ أيب راومع دًمٞمٚمٝمؿ 

 وؾمٛمع ُمٜمف.  ومٞمٝم٤م، وصح٥م راومع ومٞمٝم٤م أسم٤م سمٙمر 

 ًٓ  ،(5)وسمٕمض ُمـ أظمرج احلدي٨م رواه خمتًٍما، ًمٞمس ومٞمف اًم٘مّم٦م، وسمٕمْمٝمؿ رواه ُمٓمقَّ

 

                                                           

، اًمٜم٤مذ: 3حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمًٌتقي، ـم ، ه483:، تُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت، أسمق احلًـ أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٕمجكم (3)

ًٌُتل >662، رىمؿ:3/56م، 7:;3،  ه3627اًمدار، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ُمٙمت٦ٌم  : ، تاًمث٘م٤مت، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد اًم

 .6/456 م،95;3،  ه5;35، اًمٜم٤مذ: دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، اهلٜمد، 3ـم ، ه576

، اًمٜم٤مذ: 3حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ـم ، ه452:، تاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع اسمـ ؾمٕمد (4)

 .96;3، رىمؿ8/354 م،2;;3،  ه3632دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 

حت٘مٞمؼ: يمامل  ، ه457: ، تاعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر، أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمٌز (5)

قِف وإيمًٞم٦م  ه;362، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض، 3يقؾمػ احلقت، ط ٌِْس اًمّمُّ ، يمت٤مب اًمٚم٤ٌمس واًمزيٜم٦م، سم٤مب ذم ًُم

. ويمت٤مب :4888، رىمؿ:7/55. ويمت٤مب إدب، سم٤مب ذم اًمرضمؾ يٕمتذر إمم أظمٞمف، 24;46رىمؿ، 7/395وهمػمه٤م، 

ث٤مين، أسمق سمٙمر سمـ > أطم٤مد واعم47، رىمؿ69> اًمزهد، أسمق داود، ص56656، رىمؿ ،9/;4اًمزهد، يمالم أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

،  ه3633، اًمٜم٤مذ: دار اًمراي٦م، اًمري٤مض، 3حت٘مٞمؼ: د. سم٤مؾمؿ ومٞمّمؾ أمحد اجلقاسمرة، ـم ، ه4:9قم٤مصؿ اًمِمٞم٤ٌمين، ت:أيب 

حت٘مٞمؼ:  ، ه582: ، تاعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٓمؼماين >8;46، رىمؿ6/664 م،3;;3

> ُمقوح أوه٤مم 6689، رىمؿ7/43 ،، دار اًمٜمنم: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، د.ت4محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، ط

، 3حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل، ـم ، ه685:، تاجلٛمع واًمتٗمريؼ، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

 .4348شمرمج٦م 9/:3دُمِمؼ، اسمـ قم٤ًميمر،  > شم٤مريخ9:/4،  ه3629اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، 
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واحلدي٨م صحٞمح، وىمد ُروي احلدي٨م قمـ راومع سمـ أيب راومع اًمٓم٤مئل ُمـ همػم ـمريؼ ـم٤مرق سمـ 

 .(4)ًمٚمْمٞم٤مء اعم٘مدد (إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة)، وهق خمرج ذم (3)ؿمٝم٤مب، وهق ذم ُمًٜمد أمحد وهمػمه

 .(5)سمـ ِرسْمٕمل ٨ْم وهق ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، قمـ ؿَمٌَ اعمث٤مل اًمث٤مين: 

ىم٤مل ًمٜم٤م ُمًدد: قمـ ُمٕمتٛمر، قمـ أسمٞمف، قمـ "وم٘م٤مل:  (خ اًمٙمٌػماًمت٤مري)أظمرج اًمٌخ٤مري ذم 

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح.(6)"أٟمس: ىم٤مل ؿَم٨ٌم: أٟم٤م أول ُمـ طمرر احلروري٦م، وم٘م٤مل رضمؾ: ُم٤م ذم هذا ُمدح

٨ٌَم سمـ رسمٕمل)ذم شمرمج٦م  (شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م)ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  سمٗمتح أوًمف -ؿم٨ٌم ": (ؿَم

اسمـ رسمٕمل اًمتٛمٞمٛمل اًمػمسمققمل، أسمق قمٌد اًم٘مدوس اًمٙمقذم، خميم، يم٤من  (7)-واعمقطمدة صمؿ ُمثٚمث٦م

ُم١مذ ن ؾمج٤مح، صمؿ أؾمٚمؿ، صمؿ يم٤من ممـ أقم٤من قمغم قمثامن، صمؿ صح٥م قمٚمٞم ٤م، صمؿ ص٤مر ُمـ اخلقارج 

قمٚمٞمف، صمؿ شم٤مب، ومحي ىمتؾ احلًلم، صمؿ يم٤من ممـ ـمٚم٥م سمدم احلًلم ُمع اعمخت٤مر، صمؿ وزم ذط 

 . (9()8)"سم٤مًمٙمقوم٦م ذم طمدود اًمثامٟملم، د س اًمٙمقوم٦م، صمؿ طمي ىمتؾ اعمخت٤مر، وُم٤مت

 

 

 

 

                                                           

 .64، رىمؿ3/437 ، أمحد سمـ طمٜمٌؾ،ُمًٜمد أمحد (3)

دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: د. قمٌد اعمٚمؽ سمـ  ، ه865، تإطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة، وٞم٤مء اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد اعم٘مدد (4)

 .69، رىمؿ3/356، م4222،  ه3642، اًمٜم٤مذ: دار ظمي، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 5قمٌد اهلل سمـ دهٞمش، ط

 .9، رىمؿ59ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (5)

ـمٌٕم٦م: دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، طمٞمدر آسم٤مد،  ،د.ط ، ه478: ، تاًمت٤مريخ اًمٙمٌػم، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌخ٤مري (6)

 . 4977، رىمؿ6/488 ،اهلٜمد، د.ت

واٟمٔمر ذم وٌط  : أي صمؿ طمرف اًمث٤مء."٦مثصمؿ ُمثٚم": أي ومتح طمرف اًم٤ٌمء، "اعمقطمدة": أي ومتح طمرف اًمِملم، و"ومتح أوًمف" (7)

حت٘مٞمؼ: حمٛمد  ،د.ط ، ه74:: ، تسمـ طمجر اًمٕمً٘ماليناأمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد آؾمؿ أيْم٤م: شمٌّمػم اعمٜمتٌف سمتحرير اعمِمتٌف، 

 .8;4/9 ،، د.تٌٜم٤منًم ،اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، قمكم اًمٜمج٤مر

 أي أظمرج ًمف أسمق داود واًمٜم٤ًمئل.  "د س" (8)

، اًمٜم٤مذ: دار اًمرؿمٞمد، ؾمقري٤م، 3حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقاُم٦م، ـم ، ه74:، تشم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اسمـ طمجر (9)

 .4957، رىمؿ485ص م،8:;3،  ه3628
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 وهق ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، قمـ اًمت٤مسمٕمل قمجقان اًمرىم٤مر. اعمث٤مل اًمث٤مًم٨م:

روح سمـ أؾمٚمؿ، صمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ "، وم٘م٤مل: (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)ذيمر اسمـ طمجر ذم 

ظمرى، وم٤مىمتٚمع قمٞمٜمف صم٤مسم٧م، قمـ أٟمس، ىم٤مل: ٟمٔمر قمجقان اًمرىم٤مر إمم اُمرأة، وم٠مشمٌع ٟمٔمره ٟمٔمرة أ

 .(3)""ٓ شمّم٤مطمٌٜمل هذه يقُمل هذا"ومرُمك هب٤م، وىم٤مل: 

َّٓ قمٜمد اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف، واحلدي٨م ٓ يّمح، وم٤مإلؾمٜم٤مد اًمذي  واحلدي٨م مل أىمػ قمٚمٞمف إ

: (شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م)، ىم٤مل اسمـ طمجر ذم "روح سمـ أؾمٚمؿ"ذيمره اسمـ طمجر ومٞمف راو وٕمٞمػ، وهق 

مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، وهق راٍو ُمِمٝمقر، واإلؾمٜم٤مد اًمذي ، وىمد شمٗمرد روح سم٤مًمرواي٦م قمـ (4))وٕمٞمػ(

٤م ُرِوَي احلدي٨م ُمٜمٝم٤م  ذيمره روح، وهل رواي٦م مح٤مد قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس ضم٤مدة ُمِمٝمقرة، وًمق طم٘م 

 ًمِم٤مريمف همػمه ذم اًمرواي٦م.

ومٞمف،  ُم٤ٌمًمغٌ  أُمرٌ ومٞمف ٟمٙم٤مرة ذم اعمتـ، ومال ُيٕم٘مؾ ىمٚمع اًمٕملم واًمرُمل هب٤م، ومٝمذا  وأيًْم٤م احلدي٨م

وأيًْم٤م اًمت٤مسمٕمل ، سم٠ميمثر ُمـ ـمريؼ رَ يمِ ذُ طمدوصمف، وًمق طمدث ٓؿمتٝمر، وًمَ  وٓ يٛمٙمـ شمّمدي٘مف أو

 اًمذي روى قمٜمف أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وُذيمرت ًمف اًم٘مّم٦م ٓ ُيٕمرف، وًمٞم٧ًم ًمف شمرمج٦م.

 : َا زٚاٙ ايصشابٞ، عٔ ايتابعٞ، عٔ ايصشابٞ َٛقًٛؾا: ايسابعايٓٛع 

ُمـ وٛمـ اًمرواي٤مت اًمتل ذيمره٤م أرسمٕم٦م أُمثٚم٦م  (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)ذيمر اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف 

 . (5)قمغم رواي٦م صح٤ميب، قمـ شم٤مسمٕمل، قمـ صح٤ميب، ُمقىمقوًم٤م قمٚمٞمف ُمـ ىمقًمف أو ومٕمٚمف

 وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ: 

اًمٙمٚمٌٞم٦م  ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم، قمـ اًمت٤مسمٕمٞم٦م ٟم٤مئٚم٦م سمٜم٧م اًمٗمراومّم٦م اعمث٤مل إول:

ذم ىمّم٦م طمّم٤مر قمثامن وىمتٚمف، وُم٤م طمدث ًمف، وأٟمف يم٤من ص٤مئاًم> ومٜم٤مئٚم٦م  -زوج قمثامن سمـ قمٗم٤من-

شمٜم٘مؾ أُمًرا طمدث ًمٕمثامن 
(3) . 

                                                           

 .36، رىمؿ:6ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (3)

هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل، يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ  . واٟمٔمر:82;3، رىمؿ433شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر، ص (4)

 م،2:;3،  ه3622، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 3حت٘مٞمؼ: د. سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف، ـم ، ه964 :، تيقؾمػ اعمزي

 .:4;3، رىمؿ453/;

 . :4، رىمؿ97، ص44، رىمؿ84، ص42رىمؿ ،;7، ص;، رىمؿ62ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (5)
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، (4)(شم٤مريخ دُمِمؼ)واًم٘مّم٦م ُمـ ـمريؼ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم، قمـ ٟم٤مئٚم٦م، أظمرضمٝم٤م اسمـ قم٤ًميمر ذم 

 . (5)وىمد ُروي٧م اًم٘مّم٦م قمـ ٟم٤مئٚم٦م ُمـ همػم ـمريؼ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم

ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، قمـ اًمت٤مسمٕمل أيب راومع اًمّم٤ميغ، قمـ  اعمث٤مل اًمث٤مين:

 .اًمّمح٤ميب قمٛمر اسمـ اخلٓم٤مب

حمٛمد سمـ خمٚمد، صمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمؿ، صمٜم٤م ُمًٚمؿ "، وم٘م٤مل: (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)ذيمر اسمـ طمجر ذم 

قمـ اسمـ اخلقاص، صمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ؾم٤ممل، صمٜمل مح٤مد سمـ ؿمٕمٞم٥م، قمـ إسمراهٞمؿ اًمّم٤ميغ، قمـ ٟم٤مومع، 

قمٛمر، قمـ أيب راومع اًمّم٤ميغ، ىم٤مل: يم٤من قمٛمر ي٘مٕمد، إذ ىم٤مل زم: أظمذ ُمٞمث٤مىمؽ، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ُم٤مذا؟ 

ىم٤مل: ىمد أظمذ اهلل ُمٞمث٤مق اًمٜمٌٞملم قمغم شمٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م، وأظمذ ُمٞمث٤مق اًمّم٤ميغ قمغم اإلطمٙم٤مم 

 .(6)"واجلقدة

َّٓ قمٜمد اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف، واحلدي٨م ٓ يّمح> ومٗمل إؾمٜم٤مد ه أيمثر واحلدي٨م مل أىمػ قمٚمٞمف إ

ؾمٕمٞمد سمـ ؾم٤ممل )مل أىمػ قمغم شمرمج٦م ًمف، وذم اإلؾمٜم٤مد  (ُمًٚمؿ اخلقاص)ُمـ قمٚم٦م، ومٗمل اإلؾمٜم٤مد 

، وذم اإلؾمٜم٤مد (8)"صدوق هيؿ": (اًمت٘مري٥م)، ىم٤مل اسمـ طمجر ذم (7)، وهق راٍو ومٞمف وٕمػ(اًم٘مداح

 .(9)وهق راٍو وٕمٞمػ، وسمٕمْمٝمؿ شمرك طمديثف (مح٤مد سمـ ؿمٕمٞم٥م)

                                                           

 .:4، رىمؿ97ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (3)

 . ;:5-::5/;5شم٤مريخ دُمِمؼ، اسمـ قم٤ًميمر،  (4)

 . 5/77اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، اسمـ ؾمٕمد،  (5)

 .44، رىمؿ84ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (6)

، 3حت٘مٞمؼ: قم٤مدل قمٌد اعمقضمقد، وقمكم حمٛمد ُمٕمقض، ـم ، ه587:، تاًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل، قمٌد اهلل سمـ قمدي اجلرضم٤مين (7)

> اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء 45:، رىمؿ6/674 م،9;;3،  ه:363اًمٜم٤مذ: اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

ًٌُتل ، اًمٜم٤مذ: دار اًمققمل، طمٚم٥م، 3حت٘مٞمؼ: حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد، ـم ، ه576: ، تواعمؽمويملم، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد اًم

ذي٥م اًمتٝمذي٥م، أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد هت> ;449 ، رىمؿ32/676> هتذي٥م اًمٙمامل، اعمزي، 6;5، رىمؿ3/542،  ه8;35

 . 76، رىمؿ6/57 ، ه3548، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، اهلٜمد، 3ـم ، ه74: :، تاسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين

 .4537، رىمؿ458شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر، ص (8)

، اًمٜم٤مذ: ـمٌٕم٦م جمٚمس دائرة 3ـم ، ه549: ، تاجلرح واًمتٕمديؾ، أسمق حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي (9)

> اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم، 847، رىمؿ5/364 م،74;3،  ه3493اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، اهلٜمد، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، 

> اعمجروطملم، اسمـ طم٤ٌمن، ;63 ، رىمؿ5/37اسمـ قمدي،  > اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل،5:3، رىمؿ3/533اًمٕم٘مٞمكم، =



 محقد ٟم٤ميػ اًمدسمقس : د.إقمداد                                                                      ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل ُمٗمٝمقُمف وأمهٞمتف وأٟمقاقمف 

         44 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 :ط: َا زٚاٙ ايصشابٞ، عٔ ايتابعٞ، عٔ ايٓيب ارتاَظايٓٛع 

وهذا اًمٜمقع ٓ وضمقد ًمف، وًمق اومؽموٜم٤م وضمقده> وم٤محلدي٨م طمٞمٜمئٍذ يٙمقن ُمرؾماًل ُمردوًدا> 

 ط.ٟٓم٘مٓم٤مقمف سملم اًمت٤مسمٕمل واًمٜمٌل 

أُمثٚم٦م قمغم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم،  (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)وىمد ذيمر اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف 

، وإذا ٟمٔمر طوُمـ وٛمـ هذه إُمثٚم٦م ُمث٤مٓن يدٓن قمغم رواي٦م صح٤ميب، قمـ شم٤مسمٕمل، قمـ اًمٜمٌل 

٤من ًمالؾمتدٓل هبام قمغم هذا اًمٜمقع> وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ يمام  اًم٘م٤مرئ إمم هذيـ اعمث٤مًملم جيد أهنام ٓ َيِّمحَّ

 يكم:

قمغم ط ٤مب، قمـ سمنم سمـ قم٤مصؿ، قمـ اًمٜمٌل رواي٦م اًمّمح٤ميب قمٛمر سمـ اخلٓماعمث٤مل إول: 

 أن سمنًما هق اًمت٤مسمٕمل سمنم سمـ قم٤مصؿ اًمث٘مٗمل.

وهق يذيمر اعمث٤مل اًمث٤مين قمغم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ  (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)ذيمر اسمـ طمجر ذم 

، صمؿ ذيمر إؾمٜم٤مد اًمرواي٦م> وم٘م٤مل: "سمنم سمـ قم٤مصؿ اًمث٘مٗمل، روى قمٜمف قمٛمر"اًمت٤مسمٕملم> وم٘م٤مل: 

ـ قمٌد اًمٕمزيز قمـ ؾمٞم٤مر قمـ أيب وائؾ، أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أظمرج اخلٓمٞم٥م ُمـ ـمريؼ ؾمقيد سم"

وومٞمٝم٤م: ي٤م قمٛمر، أو  -وذيمر اًم٘مّم٦م-سمٕم٨م سمنم سمـ قم٤مصؿ قمغم اًمّمدىم٤مت، ومتخٚمَّػ> ومخرج قمٛمر 

: َُمـ وزم ًمٚمٛمًٚمٛملم ؾمٚمٓم٤مًٟم٤م وىمػ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.. احلدي٨م، حيدث وهق طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

 . (3)"وومٞمف ىمّم٦م ًمٕمٛمر ُمع أيب ذر

 آؾمتدٓل سمف> ًمٕمدة أُمقر:وهذا اعمث٤مل ٓ يّمح 

 أن سمنم سمـ قم٤مصؿ اعمذيمقر ذم اًمرواي٦م هق صح٤ميب وًمٞمس شم٤مسمٕمٞم ٤م، وهق ُمذيمقر ذم إول: 

 

                                                           

حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد  ، ه:96 :، ت> ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل;45 ، رىمؿ3/473=

 .4476 ، رىمؿ8;3/7 م،85;3،  ه35:4، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 3اًمٌج٤موي، ط

 . 49ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (3)
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، سمؾ إن (4)، وأيًْم٤م يمؾ َُمـ شمرضمؿ ًمف ذم يمت٥م اًمؽماضمؿ ذيمروا أٟمف صح٤ميب(3)يمت٥م شمراضمؿ اًمّمح٤مسم٦م

 إٟمف شم٤مسمٕمل؟ :سمٕمْمٝمؿ اؾمتدل هبذه اًمرواي٦م قمغم صحٌتف> ومٙمٞمػ ي٘م٤مل سمٕمد ذًمؽ

إن اعمتتٌع جلٛمٞمع رواي٤مت احلدي٨م، جيد أن سمنم سمـ قم٤مصؿ ي٘مقل ذم مجٞمٕمٝم٤م: ؾمٛمٕم٧م  اًمث٤مين:

وطمتك اًمرواي٦م اًمتل ذيمره٤م اسمـ طمجر ُمٍمح ومٞمٝم٤م سم٤مًمًامع، ومٞمٔمٝمر أن اسمـ طمجر  (5)طرؾمقل اهلل 

وشمرشمٞم٥م  ،ىمد همٗمؾ قمـ ذًمؽ، وشمٌع اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم يمت٤مسمف، ومٙمت٤مب اسمـ طمجر اظمتّم٤مر

 ًمٙمت٤مب اخلٓمٞم٥م.

اًمّمح٤ميب اعمذيمقر ذم  (سمنم سمـ قم٤مصؿ)ُمٜمِم٠م اخلٓم٠م هق اشمٗم٤مق اؾمٛملم> أطمدمه٤م:  اًمث٤مًم٨م:

اًمرواي٦م، اًمذي روى قمٜمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وهق همػم ُمٜمًقب ذم اًمرواي٦م، ومجٛمٞمع أؾم٤مٟمٞمد اًمرواي٦م 

قمغم اظمتالف ـمرىمٝم٤م مل شمذيمر ٟمًٌتف، وأُم٤م َُمـ شمرضمؿ ًمف، وم٘مد اظمتٚمٗمقا ذم ٟمًٌتف، ومٌٕمْمٝمؿ ذيمره 

، واًمراوي أظمر اعمتٗمؼ ُمٕمف (6)ٕمْمٝمؿ ذيمره اًمث٘مٗمل، وسمٕمْمٝمؿ ذيمره همػم ُمٜمًقباعمخزوُمل، وسم

                                                           

، اًمٜم٤مذ: 3حت٘مٞمؼ: صالح سمـ ؾم٤ممل اعمٍمايت، ـم ، ه573: ، تُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ ىم٤مٟمع، أسمق احلًلم قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ ىم٤مٟمع (3)

> ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ ُمٜمده، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ 4:/3،  ه:363ُمٙمت٦ٌم اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، 

، 3، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌققم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، ط3حت٘مٞمؼ: د.قم٤مُمر طمًـ صؼمي، ـم ، ه7;5:ت ،حمٛمد

 ،> آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، اسمـ قمٌد اًمؼم;:3/5. ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، أسمق ٟمٕمٞمؿ، 446م، ص4227،  ه3648

حت٘مٞمؼ: قمكم  ، ه852:، تسمـ أيب اًمٙمرم> أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ إصمػم، أسمق احلًـ قمكم 4;3 ، رىمؿ3/393

 ، رىمؿ3/5:7م، 6;;3،  ه3637، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 3حمٛمد ُمٕمقض، وقم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد، ط

 .885 ، رىمؿ;3/64، > اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين;64

> اًمث٘م٤مت، 3592 ، رىمؿ4/582 ،يؾ، اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي> اجلرح واًمتٕمد3967 ، رىمؿ4/98اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم، اًمٌخ٤مري،  (4)

 .5/54، سمـ طم٤ٌمنا

> اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، 4:/3> ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ ىم٤مٟمع، 3;37 ، رىمؿ5/452، سمـ أيب قم٤مصؿ اًمِمٞم٤ٌميناث٤مين، أطم٤مد واعم (5)

> 3397 ، رىمؿ;:3/5> ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، أسمق ٟمٕمٞمؿ، 447> ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ ُمٜمده، ص;343 ، رىمؿ;4/5، اًمٓمؼماين

حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر حمٛمد ص٤مدق احل٤مُمدي،  ، ه685 :، تاعمتٗمؼ واعمٗمؽمق، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

 .3/733م، 9;;3،  ه3639، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘م٤مدري، دُمِمؼ، 3ط

 .885، رىمؿ;3/64اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر،  (6)
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، (3)(سمنم سمـ قم٤مصؿ اًمث٘مٗمل)سم٤مٓؾمؿ، واًمذي اؿمتٌف قمغم سمٕمْمٝمؿ أٟمف هق اعمذيمقر ذم اًمرواي٦م، هق 

َـّ أن اعمذيمقر ذم  وهق راٍو آظمر همػم اًمّمح٤ميب، وم٥ًٌٌم اشمٗم٤مق آؾمٛملم اظمتٚمط قمغم سمٕمْمٝمؿ، ومٔم

 . (سمنم سمـ قم٤مصؿ اًمث٘مٗمل)اًمرواي٦م هق اًمت٤مسمٕمل 

اإلص٤مسم٦م ذم )، واسمـ طمجر ذم (4)(اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق)أن اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم يمت٤مسمف  اًمراسمع:

ق سملم اًمّمح٤ميب سمنم سمـ قم٤مصؿ، وسمنم سمـ قم٤مصؿ اًمث٘مٗمل، وهذا (5)(متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ، يمالمه٤م ىمد وَمرَّ

ًٓ ًمرواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل  واًمّمقاب  ،طقمـ اًمٜمٌلي١ميمد ظمٓم٠ممه٤م قمٜمدُم٤م أوردا احلدي٨م ُمث٤م

 ط.قمـ اًمٜمٌل  ،قمـ صح٤ميب ،أن احلدي٨م ُمث٤مل ًمرواي٦م صح٤ميب

، (سمنم سمـ قم٤مصؿ)> طمٞم٨م ذيمر شمرمج٦م اًمّمح٤ميب (اإلص٤مسم٦م)وُأورد هٜم٤م يمالم اسمـ طمجر ذم 

ه  وأورد آظمتالف ذم ٟمًٌتف، وذيمر طمديثف ًمٕمٛمر ذم اًمّمدىم٤مت، وسملم اسمـ طمجر ظمٓم٠م ُمـ ؾمامَّ

سمنم سمـ قم٤مصؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من ٓ صح٦ٌم ًمف، سمؾ هق ُمـ أشم٤ٌمع "، وىم٤مل: (سمنم سمـ قم٤مصؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من)

م قمـ اسمـ  َّٓ ُم٤م شم٘مدَّ ح٤ميبَّ مل ُيٜم٥ًم ذم اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م، إ اًمت٤َّمسمٕملم، وأن سمنم سمـ قم٤مصؿ اًمّمَّ

، وإٓ ومٝمق همػم اًمث٘مٗمل ىمٓمًٕم٤م  .(6)"رؿمديـ، وم٢من يم٤من حمٗمقفًم٤م ومٝمق ىمررٌّ

، ويمذا اسمـ (7)أن سمنم سمـ قم٤مصؿ اًمث٘مٗمل ىمد ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم اخل٤مُمس:

 ، ومٙمٞمػ ي٘م٤مل سمٕمد ذًمؽ: إن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يروي قمٜمف؟(8)(اإلص٤مسم٦م)طمجر يمام ذم 

ط  رواي٦م اًمّمح٤ميب ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من، قمـ اًمْمح٤مك سمـ ىمٞمس، قمـ اًمٜمٌلاعمث٤مل اًمث٤مين: 

  قمغم أنَّ اًمْمح٤مك سمـ ىمٞمس ُمـ اًمت٤مسمٕملم.

                                                           

> اًمث٘م٤مت، اسمـ 3595، رىمؿ4/582> اجلرح واًمتٕمديؾ، اسمـ أيب طم٤مشمؿ، :396، رىمؿ4/99ي، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم، اًمٌخ٤مر (3)

، 3/675 ،> هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر5;8، رىمؿ6/352، > هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل، اعمزي4;/8طم٤ٌمن، 

 . ;4:رىمؿ

 . 3/733اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق، اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي،  (4)

 .885، رىمؿ;3/64اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر،  (5)

 .885، رىمؿ;3/64اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر،  (6)

 .4;/8اًمث٘م٤مت، اسمـ طم٤ٌمن،  (7)

 .885، رىمؿ;3/64اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر،  (8)
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وهق يذيمر اعمث٤مل اًمث٤مُمـ قمغم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ ( ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)ذيمر اسمـ طمجر ذم 

صمؿ ذيمر إؾمٜم٤مد اًمرواي٦م،  "اًمْمح٤مك سمـ ىمٞمس، روى قمٜمف ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من"اًمت٤مسمٕملم، وم٘م٤مل: 

    طمج٤مج سمـ حمٛمد قمـ اسمـ ضمري٩م، صمٜمل حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من، ىم٤مل"وم٘م٤مل: 

 ٓ: ىم٤مل طأن رؾمقل اهلل  -: طمدصمٜمل اًمْمح٤مك سمـ ىمٞمس، وهق قمدل قمغم ٟمٗمًف-وهق قمغم اعمٜمؼم-

 . (3)"ىمريش ذم ذًمؽ يزال

 وهذا اعمث٤مل ٓ يّمح آؾمتدٓل سمف> ُٕمريـ: 

اًمْمح٤مك سمـ ىمٞمس خمتٚمػ ذم صحٌتف، واًمراضمح أٟمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وًمٞمس ُمـ  إول:

٦م ؾمامقمف ُمـ ": (اًمّمح٤مسم٦م اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز)اًمت٤مسمٕملم، ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  اؾمتٌٕمد سمٕمْمٝمؿ صحَّ

 .(4)"أٟمف يم٤من اسمـ صمامن ؾمٜملم طوٓ سُمٕمَد ومٞمف، وم٢من أىمؾَّ ُم٤م ىمٞمؾ ذم ؾِمٜم ف قمٜمد ُمقت اًمٜمٌل ط  اًمٜمٌل

ؼ يمت٤مب  إمم أن اسمـ طمجر ٟمٗمًف ٟمٌف قمغم ذًمؽ ذم ه٤مُمش  (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)وىمد ٟمٌف حم٘م 

اًمْمح٤مك سمـ ىمٞمس صح٤ميب قمغم اًمراضمح، يمذا ضم٤مء هب٤مُمش اعمخٓمقط ُم٤م ًمٗمٔمف> "اعمخٓمقط> وم٘م٤مل: 

 .(5)"سمخط احل٤مومظ قمغم ه٤مُمش إصؾ

، (اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)َوْٕمُػ إؾمٜم٤مد احلدي٨م اًمقارد، وم٘مد أظمرج احلدي٨م اًمٓمؼماين ذم  اًمث٤مين:

ُمـ ( شم٤مريخ دُمِمؼ)، واسمـ قم٤ًميمر ذم (ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م)، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم (اعمًتدرك)واحل٤ميمؿ ذم 

٤مج سمـ حمٛمد قمـ  ُف ـمريؼ طمجَّ اسمـ ضُمَرْي٩ٍم، طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ـَمْٚمَح٦َم قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾُمْٗمَٞم٤مَن، َأٟمَّ

ِف، َأنَّ رؾمقل اهلل -وهق قمغم اعمِْٜمؼَْمِ -ىم٤مل  ًِ ٤مُك سمـ ىَمْٞمٍس، وهق قَمْدٌل قمغم َٟمْٗم حَّ  ط: طمدصمٜمل اًمْمَّ

ـْ ىُمَرْيشٍ "ىم٤مل:   . (6)"ٓ َيَزاُل َواٍل ُِم

                                                           

 . :5ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (3)

 .;:63 ، رىمؿ5/5:9جر، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طم (4)

 . ;5ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (5)

> اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد احل٤ميمؿ 356: ، رىمؿ:;4/:اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، اًمٓمؼماين،  (6)

، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 3حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ـم ، ه627:، تاًمٜمٞم٤ًمسمقري اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمع

 ،. شم٤مريخ دُمِمؼ، اسمـ قم٤ًميمر5/3759ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، أسمق ٟمٕمٞمؿ،  >8455، رىمؿ5/825م، 2;;3،  ه3633

46/4:3. 
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سمـ ـمٚمح٦م> إومم: شمْمٕمٞمػ سمٕمض أهؾ  واحلدي٨م ٓ يّمح، وومٞمف قمٚمت٤من ُمتٕمٚم٘مت٤من سمٛمحٛمد

، وىمد شمٗمرد هبذا (3)اًمٕمٚمؿ ًمف، وطمتك سمٕمض َُمـ وصمَّ٘مف، وم٢مهنؿ وصمَّ٘مقه ذم أدٟمك ُمراشم٥م اًمتٕمديؾ

   احلدي٨م، وُمثٚمف ٓ حُيتٛمؾ ُمٜمف هذا اًمتٗمرد، واًمث٤مٟمٞم٦م: آٟم٘مٓم٤مع ذم اإلؾمٜم٤مد سمٞمٜمف وسملم ُمٕم٤موي٦م

 . (5)( ه82ٕم٤موي٦م ذم ؾمٜم٦م )، وشمقذم ُم(4)وم٘مد وًمد حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م سمٕمد اعمئ٦م ًمٚمٝمجرة

 

 

 

  

                                                           

ٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، > اًمٓم3863، رىمؿ7:/6، > اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم، اًمٕم٘مٞمكم37:3، رىمؿ3;9/4اجلرح واًمتٕمديؾ، اسمـ أيب طم٤مشمؿ،  (3)

 ، ه525:، ت> اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن، أسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اًمٜم٤ًمئل:486، رىمؿ8/576، سمـ ؾمٕمدا

(> اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء 763، رىمؿ5;، )ص ه8;35، اًمٜم٤مذ: دار اًمققمل، طمٚم٥م، 3حت٘مٞمؼ: حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد، ط

> 7535، رىمؿ47/639> هتذي٥م اًمٙمامل، اعمزي، ::9/5> اًمث٘م٤مت، اسمـ طم٤ٌمن، 3933، رىمؿ9/696قمدي، سمـ ااًمرضم٤مل، 

> 5:3، رىمؿ:45/;> هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر، 9937، رىمؿ5/7:9، ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل، اًمذهٌل

 .4:;7، رىمؿ6:7ص، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر

ُذيمر ذم  -وهق إهؿ-ن: إول: اُمرمل يٜمص أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم شم٤مريخ وٓدشمف، وًمٙمـ ىمٓمٕم٤م وًمد سمٕمد اعمئ٦م، ويدل قمغم ذًمؽ: أ (4)

( أو سمٕمده٤م.  ه334شمرمجتف أٟمف أدرك أسم٤مه وهق صٖمػم، طمتك إن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ٟمٗمك ؾمامقمف ُمـ أسمٞمف، وىمد شمقذم واًمده ؾمٜم٦م )

 ( وهذا ي١ميمد إُمر إول.  ه389ؾمٜم٦م ) (حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م)اًمث٤مين: شم٤مريخ ووم٤مة 

 .:897، رىمؿ759> شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر، ص2:9:رىمؿ ،8/342اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر،  (5)
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 ارتامت١

ؾ اًمٜمت٤مئ٩م اًمت٤مًمٞم٦م:   سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ دراؾم٦م ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، ٟمًج 

اهتؿ اًمٕمٚمامء سم٠مٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م اعمختٚمٗم٦م، وذيمروا وٛمـ أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م: ُم٤م رواه  -3

 إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر، وُمٜمف ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم. 

َػ يمت٤مسًم٤م مجع  ه685 َُمـ أًمََّػ ذم هذا اًمٗمـ هق اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )ت:أول  -4 ( طمٞم٨م إٟمف أًمَّ

ومٞمف ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، وهذا اًمٙمت٤مب مل يّمؾ إًمٞمٜم٤م، ومٚمٕمٚمَّف ُمٗم٘مقد، أو ُم٤م زال ذم 

اعمخٓمقـم٤مت، وىمد أؿم٤مر إًمٞمف يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وىمد ىم٤مم اسمـ طمجر سمؽمشمٞم٥م هذا اًمٙمت٤مب 

، ويمت٤مسمف (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم ذم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم)ك يمت٤مسمف: وشمٚمخٞمّمف، وؾمٛمَّ 

 ُمٓمٌقع.

يم٤من اًمٕمٚمامء ممـ أًمػ ذم قمٚمقم احلدي٨م يِمػمون إمم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم قمٜمد  -5

ل َُمـ أومرد ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم  اًمٙمالم قمغم ُم٤م رواه إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر، وأوَّ

 .(شمدري٥م اًمراوي)ذم يمت٤مسمف ذم ٟمقع ُمًت٘مؾٍّ هق اًمًٞمقـمل 

ة: -6  ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ًمف أٟمقاع وصقر قمدَّ

 .(اإلهائٞمٚمٞم٤مت)ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، ُمـ رواي٤مت سمٜمل إهائٞمؾ  :إولاًمٜمقع  -

 ط.ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، قمـ اًمّمح٤ميب، قمـ اًمٜمٌل  اًمٜمقع اًمث٤مين: -

 ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، ُمقىمقوًم٤م قمٚمٞمف. :اًمث٤مًم٨ماًمٜمقع  -

 ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، قمـ اًمّمح٤ميب ُمقىمقوًم٤م.: اًمراسمعاًمٜمقع  -

 ط.ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، قمـ اًمٜمٌل  :اخل٤مُمساًمٜمقع  -

أيمثر إٟمقاع وىمققًم٤م ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل ُمـ رواي٤مت سمٜمل إهائٞمؾ> يمرواي٤مت  -7

يمٕم٥م إطم٤ٌمر، يٚمٞمف ذم اًمٙمثرة ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م قمـ 

 ط.اًمّمح٤ميب، قمـ اًمٜمٌل 

، هذا اًمٜمقع ٓ وضمقد ًمف، وًمق اومؽموٜم٤م ط ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، قمـ اًمٜمٌل -8

وىمد ذيمر اسمـ ط  وضمقده، وم٤محلدي٨م يٙمقن ُمرؾماًل ُمردوًدا> ٟٓم٘مٓم٤مقمف سملم اًمت٤مسمٕمل واًمٜمٌل
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أُمثٚم٦م قمغم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، وُمـ وٛمـ هذه  (اًم٤ًمُمٕملمٟمزه٦م )طمجر ذم يمت٤مسمف 

ن قمغم رواي٦م صح٤ميب، قمـ شم٤مسمٕمل، قمـ اًمٜمٌل َّٓ وإذا ٟمٔمر اًم٘م٤مرئ إمم ط  إُمثٚم٦م ُمث٤مٓن يد

٤من ًمالؾمتدٓل قمغم هذا اًمٜمقع.  هذيـ اعمث٤مًملم جيد أهنام ٓ يّمحَّ
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 املصادز ٚاملسادع
، سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 3ط ، اجلرح واًمتٕمديؾ، سمـ حمٛمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ، قمٌد اًمرمحـ .3

 م. 74;3،  ه3493اًمٕمريب، 

حت٘مٞمؼ: يمامل يقؾمػ ، اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر، اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، قمٌد اهلل سمـ حمٛمد .4

 . ه;362، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، 3احلقت، ط

حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد ُمٕمقض، ، أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ إصمػم، قمكم سمـ أيب اًمٙمرم .5

 م.6;;3،  ه3637، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3وقم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد، ط

، 38حت٘مٞمؼ: ٟمقر اًمديـ قمؽم، ط، قمٚمقم احلدي٨م، اسمـ اًمّمالح، قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ .6

 م.4232،  ه3653ؾمقري٤م: دار اًمٗمٙمر، 

،  ه5;35ٕمثامٟمٞم٦م، ، اهلٜمد: دائرة اعمٕم٤مرف اًم3ط، اًمث٘م٤مت، اسمـ طم٤ٌمن، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن .7

 م.95;3

حت٘مٞمؼ: ، اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم، اسمـ طم٤ٌمن، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن .8

 . ه8;35، ؾمقري٤م: دار اًمققمل، 3حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد، ط

حت٘مٞمؼ: قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد، ، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم .9

 . ه3637اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ، سمػموت، دار3وقمكم حمٛمد ُمٕمقض، ط

، د.ط، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر، "شمٌّمػم اعمٜمتٌف سمتحرير اعمِمتٌف، اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم .:

 سمػموت، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، د.ت.

، ؾمقري٤م: دار 3حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقاُم٦م، ط، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم .;

 م.8:;3،  ه3628اًمرؿمٞمد، 

، اهلٜمد: ُمٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، 3ط، اًمتٝمذي٥م هتذي٥م، اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم .32

 . ه3548

حت٘مٞمؼ: ـم٤مرق ، ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم ذم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم .33

 م.7;;3،  ه3637، اًمري٤مض، دار اهلجرة، 3حمٛمد اًمٕمٛمقدي، ط
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١مؾم٦ًم ، سمػموت، ُم4حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ط، اعمًٜمد، اسمـ طمٜمٌؾ، أمحد سمـ حمٛمد .34

 م.;;;3،  ه3642اًمرؾم٤مًم٦م، 

، 3حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ط، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، اسمـ ؾمٕمد، حمٛمد سمـ ؾمٕمد .35

 م.2;;3،  ه3632سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد ، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، اسمـ قمٌد اًمؼم، يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل .36

 م. 4;;3،  ه3634، سمػموت، دار اجلٞمؾ، 3اًمٌج٤موي، ط

حت٘مٞمؼ: قم٤مدل قمٌد اعمقضمقد، ، اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل، اسمـ قمدي، قمٌد اهلل سمـ قمدي .37

 م. 9;;3،  ه:363، سمػموت، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3وقمكم حمٛمد ُمٕمقض، ط

ٕمٛمروي، د.ط، حت٘مٞمؼ: قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًم، شم٤مريخ دُمِمؼ، اسمـ قم٤ًميمر، قمكم سمـ احلًـ .38

 م.7;;3،  ه3637سمػموت، دار اًمٗمٙمر، 

، 3حت٘مٞمؼ: صالح سمـ ؾم٤ممل اعمٍمايت، ط، ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ ىم٤مٟمع، قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ ىم٤مٟمع .39

 . ه:363اعمديٜم٦م اعمٜمقرة: ُمٙمت٦ٌم اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م، 

حت٘مٞمؼ: أسمق ىمتٞم٦ٌم ٟمٔمر ، ومتح اًم٤ٌمب ذم اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب، اسمـ َُمٜمَْده، حمٛمد سمـ إؾمح٤مق .:3

 م.8;;3،  ه3639، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمٙمقصمر، 3يب، طاًمٗم٤مري٤م

، 3حت٘مٞمؼ: د.قم٤مُمر طمًـ صؼمي، ط، ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ َُمٜمَْده، حمٛمد سمـ إؾمح٤مق .;3

 م. 4227،  ه3648اإلُم٤مرات: ُمٓمٌققم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، 

، 3حت٘مٞمؼ: قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٕمزازي، ط، ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، أسمق ٟمٕمٞمؿ، أمحد سمـ قمٌد اهلل .42

 م. :;;3،  ه;363اًمري٤مض، دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم، 

، د.ط، اهلٜمد: دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم، اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ .43

 د.ت.

، سمػموت، دار ـمقق 3حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهػم، ط، اًمّمحٞمح، اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ .44

 . ه3644اًمٜمج٤مة، 
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حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمريـ، د. ط، سمػموت، دار ، اًمًٜمـ، ٛمد سمـ قمٞمًكاًمؽمُمذي، حم .45

 إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، د. ت. 

، اعمديٜم٦م 3حت٘مٞمؼ: يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمدظمٞمؾ، ط، إؾم٤مُمل واًمٙمٜمك، احل٤ميمؿ، أسمق أمحد .46

 م.6;;3اعمٜمقرة: دار اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م، اعمديٜم٦م، 

حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ، قمغم اًمّمحٞمحلم اعمًتدرك، احل٤ميمؿ، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل .47

 م.2;;3،  ه3633، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3ط

، سمػموت، 4حت٘مٞمؼ: د. أمحد اًمًٚمقم، ط، ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م، احل٤ميمؿ، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل .48

 م.4232،  ه3653دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

حت٘مٞمؼ: د. ، اب اًم٤ًمُمعاجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآد، اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، أمحد سمـ قمكم .49

 حمٛمقد اًمٓمح٤من، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض.

حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر حمٛمد ص٤مدق ، اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق، اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، أمحد سمـ قمكم .:4

 م. 9;;3،  ه3639، دُمِمؼ: دار اًم٘م٤مدري، 3احل٤مُمدي، ط

اعمٕمٓمل  حت٘مٞمؼ: د. قمٌد، ُمقوح أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمريؼ، اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، أمحد سمـ قمكم .;4

 . ه3629، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، 3ىمٚمٕمجل، ط

،  ه;363، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3ط، شمذيمرة احلٗم٤مظ، اًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد .52

 م. :;;3

حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف اًمِمٞمخ ، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، اًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد .53

 م.7:;3،  ه3627، ، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت5ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، ط

حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، ، ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل، اًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد .54

 م.85;3،  ه35:4، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، 3ط

حت٘مٞمؼ: د. قمٌد ، ومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م، اًمًخ٤موي، حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ .55

ًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم دار اعمٜمٝم٤مج، ، ا4اًمٙمريؿ اخلْمػم، ود. حمٛمد سمـ قمٌد اهلل آل ومٝمٞمد، ط

 . ه3654
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حت٘مٞمؼ: أسمق ، شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي، اًمًٞمقـمل، قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر .56

 . ه4225،  ه3646، اًمري٤مض، دار اًمٕم٤مصٛم٦م، 3ُمٕم٤مذ ـم٤مرق قمقض اهلل، ط

حت٘مٞمؼ: د. سم٤مؾمؿ ومٞمّمؾ أمحد اجلقاسمرة، ، أطم٤مد واعمث٤مين، اًمِمٞم٤ٌمين، أسمق سمٙمر سمـ أيب قم٤مصؿ .57

 م.3;;3،  ه3633، اًمري٤مض، دار اًمراي٦م، 3ط

إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة أو اعمًتخرج ُمـ إطم٤مدي٨م ، اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد، حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد .58

حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اعمٚمؽ سمـ دهٞمش، ، اعمخت٤مرة مم٤م مل خيرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

 م.4222،  ه3642، سمػموت، دار ظمي، 5ط

، 4حت٘مٞمؼ: محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، ط، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، اًمٓمؼماين، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد .59

 اًم٘م٤مهرة: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، د.ت.

ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت ُمـ رضم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ واحلدي٨م وُمـ اًمْمٕمٗم٤مء ، اًمٕمجكم، أمحد سمـ قمٌد اهلل .:5

، اعمديٜم٦م 3حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمًٌتقي، ط، وذيمر ُمذاهٌٝمؿ وأظم٤ٌمرهؿ

 م.7:;3،  ه٦3627م اًمدار، اعمٜمقرة: ُمٙمتٌ

حت٘مٞمؼ: ، اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح ذح ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح، اًمٕمراىمل، قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم .;5

 م.:422،  ه;364، سمػموت، دار اًمٌِم٤مئر، 4د.أؾم٤مُم٦م ظمٞم٤مط، ط

حت٘مٞمؼ: د. ُم٤مهر اًمٗمحؾ، ، ذح اًمتٌٍمة واًمتذيمرة، اًمٕمراىمل، قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم .62

 م.4233،  ه3654، اًم٘م٤مهرة: دار اعمحدصملم، 3ط

، 3حت٘مٞمؼ: قمٌد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل، ط، اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم، اًمٕم٘مٞمكم، حمٛمد سمـ قمٛمرو .63

 م.6:;3،  ه3626سمػموت، دار اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

حت٘مٞمؼ: د. سمِم٤مر قمقاد ، هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل، اعمزي، يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ .64
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