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

 
 إعذاد

 حمًذ مشس انذيٍبُج جامسيت د. 

   



 حمٛمد ؿمٛمس اًمديـسمٜم٧م ضم٤مؾمٛمٞم٦م  : د.إقمداد               "مجٕم٤ًم ودراؾم٦م"ُمّمٓمٚمح )مل يّمح( قمٜمد اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 

         57 

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

 

 ًَدص ايبشح

ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ  "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"اؿمتٛمؾ هذا اًمٌح٨م قمغم مجع أطم٤مدي٨م وأؾم٤مٟمٞمد ُمـ 

يّمح(،  –مل  –هـ( أورده٤م ذم شمراضمؿ اًمرواة، صمؿ أشمٌٕمٝم٤م سم٘مقًمف: )ٓ  478إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري )ت 

وهذا اعمّمٓمٚمح ىمد اؾمتٕمٛمٚمف وأراد سمف ُمٕم٤مين يمثػمة، ُمٜمٝم٤م ذم اًمًٜمد، وُمٜمٝم٤م ذم اعمتـ، وىمد أصم٤مر هذا 

قمٜمدي ُمِمٙمٚم٦م، وهل ُم٤مذا ي٘مّمد اًمٌخ٤مري ُمـ هذا اًمٚمٗمظ ذم يمؾ ُمقـمـ ُمـ اعمقاـمـ اًمتل اًمتٕمدد 

اؾمتٕمٛمٚمف ومٞمٝم٤م؟ وم٘مٛم٧م سمٕمٛمؾ هذا اًمٌح٨م ًمٚمقىمقف قمغم ُمٕمٜمك هذا اعمّمٓمٚمح وشمٌٞمٞمٜمف، ومتٜم٤موًم٧م 

يمام ذيمره، وأظمرضم٧م  "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"هذا اًمٌح٨م وومؼ ظمٓمقات، ومٜم٘مٚم٧م يمالم اًمٌخ٤مري ُمـ 

تل يذيمره٤م، ُمع ذيمر يمالم اًمٕمٚمامء ًمٚمقىمقف قمغم ُمٕمٜمك ُم٤م أراد ـمرق إؾم٤مٟمٞمد، واًمرواي٤مت اًم

 اًمٌخ٤مري سم٘مقًمف، ويمذًمؽ عمٕمروم٦م صقاب طمٙمٛمف ُمـ قمدُمف.

ومِمٛمؾ هذا اًمٌح٨م سمٕمض إُمثٚم٦م ُمـ يمالم اًمٌخ٤مري، ووح٧م ُمـ ظمالهل٤م ـمري٘متف، 

وشمٕمدد اؾمتٕمامٓشمف هلذا اعمّمٓمٚمح اًمذي اشمْمح أٟمف يًتخدُمف ًمتْمٕمٞمػ رواي٦م ُم٤م، أو ًمٗمٔم٦م ذم 

 ، أو رد اؾمٍؿ، أو ًم٘م٥ٍم ىمٞمؾ ًمراٍو ُم٤م، وهمػمه٤م ُمـ آؾمتٕمامٓت.طمدي٨م ُم٤م

 مل يّمح. –اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  -اًمٌخ٤مري اًمٙمٚمامت آومتت٤مطمٞم٦م:

 

 

  



 حمٛمد ؿمٛمس اًمديـسمٜم٧م ضم٤مؾمٛمٞم٦م  : د.إقمداد               "مجٕم٤ًم ودراؾم٦م"ُمّمٓمٚمح )مل يّمح( قمٜمد اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 

         58 

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

 

Abstract 

The term of Imam Bukhari: (it is not authentic), in his book "Al-Tarikh Al-

Kabir" is used to indicate many meanings, including in source and in text. 

This research includes a collection of hadiths from the book "Al-Tarikh Al-

Kabir" of Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (256 AH), which he 

included in the narrators’ biographies, then followed them by saying: (No, 

it is not authentic), with their clarification and a statement of scholars views 

to find out the intended meaning of Bukhari by his saying so, as well as to 

know whether his ruling is correct or not.  

Key Words: Bukhari - Al-Tarikh Al-Kabir - Not Authentic. 
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ٌُٚمف، وأرؿمدٟم٤م عمت٤مسمٕم٦م رؾُمٚمف، وأووح ًمٜم٤م ُم٤م اومؽموف ُمـ  احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م إمم ُمٕمروم٦م ؾُم

قم٤ٌمدشمف وـم٤مقمتف، وينَّ ًمٜم٤م اًمدٓئؾ قمغم ذقمٞمتف، وأضمغم ذًمؽ واوًح٤م ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز اًمذي: 

ـْ ظَمْٚمِٗمِف ﴿ َٓ ُِم ـْ سَملْمِ َيَدْيِف َو ُؾ ُِم
٤ٌَمـمِ ـْ طَمٙمِ َٓ َي٠ْمشمِٞمِف اًْم  .[64ؾمقرة ومّمٚم٧م:  ]﴾ٞمٍؿ مَحِٞمدٍ شَمٜمِْزيٌؾ ُِم

ـَ آَُمٜمُقا َأـمِٞمُٕمقا اهللََّ َوَأـمِٞمُٕمقا ﴿سمٓم٤مقم٦م رؾمقًمف اًمٙمريؿ وم٘م٤مل:  وىمرن ـم٤مقمتف  ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّ

ؾُمقَل﴾ ـْ ﴿، وهنك قمـ خم٤مًمٗم٦م اًمرؾمقل، أو مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مل:[;7ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ]اًمرَّ َوَُم

ـْ سَمْٕمِد َُم٤م  ؾُمقَل ُِم ِف َُم٤م شَمَقممَّ َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜمََّؿ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمرَّ ْع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًم 
َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتٌَِّ ٌَلمَّ شَم

 .[337ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ]﴾َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما

احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمٚمٜم٤م ُم١مُمٜملم سم٤مًمٗمرىم٤من، ُمتٌٕملم آصم٤مر َُمـ ُم٣م سم٢مطم٤ًمن، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف 

ؿمٝم٤مدَة ُمـ أظمٚمص هلل اًمٓم٤مقم٦م، وأومرده سم٤مًمٕم٤ٌمدة، واًمّمالة واًمًالم  إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف>

ؾمٞمد وًمد آدم، وظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف  طإمت٤من إيمٛمالن قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 وسمٕمد: واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ.

 ايتعسٜـ باملٛضٛع:

يّمح(، وسمٞم٤من ُمراده ُمٜمف،  -مل-سمحثٜم٤م هذا طمقل إـمالق اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري عمّمٓمٚمح: )ٓ 

ذم أوضمف ُمتٕمددة، ُمٜمٝم٤م  "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"واؾمتٕمامٓشمف ًمف، وم٘مد أـمٚم٘مف، واؾمتٕمٛمٚمف يمثػمًا ذم يمت٤مسمف 

 -مل  -قمدد اعمقاـمـ اًمتل اؾمتخدم ومٞمٝم٤م هذا اعمّمٓمٚمح )ٓ  وىمد سمٚمغذم إؾم٤مٟمٞمد، وُمٜمٝم٤م ذم اعمتقن، 

( ُمقـمٜم٤ًم، اؾمتخدم ذم أهمٚمٌٝم٤م ىمقل: )ٓ يّمح(، وذم سمٕمْمٝم٤م: )مل يّمح(، وذم قمدد :38ّمح( )ي

 ىمٚمٞمؾ اؾمتخدم قم٤ٌمرة: )ٓ أراه يّمح(، و)ٓ أرى يّمح(.

 :أُٖٝت٘

شمٜمٌع أمهٞم٦م اعمقوقع ُمـ أمهٞم٦م اإلُم٤مم اًمذي شمٜم٤مول اًمٌح٨م اًمٙمالم قمٜمف، وهق اإلُم٤مم 

 -مل  -)ٓ  فُمّمٓمٚمح هذا اًمٌح٨م دراؾم٦م اًمٌخ٤مري أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م، وىمد شمٜم٤موًم٧م ذم

، وسمٞمٜم٧م اؾمتٕمامٓت اإلُم٤مم ًمف، وهل ُم٠ًمًم٦م يمٌػمة، إذ ٓ يًتٖمٜمل ـم٤مًم٥م قمٚمؿ، ومْماًل قمـ يّمح(

 قم٤ممل قمـ يمالم اًمٌخ٤مري ذم هذا اًمٗمـ.
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 :أضباب اختٝاز املٛضٛع

: )ٓ "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"ذم يمت٤مسمف  شمٕمددت أؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مر اًمٌح٨م ذم ىمقل اًمٌخ٤مري 

ًمق ٟمنم سمٕمض "سملم أؾم٤ٌمب هذا آظمتٞم٤مر ومْمؾ اًمٙمت٤مب، وىمقل اًمٌخ٤مري ٟمٗمًف:  يّمح(، وُمـ

وٓ قمرومقه، صمؿ ىم٤مل: صٜمٗمتف صمالث  ،أؾمت٤مذي ه١مٓء مل يٗمٝمٛمقا يمٞمػ صٜمٗم٧م يمت٤مب اًمت٤مريخ

 .(3)ُمرات

وأيًْم٤م هذا اعمقوقع مل أضمد دراؾم٦م ُمٗمردة هلذه اًمٕم٤ٌمرة ذم هذا اًمٙمت٤مب، وم٠مردت شمقوٞمحف 

 .وإسمراز أمهٞمتف ًمتٕمؿ وم٤مئدشمف

 :األٖداف

 يِمتٛمؾ اًمٌح٨م قمغم قمدة أهداف:

 .يّمح( -مل  -)ٓ  اًمٌخ٤مري ُمّمٓمٚمحشمقوٞمح ُمٕمٜمك  -

 شمدقمٞمؿ ذًمؽ سم٤مُٕمثٚم٦م، ويمالم اًمٕمٚمامء طمتك شمتؿ اًمٗم٤مئدة. -

 .يّمح( -مل  -قمدد اعمقاـمـ اًمتل اؾمتخدم ومٞمٝم٤م هذا اعمّمٓمٚمح )ٓ سمٞم٤من  -

 َػه١ً ايبشح:

مل  -اًمٌخ٤مري يًتٕمٛمؾ ًمٗمظ: )ٓ وضمدت أن  "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"ُمـ ظمالل اًمٜمٔمر ذم يمت٤مب 

 ،يّمح(، وشم٤مرًة يًتٕمٛمٚمف ومٞمٓمٚم٘مف قمغم طمدي٨م، وشم٤مرة أضمده ذيمر ـمرىم٤ًم ومٞمٝم٤م ظمالف حلدي٨م ُم٤م -

ُم٤م دومٕمٜمل إمم ومٞم٘مقل ىمقًمف هذا،  ،صمؿ ي٠ميت قمغم ـمريؼ ُمٜمٝم٤م، أو ًمٗمٔم٦م وىمٕم٧م ذم ُمتـ إطمداه٤م

ًمٚمٜمٔمر ذم  ٞم٤مً ا داقمومٙم٤من هذ اؾمتٕمامٓشمف هذه اًمٕم٤ٌمرة؟اًمٌخ٤مري ُمـ اًمت٤ًمؤل قمـ ُم٘م٤مصد اإلُم٤مم 

 سمٕمض إُمثٚم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب ًمٚمقىمقف قمغم طم٘مٞم٘م٦م ُمّمٓمٚمحف، وشمٌٞمٞمٜمف ًمتٕمؿ اًمٗم٤مئدة.

 :ايدزاضات ايطابك١

 وأومرده سم٤مًمدراؾم٦م ُمـ ىمٌؾ. ،مل ٟم٘مػ قمغم ُمـ شمٙمٚمؿ قمغم هذا اعمقوقع

                                                           

ٟمنم دار اًمٖمرب ، حت٘مٞمؼ اًمديمتقر سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف، ٕيب سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، ( شم٤مريخ سمٖمداد3)

 .4/544، م 4224، هـ3644 ،3، طسمػموت، اإلؾمالُمل
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أو ُم٤م يِمٌٝمٝم٤م ذم  ،ًمٙمـ هٜم٤مك سمٕمض اًمدراؾم٤مت اًمتل شمٙمٚمٛم٧م قمـ ُمٗمٝمقم هذه اًمٕم٤ٌمرة

 ُمٜمٝم٤م: سمٕمض يمتٌف إظمرى.

ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مسمف اًمْمٕمٗم٤مء، وهل رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ًم٤ًممل ص٤مًمح أمحد  .3

ٓ شمٕمرف إٓ سمحدي٨م  ،وىمد شمٙمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م ذم إـم٤مر شمراضمؿ اًمٕمامري، ضم٤مُمٕم٦م ُمالي٤م، ُم٤مًمٞمزي٤م.

 واطمد.

اًمٌخ٤مري، ًمٚمديمتقر: قمٌد اهلل سمـ  صحٞمح اإلُم٤مم شمراضمؿ سمٕمض إؿم٤مرات اًمٜم٘مد احلديثل ذم .4

ومقزان اًمٗمقزان، وىمد ٟمنم ذم جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ًمٕمٚمقم اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت 

  اإلؾمالُمٞم٦م.

 ."صحٞمح اًمٌخ٤مري"وهق ُمتٕمٚمؼ سمجٛمع سمٕمض اًمؽماضمؿ اًمتل شمْمٛمٜم٧م ُم٘م٤مصد ٟم٘مدي٦م ذم 

 اًمتْمٕمٞمػ اإلؿم٤مري قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، ًمٚمديمتقر أمحد سمدري اًمٌِم٤مسمِم٦م. .5

وإقمالهل٤م سمٓمري٘م٦م  ،سمراقم٦م اًمٌخ٤مري ذم اإلعم٤مح إمم شمْمٕمٞمػ إطم٤مدي٨موىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف قمـ 

 ."اجل٤مُمع اًمّمحٞمح"اًمؽمُمٞمز واإليامء ُمـ ظمالل اإلؿم٤مرات اخلٗمٞم٦م اًمتل وٛمٜمٝم٤م شمراضمؿ يمت٤مسمف 

إطم٤مدي٨م اًمتل وٕمٗمٝم٤م اًمٌخ٤مري شمٚمٛمٞمح٤ًم ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، وذيمره٤م شمٍمحي٤م ذم  .6

 ٞم٤ًمء قمكم أمحد رواسمدة.اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم، ًمٚمديمتقرة: ُم

وهمػمه٤م ُمـ اًمدراؾم٤مت اعمتٜمققم٦م إظمرى اًمتل ؿمٛمٚم٧م ذم ـمٞم٤مهت٤م سمٕمض اًمٙمالم قمغم هذا 

 -مل  -آصٓمالح، إٓ أن مجٞمع هذه اًمدراؾم٤مت مل شمٙمـ ُم٘متٍمة قمغم ُمّمٚمح اًمٌخ٤مري: )ٓ 

 ."اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"يّمح(، وٓ يم٤مٟم٧م خمتّم٦م سمٙمت٤مسمف 

 :بشحَٓٗر اي

 اؾمت٘مرائل حتٚمٞمكم.وومؼ ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م  شمٜم٤موًم٧م

 :إدسا٤ات ايبشح

 يمام هق. "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"أٟم٘مؾ يمالم اًمٌخ٤مري ُمـ 

  أظمرج ـمرق إؾم٤مٟمٞمد، واًمرواي٤مت اًمتل يذيمره٤م.



 حمٛمد ؿمٛمس اًمديـسمٜم٧م ضم٤مؾمٛمٞم٦م  : د.إقمداد               "مجٕم٤ًم ودراؾم٦م"ُمّمٓمٚمح )مل يّمح( قمٜمد اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 
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ومٝمؿ وُمٕمروم٦م ُمراد اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ُمـ اؾمتٕمامًمف هلذه اجلٛمٚم٦م، واحلرص قمغم ُمٕمروم٦م ذًمؽ 

، وؾمٞمٙمقن ذًمؽ ُمع ذيمر اعمث٤ملُمـ يمالم اًمٌخ٤مري ٟمٗمًف إن أُمٙمـ، أو ُمـ يمالم ٟمٔمرائف ذم اًمٕمٚمؿ، 

 .ُم٘متٍمًا قمغم سمٕمض إُمثٚم٦م، وًمٞمس قمغم يم٤مُمؾ اًمٙمت٤مب سمح٥ًم ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمٌح٨م

 خط١ ايبشح:

 ، وظم٤ممت٦م، وىم٤مئٛم٦م اعمراضمع.لموُمٌحث ومتٝمٞمد، ىمًٛم٧م اًمٌح٨م إمم ُم٘مدُم٦م،وىمد 

 ومٞمٝم٤م: ُمٚمخص اًمٌح٨م، واًمتٕمريػ سم٤معمقوقع، وأمهٞمتف،ىمد ذيمرت و أُم٤م ذم اعم٘مدُم٦م:

وُمٜمٝم٩م  ،واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م،وأهداف اًمٌح٨م، ووأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مر اعمقوقع، 

 وظمٓم٦م اًمٌح٨م. وإضمراءات اًمٌح٨م، ،ٌح٨ماًم

 وأُم٤م اًمتٛمٝمٞمد، ومٗمٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن.

 ًمٖم٦م. يّمح( -مل  -)ٓ  وم٘مد شمٙمٚمٛم٧م ومٞمف قمغم ُمٕمٜمك ُمّمٓمٚمح اًمٌخ٤مري اعمٓمٚم٥م إول:

مل  -)ٓ  ٟمّمقص إئٛم٦م اًمتل شمٗمن ُمّمٓمٚمح اًمٌخ٤مري سمٕمض وم٘مد ذيمرت اًمث٤مين: اعمٓمٚم٥م

 . يّمح( -

 اًمرواي٦م. يّمح( ذم -مل  -)ٓ  إـمالىمف عمّمٓمٚمحفوم٘مد شمٙمٚمٛم٧م قمغم  :إولأُم٤م ذم اعمٌح٨م 

اًمًٜمد  ذم يّمح( -مل  -إـمالىمف عمّمٓمٚمحف )ٓ وم٘مد شمٙمٚمٛم٧م قمغم  :اًمث٤مينأُم٤م ذم اعمٌح٨م 

 ورواشمف.
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 ٚؾٝ٘ َطًبإ:

 :األٍٚ: َع٢ٓ َصطًح ايبدازٟ يػ١ املطًب

)صح( اًمّم٤مد واحل٤مء أصؾ يدل قمغم اًمؼماءة ُمـ اعمرض واًمٕمٞم٥م، وقمغم ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: 

آؾمتقاء. ُمـ ذًمؽ اًمّمح٦م: ذه٤مب اًمً٘مؿ، واًمؼماءة ُمـ يمؾ قمٞم٥م. واًمّمحٞمح واًمّمح٤مح 

 سمٛمٕمٜمك. 

٦م ٓ يقردن ذو قم٤مه: »طواعمّمح: اًمذي أهٚمف وإسمٚمف صح٤مح وأصح٤مء. ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .(3)، أي اًمذي إسمٚمف صح٤محشقمغم ُمّمح

 يّمح(، أي مل يًٚمؿ ُمـ اًمٕمٚم٦م واًمٕمٞم٥م. -مل  -إذًا وم٘مقل اًمٌخ٤مري )ٓ 

أي أن يمؾ طُمٙمؿ طَمَٙمؿ سمف اًمٌخ٤مري قمغم طمدي٨م ُم٤م، أو إؾمٜم٤مد ُم٤م، أو زي٤مدة ُم٤م سم٠مهن٤م مل شمّمح، 

، ومٝمق ُمـ ٕن ومٞمٝم٤م قمٞم٥م وقمٚم٦مً  ،أي أهن٤م مل شمًتقف اًمنموط اًمتل دمٕمٚمٜم٤م ٟم٘مٌٚمٝم٤م، وٟمحت٩م هب٤م

 ُمّمٓمٚمح٤مت اًمؽمك قمٜمده. 

 

 ايجاْٞ املطًب

 ايبدازٟ ٜصح( عٓد اإلَاّ ــ   مل)ال ــ  ْصٛص األ١ُ٥ اييت تؿطس َصطًحبعض 

، ويم٤من ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"ذم يمتٌف، ظم٤مص٦م ُمٜمٝم٤م  شمٙمرر ُمّمٓمٚمح اًمٌخ٤مري يمثػماً 

اؾمتٕمامل، أُم٤م اعمٕمٜمك ومقاطمد، وهق أن هذه اعم٠ًمًم٦م ٓ شم٘مٌؾ، وٓ حيت٩م هب٤م ًمٕمدم ظمٚمقه٤م ُمـ اًمٕمٞم٥م 

 واًمٕمٚم٦م.

أُم٤م آؾمتٕمامٓت وم٘مد شمٕمددت، وؾمٜمذيمر هٜم٤م سمٕمض ٟمّمقص إئٛم٦م ذم سمٞم٤من سمٕمْمٝم٤م، وٟمٌلم 

 ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤ًم ذم اعمٌحثلم اًم٘م٤مدُملم.

 

                                                           

اعمح٘مؼ: قمٌد ، هـ7;5اعمتقرم: ، أسمق احلًلم، اًم٘مزويٜمل اًمرازي ٕمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤مء، 5/4:3، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (3)

 م.;9;3-ـه;;35قم٤مم اًمٜمنم: ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر، اًمًالم حمٛمد ه٤مرون
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 ىم٤مل اسمـ قمدي ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد:

روى قمٜمف إؾمامقمٞمؾ سمـ راومع طمدي٨م اًمّمقر ُمرؾمؾ، ومل يّمح، ؾمٛمٕم٧م اسمـ مح٤مد يذيمره 

 قمـ اًمٌخ٤مري.

 ،ىم٤مل: وهذا طمدي٨م اًمّمقر اًمذي ذيمره اًمٌخ٤مري رواه اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ وأسمق قم٤مصؿ اًمٜمٌٞمؾ

 زي٤مد، قمـ رضمؾ، قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م وهمػممه٤م قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ راومع، قمـ حمٛمد سمـ يزيد سمـ أيب

 طمدي٨م اًمّمقر سمٓمقًمف. طاًم٘مرفمل، قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل 

 طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ دطمٞمؿ قمـ هِم٤مم سمـ قمامر قمـ اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ.

 .. أهـ(3)وهذا اًمذي ىم٤مل اًمٌخ٤مري أٟمف ٓ يّمح ٕٟمف يذيمر ذم إؾمٜم٤مده رضمؾىم٤مل: 

 .ُمٌٝمامً  أي ٕن ذم اإلؾمٜم٤مد رضمالً 

 شمرمج٦م ؾمٚمٞمامن سمـ ُمرصمد اًمٕمٜمزي: وىم٤مل اسمـ قمدي ذم

ؾمٛمٕم٧م اسمـ مح٤مد ي٘مقل: ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ؾمٚمٞمامن سمـ ُمرصمد قمـ قم٤مئِم٦م ٓ يٕمرف ًمف ؾمامع ُمـ 

 قم٤مئِم٦م.

 يم٤من يّمكم ُمـ اًمٚمٞمؾ شمًٕم٤ًم. طقمـ أيب اًمتٞم٤مح، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ُمرصمد، قمـ قم٤مئِم٦م: أن اًمٜمٌل 

سمق داود، صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ طمدصمٜم٤مه قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌزاز، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ زي٤مد إسمكم، صمٜم٤م أ

 يم٤من يّمكم ُمـ اًمٚمٞمؾ شمًٕم٤ًم. طأيب اًمتٞم٤مح ؾمٛمٕم٧م رضماًل ُمـ قمٜمزة حيدث، قمـ قم٤مئِم٦م: أن اًمٜمٌل 

ىم٤مل اسمـ قمدي: ومل يذيمر اًمٌخ٤مري ًمًٚمٞمامن قمـ قم٤مئِم٦م همػم هذا احلدي٨م اًمقاطمد، وُم٘مّمد 

قم٤مئِم٦م وٓ قمـ همػم  ،اًمٌخ٤مري أن ٓ يً٘مط قمٚمٞمف راٍو، وٓ أقمٚمؿ ًمًٚمٞمامن سمـ ُمرصمد قمـ قم٤مئِم٦م

 .. أهـ(4)همػمه

 وىم٤مل اسمـ قمدي ذم شمرمج٦م قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل احليُمل:

 ، ٓ يّمح طمديثف، ؾمٛمٕم٧م اسمـ مح٤مد يذيمره قمـ اًمٌخ٤مري.طرأى اًمٜمٌل 

                                                           

، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر، أمحد قمٌد اهلل سمـ قمدي سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين يبٕ، 8/488، ( اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل3)

 م.::;3-هـ;362، 5، طهمزاويحت٘مٞمؼ: حيٞمك خمت٤مر ، سمػموت

 .5/4:9، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (4)
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أي ًمٞمس ًمٕمٛمرو سمـ قمٌد اهلل  ،وهذا هق طمدي٨م واطمد، وإٟمام ؿمؽ اًمٌخ٤مري أٟمف ٓ يّمح ًمف

 .. أهـ(3)صح٦ٌم

 صم٤مسم٧م سمـ اًمّم٤مُم٧م:وىم٤مل اسمـ قمدي ذم شمرمج٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ 

، طسمـ مح٤مد ي٘مقل: ىم٤مل اًمٌخ٤مري: قمٌد اًمرمحـ سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمّم٤مُم٧م قمـ اًمٜمٌل اؾمٛمٕم٧م 

 ىم٤مل اسمـ أيب طمٌٞم٦ٌم: قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ صم٤مسم٧م، قمـ أسمٞمف، ومل يّمح.

وهذا اًمذي ذيمره اًمٌخ٤مري إٟمام هق طمدي٨م واطمد، وىمقًمف: مل يّمح، أٟمف ٓ يّمح ًمف ؾمامع 

 .. أهـ(4)طُمـ اًمٜمٌل 

أي مل يّمح ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمّم٤مُم٧م صح٦ٌم> ٕن سمٕمْمٝمؿ يروي قمٜمف، قمـ أسمٞمف، 

 .طقمـ اًمٜمٌل 

 وىم٤مل اسمـ قمدي ذم شمرمج٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ طمرُمٚم٦م:

قمـ اسمـ ُمًٕمقد، روى قمٜمف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ طم٤ًمن، مل يّمح طمديثف، ؾمٛمٕم٧م اسمـ مح٤مد يذيمره 

 قمـ اًمٌخ٤مري.

قمٌد اًمرمحـ سمـ طمرُمٚم٦م مل يًٛمع اسمـ  وهذا اًمذي ذيمره اًمٌخ٤مري ُمـ ىمقًمف: مل يّمح، أن

 .. أهـ(5)ُمًٕمقد، وأؿم٤مر امم طمدي٨م واطمد

ًمٙمالم اًمٌخ٤مري اًمتل شمٗمٞمد سم٠مٟمف يم٤من يًتخدم ٟمٗمس  اسمـ قمديومٝمذه سمٕمض شمٗمًػمات 

 اعمّمٓمٚمح ذم اؾمتٕمامٓت ؿمتك.

    

 

 

 

 
                                                           

 .7/363، اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل (3)

 .6/533، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (4)

 .6/533، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (5)
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 األٍٚاملبشح 

 يف ايسٚا١ٜ إطالق٘ ملصطًش٘

 يّمح( وقمدد اؾمتخداُمف، ومٛمـ ذًمؽ: -مل  -شمٜمقع اؾمتخدام اًمٌخ٤مري عمّمٓمٚمحف )ٓ 

 رواي٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م: يّمح( قمغم -مل  -)ٓ  إـمالىمف عمّمٓمٚمحف .أ

 .يم٠من يذيمر طمديًث٤م ومٞم٠ميت قمغم رواي٦م ُمٜمف ومٞمحٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سمٕمدم اًمّمح٦م

قمٛمران سمـ أوس سمـ " :(3)ذم شمرمج٦م قمٛمران سمـ أوس سمـ وٛمٕم٩م :ُمث٤مل: ىم٤مل اًمٌخ٤مري

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  وٛمٕم٩م. ِلَّ  :ىم٤مل ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م: قمـ قمٛمران، قمـ أسمٞمف، ؾمٛمع أسم٤مه، قَم َأنَّ اًمٜمٌَّ

وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ: طمدصمٜم٤م زائدة، قمـ قمٌد اًمٕمزيز  وروى قمٜمف أسمق ُمٕم٤موي٦م. .(4)٠مَو قَ تَ  يَ ملَ وَ  َؾ يمَ أَ  ط 

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  ِل   ،سمـ رومٞمع، طمدصمٜمل اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م، وقمٙمرُم٦م، قَم ـِ اًمٜمٌَّ  ملَ َأيَمَؾ حَلْاًم وَ  فُ ٟمَّ أَ  ط قَم

ـِ  .(5)٠مَو قَ تَ يَ  ـِ اسْم وهذا ٓ يّمح> ٕن أيقب، وؾماميًم٤م، وقم٤مصاًم، رووه قمـ قمٙمرُم٦م، قَم

٤ٌَّمسٍ  ِل  قَم ـِ اًمٜمٌَّ  .. أهـ(6)"ط ، قَم

                                                           

 .:8/62، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم (3)

 ( رواي٦م ُمروان هذه مل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م.4)

 وحيٞمك سمـ يٕمغم سمـ احل٤مرث.، شم٤مسمٕمف: طمًلم سمـ قمكم، زائدة قمـ روايتف قمغم – ُمٝمدي اسمـ وهق –( وىمد شمقسمع قمٌد اًمرمحـ 5)

رىمؿ ، :64/38، اعمًٜمد وأمحد ذم .;666، اعمًٜمد ذموقمٜمف أسمق يٕمغم اعمقصكم ، 772، اعمّمٜمػ ذمأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

اًمًٜمـ  ذمواًمٌٞمٝم٘مل ، 457، اعمًٜمد واًمٌزار ذم، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م طمًلم سمـ قمكم، وأمحد سمـ طمٜمٌؾ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم يمالمه٤م .474:4

ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م  ،وحيٞمك سمـ يٕمغم سمـ احل٤مرث، طمًلم سمـ قمكم: يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ يٕمغم سمـ احل٤مرث.، 3/376، اًمٙمؼمى

 سمف.، زائدة سمـ ىمداُم٦م

طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمقه٤مب طمدصمٜم٤م مح٤مد قمـ ، 7627، اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف وم٘مد أظمرضمٝم٤م:ؿ، وقم٤مص، ( أُم٤م رواي٦م أيقب6)

، 6/453، اعمًٜمد أمحد ذم وم٘مد أظمرضمٝم٤م:( وهق اسمـ طمرب) وأُم٤م رواة ؾمامك سمف.، قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمسأيقب وقم٤مصؿ قمـ 

وأسمق ، ::6، اًمًٜمـ ذمواسمـ ُم٤مضمف ، ;:3، اًمًٜمـ ذمطمدصمٜم٤م زهػم. وأظمرضمف أسمق داود ، طمدصمٜم٤م طمًـ سمـ ُمقؾمك، 4628 رىمؿ

وأسمق ، زهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م :يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ أيب إطمقص.، 3384، صحٞمحف ذمواسمـ طم٤ٌمن ، 4574، اعمًٜمد ذميٕمغم 

قمـ اسمـ ، وؾمامك سمـ طمرب( قمـ قمٙمرُم٦مؿ، وقم٤مص، أيقب)مجٞمٕمٝمؿ  قمـ ؾمامك سمـ طمرب. ،إطمقص ؾمالم سمـ ؾمٚمٞمؿ

ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمّمٛمد سمـ قمٌد ، ;334، صحٞمحف ذميمام أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ، : داود سمـ أيب هٜمدأيْم٤مً  شم٤مسمٕمٝمؿوسمؾ ، قم٤ٌمس

ذم يمام أظمرضمف اًمٓمؼماين  وشم٤مسمٕمٝمؿ أيْم٤ًم اًمٕمالء سمـ قمٌد اًمرمحـ داود سمـ أيب هٜمد.ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب، اًمقارث

 اًمٕمالء سمـ قمٌد اًمرمحـ. قمـ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب هالل، ؼ ظم٤مًمد سمـ يزيديُمـ ـمر، :3372رىمؿ ، 33/428، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم
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 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمص:

 قمـ: وم٘م٤مل احلدي٨م هذا روى طملم وم٢مٟمف – صم٘م٦م يم٤من وإن –أي أن قمٌد اًمٕمزيز سمـ رومٞمع 

سمؾ وهمػمهؿ أيْم٤ًم يمام  -قمـ قم٤مئِم٦م مل يّم٥م> ٕٟمف ىمد ظم٤مًمٗم٦م صمالصم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت احلٗم٤مظ  قمٙمرُم٦م،

 ومرووه قمـ قمٙمرُم٦م وم٘م٤مًمقا: قمـ اسمـ قم٤ٌمس، وًمٞمس قم٤مئِم٦م. -ذم اًمتخري٩م 

 ذم وصؾ اًمرواي٦م اعمرؾمٚم٦م: إـمالىمف عمّمٓمٚمحف .ب

 ُمث٤مل:  يم٠من يذيمر طمديث٤ًم روي ُمرؾماًل، ورواه سمٕمض اًمرواة ومقصٚمف

قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمٛمر، " :قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمٛمرذم شمرمج٦م ىم٤مل اًمٌخ٤مري 

ِل   قمـ اسمـ صمقسم٤من. ـِ اًمٜمٌَّ يَمِر.  َُمس  ذِم  ط روى قمٜمف اسمـ أيب ذئ٥م، ُمرؾمؾ، قَم وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:  اًمذَّ

 . اهـ.(3)"، وٓ يّمحقمـ ضم٤مسمر 

 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمص:

 .(4)أي: أن ُمـ وصٚمف سمذيمر ضم٤مسمر مل يّم٥م ذم هذا
                                                           

( قمـ اسمـ قم٤ٌمس) قمٙمرُم٦مقمـ ، واًمٕمالء سمـ قمٌد اًمرمحـ، وداود سمـ أيب هٜمد، وؾمامك سمـ طمربؿ، وقم٤مص، أيقب، مجٞمٕمٝمؿ=

 .وهذا ي١ميمد صح٦م ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمٌخ٤مري  سمف.

 .8/657، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم (3)

، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مرذم و، 3/356، اًمًٜمـ اًمٙمؼمىذم واًمٌٞمٝم٘مل ، 57، اعمًٜمد ذم( وهذا احلدي٨م أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل 4)

طمدصمٜم٤م أسمق ، 3/96، ذح ُمٕم٤مين أصم٤مرذم واًمٓمح٤موي  طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومع.، 766، اخلالومٞم٤متذم و، 3/444

قمـ )قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمرمحـ)قمـ اسمـ أيب ذئ٥م، وأسمق قم٤مُمر اًمٕم٘مدي( قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومع)يمالمه٤م  ىم٤مل: صمٜم٤م أسمق قم٤مُمر.)سمٙمرة

٠مْ إَِذا َأوْم٣َم َأطَمُديُمْؿ سمَِٞمِدِه إمَِم َذيَمِرِه : »طحمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ صمقسم٤من ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  أُم٤م  هٙمذا ُمرؾمالً. ش.وَمْٚمَٞمَتَقوَّ

، ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر واًمٓمح٤موي ذم، 6:2، اًمًٜمـ واسمـ ُم٤مضمف ذم، 57، اعمًٜمد اًمِم٤مومٕمل ذم اًمرواي٦م اعمقصقًم٦م وم٘مد أظمرضمٝم٤م:

واسمـ قمٌد ، 766، اخلالومٞم٤مت وذم، 3/444، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مرذم و، 3/356، اًمًٜمـ اًمٙمؼمىذم واًمٌٞمٝم٘مل ، 3/96

، 326، ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف وأظمرضمف اسمـ ؿم٤مهلم ذم مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومع.، 5;39/3، داًمتٛمٝمٞم اًمؼم ذم

ُمـ ـمريؼ ، 3:3، اًمتح٘مٞمؼ وُمـ ـمري٘مف اسمـ اجلقزي ذم، 6:2، اًمًٜمـ وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ومديؽ.

، قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ اسمـ أيب ذئ٥م، وُمٕمـ سمـ قمٞمًك، واسمـ أيب ومديؽ، قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومع، صمالصمتٝمؿ ُمٕمـ سمـ قمٞمًك.

إَِذا َُمسَّ َأطَمُديُمْؿ َذيَمَرُه وَمَٕمَٚمٞمِْف : »طقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ صمقسم٤من

طمٙمٛمف سمْمٕمػ  وىمد واومؼ اًمٌخ٤مرَي قمغم قمغم أن قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومع ىمد اظمتٚمػ قمٚمٞمف ذم وصٚمف وإرؾم٤مًمف يمام ؾمٌؼ. ش.اًْمُقُوقءُ 

ٓ يذيمرون ومٞمف ) ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل قم٘م٥م احلدي٨م: ؾمٛمٕم٧م همػم واطمد ُمـ احلٗم٤مظ يرووٟمف اًمرواي٦م اعمقصقًم٦م مجٌع ُمـ اًمٕمٚمامء.

يريد ( يم٤من ٓ حيًـ احلدي٨م)وم٘م٤مل: هذا ُمـ اسمـ ٟم٤مومع( وؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ طمدي٨م اسمـ أيب ذئ٥م هذا ضم٤مسمرًا.
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 ذم رومع اًمرواي٦م اعمقىمقوم٦م: إـمالىمف عمّمٓمٚمحفج.   

 .يم٠من يذيمر طمديث٤ًم روي ُمقىمقوًم٤م، ورواه سمٕمض اًمرواة ومرومٕمف

ؾمٛمع قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، وإسمراهٞمؿ " :ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اًمٓم٤مئٗمل ُمث٤مل: ىم٤مل اًمٌخ٤مري

ىم٤مل زم ينة سمـ صٗمقان اًمدُمِم٘مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد، قمـ  سمـ ُمٞمنة، ؾمٛمع ُمٜمف حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ.

ِل  قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، قمـ ضم٤مسمر ـْ اًمٜمٌَّ ٦ِم َأْوؾُمٍؼ »ىَم٤مَل:  ط ، وأيب ؾمٕمٞمد، قَم ًَ  ش.َٓ َصَدىَم٦َم ومِٞماَم ُدوَن مَخْ

وىم٤مل زم حيٞمك سمـ ُمقؾمك:  وىم٤مل ًمٜم٤م آدم: طمدصمٜم٤م أسمق ضمٕمٗمر اًمرازي، قمـ قمٛمرو، قمـ ضم٤مسمر، ىمقًمف.

طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، قمـ اسمـ ضمري٩م، أظمؼمين قمٛمرو، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وقمـ 

وىم٤مل ًمٜم٤م آدم: طمدصمٜم٤م مح٤مد، قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضم٤مسمر، قمـ  هذا أصح ُمرؾمؾ. ..، ُمثٚمف..واطمدهمػم 

ومِٞماَم ُدوَن  َس ٞمْ ومل يّمح> ٕن ُمقؾمك طمدصمٜم٤م قمـ مح٤مد، قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ًمَ  .طاًمٜمٌل 

 مَخِْس َأْوؾَم٤مٍق َصَدىَم٦م.

                                                           

ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم "ُمرؾمؾ.  طقمـ اًمٜمٌل ، وأن احلدي٨م قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ؿ،ضم٤مسمر( وه)يٕمٜمل )سمذًمؽ ىمقًمف: قمـ ضم٤مسمر=

وىم٤مل  .4;39/3، وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم: طمدي٨م حمٛمد سمـ صمقسم٤من هق همػم صحٞمح. اًمتٛمٝمٞمد .4222، رواي٦م أيب داود، أمحد

، ين أصم٤مراًمٓمح٤موي: يمؾ ُمـ رواه قمـ اسمـ أيب ذئ٥م ُمـ احلٗم٤مظ ي٘مٓمٕمف ويقىمٗمف قمغم حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ. ذح ُمٕم٤م

وهق قمٜمديمؿ (وخي٤مًمٗمقن ومٞمف اسمـ ٟم٤مومع)وىم٤مل أيْم٤ًم: ومٝم١مٓء احلٗم٤مظ يقىمٗمقن هذا احلدي٨م قمغم حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ .3/96

وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ: وؾم٠مًم٧م أيب قمـ طمدي٨م رواه  .3/96، وًمٞمس هق سمحج٦م قمٚمٞمٝمؿ. ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر، طمج٦م قمٚمٞمف

، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ صمقسم٤من، قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمٛمر، قمـ اسمـ أيب ذئ٥م، قمـ قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومعؿ، دطمٞم

قمـ )ىم٤مل أيب: هذا ظمٓم٠م اًمٜم٤مس يرووٟمف قمـ اسمـ صمقسم٤من ."ومٚمٞمتقو٠م ُمـ ُمس ذيمره" :طقمـ اًمٜمٌل ، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل

ده إٓ  ٓ أقمٚمؿ، وىم٤مل اسمـ ؿم٤مهلم: وهذا طمدي٨م همري٥م .، 45، قمٚمؾ احلدي٨م"ٓ يذيمرون ضم٤مسمرًا. ، ُمرؾمالً  طاًمٜمٌل  ضمقَّ

واًمٕم٤ٌمس ، واحلًـ سمـ حمٛمد اًمزقمٗمراين، وحمٛمد سمـ قمقف، وطمدث سمف حمٛمد سمـ حيٞمك اًمٜمٞم٤ًمسمقري، وأمحد سمـ ص٤مًمحؿ، دطمٞم

قمغم أن سمٕمض اًمٕمٚمامء ىمد ظم٤مًمػ  .9;3، ص"ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف"سمـ حمٛمد مجٞمٕم٤ًم قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ دطمٞمؿ. 

يمؾ ُمذيمقر ومٞمف صم٘م٦م ُمٕمروف سم٤مًمٕمٚمؿ إٓ قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمرمحـ وم٢مٟمف ًمٞمس ، ٞمحىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: هذا إؾمٜم٤مد صح اًمٌخ٤مري 

وي٘م٤مل: قم٘م٦ٌم سمـ ، وي٘م٤مل: قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ضم٤مسمر، ي٘م٤مل: هق قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمٛمرؿ، سمٛمِمٝمقر سمحٛمؾ اًمٕمٚم

إذا : »ط وىم٤مل اًمذهٌل: وأظمرج اسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد ٟمٔمٞمػ قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  .5;39/3، اًمتٛمٝمٞمد"أيب قمٛمرو. 

وىم٤مل اسمـ طمجر: وىم٤مل اسمـ  .;3/35، اعمٝمذب ذم اظمتّم٤مر اًمًٜمـ اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مل"ش. ُمس أطمديمؿ ذيمره ومٕمٚمٞمف اًمقوقء

إٓ أهنؿ مل يتٓمرىمقا ًمٚمخالف  .3/564، تٚمخٞمص احلٌػماًم"وىم٤مل اًمْمٞم٤مء: ٓ أقمٚمؿ سم٢مؾمٜم٤مده سم٠مؾم٤ًم. ، قمٌد اًمؼم: إؾمٜم٤مده ص٤مًمح

 ًمٙمٜمٝمؿ أظمذوا سمٔم٤مهر اإلؾمٜم٤مد.)اًمقاىمع ومٞمف



 حمٛمد ؿمٛمس اًمديـسمٜم٧م ضم٤مؾمٛمٞم٦م  : د.إقمداد               "مجٕم٤ًم ودراؾم٦م"ُمّمٓمٚمح )مل يّمح( قمٜمد اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 

         69 

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

 

ـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضم٤مسمر، وىم٤مل ًمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ: طمدصمٜمل اسمـ أيب اًمزٟم٤مد، قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، قم

 . اهـ.(3)"ىمقًمف

 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمص:

 أي أٟمف مل يّمح ُمرومققًم٤م ُمـ ـمريؼ أيب اًمزسمػم، قمـ ضم٤مسمر.

ؾ اًمتٌقذيمل إؾمامقمٞم اسمـ وهق – ُمقؾمك أن إٓ– صم٘م٦م يم٤من وإن –ٕن آدم وهق اسمـ أيب إي٤مس 

مح٤مد سمـ ظم٤مص٦م وأن  ومرواه قمـ مح٤مد سمف ُمقىمقوم٤ًم، وُمقؾمك أوصمؼ وأصم٧ٌم ُمـ آدم. ،ظم٤مًمٗمف ىمد –

 .(4)ؾمٚمٛم٦م ىمد شمقسمع قمغم هذا اًمقضمف

                                                           

 .3/445، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"( 3)

قمـ ، إٟمام وضمدشمف ُمـ ـمريؼ أيقب اًمًختٞم٤مين، قمـ أيب اًمزسمػم ُمقىمقوم٤مً ، ( وهذا احلدي٨م مل أىمػ قمٚمٞمف ُمـ رواي٦م ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم4)

ح( )قمـ أيب ىمالسم٦م ، قمـ أيقب، قمـ أؿمٕم٨م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ظم٤مًمد ،32322، اعمّمٜمػ"أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  أيب اًمزسمػم.

وأسمق ظم٤مًمد هق ؾمٚمٞمامن سمـ طمٞم٤من إمحر وإن يم٤من ىمد  قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ًمٞمس ومٞمام دون مخ٦ًم أوؾم٤مق صدىم٦م.، وقمـ أيب اًمزسمػم

إقمٛمش وهمػمه أطم٤مدي٨م وأٟمف روى قمـ ، روى ًمف اًمِمٞمخ٤من إٓ أٟمف يمام ىم٤مل اًمٌزار: اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜم٘مؾ أٟمف مل يٙمـ طم٤مومٔم٤مً 

وقمٌٞمد ، وهِم٤مم سمـ قمروة، ىم٤مل اسمـ طمجر: ىمٚم٧م: ًمف قمٜمد اًمٌخ٤مري ٟمحق صمالصم٦م أطم٤مدي٨م ُمـ روايتف قمـ محٞمد مل يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م.

مل ) وأؿمٕم٨م هق اسمـ ؾمقار اًمٙمٜمدي اًمٜمج٤مر اًمٙمقذم .3/629، ومتح اًم٤ٌمري"اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر يمٚمٝم٤م مم٤م شمقسمع قمٚمٞمف. 

وظمرج ًمف ُمًٚمؿ ذم ، خيٚمط طمتك يم٤من حيٞمك اًم٘مٓم٤من وقمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ٓ حيدصم٤من قمٜمف سمؾ يم٤من( يٙمـ سمذاك احل٤مومظ

قمـ ، قمـ مح٤مد، وٓ ي٘مقي سمف ُم٤م ذيمره اًمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م ُمقؾمك، ومٝمق هبذا اًمٓمريؼ ٓ يث٧ٌم وًمٞمس ذم إصقل.، اعمت٤مسمٕم٤مت

قمـ ضم٤مسمر ، قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ مح٤مد وم٘مد رواه همػم ُمقؾمك وىمد ظمقًمػ اًمٌخ٤مري ذم هذا. قمـ ضم٤مسمر اعمقىمقوم٦م.، أيب اًمزسمػم

قمـ ضم٤مسمر ريض ، قمـ أيب اًمزسمػم، ىم٤مل: صمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، وهق صدوق خيٓمئ، رواه اخلّمٞم٥م سمـ ٟم٤مصح احل٤مرصمل ُمرومققم٤ًم.

، 4/57، ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر"أظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم ش.ًمٞمس ومٞمام دون مخ٦ًم أوؾمؼ صدىم٦م: »طاهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

، ومل يتٗمرد مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب اًمزسمػم سمرومٕمف سمف.، ىم٤مل: صمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م....، ىم٤مل: صمٜم٤م اخلّمٞم٥م، ٕمٞم٥مطمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ ؿم

واسمـ ، 2:;، صحٞمحف"ُمًٚمؿ ذم  وم٘مد أظمرضمٝم٤م:، أُم٤م رواي٦م قمٞم٤مض وزيد سمـ أيب أٟمٞم٦ًم.، وم٘مد شم٤مسمٕمف قمٞم٤مض سمـ قمٌد اهلل

ُمـ ، 6/342، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"واًمٌٞمٝم٘مل ذم ، 4/695، اًمًٜمـ"واًمدارىمٓمٜمل ذم ، ;;44، :;44، صحٞمحف"ظمزيٛم٦م ذم 

، اعمًٜمد"أسمق قمقاٟم٦م ذم  وم٘مد أظمرضمٝم٤م:)وأُم٤م رواي٦م زيد سمـ أيب أٟمٞم٦ًم أظمؼمين قمٞم٤مض سمـ قمٌد اهلل.، ـمرق قمـ قمٌد اهلل سمـ وه٥م

قمـ زيد سمـ أيب ، قمـ حيٞمك سمـ يزيد، طمدصمٜم٤م اسمـ قمٞم٤مش، طمدصمٜم٤م اًمرسمٞمع سمـ روح، طمدصمٜم٤م قمٛمران سمـ سمٙم٤مر احلٛميص، 4885

ًمٞمس ومٞمام دون مخ٦ًم : »طقمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل ، قمـ أيب اًمزسمػم، وزيد سمـ أيب أٟمٞم٦ًم، قمٞم٤مض سمـ قمٌد اهلل، يمالمه٤م أٟمٞم٦ًم.

وهق مم٤م يٌلم صح٦م رومٕمف قمـ ، آصمٜم٤من ُمع مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ىمد رووا احلدي٨م قمـ أيب اًمزسمػم ُمرومققم٤مً  نومٝمذا ش.أوؾمؼ صدىم٦م

قمـ ، : ىمد روى أسمق اًمزسمػم، ذيمر هذا احلدي٨م ُمـ ـمريؼ أيب ؾمٕمٞمد اخلدريسمٕمد أن ، ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ضم٤مسمر ُمـ ـمريؼ أيب اًمزسمػم.

إذ مل ي٘مق ىمقة ، ومٚمؿ يٕمتد سمف، أو سمٚمٖمف، ويم٠مٟمف مل يٌٚمغ اًمِم٤مومٕمل رواه أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري.ُمثؾ ُم٤م  طقمـ اًمٜمٌل ، ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل
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 ايجاْٞاملبشح 

 يف زٚا٠ ايطٓد إطالق٘ ملصطًش٘

د اؾمتخداُمف، ومٛمـ ذًمؽ: -مل  -شمٜمقع اؾمتخدام اًمٌخ٤مري عمّمٓمٚمحف )ٓ   يّمح( وقمدَّ

 ذم وٌط اؾمؿ اًمراوي. إـمالىمف عمّمٓمٚمحف .أ

يمٜمٞمتف، أو طمتك يم٠من يذيمر اؾمؿ اًمراوي، صمؿ يذيمر أٟمف ىمٞمؾ ومٞمف اؾمؿ آظمر، أو شمٖمٞمػم ٟمًٌف، أو 

 ىمٚم٥م اؾمٛمف.

ىم٤مل زم حمٛمد سمـ  حمٛمد سمـ صٗمقان، إٟمّم٤مري، طمديثف ذم اًمٙمقومٞملم."ىم٤مل اًمٌخ٤مري:  ُمث٤مل:

ـْ  ـِ َصْٗمَقاَن: أَ اؾمالم: أظمؼمٟم٤م قمٌد إقمغم، قمـ داود، قمـ قم٤مُمر، قَم ِلَّ شمَ أَ  فُ ٟمَّ سْم ،  ط  ك اًمٜمٌَّ ٌَلْمِ سم٠َِمْرَٟم

وىم٤مل ًمٜم٤م ُمقؾمك: طمدصمٜم٤م وهٞم٥م، قمـ داود، قمـ قم٤مُمر: أن ومالن سمـ صٗمقان أشمك  ش.اَم ٝمُ ٚمْ يمُ : »٤مَل ٘مَ ومَ 

.. ...طمدصمٜمل حمٛمد سمـ سمِم٤مر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمدي، وقمٌد اًمقه٤مب، قمـ داودط.اًمٜمٌل 

وىم٤مل ًمٜم٤م قمٌدان: قمـ  وقمـ يزيد، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م داود، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ حمٛمد سمـ صٗمقان. ٟمحقه.

: ٤مَل قمـ صٗمقان سمـ حمٛمد، أو حمٛمد سمـ صٗمقان إٟمّم٤مري ىمَ قمٌد اهلل، قمـ قم٤مصؿ، قمـ اًمِمٕمٌل، 

ٌَلْمِ وَمَٚمْؿ َأضِمْد ؿَم  ِلَّ  ٧ُم ًمْ ٠مَ ًَ  سمَِٛمْرَوٍة، ومَ اَم ٝمُ تُ حْ سمَ ذَ ، ومَ ةً رَ ٗمْ اْصَٓمْدُت َأْرَٟم َذيَمْرَت اؾْمَؿ أَ »وَمَ٘م٤مَل:  ،طاًمٜمٌَّ

 ..، ُمثٚمف..ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قم٤مصؿوىم٤مل ًمٜم٤م ُمقؾمك: طمدصمٜم٤م صم٤مسم٧م،  .اَم ٝمِ ٚمِ يمْ ٠مَ سمِ  هُ رَ ُمَ ٠مَ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ، ومَ ش اهللَِّ؟

وىم٤مل حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر: قمـ  .. هبذا..وىم٤مل ًمٜم٤م ُمًدد: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقاطمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قم٤مصؿ

ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل: وٓ  .طؿمٕم٦ٌم، قمـ ضم٤مسمر، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، قمـ اًمٜمٌل 

 . أهـ.(3)"يّمح ضم٤مسمر

 

 

 

                                                           

وأُم٤م ُمًٚمؿ سمـ  ُمثؾ هذا ذه٥م اًمٌخ٤مري.ويم٤من ي٘مقل: أسمق اًمزسمػم حيت٤مج إمم دقم٤مُم٦م...ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: وإمم  إؾمٜم٤مد أيب ؾمٕمٞمد.=

ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ "وهق أهؾ أن حيت٩م سمف عم٤م فمٝمر ُمـ طمٗمٔمف. )احلج٤مج وم٢مٟمف اطمت٩م سم٠ميب اًمزسمػم وأظمرج طمديثف هذا ذم اًمّمحٞمح

 .5/489، وأصم٤مر

  .3/35، ( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم3)
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 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمص:

)اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل(، وذًمؽ ٕهن٤م رواي٦م ُمـ ىم٤مل:  هٜم٤م وٕمػ اًمٌخ٤مري 

ضم٤مءت ُمـ ـمريؼ ٓ حيتٛمؾ ُمثؾ هذا اخلالف، أٓ وهق ضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل، وم٘مد ظم٤مًمػ داود 

 سمـ أيب هٜمد، وقم٤مصؿ سمـ ؾمٚمٞمامن إطمقل اًمٚمذيـ ىم٤مٓ: )قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ حمٛمد سمـ صٗمقان(.

 أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي ويقوح ذًمؽ يمالُمف طملم ؾم٠مًمف شمٚمٛمٞمذه  قمغم ظمالف ذم وٌط اؾمٛمف.

وم٘م٤مل: ؾم٠مًم٧م حمٛمًدا قمـ هذا احلدي٨م، وم٘م٤مل: طمدي٨م اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر همػم حمٗمقظ، وطمدي٨م 

قمغم أٟمف ىمد روي قمـ اًمِمٕمٌل ُمـ ـمريؼ آظمر، ومرواه ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م،  .(3)حمٛمد سمـ صٗمقان أصح(

  .طقمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر، قمـ اًمٜمٌل 

سمٕمد ذًمؽ ُمٕمٚماًل هل٤م ًمٞمٌلم ُم٤م ومٞمٝم٤م، وم٘م٤مل: )ويروى  وهذه اًمرواي٦م ىمد ذيمره٤م اًمٌخ٤مري 

ومج٤مء هب٤م سمّمٞمٖم٦م  (.طقمـ ؾمٕمٞمد، وقمٛمر سمـ قم٤مُمر، قمـ ىمت٤مدة، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر، قمـ اًمٜمٌل 

وزاد ذًمؽ سمٞم٤مًٟم٤م طملم ذيمر ىم٤مل: )وىم٤مل زم داود سمـ  اًمتٛمريض )ويروى( ًمٙمل يِمػم إمم وٕمٗمٝم٤م.

يقم أطمد وم٠ميمٚمٝم٤م، يٕمٜمل  طأهدي٧م ًمٚمٜمٌل  ؿمٌٞم٥م: قمـ مه٤مم، قمـ ىمت٤مدة، أٟم٠ٌمين قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل:

 وإرؾم٤مًمف، وأٟمف ٓ يّمح وصٚمف. ،ومٌلم سمذًمؽ أٟمف اظمتٚمػ قمغم ىمت٤مدة ذم وصٚمف إرٟم٥م(. ُمرؾماًل.

صمؿ أيمد ذًمؽ سم٠من ذيمر سمٕمده٤م رواي٦م حمٛمد سمـ صٗمقان وم٘م٤مل: )وىم٤مل ًمٜم٤م طمج٤مج: ىم٤مل: طمدصمٜم٤م مح٤مد، 

 (.طقمـ داود، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ صٗمقان سمـ حمٛمد: أٟمف أشمك اًمٜمٌل 

سمٕمد أن رواه ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة، قمـ اًمِمٕمٌل،  -واقمتٛمد اًمؽمُمذُي صٜمٞمع اًمٌخ٤مري هذا وم٘م٤مل 

٤ًٌم..... : )واظمتٚمػ أصح٤مب اًمِمٕمٌل ذم -قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل: أن رضماًل ُمـ ىمقُمف ص٤مد أرٟم

رواي٦م هذا احلدي٨م ومروى داود سمـ أيب هٜمد، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ حمٛمد سمـ صٗمقان وروى قم٤مصؿ 

 قمـ صٗمقان سمـ حمٛمد أو حمٛمد سمـ صٗمقان، وحمٛمد سمـ صٗمقان أصح. إطمقل، قمـ اًمِمٕمٌل،

وروى ضم٤مسمر اجلٕمٗمل، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ٟمحق طمدي٨م ىمت٤مدة، قمـ اًمِمٕمٌل 

 .(4)وحيتٛمؾ أن اًمِمٕمٌل روى قمٜمٝمام مجٞمٕم٤م. ىم٤مل حمٛمد: طمدي٨م اًمِمٕمٌل قمـ ضم٤مسمر همػم حمٗمقظ(
                                                           

 ، حمٛمقد حمٛمد اًمّمٕمٞمدي، اعمٕم٤مـمل اًمٜمقريأسمق ، حت٘مٞمؼ: صٌحل اًم٤ًمُمرائل، ٕيب قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي، اًمٕمٚمؾ (3)

 .487، هـ;362 ،سمػموت، ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، قم٤ممل اًمٙمت٥م

  .3694، اًمًٜمـ (4)
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وم٘م٤مل: )شم٤مسمٕمف ؿمٕم٦ٌم، قمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل، قمـ  "اًمٕمٚمؾ اًمٙمٌػم"وزاد ذًمؽ سمٞم٤مًٟم٤م طملم ذيمره ذم 

 .طوىم٤مل داود سمـ أيب هٜمد، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ حمٛمد سمـ صٗمقان، قمـ اًمٜمٌل  اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر.

وم٠ًمًم٧م حمٛمًدا قمـ هذا احلدي٨م وم٘م٤مل: طمدي٨م  وشم٤مسمٕمف طمّملم إٓ أٟمف ىم٤مل: أو صٗمقان سمـ حمٛمد.

 .(3)اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر همػم حمٗمقظ، وطمدي٨م حمٛمد سمـ صٗمقان أصح(

ىم٤مل زم  حمٛمد سمـ هدي٦م، اًمّمدذم، ؾمٛمع قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو." ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ث٤مل آظمر:ُم

حمٛمد سمـ ُم٘م٤مشمؾ: طمدصمٜم٤م اسمـ اعم٤ٌمرك، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ذيح اعمٕم٤مومري، ىم٤مل: طمدصمٜمل 

ـِ اًْمَٕم٤مِص، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمَّ  ـِ قَمْٛمِرو سْم ٌِْد اهللِ سْم ـْ قَم : ط ٌِلُّ ذاطمٞمؾ سمـ يزيد، قمـ حمٛمد سمـ هدي٦م، قَم

اُؤَه٤م» تِل ىُمرَّ وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ذطمٌٞمؾ سمـ يزيد اعمٕم٤مومري، وٓ  .وشم٤مسمٕمف اسمـ وه٥م.شَأيْمَثُر ُُمٜم٤َمومِِ٘مل ُأُمَّ

 . اهـ.(4)"يّمح

 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمص:

وىمد واوم٘مف قمغم ذًمؽ أسمق  أي أن اًمّمحٞمح ذم اؾمٛمف هق: ذاطمٞمؾ، وًمٞمس: ذطمٌٞمؾ.

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ذطمٌٞمؾ سمـ يزيد،  ،طم٤مشمؿ اًمرازي، يمام ذيمر اسمٜمف وم٘م٤مل: ذاطمٞمؾ سمـ يزيد

 . (5)وذاطمٞمؾ أصح، ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل ذًمؽ

ىم٤مل سمنم سمـ حمٛمد: أظمؼمٟم٤م اسمـ  احلٙمؿ سمـ ُمًٕمقد، اًمث٘مٗمل." :اًمٌخ٤مري ىم٤مل ُمث٤مل آظمر:

اعم٤ٌمرك، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر، ؾمٛمع ؾمامك سمـ اًمٗمْمؾ اخلقٓين، قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف، قمـ احلٙمؿ سمـ 

، ٤مَل ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل ىمَ  ـَ إَِب َوإُم  ك اإِلظْمَقَة ُِم ـَ اخلَٓم٤َّمِب َأْذَ ـَ  اإِلظْمَقةَ و: ؿَمِٝمْدُت قُمَٛمَر سْم ُِم

ٍل ومَ  ،إُم   قَمغَم َُم٤م  هِ َوَهذِ  ،: شمِْٚمَؽ قَمغَم َُم٤م ىَمَْمْٞمٜم٤َم٤مَل ك؟ ىمَ نْمِ شمَ  ؿْ ٚمَ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرضُمٌؾ: ىَمَْمْٞم٧َم قَم٤مَم َأوَّ

 ِم٤مم، طمدصمٜم٤م ُمٕمٛمر، ُمثٚمف.وىم٤مل قمٌد اهلل اجلٕمٗمل: طمدصمٜم٤م ه ىَمَْمْٞمٜم٤َم.

 . أهـ.(3)"، وٓ يّمحُمًٕمقد سمـ احلٙمؿوىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

                                                           

  .487، اًمٕمٚمؾ اًمٙمٌػم (3)

 .3/479، ( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم4)

، اًمرازي اسمـ أيب طم٤مشمؿ، احلٜمٔمكم، ٕيب حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس سمـ اعمٜمذر اًمتٛمٞمٛمل، 337/:، اجلرح واًمتٕمديؾ (5)

، 3سمػموت، ط، اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞم٤مء ار، داهلٜمد ،سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ، ـمٌٕم٦م جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،هـ549اعمتقرم: 

 .م74;3 -هـ 3493
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 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمص:

وواوم٘مف قمغم ذًمؽ يٕم٘مقب  أي أن ُمـ ىم٤مل: )ُمًٕمقد سمـ احلٙمؿ( ىمد ىمٚم٥م اؾمٛمف، وٓ يّمح.

وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ ُمٕمٛمر قمـ ؾمامك سمـ اًمٗمْمؾ قمـ  اًمٗمًقي:

 .(4)ىم٤مل أسمق يقؾمػ: وهذا ظمٓم٠م إٟمام هق: احلٙمؿ سمـ ُمًٕمقد ومريْم٦م.ُمًٕمقد سمـ احلٙمؿ: أن أيت ذم 

وم٘مد ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: ُمًٕمقد سمـ احلٙمؿ اًمث٘مٗمل وىمد  قمغم أن اًمٌخ٤مري مل يقاوَمؼ قمغم هذا اًم٘مقل.

. وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي: احلٙمؿ سمـ ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل، (5)ًم٘مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وروى قمٜمف

، روى قمٜمف حٞمح، روى قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُمًٕمقد سمـ احلٙمؿ، وهق اًمّم

 .(6)وه٥م سمـ ُمٜمٌف، ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل ذًمؽ

 ذم ؾمامع اًمراوي ُمـ ؿمٞمخف: إـمالىمف عمّمٓمٚمحف .ب

يم٠من يذيمر رواي٦م صمؿ يٌلم أن ومالًٟم٤م هذا مل يًٛمع ُمـ ؿمٞمخف إُم٤م هذه اًمرواي٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م، يم٠من 

 يٙمقن سمٞمٜمٝمام راٍو أو أيمثر، وإُم٤م أٟمف مل يًٛمع ُمٜمف ُمٓمٚمً٘م٤م.

ىم٤مل ًمٜم٤م أسمق ُمٕمٛمر:  حمٛمد سمـ أسم٤من، اعمدين، قمـ قمقن، واًم٘م٤مؾمؿ."ىم٤مل اًمٌخ٤مري:  ُمث٤مل:

طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقارث، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هِم٤مم، قمـ حيٞمك، قمـ حمٛمد سمـ أسم٤من، قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل 

ـُ ا ٤منَ ىم٤مل: يمَ  ُٕمقٍد إَِذا َريَمعَ  سْم ًْ َ اًْمَٕمٔمِٞمِؿ، صمَ ٤مَل ىمَ  َُم ٌَْح٤مَن َريب  وىم٤مل ًمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ: طمدصمٜم٤م اسمـ  ٤م.صمً اَل : ؾُم

ِل   ـِ اًمٜمٌَّ  . اهـ.(7)"وٓ يّمح ط.أيب ذئ٥م، قمـ إؾمح٤مق سمـ يزيد، قمـ قمقن، قمـ اسمـ ُمًٕمقد، قَم

 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمص:

 ىمقًمف )وٓ يّمح( أي وٓ يّمح )قمقن، قمـ اسمـ ُمًٕمقد( ٕٟمف مل يدريمف ويًٛمع ُمٜمف.

                                                           

 .4/553، ( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم3)

اعمح٘مؼ: أيمرم ، هـ499اعمتقرم: ، ٕيب يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ضمقان اًمٗم٤مرد اًمٗمًقي، 4/446، ( اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ4)

 م.3:;3 -هـ 3623، 4ط، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، وٞم٤مء اًمٕمٛمري

اًمٌٖمدادي اعمٕمروف سم٤مسمـ ، اًمٌٍمي، ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع اهل٤مؿمٛمل سم٤مًمقٓء، 7/757، ( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى5)

 م.:8;3، 3ط، سمػموت، دار ص٤مدر ،اعمح٘مؼ: إطم٤ًمن قم٤ٌمس، هـ452اعمتقرم: ، ؾمٕمد

  .5/349، ( اجلرح واًمتٕمديؾ6)

 .3/54، ( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم7)
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ل: يم٤من اسمـ ُمًٕمقد( أي وأن حمٛمد سمـ أسم٤من طملم رواه قمٜمف ىم٤مل: )قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل ىم٤م

سمٕمد أن -وم٘مد ىم٤مل أسمق داود  وىمد واومؼ اًمٌخ٤مري قمغم هذا اًم٘مقل همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء. ُمرؾمٚم٦م.

 .(3): هذا ُمرؾمؾ، قمقن مل يدرك قمٌداهلل-ُمـ ٟمٗمس ـمريؼ اسمـ أيب ذئ٥م "اًمًٜمـ"ظمرج احلدي٨م ذم 

طمدي٨م اسمـ : -ُمـ ٟمٗمس ـمريؼ اسمـ أيب ذئ٥م "اًمًٜمـ"سمٕمد أن ظمرج احلدي٨م ذم  -وىم٤مل اًمؽمُمذي

. وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: (4)ُمًٕمقد ًمٞمس إؾمٜم٤مده سمٛمتّمؾ، قمقن سمـ قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم مل يٚمؼ اسمـ ُمًٕمقد

وىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر: روى قمـ اسمـ ُمًٕمقد  .(5)قمقن سمـ قمٌد اهلل، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، ُمرؾمؾ

 .(6)ُمرؾماًل 

ىم٤مل سمنم سمـ حمٛمد: أظمؼمٟم٤م اسمـ اعم٤ٌمرك، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر، " :اًمٌخ٤مري ىم٤مل ُمث٤مل آظمر:

: ٤مَل ؾمٛمع ؾمامك سمـ اًمٗمْمؾ اخلقٓين، قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف، قمـ احلٙمؿ سمـ ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل ىمَ 

 ، ـَ إَِب َوإُم  ك اإِلظْمَقَة ُِم ـَ اخلَٓم٤َّمِب َأْذَ ـَ إُم   اإِلظْمَقةَ وؿَمِٝمْدُت قُمَٛمَر سْم وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرضُمٌؾ:  ،ُِم

ٍل ومَ ىَمَْم   قَمغَم َُم٤م ىَمَْمْٞمٜم٤َم. هِ َوَهذِ  ،: شمِْٚمَؽ قَمغَم َُم٤م ىَمَْمْٞمٜم٤َم٤مَل ك؟ ىمَ نْمِ شمَ  ؿْ ٚمَ ْٞم٧َم قَم٤مَم َأوَّ

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُمًٕمقد سمـ  وىم٤مل قمٌد اهلل اجلٕمٗمل: طمدصمٜم٤م هِم٤مم، طمدصمٜم٤م ُمٕمٛمر، ُمثٚمف.

 .. أهـ(7)"ومل يتٌلم ؾمامُع وه٥ٍم ُمـ احلٙمؿ احلٙمؿ، وٓ يّمح.

 ذم زي٤مدة راٍو ذم اًمًٜمد: إـمالىمف عمّمٓمٚمحف    –ج 

ـْ " ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم شمرمج٦م: قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل. ُمث٤مل: قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ زيد، قَم

ِل   ٌة ذِم : »طاًمٜمٌَّ  ش.اجْلَٜم٦َّمِ  قَمنْمَ

                                                           

  .;::، ( أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ3)

  .483، اًمًٜمـذم ( أظمرضمف اًمؽمُمذي 4)

اعمتقرم: ، اعمٕمروف سم٤مًمؼمىم٤مين، ٕيب سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ هم٤مًم٥م، رواي٦م اًمٙمرضمل قمٜمف، ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل (5)

 .5:7، هـ3626، 3ط، سم٤ميمًت٤من، ٓهقر، يمت٥م ظم٤مٟمف مجٞمكم ،حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرطمٞمؿ حمٛمد أمحد اًم٘مِم٘مري، هـ647

دار ، حت٘مٞمؼ: قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي، هـ793اعمتقرم ، ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قم٤ًميمر قمكم سمـ احلًـ سمـ ه٦ٌم اهلل، ( شم٤مريخ دُمِمؼ6)

 .69/82، م7;;3-هـ 3637، اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع

 .4/553، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم( 7)
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ىم٤مًمف قمٌٞمد سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ هالل سمـ ي٤ًمف، قمـ قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل 

ِل   ـْ اًمٜمٌَّ وىم٤مل ُمًدد: قمـ ظم٤مًمد، قمـ طمّملم، ُمثٚمف، ومل  ط.اًمتٛمٞمٛمل، ؾمٛمع ؾمٕمٞمد سمـ زيد، قَم

ِل   ي٘مؾ: اًمتٛمٞمٛمل. ـْ اًمٜمٌَّ  ط.وىم٤مل أسمق إطمقص: قمـ ُمٜمّمقر، قمـ هالل، قمـ ؾمٕمٞمد، قَم

 . أهـ.(3)"٤من، ومٞمف، ومل يّمحوزاد سمٕمْمٝمؿ: اسمـ طمٞم

 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمص:

أي أن سمٕمض اًمرواة زاد ذم إؾمٜم٤مده )اسمـ طمٞم٤من( سملم هالل سمـ ي٤ًمف، وقمٌد اهلل سمـ فم٤ممل 

، واًمٜم٤ًمئل "اًمًٜمـ"وهذه اًمرواي٦م اًمتل ومٞمٝم٤م زي٤مدة )اسمـ طمٞم٤من( أظمرضمٝم٤م أسمق داود ذم   اًمتٛمٞمٛمل.

 .(4)الء، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ إدريس، وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م قمـ حمٛمد سمـ اًمٕم"اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"ذم 

، ىم٤مل: أظمؼمين حمٛمد سمـ قمٌد اهلل "ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م"، وذم "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم 

، واسمـ أيب قم٤مصؿ "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم  .(5)سمـ قمامر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىم٤مؾمؿ اجلرُمل

ُمـ ـمريؼ  "اعمًٜمد"واًمِم٤مر ذم ، "ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م"، وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم زوائد "اًمًٜم٦م"ذم 

مجٞمٕمٝمؿ )قمٌد اهلل سمـ إدريس، وىم٤مؾمؿ اجلرُمل، وقمٌٞمد سمـ ؾمٕمٞمد( ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م  .(6)قُمٌٞمد سمـ ؾمٕمٞمد

 ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ هالل سمـ ي٤ًمف، قمـ اسمـ طَمٞم٤من، قمـ قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل، ومذيمره.

سمؾ ضم٤مء ومٞمٝم٤م: )ذيمر ؾمٗمٞم٤من إٓ أن رواي٦م قمٌد اهلل سمـ إدريس مل يٍمح ومٞمٝم٤م سم٤مؾمؿ اًمقاؾمٓم٦م، 

 رضمال ومٞمام سمٞمٜمف وسملم قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل اعم٤مزين(.

ًمٙمـ فم٤مهر يمالم أيب داود أٟمف مل يقاومؼ اًمٌخ٤مري قمغم ىمقًمف، وم٘مد ىم٤مل أسمق داود قم٘م٥م 

احلدي٨م: رواه إؿمجٕمل، قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ هالل سمـ ي٤ًمف، قمـ اسمـ طمٞم٤من، قمـ 

 .قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل، سم٢مؾمٜم٤مده ٟمحقه. أهـ

 وإؿمجٕمل هق قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌٞمد اًمرمحـ، وهق ُمـ أوصمؼ اًمٜم٤مس يمت٤مسًم٤م قمـ ؾمٗمٞم٤من.

                                                           

 .7/346، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم( 3)

  .326، وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، 373:، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، :686، ( أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ4)

  .324، وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، ;36:، ( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى5)

ومْم٤مئؾ  ، وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم زوائد3647، أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦مواسمـ ، 358:، ( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى6)

  .436، واًمِم٤مر ذم اعمًٜمد، 476، 6:، اًمّمح٤مسم٦م
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وم٘م٤مل ذم أيمثر ُمـ ُمقـمـ: هالل سمـ ي٤ًمف مل يًٛمٕمف ُمـ قمٌد اهلل سمـ  ،ويمذا ومٕمؾ اًمٜم٤ًمئل

فم٤ممل. قمغم أٟمف مل يٜم٥ًم هذا إُمر ًمٚمراوي قمـ ؾمٗمٞم٤من، سمؾ ٟمًٌف ًمًٗمٞم٤من ٟمٗمًف وم٘م٤مل: ذيمر ؾمٗمٞم٤من 

ويمذا ومٕمؾ اًمدارىمٓمٜمل، وم٘مد ىم٤مل سمٕمد أن ذيمر اخلالف ذم   قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل.رضماًل ومٞمام سمٞمٜمف وسملم

ؾمٜمده: واًمذي قمٜمدٟم٤م أن اًمّمقاب ىمقل ُمـ رواه قمـ اًمثقري، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ هالل، قمـ ومالن 

سمـ طمٞم٤من، أو طمٞم٤من سمـ ومالن، قمـ قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل> ٕن ُمٜمّمقر أطمد اإلصم٤ٌمت، وىمد سملم ذم 

وىمقل ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف، واًمٕمقام  ُمـ اسمـ فم٤ممل، وأن سمٞمٜمٝمام رضماًل.روايتف قمـ هالل أٟمف مل يًٛمٕمف 

إٓ أن اًمٌخ٤مري ًمٕمٚمف مل يّمحح هذه اًمرواي٦م قمـ  .(3)سمـ طمقؿم٥م، وُمـ شم٤مسمٕمٝمام قمـ هالل ُمرؾمؾ

رواه قمٜمف  -ُمٜمٝمؿ ويمٞمع سمـ اجلراح، وأسمق طمذيٗم٦م ُمقؾمك سمـ ُمًٕمقد  -ؾمٗمٞم٤من> ٕن همػم واطمد 

 "اعمًتدرك"واحل٤ميمؿ ذم  .(4)طمدصمٜم٤م ويمٞمع "اعمًٜمد"ذم أظمرضمف أمحد  ومٚمؿ يذيمروا ومٞمف )اسمـ طمٞم٤من(.

يمالمه٤م )ويمٞمع سمـ اجلراح، وأسمق طمذيٗم٦م ُمقؾمك سمـ ُمًٕمقد( قمـ  .(5)ُمـ ـمرق قمـ أيب طمذيٗم٦م

وأيًْم٤م ىمد  ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ هالل سمـ ي٤ًمف. سمف. ًمٞمس ومٞمف: )اسمـ طمٞم٤من(.

: (6)"اًمٕمٚمؾ"دارىمٓمٜمل ذم وم٘مد ىم٤مل اًم اظمتٚمػ قمغم ؾمٗمٞم٤من ذم هذا احلدي٨م قمغم أوضمف أظمر.

واظمتٚمػ قمـ اًمثقري، ومرواه أسمق ٟمٕمٞمؿ، قمـ اًمثقري، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ هالل، قمـ اسمـ فم٤ممل 

ُمرؾمال.وىم٤مل اًمٗمري٤ميب قمـ اًمثقري، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ هالل، قمـ اسمـ فم٤ممل، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ زيد. 

ي٤ميب، ومرواه يمذًمؽ اًمٗمر : واظمتٚمػ قمغم ؾمٗمٞم٤من ومٞمف:(7)"ُمٞمزان آقمتدال"وىم٤مل اًمذهٌل ذم  اهـ.

 وأسمق طمذيٗم٦م قمٜمف.

                                                           

حت٘مٞمؼ: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل ، هـ5:7اعمتقرم: ، ٕيب احلًـ قمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل، اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م( 3)

 .6/634، م 7:;3، هـ 3627 3، طاًمري٤مض، اًمًٚمٗمل. دار ـمٞم٦ٌم

  .3852، 5/397، اعمًٜمد ( أظمرضمف أمحد ذم4)

  .5/538، اعمًتدركأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (5)

 .6/635، اًمٕمٚمؾ( 6)

، حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، هـ:96اعمتقرم: ، أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل، ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل( 7)

 .:4/66، م85;3، هـ35:4، 3، طًمٌٜم٤من، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم
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ورواه ويمٞمع قمٜمف، قمـ طمّملم، وُمٜمّمقر، ومام هذه سمٕمٚم٦م، زاد ومٞمف صم٘م٦م قمـ هالل، ًمٙمـ رواه 

، ورواه ُمٕم٤موي٦م سمـ هِم٤مم، قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ  ًٓ قمٛمرو إودى، قمـ ويمٞمع وم٠مؾم٘مط ُمٜمف هال

ورواه ىم٤مؾمؿ احلريب وهمػمه قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ  ُمٜمّمقر، قمـ هالل وم٘م٤مل: قمـ طمٞم٤من سمـ هم٤مًم٥م.

وأيًْم٤م وم٢من ُمٜمّمقر  قمـ هالل، وم٘م٤مل: قمـ ومالن سمـ طمٞم٤من، قمـ قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل. أهـ.ُمٜمّمقر، 

 ىمد شمقسمع قمغم اًمقضمف أظمر اًمذي هق سمدون اًمقاؾمٓم٦م.

: ىم٤مل: طمدصمٜم٤م "اعمًٜمد"أظمرضمف احلٛمٞمدي ذم  ،وم٘مد شم٤مسمٕمف طمّملم سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل

ُمـ  "اًمًٜمـ"سمـ ُم٤مضمف ذم ، وا"ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م"، واًمٜم٤ًمئل ذم "اعمًٜمد". وأمحد ذم (3)ؾمٗمٞم٤من

ىم٤مل:  "اعمًٜمد". وأمحد ذم (5): ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قم٤مصؿ"اعمًٜمد". وأمحد ذم (4)ـمرق قمـ ؿمٕم٦ٌم

اًمًٜمـ "، واًمٜم٤ًمئل ذم "اًمًٜمـ". وأسمق داود ذم (6)طمدصمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٛمرو، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م زائدة

ىم٤مل:  "اًمًٜمـ"واًمؽمُمذي ذم  .(7)ُمـ ـمرق قمـ اسمـ إدريس "ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م"، وذم "اًمٙمؼمى

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م إؾمح٤مق  "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى". واًمٜم٤ًمئل ذم (8)طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ُمٜمٞمع، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هِمٞمؿ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر سمـ  "اعمًتدرك". واحل٤ميمؿ ذم (9)سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ضمرير

سمـ  إؾمح٤مق، أٟم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمح٤مق إٟمّم٤مري اًم٘م٤ميض، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ يقٟمس، طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر

مجٞمٕمٝمؿ )ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، وؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج، وقمكم سمـ قم٤مصؿ، وزائدة سمـ ىمداُم٦م،  .(:)قمٞم٤مش

وقمٌد اهلل سمـ إدريس، وهِمٞمؿ سمـ سمِمػم، وضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد، وأسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش( قمـ 

طمّملم سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل، قمـ هالل سمـ ي٤ًمف، قمـ قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل اعم٤مزين. مل يذيمر 

 سمٞمٜمٝمام أطمًدا.

                                                           

  .6:، ( أظمرضمف احلٛمٞمدي ذم اعمًٜمد3)

  .356، واسمـ ُم٤مضمف ذم اًمًٜمـ، 323، واًمٜم٤ًمئل ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، :385، ::3/3، ( أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد4)

  .3866، ;:3/3، ( أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد5)

 .3867، ;:3/3، ( أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد6)

  .326، وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، 357:، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، :686، أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ( 7)

  .5979، ( أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ8)

  .356:، ( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى9)

  .5/672، ( أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك:)
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واحل٤ميمؿ وم٘م٤مل: وىمد  ؽمُمذي وم٘م٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح.وهذا اًمقضمف ىمد صححف اًم

وم٤مًمذي ٟمخٚمص سمف ُمـ  صح٧م اًمرواي٤مت، أن اعمٖمػمة وزم اًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم، ومذيمره.

هذا اخلالف أن ىمقل اًمٌخ٤مري )وزاد سمٕمْمٝمؿ: اسمـ طمٞم٤من، ومٞمف، ومل يّمح( ٓ يّمح يمام ىم٤مل 

ق داود إؿم٤مرة ٕن همػم واطمد رواه قمـ ؾمٗمٞم٤من هٙمذا، وأن ُمـ اًمٜم٤ًمئل، واًمدارىمٓمٜمل ٟمًّم٤م، وأسم

ورسمام يم٤من إُمر ومٞمف ُمـ ؾمٗمٞم٤من يمام ٟمًٌف ًمف  رواه قمـ ؾمٗمٞم٤من ومٚمؿ يذيمر ومٞمف )اسمـ طمٞم٤من( ىمد أرؾمٚمف.

 قمـ ُمٜمّمقر، سمؾ وشمقسمع قمٚمٞمف ُمٜمّمقر. قمغم أن احلدي٨م ىمد صح ُمـ همػم ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من، اًمٜم٤ًمئل.

 ُمـ ـمرق أظمرى. وىمد روي قمـ ؾمٕمٞمد 

ىم٤مل ًمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك: قمـ زيمري٤م سمـ أيب زائدة، قمـ " آظمر: ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ُمث٤مل

ِلُّ  ٦ٌَمُ َٓ : »طؾمامك، قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ احلٙمؿ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ؾُّ اًمٜمُّْٝم
 .(3)"وشم٤مسمٕمف زهػم، وؿمٕم٦ٌمش.  حَتِ

 . اهـ.(4)"وىم٤مل أؾم٤ٌمط: قمـ ؾمامك، قمـ صمٕمٚم٦ٌم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس. وٓ يّمح اسمـ قم٤ٌمس"

أؾم٤ٌمط وهق اسمـ ٟمٍم اهلٛمداين طملم رواه ومزاد ومٞمف )اسمـ قم٤ٌمس( مل يّم٥م ذم روايتف أي أن 

 ٕٟمف ًمٞمس ذم اًمْمٌط واإلشم٘م٤من يمزيمري٤م سمـ أيب زائدة احل٤مومظ اًمث٘م٦م.

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد  "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"اًمٓمؼماين ذم  ورواي٦م أؾم٤ٌمط سمـ ٟمٍم هذه أظمرضمٝم٤م:

 "اعمًتدرك"واحل٤ميمؿ ذم  .(5)سمـ قمكم احلٚمقاينوطمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمرازي، صمٜم٤م احلًـ  اًمٕمزيز.

وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤مه أسمق أمحد حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق اًمٕمدل اًمّمٗم٤مر طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد 

 .(6)سمـ ٟمٍم

                                                           

 .3;34، ( وهذا احلدي٨م أظمرضمف اًمٓمٞم٤مًمز ذم اعمًٜمد3)

طمدصمٜم٤م أسمق ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمّمٖم٤مين، وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، 4/357، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك

قمـ ؾمامك سمـ ، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، وأسمق قم٤مصؿ اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد، أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز، قم٤مصؿ اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد. يمالمه٤م

 ش.اًمٜمٝم٦ٌم ٓ حتؾ.....»ي٘مقل:  طقل اهلل قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ احلٙمؿ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾم، طمرب

 .4/395، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم (4)

  .;3285رىمؿ، 32/494، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم اًمٓمؼماين ذم ( أظمرضمف5)

  .4/357، ( أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك6)
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مجٞمٕمٝمؿ )قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز، واحلًـ سمـ قمكم احلٚمقاين، وأمحد سمـ حمٛمد سمـ ٟمٍم( قمـ 

وواومؼ احل٤ميمُؿ اًمٌخ٤مري ذم طمٙمٛمف وم٘م٤مل  ٟمٍم.قمٛمرو سمـ مح٤مد ـمٚمح٦م اًم٘مٜم٤مد، طمدصمٜم٤م أؾم٤ٌمط سمـ 

قم٘م٥م اًمرواي٦م إومم: وهٙمذا رواه همٜمدر واسمـ أيب قمدي قمـ ؿمٕم٦ٌم ومذيمروا ؾمامع صمٕمٚم٦ٌم ُمـ 

وهق طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، ومل خيرضم٤مه حلدي٨م ؾمامك سمـ طمرب وم٢مٟمف رواه ُمرة قمـ  طاًمٜمٌل

 .. أهـصمٕمٚم٦ٌم سمـ احلٙمؿ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

قمغم أن ؾمامك  صمؿ عم٤م روى اًمرواي٦م إظمرى مل يذيمر ؿمٞمئ٤ًم. .أي ٕٟمف اظمتٚمػ قمغم ؾمامك ومٞمف

ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ:  وأسمق زرقم٦م اًمرازي٤من. ،ويمذًمؽ ومٕمؾ أسمق طم٤مشمؿ سمـ طمرب مل خيرج ًمف اًمٌخ٤مري.

وؾم٠مًم٧م أيب، وأسم٤م زرقم٦م قمـ طمدي٨م رواه أؾم٤ٌمط سمـ ٟمٍم، قمـ ؾمامك، قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ احلٙمؿ، قمـ 

وم٘م٤مٓ: هذا ظمٓم٠م، إٟمام هق ؾمامك، قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ ؼم...تٝم٥م اًمٜم٤مس همٜمام يقم ظمٞماسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: اٟم

وىم٤مل أيب: صمٕمٚم٦ٌم سمـ احلٙمؿ ىمد ؾمٛمع ُمـ  ، ًمٞمس سمٞمٜمٝمام اسمـ قم٤ٌمس.طاحلٙمؿ، قمـ اًمٜمٌل

 . (3)طاًمٜمٌل
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 ارتامت١

 وىمد أدت اًمدراؾم٦م إمم ٟمت٤مئ٩م وهل:، احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت وسمٕمد

  ( :38يّمح( يم٤مٟم٧م: ) -مل  -ومٞمٝم٤م هذا اعمّمٓمٚمح )ٓ أن قمدد اعمقاـمـ اًمتل اؾمتخدم

ُمقـمٜم٤ًم، اؾمتخدم ذم أهمٚمٌٝم٤م ىمقل: )ٓ يّمح(، وذم سمٕمْمٝم٤م: )مل يّمح(، وذم قمدد ىمٚمٞمؾ 

 اؾمتخدم قم٤ٌمرة: )ٓ أراه يّمح(، و)ٓ أرى يّمح(.

  وٕوضمف اخلالف، وُمت٘مٜم٤ًم  ،يم٤من يمام ؿمٝمد ًمف يمؾ ُمـ رآه طم٤مومًٔم٤م ًمألؾم٤مٟمٞمد أن اًمٌخ٤مري

يمام ؿمٝمد ًمف سمذًمؽ  أو ىمرأ يمالُمف. ،طمتك يٕمج٥م ُمٜمف يمؾ ُمـ ؾمٛمٕمف ،ذم ذًمؽ هم٤مي٦م اإلشم٘م٤من

إؾمح٤مق سمـ راهقيف، وأسمق اًمٕم٤ٌمس سمـ ؾمٕمٞمد، وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم اًمٙمالم قمغم أؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مر 

 ويريد هب٤م ُمٕم٤مين ،يّمح( ذم ُمقاـمـ خمتٚمٗم٦م -مل  -وأٟمف يٓمٚمؼ هذه اًمٕم٤ٌمرة )ٓ  اعمقوقع.

 :ُمٜمٝم٤م

ذم  إـمالىمف عمّمٓمٚمحف: اعمٌح٨م اًمث٤مينيمام شم٘مدم ذم اعمث٤مل إول ُمـ  قمدم اًمّمح٦م ُمٓمٚمً٘م٤م.  -

 ذم ؾمامع اًمراوي ُمـ ؿمٞمخف. إـمالىمف عمّمٓمٚمحفرواة اًمًٜمد، ذم: 

أو ـمريؼ  وقمدم اًمّمح٦م اًمٜمًٌل يٙمقن شم٤مرًة قمغم وضمف ُمـ اًمقضمقه. قمدم اًمّمح٦م اًمٜمًٌل. -

إـمالىمف ذم:  اعمٌح٨م إوليمام شم٘مدم ذم اعمث٤مل إول ُمـ  ُمـ اًمٓمرق اًمتل روي هب٤م احلدي٨م.

يمام شم٘مدم ذم اعمث٤مل إول ُمـ  وشم٤مرًة قمغم زي٤مدة راٍو ذم اًمًٜمد. ذم رواي٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م. عمّمٓمٚمحف

ذم زي٤مدة راٍو ذم  إـمالىمف عمّمٓمٚمحفذم رواة اًمًٜمد، ذم:  إـمالىمف عمّمٓمٚمحف: اعمٌح٨م اًمث٤مين

اعمٌح٨م يمام شم٘مدم ذم اعمث٤مل اًمث٤مين ُمـ  اًمًٜمد.وطمذف راٍو ُمـ  ،وأظمرى قمغم إرؾم٤ملٍ  اًمًٜمد.

وأٟمف  ،وشم٤مرٍة قمغم وٌط اؾمؿ راوٍ ، ذم: وصؾ اًمرواي٦م اعمرؾمٚم٦م إـمالىمف عمّمٓمٚمحفذم  إول

ذم رواة اًمًٜمد،  إـمالىمف عمّمٓمٚمحف: اعمٌح٨م اًمث٤مينيمام شم٘مدم ذم اعمث٤مل اًمث٤مين ُمـ  ىمٞمؾ ومٞمف يمذا.

 ،وجيزم ومٞمٝم٤م ،أظمرى يمثػمة يم٤من حيٙمؿوأوضمف  ذم وٌط اؾمؿ اًمراوي. إـمالىمف عمّمٓمٚمحفذم: 

وأٟمف يّمٞم٥م ذم ذًمؽ  سم٠مهن٤م مل شمّمح، وذم سمٕمض اعمقاـمـ يم٤من يذيمر اًمقضمف اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م.

وأيًْم٤م رسمام خي٤مًمٗمف اًمٕمٚمامء  وهق ُم٤م يم٤من ذم أهمٚم٥م أُمثٚم٦م اًمٌح٨م. ويقاوم٘مف اًمٕمٚمامء قمغم ىمقًمف.
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إـمالىمف ذم  ٨م إولاعمٌحيمام شم٘مدم ذم اعمث٤مل اًمث٤مين ُمـ  ومٞمام ىم٤مل، ويٙمقن اًم٘مقل ىمقهلؿ.

 ذم رومع اًمرواي٦م اعمقىمقوم٦م. عمّمٓمٚمحف

 

 تٛصٝات

ًمٚمقىمقف قمغم مجٞمع اؾمتٕمامٓت اإلُم٤مم  "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"دراؾم٦م يمؾ ُمّمٓمٚمح ورد ذم  .3

اًمٌخ٤مري هلذا اعمّمٓمٚمح، ُمع إومراد اًمٙمت٤مب يم٤مُماًل سمدراؾم٦م، ُمع ُم٘م٤مرٟمتف سم٠مىمقال اعمحدصملم 

 ًمٚمقىمقف قمغم ُمـ يقاوم٘مف ممـ خي٤مًمٗمف.

ًمٌٞم٤من ؾمٕم٦م قمٚمؿ اًمٌخ٤مري، وًمٚمرد  "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"طمثلم ًمالهتامم سمدراؾم٦م يمت٤مب دقمقة اًم٤ٌم .4

 قمغم ُمـ هي٤ممجف.
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سمػموت، دار  ،ًمٌٜم٤من ،ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ قمكم .3

 .ـه;359اعمٕمروم٦م، 

 م.7;;3-ـه3637دار اًمٗمٙمر،  ،شم٤مريخ دُمِمؼ ،اسمـ قم٤ًميمر، قمكم سمـ احلًـ .4

طمٞمدر آسم٤مد اًمديمـ،  ،اهلٜمد ،3ط، اجلرح واًمتٕمديؾ ،أيب طم٤مشمؿ، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد .5

 م.74;3-ـه3493

ُمٓم٤مسمع احلٛمٞميض،  ،3ط ،قمٚمؾ احلدي٨م ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ،أيب طم٤مشمؿ، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد .6
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اهلٜمد طمٞمدر آسم٤مد اًمديمـ، ـمٌٕم٦م دائرة  ،اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ. اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم .7

 اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م.

 م.::;3اعمديٜم٦م اعمٜمقرة،  ،3ط ،ُمًٜمد اًمٌزار ،اًمٌزار، أمحد سمـ قمٛمرو .8

سمػموت،  ،ًمٌٜم٤من ،4ط ،صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن ،اًمًٌتل، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن .9

 م.5;;3-ـه3636ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

سمػموت، جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف  ،ًمٌٜم٤من ،3ط ،شم٤مريخ سمٖمداد ،اًمٌٖمدادي، أمحد سمـ قمكم .:

 م.4224-ـه3644اًمٕمثامٟمٞم٦م، 

 م.:8;3سمػموت، دار ص٤مدر،  ،ًمٌٜم٤من ،3ط ،اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ،اًمٌٖمدادي، حمٛمد سمـ ؾمٕمد .;

 م.9;;3-ـه3639دار اًمّمٛمٞمٕمل،  ،3ط ،اخلالومٞم٤مت ،اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم .32

-ـه3634يمراشمٌم،  ،سم٤ميمًت٤من ،3ط، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ  وأصم٤مر ،اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم .33
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طمٞمدر آسم٤مد، جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف  ،اهلٜمد ،3ط ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ طمًلم .34

 .ـه3566اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، 

سمػموت، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل،  ،ًمٌٜم٤من ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك .35
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اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ،3ط ،اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ،اًمدارىمٓمٜمل، قمكم سمـ قمٛمر .39

 م.7:;3-ـه3627اًمري٤مض، دار ـمٞم٦ٌم،  ،اًمًٕمقدي٦م
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 ،3ط، اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل رواي٦م اًمٙمرضمل قمٜمفؾم١مآت  ،اًمرسم٘م٤مين، أمحد سمـ حمٛمد .42

 .ـه3626ٓهقر،  ،سم٤ميمًت٤من

 سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ،ًمٌٜم٤من ،ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل ،اًمِم٤مومٕمل، حمٛمد سمـ إدريس .43

-ـه3643ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ،3ط ،ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ،اًمِمٞم٤ٌمين، أمحد سمـ طمٜمٌؾ .44

 م.4223

-ـه3626ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ،  ،4ط ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،اًمٓمؼماين، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد .45

 م.5:;3

 م.6;;3-ـه3636قم٤ممل اًمٙمت٥م،  ،3ط ،اًمٓمح٤موي، أمحد سمـ حمٛمد. ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر .46

-ـه;363ُمٍم، دار هجر،  ،3ط ،ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز ،اًمٓمٞم٤مًمز، ؾمٚمٞمامن سمـ داود .47
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، دار 3ط ،اًمتٚمخٞمص احلٌػم ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمراومٕمل اًمٙمٌػم ،اًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ قمكم .48
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