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 زمسؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمقؿ

احلؿد هلل رب اًمعوعملم واًمصالة واًمسالم قمغم اًمـبلِّ اعمبعقث رمحي ًمؾعوعملم، وقمغم آًمِف 

ـْ  يـ...وصحبف َوَم  ؾمور قمغم هنجف إمم يقم اًمدِّ

و سمعد: ومفذه مذيمرة مقضمزة  ـَّي هدومفو اًمتعريػأمَّ ي اعُمطفرة سمتوريخ يمتوسمي وشمدويـ اًمسُّ  ،اًمـَّبقيَّ

ـَّييمتى لؿمفر سمو ي اًمسُّ يـ ف، وهل مقاومؼي ًمؾؿـاًمـَّبقيَّ راد ًمطالب يمؾقي اًمدقمقة وأصقل اًمدِّ ٍ اًمدِّ

ـَّي  .ىمسؿ اًمؽتوب واًمسُّ

ِصؾي سمبعض اعمقاد إظُمرى اًمتل ووشمتسؿ سموإلجيوز وذًمؽ ٕنَّ هذه اعمودة هلو ُمعطقوت 

 يدرؾمفو اًمطؾبي ذم هذه اًمؽؾقي اعمبوريمي...

ؿقُع اًمعؾقؿ.أؾملل اهلل شمعومم أن يـػع هبو   قمل إكُف هق اًمسَّ  ـمالب اًمعؾؿ اًمنمَّ

 

 

 يمتبف                                         

 أ.د مقومؼ سمـ قمبداهلل سمـ قمبداًمؼودر                                         

 

ـَّي. –ضمومعي أم اًمُؼرى مؽي اعمؽرمي                                  ىمسؿ اًمؽتوب واًمسُّ

                                         6/6/6301 

  



3 

 

ـَّةىمتازمة و مراضمؾايمؼسؿ إول:   سمدويـ ىُمُتب ايمسُّ

 شمعريػوت أوًمقي:

ي: ـَّي اًمـبقيَّ  يمتوسمي اًمسُّ

 .ىَمَتَب ايمًمء يؽتبف ىَمْتبًا وىمِتازمًا وىمِتازمة، وىَمَتبف: طَمطَّف، همؽتازمة ايمًمء: طَمطُّف())ايمؽتازمة يمغة: -أ

 .(6) ((إَزهري دم معـك ايمؽِتاب أكف اؽمؿ ظما ىُمتب ََمُْؿقفماً وكؼؾ فمـ 

 .(3)((وىمتب ايمؽتاب يؽتبف ىمتبًة وىمتازمًا وىمتازمًة وىمتبًا، واىمتتبف يمـػسف: اكتسخف))

 : يُمغة ايمتدويـ-ب

. ـُ ـُ وَدياِوي ُحِػ، ومجعف: َدواِوي  (0) َُمَْتَؿُع ايمصُّ

 .(3)وايمؽتب مجعَفا ورسمبفا

ْقِش وأْهؾ ايمَعَطاء.  همؼم ايمَِّذي ُيْؽَتُب همِقِف أؽمامُء اْْلَ يَقاُن: ُهَق ايمدَّ  ايمدِّ

ٌب  ـَ فُمَؿر، َوُهَق هماردٌّ ُمعرَّ َواِوي َن ايمدَّ ـْ َدوَّ ُل َم  .(6)وأوَّ

  يمقحػظفا. ػرومة دم ديقانٍ ػ اظمُ ُح همايمتدويـ هق: مجع ايمصُّ 

  

                                 
 مودة )يمتى(. ، 0/365: ن اًمعربو( ًمس6)

: هـ(538زمـ أمحد، ايمزخمممي صمار اهلل )اظمتقذم ؽمـة ٕيب ايمؼاؽمؿ حمؿقد زمـ فمؿرو  أؽماس ايمبالنمة( 3)

3/636 . 

 مودة )دون(. 6/601: ( ًمسون اًمعرب0)

 .6/036( اعمعجؿ اًمقؾمقط: 3)

 .3/663( اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر: 6)
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 ايمتعريػ زملكقاع ىُمُتِب احلديِث:

 إزمقاب: .6

ـْػ. :يمغة.6  اًمبوُب ذم إصؾ: مو ُيدظَمُؾ مـُف إمم اعمَؼصقد، وىمد ُيطؾُؼ قمغم اًمصِّ

ي مـ اًمعؾؿ، ُمشتؿؾي قمغم مسوئؾ وومصقل هموًمًبواصطالضًما -ب  .(6): اؾمٌؿ ًمطوئػي خمتصَّ

 اظمُقؿمآت.3

ُل يمغة -أ َؾُف... ورضُمٌؾ ُمَقـمَّ َثُف وؾَمفَّ إيمـوِف، : مجع: مقـمل، واعمقـمل ًمغي: َوـَمَلُه َهقََّلُه، وَدمَّ

، يَمِريٌؿ ِمْضقوٌف  ٌٌ  . (3)يمُؿَعظٍَّؿ: ؿَمْفٌؾ َدِم

ل اصطالضًما-ب صملم: هق اًمؽتوب اعُمرشمَّى قَمغَم اظمَُقؿمَّ : اعمقـمَّل ذم اصطالح اعُمَحدِّ

إسمقاب اًمػؼفقي، ويشتؿؾ قَمغَم إطموديٌ اعمَرومققمي، واعمَقىمقومي، واعَمؼطققمي، ومفق 

 يموعُمَصـَّػ، وإن اظمتؾػً اًمتسؿقي. 

 اْلقامع:.3

َء قمـ شَمْػِرىمي: جَيَْؿُعف مَجًْعو، ومَجََّعُف، وَأمْجََعف وموضمَتؿع.اَْلؿع يُمغةً -أ  : مَجََع اًمٌمَّ

ء اًمقاطمد   .(0)واعمجؿقع: اًمذي مُجع مـ هفـو وهفـو، وإِن مل جيعؾ يموًمٌمَّ

 اْلامع اصطالضًما:-ب

صملَم: مو يقضمد ومقف مـ احلديٌ مجقع إكقاع  اعمحتوج إًمقفو ِمـ اجلومع قمـد اعُمَحدِّ

ػر، واعمؼوم، ومو يتعؾؼ سموًمتػسػم،  ب، واًمسَّ ىموق، وآداب إيمؾ واًمنمُّ اًمعؼوئد، وإطمؽوم، واًمرَّ

ػَم، واًمػتـ، واعمـوىمى، واعمثوًمى وهمػم ذًمؽ  .(3)واًمتوريخ، واًمسِّ

 اظمَُصـَّػات:.4

ـػ يمغة-أ ء،ايمصِّ ُب ِمـ اًمٌمَّ ْ ـُْػ، اًمـَّْقُع، واًمَّضَّ ـُْػ، واًمصَّ واًمتَّْصـِقُػ: متققز إؿَمقوء  : اًمصِّ

                                 
هـ(، شملًمقػ: اًمعالمي 6366)ت ( هدايي اًمراهمى ذح قمؿدة اًمطوًمى: ًمإلموم مـصقر سمـ يقكس اًمبفقيت6)

)حتؼقؼ د. ؿمعبون حمؿد إؾمامقمقؾ(، مؽتبي إطمقوء  6/36هـ(: 6311قمثامن سمـ أمحد سمـ ىموئد اًمـجدي )ت

 هـ( . 6333اًمؽماث

 .  6/31( اًمؼومقس اعمحقط: 3)

 .8/60( ًمسون اًمعرب: 0)

 .33( اًمرؾموًمي اعمستطرومي: 3)
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 .(6)سمعضفو مـ سمعض وَصـَّػ اًمٌمَء َمقَّز سمعَضف مـ سمعض، وشَمْصـِقُػ اًمٌمء ضمْعُؾف َأْصـووًمو

وذم أؾموس اًمبالهمي: وصـػ إؿمقوء: ضمعؾفو صـقوًمو ومقز سمعضفو مـ سمعض، ومـف: 

 .(3)شمصـقػ اًمؽتى

صملَم: هق اًمؽتوب اعُمَرشمَّى قَمغَم : اعُمَصـَُّػ ذم اصطالح اظمَُصـَّػ اصطالضًما-ب اعُمَحدِّ

إسمقاب اًمػؼفقي، واعُمشتؿؾ قَمغَم إطموديٌ اعمَرومققمِي، واعمقىمقومي، واعمَؼطققمِي. أي ومقف 

حوسمي، وومتووى اًمتوسمعلَم، وومتووى أشمبوع اًمتوسمعلم أطمقوًكو  .(0)إطموديٌ اًمـَّبقيي، وأىمقال اًمصَّ

  ايمســ:.6

ـَّة دم ايمؾُّغة-أ  ىموت ومـفو: هلو إـمال ايمسُّ

غمة ضمسـة ىماكت َأو ومبقحة ـَّة: ايمسِّ  .(3)ايمسُّ

ــ:.3 هل اًمؽتى اعمصـػي قمغم أسمقاب اًمػؼف؛  وختتؾػ قمـ اجلقامع ذم أهنو ذم  ىمتب ايمسُّ

إهمؾى، ٓ يقضمد ومقفو مو يتعؾؼ سموًمعؼوئد، واًمسػم، واعمـوىمى، ومو إمم ذًمؽ، سمؾ هل مؼصقرة 

قمغم أسمقاب اًمػؼف وأطموديٌ إطمؽوم سموعمرشمبي إَومَم، وٓ شمشتؿؾ ذم اًمغوًمى إَّٓ قمغم 

 إطموديٌ اعمرومققمي.

ـَـ))ؾؼ اؽمؿ وومد ُيط ــ طمالف ايمبَِدع، مثؾ ىمتاب  ((ايمسُّ فمعم اظُمَصـَّػات دم ايمعؼائد، همايمسُّ

ـَّة)) ـَّة))يمإلمام أمحد، و ((ايمسُّ ـَّة))يمإلمام فمبداهلل زمـ أمحد، و ((ايمسُّ  ٓزمـ أيب فماصؿ. ((ايمسُّ

ــ،  ك فمـد ايمبعض ايمسُّ شمكم فَمعَم ىُمتب احلديث ايمتل سُمسؿَّ أو وومد َيطؾُؼ زمعض اظمَُحدِّ

ا سمتؼارب دم اظمَضؿقن ايمعؾؿّل، وسمتشازمف دم  ل، أو اْلامع، اؽمؿ اظمَُصـَّػات، ذيمَؽ أَّنَّ اظمُقؿمَّ

واية زمإؽماكقد  .ؿمريؼة ايمرِّ

 اظمََساكقد:.6

 يمغًة: زمػتح ايمـقن، اؽمؿ مػعقل، مـ أؽمـد ايمًمء إيمقف، زمؿعـك: فمزاه وكسبف إيمقف. -اظمُْسـَد:  أ

 ىمؾ صحايب فمعم ضمدة. اصطالضًما: ىمؾ ىمتاب مجع همقف مرويات -ب

                                 
 . مودة )صـػ(.618/ 1( ًمسون اًمعرب: 6)

 .350(: 608اًمبالهمي جلور اهلل حمؿقد سمـ قمؿر اًمزخمنمي )ت( أؾموس 3)

 (. 36، 33، اًمرؾموًمي اعمستطرومي: )3/383( يـظر: اجلومع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمسومع: 0)

 . مودة )ؾمــ(.333/ 60( ًمسون اًمعرب: 3)
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 إمارم:.7

 إمارم: يمغة: هق مجع اإلمالء. -أ

: أن يؼعد قمومل وطمقًمف شمالمذشمف سموعمحوسمر واًمؼراـمقس ومقتؽؾؿ اًمعومل إمارم اصطالضًما-ب

قمؾقف مـ اًمعؾؿ ويؽتبف اًمتالمذة ومقصػم يمتوسًمو ويسؿقكف:  -ؾمبحوكف وشمعومم  -سمام ومتح اهلل 

 اإلمالء، وإموزم.

صملم وأهؾ اًمعرسمقي وهمػمهو ذم قمؾقمفؿ وموكدرؾمً ويمذًمؽ يمون اًمسَّ  َؾُػ مـ: اًمػؼفوء واعُمَحدِّ

 ًمذهوب اًمعؾؿ واًمعؾامء وإمم اهلل اعمصػم.

ايمتعؾقؼوقمؾامء اًمشوومعقي يسؿقن مثؾف:  
(6)

. 

 ايمػقائد:.8

: مجع وموئدة، وهل مو اؾمتػدت مـ قمؾؿ، أو مولايمػقائد يمغة-أ
(3)

. 

ن ومقفو ممًمػقهو مو أومودوه مـ ؿمققظمفؿ : كقع مـ ايمػقائد اصطالضًما-ب اعُمَصـَّػوت اًمتل دوَّ

مـ إصقل اًمتل ؾَمؿعقهو، أو مجعقهو مـ ومقائد طمديثقي شمؼع ذم إؾموكقد واعمتقن
(0)

. 

ـُ طمزم: أضمؾ  َـّػاتىمول اسم  .((اعمقـمل)) اظمَُص

ؽـ،  (3)((صحقح))اًمبخوري ومسؾؿ، و ((صحقحو))وىمول: أومم اًمؽتى سموًمتعظقؿ  اسمـ اًمسَّ

ًمؼوؾمؿ سمـ أصبغ، صمؿ سمعدهو يمتوب أيب داود، ويمتوب  ((اعمُـْتؼك))اسمـ اجلَورود، و  ((ُمـتؼك))و

 أيب ضمعػر اًمطََّحووّي. ((ُمَصـَّػ))ًمؼوؾمؿ سمـ أصبغ،  ((اعُمَصـَّػ))اًمـسوئل، و

ِمَذيِّ ))وُيـبَّف هـو أنَّ اإلموَم اسمـ طَمْزم رمحف اهلل مل يؼػ قمغم يمتوب:  ْ  .((ضمومع اًمؽمِّ

 

 

 

                                 
 .6/653( يمشػ اًمظـقن: 6)

 .3/636اًمصحوح ًمؾجقهري: ، مودة )ومقد(، خمتور 6/0318( يـظر: ًمسون اًمعرب ٓسمـ مـظقر: 3)

( ))قمـويي اعمحدصملم سمتقصمقؼ اعمرويوت وأصمره ذم حتؼقؼ اعمخطقـموت(( ٕؾمتوذكو اًمديمتقر أمحد حمؿد 0)

 (.31كقر ؾمقػ: )ص: 

هبل ذم ؾمػم أقمالم اًمـبالء: 3) ه اًمذَّ ))اعُمَصـَّػ((. وىمول أيضو: )يمون اسمـ طَمْزم ُيثـل قمغم  63/363( وؾمامَّ

 .65/668وومقف همرائى( ؾمػم أقمالم اًمـبالء:  ))صحقحف(( اعُمـْتََؼك،
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ة اظمطفرة: ـَّة ايمـَّبقيَّ  ىمتازمة وسَمدويـ ايمسُّ

ة زمؿراضمؾ كقصمزها زمام يليت: ـَّة ايمـبقيَّ ت ىمتازمة وسمدويـ ايمسُّ  يمؼد مرَّ

:  اظمرضمؾة  إولَم: اظمـع مـ ىمتازمة احلديث ايمـَّبقيِّ

ْدِريِّ َأنَّ َرؽُمقَل اهلل صعمَّ اهلل  فمقة اإلؽمالمقة، فمـ أيب ؽَمِعقٍد اْْلُ  فمؾقف وذيمَؽ دم زمداية ايمدَّ

ـْ ))وؽمؾَّؿ ومال:  شُمقا فَمـِّل وٓ ضَمَرَج، َوَم ـْ ىَمَتَب فَمـِّل نمغم ايْمُؼْرآِن هَمْؾَقْؿُحُف، َوضَمدِّ َٓ سَمْؽُتُبقا فَمـِّل َوَم

اٌم َأضْمِسُبُف ومال: ((ىَمَذَب فَمقَمَّ  ْأ َمْؼَعَدُه مـ ايمـَّارِ ))، ومال ََهَّ ًدا هَمْؾَقَتَبقَّ  .(1) ((ُمَتَعؿِّ

ِؿ ايمؼرآن ويمعؾَّ مـ أؽمباب  حازمة يمتعؾُّ اظمـع ضمرص ايمـبلِّ صعمَّ اهلل فمؾقِف وؽمؾَّؿ فمعم سمػرغ ايمصَّ

 وضمػظِِف، وأن ٓ خيتؾط ضمديثف زمايمُؼرآن ايمؽريؿ.

:  اظمرضمؾة ايمثَّاكقة: اإلذن زمؽتازمة احلديث ايمـَّبقيِّ

د ودم هذِه اظمرضمؾة أذن ايمرؽمقل صعمَّ اهلل فمؾقف وؽمؾَّؿ ٕصحازمف زمؽتازمة احلديِث، وذيمَؽ زمع

حازمة وأزمـائفؿ  ـَّة، وزمعد أن ضمػظ فمدٌد ىمبغم مـ ايمصَّ زوال ما ىماَن خُيشك مـ ايمتباس ايمؼرآن زمايمسُّ

يمؽتاب اهلل سمعالَم، وـمفقر احلاصمة إلم ىمتازمة ايمرؽمائؾ، وايمعفقد واظمقاشمقؼ، وزمعض اظمسائؾ 

 ايمػؼفقة.

ه أن يؽتَب يمُف سمؾؽ وظمََّا همتح اهللُ مؽَة يمرؽمقِل اهلل وطمطَب زمايمـاس طُمطبًة ؿمؾَب مـف أزمق ؾما

ـِ همؼال: اىْمُتُبقا رم يا ))اْلطبة همؼال صعمَّ اهلل فمؾقف وؽمؾَّؿ:  هَمَؼاَم أزمق ؾَماٍه َرصُمٌؾ مـ َأْهِؾ ايْمَقَؿ

ؿ يَِب ؾَماه)) :َرؽُمقَل اهلل همؼال رؽمقل صعمَّ اهلل فمؾقف وؽمؾَّ ِٕ  .ٍ(2) ((اىْمُتُبقا 

ـِ فَمْؿٍرو وَماَل: ىُمـُْت َأىْمُتُب  ـْ فَمْبِداهلل زْم ـْ َرؽُمقِل اهلل َصعمَّ اهلل فَمَؾْقِف  وفَم ٍء َأؽْمَؿُعُف ِم ىُمؾَّ َرْ

ـْ َذيمَِؽ َووَمايُمقا: سَمْؽُتُب َوَرؽُمقُل اهلل َصعمَّ اهلل فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّؿَ  َؿ ُأِريُد ضِمْػَظُف هَمـََفْتـِل وُمَرْيٌش فَم  َوؽَمؾَّ

َضا، هَمَلْمَسْؽُت ضَمتَّك َذىَمْرُت َذيمِ  َؿ هَمَؼاَل: َيُؼقُل دِم ايْمَغَضِب َوايمرِّ َؽ يمَِرؽُمقِل اهلل َصعمَّ اهلل فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ

َّٓ ضَمؼٌّ ))  .(3) ((اىْمُتْب هَمَقايمَِّذي َكْػِز زمَِقِدِه َما طَمَرَج ِمـُْف إِ

حػ احلديثقة ومـفا:   وزمعد اإلذن دم ايمؽتازمة زمرزت َمؿقفمة مـ ايمصُّ

                                 
 (.11085(، وأمحد دم اظمسـد، زمرومؿ: )3004( أطمرصمف مسؾؿ، زمرومؿ: )1)

 (، وايمؾػظ يمف.1355(، ومسؾؿ، زمرومؿ: )2434( ايمبخاري، زمرومؿ: )2)

 (.3648(، وايمؾػظ يمف، وأزمق داود، زمرومؿ: )6510( أمحد دم اظمسـد، زمرومؿ: )3)
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حقح))صحقػة فمقّم زمـ أيب ؿمايمٍب ريض اهلل فمـف، رواها ايمبخاريُّ دم - ، دم ىمتاب ((ايمصَّ

 ايمعؾؿ.

ادومة يمعبداهلل زمـ فَمؿرو زمـ ايمعاص ريض اهلل فمـف، رواها اإلمام أمحد دم - ايمصحقػة ايمصَّ

 .((اظمسـد))

صحقػة ؽمعد زمـ فُمبادة ريض اهلل فمـف َذىمر ايمؼممذيُّ أَّنك ىمان يؿؾؽ صحقػة همقفا ؿمائػة -

 مـ أضماديث رؽمقل اهلل صعمَّ اهلل فمؾقف وؽمؾَّؿ.

 زمـ صُمـُدب ريض اهلل فمـف، ورشمفا ازمـف ؽمؾقامن ورواها فمـف. صحقػة ؽَمُؿرة-

 اظمرضمؾة ايمثايمثة: فمٌم اْلؾػاء ايمراؾمديـ.

ـَّة ايمـَّبقيَّة. (1) دم هذه اظمرضمؾة ََل يصدر أمًرا زمتدويـ  ايمسُّ

حازمة اؽمتؿروا زمايمؽتازمة.  نمغم أنَّ زمعض ايمصَّ

 اظمرضمؾة ايمرازمعة: فمٌم ايمتازمعكم:

حػ دم دواويـ، زمـاء فمعم أمر اْلؾقػة ايمزاهد فمؿر زمـ زمدأ دم هذه اظمرضمؾة زُمدأ زمج ؿع ايمصُّ

 هـ(.101فمبدايمعزيز )ت

ـْ ضَمِديِث ))ودم هذه اظمرضمؾة  ـِ ضَمْزٍم اْكُظْر َما ىَماَن ِم ـُ فَمْبِد ايْمَعِزيِز إلَِم َأيِب زَمْؽِر زْم ىَمَتَب فُمَؿُر زْم

َؿ هَماىْمُتْبُف هَمنِّنِّ  َّٓ َرؽُمقِل اهلل َصعمَّ اهلل فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ َٓ سَمْؼَبْؾ إِ  طِمْػُت ُدُروَس ايْمِعْؾِؿ َوَذَهاَب ايْمُعَؾاَمِء َو

 .(2) ((ضَمِديَث ايمـَّبِلِّ َصعمَّ اهلل فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّؿَ 

 اظمرضمؾة اْلامسة: فمٌم أسمباع ايمتازمعكم ومـ زمعدهؿ:

ة، ضمقث ـمفر  ـَّة ايمـبقيَّ فمبداظمؾؽ دم هذه اظمرضمؾة ازمتدأ ايمتليمقػ وايمتصـقػ دم ىمتب ايمسُّ

زمـ صُمريج زمؿؽة اظمؽرمة، ومايمؽ زمـ أكس زماظمديـة اظمـقرة، وؽمػقان ايمثقري زمايمؽقهمة، 

 واحلسـ ايمبٌمي زمايمبٌمة، وإوزافمل زمايمشام، وفمبداهلل زمـ اظمبارك زمُخراؽمان، ونمغمهؿ...

                                 
حػ اظمؽتقزمة دم ديقان، أي ؽمجؾ وىمتاب.( يـبف هـا أنَّ 1)  ايمتَّدويـ نمغم ايمؽتازمة، همايمتدويـ هق مَجع ايمصُّ

 )ايمديقان يمغة: أكشله ومجعف، وايمؽتب مجعفا ورسمبفا.

وايمديقان: ايمدهمؼم يؽتب همقف أؽمامء اْلقش وأهؾ ايمعطاء وايمؽتبة ومؽاَّنؿ وَمؿقع ؾمعر ؾمافمر، وىمؾ 

 .1/305ىمتاب )ج( دواويـ(. اظمعجؿ ايمقؽمقط: 

 ( ذىمره ايمبخاري سمعؾقًؼا: زماب ىمقػ يؼبض ايمعؾؿ.2)
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ــ:  مرضمؾة ـمفقر اظمصـػات واظمساكقد وىمتب ايمسُّ

حلاصمة إلم أكقاع ُأطمرى مـ اظمميمَّػات دم ظمََّا ىمثرت إصمزاء وايمػقائد احلديثقة، ـمفرت ا

شمقن، أكقافًما مـ اظمصـػات، سمتصػ زمايمتـظقؿ  يػ، همؽتب اظمحدِّ احلديث ايمـَّبقيِّ ايمممَّ

، ىمايمؼمسمقب فمعم إزمقاب ايمػؼفقَّة، أو فمعم مساكقد  وايمؼمسمقب، واْلؿع، وهمؼ مـفج ُمعكمَّ

حازمة، أو نمغم ذيمؽ مـ أكقاع ايمتـظقؿ ايمذي يراه مميمِّػ  ايمؽتاب. ايمصَّ
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ـَّةِ   ايمتَّعريػ زملؾمفر ىُمُتِب ايمسُّ

 

ًمإلموم أيب قمبداهلل، موًمؽ سمـ أكس سمـ موًمؽ سمـ أيب قمومر اسمـ قمؿرو،   :(1)اظمُقؿمل.1

 .(3)هـ(611إصبحل، احِلؿػمّي، اعَمَديّن، إموم دار اهلجرة )ت )ت

 ؽمبب سمسؿقة مقؿمل مايمؽ:-أ

ُققـمّل )ت ًٓ  ،((اعمُقـمل))هـ(، ذم شمسؿقي 166َذيمَر اًمسُّ  مـفو:   كؼق

ىمول أسمق قمبداهلل حمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمؽـوين إصبفوين: ىمؾً ٕيب طموشمؿ اًمرازي: مقـمل 

لُه ًمؾـوس، طمتك ىمقؾ: ُمقـمَّل موًمؽ،  ل مقـمل؟ ومؼول: رء ىمد صـػُف َوَوـمَّ موًمؽ اسمـ أكس مِلَ ؾُمؿِّ

 يمام ىمقؾ: ضمومع ؾمػقون.

 ًٓ آظمر قمـ سمعض اعمشويخ ىمول: ىمول موًمؽ: قمرضً يمتويب هذا قمغم ؾمبعلم ومؼقفو  وذيمَر ىمق

 مـ ومؼفوء اعمديـي ومؽؾفؿ واـملين قمؾقف ومسؿقتف اعمقـمل.

، ومننَّ ِِمَـّ أًمػ ذم زموكف سمعضفؿ (0)وىمول اسمـ وَمفر: مل يسبؼ موًمًؽو أطمٌد إمم هذه اًمتسؿقي

د، ؾمؿل سموجلومع، وسمعضفؿ سموعُمَصـَِّػ، وسمعضفؿ سموعمُمًمَّػ و ًمػظي اعُمَقـمَّل سمؿعـك اعُمَؿفَّ

ح.  اعمُـَؼَّ

ُققـمل:  وهذه اعمعوين يمؾفو شمصؾح ذم هذا آؾمؿ قمغم ـمريؼ آؾمتعورة  .(3)ىمول اًمسُّ

ًمإلموم أيب قمبداهلل موًمؽ سمـ أكس سمـ موًمؽ مـ أىمدَم اعمَصودر  ((اعُمقـمل))ُيعدُّ يمتوب -ب

 احلديثقي اعمطبققمي.

وايي اعمدكقي وأؾموكقدهو سمصقرة وًمؼد شملصمر سمف يمّؾ َمـ ضموء مـ سم -ج ـّ اًمرِّ عده، وهق ُيؿثؾ وم

 ظموصي، واحلجوزيي سمصقرة قمومي.

 يَمام أكُف ُيؿثؾ مدرؾمي اًمػؼف اعمديّن، وومؼف وأصقل اإلموم موًمؽ اًمػؼفقي.-د

ُف ٓ يقضمد أن يمتوب مو ذم اًمػؼف أىمقى مـ مقـمل موًمؽ،  هؾقي: وشمقؼـً أكَّ ىمول اإلموم اًمدَّ

                                 
 ( اًمؽتوب مطبقع، وًمف روايوت متعددة، ؾمقليت احلديٌ قمـفو.6)

-8/30(، وؾمػم أقمالم اًمـبالء: )633-31/16( شمرمجتف ومصودرهو ذم: هتذيى اًمؽامل ًمؾؿزي: )3)

636.) 

م أنَّ ٓسمـ أيب ذئى حمؿد سمـ قمبداًمرمحـ اعَمدين )ت0)  . ((اعمقـمَّل))هـ(، 668( شمؼدَّ

 .6/5( شمـقير احلقاًمؽ: 3)
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و مـ ضمفي اًمتزام اًمصحي أو ٕنَّ اًمؽتى شمتػوضؾ  و مـ ضمفي ومضؾ اعُمَصـػ، وإمَّ ومقام سمقـفو، إمَّ

مـ ضمفي ؿمفرة أطموديثفو أو مـ ضمفي اًمؼبقل هلو مـ قمومي اعمُسؾؿلم، أو مـ ضمفي طُمسـ 

اًمؽمشمقى واؾمتقعوب اعمؼوصد اعمُفؿي وكحقهو. وهذه إمقر يمؾفو مقضمقدة ذم اعمقـمل قَمغَم 

 .(6)ؽتى اعمقضمقدة قَمغَم وضمف إرض أنوضمف اًمؽامل سموًمـسبي إمم مجقع اًم

وىمول ذم اًمؽتى اًمستي واعمستدرك ًمؾحويمؿ: ومؽلنَّ هذه اًمؽتى ذوح ًمؾؿقـمل -هـ

 .(3)وُمتؿامت ًمف

 .(0)( سموسًمو130( يمتوسًمو شمضؿـً )56) ((اعمقـمل))وىمد سمؾغ قمدد اًمؽتى ذم -و

 ( طمديًثو.860سمروايي حيقك سمـ حيقك اًمؾقثّل ) ((اعمقـمل))وذيمر اسمـ قمبداًمؼم أنَّ قمدة أطموديٌ 

( 6863وذم شمرىمقؿ حمؿد ومماد قمبداًمبوىمل سمؾغ قمدد إطموديٌ اعمقصقًمي واعمرؾمؾي )

 طمديًثو. قمدا اعمقىمقف وأراء اًمػؼفقي.

واؿمتؿؾ مقـمل موًمؽ قَمغَم قمدد ًمقس سموًمؼؾقؾ مـ اعمقىمقوموت واعمؼطققموت، ومؼد سمؾغ -ز

( كًصو، وومؼ روايي حيقك سمـ 86غ قمدد اعمؼطققموت: )( كًصو، وسمؾ560قمدد اعمقىمقوموت: )

 .(3)حيقك اًمؾقثّل 

إنَّ قمـويي اإلموم موًمؽ سمآصمور اًمصحوسمي واًمتوسمعلم ُيؿثؾ قمـويي اعمدرؾمي اعمدكقي سمؤصمور، -ح

 وىمبقهلؿ سموعمراؾمقؾ، واعمؼطققموت ٕهنو مُتثؾ آدموه اًمػؼفل ٕهؾ اعمديـي.

 .حيقك سمـ حيقك سمـ يمثػم اعمصؿقديوعمقـمل موًمؽ روايي قمديدة، وأؿمفرهو -ط

 . هـ(211)ت  ام زمـ كاهمع ايمصـعاّنِّ ػ: يمإلمام أيب زمؽر فمبد ايمرزاق زمـ ََهَّ ـَّ اظمَُص .2

 وسمضؿـ اظمرويات ايمقؿـقة، واحلجازية فمؿقًما.

 .ىمتازما 32فمدد ايمؽتب دم مصـػ فمبد ايمرزاق: 

 ا.زمازمً  2536وفمدد إزمقاب دم مصـػ فمبد ايمرزاق : 

 ا وأشمًرا.ضمديثً  21033وأشمار دم مصـػ فمبد ايمرزاق: وفمدد إضماديث 

                                 
 .6/68( اعمسقى ًمؾدهؾقي: 6)

 .6/33( اعمسقى ًمؾدهؾقي: 3)

 ( سمروايي حيقك سمـ حيقك اعمصؿقدي، سمؽمىمقؿ حمؿد ومماد قمبداًمبوىمل.0)

 (.51( شمـقير احلقاًمؽ ًمؾسققـمل: )ص: 3)
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اظمَصـَّػ: ٕيب زمؽر فمبد اهلل زمـ حمؿد زمـ أيب ؾمقبة إزمراهقؿ زمـ فمثامن ايمقاؽمطل إصؾ .3

هـ(،  مجع همقف إضماديث فمعم ؿمريؼة اظمحدشمكم 235ايمؽقدم ايمعبز مقٓهؿ احلاهمظ )ت

فمعم ايمؽتب، وإزمقاب فمعم سمرسمقب ايمػؼف. زمإؽماكقد وهمتاوى ايمتازمعكم، وأومقال ايمصحازمة مرسمًبا 

ـعاّن، وهق مـ أؾمفر اظمصـػات ايمتل اكطقت حتتفا  زاق ايمصَّ وهق أىمػم مـ ُمصـػ فمبدايمرَّ

 إؽماكقد ايمؽقهمقة، وايمعراومقة فمؿقًما.

 .ىمتازًما 38 وفمدد ايمؽتب دم مصـػ ازمـ أيب ؾمقبف:

 زمازما. 5319فمدد إزمقاب دم مصـػ أيب ؾمقبف: 

 36224 :شمار دم مصـػ ازمـ أيب ؾمقبةفمدد إضماديث وأ

 أشمرا. 17259، و اظمؼطقع: 11050 ضمديثا، واظمقومقف: 7915اظمرهمقع مـفا: 

 صحقح ايمبخاري:.4

:  اإلماُم ايمُبخاريُّ

صملم، وطَمؼْمُ اإلؾمالِم، أسمق قمبد اهلل، حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخوري.  هق إموُم اعُمَحدِّ

 هـ365ؾمـي . وشمقذم هـ 613وًمد ذم مديـي سُمَخورى ؾمـي 

 :صحقح ايمبخاري

ـُ إؾمامقمقؾ اًمبخوري مَجََعُف اإلمومُ    ايمصحقحاْلامع اظمسـد ))، وؾمامه ممًمػف حمؿُد سم

 .((اظمختٌم مـ أمقر رؽمقل اهلل وؽمــف وأيامف

وظمرضمف مـ ؾمتامئي أًمػ طمديٌ، وشمعى ذم شمـؼقحف وهتذيبف واًمتحري ذم صحتف، طمتك 

يمون ٓ يؽتُى ومقف طمديًثو إٓ اهمتسؾ وصغم ريمعتلم يستخػم اهلل ذم وضعف، ومل يضع ومقف 

تصؾ اًمذي شمقاومر ذم رضموًمف مسـًدا إٓ مو صح قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سموًمسـد اعم

 . اًمعداًمي واًمضبط، ومل يؽـ ؿموًذا وٓ ُمَعاًل 

ي احلديٌ ذم سمغدادـ، واًمبٍمة، وهمػم  وأيمؿؾ شملًمقػف ذم ؾمتي قمنم قموًمو، صمؿ قمرضف قمغم أئؿَّ

 ذًمؽ مـ إمصور، وموؾمتحسـقه وؿمفدوا ًمف سموًمصحي.

هق أضمؾ يُمتى ))  :اًمذهبل وىمد شمؾؼوه اًمعؾامء سموًمؼبقل ذم يمؾ قمٍم، ومؼد ىمول احلوومظ 

 .((اإلؾمالم، وأومضؾفو سمعد يمتوب اهلل

 .وكظؿ ىمتازمف فمعم ايمُؽُتِب، وحتت ىمؾِّ ىمتاب ؿمائػة مـ إزمقاب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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 ( سموسًمو.60سموسًمو. ويمتوب اًمعؾؿ وأدرج حتتف ) (42)، وأدرج حتتف ىمتاب اإليامنمثول ذًمؽ: 

 .( ىمتازًما97فمعم ) ((صحقح ايمبخاري))وومد سمضؿـ ىمتاب 

. وٓ ؾمقام إذا قَمؾِؿـو أكَُّف ىمد ((اًمتَّػسػم))ومعظؿ مودة يمتوب صحقح اًمبخوري، إكَّام هل ذم 

ٌٍ َوصَماَمكَِقٍي وَ ) ـَ اؿْمَتَؿَؾ يمَِتوُب اًمتَّْػِسػِم قَمغَم ََخِْساِمَئِي طَمِدي ٌِ إَ َأْرسَمِعلَم طَمِديًثو ِم طَموِدي

ٌٍ َوََخَْسٌي َوؾِمتُّقَن طَمِديًثو وَ اعمَ ْروُمققَمِي َوَمو ذِم طُمْؽِؿَفو اعمَ  ـْ َذًمَِؽ َأْرسَمُعاِمَئِي طَمِدي َبِؼقَُّي اًمْقُصقُل ِم

َؼٌي َوَمو ذِم َمْعـَوُه  ـْ َذًمَِؽ ومِقِف َوومِقاَم َمَه اعمُ ُمَعؾَّ ُر ِم َأْرسَمُعاِمَئٍي َوصَماَمكَِقٍي َوَأْرسَمُعقَن طَمِديًثو َؽرَّ

ٌٍ اخلَ وَ  ٌٍ َوطَمِدي  .(6) (وًمُِص ِمـَْفو ِموَئُي طَمِدي

ـَ اًماؿْمَتَؿَؾ يمَِتوُب وَمَضوِئِؾ و)  ٌِ إَ ُؼْرآِن ِم ُؼ اعمُ ْروُمققَمِي قَمغَم شمِْسَعٍي َوشمِْسِعلَم طَمِديًثو اعمَ طَموِدي َعؾَّ

ُر ِمـَْفو ومِقِف َوومِقاَم اعمُ َبوىِمل َمْقُصقًَمٌي اًمَتوسَمَعوِت شمِْسَعَي قَمنَمَ طَمِديًثو وَ اعمُ ـَ َتَحَؼ سمِِف مِ اًمِمـَْفو َوَمو  َؽرَّ

 .(3) (َبوىِمل ظَموًمٌِص اًمَمَه صَماَلصَمٌي َوؾَمْبُعقَن طَمِديًثو وَ 

 .(0) كوهقؽ أنَّ اًمؽثػم مـ قمـوويـ إسمقاب شمضؿـ آيوت ىمرآكقي يمريؿي

ؾمبعي وشمسعقن وصمالصمامئي وؾمبعي آٓف طمديٌ،  وذم ( 1011وقمدد أطموديثف سموعمؽرر )

 ( طمديًثو.1650سمعض اًمـُّسخ اعمطبققمي: )

( اصمـون وؾمتامئي وأًمػو طمديٌ، يمام طمرر ذًمؽ احلوومظ اسمـ 3533وسمحذف اعمؽرر يبؾغ )

 طمجر.

 ؽمبب سمصـقػ صحقح ايمبخاري: 

قمـد  وىمد يمون اًمبوقمٌ قمكم شمصـقػ هذا اًمديقان اًمعظقؿ ان آموم اًمبخوري يمون ضموًمسو

، ((ًمق مجعتؿ يمتوسًمو خُمَْتًٍما ًمصحقح ؾمـي رؾمقل اهلل))اؾمتوذه إؾمحوق سمـ راهقيف ومسؿعف يؼقل: 

: ومقىمع ذًمؽ ذم ىمؾبل وملظمذت ذم مَجْع اجلومع اًمصحقح  .ىمول اًمبخوريُّ

 صحقُح ُمْسؾٍِؿ:.5

 اإلماُم ُمسؾِؿ:

،  ،هق اإلمام احلاهمظ ضمجة اإلؽمالم ـِ ُمْسؾِؿ اًمُؼَشػْميُّ ـُ احلجوج سم أسمق احلسلم ُمْسِؾُؿ سم

                                 
 .8/130ومتح اًمبوري: ( 6)

 .1/630ومتح اًمبوري: ( 3)

يمؾبخاري، إكَّام هق ُمـْتَؼك مـ ىمتازمف  ((اْلامع ايمصحقح))يمديَّ زمحث ذىمرُت همقف اضمتامل أن يؽقن ىمتاب: ( 0)

 .، واهلل سمعالم أفمؾؿ((ايمتَّػسغم))

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 .اًمـَّْقَسوسمقرّي 

 ،  وهل اًمسـي اًمتل شُمقذمِّ ومقفو اًمشوومعل.333ًمَِد سمـقسوسمقر ؾمـي و

 هـ.356وشمقذم ؾمـي  

 صحقُح ُمسؾِؿ:

حقح زمـاء فمعم َمضؿقكِف -أ . ايمَل ُيْذىَمر اؽمؿ ايمؽتاب ووصػ زمايمصَّ  ِعْؾؿلِّ

ُه اإلموم ُمْسؾٌؿ:   ًُ هذا اعُمْسـَد  اًمصحقح، مـ صمالصمامئي ((اعمُْسـَد))وؾَمامَّ ، طمقٌ ىمول: َصـَّْػ

موئتل ؾمـي احلديٌ  . وىمول أيًضو: ًمق أنَّ أهؾ احلديٌ  يؽتبقن(6)أًمػ طمديٌ مسؿققمي

 .(3)-يعـل مسـده اًمصحقح -ومؿدارهؿ قمغم هذا اعمسـد 

، 63/663و 1/600 ((هتذيى اًمتفذيى))احلوومظ اسمـ طمجر ذم  ((اجلومع))ووصػف سمـ

 .6/666 ((يمشػ اًمظـقن))وطموضمل ظمؾقػي ذم 

ؾمؾؽ ومقف ـمرىًمو سموًمغي ذم ))  : اًمـقوي وىمد مَجع ومقف مو صح قمـده قمـ رؾمقل اهلل ىمول-ب

   .((آطمتقوط واإلشمؼون واًمقرع واعمعرومي، ٓ هيتدي إًمقفو إٓ أومراد ذم إقمصور

ومجع ومقف إطموديٌ اعمتـوؾمبي ذم مؽون واطمد، ويذيمر ـمرق احلديٌ وأًمػوفمف مرشمًبو -ج

 ـف ٓ يذيمر اًمؽماضمؿ يمام ومعؾ ؿمقخف اًمبخوري.قمغم إسمقاب، ًمؽ

  .اًمـقوي وىمد وضع شمرامجف مجوقمي مـ ذاطمف ومـ أطمسـفو شمراضمؿ-د  

اإليامن، واظمتؿف ( يمتوسًمو، اسمتدأه سمؽتوب: 66، )((صحقح مسؾؿ))وىمد شمضؿـ يمتوب -هـ

سمؽتوب اًمتَّػسػم، وُيعدُّ يمتوب اًمتػسػم مـ أىمؾ اًمؽتى ذم قمدد إطموديٌ، إذ اؿمتؿؾ قمغم 

 ( طمديًثو سموعمؽرر.03( طمديًثو مـ همػم اعمؽرر، و)61)

 ويمتى اإلموُم مسؾٌؿ ًمؽتوسمف مؼدمي ذم قمؾقم احلديٌ.-و

ٓف طمديٌ، وذم َخسي وؾمبعقن وموئتون وؾمبعي آ  ( 1316 ) قمدد أطموديثف سموعمؽرر -ح

 ( طمديًثو. 1650سمعض اًمـسخ اعمطبققمي )

   . أرسمعي آٓف طمديٌ  ( 3333 ) وسمحذف اعمؽرر كحق 

                                 
(، ؾمػم أقمالم 51)ـمبع سمتحؼقؼـو(: )ص  ،، صقوكي صحقح مسؾؿ ٓسمـ اًمصالح60/636( شموريخ سمغداد: 6)

 .63/656اًمـبالء: 

 (.51ٓسمـ اًمصالح: )ص ( صقوكي صحقح مسؾؿ 3)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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وىمد اشمػؼ مجفقر اًمعؾامء أو مجقعفؿ قمغم أكف مـ طمقٌ اًمصحي ذم اعمرشمبي اًمثوكقي -ط

 .صحقح اًمبخوري سمعد

 :ؽُمــ أيب داود.5

 اإلماُم أزمق داود

جْستاِّن ؽُمَؾْقاَمن زمـ ايمهق اإِلَماُم  اد زمـ فَمْؿرو إَ عَؾُؿ، َأزُمق َداُود ايمسِّ ْزِدّي، إَ ؾْمَعث زمـ ؾَمدَّ

. ، ايمبٌميُّ ِجْستاّنُّ  ايمسِّ

 هـ(.275، وسمقدم ؽمـة 202ويمد ؽمـة )

ــ:  ىمتاب ايمسُّ

( ىمتازًما، وحتت ىمؾ 44ُكظَِّؿ ايمؽتاب فمعم ُأؽمؾقب اْلقامع احلديثقة، واؾمتؿؾ فمعم )-أ

ىمتاب ؿمائػة مـ إزمقاب، وحتت ىمؾ زماب َمؿقفمة مـ إضماديث، وازمتدأ زمؽتاب ايمطفارة، 

( 5274دم إضمدى ايمطبعات ) ((ؽُمــ أيب داود))وطمتؿ زمؽتاب إدب، وزمؾغ فمدد أضماديث 

 ضمديًثا.

ذيمرت ومقف اًمصحقح ومو يشبفف ومو )) :واىمتٍم أسمقداود قمغم أطموديٌ إطمؽوم وىمول-ب  

يؼورسمف، ومو يمون ذم يمتويب هذا ومقف وهـ ؿمديد سمقـُتُف، وًمقس ومقف قمـ رضمؾ مؽموك احلديٌ 

وضعتفو  رء، ومو مل أذيمر ومقف ؿمقئو ومفق صوًمح، وسمعضفو أصح مـ سمعض وإطموديٌ اًمتل

 .))ذم يمتوب اًمســ أيمثرهو مشوهػم

اًمصوًمح ًمالقمتبور دون آطمتجوج ومقشؿؾ ))وحيتؿؾ أن يريد سمصوًمح:  :اًمسققـمل ىمول-ج

ومو ؾمؽً قمـف ومفق طمسـ، ومنن صح ))، ًمؽـ ذيمر اسمـ يمثػم أكف يروى قمـف أكف ىمول: ((اًمضعقػ

. أي: ومال إؿمؽول ذم أن اعمراد سمصوًمح: صوًمح ًمالطمتجوج، وىمول اسمـ ((هذا ومال إؿمؽول

، وٓ كص ايمصحقحكمومعغم هذا مو وضمدكوه ذم يمتوسمف مذيمقًرا ُمْطَؾًؼو وًمقس ذم أطمد ))اًمصالح: 

 . ((ـ احلسـ قمـد أيب داودقمغم صحتف أطمد، قمرومـو أكف م

ويمون أسمق داود خيرج اإلؾمـود اًمضعقػ إذا مل جيد ذم اًمبوب همػمه، ٕكف ))وىمول اسمـ مـده: 

 .))أىمقى قمـده مـ رأي اًمرضمول

ُف  ((ؾمــ أيب داود))وىمد اؿمتفر -د سملم اًمػؼفوء ٕكف يمون ضمومًعو ٕطموديٌ إطمؽوم، وذيمر أكَّ

ـِ طَمـَْبؾٍ   ، وموؾمتجودُه واؾمتحَسـَُف.قمرضُف قمغم اإلموِم أمحَد سم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
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ي صمـوًء سموًمًغو ذم مؼدمي   ، قمغم ؾُمــ أيب داود.((هتذيى ؾُمــ أيب داود))وأصمـَك اسمـ ىمقؿ اجلقزيَّ

ِمِذيِّ .7  صمامع ايمؼمِّ

: ِمِذيُّ  اإلماُم ايمؼمِّ

ِمِذيُّ سمقدم ْ ، ايمؼمِّ َؾِؿلُّ د زمـ فِمقَسك زمـ ؽَمْقَرَة ايمسُّ ، أزمق فمقسك، حُمَؿَّ ـُ ؽمـة  هق: اإلماُم اظمُْتِؼ

 هـ(. وىماَن رضيًرا.279)

 : ِمِذيِّ  صمامع ايمؼمِّ

ك: -أ ِمِذيِّ ))وُيَسؿَّ ْ  .((ؽُمــ ايمؼمِّ

ك أيًضا:  ـِ فمـ رؽمقل اهلل صعمَّ اهلل فمؾقف وؽمؾَّؿ، وَمعِرهَمِة ))وُيَسؿَّ ـَ ـَ ايمسُّ اْلامع اظمُْخَتٌَم ِم

حقِح واظمعؾقِل وما فمؾقف ايمَعَؿؾ  .((ايمصَّ

ِمذّي ُمَرسمب فم-ب ْ عم إزمقاب، ويـدرج حتت ىمؾ زماب ؿمائػة مـ إضماديث صمامع ايمؼمِّ

، همفق دم هذا ىمصحقح ُمسؾٍِؿ، زمقـام َكَرى مرشمٌى قمغم إسمقاب، وٓ يذيمر اًمؽماضمؿايمـَّبقيَّة، همفق 

 أنَّ ايمُبخارّي وأزما داود ومد رسمبا ىمتازمقفام فمعم ايمُؽُتِب، وحتت ىمؾِّ ىمتاب فمدد مـ إزمقاب.

ِمذيّ -ج ْ يمتوسمف سمؽتوب اًمطفورة وظمتؿف سمؽتوب: )أسمقاب اعَمـَوىمى(، صُمؿَّ  وومد زمدأ اإلماُم ايمؼمِّ

غغم))، وهق ((ايمعؾؾ))ـمبع معف يمتوب  ، وايمذي ذضمف اإلماُم زيـ ايمديـ فمبدايمرمحـ ((ايمعؾؾ ايمصَّ

زمـ أمحد زمـ رصمب زمـ احلسـ، ايمَسالمل، ايمبغدادي، شمؿ ايمدمشؼل، احلـبقم )اظمتقذم ؽمـة  ا

 هـ(.795

ِمِذيّ ))وومد زمؾغ فمدد إضماديث دم ىمتاب: -د ْ ( 3956دم ايمـُّسَخة اظمطبقفمة ) ((ؽُمــ ايمؼمِّ

 ضمديًثا.

 .((آطمر اظمُْسـَد))وصماء دم آطمر ايمؽتاب: 

 .((اْلقامع))وِِمَّا ُيؿقز ىمتاب ايمؼممذي فمعم نمغمه مـ اظمصـػات دم 

 أنَّ اإلموم اًمؽممذّي طمؽؿ قمغم ُمعظؿ إطموديٌ ذم يمتوسمف.-أ

َ قمؾؾ إطموديٌ.-ب  سملمَّ

ود طمقل إطموديٌ، وٓ ؾمقام ؿمقخف اًمبخوري.-ج  ذيمَر أىمقال قمدد مـ اًمـُّؼَّ

يمثػًما مو يتتبع ـمرق اًمروايوت، اًمتل هلو ِصؾي سملطموديٌ إسمقاب اًمتل يذيمرهو ذم يمتوسمف، -د

ـْ َأيِب ايمَودِم ومـ ذًمؽ ىمقًمف: ) ـْ َأزمِقِف، َوَأيِب ُهَرْيَرَة، َوَأَكٍس َوَأزُمق اظمَ َباب فَم ـُ اظمَ ؾِقِح، فَم ؾِقِح زْم
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ـِ فُمَؿغْمٍ  ـُ ُأؽَماَمَة زْم ج أطموديٌ اًمبوب، هـَذرِمُّ الُ ُأؽَماَمَة اؽْمُؿُف فَماِمٌر َوُيَؼاُل َزْيُد زْم -(، ومـراه ىمد ظمرَّ

واة.  ىمام أكُف ضبط أؽمامء ايمرُّ

 (.ِعْؾؿِ ايمَعَؿُؾ فِمـَْد َأْهِؾ ايمَؾْقِف ضَمِديُث هُمالٍن )فمَ وأطمقوًكو يؼقل: -و

8..  ايمُســ: يمإلمام ايمـَّسائلِّ

. ـِ ؽِمـان ايمـَّسائلُّ ـِ فَمقمِّ زم ـُ ؾُمعقب زم محـ، أمحُد زم  ايمـَّسائل: هق اإلماُم احلاهمُظ، أزمق فمبِدايمرَّ

 هـ(، وهق آطمر أصحاب ايمُؽُتب ايمستة وهماة.303، ومات ؽمـة )215ويمَد ؽمـة 

، وفمؾؾ قمٍمه ذم قمؾؿ احلديٌ وذم معرومي اجلرح واًمتعديؾويمون رمحي اهلل إموَم 

 احلديث.

 يمف:

 ًٓ ــ)): ىمتاب أو ـَ ايمسُّ ْغَرى((اظمُْجَتبك م ــ ايمصُّ  .((، وهق اظمعروف زمايمسُّ

 .مجع ومقف اًمصحقح قمـده، وهق اعمؼصقد سمام يـسى إمم روايي اًمـسوئل مـ طمديٌ-أ

أىمؾ اًمســ اطمتقاء ًمؾحديٌ اًمضعقػ، واىمؾف ًمؾرضمول اعمجروطملَم،  ((اعمجتبك))و-ب

ؾمــ أيب داود ))مؼدم قمغم  -مـ طمقٌ اًمرضمول  -، ومفق ((اًمصحقحلم))درضمتف شمليت سمعد 

 .ًمشدة حتري ممًمػف ذم اًمرضمول ((واًمؽممذي

يمؿ مـ رضمؾ أظمرج ًمف أسمق داود واًمؽممذي دمـى اًمـسوئل إظمراج ))ىمول احلوومظ اسمـ طمجر: 

 .((ؾ دمـى إظمراج طمديٌ مجوقمي ذم اًمصحقحلمطمديثف، سم

 قمغم أسمقاب ذم قمؾؾ إطموديٌ. ((اًمُســ اًمُصْغَرى))واؿمتؿؾ يمتوب -ج

 واؿمتؿؾ أيًضو قمغم مودة ذم اجلرح واًمتعديؾ.-د

غرى))هــ ُرشمَِّى يمتوب   قمغم  اًمُؽُتِى، وإسمقاب اًمػؼفقي،   ((اًمُســ اًمصُّ

 وهؽذا، وظَمَتؿ اًمُســ سمؽتوب إذسمي.ومبدأ سمؽتوب اًمطفورة، صُمؿَّ يمتوب اعمقوه، 

غرى))وىمد سمؾغ قمدد أطموديٌ يمتوب   (، ذم إطمدى ـمبعوشمف.6156) ((اًمُســ اًمصُّ

ـِ  ـِ فَمقمِّ ازم ـِ ؾُمعقب ازم محـ، أمحَد زم ـَـ ايمُؽػمى: يمإلمام احلاهمِظ، أيب فمبِدايمرَّ شماكًقا: ايمسُّ

 هـ(.303ؽِمـان ايمـَّسائلِّ )ت

 ، وحتً يمؾِّ يمتوب ـموئػي مـ إسمقاب.وهق يمتوُب كظِّؿ قمغم اًمُؽُتِى  -أ

فق، وهؽذا... وطُمتَِؿ زمؽتاب ايمتَّػسغم، واؾمتؿؾ أيًضا ومبدأ سمؽتوب اًمطفورة ، وىمتاب ايمسَّ
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ــ ايمؽػمى))ىمتاب  ، فمعم: ىمتاب اظمـاومب، وِذىمر طمصائص أمغم اظمممـكم فمقّم زمـ أيب ((ايمسُّ

ــ))ؿمايمب ريض اهلل فمـف. وىمتاب:  ـَ ايمسُّ  . ((يقم ويمقؾة م

 ( ضمديًثا.11827دم إضمدى ؿمبعاسمف ) ((ايمســ ايمؽػمى))زمؾغ فمدد أضماديث -ب

[، كظًرا يمعدم ايمقومقف فمعم ُكسخٍة سمامة مـ ((حُتػة إذاف))َؼ همقِف وزوائد احلِ و-ج

 ايمؽتاب.

ــ ايمؽػمى))وُذىمَِر يمؽتاب -د ىمتاب ))، و((ىمتاب اظمالئؽة))مـ ايمؽتب اظمػؼقدة:  ((ايمسُّ

وط))، و((وماقىمتاب ايمرِّ ))، و((اظمقافمظ  .((ىمتاب ايمممُّ

 وهق ىمتاب ُمَعؾَّؾ.-هـ 

 وسمضؿـ مادة دم فمؾؿ اْلرح وايمتَّعديؾ.-و

 ؽُمــ ازمـ ماصمف.9

زَمعّل مقٓهؿ، ايمَؼْزويتّل.  ازمـ ماصمف: هق: اإلماِم احلاهمِظ أزمق فمبداهلل حمؿُد زمـ َيزيَد ايمرَّ

 هـ.273، ومات ؽمـة 209ويمد ؽمـة 

 ىمتاب: ؽُمــ ازمـ ماصمف

واعمشفقر قمـد يمثػم مـ اعمتلظمريـ أكف اًمسودس مـ يمتى أصقل احلديٌ )إمفوت  -أ

، طمتك يمون مـ  ((اًمســ))اًمسً(، إٓ أكف أىمؾ رشمبي مـ  ؾمــ اًمـسوئل، وأيب داوَد، واًمؽممذيِّ

ًمقس إمر ذم ))اعمشفقر أن مو اكػرد سمف يؽقن ضعقًػو هموًمًبو إٓ أن احلوومظ اسمـ طمجر ىمول: 

. ((سموؾمتؼرائل، وذم اجلؿؾي ومػقف أطموديٌ يمثػمة مـؽرة، واهلل اعمستعون ذًمؽ قمغم إـمالىمف

 .((ومقف مـويمػم وىمؾقؾ مـ اعمقضققموت)): اًمذهبل وىمول

إكف شمػرد سمنظمراج احلديٌ قمـ رضموٍل ُمتَِّفؿلَم سموًمؽذب، ورسىمي )): اًمسققـمل وىمول 

 .((وسمعض شمؾؽ إطموديٌ ٓ شمعرف إٓ مـ ضمفتفؿ إطموديٌ،

صحوب اًمؽتى اًمستي يمؾفؿ أو سمعضفؿ، واكػرد أيمثر أطموديثف ىمد ؿموريمف ذم إظمراضمفو أ-ب

 .( سمتسعي وصمالصملم وصمالصمامئي وأًمػ طمدي6001ٌقمـفؿ سمحقازم )

وهق ىمتاب ُمرسمٌَّب فمعم إزمقاب ايمػؼفقة، نمغم أنَّ مميمِّػُف ىمتب ُمَؼِدمَة دم ايمعؼقدة، -ب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
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ـَّة ث همقفا فمـ اسمباع ؽُمـَّة رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف ((سمتضؿـ ىمتاب )ايمسُّ وؽمؾَّؿ، وهمضائؾ ، حتدَّ

أصحاب رؽمقل اهلل صعمَّ اهلل فمؾقف وؽمؾَّؿ، وازمتدأه زمػضائؾ اْلؾػاء ايمراؾمديـ، شُمؿَّ همضائؾ 

 ايمعممة اظمبممة زماْلـَّة، شُمؿَّ َذىَمَر همضائؾ ؿمائػة مـ إصحاب ريض اهلل فمـفؿ أمجعكم...

 شُمؿَّ ذع زملزمقاب ايمطفارة وؽُمــفا، أزمقاب ما صماء دم اْلـائز... وهؽذا.

 ت ىمؾ زماٍب ؿمائػة مـ إزمقاب، وحتت ىمؾ زماب َمؿقفمة مـ إضماديث.وحت 

( زمازًما، وحتت ىمؾِّ زماٍب ؿمائػة مـ إزمقاب، ازمتدأ ىمتاب 37زمؾغ فمدد إزمقاب ) -صمـ

هد. ((ايمُســ))   ٓزمـ ماصمف زماظمؼدمة، شُمؿَّ أزمقاب ايمطََّفارة،  وطُمتَِؿ زملزمقاب ايمزُّ

 (.3036عي آٓف طمديٌ )سمؾغ كحق واطمد وأرسمعلم وصمالصمامئي وأرسم -د

هد.-هـ  وطمتؿف زملزمقاب سمعبغم ايمرؤيا، وأزمقاب ايمِػَتـ، وأزمقاب ايمزُّ

راوي ىمتاب ازمـ ماصمف هق أزمق احلسـ ايمؼطان يمُف أضماديث وأومقال يروهيا زمنؽمـاده مـ -وـ

ويذيمرهو أصمـوء اًمؽتوب، ورسمام اؿمتبفً هذه اًمزيودات قمغم مـ يـؼؾ مـ  نمغم ؿمريؼ ازمـ ماصمف

ومقعزوهو ٓسمـ موضمف واًمصقاب أهنو مـ يمالم أو مـ روايي أيب احلسـ  ؾمــ اسمـ موضمف ؛

اًمؼطون، وٓ يصح كِسبي زيودات أيب احلسـ اًمؼطون ٓسمـ موضمف ٕن اسمـ موضمف مل يروهيو، 

 .وإكام رواه شمؾؿقذه أسمق احلسـ اًمؼطون، وزيودات اًمؼطون وهل ًمقسً سموًمؽثػمة

 .وهذه ايمزيادات زمؾغت أرزمًعا وأرزمعكم زيادة

َرام : ((ؽمــ ايمدارمل)).10 ًمؾحوومظ أيب حمؿد، قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ سمـ اًمػضؾ سمـ هَبْ

ارمّل، كسبي إمم دارم سمـ موًمؽ، سمطـ يمبػم مـ متقؿ،  ؿرىمـدّي، اًمدَّ اسمـ قمبداًمصؿد اًمتَّؿقؿّل، اًمسَّ

 هـ(.366اعمتقرم سمؿرو ؾمـي )
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ك -أ وصمالصمقوشمف، أيمثر مـ صمالصمقوت : وًمف أؾموكقد قموًمقي وصمالصمقوت، (6)((اعُمْسـَد))وُيَسؿَّ

 .(3)اًمبخورّي 

: وىمد يطؾؼ  ((ؾُمــ))وهق -ب قمـدهؿ قمغم يمتوب مرشمى قمغم إسمقاب،  اعُمْسـَدىمول اًمؽتَّوينُّ

حوسمي، ًمؽقن أطموديثف ُمسـدة، ومرومققمي، أو ُأؾمـدت  أو احلروف، أو اًمؽؾامت ٓ قمغم اًمصَّ

ك سم ُف ُيَسؿَّ اًمصحقح،  وعُمْسـَدورومعً إمم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، يمصحقح اًمبخوريِّ ومنكَّ

ك ُمْسـَ  و شُمَسؿَّ ارِمّل، قمغم مو ومقفو مـ ويمذا صحقح مسؾؿ، ويمســ اًمدارمل، وَمنهنَّ د اًمدَّ

 .(0)ْعَضَؾياعمُ ـَْؼطعي، واعمُ ْرؾَمَؾي، واعمُ إطموديٌ 

ارمل))وىمد أصمبً حمؼؼ اًمؽتوب طمسلم ؾمؾقؿ أؾمد اؾمؿف -ج طمقٌ ىمول: وِمو  ((مسـد اًمدَّ

 وأيًض  ((اجلومع))و  ((ؾمــ اًمدارمل))و  ((مسـد اًمدارمل))شمؼدم كخؾص وكحـ مطؿئـقن إمم أن 

مسـد ))ن اًمتسؿقي اعمقضمقدة قمغم همالف مصّقرشمـو اًمتل هل أّم قمؿؾـو يمتوب واطمد، وأ

هل اًمتسؿقي اعمقضمقدة اًمتل أـمؾؼفو اًمدارمل قمغم يمتوسمف هذا، وهل اًمتسؿقي إيمثر  ((اًمدارمل

قمـدمو يذيمروكف حمقؾلم قمؾقف أو كوىمؾلم مـف  وقمغم أًمسـي اًمـوس، وذم يمتوسموهتؿ أيًض  وؿمقققمً 

 .((اعمسـد اجلومع))اًمغؿري آؾمؿ قمغم همالومف هؽذا: وأصمبً حمؼؼف أظمر: كبقؾ ))

ىمول حمؼؼ اًمؽتوب كبقؾ اًمغؿري: هذا وىمد ضموء ذم إطمدى صػحوت كسخي يمقسمريكم -د

، وًمألسمقاب أًمػ وقمدد إطموديٌ صمالصمي آٓف وَخسامئي وَخسقن طمديثً ))إظمػمة مو كّصف: 

 وأرسمعامئي وصمامكقي أسمقاب. يمذا وضمدت اًمعدد سموٕصؾ.

 .فو، وقمدد إطموديٌ وأصمور أيمثر مـ هذا طمسى شمرىمقؿل يمذا ضموء ومق

(، وطمسى كسخي طمسلم أؾمد 0116ىمؾً: وىمد ضموء قمدد إطموديٌ طمسى شمرىمقؿ اًمغؿراوي )

 (.0630(، وطمسى كسخي ومقاز زمرزم )0635)

                                 
ـُ طمجر: 68، سمرىمؿ: )33-36( اعمعجؿ اعمػفرس: 6) ارِمّل ))(، ىمول اسم ، يمذا ُيعرُف سموعمسـد، ((ُمْسـد اًمدَّ

َم مع اخلؿسي سمدل اسمـ  قخ صالح اًمديـ اًمعالئل، يؼقل: ًمق ىُمدِّ وهق مع ذًمؽ ُمرشمَّى قمغم إسمقاب، ويمون اًمشَّ

ارمل))موضمف، ومؽون ؾمودؾًمو ًمؽون أومَم سمذًمؽ. واًمؽتوب مطبقع سموؾمؿ  ، سمعـويي قمبداهلل هوؿمؿ ((ؾُمــ اًمدَّ

د اًمداراين، اًمـوذ: دار اعمغـل ًمؾـنم واًمتقزيع، اعمؿؾؽي اًمقامين، وـمبع أيًضو سمتحؼقؼ: طمسلم ؾمؾقؿ أؾم

 . وًمف ـمبعوت أظمرى.3م، قمدد إضمزاء:  3333 -هـ  6363اًمعرسمقي اًمسعقديي، اًمطبعي: إومم، 

 وًمؾديمتقر حمؿد قمقيضي، دراؾمي قمـ مـفٍ اإلموم اًمدارمّل، كول هبو درضمي اًمديمتقراه.

 .03( اًمرؾموًمي اعُمْسَتطرومي: 3)

ــ)). وُذيمر مثؾ هذا ًمؽالم قمـد احلديٌ قمـ اعُمَصـََّػوت ذم 13-10اعُمْسَتطرومي:  ( اًمرؾموًمي0)  .((اًمسُّ
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ــ.66 اَرىُمْطـِّل (6)اًمسُّ هـ(، 086)ت : ٕيب احلسـ، قمكّم سمـ قُمَؿَر سمـ مفدي، اًمبغدادّي، اًمدَّ

مجع ومقفو همرائى اًمســ، وأيمثر ومقفو مـ روايي إطموديٌ اًمضعقػي، واعمـؽرة، سمؾ 

ــ ًمؾدارىمطـل ُيعدُّ مـ  واعمقضققمي، وسملم ؾمبى ضعػ اًمؽثػم مـ هذه إطموديٌ ومؽتوب اًمسُّ

يُمتى إطموديٌ اعمُعؾَّؾي، ويمثًرا مو يقرد اخلؼم ويذيمر مو يعورضف مـ إظمبور، ًمقبلم ادموه 

 دصملم واًمػؼفوء ذم اعمسوئؾ اًمػؼفقي، وهق مرشمى قمغم إسمقاب.اعمح

زمف نمرائب ايمســ ولذا يروى همقف مـ ايمضعقػ  ومصدىمول ؿمقُخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي: )

واظمقضقع مآ يرويف نمغمه، وومد اسمػؼ أهؾ ايمعؾؿ زماحلديث فمعم أن َمرد ايمعزو إيمقف ٓ يبقح 

همقام يروى دم ذيمؽ يبكم أكف يمقس همقفا آفمتامد فمؾقف ومـ ىمتب مـ أهؾ ايمعؾؿ زماحلديث 

 .(3) ضمديث صحقح(

عقػ واظمقضقع، مآ يرويف ))وومال أيًضا:  ــ، ولذا يروي همقف مـ ايمضَّ ومصد زمف نمرائب ايمسُّ

 .(0)نمغمُه، وومد اسمػؼ أهؾ ايمعؾؿ زماحلديث فَمعَم أنَّ َُمرد ايمعزو إيمقف ٓ ُيبقح آفمتامد فمؾقف(

: ظمََّ  َددمُّ اروُمْطـّل مـ ىمتازمف وومال أزمق فمقّم ايمصَّ ــ))ا ؽُمئَِؾ فمـ ومصد ايمدَّ : ومصد أن َيذىُمَر ((ايمسُّ

((إضماديَث ايمتل ََيتج هبا ايمػؼفاء دم ىُمتب اْلالف، وُيعؾؾ ما ُيؿؽـ سمعؾقؾف
 (3). 

ؾمــ اًمدارىُمطـل ))هذا وىمد سمؾغ قمدد إطموديٌ وأصمور اعمقىمقومي واعمؼطققمي ذم 

 (، طمديًثو وأصمًرا.3805)

و اإلطمصوء اًمذي ىموم سمف (6) ((اًمســ))وىمول اًمشقخ ؿمعقى إركموط ذم مؼدمي حتؼقؼ  : وأمَّ

( اًمذي اكتفك ومقف إمم أنَّ قمدد 363: )ص: ((اإلموم اًمدارىُمطـل وآصموره اًمعؾؿقي))صوطمى يمتوب 

ذم  -رمحف اهلل-(، وشموسمعف قمغم ذًمؽ اًمشقخ قمبداًمػتوح أسمق همدة 6581مو ضموء ذم اعمطبقع )

قمل واًمتعريػ سمحول ؾُمــ اًمدارىُمطـل))رؾموًمتف  ومغػم دىمقؼ،  ((اًمسـي اًمـبقيي وسمقون مدًمقهلو اًمنمَّ

و ـمبعُتـو 3100ومؼد أطمصقـو قمدد إطموديٌ اًمتل ضموءت ذم مطبققمي اعمدين ومؽوكً ) (، وأمَّ

                                 
. وـمبع 05(، اًمرؾموًمي اعمستطرومي: 066، ـمبؼوت احلػوظ ًمؾسققـمل: )ص: 5/013، اعمـتظؿ: 3/613( شموريخ سمغداد: 6)

 هـ.6085اًمؽتوب سمتصحقح قمبداهلل هوؿمؿ يامين اعمدين، دار اعمحوؾمـ ًمؾطبوقمي، اًمؼوهرة 

وؿمبع أيًضا زمتحؼقؼ َمؿقفمة مـ إؽماسمذة، وزمنذاف ايمشقخ ؾُمعقب إركموط، ممؽمسة ايمرؽمايمة، زمغموت ايمطبعة إولم 

 مج( مـ ضؿـفا َمؾدا )همفارس(.6م(، )2004-هـ1424)

 .31/655( جمؿقع اًمػتووى اًمؽؼمى: 3)

 (.065، 6/033(. ويـظر: كصى اًمرايي ًمؾزيؾعل: )3( اًمرد قمغم اًمبؽري: )ص: 0)

َدذمّ ))( 3)  (.83-11، ٓسمـ إسمور اًمُؼَضوقمل: )ص: ((اعمعجؿ ذم أصحوب أيب قمكم اًمصَّ

 (.6)طموؿمقي رىمؿ:  6/56( 6)
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( أطموديٌ وآصمور، وهذا كوؿمئ قمـ إضوومتـو أرىموًمو 630هذه ومجوء قمددهو مو ذيمركو، أي سمزيودة )

 اًمتل أمهؾ شمرىمقؿفو ذم مطبققمي اعمدين(.ضمديدة ًمؾطرق 

اًمدارىُمطـل قمبورة قمـ كتوئٍ  ((ؾُمــ))مـ يمتوب  (6) وُيعدُّ اعمجؾد اًمسودس )اًمػفورس اًمعومي(

حوسمي مـ  قمومي ًمدراؾمي اًمؽتوب، ومؼد ذيمر َمـ أقمّد اًمػفورس اًمعومي )ومفرس مو رواه اًمصَّ

حوسمي وهمػمهؿ مـ أصمور(، و)ومفرس اعمراؾمقؾ(،  إطموديٌ اعمرومققمي(، و)ومفرس مو رواه اًمصَّ

و)ومفرس ؿمققخ اًمدارىُمطـل وقمدد مرويوت يمؾ ؿمقخ، وأرىمومفو(، و)ومفرس اًمرواة(، و)ومفرس 

اًمرضمول اًمذيـ شمؽؾَّؿ ومقفؿ اعمصـػ(، و)أىمقال اعُمَصـِّػ ذم اجلرح واًمتعديؾ وكحقه(، 

ل ذم وأهمؾبفو قمبورة قمـ ضمرح اًمدارىُمطـل ًمؾرواة وأًمػوفمف، أو ؾمبى اًمتضعقػ، و)إىمقا

اجلرح واًمتعديؾ اًمتل ضموءت قمغم هومش اًمـسخي غ، ومَل شمرد ذم إصقل، وهذه إىمقال 

( ىمقًٓ. و)ومفرس إطموديٌ وإىمقال اًمتل 38صموسمتي ذم اًمطبعي اهلـديي(، واؿمتؿؾً قمغم )

 ( ىمقًٓ.636شمؽؾَّؿ قمؾقفو اعُمَصـِّػ دون يمالمف ذم اًمعؾؾ(، واؿمتؿؾ قمغم )

 هذا إضوومي إمم ومفرس أيوت اًمؼرآكقي اًمؽريؿي، وأـمراف إطموديٌ وأصمور. 

ٕيب سمؽر، أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ قمبداهلل اسمـ مقؾمك اًمبقفؼل،  (3)اًمســ اًمؽؼمى.63

ْوضِمْردي، اًمشوومعل )ت  ، ورضمح اًمديمتقر ((ايمســ ايمؽبغم))هـ(. ويؼول هلو: يمتوب 368اخِلْْسَ

حق ، وىمول: وضمدكو أنَّ ُكسخف اخلطقَّي شمؽوُد ((ايمســ ايمؽبغم))ح ًمؾؽتوب هق اًمؽميمل أنَّ آؾمؿ اًمصَّ

، وسمخوصي كسخي إصؾ اًمتل هل ُكسخي أيب قَمؿرو اسمـ ((ايمســ ايمؽبغم))دمؿع قمغم شمسؿقتف: 

الح وسمؼراءشمف وشمصحقحف، ويمذًمَؽ اًمعؾامء اًمذيـ شمرمجقا ًمؾبقفؼّل وذيمروا ُمصـػوشمف  .(0)اًمصَّ

ــ ايمصغغما))، و((ايمســ ايمؽبغم))و ، مَل ُيَصـَّػ ذم ((خُمتٍم اعُمَزين))قمغم شمرشمقى  ((يمسُّ

 اإلؾمالم مثؾفام، واًمؽؼمى مستققمبي ٕيمثر أطموديٌ إطمؽوم.

 .(3) ((ايمســ ايمؽبغم))ومـ أزمرز َمعاَِل مـفج اإلمام ايمبقفؼّل دم 

                                 
 ( إقمداد طمسـ قمبداعمـعؿ ؿمؾبل، وحمؿد أذف إشمود.6)

سمحقدر ، ـمبعً سمدائرة اعمعورف اًمعثامكقي، 603-3/600(، اعمجؿع اعممؾمس: 01، سمرىمؿ: )31( اعمعجؿ اعمػفرس: 3)

 ذيؾف اجلقهر اًمـؼل ًمؾؽميمامين، وهل همػم يمومؾي.سمجمؾدات(، و 63آسمود اًمديمـ، اهلـد ذم )

 مٍ(. 33وىمد ـُمبع ممظمًرا سمتحؼقؼ اًمديمتقر قمبداهلل اًمؽميمل، وسموًمتعوون مع دار هجر، ـمبعي أكقؼي حُمؼؼي. )

، سمتحؼقؼ ودراؾمي اًمديمتقر حمؿد ضقوء ((اعمدظمؾ إمم اًمســ اًمؽؼمى))، وـمبع يمتوب 00( يـظر: اًمرؾموًمي اعمستطرومي: 0)

محـ إقمظؿل، دار اخلؾػوء ًمؾؽتوب اإلؾمالمل، اًمؽقيً.   اًمرَّ

(، حتؼقؼ اًمديمتقر قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ 58-6/50( هذه اًمدراؾمي اعموشمعي اًمـوومعي، مـ مؼدمي اًمســ اًمؽبػم ًمؾبقفؼل: )3)

 اًمؽميمل. 
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يبدو أنَّ اًمبقفؼلَّ فمؾَّ يدرس هَذا اًمؽتوب، ومقؿؾقف أطمقوًكو، وُيؼرأ قمؾقف أطمقـًو ُأظمَرى ـمقال 

ُف ىمد حيقؾ ذم صمـويوه إمم سمعِض اًمؽتى اًمتل أًمَّػفو سمعد ذًمَؽ، ومؼد  طمقوشمف، يدًمـو قَمغَم ذًمَؽ أكَّ

، ويمتوب ((قمقاتاًمدَّ ))، يمام أطموَل إمم يمتوب ((اعمعرومي))، و((اخلالومقوت))أطموَل مثاًل إمم يمتويب 

ػوت))  .(6) ((دٓئؾ اًمـُّبقة))، ويمتوب ((إؾمامء واًمصِّ

وًمؼد أسمرَز اإلموُم اًمبقفؼّل ومؼفف ذم شَمراضمؿ وؾمقوق إطموديٌ يموحلجٍ هلو، ويمام ومعَؾ 

اًمطَّحووي ُّ ذم شمصـقػوشمف احلديثقي طمقٌ يقرد إطموديٌ ويقضمففو سماِم يميِّد مذهى أصحوب 

 أيب طمـقػي.

ُف رشمبُف قَمغَم أسمقاب اًمػؼف يمام  وِمـ أضمؾ ذًمَؽ ومننَّ أول مو كؾحظف ذم شمرشمقبف ًمؾؽتوب هق أكَّ

َّ ذم ذًمَؽ يرضمُع إمم مو كوًمُف هذا اعُمختٍم ِمـ ؿُمفرٍة ((خمتٍمه))رشمبفو اعُمزيّن ذم  ، وًمعؾَّ اًمْسِّ

، وإلقمجوِب اًمبقفؼلِّ سمف رشمََّى أيمثر مـ يمتوب وومعلِّ ِمـ يُمتبِف قَمغَم شمرشمقبف،  واؾمعٍي ذم اعمذهى اًمشَّ

وومعلِّ ))طمتَّك يمتوسمف   .((اعُمختٍم))، ومؼد رشمبف أيًضو شمرشمقى ((كصقص اًمشَّ

الة،...  وىمد ىمسؿ اًمؽتوب إمم يُمُتٍى يُمؾقٍَّي مثؾ يمتوب اًمطفورة، ويمتوب اًمصَّ

صُمؿَّ ىمسؿ اًمؽتوب إمم وطمدت أصغر مـف وهل جمؿققموت اًمبقاب اعُمتَعؾِّؼي سمحؽؿ واطمٍد 

هو  )مجوع أسمقاب(، وهل وطمدة ضمومعي ًمؾعديد مـ إسمقاِب اًمػرقمقَِّي ومقؼقل مثاًل )مجوع وؾَمامَّ

أسمقاب مو يقضمى اًمُغسؾ(، صُمؿَّ يدرج حتتفو إطمؽوم اًمتػصقؾقي قَمغَم ؿمؽؾ أسمقاب يذيمر ومقفو مو 

 يدّل قَمغَم احُلؽِؿ اًمذي ُيؽمضِمؿ سمف اًمبوب.

شمـدرج حتتفو هل إدًمَّي قمؾقفو،  وشمراضمؿ اًمبقفؼّل هل اعمسوئؾ اًمػؼفقي، وإطموديٌ اًمتل

الة يؽػر يُمػًرا ُيبوُح سمف دمُف، وٓ خيرج سمف قمـ  يمؼقًمف مثاًل: سموب اًمدًمقؾ قَمغَم أنَّ شمورك اًمصَّ

 اإليامن. وىمقًمف: سموب مو يستدّل سمف قمغم وضمقب ِذيمر اًمـَّبّل صغمَّ اهلل قمؾقف وؾمؾَّؿ ذم اخلطبي.

اضمؿ ُمعؼمة قمـ اظمتقور اًمبقفؼّل  ورأيف، يمؼقًمف: سموب شمرك اًمقضقء ِِمَّو َمّسضً وشمليت اًمؽمَّ

هر واؾمتحىَّ  اًمـَّور. وىمقًمف: سموب اًمتَّقضقء مـ حُلقم اإلسمِؾ، وىمقًمف: سموب َمـ يمرَه صقم اًمدَّ

عػ قَمغَم َكْػِسِف. دًمقؾ واضح قَمغَم شمقضمقفف ٕطموديٌ  اًمؼصدذم اًمعبودة عمَِـ خيوف قمؾقف اًمضَّ

وت اًمؼرآكقي اًمتل يَرى هلو شمعؾًُّؼو سموعمسلًمي ومو ُيستـبُط اًمبوب وومفؿف هلو. وهق ُيصدر اًمبوب سمؤي

حوسمي وَمؿـ سمعدهؿ، يسقىمفو يُمؾَّفو سملؾموكقدِه إًمقفؿ.  مـفو مـ اؾمتـبوـموت ضمؾقؾي ًمؾصَّ

                                 
 بداهلل اًمؽميمل. ، حتؼقؼ اًمديمتقر قم6/53( اًمســ اًمؽبػم ًمؾبقفؼل: 6)
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وومعّل، سمؾ يذيمر مو يستدّل سمف اصحوب  ي عمِذهى اًمشَّ ومَل يؽتِػ اًمبقفؼّل سمنيراد إدًمَّ

ؼقًمف مثاًل: سموب َمـ ىمول: ٓ ُيؼرُأ ظَمْؾَػ اإلموم قَمغَم اعمذاهى إظُمرى ومنكـو كجده يؽمضمؿ هلو، يم

اإلـمالِق، صُمؿَّ يؼقُل: سموب َمـ ىمول: ُيؼرُأ ظمؾَػ اإلموم ومقام جُيفُر ومقف سمػوحتي اًمؽتوب وومقام ُيّْس 

ـَِّي وأطمقـمِفو.  ومقف سمػوحتي اًمؽتوب ومصوقمًدا، وهق أصّح إىمقال قَمغَم اًمسُّ

ٕطمؽوِم مـ أظمبور وآصمور سمُِؿختؾِػ درضموهتو مع اًمتَّؿققز وىمد ضمعؾ يمتوسمف ُمستققمًبو ٕطمودِث ا

 سمقـفو.

ومـ مـفجف أيًضو شمؽرار إطموديٌ طمسى مو ُيؿؽـ أن ُيستـبط مـفو، وًمعؾَُّف ذم هذا اًمتؽرار 

يشبف اًمبخوري، وىمد زاَد هذا اًمتؽرار مـ طمجؿ اًمؽتوب، ومجوء ذم موئتل ضمزء طمديثلٍّ يمام يؼقل 

 اًمبقفؼّل كػسُف.

اًمبقفؼلُّ احلديٌ ًمػوئدة شمعرض ًمف ذم اًمبوب، أو ًمعؾقٍّ ذم اإلؾمـود، ومننَّ مـفجف  وىمد ُيؽرر

ىموئؿ أؾموؾًمو قَمغَم آؾمتدِٓل، ومال خيرج اًمـَّص ذم اًمبوب إَّٓ عمؼصد اؾمتدٓزّم هيدُف مـ 

 ورائِف إمم هدٍف مو.

مو يذيمره  ومَل يؽـ اًمققفؼّل يؽتِػل سمؿقضع آؾمتشفود ذم احلديٌ دائاًم، سمؾ يموَن يمثػًما

 سمليمؿؾف.

ٌِ ووضمف  ((ايمســ ايمؽبغم))وامتوز  ٌِ واًمػؼف وسمقون قمؾؾ احلدي سملكف مجع سملَم قِمْؾِؿ احلدي

. ٌِ  اجلؿع سملَم إطمودي

 وكستطقُع أن كستخؾص أهؿ مو مَتقز سمف اًمؽتوب مـ كقاح قمدة.

ج ومقف طمديًثو أو أصمًرا  همؿـ كاضمقة اإلؽمـاد  أو طِمؽويًي أو ؿِمْعًرا كجد أنَّ أهؿ مو يؿقزُه أكف ٓ خُيَرِّ

 أو شمعدياًل أو خترجًيو إَّٓ سموإلؾمـود.

اوي اًمقاطمِد أيمثر مـ روايي، مرة  صُمؿَّ كجد اهتاممف سمتعدد إؾموكقد واًمطُُّرق، ومفق يقرُد قمـ اًمرَّ

ومع.  سموٓكؼطوع ومرة سموًمقصؾ، أو مرة سموًمقىمِػ وُأظمَرى سموًمرَّ

ُػ ومَل خيؾ اًمبفقؼّل يمتوسمف مـ وموئدة قمظقؿي هل سمقون  طمول اًمرواة اًمذيـ َيَرى ومقفؿ مو ُيضعِّ

لن. ي هذا اًمشَّ  روايتفؿ، ؾمقاء مـ رأيِف هق ومقفؿ أو سمـؼؾ أىمقال أئؿَّ

ـِ  ٌِ اًمذي رواه همػمه خُمتًٍم أو جُمؿاًل، وِمـ كاضمقة اظمَْت َيؿتوُز قمـ همػمِه سمنيراد احلدي

 .ومققردُه اًمبقفؼّل ُمطقًٓ ُمػًْسا
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حوسمي واًمتوسمعلَم، وىمد اهتؿ سمذيمر آرائفؿ اهتاًم واؾمًعو جيعؾ مـ ويذيمر اًمبقفؼلُّ أىمقال  اًمصَّ

ود احلديٌ  اًمؽتوب مـ أهؿ مصودر أىمقاهِلؿ، ويذيمُر أطمقوًكو أىمقال ومؼفوء إمصور وآراء ُكؼَّ

 وأىمقال اًمؾغقيلَم وُمـوفمرات اًمعؾامء.

حقحلم و همػممهو مـ يمتِى ومـ إمقر اًمتل ٓ طمظـو اًمبقفؼّل يؾتزمفو قمزو إظمبور إمم اًمصَّ

ـَِّي، وهذا اًمعزو إكَّام يعـل وضمقد أصؾ اخلؼم ومقفو، وىمد خيتؾػ سمعض آظمتالف ذم ًمػظف  اًمسُّ

 مع ؾمقوق اًمبقفؼّل.

حقحلِم ومنكَّام يعزو أصؾ احلديٌ ٓ أًمػوفمف  .(6)وموًمبقفؼّل إذا قمزا احلديٌ ًمقاطمٍد مـ اًمصَّ

، مًعو، وهق ذم أطمدمهو ومؼط، ((صحقحلماًم))إَّٓ أكُف وىمع أطمقـًو ىمؾقؾًي أن يعزو اخلؼم إمم 

يـور واًمدرهؿ))ومـ ذًمَؽ طمديٌ أيب هريرة ريض اهلل قمـف:  . ىمول: أظمرضمف ((شمعَس قمبُد اًمدِّ

ـِ ؾمالم  .(3)اًمبخورّي ومسؾؿ، اًمبخورّي قمـ حيقك سمـ يقؾمَػ، وُمسؾٌِؿ قمـ ُمْسؾِِؿ اسم

قاب أكف ذم اًمبخوري ومؼط.  واًمصَّ

و ُمسؾؿ ))يؼقل اعمورديـّل:  وَمَؾؿ خُيرضمف، سمؾ وٓ يقضمد ذم ؿمققِخ ُمسؾٍؿ َمـ ُيْدقَمك ُمسؾؿ أمَّ

 .(0)((سمـ ؾمالم، سمؾ وٓ ذم ؿمققِخ اجلامقمي

اعمديـي طمرام مو سملَم ))ومـ ذًمَؽ طمديٌ أيب هريرة قمـ اًمـَّبلِّ صغمَّ اهلل قمؾقف وؾمؾَّؿ أكف ىمول: 

حقح)) . ومؼد ىمول اعُمَصـُِّػ: أظمرضمف اًمبخوريُّ وُمسؾٌِؿ ذم((قمػم إمم صَمقرٍ  ٌِ ((اًمصَّ ، مـ طمدي

 .(3)زائدة وهمػمه قمـ إقمؿش

 ومَل كجده هبذا اإلؾمـود قمـد اًمبخورّي وهق قمـد ُمسؾٍِؿ وطمده.

حقحلم))وىمد يعزو اخلؼم إمم أطمِد  ، مع أكف ومقفام مًعو، ومـ ذًمؽ طمديٌ أيب هريرة ((اًمصَّ

ذم َمسجدي هذا ظمػٌم ِمـ صالة ))ريض اهلل قمـفام أنَّ رؾمقَل اهلل صغمَّ اهلل قمؾقف وؾمؾَّؿ ىمول: 

: رواه اًمبخوريُّ ذم ((اًمِػ صالٍة ومقام ؾمقاُه إَّٓ اعمَسجد احلرام حقح)). ىمول اًمبقفؼلُّ ، قمـ ((اًمصَّ

، وًمؽـُف ذم مقضٍع آظمٍر قمزاُه (6)قمبداهلل سمـ ُيقؾُمَػ، قمـ موًمٍؽ. ومَل ينم إمم ختريٍ ُمسؾٍؿ ًمف

 . (5)إًمقفام، وهذا صحقح

                                 
 ، حتؼقؼ اًمديمتقر قمبداهلل اًمؽميمل. 6/55(، اًمســ اًمؽبػم ًمؾبقفؼل: 30، 6/33( ومتح اعمغقٌ: )6)

 (. 36613( اًمســ اًمؽبػم، سمرىمؿ: )3)

 (، حتؼقؼ اًمديمتقر قمبداهلل اًمؽميمل. 51-6/55اًمســ اًمؽبػم ًمؾبقفؼل: )، 6/615( اجلقهر اًمـؼل: 0)

 حتؼقؼ د. اًمؽميمل.  6/51(. اًمســ اًمؽبػم: 63335( اًمســ اًمؽبػم، سمرىمؿ: )3)

 حتؼقؼ د. اًمؽميمل.  6/51(. اًمســ اًمؽبػم: 33650( اًمســ اًمؽبػم، سمرىمؿ: )6)

 حتؼقؼ د. اًمؽميمل.  6/51(. اًمســ اًمؽبػم: 63016( اًمســ اًمؽبػم، سمرىمؿ: )5)
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 كؼدُه يمألطمبار:

و كؼده ًمألظمبور وملمر ُمتصؾ ذم أقمامًمف يُمؾفو، ومؼد حيؽؿ قَمغَم سمعضفو مقضمًفو طمؽؿف إمم  وأمَّ

بِى، ودوَن أن يعزوه إمم  ـَِد، وهق ذم ذًمَؽ ىمد يؽتػل سموحلؽِؿ قمغم اًمراوي دون ِذيْمِر اًمسَّ اًمسَّ

وسمؼلَم، وموًمظوهُر أنَّ هذا احلؽؿ مـ اضمتفود اًمبقفؼّل َكػْ  وِد اًمسَّ سِف، وأطمقوًكو يعزو أطمٍد مـ اًمـُّؼَّ

وومعّل، وأسمق طمـقػي، وأمحد سمـ طمـبؾ، وموًمؽ، وؿمعبي،  أي ًمؼوئؾِف، وِِمَـّ كؼَؾ قمـفؿ: اًمشَّ اًمرَّ

وحيقك سمـ معلم، وقمكّم اسمـ اعمديـل، واحُلَؿْقدّي، واًمبخوري، وأسمق طموشمٍِؿ، وأسمق قمقسك 

محـ اًمـَّسوئ ِجْستويّن، وأسمق قمبداًمرَّ ِمِذّي، وأسمق داوَد اًمسِّ ْ ّل، وأسمق أمحد سمـ قَمِدّي، وحمؿد اًمؽمِّ

اَرىُمطـّل، وؿمقخف احلويمؿ أسمق قمبداهلل احلوومظ، ًمؽـف ُيؽثُر مـ كؼؾ آراء  سمـ اعُمـَْؽِدِر، واًمدَّ

اَرىُمطـّل وايب طموشمؿٍ   .(6)اًمدَّ

محـ ظمؾػ أنَّ ًمإلموم اًمبقفؼل ذم يمتوسمف  ــ ))هذا وىمد َذيمَر اًمديمتقر كجؿ قمبداًمرَّ اًمسُّ

 .(3)( مرضمًعو658) مو يرسمق قَمغَم  ((اًمؽؼَمى

 هذا وإنَّ اًمػروق سملَم اًمـُّسخ اعمطبققمي واضحي.

ــ اًمؽبػم))ومؼد سمؾغ قمدد اًمـُّصقص ذم يمتوب   ، ـمبعي مريمز هجر ًمؾبحقث واًمدراؾموت ((اًمسُّ

ا.21844)اًمعرسمقي واإلؾمالمقَّي، سمتحؼقؼ اًمديمتقر قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ اًمؽميمل    ( كصَّ

م، سمتحؼقؼ: حمؿد قمبد اًمؼودر 6113 -هـ 6363 –مؽي اعمؽرمي  -وـمبعي مؽتبي دار اًمبوز 

ا.21601)قمطو   ( كصًّ

اًمطبعي:  ،وسمتحؼقؼ جمؾس دائرة اعمعورف اًمـظومقي اًمؽوئـي ذم اهلـد سمبؾدة طمقدر آسمود 

و.33033(. و)63هـ، قمدد إضمزاء: ) 6033إومم،   ( كصًّ

وايي وًمعؾَّ ؾمبى هذه اًمػروق يرضمع إ مم آظمتالف ذم اقمتبور مو يذيمره اعُمصـِّػ  قمؼى اًمرِّ

 مـ شمعؾقؼوت، ومبعضفؿ يعطقف رىماًم ُمستؼاًل، واًمبعض أظمر جيعؾف مـدرضًمو حتً رىمؿفو.

ــ اًمؽبػم))وىمد هَذَب يمتوب  يـ أسمق قمبداهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ ((اًمسُّ ، اإلموم ؿمؿس اًمدِّ

هبلِّ )ت ــ اًمؽبػما))هـ(. ذم يمتوب 138قُمثامن اًمذَّ ب ذم اظمتصور اًمسُّ  . (0) ((عمُفذَّ

                                 
 (، حتؼقؼ د. اًمؽميمل.58-6/51( اًمســ اًمؽبػم: )6)

محـ ظمؾػ، مؽتبي اًمرؿمد،  ((رد اإلموم اًمبقفؼل ذم يمتوسمف اًمســ اًمؽؼمىمقا))( يـظر سموًمتػصقؾ  يمتوب: 3) ًمؾديمتقر كجؿ قمبداًمرَّ

 م.6181، 6اًمريوض، ط

كنم اًمؽتوب ىمدياًم سمؿٍم، سمقاؾمطي زيمريو قمكم يقؾمػ، وحتؼقؼ طمومد إسمراهقؿ وحمؿد طمسلم اًمعؼبل وصال ومقف إمم  (0)

 ذم زيموة اًمػطر. -سموب مـ أوضمى كصػ صوع سمر 

 .3336، 6يموماًل، سمتحؼقؼ دار اعمشؽوة ًمؾبحٌ اًمعؾؿل، ودار اًمقـمـ. طوـمبع 
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اظمتٍم ومقف احلوومظ اًمذهبل أؾموكقد اًمبقفؼل وأسمؼك مـفو مو يعرف سمف خمرج احلديٌ، ومو  

طمذف مـ اًمسـد إٓ مو صح إمم اعمذيمقر، وملمو متقكف وملشمك هبو إَّٓ ذم مقاضع ىمؾقؾي ضمدًا مـ 

  .اعمؽرر

إن يمثػمًا مـ ؿمققخ اًمبقفؼل وؿمققخ ؿمققظمف وومقام قمؿؾف احلوومظ اًمذهبل وموئدة قمظقؿي طمقٌ 

ورسمام اًمطبؼي اًمتل ومقىمفو أيًضو ٓ شمتقاومر اعمصودر اًمتل شمؽمضمؿ هلؿ، ومنذا طمذف احلوومظ اًمذهبل 

سمدايي اًمسـد ذم خمتٍمه دل قمغم صحي اإلؾمـود اعمحذوف، وسمذًمؽ يؽقن ىمد يمػك ـمالب 

  .اًمعؾؿ ممكي اًمبحٌ قمـ شمراضمؿ أوًمئؽ اًمشققخ

ًمذهبل قمغم يمثػم مـ إؾموكقد، ورمز قمغم احلديٌ سمؿـ ظمرضمف مـ إئؿي يمام شمؽؾؿ احلوومظ ا

  .اًمستي ) خ م د ت س ق ( ومل يتؿ ذًمؽ وىمد أمتف اعمحؼؼقن

يمام ىموم اعمحؼؼقن سمعؿؾ ومفورس ًمؾؽتوب اؿمتؿؾً قمغم ومفرس أيوت، وومفرس ٕـمراف 

ذم اعمجؾديـ إطموديٌ وأصمور وومفرس ًمؾرواة اًمذيـ شمؽؾؿ قمؾقفؿ احلوومظ اًمذهبل، وشمؼع 

  .اًمتوؾمع واًمعوذ مـ جمؾدات اًمؽتوب اًمعنمة

، طموؿمقي ًمؾشقخ قمالء اًمديـ ىمويض اًمؼضوة، قمز اًمديـ قَمكّم اسمـ ومخر ((ايمســ ايمؽبغم))وقَمغَم  

اًمديـ قمثامن سمـ إسمراهقؿ سمـ مصطػك سمـ ؾمؾقامن اعمورديـل احلـػّل، اعمعروف سموسمـ 

يمامين، اعمتقرم ؾمـي ) هو: 163اًمؽمُّ ذم ؾمػر  ((اْلقهر ايمـؼل دم ايمرد فمعم ايمبقفؼل))هـ(، ؾَمامَّ

يمبػم أيمثرهو اقمؽماضوت قمؾقف، ومـوىمشوت ًمف، ومبوطمثوت معف وىمد خلصفو زيـ اًمديـ ىموؾمؿ سمـ 

ه: 811ىُمْطُؾقسمغو احلـػل )ت ، ورشمبف قمغم شمرشمقى طمروف ((سمرصقع اْلقهر ايمـؼل))هـ(، وؾَمامَّ

 .(( اًمســ اًمؽؼمىاعمدظمؾ إمم))اعمعجؿ، وصؾ ومقف إمم طمرف اعمقؿ، ويمتوب 

يـ، أمحد سمـ أيب سمؽر (6) ((ومقائد اعُمـَْتَؼك مـ زوائد اًمبقفؼل))ويمتوب:  : ًمؾحوومظ ؿِمَفوب اًمدَّ

 هـ(. 833اسمـ إؾمامقمقؾ اًمبقصػمي )ت

ــ اًمؽبػم))اكتؼَؼك اإلموُم اًمُبقصػميُّ زوائد  ــ  ((اًمسُّ حقحلِم، واًمسُّ ًمإلموم اًمبقفؼّل قَمغَم اًمصَّ

ٌٍ ؿمقاهد، ومقََّز سملَم كصِّ اًمبقفؼّل ومو يليت سمف هق سمؼقًمف:  إرسمعي، وذيمر ًمؽؾِّ  ًُ ))طمدي  .((ىمؾ

ويذيمر مع يمؾِّ ظمؼم إؾمـوده يمام رواه اإلموم اًمبقفؼّل، وذيمر اإلموم اًمبقصػمّي رأيف سمرضمول 

 إؾموكقد.

                                 
( طمديٌ، 061( ًمف ُكسخي ظمطقي سمدار اًمؽتى اعمٍميي مـ صمالصمي أضمزاء، اعمقضمقد مـفو اجلزء اًمثوين واًمثوًمٌ حتً رىمؿ: )6)

و ا303ويبدأ اًمثوين سمؼلسمقاب يمتوب اًمزيموة، ويـتفل سمآظمر يمتوب اًمرضمعي، ويؼع ذم ) ًمثوًمٌ ومقبدأ سملسمقاب يمتوب ورىمي(. أمَّ

 ورىمي(.368اًمطالق ويـتفل سمآظمر )قمدة أم اًمقًمد إذا شمقذم قمـفو ؾمقدهو(، ويؼع ذم )
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 وأؾمفر ُمَصـََّػاِِتا اظمََساكقد

ق اًمتل شُمقْسِّ مجع مرويوت يمّؾ  حوسمي هق مـ أومضِؾ اًمطُّرُّ إنَّ معرومي راوي احلديٌ مـ اًمصَّ

ك قمـد  صملَم سمٍـاعمُ صحويّب، واًمطريؼ إمم هذه اًمروايوت، وهذا مو ُيَسؿَّ  : وعَمَسوكقدَحدِّ

ء إًمقف، سمؿعـك قَمزاه وكسبُف ًمف.يمغة اظمُْسـَد.1  : اؾمؿ مػعقل مـ أؾمـد اًمٌمَّ

: هل اًمؽتى اًمتل مقضققمفو ضمعؾ طمديٌ يمؾ صحويب قمغم طِمَدة، ضًمااصطال اظمُْسـَد.2

 .(6)صحقًحو، يمون أو طمسـًو، أو ضعقًػو

قمغم طمروف اهلجوء ذم أؾمامء اًمصحوسمي يمام  اعمََسوكقد: ىمد شُمَرشمَّى اكقدَس ؿمريؼة سمصـقػ اظمَ 

 ًٓ وسمؼي ذم اإلؾمالم، أو اًمنماومعؾف همػم واطمد وهق أؾمفؾ شمـوو ومي اًمـَّسبقي ، أو قمغم اًمؼبوئؾ أو اًمسَّ

أو  ((مسـد أيب سمؽر))أو همػم ذًمؽ، وىمد يؼتٍم ذم سمعضفو قمغم أطموديٌ صحويب واطمد يمـ

، أو ـموئػي خمصقصي مجعفو وصػ ((مسـد إرسمعي، أو اًمعنمة))أطموديٌ مجوقمي مـفؿ يمـ

 .(3)إمم همػم ذًمؽ ((مسـد اًمصحوسمي اًمذيـ كزًمقا مٍم))و  ((مسـد اعمؼؾلم))واطمد يمـ

، أو احلروف، أو اًمؽؾامت، ٓ فمـدهؿ فمعم ىمتاب مرسمب فمعم إزمقاب اظمُْسـَدوومد يطؾؼ 

صغم اهلل  -قمغم اًمصحوسمي، ًمؽقن أطموديثف ُمسـدة ومرومققمي، أو ُأؾمـدت ورومعً إمم اًمـبل 

ك  ((يمصحقح اًمبخوري)) -قمؾقف وؾمؾؿ  و  ((صحقح مسؾؿ))ويمذا  ((اًمصحقح وعُمْسـَدسم))ومنكف ُيسؿَّ

ك  ((يمســ اًمدارمل)) و شُمسؿَّ قمغم مو ومقفو مـ إطموديٌ اعمرؾمؾي  ((مسـد اًمدارمل))ومنهنَّ

 .ْعَضؾياعمُ واعمـؼطعي، و

 :(3)اظمََساكقدأؾمفر 

ْقبويّن، اًمبٍمّي، (3)اعُمْسـَد.6 روزّي، اعمَ : ًمإلموم أيب قمبداهلل، أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ اًمشَّ

 .(6)هـ(336صُمؿَّ اًمبغدادّي )ت

                                 
، اًمبحر اًمذي زظمر ذم َذح أًمػقي إصمر 8/366، شموج اًمعروس: 0/336( يـظر: ًمسون اًمعرب: 6)

 .56، اًمرؾموًمي اعُمْستَطرومي: 663،  شمدريى اًمراوي: 6/066ًمؾسققـمل: 

 .56، اًمرؾموًمي اعُمْسَتطرومي: 663شمدريى اًمراوي: ( يـظر: 3)

ـَّي ومصودرهو))( هذا اًمبحٌ خُمتٍم مـ يمتوسمـو: 0) ... وَمـ أراد اعمزيد ومؾػماضمع هذا اًمؽتوب، ((ذح اًمسُّ

صمً قمـفو وقمـ حُمتقاهو.  ومؼد ذيمرت ومقف ُمعظؿ يُمتى اعمسوكقد، وحتدَّ

 (.315، سمرىمؿ: )606-631، اعمعجؿ اعمػفرس ٓسمـ طمجر: 601( ومفرؾمي اسمـ ظمػم: 3)

 (.068-66/611( شمرمجتف ومصودرهو ذم: ؾمػم أقمالم اًمـبالء: )6)
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 :(6)أؾمفر ؿمبعات اظُمْسـَد

فُمـل ىمثغم مـ دور ايمـمم زمطبافمة ايمـؿسـد، وإطمراصمف، وومد سمػاوسمت ؿمبعات ايمؽتاب مـ ضمقث 

ـُ اإلطمراج، همؿـ ذيمؽ:   اْلقدُة وضمس

هـ، وهل اًمتل صقرهتو سمعد ذًمؽ 6060ؾمـي  اًمطبعي إومم سمؿٍم ذم اًمـؿطبعي اًمـؿقؿـقي (أ

دار اًمػؽر واًمـؿؽتى اإلؾمالمل ويمالمهو ذم سمػموت، وهل ذم ؾمتي جمؾدات، وـمبع معف ذم 

هـ(، وهل أؿمفر 116ًمعكم سمـ طمسوم اًمديـ اهلـدي )ت ش مـتخى يمـز اًمعامل»طموؿمقتف يمتوب 

واًمػفورس وكحقهو، ـمبعوشمف اًمتل قمؾقفو اًمـؿعقل واًمتل ُيعزى إًمقفو ذم أيمثر يمتى اًمـؿعوضمؿ 

وومقفو ؾمؼط يظفر ذم قمدة مقاضع سمؿؼوركتفو سمام ذم اًمـؿصودر اًمػرقمقي، ويبلم ذًمؽ سمقضقح 

ًمؾحوومظ اسمـ طمجر اًمعسؼالين، ش إـِْمراف اًمـؿْسـِد اًمـؿْعَتكِم سملـمراف اًمـؿْسـَد احلـبكم»يمتوُب: 

تل ؾمؼطً حتؼقؼ اًمديمتقر ُزهػم سمـ كوس اًمـوس، طمقٌ يقضمد ومقف جمؿققمي مـ إطموديٌ اًم

اًمـؿطبقع، يمام كبف إمم ذًمؽ اًمـؿحؼؼ، وٕيب قمبداهلل حمؿقد سمـ حمؿد ش اًمـؿسـد»مـ 

احلداد ؾمؾسؾي مـ آؾمتدرايموت قمغم اًمطبعي اًمسوسمؼي، مـفو يمتوسمف: )صؾي اًمـؿسـد اًمسوىمط مـ 

كنمة مسـد اإلموم أمحد(، واؾمتدرك ومقف اجلزء اخلومس قمنم مـ مسـد إكصور وهمػمه، 

ـؿطبقع، يمام اؾمتدرك أيًضو ىمطعي مـ مسـد أيب ؾمعقد اخلدري، ؾمؼطً مـ طمقٌ ؾمؼط مـ اًم

 اًمـؿطبقع.ش مسـد اإلموم أمحد»

 يمام ٓ شمسؾؿ هذه اًمطبعي مـ اًمتصحقػ واًمتداظمؾ. 

هـ( ومحؼؼ اًمـص، 6011اًمطبعي اًمـؿحؼؼي ٕيب إؿمبول: أمحد حمؿد ؿمويمر )ت  (ب

ج سمعضفو، وشمؽؾؿ قمغم أطمقال رواهتو، ووضع  وىموسمؾف قمغم كسخ ظمطقي، ورىمَّؿ إطموديٌ، وظَمرَّ

ومفورس قمؾؿقي دىمقؼي ذم آظمر يمؾ جمؾد، وموت ـ يرمحف اهلل ـ ىمبؾ أن يتؿف، واًمـؿطبقع مـف إمم 

 قمـف ذم ؾمبعي قمنم جمؾًدا، صمؿ أمتُف محزة اًمزيـ ذم دار احلديٌ مسـد أيب هريرة ريض اهلل

 سموًمؼوهرة.

 ويمالمهو مل يشؽمط اًمتـبقف قمغم اًمسؼط واخلؾط اًمقاىمعلم ذم اًمـسخي اًمـؿقؿـقي.

م، وهل أومضؾ اًمطبعوت إمم أن، 3336-هـ6336ـمبعي ممؾمسي اًمرؾموًمي ذم سمػموت  (ج

                                 
ب قمـ ُمسـد اإلموم أمحد))يـظر مؼدمي حتؼقؼ يمتوب: ( 6) د ذم اًمذَّ ًمؾحوومظ اسمـ طمجر،  ((اًمؼقل اعُمَسدَّ

 .سمتحؼقؼ وًمدكو حمؿد مقومؼ قمبداهلل )رؾموًمي مو ضمستػم(
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سمـ قمبداًمـؿحسـ اًمؽميمل، وأذف قمغم وىمد أذف قمغم إصدارهو معوزم اًمديمتقر قمبداهلل 

حتؼقؼفو وختريٍ كصقصفو واًمتعؾقؼ قمؾقفو اًمعالمي ؿمعقى إركموط، مع جمؿققمي مـ 

 اًمعؾامء.

ومتقزت هذه اًمطبعي سموًمعـويي اًمػوئؼي ذم حتؼقؼ اًمـص قمغم قمدة كسخ ظمطقي، ودمـبً 

ًمـؿقاضع اًمسوىمطي يمثػًما مـ اًمتصحقػوت اًمتل وىمعً ذم اًمطبعوت اًمسوسمؼي، يمام مُتؿ يمثػم مـ ا

مـ اًمـؿسوكقد ذم اًمؽتوب، مع ختريٍ إطموديٌ خترجًيو ؿموماًل، وإقمداد ومفورس متـققمي، وىمد 

 فمفرت ذم اًمـؿؽتبوت هذه اًمطبعي يمومؾًي.

( جمؾدات ومفورس متـققمي، وملصبح 1(، جمؾًدا، إضوومي إمم )36وىمد ضموء هذا اًمطبعي سمـ)

 ( طمديًثو. 31531يٌ )(، جمؾًدا، وىمد سمؾغ قمدد إطمود63قمدد جمؾداشمف )

إؾمتوذ اًمديمتقر ؿمقخـو د( ـمبعي اًمـؿؽـز اإلؾمالمل، وهل آظمر ـمبعي ًمؾؿسـد، وىمد طمصؾ 

أمحد معبد قمبداًمؽريؿ قمغم ُكسخ ومقفو زيودات مل شُمذيمر ذم ـمبعي ممؾمسي اًمرؾموًمي، وىمد سمؾغ 

 ًثو.طقعل قمغم اًمـؿسـد وهل أطمد قمنم طمدي(، وأصمبتقا ومقفو زيودات اًمؼَ 38316قمدد أطموديثفو )

وهـوك قمدة ـمبعوت عمسـد اإلموم أمحد همػم اًمـؿذيمقر ؾموسمًؼو، مل أذيمرهو وذًمؽ 

ًُ ؾفؿ مـ اًمطبعوت، بْ ـ ىمَ ٓقمتامدهؿ قمغم مَ   سمذيمر اًمطبعوت اًمـؿفؿي.   ومويمتػق

هـاك اطمتالف دم أفمداد أرومام إضماديث دم ُمسـد اإلمام أمحد زماطمتالف ايمطبعات، و

ايمـسخ اْلطقة، وؿمريؼة ايمـؿحؼؼكم دم سمرومقؿ إضماديث ويمعؾَّ َمَردَّ ذيمؽ إلم ايمزيادات دم 

 وؿمرومفا.

 ومجزى اهلل مـ طمؼؼ هذا اًمسػر اًمضخؿ، ومـ ؾموهؿ ذم ـمبعف وكنمه.
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، زمرواية هـ(307يمإلمام أيب َيْععَم، أمحد زمـ فمقّم زمـ اظمَُثـَّك اظمَقصقّم )ت: اظمُْسـَد.3

 .(1)أيب فَمؿرو ازمـ محدان

ىمول إؾمامقمقؾ سمـ حمؿد سمـ اًمػضؾ اًمتؿقؿّل، احلوومظ: وًمُف مسـدان صغػم، ويمبػم، وومقف 

 ((أيب يعغم))وهل يموٕهنور، ومسـد  ((مسـد اسمـ مـقع))و  ((يمؿسـد اًمعدين)) وكقدَ َس اعمَ  ىمرأُت 

 .(3)يموًمبحر ومقؽقن جمؿع إهنور

سمـ إسمراهقؿ سمـ ا، وهل روايي أيب سمؽر حمؿد ((اًمؽبػم اعمُْسـَد))واًمروايي اًمؽبػمة وشُمسؿك 

هـ(، قمـ أيب يعغم اعمقصكم، واقمتؿد قمؾقفو 086سمـ قموصؿ سمـ اعمؼرئ إصبفوين )ت قَمكّم 

، واًمعالمي أسمق اًمعبوس ((اعمؼصد اًمعكم ذم زوائد أيب يعغم اعمقصكم))ذم يمتوسمف:  لُّ ؿِ ثَ قْ اهلَ 

إحتوف اًمسودة اعمفرة سمزوائد اعمسوكقد ))هـ(، ذم يمتوسمف 833أمحد سمـ أيب سمؽر اًمُبقصػمي )ت

، وخمتٍمه، وذيمر ذًمؽ ذم آظمرمهو، واقمتؿد قمؾقفو أيًضو احلوومظ اسمـ طمجر ذم ((اًمعنمة

اعمطوًمى اًمعوًمقي سمزوائد اعمسوكقد ))شمتبعف عمو وموت اهلقثؿل، وىمد أودقمفو اسمـ طمجر يمتوسمف 

 .(0) ((اًمثامكقي

واًمروايي اعمختٍمة، هل روايي أيب قمؿرو حمؿد سمـ أمحد سمـ مَحْدان احِلػمي )ت 

 اعمقصكم، وهل اًمتل اقمتؿد قمؾقفو احلوومظ قمكم سمـ أيب سمؽر اهلقثؿل هـ(، قمـ أيب يعغم015

 .((جمؿع اًمزوائد ومـبع اًمػقائد))هـ( ذم يمتوسمف 831)ت 

( 1666( صحوسمًقو، وقمدد أطموديثف: )363: )اعُمْسـَدوقمدد اًمصحوسمي اًمذيـ أظمرج هلؿ ذم 

 طمديًثو أهمؾبفو مـ اعمرومقع.

 

 

                                 
، ـمبع سمتحؼقؼ إؾمتوذ ((اعمسـد اًمصغػم))(. وهق 313، سمرىمؿ: )601-605( اعمعجؿ اعمػفرس: 6)

مٍ(. وـمبع سمتحؼقؼ مصطػك  63م، )6183-هـ6333طمسلم ؾمؾقؿ أؾمد، دار اعملمقن ًمؾؽماث، دمشؼ، 

مٍ(. وؾمجؾ اًمؽتوب رؾموئؾ قمؾؿقي، سمجومعي أم 1هـ، )6368قمبداًمؼودر قمطو، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، 

 ًمؼرى، مؽي اعمؽرمي، يمؾقي اًمدقمقة وأصقل اًمديـ. ا

جمؾي  ويـظر سموًمتػصقؾ: ـمرق اًمتخريٍ سمحسى اًمراوي إقمغم، إقمداد: د. دظمقؾ سمـ صوًمح اًمؾحقدان،

 (.36)ج  -اجلومعي اإلؾمالمقي سموعمديـي اعمـقرة 

 .16( اًمرؾموًمي اعُمْسَتطرومي: 3)

 .6/86( يـظر: مؼدمي اعمطوًمى اًمعوًمقي: 0)
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 اظمُْستَخرصمات احَلديثقة

 :اظمُْستَْخَرصَماتسمعريػ 

ـَ اًمػعِؾ اؾمتخرج يمغةً  اظمُْسَتْخَرج ـَ اًمثُّالصمل ظَمَرَج، اعمَ : اؾمؿ مػعقٍل ُمشتٌؼ ِم زيد ِم

 فموهرُه، وآؾمتخراج يموٓؾمتـبوطاخلُ و
ٍ
ظمقِل، وظمورُج يمؾَّ رء ، (6)ُروج كؼقض اًمدُّ

ـَ  َء ِم ًُ اًمٌمَّ ـْ شُمَراسمِفِ اعمواؾمَتْخَرضْم  .(3)ْعَدِن ظَمؾَّْصُتُف ِم

ضمً أطموديثُف وومؼ أطموديٌ أطمد اصطالضًما اظمُْسَتْخَرج : هق يمؾُّ يمتوٍب طمديثلٍّ ظُمرِّ

ـْ هَمػِم ـمريِؼ ُمَصـِِّػ اًمؽتوب اعُمْسَتْخَرجسمِلؾموكقد صوطمِى  اعُمَصـََّػوت قمؾقِف،  اعُمْسَتْخَرج، ِم

ـْ وَمقىمفُ   . (0)ومقجتؿُع معُف ذم ؿمقخِف، أو َم

 اعمُْسَتْخَرجُف ِمـ وصِػ اإلموم اًمعراىمل عمقضقع هذا اًمتَّعريػ اؾمتـبطت: ذح ايمتَّعريػ

 : ، أو ُمْسؾٍِؿ اعممقضققمُف: أن َيليت  اعُمْسَتْخَرجىمول اإلموُم اًمعراىملُّ َصـُِّػ إمم يمتوِب اًمُبَخوِريِّ

، أو ُمْسِؾٍؿ، وَمقجتؿُع إؾمـود  ـْ هَمػِم ـَمريِؼ اًمُبَخوِريِّ ُج أطموديثُف سملؾموكقد ًمِـَْػِسِف ِم َصـِّػ مع اعمومُقَخرِّ

ـْ وَمقىمفُ  إؾمـود اًمُبَخوريِّ أو ُمْسؾٍِؿ ذم ؿمقخِف، أو َم
(3)

. 

: وآؾمتخراج: أن َيْعَؿَد طموومٌظ إمم  خوويُّ وَمققرد  مثاًل  ((صحقح اًمُبخوريِّ ))ىمول اإلموُم اًمسَّ

واة، َوإْن ؿمذَّ سمعضفؿ ٌُ ضمعؾُف  أطموديثُف طمديًثو طمديًثو سملؾموكقَد ًمِـَْػِسِف همػم ُمْؾَتزٍم ومقفو صمَِؼي اًمرُّ طمق

ـْ هَمػِم ـمريِؼ اًمُبَخوِريِّ إمم أْن يؾتؼل معُف ذم ؿمقِخِف أو ذم ؿمقِخ ؿمقخِف، هؽذا وًمق ذم  ذـًمو ِم

َح سمِف سمعُضُفؿ. ، يمام َسَّ حويبِّ  اًمصَّ

ِج ايمعدول فمـ ايمطَّريِؼ  اًمتل يؼرُب اضمتامقمُف مع ُمَصـِِّػ إصِؾ ومقفو  يمؽـ ٓ َيُسقُغ يمؾُؿَخرِّ

، أو كحق ذًمَؽ، وُمؼَته آيمتػوء سموًٓمتؼوء  إمم اًمبعقَدِة إَّٓ  ، أو زيودة طُمْؽٍؿ ُمِفؿٍّ ًمغرٍض ِمـ قُمُؾقٍّ

قِخ مثاًل  اُم ًمق اشمَّػؼو ذم اًمشَّ حويبِّ أهنَّ حويبِّ  ذم اًمصَّ ومل يتَّحد ؾمـدُه قمـدمُهو، صُمؿَّ اضمتؿَع ذم اًمصَّ

                                 
 مودة )ظمرج(.363، 3/331ًمسون اًمعرب:( اكظر: 6)

 مودة )ظمرج(.03-3/38، واكظر: شموج اًمعروس: 6/655( اعمِْصَبوح اعُمـػم: 3)

، شمدريى اًمراوي: 6/01(، ومتح اعُمغقٌ: 61-6/65( اكظر: اًمتبٍمة واًمتذيمرة، مع ومتح اًمبوىمل: )0)

 .6/51ومؽور: ، شمقضقح ا0/811ٕ، اًمبحر اًمذي َزظَمر ذم ذح أًمػقي إصمر ًمؾسققـمل: 6/663

 (.61-6/65( اًمتبٍمة واًمتذيمرة: )3)
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َح سمعضُفؿ سمخالومِف.  إدظموًمُف ومقِف، وإن َسَّ

ٌِ ومقؽميمُف أصاًل وُرسمَّام قَمزَّ قمغم احل ُؼُف قمـ سمعِض رواشمِف، وومِظ  وضمقد سمعض إطمودي ، أو ُيَعؾِّ

أو ُيقردُه ِمـ ضِمَفِي ُمَصـِِّػ إصؾِ 
(6)

. 

صَمةوايمُؽُتُب  صَمةَل يؾتزم همقفا مقاهمؼتفا يمؾؽتب  اظمَُخرَّ فمؾقفا دم إيمػاِظ، همحصَؾ  اظمَُخرَّ

 ك.ـَ عْ اظمَ همقفا سمػاوت دم ايمؾَّػِظ و

اِظ، وأدَرىمقا إؽماكقد ايمعايمقَة،  ـَ احُلػَّ الح: َصـََّػ فمعم صحقح ُمْسؾٍِؿ ومقٌم ِم ـُ ايمصَّ ومال ازم

صُمقا أضماديثِف دم سَمَصاكقػفؿ سمؾَؽ همايمتحؼت زمِف دم أنَّ لا  ـْ أدرَك زمعَض ؾُمققِخ ُمْسؾِؿ، هَمَخرَّ وهمقفؿ َم

حقِح وإْن َل سَمؾتحؼ زمِف دم طَمصائِِصِف مجع، وُيْس  صَماِِتِؿ ؽِمَؿة ايمصَّ ذىمقرة فُمُؾّق اظمتَػاُد ِمـ خُمَرَّ

ؿ َل ؼة اهمَ قَ اظمُ  َيؾتزمقا همقفا اإلؽمـاد، وهمقائد سمـشل ِمـ سمؽثغِم ايمطُّرِق، َوِمـ زيادِة أيمػاظ ُمػقدة، شُمؿَّ إَّنَّ

دم أيمػاظ إضماديث ِمـ نَمغم زيادٍة وٓ َكؼٍص يمَؽقَّنؿ َيرووَّنا زملؽماكقَد ُأطمر، هملوصمَب ذيمَؽ 

دم زمعِض إيمػاظزمعض ايمتَّػاوت 
(3)

. 

همال جيقز أن سمـؼؾ مـفا ضمديًثا وسمؼقل: هق ىمذا همقفام إَّٓ أن سُمؼازمؾف هِباِم، أو أن َيُؼقَل 

َصـُِّػ أطمرصماُه زمؾػظفِ اظم
(0)

. 

 :اظُمْسَتْخَرصَماتايمثَّاّن: أؾمفر  اظمَْبَحث

: ًمإلموِم احلوومِظ، اًمثِّؼِي اًمعالَّمِي، أيب ُكعقٍؿ، أمحد سمـ فمعم ايمبُخاريِّ  اظمُْستَْخَرج.1

، إطمقِل )تاعمِ قمبداهلل سمـ إؾمحوَق  قذمِّ ، اًمصُّ ، إصبفوينِّ هـ(303ْفَرايِنِّ
(3)

، ذيمره 

اًمَذهبلُّ ذم ؾمػم أقمالم اًمـبالء
(6)

((مؾمساعمُ جؿع اعمَ ))، وذيمرُه اسمـ طمجٍر ذم 
(5)

، وُيعُد 

ومتح ))راضمع اًمتل أيمثر اإلموُم اسمـ طمجٍر آىمتبوس مـفو ذم يمتوسمف اعمَ هذا اًمؽتوب أطمد 

                                 
، 6/663، شمدريى اًمراوي: )6/61. واكظر: ومتح اًمبوىمل قمغم أًمػقي اًمعراىمل: 6/01( ومتح اعُمغقٌ: 6)

663.) 
الح: 88( صقوكي صحقح مسؾؿ: 3)  .61، قمؾقم احلديٌ ٓسمـ اًمصَّ
اوي: 0)  .6/16ؽور: ، شمقضقح إوم6/33، ومتح اعُمغقٌ: 660-6/663( شمدريى اًمرَّ

 .61/360( شمرمجتف ومصودرهو ذم: ؾمػم أقمالم اًمـبالء: 3)

بؽل ذم ـمبؼوت 3/6311. وذيمره أيًضو ذم شمذيمرة احلػوظ:61/035( ؾمػم أقمالم اًمـبالء: 6) ، وذيمره اًمسُّ

وومعقي اًمؽؼمى:   ، وذيمره همػمهؿ ِِمَـّ شمرضمؿ ًمإلموم أيب ُكعقؿ.3/33اًمشَّ

 .530، سمرىمؿ: 3/13( 5)
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((اًمبوري
(6)

. 

: ًمإلموِم احلوومِظ أيب قَمَقاكَي يعؼقب اسمـ إؾمحوَق سمـ فمعم صحقح ُمْسؾِؿٍ  اظمُْسَتْخَرج.2

هـ(065إسمراهقَؿ سمـ يزيَد اًمـَّْقَسوسُمقِريِّ إصِؾ، اإلؾْمَػَرايقـِلِّ )ت
(3)

الح: ومـفو  ـُ اًمصَّ ، ىمول اسم

حقح اعُمْسـَدخمتٍم )) مًمَّػ قمغم يمتوب ُمسؾٍؿ شملًمقػ احلوومظ أيب قَمقاكَي يعؼقب سمـ اعمُ  ((اًمصَّ

، روى ومقف قمـ يقكس سمـ قمبدإقمغم، وهمػمِه ِمـ ؿمققخ ُمْسؾِؿٍ  إؾمحوَق اإلؾمَػَرايقـلِّ
(0)

. وىمول 

ةٌ  : وومقف زيودات قمدَّ اإلموُم اًمَؽتَّوينُّ
(3)

. 

حقح  عمُْسـَدا))وهق  ج قمغم صحقح ُمسؾؿ، اعمعروف سمؿسـد أيب قَمقاكي، أو اعمُ اًمصَّ َخرَّ

 صحقح أيب قَمَقاكي، أو ُمستخرج أيب قَمقاكي.

ي احلديٌ  ػُف.... وموًمؽتوب خمتٍم سمؿعـك مو ورد ومقف قمـ همػم واطمد مـ أئؿَّ ف ممًمِّ ومَل ُيسؿِّ

ك يمتمـ شمسؿقي ضمقامعفؿ خُمْ  حقح اعمختٍم  اعمُْسـَد))وسمف تًٍما، يموإلموم مسؾؿ، طمقٌ ؾَمؿَّ اًمصَّ

ــ سمـؼؾ اًمعدل قمـ اًمعدل، قمـ رؾمقل اهلل صغمَّ اهلل قمؾقف وؾمؾَّؿ  . ((مـ اًمسُّ

 ة قمـ رؾمقل اهلل صغمَّ اهلل قمؾقف وؾمؾَّؿ. اعُمْسـَدوهق أيًضو ُمسـد ٕنَّ مودشمف إطموديٌ 

 وهق صحقح سموًمـَّظر إمم أهمؾى أطموديثف.

ـك مستخرج قمؾقفوهق ممًمَّػ قمغم يمتوب مسؾؿ، سمؿع
(6)

. 

: ًمإلموِم احلوومِظ، اًمثِّؼِي اًمعالَّمِي، أيب ُكعقٍؿ، أمحد سمـ فمعم َصحقِح ُمْسؾِؿٍ  اظمُْسَتْخَرج.3

                                 

 (.6651(، سمرىمؿ:)056-050اعمصـػوت اًمقاردة ذم ومتح اًمبوري:)( اكظر: معجؿ 6)

 .63/361( شمرمجتف ومصودرهو ذم ؾمػم أقمالم اًمـبالء: 3)

: صوطمى 81( صقوكي صحقح مسؾؿ: 0) هبلُّ حقح)). وىمول اإلموُم اًمذَّ ضمُف قمغم  ((اعُمْسـَد اًمصَّ اًمذي ظَمرَّ

ٌة. اًمرؾموًمي . وىمول اإلموُم 63/361ؾمػم أقمالم اًمـبالء:  ((صحقح مسؾؿٍ )) : وومقف زيودات قمدَّ اًمَؽتَّوينُّ

 .31اعُمْسَتطرومي: 

ه احلوومظ اسمـ طمجٍر ذم 31( اًمرؾموًمي اعُمْسَتطرومي: 3) صحقح أيب )) 3/335: ((اعَمجؿع اعُممؾمس))،  وؾمامَّ

ة مقاـمـ ذم ((أيب قمقاكي هبل ذم قمدَّ ، وىمد ـمبع مـف اجلزء إول، ((ؾمػم أقمالم اًمـبالء))،  ويمذا ذيمره اًمذَّ

مسـد ))ين، واًمراسمع، واخلومس سمدائرة اعَمعورف اًمعثامكقي سمحقدر آسمود اًمديمـ ذم اهلـد. حتً قمـقان واًمثو

ج قمغم يمتوب ُمْسـَِد ))وهق مرشمى قمغم إسمقاب. ويقضمد خمطقـًمو حتً قمـقان  ((أيب قَمقاكي اعُمْسـَد اعمَخرَّ

وج ـِ احلَجَّ . وىمد طمؼؼ اًمؽتوب يمرؾموئؾ 6/030اكظر: شموريخ اًمؽماث اًمعريب ًمؾديمتقر ومماد ؾمزيملم:  ((اسم

 قمؾؿقي ذم اجلومعي اإلؾمالمقي، يمؾقي احلديٌ.

يػ: 6)  .3/863( مـ مؼدمي اًمؽتوب، اكظر: اعمعجؿ اعمصـػ عمملَّ وًموت احلديٌ اًمنمَّ
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، إطمقِل )تاعمقمبداهلل سمـ إؾمحوَق  قذمِّ ، اًمصُّ ، إصبفوينِّ هـ(303ْفَرايِنِّ
(6)

ـُ  ، ذيمره اسم

ه  الح وؾمامَّ ((قمغم يمتوب ُمْسِؾؿٍ  اعمُْسَتْخَرج اعُمْسـَد))اًمصَّ
(3)

. 

ومستخرج أيب كعقؿ إصػفوين قمغم صحقح مسؾؿ
(0)

، يزيده صحقح مسؾؿ ىمقة، ويعلم 

اًمبوطمٌ ذم إؾموكقد قمغم سمؾقغ مراده مـ صحقح مسؾؿ، إضوومي إمم زيودة إًمػوظ، وسمقون 

وذ، أو اًمعؾؾ اعمختؾػي ذم إطموديٌ، أو سمقون اعمبفؿ مـ  اعمدرج، أو اعمؼؾقب، أو اًمشَّ

اًمرواة، أو اعمعؾَّؼ، أو اظمتالف إًمػوظ، أو همػم ذًمؽ ِِمَّو ٓ يستغـل قمـف اعمتخصصقن ذم 

 احلديٌ وقمؾقمف.

 ( طمديًثو.0665وىمد مجع ومقف ) 

  

                                 
 .61/360( شمرمجتف ومصودرهو ذم: ؾمػم أقمالم اًمـبالء: 6)

، دار ((اعُمْستَْخَرِج قمغم صحقِح  ُمْسؾِؿٍ اعمْسـَد ))، وىمد ـمبع حتً قمـقان 13( صقوكي صحقح ُمْسؾِؿ: 3)

 م. سمتحؼقؼ حمؿد طمسـ.6115-هـ6361اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، اًمطبعي إومم 

مٍ( 3م، )6115( ـمبع سمتحؼقؼ حمؿد طمسـ إؾمامقمقؾ اًمشوومعل، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، 0)

 ص(.6556)
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 ايمزوائد احلديثقة، وأؾمفر اظُمَصـََّػات دم ايمزوائد

ػفو إطموديٌ اًمزائدة ذم سمعض  اعُمَصـََّػوت: هل سمعريػ ىمتب ايمزوائد اًمتل جيؿع ومقفو ممًمِّ

 .(6)اًمؽتى قمـ إطموديٌ اعمقضمقدة ذم يُمتى ُأظمرى

ويمتى اًمزاوائد مـ اعمصـػوت احلديثقي اًمتل مُتثؾ َكؿط مـ أكامط اًمتَّخريٍ ًمؾحديٌ 

يػ.  اًمـَّبقي اًمنمَّ

 دم ايمزوائد احلديثقة: اظمَُصـََّػاتأؾمفر 

محـ قمبداهلل سمـ (3)ُمسـد اإلموم أمحد زوائد اإلموم قمبداهلل قَمغَم .1 : ًمإلموم أيب قمبداًمرَّ

 هـ(.313أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ اًمبغدادّي )ت

: ًمؾحوومظ كقر اًمديـ، أيب احلسـ، قمكم اسمـ ؾمؾقامن (0)اعمُْسـَدهمويي اعمؼصد ذم زوائد .2

 هـ(.831سمـ أيب سمؽر اهلقثؿل )تا

ؽتى اًمستي أو همػمهو وهق أمر اقمتـك احلوومظ اهلقثؿل سمجؿع زوائد يمتى احلديٌ قمغم اًم

قمظقؿ اًمػوئدة، وهق ذم هذا اًمؽتوب مجع زوائد مسـد اإلموم أمحد قمغم اًمؽتى اًمستي سمؿعـك 

أكف ٓ يذيمر إٓ احلديٌ اًمذي مل يذيمر ذم اًمؽتى اًمستي، أو ذيمر وًمؽـ ومقف زيودة ذم متـ 

وري معؾًؼو، أو احلديٌ، وهق يذيمر احلديٌ وًمق ورد ذم مراؾمقؾ أيب داود، أو مو رواه اًمبخ

 ظمورج اًمصحقح، أو رواه اًمؽممذي ذم اًمشامئؾ وكحق ذًمؽ. 

: ًمؾحوومظ كقر اًمديـ، أيب احلسـ، قمكم (3) اعمؼصد اًمعكم ذم زوائد أيب يعغم اعمقصكمّ .0

 هـ(.831سمـ ؾمؾقامن سمـ أيب سمؽر اهلقثؿل )تا

هق مـ يمتى اًمزوائد قمغم اًمؽتى اًمستي، وهل شمذيمر إطموديٌ اًمتل مل شمرد ذم اًمؽتى 

اًمستي اعمشفقرة ذم اًمسـي، وًمق يمون اعمتـ واطمًدا إذا شمغػم اًمصحويب اًمراوي، واهلقثؿل يذيمر 

هـو احلديٌ اًمزائد ؾمقاء أيمون يمؾ اعمتـ زائًدا، أم يمون أصؾ احلديٌ ذم اًمؽتى اًمستي وًمؽـ 

                                 
، شمدريى اًمراوي 661طحون: ( أصقل اًمتخريٍ ودراؾمي إؾموكقد ٕؾمتوذكو اًمديمتقر حمؿقد اًم6)

 .613، اًمرؾموًمي اعُمْستَطرومي: 6/633ًمؾسققـمل: 

 .61( اًمرؾموًمي اعُمْسَتطرومي: 3)

مٍ(، 3م، )3336( ـمبع سمتحؼقؼ ظمالف حمؿقد قمبداًمسؿقع، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، 0)

 ص(.6163)

ص(. وـمبع 6363)مٍ(، 3م، )6110( ـمبع سمحؼقؼ ؾمقد يمْسوي طمسـ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، 3)

 أيًضو سمتحؼقؼ كويػ هوؿمؿ، هتومي ًمؾـنم واعمؽتبوت، ضمدة.
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 أيمثر. اًمزائد مجؾي أو

ــ اًمؽبػم.  وهق يذيمر مو أورده اًمبخوري ُمَعؾًَّؼو، أو رواه اًمـسوئل ذم اًمسُّ

: ًمؾحوومظ كقر اًمديـ، أيب احلسـ، قمكم سمـ ؾمؾقامن (6)مقارد اًمظؿآن إمم زوائد اسمـ طمبون.3

 هـ(.831سمـ أيب سمؽر اهلقثؿل )تا

إطموديٌ أورد ومقف مصـػف احلوومظ اهلقثؿل زوائد اسمـ طمبون قمغم اًمبخوري ومسؾؿ، أي 

 اًمتل مل شمرد ذم صحقحل اًمبخوري ومسؾؿ.

( قمغم اًمؽتى اعمعتودة ذم يمتى اًمســ 6660وىمد رشمى إطموديٌ اًمزوائد اًمتل سمؾغً )

 قمغم اًمـوفمر ومقف. وضمعؾ حتً يمؾ يمتوب أسمقاسًمو شمسفقاًل  -يمتوسًمو  35 -واجلقامع 

قمكم سمـ ؾمؾقامن سمـ : ًمؾحوومظ كقر اًمديـ، أيب احلسـ، (3)جَمَْؿُع اًمزوائد ومـبع اًمػقائد.6

 هـ(.831أيب سمؽر اهلقثؿل )ت

مجع ومقف مصـػف كقر اًمديـ اهلقثؿل زوائد اإلموم أمحد، وأيب يعغم اعمقصكّم، وأيب سمؽر 

اًمبزار، ومعوضمؿ اًمطؼماين اًمثالصمي قمغم اًمؽتى اًمستي اًمبخورّي، ومسؾؿ واسمـ موضمي، وأيب داود، 

 ديٌ يمؾفو قمغم طمسى إسمقاب.واًمـسوئّل، واًمؽممذّي، وطمذف أؾموكقدهو، ومجع إطمو

َ أطمقال رضموًمف.  وىمد اظمتٍم اعمتقن اعمتشوهبي سمحذف اعمؽرر، وسملمَّ

 (، روايي.68115وىمد سمؾغ قمدد اعمرويوت مع اعمؽرر )

: ًمإلموم ؿمفوب اًمديـ، أمحد اسمـ قمكم اسمـ (0)اعمطوًمى اًمعوًمقي سمزوائد اعمسوكقد اًمثامكقي.6

 هـ(.863طمجر اًمعسؼالين )ت

 اعمطوًمى اًمعوًمقي زوائد اعمسوكقد أشمقي:وىمد اؿمتؿؾ يمتوب 

ُمسـد اًمطقوًمز: أسمق داود ؾمؾقامن سمـ داود سمـ اجلورود اًمبٍمّي، اًمػورد إصؾ، -أ

سمػم )ت  هـ(.333مقمم آل اًمزُّ

سمػم سمـ قمقسك اًمُؼَرّر إؾمدّي، اعمؽّل احلُ ُمْسـَد -ب ؿقدي: أسمق سمؽر قمبداهلل سمـ اًمزُّ

                                 
 ص(.110( ـمبع سمتحؼقؼ حمؿد قمبداًمرزاق محزة، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، )6)

م، وـمبع أيًضو سمتحؼقؼ حمؿد قمبداًمؼودر أمحد 6151( ـمبع سمدار اًمؽتوب اًمعريب، سمػموت اًمطبعي اًمثوكقي 3)

 ص(.6138مٍ مع اًمػفورس(، )63م، )3336وت، قمطو، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػم

( حتؼقؼ ودراؾمي وختريٍ قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ اًمتقجيري وآظمريـ؛ شمـسقؼ ؾمعد سمـ كوس اًمشثري، 0)

 مٍ. 63ج ذم  33هـ، 6361دار اًمعوصؿي: دار اًمغقٌ، اًمريوض، 
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 هـ(.361)ت

د: أسم -ج َهد سمـ ُمَسـْرسَمؾ سمـ ُمْسَتْقَرد إؾمدّي اًمبٍمّي ُمسـد ُمَسدَّ د سمـ ُمَْسْ ق احلسـ ُمَسدَّ

 هـ(.338)ت

د، سمؾ أضوَف إًمقف زيودات ُمعوذ سمـ  ثـَّك اعمُ ومَل يؼتٍم احلوومظ اسمـ طمجر قمغم مسـد ُمسدَّ

د اًمؽبػم –هـ( 388اًمعـؼمّي اًمبٍمّي )ت وهل ىمؾقؾي، يمام أؿمور  –وهق كػسف راوي ُمسـد ُمسدَّ

 احلوومظ اسمـ طمجر ذم مؼدمي اعمطوًمى اًمعوًمقي. ذًمَؽ 

ُمسـد قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ أيب ؿمقبي: إسمراهقؿ سمـ قُمثامن اًمقاؾمطّل إصؾ، اًمؽقذّم  -ح

 هـ(.306)ت

ُمسـد اًمَعَديّن: حمؿد سمـ حيقك سمـ أيب قُمَؿَر اًمعديّن، اعمؽّل، ؿمقخ احلرم ذم زموكف  -خ

 هـ(.330)ت

 هـ(.331ًمؽٌّم )تُمسـد قمبد سمـ مُحقد سمـ كٍم ا -د

، اًمتؿقؿّل مقٓهؿ، اًمبغدادّي -واؾمؿف داهر –ُمسـد: احلورث سمـ حمؿد سمـ أيب ُأؾمومي  -ذ

 هـ( ذم يقم قمرومي.383)ت

هو:  ح هبو احلوومظ اسمـ طمجر ذم قمـقكتف ًمؾؽتوب، طمقٌ ؾمامَّ هذه اعمسوكقد هل اًمتل سَّ

حوومظ يمومؾي سموإلؾمـود إمم ، وهل اًمتل وىمعً ًمؾ((اعمطوًمى اًمعوًمقي سمزوائد إئؿي اًمثامكقي))

 ُمصـػقفو، وأضوَف إًمقفو:

ثـَّك اعمقصكّم اعمُ ٕيب يعغم أمحد سمـ قمكّم سمـ  ((اًمؽبػم اعمُْسـَد))وأضوَف إًمقفو زوائد  -ر

هـ(، وهل روايي أيب سمؽر سمـ اعمؼرئ، واىمتٍم قمغم مو وموت ؿمقخف اهلقثؿل ومؼط، 031)ت

 روايي اسمـ محدان.طمقٌ اقمتؿد اهلقثؿّل قمغم اًمروايي اًمصغرى، وهل 

وزوائد ُمسـد إؾمحوق سمـ راهقيف: إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ سمـ خَمَْؾد اًمتؿقؿّل، احلـظكّم، -ز

 هـ(.308اعمروزّي، كزيؾ كقسوسمقر )ت

 اجلؾقؾ. اعُمْسـَدوىمد وىمػ احلوومظ اسمـ طمجر قمغم ىمدر اًمـصػ مـ هذا 

اعمسوكقد اًمعنمة ذم يمتوسمف هذا قمغم  –رمحف اهلل شمعومم  -َومَل يؼتٍم احلوومظ اسمـ طمجر 

و قمغم ؾمبقؾ  ح هبو وأًمَّػ يمتوسمف مـ أضمؾ زوائدهو، سمؾ أضوَف إًمقفو يُمتًبو ُأظمرى إمَّ اًمتل سَّ

اًمتخريٍ واعمتوسمعي، أو اًمتعؾقؼ، أو آؾمتشفود، أو همػمهو مـ إهمراض، طمتك إكف ضمعؾ سمعضفو 

 ذم سموسمف دون اعمسوكقد اًمعنمة. أصاًل 
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و إصقل اًمتل اقمتؿدهو احلوومظ  اسمـ طمجر ذم ختريٍ زوائده قمؾقف، ومفل اًمؽتى اًمستي، وأمَّ

 .(6)ومسـد اإلموم أمحد

: وومقف أيضو إطموديٌ اًمزوائد مـ اعمسوكقد اًمتل مل يؼػ قمؾقفو مصـػف  ىمول اًمسخوويُّ

دوّد،  اقمـل ؿمقخـو شمومي يمنؾمحوق سمـ راهقيف، واحلسـ سمـ ؾمػقون، وحمؿد سمـ هشوم اًمسَّ

ويوين،   .(3)واهلقثؿ سمـ يمؾقى وهمػمهووحمؿد سمـ هورون اًمرُّ

وىمد ؾموَق احلوومظ اسمـ طمجر إطموديٌ سملؾموكقدهو، ومَل ُيعؾِّؼ قَمغَم إطموديٌ سمبقون درضمتفو 

عػ، أو ُيبلمِّ طمول رضمول إؾموكقد، همػم أكف شمؽؾََّؿ ذم سمعض اعمقاضع قَمغَم  مـ اًمصحي أو اًمضَّ

 إطموديٌ، وإؾموكقد.

 آظمره، ومحذَف إؾموكقد، واظمتٍم اعمتقن وىمد اظمتصـر احلوومُظ اسمـ طمجر اًمؽتوب ذم

اعمتشوهبي، سمحذف اعمؽرر وسمقون َمـ أظمرج احلديٌ مـ أصحوب شمؾؽ اعمسوكقد، ًمُقسفؾ 

 اًمؽشػ قمـ شمؾَؽ إطموديٌ.

 

ؿمالزمف،  فمعم إؽمتاذ أن ُيراصمع اظمادة مع زمؾ  قصمز ٓ يعـل َّناية اظمطافإنَّ هذا اظم

ومـاهج ايمتليمقػ همقفا، مـ طمالل زيارة اظمؽتبة، أو  ُيعرهمفؿ فمعم هذه اظمَُصـَّػاتوَياول أن 

ايمؼراءة دم ايمػمامج احلديثقة ايمتل ؿمبعت هذه اظمصادر إيمؽؼموكقا وذيمؽ ىمل سمتسع أهماق 

 ايمطالب مـ ايمـاضمقة ايمعؿؾقة...

بقؾ.  واهلل اظمقهمؼ والادي إلم ؽمقاء ايمسَّ

 وصعمَّ اهلل فمعم ؽمقِِّدكا حمؿد وفمعم آيمف وصحبف أمجعكم. 

 

 يمتبف

 أ.د/ مقومؼ سمـ قمبداهلل سمـ قمبداًمؼودر                                                                  

 مؽي اعمؽرمي                                                                                    

هـ                               38/63/6305                                                                                  

                                 
 .85-6/83( يـظر: مؼدمي اعمطوًمى اًمعوًمقي ٓسمـ طمجر: 6)

 .616ومي: ( اًمرؾموًمي اعُمْسَتطر3)


