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الُم قمغم مـ سمعثُف اهلُل رمحة احلؿُد هلل ربِّ اًمعاعملم،  الُة واًمسَّ واًمصَّ

 .ًمؾعاعملم

 

ة ذم اًمتَّعؾقؿ اًمتل اشمُّبعت  اًمسمالعَمَّا يماَن وسمعد:  هق أطمد إؾماًمقب اهلامَّ

ـَّة اًمـَّبقيَّة اعمطفرة.  ذم اًمسُّ

ضمال، ـمرطمـاها قمغم أسمـائـا ـمالب وم فذه كامذج مـ أؾمئؾة مادة يُمُتب اًمرِّ

ـَّة، يمل شُمعقـفؿ سمعد طمؾِّفا يمؾقة اًمدقمقة وأصقل  يـ، ىمسؿ اًمؽتاب واًمسُّ اًمدِّ

 ...قمغم اؾمتقعاب اعمادة

واىمتٍمت اًمسمآت قمغم أؿمفر سمعض اعمصادر اعمطبققمة، ومل كذيمر 

اًمؽتب اعمخطقـمة، ومل ُكطقؾ سمذيمر اًمؽثػم مـ اعمصادر، يمل ٓ شمطقل 

 ...اعمادة

أظمرى ذم  وإنَّ هذه إؾمئؾة ٓ شمعـل هناية اعمطاف، ومفـاًمؽ مصادر

اجلرح واًمتعديؾ، ويمتب اًمرضمال ومـاهجفا مل كتطرق هلا طمتَّك يـتفل 

 ...اًمطالب مـ دراؾمة اعمادة اعمؼررة

واؾمتقعاهبا، واًمتقومقؼ  تَّقسػم ًمطالسمـا، وىمراءة اعمادة أؾملل اهلل اًمعظقؿ اًم

داد  ...واًمسَّ

 كتبف

 أ.د. مقفؼ زمـ عبداهلل زمـ عبدالؼادر

 مؽة اظمؽرمة صمامعة أم الؼرى
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صمال  كتب الرِّ

ضمال، قمؾؿ معرومة اًمرضمال: .1 هق قِمْؾٌؿ ُيبحث ومقف قمـ أطمقال اًمرِّ

 وأظمبارهؿ.

واة، مـ طمقُث ىمبقل روايتفؿ، َمقوقُع قِمؾؿ اًمرضمال.3 : معرومة أطمقال اًمرُّ

ها، ودراؾمة مصادر شمرامجفؿ.  أو ردِّ

 

صمالكبذة سمارخيقة مقصمزة عـ كشلة   التللقػ دم عؾؿ الرِّ

ة اعمنمومَِّة مها ريمـ إول ًمِِعْؾِؿ ُيعدُّ اًمُؼرآن  ـَّة اًمـَّبقيَّ اًمؽريؿ، واًمسُّ

واة وايِة، ومعرومة أطمقال اًمرُّ  .اًمرِّ

 وَمَتَبقَّـُقا﴿ىمال شمعامم:  
ـَ آَمـُقا إِْن ضَماَءيُمْؿ وَماؾِمٌؼ سمِـََبلٍ ِذي َا اًمَّ ]ؾمقرة  ﴾َيا َأُّيُّ

 .[6احلجرات: 

َ ))وىمال صغم اهلل قمؾقف وؾمؾَّؿ:   قَمْبًدا، ؾَمِؿَع َمَؼاًَمتِل وَمَققَماَها، صُمؿَّ  اهللَكَّضَّ

ـْ ُهَق َأوْمَؼُف  سَمؾََّغَفا قَمـِّل، وَمُربَّ طَماِمِؾ ومِْؼٍف هَمػْمِ وَمِؼقٍف، َوُربَّ طَماِمِؾ ومِْؼٍف إمَِم َم

((ِمـْفُ 

 (1)

. 

ومػل هذه أية اًمؽريؿة، وهذا احلديث اًمنميػ مبدأ اًمتثبت ذم أظمذ 

سمآكتباه هلا، ووقمقفا، واًمتدىمقؼ ذم كؼؾفا إظمبار، ويمقػقة وبطفا، 

 ًممظمريـ.

                                                           

ماًمؽ ريض ( مـ رواية أكس اسمـ 306(، واسمـ ماضمة، سمرىمؿ: )10030) 0/332أظمرضمف أمحد ( 1)

  اهلل قمـف.
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وامتثآ ٕمر اهلل شمعامم ورؾمقًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومؼد يمان 

ثبتقن ذم كؼؾ إظمبار وىمبقهلا، وٓ ؾمقام إذا تاًمصحاسمة ريض اهلل قمـفؿ ي

ؿمؽقا ذم صدق اًمـاىمؾ هلا. ومظفر سمـاًء قمغم هذا مقوقع اًمعـاية سماإلؾمـاد 

 ل إظمبار أو ردِّها. ذم ىمبق وىمقؿتف

ـَ ىَماَل:  ـِ ؾِمػِمي ـِ اسْم مَلْ َيُؽقُكقا َيْسَلًُمقَن ))ضماء ذم مؼدمة صحقح مسؾؿ: قَم

ـِ اإِلؾْمـَاِد وَمَؾامَّ َوىَمَعِت  قا ًَمـَا ِرضَماًَمُؽْؿ وَمُقـَْظُر إمَِم َأْهِؾ اًمقَم ِػْتـَُة ىَماًُمقا: ؾَمؿُّ

ـَِّة وَمُقْمظَمُذ طَمِديُثُفْؿ، َوُيـَْظُر إمَِم  ((بَِدِع وَماَل ُيْمظَمُذ طَمِديُثُفؿْ اًم َأْهِؾ اًمسُّ

 (1). 

وسمـاء قمغم أن اخلؼم ٓ ُيؼَبؾ إٓ سمعد معرومة ؾمـده، ومؼد فمفر قمؾؿ اجلرح 

واًمتعديؾ، واًمؽالم قمغم اًمرواة، ومعرومة اعمتصؾ أو اعمـؼطع مـ إؾماكقد، 

ومعرومة اًمعؾؾ اخلػقة، وفمفر اًمؽالم ذم سمعض اًمرواة، ًمؽـ قمغم ىمؾة، ًمؼؾة 

.(3)اًمرواة اعمجروطملم ذم أول إمر
 

 

وعمََّا فمفرت اًمِػَتـ، ويمثرت اًمػرق، وومشا اًمؽذب قمغم رؾمقل اهلل صغمَّ 

واة،  وعَمَّا يمثرت اهلل قمؾقف وؾمؾَّؿ سمدأ اًمتدىمقؼ  واًمسمال قمـ أطمقال اًمرُّ

واة وفمفرت اعممًمػات ذم احلديث، اؿمتدت احلاضمة إمم اًمروايات واًمرُّ 

اؾمة أؾماكقد إظمبار... ومظفرت اعمصـػات معرومة رضمال اعمرويات ودر

 واًمتل شمبحث ذم أطمقال اًمرواة، ودراؾمة اعمرويات اعمتـققمة اجلقاكب

اد اًمَّذيـ  واًمعـاية سمجؿع أىمقال ضمالاًمـُّؼَّ  ومروياهتؿ، يعرومقن أطمقال اًمرِّ

 .شمرامجفؿ وأطمقاهلؿ وسمؾداهنؿو

                                                           

 .( اًمطبعة اًمؽميمقة32مؼدمة مسؾؿ، سمرىمؿ: )( 1)

 (.11-13شمقسػم مصطؾح احلديث ًمشقخـا اًمديمتقر حمؿقد اًمطحان: ) (3)
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 معرفة ِعْؾؿ اجلرح والتَّعديؾ:أمهقة 

 وأىمقال أئؿة اًمـَّؼد ومقفؿ.معرومة أطمقال اًمرواة، .1

 آـمالع قمغم اعمرويات ومعرومة اشمصال إؾماكقد أو اكؼطاقمفا..3

 معرومة مدى صحة اعمرويات مـ َوعِػفا..0

 معرومة رواة اًمبؾدان،  وممًمػاهتؿ..4

ة اعمصـػات احلديثقة مـ ظمالل معرومة أطمقال .2 آـمالع قمغم صحَّ

 رواهتا.

صمال:أكقاع التللقػ   دم عؾؿ الرِّ

صمال وفؼ إهداف التل يسعك سمعددت مـاهج  التللقػ دم عؾؿ الرِّ

 اظمملِّػ لتحؼقؼفا.

َـّ ومـ  صمال:أكقاع اظمَُص  ػات دم ِعؾِؿ الرِّ

حازمة..5  اظمُصـػات دم معرفة الصَّ

شمني.َح ؿمبؼات اظمُ  ؿِ دم ِعؾْ اظمصـػات .2  دِّ

اظمصـػات العامة دم اجلرح والتعديؾ والتل جتؿع زمني الثؼات .4

 والضعػاء.

 الثِّؼات.اظمصـػات دم .3

 اظمصـػات دم الضعػاء..1

 اظمصـػات اظمخصقصة دم سمراصمؿ رصمال البؾدان..6

 اظمصـػات دم معرفة رصمال ُكتب خمصقصة..7

 اظمصـػات دم ِعْؾؿ إكساب..8
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 اظمصـػات دم َمعرفة القفقات..9

 اظمصـػات دم معرفة إؽمامء والُؽـَك وإلؼاب..51

 اظمصـػات دم معرفة أوؿمان الرواة..55

 معرفة اظممسمؾػ واظمختؾػ.اظمصـػات دم .52

ػني مـ الرواة..54  اظمصـػات دم معرفة اظُمَصحِّ

 اظمصـػات دم اظمُتَّػؼ واظمُْػؼَمق مـ إؽمامء..53

 اظمصـػات دم اظمُتشازمف مـ إؽمامء..51

 اظمَُصـَّػات دم معرفة إؽمامء اظمُْبَفَؿة..56

 اظمصـػات فقؿـ سُمُؽؾِّؿ فقف وهق مقشمؼ..57

 مـ الرواة. ؾطنيتَ اظمصـػات دم معرفة اظُمْخ .58

 اظمصـػات دم معرفة مراؽمقؾ الرواة..59

شمني..21  اظمصـػات دم معرفة اظمَدلِّسني مـ اظمَُحدِّ

 اظمصـػات دم معرفة َمـ روى عـ أزمقف، عـ صمده..25

واة..22 ـَ الرُّ  اظمصـػات دم معرفة اظمقارم ِم

 اظمصـػات دم أضماديث ومرويات الرصمال..24

 كتب الػضائؾ..23

 خمصقصني.اظمملػات دم أطمبار وسمراصمؿ رصمال .21

قفقَّة..26  ؿمبؼات الصُّ

 اظمصـػات دم الؼماصمؿ ٕهؾ قرن مـ الؼرون..27

 اظمصـػات دم التقاريخ العامة..28
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 اظمصـػات دم معرفة أصحاب اظمذاهب، والِػَرق..29

 اظمصـػات دم ُكُتِب معاصمؿ الشققخ واظمشقخات..41

ــ واظمساكقد..45  اظمصـػات دم سمؼققد رواة السُّ

طمني..42  اظمصـػات دم معرفة اظممرِّ

 اظمَُصـََّػات دم معرفة اجلغرافقني..44

 اظمصـػات دم أطمبار اظمؾقك والقزراء..43

 اظمصـػات دم أطمبار الشعراء وإدزماء..41

 اظمصـػات دم أطمبار الـُّحاة..46

 اظمصـػات دم ؿمبؼات إصقلقني..47

 اظمصـػات دم ؿمبؼات إؿمباء واحلؽامء..48

ة.49  .مـ اظمشفقريـ اظمُصـَّػات دم سمراصمؿ عامَّ

 معرفة اظمملِّػني.اظمصـػات دم .31

التل يملُِّػ ِمـ  ٕغراضاوغغم ذلَؽ مـ اظمَُصـَّػات التل سُمؽتب وفؼ 

 .مملََّػاِِتؿ أصمؾفا أصحاب اظمملَّػات

  

 (633006)اًمرىمؿ:  مادة كتب الرصمال

 إعداد

 أ.د/ مقومؼ سمـ قمبداهلل سمـ قمبداًمؼادر

 ضمامعة أم اًمؼرى مؽة اعمؽرمة
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 الصحازمة معرفة كتب

عذر أطمد يـسب إمم قمؾؿ احلديث اًمصحاسمة قمؾؿ ضمسقؿ ٓ يُ إن معرومة 

ف سملم اًمعؾامء أن اًمقىمقف قمغم معرومة أصحاب رؾمقل اهلل السمجفؾف، وٓ ظم

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـ أويمد قمؾؿ اخلاصة وأرومع قمؾؿ أهؾ اخلؼم، وذًمؽ 

 ٕكف ٓ يؿؽـ متققز احلديث اعمرؾمؾ، مـ اعمسـد إٓ سمؿعرومة اًمصحاسمة. 

اعمصـػات ذم معرومة اًمصحاسمة ذيمر أؾمامئفؿ وأكساهبؿ وشمتـاول 

وؾمػمهؿ وأطمقاهلؿ، وإمايمـ اًمتل كزًمقها، واًمغزوات اًمتل ؿمفدوها، 

 .(1)وؾمـل وومقاهتؿ

 :(3)شمعريػ اًمصحاسمة.1

 .(0)ومؼد اؾمتصحبف اىمال اجلقهري: يمؾ رء ٓزم ؿمقئً 

                                                           

 .63سمحقث ذم شماريخ اًمسـة اًمـبقية ًمؾديمتقر أيمرم وقاء اًمعؿري: ص:( 1)

(. حتؼقحؼ د. قمحكم 026-022اإلمامحة ٕ  كعحقؿ: )ص: عمعرومة اعمزيد قمـ: اًمصححاسمة يـظحر: (3)

هح، اًمصارم اعمسؾقل: ًمتؼل اًمحديـ أمححد  1032قمام  1اًمػؼقفل، مؽتبة اًمعؾقم واحلؽؿ سماعمديـة ط

سمـ قمبداحلؾقؿ اسمـ شمقؿقة: )هق يمتاب ذم اًمعؼقدة متخصص ذم شمؽػػم مـ يتطاول قمحغم اًمـبحل صحغم 

ًٓ اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سماًمسب أو اًمشتؿ، وىمد ذيمر ومق ف اإلمام طمؽؿ ؿماشمؿ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مسحتد

قمغم ذًمؽ مـ اًمؽتاب واًمسـة وإىماويؾ قمـ اًمصحاسمة واًمتاسمعلم ومعؾحال ًمحف سمحام طمضححره محـ اًمعؼحؾ 

(، ـمبعحة دار 232 -261واًمـؼؾ، صمؿ ذيمر ومقف طمؽؿ ؾمب ؾمائر إكبقاء وطمؽؿ ؾمحب أزواج اًمـبحل(: )

حـَّة اًمـَّبقيحة))قمبد احلؿقد،  اًمؽتب اًمعؾؿقة، شمعؾقؼ: حمؿد حمقل اًمديـ : ًمشحقخ اإلؾمحالم ((مـفحاج اًمسُّ

هحح، ؾمحػم أقمحالم  1434، اعمؽتبة اًمؼقؿحة، إومم 14ًمتؼل اًمديـ اسمـ شمقؿقة، اًمػقائد ٓسمـ اًمؼقؿ: ص 

 33/ 1(،  شمػسػم اسمـ يمثػم: )أيات اًمقاردة ذم ومضؾ اًمصحاسمة(، اإلصاسمة: )40-13/43اًمـبالء: )

 (، وهمػم ذًمؽ مـ اعمصادر.4، 2/0(، ومتح اًمباري: )33 -

 .1/163اًمصحاح ًمؾجقهري:  (0)
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 وماًمصحبة شمعـل اعمالزمة واعمراومؼة، ومـف ىمقل أ  سمؽر اًمصديؼ 

ْحَبَة يا َرؾُمقَل ))ذم طمديث اهلجرة:  ًمؾـبل  ْحَبَة ىمال اهلل ىمال: اًمصُّ ىمال اًمصُّ

 .    (1) ((هلليا َرؾُمقَل ا

ىمال اًمؼايض أسمق سمؽر حمؿد سمـ اًمطقب اًمباىمالين: ٓ ظمالف سملم أهؾ 

اًمؾغة ذم أن اًمؼقل صحا  مشتؼ مـ اًمصحبة وأكف ًمقس سمؿشتؼ مـ ىمدر 

 ايمان أو يمثػمً  همػمه ىمؾقاًل مـفا خمصقص سمؾ هق ضمار قمغم يمؾ مـ صحب 

 .(3)ومققىمع اؾمؿ اعمصاطمبة سمؼؾقؾ ما يؼع مـفا ويمثػمه

مـ ذًمؽ  ايمثػمً  ااظمتؾػ أىمقال اًمعؾامء ومقف اظمتالومً  شمنيدِّ َح ودم عرف اظمُ 

حا : ف اًمبخاري اًمصَّ أو رآه  ،اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ َب حِ مـ َص  قمرَّ

 .(0)، ومات قمغم اإلؾمالممـ اعمسؾؿلم

ؾمؿعت أسما  :وروى اخلطقب سمنؾمـاده إمم قمبدوس سمـ ماًمؽ اًمعطار ىمال

قمبداهلل أمحد سمـ طمـبؾ، وذيمر مـ أصحاب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

أهؾ سمدر ومؼال: صمؿ أومضؾ اًمـاس سمعد همٓء أصحاب رؾمقل اهلل صغم اهلل 

أو  اأو يقمً  اقمؾقف وؾمؾؿ اًمؼرن اًمذي سمعث ومقفؿ يمؾ مـ صحبف ؾمـة أو ؿمفرً 

حبف ويماكت ة أو رآه ومفق مـ أصحاسمف ًمف مـ اًمصحبة قمغم ىمدر ما صؾماقم

 .(4)كظر إًمقفؾماسمؼتف معف وؾمؿع مـف و

                                                           

حًة، ( 1) أظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف مـ طمديث قمائشة ريض اهلل قمـفا، سَماب إذا اؿْمؽَمَى َمَتاقًمحا أو َداسمَّ

 (.3301سمرىمؿ: )

 .133، 1/114، وأؾمد اًمغاسمة 133يـظر: اًمؽػاية ًمؾخطقب اًمبغدادي، ص( 3)

 (.4، 2/0تح اًمباري: )صحقح اًمبخاري مع ذطمف وم( 0)

 .44اًمؽػاية: ص(4)
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وىمال قَمكمُّ سمـ اعمديـل: مـ صحب اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، أو رآه 

 .(1)وًمق ؾماقمة مـ هنار ومفق مـ أصحاب اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 ئؾ الّصحازمة ؟ ُقرآكقة دم فضا اذكر آية.3

ـَ : ىمقل اهلل شمعامم : ﴿اجلقاب ـَ اعُمفاضِمري واًمّساسمُِؼقَن إّوًمقَن ِم

يِضَ اهلُل قمـُفؿ وَروقا قَمـْف َوَأقَمدَّ هلُؿ  ـَ اشمََّبعقُهؿ سمنطْمساٍن رَّ وإْكصاِر َواًّمِذي

ـَ ومِقفا أسَمدً  أية  ﴾َػقُز اًمَعِظقؿاًمذًمَؽ  اضَمـّاٍت دَمْري حتَتفا إهَْنار ظَماًمِدْي

 قسمة .مـ  ؾمقرة اًمت

حازمة ؟ .0  اذكر ضمديًثا دم فضائؾ الصًّ

قمـ أ  هريرة ريض اهلل قمـف ىمال : ىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل  :قاباجل

ٓ شمسبقا أصحا  ، ومق اًمذي كػز سمقده ًمق أّن أطمديمؿ أكػؼ )): قمؾقف وؾمؾؿ

 أظمرضمف مسؾؿ . ((ما أدرك ُمّد أطمِدهؿ ، وٓ َكصقَػف امثؾ أطمٍد ذهبً 

حازمة، وأؽمامء مملػقفا .3 اذكر أؽمامء شمالشمة ُمصـػات دم أؽمامء الصَّ

 وؽمـة وفاِتؿ ؟ 

ًمإلمام أ  قمؿر  ((آؾمتقعاب ذم أؾمامء إصحاب)) -أ: قابجلا

 (.هح460ت، )اًمؼم اًمـؿرييقؾمػ سمـ قمبد 

ًمإلمام قمّز اًمديـ قمكم سمـ حمؿد  ((ُأؾْمُد اًمغاسمة ذم معرومة اًمصحاسمة)) -ب

 .(هح603تاجلزري، اعمعروف سماسمـ إصمػم ، اعمتقرم )

ًمؾحاومظ أ  اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم  ((اإلصاسمة ذم متققز اًمصحاسمة)) -ج

 (.هح323تسمـ طمجر اًمعسؼالين ، اعمتقرم )ا

                                                           

 .2/2ومتح اًمباري:  (1)
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وؽمـة  ، مقضًحا: اؽمؿ مملِّػف كاماًل ((ُأؽْمد الغازمة)) سمؽؾَّؿ عـ كتاب:.1

 ؟ وفاسمف، وزمنيِّ كقػقة سمرسمقبف، وسمـظقؿف... زمام ٓ يزيد ععم عرشة أؽمطر

 .((ُأؾمد اًمغاسمة ذم معرومة اًمصحاسمة))اؾمؿ اًمؽتاب  اجلقاب:

اعممًمػ : اإلمام احلاومظ قمز اًمديـ قمكم سمـ حمؿد اجلَزري ،  -

 .(هح603ت، اعمتقرم ) -اسمـ إصمػم  -اعمعروف  سمح 

اعمراضمع ذم شمراضمؿ اًمصحاسمة، شمرضمؿ ومقف ُيعدُّ هذا اًمؽتاب مـ أهؿ 

 مصـػف  عما يزيد قمـ ؾمبعة آٓف مـ اًمصحاسمة اًمؽرام.

ـُ إصمػم يمتاسمف سمؿؼدمة َذيَمَر ومقفا ؿمقئً  مـ ومضائؾ  ايسػمً  اوىمد اسمتدأ اسم

 اًمصحاسمة، وذيمر سمعض اعمصـػات ذم اًمصحاسمة

وًمزمت ذم  ا سمرسمقبف ووضعف فنكـل صمعؾتف ععم ضمروف أ ب ت ثوأمَّ 

آؾمؿ احلرف إول واًمثاين اًمثاًمث ويمذًمؽ إمم آظمر آؾمؿ، ويمذًمؽ 

 ا، واًمؼبائؾ أيًضا...أيًضا ذم اؾمؿ إب واجلد ومـ سمعدمه

قمغم احلروف، جيعؾقن  اورأيت مجاقمة مـ اعمحدصملم إذا ووعقا يمتاسمً 

مثؾ : ٓطمؼ وٓ ذ ذم سماب مػرد قمـ طمرف  ((ٓ  ))آؾمؿ اًمذي أوًمف 

فجعؾتفا أكا مـ ضمرف الالم دم زماب الالم مع قه ىمبؾ اًمقاء اًمالم وضمعؾ

 ...إلػ ففق أصح وأصمقد، وكذلؽ أفعؾ دم الـساء ؽمقاء

وأذيمر إؾمامء قمغم صقرها اًمتل يـطؼ هبا ٓ قمغم أصقهلا مثؾ : أمحر 

أذيمره ذم اهلؿزة وٓ أذيمره ذم احلاء ومثؾ أؾمقد ذم اهلؿزة أيًضا، ومثؾ 

5 ٕن احلرف اعمشدد  "قمؿؿ  "وٓ أذيمره ذم  "قمام  "قمامر أذيمره ذم 

 طمرومان إول مـفام ؾمايمـ 5 ومعؾتف ـمؾبا ًمؾتسفقؾ. 
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ـسب قمغم اًمؽـقة إذا اشمػؼا مثاًمف : أىمدم قمبد اهلل سمـ وأىمدم آؾمؿ ذم اًم 

رسمقعة قمغم: قمبد اهلل سمـ أ  رسمقعة، وأذيمر إؾمامء اعمشتبفة ذم اخلط 

مـ اًمـاس يغؾطقن ومقفا وإن يماكت  اوأوبطفا سماًمؽالم ًمئال شمؾتبس5 ومننَّ يمثػمً 

وووقطما  اًمـعتقة اًمتل وبطفا شمعرف آؾمؿ وشمبقـف وًمؽـل أزيده شمسفقاًل 

سماًمػتح ذم  ّل ؿِ ؾَ ؿة ذم إكصار سمؽن اًمالم واًمـسبة إًمقف ؾَم ؾِ ًمؽ: ؾَم مثال ذ

ا ؾمؾقؿ ومفق اسمـ مـصقر مـ ىمقس قمقالن.   اًمالم واًمسلم، وأمَّ

وأذح إًمػاظ اًمغريبة اًمتل شمرد ذم طمديث سمعض اعمذيمقريـ ذم آظمر  

 شمرمجتف.

 -وأذيمر ذم اًمؽتاب ومصال يتضؿـ ذيمر احلقادث اعمشفقرة ًمؾـبل 

وأصحاسمف يماهلجرة إمم احلبشة وإمم اعمديـة  -ؾمؾؿ صغم اهلل قمؾقف و 

وسمقعة اًمعؼبة. ويمؾ طمادصمة ىمتؾ ومقفا أطمد مـ اًمصحاسمة5 ومنن احلاضمة شمدقمق 

صغم اهلل قمؾقف  -ظمقل رؾمقل اهلل إمم ذًمؽ5 ٕكف يؼال: أؾمؾؿ ومالن ىمبؾ د

دار إرىمؿ، أو وهق ومقفا وهاضمر ومالن إمم احلبشة وإمم اعمديـة  -ؾمؾؿ و

فد سمقعة اًمعؼبة وسمقعة اًمروقان، وىمتؾ ومالن ذم همزوة يمذا وؿم اوؿمفد سمدرً 

 أذيمر ذًمؽ خمتٍما 5 ومؾقس يمؾ اًمـاس يعرومقن ذًمؽ ومػقف زيادة يمشػ. 

وأذيمر أيضا ومصال أوؿـف أؾماكقد اًمؽتب اًمتل يمثر خترجيل مـفا 5 ًمئال  

 أيمرر إؾماكقد ذم إطماديث ـمؾبا ًمالظمتصار 

مـ إكساب وضمعؾتفا وأذيمر ومقف ذم ومصؾ مجقع ما ذم هذا اًمؽتاب 

قمغم طمروف اعمعجؿ، ومل أذيمر مـ إكساب إَّٓ ما ذم هذا اًمؽتاب ًمئال 

يطقل ذًمؽ وإكام ومعؾت ذًمؽ5 ٕن سمعض مـ وىمػ قمؾقف مـ أهؾ اًمعؾؿ 
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واعمعرومة أؿمار سمف ومػعؾتف، وًمقؽقن هذا اًمؽتاب أيًضا ضمامًعا عمَِا حيتاج إًمقف 

اًمـافمر ومقف همػم مػتؼر إمم همػمه
(1)

. 

ها ذم اًمقصقل إمم َنِ يْ ًمؽتاب يعدُّ مـ أومضؾ يمتب اًمصحاسمة، وأَ وهذا ا 

أصحاب اًمؽماضمؿ، يمام أكف طمػظ ًمـا اًمعديد مـ اعمصادر اًمتل كؼؾ مـفا 

 سمإؾماكقد.

حاسمقات، طمقث شمرضمؿ ًمح) ( 1331وظمتؿ يمتاسمف سمؽماضمؿ اًمـَِّساء مـ اًمصَّ

 صحاسمقة.

 ( شمرمجة.2230وىمد سمؾغ قمدد اًمؽماضمؿ ذم هذا اًمؽتاب )

 يمتاسمف : سمذيمر ؾمػمة اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ .اومتتح  -

، وًمزم ذًمؽ ذم آؾمؿ احلرف إول  سمائل أًمػ ارشمبف ممًمػف : شمرشمقبً  -

واًمثاين واًمثاًمث إمم آظمر آؾمؿ، ومثؾ ذًمؽ ذم اؾمؿ إب واجلَّد وَمـ 

 . اسمعدمها واًمؼبائؾ أيًض 

ويمذًمؽ ويمذًمؽ ذم اًمُؽـك اًمتزم اًمؽمشمقب ذم آؾمؿ اًمذي سمعد ) أسمق( ، 

 ذم اًمقٓء .

وينمح إًمػاظ اًمغريبة اًمتل شمرُد ذم طمديث سمعض اعمذيمقريـ ذم  -

 آظمر شمرمجتف .

ويذيمر ذم ومصٍؾ مجقع ما ذم هذا اًمؽتاب مـ إكساب ، وضمعؾفا  -

 قمغم طمروف اعمعجؿ .

                                                           

 ( )يمتاب اًمشعب(.10-1/13( أؾمد اًمغاسمة: )1)
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، ويمتاب أ  ُكعقؿ إصبفاين -3،  هاسمـ مـد -1مجع ومقف سملم يمتاب : -

. أ  مقؾمك إصبفاين . وزاد وأومادويمتاب  -4ويمتاب اسمـ قمبد اًمؼم ،  -0

 (.2/102ىماًمف اسمـ اًمعامد ذم ؿمذرات اًمذهب )

( ٕ  ُكعقؿ ، و) ب ( ٓسمـ  ، و) عهوضمعؾ قمالمة ) د ( ٓسمـ مـد

 .اًمؼَم ، و) س ( ٕ  مقؾمكقمبد

، وإن يمان قمـد  ومنن يمان آؾمؿ قمـد اجلؿقع قَمّؾؿ قمؾقف مجقع اًمعالئؿ

 سمعضفؿ قَمّؾؿ قمؾقف قمالمتف، ويذيمر ذم آظمر يمؾ شمرمجة  اؾمَؿ مـ أظمرضمف.

 ًمقس قمؾقف قمالمة أطمدهؿ ، ومفق ًمقس ذم يُمتبفؿ . وإذا ذيمر اؾماًم 

حازمة)) سمؽؾَّؿ عـ كتاب:.6 ، مقضًحا: اؽمؿ ((اإلصازمة دم متققز الصَّ

وؽمـة وفاسمف، وزمنيِّ كقػقة سمرسمقبف، وسمـظقؿف... زمام ٓ يزيد ععَم  مملِّػف كاماًل 

 عرشة أؽمطر ؟

أسمق اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اعممًمػ : هق احلاومظ  اجلقاب:

 .(1) (323 - 220اًمعسؼالين )

 ) أي : قمغم أطمرف اهلجاء( . اهجائقً  ارشمبف ممًمػف : شمرشمقبً  

وىمسؿ يمؾ طمرف أرسمعة أىمسام ، قُمـل ومقفا : سمتؿققز مـ صمبت ًمؼاؤه ًمؾـبل  -

 .صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومـ مل يثُبت

                                                           

حتؼقححؼ اًمححديمتقر قمبححداهلل سمححـ قمبداعمحسححـ اًمؽميمححل، ومححـ أؿمححفر ـمبعاشمححف: ًمححف ـمبعححات متعححددة ( 1)

 .16هجر ًمؾبحقث، اًمـاذ: دار هجر. قمدد اعمجؾدات سماًمتعاون مع مريمز 
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ومجع ومقف : ما يمتبف اًمساسمؼقن ، وأقماد اًمـظر ذم مراضمع اًمصحاسمة  -

إومم مـ يمتب اًمسـة ، وشماريخ اًمرواة ، واًمسػم ، واعمغازي ، وماؾمتخرج 

 مـفا أؾمامء صحاسمة وماشمت همػَمه.

عدُّ هذا اًمؽتاب:  مـ أمجع يمتب معرومة اًمصحاسمة، اؾمتخؾص ممًمػف يُ 

مادشمف مـ يمتب معرومة اًمصحاسمة اًمتل أًمػت ىمبؾف وقمددها يمبػم ضمدا يمام أوماد 

مـ يمتب اجلرح واًمتعديؾ وشمقاريخ اًمرضمال وشمقاريخ اعمدن اعمحؾقة 

ويمتب وبط إؾمامء ويمتب احلديث واًمتػسػم واًمرىمائؼ وأوماد مـ يمتب 

ظمبار واًمؾغة وإدب. ومعظؿ اىمتباؾماشمف قمـ هذه اًمؽتب إكساب وإ

 مباذة مما يدل قمغم اـمالقمف قمؾقفا وإومادشمف مـفا.

واعمجؾدات اًمثالصمة إومَم: ذم شمراضمؿ مـ قمرومقا سملؾمامئفؿ ويبؾغ قمدد 

شمرمجة أما اعمجؾدة اًمراسمعة ومتـاول ومقفا مـ قمرومقا سمؽـاهؿ  4422اًمؽماضمؿ 

ول ومقف شمراضمؿ اًمـساء وسمؾغ قمددهـ قمؾام، يمام شمـا 1363وسمؾغ قمددهؿ 

امرأة سمدا سمؿـ قمرومـ سمإؾمامء صمؿ سمؿـ قمرومـ سماًمؽـك ومقؽقن قمدد  1233

شمرمجة، وًمقس يمؾ مـ ذيمرهؿ ممـ صمبتت  13362شمراضمؿ اًمؽتاب 

 صحبتفؿ طمقث سملم ذم مؼدمة يمتاسمف أكف ذيمر ومقف أرسمعة أىمسام:

ؾمقاء  اًمؼسؿ إول: مـ وردت صحبتف سمطريؼ اًمرواية قمـف أو قمـ همػمه 

يماكت اًمطريؼ صحقحة أو طمسـة أو وعقػة أو وىمع ذيمره سمام يدل قمغم 

 اًمصحبة سملي ـمريؼ يمان. 
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واًمؼسؿ اًمثاين ومقؿـ ذيمر ذم اًمصحاسمة مـ إـمػال اًمذيـ وًمدوا ذم 

قمفد اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومات وهؿ دون ؾمـ اًمتؿققز ... ًمغؾبة 

 اًمظـ قمغم أكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ رآهؿ.

ًمثاًمث: ومقؿـ ذيمر ذم اًمؽتب اعمتؼدمة قمؾقف مـ اعمخَّضملم واًمؼسؿ ا

اًمذيـ أدريمقا اجلاهؾقة واإلؾمالم ومل يرد ذم ظمؼم ىمط أهنؿ اضمتؿعقا سماًمـبل 

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وٓ رأوه ؾمقاء أؾمؾؿقا ذم طمقاشمف أم ٓ وهمٓء ًمقسقا 

 صحاسمة سماشمػاق.

غم ؾمبقؾ واًمؼسؿ اًمراسمع: ومقؿـ ذيمر ذم اًمؽتب اعمتؼدمة أكف صحا  قم

اًمقهؿ واًمغؾط وسمقان ذًمؽ. وىمد رشمب اسمـ طمجر شمرامجف قمغم طمروف 

اعمعجؿ، مبتدئا ذم يمؾ طمرف سماًمؼسؿ إول، صمؿ اًمثاين صمؿ اًمثاًمث صمؿ 

 اًمراسمع.

صاطمب "ويذيمر ذم اًمؽممجة قمادة مـ ظمرج طمديث اًمصحا  

مـ أصحاب اًمســ وهمػمهؿ مـ اعمصـػلم ذم احلديث وُّيتؿ  "اًمؽممجة

ًمصحا  ويذيمر كؿقذضًما أو أيمثر مـ طمديثف، ورسمام ؾماق سماًمتعريػ سمـسب ا

سمعض أظمبار اًمصحا  ذم اًمغزوات أو احلقادث اعمفؿة ويسجؾ وىمت 

 ووماشمف إذا قمرومت.

وٓ ؿمؽ أن اسمـ طمجر سمنومادشمف مـ مالطمظات واؾمتدرايمات ؾماسمؼقة مـ 

اعمصـػلم وسمنواوماشمف اعمفؿة وشمـبقفاشمف اًمدىمقؼة وؿـ يمتاسمف ومقائد ضمؾقؾة ٓ 

 يمتب معرومة اًمصحاسمة إظمرى وإن يمان هلا ومضؾ اًمسبؼ واًمتؿفقد شمتقومر ذم

 ًمف.
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 ( شمرمجة.13446وىمد سمؾغ قمدد اًمؽماضمؿ ذم هذا اًمؽتاب مع اعمؽرر )

ف الطبؼة: لغة ؟ .2  عرِّ

 :(1): اًمؼقم اًمحؿتشاهبقن ذم صػة مـ اًمصػاتالطبؼة لغة

ف اًمطبؼة اصطالطًما..3  قمرِّ

ِـّ : اًمطبؼة هؿ اًمؼقم الطبؼة اصطالضًما اًمحؿتعاسون إذا شمشاهبقا ذم اًمسِّ

 .(3)واإلؾمـاد، أو ذم اإلؾمـاد ومؼط

 ما هق اًمػرق سملم شمعريػ اًمطبؼة ذم آصطالح، وقمؾؿ اًمطبؼات؟.4

ىمقؼ  اجلقاب: قمؾؿ اًمطبؼات يـظر إمم اًمتَّخصص اًمعؾؿل اًمدَّ

صملم، أو اًمػؼفاء، أو اًمؾَُّغقيلم...  ًمؾُؿؽَمْمَجلم، يماعُمَحدِّ

 ـ أهؾ العؾؿ(.أي ؿمبؼات كؾ صـػ م)

ا اًمتعريػ آصطالطمل، ومقـظر إمم  مـل ًمؾُؿؽَمْمَجلم، أمَّ اعمستقى اًمزَّ

  اعُممًمِّػلم ًمؾُؿَصـََّػات. ُوومؼ اضمتفادوهذا إمر خيتؾػ 

 ما هق اًمػرق سملم يمتب اًمطبؼات ويمتب اًمتقاريخ..13

 الػرق زمني كتب الطبؼات وُكتب التاريخ:

وحيتاج إًمقف معرومة اًمتػرىمة سملَم قمؾؿ ىمال اًمعز اسمـ مَجاقمة: َومِمَّا يشؽؾ 

 اًمتاريخ وقمؾؿ اًمطبؼات، ومعرومة آومؽماق سملم مقوققمفام وهمايتفام.

ىمال: واحلؼ قمـدي أهنام سمحسب اًمذات يرضمعان إمم رء واطمد، 

 وسمحسب آقمتبار سمتحؼؼ ما سمقـفام مـ اًمتغاير.

                                                           

 .4/1213( اًمصحاح: 1)

 .3/031( شمدريب اًمراوي: 3)
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خاوي: ىمؾت سمقـفام قمؿقم وظمصقص وضمفل، ومقجتؿعان ذم  ىمال اًمسَّ

 سماًمرواة.اًمتعريػ 

ويـػرد اًمتاريخ سماحلقادث، واًمطبؼات سمام إذا يمان ذم اًمبدريلم مثاًل َمـ  

ر اًمقوماة، هذا هق  ـ مَل يشفدها ٓؾمتؾزامف شمؼديؿ اًمحؿتلظمِّ شملظمرت ووماشمف قَمؿَّ

 .(1)إصؾ

ملم  اومعقة))وإن ظمرج هماًمب مـ َصـََّػ سمعد اًمحؿَتَؼدِّ مثاًل  ((ـمبؼات اًمشَّ

 قمـف عمراقماهتؿ ذم اًمطبؼة ىمرب اًمقومقات.

ورسمام يؽقن اًمقاطمد مـ ـمبؼة شمكم اًمحؿذيمقر ومقفا ًمتؼدم مقشمف، وإن يمان 

 دوهنؿ ذم إظمذ.

ق سمقـفام سمعض اًمحؿتلظمريـ: سملنَّ اًمتاريخ يـظر ومقف سماًمذات إمم  وىمد ومرَّ

 اًمحؿقاًمقد واًمقومقات، وسماًمعرض إمم إطمقال.

ت إمم إطمقال، وسماًمعرض إمم اًمحؿقاًمقد واًمطبؼات يـظر ومقفا سماًمذا

 .(3)واًمقومقات، وًمؽـ إول أؿمبف

أي ؿمبؼات كؾ صـػ مـ  قمؾؿ اًمطبؼات:: )((أسمجد اًمعؾقم))وضماء ذم 

: يمإدسماء وإصقًمقلم، وإـمباء، وإوًمقاء، واًمبقاكقلم، أهؾ العؾؿ

واًمتاسمعلم، واحلػاظ، واحلؽامء، واحلـػقة، واحلـاسمؾة، واًمحامًمؽقة، 

صملم، واخلطاـملم، واًمرواة، واخلقاص،  واًمشاومعقة، واًمحؿػنيـ، واًمحُؿَحدِّ

واًمشعراء، واًمصحاسمة، واًمحؿجتفديـ، واًمصقومقة، واًمطَّاًمبلم، وإمؿ، 

                                                           

 .32(اإلقمالن سماًمتقسمقخ: 1)

 )ـمبعة دار اًمؽتب اًمعؾؿقة(. .32( اإلقمالن سماًمتقسمقخ: 3)
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مـ، واًمعؾ قم، واًمُػرؾمان، واًمعؾامء، واًمَػروقلم، واًمػؼفاء، ورؤؾماء اًمزَّ

اء، واًمـَُّحاة، واًمؾغقيلم، واًمحؿتؽؾؿلم، واًمحؿَعؼميـ، واًمحؿعتزًملم،  واًمُؼرَّ

اك إمم همػم ذًمؽ.  واًمحؿامًمؽ، واًمـساسملم، واًمـُّسَّ

وذم يمؾ مـ هذا يمتب مستؼؾة شمؽػؾت ًمبقان ـمبؼة مـ شمؾؽ اًمطبؼات( 
(1)

. 

ق سملَم قمؾؿ اًمتاريخ، وسملَم قمؾؿ اًمطبؼات وقمغم هذا  ومقؿؽــا أن ُكَػرِّ

ومـؼقل: إنَّ قمؾؿ اًمتاريخ يعتـل سملظمبار إومراد، إواومة إمم احلقادث 

 وإظمبار، وما يؼع ذم اًمسـقات.

ا قمؾؿ اًمطبؼات ومنكف يعتـل   .سمطبؼات يُمؾِّ صـػ مـ أهؾ اًمعؾؿأمَّ

ـقات، وإذا وٓ يعتـل سملظمبار احلقادث واًمقىمائع، وما حَيُدث  ذم اًمسَّ

 .ُذيمرت ومنهنا شُمذيمر سمصقرة قماروة

الؼقم الـؿتشاهبقن دم صػة مـ : ويبَؼك الـؿعـك الؾغقي لؾطبؼة وهق

الصػات
(3)

.  

 هق إؽماس الَّذي َقامت عؾقِف ُمعظؿ الـُؿَصـَّػات دم ِعْؾِؿ الطََّبَؼات.

شمني -اذكر أؽمامء شمالشمة مملَّػات دم ُكُتب .55 واذكر  ،-ؿمبؼات الـُؿَحدِّ

 أؽمامء مملػقفا كامؾة وؽمـة وفقاِتؿ ؟

  اجلقاب:

                                                           

( أسمجد اًمعؾقم اًمقر اًمحؿرىمقم ذم سمقان أطمقال اًمعؾقم، شملًمقػ: صديؼ سمـ طمسـ اًمؼـقضمل، دار 1)

 .3/063ار: ، حتؼقؼ: قمبداجلبار  زيم1423 -سمػموت  -اًمـنم: دار اًمؽتب اًمعؾؿقة 

 ((ـمبؼات اًمشاومعقة اًمؽؼمى))ٓسمـ ؾمعد، و ((اًمطبؼات اًمؽؼمى)). ويـظر 4/1213( اًمصحاح: 3)

 ٓسمـ ىمايض ؿُمْفبة، وهمػم ذًمؽ مـ يمتب اًمطبؼات.  ((ـمبؼات اًمشاومعقة))ًمؾسبؽل، و
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اعمتقرم  ،ٓسمـ ؾمعد ، حمؿد سمـ ؾمعد اًمبٍمي ((اًمطبؼات اًمؽؼمى))-أ 

 (هجرية .303)

ـمبؼات قمؾامء احلديث: ٕ  قمبدا هلل، حمؿد سمـ أمحد سمـ  -ب

  .هح(244قمبداهلادي سمـ ىمدامة اعمؼدد )ت

اظ)) -ج      يـ قمبداًمرمحـ سمـ أ  ًمؾحاومظ ضمالل اًمد ((ـمبؼات احُلػَّ

 (.هح411ت) سمؽر اًمسققـمل

ٓزمـ ؽمعد : مقضًحا ما يليت :  ((الطبؼات الؽػمى))سمؽؾَّؿ عـ كتاب .52

 اؽمؿ مملػف كامال وؽمـة وفاسمف... مادة الؽتاب، سمرسمقب الؽتاب ؟

د سمـ ؾمعد سمـ مـقع : قاباجل اًمطبؼات اًمؽؼمى: ٕ  قمبداهلل حمؿَّ

هرّي، اًمبٍمّي، هح(، دار صادر ًمؾطباقمة 303يماشمب اًمقاىمدي )ت اًمزُّ

 .م(1423-هح1043واًمـنم، سمػموت )

 مادة اًمؽتاب وشمرشمقبف : ىمّسؿ اعممًمػ يمتاسمف إمم صمالصمة أىمسام : -

ىِمسؿ ًمؾسػمة اًمـبقية ، ىمبؾ اًمبعثة وسمعدها ، وهمزواشمف وهاياه اًمذي  -1

 سمعثفا صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  ..

 وًمقلم .يـ إوظمّصص هلذا اًمؼسؿ : اجلزأ

 -صمؿ ىِمسؿ ًمؾصحاسمة  روقان اهلل قمؾقفؿ ، وىمد ىَمّسؿفؿ سماقمتبار  -3

، إمم مخس ـمبؼات .. ورشّمبفؿ قمغم -اًمَػضؾ واًمساسمؼة إمم اإلؾمالم 

 إكساب، ومراقمك  ضماكب اًمـَسب واًمنّمف ... 

صمؿ ىِمسؿ عما سمعَد اًمصحاسمة ، مـ اًمتاسمعلم ومـ سمْعَدهؿ إمم قمٍمه ،  -0

 وىَمّسؿفؿ إمم ـمبؼات .
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، وهق : شمرشمقبفؿ طَمسب اعُمدن اًمتل  اًمعامؾ اجلغراذموراقمك ومقف : 

 اؾْمتؼّروا ومقفا ، ومبدأ سماعمديـة اًمـبقية ، صمؿ مؽة ، وماًمطائػ ... وهؽذا .

 وظمّصص هلذيـ اًمؼسؿلم : سماىمل إضمزاء ، همػم إظمػم .

ـّ ـمبؼات ، وسمدأ اًمؽماضمؿ :  - وظَمّصص اجلزء إظمػم : ًمؾـساء ، ومجعؾُف

اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ، ومؼّدم ظمدجية ريض اهلل قمـفا ، ومبـاشمف سمبقت 

 قمؾقف اًمصالة واًمسالم ، ومعاّمشمف ...

ويؿؽــا أن كقصمز التؼسقؿ زمام يليت
(1)

: 

شمـاول إول واًمثاين مـفام ؾمػمة اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، أما 

 إضمزاء اًمستة إظمرى ومتـاوًمت ـمبؼات اًمرضمال.

اًمثاًمث شمراضمؿ اًمبدريلم، وشمـاول اعمجؾد اًمراسمع شمراضمؿ وشمـاول اعمجؾد 

مـ ًمف إؾمالم ىمديؿ ومل يشفد سمدرا ويمذًمؽ مـ أؾمؾؿ ىمبؾ ومتح مؽة، وشمـاول 

اعمجؾد اخلامس ـمبؼات اًمتاسمعلم وأشمباع اًمتاسمعلم ومـ شمالهؿ مرشمبلم قمغم 

اعمدن، وىمد اىمتٍم ومقف قمغم أهؾ اعمديـة مـفؿ وأهؾ مؽة واًمطائػ واًمقؿـ 

واًمبحريـ مـ اًمصحاسمة واًمتاسمعلم ومـ شمالهؿ. وشمـاول اعمجؾد واًمقاممة 

اًمسادس أهؾ اًمؽقومة مـ اًمصحاسمة واًمتاسمعلم ومـ شمالهؿ طمتك شمرضمؿ 

عمعاسيـ ًمف. وشمـاول اعمجؾد اًمساسمع أهؾ اًمبٍمة وواؾمط واعمدائـ 

واجلزيرة  ،واًمشام ،وإكبار ،ؿوىمُ  ،انذَ ومَهَ  ،ّي واًمرَّ  ،راؾمانوسمغداد وظُم 

وإكدًمس، ورهمؿ شمـاوًمف هلذه  ،ومريؼقةإو ،ومٍم وأيؾة ،ثغقرواًمعقاصؿ واًم

اعمـاـمؼ اًمؽثػمة ًمؽـف أومم اًمبٍمة اًمعـاية إومم صمؿ اًمشام ومٍم، أما سمؼقة 

                                                           

 (. 23( يـظر: سمحقث ذم شماريخ اًمسـة اعمنمومة، ٕؾمتاذكا اًمديمتقر أيمرم وقاء اًمعؿري: )ص: 1)
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إمايمـ ومال يذيمر مـ أهؾفا ؾمقى سمضعة رضمال وىمد ٓ يذيمر إٓ رضمال 

 واطمدا.

 جؾد اًمثامـ ومؼد ظمصصف ًمؾـساء اًمصحاسمقات ومؼط.أما اعمُ 

ـمبؼات قمؾامء احلديثز قمـ يمتاب:  شمؽؾؿ  سمنجيا.10
(1)

هلل، : ٕ  قمبدا

  .هح(244حمؿد سمـ أمحد سمـ قمبداهلادي سمـ ىمدامة اعمؼدد )ت

صملم، وٓ خيتص سماًمثِّؼات  هق يمتاب ـَ اعمحدِّ ظماص سمطبؼات احلػاظ ِم

 مـفؿ، وإن يماَن معظؿفؿ مـ اًمثِّؼات.

سمؽر، وىمد سمدأ اسمـ قمبداهلادي يمتاسمف سمؽممجة: اخلؾػاء إرسمعة أ  

وقمؿر، وقمثامن، وقمكم ريض اهلل قمـفؿ، وظمتؿ يمتاسمف سمؽممجة مطقًمة ًمشقخ 

يـ أ  اًمعباس أمحد سمـ قمبداحلؾقؿ سمـ قمبداًمسالم اسمـ  اإلؾمالم شمؼل اًمدِّ

هح(233شمقؿقة )ت
 (3)

. 

ـمبؼات احلػاظ مـ أهؾ ))وىمد اـمؾع اسمـ قمبداهلادي قمغم يمتاب: 

ة إكدًمسحل اعمعروف  ((احلديث َ ػمُّ
ٕ  اًمقًمقد يقؾمػ سمـ قمبداًمعزيز اسمـ ومِ

هح(246سماسمـ اًمدسمَّاغ )ت 
 (0)

رأيُت ًمُف ضمزًءا ًمطقًػا ذم أؾمامء ))، طمقث ىمال: 

، وقمؾقف مماظمذاٌت ذم  َؾِػلِّ هري وظمتَؿ سماًمسِّ احلػاظ، ويَمَتْبُتُف سمدأ ومقف سماًمزُّ

((اًمتَّؼديؿ واًمتلظمػم

 (4)

 ... 

                                                           

، 3مج(، ط4هح، )1434( ـمبع سمتحؼقؼ أيمرم اًمبقر، إسمراهقؿ اًمزيبؼ، ممؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت، 1)

 هح.1412

 (.1126(، اًمؽممجة رىمؿ: )346-4/324( ـمبؼات قمؾامء احلديث: )3)

 (. 1362( شمرمجتف ومصادرها ذم: ـمبؼات قمؾامء احلديث ٓسمـ قمبداهلادي، سمرىمؿ: )0)

 (. 1362سمرىمؿ: ) 4/32ادي: ( ـمبؼات قمؾامء احلديث ٓسمـ قمبداهل4)
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صملم مـ اعممًمػلم وًمعؾَّ اسمـ اًمصبا غ أول مـ يمتب ذم ـمبؼات اعمحدِّ

 إكدًمسقلم...

محـ سمـ قمكم احلـبكم اًمبغدادي )ت هح(، 242وأّما اسمـ اجلقزي قمبداًمرَّ

ومفق مـ اعمشارىمة اعمتؼدملم ممـ يمتب ذم ـمبؼات احلػاظ ذم يمتاسمف: 

، طمقث َذيمر ومقف شمراضمؿ ((احلث ععم ضمػظ العؾؿ وذكر كبار احلػاظ))

طمػاظ احلديث طَمتَّك قمٍمه مرشمبة قمغم طمروف خمتصحرة ًمؽبار 

اعمعجؿ
(1)

 . 

َباُب اًمِؽَتاَب ؾَمْبَعَة َأسْمَقاٍب: اًمَوىَمْد ضَمَعْؾُت َهَذا ىمال ذم مؼدمة اًمؽتاب: 

ُل: ذِم   ِعْؾِؿ.اًمثِّ قَمغَم طِمْػِظ احلَ إَوَّ

ـْ طَمْقُث اًم ـْ ُهَق َأْهٌؾ ِم  ْؾَقِة.احلِ ْؾؼِة وَ اخلِ َباُب اًمثَّايِن: ذِم ِصَػِة َم

 ْػِظ.احلِ ِعقـَِة قَمغَم اعمُ َباُب اًمثَّاًمُِث: ذِم ِذيْمِر إَْدِوَيِة اًم

اسمُِع: ذِم ـَمِريِؼ إِطْمَؽاِم اًم  ْحُػقِظ.اعمَ َباُب اًمرَّ

تِل شَمِصحُّ ذِم شمِْؽَراِر اخلَ َباُب اًم  ْحُػقفَماِت.اعمَ اِمُس: ذِم ِذيْمِر إَْوىَماِت اًمَّ

ـَ اًم اِدُس: ذِم اإِلقْمالِم سماَِم َيـَْبِغل شَمْؼِديُؿُف ِم  ْحُػقفَماِت.اعمَ َباُب اًمسَّ

اسمُِع: ذِم ِذيْمِر َأقْمالِم اًم اِظ احلُ َباُب اًمسَّ .اعمُ ػَّ ـَ ِزي  ؼَمِّ

 ًمإلمام اًمذهبل. ((شمذيمرة احلػاظ))شمؽؾَّؿ قمـ يمتاب:  .16

                                                           

طمؼؼف وقمؾؼ قمؾقف: اعمستشار اًمديمتقر ومماد قمبد اعمـعؿ، اًمـاذ: ممؾمسة ؿمباب اجلامعة، ( 1)

 1هح، قمدد إضمزاء:  1413آؾمؽـدرية، اًمطبعة: اًمثاكقة، 

(، وؿـ جمؿقع 333( ورىمة(. وًمف كسخة ظمطقة ذم دار اًمؽتب اًمظاهرية سمدمشؼ شماريخ )132ذم )

(102-143 .) 



 

19 

 

 أ  قمبداهلل ؿمؿس اًمديـ ًمإلمام ((شمذيمرة احلػاظ)): يمتاب باقاجل

هح(243حمؿد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَماْيامز اًمذهبل )ت 
 (1)

. 

هذه سمذكرة زملؽمامء معدرم مَحَؾة ))قال رمحف اهلل دم مؼدمة الؽتاب: 

عؾؿ الـََّبِقّي َومـ يرصمع إََِل اصمتفادهؿ دِم التقشمقؼ والتضعقػ ال

((والتصحقح، والتزيقػ

 (2)

. 

اًمؽتاب  قمـفؿ، وىمسؿواسمتدأ اًمؽتاب سمؽماضمؿ اخلؾػاء إرسمعة ريض اهلل 

( إطمدى وقمنميـ ـمبؼة وشمضؿـت اًمطبؼة إظمػمة صمامكقة أؾمامء 31إمم )

وىمال: اًمطبؼة احلادية واًمعنمون: وومقفا صمامكقة وهؿ:  اإلمام اًمـقاوي، 

 أؾمامء

اًمـقاوي ؿمقخ اإلؾمالم حمقل اًمديـ: هق ؾمقد أهؾ هذه اًمطبؼة وإكام 

 شمعامم قمؾقف. ذيمرشمف ذم اًمطبؼة اًمعنميـ ًمتؼدم مقشمف، رمحة اهلل

اًمعباس أمحد سمـ ومرح اًمؾخؿل اإلؿمبقكم  قومـفؿ أسم :صمؿ شمرضمؿ ًمشققظمف

هح(، واإلمام اسمـ 226كزيؾ دمشؼ، وًمشقخف: قمكم سمـ قمبداًمؽاذم )ت

                                                           

هح، سمدائرة  1024ـمبع سمؿؼدمة اًمعالمة قمبداًمرمحـ سمـ حيقك اعمعؾؿل رمحف اهلل شمعامم ( 1)

ًمبـان، -اعمعارف اًمعثامكقة، طمقدر آسماد، اًمديمـ، اهلـد، وأقمقد شمصقيره سمدار اًمؽتب اًمعؾؿقة سمػموت

ًمتؾؿقذ اإلمام  ((ذيؾ شمذيمرة احلػاظ))م. وـمبع مع اًمؽتاب: 1443 -هح1414اًمطبعة: إومم، 

ه بل أ  اعمحاؾمـ حمؿد سمـ قمكم اسمـ احلسـ سمـ محزة  احلسقـل اًمدمشؼل اًمشاومعل اًمذَّ

 هح(.262)ت

ًمتؼل اًمديـ أ  اًمػضؾ حمؿد سمـ حمؿد سمـ ((حلظ إحلاظ سمذيؾ ـمبؼات احلػاظ))ويمتاب: 

جلالل اًمديـ أ  اًمػضؾ ((ذيؾ ـمبؼات احلػاظ))هح(، و321حمؿد سمـ قمبداهلل اسمـ ومفد اعمؽّل )ت

محـ سمـ   هح(.411أ  سمؽر  اًمسققـمل )تقمبداًمرَّ

 .1/1شمذيمرة احلػاظ ًمؾذهبل: ( 3)
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اإلمام يقؾمػ سمـ قمبداًمرمحـ   ؿمقخف ظمتؿ اًمؽتاب سمؽممجة شمقؿقة، و

 هح(.243اعمزي )ت

 ( شمرمجة.1126وىمد سمؾغ قمدد اًمؽماضمؿ ذم اًمؽتاب: )

 ًمإلمام اًمذهبّل. ((شمذيمرة احلػاظ))اذيمر أؾمامء اًمذيقل قمغم يمتاب: .14

هبل أ  اعمحاؾمـ  ((ذيؾ شمذيمرة احلػاظ))-قاب: أاجل ًمتؾؿقذ اإلمام اًمذَّ

حمؿد سمـ قمكم سمـ احلسـ سمـ محزة  احلسقـل اًمدمشؼل اًمشاومعل 

( اصمـتان وقمنمون 33هح(، ومجؾة ما زاده قمغم اإلمام اًمذهبل )262)ت

 شمرمجة.

ًمتؼل اًمديـ أ  ((حلظ إحلاظ سمذيؾ ـمبؼات احلػاظ))يمتاب:  -ب

اًمػضؾ حمؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمبداهلل اسمـ ومفد اعمؽّل 

( اصمـتل قمنمة شمرمجة، وقمغم 13هح(، وىمد اؾمتدرك قمغم اًمذهبل )321)ت

( اصمـتلم وصمالصملم 03ا، ومؽان جمؿقع ما أواومف )ق( صمامك3احلسقـل )

 شمرمجة. 

جلالل اًمديـ أ  اًمػضؾ ((احلػاظ ذيؾ ـمبؼات))يمتاب: و-ج

محـ سمـ أ  سمؽر  اًمسققـمل )ت هح(،  اؿمتؿؾ هذا اًمذيؾ قمغم 411قمبداًمرَّ

( ؾمبعة وأرسمعلم شمرمجة، وهل مقاومؼة  عما ذم ذيؾ طماومظ اًمشام 42)

احلسقـل، وًمؾذيؾ قمؾقفا ًمؾحاومظ شمؼل اًمديـ أ  اًمػضؾ حمؿد سمـ ومفد 

( مخسة أكػس 2) اهلاؿمؿل، وزاد قمغم اًمذيؾقلم اعمذيمقريـ شمراضمؿ

اؾمتدريمفام قمؾقفام ذم اًمطبؼة اًمثاكقة واًمعنميـ،  وجمؿقع ما ذم هذا 

( شمرمجة مقاومؼة ًمذيؾ 16( شمرمجة مـفا )42اًمذيؾ مـ اًمؽماضمؿ: )
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( شمراضمؿ مستدريمة 3( شمرمجة مقاومؼة ًمذيؾ اسمـ ومفد، و)30احلسقـل، و )

 قمؾقفام.

أ   جلالل اًمديـ ((ـمبؼات احلػاظ))شمؽؾَّؿ سمنجياز قمـ يمتاب: .12

محـ سمـ أ  سمؽر  اًمسققـمل )ت  .هح(411اًمػضؾ قمبداًمرَّ

ًمؾذهبل، ومـ ذيقل:  ((شمذيمرة احلػاظ))هق خمتٍم مـ يمتاب  قاب:اجل

َؾ قمدًدا مـ اًمؽماضمؿ واسمتدأ  احُلسقـل، واسمـ وَمفد، وىمد اؾمتدرك قمؾقفام وذيَّ

اًمؽتاب سمؽممجة اخلؾػاء اًمراؿمديـ ريض اهلل قمـفؿ، واظمتتؿ سمؽممجة 

هح(، 323احلاومظ ؿمفاب اًمديـ أ  اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم اسمـ طَمَجر )ت

 ( شمرمجة.1143وىمد سمؾغ قمدد اًمؽماضمؿ )

 ( أرسمع وقمنميـ ـمبؼة.34ؼات إمم )وىمد ىمسؿ اًمطب

عؾؿ اًمومعدزم مَحَؾة  "اظ ػَّ احلُ ـَمَبَؼات  "وَمَفَذا يمتاب ))ىمال رمحف اهلل: 

اًمـََّبِقّي َومـ يرضمع إمَِم اضمتفادهؿ ذِم اًمتقصمقؼ َواًمتَّْجِريح، واًمتضعقػ 

َهبِّل، احلإَِمام  "ـَمَبَؼات  "واًمتصحقح. خلصتفا مـ  ػاظ أ  قمبد اهلل اًمذَّ

((قَمَؾْقِف مـ ضَماَء سمعده...وذيؾت 

 (1)

. 

شمني، وُكُتب ؿمبؼات الػؼفاء؟ .16  ما الػرق زمنَي ُكُتب ؿمبؼات الـُؿَحدِّ

 هق : اًمػرق سمقـفام  اجلقاب:

صملم دِّ حَ : شمعتـل سمذيمر شمراضمؿ اًمرواة مـ اعُمَ صملمدِّ حَ أن يمتب ـمبؼات اعمُ -

 . ، قمغم اظمتالف اكتساهبؿ اًمػؼفلواحُلّػاظ ًمؾحديث اًمـبقي اًمنميػ

                                                           

 (.1ـمبؼات احلػاظ ًمؾسققـمل: )ص: ( 1)
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وأما يمتب ـمبؼات اًمػؼفاء: ومتعتـل سمذيمر شمراضمؿ اًمػؼفاء ذم يمؾ مذهب -

 مـ اعمذاهب اًمػؼفقة.

ف كتاب .57 افعقة الؽػمى)) عرِّ ما اؽمؿ مملػفا، وؽمـة و: ((ؿمبؼات الشَّ

 وفاسمف. وكؿ ؿمبؼة قسؿ الؽتاب ؟ 

اومعقة اًمؽؼمى: ًمتاج اًمديـ، أ  َكص: قابجلا ر، حـمبؼات اًمشَّ

قمبداًمؽاذم سمـ قمكّم سمـ مَتَّام سمـ يقؾمَػ سمـ مقؾمك قمبداًمقهاب سمـ قمكّم سمـ 

بؽّل، اعمصا اومعّل )تحسمـ مَتَّام، اًمسُّ َمْشؼّل، اًمشَّ هح(221رّي، اًمدِّ
 (1)

.  

ذم جمال ظماص إذ يؽمضمؿ جلامقمة يبحث يمتاب ذم قمؾؿ اًمؽماضمؿ هق 

واطمدة وهؿ اًمػؼفاء اًمشاومعققن طمسب ـمبؼاهتؿ، اًمطبؼة إومم وماًمثاكقة 

ًمػؼقف وكسبف، وؿمققظمف، وشمالمقذه، وُمصـػاشمف، وروايتف، وهؽذا يذيمر اؾمؿ ا

ق إمم اًمؽثػم مـ اعمسائؾ  ودرضمتف سملم أهؾ اًمعؾؿ وؿمقئا مـ مآصمره، ويتطرَّ

اًمعؼدية، وإصقًمقة واًمػؼفقة، واحلديثقة، اًمتل اؿمتفرت قمـ اعُمؽَمْضمؿ ًمف، 

بؽل ذم ؾمقاق اًمؽماضمؿ.  أو ذم أصمـاء اعمـاىمشات اًمتل يستطرد هبا اًمسُّ

، وؾمبع ـمبؼات، شمرضمؿ شاعمؼدمة»طبؼات اًمؽؼمى ًمؾسبؽل شمتضؿـ واًم

 ذم يمّؾ ـمبؼة مـفا ٕقمالم مائة ؾمـة.

 ٓزمـ أيب َيْععَم: ما اؽمؿ مملػفا، وؽمـة وفاسمف ؟ ((ؿمبؼات احلـازمؾة )).13

 ٓسمـ أ  َيعغم؟ ((ـمبؼات احلـاسمؾة))وما هق مـفج يمتاب 

د سمـ  اجلقاب: د سمـ حمؿَّ ـمبؼات احلـاسمؾة: ٕ  احلُسلم، حمؿَّ

                                                           

( ـمبع سمتحؼقؼ ؿمقخقـا اًمديمتقريـ حمؿقد أمحد اًمطـاطمل، وقمبداًمػتاح حمؿد احلؾحق، رمحفحام 1)

 جمؾدات( مـ وؿـفا اًمػفارس اًمعامة. 13اهلل شمعامم، مطبعة قمقسك اًمبا  احلؾبل. ذم )
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اء، اًمبغدادّي، احلـبكّم، اعمعروف سماسمـ أ   احلسلم اسمـ حمؿد، اسمـ اًمػرَّ

(236َيْعغَم )ت
 (1)

.  

 مـفج اًمؽتاب:

ٓسمـ أ  َيْعغَم يمتاب ذم قمؾؿ اًمؽماضمؿ، ش ـمبؼات احلـاسمؾة»ُيعدُّ يمتاب 

يصُؾ إًمقـا، وهق مـ أومضؾ وأؿمؿؾ ش ـمبؼات احلـاسمؾة»وهق  أول يمتاب ذم 

ما يمتب ذم شمراضمؿ احلـاسمؾة، ذًمؽ أكف يلظمذ اًمؼارئ ذم رطمؾة مجقؾة 

ف ومقفا قمغم ؾمػم قمؾامء أضمالء مـ قمؾامء اعمسؾؿلم اعمتخصصلم ذم  ًمقتعرَّ

( مـ أقمالم اعمذهب 232اًمػؼف اإلؾمالمل، وىمد شمرضمؿ ومقف مصـػف ًمح)

 ( شمرمجة.14احلـبكم، وسمعض هذه اًمؽماضمؿ ىمد يُمررت، وهل )

يذيمر اؾمؿ اًمػؼقف وكسبف ومقًمده، وؿمققظمف، وشمالمقذه، وؿمقًئا مـ مآصمره،  

ػاشمف، وشماريخ ووماشمف.  وممًمَّ

وىمد أؿمبع اعمعؾقمات طمقل سمعض اًمؽماضمؿ، ٓ ؾمقام شمرمجة واًمده، 

 طمقث ضمعؾف ـمبؼة واطمدة وطمده.

واًمبعض أظمر ضمعؾفا ُمؼتضبة ضمًدا، ٓ يزيد ومقفا قمغم ذيمر اؾمؿ 

ضَمؿ،   وأكف مِمَـّ َصِحَب اإلمام أمحد.اعُمؽَمْ

يمام أنَّ اعممًمػ ىمد اىمتضب يمثػًما ذم شمراضمؿ اًمطبؼة إظمػمة، وأصحاب 

هذه اًمطبؼة هؿ مـ إقمالم اعمُعاسيـ ًمف، وسمعضفؿ مـ ؿمققظمف، إمر 

                                                           

ديَّة، مٍم،  (1) ـَّة اعمحؿَّ  هح.1021ـمبعف حمؿد طمامد اًمػؼل، مطبعة اًمسُّ

وـمبع حُمؼًؼحا حتؼقًؼحا قمؾؿًقحا ذم صمالصمحة جمؾحدات سمتحؼقحؼ ؿمحقخـا قمالمحة اًمحديمتقر قمبحداًمرمحـ سمحـ 

 جمؾدات(. 0م. )3332-هح1432ؾمؾقامن اًمعثقؿلم، مؽتبة اًمعبقؽان، اًمرياض، 
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اًمذي دومع سماإلمام اسمـ َرضَمب أن ُيعقد يمتاسمة شمراضمؿ هذه اًمطبؼة ذم يمتاسمف 

 ش.اًمذيؾ قمغم ـمبؼات احلـاسمؾة»

 ىمد اسمتدأ اًمؽتاب سمخطبة، صُمؿَّ ذع سمؽممجة اإلمام أمحد سمـ طمـبؾ.و

وضمعؾ اًمؽتاب قَمغَم ـمبؼات، ورشمب اًمطبؼة إومم واًمثاكقة قمغم  

ىمقؼ سماًمؽمشمقب، ويعؼد  طمروف اعمعجؿ، مـ طمقث اجلؿؾة، دون آًمتزام اًمدَّ

ذم يمّؾ طمرف )مػاريد( احلرف، وٓ يؾتزم ذم إؾمامء اًمقاردة ومقف 

 سمجدي، ورسمام يذيمر سمعد هناية يمّؾ طمرف َمـ مَل يعرف أسمقه...سماًمؽمشمقب إ

،  ورشمبفؿ شذم ذيمر أصحاب أصحاب اإلمام أمحد»وذم اًمطبؼة اًمثاكقة 

 قمغم طمروف اعمعجؿ سماجلؿؾة، ومَل يؾتزم سماًمؽمشمقب اًمدىمقؼ..

م اًمعؿر واًمقوماة، وظماًمػ   وما سمعدمها مـ اًمطبؼات رشمبفا قَمغَم شمؼدُّ

 مـفجف ذم سمعض اًمؽماضمؿ.

 واًمطبؼة اخلامسة شمتضؿـ ـمروًما مـ أظمبار واًمده، وطمده.

واًمطبؼة اًمسادؾمة ذيمر ومقفا أصحاب واًمده. وظمتؿفا سمؽممجة أ  

هح(. ويمان ىمد ذيمر 213اًمؼميمات ـمؾحة سمـ أمحد سمـ ـمؾحة، اًمعاىمقزّم )ت

هح(، 210ىمبؾف شمرمجة أ  اًمقوماء قمكّم سمـ حمؿد سمـ قمؼقؾ اًمبغدادّي )ت

 .(1)ذم اًمؽتابوطمؼفا أن شمؽقن آظمر شمرمجة 

، مـ هق ٓسمـ رضمب ((اًمذيؾ قمغم ـمبؼات احلـاسمؾة))ما هق يمتاب: .14

ػف، ويمقػ كظؿ اًمؽتاب  .ممًمِّ

                                                           

أؾمحتاذكا اًمعالَّمحة اًمحديمتقر قمبحداًمرمحـ سمحـ ؾمحؾقامن  ( هذه اًمدراؾمة اعمقضمزة قمحغم ـمبعحة حتؼقحؼ1)

 اًمعثقؿلم. ومـ أراد اعمزيد ومعؾقف سمؿراضمعة اًمدراؾمة اًمتل يمتبفا اًمديمتقر اًمعثقؿلم.
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محـ سمـ  قاب:اجل يـ، قمبداًمرَّ يؾ قمغم ـمبؼات احلـاسمؾة: ًمَزيـ اًمدِّ اًمذَّ

  .(1) هح(242أمحد اًمبغدادي احلـبكم اعمعروف سماسمـ رضمب )

اسمـ َرضمب ذم جَمال قمؾؿ  ُيعدُّ هذا اًمؽتاب مـ أومضؾ ما يمتبف اإلمام

ٕ  احلسلم حمؿد سمـ ش ـمبؼات احلـاسمؾة»اًمرضمال، وهق ذيؾ قمغم يمتاب 

هح(. اًمذي مجع ومقف أصحاب اإلمام أمحد اسمتداء 236أ  َيعغَم اًمػراء )ت

 هح(.210مـ اإلمام أمحد طمتَّك وومقات ؾمـة )

دؾمة( وىمد اسمتدأ اإلمام اسمـ َرضمب يمتاسمف سملن أقماد يمتاسمة شمراضمؿ )اًمطبؼة اًمسا

مـ يمتاب اسمـ أ  َيعغم، وهؿ )أصحاب اًمؼايض أ  يعغم(، وذًمؽ ٕنَّ 

اسمـ أ  َيعغم ىمد يمتب هذه اًمطبؼة سمصقرة مؼتضبة، وسمعضفؿ مـ إقمالم 

 اًمؽبار، وذيمر ومقفا اسمـ َرضَمب َمـ مَل يذيمرهؿ اًمؼايض.

وىمد سمؾغ قمدد اًمؽماضمؿ اًمتل زادها احلاومظ اسمـ َرضمب ذم هذه اًمطبؼة 

 .(3)( شمرمجة34)

، ورشمب يمتاسمف قمغم شوضمعؾت شمرشمقَبُف قمغم اًمطبؼاِت...»ىمال اسمـ َرضمب: 

اًمقومقات دون ِذيْمِر ـمبؼات، وضماءت مؼدمة اًمؽتاب مقضمزة ٓ شمزيد قمغم 

 .سمضعة أؾمطر..

                                                           

د طمامد اًمػؼل، مطبعة اًمسـة اعمحؿدية، اًمؼاهرة )1)  م(.1424-هح1023( ـمبع سماقمتـاء حمؿَّ

ديمتقر قمبداًمرمحـ سمـ ؾمؾقامن اًمعثقؿلم، وـمبع حُمؼًؼا حتؼقًؼا قمؾؿًقا ذم مخس جمؾدات سمتحؼقؼ اًم

 م.3332-هح1432مؽتبة اًمعبقؽان، اًمرياض، 

محـ سمـ ؾمؾقامن اًمعثقؿلم  .3)  ( وىمد اؾمتدرك اًمديمتقر قمبداًمرَّ
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ضَمؿ، وؾمقاق كسبف،  وىمد اقمتـك احلاومظ اسمـ َرضمب سمذيمر اؾمؿ اعُمؽَمْ

ما ىمقؾ ومقف ومقًمده، وووماشمف، وؿمققظمف، وشمالمذشمف، ورطمالشمف، وممًمػاشمف، و

َد سمف مـ مسائَؾ ومؼفقٍة.  مـ ضمرح أو شمعديؾ. وما شمػرَّ

همػم أنَّ احلاومظ اسمـ َرضمب وىمع ومقام وىمع ومقف اسمـ أ  يعغَم طمقث يمتب 

شمراضمؿ ُمؼتضبة ذم اًمؽماضمؿ إظمػمة، وأمهؾ يمثػًما مـ شمراضمؿ اعُمتلظمريـ، 

 .(1)وأهمؾبفؿ مـ ؿمققظمف، أو هؿ مـ درضمة ؿمققظمف

وىمد اسمتدأ يمتاسمف سمؽممجة أ  اًمغـائؿ قمكّم سمـ ـماًمب سمـ حمؿد سمـ ِزسمِْقَبا 

هح(، وظمتؿف سمؽممجة ؿَمؿس اًمديـ أ  قمبداهلل حمؿد 463اًمبغدادّي )ت

اسمـ أ  سمؽر سمـ أيقب، اًمدمشؼّل، اعمعروف سماسمـ ىَمقِّؿ اجلقزية 

 هح(.221)ت

 ( شمرمجة.633وىمد سمؾغ قمدد اًمؽماضمؿ ذم هذا اًمؽتاب )

اإلمام اسمـ َرضمب مـ اًمـساء أطمًدا، وماؾمتدرك قمؾقف اًمديمتقر ومَل يذيمر 

قمبداًمرمحـ حمؼؼ اًمؽتاب أقمداًدا يمبػمة مـ اًمؽماضمؿ، مـ اًمرضمال 

ـّ  واًمـِّساء، إمر اًمذي يدّل قمغم ظمؼمشمف اًمقاؾمعة، واـمالقمف اًمؽبػم سمػ

 اًمؽماضمؿ قمامة، واحلـاسمؾة ظماصة.

مملػفا، وؽمـة : ما اؽمؿ ((اهر الـُؿضقَّة دم ؿمبؼات احلـػقةاجلق)).21

 وفاسمف ؟

 دم الؽتاب؟ اظمملِّػوما هق مـفج 

                                                           

 ( شمـظر دراؾمة اًمؽتاب ًمؾديمتقر قمبداًمرمحـ سمـ ؾمؾقامن اًمعثقؿلم.1)
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: عمحقل اًمديـ، أ  (1)اجلقاهر اعُمِضقَّة ذم ـمبؼات احلـػقَّة اجلقاب:

ر اهلل سمـ ؾمامل سمـ أ  ححمؿد، قمبداًمؼادر سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ كص

  .(3) هح(222اًمقوماء،  اًمؼرّر احلـػل )ت

، مـ أؿمفر يمتب شاحلـػقة اجلقاهر اعُمضقة ذم ـمبؼات»ُيعدُّ يمتاب 

رمحف -اًمؽماضمؿ ًمؾؿـتسبلم إمم مذهب اإلمام أ  طمـقػة اًمـعامن سمـ صماسمت 

 -اهلل شمعامم

 ( شمرمجة.3134ومؼد شمضؿـ اًمؽتاب )

ش وومقات إقمقان مـ مذهب اًمـعامن»ويبدو أكف مَل يطؾع قمغم يمتاب 

 هح(، وٓ قمغم223ًمـجؿ اًمديـ إسمراهقؿ سمـ قمكّم سمـ أمحد اًمطََّرؾُمقّد )ت

ًمصالح اًمديـ قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ ش شماريخ اًمػؼفاء احلـػقة»يمتاب 

 هح(.264اسمـ اعمفـدس )ت

وأرسماب اعمذاهب اعمتبققمة يُمؾٌّ »ذم وماحتة يمتاسمف:  -رمحف اهلل-ىمال  

مـفؿ أومرَد أصحاَب إمام مذهبف، ومَل أَر أطمًدا مَجََع ـمبؼاِت أصحاسمـا، وهؿ 

 .(0) شأمؿ ٓ حُيَْصقن..

                                                           

، واسمحـ ومفحد ذم شاعمجؿحع اعممؾمحس»، وذم 0/6( ذيمره احلاومظ اسمـ طمجحر ذم اًمحدرر اًمؽامـحة: 1)

ـمبؼححات اًمػؼفحححاء »سماؾمححؿ:  1/421، واًمسححققـمل ذم طمسحححـ اعمحححا ة: 122حلححظ إحلححاظ: 

 ش.احلـػقة

( ـمبع سمتحؼقؼ اًمديمتقر قمبداًمػتَّاح حمؿد احلؾق، مطبعة قمقسك اًمبحا  احلؾبحل وذيمحاه، اًمطبعحة 3)

 جمؾدات(.2م(. )1423-هح1043إومم )

 م(.1410-هح1333إومم )ويـظر: ـمبعة طمقدر آسماد، اهلـد، اًمطبعة 

 .1/13( اجلقاهر اعُمضقة: 0)
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سمـاء ش ـمبؼات احلـػقة»ىمد أظمذ سماًمتلًمقػ ذم  اعممًمَِّػ ي يظفر ًمـا أنَّ واًمذ

 قمغم ُكصح وضمفف ًمف جمؿققمة مـ أؾماشمذشمف.

ىَمٌة إمم مجع يمتاب أذيمر حوىمد ـمؾبت اًمعؾؿ وكػس: )ىمال اًمُؼررُّ  ل ُمتشقِّ

ومقف ـمبؼات أصحاسمـا، ومقؿـعـل مـ ذًمؽ اًمعجُز قمـ اإلطماـمة سمبعض هذا 

 وشَمَتبُِّع اًمؽتب اعُمَصـَّػِة ذم ذًمؽ.اجلَؿِّ اًمَغػػم، 

وملول َمـ طَمثَّـل قَمغَم ذًمؽ ىمدياًم ؿمقُخـا اًمعالَّمة ىمطٌب اًمديـ  

قمبداًمؽريؿ، وأمدين سمتقاريخ وشمعاًمقَؼ وومقائد قمزيزة، مـ ومقائد اإلمام أ  

اًمعالء اًمبخارّي، واكتػعت سمف كػًعا يمثػًما ذم هذا اًمباب، مِمَّا مجعُف 

 وأرؿمدين إًمقف.

ْبؽّل،   ُة إؾمتاُذ أسمق احلسـ اًمسُّ ويمذًمؽ ؿمقُخـا اإلماُم اًمعالَّمُة احُلجَّ

وأمدين سمؽتب وومقائد شماريخ كقساسمقر ًمؾحايمؿ، وهمػمه، وشمؾؼقُت أؿمقاء 

 طمسـًة ِمـ ومِقف.

وأقمظؿفؿ قَمكَمَّ ِمـًَّة ذم ذًمؽ، وأيمثُرهؿ زم َمَدًدا ؿمقُخـا اًمعالَّمُة إوطمُد  

عمَارديـّل، ويمـت ذم يمؾِّ وىمت أقمِرُض قمؾقِف ما إؾمتاذ أسمق احلسـ قَمكّم ا

 وىمَع زم مـ اًمؽماضمؿ، ويرؿمدين إمم أؿمقاء طمسـة.

صُمؿَّ ظمَؾَػُف ذم ذًمؽ اخلؾُػ اًمصاًمح وًمده اإلمام مَجاُل اًمديـ ىمايض  

    .(1) ىمضاة احلـقػة وحمدصمفا(

َث ومقفا قمـ يمثرت اًمعؾامء اًمذيـ يـتسبقن  وًمؼد اسمتدأ يمتاسمف سمؿؼدمة حتدَّ

مذهب اإلمام أ  طمـقػة قمؼم إضمقال، واًمبؾدان، وهق ذم هذا ُيشاسمف إمم 

                                                           

 (.13-1/4( اجلقاهر اعُمضقة: )1)
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بؽّل )ت اب سمـ قمكّم سمـ قمبداًمؽاذم اًمسُّ هح(، ذم 221شماج اًمديـ قمبداًمَقهَّ

 ش.ـمبؼات اًمشاومعقة اًمؽؼمى»مؼدمة يمتاسمف 

َق إمم اًمػقائد اًمـَّػقسة   صُمؿَّ َذيَمر إؾمباب اًمداومعة ًمتلًمقػف ًمؾؽتاب، وشمطرَّ

 اًمب اًمعؾؿ مـ ِذيمرِه شمراضمؿ اًمعؾامء، ومذيَمر ؾمت ومقائد.اًمتل جيـقفا ـم

َ مـفجف ذم اًمؽتاب ومؼال: ) وىمد رشمبت هذا اًمؽتاب قمغم صُمؿَّ سملمَّ

احلروف، ويمذًمؽ ذم اؾمؿ أسماء وإضمداد، شمقسػًما قَمغَم يماؿمػِف، وَأشمبعُتُف 

يؾ قَمغَم اًمُؽـَك، صُمؿ سمؽتاب اًمـِّساء، صمُ  ؿَّ سمؽتاب ذم اًمُؽـَك، صُمؿَّ سمؽتاب اًمذَّ

سمؽتاٍب ذم إكساب، صُمؿَّ سمؽتاٍب ذم إًمؼاب، صُمؿَّ سمؽتاٍب ومقؿـ قُمرف سماسمـ 

وُمالن، صُمؿَّ ظَمَتْؿُتُف سمؽتاب اجلامع، قَمغَم قمادة قمؾامء اعمديـة، أذيمر ومقف ومقائد 

ة.  مَجَّة، وكػائس ُمفؿَّ

ُم ذم أول يمتا  هذا مؼدمة شمشتؿؾ قمغم صمالصمة أسمقاب، يمّؾ سماب   وُأىَمدِّ

 ومصقل:يشتؿؾ قمغم 

 إول ذم سمقان قمدد أؾمامء اهلل احلسـك. 

 وهمػم ذًمؽ.  ^اًمثاين ذم سمقان أؾمامء رؾمقل اهلل 

   طمـقػة ريض اهلل قمـف...اًمثاًمث ذم اعمؾتؼط ذم مـاىمب أ

قُتُف: اجلََقاهر اعُمضقَّة ذم ـمبؼات احلـػقة( وؾَمؿَّ
 (1). 

َمات اًمرائعة ذم مـفج اًمبحث   اًمعؾؿّل.وشمعدُّ هذه اعمؼدمة مـ اعُمؼدِّ

وُيؿؽــا أن كؾحض اجلفد اًمضخؿ اًمذي سمذًمف اًمُؼرّر ذم يمتاسمف هذا مـ 

( 3134ظمالل قمدد اًمؽماضمؿ، ومؼد اؿمتؿؾ يمتاب اجلقاهر اعمضقة قمغم )

                                                           

 .1/13( اجلقاهر اعُمضقة: 1)
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ًمؾسبؽل، وهق ش ـمبؼات اًمشاومعقة اًمؽؼمى»شمرمجة، سمقـام شمضؿـ يمتاب: 

 ( شمرمجة.1414هح(، قمغم )221معاس ًمف )ت

، يمام شـمبؼات احلـػقة»ـَّػ ىمد ؾمبؼف ذم واًمُؼرّر مَل يطؾع قمغم ُمَص  

بؽل ذم يمتاسمف  ، ىمائؿة شـمبؼات اًمشاومعقة اًمؽؼمى»ذيمر، سمقـام أورد اإلمام اًمسُّ

اومعّل.  شمضؿـت قمدًدا ًمقس سماًمؼؾقؾ مِمَـّ أًمَّػ ذم رضمال اعمذهب اًمشَّ

وًمؼد رشمََّب قمبداًمؼادر اًمُؼرّر اًمؽماضمؿ قمغم احلروف، واًمتزم أيًضا 

م َمـ اؾمؿف أمحد سمؽمشمقب أؾمامء أسما م مَل ُيؼدِّ ء وإضمداد يمذًمؽ، وًمؽـف ىمدَّ

م ذم طمرف اًمعلم َمـ يمان اؾمؿف قمبداهلل قمغم  ذم طمرف إًمػ. سمقـام كراه ىَمدَّ

، يمام سمدأ طمرف اعمقؿ سمباب َمـ اؾمؿف شقمبد»همػمه مِمَـّ يبدأ اؾمؿف سمؽؾؿة 

ء سمؾؼبف، حمؿد، ويليت ذم آظمر يمّؾ طمرف سمَِؿـ مَل ُيذيمر أسمقه سماؾمؿف، وإكَّا ضما

ضَمؿ سمُشفرشمِف إن همؾبت قَمغَم اؾمؿف  أو ؿمفرشمف، أو كسبف، وأطمقاًكا َيْذيمر اعُمؽَمْ

مـ طمرف ش اجلامع»ذم ش َوقُمرَف هبا، مثؾ شمرمجة )كقح سمـ أ  َمريؿ

أسمق سمؽر حمؿد سمـ »اجلقؿ، وىمد يدومعف هذا إمم اًمتؽرار، مثؾ شمرمجة 

، شظمقاهر زاده»ذم ، شحمؿد سمـ حَمؿقد اًمَؽْرَدِرّي »، وشاحلسلم اًمبخارّي 

مع أكف شمرمجفام ذم مقوعفام مـ طمرف اعمقؿ، ودمده يعتدُّ طمقـًا سمؾػظة 

 ذم أؾمامء أسماء، وطمقـًا ُّيؿؾفا، وَيعتدُّ سمام سمعدها.ش أسمق»

، يمام أكف ىمد (1)ػ ذم سمعض اعمقاوعوىمد يضطرب اًمؽمشمقب قمـد اعُمَصـِّ 

ضَمؿ  سماًمزيادة أو يعقد اًمؽممجة، إذا اـمؾع قمغم اظمتالف ذم اؾمؿ اعُمؽَمْ

                                                           

...( شمـظر مؼدمة اًمؽتاب ًمشقخـا اًمديمتقر قمبداًمػتاح 214، 213، 33، 31( اكظر مثاًل اًمؽماضمؿ: )1)

 .1/22ش: اجلقاهر اعمضقة: »-رمحف اهلل شمعامم-حمؿد احلؾق
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ًمعؾف »، أو شًمعؾف اعمذيمقر ىمبؾف»اًمـؼص، أو اًمتؼديؿ، أو اًمتلظمػم، ويؼقل: 

 ش.اًمساسمؼ

، أكف شمرضمؿ  ش امحد سمـ داود اعمؼرّي »وىمد اؾمتدرك قمؾقف اًمتَّؼّل اًمتَّؿقؿلُّ

 .(1) شيملكف ٓ يعرف أصؾف»، وىمال: شأمحد اسمـ اًمؼمهان»ذم 

ـَك، ويمتاب ذم ذيؾ وأشمبع اعُمصـِّػ أسمقاب احلروف، سمؽتاب ذم اًمؽُ 

اًمُؽـَك، ويمتاب اًمـَِّساء، ويمتاب إكساب، وإًمؼاب، ويمتاب َمـ قُمرَف 

سماسمـ وُمالن، ويمتاب إكساب، وسماًمؽتاب اجلامع قَمغَم قمادة أهؾ اعمديـة، 

 يذيمر ومقف ومقائد يمثػمة.

ار، وهق  حمؿد سمـ حمؿد اًمبؾخّل »وىمد ُيؽمضمؿ طمـػقَّا سمظـ اسمـ اًمـَّجَّ

، وإمم أن ُيؽمضمؿ همػم احلـػقة قمرًوا ذم أصمـاء يمتاسمف، ومؼد شمرضمؿ شاًمزاهد

، وذيمر شمراضمؿ سمعض إقمالم، ذم ومائدة اشمػاىمقة شاعمُعّز ًمديـ اهلل اًمػاـمؿل»

أسما اًمعباس »رضمؿ ، وشمشأ  اًمعباس اًمّس ّ َُروضمّل »اقمتبارية، ؾماىمفا ذم شمرمجة 

، يمام َذيَمَر ذم اًمػقائد اًمتل ؾماىمفا شا  احلسـ اًمـَّْقَساسمقري»، ذم شاعمِْقَؽازمّ 

حاسمة واًمػؼفاء  ذم اجلامع مـ آظمر اًمؽتاب شمراضمؿ سمعض إقمالم مـ اًمصَّ

 وإئؿة.

مـ إوهام، ومؼد شَمرضمؿ سمعض ش اجلقاهر اعُمضقة»َومَل خيؾق يمتاب 

يظـ أهنؿ طمـػقة، ومـ همٓء: مـ اًمػؼفاء مـ اعمذاهب إظُمرى، 

ظَمّز، وقمبداعمؾؽ سمـ إسمراهقؿ اهلََذايّن،  ْ اًمّشاومعقة: أمحد سمـ حمؿد اًمنَّ

 إؾمدّي. حَيَْقكوقُمؿر سمـ أيمثؿ سمـ 

                                                           

 .162، 114طبؼات اًمَسـقة، شمرمجة ( اًم1)



 

31 

 

ومـ اعماًمؽقة: إؾمحاق سمـ اًمُػَرات سمـ اجلَْعد اًمتُّجقبّل، وىمد شمرمجف 

 اعُمَصـػ ٕكف ًمؼل أسما يقؾمػ وأظمذ قمـف.

وإؾمحاق سمـ  سمـ ومفد سمـ احلسلم اًمَعْؾثّل،ومـ احلـاسمؾة: أمحد 

ؾْمَعـّل اًمُبْفؾقل، وقمبداًمرَّ  زاق سمـ أ  سمؽر اًمرَّ
(1). 

ومقف حَلْـ يمثػم وشمصحقػ، »وذيمر طماضمل ظمؾقػة أنَّ اجلقاهر اعمضقة 

 .(0) ش، واًمرضمؾ معذور(3)ٕكف أول شملًمقػ

( ومؼرة مـ آؾمتدرايمات واًمتـبقفات قمغم 33وىمد أورد حمؼؼ اًمؽتاب )

اعُمَصـِّػ، صُمؿَّ ىمال: هذه أمثؾة عمِا وىمع ذم اًمؽتاب، وهل ٓ شمغض مـ قمؿؾ 

َد  اعُمَصـِّػ، وًمف اًمعذر ٕكف ُمبَتدٌع وًمقَس سمُِؿتَّبِع، وؾمبحان َمـ شَمَػرَّ

 ...(4)سماًمؽامل

، وؽمـة وفاسمف : َمـ هق مملِّػف اذكره كاماًل ((ؽِمغَم أعالم الـبالء )) كتاب.31

 ؟ وما هق مـفجف دم الؽتاب

د (2)ؾمػم أقمالم اًمـبالء :قاباجل سمـ ا: ًمشؿس اًمديـ، أ  قمبداهلل، حُمَؿَّ

 .هح(243ل )أمحد سمـ قمثامن اًمذهب

شماريخ  سمعد يمتاسمف اإلمام الذهبل هذا اًمؽتاب هق صماين أوخؿ أقماملو-

 .اإلؾمالم

                                                           

 (.23-1/22( مؼدمة اجلقاهر اعمضقة ًمؾديمتقر قمبداًمػتاح حمؿد احلؾق: )1)

 ( أي ذم ـمبؼات احلـػقة.3)

 (.612، 1616( يمشػ اًمظـقن: )0)

 .1/30( مؼدمة اجلقاهر اعمضقة: 4)

ؿمححعقب ( ـمبححع سمتحؼقححؼ اًمححديمتقر سمشححار قمححقاد معححروف وجمؿققمححة مححـ إؾمححاشمذة، سمعـايححة اًمشححقخ 2)

 مج(.32م(. ذم )1433-هح1433إركموط، ممؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت، اًمطبعة إومم )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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اًمتل هتتؿ سمذيمر إؿمخاص  وهل اًمؽتب ،ًمؾؽماضمؿ هق يمتاب قمام.1

قمغم أؾماس  شمرامجف وىمد رشمب (.قمٍمهاًمتل ؾمبؼت  (ومؼط وشمارخيفؿ

اًمطبؼات اًمتل شمعـل ومؽمة زمـقة حمددة، وىمد ضمعؾفا قمنم ؾمـقات ذم 

ومقذيمر احلقادث ؾمـة سمعد ؾمـة، صمؿ يذيمر ذم هناية  شماريخ اإلؾمالم يمتاسمف

اًمقومقات مـ إقمالم مع آًمتزام سمؽمشمقبفا قمغم طمروف  شمراضمؿ اًمطبؼة

 .(اعمعجؿ

قمنميـ ؾمـة، ومـ صمؿ  ؾمػم أقمالم اًمـبالء ذم طملم ضمعؾ اًمطبؼة ذم.3

 .(1)مخس وصمالصملم ـمبؼة (02) اؿمتؿؾ اًمؽتاب قمغم

وإمراء، واًمقزراء، وإـمباء، وؿمؿؾت شمراضمؿ اخلؾػاء، واعمؾقك، .0

واعمحدصملم، واًمػؼفاء، واًمـحاة، واًمشعراء، واًمزهاد، واًمػالؾمػة، 

واعمتؽؾؿلم إٓ أكف ىمد قمـل سماعمحدصملم، وآصمرهؿ قمغم همػمهؿ ٕكف يمان 

قمظقؿ اإليمبار واإلضمالل هلؿ ومفؿ محؾة اًمعؾؿ اًمـبقي، ودراؾمة أطمقاهلؿ، 

ذهتؿ، وآراء اًمعؾامء ومقفؿ مما وسمقان مقاًمقدهؿ ووومقاهتؿ، وؿمققظمفؿ وشمالم

يؽمشمب قمؾقف دراؾمة أطمقال إؾماكقد واحلؽؿ قمؾقفا سماًمصحة أو سماًمضعػ، 

 وكحق ذًمؽ.

صَمؿ لف دم أوائؾ الؼممجة، دم وكثغًما ما يذكر الّذ ّ َهبلُّ رأيف .3 ؼَمْ
اظمُ

د... أو ؾمفرسمف التل  ويذكر ؾمفرسمف العؾؿقَّة،  ومرسمبتف مـ ضمقث الؼبقل أو الرَّ

 اؾمتفر هبا ؽمقاء زمالعؾؿ، أو اظمفـة أو غغم ذلؽ.

 ( شمرمجة. 2464وىمد سمؾغت قمدد اًمؽماضمؿ ًمؾؿؽممجلم ذم يمتاسمف ).2

                                                           

 ( ـمبؼة.43( ـمبؼة، وىمد ذيمر أهنا كاىمصة وأنَّ قمدد اًمطبؼات )02( اًمـسخة اعمطبققمة شمضؿـت )1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
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وىمد يمرر سمعض هذه اًمؽماضمؿ. وىمد شمرضمؿ ومقف ًمألقمالم مـذ سمزوغ ومجر .6

هح(. وىمد ىمسؿ يمتاسمف إمم مخس وصمالصملم ـمبؼة. 204اإلؾمالم إمم ؾمـة )

واطمد، ومؼد اؾمتققمبت اًمطبؼة إظمػمة اخلامسة ومل ين ومقف قمغم كسؼ 

 واًمثالصمقن ؾمتة وصمامكلم قماما.

 سمقـام يمان متقؾمط اًمطبؼات سملم مخسة قمنم وؾمتة قمنم قماما.  

 وسمؾغت سمعض اًمطبؼات شمسع ؾمـقات ومؼط مثؾ اًمطبؼة اًمسادؾمة قمنمة. 

وىمد شمرضمؿ اًمذهبل ًمبعض اعمؾقك وإمراء وإظمقهتؿ وأوٓدهؿ .2

وإن مل يؽقكقا مـ كػس ـمبؼاهتؿ ًمقجعؾ  وذرارُّيؿ ذم مقوع واطمد

 اًمؼارئ متاسمعا ًمألطمداث اًمتل قمادة ما شمؽقن متصؾة. 

ا ذم صقاهمة اًمؽممجة5 ومبدأ سماؾمؿ ا ظماًص وىمد اشمبع اًمذهبل أؾمؾقسمً .3

ويذيمر ؿمققظمف ، اعمؽمضمؿ وًمؼبف ويمـقتف وكسبتف، صمؿ يذيمر شماريخ مقًمد

اًمعؾؿقة مـ ظمالل  وشمالمذشمف ويذيمر ممًمػاشمف وآصماره اًمعؾؿقة. صمؿ يذيمر مؽاكتف

كؼقٓت ذم   يذيمر قمدة امأىمقال أهؾ اًمعؾؿ ومقف، صمؿ يذيمر شماريخ ووماشمف. ورسم

شماريخ اًمقوماة ويرضمح سمقـفا. يمام يذيمر ذم آظمر اًمؽممجة مـ مات مع 

 اعمؽمضمؿ ًمف ذم كػس اًمسـة مـ إقمالم.

سمعض إطماديث  -رمحف اهلل-وذم يمثػم مـ اًمؽماضمؿ يذيمر اًمذهبل .4

صاطمب اًمؽممجة يمام يقرد سمعض أقمامل اعمؾقك اًمتل وردت مـ ـمريؼ 

واخلؾػاء وإمراء واًمقٓة مـ ومتقطمات وهمػمها مـ أقمامل. يمام يقرد 

 كامذج مـ أؿمعار اًمشعراء، وخمتارات كثرية مـ يمالم إدسماء.
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اعمجؾديـ إول  ((ؾمػم أقمالم اًمـبالء))وىمد أومرد اًمذهبلُّ  يمتاسمف .13

ة، وؾمػم اخلؾػا  .(1)ء اًمراؿمديـواًمثاين ًمؾسػمة اًمـبقيَّ

سمذكرة )) ، وكتاب:((ؽمغم أعالم الـبالء ))اذكر شمالشمة فروق زمنَي كتاب:.22

 ؟ ((ظاحلػا

 : ((ؾمػم أقمالم اًمـبالء))أن يمتاب    اجلقاب:

 ـمبؼة. ( أرسمعلم43(، أو )02إمم ) ىمّسؿف -1

واًمػؼفاء، واعُمؾقك واًمقزراء واخلُؾػاء  ،صملمَ دِّ حَ : اعمُ أكف ذيمر ومقف-3

عراء ، وكحقهؿ .واًمسالـملم وإـمباء   واًمشُّ

، وٓ ؾمقام ؿع شمراضمؿ إىمرسماء ذم مؽان واطمدما جي اوأكف يمثػمً  -0

 اإلظمقة وأسماء وإسمـاء.

 : ((احلػاظ شمذيمرة)) وأما كتاب-

 ( ـمبؼة .31ومؼد ىمّسؿف إمم إطمدى وقمنميـ ) -1

صملمحَ اظ مـ اعمُ ػَّ إٓ يمبار احلُ ، وأكف مل يذيمر ومقف -3  .دِّ

ف اجَلْرح لغة ؟ .30  َعرِّ

 .(3)اجلَرح ح سماًمػتح ح اًمتلصمػم ذم اجلسؿ سماًمسالح: قاباجل

 .(0)واجُلرح ح سماًمضؿ ح اؾمؿ ًمؾجرح

                                                           

اًمؼاهرة،  -دار احلديث( مؼدمة حتؼقؼ اًمديمتقر سمشار قمقاد معروف ًمؾؽتاب، ويمذا  مؼدمة 1)

 . 13م، قمدد إضمزاء: 3336-هح1432اًمطبعة: 

 مادة )ضمرح(. 3/433ًمسان اًمعرب ( 3)

 (.مادة )ضمرح 1/136، وجمؿؾ اًمؾغة 1/023شماج اًمؾغة وصحاح اًمعرسمقة ( 0)
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اجُلرح ح سماًمضؿ ح يؽقن ذم إسمدان سماحلديد ))وىمال سمعض ومؼفاء اًمؾغة: 

 وكحقه.

 .(1)((واجلَرح ح سماًمػتح ح يؽقن سماًمؾسان ذم اعمعاين وإقمراض وكحقها

ويطؾؼ قمغم  سمقان  ،أو كحقه معـاه: اًمتلصمػم ذم اجلسؿ سمَسقٍػ،ومقؽقن  

 .(3)ْدلقي اًمعَ ، وَكؼِصف قمـ اعمؼام اًمسَّ قَمقب اإلكسان

ف اجَلْرح اصطالضًما؟.34  عرِّ

ؼتيض َردُّ روايتف، أو : هق : وصػ احلاومظ اًمـاىمد ًمؾراوي سمام يقاباجل

 .(0)شمضِعقػفا

اجلرح: وصٌػ متك اًمتحؼ سماًمراوي واًمشاهد ؾمؼط ))ىمال اسمـ إصمػم: 

 .(4)((وسمطؾ اًمعؿؾ سمفآقمتبار سمؼقًمف 

ف اًمتَّعديؾ: ًمغة؟.32  قمرِّ

 اًمتعديؾ: ًمغة مـ اًمَعْدل، وهق ما ىمام ذم اًمـػقس أكف مستؼقؿ.اجلقاب: 

 .(2)وشمعديؾ اًمٌمء: شمؼقيؿف، سمحقث يؽقن مستؼقاًم 

ف اًمتَّعديؾ اصطالطًما.36  ؟قَمرِّ

 .(6)وصػ اًمراوي سمام يؼتيض ىمبقل روايتفاًمتعديؾ اصطالطًما: : اجلقاب

ف عؾؿ .32  ؟ اجَلْرِح والتعد يؾعرِّ

                                                           

 ."ضمرح"مادة  3/103شماج اًمعروس ( 1)

 .1/421معجؿ مؼايقس اًمؾغة ٓسمـ ومارس: ( يـظر: 3)

 .1/421معجؿ مؼايقس اًمؾغة ٓسمـ ومارس: ( يـظر: 0)

 .1/136ضمامع إصقل  (4)

 .( مادة )قمدل(403، 11/403ًمسان اًمعرب ٓسمـ مـظقر: ) (2)

 .1/136يـظر: ضمامع إصقل ٓسمـ إصمػم:  (6)
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واة ، وشمعديؾِفؿ سملًمػاٍظ قمؾٌؿ ُيبحُث ومقف قمـ ضَمْرِح اًمرُّ هق : ) اجلقاب:

 . (1) (خمصقصٍة، وقمـ مراشمب شمؾؽ إًمػاظ

وإلػاظ اظمخصقصة هل: ألػاظ التعديؾ وألػاظ التجريح، وهل 

 كثغمة، فؿثال ألػاظ التعديؾ: شمؼة، شَمْبٌت، صدوق.

 ضعقػ، مؼموك، كذاب.ومثال ألػاظ التجريح: 

وألػاظ التعديؾ مـفا ما يدل ععم اظمرسمبة العؾقا دم التثبت والضبط، 

ومـفا ما يدلُّ ععم اظمرسمبة الدكقا، وزمقـفام مراسمب متػاوسمة. وكذلؽ ألػاظ 

التجريح، مـفا ما يدل ععم أؽمقأ التجريح، ومـفا ما يدل ععم أدكاه، 

 .(3)وزمقـفام مراسمب متػاوسمة أيًضا

اجلرح ))التعديؾ عـد احلافظ ازمـ أيب ضماسمؿ دم  اسمبمرما هل .33

 ؟ ((والتعديؾ

 هل أرسمعة مراشمب : : اًمتعديؾ قمـد اسمـ أ  طماشمِؿٍ مراشمب  اجلقاب:

ـٌ صمبتإذا ىمقؾ ًمؾ.1  ( ومفق ممـ حيتّج سمحديثف .قاطمد إكف : ) صمؼة ، أو متؼ

دق، أو ٓ سملس سمف وإذا ىمقؾ إكف )صدوٌق ،.3 ( ومفق ممـ أو حمؾُّف اًمصِّ

 طمديُثف ، وُيـظر ومقف .ُيؽتب 

 ؿمقٌخ( ُيؽتب طمديُثف ،و ُيـظر ومقف ، إٓ أكف دون اًمثاكقة .وإذا ىمقؾ ).0

 وإذا ىمقؾ )صاًمُح احلديث( ومنكف ُيؽتب طمديُثف ًمالقمتبار ..4

                                                           

 .1/233يمشػ اًمظـقن قمـ أؾمامل اًمؽتب واًمػـقن، حلاضمل ظمؾقػة:  (1)

 ،  دار اًمؽتب اًمعؾؿقة.1/001ومتح اعمغقث ًمؾسخاوي: ( يـظر: 3)
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اجلرح ))اجَلْرح عـد احلافظ ازمـ أيب ضماسمؿ دم  َمراسمبما هل .34

 ؟ ((ؾوالتعدي

 اجلرح قمـده : هل أرسمعة مراشمب : مراشمب أو ـمبؼات  اجلقاب:

ومفق ممـ ُيؽتب  -) ًملّم احلديث( -إذا أضماسمقا ذم اًمرضمؾ سمح -1

 . اطمديُثف ، وُيـظُر ومقف اقْمتِبارً 

 ذم يمتبة طَمديثف ، إٓ أكف ( ومفق سمؿـزًمة إومموإذا ىماًمقا )ًمقس سمؼقّي  -3

 .دوكف

ف ، ُيطرُح طمديثُ  وعقػ احلديث( ومفق دون اًمثاين ، ٓوإذا ىماًمقا ) -0

 .سمؾ ُيعَتؼُم سمف

(ومفق أو )ذاهُب احلديث( أو)يمّذاب، (مؽموك احلديثإذا ىماًمقا )و -4

 ، ٓ ُيؽَتُب طمديُثف . ؾماىمُط احلديث

هبل دم  مراسمبما هل .03  ؟((مقزان آعتدال))التعديؾ عـد احلافظ الذَّ

هبلِّ  مراشمب اًمتعديؾ قمـد اجلقاب: ، هل مـ إقمغم إمم  اإلمام اًمذَّ

 مراشمب:مخسة إدكك 

 ( .طماومظ ، وصمؼٌة ُمتؼـ ، وصمؼٌة صمؼة مـ ىمقؾ ومقف: )صَمْبٌت طُمجة ، وصَمْبٌت  -1

 ( .صمؿ مـ ىمقؾ ومقف: )صمؼة -3

 صمؿ مـ ىمقؾ ومقف : )مؼبقل( . -0

 ، وًمقس سمف سملس( .، وٓ سملس سمفصمؿ مـ ىمقؾ ومقف : )َصدوق  -4
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دق ، وضَمقِّد احلديثصمؿ مـ ىمقؾ ومقف -2 ؾُّف اًمصِّ
، وصاًمح : )حَمِ

ـُ احلديثاحلديث، وؿمقٌخ  ، وصدوٌق إن ؿماء اهلل ،َوؾْمط، وؿمقٌخ طَمس

 (  وكحق ذًمؽ .وُصَقيؾٌِح 

هبل دم  َمراسمبما هل .01  (؟)مقزان آعتدال ))اجَلْرح عـد احلافظ الذَّ

هبلِّ  اجلرح قمـد مراشمب اجلقاب: ، هل مـ إدكك إمم اإلمام اًمذَّ

 :مخس مراشمب:  اإقمغم هل أيًض 

 وّواُع احلديث(.، أو دضّماٌل يمذابمـ ىمقؾ ومقف : ) -1

 ؽذب، ومّتَػٌؼ قمغم شَمْريمِف( .اًمصمؿ مـ ىمقؾ ومقف : ) ُمّتَفُؿ سم -3

ث، ، وذاِهُب احلديؿ مـ ىمقؾ ومقف : )مؽموٌك ًمقس سمثؼة، وؾمؽتقا قمـفصم -0

 ( .وومقف َكَظر، وهاًمِؽ، وؾماىِمط

، ، وَوّعُػقهُ اٌمء، وَوعقٌػ ضمدً ، وًمقس سمصمؿ مـ ىمقؾ ومقف : ) واٍه سمَؿّرة -4

 وكحق ذًمؽ . ، (، وُمـَْؽُر احلديثوَواهٍ ، وعقٌػ 

 ،، ًمقس سماًمؼِقّي ، وىمد ُوعِّػوومقف َوْعػ صمؿ مـ ىمقؾ ومقف : ) ُيَضّعػ، -2

ة ُء شمعرف وشم ، ًمقس سمذاك،ًمقس سمُحجَّ ، َدّ ٌ ـؽر، ومقِف َمؼاٌل، شُمُؽؾِّؿ ومقف، ًَملمِّ

ذًمؽ مـ ( وكحق َتِدع، َصدوٌق ًمؽـَّف ُمبْ ، ٓ حُيتجُّ سمف ، اظْمُتؾِػ ومقفاحِلْػظ

 ... (1)اًمعبارات اًمتل شمدل قمغم اجلَْرح

سمؼريب ))التعديؾ عـد احلافظ ازمـ ضمجر دم ما هل ؿمبؼات .03

 ؟((التَّفذيب

 هل ؾِمتُّ ـمبؼات ، أو مراشمب : اجلقاب:

                                                           

 (.2-1/0آقمتدال: ) ( يـظر: مقزان 1)
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 . -روقان اهلل قمؾقفؿ  –اًمصحاسمة  -1

د َمْدطُمف -3  اصػة ًمػظً ، أو سمتؽرير اًم(س: إما: سملوْمَعؾ يمح )أوصمؼ اًمـا مـ ُأيمِّ

 (.يمح ) صمؼٌة صمؼة ( أو معـًك :يمح )صمؼٌة طماومظ :

 مـ ُأومِرد سمصػة : يمح )صمؼة(، أو )متؼـ(، أو)صَمْبت(، أو )قَمْدل( . -0

وإًمقف اإلؿمارة :سمح )صدوق(، أو ،  مـ ىَمٍُمَ قمـ درضمة اًمثاًمثة  ىمؾقاًل  -4

 ( .(، أو )ًمقس سمف سملس)ٓسملس سمف

، وإًمقف اإلؿمارة سمح )صدوق دء  اًل مـ ىَمٍُمَ قمـ درضمة اًمراسمعة ىمؾق -2

 ،(ةٍ رَ ظَم لشمغػم سم( أو )خيطئ(، أو )(، أو )ًمف أوهامق َُّيؿ(، أو )صدواحلػظ

ويؾتحؼ سمذًمؽ : مـ ُرمل سمـقٍع مـ اًمبدقمة ،يمح )اًمتشّقع ، واًمَؼَدر ، واًمـَّصب، 

 واإلرضماء ، واًمتَجّفؿ(، مع سمقان اًمداقمقة مـ همػمه .

يثبت ومقف ما ُيؽمك طمديثف ومل  مـ ًمقس ًمف مـ احلديث إٓ اًمؼؾقؾ، -6

 لمِّ ًمَ  -، وإٓ ومح طمقُث يتاسَمع ،(مؼبقل) ، وإًمقف اإلؿمارة سمؾػظ :مـ أضمؾف

 . -احلديث 

سمؼريب ))مراسمب اجلرح عـد احلافظ ازمـ ضمجر دم ما هل .00

 ؟((التَّفذيب

 مراشمب :ؾمّت  ،اأيًض  هل اجلقاب:

 . -اًمؽذب ، واًمقوع   -مـ ُأـمؾؼ قمؾقف اؾمؿ  -1

ِؿ -3  سماًمؽذب . مـ اهتُّ

ح سمح ،، وإًمقف اإلؿمارةمـ مل ُيقصّمؼ اًمبتة، وُوعِّػ مع ذًمؽ سمؼادٍح  -0

 واهل احلديث(، أو )ؾماىمط( .)مؽموك(، أو )مؽموك احلديث(، أو )
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 :ومل ُيقصّمؼ ، وإًمقف اإلؿمارة سمؾػظمـ مل َيرِو قمـف هَمػُم واطمٍد ،  -4

  .)جمفقل(

، وًمق مل ػعْ إـمالُق اًمضَّ  ، و ُوضمد ومقفقضمد ومقف شمقصمقٌؼ عُمْعَتؼَم مـ مل ي -2

 ، وإًمقف اإلؿمارة سمؾػظ: )وعقػ(. ُيَػّن 

، وإًمقف اإلؿمارة سمؾػظ : وى قمـف أيمثر مـ واطمٍد ومل ُيقصّمؼمـ ر -6

 ( .)جمفقل احلال(، أو )مستقرٌ 

ف الّثؼة لغةً .04  ؟ عرِّ

 : هق اعمممتـ.قاباجل

ف الثِّؼة اصطالضًما.02  ؟ عرِّ

 .اسمطُ اًمضَّ  ُل دْ : هق اًمعَ اجلقاب

ف .06 عقػ لغةً عرِّ  ؟ الضَّ

عػ ، واعمراد هـا: اًمضَّ اومعـقيً  ااًمؼقي، ويؽقن طمّسقً  هق ودّ  اجلقاب:

 .اعمعـقي

عقػ اصطالضًما ؟.02 ف الضَّ  عرِّ

ـٌ ذم وبطف، أو قمداًمتف . اجلقاب:  هق اؾمٌؿ قماٌم يشؿُؾ مـ ومقف ـمع

عػاء، )اظمطبقعة( واذكر -.48 اذكر أؽمامء مخسة كتب مـ ُكتب الضُّ

 وؽمـة وفاِتؿ ؟أؽمامء مملػقفا كامؾة 

اين، ضَم قزْ ٕ  إؾمحاق، إسمراهقؿ سمـ يعؼقب اجلُ : ((اًمضعػاء)) -1

 (هجرية .324ت)
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بقداهلل سمـ قمبداًمؽريؿ قمُ   قمة،رْ ٕ  زُ  ((اًمضعػاء واعمؽمويملم)) -3

 (هجرية .364ت، اعمتقرم)اًمرازي

 ًمإلمام أمحد سمـ ؿمعقب اًمـسائل ، ((اًمضعػاء واعمؽمويملم)) -0

 (هجرية 030اعمتقرم)

ٕ  ضمعػر، حمؿد سمـ قمؿرو اًمُعؼقكم،  ((اًمضعػاء)) -4

 (هجرية .033اعمتقرم)

 ٕ  أمحد ، قمبداهلل سمـ قَمدي   ((اًمؽامؾ ذم وعػاء اًمرضمال)) -2

 (.هح062)تاينضَم رْ اجلُ 

 ؟ ( لإلمام البخاري (ءالضعػا))سمعرف عـ كتاب   ماذا.04

ذم تاسمان : يمام ذيمر ذًمؽ اًمذهبل يم -اًمضعػاء -ذم ًمؾبخاري اجلقاب:

 . "اعمقزان "

 .كؼػ ًمف قمغم كسخة ظمطقَّةمل  ((اًمضعػاء اًمؽبػم)).1

، مـ طمقث اجُلؿؾة، رشّمبف قمغم طمروف اعمعجؿ ((اًمضعػاء اًمصغػم)).3

ويتؿقز سمؼٍم اًمـََّػس،  وقمدم اإلـماًمة سماًمؽممجة، وىمد يؽتػل سمذيمر ىمقل مـ 

ادِ  ضمؾ اعمذيمقر. أىمقال أطمد اًمـُّؼَّ  ذم اًمرَّ

 : ٕيب ُزرعة ؟((الضعػاء واظمؼموكني)) ما ذا سمعرف عـ كتاب:.04

 .: رواه قمـ أ  زرقمة ، ؾمعقد سمـ قمؿرو اًمؼَمَذقِمل: هذا اًمؽتاباجلقاب

 .(ذقملأي : اًمؼَمْ ووؿـف : يمتاب إؾمئؾة اًمذي صـّػف ).1

وومقفا : أىمقال أ  زرقمة  وأ  طماشمؿ اًمرازيلم ذم إضماسمة أؾمئؾٍة ؾملهلا .3

 . ًمؼمذقمّل  ومَجَؿعفا  وأًّمػ سمقـفاما
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 ؟ وؽمـة وفاسمف أزمق ُزرعة اذكر اؽمؿف كاماًل َمـ هق .43

: هق اإلمام أسمق زرقمة قمبقِد اهلل سمـ قمبداًمؽريؿ اًمرازي ، اعمتقذم اجلقاب

 ( هجرية.364)

 ؟ لإلمام الـَّسائل ((الضعػاء))ماذا سمعرف عـ كتاب: .35

: أكف رشّمبف قمغم طمروف اعمعجؿ، وراقمك ومقف احلرف إول اجلقاب

 ومؼط . 

 :اؾمؿ ضمده، ااًمرضمؾ، واؾمؿ أسمقف، وأطمقاكً  يذيمر ذم اًمؽممجة : اؾمؿ.0

 وكسبَتف ، صمؿ يطؾؼ قمؾقف إطمدى قمبارات اجلرح .

 ذم اًمؽـك . اصمؿ أورد سماسمً      

صمال))كتاب: .43  وؽمـة وفاسمف؟ : َمـ هق مملػف اذكره كاماًل ((أضمقال الرِّ

اعمَُتَقرمَّ اين، ضَم قزْ : أسمق إؾمحاق، إسمراهقؿ سمـ يعؼقب اجلُ هق اجلقاب:

 (.هح324)ؾمـة 

فت ظمملػ كتاب: .40 صمال))ما هل آكتؼادات التل ُوصمِّ  ؟((أضمقال الرِّ

ـُ طمجٍر: اجلقاب:.1 كف يتشّدد ذم ضَمْرح اًمؽقومّقلم مـ إ ىمال احلاومظ اسم

 ، ٕضمؾ اعمذهب. قمـفأصحاب قمكم  ريض اهلل

ومفق ود اًمشقعل  ،كم  ا قمـ قمَ ـحرومً ا مُ يمان كاصبق  ))وىمال قمـف أيضا .3

سؿع ا وٓ يـبغل أن يُ مقآهتام مجقعً ـحرف قمـ قمثامن، واًمصقاب اعمُ 

 .(1) ((دعتَ بْ ذم مُ  دعٍ تَ بْ مُ  ىمقَل 

ة واًمؼساوة..0 دَّ  أًمػافمُف ذم اجلرح شمتسؿ سماًمشِّ

                                                           

 .3/121،  هدي اًمساري: 123/ 13، 46/ 2، 40/ 1اسمـ طمجر: هتذيب اًمتفذيب:  (1)
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فت ٕيب .33 َمـ هق أزمق الػتح إَْزدّي، وما هل آكتؼادات التل ُوصمِّ

 الػتح إزدي دم كؼِده لؾرواة ؟

، كمُّ ِص قْ : أسمق اًمػتح حمؿد سمـ احلسلم إزدي اعمَ هق: اجلقاب

 (.هح062ت)

َعػاء))كتازمف دم  هبلُّ ((مجع وملوقمك)): ((الضُّ ، يمام وصػف اًمذَّ
(1). 

ت ٕيب الػتح إزدي:  آكتؼادات التل ُوصمِّ

 إمم اًمتؽؾؿ ومقفؿ. أطمدٌ  ، مل يسبؼفُ ا سمـػسفِ ؼً ؾْ ح ظَم رَ ضَم .1

 .وهق متؽؾؿ ومقف .3

ُف ذم اجلرح..0 : إكُف ُيْنِ هبلُّ  ىمال اًمذَّ

إزديَّ كػسُف وعقٌػ، ومال يعتؿد ىمقًمف ذم وىمال اسمـ طمجر: إنَّ .4

 شمضعقػ اًمثؼات.

إذا اكػرد سماًمتضعقػ ومؽقػ إذا ظماًمػ همػمه دُ ؿَ تَ عْ وهق ٓ يُ .2
 (3). 

 إنَّ إزدّي راوميّض مـ اًمُغالة..6

 ومقف َمْقؾ قمـ سمـل ُأَمقََّة، وَمُقْؽثُِر ِمـ ضَمْرطِمِفؿ..2

وؽمـة  اؽمؿف كاماًل ما هق اؽمؿ كتاب الُعَؼْقيل، وَمـ هق الُعَؼْقيّل اذكر .42

 ؟ وفاسمف

واًمُعؼقكم :هق : أسمق ضمعػر حمؿد   –اًمضعػاء  –: اؾمؿ اًمؽتاب اجلقاب

 (.هح033تسمـ قمؿرو اًمُعؼقكم ، اعمتقرم)ا

                                                           

 أكف راوميض مـ اًمغالة. 104/ 2. وسملم اسمـ طمجر ذم ًمسان اعمقزان 4/ 1اًمذهبل: اعمقزان  (1)

 )ط. مصطػك اًمبا (. 123، 142/ 3اسمـ طمجر: هدي اًمساري  (3)
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 ؟ كقػ رسّمب الُعؼقيل كتازمف.46

  اجلقاب:

يؽمضمؿ ًمؾضعػاء ؾمقاء يمان اًمضعػ ذم قمداًمتفؿ، أو وبطفؿ، ومؼد .1

 .ذيمر مـ كسب إمم اًمؽذب، وووع احلديث

 .هَمَؾب قمغم طمديثف اًمقهؿومـ .3

 .ومـ يتفؿ ذم سمعض طمديثف .0

 .وجمفقل روى ما ٓ يتاسمع قمؾقف .4

وصاطمب سمِْدقَمةِ ٍ َيْغؾق ومقفا ويدقمق إًمقفا وإن يماكت طماًمف ذم احلديث  .2

 .مستؼقؿة

ذيمر سماسًما ذم شمؾقلم أطمقال مـ كؼؾ قمـف احلديث ممـ مل يـؼؾ قمغم  .6

 صحة.

شمرشمقبف احلرف إول  رشّمب اًمؽتاب قمغم طمروف اعمعجؿ، ُمراقمًقا ذم.2

 ومؼط مـ يُمؾِّ اؾمؿ.

 ؟ اذكر شمالث إجيازمقات ُذكرت لؽتاب الُعؼقيل.42

 صمالث إجياسمقات أو ممقزات هلذا اًمؽتاب : اجلقاب:

 .اوشمضعقػً  اأن هذا اًمؽتاب مكمٌء سمإطمؽام قمغم إطماديث شمصحقحً -1

ذم  يراد إطماديث اًمضعقػة واعمقوققمةأن اإلمام ٓ يؽتػل سمن -3

 . يصح ذم هذا اًمباب رءأكف ٓ اومحسب، سمؾ يذيمر أطمقاكً اًمؽتاب 

هذه إطماديث اًمضعقػة  أكف يذيمر إطماديث اًمصحقحة اًمبديؾة قمـ -0

 .واعمقوققمة
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 ؟ اذكر شمالث ؽمؾبقات ُذكرت لؽتاب الُعؼقيل.43

 مـ السؾبقات أو اظمآطمذ ععم الؽتاب : اجلقاب:

الثؼات اظمتؼـني يمنيراده  ًمبعض إئؿة اًمثؼات ذم يمتاسمف هذاإيراده .1

هبل ، عبدالرزاقومثؾ ازمـ اظمديـل، والبخارّي،  ومردَّ قمؾقف احلاومظ اًمذَّ

 .(1) ((؟أفام لؽ عؼؾ يا ُعؼقيل، أسمدرى فقؿـ سمتؽؾؿ))ىمائاًل:  

سمـ أ  إؾمحاق اهلَْؿَداين، وىمال قمـف: اويمنيراده ًمح)يقؾمػ سمـ إؾمحاق 

 سمؼقًمف: ىمؾت:ومتعّؼبف اسمـ طمجر  421/4اًمضعػاء -خياًمػ ذم طمديثف .

 وهذا ضَمْرٌح مردود، وىمد اطمتّج سمف اجلامقمة.

هبلُّ جلرضمف زمؾػظ .3 َ أنَّ ((ٓ يتازمع ععم ضمديثف))اكتؼده احلافظ الذَّ ، وزَمنيَّ

إضماديث التل ٓ  سمػرد الراوي لقس دلقال ععم صمرضمف إٓ أن يؽثر رواية

 يقافؼ عؾقفا فقصغم مؼموك احلديث.

أو ذكقب  ،أولف هػقةٌ  ،ةٌ عَ ْد سمقؽمعة دم صمرح كؾ مـ فقف زمِ  الَذهبلُّ  اكتؼد.0

 .ا مـ اخلطايا واخلطلـ رشط الثؼة أن يؽقن معصقمً لقس مِ  إذ 

فقف زمام يقهـ  ُح َد ؼْ شمؿ ما كؾ أضمد فقف زمدعة أو لف هػقة أو ذكقب يُ )): فؼال

ا مـ اخلطايا واخلطل، ولؽـ ضمديثف، وٓ مـ رشط الثؼة أن يؽقن معصقمً 

ذكركا كثغما مـ الثؼات الذيـ فقفؿ أدكك زمدعة أوهلؿ أوهام يسغمة دم فائدة 

ؽمعة عؾؿفؿ أن يعرف أن غغمهؿ أرصمح مـفؿ وأوشمؼ إذا عارضفؿ أو 

((طمالػفؿ، فزن إؾمقاء زمالعدل والقرع

 (3). 

                                                           

 .0/143مقزان آقمتدال: ( 1)

 .0/143مقزان آقمتدال: ( 3)
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وؽمـة  اذكر اؽمؿ مملػف كاماًل   ،ٓزمـ ضِمبَّان ((اظمجروضمني)) كتاب .44

 ؟ وفاسمف

 .هح(024ت، )ان اًمُبستلبَّ هق : أسمق طماشمؿ حمؿد سمـ طمِ  اجلقاب:

 ؟ ٓزمـ ضِمبَّان ((اظمجروضمني))اذكر سمرسمقب وسمـظقؿ كتاب .23

 رشّمب وكّظؿ أؾمامء اعُمؽَممِجلم قمغم طمروف اعمعجؿ .-أ اجلقاب:

، ذيمر ومقفا : أمهقة معرومة اًمضعػاء ىمّدم ًمف ممًمػف سمؿؼدمة-ب     

 ومنموقمقة اجلَْرح .

اًمؽماضمؿ أؾمباب اجلرح، وكؼؾ أىمقال اًمعؾامء اًمذيـ ذيمر ذم أهمؾب -ج

 اكتؼدوا اًمراوي اعمتؽؾَّؿ ومقف.

ذيمَر ذم أهمؾب إطمقان رواية أو روايتلم واًمتل ِمـ أضمؾفا ُوعِّػ -د

ضَمؿ.  اًمراوي اعُمؽَمْ

فت لؽتاب.21  ؟ ٓزمـ ضِمبَّان ((اظمجروضمني)) اذكر شمالشمة اكتؼادات ُوصمِّ

 ٓسمـ طمبان ومقف :: مـ آكتؼادات اًمتل ُوضمفت اجلقاب

أن اسمـ طمبان رمحف اهلل رسمام طمصؾ ًمف اًمَقْهؿ ومذيمر اًمراوي ذم  -1

 .((اًمثؼات))ذم  وأقماد ذيمره  "اعمجروطملم"

وأكف يتشّدد ذم ضمرح اًمرواة طمتك اكتؼده مـ ضماء سمعده مـ أهؾ  -3

قمؾقف ذم سمعض إطمقان ، يماًمذهبل واسمـ طمجر  آؾمتـؽاراًمعؾؿ ، سمؾ ؿمّددوا 

 وهمػمهؿ .

 ىمبائؾ أو أكساب ؾ ًمف أظمطاٌء ذم شمعقلم اًمرواة ومقـسبفؿ إممأكف طمص -0

 .ًمقست صحقحة هلؿ
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عػاء))كتاب: .23 وؽمـة  ، اذكر اؽمؿ مملػف كاماًل ((الؽامؾ دم الضُّ

 ؟وفاسمف

 اجلرضماين، دي  : اإلمام أسمق أمحد قمبداهلل سمـ قمَ هق اجلقاب:

 (.هح062)ت

 ؟ كقػ رسمَّب وكّظؿ صاضمب الؽامؾ كتازمف.20

 رشمبف : قمغم طمروف اعمعجؿ . اجلقاب:

 ؟ إجيازمقات ُذكرت لؽتاب الؽامؾ ؽمّت اذكر .24

 مـ اإلجياسمقات واعمؿقزات اًمتل ُذيمرت هلذا اًمؽتاب : اجلقاب:

َث ومقفا قمـ قمؾؿ اجلرح .1 ـُ قَمدي  مؼدمة ماشمعة  ًمؾؽتاب حتدَّ يمتب اسم

اد ذم هذا اعمجال. ة اًمـُّؼَّ  واًمتَّعديؾ، وذيمر أىمقال أئؿَّ

اًمراوي اًمتل اكُتؼدت قمؾقف ، ومبعد أن يذيمر يمالم أكف حيٍم مرويات .3

   اأهؾ اًمعؾؿ ومقف ضمرطًم 

 ا اكتؼدت قمؾقف مـ اًمروايات ...، يؼقل : مم وشمعدياًل       

 وأكف يؿتاُز سمآؾمتؼراء واإلكصاف ذم إطمؽام ، ومفق ٓ يصدُر طمؽاًم .1

 إٓ سمعد أن يستؼرئ  

مع هذه  امـاؾمبً  ها سمـػسف، صمؿ يصدُر طمؽاًم دأطماديث اًمراوي وين      

 إطماديث اًمتل وىمػ قمؾقفا .

مصطؾحات إئؿة وقمباراهتؿ ذم  اينمُح أطمقاكً –رمحف اهلل  -وأكف.3

 اجلرح واًمتعديؾ .
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مـ كصقص اجلرح واًمتعديؾ،  ايمبػمً  اًمـا ذم يمتاسمف قمددً  ظَ ػِ وأكف طَم .0

ٕئؿة واقمت مصـػاهتؿ،  أو ُكِؼؾت أىمقاهلؿ مـ ىمبؾ شمالمقذهؿ، مثؾ: 

اين رَّ روسمة احلَ واسمـ أ  قمَ  سمـ ؾمعقد اًمؼطان، َوحَيَْقكس ، الَّ ، واًمػَ ؿمعبة

 .وهمػمهؿ

ان ذًمؽ ذم قمـاس وأكف يسقُق إؾماكقد ًمؽؾ ما يقردُه ؾمقاًء أيم.4

واةأىمقال اجلرح واًمتعديؾ ذمو ، أاًمتعريػ سماًمراوي  و، أو إطماديثأ ، اًمرُّ

 أصمار اعَمسقىمة ذم شمرمجتف. 

 ؟ الؽامؾاذكر شمالث ؽمؾبقات ُذكرت لؽتاب .22

  اجلقاب:

مـ  ارمجتف قمددً ىمد ُيؽمضمُؿ ًمراٍو ، ويقرُد ذم شم –رمحف اهلل –أكف .1

، ويؽقن احلؿُؾ وُيضعػف سمـاًء قمغم هذه إطماديث ،إطماديث اعمـؽرة

 .هذا اًمراوي وإكام مـ اًمراوي قمـف ومقفا ًمقس قمغم

 .اًمتساهؾ ذم احلؽؿ قمغم سمعض اًمرواةإمم  -رمحف اهلل–ىمد ُيـسب .3

ضمؿ ذم أصمـاء اًمؽما –رمحف اهلل  –أن سمعض إطماديث اًمتل يذيمرها .0

ٕن اًمؽتاب  عػفا،َو   ، ومقتقهؿ اًمؼارئاًمرواة شمؽقن صحقحة همػم ُمـؽرة

 مظـة إطماديث اًمضعقػة واعمـؽرة. 

لؾدارُقطـل: اذكر اؽمؿ مملػف  ((الضعػاء واظمؼموكني))كتاب: .22

 وؽمـة وفاسمف؟ كاماًل 

 (.032)ت: هق : احلاومظ قمكم سمـ قمؿر سمـ مفدي اًمدارىمطـل، قاباجل

 وؽمـة وفاسمف؟ يل: اذكر اؽمؿ العجيل كاماًل لإلمام الِعْج  ((الثِّؼات)).26
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 ، اًمؽقذمّ ق: احلاومظ أمحد سمـ قمبد اهلل صاًمح اًمعجكم: هقاباجل

 (.هح361)ت

فا لؽتاب .22  لإلمام الِعْجيل؟ ((الثؼات))اذكر َكْؼديـ ُوصمِّ

  اجلقاب:

 )اًمثؼة( قمغم اًمصدوق ومؿـ دوكف.إـمالق .1

 وشمقصمقؼ جمفقزّم احلال، ومـ مل يرو قمـف إٓ واطمد..3

 وؽمـة وفاسمف؟ ٓزمـ ضِمبَّان: اذكر اؽمؿ مملػف كاماًل  ((الثِّؼات))كتاب .23

 (.هح024)ت، لُّ تِ ْس اًمبُ  ضِمبَّانسمـ  اشمؿ حمؿدُ احلاومظ أسمق طَم  :: هققاباجل

 ؟ ضِمبَّانٓزمـ  ((الثؼات))كتاب  ُرسمَِّب  كقَػ .24

ـُ طِمبَّان اًمؽتاب  َرشمَّب اجلقاب: ؾمامء يمؾ قمغم اًمطبؼات، صمؿ رشّمب أاسم

 .ـمبؼٍة : قمغم طمروف اعمعجؿ، مـ طمقث اجلؿؾة

 ازمـ ضِمبَّان؟( عـد الثِّؼة)اذكر سمعريػ .63

 : اًمثؼة قمـده ًمف ذوط :قاباجل

 .أن يؽقن ؿمقخف صمؼة، وأن يؽقن شمؾؿقذه صمؼة.1

 .ومقفا همػَمه وأن ٓ يـػرد سمروايٍة خُياًمُػ  .3

 . وأن ٓ يؽقن ُمرؾِماًل   اًس ًمِّ وأن ٓ يؽقن ُمدَ  .0

فت لؽتاب) .61  ٓزمـ ضِمَبان ؟ ((الثِّؼات)اذكر شمالث اكتؼادات ُوصمِّ

 اجلقاب:

أن اًمثؼة قمـده هق مـ مل ُيعرف سمَجرٍح، ومنذا روى قمـف صمؼة أدظمؾف ذم .1

 . -اًمثؼات  –يمتاسمف 
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 .اجيرح اًمثؼات سمام ًمقس هق ضمارطًم  اأكف أطمقاكً .3

 ، ((اعمجروطملم))يذيمر أطمد اًمرواة ذم  ا، أطمقاكً اويتـاىمض أطمقاكً .0

 .((اًمثؼات))ذم  اوأطمقاكً 

عػاءمملَّػا)) ما ظمراد مـ ققلـا:.63  ؟ ((ت مَجعت زمنَي الثِّؼات والضُّ

: يعـل : ممًمػات مجعت شمراضمؿ اًمرضمال اًمثؼات واًمضعػاء قاباجل

 . اقمامً  وشمعدياًل  اضمرطًم 

 ((اًمتاريخ))، ويمتاب ٓسمـ أ  طماشمؿ ((اجلرح واًمتعديؾ))يمؽتاب     

 .علم سمرواياشمفمَ  ًمقحقك سمـ

، زمرواية الدوري: اذكر اؽمؿ حيقك ((التاريخ لقحقك زمـ َمعني))كتاب .64

 ؟وؽمـة وفاسمف ، واؽمؿ الدوري كاماًل وؽمـة وفاسمف زمـ َمعني كاماًل ا

 علم اًمبغداديل سمـ مَ قزيمريا حي : هق اإلمام أسمقاؾمؿ اعممًمػ اجلقاب:

 (.هح300)ت

اًمػضؾ اًمعباس سمـ  سمق: هق أواؾمؿ اًمراوي، واعمرشمب ًمؾؽتاب اًمتاريخ 

 (.هح321)ت وريُّ حمؿد اًمدُّ 

 ؟ ما هل صؾة الدوري زمؽتاب التاريخ لقحقك زمـ معني.63

 ، ورشمب اعمادة اًمعؾؿقَّةل سمـ معلمققمـ حي ى اًمؽتابأكف رو اجلقاب:

 .مـ ظمالل اًمسمآت ًمإلمام حيقك سمـ َمعلم

 ؟ ((سماريخ حيقك زمـ َمعني))كقػ رسمَّب الدوري كتاب .62



 

51 

 

، سمعد ـمبؼة رسّمبف وكّظؿف ععم ؿمبؼات ضمسب إمصار: قاباجل

عدهؿ ذم إمصار اعمختؾػة ـ سمَ صمؿ سماًمتاسمعلم ومَ  ، ومؼد سمدأ هبؿ،اًمصحاسمة

 . ]واًمشامّقلم ... وهؽذا ،واًمؽقومّقلم ،يماعمؽّقلم، واعمدكقلم[

 :صمؿ أشمبع هذه اًمطبؼات سمرؾماًمتلم.4

 رؾماًمة اًمؾقث سمـ إمم ماًمؽ ..1

 ورؾماًمة ماًمؽ إمم ًمقث سمـ ؾمعد ..3

، زمرواية لقحقك زمـ معني ((التاريخ))اذكر شمالث مقزات لؽتاب: .66

وري  ؟ عبَّاس الدُّ

 :قاباجل

اد مـ أهؾ احلديث..1  إنَّ اإلمام حيقك سمـ معلم مـ يمبار إئؿة اًمـُّؼَّ

ذم جَمال أنَّ اًمؽتاب أوحك َمْرضِمًعا ًمؽؾ َمـ ضماء سمعده، ويمتب .3

 اجلرح واًمتَّعديؾ.

وقمؾؾ سمعض  أنَّ شمضؿـ كؼد وإقمالل ـمائػة مـ اعمرويات وإظمبار،.0

 ومل يؼتٍم قمغم مادة اجلرح واًمتَّعديؾ ًمؾرواة. يات وإؾماكقد،ااًمرو

 ((التاريخ لقحقك زمـ َمعني))كقػ ُيؿؽـؽ آؽمتػادة مـ كتاب .62

 ؟ زمرواية الدوري

أؾمؿ اًمؽمشمقب إًمػ سمائل )طمروف نَّ اًمؽتاب مَل ُيرشمب قمغم إ اجلقاب:

اعمعجؿ(، ًمذا ىمام حُمؼؼ اًمؽتاب إؾمتاذ اًمديمتقر حمؿد أمحد كقر ؾمقػ 

 سمصـاقمة ومفارس ومـِّقَّة متـققمة ينت آؾمتػادة مـ اًمؽتاب.
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ويمذًمؽ :يستػاُد مـفا سماًمرضمقع إمم شمرشمقب احلاومظ أسما ؾمعقد، أمحد .2

رواية ،ومنكف رشّمبف قمغم سمـ حمؿد سمـ زياد ،اعمعروف سماسمـ إقمرا ، هلذه اًما

 طمروف اعمعجؿ .

 .  قمغم اكتشار هذه اًمرواية ب قماماًل وىمد يمان هذا اًمؽمشمحقح

لقحقك زمـ َمعني، مـ غغم رواية  ((التاريخ))اذكر أؽمامء كتازمني دم .63

 ؟ ، وَمـ هؿ رواِتايالدور

  اجلقاب:

، سمرواية : أمحد سمـ حمؿد سمـ ((سمـ معلم حيقكمعرومة اًمرضمال قمـ )).1

وري شمؼريبً رِ حُمْ اًمؼاؾمؿ سمـ   . از اًمبغدادي . وشمبؾُغ روايُتف صمؾث رواية اًمدُّ

أ  إؾمحاق إسمراهقؿ  سمرواية : ((سمـ َمعلم ًمَقْحَقكؾممآت اسمـ اجُلـقد )).3

 سمـ قمبداهلل سمـ اجُلـقد اخُلتَّكم . ا

 وهل شمشارُك رواية اًمّدوري واسمـ حمرز ذم مادهتا .

 ؟ لؾبخاري، اذكر اؽمؿ مملػف كامال وؽمـة وفاسمف ((التاريخ الؽبغم)).64

هق : اإلمام أسمققمبداهلل حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخاري،  اجلقاب:

 (.هح326)ت

 ؟ ((التاريخ الؽبغم)) كقػ رسمب البخاري كتازمف.23

   اجلقاب:

ذم ذًمؽ احلرف إول  ا، مراقمقً رشمبف وكّظؿف قمغم طمروف اعمعجؿ.1

  .ومؼط

 .إذا يمثرت قمغم إول مـ اؾمؿ إب صمؿ يرشمب إؾمامء   اعمشؽميمة.3
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ٓؾمؿ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف  ااؾمتػتحف سمؿـ اؾمؿف  )حمؿد( شمنميػً .0

 .وؾمؾؿ

، وإن ويؼّدم ذم يمؾ طمرف اًمصحاسمة روقان اهلل قمؾقفؿ قمغم همػمهؿ.4

 .ظماًمػ اًمؽمشمقب

، وومقف أًمػاظ اجلرح واًمتعديؾ، يمؼقًمف : ؾمؽتقا قمـف اؿؾ أطمقاكً ويستع.2

 كظر، ومـؽر احلديث.

امع ًمؾرواة قمـ ؿمققظمفؿ.اقمتـك ذم.6   سمقان صحة اًمسَّ

 ؟ ((التاريخ إوؽمط))كقػ رسمَّب البخاري كتازمف .21

 :  قاباجل

 .رشمبف قمغم اًمسـلم.1

 .سمسػمة اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿوسمدأ .3

 .، ويسقق أطمقاًكا اًمـََّسبويذيمر ذم اًمؽماضمؿ : آؾمؿ واؾمؿ إب.0

 يذيمر اًمشققخ واًمتالمقذ . اوأطمقاكً .4

 .روايًة مـ ـمريؼ صاطمب اًمؽممجةسقق ي اوأطمقاكً .2

ٓزمـ أيب ضَماسمِؿ : اذكر اؽمؿ مملػف  ((اجلرح والتعديؾ))كتاب: .23

 ؟ ، وؽمـة وفاسمفكاماًل 

اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ إدريس هق : اإلمام أسمق حمؿد قمبد اجلقاب

 (.هح032احلـظكم، اعمَْرَوزّي )ت

 ؟ كقػ رسمَّب ازمـ أيب ضماسمؿ كتازمف.20

 : قاباجل
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ومقائد شمتعؾَّؼ سمِعْؾِؿ اجلرح واًمتَّعديؾ، يمتب مؼدمة اؿمتؿؾت قمغم .1

اد ذم هذا اعمجال ادوأىمقال اًمـُّؼَّ صملم واًمـُّؼَّ  .، مع شمرمجة ٕؿمفر اعمحدِّ

ر إمم احلرف إول ذم آؾمؿ سماًمـظ ،طمروف اعمعجؿغم رشمبف قم.3

يؿـ ُيسؿك أمحد واسمتداء اؾمؿ اسمقف واسمتدأ  ، مع اسمتداء اؾمؿ إب أيًضا.ومؼط

  قمغم آًمػ.

 .أؾمامل اًمصحاسمة ذم يمؾ طمرف شمؼديؿ حيرص قمغم.0

اد ذم اعمؽمضمؿ هبؿ، وٓ ؾمقام حيقك سمـ .4 كؼؾ أىمقال قمدد مـ اًمـُّؼَّ

 َمعلم، وأمحد سمـ طَمـبؾ، وأسمقف، وأ  ُزْرقَمَة اًمرازيلم، وهمػمهؿ.

اد احلديث اعتؿد ازمـ أيب ضماسمٍِؿ دم كؼؾ .24 أذكر أؽمامء مخسة ُكؼَّ

 أققاهلؿ دم )اجلرح والتعديؾ(؟

 .وأمحد سمـ طمـبؾ -3قل سمـ معلم . حي -1هؿ :  اجلقاب:.22

  زرقمة اًمرازي . وأسمق.0

  .وأسمق طماشمؿ اًمرازي.4

ازّي، وهمػمهؿ..2  وأسمق ُزْرقَمَة قُمبقداهلل سمـ قمبداًمؽريؿ اًمرَّ

التاريخ ))، وكتاب ((اجلرح والتعديؾ))اذكر شمالشمة فروق زمنَي كتاب:.26

 ؟ ((الؽبغم

 : ((التاريخ الؽبغم))يمتاب  اجلقاب:

طمروف اعمعجؿ ،إٓ أكف اؾمتػتحف سمؿـ اؾمؿف حمؿد رشمبف ممًمػف قمغم .1

 ٓؾمؿ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ . اشمنميػً 
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اًمبخاري رمحف اهلل شمعامم سمؼضايا اجلرح واًمتعديؾ، يمثػًما،  مل يعتـ.3

 ؾَمامع اًمرواة سمعضفؿ ِمـ سمعض، وىمضقة اًمؾِّؼاء، صَمَبات وإكَّام ريمز قمغم ىمضقة 

 .ة إومَم وسمقان اإلرؾمال، واشمصال إؾماكقد سماًمدرضم

 :((اجلرح واًمتعديؾ))وأما يمتاب

 .((اًمتاريخ اًمؽبػم))ؾمار ومقف ممًمػف ؾمػم اإلمام اًمبخاري ذم يمتاسمف .1

ازي ذم .3 مؼدمة مػقدة ذم  ((اجلرح واًمتعديؾ))وأواف اإلماُم اًمرَّ

ىمقاقمد اجلرح واًمتعديؾ، مع شمراضمؿ َمـ ُيعتؿد ىمقًمف ذم اجلرح واًمتعديؾ، 

ك  ومراشمب اجلرح واًمتعديؾ، وملصبح اًمؽتاب اؾماًم قمغم ُمَسؿَّ

، وأواف قمؾقف اضمتفاده قف أن مجع أيمثر ما ىمقؾ ذم اًمراويوزاد قمؾ .0

 ذم ذًمؽ .

امل رشمب اًمؽماضمؿ قمغم طمروف اعمعجؿ ، إٓ أكف يمان يؼّدم أؾم.4

 اًمصحاسمة ذم يمؾ طمرف.

ا اًمبخاري ومؼد ، و ااؾمتػاد ذم احلؽؿ قمغم اًمرواة مـ اًمرازيلم يمثػمً .2 أمَّ

ة اجلرح واًمتعديؾ اعمعاسيـ ًمف إَّٓ ذم اًمـادر  .دَمـب ِذيمر أىمقال أئؿَّ

ُكُتب دم السمآت دم اجلرح والّتعديؾ، واذكر  ؽمبعةاذكر أؽمامء .77

 أؽمامء مملػقفا وؽمـة وفقاِتؿ؟

 اجلقاب:

قبة ًمإلمام قمكم سمـ اعمديـل ؾممآت حمؿد سمـ قُمثامن سمـ أ  ؿَم  -1

 .هح(، ذم اجلرح واًمتَّعديؾ304)ت
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ًمإلمام احلاومظ  ((ؾممآت أ  داود اًمسجستاين  ًمإلمام أمحد)) -3

 (.هح322داود ؾمؾقامن سمـ إؿمعث اًمسجستاين)تأ  

ًمإلمام احلاومظ أ  قمقسك حمؿد  ((ؾممآت اًمؽممذي ًمؾبخاري)) -0

 (.324)ت اًمؽممذي هؾمقر سمـ قمقسك سمـا

اود اًمسجستاين ذم اجلرح ؾممآت أ  قمبقد أضمري أسما د)) -4

رم ذم أوائؾ بقد حمؿد سمـ قمكم أضمري ، اعمتقًمإلمام أ  قمُ  ((واًمتعديؾ

 .اًمؼرن اًمراسمع اهلجري

ًمإلمام أ   ((ؾممآت احلايمؿ اًمدارىمطـل ذم اجلرح واًمتعديؾ)) -2

 (.هح432)ت سمقريقمبداهلل حمؿد سمـ قمبداهلل احلايمؿ اًمـقسا

مع أؾمئؾة اًمبغداديلم قمـ  ،ؾممآت مسعقد سمـ قمكم اًمسجزي -6

أطمقال اًمرواة ًمإلمام احلاومظ أ  قمبد اهلل حمؿد سمـ قمبد اهلل احلايمؿ 

 هح(.432)اًمـقساسمقري اعمتقرمَّ ؾمـة 

: لإلمام أمحد اذكر اؽمؿ مملػف ((العؾؾ ومعرفة الرصمال))كتاب:  .23

 ؟ وؽمـة وفاسمف كاماًل 

اًمبغداديُّ ، سمق قمبداهلل أمحد سمـ طمـبؾ اًمشقباينهق : اإلمام أ اجلقاب:

 (.هح341)ت

وما هل مادسمف الِعْؾؿقَّة، ، ((العؾؾ لإلمام أمحد))كقػ ُرسمِّب كتاب:  .24

 ؟ وكقػ سمستػقد مـف

  اجلقاب:
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، ، وٓ كظؿف سمـظاٍم معلمام رمحف اهلل يمتاسمف شمرشمقبا معقـً مل يرشمب اإلما -1

 شققخ.قمغم اًموٓ  ، احلروف إسمجدية قمغموٓ  ، اًمطبؼات قمغمٓ 

3-  ًٓ ن، أو يمؾام ىمال ىمق  وًمؽـ يمؾام ؾُمئؾ اإلمام أمحد ؾممآ، ُدوِّ

 يُمتَِب، صُمؿَّ ضُمعت هذه إىمقال ومل شمرشمب وومؼ كسؼ صماسمت.

وشمضؿـ اًمؽتاب مادة ذم اجلرح واًمتعديؾ، وذم قمؾؾ اًمروايات،  -0

فؿ، رواة، أو مقـمـوذم سمقان أؾمامء اًموذم سمقان اشمصال إؾماكقد واكؼطاقمفا، 

أو أوهام سمعض اًمرواة، أو ذم اًمتصحقػ واًمتَّحريػ، وهمػم ذًمؽ مـ قمؾقم 

 احلديث اعمتـققمة اجلقاكب وإهداف. 

ؼؼف اًمديمتقر: ويص اهلل ىمام سمػفرؾمة اًمؽتاب ومفارس متـققمة حم -4

 .حمؿد قمباس

 ب هبذه اًمػفارس اًمعؾؿقة اعمتـققمة.ويستػاد مـ اًمؽتا

ًمؾؽتاب اؿمتؿؾت أيًضا قمغم ومفارس ومـقة يمام أنَّ اًمطبعة اًمؽميمقة  -2

 كاومعة.

 وؽمـة وفاسمف؟ : اذكر اؽمؿ مملػف كاماًل ((اظمعرفة والتاريخ))كتاب: .33

 (.هح322)تهق : احلاومظ يعؼقب سمـ ؾمػقان اًمػسقيممًمػُف  اجلقاب:

 ؟ ما صؾة كتاب )اظمعرفة والتاريخ( زماجلرح والتعديؾ.31

أن اإلمام اًمػسقي رمحف اهلل : ذيمر ومقف شمراضمؿ اًمرواة ، وسملم  اجلقاب:

 .وشمعدياًل  اؽثػميـ مـ اًمرضمال ضمرطًم أطمقال اًم

 .ب اًمرواية قمـفؿهمَ وومقف : سماب مـ ُيرْ   
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 اذكر اؽمؿ الؽتاب كاماًل  ،((مقزان آعتدال))مـ هق مملِّػ كتاب: .33

 ؟ واؽمؿ مملػف وؽمـة وفاسمف

 .((آقمتدال  ذم كؼد اًمرضمالمقزان ))اًمؽتاب اؾمؿ   اجلقاب:

 (.هح243)تًمؾحاومظ أ  قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهبل 

 ؟ ((مقزان آعتدال))ػ رسمََّب اإلمام الَذهبل كتازمف كق.84

واة، وأؾمامء آسمائفؿ، رشّمبف قمغم طمروف اعمعجؿ اجلقاب: ، ذم أؾمامء اًمرُّ

شمقب إًمػ سمائل  .ومل يؾتزم ذم آؾمؿ اًمثاًمث اًمؽمَّ

 .مـ أصحاب اًمُؽُتب اًمستةورمز قمغم اؾمؿ اًمرضمؾ مـ أظمرج ًمف 

 ؟((مقزان آعتدال))لذيـ َذكرهؿ الذهبّل دم كتازمف: َمـ هؿ ا.34

 : اًمذيـ ذيمرهؿ اًمذهبل ذم يمتاسمف : هؿ يماًمتازم ...قاباجل

 .ًمؾؽِذِب  ديـؿِّ عَ ، واًمقّواقملم اعُمتَ اًمؽذاسملم-1

قمقا أهنؿ ؾمؿعقا-3  يؽقكقا ؾمؿعقا .، ومل صمؿ اًمؽذاسملم اًمذيـ ادَّ

 صمؿ اعمُّتِفؿلم سماًمقوع، أو سماًمّتزوير.-0

 .صمؿ اًمؽذاسملم ذم هلجتفؿ، ٓ ذم احلديث اًمـبقي-4

ؽمويملم اهلؾؽك اًمذيـ يمُثر ظمطمهؿ، وشُمرك طمديثُفؿ، ومل صمؿ اعم-2

 .ُيعتؿد قمغم روايتفؿ

ـٌ صم-6  .ؿ احُلّػاظ اًمذيـ ذم ديـفؿ ِرىّمة، وذم قمداًمتفؿ وْه

صملم اًمضعػاء مـ حَ صمؿ اعمُ -2 ، ومل ، ومؾفؿ همؾٌط وأوهامىِمبؾ طمػظفؿدِّ

هبؿ، ٓ ذم إصقل  وآقمتباررواُه ذم اًمشقاهد،  ُيؽَمك طمديثفؿ سمؾ ُيؼبؾ ما

 واحلالل واحلرام.
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 ، أو اًمشققخ اعمسُتقريـ اًمذيـ ومقفؿ ًملِم،صملم اًمصادىملمدِّ صمؿ اعُمحَ -3

 ومل يبُؾغقا ُرشمبة إصمبات اعمُتِؼـلم .

طماشمؿ اًمرازي قمغم  ممـ يـصُّ أسمق ،صمؿ ذيمر ظمؾٌؼ يمثػم مـ اعمجفقًملم-4

( أو كحق ، أو جُيفؾ، أو ومقف ضمفاًمة(، أو يؼقل همػُمه )ٓ ُيعَرفأكف )جمفقل

قخ سماًمصدق، إذ اعمجفقل همػم ذًمؽ مـ اًمعبارات اًمتل شمدل قمدم ؿمفرة اًمش

 .سمف حمتج

، أو اًمثؼات اًمذيـ شمؽّؾؿ ومقفؿ سمِْدقَمةصمؿ اًمثؼات إصمبات اًمذيـ ومقفؿ   -13

، وظماًمػ ـّت ومقف، ًمؽقكف شمعػُت إمم يمالمف ذم ذًمؽ اًمثؼةتَ ؾْ ـ ٓ يُ مَ 

 د .ؼْ وزم اًمـَّ اجلؿفقر مـ أُ 

 ؟ ((مقزان آعتدال))ذيـ ََل يذكرهؿ الذهبل دم كتاب َمـ ُهؿ ال.32

 :((مقزان آعتدال))الذهبل دم كتاب  اًمذيـ مل يذيمرهؿ اجلقاب:

مـفؿ ، جلالًمتفؿ ذم  اإئؿة اعمتبققملم ذم اًمػروع ، مل يذيمر أطمدً -1

اإلؾمالم وقمظؿتفؿ ذم اًمـػقس ،يمل  طمـقػة واًمشاومعل واًمبخاري 

 . اإلكصاف ضمفة  ومعغم ،مـفؿ اوإن ذيمر أطمدً  ...وهمػمهؿ

 . ((قدْ اًمصِّ  فُ ؾُّ حَمِ )): ـ ىمقؾ ومقفمَ  رِ يمْ ذِ مل يتعّرض ًمِ -3

 .((ٓسملس سمف)) :ومـ ىمقؾ ومقف-0

 ((طمديثف، أو هق ؿمقخهق صاًمح احلديث، أو ُيؽتُب )): ومـ ىمقؾ ومقف-4

 . ؼؾَ طْ ػ اعمُ عْ ومنن هذا وؿمبفف يدّل قمغم قمدم اًمضَّ 

هبل كاماًل  ((ـلغْ اظمُ )) اذكر اؽمؿ كتاب:.36  ؟ لإلمام الذَّ

 .((اعمغـل ذم اًمضعػاء)) اؾمؿ اًمؽتاب: اجلقاب:



 

70 

 

، ((اظمغـل))، وكتاب ((مقزان آعتدال))ما هق الػرق زمنَي كتاب: .32

 ًٓ ام ُالَِّػ أو  ؟ وأُّيُّ

 اًمػرق سمقـفام  هق : اجلقاب:

 .((اعُمغـل)) ما ذمقمغم  ا(: أؾمامء قِمّدة مـ اًمرواة زائدً أن ذم )اعمقزان-1

هبّل  وأًّمػ-3 ًٓ  شمعامم  رمحف اهلل اإلمام اًمذَّ اعُمغـل ذم ))يمتاسمف  أّو

 . ((اًمضعػاء

 ؟  اذكر اؽمؿف وؽمـة وفاسمف ((لسان اظمقزان))َمـ هق مملِّػ كتاب: .33

أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر  ضؾ: احلاومظ أسمق اًمػ: هققاباجل

 (.هح323اًمعسؼالين)ت

 ؟((لسان اظمقزان))، و((مقزان آعتدال))ما هق الػرق زمني .34

  اجلقاب:

مل يذيمر أؾمامء أصحاب اًمُؽُتب  ر رمحف اهللأن احلاومظ اسمـ طمج.1

َػ يمتاب:  ُف أًمَّ شمؼريب ))، و((هتذيب اًمتَّفذيب))اًمستة ذم اًمؽتاب، وذًمَؽ ٕكَّ

تَّة.، ومها ((اًمتَّفذيب  متخصصان ذم رضمال اًمُؽُتب اًمسِّ

هبل ذم  .3 اضمؿ اًمتل مل يذيمرها اإلمام اًمذَّ مقزان ))أواف سمعض اًمؽمَّ

 ، ورمز هلا سماحلرف )ز(، أي زيادة.((آقمتدال

اد ذم ا.0 هبل ما وماشمف مـ أىمقال اًمـُّؼَّ ؾمتدرك احلاومظ اسمـ طمجر قمغم اًمذَّ

  آؾمتدرايمات.اًمرضمال اعمذيمقريـ، وىمال: ىمؾُت... صُمؿَّ يذيمر 

أواف ما اؾمتدريمف اإلمام أسمق اًمػضؾ زيـ اًمديـ قمبداًمرطمقؿ اسمـ .4

احلسلم سمـ قمبداًمرمحـ سمـ أ  سمؽر سمـ إسمراهقؿ اًمعراىمل )اعمتقرم: 
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و شمراضمؿ أو إصالح ظمطل أو همػم ذًمؽ، ذم أىمقال أهؾ اًمعؾؿ أهح( مـ 336

 .((ذيؾ مقزان آقمتدال))يمتاسمف: 

َؿـ روى عـف البخاري والتَّجريح لِـ التَّعديؾ))َمـ هق مملِّػ كتاب:  .91

حقح  ، وؽمـة وفاسمف ؟ اذكره كاماًل  ((دم اجلامع الصَّ

التَّعديؾ والتَّجريح لِـَؿـ روى عـف البخاري ))مملِّػ كتاب:  اجلقاب:

حقح اًمقًمقد ؾمؾقامن سمـ ظمؾػ اًمباضمل،  قاإلمام أسمهق ٍ ((دم اجلامع الصَّ

 .هح(424) ؾمـة رمَّ قَ تَ اعمُ 

 ؟ كتازمف ((التعديؾ والتجريح...)) كتاب ُمملِّػكقػ رسمب  .41

 قاب: اجل

ث .1 يمتب ُمؼدمة قمؾؿقَّة ذيمر ومقفا إؾمـاده إمم يمتاب اًمبخاري، وحتدَّ

وسماب  ومقفا قمـ قمؾؿ اجلرح واًمتَّعديؾ، سماب ذم معرومة اجلرح واًمتعديؾ، 

ذم ضمقاز اجلرح وأكف ًمقس مـ سماب اًمِغْقَبة اعمـفل قمـفا، وإكام هق مـ 

ح، اًمذي ُيطرح  اًمديـ، وسماب اجلرح واًمتعديؾ، وسماب ذم وصِػ اعُمَجرَّ

طمديثُف ومتققِزِه مـ اًمعدل اًمذي يمظمذ طمديثف. وسماب ذم وضمقب اًمتَّحرز 

اب ذم ذم إظمذ قمـ اًمعدول، وسماب ذيمر أؾماكقد متػؼ قمغم اـمراطمفا، وسم

تِفا، وسماب ذم َكسِب حمؿد سمـ إؾمامقمقَؾ  ِذيْمِر أؾماكقد اشمُّػَؼ قمغم ِصحَّ

اًمبخاري وشماريخ مقًمده وووماشمف، وسماب ذم وصػ طمقاشمف وقمؾؿف، وسماب ذم 

ًمؾؽتاب اجلامع وطُمؽؿ اًمؽتاب ومعـاه، صُمؿَّ ذع ذم ِذيمر أؾمامء  شملًمقػفِذيْمِر 

 اًمرواة.

 واسمتدأ سمؿـ اؾمؿف أمحد. .رشمبف قمغم طمروف اعمعجؿ.3
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وؽمـة  ،((الؽتب الستة))اذكر أؽمامء مخسة مملػات دم رصمال .41

 ؟ وفقاِتؿ

ًمؾحاومظ أ  حمؿد  ((اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمال)) -1: اجلقاب

 (.هح633)تقمبداًمغـل سمـ قمبداًمقاطمد اعمؼدد 

ًمؾحاومظ أ  احلجاج  ((هتذيب اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمال)) -3  

 (.هح243)ت يِّ زِّ يقؾمػ سمـ قمبداًمرمحـ اعمِ 

أ  قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ ًمؾحاومظ  ((شمذهقب اًمتفذيب)) -0  

 .(هح243)تقمثامن اًمذهبل 

ًمؾحاومظ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر  ((هتذيب اًمتفذيب)) -4  

 (.هح323)تاًمعسؼالين

ًمؾحاومظ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعسؼالين  ((شمؼريب اًمتفذيب)) -2  

 هح(.323)ت

 ؟ وؽمـة وفاسمف ، اذكره كاماًل ((ِتذيب الؽامل))هق مملِّػ كتاب: َمـ.43

 وكقػ رسمََّب الؽتاب ؟

، ق احلجاج يقؾمػ سمـ قمبداًمرمحـ اعمزيهق : احلاومظ أسم اجلقاب:

 (هجرية .243اعمتقرم )

اًمؽامل ذم أؾمامء ))سمدأ سمؿؼدمة ذيمر ومقفا إؾمباب اًمداومعة ًمتفذيب .1

ًمؾحاومظ أ  حمؿد قمبداًمغـل سمـ قمبداًمقاطمد اعمؼدد  ((اًمرضمال

 هح(، ومـفجف ذم اًمؽتاب.633)ت
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، وما ورد ذم ((إكام إقمامل سماًمـِّقَّات))يمتب مؼدمة ماشمعة قمـ طمديث: .3

تَِّة.  ومضؾ اًمؽتب اًمسِّ

صُمؿَّ شمرمجة مقضمزة ًمسػمة ؾمقد اًمبنم حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ .0

ورء مـ ؾمػمشمف، ومعجزاشمف  قمبداعمطؾب صغمَّ اهلل قمؾقف وؾمؾَّؿ... كسبف

وًما سمذيمره صغم اهلل قمؾقف وؾمؾَّؿ.   قمغم ـمريؼ آظمتصار، ـمؾًبا ًمؼميمتف، وشَمنَمُّ

قمغم طمروف اعمعجؿ ، وصعد ذم اًمؽمشمقب إمم  رشمب اًمؽتاب.4

 .اآسمائفؿ ، وأضمدادهؿ ، صمؿ رشمب اًمـساء قمغم ذًمؽ اًمـسؼ أيًض 

 واسمتدأ سمؿـ اؾمؿف أمحد..2

كتازمف دم داطمؾ الؼممجة  ((ِتذيب الؽامل))كقػ كظؿ صاضمب .40

 ؟  القاضمدة

 يذيمر ومقفا : اجلقاب: 

 اؾمؿ اًمراوي واؾمؿ أسمقف وضمده ..1

ويذيمر رمز اؾمؿ اًمؽتاب اًمذي  ،اًمراوي قمغم طمروف اعمعجؿؿمققخ .3

 أظمرضمف.

ضَمؿ شمالمقذه .0 ، ويذيمر رمز اؾمؿ اًمؽتاب قمغم طمروف اعمعجؿ اعُمؽَمْ

 اًمذي أظمرضمف.

اد اعمُ أىمقال .4 ة اًمـُّؼَّ ًملم إئؿَّ ضَمؿ، ويرشمب هذه إىمقال َعدِّ ًمؾراوي  اعُمؽَمْ

 وومؼ وومقات اًمـاىمديـ، أو أمهقتفؿ ذم جمال اجلرح واًمتَّعديؾ.

ضَمؿ .2 طملَم ًمؾراوي  اعُمؽَمْ اد اعُمَجرِّ ة اًمـُّؼَّ  .أىمقال إئؿَّ
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طملمَ  صمؿَّ حياول اعمقازكة سملَم أىمقال.6 ًملَم واعُمَجرِّ مـ ظمالل ِذيْمِر  اعُمَعدِّ

ضَمؿ ًمفذم اًمر أىمقال سمعض إئؿة  .ضمؾ اعُمؽَمْ

 ِذيمر زمان ومؽان  وٓدة وووماة اًمرواة..2

تَّة أو همػمها قمـ ـمريؼ .3 يروي أطمقاًكا رواية مـ أطمد اًمؽتب اًمسِّ

مجة. ضَمؿ ًمف ذم ؾمقاق اًمؽمَّ  اعُمؽَمْ

هبل، اذكر اؽمؿف كاماًل  ((الؽاؾمػ))كتاب:.44 واؽمؿ مملػف  لإلمام الذَّ

 ؟ وؽمـة وفاسمف

ـ ًمف رواية ذم اًمؽتب معرومة مَ اًمؽاؿمػ ذم )) :اؾمؿ اًمؽتاب اجلقاب:

 .((اًمستة

،  أ  قمبداهلل ـِ ي أمحد سمـ قمثامن اًمذهبل ، حمؿد سمـ  ًمإلماِم ؿمؿِس اًمدِّ

 (.هح243)ت

 ؟((الؽاؾمػ)) ماهل الؽتب التل زمحث دم رصماهلا كتاب.42

 هل : اًمؽتب اًمستة. اجلقاب:

هبل يمتاسمف.46  ؟ ((اًمؽاؿمػ)) يمقػ رشمََّب اإلمام اًمذَّ

  اجلقاب:

، وأؾمامء آسمائفؿ ذم أؾمامء اعمؽممجلم ،اعمعجؿرشمبف قمغم طمروف -1

  ، واسمتدأ سمؿـ اؾمؿف أمحد.وأضمدادهؿ

 وذم طمرف اعمقؿ سمدأ سمؿـ اؾمؿف حمؿد.-3

 وذم اًمعبادًمة اسمتدأ سمؿـ اؾمؿف قمبداهلل.-0
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وسمعد أن اكتفك مـ طمرف اًمقاء اكتؼؾ إمم اًمؽـك ورشمبفؿ أيًضا وومؼ -4

طمروف اعمعجؿ، صُمؿَّ ومصؾ ذم إسمـاء، صُمؿَّ ومصؾ ذم إكساب، ورشمبفؿ وومؼ 

ـَ اعمبفؿ، طمروف اعمعجؿ، صُمؿَّ إًمؼاب، صُمؿَّ  وطمذومت أيمثر رضمال : وىمالَوِم

 هذا اًمػصؾ ومؽثػم مـفؿ إكام هق اطمتامل أو حتؽؿ.

اسمـة اًمُؽـَك مـ اًمـِّساء، صُمؿَّ ، صُمؿَّ سمائلاًمـِّساء ورشمبفؿ شمرشمقًبا أًمػ صُمؿَّ  

 احلارث، اسمـة  محزة...

وكذا ، ((ِتذيب الؽامل))وهق زمذلؽ ؽمار ععم كسؼ اإلمام اظمِزيِّ دم 

، ودم ((ِتذيب التَّفذيب))دم  ؽمار  احلافظ ازمـ ضمجر َععَم هذا الـَّسؼ

 .((سمؼريب التَّفذيب))

 رضمال اًمؽتب اًمستة.اىمتٍم قمغم -2

وطمذف مـ ًمف ، ذيمر رمقز مـ أظمرج ًمف مـ أصحاب اًمؽتب اًمستة-6

 .((هتذيب اًمؽامل))ذم  رواية ذم يمتب أظمرى َذيمرها اعمزي

هبلُّ َمـ ُذيمِر ذم -2 أو يمرر ، ًمؾِؿِزيِّ متققًزا ((هتذيب اًمؽامل))طمذف اًمذَّ

 ًمؾتـبقف.

قمغم  عمِـ أراد أن يتعرفيمتاب اًمؽاؿمػ ُيعُد مـ اًمؽتب اعمقضمزة -3

، أطمقال رضمال اًمؽتب اًمستة، وٓ ُيعطل رأًيا هنائق ا ذم اًمرضمال اعمذيمقريـ

َـ مل يقصمؼف ؾمقى اسمـ طِمبَّان سمؾ يؽتػل سماًمؼقل: ُوصمِّؼ
 .ؾمقام عمِ

هبلُّ أطمقاًكا -4 ضَمؿ سمنجياز سمعض يذيمر اًمذَّ أؾمامء ؿمققخ، وشمالمقذ اعُمؽَمْ

 ؿمديد.

 قمـده.يذيمر ؾمـة اًمقوماة ًمؾُؿؽَمْمَجلم قمـد شمقاومر اعمادة -13
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ذيب هت))، و((هتذيب اًمؽامل)) اذيمر مخسة ومروق سملَم يمتاب:.42

 ؟ ((اًمتفذيب

 :((هتذيب اًمؽامل))أن يمتاب  -: قاباجل

 .شمضؿـ شمرمجة مقضمزة ًمؾرؾمقل صغمَّ اهلل قمؾقف وؾمؾَّؿ-1

ضَمؿ هلؿ شمرشمقًبا أًمػ -3  سمائلرشمب اعمزّي أؾمامء اًمشققخ واًمتالمقذ ًمؾُؿؽَمْ

وذيمر َمـ أظمرج هلمٓء اًمشققخ واًمتالمقذ مـ أصحاب اًمؽتب  دىمقًؼا

 .سماًمرمقز

 رشمب أىمقال اًمتعديؾ، صمؿ اجلرح، وكظؿفا.-0

ضَمؿ هلؿ، ذيمر اعمزيُّ أطمقاًكا رواية أو روايتلم -4 وهل ذم شمتصؾ سماعُمؽَمْ

تَّة  ، واًمتل يبلم ومقفا قُمؾّق أؾماكقده.إهمؾب هلا ِصَؾة سملطمد اًمؽتب اًمسِّ

ا ازمـ ضَمَجر فنك  ف اسمبع إؽمؾقب أيت:أمَّ

 طمذف ؾمػمة اًمرؾمقل صغمَّ اهلل قمؾقف وؾمؾَّؿ. .1

 .سمائلمل ُيرشمب أؾمامء اًمشققخ واًمتالمقذ شمرشمقًبا أًمػ  .3

ضَمؿ إًمقفؿ. .0  طمذف رمقز مـ أظمرج ًمؾشققخ واًمتالمقذ ًمؾُؿؽَمْ

ُققِخ واًمتالمقذ. .4 ـَ أؾمامء اًمشُّ  طمذَف اًمؽثػم ِم

ضَمؿِ  .2 ، واًمتل يبلم هلؿ طمَذَف مرويات اعمزّي اًمتل هلا صؾة سماعُمؽَمْ

 . ومقفا قُمؾّق أؾماكقده

ضَمؿ هلؿ. .6  اؾمتدَرَك ما ومات اعمزّي مـ ؿمققخ وشمالمقذ اًمرواة اعُمؽَمْ

ضَمؿ هلؿ  .2 اؾمتدرك سمعض أىمقال أهؾ اجلرح واًمتَّعديؾ ذم اعُمؽَمْ

 واًمتل ومات اعمزّي أن يذيمرها.
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 كبََّف احلاومظ اسمـ طمجر قمغم سمعض إوهام اًمتل وردت ذم يمتاب .3

 .((ِتذيب الؽامل))

سمؼريب ))، و((ِتذيب التفذيب))اذكر مخسة فروق زمنَي كتاب:.43

 (؟)التفذيب

 اجلقاب:

، ((هتذيب اًمتفذيب))هق شمؼريب ًمؽتاب  ، ((شمؼريب اًمتفذيب))إنَّ .1

يِّ  ((هتذيب اًمؽامل))واًمذي هق سمدوره هتذيب ًمؽتاب   .ًمؾؿزِّ

اًمرواة إمم ـمبؼات، ومراشمب،  ((اًمتؼريب))ىمسؿ احلاومظ اسمـ طمجر ذم .3

 .((هتذيب اًمتفذيب))وهذا مامل يػعؾف ذم 

َؾة  ((شمؼريب اًمتفذيب))إنَّ .0 اسمـ اًمـِّفائقة ٓضمتفاد احلاومظ ُيعطل اعُمَحصِّ

يذيمر أىمقال أهؾ اجلرح  ((هتذيب اًمتفذيب))ذم اًمرواة، سمقـام ذم طَمَجر 

 واًمتعديؾ.

 طمذف أؾمامء اًمشققخ واًمتالمقذ..4

ؾمـة ؾرواة، وَمـ مَل يؼػ ًمُف قمغم ات اًمقومقات ًمطمرص قمغم ِذيمر ؾمـق.2

 ًمؾقوماة ذيمر ـمبؼتف.

هتذيب ))، ومل يػعؾ هذا ذم ىمسؿ مراشمب اًمرواة ضمرطًما وشمعدياًل .6

 .((اًمتفذيب

ؿ احل.44 سمؼريب )) افظ ازمـ ضَمجر الرواة دم كتازمف:إَل كؿ ؿمبؼة قسَّ

 ؟((التفذيب

 ( ـمبؼة .13ىمّسؿفؿ : إمم ) اجلقاب: 
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  ؟((سمؼريب التفذيب)) ضَمجر كتازمف:كقػ رسمَّب احلافظ ازمـ .133

  اجلقاب:

َمًة سملَم ومقفا إؾمباب اًمداومعة .1 هذا اًمؽتاب، مع سمقان  ًمتلًمقػيمتب ُمؼدِّ

 مـفجف ذم اًمؽتاب.

 .مـ إًمػ إمم اًمقاء إؾمامءرشمبف قمغم طمروف اعمعجؿ ، سمذيمر .3

 .أمحد ؿـ اؾمؿفسمدأ سمطمرف إًمػ ذم  .0

 وذم اًمعبادًمة اسمتدأ سمؿـ اؾمؿف قمبداهلل..4

دسمدأ سم  ،اعمقؿطمرف وذم  .2  .هذه إؾمامءًمنمف  ، ؿـ اؾمؿف حُمؿَّ

م سمقاكف أصمـاء احلديث قمـ يمتاب  وسمؼقة ًمإلمام  ((اًمؽاؿمػ))اًمؽمشمقب شمؼدَّ

هبل  .اًمذَّ

، وكتاب ((سمؼريب التفذيب))اذكر شمالشمة فروق زمنَي كتاب:.131

 ؟ لؾذهبل ((الؽاؾمػ))

  .((شمؼريب اًمتفذيب)) أن يمتاب - اجلقاب:

 .((هتذيب اًمتفذيب)) اظمتصاٌر ًمؽتاب-1

هتذيب ))زاد احلاومظ اسمـ طمجر ذم اًمؽماضمؿ قمغم ما ذيمره ذم -3

 .((اًمتفذيب

 وذيمر ومقف احلاومظ : رواة اًمؽتب اًمستة وهمػمها.-0

 واعمراشمب.  ،اًمطبؼات قمغماًمرواة  احلاومظ اسمـ طَمَجرٍ  ىمسؿ-4
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، ((هتذيب اًمتفذيب))، رضمال ((شمؼريب اًمتفذيب ))اؾمتققمب يمتاب -2

هتذيب ))، واؾمتققمب يمتاب ((هتذيب اًمؽامل))واًمذي هق هتذيب ًمؽتاب 

 د قمؾقف مـ ظمالل آؾمتدرايمات،  وسمقان إوهام.وزاًمؾؿزي  ((اًمؽامل

شمذهقب ))ومفق خمتٌٍم مـ يمتاب : ًمؾذهبل ((اًمؽاؿمػ))وأما -1

 .ًمف رمحف اهلل شمعامم ((اًمتفذيب

 .اًمستة ومؼط ذيمر اًمذهبل ومقف : رواة اًمؽتب-3

م ، وٓ اعمراشمباًمطبؼات قمغمواًمذهبل : مل يؼسؿ اًمرواة -0 ، وىمد شمؼدَّ

 وممقزاشمف. ((اًمؽاؿمػ))احلديث قمـ يمتاب 

، واؽمؿ مملػف لؾحسقـل: اذكر اؽمؿف كاماًل  ((التذكرة)) كتاب:.133

 ؟ وؽمـة وفاسمف

 .((اًمتذيمرة سمرضمال اًمعنمة))اؾمؿ اًمؽتاب :  اجلقاب:

حمؿد سمـ قمكم سمـ محزة احُلسقـل، ًمإلمام أ  اعمحاؾمـ، 

 (.هح262)ت

 ؟ لؾُحسقـل ((التذكرة)) ماذا يبحث كتاب.130

َمـ ذِم  يِّ زِ اعمِ ًمشقخف  ((َؽاَملاًمهَتِْذيب ))ـ ذِم وؿ إمَِم مَ  اجلقاب:.1

اومِِعل))و ((َقـمَّلاعمُ ))ْرسَمَعة َوِهل إَ ؽتب اًم ، ((مسـد َأمْحد))، و((مسـد اًمشَّ

د سمـ ظمنو مـ طَمِديث اإِلَمام احلُ اًمَِّذي ظمرضمف  ((اعمسـد))و َسلْم سمـ حُمَؿَّ

َهبِّل ذِم  ىْمتَِصار قمغم َمـ ذِم ، ((اًمؽاؿمػ))أ  طمـقَػة وطمذا طَمْذو اًمذَّ ِٓ ذِم ا

تَّة دون مـ أظمرج هَلُؿ ذِم شمصاكقػ عمصـػقفا ظَماِرضَمة قَمـ َذًمِؽ اًم ؽتب اًمسِّ
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اَمِئؾ))ٕ  َداُود وَ  ((اعمراؾمقؾ))، ًمْؾُبَخاِرّي و((ْػرداعمُ إدب ))يمح  ((اًمشَّ

ِمِذي. ْ  ًمِؾؽمِّ

اومِِعل  (،ك ) َسْقـِل قَمالَمة َماًمؽاحلُ َوضمعؾ .3 وقمالمة  (ش)وقمالمة اًمشَّ

سمـ َأمْحد قَمـ همػم اوقمالمة َأمْحد اَوعمـ أظمرج ًَمُف قمبداهلل  (، ومف)أ  طمـقَػة 

تَّة قمغم طَماهلَا.  (، قمب)َأسمِقف   ورمقز اًمسِّ

شمعجقؾ اعمـػعة سمزوائد رضمال ))  مؼدمة يمتابىماًمف احلاومظ اسمـ طمجر، ذم

 . ((إئؿة إرسمعة

واؽمؿ مملػف وؽمـة  : اذكر اؽمؿف كاماًل  ((سمعجقؾ اظمـػعة)) كتاب.134

 وفاسمف ؟

شمعجقؾ اعمـػعة سمزوائد رضمال إئؿة ))اؾمؿ اًمؽتاب :  اجلقاب:

اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعسؼالين  احلاومظ أ ًمإلمام  .((إرسمعة

 .هح(323)ت

 ويمقػ رشمبف اعممًمِّػ؟ ،((شمعجقؾ اعمـػعة)) ماذا يبحث يمتاب.132

  اجلقاب:

 زيُّ اعمِ ضمؿ ًَمُف ؽَم ـ مل يُ مَ اًمتؼط احلاومظ اسمـ طمجر مـ يمتاب احلسقـل .1

 احُلسقـّل. ْرسَمَعة قمغم َما اظْمَتاَرُه اًمنميػإَ ، َوضمعَؾ رمقز ((اًمتَّْفِذيب))ذِم 

ًمؾحسقـل، ىمال: ووىمػ احلاومظ اسمـ طَمَجر قمغم َأْوَهام صعبة .3

 ومتعؼبتفا.

صمؿَّ وىمػ احلاومظ اسمـ طمجر قمغم شمصـقػ ًمؾُحسقـلِّ أومرد ومِقِف رضمال .0

ُه  ضَمال مِمَـّ ًَمْقَس ذِم اإلِ ))َأمْحد ؾَمامَّ يْماَمل قَمـ مـ ذِم ُمْسـد َأمْحد مـ اًمرِّ
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، ىمال احلاومظ: ومتتبعت َما ومِقِف مـ وَماِئَدة َزاِئَدة قمغم ((َؽاَملاًمهَتِْذيب 

 .ةاًمتَّْذيمِرَ 

اومِظ كقر اًمّديـ احلَ صُمؿَّ وىمػ احلاومظ اسمـ طمجٍر قمغم ضُمْزء ًمَشْقِخِف  .4

َسْقـِل مـ رضمال َأمْحد ًمؼطف مـ احلُ اهلقثؿل اؾمتدرك ومِقِف َما وَماَت 

تَّة َوُهَق ضُمْزء اًمَأطَماِديثف قمغم  زوائدعما يَماَن يْؽتب  ((سـداعم)) ؽتب اًمسِّ

َوىمد ضمعؾت قمغم مـ شمػرد سمِِف  َأْوَهام،ًمطقػ ضمًدا. وقمثرت ومِقِف َمَع َذًمِؽ قمغم 

 ىماًمف احلاومظ اسمـ طمجر. )َهب(،

َمام أ  زْرقَمة أمحد سمـ  ((شمثـقػ))صمؿَّ وىمػ احلاومظ اسمـ طمجٍر قمغم .2 ًمإْلِ

ُه اًمَسلْم احلُ  تِل ذِم إَ شمتبع  ((ذيؾ اًمؽاؿمػ))ِعَراىِمّل ؾَمامَّ هَتِْذيب ))ؾْماَمء اًمَّ

رضمال ))َسْقـِل مـ احلُ ، َووؿ إًَِمْقِف َمـ ذيمره ((َؽاَمل مِمَـّ أمهؾف اًمؽاؿمػاًم

، َوسَمعض َمـ اؾمتدريمف اهلقثؿل وصػم َذًمِؽ يمتاسما َواطِمًدا َواظْمتٍَم ((َأمْحد

َهبِّل، ىمال احلاومظ اسمـ طمجر: وماظمتؼمشمف وَمَقضَمدشمف  اًمؽماضمؿ ومِقِف قمغم ـَمريَؼة اًمذَّ

َمـ ىمبؾف أوهاًما َسْقـِل واهلقثؿل ذِم أوهامفا، وأواف إمَِم أوهامفا احلُ ىمؾد 

 ُأظْمَرى، َوىمد شمعؼبت مَجِقع َذًمِؽ ُمبقـًا حمرًرا.

، ذم أؾمامء احلاومظ اسمـ طَمَجٍر يمتاسمف قمغم طمروف اعمعجؿرشمب .6

 .، وأؾمامء آسمائفؿ وأضمدادهؿؽممجلماعم

 .( شمرمجة1203) سمؾغ قمدد اًمؽماضمؿ ذم هذا اًمؽتاب .2

م  ))اذكر اؽمؿ كتاب .136  واؽمؿ مملػف وؽمـة وفاسمف ؟ كاماًل  ((زَمْحر الدَّ

 ٍح ٍدْ ؿَ سمِ  أمحدُ  ؿ ومقف اإلمامُ ؾَّ ؽَ ومقؿـ شمَ  مِ ر اًمدَّ حْ سمَ )) –اؾمؿ اًمؽتاب  اجلقاب:

 .((مأو ذَ 
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صاحلل ، اعمعروف واعممًمػ هق : يقؾمػ سمـ طمسـ سمـ قمبداهلادي اًم

 (.هح434سماسمـ اعمؼَِمد )ت

ك اظمملػ كتازمف : .132  ؟ ((زَمْحر الدم))ظماذا ؽَمؿَّ

َغِة : اإلطماـمة سماًمٌمءم  اًمدَّ  اجلقاب: يملن اعممًمػ  ، ِمـ معاكقف ذم اًمؾُّ

 شمعامم رمحف اهلل أمحدُ  اإلمامُ  ؿومقف ؿَ ؾَ ؽَّ أراد اإلطماـمة سمؽماضمؿ اًمرواة اًمذيـ شمَ 

 . ضمرًح أو شَمعدياًل 

م )) ما هل مادة كتاب.133  ؟ ((زَمْحر الدَّ

  -رمحف اهلل –شمراضمؿ اًمرضمال اًمذيـ ذيمرهؿ اإلمام أمحد  اجلقاب:

 .سمؿدح أو ذم

م)) كتاب َب كقػ ُرسمِّ .134  ؟ ((زَمْحر الدَّ

 احلرف إول ومؼط . اج : رشمبف قمغم طمروف اعمعجؿ. مراقمقً 

 ماذا كعـل سمؽتب اًمقطمدان؟.113

 .(1) مجع َواضِمد كراكب وركبانان ًمغة: اًمُقطْمدَ  -أج: 

 .(3)هق َمـ َل يرِو عـُف إَِّٓ واضِمٌد اصطالطًما: -ب

 إذا َل يؽـ صحازمًقا.معرفة جمفقل العني، ورد روايتف  فائدسمف:-ج

أؿمفر اعمصـػات ومقف: اعمـػردات واًمقطمدان: ًمإلمام مسؾؿ سمـ -د

اج اًمـقساسمقري )ت  .(0) هح(361احلجَّ

                                                           

 .1/20اًمػائؼ ذم همريب احلديث ًمؾزخمنمي: ( 1)

 (، حتؼقؼ د. قمبداهلل اًمرطمقكم .134كزهة اًمـظر: )ص: ( 3)

سمػموت، اًمطبعة:  –ـمبع سمتحؼقؼ : د. قمبداًمغػار ؾمؾقامن اًمبـداري، اًمـاذ: دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ( 0)

 .1433 - 1433إومم، 
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سَمْسِؿَقة مـ روى َعـُف رصمؾ َأو ىمال اإلماُم ُمسؾٌِؿ ذم مؼدمة اًمؽتاب: 

َأو  اْمَرَأة، ضمػظ َأو ضمػظت َعـ َرؽُمقل اهلل صعم اهلل َعَؾْقِف َوؽمؾؿ ؾَمْقًئا مـ َققل

َّٓ َواضِمًدا مـ َمْشُفقر  َٓ يْروى َفاَل يْروى َعـ كؾ َواضِمد ِمـُْفؿ إِ فعؾ، َو

َواَية َعـُف. َٓ شَماِِن َمَعف دِم الرِّ  التَّازمِعني 

: ًمإلمام أ  قمبداًمرمحـ سَمْسِؿَقة مـ َل يرو َعـُف غغم رصمؾ َواضِمد-هح

 .(1) هح(030أمحد سمـ ؿُمعقب سمـ قمكم اًمـَّسائل )ت

 ( شمرمجة.34قمدد اًمؽماضمؿ ومقف )وىمد سمؾغ 

 .ما هل كتب اظُمْخَتؾطني.111

 .(3)سمعريػ آطمتاِلطأوٓ: 

أي ومسد  "اظمتؾط ومالن"ًمغة: آظمتالط ًمغًة: ومساد اًمعؼؾ، يؼال:  -أ

 قمؼؾف، يمام ذم اًمؼامقس

اصطالطما: ومساد اًمعؼؾ، أو قمدم اكتظام إىمقال سمسبب ظَمَرٍف، أو  -ب

ذًمؽ.قمؿًك، أو اطمؽماق يمتٍب، أو همػم   

:أكقاع اظمختؾطنيشماكًقا:  -  

.مـ اظمُتؾَِط سمسبب اخلرف: مثؾ: قمطاء سمـ اًمسائب اًمثؼػل اًمؽقذم -أ   

مـ اظمُتؾَِط سمسبب ذهاب اًمبٍم: مثؾ: قمبد اًمرزاق سمـ مهام  -ب

.اًمصـعاين، ومؽان سمعد أن قمؿل يؾؼـ ومقتؾؼـ  

                                                           

 اًمقطمدان ًمإلمام مسؾؿ. وًمف ـمبعات أظمر.ـمبع ذم آظمر يمتاب ( 1)

(، حتؼقؼ د. قمبداهلل اًمرطمقكم، شمقسػم مصطؾح 304، 300، 103، 134كزهة اًمـظر: )ص: ( 3)

 (.323، 122احلديث ًمشقخـا إؾمتاذ حمؿقد اًمطحان: )
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مـ اظمُتؾَِط سملؾمباب أظمرى: يماطمؽماق اًمؽتب، مثؾ قمبد اهلل سمـ  -ضمح

.يهلقعة اعمٍم  

 .ضمؽؿ رواية اظمختؾطشمالًثا: 

.يؼبؾ مـفا ما روي قمـف ىمبؾ آظمتالط -أ  

وٓ يؼبؾ مـفا ما روي قمـف سمعد آظمتالط، ويمذا ما ؿمؽ ومقف أكف ىمبؾ  -ب

 آظمتالط أو سمعده.

 أمهقتف وفائدسمف:رازمًعا: 

ٌـّ ُمِفؿٌّ صمدا، وسمؽؿـ فائدسمف دم متققز أضماديث الثؼة التل ضمدث هبا  هق ف

 آطمتالط: لردها وعدم قبقهلا.زمعد 

هؾ أطمرج الشقخان دم صحقحفام عـ شمؼات أصاهبؿ  طمامًسا:

 آطمتالط؟

 كعؿ، ولؽـ مما عرف أهنؿ ضمدشمقا زمف قبؾ آطمتالط.

 ؽمادؽًما: أؾمفر اظمصـػات فقف:

 صـػ فقف عدد مـ العؾامء، كالعالئل واحلازمل، ومـ هذه اظمصـػات

لؾحافظ إزمراهقؿ زمـ حمؿد  ((آغتباط زمؿـ رمل زمآطمتالط))كتاب  .5

 .(1)هـ 835ؽمبط ازمـ العجؿل اظمتقذم ؽمـة 

 ( سمرمجة.524وقد زمؾغ عدد الؼماصمؿ فقف )

                                                           

ؿمبع زمتحؼقؼ عالء الديـ عيل رضا، وؽمؿك حتؼقؼف )هناية آغتباط زمؿـ رمل مـ الرواة  (1)

 هق دارؽمة وحتؼقؼ وزيادات دم الؼماصمؿ ععم الؽتابزمآطمتالط( و

 .م5988الؼاهرة. الطبعة: إوَل،  –الـارش: دار احلديث 
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غمات دم معرفة مـ الرواة الثؼات: ٕيب الػمكات حمؿد الؽقاكب الـَّ .2

هبل، اظمعروف زمازمـ الؽقال )ت ا  .(1)هـ(929زمـ أمحد زمـ ُيقؽمػ الذَّ

 ( سمرمجة.71زمؾغ عدد الؼماصمؿ دم الؽتاب: ).4

 اؽمتدرك حمؼؼ الؽتاب: اظمؾحؼ إول: 

شمامن وشمالشمني مـ اظمختؾطني الثؼات الذيـ َل ( 48)وفقف سمراصمؿ 

 يذكرهؿ اظمملػ.

 : اظمؾحؼ الثاِن.3

 مـ الضعػاء. اشمالشمة عرش خمتؾطً  ( 54 وفقف سمراصمؿ

 (.525فلصبح جمؿقع اظمختؾطني: )

ـَ ِمثؾ:يمثػمًا ما يؽمدُد قمغم أؾمامقِمـا ،أو َكْؼَرُأ .113 معجؿ  سمعَض اًمَعـَاوي

ـَد، والتؼققد،  الشققخ، ومشقخة، والثََّبَت، والِػْفِرس، والػَمَكاَمج، والسَّ

امعات وأطمقاكًا كؼرأ ًمػظة ، ومام هق إوائؾ، واإلصمازات، واظمرويات، والسَّ

اعمؼصقد مـ هذه إًمػاظ  إنَّ هذه إًمػاظ شَمَؽاُد مجقعفا شمتَِّػُؼ َوشمتؼاَرُب 

ا مجقعفا متثؾ ـمرىمً ذم  مـ مساًمؽ  اومسؾؽً  ااًمغايِة واعمضؿقِن، إذ إهنَّ

ُؼ هِبا قِمـَْد  َوايِة وما يتعؾَّ صملم، وأنَّ ُمعظَؿ  هذه إًمػاظ ىمد وىمع اعمُ قِمْؾِؿ اًمرِّ حدِّ

حتت شملصمػمها واشمَّسع مداها ذم فمِؾِّفا وإْن اظْمَتَؾَػت أكامـمفا وشمعددت 

ـَ إومضِؾ ًم اِرِس أْن َيْبدأ سمعرٍض أؾماًمقبفا...ًمذا أوحك ِم ؾباطِمِث واًمدَّ

                                                           

 ؿمبع زمتحؼقؼ  عبد الؼققم عبد رب الـبل، الـارش : دار اظملمقن ـ زمغموت (1)

 م.5985الطبعة : إوَل ـ 
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قة إومم ذم ِدَراؾَمتِـا مقضمٍز هلذه اًمعـاويـ قمغم اقمتباِرها متثُؾ اخلُط

(1).هذه..
.
 

اًمؽالم، أو اًمؽتاب إذا أزاَل  أعجؿ:مصدر مقؿل مـ  اظمعجؿ لغةً  -1

ؽؾ، ومجعف ُمْعَجامت ، ومعاضِمؿ  .(3)قُمجؿتف وإهبامف سماًمـَّْؼط واًمشَّ

وذم اصطالِح اًمؾُّغقيلَم: ديقاٌن عمػرداِت اًمؽتاِب ُمَرشمٌَّب قمغم طُمروِف 

 .(0)ْعَجِؿ  أي اهلجاءاعمُ 

شمنَي: حاسمِة،  ودم اصطالِح اظمحدِّ ما شُمْذيَمُر ومقِف إطماديث قمغم شمرشمقِب اًمصَّ

ققِخ، أو اًمبؾداِن، أو همػم ذًمؽ.  أو اًمشُّ

 .(4)ءواًمغاًمب أْن يؽقكقا ُمَرشمَّبلَم قمغم طُمروِف اهلجا

وأرادوا  اظمعجؿواًمظَّاهر أنَّ أهَؾ احلديِث ُهؿ أول َمـ اؾمتخَدَم ًمػظ 

ـِ أ  َرسَماٍح )ت  شمقب اهِلَجائّل ومػل طمديِث قَمَطاء سم هح(: )َوؾُمِئَؾ 114سمِِف اًمؽمَّ

ومعُجَؿ  ومؼال :يعرض يمالمف  رضماًل ومؼطع سمعض ًمِساكف،(2)قَمـ َرضُمٍؾ أهلز

ؿت ية(. قمغم اعمعجؿ ومام كؼص يمالمف مـفا ىمسِّ  قمؾقف اًمدِّ

                                                           

ُققخ ))يـظر سماًمتػصقؾ يمتاسمـا:  (1) ُـّ يمتاسمة اًمؽماضمؿقِمْؾؿ إصمبات ومعاضمؿ اًمشُّ ، وًمؼد ((واعمشقخات ووم

هح( اًمـَّػس ذم سمقان 1033أـمال اإلمام حمؿد قمبد احلل سمـ قمبد اًمؽبػم اًمؽتاين، اعمَُتقرمَّ ؾمـة )

(، 21-1/62: )((ومفرس اًمػفارس وإصمبات))معاين )اعمشقخة(، و)اًمػفرس(، و)اًمؼمكامج(، ذم 

 قسفؾ قمغم اًمطاًمب طمػظف.وأما شمعريػـا هلذه اعمعاين ومنكَّف مؼتضب ومقضمز ًم

، اعمػردات: 1/043( مادة )قمجؿ(، هتذيب اًمؾغة: 1433-2/1431اكظر: اًمصحاح: ) (3)

، مادة )قمجؿ(، 034، 033، 13/023، ًمسان اًمعرب: 0/132، اًمـفاية ذم همريب احلديث: 034

 (.144-143( مادة: )قمجؿ(، اًمؽؾقات: )041-3/043شماج اًمعروس: )

 .3/236، اعمعجؿ اًمقؾمقط: 033، 13/023اكظر: ًمسان اًمعرب:  (0)

 .102اًمرؾماًمة اعمستطرومة: ( 4)

ب ، اكظر اًمـفاية:  (2)  .4/331اًمؾفُز: اًمَّضَّ
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ـُ إصمػم  : )اجلَ ىمال اسم قت اعمُ َزريُّ ْعَجؿ: طمروف أ، ب، ت، ث، ؾُمؿِّ

ـَ اًمتَّعجقِؿ، وهق إزاًمة اًمُعجؿة سماًمـَّْؼط( سمذًمَؽ ِم
 (1). 

 ْشَقَخُة: اظمَ  -2

قُب، وىمقؾ: هق  ، وفَمَفَر قمؾقِف اًمشَّ ُـّ قُخ ًُمَغًة: اًمَّذي اؾمَتباَكت ومقِف اًمسِّ اًمشَّ

ـَ اخلؿسلم إمم اًمّثامكلم،  ؿمقخ مـ مخسلم إمم آظمره، وىمقؾ: هق ِم

واجلؿُع َأؿْمقاخ، وؿِمقخاٌن، وؿُمُققٌخ، َوؿِمَقَخٌة، َوؿِمقَخٌة، َوَمْشَقَخة، 

ـ (3)َمَشايُخ َوِمشَقَخة، َوَمِشقَخة، َوَمْشُققظَماء، وَ  ُ سمِف ومقام سمقــا قمؿَّ ، وىمد ُيعؼمَّ

قخ أن شمؽثر دمارسمف ومعارومف  .(0) يؽُثُر قِمْؾُؿُف عما يمان ِمـ ؿملن اًمشَّ

شمنيوذم  : أـمؾؼقها قمغم اًمؽراريس اًمتل جيؿُع ومقفا اصطالح اظمحدِّ

 . (4)اإلكساُن ؿُمققظمف

: اعمشقخات مـ مع ؾة سملَم اعمعاضمِؿ واعمشقخاِت ومننَّ ـك وأّما اًمصِّ

اعمعاضمؿ، إّٓ أنَّ اعمعاضمؿ ُيرشمب اعمشايخ ومقفا قمغم طمروف اعمعجؿ سمعقـفا 

 ذم أؾمامئفؿ.

ا شمشتؿؾ أؿمؽآً خمتؾػًة ذم  اظمشقخةوأّما  ومفل أقمؿُّ مـ ذًمؽ ٕهنَّ

 .(2)اًمؽمشمقب

                                                           

 مادة )قمجؿ(. 13/033، ًمسان اًمعرب: 0/132اًمـفاية ذم همريب احلديث وإصمر: ( 1)

 مادة )ؿمقخ(. 0/01ًمسان اًمعرب: ( 3)

 مادة )ؿماخ(. 3/362، شماج اًمعروس: 040س اًمبالهمة: ، أؾما1/432واكظر: اًمصحاح: 

 .323اعمػردات: ( 0)

)وهل اًمتل  143، وذم اًمرؾماًمة اعمستطرومة: 3/634، 1/63ومفرس اًمػفارس وإصمبات: ( 4)

 شمشتؿؾ قمغم ذيمر اًمشققخ اًمذيـ ًمؼقفؿ اعممًمػ، وأظمذ قمـفؿ، أو أضمازوه وإن مل يؾؼفؿ(.

 (.3/634، 1/62اًمػفارس وإصمبات: ) ، ومفرس302اكظر: اإلقمالن سماًمتقسمقخ: ( 2)
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: اًمَثْبُت: سمسؽقن اعمقطمدة، اًمثَّاسمت اًمؼؾب واًمؾسان واًمؽتاب الثَّْبت -0

 .(1)واحلجة

 .  (3)سماًمتحريؽ: احلجة واًمَبقِّـةُ  لثََّبُت وا

شمنيوذم  ُث مسؿققمُف َمَع الثََّبت: اصطالح اظمحدِّ : ما يثبُت ومقِف اعمحدِّ

خص ًمَسامقمِف وؾمامع  أؾمامء اعمشاريملم ًمف ومقف ٕكَّف يماحلجة قمـد اًمشَّ

 .(0)همػمه

ث مروياشمف وأؿمقاظمف،اعمُ أو هق: اًمِػفِرس اًمذي جيؿع ومقف  يملكَّف ُأظمذ  حدِّ

 .(4)ٕنَّ أؾماكقده وؿمققظمف طمجة ًمف ِمـ احلجة

، ًمغة: سماًمؽن، اًمؽتاب اًمذي جيؿع ومقف أؾمامء اًمؽتب، الِػْفِرس -4

 .(2)معرب ومِفرؾمت، وىمد وَمفرس يِمتاسمُف ومِفرؾَمًة، ومَجع اًمػفرؾمة ومفارس

شمنيوذم  : أـمؾؼقه قمغم اًمؽتاب اًمذي جيؿع ومقف اصطالح اظمحدِّ

ث أؾمامء ؿمققظمف، وأؾماكقد َمروياشمف اعمحدِّ
(6). 

                                                           

)وهل اًمتل  143، وذم اًمرؾماًمة اعمستطرومة: 3/634، 1/63ومفرس اًمػفارس وإصمبات: ( 1)

 شمشتؿؾ قمغم ذيمر اًمشققخ اًمذيـ ًمؼقفؿ اعممًمػ، وأظمذ قمـفؿ، أو أضمازوه وإن مل يؾؼفؿ(.

 مادة )صمبت(. 3/33، ًمسان اًمعرب: 1/336اًمـفاية ذم همريب احلديث:  (3)

 مادة )صمبت(. 1/204، شماج اًمعروس: 64واكظر: أؾماس اًمبالهمة: 

 .1/002ومتح اعمغقث:  (0)

 .3/363، شمقوقح إومؽار: 3/0واكظر: ومتح اًمباىمل قمغم أًمػقة اًمعراىمل:  

 مادة )صمبت(. 1/204شماج اًمعروس: ( 4)

 .1/64واكظر: ومفرس اًمػفارس وإصمبات:     

، 1/301، اًمـؽت قمغم يمتاب اسمـ اًمصالح: 24ن: ، شمثؼقػ اًمؾسا3/24اكظر: ومتح اعمغقث:  (2)

 مادة )ومفرس(. 4/311، شماج اًمعروس: 3/303اًمؼامقس اعمحقط: 

 .1/64واكظر: ومفرس اًمػفارس وإصمبات:     

، شماج 04، مػاشمقح اًمعؾقم ًمؾخقارزمل: 3/34، شمدريب اًمراوي: 3/24اكظر: ومتح اعمغقث:  (6)

 (.23-1/64ٕصمبات: )مادة ومفرس، ومفرس اًمػفارس وا 4/311اًمعروس: 
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كاَمج -2 ح سمف قمقاض ذم الػَمْ ، ((شاِرقاعمَ )): سمػتح اعمقطمدة واعمقؿ، سَّ

: ((اعمقـمل))وىمقؾ: سمؽن اعمقؿ، وىمقؾ سمؽنمها يمام ذم سمعض ذوح 

اًمقرىمة اجلامعة ًمؾحساب، وقمبارة اعمشارىمة: ِزمام يرؾمؿ ومقف متاع اًمتُّجار 

ب سَمْركاَمة وأصؾفا ومارؾمّقة وؾمؾعفؿ، وهق ُمعرَّ
 .(3)سَمَراِمج، ومجعف (1)

شمنيوذم  ُث أؾمامء حَ : اًمؽتاب اًمذي يؽتب ومقف اعمُ اصطالح اظمحدِّ دِّ

 .(0)ؿمققظمف، وأؾماكقد مروياشمف

ـَد، -6 صعد ورىمك،  اد، وؾَمـَد ذم اجلبؾ يسـد ؾمـقدً ؿَ تَ عْ ًمغة: اعمُ  السَّ

 .(4)ومجعف مساكقد، وأؾماكقد

شمني : اإلظمبار قمـ ـمريؼ اعمتـ، أو رومع احلديث  ودم اصطالح اظمحدِّ

ـَد واإلؾمـاد ًمٌمء واطمداعمُ إمم ىمائؾف، و صمقن يستعؿؾقن اًمسَّ َحدِّ
(2). 

واؾمتعػم  فيه يكتب الذي للكتاب نَد: ُث السَّ أؾمامء ؿمققظمف  اعُمَحدِّ

 .(6)مروياشمف وأؾماكقد

                                                           

 ، مادة )سمركامج(.3/3شماج اًمعروس: ( 1)

روس، واإلذاقمة(. 1/23اعمعجؿ اًمقؾمقط:  (3)  وزاد )واخلطَّة اعمرؾمقمة ًمعؿٍؾ ما يمؼمامج اًمدُّ

 .1/21اكظر: ومفرس اًمػفارس وإصمبات: ( 0)

: ، اًمـفاية ذم همريب احلديث013مادة )ؾمـد(، أؾماس اًمبالهمة:  3/434اكظر: اًمصحاح: ( 4)

 مادة )ؾمـد(. 3/033، شماج اًمعروس: 1/341، اعمصباح اعمـػم: 3/433

وي: )( 2)  .1/12، ومتح اعمغقث: 14(، كزهة اًمـظر: 03، 34اكظر اعمـفؾ اًمرَّ

جلالل اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أ  سمؽر اًمسققـمل،  ((اًمػاكقد ذم طمالوة إؾماكقد))اكظر: ( 6)

، اعمَُتقرمَّ ؾمـة ((أمحد سمـ حمؿد سمـ طمجر اهلقثؿلأؾماكقد اًمػؼقف ))هح(، و411اعمَُتقرمَّ ؾمـة )

اًمـَّػحة ))هح( اظمتقار وشمرشمقب أ  اًمػقض حمؿد سمـ ياؾملم سمـ قمقسك اًمػاَداين اعمؽل، و 424)

: وهل إضمازة ًمؾـاسمغة اًمؼايض حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ احلسلم اًمُعؿري، ((اعمِسؽقَّة ذم إؾماكقد اعمؽقَّة

ومفرس ))ػ أ  اًمػقض حمؿد سمـ ياؾملم سمـ قمقسك اًمػاداين اعمؽل، وهح( شملًمق1033اعمَُتقرمَّ ؾمـة )

 وما سمعدها. 1/162: ((اًمػفارس وإصمبات
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اًمعؾؿ ْطَؾؼ، وىمقَّد اعمُ : اعمؼقَّد ًمغة: اؾمؿ مػعقل، وهق ود التَّؼققد -2

ْؽِؾ ؿَمَؽؾُف، وشمؼققد اخلطِّ شمـؼقطف  سماًمؽتاب وبطف، ويمذًمؽ ىمقَّد اًمؽتاب سماًمشَّ

ؾف ء ذم دومؽم، أو ورىمة ؾمجَّ وإقمجامف وؿَمْؽؾف، وىمقَّد اًمٌمَّ
(1). 

شمني ث أؾمامء  ودم اصطالح اظمحدِّ :اًمؽتاب اًمذي يؽتب ومقف اعمحدِّ

 .(3)ؿمققظمف وأؾماكقد مروياشمف

ل إوائؾ -3 اسمؼ اًمذي يؽمشمب قمؾقف رء سمعده: لغة، إوَّ اًمسَّ
(0)  

شمنيوذم  :  اصطالح اظمحدِّ ذم اًمزمـ إظمػم عما يمسؾت )):ىمال اًمَؽتاينُّ

اهِلَؿؿ وقمدمت مصـَّػات احلديث أو يمادت، وصمؼؾ قمغم اًمـاس اًمرطمؾة 

ـَّة اًمضخؿة إمم اًمبالد ًمقسؿعقها قمغم اعمشايخ قمدًمقا إمم  سملؾمػار اًمسُّ

اؾمة أو أيمثر حيؿؾفا اًمطاًمب ومقؼرأها قمغم  مجع أوائؾ اعمصـَّػات ذم يمرَّ

صـَّػ اًمػالين اعمُ مشاخيف ومػمضمع مـ رطمؾتف أو وضمفتف وهق يؼقل: أروي 

ًمف وإضمازًة ًمباىمقف ((مـ ؿمقخل ؾمامقمًا ٕوَّ
 (4).  

                                                           

، شماج 3/231مادة )ىمقد(، واعمصباح اعمـػم:  0/020، ًمسان اًمعرب: 203أؾماس اًمبالهمة:  (1)

 .3/264، اعمعجؿ اًمقؾمقط: 3/433اًمعروس: 

واة واًمســ واعمساكقد))ادي، وًمؾخطقب اًمبغد ((شمؼققد اًمعؾؿ))اكظر: يمتاب  (3)  ((اًمتؼققد عمعرومة اًمرُّ

ذيؾ اًمتؼققد ذم ))هح(، و 634ٕ  سمؽر حمؿد قمبد اًمغـل اًمشفػم سماسمـ ُكؼطة اًمبغدادي، اعمَُتقرمَّ ؾمـة )

هح(، وىمد 303ًمتؼل اًمديـ حمؿد سمـ أمحد اًمػاد اعمؽل، اعمَُتقرمَّ ؾمـة ) ((رواة اًمســ واعمساكقد

أسمق زيمريا حيقك سمـ أمحد اًمـػزي احلؿػمي اعمعروف سماًمناج إكدًمز اؾمتخدم هذه اًمتسؿقة 

 (.223كسخة اعمؽتبة اًمقـمـقة سمباريس رىمؿ: ) ((ومفرؾمتف))هح( ذم 332اًمػاد، اعمَُتقرمَّ ؾمـة )

 ..1/03اعمصباح اعمـػم:  (0)

 .1/44ومفرس اًمػفارس وإصمبات:  (4)
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ؾسؾة وهق اشمِّصال اًمٌمء َسْؾَسؾ ًمغة: مـ ااعمُ ، َسْؾسالتاظمُ  -4 ًمسِّ

 (1)سماًمٌمء

: إطماديث اعمسؾسؾة اًمتل شمتاسمع رضمال إؾمـادها قمغم صػٍة اصطالضماً و

 .(3)أو طماًمٍة إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾَّؿ

وي فمفر ًمـا أنَّ إوائؾ      ىمال اًمؽتاينُّ رمحف اهلل:  اقمؾؿ أكَّف سمعد اًمتَّتبع واًمؽمَّ

ث اعمُ : قمغم اجلزء اًمذي جيؿع ومقف اظمشقخةيماكقا يطؾؼقن ًمػظة  َحدِّ

 ْعَجؿاظمُ أؾمامء ؿمققظمف ومروياشمف قمـفؿ صُمؿَّ صاروا يطؾؼقن قمؾقف سمعد ذًمؽ 

صاروا ُيػردون أؾمامء اًمشققخ ويرشمبقهنؿ قمغم طمروف اعمعجؿ، ومؽثر  عمََّا

 اؾمتعامل وإـمالق اعمعاضمؿ مع اعمشقخات. 

ا ذم اًمؼرون إظمػمة ، الػمكامجوأهؾ  إكدًمس يستعؿؾقن ويطؾؼقن  أمَّ

قكف لثََّبتوملهؾ اعمنمق يؼقًمقن إمم أن ا ، وأهؾ اعمغرب إمم أن ُيسؿُّ

 .(0)الِػْفِرؽَمة

ـَدىمؾت: وسمعد اًمـَّظر واًمتَّلمؾ يتبلم ًمـا أنَّ ) (، التَّؼققد(، و)السَّ

(، اظمسؾسالت(، و)السامعات(، و)اظمرويات(، و)ٕوائؾ)او

ن ومقفا  ...اإلصمازات(و) ُث أؾمامء ؿمققظمف اعمُ ما هل إّٓ ُمصـَّػات يدوِّ حدِّ

قات يرضمع  إمم آظمتالف ذم اعمُ ومروياهتؿ... وأنَّ اًمتعدد ذم هذه  سؿَّ

                                                           

 .0/20، مادة )ؾمؾسؾ(، ومتح اعمغقث: 0/042اكظر: اًمؼامقس اعمحقط:  (1)

، 0/20، ومتح اعمغقث: 3/333، اًمتبصػم واًمتذيمرة: 343اكظر: قمؾقم احلديث ٓسمـ اًمصالح:  (3)

 .31اًمرؾماًمة اعمستطرىمة:

 .1/44، ومفرس اًمػفارس وإصمبات: 31اًمرؾماًمة اعمستطرىمة: (0)
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إؾمؾقب واًمطَّريؼة اعمتَّبعة ذم يمتاسمة هذه اعمصـَّػات إواومًة إمم اًمغاية 

 .(1)اًمتل يصبق إًمقفا اعممًمِّػ مـ شملًمقػف ًمؾؽتاب

 ت:ماهل كتب القفقا.554

ققخ أؾماؾًم  شمتخذهل اعمصـػات اًمتل  اجلقاب:  اِمـ شماريخ وومقات اًمشُّ

، ومنن اىمتٍمت قمغم وومقات اًمشققخ ومفل يمتب ذم اًمقومقات، وإن ؾتـظقؿًم

ُرشمِّبت قمغم اًمسـقات ومجعت سملَم ِذيمِر اًمَقومقات وسملَم احلقادث، ومفل مـ 

 .يُمُتِب اًمتَّقاريخ

 ماهل أؿمفر يمتب اًمقومقات:.114

 اجلقاب: 

شماريخ مقًمحد اًمعؾحامء ووومقحاهتؿ: ٕ  حمؿحد، هبحة اهلل اسمحـ  ذيؾ ذيؾ -أ

أمحححد سمححـ حمؿححد سمححـ هبححة اهلل، إكصححارّي، اًمدمشححؼّل، اسمححـ إيمػححاين 

هح(، حتؼقؼ اًمحديمتقر قمبحداهلل سمحـ أمححد سمحـ ؾُمحؾقامن احلؿحد، دار 234)ت

 صػحة(.33هح، )1434اًمعاصؿة، اًمرياض، 

 هح.432، واكتفك سمسـة 460اسمتدأ شمذيقؾف مـ ؾمـة 

 ( شمرمجة.60اؿمتؿؾ قمغم )و

حد، قمبحداًمعظقؿ سمحـ -ب يـ، أ  حمؿَّ اًمّتؽؿؾة ًمقومقات اًمـَّؼؾحة: ًمزيمحلِّ اًمحدِّ

هححح(، ـمبححع سمتحؼقححؼ ودراؾمححة سمّشححار قمححقاد 626قمبححداًمؼقي اعمـححذري )ت

ؾماًمة، اًمطبعة اًمثاكقة )  م(.1431-هح1431معروف، دار اًمرِّ

                                                           

واعمشقخات وومـ يمتاسمة اًمؽماضمؿ، ًمؾديمتقر مقومؼ سمـ قمبداهلل اسمـ قمؾؿ إصمبات ومعاضمؿ اًمشققخ  (1)

 (.33-12قمبداًمؼادر: )ص: 
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سمححـ  ًمشححقخ اإلمححام اعمـححذرّي اإلمححام أ  احلسححـ قمححكمّ ش وومقححات اًمـؼؾححة»

ححؾ اعمؼححدد )ت هححح، ومؽححان 231هححح(، وصححؾ سمؽتاسمححف إمم ؾمححـة 611اعُمَػضَّ

 هح.643اًمذي قمؾقف اًمذي قمؿؾف اعمـذري مـ هذه اًمسـة إمم ؾمـة 

وىمد ضماء اًمؽتاب ذم ؾمحتلم ضمحزًءا طمحديثًقا شمؼريًبحا، إَّٓ أنَّ إول مَل يصحؾ 

هحح، ومقصحؾ 233إًمقـا ًمسقء احلظ، ويبدأ اجلحزء اًمثحاين سمبؼقحة وومقحات ؾمحـة 

إًمقـا مـفا إطمدى قمنمة شمرمجة شمبدأ سمؿـ شمحقذم ذم اًمسحادس محـ ؿمحقال محـ 

 اًمسـة.

ـَة، ودىمؼ ذم  ورشمب اعمـذري يمتاسمف طمسب اًمقومقات، سماًمققم واًمشفر واًمسَّ

ذًمؽ شمدىمقًؼا يمبػًما، ومحػظ ًمـا شمقاريخ مجاقمة وخؿة مـ اًمحرواة ٓ كجحد هلحا 

 مثقاًل ذم همػمه مـ اًمؽتب.

 ( شمرمجة.0164ب قمغم )واؿمتؿؾ اجلزء اعمتبؼل مـ اًمؽتا

، إمم ضماكححب وححبط شمححاريخ اًمقومححاة، سمـسححب اعمححؽمضمؿ،  ف اعمـححذريُّ وقمححرَّ

وأًمؼاسمححف، ومؽححان ووماشمحححف، وحمححّؾ دومـححف، ومقًمحححده، ودراؾمححاشمف وؿمحححققظمف، 

وحتديثف أو شمدريسف أو شمآًمقػف، وأسمَدى رأيف ومقف، وَذيَمحَر اعمعحرووملم محـ أهؾحف 

وإؾمححامء اًمححقاردة ذم سمححاًمعؾؿ أو اًمرئاؾمححة، وَوححَبَط مححا يشححبف مححـ إًمػححاظ 

شمرمجتححف، ومححدومع قمـححف همقائححؾ اًمتصحححقػ واًمتحريححػ اًمتححل هححل مححـ أقمظححؿ 

أومات ذم شماريخ اًمتدويـ اًمعر  ٓ ؾمقام ذم إؾمامء ٕهنا رء ٓ يدظمؾف 

 اًمؼقاس ًمقس هـاًمؽ رء ىمبؾف يدل قمؾقف وٓ سمعده رء يدل قمؾقف.
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َخ هحذه وٕمهقة اًمؽتاب اًمباًمغة أصبح مصدًرا رئقًسا ًمعدد يمبحػم مِمَّح ـ أرَّ

 .(1)اًمػؽمة

وىمد أؿمػع حمؼؼ اًمؽتاب إؾمتاذ اًمديمتقر سمشار قمقاد اًمؽتحاب سمػفحارس 

( 202ومـقة ممتازة ضماءت ذم جمؾد يمبػم، وهق اعمجؾحد اًمراسمحع، ويؼحع ذم )

 صػحة.

ححالَّمل  -ج ححد سمححـ راومححع اًمسَّ يـ، أ  اعمعححازم، حمؿَّ اًمقومقححات: ًمتؼححّل اًمححدِّ

قمبححاس، ممؾمسححة اًمرؾمححاًمة سمححػموت، هححح(، حتؼقححؼ صححاًمح مفححدي 224)ت

 م(.1433-هح1433اًمطبعة إومم )

ًمعؾؿ اًمحديـ أ  حمؿحد ش اعمؼتػل ًمتاريخ أ  ؿمامة»ذيؾ ومقف قمغم يمتاب 

هحححح(، واعمعحححروف قمـحححد سمعحححض 204اًمؼاؾمحححؿ سمحححـ حمؿحححد اًمحححؼمزازم )ت

، ىمال طماضمل ظمؾقػة: وومقات شمؼحّل اًمحديـ شوومقات اًمؼمزازم»اعممرظملم سماؾمؿ 

َؾ هبا  زازم مـ ؾمـة اسمـ راومع ذيَّ هح، وشمحقذم ؾمحـة 224-202قمغم شماريخ اًمؼِمْ

 .(3)هح، سمدمشؼ224

ل سمـ مقؾمك سمحـ  َؾ قمغم هذا اًمؽتاب ؿمفاب اًمديـ، أمحد سمـ طَمجِّ وىمد َذيَّ

 هح(.316أمحد احلسباين اًمدمشؼّل )ت

وهمػم ذًمؽ مـ معاضمؿ اًمشققخ واعمشحقخات واعمصحـػات اًمتحل ُكظؿحت 

 رها.قمغم أؾماس وومقات اًمشققخ واًمتل يطقل ِذيمْ 

 ؟ماهل ُكُتب التقاريخ.112

                                                           

 (.34-1/30( مؼدمة إؾمتاذ اًمديمتقر سمشار قمقاد معروف ًمتحؼقؼ اًمؽتاب: )1)

 .3/3314( يمشػ اًمظـقن: 3)
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ظمت التاريخ ُلغةً : اجلقاب : )شمعريػ اًمقىمت، واًمّتقريخ مثؾف، وأرَّ

ظمتف، سمؿعـك( اًمؽتاَب سمققِم يمذا، َوَورَّ
 (1). 

: )اًمتَّعريػ سماًمقىمت اًمَذي شمضبط سمف إطمقال ذم التاريخ اصطالضماً  

ٍة، وقَمؼٍؾ، َوسَمَدٍن،  واة وإئؿِة، مـ ووماٍة، وصحَّ وِرطمَؾٍة، وطَمٍج، مقًمد اًمرُّ

وطِمػٍظ، َووبٍط، وشمقصمقٍؼ، ودمريٍح... ويؾتحؼ سمف ما يتَّػؼ مـ احلقادث 

ٍة، ودمديد وَمرض، وظمؾقػٍة، ووزير،  ؿَّ
واًمقىمائع اجلؾقؾة، مـ فمفقر ُمؾِ

ـّ ُيبحث ومقف قمـ  وهمزوٍة، ومؾحؿٍة، وطمرٍب، وومتح سمؾد... واحلاصُؾ: إكف وم

مان ِمـ طمقثقة اًمتَّعقلم واًمتَّ   . (3) قىمقت، سمؾ قمام يماَن ذم اًمعامل(وىمائع اًمزَّ

ؾة  مان، ومسائؾف أطمقاهلام اعمَُْػضَّ ومقوقع اًمتَّاريخ: )اإلكسان واًمزَّ

ًمؾُجزئقات حتت دائرة إطمقال اًمعاروة اعمقضمقدة ًمإلكسان وذم 

 .  (0)اًمزمان(

                                                           

حاح: 1) ، وىمال 1/16مادة )أّرخ(، واًمقاذم سماًمقومقات:  0/4.واكظر ًمسان اًمعرب: 1/413( اًمصِّ

ظمُتُف أي سَمقَّـُت وىمت  ظمُت اًمؽتاَب َوَورَّ خاويُّ : )اًمتاريخ ذم اًمؾُّغِة: اإلقمالم سماًمقىمت، ُيؼاُل: أرَّ اًمسَّ

 مـ إقمداد أ.د/ مقومؼ سمـ قمبداهلل سمـ قمبداًمؼادريمرة ذعماهذه  .14يمتاسمف(. اإلقمالن سماًمتقسمقخ:

 (.331-0/333، واكظر ومتح اعمغقث: )12( اإلقمالن سماًمتقسمقخ: 3)

ل َمـ أمر سمِف قمُ 12( اإلقمالن سماًمتقسمقخ: 0) : )وأوَّ خاويُّ ـُ اخلطاب، وذًمؽ ذم ؾَمـَِة . ىمال اًمسَّ ؿُر سم

ل ؾمـقفا سمعد أن مَجَع  ؾمّت قمنمة مـ اهلجرة اًمـَّبقية مـ مؽة إمم اعمديـِة، واظمتػم ٓسمتدائف أوَّ

ـَ واؾمتشارهؿ ومقف، ٕهنا ومقام ىمقَؾ همػم خمتؾػ ومقفا سمخالف وىمت يمّؾ مـ اًمبعثة واًمقٓدة،  اعمفاضمري

سمف وضمعؾف أصاًل همػم ُمستحسـ قمؼاًل ًمتفققِجِف ًمؾُحزن وأما وىمت اًمقوماة وإن مل خيتؾػ ومقف ومآسمتداء 

وإؾمػ، وأيضًا ومقىمت اهلجرة مِمَّا ُيتؼمك سمف ًمؽقكف وىمت اؾمتؼامة ِمؾة اإلؾمالم، وشمقامم اًمػتقح، 

م ًمؽقكف  ـة مػتتحة مـ ؿمفقرها سماعمحرَّ وشمرادف اًمقومقد واؾمتقالء اعمسؾؿلم، صُمؿَّ اظمتػم أن شمؽقن اًمسَّ

اًمبقت، ويَّضب اًمقرق، وومقف يقم شماب ومقف ىمقم ومتقَب قمؾقفؿ.( ومتح اعمغقث:  ؿمفر اهللّ، وومقف ُيؽسك

(0/333-331.) 

(، 13-1/4واكظر ىمصة يَمْتِب قمؿر ريض اهللّ قمـف ًمؾتاريخ ذم :))اًمتاريخ اًمؽبػم(( ًمؾبخاري: )

أ.د/ مقومؼ سمـ قمبداهلل سمـ  إعداد، (633006)اًمرىمؿ:  مادة كتب الرصمال .3/220وشمدريب اًمراوي: 

 قمبداًمؼادر، ضمامعة أم اًمؼرى مؽة اعمؽرمة
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واياِت،  ضمال ًمُف أمهقٌة قمظقؿٌة ذم َكؼِد اًمرِّ إن معرومة شماريخ وومقات اًمرِّ

اسملَم )ىمقؾ ًمُِسػقان سمـ قُمَققـََة: ىَمِدَم إكسان مـ أهؾ سمخارى، وهق  وومضح اًمَؽذَّ

صمـا اسمـ ـماوس؟   يؼقل: طَمدَّ

ومؼال: ؾمؾقُه اسمـ يَمؿ هق؟ ىَمال: وَمسلًمقه، ومـظروا ومنذا اسمـ ـماوس مات ىمبؾ 

 .(1) (مقًمده سمسـتلم...

واة اًمَؽِذَب اؾمتعؿؾـا هلؿ  : )عمََّا اؾمتعؿؾ اًمرُّ ىمال ؾمػقان اًمثَّقريُّ

 .(3)اًمتاريخ(

 ماهل أؾمفر الؼمسمقبات لؽتب التقاريخ..556

: يمتب اًمتقاريخ اختذت أكامـًما متـققمة، ومؿـفا مـ اختذ شمرشمقب اجلقاب

احلقادث وومؼ اًمسـقات، وَذيمر وومقات إقمالم وومؼ اًمسـقات...مثؾ 

ٓسمـ يمثػم، وهمػم ذًمَؽ مـ  ((اًمبداية واًمـفاية))ًمؾذهبل، و ((اإلؾمالمشماريخ ))

 يُمُتب اًمتَّقاريخ.

ومفذا اًمـَّقع مـ اًمتَّقاريخ مَجََع سملَم احلقادث وإظمبار، وسملَم ِذيمر 

ـَقات،  وشمتؿقز شمرامجفؿ ًمؾرواة سمعدم إقمالم اًمذيـ شُمقومقا ذم هذه اًمسَّ

مـ إطماديث واعُمَصـَّػات اًمتل  اإلـماًمة سمِذيْمِر مساكقد َمرويات إقمالم،

 شمتصؾ هبمٓء اًمرواة.

 ومـفا مـ  ختصص سمرضمال اًمبؾدان، ومَل يعتـ يمثػًما سماحلقادث، مثؾ:*

: ٕ  قمبد اهلل احلايمؿ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ ((شماريخ َكْقَساسُمقر))

                                                           

 .6/032( شماريخ سمغداد: 1)

(، ومتح اعمغقث: 044-040، قمؾقم احلديث ٓسمـ اًمصالح: )1/142( اًمؽامؾ ذم اًمضعػاء: 3)

 (.33-31، اإلقمالن سماًمتقسمقخ: )0/333
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بِّلِّ اًمطُّْفاَمين اًمـَّْقَساسمقريِّ  اعمعروف سماسمـ  محدويف سمـ ُكعقؿ سمـ احلؽؿ اًمضَّ

سمـ ا، أ  اًمؼاؾمؿ محزة سمـ يقؾمػ ((شماريخ ضُمرضمان))هح(، و432اًمَبقِّع )ت 

، ٕ  ((شماريخ سمغداد))هح(، و432رر اجلرضماين )ت ؿل اًمؼُ فْ إسمراهقؿ اًمسَّ 

سمؽر أمحد سمـ قمكم سمـ صماسمت سمـ أمحد سمـ مفدي اخلطقب اًمبغدادي 

اًمؼاؾمؿ قمبد اًمؽريؿ سمـ ، ٕ  ((اًمتَّدويـ ذم أظمبار ىَمْزويـ))وهح(، ، 460)ت

، وهمػم ذًمؽ مـ هح(630حمؿد سمـ قمبداًمؽريؿ، اًمراومعل اًمَؼزويـل )ت 

رضمال شمؾَؽ  وشمتسؿ هذه اًمتقاريخ سمعـايتفا سمؽماضمؿاًمؽثػمة،  اًمبؾدان شمقاريخ

ق أطمقاًكا إمم سمعض اًمبؾدان،  صملَم، وومؼفاَء، وسمؼقة اًمعؾقم، وشمتطرَّ ِمـ حُمَدِّ

، وىُمقاد، ومِمَـّ سَمرزوا ذم شمؾَؽ اعمشفقريـ وإقمالم مـ  ـَ ذم ُمػؽري

 قمغم احلقاة. سُمْؾَداهِنؿ، ويمان هلؿ شملصمػم

ضمال اعُمؽَمْمَجلم ذم هذه اًمتقاريخ، واًمتَّطرق  وًمعؾَّ اًمعـاية سمؿرويات اًمرِّ

إمم أىمقال إئؿة ومقفؿ ِمـ ضَمْرح أو شمعديؾ، إواومة إمم َمسؿققماهتؿ، َوَمـ 

َث قمـفؿ، أو مِمَـّ ؾَمِؿعق ا، وؾمـة ووماهِتؿ، هق اهلدف اعمفؿ مـ هذه طمدَّ

 اًمتَّقاريخ.

ف التَّصحقػ والتَّحريػ، و.112 ماهل ُكُتب التَّصحقػ عرِّ

 .والتَّحريػ

: قمـدما كؼشت آومة اًمتَّحريػ واًمتَّصحقػ سملم اًمـاس ذع اجلقاب

ويمتب  ((اًمتَّصحقػ واًمتَّحريػ))احلػاظ مـ أهؾ احلديث سمتصـقػ يمتب 

هق شمغقػم ذم كؼط احلروف أو )). واًمتَّصحقػ: ((واعُمْخَتؾِػاعمُْمشَمؾِػ ))
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هق اًمعدول سماًمٌمء قمـ )). واًمتَّحريػ: (1)((طمريماهتا مع سمؼاء صقرة اخلط

ضمفتف، وطمّرف اًمؽالم حتريًػا قمدل سمف قمـ ضمفتف، وهق ىمد يؽقن سماًمزيادة 

ومقف، واًمـؼص مـف، وىمد يؽقن سمتبديؾ سمعض يمؾامشمف، وىمد يؽقن سمجعؾف قمغم 

((راد مـف، وماًمتَّحريػ أقمؿ مـ اًمتَّصحقػهمػم اعم
(3). 

 ومؼال: ((اًمتَّحريػ))و ((اًمتَّصحقػ))وىمد مقََّز اسمـ طَمجر سملم 

إْن يماكت اعمخاًمػة سمتغػم طمرف أو طمروف مع سمؼاء صقرة اخلط ذم  ))

ػ، وإن يمان سماًمـسبة إمم  اًمسقاق، ومنن يمان ذًمؽ سماًمـسبة إمم اًمـؼط وماعُمَصحَّ

ف . وماًمتَّصحقػ هق اًمذي يؽقن ذم اًمـؼط أي ذم (0)((اًمشؽؾ وماعُمَحرَّ

احلروف اعمتشاهبة اًمتل ختتؾػ ذم ىمراءهتا مثؾ اًمباء، واًمتاء، واًمثاء، 

 واجلقؿ، واحلاء اعمفؿؾة، واخلاء اعمعجؿة، واًمدال اعمفؿؾة، واًمذال

اعمعجؿة، واًمراء، واًمزاي. أو يؽقن اًمتغقػم ذم طمريمات احلروف مع سمؼاء 

 ثؾ: َأؾِمْقد، وُأؾَمْقد، وَكِجقَّة، وَكْجبة.صقرة اخلط يمام شمؼدم. م

:  التَّصحقُػ دم احلديث الـبقيِّ

ومـ اًمتَّصحقػ ذم احلديث ما ذيمره اخلطقب اًمبغدادي قمـ زيمريا سمـ 

ٓ ))ومؼال:  ((إَّٓ سمَِبقِّـة (4)ٓ يقرث مَحقؾ))صحػ سمعضفؿ: ))مفران ىمال: 

                                                           

ًمإلمام أ  احلسـ  ((اعممشمؾػ واعمختؾػ))يـظر سماًمتػصقؾ مؼدمة حتؼقؼـا ًمؽتاب:  (1)

، شمصحقػات اعمحدصملم: 26، مؼدمة اًمؼسطالين سمنمطمفا كقؾ إماين ًمألسمقاري: ((اًمدارىُمطـل

1/04. 

 .1/04، شمصحقػات اعمحدصملم: 062( شمقضمقف اًمـظر ًمؾجزائري: 3)

ذح )). وؾمبؼ احلاومظ اسمـ طمجر ذم هذا اًمتػريؼ اإلمام اًمعسؽري ذم يمتاسمف: 42( شمقضمقف اًمـظر: 0)

 .((ما يؼع ومقف اًمتصحقػ واًمتحريػ

احلؿقؾ: )هق اعمحؿقل اًمـسب، وذًمؽ أن يؼقل اًمرضمؾ إلكسان هذا أظمل أو اسمـل، ًمقزوي ( 4)

َة(.  مػماصمف قمـ مقاًمقف، ومال يصدق إَّٓ سمِبَقِـّ
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 .(1)((َيرث مَجقؾ إَّٓ سُمَثْقـَة

إنَّ أسما احلسـ مقؾمك سمـ حمؿد ))اًمدارىمطـل ىمقًمف: وكؼؾ اخلطقب قمـ 

ث سمحديث قمـ اًمـبل ا ٓ يليت أطمديمؿ يقَم ))ىمال:  سمـ اعمثـك اًمَعـَزي حُيدِّ

اًمؼقامِة سمبؼرٍة هلا ظُمقار. ومؼال: أو ؿماة شَمـْعر، سماًمـقن، وإكَّام هق: شَمْقَعر 

3)سماًمقاء
)))(0). 

 ما هل أؾمفر اظمملَّػات دم التَّصحقػ والتَّحريػ..558

، ٕ  أمحد (4): ذح ما يؼع ومقف اًمتَّصحقػ واًمتَّحريػ:اجلقاب

. )ت   هح(.033احلسـ اسمـ قمبد اهلل اًمَعْسَؽريِّ

صملم:-أ ٕ  أمحد احلسـ سمـ قمبد اهلل اًمعسؽري (2)شمصحقػات اعمحدِّ

 صاطمب ذح ما يؼع ومقف اًمتصحقػ واًمتحريػ اًمذي شمؼدم ذيمره.

صملم:-ب ًمإلمام احلاومظ أ  احلسـ قمكم سمـ قمؿر  (6)شمصحقػ اعمحدِّ

ارىمطـل اًمبغدادي اعمتقرم ؾمـة )  هح(.032اًمدَّ

 .(2)وصػف اسمـ ظمػم سملكف يمتاسًما مػقًدا

وىمال اًمسققـمل: أورد اًمدارىمطـل ذم يمتاب اًمتصحقػ، يمؾ شمصحقػ 

                                                           

 .1/344( اجلامع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمسامع: 1)

يمقَّضب  صقت اًمغـؿ أو اعمعزى، أو اًمشديد مـ أصقات اًمشاء، يعرت شمقعر، وشمقعر،))( اًمُقَعار: 3)

 .((ويؿـع

 .1/342( اجلامع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمسامع: 0)

 هح حتؼقؼ قمبد اًمعزيز أمحد يمبػم.1030( ـمبع سمؿطبعة مصطػك اًمبا  احلؾبل سماًمؼاهرة ؾمـة 4)

 ( ـمبع سمتحؼقؼ ودراؾمة اًمديمتقر حمؿقد أمحد مػمة إؾمتاذ سماجلامعة اإلؾمالمقة.2)

. ومـف كسخة مصقرة ذم 323اسمـ اًمصالح: (، مؼدمة 334، 12ومفرؾمة اسمـ ظمػم )  ( 6)

 اجلامعة اإلؾمالمقة اعمؽتبة اعمريمزية همػم واوحة وكاىمصة وىمد أيمثر احلػاظ اًمـؼؾ مـف.

 .12( اًمػفرؾمة ٓسمـ ظمػم: 2)
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 .(1)…وىمع ًمؾعؾامء، طمتك ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ

صملم:-ج سمـ حُمؿد اخلَطَّا  ، ٕ  ؾمؾقامن مَحْد (3)إصالح ظمطل اعُمَحدِّ

 هح(.033)ت 

د قمغم محزة ذم طمدوث اًمتَّصحقػ:-د اًمرَّ
، إلؾمحاق سمـ أمحد سمـ (0)

 هح(.432ؿمبقب )ت 

 هح(.426ٕ  قمكم احلسـ سمـ َرؿمقؼ اًمؼػمواين ) (4)متػؼ اًمتَّصحقػ:-هح 

ؾمؿ، ومحاية ما أؿمؽؾ مـف قمـ سمقادِر -و شمؾخقص اعمتشاسمف ذم اًمرَّ

ٕ  سمؽر أمحد سمـ قمكم اخلطقب اًمبغدادي.  (2)اًمتَّصحقػ واًمقهؿ:

 هح(.460)ت

ٕ  سمؽر أمحد سمـ قمكم اخلطقب اًمبغدادي.  (6)شمازم اًمتؾخقص: -ح

                                                           

 .3/142( شمدريب اًمراوي: 1)

، وـمبع ذم اًمؼاهرة سمتحؼقؼ سمرهان اًمديـ حمؿد اًمداهمستاين ؾمـة 3/14( وومقات إقمقان: 3)

وؾمامه  ((شمصحقح اعمحدصملم ًٕمػاظ مـ احلديث))م( وؾمامه اسمـ ظمػم ذم اًمػفرؾمة: 1406)

سمقدي ذم شماج اًمعروس:   .((إصالح إًمػاظ))، 1/430اًمزَّ

 .3/334( معجؿ إدسماء: 0)

 .3/33( وومقات إقمقان: 4)

أن شمتػؼ أؾمامء اًمرواة ًمػًظا وظمًطا، وختتؾػ )). ومقوققمف: 001( قمؾقم احلديث ٓسمـ اًمصالح: 2)

 ((مقؾمك سمـ قُمكمّ  ))سمػتح اًمعلم و ((مقؾمك سمـ قَمكمّ ))مثاًمف:  ((أؾمامء أسماء ًمػًظا ٓ ظمًطا أو سماًمعؽس

يح سمـ اًمـعامن))سمضؿ اًمعلم. اشمػؼت أؾمامء اًمرواة واظمتؾػ أؾمامء أسماء و  يْج سمـ ))و ((ُذَ ُهَ

اعممشمؾػ ))اظمتؾػت أؾمامء اًمرواة واشمػؼت أؾمامء أسماء. وهذا اًمػـ يؽميمب مـ ومـلم مها  ((اًمـعامن

 (.004-001. اكظر قمؾقم احلديث ٓسمـ اًمصالح: )((اعمتػؼ واعمػؽمق))و ((واعمختؾػ

شمازم ))و ((شمؾخقص اعمتشاسمف))، وشمقضمد كسخة مـ 0/324، ومتح اعمغقث: 62( كزهة اًمـظر: 6)

. 1/103(، اكظر ومفرؾمت اعمخطقـمات 01خمطقط ذم دار اًمؽتب اعمٍمية رىمؿ ) ((اًمتؾخقص

ًمؾخطقب  وىمد طمؼؼ  رؾماًمة ديمتقراه ذم ضمامعة أم اًمؼرى سمؿؽة  ((شمؾخقص اعمتشاسمف))ويمتاب 

 اعمؽرمة مـ ىمبؾ اًمشقخ ومضؾ اًمرمحـ إومغاين.
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 .((شمؾخقص اعمتشاسمف))هح(، وهق ذيؾ ًمؽتاب 460)ت

 .(1)((وهق يمثػم اًمػائدة))ىمال احلاومظ اسمـ طمجر: 

 وهمػم ذًمؽ مـ اعمصـػات.

ف اظممسمؾػ واظُمْخَتؾِػ، وما هل .559  أؾمفر اظمَُصـَّػات فقف.َعرِّ

 ((آئتالف))واعُمْمشَمؾِػ واعُمْخَتؾِػ ًُمَغًة: )اؾمؿ وماقمؾ مـ  اجلقاب:

اؾمؿ وماقمؾ ))وهق ود اًمـَّػرة. واعمختؾػ:  ((آضمتامع واًمتالىمل))سمؿعـك 

 .(3) ود آشمػاق( ((آظمتالف))مـ 

 (.0)((هق ما يتػؼ ذم اخلَطِّ دون اًمؾػظ))واصطالطًما: 

 ومـ صقره:

 اظمُْمسَمؾِػ دم صقرة ضمروفف واظمُْخَتؾِػ دم ؾمؽؾف مثؾ: -

إول: سمػتح اعمفؿؾة وختػقػ اًمالم، واًمثاين سمػتح  ((ؾَمالَّم))و ((ؾَمالم))

 اعمفؿؾة وشمشديد اًمالم.

إول: سمػتح اًمسلم وؾمؽقن اًمالم، واًمثاين:  ((ؾَمَؾؿ))و ((ؾَمْؾؿ))و

 سمػتحفام.

 إعجامفا:اظممسمؾػ دم صقرة ضمروفف، واظمختؾػ دم  -2

اج))مثؾ:  اح))و ((ِهَ إول: سمؽن اًمسلم اعمفؿؾة وسماجلقؿ،  ((َهَ

ار))واًمثاين: سمسلم مفؿؾة وطماء مفؿؾة، و از))و ((اًمَبزَّ إول آظمره راء،  ((اًمَبزَّ

                                                           

 .62( كزهة اًمـظر: 1)

 ح احلديث ًمؾديمتقر حمؿقد اًمطحان: ، شمقسػم مصطؾ0/310اكظر: ومتح اعمغقث :  (3)

332. 

 .0/310، ومتح اعمغقث: 3/342( شمدريب اًمراوي: 0)
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 واًمثاين: آظمره زاي.

 اظممسمؾػ دم صقرة اخلط، واظمختؾػ دم زمعض احلروف: -4

سمضؿ اًمزاي وومتح اًمـقن اًمتل شمؾقفا، ، إول ((ُزَكلْم ))و ((ُزَكػْم ))مثؾ 

وؾمؽقن اًمقاء اعمثـاة حتت وآظمره راء. واًمثاين مثؾف ؾمقاء ؾمقى أنَّ آظمره 

ار))كقن. وماًمراء واًمـقن ِمـ احلروف اعمتؼارسمة ذم رؾمؿ اخلط. و  ((َزيمَّ

از))و ، إول سمػتح اًمزاي، صمؿ يماف مشددة صمؿ راء. واًمثاين: أوًمف راء صمؿ ((رضمَّ

 .ضمقؿ مشددة، صمؿ زاي

 ما هل أؾمفر ُكُتب اظممسمؾػ واظمختؾػ..521

 :((اظمُْمسَمؾِػ واظمُْخَتؾِػ))كتب  أؿمفر اجلقاب:

ًمإلمام احلاومظ أ  احلسـ قَمكّم سمـ قمؿر  (1)اعممشمؾػ واعمختؾػ: -1

ارىُمْطـل اًمبغدادي )ت هح(، ـمبع سمتحؼقؼ اًمديمتقر مقومؼ سمـ قمبداهلل 032اًمدَّ

 اسمـ قمبداًمؼادر.

ٕ  حمؿد قمبداًمغـل سمـ ؾمعقد إزدي،  (3)اعممشمؾػ واعمختؾػ: -3

 هح(، وًمف أيًضا:434)ت

 ُمْشَتبف اًمـِّسبة: ًمعبد اًمغـل سمـ ؾمعقد إزدي. -0

ٕ   (0)اًمزيادات ذم يمتاب اعممشمؾػ واعمختؾػ ًمعبد اًمغـل: -4

 هح(.403اًمعباس ضمعػر سمـ حمؿد سمـ اعُمْعَتز اعُمْسَتْغِػري )ت

                                                           

 .012، اعمعجؿ ٓسمـ إسمار: 316( ومفرؾمت اسمـ ظمػم: 1)

 .((ُمْشَتبف اًمـِّْسَبة))( ـمبع ذم اهلـد سمعـاية حمؿد حمقل اًمديـ اجلعػري مع يمتاب 3)

)مـ ورىمة  232ادات ذم اًمظاهرية، طمديث ، وشمقضمد كسخة مـ هذه اًمزي0/314( ومتح اعمغقث: 0)

 ، وًمدي كسخة مـفا.1/463هح( اكظر اًمؽماث اًمعر : 223، 42-62
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ارىُمْطـل:اعمُْمشَمـِػ ذِم شَمْؽِؿؾة اعمُْمشمَ  -2 ٕ  سمؽر  (1)ؾِػ واعُمْخَتؾِػ ًمؾدَّ

 هح(.460أمحد سمـ قمكم سمـ صماسمت اخلطقب اًمبغدادي )ت 

 وهق ذيؾ قمغم يمتاب اًمدارىمطـل. وًمف أيًضا.

ؾمؿ ومحاية ما أؿمؽؾ مـف قمـ سمقادر  -6 شَمؾخقص اعمتشاسمف ذم اًمرَّ

ٕ  سمؽر أمحد سمـ قمكم اخلطقب اًمبغدادي. وًمف  (3)اًمتَّصحقػ واًمقهؿ:

 :أيضاَ 

 ًمؾخطقب اًمبغدادي. (0)شمازم اًمتؾخقص: -2

اإليمامل ذم َرومع قماِرض آرشمقاب قمـ اعُمْمشَمِؾػ واعُمْخَتؾِْػ مـ  -3

، ٕ  كٍم قمكم سمـ هبة اهلل سمـ ضمعػر (4)إؾمامء واًمُؽـَك وإكساب:

 هح( وًمف أيًضا:423أو  426هح أو 422اعمعروف سمإمػم سمـ مايمقٓ )ت 

 .(2)قمغم ذوي اًمتَّؿـل وإطمالمهتذيب مستؿر إوهام  -4

ٕ  اًمػضؾ حمؿد سمـ ـماهر اعمؼدد  (6)اعممشمؾػ واعمختؾػ: -13

 هح(.232)ت

                                                           

،وشمقضمد كسخة مـف ذم اعماكقا اًمغرسمقة 0/032، وومقات إقمقان: 22، اًمُغـقة: 1/1( اإليمامل: 1)

 هح وًمدي كسخة مصقرة مـف.463( شماريخ اًمـسخ 13122سمرًملم رىمؿ: )

 ، وىمد شمؼدم ذيمره ذم يمتب اًمتصحقػ.001ـ اًمصالح: ( قمؾقم احلديث ٓسم3)

 ، وىمد شمؼدم ذيمره ذم يمتب اًمتصحقػ.62( كزهة اًمـظر: 0)

، وىمد ـمبع سمتحؼقؼ اعمرطمقم اًمعالَّمة اعمعؾؿل اًمقامين. اؾمتققمب ومقف 314( ومفرؾمة اسمـ ظمػم: 4)

 ػ اًمعباس.يمتاب اًمدارىمطـل وقمبد اًمغـل وزاد قمؾقفام. وـمبع اعمجؾد اًمساسمع سمعـاية إؾمتاذ كاي

( ًمدي صقرة قمـ خمطقـمة شمريمقا، سمؿعفد اعمخطقـمات اًمتاسمع جلامعة اًمدول اًمعرسمقة سماًمؼاهرة 2)

 (.143حتت رىمؿ )

وـمبع سماؾمؿ إكساب اعمتػؼة ذم اًمـؼط واًمضبط سمعـاية اعمستنمق دي  2/313( ًمسان اعمقزان: 6)

 .1343سمقكؽ ذم ًمقدن 
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: ٕ  سمؽر حمؿد سمـ قمبداًمغـل إكامل اإلكاملأو  (1)آؾمتدراك -11

 هح(.634اعمعروف سماسمـ ُكْؼَطة )ت 

ذيؾ يمتاب مشتبف إؾمامء واًمـسب ٕ  سمؽر سمـ كؼطة اعمذيؾ  -13

، ٕ  اعمظػر مـصقر سمـ ؾَمؾِقؿ سمـ مـصقر، (3)قمغم يمتاب اسمـ مايمقٓ: 

 هح(.620اعمعروف سماسمـ اًمعامدية )ت 

ٕ  طمامد حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿقد  (0)شمؽؿؾة إيمامل اإليمامل: -10

 هح(.633اعمعروف سماسمـ اًمصاسمقين )ت 

، ٕ  قمبد اهلل (4)ذم أؾمامء اًمرضمال أؾمامئفؿ وأكساهبؿ: اعمشتبف -14

 هح(.243حمؿد اسمـ أمحد اًمذهبل )ت 

ٕ  قمبد اهلل حمؿد سمـ أ  سمؽر قمبد اهلل اسمـ  (2)شمقوقح اعمشتبف: -12

 هح(.343كاس اًمديـ اًمدمشؼل )ت 

ًمشؿس اًمديـ  (6)اإلقمالم سمام وىمع ذم مشتبف اًمذهبل مـ إوهام: -16

                                                           

ٓسمـ  ((اإليمامل))، وهق ذيؾ قمغم يمتاب 0/314، ومتح اعمغقث: 4/1410( شمذيمرة احلػاظ: 1)

مايمقٓ. وحيؼؼ هذا اًمؽتاب اًمؼقؿ مـ ىمبؾ مريمز اًمبحث اًمعؾؿل سمجامعة أم اًمؼرى سمؿؽة اعمؽرمة، 

 سمتحؼقؼ ـمائػة مـ إؾماشمذة.

اعمخطقـمات ، ًمف كسخة سمدار اًمؽتب اعمٍمية. اكظر ومفرؾمت معفد 0/314( ومتح اعمغقث: 3)

 شماريخ(. 623اًمعرسمقة رىمؿ: )

م سمتحؼقؼ اًمديمتقر مصطػك ضمقاد وهق ذيؾ قمغم ذيؾ اسمـ كؼطة 1422( ـمبع ذم اًمعراق ؾمـة 0)

 عمـصقر سمـ ؾمؾقؿ.

 م سمتحؼقؼ قمكم حمؿد اًمبجاوي.1463( ـمبع ذم مٍم  ؾمـة 4)

اعمؽتبة ، وهق ذح طماومؾ عمشتبف اًمذهبل، وًمدي مـف كسخة يمامؾة مـ 0/321( ومتح اعمغقث: 2)

اًمظاهرية سمدمشؼ. وىمد ـمبع أظمػًما سمؿمؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت. وىمد ـمبع أظمػًما حُمؼًؼا، ذم ممؾمسة 

 اًمرؾماًمة، سمػموت.

( طمؼؼ رؾماًمة ماضمستػم سمجامعة أم اًمؼرى سمؿؽة اعمؽرمة مـ ىمبؾ إؾمتاذ/ )قمبد رب اًمـبل 6)

 حمؿد(، وـمبع أظمػًما مـ ىمبؾ مؽتبة اًمعؾقم واحلؽؿ.
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 سمـ حمؿد اًمؼقز اًمدمشؼل، اعمعروف سماسمـ كاس اًمديـ حمؿد سمـ قمبداهلل

 هح(.343اًمدمشؼل )ت 

ٕ  اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ  (1)شمبصػم اعمـتبف سمتحرير اعمشتبف: -12

 هح(.323طمجر اًمعسؼالين )ت 

اعمغـل ذم وبط أؾمامء اًمرضمال ومعرومة يمـك اًمرواة وأًمؼاهبؿ  -13

 .(0) هح(436عمحؿد سمـ ـماهر سمـ قمكم اهلـدي )ت (3)وأكساهبؿ:

 

 

 مادة كتب الرصمال

 (633006)اًمرىمؿ: 

 إعداد

 أ.د/ مقومؼ سمـ قمبداهلل سمـ قمبداًمؼادر

 ضمامعة أم اًمؼرى مؽة اعمؽرمة

 

 

 

 

 

                                                           

 حؼقؼ قمكم حمؿد اًمبجاوي.( ـمبع ذم مٍم سمت1)

 م(.1424 –هح 1044( ـمبع دار اًمؽتاب اًمعر  سمػموت )3)

 ًمإلمام اًمدارىُمطـل. ((اعممشمؾػ واعمختؾػ))( يـظر سماًمتػصقؾ مؼدمتـا ًمتحؼقؼ يمتاب: 0)


