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الشيخ عبد الكريم  قه،وأستاني، طّّلمة اـعرا  ومػتِ  ديإغ سّقدي وسـَ 

س بن ه رّبى أولدَ  ق طؾقه يف طقه، واـذيادتػَ  ، اـذي هو ادرجعُ حممد بياضة املدضِّ

 وطذ  اهلل تعاغ طؾقهصّذ - اهلل رسولِ  وحب   ،راؾبتهه طذ ُحّب اهلل تعاغ ومُ توتّلمذ

ام ، لسقّ ه يف كقة اإلسّلم وطّز ادسؾؿعى شقخوختَ أؽـَ اـذي و -وسّؾم آـه وصحبه
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 تنبيه وبيان

واـّسّلم طذ سّقد األكبقاء وادرَسؾع، وطذ  اـعادع، واـّصّلةُ  احلؿد هلل رّب 

 :آـه وصحبه أمجع، أّما بعد

ُف  "مـر اـعع"ؽنّن اـؽتاب  ـّ ػه ادم ـّ يف جواب سمال سائٍل طن تؼبقل   أ

يف اـشفادة اـثاكقة  ،رسول اهلل  كا محّؿدٍ طـد سامع اسم سّقدِ  ،اـسبابَتع اإلهباَمع أو

ـُّف  طؾقه وأّيده بلؾوال  اـعؿل واستحبابه، واستدّل  هذا بجواز من األنان، ؽلجابه ادم

 :اـوارد يف اـؼضقة ضعقٌف، ؽؼاـه األئؿةُ  لّن احلديَث باألئؿة ادجتفدين، ونـك 

ُف "صحقح ؼر" ـّ احلديث  يف معـى ضعِف  رسد اـؽّلمَ  ثمّ  ،بضعػه يعرتف ، ؽادم

بع اـعؿل به  بع اـصحقح واـضعقف وادوضوع، واـػرِ   ، واـػرِ  اً طووضؿوكِه مو

ثّلثع إؽادًة سرتى ؽقفا َسقل اـدلئل اـؼاهرة اـباهرة،  حّولا  ؽتببام ؽقه، ؽ واـعؿلِ 

 ؽائدًة. طػةَ  يقفا اثـتَ ؽنؿر خامتًة  وثانياا 

ـ  ذِ باـ وجديرٌ  مـقػة،  كػقسةً  جؾقؾةً  حِديثقّةً  نؿر يف اـؽتاب ؽوائدَ   َف ؿر أّن ادم

 ،لسقاّم ما بع اإلؽادة اـسادسة طػة ،ـعّؾك ـن جتدها هبذا اجلؿع يف ؼر هذا اـؽتاب

 اتبع اإلؽاد ـذـك جعل هذا اـؼسمَ  إؽاداٍت، وهي ثامين واإلؽادة اـثاـثة واـعػين،

 ."عافاهلاد اـؽاف يف حؽم اـِض "رساـًة مستؼّؾًة ساّمها  ادذؿورة

ة إلؽادة رِدية، ؽرتمجـاه باـعربقّ وهي اـؾغة األُ  ،أهل اهلـد أصًّل بؾغةِ  واـؽتاُب  

اـعؾوم واـثؼاؽة واـرُتاث، ومع نـك كعرتف ب ستؿرار اـتواُصل معفمإخوتـا اـعرب؛ ل

ة ؿلهؾفا، ول طػ معشارهم؛ ألّّنا باــسبة هلم يف اـؾغة اـعربقّ  يناُجقدِ  رصاحًة بلّكـا ـسـا

ـ   ُتراُث  صَل قاألّم، ؽرتمجـاه ـ ؾغةُ اـ ة، وـومل كستطقع أن ف اـعؾؿي إغ اـبّلد اـعربقّ ادم

ـ   هلم كثرَ  كؼّدمَ   .!اـعؼول دِهشيُ  اـذي ،اـػـّي اـؾطقف اـدؾقق األصظ فادم



عؾامء اـعامؾع، اـ قَل بـا سب سؾَك ، وياهرضويَ  هـا دا حيبّ واهلل كسلـه أن يوّؽؼَ  

، طؾقه وطذ معاأل ادصطػىاحلع، آمع بجاه حبقبه األطظم ـا من طباده اـّص وجيعؾَ 

 ، واحلؿد هلل رّب اـعادع!.آـه أؽضل اـّصّلة واـتسؾقم

 نا يف الكتاب:عمل  

ة يف األصل باـؾغ ة؛ ؽنّن اـؽتاَب باـؾغة اـعربقّ  "مـر اـعع"ترمجة اـؽتاب  (٠)

 ة.باـؾغة اـػارسقّ  ة، ومع نـك هـاك كصوٌص رديّ واأل

ه طذ سفل ؾراءتُ تة ادـؼوـة من ؿتب اـؼوم طذ كحو ـضبط اــصوص اـعربقّ  (٠)

 ؛ة، واألحاديث اــبوّيةاـؼرآكقّ  ـل يف ؽفم ادراد، ؿام ضبطـا اآلياِت اـز   مصؾبة اـعؾم، وجيـّبف

ـ   أّما كصوُص  .قفاا طذ اـوجه اـصحقح دون حلن ؽسفل ؾراءُت تـ ة ؽؼابؾـاها ف اـعربقّ ادم

 .ببؿبائي اهلـد "ؿييرضا أؿاد"بعت مع اجؿوطة ؽتاواه باطتـاء باــسخة اـتي صُ 

 لسّقام األحاديث اــبوّية اـػيػة من مصادرها األصؾّقة. ،ختريج اــصوص (٤)

ـّف طذ هـاك تعؾقؼاٌت مػقدٌة ـ (٣) مـّا طذ  حرصاً ـاها ؿام هي، أبَؼقؿتابه ؾؿم

ع م هذا ي ل خيتؾط؛ ـؽَ (اإلمام أمحد رضا)مـفا بؾػظ:  ر ؿل  وأرشكا إـقفا يف آِخ اـػائدة، 

 .!ق، واهلل ادوؽ  ؼره

ؿان يف اـؽتاب أو  ، سواءٌ ] [ ين اـؼوَسعيف هذَ  وضعـاهـاه أضػوؿّل ما  (5)

 امش.ويف اهل

اـؼارئ طذ  قؼَف وؼرهم؛ ـ ترمجة اـؽتب واألطّلم من أؿابر اـعؾامء  (4)

 ويـسجوا طذ مـواهلم. ،دوًة هلم، ؽقحذو حذَوهمـقؽوكوا ؾُ  ؛يندهم يف خدمة اـدّ وفُج 

ة، وجعؾـاها يف ّناية س طؾؿقّ ؿـا بصـع ؽفارِ ـا ؾُ إغ أكّ  ؿام كؾػت األكظارَ  (7)

 صول اـؼارئ إغ مراده، وترتقب اـػفارس بام يظ:تسفقًّل ـوُ  ؛اـؽتاب

 ة ادبارؿةؽفرس اآليات اـؼرآكقّ 

 ؽفرس األحاديث اــبوّية اـػيػة



 ؽفرس األطّلم ادرتمجة

 ؽفرس اـؽتب ادرتمجة

 ؽفرس ادصادر ادخطوصة

 ؽفرس ادصادر ادطبوطة

 ياتؽفرس ادحتوَ 

 .سوأخرًا ؽفرس هذه اـػفارِ 

كا  اهلل تعاغ طذ سقّدكا ومول طذ اهلل، وصّذ إّل  ـاؾول توؿ   ، باهللإّل  ـاوما توؽقؼ

 اـعادع!. ، واحلؿد هلل رّب هن والوطذ آـه وصحبه ومَ  ،احلبقب األطظم محؿد رسول اهلل

 اـّػيفدم اـعؾم يوَ خ                                                                             

 ؼػر ـه املَيَمني حممد حسلم ضاا    

 م١0/١١/٠١٠٠ -ه٠٣٣٣ محّرم احلرام ٠١          

 

 

 

 

 

 

       





 11                                                                                                تؼريظ

 

 

 عمر بن حفيظ احلبيب مة  العّل ما رأى 

 ادملِّف ُكتب عن

 

دو  ألمر  َي  ،وإقامة احلّجة أئؿة   رصة احلّق ز يف األّمة لـُ هلل الذي ُيزِ  احلؿدُ 

ين أخاتم الـبّقني، سّقدكا األكرم ادصطػى ادختار أالصز والقؼني، مؼتدِ  عنيمتدرّ 

م عؾقه وعذ آله وسؾِّ  لّؾفم صلِّ أن عبد اهلل حبقب رّب العادني، ا حمؿدِ  م وأاِرك وكرِّ

 .!إىل يوم الدين قفم أنحسا   الطاهرين، وأصحاأه األكرمني، وتاأعِ 

الشقخ العارف  ،رمحة  أالعباد هم الرمحنُ ة الذين أأرزَ ئك األئؿّ ٓن أومِ  وإ ّ 

 ،واسع العؾوم وادعارف، راسخ الؼدم يف احلؼائق والعوارف، الشقخ أمحد رضا خا ْ 

اهلداية،  له وأه إعالمَ  قوضات الغزيرة، وقد كرش اهللُػات الؽثرة والػُ وله ادمل  

 .ف الصاحلنيدي السؾَ ؾني، وهَ ـن سّقد ادرَس أُس  ،األكؼاد من الغواية ورواياِت 

ة من كتبه ادػقدة الـافعة ادـرة الالمعة، وعذ تؼاريظ أئؿّ  ؾعـا عذ مجؾة  وقد اصّ 

ك اهلل يف آثار ، داة ادفتدين، فبارَ من العؾامء العارفني واهلُ  ني، ومجاعات  ني الرشيػَ احلرمَ 

ؿع شؿل ادسؾؿني، والتللقف أكوار ، ووّفق ادـتؿني إلقه لَ  عذ األقطار ٓمعَ  وأضاءَ 

ين، وجعؾـا وإّياهم يف خواص الصادقني ادخؾصني، وأعذ درجات الشقخ أني أهل الدّ 

 .!وجعؾـا أه يف أعذ الـا  يف خر وعافقة ،وجزا  خرا   أمحد رضا خا ْ 

 ابن الشيخ أيب بكر بن سامل ،عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ: كتبه

 القؿن -حرضموت -يمترِ  -دار ادصطػى                    





 

 

 
 





  51  حياة اإلمام أحمد رضا

 

 اإلمام أمحد رضا حقاة

 

 سم٘مٚمؿ

 حمٛمد أؾمٚمؿ رو٤م اعَمٞمٛمٜمل اعمٗمتل اًمديمتقر

اًمِمٞمخ اعمٗمتل ٟم٘مل  اًمٕمّّلُم٦م أمحد رو٤م اسمـ ِمٞمخاًم ٕمّّلُم٦مُ اًم (1)ُمتٙمّٚمؿٌ  هق إُم٤ممٌ 

إصقزم،  ،ث، اعمٗمن  اًمٓمري٘م٦م، اعمحد   اعمذه٥م، ىم٤مدري   ، طمٜمٗمل  ًٙمـاعم ُي ٚمقيْ رَ سمَ  (2)قمكم

. اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمقاومرة ذم يمّؾ قمٚمؿٍ  اًمٗم٘مف اإلؾمّلُمل، ص٤مطم٥م قمٌ٘مري   ـّ  ووم
                                                 

وهق أّول  "طمٞم٤مة أقمغم طمية"و "اًمّدوًم٦م اعمّٙمّٞم٦م"و "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م"ُمـ  ( اًمت٘مٓمٜم٤م هذه اًمؽممج٦مَ 1)

يـ اًمٌِٝم٤مري اًمٕمّّلُم٦مب ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم أمحد رو٤م ًمتٚمٛمٞمذه ٤ميمت اجل٤مُمع "ػ ُم١مًم   ،اًمِمٞمخ فمٗمر اًمد 

٦م اًمتل شمرمجٝم٤م سم٤مًمٕمرسمٞمّ  "اًمٗمْمؾ اعمقهٌل" رؾم٤مًم٦م ُمـ ُم٘مّدُم٦م يمذًمؽ اؾمتٗمدٟم٤م ومٞمٝم٤م، و"اًمّروقي

 .اًمِمٞمخ اومتخ٤مر أمحد اعمّم٤ٌمطمل

 ي٤مرْ  ْت ٟم٘مل قمكم سمـ رو٤م قمكم سمـ يم٤مفمؿ قمكم سمـ أقمٔمؿ ؿَم٤مْه سمـ ؾمٕم٤مد اعمٗمتل اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف اًمٕمّّلُم٦م( 2)

ْيٚمقي، أطمدُ  وىمرأ قمٚمٞمف ُم٤م ىمرأ  ، وأظمذ قمـ أسمٞمفه1246ّرة رضم٥م ؾمٜم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء احلٜمٗمّٞم٦م، ُوًمد هم اًمؼَمَ

، وأّٟمف اًمًّٞمد آل اًمّرؾمقل اعم٤مَرْهَرِوي اإلُم٤مم اًم٘م٤مدري٦م قمـ ، صمّؿ أظمذ اًمٓمري٘م٦مَ ؾمٞم٦مُمـ اًمٙمت٥م اًمدر

، وؾم٤موَمر 94قمٜمف ؾمٜم٦م  ، وأؾمٜمد احلدي٨َم قمٜمف ذم مجٞمع ؾمّلؾمؾ اًمٓمري٘م٦م اجلديدة واًم٘مديٛم٦م جم٤مزٌ 

يٜمل اًمِمٞمخ أمحد زَ  اًمٕمّّلُم٦ماعمٙمّرُم٦م  ٦ماحلدي٨َم قمـ ُمٗمتل ُمٙمّ وأؾمٜمد  ،ومح٩ّم وزار ،95ًمٚمح٩ّم ؾمٜم٦م 

 ُمـ .ه1297ذم ؾمٚمخ ذي اًم٘مٕمدة  قذّم شم ،وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء ُمٙم٦م اعمٕمٔمٛم٦م طمّلن اًمِّم٤مومٕملدَ 

ػم،  "ج٤مةوؾمٞمٚم٦م اًمٜمَّ"و "اًمٙمّلم إووح ذم شمٗمًػم أمل ٟمنمح": ف اًمٗم٤مئ٘م٦مٗمٞمٟم٤مّمشم  ً ور ُه "وذم اًم

ؿم٤مد ًم٘مٛمع ُم٤ٌمين "و "ًمٌٞم٤من ذم أهار إريم٤منضمقاهر ا"و "اًم٘مٚمقب ذم ذيمر اعمحٌقب أصقل اًمرَّ

 "ل قمٛمؾ اعمقًمد واًم٘مٞم٤ممإذاىم٦م إصم٤مم عم٤مٟمٕمِ "و "يٕم٦م إمحدي٦مهداي٦م اًمؼمي٦م إمم اًمنّم "و "اًمٗم٤ًمد

 "رّد شم٘مقي٦م اإليامنذم شمزيمٞم٦م اإلي٘م٤من "و "إوه٤ممإزاًم٦م "و "قم٤مءٔداب اًمدّ أطمًـ اًمققم٤مء "و

ٟمزه٦م "و. وشمٕمري٤ٌمً  ُمٚمت٘مٓم٤مً  ،245، 244صـ اًمٜمقن، طمرف "شمذيمرة قمٚمامء اهلٜمد") وهمػمه٤م.

 (7/558، 967طمرف اًمٜمقن، ر:  "اخلقاـمر
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 أرسة اإلمام

ذم قمٍم  قم٤مًمٞم٦مٍ  ٜم٤مص٥م طمٙمقُمٞم٦مٍ قا قمغم ُمَ يم٤مٟم اإلُم٤مم أمحد رو٤م  أضمداد

ًّ  ٦مٍ ٞمطمٙمقُم ٝمؿ رهم٥م قمـ وفمٞمٗم٦مٍ ٌٕمُْم وم، (2)ّلد اهلٜمدٌسم( 1)اعمٖمقل دة واعمج٤مهَ  ٚمقكإمم اًم

ُمـ ُمٜمحك إُمراء  وٓده، ووحّقًم٧م إهةُ ٕ ٦مً ف ؾمٜمّ يمر ويمثرة اًمٕم٤ٌمدة، وم٠مصٌح قمٛمٚمُ واًمذ  

 ءَ اإلومت٤مف قمٛمٚمُ  ويم٤من ٤محللم،٤ٌمر اًمٕمٚمامء واًمّّم ه ُمـ يمِ ويم٤من ضمد   ،٤مد اًمّمقومّٞم٦مهّ إمم ُمٜمٝم٩م اًمزُ 

 أسم٤مهُ  إنّ و ،قا قمٚمٞمفوأصمٜمَ  اهلٜمدقمٚمامء  ُمـ ٚمٛمذ قمٚمٞمف يمثػمٌ تومت ،واًمتدريَس  واًمتّمٜمٞمَػ  واإلرؿم٤مدَ 

وص٤مطم٥م قم٤معم٤ًم ؿمٝمػمًا، اًم٘م٤مدري أيْم٤ًم يم٤من   ْ  اًمِمٞمخ اعمٗمتل ٟم٘مل قمكم ظم٤من ٛملمرئٞمس اعمتٙمٚمّ 

 ."قرة أمل ٟمنمحاًمٙمّلم إووح ذم شمٗمًػم ؾم"ُمٜمٝم٤م:  ،اجلٚمٞمٚم٦م ٤متٗماًمٗمت٤موى واعم١مًمَّ 

 والدة اإلمام وكشلته

 ،ه1272ؾمٜم٦م ال اًمٕم٤مذ ُمـ ؿمقّ  ،ذم اهلٜمد (3)"كِم يْ رَ سمَ "سمٛمديٜم٦م  د اإلُم٤مم أمحد رو٤مًموُ 

                                                 

هق اؾمؿ دوًمَتلم: أّوهل٤م ذم آؾمٞم٤م اًمُقؾمٓمك، أؾّمًٝم٤م ضَمٜمٙمٞمز ظم٤مْن ووّزقمٝم٤م سملم أسمٜم٤مئف، ُمٜمٝمؿ:  (1)

 19م أؾّمًٝم٤م سم٤مسُمر ُمـ أطمٗم٤مد شَمٞمُٛمقرًَمٜمْؽ، طمٙمٛمٝم٤م 1858-1526ضُمٖمت٤مئل، وصم٤مٟمٞمٝم٤م ذم اهلٜمد 

م، وهؿ ُمٖمقل اهلٜمد اًمٕمٔمامء: سم٤مسُمر، 1777-1526ـمقرًا، اؿمتٝمر ُمٜمٝمؿ اًمًّت٦م إَُول اإُمؼم

 ومه٤مُيقْن، وأيمؼم، وضَمٝم٤مٟمِٙمػم، وؿم٤مْهَجٝم٤مْن، وأوَرٟمْؽ َزي٥ْم قم٤معمِٙمػم، ويم٤من آظِمرهؿ هب٤مُدر ؿم٤مْه.

 (547صـ ،ذم إقمّلم "اعمٜمجد")

عمحٞمط اهلٜمدي وظمٚمٞم٩م اًمٌٜمٖم٤مل وسمحر هل مُجٝمقرّي٦م ذم ضمٜمقب آؾمٞم٤م سمِمٌف اجلزيرة اهلٜمدّي٦م، قمغم ا (2)

٧ٌّم وٟمٞم٤ٌمل وسُمقشم٤من وسمٜمٖمّلديش وسُمقرُم٤م، قم٤مصٛمتٝم٤م:  اًمٕمرب سملم اًم٤ٌميمًت٤من واًمّملم وشم

 "سَمٜمٖمَٚمقر"و "طمٞمدرآسم٤مد"و "َُمدراس"و "يمٚمَٙمّت٤م"و "مم٤ٌمئل"و "دهكم"ُمـ ُُمدهن٤م:  ."دهكم ٟمٞمق"

. اؾمتٕمٛمره٤م "ٟم٤مهْمَٗمقر"و "قريم٤مْٟمٗمَ "و "سُمقٟم٤م"و "إًمف آسم٤مد"و "آهْمَرهْ "و "أمحدآسم٤مد"و "سَمٜم٤مَرس"و

، واٟم٘مًٛم٧م إمم م سمٕمد ُم٘م٤موُم٦م ؾمٚمٛمٞم٦م وّد آؾمتٕمامر1947م، اؾمت٘مّٚم٧م 1857اإلٟمٙمٚمٞمز 

، ضمٕمؾ اًمدؾمتقر ُمـ اهلٜمدي دوًم٦م اوح٤مدي٦م ُم٤مًمٞم٦م وسمرعم٤مٟمٞم٦م "آوح٤مد اهلٜمدي"و "سم٤ميمًت٤من"دوًمَتلم: 

 .ٚم٥مم. ُمّمٜمققم٤مت طِمرومٞم٦م وأهّؿ اًمّم٤مدرات: ىُمٓمـ، وضُمقت، وؿم٤مئل، وطمديد، وص1957

 (، ُمٚمت٘مٓم٤مً 598صـ ،ذم إقمّلم "اعمٜمجد")

ذم  "دهكم"يمٞمٚمق ُمؽمًا ُمـ اًمٕم٤مصٛم٦م  257( هل سمٚمدة ُمِمٝمقرة ذم ؿمامل اهلٜمد، اًمتل شمٌٕمد ُم٤ًموم٦م 3)

 ق.ادم٤مه اًمنَم 
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ه رسّم٤مه ضمد   ،ص٤محل٦مٍ  وسمٞمئ٦مٍ  ديٜمّٞم٦مٍ  ٟمِم٠م ذم أهةٍ و م،1856ُمـ طمزيران ؾمٜم٦م  14اعمقاومؼ 

ه اًمِمٗمٞمؼ اعمٗمتل وواًمدُ  (1)اًمِمٞمخ اعمٗمتل رو٤م قمكم ظم٤منْ  ،٤محللماًمٕمٚمامء واًمّّم  إُم٤ممُ  ،اًمٙمريؿ

 .اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مقي امرمحٝم ،اًم٘م٤مدري ٟم٘مل قمكم ظم٤منْ 

 تسؿقة اإلمام

 "اعمخت٤مر"اجلّٛمؾ  طم٤ًمب ف اًمت٤مرخيل وومؼواؾمٛمُ  ،"حمّٛمد"سم٤مؾمؿ  ّٛمل اإلُم٤ممُ ؾُم 

﴿ُأْوًَمِئَؽ يَمَت٥َم ذِم ىُمُٚمقهِبُِؿ وٓدشمف ُمـ هذه أي٦م:  ؾمٜم٦مَ  ُم٤ممُ ٤مؾمتخرج اإلوم ،ه(1272)

ٜمُْف﴾ َدُهؿ سمُِروٍح ُم  ياَمَن َوَأيَّ ه ضمد   [22]اعمج٤مدًم٦م: اإْلِ وم٤مؿمتٝمر  "أمحد رو٤م"ه اًمٙمريؿ سمـوؾمامَّ

ًَ  اإلُم٤ممُ  ًمّ٘م٥مٖم٤مرهب٤م، صمّؿ سمٕمد ذًمؽ هبذا آؾمؿ ذم ُمِم٤مرق إرض وُمَ  ٙمٚمٛم٦م سمف ٟمٗم

ف اًم٘مقي إمم ُم٤مدم واعمٛمٚمقك، وهذا يدّل قمغم همراخل سمٛمٕمٜمك "اعمّمٓمٗمك قمٌد"

 .قمغم آًمف وصحٌف أمجٕملمقمٚمٞمف و شمٕم٤ممم صٚمقات اهلل ،ّي اًمؼَم  اًمًّٞمد

 أوالد اإلمام

طمّج٦م اإلؾمّلم اًمِمٞمخ اعمٗمتل طم٤مُمد رو٤م  أيمؼمهؿ:، صمّلصم٦م أوٓد ُم٤مميم٤من ًمإل

ُمّمٓمٗمك  اًمِمٞمخ ي٦ماهلٜمد اًمدي٤مر ُمٗمتل هؿ:صٖمرأو .ه1362قم٤مم  اعمتقرّم  ،اًم٘م٤مدري ظم٤منْ 

، يم٤من هلام ُمٜمزًم٦م قم٤مًمٞم٦م ذم اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن ه1472اعمتقرّم قم٤مم  ،اًم٘م٤مدري ظم٤منْ رو٤م 

ٚمقك واإلرؿم٤مد واإلومت٤مء  ً  رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم وإّي٤مٟم٤م هبؿ. (2)حمٛمقد رو٤مأوؾمٓمٝمؿ: . وواًم
                                                 

سمـ حمٛمد ؾمٕم٤مدْت ي٤مْر  سمـ حمٛمد أقمٔمؿ اًمِم٤مهْ  سمـ حمٛمد يم٤مفمؿ قمكم ظم٤منْ  هق اًمِمٞمخ رو٤م قمكم ظم٤منْ  (1)

ٚمقك ُمُ  ذم ديقانٞم٦م قم٤مًم، ويم٤من آسم٤مؤه قمغم ُمراشم٥م "كميرَ سمٚمدة سمَ "ـء قمٚمامء سمهب٤مُدْر، يم٤من ُمـ أضمّّل  ظم٤منْ 

، وختّرج "شَمقْٟمْؽ "ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ ذم سمٚمدة  ، وأظمذ اًمٕمٚمقم ُمـ اًمِمٞمخه1224اًمّدهكم، ُوًمد ؾمٜم٦م 

ف ذم اًمٙمّلم، وومْم٤مئٚمُ  ًمف شم٠مصمػمٌ ، اًمتّمّقف يم٤مُمًّل ذم وزاهداً  ،، ويم٤من إُم٤مُم٤ًم ذم اًمٗم٘مفه1245ؾمٜم٦م 

 قم٤ممومم ى إُ ٤مدَ مُج  2شمقذّم  .ع واحلٚمؿهد واًم٘مٜم٤مقم٦م واًمتقاُو َم، ٓؾمّٞمام ذم اًمُز وحف ٓ وؿمامئٚمُ 

 "ٟمزه٦م اخلقاـمر". وشمٕمري٤ٌمً  ،64صـ  طمرف اًمراء اعمٝمٛمٚم٦م، "شمذيمرة قمٚمامء اهلٜمد") ه.1286

 (271، 7/277، 322طمرف اًمراء، ر: 

 -سمحٛمد هلل-ىمد ُوًمد زم و": "اًمتٞمًػم ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رو٤م ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم  (2)

طم٤مُمد "ـٕمرف سمومٙمَٚمٞمٝمام ؾمّٛمٞم٧ُم حمٛمدًا، وأرضمق سمريم٦َم اهلل شمٕم٤ممم، أُّم٤م إيمؼم ومٞمُ  رانِ يمَ إمم أن ذَ 

= 
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ة ذاكرته هؿتعؾ    وقو 

 دٜمقماًمٕمٚمقم  سمٕمَض  درسـ واًمده، وقمل قٕم٘مواعم ُمـ اعمٜم٘مقل اًمٕمٚمقمَ  اإلُم٤ممُ  أظمذ

ًَ  ،ريـاعمِم٤ميخ أظَم  ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م  قمٛمره ذم ؿمٝمر ٜم٦م اًمراسمٕم٦م قمنمة ُمـطمّتك أيمٛمٚمٝم٤م ذم اًم

ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم يمقٟمف  يمٌػمٌ  وىمد أمجع قمددٌ  .!ـ يِم٤مء، وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمَ ه1286

ه ُم٤م يدّرؾمف أؾمت٤مذُ  ومٙم٤من يًتحي يمؾَّ  ،وشمٌدو خم٤ميؾ قمٌ٘مرّيتف هذه ُمٜمذ ص٤ٌمه ،قمٌ٘مرّي٤مً 

 .!ذم احلػمة وآؾمتٕمج٤مب ؾمت٤مذُ قر، ومٞم٘مع إقمغم اًمٗمَ 

وهذا مم٤م يدّل قمغم ىمّقة  ،واطمدٍ  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم همْمقن ؿمٝمرٍ  طَمٗمظ اإلُم٤ممُ 

 هٌّٞم٦م، وُم٤مّلشمف اًمقَ ٝم٤م سمٛم١مهّ وسمٕمَْم  ،اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن قمـ أؾم٤مشمذشمف أظمذ سمٕمَض وذايمرشمف، 

ـّ  ٗم٤مت ذم يمّؾ قمٚمؿٍ اعمّمٜمَّ  أًّمػسمؾ  وم٘مط، اىمتٍم قمغم ذًمؽ  ،ًمف يمت٤مٍب  ّمٜمّػ أّوَل وم ،ووم

 ٦مر ذم اًمث٤مًمثت٤مسم٤ًم آظَم يمُمـ قمٛمره، صمّؿ  ةٖم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م ذم اًمٕم٤مذسم٤مًمٚمّ  "ذح هداي٦م اًمٜمحق" هقو

ف قمغم ٗم٤مشمِ ١مًمَّ ُم دُ قمد دم٤موز كطمتّ  ،ُمًتٛمّراً  ػل يٙمت٥م ويّمٜم  زَ ي مل، صمّؿ قمٛمرهِ  قمنم ُمـ

سمٙمت٤مسم٦م اإلومت٤مء قمـ ُم٠ًمًم٦م ومٞمف اؿمتٖمؾ  ،فدراؾمتَ وٟمٗمس اًمٞمقم اًمذي أيمٛمؾ ومٞمف  إًمػ.

                                                 
= 

، ُوًمد سمؼميم٦م اؾمؿ حمٌقسمف  وأؾم٠مل اهللَ شمٕم٤ممم أن يرزىَمف ُمـ يمّؾ ظمػمٍ  -سمحٛمد اهلل-ٌل ومحَ  "رو٤م

٤مم اصمٜملم وشمًٕملم سمٕمد إًمػ قم خلٛمس سم٘ملم ُمـ ذي احلّج٦م ذم اًمُثٚم٨م إظمػم قمـ ًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم

ومٜمحتًٌف  [ه1298]ُوًمد قم٤مم  "حمٛمقد رو٤م"ـ. وأُّم٤م إصٖمر ويم٤من ُيٕمرف سمه1292 واعمئتلم

. قم٤مش قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، ضمٕمٚمف اهللُ شمٕم٤ممم ومرـم٤ًم ًمٜم٤م وأضمرًا وُذظمرًا، آُملم سمج٤مه اعمقمم اًمٙمريؿ 

سمٛمٙم٤مٍن ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ إذا رآه: مل شَمر  مخ٦ًَم أؿمُٝمر وأّي٤مُم٤ًم صمّؿ ُم٣م ًمًٌٞمٚمف، ويم٤من ُمـ احلًُـ واجلامل

ٛمَؾ ذم اًمِ٘مدر، ويمّؾ أُمٍر سم٘مدر اهلل، ويمّؾ شُمدظِمؾ اًمرضمَؾ ذم اًم٘مؼم، واجلَ  واًمٕملمُ  !قمٞمٜمل ُمثَٚمف ىمطّ 

 قمٜمده سم٠مضمٍؾ ُمًّٛمك
ٍ
اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت "، ُمـ 7/592 "شمٕمٚمٞم٘م٤مت اإلُم٤مم قمغم اًمتٞمًػم"] ."رء

 ["اًمروقي٦م قمغم اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م

اًمِمٞمخ  ي٦م،اهلٜمد اًمدي٤مر ُمٗمتله اًمث٤مًم٨م تٕمٚمٞمؼ ىمٌؾ وٓدة وًمدِ يمت٥م هذا اًم اإلُم٤ممُ  ًمٕمّؾ 

 ]اعمٞمٛمٜمل[  .ه1317 قم٤مم ذي احلّج٦م 22ُوًمد ، اًمذي اًم٘م٤مدري رو٤م ظم٤منْ ُمّمٓمٗمك 
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 ،ويمامًمفِ  ًمّمّح٦م اجلقاب  سمفِ ومَنَّ  ،٤مً روف قمغم واًمده اًمذي يم٤من ُمٗمتٞمّؿ قمَ صم ،و٤مقم٦ماًمرّ 

مخًلم  ُمـ أيمثر سم٤مإلومت٤مء إمم اإلُم٤ممُ  اؾمتٛمرَّ ٌٕمد ذًمؽ وم ،ٝم٤ماإلومت٤مء يمٚمَّ  ٗمّقض إًمٞمف أُمقرَ وم

 شم٘مري٤ًٌم. ؾمٜم٦مً 

ر    ه فقفااإلمام دم العؾوم والػـون وكبوغ   تبح 

وم٘مط، سمؾ يم٤من ُمتٌّحرًا ذم  ٦ِم اعمِمتٝمرةِ راِئجقم٤معم٤ًم ذم اًمٕمٚمقم اًمديٜمّٞم٦م اًم مل يٙمـ اإلُم٤ممُ 

ٚماًم، يمام قمّده٤م يٜمّٞم٦م واًمٗمٜمقن إظمرى، أيمثر ُمـ مخس ومخًلم قمِ ُمـ اًمٕمٚمقم اًمدِ  يمثػمٍ 

ًُ  اإلُم٤ممُ   وهل: "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م"ف ذم اًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ٟمٗم

 وأصقًمف (5) اًمتٗمًػمو (4) اًمتجقيدو (3) اًم٘مراءاتو (2) اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن (1)

 اًمٗم٘مفو (9) وـمٌ٘م٤مهتؿ اًمّرضم٤مل قمٚمؿو (8) وأصقًمف (7) يػاًمنّم  احلدي٨مو (6)

اعمحَدث ًمٚمرّد  اًمٙمّلمو (13) اًمٕم٘م٤مئدو (12) اًمٗمرائض قمٚمؿو (11) أصقًمفو (17)

ػَم و (16) اًمتقاريخو (15) رةاعمٜم٤مفمَ و (14) واًمتٗمريع  ً  اًمتّمّقفو (17) اًم

ٚمقكو (18)  ً  حقاًمٜمَّ و (22) إدبو (21) اًمٚم ٖم٦مو (27) إظمّلقو (19) اًم

 اعمٜمٓمؼو (27) اًمٌٞم٤منو (26) اًمٌديعو (25) اعمٕم٤مينو (24) فاًمٍمَّ و (23)

 اًمتٙمًػمو (31) ٜمدؾم٦ماهلَ و (37) احل٤ًمبو (29) اعمدًم٦ًَّم اًمٗمٚمًٗم٦مو (28)

ب اجلدلو (32) ق(٤موموإ قمٚمؿ)  اهلٞمئ٦مو (35) اهلٞمئ٦مو (34) اجلٗمر قمٚمؿو (33) اعمٝمذَّ

ًِ  احل٤ًمبو (37) اًمزائج٦م قمٚمؿو (36) اجلديدة اعمرسمَّٕم٤مت  اًمٚمقهم٤مرصمامتو (38) ٞمٜملت  اًم

 جي٤متاًمز  و (42) إيمر قمٚمؿو (41) راي٤مواعمَ  ٜم٤مفمراعمَ و (47) اًمتقىمٞم٧م قمٚمؿو (39)

اعمثٚم٨َّم و (46) حاعمًٓمَّ  اعمثٚم٨َّمو (45) إرصمامـمٞم٘ملو (44) اعم٘م٤مسمٚم٦ماجلؼم وو (43)

 اهلٜمدي اًمٜمٔمؿو (49) اًمٗم٤مرد اًمٜمٔمؿو (48) اًمٕمريب اًمٜمٔمؿو (47) ويرَ اًمٙمُ 
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خ ظمطّ و (53) اهلٜمدي اًمٜمثرو (52) اًمٗم٤مرد اًمٜمثرو (51) اًمٕمريب اًمٜمثرو (57)  اًمٜمًَّ

 .(1)اًمٜمًتٕمٚمٞمؼ ظمطّ و (54)

يٙمٗمل و ،قمٚمؿٍ  ف ُمئ٦مَ ٤مشمٗمُم١مًمَّ قمٚمقُمف ُمـ  قمددَ  اعمحّ٘م٘ملم ذم قمٍمٟم٤م واؾمتخرج سمٕمُض 

٤م إمم هقمددُ  اًمتل وصَؾ  ،٤مهدةاًمِّم  ره ذم هذه اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن شمآًمٞمٗمفُ ًٓم٦م قمغم شمٌح  ٚمدّ ًم

ٝم٤م ذم ضمقاب ؾم١مال همٚمٌَ ّي٦م: ّٕن أٝم٤م سم٤مٕردٕمٔمٛمُ ُمُ و ،سم٤مًمٕمرسمّٞم٦م واًمٗم٤مرؾمّٞم٦م ،إًمػ شم٘مري٤ٌمً 

 ٖم٦مٚمُ سم اإلُم٤ممُ  ٤موم٠مضم٤مب قمٜمٝم ،ٖم٦م إردّي٦م٤مًمٚم  ٝمؿ سموأؾمئٚمتُ  أهؾ اهلٜمد ، ومٚمام يم٤مٟم٧م ًمٖم٦مُ ؾم٤مئؾٍ 

ًِ  اًم١ًمال رة ذم  اعمٜمتثزماًمم"ػمضمع إمم ومٚمْ  ـ يريد اعمزيدَ وُمَ  ،فيم٤مٟم٧م قم٤مدشمُ  ٙمذاٝم٤م: إذ هٟمٗم

ًّ ًمٚمديمتقر اعم١مر   (2)"قمنمة آصم٤مر جمّدد اًمراسمٕم٦م  . ّلم رؤوف اًمٌٖمداديخ قمامد قمٌد اًم

 مذهب اإلمام

ًُ اًمّّم  اًمٕمٚمامء أمحد رو٤م ُمـ يم٤من اإلُم٤ممُ   ىم٤مدري   ،ٜم٦ّم واجلامقم٦مقومٞم٦م أهؾ اًم

 ًمٞمُؾ واًمدّ  ،ىم٤ًم ٟم٤مفمرًا ذم مجٞمع اعمذاه٥م اإلؾمّلُمّٞم٦مرًا طم٤مذِ اعمذه٥م، ويم٤من ُم٤مهِ  طمٜمٗمل   اًمٓمري٘م٦م،

 .٤مًمٕمرسمّٞم٦مسماًمتل ٟم٘مٚمٜم٤مه٤م ه( 1324) "ذم أريم٤من اًمقوقء احلٚمق اجلقدُ "ف رؾم٤مًمتُ  قمغم ذًمؽ

ذم  ه٤مذيمر اًمتل ،ذم مجٞمع اًمٕمٚمقم اإلؾمّلُمّٞم٦م رؾمقل اهلل  ؾمّٞمدٟم٤م إمم ُمّتّمٌؾ  وًمإلُم٤مم ؾمٜمدٌ 

 .وم٢مهّن٤م ضمديرة سم٤معمٓم٤مًمٕم٦م (3)ه(1324) "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م ًمٕمٚمامء سمّٙم٦م واعمديٜم٦م"

فه ؾوكو تصو   هس 

 ،طمية اًمًّٞمد إمم (4)"َُم٤مَرْهَره" ىمري٦مَ ه 1295 قم٤ممُمع أسمٞمف اًمٙمريؿ  ي اإلُم٤ممُ طم

ؼ إص٤مهمر ٚمحِ روم٤مء إـم٤مهر، ُمُ لم ُمـ اًمٕمٚمامء واًمٕمُ وُمرضمع اًمٗمري٘مَ  ،لمجمٛمع اًمٓمري٘مَ 

                                                 

 ، ُمٚمت٘مٓم٤ًم.98 -86صـاًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م ًمٕمٚمامء سمّٙم٦م واعمديٜم٦م"( 1)

٦م رأس احلقاش ُم٘م٤مسمؾ اًمٌٖمداد إقمٔمٛمٞمّ  ٌع هذا اًمٙمت٤مب ُمـ ُمريمز أسمٜم٤مء اًمراومديـ، اًمٕمراق:ـمُ ( 2)

 .ه1424ج٤مت طمديد، جمٛمع اًمٜمقر اًمتج٤مري ُمثٚمّ 

 .87، 86صـاًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م"( 3)

 ."شُأشَمرسَمردي"سم٢مىمٚمٞمؿ  "إيت٤م"وح٧م حم٤مومٔم٦م  "قمكم ضَمره": ىمري٦م ُمـ ىُمرى اهلٜمد، ىمري٥م ُمـ "ُم٤مَرْهَرهْ " (4)
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ى ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سم٤مًمر  - (1)يؾمقل اعم٤مَرْهَروِ اًمرّ  آل اًمِمٞمخ اًمِم٤مهْ سم٤مٕيم٤مسمر، 

ٚمقك : ٕظمذ اًمٓمري٘م٦م-ُمدياًمنَّ  ًُ ف قمغم ؿمٞمخِ  ٟمٔمرُ  ومام أن وىمعَ  ،ٜمفقمواإلضم٤مزات  واًم

ذم  ظمّلوم٤ًم عم٤م يم٤من اعمٕمت٤مدُ  ،سمدون اًمتحّري وآُمتح٤من قمغم إقمٓم٤مئف اًمٓمري٘م٦مَ  واوَمؼ ،اإلُم٤مم

 ،دإؾمٕمَ  ّلح ذم ضمٌلِم إُم٤مُمٜم٤م إهمرّ وذًمؽ عم٤م ٓطَمٔمف ُمـ شم٤ٌمؿمػم اًمٗمْمؾ واًمّّم  :طميشمف

واخلّلوم٦م ذم  ي٘م٦م اًم٘م٤مدرّي٦م، وٟم٤مل ُمٜمف اإلضم٤مزةَ اًمٓمريٗم٦م ذم ع قمغم يده اًمنّم سم٤ميَ  ٤مإلُم٤ممُ وم

ؾمقل ، ويم٤من اًمِمٞمخ آل اًمرّ مجٞمٕم٤مً اًمٗمٜمقن و واًمٕمٚمقم احلدي٨م ذمو ،وًمٞم٤مء يمّٚمٝم٤مؾمّلؾمؾ إ

 ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم مجٞمٕم٤ًم سمؼميم٤مهتؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م. ،(2)هٚمقي٤ٌمر شمّلُمذة اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز اًمد  ُمـ يمِ 

 هتوأساتذ هخوقش  

اًمٚمَذيـ يم٤مٟم٤م قم٤معَملم  ،أسمٞمف وضمّده ييدَ  سملميم٤مٟم٧م ٛمف ٕمٚم  إُومم ًمؽمسمٞمتف وشم اعمدرؾم٦مُ 

ف ٤مؾمٜمِ حَم  وإسمرازِ  شمث٘مٞمٗمفمه٤م ذم دِ قٝمّم٤مرى ضُم ٓ ىمُ يمٌػَميـ ووم٤موَٚملم ضمٚمٞمَٚملم، وم٘مد سمذَ 

وم٘م٤ًم ضمٝمقُدمه٤م، ومٚمؿ يؽمك أُ  وأصمٛمرْت رحيُتف ٞم٨م شمٗمت٘م٧ْم ىمف اإلسمداقمٞم٦م، طمدراشمِ إظمّلىمّٞم٦م وىمُ 

ٕمٚمامء د، وإو٤موم٦ًم إمم ه١مٓء اؾمتٗم٤مد ُمـ اًمأومٍؼ ضمدي ع إمم يمؾ  ُمـ أوم٤مق، سمؾ شمٓمٚمّ 

                                                 

ل سمـ آل سمريم٤مت سمـ محزة سمـ آل حمٛمد احلًٞمٜمل اًمٌٚمٖمراُمل صمّؿ اًمِمٞمخ آل اًمّرؾمق اًمٕمّّلُم٦م اإلُم٤مم( 1)

 ٙمت٥َم اًم، وؾم٤موَمر ًمٚمٕمٚمؿ وم٘مرأ "ُم٤مَرْهَره"ـأطمد إوم٤موؾ اعمِمٝمقريـ، ُوًمد وٟمِم٠م سم اعم٤مَرْهَرِوي،

قي، وقمغم اًمِمٞمخ ٟمٞم٤مز أمحد اًمَنَهٜمدي، وقمغم همػممه٤م، صمّؿ ٙمٜمَاًمدرؾمٞم٦م قمغم ُمقٟٓم٤م ٟمقر سمـ أٟمقار اًمٚمَ 

ف اًمًّٞمد آل أمحد، وأظمذ قمـ اًمِمٞم أؾمٜمد احلدي٨َم  خ قمٌد اًمٕمزيز سمـ وزم اهلل اًمدهٚمقي، وَٓزم قمٛمَّ

اًم٘مدر، سم٤مرقم٤ًم ذم احلدي٨م  يم٤من ؿمٞمخ٤ًم ضمٚمٞمًّل ُمٝم٤مسم٤ًم رومٞمعَ  .قمٜمف وأؾمٜمد احلدي٨َم  قمٜمف اًمٓمري٘م٦مَ 

، ومُدومـ ذم "ُم٤مَرْهَرهْ "ـسم ه1296وشمقرّم ًمًٌع قمنمة ظمٚمقن ُمـ حمّرم ؾمٜم٦م  .واًمتّمّقف واًمٓم٥ّم 

 (، ُمٚمت٘مٓم٤مً 7/6 ،7 طمرف إًمػ، ر: "ٟمزه٦م اخلقاـمر")            ُم٘مؼمة أؾمّلومف.

هٚمقي اهلٜمدي زم اهلل أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمدّ و ٞمخسمـ اًمِماقمٌد اًمٕمزيز  ٞمخاًمِم اإلُم٤مم اًمٕمّّلُم٦م (2)

 "قمنمي٦م صمٜم٤ماًمتحٗم٦م اإل"و "ًت٤من اعمحّدصملمسمُ "ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: ه. 1239اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل، اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

 .ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن "ومتح اًمٕمزيز"و "ّه اًمِمٝم٤مدشَملم"ذم اًمرّد قمغم اًمرواومض، و

 (5/472 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم". و143 -141شمذيمرة اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز، صـ "اًمٞم٤مٟمع اجلَٜمل")
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ٝمؿ ذم ٜمقم أظمذ اًمذيـ ،ُمِم٤ميخ اإلُم٤مم أمحد رو٤م وه٤م أٟم٤م أذيمر أؾمامءَ  ،٤ٌمرواعمِم٤ميخ اًمٙمِ 

 :ظمرىإ اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقناحلدي٨م واًمٗم٘مف و

 .٤محللم اعمٗمتل رو٤م قمكم ظم٤منْ ضمّده إجمد إُم٤مم اًمٕمٚمامء واًمّّم ( 1)

 اًم٘م٤مدري. اعمٗمتل ٟم٘مل قمكم ظم٤منْ  ُم٦مٕمّّل اًم ،واًمده اًمٙمريؿ رئٞمس اعمتٙمّٚمٛملم (2)

 ي.ؾمقل إمحدي اعم٤مَرْهَروِ اًمًّٞمد آل اًمرّ  ٕمّّلُم٦ماًم ؿمٞمخف ذم اًمٓمري٘م٦م، (3)

 .(1)قرياًمًّٞمد أسمق احلًلم أمحد اًمٜم   ٕمّّلُم٦مطمٗمٞمد ؿمٞمخف اًم (4)

 .(2)اعمّٙمل طمّلنيٜمل دَ اًمِمٞمخ اًمًّٞمد أمحد زَ  ٕمّّلُم٦مُمٗمتل اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًم( 5)

                                                 

ـ سمـ آل اًمّرؾمقل سمـ آل اًمؼميم٤مت سمـ  سمـ فمٝمقرأسمق احلًلم  اًمٕم٤ممل اًمّم٤مًمح (1) ًَ ، محزة اعم٤مَرْهَرويطَم

، وأظمذ احلدي٨َم "ُم٤مَرْهَره"امء اًمّّمقومٞم٦م، ُوًمد وٟمِم٠م سمـ، يم٤من ُمـ اًمٕمٚم"أمحد اًمٜم قري"ـاعمِمٝمقر سم

ـ  واًمٓمري٘م٦َم قمـ ضمّده اًمًّٞمد آل اًمّرؾمقل، وأظمذ اعمًٚمًَؾ  ًَ سم٤مّٕوًمٞم٦م قمـ اًمِمٞمخ أمحد طَم

ر حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمـ  ُمٞم٤مـمل قمـ اًمِمٞمخ اعمٕمٛمَّ اعمرادآسم٤مدي قمـ اًمِمٞمخ أمحد سمـ حمٛمد اًمدَّ

ر أيب اخلػم سمـ قمٛمقس اًمرَّ  د ؿمٞمدي قمـ ؿمٞمخ اإلؾمّلم زيـ اًمّديـ زيمرّي٤م سمـ حمٛمّ اًمِمٞمخ اعمٕمٛمَّ

ٌَٝم٤مء "ًمف ُمّمٜمَّٗم٤مت يمثػمة ذم اًمٗمروع وإصقل، ُمٜمٝم٤م:  .إٟمّم٤مري، وهق ؾمٜمٌد قم٤مٍل ضمّداً  اًمٜمقر واًم

 .ه1324إلطمدى قمنمة ظمٚمقن ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م  قذّم شم ."ذم أؾم٤مٟمٞمد احلدي٨م وؾمّلؾمؾ إوًمٞم٤مء

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم( ،8/17، 11 ر: طمرف إًمػ، "ٟمزه٦م اخلقاـمر")  

٤مومٕمل اًمِّم  ،وؿمٞمخ اخلٓم٤ٌمء ،ورئٞمس اًمٕمٚمامء ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م، طمّلن ُمٗمتليٜمل دَ اًمِمٞمخ أمحد زَ  اًمٕمّّلُم٦م( 2)

ول اإلؾمّلُمٞم٦م شم٤مريخ اًمدُ " ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف:ه. 1374شمقذّم سم٤معمديٜم٦م اعمٜمّقرة ذم حمّرم ُمـ ؾمٜم٦م  ،اعمّٙمل

ًَّ "و "شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًمٕم٤مسمديـ"و "سم٤مجلداول اعمروّٞم٦م  "رىمٜمدي٦مٛمَ طم٤مؿمٞم٦م قمغم ُمتـ اًم

ٜمٞم٦م ذم اًمرّد قمغم اًمقه٤مسمٞم٦م"ذم أداب، و ًَّ  "رؾم٤مًم٦م ذم ومْم٤مئؾ اًمّّمّلة قمغم اًمٜمٌّل "و "اًمدرر اًم
ً  "و ومتح اجلقاد اعمٜم٤ّمن ذح اًمٕم٘مٞمدة "و "وُمٞم٦مرّ ضُم ذح أ"و "ػمة اًمٜمٌّقي٦م وأصم٤مر اعمحّٛمدي٦ماًم

ًُ  "إًمٗمٞم٦م"ذم ذح  "يٜمّٞم٦ماًمزَ  اًمٗمقائد"و "ومٞمض اًمّرمحـ"اعمًاّمة سمـ اًمٜمٍم ذم أطمٙم٤مم "ٞمقـمل، وًمٚم

ذم شمراضمؿ قمٚمامء  5اًم٤ٌمب  "ٟمٔمؿ اًمُدرر". و158، 5/157 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم") ."صّلة اًمٕمٍم

شم٤مج "، ُمٚمت٘مٓم٤ًم. و413 -2/411اًمًّٞمد أمحد َدطمّلن،  -457اًم٘مرن اًمراسمع قمنم، طمرف اهلٛمزة، 

 (ُمٚمت٘مٓم٤مً  ،779 -2/777، اًمًّٞمد أمحد سمـ َزيٜمل َدطمّلن، 6اًم٤ٌمب  "إقمراس
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 .(1)محـ هاج اعمّٙملاًمِمٞمخ قمٌد اًمرّ  ،اعمحٛمّٞم٦مُمٗمتل احلٜمٗمّٞم٦م سمٛمّٙم٦م  (6)

 .(2)ٞمؾ اعمّٙملؾ اًمٚمَّ طمًلم سمـ ص٤مًمح مَج  ٕمّّلُم٦ماًم اًمِمٞمخ (7)

 .(3)ٗمقرياُمْ قمٌد اًمٕمكم اًمرّ  ٕمّّلُم٦ماًمِمٞمخ اًم (8)

وقمٜم٤ّم هبؿ  ،ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ أمجٕملم ،(4)ٞمؽرزا همّلم ىم٤مدر سمَ ُمِ  اًمِمٞمخ (9)

 ّلة واًمتًٚمٞمؿ.اًمّّم  ًمف وصحٌف أومْمُؾ قمٚمٞمف وقمغم آ ،ٚملمسمج٤مه ؾمّٞمد اعمرؾَم  ،آُملم

                                                 

ه٤م وراواه٤م، وؿمٞمخ قمٚمامئٝم٤م، ٦م اعمٙمرُم٦م اًمٌٝمٞم٦م، وداقمٞمٝم٤م وُمٗمن  ( قمٌد اًمرمحـ هاج ُمٗمتل ُمٙمّ 1)

أطمد  ،ه(1314ل )تاج اسمـ قمٌد اًمرمحـ احلٜمٗمل اعمٙمّ اهلل اًمّن  ؿمٞمخٝمؿ، اًمِمٞمخ قمٌد واسمـ

ًمد د احلرام، وُ ريـ إلوم٤مدة اًمٕمٚمؿ واإلومت٤مء واًمتدريس سم٤معمًجٔم٤مم، اعمتّمدّ ئٝم٤م اعمِم٤ميخ اًمٕمِ أضمّّل 

، وطمٗمظ اًم٘مرآن اعمجٞمد ويمثػمًا ُمـ اعمتقن، وأيم٥م قمغم يم٥ًم ه1249وم٦م ذم ؾمٜم٦م ٦م اعمنّم سمٛمٙمّ 

ك طم٤مز ُمٜمٝم٤م روع وإصقل طمتّ ومل يزل ذم اضمتٝم٤مد ذم وحّمٞمؾ اًمٗمُ  ،اًمٕمٚمقم ووحّمٞمٚمٝم٤م واضمتٝمد

 وص٤مر أوطَم  ،هم٤مي٦م اًمًقل
ِ
أظمذ  .شمٗمّٜمـ ذم قمٚمقُمف ،وأدسم٤مئف وؿمٕمرائف هذا اًمٕمٍم، ووم٘مٝم٤مئف د قمٚمامء

سمِم٠مٟمف، وًمف إضم٤مزة ُمـ واًمده  قاقا قمٚمٞمف وٟمقهوأصمٜمَ ،طمّلند أمحد دَ ٤مومٕمٞم٦م اًمًٞمّ قمـ ُمٗمتل اًمِّم 

 وعم٤م ،همػمه وقمـ "ىمٓمػ اًمثٛمر"وهق يروي قمـ اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمّلين ص٤مطم٥م صم٧ٌم  ،اعمذيمقر

ن ىمٗمؾ أإمم  وم٘م٤مم سمف أطمًـ ىمٞم٤ممٍ  ،أٟم٤مسمف ذم ُمٜمّم٥م اًمٗمتقى ٌل ف مج٤مل ًمزي٤مرة اًمٜمّف ؿمٞمخُ شمقضّم 

ّٓ إمم اًمٌٚمد احلرام، وعم٤م ُم٤مت ؿمٞمخُ ؿمٞمخف  ٦م اًمنميػ ُمٙمّ  اإلومت٤مء أُمػمُ  ه ُمٜمّم٥َم ف اعمذيمقر و

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم( ،244، 243، صـ263ر:  "واًمزهر قرخمتٍم ٟمنم اًمٜمَ")       اهلل. قمٌد

٤مومٕمل اعمّٙمل اخلٓمٞم٥م، اإلُم٤مم سم٤معمًجد احلرام، ُوًمد مَجؾ اًمٚمَّٞمؾ، اًمِّم  ( اًمًّٞمد طمًلم سمـ ص٤مًمح سمـ ؾم٤ممل2)

سمٛمّٙم٦م، ه 1375، وٟمِم٠م هب٤م، وأظمذ اًمِٕمٚمؿ قمـ أوم٤موؾ أهٚمٝم٤م، وًم٨ٌم ومٞمف إمم أن شمقذّم "اعمنّموم٦م ُمّٙم٦م"سمـ

هرخمتٍم ٟمنم اًمٜمَّ")        وُدومـ ذم اعمٕمّلة قمٚمٞمف رمح٦م اعمقمم.  ُمٚمت٘مٓم٤ًم( ،177، صـ169ر:  "قر واًمزَّ

يـ ذم اعمٜمٓمؼ أطمد إوم٤موؾ اعمِمٝمقر ،ٗمقرياًمٕمّّلُم٦م قمٌد اًمٕمكم احلٜمٗمل اًمّراُمْ اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ  (3)

واحلٙمٛم٦م وؾم٤مئر اًمٗمٜمقن اًمّري٤موٞم٦م، دّرس وأوم٤مد ُمّدَة قمٛمره، وأظمذ قمٜمف يمثػٌم ُمـ اًمٕمٚمامء، ُمٜمٝمؿ 

ٌٚمدة سم ه1373شمقذّم ؾمٜم٦م  ."ٚمَّؿاًم٘مقل اعمً"كم ص٤مطم٥م اًم٘م٤ميض قمٌد احلّؼ سمـ حمٛمد أقمٔمؿ اًمٙم٤مسمُ 

 (ُمٚمت٘مٓم٤مً  ،8/284، 261 ر: طمرف اًمٕملم، "ٟمزه٦م اخلقاـمر")               ٗمقر.راُمْ 

رزا همّلم وٓدة اًمِمٞمخ ُمِ "ذم ُم٘م٤مًمتف:  ٞمْؽ ر سمِ ( يمت٥م طمٗمٞمد ؿم٘مٞمؼ اًمِمٞمخ احلٙمٞمؿ ُِمرزا همّلم ىم٤مدِ 4)

، "فْ ضُمٝمقائل شمقًمَ "سمٛمٜمٓم٘م٦م  "قٙمٜمَ ًمَ "م ذم 1827ُيقًمُِٞمق  25اعمّم٤مِدف  ه/1243حمّرم  1 ر سَمٞمْؽ ىم٤مدِ 

= 
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 ـهمن وادجازو تالمذته

 ٜم٤م جمٛمٕم٤ًم ومّٕم٤مًٓ ذم اًمٙمت٤مسم٦م واًمت٠مًمٞمػ، وم٠مًمَّػ ُم٤م ي٘م٤مرب أًمَػ ويمام يم٤من إُم٤مُمُ 

قم٤مة، واعم ، يمذًمؽ يم٤من ُمدرؾم٦ًم ىم٤مئٛم٦ًم سمذاهت٤م، ختّرج ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مءُ ُم١مًمٍَّػ  صمقن واًمد  حد 

رون اجل٤مُمع "ص٤مطم٥م - (1)يـ اًمٌِٝم٤مرياًمدّ  اًمٕمٚمامء اًمِمٞمخ فمٗمرُ  ىمد رشّم٥م ُمٚمُؽ و ،واعمٗمٙم 

                                                 
= 

ـ سَمٞمْؽ ه احلٙمٞمؿ ُمِ اٟمت٘مؾ واًمدُ  ًَ  "سَمٞمْؽ "و "ُِمرزا"٘م٥م إمم سمٚمدة سَمَرْيكم، وأقمٓمل ًم قٙمٜمَُمـ ًمَ  رزا طَم

ّلـملم اعمٖمقًمّٞم٦م، ومٌٝمذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم شمٙمت٥م ُمع أؾمام ًّ  ،"سَمٞمْؽ "و "ُِمرزا"ء أيم٤مسمرٟم٤م يمٚمٛم٦م ُمـ اًم

قمٛمر اًمٗم٤مروق  إمم ؾمّٞمدٟم٤م-رمح٦م اهلل قمٚمٞمف-ف قمٌٞمد اهلل أطمرار وؾمٚمًٚم٦م ٟمًٌٜم٤م يّتّمؾ سم٤مًمِمٞمخ ظمقاضَم 

 :ّرس اًمٕمٚمقم اًمديٜمّٞم٦م يد ر سَمٞمْؽ . يم٤من ُِمرزا همّلم ىم٤مدِ "اًمٗم٤مروىمل": ًمذًمؽ ي٘م٤مل ُٕهشمٜم٤م

 ب قمٜمده ًمٚمّدرس ذم قمٞم٤مدشمف، ًمٙمـ يم٤من يدّرُس ، ويم٤من حيي اًمٓمّّل ُم٤مّدي سمدون ُم٘م٤مسمؾ
قمـ اإلُم٤مم  "اهلداي٦م"أمحد رو٤م ذم سمٞمتف، صمّؿ أشمك وىم٧ٌم أّس ومٞمِف قمغم أظمذ درس  اإلُم٤ممَ 

، "ْيكمسَمرَ " ةسمٌٚمد رو٤م، وي٘مقل سم٤مومتخ٤مر: أٟم٤م شمٚمٛمٞمذ َُمٚمِؽ ُمٚمقك اًمِٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ. شمقذّم  أمحد

حمّرم احلرام  1ؿمٕمره شم٤مريخ ووم٤مشمف  يقانذم د سَمٞمْؽ  رزا حمٛمد ضم٤منْ ويمت٥م واًمدي اعم٤مضمد ُمِ 

رزا ُمـ قمٛمره. ]اٟمتٝمك يمّلم اًمِمٞمخ ُمِ  97م ذم 1917أيمتقسمر  18اعمّم٤مِدف  ه/1336

 (شمٕمري٤ٌمً  ه1478 م/1988قمدد طمزيران  "ؾُمٜمّل دٟمٞم٤م")اعمجّٚم٦م اًمِمٝمري٦م        [.ٞمْؽ اًمقطمٞمد سمَ  قمٌد

 "قمٔمٞمؿ آسم٤مد"ٛمقوع  سمه 1373حمّرم احلرام  14د فمٗمر اًمّديـ اسمـ قمٌد اًمرّزاق، ُوًمد حمٛمّ  (1)

إمم ُمتقؾّمٓم٤مت اًمٙمت٥م قمـ اًمِمٞمخ ُمقٟٓم٤م سمدر  أظمذ اًمٕمٚمقمَ  ."اًمٌِٝم٤مر"اهلٜمد ٠مطمد أىم٤مًمٞمؿ سم، "٦متٜمَسمَ "

ث  صملم اًمًّٞمد ُمقٟٓم٤م ويص أمحد اعمحد  اًمّديـ أذف، وسمٕمد ذًمؽ أظمذ اًمٕمٚمقم قمـ ؿمٞمخ اعمحد 

قر  ً ، وىمرأ قمٚمٞمف ُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤منْ اإلاًم٘م٤مدري٦م قمـ  ، وأظمذ اًمٓمري٘م٦مَ ه1317إمم  يت اًم

، وؾم٧ّم ُم٘م٤مٍٓت ُمـ ُمـ أّوهلام إمم آظمرمه٤م "حٞمح ُمًٚمؿص"و "صحٞمح اًمٌخ٤مري"

ٚمؿ اًمتقىمٞم٧م، واجلَٗمر، وقم "ذح چٖمٛمٞمٜمل"و "شمٍميح شمنميح إومّلك"و "إىمٚمٞمدس"

ٗم٤م ذح يمت٤مب"ُمٜمٝم٤م:  ،ٗم٤مت يمثػمة١مًمَّ ًمف ُمواًمتٙمًػم.  ظمػم "و "غم اًم٘مدورياًمتٕمٚمٞمؼ قم"و "اًمِم 

ٚمقك ذم ٟم٥ًم اعمٚمقك ًّ ن إو"و "اًم ور اًم٘مٚم٥م اعمحزون ذم اًمٌٍم قمـ ٟمقر ُه "و "ىم٤متُم١مذ 

، )سم٤مٕردّي٦م( "ر اًمٌٞم٤من ذم شمرمج٦م اخلػمات احِل٤ًمنضمقاه"و "فمٗمر اًمّديـ اجلّٞمد"و "اًمٕمٞمقن

 "وقياجل٤مُمع اًمرّ "و ات()أرسمع جمّٚمد "طمٞم٤مة أقمغم طمية"و "إيمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم"و

 ."سَمْتٜم٦َم"سمـه 1382ؾمٜم٦م  ةظمرى ا٤ٔمدَ ـ مُج ظمٚمقن ُم 19شمقذّم  ."صحٞمح اًمٌِٝم٤مري"اعمٕمروف سمـ

 (وشمٕمري٤ٌمً  ُمٚمت٘مٓم٤مً  ،311-379، 377، 299صـ "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")
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شمّلُمذة اإلُم٤مم، وذًمؽ  ومٝمرَس  -فُمٜم اإلُم٤مم أمحد رو٤م واعمج٤مزُ  شمٚمٛمٞمذُ  ،(1)"وقياًمرَّ 

اإلُم٤مم، يمام اًمِمٞمخ  اًمٕمٚمامء اًمذيـ اؾمتٗم٤مدوا ُمـ أيْم٤مً  ب ومح٥ًم، سمؾي٘متٍم قمغم اًمٓمّّل  مل

محـ واًمِمٞمخ قمٌد اًمرّ  ،"قمٚمؿ اجلٗمر"ذم  ُمٜمف اؾمتٗم٤مد (2)٤من اعمّٙملـ سمـ أمحد اًمدهّ محقمٌد اًمرّ 

                                                 

٦م يمت٤مٌب ىمّٞمؿ حمتٍق قمغم أدًم٦م قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜمّ :"صحٞمح اًمٌِٝم٤مري"اعمٕمروف سمـ "اجل٤مُمع اًمّروقي"( 1)

واًمٗم٘مف احلٜمٗمل سم٤محلدي٨م اًمنميػ، ذم ؾم٧ّم جمٚمَّدات. ـُمٌع اجلزء إّول ُمـ اعمجّٚمد اًمث٤مين )يمت٤مب 

ُمـ  ،ُمـ اعمجّٚمد اًمث٤مين م، وسم٘مٞم٦م إضمزاء اًمثّلصم٦م1931اًمٓمٝم٤مرة( ُمـ اعمٓمٌع اًمٙمؽمك آهمَره قم٤مم 

ُمًّل ُمـ اعمٙمت٦ٌم صمّؿ ـُمٌع اعمجّٚمد اًمث٤مين يم٤م، م1937و 1932اعمٓمٌع اًمؼمىمل ؾمٌزي سم٤مغ َپتٜمَْف ُم٤م سملم 

ٜمد ًِ اجل٤مُمع "اٟمٔمر: )م 1992/ ه1412سم٤ميمًت٤من، قم٤مم  - اًم٘م٤مؾمٛمّٞم٦م اًمؼميم٤مشمّٞم٦م سمحٞمدرآسم٤مد اًم

. صمّؿ ـُمٌع أظمػمًا اجلزء إّول ُمـ اعمجّٚمد اًمث٤مين (33طمٞم٤مة وشمّم٤مٟمٞمػ ُمٚمؽ اًمٕمٚمامء، صـ "اًمروقي

٤من رو٤م اعمدين قم٤م "دار اًمٜمٕمامن")يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة( ُمـ  ًّ / ه1431م يمراشمٌم، سمتح٘مٞمؼ حمٛمد طم

قِم٤ٌمِده ًمٞمٙمٛمٚمف طم٥ًم  ، ًمٕمّؾ اهللَ يقوم ؼ أطمدًا ُمـ٦مً خمٓمقـم ٧مُم٤مزاًم. وًمٙمـ سم٘مٞم٦م اعمجّٚمدات م2717

  .، آُملم سمج٤مه ؾمّٞمِد اعمرؾَمٚملمػشمرشمٞم٥م اعم١مًمّ 

، ُوًمد اًمٕمّّلُم٦مأمحد اًمدّه٤من سمـ أؾمٕمد احلٜمٗمل اعمّٙمل اًمٕم٤ممل  اًمٕمّّلُم٦ماعمرطمقم قمٌد اًمّرمحـ اسمـ ( 2)

، وطمٗمظ اًم٘مرآن ذم طمٗمظ صٞم٤مٟم٦م وصّلح ودي٤مٟم٦مٟمِم٠م هب٤م و ،ه1283ؾمٜم٦م  ذم "ُمّٙم٦م اعمنّموم٦م"ـسم

اًمِمٞمخ  اعمجٞمد وضمّقده، وصغّم سمف اًمؽماويح سم٤معمًجد احلرام، وذع ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمقم، وم٘مرأ قمغم

ذم اًمٜمحق واًمتقطمٞمد واًمٗم٘مف وأصقًمف واًمتٗمًػم واحلدي٨م واعمٕم٤مين  اًمٙمػماٟمقي اهلٜمدي، رمح٦م اهلل

، وىمرأ قمغم "اًمؽمُمذي"قمٌد احلٛمٞمد اًمداهمًت٤مين ذم  اًمِمٞمخ وطمي درَس  .واًمٌٞم٤من وهمػم ذًمؽ

اًمِمٞمخ طمية ٟمقر اًمٌِِم٤موري، وَٓزُمف ُمّلزُم٦ًم يمٌػمة، وشمقفّمػ سمٛمدرؾم٦م اًمِمٞمخ رمح٦م اهلل 

ومٚم٨ٌم ومٞمٝم٤م ؾمٜملم وىم٤مم سم٤مًمقفمٞمٗم٦م أطمًـ ىمٞم٤مم، وٟمت٩م قمغم يده يمثػٌم ُمـ  ،اعمذيمقر ًمٞمٕمّٚمؿ اًمٓمٚم٦ٌم هب٤م

أُمػم ُمّٙم٦م  ىِمٌؾُمـ  ،عمقفّمٗملم اعمدّرؾملم سم٤معمًجد احلراماًمتّلُمذة، صمّؿ ضُمٕمؾ ُمـ مجٚم٦م اًمٕمٚمامء ا

رو٧ْم قمٚمٞمف ٟمٞم٤مسم٦ُم اًم٘م٤ميض سم٤معمحٙمٛم٦م اًمنمقمّٞم٦م وهمػمه٤م وقمُ  ،اًمنميػ طمًلم، ومتّمّدر ًمٚمتدريس سمف

ـٌ ص٤مطم٥م شمقاُوع ومخقل، ُمٜمٗمرٌد قمـ اًمٜم٤ّمس ُمـ اًمقفم٤مئػ اعمتٕمّٚم٘م٦م سم٤محلٙمقُم٦م، وهق ص٤مًمٌح دَ  ّي

  ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م 12شمقذّم ًمٞمٚم٦َم اًم٧ًٌم  .ُم٤مهرٌ  ومٚمٙمل   ،ُمـ اًمٕمٚمقم ُمتْمٚمعٌ  ،ؿٓ يرهم٥م خم٤مًمٓمَتٝم

هرٟمنم اًمٜمَّ خمتٍم")            .ه1337  ُمٚمت٘مٓم٤ًم(، 242، 241صـ ،267 ر: ،"قر واًمزَّ
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اًم٘م٤مدر اًمٓمراسمٚمز  اًمِمٞمخ اًمًّٞمد طمًلم اسمـ اًمًّٞمد قمٌد ، وطمي(1)٤مُملًمِّم ومٜمدي اإ

 قمٚمؿَ "و "اجلٗمر قمٚمؿَ " ُمٜمف ومتٚمّ٘مك ،ؿمٝمراً  قمنَم  وأىم٤مم هب٤م أرسمٕم٦مَ  "كميْ رَ سمَ " سمٚمدةَ  (2)يناعمدَ 

 قمٚمؿ ذم٥م اإليمًػم يأـم٤م"ـسم ُمًاّمة رؾم٤مًم٦م ، وصٜمّػ ًمف اإلُم٤ممُ "اًمتٙمًػم قمٚمؿَ "و "٤مقإووم

 .اًمٕمرسمٞم٦ّمٖم٦م سم٤مًمٚم   "اًمتٙمًػم

 العرب عؾامءال من اآلخذين عـهبعض 

 همػمهؿ:اًمٕمرب صمّؿ  قمٚمامء ٜمذيمر أن سمٕمض أؾمامء اًمذيـ اؾمتٗم٤مدوا ُمـ اإلُم٤مم ُمـوًمْ 

 اسمـ اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم اًمًٞمّد (3)قمٌد احلّل حمّدث اعمٖمرب اًمِمٞمخ اًمًٞمّد حمّٛمد  (1)

                                                 

، "طمٞم٤مة أقمغم طمية"اعمٗمتل فمٗمر اًمديـ اًمٌٝم٤مري ذم  ُم٦مُ ذيمره اًمٕمّّل  ، وًمٙمـ( مل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف1)

 .1/373ر، جلٗمَ ر ذم اًمٕمٚمؿ، اًمٙمامل ذم قمٚمؿ ااًمتٌحُ 

يم٤من يدّرس ذم اعمًجد اًمٜمٌقي  ،ز اعمدين( اًمِمٞمخ اًمًّٞمد طمًلم اسمـ اًمًّٞمد قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٓمراسمٚمُ 2)

وقمٚمؿ  ،، ُم٤مهرًا ذم اعمٜم٘مقل واعمٕم٘مقل يم٤مجلَٗمراًمنميػ، ويم٤من ص٤مطم٥َم يمامٍل وشم٘مقى وورعٍ 

قمٜمد اإلُم٤مم أمحد  اهلٜمد، وُمٙم٨م "سَمَرْيكم"ة سمٚمدؾم٤موَمر إمم  .واًمتٙمًػم ،واًمتقىمٞم٧م ،واهلٞمئ٦م ،اًمٗمٚمؽ

 واجلَٗمر قمغم اخلّمقص. ،واًمتٙمًػم ،رو٤م أيمثر ُمـ ؾمٜم٦م، وأظمذ ُمٜمف قمٚمَؿ إووم٤مق

٤ًٌم ،59،، 58صـ "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")  (ُمٚمت٘مًٓم٤م شمٕمري

: "قمٌد احلل اًمٙمّت٤مين"ـاسمـ حمٛمد احلًٜمل اإلدريز، اعمٕمروف سم( حمٛمد قمٌد احلل سمـ قمٌد اًمٙمٌػم 3)

وطم٩ّم ومتٕمّرف إمم  ،ه(1382)ت "وم٤مس"ُوًمد وشمٕمّٚمؿ سمـ ،ريب  وهق قم٤ممل سم٤محلدي٨م ورضم٤مًمف، ُمٖم

ُمـ  قٟمس واًم٘مػموان، وقم٤مد سم٠ممح٤ملٍ رضم٤مل اًمٗم٘مف واحلدي٨م ذم ُمٍم واحلج٤مز واًمِّم٤مم واجلزائر وشمُ 

ف سم٤مًمٜمٗم٤مئس، وُوٛم٧م سمٕمد ؾمٜمقات ُمـ ٙمت٥م، ذظمرت ُمٙمتٌتُ ويم٤من مّج٤مقم٦ًم ًمٚم ،اعمخٓمقـم٤مت

سمخّٓمف ذم  ومرأي٧ُم قمغم يمثػٍم ُمٜمٝم٤م شمٕمٚمٞم٘م٤مٍت  ،سم٤مطاؾمت٘مّلل اعمٖمرب إمم ظمزاٟم٦م اًمٙمت٥م اًمٕم٤مُّم٦م ذم اًمرّ 

 "ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس"ُمٜمٝم٤م:  ،أو اًمتٜمٌٞمف إمم ومقائد ومٞمٝم٤م. ًمف شمآًمٞمػ ،ٞمٝم٤مشمرمج٦م سمٕمض ُمّمٜمّٗمِ 

 "اًمٙمامل اعمتّلزم وآؾمتدٓٓت اًمٕمقازم"و "اًمؽماشمٞم٥م اإلداري٦م"رؾم٤مًم٦م، و "اظمتّم٤مر اًمِمامئؾ"و

ًٌَٛمٚم٦م اًمّرمح٦م اعمرؾَمٚم٦م ذم ؿم٠من"و "ّلصمٞم٤مت اًمٌخ٤مريصمُ "و صدرًا ُمـ صدور يم٤من  ."طمدي٨م اًم

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم( ،188، 6/187 "إقمّلم")     وُمرضمٕم٤ًم ًمٚمٛمًتنمىملم ظم٤مّص٦ًم. ،اعمٖمرب
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 .اعم٤مًمٙمل ٗم٤مداًمٙمّت٤مين احلًٜمل اإلدريز اًم (1)اًمٙمٌػم قمٌد

 .ٗملاحلٜمَ  اعمّٙمل (2)اًمِمٞمخ ص٤مًمح يمامل ،ُمٗمتل احلٜمٗمّٞم٦م سمٛمّٙم٦م اعمحٛمٞم٦م (2)

سمـ ظمٚمٞمؾ  (3)إؾمامقمٞمؾ اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ اًمًّٞمد ٕمّّلُم٦ماًم ،اعمّٙمل احلرم ٦مٙمتٌُم أُملم (3)

 .ٗملاحلٜمَ  اعمّٙمل

 سمـ ظمٚمٞمؾ اعمّٙمل احلٜمٗمل. (4)اًمِمٞمخ اًمًّٞمد ُمّمٓمٗمك (4)
                                                 

ُمـ أقمٞم٤من  ، وم٘مٞمفٌ ه(1333( قمٌد اًمٙمٌػم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمٌػم احلًٜمل اإلدريز اًمٙمّت٤مين )ت1)

ُمؼمد اًمّمقارم ". ُمـ يمتٌف: "ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس"وم٤مس، ُمقًمده وووم٤مشمف ومٞمٝم٤م، وهق واًمد ص٤مطم٥م 

ًُ ٜمّوإؾِم   "اعمنمب اًمٜمٗمٞمس ذم شمرمج٦م ُمقٟٓم٤م إدريس سمـ إدريس"و "ٜم٦ّم٦م ذم اًمذّب قمـ اًم

 (4/57 "إقمّلم")                  ."آٟمتّم٤مر ٔل اًمٌٞم٧م اعمخت٤مر "و

ذم  "ُمّٙم٦م اعمنّموم٦م"ـص٤مًمح سمـ صّديؼ سمـ قمٌد اًمّرمحـ يمامل احلٜمٗمل، اعمدّرس سم٤معمًجد احلرام، ُوًمد سم( 2)

وصغّم سمف اًمؽماويح ذم  ،وضمّقده "اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"، وهب٤م ٟمِم٠م وطمٗمظ ه1263ٝمر رسمٞمع إّول ؾمٜم٦م ؿم

ب، وم٘مرأ ذم أاعمًجد احلرام، وطمٗمظ سمٕمْم٤ًم ُمـ اعمتقن، صمّؿ ذع ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، ومجّد واضمتٝمد ود

وىمرأ  اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر ظمقىمػم احلٜمٗمل، ومتٗمّ٘مف قمٚمٞمف اسمتداء اًمٓمٚم٥م قمغم واًمده، صمّؿ َٓزم اًمٕمّّلُم٦مَ 

قم٤مسمديـ، وىمرأ قمغم اًمًّٞمد  ُمع طم٤مؿمٞمتف ًمٚمٛمحّ٘مؼ اسمـ "اًمدّر اعمخت٤مر"قمٚمٞمف قمدَة يمت٥م ذم اًمٗم٘مف، ُمٜمٝم٤م: 

وىمرأ قمغم  .طمّلن ذم اًمتٗمًػم واحلدي٨م واًمٕمرسمٞم٦م وهمػمه٤م، وأضم٤مزه سم٤ًمئر ُمروّي٤مشمفدَ  َزيٜمل أمحد

وهمػمه٤م واٟمتٗمع سمف،  ذم اًمٜمحق واعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من واًمٕمروض ،اًمًّٞمد قمٛمر اًمِّم٤مُمل اًمٌ٘م٤مقمل صمّؿ اعمّٙمل

شمقذّم قم٤مم  ،دّرس سم٤معمًجد احلرام ،ًمٗمتقىاوعم٤م شمٗمّقق ذم اًمٕمٚمؿ وسمرع شمّمّدر ًمٚمتدريس واإلوم٤مدة و

هرخمتٍم ٟمنم اًمٜمَّ")               ه.1332  (219صـ ،231 ر: "قر واًمزَّ

 ، شمتٚمٛمذ قمٜمد اًمِمٞمخه(1329احلرم اعمّٙمل )ت ٦مٙمتٌُم أُملمإؾمامقمٞمؾ سمـ اًمًّٞمد ظمٚمٞمؾ  ( اًمًّٞمد3)

احلّؼ اعمٝم٤مضمر إًمف آسم٤مدي، يم٤من ُمـ أضمّٚم٦م قمٚمامء احلرم اًمنميػ، واعمج٤مز ُمـ اإلُم٤مم أمحد رو٤م  قمٌد

 د اإلُم٤مم أمحد رو٤م.إمم اهلٜمد ًمزي٤مرة اًمِمٞمخ اعمجد  ه 1328، وؾم٤موَمر ؾمٜم٦م ظم٤منْ 

 (شمٕمري٤ٌمً  ،174صـ "شم٤مريخ اًمدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م"و .شمٕمري٤ٌمً  ،35صـ "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")

ٗمك سمـ ظمٚمٞمؾ اعمّٙمل إومٜمدي، ويم٤من أظمقه اًمٙمٌػم اًمنميػ إؾمامقمٞمؾ ظمٚمٞمؾ أُمٞمٜم٤ًم ( اًمنميػ ُمّمٓم4)

ذم ؾمٗمره إمم احلرُملم  قمغم ُمٙمت٦ٌم احلرم اعمّٙمل، اؾمتج٤مز واؾمتٗم٤مد ُمـ اإلُم٤مم أمحد رو٤م 

٤ًٌّم ؿمديدًا يمام حي٥ّم أظمقه اًمٙمٌػم، وعّم٤م ه1323اًمنّميٗملم ذم ؾمٜم٦م  ، ويم٤من حي٥ّم اإلُم٤مم أمحد رو٤م طم

= 
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 اعمّٙمل.ردي اًمٙمُ  (1)اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر (5)

 سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمُٙمردي اعمّٙمل. (2)اهلل ومريد اًمِمٞمخ قمٌد (6)

يٜمل دطمّلن اسمـ أظمل اإلُم٤مم اًمِمٝمػم أمحد سمـ صدىم٦م زَ  (3)اهلل اًمِمٞمخ اًمًّٞمد قمٌد (7)

 .اًمِّم٤مومٕمل طمّلن اعمّٙمليٜمل دَ زَ 

                                                 
= 

وسمّٞمض  ،وضمّد ذم شمٕمٔمٞمٛمف وراطمتف وـمٛم٠مٟمٞمٜمتف ،د رو٤م ُمّٙم٦م اعمٕمٔمٛم٦م ىم٤مُم٤م سمخدُمتفطمي اإلُم٤مم أمح

: ّٕٟمف يم٤من "يمٗمؾ اًمٗم٘مٞمف اًمٗم٤مهؿ ذم أطمٙم٤مم ىمرـم٤مس اًمدراهؿ"ة سمـرؾم٤مًم٦َم اإلُم٤مم أمحد رو٤م اعمًاّم 

ؿ وُمّرًة يم٤من قمٜمد اإلُم٤مم أمحد رو٤م ذم جمٚمٍس ُمـ جم٤مًمس قمٚمامء ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م، وهُ  .مجٞمَؾ اخلط

ك، وم٘م٤مل اإلُم٤مم أمحد رو٤م: هؾ قمٜمديمؿ رٌء ُمـ هزُم٦م ضمؼميؾ؟ ٛمقن ذم قمٚمقم ؿمتّ يم٤مٟمقا يتٙمٚمّ 

أمحد رو٤م  ُمّمٓمٗمك ظمٚمٞمؾ وىم٤مل: ٟمٕمؿ ي٤مؾمّٞمدي! وضم٤مء سمامء َزُمَزم، وذب اإلُم٤ممُ  ومٗمٝمؿ اًمنّميُػ 

ؾ، ـمُ  أمحد رو٤م  ُمـ َزُمَزم، وأضم٤مزه اإلُم٤ممُ  ٌع ذم أّوًٓ إضم٤مزًة ؿمٗمٝمٞم٦ًم، صمّؿ يمت٤مسم٦ًم سمًٜمده اعمٗمّمَّ

 ه.1339شمقذّم ؾمٜم٦م  ."اإلضم٤مزات اًمّروقي٦م عمٌجؾ ُمّٙم٦م اًمٌٝمّٞم٦م"كم اعمًّٛمك سمـسمٚمدة سمري

 شمٕمري٤ًٌم(و ُمٚمت٘مٓم٤مً  ،121-119صـ "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")

 .67صـ "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية"وذم .37ـص اعم٘مدُم٦م، "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م" ( ذيمره ذم1)

واًمده ُمـ اإلُم٤مم أمحد رو٤م ذم احلدي٨م  ردي، اؾمتج٤مزاهلل ومريد سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٙمُ  ( اًمِمٞمخ قمٌد2)

اهلل ومريد ذم احلدي٨م واًمتٗمًػم واًمٗم٘مف  ف اًمّم٤مًمح قمٌدواسمٜمَ ٠مضم٤مزه اإلُم٤ممُ وم ،واًمتٗمًػم واًمٗم٘مف

 وًمٙمـ اًمٜمج٤مسم٦مَ  ،اهلل ومريد يم٤من صٖمػماً  أمحد رو٤م قمٌدَ  أضم٤مز اإلُم٤ممُ  امواًمٕمٚمقم اًمٙمثػمة، وطمٞمٜم

 ،فؾمٜمّ ظ ُمتقَن قمنمة يمت٥م ذم صٖمرًمذًمؽ طمٗم ،قمٚمٞمف ُمـ صٖمره، ويم٤من ذيمٞم٤ًم ومٓمِٜم٤مً  فم٤مهرةٌ 

 ذائع. ه٤م ؿم٤مئعٌ وأُمرُ  ،لمحل٤مُم٘مٌقًم٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء واًمّّم  واإلضم٤مزة ذم اًمّمٖمر ُمٕمتؼمةٌ 

 شمٕمري٤ًٌم( ،68، 67صـ "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")

ذم صمامن  "ٛم٦مُمّٙم٦م اعمٕمٔمّ "ـل اًمٕم٤ممل اًمٗمٚمٙمل، ُوًمد سمطمّلن، اًمِّم٤مومٕمل اعمٙمّ يٜمل دَ اهلل سمـ صدىم٦م سمـ زَ  ( قمٌد3)

سمف ُمرارًا  وصغّم  وٟمِم٠م هب٤م وطمٗمظ اًم٘مرآن اعمجٞمد، وصغّم سمف اًمؽماويَح  ،ع وصمامٟملم وُمئتلم وأًمػأو شمً

سم٤معمًجد احلرام، وطمٗمظ يمثػمًا ُمـ اعمتقن، واؿمتٖمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ وضمّد ذم اًمٓمٚم٥م، وم٘مرأ قمغم اًمٕمٚمامء 

ف وَٓزُمف وىمرأ قمٚمٞم ،ف سمٙمري ؿمٓم٤م، وُمٗمتل اعم٤مًمٙمٞم٦م قم٤مسمدف قمٛمر ؿمٓم٤م، وظم٤مًمُ ظم٤مًمُ  :إقمّلم، ُمٜمٝمؿ

 زيٜمل أمحد اًمِمٞمخ وهق اسمـ أظمل .يمت٥م ذم مجٚم٦م ومٜمقن، ودّرس وأوم٤مد يمثػمًا ُمـ اًمٕمٚمقم، وىمرأ قمدةَ 

هرخمتٍم ٟمنم اًمٜمَّ")   ه.1363طمّلن. شمقذّم ؾمٜم٦م دَ   (294صـ ،315ر:  "قر واًمزَّ



  01  حياة اإلمام أحمد رضا

 ٤مومٕمل.طمّلن اعمّٙمل اًمِّم سمـ صدىم٦م دَ  (1)اًمِمٞمخ اًمًّٞمد طمًلم (8)

 .احلٜمٗمل ٤من اعمّٙملدهّ اًم سمـ أمحد (2)اًمِمٞمخ أؾمٕمد (9)

 اًمِمٞمخ قمٌد اًمّرمحـ سمـ أمحد اًمدّه٤من اعمّٙمل احلٜمٗمل. (17)

 ٤مُمل.محـ إومٜمدي اًمِّم اًمِمٞمخ قمٌد اًمرّ  (11)

 ز اعمدين.اًمٓمراسمٚمُ  إدمهل اًمِمٞمخ اًمًّٞمد طمًلم اسمـ اًمًّٞمد قمٌد اًم٘م٤مدر (12)

 ز اعمدين.د قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٓمراسمٚمُ اسمـ اًمًٞمّ  (3)د إسمراهٞمؿاًمِمٞمخ اًمًٞمّ  (13)

                                                 

، ه1294ؾمٜم٦م  "ُمّٙم٦م اعمنّموم٦م"ًمد سمـ٤مومٕمل اعمّٙمل، وُ طمّلن، اًمِّم يٜمل دَ اًمًّٞمد طمًلم سمـ صدىم٦م سمـ زَ ( 1)

ُمـ أوم٤موؾ أهٚمٝم٤م،  قمـ مج٤مقم٦مٍ  ٠م هب٤م وطمٗمظ اًم٘مرآن اعمجٞمد، وصغّم سمف اًمؽماويح، وأظمذ اًمٕمٚمؿَ وٟمِم

اهلل  طمّلن، وقمغم اًمِمٞمخ قمٌداهلل دَ  د قمٛمر ؿمٓم٤م، وقمغم أظمٞمف اًمًّٞمد قمٌدوم٘مرأ قمغم ظم٤مًمف اًمًٞمّ 

اسمـ ُم٤مًمؽ،  "أًمٗمٞم٦م"و "وُمٞم٦مّر ضُم أ"ٕمَجٞمٛمل ذم قمدة ومٜمقن، وطمٗمظ يمثػمًا ُمـ اعمتقن يمـاًم

صمّؿ رطمؾ إمم ُمٍم وهمػمه٤م،  "اًمٌٝمج٦م"و "اًمُزسمد"و "اجلقهرة"و "اًمًٜمقؾمٞم٦م"و "اًمرطمٌٞم٦م"و

 .طمّلندَ  وهق اسمـ أظمل اًمًّٞمد أمحد ،وأظمذ قمـ إوم٤موؾ، ومؼمع وُمٝمر وٟمٔمؿ وٟمثر

هرخمتٍم ٟمنم اًمٜمَّ")  (179، صـ171 ر: "قر واًمزَّ

ؾمٜم٦م  "ّٙم٦م اعمنّموم٦مُم"ـأؾمٕمد اًمدّه٤من، احلٜمٗمل اعمّٙمل، ُوًمد سمأمحد سمـ  اًمٕمّّلُم٦م( اًمِمٞمخ أؾمٕمد سمـ 2)

، وطمٗمظ اًم٘مرآن اعمجٞمد ُمع يمامل اًمتجقيد، وصغّم سمف اًمؽماويح ه(1338، وٟمِم٠م هب٤م )ته1287

سم٤معمًجد احلرام ُمرارًا وشمٙمرارًا، وضمّد واؿمتٝمر ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمقم، وم٘مرأ قمغم مجٚم٦م ُمـ اعمِم٤ميخ 

 اًمٕمّّلُم٦مي اهلٜمدي، واجلٚمٞمؾ اًمِمٞمخ رمح٦م اهلل اًمٙمػماٟمق اًمٕمّّلُم٦ماًمِٕمٔم٤مم قمٚمامء اًمٌٚمد احلرام، ُمٜمٝمؿ: 

واين، وطمية ٟمقر حمٛمد اًمٌِِم٤موري احلٜمٗمل، وىمرأ قمغم إؾمامقمٞمؾ قمٌد احلٛمٞمد اًمداهمًت٤مين اًمنّم 

ُمّٙم٦م  ووفّمٗمف أُمػمُ  .وأظمذ قمٜمف ظمٚمٌؼ يمثػٌم واٟمتٗمع سمف مجٌع همٗمػم ،ٟمّقاب ذم اعمٜمٓمؼ واًمتّمّقف وهمػممه٤م

اًمنّمقمّٞم٦م، وضمٕمٚمف ؿمٞمخ٤ًم  ي٤ماعمنّموم٦م اًمنميػ طمًلم سمـ قمكم ُم٤ًمقمد اًم٘م٤مئؿ ُم٘م٤مُمٞم٦م ذم ومّمؾ اًم٘مْم٤م

وقمرض قمٚمٞمف ُمّرًة  ."جمٚمس اًمتٕمزيرات اًمنمقمّٞم٦م"قمغم أهؾ ُمدرؾم٦م اًمًٚمٞمامٟمّٞم٦م، وصػّمه قمْمقًا سمـ

جمٚمس شمدىمٞم٘م٤مت أُمقر "ي٘مٌٚمٝم٤م، وأىم٤مُمف رئٞم٤ًًم قمغم هٞمئ٦م  ومل ٟمٞم٤مسم٦َم اًم٘مْم٤مء سم٤معمحٙمٛم٦م اًمنمقمّٞم٦م وم٤مقمتذر

هرقر واًماًمٜمَّ خمتٍم ٟمنم")    سم٤مًمٌٚمد إُملم. "اعمٓمّقوملم  ُمٚمت٘مٓم٤ًم( ،129صـ ،176 ر: "زَّ

٤ًم زاهدًا، وقمٜمدُم٤م ز اعمدين، يم٤من قم٤معم٤ًم شم٘مٞمّ اسمٚمُ ( اًمِمٞمخ اًمًّٞمد إسمراهٞمؿ اسمـ اًمًّٞمد قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٓمر3)

مل يٚمتؼ سمف ًمٙمقٟمف ُم٤ًمومرًا ظم٤مرج اًمٌٚمد، ه 1324أمحد رو٤م اعمديٜم٦م اًمٓمّٞم٦ٌم قم٤مم  طمي اإلُم٤ممُ 

= 



 22  أحمد رضا حياة اإلمام  

 .ٗملاحلٜمَ  اعمرزوىمل محـسمـ قمٌد اًمرّ  (1)اًمِمٞمخ اًمًّٞمد أسمق طمًلم حمّٛمد (14)

 رومٞمع اعمّٙمل. (2)اًمِمٞمخ اًمًّٞمد سمٙمر (15)

 اعمدين. إرزٟمج٤مين صمؿّ  ياًمؼِمّ  (3)اًمِمٞمخ اًمًّٞمد ُم٠مُمقن (16)

 اًمًّٞمد حمٛمد اعمٖمريب. ٕمّّلُم٦مٓئؾ اًماسمـ ؿمٞمخ اًمدّ  (4)اًمِمٞمخ اًمًّٞمد حمّٛمد ؾمٕمٞمد (17)

 د اعمدين.محدان اعمحرَ  (5)اًمِمٞمخ قمٛمر لم،احلرُم ثحمد   (18)

                                                 
= 

وم٤ًموَمر إمم  ٚمقم واًمتّمّقف، اؿمت٤مق إمم زي٤مرشمفف ذم اًمٕماإلُم٤مم ويمامًمَ  ومٕمٜمدُم٤م رضمع وؾمٛمع ومْمَؾ 

ْيٚمقي، وأظمذ وسم٘مل ؾمّت٦م أؿمٝمُ  ه1325اهلٜمد  ٚمقك.قمر قمٜمد اإلُم٤مم اًمؼَمَ ًّ  ٜمف اًمٕمٚمقم واًم

 شمٕمري٤ًٌم( ،79صـ  "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")

اًمٕم٤ممل إدي٥م اسمـ قمٌد اًمّرمحـ سمـ حمجقب احلٜمٗمل  "أيب طمًلم"ـاًمًّٞمد حمٛمد اعمرزوىمل اعمٙمٜمّك سم( 1)

 وـمٚم٥م .، ىمدم واًمُده ُمّٙم٦م ُمـ ُمٍم ذم ٟمٞمػ وؾمّتلم وُمئتلم وأًمػ وضم٤مَور هب٤مه(1365ّٙمل )تاعم

اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕمّّلُم٦م اًمًّٞمد حمٛمد طمًلم اًمٙمتٌل اًمٙمٌػم، وشمزّوج هب٤م ُمـ اسمٜم٦م اسمٜمف اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ حمٛمد، 

ٓدشمف سمٛمّٙم٦م اًمٕم٤مرف سم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمًّٞمد أمحد اعمرزوىمل، ويم٤مٟم٧م و ،وأُّمٝم٤م اسمٜم٦م ُمٗمتل اعم٤مًمٙمٞم٦م سمٛمّٙم٦م

اعمنّموم٦م، واضمتٝمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، ٓؾمّٞمام اًمٗم٘مف، ومّلَزم ُمٗمتل ُمّٙم٦م اًمِمٞمخ ص٤مًمح يمامل، وىمرأ قمغم 

آسم٤مدي صمّؿ اعمّٙمل،  اهلل اهلٜمدي، وقمغم ؿمٞمخٜم٤م اجلٚمٞمؾ اًمِمٞمخ قمٌد احلّؼ اهلٜمدي اإلًمف اًمِمٞمخ طم٤مومظ قمٌد

ْيٚمقي اؾمتج٤مزه ٤منْ رو٤م ظم ٜم٤م اًمٕمّّلُم٦م أمحدوأضم٤مزه إضم٤مزًة قم٤مُّم٦ًم، وعم٤م ىمدم ُمّٙم٦م ؿمٞمخُ  وم٠مضم٤مزه  ،اًمؼَمَ

ٗم٤مشمف  وضمٚمس ًمٚمتدريس سم٤معمًجد احلرام، وُوزّم ٟمٞم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مء سم٤معمحٙمٛم٦م اًمنمقمّٞم٦م. .سم٤ًمئر ُمروّي٤مشمف وُم١مًمَّ

هرٟمنم اًمٜمَّخمتٍم ")  (ُمٚمت٘مٓم٤مً  ،473، 472، صـ447ر:  "قر واًمزَّ

 .56صـ "أقمغم طميةشمذيمرة ظمٚمٗم٤مء "ذم و .47ـص اًمٜمًخ٦م اًمراسمٕم٦م، "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م"ذيمره ذم  (2)

 .79-76صـ "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية"ذم و .35ـص ُم٦م،اعم٘مدّ  "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م"ذيمره ذم  (3)

 .36ـص ُم٦م،اعم٘مدّ  "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م"ّٞمد حمٛمد ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد اعمٖمريب: ذيمره ذم ( اًمِمٞمخ اًم4ً)

 .2/1179 "ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس"ّت٤مين ذم وذيمره اًمٙم

أسمق طمٗمص، وأسمق حمٛمد  ٘ملم،ث احلرُملم، اًمث٘م٦م اًمث٧ٌم، ُمرضمع اعمدىمّ حمدّ  ُم٦م اًمٗم٤موؾ،اإلُم٤مم اًمٕمّّل  (5)

ًمد وُ . ، اعم٤مًمٙمل ُمذه٤ٌمً ل واعمدين إىم٤مُم٦مً اعمٙمّ  ،قمٛمر سمـ محدان سمـ قمٛمر اعمحرد اًمتقٟمز ُمقًمداً 

ظمرج سمف أسمقه إمم ، ووٓدشمف ذم ُمديٜم٦م حمرس، وهل ُمديٜم٦م شم٘مع قمغم ظمٚمٞم٩م ىم٤مسمس ،ه1292ؾمٜم٦م 

ؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ودمقيده قمغم ؾمٜملم، وهٜم٤مك ذع ذم شمٕمٚمّ  ؾمٌع هشمقٟمس )اًمٕم٤مصٛم٦م( وقمٛمُر 

= 



  25  حياة اإلمام أحمد رضا

 .اعم٤مًمٙمل اًمِمٞمخ طمًلم اعمّٙمل ٕمّّلُم٦ماسمـ اًم (1)قم٤مسمد حمٛمد اًمِمٞمخ (19)

 .اعم٤مًمٙمل اًمِمٞمخ طمًلم اعمّٙمل ٕمّّلُم٦ماسمـ اًم (2)قمكم حمٛمد اًمِمٞمخ (27)

                                                 
= 

سمف  ٤ٌمدئ اًمٕمٚمقم ُمـ قمٚمامء سمٚمده، وعم٤م اؾمتٙمٛمٚمٝم٤م رطمَؾ ؿ ُمَ ؿمٞمخف اًمِمٞمخ اعمٜمٌجل، وأظمذ يتٕمٚمّ 

محدان اعمحرد قمـ  ًم٘مد أظمذ اًمِمٞمخ قمٛمرُ . هـ1373وذًمؽ ؾمٜم٦م  ،ه إمم أرض احلج٤مزواًمدُ 

ؾمّٞمام شمٚمٛمذة إُم٤مصمؾ اًمًّٞمد أمحد اًمؼمزٟمجل ٓؿمٞمقخ سمٚمده، وقمـ ؿمٞمقخ اًمٌّلد اًمتل رطمؾ إًمٞمٝم٤م، 

 .ه1368ُمٗمتل اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وىمد شمقذّم ؾمٜم٦م 

رو٤م  ُمدّرس وحمّدث، وىمد ًُمّ٘م٥م حمّدث احلرَُملم اًمنميَٗملم، يم٤من جم٤مزًا ُمـ اعمجّدد اإلُم٤مم أمحد

ْيٚمقي قمٚمٞمف رمح٦م اهلل اًم٘مقي ظم٤منْ  ٞمد سمٌٕمض أؾم٤مٟم ذوي اًمٕمروم٤من" ومجع أؾم٤مٟمٞمده خمتٍمًة ذم يمت٤مسمف .اًمؼَمَ

ه ذم ف وأؾم٤مٟمٞمدَ ه اًمِمٞمخ حمٛمد ي٤مؾملم اًمٗم٤مداين اعمّٙمل أًّمػ ذم طمٞم٤مشمف ومجع أطمقاًمَ ، وشمٚمٛمٞمذُ "قمٛمر محدان

. وأؾمٜمد قمٜمف اخلقاضمف اًمِمٞمخ ىمٛمُر صمّؿ خلّّمف "ُمٓمٛمح اًمقضمدان ذم أؾم٤مٟمٞمد اًمِمٞمخ قمٛمر محدان"يمت٤مسمف 

ث إقمٔمؿ سم٤ٌميم ٞم٤مًمقي، وأسمق اًمٗمْمؾ اًمِمٞمخ حمٛمد هداْر أمحد اعمحد  ًِ ومٞمض ") .ًت٤مناًمّديـ اًم

ث احلرَُملم ". 2/1277اًمٕمّّلُم٦م اًمِمٞمخ قمٛمر سمـ محدان،  -986طمرف اًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م،  "اعمٚمؽ حمد 

اًمث٧ٌم اًمقضمٞمز ذم ". 13صـ "اًمٞمقاىمٞم٧م اعمٝمرّي٦م"، ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 93، 57، 53، 49صـ "قمٛمر سمـ محدان

ْيٚمقي ث اًمحد  اعماإلُم٤مم أمحد رو٤م ". 9سمٕمض إؾمٜم٤مد إمم صحٞمح اًمٌخ٤مري، صـ "سمٕمض إؾم٤مٟمٞمد ؼَمَ

 (٤مً شمٕمريٌ ،61، 23صـ "وقمٚمامء ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م

شمقزّم إومت٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م هب٤م سمٕمد أسمٞمف، وٟم٘مؿ قمٚمٞمف اًمنميػ  ،( قم٤مسمد سمـ طمًلم اعم٤مًمٙمل وم٘مٞمف ُمـ أهؾ ُمّٙم٦م1)

وُمٜمٝم٤م إمم اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب ُمتٜم٘مًّل  ،قمقن ًمٍماطمتف ذم اًمققمظ وم٠مظمرضمف ُمـ ُمّٙم٦م، وم٤ًموَمر إمم اًمٞمٛمـ

وم٤مٟمٓمٚمؼ. ه( 1323رًا، إمم أن شمقذّم اًمنّميػ قمقن )ّٙم٦م ُمع احلّج٤مج ُمتٜمٙم  وقم٤مد إمم ُم ،سملم إُم٤مراشمف

واؾمتٛمّر  "ؾرؾم٤مًم٦م ذم اًمتقؾم  "ًمقاًمده، و "شمقوٞمح اعمٜم٤مؾمؽ"شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم  "هداي٦م اًمٜم٤مؾمؽ"وأًّمػ 

 (3/242 "إقمّلم")                          ه.1341ذم اإلومت٤مء إمم أن شمقذّم 

 ،ُوًمد وشمٕمّٚمؿ سمٛمّٙم٦م ،إصؾ ُمٖمريب   ،ٟمحقي ،وم٘مٞمف ،ٞمؿ اعم٤مًمٙمل اعمّٙمل( حمٛمد قمكم سمـ طمًلم سمـ إسمراه2)

 ،إمم أٟمدوٟمٞمًٞم٦م وىم٤مم سمرطمّلٍت  ،، ودّرس سم٤معمًجد احلرامه1347وُوزّم إومت٤مء اعم٤مًمٙمّٞم٦م هب٤م ؾمٜم٦م 

يمت٤مسم٤ًم ُم٤مزال أيمثره٤م خمٓمقـم٤ًم قمٜمد وًمده  37 ًمف زه٤مءه. 1367وشمقذّم سم٤مًمٓم٤مئػ  .واعمّلي٤م ،وؾمقُمٓمرة

 ،ذم اًمٜمحق "شمدري٥م اًمّٓمّلب ذم ىمقاقمد اإلقمراب"ٌع ُمٜمٝم٤م: ٤مًمٙمل سمٛمّٙم٦م، ـمُ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ اعم

ومت٤موى "وُمـ يمتٌف اعمخٓمقـم٦م:  .ذم أصقل اًمٗم٘مف "روق اًم٘مراذمومُ "اظمتٍم سمف  "روقهتذي٥م اًمٗمُ "و

 "اٟمتّم٤مر آقمتّم٤مم سمٛمٕمتٛمد يمّؾ ُمذه٥م ُمـ ُمذاه٥م إئّٛم٦م إقمّلم"و "اًمٜمقازل اًمٕمٍمي٦م

 (376، 6/375 "إقمّلم") ."إومؽ همّلم أمحد وأشم٤ٌمقمف اًم٘م٤مدي٤مٟمّٞم٦ماًم٘مقاـمع اًمؼُمه٤مٟمّٞم٦م ذم سمٞم٤من "و



 20  أحمد رضا حياة اإلمام  

 .اعم٤مًمٙمل اسمـ اًمِمٞمخ حمٛمد أُمػم اسمـ اًمِمٞمخ طمًلم اعمّٙمل (1)اًمِمٞمخ حمٛمد مج٤مل (21)

 .ٗملاحلٜمَ  اعمّٙمل ردادُمِ  (3)اًمِمٞمخ أمحد أيب اخلػم ٕمّّلُم٦ماسمـ اًم ردادُمِ  (2)اهلل ِمٞمخ قمٌداًم (22) 

 ُمـ ،(5)محـاًمرّ  اسمـ اًم٘م٤ميض اًمِمٞمخ قمٌد ،ٞمٛمل اعمّٙملاًمٕمجَ  (4)اًمِمٞمخ طمًـ (23)

                                                 

ٌَٝمّٞم٦م اًمٕمّّلُم٦م اًمِمٞمخ طمًلم اعم٤مًمٙمل، اًمٕم٤ممل اًمٜمٌٞمف  (1) مج٤مل سمـ حمٛمد إُمػم اسمـ ُمٗمتل اعم٤مًمٙمّٞم٦م سمٛمّٙم٦م اًم

، ٟمِم٠م هب٤م وأظمذ قمـ مج٤مقم٦ٍم ه1285اًمٗم٤موؾ اًمٜمحقي اًمٜمجٞم٥م اًمٙم٤مُمؾ، ُوًمد سمٛمّٙم٦م اعمنّموم٦م ذم ؾمٜم٦م 

هٚمٝم٤م، ومجّد ذم اًمٓمٚم٥م، وَٓزم قمّٛمف اًمِمٞمخ قم٤مسمد ُمٗمتل اعم٤مًمٙمّٞم٦م، وأظمذ قمٜمف اعمٕم٘مقل ُمـ أوم٤موؾ أ

واعمٜم٘مقل، وَٓزم اًمٕمّّلُم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمقّه٤مب اًمٌني صمّؿ اعمّٙمل اًمِّم٤مومٕمل، وىمرأ قمٚمٞمف ذم اعمٕم٘مقل، 

 وعم٤م سمرع دّرس سم٤معمًجد احلرام، وأوم٤مد وصٜمّػ، وشمقفّمػ قمْمقًا سمدائرة جمٚمس اعمٕم٤مرف، صمّؿ قُملّم 

شمقذّم قم٤مم  .أيْم٤ًم رئٞم٤ًًم سمٛمحٙمٛم٦م اًمتٕمزيرات اًمنمقمّٞم٦م ُمـ ـمرف أُمػم ُمّٙم٦م اًمنميػ طمًلم سمـ قمكم

هرخمتٍم ٟمنم اًمٜمَّ")     ."اعمٙمرُم٦م ُمّٙم٦م"ـسمه 1349  (، ُمٚمت٘مٓم٤مً 163صـ ، 156ر:  "قر واًمزَّ

خ واًمؽماضمؿ، سم٤مًمت٤مري اهلل سمـ حمٛمد، اسمـ ُِمرداد: وم٤موؾ، ًمف قمٚمؿٌ  اهلل سمـ أمحد أيب اخلػم سمـ قمٌد ( قمٌد2)

ُمـ أهؾ ُمّٙم٦م، يم٤من ُمـ ظمٓم٤ٌمء اعمًجد احلرام، وُوزّم اًم٘مْم٤مء سمٛمّٙم٦م ذم قمٝمد اًمنّميػ طمًلم 

هر ذم شمراضمؿ أوم٤موؾ أهؾ ٟمنم اًمٜمَّ "ًمف ه. 1343ذم واىمٕم٦م اًمٓم٤مئػ  اؾمُتِمٝمدقمكم، و سمـ قر واًمزَّ

ٟمٔمؿ "ه اهلل سمـ حمٛمد هم٤مزي وؾماّم  اظمتٍمه قمٌد ،"ُمّٙم٦م ُمـ اًم٘مرن اًمٕم٤مذ إمم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم

هراًمّدرر ذم اظمتّم٤مر ٟمنم اًمٜمَّ إوح٤مف ذوي اًمتٙمرُم٦م ذم سمٞم٤من قمدم "وًمف رؾم٤مًم٦م ؾماّمه٤م  ."قر واًمزَّ

 (4/77 "إقمّلم")                  ."دظمقل اًمٓم٤مقمقن ُمّٙم٦م اعمٕمّٔمٛم٦م

اًمِمٞمخ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد ص٤مًمح سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد ص٤مًمح اسمـ حمٛمد ُِمرداد، ُوًمد ؾمٜم٦م  (3)

ٚمّ٘مك قمٚمقُمف قمغم واًمده وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء، ويم٤من إُم٤مُم٤ًم وظمٓمٞم٤ًٌم وُمدّرؾم٤ًم، صمّؿ شمقمّم . وشمه1259

 .ه1335. وشمقذّم ذم قم٤مم ه1299، وُمٙم٨م هب٤م إمم قم٤مم ه1293ُمِمٞمخ٦م اخلٓم٤ٌمء قم٤مم 

هر")  (32صـ "خمتٍم ٟمنم اًمٜمّقر واًمزَّ

، ه(1361)ت -رمح٦م اهلل قمٚمٞمف-ٞمٛمل اعمّٙمل احلٜمٗمل ( اًمِمٞمخ طمًـ سمـ قمٌد اًمّرمحـ اًمٕمجَ 4)

اًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ويمت٥م  "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م")ذيمره ذم  اعمدّرس، اعمج٤مز ُمـ اإلُم٤مم أمحد رو٤م.

ْيٚمقي حد  اعماإلُم٤مم أمحد رو٤م ". وذم82ـص ررة ُمـ ُمّٙم٦م اعمٓمّٝمرة،رام سمَ ًمٕمٚمامء قمنمة يمِ  ث اًمؼَمَ

 (٤مً شمٕمريٌ ،27صـ "وقمٚمامء ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م

ُوًمد ذم ُمّٙم٦م اعمنّموم٦م  ،ٞمٛمل اعمّٙملاًمٕمجَ  ـ قمكم أسمق إهارسمـ طمًـ سمـ حمٛمد سم ( اًمِمٞمخ قمٌد اًمّرمحـ5)

وهٜم٤م ٟمِم٠م، طمٗمظ ىمرآن اعمجٞمد وُمتقن اًمٙمت٥م اًمٕمديدة، صمّؿ درس قمٜمد ُمِم٤ميخ ُمًجد  ه1253ؾمٜم٦م 

 (، شمٕمري٤ٌمً 84ـص "اًمٕمٚمامء اًمٕمَجٞمٛملم ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م")                 .ه1371قذّم ؾمٜم٦م شماحلرام، 



  22  حياة اإلمام أحمد رضا

 ٞمٛمل اعمّٙمل.سمـ قمكم اًمٕمجَ  (1)ـاًمٙمٌػم اًمِمٞمخ طمً ٕمّّلُم٦مأوٓد اًمَٕمٚمؿ اًمِمٝمػم اًم

 .اعمّٙمل اًمِّم٤مومٕمل ُملَي قي احلَ ٚمَ ٕمَ ًماقَمٞمدروس اًم٤ٌمر  سمـ (2)اًمِمٞمخ اًمًّٞمد ؾم٤ممل (24)

 .اًمِّم٤مومٕمل ُملَي احلَ  ًـ اًمٙم٤مفسمـ طَم  (3)قيٚمَ اًمِمٞمخ اًمًّٞمد قمَ  (25)

 .٤مومٕملاعمّٙمل اًمِمَّ  ُملَي قي احلَ ٚمَ ٕمَ ًماسمـ ؾم٤ممل اًم٤ٌمر  (4)اًمًّٞمد أسمق سمٙمر (26) 

                                                 

 ،ث احلج٤مزٞمقخ حمد  احلٜمٗمل اعمّٙمل، اإلُم٤مم اًمٙمٌػم اًمِمٝمػم ؿمٞمخ اًمُِم  اًمٕمَجٞمٛمل أسمق اًمٌ٘م٤مء طمًـ (1)

أؾم٤مٟمٞمد ُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء ذم احلج٤مز واًمٞمٛمـ  ثّلصم٦م اًمذيـ يٜمتٝمل إًمٞمٝمؿ هم٤مًم٥ُم ٞمقخ اًمُِم اًمأطمد 

، طمٗمظ اًم٘مرآ ن ذم اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ه1749ًمد سمٛمّٙم٦م ؾمٜم٦م وُ  .وُمٍم واًمِم٤مم وهمػمه٤م ُمـ اًمٌٚمدان

اًمتٗمًػم وأصقل اًمٗم٘مف واًمتّمّقف واًمٗمرائض وقمٚمؿ اًمتقطمٞمد ُمـ قمٛمره، وأظمذ احلدي٨م و

قمٞمًك اًمثٕم٤مًمٌل اعمٖمريب اعمّٙمل. وًمف رؾم٤مئؾ  اًمٕمّّلُم٦مقمـ ؿمٞمخف  ،واًمٜمحق واعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من وهمػمه٤م

 "٤ٌمي٤م اًمزواي٤مظَم "و "إهداء اًمٚمٓم٤مئػ"و "إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر"ُمٜمٝم٤م: طم٤مؿمٞم٦م قمغم  ،ويمت٤مسم٤مت وأضمقسم٦م

ٞمػ اعمًٚمقل ذم ضمٝم٤مد أقمدا"و ًَّ  .ه1113وهمػم ذًمؽ. شمقذّم ؾمٜم٦م  "ء اًمّرؾمقلاًم

هرخمتٍم ٟمنم اًمٜمَّ")  (ُمٚمت٘مٓم٤مً  ،173-167صـ ، 162 ر: "قر واًمزَّ

ـ واًمده قمأظمذ  ،ه(1327-1299وس اًم٤ٌمر اًمَٕمَٚمقي احلََيُمل )اًمِمٞمخ اًمًّٞمد ؾم٤ممل سمـ قَمٞمدرُ ( 2)

 ًمًّٞمدا ٞمخواًمِمٞمخ حمٛمد ؾمٕمٞمد سم٤مسُمَّمٞمؾ، واًمِمٞمخ ص٤مًمح سَم٤موَمْمؾ، واًمِمٞمخ قمٛمر سَم٤مضمٜمَٞمد، واًمِم

سم٤معمًجد  ودّرس ،قم٤ًم، وؿُمٖمٚمف اعمحٌقب اًمتٌٚمٞمغ واًمتدريسيم٤من قم٤معم٤ًم زاهدًا ورِ  ،طمًلم احلٌٌم

ه 1324 قم٤مم صٗمر 11اإلضم٤مزة ذم اًمٕمٚمقم واًمتّمّقف ُمـ اإلُم٤مم أمحد رو٤م  ٟم٤مل قمغمواحلرام، 

 شمٕمري٤ًٌم( ،61صـ ً  "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")            سمٛمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م.

 .77صـ "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية"ذم و .113ـص اًمٜمًخ٦م اًمراسمٕم٦م، "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م" ذيمره ذم (3)

ذم أهة اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمزهد، ويم٤من  ه1371، ُوًمد ؾمٜم٦م اًمًّٞمد أسمق سمٙمر سمـ ؾم٤ممل اًم٤ٌمرُمقٟٓم٤م ( اًمِمٞمخ 4)

ُمـ آل اًم٤ٌمريلم. وشمرّب ذم طمجر واًمده وأظمذ قمٜمف اًمٕمٚمقم اًمنّمقمٞم٦م، صمّؿ إذا سمٚمغ ضمٝمده ومّقوف 

ه إمم أظمٞمف اًمٙمٌػم اًمٕم٤ممل اعمتقّرع اًمًّٞمد قَمٞمدُروس اًم٤ٌمر، وأظمذ اًمٗم٘مف واحلدي٨م واًمتٗمًػم قمـ واًمدُ 

اًمًّٞمد طمًلم احلٌٌم ُمٗمتل اًمِّم٤مومٕمٞم٦م، واًمًّٞمد حمٛمد ؾمٕمٞمد سم٤مسمَّمٞمؾ، يم٤من ُمدّرؾم٤ًم ذم اعمًجد 

قة إمم اهلل احلرام، ويم٤من ىمٚمٞمَؾ اًمٙمّلم دائَؿ اًمّمٛم٧م قم٤مسمدًا وزاهدًا، يم٤من داقمٞم٦ًم يمٌػمًا، ؾم٤موَمر ًمٚمدقم

، ه1427اعمجّٚم٦م اًمًٜمقي٦م  "ُمٕم٤مرف اًمرو٤م") ه.1382إمم سمّلٍد ؿمّتك. وشمقذّم ؾمٜم٦م  ه1352ؾمٜم٦م 

 (113ـص اًمٜمًخ٦م اًمراسمٕم٦م، "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م" ذيمره ذمو ، ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ًٌم.271، 277صـ
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اًمتل ٦م قًمتٞمّ دّرس سم٤معمدرؾم٦م اًمّمَّ اعم ٗمل،احلٜمَ  إومٖم٤مين (1)اًمِمٞمخ حمٛمد يقؾمػ (27)

 .اًمٙمػماٟمقي اهلٜمدي (2)ًمِمٞمخ رمح٦م اهللأؾّمًٝم٤م ا

 .ـمري٘م٦مً  ؿمٞمدياًمرَّ  اعمّٙمل اسمـ اًمًّٞمد اجلٚمٞمؾ أيب سمٙمر (3)اًمِمٞمخ اًمًّٞمد حمٛمد قمٛمر (28)

هٚمقي اعمّٙمل احلٜمَ سمـ قمٌد اًمقّه٤مب اًمّم   (4)اًمِمٞمخ قمٌد اًمًّت٤مر (29)  ٗمل.دي٘مل اًمد 

                                                 

 "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية"ذم . و114ـص اًمٜمًخ٦م اًمراسمٕم٦م، "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م" ذيمره ذم (1)

 .119-117صـ

اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ اًمٕمّّلُم٦م رمح٦م اهلل سمـ ظمٚمٞمؾ اهلل سمـ ٟمجٞم٥م اهلل اًمٕمثامين اًمٙمػماٟمقي، يم٤من ُمـ  (2)

اؿمتٖمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ أّي٤مُم٤ًم ذم سمٚمدشمف، صمّؿ ؾم٤موَمر  .ه1233اًمٕمٚمامء اعمؼّمزيـ ذم اًمٙمّلم واعمٜم٤مفمرة، ُوًمد ؾمٜم٦م 

وؿمٞمخف حمٛمد طمٞم٤مة، وَٓزُمٝمام إمم دهكم وىمرأ اًمٕمٚمقم اعمتٕم٤مروم٦م قمغم اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ إقمٛمك 

ط مل يٙمـ ذم زُم٤مٟمف ُمثٚمف، وم٤ًمر إمم احلج٤مز وًمف ذيم٤مء ُمٗمرِ  .ًة ـمقيٚم٦ًم طمّتك أشم٘مٜمف، ودّرس وأومتكُمدّ 

ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م  "قًمتٞم٦ماعمدرؾم٦م اًمَّم "ذم ُمّٙم٦م، وأؾّمس  وأىم٤مم سمٛمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م، وأًم٘مك اًمرطمَؾ 

إقمج٤مز "و "إزاًم٦م اًمِمٙمقك"و "٤ممإزاًم٦م إوه"و "إفمٝم٤مر  احلّؼ ": ، ُمٜمٝم٤مٗم٤مت١مًمَّ وًمف ُمه. 1297

 ه.1378. شمقذّم ًمًٌع سم٘ملم ُمـ رُمْم٤من ؾمٜم٦م "أصّح إطم٤مدي٨م ذم إسمٓم٤مل اًمتثٚمٞم٨م"و "قمٞمًقي

 ، ُمٚمت٘مٓم٤ًم(162-8/167، 141ر:  طمرف اًمراء، "ٟمزه٦م اخلقاـمر")

 .116-112صـ "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية"ذم و .34ـص اعم٘مّدُم٦م، "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م" ذيمره ذم (3)

قي ٤مهْ َِم اعم٤ٌمريمْ  ي٤مرْ  محدأسمـ  سمـ قمٔمٞمؿ طمًلم ي٤مرْ  ي٤مرْ  دا٤مب سمـ ظُم ٤مر سمـ قمٌد اًمقهّ ًمًتّ قمٌد ا( 4)

قًمده وووم٤مشمف سمٛمّٙم٦م. يم٤من ُمـ ؿ. ُمَ ، أسمق اًمٗمٞمض وأسمق اإلؾمٕم٤مد: قم٤ممل سم٤مًمؽماضمِ ه(1355ٙمري )تاًمٌَ 

قمنم ؽ اعمتٕم٤مزم سم٠مسمٜم٤مء أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ومٞمض اعمٚمِ "اعمدّرؾملم سم٤محلرم اعمٙمّل. ًمف شمآًمٞمػ، ُمٜمٝم٤م: 

 ."٦م سمٕمد اًمٗم٤مدٓة ُمٙمّ وُ "و "حقل٘مقل ذم شمراضمؿ اًمٗمُ هد اًمٜمُ"و "ب اعمقاريدأقمذَ "و "واًمتقازم

ذم  ٦م. ورأي٧ُم ُمٙمت٦ٌم احلرم سمٛمٙمّ  ممإٗم٤مشمف ٘مٚم٧م ُمع ُم١مًمَّ ٟمُ  ىمٌؾ ووم٤مشمف، صمؿّ  ف وىمٗم٤مً ويم٤من ىمد ضمٕمؾ ُمٙمتٌتَ 

ٌُ "ه صدر يمت٤مب ًمف ؾماّم  ٦ٌم زه٤مر اًمٓمٞمّ إ"ُمـ يمت٤مسمف  وهق ضمزءٌ  "ًت٤من ذم ـمٌ٘م٤مت إقمٞم٤منأزه٤مر اًم

ف وًمٙمٜمّ "!قشم٤مً وإن ؿم٤مء اهلل اعمديّن ُمَ  ،وإىم٤مُم٦مً  اعمٙمّل وـمٜم٤مً  -ّلنومُ -جل٤مُمٕمف "ف: ف سمخٓم  ىمقًمَ  "اًمٜمنم

 (3/354 ،ًمٚمزريمكم "إقمّلم")                                                ٦م. سمٛمٙمّ شمقذّم 
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 ٤مومٕمل.سمـ حمٛمد احلياوي اعمّٙمل اًمِّم  (1)اًمِمٞمخ أمحد (37)

 سمـ قمٌد اًمّرطمٞمؿ. (2)اًمِمٞمخ اًمًّٞمد طمًلم مج٤مل (31)

 .٤مومٕملاهلل سمـ طمًلم ٟم٤مرضيـ اعمّٙمل اًمِّم  سمـ قمٌد (3)اًمِمٞمخ أمحد (32)

                                                 

ى ؾمٜم٦م ٤مدَ ٖمر إؾمٙمٜمدري٦م ذم مُج ( أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌده احلياوي اًمِّم٤مومٕمل، ُوًمد سمِم1)

وٟمِم٠م هب٤م، وطمٗمظ  ه٤موشمقـمٜم٤م ، وعم٤م سمٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر ؾمٌع ؾمٜملم ىمدم واًمُده إمم ُمّٙم٦م اعمٕمّٔمٛم٦مه1252

 "ُمٜمّمقرة"اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وأظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ مجٚم٦م ُمـ إقمٞم٤من، وطمياوي ٟم٦ًٌم إمم حمّؾ سمٌٚمدة 

ويم٤من قم٤معم٤ًم وم٤موًّل  ،ّؿ اعمّٙملُمـ أقمامل ُمٍم، وشمًّٚمؽ ذم اًمٓمري٘م٦م اًمِم٤مذًمٞم٦م قمغم اًمِمٞمخ اًمٗم٤مد صم

ذم  "رؾم٤مًم٦م"و "اًمٕم٘مد اًمثٛملم ذم ومْم٤مئؾ اًمٌٚمد إُملم"ًمف ُمـ اًمتآًمٞمػ:  .ص٤محل٤ًم ُمتقاوٕم٤ًم يم٤مشم٤ٌمً 

ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سمٛمّٙم٦م ؾمٜم٦م  .وهمػم ذًمؽ "يمِمػ اًمٖمّٛم٦م"واة أطم٤مدي٨م م، وختري٩م رُ ُمزَ ومْم٤مئؾ زَ 

هرخمتٍم ٟمنم اًمٜمَّ") وُدومـ سم٤معمٕمّلة. ،ه1327  (ُمٚمت٘مٓم٤مً  ،85، 84صـ ،51ر:  "قر واًمزَّ

ُمع اًمنميػ قمٌد احلل ه 1323( اًمنميػ طمًلم مج٤مل سمـ قمٌد اًمّرطمٞمؿ، طمي ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م ؾمٜم٦م 2)

٤ًم يم٤من ؿم٤مسمّ  ،اًمٗم٤مد، وشمنّمف ُمٕمف سمزي٤مرة اإلُم٤مم أمحد رو٤م اًمٙمّت٤مين سمـ اًمنميػ قمٌد اًمٙمٌػما

ًمٞم٤مء اًمٙم٤ٌمر، واؾمتج٤مز ُمـ اإلُم٤مم ذم ؾمّلؾمؾ اًمٓمري٘م٦م إو ،وضمّد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمقم ،ص٤محل٤مً 

ٟمًخ٦ًم سم٤مؾمٛمف ُمـ قمٜمد اًمًّٞمد اًمٙمّت٤مين قمغم ٟمحقه  وأذن ًمف أن يٙمت٥َم  ،وأضم٤مزه سم٤مًمٚم٤ًمن

 "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية" وذم .29ـصاعم٘مّدُم٦م،  "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م"ورؾمٛمف.)ذيمره ذم 

 شمٕمري٤ًٌم( ،58، 57صـ

ومٕمل، ُوًمد سمٛمّٙم٦م اعمٙمرُم٦م ( اًمٕمّّلُم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمِمٝمػم اًمِمٞمخ أمحد سمـ قمٌد اهلل ٟم٤مرضيـ اعمّٙمل اًمِّم٤م3)

، وٟمِم٠م هب٤م ذم طمجر واًمده. ويم٤من أّول ه1299سمِمٕم٥م قمكم ذم يقم آظمر مجٕم٦م ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م 

شمٕمٚمٞمٛمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم اًمِمٞمخ يقؾمػ أيب طمجر ذم ُمًجد ؾمقق اًمٚمٞمؾ، صمّؿ اٟمت٘مؾ إمم اًمِمٞمخ 

وحّمٞمٚمف، وم٠مظمذ حمٛمد قمريػ سمزىم٤مق احلجر وأشمّؿ اًم٘مرآن قمٜمده، صمّؿ اقمتٜمك سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وضمدَّ ذم 

قمـ ُمِم٤ميخ قمٍمه إضمّّلء، ُمٜمٝمؿ: اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر سمـ حمٛمد ؾمٕمٞمد سم٤مسمَّمٞمؾ، واًمًّٞمد أمحد 

أيب سمٙمر ؿمٓم٤م، واحلٌٞم٥م أمحد سمـ طمًـ اًمٕمّٓم٤مس، واًمِمٞمخ أمحد رو٤م اًمؼَميٚمقي أضم٤مزه إضم٤مزًة  سمـ

ـّ اهلُل قمٚمٞمف سم٤مه1326قم٤مُّم٦ًم وهمػم ذًمؽ. وىمد ؾم٤مومر إمم سمٛم٤ٌمي اهلٜمد ًمٚمٛمٕم٤مجل٦م ؾمٜم٦م  ًمِمٗم٤مء، ، ومٛم

اًمدًمٞمؾ ")ه. 1377وشمقذّم ؾمٜم٦م ه. 1329ؾمٜم٦م  "اعمدرؾم٦م اًمَّمقًمتٞم٦م"وم٤مؿمتٖمؾ سم٤مًمتدريس ذم 

، 48، 47ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ أمحد سمـ قمٌد اهلل ٟم٤مرضيـ، صـ -17ذم اًمؽماضمؿ، ر:  1اًم٘مًؿ  "اعمِمػم

 ، ُمٚمت٘مٓم٤ًم(57
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 اعمدين. (1)يـاًمِمٞمخ اعمٕمّٛمر وٞم٤مء اًمدّ  (33)

 غري العربقةالبالد  من اآلخذين عـهبعض 

إلُم٤مم أمحد اًمٜمجؾ إيمؼم ًم (2)حمٛمد طم٤مُمد رو٤م ظم٤منْ  اًمِمٞمخ طمّج٦م اإلؾمّلم (1)

 ٗمل اًم٘م٤مدري.احلٜمَ  رو٤م ظم٤منْ 

                                                 

يـ اًم٘م٤مدري ( هق اًمِمٞمخ وٞم٤مء اًمّديـ أمحد اًم٘م٤مدري اعمدين سمـ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اسمـ اًمِمٞمخ ىمٓم٥م اًمدّ 1)

. ُوًمد ؾمٜم٦م ـمري٘م٦ًم، وٟمًٌف يٜمتٝمل إمم ؾمّٞمدٟم٤م قمٌد اًمرمحـ اسمـ ؾمّٞمدٟم٤م أسمق سمٙمر اًمّّمديؼ 

أظمذ احلدي٨َم قمـ ؿمٞمخ اعمحّدصملم  "ٓهقر". سمٕمد طمّمقل اًمٕمٚمؿ ُمـ "ؾِمَٞم٤مًْمَٙمْقْت "ذم ه 1297

قَريِت ذم ُمدرؾم٦م احلدي٨م سمـ  ً ث اًم غم يَدي اإلُم٤مم ، وسم٤مَيع قم"سمِٞمكم سمِْٞم٧ْم "اًمٕمّّلُم٦م َويِص أمحد اعمحد 

ٚمقك، وذه٥م ؾمٜم٦م   ً إمم سمٖمداد وقم٤مش ومٞمٝم٤م ه 1318أمحد رو٤م، وٟم٤مل ُمٜمف اإلضم٤مزَة ذم اًمٕمٚمقم واًم

ٚمقك قمـ ُمِم٤مخيٝم٤م اًمٙمرام، ُمٜمٝمؿ: اًمِمٞمخ طمًلم احلًٜمل اًمُٙمردي،  9 ًّ ؾمٜم٦م، وأظمذ اًمٕمٚمقَم واًم

 أّي٤مم اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًم٘م٤مدري، اًمِمٞمخ ذف اًمّديـ وهمػمهؿ. صمّؿ ذه٥م إمم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة ذم

ؾمٜم٦م، وزار واًمت٘مك سم٤مًمٕمٚمامء واعمِم٤ميخ ُمـ اًمٕم٤ممل ٓ حيَم  77اًمًٚمٓمٜم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م وقم٤مش هب٤م 

ذي  4قمدُدهؿ، يمّؾ َُمـ طمي ذم اعمديٜم٦م اعمٜمَقرة شمنّمف سمزي٤مرشمف، وقم٤مش قمٞمِم٤ًم ـمقيًّل. وشمقذّم 

وم٤مـمٛم٦م ىمري٤ًٌم ُمـ رضيح ؾمّٞمدشمٜم٤م  "اًمٌ٘مٞمع"ذم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة، وُدومـ ذم ه 1471احلّج٦م ؾمٜم٦م 

 ، ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ًٌم(143 -147صـ "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")          .اًمزهراء 

ه 1292ُوًمد همّرة رسمٞمع إّول  ،طمّج٦م اإلؾمّلم حمٛمد طم٤مُمد رو٤م اسمـ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رو٤م (2)

ر ، وأظمذ مجٞمَع اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن قمـ واًمده اًمٙمريؿ، وأظمذ اًمٓمري٘م٦م اًم٘م٤مدرّي٦م قمـ ٟمق"سَمَرْيكم"ة ٌٚمدسم

 ،سمٚمٞمٖم٤ًم ذم اًمٕمرسمّٞم٦م ، يم٤من ومّمٞمح٤مً -ٟمّقر اهلل ُمرىمده-قري اًمٕم٤مروملم اًمِمٞمخ أيب احلًلم أمحد اًمٜمّ

 "اًمٗمت٤موى احل٤مُمدّي٦م"ُمٜمٝم٤م:  ،ٗم٤مت١مًمَّ . ًمف ُماً درؾُمف ُمِمٝمقريم٤من ووم٘مٞمٝم٤ًم قمٔمٞماًم ذم اًمٗم٘مف احلٜمٗمل، و

ٜم٦ّم ُمـ ؾمٌٞمؾ ًُ ؾمّلُم٦م اهلل ٕهؾ اًم"و "ؾمّد اًمٗمرار"و "اًمّّم٤مرم اًمرسّم٤مين قمغم إهاف اًم٘م٤مدي٤مين"و

. وهق اًمذي مجع إضم٤مزاِت اإلُم٤مم أمحد رو٤م وهمػمه٤م " ضمّللُُمّّل "وطم٤مؿمٞم٦م قمغم  "تٜم٦ماًمٕمٜم٤مد واًمٗمِ 

 .ه1362مُج٤مَدى إُومم ذم ؾمٜم٦م  17. شمقذّم "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م"سم٤مؾمؿ 

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ًٌم( ،252، 249، 236، 234صـ "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")



  21  حياة اإلمام أحمد رضا

 .اًمٜمجؾ إصٖمر ًمإلُم٤مم (1)اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك رو٤م ظم٤منْ  ،ي٦ماهلٜمد اًمدي٤مر ُمٗمتل (2)

 إلُم٤مم أمحد رو٤م.ًمِم٘مٞمؼ اًم (2)ًـ رو٤م ظم٤منْ اًمِمٞمخ طَم   (3)

 إلُم٤مم.ًم إصٖمر ِم٘مٞمؼاًم (3)اًمِمٞمخ حمٛمد رو٤م ظم٤منْ  (4)

 ٤مدي.اعمُرادآسم (4)صدر إوم٤موؾ اًمًّٞمد ٟمِٕمٞمؿ اًمّديـ (5)
                                                 

يقم ه 1317ذي احلّج٦م  22ُوًمد  ،حمٛمد ُمّمٓمٗمك رو٤م ظم٤منْ  اًمٕمّّلُم٦مِمٞمخ ، اًمي٦ماهلٜمد اًمدي٤مر ُمٗمتل (1)

أظمذ اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن قمـ واًمده اًمٙمريؿ اإلُم٤مم أمحد رو٤م، وقمـ ؿم٘مٞم٘مف إيمؼم  ."سَمَريكْم "اجلٛمٕم٦م سمـ

، وأؾمت٤مذ -قمٚمٞمف اًمّرمح٦م واًمروقان- حمٛمد طم٤مُمد رو٤م ظم٤منْ  اًمٕمّّلُم٦مطمّج٦م اإلؾمّلم اًمِمٞمخ 

اًمنميػ  ل اعمٜمگقري، وُمقٟٓم٤م سمِمػم أمحد قمكم گْرِهل، ودرس احلدي٨َم رطمؿ إهل اًمٕمّّلُم٦مإؾم٤مشمذة 

ٜم٩م حمٛمد ومْمؾ اًمّرمحـ گَ  اًمٕمّّلُم٦مشمٚمٛمٞمذ  ،فمٝمقر احلًلم اًمٗم٤مروىمل اًمراُْمٗمقري اًمٕمّّلُم٦مظم٤مّص٦ًم قمٜمد 

ٗم٤مت، ١مًمَّ اًم٘م٤مدرّي٦م قمـ اًمِمٞمخ اًمًّٞمد أيب احلًلم أمحد اًمٜمقري. ًمف ُم ُمرادآسم٤مدي، وأظمذ اًمٓمري٘م٦مَ 

ٜم٤من إمم طمٚمؼ اعمًاّمة سَمًط اًمٌٜم٤من"و "ّمٓمٗمقّي٦معماًمٗمت٤موى ا"ُمٜمٝم٤م:   ً إدظم٤مل اًمًٜم٤من "و "وىمٕم٤مت اًم

ًُ "و "ـمرد اًمِمٞمٓم٤من"و "ط اًمٌٜم٤منسمً كإمم طمٜمؽ احلٚم٘م  "تٜم٦مٙمر ديقسمٜمد واًمٗمِ ٜم٦ّم قمـ ُمَ وىم٤مي٦م أهؾ اًم

شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم ") .ه1472م احلرام ؾمٜم٦م حمّر  14. وشمقذّم ذم يقم إرسمٕم٤مء وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م

 "ُمٗمتل أقمٔمؿ ضمٝم٤منِ "و .ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ٌمً  ،298، 297، 289، 285، 284صـ "طمية

 (767، 766، 764ذم ظمدُم٤مشمف ذم اًمتّم٤مٟمٞمػ واًمتآًمٞمػ، صـ 17 اًم٤ٌمب

ًـ رو٤م ظم٤من ؿم٘مٞمؼ صٖمػم ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م، أظمذ سمداي٦ًم قمـ واًمده اًمٙمريؿ ُمقٟٓم٤م اًمِمٞمخ اًمٕمّّلُم٦م طَم  (2)

ذم اًمِمٕمر قمٜمد ومّمٞمح اعُمٚمؽ  صمّؿ طمّمؾ ًمف اًمٙمامُل  وقمـ أظمٞمف اإلُم٤مم أمحد رو٤م، اإلُم٤مم ٟم٘مل قمكم ظم٤منْ 

 ."ٕم٧مٟمَ  وِق ذَ "اعمًّٛمك سمـ  ٗم٤مت، ُمٜمٝم٤م: ديقان ذم ُمدح اًمّرؾمقل١مًمَّ ًمف ُم ."راُْمٗمقر"داغ اًمّدهٚمقي ذم 

ًُ ")  .ه1326رُمْم٤من اعم٤ٌمرك ذم ؾمٜم٦م  22شمقذّم   شمٕمري٤ًٌم( ،79، 78صـ "ٜم٦ّمشمذيمرة قمٚمامء أهؾ اًم

يم٤من  ،ؿم٘مٞمؼ أصٖمر ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤منْ  سمـ رو٤م قمكم ظم٤منْ  سمـ ٟم٘مل قمكم ظم٤منْ  ( حمٛمد رو٤م ظم٤منْ 3)

قمٜمف، وشمقذّم ؾمٜم٦م  ، وأظمذ اًمٕمٚمقمَ ٜمِم٠م ذم طمجر اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤منْ ومػمًا وشمقذّم واًمده، صٖم

صدر  اًمٕمدد اعمٛمت٤مز سم٤مؾمؿ: "ٞم٤مت رو٤مدمٚمّ "٦م اًمًٜمقي٦م: جٚمّ اعم)اًمٕمدد اًم٤ًمدس ُمـ  ه.1358

ث اًمؼَمَ   ٤ًٌم(شمٕمري ،78صـ  "ٚمقييْ اًمٕمٚمامء اعمحد 

صدر إوم٤موؾ،  ،رادآسم٤مدياعم اًمِمٞمخ اعمحّدث اًمًٞمّد ُمٕملم اًمّديـاًمًٞمّد حمٛمد ٟمِٕمٞمؿ اًمّديـ سـم اًمِمٞمخ  (4)

رادآسم٤مد، أظمذ اًمٕمٚمقم اًمنّمقمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م قمـ اًمِمٞمخ اًمٕم٤مرف سمٌٚمدة ُمُ  ه1377 قم٤ممصٗمر  21ًمد وُ 

= 



 21  أحمد رضا حياة اإلمام  

 إقمٔمٛمل. (1)حمٛمد أجمد قمكم عمٗمتلْم٤مة اهلٜمد اىم٤ميض ىمُ  (6)

 ي.قِ قضْم جَ اًمٙمَ  (2)اًمِمٞمخ أمحد أذفاًمٕمّّلُم٦م  (7)

                                                 
= 

اًمٓمري٘م٦م اًم٘م٤مدري٦م قمـ اًمٙم٤مُمؾ حمٛمد ُگؾ، وأظمذ اًمٓم٥ّم قمـ احلٙمٞمؿ ومْمؾ أطمد إَُمروهل، وأظمذ 

 .اًمِمٞمخ حمٛمد ُگؾ، واًمِمٞمخ قمكم طمًلم اًمَٙمجقضمِقي، واًمِمٞمخ أمحد رو٤م ظم٤مْن، ويم٤من جم٤مزًا ُمٜمٝمؿ

ظمزاـئ "و "اًمٙمٚمٛم٦م اًمُٕمٚمٞم٤م إلقمّلء قَمٚمؿ اعمّمٓمٗمك"ف: ٤مشمٗمُم١مًمَّ . ُمـ ه1328س اجل٤مُمٕم٦م اًمٜمِٕمٞمٛم٦م ؾمٜم٦م وأؾّم 

يمت٤مب "و "ؾمقاٟمح يَمرسمّل"و "اًمٗمت٤موى"وجمٛمققم٦م  "أـمَٞم٥م اًمٌٞم٤من"و "اًمٕمروم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن

ديد"و "ت ًمدومع اًمتٚمٌٞم٤ًمتاًمتح٘مٞم٘م٤م"و "أؾمقاط اًمٕمذاب"و "اًمٕم٘م٤مئد ًَّ  "اًمث٧ٌم اًمٜمٕمٞمٛمل"و "اًم٘مقل اًم

شمذيمرة ". 76، 75صـ "٦ماًمٞمقاىمٞم٧م اعمٝمريّ ") ه.1367ذي احلج٦م ؾمٜم٦م  19وشمقذّم  .وهمػم ذًمؽ

 شمٕمري٤ًٌم(و ُمٚمت٘مٓم٤مً  ،341 ،347 334، 333صـ "ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية

سمـ احلٙمٞمؿ اًمٕمّّلُم٦م اصدر اًمنّميٕم٦م، اًمِمٞمخ أجمد قمكم  ،إُم٤مم اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ ،ْم٤مة اهلٜمدىم٤ميض ىمُ  (1)

اهلٜمد ؾمٜم٦م  "هْ أقمٔمؿ ضَمرْ "ح٤مومٔم٦م سمٛمُ  "هَمقِد "ُوًمد سمـ .خْش سمـ اًمٗم٤موؾ ُمقٟٓم٤م ظمدا سمَ امج٤مل اًمّديـ 

قمغم أظمٞمف اًمٙمٌػم اًمٕمّّلُم٦م  ،ف واًمٜمحقواًمُٙمت٥م اًمٌدائّٞم٦م ُمـ اًمٍمَّ  ٙمريؿ، ىمرأ اًم٘مرآن اًمه1296

وىمرأ أيمثَر اًمٗمٜمقن قمغم اًمٕمّّلُم٦م اًمِمٝمػم اًمٗم٤موؾ  "قْٟمٗمقرضَم "اًمِمٞمخ حمٛمد صّديؼ، صمّؿ رطمؾ إمم سمٚمدة 

وم٠مظمذ قمٚمقَم  "سمِْٞمكم سمِْٞم٧ْم "اجلٚمٞمؾ اًمِمٞمخ هداي٦ُم اهلل اًمراُْمٗمقري، صمّؿ اٟمت٘مؾ إمم ُمدرؾم٦م احلدي٨م سمٌِٚمدة 

ث  ث اًمِمٝمػم واإلُم٤مم اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ َويِص أمحد اعمحد  قَريِت احلدي٨م قمـ اعمحد   ً ، وشمٗمّرغ ُمـ اًم

ث اعمذيمقر سمٕمد  ُمـ اهلجرة، صمّؿ رطمؾ إمم ًَمٙمٜم١َم  1377اًمٕمٚمقم وشمنّمف سمًٜمد اًمٗمراغ قمـ اعمحد 

وأيمٛمؾ دراؾم٦م اًمٓم٥ّم قمغم اًمٓمٌٞم٥م احل٤مِذق اًمِمٝمػم قمٌد احلٙمٞمؿ، صمّؿ دقم٤مه ؿمٞمخ اإلؾمّلم اإلُم٤مم 

رس  "ضم٤مُمٕم٦م ُمٜمٔمِر إؾمّلم"أمحد رو٤م ًمٚمتدريس ذم  ذي  2واإلومت٤مء. شمقذّم ومتٕملّم قمغم ُمًٜمد اًمدَّ

ضمزءًا،  27 "هَب٤مِر ذيٕم٧م" ٕمروف:ُمٜمٝم٤م شمّمٜمٞمٗمف اعم ،ٗم٤مت يمثػمة١مًمَّ . ًمف ُمه1367اًم٘مٕمدة ذم ؾمٜم٦م 

ذح ُمٕم٤مين "سم٠مرسمع جمّٚمدات، وًمف طم٤مؿمٞم٦م قمغم  "اًمٗمت٤موى إجمدّي٦م"وًمف جمٛمققم٦م اًمٗمت٤موى اعمًاّمة: سمـ

، 79صـ "اًمٞمقاىمٞم٧م اعمِٝمرّي٦م") .()جمّٚمدان سم٤مًمٕمرسمّٞم٦م، ُمٓمٌقع "يمِمػ إؾمت٤مر"سمـاعمًاّمة  "أصم٤مر

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ًٌم( ،217، 278، 277صـ "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية"و .ُمٚمت٘مٓم٤مً  ،87

اسمـ اعمحٌقب اًمرسّم٤مين اًمنميػ قمكم  ،( اًمٕم٤ممل اًمرسّم٤مين اًمٕم٤مرف سم٤مهلل اًمِمٞمخ اًمنميػ أمحد أذف2)

أ اًمُٙمت٥م اًمٌدائٞم٦م قمغم ، وىمره1286ؿمّقال  14طمًلم إذذم اًمَٙمَجْقضْمِقي، ُوًمد يقم اجلٛمٕم٦م 

= 



  21  حياة اإلمام أحمد رضا

 ي.قِ قضْم جَ اًمٙمَ  (1)اًمِمٞمخ اًمًّٞمد حمٛمد ،ث إقمٔمؿ ذم اهلٜمداعمحد   (8)

 .يِت ػمَ ي٘مل اعمِ اًمّمدّ  (2)قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ ٞمخغ اإلؾمّلم اًمِمُمٌٚم   (9)

                                                 
= 

 .وسم٤مَيع قمغم يَدي واًمده ، يَمْرِهلكمٓمػ اهلل قماًمٕمٚمامء ذم يَمَجْقضَمف، وأيمٛمؾ اًمّدروس قمغم اعمٗمتل ًمُ 

 .سم٥ًٌم اًمّٓم٤مقمقن ه 1343وشمقذّم ذم طمٞم٤مة واًمده ؾمٜم٦م 
(" ًُ  ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ًٌم( ،37صـ "ٜم٦ّمشمذيمرة قمٚمامء أهؾ اًم

ث إقمٔمؿ1) اًمِمٞمخ اًمنميػ  ،دوة اًمٕمٚمامء اًمّراؾمخلموؾ، ىمُ وطمٞمد اًمٕمٍم، ؿمٛمس إوم٤م ،( اعمحد 

ىمٌؾ  "ضم٤مئس"قوع يم٤مٟم٧م وٓدشُمف ذم ُمَ  .اسمـ احلٙمٞمؿ اًمنميػ ٟمذر أذف ،حمٛمد اًمَٙمَجقضْمِقي

اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م قمٜمد واًمده، واًمٕمرسمّٞم٦م ذم اعمدرؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمّٞم٦م،  درس .ه1311ذي اًم٘مٕمدة  15صّلة اًمٗمجر 

 "ذح اًمتجريد"قمكِم يَمْرِهل ودرس قمٜمده وسمٕمد صمامٟمٞم٦م ؾمٜملم طمي ذم ظمدُم٦م اعمٗمتل ًُمٓمػ اهلل 

ٌََداُيقيِن، وأؾمٚمَ اًمنميػ قمـ اًمِمٞمخ ُمٓمٞمع اًمّرؾمقل قمٌد اعم٘متدِ  وأظمذ احلدي٨َم  ،"أومؼ اعمٌلم"و ؿ ر اًم

ٗم٤مشمُمـ . ، واؾمتٗم٤مد ُمٜمف يمثػٌم ُمـ اعمًٚمٛملمآٍٓف  ُمـ مخ٦ًمِ  قمغم يده أيمثُر  شمرمج٦م اًم٘مرآن "ف: ُم١مًمَّ

 ."اًمَٙمَجقضَمفْ "، وُدومـ ذم "قٙمٜمًَمَ "سمـه 1383رضم٥م  17شمقذّم  ي٦م.إرد٤مًمٚمٖم٦م سم "اًمٙمريؿ

(" ًُ  ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ًٌم( ،236، 235صـ "ٜم٦ّمشمذيمرة قمٚمامء أهؾ اًم

ْت "ُوًمد ذم  .حمٛمد قمٌد احلٙمٞمؿ اًمّمّدي٘مل ٤مهْ قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ اًمّمّدي٘مل اسمـ اًمِم ٤مهْ ( اًمِم2)  15اهلٜمد  "ُِمػْمَ

ٌُف سم٤مخلٚمٞمٗم٦م إّول ؾمّٞمدٟم٤م اًمّمّديه1317رُمْم٤من اًمٙمريؿ  ًَ ، يم٤من ذيمّٞم٤ًم ؼ إيمؼم ، يتّمؾ َٟم

وىمرأ اًمُٙمت٥م اًمٌدائٞم٦م ُمـ اًمٕمرسمّٞم٦م  ،روقمنمة أؿمٝمُ  اًمٙمريؿ وقمٛمره أرسمع ؾمٜمقاٍت  ضمّدًا، ظمتؿ اًم٘مرآنَ 

وأظمذ أيمثَر اًمٕمٚمقم قمـ أظمٞمف اًمٙمٌػم اًمٕمّّلُم٦م اًمِمٝمػم  .وإردّي٦م واًمٗم٤مرؾمّٞم٦م قمٜمد واًمده اًمٙمريؿ

قريت، أمحد خمت٤مر اًمّمدي٘مل، وأظمذ احلدي٨َم قمـ اًمِمٞمخ ويص أمحد اعمح ًُ ث اًم وسم٤مَيع قمغم َيَدي د 

 أًمػ 45اإلُم٤مم أمحد رو٤م، وٟم٤مل ُمٜمف اإلضم٤مزَة ذم اًمٕمٚمقم واًمٓمري٘م٦م، وأؾمٚمؿ قمغم يَديف أيمثُر ُمـ 

ٗم٤مشمفُمـ ؿمخّم٤ًم.  ذيمر "وأيْم٤ًم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م،  "رضي٦ٌم احل٩ّم "وٌع ذم ُمٍم، سم٤مًمٕمرسمّٞم٦م، ـمُ  "اعمرآة": ُم١مًمَّ

٤ٌمب"ضمزءان، و "احلٌٞم٥م ٌٕم٧م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ـمُ  "سمْرٟم٤مْدؿم٤م ضمقرج ُمع ٙم٤معم٦ماعم"و "هَب٤مر اًمِمَّ

ٟم٘مٚمف إمم اًمٕمرسمٞم٦م جمدي  "طمقار طمقل اإلؾمّلم"م، سم٤مؾمؿ 1992سم٤مًم٘م٤مهرة قم٤مم  "دار آقمتّم٤مم"

 ."اًمٌ٘مٞمع"وُدومـ ذم  "اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة"سمـه 1374ذي احلّج٦م  23شمقذّم  .حمٛمد قمٌد اًمرمحـ

، 153صـ "٤مء أقمغم طميةشمذيمرة ظمٚمٗم"، ُمٚمت٘مٓم٤ًم. و153، 152صـ "اًمٞمقاىمٞم٧م اعمٝمري٦م")

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ًٌم( ،162-164، 154
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ٌَٚمْ  (1)اًمِمٞمخ سمره٤من احلّؼ يـ سمره٤من اعمّٚم٦م واًمدّ  (17)  ٗمقري.اجلَ

 ."اجل٤مُمع اًمّروقي"ُمٚمِؽ اًمٕمٚمامء اًمِمٞمخ فمٗمر اًمّديـ اًمٌِٝم٤مري، ص٤مطم٥م  (11)

 كم.يْ رَ سمَ  ُمـ (2)اب ؾمٚمٓم٤من أمحد ظم٤منْ ِمٞمخ ٟمقّ اًم (12)

 كم.يْ رَ ُمـ سمَ  (3)أمحد أُمػم اًمِمٞمخ (13)

 كم.يْ رَ ُمـ سمَ  (4)يـاًمِمٞمخ احل٤مومظ ي٘ملم اًمدّ  (14)

 كم.يْ رَ ُمـ سمَ  (5)ّٞمد قمٌد اًمٙمريؿاًمِمٞمخ احل٤مومظ اًمً (15)

 كم.يْ رَ ُمـ سمَ  (6)اًمِمٞمخ اًمًّٞمد ُمٜمّقر طمًلم (16)

 ٖمّلديش.ٜمْ ُمـ سمَ  (7)اًمِمٞمخ اًمًّٞمد ٟمقر أمحد (17)

 .(8)يـاًمِمٞمخ واقمظ اًمدّ  (18)

                                                 

ٌَْٚمٗمقري1) ّلم  ،( اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌد اًم٤ٌمىمل اعمٕمروف سُمره٤من احلّؼ اجلَ ًّ اسمـ اًمٕمّّلُم٦م اعمٗمتل حمٛمد قمٌد اًم

ٌَْٚمٗمقر"اًم٘م٤مدري، ُوًمد سمـ  ، درس اًمُٙمت٥م اًمٌدائٞم٦م قمٜمد واًمدهه1317رسمٞمع إّول  21 "ضَم

ٗم٤مشم. ُمـ "ُمٜمٔمر إؾمّلم"دار اًمٕمٚمقم  وأيمٛمؾ اًمّدراؾم٦م ذم اًمٙمريؿ، إضمّلل اًمٞم٘ملم سمت٘مديس "ف: ُم١مًمَّ

ٚمح٤مء"و "ؾمّٞمد اعمرؾَمٚملم ، وُدومـ ضم٤مٟم٥م ه1475شمقذّم ذم  ."اًمؼُمه٤من إضمغم ذم شم٘مٌٞمؾ أُم٤ميمـ اًمّم 

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ًٌم( ،277، 276، 271صـ "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")               واًمده اًمٙمريؿ.

ث اًمٌِٝم٤مرياًمٕمّّلُم٦م فم ( ذيمره2)  .1/125 "طمٞم٤مة أقمغم طمية"ذم  ٗمر اًمديـ اعمحد 

 .اعمرضمع ٟمٗمًف (3)

، شمٚمٛمٞمذ اإلُم٤مم أمحد رو٤م واعمج٤مز ُمٜمف ذم اًمٕمٚمقم "سَمَرْيكم"ُمـ ( اًمِمٞمخ احل٤مومظ ي٘ملم اًمّديـ 4)

 ه.1377 ةى أظمر٤مدَ مُج  11شمقذّم  .واًمٓمري٘م٦م

(" ًُ  (ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ٌمً  ،264، 263صـ "٦مٜمّشمذيمرة قمٚمامء أهؾ اًم

 .1/126 "طمٞم٤مة أقمغم طمية"ذم  ث اًمٌِٝم٤مرييـ اعمحد  فمٗمر اًمدّ  ٕمّّلُم٦ماًم ذيمره (5)

 .اعمرضمع ٟمٗمًف (6)

 .اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (7)

 .اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (8)
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 آسم٤مدي. اًمٕمٔمٞمؿ (1)ؿمٞمداًمِمٞمخ اًمًّٞمد قمٌد اًمرّ  (19)

 ٝم٤مري.اًمٌِ  (2)همّلم حمٛمد ٤مهْ اًمِمٞمخ اًمًّٞمد اًمِّم  (27)

 كم.يْ رَ ُمـ سمَ  (3)قثًمًّٞمد طمٙمٞمؿ قمزيز همَ اًمِمٞمخ ا (21)

 كم.يْ رَ ُمـ سمَ  (4)رزااب ُمِ اًمِمٞمخ ٟمقّ  (22)

وهمػمهؿ  ،ل اهلٜمديتِ ٞمْ سمِ  كمٞمسمِ  (5)قمٌد إطمد ،اًمِمٞمخ اًمًّٞمد ؾمٚمٓم٤من اًمقاقمٔملم (23)

ٜمف ذم اًمٓمري٘م٦م ُم ج٤مزيـاعمُ  قمددُ  دم٤مَوزقم٤مة اًم٤ٌمرزيـ، وُمـ اًمٕمٚمامء ذوي اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمد  

رمحٝمؿ  .وذم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م (6)٤ميمًت٤منٟمتنموا ذم اهلٜمد وسما ،قمغم ُمئ٦م ؿمخصٍ 

 .!وداُم٧م سمريم٤مهتؿ وومٞمقوٝمؿ ،اهلل شمٕم٤ممم أمجٕملم
                                                 

، أظمذ اًمٕمٚمقم مت٤مُم٤ًم ذم دار اًمٕمٚمقم "قمٔمٞمؿ آسم٤مد"( اًمِمٞمخ اًمنميػ قمٌد اًمّرؿمٞمد، ُوًمد ذم 1)

٨م واحلدي ُم٤م ختّرج دّرس اًمٗم٘مفَ وسمٕمد .ؾم٤مشمذةهمػمه ُمـ إقمـ اإلُم٤مم أمحد رو٤م و "إؾمّلم ُمٜمٔمر"

 ة.قمديد واعمٜمٓمؼ واًمٗمٚمًٗم٦م ذم ُمدارس واًمتٗمًػم

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ًٌم( ،173، 172صـ "٦مشمذيمرة قمٚمامء أهؾ اًمًٜمّ")

 .1/163 "طمٞم٤مة أقمغم طمية"ذم  ث اًمٌِٝم٤مريفمٗمر اًمّديـ اعمحد   ٕمّّلُم٦ماًم ذيمره (2)

ْيٚمقي، اعمج٤مز ُمـ ؿمٞمخ اًمِمٞمقخ ومْمؾ هَمقث ا ( اًمِمٞمخ طمٙمٞمؿ قمزيز هَمقث، طمٗمٞمد اًمِمٞمخ اًمًّٞمد3) ًمؼَمَ

، وشمٚمٛمٞمذ اًمًّٞمد آل   ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م واعمج٤مز ُمٜمف، يم٤من ُمتقّرقم٤ًم وضمقادًا. ُم٘مّربأمحد اعم٤مَرْهَرِوي 

(" ًُ  (شمٕمري٤ٌمً  ،183صـ "ٜم٦ّمشمذيمرة قمٚمامء أهؾ اًم

ث اًمٌِٝم٤مري ذيمره (4)  .1/126 "طمٞم٤مة أقمغم طمية"ذم  اًمٕمّّلُم٦م فمٗمر اًمديـ اعمحد 

قَريِت كمْ ( اًمِمٞمخ قمٌد إطمد سمِٞم5)  ً سمِْٞمكم "ُوًمد سمـ ، سمِٞمتِْل اسمـ اًمِمٞمخ أؾمت٤مذ اعمحّدصملم اًمًّٞمد َويِص أمحد اًم

، صمّؿ "ُمدرؾم٦م احلدي٨م"، وأيمٛمؾ اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن قمٜمد واًمده اًمٙمريؿ ذم ه1298ؾمٜم٦م  "سمِٞم٧م

٨م إمم أمحد رو٤م ٕظمذ احلدي٨م اًمنميػ، صمّؿ دّرس ذم ُمدرؾم٦م احلدي ُم٤ممطمي ذم ظمدُم٦م اإل

 13وشمقذّم  .ذم اًمٕمٚمقم واًمٓمري٘م٦م آظمر قمٛمره، سم٤مَيع قمغم يَدي اإلُم٤مم أمحد رو٤م، وٟم٤مل ُمٜمف اإلضم٤مزةَ 

ًُ ") ."ٜم٩م ُمرادآسم٤مديمَ "، وُدومـ ذم قٙمٜمَسمٚمَ ه 1352ؿمٕم٤ٌمن اعمٕمّٔمؿ   "ٜم٦ّمشمذيمرة قمٚمامء أهؾ اًم

 شمٕمري٤ًٌم(، 172صـ "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية"و .ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ٌمً  ،169، 168صـ

مُجٝمقري٦م ذم ضمٜمقب آؾمٞم٤م سملم اًمّملم واهلٜمد وإيران وأومٖم٤مٟمًت٤من قمغم سمحر قمامن ذم اعمحٞمط اهلٜمدي، هل  (6)

 "راَوًْمٌِٜمِدي"و "ومٞمّمؾ آسم٤مد"و "ٓهقر"و "يمراشمٌم"قم٤مصٛمتٝم٤م: إؾمّلم آسم٤مد. وُمـ ُُمدهن٤م: 

ٜمد"و  ً وهل ُمـ اًمدول اإلؾمّلُمٞم٦م اًمُٙمؼمى ذم اًمٕم٤ممل،  .وهمػمه٤م "ُمٚمت٤من"و "طمٞمدرآسم٤مد اًم

= 
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 اإلمام أهم  مشاغل

 ًُ  :"اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م ًمٕمٚمامء سمّٙم٦م واعمديٜم٦م" ُمـ ذم اًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦مف ىم٤مل اإلُم٤مم ٟمٗم

 !وًمٜمٕمٛم٧م اًمثّلصم٦م ،هن٤م، وم٠مضمد صمّلصم٦مً ٌّٝم٤م ؿمٖمٗم٤ًم دوسمحُ  وُرزىم٧ُم  ، اًمتل أٟم٤م هب٤م وهل٤مأُّم٤م ومٜمقيِن "

صٚمقات - ٚملممح٤مي٦م ضم٤مٟم٥م ؾمٞمّد اعمرؾَم  وأقمغم اًمٙمّؾ وأهمغم اًمٙمّؾ: ومم اًمٙمّؾ أّول اًمٙمّؾ وأَ  (1)

 .ٝملمُمُ  ٝملم، سمٙمّلمٍ ُمَ  وه٤ميبي  ُمـ إـم٤مًم٦م ًم٤ًمن يمؾ   -اهلل شمٕم٤ممم وؾمّلُمف قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم

ـّ قمٌدِ »وىمد ىم٤مل:  !يب  رَ ل سمرمح٦م ٜم  هذا هق فمَ ! يّب ن شم٘مٌّؾ رَ إل وهذا هق طمًٌِ  ي أٟم٤م قمٜمد فم

ّٓ يـ، وُم٤م هق اًمد   لـ يّدقمصمّؿ ٟمٙم٤مي٦م سم٘مٞم٦ّم اعمٌتدقملم ممّ  (2) .(1)شيِب  ًِ  إ صمّؿ  (3). يـدِ ُمـ اعمٗم

د زم، وُم٤م أسمَر وقمٚمٞمٝم٤م ُمٕمقَّ  ،ومٝمذه ُمقئكِم  .اعمتلم اعمٌلم ٤مىم٦م قمغم اعمذه٥م احلٜمٗملسم٘مدر اًمٓمّ  اإلومت٤مءُ 

 .(2)"!ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمقزم ،ٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ، وطمًٌُ هل٤م وشمٙمقن زِم  ي أن أيمقنَ قمغم صدرِ 

ة اإلمام دم الػؼه اإلسالمي  عبؼري 

قمٚمقُم٤ًم  ومٞمفاإلؾمّلُمل، وأو٤مف اًمٗم٘مف  يم٤من قمٌ٘مريَّ  أمحد رو٤م أّن اإلُم٤ممَ  ٓ ري٥َم 

ّٓ ٓ ي٘مدره٤م  وٟمٗم٤مئَس   ٦مً صمٛمٞمٜم حقصم٤مً ّٟمف ىمد ىمّدم ًمٚمٗم٘مف اإلؾمّلُمل سمُ وم٢م شمف اجلٚمٞمٚم٦م:١مًمَّٗم٤مع ُمـ ـم٤مًمَ ُمَ  إ

ٝم٤م ، يمٚم  كوقمٚمقم ؿمتّ  شم٘مري٤ًٌم ذم اًمٗم٘مف ُم١مًمَّٗم٤مً  أًمَػ  أًّمػ اإلُم٤ممُ و ،ٛم٦مومخ قمٔمٞمٛم٦مً  ٍت ١مًمَّٗم٤موُم، رائٕم٦مً 

                                                 
= 

م. إرض: ضم٤ٌمل قم٤مًمٞم٦م ىم٤مؾمٞم٦م 1971م، واٟم٘مًٛم٧م قمٜمٝم٤م سمٜمٖمّلديش 1947  اهلٜمدقمغم اٟمٗمّمٚم٧م

ة ذم ٓؾمّٞمام ذم اًمِمامل، أُّم٤م اًمًّٙم٤من ومٞمٜمتنمون ذم اًمًٝمقل اًمزراقمٞم٦م اعمٛمتدّ  ،اعمٜم٤مخ يمثػمة اًمثٚم٩م واجلٚمٞمد

أهّؿ  .اًمِمامل اًمنمىمل وذم اجلٜمقب، شمِمٛمؾ طمقض اًمٌٜمج٤مب أو إهنُر اخلٛم٦ًم رواومد اهلٜمدوس

 روم.٤مد، يمُ يقت، ؾمجّ ٚمقد، زُ ر، ضُم ز، ؾمٙمّ ٓمـ، أرُ ت: ىمُ اًمّم٤مدرا

 ، ُمٚمت٘مٓم٤ًم(177ذم إقمّلم، صـ "اعمٜمجد")

ُريُمُؿ اهلُل يمت٤مب اًمتقطمٞمد، سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  "ّمحٞمحاًم"خ٤مري ذم أظمرضمف اًمٌيمام ( 1) ذ  ﴿َوحُيَ

ُف﴾ ًَ  سمٓمريؼ أيب ص٤مًمح قمـ أيب هريرة ، 1273، صـ7475...إًمخ، ر: [28]آل قمٛمران: َٟمْٗم

ـّ قمٌدِ »: ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌّل   ...احلدي٨م. شيِب  يي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: أٟم٤م قمٜمد فم

 .97، 96اًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، صـ "ت اعمتٞمٜم٦مااإلضم٤مز"( 2)
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ثقره قمغم ومقر قمُ ّلقمف، ووُ ٕم٦م اـمّ ُمٕمرومتف، وؾِم  ةريمثشمدّل قمغم قمٌ٘مرّيتف وًمٞم٤مىمتف، وهمزارة قمٚمٛمف، و

ًمٗمت٤موى اًمٕمٔمٞمٛم٦م هذه ا ،(1)"٦مقيواًمٕمٓم٤مي٤م اًمٜمٌقّي٦م ذم اًمٗمت٤موى اًمّر "ُمٜمٝم٤م:  ،اًمٗم٘مف اإلؾمّلُمل

اًمٕمٚمقم  اًمٗم٘مف اإلؾمّلُمل ودائرةُ  ، وٓ ؿمّؽ أهّن٤م ُمقؾمققم٦مُ دًا يمٌػماً جمٚمَّ  33 ٟمحق وحتقي قمغم

يتٕمّجٌقن ويتحػّمون ُمـ سمّمػمة اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف، ودىّم٦م ٟمٔمره  قمٜمدُم٤م يٓم٤مًمٕمٝم٤م اًمٕمٚمامءُ و واعمٕم٤مرف،

 سمٚمٞم٤مىمتف وقمٌ٘مرّيتف ذم ُمـ قمٚمامء اًمٕم٤مملَ  يمثػمٌ  وىمد ؿمٖمَػ  .٦مِمف اعمدهِ ٤مشمووح٘مٞم٘م ٦م،صمف اًمٕمجٞمٌقحوسمُ 

 ٤م ـم٤مًَمع قمدةَ سمٕمدُمَ  ،اًمِمٞمخ إؾمامقمٞمؾ ظمٚمٞمؾ اعمّٙمل احلرم ُمٙمت٦ٌم أُملمُ  اًمٗم٘مف اإلؾمّلُمل، يمام ىم٤مل

 ه٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامنُ آ: إّٟمف ًمق ر!أىمقل واحلّؼ أىمقل واهلل": "٦مقيواًمٗمت٤موى اًمرّ " ُمـ أوراٍق 

 .(2)"ٝم٤م ُمـ مجٚم٦م إصح٤مبٗمَ ُم١مًم   ت قمٞمٜمف، وجلٕمَؾ ٕىمرَّ 

، وخٛم٦م جمّٚمداٍت  ؾمٌعُ  "قمغم رّد اعمحت٤مر (3)ضمّد اعمٛمت٤مر" :ته اجلؾقؾةملَّػان موم  

 هب٤م اًمٗم٘مفُ  خرُ تيٗماًمتل رر اًمٗم٘مف اًمٖم٤مًمٞم٦م ُمـ ُمآصمره اًمت٤مرخيّٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وُمـ دُ  هذا اًمٙمت٤مُب و
                                                 

ٗم٤مت اإلُم٤مم أمحد رو٤م   (1) يم٤من طملم يمت٥م هذه  "اًمٗمت٤موى اًمروقي٦م"وجمّٚمدات   هذا اًمٕمدُد عم١مًمَّ

ٗم٤مشمِف إمم أًمػإؾمُٓمر، صمّؿ اؾمتٛمّر ذم اًمت٠مًمٞمػ واإلومت٤مء، ومٌٚمَغ قم  12، واًمٗمت٤موى إمم شم٘مري٤ٌمً  دُد ُم١مًمَّ

ٓهقر سم٤ميمًت٤من  "ُم١مؾّم٦ًُم رو٤م"شمنّموم٧ْم  صمؿّ  ذم اهلٜمد وسم٤ميمًت٤من. ويمّراٍت  ُمّراٍت جمّٚمدًا ـُمٌٕم٧م 

سم٢مٟمج٤مز أُمقر ـم٤ٌمقمتِٝم٤م قمغم أؾُمٍس ضمديدة، وقمغم ـمراٍز طمدي٨ٍم سمتخري٩م أي٤مت وإطم٤مدي٨م 

ٕمرسمّٞم٦م واًمٗم٤مرؾمّٞم٦م إمم ًمٖمتِٜم٤م إردّي٦م، اًمتل هل اًمّٚمٖم٦م اًمٜمٌّقي٦م، ووح٘مٞمؼ اًمٜمّّمقص، وٟم٘مؾ قم٤ٌمرهت٤م اًم

ؾمٛمّٞم٦م ًم ٜم٤م احلٌٞم٥م سم٤ميمًت٤من اجلُٝمقرّي٦م اإلؾمّلُمّٞم٦م: شمًٝمٞمًّل ًم٘مّرائٜم٤م اًمٙمرام، ومٌٚمَغ قمدُد َقـمٜماًمرَّ

ؾمامطم٦م  خٜم٤م وأؾمت٤مذٟم٤مٞمؿم جمٚمَّدًا، وهذا اًمٕمٛمُؾ اعمٝمؿ ىمد وحّ٘مؼ سمرقم٤مي٦م وإذاف 33جمّٚمداهت٤م صمّلصملم 

 .( ه1424ّّلُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌد اًم٘مٞمقم اهلَزاْرِوي )ت اًمٕم ،ُمٗمتل سم٤ميمًت٤من
 2716قم٤مم  ،جمّٚمدًا، حمّ٘م٘م٦ًم سم٤مإلو٤موم٤مت واًمٙمت٤مسم٦م أًمٞم٦م 22ٌٕم٧م ٟمًخ٦م طمديث٦م سمــمُ  وأظمػماً    

ًُ "ُمـ  ه  يمراشمٌم سم٤ميمًت٤من. "ٜم٦ّمدار أهؾ اًم

 .38ل، صـاجلٚمٞمؾ اًمًّٞمد إؾمامقمٞمؾ ظمٚمٞمؾ اعمٙمّ  اًمٕمّّلُم٦ميمت٤مب اعم٘مّدُم٦م،  "ت اعمتٞمٜم٦مااإلضم٤مز"( 2)

شمٕمٚمٞم٘م٤مٌت ىمٞمٛم٦ٌم وخٛم٦ٌم ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤مْن قمغم طم٤مؿمٞم٦م  "ضمّد اعمٛمت٤مر قمغم رّد اعمحت٤مر"أي:  (3)

اهلٜمد، وح٧م إذاف  - سمٛمجّٚمَديـ ُمـ اعمجٛمع اإلؾمّلُمل ُم٤ٌمريْمٗمقر أّوًٓ ٌٕم٧م قم٤مسمديـ. )ـمُ  اسمـ

، وسم٘مٞم٦م ه1415 قم٤مم، ُمـ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة إمم يمت٤مب اًمٓمّلق( اًمٕمّّلُم٦م حمٛمد أمحد اعمّم٤ٌمطمل 

= 



 22  أحمد رضا حياة اإلمام  

 قمٔمٞمؿٌ  زٌ يمٜمو ضمٚمٞمٌؾ  ٙمت٤مَب اًم: وٓ ؿمّؽ أّن هذا ذًمؽسم ًمف آومتخ٤مرُ  ؼَّ اإلؾمّلُمل، وطُم 

شمقوٞمح٤ًم مجٞمًّل، ويٙمِمػ قمـ  "طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ"اًمِمٝمػم سمـ (1)"رّد اعمحت٤مر"ح يقو  

 ،٤مدرة٘م٦م، ويتدوّمؼ سم٤مًمٌحقث اًمقضمٞمزة اًمٜمّ ف اعمٖمٚمَ قم٤ٌمراشمف اًمٕمقيّم٦م، وحيّؾ ُمقاوٕمَ 

ٟم٘مدًا  "رّد اعمحت٤مر"د وأظمرى يٜم٘م   ،سم٤مهرةً حقصم٤ًم م سمُ ي٘مد   ومت٤مرةً واًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمٕمجٞم٦ٌم إٟمٞم٘م٦م، 

 ي٠ميتقمٜمدُم٤م ظمّلف، و ك٤مٜمه يم٠مّٟمف مل يٙمـو ،ٝم٤مؼ سمٞمٜمومٞمقوم   اخلّلومٞم٦م ًٓ، ويٕمرض اعم٤ًمئَؾ قم٤مدِ 

حي٦م ّمقص اًمٍّم ٝم٤م سم٤مًمٜمّ ح سمٕمَْم ، ومػمضم  واًمتّمحٞمُح  قاوع شمرّدد ومٞمٝم٤م اًمؽمضمٞمُح ُمَ  غمقم

ظمّلل اًمٌحقث  ٔمٝمرويَ  .وشمّمحٞمٍح  شمرضمٞمٍح  ٓئؾ اًم٘مقّي٦م، يم٠مّٟمف مل يٙمـ ًمٖمػم ذًمؽ طمؼ  واًمدّ 

اـّمّلقمف قمغم اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمّٞم٦م،  ٕم٦مُ وؾِم  ،ٛمفٚمقمِ  رُ وشمٌح   ،ومٙمره وسمريُؼ  ١مًم ػ،ذهـ اعم دُ شمقىم  

ل احٞمح ُمـ سملم إىمقاًمّّم  واؾمتخراِج  اًمؽمضمٞمِح  ه قمٜمدمتٞمٞمز وشمتٌلّم ىمّقةُ  ،ٞمفيم٠مهّن٤م ٟمّم٥م قمٞمٜمَ 

اًم٤ًٌّمق ذم  فيمّٚمام ضمرى ىمٚمٛمُ  ٓئؾ اًم٘مقّي٦م اجلٚمّٞم٦م، ًمذًمؽاعم٠ًمًم٦م سم٤مًمدّ  وإيْم٤مِح  ،اعمختٚمٗم٦م

  ،ُمٞمدان اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ
ٍ
 سمام ًمف وُم٤م قمٚمٞمف. كك أشمطمتّ  مل يٙمد ي٘مػ قمغم رء

 نييػ  ني الش  ؾحرم  ل تهزيار

 ومٚماّم رآه ذم اعمٓم٤مف إُم٤ممُ  ،ُمع واًمده اًمٙمريؿه 1295قم٤مم  أومم ُمّرةً  طم٩ّم اإلُم٤ممُ 

ه ىم٤مئًّل: ٕمقرِ وم٤مسمتدر سم٢مسمداء ؿُم  ،ٞمؾؾ اًمٚمَّ اًمِمٞمخ طمًلم ص٤مًمح مَج  ،٤معمًجد احلرامسماًمِم٤مومٕمّٞم٦م 

احل٩ّم  ُمٜم٤مؾمؽف ذم رؾم٤مًمتَ  ومٓمٚم٥م ُمٜمف أن يٜم٘مَؾ  (2)"!لمهذا اجلٌِ  ذماهلل  إيّن ٕرى ٟمقرَ  واهللِ"
                                                 

= 

أسمقفمٌل  "دار اًمٗم٘مٞمف"ن يم٤مُمًّل، سمتٕم٤موُ  ٌٕم٧م سمًٌع جمّٚمداٍت ـمُ  صم٤مٟمٞم٤مً . واعمجّٚمدات يم٤مٟم٧م خمٓمقـم٦مً 

ًُ  أهؾ"اإلُم٤مرات، ودار  ، سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر 1، طم2713/ه1434سم٤ميمًت٤من،  - يمراشمٌم "ّٜم٦ماًم

 .اعمٗمتل حمٛمد أؾمٚمؿ رو٤م اعمٞمٛمٜمل 
سمـ أُملم قم٤مسمديـ سمـ اًمًّٞمد قمٛمر سمـ قم٤مسمديـ  : ًمٚمًّٞمد حمٛمد"رّد اعمحت٤مر قمغم اًمّدر اعمخت٤مر"( 1)

وشمقذّم ؾمٜم٦م  1198ُوًمد ؾمٜم٦م  ."اسمـ قم٤مسمديـ"اًمِمٝمػم سمـ اًمٕمّّلُم٦مُمِم٘مل احلٜمٗمل اعمٗمتل اًمدِ 

طمٚمٞم٦م اًمٌنم ذم شم٤مريخ "و .6/286 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم" .3/351 "إيْم٤مح اعمٙمٜمقن")  ه.1252

 (6/42زريمكم، ًمٚم "إقمّلم"و. 1237، صـ3طمرف اعمٞمؿ، اجلزء  "اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم

 .1/133، ُمّرة احل٩ّم واًمزي٤مرة ّٕول "طمٞم٤مة أقمغم طمية"( 2)



  21  حياة اإلمام أحمد رضا

 لميقُمَ  ظمّلل صمّؿ ذطمٝم٤م ،أمحد رو٤م ومٜم٘مٚمٝم٤م اإلُم٤ممُ  ،ٖم٦م إردّي٦مإمم اًمٚم   "اجلقهرة اعمْمٞمئ٦م"

 ."ة اًمقوّٞم٦م٦م قمغم اًمٜمػّم ة اًمروٞمّ اًمٓمرّ "ومًاّمه٤م سمـ وقمّٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ،"اًمٜمػّمة اًمقوّٞم٦م"ومًاّمه٤م 

ث  ،ذم اًمٕمٚمقم اإلضم٤مزاِت  أمحد رو٤م اإلُم٤ممُ  ٟم٤ملوذم هذه اًمزي٤مرة  ُمـ اًمًٞمّد اعمحد 

 محـ هاج اعمّٙمل ُمٗمتل احلٜمٗمٞم٦ّم.قمٌد اًمّر  واًمِمٞمخ ،ل٤مومٕمِّم طمّلن اًميٜمل دَ أمحد زَ  اًمِمٞمخ

 ،هقلم وأيمرُمٗمَ يلم اًمنّم احلرُمَ  ف قمٚمامءُ وم٠مقمٔمٛمَ ه 1323طم٩ّم صم٤مٟمٞم٦ًم قم٤مم  صمؿّ و

ٝمؿ ؾمتٗمت٤مه سمٕمُْم وا ،٦مقومٞمرق اًمّّم وـمُ  واؾمتج٤مزوا ُمٜمف ذم احلدي٨م واًمٗم٘مف واًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن

، ٌل اعمّمٓمٗمك قمٚمؿ اعمٖمٞم٤ٌمت ًمٚمٜمّ  ُم٠ًمًم٦مُ  :ُمٜمٝم٤موم٠مضم٤مب قمٜمٝم٤م،  ّٞم٦مٍ ُم٤ًمئؾ ذات أمه طمقَل 

وًم٦م اًمدَّ ": إومم، لملم اعم٠ًمًمتَ ذم ه٤مشمَ  رؾم٤مًمَتلم ٘مدّي٦م، وم٠مًّمػ اإلُم٤ممُ وُم٠ًمًم٦م إوراق اًمٜمَ 

 ، أًّمٗمٝمام"راهؿ٤مس اًمدَّ رـمؿ ذم أطمٙم٤مم ىمِ ٗمؾ اًمٗم٘مٞمف اًمٗم٤مهِ يمِ ": ٦مث٤مٟمٞماًمو ،"ٞمٌّٞم٦مّٞم٦م سم٤معم٤مّدة اًمٖمَ اعمٙمّ 

 .: ّٕٟمف يم٤من ُم٤ًمومرًا سمٕمٞمدًا قمـ يمتٌفت٥م ذم ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦مٕم٦م إمم اًمٙمُ سمدون ُمراضَم 

 ػات اإلماممملَّ بعض 

 اعمٜم٤مومع، مّج٦مُ  اجلدوى، يمثػمةُ  ٝم٤م قمٔمٞمٛم٦مُ ٙمٚم  وماإلُم٤مم أمحد رو٤م  ُم١مًمَّٗم٤متأُّم٤م 

 ٘مٞم٘م٤مت اًمٕمجٞم٦ٌم، ُمتدوّم٘م٦مٌ ٤مًمتحسم رةٌ ظمسم٤مًمٌحقث اعمٗمٞمدة، ذا اعمٕم٤مرف، ممتٚمئ٦مٌ  اًمٗمقائد، همزيرةُ 

 ،ف اًمقاؾمعوقم٘مٚمِ  ،ف اًمٕمٔمٞمؿٚمٛمِ قمغم قمِ  ٚمٛم٤ًمئؾ اجلديدة، اًمداًّم٦مُ ًم ٤مدرة، طم٤موي٦مٌ اًمٜمّ  ٤معمقادّ سم

ن ٜمقِ ٕمَ اإلُم٤مم أّٟمف يُ  ُم١مًمَّٗم٤متويمذًمؽ ُمـ ظمّم٤مئص  ؼمى،ٌف اًمٙمُ قاهِ وُمَ  ،ف اهل٤مئٚم٦مشمِ اوىمدر

ٜم٦م ًَ اًمػم إمم ىمٌؿ يِمًمٜمت٩م ُمٕمٜم٤م ر ،ؾٛمّ طم٤ًمب اجلُ قمغم ًمٙمّؾ يمت٤مٍب سمٕمٜمقاٍن ًمق مجٕمٜم٤م طمرووَمف 

ّٓ ُمقوققم٤ًم مل خيؽم  اإلُم٤ممُ و .ًمٙمت٤مبا ًمت٠مًمٞمػ ٦ماهلجريّ   ُمـ ع جم٤مًٓ عمزيدٍ مل يدَ  أهن٤مه إمم طمدي  إ

، اعمّٙمل طمّلن اجلٞمّلينيٜمل دَ اهلل سمـ حمّٛمد صدىم٦م زَ  اًمِمٞمخ قمٌد ىمقل ُمـ (1)اًمتحرير، يمام ؾمٞم٠ميت

 قم٦م:ُمٓمٌقٝم٤م ، ويمٚم  ٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦ّم أصّلً اًمتل أًّمٗمٝم ،اإلُم٤مم ُم١مًمَّٗم٤مت سمٕمَض  أن ٟمذيمرَ  ـ اعمٜم٤مؾم٥مٛمِ وم

 .)ؾمٌع جمّٚمدات( "ضمّد اعمٛمت٤مر قمغم رّد اعمحت٤مر" (1)

                                                 

 .61( اٟمٔمر: صـ1)



 21  أحمد رضا حياة اإلمام  

 ."أضمغم اإلقمّلم أّن اًمٗمتقى ُمٓمٚم٘م٤ًم قمغم ىمقل اإلُم٤مم" (2)

 ."اًمٔمٗمر ًم٘مقل ُزومر" (3)

 ."اعمٕمتَٛمد اعمًتٜمَد قمغم اعمٕمتَ٘مد اعمٜمتَ٘مد" (4)

وًم٦م اعمّٙمّٞم٦م سم٤معم٤مّدة اًمَٖمٞمٌٞم٦ّم" (5)  .(ًمٚمٜمٌّل٤ٌمت قمٚمؿ اعمٖمٞمّ  )إصم٤ٌمت "اًمدَّ

وًم٦م اعمّٙمّٞم٦مٙماًمٗمٞمقو٤مت اعمٚمَ " (6)  ."ّٞم٦م عمح٥ّم اًمدَّ

 .ذم اًمٕمٚمقم اخلٛم٦ًم(جمّٚمدان ) "ءاحلَل أّن يمّلَُمف اعمّمقَن شمٌٞم٤مٌن ًمٙمؾ  َر  إٟم٤ٌمءُ " (7)

 ."إشم٘مك ؾمٌ٘م٦مِ  ٟم٘مك ُمـ سمحرِ اًمُزٓل إَ " (8)

 ."اعمٜمؼم ؿمامئؿ اًمٕمٜمؼم ذم أدب اًمٜمداء أُم٤ممَ " (9)

 ."راهؿرـم٤مس اًمدَّ ؿ ذم أطمٙم٤مم ىمِ ٗمؾ اًمٗم٘مٞمف اًمٗم٤مهِ يمِ " (17)

 ."ٞم٤مقضمراومِ قٟمُ ومُ  ٞم٤م طمٙمؿُ اًمٙمِمػ ؿم٤مومِ " (11)

اعمروي٦م قمـ  ٦مقصمٞمّ )اًمّّمّلة اًمٖمَ  "٤ٌم صّلة إهارـ َص أزه٤مر إٟمقار ُمِ " (12)

 (.اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمّلين  ؾمّٞمدٟم٤م

 ."لمرة احلرُمَ يـ قمـ أطمٙم٤مم جم٤موَ ٞم٘مؾ اًمرَّ َص " (13)

 ."٤مة اهلٜمدّي٦م٦م سم٤مًمِمَّ ٞموحِ إُ  ه٤مدي" (14)

 ."٦موحٞمٚمقد إُ ٤مومٞم٦م اعمقطمٞم٦م حلٙمؿ ضُم اًمّّم " (15)

 ."طُم٤ًمم احلرَُملم قمغم ُمٜمحر اًمُٙمٗمر واعملَم" (16)

 ."ومت٤موى احلرَُملم سمرضَمػ ٟمدوة اعملم" (17)

 ."قي٤مٟمْ ٝماجلٌؾ اًمث٤مٟمقي قمغم يمٚمٞم٦م اًمت" (18)

 ."اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م ًمٕمٚمامء سَمّٙم٦م واعمديٜم٦م" (19)

 ملَّػاته ادرتمجة بالعربقةبعض م

ٗم٤مشمف سمٕمضِ  ًم٤ًمدشمٜم٤م اًم٘مّراء أؾمامءَ  ٜمذيمروًمْ   د ومٞمٝم٤مدم٤مًمٕمرسمّٞم٦م، وإن مل سم٦م ؽممجاعم ُم١مًمَّ

ديدةِ  ُمـ أومٙم٤مره ٜمٝمؾتؾم سمّل ؿمّؽ  وًمٙمـ ،اًمٜمثر اًمٗمٜمّل ًمإلُم٤مم سمدائعَ  ًَّ  :وإقمّلُمف اعمٝمؿّ  اًم
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 ."متٝمٞمد اإليامن سمآي٤مت اًم٘مرآن" (1)

 ."إذا صّح احلدي٨ُم ومٝمق ُمذهٌِل اًمَٗمْمؾ اعمقَهٌل ذم ُمٕمٜمك:" (2)

 ."قمٓم٤مء اًم٘مدير ذم طمٙمؿ اًمتّمقير" (3)

ًمًّٞمدٟم٤م  "اًم٘مّمٞمدة اخلٛمرّي٦م"ّب قمـ اخلٛمرّي٦م )ٛمرّي٦م ذم اًمذَ ُم٦م اًم٘مُ ُمزَ اًمزَ " (4)

 (.قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمّلين  اًمِمٞمخ

 ."٤مُم٦مًمٜمٌّل هَت  ـ اًم٘مٞم٤ممِ إىم٤مُم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم ـم٤مقمِ " (5)

 ."اًمتحٞم٦ّمجقد سمدة اًمزيمّٞم٦م ًمتحريؿ ؾُم اًمز  " (6)

 ."اإلؾمّلم ٤من دارُ تَ وؾْم ٜمدُ إقمّلم إقمّلم سم٠مّن هِ " (7)

 ."ٗم٤م ذم ٟمقر اعمّمٓمٗمكِصّلت اًمّمَّ " (8)

 ."ل اعمّمٓمٗمك سمداومع اًمٌّلءغم ًمٜم٤مقمتِ إُمـ واًمٕمُ " (9)

 ."ؾمقل اًمٙمِرامٛمقل اإلؾمّلم ٔسم٤مء اًمرّ ؿُم " (17)

 ."ُمٜمػم اًمٕملم ذم طمٙمؿ شم٘مٌٞمؾ اإلهب٤مَُملم" (11)

 ."ٕم٤مفطمٙمؿ اًمِْم اهل٤مد اًمٙم٤مف ذم " (12)

 ."تؾمامع إُمقاسمٞم٤من  ذم  قاتطمٞم٤مة اعم" (13)

 ."سمريم٤مت اإلُمداد ٕهؾ آؾمتٛمداد" (14)

 ."وم٤مقملرد إوم٤مقمل قمـ محك ه٤مد رومع اًمر  ـمَ " (15)

 )إوراد وإذيم٤مر(. "اًمقفمٞمٗم٦م اًمٙمريٛم٦م" (16)

 ."ظم٤منّ٘م٦م اعمرضم٤من عمٝمّؿ طمٙمؿ اًمد  طُم " (17)

ٛم٦م" (18)  ً  ."ّج٤مراًمٗمُ  ىمقارع اًم٘مّٝم٤مر قمغم اعمج

 ."سم٘م٤مدي٤من ي٤من قمغم ُمرشمدٍ ٝمر اًمدَّ ىمَ " (19)

 ."اعمٌلم ظمتؿ اًمٜمٌٞملم" (27)

 ."حمّٛمد ظم٤مشمؿ اًمٜمٌّٞملم" (21)
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(22) "  ً  ."٘م٤مب قمغم اعمًٞمح اًمٙمّذابقء واًمٕمِ اًم

 ."ي٤مين قمغم اعمرشمد اًم٘م٤مدي٤ميناجلراز اًمدّ " (23)

ه سم٢مسم٤مئف ظمتؿَ " (24)  ."اًمٜمٌّقة ضمزى اهللُ قمدوَّ

ًَ إزاطم٦م اًمٕمَ " (25)  ."ٞم٥مٞمػ اًمٖمَ ٞم٥م سم

)أي: ؿمٝم٤مدة ؾمٞمّدٟم٤م اإلُم٤مم  "ٝم٤مدةأقم٤مزم اإلوم٤مدة ذم شمٕمزي٦م اهلٜمد وسمٞم٤من اًمِّم " (26)

 .(طمًلم 

 ."لمّلشمَ يـ اًمقاىمل قمـ مجع اًمّّم طم٤مضمز اًمٌحرَ " (27)

(28) "  ً  ."ُم٘مٌقح قح قمـ قمٞم٥م يمذٍب ٌّ ؾمٌح٤من اًم

 ."ب سمٕمٓم٤مء اهللحٌقسمٞمد اعم وأّن اًم٘مٚمقَب  ٤مهْ َِم ٜمْ ٝمَ ؿَم  وم٘مفُ " (29)

 ."ًـ ذم اًمٙمت٤مسم٦م قمغم اًمٙمٗمـرف احلَ احلَ " (37)

 ." اعم٤مقمقن ًمٚمًٙمـ ذم اًمٓم٤مقمقنػمشمٞمً" (31)

 ."قمقة أُم٤مم اعمقتقت ًمٜمٝمل اًمدّ ضمكم اًمّمَّ " (32)

 ."ًٛمٚم٦م اًمؽماويحضمٞمح ذم سمَ ٤مف اًمرَ وّص " (33)

 ."ؾم٤مة اًمٗم٘مراءقااًم٘محط واًمقسم٤مء سمدقمقة اجلػمان وُمُ  رادّ " (34)

 ."٤ٌمدق اًمٕمِ أقمج٥م اإلُمداد ذم ُمٙمّٗمرات طم٘مق" (35)

ل اًمٞمدَ صٗم٤مئح اًمٚم جلم ذم يمقن اًمتّم٤مومُ " (36)  )يمّٚمٝم٤م ُمٓمٌققم٦م( ."يـح سمٙمٗمَّ

 التي عؾ ق عؾقفا اإلمام بعض الؽتب ادتداولة

 ٝم٤م همػم ُمٓمٌققم٦م(ُُمٕمٔمٛم)

ً  : جلّلل اًمدّ "ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ٜمثقراًمدر اعم" (1)  ٞمقـمل.يـ اًم

: "ػم اًمٌٞمْم٤مويشمٗمً" طم٤مؿمٞم٦م قمغم "قمٜم٤مي٦م اًم٘م٤ميض ويمٗم٤مي٦م اًمرايض" (2)

 يـ اخلٗم٤مضمل.ًمِمٝم٤مب اًمدّ 

ًُ "ٕم٤ممل اًمتٜمزيؾُمَ " (3) ٌَ ٜمّ : ًمإلُم٤مم حمٞمل اًم  قي.ٖمَ ٦م اًم
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ًُ ُم٤مم إلًم :"اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن" (4)  ٞمقـمل.اًم

 اًمٌخ٤مري. إؾمامقمٞمؾحمٛمد سمـ  ًمإلُم٤مم: "ح اًمٌخ٤مريصٞمح" (5)

 .ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل: "فاسمـ ُم٤مضمؾمٜمـ " (6)

 ٜم٤موي.عمُ ا ٕمّّلُم٦مٚمًم: "٤مُمع اًمّمٖمػماجلاًمتٞمًػم ذح " (7)

 .: ًمإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ"اعمًٜمد" (8)

 ٜمذري.عمُ ُم٤مم ا: إل"اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م" (9)

 قزي.اسمـ اجلَ إلُم٤مم ًم :"ٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦ماًمٕمِ " (17)

 ًمٕمٞمٜمل.ا ٕمّّلُم٦مٚم: ًم"قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" (11)

 ٘مّلين.ًمٕمًا ٕمّّلُم٦مٚم: ًم"ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" (12)

(13) " ًّ  ًٓمّلين.ًم٘مُ ا ٕمّّلُم٦مًمٚم :"٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريإرؿم٤مد اًم

 ًمٕمً٘مّلين.ا ٕمّّلُم٦مًمٚم :"ذح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر" (14)

ًَّ ا ٕمّّلُم٦مًمٚم :"ومتح اعمٖمٞم٨م" (15)  خ٤موي.ًم

 .قيٙمٜمَ اًمٚمَ ًمٌحر اًمٕمٚمقم قمٌد اًمٕمكم : "ؿ اًمثٌقتمحقت ذح ُمًٚمَّ ومقاشمح اًمرَّ " (16)

 .قيٛمَ احلَ  : ًمِمٝم٤مب اًمّديـ"إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ـهمٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر قمغم حم٤مؾِم " (17)

ٕمراين :"ؼمىيٕم٦م اًمٙمُ ُمٞمزان اًمنّم " (18)  .ًمإلُم٤مم اًمِمَّ

 .يقؾمػ ًمإلُم٤مم أيب :"يمت٤مب اخلَراج" (19)

 .احلٜمٗمل زيـ اًمٓمراسمٚمُ اًمدّ  ًمإلُم٤مم قمّلء :"٤ممٕملم احلٙمّ ُمُ " (27)

 .احلٜمٗمل رهمٞمٜم٤مينيـ اعمَ : ًمإلُم٤مم سمره٤من اًمدّ "اهلداي٦م" (21)

 .احلٜمٗمل ؼ اسمـ اهلاممًمٚمٛمح٘م  : "ح اًم٘مديرومت" (22)

 .٤مين احلٜمٗملؾمسمٙمر سمـ ُمًٕمقد اًمٙم٤م ًمإلُم٤مم أيب: "سمدائع اًمّمٜم٤مئع" (23)

 .ًمإلُم٤مم أيب سمٙمر سمـ قمكم اعمٕمروف سم٤محلدادي: "اجلقهرة اًمٜمػّمة" (24)

ُ  ٕمّّلُم٦م: ًمٚم"راىمل اًمٗمّلحُمَ " (25) ٌُ اًمنم   .احلٜمٗمل ّلزمٟم
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 .اعمٍمي ٞمؿاسمـ ٟمجَ  ٕمّّلُم٦مًمٚم :"اًمٌحر اًمرائؼ" (26)

 .أمحد اًمٓمحٓم٤موي ًمًّٞمدا ٕمّّلُم٦مٚمًم: "طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اًمدّر اعمخت٤مر" (27)

 .ُمـ أوم٤موؾ قمٚمامء اهلٜمد سمرئ٤مؾم٦م اًمِمٞمخ ٟمٔم٤مم جلامقم٦مٍ : "٦ماًمٗمت٤موى اهلٜمديّ " (28)

 .ؿمٞمد اًمٌخ٤مريًمإلُم٤مم ـم٤مهر سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمرّ  :"ظمّلص٦م اًمٗمت٤موى" (29)

 إور اًمَٗمرهم٤مين لقمكم سمـ قمثامن اًمتٞمٛم ٦مٕمّّلُمًمٚم: "٦ماًمٗمت٤موى اًمناضمٞمّ " (37)

 ."سمدء إُم٤مزم"ص٤مطم٥م ٟمٔمؿ  ،احلٜمٗمل

 .إظمّلـملسمراهٞمؿ إيـ سمـ : ًمإلُم٤مم سمره٤من اًمدّ "ضمقاهر إظمّلـمل" (31)

 ."هْ ل زادَ ؿمٞمخِ "ـًم: "رجمٛمع إهنُ " (32)

 .٤مسمـ اًم٘م٤ميض احلٜمٗملسم اًمِمٝمػم ،إؾمامقمٞمؾعمحٛمقد سمـ : "ضم٤مُمع اًمٗمّمقًَملم" (33)

 .ًمِمٛمس اًمّديـ اًمُ٘مُٝمًت٤مين: "ُمقزرُ ضم٤مُمع اًم" (34)

 .يٚمٕملًمٗمخر اًمّديـ اًمزَّ : "شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ" (35)

 .قيٙمٜمَ اًمٚمَ قمٌد اًمٕمكم ًمٌحر اًمٕمٚمقم : "رؾم٤مئؾ إريم٤من" (36)

 .ٌلٚمَ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد احلَ  ٕمّّلُم٦م: ًمٚم"همٜمٞم٦م اعمتٛمكّم " (37)

 . سمـ قمريبايـ : ًمٚمِمٞمخ حمٞمل اًمدّ "يمت٤مب إٟمقار" (38)

 .اًمِّم٤مُمل اسمـ قم٤مسمديـ ٕمّّلُم٦م: ًمٚم"اسمـ قم٤مسمديـ٤مئؾ رؾمجمٛمققم٦م " (39)

 .حمٛمد أيب اًمًٕمقد اعمٍمي احلٜمٗملد ًمًٞمّ ا ٕمّّلُم٦مًمٚم: "ومتح اعمٕملم" (47)

 .ٛملتل اهلٞم: ًمإلُم٤مم اسمـ طمجر اعمٙمّ "اإلقمّلم سم٘مقاـمع اإلؾمّلم" (41)

(42) "  ً ً  إلُم٤مم : ًم"٘م٤ممؿمٗم٤مء اًم  .ٌٙملاًم

 .ىم٤ميض ظم٤منْ : ًمإلُم٤مم "٦ماًمٗمت٤موى اخل٤مٟمٞمّ " (43)

 .ُمكميـ اًمرَّ ظمػم اًمدّ  ٕمّّلُم٦مًمٚم: "٦ماًمٗمت٤موى اخلػميّ " (44)

 .٤مُملاسمـ قم٤مسمديـ اًمِّم  ٕمّّلُم٦مًمٚم :"رّي٦م٘مقد اًمدُ اًمٕمُ " (45)

 ٛمل.تل اهلٞم: ًمإلُم٤مم اسمـ طمجر اعمٙمّ "٦ماًمٗمت٤موى احلديثٞمّ " (46)
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 .اسمـ ٟمَجٞمؿ اعمٍمي ًمزيـا ٕمّّلُم٦مًمٚم :"يٜمٞم٦ماًمٗمت٤موى اًمزَّ " (47)

 .داود سمـ يقؾمػ اخلٓمٞم٥مخ : ًمٚمِمٞم"٦مٞم٤مصمٞمّ اًمٗمت٤موى اًمٖمِ " (48)

 .ـ احلًلم إؾمؽموؿمٜملحمٛمد سمـ حمٛمقد سم: ًمٚمِمٞمخ "ر٤مٖمضم٤مُمع اًمّم  " (49)

ث اًمٕمزيز اعمحد   ًمٚمِمٞمخ قمٌد :٦م()سم٤مًمٗم٤مرؾمٞمّ  "٦ماًمٗمت٤موى اًمٕمزيزيّ " (57)

 .ةدّ اًمٙمت٥م اًمٕماحلقار اعمٗمٞمدة قمغم وهمػم ذًمؽ ُمـ  ،هٚمقياًمدّ 

 ردي ةوغة األبعض رسائل اإلمام بالؾ  

 ."اًمت٘مٚمٞمد ىّلة وراء قمدإيمٞمد قمـ اًمّّم  ٝملاًمٜمَّ " (1)

 ."وّٞم٦م ذح اجلقهرة اعمْمٞمئ٦مػّمة اًمقَ اًمٜم" (2)

 ."وّٞم٦مػمة اًمقَ وّٞم٦م قمغم اًمٜمَّ اًمُٓمّرة اًمرَّ " (3)

(4) " ًَ  ."ٜمّٞم٦م إٟمٞم٘م٦م ذم ومت٤موى أومري٘م٦ماًم

 ."لمقم٤مء سملم اخلٓمٌتَ لم ذم اًمد  رقم٤مي٦م اعمذهٌَ " (5)

 ."قم٤مء سمٕمد صّلة اًمٕمٞمداًمد   ّؾ ذم طمِ  اًمًٕمٞمد اًمٕمٞمد ورُ ُه " (6)

 ."يم٤مةدمكّم اعمِمٙم٤مة إلٟم٤مرة أؾمئٚم٦م اًمزَّ " (7)

 سمٙمقٟمـفؾ سماًمٗم٘مف اإلؾمّلُمل،  ذم ٦م اإلُم٤ممٕمٌ٘مريّ شمِمٝمد سمو ُمٓمٌققم٦م، ٝم٤مٗم٤مت يمٚم  ١مًمَّ هذه اعم

 ومٞمف. ٤مً إُم٤مُم

 باإلجياز هاػاته وفتاوزات مملَّ قبعض م

 إمم هن٤مي٦م اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ. ومٞمٝم٤م ٚمقغاًمٌُ  (1)

 وشمٕم٤موده٤م. ذم يمتٌفِ  واًمؼماهلم ٓئؾاًمدّ  ر٤مومُ ْمشم (2)

 .ىمديؿٍ و طمدي٨ٍم ح٦م ُمـ ٜم٘مَّ اعمشمٜم٘مٞمح اعم٤ًمئؾ اًمٙمثػمة همػم  (3)

قمدد اعمّم٤مدر قمغم اعمئتلم  أطمٞم٤مٟم٤مً  ديطمّتك يز ،اإليمث٤مر ُمـ اعمراضمع واعمّم٤مدر (4)

 واطمدة. ذم ُم٠ًمًم٦مٍ 

 .ض سملم إىمقالاًمتٕم٤مرُ  ٓئؾ ودومعُ سملم اًمدّ  اًمتقومٞمُؼ  (5)
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 رؾم٤مئؾ(. ػ ومٞمٝم٤م قمدةَ أًمّ ىمد رؾمؿ اإلومت٤مء )و ووعُ  (6)

 ٤مت.ّٚمٞمآؾمتٜم٤ٌمط وآؾمتخراج ُمـ اجلزئّٞم٤مت واًمٙمُ  ٟمدرةُ  (7)

ه اؿ ذًمؽ سمٛمراضمٕم٦م ومت٤موٕمٚمَ ٤ٌمر، ويُ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙمِ  َزًمؾاًمتٜمٌٞمف قمغم  (8)

 وهمػمه٤م. "فٗمؾ اًمٗم٘مٞميمِ "و "اعمٛمت٤مر ضمدّ "و

ًُ  اؾمتٜم٤ٌمطُ  (9)  دٓئٚمٝم٤م. ٜم٦ّم وشم٘مديؿُ إطمٙم٤مم ُمـ اًمٙمت٤مب واًم

 اًمٗم٘مٝم٤مء. وقم٤ٌمراِت  ٘مرآن واحلدي٨معم٤ًمئؾ احلديث٦م ُمـ اًماؾمتخراج ا (17)

 ضمديد. سم٠مؾمٚمقٍب  شم٘مقي٦م اعمذه٥م احلٜمٗمل (11)

 ٤ًم.شم٤مُمّ قمل اشّمْم٤مطم٤ًم اًمنّم  ًمٞمّتْمح احلٙمؿُ  :اًمتٕمريػ سمامهٞم٦م إؿمٞم٤مء وطم٘م٤مئ٘مٝم٤م (12)

 .وم٘مٞمفٌ  فاحلّد اًمذي مل يٌٚمٖمْ قر اجلزئّٞم٤مت إمم اإليمث٤مر ُمـ ُص  (13)

 اإلمام حوللرسائؾفم  ء  ه التي حازها العؾامالدكتورا

 ورؾم٤مئؾ حقٍث ٌُ سماًمديمتقراه درضم٦م اعم٤مضمًتػم و ُمـ اًم٤ٌمطمثلم قمغم طمّمؾ يمثػمٌ 

ُمٜمٝمؿ ذم  يمثػمٌ ُم٤مزال ذم ضم٤مُمٕم٤مت اًمٕم٤ممل، و اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤منْ  ؿمخّمٞم٦مَ  شمٜم٤موًمقا ومٞمٝم٤م

 :ٝم٤مث، وه٤م أٟم٤م أذيمر سمٕمْماًمٌحق شمٙمٛمٞمؾِ  ٦مُمرطمٚم

 ؾغة العربقةالب

، ٤مضمًتػم(اعم)رؾم٤مًم٦م  "ُره ذم اًمٗم٘مف احلٜمٗملوأصم د رو٤م ظم٤منْ إلُم٤مم أمحا" (1)

٤مْه إزهري ٧م ٌٕمـمُ  .م1997 قم٤مم، ضم٤مُمٕم٦م إزهر اًمنميػ، اًمًّٞمد ُمِمت٤مق أمحد اًمِمَّ

 .ه1426 قم٤مم ،سم٤ميمًت٤من - ًمتح٘مٞم٘م٤مت اإلُم٤مم أمحد رو٤م، يمراشمٌم اإلدارة ُمـ

ْيْٚمقي احلٜمٗمل وظمدُم٤مشمف اًمٕمٚمٛمّٞم٦م وإدسمّٞم٦م إلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤منْ ا" (2)  "اًمؼَمَ

 - اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمّلُمٞم٦م هَب٤َمَوًْمٗمقر، اًمديمتقر احل٤مومظ حمٛمد أيمرم، ضمًتػم(اعم٤مؾم٤مًم٦م )ر

 .م1997 قم٤مم، سم٤ميمًت٤من
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ْيْٚمقي اهلٜمدي، ؿم٤مقمرًا قمرسمّٞم٤مً  ًمِمٞمخ أمحد رو٤م ظم٤منْ ا" (3) )رؾم٤مًم٦م  "اًمؼَمَ

دِ ، ٤مضمًتػم(اعم ًَ  .م1999 قم٤مم، ضم٤مُمٕم٦م إزهر اًمنميػ، يِدياًمديمتقر ممت٤مز أمحد اًم

 .ه1422قم٤مم  ،سم٤ميمًت٤من - اًمنمف، سمّلهقر٦ًم ٌٕم٧م ُمـ ُم١مؾّم ـمُ 

اًمًّٞمد ، ٤مضمًتػم(اعم)رؾم٤مًم٦م  "ٜمّل قمٜمد اًمِمٞمخ أمحد رو٤م ظم٤منْ اًمٜمَّثر اًمٗمَ " (4)

٤مهْ قمتٞمؼ اًمّرمحـ ا  .م2773 قم٤ممسم٤ميمًت٤من،  – إؾمّلم آسم٤مد ،اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمّلُمّٞم٦م اًمٕم٤معمّٞم٦م، ًمِمَّ

 .ه1424 قم٤مم ،ٌٕم٧م ُمـ اإلدارة ًمتح٘مٞم٘م٤مت اإلُم٤مم أمحد رو٤م، يمراشمٌم سم٤ميمًت٤منـمُ 

ٓل إَٟم٘مك ُمـ سمحِر ؾمٌ٘م٦ِم إشم٘مك"وح٘مٞمؼ رؾم٤مًم٦م  (5) )رؾم٤مًم٦م  ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م، "اًمز 

 م.2776سم٤ميمًت٤من، قم٤مم  – ٓهقر سمٜمج٤مب، اًمديمتقر حمٛمد إؿمٗم٤مق اجلّلزم، ضم٤مُمٕم٦م اًمديمتقراه(،

ظمص اًمنّمقم" (6) إلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤مْن ًمرؾم٤مئؾ  صمّلث ُمـ ظمّلل ٦مٞماًمر 

أيم٤مديٛمٞم٦م  حمٛمد أؾمٚمؿ رو٤م اعمَٞمٛمٜمل، اًمديمتقر، (اًمديمتقراه٦م )رؾم٤مًم "لاعم٤مشُمريدي احلٜمَٗم

 م.2727قم٤مم  ُروؾمٞم٤م، -شمت٤مرؾمت٤من  ،سُمٚمٖم٤مر اإلؾمّلُمٞم٦م

 ؾغة األورديةالب

قمٔمٛملاًمديمتقر طمًـ رو٤م  "وم٘مٞمف اإلؾمّلم" (7)  ٦متٜمَ ضم٤مُمٕم٦م سمَ ، )رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه( ٕا

 سم٤ميمًت٤من. - يمراشمٌم ٌٕم٧م ُمـ اإلدارة ًمتّمٜمٞمٗم٤مت اإلُم٤مم أمحد رو٤مـمُ  م.1979 قم٤مم، اهلٜمد -

، (٤مضمًتػماعم)رؾم٤مًم٦م  "أطمقال اإلُم٤مم أمحد رو٤م وظمدُم٤مشُمف إدسمّٞم٦م" (8)

ً  ، ٦ميب اعمَٔمٝمريّ  اًمديمتقرة آٟم٦ًم آر  .م1981 قم٤مم، سم٤ميمًت٤من - ٜمدضم٤مُمٕم٦م اًم

، (٤مضمًتػماعم)رؾم٤مًم٦م  "ًُمٖم٦م اإلُم٤مم أمحد رو٤م اًمٕمرسمّٞم٦م وظمدُم٤مشمف إدسمّٞم٦م" (9)

 .م1997 قم٤مم، اهلٜمد "قمكم ضَمَره"ضم٤مُمٕم٦م اعمًٚمؿ سمـ، ْيْٚمقي اًمؼَمَ لمٛمقد طمًاًمديمتقر حم

 .ه1427قم٤مم  ،سم٤ميمًت٤من - ٌٕم٧م ُمـ اإلدارة ًمتح٘مٞم٘م٤مت اإلُم٤مم أمحد رو٤م يمراشمٌمـمُ 

اًمديمتقر  )رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه(، "فف وظمدُم٤مشمُ طمٞم٤مشمُ  إلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤منْ ا" (11)

 .م1993 قم٤مم، اهلٜمد - س٤مرَ ٜمَ سمَ  ،وٜمدُ ضم٤مُمٕم٦م هِ  ، إٟمّم٤مري ـمّٞم٥م قمكم رو٤م
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)رؾم٤مًم٦م  "ؾ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤موشمراضمؿ اًم٘مرآن سم٤مٕردّي٦م اعمٕمرووم٦م، اًمت٘م٤مسمُ  "يمٜمز اإليامن" (11)

 .م1993 قم٤مم، سم٤ميمًت٤من - ضم٤مُمٕم٦م يمراشمٌم، اًمديمتقر جمٞمد اهلل اًم٘م٤مدري ،اًمديمتقراه(

 .ه1427قم٤مم  ،سم٤ميمًت٤من - ٌٕم٧م ُمـ اإلدارة ًمتح٘مٞم٘م٤مت اإلُم٤مم أمحد رو٤م يمراشمٌمـمُ 

 ،)رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه( "يقِ ٚمْ يْ اًمؼَمَ  اًمٗم٤موُؾ و ،ؾمقل سم٤مٕردّي٦ماًمرَّ  دُح ُم" (12)

ٌٕم٧م ـمُ  .م1994 قم٤مم، اهلٜمد – كميْ رَ سمَ  ،دْ ٜمْ ٙمَ ٞمٚمْ وهِ ضم٤مُمٕم٦م رُ ، اًمديمتقر قمٌد اًمٜمٕمٞمؿ اًمٕمزيزي

 .ه1429قم٤مم  ،سم٤ميمًت٤من - ُمـ اإلدارة ًمتح٘مٞم٘م٤مت اإلُم٤مم أمحد رو٤م، يمراشمٌم

)رؾم٤مًم٦م  "عمقٟٓم٤م أمحد رو٤م ظم٤منْ  ؾمقل اًمرّ  ٕمر ذم ُمدِح اًمِم  " (13)

 قم٤مم، اهلٜمد – ٗمقرضم٤مُمٕم٦م يم٤مٟمْ ، ًتقيهاج أمحد اًمٌَ حمٛمد اًمديمتقر  ًمديمتقراه(،ا

 .ه1421قم٤مم  ،سم٤ميمًت٤من - ٓهقر ،ؾمت٤ملإؽ ومريد سمُ "ٌٕم٧م ُمـ ـمُ  .م1995

اًمديمتقر  )رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه(، "ّي٦م عمقٟٓم٤م أمحد رو٤م ظم٤منْ ٙمرات اًمٗمِ تٜم٘مٞمداًم" (14)

 .م1998 قم٤مم، اهلٜمد - ٤مرهب ه،آر ،ؽ يقٟمٞمقرؾمتلويريمٜمقر ؾمٜم، جمد رو٤م اًم٘م٤مدريأ

اًمديمتقر  ،)رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه( "٦ماإلُم٤مم أمحد رو٤م وظمدُم٤مشمف اًمٗم٘مٝمٞمّ " (15)

ً  أٟمقر ظم٤مْن،   .م1998 قم٤مم، سم٤ميمًت٤من - وضم٤مُْمِمقرُ  ،ٜمْدضم٤مُمٕم٦م اًم

 )رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه(، "قمٜمد اإلُم٤مم أمحد رو٤م ٥ّم اعمّمٓمٗمك شمّمّقر طُم " (16)

ًُ ضم٤مُمٕم٦م ُمَ ، اًمديمتقر همّلم ُمّمٓمٗمك ٟمجؿ اًم٘م٤مدري ٌٕم٧م ُمـ ـمُ  .م2772 قم٤مم، اهلٜمد – قرْ ٞم

 م.2774 ، قم٤ممسم٤ميمًت٤من - ٓهقر ،فت٥م ظم٤مٟمَ ىم٤مدري روقي يمُ 

اًمديمتقر همّلم  )رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه(، "اإلُم٤مم أمحد رو٤م وُمتٙمقسم٤مشمف" (17)

ٌٕم٧م ُمـ ـمُ  .م2774 قم٤مم، اهلٜمد - رومقرُمٔمٗمّ  ،ٝم٤مرضم٤مُمٕم٦م اًمٌِ ، ضم٤مسمر ؿمٛمس اعمّم٤ٌمطمل

 .م2775ًت٤من، قم٤مم سم٤ميم - ٓهقر ،اعمٓمٌٕم٦م سمحر اًمٕمٚمقم

ْيْٚمقي، أطمقاًُمف وأومٙم٤مُره وظمدُم٤مشُمف  إلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤منْ ا" (18) اًمؼَمَ

ٜمدي٦م( )رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه(،  "اإلصّلطمّٞم٦م ًِ اًمديمتقر احل٤مومظ قمٌد اًم٤ٌمري )سم٤مًمٚمٖم٦م اًم

ً  ، اًمِّمّدي٘مل  .م1993 قم٤مم، سم٤ميمًت٤من - وضم٤مُْمِمقرُ  ،ٜمدضم٤مُمٕم٦م اًم
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 ؾغة اإلكجؾقزيةالب

(19)  Devotional & Politics in British India,                                            

Ahmad Raza Khan bereilvi and His Movement 

1870-1920 

 .م1997 قم٤مم، ٟمٞمقيقرك - ضم٤مُمٕم٦م يمقعمٌٞم٤م، ٤مؾم٤مٟمٞم٤ملٞمأوؿم ةيمتقراًمد ،(رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه)

وًمٙمـ  ،ٕمٚمٛمّٞم٦موظمدُم٤مشمف اًم اإلُم٤ممطمقَل  يمتٌقاُمـ اًم٤ٌمطمثلم اًمذيـ  يمثػمٌ  هؿوهمػم

 اعمختٍمة. هذه ذم ُم٘م٤مًمتٜم٤م هؿءَ أؾمام ًتققم٥َم ٟمًتٓمٞمع أن ٟم ٓ

 وعؾومه اإلمام حول لعؾؿقةا البحوث مراكز

، وظمدُم٤مشمف اإلُم٤مم ٌحقث طمقلسم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شمٌح٨م وهتتؿّ ُمـ اعمرايمز  يمثػمٌ  وهٜم٤مك

 :ٚمؽ اعمرايمزوهذه أؾمامء سمٕمض شم ،-ؿم٤مء اهلل إن-ٞمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ومػمضمع إًمٞمٝم٤م ومٚمْ  يدزاعمـ يريد ومٛمَ 

  :"ـ ةهل الس  دار أ" (1)

 سم٤ميمًت٤من - ، يمراشمٌم3يري٤م إومٞمدرل يب ، طمًلم آسم٤مد

 comgmail@idarakutub.إيٛمٞمؾ:        

 اإلدارة لتحؼقؼات اإلمام أمحد رضا: (2)

 .ؾ ضمقك، صدر، يمراشمٌمريٙمَ ُمٞمٜمِمـ،  ي٤مسم٤منْ  25

 9221-32732369/ اًمٗم٤ميمس: 9221-32725157ه٤مشمػ: 

 imamahmadraza@gmail.comإيٛمٞمؾ: 

سة رضا: (3)  ممس 

 .سم٤ميمًت٤من "ٓهقر"ـقي٦م، سمؤم٤مُمٞم٦م اًمرّ اًمٜمّ اجل٤مُمٕم٦م 

 9242-7657314/7665772ه٤مشمػ: 

 ادجؿع اإلسالمي: (4)

 ، اهلٜمد.up "هرَ أقمٔمؿ ضَم "ٗمقر يمْ اجل٤مُمٕم٦م إذومّٞم٦م، ُم٤ٌمرَ 

mailto:imamahmadraza@gmail.com
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  difmail.comaljamiatulashrafia@reإيٛمٞمؾ: 

 ؿي:يرضا أكاد (5) 

 .اهلٜمد "٤ٌمئلمم"إؾمؽمي٧م /يم٤مُمٌٞمٙمر 26    

 ـ ة بركات رضا:مركز أهل الس   (6)

 اهلٜمد. "جراتهمُ "سَمٜمَْدر  ُم٤مم أمحد رو٤م، ومقرْ اإلؿم٤مرع 

دا   هوكوك   اإلمام أمحد رضاعؾم وفضل العاَل  ب ء  اماعرتاف عؾ  جمدِّ

 ٞم٦ماًمٕمرسمٌّلد اًمآؾمٞم٤م و ذم ٓؾمّٞمام ،ٕم٤مملَ اًم أىمٓم٤مر ف ذمف وومْمٚمِ قمٚمٛمِ  صٞم٧ُم  اعذَ ٘مد ًم

، قمٔمٞمامً ، وأقمجٌقا سمف إقمج٤مسم٤ًم اً ـ قمٚمامء اًمٕم٤ممَل شم٠مصّمرًا يمٌػمُم يمٌػمٌ  ي٘مّٞم٦م، وشم٠مصّمر سمف قمددٌ وأومر

داً  فٝمف وإُم٤مُمتف ويمقٟم٤مدوا سمتٗم٘م  وأؿم أىمقاهلؿ سمٕمض وهذه ٟمٌذٌة خمتٍمٌة قمـ  ،جمد 

 .!آُملم ،٤م سمفٝمؿ ارَض قمٜمف وقمٜمّ ٚمّ اًم ،ه٦م هبذا اإلُم٤مم اًمٕمٔمٞمؿاٟمٗمٕم٤مٓهتؿ ويمٚمامهتؿ اعمٜمقَّ و

 :"شاعر ادشق"ـالشفري ب (1)ل الدكتور إقبالاق (1)

قي( ذم قمٝمد اهلٜمد ٚمْ يْ اإلُم٤مم أمحد رو٤م اًمؼَمَ  ف )أي:ُمثٚمُ  ذيمل   ـم٤ٌّمعٌ  مل ئمٝمر وم٘مٞمفٌ "

ّٓ ل هذا إظمػم، وًمٞمس رأيِ   ف وضمقدةِ ٓم٤مٟمتِ ، وشمِمٝمد ومت٤مواه سمذيم٤مئف وومَ هاومت٤مو ُم٤م ـم٤مًمٕم٧ُم سمٕمد إ

٦م ؿمٝم٤مدًة قم٤مدًم٦ًم، وقمٜمدُم٤م ي٘مٞمؿ ُمقٟٓم٤م يٜمٞمذم اًمٕمٚمقم اًمدّ  ٚمٛمله اًمٕمِ وشمٌّحرِ  ،فٝمِ شمٗم٘م   ويماملِ ف ـمٌٞمٕمتِ 

                                                 

 3 ،سم٤ميمًت٤من – ُمـ حم٤مومٔم٤مت سَمٜمَْج٤مْب  "ؾِمَٞم٤مًْمَٙمقْت "( اًمديمتقر حمٛمد إىم٤ٌمل سمـ ٟمقر حمٛمد، ُوًمد سمـ1)

 "ؾمٙم٤مج ُمِمـ"، سمدأ ذم اًمّدراؾم٤مت آسمتدائٞم٦م ذم ُمٙمت٥م، صمّؿ دظمؾ ُمدرؾم٦م ه1294اًم٘مٕمدة  ذو

ُمـ دراؾم٦م اًمٙمّٚمٞم٦م ذم اًمٕمٚمقم ختّرج دراؾم٦م اًمث٤مٟمقّي٦م، واًم، وختّرج هب٤م ُمـ "قتٙمُ ٞم٤مًمْ ؾِم "ـسم

 ، وىمد طمّمٚم٧م ًمف اًمِمٝمرةُ "ٓهقر"اًمدراؾم٦م اجل٤مُمٕمّٞم٦م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م سمـُمـ اإلٟمٙمٚمٞمزّي٦م واًمٕمرسمّٞم٦م، و

ٕمر ٗم٤مشمُمـ  ."ٚمًٗملواًمٗمَ  ؿم٤مقمر اعمنمق"ومٞم٘م٤مل ًمف:  ذم اًمِم   "ضمؼميؾ سم٤ملِ "و "ارَ ِؽ دَ سم٤مٟمْ "ف: ُم١مًمَّ

سمقر زَ "و "ققٞم٤مم ؿَم پ"و "ُمقز سمٞمخقديرُ "و "أهار ظمقدي"و .يمّٚمٝم٤م سم٤مٕردي٦م "يمٚمٞمؿ رضِب "و

 "طمج٤مز أرُمٖم٤منِ "و "ُم٤ًمومر"و "ضم٤مويد ٟم٤مُمف"و "ل ٟم٤مُمفگسمٜمد"و "ٚمِمـ راز ضمديدگ"و "قمجؿ

، وُدومـ ذم ىمري٥م سم٤مب اعمًجد م1938 ٟمٞم٤ًمن 21قذّم ذمشم .سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦ميمّٚمٝم٤م  "قمجؿ ٦مومٚمًٗم"و

 شمٕمري٤ًٌم( ،14 -3/7 "ؾمّلُمٞم٦م ٕم٤مرف اإلاعمأردو دائرة ")         ."ٓهقر"اعمٚمٙمل سمـ
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ّٓ ف ر رأيَ ي٘مقم قمٚمٞمف سم٤مًم٘مّقة، وٓ ؿمّؽ أّٟمف ٓ ُئمٝمِ  ،رأي٤مً  قيٚمْ يْ أمحد رو٤م اًمٗم٤موؾ اًمؼَمَ  سمٕمد  إ

ه اوضمقع واًمتٌديؾ ذم ومت٤مف اًمٓمقيؾ: ٕضمؾ ذًمؽ ٓ حيت٤مج إمم اًمرّ قِو وظَم  ،شمٗمٙمػمه اًمٕمٛمٞمؼ

 .!ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ واهللُ  ،ـ يِم٤مءف ُمَ ذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞم (1)"قملف اًمنمَّ وىمْم٤مئِ 

 :دويالـَّ  (2)عيل أبو احلسن قخالش كتب (2)

ف، يِمٝمد سمذًمؽ ٗمل وضمزئّٞم٤مشمِ ه ذم قمٍمه ذم آـّمّلع قمغم اًمٗم٘مف احلٜمَ ٜمدر ٟمٔمػمُ يَ "

اًمذي أًّمٗمف  "ارهؿًمدَّ رـم٤مس اؿ ذم أطمٙم٤مم ىمِ ٗمؾ اًمٗم٘مٞمف اًمٗم٤مهِ يمِ "ف ويمت٤مسمُ  "ومت٤مواه" جمٛمقعُ 

 .(3)"ه1323ذم ُمّٙم٦م ؾمٜم٦م 

 لم، ُمّرةً لم ُمّرشمَ لم اًمنميٗمَ قي شمنّمف سمزي٤مرة احلرُمَ ٚمْ يْ وىمد يم٤من اإلُم٤مم اًمٗم٤موؾ اًمؼَمَ 

م، 1878اعمقاوم٘م٦م ه 1295ؾمٜم٦م  ؿم٤ٌمسمف ُمع واًمده اجلٚمٞمؾ ُمقٟٓم٤م ٟم٘مل قمكم  أّي٤مم

 وشمرطمٞم٤ٌمٍت  سم٤مًمٖم٦مً  ذم ؾمٗمره طمٗم٤موةً  ًم٘مل اإلُم٤ممُ و .م1975اعمقاوم٘م٦م ه 1323وأظمرى قم٤مم 

ّٓ  قمٚمٛمف ُم٘مدارَ  أطمدٌ  ٓ يتّمّقر ،لملم اًمٙمريٛمَ وٟم٤مل شم٘مديرًا وشمقىمػمًا ُمـ قمٚمامء احلرُمَ  ،طم٤مّرةً   إ

 .م( وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م1975ه/1323) "٦موًم٦م اعمٙمٞمّ اًمدَّ "ف سمَ ٤مـ يٓم٤مًمع يمتُمَ 

                                                 

ٜمقي:  اًمٕمدد "ُمٕم٤مرف رو٤م"( اٟمٔمر: 1) ًَّ  .193، صـه1477اًم

ذم سمٚمدة  ، ُوًمددوي اًمّمح٤مذماًمٜمَ قمٌد احلل سمـ ومخر اًمّديـ سمـ قمٌد اًمٕمكم احلًٜمل أسمق احلًـ قمكم سمـ ( 2)

، قٙمٜمَذم ًمَ ظ حمٛمد ؾمٕمٞمد إُم٤مم ُمًجد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم احل٤موموىمرأ  ،ه1333م قم٤م "يكمرَ راي سمَ "

واًمتحؼ سمدار اًمٕمٚمقم ًمٜمدوة اًمٕمٚمامء قم٤مم ، ذم دراؾم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ه 1341صمّؿ أظمذ سمٕمد ووم٤مت أسمٞمف قم٤مم 

ٗم٤مت،ًمف  .ه1427وشمقذّم م، 1929 رضم٤مل "و "ُم٤مذا ظمن اًمٕم٤ممَل سم٤مٟمحٓم٤مط اعمًٚمٛملم؟"ُمٜمٝم٤م:  ُم١مًمَّ

ّلُمٞم٦م واًمٗمٙمرة اًمٖمرسمٞم٦م ذم إىمٓم٤مر اًمٍماع سملم اًمٗمٙمرة اإلؾم"و "اًمٗمٙمر واًمدقمقة ذم اإلؾمّلم

ؾمػمة اًمًّٞمد "و "اعمد واجلزر ذم شم٤مريخ اإلؾمّلم"و "اًمٕم٘مٞمدة واًمٕم٤ٌمدة واًمًٚمقك"و "اإلؾمّلُمٞم٦م

شمرمج٦م قمرسمٞم٦م  "رؾم٤مًم٦م اًمتقطمٞمد"و "صمقرة ذم اًمتٙمٗمػم"و "اعمًٚمٛمقن ذم اهلٜمد"و "أمحد اًمِمٝمٞمد

 .إلؾمامقمٞمؾ اًمدهٚمقي، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٙمت٥م "شم٘مقي٦م اإليامن"

 (ٚمت٘مٓم٤مً ُم، 589، 587، 586، 585، 583، 582صـ "سمق احلًـ اًمٜمدويأ")

 .8/52، 32 ر: وح٧م طمرف إًمػ، "ٟمزه٦م اخلقاـمر"( 3)
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 طمّررَ يمام  ،صمٛمٞمٜم٦مً  ه٤مُّم٦مً  ٛم٦مً لم يمت٤ًٌم ىمٞمّ ٗمَ يلم اًمنّم إىم٤مُمتف سم٤محلرُمَ  ظمّلَل  صٜمّػ اإلُم٤ممُ و

ر (، وذايمَ لملم اًمنميٗمَ قي إمم احلرُمَ ٚمْ يْ ر )اإلُم٤مم أمحد رو٤م اًمؼَمَ وؾم٤مومَ " :"ٟمزه٦م اخلقاـمر"

ؾم٤مئؾ أصمٜم٤مء إىم٤مُمتف اًمرّ  احلج٤مز ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦ّم واًمٙمّلُمٞم٦ّم، وأًّمػ سمٕمَض  قمٚمامءَ 

لم، وأقمجٌقا سمٖمزارة قمغم قمٚمامء احلرُمَ  رو٧ْم لم، وأضم٤مب قمـ سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمتل قمُ سم٤محلرُمَ 

 .(1)"يم٤مئفوهقم٦م وحريره وذَ  ،ٕم٦م اـّمّلقمف قمغم اعمتقن اًمٗم٘مٝمٞم٦ّم واعم٤ًمئؾ اخلّلومٞم٦ّموؾِم  ،ٚمٛمفقمِ 

د كريم اهلل م  رق (3)  :اددين ادفاجر (2)الشقخ موالكا حمؿ 

 ،ُم٤منجمّدد هذا اًمزّ  ،ّلذيؾمّٞمدي وُمَ  ،ؼىم  اعمحّ٘مؼ اعمد ،اإلُم٤مم اهلامم" هق

، ؾمّٚمٛمف اهلل احلٜم٤ّمن أمحد رو٤م ظم٤منْ ُمقٟٓم٤م حمٛمد  -وطمل وىمٚمٌلومداه رُ -اعمّمٓمٗمك  قمٌد

ُمـ  ًمقٌف وي٠مشمٞمٝم٤م ُمـ اهلٜمد أُ  ،سم٤معمديٜم٦م إُمٞمٜم٦م ُمٜمذ ؾمٜملم إيّن ُم٘مٞمؿٌ "وىم٤مل: . (3)"اعمٜم٤ّمن

ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمٝمؿ  ،ٙمؽ اًمٌٚمدٝمؿ يدورون ذم ؾِم وصٚمح٤مء أشم٘مٞم٤مء، رأيتُ  ومٞمٝمؿ قمٚمامء ،اًمٕم٤معملم

لم، ذًمؽ نقمِ ضمّلل ُمُ ٤مإل، وسمقملمٝمرِ اًمٕمٔمامء إًمٞمؽ ُمُ  ٤ٌمرَ اًمٙمِ  ُمـ أهٚمف أطمد، وأرى اًمٕمٚمامءَ 

 .(4)"!واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ،ـ يِم٤مءومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمَ 

ي ردادأمحد أبو اخلري م  الشقخ  قال (4)  احلـػي ادؽ 

ي  :شقخ اخلطباء دم احلرم ادؽ 

ف ذم اًمٕمٚمؿ واًمٗمّم٤مطم٦م ُمثٚمَ  احلٛمد هلل قمغم وضمقد ُمثؾ هذا اًمِمٞمخ: وم٢ميّن مل أرَ "

  ،ذم رؾم٤مًمتف ٟمحَق اًمّّمقاب ىمد ٟمحك إّن اًمِمٞمَخ ، ًمٕم٤ٌمرةٌؽ اُمع طُمًـ ؾُم  وؾمٕم٦م اًم٤ٌمع

                                                 

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم. ،57، صـفًٟمٗم( اعمرضمع 1)

ُمـ صٖمره، ه( 1337سم٤ميمًت٤من، ويم٤من اعمج٤مز ُمـ اًمِم٤مْه همّلم حمٞمل اًمّديـ )ت -يم٤من ُمـ إىمٚمٞمؿ سمٜمج٤مب ( 2)

ب إمم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة، شمتٚمٛمذ قمغم اًمِمٞمخ قمٌد احلّؼ اإلًمف آسم٤مدي ُمـ سمٜمج٤مه 1323وه٤مضَمر ىمٌؾ ؾمٜم٦م 

 ، شمٕمري٤ًٌم(65صـ "شم٤مريخ اًمدوًم٦م اعمٙمٞم٦م")      ذم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة.ه 1331اعمٝم٤مضمر اعمّٙمل. ويم٤من طمٞم٤ًّم ؾمٜم٦م 

 .348، صـ: اًمِمٞمخ حمٛمد يمريؿ اهلل اعمٝم٤مضمر ...إًمخ38شم٘مريظ ضمّلئؾ اًمت٘مرئم٤مت، "اًمدوًم٦م اعمٙمّٞم٦م"( 3)

 .35ُم٘مّدُم٦م، صـ "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م"( 4)
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 .(1)"ًمف ومٞمٝم٤م ؿمٌٝم٦م وٓ ُمري٦م ومٞمف وٓ ارشمٞم٤مب، وَُمـ ـم٤مًَمٕمٝم٤م مل يٌَؼ  ؿمؽي  سمّل

ي: ةؽتبم أمني ،خؾقلبن  رقم الشقخ إسامعقل (5)  احلرم ادؽ 

اعمجّدد، ؿمٞمخ إؾم٤مشمذة قمغم اإلـمّلق، اعمقًمقي اًمِمٞمخ أمحد  ٕمّّلُم٦مؿمٞمخٜم٤م اًم"

 ...إًمخ. (2)"رو٤م

إمم  "اًمٗمت٤موى اًمّروقي٦م" ُمـ أمحد رو٤م ىمد أرؾمؾ سمٕمَض أوراٍق  ويم٤من اإلُم٤ممُ 

 16ف ذم رؾم٤مًم٦ٍم ُرىمٛم٧ْم ذم ، ومحّرر اٟمٓم٤ٌمقم٤مشمِ اعمّٙمل اًمِمٞمخ إؾمامقمٞمؾ ظمٚمٞمؾ أُملم ُمٙمت٦ٌم احلرم

 أوراٍق  شمٗمّْمؾ قمٚمٞمٜم٤م ؾمٞمُّدٟم٤م سمٕمّدةِ ": ومٙمت٥م ،م1977 - ه1325 قم٤مم ُمـ ؿمٝمر ذي احلّج٦م

ًمٙمؿ إوىم٤مت إلمت٤مُمٝم٤م ذم أىمرب  وي٘م٤مرَب  أن يًّٝمَؾ  -قمّز ؿم٠مٟمف-اهلل  ٟمرضمق ،"هاومت٤مو"ُمـ 

واحلّؼ  ،طملم: وم٢مهّن٤م طَمرّي٦م سم٠من يٕمتٜمك هب٤م، ضمٕمٚمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ًمٙمؿ ُذظمرًا ًمٞمقم اعمٕم٤مد، واهلل أىمقل

 .(3)"ٝم٤م ُمـ مجٚم٦م إصح٤مبوجلٕمؾ ُم١مًم ٗمَ  ،فٕىمّرت قمٞمٜمُ  أىمقل: إّٟمف ًمق رآه٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامنُ 

د سعقدسطر ا (6) لشقخ حمؿ 
ة ادحؿق ة ةافعقمػتي الش   ،قلبابص   (4)  وشقخ العؾامء بؿؽ 

 إلُم٤مم أمحد رو٤م:ًم "اًمّدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م" ٤م ىمّرظ يمت٤مَب سمٕمدُمَ 

 .(5)"هذا ُم٤م شمٞمّن زم ُمـ ٟمٍمة هذا اإلُم٤مم اًمٙم٤مُمؾ"

                                                 

 .173، صـٞمفُمٕم٤مًمأدام اهلل شمٕم٤ممم  ،ر ُمٜمفآظَم  يمت٤مٌب  ،فًٟمٗماعمرضمع ( 1)

 .269إؾمامقمٞمؾ ظمٚمٞمؾ، صـسمـ اًمِمٞمخ اًمًّٞمد  :1شم٘مريظضمّلئؾ اًمت٘مرئم٤مت،  "اًمدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 2)

 .177، صـلاعمٙمّ  احلرم ٦مٙمتٌُماجلٚمٞمؾ اًمًّٞمد إؾمامقمٞمؾ أُملم  اًمٕمّّلُم٦م، يمت٤مب ٟمٗمًف( اعمرضمع 3)

، ه1245حمٛمد ؾمٕمٞمد سم٤مسُمَّمٞمؾ احَلَيُمل اعمّٙمل اًمِّم٤مومٕمل، ؿمٞمخ اًمٕمٚمامء ُوًمد سمٛمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م قم٤مم ( 4)

 وأظمذ قمـ اًمِمٞمخ ،طمّلنيٜمل دَ وشمٚمّ٘مك ُمـ قمٚمامء اعمًجد احلرام ذم قمٍمه، وَٓزم اًمًّٞمد أمحد زَ 

أُمٞمٜم٤ًم، صمّؿ شمقزّم اإلومت٤مء، رمح٦م اهلل اًمٙمػماٟمقي أيْم٤ًم، صمّؿ شمّمّدر ًمٚمتدريس سم٤معمًجد احلرم، قُملّم 

. 244اًمِمٞمخ حمٛمد ؾمٕمٞمد سم٤مسمّمٞمؾ، صـ "ؾِمػم وشمراضمؿ"ه. )1337ؾمٜم٦م شمقذّم سمٛمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م 

ْيْٚمقي وقمٚمامء ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦ماعماإلُم٤مم أمحد رو٤م "  ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ًٌم( ،253-251صـ "حّدث اًمؼَمَ

 .274اًمِمٞمخ حمٛمد ؾمٕمٞمد سم٤مسُمَّمٞمؾ، صـ :2شم٘مريظ "اًمّدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 5)
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ر الشقخ عبد اهلل (7) ة ادحؿق ة:مػتي  احلـػق ة ب محن رساجبن عبد الر   (1)حر   ؿؽ 

د هبؿ ذم إقمّم٤مر وإُمّم٤مر، وضمدَّ  ىمد أوضمد اًمٕمٚمامءَ   سمٕمد: ومٚمف احلٛمدُ أُّم٤م "

ُم٤م أوزقم٧م سمف ٟمٗمقؾمٝمؿ مت٤مم اًمتٌٞملم،  ،ع ذم ىمٚمقهبؿ ُمـ إهار وإٟمقاريـ، وأودَ اًمدّ 

اًمٗمّٝم٤مُم٦م اهلامم واًمٕمٛمدة اًمدرايم٦م، أٓ!  ٕمّّلُم٦مَ ووامئرهؿ يمامل اًمتح٘مٞمؼ واًمٞم٘ملم، وإّن ُمٜمٝمؿ اًم

 .(2)"رًممظِم  يمؿ شمرك إّوُل "اًم٘م٤مئؾ اعم٤مهر:  اًمذي طمّ٘مؼ ًمٜم٤م ىمقَل  ،قمّلمؽ اًمٕمٚمامء إإّٟمف ُمٚمِ 

ييـي د  كتب الشقخ عبد اهلل بن حمؿد صدقة ز   (8)  :حالن اجلقالين ادؽ 

ف، وـمقل سم٤مقمِ  ،فُم٤مّدشمِ  وهمزارةِ  ،فص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمداًّم٦م قمغم وومرة اـّمّلقمِ "

ّٓ ٘م٤ًم اإلُم٤مم اًمذي ُم٤م شمرك سم٤مسم٤ًم ُمٖمٚمَ  ّٓ وٓ أُمرًا ُمِمٙمًّل ٞمف، ومتح صٞم٤مِص  إ ٞمف، ح ُم٤ٌمٟمِ أوَو  إ

 .(3)"م اًمٙم٤مُمؾضمٜم٤مب إؾمت٤مذ اًمٗم٤موؾ واهلام

مةبن الا السق د حسني حرب (9)  يس:السق د عبد الؼادر الطرابؾ   عال 

 اًمٜمحرير، واًمٗمّٝم٤مُم٦م اًمِمٝمػم، طم٤مُمل اعمّٚم٦م اعمحٛمدّي٦م اًمٔم٤مهرة، وجمّدد ٕمّّلُم٦ماًم"

 .(4)"ِمٞمخ أمحد رو٤م ُمقٟٓم٤م اًمدويِت ي وىمُ أؾمت٤مذِ  ،اعمئ٦م احل٤مرضة

                                                 

شمٕمّٚمؿ ذم ضم٤مُمٕم٦م ، وه1293ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م ؾمٜم٦م  ذم اهلل سمـ قمٌد اًمّرمحـ هاج، ُوًمد ( اًمِمٞمخ قمٌد1)

صمّؿ دار سمٕمض سمّلد اهلٜمد، صمّؿ أىم٤مم ذم أؾمت٤مٟمٌقل ؾمٜملم، وذم آظمر أّي٤مم قمٝمد اًمٕمثامين يم٤من  ،إزهر

اًمُ٘مْم٤مة، ُمٗمتل احلٜمٗمٞم٦م، وذم قمٝمد اهل٤مؿمٛمل يم٤من ىم٤موٞم٤ًم، صمّؿ ذم زُمـ اًمنميػ طمًلم قُملّم ىم٤ميض 

ر إمم أردن ومٙم٤من حمؾ رقم٤مي٦م إُمػم قمٌد اهلل سمـ احلًلم وصم٘متف، وم٠مؾمٜمد إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اًمقزارة صمّؿ ه٤مضَم 

ر:  "أقمّلم اعمٙمٞملم") ن.اّم وُدومـ ذم قمَ ه 1368إمم أن شمقذّم ذم قَماّمن ؾمٜم٦م  ه1348إردٟمٞم٦م قم٤مم 

. 377 - 297، صـ321ر:  "قر واًمزهرخمتٍم ٟمنم اًمٜمَ". و577، 499، صـ1، اجلزء 791

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ًٌم( ،175صـ "شم٤مريخ اًمدوًم٦م اعمٙمّٞم٦م"و

ُمٗمتل  اهلل سمـ قمٌد اًمّرمحـ هاج اًمِمٞمخ قمٌد :3شم٘مريظ ضمّلئؾ اًمت٘مرئم٤مت، "اًمّدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 2)

 .276، صـاحلٜمٗمٞم٦م سمٛمّٙم٦م

 .286، 285، صـاجلٞمّلين طمّلنيٜمل دَ اهلل سمـ حمٛمد صدىم٦م زَ  اًمِمٞمخ قمٌد :9، شم٘مريظٟمٗمًف( اعمرضمع 3)

اًمٕمّّلُم٦م اعمرطمقم سمـ اطمًلم اًمًّٞمد اًمِمٞمخ  :23شم٘مريظ اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ضمّلئؾ اًمت٘مرئم٤مت،( 4)

 .379، صـاعمدّرس سم٤معمًجد اًمٜمٌقي ،زقمٌد اًم٘م٤مدر اًمٓمراسمٚمُ اًمًّٞمد 
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ل السق د أمحد (11)  :ـة ادـورةادديدم  عيل ادفاجر بن (1)سج 

ذو اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمِمٝمػمة،  ،اًمٗم٤موؾ اًمٙم٤مُمؾ ،اًمٗمّٝم٤مُم٦م ٕمّّلُم٦ماًم ،ؼىم  اعمحّ٘مؼ اعمد"

ُمقٟٓم٤م اعمقًمقي و ،ًمٞمٗم٤مت اًمٙمثػمة، جمّدد اعمئ٦م احل٤مرضة، ؿمٞمخٜم٤م وأؾمت٤مذٟم٤مآواًمت

 ...إًمخ. (2)"رو٤م أمحد

مةلقال ا (11)  امي األزهري األمحدي:عيل الش   بن (3)موسى عال 

 اًمِمٞمخ ،اعم١مّيد ًمٜمقر ىمٚمقهب٤م وي٘مٞمٜمٝم٤م ،ديٜمٝم٤م د هلذه إُّم٦م أُمرَ اعمجد   ،إُم٤مم إئّٛم٦م"

 ...إًمخ. (4)"أمحد رو٤م

 أمحد اخلقاري (5)ياسني الشقخ العؾوم والطريؼة شقخ  كتب  (12)

 سم٘مقًمف: و٤مر ٟم٤مقمت٤ًم اًمِمٞمخ أمحد ، م ؾمّٞمد اخلٚمٞم٘م٦مرَ سمحَ  وهق

                                                 

رؾم٤مًم٦م ذم أذاف "ًمف: ه(. 1313( أمحد سمـ قمكم اهلٜمدي اًمراُْمٗمقري: وم٘مٞمف طمٜمٗمل )ت سمٕمد 1)

 (1/183 "إقمّلم")              ."سم٤مهلٜمدقّيلم اًم٘م٤مـمٜملم ٛمَ اًمٙمٞمّلٟمّٞملم احلَ 

 ٗمقريأمحد قمكم اهلٜمدي اًمراُمْ اًمًّٞمد اًمِمٞمخ  :29شم٘مريظ ضمّلئؾ اًمت٘مرئم٤مت، "اًمدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 2)

 .322، صـاعمٝم٤مضمر ذم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة

وًمٙمـ  ،، يم٤من ُمـ اًمِّم٤ممه(1331( اًمِمٞمخ اًمنميػ ُمقؾمك سمـ قمكم اًمِّم٤مُمل )يم٤من طمّٞم٤ًم ذم قم٤مم 3)

، ُمدّرٌس سم٤معمًجد اًمٜمّشمٕمّٚمؿ ذم ضم  ٌقي.٤مُمٕم٦م إزهر، صمّؿ ه٤مضَمر إمم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة، قم٤مملٌ ُم٤مًمٙمل 

 شمٕمري٤ًٌم( ،124صـ "شم٤مريخ اًمّدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م")

إزهري  قمكم اًمِّم٤مُمل سمـ اًمِمٞمخ ُمقؾمك :39شم٘مريظضمّلئؾ اًمت٘مرئم٤مت،  "اًمّدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 4)

 .352، صـإمحدي اًمدرديري اعمدين

ـّ اًمتٕمٚمٞمؿ طمٗمظ ، ه1281قم٤مم  محد اخلٞم٤مري، ُوًمد ذم ُمٍم اعمٜمّمقرة( اًمِمٞمخ ي٤مؾملم أ5) عم٤م سمٚمغ ؾم

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمتحؼ سم٤مًمٙمت٤مب آٟمذاك يم٠مىمراٟمف، صمّؿ اًمتحؼ سم٤مجل٤مُمع إزهر وأيمٛمؾ دراؾمتف ومٞمف 

قم٤مملٌ  .صمّؿ ه٤مضَمر إمم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة قمدة ؾمٜمقات، طمّتك ٟم٤مل اإلضم٤مزَة اًمرؾمٛمٞم٦م ذم سم٨ّم وٟمنم اًمٕمٚمؿ، 

أقمّلم "ه. )1344. وشمقذّم ؾمٜم٦م ، ؿمٞمخ اًم٘مّراء ذم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة، ُمدّرٌس سم٤معمًجد اًمٜمٌّقيؿم٤مومٕمل  

 شمٕمري٤ًٌم( ،125صـ "شم٤مريخ اًمّدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م". و122اًمِمٞمخ ي٤مؾملم اخلٞم٤مري، صـ "ُمـ أرض اًمٜمٌّقة
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 ،إوان ُم٤من وومريدُ اًمزَّ  ديـ، وطمٞمدُ ٚمحِ رىم٤مب اعمُ ذم  ٤ًممٌ وطُم  ،صملمإُم٤مم اعمحد   هق"

 ...إًمخ. (1)"ظم٤منْ  ُمقٟٓم٤م اًمٙم٤مُمؾ اًمًّٞمد أمحد رو٤م

مةخط  ال (13)  بفاين:إسامعقل الـ   بن (2)يوسف عال 

ًُ ُمـ إوم٤موؾ  ل سمٕمُض ـمٚم٥م ُمٜمّ " ديٜم٦م أهؾ اعم اًمٓم٤مهرة واًمٕمؽمة٦م ٜمّ أهؾ اًم

وًم٦م اعمٙمّٞم٦م اًمدّ "سمـك هذا اًمٙمت٤مب اعمًٛمّ  ظَ أن أىمر   ،د أُملم روقانوهق اًمًٞمّ  ،ةاعمٜمقرّ 

ف ُمـ أّوًمف إمم ىمرأشمُ  ،اهلٜمدي اًمِمٞمخ أمحد رو٤م ٕمّّلُم٦ماإلُم٤مم اًم شم٠مًمٞمَػ  "ٞمٌٞم٦مة اًمٖمَ سم٤معم٤مدّ 

ىمٝم٤م هلج٦ًم، وأىمقاه٤م طمّج٦ًم، وٓ يّمدر يٜمّٞم٦م وأصدَ ع اًمٙمت٥م اًمد  ف ُمـ أٟمٗمَ آظمره، ومقضمدشمُ 

ّٓ ُمثٚمُ   ...إًمخ. (3)"ٗمف وأرو٤مه اهلل قمـ ُم١مًم  ومريِض  ،حريرٟم قمّّلُم٦مٍ و ،يمٌػم ُم٤ممٍ قمـ إ ف إ

 عثامن الؼادري: (4)قال موالكا السق د حمؿد (14)

ٌدقم٦م، ع اًمؾ، ىم٤مُمِ هر، ووطمٞمد اًمٕمٍم، اًمٗم٤موؾ اًمٙم٤مُمؾ، اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مُمِ ومريد اًمدَّ "

 ًُ  حمّٛمد أمحد يؾمّٞمدِ  حل٤مّج اُمقٟٓم٤م  ،ُم٤منؼ، اإلُم٤مم اهلامم هلذا اًمزّ ىم  ؼ اعمدٜم٦ّم، اعمح٘م  ٟم٤مس اًم

 ...إًمخ. (5)"رو٤م

                                                 

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 1)  .356اًمِمٞمخ ي٤مؾملم أمحد اخلٞم٤مري، صـ :41شم٘مريظ "اًمدَّ

ٌَػمويت اًمِّم٤مومٕمل، أدي٥م، ُمـ رضم٤مل اًم٘مْم٤مء ( يقؾمػ سمـ إؾمامقمٞمؾ2) ٟمًٌتف إمم  ،سمـ يقؾمػ اًمٜمٌَٝم٤مين اًم

ه 1266، وهب٤م ُوًمد "إضْمِزم"، اؾمتقـمٜمقا ىمري٦م "ومٚمًٓملم"ُمـ قمرب اًم٤ٌمدي٦م سمـ "سمٜمل َٟمٌٝم٤من"

ٗم٤مشمف ُمـ ُم١مًمَّ ه. 1357وشمقذّم  .جم٤مِوراً  "اعمديٜم٦م"، وؾم٤موَمر إمم "ُمٍم"وٟمِم٠م، وشمٕمّٚمؿ سم٤مٕزهر سمـ

٤مدات"جمّٚمدان، و "اُم٤مت إوًمٞم٤مءضم٤مُمع يمر"اًمٜمٗمٞم٦ًم:  ًّ طمّج٦م "و "أومْمؾ اًمّّمٚمقات قمغم ؾمّٞمد اًم

 "إٟمقار اعمحّٛمدي٦م خمتٍم اعمقاه٥م اًمٚمدّٟمٞم٦م"و "اهلل قمغم اًمٕم٤معملم ذم ُمٕمجزات ؾمّٞمد اعمرؾَمٚملم

 "ؿمقاهد احلّؼ ذم آؾمتٖم٤مصم٦م سمًّٞمد اخلَٚمؼ"و "ؾمٕم٤مدة اًمداَريـ ذم اًمّّمّلة قمغم ؾمّٞمد اعمرؾَمٚملم"و

 ًٝم٤م.ٗم٤مشمف وأٟمٗمَ ع ُم١مًمَّ ، وهق ُمـ أُمتَ وخؿ ذم جمّٚمدٍ 

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم( ،8/218 "إقمّلم"و .ُمٚمت٘مٓم٤مً  ،1179-2/1177 "ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس")

 .، ُمٚمت٘مًٓم٤م367، صـذم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة إؾمامقمٞمؾ اًمٜمٌَٝم٤مينسمـ اًمِمٞمخ يقؾمػ  :44شم٘مريظ "اًمّدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 3)

 .132صـ "شم٤مريخ اًمدوًم٦م اعمٙمٞم٦م"ذيمره ذم ( 4)

 .382اًمِمٞمخ اًمًّٞمد حمٛمد قمثامن اًم٘م٤مدري احلٞمدرآسم٤مدي، صـ :55شم٘مريظ "ٙمٞم٦ماًمّدوًم٦م اعم"( 5)



  12  حياة اإلمام أحمد رضا

 :ادالؽي قال موالكا الشقخ عابد بن حسني (15)

ـ  اًمٕمٛمٞمؿ، ُمَ تـ واًمنَمّ رن ذي اًمٗمِ ذم هذا اًم٘مَ  ،ف اًم٘مقيؿإلطمٞم٤مء ديٜمِ  عم٤م ووّمؼ اهللُ"

رام، ٚملم، ؾمّٞمد اًمٕمٚمامء إقمّلم، وومخر اًمٗمْمّلء اًمٙمِ صم٦م ؾمّٞمد اعمرؾَم ـ ورَ أراد سمف ظمػمًا ُمِ 

ً   ،يـّٚم٦م واًمدّ وؾمٕمد اعم  اًمٕم٤مُمؾ اًمٕم٤ممل ،و٤م ذم يمّؾ وـمرػم واًمٕمدل اًمر  أمحد اًم

 .(1)"اإلطم٤ًمن، طمية اعمقمم أمحد رو٤م ذو

ان: (16) ه  محن الد   قال موالكا الشقخ عبد الر 

اًمّزُم٤من، واطمد اًمّدهر وإوان، اًمذي ؿمٝمد  قمّّلُم٦ماؾمخلم، زسمدة اًمٗمْمّلء اًمرّ "

 .(2)"رد اإلُم٤ممد اًمٗمَ سم٠مّٟمف اًمًٞمّ  ،ًمف قمٚمامُء اًمٌٚمد احلرام

 ين أمحد ادفاجر اددين:قال الشقخ ضقاء الد   (17)

" ًُ م هر، اإلُم٤مم اهلاميـ واعمّٚم٦م، وطمٞمد اًمٕمٍم، ومريد اًمدَّ ٜم٦ّم، جمّدد اًمدّ إُم٤مم أهؾ اًم

قمامد اإلؾمّلم  ،هذا اًم٘مرن سم٤محلّؼ  يم٤من جمّددَ  اعمّمٓمٗمك أمحد رو٤م  قمٌد ٤مهْ اًمِمَّ  ٕمّّلُم٦ماًم

ًُ  ،اًمقاىمع ذم قمٔمٞمؿ اًمؼميم٦م سمٓمًّل ضمٚمٞمّلً  "أقمغم طمية"يم٤من ؾمّٞمدٟم٤م  ،٦مٜمّ وحم٤مومظ اًم

 .(3)"وُمآصمره اًمتجديدّي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،ٚمٛمّٞم٦موظمدُم٤مشمف اًمٕمِ  ،٦ميٜمٞمسم٠موص٤مومف اًمد  

 الشقخ حمؿد مجال بن حمؿد األمري بن حسني ادالؽي: رقم (18)

 .(4)"د، واًمًّٞمد احلؼم إجمد، ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ أمحد رو٤م ظم٤منْ اعمٗمرَ  ٕمّّلُم٦ماًمٕم٤ممل اًم"

 
                                                 

ُمٗمتل اعم٤مًمٙمّٞم٦م اًمِمٞمخ قم٤مسمد  9اًمّٚمٛمؿ اعمٚمٙمٞم٦م واًمتًجٞمّلت اعمّٙمّٞم٦م، شم٘مريظ:  "٤ًمم احلرَُملمطُم "( 1)

 .78طمًلم، صـ سمـ

 .93اًمِمٞمخ قمٌد اًمّرمحـ اًمدّه٤من، صـ 93اعمرضمع ٟمٗمًف، شم٘مريظ: ( 2)

 .17، 16صـ  "ؾ اعمقهٌلاًمٗمْم"( اٟمٔمر: ُم٘مّدُم٦م 3)

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 4) ٦م اًمِمٞمخ حمٛمد مج٤مل ُمٗمتل اعم٤مًمٙمٞمّ و ٦مي٤مر احلرُمٞمّ س واإلُم٤مم سم٤مًمد  اعمدر   :14شم٘مريظ "اًمدَّ

 .296، صـلمسمـ حمٛمد إُمػم سمـ طمً
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د خمتار (19)  عطارد اجلاوي: بن (1)الشقخ حمؿ 

ساح، ومٙم٠مّٟمف ُمـ  ف طمؼ  ُم٤من، وأّن يمّلُمَ ٘ملم ذم هذا اًمزّ امء اعمح٘م  ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٚم"

ره اهلل شمٕم٤ممم قمغم يد هذا اإلُم٤مم، وهق ؾمّٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م، ظم٤ممت٦م ٝمَ أفم ٟمٌّٞمٜم٤م  ُمٕمجزاِت 

ًُ  ،٘ملماعمح٘م   ومح٤مه ُمـ  ،ُمّتٕمٜم٤م اهلل سمٌ٘م٤مئف ،ي أمحد رو٤م ظم٤منْ لم، ؾمّٞمدِ ٜمّٞموقمٛمدة اًمٕمٚمامء اًم

 .(2)"ٌٞملم واًمّمّدي٘ملمُمرة اًمٜمّ ه اهلل وإّي٤مٟم٤م ذم زُ ، وطمنَم اً قءـ أراد سمف ؾُم مجٞمع ُمَ 

 ضار:أمحد ادح   بن (3)الشقخ عيل كتب   (21)

ـ ًُمـ احلُ  ٝم٤م ذم هم٤مي٦مٍ وإُمٕم٤من، وم٠مًمٗمٞمتُ  ؾٍ شم٠مُم   ؾم٤مًم٦م ٟمٔمرَ ذم هذه اًمرّ  إيّن ىمد ٟمٔمرُت "

 ...!ُم٤منـ أهم٤مث اهلل سمف اعمًٚمٛملم ذم هذا اًمزّ ُمَ  وهل مجعُ  ؟ٓواًمتح٘مٞمؼ واإلشم٘م٤من، يمٞمػ 

 .(4)"اًمٙم٤مُمؾ اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ أمحد رو٤م ظم٤منْ  ٕمّّلُم٦ماًم

 بن حمؿد العط ار: (5)الشقخ عبد احلؿقد كتب   (21)

 ، أطمد م أمحد رو٤م ظم٤منْ ؼ، اعمقمم اهلامؼ، اًمدرايم٦م اعمح٘م  اعمدىم   ٕمّّلُم٦ماًمطمية "

                                                 

( اًمِمٞمخ حمٛمد خمت٤مر سمـ قمٓم٤مرد اجل٤موي، ُوًمد ذم أٟمدوٟمٞمًٞم٤م، صمّؿ ه٤مضَمر إمم ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م ذم ؾمٜم٦م 1)

ٙمٞم٤مت، ُمدّرس سم٤معمًجد ٚمَ ، قم٤مرف سم٤مهلل قم٤مملٌ ؿم٤مومٕمل، سم٤مرع ذم اًمٗمَ ه1349شمقذّم  ، وهٜم٤مه1321

ٗم٤مت ١مًمَّ وًمف ُم .ٜمف يم٤ٌمُر اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٕمرب واًمٕمجؿقماحلرام، ويم٤من سمٞمتف أيْم٤ًم ُمدرؾم٦م، وأظمذ 

صملم سمٛمًٚمًّلت إطم٤مدي٨م إرسمٕملم"ُمٜمٝم٤م:  ٤مدة اعمحد  ًّ مجع اًمِمقارد ُمـ "و "إوح٤مف اًم

اًمِمٞمخ خمت٤مر قمٓم٤مرد،  "ؾمػم وشمراضمؿ") ."قارد ذم ؿمٞمقخ اسمـ قمٓم٤مرداعم"و "قمٓم٤مرد ُمروي٤مت اسمـ

، 2/1645اًمِمٞمخ حمٛمد خمت٤مر ...إًمخ،  -1383طمرف اعمٞمؿ، ر:  "ومٞمض اعمٚمؽ". و245صـ

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م". و1646  شمٕمري٤ًٌم( ،115، 114صـ "شم٤مريخ اًمدَّ

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 2)  .374اًمِمٞمخ حمٛمد خمت٤مر سمـ قمٓم٤مرد اجل٤موي، صـ :19شم٘مريظ "اًمدَّ

ؾم٤ًم ذم اعمًجد اًمٜمٌّقي، أطمد قمٚمامء اًمِّم٤مومٕمٞم٦م، ( 3) اًمِمٞمخ اًمًّٞمد قمكم سمـ أمحد اعمحْم٤مر، يم٤من ُمدر 

ٞمٜمٞم٦م سم٤مقَمَٚمقي٦م. ًَ  أهشمف ُمـ طميُمقت اًمٞمٛمـ ُمـ اًم٤ًمدة احل

 (شمٕمري٤ٌمً  ،121 صـ "شم٤مريخ اًمدوًم٦م اعمٙمٞم٦م")

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 4)  .324اًمِمٞمخ قمكم سمـ أمحد اعمْحْم٤مر، صـ :37شم٘مريظ "اًمدَّ

 ، وُدومـ سمٛم٘مؼمة اًمَدطْمَداح.ه1336قمٌد احلٛمٞمد اًمٕمّٓم٤مر اًمٕم٤ممل، اعمِم٤مرك. شمقذّم سمِدُمِمؼ ؾمٜم٦م ( 5)

 (1/657 "ٟمثر اجلقاهر")
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 .(1)"ُمِم٤مهػم قمٚمامء اهلٜمد إقمّلم

 عطاء البغدادي: (2)الشقخ السق د يوسفقال   (22)

 .(3)"اًم٘م٤مدري ُمقٟٓم٤م اًمٗم٤موؾ ص٤مطم٥م اًمٕمروم٤من، ؾمّٞمدي اًمِمٞمخ أمحد رو٤م ظم٤منْ "

 مشؼي:يد الدِّ أمني سو   (4)دالشقخ حمؿقال  (23)

 ؼ، اًمِمٞمخؼ، اًمٚمقذقمّل اعمدىم  ٤مُم٦م اًمِمٝمػم، إعمٕمل اعمح٘م  اًمٙمٌػم، واًمٗمٝمّ  ٕمّّلُم٦ماًم"

 ...إًمخ. (5)"أمحد رو٤م ظم٤منْ 

دقال  (24)  مشؼي:الدِّ  (6)الشقخ حمؿ 

ًّ ُمرؿِم "  ًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخاًمٕم٤ممل ا ،ئعمٕمٞمد اعمٌد٤مًمٙملم اعمٚمحقظ سمٕمٜم٤مي٦م اد اًم

 .(7)"!آُملم سمٗمْمٚمف ويمرُمف، قي، أؾمٙمٜمف اهلل شمٕم٤ممم اجلٜم٦ّمَ ٚمْ يْ اًمؼَمَ  اهلٜمدي رو٤م ظم٤منْ  أمحد

 ،اً دد  ف جمسمٙمقٟمِ إُم٤مُمتف وسمٕمٌ٘مرّيتف و ،ُمـ اًمٕم٤ممَل اإلؾمّلُمل ٚمامءُ يمام أىمّر ه١مٓء اًمٕم

ًُ  اقمؽمف ضمؾ   يمذًمؽ سمٙمقٟمف قمـ قمٌ٘مرّيتف وإُم٤مُمتف و "٤منسم٤ميمًت"و "اهلٜمد"ٜم٦ّم ذم قمٚمامء أهؾ اًم

                                                 

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 1)  .373ُمِم٘مل، صـ٤مومٕمل اًمد  اًمٕمّٓم٤مر اًمِّم  أدي٥م اًمِمٞمخ قمٌد احلٛمٞمد سـم حمٛمد :51شم٘مريظ "اًمدَّ

س اًمِمٕم٦ٌم يم٤من ُمدر   ،سمٖمداديقم٤مملٌ سم٤محلدي٨م،  ه(1371)ت ( يقؾمػ سمـ حمٛمد ٟمجٞم٥م اًمٕمٓم٤م2)

يٜمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م آل اًمٌٞم٧م سمٌٖمداد  (8/253 "إقمّلم")  ًمف: رؾم٤مًم٦م ذم قمٚمؿ احلدي٨م. ،اًمد 

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 3)  .381اًمِمٞمخ اًمًّٞمد يقؾمػ قمٓم٤مء، صـ :54شم٘مريظ "اًمدَّ

قًمد واًمقوم٤مة وم٘مٞمف ُمٜم٤مفمر، ًمف قمٚمٌؿ سم٤مًمٗمرائض، ِدَُمِمِ٘مل  اعم ،( حمٛمد أُملم سمـ حمٛمد سمـ قمكم ؾمَقيد4)

 "اهلٜمد"و "شمريمٞم٤م"، وىم٤مم سمرطمّلٍت إمم "إزهر"ـوسم "ِدُمِمؼ"ـشمٕمّٚمؿ سم ،ه(1355)ت

ُم٦م ُمّدةَ ، وأًم٘مك دُ "اعمٖمرب"و "اًمٞمٛمـ"و "سُمخ٤مرى"و ، ودّرس ؾمٜم٦مٍ  روؾم٤ًم قم٤مُّم٦ًم ذم ُمّٙم٦م اعمٙمرَّ

 "شمًٝمٞمؾ احلّمقل قمغم ىمقاقمد إصقل"اًمٗم٘مف ذم ُمٕمٝمد احل٘مقق سمِدُمِمؼ، وصّٜمػ  أصقَل 

 (، ُمٚمت٘مًٓم٤م6/44 "إقمّلم")     ."رآنقمٚمقم اًم٘م"و

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 5) ُمِم٘مل، صـ :56شم٘مريظ "اًمدَّ  .387اًمِمٞمخ حمٛمد أُملم ؾمَقيد اًمد 

 اًمِمٞمخ حمٛمد اًمِدُمِم٘مل، ُوًمد ذم ِدُمِمؼ وؾمٙمـ ذم إؾمت٤مٟمٌقل.( 6)

 ، شمٕمري٤ًٌم(133صـ "شم٤مريخ اًمدوًم٦م اعمٙمٞم٦م")

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 7) ُمِم٘مل :59شم٘مريظ "اًمدَّ  .391، صـًٙمٜم٤مً ٜمٞم٦م ُمَ ٜمٓمِ ًٓمُ ، اًم٘مُ قًمداً ُمَ  اًمِمٞمخ حمٛمد اًمد 
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٤ًمم طُم "و "وًم٦م اعمّٙمٞم٦ّماًمدّ "ضمع اًمت٘م٤مريظ اجلٚمٞمٚم٦م ذم اػمومٚمْ  يد اًمتٗمّمٞمؾ قمـ ذًمؽـ يرٛمَ ، وماً دد  جم

 "ضمػ ٟمدوة اعململم سمَر ُمَ ومت٤موى احلر"و "طمٞم٤مة اعمقات ذم سمٞم٤من ؾمامع إُمقات"و "احلرُملم

 .قياًمَٚمٙمٜمَ  ٕمّّلُم٦م طَمِمَٛم٧ْم قمكم ظم٤منْ ٚمًم (1)"اًمّّمقارم اهلٜمدّي٦م"و، ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م

 وفاة اإلمام

 ،م1921 ه/1347 ، قم٤ممػماخلصٗمر  25 ،شمٕم٤ممم إمم رمح٦م اهلل اروحؾ هذا اإلُم٤ممُ 

ـ ٘مد صدق ُمَ ًم ،"كميْ رَ سمَ "سمٌٚمدة  "طمّل قمغم اًمٗمّلح"ن: صّلة اجلٛمٕم٦م أوان ىمقل اعم١مذ   وىم٧َم 

 مل يٙمـ قم٤معم٤ًم وم٘مط، سمؾ يم٤من قمٌ٘مريَّ  وًمٙمـ هذا اعمروحَؾ  ،"قت اًمٕم٤ممل ُمقت اًمٕم٤مملَ ُمَ "ىم٤مل: 

ًُ  اإلؾمّلم وإُم٤ممَ  ومٙمام  ،إمم أن ٜم٦ّم واجلامقم٦م، ومؽمك ومراهم٤ًم ٓ يٛمأل، ويًتٛمّر اًمٗمراغُ أهؾ اًم

ّٓ  ةَ وٓ ىمقّ  وٓ طمقَل  "ىمٌض اًمٕمٚمؿ يٙمقن سمٛمقت اًمٕمٚمامء" :ورد  .!سم٤مهلل إ

ىمٌؾ اروح٤مًمف سمخٛم٦ًم  ،ّٛمؾسمح٤ًمب اجلُ  ووم٤مشمف اعمروحؾ اؾمتخرج ؾمٜم٦مَ  اإلُم٤ممُ ويم٤من 

٦ٍم  ُمـ هذه أي٦م: ،ه1339 قم٤ممرُمْم٤من ذم ر أؿمٝمُ  ـ ومِْمَّ ﴿َوُيَٓم٤مُف قَمَٚمْٞمِٝمؿ سمِآٟمَِٞم٦ٍم ُم 

 .[15]اإلٟم٤ًمن: َوَأيْمَقاٍب﴾

 ،إُملم ٌلآُملم سمج٤مه اًمٜمّ  ،ظمػماً  ومجزاهؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٜم٤ّم وقمـ مجٞمع اعمًٚمٛملم

 !.لمعم، واحلٛمد هلل رّب اًمٕم٤مّلة وأيمرم اًمتًٚمٞمؿاًمّّم  وقمغم آًمف وصحٌف أومْمُؾ قمٚمٞمف 

 

 

       

                                                 

قارم اهلٜمدّي٦م"( 1) ، مجع ه(1387اًمَٚمٙمٜمقي )ت طَمِمَٛم٧ْم قمكم ظم٤منْ  اًمٕمّّلُم٦م: عمٜم٤مفمِر اإلؾمّلم "اًمّمَّ

ًُ  ءومٞمف شمّمدي٘م٤مت قمٚمام  ."٤ًمم احلرَُملمطُم "ؿ قمغم ٤مهتٜم٦ّم واجلامقم٦م ذم اهلٜمد وشم٘مرئمأهؾ اًم
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نيمنري الع    ني يف حكم تقبيل اإلهبام 

 (هـ١٠٣١)

 

قمـد  ،فام قمغم اًمعقـلَميـ ذم شمؼبقؾ اإلهبوَملم ومقضعِ قمؾامء اًمدّ  مو ىمقُل  :السؤال

 روا.ذم األذان؟ سمّقـقا شممضَم  "اهلل حمّؿدًا رؾمقُل  أنّ  أؿمفدُ "ؾمامع يمؾؿي 

 

 سالةخطبة الر  

 

 

 واًمّسالمُ  ؾلم، واًمّصالةُ  أقمقون اعمرؾَم ر أقملُم قسمـُ  ،اعمسؾؿلم هلل اًمذي كّقر قمققنَ  احلؿدُ 

ه ذم اًمّصالة واألذان، ومقع ذيمرُ اًمر   ور اًمؼؾى اعمحزون، حمؿدٍ ققن، ُس قمغم كقر اًمعُ 

ه، هؿ جلالل أسارِ دورُ ف قمـد أهؾ اإليامن، وقمغم آًمف وصحبف اعمنموطمي ُص اؾمؿُ  واحلبقُى 

ّٓ  أن ٓ إًمفَ  دُ ه، وأؿمفَ امل أكقارِ ؿ سمجققُن واعمػتقطمي قمُ  ًمف، وأّن  ذيَؽ  ه ٓوطمدَ  اهللُ إ

ـِ ف سمولُ ه ورؾمقًمُ حمّؿدًا قمبدُ   اهلل شمعومم قمؾقف وقمغم آًمف وصحبف ف، صغّم احلّؼ أرؾمؾَ  دى ودي

 ]وسمعد[: اًمرامحلم، آملم! أمجعلم، وقمؾقـو معفؿ وهبؿ ولؿ يو أرطمؿَ 

ّؿدي أمحد رضو اعمح (١)قمم اجلؾقؾ، قمبد اعمصطػكًمقؾ ًمؾؿَ اًمذّ  ىمول اًمعبدُ  :اجلواب

مستعقذًا  -فح اهلل ؿمموكَ ف وأصؾَ كّقر اهلل قمققكَ -قي يؾْ يمويت اًمؼَمَ ـّل احلـػل اًمؼودري اًمؼمَ اًمُس 

 وووّمؼ: ؼ، وطمومدًا هلل قمغم مو ألؿَ مو ظمؾَ  ؾؼ مـ ذر سمرّب اًمػَ 

                                                 

 ( ذم معـك همالم وظمودم.١)
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جيقز ىمطعًو قمـد ؾمامع  ،فام قمغم اًمعقـلَماإلهبوَملم أو اًمسبوسمَتلم ومسحَ  شمؼبقَؾ إّن 

 ةٌ ػميمث ذم األذان، واألدًّميُ   (١)قٓكؿمػقع يقم اًمـّشقر، صوطمى ًمَ  كو اًمـّقر،ؾمّقدِ  اؾمؿ

اعمـع  إمم دًمقؾ: ألّكف إذا مل يؽـ ًمف دًمقٌؾ ظموٌص، ومعدمُ  قمغم ضمقازه، مع أّكف ًمقس سمحوضميٍ 

سموجلقاز هق  ك سمعدم اجلقاز: ألّن اًمؼوئَؾ ـ اّدقمَ قمغم مَ  مـ اًمنمع يمون دًمقاًل يموومقًو، واًمبّقـيُ 

 يمثػمة مـ احلديٌ ومع ذًمؽ هـوك أدًّميٌ  .!ًمقؾ، ومال حيتوج إمم اًمدّ (2)سموألصؾ اعمتؿّسُؽ 

 ػ اًمصوًمح اًمؼديؿ.وقمؿؾ اًمسؾَ  ،وأىمقال اًمعؾامء اإلؾمالمل، واًمػؼف اًمـبقي اًمنميػ،

ٌَ األّمي  وى قمؾامءُ ىمد رَ  ؾمّقدكو  اهلل  قمـ ظمؾقػي رؾمقلِ  ،ذم هذا اًمبوب األطمودي

قمـ ، ولمسـ واحلَس ّقَديـو اإلموم احلَ ؾم اهلل  قلِ اًمّصديؼ األيمؼم، وقمـ رحيوشَمـل رؾم

قمغم احلبقى اًمؽريؿ - (٠)كو أيب اًمعّبوس اخلرضقّدِ ؾم ،اهلل  كؼقى أوًمقوء رؾمقلِ 

فو ذم يمتوب يـ، شمػصقؾُ ، وقمـ همػمهؿ مـ أيموسمر اًمدر -واًمتسؾقؿ وقمؾقفؿ مجقعًو اًمّصالةُ 

 ، (5)مي ؿمؿس اًمديـ اًمسخوويًمإلموم اًمعاّل  (4)"ـياعمؼوصد احلَس "مستطوب 
                                                 

ًُ  قٓكَ ًمَ  !يت وضمالزموقمّز » :( أؿمور سمف إمم اًمؼقل: يؼقل اهلل ١) ًُ وًمَ  ،يَ اجلـّ مو ظمؾؼ  قٓك مو ظمؾؼ

 (5/227، اسمـ قمبوس 8٣٠١ ر: "قر اخلطوبصمدوس سمؿلاًمػر")                .«اًمدكقو

ـّ  "راألؿمبوه واًمـظوئ") .األصؾ ذم األؿمقوء اإلسموطميُ  (2) : اًمقؼلم ٠اًمؼقاقمد اًمؽؾقي، اًمؼوقمدة  :١ اًمػ

 (7٠ٓيزول سموًمشؽ، صـ

شمف وطمقوشمف، ىمول احلوومظ اسمـ قمسويمر: يؼول: إّكف اخلرض قّ كببف وف وكَس اؾمؿِ  اخلرض ذم ( ىمد اظمتؾػ ذم٠)

ـُ  ًمصؾبف، قمـ اسمـ قمّبوس ىمول: اخلرُض  سمـ آدم  ك يؽذب وكسئ ًمف ذم أضمؾف طمتّ  ،آدم ًمصؾبف سم

إمم ذًمؽ  قل اًمعؿر، ومفوسمقا اعمسػمَ ف سمطُ ، إّن آدم دقمو عمـ يكم دومـَوهمريٌى  ـؼطعٌ اًمدضّمول، وهذا م

 ف، وأكجزَ ك يمون اخلرض هق اًمذى شمقمّم دومـُه قمـدهؿ طمتّ ومؾؿ يزل ضمسدُ  ،اعمقضع ذم ذًمؽ اًمقىمً

 ًمف أن حيل. إمم مو ؿموء اهللُ قكه، ومفق حياهلل مو وقمدَ 

 (٠6٣صـ ام اًمسالم،ل اخلرض وإًمقوس قمؾقفتَ ذيمر ىمّص  "ىمصص األكبقوء")

ـ  أيب قمبد اهلل حمؿد سـم موم: ًمإل"ـيمـ األطموديٌ اعمشتفرة قمغم األًمِس  اعمؼوصد احلسـي ذم يمثػمٍ "( 4) قمبد اًمرمح

 (2/629  "يمشػ اًمظـقن ")      ، رشّمبف قمغم طمروف أوائؾ األطموديٌ.ه(9٣2اًمسخووي )ت

 شمقذّم ؾمـي، اعمٍمي اًمشوومعل اًمسخووي سمـ حمؿد ؿمؿس اًمديـ أسمق اخلػم حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ (5)

اًمؼقل "ًمؾعراىمل، و"ومتح اعمغقٌ سمنمح أًمػقي احلديٌ"و "اعمؼوصد احلسـي"مـ شمصوكقػف:  .ه9٣2

 (١76-6/١74 "هديي اًمعوروملم")          .وهمػم ذًمؽ " اًمبديع ذم اًمصالة قمغم احلبقى اًمشػقع
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ح ذم   (٠)"يقومقّ اًمػتووى اًمُص "و (2)"اًمـؼويي خمتٍم اًمقىمويي"ذح  (١)"مقزضمومع اًمر  "ورص 

 ،وهمػمهو مـ يمتى اًمػؼف (5)"اًمدّر اعمختور"طموؿمقي  "رّد اعمحتور"، و(4)"يمـز اًمعبود"و

راضمع أئّؿي مـ أهّؿ مَ  ؿ هذه اًمؽتى شمعدّ عظَ ف، ومُ سموؾمتحبوب هذا اًمػعؾ واؾمتحسوكِ 

 وهمػمه. (6)قضملوأيموسمرهؿ وقمامئدهؿ، كحق اعمتؽّؾؿ اًمؼـ  فؿ اعموكعلم أكػِس 

اًمذيـ ٓ يتجووزون قمـ دائرة  ،وإّن اعمحّدصملم اًمؽرام واعمحّؼؼلم األقمالم

دون ذم اًمتصحقح واًمتضعقػ واجلرح واًمتقصمقؼ، آقمتدال، وٓ يتسوهؾقن وٓ يشدر 

ٌَ  فوىمد طمؽؿقا ومق  ،ل اهلل ويً ذم هذا اًمبوب قمـ رؾمقاًمتل ىمد رُ  سملّن األطمودي

ٓ يصّح ذم ": "اعمؼوصد"اصطالح اعمحّدصملم، ومؼول ذم  ومؼوِ شمصؾ إمم درضمي اًمصّحي  مل

 .(7)"هذا رءٌ  اعمرومقع مـ يمؾر 

                                                 

 ،راؾموين اًمُؼُفستوينيـ اخلُ : ًمشؿس اًمديـ حمؿد سمـ طمسوم اًمد"ذم ذح اًمـؼويي ضمومع اًمرمقز" (١)

  (2/77١ "يمشػ اًمظـقن")                     .ه962 اعمتقرّم ؾمـي

 اعمتقرّم ؾمـي: ًمؾشقخ اإلموم صدر اًمنميعي قمبقد اهلل سمـ مسعقد احلـػل، "اًمـؼويي خمتٍم اًمقىمويي"( 2)

 (2/77٣ "يمشػ اًمظـقن")                      ه.745

ًمػضؾ اهلل حمؿد سمـ أيقب، اعمـتسى إمم موضمق اعمتقرّم  :"يؼ اًمبفوئقيذم ـمر اًمػتووى اًمصقومقي" (٠)

 (2/١225 "يمشػ اًمظـقن")                   .ه666ؾمـي 

ـّي حمقل اًمُس  يعـل أورد اًمشقخ األضمّؾ  ،: ًمعكم سمـ أمحد اًمغقري"يمـز اًمعبود ذم ذح األوراد" (4)

 (2/4٠7 "قنيمشػ اًمظـ")                    .فرورديب اًمديـ اًمُس ؿمفو

صؽػل ذم اًمػروع: ًمعالء اًمديـ حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد  احلَ  "اًمدّر اعمختور ذح شمـقير األسمصور" (5)

 (٠/284 "ؽـقناعم ضوحيإ")                 ه.١٣88اًمتقذّم ؾمـي ،مػتل اًمشوم ،احلـػل

وكشل سمؿديـي  ،"قجـ ىمَ " سمبؾدة ه١2٠4 ًمد ؾمـيل، وُ قضمِ ـ سمشػم اًمديـ سمـ يمريؿ اًمديـ اًمعثامين اًمؼَ  (6)

لم سمصورة اًمعقـَ"و "اًمصقاقمؼ اإللقي"و "شمػفقؿ اعمسوئؾ"مـ شمصوكقػف:  .(ه١296)ت "سمريكم"

 (١١5، ١١4، 7/١١٠ ، ١69ر:  ،طمرف اًمبوء "ـمر ا كزهي اخلق")   ."لمذم مـع شمؼبقؾ اإلهبومَ 

 .٠9١، صـ١٣2١ر: حتً طمرف اعمقؿ،  "اعمؼوصد احلسـي"( 7)
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 :(2)"اعمقضققموت اًمؽؼمى"ذم  -قمؾقف رمحي اًمبوري- (١)وىمول مقٓكو قمكم اًمؼوري

 .(٠)يَ ف اًمبتّ ومال يصّح رومعُ  ،روى ذم هذامو يُ  يمؾ  

ـُ  ميُ وكؼؾ اًمعاّل   (5)"اعمحتور ردّ "ذم  -ىمّدس ّسه اًمسومل- (4)وملقموسمديـ اًمّش  اسم

 .(7)هذا رءٌ  مل يصّح ذم اعمرومقع مـ يمؾر  : (6)اجلراطمل إؾمامقمقؾ ميقمـ اًمعاّل 

 ،صطؾح اعمحّدصملممذم  اًمصحي كػَل  أنّ  ،ٓ خيػك قمغم ظمودم احلديٌ اًمنميػ صمؿّ 

اًمتؿّسؽ سمف،  ؾقِح امؾمؽ، وُص تّ الح واًم، ومضاًل قمـ كػل اًمّص وً ـَس يمقكِف طم ٓ يستؾزم كػَل 

اًمصّحي قمغم  وومضاًل قمـ دقمقى اًمقضع أو اًمؽذب، ومعـد اًمتحؼقؼ يمام ٓ يصّح طمؽؿُ 
                                                 

مـ  .ه١٣١4شمقذّم ؾمـي ،اًمػؼقف احلـػل ،روي كقر اًمديـد اًمؼوري الَ قمكم سمـ ؾمؾطون حمؿ (١)

 "ومتح سموب اًمعـويي ًمنمح يمتوب اًمـؼويي"و "ذم اًمزيورة اعمصطػقيي قيضة اعمرّ داًم": فشمصوكقػ

ح ـَمِ "و "اعمتقؾمط ط ذم اعمـسؾؽاعمسؾؽ اعمتؼّس "و "مرىموة اعمػوشمقح ذم ذح مشؽوة اعمصوسمقح"و

 (6٣١، 5/6٣٣ "هديي اًمعوروملم")       ."ؼف األيمؼموض األزهر ذم ذح اًمػاًمر  

)اعمقضققموت اًمؽؼمى(: ًمعكم سمـ ؾمؾطون  ذم احلديٌ "األسار اعمرومققمي ذم األظمبور اعمقضققمي"أي:  (2)

 (5/6٣٣ "عوروملماًم هديي") .ه١٣١4شمقذّم ؾمـي ،اًمػؼقف احلـػل ،روي كقر اًمديـحمؿد اًمؼوري الَ 

 .2١٣، صـ829ر:  حتً "اعمقضققمي األسار اعمرومققمي ذم األظمبور"( ٠)

اًمشفػم  ،مياًمعاّل  لمشؼل احلـػل اعمػتاًمدِ  ملم قموسمديـ سمـ قمؿر قموسمديـأد حمؿد اسمـ قموسمديـ اًمسقّ  (4)

 اعمحتور قمغم اًمدرّ  ردّ " :ًمف مـ اًمتصوكقػ .ه١252 ؾمـي وشمقرّم  ١١98ًمد ؾمـي وُ  ."اسمـ قموسمديـ"ـسم

يي ذم اًمعؼقد اًمدرّ "و "يقٓكو ظموًمد اًمـؼشبـدـدي ًمـٍمة مسوم الؾمؾ احلُ "و ")احلوؿمقي( اعمختور

 .وهمػم ذًمؽ "مـحي اخلوًمؼ قمغم اًمبحر اًمرائؼ"و "شمـؼقح ومتووى احلومديي

 (287، 6/286 "هديي اًمعوروملم")      

 .2/628ي، ؿّ ت، شميمتوب اًمّصالة، سموب األذان "رّد اعمحتور"( 5)

اعمعروف  ،مشؼل اًمشوومعلاًمدِ  صمؿّ  ،اًمعجؾقين لسمـ قمبد اًمغـؾمامقمقؾ سمـ حمؿد سمـ قمبد الودي إ (6)

ؼي قمـ سمي اعمحؼّ ضمقِ األ" :ًمف مـ اًمتصوكقػ ه.١١62 ؾمـي وشمقرّم  ١٣87ًمد ؾمـي وُ  ."لاجلراطم"ـسم

 "ك اًمقؾموئؾ سمنمح اًمشامئؾؾمـَأ"و "ؾمعوف اًمطوًمبلم سمتػسػم يمتوب اهلل اعمبلمإ"و "ىميؾي اعمػّر ؾمئِ أ

 (5/١8١ "هديي اًمعوروملم")      .وهمػم ذًمؽ

 .2/242، 2296طمرف اعمقؿ، حتً ر: ''خلػو ومزيؾ اإلًمبوسيمشػ ا''أي:  (7)
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اًمقضع  طمؽؿُ  قمؾقفو يمذًمؽ ٓ يصّح  -صطؾح اعمحّدصملممذم -هذه األطموديٌ 

ـّ سملّكف يؿؽـ ضمؼمُ  واًمؽذب ىمطعًو، سمؾ رّصح أئّؿيُ   رق وقمؿؾِ اًمطُ  اًمـؼصون سمؽثرةِ  اًمػ

ٌَ شمؾؼّ  اًمعؾامء: ومننّ   .مل يؽـ هـوك رٌء مـ األّدًميإن أيضًو، و ل اعمتؼّدملم يؼّقي احلدي

 ٌُ ىمبقًمف  اًمضعقػ مؼبقٌل سموإلمجوع ذم ومضوئؾ األقمامل، وًمق اومؽمضـو قمدمَ  وموحلدي

يـ، وجمّرٌب معؿقٌل اإلهبوَملم مروٌي مـؼقٌل قمـ أيموسمر اًمدِ  ومتؼبقُؾ  -لز  قمغم ؾمبقؾ اًمتـ-

د رٌء مـ األدًّمي، ػ اًمصوًمح، ومنن مل يقضَم ومقام سملم اًمسؾَ  ،سمف حلػظ اًمبٍم وسمصورة اًمَعلم

اعمحؾ:  هذا واومقٌي، وًمقمل يـؼؾ رٌء أصاًل ذم مثؾ يموٍف، سمؾ إّكام اًمتجرسميُ  ومفذا اًمسـدُ 

ـّي اًمثوسمتي، وإذا يمون ظمالٌف ًمؾُس  ومقف مـ أطمؽوم اًمنمع، وٓ ألّكف ًمقس ومقف إزاًمٌي حلؽؿٍ 

اعمحّدصملم كػَل اًمصّحي سموألطموديٌ  صوومًو! ختصقُص سموـمؾ، سمؾ إك طموصاًل وموعمـعُ  اًمـػعُ 

ٌَ اعمقىمقوميَ ح سملّنؿ ٓ يعد  يٍمر  ،اعمرومققمي مـ همػم اًمصحقح، أومال يؽػقـو  ،ون األطمودي

 ٌُ  مقٓكو قمكم اًمؼوري سمعد كّصف اعمذيمقر: اعمقىمقف؟ ىمول اًمشقُخ  هوهـو احلدي

 ًُ قمؾقؽؿ »: ًمؼقًمف  :ومقؽػل ًمؾعؿؾ سمف يؼ ف إمم اًمصدّ : وإذا صمبً رومعُ ىمؾ

 سمعقـف صمبقٌت  ،اًمٌمء مـ ؾمقّدكو اًمصديؼ  ومثبقُت  .(١)«اخلؾػوء اًمراؿمديـ سمسـّتل وؾمـّيِ 

ٌُ اعمرومقع قمغم اخلصقصشم، وإن مل ير قنؽَ مـ ؾمّقد اًم إمم درضمي اًمصّحي،  ،ػ احلدي

 :"ـيـي ذم األطموديٌ اًمدائرة قمغم األًمِس اعمؼوصد احلَس "اًمسخووي ذم  ومؼول اإلمومُ 

سمعد شمؼبقؾفام قمـد ؾمامع ىمقل  ،كؿؾَتل اًمسبوسمَتلمقـلَم سمبوـمـ أُ اًمع سِح يٌ مَ طمد

ف، ه ورؾمقًمُ أؿمفد أّن حمّؿدًا قمبدُ " مع ىمقًمف: "اهلل أؿمفد أّن حمّؿدًا رؾمقُل " ن:اعممذّ 

ًُ سموهلل رَ  ذم  (2)يؾؿلذيمره اًمد   ،كبّقوً   وسمؿحّؿدٍ ، يـوً وسموإلؾمالم دِ ، سّموً رضق
                                                 

 .مؾتؼطوً  ،2١٣، صـ829،8٠٣ر: حتً  طمرف اعمقؿ، "األسار اعمرومققمي ذم األظمبور اعمقضققمي"( ١)

شمقذّم  ،ايندالؿ احلوومظ أسمق ؿمجوع يؾؿل،اًمد   رسوسمـ ومـو ظُم  فيْ وَ سمـ ؿمفرْ  ف سمـ ؿمفردارْ يْ وَ هق ؿمػمْ  ( 2)

ذم معرومي أطمقال  "كس ًمعؼالء اإلكسريوض األُ "و "اندشموريخ َهَ " ف:شمصوكقػ مـه. 5٣9 ؾمـي

 (5/٠4٠ "هديي اًمعوروملم")                  .، وهمػم ذًمؽدذم جمؾ   "شموريخ اخلؾػوء"، واًمـّبل 
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أؿمفد أّن "اعممّذن:  ىمقَل  أّكف عمَو ؾمؿعَ  : سمؽر اًمصديؼ مـ طمديٌ أيب (١)"وساًمػردَ "

ـَ  "اهلل دًا رؾمقلحمؿّ  : اًمسبوسمَتلم ومسح قمقـَقف، ومؼول  كؿؾَتلماأل ىمول هذا وىمّبؾ سموـم

ًْ قمؾقف ؿمػوقمتل ،ظمؾقكم مو ومعَؾ  مثَؾ  َمـ ومعَؾ »  .(2)وٓ يصّح  «!ومؼد طمّؾ

ذم  (٠)فاعمتصقّ  سمـ أيب سمؽر اًمرداد اًمقامين ه أسمق اًمعّبوس أمحدُ صمؿ ىمول: ويمذا مو أوردَ 

قمـ اخلرض  ،مع اكؼطوقمف سمسـٍد ومقف جموهقُؾ  (4)"اعمغػرة قضمبوت اًمرمحي وقمزائؿُ مُ "يمتوسمف 

  :اهلل أؿمفد أّن حمّؿدًا رؾمقُل "َمـ ىمول طملم يسؿع اعممّذَن يؼقل: "أّكف ىمول" :

وجيعؾفام قمغم  ،صمؿ يؼّبؾ إهبوَمقف "سمـ قمبد اهلل  قمقـل حمّؿدِ  ّرةِ مرطمبًو سمحبقبل وىمُ "

 .(5)مل يرمد أسمداً  ،قـَقفقم

ومقام  ،(6)قمـ أظمل اًمػؼقف حمّؿد سمـ اًمبوسمو ،أقمرومف سمسـٍد ومقف َمـ مل يوصمّؿ ىمول: صمّؿ رُ 

ًْ مـف طمصوٌة ذم قمقـف، وملقمقوه ظُم  أّكف هبً ريٌح  :قمـ كػسف كطمؽ وآعمَْتف  ،روضُمفوومقىمع
                                                 

 يب ؿمجوع  احلديٌ: ألذم "اًمشفوب ور سمؿلصمقر اخلطوب اعمخرج قمغم يمتوببوس األظمومردَ "أي: (١)

 ه(.5٣9يؾؿل )تاين اًمدَ دؿَ الَ رسو سمـ ومـو ظُم  يفوَ ػمْ سمـ ؿم يف سمـ ؿمفردارْ وَ ؿمػمْ 

 (2/2٠8 "يمشػ اًمظـقن")

 .٠9٣، صـ١٣2١طمرف اعمقؿ، ر:  "اعمؼوصد احلسـي"( 2)

اعمشفقر  ،اًمديـ أسمق اًمعبوس اًمتؿقؿل اًمؼررؿمفوب  يقدسمِ اًمزَ سمؽر سمـ حمؿد سمـ  يبأمحد سمـ أ( ٠)

اجلومعي ": ًمف مـ اًمتآًمقػ .ه82١ ؾمـي وشمقذّم  748ًمد ؾمـي وُ  ،اًمشوومعل اًمصقذم "اسمـ اًمرواد"ـسم

قمدة "و "اعمـوصى وزِم أشفوب اًمثوىمى ذم اًمرد قمغم سمعض اًم"و "ػمييًمرضمول اًمرؾموًمي اًمؼَش 

 .وهمػم ذًمؽ "ًمؾ واًمشؽ وآرشمقوبًمبوب مـ اًمزسمغ واًمزَ األ وزمأاعمسؽمؿمديـ 

 ( 5/١٣2 "هديي اًمعوروملم")

 ،سمؽر سمـ حمؿد اًمعبوس أمحد سمـ أيب يب: ًمشفوب اًمديـ أ"قضمبوت اًمرمحي وقمزائؿ اعمغػرةمُ "( 4)

 ه.82١اعمتقرّم ؾمـيسمِقدي اًمشوومعل، اًمؼرر اًمصقذم، اًمتؿقؿل اًمزَ  "اسمـ اًمرداد"ـاًمشفػم سم

 (2/7١7 "يمشػ اًمظـقن")

 .٠9٣صـ، ١٣2١ طمرف اعمقؿ، حتً ر: "ـياعمؼوصد احلَس "( 5)

 ( مل كعثر قمغم شمرمجتف.6)
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ًْ  "أؿمفد أّن حمّؿدًا رؾمقل اهلل"ّكف عمَو ؾمؿع اعممّذَن يؼقل: أاألمل، و أؿمد   ىمول ذًمؽ، ومخرضم

 .(١)ؾمقل ذم ضمـى ومضوئؾ اًمرّ  : وهذا يسػمٌ  قره، ىمول اًمردادُ احلصوُة مـ ومَ 

ذم  -فوفو وظمطقبُ إمومُ  -(2)صوًمح اعمدين حمؿد سمـ اًمشؿُس  كىمول: وطمؽ صمؿّ 

َمـ صغّم قمغم اًمـّبل "اًمؼدموء مـ اعمٍمّيلم، أّكف ؾمؿعف يؼقل:  قمـ اعمجد أطمدِ  (٠)شمورخيف

  َهبام  وىمّبؾفام ومسَح  ،أصبَعقف اعمسّبحَي واإلهبومَ  ومجعَ  ،األذانه ذم إذا ؾمؿع ذيمر

 .(4)يرمد أسمداً  قمقـَقف، مل

ـُ  ًُ  صمّؿ يؼقل: ىمول اسم  (5)اًمزركدي ذًمؽ أيضًو مـ اًمػؼقف حمؿد سمـ صوًمح: وؾمؿع

  اهلل قمؾقَؽ صغّم "مو يؿسح قمقـَقف: أّكف يؼقل قمـدَ  :ققخ اًمعراق أو اًمعجؿقمـ سمعض ؿُم 

 وىمول زم: يمؾ   "ّرة قمقـل!ىمُ  ويو ،سمٍمي كقرَ  ويو ،طمبقى ىمؾبل يو !اهلل رؾمقل ؾمّقدي يو يو

 .(6)لشمرمد قمقـَ  مل ،فمـفام مـذ ومعؾَ 

                                                 

 .٠9١، ٠9٣صـ، ١٣2١ طمرف اعمقؿ، حتً ر: "اعمؼوصد احلسـي" (١)

وؾمؿع قمغم اًمزسمػم  .ه7٠٣ ؾمـي ًمدوُ  ،ئ ؿمؿس اًمديـؼرِ اعمُ  ،اعمدين حمؿد سمـ صوًمح سمـ إؾمامقمقؾ (2)

ىمرأ سموًمروايوت وأضموز ًمف و، وأيب قمبد اهلل اسمـ اًمؼٍمي ،واجلامل اعمطري سمـ قمكم األؾمقاين

 ،آتاؼرويمون قمورومًو سموًم .وقمؿر اًمعقـل ،واسمـ خمؾقف ،وزيـى سمـً ؿمبؾ، يؼَم اًمريض اًمطَ 

 .ه785وموت ذم اعمحّرم  ،وموضاًل ظمطى سموعمسجد اًمـبقي وأّم سمف

 (٠/457 ، ١227 طمرف اعمقؿ، ر: "اًمُدرر اًمؽومـي")

 ( مل كجد شمرمجتف.٠)

 .٠9١صـ، ١٣2١ طمرف اعمقؿ، حتً ر: "اعمؼوصد احلسـي" (4)

مـ  .ه75٣ي اعمَتقرم  ؾمـ ،ييـ ؿمقخ احلديٌ سموحلرم اًمـبقؿمؿس اًمدّ  يزركدػ اًمحمؿد سمـ يقؾم (5)

لم ذم ومضوئؾ اعمصطػك واعمرشمه سؿطرر اًمكظؿ دُ "، وذم احلديٌ "سمغقي اعمرشموح": شمصوكقػف

 (6/١25 "هديي اًمعوروملم")                      ."واًمسبَطلم

 .٠9١صـ ،١٣2١ طمرف اعمقؿ، حتً ر: "اعمؼوصد احلسـي"( 6)
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ـُ  صمؿّ   ،فف مـفام اؾمتعؿؾتُ مـذ ؾمؿعتُ  -ؽرواًمُش  وهلل احلؿدُ -صوًمح: وأكو  ىمول: ىمول اسم

 .(١)ممؿك إن ؿموء اهلل شمعووأيّن أؾمؾؿ مـ اًمعَ  ،ومفام شمدُ وأرضمق أّن قموومقتَ  ،شمرمد قمقـل ومؾؿ

 ىمول: أظمؼمين اًمػؼقفُ  (2)ؾمعقد اخلقٓين وي قمـ اًمػؼقف حمؿد سمـىمول: ورُ "ىمول:  صمؿّ 

قمـ  ،اًمزاهد اًمبالزم أظمؼمين اًمػؼقفُ  ،(٠)طمديد احلسقـل حمؿد سمـ سمـ احلسـ قمكم اًمعومل أسمق

: "أؿمفد أّن حمّؿدًا رؾمقل اهلل"َمـ ىمول طملم يسؿع اعممّذَن يؼقل: »ف ىمول: أكّ ، سـ احلَ 

ويؼّبؾ إهبوَمقف وجيعؾفام قمغم قمقـَقف،  ،اهلل  قمبد سمـ قمقـل حمّؿدِ  سمحبقبل وىمّرةِ  رطمبوً مَ 

 .(4)"«يرمد يعؿ ومل مل

كٍم اًمبخوري  أيب وىمول اًمطوؤد: إّكف ؾمؿع مـ اًمشؿس حمّؿد سمـ"ىمول:  صمؿّ 

فمػَري إهبوَمقف  ،اًمشفودة ف مـ اعممّذن يمؾؿيَ َمـ ىمبّؾ قمـد ؾمامقمِ »طمديٌ:  ،فظمقاضَم 

هو سمؼميمي طمدىمَتل حمّؿٍد قرَ وكُ  طمدىمَتل   : اًمّؾفؿ اطمػظْ قمقـَقف، وىمول قمـد اعمّس  فام قمغمومس  

 .(5)"«يعؿ هو، ملوكقرِ  اهلل  رؾمقلِ 

ومم مـ اًمشفودة قمـد ؾمامع األُ  يؼوَل  أن واقمؾؿ أّكف يستحّى ": "ذح اًمـؼويي"وذم 

 ـل سمَؽ قمق ىمّرةُ "وقمـد اًمثوكقي مـفو:  "اهلل رؾمقَل   اهلل قمؾقؽ يوصغّم "اًمثوكقي: 

فمػَري اإلهبوَملم  سمعد وضعِ  "ـل سموًمسؿع واًمبٍمعْ اًمّؾفّؿ متر " يؼول: صمؿّ  "اهلل رؾمقَل  يو

 .(6)"يمـز اًمعبود"يؽقن ىموئدًا ًمف إمم اجلـّي، يمذا ذم  قمغم اًمعقـلَم، ومنّكف 

  "اًمصقومقي اًمػتووى" ه ذموكحقُ "صمّؿ ىمول:  -ّدس ّسه اًمسوملىمُ - (7)اًمشومل ميُ وكؼؾف اًمعاّل 
                                                 

 .كػسف( اعمرضمع ١)

 مل كعثر قمغم شمرمجتف.( 2)

 شمرمجتف. مل كعثر قمغم( ٠)

 .٠9١صـ ،١٣2١ طمرف اعمقؿ، حتً ر: "اعمؼوصد احلسـي"( 4)

 .كػسف( اعمرضمع 5)

 .١/١25يمتوب اًمّصالة، ومصؾ األذان،  "ضمومع اًمرمقز" (6)

 .2/627 شمتّؿي، يمتوب اًمصالة، سموب األذان، "رّد اعمحتور"( 7)



 00                                                                                            منير العين

فروردي، شمؾؿقذ اًمُس موم اًمػؼقف اًمعورف سموهلل ؾمّقدي ومضؾ اهلل سمـ حمؿد سمـ أّيقب أي: اإل

 . (2)"ضمومع اعمضؿرات ذح اًمؼدوري"صوطمى  (١)مي يقؾمػ سمـ قمؿراإلموم اًمعاّل 

مقٓكو  ،ي سمؿّؽي اعمحؿّقيؼلم، ؾمّقد اًمعؾامء احلـػقّ ـو، ظموشمؿ اعمحؼّ خيوىمول ؿمقخ مشو

ًُ ؾُم " :(4)ذم ومتوواه  (٠)اهلل قمؿر اعمّؽل مجول سمـ قمبد فام قمـ شمؼبقؾ اإلهبوَملم ووضعِ  ئؾ

ًُ  ذم األذان، هؾ هق ضموئزٌ  ف قمـد ذيمر اؾمؿِ  ،قمغم اًمعقـلَم  ،ف: كعؿسمام كص   أم ٓ؟ أضمب

ذم األذان ضموئٌز، سمؾ هق  ف قمـد ذيمر اؾمؿِ  ،فام قمغم اًمعقـلَماإلهبوَملم ووضعُ  شمؼبقُؾ 

 ."و يمتوبـو ذم همػممَ خيُ سمف مشو مستحى  رّصَح 

  (6)"جمؿع سمحور األكقار"ذم شمؽؿؾي  (5)ـلث حمؿد ـموهر اًمَػتّ اعمحدر  ميُ وىمول اًمعاّل 
                                                 

ف اعمعرو ،ار احلـػلكبػمة اًمشقخ قمؿر اًمبّز  ،يقؾمػ سمـ قمؿر سمـ يقؾمػ اًمصقذم (١)

واعمشؽالت ذم ذح خمتٍم ضمومع اعمضؿرات "صـّػ:  .ه8٠2 ؾمـي اعمتقرّم  ،"ياًمؽودور"ـسم

 (6/4٠4 "هديي اًمعوروملم")       ."ياًمؼدور

 "كبػمة"ـاعمعروف سم ،ًمققؾمػ سـم قمؿر سـم يقؾمػ اًمصقذم اًمؽودوري "ضمومع اعمضؿرات واعمشؽالت"( 2)

 (2/522 "يمشػ اًمظـقن")     ."يخمتٍم اًمؼدور"وهق ذح  .ه8٠2اعمتقرّم ؾمـي  ،قمؿر سمّزار

شمقذّم ؾمـي ، "اعمعظؿي يمؽّ "ورئقس اعمدّرؾملم سمـاًمشقخ مجول سمـ قمؿر اعمؽل، احلـػل اعمػتل ( ٠)

كقر "و "ومضوئؾ اًمـصػ مـ ؿمعبون"و "ةة ذم شموريخ ضمدّ ج سمعد اًمشدّ اًمػرَ " صـػ: .ه١284

 (5/2١2  "ًمعوروملمهديي ا")                                ."اجلامل قمغم ضمقاب اًمسمال

ذم اًمػتووى: ًمؾشقخ مجول سمـ قمؿر اعمّؽل  احلـػل اعمػتل  "كقر اجلامل قمغم ضمقاب اًمسمال"( أي: 4)

 ه(.١284)ت "اعمؽّرمي يمؽّ "ورئقس اعمدّرؾملم سمـ

 (5/2١2 "هديي اًمعوروملم"و .4/457 "إيضوح اعمؽـقن")

 9١4ًمد ؾمـف وُ  ،لاعمتؼ د قمكماًمسقّ مـ شمالمقذ  ،الـدي اًمؽجرايت لـتّ اًمػَ  يؼلـموهر اًمصدحمؿد  (5)

جمؿع سمحور األكقار ذم "و ،ذم احلديٌ "شمذيمرة اعمقضققموت" :ػصـّ .ه986ؾمـف  وشمقذّم 

 ."ضمولؾمامء اًمرّ أذم  لاعمغـ"و ذم احلديٌ، "وًمطوئػ األظمبور همرائى اًمتـزيؾ

 (2/496 "يمشػ اًمظـقن"و .6/2٣١ "هديي اًمعوروملم")

 اًمصديؼل ًمؾشقخ حمؿد ـموهر :"وًمطوئػ األظمبور زيؾجمؿع سمحور األكقار ذم همرائى اًمتـ"(6)

 ( 6/2٣١ "هديي اًمعوروملم"و .2/496 "يمشػ اًمظـقن")  ه.986 اعمتقرّم ؾمـيل ـتّ اًمػَ 
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 .(١)ذًمؽ قمـ يمثػميـ دمرسميُ  يوصمّؿ ىمول: ورُ  ،"ٓ يصّح "إّكف  :قمـ احلديٌ

: جيى قمغم ـموًمى اًمتحؼقؼ وصوطمى -شمعومم ًمف همػر اهللُ- اعمجقُى  ومقؼقل اًمػؼػمُ 

قل سمحَ -اًمؾثوم قمـ احلّؼ  ات اًمـوومعي، ًمقؽشَػ قمغم سمعض اإلومود فَ أن يتـبّ  ،اًمتدىمقؼ

اًمتل أذكو إًمقفو  ،ىمدَر اًمؽػويي ًمؾؿبوطمٌ اًمؾطقػي اًمتػصقَؾ  ، وأن يسؿعَ -شمعومم اهلل

اًمؽوومؾ حيتوج إمم اًمدومؽم اًمقؾمقط،  اًمؽومؾ واًمنمَح  إمجوًٓ ذم صدر اًمؽالم: ألّن اًمبسطَ 

 .!ؼ وكعؿ اعمعلمسمؾ إمم اعمجّؾد اًمبسقط، واهلل اعمقومر 

 

 

 

 

 

 

       

                                                 

 .5/2٠4...إًمخ، األذان،  ومصؾ ذم شمعقلم سمعض األطموديٌ اعمشتفرة "جمؿع سمحور األكقار"( ١)
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 اإلفادة األوىل

 ال يعنى بعدم صّحة احلديث أّنه غلط  

 

قول ادحّدثني الؽرام ذم  :رى التحؼققوبوهلل التوفقق، وبه الوصوُل إىل ذُ  فأقول

ؾقو بني العُ  هو الدرجيُ  ، لقس معـوه أّكه غؾٌط وبوضل، بل الصحقُح "ٓ يصّح "احلديٌ: 

 عـه والعالئُق  ، وادواكعُ ه صديدٌة صعبيصطؾح الذي ذوضُ بود ،إحوديٌ عـدهم

وط ذم احلديٌ وارفػوع العالئق عـه، ومع هذه الؼّؾي الدقوئُق الُّش  كثرٌة، يؼّل اجتامعُ 

ٌَ الُّش  وحتُؼق كثرٌة ذم إثبوت  ضوياًل. لصور الؽالمُ  وط، لو فّصؾـو هذا ادبح

ٌُ "يؼولون:  ادحّدثني فنذا قّل ذٌط من الّشوط عـد أي:  "ٓ يصّح احلدي

فقسّؿون به مو هو حتً الصحقح درجًي، وإن  ؾقو، أّمو احلََسنُ يصل إىل الدرجي العُ  مل

ّٓ يؽن هو  مل  كقف يؽون احلَسن...؟! وشبُى  صحقحًو، ولؽن لقس فقه قبٌح، وإ

 ذم بعض إوصوف، ومئوُت  ،سـًو أّكه أخّف درجًي من الصحقح فؼطفسؿقته َح 

ٌٍ من هذا الـوع ذم  فو حوح، بل دمد بعَض من الؽتى الِص  وغره "صحقح مسؾم"حدي

متومًو لالحتجوج  أيضًو صولٌح  التحؼقق، وهذا الـوعُ  عـد "صحقح البخوري"ذم 

فم يعتؿدون عؾقه وحيتّجون به ذم م أكػُس ن بعدم صحته، هُ والؼوئؾ وآشتـود، والعؾامءُ 

 .!أحؽوم احلالل واحلرام
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 (2)احلؾبي" ذم  (1)بياحلؾَ  وّج ادحّؼق حمؿد حمؿد حمؿد بن أمر احل قول اإلمومُ 

 (4)"ذم هذا البوب رءٌ  ٓ يصّح عن الـّبي "قول السمذي: " :(3)"ذح ادـقي

ه عذ الصحقح، بل كام يثبً ٓ يتوّقف ثبوفُ  وادطؾوُب  ،هيـػي وجوَد احلَسن وكحوِ  ٓ

 .(5)"به يثبً بوحلَسن أيضوً 

ٓ يؾزم من كػي الصّحي  ،يثي آصطالح احلد: عذ ادم عذ مؼتَه  (6)وفقه

الثبوت عذ وجه احلَسن كػُي 
(7). 

                                                 

حمؿد بن حمؿد بن حمؿد بن حسن، الشفر بوبن أمر احلوج، احلَؾبي، ويعرف بوبن ادوقًِّ، ( 1)

ٓبن َمودود  "ذح ادختور"كقػه: من فصوه. 879الؼويض صؿس الدين احلـػي، ادتورّم شـي 

حؾبي "ذم الػروع، و "التؼرير والتحبر ذم ذح التحرير"ادوصيل ذم فروع الػؼه احلـػي، و

 .وغر ذلك "ادجيّل وبغقي ادفتدي ذم ذح مـقي ادصيل وغـقي ادبتدي

 (6/165 "هديي العورفني". و3/677 "ػنيمعجم ادملّ ")

 : ٕيب عبد اهلل وأيب القؿن حمؿد بن حمؿد بن حمؿد"ُجيلِّ وُبغقي ادفتديَحؾَبي اد"اشؿه كوماًل ( 2)

مـقي ادصيلِّ "، ذح هبو ه(879بي )تالشفر بوبن أمر وبوبن اُدَوقًِّ حوّج احلؾَ  ،صؿس الدين

وقد وقع ذم كسخ  .ه(7٠5ين الؽوصغري )تدحؿد بن حمؿد بن عيل شديد الدّ  "وغـقي ادبتدي

ّٓ  "حؾقي" احلوصقي مجقعفو ـّوة التحّقي ذم مجقع ادواضع، وهو خطل، إ ل من  ذم ادوضع إوّ بودث

والصواب  .2/2٠8 "هديي العورفني"، فؼد ذكرْت بولبوء، ووقع اخلطل كذلك ذم "م"كسخي 

ف ادؼروءة عؾقه، يـو ادؼوبؾي بـسخي ادملِّ التي بني أيدِ  "بياحلؾَ "وافؼًو لعـوان خمطوضي أثبتـوه مُ  مو

 .3/677 "معجم ادمّلػني"، و2/1887 "كشف الظـون"وافؼًو لـبخّطه، ومُ  عؾقفو فعؾقؼوٌت و

ة ولؾعاّل  ئؾي بي الػوضؾي لألِش إجوِ "ذم ادسللي حتّؼقٌق بديٌع ذم  مي الشقخ عبد الػّتوح أبو غدة

 ."إعالم"و "الضوء الالمع" :واكظر .راجعفؾْ  ،ومو بعدهو 197صـ "العّشة الؽومؾي

 ور(رفُ حسوم الدين فَ  دكتورؾل 44، 1/43 "رّد ادحتور"من حتؼقق  ه ملخوذٌ )هذا كؾُ 

 ]اإلموم أمحد رضو[ ( ذكره ذم مسللي ادسح بودـديل بعد الوضوء.3)

 .15، صـ53 أبواب الطفورة، بوب ]موجوء ذم[ ادـديل بعد الوضوء، ر: "سمذيال شـن" (4)

 .1/165شـن الغسل،   فصل ذم "ؾبياحلَ "( 5)

 ]اإلموم أمحد رضو[ ( آخر صػي الّصالة، ُقَبقل فصل فقام كره فعؾه ذم الّصالة.6)

 .2/227الّصالة،  صػي "ؾبي احلَ "( 7)
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إّكه "قول أمحد: ": (3)"ادحرقي (2)الصواعق"ذم  (1)ابن حجر ادّؽي اإلموم وقول

 ٌٌ ٍّ به كام  واحلسنُ  ،سـًو لغرهه َح ه، فال يـػي كوكَ أي: لذافِ  "ٓ يصّح  حدي لغره حيت

 .(4)"بنّي ذم عؾم احلديٌ

  (6)ذم ختريٍ أحوديٌ  (5)ظ اإلموم ابن حجر العسؼاليناحلّػو وقول شـدُ 

 مؾّخصًو. ـاه (9)"سنُ ن كػي الصّحي ٓ يـتػي احلَ مِ " :(8)ويلإلموم الـوَ  (7)"إذكور"

                                                 
 899صفوب الّدين ادّؽي الشوفعي، ُولد شـي  ،ؿيتأمحد بن حمؿد بن حمؿد بن عيل بن حجر اهلق (1)

حتػي ادحتوج ذم ذح "و "الماإلعالم بؼواضع اإلش"من فصوكقػه: وه. 974وفوذّم شـي 

الزواجر ذم معرفي "و "سون ذم مـوقى اإلموم أيب حـقػي الـعامناخلرات احلِ "و "ادـفوج

واعق ادحرقي عذ أهل الرفض والزكدقي"و "الؽبوئر وغر ذلك  "ػتووى احلديثّقيال"و "الصة

شوئل.  (122، 5/121 "هديي العورفني")          من احلوار والرة

ؿي تصفوب الدين أمحد بن حجر اهلق موم: لإل" عذ أهل الرفض والزكدقي الصواعق ادحرقي" (2)

 (2/1٠5 "كشف الظـون")                    .ه973ادتورّم شـي مػتي احلجوز، 

ذم آخر الػصل إّول من البوب  ،عوصوراءالذكره ذم حديٌ التوشعي عذ العقول يوم  (3)

 ]اإلموم أمحد رضو[ الثوين. عّش، ُقبقل الػصل احلودي

يوت الواردة  1، الػصل ...إلخ ذم فضوئل أهل البًق 11البوب  "الصواعق ادحرقي"( 4)  .185، صـ...إلخذم ٔا

 ثمّ  ،سؼالينين العَ أبو الػضل صفوب الدّ  ،أمحد بن عيل بن حمؿد بن عيل بن حجر الؽـوين احلوفظ (5)

 "حوبياإلصوبي ذم متققز الّص " :ػوفهمن مصـّه. 852ـي  شوفوذّم  773لد شـي وُ  ،وفعيادني الّش 

د الؼول ادسدّ "و "فتح البوري ذح صحقح البخوري"و "ؾوغ ادرام من أحوديٌ إحؽومبُ "و

 (1٠8، 5/1٠7 "هديي العورفني")        .وغر ذلك "عن ادسـد لإلموم أمحد ذم الذّب 

ادعروف بوبن حجر  ،محد بن عيلأحوفظ صفوب الدين : لؾ"ذكورحوديٌ إأفؽور ذم خترٍي كتوٍئ إ" (6)

 (5/1٠7 "هديي العورفني"و .415، 4/414 "إيضوح ادؽـون")           ه.852  شـيفوذّم  ،العسؼالين

الدين  لإلموم حمّي : ذم احلديٌ "حؾقي إبرار وصعور إخقور ذم فؾخقص الدعوات وإذكور" أي: (7)

 (1/53٠ "كشف الظـون")    .ه676الشوفعي، ادتورّم شـي  أيب زكريو حيي بن ذف الـَووي

ث الػؼقه الّش وَ احلوفظ حمقي الّدين أبو زكريو حيقى بن ذف الـة (8) الشفر  ،وفعيوي ادحدِّ

 إرصود"و "إربعني"له من التصوكقف: ه. 676شـي  هوفوذّم ببؾد 631ُولد شـي  وي.بولـوَ 

ادـفوج لّشح صحقح "و "ريوض الصوحلني"و "غوتهتذيى إشامء والؾُ "و "ضالب احلؼوئق

 (4٠9، 6/4٠8 "هديي العورفني")        ."مـفوج الطولبني"و "مسؾم بن احلّجوج

 .1/165، بوب مو يؼول عذ وضوئه، 44ادجؾس  "كتوئٍ إفؽور ذم ختريٍ أحوديٌ إذكور"( 9)
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 من احلَسن هذا الؼسمُ ": (1)"كزهي الـظر ذم فوضقح كخبي الػؽر"وقول أيضًو ذم 

 .(2)"هوكَ وإن كون دُ  ،ٌك لؾصحقح ذم آحتجوج بهمشورِ 

، ٓ يـوذم ٓ يصّح ": "ادوضوعوت الؽزى"وقول موٓكو عيل الؼوري ذم 

 اهـ مؾّخصًو. (3)"سنَ احلَ 

 جواهر العؼَدين ذم فضل"ذم  (4)ين عيل السؿفوديالدّ  وقول شّقدي كورُ 

 ه بنيفبتُ رُ  سنُ لالحتجوج به: إذ احلَ  صحقٍح، وهو صولٌح  قد يؽون غرَ ": (5)"الّشَفني

 .(6)"الصحقح والضعقف

 (8)السمذي رواه اإلمومُ  (7)«الرجُل قوئامً  يـتعَل  أن ىيـف  كون الـبُي » حديٌ:و

                                                 

أمحد بن عيل بن حجر  : لؾحوفظ صفوب الدين"كزهي الـظر ذم فوضقح كخبي الػؽر"( 1)

 ( 2/746 "كشف الظـون")                    ه.852ادتورّم شـي  ،العسؼالين

 .66احلَسن لذافه، صـ "ذم فوضقح كخبي الػؽر كزهي الـظر"( 2)

 .236، صـ929ر:  حرف ادقم، حتً "ذم إخبور ادوضوعي إرسار ادرفوعي"( 3)

 ،احلسـي ّؿد كور الدين أبو احلسن السؿفودي الّشوفعيعيل بن عػقف الدين عبد اهلل بن حم (4)

جواهر العؼَدين ذم فضل الّشَفني "له من التصوكقف: ه. 911وفوذّم شـي  844ُولد شـي 

 "وفوء الوفو"و "خالصي الوفو بلخبور دار ادصطػى"و "ذف العؾم اجليل والـةسى العيل

 (5/592 "هديي العورفني")       وغر ذلك.

احلسن  : لؾسقّد كور الدين أيب"ذف العؾم اجليل والـسى العيل :اهر العؼَدين ذم فضل الّشَفنيجو"( 5)

 (1/48٠ "كشف الظـون")     ه.911ادتورّم شـي  ،الشوفعي اددين عيل بن عبد اهلل السؿفودي

ذكر مو يطؾى ٕهل البقً الـبوي من  15الػصل  "جواهر العؼَدين ذم فضل الّشَفني"( 6)

 .472، 2/471، 9إلخ، الـوع ... اب الزكقيأد

 اب الؾبوس، بوب مو جوء ذم كراهقي أن يـتعل الرجل وهو قوئم،أبو "السمذيشـن "( 7)

 .421، صـ1775 ر:

 .421، صـ1774، حتً ر:ادرجع كػسه( 8)
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 .(3)"يصّح عـد أهل احلديٌ كال احلديَثني ٓ"قول:  ثمّ   (2)وأكس (1)عن جوبر

ه كػقُ ": (6)بعد كؼؾه "واهىادَ  (5)ذح"ذم  (4)عبد البوقي الزرقوين ميُ العاّل  وقول

 .(7)"ؾمسٌن، كام عُ الصّحَي ٓ يـوذم أّكه َح 

 ذح"ذم   (8)ث الدهؾويوقول الشقخ ادحّؼق موٓكو عبد احلّق ادحدِّ 

 لقس احلؽمُ  ،ادحّدثني بعدم الصّحي ذم اصطالح : احلؽمُ (9)"الناط ادستؼقم
                                                 

 "آشتقعوب ذم معرفي إصحوب") ؿرو بن حرام إكصوري السؾؿي.جوبر بن عبد اهلل بن عَ ( 1)

  (.22٠، 1/219، 286ف اجلقم، جوبر بن عبد اهلل، ر:حر

ّجور، خودم رشول اهلل 2) رض بن عومر بن غـم بن اـل أو  93أو  92أو  91)ت ( أكس بن مولك بن اـل

رض، ر: "شد الغوبيأُ "ه(.)9٠ ون، أكس بن مولك بن اـل  (.، مؾتؼطوً 296-1/294،  258بوب اهلؿزة واـل

حتً  الرجل وهو قوئم، س، بوب مو جوء ذم كراهقي أن يـتعَل اب الؾبوأبو "السمذي شـن"( 3)

 .421، صـ1775 ر:

 ،الشفر بولزرقوين ،حمؿد بن عبد البوقي بن يوشف إزهري أبو عبد اهلل ادني ادولؽي (4)

 "كقيذح ادواهى الؾدُ "و "ل مولكضّ ذح موَ  " :من فصوكقػهه. 1122 ادتورّم شـي

 (6/244 "هديي العورفني")                  .لؾسخووي "د احلسـيخمتن ادؼوص"، وينلؾؼسطال

مي خومتي ادحّدثني حمّؿد بن عبد البوقي بن يوشف : لؾعاّل "ادواهى الؾدكقي ذح الزرقوين عذ"( 5)

 (2/716 "كشف الظـون")   .ه1122ادتورّم شـي الزرقوين ادني ادولؽي، 

 ]اإلموم أمحد رضو[ .ر كعؾه ع الثوين، ذك( ادؼصد الثولٌ، الـو6)

فقام فدعو رضورفه  3، الػصل فقام فّضؾه اهلل فعوىل به 3ادؼصد  "ذح الزرقوين عذ ادواهى" (7)

 . ،6/35٠ذم لبوشه وفراصه، كعؾه  2، الـوع إلخ... إلقه

ث احلـػي ادتخّؾص ادحدِّ  ،هؾويين بن شعد اهلل أبو حمؿد الدّ عبد احلّق بن شقف الدّ  (8)

مـفو:  ه مئي جمّؾدٍ : بؾغً فصوكقػُ "شبحي ادرجون"قول ممّلف  .ه1٠52ادتورّم شـي  ،"ّؼيَح "ـب

فؽؿقل اإليامن "و "أصّعي الؾؿعوت ذم ذح ادشؽوة"و "أخبور إخقور ذم أرسار إبرار"

ح مػتو"و "ـيمو ثبً بولسـّي ذم أّيوم الَس "و "فتح ادـّون ذم مذهى الـعامن"و "وفؼويي اإليؼون

 (5/41٠ "هديي العورفني" )    ."فتوح الغقى"ذم ذح  "الغقى

 . ه1٠52ادتورّم شـي  : لعبد احلّق بن شقف الدين الدهؾوي،"شػر السعودةذح " أي: (9)

 (5/41٠ "هديي العورفني")   
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ه احلديٌ، كام ُعؾم ذم ادؼّدمي، ودائرفُ  احلديٌ أعذ درجوِت  بولغرابي: ّٕن صّحيَ 

لقس بصحقٍح ذم  ،وي من احلديٌ ذم الؽتىمو رُ  احلديٌ، فؽُل  كواعق من مجقع أأضقَ 

 .(1)فو بولصحقح فغؾقبوً ى ذم الؽتى السّتي، وإّكام فسؿقتُ ادحّدثني، حتّ  اصطالح

عن اإلموم ادحّؼق عذ اإلضالق شّقدي كامل  (2)"ادرقوة ذح ادشؽوة"وكؼل ذم 

إن  "يصّح  إّكه مل"يؼول ذم حديٌ:  َمن وقوُل ": (4)(3)ين حمّؿد بن اهلاُمماحلّق والدّ 

 .(5)"كوٍف  الصّحي، بل احلسنُ  فتوّقف عذ ٓ يؼدح: ّٕن احلجّقيَ  ُشّؾم مل

ى ، حتّ وً حسـ كوكه صّحي احلديٌ لقس كّصًو ذم كػي ن جديٌر بوحلػظ إّن إكؽورَ فنذَ 

آحتجوج، فضاًل عن عدم اعتبوره، وفضاًل عن جعؾه بوضاًل  يـتػي به صالُح 

 جوهٌل، فضاًل عن فوضٍل: ّٕن الصحقَح  إىل هذه ادعوين ال يؾتػًف، وموضوعوً 

أعذ درجوت احلديٌ،  ٕعذ ادرافى وأدكوهو، فولصحقُح  ،عذ الطرَفني وادوضوعَ 

 .!درجًي بعد درجيٍ  عديدةٌ  وادوضوُع أدكوهو، وبقـفام أقسومٌ 

                                                 

ه ـؼؾي، فبولػورشقّ  كون الـّص ) مؾخصًو.مؾتؼطًو  ،5٠2صـ خومتي الؽتوب، "شػر السعودةذح "( 1)

 .(حمؿد أشؾم رضو ادقؿـي ػؼرال

 ،روي: لؾشقخ كور الدين عيل بن شؾطون حمّؿد اهلَ "مرقوة ادػوفقح ذح مشؽوة ادصوبقح"( 2)

 (2/571 "كشف الظـون")                  ه(.1٠14 ادتورّم شـي ،"الؼوري"ـادعروف ب

 ،كامل الّدين احلـػي ،دريشؽـإحمؿد بن عبد الواحد بن عبد احلؿقد بن مسعود السقواد ثّم  (3)

 "زاد الػؼر"من مصـّػوفه: وه. 861وفوذّم شـي  79٠، ُولد شـي "ابن اهلامم"ـادعروف ب

 .وغر ذلك "ادسويرة ذم العؼوئد ادـجقي ذم أخرة"و "فتح الؼدير لؾعوجز الػؼر"و

 (6/16٠ "هديي العورفني")

 .1/38الوضوء، كتوب الطفورات، فصل ذم كواقض  "الػتح"أي: ذم ( 4)

، حتً 2جيوز من العؿل ذم الّصالة ومو يبوح مـه، الػصل  كتوب الّصالة، بوب مو ٓ "رقوةاد" (5)

 .3/88، 1٠٠8 ر:
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 راتب احلديث وأحكامهم  

سن لذافه، احلَ ( 3) لغره، ثمّ  ُح الصحق (2)هـوك  الصحقح، (1) وبعد درجي

 إىل مو يبؼى فقه صالُح  بضعٍف خػقٍف  الضعقُف ( 5) لغره، ثمّ  سنُ احلَ ( 4) ثمّ 

 أو ُش  ،كوختالط الراوي ،الؼبول
ِ
الثبوت  وكؾؿيُ  .ه وغر ذلكأو فدلقِس  ،هحػظِ  وء

ٍ  عذ مذهٍى، وكؾُ  ل، بل إربعيَ إُوَ  الثالثيَ  تـوول إقسومَ ف  والؼسمُ  هبو، فو حمت

سـًو لغره، بل صحقحًو لغره لؾؿتوبعوت والشواهد، وقد يصر َح  إخر صولٌح 

ّٓ ح صوحلًو لالحتجوج بتؼويي اجلوبر، فُقصبِ   -عذ إقّل ف- والؼبول ذم إحؽوم، وإ

 وحده )أي: بدون ادؼّوي(.بمؼبوٌل بـػسه ذم الػضوئل، ويؽػي 

ه مسوكًو ، كؽوكِ هٍن صديدوو قوي ٍف الضعقُف بضع الدرجي السودشيوذم 

له ذم  مومل يدخل ذم حّد الؽذب، فال اعتبورَ  ،ح الؼّوييوغره من الؼوادِ  ،لػسق الراوي

إن كون ذم الػضوئل فؿؼبوٌل مطؾؼًو لؾعؿل  ،كعم .إحؽوم، فضاًل عن كوكه حمتّجًو به

د البعض كام رق عـع الطُ د ادخورج وفـوُ عذ ادذهى الراجح، وبعد آكجبور بتعدُ  ،به

 .!شـبقّـه إن صوء اهلل فعوىل

 مه عذ الوّضوع الؽّذاب أو ادّتفَ الذي مدارُ  ادطروُح  :الدرجي السوبعيذم  ثمّ 

ه موضوٌع مطؾؼًو، رات هو عقـُ ، بل بوعتبور بعض ادحووَ كواعإ وهذا أقبُح  ،بولؽذب

 وأوضوع، اد عنيُ  و، هه عذ الؽّذابالذي مدارُ  الـوع ه، أي:كوعِ أصُد اصطالٍح  عذو

 ."حؽؿي   موضوعٍ  داخٌل ذم هذه اإلضالقوت ه عذإكّ "بـظٍر دققق:  فؼوَل  ُيؿؽـك أن

وهو بوإلمجوع  -الدرجي الثومـيأي: -ادوضوع  بعد فؾك الدرجوت درجيُ  ثمّ 

ه بوحلديٌ هو من إبواب، بل فسؿقتُ يصؾح لالكجبور، وٓ يعتز ذم الػضوئل وغرِ  ٓ

والعقوذ بوهلل  ،، وهو لقس حديثًو حؼقؼًي، وإّكام هو جمعوٌل وافساٌء حمضفوّشٌع ودمّوزٌ 

إن صوء اهلل العيل إعذ ،ذلك ُجلِّ  د عؾقك فػوصقُل سِ ، وش!. 
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لؽثرة فقفو مع إجيوز  هذه احلروف: فنّن العؾومَ  وعذ ضولى التحؼقق أن حيػظَ 

مع هذا التحرير الـػقس،  ،ادحّصل وادؾّخص، ولعّؾه قّؾام جيد ذم غر هذه السطور

 .!وادـّي وهلل احلؿدُ 

 أن كبنّيَ  ّن ادؼصودَ إفعذ كل   !كـّو فقه الذيبحٌ وقد خرجـو إىل البعقد عن مَ 

 عدمُ  ،الوضع بنكؽور الصّحي الػرَق بني ادـوزل فقام بني الصحقح وادوضوع، فنثبوُت 

ّحي بؿعـى كػي الثبوت، أي: التؿققز فقام بني السامء وإرض، بل لو فرضـو كػَي الص

ن سن، فنذَ صومٌل لؾصّحي واحلَ  الذين عـدهم الثبوُت  ،ذم اصطالح مجوعٍي من ادحّدثني

ٌَ  :هحاصل    فنّن احلسنَ  :سٍن، ٓ أّكه بوضٌل وموضوعَح  صحقٍح وغرُ  غرُ  أّن احلدي

 مقداكًو واشعًو أيضًو. بقـفام وادوضوعَ 

عومؾتـو مع لؽن مُ وذم هذا الؼول الواضح،  ،إىل إشوكقد يٍ حوج لقس هـوك أُي و

يل ادؽر ادـر حتً ذَ  ء العوام، ويغّطون البدرَ الذين يؿّثؾون بوّٕمقني والعوّمقني إلغوا

 والتزوير، لذلك إلقك التنحيوت من أقوال العؾامء ذم هذه الؼضقي:

، العسؼالين ن اإلموم شـد احلّػوظع تي قد ذكركوهو بام مّر،ال إّن الـصوَص 

مي بي، واإلموم ادّؽي، والعاّل احلؾَ  ، واإلمومابن اهلامم واإلموم ادحّؼق عذ اإلضالق

 ،دلقٌل مبنٌي عذ الدعوى البقّـي ،رويمي اهلَ مي السؿفودي، والعاّل الزرقوين، والعاّل 

َؿن سن بـػي الصّحي، فيؾزم كػُي احلُ  ٓ هبلكّ  ،بحؽم دٓلي الـّص وفحوى اخلطوب

 .!حموًٓ صقئًو  تصوربػي الصّحي، كلّكه ي الوضع ثبوَت إ أراد بعد ذلك
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 ه موضوعا  وكون   ،صحيح بني كون احلديث غي   الفرق  

 كالفرق بني السامء واألرض

ذم  (1)ين الزركمبدر الدّ  الـّص! فؼول اإلمومُ  عبوراِت  ستؿعَ يـبغي أن ف ؤنَ ف

 الًلئ"ذم  (3)قوضيين الُس الدّ جالل  اإلمومُ  ثمّ ، (2)"الحابن الّص  ؽً عذالـُ "كتوب 

ادرفوعي  فـزيه الّشيعي"ذم  (5)عيل بن حمؿد بن عّراق الؽـوين ميُ العاّل  ، ثمّ (4)"ادصـوعي

جمؿع "ـي ذم خومتي حمؿد ضوهر الَػتّ  ميُ العاّل  ، ثمّ (6)"عن إخبور الشـقعي ادوضوعي

وٌن بَ  "وضوعم"لـو: وقو "يصّح  مل"بني قولـو: ": "لًلئ"لـ والؾػظُ  "بحور إكوار
                                                 

، ادتورّم شـي 745ُولد شـي  ،ر بن عبد اهلل الزركم بدر الدين ادني الشوفعيحمّؿد بن هبودُ  (1)

 "الزهون ذم عؾوم الؼرآن"و "وجدأعالم السوجد بلحؽوم ادس"له من الؽتى: ه. 794

 (14٠، 6/139 "هديي العورفني")        ."اجلومع الصحقح"ذم ذح  "التـؼقح"و

لؾشقخ  : 237معرفي ادوضوع وهو ادختؾق ادصـوع، صـ 21الـوع  "ابن الصالح عذ ًؽَ الـُ"( 2)

 (2/167 "ونكشف الظـ")  ه.794 ورّم شـيت، ادين حمؿد بن عبد اهلل الزركمبدر الدّ 

قوضي ادني اإلموم جالل الّدين الُس  ،عبد الرمحن بن كامل الّدين أيب بؽر بن حمؿد اخلضري (3)

صـّف من الؽتى: ه. 911وىل لسـي ودى إُ وفوذّم ذم التوشع من مُج  8٠9الشوفعي، ُولد شـي 

 "الـواويفؼريى "ذم ذح  "فدريى الراوي"و "فوريخ اخلؾػوء"و "اإلفؼون ذم عؾوم الؼرآن"

 (441-5/434 "هديي العورفني")       .ذم احلديٌ، وغر ذلك "مجع اجلوامع"و

 .ه911 ورّم شـيتاد ،قوضيين الُس : جلالل الدّ "ادصـوعي ذم إحوديٌ ادوضوعي الًلئ "( 4)

 (2/449 "كشف الظـون")                   وزي.وهو فؾخقص موضوعوت ابن اجلَ 

 ،ين أبو احلسن الّشوفعيعالء الدّ  ،عيل بن عبد الرمحن الؽـوين الدمشؼيعيل بن حمّؿد بن  (5)

ه. 963وفوذّم بودديـي شـي  9٠7ُولد شـي  ،اخلطقى بودديـي ادـّورة "اقابن عّر "ـادعروف ب

 وغر ذلك. "فـزيه الّّشيعي ادرفوعي عن إخبور الشـقعي ادوضوعي"من فصوكقػه: 

 (5/596 "هديي العورفني")

: لؾشقخ أيب احلسن عيل بن حمؿد "ادرفوعي عن إخبور الشـقعي ادوضوعي فـزيه الّشيعي"( 6)

 (1/399 "كشف الظـون")                ه.963 ادتورّم شـيعّراق الؽـوين،  بن
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 يؾزم مـه إثبوُت  ٓ "يصّح  مل"الؽذب وآختالق، وقولـو:  إثبوُت  : فنّن الوضعَ كبرٌ 

 .(1)"العدم، وإّكام هو إخبوٌر عن عدم الثبوت، وفرٌق بني إمَرين

وهذا "ه: مو كُص  "ـزيهالت"وزاد ذم  (2)اختصوراً  "الًلئ"عن  "ادجؿع"وكؼل ذم 

ٌٍ ق ت الوضع وثبإأي:  (4)"وكحوه "يصّح  ٓ" :(3)اجلوزي ول فقه ابنُ جييء ذم كّل حدي

 عوضٌل عوٍر عن الصّحي. ،ادذكورة بعدم هذه إوصوف

ّب عن مسـد الؼول ادسّدد ذم الذَ "وقول اإلموم ابن حجر العسؼالين ذم 

 .(6)"موضوعوً  يؽونَ  أن ،يصّح  يؾزم من كون احلديٌ مل ٓ": (5)"أمحد

 (8)الذهبُي  حؽمَ مو  أكثرُ ": (7)"بوت عذ ادوضوعوتالتعؼّ "وضي ذم قالُس  وقول اإلمومُ 

                                                 

 .1/18كتوب التوحقد،  "الًلئ ادصـوعي"( 1)

 .5/226فصل ذم عؾومه واصطالحوفه،  "جمؿع بحور إكوار"( 2)

احلوفظ مجول الدين أبو الػَرج  ،عبد الرمحن بن أيب احلسن بن عيل بن عبد اهلل الؼرر التؿقؿي (3)

وفوذّم ببغداد ذم  51٠لد شـي وُ  ،الػؼقه احلـبيل "وزيابن اجلَ "ـادعروف ب ،البؽري البغدادي

ب كتو"و "الِعؾل ادتـوهقي ذم إحوديٌ الواهقي"صـّف من الؽتى: ه. 597رمضون من شـي 

 (425-5/423 "هديي العورفني")      ."ادوضوعوت ذم إحوديٌ ادرفوعوت"و "الوفوء

 .1/14٠، 2٠ ، حتً ر:2كتوب التوحقد، الػصل  "فـزيه الّشيعي ادرفوعي"( 4)

 ،مي أمحد بن عيل: لشفوب الدين العاّل "الؼول ادسّدد ذم الذّب عن ادسـد لإلموم أمحد"( 5)

 (2/322 "كشف الظـون") ه.852 ورّم شـيتاد "عسؼالينابن حجر ال"ـادعروف ب

 إلخ،... بولوضع التي حؽم عؾقفو ابن اجلوزي حوديٌإ جواب الؽالم عن "الؼول ادسّدد"( 6)

 .37صـ، 7احلديٌ  حتً

 أي: ["التعُؼبوت عذ ادوضوعوت"= ] "ؽً البديعوت عذ ادوضوعوتالـُ" أي: (7)

ادتورّم شـي  ،ل الدين عبد الرمحن بن أيب بؽر السقوضي: جلال"ٓبن اجلوزيادوضوعوت "

 (2/774 "كشف الظـون")      ه.911

اهلل  اإلموم احلوفظ صؿس الّدين أبو عبد ،حمّؿد بن أمحد بن عثامن بن قويامز السكامين ادني (8)

خ، ُولد شـي  ،الذهبي ث ادمرِّ  "حلّػوظفذكرة ا"من مصـّػوفه: ه. 748وفوذّم شـي  673ادحدِّ

= 
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 .(1)"هبضعػِ  وهذا صودٌق  "لقس بصحقح متنٌ "عذ هذا احلديٌ أّكه قول: 

ن ميؾزم  ٓ"حتً بقون أحوديٌ العؼل:  "ادوضوعوت"ذم  يوكؼل عيل الؼور

 .(2)"ىخيػ عدم الصّحي وجوُد الوضع، كام ٓ

عذ حديٌ آكتحول  أمحد بن حـبل  حؽم اإلمومُ  وقول أيضًو فقه بعدمو

ٌُ  ٓ" :عوصوراء يومَ  ًُ ": "يصّح هذا احلدي ثبوُت  يؾزم من عدم صّحته : ٓقؾ

 .(3)"ه أّكه ضعقٌف ه، وغويتُ وضعِ 

كوقاًل عن اإلموم شـد احلّػوظ  ،"ادجؿع"ـي صوحى ضوهر الَػتة  ميالعاّل  وقول

فنّن  :ً الوضعَ ثبِ ٓ يُ  "َيثبً ٓ" إّن لػظَ ": (4)"فذكرة ادوضوعوت"ذم  العسؼالين

 ًَ  .(5)"هدوكَ  فؼط، والضعقُف  يشؿل الصحقَح  الثوب

 :(6)عسوكر عن اإلموم ابن "الؽزى ادوضوعوت"ر ذم آِخ بل كؼل عيل الؼوري قوًٓ 

                                                 

= 

مقزان "ذم التوريخ والساجم، و "ِشر الـبالء"ذم أشامء الّرجول، و "فذهقى التفذيى"و

 (124، 6/123 "هديي العورفني")         ."آعتدال ذم كؼد الّرجول

 .49بوب بدء اخلؾق وإكبقوء، صـ "التعّؼبوت عذ ادوضوعوت"( 1)

 .318، صـ1223ر: حتً أحوديٌ العؼل،  "إرسار ادرفوعي"( 2)

 .341، صـ1298 ر: حتً فصل آكتحول يوم عوصوراء، "إرسار ادرفوعي"( 3)

 شـي تورّم اد ،ـي، الُؽجرايت، اهلـدي: دحؿد ضوهر الَػتة ذم احلديٌ "فذكرة ادوضوعوت"( 2)

 (6/2٠1 "هديي العورفني")       ه.986

 .مؾتؼطوً  ،7ضعني، صـذم أقسوم الوا 2 مؼّدمي، البوب "فذكرة ادوضوعوت"( 5)

احلوفظ ثؼي الّدين أبو الؼوشم  ،عيل بن أيب حمؿد احلسن بن هبي اهلل بن عبد اهلل بن احلسني (6)

وفوذّم ذم رجى من شـي  499ُولد ذم حمّرم شـي  "ابن عسوكر"ـادعروف ب ،مشؼي الّشوفعيالدِ 

 "ضوئل العّشةإحوديٌ ادتخّرة ذم ف"و "إحتوف الزائر"له من التصوكقف: ه. 571

وغر ذلك من ادجولس  "مسـد أيب حـقػي"مشفوٌر ذم جمّؾدات، و "مشقالتوريخ الؽبر لدِ "و

 (562، 5/561 "هديي العورفني")              والرشوئل.
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ذهى ويَ  ،سالً غَ  قبل الطعوم يغسل البطنَ  البّطقُخ »ذم حديٌ:  (1)"يصّح  صوذ  ٓ"

 .(3)"ىخيػ كام ٓ ،موضوعٍ  ػقد أّكه غرُ هو يُ "قول:  ثمّ  (2)«بولداء أصالً 

 ،ى أو خمتؾٌق أي: لو رآه موضوعًو لؼول: بوضٌل أو كذٌب أو موضوٌع أو مػسَ 

 واهلل فعوىل أعؾم. !يؼتن عذ كػي الصّحي، فوففم وٓ

رين ادـؽِ  ي ضوئػيِ ضوٍح فوم  جفُل متؽّؾؿِ ضح بوُ ن َثّم افّ بحؿد اهلل فعوىل! مِ  :تنبيه

ورهم الػظقع، الذين يـؼؾون كػَي صّحي أحوديٌ فؼبقل اإلهبوَمني عن أقوال الشـقِع وزُ 

خمتن "و "فذكرة ادوضوعوت"و "جمؿع البحور"و "ـيادؼوصد احلَس "العؾامء، مثل 

ٌَ "د: وغرهو، ويّدعون بال فردُ  (4)"ادؼوصد شتـودًا بؽالم اموضوعٌي،  أّن هذه إحودي

 ."مّشوعٍ  ممـوٌع وغرُ  هذا التؼبقل دذكورين، وأّن عؿَل همٓء العؾامء ا

ه...! أّكه يثبً الصّحي من حؽم الوضع، ومو أعجبَ  ػُي شبحون اهلل...! أين ك

ّكه إ": رجلٍ ك ذم وهذا كؼولِ  !عديدةً  ع أّن هـوك درجوٍت م !كػُي إدكى بـػي إعذ

إّّنم "ي الطوئػي: ك ذم متؽّؾؿِ ر الـّوس...؟! أو قولِ ففل معـوه أّكه أفؼَ  "ٍك لقس بَؿؾِ 

 .!قوم جيفؾون أّّنم كّػور...؟! ولؽّن الوهوبقيَ  :ففل معـوه "اهلل وا أولقوءَ لقُس 

 

       

                                                 

 .36/141، 4٠26 عبد الرحقم بن ادحسن بن عبد البوقي، ر: "مشقفوريخ دِ "( أي: 1)

 .6/1٠2، ...إلخ يعوضر ور بناجلبّ  عبد يعؼوب بن بنأمحد ، حرف إلف "مشقفوريخ دِ " (2)

 .35٠، صـ1333أحوديٌ إضعؿي، حتً ر:  "إرسار ادرفوعي"( 3)

: لؾشقخ عبد الرمحن "من احلديٌـي الـوس متققز الطّقى من اخلبقٌ ممو يدور عذ ألِس "أي: (4)

 .ه944 ادتورّم شـي "عبَ يْ الدِّ "ـادعروف ب ،عيل الشقبوين الشوفعي بن

 (2/629 "كشف الظـون")
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 اإلفادة الثانية

 األثر عذ احلديث بجهالة الراوي

 

ّٓ ٓ يمثِّر يف افس   ،جمفوًٓ افراوي  ـونَ إّن  بضعف احلديث ؾؼط،  أن حيؽمَ  ـد، إ

حًة ؾضاًل ظن ـون احلديث باضاًل أو موضوظًا، بل خيتؾف افعؾامُء يف ـون اجلفافة ؿادِ 

 .!ؼاماد جقّة، وشقلتقك تػصقُل وماكعًة من احلُ  ،يف افصّحة

 أقسام ادجهول وأحكامه

 ادجفول ظذ ثالثة أؿساٍم:

، وؿد ـُثرْت ؾغُر حمّؼؼةٍ  افباضـةُ  أّمامعؾومٌة،  ه افظاهرةُ ما ظدافتُ  ،ادستورُ  :لاألو  

 أيضًا. "صحقح مسؾم"يف  افؼسم واة من هذاافرُ 

وهذا ظذ كزاٍع ؾقه:  ،ؾؼط ما روى ظـه صخٌص واحدٌ  ،جمفوُل افعغ :والثاين

ّٓ  دٍ واحٍد معتؿَ  نّن من افعؾامء َمن َكػى اجلفافَة بروايةِ ؾ  مطؾؼًا، أو إذا ـان ٓ يروي إ

 واإلمام أمحد ، (2)فديبن مَ  محن، وظبد افرّ (1)ّطانشعقد افؼَ  ظـده، ـقحقى بن ظن ظدلٍ 

                                                 

 ،"انطّ افؼَ "ـعرو  باد ،لاحلاؾظ إحوَ  ،أبو شعقد حيقى بن شعقد بن ؾروخ افتؿقؿي افبكّي  (1)

 (6/4٤٤ "هدية افعارؾغ")                  ."غازيـتاب ادَ " :فصـّ  .ه198 شـة ادتوّف 

 .احلاؾظ اإلمام افَعَؾم ،فدي بن حّسان افعـزي، أبو شعقد افبكي افؾمفميظبد افرمحن بن مَ  (2)

، ومفدي بن مقؿون، وأيب خؾدة أيؿن بن كابل، وجرير بن حازم، وظؽرمة بن ظاّمر، :روى ظن

 ، وابـه-وهو أـز مـه -وابن وهب -وهو من صقوخه -ابن ادبارك :وظـه ومافك، وصعبة.

وؿال  .رد ظبد افرمحن ـّل فقؾة كصف افؼرآنوؿال ابن اَدِديـي: ـان وِ  إشحاق، ،موشى، وأمحد

ُُ تويّف  ،احلديث ـثرَ  ـان ثؼةً  :ابن شعد  .ةادى أخر شـة ثامن وتسعغ ومةة يف 

 (اً مؾتؼط، 184، 5/182، 4133حر  افعغ: من اشؿه ظبد افرمحن، ر:  "هتذيب افتفذيب")
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 ر.ُأَخ  وهـاك أؿواٌل  (1)"سـدهمُ "يف 

وؿد  ،وافباضـةِ  ظاهرةِ ه افافذي مل يثبت يشٌء من ظدافتِ  ،جمفول احلال :والثالث

 .ق ظذ ما يشؿل ادستورَ طؾَ يُ 

ُُ  ل، أي: ادستورُ أّما إوّ  إمام إئّؿة  فور ادحّؼؼغ، وهذا هو مذهُب ؾؿؼبوٌل ظـد 

 ."خالؾًا فؾشاؾعي حـقػةَ  َؿبَِؾه أبو" :(2)"ؾتح ادغقث"، ؾػيشقّدكا اإلمام إظظم 

ه يف ، ذـرَ (3)"برشح ادفذ  "فه يفؿا ."وهذا هو افصحقح"وي: وؿال اإلمام افـوَ 

 (6)"مؼّدمته"يف  (5)الحؿرو بن افّص أبو ظَ  ه اإلمامُ وـذفك مال إػ اختقارِ  (4)"افتدريب"

ظذ  افعؿُل  يؽونَ  ه أنوُيشبِ "حقث ؿال يف ادسلفة افثامـة من افـوع افثافث وافعؼين: 
                                                 

 (2/555 "ـشف افظـون")           ه.241  شـةادتوّف  ،"أمحد بن حمّؿد بن حـبل اإلمام مسـد" (1)

: 1/352يف معرؾة من تؼبل روايته ومن ترّد،  "ؾتح ادغقث رشح أفػقة احلديث"( 2)

فعّؾه  ،وهو رشح حسن .ه9٤2 ادتوّف شـة ،ن حمّؿد بن ظبد افرمحن افسخاويافدي فشؿس

  (1/177 "ـشف افظـون")                     أحسن افؼوح.

ادتوّف شـة زـريا حيي بن رش  افـووي،  : فؾشقخ اإلمام حمقي افدين أيب"برشح ادفذّ "( 3)

 (2/728 "ـشف افظـون")                      .ه676

إفخ، ... : صػة َمن تؼبل روايته23افـوع  "تدريب افراوي يف رشح تؼريب افـواوي"( 4)

  شـةادتوّف قوضي افشاؾعي، بؽر افُس  شقخ جالل افدين ظبد افرمحن بن أيب: فؾ273صـ

 (1/379 "ـشف افظـون")       ه.911

ؿرو افُؽردي افَشفرزوري ظثامن بن ظبد افرمحن بن ظثامن بن صالح افّدين بن تؼي افّدين أبو ظَ  (5)

وتويّف شـة  577ُوفد شـة  ."ابن افّصالح"ـافـكي افّؼخاين افػؼقه افّشاؾعي، ادعرو  ب

 "أدب ادػتي وادستػتي"حديثًا، و 29يف  "إحاديث افؽؾقة"من تصاكقػه: ه. 643

 (5/526 "هدية افعارؾغ")   ."ؽت ظذ ظؾوم احلديثكُ "و "افػتاوى"و "ـتاب"و

 "ابن افصالح"ـؿرو ظثامن بن ظبد افرمحن، ادعرو  بٕيب ظَ  :"ظؾوم احلديث"ي: أ (6)

 (2/166 "ـشف افظـون")                    .ه643 ادتوّف شـة ،افشفرزوري افشاؾعي
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افذين تؼادم  ،واةن افرُ واحٍد م من ـتب احلديث ادشفورة يف ؽر يف ـثرٍ  ،هذا افرأي

 .(1)"هبم افباضـةُ  رت اخلزةُ وتعذّ  ،هبم افعفدُ 

ؿفور بلّّنام وؿد رأى بعُض إـابر يف افؼسَؿغ إخَرين حّجًة، ويؼول اجلُ 

 :(3)"إفػقة"يف  (2)ين افعراؿي، ؾؼال اإلمام زين افدّ افضعَف  ثانِ ورِ يُ 

 ؟ل ادجفوُل ؼبَ هل يُ  :واختؾػوا"
 

 جمعوُل  -ثةٍ ظذ ثال-وهو  
 

 ؾؼطْ  ن فه راوٍ مَ  :ظغٍ  جمفوُل 
 

 :طَش افوَ  سمُ وافؼِ  ،ه إـثرُ ردّ  
 

 وطاهرِ  باضنٍ  حالٍ  جمفوُل 
 

 امهرِ ى اجلَ فدَ  افرد   :هوحؽؿُ  
 

 ةفؾعدافَ  ادجفوُل  :افثافُث 
 

 هؾؼط ؾؼد رأى فَ  يف باضنٍ  
 

 ن مـعمَ  بعُض  يف احلؽم حّجقةً 
 

 (5)"ؾؼطع( (4)ُشَؾقم) ،ما ؿبؾه مـفم 
 

                                                 

حؽم رواية ادجفول وهو  ،تؼبل روايته ومن تردّ  معرؾة صػة من :23افـوع  "ظؾوم احلديث"( 1)

 .112صـ أؿسام،

د افرحقم بن احلسغ بن ظبد افرمحن بن أيب بؽر بن إبراهقم افؽردي ثّم ادكي، احلاؾظ ظب (2)

 "أفػقة"فه من افؽتب: ه. 8٤6وتويّف شـة  725زين افدين افعراؿي افػؼقه افشاؾعي، ُوفد شـة 

ادغـي ظن محل "و "ؾتح ادغقث بؼح أفػقة احلديث"و "ضرح افتثريب يف رشح افتؼريب"و

 (5/454 "هدية افعارؾغ")      .وؽر ذفك "ريج ما يف إحقاء من إخبارإشػار يف خت

اإلمام احلاؾظ زين افدين ظبد افرحقم بن احلسغ  يف أصول احلديث: "أفػقة افعراؿي"( 3)

 الح.ٓبن افّص  "ظؾوم احلديث"خلّص ؾقه ـتاب  ه.8٤6 وّف شـةتاد ،افعراؿي

 (1/176 "ـشف افظـون")

 "هدية افعارؾغ": ترُته اكظر] وب افرازي افشاؾعيأيّ  شَؾقم )بافتصغر( ابن ( أي: فإلمام4)

 [اإلمام أمحد رضامـه ]أي:  [ ؾنّكه ؿطع بؼبوفه.5/435

 .119، صـمعرؾة من تؼبل روايته ومن تردّ  "افعراؿي أفػقة"( 5)
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 ، بل كسَب (3)وؽرمها (2)"تدريب افراوي"و (1)"تؼريب افـواوي"وهؽذا يف 

 :(4)"ادـفاج"وي ؿبوَل جمفوِل افعغ إػ ـثٍر من ادحّؼؼغ، ؿال يف مؼّدمة افـوَ  اإلمامُ 

جودها طاهرًا ا باضـًا مع وُ افعدافة طاهرًا وباضـًا، وجمفولُ  أؿساٌم: جمفوُل  ادجفوُل "

 رانِ وأّما أَخ  ،حيتّج به ظذ أّكه ٓ ؿفورُ ؾاجلُ  ؾلّما إّوُل  .افعغ ، وجمفوُل وهو ادستور

 .(5)"هبام ـثرون من ادحّؼؼغ ؾاحتج  

ؿّدس - (6)باهلل شّقدي أبو ضافب ادّؽي افعارُ   وهذا افذي اظتزه اإلماُم إجّل 

 افعظام  -رّسه ادؾؽي
ِ
، ؾػي افػصل -همرسارُ ّدشت أؿُ -مذهَب افػؼفاء افؽرام وإوفقاء

وت افؼؾوب يف ؿُ "وظظقم افػخر  ،جؾقل افؼدر ،احلادي وافثالثغ من افؽتاب ادستطاب

يؽون  فم، ٓوتعّؾل به أحاديثُ  ،واة احلديثما يضّعف به رُ  بعُض ": (7)"عامؾة ادحبوبمُ 

                                                 

صػة من تؼبل : 23، افـوع يف أصول احلديث "افتؼريب وافتقسر دعرؾة شـن افبشر افـذير"( 1)

ادتوّف شـة  ،ويبن رش  افـوَ  ىافدين حيق : اإلمام حمّي 273، 272روايته ومن ترّد، صـ

 ،الحٓبن افّص  "ظؾوم احلديث"افذي اختكه من ـتاب  "اإلرصاد"خلّص ؾقه ـتابه  ه.676

 (1/378 "ـشف افظـون")                     خالصته. ؾصار زبدةَ 

واوي تدريب افراوي يف رشح"( 2) وع  "تؼريب اـف  .273، 272: صػة من تؼبل روايته ومن ترّد، صـ23اـف

: معرؾة صػة من تؼبل روايته، ومن ترّد 23افـوع  "افشذا افػقاح من ظؾوم ابن افصالح"( 3)

 .164، 163روايته، صـ

 ويأيب زـريا حيقى بن رش  افـوَ إلمام احلاؾظ : ف"اجرشح صحقح مسؾم بن احلجّ يف ادـفاج "( 4)

 (1/557 "ـشف افظـون")                  .ه676 ادتوّف شـة ،افشاؾعي

 .28، صـ1بقان احلديث افصحقح، اجلزء  مؼّدمة، "رشح صحقح مسؾم"( 5)

حمّؿد بن ظع بن ظطّقة احلارثي أبو ضافب ادّؽي ادافؽي افواظظ افصويف، كزيل بغداد، ادتوّف  (6)

افؼؾوب يف معامؾة ادحبوب ووصف ضريق ادريد إػ ُؿوت "من تصاكقػه: ه. 386هبا شـة 

 (6/45 "هدية افعارؾغ")        وؽر ذفك. "ظراب افؼرآنإمشؽل "و "مؼام افتوحقد

يب "وصف ضريق ادريد إػ مؼام افتوحقدووت افؼؾوب يف معامؾة ادحبوب ؿُ " (7) ضافب  يف افتصّو :ٕ 

 (2/319 "ـشف افظـون")        ه.386وّف شـة ادت ،يادؽّ  حمؿد بن ظع بن ظطقة افعجؿي ثمّ 
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وي جمفوًٓ افرا تعاػ، مثل أن يؽونَ  تعؾقاًل وٓ جرحًا ظـد افػؼفاء، وٓ ظـد افعؾامء باهلل

 .(1)"أو فؼّؾة إتباع فه إذا مل يؼم لم إثرة ظـه ،إفقه إليثاره اخلؿول، وؿد كدَب 

ؾال يؼول أحٌد: إّن  ؟جوه افطعن أم ٓمن وُ  ؾقام أّن اجلفافةَ  زاعُ ظذ ـّل حال، افـ

ادتشّددين دفقاًل  افذي ؾقه راٍو جمفوٌل، هو باضٌل وجمعوٌل، وـّؾام ذـر بعُض  احلديَث 

ؾورًا، وأبطؾوه بلن ٓ ظالؿَة بغ اجلفافة  ظؾقه افعؾامءُ  ؿارصًا ظذ هذه دظواهم، ؾرد  

: (2)"ؾضائل افـصف من صفر صعبان" ةوافوضع، ؿال موٓكا ظع افؼاري يف رشاف

إفػاظ، ؾقـبغي  احلديث موضوظًا، وـذا كؽارةُ  تؼتيض ـونَ  واة ٓبعض افرُ  جفافةُ "

 .(3)"ل بافضعقف يف ؾضائل إظاملعؿَ يُ  ، ثمّ ظؾقه بلّكه ضعقٌف  حيؽمَ  أن

ؾقه راٍو ": (5)"ادرؿاة رشح ادشؽاة"يف  (4)وكؼل ظن اإلمام ابن حجر ادّؽي

 .(6)"جمفوٌل وٓ يرّض: ّٕكه من أحاديث افػضائل

ين افعراؿي: ظن أشتاذ ادحّدثغ اإلمام زين افدّ  "ادوضوظات افؽزى"وكؼل يف 

 .(8)"ه جمفوٌل ويف شـدِ  ،فقس بؿوضوعٍ  (7)أّكه"
                                                 

، باب ..إفخ. يف ذـر افعؾم وتػصقؾه وأوصا  افعؾامء 31افػصل  "وت افؼؾوب يف معامؾة ادحبوبؿُ "( 1)

 .177، صـ1اجلزء  وافسعة يف افـؼل وافرواية، تػضقل إخبار وبقان ضريق اإلرصاد وذـر افرخصة

ادتوّف ، يافؼار رويبن شؾطان حمؿد الَ  ظعـور افدين ف :"ؾتح افرمحن بػضائل صعبان"أي:( 2)

 (5/6٤٤ "هدية افعارؾغ"و .2/222 "ـشف افظـون")   ه.1٤14 شـة

 .711ؿـ "من صعبان كصٍف  ما يتعّؾق بؾقؾةِ " (3)

 مـه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[ذـره يف باب ؾضل إذان وإجابة ادمّذن، آخر افػصل افثاين.  (4)

باب ؾضل إذان وإجابة ادمّذن، افػصل  ـتاب افّصالة، "ؾتح اإلفه رشح ادشؽاة" يفأي:  (5)

 .3/139 ،67٤افثاين، حتت ر: 

 .2/366 ،67٤، حتت ر: 2باب ؾضل إذان وإجابة ادمّذن، افػصل  ـتاب افّصالة، "ادرؿاة"( 6)

ُ » :( يريد حديَث 7) حر  افعغ ادفؿؾة،  "اءـشف اخلػ"]اكظر:  «ظؾامً  إرَض  يؿأل ؿريشٍ  ظامِل

 [اإلمام أمحد رضامـه ]أي: من  .[2/61، 17٤1 ر:

 .مؾتؼطاً  ،158، 157، صـ6٤1 ر: حر  افعغ ادفؿؾة، حتت "إرسار ادرؾوظة"( 8)
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قوضي يف ين افُس ادحّؼق جالل افدّ  اإلمامُ  ين افزرـق، ثمّ وؿال اإلمام بدر افدّ 

 ،موضوظاً  احلديُث  يؽونَ  يؾزم أن مل ،هفو ثبتت جفافتُ ": (1)"ادصـوظة ئافًف"

 .(2)"ضعم بافوَ ّتفَ ه َمن يُ يؽن يف إشـادِ  مامل

من اجلفل  (4)يؾزم ٓ": "ئافًف"و (3)"اؾعيختريج أحاديث افرّ  "وؿآ أيضًا يف

 .(5)"موضوظاً  احلديُث  يؽونَ  أن ،بحال افراوي

حديث:  يف ظّؾةِ  (6)"ادوضوظات"ج ابن اجلوزي يف ـتابه أبو افػرَ  وؿال اإلمامُ 

ّن ؾقه راويًا إ: «تؾك افؾقؾة ل فه صالةُ ؼبَ تُ  مل ،رةبعد افعشاء أِخ  صعرٍ  بقَت  َمن ؿرَض »

ظؾقه ؿال صقخ احلّػاظ اإلمام ابن حجر  ؾبـاءً  .اخلطل مضطرٌب ـثرُ  جمفوًٓ، وافثاين

                                                 

 افعزيز ظبد بن ىموش ج بجفافةِ افػَر  ه أبويف صالة افتسبقح، فؽن أمهؾَ   ظّباس ( ؿافه يف حديث ابن1)

حمؿد  :وظـه بان.أاحلؽم بن  :وى ظنر أبو صعقب افؼـباري. ،ز افقامين افعدينموشى بن ظبد افعزي]

. ٓ أرى به بلشاً  :عغاهلل بن أمحد ظن ابن مَ  ؿال ظبد .وبؼ بن احلؽم افـقسابوري، بن أشد اخلشـي

ـ    ل.خطأبام ورُ  ،دنبعَ  وؿال ؿـبار موضعٌ  "ؼاتافثِ "ان يف بّ وذـره ابن حِ  سائي: فقس به بلس.وؿال اف

 [ه175 ه شـةان وؾاتَ بّ حِ  بنُ خ اوأرّ  ،ر احلديث. وؿال افسؾقامين: مـؽَ يـي: ضعقٌف دِ ادَ  وؿال ابنُ 

]أي: من  مـه (.411، 8/41٤، 727٤ر:  ،ادقم: من اشؿه موشىحر   "هتذيب افتفذيب")

 [اإلمام أمحد رضا

 .2/38ـتاب افّصالة،  "ادصـوظة ئفًفا"( 2)

افدين  ر بن ظبد اهلل افسـي إصل ادكي افشقخ بدر: دحّؿد بن هبادُ "ختريج أحاديث افراؾعي"( 3)

 (14٤، 6/139 "هدية افعارؾغ")            .ه794ادتوّف شـة ،افزرـق

اإلمام ]أي: من  . مـه«قؿت إن صاء هيودّيًا أو ككاكّقاً ؾؾْ  ،احلّج  تاركُ  وظبدٌ » :( ؿآه يف حديث4)

 [ أمحد رضا
 .خمتكاً  ،2/1٤٤ـتاب احلّج،  "دصـوظةا ئفافً"( 5)

 دأبواب تتعّؾق بعؾوم احلديث، باب يف ذـر افشعراء، حديث يف إكشا "افؽزى ادوضوظات" (6)

 "وزيابن اجلَ "ـادعرو  ب ،ج ظبد افرمحن بن ظعأيب افػرَ  مام: فإل1/19٤افشعر بعد افعشاء، 

 (2/723 "ـشف افظـون")    .ه597 ادتوّف شـة ،افبغدادي
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قوضي يف افُس  واإلمامُ ، (1)"افؼول ادسّدد يف افذّب ظن مسـد أمحد"افعسؼالين يف 

 مّ ": (2)"افتعّؼبات"و "ئافًف"
ٍ
 .(3)"ج ما يؼتيض افوضعَ افػَر  ا ذـره أبوفقس يف يشء

 يف حتت حديث أكس  "اظق ادحرؿةافصو"وؿال اإلمام ابن حجر ادّؽي يف 

 .(4)"ه جمفوٌل ه ـذبًا ؾقه كظٌر، وإّكام هو ؽريٌب، يف شـدِ ـوكُ ":   من ظعي  تزويج ؾاضؿةَ 

 (7)ه: يف إشـادِ (6)ؿال افسَفقع)": (5)"واهبرشح ادَ "افزرؿاين يف  مةُ افعاّل  وؿال

وهو  ((9)ه جمفوٌل وشـدُ  ،جّداً  : مـَؽرٌ (8)ـثر وؿال ابنُ )ه ؾؼط وهو يػقد ضعػَ  (جماهقُل 

 (1٤)قوضيوفذا ؿال افُس  ،ؾؼط، ؾادـَؽر من ؿسم افضعقف أيضًا رصيٌح يف أّكه ضعقٌف 

                                                 

 .مؾتؼطاً  ،1٤/5٤3 "افؼول ادسّدد"( 1)

 .خمتكاً  ،88، صـ64باب افصالة، حتت ر:  "تعّؼباتاف"( 2)

 .1/199ـتاب افعؾم،  "ًفئ ادصـوظةاف"( 3)

 .143يف ؾضائل أهل افبقت افـبوي، صـ 11افباب  "افصواظق ادحرؿة"( 4)

 [مام أمحد رضامن اإلمـه ]أي: . َويه ( باب وؾاة أّمه وما يتعّؾق بلب5)

 5٤8فد شـة وُ  ،كدفيسمحد اخلثعؿي أبو زيد افسفقع إأظبد افرمحن بن اخلطقب ظبد اهلل بن  (6)

 من تػسر افؽتاب مَ أهبوافتبقغ دا  حيضااإل" :فه من افؽتب .581اـش شـة  بؿرّ وتوّف 

كف يف وض إر  اف "و "ظالمشامء إيف افؼرآن من إ هبمَ أظالم ؾقام افتعريف واإلو "ادبغ

 (5/423"هدية افعارؾغ")       ."رشح ؽريب افسر
وؾاة آمـة وحال  "وض إكفافر  "] به آمـا  ى( يعـي حديث إحقاء إبَوين افؽريَؿغ حتّ 7)

 [من اإلمام أمحد رضا]أي: مـه  .[2/121، ؾب بعدهاادطّ  ه ظبدمع جدّ  اهلل  رشول

ظامد افّدين أبو افػداء احلاؾظ ادحّدث  ،مشؼي افبكي ثّم افدِّ إشامظقل بن ظؿر افؼريش ابن ـثر (8)

 "تػسر افؼرآن"و "افبداية وافـّفاية". من تصاكقػه: 774وتويّف شـة ه 7٤5افّشاؾعي، ُوفد شـة 

 (177، 5/176 "هدية افعارؾغ")         .وؽر ذفك "افػصول يف شرة افّرشول"و

من حؾقؿة بـت أيب ذؤيب افسعدية وما طفر ظؾقه من  ظه رضا "افبداية وافـفاية"أي: يف  (9)

 .2/343افزـة وآيات افـبوة، 
 .2/278 "مسافك احلـػا يف وافدي ادصطػى"ـتاب افبعث، رشافة  "احلاوي فؾػتاوى"أي: يف  (1٤)
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موضوٌع:  هذا حّجٌة دا ؿؾُته من أّكه ضعقٌف ٓ "مـَؽرٌ "ظساـر:  ابن ؿوَل  ما أوردَ بعدَ 

ما  ادـَؽرُ ّن، ؾوبقـه وبغ ادوضوع ؾرٌق معروٌ  يف افػَ  ،من ؿسم افضعقف ّٕن ادـَؽرَ 

وهي  ،ؼات، ؾنن اكتػت ـان ضعقػًا ؾؼطواته افثِ خمافػًا فرُ  به افراوي افضعقُف  اكػردَ 

 اهـ مؾّخصًا. (1)"حآً مـه ُح مرتبٌة ؾوق ادـَؽر أصؾَ 

 يف احلديث ؾؼط، ومرتبةُ  ث افضعَف ورِ اجلفافة يف افسـد يُ  أّن تعددَ  :هوخالصت  

ؼات، ومع واة افثِ خمافػًا فؾرُ  واه افضعقُف افذي ر ،ن وأظذ من ادـَؽرافضعقف أحَس 

 افضعقف بحؽم افوضع...؟! وؿد رّصح اإلمامُ  ذفك هو فقس موضوظًا، ؾام ظالؿةُ 

 واهلل تعاػ أظؾم. ،قوضي هبذه ادطافباجلؾقل جالل افدين افُس 

 

 

 

 

 

 

       

                                                 

يتعّؾق وؾاة أّمه وما ، ذـر تعاػ فه  يف تؼيف اهلل 1ادؼصد  "ين ظذ ادواهبرشح افزرؿا"( 1)

 . ،1/316 ،317يه لبوَ يتعّؾق ب
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 اإلفادة الثالثة

 احلديث املنقطع حكم  

 

، وال رضر  به يف الصّحة ا  عووضكوى ه م ال يستلزم ،ند منقطعا  الس   وكذلك كون  

رام وج   ،واحلجّوة أصل  
ين ادحّقق كال الدّ  قال اإلمام   .هور العلاءعند أئّمتنا الكِ

بعد ، (2)ىا كاإلرشالضعٌف باالىقطاع وهو عند": (1)"فتح القدير"حمّمد بن اهلام يف 

 .(3)"يّض  هم الواة وثقتِ عدالة الر  

 فٌّن ادنقطع   :يّض ذلك ال": (4)"لبةاحل  "يف  ابن أمر احلاّج  ويقول اإلمام  

ل يف قبوله من الثِ   .(5)"قاتكادرش 

ٌل  قال أبو)": (6)"ادرقاة"يف  يويقول موالىا عيل القار داود: هذا مرش 
أي:  (:(7)

ل حّجٌة عندىا وعند ال   ،ادنقطع وهو ،ىوع  مرشل    .(8)"مهورلكّن ادرش 
                                                 

الواحد  اإلمام كال الدين حممد بن عبد "اهلداية": وهي ذح "فتح القدير للعاجز الفقر"أي:  ( 1)

 (2/819 "كشف الظنون")   .ه861ادتوّّف شنة ،احلنفي "ابن مهام"ـادعروف ب ،السوواد

 [اإلمام أمحد رضامن منه ]أي: هو عذ إطلق. ور، قوله: كاإلرشال، أي: عذ تفسر، وهو منه عذ آخ  ( 2)

 .1/19كتاب الطهارة،  "فتحال"( 3)

 [اإلمام أمحد رضامنه ]أي: من يف الثناء.  "كوجّل ثناؤ  " :أّول صفة الّصلة يف الكلم عذ زيادة( 4)

 .2/113كتاب الّصلة، صفة الّصلة،  "لبةاحل  "( 5)

 «يتوّضي يصيّل وال ثمّ  ،هأزواجِ  يقّبل بعض    كان النبي  » :ادًمنني  ( حتت حديث أمّ 6)

 128، صـ1 ، الزء17١ كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، ر: "سائيشنن النَّ"]

 [ اإلمام أمحد رضامنه ]أي: من . [ملّخصا  
 .36، صـ178كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة، حتت ر:  "شنن أيب داود" ( 7)

 .2/45 ،323 حتت ر: ،2يوجب الوضوء، الفصل كتاب الطهارة، باب ما  "رقاةاد"( 8)



 منير العين                                                                                    011

ن رآه قادِ  ىقل عن  .الضعف فقط، ال مستلزم  الوضع ث  ورِ ه م  حا  فاعتز  وم 

ذلك يف االشتدالل به هاهنا: ألّن  (1)ال يّض ": "ادرقاة"اإلمام ابن حجر ادّكي يف 

 .(2)"ل به يف الفضائل إجاعا  عم  ي   ادنقطع  

 

 

 

 

 

 

       

                                                 

فقد تّم  ،ثلث مّرات   "شبحان ريّب العظوم"كم فقال يف ركوعه: إذا ركع أحد  »( حتت حديث: 1)

أبواب الصلة، باب ما جاء  "السمذي شنن"] ه بمّتصل  قال السمذي: لوس إشناد   «هركوع  

يّض  هو ال"حجر:  فقال ابن   [ا  ملّخص ،72، صـ261 يف التسبوح يف الركوع والسجود، ر:

 [ اإلمام أمحد رضامنه ]أي: من . إلخ... "ذلك

 .2/6١2 ،88١ حتت ر: ،2كتاب الّصلة، باب الركوع، الفصل  "رقاةاد"( 2)
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 اإلفادة الرابعة

 ال يدخل املضطِرُب واملنَكُر وامُلدَرُج يف املوضوع

 

إّن آكؼطاَع أمٌر شفٌل اعتزه ضعـًا البعُض فؼط، فؼد قال العؾامء: إّكه ٓ عالقَة 

لؾؿضطِرب وادـَؽر بادوضوع، حّتى يؼبَل ذم الػضائل، بل قالوا: إّن اددَرَج قسٌم 

ادضطِرُب من ": (1)"التعُؼبات"ًا من كالم الغر. ذم ادوضوع، مع أّن فقه خؾط غرُ 

 .(2)"قسم الضعقف، ٓ ادوضوع

 .(4)"ادوضوع، وهو من قسم الضعقف ادـَؽُر كوٌع آَخر غرُ ": (3)وفقه أيضاً 

 .(7)"بلّن احلديَث مـَؽٌر فؾقس بؿوضوع (6)رّصح ابُن عدي": (5)وكذلك فقه

 .(9)"و حمتَؿٌل ذم الػضائلادـَؽُر من قسم الضعقف، وه": (8)وفقه

ّٓ (10)"تارخيه"رأيُت الَذهبي قال ذم "وفقه أيضًا:   : هذا حديٌث مـَؽٌر، ٓ يعرف إ
                                                 

 ( ذكره ذم آخر باب اجلـائز. مـه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[1)

 .22باب اجلـائز، صـ "التعّؼبات عذ ادوضوعات"( 2)

 ( أّول باب إضِعؿة. مـه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[3)

 .30باب إضعؿة، صـ "التعّؼبات عذ ادوضوعات"( 4)

 ( أّول باب البعث. مـه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[5)

أحد أئّؿة  "ابن الَؼّطان"عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن حمّؿد احلافظ أبو أمحد اجلُرجاين، ادعروف بـ( 6)

ؽامل ذم معرفة الضعػاء وادسوكني ال"له من التصاكقف: ه. 365وتوذّم شـة  277احلديث، ُولد شـة 

واة وعؾل احلديث  (5/366 "هدية العارفني")       ."كتاب آكتصار عذ خمترص ادزين"و "من الرُّ

 .51باب البعث، صـ "التعّؼبات عذ ادوضوعات"( 7)

 ( قاله ذم أواخر الؽتاب، حتت حديث فضل قزوين. مـه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[ 8)
 .60باب ادـاقب، صـ "ّؼبات عذ ادوضوعاتالتع"( 9)

: لؾحافظ صؿس الدين أيب عبد اهلل حمّؿد بن أمحد ادرصي الِدمشؼي، ادتورّم "تاريخ الَذهبي"( 10)

 (1/270 "كشف الظـون")                     ه.746شـة 
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 .(3)"اكتفى. فُعؾم أّكه ضعقٌف، ٓ موضوعٌ  (2)وهو ضعقٌف  (1)ببرِش

وف، دمدوا حالوَة »:  (5)حديُث أيب أمامة": (4)وفقه أيضاً  عؾقؽم بؾباس الصُّ

 (8)وّضاٌع. قؾُت: قال الَبقفؼي (7)...احلديث بُطوله. فقه الؽَديؿي (6)«ماإليامن ذم قؾوبؽ
                                                 

ل يث. وقا( برِش بن عامرة اخلثعؿي ادؽتب الُؽوذم. قال أبو حاتم: لقس بالؼوي ذم احلد1)

َـّسائي: ضعقف. وقال ابن ِحّبان: كان خُيطئ حّتى خرج عن  البخاري: يعرف ويـؽر. وقال ال

حّد آحتجاج به إذ اكػرد. وقال ابُن عدي: مل أر ذم أحاديثِه حديثًا مـَؽرًا، وهو عـدي حديُثه 

 إىل آشتؼامة أقَرب. وقال العَؼقيل: ٓ يتابع عذ حديثه. وقال الساجي مثل البخاري.

 (. 1/475، 741حرف الباء ادوحدة: من اشؿه برش، ر: "هتذيب التفذيب")

 .4/815حرف الباء،  "تاريخ اإلشالم"( 2)

 .4باب التوحقد، صـ "التعّؼبات"( 3)

 ( أّول باب الؾباس. مـه ]أي: من اإلمام إمحد رضا[ 4)

 السفؿي. وتوذّم ( صدي بن عجالن بن احلارث، وققل : عجالن بن وهب، أبو أمامة الباهيل5)

 (16، 3/15، 2497باب الصاد مع اخلاء والدال، ر: "ُأشد الغابة"شـة إحدى وثامكني.      )

، 6150 باب ذم ادالبس وإواين، فصل فقؿن اختار التواضع ذم الؾباس، ر: "صعب اإليامن"( 6)

 ، مؾّخصًا.5/2115

ُولد شـة ثالث وثامكني ومئة. وقال  ( حمؿد بن يوكس بن موشى الؽَديؿي، أبو العباس البرصي.7)

يزل  اخلطقب: كان حافظًا كثَر احلديث، شافر وشؿع باحلجاز والقؿن ثّم شؽن ببغداد، ومل

معروفًا عـد أهل احلجاز باحلػظ، مشفورًا بالطؾب حّتى أكثر روايات الغرائب وادـاكر فتوقف 

ن ملعدي: قد اهتم بالوضع واّدعى ال بعض الـاس عـه. وقال ابن يرهم. قال إشامعقل  رواية عؿَّ

 اخلطبي: مات ذم كصف ُُجادى أخرة شـة شت وثامكني ومئتني وصّذ عؾقه الؼايض.

 ، مؾتؼطًا(509، 507، 7/506،  6678حرف ادقم: من اشؿه حمؿد، ر:  "هتذيب التفذيب")

ْوِجردي 8) الّشافعي الػؼقه، كاكت ( أمحد بن احلسني بن عيل بن عبد اهلل الَبقفؼي أبو بؽر اخُلْْسَ

اجلامع ادصـَّف "و "إثبات عذاب الؼز"ومن تصاكقػه: ه. 458وتوذّم شـة  384وٓدُته شـة 

 (67، 5/66 "هدية العارفني"وغر ذلك.  ) "كتاب إشامء والّصػات"و "ذم صعب اإليامن
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عب"ذم  هذا الطريق، وزاد  هذه اجلؿؾُة من احلديث معروفٌة من غر": (1)"الشُّ

 "الؽَديؿي فقه زيادًة مـَؽرًة، وُيشبِه أن يؽوَن من كالم بعض الُرواة، فلحلَق باحلديث

ل من (3)"ادستدَرك"ذم  (2)ا احلاكمُ اكتفى. واجلؿؾُة ادعروفة أخرَجف ، واحلديُث ادطوَّ

 .(4)"قسم اددَرج، ٓ ادوضوع

 

 

 

       

                                                 

ؼي الشافعي، ادتورّم : لإلمام أيب بؽر أمحد بن حسني الَبقف"اجلامع ادصـَّف ذم صعب اإليامن"( 1)

 (1/453 "كشف الظـون")                     ه.458شـة 

( حمؿد بن عبد اهلل بن حمؿد بن محْدَويه بن كَعقم بن احلؽم الضبي أبو عبد اهلل احلاكم 2)

بـقسابور. من ه 405وتوذّم شـة  321، ُولد شـة "ابن البقع"الـقسابوري، ادعروف بـ

مدخل إىل عؾم "و "فضائل العرشة ادبرّشة"و "اجم الشقوختر"و "إكؾقل"مصـّػاته: 

 (6/48 "هدية العارفني")     وغر ذلك. "مـاقب الّصديق ريض اهلل عـه"و "الّصحقح

، مؾتؼطًا:  لؾشقخ اإلمام 1/37، 77كتاب اإليامن، ر:  "ادستدَرك عذ الصحقَحني"( 3)

 ه.405احلافظ، ادتورّم شـة  "م الـقسابورياحلاك"اهلل حمّؿد بن عبد اهلل، ادعروف بـ عبد أيب

 (2/550 "كشف الظـون")

 .33باب الؾباس، صـ "التعّؼبات"( 4)
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 اإلفادة اخلامسة

 ال يعّد من ادوضوع، األصل مبهم   احلديث الذي فوه راو  

 

، كان حاصُل و  أو ،حده عن صقخهبوَ  كان رويبلّن ال "جفالة الراوي" عذ كلٍّ

ى درجًة ففو أدكَ  "مادبفَ "ه هو، ولؽن معّقـًا بلكّ ه كان لؽـو ،عدالتِه يف اً مشؽوك كان

 ُث ورِ ومع ذلك هو أيضًا مُ ، "أصحابـا بعُض "أو  "حّدثـي رجٌل "مـه، كام يؼال: 

 تهمة ابن حجر العسؼلين يف رشالالوضع. قال إمام الشلن العّل  ُب جِ والضعف، ٓ مُ 

يستحّق  ٓ": "ئالًل"احلّػاظ يف  خاتمُ  ثمّ  (1)"احلّجاج يف عؿوم ادغػرة لؾُحّجاج ةقوّ "

 .(2)"ُيسمّ  ه ملبؿجّرد أّن راويَ  ،ضعبالوَ  َف يوَص  أن احلديُث 

 قر  د الط  بتعد   ينجرب ادبهم  

قال يف ، ماحلديث ادبفَ   كؼاانَ ِز رق ُي الطُ  بلّن تعددَ  لذلك رّصح العؾامءُ 

عن  (4)ما رواه العَؼقيل (3)«جوهالوُ  سانِ اضؾبوا اخلَر عـد حِ »حتت حديث:  "التعّؼبات"

 : عن عائشةَ  (6)عن الُزهري ،قال: أكبلكا صقٌخ من قريشٍ  (5)هارون ضريق يزيد بن
                                                 

صفاب الدين أمحد بن عيل بن حجر  ماملإل :39صـ "اججّ ة احلجاج يف عؿوم ادغػرة لؾحُ قوّ "( 1)

 (5/1٠7 "هدية العارفني"و .4/169 "إيضاح ادؽـون")    ه.852شـة  توّف اد ،العسؼلين

 .2/1٠4كتاب احلّج،  "اداـوعة ئالًل"( 2)

 .2/121معاذ،  أرقم أبو شؾقامن بن -599 حتت ر:باب السني،  "الضعػاء الؽبر"( 3)

 .ه322 ـةتويّف بؿّؽة ادؽرمة شأبو جعػر احلافظ،  قيل،ؿرو بن موشى بن محاد العؼَ حمؿد بن عَ  (4)

 "اجلرح والتعديل"من تللقػه:  .ني، صاحب التااكقفث احلرمَ من أهل احلجاز، حمد  

 (6/37 "هدية العارفني")            ."الضعػاء الؽبر"و

 (.ه2٠6يزيد بن هارون بن وادي، ويؼال: زاذان بن ثابت السؾؿي )ت (5)

  (مؾتؼطاً ، 383 -9/381 ،8٠68ر:  ،ويزيد حرف القاء: من اشؿه يزداد "فذيبتهتذيب ال")

  أبو بؽر احلافظ ،هري الػؼقهاهلل بن صفاب الؼريش الزُ  اهلل بن عبد بن عبقد حمؿد بن مسؾم (6)

= 
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ُيسّم، ويف  رق، يف األّول: رجٌل ملمن ضُ  الػَرج( من حديث عائشةَ  ه )يعـي أباأوردَ "

 (2)ييلاهلل األ عبد ويف الثالث: احلَؽم بن ،(1)بؽر ادؾقؽي مسوكٌ  أيب محن بنالّر  الثاين: عبد

ه به، بل تاَبعَ د يـػرِ  ّكه ملأ م بؽذٍب، ثمّ يتّفَ  محن ملالرّ  قؾُت: عبد .ه موضوعةٌ أحاديثُ 

 .اهـ خمتناً  (4)"الذي يف الطريق األّول ان إاهامَ ِز ، وكلمها ُي (3)عقّاشٍ  بنُ  إشامعقُل 

                                                 

= 

وقال حيقى  .حدى ومخسنيإلد شـة وُ  وعامل احلجاز والشام. ،علمئؿة األأحد األ ،اددين

 ربع.أأو مات شـة ثلث  :ان وغر واحدوقال الؼطّ  .شـة شت :بؽر بن

 (مؾتؼطاً ، 423 -6548،7/421ر: ،حرف ادقم: من اشؿه حمؿد "هتذيب التفذيب")

قال إشحاق بن مـاور   .اددينادؾقؽي  التقؿي ،عبد الرمحن بن أيب بؽر بن عبقد اهلل الؼريش (1)

لقس  :سائيوقال الـَّ .لقس بؼوي يف احلديث :وقال أبو حاتم .ضعقف :عنيعن حيقى بن مَ 

وقال  .قيل عن البخاريوكذا كؼل العؼَ  .ر احلديثمـؽَ  :ال أبو ضالب عن أمحدوق .بثؼة

باب العني،  "هتذيب الؽامل") .له أحاديث ضعقػة :شعد بنُ اقال  .مسوك احلديث :سائيالـَّ

 "هتذيب التفذيب"و .مؾتؼطاً ، 122، 121، 11/12٠، 3751من اشؿه عبد الرمحن ، ر:

 (5/59، 392٠ر: حرف العني: من اشؿه عبد الرمحن،
بن ادبارك صديد اكان  .األييل أبو عبد اهلل عن الؼاشم والزهرياحلؽم بن عبد اهلل بن شعد  (2)

 :وقال أبو حاتم .لقس بثؼة :عنيوقال ابن مَ  .فا موضوعةاديثه كؾّ أح :وقال أمحد .احلؿل عؾقه

ر مـؽَ  :"ـىالؽُ " وقال مسؾم يف .مسوك احلديث :سائي والدارقطـي ومجاعةوقال الـَّ .ابكذّ 

 :بن عدياوقال  .لقس بمء :يـيبن اددِ اوقال  .به حتّج أ لسُت  :يؿةبن خزَ اوقال  .احلديث

 :وقال أيضاً  ،شاقط :وقال أيضاً  ،هٓ يؽتب حديثُ  :عنيبن مَ ا وقال .الضعف عذ حديثه بنّي 

 .الغالب عذ حديثه الوهمُ  :قيلوقال العؼَ  .ضعقف :وقال أيضاً  ،لقس بمء

 (2/379، 2915حرف احلاء، من اشؿه احلؽم، ر:  "سان ادقزانل")

 .181مات شـة  :قال أمحد ومجاعة .أبو عتبة احلؿيص ،م العـيسؾْ ( إشامعقل بن عّقاش بن َش 3)

 ( 334، 332، 1/331، 511ر:  ،عقلامحرف األلف: من اشؿه إش "هتذيب التفذيب")

 .35صـ باب األدب والرقائق، "التعّؼبات"( 4)
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 رآخ   ا  حديث م يصلح أن يقّوي  احلديث ادبه  

قّوة "قال أشتاذ احلّػاظ يف  .ره يؼّوي حديثًا آَخ م بـػِس ادبفَ  احلديُث 

ّٓ ه ثِ رجالُ ": (2)"التعؼبات"يف  احلّػاظ ثّم خاتمُ  (1)"احلجاج يسّم،  اًم ملأّن فقه مبفَ  ؼاٌت إ

سـد ؿُ لؾ حقح، وإن كان ضعقػًا ففو عاضدٌ ؼًة ففو عذ رشط الّا فإن كان ثِ 

 .(3)"ادذكور

 

 

 

 

 

 

       

                                                 

 .26صـ "ة احلجاج يف عؿوم ادغػرة لؾحجاجقوّ " (1)

كتاب ادـاشك، باب  "ماجه شـن ابن"] .«بادغػرة عرفةَ  ةَ دعا ألّمته عشقّ »: ( باب احلّج، حديث2)

 [اإلمام أمحد رضامـه ]أي: من  [.513، صـ3٠13 الدعاء بعرفة، ر:

 .24صـ باب احلّج، "التعّؼبات"( 3)
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 لسادسةااإلفادة 

 واة فقط، ظلٌم وجزافالر   تسمية احلديث باملوضوع لضعف  

 

 ظذ أّن ظؾمَ  العؼل صاهدةٌ  داهةُ ظؾم العدالة، وبَ  ظدمُ  واإلهبامَ  أّن اجلفالةَ  واظؾمْ 

كام مّر  !م، لعّؾه ثؼٌة يف كػسهادجفول وادبفَ  د من ظدم العؾم، وٓ كعؾم حاَل العدم أزيَ 

 احلافَظغ. غآكػًا ظن اإلمامَ 

ثون يف رّد ادجفول شاقٌط، لذلك اختؾف ادحد   وَمن به اجلرُح ثابٌت، فآحتامُل 

 (1)وي ظن أيب ظع الغساين اجلقاينـوَ كؼل اإلمام ال .اجلرح ه، واّتػؼوا يف رّد ثابِت وقبولِ 

مسوكٌة،  مؼبولٌة، وثالٌث  ثالٌث  ،ضبؼاٍت  الـاقؾون شبعُ ": "ادـفاج"مة يف مؼدّ 

يتابعوا  وا برواياٍت ملقوٌم جمفولون اكػردُ  السابعةُ  :-إػ قوله-ٌف فقفا خمتؾَ  سابعةُ وال

 .(2)"رونػفم آَخ ؾفم قوٌم ووقّ ظؾقفا، فؼبِ 

 الوضع ظذ احلديث دجّرد ضعِف  من العؾامء بلّن إضالَق  ةٌ حاهـاك رص ثمّ 

 الػنّ  قدوةُ  ثمّ  ،(3)ين أمحد بن أيب ادجد، قال احلافظ شقف الدّ طؾٌم وجزاٌف  ،واةالرُ 

                                                 

لد شـة وُ  .ثادحد   "قايناجل"ـيعرف ب ،يس ادالؽياألكدلُ  اين أبو ظعالغّس  أمحداحلسغ بن حمؿد بن  (1)

ـ  من  .ه498وتويّف شـة  427  ."ادفؿل ومتققز ادشؽل يف رجال الصحقَحغ تؼققد": ػاتهمص

 (19/15١سغ بن حمؿد،  حلاجلقاين أبو ظع ا -77ر:  "بالءشر أظالم الـُ"اكظر: )

 .مؾتؼطاً  ،28، صـ1بقان احلديث الصحقح، اجلزء  مؼّدمة، "ذح صحقح مسؾم"( 2)

العباس لدين أبو اشقف  ،محد ادؼدد الصاحليأمحد بن ظقسى بن ظبد اهلل بن حمؿد بن أ (3)

ظذ حمؿد بن ضاهر  الردّ " :ف من الؽتبصـ  ه.675شـة  وتويّف  6١5لد شـة وُ  ،احلـبع

كتاب "و  "ضالب يبأظـي ابن أ ،زهر يف ذكر آل جعػرالؽتاب األ"و "ه السامعباحتادؼدد إل

 (5/821 "هدية العارفغ")      ."آظتؼاد
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 (3)"ئالًل"و (2)"باتالتعؼُ "خاتم احلّػاظ يف  ، ثمّ (1)"تارخيه"هبي يف الشؿس الذَ 

 فلصاب يف ذكر أحاديَث  "كتاب ادوضوظات"وزي اجلَ  صـّف ابنُ " :(4)"التدريب"و

بؽالم بعض  ه الوضَع ظذ أحاديَث ب فقه إضالقُ ِص يُ  ا ملخمالػٍة لؾـؼل والعؼل، ومّ 

ولقس ذلك  ،"لغٌ "أو  "لقس بالؼوي"أو  "الٌن ضعقٌف فُ " :واهتا، كؼولهالـّاس يف رُ 

 ،ـّةٍ ُش  ضٌة لؽتاٍب وٓمعارَ  فقه خمالػٌة وٓ طالكه، وٓببُ  ا يشفد الؼؾُب مّ  احلديُث 

دواٌن واته، وهذا ظُ ذلك الرجل يف رُ  وى كالمِ ِش  ،حّجٍة، بلّكه موضوعٌ  إمجاٍع وٓ وٓ

 .(5)"فةٌ وجمازَ 

 

 

 

       

                                                 

   . 12/11١١، حرف العغ، 597 ، وفقات شـة6١الطبؼة  "تاريخ اإلشالم"أي: (1)

ّٓ من دُ يؿـعه  مل ،صالٍة مؽتوبةٍ  الؽرد ُدبر كل   آيةَ  َمن قرأَ » :( قاله حتت حديث2)  خول اجلـّة إ

، 9847 ، ر:صالة ثواب من قرأ آية الؽرد دبر كّل سائي، لؾـ  "ؽزىال سـنال"] «يؿوَت  أن

  [اإلمام أمحد رضامـه ]أي: من  [.9/44

 .صاً مؾخّ  ،211، 1/21١باب فضائل الؼرآن،  ''ادصـوظة ئالًل'' (3)

 .ؾتؼطاً م، 243، 242، ادوضوع، صـ21الـوع  "تدريب الراوي"( 4)

 .8صـ ،باب فضائل الؼرآن "باتالتعؼّ "( 5)
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 اإلفادة السابعة

 ه موضوعاً ًالغري غػلًة، ليس حديث   َمن قبِل يف احلديث تلؼيَ 

 

لعدم إصالق الوضع عؾقه، بل هـاك  :يف احلديث وٓ خصوَص لضعٍف خػقٍف 

 بؽثرٍ  د  بعضفا فوق بعض، وكّؾفا أش ،ه يف أقسام اجلرح الشديد أيضاً ترصيٌح بعدمِ 

 ن يؼوَل بل ،الغر يؼبل فقفا تؾؼيَ  حّتى ،وياتهرالراوي يف مَ  من جفالة الراوي، كغػؾةِ 

الغػؾة  أّكه كاٍش بشّدة الغػؾة، وصعنُ  فسّؾم، والظاهرُ  "إّكَك سؿعَت كذا"ه: له غرُ 

 "كخبة الػؽر"الشلن يف  من اجلفالة. ذكر إمامُ  بؽثرٍ  سق، وأشد  من صعن الػِ  أشد  

 من أسباب الطعن: أقسامٍ  عرشةَ 

 ا هل تعا ى عؾقه صّذ -بلن يروَي عـه  ،احلديث الـّبوي كذب الراوي يف :أّوهلا

 دًا لذلك.متعؿ   ،هؾْ مامل يؼُ  -موعذ آله وصحبه وسؾّ 

ّٓ  ى ذلك احلديُث روَ بلن ٓ يُ  ،لؽذبهتؿة الراوي با :والثاين من جفته،  إ

 ه.ة، وكذا َمن ُعرف بالؽذب يف كالمِ يـقّ ويؽون خمالػًا لؾؼواعد الدِ 

، همُ الوَ  :والسادس، سُق الػِ  :واخلامس، الغػؾةُ  :والرابعؾط، الغ كثرةُ  والثالث:

 احلػظ سوءُ  :والعارش،  البدعةُ  :والتاسع، اجلفالةُ  :والثامنؼات، الثِ  خمالػةُ  :والسابع

فا وترتقبُ  ،يف الؼدح من بعض فا أشد  بعُض  ،أشقاء يؽون بعرشةِ  الطعنُ "حقث قال: 

 اهـ مؾّخصًا. (1)"ب الردّ وجِ عذ األشّد فاألشّد يف مُ 

                                                 

 .88، 87ادرَسل اخلػي، صـ "كزهة الـظر يف توضقح كخبة الػؽر"( 1)
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 لقس موضوعًا أيضًا، فػي أواخر ،الغافل الشديد الطعن ويؼول العؾامء: حديُث 

ن(1)زياد أيب يزيد بن فقه": "التعّؼبات"  احلؽمَ  يؼتيض : هذا ٓقؾُت  .نفقتؾؼّ  ، وكان يؾؼَّ

 .(2)"هحديثِ  ضعِ بوَ 

 

 

 

 

 

       

                                                 

سًا. وقال العجيل: ويف رأى أكَ يزيد بن أيب زياد الؼريش اهلاشؿي، أبو عبد ا هل موٓهم الؽُ  (1)

ّٓ كان َص "ّبان: وقال ابن حِ . "ره يؾّؼنجائز احلديث، وكان بآِخ " ه  ساء حػظُ أّكه دا كُز  دوقًا إ

َمن سؿع مـه قبل التغّر  يف حديثه، فسامعُ  ّؼن، فوقعت ادـاكرُ يؾّؼن ما لُ وتغّر، وكان 

ٓ خيرج عـه يف الصحقح، "طـي: . وقال الدارقُ ه136، وتويّف سـة 47ُولد سـة  ."صحقح

 ."ضعقف، خيطئ كثرًا، ويؾّؼن إذا ألؼن

 .مؾتؼطًا( ،345، 9/344، 7996حرف القاء: من اسؿه يزداد ويزيد، ر:  "هتذيب التفذيب")

 .58صـ، باب ادـاقب "التعّؼبات عذ ادوضوعات"( 2)
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 اإلفادة الثامنة

 املنَكر ليس موضوعاً ً حديث  

 

د بن إسامعيل البخاري  األجل   ه اإلمام  وكذلك مـَؽر احلديث، ولو جرَح  عؾيه -حمؿ 

 .فال حتل  الرواية  عـه (1)"مـَؽر احلديث"مع أن ه قال: إن  َمن قؾت  فيه:  -رمحة الباري

 أن  البخاري قال: كل   (4)ط انالؼَ  ابن   (3)نؼل"هبي: لإلمام الذَ  (2)"ميزان االعتدال"يف 

 .(5)"عـه فال حتل  الرواية   "احلديث مـَؽر  "َمن قؾت  فيه: 

 "احلديث مـَؽر  "َمن قؾت  فيه: قد مر  لـا أن  البخاري قال: " :(6)وفيه أيضا  

 .(7)"هحديث   ل  رواية  حت فال
                                                 

ه من باب شتم األعراض، بعض   يؽونَ  خمافة  أن ،شديدة   ع عن إصالق ألػاظ  كان يتور   ( كأن ه 1)

اإلمام ي: من مـه ]أ فاصطؾح عىل هذا مجعا  بني األمَرين. ،عن األحاديث وقد وجب الذب  

 [أمحد رضا

د بن أمحد الذَ "ميزان االعتدال يف نؼد الرجال"( 2) هبي احلافظ، : لشؿس الدين أيب عبد اهلل حمؿ 

 (2/731 "كشف الظـون")                     ه.748املتوّف  سـة 

 [اإلمام أمحد رضا]أي: من  مـهجبؾة الؽويف.  ( ذكره يف أبان بن3)

عيل بن عبد اهلل بن حمؿد بن عبد املؾك بن حييى بن إبراهيم احلؿريي الؽتامي احلافظ  (4)

ل من سـة "انط  ابن الؼَ "ـاملعروف ب ،اكشر  نزيل م   ،احلسن الػايس أبو ، املتوّف  يف ربيع األو 

رفيق "و "هم واإلهيام الواقعني يف كتاب األحؽامبيان الوَ "صـ ف من الؽتب:  .ه628

 (5/566 "هدية العارفني") ."كتاب الـظر يف أحؽام البرص"و "الرفيق الطريق وصريق

 .1/6، 3 ر: حرف األلف، َمن اسؿه أبان بن جبؾة الؽويف، "ميزان االعتدال"( 5)

 ]أي: من اإلمام أمحد رضا[مـه  ي.م( قاله يف سؾيامن بن داود اليام6)

 .2/2٠2، 3449 مي، ر:امالي داود بنحرف السني، َمن اسؿه سؾيامن  "ميزان االعتدال"( 7)
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: (1)"باتالتعؼ  "ػي ف ه ليس بؿوضوع  أيضا ،ومع ذلك قال العؾامء: إن  حديثَ 

 .(2)"ضعيػا   يؽونَ  ه أنحديث   أمر   فغاية   "احلديث مـَؽر  "قال البخاري: "

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                 

  [اإلمام أمحد رضا]أي: من مـه  ( باب فضائل الؼرآن.1)

بات عىل املوضوعات"( 2)  .9صـ، باب فضائل الؼرآن "التعؼ 



 111                                                                                          منير العين

 

 اإلفادة التاسعة

 ا  املرتوك ليس موضوع حديث  

 

ّٓ افض   كأدكَ  سوكَ إّن اد ضع أو افؽّذاب ؿ بافقَ ة ادتّفَ ُرتب عاف، وفقس بعده إ

 أو وّضاعٌ  ،ـّذاٌب  ّجاٌل دَ  :رحالَ  ى ظباراِت أردَ ": "ادقزان"ذم  .ؾحسب (1)افدّجال

 إفخ.... (2)"مسوكٌ  ؿّ ف، ثظذ ترـِ  ٌؼ ومّتػَ  ،بافؽذب ؿٌ مّتفَ  ، ثؿّ يضع احلديَث 

َمـ  :افعارشة"واة: راتب افر  ذم ذـر مَ  (3)"تؼريب افتفذيب"وؿال إمام افشلن ذم 

 ،احلديث أو مسوك ،بؿسوك: وإفقف اإلصارة ،ٍح ػ مع ذفؽ بؼادِ عّ ؼ افبّتة، وُض يقث   مل

َمـ  ة:افثاكقة ظؼ .بافؽذب ؿَ َمـ اُت   ة:احلادية ظؼ .أو شاؿط ،أو واهل احلديث

 .(4)"افؽذب وافقضع ظؾقف اشؿُ  ضؾَؼ أُ 
                                                 

مصطؾحات أهؾ إثر ظذ رشح "]أي:  "حاصقة كزهة افـظر"( ]بؾ كؼؾ مقٓكا ظع افؼاري ذم 1)

 "ـشػ افظـقن"(. )ه1١14روي افؼاري )تفعع ابـ شؾطان حمؿد الَ  "كخبة افػؽر

واحدة[ حقث ؿال:  ذم درجةٍ ؿ بافقضع وادّتفَ  ظـد مراتب الرح، أّن ادسوكَ  ([2/746

 أو ذاهُب  ،ٌؽ أو هافِ  ،أو شاؿطٌ  ،أو افقضعِ  بافؽذِب  ؿٌ الٌن مّتفَ ؾُ  :افثافثة ؿقؾ: ؾادرتبةُ "

ـُ  ،احلديث أو مسوكُ  ،الٌن مسوكٌ احلديث، وؾُ   ."قهأو تر

 [مؾتؼطاً  ،727راتب الرح، صـمَ  "كخبة افػؽر رشح رشح"]

 يؼق أيضًا ٓ هذا افؼائَؾ  نّ لوـ :أقول
ِ
مجقع ما ذـر ذم ادرتبة، بؾ ؾقفا أيضًا  ل باشتقاء

ّٓ  "مسوكٌ "ؿبؾ ؿقفف:  "النؾُ " ةِ ظـده، وـلّكف إػ ذفؽ أصار بنظاد تشؽقٌؽ  أّن ؾقف شاؿطًا وما بعده  إ

 [اإلمام أمحد رضا]أي: مـ  مـفيػقق مسوـًا وما بعده، ؾاؾفؿ.  ٓ

 .1/4، ادؼّدمة "مقزان آظتدال ذم كؼد افرجال"( 2)

 ه.852ادتقرّم  ،: فشقخ اإلشالم احلاؾظ أمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين"تؼريب افتفذيب"( 3)

 (2/431 "ـشػ افظـقن")

 .15، 14، صـمؼّدمة ادصـّػ "تؼريب افتفذيب"( 4)
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، وإّكام هق ضعقٌػ، ؿال اً ادسوك فقس مقضقظ بلّن حديَث  وأيضًا رّصح افعؾامءُ 

 زظؿَ ": (2)"ئافمف"احلّػاظ ذم  خاتؿُ  ثؿّ  (1)"أضراف افعؼة"ابـ حجر ذم  اإلمامُ 

ـُ  ـُ وتبعَ  (3)ّبانحِ  اب ـَ  (4)قزيالَ  ف اب ؾنّن افراوي  : ؿالوفقس ـام (5)مقضقعٌ  أّن هذا ادت

 اهـ خمتكًا. (6)"ضعيـسب فؾقَ  ؾؾؿ ،ضعقػًا ظـد افبعض ،وإن ـان مسوـًا ظـد إـثر

 خاتؿُ  ، ثؿّ (7)"صالحفـتاب افـَُؽت ظذ ابـ ا"افبدر افزرـق ذم  وؿال اإلمامُ 

 ،قٌن ـبرٌ بَ  "مقضقعٌ "وؿقفـا:  "يصّح  مل"بغ ؿقفـا: ": (8)"ئافمف"ذم  احلّػاظ

 اهـ مؾّخصًا. (9)"وضعٍ  ُيّتفؿ بؽذٍب وٓ ؾؾؿ ،ؿ وإن ـان مسوـاً بـ أرؿَ  وشؾقامنُ 
                                                 

: -داتإربعة ذم ثامين جمؾّ  ة وادساكقدَ افستّ  يعـل افؽتَب - "حتاف ادفرة بلضراف افعؼةإ"( 1)

 ه.852ادتقرّم شـة ،بـ حجر افعسؼاليناأمحد بـ ظع  افػضؾ صفاب افديـأيب  ؾحاؾظف

 (1/71 "ـشػ افظـقن")

افؽامؾ "] «آدمَ  خيؾَؼ  ؿبؾ أن "يس"و "ضف"ؿرأ  إّن اهلل » :ظدي حتت حديث ابـ ،ذم افتقحقد( 2)

مـ ابتداء أشامقفؿ أفػ ممّـ يـسب إػ رضب مـ افضعػ، مـ اشؿف  "ذم ضعػاء افرجال

]أي: مـف  ...احلديث. [1/352مسامر مديـل،  مفاجر بـ إبراهقؿ بـ -6١ ؿ، حتت ر:إبراهق

 مـ اإلمام أمحد رضا[

مة أبق حاتؿ افُبستل، تقذّم ذم صّقال مـ شـة حمؿد بـ ِحّبان بـ أمحد افتؿقؿل احلاؾظ افعاّل  (3)

 "ـتاب افتاريخ"و "ـتاب افســ"و "وافتعديؾـتاب الرح "فف مـ افتصاكقػ: و .ه354

 (37، 6/36 "هدية افعارؾغ")            .وؽر ذفؽ "ـتاب افضعػاء"و "ؼاتـتاب افثِ "و

ؿبؾ خؾؼ  "يس"و "ضف"ـتاب افتقحقد، باب ما ذـر أن اهلل تعاػ ؿرأ  "ادقضقظات "أي: ذم (4)

 .1/68آدم، 

 .1١8، صـ1فاجر بـ مشامر، الزء باب إفػ، إبراهقؿ بـ اد "ادجروحغ "(5)

 .1/17ـتاب افتقحقد،  "ادصـقظة ئافمف"( 6)

 .237معرؾة ادقضقع، صـ 21افـقع  "تؽَ افـُ"( 7)

ّٓ  ،ٍل ؿّط ظذ كبلٍّ بقـف وبقـفمـ وح وافذي كػيس بقده! ما أكزل اهللُ»( ؾقف حتت حديثف أيضًا: 8)  إ

بتداء أشامقفؿ شغ، مـ اشؿف شؾقامن، حتت مـ ا "افؽامؾ ذم ضعػاء افرجال"] «ةبافعربقّ 

]أي:  مـف...احلديث.  [4/23١معاذ إكصاري بكي،  أرؿؿ أبق شؾقامن بـ -734 ر:

 [اإلمام أمحد رضا

 .1/18ـتاب افتقحقد،  "ادصـقظة ئافمف"( 9)
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ـَ  ذم ": (1)"ئمففا"ؾؼال ذم  "افػضؾ مسوكٌ "ج ذم حديٍث بلّن أبق افػرَ  وضع

 .(2)"ُيّتفؿ بؽذٍب  مل ؾنّن افػضَؾ  :ف كظرٌ بقضعِ  احلؽؿِ 

 :فـالمِ  (6)ؾحاصُؾ  ،(5)سائلمسوٌك ظـد افـ   قعل  ِص  (4)غأصبَ ": (3)"افتعّؼبات"وذم 

 .(8)"(7)قفؼلمقضقٌع، وبذفؽ رّصح افبَ  أّكف ضعقٌػ ٓ

هلل أربعغ  َمـ أخؾَص »: -أرساُرهؿ ُؿّدشْت -قؾقة افؽِرام افُص  خؾقةِ  وحديُث 

ـُ  (9)«احلؽؿة مـ ؿؾبف ظذ فساكف يـابقعُ  طفرْت  ،يقماً   رٍق ظديدٍة، ثؿّ قزي بطُ الَ  رواه اب

ظـف  الكًا مسوٌك، ؾلجاَب الكًا جمروٌح، وؾُ اخلطل، وبلّن ؾُ  واتف بالفافة وـثرةِ ضعـ ذم رُ 

 .(1١)"بافؽذب ؿٌ ما ؾقفؿ متّفَ ": "افتعّؼبات"ذم 
                                                 

ؿ دا ـؾ  »: [5/623 "هدية افعارؾغ" اكظر ترمجتف:] صاهغ ( ؾقف أيضًا حتت حديث ابـ1)

جزء مـ حديث "] «كاداه ف يقمَ افؽالم افذي ـّؾؿَ  ف بغرـّؾؿَ  ،قرافطُ  يقمَ  كتعاػ مقش اهللُ 

 [اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ ...احلديث.  [36، صـ25 ر: "صاهغ ابـ

 .1/19ـتاب افتقحقد،  "ادصـقظة ئافمف"( 2)

 ( ذـره ذم أّول باب افّصالة.3)

 .ف صقئاً فقس يساوي حديثُ  :عغبـ مَ اؿال  .أبق افؼاشؿ افؽقذم ،ظعاحلـ ثؿّ  ،أصبغ بـ كباتة افتؿقؿل (4)

وؿال  .احلديث رُ مـؽَ  :طـلوؿال افدارؿُ  .فقس بثؼةٍ  ةً وؿال مّر  .مسوك احلديث :سائلوؿال افـ 

وـان ظذ  ،وـان يضعػ ذم روايتف ،اً قعقّ ـان ِص  :بـ شعداوؿال  :ؿؾُت  .ـقذم تابعل ثؼة :افعجع

 احلديث. رُ مـؽَ  :وؿال افساجل .فقس بافؼقي ظـدهؿ :بق أمحد احلاـؿوؿال أ .رشضة ظع

 (مؾتؼطاً ، 374، 1/373، 578حرف إفػ: مـ اشؿف أصبغ، ر: "ُتذيب افتفذيب" )

 .4/149١، 3981ـتاب افتػسر، تػسر شقرة افؽقثر، حتت ر:  "افتؾخقص" (5)

 [ اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ فؾذهبل.  "افؽـاية"( 6)
 .2/76ـتاب افصالة، باب افتؽبر فؾرـقع وؽره،  "افســ افؽزى"( 7)

 .11صـ ،باب افّصالة "افتعّؼبات ظذ ادقضقظات"( 8)

 .331، 2/33١ـتاب افزهد، باب مـ أخؾص أربعغ صباحًا،  "ادقضقظات"( 9)

 .37صـ باب إدب وافرؿائؼ، "افتعّؼبات"( 1١)
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ـُ  وـذفؽ ظّؾَؾ   (4)"مسوـان (3)ظـ افؼاشؿ (2)كؿر بِؼ بـ"ؾؼال:  (1)قزي حديثاً الَ  اب

 .(5)"ؿ بؽذبُيّتفَ  مل بٌِؼ ": "افتعّؼبات"ؾؼال ذم 

 :...احلديث «خؾقالً  إبراهقؿَ  اّّتذ اهللُ »حديث أيب هريرة:  حتتقزي وؿال ابـ الَ 

ـُ  بف َمسؾؿةُ  تػّردَ "  َمسؾؿة وإن": "افتعّؼبات" ؾؼال ذم .(7)"وهق مسوكٌ  (6)اخلشـلظع  ب
                                                 

 "وظؾقف افّسالم  اهلل تعاػ ظذ كقٍح صّذ "ؿيس:  يُ َمـ ؿال حغ» :أمامة ( يعـل حديث أيب1)

   [اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ . «تؾؽ افؾقؾة تؾدؽف ظؼرٌب  مل
 .ؽر ثؼة :وؿال القزجاين .فقس بثؼة :سائلعغ وافـ ؿال حيقك بـ مَ  ؼ بـ كؿر افؼشري افبكي.بِ  (2)

ـَ  ٌب مضطرِ  :وؿال أيضاً  ،احلديث ُر مـؽَ  :وؿال افبخاري ؼ بـ كؿر بِ  :وؿال أبق حاتؿ .ف ظعتر

ؼ وجعػر بِ  :ؿقؾ فف .هبام ؿّر أما  :ؿال ؟فقؽ أو جعػر بـ افزبرإ هق أحب  : ؿقؾ فف ،مسوك احلديث

 :انبّ وؿال ابـ حِ  .مسوك :بـ الـقد وؿال ظع   .هبؿ ؿّر أما  :ؿال ؟اهلل أو حيقك ـب ظبقد ،فقؽإ أحب  

ربعغ إػ اخلؿسغ ـ مات بغ إؾ مَ صذم ؾ "طإوَش "ه افبخاري ذم وذـر .اً احلديث جدّ  رُ مـؽَ 

 .(مؾتؼطاً ، 48١، 1/479، 751ـ اشؿف بؼ، ر: دة: مَ حرف افباء ادقح   "ُتذيب افتفذيب")  ومئة.

وؿال  .مقػ آل أيب بـ حرب إمقي ،مشؼلأبق ظبد افرمحـ افدِ  ،افؼاشؿ بـ ظبد افرمحـ افشامل (3)

ف ظـ ظع وابـ مسعقد روايتُ  :وؿال أبق حاتؿ .وابـ مسعقد وأبا أمامة اً ؾقّ شؿع ظ :افبخاري

 :وافسمذي ،وؿال يعؼقب بـ شػقان .وفقس بافؼقي ،فيؽتب حديثُ  ،ثؼة :وؿال افعجع .ؾةمرَش 

ـُ اؿال  .ثؼة :قبةوؿال يعؼقب بـ َص  .احلديث ُر مـؽَ  :وؿال افغاليب .ثؼة مات شـة  :هوؽرُ  ،شعد ب

 .شـة ثامين ظؼة :ويؼال .مئةل ظؼة واثـتَ 

 (مؾتؼطاً  ،453 -6/451، 5658حرف افؼاف: مـ اشؿف افؼاشؿ، ر:  "ُتذيب افتفذيب")

 .مؾتؼطاً  ،2/35١افتعّقذ مـ القام،  باب ـتاب افذـر، "ادقضقظات"( 4)

 .46باب إدب وافرؿائؼ، صـ "افتعّؼبات" (5)

ؿال ابـ َمعغ ودحقؿ: فقس  .مشؼل افبالضلأبق شعقد افدِ  ،َمسؾؿة بـ ظع بـ خؾػ اخلشـل (6)

 
ٍ
 :وؿال إزدي .19١ بؿك ؿبؾ شـة تقذّم  ،احلديث وؿال افبخاري وأبق زرظة: مـَؽرُ  .بقء

وؿال  . يءف ـاَل حديثُ  :بـ ادـادىاوؿال  .ضعقػ احلديث :وؿال يعؼقب بـ شػقان .مسوك

 :وؿال احلاـؿ .وٓ ملمقن ثؼةٍ  ـان ؽرَ  :ري ظـ أيب داودوؿال أّج  .اً ضعقػ جدّ  :افساجل

 .وادقضقظات قدي ادـاـرَ بِ روى ظـ إوزاظل وافز  

 (مؾتؼطاً  ،172، 8/171 ،6933حرف ادقؿ: مـ اشؿف مسؾؿة، ر: "ُتذيب افتفذيب")

ـتاب افػضائؾ وادثافب، باب ؾضؾف ظذ إكبقاء، حديث آخر ذم ؾضؾف ظذ  "تقضقظااد"( 7)

 .تؼطاً مؾ ،1/214إكبقاء، 
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 .(1)"بؽذب ُُيرْح  ، ؾؾؿضعَػ 

ـَ  ـُ  وـذفؽ ضع يف فراوِ  (2)«يعادون ٓ ثالثةٌ »قزي ذم حديث أيب هريرة: الَ  اب

ضعقٌػ  ُيّتفؿ بؽذٍب، واحلديُث  مل": "افتعّؼبات"ؾؼال ذم  ،رمسؾؿة ادذـق

 .(3)"مقضقعٌ  ٓ

َمـ  َؾ بافقضع هبذه الرحات افشديدة، ؾام أجفَ  ا مل يثبت احلؽؿُ شبحان اهلل! دّ 

ـ ظف اكؼطاظِ  ـد ؾؼط! وما أصد  لفافة افراوي أو اكؼطاع افَس  :إثبات بافقضع بصددِ 

ـّ افقهابقةَ   .!ُيفؾقن ؿقمٌ  افعدل وافعؼؾ! وفؽ

وإفقؽ أن ؿقٌل مـ  ،رام مـ أئّؿتـا افؽِ  اداّرةُ  ـاكت هذه إؿقاُل  تذييل:

 ـ معّؿرٍ ما مِ » :ج حديثٕيب افػرَ  "ادقضقظات"ؾـؼؾ ظـ  (4)قـاينإمام افقهابقة افش  

ّٓ  ،يعؿر ذم اإلشالم أربعغ شـةً   الـقنَ  (1) ظـف أكقاظًا مـ افبالء: اهللُ رصَف  إ

 ظؾقف احلساَب، ؾنذا بؾغَ  فّغ اهللُ ،، ؾنذا بؾغ مخسغ شـةً وافزَص  (3) لذامَ وا (2)

امء، ؾنذا افّس  ف أهُؾ وأحب   أحبّف اهللُ ،إفقف بام حيّب، ؾنذا بؾغ شبعغ اإلكابةَ  ف اهللُرزؿَ  ،شّتغ

مـ  ما تؼّدمَ  اهللُ ف، ؾنذا بؾغ تسعغ، ؽػرَ ئاتِ ظـ شق   ودماوزَ  ،فسـاتِ َح  ؾ اهللُ، ؿبِ غ ثامكغبؾ

 .«ف وصػقٌع ذم أهؾ بقتفذم أرِض  اهللِ ّؿل أشرُ ر، وُش ف وما تلخ  ذكبِ 

ـَ  رٍق ظديدة، ثؿّ بطُ ج افػرَ  رواه أبق  ؾػقف  إّول: افطريُؼ أّما "واتف ؾؼال: ذم رُ  ضع

                                                 

 .53باب ادـاؿب، صـ "تعّؼباتاف" (1)

 .2/384، باب ما ٓ يعاد مـ ادرىض ـتاب ادرض، "تقضقظااد" (2)

 .17باب الـائز، صـ "افتعّؼبات" (3)

 ُوفد .ـعاءقـاين: مـ ظؾامء افقؿـ، مـ أهؾ َص بد اهلل افش  حمؿد بـ ظع بـ حمؿد بـ ظ (4)

قؾ إوضار كَ "ػًا مـفا: ممف   114افتؼؾقد. فف  يؿَ وـان يرى حتر ه(.125١ومات ) (ه1173)

ذم  "ؾتح افؼدير"و "افػقائد ادجؿقظة ذم إحاديث ادقضقظة"و "مـ أرسار مـتؼك إخبار

 (6/298 "إظالم")                  افتػسر، وؽر ذفؽ.
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. ، راوُي (1)ذّرهبـ أيب  يقشُػ 
ٍ
 (2)بـ ظّباد ؾػقف ظّبادُ  افثاين:وأّما  ادـاـر فقس بقء

، ويؾزق ادتقَن افقاهقَة احلديث، يؼؾ ب إشاكقدَ  ضعقٌػ مـَؽرُ  افسَك، وافػَرُج اشتحّؼ 

ؼات ما فقس ، ويروي ظـ افثِ بـ ظامر ؾقؼؾ ب إخبارَ  بإشاكقد افصحقحة، وحمّؿدُ 

ؾػقف  افطريؼ افثافث:وأّما  ؾضعقٌػ. فؿ، وافعرزمل ؾؿسوٌك، وظايذٌ مـ أحاديثِ 

 .(4)"َمعغ، وأبق احلسـ افؽقذم جمفقٌل ، وؿد ضّعػف حيقك بـ (3)ظزرة

ـَ ذـر افش   ـُ  اهما أبد هذا ؽايةُ "ؿال:  ثؿّ  قـاين هذه ادطاظ دفقاًل ظذ  ،قزيالَ  اب

 ب احلؽؿَ قجِ هذه ادؼآت تُ  ؾؾقس مثُؾ  ،َف وجازَ  وؿد أؾرطَ  ،بف مـ افقضع ما حؽؿَ 

فك. واهلل الادي إػ اكت (5)"سـًا فغرهَح  يؽقنَ  احلديث أن أحقالِ  بافقضع، بؾ أؿؾ  

 .!دىشبقؾ الُ 

 

       

                                                 

ذر  قشػ بـ أيبعغ: يؿال ابـ مَ  .ؿرو بـ أمقة، ظـ أكسة ظـ جعػر بـ ظَ ذرّ  يقشػ بـ أيب (1)

 بف بحال. ان: ٓ ُيقز آحتجاُج بّ وؿال ابـ حِ  .ءي ٓ

 (465، 4/464حرف افقاء، يقشػ،  "قزان آظتدالم")

وؿال  .أبق معاوية افبكي ،ب بـ أيب صػرة إزدي افعتؽلاد بـ حبقب بـ ادفؾّ اد بـ ظبّ ظبّ  (2)

 .181 شـة وتقذّم  .ٓ :ؿال ؟حديثفب حيتّج  :ؿقؾ فف ،ٓ بلس بف صدوٌق  :بـ أيب حاتؿ ظـ أبقفا

 (مؾتؼطاً  ،187 -4/185، 3218حرف افعغ: مـ اشؿف ظباد، ر: "ُتذيب افتفذيب")

 عغ، ؾؼال معاوية بـ صافحف ابـ مَ ػمسؾؿ بـ إبراهقؿ. ضعّ  :وظـف. افػقض ة بـ ؿقس. ظـ أمّ زرَ ظَ  (3)

يتابع ظذ  ري: ٓوؿال افبخا .بكي ضعقػ يأزد يافقحؿد عغ: ظزرة بـ ؿقسظـ ابـ مَ 

 (3/65، 5616]ظزرة[، ر:  حرف افعغ "مقزان آظتدال")                   ف.حديثِ 

 .مؾتؼطاً  ،126، 1/125باب رصف أكقاع افبالء ظـ ادعّؿريـ، ـتاب ادبتدا،  "ادقضقظات"( 4)

تّص بباب ّت ٓ خامتة ذم ذـر أحاديث متػرؿة "افػقائد ادجؿقظة ذم إحاديث ادقضقظة"( 5)

 .482صـ ،53 حتت ر: ،معّغ 
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 اإلفادة العارشة

 احلديث وضع   كيفّية ثبوت  

 

، اؾمتـادُ و ٌس حمض، ضمقه اعمذيمقرة هقَ وع احلديث هبذه اًمقُ احلؽؿ سمقَ  قمغم يمؾٍّ

 اًمرواية مـاىمضًا: كعؿ يثبت احلؽُؿ سماًمقوع إذا يمان كص  

 .ًمؾؼرآن اًمعظقؿ (١)

 .اعمتقاشمرة ـّةِ أو اًمُس  (٢)

 .اًمدًٓمة ًمإلمجاع اًمؼطعل اِت و ىمطعقّ أ (٣)

 .(1)اًمعؼؾ أو سيِح  (٤)

ـِ أو احلَ  (٥)  .اًمصحقح س

 .طمقث ٓ حيتؿؾ اًمتلويَؾ واًمتطبقَؼ اًمقؼقـل  أو اًمتاريِخ  (٦)

ه مـ ؾمّقدكا اًمـقر ؿمػقع ؿمـقٌع وىمبقٌح مل يـؼؾ صدورُ  معـك ؾروايةان ًمأو يم (٧)

بث أو مشتؿٌؾ قمغم اًمػساد أو اًمظؾؿ أو اًمعَ  -صؾقات اهلل شمعامم قمؾقف-شقر يقم اًمـُ 

 .مثلً  احلّؼ  اًمباـمؾ أو ذم   أو مدِح  اًمَسَػف

ر، وٓ يؽقن ومقفؿ اًمتقاشمُ  هؿ مبؾغَ قمددُ  طلكف مجاقمٌة سمؾغَ أو يشفد قمغم سمُ  (٨)

 .(3)ّس مستـدًا إمم احلِ  (2)فؿ سمعضاً سمعِض  اًمؽذب وشمؼؾقدُ  اطمتامُل 

 ه مشفقرًا مستػقضًا، ومع وظمؼمُ ًمؽان كؼُؾف  ،ذم أمٍر ًمق وىمعَ  أو يمان اخلؼمُ  (٩)

                                                 

 .99صـ ويمقػ يعرف، ،: احلديث اعمقوقعاًمطعـ سمؽذب اًمراوي "كزهة اًمـظر"اكظر: ( 1)

 .249، صـ: اعمقوقع21اًمـقع  "شمدريب اًمراوي"اكظر:  (2)

ّن اًمتقاشمرَ ( زدشمّ 3) ّٓ  ٓ ف:ٕ  ـ اإلمام أمحد روا[ مـف قا قمؾقف ذم إصؾلَم.يمام كص   ، ذم احلّسقاتيعتؼم إ  ]أي: م



 منير العين                                                                                   121

 .(1)فقى روايتِ ؾِم  د اًمـؼُؾ ضَم ذًمؽ ٓ يق

اًمعظقؿ، أو ذم  إمر اًمصغػم  أو يمان مدُح اًمػعؾ احلؼػم وقمؾقف اًمققمدُ  (١١)

 .(2)ز اًمـّبقياعمعجِ  ف اًمؽلمُ شبفُ ديد، اًمذي ٓ يُ اًمّش  وقمؾقف اًمققمقدُ 

 وقطمف.ذم فمفقر اًمقوع ووُ  ٍر سحيةٍ صقَ  هذه قمنُم 

، اًمذي يدومعف اًمسؿعُ  ،فاومتِ وؾمخ (3)ػظؾ  يمايمة اًمًمرَ  :أو حُيؽؿ سماًمقوع (١١)

، أو  ح اًمعربقـفا ًمسّقدكا أومَص سمعَ  أّن هذه إًمػاظَ  ، ويّدقمل اًمـاىمُؾ ويؿـعف اًمطبعُ 

 اًمـؼؾ سماعمعـك. يؽقن هـاك حمؾ   ٓ

قمغم -رام ذم ومضائؾ أهؾ اًمبقت اًمؽِ  روي إمقرَ اًمراوميض يَ  أو اًمـاىمُؾ  (١٢)

ل حلؿِ  حلُؿَؽ »يمحديث:  ،هت قمـ همػمِ اًمتل مل شمثب -واًمّسلم هؿ وقمؾقفؿ اًمّصلةُ ؾمّقدِ 

 .(4)شلدمِ  وَدُمَؽ 

ُب مئات ألف  حديث    وضع الروافُض والنواص 

 ويتاًمتل رُ  ،ؿرو سمـ اًمعاص عاوية وقمَ مـاىمب إمػم مُ  ًمؽإكصاومًا هلل! يمذ :أقول

ـ اًمـقاصب ومؼط: ّّٕنا يمام ووع اًمرواومُض  طمديٍث ذم ومضائؾ أمػم اعمممـلم  أًمِػ  مئةِ  صملَث  قم

 (5)عغميَ  أسمق يمام كّص قمؾقف احلاومظُ  -ريض اهلل شمعامم قمـفؿ أمجعلم-اًمبقت اًمطاهريـ أهؾ و
                                                 

 .249، صـ: اعمقوقع21ًمـقع ا "شمدريب اًمراوي"اكظر:  (1)

 .اعمرضمع كػسفاكظر:  (2)

 .99، معرومة اعمقوقع، صـ21اًمـقع:  "مؼّدمة اسمـ اًمصلح"اكظر:  (3)

قمـ ، 15/ 12، 12341سماب، ؾمعقد سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمباس، ر:  "اعمعجؿ اًمؽبػم": اكظر( 4)

ـُ  هذا قمكم  »ؿة: ؾمؾَ  ٕمّ   قمباس ىمال: ىمال رؾمقل اهلل اسمـ ف ل، ودمُ ف حلؿِ حلؿُ  ،أيب ـماًمب سم

ّٓ  ،هارون مـ مقؾمك ل سمؿـزًمةِ ل، هق مـ دمِ   .شسمعدي ف ٓ كبل   أكّ إ

ـ   (5) ث اجلزيرة، احلاومظ حمد   ،سمـ قمقسك سمـ اهللل اًمتؿقؿل اعمقِصكمك سمـ حيقك أمحد سمـ قمكم سمـ اعمث

  ."اًمصحاسمة معجؿ"و "اعمسـد اًمؽبػم"و "أضمزاء"صـّػ: ه. 397وشمقذّم ؾمـة  219ُوًمد ؾمـة 

 (5/59 "هدية اًمعاروملم")
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إطماديَث ذم مـاىمب  ، يمذًمؽ ووع اًمـقاصُب (2)"اإلرؿماد"ذم  (1)اخلؾقكم احلاومظُ و

 . (3)طمـبؾ ـّة أمحد سمـاًمذاّب قمـ اًمُس  إًمقف اإلمامُ  ، يمام أرؿمدإمػم معاوية 

ـُ  (١٣) ـمؿعًا أو همضبًا أو : (4)اوي قمغم أّكف ىمد رواها آكػاً اًمر طمالِ  أو شمشفد ىمرائ

 .(7)ؿلم إـمػاَل اعمعؾ   ، ويمحديث ذم  (6)ذم طمديث اًمسبؼ (5)ًمغػممها، يمزيادة اجلـاح

، (8)ة واًمتصاكقػسمعد اؾمتؼراء مجقع اًمؽتب اإلؾملمقّ  د اًمروايةُ أو ٓ شمقضَم  (١٤)

 اًمسـلم. مئاِت  دومٌة مـذُ قمؾقف مع ؾحّػاظ إضمّؾة وإئّؿة، واًمؼدرةُ ًم وهذا ؿملنٌ 

 سمؿـزًمةف سمقوَعف، إّما ساطمًة، وإّما يتؽّؾؿ يملمًا ّر اًمراوي كػُس ؼِ أو يُ  (١٥)

ؾ سمف ف ٓ ُيعؼَ ووماشمِ  يذيمر قمامَ  ّدقمل اًمسامَع مـ ؿمقٍخ سمل واؾمطٍة، صمؿّ ، مثًل يَ (9)اإلىمرار

 ؾمامقُمف مـف.

                                                 

ؾمـة  شمقذّم  ،عغم اًمؼزويـلاحلاومظ أسمق يَ  ،سمراهقؿ سمـ ظمؾقؾ اخلؾقكمإمحد سمـ أظمؾقؾ سمـ قمبد اهلل سمـ  (1)

 ."رؿماد ذم قمؾامء اًمبلداإل"و "ظمبار ىمزويـأرؿماد ذم اإل" :مـ شمصاكقػف .ه446

 (5/287 "هدية اًمعاروملم")

 وهق ،اد زهمبةقمقسك سمـ محّ [ "اإلرؿماد ذم معرومة قمؾامء احلديث"] "اإلرؿماد ذم قمؾامء اًمبلد" (2)

تقرّم ؾمـة اعم ،اإلمام أيب يعغم ظمؾقؾ سمـ قمبد اهلل اخلؾقكم :(1/419، 196 ...إًمخ، ر: صمؼةٌ 

 (1/116 "يمشػ اًمظـقن")       .ه446

 .2/24يمتاب اًمػضائؾ واعمثاًمب،  "اعمقوققمات"اكظر:  (3)

 .مؾخصاً ، 99صـ : معرومة اعمقوقع،21اًمـقع  "قمؾقم احلديث" اكظر: (4)

 .99ع، صـقاحلديث اعمقو "كزهة اًمـظر"اكظر:  (5)

، 1799  اًمرهان ]واًمسبؼ[ ر:يمتاب اجلفاد، سماب ما ضماء ذم "اًمســ"ذم  أظمرضمف اًمؽممذي (6)

ّٓ  ؾمبَؼ  ٓ» :ىمال بل هريرة قمـ اًمـّ قمـ أيب، 497صـ  .شأو طماومرٍ  أو ظمػٍّ   ذم كصؾٍ إ

ـّػ، "اعمقوققمات"( 7)  .1/19 مؼّدمة اعمص

 .241، صـاعمقوقع :21اًمـقع  "شمدريب اًمراوي" اكظر: ( 8)

 .99صـ : معرومة اعمقوقع،21اًمـقع  "قمؾقم احلديث" اكظر: (9)
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ذا اجلؿع واًمتؾخقص، ذم همػم هذه اًمسطقر هب أمرًا، ًمعّؾؽ ًمـ دمدَ  قمنَم  وهذه مخسةَ 

 .! اعمرام، وًمسـا هـاًمؽ سمصدد ذًمؽوشمؼاَص  ، ًمطال اًمؽلمُ قمغم يمّؾ صقرةٍ  وًمق سمسطـا اعمؼاَل 

إذا يمان ظماًمقًا قمـ إمقر  ،احلؽؿ سماًمقوع قمغم احلديث أّما ضمقازُ  :أقول ثمّ 

 رام قمغم صملصمة أكقاٍع:اًمعؾامء اًمؽِ  اعمذيمقرة، ومػقف أىمقاُل 

ضمقد قمدم وُ  طماًمة حلؽؿ اًمقوع أصًل ذم أي: ٓ جماَل اعمحض،  اإلكؽارُ  :األّول

اًمسخاوي ذم:  اإلمامُ  وسمف ضمزمَ  .ّواع اًمؽّذابقمغم اًمقَ  إمقر اعمذيمقرة، وًمق يمان اعمدارُ 

د اًمؽّذاب سمؾ اًمقّواع، وًمق يمان جمّرد شمػر  " ومؼال: "ومتح اعمغقث ذح أًمػقة احلديث"

مستؾزٍم ًمذًمؽ، سمؾ  همػمُ  ،آؾمتؼراء سمعد آؾمتؼصاء ذم اًمتػتقش مـ طماومٍظ متبّحٍر شمام  

 مّ  ٓسمّد معف مـ اكضاممِ 
ٍ
 .(1)"ا ؾمقليترء

اّّتاذ "اسمـ ماضمف ذم  طمديَث  "اعمقوققمات اًمؽؼمى"ذم  يوكؼؾ مقٓكا قمكم اًمؼار

ـُ (3)مشؼلقمروة اًمدِ  ذم ؾمـده قمكم سمـاًمذي  (2)"ضماجاًمد   يمان يضع "ّبان: طمِ  ، ىمال اسم

 .(5)"مقوقع ٓ ،وعقٌػ  أّن احلديَث  واًمظاهرُ " :(ياراًمؼ :ىمال )أي صمؿّ . (4)"إطماديَث 
                                                 

 .1/277اعمقوقع  "تح اعمغقثوم"( 1)

قمـ  ،386، صـ2397 اذ اعماؿمقة، ر:يمتاب اًمتجارات، سماب اّّت  "ســاًم"ماضمف ذم  أظمرضمف اسمـ (2)

 ،ضماجاذ اًمدُ سماّّت  اًمػؼراءَ  وأمرَ  ،اذ اًمغـؿسماّّت  إهمـقاءَ  اهلل  رؾمقُل  أمرَ  :ىمال ،هريرة  أيب

 .شرىاًمؼُ هبلك  اهلل يلذن ،اَج ضماذ إهمـقاء اًمدُ قمـد اّّت » :وىمال

 قمثامنُ  :وىمال صاًمح سمـ حمؿد .احلديث مؽموكُ  :ىمال أسمق طماشمؿ مشؼل اًمؼرر.قمكم سمـ قمروة اًمدِ  (3)

ف طمديثُ  :ةً وىمال مرّ  .ب مـفوقمكم سمـ قمروة أيمذَ  ،اًمرمحـ اًمقىمايص يمان يضع احلديَث  سمـ قمبد

ـُ ىمؾُت  .يضع احلديَث  :انبّ وىمال اسمـ طمِ  .ف يمذٌب يمؾ    .احلديث رُ ف مـؽَ كّ إ :قمدي أيضاً  : وىمال اسم

 احلديث. رُ مـؽَ  :رع آظَم وىمال ذم مقَو  .فٓ أقمرف طماًمَ  :وىمال اسمـ أيب قماصؿ

 (اً مؾتؼط، 724، 5/723، 4929طمرف اًمعلم: مـ اؾمؿف قمكم، ر:  "هتذيب اًمتفذيب" )

 .197، صـ2سماب اًمعلم، قمكم سمـ قمروة، اجلزء  "اعمجروطملم"( 4)

 .338، صـ1282 ر:حتت  ضماج،أطماديث اًمدُ  "إهار اعمرومققمة"( 5)
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ـُ ، (2)هق أسمق قمؼال هلل سمـ زيد (1)اًمعسؼلن ومضقؾةِ  وراوي طمديِث  بّان: طمِ  ىمال ومقف اسم

ـُ  ًمذًمؽ طمؽؿَ ، (3)مقوققماٍت  وهق يروي قمـ أكس  ، وىمال (4)اجلقزي قمؾقف سماًمقوع اسم

 :"ئاًممًم"احلّػاظ ذم  ظماشمؿُ  ، صمؿّ (5)"اًمؼقل اعمسّدد"اًمشلن احلاومظ اسمـ طمجر ذم  إمامُ 

قؾ اًمنمع وًمقس ومقف ما خي ،قمغم اًمرسماط واًمتحريضِ  ،إقمامل ذم ومضائؾِ  هذا احلديُث "

 جف، وـمريؼةُ يتّ  ٓ ،قمؼال أيب ف مـ روايةِ يمقكِ  دِ قمؾقف سماًمبطلن سمؿجرّ  اًمعؼؾ، وماحلؽؿُ  وٓ

. (6)"ؽامدون أطماديث إطم ،ح ذم أطماديث اًمػضائؾذم اًمتسامُ  أمحد معروومةٌ  اإلمام

 د معققسمًا.ه ذم اعمسـَ أّكف ًمقس ذيمرُ  :ومؿعـاه
                                                 

قمـ  ،459، 4/449، 13355 مسـد أكس سمـ ماًمؽ سمـ اًمـرض، ر: "سـداعم"أظمرضمف أمحد ذم  (1)

اًمؼقامة  اًمعروؾملم يبعث مـفا يقمَ  قمسؼلن أطمدُ »:  اهلل ىمال رؾمقل :ماًمؽ ىمال أكس سمـ

 وهبا صػقُف  ،إمم اهلل  ومقداً وُ  ؿمفداءَ  ويبعث مـفا مخسقن أًمػاً  ،قمؾقفؿ طمساَب  ٓ ؾمبعقن أًمػاً 

ـَا َوآشمِـَا َما َوقَمْدشم  : يؼقًمقن ،ماً فؿ دَ أوداضُم  ج  شمثِ  ،هيؿذم أيدِ  عةٌ فؿ مؼطّ اًمشفداء رؤوؾُم  ـَا قَمغَم ﴿َرسم 

 َٓ َٓ  ُّتِْزَكا َيْقمَ  ُرؾُمؾَِؽ َو  !قمبقدي صدَق  :لومقؼق [194 قمؿران: ]آل ُّتْؾُِػ اعْمِقَعاَد﴾ اًْمِؼَقاَمِة إِك َؽ 

 .شواؤة طمقث ؿماطمقن ذم اجلـّ ومقَن  ،قضاً سمِ  اً ومقخرضمقن مـفا كؼقّ  ،قهؿ سمـفر اًمبقضةاهمسؾُ 

ؾمؽـ  ،كسأقمم مَ  :ويؼال، بل قمم اًمـّمَ  ،أسمق قمؼال ،هلل سمـ زيد سمـ يسار اًمبٍمّي  (2)

زاد  احلديث. رُ مـؽَ  :سائلوىمال أسمق طماشمؿ واًمـ  .ذم طمديثف مـايمػمُ  :ىمال اًمبخاري قمسؼلن.

 .حمػقفمة همػمُ  طماديُث وهذه إ :ىمال صمؿّ  طماديَث أقمدي  ـُ وذيمر ًمف اسم .ًمقس سمثؼة :سائلاًمـ 

ـُ ورَ  ذم طمديثف  :: وىمال اًمساضملىمؾُت  ذم ومضؾ اًمطقاف ذم اعمطر. واطمداً  طمديثاً  فماضم وى ًمف اسم

ـُ  .مـايمػمُ  ٓ جيقز  ،ىمطّ  ث هبا أكٌس ما طمدّ  ؿمقاء مقوققمةً أوى قمـ أكس رَ  :انبّ طمِ  وىمال اسم

 يؽتب قمـ أيب قمؼال. أطمدٌ : ٓ يب داودي قمـ أوىمال أضمّر  .سمف سمحال آطمتجاُج 

 (اً مؾتؼط، 9/89 ،7616ر:  ،طمرف احلاء: مـ اؾمؿف هلل "هتذيب اًمتفذيب")

 .صاً مؾخّ  ،87، صـ3هلل سمـ زيد، اجلزء  "اعمجروطملميمتاب " (3)

 .1/369يمتاب اًمػضائؾ، سماب ذم ومضؾ قمسؼلن،  "اعمقوققمات"أي: ذم ( 4)

، اًمتل أوردها احلاومظ اًمعراىمل ،اسمـ طمجر قمغم إطماديثسمة احلاومظ أضمقِ  "اًمؼقل اعمسّدد"( 5)

 .مؾّخصاً  ،19/599، 8احلديث 

 .1/421يمتاب اعمـاىمب، مـاىمب اًمبؾدان وإّيام،  "صـققمةاعم مًمئاًم"( 6)
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د اًمقّواعُ  اًمؽّذاُب  :الثاين صماسمٌت،  ه قمغم اًمـّبل ؤُ ف واومؽمااًمذي هبتاكُ  ،اعمتعؿ 

ّٓ  مقوققماً  كؼقل لوم ـّ ٓ قمغم وضمف اًمقؼلم: ّٕكف ىمد يصدق  ،حلديثف إ سمطريؼ اًمظ

اًم سماًمؽذب مقوققمًا، وًمق يمان متّفَ  فه قمؿدًا، ومؾقس طمديثُ اًمؽذوُب، وإذا مل يثبت اومؽماؤُ 

ـِ  سؾُؽ وع، وهذا مَ واًمقَ   "اًمـُخبة"ه مـ اًمعؾامء، ومؼال ذم طمجر وهمػمِ  إمام اًمشلن اسم

ـُ " :"اًمـُزهة"و دًا متعؿ   يؼؾف  يروَي قمـف مامل سملن ،ب اًمراويًمؽذِ  يؽقنَ  إّما أن اًمطع

وع إّكام هق سمطريؼ قمؾقف سماًمق واحلؽؿُ  ،هق اعمقوقعُ  :إّول :ف سمذًمؽأو هتؿتِ  ،ًمذًمؽ

ـّ اًمغاًمب  اهـ مؾتؼطًا. (1)"هق اعمؽموكُ  :واًمثاين .ٓ سماًمؼطع: إذ ىمد يصدق اًمؽذوُب  ،اًمظ

إّن » :قمـ طمديث (3) "ذم متققز اًمصحاسمة (2)اإلصاسمة"ف ذم يمتاب وىمال اإلمام كػُس 

ذم  (5)ينىمال اجلقزىما": (4)ش!فرةومقف ؿُم  صمقٍب  ويمؾ   !، ومنّيايمؿ واحلُؿرةحيّب احلُؿرةَ  اًمشقطانَ 

 "سماـمٌؾ " :وىمقًمف .يمذا ىمال ،ه مـؼطعٌ : هذا طمديٌث سماـمٌؾ، وإؾمـادُ (6)"يمتاب إسماـمقؾ"

  وإن زاد ذم ،سمشػم سمـ ؾمعقدُ  ؼفواومَ  ىمدو ،ػ سماًمقوعيقَص  مل (7)اهلذزمسمؽر  أسما ومننّ  مردوٌد:
                                                 

 .91، 89، 88صـ "كزهة اًمـظر ذح كخبة اًمػؽر"( 1)

 ا[مـف ]أي: مـ اإلمام أمحد رو ػل.يزيد اًمثؼَ  ( ذيمره ذم شمرمجة راومع سمـ2)

 اعمتقرّم أيب اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعسؼلين،  : ًمؾحاومظ"اإلصاسمة ذم متققز اًمصحاسمة" (3)

 (1/149 "يمشػ اًمظـقن")                      .ه852 ؾمـة

 أنّ  ،ػلقمـ راومع سمـ يزيد اًمثؼَ  ، 4/346، اهلل قمبد سمـ كؾمؾؿ "ؽامؾًما" قمدي ذم أظمرضمف اسمـ (4)

 .شؿمفرةٍ  ذي صمقِب  ويمؾ   !ايمؿ واحلؿرةيّ نوم ،احلؿرةَ  حيّب   اًمشقطانَ  إنّ » :ىمال   اًمـبل  

يمتاب "ػ مصـ  .ذايناحلاومظ اإلمام أسمق قمبد اهلل احلسلم سمـ إسمراهقؿ سمـ طمسلم سمـ ضمعػر اهلؿَ  (5)

 يمتَب  .ه543 ؾمـة ووماشمف ذم. "ذانمهَ "كاطمقة مـ  "ضمقزىمان"ىمال اسمـ اًمـّجار:  ."إسماـمقؾ

روى  ،فأضماد شمصـقػَ  "يمتاب اعمقوققمات"مـفا:  يث،يمتب ذم قمؾؿ احلد وطمصؾ وصـّػ قمدةَ 

 (4/79 "شمذيمرة احلّػاظ")              .ًمـا قمـف قمبد اًمرّزاق اجلقكم

ـ ضمعػر ًمؾجقزىماين "سماـمقؾيمتاب إ"( 6)  (4/181 "إيضاح اعمؽـقن").ه543 اعمتقرّم ؾمـة ،احلسلم سم

 ء.علم: ًمقس سمٌممَ  ل اًمدوري قمـ اسمـىما .أسمق سمؽر اهلذي اًمبٍمي، اؾمؿف: ؾمؾؿك سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمؾؿ (7)

يؽتب  ،احلديث وىمال أسمق طماشمؿ: ًملمُ  .وىمال أسمق زرقمة: وعقػ .ًمقس سمثؼة :رآظَم  وىمال ذم مقوعٍ 

ـ   .سمحديثف طمديثف وٓ حيتّج  ىمال اسمـ أيب قماصؿ: مات ؾمـة  وٓ يؽتب طمديثف. ،ًمقس سمثؼة :سائلوىمال اًم

 مؾتؼطًا(، 48، 19/47، 8283اء، ر: ـك، طمرف اًمبسماب اًمؽُ  "هتذيب اًمتفذيب")      .ه167
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ـَ ومغايتُ  ،ـد رضملً اًمَس   .(1)"ف سماًمقوع ومؿردودٌ أّما طمؽؿُ  ،وعقٌػ  ف أّن اعمت

ـُ  اعمقوقع هق احلديُث ": "طماؿمقة اًمـزهة"اري ذم وىمال قمكم اًمؼ  اًمذي ومقف اًمطع

: (3)"ةكقّ قاهب اًمؾدُ ذح اعمَ "قمبد اًمباىمل اًمزرىماين ذم  مةُ اًمعّل  وىمال .(2)"اويب اًمرّ سمؽذِ 

ـُ  طمؽؿَ  (4)يؽاًمد   أطماديُث " أّكف  :فسمام طماصؾُ  ، ورّد قمؾقف احلاومظُ (5)فااجلقزي سمقوعِ  اسم

كعؿ هق وعقٌػ مـ مجقع  ،يمّذاٌب  وٓ : إذ ًمقس ومقفا وّواعٌ فايتبلّم ًمف احلؽُؿ سمقوعِ  مل

 .(6)"فرىمِ ـمُ 

يمان » :ذم طمديث ،قمـ اًمطعـ قمغم َمسؾؿة سمـ قمكم اعمؽموك أضماَب  (7)ويمذًمؽ ومقف

ٓ  ّٓ ـُ أوردَ "ومؼال:  (8)شسمعد صملث يعقد إ  (19)وشمعّؼبقا (9)"اعمقوققمات"اجلقزي ذم  ه اسم
                                                 

 .2/371، 2555 ػل، ر:يزيد اًمثؼَ  طمرف اًمراء، ذيمر شمرمجة راومع سمـ "اإلصاسمة ذم متققز اًمصحاسمة"( 1)

 .435اعمقوقع، صـ "ح ذح كخبة اًمػؽرذ"( 2)

 مـف ]أي: مـ اإلمام أمحد روا[( اعمؼصد اًمثاين آظمر اًمػصؾ اًمتاؾمع. 3)

، فيؽ واًمـفل قمـ ؾمب  سماب ما ضماء ذم اًمد  ، يمتاب إدب( "اهلقثؿلزوائد ") "سـد احلارثمُ " (4)

 يُؽ اًمد  »: ىمال رؾمقل اهلل  :قمـ أيب زيد إكصاري ىمال .مؾّخصاً  ،2/834، 878ر:

اهلل  ويمان رؾمقُل  شاطمقهلَ  ورٍ دُ  ف وؾمبعَ صاطمبِ  حيرس دارَ  ،صديؼل ض صديؼل وصديُؼ إسمقَ 

   ُف معف ذم سمقتفقتُ بِ ي. 

 .299، 2/298 قض،سمسماب ذم اًمديؽ إؿة، ـمعِ يمتاب إ "اعمقوققمات" (5)

 .5/112 ف،ذم ذيمر ظمقؾف وًمؼاطمف ودواسمّ  9، اًمػصؾ 2اعمؼصد  "ذح اًمزرىماين"( 6)

 مـف ]أي: مـ اإلمام أمحد روا[. ( اعمؼصد اًمثامـ، اًمػصؾ إّول ذم ـمّبف 7)

، 1437 ة اعمريض، ر:يمتاب اجلـائز، سماب ما ضماء ذم قمقاد "اًمســ"ماضمف ذم  أظمرضمف اسمـ (8)

ّٓ  يعقد مريضاً  ٓ  ل  يمان اًمـب :ىمال ،قمـ أكس سمـ ماًمؽ، 243صـ   سمعد صملث.إ

 .مؾّخصاً  ،2/381يمتاب اعمرض، سماب متك يعاد اعمريض،  "اعمقوققمات" (9)

 .2/336يمتاب اعمرض واًمطب،  "اًممًمئ"و .17سماب اجلـائز، صـ "باتاًمتعؼُ "أي: ذم  (19)

 .219...إًمخ، صـ كاعمرض مـ احلؿسماب  "شمذيمرة اعمقوققمات"و
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عمـ  اًمتػاَت  ، وٓ(1)يمام ىماًمف احلاومظُ  ،جيرح سمؽذٍب  مل ومنّن مسؾؿةَ  :مقوقعٌ  وعقٌػ ومؼط ٓ

 .(3)"هوهمػمُ  (2)هبليمام ىمال اًمذَ  ،هق مقوقعٌ  :همّر سمزظمرف اًمؼقل، ومؼال

 ،سمف يمّذاٌب أو وّواعٌ  ومنن شمػّردَ  ،قمغم اإلؾمـاد اعمدارُ "ويمذًمؽ ومقف سمعدما مّر: 

 .(4)"وعقٌػ ومؼط ف مقوقٌع، وإن يمان وعقػًا وماحلديُث ومحديثُ 

ـُ وى وىمد رَ  : صملصمة ًمقس هلؿ قمقادة» :ف مرومققمًا طمديَث قمكم اخلشـل كػُس  اسم

، (7)يمثػم مقىمقومًا قمغم حيقك سمـ أيب (6)ورواه هؼٌؾ  (5)شواًمرضس (3) واًمدمؾ (2) اًمرمد (1)

 قفؼلاًمطعـ ىَمبؾ، ًمذا ىمال اًمبَ  مع أّكف يمان ؿمديدَ  ،ؼعمخاًمػة إوصمَ  :ومصار احلديث مـَؽراً 
                                                 

 .53صـ سماب اعمـاىمب، "تعؼباتاًم" (1)

 .4/119 ، 8527طمرف اعمقؿ، مسؾؿة سمـ قمكم اخلشـل، ر:  "ن آقمتدالاقزم "( 2)

 ذم ـمّبف  1ي إمراض واًمعاهات، اًمػصؾ وِ ًمذَ  ذم ـمّبف  8اعمؼصد  "ذح اًمزرىماين"( 3)
 .9/337 ًمذوي إمراض واًمعاهات،

 .كػسف اعمرضمع( 4)

 .مؾتؼطاً  ،6/3949، 9199 سماب ذم قمقادة اعمريض، ر: "ؿمعب اإليامن"قفؼل ذم أظمرضمف اًمبَ ( 5)

 وصاطمُب  (2) اًمرضس ُب صاطم (1) :ٓ يعادون صملصمةٌ »  قمـ أيب هريرة قمـ رؾمقل اهلل

 .شاًمدمؾ وصاطمُب  (3) اًمرمد

 ،وهؼؾ ًمؼب ؾمؽـ سمػموت. ،زاقملويماشمب إ ،مشؼلاهلل اًمدِ  أسمق قمبد ،سمـ زياد سمـ قمبقد اهلل ُؾ ؼْ اهلِ ( 6)

ؼ وزاقمل قمـ أوصمَ إ ٓ يؽتب طمديُث  :محد سمـ طمـبؾأؾمحاق قمـ إىمال طمـبؾ سمـ  واؾمؿف حمؿد.

وىمال  .وزاقمل مـ هؼؾصمبت ذم إأ ما يمان هاهـا أطمدٌ  :ىمال أسمق مسفر :علموىمال اسمـ مَ  .مـ هؼؾ

 :سائلواًمعجكم واًمـ  وىمال أسمق زرقمة اًمرازي .صمؼة صدوق :علمقمبد اخلاًمؼ سمـ مـصقر قمـ اسمـ مَ 

طمرف اهلاء: مـ  "هتذيب اًمتفذيب") .ه176مات ؾمـة  .احلديث صاًمُح  :وىمال أسمق طماشمؿ .صمؼة

 مؾتؼطًا( ،71، 9/79، 7594اؾمؿف هضان واهلؼؾ وهؾب، ر: 

 صحاب احلديث.أمـ  يمان يعدّ  ،صمؼة :وىمال اًمعجكم أسمق كٍم اًمقاممل. ،حيقك سمـ أيب يمثػم اًمطائل (7)

ّٓ ٓ حيد   حيقك إمامٌ  :طماشمؿ وىمال أسمق  كساً أوىمد رأى  ،لً وروى قمـ أكس مرؾَم  ، قمـ صمؼةث إ

 .ومل يسؿع مـف ، ذم اعمسجد احلرام رؤيةً يصكّم 

 (اً مؾتؼط ،287 -9/285، 7911طمرف اًمقاء: مـ اؾمؿف حيقك، ر:  "هتذيب اًمتفذيب") 
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ب احلؽَؿ قضمِ يُ  ف ٓف وىمػُ شمصحقحُ "احلاومظ:  اإلمامُ  ومؼال (1)"هق اًمصحقُح "ًمؾؿقىمقف: 

ف اجلقزي سمقوعِ  جيرح سمؽذٍب، ومجزُم اسمـ مل ،وإن يمان وعقػاً  ف: إذ مسؾؿةُ سمقوعِ 

 قؾ ما مّر.اهـ. كؼؾف اًمزرىماين ىمبَ  (2)"ؿٌ هْ وَ 

ؽ ومِلَ شمٍمف وضمفَ "ىمال:  (3)اًمعّباد ًمؾخؾقػة مـصقر  وىمقل اإلمام ماًمٌؽ 

 عْ ف واؾمتشػِ ؾْ إمم اهلل شمعامم، سمؾ اؾمتؼبِ   آدمَ  أسمقَؽ  ؾمقؾةُ ؽ وووهق وؾمقؾتُ  قمـف؟ 

ـَ  إئّؿةُ  رواه إيماسمرُ  .(4)"عؽ اهللومقشػّ  ،سمف  (5)قؿقةشمَ  سمإؾماكقد اجلقّدة اعمؼبقًمة، وًمؽـ اسم

 .(6)"يمذٌب قمغم ماًمٍؽ  ّن هذه احلؽايةَ إ"ومؼال:  ر ضمزاوماً رصمَ ر صمَ اعمتفق  
                                                 

 .6/3949، 9199 سماب ذم قمقادة اعمريض، ر: "ؿمعب اإليامن" (1)

 ذم ـمّبف  1ي إمراض واًمعاهات، اًمػصؾ ًمذوِ  ف ذم ـمبّ  8اعمؼصد  "اين ذح اًمزرىم"( 2)
 .9/336 وي إمراض واًمعاهات،ًمذَ 

 أسمق ضمعػر اعمـصقر: قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ قمباس اًمؼرر اهلاؿمؿل اًمعباد، (3)

 ر ـمقيلً ويمان أؾمؿَ أو ذم طمدودها.  95ًمد ذم ؾمـة ة. وُ ف ؾملمة اًمؼمسمريّ أمػم اعمممـلم، وأم  

قف ، ظمػقػ اًمعارولم، معرق اًمقضمف، رطمب اجلبفة، خيضب سماًمسقاد، يملن قمقـَمفقباً  كحقػاً 

 ، وؾمـةَ 36 اس أسمق ضمعػر ؾمـةَ ًمؾـّ ًمساكان كاـمؼان، ّتاًمطف أهبة اعمؾؽ، ىمال ؿمباب: أىمام احلج  

سمـ قمامر:  شامىمال هِ  .ه147 ؾمـةَ  أيضاً  ف طمج  ، زاد اًمػسقي: أكّ 52 ، وؾمـةَ 44 ، وؾمـةَ 49

ة. وىمال ظمؾقػة واهلقثؿ وهمػممها: قماش مات سماًمبطـ سمؿؽّ  اعمـصقرَ  صمـا اهلقثؿ سمـ قمؿران أنّ طمدّ 

 .ه158 ة ؾمـةذم ذي احلجّ  ،ومـ ما سملم احلجقن وسمئر مقؿقن. وىمال اًمصقزم: دُ ؾمـةً  64

 (4/196...إًمخ،  اهلل اعمـصقر: قمبد ضمعػر أسمق -149طمرف اًمعلم،  "شماريخ اإلؾملم")

مره ووضمقب أ: ذم شمعظقؿ 3، اًمباب  : ومقام جيب قمغم إكام مـ طمؼقىمف2اًمؼسؿ  "ااًمشػ" (4)

 .27، 26، صـ2ًمخ، اجلزء ...إ  بلاًمـّ طمرمةَ  نّ أه، ومصؾ واقمؾؿ شمقىمػمه وسمرّ 

أمحد سمـ ؿمفاب اًمّديـ قمبد احلؾقؿ سمـ جمّد اًمّديـ قمبد اًمّسلم سمـ قمبد اهلل سمـ اخلرض سمـ شمقؿقة  (5)

مـ شمصاكقػف: ه. 728وشمقذّم ؾمـة  661ُوًمد ؾمـة  .مشؼلس احلّراين، صمّؿ اًمدِ شمؼل اًمّديـ أسمق اًمعّبا

 "اىمتضاء اًمٍّماط اعمستؼقؿ ذم رّد قمغم أهؾ اجلحقؿ"و "إصمبات اًمّصػات واًمعؾق وآؾمتقاء"

 "اًمدّرة اعمضّقة ذم ومتاوى اسمـ شمقؿقة"و "ات قمؼًل وكؼًل واعمعجزات واًمؽراماتصمبقت اًمـبقّ "و

 (89، 5/88 "هدية اًمعاروملم")               وهمػم ذًمؽ.

 .ومؾّخصاً مؾتؼطًا  ،319صـ "ؾّمؾ واًمقؾمقؾةقتاًم"اكظر: ( 6)
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رواها  ومنّن احلؽايةَ  !ٌر قمجقبهذا هتق  " اًمزرىماين وىمال: مةُ قمؾقف اًمعّل  (1)ومردّ 

أظمرضمفا اًمؼايض وسمف،  سملَس  ٓ سمنؾمـادٍ  "ماًمٍؽ  ومضائؾ"ومفر ذم يمتاسمف  احلسـ قمكم سمـ أسمق

ـ أيـ أّّنا ف، ومؿِ خيؼات مشامـ صمِ  ةٍ قمدّ  ققخٍ قمـ ؿُم  ،مـ ـمريؼف (3)"ػااًمش  "ذم  (2)قمقاٌض 

 .(4)!يمّذاٌب  ها وّواٌع وٓوًمقس ذم إؾمـادِ  ؟يمذٌب 

أّن اًمراوي  :ظماشمؿ احلّػاظ اًمشلن، واإلمامِ  إمامِ  ذم اإلومادة اًمتاؾمعة إرؿمادُ وىمد مّر 

 أّن َمسؾؿةَ : (5)اإلمام اًمثاين وىمد مّر ىمقُل  .وّواقماً  وًمق يمان مؽمويمًا، ًمؽـ مل يؼؾف أطمدٌ 

جيرح سمؽذٍب،  مل": (7)"اًمتعّؼبات". ويمذًمؽ ىمال ذم (6)مل جيرح سمؽذٍب  ،وإن يمان وعقػاً 

 .(8)"ف مقوققماً طمديثُ  يؽقنَ  يؾزم أن ومل

 واطمؽَؿ اًمقوع قمـ احلديث، ذيمر قاويمثػٌم مـ اًمعؾامء قمـدما رومع :الثالث

مع أّكف ًمقس ومقف  ؟يمقػ يؽقن مقوققماً "قمغم وضمف اًمرّد، سملّكف  ،اًمؽذَب واًمتفؿَة سمف معاً 

مامل يؽـ  ،ٓ يؽقن مقوققماً  إّن احلديَث ": قنوىمد يؼقًم "يمّذاب وٓ ُمّتفؿ سماًمؽذب!

 ."ًمقس مقوققماً  هـا ًمقس يمذًمؽ، وماحلديُث هاٌؿ سماًمؽذب، واٍو مّتفَ ه رذم إؾمـادِ 
                                                 

مـف ]أي: . صغّم اهلل شمعامم قمؾقف وقمغم آًمف وؾمّؾؿ( اعمؼصد اًمعاذ، اًمػصؾ اًمثاين ذم زيارة ىمؼم اًمـّبل 1)

 [اإلمام أمحد روامـ 

ًمػضؾ اًمقحصبل اًمبستل قمقاض سمـ مقؾمك سمـ قمقاض سمـ قمؿر سمـ مقؾمك اًمؼايض أسمق ا (2)

ث اعماًمؽل، وُ  إيمامل "مـ شمصاكقػف: ه. 544ايمش ؾمـة رّ وشمقذّم سمؿُ  476ًمد ؾمـة اعمّرايمٌِم اعمحد 

اًمّشػا "و "اًمسقػ اعمسؾقل قمغم َمـ ؾمّب أصحاب اًمّرؾمقل"و "اعمعؾؿ ذح صحقح مسؾؿ

 (5/641 "هدية اًمعاروملم")    .وهمػم ذًمؽ "سمتعريػ طمؼقق اعمصطػك 

: ًمإلمام احلاومظ أيب اًمػضؾ قمقاض سمـ مقؾمك "عريػ ]سمتعريػ[ طمؼقق اعمصطػكاًمشػا ذم شم"( 3)

 (2/81 "يمشػ اًمظـقن")       .ه544اعمتقرّم ؾمـة  ،اًمؼايض اًمقحصبل

 .12/194 ه اًمنميػ ومسجده اعمـقػ،ذم زيارة ىمؼم 2، اًمػصؾ 19اعمؼصد  "ذح اًمزرىماين" (4)

 .قـملقاإلمام ضملل اًمديـ اًمس  أي:  (5)

 .اإلومادة اًمتاؾمعة أي: ذم (6)

 [اإلمام أمحد روامـف ]أي: مـ ( سماب ومضائؾ اًمؼرآن. 7)

 .8صـ ،سماب ومضائؾ اًمؼرآن "اًمتعّؼبات قمغم اعمقوققمات"( 8)
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 أّن احلديَث  :ققـملاًمُس  اًمزريمٌم واإلمامِ  اإلمامِ  وىمد مّر ذم اإلومادة اًمثاكقة إرؿمادُ 

 ."ؿ سماًمقوعه َمـ ُيّتفَ مامل يؽـ ذم إؾمـادِ  ،ٓ يؽقن مقوققماً 

اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر اعمؾقؽل ويمذًمؽ مّر ذم اإلومادة اخلامسة قمـ أيب اًمػَرج أّكف ىمال: قمبد 

 .(1)ؿ سمؽذٍب محـ مل يّتفَ : قمبد اًمّر : ىمؾُت "اًمتعّؼبات"ققـمل ذم اًمُس  اإلمامُ  قمؾقف ومؼال .مؽموكٌ 

إّكام اًمراوي مؽموٌك، "ققـمل: اإلماَملم اًمزريمٌم واًمُس  ومّر ذم اإلومادة اًمتاؾمعة ىمقُل 

 :سملّكف "باتاًمتعؼُ "ذم  احلّػاظ اإلمام ظماشمؿ ضمقاُب  (2). ويمذًمؽ مرّ "اًم سماًمؽذبوًمقس متّفَ 

ـُ  "ٌؿ سمؽذٍب ما ومقفؿ مّتفَ "  لنَ سملّن اًمػُ  ،واة احلديثقمغم رُ  (3)قزياجلَ  طمقث ـمعـ اسم

 ."مؽموكٌ "، واًمراسمع "جمروٌح "، واًمثاًمث "اخلطل يمثػمُ "، واًمثاين "جمفقٌل "

،  (6)ومرىمد سمـ ضمُن ومقف  (5)طمديٌث ": (4)"اًمتعّؼبات"وىمال أيضًا ذم 
ٍ
ًمقس سمٌمء

 .(7)"وعقٌػ  أّن احلديَث  :ما ومقف ؿ سمؽذٍب، وأيمثرُ يّتفَ  : ملىمؾُت 
                                                 

 .مؾتؼطاً  ،35سماب إدب واًمرىمائؼ، صـ "اًمتعؼبات"( 1)

 أي: ذم اإلومادة اًمتاؾمعة. (2)

 قومّقة.( أي: قمـد ذيمر طمديث ظمؾقة اًمُص 3)

 [اإلمام أمحد روا]أي: مـ  . مـف( آظمر اًمبعث4)

سماب ما ضماء ذم ...إًمخ،  ة واًمـارمجاع أسمقاب اإليامن سماجلـّ "اًمبعث واًمـشقر"قفؼل ذم أظمرضمف اًمبَ  (5)

طمصلم،  قمؿران سمـ قمـ، قمـ احلسـ، ومرىمد سمـ ضمن، 178، صـ255 ...إًمخ، ر: ةهمرف اجلـّ 

ـَ ـمَ قمـ هذه أية  ئؾ رؾمقل اهلل وأيب هريرة ىمآ: ؾُم  ـ اِت قَمْدٍن﴾ق  ﴿َوَمَسايِم ]اًمتقسمة:  َبًة ذِم ضَم

 ؾمبعقن سمقتاً  دارٍ  محراء، ذم يمّؾ  ـ ياىمقشمةٍ مِ  ذم ذًمؽ اًمؼٍم ؾمبعقن داراً  مـ ًممًممةٍ  ىمٌٍم »ىمال:   [72

 ومراشٍ  قمغم يمّؾ  ،قنٍ ًمَ  مـ يمّؾ  ؾمبعقن ومراؿماً  هيرٍ  قمغم يمّؾ  ،هيٌر  سمقٍت  ذم يمّؾ  ،ظمرضاء مـ زمردةٍ 

 مـ اًمطعام، ذم يمّؾ  قكاً ؾمبعقن ًمَ  مائدةٍ  ، قمغم يمّؾ ؾمبعقن مائدةً  سمقٍت  قر اًمعلم، ذم يمّؾ مـ احلُ  زوضمةٌ 

ـُ ، ويُ ؾمبعقن وصقػةً  سمقٍت   .شعأمجَ  -فيعـل مـ اًمؼقة ما يليت قمغم ذًمؽ يمؾّ - همداةٍ  ذم يمّؾ  عطك اعممم

علم مَ  وىمال اسمـ ىمال اًمبخاري: ًمقس سمذاك قمـدهؿ. .يسمٍم ضمن سمـ ومرىمد اًمؼصاب أسمق ضمعػر (6)

 .سائل: وعقػوىمال اًمـ  .ءقمـف: ًمقس سمٌمضمقه مـ وُ 

 (اً مؾتؼط ،399، 1/398، 1479طمرف اجلقؿ، ر:  "قمتدالمقزان آ")

 .53صـ ،سماب اًمبعث "اًمتعّؼبات قمغم اعمقوققمات"( 7)
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ف : ذم احلؽؿ سمقوعِ ىمؾُت  .وعقػان نٌم وسمِ  (3)ومقف قمطقة (2)طمديٌث ": (1)وومقف أيضاً 

 .(4)"ؿ واطمٌد مـفام سمؽذٍب يّتفَ  كظٌر: ومؾؿ

 .احلديث مـَؽرُ  (7)قماشمؽة ومقف أسمق (6)شلموًمق سماًمِص  اـمؾبقا اًمعؾؿَ »طمديث: ": (5)وومقف

 .(8)"هتؿةٍ  ؽذٍب وٓجيرح سم : ملىمؾُت 
                                                 

 [اإلمام أمحد روامـف ]أي: مـ اًمتقطمقد.  ( آظمر1)

ة قمـ سمنم سمـ قمامر ،4/1363، 7736 ، ر:193 كعام:إ "تػسػماًم"طماشمؿ ذم  أيب أظمرضمف اسمـ (2)

َٓ  ذم ىمقًمف: اهلل  د اخلدري قمـ رؾمقلؾمعق أيب روق قمـ قمطقة اًمعقذم قمـ شُمْدِريُمُف  ﴿

سَْمَصارَ  ْٕ سَْمَصاُر َوُهَق ُيْدِرُك ا ْٕ ـ   ًمق أنّ »ىمال:  [193]إكعام:  ﴾ا  واًمشقاـملمَ  واإلكَس  اجل

 .شاً ما أطماـمقا سماهلل أسمد ،واطمداً  اً قا صػّ صػ   ،قاومـَ ؾؼقا إمم أنمـذ ظُم  واعملئؽةَ 

ىمال  :اجسمـ احلجّ  ىمال مسؾؿُ و أسمق احلسـ. ،اًمؽقذم قمطقة سمـ ؾمعد سمـ ضمـادة  اًمعقذم اجلدزم اًمؼقّز  (3)

 :طماشمؿ وىمال أسمق .ًملمٌ  :زرقمة وىمال أسمق ،احلديث هق وعقُػ  :قمطقة اًمعقذم ومؼال وذيمر :أمحد

 .111 ؾمـة شمقذّم  :ىمال احلرضمل .وعقػ :سائلوىمال اًمـ  .فيؽتب طمديثُ  وعقٌػ 

 (مؾتؼطاً ، 592 -5/599 ،4755طمرف اًمعلم: مـ اؾمؿف قمطقة، ر:  "ب اًمتفذيبهتذي")

 .مؾتؼطاً  ،4سماب اًمتقطمقد، صـ "اًمتعّؼبات قمغم اعمقوققمات"( 4)

 [اإلمام أمحد روامـف ]أي: مـ . عؾؿاًمأّول ( 5)

مـ ؿمعب اإليامن وهق سماب ذم ـمؾب اًمعؾؿ،  17 "ؿمعب اإليامن" قفؼل ذمأظمرضمف اًمبَ  (6)

وًمق  اـمؾبقا اًمعؾؿَ »: اهلل  ىمال: ىمال رؾمقل ماًمٍؽ  قمـ أكس سمـ، 724، 2/723، 1663 ر:

 ،ه وعقػف مشفقر، وإؾمـادُ ديث متـُاحلهذا  شمسؾؿ قمغم يمّؾ  اًمعؾؿ ومريضةٌ  ـمؾَب  ومننّ  :سماًمصلم

 ة.فا وعقػيمؾ   فٍ وي مـ أوضُم وىمد رُ 

اًمبخاري: . ىمال أسمق طماشمؿ: ذاهب احلديث. وىمال يمقذم .اؾمؿف ـمريػ سمـ ؾمؾامن أسمق قماشمؽة، (7)

: وىمال أسمق أمحد ىمؾُت  طـل: وعقػ.سائل: ًمقس سمثؼة. وىمال اًمدارىمُ احلديث. وىمال اًمـ  رُ مـؽَ 

ـُ  كعؿ. :مـ أكس؟ ىمال ؾمؿعَت  :ىمؾُت  .احلايمؿ: ًمقس سماًمؼقي قمـدهؿ : هق قمبد اًمؼمّ  وىمال اسم

سائل واًمدوٓيب ذم وأظمرج اًمـ  .قوع احلديثمـ قمرف ذيمره اًمسؾقامين ومقؿَ  .قمـدهؿ وعقػ

ويمان  ،يؼال ًمف ـمريػ سمـ ؾمؾامن أسمق قماشمؽة ؿمقخاً  ؾملًمُت  :اد سمـ ماًمؽمـ ـمريؼ محّ  "ـكاًمؽُ "

 ومؼال: كعؿ. ؟ؽسمام اظمتؾط قمؾقؽ قمؼؾُ : رُ قن، ومؼؾُت وؾمتّ  وأرسمعٌ  ؾمـةٍ  ىمد أشمك قمؾقف مئةُ 

 (مؾتؼطاً ، 19/163 ،8475ـك، طمرف اًمعلم اعمفؿؾة، ر: سماب اًمؽُ  "هتذيب اًمتفذيب")

 .مؾتؼطاً  ،394صـ ،اًمبعثسماب  "قماتت قمغم اعمقوقاًمتعّؼبا"( 8)
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ف عَ : شماسمَ (4)طمجر اسمـ ىمال احلاومظُ  .حيتّج سمف ٓ (3)ومقف قُمامَرة (2)طمديٌث ": (1)ويمذًمؽ ومقف

 .(6)"ف سماًمؽذبَمـ اهّتؿَ  أرَ  امرة ذم اًمضعػ، ًمؽـ ملسمعُ  ؿمبقفٌ  ُب ، وأهمؾَ (5)بأهمؾَ 

ؿأل يَ  ىمريشٍ  قماملُ » :ذم طمديث (7)"قاهبذح اعمَ "اًمزرىماين ذم  مةُ اًمعّل  ىمال

 .(9)"!مّتفؿ يمّذاب ومقف وٓ ف، وٓيمقػ يتصّقر ووعُ ": (8)شقمؾامً  رَض إ
                                                 

 [اإلمام أمحد روامـف ]أي: مـ . ثعب( أّول اًم1)

قمـ أكس ، 9/424، 24896 ، ر:مسـد اًمسّقدة قمائشة  "سـداعم"أمحد ذم  اإلمام أظمرضمف (2)

اًمرمحـ  ًمعبد قمػمٌ  :ىماًمقا ؟ما هذا :اعمديـة ومؼاًمت ذم صقشماً  سمقتفا إذ ؾمؿعْت  ذم شةُ سمقـام قمائ :ىمال

وماردمت  :ىمال ،ومؽاكت ؾمبعؿئة سمعػمٍ  :ىمال ،ءر مـ اًمشام حتؿؾ مـ يمّؾ  مْت ىمد قفقمَ  سمـ

اًمرمحـ  قمبدَ  ىمد رأيُت » :يؼقل اهلل  رؾمقَل  ؾمؿعُت  :ومؼاًمت قمائشةُ  ،مـ اًمصقت اعمديـةُ 

 .شقاً بْ طَم  ةَ قف يدظمؾ اجلـّقمَ  سمـ

صماسمت قمـ أكس يروي قمـ  :محدأصمرم قمـ ىمال إ أسمق ؾمؾؿة اًمبٍمي. ،قمامرة سمـ زاذان اًمصقدٓين (3)

ـُ  .ما سمف سملس صمؼةٌ  ؿمقٌخ  :محدأمحد قمـ أوىمال مسؾؿ وقمبد اهلل سمـ  .مـايمػم أطماديَث   :علممَ  وىمال اسم

وىمال  .ًمقس سمذاك :ي قمـ أيب داودوىمال أضمرّ  .سمام يضطرب ذم طمديثفرُ  :وىمال اًمبخاري .صاًمح

 وىمال اًمعجكم: سمٍمي صمؼة. .وعقػ :طـلوىمال اًمدارىمُ  .سمف ٓ سملَس  :أسمق زرقمة

 (مؾتؼطاً ، 22، 6/21، 4997طمرف اًمعلم: مـ اؾمؿف قمامرة، ر:  "هتذيب اًمتفذيب")

اًمعراىمل، حتت  ها احلاومظُ سمة احلاومظ اسمـ طمجر قمغم إطماديث اًمتل أوردَ أضمقِ  "داًمؼقل اعمسدّ "( 4)

 .19/498، 7احلديث 

 .ءًمقس سمٌمعلم: وىمال اسمـ مَ  احلديث. رُ ىمال اًمبخاري: مـؽَ  .لقمـ ؾمؾقامن اًمتقؿ ( أهمؾب سمـ متقؿ.5)

وىمال  ف.ًمؽثرة ظمطئِ  :آطمتجاج سمف ظمرج قمـ طمد   ث قمـف يزيد سمـ هارون.ان: طمدّ بّ وىمال اسمـ طمِ 

ـُ   .علم، ؾمؿع مـف حيقك اسمـ مَ يسمٍم ياًمشعقذ يقمدى: أهمؾب سمـ متقؿ اًمؽـد اسم

 (مؾتؼطاً ، 274، 1/273، 1921طمرف إًمػ، ر:  "مقزان آقمتدال")

 ًا.ؾتؼطم ،51صـ ًمبعث،سماب ا "اًمتعّؼبات قمغم اعمقوققمات"( 6)

 ]أي: اإلمام أمحد روا[( اعمؼصد اًمثامـ، اًمػصؾ اًمثاًمث، اًمؼسؿ اًمثاين. 7)

 .2/61، 1791 طمرف اًمعلم اعمفؿؾة، ر: "يمشػ اخلػاء"اكظر:  (8)

 ذم إكبائف  3، اًمػصؾ واًمعاهات ضاًمذوي إمر ذم ـمّبف  8اعمؼصد  "ذح اًمزرىماين"( 9)
 .164، 19/163 ،سمإكباء اعمغقبات
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إذا يمان ظماًمقًا قمـ  قمغم أّن احلديَث  ،ىمد صمبت سمام مّر إمجاُع اعمحّؼؼلم وباجلملة،

سماًمؽذب،  ؿٍ ه قمغم مّتفَ دارُ واًمؼرائـ اًمؼطعّقة اًمغاًمبة، وٓ يؽقن مَ  ،إدًّمة اعمذيمقرة

إّما متشّدٌد ُمػِرط، وإّما  ،قمؾقف سماًمقوع ـ طمؽؿَ ومؿَ  ."مقوققماً ": يؿؽـ أن يؼاَل  ومل

 .!اهلادي وقمؾقف اقمتامدي ط، واهللُغاًمِ ٌب مُ ط، وإّما متعص  خمطٌئ هماًمِ 
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 اإلفادة احلادية عرش

 ه اخلاصيدي  سنديد  احلعىل  ، يكونالوضع أو الضعف إطالق  

 

ظؾقه  ، إذا حؽمَ (1)اداّر ذـُرها ،دفقلً  ظَؼ  ّزه يف كػسه ظن مخسةَ احلديث افذي تـ

ه ظذ اإلشـاد ه، بل حؽؿُ كػِس  ، ؾل يؾزم به ذفك احلؽُم ظذ احلديِث بافوضع ٌث حمد  

 ،م به ظذ إشـاٍد معّغٍ ؾؼطمن ادواضع ُُيؽَ  سب، بل يف ـثرٍ يه آكذاك ؾحافذي بغ يدَ 

وإن ـان ثابتًا يف كػسه، وفؽـّه  ، يعـي احلديَث فَديه بغ إشاكقد افعديدة ادستحََضة

افسـد، بل هذا ادعـى ـذفك ثابٌت يف ؿوهلم فؾحديث:  اكموضوٌع وباضٌل بذ

طلن ببُ  طافب، ؾآظتؼادُ ذه ادَ احلديث هب وؿد ّسح أئّؿةُ  !ظـد اإلكصاف "ضعقٌف "

من بافوضع أو افضعف، ؾفٌم شخقٌف  ٍث كظرًا إػ حؽم حمد   :هأصل احلديث أو ضعػِ 

 افذين ٓ يعرؾون ؾنَّ احلديث.

ظن مافٍك  ،ادروزي ىموش بن إبراهقمُ " هبي:فإلمام افذَ  "مقزان آظتدال"ػي ؾ

 حـبل: هذا ؿال أمحد بن (3)شافعؾم ؾريضةٌ  ضؾُب » :حديث ظؿر  ظن ابن (2)ظن كاؾع

ّٓ ـذٌب   .(4)"ضعقػةٌ  رٌق فه ضُ  ؾادتنُ  ، يعـي هبذا اإلشـاد، وإ
                                                 

 أي: يف اإلؾادة افعاذة. (1)

 :شعد ؿال ابنُ  أصابه ابن ظؿر يف بعض مغازيه. بو ظبد اهلل اددين.أ ،موػ ابن ظؿر ،ؼقهكاؾع افػ (2)

وؿال  .ظن كاؾع ظن ابن ظؿر مافٌك  :شاكقدإ أصح   :وؿال افبخاري .احلديث ـثرَ  ـان ثؼةً 

ؿال  .مافٌك  كاؾعٍ  صحاِب أ ثبُت أ :رآَخ  وؿال يف موضعٍ  ،ثؼة :سائيوؿال افـَّ .مدين ثؼة :افعجع

 .117مات شـة : رونُيقى بن بؽر وآَخ 

 (، مؾتؼطاً 475 -8/473، 7366حرف افـون: من اشؿه كاؾع، ر:  "هتذيب افتفذيب")

ـتاب افعؾم، باب ؾرض ضؾب  "ؾل ادتـاهقة يف إحاديث افواهقةافعِ "أخرجه ابن اجلَوزي يف  ( 3)

 .شمسؾمٍ  ظذ ـل   افعؾم ؾريضةٌ  ضؾُب » :ه ؿالكّ أ بي بن ظؿر ظن افـّا، 1/64 ،54ر:  افعؾم،

 .1/69، 229 إبراهقم، ر: حرف إفف، "مقزان آظتدال"( 4)
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إمام افشلن  أشتاذُ ، (1)ين أبو اخلر حمّؿد حمّؿد حمّؿد بن اجلزرياإلمام صؿس افدّ 

أيّن أرجو  عؾمْ قُ ؾؾْ ": (2)"احلصن احلصغ"ؿال ظن ـتابه:  ،ابن حجر افعسؼلين 

 .(3)"ما ؾقه صحقحاً  مجقعُ  يؽونَ  أن

ـتب إػ معاذ بن جبل  اهلل  أّن رشوَل  (6)هيْ َمردوَ  وابنِ  (5)احلاـمِ  ؾقه حديَث  (4)ذـر

  ُ(7)"احلرز افثؿغ"يف ذحه  -ظؾقه رمحة افباري- يؿال موٓكا ظع افؼار. يه ظؾقهعز  ي :
                                                 

فد وُ  ،مشؼي افشاؾعيصؿس افدين أبو اخلر افدِ  ياجلزربن يوشف  حمؿد بن حمؿد بن ظع (1)

 "باكة يف افعؿرة من اجلواكةاإل" :من تصاكقػه .ه833راز شـة بِش  وتويّف  ،751مشق شـة بدِ 

ضافب  يبأبن  عمام ظطافب يف مـاؿب اإلى ادَ شـَأ"و "براهقمإجلل وافتعظقم يف مؼام اإلو

 (15١، 6/149 "هدية افعارؾغ")       وؽر ذفك. "ءتذـرة افعؾام"و "هم اهلل وجفَ ـرّ 

بن اجلزري ا: فؾشقخ صؿس افدين حمّؿد بن حمّؿد "ؾغاحلصن احلصغ من ـلم شّقد ادرَش "( 2)

قة وإوراد وإذـار افواردة يف وهو من افؽتب اجلامعة فألدظِ  .ه833ادتوّّف شـة  افشاؾعي،

 (1/515 "ـشف افظـون")                     .وأثار إحاديث

 .17، صـمّففة ادمؼّدم "احلصن احلصغ"( 3)

 .113صـ "صن احلصغاحل" أي: يف( 4)

 جبل معاذ بن أحد افػؼفاء من افصحابة مـاؿبذـر ـتاب معرؾة افصحابة،  "كادستدرَ " أي: يف (5)

:اهلل  شوُل ؾؽتب إفقه ر ،ه مات فه ابنٌ ظن معاذ بن جبل أكّ ، 1931، 5/193١، 5193 ، ر 
  أمحدُ ؾنيّن  !ظؾقك شلمٌ  :جبل اهلل إػ معاذ بن رشولِ  دٍ ن حمؿّ مِ  ،بسم اهلل افرمحن افرحقم»يعزيه ظؾقه: 

ّٓ  إفهَ  إفقك افذي ٓ اهللَ  !ؽَر اك افُش ورزؿـا وإيّ  !ك افصزَ وأهلؿَ  ،فك إجَر  اهللُ  مَ ؾلظظَ  :ا بعدأمّ  ! هوإ

ك به يف عَ متّ  ،ادستودظةِ  هيوظوارِ  اهلـقئةِ  واهب اهلل ن مَ مِ  ،كادَ قـا وأوٓـا وأهؾِ ـا وأموافَ أكػَس  ؾننّ 

ك ُيبط جزظُ  وٓ !ه ؾاصزْ تَ ن احتسبإدى واهلُ  افصلةُ  ،ـبرٍ  بلجرٍ  مـَك  هوؿبض ،وروُس  ؽبطةٍ 

 .ش!وافسلم ،ؾؽان ؿد وما هو كازٌل  ،زكاً يدؾع َح  وٓ ،صقئاً  يردّ  ٓ اجلزعَ  أنّ  ظؾمْ او !ك ؾتـدمأجَر 

من  إخبارّيًا. ؾؼقفاً  اً ثحمد  ـان  .ه41١ويّف شـة ، تإصػفاينبؽر  أبو هْ يْ ردوَ أمحد بن موشى بن مَ  (6)

تاريخ "فؾبخاري، و "ادستخرج ظذ جامع افصحقح"و "سـد فؾؼرآنتػسر اد"تصاكقػه: 

 (5/61 "رؾغاعاف ةهدي")                     .يف افطّب  "اجلامع ادخترص"و "أصػفان

 ذحًا ممزوجًا بسقطًا. ،ه1١14وّّف تاد، ي: فؾشقخ ظع افؼار"احلرز افثؿغ فؾحصن احلصغ" (7)

 (5/6١١ "هدية افعارؾغ"و .1/516 "ـشف افظـون")
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ه فـسبة إػ إشـادِ با : يؿؽن أن يؽونَ ؿؾُت  .(1)موضوعٌ  بلّن هذا احلديَث  :اجلوزي ّسح ابنُ 

 .(2)ادذـور ظـده موضوظاً 

ما اختؾػوا يف ": "ادوضوظات افؽزى"وؿال يف ،"احلرز افوصغ"وـذفك يف 

 ،موضوظًا من ضريق يؽونَ  ٓحتامل أن :ه فؾحذر من اخلطرترـُت ذـرَ  ،أّكه موضوعٌ 

 إفخ.... (3)"رآَخ  من وجهٍ  وصحقحاً 

  حديِث  افزرؿاين يف مةُ افعّل  وؿال
ِ
قع: إّن يف ؿال افسفَ )" إبَوين افؽريَؿغ: إحقاء

 (5)"وضافّر "من  (4)رآَخ  يف موضعٍ  ه ؾؼط، وبه ّسَح وهو يػقد ضعػَ  (ه جماهقُل إشـادِ 

 ،جدهذا افطريق إن وُ  ه من ؽرّٕن مرادَ  :هتَ ه صحّ حَ جقرـايف هذا تيُ  وٓ ،وأّيده بحديٍث 

 .(6)"ام هو يف افظاهرإكّ  ،هبافضعف وؽرِ  ّٕن احلؽمَ  :أو يف كػس إمر

 صلةً واٍك خٌر من شبعغ صلٌة بِس » :وى حديثرَ  (7)قم! أّن أبا كعَ أيضاً واشتؿع 

                                                 

 .2/416ـتاب افؼبور، باب افتعزية،  "وضوظاتاد" (1)

 .2/153 "احلرز افثؿغ"( 2)

 .46، 45صـ "إسار ادرؾوظة"( 3)

ؾقه  بسـدٍ  أمحد بن احلسن ي افؼايضجدّ  ه بخط  وجدتُ  ،ه يصّح حديث ؽريب فعؾّ  يورو (4)

يرؾعه إػ أيب افزكاد ظن  ظروة  ،كتسخ من ـتاب معوذ افزاهدأه من ـتاب ه كؼؾَ ذـر أكّ  .جمفوفون

 ؿادرٌ  واهللُ .امأماهَت  ـا به ثمّ آمَ ؾ ،يه ؾلحقامها فهأبوَ  قَي ه أن ُُي شلل ربَّ  اهلل  رشوَل  أنّ  :ظن ظائشة

  ظذ ـّل 
ٍ
 ،من ؾضؾه ه بام صاءَ أن خيّص  أهٌل  ه وكبق   ،عجز رمحته وؿدرته ظن رءيوفقس  ،رء

 (82، صـموت آمـة وزيارته هلا "روض إكفاف")                 ويـعم ظؾقه بام صاء من ـرامته.

 ،اهلل افسفقع اإلمام أيب افؼاشم ظبد افرمحن بن ظبد "افروض إكف يف ذح ؽريب افسر"( 5)

 (1/684 "ـشف افظـون")                  ه.581وّّف شـة تاد

 ،ق بلبَويه أّمه وما يتعؾّ  وؾاةِ  ذـر، تعاػ فه  يف تؼيف اهلل 1ادؼصد  "ذح افزرؿاين"( 6)
 .، مؾتؼطاً 1/316

ـاكت  .اؾظأبو كَعقم أمحد بن ظبد اهلل بن أمحد بن إشحاق بن موشى بن مفران إصبفاين احل (7)

 "أضراف افّصحقَحغ"يف احلديث، و "أربعغ"من تآفقػه: ه. 43١وتويّف شـة  336وٓدته شـة 

 (5/64 "هدية افعارؾغ")        ."ةدٓئل افـبوّ "و "حؾقة إوفقاء وهبجة إصػقاء"و
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 ، وذـره اإلمامُ "واكـتاب افس  "بسـَدين جقَّدين صحقَحغ يف  (1)ششواكٍ  بغر

صحقٌح "وؿال:  "كصحقح ادستدرَ "واحلاـُم يف  (3)"صحقح ادختارة"يف  (2)افضقاءُ 

جه اإلمامُ  (4)"ؾمٍ ظذ ذط مس  (9)أشامة أيب بنُ  (8)واحلارُث  (7()6)يؿةخَز  وابنُ  (5)أمحد وخرَّ
                                                 

ػ إواك ظـد افؼقام ـتاب افطفارة، باب تاـقد افس   "افؽزى نافسـ" قفؼي يفأخرجه افبَ  (1)

 :ظن ظائشة ؿافت ،ج بن ؾضافة، ظن ظروة بن رويم، ظن ظؿرةؾرَ بطريق ، 1/38افصلة، 

 ،ي  ؿو ؽرُ  فذا إشـادٌ ؾ شبغر شواك ن شبعغ صلةً م خرٌ  شواكٍ  صلةُ » :اهلل  ؿال رشوُل 

 واهلل أظؾم. ،لً مرَش  ر بن كػر مرؾوظاً ذفك ظن جبَ  يف يوورُ 

اهلل ادؼدد احلـبع، ُوفد  فسعدي ضقاء افّدين احلاؾظ أبو ظبدحمؿد بن ظبد افواحد بن أمحد ا (2)

اإلرصاد يف بقان ما أصؽل من "و "إحؽام"من تصاكقػه: ه. 643وتويّف شـة  569شـة 

 (6/98 "هدية افعارؾغ")   وؽر ذفك. "ة واإلهلقاتدٓئل افـبوّ "و "ادرَشل يف اإلشـاد

وّّف تاد احلـبع، ،افدين حمّؿد بن ظبد افواحد ادؼدديف احلديث: فؾحاؾظ ضقاء  "ادختارة" (3)

 (2/515 "ـشف افظـون")                    .ه643

اهلل  ظن ظائشة ؿافت: ؿال رشوُل  ،217، 1/216ـتاب افطفارة،  "َركدتادس"أخرجه احلاـم يف ( 4)

 :« ؿال احلاـم[:  شعػاً عغ ِض شب ،هلا ستاكُ افتي ٓ يُ  ظذ افصلةِ  ،هلا ستاكُ افصلة افتي يُ  ؾضُل[

 ."ظذ ذط مسؾم": [وؿال افذهبي]اهـ.  "ظذ ذط مسؾم، و مل خيرجاه صحقٌح  هذا حديٌث "

 يبظن ظائشة زوج افـّ ،1١/141، 264١١ ، ر:مسـد افسّقدة ظائشة  "ادسـد" أي: يف (5)

، ّي بظن افـ  ّشعػاً شبعغ ِض  ،واك ظذ افصلة بغر شواكٍ افصلة بافس   ؾضُل » :ه ؿالأك. 

يعرف  افشاؾعي، يؿة بن ادغرة افسؾؿي افـقسابوريأبو بؽر حمؿد بن إشحاق بن خزَ  احلاؾظ (6)

يف  "صحقحاف"و "تػسر افؼرآن"افؽثرة:  ػهقكاصمن ت .ه311ويّف شـة ت "يؿةابن خزَ "ـب

 (6/24 "هدية افعارؾغ")      .وؽر ذفك "ادسـد"و "عوايلاف"و احلديث

ـتاب افوضوء، مُجاع أبواب شـن افسواك وؾضائؾه، باب  "افصحقح" ابن خَزيؿة يف أخرجه (7)

: ؿافت: ؿال رشول اهلل  .ظن ظائشة، 1/1١9، 137 ؾضل افسواك وتضعقف ...إفخ، ر:
أكا "بؽر:  ؿال أبو شعػاً شبعغ ِض  ،هلا ستاكُ ظذ افصلة افتي ٓ يُ  ،هلا ستاكُ افتي يُ  افصلةِ  ؾضُل »

مل يسؿع من حمؿد بن مسؾم،  إشحاٍق  بنُ  حمؿدُ  أن يؽونَ   خائٌف هذا اخلز: ٕيّن  صحةَ  اشتثـقُت 

 ."ه ظـهَس ام دفَّ وإكّ 

 .1/277، 16١ ـتاب افصلة، باب افسواك، ر: "سـد احلارثبغقة افباحث ظن زوائد مُ "اكظر: ( 8)

 فه: .ه282ظرؾة  ، تويّف يومافتؿقؿي افبغدادي أبو حمؿداحلارث بن حمّؿد بن أيب أشامة داهر  (9)

 (2/145 ، اجلزء646...إفخ، ر:  افطبؼة افتاشعة "ظااحلػّ ة تذـر")                ."سـدادُ "
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من  (5)قفؼي وأبو كَعقم، وؽرهموافبَ  واحلاـمُ  (4()3)وافبّزارُ  (2)ظدي وابنُ  (1)عذوأبو يَ 

ظن أّم ادممـغ افصّديؼة، وظبد اهلل  ،متـوظةٍ  وأشاكقدَ  ظديدةٍ  رٍق بطُ  ،ادحّدثغ أجّؾةِ 

 (6)رداء، وأّم افدَّ ، وجابر بن ظبد اهلل، وأكس بن مافٍك ظّباس، وظبد اهلل بن ظؿرَ  بن

ظذ هذا احلديث،  طلنٍ ببُ  اٌل ؿطعاً أن ُيؽمَ ، ؾبعد ذفك حُم وؽرهم 

 ه يفطلكَ بُ  (8)ظن اإلمام ابن َمِعغ (7)بن ظبد افزّ  أبو ظؿرَ  كؼَل  ؿد ذفك معوفؽن 
                                                 

 .4/75، 4736 مسـد ظائشة، ر: "سـداد" أي: يف (1)

 صلةٌ » :ؿال بي ظن أيب هريرة ظن افـّ ،18، 8/17من اشؿه مسؾؿة،  "ؽاملاف" أي: يف (2)

ظن  روهيام مسؾؿةٌ وهذان احلديثان يَ  شواكبغر ِش  وشبعغ رـعةً  سٍ أؾضل من مخ ،واكٍ يف أثر ِش 

وأبو افزاهرية ظن  .ؿروشعقد بن شـان ظن أيب افزاهرية ظن أيب هريرة وظبد اهلل بن ظَ 

 فام.ه فؼقَ وما أطـ  :ؿال افشقخ .هريرة وظبد اهلل ؾقفام كظرٌ  أيب

 "ـتاب افسـن": فه .ه292 شـة ويّف ت ،بؽرأبو احلاؾظ ار ؿرو بن ظبد اخلافق افبّز أمحد بن ظَ  (3)

 (5/47 "ؾغعارافهدية ")                              ."ـد افؽبر يف احلديثادُس "و

 :ؿال بي ظن افـّ ،ظن أيب هريرة ،18/146، 1١9 ر:، مسـد ظائشة  "سـداد" أي: يف (4)

روهيام وهذان احلديثان يَ  شاكوبغر ِش  وشبعغ رـعةً  أؾضل من مخسٍ  ،واكٍ يف أثر ِش  صلةٌ »

افزاهرية  وأبو .ؿروظن أيب هريرة وظبد اهلل بن ظَ  ،مسؾؿة ظن شعقد بن شـان ظن أيب افزاهرية

 فام.ه فؼقَ وما أطـ  :ؿال افشقخ .ظن أيب هريرة وظبد اهلل ؾقفام كظٌر 

 . 95، صـ14 ر: "مـصور اخلوجاين أحاديث مـتخبة من أجزاء أيب" اكظر:( 5)

مر أبو كرص: خرة ؿال إ أيب افدرداء. افدرداء افؽزى. وهي زوُج  بـت أيب حدرد أمّ  خرة (6)

افدرداء  يؼال: ماتت ؿبل أيب .أيب افدرداء هلا صحبة حدرد أم افدرداء افؽزى، زوجةُ  أيب بـت

ت حقي افوصابقة، هي افتي خطبَ  وأم  رَ ؾظف ،هَج أن تتزوّ  ؾلبْت  فا معاويةُ افدرداء افصغرى هجقؿة ـب

 (7/1١١، خرة بـت أيب حدرد -69١1حرف اخلاء، ر:  "شد افغابةأُ ")   ام اثـتان، واهلل أظؾم.هبذا أّن 

ز أبو ظؿر يوشف بن ظبد اهلل بن حمّؿد بن ظبد افّز افـؿري إكدفُ احلاؾظ مجال افدين  (7)

 "ابآشتقعاب يف معرؾة إصح"من تصاكقػه: ه. 463 شـة ويّف ت بي ادافؽي،رضُ افؼُ 

دذاهب  آشتذـار"و "ؿروآـتػاء يف ؿراءة كاؾع وأيب ظَ "و "جامع بقان افعؾم وؾضؾه"و

 (6/427 "ؾغعاراف هدية")      .   "أئؿة إمصار

احلاؾظ أبو زـريا ُيقى بن َمِعغ بن ظون بن زياد بن بسطام بن ظبد افّرمحن ادري افبغدادي  (8)

من تصاكقػه: ه. 233ذي احلّجة من شـة  22ديـة ادـّورة يف احلاؾظ افؽبر، ادتوّّف حاّجًا باد

 (6/4١1 "هدية افعارؾغ")             ."ـتاب افتاريخ"يف رجال احلديث، و "اجلرح وافتعديل"
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ؿال:  ثمّ  "ـةادؼاصد احلَس "س افدين افسخاوي يف صؿ مةُ افعّل  ؾذـره (1)"افتؿفقد"

 ّكه حديٌث باضٌل، هو بافـسبة دا وؿعَ إَمعغ:  ظن ابن "افتؿفقد"افَزّ يف  ظبدِ  ابنِ  ؿوُل "

ّٓ  (2)"هرؿِ فه من ضُ  ه، وؿد ثبت أن طلكِ ، ؾضًل ظن بُ فقس يف احلديث معـى ضعقٌف  وإ

 .سـًا ظذ إؿّل َح  يؽونَ 

 "شـن أيب داود"سن افصحقح ادروي يف احلَ  حلديَث واشتؿع ـذفك! أّن ا

 ىمن افِصحاح وافُسـن، أّن رجًل أت (4)وؽرها (3)"صحقح ادختارة"و "سائيافـَّ "و

فا، ؿال: ؿال: إيّن أحب   شفاؼْ ضؾ  »، ؿال: سٍ ٓمِ  يدَ  (5)تدؾعُ   ٓؾؼال: إّن امرأِت   افـبيَّ 

 .(6)شهبا عْ اشتؿتِ »
                                                 

: فؾحاؾظ 7/2١١، 115 باب ادقم، حتت ر: "افتؿفقد دا يف ادوّضل يف ادعاين وإشاكقد"( 1)

 ه.463 بي، تويّف شـةرضُ ن ظبد اهلل افؼُ يوشف ب ظؿر بن ظبد افزّ  أيب

 (2/724 "ـشف افظـون")

 .272، صـ625 حرف افصاد ادفؿؾة، حتت ر: "ادؼاصد احلسـة"( 2)

 .12/174، 195 حػصة ظن ظؽرمة، ر: أيب امرة ابنظُ  "ادختارة إحاديث"( أي: 3)

ظذ ؿرص أية ظذ ما  قفؼي، ـتاب افـؽاح، باب ما يستدّل بهفؾبَ  "افؽزى افسـن"اكظر:  (4)

 .بي افـّ ظن ، ظن جابر بن ظبد اهلل 7/155كزفت ؾقه أو كسخفا، 

ح ظـدكا يف معـى ترّد. هذا هو افراجِ  أظطْته ومل ،َمن شلهلا صقئًا من ضعاٍم أو مالٍ  ( أي: ـل  5)

 تعاػ أظؾم. مـه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[ احلديث، واهلل

، 2١49 يؾد من افـساء، ر: فـؽاح، باب افـفي ظن تزويج من ملـتاب ا "داود أيب شـن" (6)

، سٍ ٓمِ  ؾؼال: إّن امرأت ٓ متـع يدَ  بي إػ افـّ ، ظن ابن ظباس ؿال: جاء رجٌل 297صـ

 .شهبا ؾاشتؿتعْ »فا كػز، ؿال: ؿال: أخاف أن تتبعَ  شاهْب ؽر  »ؿال: 

، اجلزء افسادس، 3461 ـتاب افطلق، باب ما جاء يف اخلؾع، ر: "سائيافـَّ شـن"و

، سٍ ٓمِ  ؾؼال: إّن امرأت ٓ متـع يدَ  بي إػ افـّ ، ظن ابن ظباس ؿال: جاء رجٌل 17١صـ

  .شهبا شتؿتعْ ا»ؿال:  ،فا كػز أخاف أن تتبعَ إيّن  :ؿال شا إن صئَت هْب ؽر  »ؾؼال: 
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ظن جابر بن ظبد اهلل،  ،ي إحاديثؼاة وُمّوثؼِ افثِ  بلشاكقدَ  وجاء احلديُث 

ه إشـادُ ": (1)"خمترص افسـن"هبي يف افذَ  ، وؿال اإلمامُ اهلل بن ظّباس  وظبد

ه رجال إشـادِ ": (4)"خمترص افسـن"يف  (3)ـذريظبد افعظقم ادُ  وؿال اإلمامُ  (2)"صافٌح 

ابن حجر  وؿال اإلمامُ  (5)"ظذ آّتػاق وآكػراد "افصحقَحغ"هبم يف  حمتج  

 أصَل  ٓ"أبو افػَرج:  افتي ؿال ؾقفا احلاؾظُ  . وافروايةُ (6)"صحقٌح  سنٌ َح "افعسؼلين: 

، "(8)يثبت ظن افـّبي  وٓ ،فقس فه أصٌل ": اإلمام أمحد  يف تبعّقة ؿولِ  (7)"فه

ج افػَر  من أيب ت إػ ما وؿعَ ؾتػَ يُ  ٓ"حجر صحقحًا ؾؼال:  افشلن ابنُ  ه إمامُ أثبتَ 

ّٓ  ،هرؿِ يذـر من ضُ  ومل "ادوضوظات"يف  حقث ذـر هذا احلديَث  ،اجلوزي ابن  افطريَق  إ

ه طلكه ظذ ما كؼؾَ يف بُ  ظن جابر، واظتؿدَ  (9)افزبر من ضريق أيب فا اخللُل افتي أخرَج 
                                                 

افسـن " واخترص .ه748 تويّف : فؾحاؾظ صؿس افدين حمؿد بن أمحد افذهبي، "سـنافخمترص "( 1)

 (2/48 "ـشف افظـون")       قفؼي.فؾبَ  "افؽبر

 .5/273١، 11١63 حتت ر: ،افـؽاح بـتا "سـن افؽبرافر اختصب يف اادفذَّ "( 2)

ـذري ظبد افعظقم بن ظبد افؼوي بن ظبد اهلل بن شلمة احلاؾظ زـي افّدين أبو حمؿد ادُ  (3)

افسؽقب "و "إمايل"من تصاكقػه: ه. 656ثّم ادرصي افشاؾعي، وتويّف شـة  ،افؼرواين

وؽر  "من افشّدة وافعام اهلل  برشولِ  زوال افظؿل يف ذـر َمن اشتغاَث "و "وافسهقب

 (473، 5/472 "هدية افعارؾغ")         .ذفك

 ه.656 ادتوّّف شـةـذري، فزـي افدين ظبد افعظقم بن ظبد افؼوي احلاؾظ ادُ  :"ادجتبى" (4)

 (2/46 "ـشف افظـون")

، حتت يؾد من افـساء باب افـفي ظن تزويج من ملـتاب افـؽاح،  "داود أيب شـن خمترص" (5)

 .3/6، 1965 ر:

 .1ؿـ "شسٍ ٓمِ  يدَ  تردّ  امرأت ٓ» :افؽلم ظذ حديث" (6)

 .مؾّخصاً  ،2/176ـتاب افـؽاح، باب ثبوت افرجل مع ادرأة افػاجرة،  "ادوضوظات"اكظر:  (7)

 أمحد. اإلمام ظن كؼلً ، مؾّخصاً  رجع كػسهاداكظر:  (8)

 :يـيؿال افبخاري ظن ظع بن اددِ . حمّؿد بن مسؾم بن تدرس إشدي موٓهم، أبو افزبر ادّؽي (9)

 .126 مات شـةَ  :ؿرو بن ظع وافسمذيوؿال ظَ  .ؿرو بن ديـارمات ؿبل ظَ 

 (مؾتؼطاً ، 417 -7/415 ،6543حرف ادقم: من اشؿه حمؿد، ر:  "هتذيب افتفذيب")
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 حؽمَ  ىحتّ  ،اجلوزي وؽؾبة افتؼؾقد ظؾقه لع ابنِ اضّ  ذفك ظن ؿّؾةِ  ؾلبانَ  ،ظن أمحد اخللُل 

 ٓظسَف  ،همامإظذ  ُق يرضْت هذه افطروفو ظُ  ه،مامإما جاء ظن  ع احلديث بؿجّردِ بوض

ظـه  ىؾقام يرو وٓ ،"سـدهمُ "فه يف  أرَ  ؾؾذفك مل ،فه تؼعَ  أّن فؾحديث أصًل، وفؽـّه مل

 ،وى ما شلفه ظـه اخللُل ِش  ،من ضريق جابرٍ  وٓ ،ظبّاس من ضريق ابن ٓ ،أصلً  ذـراً 

 .(2)"ئافًف"اهـ. ذـره يف  (1)"ق بخصوصفايبافـسبة فتؾك افطر ،ابهمعذوٌر يف جو وهو

 نتيجة اإلفادات

ؽػر اهلل -ة هذه إحدى ظؼة إؾادًة من ؾؼر احلَضة افؼادريّ  !بحؿد اهلل تعاػ

هبا ـافشؿس يف رابعة افـفار وافبدر افتامم، أّكه ٓ ظلؿَة أصًل بغ  ضَح ؿد اتّ  -تعاػ فه

 ه ظن مخسةَ هُ أّما تـز   .وبغ افوضع وافبطلن ،لن تؼبقل اإلهباَمغاحلديث افوارد يف ص

ظذ ّضاٍع وٓ ها فقس ظذ وَ أّن مدارَ  ؾَبداهًة، وـذفك طفرَ  (3)افتي مّر ذـُرها قباً ظَ  ظَؼ 

ه بل أصٍل حمض، واجُب افدؾع أيضًا، بوضعِ  ٍم بافؽذب، ؾاحلؽمُ متّفَ  ظذ ـّذاٍب، وٓ

وـاين افذي يشّدد يف افوهابقة افشَّ  ؾحسب، حتّى إمامُ  "يصّح  ٓ"افعؾامء:  ؾقه فذفك ؿال

 يف ـثٍر من ادسائل، ؿد اؿترَص  ده افعبِث مثل هذا ادؼام ظذ اخلصوص، وؿد تعّود بتػر  

 ، ومل جيد شبقًل إػ احلؽم بافوضع.(4)"افػوائد ادجؿوظة"ظذ هذا افؼدر ؾؼط يف 

دين، ؾفو ظذ شـٍد ة ادعتؿَ ن أحٍد من إئؿّ م افوضع وؿعَ ب ؽمَ احلوإذا ؾرضـا أّن 

افؽثرة، افتي ٓ ظلؿَة هلا  معّغٍ ؾحسب، ٓ ظذ أصل احلديث افذي فه إشاكقدُ 
                                                 

 .6ؿـ "شسٍ ٓمِ  ترّد يدَ  امرأت ٓ»افؽلم ظذ حديث: "( 1)

ترّد يَد  امرأت ٓ»افؽلم ظذ حديث: " .2/145ـتاب افـؽاح،  "افًفئ ادصـوظة"( 2)

 .6ؿـ "شِٓمسٍ 

 ( أي: يف اإلؾادة افعاذة.3)

: 129، صـ31 ـتاب افـؽاح، حتت ر: "افػوائد ادجؿوظة يف إحاديث ادوضوظة"( 4)

 (4/145و 3/11 "ادؽـون إيضاح") ه.125١ادتوّّف شـة ،وـاين افؼايض حمؿد بن ظذفؾشَّ 
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 تانِ ثان افضعَف، ٓ ُيثبِ ورِ وآكؼطاع، ؾنّنام يُ  وضع افواضعغ، وإن ثبت اجلفافةُ ب

 .!افوضعَ 

بعؼول  ذهَب ؾع احلديث، ـان يف حؽم وض -وكه تعاػبعَ -إػ هـا  ؾافتؼريرُ 

 .!وباهلل افتوؾقق ،ؾإـثر ؾقام شقلت رين، وـذفك شتسؿعون إـثرَ ادـؽِ 
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 اإلفادة الثانية عرش

 سنه إىل الح ؤق وارتقار  د الط  تقوية الضعيف بتعد  

 

 بضعقٍػ  ى الضعقُػ فا ضعقػٌة، فقتؼقّ رٍق عديدة، وكؾ  وي احلديث بطُ إذا رُ 

سـ بعد ةز قتؼل الضعقُػ إ ى ررةة احلَ بغاية الشّدة، َلَر  ر، بؾ إن مل يؽـ الضعُػ آَخ 

رق الطُ  (1)رقتعدُ ": "ادرقاة"يف  قال .حقحكالّص  الـؼصان، وُُيتّج بف يف أحؽام احلالل

: "ادقضقعات الؽزى"ر يف آِخ قال و .(2)"سـاحلَ  إ ى حد   الضعقَػ  غ احلديَث يبؾ  

 .(3)"سـل احلديَث إ ى احلَ يرق   ،رق ولق ضعػْت ر الطُ قتعدُ "

 :سـةً فا كاكت َح كؾ   قتضعقُػ  لق قتؿّ ": (4)"فتح الؼدير"يف  ضؾَؼ حقث أُ  وقال ادحّؼُؼ 

ة إذا كثرْت إ ى الصحّ  يرقتػعَ  سـ أنةاز يف احلَ " :(6)وفقف أيضاً  .(5)"ارق وكثرِت الطُ  رِ لتعدُ 

 .(7)"ه قريـٌة عذ ثبققتف يف كػس األمريصر حّجًة بذلؽ: ألّن قتعّدرَ  ف، والضعقُػ ضرقُ 

 يعةمقزان الّش "يف  -راينـقه الُقّدس س  - (8)عراينعبد القّهاب الش   وقال اإلمامُ 
                                                 

 [ام أمحد رضاماإلمـف ]أي: مـ جيقز مـ العؿؾ يف الّصالة.  ( آخر الػصؾ الثاين، باب ما 1ٓ)

حتت  ،2باح مـف، الػصؾ يف الصالة وما يُ جيقز مـ العؿؾ  كتاب الّصالة، باب ما ٓ "رقاةاد"( 2)

 .3/88 ،1٠٠8 ر:

 .346صـ "األسار ادرفقعة"( 3)

 ام أمحد رضا[ماإلمـف ]أي: مـ العاممة.  قرِ جقر عذ كَ ( ذكر يف مسللة الس  4)

 .1/266كتاب الّصالة، باب صػة الّصالة،  "ػتحال"( 5)

 ام أمحد رضا[ماإلـ مـف ]أي: م ؾ قبؾ ادغرب.ـػ  تقالف يف مسللة ال (6)

 .1/389كتاب الّصالة، باب الـقافؾ،  "ػتحال"( 7)

قيف، عراين ادرصي الُص ث الش  الػؼقف ادحد  ، عبد القّهاب بـ أمحد بـ عيل بـ أمحد بـ حمؿد (8)

 "رر الغقاص يف فتاوى شّقدي عيل اخلقاصرُ "لف: ه. 973و ى شـة ارى األُ قتقيّف يف ُج 

الققاققت واجلقاهر يف بقان عؼائد "و "دشقة ادـتخب مـ الػتقحات ادؽقةقاقح األكقار الؼُ لَ "و

 (516، 5/515 "هدية العارفني")         وغر ذلؽ. "األكابر
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ادحّدثني باحلديث الضعقػ إذا كثرْت ضرُقف،  فقرُ قد احتّج ُج " :(2)"(1)لؽزىا

يف  اً رد كثمـ الضعقػ يقَة  خرى، وهذا الـقعُ سـ أُ قه بالصحقح قتارًة، وباحلَ وأحلؼُ 

بؼصد آحتجاج ألققال األئّؿة  التل أّلػفا ،قفؼللؾبَ  (3)"الســ الؽزى"كتاب 

 .(4)"صحاهبؿأوأققال 

قفؼل عـ اإلمام أيب بؽر البَ  "الصقاعؼ ادحرقة"ابـ حجر ادّؽل يف  مُ وكؼؾ اإلما

 ،وإن كاكت ضعقػةً  هذه األشاكقدُ "عاصقراء:  قال يقمَ عذ العِ  ةِ تقشعال (5)يف حديث

 .(6)"أحدثْت قّقة ،فا إ ى بعضٍ ّؿ بعُض لؽـّفا إذا ُض 

 

                                                 

: "هيؿ يف الشيعة ادحّؿديةة اددخؾة جلؿقع أققال األئّؿة ادجتفديـ ومؼّؾدِ ادقزان الَشعراكقّ "( 1)

 (2/732 "كشػ الظـقن")          ه.973ادتقّّف شـة ، عبد القّهاب بـ أمحد الَشعراين ماملإل

ام ماإلمـف ]أي: مـ  .حـقػة  بة عـ اإلمام أيبالػصؾ الثالث مـ فصقل يف بعض األةقِ  (2)

  [أمحد رضا

ادتقّّف شـة  ،قفؼلالبَ  ريرْ ةِ وْ ْسَ اخلُ : أليب بؽر أمحد بـ احلسني بـ عيل "الســ الؽبر"( 3)

 (2/48 "ػ الظـقنكش")          ه.458

فصؾ يف قتضعقػ ققل  ، حـقػة أيب بة عـ اإلمامصقل يف بعض األةقِ فُ  "ن الؽزىاادقز"( 4)

 .68، صـ1غالبًا، اجلزء  حـقػة ضعقػةٌ  أيب مذهب اإلمام ـ قال: إّن أرّلةَ مَ 

د حمؿّ  طريؼب ،3/139٠، 3795 باب يف الصقام، فصؾ، ر: "عب اإليامنُص " أي: يف (5)

 اهلل  رشقل هريرة أنّ  اهلل، عـ أيب عبد أيب حؽقؿ، عـ شؾقامن بـ عـ يعذ بـذكقان،  بـ

وإن  هذه األشاكقدُ  «ـتفَش  عؾقف شائرَ  ع اهللُوّش  ،عاصقراء ف يقمَ قالف وأهؾِ عذ عِ  عَ ـ وّش مَ »قال: 

 .، واهلل أعؾؿةً أخذت ققّ  ،فا إ ى بعضبعُض  ؿّ ففل إذا ُض  ،كاكت ضعقػةً 

فقام ورر  4 ، الػصؾ...إلخ بؽر عذ شائر أّمة ؾقة أيبفضبقان أيف  3الباب  "الصقاعؼ ادحرقة" (6)

 .185، 184، صـعذ كالم العرب
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ُُ اد": (1)"التعّؼبات"ققضل يف اجلؾقؾ اجلالل الُس  بؾ قال اإلمامُ   إذا  أو ادـَؽرُ  سو

 .(2)"سـإ ى احلَ  كبام ارقتؼَ إ ى ررةة الضعقػ الغريب، بؾ رُ  كارقتؼ ،قتعّدرْت ضرُقف

 

 

 

 

 

 

       

                                                 

كتاب معرفة  "ُادستدرَ "]أخرةف احلاكؿ يف  «عبارةٌ  إ ى عيلي  الـظُر »( باب ادـاقب، حديث: 1)

، 4681 خيرةاه، ر: ممّا مل ضالب  أيب الصحابة، ومـ مـاقب أمر ادممـني عيل بـ

 الـظُر » :، عـ أيب شعقد اخلدري، عـ عؿران بـ حصني قال: قال رشقل اهلل 5/1761

ه عـ عبد اهلل وصقاهدُ  ،اإلشـار صحقُح  هذا حديٌث "]قال احلاكؿ[:  «عبارةٌ  إ ى عيلي 

[. مـف ]أي: مـ "ه صحقحذا مقضقع، وصاهدُ ": [هبلوقال الذَ ]اهـ.  "صحقحةٌ  مسعقرٍ  بـ

 [ام أمحد رضاماإل

 .57صـ باب ادـاقب، "التعّؼبات"( 2)
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 اإلفادة الثالثة عرش

 رقالط   سن لتعّدد  م إىل ال  املجهول واملبه   حديث   يرتقي

 اً جابرًا ومنجب   ويصلح أن يكون  

 

رق، الط   التي تـجز بتعّدد   ،ن درجات الضعفم   أيضا  ه بل إهبام   ،الراوي جفالة  

ا  ـجز  ح جابرا  ومصب  ت   قد سن، وهذه األحاديث  وال متـع من ترّقي احلديث إىل احلح 

باحلديث الضعقف.  كجزام ادبفح  أّن احلديثح : احلّػاظ اإلمام خاتم عنوقد مّر  .أيضا  

  كؼصانح ز  م ي  ادبفح  ّن احلديثح أ"سؼالين: إمام الشلن ابن حجر العح  عن (1)وكذلك مرّ 

  .(2)"احلديث الضعقف

ج عذ حديث قال:  عّباس  عن ابن (4)عن جماهد   (3)لقث   :وقد ضعن أبو الػرح

س   فؾم ،لد له ثالثة  أوالد  ن و  مح »: اهلل  قال رشول : «فؼد جفل ،هم حمّؿدا  ّم أحدح ي 

ه  قد جعؾه اإلمام   ا  بلّن لقث  .(6)"خمتؾطا  "ّبان ح   وقاله ابن   (5)"مسوكا  "أمحد وغر 
                                                 

 .لثاكقةأي: يف اإلفادة ا( 1)

جّ "أي: يف  (2)  .39صـ "اجقوة احلجاج يف عؿوم ادغػرة لؾح 

وقال . "احلديث ب  مضطر  "قال عبد اهلل بن أمحد عن أبقه:  .قم بن زكقم الؼريشلقث بن أيب شؾح ( 3)

قال احلرضمي: مات شـة  ."كان رجال  صاحلا  عابدا ، وكان ضعقػا  يف احلديث"ابن شعد: 

 .143مات شـة ه ي  وقال ابن مـجوح  ،148

 (مؾتؼطا  ، 613 -6/611، 5881حرف الالم: من اشؿه لقث، ر: "هتذيب التفذيب")

مجعت أ" :هبي يف آخر ترمجتهقال الذ   .ئاج ادخزومي ادؼر  أبو احلجّ  ،يادؽّ  جماهد بن جز (4)

 تعاىل واهلل ،اهلل بن كثر قرأ عؾقه عبد :وقال الذهبي .واالحتجاج به عذ إمامة جماهد   ة  مّ األ

 (مؾتؼطا  ، 5٥ -8/48، 6745قم: من اشؿه جماهد، ر:حرف اد "هتذيب التفذيب")    أعؾم.

 .1/1٥5، باب التسؿقة بؿحّؿد، أكتاب ادبتد "ادوضوعات"أي: يف ( 5)

ؾقم، اجلزء  "جروحنياد "( 6)  .231، صـ2باب الالم، لقث بن أيب ش 
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ه عن صاه   (1)قوضيالس   فذكر اإلمام    (3)ػيص ـرض بنالبرواية  (2)"ارثاحلسـد م  "دح

ال   مرشح
ل  "ّطان جفالةح كرض  وقال: كؼل عن ابن الؼح  ، ثمّ (4)  يعضد حديثح  هذا ادرشح

 .(5)"ؾه يف قسم ادؼبولعّباس وي دخ   ابن

ه يف إشـاد  ": (8)"التقسر رشح اجلامع الصغر"يف  (7)ـاوياد   مة  العاّل  (6)وقال

 .(9)"سـا  فصار حح  لؽـّه اعتضدح  ،جفالة  

 

       
                                                 

 [ام أمحد رضامأ. مـه ]أي: من اإلكتاب ادبتد "الًلئ"( 1)

 (2/554 "كشف الظـون")    ه(.282حلارث بن حمّؿد التقؿي، )ت :"أيب أشامةابن سـد م  " (2)

بن صػي: عن أيب أشامء الرحبي، عن ثوبان مرفوعا . وعـه اخلصقب بن جحدر أحد  ( الـرض3)

، ومل يػرده. وذكر البخاري وابن أيب حاتم "ادقزان"يف ترمجة اخلصقب يف  ابني. وله ذكر  الؽذّ 

ي.مح  ػح ان: الـرض طّ ي. وقال ابن الؼح : وهو غر الـرض بن صػح قؾت   ن اشؿه كرص بادفؿؾة ابن ص 

 (6/211، 8876حرف الـون، من اشؿه الـرض، ر: "لسان ادقزان")   ا .جدّ  ي جمفول  بن صػح 

، 8٥2 ، ر:باب يف األشامء ،كتاب األدب "احلارث زوائد مسـد احث عنالب بغقة"اكظر:  (4)

لد له ن و  مح »قال:  بي ىل الـّإيرفعه  ،صػي عن الـرض بن ،عقاش إشامعقل بنثـا  ،2/793

 .«فؼد جفل ،دا  هم حمؿّ أحدح  يسم   فؾم ،أوالد   ثالثة  

 .1/94، أكتاب ادبتد "ادصـوعة لئالً"( 5)

 "ادعجم الؽبر"اين يف زح أخرجه الطح ] «مـفا وأخرجوا الؼاممةح  ،وا ادساجدح ابـ »( حتت حديث: 6)

 وا ادساجدح ابـ »يؼول:  بي الـّ عنقرصافة  أيبعن ، 3/19، 2521 خقشـة، ر: جـدرة بن

 !اهلل : يا رشولح قال رجل   «ةيف اجلـّ له بقتا   ى اهلل بـح ،ى هلل مسجدا  ن بـحفؿح  ،مـفا وأخرجوا الؼاممةح 

ـح التي ت   ذه ادساجد  وه  .[«ور العنيح   فور  م  الؼاممة مـفا  وإخراج   ،كعم»ى يف الطريق؟ قال: ب

  [ام أمحد رضام]أي: من اإلمـه 
احلافظ زين  ،عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن زين العابدين اد ـاوي احلّدادي ادرصي (7)

ـّقة باألحاديث "من الؽتب: صـّف ه. 1٥31الّدين الػؼقه الّشافعي، تويّف شـة  اإلحتافات الس 

 "رر يف رشح كخبة الػؽرالقواققت والد  "و "فقض الؼدير يف رشح اجلامع الصغر"و "دشّقةالؼ  

 (416، 5/415 "هدية العارفني")           .وغر ذلك

ـاوي اد   ف بن تاج العارفنيوعبد الرؤؾحافظ : ل"الصغرالتقسر خمترص رشح اجلامع " (8)

 (5/415 "هدية العارفني"و .3/216 "إيضاح ادؽـون")        ه.1٥31ادرصي، تويّف شـة 

 .1/57، 62 حرف اهلؿزة، حتت ر: "التقسر رشح اجلامع الصغر"( 9)
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 اإلفادة الرابعة عرش

 القّوة عىل حصوللل يكفيان   اإلسنادان  

 

البعض إىل  الؼّوة، بل يؽػي ضم   عذ حصولؾرق لال حاجَة إىل كثرة الطُ 

ضعقٌف ": "التقسر"وكذلك قال يف  (1)ه آكػاً ر من اإلشـاَدين، وقد مّر كظرُ آَخ  بعضٍ 

 . وكذلك فقه ضعُف (3)"ضريَؼنيروده من بوُ  يلؽـّه يؼو  ، (2)واقدٍ  ؿرو بنعَ  لضعِف 

وا وامسحُ  ،عزىموا ادَ أكرِ » :(5)برواية أيب هريرة  (4)لسبب يزيد الـوفيل :حديٍث 
                                                 

 .أي: يف اإلفادة الثاكقة عرش (1)

ويعؼوب  ،ودحقم ،وقال البخاري وأبو حاتم مشؼي.بو حػص الدِ أ ،ؿرو بن واقد الؼريشعَ  (2)

 :قال ،ثون عـهقوخـا حيد  مل يؽن ُص  :وقال يعؼوب بن شػقان عن دحقم .ءلقس بم :بن شػقان

 ،وقال البخاري .احلديث رُ مـؽَ  ضعقٌف  :وقال أبو حاتم :قال .ه كان يؽذبأكّ  مل يشّك 

وقال  .احلديث مسوكُ  :سائي والدارقطـي والزقاينوقال الـَّ .ديثاحل رُ مـؽَ  :والسمذي

ن مات بني : وذكره البخاري يف فصل مَ قؾُت  .هه مع ضعػِ وهو ممن يؽتب حديثُ  :عدي ابن

 .ربعني ومئةالثالثني إىل األ

 (مؾتؼطاً ، 224، 6/223، 5315ؿرو، ر: حرف العني: من اشؿه عَ  "هتذيب التفذيب")

 .2/36، 1499 حرف اهلؿزة، حتت ر: " ح ااجامع الصغرالتقسر رش" (3)

 ضعقُف  :قال أبو حاتم عن أمحد أبو ادغرة. ،الـوفيلادؾك بن ادغرة بن كوفل  د بن عبديزي (4)

 :عنيوقال معاوية عن ابن مَ  .عـده مـاكرُ  :محدأوقال  .ـه حيقىلقّ  :وقال البخاري .احلديث

 ضعقُف  :وقال أبو زرعة ء.ه بملقس حديثُ  :الح ادنيمحد بن صأوقال  .ه بذاكلقس حديثُ 

. ، وله أحاديثوقال ابن شعد: كان جؾدًا صارمًا، ثؼةً  .احلديث واهُي  :ةً وقال مرّ  .احلديث

 .167  بادديـة شـةوتويّف 

 (اً مؾتؼط، 363، 9/362، 8٨3٨حرف القاء: من اشؿه يزداد ويزيد، ر:  "هتذيب التفذيب")

 .1/578، 1421اهلؿزة، حتت ر: حرف  "التقسر"( 5)
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 (2)دري الُ  أيب شعقدٍ  قال: صاهُده روايةُ  ثمّ  (1)«ااجـّة فإّّنا من دواب   :غامفابرَ 

 .(3)"ه فقتعاضدانِ ه ما قبؾَ ِز لؽن ُي  ،ه ضعقٌف إشـادُ "

ااجامع "ه يف أوردَ  (4)«األكبقاء ثةُ : فإّّنم ورَ وا العؾامءَ كرمُ أ» :وإّن حديث

يعـي ، خط :والثاين. (6)عّباس  عساكر عن ابن ابنُ  :امأّوهل ،بطريَؼني (5)"الصغر

 .(9)اهلل  عبد عن جابر بن (8)"التاريخ"يف  (7)الطقب
                                                 

، 3522٨ ر:، 9حرف الػاء، كتاب الػضائل من قسم األفعال، الباب  "لكـز العاّم "اكظر:  (1)

12/323. 

، 3٨4، صـ987 شعقد الدري، ر: من مسـد أيب "قدعبد بن محَ  ادـتخب من مسـد" اكظر: (2)

وا يف وصؾّ  ،عـفا سحوا الرغمَ أكرموا ادعزى وام» قال: بي الدري، عن الـّ شعقدٍ  عن أيب

 .«ةا من دواّب ااجـّفإّّن  :مراحفا

 .1/578، 1422حرف اهلؿزة، حتت ر:  "التقسر"( 3)

 .88، صـ1، ااجزء 1428، 1427 ر: حرف اهلؿزة، "ااجامع الصغر"( 4)

بؽر  محن بن أيبين عبد الرّ احلافظ جالل الدّ  إلمامل: "ااجامع الصغر من حديث البشر الـذير" (5)

 (1/442 "كشف الظـون")       .ه911ادتوّّف شـة  ،قوضيالس  

يوكس  حمؿد بن ادؾك بن عبد -4256 حرف العني، حتت ر: "مشقتاريخ دِ "أي: يف  (6)

 .رشول اهلل  عنعن ابن عباس  ،37/1٨4 ،عؼقل السؿرقـدي الػتح أبو بن
أبو بؽر الطقب البغدادي الشافعي:  أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مفدي بن ثابت احلافظ (7)

ى اآلخرة امدَ وتويّف بجُ  392كان فؼقفًا حمّدثًا صـّف قريبًا من مئة تللقف: كاكت والدته شـة 

الػؼقه "و "ااجامع ألخالق الراوي والسامع"و "تاريخ بغداد"ومن مصـّػاته: ه. 463شـة 

 مؾتؼطًا( ،68، 5/67 "هدية العارفني")               .وغر ذلك "ادّتػق وادػسق"و "وادّتػؼه

  شـةادتوّّف  ،ادعروف بالطقب البغدادي ،أمحد بن عيل أبو بؽراإلمام احلافظ : "تاريخ بغداد" (8)

 (1/265 "كشف الظـون")                     .ه463

، اسالعبّ  أبا ىيؽـّ ،حامد البؾخي آخر حمؿد بن د بنمحأ -2656ر:  "تاريخ بغداد" (9)

م ّّن إف :كرموا العؾامءأ»: قال رشول اهلل  :عن جابر بن عبد اهلل قال ،4/235، 1519 :ر

 .«هورشولَ  كرم اهللَأكرمفم فؼد أن فؿَ  ،ثة األكبقاءورَ 
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 (2)"ا  ادـرالرس"و "التقسر"يف  (1)العزيزي مةُ ادُـاوي، والعاّل  مةُ قال العاّل 

 .(3)"هيه ما بعدَ لؽن يؼو   ،ضعقٌف " وىل:حتت الطريق األُ 

لؽن ، (4)اك بن حجرةالضحّ  ضعقٌف لضعِف "وقاال حتت الطريق الثاكقة: 

 .!ؾةيف أقوال العؾامء شقجد كثرًا من األمثِ  . وادتتّبعُ (5)"هيعضده ما قبؾَ 

 

 

       

                                                 

. ه1٨7٨ شـة ادتوّّف  ،الشفر بالعزيزي ،الشافعي يادن يوالقالبُ براهقم إبن حمؿد بن  عيل (1)

الرسا  ادـر يف "و "حاصقة عذ رش ح الغاية"و "يرحاصقة عذ رش ح التحر" :من تصاكقػه

 (5/6٨6 "هدية العارفني")      ."رش ح ااجامع الصغر

 ،الشافعي يوالقي، ادنالبُ  : لعيل بن أمحد بن حمّؿد"رش ح ااجامع الصغريف الرسا  ادـر "( 2)

 .(5/6٨6 "نيهدية العاف"و .4/7 "إيضا ح ادؽـون").ه1٨7٨ ادتوّّف شـة ،العزيزيالشفر ب

 ا  ادـر يفالرس"و .1/579، 1427 حرف اهلؿزة، حتت ر: "التقسر رش ح ااجامع الصغر" (3)

 ،ثة األكبقاءفإّنم ورَ  :أكرموا العؾامء :حرف اهلؿزة، حتت حديث "رش ح ااجامع الصغر

1/293. 

ال وق .قال الدارقطـي: كان يضع احلديَث  قـة.عن شػقان بن عقَ  ة،واك بن حج( الضحّ 4)

ومن مصائبه:  إّما متـًا وإّما إشـادًا. ،مـاكرُ  هكّل رواياتِ  هو أبو عبد اهلل ادـبجي، عدي: ابن

فؼد  ن أكرم العؾامءَ : مَ ثـا الثوري، عن ابن ادـؽدر، عن جابر مرفوعاً ثـا الػريايب، حدّ حدّ "

 (324 ،2/323 ،393٨حرف الضاد، الضحاك، ر:  "مقزان االعتدال")."هأكرم اهلل ورشولَ 

حرف اهلؿزة، حتت  "الرسا  ادـر"و .1/58٨، 1428 حرف اهلؿزة، حتت ر: "رستقال" (5)

 .1/293...إلخ،  ن أكرمفمثة األكبقاء، فؿَ م ورَ فإّّن  :حديث: أكرموا العؾامء
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 اإلفادة اخلامسة عرش

 تقوية الضعيف بعمل العلامء

 

 .ه ضعقػاً افضعقف ؿد يتؼّوى بعؿل أهل افعؾم، وإن ـان إشـادُ  وـذفك احلديُث 

ظذ هذا ظـد أهل  وافعؿُل  (وؿال: هذا حديٌث ؽريب (2)رواه افسمذي)": (1)"ادرؿاة"يف 

احلديث  فسمذي يريد تؼويةَ ن ااؾؽ ،(3)ه مركه ضعقٌف كؼؾَ وي: وإشـادُ افعؾم. ؿال افـوَ 

 ّكهأ: (4)افعريب حمقي افدين ابن ـام ؿال افشقُخ  .تعاػ ظـد اهلل وافعؾمُ  ،ؾمبعؿل أهل افعِ 
                                                 

  [ام أمحد رضااإلممـه ]أي: من  ( باب ما ظذ ادلموم من ادتابعة، أّول افػصل افثاين.1)
أبواب افسػر، باب ما ذـر يف افرجل يدرك اإلمام ]وهو[ شاجد ـقف  "افسـن"يف  :أي (2)

إشحاق، ظن  أرضاة، ظن أيب اج بنادحاريب، ظن احلجّ  بطريق ،153، صـ591 يصـع، ر:

جبل ؿآ: ؿال  فقذ، ظن معاذ بن أيب ة، ظن ابنمرّ  ؿرو بنيريم[ ظن ظع، وظن ظَ  هبرة ]بن

ؿال ] «ـام يصـع اإلمامُ  قصـعْ ؾؾْ  ،ظذ حال واإلمامُ  ـم افصالةَ أحدُ  ىإذا أت»: اهلل  وُل رش

ّٓ  ،هأشـدَ  ؽريب ٓ كعؾم أحداً  هذا حديٌث ": [ظقسى أبو  وافعؿُل  ،وي من هذا افوجه ما رُ إ

 ."ظذ هذا ظـد أهل افعؾم

روي، ـان ابن أخ افؼايض الَ  مة مرك صقخ بن ؾصقح افدين احلـػيافشقخ افعامل افؽبر افعاّل  (3)

افؽتب  روي، واصتغل ظذ ادػتي ظبد افّسالم افالهوري، وؿرأ ظؾقه أـثرَ حمؿد أشؾم الَ 

ظن ـبار ادشايخ، ورجع إػ الـد  ر إػ احلرَمغ افؼيَػغ، وأخذ احلديَث شاؾَ  رشّقة، ثمّ افدَ 

وأظطا ادـصب،  ،ه دارا صؽوهفدِ فوَ معّؾاًم  ،بن جفاكگر افدهؾوي شؾطان الـد فانْ جَ ؾجعؾه صاهْ 

ّٓ  ، ثمّ ْش خْ بَ  راداًم فوفده مُ جعؾه معؾ   ثمّ  ََ و  ادؿؾؽة وّدا وّل  ،"هْ كامَ  بادصاهْ "ـام يف  ادؽّررَ  ه افعر

ّٓ  جفانْ ظادؽر بن صاهْ  ـ  وظزفَ  ،ه افصدارةَ افدهؾوي و ؿؾقؾة، ـام يف  ه يف مّدةٍ ه ظـفا فؽز ش

 (5/449 ،712حرف ادقم، ر:  "كزهة اخلواضر")                 .1171 مات ."هْ ظادؽر كامَ "

ين حمقي افدّ  ،حمؿد بن ظع بن حمؿد بن أمحد بن حمؿد بن ظبد اهلل بن افعريب افطائي احلامتي (4)

س شـة فد بإكدفُ وُ  ."افشقخ إـز"ـافشفر ب "ابن ظريب"ـادعروف ب ،يساهلل إكدفُ  ظبد أبو

 "افػتوحات ادّؽقة يف معرؾة أرسار ادافؽّقة": فه من افتصاكقفه. 638مشق شـة  بدِ وتويّف  561

 (مؾتؼطاً  ،96، 93، 6/91 "هدية افعارؾغ") .وؽر ذفك "وامع إكوارفَ "و "صوص احلؽمؾُ "و
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ّٓ  إفهَ  ٓ" :َمن ؿال أنّ » :بي ـي ظن افـّ بؾغَ  تعاػ فه، وَمن ؿقل  اهللُ  ػرؽَ  ،شبعغ أفػاً  "اهلل إ

أن أكوَي ٕحٍد باخلصوص،  من ؽر ،ادروي ؾؽـُت ذـرُت افتفؾقؾَة بافعدد «فه ُؽػر فه أيضاً 

 
ِ
 ؾحرضُت ضعامًا مع بعض إصحاب، وؾقفم صاٌب مشفوٌر بافؽشف، ؾإذا هو يف أثـاء

ؾوهبُت يف باضـي  "ى أّمي يف افعذابأرَ "ؾسلفتُه ظن افسبب ؾؼال:  ،ر افُبؽاءَ إـل أطفَ 

ؾؼال افشقخ:  .يف ُحسن ادآب وؿال: إيّن أراها أنَ  ؾضحَك  ،ادذـورة لا افتفؾقؾةِ  ثواَب 

 .(1)"احلديث ةِ ه بصحّ ه، وصّحَة ـشػِ ـشػِ  ةِ َة احلديث بصحّ ؾعرؾُت صحّ 

لا تداوَ " :(3)"افتعّؼبات"يف  (2)قفؼيقوضي ظن اإلمام افبَ افُس  وكؼل اإلمامُ 

 .(4)"فؾحديث ادرؾوع ويف ذفك تؼويةٌ  ،فم ظن بعضاحلون بعُض افّص 

 ،أهل افعؾم به ة احلديث ؿوُل ن دفقل صحّ بلّن مِ  ،حدٍ وا ؽرُ رّصح ؿد " :(5)ؾقهوـذفك 
                                                 

، حتت 2باب ما ظذ ادلموم من ادتابعة وحؽم ادسبوق، افػصل  ـتاب افّصالة، "رؿاةاد"( 1)

 مؾتؼطًا. ،3/222 ،1142 ر:

، 611، ر: ، ؾصل يف إدامة ذـر اهلل ة اهلل باب يف حمبّ  "صعب اإليامن"قفؼي يف أخرجه افبَ  (2)

ثـا أبو بؽر بن أمحد ادروزي بـقسابور، حدّ  هْ يْ وَ شفل حمؿد بن كْك  أيب بطريق ،369، 1/368

حباب، أخزكا موشى حمؿد بن أمحد بن خـب، أخزكا أبو بؽر حيقى بن أيب ضافب، أخزكا زيد بن 

ؿرو بن حزم، ظن أيب راؾع ثـا يزيد بن أيب شعقد موػ أيب بؽر بن حمؿد بن ظَ بن ظبقدة افربذي، حدّ 

  ؿال: ؿال رشول اهلل فؾعباس  :«احلديث يف صالة افتسابقح.. «ك؟أٓ أصؾُ  !ظمّ  يا.. 

 [اإلمام أمحد رضامـه ]أي: من  ( باب افّصالة، حديث صالة افتسبقح.3)

 .13صـ ،باب افّصالة "افتعّؼبات ظذ ادوضوظات"( 4)

 «بابًا من أبواب افؽبائر ىؾؼد أت ،ظذرٍ  َمن مجع بغ افّصالَتغ من ؽر» :حديث ،باب افّصالة( 5)

جاء يف اجلؿع بغ افصالتغ يف  أبواب افصالة، باب ما "افسـن"يف ]أي:  أخرجه افسمذي

ثـا ادعتؿر بن شؾقامن حدّ  ،يف افبكؿة حيقى بن خؾَ ثـا أبو شؾَ حدّ ، 52، صـ188 ]احلرض[ ر:

غ بغ افصالتَ  ن مجعَ مَ » :ؿال  يبظن ابن ظباس ظن افـّ ،ظن ظؽرمة ،ظن حـش ،ظن أبقه

 وحـش هذا هو أبو ظع" [:ؿال أبو ظقسى] «من أبواب افؽبائر ؾؼد أتى باباً  ،من ؽر ظذرٍ 

= 
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من افعؾامء يف أحاديث إحؽام،  وهذا اإلرصادُ  .(1)"هد ظذ مثؾِ يؽن فه إشـاٌد يعتؿَ  وإن مل

 .يف أحاديث افػضائل...! َك ؾام بافُ 

 

 

 

 

       

                                                 

= 

 ،وؽره ػه أمحدُ ضعّ  ،أهل احلديث ظـد وهو ضعقٌف  ،بن ؿقس (حسغ) حـش وهو ،يافرحب

ّٓ بغ افصالتَ  أن ٓ جيؿعَ  :ظذ هذا ظـد أهل افعؾم وافعؿُل   [."ؾةافسػر أو بعَر   يفغ إ

ضافب  ؿال أبو ه حـش.]احلسغ بن ؿقس افرحبي أبو ظع افواشطي، وفؼبُ  حسغ: ؿالو

 د ظن أبقه: مسوكُ . وؿال ظبد اهلل بن أمحه بقء، ٓ أروي ظـه صقئاً ظن أمحد: فقس حديثُ 

ة: وأبو زرظ ،عغوري ظن ابن مَ . ؿال افدُ سنَح  واحدٌ  احلديث، وفه حديٌث  ضعقُف  احلديث

أبقه:  عغ: فقس بقء. وؿال ابن أيب حاتم ظنصافح ظن ابن مَ  بنُ  . وؿال معاويةُ ضعقٌف 

: فقس رآَخ  احلديث. وؿال يف موضعٍ  سائي: مسوكُ . وؿال افـَّاحلديث رُ ؽَ مـاحلديث،  ضعقُف 

، 333-2/331، 1399 حرف احلاء: من اشؿه احلسغ، ر: "هتذيب افتفذيب") .بثؼةٍ 

ؾلصار بذفك إػ أّن  .ظـد أهل افعؾماحلديث ظذ هذا  وافعؿُل  ،هوؽرُ  ػه أمحدُ ([ ضعّ مؾتؼطاً 

باب  "افتعّؼبات ظذ ادوضوظات"] "واحد بؼول أهل افعؾم، وؿد رّصح ؽرُ  اظتضدَ  احلديَث 

 [ اإلمام أمحد رضامـه ]أي: من  ...إفخ. [12ـص ،افّصالة
 .12باب افّصالة، صـ "افتعّؼبات ظذ ادوضوظات"( 1)
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 اإلفادة السادسة عرش

 يف كون الثبوت من احلديث أقسام   طالب عىل ثالثة  الم 

 

 ،(1)افؼّوة ةِ ُرتبيف أظذ فا ، بل بعُض ى واحدٍ افثابتة باحلديث فقسْت بؿستوَ  إمورُ 

ّٓ تٓ  اإلشـاد  بؼّوةِ  أحادُ  تفام ـاكباحلديث ادشفور ادتواتر، دون أحاد، مَ  ثبت إ

 افصّحة. وؽايةِ 

 ة  صحيح تولو كان ،كفي يف العقائدتال  احاد  اآل

 مةُ ؿال افعاّل  .يف ثبوهتا افقؼغُ  وُب ة، وادطؾاإلشالمقّ  هي إصوُل  افعؼائدُ ؾ

ظذ مجقع  ،هافواحد ظذ تؼدير اصتامفِ  خزُ ": (3)"ةػقّ َس رشح افعؼائد افـَ "يف  (2)افتػتازاين

ّٓ افؼائط ادذ ظزَة بافظّن يف باب  ، وٓافظنّ  ـورة يف أصول افػؼه، ٓ يػقد إ

 أحادُ ": (5)"وض إزهرح افر  ـَ مِ "يف  ي. وؿال موٓكا ظع افؼار(4)"آظتؼادات

 .(6)"يف آظتؼاد ػقد آظتامدَ تُ  ٓ
                                                 

 ـان صحقحًا، ٓ يؽػي يف افعؼائد.حديث أحاد وفو  فائدة: (1)

مة افػؼقه إديب افعاّل  ،راشاينروي اخلُ ظبد اهلل الَ ين مسعود بن ظؿر بن اإلمام شعد افدّ  (2)

من ه. 792وتويّف بسؿرؿـد يف ادحّرم شـة  722ُوفد شـة  ."افتػتازاين"ـافشفر ب ،احلـػي

ـ َسػقة"و "افتؾويح يف ـشف حؼائق افتـؼقح"تصاكقػه:  ادخترص من رشح "و "رشح افعؼائد اف

ل"و "خقص ادػتاحتؾ  مؾتؼطًا( ،6/334 "هدية افعارؾغ")      ."ادطو 

 ه.792وّّف شـة ت، ادمة شعد افدين مسعود بن ظؿر افتػتازاين: فؾعاّل "ةػقَس رشح افعؼائد افـ " (3)

 ( 6/334 "هدية افعارؾغ"و .2/153 "ـشف افظـون")

 .214صـ "ػقةَس رشح افعؼائد افـ "( 4)

كور افدين افػؼقه  رويالَ  : فعع بن شؾطان حمؿد افؼاري"ٕزهر رشح افػؼه إـزا وضح افَر ـَمِ " (5)

 ه.1١14وّّف هبا شـة تكزيل مّؽة، اد ،احلـػي

 (5/6١١ "هدية افعارؾغ"و .2/264 "ـشف افظـون")

 .171هون ظن افؽبائر وافصغائر، صـإكبقاء مـز   "ٕزهراوض ـح افرَ مِ " (6)
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 احلديث الضعيف ال يكفي يف األاحكام

ة افثاكقة فألحؽام، وإن مل حتتاج إػ افؼّوة افتي ـاكت مطؾوبًة يف افعؼائد، رتبافو

فذاته أو فغره ظذ  فذاته أو فغره، أو احلسنُ  ؾقفا افصحقُح  جيب أن يؽونَ  افوفؽـّ 

 افعؾامء احلديَث افضعقَف يف هذا ادؼام. فورُ ، ٓ يؼبل مُج إؿّل 

 الضعيف مقبوٌل كاف  يف الفضائل والناقب باّتفاق العلامء

 (2)ـاٍف باتػاق أيضاً  (1)افضعقف ة افثافثة فؾػضائل وادـاؿب، ؾػقفام احلديُث رتبافو

، "ـذا ؾؾه أجر ـذا وـذا َمن ظؿَل "افذي ؾقه ترؽقٌب فؾعؿل مثاًل بلّن  افعؾامء، ؾاحلديُث 

تعاػ  ـذا وـذا، أو أظطاه اهللُ بلّن فه ادراتَب  ،كبيٍّ أو صحابٍّ  أو ـاكْت ؾقه ؾضقؾةُ 

 .!ةـا بتؾك افػضقؾافضعقف يؽػي فتسؾقؿِ  وافػضَل ـذا وـذا، ؾاحلديُث  ادرتبةَ 

ة افؼبول يف مثل هذا ادؼام، ؾفو رتبه ظن يف صحة احلديث وإشؼاضِ  أّما افؽالمُ 

أّن  حديثًا صحقحًا مل يرد "ؾة بـرة بعض اجلفَ رثَ راتب، ـثَ كاٍش ظن ظدم  افتؿققز بغ ادَ 

يتؽّؾؿون  ادحّدثغ هذا من ؽباوهتم: ؾنّن افعؾامءَ و "يف ؾضقؾة إمر معاوية 

 ه من أين إػ أين...!يلخذوكَ  همٓء اجلّفاُل فم، وحسب اصطالحتِ 

، وإن احلديث، وفؽن ـػاكا احلسنُ  أّكه مل يثبت هـاك صحةُ  مٌ أّّيا افعزيز! مسؾ  

 .(3)يف مثل هذا ادؼام أيضًا مستحؽمٌ  ؾافضعقُف  -لظذ شبقل افتـز  - يوجد احلسنُ  مل
                                                 

 [اإلمام أمحد رَامـه ]أي: من  .ـام كحن ؾقه ،يف افضعقف ادطؾق ( اإلمجاع ادذـور1)

(2 .  [اإلمام أمحد رَامـه ]أي: من ( أي: وٓ ظزَة بَؿن َصذ 

 "ؾةآجِ  ؼى افعاجؾة من حتٍف افبُ "فا يف رشافة افػؼر ، وتـؼقحُ  ( حتؼقق مسلفة إمر معاوية3)

ظرش "ورشافة  ،ه(13١3) "مر معاويةية ددح إوإحاديث افرا"، ويف رشافة ه(13١١)

  ذب  "، ورشافة "ؾوك اإلشالماإلظزاز واإلـرام ّٕول مُ 
ِ
 "افواهقة يف باب إمر معاوية إهواء

ي هبا وبسائر تصاكقػِ  وكػعَ  ،فاِض فا وتبققه فسصقػِ ـّه وـرمِ تعاػ بؿَ  وؽرها. وّؾؼـا اهلله( 1312)

تعاػ   اهللصّذ وآمغ!  ،افرمحة افؼدرة واشعَ  مَ قظظيا  فا، آمغفا وتػفقؿِ بػفؿِ  ،أّمَة اإلشالم

  [اإلمام أمحد رَامـه ]أي: من  .!آمغ ،أمجعغوآفه وصحبه  ظذ شّقدكا حمّؿدٍ  ،ك وشّؾموبارَ 
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 "صعبان ؾتح افرمحن بػضائل" "يفؼارا رشافة"صوٍص من كُ  وؿد مّر مخسةَ 

قوضي، فإلمام افُس  "ئافًف"و "افتعّؼبات"و (1)"رشح ابن حجر ادّؽي"و "ادرؿاة"و

سؼالين يف اإلؾادة افثاكقة وافثافثة وافرابعة وافعارشة، فإلمام افعَ  "افؼول ادسّدد"و

ادحض مؼبوٌل يف ؾضائل  بلّن افضعقَف  "افتعّؼبات"يف ظبارة  ةُ حاافرص توـاك

ق وَعف افراوي معًا: إوثَ  أيضًا مؼبوٌل ؾقفا، مع أّن ؾقه خمافػةَ  إظامل، بل ادـَؽرُ 

 د.ى بؽثٍر من افضعف ادجر  ؾنّكه أدكَ 

شّقدي أبو ضافب حمّؿد بن ظع ادّؽي  ،صقخ افعؾامء وافعرؾاء إجّل  وؿال اإلمامُ 

ه ادؾؽي- ٍّ ُؿوت افؼؾوب يف معامؾة "ؽتاب جؾقل افؼدر ظظقم افػخر افيف  -ُؿّدس 

متؼّبؾٌة حمتؿؾٌة ظذ  ،يف ؾضائل إظامل وتػضقِل إصحاب إحاديُث ": (2)"ادحبوب

 .(3)"يػعؾون ُف ، ـذفك ـان افسؾَ تردّ  تعارض وٓ فا ٓفا ومراشقؾُ ـّل حاٍل، مؼاضقعُ 

ابن حجر ادّؽي يف  اإلمامُ  ، ثمّ (4)"إربعغ"وي يف وؿال اإلمام أبو زـريا افـوَ 

احلرز افثؿغ رشح احلصن "و (6)"ادرؿاة"يف  يموٓكا ظع افؼار ، ثمّ (5)"رشح ادشؽاة"
                                                 

صفاب  ،فإلمام أمحد بن حمؿد بن حمؿد ابن حجر القتؿي: "ؾتح اإلفه رشح ادشؽاة" أي: (1)

 (5/121 "هدية افعارؾغ")                   .ه974ـة تويّف ش ،ي افشاؾعيافدين ادؽّ 

 [اإلمام أمحد رَامـه ]أي: من ( يف ؾصل احلادي وافثالثغ. 2)

 يف ذـر افعؾم وتػصقؾه وأوصاف افعؾامء 31افػصل  "يف معامؾة ادحبوب ُؿوت افؼؾوب"( 3)

 .مؾتؼطاً  ،178، صـ1اجلزء ...إفخ،  باب تػضقل إخبار وبقان ضريق اإلرصاد...إفخ، 

 ادتوّّف شـةوي افشاؾعي، افدين حيقى بن رشف افـوَ  قيث افشام حمحمد   إلمامف :"إربعغ"( 4)

 (1/1١8 "ـشف افظـون")          .ه676

 .2/138، 26١، حتت ر: 3ـتاب افعامل، افػصل  "ؾتح اإلفه يف رشح ادشؽاة"يف أي: ( 5)

]فؽن  فا َعقػةه ـؾ  وي: ضرؿُ ؿال افـوَ ... «ظذ أّمتي أربعغ حديثاً  َمن حػظَ »( حتت حديث: 6)

يف افعؾم  مـفومٌ  (1) :يشبعان ـفومان  ٓم»ؿال:   افـبي   ظن أكس أنّ ؾقه حتت حديث: 

باب يف افزهد وؿرص  "صعب اإليامن") «يشبع مـفا يف افدكقا ٓ ومـفومٌ  (2)يشبع مـه،  ٓ

، 26١ ، حتت ر:3ـتاب افعؾم، افػصل  "درؿاةا"( 7/3327، 1١279 إمل، ر:

 [اإلمام أمحد رَامـه ]أي: من  .[1/519
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ظذ جواز  ؿد اّتػق افعؾامءُ ": "إربعغ" وفػظُ  (2)"ؿد اّتػق احلّػاظُ ": (1)"احلصغ

افعؿل به  جوازُ ": "احلرز" . وفػظُ (3)"افعؿل باحلديث افضعقف يف ؾضائل إظامل

 .(4)"يف ؾضائل إظامل بآتػاق

ّٕكه إن ـان صحقحًا يف كػس إمر، ": (6)"بؼح إربعغ (5)ح ادبغػتاف"ويف 

ّٓ ه حؼ   ؾؼد أظطَي   ،حتريمٍ  وٓ حتؾقلٍ  ب ظذ افعؿل به مػسدةُ يستّ  مل من افعؿل به، وإ

 ه، حصَل ظؿٍل ؾعؿؾَ  ه ظـّي ثواُب َمن بؾغَ »َعقف:  حقٍّ فؾغر، ويف حديٍث  َقاعُ  وٓ

ظذ ما  ،بحؽاية اإلمجاع  وأصار ادصـُّف  .أو ـام ؿال «ؾُتهأـن ؿُ  فه أجُره وإن مل

 إفخ.... (7)"ذـره إػ افرّد ظذ َمن كاَزع ؾقه

 ،احلديث يفيتساهؾون  إّّنم: (8)افَزّ  ظبد ابنُ  ؿال ؿد": "ـةادؼاصد احلَس " ويف
                                                 

 "ما ؾقه صحقحاً  مجقعُ  يؽونَ  أن يّن أرجوأ": ( يف رشح اخلطبة حتت ؿول ادصـّف 1)

 [اإلمام أمحد رَامـه ]أي: من  .[17مؼّدمة ادمّفف، صـ "احلصغ احلصن"]

 .1/519، 26١ ، حتت ر:3افػصل  ـتاب افعؾم، "ادرؿاة" (2)

 .14ّدمة ادمّفف، صـمؼ "ةإربعغ افـوويّ "( 3)

 .1/25 "احلرز افثؿغ"( 4)

 [ اإلمام أمحد رَامـه ]أي: من ( يف رشح اخلطبة. 5)
 ادتوّّف شـة ،افشاؾعي ؿي ادّؽيتبن حجر الق أمحد فإلمام :"افػتح ادبغ يف رشح إربعغ" (6)

 (1/1١9 "ـونـشف افظ")       ه.974

 .36صـ "ؼح إربعغبػتح ادبغ اف"( 7)

باب  تػريع أبواب ؾضل افعؾم وأهؾه، "جامع بقان افعؾم وؾضؾه"يف  أخرجه ابن ظبد افزّ  (8)

خؾف بن افؼاشم، أخزكا ابن افسؽن،  بطريق، 1/84، 75 تػضقل افعؾم ظذ افعبادة، ر:

ثـا ظؿر ثـا أبو ـريب حمؿد بن افعالء، حدّ أخزكا حمؿد بن افؼاشم بن زـريا ادحارب، حدّ 

اج، ظن أب معؿر، ظن اج بن أب احلجّ بزيع أبو شعقد افطقافيس، ظن احلارث بن احلجّ  بن

ه ـان ؾضؾُ  ،اخلرَ  م افـاَس وظؾّ  ،ى افػريضةَ ن أد  مَ »:  أكس بن مافك ؿال: ؿال رشول اهلل

ؾلخذ بذفك افػضل  ه ظن اهلل ؾضٌل بؾغَ ن مَ ، وذ أدكاـم رجالً ضع ظظذ ادجاهد افعابد، ـػَ 

هذا احلديث "ؿال أبو ظؿر:  «باً ثه ـاذِ ه وإن ـان افذي حدّ ما بؾغَ  أظطاه اهللُ ،هافذي بؾغَ 

= 
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 .(1)"إذا ـان من ؾضائل إظامل

ادوَوع،  ؽرُ  افضعقُف ": (2)"ؾتح افؼدير"ق ظذ اإلضالق يف ادحؼ   وؿال اإلمامُ 

 .(3)"ل به يف ؾضائل إظاملُيعؿَ 

رشح "و (5)"مة اجلُرجاكّقةمؼدّ "و (4)"ؿرو بن افّصالحمؼّدمة اإلمام أب ظَ "ويف 

لام:  وافؾػظُ  :"تدريب افراوي"ورشحه  "ويتؼريب افـوَ "و (6)ففؾؿصـ   "إفػقة

وى ما ِش  وروايةُ ) افضعقػةِ  (دهم افتساُهُل يف إشاكقجيوز ظـد أهل احلديث وؽرِ )"

ها وؽرِ  ،ؾضائل إظامل (ه يفَعػِ  بقانِ  به من ؽر ادوَوع من افضعقف، وافعؿُل 

فدي، مَ  حـبل، وابنُ  ابنُ  :ظـه ذفك . ومّن كؼَل (بافعؼائد وإحؽام فه تعّؾَق  ا ٓمّ )

يـا يف افػضائل ؿافوا: إذا رَويـا يف احلالل واحلرام صددكا، وإذا روَ  (7)ادبارك وابنُ 

 اهـ مؾّخصًا. (8)"ـاؾْ وكحوها تساهَ 
                                                 

= 

افعؾم  احلديث، وأهُل  وهو مسوكُ  ،به افصؿد اكػردَ  اد بن ظبدأبا معؿر ظبّ  : ٕنّ َعقٌف 

 ."دون يف أحاديث إحؽامام يتشدّ وإكّ  ،وّنا ظن ـلٍّ ؾروُ  ،بجامظتفم يتساهؾون يف افػضائل

 .411صـ، 1١91 ر: حتتحرف ادقم،  "ـةادؼاصد احلَس "( 1)

 [اإلمام أمحد رَامـه ]أي: من ع. ( ذـره يف مسلفة تؼديم إورَ 2)

 .1/3١3ـتاب افّصالة، باب اإلمامة،  "ػتحاف"( 3)

 .1١3ة، افثاين، صـ: معرؾة ادؼؾوب، ؾصل يف ؾوائد هامّ 22افـوع  "ظؾوم احلديث"أي:  (4)

،  77افضعقف، صـيف  3ه، افػصل يف أؿسام احلديث وأكواظ 1افباب  "ادخترص"يف : أي (5)

 (5/7 "إظالم")                   .(.ه816 )ت اجُلرجاين بن ظع افؼيف ظع بن حمؿدؾعاّلمة ف

احلاؾظ زين افدين : فإلمام 147، صـ1ادؼؾوب، اجلزء  "ؾتح ادغقث بؼح أفػقة احلديث" (6)

 (1/176 "ـشف افظـون")                  ه.8١6 ادتوّّف شـة ،افرحقم بن احلسغ افعراؿي ظبد

ظبد اهلل بن ادبارك بن واَح احلـظع أبو ظبد افّرمحن ادروزي، ترـي إب اخلوارزمي، كزيل  (7)

ـتاب "و "سر افؼرآنتػ"من تصاكقػه: وه. 181شـة  "هقت"ـبويّف وت 118ُوفد شـة  .بغداد

 (5/359 "هدية افعارؾغ" )     .وؽر ذفك "هدـتاب افزُ "و "ـتاب اجلفاد"و "افّز وافّصؾة

 .258، صـ: ادؼؾوب22افـوع  "يف رشح تؼريب افـواوي تدريب افراوي"( 8)
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بافـسبة لذه ادسلفة:  "أفػقة احلديث"زين افدين افعراؿي يف  ؿال اإلمامُ  اموحقث

همٓء إئّؿة  أشامءَ  "ؾتح ادغقث"يف  افشارُح  كؼَل  (1)"واحدٍ  وؽرِ  (فديمَ  ابن)ظن "

، واإلمام ابن ادبارك، واإلمام شػقان ؾؿـفم: اإلمام أمحد، واإلمام ابن َمعغ ،موأؿوالَ 

 ثمّ - افَزّ  ، واحلاـم، وابن ظبد(4)زـريا افعـزي و، واإلمام أب(3)، واإلمام ابن ُظقَقـة(2)وريافثَ 

يف هذه  (7)بابًا مستؼالا  (6)"افؽِػاية"يف  واخلطقُب  (5)"افؽامل"ظدي يف  ابنُ  : وَعَ -ؿال

 .(8)ادسلفة

ورة، وافـصوص ؽر حمصورة، وبعض افعبارات مشف أّن ادسلفةَ  :واحلاصل

إن صاء اهلل  ،وى ما تؼّدمؾقام شقليت ِش  ،اجلؾقؾة إخرى واإلؾادات أيضًا مسطورة

 .!افعزيز افغػور
                                                 

 .116: افضعقف، تـبقفات، صـ3افؼسم  "أفػقة احلديث"( 1)

ه 97ٌوق بن حبقب افؽويف افث وري افػؼقه، ُوفد شـة أبو ظبد اهلل شػقان بن شعقد بن م (2)

ـتاب "و "رشافة إػ ظّباد بن ظّباد إرشويف"من تصاكقػه: ه. 161 بافبرصة شـة وتويّف 

 (5/318 "هدية افعارؾغ")  ."ـتاب افػرائض"و "ـتاب اجلامع افؽبر"و "اجلامع افصغر

وتويّف ه 1١7ث، ُوفد شـة أبو حمؿد افؽويف ادحد  شػقان بن ظَققـة بن أب ظؿران مقؿون الاليل  (3)

 (5/318 "هدية افعارؾغ")  ."تػسر افؼرآن"يف احلديث، و "أجزاء"فه: ه. 198شـة 

أحد  وػ بـى حرب، أبو زـريا افعـزي افسؾؿي،حيقى بن حمؿد بن ظبد اهلل بن افعـز افسؾؿي، مَ  (4)

وأضال  ،ظن حضور ادحاؾل بضع ظؼة شـة وؿعدَ  ،ؿال احلاـم: اظتزل أبو زـريا افـاَس  ة.إئؿّ 

 شـة. 76 وهو ابنُ  ،344 ال شـةمن صوّ  22 يف ه تويّف أكّ  ،احلاـم يف ترمجة افعـزي وذـر

 (3/317، 244 ر: "ضبؼات افشاؾعقة افؽزى")

ادعروف  ،اهلل بن حمؿد : ٕب أمحد ظبد"واةافؽامل يف معرؾة افضعػاء وادسوـغ من افرُ "( 5)

 (2/336 "ـشف افظـون")   .ه365 ادتوّّف شـة ،رجايناجلُ  "ظدي ابن"ـب

: فؾحاؾظ افؽبر أب بؽر أمحد بن ظع اخلطقب "افؽػاية يف معرؾة أصول ظؾم افرواية"( 6)

 (2/422 "ـشف افظـون")                    .ه463 ادتوّّف شـةافبغدادي، 

 .133ز يف ؾضائل إظامل، صـد يف أحاديث إحؽام وافتجوُ باب افتشد   "افؽػاية يف ظؾم افرواية" (7)

 .1/312يف معرؾة من تؼبل روايته ومن ترّد،  "ؾتح ادغقث"( 8)
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ـُ  :تذييل ؿد واؾؼوا أهَل احلّق،  ،ة( يف هذه ادسلفةزاء افوهابقة )الـديّ وـذفك 

معؿوٌل هبا باتػاق افعؾامء  عاُف افِض " :(2)"ظائقةرشافته افدُ "يف (1)ّرم ظعؿال ادوفوي ُخ 

 .(3)...إفخ "يف ؾضائل إظامل، وؾقام كحن ؾقه
                                                 

)بػتح ادوحدة وتشديد افالم(  فد وكشل ببؾفورْ ، وُ ]افوهاب ظؼقدًة[ ( ادوفوي ُخرم ظع افَبؾُفوِري1)

)ظذ أبـاء افشقخ ويل اهلل  ةافدرشقّ  ر فؾعؾم وؿرأ افؽتَب ػور، وشاؾَ من أظامل ـاكْ  ؿريةٌ 

]وهي وي ؾْ يْ رَ بَ رائي اف ]افوهاب ظؼقدًة[ د أمحد بن ظرؾانظن افسقّ  أخذ افطريؼةَ  افدهؾوي( ثمّ 

فه  .ه(1276، وؿقل: 1271 تويّف ؿرية رائ بريع[  مـطؼة ؽر مديـة َبَرْيع فإلمام أمحد رَا[

 "مشارق إكوار"ة، وترمجة ه احلـػي بالـديّ يف افػؼ "ؽاية إوضار ترمجة افدّر ادختار"

 ."صػاء افعؾقل ترمجة افؼول اجلؿقل"ة، وفؾصغاين يف احلديث ورشحه بالـديّ 

 (مؾتؼطاً ، 7/178، 284حرف اخلاء، ر:  "كزهة اخلواضر")

ا حول، حمّب افرشول موٓكوزيـة أمصاركا، تاج افػُ  ،أظصاركا حمّؼُق  افثالثةِ  ( كؼل هذه افعباراِت 2)

ريدي مة افشقخ ؾضل رشول افعثامين احلـػي اداتُ بن افعاّل اافؼادر افبدايوين ] ادوفوي ظبد

وكشل هبا، وؿرأ  1253 شـة ونْ دايُ فد ببؾدة بَ وُ  وين، أحد افعؾامء ادشفورين يف بالد الـد،دايُ افبَ 

ر شاؾَ  آبادي، ثمّ بن ؾضل إمام اخلر مة ؾضل حّق دايوين، وافعاّل ظذ موٓكا كور أمحد افبَ  افعؾمَ 

ػ إ رجع ي، ثمّ ظن افشقخ مجال ظؿر ادؽّ  احلديَث  وزار، وأشـدَ  غ افؼيػغ ؾحّج إػ احلرمَ 

ه يف وافدِ  ـاطرة، وـان ظذ ؿدمِ بافبحث وادُ  ةٍ تامّ  ذا ظـايةٍ  اً فقّ جدَ  اً أصوفقّ  الـد. وـان ؾؼقفاً 

ٌُ تور ظذ افؼبورإثبات كذور إوفقاء، وأظراس ادشايخ، وافُس  ج ظؾقفا، وإثبات ، وإيؼاد اف

شقف اإلشالم "ػات مـفا: ٓدة. وفه مصـ وفد بالقئة ادروجة، وافؼقام ظـد ذـر افوِ ظؿل ادَ 

حؼقؼة "و "أحسن افؽالم يف حتؼقق ظؼائد اإلشالم"و "ادسؾول ظذ ادـّاع بعؿل ادوفد وافؼقام

ببؾدة  1319 شـة ويّف ت ."قق ادسائلصػاظة افسائل بتحؼ"و "ة واجلامظةافشػاظة ظذ أهل افسـّ

تعاػ  أدام اهلل-(.[ 8/294 ،279ر:  ،حرف افعغ "كزهة اخلواضر"اكظر: ) .دايونْ بَ 

 ََ ـّاع بعؿل ادوفد وافؼقام"يف ـتابه  -هؾقو مـه ]أي: من . "شقف اإلشالم ادسؾول ظذ اد

 [اإلمام أمحد رَا

 رم ظع.خلُ  "افرشافة افدظائقة"( 3)
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صالة إّوابغ  حديِث  أّن راوَي "ظن اإلمام افبخاري  (1)"ظاهر احلّق مَ "وكؼل يف 

باحلديث  ، فؽّن افعؿَل (3)هوؽرُ  (2)ه افسمذيوإن َّعػَ "ؿال:  ، ثمّ "احلديث مـَؽرُ 

 ظن اإلمام افبخاري تضعقَف  ؾقه وـذفك كؼَل  إفخ.... (4)"جائزٌ  افضعقف يف افػضائل

باحلديث  َعقػًا، فؽّن افعؿَل  وإن ـان احلديُث "ؿال:  ثمّ  (5)صعبان كصِف  حديِث 

 .(6)...إفخ "افضعقف يف ؾضائل إظامل جائٌز بآتػاق

 

       

                                                 

 مات شـة ،ؼطب افدين بن حمقي افدين احلـػي افدهؾويف: "رشح ادشؽاة ر احلّق ظاهمَ " (1)

 (426، 7/425، 7١6 حرف افؼاف، ر: "كزهة اخلواضر")                 .ه1289

رـعات  ع شّت باب ما جاء يف ؾضل افتطوّ  أبواب افصالة، "افسـن"أخرجه افسمذي يف ( 2)

 بعد ادغرب ن صّذ مَ » :اهلل  ؿال رشول :يرة ؿالهر ظن أب، 117، صـ435 ، ر:ادغرب بعد

وؿد " :[ؿال أبو ظقسى] «شـةً  ظؼةَ  يثـتَ  فه بعبادةِ  ظدفنَ  ،وءبُس  م ؾقام بقـفنّ يتؽؾّ  مل ،رـعاٍت  شت  

 يف فه بقتاً  ى اهللُ بـَ ، بعد ادغرب ظؼين رـعةً ن صّذ مَ » :ؿال  يبظن ظائشة ظن افـّ يورُ 

 ."ؽريب هريرة حديٌث  حديث أب" :[ؿال أبو ظقسى] ["«ةاجلـّ

أبواب افـواؾل، باب افصالة بغ ادغرب وافعشاء،  "ةـّرشح افُس "وي يف غَ ( أخرجه اإلمام افبَ 3)

 ؽريب. ؿال أبو ظقسى:  هذا حديٌث ...، ظن أب هريرة 2/469، 89١ر:

 .744، 1/743، 2ـتاب افّصالة، باب افسـن وؾضائؾفا، افػصل  "ظاهر احلقمَ " (4)

أبواب افصوم، باب ما جاء يف فقؾة افـصف من صعبان،  "افسـن"رجه افسمذي يف ( أخ5)

ؾنذا هو بافبؼقع  ؾخرجُت  ،فقؾةً  اهلل  رشوَل  ، ظن ظائشة ؿافت: ؾؼدُت 187ـ، ص739 ر:

 ك أتقَت أكّ  طــُت  !اهلل رشوَل  : ياؿؾُت  «ه؟ظؾقك ورشوفُ  اهللُ حيقَف  أن ختاؾغَ  أــِت »ؾؼال: 

 ؾقغػر ٕـثرَ  ،افدكقا إػ افسامءافـصف من صعبان  يـزل فقؾةَ   اهللَ إنّ »ؾؼال:  !ككسائِ  بعَض 

 .وّف افباب ظن أب بؽر افصديق «ـؾٍب  ؽـمِ  صعرِ  من ظددِ 
 .819، 1/818، 2، افػصل ؿقام صفر رمضانـتاب افّصالة، باب  "ظاهر احلّق مَ " (6)
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 اإلفادة السابعة عرش

 الضعيف يف فضائل األعاملاحلديث استحباُب العمل ب

 

،  إّن افعؿَل باحلديث افضعقف يف ؾضائل األظامل فقس جائزًا ؾؼط، بل مستحبٌّ

واحلديُث افضعقف وحده يؽػي فثبوت آشتحباب. ؿال اإلماُم صقخ اإلشالم أبو زـريا 

:  "ب من ـالم شقّد األبراراألذـار ادـتخَ " (1)يف ـتاب -كػعـا اهلل بزـاتِه-افـَووي 

ؿال افعؾامُء من ادحّدثغ وافػؼفاء وؽِرهم: جيوز وُيستحّب افعؿُل يف افػضائل "

 .(2)"يؽن موضوظاً  باحلديث افضعقف، مامل وافسؽقب وافسهقب

افعؼد افـضقد يف حتؼقق ـؾؿة "يف  (3)وكؼل هذه األفػاَظ بعقـفا اإلماُم ابن اهلائم

ذح  (6)ةاحلديؼة افـَديّ "يف  (5)، ثّم افعارُف باهلل شّقدي ظبد افغـي افـابُؾز(4)"افتوحقد
                                                 

 أّول افؽتاب، ثافث ؾصول ادؼّدمة. مـه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[ (1)

مؼّدمة ادمفِّف، ؾصل ]يف افعؿل باحلديث افضعقف يف  "األذـار من ـالم شّقد األبرار"( 2)

 .36ؾضائل األظامل[ صـ

ؾعي ( أمحد بن حمؿد بن ظامد بن ظع ادؼدد، ادعروف بابن اهلائم، صفاب افدين أبو افعباس افشا3)

 "افبحر افعجاج يف ذح ادـفاج". فه من افتصاكقف: 815، وتويّف شـة 756ُوفد شـة  .افػريض

 وؽر ذفك. "افعؼد افـضقد يف حتؼقق ـؾؿة افتوحقد"و "افتبقان يف تػسر افؼرآن"و

 (1١1، 5/1١١ "هدية افعارؾغ")

ادعروف بابن اهلائم، تويّف شـة : فإلمام أمحد بن حمؿد، "افعؼد افـضقد يف حتؼقق ـؾؿة افتوحقد" (4)

 (5/1١١ "هدية افعارؾغ". و4/79 "إيضاح ادؽـون")     ه.815

مشؼي، افعارف باهلل 5) ( ظبد افغـي بن إشامظقل بن ظبد افغـي بن إشامظقل بن أمحد افـابُؾز افدِّ

ويف افـؼشبـدي افؼادري من ه. 1143وتويّف هبا شـة ه 1١5١ُوفد بِدمشق شـة  .احلـػي افصُّ

هناية "و "ةة ذح افطريؼة ادحؿديّ احلديؼة افـديّ "و "تعطر األكام يف تعبر ادـام"تصاكقػه: 

 وؽر ذفك. "ذح افػوائد افسـقة اَدطافب افوؾّقة"و "ادراد ذح هدية ابن افعامد

 مؾتؼطًا( ،479-5/476 "هدية افعارؾغ")

 واخر افػصل افثاين من افباب األّول. مـه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[أ (6)
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ق حقث أضؾق يف ، وؿال اإلماُم ؾؼقه افـػس (1)"افطريؼة ادحؿدّية : (2)"ؾتح افؼدير"ادحؼِّ

 .(3)"آشتحباُب َيثبت بافضعقف ؽِر ادوضوع"

: (6)"ادتؿّع يف ذح مـقة ادصّع  (5)ؽـقة"يف  (4)وؿال افعاّلمُة إبراهقم احلَؾبي

ـان »ؿافت:  )يستحّب أن يؿسَح بدَكه بؿـديٍل بعد افُغسل( دا روْت ظائشُة "

وفؽن جيوز  (7)رواه افسمذي، وهو ضعقٌف  «ا بعد افوضوءهب يـّشف خرؿةٌ  بي فؾـّ 

 .(8)"افعؿُل بافضعقف يف افػضائل

 "ادوضوظات افؽزى"يف  ذـَر ضعَف حديِث مسح افرؿبة وموٓكا ظع افؼاري

افضعقُف ُيعَؿل به يف ؾضائل األظامل اّتػاؿًا، وفذا ؿال أئّؿُتـا: إّن مسَح افرؿبِة "ثّم ؿال: 

 .(9)"ـّةٌ مستحبٌّ أو ُش 
                                                 

افباب األّول، افػصل افثاين يف بقان أؿسام افبدع،  "احلديؼة افـدية ذح افطريؼة ادحؿدية" (1)

ز افِدمشؼي، افعارف فشقخ ظبد افغـي بن إشامظقل بن ظبد افغـي افـابؾُ ؾعاّلمة ا: ف1/181

 (477، 5/476 "هدية افعارؾغ")        ه.1143افؼادري، تويّف شـة باهلل، احلـػي 

 ُؿبقل ؾصل يف محل اجلـازة. مـه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[ (2)

 .2/95ـتاب افّصالة، ؾصل يف افّصالة ظذ ادّقت،  "افػتح" (3)

امَة واخلطابَة بجامع توّػ اإلم .إبراهقم بن حمؿد بن إبراهقم احلََؾبي احلـػي، كزيل افؼسطـطقـقة (4)

ـّف من افؽتب: ه. 956افػاتح، تويّف شـة  شؾك افـظام ذح "و "تؾخقص ؾتح افؼدير"ص

 "مؾتَؼى األبُحر"و "ؽـقة ادتؿّع ذح مـقة ادصّع "و "ذح أفػقة افعراؿي"و "جواهر افؽالم

 (5/25 "هدية افعارؾغ")                    وؽر ذفك.

 ه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[ يف شـن افُغسل. مـ (5)
 ه.956: فؾعاّلمة إبراهقم بن حمّؿد  احلَؾبي، تويّف شـة "ؽـقة ادتؿّع ذح مـقة ادصّع " (6)

 (2/7١8 "ـشف افظـون")   

، 53أبواب افطفارة، باب ]ما جاء يف[ ادـديل بعد افوضوء، ر: "افسـن"أخرجه افسمذي يف  (7)

 .«بعد افوضوءخرؿٌة يـّشف هبا   فرشول اهللـاكت »، ظن ظائشة ؿافت: 15صـ

 .52صـ "ؽـقة ادتؿّع يف ذح مـقة ادصّع " (8)

 .2١9، صـ828 حرف ادقم، حديث مسح افرؿبة، حتت ر: "األرسار ادرؾوظة" (9)
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: (2)"ػقّاـان َخ  افُثرّيا بنطفار ما (1)ُضؾوع"وؿال اإلمام اجلؾقل اجلالل افُسقوضي يف 

ح به يف تسامَ افّصالح وتبَعه افـَووي: كظرًا إػ أّن احلديَث افضعقف يُ  اشتحبّه ابنُ "

 .(3)"ؾضائل األظامل

افذي ": (6)"افعؾوم (5)أكؿوذج"يف   (4)الل افَدّوايناجلوؿال افعاّلمُة ادحّؼق 

حيتؿل  يؼاَل: إذا ُوجد حديٌث يف ؾضقؾة ظؿٍل من األظامل، ٓ يصؾح فؾتعويل ظؾقه أن

. أّما (7)"جيوز افعؿُل به ويستحّب: ألّكه ملموُن اخلطر ومرجُو افـػع ؽراهَة،احلرمَة واف

 ُوروِد كصِّ األمُن من اخلطر: ؾؾعدم ـوكِه حمتؿَل احلرمة وافؽراهة، وأّما رجاُء افـػع: ؾؾ
                                                 

 ثؼٌة يف افـؼل. مـه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[ -ؾقام كرى-كؼؾه بعُض افعرصّيغ، وهو  (1)

رشافة يف مسلفة ؾتـة ادوتى يف ؿبورهم: فإلمام جالل افدين  "افُثرّيا بنطفار ما ـان خػّقاُضؾوع "( 2)

 (5/434 "هدية افعارؾغ". و2/13١ "ـشف افظـون")      ه.911افُسقوضي، تويّف شـة 

، 12افوجه  "ضؾوع افُثرّيا بنطفار ما ـان خػّقاً "ـتاب افبعث، رشافة  "احلاوي فؾػتاوي" (3)

2/231 ،232. 

حمّؿد بن أمحد وؿقل: أشعد افصّديؼي افبؽري، ؿايض افُؼضاة بػارس، جالل افدين افَدّواين افػؼقه  (4)

 "حاصقة ظذ األكوار فعؿل األبرار"و "أكؿوذج افعؾوم"فه من افؽتب: ه. 9١8افشاؾعي، تويّف شـة 

 (1/195 "ـشف افظـون" .مؾتؼطاً ، 6/178 "هدية افعارؾغ")وؽر ذفك. "ذح افعؼائد"و

د بن ظؿر ادرصي صفاب افدين، ادعروف أمحد بن حمؿ( كؼؾه افعاّلمُة صفاب اخلػاجي ]5)

ظـاية افؼايض وـػاية افرايض حاصقة "من تصاكقػه: ه. 1١69احلـػي، تويّف شـة  "اخلػاجي"بـ

 "هدية افعارؾغ". )"كسقم افرياض يف ذح افشػاء فؾؼايض ظقاض"و "ظذ تػسر افبقضاوي

 .4/432 "إيضاح ادؽـون") "افرياض ذح صػاء افؼايض ظقاض كسقم"([ يف 5/133

مؼّدمة ـتاب افشػا،  "كسقم افرياض"([ يف ذح افديباجة ]5/133 "هدية افعارؾغ"و

ـُّف 77، 1/76  «هَمن ُشئل ظن ظؾٍم ؾؽتؿَ »داود حديث:  بسـِده إػ أيب [ حقث روى ادص

...احلديث. وفؾؿحّؼق هاهـا ـالٌم ضويٌل كؼؾه افشارح مؾّخصًا، [ 12، صـ1 اجلزء "افشػا"]

خشقَة اإلضافة ألتقـا  وكاَزظه بام هو مـازٌع ؾقه، وافوجُه مع ادحّؼق يف ظاّمة ما ذـروا، فوٓ

يظفر هبا  ةٍ إػ أحُرٍف يسر -تعاػ إن صاء اهلل-وفؽن شـُشر  ،بؽالمفام مع ما فه وظؾقه

 افوّهاب!. مـه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[ افصواُب، بَعون ادؾِك 
: فؾعاّلمة جالل افدين حمّؿد بن أشعد افصديؼي افَدّواين، ادتوّّف شـة "أكؿوذج افعؾوم"( 6)

 (1/195 "ـشف افظـون")    حمؿود.ه فؾسؾطان مجعَ  ، وهو خمترٌص ه9١7

 .13، 12ؿـ "أكؿوذج افعؾوم"( 7)
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 احلديث يف افػضقؾة، وإن ـان ضعقػًا.

وباهلل افتوؾقق: افعؿُل باحلديث افضعقف يف ؾضائل األظامل، إّكام معـاه  أقول

ّٓ اجلواُز ثابٌت يف كػسه بلصافةِ   افـّفي افّؼظي، ؾام افدخُل  واكعدامِ  اإلباحةِ  آشتحباُب، وإ

 جاكَب افػعل مسّجٌح فُورود احلديث، حتّىؾقه فؾحديث افضعقف؟ ؾال َجرم اظتؼْد بلّن 

 وهذا هو معـى آشتحباب!. [يتحؼَق اإلشـاُد إػ احلديث ويصدق افعؿُل به

أٓ ترى! أّن افعاّلمَة احلَؾبي وافعاّلمَة افؼاري، ؿد جعال احلديَث افضعقف دفقاًل 

 ،أمِر احلاّج  فؾعؿل به، وُمثبِتًا فالشتحباب، وجعَل اإلماُم حمّؿد حمّؿد حمّؿد ابنُ 

وّية يف مؼام اإلباحة: ألّكه إذا ظؿَل به، افتؿّسَك بافضعقف يف درجة افسّؿي واألَْوفَ 

حصَل ثبوُت اإلباحة من باب َأوػ: ؾنّن افعؿَل به رٌء زائٌد ظذ كػس اإلباحة وَأوػ 

ّٓ آشتحباُب،[ وهذا طاهٌر فقس دوَكه حجاب!.  مـه، وما هو إ

افذي -اجلُؿفور ظذ افعؿل باحلديث افضعقف ": (1)"ذح ادـقةاحلَؾبة "وؿال يف 

يف ؾضائل األظامل، ؾفو يف إبؼاء اإلباحة افتي مل يتّم دفقٌل ظذ اكتػائِفا،  -فقس بؿوضوعٍ 

 .(2)"ـام ؾقام كحن ؾقه أجَدر

يـاؾِه ـتاٌب  احلديُث إذا مل": (4)"ُؿوت افؼؾوب"يؼول يف  (3)واإلماُم أبو ضافب ادّؽي

أو شـٌّة وإن مل يشفدا فه، إن مل خيرج تلويُؾه ظن إمجاع األّمة، ؾنّكه ُيوِجب افؼبوَل وافعؿَل: 

أي: إذا مل يتقّؼن ـذُب افراوي، وهو يروي ظن  .(5)"«ـقف وؿد ؿقل؟!»: فؼوفِه 
                                                 

 ]أي: من اإلمام أمحد رضا[( شـن افُغسل، مسلفة ادـديل. مـه 1)

 .1/165ـتاب افطفارة، شـن افُغسل،  "احلَؾبة" (2)

يف ذـر افعؾم وتػصقؾه ...إفخ، باب تػضقل األخبار وبقان ضريق  21افػصل  "ُؿوت افؼؾوب" (3)

 .177، صـ1اإلرصاد ...إفخ، اجلزء 

 يف افػصل احلادي وافثالثغ. مـه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[ (4)

ـتاب افعؾم، باب افرحؾة يف ادسلفة افـازفة ]وتعؾقم أهؾه[ ر:  "افصحقح"أخرجه افبخاري يف  (5)

، من ضريق ظبد اهلل بن أيب مؾقؽة ظن ظؼبة بن احلارث، أّكه تزّوج ابـًة أليب إهاب 2١، صـ88

ا أظَؾم : موافتي تزّوج هبا، ؾؼال هلا ظؼبةُ  بن ظزيز، ؾلتته امرأٌة ؾؼافت: إيّن ؿد أرضعُت ظؼبةَ 



 361                                                                                          لعينمنير ا

ّمة، ؾام ـَّة وٓ إمجاَع األخيافف افؽتاَب وٓ افُس  يف األمر، افذي ٓ شقّدكا رشول اهلل 

 هو شبُب ظدِم تسؾقِؿه...؟!

َد، ـام تؼول فبعض أصحابك:  "بُيوجِ ": أّما ؿوُفه  :أقول ـّ ؾؽلّكه يريد افتل

ك واجٌب ظعي " ألّن ادسؾؿَغ تواَرثوه، ؾوجَب ": (1)"افدّر ادختار"، ؾؼال يف "حؼُّ

َؿّدشـا -أو أّن مؾؿَحه إػ ما ظؾقه افساداُت ادجاهدون من األئّؿة افُصوؾّقة  .(2)"اّتباُظفم

من صّدة تعاُهدهم فؾؿستحبّات، ـلهّنا من افواجبات،  -هم افَصػّقةتعاػ بلرسارِ  اهللُ

مات، أو أّن هذا هو  وتوؿقفم ظن ادؽروهات، بل وـثٌر من ادُباحات، ـلهّنّن من ادحري

من ادجتفدين، وُحّق فه أن يؽوَن مـفم، ـام هو  -ؾقام َكرى- ّكه ادذهُب ظـده، ؾن

صلُن مجقع افواصؾغ إػ ظغ افّؼيعة افؽزى، وإن اكتسبوا طاهرًا إػ أحٍد من أئّؿة 

عراين يف  (3)افػتوى، ـام بّقـه تعاػ  واهلل (4)"ادقزان"افعارُف باهلل شّقدي ظبد افوّهاب افشي

 ؾان!.أظَؾم بؿراد أهل افعر

 

 

       

                                                 

 
: بادديـة ؾسلفه، ؾؼال رشوُل اهلل  أّكِك أرضعتِـي وٓ أخزَتـي، ؾرـَب إػ رشول اهلل 

  ، وكؽحْت زوجًا ؽَره .ؾػاَرؿفا ظؼبةُ  «ـقف وؿد ؿقل؟!»
 آخر باب افعقَدين. مـه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[  (1)
 .5/15١ـتاب افّصالة، باب افعقدين،  "افدّر ادختار" (2)

إن ؿال ؿائل: ـقف افوصول  :ؾنن ؿال ؿائل: ؾفل جيب ظـدـم ظذ ادؼّؾد ...إفخ، ويف ؾصل :( يف ؾصل3)

 إػ آّضالع ظذ ظغ افؼيعة ادطّفرة ...إفخ، ويف ؽرمها. مـه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[ 
، وؾصل 11، صـ1اجلزء ؾصل ؾنن ؿال ؿائل: ؾفل جيب ظـدـم ظذ ادؼّؾد ...إفخ،  "ادقزان افؽزى"( 4)

 .22، صـ1 إن ؿال ؿائل: ـقف افوصول إػ آّضالع ظذ ظغ افؼيعة ادطّفرة ...إفخ، اجلزء
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 اإلفادة الثامنة عرش

 ر بالعمل بالضعيفتأم   األحاديث  

 

كا أحاديث شّقدِ افسؿع وافبك، ـػاك  اظؾم أّّيا إخ افعزيز! إن ــَت شؾقمَ و

ؼام، ؾضاًل ظن يف افعؿل باحلديث افضعقف يف مثل هذا اد ،افؽثرةِ  اهلل  رشولِ 

 حتؼقق افحّحة وجودة افتكيح من افعؾامء، ؾال حتتاج إػ افتعّؿق ودّؿة افـظر يف

 .!يعتدون ؿومٌ  د، وفؽّن افوهابقةَ افسـَ 

جزئه "يف  (1)بن ظرؾة يف أفػاظ إحاديث افتافقة: روى احلسنُ  ْر وتػؽ   ؾاشتؿعْ 

ظن شقّدكا جابر بن ظبد اهلل إكحاري  (4)"َمؽارم إخالق"يف  (3)، وأبو افشقخ(2)"احلديثي

 َظن شّقدكا ظبد اهلل بن ظؿر "ؾضل افعؾم"تاب وادوهبي يف ـ (5)طـيى افدارؿُ ، ورو 

                                                 
ؿال ظبد اهلل بن أمحد ظن حيقى  .باحلسن بن ظرؾة بن يزيد أبو ظع افعبدي افبغدادي ادمدّ  (1)

 ٓ بلَس  :سائيوؿال افـَّ .دوٌق مـه مع أيب وهو َص  شؿعُت  :بن أيب حاتماوؿال  .ثؼة :عغمَ  بن

 .257مات شـة  :ويغَ وؿال افبَ  .شـغ 111 ظاش احلسن بن ظرؾة :ن أيب حاتمبابه. وؿال 

 (، مؾتؼطاً 272، 2/271 ،1312حرف احلاء : من اشؿه احلسن، ر:  "هتذيب افتفذيب")

 .ه256 يف شـة اً وـان حقّ  ،هو أبو ظع احلسن بن ظرؾة بن يزيد افعبدي "جزء ابن ظرؾة"( 2)

 (1/461 "ـشف افظـون")

افشقخ  ادعروف بليب ،احلاؾظ أبو حمؿد افوزان ،هلل بن حمؿد بن جعػر بن ِحّبان إصبفاينظبد ا (3)

ـتاب افسـن ادعظَّؿة "و "تاريخ أصبفان"من تحاكقػه: ه. 369ابن ِحّبان، تويّف شـة 

 (5/366"هدية افعارؾغ")            .وؽر ذفك "ـتاب افعَظؿة"و "وإخالق افـبوّية

 1، افباب من ؿسم إؿوال ادواظظ واحلؽممن حرف ادقم يف  5افؽتاب  "لافعاّم ــز ": ( اكظر4)

، 43125 ر: افسؽقب إحادي من اإلـامل، يف ادػردات، 1يف ادواظظ وافسؽقبات، افػحل 

 افشقخ. ظن أيب كؼالً  ،15/334

طـي، ُوفد شـة ادعروف بافدارؿُ  ،ظع بن ظؿر بن أمحد بن مفدي افبغدادي احلاؾظ أبو احلسن (5)

ـتاب اجلرح "و "ـتاب إؾراد"و "ـنافُس "من تحاكقػه: ه. 385وتويّف شـة  316

 (5/548 "هدية افعارؾغ")                   ."ادختؾف وادمتؾف"و "ـتاب افِعؾل"و "وافتعديل
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 ،  َوي بطريؼه،غَ اهلل بن حمؿد افبَ  ، وظبدُ (2)يف كسخته (1)اجلحدري ى ـامٌل ورو 

 ظدي يف ، وأبو أمحد بن(3)"ـتاب افعؾم"ِحّبان وأبو ظؿر بن ظبد افَزّ يف  وابنُ 

 هلل تعاػ ظؾقه اصّذ -ظن شّقد ادرَشؾغ   ظن شّقدكا أكس بن مافٍك  (4)"افؽامل"

 به ه إيامكاً ؾلخذَ  ،يشٌء ؾقه ؾضقؾةٌ  ه ظن اهلل َمن بؾغَ »أّكه ؿال:  -وظؾقفم أمجعغ

ويف  .سناحلَ  هذا فػظُ  (5)«يؽن ـذفك ذفك، وإن ملتعاػ  ثوابه، أظطاه اهللُ جاءورَ 

 رواية يف وافؾػظُ  (7)«ه حّؼاً يؽن ما بؾغَ  وإن مل ،افثواَب  ذفك أظطاه اهللُ »: (6)"طـيافدارؿُ "

 .(9)«باً ـاذِ  هوإن ـان افذي حّدثَ »ابن ظبد اهلل:  وفػظُ  (8)«يؽن ـان مـّي أو مل»ابن ِحبّان: 
                                                 

ال وؿ "ؼاتافثِ "ان يف بّ ذـره ابن حِ  أبو ـامل اجلحدري. ،ؾضقل بن حسغ بن ضؾحة افبكي (1)

حاتم  أيب وؿال ابن .شبه افـاس وفه ظؼليُ ، ونٌ باحلديث متؼِ  أبو ـامل بحرٌ  :محدأضافب ظن  أبو

 .237 مات شـة :وؿال مطغ وموشى بن هارون. ثؼةٌ  :ديـيظن أبقه ظن ظع بن ادَ 

 (، مؾتؼطاً 6/417، 5614 حرف افػاء: من اشؿه ؾضقل، ر: "هتذيب افتفذيب")    

 ـامل اجلحدري.، كؼالً ظن 2/278، 2421 حرف ادقم، ر: "زيل اإلفباسء ومُ ـشف اخلػا": ( اكظر2)

 ه.463، ادتوّّف شـة رضبي ادافؽي: ٓبن ظبد افَزّ يوشف بن ظبد اهلل افؼُ "ؾضل افعؾم"( أي: 3)

 (2/258 "ـشف افظـون")

اف ان أبو اخلؾقل افبكي اخلّح حّس  بزيع بن -293 ر:حتت من اشؿه بزيع،  "افؽامل" (4)

ه ظن َمن بؾغَ »: ، ظن أكس ]بن مافك[ ؿال: ؿال رشول اهلل 2/241ه هاصؿي، وؿقل: إكّ 

 .«فاـؾْ مل يَ  ،ق هبااهلل تعاػ ؾضقؾٌة ؾؾم يحد  

 .رشول اهلل  ظنظن جابر بن ظبد اهلل،  ،78، صـ63 ر: "ظرؾة ابن ءجز" (5)
 ،، افشفر احلاؾظ افبغداديرظع بن ظؿاحلسن  فإلمام احلجة أيب :فؾدارؿطـي "افسـن"( أي: 6)

 (2/48 "ـشف افظـون")        .ه385ادتوّّف شـة 

 فدارؿطـي.اكؼاًل ظن  ،1/196ـتاب افعؾم،  "افًفئ ادحـوظة" اكظر: (7)

، ظن أكس بن مافك 199، صـ1 اجلزء اف،خؾقع اخلّح  حسان أبو بزيع بن "ادجروحغ" (8)

 .«ى أو مل يؽنـان مـّ ،بي ؾضقؾةٌ أو ظن افـّ ه ظن اهلل ن بؾغَ مَ »ؿال:  بي ظن افـّ

ظن أكس بن مافك  ،1/113، 93 ر: ،باب تػضقل افعؾم ظذ افعبادة "افعؾم جامع بقان" (9)

ه ظذ ادجاهد ـان ؾضؾُ  ،اخلرَ  م افـاَس وظؾّ  ى افػريضةَ ن أدَّ مَ »: ؿال: ؿال رشول اهلل 

= 



 منير العين                                                                                  871

أّكه ؿال: ؿال  ظن شّقدكا أيب هريرة  (1)قعماجه وافعؼَ  أمحد وابنُ  ى اإلمامُ وروَ 

ـم ه، وما جاءَ ؾنيّن أؿوفُ  ،هأؿؾْ  ؿؾُته أو مل ،ـم ظـّي من خرٍ ما جاءَ »: رشول اهلل 

ؾلكا  سنٍ َح  ن ؿولٍ مِ  ما ؿقَل »ابن ماجه:  وفػظُ  (2)«افؼَّ  أؿوُل  ؾنيّن ٓ ،ظـّي من شر 

. ويف افباب ظن (4)«ث بهأحد   حّدثُت به أو مل ،وا بهخذُ »قع: ويف رواية افعؼَ  (3)«ؿؾُته

 . (6)، وظن ابن ظّباساهلل  وػ رشولِ مَ  (5)ثوبان
                                                 

= 

 ،هؾلخذ بذفك افػضل افذي بؾغَ  ، ؾضٌل ه ظن اهللن بؾغَ ، ومَ افعابد، ـػضع ظذ أدكاـم رجالً 

 .«باً ثه ـاذِ ه وإن ـان افذي حدّ ما بؾغَ  أظطاه اهللُ

 (1/418 "ـشف افظـون")     ه.322ادتوّّف شـة دحؿد بن ظؿرو افعَؼقع، "افضعػاء" أي: (1)

 :ظن أيب هريرة ؿال ،189، 16/188، 11269ر: هريرة،  مسـد أيب "اإلمام أمحد مسـد" (2)

 :يف أريؽته ؾقؼول وهو متؽٌئ  ،ي حديٌث مـؽم أتاه ظـّ أحداً  ظرؾنّ ٕ»: رشول اهلل ؿال 

ي من تاـم ظـّأوما  ،هه ؾلكا أؿوفُ ه أو مل أؿؾْ ؿؾتُ  ،خرٍ  ي منـم ظـّما جاءَ  خر ،ؿرآكاً  اتؾوا به ظعَّ 

 .«افؼَّ  أؿوُل  ؾلكا ٓ ،شر 

ن ظذ مَ  وافتغؾقظِ  اهلل  رشولِ مؼّدمة ادمّفف، باب تعظقم حديث  "ماجه شـن ابن"( 3)

ـم ث أحدُ ما حيد   ٕظرؾنّ »ه ؿال: أكّ  بي ظن أيب هريرة ظن افـّ ،14، صـ21 ضه، ر:ظارَ 

 «.هؾلكا ؿؾتُ  سنٍ َح  ن ؿولٍ ما ؿقل مِ  "!ؿرآكاً  اؿرأْ "ظذ أريؽته ؾقؼول:  وهو متؽٌئ  ،ي احلديَث ظـّ

، 33، 1/32جقؿي بكي، براز الُ  أصعث بن -14 ر:حتت باب إفف،  "افضعػاء افؽبر" (4)

 به أو ثُت ذوا به، حدّ ؾخُ  ،واؾق احلقَّ يُ  ي حديثاً ثتم ظـّحدّ  إذا»ؿال:   افـبيَّ  أنّ  :ظن أيب هريرة

 ر.حديث مـؽَ  ث هذا ؽرُ ، وفألصعَ يحّح  إشـادٌ  بي وفقس لذا افؾػظ ظن افـّ «ث بهأحد   مل

 ظن ثوبان أنّ ، من ؽرائب مسـد ثوبان  ،ثوبان موػ رشول اهلل  "ادعجم افؽبر"  (5)

ؿال:  !ؿال: ؾؽقف كحـع يا رشول اهلل «اإلشالم دائرة ىرح أٓ إنّ »ؿال:  رشول اهلل 

 .«هي، وأكا ؿؾتُ ؼه ؾفو مـّاظرضوا حديثي ظذ افؽتاب، ؾام واؾَ »

...إفخ، ر:  ـتاب افعؾم، باب كؼد أهل احلديث "إحتاف اخلرة ادفرة بزوائد ادساكقد افعؼة"  (6)

ؾؾم جتدوا  حديثاً  ثتؽم ظن رشول اهلل إذا حدّ »ابن ظباس ؿال: ظن  ،1/229، 333

 .«بؾلكا به ـاذِ  ،ـاً ومل جتدوه يف أخالق افـاس حَس  ،ه يف ـتاب اهللتحديؼَ 
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  اهلل : رأيُت رشوَل بن ظبد ادجقد  محزةَ ظن  (2)"ؾوائده"يروي يف  (1)واخلؾعي

ن مَ »اهلل! إّكه ؿد بؾغـا ظـك أّكك ؿؾَت:  رشوَل  وأّمي يا وم يف احلجر، ؾؼؾُت: بليب أكَت يف افـّ 

 ،ذفك افثواَب  أظطاه اهللُ ،بذفك احلديث رجاء ذفك افثواِب  حديثًا ؾقه ثواٌب، ؾعؿَل  شؿعَ 

 .(3)«! إّكه دَِـ ي وأكا ؿؾُتههذه افبؾدةِ  ي ورب  أ»ؾؼال:  «الً باضِ  وإن ـان احلديُث 

ظن   أكسٍ  ظن شّقدكا أيب محزةَ  (6)"طإوَش "يف  (5)اينَز وافطَ  (4)ى أبو يعذوروَ 

 (7)«فاـؾْ يَ  مل ،هبا ْق يحد   تعاػ ؾضقؾٌة ؾؾم ه ظن اهللَمن بؾغَ »أّكه يؼول:   َؽونشّقد اف

، ثمّ  ابنُ  ذـره أبو ظؿرَ  فم يتساهؾون يف افػضائل، احلديث بجامظتِ  هُل أ"ؿال:  ظبد افَزّ

، وإّكام يتشّددون يف أحاديث إحؽاموُ ؾَر   .(8)"وهنا ظن ـلر
                                                 

ادكي افشاؾعي، ادعروف  وصع ثمّ ظع بن احلسن بن احلسغ بن حمؿد افؼايض، أبو افػضل، ادُ  (1)

ات اخلؾعقّ "(. فه: 492)  شـة( وتويّف 415) فد شـةؾوك، وُ ه إػ بقع اخلؾع فؾؿُ كسبتُ  "ياخلؾع"ـب

 (5/556 "هدية افعارؾغ")    يف افػؼه. "ادغـي"يف احلديث، و "ؾوائد"و "من أجزاء احلديث

ادتوّّف ادكي،  احلسن ظع بن احلسغ ادوصع ثمّ  أيب ؾؼايضف يف احلديث: "ؾوائد اخلؾعي"( 2)

 (2/271 "ـشف افظـون")                .ه492ـة ش

 .مؾّخحاً ، 2/288، 955 ر: "ات(سان افححاح وافغرائب )اخلؾعقّ افػوائد ادـتؼاة احلِ "اكظر: ( 3)

ظن أكس  ،3/145، 3443 ر: ثابت افبـاين ظن أكس، مسـد أكس بن مافك، "سـداد" أي: يف (4)

 .رشول اهلل  ظن بن مافك
اين من ضزية َز احلاؾظ أبو افؼاشم افطَ  ،اميد بن أّيوب بن مطر افؾَّخؿي افّش شؾقامن بن أمح (5)

 "طادعجم إوَش "من تحاكقػه: ه. 361ة شـ وتويّف بلصبفان 261افّشام، ُوفد هبا شـة 

 (5/325 "هدية افعارؾغ")                   ."ادعجم افؽبر"و "ادعجم افحغر"و

 .ه361ادتوّّف شـة  ،اين احلاؾظَز امن بن أمحد افطَ مام أيب افؼاشم شؾق: فإل"طادعجم إوَش " (6)

 (2/597 "ـشف افظـون")

 ظن كس بن مافكأظن  ،4/37، 5129 باب ادقم، من اشؿه حمّؿد، ر: "طإوَش  ادعجم" (7)

 .رشول اهلل 
 ن مافك.، ظن أكس ب1/113، 93 باب تػضقل افعؾم ظذ افعبادة، ر: "افعؾم جامع بقان" (8)
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ل، يـبغي افعؿ ه خٌز ؾقه ؾضقؾةُ أّن َمن بؾغَ  :ؾظفر طفورًا تاّمًا هبذه إحاديث

، ؾقححل دافسـَ  ض فتحؼقق صّحة احلديث وكظاؾةِ ، وٓ يتعرّ هتِ به بُحسن كقّ  يعؿَل  أن

 .!ن صاء اهلل تعاػه، إسن كّقتِ حلُ  ػضُل اف فه كػسه

جاء طالن ٓ معـى فؾرَّ احلديث: ؾنّن بعد ثبوت افبُ  طالنُ أي: مامل يظفر بُ  :أقول

ه، إّكام يعـى به يف كػس وكحوُ  «ه حّؼاً يؽن ما بؾغَ  وإن مل»: وإمل. ؾؼول احلديِث 

 !.ْل زَ تَ  وٓ ثّبْت جّدًا، ؾتَ  ؾم به، وهذا واضٌح إمر، ٓ بعد افعِ 

ى فم به، وروَ ه حسب طـ  ل ظبادَ يعامِ   أّن احلقَّ  ،إظطاء افثواب طاهٌر جّداً  وشبُب 

 «ي يِب ظبدِ  طن   أكا ظـدَ »يؼول:  أّكه  -ظّز وجّل وظال-ظن رّبه  -شقّدكا رشول اهلل 

 (6)واحلاـمُ هريرة،  ظن أيب (5)ماجه وابنُ  (4)سائيوافـَّ  (3)وافسمذي (2)ومسؾمٌ  (1)رواه افبخاري

 ريض اهلل تعاػ ظـفم أمجعغ. ،مافٍك  بؿعـاه ظن أكس بن
                                                 

ُم اهللُ َكْػَسُه﴾ تعاػ: ـتاب افتوحقد، باب ؿول اهلل "افبخاري صحقح" (1) ـُ ُر ذ   ﴿َوحُيَ

َٓ : تعاػ [: وؿول اهلل28 ظؿران: ]آل َأْظَؾُم َما يف َكْػِسَك﴾  ﴿َتْعَؾُم َما يف َكْػِِس َو

 : ؿال: ؿال افـبي   هريرة  ، ظن أيب1274، 1273، صـ7415 [ ر:116 ]ادائدة:
ه يف ه ذـرتُ ين يف كػِس ين، ؾنن ذـرِ ، وأكا معه إذا ذـرَ ظبدي يِب  يؼول اهلل تعاػ: أكا ظـد طن  »

راظًا، وإن إفقه ذِ  بُت تؼرّ  زًا إلَّ ِص  مـفم، وإن تؼّرَب  خرٍ  ه يف مإلٍ ذـرتُ  ين يف مإلٍ كػِس، وإن ذـَر 

 .«ةً فَ روَ هَ  هؿق أتقتُ إفقه باظًا، وإن أتاين يَ  بُت راظًا تؼرّ ذِ  ب إلَّ تؼرّ 

، 1189، صـ6952 ـتاب افتوبة، باب يف احلّض ظذ افتوبة وافػرح هبا، ر: "مسؾم صحقح" (2)

، وأكا معه حقث ظبدي يِب  : أكا ظـد طن  ؿال اهلل »ه ؿال: أكّ  هريرة ظن رشول اهلل  ظن أيب

 بُت زًا تؼرّ ِص  ب إلَّ تؼرّ ن ه بافػالة، ومَ تَ ـم جيد ضافّ ن أحدِ ظبده مِ  أؾرح بتوبةِ  يذـرين، واهلل! هللُ

 .«لروِ هَ إفقه أُ  ؿق أؿبؾُت يَ  إلَّ  إفقه باظًا، وإذا أؿبَل  بُت راظًا تؼرّ ذِ  ب إلَّ ن تؼرّ راظًا، ومَ إفقه ذِ 

ظن  ،821، صـ3613 [ ر:باهلل  ـتاب افدظوات ]باب يف حسن افظنّ  "افسمذي شـن" (3)

 ."صحقح حسنٌ  هذا حديٌث "ظقسى[: ]ؿال أبو ...احلديث.  رشول اهلل  ظن  هريرة أيب

َٓ ، ؿوفه تعاػ: ـتاب افـعوت "افسـن افؽزى"أي: يف  (4) َأْظَؾُم َما يف  ﴿َتْعَؾُم َما يف َكْػِِس َو

 .، ظن أيب هريرة7/153، 7683 َكْػِسَك﴾ ر:

 .هريرة ظن أيب ،644، صـ3822 إدب، باب ؾضل افعؿل، ر: ـتاب "ماجه ابن شـن" (5)

 . ظن أكس بن مافٍك ، 2/698، 1828 ر: ،وافتؽبر ظاءافد ـتاب "كادستدرَ "يف  ي:أ (6)
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، (2)"افؽبر"اين يف َز أخرجه افطَ  (1)«يب ما صاء قظنّ ؾؾْ »: ةاديزب ويف افرواية افثاكقة

 ٍد صحقح.بسـَ   (4)عإشؼَ  ظن واثؾة بن (3)واحلاـمُ 

أمحد  رواه اإلمامُ  (5)«ؾؾه خرًا ؾؾه، وإن طّن ّشاً  إن طنَّ »وزاد يف افرواية افثافثة: 

 (6)"طإوَش "يف  اين  َز ه افطَ ظذ افححقح، وكحوَ  سنٍ ٍد َح بسـَ  هريرة  ظن أيب

 .ظن واثؾة  (8)"احلؾقة"يف  (7)كَعقم وأبو

ه، ءَ إـرمغ ٓ يضقع رجا أـرمُ  ه راجقًا افـػَع، ؾادوػ به ظبٌد بحدق كقّتِ  ؾنذا ظؿَل 

 .!يف إُوػ وأخرة ، وهلل احلؿدُ احلديث مراتب ىؼة من أدكَ يف احلؼق روايةُ اف تفو ـاكو

 

       
                                                 

 .22/87، 211 افـرض ظن واثؾة، ر: ان أبوباب افواو، ما أشـد واثؾة، حقّ  "ادعجم افؽبر" (1)

 ادتوّّف شـة ،اين احلاؾظَز يف احلديث: فإلمام أيب افؼاشم شؾقامن بن أمحد افطَ  "ادعجم افؽبر"( 2)

 (2/597 "ـشف افظـون")                      ه.361

 عواثؾة بن إشؼَ  ظن، 2711، 7/2719، 7613 ـتاب افتوبة واإلكابة، ر: "كادستدرَ "أي: يف  (3)

]وؿال افذهبي[:  .اهـ "اإلشـاد ومل خيرجاه صحقُح  هذا حديٌث "]ؿال احلاـم:[  ...احلديث.

 ."ظذ شط مسؾم صحقٌح "

 قثي.ّزى افؽـاين افؾَّ بن ظبد افعُ ع ( واثؾة بن إشؼَ 4)

 مؾتؼطًا(، 411، 5/399، 5429ع، ر:باب افواو، واثؾة بن إشؼَ  "أشد افغابة")

 ، ظن أيب هريرة.3/344، 9187هريرة، ر:  مسـد أيب "أمحد مسـد اإلمام"( 5)

 .واثؾة ظن ،1/126، 411 باب إفف، من اشؿه أمحد، ر: "إوشط ادعجم"( أي: يف 6)

، 9/318، 14111 ادبارك، ر: ذـر افتابعغ ادشتفرين بافـسك وافعبادة، حمّؿد بن "احلؾقة"( 7)

 ،ظن يوكس بن مقٌة ؿال: دخؾـا ظذ يزيد بن إشود ظائدين ؾدخل ظؾقه واثؾة بن إشؼع

ؾؼال فه:  اهلل  ع رشوَل ه بايَ ه: ٕكّ ه وصدرَ هبا وجفَ  ه ؾؿسَح ه ؾلخذ يدَ يدَ   كظر إفقه مدّ ؾؾاّم 

إّن »يؼول:  اهلل  رشوَل   شؿعُت  ؾنيّن ؿال: ؾلبِؼ  ،ك؟ ؾؼال: حسنٌ ب  يزيد ـقف طـّك برَ  يا

 «.ًا ؾؼر وإن ّش  ،إن خرًا ؾخرٌ  ،اهلل تعاػ يؼول: أكا ظـد طّن ظبدي يب

 ه.431ادتوّّف شـة ،قم أمحد بن ظبد اهلل إصبفاين: فؾحاؾظ أيب كعَ "حؾقة إوفقاء"( 8)

 (1/531 "ـشف افظـون")
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 اإلفادة التاسعة عرش

 قبول الضعوف يف الفضائل يف شهادة العقل

 

افـصقص مـ قى مو مّر ِش -ف شؾقاًم، ؾتؽػل صفودتُ  إن ـون افعؼُؾ  !وبوهلل افتقؾقؼ

ٌَ بل -تل مرَّ بـو ذـُرهواف ،وافـؼقل ف افضعقػ يف مثؾ هذا ادؼوم معتٌز، وضعػُ  ّن احلدي

ـّ افبطالَن ؽرُ فسـَ يف ا ـوكً افـؼوئُص  ف مفاممغتػٌر: ٕكّ  : ؾنّن افؽذوَب  د، وفؽ ـٍ  متقؼ

ٌَ بام روَ ق: ؾرُ ؿد يصدُ  يـ ؿرو تؼل افدّ ظَ  مؼّدمي اإلموم أيب"ػل ؾ .دؿوً ِص  ى احلدي

ؾؾقس ذفؽ  "صحقٍح  إّكف ؽرُ "إذا ؿوفقا يف حديٌ: ": "افّصالح افَشفرزوري ابـ

بف أّكف  وإّكام ادرادُ  ،مردؿًو يف كػس إؿطعًو بلّكف ـذٌب يف كػس إمر: إذ ؿد يؽقن ِص 

 .(1)"ط ادذـقره ظذ افّؼ يصّح إشـودُ  مل

ٌٌ ضعقٌػ  (:إذا ؿقؾ)": "افتدريى"و "افتؼريى"ويف  (هيصّح إشـودُ  مل :ؾؿعـوه)حدي

 اهـ مؾّخصًو. (2)"بافؽوذِ  أّكف ـذٌب يف كػس إمر: جلقاز صدِق  ظذ افؼط ادذـقر، ٓ

أن  يف احلقوقة ممكن لظاهر فقط، وإّل والتضعوف بالنظر ا التصحوح  يكون 

 صحوحًا وبالعكس أيضاً  الضعوف   يكون  

سـ وافصحقح احلَ  إّن وصَػ ": "ؾتح افؼدير"يف  (3)ظذ اإلضالق ؿول ادحّؼُؼ 

 افصحقح وصّحيُ  وافضعقػ، إّكام هق بوظتبور افَسـد طـًّو، أّمو يف افقاؿع ؾقجقز ؽؾطُ 

 .(4)"افضعقػ
                                                 

 .14، صـ1افـقع  "ظؾقم احلديٌ"( 1)

 .55: افصحقح، صـ1افـقع  "تدريى افراوي"( 2)

 [اإلموم أمحد رضومـف ]أي: مـ ( مسلفي افتـّػؾ ؿبؾ ادغرب. 3)

 .1/389ـتوب افّصالة، بوب افـقاؾؾ،  "ػتحاف"( 4)
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 يثبً مل يف كػس إمر، بؾ مو افضعقِػ افبوضَؾ  كفقس معـ" :(1)وـذفؽ ؾقف

ف صحقحًو يف كػس إمر، ؾقجقز مع جتقيز ـقكِ  ،بوفؼوط ادعتزة ظـد أهؾ احلديٌ

 .(2)"ؿ بفحؽَ يف هذا ادتـ ادعّغ، ؾقُ  أجودَ  ؿريـٌي حتّؼؼ ذفؽ، وإّن افراوي افضعقَػ  تؼسنَ  أن

ـَ واحلُ  يَ افصحّ ؼقن ظذ أّن ادحؼ  ": "ادقضقظوت افؽزى"ويف  إّكام  وافضعَػ  س

ـذا أؾوده  .مع احتامل ـقن افصحقح مقضقظًو وظؽسف ،هل مـ حقٌ افظوهر ؾؼط

 .(3)"حجر ادّؽل ابـ افشقُخ 

 فائدة ىفوسة

 الكرام اهلل يف األحاديث املروية عن أولواء

ٌَ  ،رامثقن افؽِ هذا هق افسبى افذي ؿد جعؾ بف ادحد   :أقول  افؽثرةَ  إحودي

 معتزٍة ظـدهؿ، وهل مؼبقفٌي معتؿَ  ػًي ؽرَ ضعق
ِ
  ٌد ظؾقفو ظـد ظؾامء

ِ
 افؼؾى، وظرؾوء

 وكّقرَ  ،هؿ اجلؾقؾيتعوػ بلرسارِ  ؿّدشـو اهللُ-ؽوصػغ ادُ  ةافعورؾغ، افسود ّب، إئّؿيِ افرَ 

غ اجلزم قَ بِص   ـقانؾقـسبقهنو إػ شّقدكو افـقر شّقد إ -هؿ اجلؿقؾيـو بلكقارِ ؿؾقبَ 

ـُ افتل ٓ تقَج  ،يلتقن بوٕحوديٌ افؽثرة اجلديدةو وافؼطع، فؿ، تبِ د يف دؾوتر افعؾامء و

رح واإلهوكي ظـد ـثٍر مـ أهؾ بوظثًي فؾطعـ وافقؿقعي واجلَ  هذه يفؿ اإلهلقّ ؾتصر ظؾقمُ 

مـ  ك هلل بؽثرٍ أتؼَ  -اهلل هلل وظبودِ  افعظؿيُ -افظوهر، بدًٓ ظـ أن يـتػعقا هبو، ومع أهّنؿ 

 بام حزٍب  ، وفؽـ ـؾَّ اهلل  تقؿقًو يف افؼقل ظـ رشقل بوهلل وأصد   ؿُ ، وأظؾَ افطوظـغ

 .!فتديـؿ بودظؾَ أ ؽب  ، ورَ حقنؾرِ  ؿهیفدَ 

  ،جقمأصحويب ـوفـ  » :حديٌ إػ بوفـسبي "يعي افؽزىافّؼ  (4)مقزان"وؿول يف 
                                                 

ـَ 1)    [اإلموم أمحد رضومـف ]أي: مـ قر افعاممي. ( مسلفي افسجقد ظذ 
 .1/266ـتوب افّصالة، بوب صػي افّصالة،  "ػتحاف"( 2)

 .225، صـ885 ر:حتً حرف ادقؿ،  "إرسار ادرؾقظي"( 3)

 [اإلموم أمحد رضومـف ]أي: مـ ادقزان.  اهذ( يف ؾصؾ: ؾنن اّدظك أحٌد مـ افعؾامء ؾقق 4)
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ٌُ ": (1)«بلهّیؿ اؿتَديتؿ اهتَديتؿ  ثغ، ؾفقحد  وإن ـون ؾقف مؼوٌل ظـد اد هذا احلدي

 .(2)"شػصحقٌح ظـد أهؾ افؽَ 

 َمـ صّذ ظعَّ »يؼقل:   ـون": (4)"ظـ مجقع إّمي (3)ـشػ افُغّؿي"وؿول يف 

صّذ اهلل "َمـ ؿول: »يؼقل:   . وـون«بودوء ر افثقُب ػوق، ـام يطفُ ف مـ افـِ ؿؾبُ  ضفرَ 

حمّبتَف يف ؿؾقب افـّوس،  اهللُ كف شبعغ بوبًو مـ افرمحي، وأفؼَ ظذ كػِس  ؾؼد ؾتَح  "ظذ حمّؿدٍ 

ّٓ  ؾال ٌُ  (5)ـوؿول صقخُ  «ػوقَمـ يف ؿؾبف كِ  يبغضف إ رَويـومهو  ،فوافذي ؿبؾَ  : هذا احلدي

يف أظذ  و ظـدكو صحقحونِ ، ومُه اهلل  ظـ رشقل  ظـ بعض افعورؾغ ظـ اخلرض

 .(6)"فؿ اصطالحِ ثقن ظذ مؼتَه تفام ادحد  ثبِ يُ  افصّحي، وإن مل درجوِت 

: (7)"ادقزان"يف  -ُؿّدس رّسه افعزيز-ف شّقدي ظع اخلقاصوـذفؽ كؼؾ ظـ صقخِ 

 ه إػ حرضةيـتفل َشـدُ  ،ثقن بوفَسـد افصحقح ادّتصؾمو رواه ادحد   مجقعَ  نّ إ :ـام يؼول"

 .(8)"ـ ظؾؿ احلؼقؼيمِ  افصحقُح  :افؽشػ ف أهُؾ ، ؾؽذفؽ يؼول ؾقام كؼؾَ احلّؼ 
                                                 

 آختالف خطل ػ ظذ أنّ بوب ذـر افدفقؾ مـ أؿوويؾ افسؾَ  "افعؾؿ جومع بقون"اكظر:  (1)

 .رشقل اهلل  ظـ، ظـ جوبر 2/925، 176١ ر: إفخ،... وصقاب
 إفخ،... ووافتدّيـ هب ؾصؾ: ؾنن اّدظك أحٌد مـ افعؾامء ؾقق هذه ادقزان "ادقزان افؽزى"( 2)

 .3١، صـ1 اجلزء

إّول، بوب جومع ؾضوئؾ افذـر، آخر ؾصؾ إمر بوفّصالة ظذ افـّبل  ]ادجؾَّد[ ( آخر اجلؾد3)

 [اإلموم أمحد رضو. مـف ]أي: مـ  
 .ه973 ادتقّّف شـي ،عراينظبد افقّهوب بـ أمحد افشَّ  موم: فإل"ّؿي ظـ مجقع إّميـشػ افغُ "( 4)

 (2/416 "ـشػ افظـقن")

 .ظع اخلقاصافشقخ  (5)

 بل الة ظذ افـّؾصؾ يف إمر بوفّص  ـتوب افطّى، "ـشػ افُغّؿي ظـ مجقع إّمي"( 6)
 .345، صـ1اجلزء  إفخ،... وافسؽقى يف حضقر ادجوفس

(7 
ٍ
ـ افؼيعي.  ( ؾصؾ يف بقون اشتحوفي خروج يشء ـ ظ ـ أؿقال ادجتفدي ـ م  [اإلموم أمحد رضومـف ]أي: م

  "دقزان افؽزىا"( 8)
ٍ
 ،مـ أؿقال ادجتفديـ ظـ افؼيعي ؾصؾ يف بقون اشتحوفي خروج يشء

 .45، صـ1 اجلزء
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ع إظذ ؽر افَسـد افظوهر، ؾؽون إرؾَ  ىخرإ ريَؼ ّن فألوفقوء افطإ ،فباجلملة

 -وؿّدس رّسه افسومل ريض اهلل تعوػ ظـف،- (1)يؼقل شّقدي أبق يزيد افبسطومل

ًٍ ؾؿَ ؿد أخذتؿ ظِ "فؾؿـؽِريـ يف ظرصه:   وأخذكو ِظؾؿـو ظـ احلل   ،ؽؿ مّقتًو ظـ مقّ

افققاؿقً "ر بف ادبورك افػوِخ عراين يف ـتوافشَّ  ف شّقدي اإلمومُ . كؼؾَ (2)"يؿقت افذي ٓ

ٌِ آِخ  (3)"واجلقاهر  افسوبع وإربعغ. ر ادبح

 ،افشقخ إـز ابـ ظريب ،يـادّؾي وافد   لحمق ،ػغادؽوِص  د صّحح شقّدي إمومُ وؿ

ًْ مـ حقٌ ظؾؿ احلديٌ، ـام ذـره يف  بعَض  بوب افثوفٌ افإحوديٌ افتل ؿد ضعػ

 .(5)هـو "افققاؿقً"وكؼؾف يف  (4)"ؼيػي اإلهلقي ادؾؽقيتقحوت ادؽقّي افافػُ "وافسبعغ مـ 

 ققضليـ افس  حّػوظ احلديٌ اإلموم اجلؾقؾ جالل ادّؾي وافد   وـذفؽ خوتؿُ 

 مخسوً  شّقدكو رشقل اهلل شقّد إكبقوء  ؿد تّؼف بزيورةِ  -ه افعزيزُؿّدس رس  -

ًْ ؼَ وشبعغ مّرًة يف افقَ  ـثرًا  فًي، ؾصّحَح شوؾَ يٌ مُ حتؼقؼ احلد فف كعؿيُ  ظي، وؿد حصؾ

 ثغ.اصطالح ادحد   ِوؾؼمـ إحوديٌ افتل ؿد ُحؽؿ ظؾقفو بوفضعػ 

 يف  -ه افـقراينُؿّدس رس  -عراين ظبد افقّهوب افشَّ  مياإلموم افعاّل  افرّبوين ذـره افعورُف 
                                                 

 ،افزاهد ادشفقر لافبسطومقػقر بـ ظقسك بـ آدم بـ ظقسك بـ ظذ ابـ رسوصون أبق يزيد ضَ  (1)

 .خرأُ ورشوئؾ  ،فيف افتصقّ  "معورج افتحؼقؼ" :فف مـ افتصوكقػ .ه264شـي  تقيّف 

 (5/355 "افعورؾغ هديي")

ً و اجلقاهر" (2) ٌ  "افققاؿق ـ إوفقوء 47ادبح  .47١، صـ2، اجلزء  يف بقون مؼوم افقارثغ فؾُرُشؾ م

 ادتقّّف  ،عراينظبد افقّهوب بـ أمحد افشَّ  موم: فإل"افققاؿقً واجلقاهر يف بقون ظؼوئد إـوبر" (3)

 (2/833 "ـشػ افظـقن")       .ه973 شـي

يف معرؾي ظدد مو حيصؾ مـ  73افبوب  "قحوت ادّؽقي يف معرؾي أرسار ادوفؽقي وادؾؽقيتافػُ "( 4)

: فؾشقخ حمقل افديـ حمّؿد 2/79: مو افػرق بغ افـبّقغ وادحّدثغ؟ 57إفخ، افسمال ... إرسار

 (2/226 "ـشػ افظـقن")    .ه638 ادتقّّف  ،ابـ ظريب افطوئل ادوفؽل"ـدعروف با ،بـ ظع

ً واجلقاهر" (5) ٌ  "افققاؿق ـ إوفقوء 47ادبح  .468، صـ2، اجلزء  يف بقون مؼوم افقارثغ فؾرشؾ م
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 .!قتّؼف بؿطوفعتفؾؾْ  : َمـ صوءَ (2)"افؼيعي افؽزى (1)مقزان"

فـػع  -بحؿد اهلل تعوػ-بؿـوشبي ادؼوم  سي اجلؾقؾي ؿد ذـرُت افـػق هذه افػوئدةُ 

 ، وإؿدام افزاّفيُ قنقحي افؼؾى: ؾنّن افذيـ يعؾؿقكف ؿؾقؾش ظذ فَ ؼّ ـقتؾؾْ  ،ادسؾؿغ

 .!ـثرٌة يف هذه ادزّفي

 كخؾقع ؿطوع افػقويف إػ احلؿ

 الئُؾ صقل ؿَ افقُ  وأربوُب  ،ـثرٌ 

طالن احلديٌ ظذ بُ  أّن اجلزمَ  دد افبقونِ بَص  وــّو ،ؿد خرجـو بعقدًا يف ادبحٌ

ـُ يؿؽـ، مَ  ٓ ـٌ يف افسـَ  واجلرُح  فام ـون افطع حّؼًو يف افقاؿع،  أن يؽقنَ  د: ّٕكف ممؽ

 بدون أّي رضر: ؾنّن أمقرَ  رجك افـػعُ حقٌ يُ يعؿؾ بف  ومودام حيتؿؾ افصدق ؾوفعوؿُؾ 

ٌَ   افعؼؾ أن يسكَ جوء، ؾفؾ مـ مؼتَه افديـ وافدكقو تتعّؾؼ بؤمول وافرَّ  هِنوئّقًو  احلدي

ـِ بؾقحرم مـ ؾضقؾي افعؿؾ  ،صدؿوً  ...؟! وؿد يؽقن إمرُ ؾؼط فـؼٍص يف افَسـد ف، س

 ـ مـ ادتعّصبغ...!.تؽُ  ، وًْٓ وتثبَّ  ه...؟! ؾوؾفؿْ فـو بلخذِ  وإذا ـون ـذبًو ؾام هق افرضرُ 

 مثاٌل ىفوٌس لتقريب فهم املسيلة

وح، افرُ  وضعِػ  ديف اجلس احلرارة افغريرة ؼّؾيرجٌؾ ب هلل اإلكصوف! فق أصقَى 

  اذهل ـون خيتور َق الين احلوذِ افػُ  ؾؼول فف زيٌد: إّن افطبقَى 
ٍ
، وهق معّغٍ  ادرض رشُب دواء

يف ادِفراس افذهبل  ،اخِلالف افَبؾخل َظرقهى ادسحقق مع ظـ ورق افذَّ  ظبورةٌ 

 .يف ـّػ افقد بوٕصبع مع افَعسؾ حَؼ ، أو ُش -أي: افذهى احلؼقؼل- يبودِدّؿي افذهبقّ 

ف ضّبًو، مومل يتحّؼؼ فف َشـٌد صحقٌح بُحرمي اشتخدامِ  افسؾقؿ أن يعتؼدَ  يؼتيض افعؼُؾ  ؾال

ًٌ إػ ذ أّكف فقس ؾقف  ،فبؿعرؾتِ  يؽتػَل  ادػروُض أن ق، بؾك افطبقى احلوذِ امّتصٌؾ ثوب
                                                 

  [اإلموم أمحد رضومـف ]أي: مـ ( يف افػصؾ ادذـقر ؿبؾ مو مّر بـحق صػحي. 1)
 ،ؾصؾ يف بقون اشتحوفي خروج يشء مـ أؿقال ادجتفديـ ظـ افؼيعي "ادقزان افؽزى"( 2)

 .44، صـ1 اجلزء
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ّٓ  رضرٌ  ّرض فتحؼقؼ إشوكقد افذي يتع ادريُض  فف مـ حقٌ إصقل افطّبقي، وإ

يصؾ إػ حتؼقؼ  ٓوـوؾعفو، مـ ؾقائد افدواء ومَ  وأحقال افُرواة، ـود أن حيرمَ 

 .!إشوكقد، وٓ حيصؾ ظذ افدواء

ر، ؾضوئؾ إظامل، إذا بؾغَ  ؿضقّيُ  وقـفبعَ  هوهذ ـو اخلُز افـوؾُع ٓ يـوؾقف افؼُع ادطفَّ

ٌُ ون احلًو، إن ـثل فقس رضوريّ ادحد   ؾػقف افتحؼقُؼ  ّٓ  دي فـو  صحقحًو يف كػسف ؾبِفو، وإ

ّٓ . ـو!تِ سـ كقّ أجركو حِلُ   .!غسـقَ إحدى احلُ  هؾ ترّبصقن بـو إ
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 اإلفادة العرشون

 قبول الضعيف يف األحكام

 

 ادذـورة إدّفةَ  يـظرّدا  ،ـؾامت افعؾامءوبؿؼاصد افؼع  وافواؿَف  افعارَف إّن 

فإلمام ابن حجر  (1)"افػتح ادبغ"من  ،يف ؿبول افضعقف يف افػضائل كظرًا صحقحًا،

 (3)فإلمام ادّؽي "بُؿوت افؼؾو"، و(2)ّواينق افدَ فؾؿحؼ   "أكؿوذج افعؾوم"ادّؽي، و

 ِه من إكوار ادتجّؾقة ؿؾبِ  ، ومن تؼرير افػؼر يف اإلؾادة افسابؼة، يرتسم ظذ مرآة

 بػضائل إظامل ؾحسب، بل اً روصحمفقس  ؿبوَل افضعقف حدشًا دون تؽّؾٍف، بلنّ 

احلديث يف افعؿل ب ،افرضر من ؽرآحتقاط، وافـػَع  واضعَ حقثام ترى مَ  ظؿوماً 

إػ آشتحباب يف جاكب افػعل،  روَده ـام أرصدَ ريٍب: ؾنّن وُ  ؼبؾه بالتَ  افضعقف،

يف احلديث  أما ؿال شّقدكا ادصطػى  .ع وافورع يف جاكب افسكـذفك يدظو إػ افتـز  

 .وؾع احلارث افـ   رواه افبخاري ظن ظؼبة بن (4)شـقف وؿد ؿقل؟»افصحقح: 
                                                 

 اإلؾادة افسادشة ظؼ.أي: يف ( 1)

 .اإلؾادة افسابعة ظؼ أي: يف( 2)

 افسابعة ظؼ.اإلؾادة  أي: يف( 3)

 ،88 ر: [وتعؾقم أهؾه]ـتاب افعؾم، باب افرحؾة يف ادسلفة افـازفة  "صحقحاف"أي: يف (4)

حسغ  بن شعقد بن أيب أخزكا ظؿرُ  :ظبد اهلل ؿال ؿال: أخزكا ؼاتلحمؿد بن مُ بطريق ، 2٢صـ

هاب بن ظزيز، إ ٕيب ج ابـةً ه تزوّ أكّ  ،مؾقؽة ظن ظؼبة بن احلارث ظبد اهلل بن أيب يثـحدّ  :ؿال

 ِك م أكّ ما أظؾَ  :ؾؼال هلا ظؼبة ،ج هباتزوّ  يوافت ظؼبةَ  ؿد أرضعُت  إيّن  :ؾؼافت ه امرأةٌ ؾلتتْ 

 :اهلل  بادديـة ؾسلفه، ؾؼال رشوُل  إػ رشول اهلل  ؾرـَب ي، ـوٓ أخزتَ  يـأرضعتَ 

 ه.ؽرَ  زوجاً  ، وكؽحْت ؿفا ظؼبةُ ؾػارَ  ش؟!وؿد ؿقل ـقَف »
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 (2)أمحد رواه اإلمام (1)شكريبُ يُ  ا ٓك إػ مريبُ ما يُ  عْ دَ »: وؿال  :أقول

 .(8)"سٌن صحقحَح "وؿال:  (7)وافسمذي (6)(5)وافدارمي (4)(3)داود افطقافز وأبو

 .(12)"صّححاه"و (11)واحلاـمُ  (1٢)ِحّبان وابنُ  (9)وافـَسائي
                                                 

 .عؿاكِ  كؼاًل ظن ابن ،257، صـ2اجلزء  ،4212حرف افدال، ر:  "اجلامع افصغر"اكظر:  (1)

 ظع ظؾقفم أمجعغ، حديث احلسن بن مسـد أهل افبقت رضوان اهلل "سـداد"أي: يف  (2)

فؾحسن بن ظع: ما  ظن أيب احلوراء ؿال: ؿؾُت ، 1/427، 1727 ، ر: ضافب أيب بن

من متر افصدؿة،  مترةً   أخذُت أيّن  رشول اهلل ؟ ؿال: أذـر من تذـر من رشول اهلل 

اهلل  فا يف افتؿر، ؾؼقل: يا رشوَل عاهبا ؾجعؾَ بؾُ   اهلل فا رشوُل ظَ ، ؿال: ؾـزفا يف يف  ؾجعؾتُ 

!  :ؿال:  شفـا افصدؿةُ  ٓ حتّل  حمؿدٍ  ا آُل إكّ »ما ـان ظؾقك من هذه افتؿرة هلذا افصبّي؟ ؿال

 .شيبةٌ رِ  افؽذَب  ، وإنّ ضؿلكقـةٌ  افصدَق  ؾننّ  :كريبُ ما ٓ يُ ك إػ ريبُ ما يُ  عْ دَ »وـان يؼول: 

 .2/499، 1274، ر: احلسن بن ظع  "سـداد"أي: يف (3)

: فهه. 2٢4 شـة ادتوّف  ،احلاؾظ أبو داود افبرصي ،شؾقامن بن داود بن اجلارود افطقافز (4)

 (5/324 "هدية افعارؾغ")                     .يف احلديث "ادسـد"

، 2/319، 2532 يريبك، ر: ـتاب افبقوع، باب دع ما يريبك إػ ما ٓ "سـناف"أي: يف (5)

 حلسن بن ظع.ظن ا، 32٢

فه: ه. 255ظبد اهلل بن ظبد افرمحن بن هبرام افّدارمي احلاؾظ أبو حمؿد افسؿرؿـدي، تويّف شـة  (6)

يف احلديث  "ادسـد"و "ةـتاب صوم ادستحاضة وادتحّر "و "ـّةـتاب افُس "و "الثقاتافثُ "

 (5/361 "هدية افعاّرؾغ")                    ."مسـد افدارمي"يعرف بـ

ـّ اظؼؾْ  :أبواب صػة افؼقامة ]وافرؿائق وافورع[ ]باب حديث "افسـن"أي: يف  (7) ...[ ْل فا وتو

 حلسن بن ظع.ا ، ظن572، صـ2518 ر:

ـّ  :وافورع[ ]باب حديثأبواب صػة افؼقامة ]وافرؿائق  "افسمذي شـن" (8) ل...[ اظؼؾفا وتو

 .572، صـ2518 ر:حتت 

، 8 ، اجلزء5722 ظذ ترك افشبفات، ر: ـتاب إذبة، باب احلّث  "سـناف"أي يف  (9)

 .حلسن بن ظع ا ، ظن344صـ
ـّ  "صحقحاف"أي: يف  (1٢)  يريب ادرء من ل، ذـر افزجر ظاّم ـتاب افرؿائق، باب افورع وافتو

 حلسن بن ظع.ا ظن ،173، صـ72٢ر:  كقا افػاكقة افزائؾة،أشباب هذه افد

 ظن احلسن بن ظع. ،3/823، 2169ر:  ـتاب افبقوع، "كادستدرَ "أي: يف  (11)

ـتاب  "ابن ِحّبان صحقح". و3/823، 2169 ر:حتت  ـتاب افبقوع، "كادستدرَ " (12)

ـّ   اب هذه افدكقا افػاكقة افزائؾة، يريب ادرء من أشبل، ذـر افزجر ظاّم باب افورع وافتو

 .173، صـ72٢ ر:
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 ظع  سن بناإلمام شّقدكا احلَ  ابن ظن اإلمام، (2)"هعجؿِ مُ "يف  (1)عؿاكِ  وابنُ 

بطريق مافٍك ظن كاؾٍع  (4)"افتاريخ"يف  واخلطقُب ، (3)"احلؾقة"قم يف كعَ  وأبو .بسـٍد ؿوي  

 . ظؿرَ  ظن ابن

، وفؽـّه يُ ورِ افضعقف وفومل يُ  أّن احلديَث  وطاهرٌ  ظذ إؿّل،  ث افشبفةَ ورِ ث افظن 

، وؿد ـثرت إحاديُث يف هذا ارع افّش  مرادِ  طابق ظغَ ه يف حمّل آحتقاط يُ ؾؼبوفُ 

 ؾؼد اشتزأَ  بفاِت َمن اّتؼى افُش »ؿال:  أّكه  إظظمُ  إجل   فا احلديُث ِمن مجؾتِ افباب، 

 وصك أنيف احلرام، ـافراظي حوَل احلؿى يُ  بفات وؿعَ يف افش   رضه، وَمن وؿعَ يـه وظِ فدِ 

 ظن (6)رواه افشقخانِ  (5)ش!همُ ارِ حَم  ى اهللِأٓ وإّن محَ  !ٍك محًى َمؾِ  ؾقه، أٓ وإّن فؽل   يرتعَ 

 .بشر  ـعامن بناف
                                                 

: فه .ه351 شـة وتويّف  295فد شـة احلاؾظ، وُ  ظبد افباؿي بن ؿاكع بن مرزوق افبغدادي (1)

 (5/4٢3 "هدية افعارؾغ")                     ."قوخُش معجم اف"

 ادتوّف شـةفبغدادي، بن مرزوق ا ظبد افباؿي بن ؿاكعفؾحاؾظ أيب احلسغ  :"قوخُش معجم اف" (2)

 (2/596 "ـشف افظـون")                      .ه351

 .ظن ابن ظؿر، 6/389، 9٢35 أكس، ر: ذـر تابعي افتابعغ، مافك بن "حؾقة إوفقاء" (3)

 أيب رومان ظن ابن وهب. د به ابنُ تػرّ  من حديث مافٍك  ؽريٌب 

إبراهقم  إشحاق بنبطريق  -3423 :حرف إفف، ذـر من اشؿه إشحاق، ر "تاريخ بغداد" (4)

، 2٢11 اق، ر:ـقؼي افورّ بادـجَ  :يعؼوب ادعروف مـصور أبو موشى بن يوكس بن بن

 ، ظن ابن ظؿر.5/288

، 12صـ، 52يـه، ر: اإليامن، باب ؾضل من اشتزأ فدِ ـتاب  "افصحقح"بخاري يف اف خرجهأ (5)

، وبقـفام بّغٌ  واحلرامُ  بّغٌ  احلالُل » :يؼول اهلل  رشوَل  شؿعُت  :ظن افـعامن بن بشر يؼول

 يف ن وؿعَ رضه، ومَ يـه وظِ فدِ  فات اشتزأَ ؼى ادشبّ ن اتّ من افـاس، ؾؿَ  ٓ يعؾؿفا ـثرٌ  فاٌت مشبّ 

ى اهلل محَ  أٓ إنّ  !محى ٍك مؾِ  فؽل   وإنّ أٓ  .هوصك أن يواؿعَ احلؿى يُ  ى حوَل يرظَ  ـراعٍ  ،بفاتافش  

 ؾسد اجلسدُ  ه، وإذا ؾسدْت ـؾ   صؾح اجلسدُ  إذا صؾحْت  ،مضغةً  داجلَس  يف أٓ وإنّ  !هارمُ حَم 

 .ش!افؼؾُب  يأٓ وه !هـؾ  

، باب أخذ احلالل وترك افشبفات، زارظةوادُ  ساؿاةـتاب ادُ  "صحقحاف"يف  مسؾمٌ أخرجه  (6)

 .697، صـ4٢94 ر:
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: "غين احلديثَ هذَ  إػ بافـسبة "ػتح ادبغاف"ابن حجر ادّؽي يف  وؿال اإلمامُ 

 واحد، وهو افـفي  جوظُ رُ "
ٍ
: وؿال اهلل  .(1)"بفاتؿوع يف افُش ظن افوُ  افتـزهيي   فام إػ رء

اذِباً ﴿إِْن ي   ـَ ِذُبُه َوإِْن ي   ُك  ـَ ِذْي ِصبْ ي   ُك َصاِدؿاً َؾَعَؾقِْه  ْم﴾ ُؽْم َبْعُض اف  ـُ  [.28]ؽاؾر:  َيِعُد

ُؿوت "افذي ؿافه يف  ،اإلمام أيب ضافب ادّؽي هذا هو معـى ؿولِ  !بحؿد اهلل تعاػ

 امها، بل ؾقفيؾزمـا رد   ٓ ،ـّةافؽتاب وافُس  خمافػةِ  ؽرَ  عاَف افِض  إّن إخبارَ ": (2)"افؼؾوب

افؽرام ؿد ّسحوا بؼبول احلديث افضعقف يف  أّن افعؾامءَ  رمَ . ؾال َج (3)"ما يدّل ظؾقفا

 آحتقاط. وضعِ إحؽام أيضًا، إن ـان يف مَ 

افذي مر  ذـُره بعد افـص   "إذـار"وي يف ؿال اإلمام افـوَ 
افسخاوي  افشؿُس  ، ثمّ (4)

ـاحلالل  أّما إحؽامُ ": (7)"افرياض (6)كسقم"يف  اخلػاجي افشفاُب  ، ثمّ (5)"ؾتح ادغقث"يف 

ّٓ  ؾال ،ذفك ام وافبقع وافـؽاح وافطالق وؽرواحلر  باحلديث افصحقح أو يعؿل ؾقفا إ

ّٓ احلَ    يؽونَ  أن سن، إ
ٍ
 بؽراهةِ  حديٌث ضعقٌف  ـام إذا وردَ  ،من ذفك يف احتقاٍط يف رء

 .(8)"جيب ظـه، وفؽن ٓ يتـّزهَ  أن ؾنّن ادستحب   :حةقوع أو إكؽِ افبُ  بعضِ 

 ويعؿل بافضعقف أيضًا ": "افتدريب"قوضي يف افُس اجلالل  اجلؾقل وؿال اإلمامُ 
                                                 

 .142صـ ،11حلديث حتت ا "ػتح ادبغاف"( 1)

 [اإلمام أمحد رضا]أي: من  مـه( يف ؾصل احلادي وافثالثغ. 2)

وبقان ضريق  باب تػضقل إخبار ...إفخ، يف ذـر افعؾم وتػصقؾه 31افػصل  "ُؿوت افؼؾوب"( 3)

 .177صـ ،1 اجلزء ،اإلرصاد وذـر افرخصة وافسعة يف افـؼل وافرواية

 .اإلؾادة افسابعة ظؼ أي: يف (4)

 .خمترصاً ، 1/313 ،ن تردّ يف معرؾه من تؼبل روايته ومَ  "ؾتح ادغقث"( 5)

 .مؾّخصاً  ،1/75 "ـتاب افشػاء "مؼّدمة "كسقم افرياض"( 6)

...احلديث.  شهؾؽتؿَ  ،ن ُشئل ظن ظؾمٍ مَ »ادصـّف حديث:  اإلمام ( يف ذح اخلطبة حقث أشـدَ 7)

 [اإلمام أمحد رضامـه ]أي: من 

 .36صـ ظامل،مؼّدمة ادمّفف، ؾصل يف افعؿل باحلديث افضعقف يف ؾضائل إ "إذـار"( 8)
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أّن  إصُل ": (2)"افغـقة"بي يف احلؾَ  مةُ وؿال افعاّل  .(1)"إذا ـان ؾقه احتقاطٌ  ،يف إحؽام

  ظن جابرٍ  ى افسمذي  ، دا روَ تاوافّصؾ بغ إذان واإلؿامة يؽره يف ـل   افوصَل 

بغ  ، واجعْل ، وإذا أؿؿَت ؾاحدرْ ْل ش  إذا أّذكَت ؾس»: ؿال فباللٍ  اهلل  أّن رشوَل 

ه، بِ ن ُذ مِ  ادغرب، وافشارُب  (3)ه يف ؽرمن أـؾِ  ما يػرغ أـُل  ك ؿدرَ ك وإؿامتِ أذاكِ 

  وادعترُص 
ِ
به يف  ، فؽن جيوز افعؿُل (5)وهو وإن ـان ضعقػاً  (4)شحاجته إذا دخل فؼضاء

 .(6)"مثل هذا احلؽم

 نفيسة

 عاءاألرب يومَ  مَلن احتجمَ  حتذير  

 ؿال افـبي   حقث، ضعقٍف  يف حديٍث  ،إربعاء ادـُع ظن آحتجام يومَ  وردَ و

: « َؾُ يَ  ؾال ،رٌص ه بَ بت، ؾلصابَ افس   إربعاء ويومَ  يومَ  َمن احتجم ّٓ  .(7)شهكػَس  وَمّن إ
                                                 

 .259ادؼؾوب، صـ :22افـوع  "تدريب افراوي"( 1)

 [اإلمام أمحد رضامـه ]أي: من ( يف ؾصل شـن افّصالة. 2)

ٌج ، وفقس ظـد افسمذي، بل هو مدرَ "افغـقة"هؽذا هو يف كسختِي  "ادغرب يف ؽر" :قوله( 3)

ؿدرما يػرغ "ؿافوا: ؿوفه:  ،ؼؾـاما كبعدَ  "افغـقة"هو تلويٌل من افعؾامء، ـام ؿال يف  ،كعم .ؾقه

   [اإلمام أمحد رضامـه ]أي: من  ."به يف ادغربه يف ؽر ادغرب، وِمن ُذ من أـؾِ  أـُل 

، باب ما جاء يف افسّشل يف أبواب افّصالة ظن رشول اهلل  "افسـن" يف افسمذيأخرجه  (4)

إذا  !يا بالُل » :ؿال فبالل هلل ا رشوَل  أنّ  [بن ظبد اهلل]ظن جابر  ،54، صـ195إذان، ر: 

 ما يػرغ أـُل ك ؿدرَ ك وإؿامتِ بغ أذاكِ  واجعْل  ،ؾاحدرْ  وإذا أؿؿَت  ،كأذاكِ  يف ْل ؾسش   كَت أذّ 

 .ش!وينوا حتى تَر وٓ تؼومُ  ،هإذا دخل فؼضاء حاجتِ  وادعترُص  ،هبِ من ُذ  وافشارُب  ،همن أـؾِ 

أبواب افّصالة، باب ما جاء يف  "افسمذي شـن"] ."ه جمفولهو إشـادُ "( ؿال اإلمام افسمذي: 5)

 [اإلمام أمحد رضا[. مـه ]أي: من 54، صـ196 ر: حتت افسّشل يف إذان،

 .377، 376شـن افّصالة، صـ "غـقةاف"( 6)

 .4/23٢، ن اشؿه شؾقامنم "يف ضعػاء افرجالؽامل اف"اكظر:  (7)
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 (3)"وسافػردَ  مسـد"ظن  (2)"باتافتعؼُ "و (1)"ئافًف"قوضي يف افُس  كؼل اإلمامُ 

افـقسابوري ؿال:  مطرٍ  بن جعػرَ  ؿرو حمّؿد بنظَ  أيب يؼول: شؿعُت أباشؿعُت "يؾؿي: فؾدَ 

إربعاء ؾلصابـي افزُص،  فقس بصحقٍح، ؾاؾتصدُت يومَ  ؿؾُت يومًا: إّن هذا احلديَث 

 شيثِي!بحدِ  وآشتفاكةَ  إّياكَ »وُت إفقه حايل، ؾؼال: وم ؾشؽَ يف افـ   اهلل  ؾرأيُت رشوَل 

 .(4)"يتعاػ، وذهب ذفك ظـ   اهللُ ؾاكتبفُت وؿد ظاؾاينَ   !اهلل رشوَل  ؾؼؾُت: تبُت يا

 جليلة

 بتالس   يومَ  ملن احتجمَ  حتذير  

ظع مفران  طريق أيبب (6)"تارخيه"ر يف ظساـِ  أخرج ابنُ ": (5)"ئافًف"ذـر يف 

ي يؼول: أردُت َز سن افطَ احلَ  معغ احلسغ بن هرو احلاؾظ اهلازي ؿال: شؿعُت أبا بن

 افغالُم ذـرُت خَز افـّبي ػ  يل احلّجاَم، ؾَؾاّم وَ  عُ الم: ادْ فؾغُ  افسبت، ؾؼؾُت  يومَ  احِلجامةَ 

: « َوَمن  ؾُ يَ  ه وضٌح، ؾالربعاء ؾلصابَ إ افسبت ويومَ  يومَ  ن احتجمَ م  ّٓ  :ؿال شهكػَس  إ

ؾؼؾُت  "ه بعُض افضعفهذا حديٌث يف إشـادِ ": تػّؽرُت ؾؼؾُت  ؾدَظوُت افغالَم، ثمّ 

يف  اهلل  ـي افزُص، ؾرأيُت رشوَل احلّجاَم يل ؾدظاه ؾاحتجؿُت، ؾلصابَ  عُ م: ادْ الفؾغُ 

ن ئِ فَ  :ؾـذرُت هلل كذراً  ش!ييثِ بحدِ  إّياك وآشتفاكةَ »ؾؼال:  ،وُت إفقه حايلافـوم ؾشؽَ 
                                                 

 [محد رضااإلمام أمـه ]أي: من ( أواخر ـتاب ادرض وافطّب. 1)

 [اإلمام أمحد رضامـه ]أي: من ( باب اجلـائز. 2)

 وّف شـةتاد، صفردارْ فؾحاؾظ  :-وس إخقار ٕبقهؾردَ  وهو خمترص- "وسسـد افػردَ مُ "( 3)

 (238،559 /2 "ـشف افظـون")        سـًا.بفا ترتقبًا َح وس ورتّ أشاكقد ـتاب افػردَ  .ه558

 .18، 17باب اجلـائز، صـ "تعّؼباتاف"و .342، 2/341وافطّب، ـتاب ادرض  "ادصـوظة ئافًف"( 4)

من  ـتاب ادرض وافطّب  ، ]أي: اكظر أواخرَ [اإلمام أمحد رضا]أي: من  مـه ( تؾو ما مّر.5)

 ـام مّر[. "ئافًف"

 ادعروف ،أظظؿفا تاريخ اإلمام احلاؾظ أيب احلسن ظع بن حسن :"مشقتواريخ دِ " أي: (6)

 (1/269 "ـشف افظـون")                          .ه571 ادتوّف شـةمشؼي، دِ اف "ابن ظساـر"ـب
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صحقحًا ـان أو شؼقاًم،  ،ن يف خز افـّبي اوَ أَت  ص، ملما يب من افَز  أذهَب اهللُ

 .(1)"َص ي ذفك افَز ظـّ  ؾلذهب اهللُ

 مفيدة  

 األربعاء يومَ  فرَ ااألظ ملن قص   حتذير  

كسقم افرياض ذح "يف  ،افدين اخلػاجي ادرصي احلـػي صفاُب  مةُ ؿال افعاّل و

ظـه  فُي وَورد افـّ  ،فا شـّةٌ وتؼؾقؿُ  ؾراإط ؿص  ":  "فإلمام افؼايض ظقاض ،افشػاء

في ظـه أّكه َؾَعَؾه ؾـُ  :ؽي ظن بعض افعؾامءوُح  ،ث افزَص ورِ ّكه يُ أيف يوم إربعاء، و

إفقه،  ىـامه ؾشؽَ يف مَ   افـبي   ىُص من شاظته، ؾرأَ ه افَز ؾؾحؼَ  "يثبت هذا مل"ؾؼال: 

أّكه  ؽػقَك يَ »: ؾؼال  ،يصّح ظـدي ؾؼال: مل شظـه؟ يقِ هن تسؿعْ  أمل»فه:   ؾؼال

 اهـ. (2)"ما ُشؿع ظن خمافػةِ  ؾتاب ،ؾذهب ما به ،ه افؼيػةه بقدِ َمسَح بدكَ  ثمّ  شؿعَ ُش 

ه ّدس س  ؿُ - (3)ادّؽي ادافؽي مة ابن احلاّج افعاّل  "افعؾامء بعُض "وـان ذفك 

يف بعض أثار  وردَ ": (5)"حاصقة افدّر ادختار"يف  (4)افطحطاوي مةُ ؿال افعاّل  ،-افعزيز
                                                 

 . 2/342ـتاب ادرض وافطّب،  "ادصـوظة ئافًف"( 1)

يف ] (ؾصل)، يف تعظقم افعع إظذ فؼدر افـّبي  1افؼسم  "كسقم افرياض ذح افشػاء"( 2)

 .مؾتؼطاً  ،] 2/5كظاؾة جسؿه 

من  ،"ابن احلاّج "ـادعروف ب ،بن حمؿد بن حمؿد افعبدري افػاد ادافؽيأبو ظبد اهلل حمؿد  (3)

ؿوس إكوار ُص "من تصاكقػه: ه. 737كزيل افؼاهرة، ادتوّف هبا شـة  ،أصحاب أبن أيب مجرة

ـُ   (6/119 "هدية افعارؾغ") ."دخل افّؼع افؼيف ظذ ادذاهب إربعةمَ "و "ـوز إسارو

من ذرية افسّقد حمّؿد  ،ظقل افطحطاوي ادرصي، مػتي احلـػقة بافؼاهرةأمحد بن حمّؿد إشام (4)

  يف اخلامس ظؼ من رجب فسـةتويّف  .ه إػ ضحطا وشؽن هباحرض وافدُ افتوؿادي افرومي، 

حاصقة "و مؼبوٌل بغ افعؾامء، "فدّر ادختار ذح تـوير إبصارحاصقة ظذ ا"فه: ه. 1231

 (5/152 "هدية افعارؾغ")                   ."يضاحراؿي افػالح ذح كور اإلظذ مَ 

أمحد بن حمّؿد بن إشامظقل افطحطاوي،  عاّلمةفؾ :"ظذ افدّر ادختار حاصقة افطحطاوي"( أي: 5)

 (5/152 "هدية افعارؾغ")                     .ه1231 شـة تويّف 
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احلاّج صاحب  َص، وظن ابنث افَز ورِ إربعاء: ؾنّكه يُ  يومَ  إطاؾر افـفُي ظن ؿص  

ر ذفك ؾسك، ثمّ  ه يومَ أطػارِ  أّكه َهم  بؼص  : (1)"لاددَخ " ـّ  رأى أّن ؿص   إربعاء، ؾتذ

فا ؾؾحؼَ  ،يصّح ظـده افـفُي  إطػار شـٌّة حارضٌة، ومل ُص، ه افَز ه، أي: أصابَ ؾؼص 

! اهلل رشوَل  ؾؼال: يا شي ظن ذفك...؟!تسؿع هنقِ  أمل»يف افـوم ؾؼال:   ؾرأى افـبي  

ه ؾزال افزُص ظذ بدكِ  َمَسَح  ثمّ  شتسؿع أن يؽػقَك »ؾؼال:  !يصّح ظـدي ذفك مل

ف ما شؿعُت ظن أخافِ  أيّن ٓ :دُت مع اهلل توبةً : ؾجدّ احلاّج  مجقعًا. ؿال ابنُ 

 .(2)"!أبداً  اهلل  رشول

قاط يف حمّل آحت ،معؿوًٓ هباومؼبوفًة  افضعقػةُ  حاديُث شبحان اهلل! إذا ـاكت إ

 ،ؾقمفؾعؼل افس   ضَح افػضائل؟! وبحؿد اهلل تعاػ ؿد اتّ  يفك ظـفا يف إحؽام، ؾام بافُ 

ه يف افواؿع، افضعقف ٓ يستؾزم ؽؾطُ  أّن احلديَث  ،ادػقدة اجلؾقؾةِ  ػقسةِ افـ هبذه افػوائدِ 

مع ذفك ـان هلا  !دـَ فا من حقث افَس ديث ادذـورة! ـقف ـان ضعػُ إػ إحا اكظرْ ؾ

 !.ظذ افػور فافا وصّحتُ صدؿُ  ُخوفػْت طفرَ  حقثام ظقٌم يف افواؿع،صلٌن ظ

، تعاػ فتعظقم حديث ادصطػى  فم اهللُائل! وّؾؼَ ي افػضرِ يا فقت مـؽِ 

 .فم ظن آشتفاكة، آمغ!وجـ بَ 

 

 

       

                                                 

حمّؿد احلاّج أيب ظبد اهلل حمّؿد بن : فإلمام ابن "دخل افؼع افؼيف ظذ ادذاهب إربعةمَ "( 1)

 (2/53٢ "ـشف افظـون")                  .ه737 ادتوّف شـة ،بن افعبدري افػاد ادافؽي

 .4/2٢2ـتاب احلظر واإلباحة، باب آشتزاء وؽره، ؾصٌل يف افبقع،  "ط"( 2)
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 اإلفادة احلادية والعرشون

 معه حوحالص   جودالضعوف ال حيتاج إىل و  احلديث ب العمل  

 

ًمثبقت آؾمتحبوب سموحلديٌ  :احلديٌ اًمصحقح ضمقدٓ طموضمَي أصاًل إمم وُ 

ذم سموب اًمػعؾ اعمعلّم  ،قضع آطمتقوطه ذم مَ ذم حمّؾ اًمػضوئؾ، أو حلؽؿ اًمتـز   ،اًمضعقػ

ه وؾمقؾٌي يموومقٌي ىمطعًو يؼقـًو، أطمؽوم آؾمتحبوب واًمتـز  قد اًمضعقػ ومؼط ذم ضممثاًل، سمؾ وُ 

ضمقٍه مـ اًمشؿس  وُ سملسملَم  ًمف إمرُ  ضَح كبقفًو، وموشمّ  ًْ ؾمبؼتل اًم ع اإلوموداِت وَمـ ـموًمَ 

ـَ  مؼومُ  اعمؼومُ  ،ومع ذًمؽ !وإمس سمعض  ذيمرُ  أيضوً  هوهـو اإليضوح، وموؾمتحس

 .!أيمثر احلؼ   ضَح ًمقتّ  :اًمتـبقفوت

الا  رام، مع أّّنؿ ىمد شمؽّؾؿقا ذم هذا ذم أىمقال اًمعؾامء اًمؽِ  اًمبعقدِ  (1)هلذا اًمتؼققدضمقَد ٓ وُ  :أو 

 ون ؾمبى...؟!.ؼ سمدُ واحلاَمؾمي ـمبؼًي سمعد ـمبؼي، ومؽقػ ُيؼبَؾ شمؼققُد اعمطؾَ  ةاًمبوب سموًمؽثر

وي ًمؾـقَ  (2)"إذيمور" ـّص اًمعؾامء قمغم ظمالف ذًمؽ سموًمٍماطمي، يم سمؾ أىمقاُل  :ثاىواا 

 ذماإلموم اسمـ اهلامم رصيٌح ذم يمػويي احلديٌ اًمضعقػ  كص  قّام مثاًل، وٓ ؾم (3)وهمػمه

 .(4)آؾمتحبوب صمبقِت 

يموًمبقع واًمـؽوح واًمطالق،  أّمو إطمؽومُ ": "إذيمور" سمؾ ٓ ؾمقاّم ومؼرةُ  :أقول

ّٓ  ومال ّٓ حقح أو احلَ  سموحلديٌ اًمّص يعؿؾ ومقفو إ   ذم اطمتقوطٍ  أن يؽقنَ  سـ، إ
ٍ
مـ ذًمؽ،  ذم يشء

ٌٌ ضعقٌػ سمؽراهيِ طمد وردَ  يمام إذا   ،قمـف يتـّزهَ  أن ومنّن اعمستحى   :حيققع أو إكؽِ سمعض اًمبُ  ي
                                                 

 ( أي: اؿمؽماط ُورود اًمصحقح ًمؾعؿؾ سموًمضعقػ.1)

 .36ذم اًمعؿؾ سموحلديٌ اًمضعقػ ذم ومضوئؾ إقمامل، صـػ، ومصؾ مي اعممًم  مؼدّ  "إذيمور" (2)

 .1/75 "يمتوب اًمشػو"مي مؼدّ  "كسقؿ اًمريوض" (3)

 .2/95ً،يمتوب اًمصالة، سموب اجلـوئز، ومصؾ ذم اًمصالة قمغم اعمقّ  "اًمػتح"( 4)
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 .(1)"وًمؽـ ٓ جيى

ٌُ هق أّكف ذم اًمـفل قمـف مل يرِ  ،ضمقباًمقُ  وإكؽورِ  هذا آؾمتحبوِب  ـشلُ ومؿَ   د احلدي

 ًَ سموًمضعقػ وطمده، وإقمغم مـ  ، ومثبً آؾمتحبوُب ضمقُب اًمقُ  سمف اًمصحقح، طمتّك يثب

 اجلديدَ  طمقٌ رّد هذا اًمتؼققدَ  ،يمالُم اإلموم أيب ـموًمى اعمّؽل ،فوأضمؾ  مجقع إىمقال و

 .(2)"يشفدا ًمف وإن مل"ومؼول:  طميً سموًمؼصد رصا

طالن هذا اًمؼقد، قمغم سمُ  قمدلٍ  ؿموهدُ  ،اًمػؼفوء واعمحّدصملم ىمدياًم وطمديثوً  قمؿُؾ  :ثالثاا 

د ومقفو مل يرِ ٕمقر اًمتل ذم ا ،قمديدةٍ  عَ قاِض ؿَ سموُهؿ ىمد اؾمتدًّمقا سموحلديٌ اًمضعقػ 

 مثاًل: أقولأصاًل.  اًمصحقُح 

 .(3)اًمـصػ مـ ؿمعبون ًمقؾيِ  قمكم اًمؼوري ذم صالةِ  ىمقُل  (١)

سمتؼدير شمسؾقؿ  ،سمقحواًمتس ذم صالةِ  ققـملاًمزريمٌم واإلموم اًمُس  اإلمومِ  كص  و (٢)

 ذم اإلومودة اًمثوكقي. يمام مرّ  اًمضعػ واجلفوًمي،

 ،كعمحّؼؼ قمغم اإلـمالق ذم إمومي إشمؼَ اإلموم ا كص  ومّر سموإلومودة اًمسودؾمي قمنم  (٣)

ُورود اًمصحقح ًمؾعؿؾ  سموحلديٌ اًمضعقػ سمػؼد اًمصّحي، ظمالومًو ًمتؼققدِ  اًمعؿَؾ  طمقٌ اؿمؽمطَ 

يمؿ أن»: قمـف  روى احلويمؿُ "سموًمضعقػ. طمقٌ ىمول:  ؽؿ قمم  صالشُمؽؿ، ومؾْ  شُمؼبََؾ  إن ََسّ

ّٓ  (4)«ظمقوُريمؿ  .(5)" ومضوئؾ إقماملؾ سمف ذميعؿَ  ،اعمقضقع همػمُ  وموًمضعقُػ  ومنن صّح وإ
                                                 

 ، مؾتؼطًو.36صـ ػ، ومصؾ ذم اًمعؿؾ سموحلديٌ اًمضعقػ ذم ومضوئؾ إقمامل،مؼّدمي اعممًم   "إذيمور"( 1)

سموب شمػضقؾ إظمبور وسمقون ـمريؼ  ...إًمخ، اًمعؾؿ وشمػصقؾف ذم ذيمر 21اًمػصؾ  "ىُمقت اًمؼؾقب" (2)

 .177، صـ1اجلزء...إًمخ،  وذيمر اًمرظمصي واًمسعي اإلرؿمود

 .اإلومودة اًمثوكقيأي: ذم ( 3)

يمتوب معرومي اًمصحوسمي، ذيمر مـوىمى مرصمد سمـ أيب مرصمد اًمغـقي،  "كاعمستدرَ " أظمرضمف احلويمؿ ذم (4)

: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ،وً قمـ مرصمد سمـ أيب مرصمد اًمغـقي ويمون سمدريّ ، 5/1864، 4981ر: 
 .«ؽؿ يمؿ ومقام سمقـؽؿ و سملم رسم  ؿ وومدُ ومنّّن  :يمؿؽؿ ظمقورُ قمم  ؽؿ ومؾْ صالشمُ  يمؿ أن شمؼبَؾ إن َس  »

 .1/3٠3 يمتوب اًمّصالة، سموب اإلمومي، "ػتحاًم"( 5)
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ٌَ ذم دمفقز اًمؽوومر اًمؼريى  اإلمومُ  ذيمرَ  ،وسموٕضوومي إمم ذًمؽ (٤) اسمـ اهلامم إطمودي

 اذهْى »: -ف اًمؽريؿيمّرم اهلل وضمفَ -ًمعكم  سملّكف قمـدمو موت أسمق ـموًمى ىمول  ،فوشمؽػقـِ 

ًُ صمؿّ ىمول قمكمي  (1)«هـف ووارِ ويمػ   ،فوموهمسؾْ   .(2)«تسْؾ وموهم اذهْى »أشمقتُف ومؼول زم:  : ومػعؾ

ٌَ  صمؿّ  ًمقس ذم هذا وٓ ذم "ىمول:  ً، صمؿّ ذم آهمتسول سمعد شمغسقؾ اعمقّ  كؼؾ إطمودي

 
ٍ
ٌِ  رِق مـ ـمُ  يشء ٌٌ  قمكمي  طمدي ٌِ  رَق صحقح، ًمؽـ ـمُ  طمدي  ، وآؾمتحبوُب يمثػمةٌ  قمكمي  طمدي

 .(3)"اعمقضقع ثبً سموًمضعقػ همػمِ يَ 

 .(4)ؾ سمعد اًمُغسؾذم اؾمتحبوب اعمـدي ،بلاحلؾَ  إسمراهقؿ ميِ اًمعاّل  كص  ومّر  (٥)

 .(5)اإلموم اسمـ أمػم احلوّج ذم شمليقد اإلسموطمي كص  و (٦)

 .(6)بيىمَ اًمر   ذم اؾمتحبوب مسِح  ،مقٓكو قمكم اعمّؽل ىمقُل و (٧)

ققـمل ذم اإلومودة وي، واإلموم اًمُس اسمـ اًمّصالح، واإلموم اًمـقَ  اإلمومِ  وكص   (٨)

 .(7)قمـ اؾمتحبوب اًمتؾؼلم ،قمنَم  اًمسوسمعيَ 
                                                 

ف وظمروضَم  ،إًمقف اهلل  ف رؾمقَل ى وضؿّ ذيمر أيب ـموًم "اًمطبؼوت اًمؽؼمى" أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم (1)

سمؿقت  اهلل  رؾمقَل  ىمول: أظمؼمُت  قمـ قمكمي ، 83، 1/82ومم، ة إُ وم ذم اعمّر معف إمم اًمّش 

 ...احلديٌ. «هـف ووارِ ف ويمػ  اذهى وموهمسؾْ »ىمول:  ك صمؿّ ـموًمى ومبؽَ  أيب

قمـ  ،221، 1/22٠، 8٠7، ر:مسـد قمكم سمـ أيب ـموًمى  "اعمسـد"أظمرضمف اإلموم أمحد ذم (2)

ًُ  ىمول: عمو شمقذّم   قمكم ًُ   اًمـبل   أسمق ـموًمى أشمق  :ىمول ،ؽ اًمشقخ ىمد موتقمؿ   نّ إ :ومؼؾ

 صمؿّ  ،وموهمتسْؾ  ذهْى ا» :ف ىمولأشمقتُ  ف صمؿّ يتُ ومقارَ  :ىمول «ـلك شملشمقَ طمتّ  ؿمقئوً  ْث ٓ حتد   صمؿّ  ،هومقارِ  ذهْى ا»

ًُ  :ىمول «ـلك شملشمقَ طمتّ  ؿمقئوً  ْث حتد   ٓ ن زم هبو أين س  قمقات مو يَ زم سمدَ  قموومدَ  :ىمول ،فأشمقتُ  صمؿّ  وموهمتسؾ

 .اهمتسؾ ًَ اعمقّ  إذا همسَؾ   ويمون قمكمي  :ىمول ،محر اًمـعؿ وؾمقدهو

 .2/95ومصؾ ذم اًمّصالة قمغم اعمّقً،  سموب اجلـوئز، يمتوب اًمّصالة، "ػتحاًم"( 3)

 .اإلومودة اًمسوسمعي قمنمأي: ذم  (4)

 .اإلومودة اًمسوسمعي قمنمأي: ذم  (5)

 .قمنم اإلومودة اًمسوسمعيأي: ذم  (6)

 .اإلومودة اًمسوسمعي قمنمأي: ذم  (7)
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(٩)  ًَ  .(1)ذم يمراهي اًمقصؾ سملم إذان واإلىمومي ،بلاحلؾَ  ميُ مو ىموًمف اًمعاّل  وىمد ؾمؿع

ًَ ىمقَل  (١١)  ،ذم اإلومودة اًمعنميـ "اًمطحطووي"و "كسقؿ اًمريوض" ويمذًمؽ ؾمؿع

 .(2)إرسمعوء ر يقمَ ومِ وقمـ ىمّص إفم

، ًمؽـ كظرٍ  لم سملظمػ  تَ أو مئ يمركو مئيً ًمذَ  ،ومتؾؽ قمنمٌة يمومؾٌي، وًمقٓ ظمقف اإلـموًمي

 .!ٓ يـبغل ذم إيضوح اًمقاضح اإلـمـوَب 

وإلومودة اًمسوسمعي قمنم سم ،صقص وإطموديٌ اعمذيمقرةاكظروا إمم اًمـ   :أقول رابعاا 

؟ طموؿمو...! سمؾ اًمذي ًمقس ًمف معـك يمقرواإلومودة اًمعنميـ، هؾ يسوقمدَن اًمؼقَد اعمذ

 .!ك اًمـُفَ ك قمغم أوزِم خيػَ  يمام ٓ ،سملقمغم اًمـداء اً ًَمغقؽقكف ح اًمـصقُص سمشمٍم  

 -أي: اًمؼقد اعمذيمقر- هذا اًمنمط اًمزائد ؼ: زيودةُ وسموهلل اًمتقومق أقول خامساا 

 سمؿؼتَه  سملّكف ٓ جيقز اًمعؿُؾ  اًمـتقجيُ  ظفرَ شمك اًل، طمتّ ؿَ غقًا وُمفاإلمجوقمّقي ًمَ  جيعؾ اعمسلًميَ 

ٌُ اًمصحقح، أّمو ذم  وردَ  طمّتك وًمقاحلديٌ اًمضعقػ ذم إطمؽوم أصاًل،  ومقفو احلدي

ّٓ مع وُ  سمف ُؾ اًمعؿ طمؽوم ومقجقزهمػم إ  .!ومؼبقٌح  ضمقد اًمصحقح، وإ

الا  مـ طمقٌ هق   اًمضعقػ، إّمو أن يؽقنَ قمغم هذا اًمتؼدير، اًمعؿُؾ سمؿؼتَه  :أو 

ذم  وموًمثوين أيضًو طموصٌؾ  . اًمصحقح اًمضعقػ، وإّمو مـ طمقٌ هق مؼتَه مؼتَه 

 روُد اًمضعقػ ذمقُ وسموب اًمػضوئؾ، ومسملم سموب إطمؽوم  ىميُ إطمؽوم ىمطعًو، ومزاًمً اًمتػرِ 

رضمقٌع  ويمذًمؽ إّوُل  !يؼقل سمف ضموهٌؾ  ؾ اًمصحوَح اًمثوسمتَي؟ هذا ٓهؾ ُيبطِ  ،إطمؽوم

اًمعؿؾ هق  ُح أو مدومقٌع ًمؾؼقل سموعمتـوومَقلم: ّٕكف إذا يمون مصح   ،قمـ اًمنمط اعمذيمقر

 !وكف؟سمدُ  رود اًمصحقح، ومليـ اًمصّحيُ وُ 

 ق يموٍف، ومعغمومف غقًا، وإذا ورد اًمصحقُح ًمَ  ًمقٓ اًمصحقح ًمؽون اًمضعقُػ  :ثاىواا 

 !ف معؿقًٓ سمف؟ف ؾمقاٌء، ومليـ يمقكُ اًمضعقػ وقمدمُ  يمؾي وضمقدُ 
                                                 

 .اإلومودة اًمعنمونأي: ذم  (1)

 .اإلومودة اًمعنمونأي: ذم  (2)
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 مـف احلؽؿُ  أن يمظمقذَ  ،: إّكام معـك اًمعؿؾ سموحلديٌر وأضمغَم أظمرى أفمفَ  سمعبورةٍ  ثالثاا 

ّكف معؿقٌل إ" :ؽقػ يؼولومل يسـد إًمقف، وم ذ مـف احلؽؿُ ضوف إًمقف: ّٕكف ًمقمل يمظَم ويُ 

 -ؾمبحون اهلل!-ضمقد اًمشؿس وُ  ذم ضقء اعمصبوح سمنمطِ  ًمق أضمقز اًمعؿُؾ  :مثالً  "؟!سمف

  إمم اعمصبوح! ويمقػ دمقز إضووميُ  سمـصػ اًمـفور، ومام احلوضميُ  إذا يموكً اًمشؿُس 
ٍ
 ضقء

 ؏اًمشؿس؟! قءضأم ذم  ؟اعمصبوح ضقءإًمقف؟! وموذا يؼول ًمؾعؿؾ؟ أُهق ذم 

د اہس یم ہك آہگن ںآاتفب ادنر اہج  وجي 

 جقم؟!سموًمبحٌ قمـ اًمـ   ام اًمػوئدةُ مقضمقدًة، وم إذا يموكً اًمشؿُس أي: 

ٌَ  :معـك اعمسلًمي هق ومال ضمرمَ  ل ذم إطمؽوم، أّمو ذم ٓ ُيغـِ  ،اًمضعقػ أّن احلدي

 .!سموب اًمػضوئؾ ومؽوٍف واٍف 

 حتقوق ادقام وإزالة األوهام

سمحقٌ يؽشػ اًمغامم ويٍّمف إوهوم، أّن  ،رامحتؼقؼ اعمؼوم وشمـؼقح اعمَ  :ثم  أقول

ا العمل   .واًمؼبقُل  (٢) اًمعؿُؾ  (١) اًمعؾامء سمعبورشَملم: ور سملمشمدُ  اعمسلًميَ  سموحلديٌ،  أم 

ّٓ ُيعـَ  ومال ي قمغم مؼتضوه كظرًا إًمقف، وٓسمّد مـ شمعقياًل قمؾقف، واجلرِ  ،مو ومقف امتثوُل  ك سمف إ

صحقٌح ومقضقٌع قمغم ومعٍؾ، ومػعؾ ًمألمر سمف  ؼ طمديثونِ ًمق شمقاومِ  فهذا اًمؼقد، أٓ شمرى أكّ 

 .ذا قمؿاًل قمغم اعمقضقعيؽقن ه ذم اًمصحقح، ٓ

ا القبول معـك اًمروايي مـ دون سمقون اًمضعػ، ومقؽقن  ، ومفق وإن اطمتؿَؾ وأم 

دون إطمؽوم،  ،ؽقت قماّم ومقفف ذم اًمػضوئؾ مع اًمس  جيقز روايتُ  أّن اًمضعقَػ  :احلوصؾ

 ـشلَ وٓ مَ  ؟إّكام يرضمع إمم معـك اًمعؿؾ، يمقػ ،ًمؽـ هذا اعمعـك قمغم شمؼدير صّحتف

ّٓ  ،اًمضعػ ذم إطمؽومجيوب إفمفور إل يسقغ،  اًمتحذير قمـ اًمعؿؾ سمف طمقٌ ٓ إ

ذم يمؾَتو اًمعبورشَملم إمم  يسغ ذم همػمهو أيضًو، ًمؽون ؾموواهو ذم اإلجيوب، ومدار إمرُ  ومؾقمل

ؾـو سمف ظمومسًو، مو اؾمتدًمَ  عوف ومقام دون إطمؽوم، وموشّمضَح  اًمِض ٌم قمغم مؼتَه دمقيز اعمَ 

  ً أىمدامُ زًمّ سمقد أّن هوهـو رضمَؾلم مـ أهؾ اًمعؾؿ  !اًمتحؼقؼهق هذا  .الماًمظِ  واكؽشػ
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 .!طمؼقؼًو سمؼبقل قمغم مو ًمقس سمؿراٍد وٓ ،ال اًمعؿَؾ واًمؼبقَل فام، ومحؿَ أىمالمِ 

ؼ اًمدّواين، ل اًمرد  قمغم اعمحؼ  طمقٌ طمووَ  ،اًمػوضؾ اخلػوضمل  ميُ اًمعاّل  :أحدمها

ٌٌ ضعقٌػ ذم صمقف مو إذا رُ أّن حمؾ   ،فؿ سمظوهر يمالمِ وأوهَ  إمقر  سمعضِ  اِب وي طمدي

 ًِ و واًمؽمهمقى ومقف، أو ذم ومضوئؾ سمعض اًمصحوسمي، أو إذيمور اعملصمقرة، اؾمتحبوهُب  اًمثوسم

رق اًمظوهر سملم ًمؾػَ  :طموضمَي إمم ختصقص إطمؽوم وإقمامل يمام شمقّهؿ وٓ"ىمول: 

 اهـ. (1)"إقمامل وومضوئؾ إقمامل

: ومنّن ف معـك صحقٌح مِ َػ اعمحّؼَؼ، ًمؽون ًمؽالؼ ظموًمَ اعمدىم   ًمقٓ أّن اًمػوضَؾ  :أقول

، وًمق أصوًمي اإلسموطمي: ومنّن مـ اًمثبقت قمَ  أقمؿ   اًمثبقَت  قـًو، أو سموكدراٍج حتً أصٍؾ قمومي

 ؟عوف منموٌط سمذًمؽ، يمقػاًمِض  ر أّن ىمبقَل ـؽِ كُ  يصػم سموًمـّقي مستحّبًو، وكحـ ٓ اعمبوَح 

 د اًمػوضُؾ وموىمًو، ومؾق أراوهق سموـمٌؾ وِ  !اًمضعقػ قمغم اًمصحقح وًمقٓه ًمؽون ومقف شمرضمقُح 

 ًمؽـّف  "أو إذيمور اعملصمقرة"ؿ مـ اًمتؽرار ذم ىمقًمف: سؾِ هذا اعمعـك ٕصوب وًمَ 

قمغم هذا اعمعـك اًمصحقح  إّكام قمّقَل  ؼ اعمرطمقم، وىمد يمون اعمحّؼُؼ اعمحؼ   دد خموًمػيِ سمَص 

ٕضمؾ  :آؾمتحبوب ومؽقػ مو ومقف ؿمبفيُ  ،شمصػم سموًمـّقي قمبودةً  اعمبوطموُت "طمقٌ ىمول: 

أيضًو  معؾقٌم مـ ظمورٍج، وآؾمتحبوُب  أّن اجلقازَ  :واحلوصؾ !احلديٌ اًمضعقػ

يثبً  ومؾؿ ،يـمعؾقٌم مـ اًمؼقاقمد اًمنمقمّقي اًمداًّمي قمغم اؾمتحبوب آطمتقوط ذم أمر اًمد  

 ٌُ ومصور  ،ؿمبفَي آؾمتحبوب يشٌء مـ إطمؽوم سموحلديٌ اًمضعقػ، سمؾ أوىمع احلدي

 .اهـ مؾّخصوً  "عٌم مـ ىمقاقمد اًمنم  آطمتقوط معؾق سمف، وموؾمتحبوُب  ُيعؿَؾ  أن آطمتقوطُ 

رق سملم ف سموًمػَ ثُ ده شمشب  قـًو سمخصقصف، ويمي  قمَ  أّكف يريد اًمثبقَت  :فمـ قمدم ارشمضوئِ  وموًمظوهرُ 

 .!فوسمعُض  (2)هبو، وىمد أشموك ٕطمدٍ  قبَل ال سمراهلمَ  فو، ومنن أراده ومفذه ضمـقدُ إقمامل وومضوئؾِ 
                                                 

 .مؾّخصوً  ،1/77 "اًمشػو"مؼّدمي يمتوب  "كسقؿ اًمريوض"( 1)

مـ  قمغم مو هق اًمظوهرُ  ،رة اًمعؾامء سملم ومضوئؾ إقمامل واًمؽمهمقىمغويَ  :( ويؽدره أيضًو قمغم مو ىمقؾ2)

 ومـقن اًمؽمهمقى واًمؽمهقى، وؾموئُر  ومضوئؾ إقمامل وؾموئرُ "ـ اًمّصالح: ومؾػظ اسم ،يمالمفؿ

= 
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ل أضمٍر إمم شمرضّم  ،ؼصوء اًمتومّ ن يرضمع معـك اًمعؿؾ سمعد آؾمتإذَ  :أقولقمغم أيّن 

 مستحىي معؾقمِ  أي: جيقز اًمعؿُؾ  ،خمصقٍص قمغم قمؿٍؾ مـصقص
ٍ
 ،آؾمتحبوب سمٌمء

ٌٍ ضعقٍػ ذم اًمبوب، ومؤنَ ًمقُ  :مؽمضمقًو ومقف سمعَض ظمصقص اًمثقاب ؽؿ كسلًمُ  رود طمدي

ٌٍ صحقٍح قمـ هذا اًمَرضموء، أهق يمؿثؾِ  سموـمٌؾ: ومنّن  إّولف؟ رد، أم دوكَ ن ًمق وَ أف سمحدي

 قمغم اًمثوينو .مو ورد ذم اًمثقاب اعمخصقص قمؾقف  ضعَػ ؼِم جُي  احلديٌ سمػعٍؾ ٓ يَ صحّ 

ٌُ مـ اًمر   هذا اًمؼدرُ  رود صحقٍح طموضمٍي إمم وُ  اًمضعقػ، وملي   ضموء يؽػل ومقف احلدي

اًمثقاب قمؾقف، وهذا  َرضموءَ  يؽقن ممّو جيقز اًمنمعُ  ٓسمّد أن ،كعؿ ؟سمخصقص اًمػعؾ

 ًَ أّن  مـدوٍب، ومؼد اؾمتبونَ  مع ىمصدِ  ،أو مبوٍح  أصٍؾ مطؾقٍب  طموصٌؾ سموٓكدراج حت

 شمعومم أقمؾؿ. ؼ اًمدّواين، واهللمع اعمحؼ   اًمقضمفَ 

ف ذم أي: سمام مّر مـ يمالمِ -وي اًمـقَ  أّن مرادَ  زقمؿَ  ،ـ شمؼّدم اًمدّواينمَ  سمعُض  :ثاىوهام

ٌٌ صحقٌح أو طَم  -"إذيمور"و "إرسمعلم" ـٌ أّكف إذا صمبً طمدي ذم ومضقؾِي قمؿٍؾ مـ  ،س

سمعد كؼؾف ذم  احلديٌ اًمضعقػ ذم هذا اًمبوب. ىمول اعمحّؼُؼ  ل، دمقز رواييُ إقمام

ه ذًمؽ! مرادُ  ومضالً قمـ أن يؽقنَ  ،وييرشمبط سمؽالم اًمـقَ  ك أّن هذا ٓخيػَ  ٓ": "إكؿقذج"

يثبً  قمغم أّكف ًمقمل !ف، وسملم جمّرد كؼؾ احلديٌ ومرٌق ؿ سملم ضمقاز اًمعؿؾ واؾمتحبوسمِ ومؽَ 

 ٌُ ـُ  اًمصحقُح  احلدي احلديٌ اًمضعقػ   ومضقؾِي قمؿٍؾ مـ إقمامل، جيقز كؼُؾ ذم واحلس

 يشفد سمف ،ه ؿموئعٌ وهمػمِ  ذم يمتى احلديٌذًمؽ  ف، ومثُؾ ام مع اًمتـبقف قمغم ضعػِ ؾمقّ  ٓ ،ومقفو

                                                 

= 

ومصؾ، معرومي اعمؼؾقب،  22اًمـقع  "قمؾقم احلديٌ"] "ًمف سموٕطمؽوم واًمعؼوئد شمعّؾَؼ  ٓ مو

 مو ىمقؾ. . هذا شمقضقُح [1٠3صـ

 شمشفد سمذًمؽ يمؾامُت  ،إقمامل اًمتل هل ومضوئؾ ، ]أي:[إقمامل سمف ومضوئُؾ  رادُ سمؾ اعم :أقول

ققـمل وهمػمهؿ، يمام واًمُس  يواًمؼور "اًمغـقي"ذم اإلومودة اًمسوسمعي قمنم، يمؼقل  ةُ ء اعمورّ اًمعؾام

   [اإلموم أمحد رضو]أي: مـ  ـفم ًمف أومم مسؽي.يـفك قمغم َمـ  ٓ
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 اهـ. (1)"عك شمتب  أدكَ  َمـ شمتبّعَ 

ة إمم طمدي حيقؾ روايَي يـتفل ذم اًمغبووَ  ،ؾؿى أطمدًا ممّـ يـتؿل إمم اًمعِ أرَ  ٓ :أقول

رىمًو إلمجوع اعمسؾؿلم، وشملصمقاًم سمّقـًو مطؾؼًو، طمّتك مع سمقون اًمضعػ: ومنّن ومقف ظَم عوف اًمِض 

 :اعمحّؼؼ هـ، ومؼقُل ؽقت قمـ سمقون اًمقَ مع اًمس   اًمرواييُ  :وإّكام اعمرادُ  !صملمجلؿقع اعمحد  

 ًمقس ذم حمّؾف. "فؾمّقام مع اًمتـبقف قمغم ضعػِ  ٓ"

الا ف كعقد إمم شمزيقػ مؼوًمتِ  وأنَ  ؿ وؾمّؾؿ، ى إن ؾمؾِ اًمذي أسمدَ  هذا :فنقول أو 

ّٓ  مل ٌٍ ًمق يمون قمؿاًل  ذم ًمػظ اًمؼبقل، يمام أرشكو إًمقف ؾموسمؼًو، ومؿجّردُ  يتؿّش إ روايي طمدي

أو ذم اًمّصقم ومؼد صوم  !ى طمديثًو ذم اًمّصالة ومؼد صغّم َمـ روَ  يؽقنَ  أن سمف، ًمزمَ 

اًمعؿؾ، وهذا  ػظُ إّكام هق ًم ،لمذم يمالم اإلموم ذم يمال اًمؽتوسمَ  مع أّن اًمقاىمعَ  !وهؽذا...

 ...إًمخ. "إّن هذا ٓ يرشمبط"أؿمور إًمقف اًمدّواين سمؼقًمف:  مو

ف يؽػل ذم إسمطوًمِ  طمقـئذٍ ف إمم ضمقاز اًمعؿؾ، وإّكام مرضمعُ  و أّن اًمؼبقَل ىمد سمّقـ :وثاىواا أقول

 مع مو شمؼّدم. ،سوً ـو اعمذيمقر ظمومدًمقؾُ 

عوف أصاًل، اًمِض  و رواييُ جيقز ومقف ٓ أّن إطمؽومَ  :ىمياًمتػرِ  ن يؽقن طموصُؾ إذَ  :وثالثاا 

ّٓ  ضمد ذم ظمصقصوًمق وُ  ٌٌ صحقٌح، اًمّؾفّؿ إ سمبقون اًمضعػ، أّمو  مؼروكيً  اًمبوب طمدي

ّٓ  و يموًمػضوئؾ، ومتجقزدوَّن  مو ٌٌ ومقف سمخصقصف وإ ّٓ إذا صّح طمدي موذا طمقـئٍذ وسمبقوٍن.   ٓ، إ

ٌَ  قف ممًم ػيٍ ًمُ يصـع سملُ  ًْ رُ  ػيٍ مضع   مـ أطمودي قاقمظ واًمؽمهمقى عمَ ػَم واًمؼصص واذم اًمس   وي

اًمصحقح ذم  مع ومؼدانِ  ،شمعّؾَؼ ًمف سموًمعؼد واحلؽؿ مو ٓ وؾموئرِ  ،واًمػضوئؾ واًمؽمهقى

 ."اًمعالوة"هـ، وهذا مو أؿمور إًمقف اًمدّواين سمـآىمؽمان سمبقون اًمقَ  وقمدمِ  ،ظمصقص اًمبوب

 اًمتل واعمعوضمقؿِ  !مو ضموء قمـ صحويب اًمتل شمسـد يمؾ   قمـؽ شمقؾّمع اعمسوكقدِ  عْ دَ  :أقول

يؽـ  وإن مل ،ؾ مو ذم اًمبوب ورداًمتل دمؿع أمثَ  سمؾ واجلقامعِ  !ك قمـ ؿمقخمو وقمَ  قمل يمؾ  شمق

                                                 

 .12ىمـ "أكؿقذج اًمعؾقم" (1)
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: طمّدصمـو قمكم  "صحقحف"خ اًمبخوري يؼقل ذم اًمشومِ  هذا اجلبُؾ  !داًمسـَ  صحقَح 
(1) 

 ؾمفؾ قمـ أسمقف، قمـ قمّبوس سمـ سمـ (3)صمـو ُأيَب  ،قمقسك سمـ (2)ـعِ صمـو مَ  ،ضمعػرَ  اهلل سمـ قمبد سمـ

شمذهقى "وذم  .اهـ (4)«يؼول ًمف: اًمُؾحقػ ـو ومرٌس ذم طموئطِ  ًمؾـّبل يمون »ه ىمول: ضمد  

سمؽر  قمـ أسمقف وأيب ،ؾمعد اًمسوقمدي اعمدين ؾمفؾ سمـ قمبّوس سمـ  سمـأيَب ": (5)هبلًمؾذَ  "اًمتفذيى

ـُ عِ وقمـف مَ  ،(6)زمطَم  سمـ . ىمول ومجوقميٌ  (8)احلبوب سمـ يدُ وزَ  (7)ومديؽ أيب ـ اًمؼزاز واسم
                                                 

يـل اًمبٍمي، صوطمى اًمتصوكقػ. ىمول قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ ضمعػر اًمسعدي، أسمق احلسـ سمـ اعمدِ ( 1)

ام وإكّ  ،قفٓ يسؿ   ؾؾ، ويمون أمحدُ وس ذم معرومي احلديٌ واًمعِ ذم اًمـّ  ؾامً قمَ  طموشمؿ اًمرازي: يمون قمكمي  قأسم

ًُ  قف شمبجقالً يؽـ  يـل سمـ اعمدِ  ًمد قمكم  سمـ اًمـرض: وُ  سمـ أمحدَ  وىمول قمكم   .ه ىمطّ ؾماّم  أمحدَ  ًمف، ومو ؾمؿع

 .234 مي: موت ؾمـيقي، واحلورث سمـ أيب أؾمو(. وىمول طمـبؾ، واحلرضمل، واًمبغَ 161ؾمـي )

 (، مؾتؼطوً 715 ، 713، 711، 5/71٠، 49٠7طمرف اًمعلم: مـ اؾمؿف قمكم، ر: "هتذيى اًمتفذيى")

ىمول  حيقك اعمدين، أطمد أئؿي احلديٌ. عل اًمؼّزاز، أسمقـ سمـ قمقسك سمـ حيقك سمـ ديـور إؿمجَ عِ ( مَ 2)

احلديٌ  ، يمثػمَ ؼيً ويمون صم ،198 ال ؾمـي. موت سموعمديـي ذم ؿمقّ أصحوب موًمٍؽ  ًُ طموشمؿ: أصمبَ  أسمق

 (8/291، 7٠98 طمرف اعمقؿ: مـ اؾمؿف معـ، ر: "هتذيى اًمتفذيى")                 بتًو ملمقكًو.صمَ 

 .ًمقس سموًمؼقي :نم اًمدوٓيبىمول أسمق سمِ  . سمـ اًمعبوس سمـ ؾمفؾ سمـ ؾمعد إكصوري اًمسوقمدييَب أُ  (3)

 ًُ  .ًمقس سموًمؼقي :سوئلوىمول اًمـ  .ر احلديٌمـؽَ  :وىمول أمحد .ضعقػ :علمسمـ مَ اوىمول  :ىمؾ

ٌُ  :قكموىمول اًمعؼَ    ًمف أطمودي
ٍ
 .ًمقس سموًمؼقي :ىمول اًمبخوري .مـفو ٓ يتوسمع قمغم يشء

 (1/2٠3 ،3٠8طمرف إًمػ: مـ اؾمؿف أيب، ر: "هتذيى اًمتفذيى")

 .472، صـ2855 يمتوب اجلفود واًمسػم، سموب اؾمؿ اًمػرس واحلامر، ر: "اًمبخوري صحقح" (4)

 .ه748اعمتقرّم ؾمـي  ،ؿس اًمديـ حمؿد سمـ أمحد اًمذهبل: ًمؾحوومظ ؿم"اًمتفذيىشمذهقى " (5)

 (2/43٠ "يمشػ اًمظـقن")   

اؾمؿف  .اًمؼويض ،اعمدين ،ورياًمـجّ  ،كصوري اخلزرضملؿرو سمـ طمزم إأسمق سمؽر سمـ حمؿد سمـ قمَ  (6)

 .11٠  ؾمـيوىمول قمؿر سمـ قمبد اهلل اًمتؿقؿل: شمقذّم  .صمؼي: واسمـ ظمراش ،علموىمول اسمـ مَ  يمـقتف.

 (، مؾتؼطوً 41، 1٠/4٠، 8268 ـك، طمرف اًمبوء، أسمق سمؽر، ر:سموب اًمؽُ  "ى اًمتفذيىهتذي")        

حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ مسؾؿ سمـ أيب ومديؽ، واؾمؿف ديـور اًمديكم، أسمق إؾمامقمقؾ اعمدين. وىمول  (7)

ًُ 2٠٠ىمول اًمبخوري: موت ؾمـي وسوئل: ًمقس سمف سملس. اًمـ  علم: صمؼي. وىمول : وىمول اسمـ مَ . ىمؾ

  ي.احلديٌ، و ًمقس سمحجّ  اسمـ ؾمعد: يمون يمثػمَ 

 (، مؾتؼطوً 7/53، 594٠طمرف اعمقؿ: مـ اؾمؿف حمؿد، ر: "هتذيى اًمتفذيى")

 اًمعؾؿ،  ؽكم اًمؽقذم، أصؾف مـ ظمراؾمون، ورطمؾ ذم ـمؾىأسمق احلسلم اًمعُ سمـ احلبوب  سمـ اًمريون،  ( زيد8)

= 
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ًُ  اًمدوٓيب: ـُ : وضًمقس سموًمؼقي. ىمؾ  .اهـ (1)"احلديٌ َمعلم، وىمول أمحد: مـَؽرُ  ّعػف اسم

يـؼؾ ذم اًمؽتوسَملم شمقصمقَؼف قمـ أطمٍد،  ، ومل(2)"اعمقزان"سوئل يمام ذم قل اًمدوٓيب ىمول اًمـ  ويمؼَ 

ٌَ وسمف ضّعػ اًمدارىمُ  : -ىمول- (3)ومقف ضعٌػ ": ىمول احلوومظُ  أن ضمرمَ  ٓ ،طـل هذا احلدي

ٌٍ  همػمُ  "اًمبخوري"مو ًمف ذم   اهـ. (4)"واطمدٍ  طمدي

ٌَ إّكام شمسوهَ  فاهلل أكّ  قمبد[ سمـ] سمليَب  ـ  ومنّكام اًمظ :قلت   ًمقس مـ سموب  ؾ ّٕن احلدي

 شمعومم أقمؾؿ. إطمؽوم، واهلل

                                                 

= 
 يـلاعمدِ  سمـ وىمول قمكم .ىمول قمبد اهلل سمـ أمحد قمـ أسمقف: ويمون صوطمى طمديٌ، يمقسوً  ؾمؽـ اًمؽقومي.

. وىمول أسمق داود: صوًمٌح  دوٌق علم. وىمول أسمق طموشمؿ: َص واًمعجكم: صمؼي، ويمذا ىمول قمثامن قمـ اسمـ مَ 

دوىمًو، ويمون يضبط إًمػوظ قمـ معوويي سمـ صوًمح، ًمؽـ يد سمـ طمبوب يمون َص ؾمؿعً أمحد يؼقل: زَ 

ٌَ ى طمدعلم: يمون يؼؾ  ون اًمغاليب قمـ اسمـ مَ اخلطل. وىمول اعمػضؾ سمـ همّس  يمون يمثػمَ  اًمثقري، ومل يؽـ  ي

 .2٠3 ىمول أسمق هشوم اًمروموقمل وهمػمه: موت ؾمـي سمف سملس.

 (، مؾتؼطوً 22٠ -3/219، 2195طمرف اًمزاي: مـ اؾمؿف زيد، ر: "هتذيى اًمتفذيى")    

 .1/286، 278 طمرف إًمػ، ر: "شمذهقى هتذيى اًمؽامل" (1)

 .1/78، 273 ر:حتً   طمرف إًمػ، "مقزان آقمتدال" (2)

اعمفقؿـ سمـ قمبوس سمـ ؾمفؾ سمـ ؾمعد اًمسوقمدي إكصوري  قمبد ]أي: أّمو أظمقه اعمفقؿـو :قلت  ( 3)

أطموديٌ  سوئل: ًمقس سمثؼي. وىمول اسمـ قمدي: ًمف قمنمةُ ر احلديٌ. وىمول اًمـ ىمول اًمبخوري: مـؽَ  اعمدين.

ًُ  .أو أىمّؾ  قد: سمف. وىمول قمكم سمـ اجلـ آطمتجوُج  ون: عمو ومحش اًمقهؿ ذم روايتف سمطَؾ بّ : وىمول اسمـ طمِ ىمؾ

ر احلديٌ. ر: مؽموك احلديٌ. وىمول أسمق طموشمؿ: مـؽَ آظَم  سوئل ذم مقضعٍ ضعقػ احلديٌ. وىمول اًمـ 

طمرف اًمعلم: مـ  "هتذيى اًمتفذيى") .19٠إمم  18٠ـ موت مو سملم وذيمره اًمبخوري ذم ومصؾ مَ 

ػف ضعّ  ،ػػ وأضعَ ([ وملضعَ ، مؾتؼطوً 331، 5/33٠، 4358اؾمؿف قمبد اعمـعؿ وقمبد اعمفقؿـ، ر:

]أي: ذم  قمـف، يمام مّر  طـل، وىمول اًمبخوري: مـَؽر احلديٌ، أي: ومال حتّؾ اًمرواييُ سوئل واًمدارىمُ اًمـ 

طمرف إًمػ،  "مقزان آقمتدال"] "واهٍ "إّكف : أن ىمول اًمذهبل ذم أظمقف أيَب  ضمرمَ  . ٓ[اإلومودة اًمثومـي

 مـف ]أي: مـ اإلموم أمحد رضو[  [.1/78، 273 ر:حتً 
 ،281 ر:حتً ، إمم مـ اؾمؿف إؾمحوق ذيمر َمـ اؾمؿف أيَب  ف إًمػ،طمر "شمؼريى اًمتفذيى"( 4)

 .مؾتؼطوً  ،36صـ
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 عوف ذم اعمتوسمعوت واًمشقاهد، وموًمؼقُل اًمِض  ىمد ؿموع وذاع إيرادُ  :أقول ورابعاا 

 رُق ػع اًمػَ يرشم قـئذٍ سموـمٌؾ رصيٌح، وطم -ضمد اًمصحقُح وإن وُ -ف ذم إطمؽوم مطؾؼًو سمؿـعِ 

أىمقل قمـ هذا  ع قمؾقفو سملم قمؾامء اًمَغرب واًمنَمق، ٓجؿَ اعمُ  ،اعمسلًمي ويـفدم أؾموُس 

صحقَحل اًمشقَخلم، ومؼد شمـّزٓ يمثػمًا قمـ  ،وذاك، سمؾ قمـ هَذيـ اجلبَؾلم اًمشوخملَم

 .!إصقل فام ذم همػمرشـمِ 

ؾاًم قموئبقن مس قموَب ": "مسؾؿ صحقح"ًمـ "فرشطمِ "مي وي ذم مؼدّ اًمـقَ  ىمول اإلموم

  لم ذم اًمطبؼي عػوء واعمتقؾّمطلم اًمقاىمعِ قمـ مجوقمٍي مـ اًمُض  "صحقحف"سمروايتف ذم

ٍف ف مـ أوضُم قمقَى قمؾقف ذم ذًمؽ، سمؾ ضمقاسمُ  قا مـ رشط اًمصحقح. وٓاًمذيـ ًمقُس  ،اًمثوكقي

ذًمؽ  يؽقنَ  : اًمثوين: أن-ىمول إمم أن-اًمّصالح  سمـاؿرو قمَ  أسمق اإلموم هو اًمشقُخ ذيمرَ 

احلديٌ أّوًٓ سمنؾمـوٍد  يذيمرَ  واًمشقاهد، ٓ ذم إصقل، وذًمؽ سملن واىمعًو ذم اعمتوسمعوت

 ومقفو سمعُض  ر أو أؾموكقدَ ف سمنؾمـوٍد آظَم ؼوٌت وجيعؾف أصاًل، صمّؿ أشمبعَ ف صمِ كظقػ رضموًمُ 

ومقام ىمّدمف، وىمد  قمغم وموئدةٍ  ومقف شمـبقفٌ  أو ًمزيودةٍ  ،اًمتليمقد سموعمتوسمعي قمغم وضمفِ  ،عػوءاًمُض 

قا مـ رشط مـ مجوقمٍي ًمقُس  ،عمتوسمعي وآؾمتشفود ذم إظمراضمفاهلل سمو قمبد أسمق اقمتذر احلويمؿُ 

، (3)يسور إؾمحوق سمـ ، وحمّؿد سمـ(2)اًمقًمقد ، وسمؼقي سمـ(1)اقحقح، مـفؿ مطر اًمقرّ اًمّص 
                                                 

، وىمول أسمق زرقمي: صوًمٌح  . ؾمؽـ اًمبٍمة.راؾموين اًمسؾؿلقراق، أسمق رضموء اخلُ مطر سمـ ـمفامن اًم (1)

ون ذم بّ وىمول اسمـ طمِ  سوئل: ًمقس سموًمؼقي.وىمول اًمـ  يسؿع مـف. ؾي ملروايتف قمـ أكس مرؾَم 

 .125 ىمبؾ اًمطوقمقن ؾمـي: موت "ؼوتاًمثِ "

 (، مؾتؼطوً 199، 8/198، 697٠طمرف اعمقؿ: مـ اؾمؿف مطر، ر:  "هتذيى اًمتفذيى")   

ٍّ  سمؼقي سمـ اًمقًمقد سمـ صوئد اًمؽالقمل  اعمقتؿل أسمق حيؿد احلؿيص. (2)  وىمول أسمق طموشمؿ: يؽتى طمديثف وٓ حيت

 (.197موت ؾمـي )وىمول اسمـ ؾمعد وهمػم واطمد:  وش.مـ إؾمامقمقؾ سمـ قمقّ  إزم   سمف، وهق أطمّى 

 (مؾتؼطوً ، 497 -1/495، 779طمرف اًمبوء اعمقطمدة: مـ اؾمؿف سمؼقي، ر:  "هتذيى اًمتفذيى")

حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ يسور سمـ ظمقور، كزيؾ اًمعراق. رأى أكسًو، واسمـ اعمسّقى، وأسمو ؾمؾؿي  (3)

ًُ اسمـ َمعلم قمـف ومؼول:  قمبد سمـ  ـَ يمون صمؼي ويمون طمس"اًمرمحـ. وىمول اعمػّضؾ اًمغاليب: ؾملًم

هذا "ئؾ قمـ مغوزيف ومؼول: يـل: ؾمؿعً ؾمػقون ىمول: ىمول اسمـ ؿمفوب: وؾُم وىمول اسمـ اعمدِ  ."احلديٌ

= 
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قمـفؿ ذم اًمشقاهد ذم  أظمرج مسؾؿٌ  (2)راؿمد ، واًمـعامن سمـ(1)قمؿر اًمعؿري اهلل سمـ وقمبد

 اكتفك. (3)"هلؿ يمثػميـ أؿمبوهٍ 

 اًمؼوري رشح صحقح قمؿدة"ذم مؼّدمي  (4)قـلر حمؿقد اًمعَ اًمبد وىمول اإلمومُ 

 اًمصحقح وذم، عػوءسمعض اًمُض  رواييُ وآؾمتشفود اعمتوسمعي  يدظمؾ ذم" :(5)"اًمبخوري
                                                 

= 
ًُ قمكم  ". وىمول اًمبخوري: "أقمَؾؿ اًمـّوس هبو ٍّ سمحديٌ اسمـ إؾمحوق رأي وىمول  ."سمـ قمبد اهلل حيت

ـلم ذم حمؿد سـم إؾمحوق أمػم اعممم"يؼقل:  . وىمول اسـم قمقَقـي: ؾمؿعً ؿمعبيَ "مديني صمؼي"اًمعجكم: 

 اصمـتلم أو صمالث ومخسلم وىمول ظمؾقػي سمـ ظمّقوط: موت ؾمـي. يمون صمؼيً "وىمول اسمـ ؾمعد:  ."احلديٌ

 مؾتؼطًو( ،4٠-7/35، 5929طمرف اعمقؿ: مـ اؾمؿف حمؿد، ر:  "هتذيى اًمتفذيى")              ومئي.

ـ طمػص سمـ قموصؿ سمـ قمؿر سمـ اخلطوب اًمعؿر قمبد (1) ذم  صدوق.، اهلل أظمق قمبقد اعمدين ي،اهلل سمـ قمؿر سم

وىمول اًمدارمل:  علم: ًمقس سمف سملس، يؽتى طمديثف.مريؿ قمـ اسمـ مَ  ى أمحد سمـ أيبور .ءطمػظف يش

 ًُ ث ون ٓ حيد  وىمول اًمػالس: يمون حيقك اًمؼطّ  علم: يمقػ طموًمف ذم كوومع؟ ىمول: صوًمح صمؼي.مَ  ٓسمـ ىمؾ

: يوىمول اسمـ قمد .يسموًمؼقسوئل وهمػمه: ًمقس وىمول اًمـ  سمف. ٓ سملَس  وىمول أمحد سـم طمـبؾ: صوًمٌح  قمـف.

، اهلل ضعقػ يـك: قمبدوىمول اسمـ اعمدِ . صوحلوً  اهلل رضمالً  وىمول أمحد: يمون قمبد هق ذم كػسف صدوق.

 (مؾتؼطوً ، 2/465، 4472ر:  طمرف اًمعلم، "قمتدالمقزان آ")               .173 وموت ؾمـي

ف ػعّ ضومون طّ يـل: ذيمره حيقك اًمؼَ ىمول قمكم سمـ اعمدِ  .لىمّ امن سمـ راؿمد اجلزري، أسمق إؾمحوق اًمرَ اًمـع (2)

مضطرب احلديٌ، روى أطموديٌ مـويمػم.  :ًا. وىمول قمبد اهلل سمـ أمحد: ؾملًمً أيب قمـف ومؼولضمدّ 

 : ًمقس سمٌمء. وىمول اًمبخوري وأسمق طموشمؿ: ذم طمديثف وهؿٌ ةً وىمول مرّ  ،علم: ضعقػوىمول اسمـ مَ 

 : ضعقػ يمثػم اًمغؾط.سوئل. وىمول أسمق داود: ضعقػ. وىمول اًمـ يمثػم، وهق ذم إصؾ صدوٌق 

 (مؾتؼطوً ، 519، 8/518، 7434طمرف اًمـقن: مـ اؾمؿف اًمـعامن، ر:  "هتذيى اًمتفذيى")

 .مؾّخصوً  ،25، 24، صـ1 اجلزء "مسؾؿ رشح صحقح" (3)

يـ أمحد سمـ مقؾمك سمـ أمحد سمـ احلسلم سمـ يقؾمػ سمدر اًمديـ حمؿقد سمـ اًمؼويض ؿمفوب اًمدّ  (4)

اعمعروف  ،ضوة وآطمتسوبشمقمّم ىمضوء اًمؼُ  ،ٍمي اًمػؼقف احلـػلصمّؿ اعم ،حمؿقد أسمق حمؿد اًمعقـل سمـ

ـّػ مـ اًمؽتى: ه. 855وشمقذّم سموًمؼوهرة ؾمـي  762ًمد ؾمـي وُ  .سموًمعقـل  "اًمبـويي ذم رشح اهلدايي"ص

 "ىؿ اًمطقّ اًمعؾؿ اهلّقى ذم رشح اًمؽؾِ "و "وومقيرشح اًمّش "و "رمز احلؼوئؼ ذم رشح يمـز اًمدىموئؼ"و

ى خَ كُ "و "مغوين إظمبور ذم رضمول معوين أصمور"و "ومع اًمصحقحقمؿدة اًمؼوري ذم رشح اجل"و

 (6/327 "هديي اًمعوروملم")     ."عوين أصموربوين إظمبور رشح مَ إومؽور ذم شمـؼقح مَ 

 حمؿقد سمـ أمحد اًمعقـل حمّؿد مي سمدر اًمديـ أيبًمؾعاّل : "قمؿدة اًمؼوري رشح صحقح اًمبخوري"( 5)

 (1/433 "يمشػ اًمظـقن")                    .ه855 اعمتقرّم ؾمـي ،احلـػل
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 اهـ. (1)"مجوقمٌي مـفؿ ذيمروا ذم اعمتوسمعوت واًمشقاهد

مـ  ؼـطرةٍ مُ  هذه ىمـوـمػمُ  !إصقل سمغػم اًمؽالمَ  مو زم أظمص   :وخامساا أقول

ؿ مـفؿ ويمَ  ؟ومَؿـ ضموء هبو وهو اًمعؾامءُ شمرَ  ٌي ذم إصقل وإطمؽوم، إن ملاًمسؼوم مروي

ّٓ  اعمؼروكيُ  يُ يعفد مـفؿ اًمرواي ومؾؿ واةُ أّمو اًمر   ؟هـومو  ونَ قا سمقاًمتزمُ   كودراً  سموًمبقون، اًمّؾفّؿ إ

 يعدّ  جوهقؾ، وملعػوء واعمَ ىمد أيمثروا ىمدياًم وطمديثًو مـ اًمروايي قمـ اًمُض ، وظموّص  ًمداعٍ 

 ،مشؼل احلوومظمحـ اًمدِ اًمرّ  قمبد سمـ (2)ؿ، وهذا ؾمؾقامنُ ملصمَ  ارشمؽوَب  دطمًو ومقفؿ وٓذًمؽ ىمَ 

ّٓ َص "طموشمؿ:  أسمق ، ىمول ومقف اإلمومُ "فصحقحِ "ؿمقخ اًمبخوري، ومـ رضمول  أّكف  دوٌق إ

 اهـ. (3)"عػوء واعمجفقًملمى اًمـّوس قمـ اًمُض ـ أروَ مِ 

 وـمول، ومؾقس مـفؿ َمـ اًمتزمَ ر ؽثُ واة قمـ اعمجروطملم ًمَ ؼوت اًمرُ اًمثِ  أؾمامءَ  وًمق َسدَت 

ّٓ حيد   ٓ أن ّٓ  ث إ  وَمـ ،"اعمسـد"ذم  وأمحدَ  ٍؽ وموًمِ  عبيَ ىمؾقٌؾ يمُش  كزرٌ  قمـ صمؼٍي قمـده، إ

 فؿ،ـ ومقىمَ ٓ مَ  ،فؿ ظموّصيً ققظِم ؿُم صمّؿ هذا إن يمون، ومػل  .شمعومم واطمدًا سمعد واطمدٍ  ؿموء اهلل

 ّٓ اًمصّحي  د دًمقُؾ فؿ ذم اًمسـَ ققمِ ىموُ  فؿ ضعقٌػ أصالً، وًمؽون جمّردُ ك مـ ـمريؼِ عمو أشمَ  وإ

اهلامم يؼقل ٓسمـف  وهذا اإلمومُ  !يثبً هذا ٕطمدٍ  إًمقفؿ، ومل صّح اًمسـدُ قمـدهؿ، إذا 

ّٓ  "اعمسـد"أرِو مـ هذا  مل ،ه قمغم مو صّح قمـديأىمتٍَم  أن ًمق أردُت "اهلل:  قمبد  اًمٌمءَ  إ

ّٓ  ػ مو يضعػوًمِ أظم إيّن ٓ !ذم احلديٌ لشمعرف ـمريؼتِ  سُمـل   يو سمعد اًمٌمء، وًمؽـَّؽ   إ

                                                 

ظمطبي اًمؽتوب، اًمػرق سملم آقمتبور واعمتوسمعي  "رشح صحقح اًمبخوري يقمؿدة اًمؼور"( 1)

 .1/27 ،واًمشوهد

ىمول  أسمق أيقب اخلقٓين. ،مشؼلاًمرمحـ سمـ قمقسك سمـ مقؿقن اًمتؿقؿل اًمدِ  ؾمؾقامن سمـ قمبد (2)

وىمول  .صمؼي إذا روى قمـ اعمعرووملم :علممَ وىمول اسمـ  .ًمقس سمف سملس :علماجلـقد قمـ اسمـ مَ  اسمـ

 .233 موت ؾمـي :همػم واطمد وىمول .صدوق :سوئلاًمـ 

 (، مؾتؼطوً 493 -3/491، 2664ر: طمرف اًمسلم: مـ اؾمؿف ؾمؾقامن،  "هتذيى اًمتفذيى")   

 .طموشمؿ كؼاًل قمـ أيب ،2/213، 3487 ر:ؾمؾقامن، حتً  طمرف اًمسلم، "مقزان آقمتدال"اكظر: ( 3)



 118                                                                                         منير العين

 ."ومتح اعمغقٌ"ذم  (2)ذيمره (1)"ذم اًمبوب يشٌء يدومعف إذا يمون

ممّـ  ،اًمؽتى اًمثالصمي ًمؾبخوري ومسؾؿ واًمؽممذي وَت أمثوَل وأّمو اعمصـّػقن، ومنذا قمدَ 

ًَ قموّميَ   ،ــ واجلقامع وإضمزاءاعمسوكقد واعمعوضمقؿ واًمُس  اًمتزم اًمصّحَي واًمبقوَن، أًمػق

ّٓ ـؽِ يُ  ون سمقون، وهذا ممّو ٓمـ دُ  ،قمغم يمّؾ كقٍع مـ أكقاع احلديٌشمـطقي ذم يمّؾ سموٍب   ره إ

فؿ إمم اومتخوم مو يستحّؾقن ذًمؽ، ومؼد كسبَ  أّّنؿ ٓ :ضموهٌؾ أو متجوهؾ، ومنن اّدقمك مّدعٍ 

 .!دونف ؿموهِ فؿ قمغم ظمؾػِ ؿ سمصـقعِ يػعؾقن ذًمؽ، ومفُ  أّّنؿ ٓ :زاقمؿٌ  وإن زقمؿَ  !بقحقنيُ  ٓ

ٌُ ًملِم وهذا أسمق داود اًمذي أُ   "رؾموًمتف"، ىمول ذم احلديدُ    ًمداودَ ًملِم يمام أُ  ، ًمف احلدي

ـٌ ؿمديٌد، ومؼد ": -شمعومم فو اهللرّشومَ - إمم أهؾ مّؽيَ   ومقف َوه
ٌٍ إّن مو يمون ذم يمتويِب مـ طمدي

ـ سمعض فو أصح  أذيمر ومقف ؿمقئوً ومفق صوًمٌح، وسمعُض  ه، ومومليصّح ؾمـدُ  ف، ومـف موٓ سمقّـتُ   اهـ. (3)"م

 مـ أن أقمؿ   ،ذم يمالمف "صوًمح"ًمػظ "احلوومظ أّن:  أوموده اإلمومُ مو  واًمصحقُح 

  ومفق سموعمعـك إّول، ،سـك إمم اًمصّحي صمّؿ إمم احلَ ًمالطمتجوج أو ًمالقمتبور، ومام ارشمؼَ  يؽقنَ 

ـٌ ومو قمدامهو ومفق سموعمعـك اًمثوين، ومو ىمٍم قمـ ذًمؽ ومفق اًمذي ومقف وَ   اهـ. (4)"ؿمديد ه

ؼؾ قمـ (5)!قؽ سمف وإن ىمقؾ وىمقؾومعؾ ،يشفد سمف اًمقاىمعُ  وهذا اًمذي  وىمد كُ
                                                 

 .1/95 : احلسـ،2اًمؼسؿ  "غقٌ رشح أًمػقي احلديٌومتح اعم"( 1)

 [اإلموم أمحد رضومـف ]أي: مـ احلسـ.  :( أواظمر اًمؼسؿ اًمثوين2)

 .27صـ "داود إمم أهؾ مّؽي أيب رؾموًمي"( 3)

ذم كبذة ًمطقػي ضمومعي ًمػرائد ومقائد مصطؾح  3مؼّدمي اعممًّمػ، اًمػصؾ  "اًمسوري إرؿمود"اكظر:  (4)

 احلوومظ.كؼاًل قمـ  ،1/2٠احلديٌ، 

ـٌ قمـده، واظمتوره اإلمومُ 5) ػ، سمقون ظمطبي اعممًمّ  "اًمؽمهمقى واًمؽمهقى"ذم  ]أي: اعمـذري ( أي: ىمقؾ: طمس

ـُ 6، 1/5ػ، واة احلديٌ اًمذيـ كؼؾ قمـفؿ اعممًمّ رُ  قمؾقم " ]أي: "مؼّدمتف"اًمّصالح ذم  [ وسمف ضمزم اسم

شمؼريى "] "اًمتؼريى"وي ذم اًمـقَ  ف اإلمومُ [ وشمبعَ 36: احلديٌ احلسـ، صـ2اًمـقع  "احلديٌ

 "اسمـ اًمّصالح"سـًو قمـد همػمه، يمام ذم يؽقن طَم  [ أي: وىمد 131ٓ: احلسـ، صـ2اًمـقع  "اًمـقاوي

ك قمؾقف [ وىمقؾ: صحقٌح قمـده، ومَش 36: احلديٌ احلسـ، صـ2اًمـقع  "قمؾقم احلديٌ"ذم  ]أي:

كزيؾ  ،لاًمػؼقف احلـػ لعيؾاهلل سـم يقكس سـم حمؿد اًمز   ]مجول اًمديـ سـم يقؾمػ سـم قمبد يؾعلاًمز   اإلمومُ 

= 
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هذا  يف، ومؿثُؾ راوِ  طمػظِ  ه ًمـؼصِ إؾمـودُ  مو ضعَػ ": هبل إنّ ًمؾذَ  (1)"اًمـبالء أقمالم ػمؾِم "

 إًمخ.... (2)"سؽً قمـف أسمق داود هموًمبوً يَ 

                                                 

= 

طموديٌ كصى اًمرايي ٕ"، وخمنميًمؾَز  "طموديٌأختريٍ " :ػصـ  .ه762هبو ؾمـي  اعمتقرّم  ،اًمؼوهرة

 "كصى اًمرايي ٕطموديٌ اهلدايي"] "كصى اًمرايي"(.[ ذم 6/432 "هديي اًمعوروملم"). "اهلدايي

: 1/163، 37ديٌ جيقز، حتً احل ومو ٓ يمتوب اًمطفورات، سموب اعموء اًمذي جيقز سمف اًمقضقءُ 

([ 2/82٠ "يمشػ اًمظـقن") .ه762 اعمتقرّم ؾمـي ،يؾعلاًمديـ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ اًمزَ  مجول

، 63 يمتوب اًمطفورة، سموب مو يـجس اعموء، ر: "ســاًم"ذم  ]أظمرضمف أسمق داود ذيمر طمديٌ اًمُؼّؾَتلم قمـد

وء ومو يـقسمف مـ قمـ اعم  ـبل  ئؾ اًمقمؿر قمـ أسمقف ىمول: ؾُم  اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمـ قمبد ،21صـ

ىمول أسمق داود: هذا  «بٌحيؿؾ اخلَ  لم ملتَ ؾّ إذا يمون اعموء ىمُ »: اهلل  رؾمقُل واًمسبوع، ومؼول  اًمدواّب 

ًمػظ اسمـ اًمعالء، وىمول قمثامن واحلسـ سمـ قمكم قمـ حمؿد سمـ قمبود سمـ ضمعػر، ىمول أسمق داود: وهق 

ومصؾ ذم اًمـقاومؾ،  "اًمُغـقي"] اومؾذم ومصؾ ذم اًمـق "اًمُغـقي"بل ذم احلؾَ  ميُ ف اًمعاّل وشمبعَ  اًمصقاب.[

اهلامم ذم  اسمـ وأّمو اإلمومُ  .حيسـ يصّح قمـد همػمه، سمؾ وٓ [ ويمذًمؽ يؼول هوهـو: إّكف ىمد 386ٓصـ

 ىُمبقؾ صػي اًمّصالة "ؾبياحلَ "ه ذم [ وشمؾؿقذُ 1/15يمتوب اًمطفورات،  "اًمػتح"] أّول اًمؽتوب "اًمػتح"

، ام[ وموىمتٍما قمغم احلّجقي، وهل شمشؿؾف98، 2/97، ومرائض اًمّصالةالة، يمتوب اًمّص  "ؾبياحلَ "]

ـٌ طَم "ومقؼرب مـ ىمقل َمـ ىمول:  اًمؼسطالين ذم مؼّدمي  ميُ ف ومقف اًمعاّل ، شمبعَ وهذا اًمذي ذيمره احلوومظُ  ."س

ذم كبذة ًمطقػي ضمومعي ًمػرائد ومقائد مصطؾح  3ػ، اًمػصؾ مي اعممًمّ مؼدّ  "إرؿمود اًمسوري"] "اإلرؿمود"

اًمؼسطالين اعمٍمي  اخلطقىب اًمديـ أمحد سمـ حمؿد ؿمفوؾػوضؾ ًم: 1/2٠...إًمخ،  احلديٌ

([ وظموشمؿ 1/436 "نيمشػ اًمظـق") .ه923ؾمـي اعمتقرّم  ،"قيكّ قاهى اًمؾدُ اعمَ "وومعل صوطمى اًمّش 

ـُ "ىمول:  ،ذم ومروٍع ذم احلسـ "اًمتدريى"احلّػوظ ذم  مو ؾمؽً قمـف " :يمثػم أّكف روي قمـف ًمؽـ ذيمر اسم

ـٌ   [ اهـ.132: احلسـ، صـ2اًمـقع  "دريى اًمراويشم"] "إؿمؽوَل  وإن صّح ذًمؽ ومال ،"ومفق طمس

ىمّؾ مو ذيمروه، وإّكام اًمؽممذي  ، وإّن اًمؼدموءَ يؼقل: إّن ًمؾَحسـ إـمالىموٍت  ًمؼوئٍؾ أن :أقول

ّٓ  و أّكف إن صّح قمـف ذًمؽ، ملـوملّيد رسمّ  ،اًمذي ؿمفره وأمره هق  هذا اًمذي اؾمتؼّر قمؾقف يرد سمف إ

 [اإلموم أمحد رضو]أي: مـ مـف شمعومم أقمؾؿ.  ، وموومفؿ، واهللصطالُح آ

 .ه748 اعمتقرّم ؾمـي ،: ًمؾحوومظ ؿمؿس اًمديـ حمّؿد سمـ أمحد اًمذهبل"اًمـبالء أقمالم ػمؾِم "( 1)

 (2/54 "يمشػ اًمظـقن")   

 .مؾتؼطوً  ،9/118،  أسمق داود -2473 ر: "ؾمػم أقمالم اًمـبالء"( 2)
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: "رؾموًمتف"، وىمد ىمول ذم ف إطمؽومُ إّكام مقضققمُ  "داود يمتوب أيب"ومعؾقٌم أّن 

ّٓ  "ــيمتوب اًمُس "ػ أصـ   إّكام مل" إقمامل  هد وومضوئؾِ ػ ذم اًمزُ أصـ   ذم إطمؽوم، ومل إ

 إًمخ.... (1)"هووهمػمِ 

ـِ  أّمو محُؾ ": "اعمغقٌ ومتح"اًمسخووي ذم  حمّؿدٍ  وىمول اًمشؿُس  ذم  (2)ؾمّقد اًمـّوس اسم

فو وهمػمه ومقف مـ خمرضمِ  يؼع اًمتٍميُح  قمغم مومل (4)ىمقَل اًمسؾػل ،ًمؾؽممذي (3)"فرشطمِ "

: إّن مو يمون ذم اًمؽتى اخلؿسي مسؽقشمًو "اًمؽبػم"ذم  ورُح اًمّش  سموًمضعػ، ومقؼتيض يمام ىمول

صحقحًو، سمؾ ذم  صحقحًو، وًمقس هذا اإلـمالُق  يؽقنَ  أن ،فيٍّمح سمضعػِ  قمـف، ومل

ٌُ يمتى اًمُس  كجد ًمغػمهؿ ومقفو يمالمًو،  يتؽّؾؿ ومقفو اًمؽممذي وأسمق داود، ومل مل ــ أطمودي

 اهـ. (5)"ومع ذًمؽ ومفل ضعقػيٌ 

                                                 

 .ؼطوً مؾت ،34صـ ،اىمتصوره قمغم إطمؽوم "إمم أهؾ مّؽي داود أيب رؾموًمي"( 1)

اًمشفػم  ،كدًميسموم أسمق اًمػتح إمحد اإلأسمؽر حمؿد سمـ  يبأؿرو حمؿد سمـ قمَ  يبأحمؿد سمـ  (2)

 :مـ شمصوكقػف. ه734 ؾمـي وشمقذّم  661ًمد ؾمـي وُ  .كزيؾ مٍم ،ياًمقعؿر د اًمـوسؾمقّ  سموسمـ

ضمقسمي اًمشقخ أاًمدر اًمـثػم ذم "و ، د ذم مدح اًمـبلئىمصو "سمذيمر احلبقى بقىنمى اًمؾسمُ "

ذم  "ياًمـػح اًمشذ"و "ػمواًمشامئؾ واًمِس  زيصمر ذم ومـقن اعمغوقمققن إ"و "اًمصغػماحلسـ  يبأ

 (6/119 "هديي اًمعوروملم")     .ًمؾؽممذي "ضمومع اًمصحقح"رشح 

: ًمؾحوومظ أيب اًمػتح حمّؿد سمـ حمّؿد سمـ ؾمّقد اًمـّوس )اًمقعؿري( اًمشوومعل، "رشح اًمؽممذي"( 3)

ومل يتؿ، وًمق اىمتٍم قمغم  ومع ذم كحق قمنم جمّؾداٍت . سمؾغ ومقف إمم دون صمؾَثل اجله734 اعمتقرّم ؾمـي

ـّ احلديٌ ًمؽون متومًو، صمؿ يمّؿؾف احلوومظُ  زيـ اًمديـ قمبد اًمرطمقؿ اسمـ احلسلم اًمعراىمل،  وم

 (1/442 "يمشػ اًمظـقن")                      ه(.8٠6)

 صبفوينًمديـ إأسمق ـموهر صدر ا ،ػل احلوومظؾَ سمراهقؿ اًمس  إمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ أ (4)

 ،ذم احلديٌ "يرسمعلم اًمبؾداكقّ أ" :ومـ شمصوكقػف. ه576ؾمـي  وشمقذّم  478ؾمـي  ًمدوُ  ،اًمشوومعل

 ."اًمؼوهرةواًمػضوئؾ اًمبوهرة ذم حموؾمـ مٍم "و ،ضمزاء احلديٌأمـ  "ػقوتؾمؾَ "و

 (74، 5/73 هديي اًمعوروملم") 

 .مؾخصوً  ،1/99احلسـ،  :2اًمؼسؿ  "ومتح اعمغقٌ رشح أًمػقي احلديٌ"( 5)
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ٌَ  - "أمحد سـد اإلموممُ "أي: ذم -أّن ومقف  احلؼ  ": "اعمرىموة"وىمول ذم   أطمودي

 إًمخ.... (1)"ذم اًمضعػ مـ سمعض فو أؿمد  وسمعُض  ،ضعقػيٌ  يمثػمةً 

ٌُ "اإلؾمالم احلوومظ أّكف ىمول:  وكؼؾ سمَعقده قمـ ؿمقخ ومقف قمغم مو  اًمزائدةُ  ًمقسً إطمودي

 "اًمؽممذي"و "وددا ؾمــ أيب"مـ إطموديٌ اًمزائدة ذم  ،سمليمثر ضعػوً  "اًمصحقَحلم"ذم 

ٌٍ مـ اًمُس  واطمٌد عمـ أراد آطمتجوَج  قمؾقفام. وسموجلؿؾي، وموًمسبقُؾ  ؾمــ "ام ــ، ٓ ؾمقّ سمحدي

ـِ  (2)مصـ ػ"و "اسمـ موضمف ٌٍ ومقف أؿمد   ، ممّو إمُر (4)"اقاًمرزّ  قمبدِ "و (3)"قبيؿَم  أيب اسم ، أو سمحدي

ـَ قهو اًمصّحَي واحلُ يشؽمط ضمومعُ  فو ملمـ اعمسوكقد: ّٕن هذه يمؾ    ٍ  أّن اعمحتَ  وشمؾؽ اًمسبقُؾ  ،س

ٍ   ومؾقس ًمف أن ،إن يمون أهاًل ًمؾـؼؾ واًمتصحقح  مـ اًمؼسَؿلم طمّتك حيقطَ  حيت
ٍ
وإن  ،سمف سمٌمء

ّٓ  ،ده ًمتصحقٍح أو حتسلٍم ىمؾ  يؽـ أهاًل ًمذًمؽ، ومنن وضمد أهالً  مل يؼّدم قمغم  ومال وإ

ٍّ سموًمبوـمؾ وهق ٓ ،آطمتجوج  اهـ. (5)"!يشعر ومقؽقن يمحوـمِى ًمقٍؾ، ومؾعّؾف حيت

 اهلل قمبد طمؽك أسمق": "قمؾقم احلديٌ"فرزوري ذم قمثامن اًمش   وىمول اإلمومُ 

ـَ  حمّؿدَ  أّكف ؾمؿعَ : (6)احلوومظ ةمـد سمـ يمون مـ مذهى "اًمبووردي سمـؿٍم يؼقل:  ؾمعدِ  سم
                                                 

 .68، 1/67طمـبؾ ومـوىمبف،  أمحد سمـ شمرمجي اإلموم "رىموةاعم"( 1)

 .ه235 اعمتقرّم ؾمـي ،اًمعبيسقبي سمؽر قمبد اهلل سمـ حمّؿد أيب ؿَم  موم أيبًمإل "ػاعمصـ " (2)

 (58٠، 579 /2 "يمشػ اًمظـقن")

عمعروف ا ،قبي إسمراهقؿ سمـ قمثامن اًمعبيس اًمؽقذماحلوومظ أسمق سمؽر قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ أيب ؿَم ( 3)

 "يمتوب اًمرّد قمغم َمـ رّد قمغم أيب طمـقػي"مـ شمصوكقػف: ه. 235قبي، شمقذّم ؾمـي أيب ؿَم  سموسمـ

 (5/361"هديي اًمعوروملم")   .ذم احلديٌ "اعمسـد"ذم اًمػؼف واحلديٌ، و "ــيمتوب اًمُس "و

 أطمد ـعويناًمص  احلؿػمي،  قمبد اًمرّزاق سمـ مهوم  ًمإلموم :"ػاعمصـ " ذم احلديٌ = "اجلومع"أي:  (4)

 (2/58٠ ،1/455 "يمشػ اًمظـقن")                  .ه211 اعمتقرّم ؾمـي ،إقمالم

 .1/68طمـبؾ ومـوىمبف،  أمحد سمـ شمرمجي اإلموم "رىموةاعم"( 5)

ذم  22٠ًمد ذم طمدود ة، إصبفوين. وُ دَ ـْأسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ حيقك سمـ مَ  ،احلوومظ ،اإلموم اًمؽبػم (6)

ىمول أسمق اًمشقخ: و هق أؾمتوذ ؿمققظمـو وإمومفؿ. :"شمورخيف"ًمشقخ ذم هؿ مـدة. ىمول أسمق اطمقوة ضمدّ 

 .3٠1 وموت اسمـ مـدة ذم رضمى ؾمـي

 (مؾتؼطوً ، 9/436 ،ةاسمـ مـد -2766، ر: 17اًمطبؼي  "ؾمػم أقمالم اًمـبالء")
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ـُ  ."فع قمغم شمريمِ جُيؿَ  َمـ مل قمـ يمؾ   خيّرَج  أن ،سوئلمحـ اًمـ  اًمرّ  قمبد أيب : ةمـد وىمول اسم

جيد ذم  وخيّرج اإلؾمـوَد اًمضعقػ إذا مل ،هاًمسجستوين يلظمذ ملظمذَ داود  ويمذًمؽ أسمق

 اهـ. (1)"ضمولى قمـده مـ رأي اًمرّ ه: ّٕكف أىمقَ اًمبوب همػمَ 

 مسـدُ ")أّمو "صًو: فام مؾخ  ، وهذا ًمػظُ "اًمتدريى"و "اًمتؼريى"صمّؿ ذم  (2)وومقفو سمَعقده

اهلل  قمبَقد سـدِ مُ "وكقد( يمـوهمػممهو مـ اعمس (3)"داود اًمطقوًميس أيب"و "طمـبؾ أمحد سمـ اإلموم

يعغم  أيب"و (6)"مُحَقد سمـ قمبد"و (5)"واًمدارمل (4)"فيْ قَ راهْ  سمـ إؾمحوِق "و "مقؾمك سمـ

خيّرضمقا ذم  ؿ أن، ومفمٓء قمودهُت (9)"اًمبّزار سمؽرٍ  أيب"و (8)"ؾمػقون سـ سمـاحلَ "و (7)"قصكماعمُ 

 إًمخ.... (1٠)"ّجًو سمف أو ٓتَ حم يـ سملن يؽقنَ مؼّقدِ  مـ طمديثف، همػم مو وردَ  ،صحويب يمؾ   سـدِ مُ 
                                                 

 .37، 36صـ  احلديٌ احلسـ،: 2اًمـقع  "قمؾقم احلديٌ"( 1)

 .38صـ  ،اعمرضمع كػسف( 2)

ـّػ ه. 2٠4 اعمتقرّم ؾمـي ،قامن سمـ داود اًمطقوًميسسؾًم: "مسـد أيب داود"( 3) ىمقؾ: هق أّول َمـ ص

 (2/555 "يمشػ اًمظـقن")                      .(ذم اعمسوكقد)

 (2/555 "يمشػ اًمظـقن").ه238 اعمتقرّم ؾمـي ،احلوومظ إؾمحوق ًمإلموم :"فْ يْ قَ مسـد اسمـ راهْ "( 4)

بد اًمرمحـ سمـ هبرام اًمدارمل اًمسؿرىمـدي، حمّؿد قمبد اهلل سمـ قم يبٕ: "مسـد اًمدارمل" أي: (5)

. وىمد قمّده اسمـ اًمّصالح ذم اعمسوكقد ومقهؿ ذم ذًمؽ: ّٕكف مرشّمٌى قمغم إسمقاب ه255 اعمتقرّم ؾمـي

 (2/558 "يمشػ اًمظـقن")                   .يمذا ذم رشح إًمػقي ،ٓ قمغم اعمسوكقد

 (2/555 "يمشػ اًمظـقن") ه.249 رّم ؾمـياعمتق ،"إلموم أيب حمؿد قمبد سمـ مَحقد اًمؽٌما مسـد"( 6)

. ىمول إؾمامقمقؾ سمـ حمؿد ه3٠7 اعمتقرّم ؾمـي ،محد سمـ قمكم اعمقصكمٕ :"مسـد أيب يعغم" أي: (7)

 يموًمبحر يؽقن جمؿع إّنور. "مسـد أيب يعغم"اًمتؿقؿل اعمسوكقد يمّؾفو يموّٕنور، و

 (2/555 "يمشػ اًمظـقن")    

 .ه2٠3 اعمتقرّم ؾمـي ،قبوين احلوومظاًمعّبوس اًمَش  أيب رسمـ قمومٓ :"مسـد طمسـ سمـ ؾمػقون"( 8)

 (2/558 "يمشػ اًمظـقن")   

 .ه292 اعمتقرّم ؾمـي ،ارؿرو سمـ قمبد اخلوًمؼ اًمبّز سمؽر أمحد سمـ قمَ  يبٕ :"سـد اًمبّزارمُ " (9)

 (2/557 "نظـقاًم يمشػ ")  

 .134، 133احلسـ، صـ :2اًمـقع  "شمدريى اًمراوي"( 1٠)



 منير العين                                                                                    111

مـ همػمه. ىمول  يبلّم ومقف اًمصحقَح  "سـد اًمبّزارمُ "ىمقؾ: و": "اًمتدريى"أقمـل  ،وومقف

ّٓ  اًمعراىمل: ومل  مي اإلمومًمؾعاّل  (3)"اهلدايي رشح (2)ـويياًمبِ ". وذم (1)"ىمؾقالً  يػعؾ ذًمؽ إ

ؿ ويمَ  ،ة واعمعؾ ؾيشوذّ مـ إطموديٌ اًمضعقػي واًم ءٌ ف ممؾقطـل يمتوسمُ اًمدارىمُ "قـل: اًمبدر اًمعَ 

ٓ ٌٍ  اهـ. (4)"د ذم همػمهيقضَم  ومقف مـ طمدي

يؼع أيضًو ذم ": (6)"اعمغقٌ ومتح"وذم  (5)قفؼله ًمؾبَ مـف ًمؾخطقى، وكحقَ  وذيمر أؿمد  

ٌَ  "مسؾؿ"ف مستخرضمًو قمغم ؾَ اًمذي قمؿِ  (7)"قمقاكي صحقح أيب" قمغم  زائدةً  يمثػمةً  أطمودي

ذم احلؽؿ قمؾقفو  زُ ومقـبغل اًمتحر   ،أيضوً  سـ سمؾ واًمضعقُػ واحلَ  أصؾف، وومقفو اًمصحقُح 

 اهـ. (8)"أيضوً 

 .اًمعؾامء ذم هذا اًمبوب يمثػمٌة ضمّدًا، ومو أوردكو يموٍف ذم إسموكي مو ىمصدكو كصقُص 

 ،د اًمصحقُح يقضَم  مـ دون سمقوٍن ذم يمّؾ سموٍب، وإن مل عوَف فؿ اًمِض ومروايتُ  ،وباجلملة

ف مـ يمؾامت سمعض ؿـو ظمالومَ و هوهـو عمو ؿمؿَ وإّكام أـمـبـ :رـؽَ يُ  وٓ دّ يرَ  ؼّرٌر، ٓمعؾقٌم م

ًِ  !ّؿيحلؿد هلل قمغم يمشػ اًمغُ ّؾي، وااجلِ   ًمق يمون اعمرادُ  ًّمي، وموؾمتبون أنّ دم ذم اًمزَ اًمؼَ  وشمثبق

، سملم إطمؽوم واًمِض  ىميُ ف، ًمؽوكً اًمتػرِ هذا اًمذي كؼؾـو ىمقًمَ  مو زقمؿَ  ًْ عوف ىمد اكعدم

ًْ مـ أؾموؾِم  يُ اإلمجوقمقّ  واعمسلًميُ   .ا وجه  هذ !فو ىمد اّندم
                                                 

 .136، صـاعمرضمع كػسف (1)

 [اإلموم أمحد رضومـف ]أي: مـ سؿؾي. ( ذم مسلًمي اجلفر ذم اًمبَ 2)

أمحد سمـ مقؾمك سمـ أمحد  اًمؼويض، ؿمفوب اًمديـ سمدر اًمديـ حمؿقد سمـ :"دايياهلاًمبِـويي ذم رشح "( 3)

 (6/327 "هديي اًمعوروملم")  .ه855 شمقذّم ؾمـي ،احلـػل، صمؿ اعمٍمي، اًمػؼقف اًمَعقـلأسمق حمؿد 

 .مؾخصوً  ،2/238صػي اًمّصالة، ذم يمتوب اًمّصالة، سموب  "هلدايياًمبـويي ذم رشح ا"( 4)

 .2/238، اعمرضمع كػسف( 5)

 [اإلموم أمحد رضومـف ]أي: مـ ( ذم اًمصحقح اًمزائد قمغم اًمصحقَحلم. 6)

ـ إؾمحوق اعمفرضموين"صحقح أيب قمقاكي"( 7)  (2/99 "يمشػ اًمظـقن")  ه.316 اعمتقرّم ؾمـي ،: يعؼقب سم

 .1/52اًمصحقح اًمزائد قمغم اًمصحقَحلم،  "ػقي احلديٌومتح اعمغقٌ رشح أًم"( 8)



 111                                                                                         منير العين

  سؾَؽ مَ  شمسؾَؽ  وًمؽ أن
ِ
اًمذي  اًمعـون، وشمؼقل قمغم وضمف اًمتشّؼؼ: إّن احلؽؿَ  إرظموء

ًْ ومقف اًمِض  وا ضمد ومؼد روَ د ومقف صحقٌح أم ٓ؟ ومنن وُ ، هؾ يقضَم عوُف مطؾؼيً ُروي

ضمقد اًمصحقح، ومليـ اًمػرق؟ وإن أيضًو قمـد وُ  ،لم ذم إطمؽوماًمضعقَػ ؾمويمتِ 

ٍٍ  اًمتجل فإنأؿمّد،  د، وموٕمرُ يقضَم  مل إؾموكقد مـ اًمبقون، أي:  قَق إمم أّّنؿ يعّدون ؾَم  مؾت

ّٓ اًمِض  د مـفؿ رواييُ يقضَم  مل   مؼروكي.عوف ذم إطمؽوم إ

الا  قلت   ى اعمقضققموِت ؾمويمتًو اًمعؾامء قمذرًا ممّـ روَ  يف سمعُض هذا يشٌء ىمد ُيبدِ  :أو 

ـِ  يمالمُ ": "اعمقزان"ذم  (1)ىمول اًمذهبل .يؼبؾقن ؿ ٓقمؾقفو، صمّؿ هُ  كَعقؿ  ذم أيب مـدةَ  اسم

و قمـدي مؼبقٓن، ر: سمؾ مُه يمؾي مـفام ذم أظَم  أىمبؾ ىمقَل  ف، وٓطمؽويتَ  أطمى   ومظقٌع، ٓ

 اهـ. (2)"لم قمـفوؾمويمتِ  ،فام اعمقضققموِت كبًو أيمؼم مـ روايتِ ؿ هلام ذَ أقمؾَ  ٓ

 :ذرهط ًمعُ أسمَس  ومفق سمف هإؾمـودَ  ـ أسمرزَ إّن مَ ": "فتِ رشح أًمػقّ "ذم  (3)وىمد ىمول اًمعراىمل

 اهـ. (4)"قمؾقف ؽقُت جيقز ًمف اًمُس  ه، وإن يمون ٓه قمغم اًمؽشػ قمـ ؾمـدِ إذ أطمول كوفمرَ 

ّٓ  إطموديٌ مـ أي   يعفد مـفؿ إيرادُ  ٓ :وثاىواا   بقونٌ دًة، ومفذا ًمَ  مسـَ سموٍب يموكً إ

ٌُ  مل  !ون ذًمؽ؟ؾقا ذم هذا دُ اًمػضوئؾ أيضًو، ومبامذا شمسوهَ  شمـػّؽ قمـف أطمودي

 مـ إطموديٌ مـػّؽًو  ٓؾمتحوَل  ،اعمراد هق اًمبقونُ  ًمق يمون اإلؾمـودُ  :وثالثاا 
ٍ
روايي يشء

ّٓ  ٓ قمـ اًمبقون: ومنّن اًمرواييَ   كؼُؾ  حؼقؼي اًمروايي:وم": "اًمتدريى"سموإلؾمـود. ىمول ذم  شمؽقن إ

ٌٍ أو إظمبوٍر وهمػمِ  ،إًمقف َي إمم َمـ قُمز ،ذًمؽ هو وإؾمـودِ وكحقِ  اًمسـّيِ   اهـ. (5)"ذًمؽ سمتحدي
                                                 

 [اإلموم أمحد رضومـف ]أي: مـ اهلل.  قمبد ( ذم أمحد سمـ1)

 .مؾتؼطوً  ،1/111، 438 ر: حتً أمحد، طمرف إًمػ، "مقزان آقمتدال"( 2)

، : اعمقضقع21اًمـقع  "شمدريى اًمراوي"] كقع اعمقضقع ىُمَبقؾ اًمتـبقفوت "اًمتدريى" ذم ( كؼؾف3)

  [اإلموم أمحد رضومـف ]أي: مـ . مؾتؼطًو[ ،251صـ

 .مؾتؼطوً  ،137، صـ1، اعمقضقع، اجلزء 3ًمؾعراىمل، اًمؼسؿ  "ومتح اعمغقٌ" (4)

 .25، 24صـ ومقائد: إومم، ػ،مؼّدمي اعممًم   "شمدريى اًمراوي" (5)
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: إًمخ... (3)"هاق سمسـدِ اًمرزّ  ى قمبدُ روَ ": (2)"قاهىاعمَ "ل اًمزرىموين حتً ىمق (1)وىمول

ّٓ  ،إيضوٌح  )سمسـده(" ى روَ "حتً ىمقًمف: ( 5)اهـ. وىمول أيضوً  (4)"(ىروَ ) ومفق مدًمقُل  وإ

 اهـ. (7)"(ىروَ ) ومفق قمـدهؿ مدًمقُل  إيضوٌح ": (6)"هسمسـدِ  اخلطقُى 

قمغم مو  -شمعومم اهلل سمتقومقؼ-اًمتحؼقؼ  سمـو إمم هـو، واؾمتؼّر قمرُش  وإذا اكتفك اًمؽالمُ 

ف، كبق   ف اجلزيؾي إمم يمؾ  ــِ شمعومم قمغم مِ  يـ هللطمومدِ  ،د إمم مو يمـّو ومقفـعُ كو، ومؾْ هق مرادُ 

 .!وآًمف وصحبف وؾموئر حمّبقف ،ف اًمؽريؿلم قمغم كبق  ومصؾ  

 

 

 

       

                                                 

 مـف ]أي: مـ اإلموم أمحد رضو[. ه ( أوائؾ اًمؽتوب قمـد ذيمر ظمؾؼ كقرِ 1)

اًمعّبوس  إلموم ؿمفوب اًمديـ أيبًمذم جمّؾد:  يذم اًمسػمة اًمـبقيّ  "يسموعمـح اعمحؿديّ  كقيًمؾدُ اعمقاهى ا"( 2)

 (2/716 "يمشػ اًمظـقن")    .ه923اعمتقرّم ؾمـي ،أمحد سمـ حمؿد اًمؼسطالين اعمٍمي

 .1/71، أّول اعمخؾقىموت، 1اعمؼصد  "اعمقاهى"( 3)

 . ،1/89شمعومم ًمف  شمنميػ اهللذم  1اعمؼصد  "كقيرشح اًمزرىموين قمغم اعمقاهى اًمؾدُ "( 4)

 مـف ]أي: مـ اإلموم أمحد رضو[. ذم ذيمر وٓدشمف  ( 5)

 .مؾتؼطوً  ،1/125 اهلل، ، ووموة قمبد1اعمؼصد  "اعمقاهى"( 6)

ذيمر شمزّوج  ،شمعومم ًمف  ذم شمنميػ اهلل 1اعمؼصد  "كقيرشح اًمزرىموين قمغم اعمقاهى اًمؾدُ "( 7)

 .1/212اهلل آمـي،  قمبد
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 اإلفادة الثانية والعرشون

 الضعيف يف جواز الفضائل أو يف استحباهبااحلديث ب االستناد  

 ال يعنى احتجاجًا به يف األحكام

 

حيتاج إػ  فا، ؾالؿَ احلارض وؾفِ  ابؼة بافـظر افغائر وافؼؾبافّس  ع اإلؾاداِت َمن ضافَ 

األظامل، أو ظذ باحلديث افضعقف ظذ االشتحباب يف ؾضائل  أّن االشتـادَ  ،افبقان

 بلّكه ة يف حمّل االحتقاط، أو ظذ تليقد اإلباحة يف األمر ادباح، ال يعَز افتـزهيقّ  افؽراهة

ثابتٌة  تًا فؾحالل واحلرام: ألّن اإلباحةَ به يف األحؽام، وال أّكه جعُل افضعقف ُمثبِ  االحتجاُج 

ه ة افؼظقة، وبؼوفِ فؼواظد افؼطعقّ ا هِ ؾثابٌت بتـز   فا بحؽم األصافة، أّما االشتحباُب يف كػِس 

افتي ؿد شؿعتم  ،وؽره من األحاديث افصحقحة (1)«؟!ـقف وؿد ؿقل»: ادبارك 

 احلديُث  مًا فؾغؾط، ؾقؿؽن أن يؽونَ فقس مستؾزِ  ف، وضعُف افسـدِ تؼريَرها ؾقام شؾَ 

 .!واالحتقاطجاء باظثًا فؾَر  صحقحًا يف افواؿع، ؾـظرًا إػ هذا إّكام صار افضعقُف  افضعقُف 

بحؽم االشتحباب وافؽراهة،  افصحقحةُ  واألحاديُث  أؾادت افؼواظدُ  ثمّ 

ػاِشد، ؾب ادَ صافح وَش ؾب ادَ عتز افؼُع ادطَفُر االحتقاَط مستحّبًا يف َج ؾؾومل يَ 

واضع ؿطعًا، ؾنّكام أثبتـا اإلباحَة وافؽراهَة ادذـورة يف تؾك ادَ  ف األحؽامُ ُتعرَ  مل

 .!افصحقحة افؼظّقة، ال باحلديث افضعقف دّفةباأل ،وافـُدَب 

كظرًا بل  ،حتقاط، ال فذاتهي واالرود افضعقف هاهـا شبٌب فؾسّج وُ  :أقول

فالشتعاكة يف  إثباَت حؽٍم جتّوزًا، صّح. أّما افباءُ  إفقه افصّحة، ؾنن أضػـا إمؽانِ  إػ

 ى كظر.ؾفي صادؿٌة بلدكَ  "ثبوت احلؽم بافضعقف"ؿوهلم: 
                                                 

 [وتعؾقم أهؾه]ـتاب افعؾم، باب افرحؾة يف ادسلفة افـازفة  "صحقحاف" يف افبخاريأخرجه  (1)
 احلديث.... ظن ظؼبة بن احلارث، ٠٢صـ ،88 ر:
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  إػافضعقف يدظو  افؼظقّة، واحلديُث  دّفةباأل ثبتت حرمُة أمٍر ـعي  إذا ،كعم

 وؿَت  ،افّصؾوات افـاؾؾة ؾرٍد من أؾراده، مثاًل: فو ورد يف حديٍث جمروٍح ترؽقُب بعضِ 

 
ِ
خاصًة، ؾال يؼبل: ألّكه حقـئٍذ فو أثبتـا  افشؿس افطؾوع أو افغروب أو اشتواء

 ام، أثبتـاه بافضعقف، وهو فقس بصافٍح فه.ها يف هذا ادؼا أو جوازَ اشتحباَب 

رد افـفُي يف تًة فؾـدب أو اإلباحة، ووَ ة ُمثبِ ؼظقّ اف دفةُ وـذفك فو ـاكت األ

 ـن يف ؽر أوؿاٍت ػقد احلرمَة دا مّر، مثاًل: فو مـع افضعقُف ظن افُس عاف، ؾفو ال يُ افِض 

ل ؼبَ تُ  ادعروؾة، ال ادعّقـة األؿارِب  ؽر ٍة،بيؿر من امرأةٍ  زواجظن اف ، أو مـعَ ةٍ عّقـم

هذا هو معـى ـالم  !حاح. بحؿد اهللعاف ظذ افِص افِض  ترجقُح  فزمَ  حرمُته، وإاّل 

 ."معؿوٍل به يف أحؽام احلالل واحلرام افضعقف ؽرُ  ّن احلديَث إ"افعؾامء: 

روج واملضار  ما عدا الد   ،يف األشياء اإلباحة   األصل    واخلبائث ماء والف 

األصل، وأّما ما يطابق  ما أثبت صقئًا خالَف  َت هـا أّن ادثبِ  ألصُل ا :أقول ثم  

ال حيتاج إػ اإلثبات، فذفك يعتز  ه، وافثابُت األصَل ؾفو ثابٌت بذا األصل كػِس 

يف األصقاء اإلباحُة  األصل، واألصُل  ظـد افؼع ادطَفر دن يّدظي خالَف  افشاهدُ 

باحلديث افضعقف يف أمٍر من  بائث، ؾاالشتـادُ واخل ماء وافُػروج وادضارّ ظدا افدِ  ما

 بل.فؾحّؾة افثابتة من ؿَ  دٌ افثابتة، بل هو ممي   ؽرِ  احلّؾةِ  فقس إثباَت  ،هذه األمور

ّواين، وهذا هو معـى ق افدَ ظن ادحؼ   (1)افسابؼة ما أشؾػـا يف اإلؾادة هذا حتؼقُق 

 ،(3)افّسالم ظبد بن ظّز افّدين فعؾامءا وشؾطانُ  ،(٠)دؿقق افعقد ابنُ  اإلمامُ  ظؾقه ما كَص 

                                                 
 .، واإلؾادة احلادية وافعؼونأي: يف اإلؾادة افعؼون( 1)

احلاؾظ  يادـػؾوض ادعروف بابن دؿقق افعقد ،افؼويص يرؿد بن ظذ بن وهب بن مطقع افؼَش حم (٠)

فد شـة وُ  .فؼاهرةكزيل ا ،ثادحد   افػؼقه ،افشاؾعي ثمّ  يادافؽ يأبو افػتح ادرص ،افدين يتؼ

يف  "االؿساح"و "كامد األحؽام يف رشح حديث شقّ األ" :من تصاكقػه .ه7٢٠شـة  وتويّف  6٠5

 (6/11٠افعارؾغ  هدية")     وؽر ذفك. "حؽامدام يف حديث األاإل"و ،اصول احلديث

  ظّز افّدين ،مشؼيافدِ  افؼاشم احلسن بن حمؿد بن مفذب افسؾؿي ادـويف بن أيب بن ظبد افّسالم ظبد افعزيز (3)

= 
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ويف  (1)"ؾتح ادغقث"ه افسخاوي يف ه تؾؿقذُ اإلشالم احلاؾظ، وكؼؾَ  فام صقُخ وتبعَ  

 رشح"يف  (4)معحمّؿد افرَ  ، وافشؿُس (3)"افتدريب"قوضي يف ، وافُس (٠)"افبديع افؼول"

 .ةشاؾعقّ فم من افشّتتُ ، (5)"ويؾـوَ فـفاج اد

  وادحّؼُق  ،(7)"ؽـقة ذوي األحؽام"يف  (6)كُباليافُؼُ  مةُ افعاّل  معظن افرَ  أثره ثمّ 

                                                 

= 
 "أماي"صـّف من افؽتب: ه. 66٢وتويّف شـة  578ُوفد شـة  .افػؼقه افّشاؾعي، ـان بؿرص

 .وؽر ذفك "ل يف تػضقل افّرشولمبداية افس"و "اإلمام يف أدّفة األحؽام"افؼرآن، و يف تػسر

 (5/468 "هدية افعارؾغ")

 .1/313ن ترد، يف معرؾة من تؼبل روايته وم "ؾتح ادغقث"( 1)

اخلر  : فإلمام صؿس افدين أيب٠56، ٠55خامتة، صـ "افؼول افبديع يف افّصالة ظذ احلبقب افشػقع"( ٠)

 (٠/3٠٢ "ـشف افظـون")  .ه9٢٠ادتوّّف شـة ،حمّؿد بن ظبد افرمحن افسخاوي افشاؾعي

 .٠59: ادؼؾوب، صـ٠٠افـوع  "تدريب افراوي"( 3)

د بن أمحد محزة األكصاري صؿس افّدين يعرف بافَرمع افشاؾعي، ُوفد حمؿد بن صفاب افّدين أمح (4)

فشقخ اإلشالم،  "رشح افتحرير"من تصاكقػه: حاصقة ظذ ه. 1٢٢4وتويّف بؿرص شـة  919شـة 

 .فؾـووي، وؽر ذفك "ادـفاج"إػ رشح  "هناية ادحتاج"و "ومقةّر ُج رشح مؼّدمة اآل"و

 (6/٠٢6 "هدية افعارؾغ")   

 تويّف شـةافرمع،  صؿس افدين حمّؿد بن أمحدفؾشقخ  :"هناية ادحتاج إػ رشح ادـفاج"أي: (5)

 (6/٠٢6 "هدية افعارؾغ"و .4/393 "إيضاح ادؽـون")                  .ه1٢٢4

كباُلي (6) س باألزهر، افػؼقه احلـػي اددر   ،أبو اإلخالص حسن بن ظاّمر بن يوشف افوؾائي ادرصي افُؼُ

 "رر احلّؽامغقة دُ ؽـقة ذوي األحؽام وبُ "من تصاكقػه: ه. 1٢69وتويّف بؿرص شـة  994فد شـة وُ 

إمداد "و "راؿي افػالح بنمداد افػتّاح رشح كور اإليضاحمَ "ـال ُخرسو، ودُ  "ؽرر األحؽام"رشح 

 (٠4٠، 5/٠41 "هدية افعارؾغ")       .وؽر ذفك "افػتّاح رشح كور اإليضاح وكجاة األرواح

أيب اإلخالص  عاّلمةفؾ  :1/1٠ـتاب افطفارة،  "رر احلؽاماألحؽام يف بغقة دُ  يؽـقة ذو" (7)

واصتفرت هذه  .ه1٢69 ادتوّّف شـة ،الي احلـػيكبُ حسن بن ظامر بن ظع افوؾائي، افُؼُ 

 .شًا باجلامع األزهروـان مدر   ،احلاصقة يف حقاته واكتػع افـاس با

 (٠٢5، ٠/197 "ـشف افظـون")
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 (3)بي وافطحطاوياحلؾَ  "افدرّ "و ا وحمش  ، وأؿّراه ُه (٠)"ادختار افدرّ "يف  (1)الئيق افعَ اددؿ  

ن مِ " :ةفم من احلـػقّ مخستُ ، (5)"اخلافق مـحة"ويف  (4)امي ؾقفاوافّش  (3)وافطحطاوي

وهو إذا حّؼؼَت فقس بتؼققٍد زائٍد،  "ت أصٍل ظاماصساط افعؿل بافضعقف باكدراجه حت

  يفبه  إّن افعؿَل "وا ظؾقه: ما كَص  بؿضؿونِ  بل ترصيٌح 
ِ
ـام  "افعؼائد واألحؽام ما وراء

يف األظامل  من أّن افؽالمَ  ما طّن افظاّكانِ  ،أوضحـاه فك، وبه ازداد اكزهاؿًا بعد اكزهاق

 ،ىخيػ إػ هذا االصساط ـام ال ا احتقَج د ،وفو ـان ـذفك ؟حاح، ـقفبافص   افثابتةِ 

 اهلادي إػ  واهللُ
ِ
 .!افرصاط شواء

دفقاًل ظذ  هذه األحاديِث  أّن اّّتاذَ  ،بتؼريركا ادذـور ضَح بحؿد اهلل، ؿد اتّ 

فا حّجًة يف أحؽام احلالل واحلرام، وهو ال جيوز ، فقس جعؾَ جواز تؼبقل اإلباَمغ

ة( زظاًم ة اهلـديّ ي افطائػة اجلديدة )افوهابقّ متؽّؾؿِ  ه بعُض بترصيح افعؾامء، ـام زظؿَ 

يؼبؾوا  افذين مل فؾعوام، ومل ير ادسؽُغ أّن افعؾامءَ  ادحُض  واخلداعُ  طةُ باضاًل، وهو ادغافَ 

وا باألحاديث افضعقػة فم أتَ م أكػُس احلديَث افضعقَف حّجًة يف احلالل واحلرام، هُ 
                                                 

ادعروف بافعالء  ،احلصـي األصل ،حمؿد بن ظع بن حمؿد بن ظبد افرمحن بن حمؿد بن حسن (1)

فه من افتصاكقف: ه. 1٢88ويّف شـة تو ه1٢٠1ُوفد شـة  .مشقاحلَصؽػي احلـػي، ادػتي بدِ 

قضاوي، واجلؿع بغ فؾبَ  "أكوار افتـزيل"وتعؾقؼة ظذ  "ظذ أصول ادـار األكوارإؾاضة "

 "خزائن األرسار وبدائع األؾؽار يف رشح تـوير األبصار"و "رتايشؿُ ؾتاوى ابن كَجقم وافتُ "

 (6/٠3٠ "هدية افعارؾغ")        ."افدّر ادـتؼى يف رشح ادؾتؼى"و

 .1/4٠7،4٠8ـتاب افطفارة، آداب افوضوء،  "افدرّ " (٠)

 .1/75ـتاب افطفارة، آداب افوضوء،  "ط" (3)

ـتاب افطفارة، آداب افوضوء، مطؾب يف بقان ارتؼاء احلديث افضعقف إػ مرتبة  "ادحتار رد" (4)

 .ة ضعػه : ظدم صدّ "افدرّ "، حتت ؿول 1/4٠7مرتبة احلسن، 

مغ ادػتى أالبن ظابدين حمؿد  :1/58ـتاب افطفارة،  "مـحة اخلافق ظذ افبحر افرائق"( 5)

 (6/٠86 "هدية افعارؾغ"و .4/386 "إيضاح ادؽـون")       .ه1٠5٠تويّف شـة ،مشؼيافدِ 
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فا يف أمثؾتِ  ، ؾؼد مّر بعُض واضعمن اد يف مئاٍت  ،ادفقاًل ظذ جواز األظامل واشتحباِب 

 اإلؾادة افسابؼة.

خيافػو ى حتّ  -وافعقاذ باهلل-فم...؟ وه أكػُس ال يعؼؾون ما ـتبُ  أتظّن أّن افعؾامءَ 

يف  أمر احلاّج ابن اإلمام  أمل تسؿع ـالمَ  !وها...فم ؿد ؿّررُ م أكػُس افتي هُ  افؼواظدَ 

ظذ افعؿل باحلديث افضعقف، ؾفو يف إبؼاء اإلباحة  فورُ ؿاجلُ "اإلؾادة افسابعة ظؼ: 

 إيّن أشلفك افعػوَ  يعؼؾون! رب   يسؿعون! وإذا شؿعوا ال ال ةَ وفؽّن افوهابقّ  (1)"رأجدَ 

 .آمغ! ،وافعاؾقة

 

 

 

 

 

 

       

                                                 

 .1/165ـتاب افطفارة، شـن افُغسل،  "ؾبةاحلَ "( 1)
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 اإلفادة الثالثة والعرشون

 ضووضو اد غريالضعوف احلديث إباحة العمل ب

 

ؿفقر اًمعؾامء، قمرومَت أّّنؿ لُ  اًمعاّمةَ  إذا ـماًمعَت اًمؽؾامِت  :أقضول أّولا 

قاوع اعمذيمقرة، وإّكام ًمؾعؿؾ سمف ذم اعمَ  ،عافاًمِض  أكقاع مـ كقعٍ  صقن أي  خيص   ٓ

ة أًمػقّ "و (1)"ومتح اًمؼدير"ذم  اًمؾػظُ  ومؽان .سمف ٓ يؽقن مقوققماً  ّن اعمعؿقَل إ :يؼقًمقن

 "اًمّصالح مؼّدمة اسمـ"وذم  (3)"اعمقوقع همػم" :ػًمؾؿصـ   "ةذح إًمػقّ "و (2)"اًمعراىمل

دون ": "يػد اًمنّم مؼّدمة اًمسق  "وذم  (5)"ما ؾمقى اعمقوقع": (4)"اًمتؼريب"و

 إمجاعَ  "إذيمار"وكؼؾ ذم  (7)"اًمذي ًمقس سمؿقوقع": "ؾبةالَ "وذم  (6)"اعمقوقع

ـُ  ويمذًمؽ اإلمامُ  (8)"يؽـ مقوققماً  مامل"إئّؿة سمؾػظ:  صملم اعمحد   إمجاعَ  قمبد اًمؼَمّ ذيمرَ  اسم

، (10)اًمساسمؼة اتفا ىمد مّرت ذم اإلوماديمؾ   . هذه اًمـصقُص (9)"وّنا قمـ يمؾ  يروُ "سمؾػظ: 

 إّما سماًمؾػظ أو سماعمعـك.
                                                 

 .1/303اإلمامة، يمتاب اًمّصالة، سماب  "ػتحاًم"( 1)

 .116اعمؼؾقب، شمـبقفات، صـ "ة الديثأًمػقّ "( 2)

 .147، صـ1شمـبقفات، الزء  "ومتح اعمغقث" (3)

 .258اعمؼؾقب، صـ :22اًمـقع  "شمؼريب اًمـقاوي"( 4)

 .103صـ ومصؾ، معرومة اعمؼؾقب، :22اًمـقع  "قمؾقم الديث" (5)

 .77ذم اًمضعقػ، صـ 3الديث، اًمػصؾ  ذم أىمسام 1اًمباب  "رضماينخمتٍم اًمسّقد اًمنميػ الُ " (6)

 .1/165 يمتاب اًمطفارة، ؾمــ اًمغسؾ، "ؾبةالَ "( 7)

 .36صـذم ومضائؾ إقمامل،  ذم اًمعؿؾ سمالديث اًمضعقػ ومصؾ ػ،مة اعممًم  مؼدّ  "إذيمار"( 8)

شمػريع أسمقاب ومضؾ اًمعؾؿ وأهؾف، سماب شمػضقؾ اًمعؾؿ قمغم  "ضمامع سمقان اًمعؾؿ وومضؾف" أي: (9)

 .1/103، 93ر:  اًمعبادة، حتت

 .، وهمػمها مـ اإلومادات 7، 5، 2، 1أي: ذم اإلومادات:  (10)
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إطمؽام  ذم همػم ُؾ اًمتساهُ  اعمحّدصملم قمادةُ ": (1)"قاهباًمزرىماين ذح اعمَ "وذم 

إكسان  (4)ؾمػمة"ذم  (3)بلالؾَ  مةُ اًمعاّل  . ويمذًمؽ ىمال(2)"يؽـ مقوققماً  مامل ،واًمعؼائد

 ، واعمرؾَمَؾ واًمبالغَ  واًمضعقَػ  واًمسؼقؿَ  ػَم دمؿع اًمصحقَح أّن اًمِس  كخيػ ٓ": "(5)اًمعققن

يـا إذا روَ  ه مـ إئّؿة:أمحد وهمػمُ  وىمد ىمال اإلمامُ  .دون اعمقوقع ،َؾ واعمعَض  واعمـؼطعَ 

 .(6)"ؾـاساهَ ه شمَ يـا ذم اًمػضائؾ وكحقِ إذا روَ و ،ذم الالل والرام ؿمددكا
                                                 

اع مُج  "ةدٓئؾ اًمـبقّ "قفؼل ذم أظمرضمف اًمبَ ] ـاهماة اًمؼؿر ًمف طمديث مُ حتت  ف ( ذيمر رواقمَ 1)

ذم  شمعامم رؾمقًمف  ...إًمخ، سماب ما ضماء ذم طمػظ اهلل اهلل  أسمقاب ما فمفر قمغم رؾمقل
، 2/41، سمعثف رؾمقًٓ  كومعائبفا عما يريد سمف مـ يمرامتف سمرؾماًمتف طمتّ  ؿمبقبتف قمـ أىمذار الاهؾقة

 دقماين إمم اًمدظمقل ذم ديـؽ أمارةُ  !اهلل رؾمقَل  : ياىمال: ىمؾُت  ،ؾباعمطّ  قمبد اس سمـقمـ اًمعبّ 

 إيّن »ىمال:  ،إًمقف مال وشمشػم إًمقف سملصبعؽ، ومحقث أذَت  ـاهمل اًمؼؿرَ ؽ ذم اعمفد شمُ شمؽ، رأيتُ ًمـبقّ 

د شمػرّ  شيسجد حتت اًمعرش [طملم] فؽاء، وأؾمؿع وضمبتَ ؾفقـل قمـ اًمبُ صمـل، ويُ صمف وحيد  أطمد   يمـُت 

 [اإلمام أمحد روامـف ]أي: مـ . [ه، وهق جمفقلبل سمنؾمـادِ سمف هذا الؾَ 

 ، ذيمر رواقمفشمعامم ًمف  ذم شمنميػ اهلل 1اعمؼصد  "كقةذح اًمزرىماين قمغم اعمقاهب اًمؾدُ "( 2)

 ،1/276 وما معف. 

كقر اًمديـ اًمّشاومعل  ،بل صمّؿ اًمؼاهريًمديـ إسمراهقؿ سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ قمؿر الؾَ قمكم سمـ سمرهان ا (3)

إقمالم اًمـاؾمؽ "ًمف مـ اًمتصاكقػ: ه. 1044وشمقذّم ؾمـة  975صاطمب اًمسػمة، ُوًمد ؾمـة 

طمسـ اًمقصقل إمم ًمطائػ "و "إكسان اًمعققن ذم ؾمػمة إملم اعملمقن"و "سملطمؽام اعمـاؾمؽ

 (604، 5/603 "هدية اًمعاروملم")        .ئؾوهمػم ذًمؽ مـ اًمرؾما "طمؽؿ اًمػصقل

 بلمحد الؾَ أقمكم سمـ سمرهان اًمديـ إسمراهقؿ سمـ  عاّلمةًمؾ :"إكسان اًمعققن ذم ؾمػمة إملم اعملمقن"( 4)

 .ه1044 اعمتقرّم ؾمـة ،صاطمب اًمسػمة ،كقر اًمديـ اًمشاومعل ،اًمؼاهري صمؿّ 

 (5/603 "هدية اًمعاروملم"و .1/193 "يمشػ اًمظـقن")     

: "قمققن إصمر ذم ومـقن اعمغازي واًمشامئؾ واًمسػم"] "قمققن إصمر"ؾ هذا وما ؾمقليت قمـ ( كؼ5)

اعمتقرّم ؾمـة  ،زد اًمـاس إكدًمُ اعمعروف سمػتح اًمديـ سمـ ؾمقّ  ،ًمإلمام أيب اًمػتح حمؿد سمـ حمؿد

 [ اإلمام أمحد روامـف ]أي: مـ  لم.([ سمعض إصمريّ 2/183 "يمشػ اًمظـقن").     ه734
 .مؾتؼطاً  ،6، 1/5اعمؼّدمة،  "بقةالؾَ  اًمسػمة" (6)
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 -ه اًمؼقيىُمّدس ه  -ث اًمدهؾقي اعمحد   ؼ مقٓكا قمبد الّؼ وىمال اًمشقخ اعمحؼ  

 قء طمػظِ ًمُِس  :صمقن: إذا يمان وعُػ الديثىمال اعمحد  ": "ذح اًمٍماط اعمستؼقؿ"ذم 

د ف سمتعد  ف ىمد قُمرف، يـجؼم كؼصاكُ ف ودياكتَ مع أّن صدىمَ  ،فواة أو ٓظمتالـمِ اًمر   سمعضِ 

ظ ػة إطمػَ ه سمؿخاًمَ ذوذِ أو ًمُش  :اًمراوي سماًمؽذب ًمتفؿةِ  :رق، وإذا يمان اًمضعُػ اًمطُ 

ف وإن شمعّددت يـجؼم كؼصاكُ  اًمضعػ يماخلطل اًمػاطمش، ومال أو ًمشّدةِ  :ط مـفوإوبَ 

 .(1)...إًمخ "ومضائؾ إقماملذم  سمف ٌل قؿسماًمضعػ، وهق مع اًمُطُرق، سمؾ مازال هق حمؽقمٌ 

اًمضعػ، وًمقس  ؿمديدُ  (2)عرف أّن اًمؽؾبلعؾامء اًمذي ٓ يَ ـ اًمَمـ مِ  :ثاىواا 

 ّٓ قه إمم ، سمؾ كسبُ "مؽموك"اًمشلن:  ّواع، وىماًمف أئّؿةُ اًمؽّذاب اًمٍميح اًمقَ  درضمةُ  سمعده إ

ـُ  ـُ  كف حيقشمريمَ "وىمال اًمبخاري: ، (3)طِمّبان والقزضماين اًمؽذب، يمّذسمف اسم ، "فديمَ  واسم

ٌؿ مّتفَ ": "اًمتؼريب"ذم  ىماًمف الاومظُ  . ٓ ضمرمَ "مؽموكٌ ": طـل ومجاقمةٌ وىمال اًمدارىمُ 

 .(4)"سماًمرومض مَل سماًمؽذب، ورُ 

                                                 

 .مؾتؼطاً  ،13صـ ...إًمخ، ر مصطؾحات قمؾؿ طمديثديباچف دَ  "ذح اًمٍماط اعمستؼقؿ"( 1)

ؿرو اًمؽؾبل، أسمق اًمـرض اًمؽقذم اًمـساسمة، اعمػّن. ىمال اًمبخاري: حمّؿد سمـ اًمسائب سمـ سمنم سمـ قمَ  (2)

. وىمال "اًمؽؾبل وهمؾب قمؾقف اًمـسقانيمؼم ". وىمال يزيد سمـ هارون: "ف حيقك واسمـ مفديشمريمَ "

. وىمال "ف، هق ذاهب الديث، ٓ يشتغؾ سمفاًمـّاس جمؿعقن قمغم شمرك طمديثِ "أسمق طماشمؿ: 

 رضمل: مات سماًمؽقومة ؾمـة. ىمال حمؿد سمـ قمبد اهلل الَ "فوٓ يؽتب طمديثُ  سمثؼةٍ  ًمقس"اًمـ سائل: 

 (مؾتؼطاً  ،168 -7/166، 6124طمرف اعمقؿ: مـ اؾمؿف حمؿد، ر:  "هتذيب اًمتفذيب") .146

 :ىمال اخلالل مشؼ.ؾمؽـ دِ ، أسمق إؾمحاق القزضماين ،ؾمحاق اًمسعديإسمراهقؿ سمـ يعؼقب سمـ إ (3)

 .صمؼة :سائلوىمال اًمـ  .ؿمديداً  يمراماً إمحد سمـ طمـبؾ يؽاشمبف ويؽرمف أيمان  ،اً سمراهقؿ ضمؾقؾ ضمدّ إ

مات  :قكسوىمال اسمـ ي ؼات.ػلم واعمخرضملم اًمثِ اظ اعمصـّيمان مـ الػّ  :وىمال اًمدارىمطـل

 .(256مشؼ ؾمـة )سمدِ 

 (مؾتؼطاً ، 1/198، 300 طمرف إًمػ: ذيمر مـ اؾمؿف إسمراهقؿ، ر: "هتذيب اًمتفذيب")

سمنم  اًمسائب سمـ حمّؿد سمـ -5901 ر:حتت  "س" طمرف اعمقؿ، ومصؾ "شمؼريب اًمتفذيب"( 4)

 .415اًمؽؾبل، صـ
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فا ف، وكؼؾَ ف وأمثاًمِ سمرواياشمِ  ػم واًمتػاؾمػم مؾقئةٌ يمتب اًمِس  ةُ قمامّ  يمؾ ف ومع ذًمؽ

ـُ ": "اعمقزان"ذم هذه إمقر سمال كؽػم، ومػل  اًمعؾامءُ  قمـ  د طمّدَث قمدي: وىم ىمال اسم

 .(1)"قه ذم اًمتػسػم، وأّما ذم الديث ومعـده مـايمػمُ ، ورُو ومجاقمةٌ  وؿمعبةُ  اًمؽؾبل ؾمػقانُ 

ـُ  وىمال اإلمامُ  روى قمـ ما يُ  هماًمُب ": "قمققن إصمر"اًمـّاس ذم ؾمػمة  ؾمّقد اسم

ى رَ وما جيري جَم  ،ػمهؿمـ أطمقال اًمـّاس وأّيام اًمعرب وؾِم  ،اًمؽؾبل أكساٌب وأظمبارٌ 

ؽل قمـف ـ طُم حيؿؾ قمـف إطمؽام، ومّ  يمثػٌم مـ اًمـّاس ذم محؾف قمّؿـ ٓ ا ؾمؿَح مّ  ،ذًمؽ

 .(2)"أمحد ذم ذًمؽ اإلمامُ  اًمؽمظمقُص 

 ثقٌة عند العلامء اإلمام الضواقدي

ذم  ف مسطقرٌ يمذا ويمذا، وشمػصقؾُ  (3)فقر أهؾ إصمر ذم اإلمام اًمقاىمديىمال مُج  :ثالثاا 

، ٓ ضمرمَ وهمػمِ  (4)"اعمقزان" ـّ   .(5)"فقمؾؿِ  عةِ مؽموٌك مع ؾَم ": "اًمتؼريب"ل ذم ىما ه مـ يمتب اًمػ

                                                 

 .3/558 ،7574 حتت ر: ن،وحّؿداعم طمرف اعمقؿ، "مقزان آقمتدال"( 1)

 .مؾّخصاً  ،1/65ضمقسمة قماّم رمل سمف، إذيمر  مؼّدمة اعممًّمػ، "قمققن إصمر" (2)

وىمال  قمالم.أطمد إ ،أسمق قمبد اهلل اعمدين اًمؼايض ،ؾمؾؿلاًمقاىمدي إ حمؿد سمـ قمؿر سمـ واىمد (3)

كؿػم  ـ اعمبارك واسمـشمريمف أمحد واسم ،مؽموك الديث ،ؾمؽـ سمغداد ،اًمقاىمدي مدين :اًمبخاري

 ىمال زم أمحد :وىمال معاوية سمـ صاًمح .سمف أمحديمذّ  :رآظَم  وىمال ذم مقوعٍ  .زيمريا وإؾمامقمقؾ سمـ

وىمال  ء.ًمقس سمٌم :ةً وىمال مرّ  .وعقػ :علموىمال زم حيقك سمـ مَ  .اباًمقاىمدي يمذّ  :طمـبؾ سمـ

رضمع وملىمام  صمؿّ  ،ظمرج إمم اًمشام صمؿّ  ،180وظمرج إمم سمغداد ؾمـة  ،130 ًمد ؾمـةوُ  :ؾمعد اسمـ

ّٓ  ،راؾمانسمبغداد إمم أن ىمدم اعملمقن مـ ظُم  ك مات ذم طمتّ  ومؾؿ يزل ىماوقاً  ،سماًمعسؽر ه اًمؼضاءَ ومق

 .207 ة ؾمـةذي الجّ 

 (مؾتؼطاً ، 345 -7/342 ،6427 طمرف اعمقؿ: مـ اؾمؿف حمؿد، ر: "هتذيب اًمتفذيب")

 .3/666، 7993 طمرف اعمقؿ: مـ اؾمؿف حمؿد، ر: "آقمتدال مقزان" (4)

 .433، صـ6175 ر:حتت  ،طمرف اعمقؿ، مـ اؾمؿف حمّؿد "شمؼريب اًمتفذيب"( 5)
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 .(1)"اًمؼدير ومتح"اعمحّؼؼ ذم  ف راضمحًا قمـد قمؾامئـا، يمام أوماده اإلمامُ وإن يمان شمقصمقؼُ 

ون غازي وإظمبار، ويروُ ػم واعمَ ىمائؾقن سمنمامتف ذم اًمِس  ،ومع ؿمّدهتؿ ذم الرح

: "اعمقزان"اًمؼقم، ومػل  يمتَب  عقمغم َمـ ـماًمَ  كخيػ ػًا، يمام ٓػًا وظمؾَ ػم ؾمؾَ قمـف ذم اًمِس 

ام اًمـّاس واًمػؼف، غازي والقادث وأيّ ػم واعمَ ذم إظمبار واًمِس  كف اعمـتفَ يمان إمم طمػظِ "

 .(2)"ذًمؽ وهمػم

ـُ  :رابعاا   ىروَ "سؼالين: طِمبّان ذم هالل سمـ زيد سمـ يسار اًمبٍمي اًمعَ  ىمال اسم

ومنذا  .(4)"مؽموكٌ " :"اًمتؼريب"اًمشلن ذم  . وىمال طماومظُ (3)"أؿمقاء مقوققمةً  قمـ أكس 

 (6)اًمػَرج أسمق اًمذي ضمعؾف الاومظُ  (5)سؼالنقمَ  ومضقؾةِ  طمديَث  روى هالٌل قمـ أكٍس 
                                                 

ـمريؼًا  سمضاقمةٍ  قمـ اًمقاىمدي ىمال: يماكت سمئرُ " :( طمقث ىمال ذم سماب اعماء اًمذي جيقز سمف اًمقوقء1)

 :قمـدكا إذا وصمؼـا اًمقاىمدي، أّما قمـد اعمخاًمػ ومال ساشملم، وهذا شمؼقم سمف الّجةُ ؾامء إمم اًمبَ ًم

جيقز،  وما ٓ سمف اًمقوقء سماب اعماء اًمذي جيقزيمتاب اًمطفارات،  "اًمػتح"] "ًمتضعقػف إّياه

اًمػتح الاومظ ذم أّول  ـا أسمقىمال ذم اإلمام: مجع ؿمقخُ "وىمال ذم ومصؾ أؾمار:  .[ اهـ1/69

ػ، مة اعممًم  مؼدّ  "ػمواًمِس  واًمشامئؾ اعمغازيقمققن إصمر ذم ومـقن "]أي: "ػمغازي واًمِس اعمَ "يمتاسمف 

 سمةَ ورضّمح شمقصمقؼف، وذيمر إضمقِ َمـ وّعػف وَمـ وصّمؼف  [72 -1/68، سمفمل سمة قمام رُ ذيمر إضمقِ 

جيقز، ومصؾ  وما ٓ سماب اعماء اًمذي جيقز سمف اًمقوقءيمتاب اًمطفارات،  "اًمػتح"] "قماّم ىمقؾ ومقف

 [اإلمام أمحد روامـف ]أي: مـ [ اهـ. 1/97ذم إؾمآر وهمػمها، 

 .3/663، 7993 ر:حتت ، ونحّؿدعما طمرف اعمقؿ، "مقزان آقمتدال"( 2)

 .87صـ ،3الزء  ،يسار سمـ زيد سمـ هالل "اعمجروطملم"( 3)

 .506صـ ،يسار سمـ زيد سمـ هالل -7336ر: حتت طمرف اهلاء،  "شمؼريب اًمتفذيب"( 4)

قمـ أكس  ،450، 4/449، 13355مسـد أكس سمـ ماًمؽ سمـ اًمـرض، ر:  "سـداعم"أظمرضمف أمحد ذم  (5)

 ًمؼقامة ؾمبعقن أًمػاً ا يبعث مـفا يقمَ  ،لماًمعروؾَم  قمسؼالن أطمدِ »:  ىمال رؾمقل اهلل :سمـ ماًمؽ ىمال

 وهبا صػقُف  -وضمّؾ  قمزّ -إمم اهلل  ومقداً ؿمفداء وُ  ويبعث مـفا مخسقن أًمػاً  ،قمؾقفؿ ٓ طمساَب 

      ﴿ :يؼقًمقن ،فؿ دماً أوداضُم  شمثّج  ،فؿ مؼطعة ذم أيدهيؿرؤوؾُم  ،اًمشفداء

         ﴾  :صدق قمبقدي :ومقؼقل [194]آل قمؿران، 

  .شواؤة طمقث ؿماومقنطمقن ذم الـّ ،سمقضاً  ومقخرضمقن مـفا كؼقاً  ،اهمسؾقهؿ سمـفر اًمبقضة

 ،قمسؼالن ومضؾ سماب يمتاب اًمػضائؾ واعمثاًمب، "اعمقوققمات"قزي ذم اسمـ الَ  أظمرضمف (6)

= 
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ف ذم اإلومادة اًمعاذة سملّن ف، ومؿّر ضمقاسمُ اًمشلن كػُس  سماًمعّؾة اعماّرة آكػًا، داوَمع قمـف طماومظُ  :مقوققماً 

 أيب قمؼال ف مـ روايةِ كِ يمق سمؿجّردِ  :طالنقمؾقف سماًمبُ  ذم ومضائؾ إقمامل، ومالؽؿُ  هذا الديَث 

 .(1)اإلمام أمحد معروومٌة ذم اًمتساُهؾ ذم أطماديث اًمػضائؾ يّتجف، وـمريؼةُ  ٓ ،هالل

 هق ؿمديدُ  سملّن اعمؽموكَ  ،وىمد مّر أيضًا ذم اإلومادة اًمتاؾمعة سمتٍميح طماومظ اًمشلن

ّٓ َمـ  ،اًمضعػ  ناًمشل أّن إمامَ  ّواع، وٓ شمـَس درضمة اعمّتَفؿ سماًمقوع واًمقَ  ًمقس سمعده إ

 َؾ ، ومؿع ذًمؽ شمساهَ (2)"اًمضعػ اعمؽموُك ؿمديدُ "ىمال:  صمؿّ  "مؽموكٌ "ف ىمال ذم هالل: كػَس 

قمغم ىمبقًمف ذم اًمػضائؾ! ومنّن  ؟مـ هذا أيمؼمُ  دًمقؾٍ  وملي   .ذم ىمبقل رواية اهلالل ذم اًمػضائؾ

مامل يصؾ إمم  ،اًمضعػ ومقف وىمبِؾف ذم اًمػضائؾ، وإن يمان ؿمديدَ  َؾ اًمشلن ىمد شمساهَ  طماومظَ 

 .!اًمسامقة ب واًمقوع، وهلل الّجةُ طمّد اًمؽذ

  سمعد (3)﴾إِك ا َأْكَزًْمـَاهُ ﴿ ىمراءةِ  ديَث اطمأا اًمؼارئ! إّن أهّي  اؾمتؿع اعمزيدَ  :خامساا 
ِ
 اًمقوقء

مع ذًمؽ و (4)"ًمف أصَؾ  ٓ": "ـةاعمؼاصد الَس "ك ىمال اًمسخاوي ذم اًمضعػ ضمّداً، طمتّ  ةُ ؿمديد

ـُ ومُس  (6)"فمتمؼدّ " ذم (5)قث اًمسؿرىمـديالؾقؾ أسمق اًمؾ   ذيمرها اإلمامُ   طمجر ئؾ إمام اًمشلن اسم

 عاف معؿقٌل هبا ذم ومضائؾ إقمامل.سملّن اًمِض  :وملضماب ،اًمعسؼالين قمـ هذه إطماديث
                                                 

= 

 ، قمـ أكس سمـ ماًمؽ.359، 1/358 

 .1/421يمتاب اعمـاىمب، مـاىمب اًمبؾدان وإّيام،  "صـققمةاعم مًمئاًم"ر: اكظ( 1)

 .15، 14، صـػمؼّدمة اعمصـ  "شمؼريب اًمتفذيب" أي: ذم (2)

 أي: ؾمقرة اًمؼدر يمامؾة.( 3)

 .431، صـ1162 طمرف اعمقؿ، حتت ر: "اعمؼاصد السـة"( 4)

إمام "اعمؾّؼب سمـ ،الـػل اًمسؿرىمـدياًمػؼقف  ،أسمق اًمؾ قث كٍم سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ اخلّطاب (5)

ـّػ مـ اًمؽتب: ه. 373شمقذّم ؾمـة  "اهلُدى شمـبقف "و "شمػسػم اًمؼرآن"و "ستان اًمعاروملمسمُ "ص

 (6/380 "هدية اًمعاروملم").وهمػم ذًمؽ "ذح الامع اًمصغػم"و "ظمزاكة اًمػؼف"و "اًمغاومؾلم

شمقذّم حمؿد اًمسؿرىمـدي الـػل، : ًمإلمام كٍم سمـ 27ىمـ "قث ؾمؿرىمـدي ذم اًمػؼفمؼّدمة أيب اًمؾ  " (6)

 (6/380 "هدية اًمعاروملم"و .2/1795 "يمشػ اًمظـقن")                             ه.373ؾمـة 
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 ،قمٍمه ـا طماومظُ ئؾ ؿمقخُ ىمد ؾُم ": "ؾبةالَ "ذم  ومؼال اإلمام اسمـ أمػم الاّج 

 هذه الؿؾة، وملضماب سمام قمـ  "اسمـ طمجر"ـاًمشفػم سم ،اًمديـ ؿمفاب ضاةاًمؼُ  ىمايض

 ، واًمعؾامءُ ةٌ ػقوع -شمعامم سمؼميمتف كػع اهللُ-قث اًمؾ   أسمق ها اًمشقُخ اًمتل ذيمرَ  ف: إطماديُث كص  

يثبت مـفا رٌء  سمف ذم ومضائؾ إقمامل، ومل يتساهؾقن ذم ذيمر الديث اًمضعقػ، واًمعؿؾِ 

 .(1)"اهـ ،، ٓ ِمـ ىمقًمف، وٓ ِمـ ومعؾفقمـ اًمـّبل 

ف، شػم إًمقف سملصبعِ ويُ  ـاهمل اًمؼؿرَ يمان يُ   أّن اًمرؾمقَل » :وطمديث :سادساا 

 أسمق قمثامن واإلمامُ ، (3)"ةدٓئؾ اًمـبقّ "ذم  (2)قفؼلرواه اًمبَ  شومحقث أؿمار إًمقف مال

شماريخ "ذم  ، واخلطقُب (5)"لميمتاب اعمئتَ "ذم  (4)محـ اًمصاسمقينسمـ قمبد اًمرّ  إؾمامقمقؾ

ـُ  ،(6)"سمغداد ، ؾب اعمطّ قمـ ؾمّقدكا قمبّاس سمـ قمبد  (7)"مشؼشماريخ دِ "قمسايمر ذم  واسم

 اًمضعػ. ؿمديدِ  (8)بله قمغم أمحد سمـ إسمراهقؿ الؾَ دارُ ومَ 

                                                 
 .1/107يمتاب اًمطفارة،  "ؾبةالَ "( 1)

...إًمخ، سماب ما  مجاع أسمقاب ما فمفر قمغم رؾمقل اهلل  "ةدٓئؾ اًمـبقّ "قفؼل ذم أظمرضمف اًمبَ  (2)

 .، قمـ اًمعباس سمـ قمبد اعمطؾب... 2/41رؾمقًمف  ضماء ذم طمػظ اهلل شمعامم

 اعمتقرّم ؾمـة ،قفؼلأمحد سمـ السلم سمـ اإلمام الاومظ سمـ قمكم اًمبَ  سمؽر  : ٕيب"ةدٓئؾ اًمـبقّ "( 3)

 (1/580 "يمشػ اًمظـقن")                     .ه458

 شمقذّم  ،اًمصاسمقينن ث أسمق قمثامسمراهقؿ اعمحد  إؾمامقمقؾ سمـ إمحد سمـ أؾمامقمقؾ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ إ (4)

 (5/173 "هدية اًمعاروملم")                  .ذم الديث "رسمعلمأ" :ًمف .ه449ؾمـة 

ـ ىمسؿ ٕا "ليمـز اًمعاّم "اكظر:  (5) ...إًمخ،   ـا حمؿدذم ومضائؾ كبقّ  1ومعال، اًمباب طمرف اًمػاء، يمتاب اًمػضائؾ م

ـ  كؼالً  ،11/172، 31825 ، ر:ذم معجزاشمف  1اًمػصؾ   ."يمتاب اعمئتلم"ًمصاسمقين ذم أيب قمثامن اقم

ـا ذم ومضائؾ كبقّ  1طمرف اًمػاء، يمتاب اًمػضائؾ مـ ىمسؿ إومعال، اًمباب  "لـز اًمعاّم يم"اكظر:  (6)

كؼاًل قمـ اخلطقب  ،11/172، 31825، ر: ذم معجزاشمف  1...إًمخ، اًمػصؾ  حمؿد 

 .قمـ اًمعباس سمـ قمبد اعمطؾب

، 4/359، شمف قمؾقف اًمسالممـ دٓئؾ كبقّ سماب ضمامع  "مشؼشماريخ دِ "أظمرضمف اسمـ قمسايمر ذم (7)

 .ؾمبب إؾمالم اًمعباس سمـ قمبد اعمطؾب  ،360
، ىماًمف اخلطقب. يروى قمـ ماًمؽ. قف حمؿداً وسمعضفؿ يسؿّ  ،بلأمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ أيب ؾمؽقـة الؾَ  (8)

 (1/81، 280 طمرف إًمػ، أمحد، ر: "مقزان آقمتدال") .هلؿ ومقف يمالماً  : ما رأيُت ىمؾُت 
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، ومع (1)"ذسمفشمدّل قمغم يمَ  ف سماـمؾةٌ أطماديثُ "أسمق طماشمؿ:  : ىمال اإلمامُ "اعمقزان"ذم 

ـِ  اإلؾمـادِ  هذا طمديٌث همريُب "اًمصاسمقين:  ذًمؽ ىمال اإلمامُ  ذم اعمعجزات  ،واعمت

ـٌ طَم  أمحد  واإلمامُ  (2)"اخلصائص اًمؽؼمى"ذم  ققـمليـ اًمُس ضمالل اًمدّ  ف اإلمامُ . كؼؾَ "س

 ويمالمها أىمّراه. (3)"كقةقاهب اًمؾدُ اعمَ "اًمؼسطالين ذم 

 شقمدو  اهلل وقمدو   ،وَصديُؼ َصديؼل ،َصديؼل إسمقُض  يُؽ اًمدِ » :طمديث :سابعاا 

يد إكصاري زَ  قمـ أيب (5). رواه أسمق سمؽر اًمؼمىمل(4)قتف معف ذم اًمبقتُيبِ  اهلل  ويمان رؾمقُل 

اًمؼبقح  ومع هذا اًمقصِػ  (6)"سمنؾمـاٍد ومقف يمّذاٌب ": "اًمتقسػم"ـاوي ذم اعمُ  مةُ ل اًمعاّل . ىما

وهذا  ،عقمـد اًمتتب   اًمؽثػمةَ  ؾةَ وؾمتجد إمثِ  .(7)"قًا سمفشملؾّم  :ومقـدب ًمـا ومعُؾ ذًمؽ"ىمال: 

 .!رايةىمد سمؾغ اًمغاية، وومقام ذيمركا يمػاية ٕهؾ اًمدِ  إظمػمُ 

 قمدلٍ  فا ؿماهدُ اًمساسمؼة، يمؾ   ذيمقرة، واإلوماداُت اعم وإدًّمةُ  ،إطماديُث  :ثامناا 

. (8)شف سمف يماذسماً وإن يمان اًمذي طمّدصمَ »هذا اإلـمالق اعمذيمقر، ٓ ؾمقّام طمديث: قمغم 
                                                 

 .1/81، 287 ر:حتت طمرف إًمػ، أمحد،  "آقمتدال مقزان"( 1)

ضمالل اًمديـ  مامًمإل :1/91ًمؾؼؿر وهق ذم مفده،  ـاهماشمف سماب مُ  "ةاخلصائص اًمـبقيّ "( أي: 2)

 (1/542 "يمشػ اًمظـقن")  .ه911اعمتقرّم ؾمـة ،ققـمل اًمشاومعلقمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر اًمُس 

 . ،1/154ذيمر رواقمف  ،1اعمؼصد  "كقة اعمقاهب اًمؾدُ "( 3)

كؼاًل  ،2/208، سماب ذم اًمديؽ إسمقضؿة، قزي، يمتاب إـمعِ الَ  ٓسمـ "اتقوققماعم" :راكظ (4)

 .سمؽر اًمؼمىمل قمـ أيب

اعمعروف  ،مقٓهؿ اعمٍمي ،سمؽر أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرطمقؿ سمـ ؾمعقد اًمزهري الاومظ أسمق (5)

 (5/44 "هدية اًمعاروملم")  ."معرومة اًمصحاسمة" ػ يمتابصـّ .ه270 شمقذّم ؾمـة ،سماسمـ اًمؼمىمل

 .3/493، 4291 طمرف اًمدال، حتت ر: "اًمتقسػم"( 6)

 .اعمرضمع كػسف( 7)

شمػريع أسمقاب ومضؾ اًمعؾؿ وأهؾف، سماب شمػضقؾ اًمعؾؿ  "يمتاب اًمعؾؿ"أظمرضمف اسمـ قمبد اًمؼَمّ ذم  (8)

 ى اًمػريضةَ ـ أدّ مَ »: ، قمـ أكس سمـ ماًمؽ ىمال: ىمال رؾمقل اهلل 1/84، 75قمغم اًمعبادة، ر: 

ـ سمؾغف قمـ ف قمغم اعمجاهد اًمعاسمد، يمػضكم قمغم أدكايمؿ رضماًل، ومَ يمان ومضؾُ  ،اخلػمَ  ؿ اًمـاَس وقمؾّ 

 .شسماً صمف يماذِ ف وإن يمان اًمذي طمدّ أقمطاه اهلل ما سمؾغَ  ،فوملظمذ سمذًمؽ اًمػضؾ اًمذي سمؾغَ  ،اهلل ومضٌؾ 
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ذم يمّؾ طمديٍث  ، مقضمقدٌ اًمـػع سمدون رضرٍ  وطمصقَل  اًمصدِق  أّن اطمتامَل  واًمظاهرُ 

 .وعقٍػ، ومزال اًمػرق

فؿ، ٌد مـ يمالم اًمؼقم وقمؿؾِ اًمدًمقؾ، وهذا هق مستػا ىمضقةُ  له ههذ ،وباجلملة

ه ف شمؾؿقذُ وًمؽـ ىمد ُكؼؾ قمـ طماومظ اًمشلن، أّن ذَط اًمعؿؾ قمدُم ؿمّدة اًمضعػ، كؼؾَ 

 .(1)اًمسخاوي وىمال: ؾمؿعُتف مرارًا يؼقل ذًمؽ

 ادبحث يف قبضول شديد الضعف

ومـؼؾ  "ؿمّدة اًمضعػ"ـؼقل قمـ الاومظ ذم اعمراد سماًمـُ  تاظمتؾػ :أقضول

ـُ أكّ  (3)قمـ اًمطحطاوي (2)اًمشامل اًمضعػ هق  ؿمديدُ " :(4)طمجر ف ىمال: ىمال اإلمام اسم

 .(5)"سماًمؽذب ؿٍ أو مّتفَ  قمـ يمّذاٍب  ،رىمفخيؾق ـمريٌؼ مـ ـمُ  اًمذي ٓ

ققـمل اًمُس  أّما اإلمامُ  .ومؼط (6)اًمضعػ يـ ذم ؿمّدةِ يـ اعمذيمقرَ هذَ  ـا ضمعَؾ ه

ؿمديٍد، ومقخرج  اًمضعُػ همػمَ  يؽقنَ  أن"سؼالين: قمـ الاومظ اًمعَ  "تدريباًم"ومـؼؾ ذم 
                                                 

 .364، 363ظمامتة: ذم اؾمتحباب اًمعؿؾ ذم اًمػضائؾ واًمؽمهمقب، صـ "اًمؼقل اًمبديع"أي: ذم  (1)

 [اإلمام أمحد روامـف ]أي: مـ ( ذم مستحّبات اًمقوقء. 2)

 .1/75يمتاب اًمطفارة،  "ط"( 3)

 .مؾّخصاً  ،33صـ "اًمػتح اعمبلم"أي:  (4)

 .1/427سـ،  مرشمبة الممإ سمقان ارشمؼاء الديث اًمضعقػ مطؾب ذم يمتاب اًمطفارة، "رّد اعمحتار"( 5)

 "هدية اًمعاروملم" :اكظر شمرمجتف] قيؽـَ الل اًمؾ   بدلم، وهق اعمقًمقي قماًمعٍميّ  قمزا سمعُض أ( وهؽذا 6)

 "إيضاح اعمؽـقن" :اكظر شمرمجتف] "إماين فمػر"ذم  [6/187 "إقمالم"و .300، 6/299

 اًمنمطُ "طمقث ىمال:  "اًمؼقل اًمبديع"و "اًمتدريب"([ إمم 6/299 "هدية اًمعاروملم"و .4/65

 "ويذح شمؼريب اًمـقَ "ـمل ذم قققمغم ما ذيمره اًمُس  ،ذوطٍ  ًمؾعؿؾ سمالديث اًمضعقػ صمالُث 

صالة قمغم البقب اًماًمؼقل اًمبديع ذم "[ واًمسخاوي ذم 258: اعمؼؾقب، صـ22اًمـقع  "اًمتدريب"]

خيؾق  سمحقث ٓ ،فؿمّدة وعػِ  قمدمُ  :إّول :وهمػممها [255ظمامتة، صـ "اًمؼقل اًمبديع"] "اًمشػقع

ذم اًمضعقػ،  3، اًمػصؾ 1باب اًم "فمػر إماين"] "سماًمؽذب ؿٍ أو مّتفَ  رىمف مـ يمّذاٍب مـ ـمُ  ـمريٌؼ 

 ...إًمخ. [مؾّخصاً  ،187، 186صـ

هاهـا ذم اًمـؼؾ  أن وىمعَ  ،ومقظفر ًمؽ "اًمؼقل اًمبديع"و "اًمتدريب"عؽ كَّص  ًمؽـ ؾمـُسؿِ  :أقضول

  مـف ]أي: مـ اإلمام أمحدروا[ . !فقتـبّ ومؾْ  ،ؿمـقعٌ  ػمٌ ؼصشم امقمـف
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 ومحَش " :. زاد هـا(1)"فهمؾطُ  واعمّتفؿلم سماًمؽذب، وَمـ ومحَش  ،مـ اًمؽّذاسملم ـ اكػردَ مَ 

 مع ما ُذيمر آكػًا. "اًمغؾط

 أن يؽقنَ "سمؾػظ:  "اًمؼقل اًمبديع"قمـ  "كسقؿ اًمرياض"ذم  فكؼؾَ  الاومظ يمالمُ 

 ؿلم وَمـ ومحَش مـ اًمؽّذاسملم واعمّتفَ  حديث َمـ اكػردَ ـيم ،ؿمديدٍ  همػمَ  عُػ اًمّض 

ؾمفٌؾ ىمريٌب قمغم  ، ومإمرُ "يماف"سمزيادة طمرف  وماشّمضح هـا اًمتقؾمقعُ  .(2)"فهمؾطُ 

ؿلم، قمغم اًمؽّذاسملم واعمّتفَ  أـمؾؼقا اًمقوعَ  ،لمصمحدّ : ومنّن مجاقمًة مـ اعماألّولاًمتحديد 

ـّ  ." اعمقوقعهمػم"ؿ مـ فضَم خرِ ومُقؿؽـ أن كُ  فقر اًمعؾامء سمعقٌد قمـ شمٍميح مُج  الثاينوًمؽ

أّن  :د سمظاهره، وىمد أووحـا سماًمبقان ذم ما مرّ أسمعَ  لثالثاو .ؿعامالهِت اًمشلن ومُ  وإمامِ 

حمتؿاًل ذم  ،اعمقوققمات اًمضعػ راوَي  اعمؽموك ؿمديدَ  ف ضمعؾ طمديَث كػَس  الاومظَ 

 .!كا طماصٌؾ قمغم مجقع إىمقالمرادُ  -سمحؿد اهلل شمعامم-اًمػضائؾ، وًمؽـ 

 هباَملماإل شمؼبقؾِ  أطماديَث قمغم أّن  ،ذم اإلومادات اًمساسمؼة ىمد أىمؿـا اًمؼمهانَ و

ـُ  هةٌ مــز  هل عد قمـ ؿمّدة اًمضعػ، وسمعقدٌة يمؾ  اًمبُ  ومقفا سمآكؼطاع أو  قمـف، وإّكام اًمطع

ؿمديدة اًمضعػ.  ، وًمقسْت اًمضعػ ىمؾقؾةُ  سمجفاًمة اًمراوي ومؼط، وهذه إطماديُث 

 !اعمجقد اًمعكمّ  والؿد هلل

 ، أطمببُت يمالمًا يتعّؾؼ سماعمؼام "ومتح اعمغقث"ورأيتـل يمتبُت هاهـا قمغم هامش ، هذا

 ، صمؿّ (5)طمجر قمـ اسمـ (4)قمـ اًمطحطاوي (3)املرام، ومذيمرُت أّوًٓ ما قمـ اًمّش ه إمتامًا ًمؾؿَ إيرادَ 
                                                 

 .258، صـ: اعمؼؾقب22اًمـقع  "شمدريب اًمراوي"( 1)

 .1/76 "يمتاب اًمشػا"مؼّدمة  "اًمرياض ذم ذح اًمشػا كسقؿ"( 2)

  ممإ سمقان ارشمؼاء الديث اًمضعقػ مطؾب ذم آداب اًمقوقء، يمتاب اًمطفارة، "رّد اعمحتار"( 3)

 .1/427سـ، مرشمبة الَ 

 .1/75يمتاب اًمطفارة،  "ط"( 4)

 .مؾّخصاً  ،33صـ "اًمػتح اعمبلم"أي:  (5)
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 قمـ اًمسخاوي قمـ الاومظ، صمؿّ  "اًمـسقؿ"أّيدشُمف سمنـمالق اًمعؾامء، صمّؿ أوردُت ما قمـ 

 ف:ىمؾُت ما كص  

إلـمالق ما مر   خماًمٌػ  -يمام شمرى-وهذا  :أقضول"
ء ىماـمبًة، وي قمـ اًمعؾامقمـ اًمـقَ  (1)

وًمتحديد ما مر  
ػ قمـ اًمتخاًمُ  ًمؽـ يظفر زم دومعُ  اإلؾمالم كػسف. قمـ اًمطحطاوي قمـ ؿمقخ (2)

، "رىمفمـ ـمُ  خيؾق ـمريٌؼ  ٓ"، وومقام ؾمبؼ ىمال: اًمتػّردَ اإلؾمالم، سملّكف هاهـا ذيمر  يمالَمل ؿمقخ

لم يؼبؾ قمـده ذم اًمػضائؾ طم ٓ ،اًمؽذب واًمتّفؿة اًمضعػ سمغػم أّن ؿمديدَ  :ومقؽقن الاصُؾ 

ف ذم اًمضعػ ذم ظمصقص ىمبقًمِ  يسػمِ  يبؾغ درضمةَ  قـئذٍ ف ومحد. أّما إذا يمثُرت ـمرىمُ اًمتػر  

 سملن ،شمػقىمف ف اًمتل ٓر ـمرىمُ ومنّكف وإن يمثُ  :اًمضعػ سماًمؽذب واًمتّفؿة سمخالف ؿمديدِ  ،اًمػضائؾ

ؾ سمف ذم اًمػضائؾ، عؿَ يُ  ، وٓيبؾغ شمؾؽ اًمدرضمةَ  ٓ ،ؿٍ أو متّفَ  مـفا قمـ يمّذاٍب  خيؾق رءٌ  ٓ

 ؿمديدٌ  ما ومقف وعٌػ  ، طمقث ضمعؾ ىمبقَل اًمسخاوي ومقام مرّ  ذا هق اًمذي ُيعطقف يمالمُ وه

 ًمؽـّف خياًمػف ذم ظمصؾةٍ  ،رقمقىمقومًا قمغم يمثرة اًمطُ  ،ذم سماب اًمػضائؾ يمذٍب  مطؾؼًا، وًمق سمغػم

يمام -رق ذم اًمضعػ سماًمؽذب أيضًا يمام شمؼّدم، وهق ف سماًمؼبقل سمؽثرة اًمطُ واطمدة، وهق طمؽؿُ 

 ؿمقخ كؼؾِ  يرشمػع خماًمػةُ  وقمغم يمؾ  ومؾؿ .اإلؾمالم ما كؼؾ قمـ ؿمقخ خماًمٌػ ًمٍميِح  -شمرى

ينمـمقا ًمؾؼبقل ذم  ومنّّنؿ مل :ةً قمـفؿ يماومّ  اًمـقوي ًمـؼؾ اإلمام ،اإلؾمالم قمـ اًمعؾامء مجقعاً 

 ومٍميُح  .مقوققماً  يؽقنَ  ٓ أنقى همػمها، ؾِم  رق وٓاًمطُ  اًمػضائؾ ذم ؿمديد اًمضعػ، يمثرةَ 

ؽثر ي مثاًل، وإن شمػّرد ومل همؾطٍ  أو ومحشِ  سٍؼ ًمػِ  :فؿمتّد وعػُ ما ا فؿ ىمبقَل ما ُيعطقف يمالمُ 

 وزَ  مؼامُ  ف، وماومفؿ وشملّمؾ! ومنّن اعمؼامَ ـمرىمُ 
ٍ
ًمؽشػ الجاب، وإسماكة  ؾ، واهلل اعمسموُل ًمَ ظمػاء

 ف قمغم اهلامش.ا قمّؾؼتُ ف مّ كؼؾَ  ما أردُت  ـاه (3)"!وإًمقف اعمآب إًمقف اعمرضمعُ  ،اًمصقاب

                                                 

 .36 اًمعؿؾ سمالديث اًمضعقػ ذم اًمػضائؾ آقمامل، صـومصؾ: ذم ػ،مة اعممًم  مؼدّ  "ذيمارإ"( 1)

 .1/75يمتاب اًمطفارة،  "ط"( 2)

 .مؾّخصاً  ،6، 5ىمـ "ثقغومتح اعم شمعؾقؼات اإلمام قمغم" (3)
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ػ دومعًا ًمؾتخاًمُ  :قحؿؾ إـمالىماهتؿ قمؾقف، ومؾْ اده إمامٌ أوم زائدٌ  هذا ىمقدٌ  :فإن قلت  

يالئؿ هيان اًمتخصقص  ٓ ،ًمقٓ أّن ما ذيمروا مـ اًمدًمقؾ قمؾقف ،كعؿ :قلت   سملم اًمـؼَؾلم.

 !؟يؼبؾقن اًمضعػ صمؿّ  ون ؿمّدةَ ! يرَ ؟دهؿ يػعؾقنإًمقف، ويمقػ كصـع سمام كشاهِ 

اًمنمع الؿقؾ،  سمؼقاقمد ؼَص ًموإ ،ؼ سماًمدًمقؾهق إوومَ  وماإلـمالُق  ،وباجلملة

 .!ؽ الؾقؾسمالّؼ قمـد اعمؾِ  واًمعؾؿُ  ،قمؾقف اًمتعقيُؾ  يؽقنَ  ّد أنومـقَ 

 هاوعف   فائدة جلولة يف أحكام أىضوا  الضعوف واىجبار  

ف مع متـف ذم سمقان هذا اًمذي أذُت إًمقف مـ يمالم اًمسخاوي اعماّر اعمتؼّدم، هق ىمقًمُ 

ر ظ أو أيمثَ ػ َمـ هق أطمػَ ظماًمَ  لنسم (ًمؽذٍب أو ؿمذوذٍ )الديث  وعُػ  (إن يؽـ) :الَسـ

ف يرشمؼل قمـ رىمِ ـمُ  ف، ًمؽـ سمؽثرةِ ـمرىمُ  وًمق يمثرْت  (جيؼم ومؾؿ)سمغػممها  (اًمضعػ يأو ىمق)

سمام شمؽقن ورُ  .سمف ذم اًمػضائؾ إمم مرشمبة اًمضعقػ اًمذي جيقز اًمعؿُؾ  ،مرشمبة اعمردود اعمـَؽر

ذًمؽ  رض جملءُ ق ومُ ، سمحقث ًمسػمٌ يَ  سمؿـزًمة اًمطريؼ اًمتل ومقفا وعٌػ  اًمقاهقةُ  شمؾؽ اًمطرُق 

 .اهـ مؾّخصاً  (1)"سـ ًمغػمهيمان مرشمؼقًا هبا إمم مرشمبة الَ  ،يسػمٌ  ومقف وعٌػ  الديث سمنؾمـادٍ 

ما شمؼّرر وحتّرر هاهـا مع  طماصُؾ  :أقضول"ف: قمؾقف هاهـا ما كص   ورأيتـل قمّؾؼُت 

 أصاًل، وٓ ٓ أّن اعمقوقعَ  :مـّا كػقسةٍ  زياداٍت 
ٍ
وًمق  ف أسمدًا،رطُم يؾتئؿ ضَم  يصؾح ًمٌمء

ّٓ  ءَ يزيد اًمٌم اًمنّم ٓ ومنّن زيادةَ  :ف ما يمثرْت ـمرىمُ  يمثرْت   ّذًا، وأيضًا اعمقوقعُ  إ

اإلؾمالم ما ضماء  ؿمقُخ  :مـفؿ ،قمـد مجعٍ يتؼّقى، ومـف  يؼّقي وٓ ٓ يماعمعدوم، واعمعدومُ 

ؿلم، مـ ـمريؼ اعمتّفَ  كما أشم الّػاظ ؿظماشم :مـفؿ ،ريـوقمـد آظَم سمرواية اًمؽّذاسملم، 

ّٓ  ٓ هاسمف إمم أّن اًمقوعَ ًمذَ  :ًمشديد اًمضعػ أيت اًمسخاوي  قامها وؾِم  سماًمؼرائـ  يثبت إ

، يمام كّص قمؾقف ذم هذا اًمؽتاب، وهق قمـدي مذهٌب أو وّواعٌ  سمف يمّذاٌب  إن شمػّردَ  ،اعمؼّررة

 ب إمم اًمصقاب.أىمرَ  ىمقي  

                                                 

 .1/87: السـ، 2اًمؼسؿ  "ثقغومتح اعم" (1)
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ًمف قمـ طمق ز  خمرٌج  ،ؿمديدٍ  اًمؽذب واًمّتفؿة ِمـ وعٍػ  سمغػم أّما اًمضعُػ 

قماّمة  عطقف يمالمُ قمغم ما يُ  ،ؾ سمف ذم اًمػضائؾعؿَ ، يمػحش همؾط اًمراوي، ومفذا يُ آقمتبار

اإلؾمالم قمغم إطمدى  ؾ واًمؼقاقمد، ٓ قمـد ؿمقخقد سمؼضقة اًمدًماًمعؾامء، وهق إىمعَ 

ّٓ  ،ف يماًمسخاويايات قمـف وَمـ شمبعَ واًمرّ  ة آقمتبار، ضمردقمـ  ف اًمساىمطةُ إذا يمثرت ـمرىمُ  إ

ؾ هبا ذم اًمػضائؾ، وًمؽـ عؿَ ومقُ  ،ًمف صاًمٍح  اطمدٍ و فا يمطريٍؼ يؽقن جمؿققمُ  قـئذٍ ومح

ّٓ الَ  ةَ ضمردشمبؾغ سمذًمؽ  حيتّج هبا ذم إطمؽام، وٓ ٓ مع ذًمؽ  إذا اكجؼمْت  سـ ًمغػمه، إ

لم لم صالَ لم وعقػَ ذًمؽ يؽقن يمحديثَ  ومنّن جمؿقعَ  :ًمالقمتبار أظمرى صالةٍ  سمطريٍؼ 

 ذم إطمؽام. سـ ًمغػمه، ومتصػم طمّجةً شمرشمؼل إمم الَ  قـئذٍ يـ، ومحمتعاودَ 

د شمعد   أقمـل اًمعراىمل، أو سمنمطِ  ،يمالم اعمصـّػ ّما مطؾؼًا قمغم ما هق فماهرُ إ

 صاًمٍح  مؼامَ  -رق اًمؼاسة اعمتؽّثرة اًمؼائؿةع هذه اًمطُ م-الاسمرات اًمصالات اًمباًمغة 

وي وهمػمه، مـ يمالم اًمـقَ  ف اًمسخاوي  قمغم ما ومفؿَ  ،ًمؽثرة ذم اًمصقاًمحا د  ، طمواطمدٍ 

 "اًمـزهة"سمؽالم ؿمقخ اإلؾمالم ذم  دٌ ممي   ،ًمـا ومقف مع كزاعٍ  "اًمؽثرة" ظُ ًمػ ومقف اًمقاىمعِ 

وي ذم يمالم اًمـقَ  اًمؽثرةُ  شمؽقنَ  مع ضمقاز أن ،سمقطمدة الاسمر (1)اعمؽتػقَتلم "اًمـخبة"و
                                                 

 ختؾطُ ويمذا اعم ،ومقىمف أو مثؾف ٓ دوكف يؽقنَ  نليم ،الػظ سمؿعتؼمٍ  ءُ قسمع اًمّز شمُ  كمت"ىمال: ( طمقث 1)

صار  ،فيعرف اعمحذوف مـ ويمذا اعمدًّمس إذا مل ،ؾاعمرؾَم  ؾمـادُ واإل ،واعمستقرُ  ،يتؿّقز اًمذي ٓ

 ـ ذيمَر مـفؿ )أي: مّ  واطمدٍ  ؽ سماقمتبار اعمجؿقع: ّٕكف يمؾ  سـًا ٓ ًمذاشمف، سمؾ وصػف سمذًمفؿ طَم طمديثُ 

 مِ 
ِ
 ،ؾمقاء ب قمغم طمد  صقا ف صقاسمًا أو همػميمقن روايتِ  ...إًمخ( اطمتامُل  ظ واعمختؾطقالػ ـ دء

لم لم مـ آطمتامًمَ الاكبَ  ح أطمدُ ضّم رُ  ،ٕطمدهؿ قاومؼةٌ مُ  يـ روايةٌ مـ اعمعتؼمَ  تومنذا ضماء

 مـ درضمة اًمتقىّمػ إمم درضمة اًمؼبقل كومارشمؼ ،حمػقظ يـ، ودّل ذًمؽ قمغم أّن الديَث اعمذيمقرَ 

 .ـاه ،ؿأقمؾَ  واهلل [مؾتؼطاً  ،106، 105الػظ، صـ ؾمقءُ  "اًمػؽر كخبةاًمـظر ذم شمقوقح  كزهة"]

سمآرشمؼاء إمم درضمة  وطمؽؿٍ  معتؼم، وذم اًمنمح سمنومراد روايةٍ  واكظر يمقػ اضمتزأ ذم اعمتـ سمتقطمقدٍ 

ّٓ  اعمرادُ ما اًمؼبقل، و مع  ،صالًا ًمالقمتبار مـ اًمردّ  ومنّكف ضمعؾ اًمضعقَػ  :اًمؼبقل ذم إطمؽام سمف هاهـا إ

عما سملّم ذم  اإلؾمالم: أقمـل اًمعراىمل وؿمقخ، امعفم ذم اًمػضائؾ سماإلمجاع، ويظفر زم أّن اًمقضمفَ  أّكف مؼبقٌل 

= 
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 مؼام، واًمضعقُػ  ؼ سمام رأيـا مـ صـقعفؿ ذم همػممطؾؼ اًمتعّدد، وهق إوومَ  كسمؿعـ

ؾ سمف ذم اًمػضائؾ وطمده وإن عؿَ يُ  ،حمّؾ آقمتباريـزًمف قمـ  أقمـل مامل ،سماًمضعػ اًمقسػم

 ـًا ًمغػمه، واطمتّج سمف ذم إطمؽام قمغم شمػصقؾٍ َس صار طَم  ،ومنن اكجؼم وًمق سمقاطمدٍ  ،يـجؼم مل

 ػـا ًمؽ ذم الاسمر.وَص 

ّٓ  ،ة اًمصحقحضمردومقف قمـ  كؼَص  ومفذه هل أكقاع اًمضعقػ، أّما اًمذي ٓ  إ

ـُ سماًمٍغ إمم درضمة ا ذم وبط اًمراوي همػم اًمؼصقرُ   ،سمف وطمده ًمذاشمف، اعمحتج   ًمغػؾة، ومفق الس

ا صار صحقحًا ًمغػمه أو دوكف مّ  ،ف وًمق واطمداً ذم إطمؽام، وهذا إذا يمان معف مثؾُ  كطمتّ 

ّٓ  ،يؾقف ًمعّؾؽ ًمـ ؾ اعمػقدة! ؿَ هذه الُ  سمتؾخقص. وماطمػظْ  ما يمتبُت  كاكتف "سمؽثرة ومال إ

 .! اًمتقومقؼ وًمف الؿدر، وسماهللظَم آ مع هذا اًمتحرير اًمـػقس ذم مقوعٍ  هادمدَ 

ف  اًمضعقػ وآًمِ شمعامم قمغم كاِس   اهللما قمّؾؿ، وصغّم  اًمؼادر اًمؼقي قمغم الؿد هلل

 ؼبقل اًمضعقػ ذم ومضائؾ إقمامل، اسمتداًء يماكت ذم مسقّدةِ ًم ضمؾقؾةً  ؿ. ومنّن مسلًمةً وؾمؾ  

هلل قن اسمعَ -أن وومؼط،  صػحاٍت  ثالِث سماًمػؼػم حمتقيًة قمغم اإلومادشَملم اعمختٍمشَملم، 

 (1)"سمؿبائل"سمـه 1313ل ذم اًمشفر اعمبارك رسمقع إوّ  ،اًمرؾماًمة ـمباقمةُ  طمقـام سمدأْت  -شمعامم

عؿ ؾؿ واًمـِ اًمعِ  مػقضِ  مـ ضمـاِب  ومائضةٌ  ضمؾقؾةٌ  إًمقفا كػائُس  أوقػْت  (2)وملصمـاء اًمتبققض

 -اًمـاومعة اًمثامكقة  اإلوماداُت  ،، ومِؿـ اإلومادة اًمسادؾمة قمنم إمم هاهـا-سمحؿد اهلل شمعامم
                                                 

= 

 "ثقغاعم ومتح شمعؾقؼات اإلمام قمغم"] "ومتح اعمغقث"ف قمغم ا قمّؾؼتُ مـؼقًٓ مّ  ،مـ اًمدًمقؾ هلام "اًمـزهة"

   [اإلمام أمحد روامـف ]أي: مـ  .[2ىمـ
 .ن: مبائليؼال أ (1)

 ممإصقًمف سمعد شمصحقح اًمؽتاب ووُ  ،اًمتبققض ممإسخ اًمؽتاب مـ اًمتسقيد إقمادة كَ  لتبووض:ا (2)

ف ما وهق أؿمبَ  يمثر،أو أاظملم ًمتبققضف وقمؿؾ كسخة اًمـّس  ممإيدومع  سبل، ومؽان اًمؽتاُب اًمؽامل اًمـ 

وف عرسَملم اًمتبققض واًمتسقيد اعم ؿعُ ويؿؽـ الَ ، اًمطباقمة ممإيؽقن قمؾقف الال قمـد دومع اًمؽتاب 

 .طّ سـ اخلطُم  رف قمغماًمعُ  وُيطؾؼ ذم ،معـاه اًمتحسلمُ  نّ نوم :ويمذا اًمتجقيد ،ػلمسَملم اعمصـّ
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قمغم أن  فدٍ سمجُ  إمم هـا، ُأمؾِئت إوراُق وُأًمؼقْت ذم حتؼقؼ هذه اعمسلًمة قمغم اخلصقص، 

هبذا اًمتسجقؾ الؾقؾ  ،رآظَم  ذم مؼامٍ  ذم هذه اعمسلًمة اًمتحريرَ  ومؾعّؾؽ ًمـ دمدَ ، اًمؼؾؿَ  كقىمَػ 

وشمسّؿقفا طمسب رؾماًمًة مستؼّؾًة ذم اعمسلًمة،  تعتؼم هذه اإلوماداُت ومؾْ  !واًمتػصقؾ الزيؾ

عاف اًمؽاف ذم طمؽؿِ  (1)اهلاد"ّؿؾ الُ  عؿ مـ كِ  قمغم ما رزَق  وًمف اعمـّةُ  !اًمتقومقؼ وسماهلل "اًمض 

وآًمف  ،قمغم البقب اًمؽريؿ واًمسالمُ  الةُ ؾقؼ، واًمّص شمحتؼقؼ، ما يمـّا ًمعنم معشار قمنمها 

 داة اًمطريؼ، آملم!.وصحبف هُ 

 

 

 

 

 

       

                                                 

يقم اًمتالق،  [ـ سماًمالم، ؿماع وذاع ذم اًمؽالم اًمػصقح، يممـ اًمؾؿـؼقص اعمحكّم  ( ]الذُف 1)

 اًمؽاف"اًمؽبػم اعمتعال إمم همػم ذًمؽ ]وًمإلمام اسمـ طمجر اًمعسؼالين يمتاب مسّؿك[  ،اًمتـاد ويقم

: "افحترير أطماديث اًمؽّش اًمؽاف اًمشاف ذم "]أي:  "افاًمشاف ذم ختريج أطماديث اًمؽّش 

يمشػ ") .ه852 اعمتقرّم ؾمـة، ًمؾحاومظ اًمؽبػم ؿمفاب اًمديـ أسمق اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر

 [اإلمام أمحد روا. مـف ]أي: مـ ([2/408 "اًمظـقن
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 اإلفادة الرابعة والعرشون

 ادطلق هال يستلزم ضعف   ،وجود احلديث يف كتب الطبقة الرابعة

 فضاًل عن الضعف الشديد

 

ف ادطؾؼ، ٓ يستؾزم ضعػَ  ،احلديث يف ـتب افطبؼة افرابعة وجقدُ  !وباهلل أشتعغ

 افشديد: ّٕن يف هذه افؽتب أؿسامَ  فؾضاًل ظـ احلؽؿ ظؾقف بافقضع، وؾضاًل ظـ ضعػ

احتامل  ،سـ وافصحقح وافصافح وافضعقػ وافباضؾ. كعؿة، مـ احلَ احلديث ـاؾّ 

فقر ُج  بسبب آختالط وظدم افبقان، ـام هل ظادةُ  :يف ـّؾ حديٍث  ؿٌ ائافضعػ ؿ

بف يف افعؼائد وإحؽام، بدون مطافعة  ادحّدثغ، فذفؽ ٓ جيقز فغر افـاؿد أن حيتج  

إّن هذه "ظبد افعزيز افدهؾقي:  قل افشقخ افشاهْ أؿقال افـاؿديـ، ؾفذا هق معـك ؿ

، وفقس "هبا مـ حقث آشتدل ،افعؿؾ وأافعؼقدة  إثبات د ظؾقفا يفٓ ُيعتؿَ  إحاديَث 

واهقٌة شاؿطٌة أو مقضقظٌة أو  ،إحاديث ادذـقرة يف هذه افؽتب أّن جقعَ " :معـاه

وهذا  "!يف باب افػضائؾ وفق كصاحلٍة فإليراد وآشتدٓل أصاًل، حتّ  باضؾٌة أو ؽرُ 

، وفؽـ افدهؾقي ومتققز، ؾضاًل ظـ افشقخ افسّقد افػاضؾ يف ؾفؿٌ يّدظقف أدكك َمـ فدَ  ٓ

 .!ـ اصتفقهفؿ ظذ رأس مَ ة( حيؿؾقن جفؾَ ل افقهابقة افطائػة )اهلـديّ متؽّؾؿِ 

افعؼقدة وافعؿؾ هبذه  ر إثباَت ـؽِ ف يُ كػُس  دهؾقياف قخافسّقد افش :أّوالً 

ه ٓ يـػل افتؿّسَؽ هبا يف افػضائؾ، وؿد بّقـا يف اإلؾادة افثاكقة ، وإكؽارُ إحاديث

عـك بف إثباُت افعؼقدة أو باحلديث افضعقػ يف افػضائؾ، ٓ يُ  وافعؼيـ أّن آشتـادَ 

 بقـف وبغ ما كحـ ؾقف...؟! بف، ؾام افعالؿةُ  افعؿُؾ 

ػات :ثانياً   ومع ذفؽ ؿال  رابعة،مـ افطبؼة اف كَعقؿ أيضاً  وأيب اخلطقب ممف 
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ِمـ كقادر ـتبف "ظـ اإلمام أيب كَعقؿ:  (1)"ستان ادحّدثغبُ "يف  قخ ظبد افعزيز افدهؾقيافش

افعؾؿ  اؿتضاءُ "أيضًا:  ؿال. و(2)"ه يف اإلشالمافذي مل يصـ ػ كظرُ  "حؾقة إوفقاء"

مام اخلطقب: اإل ممف ػات. وأيضًا ؿال يف (3)"فيف ؾـ   ممتازٌ  فؾخطقب، ـتاٌب  "وافعؿؾ

ف ممف ػات كؼؾ مدَح  . ثؿّ (4)"ادػقدة افتل هل بضاظة ادحّدثغ وظروهتؿ يف ؾـ فؿ افتصاكقُػ "

 ػل.ظـ اإلمام احلاؾظ أيب ضاهر افسؾَ 

افقهابقة افباضؾ  ظبد افعزيز، وأيـ تلويُؾ  قخافش سـ اظتؼادِ شبحان اهلل...! أيـ ُح 

 صاحلٍة فالشتـاد أصاًل...! ؽرَ  ؾةً مفؿَ  افػاحش يف ـالمف...؟! بلّن هذه افؽتَب 

افذي  (5)ويّل اهلل افدهؾقي ظبد افعزيز افدهؾقي، أي: افشاهْ  قخافش إّن وافدَ  :ثالثاً 

ؿال ؾقف ظـ افطبؼة افرابعة  (6)"حّجة اهلل افبافغة"هذه افطبؼات يف ـتابف  تؼريرَ  أوجدَ 

 .(7)"ما ـان ضعقػًا حمتؿالً  هذه افطبؼةِ  ُح أصؾَ "فا: كػِس 

اكجبار، أّما يف  ّؿؾؾ يصر حّجًة يف إحؽام بلادحتؿَ  أّن افضعقَػ  اهرٌ وط

ّٓ  ؿُ ـاٍف وحده باإلجاع، وهذا احلؽ افػضائؾ ؾؿؼبقٌل   أيضًا ظذ شبقؾ آكػراد، وإ
                                                 

 ه.1239 ادتقّّف شـة ،اهلـدي احلـػل يظبد افعزيز افدهؾق شاهْ فؾ :"بستان ادحدثغ"( 1)

 (3/117 "إيضاح ادؽـقن")   

 .115قؿ إصبفاين، صـكعَ  ٕيب ،مستخرج ظذ صحقح مسؾؿ ،"بستان ادحّدثغ"( 2)

 .169صـ "اؿتضاء افعؾؿ وافعؿؾ"ـتاب  ادرجع كػسف، (3)

 .188، صـفؾخطقب "تاريخ بغداد" ،ادرجع افسابؼ (4)

شـة  قيّف ، وت1114ال ظام صقّ  4ُوفد  ،اهلل بـ ظبد افرحقؿ افعؿري افدهؾقي ادحّدث ويلي  (5)

ػاتف يف احلديث وه. 1176  "ة اهلل افبافغةحجّ "و "ـتاب ادسّقى ذح ادقّضل"ػؼف: افمـ ممف 

وؽر  "ؾتح افّرمحـ يف ترجة افؼرآن"و "أكػاس افعارؾغ"و "آكتباه يف شالشؾ أوفقاء اهلل"و

 مؾتؼطًا( ،1121، 2/1119، 632ر:  "ؾفرس افػفارس")                ذفؽ.

 ه.1176 شـة قيّف ت ،اهلـدي يافرحقؿ افدهؾق محد بـ ظبدأاهلل  ويلّ  ؾشاهْ ف: "ة اهلل افبافغةحجّ "( 6)

 (2/1119، 632ر:  "ؾفرس افػفارس"و .3/248 "إيضاح ادؽـقن")  

: مبحث اشتـباط 7 بحثاد يف افؼقاظد افؽؾقة افتل تستـبط ...إفخ، 1افؼسؿ  "حّجة اهلل افبافغة"( 7)

 .3٠9، صـ1، اجلزء 4ضبؼات ـتب احلديث، افطبؼة ، باب بل افرائع مـ حديث افـّ
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اظتبار افغؾبة ظـد افتحؼقؼ، يقجد ـثٌر مـ إحاديث ادـجزة احِلسان، وهذا أيضًا ب

 ّٓ  .!قكف تعاػاح أيضًا مع احِلسان، ـام شتسؿع بعَ حمـفا افِص  ،يف افقاؿع وإ

يف تػضقؾ  (1)ؿّرة افعقـَغ"ف يف اهلل افدهؾقي كػُس  ويلي  قخؿال افش :رابعاً 

ظقا أّن يؾؿل واخلطقب وابـ ظساـر، َٓح احلديث إػ ضبؼة افد   ظؾؿُ  دَا بؾغَ " :(2)"افشقَخغ

إحاديث افضعقػة  ؾعزمقا جعَ ـة، واحلَس  حقحةَ افص دتؼّدمغ ؿد ضبطقا إحاديَث ا

ـَ  ،وادؼؾقبة ادجال فؾحّػاظ ادحّدثغ  فا تركُ بجؿعِ  وادؼصقدُ  :ؿداً ظَ  ُػ فا افسؾَ افتل تر

 أصحاُب جَع مـ احلَسـ فغره، ـام  ؿقا ادقضقظاِت فؽل يتلّمؾقا ؾقفا ويػر   :ادتلّخريـ

سـ افصحقح واحلَ  احلديث ما بغ حّػاظُ  يػّرَق  كديث، حتّ احرق إاكقد ضُ ادس

ـِ  وافضعقػ، ؾؼد وّؾؼ اهللُ  ومسؾؿٌ  ادبغ، ؾؿقّز افبخاريي  فؿ افػقزَ غ ورزؿَ َع افػئتَ تعاػ 

سـ، وحؽؿ ادتلّخرون وافسمذي واحلاـؿ بغ إحاديث، وحؽؿقا ظؾقفا بافصّحة واحلُ 

ـُ ظذ أحاديث اخلطقب وضبؼتِ   امُ ظـ ؽرها، واإلم قزي جّرد ادقضقظاِت اجلَ  ف، واب

ـَ افسخاوي مقّز احلَ  ، وؿد ّسح "ـةادؼاصد احلَس "فغره مـ افضعقػ وادـَؽر يف  س

تعاػ ظـ أّمة افـّبل  هؿ يف مؼّدمات ـتبفؿ، جزاهؿ اهللُ ه مـ ضبؼتف بؿؼصدِ وؽرُ  اخلطقُب 

  ًمؾتؼطًا. ـاه (3)"خرا 

 قُػ افطبؼة افرابعة فقس ؾقفا افضع هذا افبقان! بلّن ـتَب  َح اكظر! ما أَس 

ـَ  ؾ ؾؼط، بؾ ؾقفا احِلسانُ ادحتؿَ  فغره حّجٌة يف  أيضًا وإن ـاكت فغرها: ّٕن احلس

 إحؽام بال صبفة، ؾؽقػ يف افػضائؾ...؟!
                                                 

 ]اإلمام أمحد رضا[افػصؾ افثاين يف صبفات افؽاتبغ. ( افؼسؿ افثاين مـ 1)

ـَ "( 2)  ه.1176تقيّف يف  ،ؾقيهافرحقؿ  افد ويل اهلل بـ ظبد فؾشاهْ : "غغ يف تػضقؾ افشقخَ ؿّرة افعق

حتت  "ؾفرس افػفارس" .421، 6/41٠ ،755حرف افقاو، حتت ر: "كزهة اخلقاضر")

 (2/1119، 632 ر:

 .مؾّخصاً  ،283، 282صـ، يف صبفات افؽاتبغ 2افػصؾ  "غفشقخَ تػضقؾ ابؿّرة افعقـغ "( 3)
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ـَ "ف اهلل افدهؾقي كػُس  ويلي  ظّد افشقُخ  "احلّجة"ويف  :خامساً   "أيب داود شـ

أيب بؽر "و "افّرزاق ظبد َػ مصـ  "، و(1)مـ افطبؼة افثاكقة "سائلافـ  "و "افسمذي"و

ػاِت "و "قبةأيب َص  بـ مـ افطبؼة  "اينَز افطَ "و "قفؼلافبَ "و "أيب داود افطقافز ممف 

 .(3)مـ افطبؼة افرابعة "قؿأيب كعَ " ػاِت ، وممف  (2)افثافثة

رمزُت ": (4)"جع اجلقامع"ققضل يف خطبة الل افُس اجلوؿال اإلمام اجلؾقؾ 

وفؾضقاء يف  ،ك "كادستدرَ "وفؾحاـؿ يف  ،حبان ِحبّ  وٓبـ، مودسؾؿ  ،خفؾبخاري 

مـ  "كادستدرَ "، شقى ما يف وجقع ما يف هذه افؽتب اخلؿسة صحقٌح ، ض "ادختارة"

ف ضعػَ  وما بّغ  ،ظؾقف ؾفق صافٌح  (5)، ؾام شؽَت دداود  ورمزُت ٕيب. ف ظؾقفؾلكب   ،ادتعّؼب

، هماجف  وٓبـ، نسائل وفؾـ   .ف ظذ احلديث، وأكؼؾ ـالمَ توفؾسمذي  .كؼؾُتف ظـف

، شقبة َص  أيب ، وٓبـعباق افرزّ  ، وفعبدحموٕمحد ، طداود افطقافز  وٕيب

 .طص "افصغر"، ويف طس "طإوَش "، وطب "افؽبر"اين يف َز وفؾطَ ، ععذ يَ  وٕيب

ؾقفا  وهذه .هب "اإليامن صعب"، وفف يف ققفؼل ، وفؾبَ حل "احلؾقة"كَعقؿ يف  وٕيب

 خمتكًا. ـاه (6)"ـف ؽافباً ؾلبق   ،سـ وافضعقػواحلَ  افصحقُح 
                                                 

: مبحث اشتـباط 7يف افؼقاظد افؽؾقة افتل تستـبط ...إفخ، ادبحث  1افؼسؿ  "حّجة اهلل افبافغة"( 1)

 .3٠8، صـ1 ، اجلزء2، باب ضبؼات ـتب احلديث، افطبؼة بل افرائع مـ حديث افـّ

 .3٠9( ادرجع كػسف، صـ2)

 افسابؼ، افطبؼة افرابعة. ع( ادرج3)

يف احلديث: جلالل افديـ ظبد افرمحـ بـ أيب بؽر افُسققضل افشاؾعل، ادتقّّف  "جع اجلقامع"( 4)

 (1/468 "ـشػ افظـقن")                     وهق ـبر.ه( 911شـة 

ؾؽتبُت مؽاهنا  ـؾؿة مل تتبّغ يف افؽتابة، "ظؾقف"و "ؾام"( يف إصؾ افذي وؿػُت ظؾقف بغ فػَظل 5)

بّد مـ افتـبقف كّبفُت ظؾقف. مـف ]أي: مـ اإلمام أمحد  وإذ ـان ٓ :: إذ هق ادرادُ "شؽت"فػظة 

 .["شؽت"ؼة فػظة ادطبقظة ادحؼّ  "جع اجلقامع"ووجدكا أيضًا يف كسخ ] .رضا[

 .1/44مؼّدمة، إّول،  "جع اجلقامع"( 6)
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 افثاكقة وافثافثة وافرابعة مـ احلّػاظ هذه افطبؼاِت  خاتؿُ  اكظر! ـقػ ظّد اإلمامُ 

الًّ مـ افصحقح واحلَ  واحٍد، وحؽؿَ  باٍب  ـُ  .!سـ وافضعقػظؾقفا بلّن ؾقفا 

افتػسر "افشقخ ظبد افعزيز افدهؾقي مثؾ  ممف ػاتوأيضًا يف  :سادساً 

بلحاديث افطبؼة افرابعة يف  وؽرمها، آشتـادُ  (2)"ةحتػة اثـا ظؼيّ "و (1)"افعزيزي

ف كػِس  افدهؾقي ٓ يػفؿ ـالمَ  ن إّما افسّقدُ قضع، وؿد يستـد بدوهنا ـذفؽ، ؾنذَ ؽرما مَ 

ًة، ؾؾًة معط  افرابعة مفؿَ  افطبؼةِ  جيعؾقن أحاديَث  ػفاءُ ، وإّما همٓء افُس -باهلل وافعقاذُ -

ظؾقؽ  ـعرْض ظذ رأس افسّقد افدهؾقي ادذـقر، ؾؾْ  ذفؽ ًا، وحيؿؾقنحتريػًا معـقيّ 

 افشقخ ظبد افعزيز افدهؾقي. ممف ػاتمـ  ،ؼقل مثالً افـُ  بعَض  أنَ 

 (4)يؾؿلى أبق كَعقؿ وافدَ : روَ (3)"افتػسر افعزيزي"ر تػسر افػاحتة مـ ؾػل آِخ 

 ....احلديث شمـ افؼرآن جزي ما ٓ جيزي رءٌ فت افؼرآنِ  ؾاحتةُ »: ظـ أيب افدرداء 

ـِ  ،روايات ابـ ظساـر، وأيب افشقخ بعَض أيضًا  وهـاك ذـرَ   فْ يْ ردوَ مَ  واب

ك إفقف أّن رجاًل صؽَ  (7)عبلظـ افش   (6)ى افثعؾبلروَ  :(5)وؽرهؿ ؾذـر وافَديؾؿل
                                                 

ويل اهلل أمحد بـ ظبد افرحقؿ  شاهْ افبـ اظبد افعزيز  مةعاّل يف تػسر افؼرآن: فؾ "ؾتح افعزيز" (1)

 .ه1239ادتقّّف شـة  ،افدهؾقي اهلـدي افػؼقف احلـػل

 (5/472 "هدية افعارؾغ". و4/117 "إيضاح ادؽـقن") 

ث ظبد افعزيز مة ادحد  افعاّل  ،: فرساج اهلـد افشقخ اإلمام افعامل افؽبر"حتػة اثـا ظؼية"( 2)

 (3٠6، 7/297 "كزهة اخلقاضر")        ه.1239تقيّف  افعؿري افدهؾقي، اهلل ويلّ  بـ

 .1/13٠ شقرة افػاحتة، "تػسر ؾتح افعزيز" (3)

 .4386،3/144، ر: أبق افدرداء "افػردوس بؿلثقر اخلطاب " أي: (4)

إذ حيتؿؾ  :ٓ يػقد ادخافَػ  ،اين أو وـقعَز طـل أو افطَ بعض افروايات مع افدارؿُ  ( ]وؾقف اؿسانُ 5)

افطبؼة افرابعة فقست  رواياِت  أيضًا أّن ـؾ   بافطبؼة افثافثة، وثبَت  هبا مؼرونٌ  معـك أّن آشتـادَ 

ادذـقر بؿالحظة افروايات افتل هل مـ افطبؼة  آحتامُل  ظـ مرتبة آظتبار، ثؿّ  بساؿطةٍ 

 ام أمحد رضا[ماإل][ !.إزافًة فزظؿ ادخافػ، وإن زظؿ ما زظؿ، ؾاؾفؿْ  افرابعة، أصدي 

م شـة حمرّ  21يف  تقيّف  ،ق افثعؾبل ادػرس  اشحإبراهقؿ افـقسابقري أبق إمحد بـ حمؿد بـ أ (6)

 (5/64 "هدية افعارؾغ")     .ءيف ؿصص إكبقا "ظرائس ادجافس"مـ ـتبف:  .ه437

عبل، ادتقّّف شـة  (7)  ."اظةافؽػاية يف افعبادة وافط"صـّػ: ه. 1٠3ظامر بـ ذاحقؾ افش 

 (5/357 "هدية افعارؾغ")
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 ؾاحتةُ افؼرآن؟ ؿال:  افؼرآن، ؿال: وما أشاُس  اخلاسة، ؾؼال: ظؾقؽ بلشاسِ  وجعَ 

 .(1)افؽتاب

بعض  ظـد ذـر ؾضائؾِ  (2)"افتػسر افعزيزي"مـ  "افبؼرة"ويف تػسر شقرة 

ـُ ر وأيات: روَ قَ افُس   أّكف شؿعَ  (5)يـرِ ظـ حمؿد بـ ِش  (4)"تارخيف"يف  (3)افـّجار ى اب

َمـ ؿرأ ثالثًا وثالثغ آيًة »أّكف ؿال:  ظـ رشقل اهلل  حديثًا مـ ظبد اهلل بـ ظؿر 

 .(6)...احلديث اهـ خمتكاً  شيضارّ  وٓ شبعٌ  ،ضاري فص   قؾٍة، مل يرضه يف تؾؽ افؾقؾةِ يف ف

ـُ  (9)روى" :(8)أيضاً  (7)وؾقف  اهلل رشقَل  شلل شؾامنُ  ؿال: ظـ جماهدٍ  (1٠)جرير اب
                                                 

 .1/13٠شقرة افػاحتة، "تػسر ؾتح افعزيز". و1/49ؾاحتة، "افؽشػ وافبقان"أي:  (1)

 .1/187ة، حػاطت خقد،بؼرشقرة اف "تػسر ؾتح افعزيز" (2)

 ،حمؿد بـ حمؿقد بـ احلسـ بـ هبة اهلل بـ حماشـ احلاؾظ حمب افديـ أبق ظبد اهلل افبغدادي (3)

ػ مـ صـّ. ه643شـة  وتقيّف  578 فد شـةوُ  ،خ افشاؾعلر  مديب ادار إابـ افـجّ ادعروف ب

طفار كعؿة إ"و "صعاركقاع إأهار يف زإ"و "اقخبار افعّش أخبار ادشتاق إػ أ" :افؽتب

 (6/98 "هدية افعارؾغ")                       وؽر ذفؽ. "جرامصفار كؼؿة اإلإشالم واإل

ار افبغدادي، ادعروف بابـ افـجّ  ،: فؾحاؾظ حمّب افديـ حمؿد بـ حمؿقد"افـّجارتاريخ ابـ "( 4)

 (1/265 "ـشػ افظـقن")                     ه.643ادتقّّف شـة 

 .ه11٠مـ افتابعغ ـان ظارؾًا بافتعبر، تقيّف بافبكة شـة  ،ريـ افبكيأبق بؽر حمؿد بـ ِش  (5)

 (6/7 "هدية افعارؾغ")          ا.يف افرؤي "جقامع افتعبر"صـّػ: 

، ظع بـ احلسـ بـ إبراهقؿ ادقصع، أبق احلسـ افسؼاء، 733 ر: "يؾ تاريخ بغدادذَ " أي: (6)

 .1/187 حػاطت خقد، شقرة افبؼرة، "ؾتح افعزيز"و .17/314، 363 ر:

 .1/487ة، بؼرشقرة اف "تػسر ؾتح افعزيز" (7)

ِذيْ  :( حتت آية8) ـَ هاُدوْ َمـُقْ ـَ آ﴿إِن  اف  ِذي  مـف ]أي: مـ اإلمام أمحد رضا[ .[62]افبؼرة:  ى﴾ارَ ا َوافـ َص ا َواف 

افعجافة "] "افعجافة افـاؾعة"افسّقد ظبد افعزيز افدهؾقي أربع ضبؼات يف  ( ]حقث ذـر افشقُخ 9)

افشقخ  ثف وظادفث ادسـد رساج اهلـد وحمد  مة ادحد  ؾعاّل : ف17افطبؼة افرابعة، صـ "افـاؾعة

ؾفرس افػفارس ")( ه1239شـة  قيّف ت ،اهلل افدهؾقي اهلـدي افعزيز بـ أمحد ويلّ  ظبد

: هق "تػسر ابـ جرير"] "تػسر ابـ جرير"([ وهـاك ظّد 2/874حرف افعغ،  "وإثبات

مـ افطبؼة  ( [1/36٠ "ـشػ افظـقن". )ه31٠ ادتقّّف شـة ،يَز جعػر حمؿد افطَ  أبق

مـف ]أي: مـ .  "شقلَؿدم افّر  أثرَ  افسقػ ادسؾقل ظذ َمـ أكؽرَ "يف افرابعة[ ـام ذـره 

 اإلمام أمحد رضا[

ي، أمع إصؾ، افبغدادي ادقفد َز حمؿد بـ جرير بـ يزيد بـ خافد بـ ـثر أبق جعػر افطَ  (1٠)

تاريخ إمؿ وادؾقك "صـّػ مـ افؽتب: ه. 31٠وتقيّف شـة  224وافقؾاة، ُوفد شـة 

= 
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  ٓ(1)"...احلديث ئؽ افـصارىظـ أو. 

 اؾظُ : روى احل(2)"افتػسر افعزيزي"مـ  "قؾوافؾ  "ر تػسر شقرة ويف آِخ 

يطؾع ظؾقؽؿ رجٌؾ »ؾؼال:  ؿال: ــّا ظـد افـّبل   افبغدادي ظـ جابرٍ  اخلطقُب 

ؾام  شبعدي أحدًا هق خٌر مـف وٓ أؾضؾ، وفف صػاظٌة مثُؾ صػاظة افـبّقغ خيؾؼ اهللُ مل

 .(3)ك ضؾع أبق بؽر افصديُؼ برحـا حتّ 

ثبت يف افروايات " :(4)"ةحتػة اثـا ظؼيّ "ادذـقر يف افدهؾقي  وذـر أيضًا افسّقدُ 

ًا ظذ أيب بؽر افػدك ـان صاؿّ  ـّة، أّن معامؾةَ ؼ ظؾقفا ظـد افشقعة وافُس ادّتػَ  ،افصحقحة

 ،ؾاضؿةَ  افسقّدةِ  بقت إػ ؾحرض  واشتشػع إفقفا بلمر ادممـغ ظعي ،  

                                                 

= 
 "هتذيب أثار"و "جامع افبقان يف تػسر افؼرآن"و "ؾ وأكباؤهؿُش ومقفد افرُ  ،وأخبارهؿ

 (23، 6/22 "هدية افعارؾغ")                 وؽر ذفؽ.

، 1/461، 928، ر:62 افبؼرة، حتت أية: "جامع افبقان"ي يفَز أخرجف ابـ جرير افطَ  (1)

إّن ﴿ ؿقفف:، ظـ ابـ جريج، ظـ جماهد اجحجّ  بطريؼثـا احلسغ ؿال: ثـا افؼاشؿ ؿال: حدّ حدّ 

ـَ َهاُدوا ِذي ـَ َءاَمـُقا َواف  ِذي ظـ  بل [. ؿال شؾامن افػارد فؾـ62ّ]افبؼرة: ...أية ﴾اف 

 : ؾلطؾؿْت ئؽ افـصارى وما رأى مـ أظامهلؿ، ؿال: مل يؿقتقا ظذ اإلشالم. ؿال شؾامنُ أوٓ

يف  هذه أيةُ  كزفْت »ؾؼال:  ؾدظا شؾامنَ  هؿ، ؾـزفت هذه أيةاجتفادَ  إرض وذـرُت  ظع  

 ومات ظذ اإلشالم ؿبؾ أن يسؿعَ  ،ـ مات ظذ ديـ ظقسكمَ »  ؿال افـبلي  ثؿّ  شأصحابؽ

شقرة افبؼرة،  "ؾتح افعزيز". شـ يب ؾؼد هؾؽومل يممِ  يب افققمَ  ـ شؿعَ ومَ  ،يب ؾفق ظذ خر

ـَ َهاُدو﴿ :حتت آية ِذي ـَ َءاَمـُقا َواف  ِذي  .271[ صـ62﴾ ]افبؼرة: َوافـ صارى اإّن اف 

 .1/213، ؾقؾشقرة اف  "تػسر ؾتح افعزيز" (2)

باب حمؿد، ذـر مـ اشؿف: حمؿد، واشؿف أبقف: افعباس،  "تاريخ بغداد" أخرجف اخلطقب يف (3)

ظـ جابر  ،58، 3/57، 823ر:  بـ احلسغ، أبقبؽر افؼاّص، حمؿد بـ افعّباس ،1457 ر:

ؾف ؾؼبّ   ؾؼام افـبلي  ،...احلديث شيطؾع ظؾقؽؿ» :ؾؼال بل ا ظـد افـّـّ ـ :ظبد اهلل ؿال بـ

 .213صـ "وافؾقؾ"آخر شقرة  "ؾتح افعزيز"و وافتزمف.

 [مـ اإلمام أمحد رضا]. مـ َمطاظـ َمالظـة ظذ أؾضؾ افصّديؼغ  ،( يف افطعـ افثافث ظؼة4)
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 "لقفؼافبَ "و (2)"افقؾاء"و (1)"دارج افـبّقةمَ "ـّة يف أهؾ افُس  واياُت ف. ؾرـ ىض ظفَس 

: خرج "ادشؽاة" ذح افدهؾقي يف ظبد احلّؼ  بؾ كؼؾ افشقُخ  ."ادشؽاة"وح وُذ 

أبرح مؽاين  ؿال: ٓ ، ثؿّ ري اظذ باهبا يف يقم ح وؿَػ ك بعد هذه افؼضقة، حتّ  بؽرٍ  أبق

  ىَض ؿ ظؾقفا فَس ؾلؿَس  ، ؾدخؾ ظؾقفا ظع  رشقل اهلل   ظـّل بـُت ك تر ىَض حتّ 

فا أيضًا يف ، وكؼؾَ (3)"افرياض افـرضة"تػصقاًل يف  وُذـرْت هذه افؼّصةُ  .ؾرضقْت 

ـُ عبل، وروَ قفؼل وافَش برواية افبَ  (4)"ؾصؾ اخلطاب"  ظـ (6)"دقاؾؼةا"يف  (5)نافساّم  ى اب

 .(8)..إفخ. يف يقم حاري   ؾاضؿةَ  افسّقدةِ  جاء بقَت   أّن أبا بؽرٍ  (7)إوزاظل
                                                 

 ،ث احلـػلد افدهؾقي ادحد  اهلل أبق حمؿّ ـب شقػ افديـ بـ شعد  فعبد احلّؼ  :"ةمدارج افـبقّ " (1)

 (5/41٠ "هدية افعارؾغ"و .4/3٠4 "إيضاح ادؽـقن")  .ه1٠52قّّف شـة تاد ،لص بحؼّ ادتخؾّ 

ادتقّّف  ،ج ظبد افرمحـ بـ ظع بـ اجلقزي افبغدادي: ٕيب افػَر "افقؾا يف ؾضائؾ ادصطػك"( 2)

 (2/8٠3 "نـشػ افظـق")                      .ه597 شـة

يف مـاؿب خؾقػة  1يف مـاؿب إؾراد، افباب  2افؼسؿ  "افرياض افـرضة يف ؾضائؾ افعؼة"( 3)

ّٓ يف خصائصف، ذـر أن ؾاضؿة مل متُ  9، افػصؾ رشقل اهلل أيب بؽر افصديؼ   راضقة ظـ ت إ

 شـة تقّّف اد ،ي ادّؽل افشاؾعلَز عػر أمحد افطَ : دحّب افديـ أيب ج176، صـ1أيب بؽر، اجلزء 

 (699، 1/698 "ـشػ افظـقن")                          .ه694

وهق  .ه578 ادتقّّف شـة ،: فرصقد افديـ افقضقاط افؽتبل"ؾصؾ اخلطاب فعؿر بـ اخلطاب"( 4)

ة كظاًم وكثرًا، وـذا جع فباؿل اخلؾػاء مؼوحًا بافػارشقّ  ،مشتؿؾ ظذ مئة ـالم مـ ـؾامتف

 (2/243 "ـشػ افظـقن")                      افثالثة.

 ند افساّم قأبق شع احلاؾظ ،زكجقية افرازي حمؿد بـ احلسـ بـ إشامظقؾ بـ ظع بـ احلسـ بـ (5)

دقاؾؼة ا"و "افداظل إػ وداع افدكقا"ف: صاكقػمـ ت .ه445 شـة ماتبافري،  صقخ ادعتزفة ،احلـػل

 (5/173 "هدية افعارؾغ")    ."أخر ؾريؼ يف حّؼ  بغ أهؾ افبقت وافصحابة وما رواه ـّؾ 

 : إلشامظقؾ بـ ظع بـ احلسـ بـ حمؿد بـ احلسـ"ـتاب ادقاؾؼة بغ أهؾ افبقت وافصحابة"( 6)

 .ه445 تقيّف شـة ،احلـػل ند افساّم قاحلاؾظ أبق شع ،افرازي فْ يْ بـ زكجقَ 

 (5/173 "هدية افعارؾغ"و .2/395 "ـشػ افظـقن")

 88شـة  بّؽ عؾَ إمام أهؾ افّشام، ُوفد يف بَ  ،ؿرو بـ حيؿد أبق زرظة إوزاظلظبد افرمحـ بـ ظَ  (7)

ـّػ: ه. 157وتقيّف يف بروت شـة   يف افػؼف. "ـتاب ادسائؾ"يف افػؼف، و "ـــتاب افُس "ص

 (5/416 "هدية افعارؾغ")

 .مؾتؼطاً  ،279، 278ظذ أيب بؽر، صـ 13افطعـ  "حتػة اثـا ظؼية"( 8)
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ػاِت  أّكف أدرَج  ،هؾقياهلل افد افشاْه ويلّ  مـ افشقخافُطرؾة  :سابعاً  احلاـؿ  ممف 

حاح  "كستدرَ اد"أحاديث  مع أّن أـثرَ ، (1)مـ افطبؼة افرابعة تعّد مـ أظذ درجة افص 

افـظر  ض  ، بغَ ذط افبخاري ومسؾؿٍ  ظذ صحقحةٍ  أحاديَث  واحِلسان، بؾ ؾقف مئاُت 

 "كادستدرَ "ظـ  ف، وكؼؾ افسّقدُ كػِس افدهؾقي  افسّقدِ  ممف ػاتشتـاد هبا يف ظـ ظدد آ

 .!عفامظذ َمـ ضافَ  كخيػ ـام ٓ "ؿّرة افعقـَغ"و (2)"إزافة اخلػاء"يف  ـثرةً  أحاديَث 

ف كؼؾ ظـ إمام افشلن ظبد افعزيز افدهؾقي! أّكف كػُس  مـ افسّقد افشاهْ  وافعجُب 

 ظذ "كرَ ادستد"إحاديث يف  أـثرُ  !وإكصاؾاً " :"ادحّدثغ ستانبُ "هبل يف أيب ظبد اهلل افذ  

ؽؾَ ذط افبخاري ومسؾؿ أو أحدِ  ـاد  ف ِمـ هذا افؼبقؾ، وُربعف صحقُح ب أّن كِصػَ مها، بؾ ٕا اإلش

ادقضقظات  وادـاـر، بؾ بعَض  بعف افباؿل يشؿؾ افقاهقاِت بدون ذضفام، ورُ  (3)طاهراً 

 .(4)"اكتفك "هبلتؾخقص افذَ "ادعروف بـ "افتؾخقص"فذفؽ كبّفُت ظؾقف يف  ،أيضاً 

إّكام معـك  ،افطبؼة افرابعة أّن أصحاَب  :ؿد تبّغ هبذه افتؼريرات !بحؿد اهلل :يهتنب

ُػ ظـ إيرادها ؾؼط، إحاديث افتل احسز افسؾَ  إدراُج  :ػفؿ إحاديَث مسوـَة افسؾَ جعِ 

ّٓ  :معـاهوفقس  ـر ظذ معـك ترك ظدم افذِ  جمّردِ  ػ، ومحُؾ مسوَك افسؾَ  أهّنؿ مل يؽتبقا صقئًا إ
                                                 

 .17صـ ،4، افطبؼة 1افباب  ،يف ؾقائد ظؾؿ احلديث وؽاياتف 1 ؼسؿاف "افـاؾعةافعجافة "( 1)

اهلل  ويل ادعروف بشاهْ  ،: ٕمحد بـ ظبد افرحقؿ افعؿري"إزافة اخلػاء ظـ خالؾة اخلؾػاء"( 2)

 .ه1176 مات شـة ،افدهؾقي احلـػل

 (2/1119، 632ر:  "ؾفرس افػفارس"و .3/43 "إيضاح ادؽـقن")

ظـ اإلمام افذهبل، ؾؾػظف:  "افتدريب"خاتؿ احلّػاظ يف  فقس ؾقام كؼؾف اإلمامُ  "اهرظب" فػظ( 3)

ذفؽ كحق كصػ  ظذ ذط أحدمها، فعّؾ جمؿقعَ  ـثرةٌ  ظذ ذضفام، وجؾةٌ  واؾرةٌ  ؾقف جؾةٌ "

وهق كحق  وؾقف بعض افقء أو فف ظّؾة، وما بؼل ،هشـدُ  ا صّح وؾقف كحق افُربع ممّ  ،افؽتاب

 "افراوي تدريب"] "، ويف بعض ذفؽ مقضقظاتتصّح  وواهقات ٓ مـاـرُ  ؾفق ،بعافرُ 

 [اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ [ 8٠افصحقح، صـ :لإوّ 

 .مؾتؼطاً  ،113صـ "كستدرَ اد" اكدراج إحاديث ادقضقظة يف "بستان ادحّدثغ"( 4)
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ّٓ  ،ػ إّياها فـؼصٍ ؾَ ساف وـذا  ،افبخاري أصبحقا مسوـِغ دسؾؿٍ  ؾِرجاُل  جفٌؾ حمض، وإ

ؾي  تاٍب متلّخرٍ  بافعؽس، وـذفؽـ  مسوـًا  يرد يف افؽتب افسابؼة، أصبَح  مل حديٍث ُذـر يفـ 

 افبخاري حػَظ مئةَ  ك اإلمامُ بآشتقعاب، حتّ  مف ػغػ، ومل يّدع أحٌد مـ ادجلؿقع افسؾَ 

 ذفؽ، مـ حديٍث، بؾ أؿؾ   آِٓف  أربعةَ  "صحقحف"أورد يف  فوفؽـّ  (1)ديٍث صحقحح أفِػ 

 .(2)"افبخاري صحقح ذح افباری ؾتح" يف اإلشالم صقُخ  فـبقّ  ـام

وفذفؽ "هبل: اإلمام افذَ  بعدما كؼؾ ـالمَ  ظبد افعزيز افدهؾقي وؿال افشاهْ  :ثامناً 

ّٓ  "احلاـؿ كمستدرَ "د ظذ يعتؿَ  احلديث أن ٓ ظؾامءُ  ؿّررَ   .(3)"هبلافذَ  تؾخقَص "بعدما يرى  إ

ّٓ  ،ٕحٍد بتصحقح احلاـؿ ٓـتػاءُ هبل: ٓ جيقز اال افذَ ؿ"وؿال ؿَبقؾف:  بعد أن  إ

 ."وتؾخقصايتتعّؼبايت ظؾقف  يطافعَ 

ـثٌر مـ إحاديث فقس ظذ ذط افصحة، بؾ  "كادستدرَ "يف "وؿال أيضًا: 

 .(5)"(4)معققبًا بـػسف "كادستدرَ "صار ادقضقظات أيضًا: ؾؾذفؽ  ؾقف بعُض 
                                                 

ذـر جؾ مـ  "اجلامع"يف ظد أحاديث  1٠افػصؾ  "افبخاري ؾتح افباري ذح صحقح" (1)

 .654...إفخ، صـ إخبار افشاهدة تسعة

 "اجلامع"يف ظد  أحاديث  1٠مؼّدمة، افػصؾ  "ؾتح افباري ذح صحقح افبخاري" (2)

ادتقّّف مة صقخ اإلشالم أيب افػضؾ أمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين، : فؾحاؾظ افعاّل 621صـ

 (1/432 "ـشػ افظـقن")                      .ه852 شـة

 .113صـ  "ستدركاد" اكدراج إحاديث ادقضقظة يف "بستان ادحّدثغ" (3)

 .مؾتؼطاً  ،11٠، 1٠9صـ ،ادرجع كػسف (4)

شؿعت أبا شعد ادافقـل يؼقل: ضافعُت ـتاب ": فؾذهبل، ؿال "تاريخ اإلشالم"يف  وهؽذا رأيـا (5)

آخره، ؾؾؿ أَر ؾقف حديثًا ظذ  افذي صـّػف احلاـؿ، ِمـ أّوفف إػ "ادستدَرك ظذ افشقَخغ"

ّٓ ؾػل هذا  جؾٌة واؾرٌة ظذ  "ادستدَرك"ذضفام. ؿؾُت: وهذا إرساٌف وؽؾق  مـ ادافقـل، وإ

ذضفام، وجؾٌة ـبرٌة ظذ ذط أحِدمها. فعّؾ جمؿقَع ذفؽ كحق كصػ افؽتاب، وؾقف كحق افُربع 

وهق كحق افُربع، ؾفق مـاـُر وواهقاٌت  مما صّح شـُده، وؾقف بعُض افقء أو فف ظؾٌة، وما بؼل

وكّبفُت ظذ  "ادستدَرك  "تصّح، ويف بعض ذفؽ مقضقظات، ؿد أظؾؿُت دا اختكُت هذا  ٓ

 [9/89حمؿد بـ ظبد اهلل بـ حمؿد أبق ظبد اهلل احلاـؿ،  -188 "تاريخ اإلشالم"]           ."ذفؽ
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افصحقح وافضعقػ،  ظدم آظتامد هق اختالطُ  ؾظفر هبذه افعبارات أّن شبَب 

 ثالثةِ  ؿدرَ  افصحقحةُ  افذي ؾقف إحاديُث  "كادستدرَ "صحقحًا، ــ (1)وإن ـان إـثرُ 

ادحض، أرباع، ؾضاًل ظـ ـقهنا ضعقػًا متامًا، وؾضاًل ظـ افضعػ افشديد وافبطالن 

آظتامد ظؾقف، ؾنذا ـان  . هذا هق معـك ظدمِ ؾضاًل ظـ افعامل! وهذا ٓ يّدظل بف جاهٌؾ 

ّٓ  يػحص اإلشـادَ  ،كاؿداً ف رجٌؾ كػُس   ذفؽ ونبدُ ويـ، يرجع إػ ـالم افـاؿدِ  بـػسف، وإ

 .!ٓ حيسبف حّجةً 

وافثافثة فقس ظذ افطبؼة افرابعة ؾؼط، بؾ ظذ افثاكقة  !إكصاؾاً  ن هذا احلؽؿُ إذَ 

 ٓزمٌ  مع افؽّؾ، ؾاحلؽؿُ  افصحقح وافضعقػ، وهق ؿائؿٌ  ه اختالطُ أيضًا: ّٕن مـشلَ 

جامع "و "شــ أيب داود"يـ ؿد ّسحقا أيضًا هبذا احلؽؿ يف افدِ  أمل تر أّن أئّؿةَ  ؾ.بافؽُ 

 "قبةمصـ ػ أيب بؽر بـ َص "و "شــ ابـ ماجف"و "مسـد اإلمام أمحد"و "افسمذي

تب افطبؼة افثاكقة وافثافثة، وؽرها مـ افُس  ،"اقافرزّ  مصـ ػ ظبد"و ـُ ــ وادساكقد 

مة ظع افؼاري يف اإلؾادة احلادية وافعؼيـ، وافعاّل  ،ف ظـ إمام افشلنمّر كؼؾُ وؿد 

 ، واإلمامُ (3)صقخ اإلشالم افعارف باهلل زـريا إكصاري اإلمامُ  (2)وهؽذا كّص 

                                                 

إمام افشلن ادـؼقل يف  ؿقُل  ،افؼّؾةظذ ظدم اظتبار افؽثرة و واضٌح  وـذفؽ دفقٌؾ ]( 1)

اجلقزي مقضقع، وافذي يـتؼد  ما يف ـتاب ابـ اإلشالم: ؽافُب  ؿال صقخ" [:"افتدريب"

ـ   ؿال: وؾقف مـ افرضر أن .جّداً  يـتؼد ؿؾقٌؾ  ٓظؾقف بافـسبة إػ ما  ما فقس بؿقضقٍع  يظ

ـّ ما فقس بص :"ك احلاـؿمستدرَ "مقضقظًا، ظؽس افرضر بـ ؿال:  .حقح صحقحاً ؾنّكف يظ

ّٓ  عَ م آكتػاؾفام أظدَ يف تساهُ  ؾنّن افؽالمَ  ،غافؽتابَ  داؼباكت ءُ اـويتعّغ آظت : بافػَ  فعاملٍ  هبام إ ـّ

 ّٓ : 21افـقع  "افراوي تدريب"] "ؾؿد وؿع ؾقف تساهُ  يؽقنَ  ويؿؽـ أن ّٕكف ما ِمـ حديث إ

 [اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ . ـاه [243ادقضقع، صـ

   [اإلمام أمحد رضاـ م]أي:  فمـ ."مدارج ضبؼات احلديث"شافتـا ر يف فامذـركا كّص  (2)
ضاة زيـ افّديـ أبق حيقك افُسـَقؽل ادكي ؿايض افؼُ  ،زـرّيا بـ حمؿد بـ زـرّيا إكصاري( 3)

 هبجة احلاوي"و "أداب"فف مـ افتصاكقػ: ه. 926وتقيّف شـة  824افّشاؾعل، ُوفد شـة 

= 
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ـؾ فا  هذه افؽتَب  َؽ حقث شؾَ  ،خاتؿ احلّػاظ اإلمام ؿقَل  آكػاً وؿد شؿعَت  .افسخاوي

 "افسمذي"و "شــ أيب داود"بل أطـّف يعتؼد يف افغَ  ن ادـؽِرُ واحد. إذَ  يف شؾٍؽ 

صاحلٍة فالشتـاد  ؾٌة حمضٌة ؽرُ ؾٌة معط  بلهّنا أيضًا مفؿَ  "ابـ ماجف"و "سائلافـ  "و

ّٓ  حقَل وٓ وآظتبار أصاًل! وٓ  .!عظقؿباهلل افعع اف ؿّقَة إ

حتؼقؼ افـّؼاد، ٓ  ظذ أو ،اإلشـاد ظذ افـظر وآكتؼاد أّن مدارَ  احلؼي  فباجلملة،

افرؿؿ ظذ هذا  افسّقاُل  ؾعـدما جاء افؼؾؿُ ! دون ـتاب ظذ وجقد احلديث يف ـتاٍب 

اجلؿقؾ ظذ  اجلزيؾ وافتدؿقُؼ  افتحؼقُؼ  افػقض وافؽرم، وؾاَض  بحرُ  ادحّؾ، ماَج 

رام ضبؼات احلديث، وفؽـّل فق فؾؿؼام ومَ  -فف ادقػ اجلؾقؾ رَ ؽػ- افػؼر افذفقؾ

مستؼّؾًة  (1)جعؾُتف رشافةً  -ؾبتقؾقؼف تعاػ-رام أوردُتف ـؾ ف صار إضـاب افؽالم وإبعاد ادَ 

 ه(.1313) "دارج طبقات احلديثم  "وشّؿقُتفا وؾؼ اجلّؿؾ 

                                                 

= 

 "ب فؼح حترير تـؼقح افؾيبابحتػة افطاّل "و "حترير تـؼقح افؾيباب"و "ي افصغرذح حاو

 (3٠8، 5/3٠7 "هدية افعارؾغ")                  .وؽر ذفؽ

ظذ افػقائد  حمتقيةٌ  ،ة مع وصػ افقجازةافعجافة ادختكة بافعربقّ  هذه افرشافةُ  !( احلؿد هلل1)

 طبؼات إربعة.افاحلديث  يف "حّجة اهلل افبافغة" كؼؾـا ـالم :أّوالً مـفا:  ،افـػقسة

 .وأزال ظـف افشبفاِت  أتقـا يف بقان مسؾسؾ بتؼريره افذي كظؿ افؽالمَ  :ثانياً 

بافطبؼات  افتل طفر هبا أّن افتحديدَ  ،ؼةً ذائ ؼةً قكم ةً ؼرائ ـثرةً  حاَث بأوردكا أ ثؿّ  :ثالثاً 

 د كاؾٌع.وٓ فؾؿؼؾ   إربعة فقس جامعًا وٓ ماكعًا، ٓ يػقد افـاؿدَ 

آشتـاد وضريؼ  افتل أوضحـا هبا حد   ،افؽامؾة افشامؾة افعاّمةَ  ووضعـا افؼاظدةَ  :رابعاً 

مـ افـاؿد وؽر افـاؿد ادتقّشط وافعامل، وأّيدكاه بؽؾامت افعؾامء يف  فؽّؾ واحدٍ  ،آحتجاج

ت ؾقام بقـفا، حلديث، وافتػاوُ افؽتب افسّتة وؽرها مـ ـتب ا ويف أثـائف بّقـا مراتَب  ،إخر

ؾ وأتقـا بخصائص إئّؿة وافعؾامء مـ حقث افتساهُ  ،حاح إخرىافؽتب افص   وظّددكا بعَض 

ّٓ د يف حؽؿ افقضع، أو ايف تصحقح احلديث، وافتشدي  بافدفقؾ  جلرح يف افرجال، وما اّدظقـا إ

 [مـ اإلمام أمحد رضاأي: ] مـف .! احلؿدوافثبقت، وهلل

= 



 242                                                                                            منير العين

تعاػ ظذ شّقدكا ومقٓكا   اهللُظذ ما ظّؾؿ، وصّذ  ؾقام أهلؿ، وفف احلؿدُ  وهلل ادـّةُ 

 ؿ.وآفف وصحبف وشؾ   دٍ حمؿّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                 

= 

ّٓ أّن هـاك مع أّكـا بحثـا ظـفا ـثراً  ،مع إشػ افشديد، مل كجد هذه افرشافةَ وفؽـّا  ، إ

 ]ادقؿـل[ .ؾقائَد حديثقًة ـثرًة مذـقرًة يف ؾتاواه، ؾَؿـ يرؽب ؾْؾرجْع إفقفا!
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 اإلفادة اخلامسة والعرشون

 ال يستلزم ضعَفه مطلقا   ،احلديث يف كتب املوضوعات ذكر  

 

ـ   اـؽتُب  :أقول  :أحدمها ػة يف بقان إحاديث ادقضقطة، هل طذ ؾسَؿع:ادم

ِـّػم ما ؽقفا اـتزمَ  قزي، ٓبـ الَ  "ادقضقطات"ًة، مثؾ قها بنيراد ادقضقطات خاّص م

مثؾ  احلديث يف ، ؽنّن ذؿرَ (2)ـؾّصغاين (1)"ادقضقطات"وـؾجقزؾاين،  "إباصقؾ"و

ِـّػمقضقٌع طـد اد يدّل طذ أّكف هذه اـؽتب،  ؿقكِف مقضقطاً  يليَت كػُل  ك، حتّ م

بقضع احلديث ادذؿقر يف مثؾ هذه اـؽتب ؽؼط صحقٌح، بلّن  باـرصاحة، ؽآطتؼادُ 

ِـّ اد  ثبت بف اـقضعُ ضقطات، وـؽـ يَ ه يف ؿتاب ادقيعتؼده مقضقطًا دَا ذؿرَ  ـقمل َػ م

ِـّ طـد اد اـصّحة، ؽضاًل طـ اـضعػ، وؽضالً  ػ ؽؼط، أّما يف اـقاؾع ؽال يثبت بف طدمُ م

 .طالنؼقط، وؽضاًل طـ اـبُ طـ اـُس 

ؽحسب، بؾ أوردوا ؽقفا ؿثرًا مـ  اـضعقػةُ  ويف هذه اـؽتب ـقست إحاديُث 

باـقضع بدون دـقٍؾ حمض، ـة واـصحقحة أيضًا، وحؽؿقا طؾقفا إحاديث احلَس 

مؼّدمة "حقن باـدٓئؾ اـؼاهرة، وؾد بّع يف ادـؼِّ  ؼقن واــّؼادُ ادحؼِّ  ف إئّؿةُ ؽلبطؾَ 
                                                 

، ؿرياـعدوي اـع بـ طظ بـ حقدر : ـؾحسـ بـ حمؿد بـ احلسـ"إحاديث ادقضقطة"( 1)

 .ببغداد 656 سـة قيّف ت .غاينص

 (63صـ حرف احلاء ادفؿؾة، "ةة يف تراجؿ احلـػقّ اـبفقّ  داـػقائ")

ـُ ؿان ؽؼقفًا حمدِّ  .اـعؿري اـعدوي احلسـ بـ حمؿد بـ احلسـ بـ حقدر بـ طظ (2) ـد وُ  ،اً غقيّ ثًا 

 "اردؿتاب اـشق" وـف: .ةً وأؾام هبا مدّ  615 . أخذ طـ واـده ثّؿ رحؾ إغ بغداد سـة577 سـة

 ببغداد. 656 سـة قيّف . تذـؽ وؼر "صحقح اـبخاري رشح"و "مشارق إكقار"و

 (63صـ حرف احلاء ادفؿؾة، "ةاـػقائد اـبفقة يف تراجؿ احلـػقّ ")



 242                                                                                            منير العين

 ؽتح"و (3)"ة اإلمام اـعراؾلأـػقّ "و (2)"ويتؼريب اإلمام اــقَ "و (1)"اـصالح ابـ

ـ ػاتمـ  (5)ـإلمام اـسخاوي وؼرها (4)"ادغقث تدريب اإلمام " يفاـعؾامء إمجآً، و مم

اـؼقل احلسـ يف "و "ادصـقطة ئاـمـ"و "تعّؼباتف" يف، وتػصقؾٍ  ؾدرَ  (6)"خاتؿ احلّػاظ

 اـعسؼالين، إلمام اـشلن "اـؼقل ادسّدد يف اـذّب طـ مسـد أمحد"و. (7)"ــاـذّب طـ اـُس 

 .!بتامم اـتػصقؾ اـقاضح ادبع ،وؼرها مـ اـؽتب

ـَ أ "اـتدريب"وضاهٌر بّعٌ بؿطاـعة  وثامكع حديثًا  ةً ؾ أربعالقزي جع ّن اب

، ؽؽقػ بُؽتب أخرى...؟! وها أكا "مسـد اإلمام أمحد"مـ اـؽتب اـسّتة و ،مقضقطاً 

صحقح "مـ  حديثاً ، و"مسـد اإلمام أمحد"مـ  وثالثقن حديثاً  ثامكقةٌ فا: أذؿر تػصقؾَ 

 أربعة أحاديَث ، و"صحقح مسؾؿ"مـ  حديثاً ، و(8)أي: رواية مّحاد بـ شاؿر "اـبخاري

مـ  حديثاً و ،"جامع اـرتمذي"مـ  ثالثة وطػونو ،"ســ أيب داود"مـ  أحاديَث 

 ."ســ ابـ ماجف"مـ  طػةَ  سّتةَ و ،"سائلســ اــ  "

                                                 

 .99: معرؽة ادقضقع، صـ21اــقع  "طؾقم احلديث" أي: (1)

 .242: ادقضقع، صـ21اــقع  "اـتؼريب"( 2)

 .114 ، صـ1ادقضقع، الزء  :3اـؼسؿ  "احلديث ةأـػقّ  "( 3)

 .276، 1/275ادقضقع،  :3اـؼسؿ  "ؽتح ادغقث" (4)

 .238، صـ: ادقضقع21اــقع  "ادؼـع يف طؾقم احلديث" (5)

 .244، 243، صـقضقع: اد21اــقع  "اـتدريب" (6)

 ه.911 سـةادتقّف  ،ققصلجالل اـديـ اـُس إلمام : ـ"ــسـ يف اـذّب طـ اـُس اـؼقل احلَ "( 7)

 (2/321 "ؿشػ اـظـقن")

واة رُ  وهق أحدُ  .ػلَس ث اـصدوق، أبق حمؿد اــ اإلمام ادحدِّ  ،ػلَس اد بـ شاؿر بـ سقية اــ محّ  (8)

 .هق ثؼة ملمقن، رحؾ إغ اـشام :ادستغػريطـف. ؾال احلاؽظ جعػر  "صحقح اـبخاري"

 .311  سـةتقيّف  .ؿقٓام وؾال ابـ

 (16/3اد بـ شاؿر بـ سقية، محّ  -2986ر:  "سر أطالم اــبالء")



  منير العين                                                                                  244

ِـّ اـتل مل يؼصد م وهل اـؽتُب  :وثاىوهام ة ؽؼط، ادقضقطات احلؼقؼقّ  ػقها إيرادَ م

ـإلمام  "ئاـمـ"ثؾ مـ ادحّدثع، م ف ٕحدٍ حؽؿ اـقضع وتـؼقحُ  بؾ ؽقف حتؼقُؼ 

اـتل َحؽؿ طؾقف باـقضع  ،هؿ كظرًا واكتؼادًا بجؿع إحاديثأو ؿان ؾصدُ  .ققصلاـُس 

  .ئـمـ "فيؾُ ذَ "مـ اـؼقم، ؿام  أحدٌ 

ـُ " :"ادصـقطة ئاـمـ"يف خطبة  ُسققصلاـ ذؿر اإلمامُ   مـ  القزي أؿثرَ  اب

وصال  ،احلّػاظ ؽ إئّؿةُ ؿام كّبف طذ ذـ ،سـ، بؾ واـصحقحبؾ واحلَ  ،إخراج اـضعقػ

إن ؿان  ف، ثؿّ ب بؽالمِ ُأطؼِّ  ، ثؿّ ُد احلديَث ه، ؽلورِ ه واكتؼادُ يف ضؿري اكتؼاؤُ  ما اختؾَج 

 مؾّخصًا. ـاه (1)"متعّؼبًا كّبفُت طؾقف

يف اـزيادات  ـػع أنَ ؾْ ؽ ،وإذ ؾد أتقـا طذ مجقع ما يف ؿتابف"وؾال يف خامتتف: 

ه ؽلذؿرُ  ، ؽقف كظرٌ ف، وِل طذ وضعِ  حاؽظٌ  ما كص   :ومـفا ،فما يؼطع بقضعِ  :ؽؿـفا ،طؾقف

 .(2)"ؽقف قـظرَ ـِ 

تف مقضقطًا طـد ٓ ُيثبِ  ،احلديث يف ؿتب اـؼسؿ اـثاين ًا أّن وجقدَ وضاهٌر جدّ 

ِـّ اد ادقضقطات حرصًا، بؾ إن َحؽؿ  اـؽتاب إيرادَ  ػ أيضًا: إذ هـا ـقس مقضقعُ م

ِـّ  ُقـظر إـقف بلّكف ماذا يثبت بف مـ طذ اإلسـاد أو ادتـ، ؽؾْ أو تؽّؾؿ  ،ُحؽامً  ُػ طؾقف ادم

 "يصّح  ٓ"طالن، مثاًل إن ؾال: ؼقط واـبُ ؾقح واـضعػ واـُس سـ واـُص اـصّحة واحلُ 

ـَ  "يثبت مل"ؾال:  [أو]  ما حصَؾ  ، ؽغايةُ "آكؼطاع"أو  "بالفاـة"يف اإلسـاد  أو صع

ادرؽقع ؽؼط، وكظرًا إغ ادػفقم  ف ضعُػ ؽُعؾؿ ب "رؽعف"ه بؼقـف: بف اـضعُػ، وإن ؾّقدَ 

 ادقؾقف، وطذ هذا اـؼقاس...!. ُطرف بف ثبقُت 

  وؿتاُب  .واـتـؼقح ؿام ٓ خيػكإغ اــظر مازال حيتاج  ؽإمرُ  ،وإن مل يتؽّؾؿ شقئاً  

                                                 

 .1/9ادؼّدمة،  "ادصـقطة ئاـمـ"( 1)

 .2/474ؾة، ؽقائد متػرّ  ادرجع كػسف،( 2)
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 أيضًا مـ اـؼسؿ اـثاين، وهق رّصَح  "اـػقائد ادجؿقطة"ادسّؿك  ،قؿاينادقضقطات ـؾش  

اـقضع  اـتل ٓ يصؾح طؾقفا حؽؿُ  إحاديَث  ،بليّن سلذؿر يف هذا اـؽتاب أيضاً يف خطبتف 

ـٌ ، وؾد ٓ يؽقن ضعػًا أصاًل، بؾ هق َح عاف وضعػفا خػقٌػ ؾطعًا، بؾ هل ِض  أو  س

 ف:ما كص   ،هإغ ردِّ  د، واإلشارةُ طذ ؿالم أهؾ اـتشد   بف اـتـبقفُ  ، وادؼصقدُ صحقٌح 

 ما ؽقف أّكف ضعقٌػ  اسؿ ادقضقع طؾقف، بؾ ؼايةُ  يصّح إصالُق  وؾد أذؿر ما ٓ"

ما  طذ ذؿر واحلامُؾ  .وؾد يؽقن ضعقػًا ضعػًا خػقػًا، وؾد يؽقن أطذ مـ ذـؽ ،بؿّرةٍ 

ؽنّكف  ،قزيالَ  ادصـّػع مقضقطًا ؿابـ طذ أّكف ؾد طّد ذـؽ بعُض  اـتـبقفُ  ،ؿان هؽذا

سـ، ؽضاًل طـ اًل طـ احلَ ذؿر ؽقفا ما هق صحقح، ؽض كحتّ  ،ؾ يف مقضقطاتفتساهَ 

 ....إـخ (1)"تعّؼباتف"إغ  ققصل بام ؽقف ؿػاية، وؾد أرشُت وؾد تعّؼبف اـُس  .اـضعقػ

: اـقهابّقة اـطائػة لمتؽّؾؿ كرى أّن ؾقَل  ،باحث واـدراساتادَ  ههذ وبعد ؿؾِّ 

يف ؿتاب  فقؿاين، دِاذا أدرَج ع مقضقطًا طـد اـَش تؼبقؾ اإلهبامَ  يؽـ حديُث  إن مل"

ّٓ   "ادقضقطات  .!ؽاحش جفٌؾ  ما هق إ

اـتل ؽقفا  ،تتعّؾؼ باإلؽادات اـسابؼة احلادية طػ وإن ؿاكت هذه اإلؽادةُ  :تنبوه

ؾؿ اـعِ  تؼبقؾ اإلهباَمع، وـؽـ صاحَب  بقضع حديِث  ،زطؿ اـطائػة يف احلؽؿ إبطاُل 

ه اإلؽادات، ـؽ ذؿركاها مع هذؾ، ـذغق ادفؿَ ؿ باـقضع دثؾ هذا اـؽالم اـؾ  يتقهّ  ٓ

اـذي  ،اـشديد ٓ يستؾزم اـضعَػ  "ادقضقطات"احلديث يف  أّن ذؿرَ  يتضَح  كحتّ 

ون مالحظة ؿر بدُ اـذِ  خيّؾ يف ؾبقل احلديث يف اـػضائؾ طذ مذهٍب، بؾ حؼقؼًة كػُس 

اـضعػ أيضًا: ّٕن يف ؿال اــقَطع ادذؿقَريـ مـ ؿتب  ٓ يػقد مطؾَؼ  ،احلؽؿ

 .!معًا، ؿام تبّع  سانَ واحلِ  حاَح اـِص  احلديث، إحاديَث 

 "ادقضقطات" ؿتاب إذا مل يػفؿقا مقضقعَ  ة،ل اـقهابقّ إّن متؽّؾؿِ  :أقول :لطوفة

                                                 

 .مؾتؼطاً  ،4صـ "اـػقائد ادجؿقطة"( 1)
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اـػفؿ! ؽػل خطبة ادقضقطات  قؿاين أيضًا ؿان ؾؾقَؾ فؿ اـش  ؟ إمامُ قؿاين ؽام اـعجُب ـؾَش 

 طذ ؾسَؿع: ،ؾّسؿ اـعؾامَء اـذيـ يـػقن اـؽذَب 

واة اـضعػاء واـؽّذابع وؼرهؿ، كحق تصـقػف ببقان اـرُ ـ اـتزم يف مَ  :مـفؿ

ؿ تختّصًة بإحاديث ػاِت جعؾقا مصـ   :ؾسؿٌ و"وؼرمها.  "ادقزان"و "اـؽامؾ"

 (2)ـؾسخاوي "ـةادؼاصد احلَس " وأدرَج قزي واـصغاين وؼرمها، ؿابـ الَ  (1)"ادقضقطة

 ادختّصة بادقضقطات، بؾ مؼصقدُ  (3)حتت اـؼسؿ اـثاين، مع أّكف ـقس مـ اـتصاكقػ

سـًا ، سقاٌء ؿان صحقحًا أو َح (4)ـةإحاديث اـدائرة طذ إـِس  أحقالِ  ػ ؽقف بقانُ ادصـِّ 

إّكف يف "أو بدون أصٍؾ أو باصاًل. ـذـؽ ؾال بعدما ذؿر ؿثرًا مـ إحاديث:  ،أو ضعقػاً 

سؽع يف اسؿ قؿاين ادِ ر اـَش ؽِّ مل يػ كطؾقف، حتّ  ٌؼ وإّكف متّػَ  "دسؾؿ" وإّكف "اـبخاري"

 "ـةرة طذ إـِس ادشتفِ  مـ إحاديث ؿثرٍ  ـة يف بقانِ احلَس  ادؼاصد"وهق:  ،اـؽتاب

 ٌؼ متّػَ  «ادـاؽؼ ثالٌث  آيةُ »: (5)مـ اـصػحة إوغ اـرابعَ  ؼظًة أّن ؽقف احلديَث ه يَ يرَ  ومل

اـزؿاة مـ يف  مسؾؿٌ  «ؽابدأ بـػِس » :حديث": (7)اـسابعُ  . وهـاك احلديُث (6)"طؾقف
                                                 

 .4صـ "ادجؿقطة اـػقائد"( 1)

 .ادرجع كػسف( 2)

وابـ القزي جّرد "يف اإلؽادة اـرابعة واـعػيـ:  ،اـشقخ اـسّقد وّل اهلل اـدهؾقي ( ؾد مّر ؾقُل 3)

ـَ  طـ ؼرها، واإلمامُ  ادقضقطاِت  ر يف ـغره مـ اـضعقػ وادـؽَ  اـسخاوي مّقز احلس

 طـ "ـةادؼاصد احلَس "ؽتاب حسـٍة ب ضفر ُبعد مؼاصد ـ َثؿّ ومِ  ....إـخ "ـةادؼاصد احلَس "

 اإلمام أمحد رضا[] ؿتب ادقضقطات. مقضقع

ِـّ مؼّدم "ادؼاصد احلسـة"( 4)  .مؾخصاً ، 18ػ، صـة ادم

 .26، صـ4 حرف اهلؿزة، ر: "ادؼاصد احلسـة"أي: يف  (5)

، طـ 9، صـ33ؿتاب اإليامن، باب طالمات ادـاؽؼ، ر: "صحقحاـ"يف  أخرجف اـبخاري (6)

 وإذا وطدَ  (2) ،إذا حّدث ؿذب (1) آية ادـاؽؼ ثالث:»ؾال:  بل هريرة طـ اــّ يبأ

ـَ  (3) ،ػأخؾَ  ؿتاب اإليامن، باب خصال  "صحقحاـ"يف  أخرجف مسؾؿٌ . و«خانَ  وإذا ائتؿ

 طـ أيب هريرة. ،47، صـ212 ادـاؽؼ، ر:

 .21، صـ7 حرف اهلؿزة، ر: "ـةادؼاصد احلَس " (7)
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أيضًا يف  ،ـؾعراؾل (2)"اإلحقاء ختريَج " قؿاين أّكف أدرَج واـُطرؽة مـ اـش   (1)"صحقحف"

 .(3)اـؼسؿ اـثاين

يف ادقضقطات؟  وأيـ اـتصـقُػ  ؟أحاديث اـؽتاب سبحان اهلل...! أيـ ختريُج 

اؽعل...! واـّش شّتان بع هذا وذاك...! وطذ هذا اـػفؿ يّدطل اـتساوي مع أيب حـقػة 

ّٓ  ؾّقةَ  وٓ حقَل  وٓ  .!اـعظ اـعظقؿ باهلل إ

 ىتوجة اإلفادات

ه احلّؼ إغ حدِّ  وبؾغ إحؼاُق  !ؾقاروتف اـعُ طذ ذُ  وصؾ اـؽالمُ  !احلؿد هلل

 تؼبقؾِ  أحاديَث ، أّن طَػ  وؾد تبّع مثؾ اـبدر اـتامم هبذه اإلؽادات إربعةَ  !إؾَص 

رق وطؿؾ د اـطُ ، وإن مل تتؼّقى بتعد  خػقٌػ  اـضعػ ضعٌػ  ما ؽقفا مـ ؼايةُ  اإلهباَمع

اـعؾامء، وهل مؼبقـٌة ؿاؽقٌة يف اـػضائؾ بنمجاع ادحّدثع واـػؼفاء، وـثبقت استحباب 

ؾة وصؾت إغ خامتتفا، واحلؿد ريـ باصؾٌة مفؿَ راؽات ادـؽِ ُخ  اـعؿؾ مػقدٌة واؽقة، وؿؾ  

 .!هلل رّب اـعادع

                                                 

اـؼرابة،  أهؾف ثؿّ  ؼة باــػس ثؿّ ؿتاب اـزؿاة، باب آبتداء يف اــػَ  "صحقحاـ" يف أخرجف مسؾؿٌ  (1)

مـ بـك طذرة  اـؾقث طـ أيب اـزبر، طـ جابر ؾال: أطتؼ رجٌؾ  بطريؼ، 464، صـ2313 ر:

ـ مَ »ؽؼال: ٓ، ؽؼال:  «ه؟أـؽ ماٌل ؼرُ »ؽؼال:  اهلل  ذـؽ رسقَل  ـف طـ ُدبٍر، ؽبؾغَ  طبداً 

 اهلل  درهؿ، ؽجاء هبا رسقُل  بـ طبد اهلل اـعدوي بثامكؿئةِ  اشرتاه كعقؿُ ؽ «؟ليشرتيف مـّ

طـ  ؽ، ؽنن ؽضَؾ ؽألهؾِ  يشءٌ  ق طؾقفا، ؽنن ؽضَؾ ؽ ؽتصدّ ابدأ بـػِس »ؾال:  فا إـقف، ثؿّ ؽدؽعَ 

يؽ يؼقل: ؽبع يدَ  «ؽفؽذا وهؽذا ؽ يشءٌ طـ ذي ؾرابتِ  ؽ، ؽنن ؽضَؾ ي ؾرابتِ ؽؾذِ  ؽ يشءٌ أهؾِ 

 ـؽ.وطـ يؿقـؽ وطـ شام

: ـؾحاؽظ زيـ "يف اإلحقاء مـ إخبار ريج ماإسػار يف ختبمحؾ إسػار  طـ ادغـل" أي: (2)

 (84، 1/83 "ؿشػ اـظـقن")    .ه866 ادتقّف سـة ،اـديـ طبد اـرحقؿ بـ احلسع اـعراؾل

 .4صـ "اـػقائد ادجؿقطة"أي: يف  (3)



  منير العين                                                                                  242

ل ذوا تـز  يؽؿ ـالستعاكة، وُخ وابسطقا إـقف أيدِ  ،قؽقؼ ثاكقةً اـت ن سؾقا اهللَ نذَ ؽ

 ساـةحرضة اـرّ نطاكة وب ،ةباـعـاية اإلهلقّ  ،راممما مّر يف حتؼقؼ ادَ  ؿثرأ ،اـؽالم

 ريـأوهام ادـؽَ  ع طـؽ بؼقةَ وبإخر دَ  -ـ وآهطؾقف اـّصالة واـّسالم وطذ مَ -

 .!ئام وإزهاؾفا، وباهلل اـتقؽقؼاـؾِ 
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 اإلفادة السادسة والعرشون

 كاٍف سنداً  فالتجربة   ،هذا املقام صاحلًا لالعتامد يف مثل لومل يكن السند  

 

فضعػه صاحلًا فالظتامد يف مثل  ظذ شبقل آؾساض، فومل يؽن اإلشـادُ  :أقول

شـٌد ـاٍف  ٌب ظـد افعؾامء وافصاحلغ، ؾافتجربةُ ادذـور ؾقه جمر   هذا ادؼام، وإمرُ 

مرؾوظًا ترـقبًا  ى احلاـمُ افواؿعي. روَ  رام: إذ هو ٓ يستؾزم افؽذَب افعؾامء افؽِ  دظـ

 ظن شّقدكا ظبد اهلل بن مسعودٍ  (1)ؾخيبطريق ظؿر بن هارون افبَ  ،ظجقبًا يف صالة احلاجة

 ِ(2)«!ؾإّكه يدظون هبا ؾُقستجابون :ؿوها افسػفاءَ تعؾ   وٓ»ه: ، ويف آخر. 

، "مسوكوافطعن  صديدُ "رح وافتعديل: الَ  أئّؿةُ  ؾقه بن هارون ؿال ؾإّن ظؿرَ 

سائي واإلمام أبو ظع افـ   أمحد واإلمامُ  ه اإلمامُ ؾق . ؿال"بافؽذب مّتفمٌ "بل 

طـي: افدارؿُ  واإلمامُ  ،يـياددِ  بن ظع وؿال اإلمامُ  ."احلديث مسوكُ ": (3)افـقسابوري

                                                 

تؽّؾم "ػي، أبو حػص افبؾخي. ؿال افبخاري: ظؿر بن هارون بن يزيد بن جابر بن شؾؿة  افثؼَ  (1)

شلفت أيب "يـي: ، وؿال ظبد اهلل بن ظع اددِ "ةهو ؽر ثؼ"، وؿال أبو داود: "ؾقه حيقى بن َمعغ

، "احلديث مسوكُ "ّؿد وأبو ظع احلاؾظ: ، وؿال افـ سائي وصافح بن حم"ظـه ؾضّعػه جّداً 

. ؿال ظع بن ادػضل افبؾخي: مات ببؾخ يوم الؿعة أّول يوم "ضعقف"طـي: وؿال افدارؿُ 

 .شـة 66 ، وهو ابن194 شـة ،من رمضان

 (مؾتؼطاً  ،111-6/1٥8، 514٥حرف افعغ: من اشؿه ظؿر، ر:  "هتذيب افتفذيب")

، 4 ـتاب افـواؾل، افسؽقب يف صالة احلاجة ودظائفا، ر: "افسؽقب وافسهقب"( اكظر: 2)

 كؼاًل ظن احلاـم. مؾّخصاً  ،1/274

ؿال  ؿرو افـقسابوري.أمحد بن حػص بن ظبد اهلل بن راصد افسؾؿي، أبو ظع بن أيب ظَ  (3)

ؿرو ادستؿع: مات فقؾة إربعاء ظَ  به، صدوق، ؿؾقل احلديث. وؿال أبو سائي: ٓ بلَس افـ 

 .(258م شـة )ادحّر ٕربع خؾون من 

 (مؾتؼطاً ، 57، 1/56، 3٥حرف إفف: ذـر من اشؿه أمحد، ر: "هتذيب افتفذيب")
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وؿال اإلمام حيقى بن َمعغ:  ."ـّذاب": (1)جزرة ه صافٌح ؾق وؿال ."جداً  ضعقٌف "

افشلن ؿال  حاؾظُ  وٓ جرمَ  .(2)"ادقزان"ذفك يف  . ـل  "خبقث ـّذاٌب  ،رء حمض ٓ"

قة ـان من أوظِ ": "ادقزان". وؿال افذهبي يف (3)"وـان حاؾظاً  مسوكٌ ": "افتؼريب"يف 

 تذـرة"ل يف آخر . وؿا(4)"مـاـره، وما أطـّه ممّن يتعّؿد افباضَل  افعؾم ظذ َضعػه وـثرةِ 

 .(6)"هيف ضعػِ  ريَب  ٓ": (5)"احلّػاظ

 يف ـذري، كؼل هذا احلديَث افثؼة احلاؾظ ظبد افعظقم افزـي ادُ  إجّل  واإلمامُ 

حقث  ،ومتّفم برواية احلاـم، ؾعّؾل ظؿَر بن هارون بلّكه مسوكٌ  (8)"افسؽقب" (7)ـتاب

 (9)وحده مفدي ى ظؾقه ابنُ أثـَ  متّفمٌ  وكٌ هو مسو ،ؾخيافبَ هارون بن  به ظؿُر  تػّردَ  ؿد" ؿال:
                                                 

احلاؾظ أبو جعػر  ،ؿرو بن حبقب ابن حّسان بن أيب أذس إشديصافح بن حمّؿد بن ظَ  (1)

ب بجزرة، كزيل بُ  ،افبغدادي من تصاكقػه: ه. 294ث ما وراء افـ فر، تويّف شـة ى، حمد  خارَ ادؾؼ 

 (5/345 "هدية افعارؾغ")   ."ـتاب افـوادر"و "الرح وافتعديل"و "تػسر افؼرآن"

 مؾتؼطًا. ،3/228، 6237 حرف افعغ، ظؿر، حتت ر: "مقزان آظتدال"( 2)

ػي موٓهم يزيد افثؼَ  نهارون ب ظؿر بن -4979 حرف افعغ، حتت ر: "تؼريب افتفذيب"( 3)

 .355افبؾخي، صـ

 .3/229، 6237 حرف افعغ، ظؿر، حتت ر: "مقزان آظتدال"( 4)

 ه.747 ادتوّّف شـة ،: فؾحاؾظ صؿس افدين حمؿد بن أمحد افذهبي"تذـرة احلّػاظ"( 5)

 (1/326 "ـشف افظـون")

 .249، صـ 1ظؿر بن هارون، الزء  -323 ، حتت ر:7افطبؼة  "تذـرة احلّػاظ"( 6)

 [اإلمام أمحد رضا( يف افسؽقب يف صالة احلاجة. مـه ]أي: من 7)

: فإلمام احلاؾظ زـي افدين أيب حمؿد ظبد افعظقم بن ظبد افؼوي "افسؽقب وافسهقب"( 8)

 ( 1/335 "ـشف افظـون")                    .ه656 ادتوّّف شـة ،ـذريادُ 

وّثؼه وؿفور ضّعػه الُ "ه يف خامتة افؽتاب: مع ؿول كػِس  !من مثل احلاؾظ هذا ظجقٌب  :أقول( 9)

أشد أّكه ؿال:  ان ظن هبز بنؽّس  ظن أبار ظن أيب "تذـرة احلّػاظ"يف  اهـ. "قبُة وؽرهؿتَ 

ظاصم أّكه ذـر ظؿر  بإشـاده ظن أيب ؿال: وشاق اخلطقُب  ،شعقد حسده أرى حيقى بن"

ئل ادبارك. وؿال ادروزي: ُش  ث من ابنهارون ؾؼال: ظؿر ظـدكا أحسن أخذًا فؾحدي بن

= 
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 ـ.ها (1)"هؿُ أظؾَ 

ؿال ": "ادقزان"ؾؼال يف  ،مفدي أيضاً  ظن ابن بل اختؾف افروايةُ  :قلت  

ّبان: ـان حِ  وؿال ابن"، ثّم ؿال: (2)"احلديث سائي: مسوكُ وافـ   مفدي وأمحدُ  ابنُ 

 تعاػ أظؾم. ؾاهلل اهـ، (3)"هارون افرأي يف ظؿر بن مفدي َحسنَ  ابنُ 

ه ه ؾوجدتُ : ؿد جّربتُ (5)حرب بن ؿال أمحدُ ": (4)"كادستدرَ "يف  ؿالومع ذفك 

  : ؿال فـاه حّؼًا، وؿال احلاـمُ ؾوجدتُ ه ؿد جّربتُ : (6)ظع افديبع بن وؿال إبراهقمُ  حّؼًا،
                                                 

= 

ظـه ـثرًا، ؾؼقل  ظؾقه بقء، ـتبُت  أتعّؾَق  هارون ؾؼال: ما أؿدر أن اهلل ظن ظؿر بن ظبد أبو

شقار:  مفدي؟ ؾؼال: بؾغـي أّكه ـان حيؿل ظؾقه. وؿال أمحد بن فه: ؿد ـاكت فه ؿّصة مع ابن

 -323 افطبؼة افسابعة، حتت ر: "تذـرة احلّػاظ"] "يطريه ويوّثؼه قبةُ ـان ؿتَ  ،افسامع ـان ـثرَ 

ـَ ثّم ذـر تؽذيبَ  ....إفخ مؾتؼطًا[ ،249، صـ 1هارون، الزء  ظؿر بن ه ظن ه وجرَح ه وتر

وـان إمامًا حاؾظًا يف حروف  ،يف ضعػه ريَب  : ٓؿؾُت "ثّم ؿال:  ،رينعغ وآَخ مَ  ابن

هارون،   ظؿر بن -323 ت ر:، حت7افطبؼة  "تذـرة احلّػاظ"] "194 افؼراءات. مات شـةَ 

 [اإلمام أمحد رضا[ اهـ. مـه ]أي: 249، صـ1الزء 

، 4 ـتاب افـواؾل، افسؽقب يف صالة احلاجة ودظائفا، حتت ر: "افسؽقب وافسهقب"( 1)

 .مؾتؼطاً  ،275، 1/274

 .3/228، 6237 حرف افعغ، ظؿر، حتت ر: "مقزان آظتدال"( 2)

 .3/229، ادرجع كػسه( 3)

ـتاب افـواؾل، افسؽقب يف  "افسؽقب وافسهقب"يف  هكافؽن وجدو "كادستدرَ "يف  هجدك مل (4)

 كؼاًل ظن احلاـم. ،1/274، 4 صالة احلاجة ودظائفا، حتت ر:

ـتاب "يف احلديث، و "أربعغ"فه: ه. 234أمحد بن حرب أبو ظبد اهلل افـقسابوري، تويّف شـة  (5)

 (5/42 "هدية افعارؾغ")      ."احلّج  ـاشكمَ "و "ـتاب افؽسب"و "احلؽؿة

اة من حتت، وضّم افباء ادوّحدة، وأخر وشؽون افقاء ادثـّ ،( كسبًة إػ َدْيُبْل بػتح افّدال ادفؿؾة6)

[. مـه ]أي: 1٥11]باب افالم، ؾصل افدال، صـ "افؼاموس"ـام يف  "ـدافِس "ٓم ؿصبة بالد 

 [اإلمام أمحد رضامن 
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 .(1)"ه حّؼاً ه ؾوجدتُ : ؿد جّربتُ ه حّؼًا. ؿال احلاـمُ ه ؾوجدتُ زـرّيا: ؿد جّربتُ  أبو

يف مثل هذا ظذ افتجربة، ٓ ظذ  آظتامدُ "ـذري: ذفك ؿال احلاؾظ ادُ ف

، ه افشديدَ وضعػَ  هذا احلديَث  (3)"ؾبةاحلَ "يف  ابن أمر احلاّج  . وكؼل اإلمامُ (2)"اإلشـاد

 احلاوي" ى ظذ هذا يفومَش "ؿال:  ثمّ  (4)ن ابن الوزيظظؾقه بحؽم افوضع  والزمَ 
                                                 

 ـان أحدُ  ى، ؾوجده حّؼًا، حتّ أـثر من مّرةٍ  أيضاً  افػؼرُ افعبد ه ؿد جّربَ  ! تعاػبحؿد اهلل :أقول( 1)

جعؾوا  كزع ادوت، ؾإهُل  ورد ظؾقه مثُل  ذات يومٍ  ىه، حتّ رب مريضًا صديدًا ؾطال مرُض إؿا

، متؽّؾامً  جافساً  من ادصّذ، ؾإذا ادريُض  ُت بافصالة ادذـورة، ؾحقـام رجع ُت ؾغبؽون، ؾاصتيَ 

ّٓ  ؿّوةَ  ، ما صاء اهلل ٓظائٌش  -بػضل اهلل- ؾؿـذ ذفك إػ أن صار ظؼين شـةً  !وهلل احلؿد  إ

 [اإلمام أمحد رضا. مـه ]أي: من !باهلل

 .1/275، 4 ـتاب افـواؾل، افسؽقب يف صالة احلاجة ودظائفا، حتت ر: "افسؽقب وافسهقب"( 2)

صالة احلاجة من ؾصول تؽؿقل افؽتاب. مـه ]أي:  يف ،( آخر افؽتاب يف افػضائل افثافث ظؼ3)

 [اإلمام أمحد رضامن 

ج:  ،"ادوضوظات"من باب افّصالة يف  ( هو آخر حديٍث 4) هارون،  ظؿر بن ،موضوعٌ "ؿال ادخر 

ـتاب افصالة، ذـر صؾوات مرويات مطؾؼة صالة، صالة أخرى،  "ادوضوظات"] "ـّذاب

: "ادقزان"وؿال يف  .ماجه وابنُ  ظؿر روى فه افسمذي  "احلّػاظ:  مؾتؼطًا[ ؿال خاتم ،2/63

ؾذـر ما  ،رفؾحديث ضريؼًا آَخ  : ووجدُت -ؿال-إػ آخر ما كؼؾـا ... "قة افعؾمن أوظِ ـان مِ "

افؽريم  ظبد -42٥2 ر: "مشقتاريخ دِ "ه ]أي: يف كحوَ  هريرة  ظساـِر ظن أيب َأشـد ابنُ 

 ن صّذ مَ » ؿال:ؿال،  بي يب هريرة ظن افـّأظن  .36/471، 74٥7 اين، ر:يزيد افغّس  بن

 رُ ى إذا ـان آِخ حتّ  ،بػاحتة افؽتاب وشورةٍ  رـعةٍ  يؼرأ يف ـل   ،رـعةً  ي ظؼةَ بعد ادغرب اثـتَ 

وبآية  ،اٍت مّر  ل هو اهلل أحد شبعَ وؿُ  ،اٍت مّر  غ بػاحتة افؽتاب شبعَ ؿرأ بغ افسجدتَ  رـعةٍ 

ّٓ "ويؼول:  ،مرارٍ  افؽرد شبعَ   ،بقده اخلر وفه احلؿدُ  فه ادؾُك  ،فه ه ٓ ذيَك  اهلل وحدَ ٓ إفه إ

  وهو ظذ ـّل 
ٍ
 :فه ؾقؼول يف شجوده بعد تسبقحه شجدةٍ  رَ آِخ  شجدَ  ، ثمّ اٍت مرّ  ؿدير ظَؼ  رء

 ،ك افعظقموباشؿِ  ،كمن ـتابِ  محةِ ى افرّ ـتفَ ومُ  ،كن ظرِص مِ  ز  د افعِ عاؿِ  أشلفك بؿَ افؾفم إيّن "

ام ـان ظؾقه من افذكوب ظدد رمل ظافج وأيّ  فو .يسلل اهللَ ثمّ  "ةتك افتامّ وـؾام ،ك إظذوجمدِ 

[ «ستجاب هلمؾقُ  باضلٍ  ؾقدظون هبا ٕمرٍ  ،ـمػفاءَ ؿوها ُش تعؾ   ٓ فه، اهلل فغػَر  ،افدكقا

احلّػاظ،  ظؾقه خاتمُ  مؾتؼطًا[ وشؽَت  ،58، 2/57ـتاب افصالة،  "ادصـوظة افًفئ"]

 [اإلمام أمحد رضاأي: من تعاػ أظؾم. مـه ] واهلل
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 فؾحاجة ظذ هذا افوجه، من افّصؾوات افّصالةَ  ؾإّكه ذـر هذه (2)(1)"افؼدد

 .(3)"ادستحّبة

 بتجربة العلامء سنداً  اء  كتفالا

شّقدي افشقخ إـز حمي  اإلمام إجّل  ؿوُل  "ادرؿاة ذح ادشؽاة"وؿد مّر ظن 

 صحةَ  ؾعرؾُت "يف اإلؾادة اخلامسة ظؼ:  -ؿّدس رّسه افؼيف- ،افدين بن ظريب

 صحقٌح. هذا افشاب( ؾؿعـى ؿوفه: إّن احلديَث  )أي:ـشِف  "هـشػِ  احلديث بصحةِ 

ظن افعؾامء  ،افسخاوي يف صدر افرشافة ما كؼل اإلمامُ  أنَ  ظحِ ـالؾْ ؾ

 وي جتربةُ رُ "ـي ؿال: ضاهر افَػتّ  مةُ افعاّل  ، ٓ جرمتؼبقل اإلهباَمغوافصاحلغ يف جتربة 

 .(4)"ذفك ظن ـثرين

غؾط، فومل حتسب افسـَد صاحلًا فؾعؿل،  ؾلّّيا إظّزة! ظذ شبقل اؾساض اف

 .!بتجربة افعؾامء شـداً  ؾاـتِف 

 

 

       

                                                 

 ،زكوي احلـػيين أمحد بن حمؿد بن كوح افؼابز افغَ : فؾؼايض مجال افدّ "احلاوي افؼدد" (1)

 (1/49٥ "ـشف افظـون")      .ه593ادتوّّف 

ؾصل يف صالة احلاجة، ـتاب افصالة، باب افصؾوات ادستحبات،  "احلاوي افؼدد" (2)

1/249 ،25٥. 

 .2/564يف صالة احلاجة،  13افصالة، افػصل  ـتاب "ؾبةاحلَ "( 3)

 .5/234...إفخ، إذان،  ؾصل يف تعقغ بعض إحاديث ادشتفرة "جمؿع بحار إكوار"( 4)
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 عرشونالاإلفادة السابعة و

 مثل هذا احلديث يف كتب الفن   وجود   لو فرضنا عدم  

 ه سندًا يف بعض كلامت العلامء فقطى ذكر  كف  

 

ذم يمتب ، شمؼبقؾ اإلهباَملم ذمد سمإؾماكقد اًمعديدة اعمسـدة شمقضَم  اًمطرُق  :أقول

ذم سمعض أىمقال سمذيمر احلديث  ،يؽتػقن ؾمـدًا ذم مثؾ هذا اعمؼام احلديث، وًمؽـ اًمعؾامءَ 

ضمال، وإن مل يؽـ ذم اًمطبؼة اًمراسمعة وهمػمها مـ ـمبؼات احلديث، ومبعد ووماة اًمرّ 

ومؼال:  اعمممـلم قمؿر اًمػاروق  كاداه أمػمُ  ؾلم س ؾمّقد اعمرؾَم احلرضة إىمدَ  ذي

 ف اجلؿقؾة.وؿمامئؾَ  اجلؾقؾةَ  ف ذيمر ومضائؾَ  صمؿّ  «اهلل! رؾمقل ل يا أكت وأم  سملِب »

 اعمتقرّم قمام ،يس اًمرؿماـملحمؿد قمبد اهلل سمـ قمكم اًمؾخؿل إكدًمُ أسمق  رواه اإلمامُ 

 ، وذيمره أسمق حمؿد حمؿد اسمـ احلاّج (1)"اىمتباس إكقار واًمتامس إزهار"، ذم يمتاسمف ه466

 .(2)"دظمؾاعمَ "، ذم يمتاسمف ه737 اعمتقرّم قمام، اًمعبدري اعمّؽل اعماًمؽل

مـ  إقمالم مل جيدوا أيمثرَ  ًمعؾامءُ اًمؽرام وا ويمالمها ذيمراه سمال ؾمـٍد حمض، ومإئّؿةُ 

اًمػضائؾ،  مـف أصاًل ذم يمتب احلديث، وًمؽـ اعمؼام مؼامُ  هذا، وًمقس هـاك يشءٌ 

مـ  ه أصاًل ذم ـمبؼةٍ ف قمدُم وضمقدِ ه وىمبقًمِ فؿ مـ ذيمرِ قا هبذا اًمؼدر، ومل يؿـعْ ومايمتػَ 

 يعرومقن اًمذيـ ٓ ،ػفاء إهمبقاءيمفمٓء اًمُس  اًمطبؼات، ومضاًل قمـ اًمطبؼة اًمراسمعة، ٓ

قمـ اًمرؿماـمل  (3)مُة أسمق اًمعّباس اًمؼصاراًمعاّل  ومـؼَؾ  .تـدوا سمفاؾم سمؾ اًمعؾامءُ  !اعمراشمب ومرَق 
                                                 

: ٕب حمؿد قمبد اهلل "صمارواة أاىمتباس إكقار واًمتامس إزهار ذم أكساب اًمصحاسمة ورُ "( 1)

 (1/161 "يمشػ اًمظـقن").             ه466 اعمتقرّم ؾمـة ،اًمشفػم سماًمرؿماـمل ،ؾخؿلًمقمكم ا سمـ

 .3/221عمريد، ا آدابغَم مـ اًمؽالم قمومصؾ هذا ما شمقّّس  "دظمؾاعمَ "( 2)

 اً قماروم اً ؼمة حمؼّ قماّل  اً إماميمان ؿمفر سماًمؼصاري إزدي اًمتقكيس،  أمحد سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ (3)

ًمف  إنّ  :وىمقؾ "برشح ؿمقاهد اعمؼرّ "و "رشح طمسـ خمتٍم قمغم اًمؼمدة" :ًمف .سماًمـحق وهمػمه

= 
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اعمقاهب "أمحد اًمؼسطالين ذم  (2)مةاًمعاّل  ه اإلمامُ ذيمرَ  ، صمؿّ (1)"رشح ىمصقدة اًمؼمدة"ذم 

 .(3)"دظمؾاعمَ "و "رشح اًمؼصار"سمـ سمصقغة اجلزم، واؾمتـدَ  "كقةاًمؾدُ 

م  ب  العاملني رب     الن بي بلدأقس 
ؿمفاب اًمديـ اخلػاضمل اعمٍمي  مةُ ، واًمعاّل "اعمقاهب اًمنميػة"ًا ذم ه أيضوذيمرَ 

هؿ وهمػمُ  "مدارج اًمـبّقة"اًمدهؾقي ذم  اعمحّؼؼ قمبد احلّؼ  ، واًمشقُخ "كسقؿ اًمرياض"ذم 

َٓ  :يمريؿة سمؿحّؾ آؾمتـاد حتت آيةٍ  ،مـ اًمعؾامء اًمؽرام َذا اًْمَبَؾِد  ﴿ َوَأْكَت  *ُأىْمِسُؿ هِبَ

َذا اًْمَبَؾِد﴾ مطِمؾ   ، سمبؾد اعمصطػك  ة اًمعزّ  رب   [ طمقث أىمسؿَ 2، 1 ]اًمبؾد: هِبَ

ال: ومؼ  ف، ؾمّقد اعمحبقسملمسمسّقدكا اًمـقر كػِس  اًمعظقؿ ىمد أىمسؿَ  وذيمروا أّن اًمؼرآنَ 

ُْؿ ًَمِػل ؾَمْؽَرِِتِْؿ َيْعَؿُفقَن﴾ عّظؿة سمبؾده مّؽة اعم [، وأىمسؿَ 72]احلجر:  ﴿ًَمَعْؿُرَك إَِّنه

 [.1]اًمبؾد: ﴾َٓ ُأىْمِسُؿ هِبََذا اًْمَبَؾدِ ﴿ومؼال: 

أيمثر مـ إّول، يمام أؿمار إًمقف  سّقدكا رؾمقل اهلل ًم تعظقؿُ اًموًمؽـ اًمثاين ومقف 

أي:  "اهلل! ل يارؾمقَل وأم    أكَت سملِب "ذم كدائف:  اعمممـلم قمؿر اًمػاروق إقمظؿ  أمػمُ 

َٓ ُأىْمِسُؿ هِبََذا ﴿ىمدَمقؽ، ومؼال:  ِب سمؽما ك أىمسؿَ طمتّ  قمُظؿْت ُرشمبُتؽ قمـد رسّمؽ 

ذم  ُؾ أدظَم  ىمد ىماًمقا: إّن هذا اًمؼسؿَ " :(4)"اًمـسقؿ"مـ  مجقؾةً  . وها أكا أذيمر قمبارةً ﴾اًْمَبَؾدِ 

 سملب أكَت »سمؼقًمف:   ف، يمام أؿمار إًمقف قمؿرُ ف وسمحقاشمِ شمِ سمذا -مـ اًمَؼسؿ- ف شمعظقؿِ 
                                                 

= 
ػقد وأسمق اًمعباس اًمبسقكم وهمػممها، . أظمذ قمـف اإلمام اسمـ مرزوق احل"افطماؿمقة قمغم اًمؽّش "

 (1٠7صـ ،82ر:  "كقؾ آسمتفاج سمتطريز اًمديباج")               .وؾمبعؿئة سمعد اًمتسعلم اً يمان طمقّ 

 ه(79٠روف سماًمؼصار )يمان طمّقًا سمعداعمع ،: ٕب اًمعّباس أمحد إزدي"رشح ىمصقدة اًمؼمدة"( 1)

 (1٠7صـ ،82ر:  "باجكقؾ آسمتفاج سمتطريز اًمدي"و .2/298 "يمشػ اًمظـقن")

 [اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ ( اًمػصؾ إّول مـ اعمؼصد اًمعارش. 2)

 .155، 54-12/1...إًمخ،  ذم إمتامف شمعامم كعؿتف 1اًمػصؾ  ،1٠اعمؼصد  "اعمقاهب"(3)

 [اإلمام أمحد رضا]أي: مـ  مـف ( اًمػصؾ اًمراسمع مـ اًمباب إّول.4)
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ىمدَمقؽ ومؼال:  سمؽماِب  أىمسؿَ  أن ،اهلل! ىمد سمؾغَت مـ اًمػضقؾة قمـده رؾمقَل  ل ياوأم  

 َٓ َذا اًْمَبَؾِد﴾ ﴿  .(1)"«ُأىْمِسُؿ هِبَ

ـٌ  ،قمغم يمّؾ طمال": (2)"قاهباعمَ "وذم  ، اهلل  رؾمقلِ  ًمؾَؼسؿ سمبؾدِ  ومفذا متضّؿ

ىمال ًمؾـّبل  اب اخلطّ  سمـ وي أّن قمؿَر ما ومقف مـ زيادة اًمتعظقؿ، وىمد رُ  كخيػَ  وٓ

 :« ؽ سمحقاشمِ  أىمسؿَ  أن ،ؽ قمـد اهللمـ ومضقؾتِ  د سمؾغَ ًمؼ !اهلل رؾمقَل  ل ياوأم   سملب أكَت

ىمدَمقؽ ومؼال:  سمؽماِب  أىمسؿَ  أن ،ؽ قمـدهمـ ومضقؾتِ  إكبقاء، وًمؼد سمؾغَ  دون ؾمائرِ 

 َٓ َذا اًْمَبَؾِد﴾ ﴿  .(3)"«ُأىْمِسُؿ هِبَ

 : إذ اعمرادُ سمَؼسؿ اًمبؾد ىمسٌؿ سمؽماب ىمدَمقف  ىمال: اعمرادُ  (4)"دارجاعمَ "وسمعدما كؼؾف ذم 

 ذم فماهرِ  كسبًة إمم اهلل شمعامم ؿمديدٌ  ، وهذا اًمؾػظُ اًمتل يؿٌم قمؾقفا  رُض سماًمبؾد إ

همباٍر  وضمقدِ  معـاه يبلّم قمدمَ  سمحؼقؼةِ  ، وًمؽـ اًمـظرَ ٌؿ سمؽماب ىمدَمقف اًمـظر: إذ ومقف ىمَس 

 سماًمٌمء همػم اًمذات واًمصػات، إلفمفار رشِف  مـ رّب اًمعّزة  أّن اًمَؼسؿَ  :فوحتؼقؼُ  .قمؾقف

 إًمخ.... (5)كسبًة إمم اهلل  ٓ ّٕكف إقمظؿُ  :ه سملم إؿمقاءوامتقازِ ف، ذًمؽ اًمٌمء وومضؾِ 

سمؾ كذيمر ًمؽ  !ه ذم يمتب اًمعؾامءاًمذي يمثرت كظائرُ  هذا احلديَث  وما زم أن ذيمرُت 

اهلل اًمدهؾقي، وهق يستـد ذم  وزمّ  اًمشقخ اًمشاهْ  ،ث اًمؽبػم اعمتؼّدم اًمؼريبمـ اعمحد   كظائرَ 

مـ اًمطبؼات، وٓ ومقفا  اًمؽتب اًمتل ٓ شمعّد ذم ـمبؼةٍ  َث سملطمادي ،قضعشمصاكقػف همػمما مَ 

 (6)"اًمتاريخ اًمقاومعل"سماًمروايات اًمتل ذيمرت ذم  "ىمّرة اًمعقـلَم"ذم  ؾمـٌد أصاًل، وماؾمتـدَ 
                                                 

 .1/317ذم ىمسؿف شمعامم سمعظقؿ ىمدره،  4، اًمػصؾ 1، اًمباب 1سؿ اًمؼ "كسقؿ اًمرياض ذم رشح اًمشػا"( 1)

 [اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ ( اعمؼصد اًمسادس، اًمـقع اخلامس، اًمػصؾ اخلامس. 2)

: أىمسامف شمعامم سمشلكف 5، اًمـقع آيات مـ اًمتـزيؾ ذم شمعظقؿ ىمدره  6اعمؼصد  "اعمقاهب"( 3)

 3/215، : اًمؼسؿ سمحقاشمف وقمٍمه5، اًمػصؾ. 

 [ااإلمام أمحد رضمـف ]أي: مـ ( اًمؼسؿ إّول، اًمباب اًمثاًمث، اًمػصؾ اًمثاين. 4)

 .65، صـ1، مـاىمب ضمؾقؾة، اجلزء 2، ومصؾ 3، سماب 1اًمؼسؿ  "مدارج اًمـبّقة"( 5)

ذم معرومة ما يعتؼم مـ طمقادث اًمزمان: ًمإلمام أب حمؿد  "مرآة اجلـان وقمؼمة اًمقؼظان"( أي: 6)

 (2/532 "يمشػ اًمظـقن")                  .ه768 اعمتقرّم ؾمـة ،اًمقؿـل اهلل سمـ أؾمعد اًمقاومعل قمبد
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 -ه اًمساملىُمّدس س  - (3)ًمؾشقخ مقٓكا اجلامل (2)"ؿمقاهد اًمـبّقة"و (1)"روضة إطمباب"و

وي ذم ؿ، ورُ قمغم إشمَ  مشفقدةٍ  يمامؾةٍ  مثاًل ىمال: يمان اًمشقخان مّتصَػلم سمصػاٍت 

ؤيا اًمصاحلة مثؾ ىمّصة اًمرُ  :ظمرق اًمعادات وإمقر إظمرى، مـفا إطماديث فمفقرُ 

 فا:ـذيمر ًمؽ سمعَض ومؾْ  ،ةوهمػمه، وهذا قمغم ؾمبقؾ اًمؽمسمقة اإلهلقّ 

 ؿمبقفٌ  أب سمؽرٍ  ّن إؾمالمَ إ": قمـ أب مسعقد إكصاري "ؿمقاهد اًمـبّقة"كؼؾ ذم 

مـ  كزَل  ،كقرًا قمظقامً   اهلل ذم اعمـام ىمبؾ سمعثة رؾمقلِ  ف: رأيُت يؼقل كػُس سماًمقطمل: ومنّكف 

 .إًمخ... (4)"اًمسامء قمغم ؾمطح اًمؽعبة

مـ أّيام  يقمٍ  يؼقل: ذاَت  اًمصديؼ  إّن أسما سمؽرٍ ": (5)"اًمشقاهد"وأيضًا ذم 

اهلل  ومسؿعُت مـفا: ؾمُقبعُث رؾمقُل  اجلاهؾقة يمـُت ضماًمسًا حتت ؿمجرة، ومنذا هل ماًمْت إزمه 

 ...إًمخ. "سملم أصحاسمف دَ يمذا، ومتؽقن إؾمعَ  وىمَت 

 يؼقل وهق ذم مرضِ  اًمصديؼ  كا أسما سمؽرٍ إّن ؾمّقدَ ": (6)"اًمشقاهد"وأيضًا ذم 

 مؾتؼطًا. ،إًمخ... (7)"مرارًا ًمتػقيض أمقر اخلالومة ف: إيّن اؾمتخرُت اًمققمَ ووماشمِ 
                                                 

: جلامل اًمديـ قمطاء اهلل سمـ ومضؾ اهلل "وأل وإصحاب بلروضة إطمباب ذم ؾمػمة اًمـّ"( 1)

 (1/688 "يمشػ اًمظـقن")                   .ه926 اعمتقرّم ؾمـة ،اًمشػمازي اًمـقساسمقري

 .ه898 اعمتقرّم ؾمـة ،ا كقر اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد اجلامل: عمقٓك"ؿمقاهد اًمـبّقة"( 2)

 (2/92 "يمشػ اًمظـقن")

إديب  ،قمبد اًمّرمحـ سمـ كظام اًمّديـ أمحد اًمغالمل كقر اًمّديـ اجلامل ؿمقخ اإلؾمالم اهلَروي (3)

أؿمّعة اًمّؾؿعات ذم رشح عمعات "ًمف مـ اًمؽتب: ه. 898وشمقذّم ؾمـة ه 817اًمّصقذم، ُوًمد ؾمـة 

ؾمؾسؾة اًمذهب ذم ذّم "و "شمػسػم اًمؼرآن"و "شماريخ َهراة"و "هبارؾمتان"و "لاًمعراىم

ًمؾشقخ  "ومصقص احلؽؿ"ورشح  "ؿمقاهد اًمـبّقة ًمتؼقية يؼلم أهؾ اًمػتقة"و "اًمرواومض

كػحات "و اضمب،ٓسمـ احل "اًمؽاومقة"ذم رشح  "اًمػقائد اًمضقائقة"و "رشح اًمـؼاية"إيمؼم، و

 (5/433 "هدية اًمعاروملم")     وهمػم ذًمؽ. "إُكس مـ طمرضات اًمُؼدس

 .197، صـ6اًمريمـ  "ؿمقاهد اًمـبّقة" (4)

 .اعمرضمع كػسف (5)

 .199، صـاعمرضمع اًمساسمؼ (6)

 .95-92...إًمخ، صـ اشّمصاف ؿمقخلم سمصػات يمامؾة "لم ذم شمػضقؾ اًمشقخلمىمّرة اًمعقـَ" (7)
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ـَ ة أطمة اًمسقاؾمقّ ًمقّ وسمسماعم ىمامَ  ،اخلالومةَ    اًمػاروُق طمقـام شمقمّم " :(1)وومقف أيضاً   س

ّٓ  ،ىمقامٍ  ، وإذا كظرَت سمسالمة اًمعؼؾ إمم أمقر اخلالومة، قمرومَت كبل   هماًمبًا ٓ يؼدر قمؾقف إ

يمان هيتّؿ سمإمَريـ   ـ مـف: ومنّن اًمـبله ظمالومة إكبقاء ٓ يتحّؿؾفا أطمٌد أطمَس  أّن أمقرَ 

ف ذم كػَس  يمثػماً  بُيتعِ ان يم إقمظؿ  ، وماًمػاروُق اًمتعؾقؿُ  أطمدمها:اهتاممًا،  أؿمده 

ـّة ذم اًمؽتاب واًمُس  ومقفا اضمتفادًا قمظقاًم، وأىمام اًمؽمشمقَب  فدَ واضمت ،يـّقةاعمسائؾ اًمدِ 

اًمصحاسمة سملّكف  أقمالمُ  يـ، ومشفدَ اًمتحريػ ذم اًمد   سمف ذرائعَ  شمرشمقبًا ؾمده  ،واإلمجاع واًمؼقاس

اجلفاد اًمتل  رشّمب أمقرَ  إقمظؿ  ، وماًمػاروُق اجلفادُ  وصماكقفام: ه.قمٍِم  ؿُ أقمؾَ 

 ذم اًمَسـة اًمراسمعة قمنمة وُمتحْت ": (2)ىمال اًمقاومعلوـ مـفا. ُيتصّقر أطمَس  ٓ

وصمالصمقن مديـًة  وؾمّتةٌ  : وُمتحْت أًمٌػ "وضة إطمبابر"إًمخ، وذيمر ذم  ...(3)"مشؼدِ 

مسجٍد،  آِٓف  اًمػاروق إقمظؿ، وقُمّؿرْت أرسمعةُ  ومةِ ذم ظمال ،ا وًمقاطمؼفامع مضاوماِت

 مؾتؼطًا. (4)"اكتفك، ؿئة مـؼمٍ وشمسعُ  ، وقُمّؿرْت أًمٌػ يمـقسةٍ  آِٓف  وُهّدمْت أرسمعةُ 

 ممًمهػاتوهمػمه مـ  "اًمتػسػم اًمعزيزي"ويمذًمؽ دمد يمثػمًا مـ إؾماكقد ذم 

 ، وًمسـا سمصدد ذِ اًمدهؾقي قمبد اًمعزيز اًمشقخ اًمشاهْ 
ِ
شمؾؽ اعمرويات،  يمر واؾمتؼصاء

سملب »اعمذيمقر اًمػاروىمل:  احلديَث ر اًمباهر، أّن اًمؼاهِ  عؽؿ هذا اًمـصه ُكسؿِ  وًمؽـ أنَ 
                                                 

 ."ىمّرة اًمعقـلم"أي: ذم  (1)

اإلمام قمػقػ اًمّديـ أسمق اًمسعادات اًمقؿـل  ،ح اًمقاومعلقمبد اهلل سمـ أؾمعد سمـ قمكم سمـ ؾمؾقامن سمـ ومالّ  (2)

ًمف مـ ه. 768ادى أظمرة مـ ؾمـة وشمقذّم ذم مُج ه 698اًمّشاومعل، كزيؾ احلرَملم، ُوًمد ؾمـة 

ك اعمػاظِمر أؾمـَ "و "وشمالوة يمتاسمف اًمعزيز اإلرؿماد واًمتطريز ذم ومضؾ ذيمر اهلل "اًمتصاكقػ: 

 "إكقار اًمالئحة ذم أسار اًمػاحتة"و "اًمتقاريخ أـمراف"و "سمؿـاىمب اًمشقخ قمبد اًمؼادر اجلقكم

 وهمػم ذًمؽ. "اًمدّر اًمـظقؿ ذم ومضائؾ اًمؼرآن اًمعظقؿ"و "دور ذم وصػ احلقرهبجة اًمبُ "و

 (381، 5/38٠ "هدية اًمعاروملم")

 .1/6٠ ،14اًمسـة  "وقمؼمة اًمقؼظان مرآة اجلـان "أي: ذم  (3)

 .132-13٠، صـؿ مآصمر مجقؾة طمرضة وماروق إقمظ "ىمّرة اًمعقـلم" (4)
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ذم  ،مـف سمدون ؾمـدٍ  ءاً ضمز  اًمؼايض قمقاض اإلمامُ  ذيمرَ  «اهلل رؾمقَل  ل ياوأم   أكَت 

ققـمل ذم ظماشمؿ احلّػاظ ضمالل اعمّؾة واًمديـ اًمُس  ىمال ومقف اإلمامُ و. (1)"اًمشػاء اًمنميػ"

اخلػاضمل ذم  مةُ كؼؾ قمـف اًمعاّل  ، صمؿّ (4()3)"اًمصػاء ذم ختريج أطماديث اًمشػاء (2)ـاهؾمَ "

  مل" :"اًمـسقؿ"
ٍ
 "اىمتباس إكقار" مـ يمتب إصمر، ًمؽـ صاطمَب  أضمده ذم يشء

ومنّكف  :سمذًمؽ ؾمـدًا عمثؾف كـمقيؾ، ويمػ ذيمراه ذم ضؿـ طمديٍث  "دظمؾفمَ "ذم  احلاّج  واسمـ

 .(5)"ٕطمؽاما يتعّؾؼ سماًمقس مّ 

هيدي  اطمًا، وًمؽـ ٓإيض أيمثر لاًمتـز  وح ليَت سماًمؽالم إوَض كأن  ـاويؿؽـ

ّٓ ـؽِ اعم  .!اجلّبار اًمعزيزُ  ريـ إ

 

 

 

       

                                                 

 ذم صمـاء اهلل شمعامم قمؾقف وإفمفاره 1...إًمخ، اًمباب  ذم شمعظقؿ اًمعكم إقمغم 1اًمؼسؿ  "اًمشػاء"( 1)

 .36، 35، صـ1...إًمخ، اجلزء  ومقام أظمؼم اهلل شمعامم سمف 7...إًمخ، اًمػصؾ 

 [اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ  .( أطماديث اًمػصؾ اًمساسمع مـ اًمباب إّول2)

ققـمل اًمُس  : ًمعبد اًمرمحـ سمـ يمامل اًمديـ أب سمؽر"ًمصػا ذم ختريج أطماديث اًمشػا مـاهؾ ا"( 3)

 (5/434 "هدية اًمعاروملم"و .2/82 "يمشػ اًمظـقن")    ه.911 شمقذّم ؾمـة ،اًمشاومعل

 .38، صـ47 حتت ر: "مـاهؾ اًمصػا ذم ختريج أطماديث اًمشػا"( 4)

 شمعامم قمؾقف وإفمفاره ذم صمـاء اهلل 1باب ...إًمخ، اًم إقمغم ذم شمعظقؿ اًمعكمّ  1اًمؼسؿ  "اًمـسقؿ"( 5)

 .1/39٠ ...إًمخ، شمعامم سمف ومقام أظمؼم اهلل 7...إًمخ، اًمػصؾ 
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 اإلفادة الثامنة والعرشون

 الفعل احلديث موضوعًا، مل يلزم به منع   لو ثبت كون  

 

ل ذ اًمتـزُ اًمتؼريرات واعمـاىمشات اًمساسمؼة، وظُم  قمـك مجقعَ  عْ دَ  وأنَ  :أقول

سمه  من إطماديث، صمبَت  اًموضع واًمبطالن ذم طمديٍث  ًمو ومرضـا طمؽمَ  !يمام حتّب  اًمؽامل

 وُ  قمدمِ  ما ذم إمر صمبوُت  اًمعدم، وهمايةُ  احلديث، ٓ أّكه طمديُث  ه قمدمَ يموكُ 
ٍ
ذم  رود رء

يمان ممـوقمًا ذم طمؼقؼة اًمػعل، إن  ـظرومنذن ك !اعمـع واإلكؽار رودِ وُ  اًمباب، وًمقس صمبوُت 

 ّٓ ـًا مستحسـًا، يمام ح طمَس صبِ احلسـة يُ  ة، ومباًمـقّةِ يبؼى قمغم إسماطمته إصؾقّ  ذقمًا ومؿؿـوٌع، وإ

 "اًمعؾوم أكؿوذج"و "اعمحتار ردّ "و "إؿمباه"ذم  (1)كصَّ قمؾقهيمام  ،باطمات مجقعاً اعمُ  هو ؿملنُ 

 دات إؾمػار.من معتؿَ  (2)وهمػمها

ه سماـمٌل ذم كػِس  اعموضوعَ  ومننّ  !موضوقمًا؟ يمقف يؿتـع اًمعؿُل ًمؽون احلديِث و

ؾمّقدي أمحد  مةَ أّن اًمعاّل  في واعمـع؟! ٓ ضمرمَ اًمـ ٍر، أم هو رؾماًمةُ ٌل همػُم ممصم  ومفؿَ 
                                                 

 ،اًمػروع: ًمؾػؼقه اًمػاضل زين اًمدين اسمن إسمراهقم ذم "إؿمباه واًمـظائر"] "إؿمباه"( ىمال ذم 1)

[ (1/135 "يمشف اًمظـون")ه. 979اعمتورّم ؾمـة ،اعمٍمي احلـػي "قماسمن كجَ "ـاعمعروف سم

إؿمباه "] "فا سماقمتبار ما ىمصدت ٕضمؾهأّما اعمباطمات ومنّّنا ختتؾف صػتُ "من اًمؼاقمدة إومم: 

ّٓ  : 1ٓقة، اًمؼاقمدة اًمؼواقمد اًمؽؾّ  ذم 1اًمػّن  "واًمـظائر وقمـفا  .إًمخ... [18سماًمـّقة، صـ صمواب إ

يمتاب اًمـؽاح، مطؾب: يمثػمًا ما يتساهل ذم  "رّد اعمحتار"] "رّد اعمحتار"كؼل ذم أوائل كؽاح 

وإن " :قة ذم مسلًمة اًمعؼقؼةضحِ ، وومقه أيضًا من يمتاب إُ [8/25 إـمالق اعمستحب قمغم اًمسـّة،

 ، واعمباطماِت قمباداٍت   اًمعاداِت شمصػم   ومنّن اًمـّقةَ  :رسمةً ًمؽن يؼصد اًمشؽر شمصػم ىم ىمؾـا: إّّنا مباطمةٌ 

مّر ذم اإلومادة  "إكؿوذج"ويمالم  .اهـ [5/298ضحقة، يمتاب إُ  "رّد اعمحتار"] "ـماقماٍت 

 [اإلمام أمحد رضا]أي: من  مـهاحلادية واًمعنمين. 

 .1/76 "اًمشػاء"مؼّدمة يمتاب  "كسقم اًمرياض" (2)
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وأّما " :(1)مكمحتت ىمول اًمرَّ  "اًمدّر اعمختار"ي ىمال ذم طماؿمقة اًمطحطاوي اعمٍم

أي: طمقث يمان خماًمػًا ًمؼواقمد اًمنميعة، وأّما " :(2)"سمه سمحالٍ  جيوز اًمعؿُل  ومال اعموضوعُ 

ظموًمه حتت إصل ماكَع مـه: ٓ جلعؾه طمديثًا، سمل ًمدُ  قمامٍّ ومال يمان داظماًل ذم أصلٍ  ًمو

ٓ ًمؽوكه  ،اًمعؿل سمام ذم موضوع ضموازُ  أّن اعمرادَ  :هؾِ سمتعؾق ومؼد أوماد  :أقول .(3)"اًمعامّ 

 .!وماكتظر -مك اًمعاّل سمتوومقق اعمؾِ -اعمؼام  ذم موضوع، وؾمـُؾؼي قمؾقك حتؼقَق 

اجلزئقات قمرومَت أّّنا أيضًا شمشفد قمغم اجلواز،  ، وإذا رأيَت يمكّمٌ  ومؽان هذا شمٍميٌح 

اعموضوقمات  رودَ أّن وُ  رَف قمَ  -ممرهتشمعامم ذم زُ  طمنمكا اهللُ-رام اًمؽِ  اًمعؾامءَ  وَمن ظَمدمَ 

ن اًمػعل، سمل يٍّمطمون سمنضمازة إومعال مع قمؾؿـع ًم باً وضمِ مل يؽن قمـدهم مُ  ،وإسماـمقل

 آظمتصار.سمؾة ـؼتٍم قمغم سمعض إمثِ إفمفار اًموضع واًمبطالن، ومؾْ 

 تىضررام وسامع احلسن البرصي من سّيدنا عيل املخرقة الصوفية الك  

ًُمبس اخلرىمة  :طمديث" :"اعمؼاصد احلسـة"ذم  اًمسخاوي ىمال اإلمامُ  :األّول

 اًمصالح: إّكه واسمنُ  (5)دطمقة ىمال اسمنُ  ،ًمبسفا من قمكمّ  (4)احلسن اًمبٍَمي اًمصوومقة، ويمونُ 
                                                 

 .1/197 ؾمـن اًموضوء، يمتاب اًمطفارة، "حتاجية اعمّنا" أي: ذم( 1)

 .1/427 يمتاب اًمطفارة، "اًمدرّ "( 2)

 .1/75يمتاب اًمطفارة،  "طماؿمقة اًمطحطاوي قمغم اًمدرّ "( 3)

شموذّم سماًمبٍمة ؾمـة  ،اإلمام اًمتاسمعي اًمػؼقه اًمزاهد ،طمسن سمن أيب احلسن يسار أسمو ؾمعقد اًمبٍمي (4)

ذم اًمؽمهمقب  "اًمرطمقم سمن أكس رؾماًمة إمم قمبد"و "شمػسػم اًمؼرآن"من شمصاكقػه: ه. 119

 ."يمتاب اإلظمالص"ذم ومضل مّؽة، و "رؾماًمة"رة مّؽة اعمؽّرمة، وسمؿجاوَ 

 (5/219 "هدية اًمعاروملم")

اب احلاومظ جمد اًمدين أسمو اخلطّ  ،يسمن حمؿد سمن ومرح سمن ظمؾف اًمظاهر قمؿر سمن احلسن سمن قمكم (5)

ًمه من  .ه633سماًمؼاهرة ؾمـة  وشموذّم  548ًمد ؾمـة وُ  ،"اسمن دطمقة"ـاعمعروف سم ،زكدًمُ إ اًمبؾـز

قمالم اعمبلم إ"و "من اعمعجزات بي قمضاء اًمـّأـات ذم ذيمر ما ذم أيات اًمبقّ " :اًمتصاكقف

شمـبقه اًمبصائر ذم "و "سمؽر اًمصديق يبأاًمتحؼقق ذم مـاىمب "و "هل اًمصػلمأذم اعمػاضؾة سملم 

 وهمػم ذًمك. "اًمتـوير ذم موًمد اًمرساج اعمـػم"و "اًمؽبائر مّ أؾمامء أ

 (627، 5/626 "هدية اًمعاروملم")
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 "ـا: ، ويمذا ىمال ؿمقخُ سماـمٌل 
ٍ
 صحقٍح  د ذم ظمؼمٍ يرِ  فا ما يثبت، وملرىمِ من ـمُ  إّكه ًمقس ذم رء

 ،قمغم اًمصورة اعمتعارومة سملم اًمصوومقة س اخلرىمةَ أًمبَ   أّن اًمـبيَّ  ،ضعقٍف  وٓ سنٍ طَم  وٓ

ما ُيروى ذم ذًمك سحيًا  أطمدًا من أصحاسمه سمػعل ذًمك، ويمل   أمرَ  ٕطمٍد من أصحاسمه، وٓ

 ."سه اخلرىمةَ ُيؾبِ  امقمًا، ومضاًل قمن أنؾِم  توا ًمؾَحسن من قمكمٍّ ُيثبِ  احلديث مل إّن أئّؿةَ  صممّ  ،باـمٌل وم

 ،واًمذهبي، (1)يماًمدمقاـمي ،سفافا وأًمبَ َمن ًمبَس  ى، طمتّ ه إًمقه مجاقمةٌ ـا هبذا، سمل ؾمبؼَ ػرد ؿمقخُ ـي ومل

 ،(5)وإسمـاد ،(4)ناعمؾؼّ  واسمن ،واًمعراىمي ،(3)ومغؾطائي ،الئيواًمعَ ، (2)انقّ طم وأيب ،ؽاريوالَ 
                                                 

احلاومظ ذف اًمدين أسمو حمؿد اًمدمقاـمي  ،احلسن سمن ذف اًمبوين يبأف سمن قمبد اعمممن سمن ظمؾَ  (1)

اًمعؼد " :من شمصاكقػه .ه795ؾمـة  وشموذّم  613ًمد سمدمقاط ؾمـة وُ  ،ث اًمشاومعياعمحد   ياعمٍم

ى ذم يمشف اعمغطَّ "و "ىمبائل اخلزرج"و "ومضل اخلقل"و "ى سمعبد اعمممنن يسؿّ اعمثؿن ومقؿَ 

 (5/597 "هدية اًمعاروملم")   ."قوخمعجم اًمُش "و "ؾمطىالة اًموُ ومضل اًمّص 

دسماء وف إقؾُس يعرف سمػَ  ،يان اًمتوطمقدأسمو طمقّ  ،سمن حمؿد سمن اًمعباس اًمواؾمطي اًمبغدادي قمكم (2)

ؿمارات اإل"و "ظمبار اًمصوومقةأ" :ًمه من اًمؽتب. ه499ذم طمدود ؾمـة شموذّم  ،ديب اًمػالؾمػةأو

 (5/549 "هدية اًمعاروملم")           وهمػم ذًمك. "سمصائر اًمؼدماء وسمشائر احلؽامء"و "ةلقاإل

 ، ووزّم ه689 ًمد ؾمـةوُ  ،( اعمغؾطائي سمن ىمؾقج سمن قمبد اهلل احلـػي اإلمام، احلاومظ قمالء اًمدين3)

 .ة سمعد اسمن ؾمّقد اًمـاس وهمػمها، وًمه ملظمذ قمغم اعمحّدصملم وأهل اًمؾغةشمدريس احلديث سماًمظاهريّ 

ذح "مـفا:  ،وشمصاكقػه أيمثر من مئة .ضمّقدةً  ل اًمعراىمي: يمان قمارومًا سمإكساب معرومةً ىما

مات  ."لمّبان قمغم اًمصحقحَ زوائد اسمن طمِ "و "ذح أيب داود"و "ذح اسمن ماضمه"و "اًمبخاري

 (538صـ ،1167، ر: 22اًمطبؼة ًمؾسقوـمي،  "ـمبؼات احلّػاظ")       ه.762 ذم ؾمـة

اعمعروف  ،حمّؿد إكصاري رساج اًمدين أسمو طمػص اعمٍمي اًمشاومعي قمؿر سمن قمكم سمن أمحد سمن (4)

اًمبدر اعمـػم ذم ختريج "ًمه من اًمتصاكقف: ه. 894وشموذّم ؾمـة  723ُوًمد ؾمـة  ،"اسمن اعمؾّؼن"ـسم

رر اجلواهر ذم مـاىمب دُ "ًمؾغزازم ذم اًمػروع، و "اًموضمقز"أقمـي ذح  "أطماديث اًمنّمح اًمؽبػم

 (631، 5/639 "هدية اًمعاروملم")        ."وًمقاءـمبؼات إ"و "اًمشقخ قمبد اًمؼادر

 725اًمشفػم سمإسمـاد اعمؼِري اًمشاومعي، ُوًمد ؾمـة  ،سمرهان اًمدين إسمراهقم سمن موؾمى سمن أيوب (5)

اًمشذا اًمػقاح من "ًمه من اًمتصاكقف: ه. 892وشموذّم راضمعًا قمن احلج سمعقون اًمؼصب ؾمـة 

ص اًمرساج اعمـػم ذم مؾخَّ "اًمـحو، و ٓسمن ماًمك ذم "ةإًمػقّ "وذح  "قمؾوم اسمن اًمّصالح

 (5/19 "هدية اًمعاروملم")          ."مـاىمب أيب قمباس اًمبصػم
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من أقمقان  ، هذا مع إًمباد إّياها جلامقمةٍ (2)يناًمدّ  كاس واسمن ،(1)بيواًمؼمهان احلؾَ 

 :احللميمًا سمذيمر اًمّص دماه اًمؽعبة اعمنّمومة شمؼم   ىسمذًمك، طمتّ فم زم امتثآً إلًمزامِ  :اعمتصّوومة

 .صٍ اهـ سمتؾخق (3)"ديناعمعتؿَ  احلّػاظ ه منواىمتػاًء عمن أصمبتَ 

ؾة اًمنمع ين ومحَ اكظر إمم هذه اجلامقمة اًمؽثػمة من أئّؿة اًمدّ رمحة اهلل شمعامم قمؾقفم أمجعلم، 

 .!يمونرَ ايتبهبا سون وؾبسوّنا وُيؾبِ يَ  ،اخلرىمة سماـمالً حمضاً  اعمبلم، مع أّّنم جيعؾون طمديَث 

 معذورون، وإّن احلقَّ  ومقه مفم، وهُ قمؾؿِ  هذا، طمسب اعمحّدصملم إكؽارُ  :تنبيه

الل اجلظماشمم احلّػاظ  ه اعمحّؼؼون سماإلؾمـاد اًمصحقح، وأًّمف اإلمامُ امع، أصمبتَ اًمِس  إصمباُت 

ه أصمبتَ "ومؼال ومقفا:  (4)"إحتاف اًمػرىمة"اعمساّمة  ،قوـمي رؾماًمًة مستؼّؾًة ذم هذا اًمباباًمُس 

ين اعمؼدد ذم اًمدّ  ضقاء ضموه، وىمد رضّمحه أيضًا احلاومظُ قمـدي ًموُ  مجاقمٌة وهو اًمراضمُح 

 .(6)"أـمراف اعمختارة"طمجر ذم  سمنُ ا ه احلاومظُ وشمبعَ  (5)"اعمختارة"
                                                 

ؾقل اًمطراسمؾز إصل اًمشاومعي، ؾمبط ظمإسمراهقم سمن حمؿد سمن  ءبي: احلاومظ أسمو اًمووما( اًمؼمهان احلؾَ 1)

هم، من أصحاب اًمػخر وهمػم وؾمؿع مجاقمةً  .759 ًمد ؾمـةاسمن اًمعجؿي، ويعرف سماسمن اًمؼوف، وُ 

ًمه وظمرج  ،مداومع البقة سماًمبالد احلؾَ  سماحلاومظ أيب اًمػضل اًمعراىمي، وصار ؿمقَخ  ج ذم اًمػنّ وختّر 

ذح "و "ذح اًمبخاري"وًمه شمصاكقف مـفا:  ."معجامً "ـا احلاومظ أسمو اًمؼاؾمم قمؿر سمن ومفد صاطمبُ 

 (551صـ ،1187، ر:24اًمطبؼة  "ـمبؼات احلّػاظ")           .841 مات ؾمـة ."اًمشػاء

اسمن كاس "ـاًمشفػم سم ،حمؿد سمن أيب سمؽر قمبد اهلل سمن حمؿد احلاومظ ؿمؿس اًمدين اًمؼقز اًمّشاومعي (2)

طمرىمة احلوسمة  إـمػاءُ "ًمه من اًمتصاكقف: ه. 842وشموذّم ؾمـة  777مشؼي، ُوًمد ؾمـة اًمدِ  "اًمدين

 " وًمِد ظمػم اخلالئقاًمؾػظ اًمرائق ذم مَ "و "قوخـمبؼات اًمُش "و "سمنًمباس ظمرىمة اًمتوسمة
 (6/154 "هدية اًمعاروملم")                  ."ًمصادي ذم موًمد الادي اعمورد ا"و

 .338، صـ852 طمرف اًمالم، ر: "اعمؼاصد احلسـة"( 3)

 ماممؾتؼطًا: ًمإل، 2/122اخلرىمة،  إحتاف اًمػرىمة سمروموِ "يمتاب اًمبعث، رؾماًمة:  "احلاوي ًمؾػتاوى" (4)

 (1/71 "يمشف اًمظـون")   .ه911ؾمـةاعمتورّم  ،قوـميضمالل اًمدين قمبد اًمرمحن سمن أيب سمؽر اًمُس 

 .2/41، ه مل يسؿع مـهإكّ  :احلسن سمن يسار اًمبٍمي قمن قمكم قمؾقه اًمسالم وىمقل "اعمختارةإطماديث " (5)

 ه.852 اعمتورّم ؾمـة ،ٕيب اًمػضل أمحد سمن قمكم سمن طمجر اًمعسؼالين :"أـمراف اعمختارة" (6)

 (1/148"يمشف اًمظـون")    
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 "سـد أيب يعغممُ "اسمن طمجر: إّن ذم  اًمؽمضمقح ىمال: ىمال اإلمامُ  سمعدما ذيمر أدًّمةَ  صممّ 

ىمال:  (1)اًمصفباء اًمباهكم أيب سمن س ىمال: أظمؼمكا قمؼبةُ أَذ  سمن ويريةُ طمديثًا: طمّدصمـا ضم

 شاعمطر ثُل َمثل أّمتي مَ »: اهلل  قمؾّقًا يؼول: ىمال رؾمول ىمال: ؾمؿعُت  احلسنَ  ؾمؿعُت 

 كص   هذا احلديُث ": (3)ػمذمحمؿد سمن طمسن سمن اًمَص  ـامشاخي ىمال ؿمقُخ  .(2)"احلديث...

 ، واإلمامُ طِمّبان وصّمق ضمويريةَ  ، اسمنُ ؼاٌت ه صمِ رضماًمِ  ، ويمل  سيٌح ذم ؾمامع احلسن من قمكمٍّ 

 .(4)"اكتفى ،وحيقى سمن َمعلم وصّمؼا قمؼبةَ  أمحدُ 

 هذا يمان ذم شمٍميح اًمثبوت وشمصحقحه من اعمحّدصملم، وًمؽن اًمـؼوَل  :أقول

ًمؾؽالم  ما ٓ جماَل  ،ًمؾعؾم اًمؼطعي اًمقؼقـي وضمبةٌ اعمتواشمرة من ؾمادشمـا اًمصوومقة اًمؽرام، مُ 

 .!بس اخلرىمة، وهلل احلؿدذم اًمسامع وًمُ  ،سمعده أصالً 

َمن ؿمّم »: "جمؿع سمحار إكوار"ـي ذم آظمر ـماهر اًمَػتّ  مةُ ىمال اًمعاّل  :والثاين

 شإمحر َمن ؿمّم اًموردَ » :ويمذا .ويمذٌب  هو سماـمٌل  (5)شومؼد ضمػاين ،قمكمَّ  يصل   ومل اًموردَ 

ًمشقخـا اًمشقخ  ،قباًمطِ  قمـد ؿممّ  الة قمغم اًمـّبي ذم ؿملن اًمّص  ىمد يمتبُت : (6)ز ..إًمخ..

                                                 

وىمال أسمو طماشمم: حمؾه  .ىمال أمحد: ؿمقخ صاًمح .ًمباهكم أسمو ظمريم اًمراسمز( قمؼبة سمن أيب اًمصفباء ا1)

 (5/698 4778 ر: ،طمرف اًمعلم: من اؾمؿه قمؼبة "اإليمامل"علم: صمؼة.)وىمال اسمن مَ  .اًمصدق

 .3/244 ،3717: كس سمن ماًمك، رأمحقد اًمطويل قمن  "مسـد أيب يعغم" (2)

 ،واسمن ظمطقب اعمزة ،ؾمؿع من أسمقه .ػمذمَص حمؿد سمن احلسن سمن قمقسى اًمؾخؿي شمؼي اًمدين اسمن اًم (3)

احلديث قمن اًمدمقاـمي  وأظمذ قمؾمَ  ،فج وأًمّ وظمرّ  وىمرأ سمـػسه ويمتَب  .واسمن اًمصواف ،وهمازي

 .738 ذم كصف ذي احلجة ؾمـة وذّم شم . مشقخة احلديث سماًمػارىماكقةزّم ووُ  ،وهمػمه

 (مؾتؼطاً ، 3/423، 1126طمرف اعمقم، ر:  "اًمُدرر اًمؽامـة ذم أقمقان اعمئة اًمثامـة")

 .2/125اخلرىمة،  إحتاف اًمػرىمة سمروموِ "يمتاب اًمبعث، رؾماًمة:  "احلاوي ًمؾػتاوى" (4)

 .مؾتؼطاً ، 2/391 ، 2596 طمرف اعمقم، ر: "يمشف اخلػاء"( 5)

 من ]أي: من اإلمام أمحد رضا[قمغم ما يزيد من قمـد كػسه، ومؾعّؾفا َرمز ًمؾزيادة.  "ز"ـي يؽتب ( اًمَػتّ 6)
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أو  ،طمجر  قمن ؿمقخـا اًمشقخ اسمن هل ًمه أصل؟ ومؽتب اجلواَب  : (1)قمكم اعمّتؼي

لا، ومع ذًمك  أصَل  ومال ،قمـد ذًمك وكحوه قمغم اًمـّبي  أّما اًمصالةُ  :هه سمام كص  همػمِ 

 اهـ مؾّخصًا. (2)"قمـدكا يمراهةَ  ومال

 عند شّم الط يب الصالة  عىل النّبي 

ّٓ  ،ا اًمتحؼقَق سمعدما ذيمر هذو ون كّقة اًمثواب، هماوماًل سمدُ  يصكّمَ قمغم اًمـّبي  أن 

قب أو ؿمؿ   أّما َمن اؾمتقؼظَ "ىمال: 
من حمبّته ًمؾطِقب  إمم ما يمان قمؾقه  ،هقمـد أظمذ اًمطِ

ه من عمِا وىمر ذم ىمؾبِ  :طمقـئذٍ  ومصغّم قمؾقه  ،اًمعظقمَ  ؾَق ذًمك اخلُ  رَ ومتذيمّ  ،ه مـهوإيمثارِ 

  اإلضمالل قمـد رؤيةِ  لم ّنايةِ يؾحظوه سمعَ  أن ،هيمّل أّمتِ ه قمغم ه واؾمتحؼاىمِ ضمالًمتِ 
ٍ
من  رء

ومضاًل قمن احلرمة، سمل هو آٍت سمام ومقه  ،يمراهَة ذم طمّؼه أو ما يدّل قمؾقفا، ومفذا ٓ ،آصماره

عمن رأى ؿمقئًا من آصماره  اًمثواب اجلزيل واًمػضل اجلؿقل، وىمد اؾمتحّبه اًمعؾامءُ  أيمؿُل 

، ٌٓمًمي ائيؽون يماًمر ،ه اًمطِقَب ه قمـد ؿمؿ  شمُ ؿمّك أّن َمن اؾمتحرض ما ذيمر و 
ٍ
من  ء

ّٓ ًمه  ؾقسوم ،ىعـذم اعمآصماره اًمنميػة   (3)"قـئذٍ طم من اًمّصالة واًمّسالم قمؾقه  اإليمثارُ إ

 اهـ خمتٍمًا.

ضموازًا، وضمعؾوه ؾمببًا ًمألضمر اًمعظقم واًمػضل اًمؽريم،  ! يمقف ىمبؾه اًمعؾامءُ اكظر

 أصاًل. موضوقمًة، وٓ ؾمـَد ًمؾػعل مع أّن إطماديَث 
                                                 

كزيل  "اعمّتؼي"ـاًمشفػم سم ،قمالء اًمدين الـدي سمن قمبد اعمؾك سمن ىمايض ظمانْ  قمكم سمن طمسام اًمدين (1)

 "لاإليمامل عمـفج اًمعاّم "من شمصاكقػه: ه. 975وشموذّم سمؿّؽة ؾمـة  885احلرَملم، ُوًمد ؾمـة 

 "جمؿع سمحار إكوار ذم ذح مشؽل أصمار"و "ل ذم ؾمـن إىموال وإومعالاًمعاّم  يمـز"و

 (1/469 "يمشف اًمظـون"و .5/597 "هدية اًمعاروملم") ."اًموزمذم معرومة  اًمؼمهان اجلكم"و

...إًمخ، اًمصالة  ومصل ذم شمعقلم سمعض إطماديث اعمشتفرة قمغم إًمسن "جمؿع سمحار إكوار"( 2)

 . ،5/236قمؾقه 

 .238، 5/237، اعمرضمع كػسه( 3)
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 سبعني ألف مّرة    اهلإله إاّل  ال :فضيلة قول

سمعدما ُذيمرت  (1)"ومتح اعمؾك اعمجقد"وذم اًمباب اًمثامن قمنم من  :والثالث

اًمصوومقة  ففا ما يتداوًمه اًمسادةُ شبِ يُ ": ، ىمالاًمصباح واعمساء وأذيمارمها أدقمّقةِ  أطماديُث 

ّٓ  ٓمن ىمول:  َمن ىمالا،  شمعامم يعتق هبا رىمبةَ  اهللأّن ، يذيمرون ؾمبعلم أًمف مّرةٍ  اهلل إًمه إ

ن أهاًمقفم ن مات مِ سفم وعمَ ه من اًمـّار، وحياومظون قمؾقفا ٕكػُ واؿمؽمى هبا كػَس 

 قمريب، وأوَص  سمنا حياعمواًمعارف اًمؽبػم  ،اًمقاومعي وإظمواّنم، وىمد ذيمرها اإلمامُ 

د شمرِ  عمشايخ: ملا ًمؽن ىمال سمعُض و .ومقفا ظمؼٌم كبوي   سماعمحاومظة قمؾقفا، وذيمروا أّكه ىمد وردَ 

قمن هذا  طمجر  ؾمماٍل ًمؾحاومظ اسمن م، وىمد وىمػُت قمغم صورةِ سمه اًمسـُّة ومقام أقمؾَ 

ّٓ  ٓ"َمن ىمال: » :احلديث، وهو ، شه من اهللؾمبعلم أًمػًا، ومؼد اؿمؽمى كػَس  "اهلل إًمه إ

ضعقف، سمل هو سماـمٌل  وٓ سنٍ طَم  وٓ اعمذيمور ًمقس سمصحقٍح  احلديُث  :وصورة ضمواسمه

 يػعَل  ه سمؼوًمه: ًمؽن يـبغي ًمؾشخص أنوقمّؼبَ  (2)اًمغقطي ذا ىمال اًمـجمُ هؽ .اهـ موضوعٌ 

 اهـ مؾّخصًا. (3)"يمًا سملومعالم هبا، وشمؼم  وامتثآً ًمؼول َمن أوَص  :اىمتداًء سماًمسادة :ذًمك

ًمإلمام ؿمقخ اإلؾمالم  شمؾؿقذٌ  ،كجم اًمدين حمؿد سمن حمؿد اًمغقطي مةُ وهذا اًمعاّل 

اًمتؾؿقذ  وشمؾؿقذُ  -ىُمّدس رّسه اًمنميف-ريا إكصاري زيم ،ث اًمعارف سماهللاًمػؼقه اعمحد  
                                                 

 محد: ًٕمروطماكقةة واقذم اًمػوائد اًمطب "ار قمـقدقد ًمـػع اًمعبقد وىمؿع يمل ضمبّ جومتح اعمؾك اعم" (1)

 ه.1151 ؾمـة شموذّم  ،قمؿر اًمديريب أسمو اًمعباس اعمٍمي إزهري اًمشاومعي سمن

 (143، 5/142 "هدية اًمعاروملم")

حمّؿد سمن أمحد سمن قمكم اًمسؽـدري كجم اًمدين اًمغقطي اعمٍمي اًمػؼقه اًمشاومعي، شموذّم ؾمـة  (2)

 "ّوًملم وأظمرينهبجة اًمسامعلم واًمـافمرين سمؿوًمد ؾمّقد إ"ًمه من اًمتصاكقف: ه. 981

اًمػرائد اعمـظؿة واًمػوائد اعمحؽؿة ومقام يؼال ذم اسمتداء شمدريس احلديث اًمنميف شمتعؾق "و

ـّان ذم اًمؽرم قمغم ًمقؾة اًمـّصف من "و "سماًمبخاري ويؾول ما ًمه من شمرمجة مواهب اًمؽريم اعم

 مؾتؼطًا( ،6/299 "هدية اًمعاروملم")       وهمػم ذًمك. "ؿمعبان ووماحتة ؾمورة اًمّدظمان

 .55، 54...إًمخ، صـ ذم ذيمر أذيماٍر وأدقمقةٍ  18اًمباب  "ومتح اعمؾك اعمجقد"( 3)
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 ،قمبد اًمعزيز اًمدهؾوَيلم وزم اهلل واًمشاهْ  اًمشاهْ  حلاومظ اًمشلن اسمن طمجر اًمعسؼالين، وأؾمتاذُ 

 ذم ؾمؾسؾة احلديث.

اًموضع سمعدما كؼل ومتوى اإلمام احلديث سماًمبطالن و اكظر! يمقف ىمّرر طمؽمَ 

 :وامتثآً ٕمرهم :اًمصاحللم سمإوًمقاءاىمتداًء  : سماًمػعلطمجر، ومع ذًمك أوَص  اسمن

 .!وشمؼّميمًا سملومعالم، وسماهلل اًمتوومقق

ًمقؼرأ  (2)"مؽتوسماشمه"ذم اعمجّؾد اًمثاين من  (1)داعمجد    سمه اًمشقُخ ويمذًمك أوَص 

ّٓ "يمؾؿة  وإطمباُب  صحاُب إ وح اعمرطموم ظُمواضَمه ًمرُ  مّرةٍ  ؾمبعلم أًمَف  "اهلل ٓ إًمه إ

 يملٍّ  فدوا صمواَب قُ وح أظمته اعمرطمومة أّم يمؾثوم، وًمْ ًمرُ  مّرةٍ  ، وؾمبعلم أًمَف (3)حمؿد صادق

 .(4)!مـفم ًمةٌ وواًمػاحتة مسم ،من إطمباب ملموٌل  مـفام: ومنّن اًمدقماءَ  وح يملٍّ مـفام ًمرُ 

 ذم اإلومادة اخلامسة قمنم، وإطماديُث  "ذح اعمشؽاة( 5)اعمرىماة" وىمد مّرت قمبارةُ 

 ومادة اًمتاؾمعة قمنم.اًمسادة إوًمقاء ذم اإل اًمنميػة، وحتؼقُق 
                                                 

اًمصوذم  "اينسمّ اإلمام اًمرَ "ــدي اًمػاروىمي اًمـؼشبـدي، اًمشفػم سمهَ أمحد سمن قمبد إطمد اًمرسَّ  (1)

إصمبات "و "آداب اعمريدين"ه: شماػـَّصمومن  .ه1934وشموذّم ؾمـة ،ه971ًمد ؾمـةوُ  احلـػي،

 (5/139 "هدية اًمعاروملم")  .وهمػم ذًمك "اعمؽتوسمات"و "ت اًمعوارفشمعؾقؼا"و "اًمـبّوة

 ه.1934 شموذّم ؾمـةأمحد اًمػاروىمي احلـػي،  اًمشقخ : ًمإلمام اًمرسّماين"مؽتوسمات"( 2)

 (5/139 "هدية اًمعاروملم"و .4/367 "إيضاح اعمؽـون")

. ه1999ًمد ذم ؾمـة وُ  د إًمف اًمثاين،اين اًمشقخ أمحد اعمجدّ سمن اإلمام اًمرسمّ اه حمؿد صادق ظمواضَم  (3)

 ،وقمن اًمشقخ ـماهر اًمالهوري ،دوأظمذ اًمعؾوم اًمعؼؾقة واًمـؼؾقة قمن واًمده اًمشقخ اعمجدّ 

ومن واًمده  ،ى ًمؾدرس، ويمان ًمه إضمازة من اًمشقخ حمؿد سماىمي سماهللوشمصدّ  .واضمه معصوموظُم 

 .ه1924ة، وشموذّم ذم شماؾمع من رسمقع إّول ؾمـة ذم اًمسؾسؾة اًمطريؼة اًمصوومقة اًمـؼشبـديّ 

 (مؾتؼطًا وشمعريباً  ،334-332صـ "ةشايخ اًمـؼشبـديّ اعمشمذيمرة ")

 .2/39، 6اجلزء  إمم موٓكا أمحد اًمؼميمي ذم ضمواب اؾمتػساره ،14اعمؽتوب  ،2اًمديوان  "اعمؽتوسمات"( 4)

أيضًا،  "ومتح اعمؾك اعمجقد"ه ذم كؼؾَ  "اعمرىماة"قمن  -رّدس رّسه إـمفَ ىمُ -( ]ورواية اًمشقخ إيمؼم 5)

 كزهة"]اكظر شمرمجته:  ة اعموًموي ىماؾمم اًمـاكوشموييوسمـديّ ة اًمدِ اًموهاسمقة اًمـاكوشمقّ  أّن إمامَ  رومةواًمطُ 

= 
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اعموضوقمات "ذم  -قمؾقه رمحة اًمباري-ىمال موٓكا قمكم اًمؼاري  :الرابع

 صممّ "ومع ذًمك ىمال:  .(1)"فا سماـمؾةيمؾ   ،يمر قمغم أقمضاء اًموضوءاًمذِ  أطماديُث ": "اًمؽؼمى

أو  ،مؽروهةً  شمؽونَ  أن ،صماسمتٍة قمـه  يؾزم من يمون أذيمار اًموضوء همػمَ  أّكه ٓ اقمؾمْ 

 عمـاؾمبة يمل   ،راماًمؽِ  إقمالم واعمشايُخ  فا اًمعؾامءُ اؾمتحبّ  ةٌ ّّنا مستحبّ إل سمدقمًة مذمومًة، سم

 يؾقق ذم اعمؼام
ٍ
 .(2)"قمضٍو سمدقماء

 أدعية الوضوء

 احلديث موضوقمًا ٓ يـاذم اؾمتحباَب  أّن يمونَ  :صمبوشمًا شماّماً  ثبت هبذه اًمعبارةِ وم

ه طمديثًا، يموكِ  وقمًا قمدمُ ه موض: ّٕن يموكَ ا هو اًمواىمعُ ، وهذاً باطمم يموكه اًمػعل، ومضاًل قمن

ُء اكتػا ى يؾزمَ طمتّ  ،ًمقس ٓزماً  خصوص اًمػعلذم آؾمتحباب سم احلديث دُ وروُ و

  خيػى.احلديث، يمام ٓ عدم ُورودسم آؾمتحباب

 رأٌي  ،يمون إطماديث اًمواردة ذم ومضائل أقمضاء اًموضوء موضوقمةً  :تنبيه

ذم شمرمجة قمّباد  ؾقه اًمذهبي  قم ، وكؼل قمـه موٓكا قمكم اًمؼاري، ويمذا طمؽمَ (3)اًمؼّقم سمنٓ

                                                 

= 

 اًمؼّصة، ويمتب اؾممَ  أيضًا كؼل كػَس  [422، 7/429، 697طمرف اًمؼاف،  ر:  "اخلواـمر

يمر: مئة أًمٍف أو مخٌس سمدل اًمشقخ إيمؼم، وىمال ذم قمدد اًمذِ   اًمطائػة ضمـقد اًمبغدادي ؾمّقد

[ ًمعّؾه اهمؽّم سمحؿصة اًمػاحتة اًمتي يؼرأ قمؾقفا شمعريباً 45، 44صـ "حتذير اًمـّاس"] وؾمبعون أًمػاً 

 ]اإلمام أمحد رضا[[ .ةسماًمبالد الـديّ  ،ذم اًمقوم اًمثاًمث ًمؾؿّقت ،سماًمعدد اعمذيمور اهلليمؾؿة 

 .345صـومصل،  "إرسار اعمروموقمة"( 1)

 .345، صـ1311 حتت ر: اعمرضمع كػسه، (2)

 ،مشؼياًمدِ  أسمو قمبد اهلل ،ؿمؿس اًمدين اًمزرقمي رريضمسمن أّيوب سمن ؾمعد سمن سمؽر  حمؿد سمن أيب (3)

تصاكقف: اًم ًمه من .ه751 شموذّم ؾمـةو 691 ؾمـةًمد وُ  ،وزية احلـبكمم اجلَ اعمعروف سماسمن اًمؼقّ 

دي زاد اعمعاد ذم هَ "و "ومضل اًمصالة ومفام ذمإضمالء "و "اًمعاعملم أقمالم اعموىمعلم قمن رّب "

 (127، 6/126 "هدية اًمعاروملم")        .وهمػم ذًمك "وحيمتاب اًمرُ "و "ظمػم اًمعباد
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طِمّبان ذم  ى أسمو طماشمم واسمنُ قمـد اًمتحؼقق، ومروَ  ، وًمؽن ومقه يمالمٌ (1)سمن صفقب يمعادشمه

ما ومقه أّكه  همايةُ  !ذم هذا اًمباب، وإكصاوماً   اًل قمن أكسطمديثًا مػصَّ  (2)"شمارخيه"

، ػم احلاّج أم ًمإلمام اسمن "ؾبة ذح اعمـقةاحلَ "ع اًمػضائل. راضمِ  مؼامُ  ، واعمؼامُ ضعقٌف 

 .!داج اج ذم ًمقلٍ وهّ  دك إمم احلّق سمرساٍج دمد ما ُيرؿِم 

 اإلجازة يف احلديث املسلسل باإلضافة

 ه اًمشاهْ ل قمغم إضمازشمِ طمصومة، اضسل سماإلاعمسؾ أّن احلديَث  رومةٍ ـمُ  وأؿمد   :اخلامس

مة أسمو ـماهر اعمدين، قمن ؿمقخه اًمعاّل  ،اومة سماعماء واًمتؿراهلل اًمدهؾوي مع اًمضق وزم  

 سمه ؾمبَطه اًمشقَخ  قمبد اًمعزيز اًمدهؾوي، وهو أضمازَ  سمه وًمَده موٓكا اًمشاهْ  ك أضمازَ ويمذًم

احلديث قمغم قمبد اهلل سمن مقؿون اًمؼّداح اعمؽموك، مع أّن  أسما إؾمحاق اًمدهؾوي، ومدارُ 

 رام يبتغون سمه سمريمةَ اًمؽِ  اعمحّدصملم ًا، ومع ذًمك أيماسمرُ ضمدّ  رةٌ اعمتن أيضًا مـؽَ  أًمػاظَ 

ذم  ؿمقخـا ه ؿمقُخ د، ومذيمرَ ـَ من ؾمؾسؾة اًمَس  هم فماهرةٌ هذا، وأؾمامؤُ  اًمتسؾسل إمم يومـا

 ىمال: صممّ  (4)"دطمٍم اًمشارِ "ذم رؾماًمته   (3)ـدي اعمدينموٓكا قماسمد اًمس   ،احلديث

سماًمؽذب  مٌ متّفَ  واطمٍد سملّكه وّسح همػمُ ، (5)احمقؿون اًمؼدّ  اهلل سمن سمه قمبد هذا سمام شمػّردَ "
                                                 

 .2/367، 4122طمرف اًمعلم، قمباد سمن صفقب، ر: "مقزان آقمتدال"( 1)

 (1/258 "يمشف اًمظـون")   ه.354 اعمتورّم ؾمـة ،: عمحؿد اًمبستي احلاومظ"ّبانشماريخ اسمن طمِ "( 2)

ر مع ـد وهاضَم ًمد سماًمس  وُ  ،ـػيـدي احلكصاري اًمس  سمن يعؼوب إ محد سمن قمكمأحمؿد قماسمد سمن  (3)

من ه. 1257 هبا ؾمـة ن شموذّم أإمم  ،ررة وضماوَ اعمديـة اعمـوّ  ىمدمَ  صممّ  ،قد اًمقؿنسمِ ه إمم زَ ضمد  

ؾوغ ذح سمُ "و "اظًمػاظ ذم مساًمك احلػّ ؾمالومة إ"و "سمحاث ذم اعمسائل اًمثالثإ" :شمصاكقػه

 (6/288 "هدية اًمعاروملم")                    وهمػم ذًمك. "اعمرام

 ،اعمدين ـدي صممّ اًمس   احلديث(: ًمؾشقخ حمؿد قماسمد )صمبُت  "دد ذم أؾماكقد حمؿد قماسمِ طمٍم اًمشارِ "( 4)

 (6/288 "هدية اًمعاروملم"و .3/256 "إيضاح اعمؽـون")                      ه.1257 شموذّم ؾمـة

 .احلديث ذاهُب  :يىمال اًمبخار .ياح اعمخزومي موٓهم اعمؽّ قمبد اهلل سمن مقؿون سمن داود اًمؼدّ  (5)

 .ضعقف :سائيوىمال اًمـَّ .احلديث رُ مـؽَ  :وىمال اًمؽممذي .احلديث واهُي  :وىمال أسمو زرقمة

 .ى اعمـايمػمروَ  :قم إصبفاينوىمال أسمو كعَ  .ر احلديثمـؽَ  :وىمال أسمو طماشمم

 (مؾتؼطاً ، 4/598، 3752 طمرف اًمعلم: سمؼقة ومقؿن اؾمؿه قمبد اهلل، ر: "هتذيب اًمتفذيب")
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ّٓ ذيمرُ باح يُ  ٓ :ىمال اًمسخاوي ،واًموضع فم مع يمثرة يمالمِ  ًمؽن اعمحّدصملم ،همع ذيمر وضعِ  ه إ

 اهـ (1)"يزاًمون يذيمروكه يتؼّميمون سماًمتسؾسل ٓ ،ه سماًموضعمقِ ورَ  ،ومباًمغتفم ومقه ،ومقه

 ـمريُق  :أّوهلامسمطريَؼلم،  رام من مشاخيـا اًمؽِ  ـا هذا احلديُث سمؾغَ  :أقول

د اخلػم ؿمؿس اًمدين حمؿّ  أيب مه إمم اإلماث اًمدهؾوي: سمسـدِ اعمحد   احلّق  اًمشقخ قمبد

ه إمم اًمؼّداح قمن احلَسن اًمصؼكم، سمطريؼِ  ه إمم أيباجلزري، سمسـدِ  د سمنحمؿّ  د سمنحمؿّ  سمن

يمّرم اهلل شمعامم - ه اًمؽرام، قمن أمػم اعمممـلم قمكمٍّ قمن آسمائِ  (2)ضمعػر اًمصادق اإلمام

 .قمن اًمـّبي  -فمضموهَ وُ 

سن إمم اًمؼّداح احلَ  ه إمم أيب: سمسـدِ وزم اهلل اًمدهؾوي ـمريق اًمشقخ اًمشاهْ  :والثاين

 . (3)إمم أمػم اعمممـلم قمن اًمـّبي 

ذم اعمتن  . طمّد اًموضع، وإن يمان مؽمويماً من رضمال اًمؽممذي، مل يصل إمم اًمؼّداُح 

وزم اهلل  ، وهو سمرواية اًمشاهْ ه همػم سمعقدٍ ؽم سمبطالكوماحلاًمثاين مباًمغاٌت قمظقؿة، 

، َمن أضاف مممـًا ومؽلّكام أضاف آدمَ » :ن إّولذم اعمتًمؽن ـا، واًمدهؾوي، وومقه يمالمُ 

                                                 

 مؾتؼطًا. ،2/581ًمتؿر واعماء، سما اعمسؾسل سماًمضقػة -1223 حتت ر: "دشارِ طمٍم اًم"( 1)

 سمن احلسلم سمن قمكم سمن زين اًمعاسمدين قمكم مام أسمو قمبد اهلل ضمعػر اًمصادق سمن حمؿد اًمباىمراإل (2)

من  .ه148ؾمـة  وشموذّم  89 د ؾمـةًموُ  .ـماًمب الاؿمؿي رضوان اهلل شمعامم قمؾقفم يبأ سمن

 (298، 5/297 "هدية اًمعاروملم")          ."رػَ يمتاب اجلَ "و "رػَ اجلامعة ذم اجلَ " :ػاشمهمصـّ

 ن أضاف مممـلَم ومؽلّكام أضاف آدمَ ، ومَ  َمن أضاف مممـًا ومؽلّكام أضاف آدمَ »ه: متـُهذا ( و3)

ومؽلّكام  ن أضاف أرسمعةً ، ومَ ومقؽائقَل  وإرساومقَل  ومؽلّكام أضاف ضمؼميَل  ن أضاف صمالصمةً وطمّواء، ومَ 

ؿس ذم اخلَ  ومؽلّكام صغّم اًمصؾواِت  ن أضاف مخسةً ، ومَ واًمػرىمانَ  واًمزسمورَ  اإلكجقَل و ىمرأ اًمتوراةَ 

 ن وًمدِ مِ  ؾمّتلم رىمبةً  ومؽلّكام أقمتَق  ن أضاف ؾمّتةً إمم يوم اًمؼقامة، ومَ  ؾق اهلل اخلؾَق اجلامقمة من يوم ظَم 

 ًمه صمامكقةُ  تحتومُ  ن أضاف صمامكقةً ، ومَ ضمفـّمَ  أسمواِب  همؾؼْت قمـه ؾمبعةُ  ن أضاف ؾمبعةً إؾمامقمقل، ومَ 

ؾق اهلل ل يوم ظَم ن أوّ مِ  هن قمصامَ  سمعددِ  سـاٍت ًمه طَم  يَمَتَب اهللُ ن أضاف شمسعةً اجلـّة، ومَ  أسمواِب 

ن صغّم وصام وطمّج واقمتؿر إمم يوم مَ  ًمه أضمَر  يَمَتَب اهللُ  ن أضاف قمنمةً إمم يوم اًمؼقامة، ومَ  اخلؾَق 

 (581، 2/589 ،1223واعماء،  تؿرؾسل سماًمضقػة سماًماعمس "دطمٍم اًمشارِ ")          .شاًمؼقامة



 022                                                                                          منير العين

 وطمواء، وَمن أضاف صمالصمًة ومؽلّكام أضاف ضمؼمئقَل  آدمَ  لم ومؽلّكام أضاَف وَمن أضاف اصمـَ 

 .(1)شوإرساومقَل  ومقؽائقَل 

 سماًموضع سمدون ؾمبٍب، ًمذًمك ىمال اإلمامُ  وًمقس ومقه أمٌر يشفد قمؾقه اًمؼؾُب 

ّٓ يؼع ًمـا هب طمديٌث همريٌب مل"اجلزري:  اسمن ، وـمبعًا فماهٌر أن (2)"هبذا اإلؾمـاد ذا اًموضمه إ

د حمؿّ  أسمو يمام سمّقـاه ذم اإلومادة اًمتاؾمعة، أّما ما أقمّؾه اًمشقُخ  ،اعمؽموك ٓ يستؾزم اًموضعَ  شمػّردَ 

سماعمتن  "هصمبتِ "ه ذم امع إزهر، سمعد إيرادِ اجلس سماعمدر   (3)إمػم اعماًمؽي اعمٍمي د سمنحمؿّ 

يليمؾون  م ٓوهُ " :سمذيمر اعمالئؽة ذم اًمضقاومة إمم متام اًمعنمة اومةُ اًمثاين اعمذيمور، ومقه اإلض

سمه  أنبأنايمام  اهـ. (4)"ومفو ظمارج خمرج اًمػرض واًمتؼدير : ومنن صحَّ -ىمال-نمسمون يَ  وٓ

قمن  ،طمالن اعمّؽيدَ  يزيـ زين احلرم اًمسّقد أمحد سمن مةُ ـا اًمعاّل ؿمقخُ  مروياشمه ذم مجؾةِ 

 ػه اًمشقخ إمػم اعماًمؽي.قمن ممًم  ، (5)طَمسن اًمدمقاـمي اًمشقخ قمثامن سمن
                                                 

 .9/119، 25979 يمتاب اًمضقاومة من ىمسم إومعال، ر: طمرف اًمضاد، "يمـز اًمعاّمل"اكظر: ( 1)

 كؼاًل قمن اسمن اجلزري. ،مؾتؼطاً  ،25979 ر:كػسه، حتت ( اعمرضمع 2)

 مّ صم ياعمغريب اًمسـباو ياعماًمؽ يزهرمحد سمن قمبد اًمؼادر سمن قمبد اًمعزيز إأحمؿد سمن حمؿد سمن  (3)

 :من شمصاكقػه .ه1232سمؿٍم ؾمـة  وشموذّم  1154ًمد ؾمـة وُ  ،مػم اًمؽبػماعمشفور سمإ ،ياعمٍم

يمؾقل قمغم خمتٍم اًمشقخ اإل"و "رق سملم اؾمم اجلـس وقمؾم اجلـسكس ذم اًمػَ حتاف إإ"

 .وهمػم ذًمك "ومفامذم ذح آداب اًمػفم واإل صمؿر اًمتامم"و "شمػسػم ؾمورة اًمؼدر"و "ظمؾقل

 (7/71 "إقمالم"و. 289 – 6/279 "هدية اًمعاروملم")

اًمتؿر  :يناعمسؾسل سماإلضاومة قمغم إؾمودَ  "من قمؾوم اإلؾمـاد وإدب إرب ؾمدّ "أي: ذم  (4)

 .186، 184صـواعماء، 

ًمد يت اًمطريؼة، كزيل مّؽة اعمؽّرمة، وُ اخلؾوَ  ،( اًمشقخ قمثامن سمن طمسن اًمدمقاـمي اًمشاومعي مذهباً 5)

سمؾدشمه وطمرض قمغم مشايخ دمقاط إمم قمام اصمـي قمنم،  وكشل ذم ،ه1196 ، ذم ؾمـةسمبؾده دمقاط

ًمشقخ ارحتل إمم مٍم وطمرض قمغم اًمشقخ حمؿد قمرومة اًمدؾموىمي، واعمفدي واًمدمفوضمي، وا صممّ 

 واؾمتؿر .وهمػمهم واًمسّقد أمحد اًمطحاوي مة قمبد اهلل اًمنمىماوي،حمؿد إمػم اًمؽبػم، واًمعاّل 

ه هبا رآها، مذيمورة ذم مـاىمبه اًمتى أومردَ  ًمرؤيةٍ ارحتل إمم مّؽة اعمنّمومة  صممّ  ،1248 سمؿٍم إمم ؾمـة

ها ـة وملىمبل قمؾقه ومضالؤُ ذم رضمب من شمؾك اًمَس  طمالن، وموصل مّؽةَ ه اًمسّقد أمحد دَ شمؾؿقذُ 

= 
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قمن  ،صاًمح مجل اًمؾقل اعمّؽي طمسلم سمن سّقدُ اًم أنبأناا ب ممّ ًمقس سملقمجَ  :فأقول

ـده اعمعؾوم ، سمَس "مسؾم صحقح"ـده اعمشفور إمم سمَس  ،ـدي اعمديند قماسمد اًمس  اًمشقخ حمؿّ 

آدم!  اسمنَ  مة: يااًمؼقا يؼول يومَ   إّن اهللَ»: اهلل  ىمال: ىمال رؾموُل   هريرةَ  إمم أيب

طعؿـي، ىمال: شمُ  ك ومؾمآدم! اؾمتطعؿتُ  اسمنَ  يا»وومقه:  .احلديث... (1)شومؾم شمعدين مرضُت 

ك قمبدي ىمال: أما قمؾؿَت أّكه اؾمتطعؿَ  !اًمعاعملم ؿك وأكت رب  ! يمقف ُأـمعِ رب   يا

آدم!  اسمنَ  يا !ذًمك قمـدي ه ًموضمدَت أما قمؾؿَت أّكك ًمو أـمعؿتَ  !ؿهطعِ شمُ  الٌن ومؾمومُ 

 .معروٌف  ،احلديث... (2)ششمسؼـي ومؾم كاؾمتسؼقتُ 

سماعموضوع خيتؾف قمن اًمعؿل سمام ذم اعموضوع،  أّن اًمعؿَل  ماعمؼا وحتؼقُق  :أقول ثمّ 

ومنّن  .ا ىمّدمـاه ذم اإلومادة احلادية واًمعنمينسملم اًمسامء وإرض، يمام يظفر ممّ  اظمتالفيم

 ّٓ ئلم، جرّ تين اعمي اعمغؽمّ واًمتحريم سمليدِ  ح اإلجياُب ُيصبِ  اًمثاين ًمقس سمؿؿـوٍع مطؾؼًا، وإ

شمصػم طمرامًا  -فا اًمـصوُص ذم ظمصوِص  اًمتي ًمقسْت -من إومعال اعمباطمة  أًموٍف  ومئاُت 

ح واضمبًا: قمـدهم إذا وضع اًموّضاقمون طمديثًا ذم شمرهمقبه، وإذا وضعوا ذم شمرهقبه ُيصبِ 

 اًمؽمكُ  هستؾزميمذًمك يتؼدير إّول: واًماعموضوع قمغم  واومؼةَ مُ  يستؾزم اًمػعُل ّكه طمقـئٍذ ٕ

 اًمثاين، وهو ممـوٌع، ومقاًمؾعجب! أّّنم إذا وضعوا ذم شمرهمقب اًمػعل وشمرهقبهاًمتؼدير قمغم 

 يعؿؾوا سمه معًا،وٓ أن  ،أن يؽميموه ومال يستطقعون قمغم يمَؾقفام، اعمػؽمون اًمؼقامةَ  أىمام ،معاً 

 .!شمػفم إن يمـَت  واومفمْ  وماقمؾمْ 
                                                 

= 
وشموذّم ذم يوم  ، واكتػع سمه إكام،ها واؿمتغل سماًمتدريس ذم اعمسجد احلرامواؾمتػاد مـه كجباؤُ 

اًمعاّلمة اعمػتي أظمقه  اسمنُ   قمؾقه إماماً ة، وصغّم ؿؽّ سم ه1265ؾمـة  آصمـلم آظمر يوم من حمّرم احلرام

 .دة ظمدجية من ىمبة اًمسقّ  ومن سماعمعالة ىمريباً اًمشقخ أمحد اًمدمقاـمي، ودُ 
 (اً مؾتؼط، 337، 336صـ ،362 قمثامن اًمدمقاـمي، ر: "هرور واًمزَ كنم اًمـَّ" خمتٍم)  

قمن  ،1126، صـ6556 يمتاب اًمؼّم واًمصؾة، سماب ومضل قمقادة اعمريض، ر: "مسؾم صحقح" (1)
 . رؾمول اهلل قمنهريرة  أيب

 .كػسه( اعمرضمع 2)
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 امتثالإمم  ه كظراً ومق احلذرُ  عل، سملذم كػس اًمػ طمؼقؼةً  حمذورٍ  أيضًا همػمُ  وإّوُل 

ًمؽن وًمـػس اًمػعل،  ه، وًمقس اعمحذورُ سمعدما صمبت وضعُ  ،هصمبوشمِ  قمتؼادِ اوذم  ،اعموضوع

 .!ّد اخلطلُ عَ فم يُ ما قمغم مثؾِ و ،ضيؿّقزون أسمدًا سملم اًمذوات واًمعوارِ  ٓ اًمسػفاء اًموهاسمقة
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 اإلفادة التاسعة والعرشون

 سند  إىل تا  حت أعامل املشايخ ال

 اجيادلإلترّصف ولل يف األعامل سعة  ودائاًم عند املشايخ 

 

 -لزُ ظذ شبقل افتـ- قّتقؼنْ فومل يؽن هـاك يشٌء من إدّفة، ؾؾْ  ،وبآؾساض افغؾط

 افَعغ، ؾام بصارةِ تؼويِة ه فبقـفم معؿوٌل بؾقام اإلهباَمغ ظؿٌل من أظامل ادشايخ، و تؼبقَل  أنّ 

فؾترّصف يف  اً واشع ؾنّن فؾؿشايخ جمآً  :إػ ثبوت احلديث يف مثل هذا ادؼام؟ احلاجةُ 

 من إظامل افصاحلة اً ؿون آٓؾافؽرام يعؾ  اهللِ  وٓشتخراجفا ظذ افدوام، وأوفقاءُ  ،إظامل

 من ه اخلاّص ي افعؼول شـدَ من ذوِ  ، وٓ يطؾب أحدٌ اهلل ؾُق قة، ويـتػع به َخ وإذـار وإدظِ 

 ظبد افعزيز ويل اهلل وافشاهْ  افشاهْ  إئّؿة وافعؾامء وادشايخ وأشاتذةِ  احلديث، وـتُب 

 إمور ادذـورة، ؾؾاِمذا ٓ حتؽؿون ظؾقفا من بؿآٍت  فام افؽريؿة مؾقئةٌ افدهؾوَيغ، وـتبُ 

تبافدهؾوي كػُس  ويّل اهلل وهذا افشاهْ  ّّٕنم مشاخيؽم! :؟بافبدظة وادـع  :(2)"اهلوامع"يف  (1)هـ 

ـاشتخراج إضّباء وصػة افدواء  ،ثل ؾتح باب آجتفاد يف إظامل افترصيػّقةمَ "

ن أّول افصبح مِ  ،ي افصبحبغ يدَ  يعرف أّن اجلؾوَس  ية، وافػؼرُ من ـتب إدوِ 

 ـر بؽؾؿةذِ مع تؽرار اف ،ه وصبائهافَعغ ظذ كورِ  اإلشػار، وكصُب  وؿت ق إػافصادِ 

 .اهـ مؾّخصاً  (3)"شواسص من افوِ وخيؾ   ،ادَؾؽقةَ  ، يؼّوي افؽقػقةَ أفف مّرةٍ  "وركُ  يا"
                                                 

 [اإلمام أمحد رضاؼّدمة[. ]( ]اهلامعة افعارشة من هوامع اد1)

: فشقخ اإلشالم ؿطب افدين ظذ فسان احلؼائق وادعارف "ريف رشح حزب افبح اهلوامع"( 2)

 ه(.1176 ين افعؿري افدهؾوي )تقم بن وجقه افدّ اهلل بن ظبد افرح أمحد ويلّ 

 (428 ،422 ،6/41٤ ،755ر: حتت  ،حرف افواو "كزهة اخلواضر")

 .25، صـ1٤مؼّدمة، اهلامعة  "وامعاهل"( 3)
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ّٓ  ن ويلي مِ  افؽرامات ٓ تـػّك  بعُض ":(1)وؾقه أيضاً  ما صاء اهلل، مـفا:  أبدًا إ

أثر  ظذ خطرات افؼؾوب. ومن مجؾتفا: طفورُ  ، واإلرشاُف افصادؿة، وافؽشُف  افػراشةُ 

ُ  ى يستػقَض ، وافُرؿقة، وإظامل افترصيػّقة، حتّ افدظاء  اهـ مؾتؼطًا. (2)قوضفمبػُ  افعامَل

ويّل اهلل ؿوًٓ مجقاًل،  أّّيا إظّزة! هلل اإلكصاف...! اكظروا إػ ما ؿافه افشاهْ 

هم! ـَػرش افَرمل ظذ افتخت ن وافده ومشاخيه وؽرِ ة مِ آخساظقّ  وِٓحظوا إظامَل 

ق طـي إزرَ بادسامر، وافرؿقة من اخلقط افؼُ  "زد هوّ جَ أبَ "ـتابة  وظؾقفا ،فؾُصداع

فف، وآظتؼاد د ظؾقه مع افـػخات، وآشتعاكة بلشامء أصحاب افؽَ فؾجدري، وافُعؼَ 

فا ظذ اجلدار ماكعٌة فدخول من افـّار وافـفب وافرسؿة، وآظتؼاد بلّن ـتابتَ  بلّّنا أمانٌ 

، وفؾعؼقؿة ـتابة يؾع اجلـّ فدِ   أرـان افبقت إربعةيف مسامراٍت  ، وكصب أربعِ ياجلـّ 

 ؿقة ظذ جِ افرُ 
ِ
فا، وفعالج إشؼاط افَورد وافزظػران، وتعؾقؼفا يف ظـؼِ  ؾد افغزال بامء

ظؾقه  ؼدٍ تسع ظُ اختاذ ول ؿامة احلامل، وه بطُ غ بافعصػر، وؿقاُش وادصب قطاخل اختاذاحلؿل 

رسى، ها افقُ فا ظذ ؾخذِ ة وربطُ يات افؼرآكقّ أ ـتابةُ  تسفقل يف افوٓدةبافتحديد، وفؾ

 
ِ
ختاذ افُؽرؾس اافورد وافزظػران، و وفوٓدة افصبي ـتابة افرؿقة ظذ جؾد افغزال بامء

افظفرة، ورشم افدائرة  ظغِ  د فبؼاء افوفد، وظؾقفا ؿراءة افؼرآن وؿَت وافػؾػل إشوَ 

ٓ أؿّل، ورشم افدائرة  ةً افصبي، وافعدُّ به شبعغ مرّ  ظذ بطن احلامل دـع وٓدةِ 

بافسّؽغ فدؾع افـظر، ووضع افسّؽغ يف افدائرة، وافـداء بلشامء افعائن وافساحر، 

وؽر ذفك من  "صفت هبت"، وظؾقه ؿراءة فػظ ٍع حتديداً ثالثة أذرُ بوأخذ اخلقط 

بؿعـاه، وافعؿل  أظؾمُ  واهللُ "ؿـطاع افـجا"ؽر معؾومة ادعـى، وافـداء بـ ؽؾامتاف

سم ظذ احلّؿى ، وافؼَ "شغاشورة ي"عريف افسارق، وتدوير اإلبريق مع ؿراءة فت

                                                 

 ]اإلمام أمحد رضا[ ...إفخ. ، وَهب فـا من فُدكَك رحيًا ضقبةً ( اهلامعة اخلامسة، حتت ؿول افشقخ 1)

 .46، صـ5 اهلامعة "وامعاهل"( 2)
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حاس فؾؿرصوع بتعقغ وحة افـّ غ ظذ فَ ، وضباظة آشؿَ بعقسى وموشى وحمؿد 

 وؽر ذفك من إمور ادذـورة يف ـتبفم....ًة افساظة إوػ من يوم إحد خاّص 

 !يف إمور ادذـورة آكػًا؟ أو ضعقٍف  صحقح أو حسنٍ  حديٍث  هذا! أيُّ  ؾقا

حتؽم  اذا ٓبدظًة؟ ودِ  امذا فقسْت رون افثالثة؟ وإذا مل تؽن ؾؾِ يف افؼُ  أـاكت هذه إمورُ 

 ،ه افعظامه افعزيز، وأشاتذته افؽرام، ومشاخيِ فدِ ووَ  ،ه اداجدووافدِ  ويّل اهلل، ظذ افشاهْ 

من إظامل ظـدك؟! وفؽن  حالٌل وكػقسةٌ  ـدٍ ون َش بدُ  بلّّنم مبتدظون! أهذه إمورُ 

يف  س ه إؿدَ ظـد شامع اشؿِ  ،افَعغ به بصارةِ  فام ورجاءَ اإلهباَمغ ومسحَ  تؼبقَل 

من إـابر  مع أّكه ملثورٌ  -افعقاذ باهلل تعاػو- ؟!ؾضاللف ٌب وجِ ومُ  حرامٌ  ،إذان

 ّم طفر اصتعاُل يف ـتب افػؼه، ؾِؿن ثَ  ؾقام بغ افعؾامء افصاحلغ، مسطورٌ  ف، دشتورٌ افسؾَ 

 .!، واحتافون بحقؾة افبدظةٓشم شّقد ادحبوبغ  ،م ظداوةً ؿؾوهِب  كارِ 

 !ؾنّّن أظرؾَك  ،ن بام صئَت تزيّ 

ه ػُ اهلل افدهؾوي وشؾَ  ويلُّ  افشاهْ افسق ُد  ه واكظر! ـقف اخسعَ ظـك هذا ـؾ   دعْ 

 من مئاٍت  اخسعَ ه ة( كػُس )إمام افوهابقة اهلـديّ  (1)ى إشامظقل افدهؾويه، حتّ ػُ وخؾَ 

رّب افعادغ، أي: يف شبقل  إػ تؼّرٌب  هوافذي  يف أمٍر ظظقٍم ديـيي  ،اجياداإلخساع وآ

 ادمف ف )أي: ّّنا من إاجياد افػؼرإ"بؽّل رصاحة:  ؾوك إػ اهلل تعاػ، ورّصَح افُس 

 .(2)"مػقدة جّقدةٌ  ف افصافح ؿطعًا، وفؽـّفا صاحلةٌ ، وهي فقست ظـد افسؾَ كػسه(
                                                 

 .اهلل بن ظبد افّرحقم افّدهؾوي بن ظبد افغـي بن ويلّ  [إمام افوهابقة اهلـدّية وافِديوَبـِْدّية]هو إشامظقل  (1)

افرّصاط "ؾـأّما مصـ ػاته:  .َٓزم أمحد بن ظرؾان .ه1139من ربقع افثاّن شـة  12 "دهع"ُوفد بـ

 "تؼوية اإليامن"و "حؽام ادّقت وافرضيحإيضاح احلّق افرصيح يف أ"، وةبافػارشقّ  "ادستؼقم

َٓ بَ "بؿعرـة  ه1246 ُؿتل من ذي افؼعدة شـة .بإوردّية وهو ـان مع آشتعامر ضّد ] ."وتـُ ا

 مؾتؼطًا( ،71-7/66، 99 حرف إفف، ر: "كزهة اخلواضر"اكظر: )         .[ادسؾؿغ

 .8، صـ3مة، اإلؾادة ادؼدّ  "افرصاط ادستؼقم"أي: يف ( 2)
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صول إػ اهلل تعاػ، وبلّّنا يف ذريعة افوُ  إمور ثاتؿحدَ بكظر! ـقف اظتؼد ا

رون ـّؾق رّب إرباب! وفؽّن افوهابقةَ إػ  ٌب باظثٌة فؾثواب، وتؼرُّ  ـّ  تفم:هاهـا ٓ يتذ

، "دّ ؾفو رَ "خؾعَة  "يف أمركا ما فقس مـه َمن أحدَث "سون ، وٓ ُيؾبِ "ضالفة ـّل بدظةٍ "

 ـدهم!.من ظ ـلّن افؼيعةَ 

 !ما تشاء أكَت  تػعْل  ٓ ،ما أصاءُ  أؾعُل 

رشافة  يف مذـورةٌ  ،إمور ادذـورة وترصحياهتم اجلؾقؾة يف تػصقلافمن  يشءٌ و

، وافؼؾع افؽايف وافؼؿع افوايف (1)13٤5 "إرسار صالةِ  ن َيم  إكوار مِ  أّنار"افػؼر 

باّن ؿع مَ صاد فؼَ ل افر  أصو"يف ـتاب مستطاب  ،روَد افعدمرود وُ جلعؾفم ظدَم افوُ 

 من وؽرمها "وفد وافؼقامادَ  ي ظؿلِ ثام داكعِ إذاؿة إ"فه  ٓ كظرَ  ـتاٍب يف و، "افػساد

تاج ادحّؼؼغ افؽرام، رساج اددّؿؼغ إظالم،  ،افؼيػة ادـقػة ٕظذ احلرضة مف ػاتاد

احلغ، شّقدي ووافدي ف افصتن افَدكّقة، بؼقة افسؾَ حامي افُسـن افَسـّقة، ماحي افػِ 

،  (2)افؼادري افزـايت إمحدي افشقخ حمؿد كؼي ظع خانْ  ،وموٓي ومؼصدي

إؿامة افؼقامة ظذ "افؽػاية باإلمجال وافوجازة يف رشافة  ؿدرَ  كاذـرو .ه مـهؿربَ  وأجزَل 

ر، ه، واحلؿد هلل افعزيز افغػوها من رشائل افػؼر ومسائؾِ وؽرِ  "ن افؼقام فـبي هتامةضاظِ 

 شور، آمغ!.وافّسالم ظذ ادـر افـور، وظذ آفه وصحبه إػ يوم افـُ  وافّصالةُ 

 

 

       

                                                 
 "أّنار إكوار"ـتاب افصالة، باب افوتر وافـواؾل، رشافة  "افػتاوى افرضوية"أي: يف  (1)

5/791 ،792 ،8٤8- 81٤. 

 ف.ه يف افتعريف بادمف  ؿد مّر ترمجتُ ( 2)
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 اإلفادة الثالثون

 فؼط االستحبابب قائؾوننحن 

ني تؼبيل   طرفة أن  ال ولؽن  وهابية اجلديدةال ىل أصولع ُسن ة   أصبح اإلهبام 

 

ّٕام مرادُ  :أقول ًَ تَبٔل اإلهباَمغ واشتحبابِ  جوازِ  ٕا ـان إثباَت إ   وٕهه، ؾب

ظذ ما أوػ  احلّدُ هلل جوه، وافتحَٔق بٖحسن افوُ  ادراد، واشتَّر ظرُش  حهل َُٕش 

 .!ٓ ُُتل ًمٍ من ِٕ 

تٓم الُ وفُن يْبٌي فِىائٍة افوهابّٔ  ّّ افذين يًتَدون  ،ددة أن هيجّوا ظذ أئ

ّٔة هذا افًٍل، ؾواًل ظن الواز وآشتحباب، وبّٖن مُِْ   .ه رادٌّ فسّْة ادهىٍى رَ بُسْ

مْه افذي ه ادستحٔل إمُر ظجٌٔب جّدًا! أين افوهايب وأين ـالمُ  ،يف افياهرو

 ّٓ ِ  ووآضىراب،  َب ف أّن افتوه  ب! وفُّْه مل يًرِ  رخر  فٔس دذهبه إ  ،ب وإَٓالبافتَ

 .(1)، ورؾاؿتٓام دائّةةٍ واحد ثدٍي من  يؼبان

ّٔةباف افنًر بٔت  :ٍارش

 ٓادی ربود ابز دررا  رب ادن رنود 

 

 
 را انزگری اتس انتضق نخس دجنی

 

                                                 

 بافتوّهب مذهب افوهابٔة. افدائّي يف ـالم ادخافٍغ، وادرادُ  افتْاؿَض   ُف ٗف  اد ( أراد به1)

م من هذه افًبارة افٍرؿَة افًاّل  ُف أراد ادٗف   :شالم إزهريويف رأي افنٔخ مْير اإل

ِّدييوبْديّ افدِ  وأتباَع ابن تّٔٔة وابن ظبد افوهاب، حٔث أّّنم يْيرون  ةة وأتباَظٓا، وؽَر ادَ

، ومع وؿاٍر واحسام، وٓ يتوّجٓون إػ ما أؾادت تِك إرسةُ  ة ٕيرةَ مًًا إػ إرسة افدهِويّ 

 وأتباع أوفٔاء اهلل افهاحلغ!. ،ّْة والامظةبٍْس إصٔاء ظذ أهل افُس  ذفك يِزؿون آهتامَ 

 [اَدّْٔي] ("مْر افًغ"من تًَِٔه ظذ  )مٖخوذٌ 



 872                                                                                          منير العين

 "ةيف ؿول افْجديّ  ض مالزمٌ رجع، وافتْاؿُ ذهب  ذايذهب، وإ ه ٓتَ ضرد إذا"

 عافيف قبول الض   يؽوهن  أخطاء فاحشة من الؽ  

َُ  وهذا إمامُ  مع ـامل شالمة افَِب ، (1)ُوهيْْ افىائٍة الديدة رصٔد أمحد اف

ًاف ؾٔام دون ؽريبًا يف مسٖفة ؿبول افِو واخسع مًْى ظجٔبًا  ،وبهارة افًغ

افزاهغ "ـتابه  يف[ ٧٢]افبَرة:  ﴾ بِِه َأْن ُيوَ لَما َأَمَر اهللُ ﴿ :إحُام، ُتت آية

ه افًجٔبة إحداثِ  ْاطرَ ى هْاك مَ جتديده، وشَس  بحرِ  افتي ؾٔٓا يتّّوج موُج  (٧)"افَاضًة

ًِ ه افنديدة، وُيٍدي ادَُِِة افْجديّ ُابرتِ ومُ  ـان  مٓامه وبكه وفسإه، َة بًَِه وشّ

اظُ  خّدامُ  ٍّ ِّة يُ  افؼيًة واحل  ."!آباؤـم تسًّوا إٔتم وٓ مامل"بـ :ْادونظذ اد

أن  :افًِامء (3)بٖؿوال ادرادَ  (١)أّن  :ه بٌر افىائله افباضل وتىويِِ شًِٔ  وحاصُل 

 دظٍّل  افٍح وافثواب ظِٔه ؾَط، وإن مل يرِ  افذي وردْت ؾٔه ؾؤِةُ  افؤًُف  َبَل يُ 
                                                 

احلٍْي  ،إٕهاري بن ؽالم حسن بن ؽالم ظع ْش خْ پر بَ  رصٔد أمحد بن هداية أمحد بن (1)

َُ  ٍوري ثمّ افرامْ  ـَ  ،ه1٧11 فد فسّت خِون من ذي افًَدة شْةوُ  .ُوهيْْاف ، وؿرأ هْ ُوْ ْْببِدة 

ة ظذ خافه حمّد تَي، وادختكات يف افْحو وافكف ظذ ادوفوي حمّد افٍارشّٔ  افرشائَل 

ِّٓي، ة ظذ افَايض أمحد افدين الِ  وؿرأ صٔاًا من افًربّٔ ر إػ دهعشاؾَ  ٍوري، ثمّ بخش افرامْ 

ـَ   "تهٍٔة افَِوب"ٍات: فه مهَّْ .ه حمّد تَيج بخدجية بْت خافِ ، وتزوّ هْ ُْوْ ورجع إػ 

 تِّٔذه ضبع باشم] "فرد ظذ إٕوار افساضًةافزاهغ افَاضًة يف ا"و "إمداد افسِوك"و

  شْة ،ةأخر ىادفثامن خِون من ُج مات  ."ةرصٔديّ افٍتاوى اف"و [ٍوريْٕ خِٔل أمحد افسٓارَ 

 (مِتَىاً ، 1٦٦،1٦٢، ٨/1٦3، 113حرف افراء، ر:  "واضرٕزهة اخل")                 .ه13٧3

: فرصٔد أمحد بن هداية أمحد بن پر بخش "افزاهغ افَاضًة يف افرد ظذ إٕوار افساضًة" (٧)

 ه(.13٧3ٍوري افُُْوهي )تافرامْ 

 (1٦٢، 1٦٦، ٨/1٦3، 113حرف افراء، ُتت ر:  "اخلواضرٕزهة ")

بافؤًف يف  افًُّل  أن يهحَّ  :ى الّٔعأّن مّدظَ "ظن أؿوال ؿبول افؤًف:  افُُْوهي ( ؿال3)

افْهف من  وفِٔةَ  ،الًّة فِٔةَ   دؿةٍ  افثواب وافٍؤِة يف حديِث  ؾوائل إظامل، وأين ذـُر 

ّٕام ُذـر ؾٔٓا إتٔاُن  ! ؾِٔس يف افروايات ذـُر ُّل به افً ى جيوزَ حتّ  ؟وافًَٔدين ،صًبان افثواب، إ

ًٕم، هو  ؟إظامل ؾٓذا ـٔف يهر ؾوائَل  .ٓا افهدؿاِت وضِبُ  ،وـالُمٓا احلزينُ  ،إرواح

= 
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رجب وؽره،  افهحٔح يف ذفك افًّل ظذ اخلهوص، ـحديث  ٔام صٓرِ  احلديُث 

ًِّل؛ ف ًة، وإن ـان يف احلديث ضٌِب خاّ   وافٍؤِةُ  مل يذـر افثواُب ماؾال ُيَبَل  (٢)

ادذـور  (1)طوبافّؼ  (٣). !يف افًّل، وفٔس يف ؾؤِة افًّليُون حْٔاٍذ  ّن احلديَث ٕ

َِّ  (٤) وإن ـان احلديُث  ، ؾٔه ؿىًاً  افواردُ  اًم يف افٍؤِة، ٓ يستحّب افًُّل مَبوًٓ مس

 اخساعٌ  آشتحباب باحلديث افؤًف ؾّ٘ن إثباَت  (٥) ؛سًْا فٌرهَح  مامل يُن احلديُث 

فُورودها يف  ؛باشتحباهبا افتي ؿال افًِامءُ  أّما إظامُل  (٦) ،إلجاعف وخالٌف  حمٌض 

مة افًاّل  ظذ ذفك ؿوُل  وافدفُٔل  (٧)سًْة فٌرها، َح  إحاديث،  ارت تِك إحاديُث 

ّٕه َح "ٔة افوضوء: اديث أدظِ افىحىاوي يف أح ن َثّم ظرؾْا"سٌن فٌرهإ ِّ  أّن حُمَ  :، ؾ

ّٕه ُتٍَحص حبٌة واحدٌة من إرز ظْد افىبخ، ٓ افُّل  ٍف ٔـّل ضً  .!هُذا؛ ٕ
                                                 

= 

ّٕام ؾٔٓا  ،افًِم وفٔس باب افٍول؛ إذ فٔس يف افروايات ظٌّل  إظالٌم ظن إتٔاّنا، وهذا باُب  وإ

ِّم أحٌد ؾٔٓا ظ ( ؾٓو ظٌّل "ٕوار افساضًةإ"ف ف )أي: مٗف  ِّٗف  ف ظاةً ارمُ  ؛ّالً ِظٌِم، وإن ش

 "افًّل افًّل، أّما يف حديث  ٔام رجب و الة إّوابغ ؾًْم، ؾٔه ؾوُل  ؾوُل  ؾَط، ٓ

 اإلمام أمحد رضا[] .(1١1، 1١١،  ـ"افزاهغ افَاضًة")                 اهـ مِتَىًا.

 ،هالة إّوابغ، ؾظّاًل ؿد ثبت باحلديث افؤًف ن افٍَٓاءُ : اشتحس"ٕوار افساضًةإ"( يف 1)

ؿال  .[مِتَىاً  1١٧ ـ "ٕوار افساضًةإ"] ..."رجب صٓر مو ٔا ضوء،يف افو ومسح افرؿبة

ّٕه ؽِطٌ " :ظن "افزاهغ افَاضًة"ظِٔه يف  َُ  أ ّٕام هو إجيادٌ أ اًل، مل ي  ، واب ؽرُ  ل به أحٌد، إ

سًْة افواردة يف هذه إمور أ بحت َح  ًاُف سن، وافِو احلَ بافهحٔح أو  ويثبت ادستحُب 

 "افدر"] "رقه من ضُ ّبان وؽرُ رواه ابن حِ ": "ادختار افدرّ "د افىرق. ؿال يف فتًدُ  ؛فٌرها

]ـتاب افىٓارة،  "ادحتار ردّ "يف  مِتَىًا[.، 1٧٤، 1/1٧3 ـتاب افىٓارة، آداب افوضوء،

 ىؾارتَ": [1/1٧٤ديث افؤًف إػ مرتبة احلسن، آداب افوضوء، مىِب يف بٔان ارتَاء احل

ٍُ [1/٢٤]ـتاب افىٓارة، "ط"سن إػ مرتبة احلَ   ضبطوء ه فُس . أؿول: فُن هذا إذا ـان ضً

، أّما فو ـان فٍسق افراوي أو حالٍ  أو جٓافةِ  أو تدفٔسٍ  أو إلرشالٍ  ،دوق إمغافراوي افَه 

 اإلمام أمحد رضا[] .[ِتَىاً م ،1١٧ ـ "افزاهغ افَاضًة"إتٓى ] "ؾال ـذٍب 
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فه  (1)ةَ ؿالٓ ظ افذي أّما (٨)وهذا احلُُم ـان يف أحاديث أظامل الوارح، 

 أو (١٢)ادًجزات أو  (١١)اظظ ادوأو  (١١)َر افِس  (٩)بالوارح، شواٌء ـان من 

جال، أو ـإت من إبواب افتي رّصح ؾٔٓا ؾوائل افهحابة وأهل افبٔت، وشائر افرِ 

يف اإلظالم واإلخبار،  زائدٍ  ـإت من بٔان خزٍ  ًاف، أوبَبول افِو  افًِامءُ 

ِ  ؾ ،يف باب افًَائد، ٓ ًٍٕٔا وإثباتاً  يدخل أ اًل ذفك افبٔانُ  وفومل ب ه من بآذا ـ

 مامل يُن متواترًا وؿىًيَّ  ،أيوًا مردودةٌ  افبخاري ومسِمٍ  افًَائد افذي ؾٔه  حاُح 

إتٔان إرواح يف بٔوهتا فَِٔة الًّة،  حديُث  :هًاف. ومثافُ افدٓفة، ؾواًل ظن افِو 

أو بافْير إػ ضِب افهدؿة يُون  ،من باب افًَائد ٓذا احلديُث ؾٓا افهدؿاِت، وضِبِ 

ـَ يُ  مل من باب إظامل؛ إذ  افهدؿة. ؾوُل  ؾٔٓار ذ

ِّق  حاُح ٓ تًتز ؾٔه افِه  ،بالوارح ةَ ؿالأّن ما ٓ ظ :واحلاصل أحاد، أّما ادتً

ر ؾٔه افثواُب حاُح ؾٔه افِه  بالوارح ؾادىِوُب  ـَ ادخهوص، أّما إذا ـان  ، فومل ُيذ

 ، ُيستحّب ؾٔٓا ٓ افواردَ  أيوًا مَبوفٌة، فُّن افًَّل  ًاُف مذـورًا، ؾافِو  افثواُب 

إػ  ٨1]رؿم افهٍحة  .افًِامء بٖؿواهلم سًْا فٌره، وهذا هو مرادُ َح  يُن احلديُث  مامل

ب بـ "افزاهغ افَاضًة ظذ طالم إٕوار افساضًة"من  ٨٨ َّ افدٓئل افواضحة "ادِ

َُ  "ظذ ـراهة ادروج من ادوفود وافٍاُتة  ُوهي[.ْْ فرصـٔد اف

راؾاته يف إبىال ُخ  ثٓم! ؾُٔف ٕؤع افوؿَت حمدِ  أحَدثٓا حادثةٌ  هذه هي ؿاظدةٌ 

 َّ  هذا افًُْبوِت  يُّّس ٕسَٔج  ،يف اإلؾادات افسابَة ْا افرائَةَ وَمن ؿرأ ـِامتِ  !ِةادٓ
                                                 

من إهل:  وضِبٓا افهدؿاِت  ،الًّة وؽره إرواح يف بٔوهتا يومَ  ( ؿال يف أحاديث حوورِ 1)

مسٖفة  يف باب افًَائد، وادسٖفةُ  ، واحلديُث فٔس يف هذه افروايات ظٌّل، بل ؾٔٓا ظِمٌ  هّٕ إ"

 أّن إرواَح  يف افًَائد، بٖن يًتَدَ  ح، وهي داخِةٌ ٔافًَٔدة، ُتتاج إػ ادنٓور ادتواتر افهح

ّٔات افهحاح، اهـ  الًّة، وآظتبارُ  تٖيت بٔوهتا فِٔةَ  ّٔات، وفٔس بيْ يف افًَائد بافَىً

 اإلمام أمحد رضا[] .(1١١و ٨3 ـ ،"افزاهغ افَاضًة") فتَاطبآ
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ًَ  ٕيرةٍ  بٖخّف   يلاجه اإلؿد أرشٕا أيوًا إػ إبىافِ  هاهْا وفُّْْا مع ذفك .وٕه تًاػب

 اخذة.ٗدع اضواظذ مَ  ص افتَرير، ووضًْا إرؿامَ بتِخٔ

ِِ  ، هذا افتَهرُ ظذ ـل   ّٕههفٔس مْه بل من ظَ  ؾامذا يًٍل يه افٍٓمُ إذا فٔس فدَ  ؛ ٕ

ّٔةَ ادسُغ  ؛هتَبٔل اإلهباَمغ ؿد ثبتت حسب تَٔٔدِ  ؟! وفُّْْا َٕول يف هذا ادَام: إّن ُشْ

ّٕه إذا ؿافه ّٓ  ،رق تًّدد افىُ ٕيرًا إػ؛ "سًْا فٌرهَح " :ؾ٘ من  ديُث احل حهل ادىِوب، وإ

ِّق بًّلِ  ّٕه متً مذـوٌر ؾٔه ظذ  الوارح، وأيوًا افثواُب  باب افٍوائل حسب ؿوفه، ؾ٘

ثبوت يف  مٍٔدةٌ  وفُّْٓا مٍٔدًة فالشتحباب، ن وفومل تُن إحاديُث ؾ٘ذَ  ،اخلهوص

ِّم اإلجاَع يف مسٖفة ؿبول افِو ٓو ؾ !الواز ظذ إؿّل افبتة حمافَة،  ًاف يف افٍوائل ٓش

 ٓ جرمَ  ،ادَبول يف افباب ؾّ٘ن احلديَث -ه جواَز تَبٔل اإلهباَمغ إّما باحلديث؛ ُّ وتسِٔ

ؾّ٘ن مثل هذا احلديث مًّوٌل به إجاظًا يف مثل -وإّما ب٘جاع افًِامء؛  -ؾٔه رشظيٌّ  فٌٔل د

 احلديِث ب، و(1)!«ـٔف وؿد ؿٔل»ديث افهحٔح: رآن افًئم واحلوإّما بافَ -هذا ادَام

وبإحاديث ادذـورة يف اإلؾادة افثامْة ظؼ  ،بٓاتر يف ارتَاء افن  افهحٔح أَخ 

َِّ  -إػ افَبول وافًّل ٕادؾّّ٘نا ُترِص - ؛وؽرها دية يف ّة وإّما بافَاظدة ادس ّّ افؼيًة ادح

ّٔة افّهالةِ  ظذ  احبٓا أؾوُل - ، ؾًذ ـّل حاٍل، يَوم "بآحتٔاط إخذُ "أي:  -وافتح

 افذي ؿام ظذ جوازه دفٌٔل رشظيٌّ  افًٍُل " افُُْوهي ادذـور وظْد ،رشظيٌّ  ظِٔه دفٌٔل 

من  جٌْس  وجدي ًة، بل وإن ملخاّ   إن مل يوجد ذفك افًٍُل ، وفُسّْةُ ا ، ؾذاكرصاحةً 

َُ  ،جْس ذفك افًٍل يف ُشّْٔة تَبٔل اإلهباَمغ؟!  ؾام افُالمُ  "افثالثة إُوػ رونيف اف

 :٧٨و ٧٨ؾَال يف افهٍحة 

ِّ بحُ  فٗف  اد"   أّن مًْى :ه يزظمسن ؾٓ
ٍ
ّٕه " :يف افَرون افثالثة مل يوجد ـون يشء أ

الواز  وفو ـان دفُٔل  ،ّٔاً رجاخ وجوداً يف تِك افَرون  اخلاّص  إن مل يوجد الزءُ 
                                                 

، ٨٨ أهِه[ ر: ـتاب افًِم، باب افرحِة يف ادسٖفة افْازفة ]وتًِٔم " حٔح افبخاري"إير:  (1)
 .٧١ ـ
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ش وبًٌٔد ظن افًِم وافٍٓم، بل وهذا ادًْى ؽٌِط ؾاحِ  "شّٔاةٌ  موجودًا، ؾٓو بدظةٌ 

ّٔاً افذي ـان موجود أّن افقءَ  :مًْاه ، ؾٓو شّْةٌ  ،ًا يف افَرون افثالثة وجودًا رشظ

افؼظي ؾٓو ما ٓ ُيىَِّع  . أّما افوجودُ يوجد بافوجود افؼظي ؾٓو بدظةٌ  وافذي مل

ـان اإلظالم  ظذ إظالم افنارع، شواءٌ  جوده موؿوٌف ظِٔه بدون إظالم افنارع، ؾوُ 

افقء  ثبت وجودُ  ،ٕواع اإلظالممن أ بْوعٍ  ؾ٘ذا ثبت الوازُ  ،إصارًة أو دٓفةً  رصاحًة أو

ًِّٔة، ُوجدَ  افذي ُحُمَ  ن افقءُ ه يف اخلارج. ؾ٘ذَ د جُْس رشظًا، وفومل يوَج   بجوازه ـ

 .ه يف افؼع ـذفكه، ثبت ظدمُ بًدم جوازِ  ه رشظًا، وافذي ُحُمَ بجّٔع جزئٔاتِ 

جودًا رشظًا يًتز موهو ، وه رشظًا يف افَرون افثالثة هو شّْةٌ أّن ما ثبت جوازُ  :ؾاحلا ل

ه موجودًة ؾٔٓا بافوجود اخلارجي أو ٓ، وشواٌء يف افَرون افثالثة، شواٌء ـإت جزئٔتُ 

لوازه ؾٓو بدظٌة ضالفة،  وما ٓ دفَٔل  ًا ؾٔٓا أو ٓ.جودًا خارجّٔ ه موجودًا وُ ـان جُْس 

 ُف ا مٗف  ٓافتي مل ينّم رائحتَ  شواٌء ـان موجودًا يف اخلارج ؾٔٓا أو ٓ. ؾاؾٓم هذه افَاظدةَ 

ه، ؾوضًُت هذه منايِ  فٍَِر بتوّجهِ  ه، وهي حهِْت يُ ومنا "إٕوار افساضًة"

ِّٓ الوهرةَ   مِّخهًا. (1)...إفخ "ي ادخافٍغدِ هَت  ايف افُتاب رضورًة فٍْع ادواؾَغ، وفً

 بنػسه، ومل ينتبهة مذهبه الوهابي   نصف   ؽوهي قد ذبح  ن  الؽ  

ذه الوهرة افتي وضًَتٓا يف افُتاب! وؿىًَت به ع هما صاء اهلل! ما أدَ  :أقول

ّٔ دابر  ٕهَف   افؼكُ  (1): هلا ُرـْان ادسُِْٔةَ  ةَ افْجديّ ؛ ؾّ٘ن ةمذهب افوهاب

ّٔ  ـبرَ  ، وإٔت ياةوافبدظ (٧) ، ة! أؿَّت افَٔامَة ظذ افرـن افثاينة اهلْديّ افوهاب

ّٕه ؽٌِط "ىًَتٓا بَوفك: مْذ شْغ، ؿ تِكضائٍ ّٓا ـزاءُ افتي يًي   ادسبحةَ  وـّسَت  إ

 مل يًٍل افهحابةُ "ظادًة:  ـام يَول افوهابٔةُ  "ؾاحٌش وبًٌٔد ظن افًِم وافٍٓم

 وأصد   الين يف ؿرن ـذا وـذا، هل إٔتم أـثرُ ه صخٌص ؾُ وافتابًون ـذا وـذا، بل أصاظَ 

                                                 

 .33، 3٧،  ـة وظدمهثالثافَرون اف مًْى ـون افوجود يف "َاضًةافزاهغ اف"( 1)
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؟ فو إٔتم امذا تًٍِوٕهّّنم مل يًٍِوا ـذا، ؾِِ ٘! ؾ؟حمّبًة وتًئاًم من افهحابة وافتابًغ

َِ فَ  ـان ؾٔه خرٌ   ."!َم ٓ يف افسك؟تّتبًوّنم يف افًٍل، ؾِِ  !افبتة ه افهحابةُ ًٍ

هم من ُجّل افوهابٔة، وفُن ـبرَ  متوجٌٓة إفْٔا بآشتّرار شاِةُ إهذه 

َِّ ٕسٔجَ  افُُْوهي خرَب  ّٕه يَول: ٓم ـ ٓ رضَر ؾٔه،  إّن هذا افًٍَل "ه بسخاؾته، ؾُٖ

ّٕه ثبت جوازُ  ؛وافتابًون، وفومل يًٍِوا صٔاًا من جْسه وفومل يًٍِه افهحابةُ  ه ب٘رصاد ؾ٘

ٔ اً ـان إصارًة أو دٓفًة أو جزئّٔ  شواءٌ  ،افنارع ِّ ِّ  ؾٖين ادٍر   "اً أو ـ  ه شًّْة؟!من تسِٔ

 :ّيةردوبإ افنًر بٔت

 اطہفئ رھب ےک الخف ٓاپ قبس ےتہک ںیہ

 

 
 ! ہک ےتہک ںیہتبیہِہلل ادمحل اےس 

 

 "!بٍْسه هبا ادخافُف  ى يًسَف ، حتّ بة احلّق هذه هي هٔ"

 همذهب   ُبرج   قد هدم   الؽنؽوهي

ّٕه جًل تُرارَ  افىرؾةُ و اًل  -مـام ظادهُت - "افَرون افثالثة": فٍظ من أ َّ ُمٓ

ّٕه ؿد هدمَ  تبهْي بٍْسه، ومل  ٓ ؾائدَة بوُ "ه وؿال: مذهبِ  ُبرَج  أ
ٍ
يف افَرون  جود يشء

ّٕه بغ ادْزفتَ  "اه ؾٔٓرضَر بًدمِ  افثالثة، وٓ اخلارجي  افوجودُ "ه: ٍُٕس  هو وؿال .!غـٖ

ّٓ  افوجود افؼظي مستحٌٔل  ومًرؾةُ  ًا،فٔس مىِوب  ."افنارع ُالمب إ

يًة الديدة يف ظك افهحابة وافتابًغ؟! زول افّؼ هذا! هل تًتَد بُْ  ؾٔا

َُ  يف ـّل  رشظي   بوجودٍ  ؾٓو موجودٌ  ،ه بَول افنارعجوازُ  ٍٔدَ اشتُ  افذيؾ رون، وما اف

ر يف ـّل ؿرٍن، ؾام  مٍَودٌ  بَول افنارع، ؾٓو مًدومٌ  مَتواه ادْعُ  َّٓ ظْد افؼع ادى

 جديدٌ أمٌر  ظذ إظالم افنارع، ؾِاّم حيدث ّ٘ن اددارَ ؾبَرٍن دون ؿرٍن؟!  افتخهُٔص 

 َّ ّٔة، وًٕرف حُ اإلباحة إػ  بغ من ،هأ ِِ  ه حسب حُمِ ًٕرضه ظذ افَواظد افؼظ

ب ادٓذَّ  هذا هو ادذهُب  .ترك إَوػ إػ احلرمة اجتْاباً  بغ افوجوب اختٔارًا، ومن

ّٕك ترد   :تبوح جٓاراً  أٓ .ظْد أرباب احلّق   !فِخجل احتامًٓ  ؿوًٓ ؿدياًم من ؽر حق   دأ

ّٕك ّٕك، ومؤَت  ما أردَت  ؿَِت  اظتَد إٔت أ   عْ دَ  ،افوٓدة مْذ ـذفك ـَْت  وًِٕم أ
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ِٓ  من أي  مُان، امسح افًرَق  إٔت جاَت  ، ما ظِّْا وٓظْك اخلجَل    .!كمن وج

 ہن مہ ےھجمس، ہن مت ٓاےئ ںیہک ےس

 

 ے اینپ ںیبج ےس
ھی
 

چ

 

ن

 ہنیسپ وُپ

 

 ،إمور جٔعيف  "افَرون افثالثة"أّن تُرار فٍظ  :ؾٔاهذا...! مِلَ ٓ تَول رصاحةً 

ّٕه بٌر حٍق، وَمن ـّررَ  ُٓ أن بغ ه مُْم إػ أأ  .!ؾَد أخىٖ ،ادسِّغ ر ظاّمةِ ط

 الؽنؽوهي ألغى األحؽام  الرشعي ة الثالثة:

 اإلباحة  واالستحباب  والؽراهة  

ّٕه يَول: ـل  وافىُ  ما ثبت  ، وـل  ٓو شّْةٌ ؾ رشظي   ه بدفٔلٍ ما ثبت جوازُ  رؾة بٖ

غ، ؾٖين إؾًال يف هذَ  هذا! إذا إحك جٔعُ  ؾٔا .ضالفةٌ  ه به ؾٓو بدظةٌ ظدمُ  َّ ين احلُ

 ة؟! هذه افثالثةُ افتْزهئّ  (1)إخرى من اإلباحة وآشتحباب وافُراهة إحُامُ 

َٔت خاّ   فك من أشاتذتك،  ما حهَل  ، ؾسبحان اهلل! ما أجَل ـالمك ظذ أشاسًة ُأفٌ

َِّه مذهبك خربَت به ٕسَٔج   إّن افّْاَس "! وهذا هو افذي تٍتخر به وتتُّز وتَول: ـ

احلّق ظن  ر أهَل وأظذِ  ،كظْدك هذه رائحتُ  خل   ٖهّيا ادحسم!ؾن رائحته! ظ ُبًداءُ 

  ّ ِ   ما !ٓاص  .!ؼٍب واحدٍ ٓم من مَ صاء اهلل! هٗٓء إشاتذة! وهٗٓء افتالمذة! ـ

 :ةافنًر بإورديّ  بٔت

 بتکم وںیمہ اّلُم

 

ی

م

 رگ ہ

 

 
 اکِر الفطن امتم وخادہ دش

 

 "!إضٍالِ  يض أمرُ ؿُ  ،ذاـ وادًِمُ  ،اـذ ًٓدـان ادفو "

 ؽوهي وإسامعيلن  االختالف بني الؽ  

،و  ة،افَديّة، وإذا شًَّت من افىائٍة اهلْديّ ة الديدة هذه ظَٔدة افوهابّٔ  ظذ ـل 
                                                 

ّٔة ؾِٔست ضالفًة افبتة، وافدفُٔل  افتحريم، أّما افُراهةُ  ة افوالفة ـراهةُ مرتبأّن أدٕى  ( طاهرٌ 1)  افتْزهي

 ]اإلمام أمحد رضا[ .به بَٖس  افتْزهيي ٓ هُ أّن يف ـّل افوالفة بٖشًا، وادُرو :افواضح ظِٔه
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ًُ  ةؾٓي تىر ظذ افىبَ ع أصَْ  -أي: تَبٔل اإلهباَمغ- إّن هذا افًٍَل "ؾَٔوفون:  أِاف

 ،-افًٔاذ باهللو-بٌر حق  مٗمْةٍ  ٍٕسٍ  هْة، وؿتلِ ادح با، وؿذِف ٕا وافرِ ح من افزِ وأؿبَ 

ِّةٌ بل هذا من أشافٔب افؼك افتي   ."يف أ ل اإليامن هي رخ

جيب أن ": (1)"تَوية اإليامن"ؿال يف  ،ب٘جاع افىائٍة ادبتدظة وهذه افًَٔدةُ 

ُتت  ٕوب إخرى ؾٓيأّما افذُ  ،يف أ ل اإليامن نِ اّل رخؾّّ٘نام  ؛وافبدظة افؼكَ  يتجَّْب 

 .(٧)"يف إظامل ةٌ ِّ رخٓام مرتبتِ 

مما ـان مِحًَا بافٍُر  جًِت افسّْةَ  ةُ ثديبافٍُر، واحل افَديّة أحلَت افسّْةَ افٍرؿُة ؾ

َِ -ظْد افَديّة   .!يف ضوابط إ ىبل ظذ ـّل حاٍل، ما فْا دخٌل  ،-م بافهوابواهلل أظ

َِ  أهَل  اهللُ ىـٍ َٓ احلّق اف ظذ  وافّسالمُ  ًال، وافّهالةُ ّٔن ادتتال، واحلّد هلل اد

 وآل، آمغ!.  حٍب  ذي اإلؾوال، وآفه و حبه خرِ 

 احلؽم األخري وخالصة التحرير

فٍِول ادىِوب وافثواب  اإلهباَمغ مستحبٌّ مْدوٌب ومرجوٌّ  أّن تَبَٔل  واحلق  

َِ ، وهذا بحُم إحاديث وتكيح افُتب افٍَّٓٔ ؾٔه ادرؽوب ن ؾً َّ ه ظّاًل ة، ؾ

 مٗاخذةَ  افًِامء، واؿتداًء بًّل افَدماء، ورؽبًة إػ افسؽٔب افوارد، ؾالبتكيح 

ّٔة افيّن و دُق  ِثواب ادروي وُحسنُ ف رجاءُ اف ظِٔه، بل  فٍِول افدائم. باظٌث  ،افْ

 َِ  ؾٓو ُمبىِ  ،ه مُروهًا وممْوظًا وبدظةً وَمن جً
ِ
ُآم، ؾٔجب أن رام ورخى  افُِ  ل افًِامء

 َِ  ه، ـامأصّد ظذ ؿِبِ  اً ظذ افزٕديق وؽٔي اً ؛ ؾّ٘ن ؾٔه ردّ ادُُِْر  آهمحْٔام رادسِّغ  ه ظاّمةُ يًٍ

ةُ  ّّ ، أن يتوّضٖ باحلوض من افْٓر أؾول، وفُّن إؾوَل  افوضوءُ "رام: افُِ  ؿال إئ

                                                 

تويّف : إلشامظٔل بن ظبد افٌْي بن ويل اهلل بن ظبد افرحٔم افًّري افدهِوي، "تَوية اإليامن"( 1)

 (٢1 ،٢/٦٦،٦٨، ٨٨حرف إفف، ُتت ر:  "هة اخلواضرٕز")         ه.1٧1٦ شْة

 .11افتّٓٔد،  ـ "تَوية اإليامن"( ٧)
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َ   "افذي هو ُيُِْر ظذ افوضوء من احلوض (1)ادًتزيل بحوور ّْٔه ادوػ ادح يف  قـام ب

ّٔة، ؾ إؾول أؾوَل  تركُ وإذا  ار . (3)ه يف ؽرهوؽرُ  (٧)"افَدير ؾتح"  َك ام بافُ هبذه افْ

ٍُ  ؾّّ٘نام أؾوالنِ  ؟ادستحّب وادْدوبب  .!سٓامبٖٕ

ّٔدِ  ،اإلًٕام، وأؾول افّهالة وأـّل افّسالم واحلّد هلل ويل   اخلتام ؿّر  ظذ ش

 ُِ  .رام، آمغ!افتامم، وآفه و حبه افٌّر اف

 

 

 

 

       

                                                 

هاهْا،  باحلوض، وهو ادرادُ  يًّْون افوضوءَ  جٔب، وادًتزفةُ افِىٔف افً ( وؿع هاهْا افٍِظُ 1)

 ]اإلمام أمحد رضا[افُوثر أيوًا.  رون حوَض ُِْ وفُّْٓم يُ 

 .1/٢٧، باب اداء افذي جيوز به افوضوء، اتـتاب افىٓار "ٍتحاف"( ٧)

رة، باب ـتاب افىٓا "رد ادحتار"] وحواصٔه [1/٦٧1]ـتاب افىٓارة، باب ادٔاه،  "افدرّ "( ــ3)

 من احلوض أؾول رؽاًم فًِّتزفة، وبٔان الزء افذي ٓ يتجّزأ، افتويّض  ادٔاه، مىِب يف أنّ 

ـتاب افىٓارة، باب ادٔاه،  "ح"و .1/1١٤ـتاب افىٓارة، باب ادٔاه،  "ط"و .٦٧1/1

ِ   ،رينوآَخ  [1٧/ق1 ـتاب  "اخلال ة"و .1/1٤٨ـتاب افىٓارة،  "افبحر"إير: ] ٓم يف ادٔاهـ

 [اإلمام أمحد رضامْه ]أي: من . [٤،  ـ1يف احلٔاض، الزء  1، الْس 1فىٓارات، افٍهل ا
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 اخلامتة يف فوائد منثورة

 

 قريبيٍ  عن هذه ادسللي مرارًا من بالدٍ  ،الػؼرإىل  جوء آستػتوءُ  ! قدونأّّيو ادسؾؿ

ًُ اجلواَب  ل، أحقوكًو بني ادخترص وادطوَّ  ،كلَّ مّرٍة حسى مؼته احلول وبعقدة، فؽتب

ًُ قؾقاًل، إخر بصػحٍي أو صػحتنَي، وأحقوكًو بسطٍر أو سطَرين، ولؽّن ادّرةَ  ة فّصؾ

، وحصل السوئُل  ،سوليفتجّذ بصورة الرّ 
ٍ
عذ تصديؼفو من  حقـام وصل إىل قدر جزء

ور وبؼني وقني عن الُش - "ػوررامْ "و "برييل"و "دايونبَ "العؾامء إعالم من 

 ."مـر العني"فختؿوا بتصديؼوهتم، فبفذا الؼدر كوكً الرسولي  -وربولُس 

ف إفضل ربقع إّول فو ذم الشفر ادبورك إَش صبوعتُ  فؾاّم بدأت أنَ 

كزيل  ،يرهِ وكوكَ حسى صؾى السّقد ادعّظم الشقخ ادولوي غالم حسني ُج  ،ه٣٥٣٥

، وبوعتـوء التامم من الشقخ ادؽّرم ادولوي -ئيور شبَ حػظه اهلل عن ّش كّل -بؿبوئي 

ين الدّ  وعّؿر به عؿرانَ  (٣)ينه عؿر الد  كوسؿِ  ه اهللُجعؾَ -وي زارْ ين الَ حمؿد عؿر الدّ 

 -هبام ادوىل الؾطقف لطَف -بن احلوّج حمؿد عبد الؾطقف ا، والسّقد احلوّج حمؿد -ادتني

                                                 

ه ذم قريي مؾحؼي . كوكً وٓدتُ الء الدينقؿر الدين بن ع الشقخبن االشقخ حمؿد عؿر الدين  (٣)

 حول الشوهْ من الشقخ توج الػُ  وله اإلجوزة ذم السؾوك كجقى اهلل. وْت كُ  ،"هْ زارَ فور هَ  يرِ هَ "

. ذم السؾوك اإلجوزةُ  مـه أيضوً  وله ،موم أدمد راوذم اإل له آعتؼودُ  كونودايوين. الؼودر البَ  عبد

إهالك الوهوبقني عذ توهني قبور "و ،كر بوجلفر مع اجلـوزةذم جواز الذِ  "اإلجوزة": من تصوكقػه

(، ه٣٥٣١ سـي "التحػي احلـػقي" جمّؾي )صبع ذم "فتوى العؾامء بتعظقم آثور العؾامء"و "ادسؾؿني

قوكي خ"و "وز ادممـني بشػوعي الشوفعنيفَ "و "ؼوة بجواز سجدة الشؽر بعد الصالةفتوى الثِ "و

 "ْش خْ بَ  ٍْ ـْغَ "حمػوظ ذم دار الؽتى  خمطوط( ه٣٥٤١) "وادالعبود عن اخلضوب بولَس 

 (وً تعريب ٤١٢، ٤٦١أعذ حرضة، صـ خؾػوء ة)تذكر                .ه٣٥٦١ توذّم سـيي. دِ ـْ بِ لْ اوَ رَ 
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ًْ إبحوُث   اجلؾقؾي عذ قؾى الػؼر، فؽون هـوك إعدادُ  الؽثرة واإلفوداُت  ُألؼق

ًُ للقفبولت الطبوعي، وأكو مشغوٌل  ًُ مو كتبُته جزءًا جزءًا،  ، وكـ حّتى أصبحً أرسؾ

  عشةَ  الرسوليُ 
ٍ
ن جوء مَ  !احلؿد هللو ،فؼط ، وهي ذم البدايي كوكً جزءًا واحداً أجزاء

 .!أمثولو ـي فؾه عُش بوحلَس 

ًُ مـفو رسوليً  عذ حدة، وكون هـوك  "مدارج صبؼوت احلديٌ" عربّقيً  وأخرج

 ىقؾقؾًي، حتّ  كوكً الػرصيُ  وً اجلديدة َيومقّ  لُورود الػتووى عـديلؾطبوعي، و التعجقُل 

َد  هو كظرًة ثوكقي، فؾمأستطع أن أقرأَ  مل الػوائد احلورضة، ووقعً  بعَض أستطقع أن أجر 

وااع فو بودَ فو ذم الـظر أو اخلوصر، ودمّؾً ذم الغوبر، ولؽـّه مل يتقّس يل أن ُأحلؼَ بعُض 

فوائد "حّررهُتو حتً عـوان  -فبعوكه تعوىل-فو يـبغي تركُ  مو كونالسوبؼي، وكذلك 

 ،ادسوئل اجلديدة أن يؽتبوا بعَض  م الشيَف فنّن دأهَب  ؛ػنيمل  اقتػوًء بوٕئّؿي اد "مـثورة

أو  "مسوئل َشّتى"ـوهو بذم آخر الؽتوب، ويعز   ،ادسوئل ادؾَحؼي بودواقي وبعَض 

 ."مسوئل مـثورة"ـب
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 فيسة جليلةن :وىلفائدة أ  

 

  فضقؾة
ٍ
ؾ يف باب التػضقؾ ؼبَ الضعقػ ال يُ  ، واحلديُث أفضؾّقتفختتؾػ عـ  يشء

يؼبؾ  عد بػ السامء واألرض؛ فإّن الػضقؾةَ بػ الػضقؾة واألفضؾقّة كالبُ  الػرُق والبّتة، 

 .اً ؾ إمجاعبَ ؼوال يُ  فػقفا ُيرّد الضعقُػ  فقفا احلديُث الضعقػ باالّتػاق، أّما األفضؾقةُ 

كام مّر واضحًا يف -عاف يف الػضائؾ قبقل الِض  َمـ رشخ يف ذهـف مـشلُ  :أقول

ُتؼَبؾ يف حمؾٍّ ال رضَر  عاَف ر الـظر؛ فإّن الِض ببادِ  رف هذا الػرَق عَ  -ةاضقاإلفادات اد

ف، أو إضاعُة حّؼ الغر، المء أو حتريؿُ  فقف ألحٍد، أي: ادحّؾ الذي ال يؾزم بف حتؾقُؾ 

 األعامل، فالرجاُل  الرجال وفضائُؾ  ف فضائُؾ جقه، ومثالُ  ع بقجٍف مـ القُ خمالػُة الّؽ  أو

تػصقاًل أو إمجاالً، ثّؿ  كان الػضُؾ  شقاءٌ  ،الصحقحة دّلةفؿ باألالذيـ ثبت فضؾُ 

يف احلديث  ؿفصقص الثابتة، فإذا مدَح حاح أو الـُ لؾِص  اخلاص   ؿيعاِرض مدُحف ال

فائدًة  عطل هـا إاّل ال يُ  الضعقَػ فإّن  ؛ف بالصحاحذ ثبت فضؾُ ف ظاهٌر؛ إالضعقػ فؼبقلُ 

ف يف الضعقػ فؼط، وال خيالػ صحقحًا، ففق فضؾُ  مسؾَّؿة، وإذا وردَ  زائدًة يف مسللةٍ 

 حاح.مـ الِص  هرد تليقدُ حاح، ولقمل يَ لعدم خمالػتف لؾِص  ؛أيضًا مؼبقٌل 

تبًة عـد اهلل، رُ  النٍ أعذ مـ فُ و الكًا أفضُؾ بلّن فُ  :ففل االعتؼادُ  أّما األفضؾّقةُ 

 احلؽؿُ  وإاّل  ، فورشقلِ  تعاؼ اهلل بإرصادِ  ،وهذا ال جيقز لـا مامل يثبت ويتحّؼؼ متاماً 

مػضقالً  عـد اهلل بالعؽس، ويؾزم جعؾ األفضؾِ  هأمرُ  بدون الثبقت حيتؿؾ أن يؽقنَ 

ػسدة كتباُه دَ اال يؽقنَ  فقجب أن .أو عؽسف، وهذا تنيٌح بتـؼقص الشلن، وهق حرام

مع  كان احلؼ   لقا ومهؾ أحدُ ػضَّ يال  ك، حتّ حّؼ الغر معاً  تضققعِ لو ،حتؾقؾ احلرام

 الؽعقة، فام باُلؽ إذا حتّؼؼ تػضقُؾ  دّلةأحدمها باأل وهذا إذا مل ُيعَرف أفضؾّقةُ  اآلَخر!

كام  !عافؼام والِض ف باألحاديث الِس اجلاكَبػ يف العؼائد! ومع ذلؽ ُيستّدل خالفُ  أحدِ 
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عذ  -ف الؽريؿكّرم اهلل تعاؼ وجفَ -ؾة العن شّقَدكا ادقؼ عغ جفَ  ؾ بعُض ُيػض  

عاكٌد لؾُسـّة، لذلؽ لؾؽيعة ومُ  مضاد   ، وهذا التنيُح شادتـا الشقَخػ الؽريَؿػ 

 طؾع الؼؿَريـ يفمَ "الديـ التػضقؾّقَة مـ الروافض، كام بّقـاه يف كتابـا ادبارك  عّد أئّؿةُ 

 .(1)"ؿَريـإباكة شبؼة العُ 

ف جيب تلويؾُ  ،الصحقح خالفًا لتػضقؾ الشقَخػ احلديُث  كانبؾ إكصافًا! لق 

الشقَخػ  ه؛ ألّن تػضقَؾ قطعًا، وعذ افساض الغؾط لقمل يؽـ صاحلًا لؾتلويؾ جيب رد  

ؾتػت إؼ ، وال يُ (2)ه آكػاً ذكرُ اّر التحؼقؼ يف كتابـا اد متقاتٌر إمجاعل  كام أثبتـا عؾقف عرَش 

أمحد الؼسطالين يف  ر أو اإلمجا ع، لذلؽ قال اإلمامُ اآلحاد إذا جاءت خالفًا لؾتقاتُ 

اب اخلطّ  بـ عؿرُ  عغَّ  ُعرَض » :حتت حديث "إرصاد الساري رشح صحقح البخاري"

ـ لئِ ": (3)«يـالد  »؟ قال: اهلل  رشقَل  فام أّولَت ذلؽ يا قالقا: «جيّره وعؾقف قؿقٌص 

البالغة  ،ألحاديث الؽثرةباعارٌض ( ففق مُ بف )أي: بالػاروق  التخصقَص  شّؾؿـا

ـ ، ولئِ عارضفا اآلحادُ تُ  فال ،عذ أفضؾّقة الصديؼ  الداّلةِ  ،درجَة التقاتر ادعـقي

ف، وهق ـّة واجلامعة عذ أفضؾقّتِ أهؾ الُس  ي بػ الدلقَؾػ، لؽـ إمجا عَ شّؾؿـا التساوِ 

 .(4)"ٌل عارضف ظـّ يُ  فال ،قطعل  

                                                 

ة أفضؾقّ  يف 1الباب  "يـطؾع الؼؿرَ مَ "كتاب الرّد وادـاظرة، رشالف  "الػتاوى الرضقية( 1)

 .137، 21/136 ا ع،مجاإل يف 1، الػصؾ ثاراآلمجا ع واإلخبار واألـصقص وال ػ مـالشقخَ 

 .135، 21/134، ادرجع كػسف أي:( 2)

 عـ ،7صـ ،23 ر: ،يف األعامل ؾ أهؾ اإليامنُض اكتاب اإليامن، باب تػ "البخاري صحقح" (3)

، ضقن عغَّ عرَ يُ  الـاَس  رأيُت  بقـا أكا كائؿٌ » :قال رشقل اهلل  :يؼقل يشعقد اخلدر أيب

اب وعؾقف بـ اخلطّ  عؿُر  رض عغَّ ـفا ما دون ذلؽ، وعُ وم، يديبؾغ الث   مـفا ما ٌص ؿُ وعؾقفؿ قُ 

 .«يـالد  » :قال ؟اهلل ذلؽ يا رشقَل  لَت فام أوّ  :قالقا «هجيّر  قؿقٌص 

 .1/181 ،23 حتت ر: ،يف األعامل ؾ أهؾ اإليامنُض اكتاب اإليامن، باب تػ "إرصاد الساري"( 4)
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 الذي تعتز فقف ،األفضؾقّة لقست مـ باب الػضائؾ قطعاً  مسللةُ  ،وباجلملة

األفضؾّقة مـ  تنيٌح بلّن مسللةَ  (2)"ادقاقػ رشح"و (1)"قاقػادَ "، بؾ يف عاُف الِض 

تعّؾؼ )ي هذه ادسللةُ  (لقست)": حاح، حقث قاالالِص  حادُ آعتز فقف تُ باب العؼائد، فال 

ـّ  كهبا عؿٌؾ، فقؽتػَ   الذي هق كاٍف يف األحؽام العؿؾّقة، بؾ هل مسللةٌ  (فقفا بالظ

 .(3)"ب فقفا القؼػُ طؾَ يُ  عؾؿّقةٌ 

 

 

 

 

 

       

                                                 

ادتقّّف  ،الرمحـ بـ أمحد اإلجيل الؼايض يـ عبدمة عضد الد  يف عؾؿ الؽالم: لؾعاّل  "قاقػادَ " (1)

 (2/712 "كشػ الظـقن")                      ه.756 شـة

 ه. 816 ادتقّّف شـة ،رجاينغ بـ حمؿد اجلُ ع د الؽيػسقّ : لؾ"ادقاقػرشح "( 2)

 (2/712 "كشػ الظـقن")    

 .4٠4، صـ8 ، اجلزء5، ادؼصد 4ادرصد  "رشح ادقاقػ"( 3)
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 مهّمة عظيمة :فائدة ثانية

 رات الصحابةشاج  يف مم  ريالس  شة من التواريخ ووح  احلكايات الم 

 مردودٌة قطعا    

 

أّن ذم يمتب  :فـاك ىمد أوضحـاهوماكظر إمم اإلومادة اًمثاًمثة واًمعنمين كظرًة صماكقًة! 

 ُل ي اًمضعف، وىمد مّر ومقفا ىمومن اعمجروطملم اعمطعوكلم ؿمديدِ  ػم يمثرْت اًمرواياُت اًمِس 

ه ذم رواياشمِ  سملّن أهمؾَب  :م سماًمؽذبًمؽؾبي اًمراوميض اعمّتفَ ا إمم ـسبةسماًم "قمقون إصمر"ػمة ؾِم 

 "ؾمػمة إكسان اًمعقون" وأيضًا مّر يمالمُ  .هقمن مثؾِ  اًمعؾامءُ  ااًمتي يروهي ،ػم واًمتواريخاًمِس 

 احلؽايات اًمضعقػة واًمسؼقؿة همػم اعمستـدة. ؿع يمل  دم ػمَ سملّن اًمِس 

 ػمَ ػم اًمتي شمؾقق هبا، أي: أّن اًمِس قمن مرشمبة اًمِس  يمان اإلقمالمُ  وإكصاومًا! هذا أيضاً 

، هي أيضًا ٓ شمَ  ؼبل يمل  شمَ  اًمتي
ٍ
ََ أصاًل: ٕ ؼبل اعموضوقماِت رء ػقد ؿمقئًا، يُ  ٓ ّن اعموضو

 ّٓ  .ىخيػ ػم، يمام ٓوإسماـمقل ذم اًمِس  ؽثرت إيماذيُب سماًمـظر اًمواىمع ًمَ  وإ

شمتجاوز  الومػم اًمِس  أّماّما ًمؾجـون وإّما ًمؾزكدىمة، إ ،متققز سملم اعمراشمب ، قمدمُ قمغم يمل  

ا ذم مسالل احلقض واًمـػاس، ومضاًل قمن هبا، طمّتى ٓ شُمؼبَل رواياُت  صقمن إمور اعمخّص 

قمؾقه وقمغم آًمه -قمغم أصحاب ؾمّقد إكام  ،اًمطعن هبذه احلؽايات اًمواهقات اعمعضالت

ؿملهنم  ُص هبا قمؾقفم وشمـؼق قمؽماُض ، وآ-اًمّصالة واًمّسالم، واًمعقاذ سماهلل وقمؾقفم أومضُل 

 ّٓ  ه.ومضاد   ؾحّق اعمبلمًم خماًمٌف  اًمزكديُق  اًمضال   اًمرومقع، وٓ يرشمؽبفا إ

 شةَ وطمِ اعمُ  يّتخذون احلؽاياِت  لم،اعمـاومؼ ؼؾباًم رَض عاسة مَ اعمُ  إّن اًمزكادىمةَ و

ودة، طاقمن اعمردقمن اعمَ  ،راومات اًمتواريخ وأمثاهلاػم وظُم من اكجزاومات اًمِس  ؾةَ اعمفؿَ 

 ،عاويةومُ  ،وزسمػم ،رات سملم ؾمادشمـا اخلؾػاء اًمراؿمدين، وأّم اعمممـلم، وـمؾحةشاضَم واعمُ 

، من أهل اًمبقت واًمصحاسمة  ،همػمهمعبة وسمن ؿُم  واعمغػمة ،ؿرو سمن اًمعاصوقمَ 
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 ؼات اًمرواومض، ويمثػمٌة مـفا مؾقئٌة سمؿؾحَ أصالً  داطمضةٌ  ةٌ ذسماهذه احلؽايات يم وأهمؾُب 

وإمجاَ  ن سمقـفا وسملم اًمؼرآن اًمعظقم، وأىموال اعمصطػى واعمؾعوكة، ومع ذًمك يسو  

 .ر ذم اجلوابمتعّؾٍم يتشّوش، أو يػؽ   فا رضمٌل همػمُ إذا ؾمؿعَ  !إّمة وأؾماـملم اعمّؾة

أدكى اعمممن، ومضاًل قمن أن  الت ٓ شمعتؼم ذم شمػسقِق أّن هذه اعمفؿَ  :األّول فاجلوابم 

ه رؾموًمِ  ويمالمُ  اهلل  فم يمالمُ مأل سمؿدطمِ  اًمذين ىمد ،رّب اًمعاعملم هبا قمغم حمبوِب  يطعنَ 

،   ل.ل واعمجؿَ ما سملم اعمػص 

ىُمّدس رّسه - (1)ُمرؿمد إكام حمؿد حمؿد حمؿد اًمغزازم ،ىمال اإلمام طمّجة اإلؾمالم

 ،كعم .حتؼقق مسؾٍم إمم يمبػمٍة من همػم وز كسبةُ دم ٓ": (2)"ينإطمقاء قمؾوم اًمد  "ذم  -اًمعازم

 .(4)"قمؾقًّا: ومنّن ذًمك صمبت متواشمراً  ىمتَل  (3)ؾجممُ  إّن اسمنَ  :يؼاَل  جيوز أن

أطمٌد من  ظملم وأمثاهلم، مل يبَق طماؿما هلل! ًمو يمان أدكى اقمتبار هلذه طمؽايات اعممر  

 ،-صؾوات اهلل شمعامم وؾمالمه قمؾقفم أمجعلم-ؾمادشمـا إكبقاء واعمرؾَمؾلم واعماللؽة اعمؼّرسملم 

شة وطمِ اعمُ  الت اعمخذوًمة كؼؾت احلؽاياِت ؿَ ومضاًل قمن أهل اًمبقت واًمصحاسمة: ومنّن هذه اعمف

آدم صػي اهلل، وداود ظمؾقػة اهلل، وؾمؾقامن كبي اهلل، ويوؾمف  ذم شمـؼقص ؿملنِ  ،اخلبقثة
                                                 

حمؿد سمن حمؿد سمن حمؿد سمن حمؿد سمن حمؿد سمن حمؿد اإلمام طمّجة اإلؾمالم أسمو طمامد اًمغزازم  (1)

ػامن مه. 545وشموذّم ؾمـة  454اًمطود اًمّشاومعي، ُوًمد ؾمـة   "إطمقاء قمؾوم اًمّدين"شمه: مًم 

ياىموت اًمتلويل ذم "و "ينمـفاج اًمعاسمد"و "اعمستصػى"و "يمقؿقاء اًمسعادة"و "أهّيا اًموًمد"و

 (65، 6/64 "هدية اًمعاروملم")                          وهمػم ذًمك. "شمػسػم اًمتـزيل

اعمتورّم  ،: ًمإلمام طمّجة اإلؾمالم أب طمامد حمؿد اسمن حمؿد اًمغزازم اًمشاومعي"إطمقاء قمؾوم اًمدين"( 2)

 (1/83 "يمشف اًمظـون")          ه. 545 ؾمـة

 ذم طمدود ؾمـة أرسمعلم. مات .ظمارضمٌي   قمكم   ُل اعمرادي، ىماشمِ قمبد اًمرمحن سمن مؾجم  (3)

 ( ،2/539ؾمػمة أب احلسـلم قمكم  -5 "ؾمػم أقمالم اًمـبالء")

سمقان قمظقم  ،سمع اعمفؾؽاتوهو اًمؽتاب اًمراسمع من رُ  ،يمتاب آومات اًمؾسان "إطمقاء قمؾوم اًمدين"( 4)

 .مؾتؼطاً  ،3/134اًمؾعن،  :8أومة  ظمطر اًمؾسان وومضقؾة اًمصؿت،
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اًمتي  -م اهلل شمعامم قمؾقه وقمؾقفم وؾمؾّ صغّم -اهلل  طمبقِب  رؾمول اهلل، وؾمقّد اعمرؾَمؾلم حمؿدٍ 

 سمعُض و، -اًمعقاذ سماهللو-من أصل اإليامن  ٓ يبؼى رءٌ  ،ّؾؿت قمغم فماهرهاًمو ؾُم 

ًمإلمام اًمؼايض  "اًمشػاء"شمػصقؾفا مع رّده اجلؾقل مسطوٌر ذم اًمؽتاب اعمستطاب 

 قمقاض وذوطمه وهمػمها.

الت همٓء سملن ٓ ُيؾتَػت ىمطعًا إمم مفؿَ  :و إّمةاعمّؾة وكاصحُ  ألّؿةُ  ّسَح  رمَ ومال ضَم 

 (2)هوذوطمِ   (1)"اًمشػاء"ػَم واًمتواريخ ومؼال ذم اًمِس  ل، أّما طمؽاياُت فال واًمُضاّل اجلُ 

ق وهمػمها، وأكا أكؼل سمؾػظ ًمؾشقخ اعمحؼ   "دارجاعمَ "و (4)وذطمه (3)"واهباعمَ "و

إلّؿة  ًمـّص  فا شمرمجةٌ ة شمستغـي قمن اًمؽممجة، وهي كػُس ه اًمػارؾمقّ طمّتى قمباراشمُ  "دارجاعمَ "

اسمه، طمؼقؼًة ذم شموىمػم أصح شموىمػم ؾمّقد اعمرؾمؾلم " ومؼال: (5)ةين سماًمػارؾمقّ اعمذيمورِ 

ي قمؾقفم سملطمسن اًمثـاء، وكتلّدب معفم وكدقمو هلم وكستغػر هلم، ٓ ؾمقاّم ومقـبغي أن ُكثـِ 

                                                 

ذم شمعظقم أمره ووضموب  3، اًمباب  : ومقام جيب قمغم إكام من طمؼوىمه2اًمؼسم  "اًمشػاء"( 1)

 .34، 33، صـ2شموىمػمه وسمّره، ومصل: ومن شموىمػمه وسمّره، اجلزء 

ذم شمعظقم أمره  3، اًمباب  : ومقام جيب قمغم إكام من طمؼوىمه2اًمؼسم  "كسقم اًمرياض" (2)

ًمؾؿاّل  "ذح اًمشػاء"و .524 -4/513 ّره،ووضموب شموىمػمه وسمّره، ومصل: ومن شموىمػمه وسم

ذم شمعظقم أمره ووضموب  3، اًمباب  : ومقام جيب قمغم إكام من طمؼوىمه2، اًمؼسم قمكم اًمؼاري

 .93-2/89شموىمػمه وسمّره، ومصل: ومن شموىمػمه وسمّره، 

ة آًمه وصحبه : حمبّ 3ته، اًمػصل باَ ؾمـّواشمّ  ذم وضموب حمبته  7اعمؼصد  "كقةاعمواهب اًمؾدُ " (3)

، 3/392-394. 

ذم ذيمر  3هتداء هبديه، اًمػصل ته وآذم وضموب حمبته واشمباَ ؾمـّ 7اعمؼصد  "ذح اًمزرىماين" (4)

 .326-9/321 ة قمغم حمبة أصحاسمه قمؾقه اًمصالة واًمسالم،أظمبار داًمّ 

ن ذم زم ،ةة اهلـديّ قمؾامء ؿمبه اًمؼارّ  إمم سماًمـسبة ،ة إمم إردوّيةآؾمتغـاء قمن اًمؽممجة من اًمػارؾمقّ  (5)

قمن  ومؾقس هـاك آؾمتغـاءُ  ،ة إمم اًمعرسمّقةاًمرؾماًمة من إردويّ  هذه كؼؾـاأّما قمـدما  ،مًم فاعم

 .ةة سماًمعرسمقّ شمرمجة اًمعبارة اًمػارؾمقّ 
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ّٓ  إدًّمةَ  إذا أكؽرَ  قمـه، وماًمطاقمنُ  مـفم وريَض  ه اهللَُمن مدطَم  ٌَ مبتدِ  اًمؼطعّقة ومفو يماومر، وإ

رات ومقام سملم اًمصحاسمة، وكجتـب من شاضَم قمن ذيمر اعمُ  اًمؾسانَ  وماؾمق، وجيب أن كؽف  

ل اًمغاًمون من اًمشقعة، ال اًمُضاّل فّ واة اجلُ ظمون واًمرُ اًمتي رواها اعممر   ؼصصٕظمبار واًما

وها إمم اًمصحاسمة اًمؽرام: ّٕن وكسبُ  فا اعمبتدقمةُ من اًمعقوَب اًمتي وضعَ  وجيب أن كجتـَب 

رة ومقام سمقـفم سملطمسن سمة واعمشاضَم اعمحارَ  رواياِت  َل فا يمذٌب واومؽماٌء قمؾقفم، وأن كمو  أهمؾبَ 

حاؾمـفم وومضالؾفم قمغم أطمدهم، سمل كذيمرهم دالاًم سمؿَ  جيوز اًمطعنُ  يل، وٓاًمتلو

ىمطعّقٌة، وإمور اعمذيمورة إظمرى   بيـّ فم مع اًموصػاتم اجلؿقؾة: ّٕن صحبتَ 

، وهذه ه اعمصطػى طمبقبِ  م ًمصحبةِ شمعامم اضمتباهُ  فمـّقٌة، ويمػاكا ذم هذا اًمباب أّن اهللَ

ّٓ  شمذيمرْ  ٓ"ذا اًمباب. ومػي يمتب اًمعؼالد: أهل اًمسـّة واجلامقمة ذم ه قمؼقدةُ   أطمدًا مـفم إ

يمان  وإطماديث اًمواردة ذم ومضالل اًمصحاسمة، ؾمواءٌ  سمخػم، ومؽػاكا ذم هذا اًمباب أياِت 

 اهـ خمترصًا. (1)سماًمعؿوم أو سماخلصوص اًمورودُ 

 اًمزرىماين ذم مةُ اًمعاّل  ، صممّ (3)مة اًمتؾؿساينواًمعاّل  (2)ىمال اإلمام اعمحّؼق اًمسـودو

  ظمون ىمّؾةُ ه اعممر  ما كؼؾَ ": "واهباعمَ "ذح 
ٍ
 .(4)"وأدٍب  طمقاء

                                                 

 .313، صـ1، اجلزء ه ذيمر طمؼوىم: 8باب اًم "مدارج اًمـبّوة"( 1)

 ،اًمنميف احلسـي اًمتؾؿساين ،حمؿد سمن اًمسقد يوؾمف سمن احلسلم اًمسـود اإلمام أسمو قمبد اهلل (2)

شموطمقد أهل اًمعرومان ومعرومة اهلل ورؾمؾه "و "اًمؼماهلم أمّ " :ًمه من اًمتصاكقف .ه895 شموذّم ؾمـة

كرصة اًمػؼػم ذم اًمرد قمغم "و "مشؽالت اًمتوطمقد اًمعؼد اًمػريد ذم طمّل "و "سماًمدًمقل واًمؼمهان

 (6/172 "هدية اًمعاروملم")                    .وهمػم ذًمك "أب احلسن اًمصغػم

ًمه من . ه1441شموذّم ؾمـة، أمحد سمن حمؿد اعمؼري ؿمفاب اًمدين اعمغرب اعماًمؽي كزيل مرص (3)

 "اًمؼماهلم طماؿمقة قمغم ذح أمّ "و "أزهار اًمرياض ذم أظمبار اًمؼايض قمقاض" :اًمتصاكقف

 (5/134"هدية اًمعاروملم")     .وهمػم ذًمك "ومتح اعمتعال ذم وصف اًمـعال"و

، وما يتعّؾق سملسمويه ووماة أّمه  ذيمر، شمعامم ًمه  يف اهللذم شمنم 1اعمؼصد  "ذح اًمزرىماين"( 4)
1/327. 
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ّطان، وهو حيقى سمن ؾمعقد اًمؼَ  ،دوةن اًمؼُ اعمثبت احلاومظ اعمتؼِ  اًمثؼةُ  إضمّل  واإلمامُ 

: إمم أين شمذهب؟ ىمال: إمم وهب (1)من أضمّؾة إلّؿة اًمتاسمعلم، ىمال ًمعَبقد اهلل اًمؼواريري

 .(3)"اعمقزان"ه ذم ذيمرَ  "شمؽتب يمذسمًا يمثػماً "، ىمال: أيمتب اًمسػمةَ  (2)سمن ضمرير

 معاوية إمػم اًمِدوماَ قمنفا ذم ػَ أًمّ تي اًم ،ذم رؾمالل اًمػؼػم وشمػصقل هذا اعمبحِث 

،  ْذيمره اًمشاهْ  ذيًما "قمنمية صمـيٓاتحػة اًم" ًا ضمديرًا سماحلػظ منكّص ـذيمر هاهـا وًم 

ذم رّد  ، يؼلماًمصدّ  طاقمن أومضلِ ذم اًمطعن اًمثاًمث من مَ  اًمدهؾوي، اًمعزيز قمبدُ 

د ذم مل شموضَم  "َمن ختّؾف قمـفا ًمعن اهللُ "مجؾة "ومؼال:  ، (4)ف ضمقش أؾمامةختؾ   مسلًمةِ 
                                                 

 :( قمبقد اهلل سمن قمؿر سمن مقرسة اجلشؿي، اًمؼواريري، أسمو ؾمعقد اًمبرصي، كزيل سمغداد. ويمتب قمـه1)

علم، واًمعجكم، ىمال اسمن مَ  علم، واسمن ؾمعد، وأسمو ىمدامة اًمرسظمز، وهمػمهم.أمحد، وحيقى سمن مَ 

وىمال  ىمال اسمن ؾمعد: صمؼة، يمثػم احلديث.و .صاطمب ضمزرة: صمؼة صدوق وىمال سالي: صمؼة.واًمـ 

 ة ؾمـةمات ذم ذي احلجّ  .وي، واحلسلم سمن ومفمىمال أسمو اًمؼاؾمم اًمبغَ  أسمو طماشمم: صدوق.

طمرف اًمعلم: من اؾمؿه قمبقد اهلل  "تذيب اًمتفذيب") .ظمه همػم واطمد، وومقفا أرّ ه235

 (مؾتؼطاً ، 442، 5/441، 4457 مصّغرًا، ر:

 ،أسمقه :أسمو اًمعباس  اًمبرصي احلاومظ. روى قمن ،زديسمن ضمرير سمن طمازم سمن زيد إ ( وهب2)

 ،علموحيقى سمن مَ  ،يـيوقمكم سمن اعمدِ  ،أمحد سمن طمـبل :وقمـه .وهمػمهم ،وؿمعبة ،روقمؽرمة سمن قماّم 

 :وىمال اًمعجكم .ًمقس سمه سملس :ساليوىمال اًمـ  رون.وآظَم  ،وأسمو ظمقثؿة ،هْ يْ وَ ؾمحاق سمن راهْ إو

 .146 مات  ؾمـة :وىمال اسمن ؾمعد .م ومقهن قمػان يتؽؾّ يما ،صمؼة ،سمرصي

 (178، 9/177، 7753طمرف اًمواو: من اؾمؿه وهب، ر:  "تذيب اًمتفذيب")

ّٓ "إؾمحاق طمقث ىمال:  د سمنذم شمرمجة حمؿّ  (3) ما ىمد طمشا ذم اًمسػمة من إؿمقاء  ما ًمه قمـدي ذكب إ

ان يؼول ًمعبقد اهلل اًمؼواريري: اًمؼطّ  ىؾمؿعت حيق :سىمال اًمػاّل  .اعمـؼطعة وإؿمعار اعمؽذوسمة رةاعمـؽَ 

مقزان ". ]"ىمال: شمؽتب يمذسمًا يمثػماً  .أيمتب اًمسػمة ،ضمرير ىمال: إمم وهب سمن ؟شمذهبإمم أين 

 [اإلمام أمحد رضامـه ]أي: من  [3/469، 7197 طمرف اعمقم: اعمحّؿدون، ر: "آقمتدال

ى أؾمامة: أسما حمؿد، . يؽـّبي ن طماضـة اًمـّه أم أيؿَ أمّ  .أؾمامة سمن زيد سمن طمارصمة سمن ذاطمقل (4)

وهو  بي واؾمتعؿؾه اًمـّ .رؾمول اهلل ى: طمّب يسؿّ يه، ويمان وهو مومم رؾمول اهلل من أسموَ 

 5أو  58ام معاوية ؾمـة  آظمر أيّ . وشموذّم ؾمـةً  صمامين قمنمةَ  اسمن

 (مؾتؼطاً 196 -1/194، 84سماب اهلؿزة واًمسلم وما يثؾثفام، ر: "ؾمد اًمغاسمةأُ ")
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فرؾمتاينيمتب أهل اًمُس   إّن هذه اجلؿؾةَ  :(2)"ؾل واًمـحلاعمِ "ذم  (1)ـّة ىمطعًا، ىمال اًمش 

ـّة ُس ي أهل اًمأّكه من حمّدصمِ  :ية يّدقمِ َمن يؽتب سماًمػارؾمقّ  ، وسمعُض (3)موضوقمٌة ومػؽماةٌ 

ـّة واجلامقمة، إًمزامًا قمغم أهل اًمُس  :ةذم ؾمػمشمه اًمػارؾمقّ  هذه اجلؿؾةَ  واجلامقمة، أدظمَل 

صملم ًمألطماديث اًمواردة ذم يمتب اعمحد   ـّةاًمُس  قمـد أهل عتؼم قمـدكا: ّٕن اًمعؼمةَ وًمؽـّه ٓ يُ 

ـد يماإلسمل سمدون اًمزمام، سمدون اًمَس  مع طمؽم اًمصحة، وقمـدكا احلديُث  ،اعمسـَدة

 .(5)"(4)ًمه اقمتبارَ  ومال

 

       

                                                 

 ،ؿمعريم إأسمو اًمػتح اعمتؽؾّ  ،محد اًمشفرؾمتاينأسمؽر  بأؼاؾمم قمبد اًمؽريم سمن اًم بأحمؿد سمن  (1)

 "شمػسػم ؾمورة يوؾمف"و "رؿماد إمم قمؼالد اًمعباداإل" :ًمه .ه548ؾمـة  وشموذّم  469وًمد ؾمـة 

 (6/73 "هدية اًمعاروملم")        وهمػم ذًمك. "ىمدامهناية اإل "و

 ه.548 اعمتورّم ؾمـة ،بد اًمؽريم اًمشفرؾمتاين: ٕب اًمػتح اإلمام حمؿد سمن قم"ل واًمـحلؾاعم"( 2)

 (2/664 "يمشف اًمظـون")  

 .سملم أيديـا اًمتي "ل واًمـحلؾاعم"مل كجد ذم كسخ  ( 3)

وهذا ـمعن   ظمؾػاء صمالصمة، مطاقمن أب سمؽر مطاقمن ذم 14اًمباب  "قمنمية آصمـي ةتحػاًم"( 4)

 .مؾتؼطاً ، 266، 265مخسة قمنم،صـ

ومػقه يؽػي كؼٌل  ،لإمم سماب إطمؽام، أّما ما دوكه من سماب اًمتساهُ  أي: ذم أمثال اًمباب :أقول]( 5)

ـد، ومحّؼؼـا ذم اإلومادة اًمساسمعة واًمعنمين أّن اًمسّقد ـد، وًمو يمان كؼل آظمر سمدون اًمَس ٌد سماًمَس معتؿَ 

يمام -ذم أمثال اعمؼام  همػم مسـدةٍ  قمديدةٍ  ىمد اؾمتـد سمرواياٍت  ،اًمشقخ قمبد اًمعزيز اًمدهؾوي كػسه

]مؽمضَمم من  ، وذيمركا سمإظمػم يمامَل اًمتحؼقق ذم اًمػالدة إظمػمة.-ع يمتبهَمن ـماًمَ ٓ خيػى قمغم 

 ة[سماًمػارؾمقّ  اإلمام أمحد رضا كّص 
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 الكّذاب ال يستلزم الوضع   ر أّن تفّرد  األظه  : فائدة ثالثة

 

ظن ؿرائن افوضع ادذـورة يف اإلؾودة  افعوذة! احلديٌ افذي تـّزهَ  اكظر اإلؾودةَ 

ه موضوظًو أصاًل، أن ٓ كؼوفَ  األّول:أكواع:  افعؾامء ظذ ثالثيِ  افعوذة، كؼؾـو ؾقه أؿواَل 

بوفؽذب  مُ إذا تػّرد به ادّتفَ  والثالث:كؼوفه موضوظًو،  به افؽّذاُب  إذا تػّردَ  والثاين:

 كؼوفه موضوظًو.

ب إػ افصواب ى وإؿرَ وؿد أذكو يف اإلؾودة افثوفثي وافعؼين إػ أّن إؿوَ 

ه ظن اإلموم افسخووي، وذـركو يف اإلؾودة افعوذة تكيَ  .إّول ُك ظـدكو هو ادسؾَ 

ر افواضح يف اإلؾودة أَخ  ومّر ادثوُل  . افؼوريظع افعاّلمي ه افكيح من ـالموكظرَ 

ض، وهـوك أيضًو يف افدفقل يك إبقَ ـووي يف افدِ مي ادُ من ـالم افعاّل  افثوفثي وافعؼين

 احلديٌ وحؽم افعؼل. افثومن أذكو إػ تؼويي احلديٌ بشفودةِ 

ـغ يف من ـالم أمر ادمم ه افػؼرُ افذي اشتـبطَ  هذا هو ادذهُى  :أقولوأن 

 إّن أبونَ "م وؿول: ، وشقليت يف افػوئدة افتوشعي أّكه أؿَس (1)ّجوجاحلديٌ صعبي بن احلَ 

ٌَ  شؿعَ  ثمّ  "يؽذب يف احلديٌ (2)وشقّ أيب ظ بن ن مَ "ؾُسئل ظن ذفك ؾؼول:  ،مـه احلدي
                                                 

صعبي بن احلّجوج بن افورد افعتؽي إزدي موٓهم، أبو بسطوم افواشطي، ثّم افبكي. ؿول  (1)

وٓ صعبَي وأظَؾم بحديٌ احلؽم، وف ،ضوفى ظن أمحد: صعبُي أثَبً يف احلؽم من إظَؿش أبو

ٌُ احلؽم، وصعبُي أحَسن حديثًو من افثوري، مل يؽن يف زمن صعبي مثُؾه يف احلديٌ،  ذهى حدي

ّسم فه من هذا حّظ، ـون افثوري يؼول: صعبُي أمُر ادممـغ يف أحَسن حديثًو مـه، ؿُ  وٓ

 ( بوفبكة.ه161احلديٌ. وؿول ابن شعد: تويّف أّول شـي )

 (، مؾتؼطوً 632-3/628 ،2867 : من اشؿه صعبي، ر:حرف افشغ "هتذيى افتفذيى")

ى ؽـّيُ  ،صوفح وهو رجٌل  ،مسوك احلديٌ :ؿول افػالس .وش افبكيبون بن أيب ظقّ أ (2)

مسوك  :وؿول أمحد بن حـبل .افرأي ؾقه ءَ د ـون صعبيُ  :وؿول افبخوري .ظقلشامإ أبو

= 
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يؽم  ٓ ،وفؽذبب مٍ فَ وي ظن متّ مو رُ  أّن ـل   :بدو فـووممو يَ  "(1)؟!يصز ظن هذا احلديٌ

ّٓ  ظؾقه  وج؟!بن احلجّ  صعبيُ  إجّل  ـقف يرؽى إفقه اإلمومُ  بوفوضع، وإ

ؾقه،  وٓ ـالمَ  "افؽذوب ؿد يصدق"ر يف افواؿع: ّٕن هذا هو إطفَ  :أقول ثمّ 

 عتزؿد ي ىي احلديٌ ممؽن، حتّ يف رواي واحدٍ  صخصٍ  امت أّن تػّردَ وـذفك من ادسؾ  

وؽر  ،خػقف وضعٍف صديد بضعٍف  وضعقٌف  سنٌ وَح  يف افغريى افػرد صحقٌح 

يف هذا  دَق وَص  "افؽّذاب"َمن ُشّؿَي بـ ذفك من أكواع احلديٌ، ؾؾَِم ٓ يؿؽن تػّردُ 

 أّن هذا هو ادذهُى  رمَ طالكه؟ ؾال َج ظذ بُ  احلديٌ ظذ اخلصوص؟! ومو هو افدفقُل 

إلموم وي، واإلموم افعراؿي، واالح، واإلموم افـوَ اإلموم ابن افّص  ب مؼته أؿوالِ ادفذ  

بلّكه ُوضع أصاًل اؾساًء وـذبًو  فم ظّرؾوا ادوضوعَ ـؾ   ،افؼسطالين، وؽرهم من إـوبر

 ادوضوعُ ": "افتؼريى"و (3)ؿروفإلموم أيب ظَ  "ظؾوم احلديٌ"ؾػي  ،(2)ظذ افـّبي

 :"إفػقي". ويف (4)"ق ادصـوعهو ادختؾِ 

                                                 

= 

ر احلديٌ. مـؽَ  :ةً ـه. وؿول مّر ٓ يؽتى ظ :وؿول أيضوً  ،ترك افـوس حديثه مـذ دهر ،احلديٌ

 .(ه138ل رجى شـي )وّ أوش يف ظقّ  بون بن أيبأموت 

 (، مؾتؼطوً 124-1/122، 153 حرف إفف: ذـرمن اشؿه أبون، ر: "ذيى افتفذيىهت")

 ـتوب افصؾوات، يف افؼـوت ؿبل افرـوع أو بعده، ر: "فصـ اد"قبي يف أخرجه ابن أيب َص  (1)

ـون يؼـً يف افوتر ؿبل   افـبي   أنّ » :ظن ظبد اهلل يؼؿظؾمن ضريق  ،2/97، 6912

ًُ  ثمّ » :ؿول «افرـوع ًَ ـي أكّ تْ ؾلخز ،هؾبوتً ظـد كسوئِ  ،ي أم ظبدٍ أمّ  أرشؾ يف افوتر ؿبل  ه ؿـ

 .1/11ظقوش،  أيب أبون بن -15ر: حتً  حرف إفف، "قزان اد"اكظر:  .«افرـوع

ّٓ يُ  ه ٓمطؾؼُ ، و"النظذ ؾُ  ادوضوعُ "ول فه: ؾقؼ ضع ظذ ؽره ( بـوًء ظذ أّن مو وُ 2)  راد به إ

ًَ أوإن  ،"اإلرصود"، وظؾقه يبتـي مو يف اهلل  افؽذوب ظذ رشول  ،مـه يٍ ؾلكً يف شع ضؾؼ

 مـه ]أي: من اإلموم أحد رضو[رين. ـام هو طوهر ـالم آَخ 

 .98ادوضوع، صـ : معرؾي21افـوع  "ظؾوم احلديٌ"( 3)

 .239ادوضوع، صـ :21ع افـو "تؼريىاف"( 4)
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 ادوضوعُ  اخلزُ  :افضعقِف  ذ  "
 

 (1)"ادصـوعُ  ُق ادختؾِ  افؽذُب  
 

 ى، ويسؿ  اهلل  ظذ رشول هو افؽذُب  ادوضوعُ ": "إرصود افسوري"ويف 

 .(2)"ُق ادختؾِ 

يف ـون حؽم افوضع ؿطعّقًو مّرًة وطـقًّو أخرى، ـام أذكو إفقه  فقس افؽالمُ  ،كعم

افوضع، وافؼوئؾون بوفوضع يف حديٌ  ظـدمو ظّددكو ؿرائنَ  ،بتبديل أشؾوب افؽالم

 ه، بل يعّدوكه بوفوضع افظـّي، ـام رّصح به صقُخ ضًو ٓ يّدظون بؼطعِ ادطعون أي

: (4)"دعوت افتـؼقح"افدهؾوي يف مؼّدمي  ُق وافشقخ ادحؼ   (3)"افـزهي"اإلشالم يف 

" ٌُ  ،افؽذب يف احلديٌ ن ثبً ظـه تعّؿدُ موضوظًو، ومَ  ىادطعون بوفؽذب يسؿ   حدي

 ،هذا ادحّدثغ بودوضوع يف اصطالح ؾودرادُ  ،أبداً  هل حديثُ ؼبَ يُ  مل ،ه مّرةً ن ـون وؿوظُ وإ

ٓ  ًَ  واحلؽمُ  ،طـّقي وادسلفيُ  ،هؾم ذفك يف هذا احلديٌ بخصوِص وظُ  ،هـذبُ  أّكه ثب

  بوفوضعِ 
ِ
 اهـ مؾّخصًو. (5)"بحؽم افظّن افغوفى وآؾساء

افظّن افغوفى بؿجّرد  هو حصوُل وافتلّمل يف هذا ادؼوم،  وفـو حمل   :أقول

أو  ،مذهٍى ؾوشدٍ  أو فتليقدِ  ،ؿٍع دكقوي  ذب يف بعض إحوديٌ، وإن ـون فطَ افؽ

ى، وفومل يؽن وَضَع واؾسَ  من إمور، بلّكه ـّؾام تػّردَ  ذفك أو فغر ،أو فعداوةٍ  ،فغضٍى 

 إذا صفدَ  افزورَ  : ّٕن افشوهدَ مٍ مسؾ   رض افػوشد، ؾفذا ؽرُ ه من افغَ هـوك ضؿٌع وؽرُ 
                                                 

 .114صـادوضوع،  "فػقيإ"( 1)

مصطؾح  يف كبذة فطقػي جومعي فػرائد ؾوائد 3افػصل  مؼّدمي ادمّفف، "إرصود افسوري"( 2)

 .1/27، احلديٌ

 .89ادوضوع، صـ "كزهي افـظر يف توضقح كخبي افػؽر"( 3)

ث ادحد   بن شقف افدين ّق : فؾشقخ ظبد احل"دعوت افتـؼقح يف ذح مشؽوة ادصوبقح"( 4)

 (2/58 "معجم ادمّفػغ")                     .ه1152ادتوّّف شـي  ،افّدهؾوي احلـػي

 .114، 1/113، وجوه افطعن ادتعّؾؼي هبو افعدافي ؾصل مؼّدمي افؾؿعوت، "دعوت افتـؼقح"( 5)
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 سؼه، وفؽن ٓ يؽون افظن  فػِ  :افبتي فو مردودةٌ ه ـؾ  و ظداوًة، ؾشفودتُ ظذ أحٍد ضؿعًو أ

ه صحقحًو، ؿوع ـالمِ افغوفى بؽذبه بدون شبٍى ظـد ظدم افرضر، بل كؽتػي صفودًة فوُ 

ظؾقه رمحي -افبخوري  إموم افشلن حمؿد بن إشامظقل ـالمَ  وإذا تريد شـدًا ظؾقه ؾوشتؿعْ 

: (1)بن ظروة غوزي، مع أّكه ؿوفه هشومُ َر وادَ ى افِس صوح بن إشحوٍق  يف حمؿدِ  -افبوري

 (3)ّطون. أخرجهيقى بن ؿَ  ثمّ  ،(2)ىقوه ، ثمّ ٌك موف هؽذا ؿوفه اإلمومُ  ، ثمّ "ـّذاب"

                                                 

هشوم بن ظروة بن افزبر بن افعوام إشدي، أبو ادـذر، وؿقل: أبو ظبد اهلل. رأى ابن ظؿر  (1)

خه ، وأرّ 146 ومسح رأَشه ودظو فه، وشفل بن شعد، وجوبرًا، وأكسًو. ؿول احلريب: موت شـي

 أبو كَعقم وؽره شـي مخس.

 طًو(مؾتؼ ،58-9/56، 7582حرف اهلوء، من اشؿه هشوم، ر:  "هتذيى افتفذيى")

ـون ؿد  :بن شعداوؿول  .أبو بؽر افبكي صوحى افؽرابقس ،وهقى بن خوفد بن ظجالن افبوهع (2)

وـون أحػظ من  ،وـون يؿع من حػظه ،يحجّ  ،ـثر احلديٌ ،وـون ثؼي ،شجن ؾذهى بكه

 .وـون متؼـوً ه 165ه موت شـي وروى افبخوري أكّ  .شـي 58 بناوموت وهو  ،ظواكي أيب

 (، مؾتؼطوً 187، 9/186، 7769ر:  حرف افواو: من اشؿه وهقى، "يىهتذيى افتفذ")

ًُ "بؼوفه:  "ادقزان"حول افتػيص ظن هذا يف ( 3) ؾؾعّؾه شؿع مـفو  ؟ظروة : ومو يدري هشوم بنؿؾ

  ؾلي   ،أو دخل ظؾقفو ؾحدثته من وراء حجوب ،أو شؿع مـفو وهو صبي ،يف ادسجد
ٍ
يف  رء

، 7197 حرف ادقم، ادحّؿدون، حتً ر: "ادقزان"] "وأشـًّؿد ـزت  وؿد ـوكً امرأةً  ؟هذا

 ثمّ  !هذا مردودٌ  ؟من أهل افعؾم بؿثل هذا يعتؿد ظذ تؽذيى رجلٍ ؾأ" :ؿول ثمّ  اهـ. [3/471

 :وؿول افعجع أبو بؽر افؽويف افعوبد. ،حمؿد بن شوؿي  افغـويي ]شوؿ بن دُ حمؿّ ظـفو روى  ؿد

ًٌ  ـويفي   ون يف بّ حِ  وذـره ابنُ  .ثؼي مريض :سوئيوؿول افـ  .احلديٌ صوفُح  :وؿول أبو حوتم. ثب

، 197، 7/196، 6181 حرف ادقم: من اشؿه حمؿد، ر: "هتذيى افتفذيى") ."افثؼوت"

 ...إفخ. [3/471 ،7197 حتً ر: ن،ودحؿّ ادحرف ادقم،  "مقزان آظتدال"]مؾتؼطًو([ 

افرجل بؼرائن تؾوح هلم،  ام يعرؾون ـذَب افـوؿدين ربّ  : إّن احلّػوظَ يؼوَل  أن فؼوئلٍ  أقول

ّٓ  بون رجاًل، وٓوفؼد كرى ؿومًو من إئّؿي يؽذّ  فعدم  :ظـدكو مو هو ؿورٌص  يذـرون من افسبى إ

  ؾتبدو فـو احتامُٓت  ،ظؾؿـو بوفؼرائن
ٍ
ـذا، وهي مجقعًو مـدؾعي  أن ىظس ،ـذا فعّل إمرَ  ،رء

 هـو ؿوظدةٌ "ؾؼول:  "ذحه صحقح مسؾم"واضع من افـووي يف مَ  ظذ ذفك اإلمومُ  كص   ،ظـدهم

ون بن مسؾم بن ظبد اهلل ظػّ ]  ونَ وػ، وهي أّن ظػّ تع ثـوء اهللكحقل ظؾقفو ؾقام بعد  ه ظؾقفو ثمّ كـب  

= 
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= 

ًٌ  ون بكي ثؼيٌ ظػّ  :وؿول افعجع. شؽن بغداد ،ظثامن افبكي ور أبوافصػّ  وؿول . يصوحى شـّ ثب

 "هتذيى افتفذيى") (.221)وموت شـي  :بن شعدا وؿول (،134)ه شـي ـون موفدُ  :شعد بنُ ا

هشوم ابتذ ([ ؿول: إّكام ، مؾتؼطوً 597،611، 5/596 ،4764ر:  ،حرف افعغ، من: اشؿه ظّػون

 :وأبو زرظي ،اهلل بن أمحد ؿول ظبد هشوم بن زيود بن أيب يزيد افؼرر.] إموي( زيود )هو ابن

ضعقف فقس  :رآَخ  عٍ وؿول يف موَض  .فقس بثؼي :عغمَ وؿول افدوري ظن ابن  .ضعقف احلديٌ

وؿول  .يضعف :وؿول افسمذي ؽر ثؼي. :وؿول أبو داود .ؿون ؾقهيتؽؾّ  :وؿول افبخوري ء.بق

 "هتذيى افتفذيى") .ضعقف :وؿول افعجع .مسوك احلديٌ :زديسوئي وظع بن اجلـقد إافـ 

ػوه من ؿبل هذا يعـي ضعّ  ([مؾتؼطوً  ،47، 9/46، 7571 حرف اهلوء: من اشؿه هشوم، ر:

د، وهذا افؼدر وحده من حمؿّ  هبعد أّكه شؿع ىاّدظ ثمّ  ،داحلديٌ ـون يؼول: حّدثـي يقى ظن حمؿّ 

ه ؾحّدث ظن كسقَ  د ثمّ ه من حمؿّ ٓحتامل أّكه شؿعَ  :بؽذب يؼتيض ضعػًو: ّٕكه فقس ؾقه تكيٌح  ٓ

ًْ  وأمورٌ  إػ هذا ؿرائنُ  ، وفؽن اكضمّ د ؾرواه ظـهه من حمؿّ ذـر شامظَ  ثمّ  ،يقى ظـه  اؿتض

  ظـد
ِ
 هيسؿع أّكه مل"اته وافعورؾغ بدؿوئق أحوال رُ  ،هادززين من أهؾ ،ؾقه احلّذاِق  ،هبذا افػنّ  افعؾامء

 افظوهرة ظـدهم بذفك، وشقليت بعد هذا أصقوء ـثرةٌ  ؾحؽؿوا بذفك دو ؿومً افدٓئُل  "دمن حمؿّ 

ذح "] "متعوػ أظؾَ  وـّؾفو يؼول ؾقفو مو ؿؾـو هـو، واهلل ،بـحو هذا من أؿوال إئّؿي يف اجلرح

 اهـ. [مؾّخصوً  ،96، صـ1اجلزء ين، من افدِ  شـودَ اإل أنّ  بوب بقون مؼّدمي افشورح، "مسؾم صحقح

احلسن بن ظامرة بن ادرضب ] ظامرة بن أّن احلسنَ  :هذا افؽالم ىمعـ"وؿول بعد ذفك: 

 رجٌل  :ؿرو بن ظعوؿول ظَ  ـون ظذ ؿضوء بغداد يف خالؾي ادـصور. بو حمؿد.أ ،ويفافبجع موٓهم افؽُ 

 (.153موت شـي ) :ؿول يعؼوب بن صقبي وؽره. احلديٌ مسوكُ  ،افوهم واخلطل ـثرُ  دوٌق َص  صوفٌح 

 ، مؾتؼطًو([284، 283، 2/281، 1321حرف احلوء: من اشؿه احلسن، ر:  "هتذيى افتفذيى")

 ٌَ ظن ظّع، وإّكام هو ظن احلسن افبكي من ؿوفه، وؿد  ىظن احلؽم ظن يق ـذب ؾروى هذا احلدي

هذا وإن ـون يتؿل ـوكه جوء ظن احلسن، وظن ظّع فؽن احلّػوظ يعرؾون ـذب  مـو أّن مثَل ؿدّ 

 "ؾؼوهلم مؼبول يف ـّل هذا ،افؽوذبغ بؼرائن، وؿد يعرؾون ذفك بدٓئل ؿطعّقي يعرؾفو أهل هذا افػنّ 

 اهـ. [112، صـ1اجلزء اإلشـود من افدين،  أنّ  بوب بقون مؼّدمي افشورح، "مسؾمذح صحقح "]

ٓء إئّؿي اجلّؾي إظوطم مظذ ه اؾساءٌ  :أقول...إفخ،  "؟دأؾبؿثل هذا يعتؿَ "أّمو ؿوفك: 

ظن  ـقف يتول فؽذٍب  هذا ـّؾه إّكام ذـركوه فقعرف أّن افذهبَي  ثمّ  ،يشفدون جزاؾًو من دون ثبً

ه ـام بّقـه تؾؿقذُ  ،يذر وٓ ىيبؼ صور ٓ صويف   اهللِ أو ول   أصعري   ـي  بُس  وإذا وؿعَ  ،ه ؿد طفرأمَر  ؿدري  

توج افدين  ،بؽي، أبو ككوب بن ظع بن ظبد افؽويف افُس ظبد افوهّ ]  بؽيافدين افُس  توج اإلموم

= 
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 (2)افرؿور ؿالبيَ  يزيد ظن أيب جعػر بن بن دُ حمؿّ "، و(1)ؼ افدوٓيببِ  ظدي ظن أيب ابنُ 

 إشحوٍق  بن دَ أّن حمؿّ  ّطون: أصفدُ افؼَ  ىقداود ؿول: ؿول ي شؾقامن بنوداود  أبو ثني

ًُ ـّذاٌب  ًُ : ومو يُ . ؿؾ دريك؟ ؿول: ؿول فوهقى: ومو يُ  دريك؟ ؿول: ؿول ل وهقى، ؾؼؾ

ًُ  بن ل موفُك  ًُ  بن دريك؟ ؿول: ؿول ل هشومُ : ومو يُ دوفٍك  أكس، ؾؼؾ هلشوم  ظروة: ؿؾ

ًِ   ؾوضؿيَ دريك؟ ؿول: حّدث ظن امرأيِت ظروة: ومو يُ  بن ًْ ظع   ،ـذرادُ  بـ وهي  وُأدخؾ

 ًُ ًْ اهللَ ىتسٍع، ومو رآهو رجٌل حتّ  بـ  .(3)"تعوػ فؼق

                                                 

= 

وابن شّقد افـوس، وؽرهم. وأجوز فه ابُن افشحـي، ويوكس افدبود،  727ُوفد شـي  ،ابن تؼي افّدين

مـفوج "و "ذح خمتك ابن احلوجى" :وأجود يف اخلّط وافـظم وافـثر فه .ثّم ؿدم مع وافده ِدمشق

 ظورؾوً  ،افؾسون وضالوةِ  وـون ذا بالؽيٍ  ."مجع اجلوامع"و "افتوصقح وافسصقح"و "افبقضووي

 "شطىافوُ "و "افؽزى افطبؼوُت " فه:و .زق ؾقفو افسعدُ ه يف حقوته ورُ واكتؼت تصوكقػُ  ،بوٕمور

 ،2547حرف افعغ ادفؿؾي، ر:  "افدرر افؽومـي") ه.771ي شـي ذي احلجّ  7موت يف  ."غرىافُص "و

 ،1افطبؼي  "ضبؼوت افشوؾعقي"]أي:  "افطبؼوت"([ يف مؾّخصوً ، مؾتؼطًو و428، 426، 2/425

، ومتوشطوً  وصغراً   ذفك  ـبراً بؽي يف:  فؼويض توج افدين بن افُس 2/13، ؿوظدة يف اجلرح وافتعديل

ّٓ  [(119، 2/118 "ـشف افظـون". )ه771 ادتوّّف شـي   ؾوفراجح ظـد ظؾامئـو أيضًو هو توثقُق وإ

 مـه ]أي: من اإلموم أمحد رضو[تعوػ أظؾم.  تعوػ، واهلل ـام شـذـره إن صوء اهلل ،إشحوق ابن

ؿول . وإكصوري افرازي افدوٓيب افوراقؼ حمؿد بن أمحد بن محود احلوؾظ افسومل أبو بِ  (1)

ؼ من أهل افصـعي وـون يضعف. موت بغ مؽي وادديـي شعقد بن يوكس: ـون أبو بِ  أبو

 .311 بوفعرج يف ذي افؼعدة شـي

 (، مؾتؼطوً 231، 231، صـ2، اجلزء 761ر:  ،11افطبؼي  "وظتذـرة احلػّ ")

ــقته أبو حمؿد ؾغؾى ظؾقه  ،افرضير احلوؾظ فرؿورأبو ؿالبي ا ،اهلل ادؾك بن حمؿد بن ظبد ظبد (2)

ال شـي موت يف صوّ  ي:وؿول أبو احلسن بن ادـود ."افثؼوت"ون يف بّ وذـره ابن حِ  ؿالبي. أبو

 .ه272

 (، مؾتؼطوً 319، 5/318 ،4334حرف افعغ: من اشؿه ظبد ادؾك، ر:  "هتذيى افتفذيى")

، 1623 ؿه مقم، من اشؿه حمّؿد، حتً ر:من ابتداء اش "رجولاف ل يف ضعػوءمؽوفا" (3)

 ، مؾّخصًو.256، 7/255
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 "يف  ،إشحوق ابن (2)فتوثقق (1)افبخوري ؾلجوب ظـه اإلمومُ 
ِ
 (3)"ؾف اإلمومَخ  افؼراءة جزء

                                                 
ـتوب افوصويو، بوب  "كصى افرايي"ى ]ؿبقل ـتوب اخلـث "كصى افرايي"يؾعي يف زَ اف( كؼؾه 1)

 [اإلموم أمحد رضومـه ]أي: من . [258-5/255افويص ومو يؿؾؽه، 

وق، ؾؼول ادحّؼق ظذ اإلضالق ابن إشح توثقُق  -ؿّدشً أرسارهم-( وـذا افراجح ظـد ظؾامئـو 2)

ٍ، ومو إشحوق هو احلّق إبؾَ  ابن توثقُق "حتً مسلفي يستحّى تعجقل ادغرب:  "افػتح"يف 

ؾقه: هو  وؿد ؿول صعبيُ  ؟ـقف ،افعؾم يؼبؾه أهُل  وفو صّح مل ،يثبً ؾقه ٓ كؼل ظن ـالم موفٍك 

، 5929 من اشؿه حمؿد، ر:حرف ادقم:  "هتذيى افتفذيى"]اكظر: ادممـغ يف احلديٌ أمرُ 

ظبد اهلل بن إدريس بن يزيد ] إدريس وروى ظـه مثل افثوري وابن [، مؾتؼطوً 7/39

ٍّ  هو حجيٌ  :وؿول أبو حوتم .أبو حمؿد افؽويف ،افرمحن إودي افزظوؾري ظبد بن  ،هبو يت

ًٌ  ،ثؼي :سوئيوؿول افـ  .ثؼي ،من أئؿي ادسؾؿغ وهو إمومٌ  شؿعته  :وؿول أمحد بن جواس .ثب

 "هتذيى افتفذيى") (.21)شـي  :وؿقل .وـذا رواه ؽر واحد (،111)فدت شـي وُ  :يؼول

محود ] زيد ومحود بن ([، مؾتؼطوً 233، 4/232، 3295 افعغ: من اشؿه ظبد اهلل، ر:حرف 

ؿول يقى بن يقى  .زرقأبو إشامظقل افبكي إ ،زدي اجلفضؿيبن زيد بن درهم إ

 ،وؿول ظورم .(98فد شـي )وُ  :ؿول خوفد بن خداشو ظ مـه.أحػَ  مو رأيً :افـقسوبوري

 حرف احلوء: من اشؿه محود، ر: "هتذيى افتفذيى") (.179موت يف رمضون شـي ) :ومجوظي

معوويي  أبو ،يزيد بن زريع افعقق] زريع ([ ويزيد بن، مؾتؼطوً 2/421-423، 1557

حجي  ـون ثؼي :وؿول ابن شعد .ثؼي :عغؿول إشحوق بن مـصور ظن ابن مَ  افبكي احلوؾظ.

 ديزداوء: من اشؿه قحرف اف "هتذيى افتفذيى") .182  بوفبكة شـيوتويّف  ،ـثر احلديٌ

براهقم بن مؼسم إشامظقل بن إ] ظؾقي وابن [(، مؾتؼطوً 342-9/341، 7992 ، ر:ويزيد

ـون ثؼي  :عغوؿول ابن حمرز ظن يقى بن مَ  ادعروف بوبن ظؾقي. ،ؼ افبكيأبو بِ  ،شديإ

هتذيى ") (.193موت شـي ) :ؿرو بن ظعؿول أمحد وظَ  .تؼقوً  ورظوً  مسؾامً  صدوؿوً  ملموكوً 

 [(، مؾتؼطوً 293-1/291، 451 ، ر:إشامظقل: من اشؿه ففحرف إ "افتفذيى

أحد ، ظبقدة افبكي أبو ،افوارث بن شعقد بن ذـوان افتؿقؿي افعـزي ظبد] افوارث وظبد

يف  وـون صوحلوً  ،ظن حسغ ادعؾم ـون ظبد افوارث أصح حديثوً  :محدوؿول أ ظالم.إ

هتذيى ") .ه181م شـي  بوفبكة يف ادحرّ تويّف  .ـون ثؼي حجي :شعد وؿول ابن. احلديٌ

([ وابن ادبورك، 344-5/342، 4374 حرف افعغ: من اشؿه ظبد افوارث، ر: "افتفذيى

، وؿد أضول افبخوري يف -تعوػ هلم ؽػر اهلل- عغ وظوّمي أهل احلديٌمَ  واحتؿؾه أمحد وابن

، وإّن موفؽًو رجع "ؼوتافثِ "ّبون يف حِ  فه، وذـره ابن "افؼراءة خؾف اإلموم"توثقؼه يف ـتوب 

ـتوب افصالة،  "افػتح"] "هوإشحوق واصطؾح معه، وبعٌ إفقه هديًي ذـرَ  ظن افؽالم يف ابن

 [اإلموم أمحدرضو]أي: من مـه اهـ.  [1/211بوب ادواؿقً، ؾصل يف اشتحبوب افتعجقل، 

 تويّف شـي ،فإلموم أيب ظبد اهلل حمؿد بن إشامظقل افبخوري: "ـتوب افؼراءة خؾف اإلموم"أي: (3)

 (6/14 "هديي افعورؾغ"و .2/384 "ـشف افظـون")      .ه256
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ًُ ظع  "ؾؼول:  ٌِ  ظبدِ  بنَ  رأي ٍّ بحدي ًُ ظقَ  وؿول ظع ظن ابن ،إشحوٍق  ابنِ  اهلل يت قـي: مو رأي

 ،إشحوق فه ظن ابنتـووُ  ظن موفٍك  : وفو صح  -ؿول إػ أن- إشحوٍق  بن دَ م حمؿّ ًا يتّفِ أحد

 واحد، وٓ بام تؽّؾم اإلكسونُ ؾؾُر 
ٍ
 إفخ.... (1)"فويتّفؿه يف إمور ـؾ   ؾرمي صوحبه بقء

 "ال يصح"وزي: النكتة يف قول ابن ال  

قف رّصَح  ، ؾال ي بلكّه إن وجدَ  اكظر!ـ  ذبُ ـوذبًو يف حمل   ه يف مجقع ادواضع.ٓ  جرمَ ؾزمـ 

: (2)"الحافّص  ُكَؽتِه ظذ ابن"يف  ؿول افزرـق  ": "تـزيه افؼيعي"ابن افعّراق يف  ؿول اإلمومُ 

بر: ؾنّن إّوَل بَ  "يصّح  ٓ"وؿوفـو:  "موضوع"بغ ؿوفـو: "  ،وآختالِق  افؽذِب  إثبوُت  وٌنـ 

ٌٍ ؿول ؾقه  ـه إثبوُت يؾزم م وٓ ،وافثوين إخبوٌر ظن ظدم افثبوت ّل حدي افعدم، وهذا جييء يفـ 

ًُ  وكحوه. "ٓ يصّح "وزي: اجلَ  ابنُ  يؾح فه  أّكه مل ،ه بذفك حٌق ظّز به: وـون كؽتي تعبرِ ؿؾ

مر أّكه احتؿَل  ؽوييُ  !يف احلديٌ ؿريـٌي تدّل ظذ أّكه موضوعٌ  موضوظوً: ٕكّه  يؽونَ  ظـده أن ٕا

 ظذ أّن احلوؾظَ  ،مافؽّذاب وادّتفَ  ذا إّكام يتّم ظـد تػّردِ وه ،من ضريق مسوٍك أو ـّذاٍب 

 .(4)"يـظؿه يف شؾك ادوضوع ومل ،بوشم ادسوك (3)"افـخبي"حجر خّص هذا يف  ابنَ 

ثًو ٓحتامل افوضع ؾؼط، وظـدمو ظدل افؽّذاب ُمورِ  ! ـقف جعل تػّردَ اكظر

ه ، جعؾَ "ادوضوظوت"يف وؽره  "ٓ يصّح "وزي ظن حؽم افوضع إػ ؿوفه: اجلَ  ابنُ 

ظن احلؽم  افظّن ؾام ادوكعُ  م. فو ـون ؽؾبيُ افؽّذاب أو ادتّفَ  افوضع بتػّردِ  احتامَل  افزرـق  

يف افصحقح وادوضوع  ،بال ريٍى  ذظّقيٌ  افظّن ـوٍف وحّجيٌ  ؾنّن ؽؾبيَ  :بوفوضع؟

 وؽرمهو من إحؽوم.

 م، ؾفوادّتفَ  وهوب، إؿرَ  إػ إّكام تؾؿح "هذا خص  " يف ؿوفه: واإلصورةُ  :أقول
                                                 

 .تؼطوً مؾ ،36هل يؼرأ بلـثر من ؾوحتي افؽتوب خؾف اإلموم، صـ بوب "افؼراءة خؾف اإلموم" (1)

 .237صـ ،: معرؾي ادوضوع21افـوع  "مي ابن افصالحؽً ظذ مؼدّ افـُ"( 2)

  .91من أؿسوم ادردود، صـ 2افؼسم  "افـخبي"( 3)

 مؾتؼطًو. ،1/141، 21 ، حتً ر:2ـتوب افتوحقد، افػصل  "تـزيه افؼيعي ادرؾوظي"( 4)
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ادوضوع ظـده، ؾنّكام  ، ؾفو ظغُ به افؽّذاُب  بوشم ادسوك. أّمو مو تػّردَ  ه احلوؾظُ افذي خص  

 .!قتـبّه! هذا ـّؾه مو طفر ل، واحلؿد هلل افواحد افععبؽذب افراوي ؾؾْ  ه بام ؾقه افطعنُ ظّرؾَ 

هذا مو طفر "قئًو يف هذه ادسلفي: بعدمو تؽّؾم ص ،هؿول افػؼر يف بعض حتريراتِ 

 ."!ث بعد ذفك أمراً ُيدِ  ، فعّل اهللُقتلّمْل تلّمٍل ؾؾْ  حمل   فـو، وادحل  

دُ  !بحؿد هلل ـّ  ى بتكيح ـالم اإلموم افسخووي،فؾؿّدظَ  وافتليقدُ  ؿد حصل افتل

حقح ـووي، وبوٓشتـبوط افصمي ادُ مي افؼوري وافعاّل وبـظوئره افكيي يف ـالم افعاّل 

 من ـالم اإلموم إجّل صعبي بن احلَ 
ِ
افـجقح فتعريػوت اإلموم  ّجوج، وبوٓؿتضوء

 وي واإلموم افعراؿي واإلموم افؼسطالين، وؿد حصل افتليقدُ افصالح واإلموم افـوَ  ابن

من ـالم اإلموم افبخوري،  من افدفقل افعؼع، وافتلـقدُ  من احلديٌ، وافتشققدُ 

 .!ث أمراؿد هلل رّسًا وجفرا، ؾؼد حّؼق رجوئي وأحدَ اق، احلمي ابن افعرّ وافعاّل 

 باإلفادة اخلامسة والعرشين متعّلق   تنبوه  

ف ٓ يستؾزم افوضَع ظـد ممف   ، ؿدكؼُل احلديٌ يف ـتوٍب من ـتى ادوضوظوت

احلؽم  أّن فػظيَ  "تـزيه افؼيعي"من كّص  سيٌ قكػ وؿد حصؾً ؾوئدةٌ  ،كػسه افؽتوب

بؾػظي  ُف افتـبقه، ؾنذا أتى ادمف   واجُى  وظوت من افؼسم إّولادذـور يف ـتى ادوض

 .ظـده رصاحًي، ثبً افوضعُ  "افبوضل"أو  "ادوضوع"

 أو ؽره من إفػوظ اخلػقػي، ؾفذا افعدوُل  "ٓ يصّح "أّمو إذا ظدل إػ فػظي 

ٌَ ا  احلؽم بوفوضع، ؾؾذا أدرَج جرئ ظذتمل ي َف أّن ادمف   فقس ظبثًو، بل افظوهرُ  يف  حلدي

 .!قحػظه فغره، ؾؾْ أرَ  جقٌه، وملسٌن وَ ؾؼط. ؾوؾفم ؾؾعّؾه َح  افؽتوب احتامًٓ 
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 العني رواية جمهول   قبول  املحّققني  مذهب   :فائدة رابعة

 

ادحّققني، وقد مّر يف اإلفادة الثاىوة أّن  العني مذهُب  رواية جمهولِ  إّن قبوَل 

 العني إىل كثٍر من ادحّققني، وجعله اإلمامُ  جمهولِ  روايةِ  قبولِ  النووي ىسَب  اإلمامَ 

 ظام، وهذا هو مذهُب رام واألولواء العِ كِ أبو صالب ادّكي مذهَب الفقهاء ال األجّل 

فواتح "و (1)"م الثبوتمسل  "، يف -ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني-نا األعالم أئّمتِ 

العني  وهو جمهوُل  ،بيّن له راويًا واحدًا فقط دون غره جرَح  ال)": (2)"محوتالر  

د تعد   دالُة واحلفُظ، الالع ناطَ عبي، فإّن ادَ الش   لوس له راٍو غر (3)باصطالح( كسمعان

 اهـ خمترصًا. (4)"موهو حتك   ثني،يقبل عند ادحد   واة، وقول: الالرُ 

 .العني كالمها حّجةٌ  وجمهوُل  أّىه ادستورُ  :ادقبول يف باب ادجهول ن القوُل فإذَ 

يف األحكام،  جمهول احلال الذي ال ُتعرف عدالُته الظاهرة، فهو لوس بحّجةٍ  ،ىعم

 ًا مقبوٌل يف الفضائل باالّتفاق.ولكنّه أيض
                                                 

 ه.1119 ادتوّّف سنة ،هاري اهلندي احلنفيحمّب اهلل البِ  عاّلمة: لل"م الثبوتمسل  "( 1)

 (4/321 "إيضاح ادكنون")   

: لعبد العيل حممد بن ىظام الدين حممد األىصاري "فواتح الرمحوت رشح مسّلم الثبوت"( 2)

 (4/321 "إيضاح ادكنون")                    ه(.1225 اهلندي )ت

من  ال ىعرف لسمعان سامعاً  :قال البخاري .العبدي الكويف ،العمري ،سمعان بن مشنج (3)

 :قلُت  .ثقة :بن ماكوالا. وقال "قاتالثِ "ان يف بّ بن حِ اوذكره  .منه وال للشعبي سامعاً  ،سمرة

 ،ه اجلراح بن ادلوحم فووهُ  :وقال اخلطوب يف رافع االرتواب ،كويف تابعي ثقة :وقال العجيل

 .ادشنج بن سمعان :فقال ،أو وكوع

 (ملتقطاً ، 3/522، 27٧7 حرف السني: من اسمه سمرة وسمعان، ر: "هتذيب التهذيب")

، عرف العدالة أمور منها الشهرة والتواتراألصل الثاين السنّة، مسيلة م "فواتح الرمحوت"( 4)

 .435صـ
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 العني غالبا   املراد باملجهول عند اإلطالق جمهول  : تنبوه

 قال اإلمامُ . العني غالباً  يراد به يف كالم ادحّدثني جمهوُل  إذا ُأصلق ادجهوُل 

اصطالح أهل هذا  غالُب  هوو العني جهالةُ ": (3)"(2)قامشفاء الِس "يف  (1)الُسبكي

 ."صالقاإل يف هذا ،الشين

 

 

 

 

 

       

                                                 

بكي عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام (1) احلافظ تقي الّدين أبو احلسن الفقوه الّشافعي، ُولد  ،الس 

السوف "و "االبتهاج يف رشح ادنهاج"من تصاىوفه: ه. 756وتويّف بالقاهرة سنة  683سنة 

وغر  "األىام علوه الّسالمشفاء األسقام يف زيارة سّود "و "َمن سّب الّرسولادسلول عذ 

 (578، 5/577 "ارفنيهدية الع")                 .ذلك

 [ اإلمام األمحد رضامنه ]أي: من ( يف الباب األّول حتت احلديث األّول. 2)
 .ه756تويّف  ،بكيالُس  بن عيل الكايفعبد: لعيل بن "شفاء السقام يف زيارة خر األىام"( 3)

 (5/577 "هدية العارفني")           
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 :متعّلقة باإلفادة احلادية والعرشين فائدة خامسة

 ا  مع رود الصحيحالضعيف ال حيتاج إىل و   قبول  

 

اـضعقف ؽقام  أّن ؾبوَل  ،اـواضحة ةـدِ ؾد أثبتـا يف اإلؽادة احلادية واـعػين بإ

يف اـدـقل  كظائرَ  طػةَ  هـاك بّقـاؾد ، ومعه رود اـصحقحٓ حيتاج إغ وُ  ،دون إحؽام

أؿابر إئّؿة اـؽرام وأطاضم ادحّدثع إطالم، مثل  فا ؾبوُل فا وأطظؿُ ابت، أجؾ  اـث

اإلمام ابن طساؿر، واإلمام ابن شاهع، وأيب بؽر اخلطقب اـبغدادي، واإلمام 

مة واـعاّل  ،(2)ـربن اداين ـدّ مة كارص ا، واـعاّل (1)زيقظ، واإلمام حمّب اـدين اـطَ اـسفَ 

مة اـزرؾاين اـعاّل ، واـُسقوصي احلّػاظ ، وخاتماحلاؽظ ابن كارصابن سّقد اــّاس، و

مع تسؾقؿفم إّياه  ،إحقاء اـواـَدين اـؽريَؿع يف اـػضائل وؼرهم، ؽقتؼّبؾون حديَث 

حقحة ادخاـػة ـه يف ضعقػًا، وجيعؾوكه معؿوًٓ به، وجعؾوه كاسخًا ـألحاديث اـِص 

ـه مـسوخًة، ؽضاًل طن آحتقاج إغ  ةَ خاـػاد ، ؽجعؾوا اـصحاَح طـفا رهـتلخ   :اـظاهر

 :"كقةواهب اـؾدُ ادَ "احلديث اـصحقح يف اـباب! ؾال يف رشح 

                                                 

ؽؼقه احلرم  ،ي اـشاؽعيَز اـدين أبو اـعباس اـطَ  بؽر حمّب  يبأمحد بن طبد اهلل بن حمؿد بن أ (1)

 "حؽام اـصغرىإ" :ػاتهمن مصـّ . ه694سـة  وتويّف  611ـد سـة وُ  ،بؿؽة ادؽرمة

 .وؼر ذـك "د اـبػخالصة اـعز يف سر سقّ "و "تؼريب ادرام يف ؼريب اـؼاسم بن سالم"و

 (5/85 "هدية اـعارؽع")

ادعروف بابن ادـر  ،ر اجلذاميأمحد بن حمؿد بن مـصور بن أيب اـؼاسم خمتار بن أيب بؽ (2)

 ؾتقاًل سـة وتويّف  ،ه626ـد سـة وُ  :سؽـدراين اداـؽي اـؼايض كارص اـدين أبو اـعباسآ

 " آؾتػاء يف ؽضائل ادصطػى"و "أرسار إرسار" :ـه من اـتصاكقف .ه683

 (5/83 "هدية اـعارؽع")      .وؼر ذـك "آكتصاف يف حاشقة اـؽشاف"و
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  ،ـا بهآمَ  ىتعاغ أحقامها حتّ  إغ أّن اهللَ : ماَل (1)"جاةاــ   سبقل"يف  قوصياـُس  ؾال"

موضوع،  ٓ ديث، واستـدوا إغ حديٍث ضعقٍف احل صائػٌة من إئّؿة وحّػاظِ 

 مة كارصي، واـعاّل َز ادحّب اـطَ شاهع، واـسَفقظ، و طساؿر، وابن طقب، وابنؿاخل

 طؾقه اـصالُح  ىومَش  ،أهل اـعؾم ه طن بعضِ اس، وكؼؾَ سّقد اــّ  ادـر، وابن بنااـدين 

كاسخًا  هذا احلديَث  ، وؾد جعل همٓء إئّؿةُ كارص بنا واحلاؽظُ  (2)اـصػدي

 ،تعارَض بقـه وبقـفا ؽال ،طـفا وا طذ أّكه متلّخرٌ ص  وك ،ـألحاديث اـواردة بام خياـػه

 ه: ّٕن احلديَث باـوا بضعػِ يُ  وه كاسخًا وملجعؾُ ": (3)"ادـقػة اـدرج"وؾال يف . اهـ

وهو  ،هذا ؿالم هذا اجلفبذِ  (4)"ل به يف اـػضائل وادـاؾب، وهذه مـؼبةٌ اـضعقف ُيعؿَ 

 اهـ مؾّخصًا. (5)"يف ؼاية اـتحرير

 ري عىل كيد الوهابيةتنبيه رضو

 يف أؾوال اـعؾامء إثباتًا، ؿػاك ؽقام أّّنم مَش  إذا رأيَت  :أقول
ٍ
وا طؾقه يف أصل يشء

من كؼل ؿؾامهتم طـدهم،  متلّصٌل  ؽروع ؿذا وؿذا، ؽِؿن َثّم ُطؾم أّن هذا إصَل 

من  هبذا إمر ؽؼط، وـومل يسّؾم ؽرطًا خاّصًا باــظر إغ وجهٍ  متعّؾٌق  لِ ادستدِ  وؼرُض 
                                                 

تويّف  ،اـشاؽعي ادرصي : ـإلمام جالل اـدين طبد اـرمحن بن أيب بؽر اـسقوصي"جاةقل اــ سب"( 1)

 (5/434 "هدية اـعارؽع"و .2/27 "ؿشف اـظـون")                                     ه.  911 سـة

 ثمّ  ،يـتؽي صالح اـدين أبو اـصػاء اـصػدخؾقل بن إمر طز اـدين أيبك بن طبد اهلل إ (2)

أطوان اــرص يف أطقان " :من تصاكقػه .ه764 سـة وتويّف ، ه696ـد سـة وُ  ،مشؼي إديباـدِ 

 (5/288 "هدية اـعارؽع")  .وؼر ذـك  "اـتـبقه طذ اـتشبقه"و "تذؿرة إدب"و "اـعرص

 صي قو: ـإلمام جالل اـدين طبد اـرمحن بن أيب بؽر اـُس "ة يف أباء اـػيػةػاـدرج ادـق"( 3)

 (5/434 "هدية اـعارؽع"و .1/576 "ؿشف اـظـون") ه.911 تويّف سـة ،اـشاؽعيادرصي 

 .7صـ  "ة يف أباء اـػيػةػاـدرج ادـق"( 4)

،  يهوما يتعّؾق بلبوَ  وؽاة أّمهذؿر  ،تعاغ ـه  يف تػيف اهلل 1ادؼصد  "رشح اـزرؾاين"( 5)
1/317 ،318. 
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ؿون  اــظائر من ؿالم إئّؿة يف استحباب إمر، بلنّ  اـوجوه، مثاًل ؾد كؼؾـا بعَض 

ٓ يستؾزم ادـَع طن اـػعل ادذؿور يف احلديث، وهذا يف اإلؽادة  اً طووضم احلديث

مػوطًا،  ذؿوَر ؽقهاد واـػعَل  ،موضوطاً  بلّّنم ؾد جعؾوا احلديَث  ،اـثامـة واـعػين

 .!يف هذه إحاديث م اـوضعَ كسؾ   وإن مل ،هبذا اـؼدر ؽتّم آستدُٓل 

وا اـضعقَف مستغـقًا اـؽرام ؾد جعؾُ  أّن اـعؾامءَ  ؽؼط،هاهـا  ؿذـك ادطؾوُب و

دًا مشق دًا وه كاسخًا ـؾصحقح، ؽصار دطوى آستغـاء ممي  ى جعؾُ طن اـصحقح، حتّ 

، هذه اــؽتةَ  صحاح، ؽاحػظْ اـ ةِ ضعارَ بدؽع مُ  عاَف ه، بل َكؼبل اـِض م كسخَ كسؾ   وإن مل

بحث إغ ترجقح وٓ يلخذوك خارجًا طن ادَ  !وا اـوهابقةك متؽّؾؿُ ٓ خيادطُ  ىحتّ 

 .!هاـػرع اخلاّص وتزيقػِ 

ادحّؼؼع سّقدكا  خامتةُ  ،ػفاءهمٓء اـُس من ؾد كّبه طذ هذا اـؽقد اـضعقف و

، (2)"شادأصول اـر  "من ؿتابه  (1)ةيف اـؼاطدة احلادية طػ -ه اداجدُؾّدس رّس -اـواـد 

حتت اـػصل اـثاـث  ،طذ كظٍر ـه يف ادؼصد اـثاـث من اــوع إّول وأيضًا اـػؼر كّبهَ 

 .!ؽؾقحػظْ  (4)"حقاة ادوات يف بقان سامع إموات"من ؿتاب  (3)طػة

 

     

                                                 

 .262، 261، صـ11اـؼاطدة  "ين اـػسادباؿع مَ شاد ـؼَ أصول اـر  " (1)

 ه.1297 تويّف سـة ،كؼي طظ بن رضا طظ  عاّلمة: ـؾ"شاد ـؼؿع مباين اـػسادأصول اـر  " (2)

 (94، 91، 1/88 "أطذ حرضة ةحقا")   

حقاة ادوات يف "رساـة باب أحوال ؾرب ادوت، ؿتاب اجلـائز،  "اـػتاوى اـرضوية"أي: يف  (3)

 .531، 7/536 "واتبقان سامع إم

 .561 -7/451 "اـػتاوى اـرضوية" مطبوطة مع ( هذه اـرساـة4)
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 :متعّلقة باإلفادة العرشين فائدة سادسة

 احلديث الضعيف مقبوٌل يف بعض األحكام

 

افضعقف مؼبوٌل يف بعض إحؽام،  وؿد مّر يف اإلؾادة افعؼين أّن احلديَث 

بدون رضر،  وحيصل افـػعُ  ،آحتقاط حمل   ؾضاًل ظن افػضائل، وهذا إذا ـان ادحل  

 فا حقاَل جيعؾَ  يـبغي أن": (1)حقث ؿال ،بيمة احلؾَ افعاّل  مع ؿول ،افاثاين فه اثالؾلتقُت باد

 ظن أبقفا (2)إشود ادؼداد بن داود من حديث ضباظة بـت دا روى أبو :قهحاجبَ  أحدِ 

  :اهلل  رشوَل  ما رأيُت »ؿال ٓصجرةٍ  ظؿوٍد وٓ يصّع إػ ظوٍد و،  ّٓ ه جعؾَ  إ

، (4)ـامل وؿد أظّل بافوفقد بن (3)«اً يصؿد فه صؿد ، وٓن أو إيَس ه إيؿَ ظذ حاجبِ 

 (5)"ؾقه بؿاثل هذا: ّٕكه من افػضائل ممّا جيوز افعؿُل  ضباظة، فؽن هذا احلؽمَ  وبجفافةِ 

 اهـ باختصار.

                                                 

 [اإلمام أمحد رضاقل افػروع. مـه ]أي: من افصالة، ؿبَ  ( أواخر ـراهةِ 1)

آخر  "هتذيب افتفذيب") وظـفا: ادفؾب بن حجر افبفراين.د. ( ضباظة بـت ادؼداد بن إشوَ 2)

(مؾتؼطاً ، 1١/487، 8927ادعجؿة، ر: ـى، ـتاب افـساء، حرف افضادافؽُ 

ـتاب افصالة، باب إذا صذ إػ شارية أو كحوها أين جيعؾفا مـه،   "سـناف"يف ( أخرجه أبو داود 3)

 ....احلديث ادؼداد بن إشودظن  ،1١9، صـ693ر: 

 وؿال ؿال افبخاري: ظـده ظجائب. ( افوفقد بن ـامل بن معاذ بن أيب أمقة افبجع افشامي.4)

 ."ؼاتافاثِ "ان يف بّ وذـره ابن حِ  ظدي: أشاكقده صامقة. ابن

 (مؾتؼطاً ، 9/163، 7731 حرف افواو: من اشؿه افوفقد، ر: "هتذيب افتفذيب")

 .368ؾصل ـراهقة افصالة، ؾروع، صـ "افغـقة"( 5)
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 ث أيب بؽريف ـالم اإلمام احلاؾظ ادحد   ،فه إظذ وإجّل  ماثاٌل وـذفك هـاك 

مة إبراهقم ، وافعاّل احلاّج مام ابن أمر ، واإل(2)ق ظذ اإلضالقواإلمام ادحؼ   ،(1)قفؼيافبَ 

مة مة افسّقد أمحد افطحطاوي، وافعاّل اليل، وافعاّل كبُ مة َحسن افُؼُ بي، وافعاّل احلؾَ 

داود،  أّكه روى أبو ،امي، وؽرهم من افعؾامء إظالم ظابدين افّش  افسّقد ابن

ظن  (4)ن حمؿد بن حَريثؿرو أو أيب حمؿد بسة افّصالة بطريق أيب ظَ يف ُش  (3)ماجه وابنُ 

ؾإن »: ظن أيب افؼاشم  ، ظن أيب هريرة (5)رجل من بـي ظذرة ه حريٍث جد  

. ؿال اإلمام أبو داود: ؿال شػقان بن ظَققـة: (6)«خّطاً  قخططْ ؾؾْ  ،يؽن معه ظصاً  مل

ّٓ  ئجي ومل ،به هذا احلديَث  كجد صقئًا كشد   مل  .(7)" من هذا افوجهإ
                                                 

، ظن 2/27١باب اخلط إذا مل جيد ظصا،  ـتاب افصالة، "افسـن افؽزى"قفؼي يف ( أخرجه افبَ 1)

جيد  ؾإن مل ،ه صقئاً وجفِ  تؾؼاءَ  قجعْل ـم ؾؾْ  أحدُ إذا صّذ »ؿال:  اهلل  رشوَل  أنّ  يب هريرة أ

 .«اً خطّ  قخططْ ؾإن مل تؽن معه ظصًا ؾؾْ  ،ظصاً  قـصْب ؾؾْ 

 .1/355ـتاب افصالة، باب ما يػسد افصالة وما يؽره ؾقفا،  "افػتح"( 2)

، 943، ر:ة ؾقفا، باب ما يسس ادصّع الة وافسـّـتاب إؿامة افّص  "سـناف"يف  ه( أخرجه ابن ماج3)

 ...احلديث. بي ، ظن أيب هريرة ظن افـ162ّ، 161صـ

ّبان حِ  : وذـره ابنُ ؿؾُت   يث. وؿال أبو جعػر افطحاوي: هو جمفول.بن حمؿد بن حرَ  حمؿد( أبو 4)

 .، وٓ ياثبتطـي: ٓ يصّح وؿال افدارؿُ . "ؼاتافاثِ "يف 

 (مؾتؼطاً ، 1١/2١4، 8551ـى، حرف افعغ ادفؿؾة، ر:ؽُ باب اف "هتذيب افتفذيب")

، وأورد فه "معجم افصحابة"ظذرة. وحريث افعذري، ذـره ابن ؿاكع يف  بـي من ( حريث رجل5)

، وأّما "صحقحه"ه يف وأخرج حدياثَ  ،"ؼات افتابعغثِ "ّبان يف حِ  ـره ابنُ وذ. فه حديث

 .طـي ؾؼال: ٓ يصّح وٓ ياثبتفدارؿُ ا

 (مؾتؼطاً ، 218، 1237،2/217 حرف احلاء: من اشؿه حريث، ر: "يبهتذيب افتفذ")

، ظن 1١8، صـ689 جيد ظصًا، ر: ـتاب افصالة، باب اخلّط إذا مل "داود أيب شـن"( 6)

 ....احلديث رشول اهلل  هريرة أنّ  أيب

 .1١9، صـ69١ جيد ظصًا، حتت ر: ـتاب افصالة، باب اخلّط إذا مل "شـن أيب داود"( 7)
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وي وؽرهم افـوَ  ، واإلمامُ (2)قفؼيافبَ  افشاؾعي، واإلمامُ  مُ اإلما (1)وهؽذا ضّعػه

وإن ـان - أّن هذا احلديَث ـ:ب ذين ذـركاهماف من إئّؿة، ومع ذفك رّصح افعؾامءُ 

ظن  حّجٌة ومؼبوٌل يف ماثل هذا احلؽم: حلصول افـػع ؾقه بدون رضر، ؾـؼَل  -ضعقػاً 

 ،بافعؿل به بلَس  قفؼي: ٓؿال افبَ " :"ادرؿاة رشح ادشؽاة"اإلمام ابن حجر ادّؽي يف 

 .(3)"تعاػ يف ماثل هذا احلؽم إن صاء اهلل ،هوإن اضطرب إشـادُ 

بافعؿل هبذا  بلَس  قفؼي: وٓافبَ  ه ؿوُل يظفر أّن إصبَ ": "ؾبةاحلَ "وؿال يف 

وػ أَ  ؾؼال: وافسـّةُ  ـا به صقخُ  تعاػ، وجزمَ  يف هذا احلؽم إن صاء اهلل ،احلديث

 .(4)"بآّتباع

داود، وتؼّدم ما ؾقه، فؽن ؿد  أيب َمن جّوزه اشتدّل بحديِث ": "افُغـقة"ويف 

وػ أَ  اهلامم: وافسـّةُ  بؿاثؾه يف افػضائل ـام مّر آكػًا، وفذا ؿال ابنُ  يؼال: إّكه جيوز افعؿُل 

 اهـ مؾّخصًا. (5)"بآّتباع
                                                 

[ ثّم يف 2/3١9]صػة افصالة، ؾصل ؾقام يؽره يف افصالة وما ٓ يؽره،  "ؾبةاحلَ "ل يف ؿا( 1)

 "ادحتار ردّ "] "ّبان وؽرمها فهحِ  ه بتصحقح أمحد وابنؿد يعارض تضعقػُ ": "ادحتار ردّ "

ـتاب افصالة، باب ما يػسد افصالة وما يؽره ؾقفا، مطؾب: إذا ؿرأ: تعال جّد بدون أفف 

 "هويظفر أّن إصبَ "بام يليت ظـفا من ؿوفه:  "ؾبةاحلَ "وظّؼبه يف  .[ اهـ4/128تػسد،  ٓ

ؿد ": "ادرؿاة"وؿال يف  ....إفخ [179/ق2يؽره،  ؾصل ؾقام يؽره يف افصالة وما ٓ "ؾبةاحلَ "]

ادـذر،  يـي، وابنُ اددِ  وابنُ  حجر: صّححه أمحدُ  ه واضطرابه. ؿال ابنُ أصار افشاؾعي إػ ضعػِ 

، 2افصالة، باب افسسة، افػصل  ـتاب "ادرؿاة"] "ويه افـوَ بضعػِ  ان وؽرهم. وجزمَ بّ حِ  وابنُ 

يرّضكا ؾقام كحن  مل ،صّحته وهو وإن ؾرَض  :قلت  [ اهـ مؾّخصًا. 2/489، 781 حتت ر:

   [اإلمام أمحد رضادا ؿّدمـا آكػًا يف افتـبقه. مـه ]أي: من  :هبصددِ 
 مؾخصًا.، 2/271باب اخلط إذا مل جيد ظصا،  ـتاب افصالة، "افسـن افؽزى"( 2)

 .2/489، 781 ، حتت ر:2ـتاب افصالة، باب افسسة، افػصل  "ادرؿاة"( 3)

 .2/3١9يؽره،  ؾصل ؾقام يؽره يف افصالة وما ٓ "ؾبةاحلَ "( 4)

 .368صـ "اخلالصة"ـراهقة افصالة، ؾروع يف  "افغـقة"( 5)
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حاصقة " يف ثمّ  (2)"إمداد افػّتاح رشح كور اإليضاح"يف  ثمّ  (1)"افُغـقة"وأيضًا يف 

رضَر  ؾال ،مػقد ؽرُ  -يعـي اخلط  -إن ُشّؾم أّكه " :(3)"افطحطاوي ظذ مراؿي افػالح

 .(4)"هبه يف ماثؾِ  مع ما ؾقه من افعؿل باحلديث افذي جيوز افعؿُل  ،ؾقه

: حلديث (5)ُيسّن اخلط  ـام هو افرواية افاثاكقة ظن حمّؿدٍ ": "رّد ادختار"ويف 

به يف  وهو ضعقٌف، فؽـّه جيوز افعؿُل  «قخّط خّطاً ؾؾْ  ،يؽن معه ظصاً  ملؾإن »داود:  أيب

 ...إفخ. (6)"وػ بآّتباعأَ  اهلامم: وافسـّةُ  افػضائل، وفذا ؿال ابنُ 
                                                 

 .369فصالة، ؾروع يف اخلالصة، صـصػة افصالة، ؾصل ـراهقة ا "افغـقة"( 1)

أيب اإلخالص حسن بن ظامر ؾعاّلمة :ف"اح رشح كور اإليضاح وكجاة إرواحإمداد افػتّ " (2)

 (5/241 "هدية افعارؾغ"و .3/82 "إيضاح ادؽـون")      . ه1١69 تويّف شـة ،اليلكبُ افُؼُ 

باب ما يػسد افصالة، ؾصل  ـتاب افصالة، "حاصقة ظذ مراؿي افػالح رشح كور اإليضاح"( 3)

تويّف  ،: ٕمحد بن حمؿد بن إشامظقل افطحطاوي ادرصيمؾتؼطاً ، 366يف اختاذ افسسة، صـ

 (5/152 "هدية افعارؾغ")                      .ه1231 شـة

 .375ـتاب افصالة، باب ما يػسد افصالة، ؾصل يف اخّتاذ افسسة، صـ "إمداد افػتّاح رشح كور اإليضاح"( 4)

فد بواشط، وكشل وُ  .مة، ؾؼقه افعراق، أبو ظبد اهلل افشقباين، افؽويف، صاحب أيب حـقػةافعاّل ] (5)

افؼايض أيب يوشف. وروى ظن: أيب  وأخذ ظن أيب حـقػة بعض افػؼه، ومتم افػؼه ظذ ،بافؽوؾة

 ؾلـاثر-حـقػة، ومسعر، ومافك بن مغول، وإوزاظي، ومافك بن أكس. أخذ ظـه: افشاؾعي 

 يّل رون. ؿؾت: وُ ى، وآَخ وأبو ظبقد، وهشام بن ظبقد اهلل، وأمحد بن حػص ؾؼقه بخارَ  -اً جدّ 

ه يف افػؼه، يرضب بذـائه اداثل. ـان افؼضاء فؾرصقد بعد افؼايض أيب يوشف، وـان مع تبحّر 

أذـى مـه، وفو أصاء أن أؿول: كزل  ظـه وؿر بختي، وما كاطرت شؿقـاً  افشاؾعي يؼول: ـتبُت 

 : فػصاحته. وؿال افشاؾعي: ؿال حمؿد بن احلسن: أؿؿُت ن بؾغة حمؿد بن احلسن فؼؾُت افؼرآ

 189  إػ رمحة اهلل شـةتويّف  .حديث من فػظه شبع مئةِ  ، وشؿعُت مافك ثالث شـغ وـساً  ظـد

 -9/134حمؿد بن احلسن بن ؾرؿد أبو ظبد اهلل افشقباين،  -45 "شر أظالم افـبالء"). بافري

 "آـتساب يف افرزق ادستطاب"و "آحتجاج ظذ مافك" :من تصاكقػه(. مؾتؼطاً  ،136

ر افِس "و "افزيادات"و "افرؿقات"و "رجاكقاتاجلُ "و "اجلامع افؽبر"و "اجلامع افصغر"و

 وؽر ذفك. "ـتاب افؽسب"و "صلـتاب إ"و "ـتاب أثار"و "ر افؽبرافِس "و "افصغر

 (6/8 "هدية افعارؾغ")

 "تعال جدّ "ـتاب افصالة، باب ما يػسد افصالة وما يؽره ؾقفا، مطؾب: إذا ؿرأ:  "ادحتاررّد "( 6)

 .128، 4/127تػسد،  ٓ ،بدون أفف "جدّ 
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 سنةاحلح  بفضائل األعامل، األعامل   املراد   :تنبيه

 اثاَل امي ادافّش  مةَ افعاّل  غ، وجعَل غ إّوفَ اثافَ بي اداحلؾَ  مةُ افعاّل  جعلوؿد 

يف حاصقة  هذا يرّصح ترصحيًا بادعـى افذي ذـره افػؼرُ ومن باب افػضائل،  ،إخر

 افػضائل، أي: إظامُل  بػضائل إظامل أظامُل  اإلؾادة احلادية وافعؼين، بلّن ادرادَ 

ضحت تؾاوادستحَسـة، ٓ ثواَب إظامل ظذ اخلصوص ؾؼط، ؾِؿن َثّم  ادـدوبةُ 

 .!ة( وهلل احلؿدة اهلـديّ ة )ـبر افوهابقّ وهقّ ـؽَ افؽَ  افباضؾةُ  إؾؽارُ 
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 باحلديث الضعيف؟ الُسنّيةُ  هل تثبت: فائدة سابعة

 

 باحلديث الضعقػ يف أيضاً  تثبت أّن الُسـّقةَ  ،آكػاً  اداّرةِ  (1)"رّد ادحتار"ظفر بعبارة 

 العاّلمة يف اإلفادة السابعة عرش عـ مثؾ هذا ادؼام، فضاًل عـ االستحباب، وكذلؽ مرّ 

 ـًّة باحلديث الضعقػ.قبة مستَحبًّا أو ُس الرَ كا قد جعؾقا مسَح ءَ أّن عؾام ،عغ الؼاري

 (2)فماج ابـ ما ذكر حديَث بعدَ  "ؾبةاحلَ "يف  أمر احلاّج  ابـ لؽـ قال اإلمامُ  :أقول

 يقمَ  يف اغتسال الـّبل  ،رافع  ، والبّزار عـ أيب(4)عبّاس ، وعـ ابـ(3)فعـ الػاكِ 

ؾ العقَديـ، إن قؾـا ُغس واستـانُ ": -فما كص  -عػاء هذه ُض  العقَديـ، وقال: إّن يف أساكقدَ 

 اهـ. (5)"ٌؾ ويف ذلؽ تلمّ  " لـدبسـ، وإاّل احلَ  درجةَ فقف يبؾغ  رق القاردةِ الطُ  تعّددَ  أنّ "بـ: 

بام رُ  إّن السـّةَ "تؼقل:  ، ولؽ أنيػقد االستـانَ  ال أّن الضعقَػ  فؼد أشار 

الشامل والؼاري، وبف  كالمُ . فقّتجف (6)ُتطَؾؼ عذ ادستَحّب كعؽسف، كام رّصحقا هبام
                                                 

 "تعال جدّ "كتاب الصالة، باب ما يػسد الصالة وما يؽره فقفا، مطؾب: إذا قرأ:  "رّد ادحتار" (1)

 . 128، 4/127بدون ألػ ال تػسد، 

 االغتسال يف باب ما جاء يف ـة فقفا،كتاب إقامة الصالة والُس  "ســال"يف  أخرجف ابـ ماجف (2)

 كان يغتسؾ يقمَ  اهلل  رسقَل  أنّ » :عـ الػاكف بـ سعد، 221، صـ1316 ر: يـ،العقدَ 

 ام.هذه األيّ  سؾ يفلغُ ف بايلمر أهؾَ  وكان الػاكفُ  «عرفةَ  ويقمَ  ،الـحر ويقمَ  ،الػطر

 ان األكصاري األويس اخلطؿل أبق عؼبة.ر بـ عـالػاكف بـ سعد بـ جبَ  (3)

 (مؾتؼطاً ، 4/332، 4198 باب الػاء، ر: "سد الغابةأُ ")

 االغتسال يف باب ما جاء يف ة فقفا،ـّالة والُس كتاب إقامة الّص  "ســال"يف  أخرجف ابـ ماجف (4)

الػطر  يغتسؾ يقمَ  اهلل  كان رسقُل » :اس قالعـ ابـ عبّ  ،221، صـ1315 ر: يـ،العقدَ 

 .«كاألضحَ  ويقمَ 

 .مؾتؼطاً  ،174، 1/173ســ الغسؾ،  "ؾبةاحلَ "( 5)

ـّة كتاب الصالة، باب العقديـ، مطؾب: يطؾؼ ادستحّب عذ الُس  "رّد ادحتار"اكظر:  (6)

 . 5/1٠5وبالعؽس، 



  813                                                                                          منير العين

ـ أثبت أراد اخلّط، فؿَ  بػ الروايَتػ عـ عؾامئـا يف ادسللة، أعـل مسللةَ  حيصؾ التقفقُؼ 

هؾ يـقب " :"ؾبةاحلَ "االستـاَن، وقد كان متلّيدًا بام يف  ككػَ  كاالستحساَن، وَمـ كػ

أّكف لقس  :دٍ ـ حمؿّ ع -وهق إحدى الروايَتػ-حـقػة  ا  فعـ أيببػ يَديف مـاهَب  اخلط  

 مسـقنٍ 
ٍ
، أي: لقس بمء

ٍ
 (2)"عُؾف وترُكف سقاءٌ بؾ فِ " :أّكف زاد بعده اهـ. لقال (1)"بمء

 .!فػقف ُبعٌد َبعد، فاففؿ .اكتفك

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                 

 .2/3٠8 يؽره، ال وما فصؾ فقام يؽره يف الصالة "ؾبةاحلَ " (1)

 .ادرجع كػسف (2)
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 :متعّلقة باإلفادة احلادية عرش فائدة ثامنة

ُ  احل  معَّي  ند  س   باعتبار قد يكون الوضع أو الضعفب ك

 أصل احلديث ال باعتبار  

 

اعمحّدصملم سماًموضع أو  اًمؽثػمة ذم اإلومادة احلادية قمنم أّن طمؽمَ  كا اًمـصوَص ذيمرىمد و

، ٓ سماقمتبار أصلِ  ،سماًمضعف  ث، ومنًمقك اعمزيد قمغم ذًمك:احلدي ىمد يؽون سماقمتبار ؾمـٍد متعلّمٍ

 أشمت اًمـبي   امرأةٌ  :كماًمصحقح ذم زيماة احلُ  سائي احلديَث واًمـ   (1)روى أسمو داود

  ٌمن ذهٍب، ومؼال همؾقظتانِ  فا مسؽتانِ هلا، وذم يد اسمـتِ  ومعفا اسمـة  :« َشمعطلم 

واَرين من ؾِم   يوَم اًمؼقامةامهب اللُ  كِ رَ أن ُيسو   كِ ُسر أيَ »:  ىماًمت: ٓ، ىمال «هذا؟ زيماةَ 

 .(2)ها لل ورؾموًمِ ومؼاًمت: ُه  فام إمم اًمـّبي فام وملًمؼتْ ىمال: ومخؾعتْ  «؟كار

 :(3)اًمسّقد مػمك مةُ ن، واًمعّل اعمؾؼ   اسمنُ  ان، واإلمامُ طّ ىمال اإلمام أسمو احلسن اسمن اًمؼَ 

ه إؾمـادُ ": "اعمخترص"ـذري ذم قمبد اًمعظقم اعمُ  وىمال اإلمامُ . (4)"ه صحقٌح إؾمـادُ "

 .(5)"ومقهمؼاَل  ٓ

  اًمؽممذي ورواه اإلمامُ . (6)"تهؿمبفَة ذم صحّ  ٓ"قمغم اإلـملق:  ُق وىمال اعمحؼ  
                                                 

 سمطريق، 23٢صـ، 1563 كم، ر:وزيماة احلُ  سماب اًمؽـز ما هو؟ يمتاب اًمزيماة، "سـناًم" ذمأي:  (1)

 ....احلديث هقمن ضمد   ،قمن أسمقه ،ؿرو سمن ؿمعقبطمسلم قمن قمَ 

 .38، صـ5، اجلزء 2475 ، ر:كميمتاب اًمزيماة، سماب زيماة احلُ  "اًمـ سائي ؾمـن" (2)

، 4/32٢، 18٢9 ، حتت ر:2، اًمػصل زيماةاًم ما جيب ومقه يمتاب اًمزيماة، سماب "اعمرىماة"اكظر:  (3)

 .مػمكو ناسمن اعمؾؼ  كؼًل قمن 

 .انطّ اًمؼَ  سمناحلسن  أيب، كؼلً قمن 2/164يمتاب اًمزيماة، سماب زيماة اعمال، ومصل ذم اًمذهب،  "اًمػتح"اكظر:  (4)

 ."خمترصه"ـذري ذم اعمُ  اعمرضمع كػسه، كؼًل قمن (5)

 .2/165يمتاب اًمزيماة، سماب زيماة اعمال، ومصل ذم اًمذهب،  "اًمػتح" (6)
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 ىمال اإلمامُ  .(2)"يشءٌ  يصّح ذم هذا اًمباب قمن اًمـّبي  ٓ"ىمال: و (1)"اجلامع"ذم 

ّٓ  ،هاؾَذين ذيمرَ ًمىمصد اًمطريَؼلم ا ًمعّل اًمؽممذَي "اعمـذري:  داود  أيب ومطريُق  وإ

 .(3)"مؼاَل ومقه ٓ

 :: ّٕن قمـده ومقه ضعقَػلمهذا احلديَث  إّكام ضّعَف "ان: طّ اًمؼَ  ىمال اسمنُ و

 صممّ  (6)"اًمػتح"اعمحّؼق ذم  . ذيمره اإلمامُ "اًمصباح سمن (5)ىواعمثـ   (2) هلقعة (4)اسمن (1)

 .(7)"اعمرىماة"اًمؼاري ذم  مةُ اًمعّل 

ىمؿر ود إكوار، ؿمؿس اًمعرب سقّ رّد اًمشؿس ًم قمؾقه اعمزيد! طمديُث  وماؾمتؿعْ 

 ،ػمورة اعمغرباًمعرص سمعد َص  وىمُت  رضمعو ما همرسمْت،سمعد اًمشؿس تومردّ  ، ًمعجما

  ،(8)اًمطحاوير  اإلمام ىماًمه، -ه اًمؽريميمّرم الل وضمفَ - اعمومم قمكم اعمممـلم أمػمُ  طمّتى صغّم 
                                                 

 ،164، صـ637كم، ر:أسمواب اًمزيماة، سماب ما ضماء ذم زيماة احلُ  "اًمسـن" ه اًمؽممذي ذمأظمرضم (1)

ورم  الل  امرأشملم أشمتا رؾموَل  أنّ  :قمن قمؿرو سمن ؿمعقب، قمن أسمقه، قمن ضمّده من ـمريق

ىماًمتا: ٓ، ىمال: ومؼال هلام رؾمول الل  «ه؟زيماشمَ  أشممّديانِ »هيام ؾمواران من ذهب، ومؼال هلام: أيدِ 

: « ِها زيماشمَ يَ وملد  »ىماًمتا: ٓ، ىمال:  «ين من كار؟وارَ سمِس  يمام اللُرَ أن يسو   أحتّبان!». 

 .164صـ ،637 حتت ر: كم،اب اًمزيماة، سماب ما ضماء ذم زيماة احلُ أسمو "ؾمـن اًمؽممذي"( 2)

، 4/321، 18٢9 ، حتت ر:2، اًمػصل زيماةاًم ما جيب ومقه يمتاب اًمزيماة، سماب "اعمرىماة"اكظر:  (3)

 كؼًل قمن اعمـذري.

ىمال  .أسمو قمبد اًمرمحن اعمرصي اًمػؼقه اًمؼايض ،رضمي إقمدوزمقمبد الل سمن هلقعة سمن قمؼبة احلَ  (4)

هتذيب ") .74أو  73ؾمـة  وذّم شم .سمن هلقعة اصمـلم وؾمبعلم شماسمعقاً اًمؼي  :روح سمن صلح

 (، مؾتؼطاً 454-4/449 ،3655 ؿن اؾمؿه قمبد الل، ر:سمؼقة ومق طمرف اًمعلم: "اًمتفذيب

ٓ يساوي طمديثه  :ىمال قمبد الل سمن أمحد قمن أسمقه .اًمصباح اًمقامين إسمـاوي أسمو قمبد الل ى سمن( اعمثـ5ّ)

. وىمال اًمبخاري ضعقف :علمسمن مَ اىمال إؾمحاق سمن مـصور قمن . ومضطرب احلديث ،ؿمقئاً 

 .149 ؾمـة وذّم قمن حيقى سمن سمؽػم: شم

 (طاً ، مؾتؼ41-6735،8/39 ى، ر:طمرف اعمقم: من اؾمؿه اعمثـّ "هتذيب اًمتفذيب")

 .2/164يمتاب اًمزيماة، سماب زيماة اعمال، ومصل ذم اًمذهب،  "اًمػتح" (6)

 .4/321، 18٢9، حتت ر: 2، اًمػصل زيماةاًم ما جيب ومقه يمتاب اًمزيماة، سماب "اعمرىماة" (7)

 229ُوًمد سمؿرص ؾمـة  ،أمحد سمن حمؿد سمن ؾملمة إزدي أسمو ضمعػر اًمطحاوي اًمػؼقه احلـػي (8)

 "رشح اجلامع اًمصغػم واًمؽبػم"و "أطمؽام اًمؼرآن"اكقف: ًمه من اًمتصه. 321وشموذّم ؾمـة 

 (5/51 "هدية اًمعاروملم")      وهمػم ذًمك. "يمتاب اًمتسوية سملم طمّدصمـا وأظمؼمكا"و
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طماومظ  ، واإلمامُ (1)اًمؼطب اخلقرضي اعمغؾطائي، واإلمامُ  اًمؼايض قمقاض، واإلمامُ  واإلمامُ 

سٌن طَم "رام: اًمؽِ  ّؾةُ وهمػمهم إضمِ  (2)قوـميظماشمم احلّػاظ اًمُس  ، واإلمامُ اًمشلن اًمعسؼلين

 .(6)اورشطمف (5)"واهباعمَ "، و(4)ورشوطمه (3)"اًمشػاء"ل ذم يمام هو مػص   "وصحقٌح 

 :"اعمواهب رشح"اًمزرىماين ذم  مةُ اًمعّل  صممّ  (8)"ةسػماًم"ذم  (7)اًمشامي مةُ اًمعّل  ىمالو

 ن ـمريقمهلم  أّكه وىمعَ  ه، وماًمظاهرُ ضعِ ن احلّػاظ سموَ م أمحد ومجاقمةٍ  اإلمام أّما ىموُل "
                                                 

 مشؼي اًمؼايضحمؿد سمن حمؿد سمن قمبد الل سمن ظمقرض سمن ؾمؾقامن سمن داود سمن وملح سمن محقد اًمدِ  (1)

ًمه  .ه 894سماًمؼاهرة ؾمـة  وشموذّم  821ًمد ؾمـة وُ  ي،اعمعروف سماخلقرض ،اًمدين اًمرمكم اًمشاومعي ىمطب

 "كسابآيمتساب ذم شمؾخقص يمتب إ"و "آومؽماض ذم دومع آقمؽماض" :من اًمتصاكقف

 (172، 6/171 "هدية اًمعاروملم")       .وهمػم ذًمك "اًمؼمق اًمؾؿوع ًمؽشف احلديث اعموضوع"و

اًمشؿس سمعد همروهبا ًمعكم ذم أكواع اجلامدات، سماب رد  ذيمر معجزاشمه  "اخلصائص اًمؽؼمى"( 2)

 ،2/137. 

ومصل:  شمعامم ...إًمخ، ومقام أفمفره الل 4ذم شمعظقم اًمعكم إقمغم ...إًمخ، اًمباب  1اًمؼسم  "اًمشػا"( 3)

 .177، صـ1، اجلزء ...إًمخ اكشؼاق اًمؼؿر

 : ومقام أفمفره الل شمعامم ...إًمخ،4ذم شمعظقم اًمعكم إقمغم ...إًمخ، اًمباب  1اًمؼسم  "كسقم اًمرياض"( 4)

ذم شمعظقم اًمعكم  1اًمؼسم  ،ؾؼاريًم "اًمشػا رشح". و3/485،  ...إًمخ ومصل: اكشؼاق اًمؼؿر

 .1/594 ،...إًمخ ومصل: اكشؼاق اًمؼؿر : ومقام أفمفره الل شمعامم ...إًمخ،4إقمغم ...إًمخ، اًمباب 

، رّد اًمشؿس مل يثبت، ذم معجزاشمه  1ذم معجزات، اًمػصل  4اعمؼصد  "واهباعم"( 5)

2/528 ،529 . 

، ة قمغم صمبوت كبوشمه، رّد اًمشؿس ًمه اًمداًمّ  ذم معجزاشمه  4اعمؼصد  "رشح اًمزرىماين"( 6)
6/485 ،486. 

س اًمؼمىموىمقة مشؼي ؿمؿس اًمدين اًمصاحلي احلـػي مدرّ سمن يوؾمف اًمدِ  حمؿد سمن يوؾمف سمن قمكم (7)

 هل اًمدكقاأد أيات اًمعظقؿة اًمباهرة ذم معراج ؾمقّ " :ًمه من اًمؽتب. ه942ؾمـة  شموذّم  ،سمؿرص

اًمػضل اًمػائق ذم معراج ظمػم "و "ؿماد ذم ؾمػمة ظمػم اًمعباددى واًمر  بل اهلُ ؾُم "و "وأظمرة

 (4/187 هدية اًمعاروملم ")    .وهمػم ذًمك "مطؾع اًمـور ذم ومضل اًمطور"و "اخللئق

ؿماد ذم ؾمػمة ظمػم اًمعباد"أي:  (8) ذم رد  5، اًمباب مُجاع أسمواب معجزاشمه  "ؾُمبل اهلُدى واًمر 

مشؼي حمؿد سمن يوؾمف اًمدِ  ًمؾشقخ ، مؾّخصًا: ،9/438هبا سمؼميمة دقمائه اًمشؿس سمعد همرو

 (6/187"هدية اًمعاروملم"و .2/27"يمشف اًمظـون")               ه.942وذّم ؾمـة  شم ،اًمصاحلي
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 ّٓ ومضًل قمن  ،قمؾقه سماًمضعف يتعّذر معفا احلؽمُ  ،ومُطرىمه اًمساسمؼة سمعض اًمؽّذاسملم، وإ

 .(1)"اًموضع

 مرضمعُ  ،اًمؽرام قمؿدةُ  ،ؿمقخ اإلؾملم من ذاك...! ىمال اإلمامُ  أن أقمم   ذْ ظُم و

ىُمّدس -سن قمكم سمن قمبد اًمؽاذم اًمُسبؽي أسمو احل ،ينشمؼّي اعمّؾة واًمدِ  ،اًمعؾامء إقملم

م ًمإليامن ظفر اًمصواب، اعمرهّمم ًمؾشقطان، اعمدهمِ ذم اًمؽتاب اعمستطاب، مَ  -رّسه اعمؾؽي

ا ومّ " :-(2)اًمّصلة واًمّسلم ؾقه وقمغم آًمه أومضُل قم- "ؿمػاء اًمسؼام ذم زيارة ظمػم إكام"

ىمد يؽون طمسب شمؾك  ،اباعمحّدصملم سماإلكؽار وآؾمتغر أّن طمؽمَ  :ًمه يتـّبهَ  جيب أن

 ّن احلديَث أ" :اًمػؼقه سمخلف إـملِق  ،احلديث متنِ  يؾزم من ذًمك ردر  ومل ،اًمطريق

 .(3)"ومنّكه طمؽم قمغم اعمتن من طمقث اجلُؿؾة :"موضوعٌ 

 من اجلبل عىل قلب الوهايب أشّد  :نيفةلطيفة جليلة م  

 اًمذي ،سائيواًمـ  قمن أيب داود  (4)اعماّر آكػاً  ،هذا احلديث اًمصحقح اًمعظقم اجلؾقل

اعمسؽَتلم  تشمصّدىم ماقمـد ،الل  ذيمرِ سم الل  أحلؼت اعمرأُة ذيمَر رؾمولِ ومقه 

 .الل  كا رؾموُل ر قمؾقفا ؾمّقدُ يـؽِ  اًمغؾقظَتلم، ومل

 شموسمةِ  ذم طمديِث  "لماًمصحقحَ " ذم ومسؾمٌ  رواها اًمبخارير  قـفاسمعَ  اًمؽؾامت ههذو

 أكخؾعَ  نأ ،ن شموسمتيإّن مِ  !الل رؾموَل  اي" ؼال:ومقمؾقه  إذ شماب اللُ  سمن ماًمٍك  يمعِب 
                                                 

، يه ق سملسموَ ه وما يتعؾّ ذيمر ووماة أمّ ، شمعامم ًمه  ذم شمنميف الل 1 اعمؼصد "رشح اًمزرىماين" (1)

 ، مؾتؼطًا.1/323

]أظمرضمه اسمن قمدي « رين ومؼد ضمػاينزُ يَ  ومؾم ن طمّج اًمبقَت مَ » :حتت احلديث اخلامس ،( ذم اًمباب إّول2)

ىمال  :سمن قمؿر ىمالاقمن ، 8/248، 1956من اسمتداء اؾمؿه كون، من اؾمؿه اًمـعامن، ر: "اًمؽامل"ذم 

 [مـه ]أي: من اإلمام أمحدرضا. [«!ومؼد ضمػاين ،ومؾم يزرين اًمبقَت  ن طمّج مَ » :رؾمول الل 

 .29، صـ5احلديث حتت ، 1اًمباب  "ؿمػاء اًمسؼام"( 3)

 .اًمػائدة اًمثامـةأي: ذم  (4)
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، ومنّن هَذين الل  ر قمؾقه رؾموُل ومل يـؽِ  ."(1)ه إمم الل وإمم رؾموًمِ  ،من مازم صدىمةً 

همػر الل - قمؾقفام ومؼط، سمل اًمػؼػمُ  ة، وًمقس آىمتصارُ احلديَثلم ىمفٌر قمظقٌم قمغم اًموهاسمقّ 

 آواب ذم ضم ،رؾماًمًة كػقسًة ضمؾقؾًة ُموضمزةً  أًّمَف  -شمعامم ًمه
ِ
سمعض قمؾامء من  ؾمتػتاء

، "سمداومع اًمبلء (2)ي اعمصطػىغم ًمـاقمتِ إمن واًمعُ "ّؿل سمـاجلُ  طمساب دهكم، ؾماّمها وومق

وملصمبت  "سمإمور اًمعاّمة َي و  ة قمغم رشٍك ؾُم إيمامل اًمطامّ "ّؿل سمـطمسب اجلُ  فاًمؼبتي اًمو

 ةاًمؼرآكقّ  طمة أياتسمرصا ،قمظقؿةً  يمثػمةً  اً هَذين احلديَثلم أمور مثَل  اًمعبُد اًمػؼػم ومقفا

 .اًمـبوّية اًمنميػة وإطماديث

ّن أو ،(4)أهمـقَا (3)هورؾموًمَ  : أّن اللَاًمنميف اًمؽريم واحلديُث  سمه اًمؼرآنُ  ؿثل ما كطَق وم

 اماًمؽَ  (7)هورؾموًمَ  ّن اللَأ، و(6)ومم ًمهومم َمن ٓ مَ مَ  (5)هورؾموًمَ  اللَّن أو ،رىمقبانِ ه ورؾموًمَ  اللَ

                                                 

سمعض ماًمه أو سمعض  إذا شمصّدق أو وىمف :يمتاب اًموصايا، سماب "اًمصحقح"ذم  اًمبخاريأظمرج  (1)

 :ىمؾُت يؼول:  يمعب سمن ماًمك   قمن ،456، صـ2757 رىمقؼه أو دّواسمه ومفو ضمائز، ر:

 ْك أمِس » :ىمال ،إمم الل وإمم رؾموًمه  ،صدىمةً  من مازم أن أكخؾعَ  يمن شموسمت إنّ  !الل رؾموَل  يا

ذم  مسؾمٌ وأظمرضمه  .سمخقؼمَ  ياًمذ يك ؾمفؿِ أمِس  ومنيّن  :ىمؾُت  «!ًمك ومفو ظمػمٌ  ،كماًمِ  قمؾقك سمعَض 

، 7٢16يمتاب اًمتوسمة، سماب طمديث شموسمة يمعب سمن ماًمك وصاطمبقه، ر: "صحقحاًم"

 .12٢5-12٢٢صـ

 مـه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[ .صغّم الل شمعامم قمؾقه وؾمّؾم( 2)

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( ضمّل ضملًمه، وصغّم 3)

ٓ  َأْن َأهْمـَاُهُم اللُ َوَرؾُموًُمُه ِمْن وَمْضؾِِه﴾: ىمال رسّمـا  يمام ( 4)  .[74]اًمتوسمة:   ﴿َوَما َكَؼُؿوا إِ

 رضا[ ]اإلمام أمحدشمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( ضمّل ضملًمه، وصغّم 5)

، 21٢3ر: مػماث اخلال، اًمػرائض، سماب ما ضماء ذم أسمواب "اًمسـن"أظمرج اًمؽممذي ذم  (6)

 :قمبقدة اب إمم أيبسمن اخلطّ  يمتب قمؿرُ  :أمامة سمن ؾمفل سمن طمـقف ىمال قمن أيب ،483، 482صـ

. «ًمه ن ٓ وارَث مَ  وارُث  واخلاُل  ،ومم ًمهن ٓ مَ ومم مَ ه مَ ورؾموًمُ  اللُ » :ىمال الل  رؾموَل  أنّ 

 ."صحقح طمسنٌ  هذا طمديٌث " [:قمقسى ىمال أسمو]

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( ضمّل ضملًمه، وصغّم 7)
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 (5)ُيستعاذو ،(4)هورؾموًمِ  إمم اللِ  (3)اًمتوسمةَ ّن أو ،(2)إرضِ  اؽَ ماًم (1)هؾموًمَ ور ّن اللَأ، وإموالِ 

 سمػضل الل  (9)اًمرضماءَ ّن أو، (8)همن الل ورؾموًمِ  (7)ّن اًمعطاءَ أستغاث، وويُ  (6)سمالل ورؾموًمه

                                                 

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( ضمّل ضملًمه، وصغّم 1)

يمتاب اجلزية واعموادقمة، سماب إظمراج اًمقفود من ضمزيرة اًمعرب،  "اًمصحقح"أظمرج اًمبخاري ذم  (2)

ومؼال:  ىمال: سمقـام كحن ذم اعمسجد، ظمرج اًمـبير  ، قمن أيب هريرة 527، صـ3167ر:

أؾمؾِؿوا شمسؾؿوا! واقمؾؿوا أّن »ومخرضمـا طمّتى ضمئـا سمقَت اعمدراس، ومؼال:  «اكطؾؼوا إمم هيود»

 ،هإرَض لل ورؾموًمه! وإيّن أريد أن أضمؾَقؽم من هذه إرض، ومَؿن جيد مـؽم سمامًمه ؿمقئًا ومْؾقبعْ 

ّٓ وماقمؾؿوا   .«أّن إرَض لل ورؾموًمه!وإ

، 5961ر: ومقه صورة، ن مل يدظمل سمقتاً سماب مَ يمتاب اًمؾباس،  "صحقحاًم"ذم  اًمبخاريأظمرج  (3)

 رآها ومؾاّم  ،ومقفا شمصاويُر  كؿرىمةً  ا اؿمؽمْت ه أّن ا أظمؼمشمْ أّن  بي زوج اًمـّ  قمن قمائشة ،1٢44صـ

أشموب  !الل يا رؾموَل  :ىماًمت ،ةقّ ذم وضمفه اًمؽراه ومعرومْت  ،يدظمل ىمام قمغم اًمباب ومؾم الل  رؾموُل 

قمؾقفا  فا ًمتؼعدَ اؿمؽميتُ  :ومؼاًمت «؟هذه اًمـؿرىمة ما سماُل » :؟ ىمالماذا أذكبُت  !إمم الل وإمم رؾموًمه

وا أطمقُ  :ويؼال هلم ،اًمؼقامة سمون يومَ ور يعذ  هذه اًمُص  أصحاَب  إنّ » :الل  ومؼال رؾموُل  ،دهاوشموؾّم 

 .«دظمؾه اعملئؽةُ ٓ شمَ  ،صورُ اًمذي ومقه اًم اًمبقَت  إنّ » :وىمال «!ما ظمؾؼتم

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( ضمّل ضملًمه، وصغّم 4)

ن ًمطم قمبده، ر: يمتاب إيامن، سماب صحبة اعمامًمقك، ويمّػارة مَ  "صحقحاًم"ذم  أظمرج مسؾمٌ  (5)

: ىمال "أقموذ سمالل" :ومجعل يؼول ،هه يمان يرضب هملمَ مسعود أكّ  قمن أيب، 731، صـ43٢9

ر قمؾقك أىمدَ  للَُ !واللِ» :ومؼال رؾمول الل  ،ومؽميمه "أقموذ سمرؾمول الل" :ومؼال ،يرضسمهومجعل 

 ه.وملقمتؼَ  :ىمال «!مـك قمؾقه

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( ضمّل ضملًمه، وصغّم 6)

ٓ  َأْن َأهْمـَاُهُم اللُ َوَرؾُموًُمُه ِمْن وَمْضؾِهِ  :ىمال رسّمـا  (7)  [.74]اًمتوسمة: ﴾﴿َوَما َكَؼُؿوا إِ

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( ضمّل ضملًمه، وصغّم 8)

ـَا الُل ِمْن وَمْضؾِِه  :ىمال رسّمـا  (9) ُْم َرُضوا َما آشَماُهُم الُل َوَرؾُموًُمُه َوىَماًُموا طَمْسُبـَا اللُ ؾَمُقْمشمِق ﴿َوًَمْو َأن 

ا إمَِم الل َراهِمُبوَن﴾  [.59ة: ]اًمتوسم َوَرؾُموًُمُه إِك 
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رٌز طمِ  (6)ّن اًمرؾموَل أ، و(5)هورؾموًمُ  اللُ (4)قمزّ أ، و(3)هورؾموًمُ  اللُ (2)مكعأو ،(1)هورؾموًمِ 

ألرض ًم ماًمٌك  (1٢)، واًمرؾموُل (9)إًمقه مبسوـمةٌ  (8)شوعسماخلُ  ؾقاخلَ  ي مجقعِ وأيدِ  ،(7)ّمتهٕ

 (14)ىمبضة ذم يمّؾفا اًمدكقا ؾق، وظَم (13)رىماب إممًم ماًمٌك  (12)وهو ،(11)بـي آدمًم ماًمٌك و
                                                 

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( ضمّل ضملًمه، وصغّم 1)

 [.37]إطمزاب:  ﴿َأْكَعَم اللُ قَمَؾْقِه َوَأْكَعْؿَت قَمَؾْقه﴾ :ىمال رسّمـا  (2)

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( ضمّل ضملًمه، وصغّم 3)

  ،4٢، 1/39، 48من اًمػضل، ر:   طي اًمـبير سماب ما أقماعمؼّدمة،  "سـناًم"اًمدارمي ذم  أظمرج (4)

فم إذا وأكا ظمطقبُ  ،هم إذا وومدواوأكا ىمائدُ  ،م ظمروضماً هلُ أكا أوّ »: ىمال رؾمول الل  :قمن أكس ىمال

ُ  ،فم إذا طمبسواوأكا مشػعُ  ،أكصتوا وأكا  ،سمقدي يومئذٍ  واعمػاشمقُح  اًمؽرامةُ  ،يسواأهم إذا وأكا مبنم 

 .«مـثور أو ًممًممٌ  مؽـونٌ  م سمقٌض يملّن  ،ظمادمٍ  أًمُف  ف قمكم  يطو ،وًمد آدم قمغم ريب   أيمرمُ 

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( ضمّل ضملًمه، وصغّم 5)

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( صغّم 6)

، 2125، ر:اًمسوق سماب يمراهقة اًمسخب ذم يمتاب اًمبقوع، "اًمصحقح"أظمرج اًمبخاري ذم  (7)

قمن  أظمؼمين :ىمؾُت  ،ؿرو سمن اًمعاص قمبد الل سمن قمَ  ًمؼقُت  :ء سمن يسار ىمالقمن قمطا، 341صـ

 اًمتوراة سمبعض صػته ذم ذم ه عموصوٌف إكّ  واللِ !لأضَم » :ىمال ،"اًمتوراة" ذم صػة رؾمول الل 

ـ بِير إِك ا َأْرؾَمْؾـَاَك ؿَماِهداً ﴿ :اًمؼرآن َا اًم اً  َيا َأهير  .«قلمًمألمّ  رزاً طمِ و ،[45]إطمزاب: ﴾َوَكِذيراً  َوُمَبنم 

ىمال الل شمعامم إلسمراهقم: إّن : "اًمتوراة"ذم  : "حتػة اصمـا قمنمية"قمبد اًمعزيز ذم  يمتب اًمشاهْ يمام ( 8)

 مبسوـمٌة إًمقه سماخلشوع. ، ويد اجلؿقعه وموق اجلؿقعشمؾد ويؽون من وًمدها َمن يدُ  هاضمرةَ 

 (169، صـقفم اًمصؾوات واًمسلمقمؾ كبقاءسملذم سمحث اًمـبّوة وإيامن  6اًمباب  "قمنمية ٓصمـيتحػة اًم")

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( صغّم 9)

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( صغّم 1٢)

 ،2/644، 69٢2مسـد قمبد الل سمن قَمؿرو سمن اًمعاص، ر:  "سـداعم"ذم  اإلمام أمحدأظمرج  (11)

 .«!ان اًمعرباس وديّ اًمـّ يا ماًمَك " :هوملكشدشمُ  ، ي  اًمـب أشمقُت » :ىمال إقمشى اعمازين قمن

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( صغّم 12)

 ،قمؾقفم اًمصؾوات واًمسلم كبقاءسملذم سمحث اًمـبّوة وإيامن  6اًمباب  "قمنمية ٓصمـيتحػة اًم"( 13)

 . "َمؾَِك إرَض ورىماَب إمم أمحدُ ": "اًمزسمور"قمن  ، مؾتؼطًا، كؼلً 169صـ

 حمؿدٌ  سمخ سمخ ىمبَض "يؼول:  وإذا ىمائٌل » :-إمم أن ىماًمت-: عّما ظمرج من سمطـي  ىماًمت آمـةُ  (14)

 مل يبق ظَم  !قمغم اًمدكقا يمؾ فا ّٓ  .« دظمل ذم ىمبضتهؾٌق من أهؾفا إ

 (1/82، من اعمعجزات واخلصائص  سماب ما فمفر ذم ًمقؾة موًمده "اخلصائص اًمؽؼمى")
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، (5)هقدسم ومػاشمقح اجلـّةِ ، (4)قدهسمومػاشمقح اًمـػع  ،(3)هسمقدِ  (2)، ومػاشمقح اًمـرصة(1)رؾمول الل

، (8)سمقد رؾمول الل (7)اًمؼقامة يومَ  واعمػاشمقُح  ، وؾمتؽون اًمؽرامةُ (6)هقدسماًمـّار  قحومػاشم

  (1٢)وقمؿرُ  أسمو سمؽرٍ و، (9)سمسّقدكا احلبقب إقمظم وشُمدومع اعمصائُب واًمشدائدُ 

 (15)هظمّدامُ  ، ويسّفل(14)ًموًمدَ هيب ا (13)اعمصطػى ، وظمادمُ (12)رؾمول اللقمـد  (11)قمبدانِ 
                                                 

 []اإلمام أمحد رضاشمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( صغّم 1)

ومضقؾة أويت قمقسى  يمّل  :اًمؼول ومقام أويت قمقسى  "دٓئل اًمـبّوة"سمو كَعقم ذم اإلمام أ أظمرج (2)

ؿرو إكصاري، قمن ؾمعقد سمن قمَ ، 2/184، 538ر:  ،ـا ومؼد أوشمقفا كبقّ  -قمؾقه اًمسلم-

 ....احلديث «قمغم مػاشمقح اًمـرص ىمبض حمؿدٌ ...» :ىمال اسمن قمباس ،قمن أسمقه

 ]اإلمام أمحد رضا[م. قه وؾمؾّ شمعامم قمؾ  الل( صغّم 3)

 ]اإلمام أمحد رضا[م. شمعامم قمؾقه وؾمؾّ   الل( صغّم 4)

 ]اإلمام أمحد رضا[م. شمعامم قمؾقه وؾمؾّ   الل( صغّم 5)

 ]اإلمام أمحد رضا[م. شمعامم قمؾقه وؾمؾّ   الل( صغّم 6)

، 1/39، 48من اًمػضل، ر:   سماب ما أقمطي اًمـبير اعمؼّدمة،  "سـناًم"اًمدارمي ذم  أظمرج (7)

 .آكػاً  ...يمام مرّ  قمن أكس، 4٢

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( صغّم 8)

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( صغّم 9)

ذم ظمطبة قمغم  : ىمال أمػم اعمممـلم قمؿر اًمػاروق "اًمرياض اًمـرضة ذم مـاىمب اًمعنمة"( ذم 1٢)

 "اًمرياض اًمـرضة ذم مـاىمب اًمعنمة") .«هوظمادمَ  هقمبدَ  ومؽـُت  مع رؾمول الل  يمـُت »اعمـؼم: 

ذم ذيمر كبذة  9، اًمػصل اًمباب اًمثاين ذم مـاىمب أمػم اعمممـلم أيب طمػص قمؿر سمن اخلطاب 

 (315، صـ2، اجلزء من ومضائؾه 

 م واًمغلم.( سمؿعـى اخلادِ 11)

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( صغّم 12)

 ]اإلمام أمحد رضا[ؾمؾم. شمعامم قمؾقه و  الل( صغّم 13)

ََهَب ًَمِك هُمَلًما َزيمِقًّا﴾: الل عمريم  رؾمولِ  مِ ضمؼميل ظمادِ  شمعامم طمؽايًة قمن ( ىمال14) ِٕ  .[19]مريم:  ﴿

 [اعمػتي حمؿد أظمؽم رضا ظمانْ  ]شماج اًمنميعة

 ]اإلمام أمحد رضا[شمعامم قمؾقه وؾمؾم.   الل( صغّم 15)
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، (3)اًمعاملَ  ، ويدسّمرون أمورَ (2)راشمَبؽمـؽم اًمبلَء، ويرومعون مَ م يدومعون قم، وهُ (1)اًمرزَق 

 إرُض هبم، و واعمطرُ  ق اًمعامَلُ هبم، ويليت اعمددُ ُيرزَ و، (4)وشُمدومع اًمبلُء سملوًمقاء الل شمعامم
                                                 

ذم مجع  271إصل  " معرومة أطماديث اًمرؾمولكوادر إصول ذم"ذم  حلؽقم اًمؽممذيذيمر ا (1)

إّن لل »: ىمال رؾمول الل  ىمال: ، قمن أيب هريرة 664، صـ1887اًمعؾوم وشمشعبفا، ر: 

ه وضمدمتوه ـمؾبَ  أّيام قمبدٍ »ىمال هلم: صمّم . «سمـي آدم ؾلم سملرزاِق يم  وم ]ظمّدام رؾمول الل[ ملئؽةً 

، وإن شمعّدى إمم همػم ذًمك ومخّؾوا سمقـَه وسمقـام واومطّقبوا ًمه ويس   ومنن حتّرى اًمعدَل  []أي: اًمرزَق 

 .«يريد، صمّم ٓ يـال وموق اًمدرضمة اًمتي يمتبتفا ًمه

قمن يمـاكة  ،8/151، 15342، ر: 11اًمرقمد: حتت أية:  "ضمامع اًمبقان"ذم  اسمن ضمريرأظمرج  (2)

ًمعبد أظمؼمين قمن ا !الل ومؼال: يا رؾموَل  ان قمغم رؾمول الل سمن قمػّ  اًمعدوي ىمال: دظمل قمثامنُ 

قمغم اًمذي قمغم اًمشامل، ومنذا  ك قمغم يؿقـك قمغم طمسـاشمك، وهو أمػمٌ مؾَ »ك؟ ىمال: ؾَ يمم معه من مَ 

! ًمؾذي قمغم اًمقؿلم: ايمتْب  ،ىمال اًمذي قمغم اًمشامل ئةً ؾمقّ  ، وإذا قمؿؾَت قمنماً  يُمتِبْت  ـةً قمؿؾَت طمَس 

ين، اًمؼرِ  مـه ومبئَس  اللُ أراطمـا ،يمتُب أىمال: كعم  ًا،ومنذا ىمال صملصم ،ويتوب ه يستغػر اللًَمعؾّ  :ىمال: ٓ

ٓ  ًَمَدْيِه َرىِمقٌب قَمتِقٌد﴾  اؾمتحقاءه مـّا! يؼول الل: وأىمّل  !مراىمبته لل ما أىمّل  ﴿َما َيْؾِػُظ ِمْن ىَمْوٍل إِ

َباٌت ِمْن سَملْمِ َيَدْيِه َوِمْن  يك ومن ظمؾػك، يؼول الل:ؽان من سملم يدَ ومؾَ  .[18]ؾمورة ق:  ﴿ًَمُه ُمَعؼ 

لل  قمغم كاصقتك، ومنذا شمواضعَت  ىماسمٌض  ٌك ، ومؾَ [11]اًمرقمد: ُظوَكُه ِمْن َأْمِر اللِ﴾ظَمْؾِػِه حَيْػَ 

َت رومعَ  ّٓ  قك ًمقس حيػظانِ قمغم ؿمػتَ  ؽانِ ك. ومؾَ قمغم الل ىمصؿَ  ك، وإذا دمؼم  لة قمغم قمؾقك إ  اًمص 

 ء قمنمةُ قك. ومفمٓقمغم قمقـَ ؽانِ شمدظمل ذم ومقك، ومؾَ  احلّقةَ  قك ٓ يدعُ قمغم ومِ  ىمائمٌ  ٌك حمؿد. ومؾَ 

 وى ملئؽةِ اًمؾقل ؾِم  ملئؽةَ  ]ٕنّ  :اًمؾقل قمغم ملئؽة اًمـفار ، يـزًمون ملئؽةُ آدمي   قمغم يمل   أملكٍ 

 .«ه سماًمؾقلفار ووًمدُ ، وإسمؾقس سماًمـّآدمي   قمغم يمل   ؽاً فار[ ومفمٓء قمنمون مؾَ اًمـّ

َراِت َأْمراً : ىمال رسّمـا  (3)  اًمـازقمات: "معامل اًمتـزيل"ذم  ويغَ [ وذيمر اًمبَ 5]اًمـازقمات:  ﴾ ﴿وَماعْمَُدسم 

ومفم الل  ؾوا سملمورٍ ُويم   م اعملئؽةُ هُ »ىمال اسمن قمباس:  :5،4/442 حتت أية:  «هبا اًمعؿَل  قمر 

ك اعموت، : ضمؼميل، ومقؽائقل، ومؾَ ذم اًمدكقا أرسمعةٌ  ر إمرَ ىمال قمبد اًمرمحن سمن ؾماسمط: يدسم  

 ٌل ومؿويم   ا مقؽائقُل هزم اجلقوش، وأمّ سماًموطمي واًمبطش و ٌل ومؿويم   ا ضمؼميُل ، أمّ وإرساومقل 

ومفو  ا إرساومقُل س، وأمّ سمؼبض إكػُ  ٌل ك اعموت ومؿويم  ا مؾَ سماعمطر واًمـبات وإرزاق، وأمّ 

ّٓ  ر،وْ اًمُص  صاطمُب   ." ًمألمر اًمعظقموٓ يـزل إ

سماب ما ضماء أن سماًمشام يؽون إسمدال اًمذين يرصف هبم  "مشقشماريخ دِ "ذم  اسمن قمسايمرأظمرج  (4)

ام قمـد قمكم ذيمر أهل اًمّش  :، قمن رشيح سمن قمبقد احلرضمي ىمال1/289ة إهوال، قمن إمّ 

 :يؼول الل  رؾموَل   ؾمؿعُت إيّن  ،ٓ :ومؼال ،فماًمعـْ !اعمممـلم يا أمػمَ  :أيب ـماًمب ومؼاًموا سمن

ون قمغم ـرَص وهبم شمُ  ،ون اًمغقَث سؼَ هبم شمُ  ،م أرسمعون رضملً سماًمشام يؽوكون وهُ  إسمداَل  إنّ »

 .«واًمغرُق  ف قمن أهل إرض اًمبلءُ رَص ويُ  ،ؽمأقمدائِ 
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سمّقـاها من اًمؼرآن واحلديث ومؼط،  اًمتي ،وهمػم ذًمك من إمور اًمؽثػمة... (1)ىمائؿةٌ  هبم

 -ذم ضمـاب الل ورؾموًمه  ،ما يشاؤون ذًمك اًمنمك وهمػمحؽم سم قثرصمر اًموهاسمقةُ ومؾْ 

 .قجادًموها إن اؾمتطاقموا!ًمْ أو  -و

ة( مل يؽمك أطمدًا من ة )اهلـديّ اًموهاسمقّ  أّن مذهَب  :وىمد أصمبتـا ومقفا سمإدًّمة اًمواضحة

قمؾقه وقمؾقفم اًمّصلة -ؾمقّدكا يوؾمف، وؾمّقدكا قمقسى، وؾمّقدكا ضمؼميل، سمل ؾمقّد اعمرؾَمؾلم 

ّٓ  اًمعاعملم  رب   مل يؽمك ىطمتّ  -قمواًمتسؾ ويمذًمك  .وىمد شمؽّؾم ومقه يملمًا ؿمديدًا ؿمـقعاً  إ

وزّم الل  ، واًمشاهْ د، واًمشقخ ِمرزا ضماِن ضماكانْ اعمجد   أّن اًمشقَخ  :هأوضحـا ذم ضؿـِ 

إؾمامقمقل اًمدهؾوي  ىدهؾوي، وأؾماشمذهتم ومشاخيفم، طمتّ قمبد اًمعزيز اًم اًمدهؾوي، واًمشاهْ 

ذم  اًمنمكَ  : ومننّ ةفم منميمون سمنـملق طمؽم اًموهاسمقّ ة( يمؾر ة اهلـديّ سمقّ كػسه )إمام اًموها

اعملئؽة،  ٓ -واًمعقاذ سمالل شمعامم-مذهبفم يثبت سمإمور اًمعاّمة، ومل خيؾو مـه أطمٌد 

وٓ أؾماشمذشمه،  ،الل، وٓ مشاخيه وزمّ  باد، وٓ رّب اًمعباد، وٓ اًمشاهْ اًمُرؾمل، وٓ اًمعِ  وٓ

 .!ز، طمتّى إؾمامقمقل اًمدهؾوي كػسه ٓ خيؾو مـهقمبد اًمعزي اًمشاهْ  وٓ

ّٓ  يبَق  ؾمبحان الل! مل فم ه ًُمعبتُ اًمنمك، وأطماـمتْ  صبغةُة سماًموهاسمقّ  صبغهوىمد  أطمٌد إ

 .!طمؽَم اًمنمك "شمؼويُة اإليامن"هذه، وطمؽؿْت قمؾقه 
                                                 

 ؿمفر سمن طموؿمب قمن قموف سمن ماًمك، ر: قموف سمن ماًمك، "اعمعجم اًمؽبػم"اين ذم ؼَم أظمرج اًمطَ  (1)

اًمشام، وملظمرج قموف  وا أهَل ، قمن ؿمفر سمن طموؿمب ىمال: عما ومتحت مرص ؾمب  18/65، 12٢

 ومنيّن  ،اًمشام وا أهَل ٓ شمسبر  !سمن ماًمٍك  مرص أكا قموُف  ىمال: يا أهَل  ه من شمرس، صممّ سمن ماًمك رأؾَم 

 .«ىمونرزَ ون، وهبم شمُ ـرَص ، وهبم شمُ ومقفم إسمداُل » يؼول: الل  رؾموَل  ؾمؿعُت 

، 3/136، 41٢1 سماب اًمعلم، من اؾمؿه قمكم، ر: "اعمعجم إوؾمط"اين ذم ؼَم وأظمرج اًمطَ 

من أرسمعلم رضمًل مثل إسمراهقم ظمؾقل  إرُض  ًمن ختؾوَ »: قمن أكس ىمال: ىمال رؾمول الل 

ّٓ  ون، ما مات مـفم أطمدٌ ـرَص ون وهبم يُ سؼَ فم يُ محن، ومبِ اًمرّ   .«ره آظَم مؽاكَ  اللُ  أسمدَل إ

ة اعمرطمومة، حلوق ذم يمتاب اًمػضائل، ومضائل هذه إمّ  "ليمـز اًمعاّم "ؼي ذم وذيمر اعمتّ 

تي صملصمون، هبم شمؼوم ذم أمّ  إسمداُل »:  ، ىمال اًمـبير 12/84، 34588 اًمؼطب وإسمدال، ر:

 .«ونـرَص رون، وهبم شمُ طَ وهبم متُ  ،إرُض 
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 :ّقةػارؾماًمشعر سماًم سمقت

 ےبہ ہک اتقح ربدس

 

مذ
 
ب

 ارِشاک 

 

 ذمبہ ولعمم والہِ ذمبہ ولعمم 

 

 اعمذهب معؾوم، وأهل اعمذهب ، ذم مذهب يؾصق هتؿته سماحلق   رشاكُ اإل"

ّٓ  وٓ ىمّوةَ  وٓ طموَل  "معؾوم  .!سمالل اًمعكم اًمعظقم إ

، وهي أضمزاء، ومقفا أيمثر من مئة وصملصملم ومائدةً  من أرسمعةِ  اعمخترصة أىملر  ومفذه اًمرؾماًمةُ 

دمدها جمتؿعًة  ، وملالل  حتتوي قمغم صملصملم آيًة من اًمؼرآن، وؾمبعلم طمديثًا ًمسقّدكا رؾمول

سماعمطاًمعة  وًمتفا وؿملنا، ضمديرةٌ ومقام ؾمواها، ومبحؿد الل شمعامم ًمـػاؾمتفا وضملًمتفا وَص 

َٓ َيْشُؽُرونَ  َذًمَِك ﴿  [38]يوؾمف:  ﴾ِمْن وَمْضِل اللِ قَمَؾْقـَا َوقَمغَم اًمـ اِس َوًَمؽِن  َأيْمَثَر اًمـ اِس 

تِي َأْكَعْؿَت قَمكَم  َوقَمغَم َواًمَِدي  َوَأْن َأقْمَؿَل َصاحِلاً َرب  َأْوِزقْمـِي َأْن َأؿْمُؽَر كِْعؿَ ﴿  َتَك اًم 

تِي إيِن  شُمْبُت إًَِمْقَك َوإيِن  ِمَن اًم ي  [ 15]إطمؼاف:  ﴾ُؿْسؾِِؿلمَ ـشَمْرَضاُه َوَأْصؾِْح زِم ذِم ُذر 

 .!واحلؿد لل رّب اًمعاعملم
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 قةوا عن غري ث  رو   الذينثني أسامء ادحد  : فائدة تاسعة

 

ثغ َمـ افتزم ؿد ذـركا يف اإلؾادة احلادية وافعؼيـ أّن ؿؾقالً مـ ادحد  و

ويف  .مام مافؽ، واإلمام أمحداج، واإلعبة بـ احلجّ بافرواية ظـ افثِؼات ؾؼط، ـُش 

ومـفؿ  ،فديادمحـ بـ وظبد افرّ  ان،طّ ؼَ افحيقك بـ شعقد  :اإلؾادة افثاكقة ظّددكا مـفؿ

ر ، ومظػّ (3)، وشؾقامن بـ حرب(2)، وحريز بـ ظثامن(1)وبؼل بـ خمؾد عبل،افش   اإلمامُ 

 ، واإلمام افبخاري.(4)راشاينبـ مدرك اخلُ 

  (6)ظؿر ؼ بـثـا بِ : (5)جعػر افدارمل أبقحّدثـل ": "صحقح مسؾؿ"يف مؼّدمة و
                                                 

احلاؾظ أبق ظبد افرمحـ إكدفيس ادافؽل، رحؾ إػ ادؼق،  ،بلرضُ بـ يزيد افؼُ  بؼل بـ خمؾد (1)

 "تػسر افؼرآن"ػاتف: مـ مصـ ه. 276 شـة وتقيّف ه 201فد شـة وُ  .ـثرة ى ظـ رجالٍ وروَ 

 (5/191 "هدية افعارؾغ")                  ."مسـد يف احلديث"و "ؾتاوى افصحابة وافتابعغ"و

 :وؿال أبق حاتؿ أبق ظثامن. ،ظثامن بـ جز بـ أيب أمحر بـ أشعد افرحبل ادؼؿل حريز بـ (2)

ـُ   ـ.متؼِ  وهق ثؼةٌ  ،ت مـفثبَ أؿ بافشام ظؾَ أوٓ  ،ومل يصح ظـدي ما يؼال يف رأيف ،احلديث حس

 .(163شـة ) قيّف ( وت80ه شـة )مقفدُ  :فؿال يزيد بـ ظبد رب  

 (مؾتؼطاً ، 222-2/219، 1238 حريز، ر:حرف احلاء: مـ اشؿف  "هتذيب افتفذيب")

إمام مـ  :ؿال أبق حاتؿ أبق أيقب افبكي. ،زدي افقاصحلشؾقامن بـ حرب بـ بجقؾ إ (3)

 :ؿال شؾقامن بـ حرب :ؿال افبخاري .ؿ يف افرجال ويف افػؼفويتؽؾّ  ،سـان ٓ يدفّ  ،ةئؿّ إ

 .ه224 شـة قيّف ت :وؿال حـبؾ بـ إشحاق .(140شـة ) فدُت وُ 

 (مؾتؼطاً ، 467-3/465، 2621 حرف افسغ: مـ اشؿف شؾقامن، ر: "هتذيب افتفذيب")  

سائل: ثؼة ملمقن. وذـره راشاين، أبق ـامؾ احلاؾظ، شؽـ بغداد. وؿال افـ ر بـ مدرك اخلُ ( مظػّ 4)

 .ه107 . ؿال إبراهقؿ احلريب: مات شـة"ؼاتافثِ "ان يف بّ ابـ حِ 

 مؾتؼطًا(، 218 -8/216، 6997 ؿف مظػر، ر:حرف ادقؿ: مـ اش "هتذيب افتفذيب")

وؿال حيقك بـ زـريا  ثؿ افـقسابقري. ،أبق جعػر افرسخيس ،أمحد بـ شعقد بـ صخر افدارمل (5)

 (.265مات شـة ) .جؾقالً  ـان ثؼةً  :افـقسابقري

 (مؾتؼطاً ، 1/63، 44 حرف إفػ: ذـر مـ اشؿف أمحد، ر: "هتذيب افتفذيب")

 . دوقَص  :ؿال أبق حاتؿ أبق حمؿد افبكي. ،زديحلؽؿ بـ ظؼبة افزهراين إؼ بـ ظؿر بـ ابِ  (6)

= 
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ر كسقُت ؿال:( وشلفُتف ظـ رجٍؾ آَخ  ...حلديث)ؾذـر ا بـ أكسٍ  ؿال: شلفُت مافَؽ 

ـُ  ،: ٓؾؼال: هؾ رأيَتف يف ـتبل؟ ؿؾُت  ،فاشؿَ   .(1)"تبلؿال: فق ـان ثؼًة فرأيَتف يف 

ف يف بلّن َمـ أدخؾَ   هذا تكيٌح مـ مافٍؽ "وي: فإلمام افـقَ  "ادـفاج"يف و

يؽقن ثؼًة  ؽ، وؿد ٓظـد ماف ـتابف ؾفق ثؼة، ؾَؿـ وجدكاه يف ـتابف، حؽؿـا بلّكف ثؼةٌ 

 .(2)"ظـد ؽره

اه وَوه   ،ف مجاظةٌ وّثؼَ  (3)هارون افغـقي افعالء أبق بـ إبراهقؿُ ": "ادقزان"ويف 

 .(4)"ظـف يصح، بؾ صّح أّكف حّدَث  قؾ وملؾقام ؿِ  صعبةُ 

 فؽـ ،فعرَ يُ  ٓ ،صعبةُ  فوظـ (6)ظـ أبقف (5)قػةَ حـ أيب إـرم بـ ظبدُ "وؾقف أيضًا: 

 .اهـ (7)"جقادٌ  صعبةَ  صققَخ 

                                                 

= 
 (.207بافبكة شـة ) تقيّف  :وؿال ابـ شعد

 (مؾتؼطاً ، 1/475، 742 حرف افباء: مـ اشؿف بؼ، ر: "هتذيب افتفذيب")

 .18، صـ85 ...إفخ، ر: اإلشـاد مـ افديـ أنّ  ، باب بقانمسؾؿ اإلمام مؼّدمة "صحقح مسؾؿ"( 1)

 .120، صـ1، اجلزء اإلشـاد مـ افديـ أنّ  باب بقان مؼّدمة افشارح، "مسؾؿ رشح صحقح" (2)

ؾقام ؿقؾ  ، ووهاه صعبةُ ؼف مجاظةٌ ظـ حطان افرؿايش. وثّ  إبراهقؿ بـ افعالء أبق هارون افغـقي (3)

ظدي:  عغ. وهق بكي صدوق. ؿال ابـؼف حيقك بـ مَ ث ظـف. وؿد وثّ ف حدّ أكّ  ، بؾ صّح يصّح  ومل

ـُ ث ظـف افؼطّ ب، ومل حيد  افصدق أؿَر  هق إػ مات شـة  .مفدي. وؿال ابـ ظدي: متامشٌؽ  ان واب

 (1/49، هارون افغـقي أبق افعالء إبراهقؿ بـ -152ر:  حرف إفػ، "قزاناد")         (.235)

 .1/49، هارون افغـقي أبق افعالء إبراهقؿ بـ -152ر: حتت  حرف إفػ، "قزاناد"( 4)

 ."ؼاتافثِ "ان يف بّ وذـره ابـ حِ  .صقٌخ  :ؿال أبق حاتؿ ـرم بـ أيب حـقػة افؽقيف.ظبد إ (5)

 مؾتؼطًا(، 5/11، 3844 حرف افعغ: مـ اشؿف ظبد إـرم وظبد اجلبار، ر: "هتذيب افتفذيب")

 د إـرم،ظب وافد، أبق حـقػة افؽقيف: "افتؼريب"]ؿال ابـ حجر افعسؼالين يف  أبق حـقػة افؽقيف (6)

ـُ  ـرم.وافد ظبد إ مـ افثافثة[ جمفقٌل  ـرم ظـ ظبد إ" :بؾ ؿال ،فومل يسؿّ  فماج روى فف اب

 (10/88، 8351 ـك: حرف احلاء، ر:باب افؽُ  "هتذيب افتفذيب")  ."ظـ أبقف

 .2/532، 4734 إـرم، ر: حرف افعغ، ظبد "ادقزان" (7)
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ساـغ : داري ومحاري يف ادَ هارون: ؿال صعبةُ  بـ ؿال يزيدُ "فؽـ  :أقول

مـف؟  فف: ؾِؾؿ شؿعَت  ؿؾُت  !اش يؽذب يف احلديثظقّ  أيب بـ يؽـ أبانُ  إن مل ،صدؿةٌ 

اهلل  ظـ ظبد (2)ظـ ظؾؼؿة (1)ف ظـ إبراهقؿيعـل حديثَ  !ؿال: وَمـ يصز ظـ ذا احلديث

ـام يف  (4)"«ـقعؿـََت يف افِقتر ؿبؾ افرُ   اهلل رشقَل  رأيُت »ؿافت:  أّّنا (3)فظـ أم  

يف إخر،  وافتحديث يشٌء، وافؽالمُ  ،يشءٌ  ظـف بلّن افسامعَ  ، وفؽ افتػّص (5)"ادقزان"

 بام محَؾ رُ  أّن اإلمامَ " :ره افػائدةَ افشقخ يتـاول افقجَفغ، وشـذـر يف آِخ  وإن ـان اشؿُ 

ظـف يف إحؽام  ـ حّدَث بؿَ  افتؼققدُ  فعّؾ افصقاَب  ،كعؿ ."ث تثبّت، ؾإذا حد  ـ صاءَ ظؿ  

إّن "ظدي:  دون ما يتساهؾ ؾقف: دا تؼّدم يف اإلؾادة افثافثة وافعؼيـ مـ ؿقل ابـ

د ، وؾقف أيضًا يف حمؿّ (6)"ادقزان"ـام كؼؾف يف  "ف بافتػسرظـ افؽؾبل ورضقَ  حّدَث  صعبةَ 
                                                 

 صاحلاً  ـان رجالً  :ؿال افعجع افػؼقف. ،افؽقيف ،ظؿران أبق، براهقؿ بـ يزيد بـ ؿقس افـخعلإ (1)

براهقؿ إـان  :شظؿَ وؿال إ .اجمـ احلجّ  ومات وهق خمتٍػ  ،ػؿؾقؾ افتؽؾ   ،اً متقؿقّ  ؾؼقفاً 

 .(96مات شـة ) :قؿبق كعَ أؿال  .يف احلديث خراً 

 (طاً مؾتؼ، 195، 1/194 ،293 حرف إفػ: ذـر مـ اشؿف إبراهقؿ، ر: "هتذيب افتفذيب")

. فد يف حقاة رشقل اهلل وُ  أبق صبقؾ افـخعل افؽقيف. ،اهلل بـ مافؽ ظؾؼؿة بـ ؿقس بـ ظبد (2)
 .(62مات شـة ) :عغ وؽر واحدوؿال ابـ مَ 

 (مؾتؼطاً ، 644-5/642 ،4820 حرف افعغ: مـ اشؿف ظؾؼؿة، ر: "هتذيب افتفذيب")

 .هل أم ظبد اهلل بـ مسعقد ،اهلذفقةشقاء بـ ؿريؿ بـ صاهؾة  [بـ دّ ظبد وُ ]أم ظبد بـت  (3)

 مؾتؼطًا(، 7/352، 7529 حرف افعغ، ر: "شد افغابةأُ ")

 ـتاب افصؾقات، يف افؼـقت ؿبؾ افرـقع أو بعده، ر: "ػصـ اد"قبة يف أخرجف ابـ أيب َص  (4)

ـان يؼـت يف   افـبل   أنّ  ،ظـ ظبد اهلل ة،ظـ ظؾؼؿ ،ظـ إبراهقؿ مـ ضريؼ ،2/97، 6912

يف  ف ؿـَت ـل أكّ تؾلخز ،فؾباتت ظـد كسائِ  ،ل أم ظبدٍ أمّ  أرشؾُت  ثؿّ  :ؿال ،ؿبؾ افرـقع افقتر

 افقتر ؿبؾ افرـقع.

 .1/11ظقاش،  أيب أبان بـ -15ر: حتت  حرف إفػ، "قزاناد"( 5)

 .3/558، حمؿد بـ افسائب افؽؾبل، 7574 ر:حتت  حرف ادقؿ، ادرجع كػسف، (6)
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ّٓ  ؼاوةٌ كُ  صعبةَ  : صققُخ ؿؾُت  .قع: جمفقٌل بافـؼؾؿال افعؼَ " :(1)اجلّبار ظبد بـ افـادر  إ

 اهـ. (2)"صقٌخ  :حاتؿ ؿال أبق مـفؿ، وهذا افرجُؾ 

 ،ه جمروٌح أو جمفقٌل ثؼًة ظـده، وظـد ؽرِ  ؾؼد يؽقن افرجُؾ  :يّض  وهذا ٓ :قلت  

 يزيدٍ  بـ ورّصح بُحسـ افثـاء ظؾقفؿ، جابرَ  ،ؼفؿـ صققخف افذيـ وث  أّن مِ  كحتّ 

ـ مَ  يف : ما رأيُت إظظؿ  ؿ، ؿال اإلمامُ ، ذاك افضعقػ افراؾيض ادتّفَ (3)اجلعػل

 (6)وزائدة (5)ف أّيقب، وـذفؽ ـّذبَ (4)اجلعػل أـذَب مـ جابرٍ  مـ ظطاء، وٓ أؾضَؾ  رأيُت 

ـُ طّ ين، وترـف افؼَ زواجلقزجا كوحيق  .رونسائل وآَخ وافـ   فديمَ  ان واب

ّٓ يؽـ يَ  مل  أمحدُ ": (7)"صػاء افّسؼام"ويف   ، وؿد رّصح اخلصؿُ ظـ ثؼةٍ  روي إ

ـُ   بعد ظِؼ ، (8)يف افؽتاب افذي صـّػف يف افرّد ظذ افبؽري ،تقؿقة( بذفؽ )يعـل اب
                                                 

ـُ . صقخ :ؿال أبق حاتؿ حجازي. ،كصاريٕحمؿد بـ ظبد اجلبار ا (1) ان يف بّ حِ  وذـره اب

 جمفقل. :قعوؿال افعؼَ  .فقس يل بف ظؾؿٌ  :عغ: وؿال ابـ مَ ؿؾُت  ."ؼاتافثِ "

 (273، 7/272، 6306 حرف ادقؿ: مـ اشؿف حمؿد، ر: "هتذيب افتفذيب")

 .3/613، اجلّبار ظبد حمّؿد بـ -7822 ر:حتت  حرف ادقؿ، "قزان اد" (2)

مسوك  :سائلؿال افـ  أبق ظبد اهلل افؽقيف. ،جابر بـ يزيد بـ احلارث بـ ظبد يغقث اجلعػل (3)

ذاهب  :وٓ يؽتب حديثف.وؿال احلاـؿ أبق أمحد ،فقس بثؼة :رَخ آ وؿال يف مقضعٍ  ،احلديث

مات شـة  :عغوؿال ابـ أيب خقثؿة ظـ حيقك بـ مَ  .فف حديث صافح :وؿال ابـ ظدي .احلديث

 (مؾتؼطاً ، 14-2/12 ،918 حرف اجلقؿ: مـ اشؿف جابر، ر: "هتذيب افتفذيب")      .(132)

 .1/380، جابر، 1425 ر: حرف اجلقؿ، "قزان اد" (4)

فد أيقب شـة وُ  :وؿال ابـ ظؾقة أبق بؽر افبكي. ،أيقب بـ أيب متقؿة ـقسان افسختقاين (5)

 .(131مات شـة ) :يـلددِ وؿال افبخاري ظـ ابـ ا .(68شـة ) :وؿال ؽره .(66)

 (415-1/413، 647 حرف إفػ: مـ اشؿف أيقب، ر: "هتذيب افتفذيب")

اهلل  وؿال حمؿد بـ ظبد .ثؼة :سائلؿال افـ  أبق افصؾت افؽقيف. ،ػلؼَ زائدة بـ ؿدامة  افثَ  (6)

 .ه161أو  160شـة  رض افروم ؽازياً أمات يف  :ضملاحلَ 

 مؾتؼطًا(، 132، 3/131، 2046 اي: مـ اشؿف زائدة، ر:حرف افز "هتذيب افتفذيب")      

 مـف ]أي: مـ اإلمام أمحد رضا[حتت احلديث إّول.  ،( يف افباب إّول7)

كقر افديـ أبق احلسـ افبؽري  ،يبـ يعؼقب بـ جزيؾ بـ ظبد ادحسـ افتؿقؿل ادك ظع (8)

ـتاب "و "تػسر افػاحتة" :مـ تآفقػف ه.724شـة  وتقيّف  673فد شـة وُ  ،افشاؾعل افصقيف

 (5/574 "هدية افعارؾغ")                     ."احلؽؿ
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َمـ  :مـفؿ ،مـف، ؿال: إّن افؼائؾغ باجلرح وافتعديؾ مـ ظؾامء احلديث كقظانِ  ـراريَس 

ّٓ  َيْروِ  مل  فدي وأمحدَ مَ  افرمحـ بـ وظبدِ  شعقدٍ  بـ كوحيق وصعبةَ  ـامفٍؽ  ،ظـده ظـ ثؼةٍ  إ

 اهـ. (1)"وـذفؽ افبخاري وأمثافف ،حـبؾ بـ

افصؾت  بـ خارجةُ "فإلمام ابـ حجر افعسؼالين:  (2)"هتذيب افتفذيب"ويف 

ظـ  عبل  : إذا روى افش  (4)قثؿةَخ  أيب عبل، وؿد ؿال ابـى ظـف افش  روَ  (3)ل افؽقيفمُج افُز 

 .(5)"فّج بحديثِ حُيت ؾفق ثؼةٌ  ،رجٍؾ وشاّمه

ّٓ  َمـ ٓ": "افتدريب"ويف   (6)"شعقد مفدي وحيقك بـ ـابـ ،ظـ ظدلٍ  يروي إ

عغ مَ  بـ كظـ حيق (8)ظـ ظبّاس افدوري" :(7)"ادقزان"يعؽر ظؾقف بام يف  وٓ :أقول اهـ.

                                                 
 .10، صـ1احلديث  حتت ،1افباب  "صػاء افّسؼام"( 1)

 ،ادعروف بابـ حجر افعسؼالين ،يـ أمحد بـ ظعفؾحاؾظ صفاب افدّ  :"هتذيب افتفذيب" (2)

 (431، 2/430 "ـشػ افظـقن")         .. ه852 شـة ادتقّف 

ؿؾت: وؿد ؿال  ."ؼاتافثِ "ّبان يف ذـره ابـ حِ . ( خارجة بـ افصؾت افزمجل افؽقيف3)

 بحديثف. ؾفق ثؼة حيتّج  ،هخقثؿة: إذا روى افشعبل ظـ رجؾ وشاّم  أيب ابـ

 (494، 2/493 ،1669 حرف اخلاء: مـ اشؿف خارجة، ر: "هتذيب افتفذيب")

 سائل ثؿّ احلجة اإلمام أبق بؽر بـ احلاؾظ افـ احلاؾظ  ،أمحد بـ أيب خقثؿة زهر بـ حرب (4)

طـل: ثؼة ملمقن. وؿال اخلطقب: ثؼة ظامل ؿال افدارؿُ  ."افتاريخ افؽبر"صاحب  ،افبغدادي

 ،ظؾؿ احلديث ظـ أمحد بـ حـبؾ أخذ ،راوية فألدب ،ام افـاسـ حاؾظ بصر بليّ متؼِ 

وإدب ظـ  ،حمؿد اددائـل وأيام افـاس ظـ ظع بـ ،ب ظـ مصعبوظؾؿ افـَس  ،عغمَ  وابـ

 .ه279ى إوػ شـة ادَ ومات يف مُج  ،شـةً  94 ؿال ابـ ادـادي: بؾغ .حمؿد بـ شالم اجلؿحل

 (مؾتؼطاً ، 130، صـ2، اجلزء 619افطبؼة افتاشعة، ر:  "اظتذـرة احلػّ ") 

 .مؾتؼطاً  ،494، 2/493، 1669ر: حتت  حرف اخلاء: مـ اشؿف خارجة، "هتذيب افتفذيب"( 5)

 .273، صـومـ تردّ  صػة مـ تؼبؾ روايتف :22افـقع  "تدريباف"( 6)

أبق يقشػ  ،داينشحاق افسبقعل اهلؿَ إرسائقؾ بـ يقكس بـ أيب ]إ يقكس. يف ترمجة إرسائقؾ بـ( 7)

فد وُ  :وؿال دبقس بـ محقد صحاب أيب إشحاق.أـ تؼَ أمـ  ،ثؼة صدوق :ؿال أبق حاتؿ افؽقيف.

حرف إفػ: مـ  "هتذيب افتفذيب") .(160مات شـة ) :ؽرهقؿ ووؿال أبق كعَ  ،شـة مئة

 . مـف ]أي: مـ اإلمام أمحد رضا[([مؾتؼطاً ، 279-1/277، 434 اشؿف إرسائقؾ، ر:

 ؿال  صؾ.خقارزمل إ ،أبق افػضؾ افبغدادي ،ظباس بـ حمؿد بـ حاتؿ بـ واؿد افدوري (8)

= 
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ّٓ  شعقد: فقمل بـ كظـ حيق ََ أرِو إ ـ أر ّٓ  ما رويُت ،  ظؿ   اِرض ؾإنّ  اهـ. (1)"ظـ مخسةٍ  إ

ـّ بفُتدرَ  ٓ ؽايةٌ  كحيق ّٓ فؿ ظـده ُض ـؾ   أّن اخلؾَؼ  ك، وـقػ يظ  مخسة، وإّكام ادرِض  عػاء إ

 .!وٓ مّرةٍ  ،يتزفزل، وٓ يف حرٍف  يزل ومل مل فف جبٌؾ ثبٌت صامٌخ راشٌخ 

 بجقؾ إزدي افقاصجل، ؿال رب بـَح  بـ شؾقامنُ ": "هتذيب افتفذيب"يف 

رب َح  بـ ـان شؾقامنُ "وؿال أبق حاتؿ أيضًا:  ."سيدف   ٓ مـ إئّؿة ـان إمامٌ " :حاتؿ أبق

ََ  ؿؾ    اهـ مؾتؼطًا. (2)"أّكف ثؼة ؾاظؾؿْ  ،ف ؿد روى ظـ صقٍخ  مـ ادشايخ، ؾإذا رأيتَ َمـ ير

ـان  ،ـمتؼِ  ـامؾ ثؼةٌ  أبق ،راشاينمدرك اخلُ  ر بـمظػ  ": "تؼريب افتفذيب"ويف 

ّٓ حيد   ٓ  .(3)"ظـ ثؼةٍ  ث إ

 ىافعة جامعة

انٓ  :تتّؿة": "ادغقث (4)ؾتح"افسخاوي يف  ؿال اإلمامُ  ّٓ  َمــ  ّٓ  ظـ ثؼةٍ  يروي إ يف  إ

عبل، وافش   ،عبةوُص  ،ربَح  بـ ظثامن، وشؾقامنُ  بـ خمؾد، وحريزُ  بـ وبؼُل  ،أمحد اإلمامُ  :افـادر

ؾإكّف  :عبة ظذ ادشفقران، وذفؽ يف ُص طّ شعقد افؼَ  وحيقك بـ ،مفدي، ومافٌؽ  افرمحـ بـ وظبدُ 

ّٓ  ـان يتعـّت يف افرجال، وٓ ّٓ يروي إ  : شؿعُت (5)ظع بـ ؾؼد ؿال ظاصؿُ   ظـ ثبت، وإ

                                                 

= 
ـ   .صدوق :حاتؿ أيب ابـ  .مـف ـ حديثاً ل أحَس خييف مشا مل أرَ  :ؿصوؿال إ .ثؼة :سائلوؿال اف

مات يقم افثالثاء  :وؿال أبق احلسغ بـ ادـادي .(185ه شـة )مقفدَ  نّ أاهلل بـ أمحد  وذـر ظبد

 .شـةً  88 وؿد بؾغ ،ه271 كصػ صػر شـة

 (مؾتؼطاً ، 219، 4/218 ،3276 حرف افعغ: مـ اشؿف ظباس، ر: "هتذيب افتفذيب")

 .مؾتؼطاً  ،1/209، 820 ر:حتت  ػ، مـ اشؿف إرسائقؾ،حرف إف "قزاناد"( 1)

 .466، 3/465، 2621 ر: ، حتت مـ اشؿف شؾقامن :حرف افسغ "هتذيب افتفذيب"( 2)

 مؾتؼطًا. ،467صـ ،6722ر:  حرف ادقؿ، "تؼريب افتفذيب"( 3)

 مـف ]أي: مـ اإلمام أمحدرضا[( يف معرؾة مـ تؼبؾ روايتف. 4)

مات  :ؿال ابـ شعد أبق احلسغ افتقؿل. ،ؿ بـ صفقب افقاشطلظاصؿ بـ ظع بـ ظاص (5)

 ضعقػ. :سائلوؿال افـ  .ه221 شـة ،بقاشط يقم آثـغ كصػ رجب

 (مؾتؼطاً ، 143-4/141 ،3150 حرف افعغ: مـ اشؿف ظاصؿ، ر: "هتذيب افتفذيب")
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ّٓ أحد   فقمل"يؼقل:  صعبةَ  ّٓ أحد   مل ،ظـ ثؼةٍ  ثؽؿ إ  :ويف كسخةٍ  ."ظـ ثالثة ثؽؿ إ

 وظذ ـّؾ حال، ؾفق .ه ؾقـظرمـف بلّكف يروي ظـ افثؼة وؽرِ  وذفؽ اظساٌف  ."ثالثغ"

افثقري ؾؽان يسّخص  وأّما شػقانُ  ،فـ أمجع ظذ ضعػِ ظؿ   ظـ مسوٍك، وٓيروي  ٓ

حتؿؾقا  ٓ": ف صعبةُ ؿال ؾقف صاحبُ  كحتّ  ،ف، ويروي ظـ افضعػاءف وورظِ ظؾؿِ  مع شعةِ 

 ّٓ ـ تعرؾقن ظـ افثقري إ  كؿال يل حيق :(1)وؿال افػالس ."ـ محؾيبايل ظؿ   ؾإّكف ٓ :ظؿ 

ّٓ  (2)رتؽتب ظـ معتؿ ٓ"شعقد:  بـ  اهـ. (3)"ث ظـ ـؾ  حيد   ؾإّكف :ظّؿـ تعرف إ

، كف ظذ مثؾ ما ؿّدمـا يف ـالم حيقما ُذـر ظـ ظاصؿ ؾقجقز، بؾ جيب محؾُ  :أقول

ـَ إ" :"افتدريب"ؼ، ـام ؿال يف ر أخّص وأضقَ ـقػ وإّن فؾثؼة إضالؿًا آَخ  مفدي  ّن اب

 دوؿًا، وـان ملمقكًا، وـانَص  ؟ ؾؼال: ـانؾؼقؾ فف: أـان ثؼةً  (4)خؾدة ؿال: حّدثـا أبق

ـَ  ادروزي ؿال: شلفُت  ك: وحؽ-ؿال- .وشػقان صعبةُ  افثؼةُ  ًا،خر  :حـبؾ اب

                                                 

 :ؿال أبق حاتؿ أبق حػص افبكي افصريف افػالس. ،ؿرو بـ ظع بـ بحر بـ ــقز افباهعظَ  (1)

 ،صاحب حديث ،ثؼة :سائلوؿال افـ . وهق بكي صدوق ،يـلـان أرصؼ مـ ظع بـ اددِ 

 .ه249مات بافعسؽر يف آخر ذي افؼعدة شـة  .حاؾظ

 (مؾتؼطاً ، 188، 6/187، 5254 حرف افعغ: مـ اشؿف ظؿرو، ر: "هتذيب افتفذيب")

شحاق بـ مـصقر ظـ إؿال  بكي.أبق حمؿد اف ،معتؿر بـ شؾقامن بـ ضرخان افتقؿل (2)

ومات  ،فد شـة مئةوُ  ،ـان ثؼة :شعد وؿال ابـ .ثؼة صدوق :وؿال أبق حاتؿ .ثؼة :عغمَ  ابـ

 .ه187شـة 

 (مؾتؼطاً ، 264، 8/263، 7063 حرف ادقؿ: مـ اشؿف معتؿر، ر: "هتذيب افتفذيب")

 .مؾتؼطاً  ،344، 1/343، تردّ يف معرؾة مـ تؼبؾ روايتف ومـ : افضعقػ، 3افؼسؿ  "ؾتح ادغقث"( 3)

( خافد بـ ديـار افتؿقؿل افسعدي، أبق خؾدة  افبكي اخلقاط. ؿال إشحاق بـ مـصقر ظـ 4)

عغ: صافح. وؿال ظثامن بـ شعقد ظـ حيقك: ثؼة. وؿال ابـ شعد: ـان ثؼة. وؿال حيقك بـ مَ 

ـ ؿاكع: مات شـة طـل: ثؼة. وؿال افسمذي: ثؼة ظـد أهؾ احلديث. وؿال ابافعجع وافدارؿُ 

 مؾتؼطًا(، 2/507، 1687 حرف اخلاء: مـ اشؿف خافد، ر: "هتذيب افتفذيب")     (.152)
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شعقد  بـ كحيق ؟ إّكام افثؼةُ تدري ما افثؼةُ  ؟ ؿال: ٓثؼةٌ  (1)ظطاء افقّهاب بـ ظبدُ 

 .!واضح جعي  ت: ؾإّن إمرَ ؾعؾقؽ بافتثب   .اهـ (2)"ّطانافؼَ 

ن يرو  ام  األعظم فهو ثقة  عنه اإلم يم 

 اإلمام شقّدكا ،ؿ اإلمام إظظؿافَعؾؿ إظؾَ  ،ومـ إئّؿة ادحتاضغ :أقول ثم  

إذا  -ؿ كِعؿ اجلـانف بلكعَ اهلل تعاػ ظؾقف بإكعام افرضقان، وكّعؿَ  أكعؿَ -حـقػة افـعامن  أبق

عروٌف يف ه ظـف ظذ روايتف ؿبؾ افتغّر، ـام هق ممُحؾ أخذُ  ،ى ظـ بعض ادختؾطغروَ 

 احلسـ  بـ دُ ؿال حمؿّ " :"افػتح"غ، ؾؼال ادحّؼؼ ظذ اإلضالق يف أحاديث افصحقحَ 

ـُ حـقػةَ  : أخزكا أبق(3)"ـتاب أثار"يف   مسعقدٍ  ظـ ابـ ،ُشَؾقؿ ظـ جماهدٍ  أيب ، ثـا فقث ب

  :يف  اد، وؿقؾ: اختؾطَ افعؾامء افُعبّ  وفقث ـان أحدَ  (4)«فقس يف مال افقتقؿ زـاةٌ »ؿال

ف ويرويف، ؾقلخذ ظـف يف حال اختالضِ  يؽـ فقذهَب  مل حـقػةَ  ه، ومعؾقٌم أّن أبار ظؿرِ آِخ 

 اهـ. (5)"ه ظذ ما ُظرفده ؽرُ يشد   وهق افذي صّدد يف أمر افرواية ما مل

ة اد    من زمن التابعني ت  قد حدث ،الرواية باالة يف أخذقل 

ن يف افعؾامء مـ فدُ  ْت ؿد حدث ،إخذبآة يف هذا افتقّشع وؿّؾة ادُ  :قلت   !تنبوه

 ريـ:ِش  بـ دُ ؿال: ؿال حمؿّ  (6)قنظَ  ظـ ابـ"طـل: افتابعغ إظالم. أخرج افدارؿُ 
                                                 

ان يف بّ اب بـ ظطاء اخلّػاف، أبق كك افعجع افبكي، شؽـ بغداد. وذـره ابـ حِ ( ظبد افقهّ 1)

: مـ حرف افعغ "هتذيب افتفذيب") م.يف ادحرّ  ه204 وؿال: مات ببغداد شـة ."ؼاتافثِ "

 مؾتؼطًا(، 353-5/351، 4385 اشؿف ظبد افقهاب، ر:

 .297، 296: صػة مـ تؼبؾ روايتف ومـ ترّد، صـ23افـقع  "افتدريب"( 2)

 .189 تقيّف شـة ،: فإلمام حمؿد بـ احلسـ"ـتاب أثار"( 3)

 (6/8 "هدية افعارؾغ"و .2/337 "ـشػ افظـقن")

 .60، صـ297فذهب وافػضة ومال افقتقؿ، ر: باب زـاة ا ـتاب افزـاة، "ـتاب أثار"( 4)

 .116، 2/115ـتاب افزـاة،  "ػتحاف"( 5)

وؿال ظع بـ اجلـقد ظـ . أبق حمؿد افبغدادي أدمل اخلراز ،اهلل بـ ظقن بـ أيب ظقن ظبد (6)

 ،وـذا ؿال ظع بـ اجلـقد .ثؼة :وؿال ظبد اخلافؼ بـ مـصقر ظـ حيقك .صدوق :عغمَ  ابـ

= 
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ـُ احلَ  (1) ُيبافقن ممّـ يسؿعقن: فؿ، ؾاليصّدؿقن َمـ حّدثَ  أربعةٌ "  ،س

 :ؾساّمه هوذـره ؽرُ  .(3)يذـر افرابعَ  ومل "(2)هالل ومُحقد بـ( 3)، (1)افعافقة وأبق (2)

وؿال ظع . (6)"(5)كصب افراية"يؾعل يف افز   ذـره اإلمامُ . (4)"ريـِش  أكس بـ" (4)

مـ  إيل   أحب   جماهدٍ  الُت مرَش  ،يلخذ ظـ ـّؾ رضب (7)ـان ظطاء"يـل: اددِ  بـ

                                                 

= 

 :ؿال مقشك بـ هارون وؽره. وثؼة ملمقن :وؿال صافح بـ حمؿد .طـلفدارؿُ وا ،زرظة وأبق

 حرف افعغ: بؼقة ؾقؿـ اشؿف ظبد اهلل، ر: "هتذيب افتفذيب") .يف رمضان ه232 مات شـة

 (مؾتؼطاً ، 427، 4/426 ،3610

 بل ؿ بعد وؾاة افـّأدرك اجلاهؾقة، وأشؾَ  رؾقع بـ مفران، أبق افعافقة افرياحل، افبكي. (1)

وؿال  وؿال ابـ ظدي: فف أحاديث صاحلة. . خؾػ ظؿَر بؽر، وصّذ  غ، ودخؾ ظذ أيببسـتَ 

 .90أبق خؾدة: مات شـة 

 (مؾتؼطاً ، 111، 3/110 ،2017 حرف افراء: مـ اشؿف رؾقع، ر: "هتذيب افتفذيب")

رة. ؿال وؿال ابـ ظدي: فف أحاديث ـث افعدوي، أبق كك افبكي. ،قد بـ هالل ـب هبرةمحَ  (2)

ان يف بّ ؿؾت: وؿال ابـ شعد: ـان ثؼة، وذـره ابـ حِ  شعد: مات يف وٓية خافد ظذ افعراق. ابـ

 (مؾتؼطاً ، 465، 2/464 ،1621 حرف احلاء: مـ اشؿف محقد، ر: "هتذيب افتفذيب")  ."ؼاتافثِ "

 .1/241، 636 ، باب أحاديث افؼفؼفة يف افصالة وظؾؾفا، ر:ـتاب افطفارة "طـلشــ افدارؿُ " (3)

ودخؾ  ،غ بؼقتا مـ خالؾة ظثامنفد فسـة أو فسـتَ وُ  ،أبق مقشك ،كصاريريـ إأكس بـ ِش  (4)

 (.120مات شـة ) :وؿال أمحد .ثؼة :سائلعغ وأبق حاتؿ وافـ ؿال ابـ مَ  يد بـ ثابت.ظذ زَ 

 (مؾتؼطاً ، 1/389، 605 حرف إفػ: مـ اشؿف أكس، ر: "هتذيب افتفذيب")

 مـف ]أي: مـ اإلمام أمحد رضا[قاؿض افقضقء. ( ؾصؾ ك5)

 .1/99ـتاب افطفارات، ؾصؾ يف كقاؿض افقضقء،  "كصب افراية" (6)

 .(27فد شـة )ف وُ أكّ  ،افؼريش أبق حمؿد ادؽل. وذـر أمحد بـ يقكس افضبل ،ظطاء بـ أيب رباح (7)

 .(114مات شـة ) :وؿال أبق ادؾقح افرؿل

 (مؾتؼطاً ، 570-5/567 ،4727 مـ اشؿف ظطاء، ر: حرف افعغ: "هتذيب افتفذيب")
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 أصح   (1)ادسّقب بـ شعقدِ  الُت مرَش "حـبؾ:  بـ وؿال أمحدُ  ."التف بؽثرمرَش 

ػ مـ الت أضعَ هبا، وفقس يف ادرَش  بلَس  افـخعل ٓ إبراهقؿَ  الُت الت، ومرَش ادرَش 

 الت احلَ مرَش 
ِ
ؿال افشاؾعل و ."ظـ ـّؾ أحدٍ  ؾإّّنام ـاكا يلخذانِ  :رباح أيب بـ سـ وظطاء

: ّٕكا كجده يروي ظـ شؾقامن بـ"هري: يف مراشقؾ افز  
ٍ
ذـرها  (2)"ؿإرؿَ  فقس بقء

 .(3)"افتدريب"يف 

سن عندىا حس ل احل   ن  مرس 

صّؽ أّن ظطاء  ؼات مؼبقفٌة ظـدكا وظـد اجلامهر، وٓومراشقؾ إئّؿة افثِ  :قلت  

يؼتضقفا ظـد إداء، ؾؼد يلخذ  بآة ظـد افتحّؿؾ ٓهري مـفؿ، وؿّؾة ادُ سـ وافزُ واحلَ 

ّٓ رِش يُ  ظّؿـ صاء، وٓ [أبق حـقػة] اإلمامُ  ـا ظذ ؿبقل ؼَ إذا اشتقثؼ، وؿد واؾَ  ؾف إ

شعقد  بـ كافشلن حيق افتشديد، ؿدوةُ  افشديد ظظقؿُ  ، ذفؽ افقرعُ سـمراشقؾ احلَ 

ا م": ]ؾقف[ افذي ـان افبخاري يؼقل ،يـلاددِ  ظع بـ افعذ ان، وذاك اجلبُؾ طّ افؼَ 

ّٓ  اشتصغرُت  ، (4)افرازي زرظةَ  ؾؾ أبقافعِ  إجّؾ َكّؼادُ  ، وذفؽ اإلمامُ "ظـده كػيس إ
                                                 

ف ب بـ حزن بـ أيب وهب افؼريش ادخزومل. ؿال شؾقامن بـ مقشك: ـان أؾؼَ ( شعقد بـ ادسقّ 1)

 شـة. 75 يف خالؾة افقفقد، وهق ابـ ه94 افتابعغ. وؿال افقاؿدي: مات شـة

 مؾتؼطًا(، 374-3/372، 2470حرف افسغ: مـ اشؿف شعقد، ر:  "هتذيب افتفذيب")

( شؾقامن بـ أرؿؿ، أبق معاذ افبكي، مقػ إكصار. ؿال ابـ أيب خقثؿة ظـ أمحد: أبق معاذ 2)

ؿرو بـ ظع: ف شؾقامن بـ أرؿؿ فقس بقء. وؿال ظَ اشؿُ  ،افذي روى افثقري ظـف ظـ احلسـ

، وؿال أبق حاتؿ، وافسمذي وابـ خراش وؽر واحد: مـؽرةً  ، روى أحاديَث فقس بثؼةٍ 

ما يرويف ٓ يتابع ظؾقف. وؿال  مسوك احلديث. ؿال اجلقزجاين: شاؿط. وؿال ابـ ظدي: ظامةُ 

 افسمذي: ضعقػ ظـد أهؾ احلديث.

 مؾتؼطًا(، 457، 3/456، 2608 حرف افسغ: مـ اشؿف شؾقامن، ر: "هتذيب افتفذيب")

 مؾتؼطًا. ،167، 166ؾ، صـ: ادرَش 9افـقع  "افتدريب"( 3)

اظ. ـ ظبد افؽريؿ بـ يزيد بـ ؾروخ ادخزومل، أبق زرظة افرازي، أحد إئؿة احلػّ ( ظبقد اهلل ب4)

 سائل: ثؼة. وؿال أبق حاتؿ: إمام. ؿال أبق شعقد بـ يقكس: مات بافري آخر يقم مـؿال افـ 

= 
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ـُ ": ان ؾؼالطّ افؼَ  أّما !وكاهقؽ هبؿ ؿدوةً  اهلل  ؿال رشقُل "يف حديثف:  ما ؿال احلس

"  ّٓ ّٓ  ، وجدكا فف أصالً إ سـ احلَ  الُت مرَش "ؾؼال:  وأّما ظعي  ."حديثًا أو حديَثغ إ

 زرظةَ  وأّما أبق ."ما أؿّؾ ما يسؼط مـفا ،صحاٌح  افبكي افتل رواها ظـف افثؼاُت 

 "ؾؼال: 
ٍ
ـُ  ـّؾ يشء فف أصاًل ثابتًا، ما خال  ، وجدُت "اهلل  ؿال رشقُل " :ؿال احلس

 .(1)"افتدريب"، كؼؾفا يف أربعة أحاديَث 

ّٓ  كيػت حيق افقجقد، ؾؾؿ يؼتيض ظدمَ  افقجدان ٓ وظدمُ  :قلت   أو  واحدٌ  إ

 ؿمسؾ  "وكؼؾ يف  .ظؾقؿٌ  ذي ظؾؿٍ  ـؾ   وؾقَق  ،جيده مامل وجدَ  كحيق ثـان، وفعّؾ ؽرَ ا

: ؿؾُت  كف، ومتؾفق حديثُ  "النٌ ثـل ؾُ حدّ "فؽؿ:  ؿؾُت  كمت"أّكف ؿال:  ظـف  "افثبقت

: (3)ظَبقد بـ ؿال يقكُس ": "افتدريب"ويف  .اهـ (2)"ـ شبعغؾعَ  "اهلل  ؿال رشقُل "

ـَ  شلفُت   ،فـْ تدرِ  وإّكؽ مل "اهلل  ؿال رشقُل "إّكؽ تؼقل:  !شعقد أبا : ياؿؾُت  احلس

ـَ  ؾؼال: يا  ما شلفَ فؼد شلفتَ  !أخل اب
ٍ
ؽ مـزفتُ  ، وفقٓؽـل ظـف أحٌد ؿبؾَ ـل ظـ يشء

 شؿعَتـل  ـؾ   -(4)ّجاجوـان يف زمـ احلَ -إيّن يف زماٍن ـام ترى  !ؽما أخزتُ  ،مـّل
ٍ
يشء

                                                 

= 

 حرف افعغ: مـ اشؿف ظبقد اهلل مصّغرًا، ر: "هتذيب افتفذيب"). ه264 شـة ،ةذي احلجّ 

 (مؾتؼطاً  ،395 -5/392 ،4448

 .167، 166ؾ، صـ: ادرَش 9افـقع  "تدريباف"( 1)

 .134ـؿافسـّة، ادرشؾ،  2إصؾ  "ؿ افثبقتمسؾ  "( 2)

ـثر  ،ـان ثؼة :شعد ؿال ابـ .رأى أكساً  أبق ظبقد افبكي. ،يقكس بـ ظبقد بـ ديـار افعبدي (3)

 .ه139 مات شـة :انبّ وؿال ؾفد بـ حِ  .ثؼة :سائلوافـ  ،عغوابـ مَ  ،وؿال أمحد .احلديث

 (مؾتؼطاً ، 466-9/463، 8192حرف افقاء: مـ اشؿف يقكس، ر:  "هتذيب افتفذيب")

، خبقثاً  اً كاصبقّ  اراً جبّ  وـان طؾقماً  .ـفالً  95يف رمضان شـة مات  ،ػلاج بـ يقشػ افثؼَ احلجّ  (4)

قؿ فؾؼرآن. فؾدماء، وـان ذا صجاظة، وإؿدام، ومؽر، ودهاء، وؾصاحة، وبالؽة، وتعظ اـاً شػّ 

 .!وفف حسـات مغؿقرة يف بحر ذكقبف، وأمره إػ اهلل

 (مؾتؼطاً ، 506 -505/ 4اج، احلجّ  -620افطبؼة افثاكقة، ر:  "شر أظالم افـبالء")
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أشتطقع  ٓ أيّن يف زمانٍ  ضافب، ؽر أيب بـ ؾفق ظـ ظع   "اهلل  ؿال رشقُل "أؿقفف: 

 تعاػ أظؾؿ. اهـ، واهلل (1)"اً ظؾقّ  أن أذـرَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                 

 .167، صـ: ادرشؾ9افـقع  "تدريباف"( 1)
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 متعّلقة باإلفادة الرابعة والعرشين فائدة عارشة

 يف أحاديث الطبقة الرابعة

 

 غَر معتزٍة حمضًا، ،الطبقة الرابعة باصلًة مطلقاً  الزمن جعلوا أحاديَث  سفهاءَ إّن 

جوه يف اإلفادة الرابعة  الوُ بيبَع  ه البّعُ ، فقد مّر إبطالُ "ادوضوع" شينُ  ذاوه

جعل  -طلوه رمحة الباري-: فإّن موٓىا طظ القاري عاحلوالعرشين، وإلوك ادزيد 

 "ادوضوطات الكزى"الطبقة الرابعة دلواًل لعدم حكم الوضع، ذكر يف  رواياِت 

 طنده ركعَتع، ثمّ  فركعَ  إبراهوم مقامَ  ىثّم أت سبوطًا،َمن صاف يف البوت أ»حديث: 

حوث "قال: و (1)«هلدْته أم  وَ  مِ ه كوومن ذىوبِ  ه اهللَُج من مائها، أخر فرشَب  زمزمَ  ىأت

يف  يلمي  والد  ، (5)"فضائل مّكة"يف  (4)واجلندي  ، (3)"تفسره"يف  (2)أخرجه الواحدي  

 .(6)"ه أّىه ضعوٌػ ، غايتُ يقال: إّىه موضوعٌ  ٓ "سندهمُ "

                                                 

 .335، صـ501 ر: حرف ادوم، حتت "إرسار ادرفوطة" (1)

 ادتوّف  ، النوسابوريمام أبو احلسن ادفّس اإل ،يبن متويه الواحد محد بن حممد بن طظأبن  طظ (2)

 ،يف تفسر القرآن "البسوط"و "ب النزول يف تبلوغ الرسولسباأ" :من تآلوفه .ه468سنة 

 (5/555 "هدية العارفع")         ."سنىسامء اهلل احلُ أالتحبر يف رشح "و

 ادتوّف سنة لإلمام أيب احلسن طظ بن أمحد الواحدي، النوسابوري، يف التفسر: "البسوط"أي:  (3)

 .1/206، 44، ر125 :البقرة، حتت أية "سوطوال"أي:  ه.468

 (1/237 "كشػ الظنون")

 .ه300 سنة ادتوّف  ،ثي ادحد  دِ نَ اجلَ  يبراهوم الشعبإأبو سعد ادفضل بن حممد بن  يالشعب (4)

 (6/363 "هدية العارفع")           ."مةفضائل مكة ادكرّ "و "رةفضائل اددينة ادنوّ " :ػصنّ

 .ه300ادتوّف سنة ،مفضل بن حممد الشعبي للجندي أبو سعود (:"فضائل مكة )ادكرمة" (5)

 (2/257 "كشػ الظنون")

 .236، صـ929 ر: حرف ادوم، حتت "إرسار ادرفوطة"( 6)
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 باختالط الصحوح الوضع، فكام يمكن الوضعُ  فوه طدمُ  ه أّن إصَل سببُ  :أقول

م فوه، فام مل يقُ  وادوضوع يف هذه الطبقة، كذلك احتملت الصحةُ السقوم والثابت 

َ خصوص ادتن والَس ب الدلوُل  أحُد آحتامَلع، فضالً  ند، ضلٌم حمٌض وجزاٌف أن يعع 

قبل تبوع  ،يستند به هذه الطبقة وٓ خالف إصل، فكام ٓ يعتز حديُث  طن تعوعِ 

أو  أو باصالً  اً موضوط يعتز وط، كذلك ٓوالسق ٓحتامل الضعِػ  :ه يف إحكامحالِ 

وهو  ،يبقى يف منزل التوّقػ والضعػ. فال جرمَ  سنِ واحلُ  ٓحتامل الصحةِ  :اً ساقط

من التمّسك يف الفضائل، كذلك  رتبة الضعوػ ادحض، فكام ٓ يمنع هناك التوّقُػ 

 .!هىويل النُ طذ أُ  ىخيف هاهنا ٓ يمنع منه، كام ٓ

معروٍف  إن كان غرَ والراوي " :(1)"محوتفواتح الر  "يف  ىقل طن طلامئنا و

له إئّمُة، أو سكتوا بالفقاهة وٓ بالرواية، بل إّىام ُطرف بحديٍث أو حديَثع، فإن قبِ 

الطعن  يظهر منهم غرُ  كان كادعروف، وإن مل ،طنه طند ضهور الرواية، أو اختلفوا

ل به يف ادندوبات عمَ فوُ  ،، بل جيوزجيب العمُل  يظهر يشٌء منه مل كان مردودًا، وإن مل

 .(2)"والفضائل والتواريخ

 

 

 

       

                                                 

 [اإلمام أمحد رضامنه ]أي: من ( يف مسيلة معرف العدالة. 1)

 .436، صـةالعدال عرفالسنّة، مسيلة م 2إصل  "فواتح الرمحوت"( 2)
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 :فائدة حادية عرشة

 ال يستلزم وضَعه "تذكرة املوضوعات"نقُل احلديث يف 

 

شمذيمرة "ال يمتاب طم سمقانُ  ،مل كذيمرها ذم االؾمتعجال مـ شمؾؽ اًمػقائد اًمتلو

ريـ يستدًّمقن ل اعمـؽِ بار متؽّؾؿِ ومنّن يمِ  :ـلمة حمؿد ـماهر اًمَػتّ ًمؾعّل  "اعمقضققمات

ؿ إّما ه ذم اًمؽتاب اعمذيمقر، وماؾمتداللُ يمرِ سمؿجّرد ذ ،شمؼبقؾ اإلهباَملم ذم ديثاحل ضعَػ 

أيضًا  اعمذيمقرةَ  "اًمتذيمرةَ ": ألّن واًمسػسطةَ  هؿ اعمغاًمطةَ فؿ اعمحض، وإّما ًمؼصدِ جلفؾِ 

 "مقضقعٌ "ف: أكقاع احلديث، ويؼقل ًمبعِض  ومقفا مجقعَ  ، وملوردَ "اًمؼسؿ اًمثاين"مـ يمتب 

أو:  "يصّح  ال"أو:  "سمثاسمٍت إّكف ًمقس "أو:  "مـَؽر"أو: إّكف  "ديقضَم  مل"ر: وًمبعٍض آظَم 

 "لنٌ صّححف ومُ "أو:  "سمف سملَس  ال"أو:  "ف صمؼاٌت رضماًمُ "أو:  "ٌل ممو  "أو:  "ضعقٌػ "

 مل حيؽؿ قمؾقفا ،شمؼبقؾ اإلهباَملم مـ األطماديث اًمتل ذم ديثاحلو ."صحقٌح "أو: 

ىمال  .يـوسماؾمتظفار دمرسمة اًمؽثػمِ  (1)"ال يصّح "سمؼقًمف:  سماًمقضع ىمطعًا، سمؾ اىمتَص  اعممًمُِّػ 

 :"جمؿع سمحار األكقار"ذم ظمامتة: 

فا ظملومُ  واًمصقاُب  ،ذم شمعقلم سمعض األطماديث اعمشتفرة قمغم األًمسـ فصل  "

 :ح .(2)ًمقس سمثاسمٍت  «فرسم   ف قمرَف كػَس  َمـ قمرَف »ومقف:  "اًمتذيمرة"ذيمرشُمف ذم  قمغم كؿطٍ 

. (4)ٌل قمغم رؤية اعمـام أو ممو   حمؿقٌل  صحقٌح  (3)«ًمف وومرة ؿماب   رّّب ذم صقرةِ  رأيُت »
                                                 

 .34لم ومقف وكحقه، صـيمتاب اًمعؾؿ، سماب األذان ومسح اًمعقـَ "شمذيمرة اعمقضققمات"( 1)

، إًمقف سماب اإليامن سماهلل وسماًمؼدر ومعرومتف وؿمعبف وومضؾ مـ دقما يمتاب اًمتقطمقد، اعمرضمع كػسف، (2)

 مؾتؼطًا. ،11صـ

ذم ًمقاطمؼ يمتاب  3يمتاب اإليامن واإلؾملم مـ ىمسؿ األىمقال، اًمباب  "ليمـز اًمعاّم " اكظر: (3)

 ـة.اين ذم اًمُس ؼَم ، كؼًل قمـ اًمطَ 1/126، 1148 ذم اًمصػات، اإليمامل، ر: 1اإليامن، اًمػصؾ 

 .  مؾتؼطاً ، 12ـص ،...إًمخ سماب أوصاومف اعمتشاهبة يمتاب اًمتقطمقد، "شمذيمرة اعمقضققمات" (4)
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ـُ » :ح رضمٌؾ قمغم  ما ؿمفدَ » :ح (3).(2)مقضقع (1)«ًمئقؿٌ  ظمب   ، واعمـاومُؼ يمريؿٌ  همر   اعممم

ََ سمف أطمدُ إاّل  ،رضمٍؾ سمؽػرٍ   .(6()5)ضعقٌػ  (4)«مها سما

                                                 

، 5٨85 ، ر:2يمتاب اآلداب، سماب اًمرومؼ واحلقاَ وطمسـ اخلؾؼ، اًمػصؾ  "اعمشؽاة" اكظر: (1)

 اعمـاومؼ. مؽانَ  "اًمػاضمر"ًمؽـ ومقف: سمؾػظ . و3/88

 .14يمتاب اًمتقطمقد، سماب صػة اعمممـ وومضؾف قمغم اعمؾؽ وإيمرامف، صـ "شمذيمرة اعمقضققمات" (2)

يمتاب األدب، سماب ذم طمسـ اًمعنمة،  "ســاًم"]ذم  ق داودأظمرضمف أسمهذا قمجقب! ومؼد  :أقول( 3)

 ،قمـ رضمؾ ،اج سمـ ومراومصةصمـا ؾمػقان قمـ احلجّ طمدّ  :أمحد أّب مـ ـمريؼ، 678صـ ،479٨ ر:

 :صمـا قمبد اًمرزاقطمدّ  :ؾ اًمعسؼلينصمـا حمؿد سمـ اعمتقيمّ وطمدّ  :ح ،هريرة قمـ أّب ،ؿةؾمؾَ  قمـ أّب

 :ىمال -رومعاه مجقعاً -هريرة  قمـ أّب ،ؿةؾمؾَ  أّبقمـ  ،يمثػم ـا سمنم سمـ راومع قمـ حيقك سمـ أّبصمطمدّ 

ـُ » : ىمال رؾمقل اهلل أسمقاب  "اًمســ"]ذم  واًمؽممذي [«ًمئقؿ ظمب   واًمػاضمرُ  ،يمريؿ همر   اعممم

صمـا حمؿد سمـ راومع: طمدّ  سمطريؼ ،456، صـ1964 سماب ماضماَ ذم اًمبخؾ، ر:اًمؼم واًمصؾة، 

ىمال  :هريرة ىمال قمـ أّب ،ؿةؾمؾَ  أّب قمـ ،يمثػم اق قمـ سمنم سمـ راومع، قمـ حيقك سمـ أّباًمرزّ  قمبد

 هذا طمديٌث " [:ىمال أسمق قمقسك]. «ًمئقؿ واًمػاضمر ظمّب  ،يمريؿ اعمممـ همرّ » :رؾمقل اهلل 

قمـ ؾمػقان  مـ ـمريؼ ،1/6٨، 128 يمتاب اإليامن، ر: "كاعمستدرَ "]ذم  واحلايمؿ ["همريب

ّب هريرة ىمال: قمـ أؿة، اج سمـ ومراومصة، قمـ حيقك سمـ أّب يمثػم، قمـ أّب ؾمؾَ اًمثقري، قمـ احلجّ 

 :سمؾػظ هريرة  قمـ أّب [«ًمئقؿ يمريؿ، واًمػاضمر ظمّب  اعمممـ همرّ »: ىمال رؾمقل اهلل 

حتت اعمقؿ،  طمرف "اًمتقسػم"] "ضمّقدٌ "ـاوي: ه يمام ىمال اعمُ وإؾمـادُ  «اعمـاومؼ»مؽان  «اًمػاضمر»

 [اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ . [6/318، 9149 ر:

 .مؾّخصاً  ،4/1٨7 أسمق ؾمعقد، ،6337ر:  "اًمػردوس سمؿلصمقر اخلطاب"( 4)

 .16 سمجحقد، صـيمتاب اًمتقطمقد، سماب ال يؽػر أطمد إاّل  "شمذيمرة اعمقضققمات"(5)

يمتاب اًمؽلم واًمغقبة واًمتؼك، سماب ما  "لـمّ اعمقَ " ]ذم ومؾامًمٍؽ  ،مـ أقمغم اًمصحاح سمؾ صحقٌح  أقول:( 6)

مـ ىمال » :ىمال اهلل  رؾمقَل  أنّ  ،قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر ،548، صـ1844 ما يؽره مـ اًمؽلم، ر:

 األدب، يمتاب "صحقح اًمبخاري"]أي:  "لمحقحصاًم"و [«مهاومؼد سماَ هبا أطمدُ  "يا يماومر" :ألظمقف

 .قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر  1٨64، صـ61٨4 شملويؾ ومفق يمام ىمال، ر: سماب مـ أيمػر أظماه سمغػم

، 216 :ر "يماومر يا"ـ ىمال ألظمقف اعمسؾؿ: يمتاب اإليامن، سماب سمقان طمال إيامن مَ  "صحقح مسؾؿ"و

= 
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َمـ أّدى » :ح .(3)فا واهقةٌ ـمرىمُ  (2)«مسؾؿٍ  اًمعؾؿ ومريضٌة قمغم يمّؾ  ـمؾُب »: (1)ومقف

 ،هإؾمـادُ  ضعقٌػ  (4)احلديث... «اًمعاسمد ف قمغميمان ومضؾُ  ،اخلػمَ  اًمـاَس  اًمػريضَة وقمّؾؿَ 

َُ » (6):ح .(5)اًمػضائؾذم ًمؽـّفؿ يتساهؾقن   (7)«قمغم اًمقضقَ كقٌر قمغم كقر اًمقضق

                                                 

= 

ََ هبا أطمدُ  "يماومر يا"ألظمقف:  إذا ىمال اًمرضمُؾ » :رومعف قمؿر  وهمػممها قمـ اسمـ [47صـ « مهاومؼد سما

 .[2/3٨3، 5٨77 مسـد قمبد اهلل سمـ قمؿر سمـ اخلطاب، ر: "إلمام أمحدا مسـد"اكظر: ]

« مهاومؼد سماَ هبا أطمدُ  "يايماومر"ـ ىمال ألظمقف: مَ »رومعًا:  هريرة  وًمؾبخاري قمـ أّب

، 61٨3 ر: شملويؾ ومفق يمام ىمال، يمتاب األدب، سماب مـ أيمػر أظماه سمغػم "بخارياًم صحقح"]

رضمًل  ما أيمػر رضمٌؾ » :صحقح مرومققماً  سمسـدٍ  ؾمعقد  ّبان قمـ أّبطمِ  والسمـ [مؾتؼطاً  1٨64صـ

ََ هبا أطمدُ ىمّط إاّل  يمتاب اإليامن، سماب ما ضماَ ذم صػات اعمممـلم،  "ّبانطمِ  اسمـ صحقح"« ]مها سما

 [قمـ أّب ؾمعقد مؾّخصاً  ،91، صـ248 ، ر:حماًمةَ  ـ أيمػر إكساكًا ومفق يماومر السملّن مَ ومصؾ ذيمر اًمبقان 

 [اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ . ىوَ ومنن أراد ظمصقص اًمؾػظ ومؼؾقؾ اجلد ،ذًمؽ وذم اًمباب همػم

 .مؾتؼطاً ، 17...إًمخ، صـ سماب ومضؾ اًمعامل اًمعامؾ قمغم اًمعاسمد، يمتاب اًمعؾؿ "شمذيمرة اعمقضققمات"( 1)

 .282صـ، 66٨، ر: طمرف اًمطاَ اعمفؿؾة "عمؼاصد احلسـةا"( 2)

اًمـجقم اًمثقاىمب ذم ختريج أطماديث "ف ذم سـ، يمام سمّقـتُ يـزل قمـ احلَ  أّكف ال واًمصحقُح  أقول:( 3)

 "طمقاة أقمغم طمرضة") .ه134٨ اعمتقرّم  ،: ًمإلمام أمحد رضا"اًمـجقم اًمثقاىمب"] ."اًمؽقايمب

 [ اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ  ([2/38

سماب شمػضقؾ اًمعؾؿ  شمػريع أسمقاب ومضؾ اًمعؾؿ وأهؾف، "ضمامع سمقان اًمعؾؿ" ذم أظمرضمف اسمـ قمبد اًمؼمّ ( 4)

 ى اًمػريضةَ ـ أدّ مَ »: ، قمـ أكس سمـ ماًمؽ ىمال: ىمال رؾمقل اهلل 1/1٨3، 93 قمغم اًمعبادة، ر:

ف قمـ اهلل ؾغَ ـ سم، ومَ ف قمغم اعمجاهد اًمعاسمد، يمػضكم قمغم أدكايمؿ رضملً يمان ومضؾُ  ،اخلػمَ  اًمـاَس  ؿَ وقمؾّ 

 .«ف يماذسماً صمَ ف وإن يمان اًمذي طمدّ ما سمؾغَ  أقمطاه اهللُ ،وملظمذ سمذًمؽ اًمػضؾ اًمذي سمؾغف ،ومضٌؾ 

 .18صـ يمتاب اًمعؾؿ، سماب ومضؾ اًمعامل اًمعامؾ قمغم اًمعاسمد، "شمذيمرة اعمقضققمات"( 5)

 .31...إًمخ صـ ، سماب ظمصال اًمقضقَ واًمغسؾ مـ اجلـاسمةاعمرضمع كػسف (6)

 .458صـ، 1264 رف اًمقاو، ر:طم "اعمؼاصد احلسـة"( 7)
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 وي دمرسمةُ رُ ، و(2)يصّح  ال «فااًمعقـلَم سمباـمـ اًمسباسمَتلم سمعد شمؼبقؾِ  مسُح »ومقف:  .(1)ديقضَم  مل

 صلة اًمتسبقح"و. (4)ٌػ ضعق (3)«يـامد اًمدِّ قمِ  اًمصلةُ »ومقف:  .ذًمؽ قمـ يمثػميـ

 اًمدارىمُ ىمال . (5)"ضعقٌػ 
ٍ
: (6)ومقف اًمتسبقح. ذم ومضؾ اًمصؾقات صلةُ  طـل: أصّح يشَ

ٌَ  ـمعامُ » ٌَ  وـمعامُ  ،اجلقاد دوا  ، وذم(9)"ؼاٌت ف صمِ رضماًمُ ": (8)"اعمؼاصد"ذم  (7)«اًمبخقؾ دا

َُ »: (1٨)"اعمؼاصد"ذم  ."رمـؽَ ": "اعمختص" ًمؽـ ًمف  (12)ضعقٌػ  (11)«ًمف زمزم عما ُُشَب  ما
                                                 

إمام  ،احلاومظ اًمنىمسطل اعماًمؽل ،ر اًمعبدريامرزيـ سمـ معاوية سمـ قم]ًمعّؾف  يـزر( سمؾ أظمرضمف 1)

 "هدية اًمعاروملم") ذم احلديث. "ةدمريد اًمصحاح اًمستّ " :ًمف .ه524 شمقذّم ؾمـة ،احلرملم

ًمؽمهمقب ذم ايمتاب اًمطفارة،  "اًمؽمهمقب واًمؽمهقب"]ذم  :ـذريوإن ىمال اعمُ  ([5/3٨2

ختريج أطماديث إطمقاَ "]ذم  اًمعراىمل صمؿّ  [1/98، 5اعمحاومظة قمغم اًمقضقَ ودمديده، حتت ر: 

كؼػ  مل": [1/16٨سماب آداب ىمضاَ احلاضمة، ومضقؾة اًمقضقَ،  يمتاب اًمطفارة، "قمؾقم اًمديـ

 [اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ . "قمؾقف

 .34ًمعقـلم ومقف وكحقه، صـيمتاب اًمعؾؿ، سماب األذان ومسح ا "شمذيمرة اعمقضققمات"( 2)

قمـ قمؿر ىمال: ، 3/1٨77، 28٨7 سماب ذم اًمصلة، ر: "ؿمعب اإليامن"قفؼل ذم أظمرضمف اًمبَ  (3)

  أي   !اهلل يا رؾمقَل  :ومؼال ضماَ رضمٌؾ 
ٍ
 ،ًمقىمتفا اًمصلةُ »ىمال:  ؟قمـد اهلل ذم اإلؾملم أطمب   يشَ

ـَ  ـ شمرك اًمصلةَ ومَ   .«يـاًمدِ  قمامدُ  واًمصلةُ  ،ًمف ومل دي

 .38...إًمخ، صـ يمتاب اًمعؾؿ، سماب اًمصلة وإصمؿ شماريمفا "ة اعمقضققماتشمذيمر"( 4)

ـٌ  ( احلّؼ أّكف طمديٌث 5) ـٌ  ،ؿمّؽ  ال صحقٌح  طمس يؽـ ًمذاشمف،  ًمغػمه إن مل صحقٌح  ،ًمذاشمف طمس

 [اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ  [38، 2/37]يمتاب اًمصلة،  "ئاًممًم"واًمتػصقؾ ذم 

 .64...إًمخ، صـ ضؾ اًمسخاَ واإلطمسان إمم ومؼػميمتاب اًمعؾؿ، سماب وم "شمذيمرة اعمقضققمات" (6)

 .2/456، 3954ر:  "اًمػردوس سمؿلصمقر اخلطاب"( 7)

غ وسماًمَ  [4/243، 5258 طمرف اًمطاَ، حتت ر: "اًمتقسػم"]أي: ذم  ـاوييمذا ىمال اعمُ  أقول:( 8)

أمحد  -553 طمرف األًمػ، حتت ر: "مقزان االقمتدال"] "يمذٌب "يمعادشمف ومؼال:  اًمذهبل  

 [اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ . [1/14٨، ؾمفؾ أسمق يؿمعقب اًمسجز د سمـحمؿّ  سمـ

 .279، صـ653 طمرف اًمطاَ اعمفؿؾة، ر: "اعمؼاصد احلسـة" (9)

 .365، صـ928 طمرف اعمقؿ، ر: اعمرضمع كػسف، (1٨)

 ،522، صـ3٨62يمتاب اعمـاؾمؽ، سماب اًمنمب مـ زمزم، ر: "ســاًم"ذم  فأظمرضمف اسمـ ماضم (11)

 ضماسمر سمـ قمبد اهلل. قمـ

طمرف اعمقؿ، حتت  "اًمتقسػم"]أي: ذم  ـاويوطمّسـف اعمُ  ،رىمفسمطُ  سمؾ كّص احلاومظ أّكف طمّجةٌ  :أقول( 12)

]أي: ذم  ـذريواًمدمقاـمل واعمُ  ةقـقمقَ  ؾمػقان سمـ وصّححف اإلمامُ  ،[5/479، 7759 ر:

= 
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د لا َمـ جيدِّ  ،يبعث لذه األّمة قمغم رأس يمّؾ مئةٍ  إّن اهللَ» :ح .(1)"مسؾؿٍ "ٌد ذم ؿماهِ 

 «!هف ظمػٌم أم آظمرُ ى أّوًمُ يدرَ  أّمتل يماعمطر ال َمثُؾ » :ح .(3)احلايمؿُ  (2)صّححف «فاديـَ 

 ،جماهقُؾ  ومقف «واطمدة ظُمؾؼـا مـ شمرسمةٍ  وقمؿرُ  سمؽرٍ  أكا وأسمق»: "اًمقضمقز"ذم  .(4)مقضقع
                                                 

= 
، 5 ، اًمؽمهمقب ذم ُشب ماَ زمزم وما ضماَ ذم ومضؾف، حتت ر:يمتاب احلّج  "اًمؽمهمقب واًمؽمهقب"

ـُ  ،[2/136  [اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ . [95صـ "احلصـ احلصلم"]أي: ذم اجلزري واسم

، 6359 ، ر:حاسمة، سماب مـ ومضائؾ أّب ذر يمتاب ومضائؾ اًمص "صحقحاًم" مسؾؿ ذم أظمرج (1)

لم اًمّس  :ومؼؾت ،ة اإلؾملماه سمتحقّ ـ طمقّ مَ  ُل ا أوّ أك ومؽـُت  :ىمال ذر أّب قمـ ،1٨87، 1٨86صـ

 ،ػارـ همِ مِ  :ىمؾُت  :ىمال «؟ـ أكتمَ » :ىمال صمؿّ  «وقمؾقؽ ورمحة اهلل» :الومؼ !قمؾقؽ يا رؾمقل اهلل

 ،ػارإمم همِ  أن اكتؿقُت  يمرهَ  :كػيس ذم ومؼؾُت  ،ف قمغم ضمبفتفه ومقضع أصاسمعِ ى سمقدِ وملهقَ  :ىمال

 متك يمـَت » :ؼالومف رومع رأؾَم  صمؿّ  ل،ؿ سمف مـّويمان أقمؾَ  ،صاطمبف لقمـ ومؼد ،ذ سمقدهآظُم  ومذهبُت 

 :ىمال «؟طعؿؽـ يمان يُ ومؿَ » :ىمال ،ويقم سملم ًمقؾةٍ  ،هـا مـذ صملصملمها ىمد يمـُت  :ىمال -«؟هاهـا

َُ إاّل  ـمعامٌ  ما يمان زم :ىمؾُت   يوما أضمد قمغم يمبد ل،سمطـ ـُ ؽَ ت قمُ ك شمؽّن طمتّ  ومسؿـُت  ،زمزم  ما

 .«ا ـمعام ـمعؿإّن  ،ا مباريمةإّن » :ىمال ،قعؾمخػة ضُم 

، 4291 ذم اًمؼرن اعمئة، ر: يمتاب اعملطمؿ، سماب ما يذيمر "اًمســ"]أي: ذم  داود ( ورواه أسمق2)

طمرف الؿزة، حتت  "اًمتقسػم"] "صحقح نؾمـادٍ سم"ـاوي: وىمال اعمُ  [هريرة قمـ أّب ،6٨2صـ

 [اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ . [2/179، 1845 ر:

، قمـ أّب هريرة 8/3٨62، 8592 يمتاب اًمػتـ واعملطمؿ، ر: "كاعمستدرَ "أظمرضمف احلايمؿ ذم  (3)

.   ؾمؽت قمـف اًمذهبل. 

، 12329ًمؽ سمـ اًمـرض، ر:مسـد أكس سمـ ما "سـداعم"ذم ] أظمرضمف أمحدُ سمؾ  !هذا قمجقب :أقول( 4)

 "اًمســ"ذم  :أي] وطمّسـف قمـ أكس  "اجلامع"ذم  واًمؽممذي   [قمـ أكس سمـ ماًمؽ ،4/262

 ىمال] .، قمـ أكس645صـ ،وحتتف 2869 ر: ...[تل مثؾ اعمطرثؾ أمّ مَ ]سماب  أسمقاب األدب،

ـٌ  يٌث هذا طمد" [:قمقسك أسمق  ارأظمرضمف اًمبّز  طمصلم  وذم اًمباب قمـ قمؿران سمـ ["همريب طمس

 سمسـدٍ " :ىمال اًمسخاوي [9/23، 3527 طمصلم، ر: ل طمديث قمؿران سمـأوّ  "سـداعم"ذم ]أي: 

 وومقف قمـ قمكّم وقمـ قماّمر [382، صـ997 طمرف اعمقؿ، حتت ر: "اعمؼاصد احلسـة"] "طمسـ

  [382، صـ997عمقؿ، حتت ر: طمرف ا "ـةاعمؼاصد احلَس "] قمؿر اهلل سمـ وقمـ قمبد
ـ ؿ مَ ذيمر ظمؼم أوهَ  ة،يمتاب اًمتاريخ، سماب ومضؾ األمّ  "صحقحاًم"ذم  انبّ أظمرضمف اسمـ طمِ ]

 إّن احلديَث ": اًمؼمّ  قمبد وىمال اسمـ [126٨، صـ7182...إًمخ، ر: حيؽؿ صـاقمة احلديث مل

= 
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ـُ  (2)ذم ورىمَتلم طمديٌث  (1)يسذم أوَ  ر وًمف ؿماهد.آظَم  : ًمف ـمريٌؼ ىمؾُت   ،ّبان: سماـمٌؾ طمِ  ىمال اسم

هلل أرسمعلم  َمـ أظمؾَص » :ح سمبعضفا. سملَس  ال ومنّن ًمف ـُمرىمًا قمديدةً  :وممأَ  : اًمقىمُػ ىمؾُت 

ؾ قمؾقف ال ،مان ظمؾقػةٌ يؽقن ذم آظمر اًمزّ » :ح ه ضعقٌػ وًمف ؿماهٌد.ؾمـدُ  (3)«يقماً   ُيػض 

 مؾتؼطًا. ـاه (5)"اًمتذيمرة"إمم هـا ما ذم .... ٌل : سمؾ ممو  ىمؾُت  .مقضقعٌ  (4)«وال قمؿُر  ؽرٍ سم أسمق

 

 

       

                                                 

= 

قؿ، حتت طمرف اعم "اعمؼاصد احلسـة"]اكظر:  "كعؾؿ ًمف قمّؾةً  ال"اًمؼّطان:  وىمال اسمـ "طمسـ

طمرف  "اًمتقسػم"] "ه ضمّقدإؾمـادُ "ـاوي: اًمؼّطان[. ىمال اعمُ  اسمـكؼًل قمـ  ،381، صـ997 ر:

 [اإلمام أمحد رضامـف ]أي: مـ [. سمتّصف ،6/28، 8161 اعمقؿ، حتت ر:

رين ؿرو أويس سمـ قمامر سمـ ضمزَ سمـ ماًمؽ اًمؼَ د اًمتاسمعلم ذم زماكف، أسمق قمَ هق اًمؼدوة اًمزاهد، ؾمقّ  (1)

  قمكم   وماؾمتشفد مع ،ؼلم، ومـ قمباده اعمخؾصلم اعمتّ قامين. ىمد يمان مـ أوًمقاَ اهللاعمرادي اًم
 .وأرسمعقن ضمراطمةً  سمصػلم، ومـظروا ومنذا قمؾقف كقَػ 

 (مؾتؼطاً  ،3٨8، 4/3٨7، أويس اًمؼرين -5٨8 ر: "ؾمػم أقملم اًمـبلَ")

 .1/636 أويس سمـ قمامر سمـ ماًمؽ سمـ قمؿرو، "مشؼخمتص شماريخ دِ " (2)

ام، مؽحقل اًمشامل، ر: مـ شماسمعل أهؾ اًمّش  ذيمر ـمبؼةً  "طمؾقة األوًمقاَ"قؿ ذمأسمق كعَ  ( أظمرضمف3)

هلل شمعامم  ـ أظمؾَص مَ »: اهلل  ، قمـ أّب أيقب األكصاري ىمال: ىمال رؾمقُل 5/215، 6879

 .«ؽؿة قمغم ًمساكفاحلِ  فمفرت يـاسمقعُ  ،أرسمعلم يقماً 

ر:  ،ذم اًمػتـة وشمعقذ قمـفا ره اخلروَج مـ يم، يمتاب اًمػتـ "ػصـ اعم"ذم  قبةأظمرضمف اسمـ أّب ؿَم  (4)

ؾ قمؾقف ال يػض   ،ظمؾقػةٌ  ةِ يؽقن ذم هذه األمّ » :، قمـ قمقف قمـ حمؿد ىمال7/513، 3765٨

، مممؾ سمـ قمبد اًمرمحـ 1916حتت ر:  "اًمؽامؾ"ذم  أظمرضمف اسمـ قمديو .«وال قمؿرُ  سمؽرٍ  أسمق

يؽقن »ىمال:  ل بػميـ، قمـ أّب هريرة، قمـ اًمـّقمقف، قمـ اسمـ ؾِم ، قمـ 8/194سمـ اًمعباس، 

 .«ؾ قمؾقف أسمق سمؽر وال قمؿر، ال يػض  ذم آظمر اًمزمان ظمؾقػةٌ 

 .247، 245، 239، 238، 235-5/232 "جمؿع سمحار األكقار"( 5)
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 :فائدة ثاىوة عرش

ُ  اإل د، ندس   بدونقبول احلديث  يف النفوس اجللول قحاا  ن،والذي ذكره األئمة  املعتم 

 هممان وإزهاق  ي الز  أوهام قاصر  وإبطال  

 

ذم كالم  ،اشّمصوله ـد ورضورةِ فضوئل الَس  اـمالعسمعد : وسموهلل التوفقق أقول

ٌَ  ،نعورصييؽمّكز ذم أذهون أكثر الؼورصين اعمُ  ،نيإصمريِ  إؾموكقد  سمدون أّن إطمودي

مردودٌة  وهي دين،سموـمؾٌي، وإن كوكً مذكورًة سمصقغي اجلزم ذم أقوال إئّؿي اعمعتؿَ 

 أّمو ،غوزيذم إطمؽوم أو ذم اعمَ كوكً أصاًل، ؾمواٌء  ٓ شُمسَؿع عوـمؾٌي سموإلـمالق، طمّتى

ؽماع سمني اظمخمُض  احلؽمَ  ولؽن هذا. أصالً شمصؾح لؾؼبول  ػم والػضوئل فالالِس  ذم

الصحويب  ومجوهػم الػؼفوء: فنّن غػمَ  صمنياعمحد   آكدفوع، وخمولٌف إلمجوع مشوهػم

، ففو أو طمولٍ  أو فعلٍ  من قولٍ  ،مّتصل ـدٍ سمدون ؾَم   َؽونه إىل ؾمّقد الكسبَ  مو

طمسى اظمتالف إطموال  ،ٌل معَض أو  ٌق معؾ  أو  مـؼطعٌ أو  مرؾَمٌل اعمحّدصمني  عـد

ـد سمعض الَس  ، ولقس ذكرُ ُمرؾَمؾيٌ فو وإصولقني كؾ   وآصطالح، وعـد الػؼفوء

وفق  اإلرؾمولاحلديٌ، وذم  مصطؾح عؾم فقوِ  التعؾقق واإلعضولذم  ،قطعوً  رضوري  

ػون سمحذف مجقع الوؾموئط اعمصـ   العؾامءُ  هلوسمل مو ق ،الػؼه وإصول مصطؾحعؾم 

 .ٌل ومرؾَمٌل أيضوً َض مع ذلك وأمثول ذلك، كل  ... "اهلل  رؾموُل  قول أو فعَل " :سملن

 عبورةٌ  ُل اعمعَض ": "معرفي أكواع عؾم احلديٌ"الصالح ذم كتوب  إضمّل اسمنُ  قول اإلمومُ 

قول "التوسمعي قوئاًل فقه:  ه: مو يرويه شموسمعي  ومثولُ  ،فصوعداً  ه اصمـونِ من إؾمـودِ  عاّم ؾمؼطَ 

أو عن ، اهلل  وكذلك مو يرويه من دون شموسمعي التوسمعي عن رؾمول "اهلل  رؾموُل 

كن السجزي  ذاكٍر لؾوؾموئط سمقـه وسمقـفم. وذكر أسمو غػم ،وغػممهو وعؿرَ  سمؽرٍ  أيب
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هريرة أّن رؾمول اهلل  ـي عن أيبسمؾغَ ": كحو قول مولٍك  "ـيسمؾغَ "قول الراوي:  (1)احلوفظ

  :احلديٌ  ، وقول: أصحوُب (2)احلديٌ... "«هه وكسوشمُ ؿؾوك ـمعومُ لؾؿَ »قول

ًُ "َل اعمعَض "يسّؿوكه   اهلل  قول رؾمول"ػني من الػؼفوء وغػمهم: وقول اعمصـ  : . قؾ

سمؽر  أسمو ل: عمو شمؼّدم. وؾماّمه اخلطقُى قل اعمعَض ه من قبِ كؾ   ،وكحو ذلك "كذا وكذا

يّتصل  مو ٓ ، وذلك عغم مذهى َمن يسّؿي كل  "الً مرؾَم "ه احلوفظ ذم سمعض كالمِ 

 اهـ سموظمتصور. (3)"كام ؾمبق ،"الً مرؾَم "

قول "الراوي:  يؼوَل  وهو أن ،اإلؾمـود عدمُ  اإلرؾموُل " :(4)"التوضقح"وذم 

 .(5)"اإلؾمـودَ  يذكرَ  أن ِمن غػم "اهلل  رؾمول

الئي صوطمى العَ  ُق اعمدق   صممّ  (6)"التؾويح"التػتوزاين ذم  ميُ وقول العاّل 

 أصاًل  يذكر الواؾمطيَ  مل إن": (7)"إفوضي إكوار عغم أصول اعمـور"ذم  "اعمختور الدرّ "
                                                 

كزيل  ،احلوفظ أسمو كن السجزي احلـػي ،وشمم سمن أمحد البؽري الوائيل( عبقد اهلل سمن ؾمعقد سمن طم1)

 ."شموريخ"و "إسموكي الؽؼمى"له شمصوكقف كثػمة مـفو: ه. 444اعمتورّم هبو ؾمـي  ،مّؽي

 (5/521 "هديي العورفني")

، 1836 كتوب آؾمتئذان، سموب إمر سمولرفق سموعمؿؾوك، ر: "لـمّ اعموَ "( أظمرضمه اإلموم مولك ذم2)

ه سموعمعروف، ه وكسوشمُ ؿؾوك ـمعومُ لؾؿُ » :هريرة قول: قول رؾمول اهلل  أيب عن ،545صـ

ّٓ مو يطققيؽؾ   وٓ  .«ف من العؿل إ

 .6٦، 59معرفي اعمعضل، صـ 11الـوع  "عؾوم احلديٌ"( 3)

: لؾؼويض العاّلمي صدر الرشيعي عبقد اهلل سمن مسعود "غوامض التـؼقح التوضقح ذم طمّل "( 4)

 (1/4٦٦ "كشف الظـون")                   ه.747 اعمتورّم  ،احلـػي اعمحبويب البخوري

 .2/18ذم السـّي، فصل ذم آكؼطوع،  2الركن  "التوضقح رشح التـؼقح"( 5)

 ،: لؾعاّلمي ؾمعد الدين مسعود سمن عؿر التػتوزاين الشوفعي"التؾويح ذم كشف طمؼوئق التـؼقح"( 6)

 (1/4٦٦،4٦1 "ظـونكشف ال")           ه.792 اعمتورّم ؾمـي

حمؿد سمن عيل سمن حمؿد سمن عبد الرمحن سمن حمؿد ؾعاّلمي : ل"اعمـور عغم أصول إفوضي إكوار "( 7)

 يشموذّم ؾمـ ،قاعمػتي سمدمش ،صؽػي احلـػياعمعروف سمولعالء احلَ  ،طمسن احلصـي إصل سمن

 (6/232 "هديي العورفني"و .4/37٦ "إيضوح اعمؽـون")                  ه.1٦88
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 .(1)"ٌل ؿرؾَم ف

قول "العدل:  )اعمرؾَمل قوُل ": "محوتفواشمح الر  "ورشطمه  "م الثبوتمسؾ  "وذم 

 قوُل  عـد أهل احلديٌ فوعمرؾَمُل و. "كذا (المُ الّس )و الةُ عؾقه( وعغم آله وأصحوسمه الّص 

 ، واعمعّؾُق "كذا -مشمعوىل عؾقه وآله وأصحوسمه وؾمؾّ   اهللصغّم -اهلل  قول رؾمول"التوسمعي: 

عـد أهل  "اعمرؾَمل"ذم  داظمٌل  ، والؽل  لتوسمعي ِمن دون ؾمـدٍ مو رواه من دون ا

 خمتنًا. ـاه (2)"إصول

ػًو فقام دون ػًو وظمؾَ ؾمؾَ  مؼبوليٌ  ملظموذةٌ وهي اعموضوع،  غػم هذه إكواعُ  صممّ 

 ػيمصـ   مجؾيُ وػَم، وإطموال. ضمول، والِس إطمؽوم، مثل فضوئل إعامل، ومـوقى الرّ 

اعمذكورة  م يعّدون إكواعَ ، وهُ "إكواع رش  " إّكه :ضوعلؾؿو ونيؼول عؾوم احلديٌ

 الِت واعمعَض  واعمراؾمقَل  يذكرون اعمـَؽرَ  ،ػَم ػي الِس ممل   ظمورضمًي عن اعموضوع، ومجقعُ 

 توهنو.وُيثبِ 

ػَم دمؿع مجقَع أّن الِس "بي ذم اإلفودة الثولثي والعرشين: مي احلؾَ العاّل  مُ وقد مّر كال

ل ل، وقد شمسوهَ من البالغ واعمرؾَمل واعمـؼطع واعمعَض  :اعموضوعوى أكواع احلديٌ مو ؾِم 

ذم عدم  (1) كص  ذم كال اعمطؾَبني: ففذه العبورةُ  ."الؽرام فقام وراء إطمؽوم إئّؿيُ 

 ه مؼبوًٓ فقام دون إطمؽوم.وذم كوكِ  (2) ل موضوعًو،كون اعمعَض 

 "قح مسؾمصح"و "صحقح البخوري"ذم  والبالغوِت  وكذلك دمد اعمعضالِت 

 فو، وسمؽثرهتو ذم الطرَفني، وٓ ؾمقّام سمعُض سمؼّؾتفو ذم أوؾمطِ  ،"ـّملالصحقح اعموَ "و

عن اإلموم أيب الػضل  (3)"التدريى"كؼل ذم  .مولٍك ٓ يوضمد هلو إؾمـوٌد أصالً  سمالغوِت 
                                                 

كشف  إىلالتؾويح ". 2٦٦سموب سمقون أقسوم السـّي، صـ "إفوضي إكوار عغم أصول اعمـور"( 1)

ـّي، فصل ذم آكؼطوع،  2الركن  "طمؼوئق التـؼقح  .2/17ذم الس

 .459صـإصل الثوين السـّي، مسللي اعمرؾمل،  "فواشمح الرمحوت رشح مسّؾم الثبوت"( 2)

 [اإلموم أمحد رضوأي: من مـه ]( ذم الثوكقي من مسوئل الصحقح. 3)
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 واعمـؼطعَ  َل فقه اعمرؾَم  ، سمل أدظمَل يػرد الصحقَح  ؽًو ملأّن مولِ "ين العراقي: زين الدِ 

ٌُ ن سمالغوشمِ ، ومِ ِت والبالغو  .(2)"الؼمّ  عبد اسمنُ  (1)هف، كام ذكرَ عرَ شمُ  ٓ ه أطمودي

وأيضًو  .(3)"ذلك ذم كتوب البخوري مثُل "غؾطوئي: وهـوك أيضًو عن اإلموم اعمُ 

عغم مو  ،دهن يؼؾ  مولٍك صحقٌح عـده، وعـد مَ  كتوُب "هـوك عن اإلموم طموفظ الشلن: 

 .(4)"ـؼطع وغػممهوه من آطمتجوج سموعمرؾَمل واعماقتضوه كظرُ 

 إّميِ  هذه ـًّي مطؾوسمًي، وفضقؾًي مرغوسمًي، وامتقوزَ وٓ كالَم ذم كون اإلؾمـود ؾُم 

 ؾون اعمسوكقدَ يػض   ،تواعمعضال ؼبؾون اعمراؾمقَل ، طمّتى اعمحّؼؼون الذين يَ اعمرطموميِ 

 ه.وغػم (5)"ماعمسؾ  "سموعمـؼطع، كام كّص عؾقه ذم  سخ اعمّتصلِ عؾقفام، وٓ يؼولون سمـَ 

 زيدٍ  سمن ودَ ذاكرُت محّ "سمؼقي سمن الولقد:  قوُل و، مسؾ مٌ  هوضعِ إصمريني ذم مَ  وشملكقدُ 

 ٌَ  سمغّض الـظر عن أّكه واقعيُ  يعـي اإلؾمـودَ  (6)"حيٌ هو لو كون هلو أضمـِ دَ فؼول: مو أضموَ  سملطمودي

ٌُ  هلو، يؿؽن أن شمؽونَ  عؿومَ  ٓ عنيٍ  طمؽوم، فقـػي اجلودةَ  شمؾك إطمودي ، فحسى ذم سموب ٕا

 لقس سمجقٍّد. ضعقٌف، والضعقُف  َل فنّن اعمعَض  :اعمحّدصمني مطؾؼوً  مصطؾح طمسى مٌ مسؾ  وهو 

 ،يؽن معه ؾمالٌح  فنذا مل ،اعمممن ؾمالُح  اإلؾمـودُ "اإلموم ؾمػقون الثوري:  قوُل أّمو 

 يُ  فبلي  
ٍ
 تول إىل الؼِ  فنّن احلوضميَ  :ذم سموب العؼوئد وإطمؽوم رصاطميً فذا ف (7)"؟ؼوشمليشء

                                                 

 .3/6، شموسمعي صمؼي رسمقعي سمن أيب عبد الرمحن اعمدين صوطمى الرأي مدين ،سموب الراء "دؿفقتال"( 1)

 .66: الصحقح، أّول مصـّف ذم الصحقح اعمجّرد، صـ1الـوع  "تدريىال" (2)

 .اعمرضمع كػسه (3)

 ( اعمرضمع السوسمق.4)

 .135اعمرؾمل، قـ : السـّي، مسللي2إصل  "مسّؾم الثبوت" (5)

 1/498، 779 طمرف البوء اعموطمدة: من اؾمؿه سمؼقي، حتً ر: "هتذيى التفذيى"اكظر:  (6)

 .سمؼقيكؼاًل عن  ،مؾّخصوً 

، 1اجلزء  ذكر اخلؼم الداّل عغم صّحي مو ذهبـو إلقه، ،اعممّلف مؼّدمي "اعمجروطمني"اكظر:  (7)

 الثوري.كؼاًل عن  ،27صـ
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 ل فقه.، دون مو أمجعوا عغم التسوهُ ُك والتامؾُم  ي فقام جيري فقه التشديدُ إّكام ه

ن ؿموء مَ  اإلؾمـود لؼوَل  لوٓ"اإلموم اعمبورك عبد اهلل سمن اعمبورك:  وكذلك قوُل 

ظموله حتً إصل، عوف ذم الػضوئل مرشوـمًو سمدُ الِض  فنّكه إذا كون قبوُل  (1)"ؿموء مو

الـػع سمغػم  ختوذاعمؼّررة الرشعّقي، مثل آطمتقوط وا مـوـمًو سمولؼواعد هبو العؿل وكون أمرُ 

كام  "َمن ؿموء مو ؿموء" :ًا، وٓ يصدق عؾقهضمديدإصمبوشمًو  ً الضعقُف ثبِ الرضر، فال يُ 

 ه ذم اإلفودة الثوكقي والعرشين.قّدمـو سمقوكَ 

هو أقوال اعمحّدصمني الؽرام ذم رضورة اإلؾمـود، مػودُ  ه مجقعُ واشّمضح أّن هذا ومثؾَ 

عـدهم،  "ضعقف"ه اعمّتصل سمجؿقع أقسومِ  سملّن غػمَ  ،آشّمصول عغم اخلصوص رضورةُ 

تول، فنذا ؾمؼط راٍو صوحلًو لؾؼِ ٓ الطمًو وجمروٌح ذم كػسه، وإّكام هو لقس ؾِم  والضعقُف 

 "مـؼطع"، ولذلك هو "ن ؿموء مو ؿموءمَ " قوعدُة:ولو واطمد، حيتؿل عـدهم اطمتقوـمًو 

ٍل، لذا قول ذم ٍل دون معَض ؽم أصاًل سمني معَض ذم احل سموٓشّمػوق، وٓ فرَق  "لمعَض "و

يظفر لتؽثػم  مل"ق: ل واعمـؼطع واعمعؾ  سمعدمو شمؽّؾم ذم اعمرؾَمل واعمعَض  "محوتفواشمح الرَ "

 .(2)"ي فوئدةٌ ؾمومِ آصطالح وإَ 

إىل مو قوله  ه ؾمواء، أمل شمرَ ـد وعدمُ الَس  سمعضِ  ْكرُ فذِ  إذا مل يؽن آشّمصوُل  ،فباجلملة

قول:  (4)يـورعن احلّجوج سمن دِ  (3)ظِمراش اسمنِ سبي إىل طمديٌ سمولـ   اعمبورك  اسمن اإلمومُ 

 ."اهلل  قول رؾمول"
                                                 

شمؽون  وأّن الروايي ٓ ،اإلؾمـود من الدين أنّ  ، سموب سمقونالؽتوب مؼّدمي "صحقح مسؾم"اكظر: ( 1)

 ّٓ  .اعمبورك اهلل سمن عبدعن كؼاًل  ،11، صـ32 ...إلخ، ر: ؼوتعن الثِ  إ

 .459صـالسـّي، مسللي اعمرؾمل،  :2إصل  "فواشمح الرمحوت"( 2)

 ؾً الواؾمطي.أسمو الص ،قبوين احلوؿمبيؿمفوب سمن ظمراش  سمن طموؿمى سمن يزيد سمن احلورث الَش  (3)

 .ٓ سملس سمه :وأسمو زرعي ،وقول أمحد .صمؼي :واعمدائـي ،واسمن عامر ،قول اسمن اعمبورك

 (مؾتؼطوً ، 655، 3/654 ،29٦2 طمرف الشني: من اؾمؿه ؿمفوب، ر: "هتذيى التفذيى")

 .سملساهلل سمن أمحد سمن طمـبل عن أسمقه: لقس سمه  وقول عبد ؿمجعي، الواؾمطي.وج سمن ديـور إطمجّ  (4)

= 
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اهلل  عبد يعـي اسمنَ -د قول حمؿّ "قول:  "صحقحه"ذم مؼّدمي  أظمرج مسؾمٌ 

ًُ -(1)قفزاذ سمن ًُ  (2)الطولؼوين ىعقس سمنَ  إسمراهقمَ  إؾمحوٍق  أسمو : ؾمؿع اهلل  لعبد قول: قؾ

ٌُ الرّ  عبد وأسم يو :اعمبورك سمن شمصيّلَ  أن ، سمعد الؼِمّ إّن من الؼِمّ » :الذي ضموء محن! احلدي

إؾمحوق!  أسمو اهلل: يو قول: فؼول عبدُ  «ومكٕسمَويك مع صالشمك، وشمصوَم هلام مع َص 

ًُ عؿ   ن؟ قول: ظِمراش، فؼول: صمؼٌي، عؿ   له: هذا من طمديٌ ؿمفوب سمن ن هذا؟ قول: قؾ

 ًُ ًُ صمؼيٌ  :ديـور، قول : عن احلّجوج سمنقؾ قول:  ،اهلل  : قول رؾموُل ، عّؿن؟ قول: قؾ

 شمـؼطع فقفو أعـوُق  زُ ػووِ مَ  وسمني الـّبي  ،ديـور حوق! إّن سمني احلّجوج سمنإؾم أسمو يو

 .(3)"اظمتالٌف  لؽن لقس ذم الصدقيِ طي، واعمَ 

ٌُ  أّكه ٓ :هذه احلؽويي ىمعـ": "رشطمه"وي ذم قول اإلموم الـوَ  ّٓ  يؼبل احلدي  إ

عغم العؿوم،  العؾامء اعمذكورة من قواَل إهذه  ـوسمؼقن لو أَ . فنذَ (4)"صحقح سمنؾمـودٍ 

يؽون سموـماًل، ومؾَحؼًو  مّتصلٍ  غػمِ  وكل   ،ُل واعمعَض  ُق واعمعؾ   واعمـؼطعُ  فوعمرؾَمُل 
                                                 

= 
وقول  اهلل العجيل: صمؼي. و ظمقثؿي زهػم سمن طمرب، ويعؼوب سمن ؿمقبي، وأمحد سمن عبدوقول أسم

 زرعي: صولح، صدوق، مستؼقم احلديٌ، ٓ سملس سمه. أسمو

 (156، 4/155 ،11٦1 سموب احلوء: من اؾمؿه طمجوج، ر: "هتذيى الؽامل")

وإىل أيب زرعي  كتى إزمّ  :قول اسمن أيب طموشمم أسمو ضموسمر. ،اهلل سمن قفزاذ اعمروزي حمؿد سمن عبد (1)

 .ه262 موت ؾمـي :وقول "ؼوتالثِ "ون ذم بّ وذكره اسمن طمِ  .صمؼي ،وهو صدوق ،سمبعض طمديثه

 (7/256 ،6287 طمرف اعمقم: من اؾمؿه حمؿد، ر: "هتذيى التفذيى")

عني: صمؼي، وذم موضع قول اسمن مَ  .( إسمراهقم سمن إؾمحوق سمن عقسى البـوين، أسمو إؾمحوق الطولؼوين2)

وقول أسمو طموشمم:  وقول يعؼوب سمن ؿمقبي: صمؼي صمبً يؼول سموإلرضموء. .آظمر: لقس سمه سملس

 ه(.215)ت  سمؿرو ؾمـي: شموذّم "شمورخيه"قول غـجور ذم  .صدوق

 (1/127 ،157 طمرف إلف: ذكر من اؾمؿه إسمراهقم، ر: "هتذيى التفذيى")

 .11، صـ32 ...إلخ، ر: اإلؾمـود من الدين مي الؽتوب، سموب سمقون أنّ مؼدّ  "صحقح مسؾم"( 3)

 .89صـ ،1اجلزء  اإلؾمـود من الدين، ، سموب سمقون أنّ شورحمي المؼدّ  "صحقح مسؾم رشح" (4)
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اعمّؽي الشوفعي، وعيل الؼوري  سموعموضوع، وهذا سموـمٌل سموإلمجوع، وقد مّر عن اسمن طمجرٍ 

 ."ل سمه ذم الػضوئل إمجوعوً اعمـؼطع ُيعؿَ " أّن: احلـػي ذم اإلفودة الثولثي

ّم وإعظم فؼط، أي: ذم ذم البوب إهَ  هذه العبوراُت  جيى أن شمؽونَ  فال ضمرمَ 

ًٓ  إـمالقًو وإرؾموًٓ، فؽقف إذا كون الؽالمُ  إطمؽوم، وإن كون الظوهرُ   عغم عقـُه دا

 التخصقص؟! كام قّرركو ذم الؽؾامت اعمذكورة.

رات العؾامء ذم الرّد والؼبول، شمؽون كظرًا إىل سموب ووَ حُم  مُ عظَ وذم الواقع، مُ 

وغػممهو،  "الـزهي"و "الـخبي"ى، فوكظر ذم إكظور عغم إغؾَ  إطمؽوم: لؽوكه حمط  

 ٌَ  سنَ واحلَ  ومردوٌد، فجعَل الصحقَح  (2) مؼبوٌل  (1) إىل قسَؿني: طمقٌ قّسم احلدي

مؼبولٌي  عوَف ً اعمردود، مع أّن الِض ه حتأدرضَم  ،عوفمن مجقع الِض  ذم اعمؼبول، ومو سمؼَي 

 .!التوفقق واهلل وزم   ،ذم الػضوئل إمجوعًو، هؽذا يـبغي التحؼقق

ة الفاهاء  أقحاديث    عند مجاهري الفاهاء الكرام ،يف األقحكام قحجة   ند  س  بدون األئم 

م فور الػؼفوء الؽرام، فعـده إىل أن، كون سموعتبور اعمحّدصمني، أّمو مُج مجقع مو مَه و

ٌي ذم سموب إطمؽوم أيضًو، فضاًل عن سموب الػضوئل. وهذا إذا كون طمجّ  اعمذكورةُ  الُت اعمعَض 

معروٍف  ين، عورفًو سمولرضمول، سمصػمًا سمولعؾقل، غػمَ دًا حمتوـمًو ذم الد  إمومًو معتؿَ  ُل اعمرؾِم 

 عغم (1)ذم اعمذهى اعمختور لإلموم اعمحّؼق ،رٍن دون قرنٍ لؼَ  فقه ختصقص سمولتسوُهل، وٓ

طمّجٌي عـدهم  "قول رؾمول اهلل "اإلـمالق وغػمه من إكوسمر. فؼول مثل هذا العومل: 

 وطمه وغػمهو.ورُش  (2)"ماعمسؾ  "كام كّص عؾقه ذم  ،رونذم مجقع الؼُ  ذم إطمؽوم،
                                                 

 .1٦/36كتوب الؽراهقي، فصل ذم الوطء والـظر والّؾؿس،  "فتح الؼدير"أي: ذم  (1)

 اإلموم (:اشّمػوقًو، وإن من غػمه فوٕكثر، ومـفم)مطؾؼًو  (اعمرؾَمل إن كون من الصحويب يؼبل)" (2)

( و)إذا كون الراوي صمؼًي  (مطؾؼوً  لؼبي)قولوا:  أمحد  مولك، واإلموم قػي، واإلمومطمـ أسمو

أئّؿي الـؼل )من ( و)مطؾؼًو  (رون الثالصمييؼبل من الؼُ ) :ـو الؽرامخيمن مشو  (أسمون اسمن)قول 

اكظر ] اعمولؽي (احلوضمى اسمن)الشقخ  (:مـفم ،من اعمتلظّمرين ـموئػيٌ )قول ( و)رون شمؾك الؼُ  (سمعد

= 
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ل ف أن  قبول  حتاوق املصن    ثنياملحد   يلزم عىل غري الناقد من املرس 

أيضًو عغم غػم  ،طمؽوم سموعمراؾمقل اعمذكورةيؾزم آطمتجوُج ذم إ !إكصوفوً و :أقول

ّٓ  فنّكه لقس له ؾمبقٌل  :إصمرينيمن  كوقدٍ  طمؼقؼًي:  عغم قول الـوقد فؼط، ٓ الـؼدُ  آعتامدُ  إ

قول "الـوقد اعمحتوط:  ه ؾمواٌء، وقوُل ـد وعدمُ الَس  طوق، فؾه ذكرُ مو ٓ يُ  فنّكه شمؽؾقُف 

مل يؽن لوحقح النيح آلتزامي سمال ؿمبفي، من التص رشمبيً  لقس أقل   "رؾمول اهلل 

واخلطل ذم الـظر، طموصٌل  ،الظنّ  وحتسنيِ  ،اعمسوهؾي من اطمتامِٓت  هـوهومو و !أعغم مـه

اسمن الصالح، واإلموم  ، ومع ذلك رّصح اإلمومُ ٌب مشوَهدٌ هـوك أيضًو، سمل هو جمر  

، واإلموم العسؼالين، وي، واإلموم الزركم، واإلموم العراقيي، واإلموم الـوَ ؼَم الطَ 

 سملّن اإلمومَ  ،قوـمي وغػمهمواإلموم السخووي، واإلموم زكريو إكصوري، واإلموم الُس 

 أو رواه ذم الؽتوب اعمؾتزم سمولصحي، ففذا الؼدرُ  ،د إذا كّص عغم صحي احلديٌاعمعتؿَ 

مدارج ـمبؼوت "فم ذم ،[ كام ذكركو كصوَص سمه وآطمتجوج عؾقه يؽػي لالعتامد ،فؼط

اإلؾمالم ذم اإلفودة احلوديي والعرشين، فام  عن ؿمقخ يالؼور وقد شمؼّدم كص   ."يٌاحلد

ٌُ "أّكه كؼول أمحد أو حيقى:  عدم آعتامد عؾقه هـو؟! فال ضمرمَ ل سبٌى الهو   هذا احلدي

  يؿيَ ظمزَ  أو اسمنِ  البخوري أو مسؾمٍ  نيرادِ ك، و"صحقٌح 
ِ
حوح، طمديثًو ذم الِص  ،أو الضقوء

                                                 

= 

يؼبل من أئّؿي )مـّو  (اهلامم سمن)االشقخ كامل الدين ( و) [5/526 "العورفني هديي"شمرمجته: 

  ،كون من أّي قرنٍ  (الـؼل مطؾؼوً 
ٍ
وهو )ل من غػمهم ويتوّقف ذم اعمرؾَم  ،أم ٓ اعتضد سممء

ذم  يٌ ن لقس له معرفسمتوصمقق مَ  يؼول أطمدٌ  ٓو ،ؿفورإئّؿي الثالصمي واجلُ  ققل: وهو مرادُ  (اعمختورُ 

 :الرشط ذم الؼرون الثالصميأسمون ذم عدم اؿمؽماط هذا  اسمن ظمالُف التوصمقق والتجريح، وعغم هذا 

ذم التوصمقق  سمصػمةٍ  فقفو كوكوا أهَل  واةَ ذم شمؾك الؼرون: ّٕن الُر  احلوضمي إىل التوصمقق عدمَ  لزعؿه

، ؾملمسللي اعمر: السـّي، 2إصل  "الثبوت ممسؾ  رشح  فواشمح الرمحوت"] "والتجريح

مـه ]أي: من اإلموم مؾّخصًو.  "فواشمح الرمحوت"و "م الثبوتمسؾ  "اهـ من  [46٦، 459صـ

   أمحد رضو[
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 نيرادِ ك، و(2)"الصحقح"ذم  (1)اسمن السؽن نيرادِ ك، و"اعمختن" ـذري ذمؽوت اعمُ كُس و

 أو "اهلل  قول رؾموُل "ٍد كوقٍد حمتوٍط: ، وكؼول إموٍم معتؿَ (4) "إطمؽوم"ذم  (3)عبد احلّق 

 وؿممونِ  ،هعوت مجولِ وكُ  ،ذلك من أطمؽومه وأطمواله إىل غػم... "اهلل  فعل رؾموُل "

شمعوىل عؾقه   اهللصغّم  ،ه عؾقه وعغم آلهعوىل وؾمالمُ شم اهلل واُت صؾ .كامله وصػوِت  ،هضماللِ 

 م، آمني!.م وكر  د وعظ  ف وجم  م ورش  ك وؾمؾ  وسمورَ  ،وعؾقفم

 
ِ
،  س إكرم ؾمّقد العوملَ كر السّقد إقدَ سمذِ  ،هذه الرؾمولي احلؿد هلل عغم اسمتداء

 فو اعموىل ؼّبؾَ و أن يتاعمسعود، فـرضُم  بقى اعمصطػى اعمحؿودِ احلعغم  فو سمولّصالةِ واكتفوئِ 

فو لـو وجيعؾَ  -هاهلل عؾقه وشمسؾقامشمُ  عؾقه صؾواُت -والتسؾقم  ه الؽريم وسمولّصالةِ سموؾمؿِ 

 اإليامن، وإمنِ  كوب، وؾمالميِ سموعثًو إلكورة العقون، وشمـوير الؼؾوب، وشمؽػػم الذُ 

شَمني، وهو ه يؼبل الّصالفنّكه شمعوىل سمؽرمِ  :ذم احلرش جوةِ ذم الؼؼم، والـ   وإمون، والتـعقمِ 

 !.مو سمقـفام عَ يدَ  ن أنم مِ أكرَ 

ؿمفر  ،من الشفر الػوظمر عرَش  آصمـني، لعّؾفو الثومـيَ  الثولثي يومَ  وكون ذلك الؾقؾيَ 

من اعمئي الراسمعي عرش من هجرة احلبقى  ،ـي الثولثي عرشفور الَس ن ؿُم ظمر مِ أرسمقع 

                                                 

حلوفظ أسمو عيل ؾمعقد سمن عثامن سمن ؾمعقد سمن السؽن البني البغدادي، كزيل من، ُولد ؾمـي ا (1)

الـّبي الصحوح اعملصمورة عن "ذم احلديٌ، و "السـن"من شمصوكقػه: ه. 353وشموذّم ؾمـي  294

" (5/32٦ "هديي العورفني")                   ذم احلديٌ. "الّصحقح اعمـتؼى"و 

 اعمتورّم ؾمـي ،ذم احلديٌ: ٓسمن السؽن أيب عيل ؾمعقد سمن عثامن البغدادي "صحقح اعمـتؼى"أي: (2)

 (2/99 "كشف الظـون")             ه.353

اعمعروف سموسمن اخلراط  ،ؾمديزدي إني سمن ؾمعقد إسمن عبد الرمحن سمن عبد اهلل سمن احلس عبد احلّق  (3)

 "طمؽوم الصغرىإ" :من شمصوكقػه. ه582ؾمـي  وشموذّم  51٦لد ؾمـي وُ  ،ياعمولؽ ؿمبقيلاإل

 ."ني البخوري ومسؾماجلؿع سمني الصحقحَ "و "طمؽوم الؽؼمىإ"و

 (41٦، 5/4٦9 "هديي العورفني")

سمن عبد الرمحن إزدي  د عبد احلّق لؾشقخ أيب حمؿذم احلديٌ:  "إطمؽوم الؽؼمى"أي: (4)

 (1/81"كشف الظـون")        .وهو كتوب كبػم ،ه582 اعمتورّم  ،ؿمبقيلاإل
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دعواكو أن  رُ وآظِم  -ئه أمجعني اهلل شمعوىل عؾقه وعغم آله وصحبه وأولقوصغّم -رش البَ  ؾمّقدِ 

ّٓ  إلهَ  ٓ ؾمبحوكك الّؾفم وسمحؿدك، أؿمفد أن !العوعمني هلل رّب  احلؿدُ  أؾمتغػرك  ،أكً إ

 .!مأشمّم وأطمؽَ  -هجمدُ  ضمل  -ه م، وِعؾؿُ أعؾَ   وأشموب إلقك، واهللُ

 

 "منري العني"متت رسالة 

ًُ من  ػجر يوم سمكون ذلك ، ويالعرسمقّ سمولؾغي اعمبوركي  هذه الرؾموليِ  شمرمجيقد اكتفق

اهلل عغم  صؾواُت -من هجرشمه الرشيػي  1425 عوم ،رمن ؿمفر صػر اعمظػ   11إطمد، 

، وأكو م2٦٦4 من الشفر الراسمع، عوم 11ف اعمصودِ  -لوشمسؾقامشمه عغم إمجَ  ،لإكؿَ 

 ."معفد الػتح اإلؾمالمي"سمِدمشق أّيوم دراؾمتي سمـ

ؾمقّدكو وموٓكو وطمبقبـو  ،هرزقِ  وقوؾممِ  ،هعرؿِم  وكورِ  ،هظمؾؼِ   اهلل شمعوىل عغم ظمػمِ وصغّم 

 .!وعغم آله وصحبه أمجعني، واحلؿد هلل رّب العوعمني ،حمؿد أعقُــو وقّرةِ  وؿمػقعـو

 

 الرشيفيدم العؾم ظموَ        

 امل ومني رضا أسلم حممد    

 م2٦٦4 /٦4/ 11 -ه1425 /٦2/ 11              
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 هموغری َبریيل ءعلام من تصدیق وختم

 

ق وأشتاذكا اددؿِّق  (1) ؾفو  -دام ؾضُؾه ومّد طؾُّه-احلؿد هلل ما أجاب به موٓكا ادحؼِّ

 .احلّق بال ؾرية، وخالُؾه باضٌل بال مرية، واهلل تعاػ أظؾم

           (1)عبد اهلل بن أمحد الؼریيشفػؼر: ـتبه ا               

 تعاػ فه ؽػر اهلل 

 

 ؏ احلقُّ أّن هذا ـتاٌب من أجّل ما يؽون، مل تر مثَؾه افُعقون، (2)

 ـتاٌب فو تلّمَؾه رضيرٌ 
 

 فعاَد ـريؿتاه بال ارتقاِب  
 

 وفو مّرْت حواصُؾه بؼزٍ 
 

  فعاَد ادّقُت َحّقًا يف افساِب  
 

 واهلل تعاػ أظؾم.

 (2)سنین ححممد ىصری الد  ـتبه:                        

 

ّٓ افضالل! (3)  (3)                                    .هذا هو احلّق، ؾامذا بعد احلّق إ

 

 

 (4)            .افعادغ! ّن هذا هو احلّق ادبغ، واحلؿد هلل رّب إ (4)
                                                 

 مل كعثر ظذ ترمجته. (1)

 مل كعثر ظذ ترمجته. (2)

 مل كعثر ظذ ترمجته. (3)

 .44يف حقاة اإلمام، صـ ترمجتهمّر  (4)
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رّّب فك احلؿد! إّن أدكى ما يؼال يف حّق هذا اجلواب احلّق افصواب، افذي هو ( 5)

ار ظؾوم موٓكا افبحر افطؿطام، ودعٌة من أكوار ُؾفوم أشتاذكا افبدر افتامم، رصحٌة من بِح

 أّكه أشَعد افسعود، وؿاتل افـحوس، وهبجة افـُػوس، وٓ ظطَر بعد َظروس!.

 

                   (1) 

 

 

 هموغری بدایون ءعلام من تصدیق وختم

 

 أصاب َمن أجاب. (6)

 ريعبد الؼادر الؼاد: ره: افػؼرحرّ 

 ُظػي ظـه 

 
 اجلواب صحقح وصواب.قب مصقب ومثاب، وادج (7)

 حّرره افػؼر احلؼر ادػتِؼر مطقع رشول اهلل افؼادر:

  (2)حممد عبد ادؼتدر العثامين الؼادري احلنػياددظو بـ  

 اػ فه بجاه كبقِّه افؽريم ظؾقه افصالة وافتسؾقمؽػر اهلل تع
                                                 

 مل كعثر ظذ ترمجته. (1)

أحد  ،افشقخ افػاضل ظبد ادؼتدر بن ظبد افؼادر بن ؾضل رشول افعثامين احلـػي افبدايوين (2)

بؿديـة بدايون وكشل هبا، وؿرأ افعؾم ظذ موٓكا كور حمؿد ه 1283 فد شـةوُ  .ادشفورين افعؾامء

شـة تويّف  .وافزيارة مع أبقه، وجؾس ظذ مسـد مشقخته بعده ر فؾحّج وشاؾَ  .افبدايوين

 ، مؾتؼطًا(8/334، 322حرف افعغ، ر:  "كزهة اخلواضر")      . َبداُيونْ بؿديـة ه 1334
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  (1)         صّح اجلواب بال ارتقاب. (8)

                 

 

 (2)                                                                   صاب َمن أجاب.ؿد أ (9)
  

 

 (3)                                                                 !.هلل ُدر ادجقب ادصقب (11)
 

 همغریو ػوررام  /مصطػى آباد  ءعلام من تصدیق وختم

 

هلل ُدّر ادجقب ادثاب، حقث أؾاد وأضاب وأجاد وأباد، أهل اجلحود ادستحؼغ ( 11)

    (4)                 فؾعؼاب.

                                                 

 مل كعثر ظذ ترمجته. (1)

 ر ظذ ترمجته.مل كعث (2)

 مل كعثر ظذ ترمجته. (3)

افشقخ افعامل افػؼقه إرصاد حسغ بن أمحد حسغ افرامػوري، أحد افعؾامء ادشفورين يف اهلـد، ـان  (4)

من كسل افشقخ أمحد بن ظبد إحد افرسهـدي إمام افطريؼة ادجددية. وفد وكشل ببؾدة رامػور، 

ة ضويؾة حّتى برع ّؽة ادبارـة وٓزمه مدّ ادين ادفاجر إػ وؿرأ ظذ ماّل كواب بن شعد اهلل إؾغا

وؾاق أؿراكه يف ادعؼول وادـؼول، ثّم شاؾر إػ دهع وٓزم افشقخ أمحد شعقد بن أّب شعقد 

ادجددي افّدهؾوي وأخذ افطريؼة ظـه وأشـد احلديث، ثّم رجع إػ رامػور وظؽف ظذ افّدرس 

كتفت إفقه افػتقا ورئاشة ادذهب احلـػي برامػور، وفه مصـّػات واإلؾادة واإلرصاد وافتؾؼغ، وا

 .ه1311مات شـة  "اكتصار احلّق يف افرّد ظذ معقار احلق"ظديدة، مـفا: 

 ، مؾتؼطاً وتعريباً(25، 24صـ "تذـرة ظؾامء أهل افُسـّة" .مؾتؼطاً 58، 8/57، 42ر:  "كزهة اخلواضر")
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ذفك اجلواب افعجاب هو افصواب، ٓ ريَب ؾقه وٓ ارتقاب، ؾؾؾه ُدّر ادجقب  (12)

 (1)                   ادثاب، حقث أتى بافتحؼقق احلؼقق ؾقام أجاب.                

 
 
 (2)         اجلواب افصحقح.                                                         (13)
كِعم اجلواب! وحّبذ افتحؼقق فؾصدق وافصواب! وفعؿري! إّّنا فُعروٌة ُوثؼى  (14)

 ؟ وَمن فه أدكى بصرة وروى، فطافب افُرصد واهلُدى، يستغـي هبا ظاّم ِشوى، ـقف ٓ

 ارا  مستؼقم وضريٍق َشوي، تػاريق افعصا، وهيتدي هبا إػ يراها أجَدى ِمنؾنّكه 

كصاف وافُتؼى، ؾنّكه ٕمحد رضا وَمن جعل اهلل أكوارًا وكّور ظَغ بصرته بؽحل اإل

إدّفة وأوىف وأتى بتحؼقق  ، ومجقعىه فؾحّق وشعفؾػاضل ادجقب، افذي بذَل جفدَ 

وادَثل  هل افضالل مصداؿًا فؾؼول افدائرَمريض واشتؼىص، حّتى صار بؿؼابؾة أ

 ،ؾه ظذ افباضل ؾقدمغه، وـذفك حيّق اهللُ احلّق ويؼذ"موشى فؽّل ؾرظونَ "افسائر: 

ى وأضّل ى، وَمن ـان يف هذه افوريؼة أظَؿى، ؾفو يف أخرة أظؿَ وأهوَ  ؾنذا هو زاهٌق 

 ى!.ظن شبقؾِه، وهو أظَؾم بَؿن اهتدَ  شبقاًل، وربُّؽم أظَؾم بَؿن ضّل 

 :(3)ؾؼط افعبد إثقم إّواه                                   

                                                 

 مل كعثر ظذ ترمجته. (1)

، ـان جمازًا من أمحد شعقد ه1244ٕـز فؾشقخ إرصاد حسغ افراْمػوري، ُوفد شـة افشؼقق ا (2)

 ، مؾتؼطًا وتعريبًا(31صـ "تذـرة ظؾامء أهل افُسـة")                   ه.1313ادجددي. تويّف شـة 

ن، ـان هو من تالمذة افشقخ إرصاد حسغ افراْمػوري، وـان جمازًا مـه، وـاماًل يف افعؾوم وافػـو (3)

تػسر افؼرآن "و "بؾوغ ادرام"و "أظالم إذـقاء"مترّضظًا، خؾقؼًا، ـثَر افصؿت، من تصاكقػه: 

 ، مؾتؼطًا وتعريبًا(158صـ "تذـرة ـامالِن راْمػور")          ه.1338بإوردية، تويّف شـة  "ادجقد
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 هموغری بمبائي ءعلام من تصدیق وختم
 

حامدًا ومصؾّقًا! ؿد كّورت ظقوين بؿطافعة هذا افؽتاب، ؾوجدُته كورًا مـرًا ( 15)

ادجقب  فؾحّق وافصواب، كّور اهللُ به ُظقوكًا ظن احلّق يف حجاب، وجزى اهللُ موٓكا

 جزيَل إجر ومجقَل افثواب!.

 (1)حممد عَبود اهللعبد ادػتِؼر إػ موٓه: حّرره وأماله اف                                     

 يامن وحاله حيالهرزَؿه اهلل كوَر اإل                                    
ٓ صكَّ ( 16) ٓكا ادحؼِّق، ؾفو احلّق  ٓ ارتقاب، واهلل تعاػ أظؾَم بافصواب.ما أجاب به ادو  ؾقه و

 (2)عبد الغػوركؿؼه ادػتؼر إػ اهلل افشؽور:                                                        

 صاكه اهلل ظن أؾات وافُؼور                                                  
 َمن أكَؽر ؾؼد ضّل وؽوى.ادجقب مصقب، وفه ثواٌب ظظقم، و (17)

 (3)حسن بن ىور حممدحّرره أحؼر افعباد:                                                       

 ُظػي ظـفام                                                    
 

 اجلواب صحقح وافرأي كجقح. (18)

 (4)مری عبد الرمحنـتبه افعبد افػؼر:                                                       

 ظػا اهلل تعاػ ظـه                                                
                                                 

 مل كعثر ظذ ترمجته. (1)

 مل كعثر ظذ ترمجته. (2)

 ترمجته.مل كعثر ظذ  (3)

 مل كعثر ظذ ترمجته. (4)
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 َمن أجاب ؾؼد أصاب. (19)

السو د یاسنيحّرر ادسؽغ:                                          
(1) 

 هظػا اهلل جرائؿ                                   
 اجلواب صحقح. (21)

 (2)مرید أمحدـتبه:                                     

 ظػى اهلل ظـه                                  

 إمر ـام ذـر. (21) 

 (3)قايض شوخ حممد مرگهيـتبه خادم افؼع: 

 ظػي اهلل ظـه، وظن مجقع ادسؾؿغ، آمغ!

                       
 

 اب صحقح ومعتَؿد.اجلو (22)

 (4)إسامعول اجللامئي الشافعيـتبه خادم افؼع افؼايض: 

 افَديه، وظن أشاتذته، وظنظػا اهلل تعاػ ظـه وظن و                                                      

 !مجقع ادممـغ، آمغ يا رّب افعادغ                                                  

                            

 
 

                                                 
 مل كعثر ظذ ترمجته. (1)

 مل كعثر ظذ ترمجته. (2)

 مل كعثر ظذ ترمجته. (3)

 مل كعثر ظذ ترمجته. (4)
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  صّح اجلواب، واهلل تعاػ أظؾم بافصواب. ؿد (23)

 (1)حممد إسحاقحّرره أحؼر أؾاق: 

 ظػي ظـه                              
                            

 
     

ایبم وفادئ اس لمعِ ابمرک  لیبقت ااہِبنیم اذام ںیم رکان، دنی یک ربتعم اتکوبں ےس اثتب ےہ، عم (42)

ےک، انچہچن یلیصفت تقیقح واتیلص  اس لمع یک ومالان افلض لیلج، زدبۃ ااملعلء، ومولی ادمح راض اصبح 

مَد  اتکوبں ےس ہی ہلئسم اپۂی تحص ووبثت وک اچنہپ 

 

معت

ےن اینپ اتکب ںیم رفام دی ےہ، العوہ اس ےک اَور تہب 

ادنر و ونشبد ، دو ملسو هيلع هللا ىلص وچانل یبن " مّدق ۃ اۃالصۃ ےس لوقنك اوا،  ںیم "اتفوی زخاۃن ارلواایت"ےہ، انچہچن 

"ااہِبل وبدس ورب ددیہ دنہ

(4)

 ۔

حغ ـان يف  اصتاق فؼاَء حمؿٍد  إّن آدَم "ںیم یھب ٓاای ےہ ہک  "اتفوی وجارہ"اور 

اجلـّة، ؾلوحى اهلل تعاػ فه: هو ِمن ُصؾبِك ويظفر يف آخر افزمان، ؾسلل اهللَ تعاػ 

 ُطػَري آدَم مثل ادرآة، ؾنذا كظَر يف  اًء، ؾلطفر اهلل تعاػ وجَه حمؿٍد فؼ
ِ
يف صػاء

ؾؼّبل طػَريه، ومسَح ظذ ظقـَقه، ؾصار  صػاء طػَري إهباَمقه، رأى وجَه حمؿٍد 

َمن شؿَع اشِؿي يف »: أصاًل فُذريته، ؾنذا أخز جزئقُل هذه افؼّصَة، ؾؼال افـبيُّ 

 اكتفى. (3)"«ي إهباَمقه، ومسَح ظذ ظقـَقه، مل يعم أبداً إذان، ؾؼّبل ُطػرَ 

                                                 

 مل كعثر ظذ ترمجته. (1)

 .186ؿـذان، باب إـتاب افصالة،  "خزاكة افروايات" (2)

 .7/229، 56إحزاب، حتت أية:  "روح افبقان"اكظر:  (3)
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ںیم ذموکر اوا، اور  "اتکب معن االابتنہ"و "اتفوی اتفمح اانجلم"و "اتفوی رساج ارینمل"اور ایس رطح 

"اشیم رشح در اتخمر"رواتی وچےنم یک 

(1)

اعف یھب لمع  

ن

ےن یھب ابب االذام ںیم رفامیئ ےہ، اور افدئے وَم

اکیف ےہ، اور  "رینم انیعل"ات یثدن ن ےن تہب ہ ےھ  ،ں، ا  اد  دنی ےک وای ے ہی اتکب ذموکر ےک رضح

ےبدنی وک درتِف میظع یھب وُسد دنم ںیہن؛ ہک امتل اقرصنی واہنییب اس ینعم ےس اغلف اور اس قیقحت ےس اجد ، ہک 

اک ہن اوا ، الخبف انی واہایبم دصاہ یثدن ن  نیققحم اصبح واقر زگر ےکچ  ،ں، وکیئ اقلئ َمووضتیع اس دحثی 

اتسگخ ےبابک رشماکم ہک اوقاك انی ہمہ راا رباطق ایسنم ذگاہتش در وادئ الضتل واہجتل ااتفددن، وزین رب 

زلتسمل ذکب تسین ا  انی ںینچمہ  " يصّح ٓ" دریلددعتسم ادن واظرہ اتس ہک " يصّح ٓ"ارِجاےئ اافلظ 

ر رشع در ایخك یمن ٓادی واگیہ  وغلایت درایمم ٓاوردم ورمدامم اندام را
ِ

ن

در دال رفبی ٓاوردیم وساےئ نم

ووم یمن دادنن ہک امتیم اہقفء رمہمح اہلل ٓاں  ےلمع را ہک از دحثی 
ہ ل
ج 
ی 

دحبثی ذموکر ہب فیعضت اسلین یم دننک وقل 

ر اتس اہقفء او ر
ِ

ن

ا  اَز فیعض اثتب اتس بحتسم یم وندنسی انچہچن الصۃ االوانیب ہک وبثت او از دحثی نم

ررامدنی:
 ف
می
ٓحتامل " ابحتسمت ودنموابت یم وندنیس ذکہا حسم رگدم در ووض دحثی فیعض اتس والم یلع اقری 

در "واشےئ اشرح   ،(2)"من وجٍه آَخر صحقحاً و ،من ضريق موضوظاً  احلديُث  ن يؽونَ أ

د :  "اتخمر

ن

ی
ی ک
م

ـان إن  هكّ ٕ :ظاملؾضائل إ يعؿل باحلديث افضعقف يف"از اّلعہم انب رجح لقن 

 ةُ مػسد هافعؿل ب ب ظذ مل يستّ ّٓ إو ،من افعؿل هحؼّ  يظطأؾؼد  ،مركػس إ يف صحقحاً 

 ثواٌب  يظـّ  هن بؾغمَ » :ضعقف حديٍث  ويف ،ؾغرف وٓ حتريم وٓ ضقاع حّق  حتؾقلٍ 

 ایہتن الکل۔ (3)"«هـن ؿؾتُ أن مل إو هجرُ أ هحصل ف ه،ؾعؿؾ

ػق ؾؼد اتّ  ،شاكقدإ ةَ ن ـاكت ضعقػإ":وتس: دلج دومی ٓادم  "ریسفت روح اایبلم"ودر 

 العوہ اس (4)"قبهافسؽقب وافس يف هب افضعقف جیوز افعؿُل  احلديَث  نّ أ ثون ظذادحدّ 

                                                 

 .628، 2/627ذان، باب إـتاب افصالة،  "رّد ادحتار"أي:  (1)

 .46صـ ،ؾصل "إرسار ادرؾوظة يف إخبار ادوضوظة" (2)

 .1/426، افوضوءب ـتاب افطفارة، آدا "رّد ادحتار"أي:  (3)

 .2/414، 58ادائدة، حتت أية:  "روح افبقان" (4)
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 جواز افعؿل باحلديث يف ظذ ػق افعؾامءُ اتّ "ؤملّفہ اّلعہم انب رجح ںیم ےہ:  "حتف انیبمل"ےک 

 ایہتن۔  (1)"ظاملؾضائل إ

ن

  

ااےئ ووض ودر ش

ن

ض
ع
ر داع ہک وارد اتس اصبح  ا

َ
ا  د
َ
 اتخمر ونہتش ہک اُو ر

 .ظاملؾضائل إ يف هؾقعؿل بٓام ہمہ فیعض اتس 

ا  انی رفہق می طلہ واہہیب در اداےئ ونالف وادایعت ہک اابِثت دتس ہب ااحدثی ہفیعض یعس یم امندنی واز 

 واکمدی دجتدی واقعدئ واہہیب ہک -ہیلع اۃیحتل-اداےئ لیبقت االاہبنیم اقرص وامعن انی وساےئ از رکنم امیظعتت وبنہی 

 ة!.خرافدكقا وأ م يفَهفجووُ  د اهللشوّ ودرگی دیمہفہ وشیمد،  قه،ح بام ؾمسّص  أكاء ـّل  ىبػحو

 مالل نیسدّیسہبتک ارقح اوکلنین: 

(4)

 

 

 یفع اہلل ہنع 

 اسنک البوك دنہ                                                   

 

 

 

 

 

       

                                                 

 .36صـ "ػتح ادبغ بؼح إربعغاف" (1)

 مہ ام ےک احالت زدنیگ رپ علطم ہن اوےکس۔( 4)





 

 

 

ِعلمّيةِسفهارِ 





 573فهرس اآليات القرآنية

 

 فهرس اآليات القرآنية
 

 الصفحة السورة رقمها اآلية

 >:5 البقرة :5 ...................... َما َأَمَر اهللُ بِِه َأْن ُيوَصَل 

ِذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى ِذيَن آَمنُوا َوالَّ  567 البقرة 95 ..... إِنَّ الَّ

 َٓ نَا َوآتِنَا َما َوَعْدَتنَا َعََل ُرُسلَِك َو ِزَىا َيْوَم  َربَّ ُُتْ

َٓ ُُتْلُِف اْلِْوَعادَ   ................. اْلِقَواَمِة إِىََّك 

 

4<7 

 

 آل عمران

 

456 

ُْم َرُضوا َما آَتاُهُم اهللُ َوَرُسوُلُه َوَقاُلوا َحْسبُنَا اهللُ  َوَلْو أََّنَّ

  ونَ َسوُْؤتِونَا اهللَُ ِمْن َفْضلِِه َوَرُسوُلُه إِىَّا إََِل اهللِ َراِغبُ 

 

8< 

 

 التوبة

 

658 

َّٓ َأْن َأْغنَاُهُم اهللُ َوَرُسوُلُه ِمْن َفْضلِهِ   657 التوبة 7: َوَما َىَقُموا إِ

نَّ َأْكَثَر 
َذلَِك ِمْن َفْضِل اهللِ َعَلوْنَا َوَعََل النَّاِس َوَلكِ

َٓ َيْشُكُرون  ..................... النَّاِس 

 

6; 

 

 يوسف

 

663 

ُْم َلِفي َسْكَرِِتِْم َيْعَمُهون  588 احلجر 5: .......... َلَعْمُرَك إَِّنَّ

 :65 مريم >4 ......................... َزكِّواً  ِِلََهَب َلِك ُغََلماً 

 659 اِلحزاب :6 ................. َأْىَعَم اهللُ َعَلْوِه َوَأْىَعْمَت َعَلْوهِ 

تِي َأْىَعْمَت َعَلَّ ىِْعَمَتَك  َأْن َأْشُكرَ  َربِّ َأْوِزْعنِي  663 اِلحقاف 48 الَّ

 َفَعَلْوِه َكِذُبُه َوإِْن َيُك َصاِدقاً  َوإِْن َيُك َكاِذباً 

ِذي َيِعُدُكمْ   ................. ُيِصْبُكْم َبْعُض الَّ

 

5; 

 

 غافر

 

4;6 

 :4 اْلجادلة 55 يََمَن َوَأيََّدُهْم بُِروٍح ِمنْهُ ُأوَلئَِك َكتََب ِِف ُقُلوِِبُِم اْلِ 

ٍة َوَأْكَواٍب   99 الىسان 48 ....... َوُيَطاُف َعَلْوِهْم بِآىَِوٍة ِمْن فِضَّ

 ;65 النازعات 8 .............................. راً مْ أَ  اِت رَ بِّ دَ اْلُ فَ 

َذا اْلَبَلد *  َٓ ُأْقِسُم ِِبََذا اْلَبَلدِ   588 البلد 5، 4 ... َوَأْىَت ِحلٌّ ِِبَ
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 الصفحة احلديث

 :68 ........................................................كابدأ بـػِس 

 :68 ................................مـفا وأخرجوا افؼاممةَ  ابـوا ادساجدَ 

 :66 ..............................................خؾقلً  إبراهقمَ  اّّتذ اهللُ

 8>6 .................................إذا أّذكَت ؾسّشل، وإذا أؿؿَت ؾاحدر

 611 .......ثلث "شبحان رّّب افعظقم"ـم ؾؼال يف رـوظه: إذا رـع أحدُ 

 ;78 ...................مهاإذا ؿال افرجل ٕخقه: يا ـاؾر! ؾؼد باَء هبا أحدُ 

 616 ...................................غ مل حيؿل اخلبثتَ ؿؾّ  إذا ـان اداءُ 

 1=6 ...................................................اذهب ؾاؽتسل!

 1=6 ........................................هاذهب ؾاؽسؾه وـّػـه ووارِ 

 9;6 ..............................أصحاّب ـافـجوم، بلّّيم اؿتَديتم اهتَديتم

 618 ....................................سان افوجوهاخلر ظـد حِ  اضؾبوا

 671 ...........................................اضؾبوا افعؾم وفو بافصغ

 =:6 ....................ه حّؼاً غَ ذفك افثواب، وإن مل يؽن ما بؾ   أظطاه اهللُ

 >68 ............................ثة إكبقاء......< ؾنّّنم ورَ أـرموا افعؾامءَ 

 ;68 .............اجلـّة ى وامسحوا بِرؽامفا< ؾنّّنا من دواّب أـرموا ادعزَ 

 :>6 ................................................ ظـه؟ يتسؿع ّن أمل

 6;6، 86 .............................................. أكا ظـد طّن ظبدي ّب

 =78 ...........................واحدة أبو بؽر وظؿر ُخؾؼـا من تربةٍ أكا و

 661 ..................................ـاؽي افؼؿرـان يُ  أّن افرشول 
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ّٓ أّن   696 ......اهلل شبعغ أفػًا، ؾؼد اصسى كػسه من اهلل َمن ؿال: ٓ إفه إ

ـم أن ُتؼَبل صلُتؽم، ؾؾقمم    =>6 .م....................ـؽم خقارُ إن ََسّ

 668 .....وـّل ثوب ؾقه صفرة !حيّب احلُؿرة، ؾنّياـم واحلُؿرة إّن افشقطانَ 

 7;6 .................................إن طّن خرًا ؾؾه، وإن طّن ّذًا  ؾؾه

 111 ......................آدم ؿبل أن خيؾَق  "يس"و "ضه"ؿرأ  إّن اهلل 

 =78 .....فاد هلا ديـَ ة ظذ رأس ـل مئة شـة من جيد  عث هلذه إمّ اهلل يب إنّ 

 6;6 ............ؾؾم تعدين يؼول يوم افؼقامة: يا ابن آدم! مرضُت  إّن اهلل 

 :79 ................... أن تصّعَ ٕبَويك مع صلتك بعد افِزّ إّن من افِزّ 

 669 ...................... ؽاءفبُ ؾفقـي ظن اثـي، ويُ ثه وحيد  أحد    ــُت إيّن 

 :68 ...................................................آية ادـاؾق ثلث

ك أن ُيسّورَ   761 ................واَرين من كارك اهلل هبا يوَم افؼقامة ِش َأيُُسّ

 9>6 ..........................................إّياك وآشتفاكة بحديثِي!

 698 .......................................ي يارشول اهلل!بلّب أكت وأم  

 1= ..........ؽسًل، ويذهب بافداء أصلً  افبّطقخ ؿبل افطعام يغسل افبطنَ 

 761 ..................................................هذا؟ زـاةَ  تعطغَ 

 ;66 ...................................................ٓ يعادون ثلثةٌ 

 :66 ......................فقس هلم ظقادة: افرمد وافدمل وافرضس ثلثةٌ 

 1;6 ...................................خذوا به حّدثُت به أو مل أحّدث به

 :61 ......................................بادغػرة ؾةَ ظرَ  دظا ّٕمته ظشقةَ 

 6>6 .......................................يريبك إػ ما ٓ يريبكما  عْ دَ 

 666 ..........يك إبقض َصديؼي، وَصديُق َصديؼي، وظدّو ظدو  اهللافدِ 

 6=6 .............................................................افدين

 789 ..................................فه وؾرة صاب   رّّب يف صورةِ  رأيُت 

 777 ...ؿـَت يف افوتر ؿبل افرـوع.................. رشوَل اهلل  رأيت
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 679 .................... شواكٍ  بغرصلًة واٍك خٌر من شبعغ صلٌة بِس 

 >78 .................................................امد افدينافصلة ظِ 

 >78 ..............................افبخقل داء ضعام اجلّواد دواء، وضعام

 ;78، 677 ................................................ضؾب افعؾم ؾريضةٌ 

 >67 .............................................................ضّؾؼفا

 676 ،9= .......................................إرض ظؾامً  ؿريش يؿأل ظامل

 6=6 ...................جيّره بن اخلطاب، وظؾقه ؿؿقٌص  ظؿرُ  ُظرض ظع  

 7; .............................ـّتي، وشـّة اخلؾػاء افراصدينظؾقؽم بُس 

 616 .............اإليامن يف ؿؾوبؽم وف جتدوا حلوةَ ظؾقؽم بؾباس افُص 

 677 ....................ؼرآنؾاحتة افؼرآن فتجزي ما ٓ جيزي رء من اف

 768 ...ؾنن مل يؽن معه ظصا ؾؾقخّط خّطًا...............................

 7;6 ...................................................ّب ما صاء قظنّ ؾؾْ 

 ّٓ  669 .........................................بعد ثلث ـان ٓ يعود إ

 =:6 .................................................مل يؽن ـان مـّي أو

 == .............يصّع وٓ يتوّضل أزواجه ثمّ  يؼّبل بعَض  ـان افـّبي 

 6> ...........................افرجُل ؿائامً  يـفي أن يـتعَل  ـان افـّبي

 6:8 ...................................ف هباخرؿٌة يتـّش  ـان فؾـّبي 

 :=6 .....................................ـا ؾرسيف حائطِ ـان فؾـّبي 

 

 .....................................................ـقف وؿد ؿقل

6::،6<1،

61= ،6<6 

 6:6 ...بُس اخلرؿة افصوؾقة، وـون احلسن افبرصي فبسفا من ظع......فُ 

 661 ........................................ ك دميك حلؿي، ودمُ حلؿُ 

 796 ..........................................ؿؾوك ضعامه وـسوتهفؾؿُ 

ؾّؿه يوم كاداه ّؾؿه بغر افؽلم افذيـ  ّؾم اهلل تعاػ موشى يوم افطور،ـ   669 داـ 
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 >77 ........................................... فقس يف مال افقتقم زـاة

 :78 ................................فئقم خب   ، وافػاجرُ ـريمٌ  ادممن ؽر  

 :78 ................................ممن ؽّر ـريم، وادـاؾق خّب فئقماد

ّٓ  ما أـػر رجٌل   ;78 ..........................مها باَء هبا أحدُ رجًل ؿّط إ

 1;6 ..........ه.........ؾنيّن أؿوف ،ؿؾُته أو مل أؿؾه ما جاءـم ظـّي من خرٍ 

 ّٓ  :78 .....................مهابه أحدُ  باءَ  ما صفد رجٌل ظذ رجٍل بؽػٍر إ

 767 .............................يصّع إػ ظودٍ  رشول اهلل  ما رأيُت 

 1;6 .....................................ؾلكا ؿؾُته حسنٍ  ما ؿقل من ؿولٍ 

ّٓ  ،ن معّؿر يعؿر يف اإلشلم أربعغ شـةما مِ   ;66 . سف اهلل ظـه أكواظاً إ

 >78 ...............................................ب فهء زمزم دا ُذ ما

 =78 ........................فه خر أم آخرهى أوّ درَ ادطر ٓ يُ ـ يتمثل أمّ 

 6:8 ................................................َمثل أّمتي مثل ادطر

 >78 ...........................امسح افعقـَغ بباضن افسبابَتغ بعد تؼبقؾف

 6>6 ........................هرضيـه وظِ ؾؼد اشتزأ فدِ  َمن اّتؼى افشبفاِت 

 8>6 ....َمن احتجم يوم إربعاء ويوم افسبت، ؾلصابه برٌص، ؾل يؾوَمنّ 

 9>6 ....َمن احتجم يوَم افسبت ويوَم إربعاء ؾلصابه وضٌح، ؾل يؾوَمنّ 

 791 .........................................ربعغ يوماً َمن أخؾص هلل أ

 669 .احلؽؿة من ؿؾبه ظذ فساكه َمن أخؾص هلل أربعغ يومًا طفرت يـابقعُ 

 ;78 . ـان ؾضؾه ظذ ادجاهد افعابد ،اخلرَ  م افـاَس وظؾّ  ى افػريضةَ من أدّ 

 1;6 .................................َمن أضاف مممـًا ؾؽلّكام أضاف آدم

 6;6 ................مل يـؾفا ،ه ظن اهلل تعاػ ؾضقؾٌة ؾؾم يصّدق هباَمن بؾغَ 

 =:6 ...........رٌء ؾقه ؾضقؾٌة، ؾلخذ به إيامكًا ورجاءً   ه ظن اهللَمن بؾغَ 

 1;7،>69 ....ه، حصل فه أجُره وإن مل أـن ؿؾُتهظؿٍل ؾعؿؾَ  ه ظـّي ثواُب َمن بؾغَ 

 696 . ؾؼد أتى بابًا من أبواب افؽبائر ،َتغ من ؽر ظذرٍ َمن مجع بغ افّصل
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 767 ................................رين ؾؼد جػاينؾؾم يزُ  من حّج افبقَت 

 ;69 ...................................َمن حػظ ظذ أّمتي أربعغ حديثاً 

 7>6 ،6:9 ...........................................َمن ُشئل ظن ظؾٍم ؾؽتؿه

 1;7 .َمن شؿَع اشِؿي يف إذان، ؾؼّبل ُطػَري إهباَمقه ، ومسَح ظذ ظقـَقه .

 6;6 شؿع حديثًا ؾقه ثواٌب، ؾعؿل بذفك احلديث رجاًء ذفك افثواب من

 6:8 ................................................. َمن صّم افَورد إمحر

 6:8 .............................ؾؼد جػاين ظع   َمن صّم افَورد ومل يصل  

 696 ............رـعة يؼرأ يف ـّل  رـعةً  ي ظؼةَ  بعد ادغرب اثـتَ من صّذ 

 :;6 .............. باداء ػاق، ـام يطفر افثوُب ه من افـِ ضفر ؿؾبُ  َمن صّذ ظع  

 787 ....................إبراهقم َمن ضاف يف افبقت أشبوظًا، ثّم أتى مؼامَ 

 8; ............... َمن ؾعل مثل ما ؾعل خؾقع، ؾؼد حّؾت ظؾقه صػاظتي

 :; ......اهلل... رشوُل  يؼول: أصفد أّن حمؿداً  نَ ؿال حغ يسؿع ادمذ   نمَ 

ٍٍ ؿز: صّذ َمن ؿال حغ يُ   :66 وظؾقه افّسلم، مل تؾدؽه  اهلل تعاػ ظذ كو

 :78 ........................مهاباء هبا أحدُ  ؾؼد "يا ـاؾر" :ن ؿال ٕخقهمَ 

 :;6 .. َمن ؿال: صّذ اهلل ظذ حمّؿٍد، ؾؼد ؾتح ظذ كػسه شبعغ بابًا من افرمحة

 ّٓ  ::6 .........  اهلل شبعغ أفػًا، ؾؼد اصسى كػسه من اهللَمن ؿال: ٓ إفه إ

 :; .......... قهي إهبامَ افشفادة طػرَ  ن ـؾؿةَ ؿّبل ظـد شامظه من ادمذ   َمن

 >61 . اجلـّةمل يؿـعه من دخول  ،افؽرد ُدبر ـّل صلٍة مؽتوبةٍ  َمن ؿرأ آيةَ 

 678 ..ضاري َمن ؿرأ ثلثًا وثلثغ آيًة يف فقؾٍة، مل يرضه يف تؾك افؾقؾة فص  

 := ...تؾك افؾقؾة صعر بعد افعشاء أخرة، مل تؼبل فه صلةٌ  َمن ؿرض بقَت 

 689 ..........ّم أحَدهم حمّؿدًا، ؾؼد جفلٍٓد، ؾؾم ُيِس ن ُوفد فه ثلثُة أومَ 

 ;69 ...................مـفوم يف افعؾم ٓ يشبع مـه :ٓ يشبعانِ   ـفومانِ م

 688 ................................................ةظباد ع  ظإػ  افـظر

 666 ،=:6 .........................................ه ـاذباً وإن ـان افذي حّدثَ 
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 6;6 .............................................ه حّؼاً وإن مل يؽن ما بؾغَ 

 ;78 ..................................افوضوء ظذ افوضوء كوٌر ظذ كور

 := .................. تارك احلّج ؾؾقؿت إن صاء ّيودّيًا أو كرصاكّقاً  وظبدٌ 

 1; ..................وفوٓك ما ةَ اجلـّ  وٓك ما خؾؼُت ف !يت وجليلوظزّ 

 =68 ..................ؾنّكه يدظون هبا ؾُقستجابون <ػفاءَ وٓ تعّؾؿوها افُس 

 668 ...............وافذي كػز بقده! ما أكزل اهلل من وحٍي ؿّط ظذ كبي  

 6;6 ...................................ك ؾؾم تطعؿـيابن آدم! اشتطعؿتُ  يا

 679 ..............بعدي أحدًا هو خٌر مـه يطؾع ظؾقؽم رجٌل مل خيؾق اهللُ

 :>6 ...................................................يؽػقك أّكه شؿعَ 

ل ظؾقه أبو بؽر وٓ ظؿر يؽون يف آخر افزمان خؾقػةٌ   791 .........ٓ ُيػض 
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 فهرس األعالم املرتمجة

 الصفحة االسم

 999 .............................اش البني............أبان بـ أيب طق  

 99 ......................ز اددينإبراهقؿ ابـ السق د طبد الؼادر الطرابؾ  

 461 ....................................................بلإبراهقؿ احلؾ  

 656 ـاين: أبق إسحاق الطالؼاين..........براهقؿ بـ إسحاق بـ طقسك الب  إ

 669 .................اك: أبق هارون الغـقيإبراهقؿ بـ العالء بـ الضح  

 461 بل احلـػل.........................إبراهقؿ بـ حمؿد بـ إبراهقؿ احلؾ  

 966 القفاء..............بل: أبق إبراهقؿ بـ حمؿد بـ خؾقؾ: الزهان احلؾ  

 969 ....يـ أبق إسحاققب: األبـاد: برهان الد  إبراهقؿ بـ مقسك بـ أي  

 666 .............إبراهقؿ بـ يزيد بـ ققس بـ األسقد: أبق طؿران الؽقيف

 946 .............قزجاينإبراهقؿ بـ يعؼقب بـ إسحاق : أبق إسحاق ال  

 969 بـ أيقب: برهان الديـ أبق إسحاق.... األبـاد: إبراهقؿ بـ مقسك

 496 .....أيب بـ العباس بـ سفؾ بـ سعد األكصاري الساطدي.........

 68 .....يق  قج  ج  أمحد أذف ابـ الشقخ السق د طظ حسع األذيف: الؽ  

 992 .............................بل..أمحد بـ إبراهقؿ بـ أيب سؽقـة احلؾ  

 71 قدي شفاب الديـ أبق العباس التؿقؿلب  بؽر بـ حمؿد بـ الز   أمحد بـ أيب

 954 رب الزاهدي: الـقسابقري أبق طبد اهلل...................أمحد بـ ح  

 429 قفؼل........راساين: الشافعل أبق بؽر:الب  أمحد بـ احلسع بـ طظ ال  

 919 .........أمحد بـ حػص بـ طبد اهلل: أبق طظ الـقسابقري...........

 665 قثؿة: أبق بؽر....................أمحد بـ زهر بـ حرب:  ابـ أيب خ  

 99  .................................. حالن: الشافعل: ادؽليـل د  أمحد ز  
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 664 ........................أمحد بـ سعقد بـ صخر الدارمل: أبق جعػر

 967 ...د........الشقخ ادجد   :دي، الػاروقلـ  ه  أمحد بـ طبد األحد الس   

 465 ...........قؿأمحد بـ طبد اهلل بـ أمحد بـ إسحاق األصبفاين: أبق كع  

 65 أمحد بـ طبد اهلل بـ حسع كارضيـ ادؽل الشافعل.................

 994 أمحد بـ طبد اهلل بـ طبد الرحقؿ: ابـ الزقل: أبق بؽر...............

 642 .........ب  الديـ: أبق العباسي: حمز  أمحد بـ طبد اهلل بـ حمؿد الط  

 962 ويل اهلل ب شاه  أمحد بـ طبد الرحقؿ الدهؾقي: أبق طبد العزيز: ادؾؼ  

الم تقؿقة: تؼل الديـ: أبق العب اس  497 ...أمحد بـ طبد احلؾقؿ بـ طبد الس 

 64 ػقري.....................................أمحد بـ طظ اهلـدي الرام  

 418 ـ طظ بـ ثابت بـ أمحد: ادعروف بالطقب البغدادي:أبق بؽرأمحد ب

 492 قصظ: أبق يعذ...........................ك  اد  أمحد بـ طظ بـ ادثـ  

 467 ..............ار :أبق بؽرؿرو بـ طبد الالؼ البني: البز  أمحد بـ ط  

 427 .........العباس أمحد بـ طقسك بـ طبد اهلل احلـبظ: سقػ الديـ أبق

وي.. ر  ه   99 أمحد الـقري: أبق احلسع بـ ضفقر حسـ بـ آل رسقل ادار 

 966 .....................أبق إسحاق أمحد بـ حمؿد بـ إبراهقؿ: الثعؾبل:

 65 رضاوي ادؽل الشافعل...................أمحد بـ حمؿد بـ أمحد احل  

ؾ ػل أبق صاهر األصبفاينأمحد بـ حمؿد بـ أمحد بـ حمؿد ب  926 ـ إبراهقؿ الس 

د إسامطقؾ الطحطاوي  486 .................................أمحد بـ حمؿ 

 694 أمحد بـ حمؿد بـ سالمة: الطحاوي................................

 996 ..ؼري شفاب الديـ ادغريب ادالؽل: التؾؿساين......أمحد بـ حمؿد اد  

 642 ........د بـ حمؿد بـ مـصقر: ابـ ادـر: كاس الديـ أبق العباسأمح

 84 ....ابـ حجر العسؼالين أمحد بـ طظ بـ حمؿد الؽـاين شفاب الديـ:

د شفاب الديـ د بـ حمؿ  ل ،أمحد بـ حمؿ   84 ...ادعروف بابـ حجر: ادؽ 

 951 .........أمحد بـ حمؿد بـ طبد الرمحـ: الؼصاري: األزدي: التقكز
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 466 أمحد بـ حمؿد بـ طامد: بابـ اهلائؿ: شفاب الديـ أبق العباس........

 465 أمحد بـ حمؿد بـ طؿر: الػاجل...................................

 461 : أبق بؽر............بـ فقرك األصبفاين  ف  ي  و  د  ر  أمحد بـ مقسك بـ م  

ػقري ..........  665 ................................إرشاد حسع الرام 

 997 ......................أسامة بـ زيد بـ حارثة بـ ذاحقؾ بـ كعب

 67 .....................................سـ رضا خان  أستاذ الزمـ: ح  

 665 ...............إرسائقؾ بـ يقكس بـ أيب إسحاق: أبق يقسػ الؽقيف

امة: تاج الديـمة أسعد ابـ العال    99 ....أمحد بـ أسعد بـ أمحد ابـ الػف 

 625 ...................ؾقةإسامطقؾ بـ إبراهقؿ بـ مؼسؿ األسدي: ابـ ط  

 97 .................إسامطقؾ بـ خؾقؾ: ادؽل.........................

 976 ........................إسامطقؾ بـ طبد الغـل بـ ويل اهلل الدهؾقي

 992 إسامطقؾ بـ طبد الرمحـ بـ أمحد: الصابقين: أبق طثامن..............

 966 ..................إسامطقؾ بـ طظ بـ احلسـ: أبق سعقد: ابـ السامن

 425 ...............إسامطقؾ بـ طق اش بـ سؾؿ العـز: أبق طتبة احلؿيص

 97 امد الديـ، أبق الػداءإسامطقؾ بـ طؿر بـ كثر: ادعروف بابـ كثر: ط

 79 ......الشفر بالراحل ،العجؾقين إسامطقؾ بـ حمؿد بـ طبد اهلادي:

 469 .............احلـظظ: أبق الؼاسؿ الؽقيف أصبغ بـ كباتة التؿقؿل: ثؿ  

 464 ......................................................أغؾب بـ متقؿ

 61 .............................................األفغاين: حمؿد يقسػ

روي گرامل ثؿ  بركات بـ محزة احلسقـل البؾ   رسقل بـ آل   آل   ه   94 ..ادار 

 47 بـ حمؿد أطظؿ بـ حمؿد كاضؿ طظ خان   رضا طظ خان  إمام العؾامء: 

 45 قيؾ  ي  كؼل طظ بـ رضا طظ بـ كاضؿ طظ األفغاين الز   ؿع: إمام ادتؽؾ  

 666 ػقري ...........................................إمداد حسع الرام  

 12 أمر أمحد ..........................................................
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 674 األمر الؽبر: حمؿد بـ حمؿد أمحد بـ طبد الؼادر بـ طبد العزيز األزهري

 669 ..............................ريـ األكصاري: أبق مقسكأكس بـ س  

 ............. 86أكس بـ مالؽ بـ الـرض بـ طامر: خادم رسقل اهلل 

 967 زرطة................ؿرو بـ حيؿد: أبق وزاطل: طبد الرمحـ بـ ط  األ  

 652 ..........رينؿرو ادرادي: الؼ  يس بـ طامر بـ جزء بـ مالؽ بـ ط  أو  

 661 ..............كقسان السختقاين: أبق بؽر البني أيقب بـ أيب متقؿة

 87 ....ر بـ طبد اهلل: أبق طبد اهلل....بدر الديـ الزركم: حمؿد بـ هباد  

 499 بدر الديـ العقـل: حمؿقد بـ أمحد بـ مقسك بـ أمحد................

 994 ...ابـ الزقل: أمحد بـ طبد اهلل بـ طبد الرحقؿ: أبق بؽر............

: حمؿد طبد الباقل ابـ حمؿد طبد السالم الؼادري  12 ........برهان احلؼ 

 966 ء..............بل: إبراهقؿ بـ حمؿد بـ خؾقؾ: أبق القفاالزهان احلؾ  

 467 ؿرو بـ طبد الالؼ البني: أبق بؽر..............ار: أمحد بـ ط  البز  

 621 محاد............................الدواليب: حمؿد بـ أمحد بـ  أبق برش

 664 ......رش بـ طؿر بـ احلؽؿ بـ طؼبة: أبق حمؿد البني............ب  

 446 .............................رش بـ كؿر الؼشري البني........ب  

 74 قجل.......................ـ  بشر الديـ بـ كريؿ الديـ العثامين: الؼ  

 664 ..............رصبل احلافظ: أبق طبد الرمحـخمؾد بـ يزيد الؼ   بؼل بـ

 498 .............................بؼقة بـ القلقد بـ صائد بـ كعب......

 496 اريؿرو بـ حزم: األكصاري: الزرجل: الـج  أبق بؽر بـ حمؿد بـ ط  

ل  62 ................................................... بؽر رفقع ادؽ 

 66 قي............................ؾ  رضمل الع  أبق بؽر بـ سامل البار: احل  

 491 ........................أبق بؽر اهلذيل: سؾؿك بـ طبد اهلل بـ سؾؿك

 661 ...........البؽري: طظ بـ يعؼقب بـ جزيؾ: أبق احلسـ كقر الديـ

د الب    91 ؽ العؾامءمؾ  طبد الرزاق بـ كرامة طظ فاري: ضػر الديـ بـ حمؿ 
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 14 .................... قتل: طبد األحد: سؾطان القاطظع اهلـديقظ ب  ب  

 429 .......راساين: الشافعل أبق بؽرقفؼل: أمحد بـ احلسع بـ طظ ال  الب  

 464 ..........حقل: طبد الؼادر البدايقين بـ فضؾ رسقل العثامينتاج الػ  

 455 .................سعد الديـ تػتازاين: مسعقد بـ طؿر بـ طبد اهلل:ال

ري شفاب الديـ ادغريب ادالؽل......  996 التؾؿساين: أمحد بـ حمؿد ادؼ 

الم: تؼل الديـ أبق العب اس  497 ابـ تقؿقة: أمحد بـ طبد احلؾقؿ بـ طبد الس 

 966 ...................الثعؾبل: أمحد بـ حمؿد بـ إبراهقؿ: أبق إسحاق..

 462 سػقان بـ سعقد بـ مسوق: أبق طبد اهلل الؽقيف........... الثقري:

 86 ؿرو بـ حرام األكصاري السؾؿل.............جابر بـ طبد اهلل بـ ط  

 661 ......................جابر بـ يزيد بـ احلارث العػل: أبق طبد اهلل

 957 د بـ حمؿد الشرازي: كقر الديـ.........الامل: طبد الرمحـ بـ أمح

 961 ...............أبق جعػر حمؿد بـ جرير بـ يزيد الطزي: ابـ جرير:

 79 العجؾقين.............. الراحل: إسامطقؾ بـ حمؿد بـ طبد اهلادي:

د بـ طظ: شؿس الديـ أبق الر د بـ حمؿد بـ حمؿ   461 ابـ الزري: حمؿ 

 499 اب: أبق جعػر: بني.........................قد الؼص  جس بـ فر

 664 أبق جعػر: أمحد بـ سعقد بـ صخر الدارمل........................

 972 ب بالصادق........ادؾؼ   جعػر بـ حمؿد الباقر بـ طظ زيـ العابديـ:

 497 ادطبد اهلل بـ حمؿد بـ طظ الؼرر اهلاشؿل العب أبق جعػر ادـصقر:

د بـ أمحد................................ اين: حمؿ   465 جالل الديـ الدو 

ققصل: طبد الرمحـ بـ أيب بؽر  بـ حمؿد............  87 جالل الديـ السُّ

ـ حمؿد الزيؾعل الػؼقف احلـػل مجال ـ يقكس ب ـ طبد اهلل ب ـ يقسػ ب ـ ب  924 الدي

 77 ........................................مجال بـ طبد اهلل طؿر ادؽل

 77 الشقخ مجال بـ طؿر ادؽل،  احلـػل،  ادػتل........................

 69 مة الشقخ حسع ادالؽل.......بـ حمؿد األمر ابـ ادػتل العال  مجال 
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ل الطقب.......  96 مجؾ الؾقؾ: حسع بـ صالح بـ سامل، الشافعل ادؽ 

 616 ػضؾ بـ حمؿد بـ إبراهقؿ أبق سعقد.....................الـدي: اد

 946 ............قزجاين: إبراهقؿ بـ يعؼقب بـ إسحاق : أبق إسحاقال  

 491 اهلل قزقاين: احلسع بـ إبراهقؿ بـ حسع بـ جعػر: اهلؿذاين أبق طبدال  

 88 ..........................طبد الرمحـ بـ طظ بـ حمؿد :قزيابـ ال  

د بـ أمحد: الغساين األكدل    427 ..ز: أبق طظ.....القاين: احلسع بـ حمؿ 

 486 : حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد العبدري: أبق طبد اهلل...........ابـ احلاج  

 657 ؿرو مجال الديـ......ابـ احلاجب: طثامن بـ طؿر بـ أيب بؽر: أبق ط  

 466 ر التؿقؿل البغدادي: أبق حمؿد....احلارث بـ حمؿد بـ أيب أسامة داه

 94 ان.........ط  ل: حيقك بـ سعقد بـ فروخ: أبق سعقد الؼ  احلافظ األحق  

 426 ..........احلاكؿ: حمؿد بـ طبد اهلل بـ حمؿد: الـقسابقري: بابـ البقع

ب ان بـ أمحد: أبق حاتؿ :ب انابـ ح  
د بـ ح   441 ........................حمؿ 

 614 ......ػل...................................ؼ  اج بـ يقسػ الث  ج  احل

 655 .............................عل: القاسطلاج  بـ ديـار األشج  حج  

 84 ....أمحد بـ طظ بـ حمؿد الؽـاين شفاب الديـابـ حجر العسؼالين: 

 84 ...............: أمحد بـ حمؿد بـ حمؿد شفاب الديـابـ حجر ادؽل

ة اإلسالم: حمؿد حامد رضا ابـ اإلمام أمحد رضا..........  66 .....حج 

 664 .............................حريز بـ طثامن بـ جز: أبق طثامن.....

 964 ...........................احلسـ بـ أيب احلسـ  البني:أبق سعقد

 69 .............................قؿل احلـػل ادؽل.........حسـ العج  

 69 احلـػل.......................قؿل ادؽل حسـ بـ طبد الرمحـ العج  

 468 احلسـ بـ طرفة بـ يزيد العبدي البغدادي..........................

قؿلبـ طظ حسـ   66 ادؽل: ابق البؼاء .......................... العج 

ر بـ طظ:  944 كب اليل: أبق اإلخالص..................الرش    حسـ بـ طام 
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 626 احلسـ بـ طامرة بـ ادرضب  البجظ................................

 67 : أستاذ الزمـ.....................................حسـ رضا خان  

 919 غاين: الص  احلسـ بـ حمؿد بـ احلسـ بـ حقدر بـ طظ العدوي: العؿري

 96 ......... اين اإلدريز الػاداحلسـل: طبد احلل بـ طبد الؽبر الؽت  

 65 مجال بـ طبد الرحقؿ........................................ حسع

 96 ز اددين.......................حسع ابـ السق د طبد الؼادر الطرابؾ  

ل الطقب:   96 مجؾ الؾقؾ.......حسع بـ صالح بـ سامل، الشافعل ادؽ 

 98 حالن الشافعل ادؽل...................يـل د  حسع بـ صدقة بـ ز  

 491 احلسع بـ إبراهقؿ بـ حسع بـ جعػر: اهلؿذاين القزقاين أبق طبد اهلل

 459 ...........احلسع بـ ققس الرحبل:  أبق طظ القاسطل.............

د بـ أمحد: الغس    427 ........ز: القاين أبق طظاين األكدل  احلسع بـ حمؿ 

روي ثؿ   بركات بـ محزة رسقل بـ آل   احلسقـل: آل   ه   94 ............ادار 

وي: أمحد الـقري أبق احلسع بـ ضفقر حسـ بـ آل   ر  ه   99 .. رسقل ادار 

ل  62 ..........................................أبق حسع ادرزوقل ادؽ 

د الع  حل  ا د بـ طظ بـ حمؿ   949 الئل: طالء الديـ.............صؽػل: حمؿ 

 66 ...........................قيرضمل: أبق بؽر بـ سامل البار: العؾ  احل  

قدر  احل    66 قي........................وس البار: العؾ  رضمل: سامل بـ ط 

 66 .................قي بـ حسـ الؽاف الشافعل.......ؾ  رضمل: ط  احل  

 59 ..............................صقؾ ادؽل.رضمل: حمؿد سعقد باب  احل  

 425 ........احلؽؿ بـ طبد اهلل بـ سعد األيظ أبق طبد اهلل................

 945 بل: طظ بـ إبراهقؿ بـ أمحد: كقر الديـ.........................احلؾ  

 625 ؿ: أبق إسامطقؾ البني........................ره  اد بـ زيد بـ د  مح  

 916 ػل............................س  مح اد بـ شاكر بـ سقية أبق حمؿد الـ  

 669 قد بـ هالل بـ هبرة............................................مح  
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 669 .............................طبد األكرم.... أبق حـقػة الؽقيف، والد  

 969 أبق حق ان: طظ بـ حمؿد بـ العب اس التقحقدي......................

 665 ..............خارجة بـ الصؾت الزمجل الؽقيف...................

 667 .........اطخالد بـ ديـار التؿقؿل السعدي: أبق خؾدة  البني الق  

ي........... قر  م طظ الب ؾف  ر   464 .....................................خ 

 665 رب: أبق بؽر....................أمحد بـ زهر بـ ح   قثؿة:ابـ أيب خ  

 466 رة السؾؿل: أبق بؽريؿة بـ ادغ  يؿة: حمؿد بـ إسحاق بـ خز  ابـ خز  

 418 الطقب البغدادي: أمحد بـ طظ بـ ثابت بـ أمحد:أبق بؽر..........

 465 اجل: أمحد بـ حمؿد بـ طؿر...................................ػال  

 667 اط.........أبق خؾدة: خالد بـ ديـار التؿقؿل السعدي البني الق  

 474 .....................الؾعل: طظ بـ احلسـ بـ احلسع: أبق الػضؾ

 644 .......: صالح الديـ الصػدي......ؽ  خؾقؾ بـ األمر طز الديـ أيب  

 494 ..............الؾقؾ بـ طبد اهلل بـ أمحد الؾقظ، الؼزويـل: أبق يعذ

 967 اين الشقخ أمحد األلػ الثاين......خقاجف حمؿد صادق بـ اإلمام الرب  

 69 ................................... ردادم   بـ طبد اهلل: أمحد أبق الر

د بـ حمؿ   د بـ طظ: ابـ ال  أبق الر: حمؿ   461 زري: شؿس الديـد بـ حمؿ 

 467 .............................خرة بـت أيب حدرد أم الدرداء الؽزى

 468 طـل: طظ بـ طؿر بـ أمحد البغدادي.........................الدارق  

 484 ..........................ام  ر  الدارمل: طبد اهلل بـ طبد الرمحـ بـ هب   

 484 ود.........................أبق داود الطقالز: سؾقامن بـ داود الار  

 964 ..............ة: طؿر بـ احلسـ بـ طظ بـ حمؿد...........ق  ح  ابـ د  

د بـ طظ بـ وهب: أبق الػتح................... ابـ دققؼ العقد:  942 حمؿ 

 65  ......................... قيدس   مشؼل: حمؿد أمع بـ حمؿد بـ طظالد  

 969 قين: أبق حمؿدػ بـ أيب احلسـ بـ ذف الب  الدمقاصل: طبد ادممـ بـ خؾ  
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 61 بـ طظقؿ......... دايار  اب بـ خ  ار بـ طبد القه  الدهؾقي: طبد الست  

 94 الدهؾقي: طبد العزيز بـ أمحد )ويل اهلل( بـ طبد الرحقؿ............

 76 و.............س  بـ فـا خ   ف  ي  و  ر  ف  بـ ش   ار  د  ر  ف  بـ ش   ف  ي  و  ر   يؾؿل: ش  الد  

 88 .........بل: حمؿد بـ أمحد بـ طثامن: أبق طبد اهلل: شؿس الديـه  الذ  

 618 ............................رزيـ بـ معاوية بـ طامر العبدري......

 47 بـ حمؿد أطظؿ.............. بـ حمؿد كاضؿ طظ خان   رضا طظ خان  

 669 ران: أبق العالقة الرياحل...............................ف  رفقع  بـ م  

 64 ػقري: أمحد بـ طظ اهلـدي....................................الرام  

 96 ػقري: طبد العظ بـ طبد الرمحـ بـ حمؿد سعقد األفغاين.......الرام  

 61 .......................... يرمحة اهلل بـ خؾقؾ اهلل: الؽ راكقي: اهلـد

 979 ؽقهل.................ـ  ر بخش: الؽ  رشقد أمحد بـ هداية أمحد بـ پ  

 65 ............................. الرشقدي: حمؿد طؿر بـ أيب بؽر ادؽل

د بـ أمحد بـ محزة: شؿس الديـ........................الر    944 مظ: حمؿ 

 661 ػل: أبق الصؾت الؽقيف.........................ؼ  مة  الث  دازائدة بـ ق  

 71 قدي: أمحد بـ أيب بؽر بـ حمؿد شفاب الديـ أبق العباس التؿقؿلب  الز  

ل  469 ...............أبق الزبر: حمؿد بـ مسؾؿ بـ تدرس األسدي: ادؽ 

 612 .......أبق زرطة الرازي: طبقد اهلل بـ طبد الؽريؿ بـ يزيد..........

شام بـ زياد بـ أيب يزيد الؼرر ................  626 ابـ زياد األم قي: ه 

 462 أبق زكريا العـزي: حيقك بـ حمؿد بـ طبد اهلل.......................

 86 ...............الزرقاين: حمؿد بـ طبد الباقل بـ يقسػ: أبق طبد اهلل

 969 يا األكصاري: زيـ الديـ.............زكريا بـ حمؿد بـ أمحد بـ زكر

هري: حمؿد بـ مسؾؿ بـ طبقد اهلل: شفاب: أبق بؽر احلافظ......  421 الز 

 496 زيد بـ احلباب  بـ الري ان..........................................

ـ حمؿد الػؼقف احلـػل مجال: الزيؾعل ـ يقكس ب ـ طبد اهلل ب ـ يقسػ ب ـ ب  924 الدي
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 96 زيـ الديـ العراقل: طبد الرحقؿ بـ احلسع بـ طبد الرمحـ.........

قدر    66 رضمل.........................قي احل  ؾ  وس البار: الع  سامل بـ ط 

 626 اب بـ طظ بـ طبد الؽايف: أبق كن..............بؽل: طبد القه  الس  

 629 ل الديـ..........بؽل: طظ بـ طبد الؽايف بـ طظ: أبق احلسـ تؼالس  

 72 خاوي: حمؿد بـ طبد الرمحـ بـ حمؿد: شؿس الديـ أبق الر...الس  

 659 ؽـ أبق طظ.............سعقد بـ طثامن بـ سعقد البغدادي: ابـ الس  

سؾؿة بـ طظ بـ خؾ    446 مشؼل البالصل......ػ الشـل الد  أبق سعقد: م 

 612 ب.............................ب بـ حزن بـ أيب وهسعقد بـ ادسق  

 462 ...........سػقان بـ سعقد بـ مسوق: الثقري: أبق طبد اهلل الؽقيف

 462 ..........قـة: أبق حمؿد الؽقيفقـة بـ أيب طؿران: ابـ طق  سػقان بـ طق  

 659 ............ؽـ: سعقد بـ طثامن بـ سعقد البغدادي: أبق طظابـ الس  

 667 ػقري .............................................الرام   سالمة اهلل

 12 .......................................... : كقابسؾطان أمحد خان  

الم بـ أيب الؼاسؿ: طز  الديـ.  942 سؾطان العؾامء: طبد العزيز بـ طبد الس 

 14 ..................... اهلـدي قتلقظ ب  طبد األحد ب  سؾطان القاطظع: 

 926 ػل: أمحد بـ حمؿد بـ أمحد بـ أبق صاهر األصبفاين.............السؾ  

 491 ذيل........................سؾؿك بـ طبد اهلل بـ سؾؿك: أبق بؽر اهل

 96 .....الرازي: الشافعل أبق الػتح................... :سؾقؿ بـ أي قب

 474 .....................اين: أبق الؼاسؿز  سؾقامن بـ أمحد بـ أيقب: الط  

 612 .............................سؾقامن بـ أرقؿ: أبق معاذ البني....

 664 ......................سؾقامن بـ حرب بـ بجقؾ: أبق أيقب البني

 484 سؾقامن بـ داود الارود: أبق داود الطقالز.........................

 922 القالين...... مشؼل أبق أيقبامن بـ طبد الرمحـ بـ طقسك: الد  سؾق

 966 ابـ السامن: إسامطقؾ بـ طظ بـ احلسـ: أبق سعقد..................
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 628 .............................سؿعان بـ مشـج.....................

 969 .........يي: حمؿد طابد بـ أمحد بـ طظ بـ يعؼقب: األكصارد  ـ  الس  

 97 .................زقظ: طبد الرمحـ بـ طبد اهلل بـ أمحد األكدل  السف  

د بـ أمحد القعؿري........... د بـ حمؿ  د بـ حمؿ   926 ابـ سق د الـ اس: حمؿ 

 427 ....سقػ الديـ: أمحد بـ طقسك بـ طبد اهلل احلـبظ أبق العباس.....

دطبد الرمحـ بـ أققصل: السُّ   87 ...........: جالل الديـيب بؽر  بـ حمؿ 

 56 ................. الشاطر: حمؿد إقبال ابـ الشقخ كقر حمؿد: الدكتقر

د أمع بـ طؿر بـ طبد العزيز طابديـ  الد    79 مشؼل احلـػلالشامل: حمؿ 

 699 الشامل:حمؿد بـ يقسػ بـ طظ: شؿس الديـ أبق طبد اهلل.........

 64 سك بـ طظ............................................الشامل: مق

 962 ويل اهلل: أمحد بـ طبد الرحقؿ الدهؾقي: أبق طبد العزيز......... شاه  

ر بـ طظ: أبق اإلخالص..................الرش     944 كب اليل: حسـ بـ طام 

 999 .........زدي................اج بـ القرد العتؽل األعبة بـ احلج  ش  

 966 .عبل: طامر بـ ذاحقؾ........................................الش  

 419 ......قاهب.اب بـ أمحد بـ طظ الشاذيل: أبق اد  عراين: طبد القه  الش  

 72 خاوي أبق الر...شؿس الديـ: حمؿد بـ طبد الرمحـ بـ حمؿد: الس  

 655 ..............القاسطل شفاب بـ خراش  بـ حقشب: أبق الصؾت

 421 حمؿد بـ مسؾؿ بـ طبقد اهلل: أبق بؽر احلافظ....... هري:شفاب الز  

 99 وري: طثامن بـ طبد الرمحـ بـ طثامن: ابـ الصالح..........ز  فر  الش  

 998 ...............تاين: حمؿد بـ طبد الؽريؿ بـ أمحد: أبق الػتحس  فر  الش  

د ال  قكاين: حمؿ  الش    447 أبق طبد اهلل ـعاين:الص   قالين ثؿ  د بـ طظ بـ حمؿ 

 646 قباين: حمؿد بـ احلسـ بـ فرقد أبق طبد اهلل......................الش  

د بـ إبراهقؿ: أبق بؽرابـ أيب ش    921 .................قبة: طبد اهلل بـ حمؿ 

د بـ جعػر: األصبفاين  468 ..................أبق الشقخ: طبد اهلل بـ حمؿ 
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ة: أمحد بـ طبد اهلل بـ حمؿد صالح بـ سؾقامن أبق الر م    69 ردادشقخ األئؿ 

 452 الشقخ األكز: حمؿد بـ طظ بـ حمؿد بـ أمحد: حمقل الديـ ابـ طريب.

 967 ...........دي، الػاروقلـ  ه  الس   د: أمحد بـ طبد األحد الشقخ ادجد  

 86 ....طبد احلؼ  بـ سقػ الديـ بـ سعد اهلل الدهؾقي :ؼالشقخ ادحؼ  

 62 الشقخ السق د بؽر رفقع.............................................

 76 يؾؿل.............سو: الد  بـ فـا خ   ف  ي  و  فر  بـ ش   دار  فر  بـ ش   ف  ي  و  ر  ش  

 952 ......ةؿرو بـ حبقب: أبق طظ: ادعروف بجزرصالح بـ حمؿد بـ ط  

يؼ بـ طبد الرمحـ كامل احلـػل  97 : ادؽل................صالح بـ صد 

 68 صدر الرشيعة: حمؿد أجمد طظ األطظؿل............................

 919 غاين: احلسـ بـ حمؿد بـ احلسـ...............................الص  

 644 .............ؽ  ديـ أيب  صالح الديـ الصػدي: خؾقؾ بـ األمر طز ال

 99 وري...........ز  ر  ابـ الصالح: طثامن بـ طبد الرمحـ بـ طثامن الشف  

 961 ........خؿل: تؼل الديـريف: حمؿد بـ احلسـ بـ طقز الؾ  ابـ الص  

 646 .............................د........ؼداد بـ األسق  ضباطة بـت اد  

 419 ..............................................اك بـ حجقة..الضح  

 66 ............................................ ضقاء الديـ أمحد اددين

 466 ؼدد: حمؿد بـ طبد القاحد بـ أمحد: أبق طبد اهلل....ضقاء الديـ اد  

ل: حمؿد بـ طظ بـ ططقة احلارثل.................  91 ...أبق صالب ادؽ 

 474 .اين: سؾقامن بـ أمحد بـ أيقب: أبق الؼاسؿ....................ز  الط  

 694 الطحاوي: أمحد بـ حمؿد بـ سالمة................................

د إسامطقؾ  486 ................................الطحطاوي: أمحد بـ حمؿ 

 99 در اددين.....................الطرابؾز: إبراهقؿ ابـ السق د طبد الؼا

 462 أبق طاتؽة: صريػ بـ سؾامن ...................................... 

 462 صريػ بـ سؾامن: أبق طاتؽة.......................................
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 477 ص قػقر بـ طقسك البسطامل: أبق يزيد البسطامل ....................

 999 ......................................................ماين .ضػر األ

د طبد الرزاق بـ كرامة طظ الب فاري:  91 مؾ ؽ العؾامء ضػر الديـ بـ حمؿ 

 666 .................... طاصؿ بـ طظ بـ طاصؿ القاسطل: أبق احلسع

 669 .............................. ران الرياحلف  أبق العالقة: رفقع  بـ م  

 966 عبل.........................................طامر بـ ذاحقؾ: الش  

د  بـ[ سقاء: هل أم   أم    666 ..........طبد اهلل بـ مسعقد طبد بـت ]طبد و 

 448 .....اد بـ حبقب بـ ادفؾ ب العتؽل: أبق معاوية البنياد بـ طب  طب  

 72 .................................................أبق العباس الرض

 665 ..............وري: أبق الػضؾطباس بـ حمؿد بـ حاتؿ بـ واقد الد  

 14 ..................... قتل اهلـديقظ ب  طبد األحد: سؾطان القاطظع ب  

 699 ..............................طبد األكرم بـ أيب حـقػة الؽقيف......

 489 .....................قيم  لباقل بـ قاكع بـ مرزوق بـ واثؼ األ  طبد ا

د ادالؽل: : يقسػ بـ طبد اهلل بـ حمؿ   467 أبق طؿر......... ابـ طبد الز 

 86 الشقخ ادحؼؼ.... :طبد احلؼ  بـ سقػ الديـ بـ سعد اهلل الدهؾقي

 659 .............طبد احلؼ  بـ طبد الرمحـ بـ طبد اهلل..................

 61 ؿقد بـ حمؿد العط ار .......................................طبد احل

 96 طبد احلل بـ طبد الؽبر الؽت اين احلسـل اإلدريز الػاد...........

ققصل............ د: جالل الديـ الس   87 طبد الرمحـ بـ أيب بؽر  بـ حمؿ 

 425 ........................ ادؾقؽل :قد اهللطبد الرمحـ بـ أيب بؽر بـ طب

 957 طبد الرمحـ بـ أمحد بـ حمؿد الشرازي: الامل كقر الديـ..........

ل ان بـ أسعد احلـػل ادؽ  مة أمحد الده   95 طبد الرمحـ بـ ادرحقم العال 

 69 .... ؿل ادؽلقأبق األرسار العج :طبد الرمحـ بـ حسـ حمؿد بـ طظ

قظ.................طبد   97 الرمحـ بـ طبد اهلل بـ أمحد األكدل ز: السف 
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ل ادػتل..................  96 طبد الرمحـ بـ طبد اهلل رساج احلـػل ادؽ 

 88 طبد الرمحـ بـ طظ بـ حمؿد: ادعروف بابـ ال قزي................

ؿرو بـ حيؿد: أبق زرطة: األوزاطل..  967 ..............طبد الرمحـ بـ ط 

ؾجؿ................................... ؾجؿ: ابـ م   991 طبد الرمحـ بـ م 

ان العـزي........................... فدي بـ حس   94 طبد الرمحـ بـ م 

 96 طبد الرحقؿ بـ احلسع بـ طبد الرمحـ: العراقل: زيـ الديـ........

 14 طبد الرشقد العظقؿ آبادي .........................................

 416 طبد الرؤوف بـ تاج العارفع بـ طظ بـ زيـ العابديـ: اد ـاوي.....

دايار  بـ طظقؿ................... اب بـ خ   61 طبد الستار بـ طبد القه 

 94 هؾقي.............طبد العزيز بـ أمحد )ويل اهلل( بـ طبد الرحقؿ الد

الم بـ أيب الؼاسؿ: طز  الديـ: سؾطان العؾامء.  942 طبد العزيز بـ طبد الس 

 469 طبد العظقؿ بـ طبد الؼقي بـ طبد اهلل: اد ـذري.................... 

ػقري.......  96 طبد العظ بـ طبد الرمحـ بـ حمؿد سعقد األفغاين: الرام 

 97 الؽتاين ....... احلسـل اإلدريزطبد الؽبر  طبد الؽبر بـ حمؿد بـ

 69 ...ريت.....طبد العؾقؿ الصديؼل بـ حمؿد طبد احلؽقؿ الصديؼل: اد  

 466 .....................زطبد الغـل بـ إسامطقؾ بـ طبد الغـل: الـابؾ  

 464 حقل..........دايقين بـ فضؾ رسقل العثامين: تاج الػ  طبد الؼادر الب  

 12 ............................................... : احلافظطبد الؽريؿ

رداد  69 ................ طبد اهلل بـ أمحد أيب الر بـ طبد اهلل بـ حمؿد م 

 625 ............. طبد اهلل بـ إدريس بـ يزيد الزطافري: أبق حمؿد الؽقيف

 958 ................... ػ الديـطبد اهلل بـ أسعد بـ طظ: القافعل: طػق

 659 ......................طبد اهلل بـ سعقد بـ حاتؿ السجزي: أبق كن

 98 .................................... حالنيـل د  طبد اهلل بـ صدقة ز  

 484 ـدي...رق  ؿ  : الدارمل: أبق حمؿد الس  ام  ر  طبد اهلل بـ طبد الرمحـ بـ هب   
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 62 بـ طبد الرمحـ رساج...................................... طبد اهلل

 424 ط انرجاين: ويعرف أيضًا بابـ الؼ  طبد اهلل بـ طدي بـ طبد اهلل: ال  

 499 اب الؼرر العدوي: ابـ طؿر ............طبد اهلل بـ طؿر بـ الط  

 499 يؿراب الع  طبد اهلل بـ طؿر بـ حػص بـ طاصؿ بـ طؿر بـ الط  

 668 قن بـ أيب طقن: ابـ طقن.............................طبد اهلل بـ ط  

 98 ردي ادؽل.........................طبد اهلل فريد بـ طبد الؼادر الؽ  

 694 طبد اهلل بـ هلقعة بـ طؼبة: أبق طبد الرمحـ: ابـ هلقعة................

 459 ظظ: ابـ ادبارك.................طبد اهلل بـ ادبارك بـ واضح احلـ 

د بـ إبراهقؿ:  921 أبق بؽر................. قبة:ابـ أيب ش   طبد اهلل بـ حمؿ 

د بـ جعػر: أبق الشقخ األصبفاين  468 ...................طبد اهلل بـ حمؿ 

د بـ طظ بـ طبد اهلل الؼرر اهلاشؿل العباد......  497 طبد اهلل بـ حمؿ 

ه األصبفاين....................... ـ د  د بـ حيقك بـ م   921 أبق طبد اهلل حمؿ 

 969 اح ادخزومل......................طبد اهلل بـ مقؿقن بـ داود الؼد  

رداد أبق الر بـ أمحد....................................  69 طبد اهلل م 

 665 ل العثامين احلـػل البدايقينطبد ادؼتدر بـ طبد الؼادر بـ فضؾ رسق

 969 طبد ادممـ بـ خؾ ػ بـ أيب احلسـ بـ ذف البقين: أبق حمؿد الدمقاصل

 621 ..................طبد ادؾؽ بـ حمؿد بـ طبد اهلل: أبق قالبة الرقار

 497 طبد ادفقؿـ بـ طباس بـ سفؾ بـ سعد الساطدي األكصاري اددين

 625 ........كقان: أبق طبقدة البني........بـ ذ   طبد القارث بـ سعقد

 419 .......قاهبعراين الشاذيل: أبق اد  اب بـ أمحد بـ طظ: الش  طبد القه  

 668 ...................اب بـ ططاء الػاف: أبق كن البنيطبد القه  

 626 ...............بؽل: أبق كنطبد القهاب بـ طظ بـ طبد الؽايف الس  

 612 طبقد اهلل بـ طبد الؽريؿ بـ يزيد: أبق زرطة الرازي.................

 997 ..........قاريري أبق سعقد البنيقسة: الؼ  طبقد اهلل بـ طؿر بـ م  
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 974 .............................طثامن بـ حسـ الدمقاصل.............

 99 وري..........ز  لشفر  طثامن بـ طبد الرمحـ بـ طثامن: ابـ الصالح: ا

 657 ......ؿرو مجال الديـطثامن بـ طؿر بـ أيب بؽر: ابـ احلاجب: أبق ط  

ـ طبد اهلل: ال   ـ طدي ب ـ طدي: طبد اهلل ب  424 ط انالؼ   ويعرف أيضاً باـب رجاين:اب

 452 حمؿد بـ طظ بـ حمؿد بـ أمحد: الشقخ األكز حمقل الديـ: ابـ طريب:

 96 الرحقؿ بـ احلسع بـ طبد الرمحـ: زيـ الديـ........العراقل: طبد 

ة بـ ققس..................................................... زر   448 ط 

 14 .............................طزيز غقث...........................

د بـ إبراهقؿ:  469 ....كقر الديـ.......... العزيزي: طظ بـ أمحد بـ حمؿ 

 89 ابـ طساكر: طظ بـ احلسـ بـ هبة اهلل.............................

 669 ..............................باح....................ططاء بـ أيب ر  

 462 ...ططقة بـ سعد بـ جـادة  العقيف الديل الؼقز  الؽقيف: أبق احلسـ

 629 أبق طثامن......................ان بـ مسؾؿ بـ طبد اهلل الصػار: طػ  

 496 أبق طؼال: هالل بـ زيد بـ يسار بـ بقال البني...................

 961 .....................طؼبة بـ أيب الصفباء الباهظ: أبق خريؿ الرابز

 421 ؿرو بـ مقسك بـ محاد: أبق جعػر احلافظ........قظ: حمؿد بـ ط  العؼ  

د: احل  الئلالع   د بـ طظ بـ حمؿ   949 .طالء الديـ........... صؽػل:: حمؿ 

 666 ؾؼؿة بـ ققس بـ طبد اهلل بـ مالؽ...............................ط  

 625 ؾقة: إسامطقؾ بـ إبراهقؿ بـ مؼسؿ األسدي...................ابـ ط  

 66 ............................رضملقي: أبق بؽر بـ سامل البار احل  ؾ  الع  

 66 رضمل الشافعل.........................سـ الؽاف احل  قي بـ ح  ؾ  ط  

قدر  ؾ  الع    66 .........................رضملوس البار احل  قي: سامل بـ ط 

 919 أبق طظ الـقسابقري: أمحد بـ حػص بـ طبد اهلل....................

 945 ..........................ل كقر الديـبطظ بـ إبراهقؿ بـ أمحد: احلؾ  
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 61 طظ بـ أمحد ادحضار..............................................

د بـ إبراهقؿ: العزيزي: كقر الديـ..............  419 طظ بـ أمحد بـ حمؿ 

 616 .................طظ بـ أمحد بـ حمؿد بـ طظ: القاحدي أبق احلسـ

 474 بـ احلسـ بـ احلسع: أبق الػضؾ: الؾعل.....................طظ 

 89 .طظ بـ احلسـ بـ هبة اهلل: ادعروف بابـ طساكر...................

 965 ..ادت ؼل: طالء الديـ............ سام الديـ بـ طبد ادؾؽ:طظ بـ ح  

 79 .................. روي: الؼاريطظ بـ سؾطان حمؿد: كقر الديـ: اهل  

ـ طبد العظ احلسـل يـ ب ـ فخر الد  ـ طبد احلل ب  57 بق احلسـ الـ دويأ: طظ ب

 629 ...........بؽل: أبق احلسـ تؼل الديـطظ بـ طبد الؽايف بـ طظ الس  

 89 .............طظ بـ طبد اهلل بـ أمحد احلسـل: كقر الديـ السؿفقدي

 496 كجقح السعدي........................طظ بـ طبد اهلل بـ جعػر بـ 

 499 .................................... مشؼل الؼررطظ بـ طروة الد  

 468 .................طـل........طظ بـ طؿر بـ أمحد: البغدادي الدارق  

 969 ......................طظ بـ حمؿد بـ العب اس التقحقدي: أبق حق ان

 87 اق..ـ حمؿد بـ طظ بـ طبد الرمحـ: الؽـاين: ادعروف بابـ طر  طظ ب

 444 ...........انط  طظ بـ حمؿد بـ طبد ادؾؽ الؽتامل: ويعرف بابـ الؼ  

 661 طظ بـ يعؼقب بـ جزيؾ البؽري: أبق احلسـ كقر الديـ............

 464 ......................ؿة البنيطامرة بـ زاذان الصقدالين: أبق سؾ  

 964 ......................... حقةطؿر بـ احلسـ بـ طظ بـ حمؿد: ابـ د  

 969 .........ػصـ: رساج الديـ، أبق ح  طؿر بـ طظ بـ أمحد: بابـ ادؾؼ  

 952 ................ؾخلطؿر بـ هارون بـ يزيد بـ جابر: أبق حػص الب  

 499 .............ب الؼرر العدوياابـ طؿر : طبد اهلل بـ طؿر بـ الط  

 62 ........................... حرد اددينث احلرم اد  دان: حمد  طؿر مح  

 641 ؿرو بـ حمؿد بـ حريث......................................أبق ط  
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 988 .....................طؿر الديـ بـ الشقخ قؿر الديـ بـ طالء الديـ

 667 .ريف الػالس بـ بحر الباهظ: أبق حػص البني الص  ؿرو بـ طظط  

 417 .......................مشؼلؿرو بـ واقد الؼرر: أبق حػص الد  ط  

 668 .............................ابـ طقن: طبد اهلل بـ طقن بـ أيب طقن

 462 ..........قـة بـ أيب طؿران: أبق حمؿد الؽقيفسػقان بـ طق   قـة:ابـ طق  

 991 ..حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد بـ أمحد: حجة اإلسالم، أبق حامد الغزايل:

 427 ز: أبق طظ.......اين: احلسع بـ حمؿد بـ أمحد: القاين األكدل  الغس  

 14 ................................................يفار  غالم حمؿد الب  

 648 ..........................بق طؼبةر بـ طـان: أف بـ سعد بـ جب  الػاك  

 469 فضقؾ  بـ حسع بـ صؾحة البني: أبق كامؾ الحدري...........

 667 ريفؿرو بـ طظ بـ بحر الباهظ: أبق حػص البني الص  الػالس: ط  

 79 الؼاري: طظ بـ سؾطان حمؿد اهل روي: كقر الديـ: الػؼقف احلـػل.....

 967 ...............................................الـاكقتقي .... قاسؿ

مشؼل...........  446 الؼاسؿ بـ طبد الرمحـ الشامل: أبق طبد الرمحـ الد 

 498 ......الؼايض طقاض بـ مقسك بـ طقاض القحصبل ادالؽل.......

 489 ...........قيم  طبد الباقل بـ قاكع بـ مرزوق بـ واثؼ األ   ابـ قاكع:

 652 ..........ؿرو ادراديرين: أويس بـ طامر بـ جزء بـ مالؽ بـ ط  لؼ  ا

 444 ان: طظ بـ حمؿد بـ طبد ادؾؽ الؽتامل....................ط  ابـ الؼ  

وخ: أبق سعقد: احلافظ األحق  ط  الؼ    94 ل........ان: حيقك بـ سعقد بـ فر 

 699  بـ سؾقامن..حمؿد بـ حمؿد بـ طبد اهلل بـ خقرض الؼطب القرضي:

 621 أبق قالبة الرقار: طبد ادؾؽ بـ حمؿد بـ طبد اهلل..................

 991 قسة: أبق سعقد البني.........الؼقاريري: طبقد اهلل بـ طؿر بـ م  

 968 قزية: حمؿد بـ أيب بؽر بـ أي قب بـ سعد: أبق طبد اهلل..ق ؿ ال  ابـ الؼ  

 469 قؾ  بـ حسع بـ صؾحة البني...........أبق كامؾ الحدري: فض  



 فهرس األعالم المترجمة                                                             333

 444 ان...................ط  الؽتامل: طظ بـ حمؿد بـ طبد ادؾؽ: ابـ الؼ  

 96 ..........الؽت اين: طبد احلل  بـ طبد الؽبر احلسـل اإلدريز الػاد

 97 .......ابـ كثر: إسامطقؾ بـ طؿر بـ كثر: طامد الديـ، أبق الػداء...

 68 .قي: أمحد أذف ابـ الشقخ السق د طظ حسع األذيف....قج  ج  الؽ  

 69 ........ث األطظؿ يف اهلـدقي:حمؿد بـ كذر أذف: ادحد  قج  ج  الؽ  

 429 ..........يؿل: حمؿد بـ يقكس بـ مقسك: أبق العباس البنيالؽد  

 946 .......................الؽؾبل: حمؿد بـ السائب بـ برش:  أبق الـرض

 979 .................ش  خ  ر ب  ؽقهل: رشقد أمحد بـ هداية أمحد بـ پ  ـ  الؽ  

راك  
 61 ...........................قي: رمحة اهلل بـ خؾقؾ اهلل اهلـديالؽ 

 99 ـات.....س  حمؿد بـ طبد احلل بـ حمؿد طبد احلؾقؿ: أبق احل   قي:ـ  ؽ  الؾ  

 694 ................ هلقعة بـ طؼبة: أبق طبد الرمحـابـ هلقعة: طبد اهلل بـ 

 415 ..................لقث بـ أيب سؾقؿ بـ زكقؿ الؼرر: أبق بؽر الؽقيف

د بـ أمحد السؿرقـدي......................  949 أبق الؾقث: كن بـ حمؿ 

 459 .................. ابـ ادبارك: طبد اهلل بـ ادبارك بـ واضح احلـظظ

ي األرزكجاين اددين....................................  62 .ملمقن الز 

ر   ه   94 ..احلسقـل............. بركات بـ محزة رسقل بـ آل   وي: آل  ادار 

 965 ...سام الديـ بـ طبد ادؾؽ: طالء الديـ...........ادت ؼل: طظ بـ ح  

 74 .....الديـ العثامين...........ـ كريؿ قجل: بشر الديـ بـ  ادتؽؾ ؿ الؼ  

 694 ...............................ك بـ الصباح القامين: أبق طبد اهلل.ادثـ  

 415 .................ئؼراج ادخزومل اد  ل، أبق احلج  جماهد بـ جز ادؽ  

 642 ......أمحد بـ طبد اهلل بـ حمؿد: أبق العباس.... ي:ز  حمب  الديـ الط  

 69 ........ قيقج  ج  ث األطظؿ يف اهلـد: حمؿد بـ كذر أذف الؽ  ادحد  

 996 ......د يقسػ بـ احلسع السـقدؼ السـقد: حمؿد بـ السق  ادحؼ  

 968 ............حمؿد بـ أيب بؽر بـ أي قب بـ سعد: ابـ قق ؿ: أبق طبد اهلل
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 966 ........الديـ: شؿس الديـحمؿد بـ أيب بؽر بـ طبد اهلل: بابـ كاس 

 621 الدواليب............................ حمؿد بـ أمحد بـ محاد: أبق برش

د بـ أمحد: جالل الديـ الد   اين................................حمؿ   465 و 

د بـ أمحد بـ محزة: الر    944 ........................مظ: شؿس الديـحمؿ 

 88 هبل: أبق طبد اهلل: شؿس الديـ.........محد بـ طثامن: الذ  حمؿد بـ أ

 966 ..........................حمؿد بـ أمحد بـ طظ:  كجؿ الديـ الغقطل

 466 أبق بؽر يؿة:يؿة بـ ادغرة السؾؿل: ابـ خز  حمؿد بـ إسحاق بـ خز  

 498 .............................حمؿد بـ إسحاق بـ يسار بـ خقار....

 496 امطقؾ بـ مسؾؿ بـ أيب فديؽ ...........................حمؿد بـ إس

 56 ................. حمؿد إقبال ابـ الشقخ كقر حمؿد: الشاطر: الدكتقر

 87 ........ ر بـ طبد اهلل: بدر الديـ الزركم: أبق طبد اهللاد  حمؿد بـ هب  

 961 جعػر.......................... ي: أبقز  حمؿد بـ جرير بـ يزيد الط  

ب ان بـ أمحد التؿقؿل البستل الشافعل:
د بـ ح   441 .........أبق حاتؿ حمؿ 

 961 ........ريفخؿل: تؼل الديـ، ابـ الص  حمؿد بـ احلسـ بـ طقز الؾ  

 946 حمؿد بـ السائب بـ برش: الؽؾبل  أبق الـرض........................

 629 ققة الغـقي: أبق بؽر الؽقيف.............................حمؿد بـ س

 996 ...... ؼ السـقدد يقسػ بـ احلسع السـقد: ادحؼ  حمؿد بـ السق  

 961 ....................... ريـ البني األكصاري: أبق بؽرحمؿد بـ س  

 999 .....اتـس  ؽـقي: أبق احل  حمؿد بـ طبد احلل بـ حمؿد طبد احلؾقؿ: الؾ  

د الـقسابقري: احلاكؿ: بابـ البقع........... د بـ طبد اهلل بـ حمؿ   426 حمؿ 

ل....................  91 حمؿد بـ طظ بـ ططقة احلارثل: أبق صالب ادؽ 

د الع   د بـ طظ بـ حمؿ   949 صؽػل: طالء الديـ..............الئل احل  حمؿ 

د القالين د بـ طظ بـ حمؿ   447 أبق طبد اهلل ـعاين:الص   قكاين ثؿ  : الش  حمؿ 

 947 ......................... ؿلحمؿد بـ طؿر بـ واقد: القاقدي األسؾ  
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 674 حمؿد بـ حمؿد أمحد بـ طبد الؼادر بـ طبد العزيز األزهري األمر الؽبر

 699 .................. حمؿد بـ حمؿد بـ طبد اهلل: القرضي قطب الديـ

د بـ طظ: ابـ الزري: شؿس الديـ: أبق الر د بـ حمؿ  د بـ حمؿ   461 حمؿ 

د بـ أمحد القعؿري: ابـ سق د الـ اس د بـ حمؿ  د بـ حمؿ   926 ...........حمؿ 

 991 ة اإلسالم، أبق حامد..الغزايل: حج   حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد بـ أمحد:

ارحمؿد بـ حمؿقد بـ حماسـ البغدادي: ادعروف باب  961 ..........ـ الـج 

ل................ د بـ مسؾؿ بـ تدرس األسدي: أبق الزبر ادؽ   469 حمؿ 

 421 .......هري: أبق بؽر احلافظحمؿد بـ مسؾؿ بـ طبقد اهلل: شفاب الز  

 429 يؿل: أبق العباس البني..........حمؿد بـ يقكس بـ مقسك: الؽد  

ت   يؼل...................... جرايتـل الؽ  حمؿد صاهر الػ   77 اهلـدي الصد 

 988 ..............................حمؿد طؿر الديـ ابـ الشقخ قؿر الديـ

 68 عة............................صدر الرشي :حمؿد أجمد طظ األطظؿل

د أمع بـ طؿر بـ طبد العزيز طابديـ  الد    79 مشؼل احلـػل.........حمؿ 

 65 ....................... مشؼلد  القيد: ع بـ حمؿد بـ طظ س  حمؿد أم

ة اإلسالم  66 .............. حمؿد حامد رضا ابـ اإلمام أمحد رضا: حج 

 65 .................................................... مشؼلالد   حمؿد

 67 ................ بـ رضا طظ خان   بـ كؼل طظ خان   حمؿد رضا خان  

 59 .............................. رضمل ادؽلصقؾ: احل  حمؿد سعقد باب  

 62 ........................................ حمؿد سعقد بـ حمؿد ادغريب

 969 ......... ي األكصاريد  ـ  حمؿد طابد بـ أمحد بـ طظ بـ يعؼقب: الس  

 64 ................................. حمؿد طابد بـ حسع ادؽل ادالؽل

 69 ............................................... حمؿد طثامن الؼادري

 656 ...................... ادروزي: أبق جابر  حمؿد بـ طبد اهلل بـ قفزاذ  

 72 ... حمؿد بـ طبد الرمحـ بـ حمؿد: شؿس الديـ أبق الر: السخاوي
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 466 .... ؼددالقاحد بـ أمحد: ضقاء الديـ: أبق طبد اهلل اد  حمؿد بـ طبد 

 81 ............ قاد األصؾقحمؿد بـ طبد القاحد بـ طبد احلؿقد: الس

 452 حمؿد بـ طظ بـ حمؿد بـ أمحد: بابـ طريب: حمقل الديـ: الشقخ األكز

د بـ طظ بـ وهب:  942 .................. أبق الػتح ابـ دققؼ العقد: حمؿ 

 421 أبق جعػر احلافظ........ قظ:اد: العؼ  ؿرو بـ مقسك بـ مح  حمؿد بـ ط  

 699 مظ..حمؿد بـ حمؿد بـ طبد اهلل بـ خقرض بـ سؾقامن قطب الديـ الر  

 82 ....بلاحلؾ   الشفر بابـ أمر احلاج   ،حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد بـ حسـ

 486 ............ أبق طبد اهلل اج  حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد العبدري: ابـ احل

 12 ....... حمؿد طبد الباقل ابـ حمؿد طبد السالم الؼادري: برهان احلؼ  

 86 ...............حمؿد بـ طبد الباقل بـ يقسػ: أبق طبد اهلل: الزرقاين

 661 ............................ار األكصاري حجازيحمؿد بـ طبد الب  

 64 .............................سع بـ إبراهقؿ ادالؽلحمؿد طظ بـ ح

 61 ............................. حمؿد طؿر بـ أيب بؽر: الرشقدي ادؽل

 69 ........ ث األطظؿ يف اهلـدقي: ادحد  قج  ج  حمؿد بـ كذر أذف الؽ  

 75 ........... ؼرئ: شؿس الديـحمؿد بـ صالح بـ إسامطقؾ: اددين اد  

تاين: أبق الػتح ............... س  فر   998 حمؿد بـ طبد الؽريؿ بـ أمحد الش 

 58 كريؿ اهلل ادفاجر اددين ...................................... حمؿد

د الاوي ......................................حمؿد خم  61 تار بـ ططار 

 67 ................... يف اهلـد ادػتل األطظؿ :حمؿد مصطػك رضا خان  

د بـ حيقك بـ م    921 .................................. ـده األصبفاينحمؿ 

 75 ...... حمؿد بـ يقسػ بـ احلسـ  الزركدي اددين األكصاري احلـػل

 699 .........حمؿد بـ يقسػ بـ طظ: الشامل: شؿس الديـ أبق طبد اهلل

 61 ............................................ حمؿد يقسػ: األفغاين

 499 حمؿقد بـ أمحد بـ مقسك بـ أمحد: بدر الديـ العقـل................
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 452 حمقل الديـ: حمؿد بـ طظ بـ حمؿد بـ أمحد: بابـ طريب: الشقخ األكز

 66 ........................................... اددين: ضقاء الديـ أمحد

 75 ............ ؼرئ شؿس الديـاددين: حمؿد بـ صالح بـ إسامطقؾ اد  

 496 ........... يـل: طظ بـ طبد اهلل بـ جعػر بـ كجقح السعديابـ ادد  

 69 ................... مة الشقخ أمحد: أبق الررداد: طبد اهلل ابـ العال  م  

 461 بـ فقرك األصبفاين: أبق بؽر  ف  ي  و  : أمحد بـ مقسك بـ مرد  ف  ي  و  ابـ مرد  

رزا غالم قاد    96 ............................................... قؽر ب  م 

ل ادرزوقل:  62 ........................................ أبق حسع ادؽ 

 455 ................. سعد الديـ: التػتازاين مسعقد بـ طؿر بـ طبد اهلل:

 446 ..... مشؼل البالصلػ الشـل: أبق سعقد الد  سؾؿة بـ طظ بـ خؾ  م  

 97 .................................. مصطػك بـ خؾقؾ ادؽل األفـدي

 498 ................ راساين السؾؿلجاء ال  مطر بـ صفامن القراق: أبق ر  

 664 ....................... راساين: أبق كامؾ احلافظر  بـ مدرك ال  مظػ  

 667 ............ معتؿر بـ سؾقامن بـ صرخان  التقؿل: أبق حمؿد البني

 م  
 496 ........................ علـ بـ طقسك بـ حيقك بـ ديـار األ شج  ع 

عع بـ طقن بـ زياد بـ بسطامابـ م    467 ................ عع: حيقك بـ م 

 969 ................. اهلل: احلافظ طالء الديـغؾطائل بـ قؾقج بـ طبد اد  

 616 ..................... ؾ بـ حمؿد بـ إبراهقؿ: الـدي أبق سعقدادػض  

ان ادؽل:  99 ...................................... أمحد بـ أسعد الده 

 67 ................... ادػتل األطظؿ يف اهلـد: حمؿد مصطػك رضا خان  

 97 .......................................... ادؽل: إسامطقؾ بـ خؾقؾ

 99 .................. حالن الشافعليـل د  قة بـ ز  د  ادؽل: حسع بـ ص  

يؼ بـ طبد الرمحـ كامل احلـػل  97 ............... ادؽل: صالح بـ صد 

 98 ........................ رديادؽل: طبد اهلل فريد بـ طبد الؼادر الؽ  
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 97 ................................. ادؽل: مصطػك بـ خؾقؾ األفـدي

 59 .............................. رضملصقؾ احل  ادؽل: حمؿد سعقد باب  

 64 ................................ ادؽل: حمؿد طابد بـ حسع ادالؽل

 61 ............................. الرشقدي ادؽل: حمؿد طؿر بـ أيب بؽر

 991 .................................. ؾجؿ: طبد الرمحـ بـ مؾجؿابـ م  

 425 ........................ ادؾقؽل: طبد الرمحـ بـ أيب بؽر بـ طبقد اهلل

 969 ........... ـ: طؿر بـ طظ بـ أمحد: رساج الديـ أبق حػصابـ ادؾؼ  

د طبد الرزاق بـ كرامة طظ الب  ؽ العؾامءمؾ    91 فاري: ضػر الديـ بـ حمؿ 

 416 .... اد ـاوي: طبد الرؤوف بـ تاج العارفع بـ طظ بـ زيـ العابديـ

 469 .................... ـذري: طبد العظقؿ بـ طبد الؼقي بـ طبد اهللاد  

ر حسع  12 ....................................................... مـق 

 64 ............................................ مقسك بـ طظ الشامل

 69 ....... طبد العؾقؿ الصديؼل بـ حمؿد طبد احلؽقؿ الصديؼل يت:ر  اد  

 452 .............................. رويمرك بـ فصقح الديـ احلـػل اهل  

 466 ..................... بـ إسامطقؾ بـ طبد الغـلز: طبد الغـل الـابؾ  

 966 ........ حمؿد بـ أيب بؽر بـ طبد اهلل: شؿس الديـ ابـ كاس الديـ:

 642 ........ كاس الديـ ابـ ادـر: أمحد بـ حمؿد بـ مـصقر: أبق العباس

 466 .............................................................. كافع

 69 ............................ بفاين: يقسػ بـ إسامطقؾ بـ يقسػالـ  

ار: حمؿد بـ حمؿقد بـ حماسـ البغدادي  961 .................... ابـ الـج 

 966 .......................... كجؿ الديـ الغقطل: حمؿد بـ أمحد بـ طظ

 659 تؿ ......................أبق كن السجزي: طبد اهلل بـ سعقد بـ حا

قؿ: أمحد بـ طبد اهلل بـ أمحد بـ إسحاق: األصبفاين ..........  465 أبق كع 

د بـ أمحد: السؿرقـدي أبق الؾقث ......................  949 كن بـ حمؿ 
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 416 الـرض بـ شػل ....................................................

 499 اشد الزري: أبق إسحاق الرقل .......................الـعامن بـ ر

 67 يـ صدر األفاضؾ: ادرادآبادي .............يـ بـ معع الد  كعقؿ الد  

ي .............. ؾ ق  ي   45 كؼل طظ بـ رضا طظ بـ كاضؿ طظ األفغاين الز  

اب: سؾطان أمحد خان  .................................  12 .........كق 

 14 ........................................................ رزااب م  كق  

 12 .......................................................... كقر أمحد

 89 ............. كقر الديـ السؿفقدي: طظ بـ طبد اهلل بـ أمحد احلسـل

 417 ............ قفؾ بـ هاشؿرة بـ ك  بـ ادغ  قفظ: يزيد بـ طبد ادؾؽ الـ  

 84 مشؼل: حمقل الديـ أبق زكرياوي: حيقك بـ ذف بـ مري: الد  الـق  

 669 ................. اكأبق هارون الغـقي: إبراهقؿ بـ العالء بـ الضح  

 466 ........ أمحد بـ حمؿد بـ طامد: شفاب الديـ أبق العباس ابـ اهلائؿ:

 626 ......................ؼدام بـ زياد بـ أيب يزيد الؼرر: أبق اد   شامه  

 629 ........................ شام بـ طروة بـ الزبر بـ العقام األسديه  

 496 ......................................... اهلؼؾ  بـ زياد بـ طبقد اهلل

 496 .................. طؼالأبق  هالل بـ زيد بـ يسار بـ بقال البني:

 81 ....قاد األصؾقامم:حمؿد بـ طبد القاحد بـ طبد احلؿقد  السابـ اهل  

 61 ........................... اهلـدي: رمحة اهلل بـ خؾقؾ اهلل الؽ راكقي

ىع بـ طبد الع  واثؾة بـ األسؼ    476 .................................... ز 

 616 ................. ظ بـ أمحد بـ حمؿد بـ طظ أبق احلسـالقاحدي: ط

 12 ...................................................... واطظ الديـ

 947 ......................... ؿلالقاقدي: حمؿد بـ طؿر بـ واقد  األسؾ  

 646 ........................ عاذ بـ أيب أمقة الشاملالقلقد بـ كامؾ بـ م  

 997 ..... هب بـ جرير بـ حازم بـ زيد األزدي: أبق العباس  البنيو  
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 629 ............... قب بـ خالد بـ طجالن الباهظ: أبق بؽر البنيوه  

 64 ............................................... ياسع أمحد القاري

 958 ................... ػقػ الديـالقافعل: طبد اهلل بـ أسعد بـ طظ: ط

 496 ........................................... حيقك بـ أيب كثر الطائل

وخ: أبق سعقد: احلافظ األحق    94 انط  ل: ادعروف بالؼ  حيقك بـ سعقد بـ فر 

 84 ... مشؼل: حمقل الديـ أبق زكرياوي الد  حيقك بـ ذف بـ مري: الـق  

 462 ....................... ؿد بـ طبد اهلل: أبق زكريا العـزيحيقك بـ حم

عع بـ طقن بـ زياد بـ بسطام:  467 ................ ععابـ م   حيقك بـ م 

 477 .................... قػقر بـ طقسك البسطاملأبق يزيد البسطامل: ص  

 442 ...................... يزيد بـ أيب زياد الؼرر اهلاشؿل: أبق طبد اهلل

 625 ......................... عاوية البنييزيد بـ زريع  العقم: أبق م  

 417 ............ قفؾ بـ هاشؿ: الـقفظرة بـ ك  يزيد بـ طبد ادؾؽ بـ ادغ  

 492 ........................... قصظك  اد  أبق يعذ: أمحد بـ طظ بـ ادثـ  

 494 ............... ؾقؾ بـ طبد اهلل بـ أمحد الؾقظ الؼزويـلأبق يعذ: ال

 12 ........................................................ يؼع الديـ

 69 ............................. بفاينيقسػ بـ إسامطقؾ بـ يقسػ الـ  

ة طـ جعػر بـ ط    448 ..................... ؿرو بـ أمقةيقسػ بـ أيب ذر 

: ادالؽل: د بـ طبد الز   467 .......... أبق طؿر يقسػ بـ طبد اهلل بـ حمؿ 

 77 .................... يقسػ بـ طؿر بـ يقسػ: الصقيف الؽادوري

 65 ...................................... يقسػ بـ حمؿد كجقب العطا

 614 .................................... يقكس بـ طبقد بـ ديـار العبدي
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 فهرس الكتب املرتمجة

 

 الصفحة الكتاب

 362 ............ قوضيين افس  ؾشقخ جالل افد  ف و اخلرؿة:ؾ  إحتاف افػرؿة بر  

 111 ................... سؼالينافع   ؾحاؾظف: راف افعؼةحتاف ادفرة بلضإ

 313 .................... غايناألحاديث ادوَوظة: فؾحسن بن حمؿد افص  

 259 ........................ فؾشقخ أيب حمؿد ظبد احلق: افؽزى األحؽام

ة اإلشالم حمؿد افغزايل  391 ............... إحقاء ظؾوم افدين: فإلمام حج 

 157 .......... افدين حيقى بن ذف افـووي قيإلمام حما:ويفؾـو   األربعغ

 391 ..... ينألمحد بن حمؿد افؼسطال: إرصاد افساري ظذ صحقح افبخاري

 131 ..... فؾشقخ اإلمام  خؾقل بن ظبد اهلل اخلؾقع :اإلرصاد يف ظؾامء افبالد

 327  ............... اهلل افدهؾوي شاه ويلفإزافة اخلػاء ظن خالؾة اخلؾػاء: 

 73 األٍار ادرؾوظة يف األخبار ادوَوظة: فعع بن شؾطان حمؿد افؼاري

 362 ......... قم ادكيكج  ه افػاَل زين افدين ابن األصباه وافـظائر: فؾػؼق

 131 ....................... سؼالينافع   اإلصابة يف متققز افصحابة: فؾحاؾظ

 213 ..... باين افػساد: فؾشقخ  كؼي ظع بن رَا ظعؿع م  صاد فؼ  أصول افر  

 111 ........... سؼالين: فؾع  حتاف ادفرة بلضراف افعؼةإ= أضراف افعؼة

 362 ....... سؼالينأليب افػضل أمحد بن ظع بن حجر افع   أضراف ادختارة:

 253 .............. صؽػيإؾاَة األكوار يف ذح ادـار: دحؿد بن ظع احل  

 351 خؿيؾ  ف ثار:واة اآلاؿتباس األكوار وافتامس األزهار يف أكساب افصحابة ور  

 92 ..................... ين افدين افعراؿيأفػقة افعراؿي: فؾشقخ اإلمام ز

 216 ......... اليلكب  افؼ    جاة األرواح:اح ذح كور اإليضاح وك  إمداد افػت  
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 315 .... ...... بياحلؾ   برهان افدين إكسان افعقون يف شرة األمغ ادلمون:

 165 ....................... اينو  دين افد  مة جالل افأكؿوذج افعؾوم: فؾعال  

 379 وهيؽ  ـ  : فرصقد أمحد افؽ  افزاهغ افؼاضعة يف افرد ظذ األكوار افساضعة

 322 .......................... يفدهؾوظبد افعزيز ا صاه   ثغ:ستان ادحد  ب  

 212 .................... فإلمام أيب احلسن ظع بن أمحد افواحدي افبسقط:

قـي ر افدينبد داية:اهلافبـاية يف ذح   326 ............................. افع 

ار: فؾحاؾظ حمب  افدين ابن افـجار افبغدادي  321 ......... تاريخ ابن افـج 

 369 ............................. ب ان: دحؿد افبستي احلاؾظتاريخ ابن ح  

 121 ............................................ هبي: افذ  تاريخ اإلشالم

 118 ...................... اخلطقب افبغدادي: اإلمام احلاؾظ تاريخ بغداد

 121 .................................... تاريخ اإلشالم =تاريخ افذهبي

 356 ......................... مرآة اجلـان وظزة افقؼظان =افتاريخ افقاؾعي

 322 ... ث ظبد افعزيز افدهؾوياإلمام ادحد   حتػة اثـا ظؼية: فٌاج اهلـد

 96 ................. ؾشقخ بدر افدين افزرـقفختريج أحاديث افراؾعي: 

ظن محل األشػار يف األشػار يف ختريج ما يف  ادغـي = ختريج اإلحقاء

 ................................................ اإلحقاء من األخبار
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 93 ..... قوضيافراوي يف ذح تؼريب افـواوي: جالل افدين افس   تدريب

اظ: فؾحاؾظ صؿس افدين حمؿد بن أمحد افذهبي  352 .......... تذـرة احلػ 

 89 ............................. ـيت  تذـرة ادوَوظات: دحؿد ضاهر افػ  

 196 ....... : فؾحاؾظ صؿس افدين حمؿد بن أمحد افذهبيافتفذيبتذهقب 

 352 .............. ـذريافسؽقب وافسهقب: فؾشقخ اإلمام زـي افدين اد  

 88 ..... ؽت افبديعات ظذ ادوَوظات= افـ   افتعؼبات ظذ ادوَوظات

 321 ........................ يز  : هو أبو جعػر حمؿد افط  ريرتػسر ابن ج  

 322 ...................................... ؾتح افعزيز = افتػسر افعزيزي
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 212 ........................................... افبسقط = تػسر واحدي

 112 ......................... سؼالينتؼريب افتفذيب: فشقخ اإلشالم افع  

 91 ........ افتؼريب وافتقسر دعرؾة شـن افبشر افـذير = تؼريب افـواوي

 91 ويافدين افـو   قسر دعرؾة شـن افبشر افـذير: فؾشقخ حمي  افتؼريب وافت

 386 ..................... تؼوية اإليامن: إلشامظقل بن ظبد افغـي افدهؾوي

 253 ..... مة شعد افدين افتػتازاينافتؾويح يف ـشف حؼائق افتـؼقح: فؾعال  

 128 أبو ظؿر بن ظبد افز   عاين واألشاكقد: فؾحاؾظل يف اد  ض  افتؿفقد دا يف ادو  

 92 افديبع ـة افـاس من احلديث:متققز افطق ب من اخلبقث مما يدور ظذ أفس  

 87 .. تــزيه افؼيعة ادرؾوظة ظن األخبار افشـقعة ادوَوظة: فؾشقخ افؽـاين

 225 .................. : فشقخ اإلشالم احلاؾظ افعسؼالينهتذيب افتفذيب

 185 ................................ مشؼيبن ظساـر افد  مشق: اتواريخ د  

 253 .. ؾؼايض  صدر افؼيعة ادحبويبف ؽوامض افتـؼقح: افتوَقح يف حل  

د اد ـاو  116 ..... يافتقسر ذح اجلامع افصغر: فؾشقخ صؿس افدين حمؿ 

 35 ................................. فاريصحقح افب   = اجلامع افرَوي

ستاينيف ذح افـؼاية موزجامع افر   ف   71 ............................ : فؾؼ 

 118 ..... قوضيمن حديث افبشر افـذير: جالل افدين افس   اجلامع افصغر

 122 .................... قفؼيف يف صعب اإليامن: فإلمام افب  اجلامع ادصـ  

 77  ..................... رجامع ادضؿرات وادشؽالت: فقوشف بن ظؿ

 168 .......... هو أبو ظع احلسن بن ظرؾة بن يزيد افعبدي :جزء ابن ظرؾة

 225 .............. ف اإلمامـتاب افؼراءة خؾ   = ف اإلمامجزء افؼراءة خؾ  

 168 .......................................جزء ابن ظرؾة = جزء حديثي

 323 .................... قوضيل افدين ظبد افرمحن افس  جلال مجع اجلوامع:

ين يف ؾضل افؼؾ غ ذف افعؾم اجلع وافـ   ب افعع: س  جواهر افعؼد 

 ....................................... فؾسق د كور افدين افسؿفودي
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 186 ........ أمحد افطحطاوي فؾشقخ :ظذ افدر  ادختار حاصقة افطحطاوي

 216 .......... : افطحطاويراؿي افػالح ذح كور اإليضاححاصقة ظذ م  

 112 : فؾؼاري= مصطؾحات أهل األثر ظذ ذح كخبة افػؽر حاصقة كزهة افـظر

 352  ...................... زكوياحلاوي افؼدد: فؾؼايض مجال افدين افغ  

 262 ............................ قوضيالل افدين افس  جل: ػتاوىؾاحلاوي ف

 322 ....................... يمحد افدهؾوأاهلل  ويل حجة اهلل افبافغة: فشاه  

 161 ... ظبد افغـي افـابؾيس فؾشقخ دية ذح افطريؼة ادحؿدية:احلديؼة افـ  

 121 .................. ياحلرز افثؿغ فؾحصن احلصغ: فؾشقخ ظع افؼار

 369 دي.ـ  افس   د: فؾشقخ اإلمام حمؿد ظابدكقد حمؿد ظاب  د يف أشاحك افشار  

 121 احلصن احلصغ من ـالم شق د ادرشؾغ: فؾشقخ صؿس افدين اجلزري

 82 .................. بياج  احلؾ  احلوبغقة ادفتدي: ابن أمر  ؾبة ادجعح  

 81 ويافـو  : حؾقة األبرار وصعار األخقار يف تؾخقص افدظوات واألذـار

 172 .......... قم أمحد بن ظبد اهلل األصبفاينحؾقة األوفقاء: فؾحاؾظ أيب كع  

 331 .............................. اخلصائص افـبوية = اخلصائص افؽزى

 331 ................... قوضيجالل افدين افس   فؾشقخ وية:اخلصائص افـب  

 211 ........ قوضيجالل افدين افس  ة يف اآلباء افؼيػة: فإلمام ػافدرج ادـق

 71 ............ صؽػيافدر  ادختار ذح تـوير األبصار: فعالء افدين  احل  

 332 ................................ قفؼيأمحد افب   بؽر  ة: أليبدالئل افـبو  

 11 ................... افشامي رد  ادحتار ظذ افدر  ادختار: البن ظابدين

 125 ..... اإلمام أيب افؼاشم افسفقع :افروض األكف يف ذح ؽريب افسر

 357 ...... واآلل واألصحاب: افـقسابوري روَة األحباب يف شرة افـبي

 326 ........ يز  افرياض افـرضة يف ؾضائل افعؼة: دحب  افدين أمحد افط  

 233 .... ؿد بن يوشفحم فؾشقخ صاد يف شرة خر افعباد:دى وافر  ل اهل  ب  ش  

 211 ......................... قوضيشبقل افـجاة: فإلمام جالل افدين افس  
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 119 ......... افعزيزي ذح اجلامع افصغر: فعع بن أمحديف افٌاج ادـر 

 169 ............. ظع بن ظؿراإلمام احلجة أبو احلسن  :طـيفؾدارؿ   ـنافس  

 112 ...................................... افؽبر افسـن = افسـن افؽزى

 112 .............................. قفؼيأمحد بن احلسغ افب   افسـن افؽبر:

د بن أمحد افذهبيأظالم ر ش    323 ...... افـبالء: فؾحاؾظ صؿس افدين حمؿ 

 233 ............. صاد يف شرة خر افعبادبل اهلدى وافر  = ش   افشامي ةشر

 159 فؾشقخ زين افدين افعراؿي: ؾتح ادغقث بؼح أفػقة احلديث=  ذح األفػقة

د شق د افـ اس  322 .................. ذح افسمذي: فؾحاؾظ أيب افػتح حمؿ 

د بن ظبد افباؿي افزرؿاينواهب افؾد  ذح افزرؿاين ظذ اد    82  ... كقة: دحؿ 

 82 ............. حلق  بن شقف افدين افدهؾوي: فعبد اشػر افسعادةذح 

 82 .......................... شػر افسعادةذح  = افكاط ادستؼقمذح

 155 ................. مة شعد افدين افتػتازاينػقة: فؾعال  س  ذح افعؼائد افـ  

 355 ... ارادعروف بافؼص   ،ذح ؿصقدة افزدة: أليب افعب اس أمحد األزدي

ي  157 ..................... ؾتح اإلفه ذح ادشؽاة = ذح ابن حجر ادؽ 

ب: فؾشقخ اإلمام حمقي افدين افـو    93 ..................... ويذح ادفذ 

 393 رجاين...............ع بن حمؿد اجل  ظ د افؼيفسق  ادواؿف: فؾذح 

 122 .................... اجلامع ادصـ ف يف صعب اإليامن = صعب اإليامن

 138 .. افشػاء بتعريف حؼوق ادصطػى: فإلمام أيب افػضل ظقاض افؼايض

 229 ......... بؽيصػاء افسؼام يف زيارة خر األكام: فؾشقخ تؼي افدين افس  

ة: كور افدين ظبد افرمحن بن أمحد اجلامي  357 ................ صواهد افـبو 

 326 .................... ؼوب بن إشحاق ادفرجاينواكة: يعصحقح أيب ظ  

مةفؾ صحقح افبفاري:  35 ....................... فاريطػر افدين افب   عال 

 259 ................ صحقح ادـتؼى: البن افسؽن أيب ظع شعقد بن ظثامن

مةـاط  : دةـدي  اهلارم وافص    66 .......... ظع خان   ت  شؿ  ح   ر اإلشالم افعال 
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 81  ... أمحد بن حجر مام: فإلظذ أهل افرؾض وافزكدؿة افصواظق ادحرؿة

 172 .................................. قعؿرو افعؼ  دحؿد بن ظ   افضعػاء:

 221 .................... بؽيضبؼات افشاؾعقة: افؼايض تاج افدين بن افس  

ا بنطفار ما ـان   165 ............ قوضي: جلالل افدين افس  ػق اً خمضؾوع افثري 

 333 ...... يوـ  ؽ  حمؿد ظبد احلي افؾ   :رجاينح خمتك اجل  يف ذ طػر األماين

 321 .............. ث ظبد افعزيز افدهؾويمة ادحد  ؾعال  : فافعجافة افـاؾعة

 162 .............. افعؼد افـضقد يف حتؼقق ـؾؿة افتوحقد: فإلمام ابن اهلائم

 93 ........................................ ابن افصالح :ظؾوم احلديث

 199 ..... قـيافع  مة بدر افدين فؾعال  ظؿدة افؼاري ذح صحقح افبخاري: 

 315 اسد افـ  بن شق  افإلمام  غازي وافشامئل وافسر:ظقون األثر يف ؾـون اد  

 311 .................. اليلكب  افؼ    :امرر احلؽ  األحؽام يف بغقة د   يؽـقة ذو  

د  احلؾ   : فؾشقخ إبراهقم بن حمؿ   161 ....... بيؽـقة ادتؿع  ذح مـقة ادصع 

 71 ........ة: فػضل اهلل حمؿد بن أيوب وؾقة يف ضريق افبفائق  افػتاوى افص  

 157 ........ فإلمام ابن حجر صفاب افدين ادؽي: ه ذح ادشؽاةؾتح اإلف

 328 ............... : فؾحاؾظ افعسؼالينؾتح افباري ذح صحقح افبخاري

 95 ................. يافؼار ظعـور افدين : فؾتح افرمحن بػضائل صعبان

 322  ............. ويل اهلل افدهؾوي بن صاه  اؾتح افعزيز: فؾشقخ ظبد افعزيز 

 99 ........ امماهل  افدين ابن ؾتح افؼدير فؾعاجز افػؼر: فؾشقخ اإلمام ـامل 

ي أمحد افشقخ :افػتح ادبغ يف ذح األربعغ  158 ........... بن حجر ادؽ 

 159 ......... ؾتح ادغقث بؼح أفػقة احلديث: فؾشقخ زين افدين افعراؿي

 93 ............ ؾتح ادغقث ذح أفػقة احلديث: فشؿس افدين افسخاوي

 366 ... افديريب :ظـقد ار  جب   مفف فـػع افعبقد وؿؿع ـل  ؾتح ادؾك ادجقد اد

قة يف معرؾة أٍار ادافؽقة وادؾؽقة: فؾشقخ ابن ظريبافػ    177  .. توحات ادؽ 

 71 .. يؾؿيافشفاب: افد   ار بؿلثور اخلطاب ادخرج ظذ ـتاببؾردوس األخ
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 326 ..... ؾصل اخلطاب فعؿر بن اخلطاب: فرصقد افدين افوضواط افؽتبي

 212 .. فؾجـدي أبو شعقد مػضل بن حمؿد افشعبي ؾضائل مؽة )ادؽرمة(:

 95 ........ ؾتح افرمحن بػضائل صعبان = ؾضائل افـصف من صفر صعبان

 228 .............. م افثبوت: فعبد افعع اهلـديمحوت ذح مسؾ  ؾواتح افر  

 171 ................ سغاحلسن ظع بن احل وأب هو افؼايض ؾوائد اخلؾعي:

 112 ... وـاين حمؿد بن ظذفؾش   :حاديث ادوَوظةافػوائد ادجؿوظة يف األ

ة افعقـ    321 .... ويهؾغ: فشقخ اإلشالم ويل اهلل  افدغ يف تػضقل افشقخ  ؿر 

 121 ................... اج: افعسؼاليناج يف ظؿوم ادغػرة فؾحج  وة احلج  ؿ  

وصف ضريق ادريد إػ مؼام ويف معامؾة ادحبوب وت افؼؾوب ؿ  

 ......................................... يادؽ   أليب ضافب افتوحقد:
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الة ظذ احلبقب افشػقع:  311  صؿس افدين افسخاوي افؼول افبديع يف افص 

 312 ........... قوضيـن: جلالل افدين افس  افؼول احلسن يف افذب  ظن افس  

د يف افذب  ظن ادسـد فإلمام أمحد: البن حجر افعسؼاليناف  121 .ؼول ادسد 

 338 بن حجرافؾحاؾظ افؽبر  اف:افؽاف افشاف يف حترير أحاديث افؽش  

 162 رجاينواة: البن ظدي اجل  افؽامل يف معرؾة افضعػاء وادسوـغ من افر  

 228 ................................ ـتاب اآلثار: فإلمام حمؿد بن احلسن

 131 ....................... احلسغ بن جعػر فؾجوزؿاين  :باضقلـتاب األ

 225 ....... فإلمام حمؿد بن إشامظقل افبخاري: اإلمام ؾف  ـتاب افؼراءة خ  

 326  ... واؾؼة بغ أهل افبقت وافصحابة: إلشامظقل بن ظع افسامنـتاب اد  

ة ظن مجقع األم   اب بن أمحد افش   مامة: فإلـشف افغؿ   176 .. عراينظبد افوه 

 162 .... افؽػاية يف معرؾة أصول ظؾم افرواية: فؾحاؾظ اخلطقب افبغدادي

 71 .................. ـــز افعب اد يف ذح األوراد: فعع بن أمحد افغوري

 87 ..... قوضيافًيل ادصـوظة يف األحاديث ادوَوظة: جلالل افدين افس  

هؾوي دعات افتـؼقح يف ذح مشؽاة ادصابقح: فؾشقخ ظبد احلق    221 .. افد 
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 129 ..... ـذريفزـي افدين ظبد افعظقم بن ظبد افؼوي احلاؾظ اد   :ادجتبى

 77 يـت  افػ   يف ؽرائب افتـزيل وفطائف األخبار: فؾشقخ ضاهراألكوار حار جمؿع ب  

د ب :ادختارة  126 ......... ن ظبد افواحد ادؼددفؾحاؾظ َقاء افدين حمؿ 

 159 .......................................... رجايند اجل  ادختك: فؾسق  

 129 .......... سـن: فؾحاؾظ صؿس افدين حمؿد بن أمحد افذهبيافخمتك 

ـاس منمتققز افطق ب من اخلبقث مما يدور ظذ أفس   = خمتك ادؼاصد  92 احلديث ـة اف

 326 ........................... ة: فؾشقخ ظبد احلق افدهؾويدارج افـبو  م

 187 دخل افؼع افؼيف ظذ ادذاهب األربعة: فإلمام ابن احلاج  ادافؽيم  

 356 ................. يمرآة اجلـان وظزة افقؼظان: فإلمام أيب حمؿد افقاؾع

 81 ..كور افدين ظع افؼاريمرؿاة ادػاتقح ذح مشؽاة ادصابقح: فؾشقخ 

غادستدر    122 ................ اـم افـقسابورياحلاإلمام  :ك ظذ افصحقح 

 228 ...................... فاري اهلـديم افثبوت: فؾشقخ حمب  اهلل افب  مسؾ  

 325 ........................... احلاؾظ إشحاق فإلمام :ه  ي  و  مسـد ابن راه  

د افتقؿي :أشامة مسـد أيب  116 ............................ حلارث بن حمؿ 

 325 .......................... سؾقامن بن داود افطقافيسف مسـد أيب داود: 

 325 ............................. وصعأمحد بن ظع اد  هو مسـد أيب يعذ:

 325 ........................... إلمام أيب حمؿد ظبد بن مح قد افؽقا مسـد

 93 ................................. اإلمام أمحد بن حمؿد بن حـبل مسـد

ار  325 ............................. ؿروأبو بؽر أمحد بن ظ   هو :مسـد افبز 

 116 .................................... مسـد أيب أشامة = ارثاحلمسـد 

 325 ..... ؾظأبو افعب اس افشقباين احلا رابن ظام هو ػقان:مسـد حسن بن ش

د ظبد اهلل بن ظبد افرمحن افدارمي يبألمسـد افدارمي:   325  ........... حمؿ 

 185 .................................. صفردارفؾحاؾظ  مسـد افػردوس:

 112 ........... مصطؾحات أهل األثر ظذ ذح كخبة افػؽر: فعع افؼاري
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 321 ............................................. قبة: البن أيب ص  فادصـ  

اق بن ه   فإلمام ادصـ ف:  321 ...................... احلؿري ام ظبد افرز 

 163 ............ ظاهر احلق ذح ادشؽاة: فؾشقخ ؿطب افدين افدهؾويم  

 183  ................................... قوخش  معجم اف=  معجم ابن ؿاكع

 171  .........اينز  ادعجم األوشط: فإلمام أيب افؼاشم شؾقامن بن أمحد افط  

 183 .............. ظبد افباؿي بن ؿاكعفؾحاؾظ أيب احلسغ  :شقوخمعجم اف

 172 ........... اينز  ادعجم افؽبر: فإلمام أيب افؼاشم شؾقامن بن أمحد افط  

ظن محل األشػار يف األشػار يف ختريج ما يف اإلحقاء من  غـياد  

 ............................... : فؾحاؾظ زين افدين افعراؿياألخبار
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 72 ـة: فؾسخاويـة يف ـثر من األحاديث ادشتفرة ظذ األفس  ادؼاصد احلس  

 93  .................................  ظؾوم احلديث = مة ابن افصالحمؼد  

 319 ػؼه ................................قث شؿرؿـدي يف افؾ  اف يبأمة مؼد  

 159 اجل رجاكقة = ادختك ........................................ مةمؼد  

 367 ...................... أمحد افػاروؿي افشقخ مؽتوبات: فإلمام افرب اين

 398 .... تاينش  فر  افؽريم افش  ل وافـحل: أليب افػتح اإلمام حمؿد بن ظبد ؾاد  

 359 ........ قوضيـاهل افصػا يف ختريج أحاديث افشػا: فعبد افرمحن افس  م  

 155 ... ألزهر يف ذح افػؼه األـز: فعع بن شؾطان افؼارياح افروض ـ  م  

 313 ................ افشامي البن ظابدين :مـحة اخلافق ظذ افبحر افرائق

 91 ........... ويافـو  إلمام اج: فح صحقح مسؾم بن احلج  ذيف ادـفاج 

 393 ........... مة ظضد افدين ظبد افرمحن بن أمحد اإلجييواؿف: فؾعال  اد  

 328 .... : فؾشقخ صفاب افدين افؼسطالينبادـح ادحؿدية كقةواهب افؾد  اد  

 71 .......................... وجبات افرمحة وظزائم ادغػرة: ابن افردادم  

 73 ...... األٍار ادرؾوظة يف األخبار ادوَوظة = ادوَوظات افؽزى 

 96 وزي.................ج ابن اجل  افؽزى: فؾشقخ أيب افػر   ادوَوظات
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 111 ................هبيمقزان االظتدال يف كؼد افرجال: فشؿس افدين افذ  

ة ادقزان افش   = مقزان افؼيعة افؽزى عراكقة اددخؾة جلؿقع أؿوال األئؿ 

دية  .......................... ادجتفدين ومؼؾ دهيم يف افؼيعة ادحؿ 
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 مصادر التحؼيق

 املصادر املخطوطة

 لغة العربيةالب

مة جّلل افدين حمّد بن أشًد افهديَي، إّٔوذج افًِوم -  (.ه709)ت فًِّلا

 (. ه٠٤٣0تًَِٔات ظذ ؾتح ادٌٔث، فإلمام أمحد رَا )ت -

 .)جمّوظة رشائل(ه(٠0٠٣)ت يافَار ؾتح افرمحن بٍوائل صًبان، -

 أبو احلسن ظع بن احلسن اخلًِي ،حاح وافٌرائبافٍوائد ادْتَاة احلسان افه -

 .ختريج: أمحد بن احلسن بن احلسغ افنرازي (،هـ٣74ت)

مة أيب افِٔث شّرؿْدي يف افٍَه  -  .(ه٤9٤)ت ٕك بن حمّد افسّرؿْدي، مَدا

 فهرس املصادر املطبوعة

 .ه٠٣٠٣بروت: دار افٍُر ،(ه7٠٠ٔوضي )تو اخلرؿة، افس  ؾ  إحتاف افٍرؿة بر   -

 ("احلاوي فٍِتاوى" مع)مىبوع 

ُا  - مةة وادديْة، اإلجازات ادتْٔة فًِامء ب حتَٔق ، ه(٠٤٢4)ت خان   مد رَااح افًّلا

ّْي،  د.  .ٕؼ إفُسوين، ه٠٣٣٤ دار أهل افسْة :ـراتقادٍتي حمّد أشِم رَا ادٔ 

 (،ه2٤4ت) وجاينأحاديث مْتخبة من أجزاء افنٔخ أيب مْهور أمحد بن ٕك اخل   -

ِ ٍي أمحد بن حمّد بن أمحد بنادٗفا  حمّد بن إبراهٔم  ف: صدر افدين، أبو ضاهر افسِّ

ه األصبٓاين )ادتوفا   ٍ  ِ  ،ظبد األظذ خافد بن حمّد بن ظثامن ق أيبَٔحت ،ه( 29٢: ِش

 .٠ط، ه ٠001افٍاروق احلديثة فِىباظة وافْؼ 

دِك بن ظبد اهلل بن دهٔش، حتَٔق ظبد ا ،(ه٢٣٤حاديث ادختارة، ادَدد )تاأل -

 .٤، طه 4000 مُتبة افْٓوة احلديثة مُة ادُرمة:

 بروت: دار افُتب افًِّٔة ،(ه202إحٔاء ظِوم افدين، اإلمام افٌزايل )ت -

 .٠، طه٠٣0٢
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ُا  - ٌ  ٔة بادادا افدوفة اد حتَٔق د. ادٍتي حمّد أشِم (، ه٠٤٣0ٔبٔة، فإلمام أمحد رَا )ة اف

ر ّْي،ـ   .٠ط، ه٠٣٣0 دار أهل افسْة: اتقرَا ادٔ 

هوح ؽزؿول، بروت: دار ادْٓاج ه(٢9٢وي )تاألذـار، افْو   - انٕ  ، حتَٔق حمّد ؽسا

 .٠، طه٠٣42

 ٌا،مهىٍى افب  . حتَٔق د ،ه(٢9٢، افْووي افناؾًي )تافْووية األربًغ -

 .دار افًِوم اإلٕسإٔةمنق: دِ 

 ، بروت: دار افٍُره(74٤ين )تإرصاد افساري ذح صحٔح افبخاري، افَسىّل -

 .ه٠٣4٠

أبو يًذ اخلِٔع، خِٔل بن ظبد اهلل بن أمحد ، اإلرصاد يف مًرؾة ظِامء احلديث -

 حمّد شًٔد ظّر د. ادحَق:، ه(٣٣٢)ت بن إبراهٔم بن اخلِٔل افَزويْي

 .٠، ط٠٣07 صدمُتبة افر   ، افرياض:إدريس

(، حتَٔق ظع حمّد ه٣٢٤)ت زا االشتًٔاب يف مًرؾة األصحاب، ابن ظبد اف -

 .٠، طه٠٣٠4 افبجاوي، بروت: دار اجلٔل

(، حتَٔق افنٔخ ه٢٤0)ت اجلزري شد افٌابة يف مًرؾة افهحابة، ابن األثرأ   -

 .4ط ،ه٠٣4٣ افُتب افًِّٔة ادوجود، بروت: دار ظادل أمحد ظبد

 .األٍار ادرؾوظة يف األخبار ادوَوظة = ادوَوظات افُزى -

حتَٔق افدـتور حمّد مىٔع احلاؾظ، ، ه(790ٔم )تاألصباه وافْيائر، ابن ٕج   -

 .4طه ٠٣40 منق: دار افٍُردِ 

حتَٔق افنٔخ ، ه(124اإلصابة يف متٔٔز افهحابة، ابن حجر افًسَّلين )ت -

 .٠، طه٠٣٠2بروت: دار افُتب افًِّٔة ظادل أمحد ظبد ادوجود، 

ع )ت - ـ   .٠٢، طم4002بروت: دار افًِم فِّّليغ  ،ه(٠٤7٢األظّلم، افزر

رن افتاشع إػ افَرن افرابع ظؼ اهلجري، ظبد اهلل بن ظبد - افرمحن  أظّلم ادُٔغ من اَف

ِاّي ) مة: مٗشا ه٠٤1٢تادً سة افٍرؿان فِساث اإلشّلمي (، مُة ادُرا

 .٠، طه٠٣4٠



 فهرس مصادر التحقيق                                                                            424

ة، إٔس بن يًَوب افُتبي احلسْي  - رة، ه(٠٣٤9)تأظّلم من أرض افْبوا : ادديْة ادْوا

 ، ط.ه ٠٣٤9 دار ادجتبى

منق: مُتبة دِ  ،(ه٠011هٍُي )ت، احل  ادْار صولأظع  إؾاَة األٕوار -

 .٠، طه٠٣٠٤ وزاظيأاالمام 

دار ادْٓاج : افرياض ،افٍرياضي افدائز افًريب، حتَٔق ه(10٢)ت أفٍٔة افًراؿي -

 .4ط، ه٠٣41 فِْؼ وافتوزيع

ار بُري (، حتَٔق بنا ه٠0٢7ّليل )تٕب  ح ٕور اإليواح، افؼر  إمداد افٍتااح ذ -

 منق.ظرايب، دِ 

ِ   إٕسان افًٔون يف شرة األمغ ادٖمون -  بٔة.= افسرة احل

 رٍُدار اف بروت: ،ه(٠٤٤7افبٌدادي )ت باصا إيواح ادُْون، إشامظٔل -

 ه.٠٣٠7

ادْتَي،  ،(ه414تبٌٔة افباحث ظن زوائد مسْد احلارث، ابن أيب أشامة ) -

رة: مرـز خدمة افسْا  ة اهلٔثّي، حتَٔق: د. حسغ أمحد صافح افباـري، ادديْة ادْوا

 . ٠، طه٠٣٠٤ وافسرة افْبوية

دار إحٔاء  حتَٔق ظع صري، بروت: ،ه(99٣)ت ابن ـثر ،افبداية وافْٓاية -

 .٠ط ،ه٠٣01افساث افًريب 

 .4، طه٠٣٠٠ ٍُراف دار: بروت، ه(122 افبْاية يف ذح اهلداية، افًْٔي )ت -

َ ىب صافح بن ظبد اهلل افًىااس، احلبٔب ظع بن حسغ تا - ج األظراس ظذ مْاؿب اف

دؤٕسٔا: مْارة ؿدس طه٠٤7٢افًىااس )  .٠(، ٕأ

(، حتَٔق ه9٣1)ت اإلشّلم ووؾٔات ادناهر واألظّلم، افذهبي تاريخ -

اد مًروف، بروت: دار افٌبنا  د.  .٠، طه٠٣4٤ رب اإلشّلميار ظوا

 ار،حتَٔق صدؿي مجٔل افًىا  ،ه(٣٢٤تاريخ بٌداد، اخلىٔب افبٌدادي )ت  -

 .٠، طه٠٣4٣ ٍُربروت: دار اف

ّرو بن ؽرامة افًّروي ، بروت: ظ   ،ه(29٠منق، ابن ظساـر )تتاريخ دِ  -
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 ه.٠٣٠2 دار افٍُر فِىباظة وافْؼ وافتوزيع

حتَٔق حمّد  ،ه(7٠٠ٔوضي  )تفْواوي، افس  تدريب افراوي يف ذح تَريب ا -

  ّ  ه.٠٣4٤ ديث: دار احلافَاهرة ن بن ظبد اهلل افنزاوي،أي

ٍا  تذـرة - حتَٔق افنٔخ زـريا ظّرات، بروت: دار  ،(ه9٣1اظ، افذهبي )تاحل

 .٠، طه٠٣٠7 افُتب افًِّٔة

-   ٍ ٕ  : ـتب مِتان، ه(71٢ْي )تت  تذـرة ادوَوظات، ضاهر اف  . ةٔديجم ه  خا

ٔاد أمغ، ه9٣1هٔب هتذيب افُامل، افذهبي )تتذ - (، افتحَٔق جمدي افس

 .٠، طه٠٣42 افَاهرة: افٍاروق احلديثة فِْؼ وافىباظة

، حتَٔق ه(٤12ابن صاهغ )ت افسؽٔب يف ؾوائل األظامل وثواب ذفك، -

 .٠طه ٠٣٠2 وزيابن اجل   دار ادُة ادُرمة: مهِح افوـٔل، محدأصافح 

 حتَٔق إبراهٔم صّس افدين، ،ه(٢2٢ْذري )ت ب وافسهٔب، اد  افسؽٔ -

 .٠ط ه٠٣٠9 تب افًِّٔةبروت: دار افُ

بات ظذ ادوَوظات - َا ً   ،ه(7٠٠)ت افسٔوضي ،افتً  . ه٠٤0٤ ويِ  ادىبع اف

، ه(٠٤٣0)تافتًَِٔات افرَوية ظذ افُتب افًربٔة، اإلمام أمحد رَا  -

 ّي.يزيِوي، بريع: إمام أمحد رَا أـادحتَٔق: ادٍتي حمّد حْٔف خان  اف

ٔا (، حتَٔق: أشًد حمه٤49ابن أيب حاتم، ابن أيب حاتم )ت تٍسر - ب، ّد افى

 .٤، طه٠٣٠7 ادُِّة افًربٔة افسًودية: مُتبة ٕزار مهىٍى افباز

-   ً  حتَٔق ظادل مرصد، ،ه(124سَّلين )تتَريب افتٓذيب، ابن حجر اف

 .٠، طه٠٣4٤ سة افرشافةمٗشا بروت: 

(، حتَٔق حمّد أيّن بن ظبد اهلل افنزاوي، ه٢9٢افْواوي، افْووي ) تَريب -

 .ه٠٣4٤ افَاهرة: دار احلديث

أبو ظاصم حسن بن ظباس (، حتَٔق ه124ِخٔص احلبر، ابن حجر افًسَّلين )تت -

 .٠، طه٠٣٠٢ مك ،رضبةمٗشسة ؿ   بن ؿىب

حتَٔق حمّد ظدٕان  ،(ه974)ت ِويح إػ ـنف حَائق افتَْٔح، افتٍتازاينتاف -



 فهرس مصادر التحقيق                                                                            422

 .٠، طه٠٣٠7 بروت: دار األرؿم درويش،

حتَٔق مهىٍى بن أمحد افًِوي، ادٌرب:  ،(ه٣٢٤)ت ّٓٔد، ابن ظبد افزا تاف -

 .ه٠٤19 وزراة ظّوم األوؿاف وافنٗون اإلشّلمٔة

تْزيه افؼيًة ادرؾوظة ظن األحاديث افنًْٔة ادوَوظة، ابن ظراق افُْاين  -

 بروت: دار افُتب افًِّٔة اب ظبد افِىٔف،حتَٔق ظبد افوها  ،ه(7٢٤)ت

 .  4، طه٠٣0٠

 حتَٔق حمّد ظدٕان درويش، ،ه(9٣9)ت ادحبويب، ذح افتَْٔح افتؤَح -

 .٠، طه٠٣٠7 بروت: دار األرؿم

حتَٔق صدؿي مجٔل  ،ه(124هتذيب افتٓذيب، ابن حجر افًسَّلين )ت -

 .٠، طه٠٣٠2بروت: دار افٍُر افًىار،

ي )تهتذيب اف -  حتَٔق افنٔخ أمحد ظع ظبٔد، بروت: دار افٍُر ،(ه9٣4ُامل، ادزا

 .ه٠٣٠٣

(، حتَٔق افدـتور مهىٍى ه٠0٤٠ْاوي )تٔسر ذح اجلامع افهٌر، اد  افت -

 .٠، طه٠٣4٠ حمّد افذهبي، افَاهرة: دار احلديث

ض األشإٔد، ظع أمحد افسْدهِٔوي، - ؾتاء الهور: مرـز تدريب اإل افثبت افوجٔز يف ًب

 .٠، طه٠٣٤٠وافبحوث 

، أيب األصبال افزهري (،ه٣٢٤)ت بٔان افًِم وؾوِه، ابن ظبد افزا  جامع -

 .٠، طه٠٣٠٣وزي دار ابن اجل   :ادُِّة افًربٔة افسًودية

( حتَٔق ه٤٠0ي )تز  افبٔان ظن تٖويل آي افَرآن، ابن جرير افى   جامع -

 .ه٠٣٠2 روت: دار افٍُرار، بصدؿي مجٔل افًىا 

ستاين )ت -  ٓ  َ  ، ـراتق: ذـة أيج أيم شًٔد.ه(7٢4جامع افرموز ، اف

، بروت: دار ه(7٠٠ي )تٔوضس  ديث افبنر وافْذير، افاحأ يفاجلامع افهٌر  -

 .4، طه٠٣42 تب افًِّٔةافُ

أبو ظع احلسن بن ظرؾة بن يزيد افًبدي ، جزء احلسن بن ظرؾة افًبدي -
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 ،ار افٍريوائيظبد افرمحن بن ظبد اجلبا  حتَٔق: ،هـ(429ادي )ت افبٌد

 .٠، طه ٠٣0٢دار األؿل  :افُويت

صَر، بروت:  محدأحتَٔق ظباس  ،(ه7٠٠ت) ٔوضيحاديث، افس  جامع األ -

 دار افٍُر.

ين افبِ  - ْد، ادُتبة (، حٔدرآباد افِس ه٠٤14ٓاري )تاجلامع افرَوي، طٍر افدا

 .٠، طه٠٣٠4 افَاشّٔة افزـاتٔة

موشى  .د :حتَٔق ،(ه7٠٠)ت غ، افسّٓوديين يف ؾول افؼؾ  واهر افًَد  ج -

 بْاي افًِِٔع، بٌداد: مىبًة افًاين.

وئت  ه(٠4٤٠)ت ، افىحىاويحاصٔة افىحىاوي ظذ افدر ادختار - ا ه  ،ـ  ُتبة افًرٔب  ة.: اد

َٔق: حت ،ه(٠4٤٠)ت راؿي افٍّلح، افىحىاويم   حاصٔة افىحىاوي ظذ -

ٕ  افنٔخ حمّد ظبد افًزيز اخلافدي  .ه  ، ـراتق: ؿديّي ـتب خا

 ه.٠٣٠٣ ، بروت: دار افٍُره(7٠٠ٔوضي )ت، افس  ىاحلاوي فٍِتاو -

ٌ  فَِايض مجال افدا  ،احلاوي افَدد -  ،ه(27٤)ت زٕوي احلٍْيين أمحد اف

 .٠، طه٠٣٤4 دار افْوادر:منقدِ صافح افًع،  .حتَٔق: د

حمّود ضًّه  :حتَٔق ،ه(٠٠9٢اهلل افدهِوي )ت ويلا  فٌة، صاه  حجة اهلل افبا -

  ِ ٕ  ـراتق:  بي،ح  . ه  ؿديّي ـتب خا

ِ  ، ةة ذح افىريَة ادحّديا ديا احلديَة افْ   - (، ه٠٠٣٤ت) يسظبد افٌْي افْاب

 .ه٠470 مك: دار افىباظة افًامرة

 دريةمُة: ادىبًة ا ،(ه٠0٠٣، افَاري )تاحلرز افثّغ فِحهن احلهغ -

 .٠، طه٠٤02

حتَٔق  ،(ه٠٤٣0)ت اإلمام أمحد رَا غ،غ ظذ مْحر افٍُر واد  سام احلرم  ح   -

ٕؼ  ،ه٠٣٣٤دار أهل افسْة :ـراتق ،افنٔخ حمّد ـاصف حمّود اهلاصّي

 .إفُسوين

 .٠، طه٠٣49منق: دار افَِم ، دِ دوي، د. حمّد أـرم افْدويأبو احلسن افْ   -
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حتَٔق  ،(ه٠429دي )تْ  ٕٔد حمّد ظابد، حمّد ظابد افِس د من أشا افنارِ حك -

 . ٠، طه٠٣4٣ صدخِٔل بن ظثامن اجلٔور افسبًٔي، افرياض: مُتبة افر  

ٔاد ادرش   - ، ه(1٤٤ِغ، اجلزري افناؾًي )تاحلهن احلهغ من ـّلم ش

 .٠، طه٠٣42 ادُتبة افًكية: بروت

افُتب  (، بروت: داره197)ت ِبة ادجع وبٌٔة ادٓتدي، البن أمر احلاجا ح   -

 .٠، طه٠٣٤٢ افًِّٔة

 وي افناؾًئِة األبرار وصًار األخٔار يف تِخٔص افدظوات واألذـار، افْو  ح -

 .٠، طه٠٣42 ان ٕهوح ظزؿول، بروت: دار ادْٓاجحتَٔق حمّد ؽسا  ،(ه٢9٢)ت

ً  ح - (، حتَٔق مهىٍى ه٣٤0ٔم )تِٔة األوفٔاء وضبَات األصٍٔاء، أبو ٕ

 .ه٠٣4٤ افَادر ظىا، مِتان: إدارة افتٖفٍٔات األذؾٔة ظبد

(، ه٠٤٤2افبٔىار )تاق ِٔة افبؼ يف تاريخ افَرن افثافث ظؼ، ظبد افرزا ح -

 .4، طه٠٣٠٤حتَٔق حمّد هبجة افبٔىار، بروت: دارصادر 

 دار افُتب افًِّٔة: بروت، ه(7٠٠)ت ٔوضيافس  ، اخلهائص افُزى -

 .٤، طه٠٣4٣

 بروت: دار إحٔاء افًريب. ،(ه124)ت ُامْة يف أظٔان ادئة افثامْة، افًسَّلينفا رافدر -

سام افدين ح   .حتَٔق د ،ه(٠011هٍُي )تاحل  ، ظّلء افدين افدرا ادختار -

 .٠، طه٠٣4٠ وافساث ؾةثَا: دار افمنقدِ  ور،رؾ  حمّد صافح ؾ   بن

ـن: جمِس حٔدرآباد د   (،ه7٠٠)ت ، افسٔوضية يف اآلباء افؼيٍةٍافدرج ادْٔ -

 .٠، طه٠٤٠٢ دائرة ادًارف افْيامٔة افُائْة

ٔا اف ،ملسو هيلع هللا ىلصافدفٔل ادثر إػ ؾِك أشإٔد االتاهال باحلبٔب افبنر  -  دنٔخ افس

 .٠، طه٠٣٠1 وي، مُة ادُرمة: ادُتبة ادُٔةِ  ً  بق افبُر بن أمحد احل   أيب

-   ٌ ة اف ٔاة بادادا ٔا افدوفة ادُ سة رَا ، الهور: مٗشا ه(٠٤٣0د رَا )مام أمحاإلة، ٔب

 .٠، طه٠٣44

ار، (، حتَٔق صدؿي مجٔل افًىا ه٢٣٤ار )تجا يل تاريخ بٌداد، ابن افْ  ذ   -
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 .٠، طه٠٣4٣ بروت: دار افٍُر

سام افدين ح   .حتَٔق د ،ه(٠424ردا ادحتار ظذ افدرا ادختار، ابن ظابدين )ت -

بروت: دار  ،٠، طه٠٣4٠ وافساث : دار افثَاؾةمنقدِ  ور،رؾ  بن حمّد صافح ؾ  

 .ه٠4٤٤ إحٔاء افساث افًريب

ُا  - حتَٔق  ،(ه492، أبو داود )تْْهة يف وصف ش  رشافة أيب داود إػ أهل م

 حمّد افهباغ، بروت: دار افًربٔة.

ٔاد اجل   رشافة - حتَٔق ظع زوين،  ،(ه1٠٢رجاين )تيف أصول احلديث، افس

 .٠، طه٠٣09 صدافرياض: مُتبة افر  

 .ه(21٠ر، اإلمام أيب افَاشم افسٓٔع )تافروض األٕف يف ذح ؽريب افِس  -

بروت: دار افُتب  ،(ه٢7٣ي )تز  ْرضة يف مْاؿب افًؼة، افى  ض افياافر -

 .4، طه٠٣4٣ افًِّٔة

حتَٔق افنٔخ  ،(ه7٣4صاد يف شرة خر افًباد، افهاحلي )تدى وافر  بل اهل  ش   -

 .٠، طه٠٣٠٣ بروت: دار افُتب افًِّٔة ظادل أمحد ظبد ادوجود،

ظبد اهلل حمّد األمر افُبر  األرب من ظِوم اإلشْاد واألدب، افنٔخ أبو شدا  -

حتَٔق ظِم افدين حمّد ياشغ بن ظٔسى افٍاداين ادُي،  ،(ه٠4٤4ادكي )ت

 .4ط ،مك: مىبًة احلجازي

افناؾًي  ًزيزياف ذح اجلامع افهٌر، ظع بن أمحديف افٌاج ادْر  -

ِ  ه(٠090)ت  .٤، طه٠٤99بي ، مك: مهىٍى افبايب احل

 .٠، طه٠٣40، افرياض: دار افسّلم ،ه(497)ت  سمذياف شْن -

 افرياض: دار افسّلم ،ه(492شْن أيب داود، شِٔامن بن أصًث افسجستاين )ت  -

 .٠، طه٠٣40

دي بن مْهور حتَٔق جم ،(ه٤12ىْي )تىْي، ظّر بن ظع افدارؿ  افدارؿ   شْن -

ٔا   .ه٠٣4٠ ةد افنوري، مِتان: ٕؼ افسْا بن ش

(، حتَٔق ؾواز أمحد زمريل، ه422افدارمي، ظبد افرمحن افدارمي )ت شْن -
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 .٠، طه٠٣09 افُتاب افًريب بروت: دار

 مِتان: إدارة افتٖفٍٔات األذؾٔة. ،(ه٣21َٔٓي )تافُزى، افب   سْناف -

 .٠ط ه٠٣4٠ إحٔاء افساث افًريبدار ، بروت: ه(492)ت هشْن ابن ماج -

 ادجتبى. = سائيفْ  شْن ا -

، ىاظ َادرظبد اف مهىٍى، حتَٔق ه(9٣1بّلء، افذهبي )تر أظّلم افْ  ِش  -

 .٠، طه٠٣42 تب افًِّٔةبروت: دار افُ

-   ِ ِ  افسرة احل (، حتَٔق ظبد اهلل حمّد اخلِٔع، ه٠0٣٣بي )تبٔة، ظع بن إبراهٔم احل

 .٠، طه٠٣44 ار افُتب افًِّٔةبروت: د

حتَٔق حمّد صحاته إبراهٔم،  ،(ه4٠٤ْبوية، ابن هنام ادًاؾري )تافسرة اف -

 افَاهرة: دار ادْار.

ظّر ظبد اجلباار ، ِشر وتراجم بًض ظِامئْا يف افَرن افرابع ظؼ فِٓجرة -

ة، ه(٠٤7٠)ت  .٤، طه ٠٣0٤ مُتبة هتامة: جدا

(، حتَٔق أبو ظبد اهلل ه104بن افهّلح، األبْاد )تافنذا افٍٔاح من ظِوم ا -

 .٠، طه٠٣٠1حمّد ظع شّك، بروت: دار افُتب افًِّٔة 

 = مهىِحات أهل األثر ظذ ذح ٕخبة افٍُر. ذح ٕخبة افٍُر ذح  -

حتَٔق ظبد اهلل حمّد  ،(ه٠0٠٣افنٍا فَِايض ظٔاض، افَاري )ت ذح -

وحتَٔق ظع حمّد افبجاوي،  .4، طه٠٣41 ةاخلِٔع، بروت: دار افُتب افًِّٔ

 .٠،طه٠٣0٣دار افُتاب افًريب 

 .اجذح صحٔح مسِم بن احلجا يف ادْٓاج =  ذح صحٔح مسِم -

حتَٔق افنٔخ حمّد ظدٕان  ،ه(97٠ٍٔة، افتٍتازاين )تس  ذح افًَائد افْ   -

 ه.٠٣٠٠ مُتبة دار افبرويت: منقدِ  درويش،

 ،ه(٠٠44)ت افزرؿاين واهب افِدٕٔة بادْح ادحّدية،ذح افزرؿاين ظذ اد   -

 .٠، طه٠٣٠9 حتَٔق حمّد ظبد افًزيز اخلافدي، بروت: دار افُتب افًِّٔة

ِ  ذح ادْٔة افُبر -  ّي.ي(، الهور: شٓٔل أـاده72٢بي )ت، إبراهٔم احل
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 حتَٔق حمّود ظّر افدمٔاضي، ،ه(1٠٢رجاين )تواؿف، افؼيف اجل  ذح اد   -

 .٠، طه٠٣٠7 وت: دار افُتب افًِّٔةبر

حتَٔق محدي افدمرداش حمّد افًدل،  ،(ه٣21)ت َٔٓيًب اإليامن، افب  ص -

 .٠، طه٠٣4٣ بروت: دار افٍُر

(، حتَٔق ه2٣٣ٍا بتًريف حَوق ادهىٍى، افَايض ظٔاض )تناف -

 .4، طه٠٣44 افسّلم حمّد أمغ، بروت: دار افُتب افًِّٔة ظبد

(، حٔدرآباد ه92٢بُي )تيف زيارة خر األٕام، تَي افدين افس   صٍاء افسَام -

 .٤، طه٠٣04 ـن: دائرة ادًارف افًْامٕٔةافد  

(، ه171صواهد افْبوة فتَوية يَغ أهل افٍتوة، ظبد افرمحن اجلامي )ت -

ة. شتإبول:إ  مُتبة احلََٔ

 .4ط ،ه٠٣٠7 سّلم: دار افافرياض، ه(42٢صحٔح افبخاري  )ت -

 م.400٣ (، بروت: بٔت األؾُار افدوفٔةه42٣ان )تبا ن حِ ابصحٔح  -

حمّد مهىٍى األظيّي، بروت:  .(، حتَٔق ده٤٠٠يّة )تن خز  صحٔح اب -

 .٤، طه٠٣4٣ ادُتب اإلشّلمي

اج افَنري )ت -  فسّلم: دار اافرياض، ه(4٢٠صحٔح مسِم، مسِم بن احلجا

 .٠ط ،ه٠٣٠7

ُا  - اب حتَٔق ظبد افوها  ،ه(79٣)ت يافهواظق ادحرؿة، ابن حجر اد

ٕ   مِتان: ـتب ،افِىٔف ظبد  . ٤، طه٠٣٠0 ةجمٔديا  ه  خا

َ  اف - جي، ً  ِ  ًىي أمغ ؿ  ظبد اد   .حتَٔق د ،(ه٤44)ت ٔعوًٍاء افُبر، افً

 .٠ط  ه٠٣0٣ بروت: دار افُتب افًِّٔة،

ٍا ضب -  .4ط ،ه٠٣٠٣ ةبروت: دار افُتب افًِّٔا  ،(ه7٠٠)ت ٔوضياظ، افس  َات احل

ٔا  - ق د. حمّود حمّد َٔ، حت(ه99٠بُي )تافدين افس   تاج، افُزى ةضبَات افناؾً

ّا د. ظبد افٍتا  ،افىْاحي  : هجر فِىباظة وافْؼ وافتوزيع، افَاهرةد احلِواح حم

 .4ط، ه٠٣٠٤
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ٔايل، بروت: دار افٍُر ،(ه4٤0افىبَات افُزى، ابن شًد )ت -  حتَٔق شٓٔلـ 

 .٠، طه٠٣٠٣

ٔا ريا ِوع افثض - بروت: دار افٍُر  ،(ه7٠٠ٔوضي )ت، افس  اً ا ب٘طٓار ما ـان خٍ

 ("احلاوي فٍِتاوى" مع)مىبوع  .ه٠٣٠٣

ٔا  - ِ  د افؼيف اجل  طٍر األماين بؼح خمتك افس  (،ه٠٤0٣وي )تْ  ُ  رجاين، اف

ِ  دا اح أبو ؽ  حتَٔق ظبد افٍتا   .٤، طه٠٣٠٢ ب: مُتب ادىبوظات اإلشّلمٔةة، ح

راتق: ه(٠4٤7ؾًة، ظبد افًزيز افدهِوي )تافًجافة افْا - ٕ  ،ـ  تب خا  .ه  مر حمّدـ 

-  ًِ ٔا اف (، حتَٔق افنٔخ ه279وزي )تة يف األحاديث افواهٔة، ابن اجل  ِل ادتْاه

 .4، طه٠٣4٣ خِٔل ادٔس، بروت: دار افُتب افًِّٔة

ر افٍُر دا: منقس، دِ ٕور افدين ظِ  .حتَٔق د، ه(٢٣٤ابن افهّلح )ت ،ظِوم احلديث -

 .٤، طه٠٣42

-   ً  ٍُر: دار افبروت، ه(122ْٔي )تظّدة افَاري ذح صحٔح افبخاري، اف

 .٠، طه٠٣٠1

ٔاد افْاس )ت -  ،ه(9٤٣ظٔون األثر يف ؾْون ادٌازي وافنامئل وافسر، ابن ش

 ، ط.ه٠٣٠٤ دار افساث : مُتبةادْورة ةديْاد حمّد افًٔد اخلىراوي، .حتَٔق د

ُا األحُام يف بٌٔة د   يؽْٔة ذو -  ( إشتإبول.ه٠0٢7ّليل )تٕب  ، افؼ   امرر احل

ْٔة ادتّعا  -  .ذح ادْٔة افُبر = ؽ 

، الهور: زاوية ه(٠٤٢4)ت  خان   افٍتاوى احلامدية، افنٔخ حامد رَا -

 .٠، ط400٣ببِؼز 

(، حتَٔق افنٔخ أمحد ه79٣اإلفه يف ذح ادنُاة، البن حجر اهلٔتّي )ت ؾتح -

 .٠، طه٠٣٤٢ ؾريد ادزيدي، بروت: دار افُتب افًِّٔة

حتَٔق  ،(ه124باري ذح صحٔح افبخاري، ابن حجر افًسَّلين )تؾتح اف -

 .٠، طه٠٣4٣ ظبد افًزيز بن ظبد اهلل بن باز، افَاهرة: دار احلديث

، بروت: دار إحٔاء ه(1٢٠امم )تؾتح افَدير فًِاجز افٍَر، افُامل ابن اهل   -
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 ث افًريب.افسا

ي افناؾًي )تتؼح األربًغ، ابن حجر اهلٔبٍتح ادبغ اف - ُا  ،ه(79٣ّي اد

 دار إحٔاء افُتب افًربٔة. مك:

(، حتَٔق افنٔخ ه10٢احلاؾظ افًراؿي )ت ؾتح ادٌٔث ذح أفٍٔة احلديث، -

 .ه٠٣4٠ صّلح حمّد حمّد ظويوة، بروت: دار افُتب افًِّٔة

حتَٔق افنٔخ صّلح  ،ه(704احلديث، افسخاوي )ت ؾتح ادٌٔث ذح أفٍٔة -

 ه.٠٣4٠بروت: دار افُتب افًِّٔة  حمّد حمّد ظويوة،

أمحد بن ظّر ، ار ظْٔدك ادجٔد ادٗفف فٍْع افًبٔد وؿّع ـل جبا ؾتح ادِِ  -

 .٠، طه٠٤0٣ ، مُة ادحّٔة: ادىبًة ادريةه(٠٠2٠ت) افديريب

(، ه٢٤1ار ادافُٔة وادُِٔة، ابن ظريب )توحات ادُٔة يف مًرؾة األٍتٍ  اف -

 .٠، طه٠٣٠1 بروت: دار إحٔاء افساث افًريب

حتَٔق أبو هاجر حمّد  ،(ه207)ت يِّيوس بّٖثور اخلىاب، افد  رد  ٍاف -

 . ٠ط م،٠71٢ افسًٔد بن بسٔوين زؽِول، بروت: دار افُتب افًِّٔة

بروت: دار افٌرب  ،(ه٠٤14)ت ايناحلي افُتا  ٓرس افٍٓارس واألثبات، ظبدؾ -

 .4، طه٠٣04 اإلشّلمي

(، حتَٔق ه٠420وـاين )ت، افن  افٍوائد ادجّوظة يف األحاديث ادوَوظة -

 .ه٠٤97 ظبد افرمحن بن حئى ادًِّي افٔامين، بروت: دار افُتب افًِّٔة

-   ِ ِ  ، ه(٠442م افثبوت، ظبد افًع اهلْدي )تؾواتح افرمحوت ذح مس : ْٗ  ُ  اف

ٕ  اد   ىبعدا  ف  و  ْق 
 .ر  و  ن  ُِ

ادُتبة : مك ،ه(٠0٤٠)تْاوي ، اد  ؾٔض افَدير ذح اجلامع افهٌر -

 .٠، طه٠٤2٢ افتجارية افُزى

اب ادتًايل بٕ٘باء أوائل افَرن افثافث ظؼ وافتوايل، أبو افٍٔض  - ؾٔض ادِك افوها

ي )تظبد افستا  ُا اب افهديَي اهلْدي اد (، حتَٔق ظبد ادِك ه٠٤22ار بن ظبد افوها

مة: مُتبة األشدي  ة ادُرا ُا  .4،طه٠٣٤0بن ظبد اهلل بن دهٔش، م



 فهرس مصادر التحقيق                                                                            434

(، حتَٔق ه941افدين ابن تّٔٔة )ت ل وافوشِٔة، تَيؿاظدة جِِٔة يف افتوشر  -

 .٠، طه٠٣44 ربٔع بن هادي، ظجامن: مُتبة افٍرؿان

 فُتب افًِّٔة.، بروت: دار اه(42٢افبخاري )تاإلمام ِف اإلمام، افَراءة خ   -
ثرؿ -  اج، بروت: دار األرؿم.حتَٔق ظبد اهلل حجا ، (ه99٣)ت هص األٕبٔاء، ابنـ 

 ،(ه124اج، ابن حجر افًسَّلين )تاج يف ظّوم ادٌٍرة فِحجا ة احلجا ؿوا  -

  ِ  . ٠، طه٠٣01 بي، بروت: دار افُتب افًِّٔةحتَٔق شّر حسغ ح

ضريق ادريد إػ مَام افتوحٔد، أبو ضافب وت افَِوب يف مًامِة ادحبوب ووصف ؿ   -

 .دار افٍُر: بروت، ه(٤1٢ادُي )ت

بروت:  ،(ه704بديع يف افهّلة ظذ احلبٔب افنٍٔع، افسخاوي )تافَول اف -

 .٠، طه٠٣02 دار افُتاب افًريب

د يف افذب ظن ادسْد فإلمام أمحد، ابن حجر افًسَّلين )ت - ، ه(124افَول ادسدا

 .("مسْد اإلمام أمحد"ضبع يف آخر ) .4، طه٠٣٠٣ افٍُربروت: دار 

حتَٔق افنٔخ ظادل أمحد  ،(ه٤٢2)ت افُامل يف ًٍَاء افرجال، ابن ظدي -

 .٠، طه٠٣٠1 بروت: دار افُتب افًِّٔة ظبد ادوجود،

ـراتق: إدارة افَرآن  ،(ه٠17ٔباين )تـتاب اآلثار، حمّد بن احلسن افن   -

 .٤، طه٠٣٠٠ وافًِوم اإلشّلمٔة

(، ه٤2٣ان )تبا ثغ وافوًٍاء وادسوـغ، ابن حِ روحغ من ادحدِّ ادجـتاب  -

 .ه٠٣٠4 حتَٔق حمّود إبراهٔم زايد، بروت: دار ادًرؾة

حتَٔق افنٔخ يوشف  ،(ه٠٠٢4ومزيل اإلفباس، افًجِوين )ت ءٍاـنف اخل -

 .٠، طه٠٣4٠ منق: مُتبة افًِم احلديثأمحد، دِ  بن حمّود احلاجا 

، ه(٠0٢9)ت، حاجي خٍِٔة ظن أشامي افُتب وافٍْون ـنف افيْون -

 ه.٠٣٠7 بروت: دار افٍُر

ّا  -  ه. ٠٣4٣ رٍُ، بروت: دار افه(79٤ًراين )تة، افن  ة ظن مجٔع األما ـنف افٌ

 (.ه٣49بٔان يف تٍسر افَرآن، افثًِبي )تافو ُنفاف -
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حتَٔق إبراهٔم محدي  (،ه٣٢٤)ت خلىٔب افبٌداديا ،افٍُاية يف ظِم افرواية -

 رة: ادُتبة افًِّٔة. اددين، ادديْة ادْوا 

ل يف شْن األؿوال واألؾًال، ظع ادتاَي )ت - حتَٔق حمّود  ،ه(792ـْز افًاما

 .٠، طه٠٣4٣ ٔةذؾاألٖفٍٔات تاف ةدارإ: انتظّر افدمٔاضي، مِ

 ،ه(7٠٠ٔوضي )تادهْوظة يف األحاديث ادوَوظة، جّلل افدين افس   ئافًف -

 بروت: دار افُتب افًِّٔة حتَٔق أبو ظبد افرمحن صّلح بن حمّد بن ظويوة،

 دار ادًرؾة.، و٠، طه٠٣٠9

حتَٔق افنٔخ ظادل أمحد  ،(ه124سان ادٔزان، ابن حجر افًسَّلين )تف -

ٔا  ظبد  .٠، طه٠٣٠٢ ةادوجود، بروت: دار افُتب افًِّ

ث افدهِوي  هابٔح، افنٔخ ظبد احلقا دًات افتَْٔح يف ذح منُاة اد - ادحدا

 .٠، طه٠٣٤2 دار افْوادر :منقدِ  ،: تَي افدين افْدويحتَٔق ،ه(٠024)ت

 ل ببِٔؼز.گ  ن ار: رمح( بناو  ه٢90ومي )ت، جّلل افدين افرر ْويثاد -

ين  - ث احلرمغ ظّر بن محدان، د. رَا بن حمّد بن صٍي افدا حمدا

 ك ظبد افًزيز.افسْود، جدة: جامًة ادِ

ىا  ،(ه٤0٤سائي )تادجتبى، اْف   - َٔق صدؿي مجٔل اًف ُرحت  .ه٠٣42 ار، بروت: دار اٍف

-   ٍ رة: مُتبة دار اإليامن ه(71٢ْي )تت  جمّع بِحار األٕوار، ضاهر اف ، ادديْة ادْوا

 .٤، طه٠٣٠2

ر أمحد ظىا، (، حتَٔق حمّد ظبد افَاده109)ت افزوائد ومْبع افٍوائد، اهلٔثّي جمّع -

 .٠، طه٠٣44 بروت: دار افُتب افًِّٔة

 ه(.9٠٠ادًروف بابن مْيور )ت ،مجال افدين ،منق البن ظساـرخمتك تاريخ دِ  -

(، أمحد حمّد صاـر، بروت: ه٢2٢ْذري )تشْن أيب داود، فِحاؾظ اد   خمتك -

 دار ادًرؾة.

رداد أبو اخلر مِ  ظبد اهلل افنٔخ هر،ور وافز  ادختك من ـتاب ٕؼ افْ   -

ة: ظاَل  ادًرؾة(ه٠٤٣٤)  .4ط ،ه٠٣0٢ ، جدا
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ٔا اد   - ّٔة األظامل بتحسغ افْ ُر.ه9٤9)ت ات، البن احلاجا دخل إػ تْ  (، بروت: دار اٍف

َا  ،ه(٠0٠٣مرؿاة ادٍاتٔح ذح منُاة ادهابٔح، افَاري )ت -  .إٔةمِتان: ادُتبة احل

حتَٔق محدي افدمرداش حمّد،  ،ه(٣02اـم )تغ، احلك ظذ افهحٔح  ادستدر   -

 .٠، طه٠٣40 مُتبة ٕزار مهىٍى افباز: مُة ادُرمة

 بروت: دار افٍُر ار،حتَٔق صدؿي مجٔل افًىا  ،ه(4٣٠ادسْد، أمحد بن حْبل )ت -

 .٠، طه٠٣4٠مٗشسة افرشافة  ،وحتَٔق صًٔب األرٕٗوط .4، طه٠٣٠٣

حمٍوظ افرمحن زين اهلل،  .حتَٔق د ،(ه474ر )تابُر أمحد افبزا  ار، أبوبزا سْد افم   -

 .٠، طه٠٣07 ادديْة: مُتبة افًِوم واحلُم

(، حتَٔق حسغ أمحد صافح ه414ارث، احلارث بن أيب أشامة )تسْد احلم   -

 . ٠ط ،ه٠٣٠٤ ة وافسرة افْبويةرة: مرـز خدمة افسْا افباـري، ادديْة ادْوا 

حتَٔق محدي بن ظبد ادجٔد افسٍِي،  ،(ه٤٢0اين )تز  مٔغ، افى  سْد افنام   -

 .٠، طه٠٣02 سة افرشافةبروت: مٗشا 

دار هجر فِىباظة وافْؼ : افَاهرة، (ه40٣ىٔافيس، أبو داود )تسْد افم   -

 .٠، طهـ ٠٣٠7

(، حتَٔق حمّود حمّد خِٔل افهًٔدي، ه4٣7)ت ٔد،ظبد بن مح   سْدم   -

 .٠، طه٠٣01 ةافَاهرة: مُتبة افسْا 

بروت:  حتَٔق طٓر افدين ظبد افرمحن، ،ه(٤09)ت ، ادوصعد أيب يًذسْم   -

 .٠، طه٠٣44 رٍُدار اف

ام، حتَٔق شًٔد حمّد افِحا  ،(ه9٣٤نُاة ادهابٔح، اخلىٔب افتزيزي )تم -

 .٠، طه٠٣٠٠ بروت: دار افٍُر

(، حتَٔق ه٠0٠٣مهىِحات أهل األثر ظذ ذح ٕخبة افٍُر، افَاري )ت -

 .ه٠٣٠2 متٔم، بروت: دار األرؿم حمّد ٕزار

حتَٔق خافد ظبد افرمحن افًك، مِتان:  ،(ه2٠٢وي )تٌ  َل افتْزيل، افب  مًا -

 إدارة افتٖفٍٔات األذؾٔة.
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(، حتَٔق حمّد حسن حمّد حسن ه٤٢0اين )تز  ط، افى  وش  ًجم األاد -

 .٠، طه٠٣40 إشامظٔل افناؾًي، بروت: دار افُتب افًِّٔة

حتَٔق محدي ظبد ادجٔد افسٍِي،  ،(ه٤٢0اين )تز  ُبر، افى  فًجم ااد -

 .4، طه٠٣44 بروت: دار إحٔاء افساث افًريب

سة افرشافة بروت: مٗشا  ،(ه٠٣01)ت ٍغ، ظّر رَا ـحافةمًجم ادٗفِّ  -

 .٠، طه٠٣٠٣

األثري، ؾٔهل آباد: إدارة  (، حتَٔق إرصاد احلقا ه٤09أيب يًذ )ت مًجم -

 .٠، طه٠٣09رية افًِوم األث

ْة، افسخاوي ْة يف بٔان ـثر من األحاديث ادنتٓرة يف األفِس ادَاصد احلس   -

 .٠ط ،ه٠٣42 ب افًريبابروت: دار افُت حمّد ظثامن اخلنت، ،ه(704)ت

مرـزي جمِس  اؾتخار أمحد افَادري، الهور: نٔخ، اف"افٍول ادوهبي"مة مَدا  -

 .4ط، ٠٣00 رَا

َا ادَْع يف ظِوم  - حتَٔق ظبد اهلل بن يوشف  ،(ه10٣ن )تاحلديث، ابن ادِ

 .٠، طه٠٣٠٤ اجلديع، افسًودية: دار ؾواز فِْؼ

 = ظِوم احلديث.مة ابن افهّلح مَدا  -

مة افْبوياة يف - ، ه(٠٣04)ت  خان   افٍتاوى ادهىٍوية، مهىٍى رَا ادُرا

 ه.٠٣4٠ الهور: صبر برادرز

(، حتَٔق: األشتاد أمحد ؾّٓي حمّد، ه2٣1 )تٓرشتاينافن  ِل وافْحل، ادِ  -

 بروت: دارافُتب افًِّٔة.

 بروت: حتَٔق ،ه(7٠٠)ت ٔوضي، افس  ْاهل افهٍا يف ختريج أحاديث افنٍام   -

 .٠، طه٠٣01فِْؼ وافتوزيع   دار اجلْان، افنٔخ شّر افَايض

يسا ٔد،  أبو حمّد ظبد احلّٔد بن محٔد سْد ظبد بن مح  ادْتخب من م   -  ُ بن ٕك اف

حمّود حمّد خِٔل  ،ائيق صبحي افبدري افسامرا ٔ(، افَاهرة: حتَه4٣7)ت

 .٠، طه ٠٣01ة  افهًٔدي،  مُتبة افسْا 
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إتنارات دار  سهم: مٗشا ؿ   ،(ه٠٤٢2فويس مًِوف )تد يف األظّلم، جِ ْاد -

 .٠ط٠٤1٣ افًِم

بروت: دار  ،(ه٠0٠٣ح افروض األزهر يف ذح افٍَه األـز، افَاري )تْ  مِ  -

 .٠، طه٠٣٠7 افبنائر اإلشّلمٔة

: ه(، ـوئت  ه٠424امي )تحة اخلافق ظذ افبحر افرائق، ابن ظابدين افنا مْ -

 ة.ادُتبة افرصٔديا 

ة افدظوة  - ّا من ظَائد أهل افسْاة، ظبد احلُٔم ذف افَادري، الهور: مْي

 .٠، ط٠772اإلشّلمٔة 

ٓاج  - و  اجذح صحٔح مسِم بن احلجا يف ادْ ٔاء ، ه(٢9٢وي )ت، اْف بروت: دار إح

ريب  .افساث اًف

افًزيز  (، حتَٔق حمّد ظبده74٤)ت ٕٔة بادْح ادحّدية، افَسىّليناهب افِد  واد   -

 )مىبوع مع ذحه( .٠ط ،ه٠٣٠9 اخلافدي، بروت: دار افُتب افًِّٔة

صافح أمحد (، حتَٔق ه74٤)ت ٕٔة بادْح ادحّدية، افَسىّليناهب افِد  واد   -

 .٠، طه٠٣٠4 ة برـات رَاجرات: مرـز أهل افسْا گ افنامي،

(، حتَٔق توؾٔق محدان، ه279وزي افبٌدادي )ت، ابن اجل  ادوَوظات -

 .٠، طه٠٣٠2بروت: دار افُتب افًِّٔة 

اري )ت - حتَٔق أبو هاجر حمّد افسًٔد  ،ه(٠0٠٣ادوَوظات افُزى، اَف

ي  وحتَٔق حمّد بن .٠، طه٠٣0٣ افًِّٔة تبُداراف: بروت بسٔوين زؽِول، بن فىٍٔ

 .4، طه٠٣0٢منق: ادُتب اإلشّلمي افهبااغ، دِ 

حتَٔق ٕجٔب ماجدي، بروت:  ،(ه٠97ٖ، اإلمام مافك بن إٔس )تضا ادو -

 .ه٠٣4٤ ادُتبة افًكية

حتَٔق دار ادنُاة  ،ه(9٣1افذهبي )تافسْن افُبر،  ب يف اختهاردٓذ  ا -

 .٠، طه٠٣44 ادُِّة افسًودية افًربٔة: دار افوضن فِبحث افًِّي،

حمّد  حتَٔق ظع ،ه(9٣1مٔزان االظتدال يف َٕد افرجال، افذهبي )ت -
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 دار ادًرؾة. بروت: افبجاوي،

 .٠، ط، بروت: دار افٍُره(79٤ًراين )تاب افن  ادٔزان افُزى، ظبد افوها  -

 ،(ه124)ت ابن حجر افًسَّلينتائج األؾُار يف ختريج أحاديث األذـار، ٕ -

 .٠، طه٠٣4٠ حتَٔق حمّد ظع شّك، بروت: دار افُتب افًِّٔة

حتَٔق    ،ه(124ٕزهة افْير يف تؤَح ٕخبة افٍُر، ابن حجر افًسَّلين )ت -

 .٤، طه٠٣4٠ دار افٍُر: منقدِ  س،األشتاذ ٕور افدين ظِ . د

 ،(ه٠٤٣٠)ت افْدوي وهبجة ادسامع وافْواطر، ظبد احلي واضرٕزهة اخل -

ٔا   .ه٠٣٠٤ ب أـادميمِتان: ض

، بروت: ه(٠0٢7ٕسٔم افرياض يف ذح صٍاء افَايض ظٔاض، اخلٍاجي )ت -

 .٠، طه٠٣4٠ دار افُتب افًِّٔة

حتَٔق أمحد صّس  ،ه(9٢4يًِي )تأحاديث اهلداية، افز  ختريج  ٕهب افراية -

 .٠ط ه٠٣٠٢ ُتب افًِّٔةدار اف افدين، بروت:

َ   ُت افبديًات ظذ ادوَوظاتْ  اف -  ٔوضيبات ظذ ادوَوظات، افس  = افتً

 .٠، طه٠٣٠٠ حتَٔق افنٔخ ظامر أمحد حٔدر، بروت: دار اجلْان ،(ه7٠٠)ت

حتَٔق حمّد  ،(ه97٣)ت مة ابن افهّلح، بدر افدين افزرـقُت ظذ مَدا ْ  اف -

 .٠، طه٠٣42 ظع شّك، بروت: دار افُتب افًِّٔة

ُاي )ترٕيم افد   - ؼ اْف ور وافزهر، ظبد اهلل بن حمّد افٌازي اد (، ه٠٤٢2ر يف اختهارٕ 

ة ادُرمة: ادُتبة األشدياة  ُا  م.40٠٣حتَٔق: ظبد ادِك بن ظبد اهلل دهٔش، م

 ،(ه٤٠1)ت حلُٔم افسمذي، إوادر األصول يف مًرؾة أحاديث افرشول -

 .٠، طه٠٣42 ِتجِٔد افٌْيمنق: افزـة فحتَٔق ظبد احلّٔد حمّد افدرويش، دِ 

 ،ه(٠00٣مع )تافر   حمّد بن صٓاب افدين هناية ادحتاج إػ ذح ادْٓاج، -

 ه.٠٣0٣دار افٍُر : بروت

أمحد افتُروري  أمحد بابا بن أمحد بن افٍَٔه احلاجا ، يباجٔل االبتٓاج بتىريز افدِ ٕ   -

 .4فُاتب طفٔبٔا: دار ا ،(ه٠0٤٢وداين، أبو افًباس )ت افتْبُتي افس  
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افنٔخ  حتَٔق ،ه(٣٢1افواحدي افناؾًي )ت افوشٔط يف تٍسر افَرآن ادجٔد، -

 .٠، طه٠٣٠2ظادل أمحد ظبد ادوجود، بروت:  دار افُتب افًِّٔة 

باري ذح صحٔح افبخاري، ابن حجر افًسَّلين ؾتح اف مةهدي افساري مَدا  -

 .٠، طه٠٣4٣ فَاهرة: دار احلديثحتَٔق ظبد افًزيز بن ظبد اهلل بن باز، ا ،(ه124)ت

 ه.٠٣٠7 ، بروت: دار افٍُره(٠٤٤7هدية افًارؾغ، إشامظٔل باصا افبٌدادي )ت -

ي من أشإٔد افنٔخ ظبد افٌْي،  - ٔااً افٔإع اجلْ   حمّد حمسن بن وحئى افبُري )ـان ح

راشات ( ه٠410شْة ين افْدوي، ظامن: أرِوؿة فِدا ين تَي افدا حتَٔق د. ويل افدا

 .٠، طه٠٣٤9وافْؼ 

 ة.نتٔان: ادُتبة ادٓريا ة، ؽّلم مٓر ظع، جِ افٔواؿٔت ادٓريا  -

، بروت: دار ه(79٤ًراين )تافٔواؿٔت واجلواهر يف بٔان ظَائد األـابر، افن   -

 .٠، طه٠٣٠1إحٔاء افساث افًريب 

 لغة األرديةالب

َ  أصول افر   - حتَٔق  ،ه(٠479)تخان   َٕي ظع ،باين افٍسادّع م  صاد ف

ٕ   د. ّْي، بريع: اإلمام أمحد رَا أـاديّي، صافح  ر گادٍتي حمّد أشِم رَا ادٔ 

 .٤، طه٠٣٤0

-  ، مة، حمّد هباء افدين صاه  ة ادُرا ُا ِ وي وظِامء م ي  ث افز    اإلمام أمحد رَا ادحدِّ

 .٠ط٠٣49 ـراتق: اإلدارة فتحََٔات اإلمام أمحد رَا

ٍوري )تاألٕوار افساضًة، ظ - م(، ـراتق: دار اإلصاظة ٠700بد افسّٔع افرام 

 .٠م، ط٠719

-   ُ  ، ـراتق: دار اإلصاظةه(٠٤4٤وهي )تُ  ْ  افزاهغ افَاضًة، رصٔد أمحد اف

 .٠م، ط٠719

ه: ؾَٔه أظيم ببُِٔٔنْز  تاريخ - افدوفة ادُٔة، ظبد احلق األٕهاري، أوـار 

 .٠ط٠٣49

-   ٕ  ، ـراتق: دار اإلصاظة.ه(٠47٢وي )توت  حتذير افْاس، ؿاشم افْا
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ٔل أـاديّي ه٠4٤7ٍة اثْا ظؼية، ظبد افًزيز افدهِوي )تحت -  ٓ (، الهور: ش

 .ه٠٤72

تذـرة خٍِاء أظذ حرضة، افدـتور جمٔد اهلل افَادري وافنٔخ حمّد صادق  -

 ه.٠٣٠٤افَهوري، ـراتق: اإلدارة فتحََٔات اإلمام أمحد رَا 

ة، حمّود أمحد افَادري، ؾٔهل آباد: شْاي دار اإلصاظة افسْا تذـرة ظِامء أهل  -

 .4م، ط٠774ظِوية رَوية 

.ه٠٤42اهلْد، رمحن ظع )ت تذـرة ظِامء - ر  و  ن 
ف ُِ ٕ و  ْٓ و: مىبع   ُ  (، ف 

م(، پتْه: خدا بخش ٠7٤٤ـامّلن رامٍور، حاؾظ أمحد ظع خان  صوق )ت تذـرة -

 .4م، ط٠٤1٢أورٕتٔل ببِك الئزيري

ع )ت تذـرة - ـر مة ٕور بخش افتو ة، ظّلا (، حتَٔق: ه٠٤٢9منايخ َٕنبْديا

 حمّد إفٔاس ظادل، الهور: منتاق ب ك ـارٕر.

 ،ه(٠4٤7)ت ث افدهِويافًزيز ادحدِّ  ظبد صاه   تٍسر ؾتح افًزيز، -

 .يم شًٔدا يچ،ا ـراتق:

ّي ياد(، بّبائي: رَا أـه٠٤14، طٍر افدين افبِٓاري )تتحٔاة أظذ حرض -

 .٠، طه٠٣4٣

ة يف افٍتاوى افرَوية - حتَٔق ، ه(٠٤٣0، اإلمام أمحد رَا )تافًىايا افْبويا

: ادٍتي حمّد حْٔف خان  افرَوي، د. ادٍتي حمّد أشِم رَا اد ّْٔي، ـراتق

 .٠، طه٠٣٤1 دار أهل افسْة

ِاة افنٓرية  - ْاي دٕٔا"ادج  ه.٠٣01م/٠711، بريع، ظدد حزيران "ش 

(، ـراتق: ه٠417ؿىب افدين افدهِوي )ت  نُاة،ذح اد اهر احلقا يم   -

 .ه٠٣٤0دار اإلصاظة

َا )ادجِة - ًارف افر َات اإلمام أمحد رَا  م َٔ راتق: اإلدارة فتح ـ  ْوياة(، افس 

 .ه٠٣٠0

ات اإلمام أمحد رَا  مًارف افرَا )ادجِة - راتق: اإلدارة فتحََٔ ـ  ْوياة(، افس 
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 لغة الػارسيةالب

راتق: ه(٠4٤7ثغ، ظبد افًزيز افدهِوي )تستان ادحدِّ ب   -  ذـة أيج أيم شًٔد.،ـ 

 :پناور ،ه(٠4٤7)ت ث افدهِويافًزيز ادحدِّ  ظبد صاه   تٍسر ؾتح افًزيز، -

ٕ ه.  ؿديّي ـتب خا

 (، شُٓر: ادُتبة افْورية افرَوية.ه٠024اط ادستَٔم، افدهِوي )تكافذح  -

: الهور، ه(٠٠9٢ِوي )تهويل اهلل افد افناه   غ،غ يف تٍؤل افنٔخ  ؿرة افًْٔ   -

 .ادُتبة افسٍِٔة

 ةْوريادُتبة اف، الهور: ه(٠024افدهِوي )ت ة، صٔخ ظبد احلقا دارج افْبوا م   -

 .4، ط٠779 رَويةاف

 س.افَدة مُتب: ـوئت ه، ه(٠0٤٣مُتوبات اإلمام افربااين )ت -

ْٓ و، ه(٠٠9٢اهلل افدهِوي )ت ويلا افناه  اهلوامع،  -  ُ  .ىبع أمحدي: م  ف 

 

 

 

 

 

                      

 .ه٠٣40

 حمّد مهىٍى رَا خان   ،اهلْد يف ب من افنٔخ ادٍتي األظيمادرت  ادٍِوظ،  -

  .4، طه٠٣49 يرَا أـاديّ: بّبائي، ه(٠٣04وي )تِ  ي  افز   
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 الصفحة ادوضوع

تب ادمفِّف ـُ  11 ........... ما رأى افعّّلمُة احلبقب ظؿر بن حػقظ ظن 

 11 حياة اإلمام أمحد رضا

 11 ...................................................... أرسة اإلمام

 11 ............................................. وٓدة اإلمام وكشلته

 11 .................................................... ؿقة اإلمامتس

 11 أوٓد اإلمام .....................................................

 11 ............................................... تعّؾؿه وؿّوة ذاـرته

 11 ....................... ه ؾقفااإلمام يف افعؾوم وافػـون وكبوؽُ  تبّحرُ 

 02 ................................................... مذهب اإلمام

 02 .................................................ه ؾوـُش تصوُؾه و

 01 ................................................ ُصقوخه وأشاتذته

 02 ........................................... ن مـهوتّلمذته وادجاز

 01 ............................. بعض أخذين ظـه من ظؾامء افعرب

 61 ........................ بعض أخذين ظـه من افبّلد ؽر افعربقة

 20 ............................................... أهّم مشاؽل اإلمام

 20 ................................. ة اإلمام يف افػؼه اإلشّلميظبؼريّ 

 22 ........................................ زيارته فؾحرَمغ افّؼيَػغ

 21 ........................................... ػات اإلمامممف  بعض  

ػاته ادسمجة بافعربقة  21 .................................... بعض ممف 
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 21 ..................... بعض افؽتب ادتداوفة افتي ظّؾق ظؾقفا اإلمام

 11 .............................. غة إردوّيةبعض رشائل اإلمام بافؾ  

ػاته وؾتاواه باإلجياز  11 ............................ بعض مّقزات ممف 

 10 .............. فعؾامُء فرشائؾفم حول اإلمامافدـتوراه افتي حازها ا

 10 بافؾغة افعربقة ....................................................

 16 بافؾغة إوردية ..................................................

 11 بافؾغة اإلكجؾقزية ................................................

 11 ...................... مراـز افبحوث افعؾؿقة حول اإلمام وظؾومه

 افعاََل ب
ِ
دًا .... عؾم وؾضلاظساف ظؾامء  11 اإلمام أمحد رضا وـوكِه جمدِّ

 11 ...................... "صاظر ادؼق"ؿال افدـتور إؿبال افشفر بـ

 11 .............................. ـتب افشقخ أبو احلسن ظع افـ دوي

 11 ................... رؿَم افشقخ موٓكا حمّؿد ـريم اهلل ادفاجر اددين

 11 .....................ؿال افشقخ أمحد أبو اخلر ِمرداد ادّؽي احلـػي 

 11 ............ رؿم افشقخ إشامظقل بن خؾقل، أمغ مؽتبة احلرم ادّؽي

 11 .................د بابَصقل، مػتي افّشاؾعقة شطر افشقخ حمّؿد شعق

 12 حّرر افشقخ ظبد اهلل بن ظبد افّرمحن رساج مػتّي احلـػّقة بؿّؽة ادحؿّقة

 12 .. ـتب افشقخ ظبد اهلل بن حمؿد صدؿة َزيـي َدحّلن اجلقّلين ادّؽي

 12 ........ حز افسّقد حسغ ابن افعّّلمة افسّقد ظبد افؼادر افطرابُؾيس

 11 ................. شّجل افسّقد أمحد بن ظع ادفاجر يف ادديـة ادـورة

 11 ............ ؿال افعّّلمة موشى بن ظع افّشامي إزهري إمحدي

 11 ........... ـتب صقُخ افعؾوم وافطريؼة افشقخ ياشغ أمحد اخلقاري

 10 ......................... خّط افعّّلمة يوشف بن إشامظقل افـَبفاين

 10 ............................ ؿال موٓكا افسّقد حمؿد ظثامن افؼادري

 16 ......................... ؿال موٓكا افشقخ ظابد بن حسغ ادافؽي



 994فهرس المحتويات

 16 ؿال موٓكا افشقخ ظبد افّرمحن افَدّهان ............................

 16 د ادفاجر اددين ........................ؿال افشقخ ضقاء افّدين أمح

 16 رؿم افشقخ حمؿد مجال بن حمؿد إمر بن حسغ ادافؽي ..........

 12 افشقخ حمّؿد خمتار بن ظطارد اجلاوي .............................

 12 ـتَب افشقخ ظع بن أمحد ادْحضار ................................

 12 فشقخ ظبد احلؿقد بن حمؿد افعّطار ..........................ـتَب ا

 11 ؿال افشقخ افسّقد يوشف ظطاء افبغدادي .........................

مشؼي ............................  11 ؿال افشقخ حمؿد أمغ شَويد افدِّ

مشؼي ................................  11 .......ؿال افشقخ حمّؿد افدِّ

 11 ...................................................... وؾاة اإلمام

 11 منري العني يف حكم تقبيل اإلهباَمني

 11 ................................................... خطبة افرشافة

 11 .............. ٓ يعـى بعدم صّحة احلديث أّكه ؽؾطٌ  :اإلفادة األوىل

 11 ........................................ َمراتب احلديث وأحؽامه

 11 ........... افػرُق بغ ـون احلديث ؽَر افصحقح، وـوكِه موضوظاً 

 11 .................. إثر ظذ احلديث بجفافة افراوي: اإلفادة الثانية

 11 ......................................... أؿسام ادجفول وأحؽامه

 11 ............................. حؽُم احلديث ادـؼطع: اإلفادة الثالثة

 121 ... ٓ يدخل ادضطِرُب وادـَؽُر وادُدَرُج يف ادوضوع: اإلفادة الرابعة

 122 .............. احلديث افذي ؾقه راٍو مبفُم إصل :اإلفادة اخلامسة

 122 ........................................ د افُطُرقيـجز ادبفُم بتعد  

 121 ........................ احلديث ادبَفم يصؾح أن يؼّوَي حديثًا آَخر

واة ؾؼط: اإلفادة السادسة  121 .... تسؿقة احلديث بادوضوع فضعِف افر 

 121 . س حديُثهَمن ؿبِل يف احلديث تؾؼَغ افغر ؽػؾًة، فق: اإلفادة السابعة
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 111 ....................... : حديث ادـَؽر فقس موضوظاً اإلفادة الثامنة

 116 .................... حديُث ادسوك فقس موضوظاً  :اإلفادة التاسعة

 111 ....................... ـقػقّة ثبوِت وضع احلديث:اإلفادة العارشة

 102 ................... ِف حديٍث وضع افرواؾُض وافـواِصُب مئات أف

 160 إضّلُق افوضع أو افضعف، يؽون ظذ احلديث:اإلفادة احلادية عرش

 122 كتقجة اإلؾادات ..................................................

د افُطرُ : اإلفادة الثانية عرش  120 احلَسنق وارتؼاؤه إػ تؼوية افضعقف بتعد 

 121 .....يرتؼي حديُث ادجفول وادبَفم إػ احلَسن : لثة عرشاإلفادة الثا

 121 ....... اإلشـاداِن يؽػقاِن فؾحصول ظذ افؼّوة: اإلفادة الرابعة عرش

 112 ............... تؼوية افضعقف بعؿل افعؾامء: اإلفادة اخلامسة عرش

 111 ...يف ـون افثبوت  ادَطافب ظذ ثّلثِة أؿسامٍ  اإلفادة السادسة عرش:

 111 .................. ؽػي يف افعؼائد، وفو ـاكت صحقحةً تأحاُد ٓ 

 111 ........................... احلديث افضعقف ٓ يؽػي يف إحؽام

 111 ......... افضعقف مؼبوٌل ـاٍف يف افػضائل وادـاؿب باّتػاق افعؾامء

 116 ........ باحلديث افضعقفافعؿل  اشتحباُب : اإلفادة السابعة عرش

 111 ............ إحاديُث تلُمر بافعؿل بافضعقفاإلفادة الثامنة عرش: 

 112 . صفادة افعؼل يف ؿبول افضعقف يف افػضائل: اإلفادة التاسعة عرش

 112 .................. يؽون افتصحقُح وافتضعقف بافـظر افظاهر ؾؼط

 111 .......... حاديث ادروية ظن إوفقاء اهلل افؽراميف إ: فائدة نفيسة

 111 ................................... مثاٌل كػقٌس فتؼريب ؾفم ادسلفة

 112 ..................... ؿبول افضعقف يف إحؽام :اإلفادة العرشون

 112 ............................ حتذيٌر دَن احتجَم يوَم إربعاء :نفيسة

بت :جليلة  111 ............................. حتذيٌر دن احتجم يوَم افس 

 111 ....................... حتذيٌر دن ؿص  إطػاَر يوَم إربعاء :مفيدة
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 111 ..... افعؿُل باحلديث افضعقف ٓ حيتاج اإلفادة احلادية والعرشون:

 110 ........................................ حتؼقق ادؼام وإزافة إوهام

 021 ............. آشتـاُد باحلديث افضعقف: اإلفادة الثانية والعرشون

 012 إصُل يف إصقاء اإلباحُة، ما ظدا افِدماء وافُػروج وادضاّر واخلبائث

 012 إباحة افعؿل باحلديث افضعقف ؽر ادوضوع :اإلفادة الثالثة والعرشون

 011 ................................... اإلمام افواؿدي ثؼٌة ظـد افعؾامء

 000 .................................. ادبحث يف ؿبول صديد افضعف

 001 ............ ؾائدة جؾقؾة يف أحؽام أكواع افضعقف واكجباِر ضعِػفا

 001 .. افطبؼة افرابعةوجود احلديث يف ـتب : اإلفادة الرابعة والعرشون

 020 ....ذـُر احلديث يف ـتب ادوضوظات : اإلفادة اخلامسة والعرشون

 021 .................................................. كتقجة اإلؾادات

 021 فوَل يؽن افسـُد صاحلًا فّلظتامد يف مثل :اإلفادة السادسة والعرشون
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 611 ادراد بػضائل إظامل، إظامُل احلَسـة...................... :تنبيه

 611 باحلديث افضعقف؟................ افُسـّقةُ  تثبتهل : فائدة سابعة

 602 متعّؾؼة باإلؾادة احلادية ظؼ: احلؽُم بافوضع أو افضعف  :فائدة ثامنة

 060 ظذ ؿؾب افوهايب أصّد من اجلبل...............لطيفة جليلة ُمنيفة: 

 661 ....أشامء ادحّدثغ افذين رَووا ظن ؽر ثِؼة..........: فائدة تاسعة



 994فهرس المحتويات

 661 ......................................................نافعة جامعة
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 دار أهل الُسنّة اتراصدإ

 

، ه(1121رشح ظؼود رشم ادػتي: لإلمام ابن ظابدين الّشامي )ت .1

ؼة، ضبعت  ه/ 1341أبوطبي اإلمارات،  "دار الػؼقه"من  أّوًٓ حمؼَّ

 "الّصالح دار"من  وثاكقاً م. 1113ه/1344 وثالثاً م. 1112

إردن،  "دار الػتح"من  ورابعاً م. 1112ه/1343الؼاهرة، 

 م.1111/ ه1334

أجذ اإلظالم أّن الػتوى مطؾؼًا ظذ قول اإلمام: لإلمام أمحد رضا خاْن  .1

ؼة، ضبعت ه( 1431)ت أبوطبي اإلمارات،  "دار الػؼقه"من  أّوًٓ حمؼَّ

 دار"من  وثاكقاً م. 1113/ ه1344 وثالثاً م. 1112/ ه1341

إردن،  "دار الػتح"من  ورابعاً  م.1112/ ه1343الؼاهرة،  "الّصالح

 م.1111/ ه1334

الػضل ادوهبي يف معـى إذا صّح احلديث ففو مذهبي: له  .4

ؼة، ضبعت ه( 1431)ت أبوطبي اإلمارات،  "دار الػؼقه"من  أّوًٓ حمؼَّ

دار "من  وثاكقاً م. 1113/ ه1344 وثالثاً م. 1112ه/1341

 "دار الػتح"من  ورابعاً م. 1112/ ه1343الؼاهرة،  "الّصالح

 م.1111ه /1334إردن، 

ؼة، ه( 1431ظذ رّد ادحتار: له )ت ادؿتار جدّ  .3 )شبع جمّؾدات( حمؼَّ

 م.1114/ ه1343أبوطبي اإلمارات،  "الػؼقه دار"ضبعت من 



 

حقاة اإلمام أمحد رضا: د. ادػتي حمؿد أشؾم رضا اَدقؿـي، رشالة  .2

ؼة،  خمتنة يف شرة اإلمام من حقث صؾته مع العؾامء العرب، حمؼَّ

 ه1312كراتم  "ؼقؼات اإلمام أمحد رضااإلدارة لتح"ضبعت من 

 م.1111/

ؼة له: إػ مصطؾح حديث الّرشول  حتسغ الوصول .1 ، حمؼَّ

كراتم  "مؽتبة بركات ادديـة"من  أّوًٓ ، ضبعت )بإوردّية(

 ه1342 كراتم "ـّةأهل الس   دار"من  وثاكقاً م. 1111/ ه1312

 م.1114/  ه1331 وثالثاً م. 1111/

 )بالعربقة(ه، ل: مصطؾح حديث الّرشول  إػ حتسغ الوصول .2

ؼة   م.1112/ ه1313كراتم  "ـّةدار أهل الس  "من  أّوًٓ ضبعت حمؼَّ

لة من  وثاكقاً  /  ه1341أبوطبي اإلمارات،  "دار الػؼقه"كسخة معدَّ

 ورابعاً م. 1111/ ه1342 "دار أهل السـّة"من  وثالثاً  .م1112

 م.1114ه/ 1331

: لإلمام أمحد الؼقام لـبي هتامة )بإوردّية( إقامة الؼقامة ظذ ضاِظن .3

 .م1111/ ه1312 رضا خانْ 

سام احلرَمغ ظذ مـحر الؽػر وادَغ: له )ت .4 ؼة، ه( 1431ح   أّوًٓ حمؼَّ

)كؼ  وثاكقاً م. 1111/  ه1312ٓهور  "مؤّشسة الرضا"ضبعت من 

 م.1114ق وترتقب جديد بتحؼقإلؽسوين( 



 

ظْ  .11 ْوت لـَفي الدَّ ه/ 1313، : لهوة أَماَم موت )بإوردّية(جعُّ الصَّ

 م.1112

)ضوابط يف احلديث الضعقف(: دؾِك  مؼّدمة اجلامع الّرضوي .11

ث ادػتي طػر ؼة،  العؾامء ادحدِّ من  أّوًٓ الّدين البِفاري، ضبعت حمؼَّ

لة من  وثاكقاً م. 1112/ ه1313كراتم  "ـّةدار أهل الس  " كسخة معدَّ

 .م1112ه/ 1341ارات، أبوطبي اإلم "دار الػؼقه"

ـَوية العربّقة  "معارف رضا" .11 م 1113ه/ 1314ادجّؾة السَّ

 "اإلدارة لتحؼقؼات اإلمام أمحد رضا"ضبعت من  )العدد الّسادس(

 كراتم.

لإلمام أمحد  راّد الؼحط والوباء بدظوة اجلران ومؤاشاة الػؼراء: .14

ؼة،ه( 1431رضا خاْن )ت مسمجة بالعربقة، ضبعت من  حمؼَّ

 م.1113ه/ 1314كراتم  "إلدارة لتحؼقؼات اإلمام أمحد رضاا"

ؼة، أظجب اإلمداد يف مؽػَّرات حؼوق العباد: .13 مسمجة  له، حمؼَّ

كراتم  "اإلدارة لتحؼقؼات اإلمام أمحد رضا"بالعربقة، ضبعت من 

 م.1113ه/ 1314

ؼة، مسمجة  .12 صػائح الؾ َجغ يف كون تصاف ح بؽػَّي القَدين: له، حمؼَّ

كراتم  "اإلدارة لتحؼقؼات اإلمام أمحد رضا"بقة، ضبعت من بالعر

 م.1113ه/1314



 

أكوار ادـّان يف توحقد الؼرآن: له، كؼؾفا إػ إوردية: مػتي الديار  .11

ؼة،  ه/ 1314اهلـدية شابؼًا الشقخ أخس رضا خاْن إزهري، حمؼَّ

 م.1113

لؾعاّلمة  :)بإوردية(إذاقة إثام داكِعي ظؿِل اَدولد والؼقام  .12

ؼة ه(1142ادػتي كؼي ظع خاْن )ت  أّوًٓ ، ضبعت حمؼَّ

أبوطبي اإلمارات   "الػؼقه دار"من  وثاكقاً م. 1113ه/1314

 م.1111ه/1342

صاد لَؼؿع َمباين الػساد  .13 )ضوابط دعرفة البَدع أصول الرَّ

: لؾعاّلمة ادػتي كؼي ظع خاْن )بإوردية( وادـَؽرات(

ؼة ه(1142)ت من  )بالعربقة( وثاكقاً  م.1114/ ه1341، حمؼَّ

 م.1112/ ه1341أبوطبي اإلمارات   "دار الػؼقه"

ؿة الػ جّ َقوارع الَؼّفار ظذ .14 ار: لإلمام أمحد رضا خاْن  ادجسِّ

يار اهلـدّيةإػ العربقة:  ، كؼؾفاه(1431)ت الشقخ أخس  شابؼاً  مػتي الدِّ

ؼة، ضبعت من رضا خاْن إزهري  ه1341الؼاهرة  "مادؼطَّ  دار"، حمؼَّ

 م.1111/

ادعتؼد ادـتَؼد: لإلمام فضل الّرشول الؼادري الَبَداي وين  .11

مع حاصقة ققّؿة مساّمة: ادعتَؿد ادستـد بـاء كجاة إبد: ه( 1134)ت

ق، ض بع ه( 1431لإلمام أمحد رضا خاْن )ت  "الػؼقه دار"من  أّوًٓ حمؼَّ



 

 "دار اهلجرة إوػ"من  وثاكقاً م. 1111/ ه1342أبوطبي اإلمارات 

 .م1111/ ه1334 كؼ إلؽسوين أّوًٓ  .م1113/ ه1331الؼاهرة، 

قواظد أصولّقة لػفم أيات الؼرآكّقة وإحاديث الـبوّية )ضوابط  .11

: د. ادػتي حمؿد أشؾم رضا )بالعربقة(دعرفة البَدع وادـَؽرات( 

ؼة، ضبعت  اإلمارات أبوطبي  "دار الػؼقه"من  أّوًٓ ادَقؿـي، حمؼَّ

الؼاهرة،  "دار اهلجرة إوػ"من  وثاكقاً م. 1111/ ه1342

 م.1114/ ه1331

قواظد أصولّقة لػفم أيات الؼرآكقة وإحاديث الـبوّية  .11

ؼة، ضبعت )بإوردية()ضوابط دعرفة البَدع وادـَؽرات(  : له، حمؼَّ

 م.1114/ ه1331الؼاهرة،  "دار اهلجرة إوػ"من 

ة يف الػتاوى الرضوية: لإلمام أمحد رضا خاْن العطايا الـبويّ  .14

ؼة )ه(1431)ت  ه1343دًا بإوردّية( جمؾّ  11، الطبعة إوػ، حمؼَّ

 م.1112/

كظم العؼائد الـََّسػقة، )الـّظم العريب(: ادػتي الشقخ إبراهقم ظع  .13

الؼاهرة  "دار الّصالح"من  أّوًٓ و العؿر احلَؾبي، ضبع احلؿد  

 ه1344كراتم  "ـّةدار أهل الس  "من  اكقاً وثم. 1112/ ه1343

 م.1113/



 

كظم العؼائد الـََّسػقة )الـّظم إوردو(: لؾّشقخ حمؿد شؾامن  .12

كراتم  "ـّةدار أهل الس  "الػريدي ادصباحي اهلـدي، ضبع من 

 م.1113/ ه1344

، ه(1431كـز اإليامن يف ترمجة الؼرآن: لإلمام أمحد رضا خاْن )ت .11

رفان: لصدر إفاضل السّقد حمؿد كعقم الّدين مع تػسر خزائن الع

أبوطبي اإلمارات  "دار الػؼقه"من  أّوًٓ ه( 1412ادرادآبادي )ت

 م.1111/ ه1331  وثاكقاً م. 1113/ ه1344

اإلجازات ادتقـة لعؾامء بّؽة وادديـة: لإلمام أمحد رضا خاْن  .12

ؼة، ضبعت من ه( 1431)ت الؼاهرة،  "دار اهلجرة إوػ"حمؼَّ

 .م1111/ ه1334 كؼ إلؽسوين أّوًٓ  م.1113/ ه1331

ؼة، ضبعت من  .13 فر: له، حمؼَّ  "دار اهلجرة إوػ"الَظػر لؼول ز 

 م.1113/ ه1331الؼاهرة، 

ؼة، ضبعت من  .14 صامئم العـز يف أدب الـداء أمام ادـز: له، حمؼَّ

 م.1113ه/1331الؼاهرة،  "دار اهلجرة إوػ"

ين ظن أحؽام  .41 ؼة، ضبعت من َصقؼل الرَّ جماَورة احلرَمغ: له، حمؼَّ

 م.1113/ ه1331الؼاهرة،  "إوػ دار اهلجرة"

ؼة، ضبعت من  .41 دار "اجلبل الثاكوي ظذ كؾقة التفاكوي: له، حمؼَّ

 م.1113ه/1331الؼاهرة،  "اهلجرة إوػ



 

ؼة،  .41 كػل الػؼقه الػاِهم يف أحؽام قرضاس الدراهم: له، حمؼَّ

 م.1113 ه/1331الؼاهرة،  "وػدار اهلجرة إ"ضبعت من 

ؼة، ضبعت من  .44 هادي  إ ضِحقة بالشاء اهلـدّية: له، حمؼَّ

 م.1113/ ه1331الؼاهرة،  "اهلجرة إوػ دار"

ؼة، ضبعت من  .43 الصافقة ادوحقة حلؽم جؾد إ ضِحقة: له، حمؼَّ

 م.1113/ ه1331الؼاهرة،  "دار اهلجرة إوػ"

ؼة، ضبعت من الؽشف  صافقا حؽم فوكوجرافقا: ل .42 ه، حمؼَّ

 م.1113/ ه1331الؼاهرة،  "اهلجرة إوػ دار"

ٓل إكؼى من بحر شبؼة إتؼى )يف أفضؾقة شّقدكا أيب بؽر  .41 الزُّ

 ؼة، ضبعت من الؼاهرة،  "دار اهلجرة إوػ"(: له، حمؼَّ

 م.1113ه/1331

السعي "مع حاصقة  "الؼول الـَّجقح إلحؼاق احلّق الّنيح" .42

ؼة، ضبعت من "إبداء احلّق ادفجورادشؽور يف  دار اهلجرة ": له، حمؼَّ

 م.1113/ ه1331الؼاهرة،  "إوػ

ق، ضبع من  .43 ولة ادّؽقة باداّدة الَغقبّقة: له، حمؼَّ اهلجرة  دار"الدَّ

  م.1113ه/1331الؼاهرة،  "إوػ

إكباء احلي أّن كالَمه ادصوَن تبقاٌن لؽلِّ يشء )جمّؾدان(: له،  .44

ق، ض  م.1113/ ه1331الؼاهرة،  "دار اهلجرة إوػ"بع من حمؼَّ



 

ذ لـاظتي ادصطػى بدافع البالء )مسَجم بالعربقة(:  .31 إمن والع 

ق، ضبع من  الؼاهرة،  "دار اهلجرة إوػ"له، حمؼَّ

 م.1114ه/1331

فتاوى احلرَمغ بَرجِف كدوِة اَدغ: لإلمام أمحد رضا خاْن  .31

ق، ه( 1431)ت  .)كؼ إلؽسوين( م1114/ ه1331حمؼَّ

رومّقة يف الـحو: ترتقب جديد: د. ادػتي حمؿد  .31 متن أج 
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54. 20 FUNDAMENTAL PRINCIPLES TO IDENTIFY 
SHIRK & BID`AH: By: Dr. Mufti Muhammad 
Aslam Raza Memon Tahsini   

55. Tahsin al-Wusul – By: Dr. Mufti 
Muhammad Aslam Raza Memon Tahsini. 
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