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Abstract 
       It is well known that writing about science of flags Hadith school is very important; 
and to highlight the role of scientists from the people of this nation in their care 
antiseptic Year and uphold the flag, and the flags of Iraq contemporary, this occurred 
optional on the virtue of the world critic and updated Honorable sheikh and investigator 
our owner science and credited acclaimed his knowledge and fully scientific progress, 
Dr. Bashar Awad known al-Obeidi, was his relics thing a lot in achieving heritage 
Sunnah, it is known that the translation science of media contemporaries difficult, but 
God forbid that there be preceded me in the translation of the life of this science Fastant 
including written and including I learned it from my contact with him in Amman has 
sent me something from his translations, either clerks are well-known and proven 
Balrassanp beating him fame in the field of investigation and service of the Prophet, 
peace be upon him. 
With the large number of researchers who have entered the field of investigation and 
self-appointed to take out the science from the shelves of the fonts to the trading place 
between the students, with the fact remains that there are flags emerged in this art and 
excelled in their respective fields referred to show they walked and talked their names 
as they passed mention this art, no doubt that our sheikh science does not deny his 
science and therefore deserved the male and study. 
       And the importance of these manuscripts and where heavy useful science, and the 

Revival of Islamic Heritage precious, and take it out of the role of the manuscripts into 
circulation, and long before that go by the era of time lose the whole, or eroded some of 
the pages, as is the case with some of the manuscripts; for this and that I wanted a 
statement from interested in manuscripts, including the related science Sunnah, because 
in this science of preferred and advantage over other sciences. 

ٚمـ اظمٔمٙمقم أن ايم٘مت٣مزم٥م فمـ فمٙمؿ َمـ أفمالم اظمدرؽم٥م احلديثٝم٥م َمٜمؿ صمدا: وذيمؽ إلزمراز دور ايمٔمٙمامء َمـ أزمٛم٣مء هذه إَم٥م دم هم      

فمٛم٣ميتٜمؿ زم٣ميمسٛم٥م اظمْمٜمرة وإفمالء رايتٜم٣م، وَمـ أفمالم ايمٔمراق اظمٔم٣مسيـ، هلذا وومع اطمتٝم٣مري فمعم همّمٝمٙم٥م ايمٔم٣ممل ايمٛم٣مومد واظمحدث 

ؾ ؾمٝمخٛم٣م وحمٗمؼ فمٌمٞم٣م ص٣مضم٤م ايمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ اظمُمٜمقد يمف زم٣مظمٔمرهم٥م ومت٣مم ايمتٗمدم ايمٔمٙمٚمل، ايمدىمتقر زمُم٣مر فمقاد ايمٖم٣مض إؽمت٣مذ

 إفمالمَمٔمروف ايمٔمبٝمدي، هم٘م٣من يمف َمـ آشم٣مر ايمًمء ايم٘مثغم دم حتٗمٝمؼ سمراث ايمسٛم٥م ايمٛمبقي٥م، وَمـ اظمٔمروف ان سمرمج٥م فمٙمؿ َمـ 

ٗمٛمل دم سمرمج٥م حلٝم٣مة هذا ايمٔمٙمؿ هم٣مؽمتٔمٛم٦م زمام ىمتبقا وزمام فمٙمٚم٦م َمٛمف َمـ اظمٔم٣مسيـ فمسغم ويم٘مـ ومدر اهلل أن ي٘مقن هٛم٣ميمؽ َمـ ؽمب

طمالل اسمِم٣مرم زمف دم فمامن وومد ارؽمؾ رم ؾمٝمئ٣ًم َمـ سمراصمؿ ضمٝم٣مسمف، اَم٣م ىمتب٥م همٜمل َمٔمروهم٥م وَمُمٜمقد هل٣م زم٣ميمرص٣مٞم٥م َم٣م هم٣مق زمف ايمُمٜمرة دم 

  َمٝمدان ايمتحٗمٝمؼ وطمدَم٥م ؽمٛم٥م ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

دطمٙمقا َمٝمدان ايمتحٗمٝمؼ وٞمِمبقا أٞمٖمسٜمؿ إلطمراج ايمٔمٙمقم َمـ رهمقف اخلْمقط إلم حمؾ ايمتداول زمكم وَمع ىمثرة ايمب٣مضمثكم ايمذيـ 

ايمْم٣ميمبكم، َمع هذا يبٗمك أن هٛم٣مك أفمالَم٣م زمرزوا دم هذا ايمٖمـ وزمرفمقا دم َمٝمداٞمف يُم٣مر إيمٝمٜمؿ وسمٓمٜمر ؽمغمهؿ وسمْمرق أؽمامؤهؿ  ىمٙمام َمر 

 ذا اؽمتحؼ ايمذىمر وايمدراؽم٥م.ذىمر هذا ايمٖمـ، وٓ ؾمؽ أن ؾمٝمخٛم٣م فمٙمٌؿ ٓ يٛم٘مر فمٙمٚمف وهمّمٙمف يم

وٕمهٝم٥م هذه اظمخْمقؿم٣مت وَم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمٔمٙمقم اظمٖمٝمدة ايمٕمزيرة، وإلضمٝم٣مء ايمؼماث اإلؽمالَمل ايمثٚمكم، وإطمراصمف َمـ دور       

اظمخْمقؿم٣مت إلم ضمٝمز ايمتداول، وحتٗمٝمٗمف ومبؾ أن متيض فمٙمٝمف ضمٗمب٥م َمـ ايمزَمـ يٖمٗمد همٝمٜم٣م ىمٙمف، أو سمتآىمؾ زمٔمض صٖمح٣مسمف ىمام هق ضم٣مل 

ْمقؿم٣مت: هلذا وذاك أردت زمٝم٣من َمـ اهتؿ دم حتٗمٝمؼ اظمخْمقؿم٣مت وَمٛمٜم٣م اظمتٔمٙمٗم٥م زمٔمٙمقم ايمسٛم٥م اظمْمٜمرة، ظم٣م دم هذه ايمٔمٙمقم زمٔمض اظمخ

 َمـ همّمؾ وَمزي٥م فمعم نمغمه٣م َمـ ايمٔمٙمقم.
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احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم، وايمِمالة وايمسالم فمعم ؽمٝمد إويمكم وأطمريـ، ٞمبٝمٛم٣م حمٚمد وفمعم آيمف ايمْم٣مهريـ 

 .٣مزمتف ايمٕمر اظمٝم٣مَمكم، وايمت٣مزمٔمكم هلؿ زم١مضمس٣من إلم يقم ايمديـوصح

 وزمٔمد 

ٚمـ اظمٔمٙمقم أن ايم٘مت٣مزم٥م فمـ فمٙمؿ َمـ أفمالم اظمدرؽم٥م احلديثٝم٥م َمٜمؿ صمدا: وذيمؽ إلزمراز دور ايمٔمٙمامء َمـ هم 

أزمٛم٣مء هذه إَم٥م دم فمٛم٣ميتٜمؿ زم٣ميمسٛم٥م اظمْمٜمرة وإفمالء رايتٜم٣م، َمـ أفمالم ايمٔمراق اظمٔم٣مسيـ، هلذا وومع اطمتٝم٣مري 

فمعم همّمٝمٙم٥م ايمٔم٣ممل ايمٛم٣مومد واظمحدث إؽمت٣مذ ايمٖم٣مضؾ، ؾمٝمخٛم٣م وحمٗمؼ فمٌمٞم٣م ص٣مضم٤م ايمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ، اظمُمٜمقد 

يمف زم٣مظمٔمرهم٥م ومت٣مم ايمتٗمدم ايمٔمٙمٚمل، ايمدىمتقر زمُم٣مر فمقاد َمٔمروف ايمٔمبٝمدي، ايمذي ىم٣من يمف َمـ أشم٣مر ايمًمء ايم٘مثغم، 

 دم حتٗمٝمؼ سمراث ايمسٛم٥م ايمٛمبقي٥م.

٣مسيـ وسمتبع آشم٣مره همٝمف َمـ ايمٔمرس وايمٔمٛم٣مء َم٣م ٓ خيٖمك، يمٙمزوم ايمٙمٗم٣مء شمؿ إن سمرمج٥م فمٙمؿ َمـ إفمالم اظمٔم 

زم٣ميمُمٝمخ وآؿمالع فمعم أضمقايمف فمٚمٙمٝم٣ًم: يمٔمدم وصمقد ىمت٣مب َمتخِمص يمؼمامجٜمؿ وزمٝم٣من ؽمغمهؿ، وَمع هذا ومدر 

اهلل أن ي٘مقن هٛم٣ميمؽ َمـ ؽمبٗمٛمل دم سمرمج٥م حلٝم٣مة هذا ايمٔمٙمؿ، هم٣مؽمتٔمٛم٦م زمام ىمتبقا وزمام فمٙمٚم٦م َمٛمف َمـ طمالل 

ف دم فمامن، وومد أرؽمؾ رم ؾمٝمئ٣ًم َمـ سمٖم٣مصٝمؾ ضمٝم٣مسمف ايمٔمٙمٚمٝم٥م وإىم٣مديٚمٝم٥م، وزادين دم ذيمؽ زمٔمد زي٣ميت يمف اسمِم٣مرم زم

ه، وومد اؿمٙمع فمعم َم٣م ىمتب٦م 0121/ذي احلج٥م/01اظمقاهمؼ 02/02/0202دم دار هجرسمف دم فمامن، زمت٣مريخ

 واومره وارسمّم٣مه.

هل٣م زم٣ميمرص٣مٞم٥م َم٣م هم٣مق زمف  أَم٣م ىمت٤م ايمُمٝمخ اظمٛمُمقر َمٛمٜم٣م واظمْمبقع همٜمل َمٔمروهم٥م َمُمٜمقرة، وَمُمٜمقد 

  ايمُمٜمرة دم َمٝمدان ايمتحٗمٝمؼ وطمدَم٥م ؽمٛم٥م ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

وَمع ىمثرة ايمب٣مضمثكم ايمذيـ دطمٙمقا َمٝمدان ايمتحٗمٝمؼ وٞمِمبقا أٞمٖمسٜمؿ إلطمراج ايمٔمٙمقم َمـ رهمقف 

دم  اظمخْمقؿم٣مت إلم حمؾ ايمتداول زمكم ايمْم٣ميمبكم، َمع هذا يبٗمك أن هٛم٣مك أفمالَم٣م زمرزوا دم هذا ايمٖمـ وزمرفمقا

َمٝمداٞمف، يُم٣مر إيمٝمٜمؿ وسمٓمٜمر ؽمغمهؿ وسمْمرق أؽمامؤهؿ ىمٙمام َمرَّ ذىمر هذا ايمٖمـ، وٓ ؾمؽ أن ؾمٝمخٛم٣م فمٙمٌؿ ٓ يٛم٘مر 

 فمٙمٚمف وهمّمٙمف يمذا اؽمتحؼ ايمذىمر وايمدراؽم٥م.

وٕمهٝم٥م هذه اظمخْمقؿم٣مت وَم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمٔمٙمقم اظمٖمٝمدة ايمٕمزيرة، وإلضمٝم٣مء ايمؼماث اإلؽمالَمل ايمثٚمكم،  

لم ضمٝمز ايمتداول، وحتٗمٝمٗمف ومبؾ أن متيض فمٙمٝمف ضمٗمب٥م َمـ ايمزَمـ يٖمٗمد همٝمٜم٣م ىمٙمف، وإطمراصمف َمـ دور اظمخْمقؿم٣مت إ



 

 

   

أو سمتآىمؾ زمٔمض صٖمح٣مسمف ىمام هق ضم٣مل زمٔمض اظمخْمقؿم٣مت: هلذا أردت زمٝم٣من َمـ اهتؿ دم حتٗمٝمؼ اظمخْمقؿم٣مت 

ِمدر وَمٛمٜم٣م اظمتٔمٙمٗم٥م زمٔمٙمقم ايمسٛم٥م اظمْمٜمرة، ظم٣م دم هذه ايمٔمٙمقم َمـ همّمؾ وَمزي٥م فمعم نمغمه٣م َمـ ايمٔمٙمقم يمتٔمٙمٗمٜم٣م زم٣مظم

 ايمث٣مين َمـ َمِم٣مدر ايمتمميع.

 هم٣مؽمتقى ايمبح٧م وم٣مئام فمعم َمبحثكم وطم٣ممت٥م همٝمٜم٣م أهؿ ايمٛمت٣مئ٨م: 

 اظمْمٙم٤م إول: اؽمٚمف وٞمسبف وٞمُمٟمسمف.

 اظمْمٙم٤م ايمث٣مين: ضمٝم٣مسمف ايمٔمٙمٚمٝم٥م.

 ؼ ىمت٣مب هتذي٤م ايم٘مامل.اظمْمٙم٤م إول: َمٛمٜمجف دم حتٗمٝم

 اظمْمٙم٤م ايمث٣مين: َمٛمٜمجف دم حتٗمٝمؼ ىمت٣مب حتٖم٥م اإلذاف.

 شمؿ زمٔمد ذيمؽ اخل٣ممت٥م واهؿ ايمٛمت٣مئ٨م ايمتل سمقصٙم٦م إيمٝمٜم٣م َمـ طمالل ىمت٣مزم٥م ايمبح٧م. 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

    

زمُم٣مر زمـ فمقاد زمـ َمٔمروف زمـ فمبد ايمرزاق زمـ حمٚمد زمـ زم٘مر ايمٔمبٝمدي ايمبَْٕمدادي  هق أزمق حمٚمد

 دم إفمٓمٚمٝم٥م. 1/9/0912هـ اظمِم٣مدف 0219إٔفمٓمٚمل. ويمد دم نمرة ؾمٔمب٣من ؽمٛم٥م 

يٛمتٚمل ؾمٝمخٛم٣م دم ٞمسبف إلم ومبٝمٙم٥م ايمُٔمبٝمد احلٚمغمي٥م، وهل َمـ ايمٗمب٣مئؾ ايمٔمراومٝم٥م اظمٔمروهم٥م واظمُمٜمقرة، 

دم َمدٍد َمتٖم٣موسم٥م، أصٙمٜمؿ َمـ ومّم٣مفم٥م زمـ َم٣ميمؽ زمـ محغم، وهؿ َمـ َمٙمقك ؽمٛمج٣مر ٞمزضم٦م إيمٝمف َمـ ايمٝمٚمـ ايمسٔمٝمد 

 واحلرض َمـ زمالد اجلزيرة. 

وومد ذىمر ازمـ إي٣مس ص٣مضم٤م سم٣مريخ اظمقصؾ أهنؿ يٛمتسبقن إلم زمٛمل ؽمٙمٝمح. وم٣مل: وايمٔمبٝمد هق ازمـ 

ؼ ىمثغم إزمرص )زمـ فمٚمرو( ازمـ أؾمجع زمـ ؽمٙمٝمح زمـ ضمٙمقان زمـ فمٚمران زمـ إحل٣مف زمـ ومّم٣مفم٥م. ىم٣مٞمقا دم طمٙم

 .(0)زم٣مجلزيرة

حَلِقجي٥م اظمٔمروهم٥م زم٣مؽمٚمٜمؿ ايمٝمقم وَمس٣مىمٛمٜم٣م دم اجلزيرة زمكم دصمٙم٥م وايمٖمرات وٓ ؽمٝمام دم زَمرّي٥م ؽِمٛمْج٣مر و ا

(، وهل َمـ ىمب٣مر فمُم٣مئر ايمُٔمبٝمد فمددًا وأوؽمٔمٜمؿ اٞمتُم٣مرًا دم مجٝمع )أيمبق فِمقِم ( ومه٣م َمـ فمُمغمة جي٥ُم ايمُٔمَبْٝمد)ضَمقِ 

 أٞمح٣مء ايمٔمراق.

يمٔمثامين َمراد ايمرازمع ـ رمحف اهلل ـ ومد اؽمتٔم٣من هبذه ايمٔمُمغمة ايمٗمقي٥م فمعم إطمراج ايمٖمرس وىم٣من ايمسٙمْم٣من ا

( حلامي٥م َمرومد )إفمٓمٚمٝم٥مم، وأؽم٘مـ ؿم٣مئٖم٥م َمٛمٜمؿ دم 0328هـ/0218َمـ زمٕمداد وحترير ايمٔمراق َمٛمٜمؿ ؽمٛم٥م 

 اإلَم٣مم إفمٓمؿ أيب ضمٛمٝمٖم٥م ايمٛمٔمامن زمـ شم٣مزم٦م َمـ فمبثٜمؿ، همٚمٔمٓمؿ ؽم٘مٛم٥م إفمٓمٚمٝم٥م إصٙمٝمكم َمٛمٜمؿ.

أَم٣م وايمدة ؾمٝمخٛم٣م ايمدىمتقر زمُم٣مر هل: اظمرأة ايمِم٣محل٥م احل٣مصم٥م رِضّٝم٥م زمٛم٦م أمحد ايمِم٣ميمح ايمٔمبٝمدي يرمحٜم٣م 

اهلل، وومد أٞمجب٦م وايمدسمف مخس٥م َمـ ايمبٛمكم وشمامٞمٝم٥م َمـ اإلٞم٣مث ىم٣من سمرسمٝم٤م ؾمٝمخٛم٣م ايمدىمتقر زمُم٣مر ايمرازمع َمٛمٜمؿ 

 وىمٙمٜمؿ َمـ ذوي ايمُمٜم٣مدات ايمٔمٙمٝم٣م واومٙمٜمؿ َمـ اىمتٖمك زمُمٜم٣مدة ايمب٘م٣ميمقريقس.

  

                                                           

هـ( حتٗمؼ: ايمدىمتقر ٞمٌمت فمبد ايمرمحـ، 381إٞمديمز)ت ازمـ ؽمٔمٝمد  ،ٞمُمقة ايمْمرب دم سم٣مريخ صم٣مهٙمٝم٥م ايمٔمربيٛمٓمر: ( 0) 

 .0/079 إردن، –َم٘متب٥م إومٍم، فمامن 



 

 

   

ٞمُمٟم أؽمت٣مذٞم٣م ٞمُمٟمة إؽمالَمٝم٥م َمٛمذ ٞمٔمقَم٥م أـمٖم٣مره، إذ افمتٛمك زمف وايمده اظمح٣مَمل فمقاد َمٔمروف، همٟمومرأه ايمُٗمرآن 

دم حمٙم٥م احل٣مرة زم٣مٕفمٓمٚمٝم٥م، وىم٣من اظمال ؾمديدًا فمعم إؿمٖم٣مل،  "اظمال فمبداهلل"ايم٘مريؿ دم صٕمره، أي أرؽمٙمف إلم 

ٝم٥م زمٔمد اٞمتٗم٣مل إرسة إلم دارهؿ اجلديدة هٛم٣مك، سمٔمٙمؿ ايمْمٖمؾ ومرب اظمٗمػمة اظمٙم٘م "اظمال أمحد"شمؿ زمٔمد ذيمؽ فمٛمد 

 ايمِمٕمغم، ايمٗمران ايم٘مريؿ وطمتٚمف، وفمٚمؾ يمف وايمده فمقاد َمٔمروف اضمتٖم٣مًٓ هبذه اظمٛم٣مؽمب٥م.

م، دم َمدرؽم٥م ايمٛمٔمامن آزمتدائٝم٥م وىم٣من َمـ َمٔمٙمٚمٝمف دم سمٙمؽ اظمرضمٙم٥م ىمام 0917شمؿ دطمؾ آزمتدائٝم٥م ؽمٛم٥م 

٣مرم ايمذي فمٙمٚمف ايمٗمراءة وايم٘مت٣مزم٥م، وايمُمٝمخ ص٣ميمح ايمٖمٙم٘مل ايمذي فمٙمٚمف ذىمر ؾمٝمخٛم٣م هؿ: إؽمت٣مذ محٝمد اخلُم

، وىمذيمؽ إؽمت٣مذ يقٞمس ايمبٝم٣ميت )أزمق طمقيمف(، شمؿ اٞمتٗمؾ (0)ايمديـ، وإؽمت٣مذ فمبد ايمسالم صم٣مؽمؿ، َمٔمٙمؿ ايمٔمرزمٝم٥م

م، ايمتحؼ زمٚمدرؽم٥م ايمتٖمّمٝمض إهٙمٝم٥م، ضمٝم٧م 0912ايمدىمتقر زمُم٣مر زمٔمد ذيمؽ إلم شم٣مٞمقي٥م إفمٓمٚمٝم٥م ؽمٛم٥م 

سٝمْم٥م وايمسٜمٙم٥م، يم٘مـ رسفم٣من َم٣م أن سمٕمغم اظمدير وأسمك زمديمف إؽمت٣مذ أمحد َمٔمروف وهق فمؿ ايمدىمتقر ايمدراؽم٥م ايمب

زمُم٣مر، وهق َمٔمروف زمجديتف وساَمتف، أراد أن جئمؾ َمـ هذه اظمدرؽم٥م ايمسٜمٙم٥م، َمدرؽم٥م ٞمٚمقذصمٝم٥م، هم٣مؽمتٗمدم 

رزمٝم٥م، وفمبد اجلب٣مر هل٣م طمغمة اظمدرؽمكم اظمٔمروهمكم زمبٕمداد، يذىمر ايمدىمتقر زمُم٣مر َمٛمٜمؿ فمزت صم٣من دم ايمٙمٕم٥م ايمٔم

ؾمقىم٦م ايمٛمج٣مر دم آصمتامفمٝم٣مت، وؿمف ايمرساج دم ايمت٣مريخ، ونمغمه ىمثغم، شمؿ حتقيم٦م اظمدرؽم٥م إلم ٞمٚمقذصمٝم٥م 

وٞمجح ايمْمالب َمٛمٜم٣م، وىم٣من ايمدىمتقر زمُم٣مر َمـ اظمتٖمقومكم، زمٔمد ذيمؽ حتقل إلم اإلفمدادي إديب، وأدى 

ديب، شمؿ اٞمتٗمؾ إلم ايمدراؽم٥م اجل٣مَمٔمٝم٥م وىم٣مٞم٦م آَمتح٣من، وٞمجح دم آَمتح٣من، وىم٣من َمـ إوائؾ فمعم ايمٖمرع إ

احل٘مقَم٥م ايمٔمراومٝم٥م ومد أفمٙمٛم٦م أيمػ زمٔمث٥م يمٙمدراؽم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م دم أورزم٣م، وُمبؾ ايمدىمتقر زمُم٣مر فمعم ايمٖمرع إديب ومسؿ 

وٓزمد َمـ احلِمقل فمعم ؾمٜم٣مدة  "ايمب٘مٙمقري٣م"آصمتامع دم اظمٚمٙم٘م٥م اظمتحدة، وهمقصمئ زمٔمدم آفمؼماف زمُمٜم٣مدة 

وسمستٕمرق َمدة ؽمٛمتكم، يم٘مـ ايمدىمتقر ومْمع ايمبٔمث٥م وفم٣مد إلم زمٕمداد وايمتحؼ  "ٗم٣مهم٥م ايمٔم٣مَم٥مؾمٜم٣مدة ايمث"شم٣مٞمٝم٥م سمسٚمك 

 زم٘مٙمٝم٥م أداب زمج٣مَمٔم٥م زمٕمداد.

درس ايمدىمتقر زمُم٣مر دم ىمٙمٝم٥م أداب ومسؿ ايمت٣مريخ، َمتٟمشمرا زمٔمٚمف ايمدىمتقر ٞم٣مصمل َمٔمروف رئٝمس ومسؿ  

درس همٝمٜم٣م فمعم أهمّمؾ أؽم٣مسمذة  ايمت٣مريخ أن ذاك، وىم٣مٞم٦م هذه اظمرضمٙم٥م اٞمتٗم٣ميمٝم٥م زم٣ميمٛمسب٥م يمدىمتقر زمُم٣مر ضمٝم٧م

 .(0)ايمٔمراق وايمقؿمـ ايمٔمريب، ويمٔمؾ هذه ايمٖمؼمة هل ايمتل ىمقٞم٦م هم٘مره وسمقصمٜم٣مسمف

                                                           

ايمتل أصبح٦م اجل٣مَمٔم٥م )م دم ايم٘مٙمٝم٥م اجل٣مَمٔم٥م 0938-م 0937َمـ ايمْمرائػ أن ي٘مقن ايمدىمتقر زمُم٣مر فمقاد حم٣مرضا ؽمٛم٥م ( 0) 

 ٌمي٥م همٝمام زمٔمد( وىم٣من َمـ ؿمالزمف دم ايمسٛم٥م ايمرازمٔم٥م إؽمت٣مذ فمبد ايمسالم صم٣مؽمؿ.اظمستٛم

 .119-21/110يٛمٓمر: هتذي٤م ايم٘مامل، ج (0) 



 

 

    

زمٔمد َم٣م أسمؿ ايمُمٝمخ دراؽمتف ايمث٣مٞمقي٥م اٞمتٗمؾ إلم دراؽمتف اجل٣مَمٔمٝم٥م وايمتحؼ ايمدىمتقر زمُم٣مر زمٗمسؿ ايمت٣مريخ، 

٥م ؿمريٖم٥م يمٗمبقيمف دم ىمٙمٝم٥م أداب، ذىمر ايمدىمتقر زمُم٣مر أٞمف سمٗمدم يمدراؽم٥م دم ىمٙمٝم٥م أداب آٞمذاك، وومد وهٛم٣مك ومِم

سمٟمطمر َمقفمد ايمتٗمديؿ، وومد زمدأت اَمتح٣مٞم٣مت ايمٖمِمؾ إول، يٗمقل: وىم٣من فمٚمل ايمدىمتقر ٞم٣مصمل َمٔمروف رئٝمس٣م 

ت٣مذ ايمدىمتقر َمٜمدي يمٗمسؿ ايمت٣مريخ دم ذيمؽ ايمقوم٦م، همٗمدَم٦م أوراومل إلم ايمٔمٚمٝمد وىم٣من ايمٔمٚمٝمد يقَمٜم٣م هق إؽم

اظمخزوَمل، وىم٣من يمٔمٚمل ايمدور ايم٘مبغم دم ومبقرم همٗمد رصم٣مه اظمس٣مفمدة دم ومبقرم، وومد أرؽمؾ إرم ايمٔمٚمٝمد زمٔمد 

وايمدرصم٣مت ايمتل ضمِمٙم٦م فمٙمٝمٜم٣م رُسّ زمذيمؽ  إٞم٘مٙمؼماسمٗمديؿ إوراق إيمٝمف، همٙمام رأى درصم٣ميت وَم٣م درؽمتف دم 

ٕومس٣مم دم ايم٘مٙمٝم٥م، وٓ يٗمبؾ همٝمف إٓ ذوو ، وىم٣من َمـ أهمّمؾ ااإلٞم٘مٙمٝمزي٥موأس أن اذه٤م إلم ومسؿ ايمٙمٕم٥م 

ايمدرصم٣مت ايمٔم٣ميمٝم٥م، همٟمزمدي٦م رنمب٥م وإسارا فمعم ومسؿ ايمت٣مريخ سمٟمشمرا زمٔمٚمل ايمدىمتقر ٞم٣مصمل َمٔمروف يرمحف اهلل، 

 وزمٔمد ذيمؽ أضم٣مل ؿمٙمبل إلم رؤؽم٣مء إومس٣مم يمٙمٛمٓمر همٝمف.

َمتح٣من ، وؿٌمٙم٤م َمٛمل ا"يٗمبؾ دم ومسؿ ايمت٣مريخ"لم رئٝمس ومسؿ ايمت٣مريخ، ضمٝم٧م ىمت٤م: سمقصمٜم٦م إ 

ايمٖمِمؾ إول َمع اظم٠مصمٙمكم، هم٘م٣مٞم٦م اظمٖم٣مصمئ٥م يمٙمجٚمٝمع ضمٝمٛمام ضمِمٙم٦م فمعم أفمعم ايمدرصم٣مت دم ايمٗمسؿ هم٘مٛم٦م 

% وهق َمٔمدل ومؾ َم٣م حيِمؾ 83إول فمعم ايمٗمسؿ وزمٗمٝم٦م إول فمعم ايمٗمسؿ يمٙمسٛمقات إرزمع هم٘م٣من َمٔمدرم 

 يمٔمراق وايمقؿمـ ايمٔمريب.فمٙمٝم٥م ؿم٣ميم٤م دم ىمٙمٝم٥م أداب وىم٣من دم ايمٗمسؿ طمغمة إؽم٣مسمذة دم ختِمص ايمت٣مريخ دم ا

وهٛم٣م زمدأ ايمتحقل وايمٛمّمقج ايمٖم٘مري وايمٔمٙمٚمل يمٖمّمٝمٙم٥م ايمدىمتقر زمُم٣مر ٕن َمرضمٙم٥م ايمدراؽم٥م دم ىمٙمٝم٥م  

أداب هل اظمرضمٙم٥م إىمثر أمهٝم٥م دم َمسغمسمف ايمٔمٙمٚمٝم٥م وهمٝمٜم٣م زمدا ايمتحقل ايمت٣مرخيل وايمتقصمف اظمستٗمبقم حلٝم٣مسمف، 

 هم٘م٣مٞم٦م فمدة فمقاَمؾ َمـ أزمرزه٣م:

دم ايمدراؽم٥م وومّم٣مء َمٔمٓمؿ إووم٣مت دم ايمدراؽم٥م، ٓؽمٝمام زمٔمد اؽمتٗم٣ميمتف َمـ ايمبٔمث٥م  ايمرنمب٥م ايمِم٣مدوم٥م 

وفمقدسمف إلم ايمٔمراق، واَمتٔم٣مض ايمٔم٣مئٙم٥م َمـ هذا ايمِمٛمٝمع، أراد ايمدىمتقر زمُم٣مر أن يثب٦م هلؿ، ويمٛمٖمسف ومبٙمٜمؿ أن 

ٞمف فم٣مد إلم همٔمٙمف ىم٣من ص٣مئب٣ًم، وأٞمف ؽمٝمتٗمدم زمُم٘مؾ أهمّمؾ دم ايمرومل ايمٔمٙمٚمل، وؽمٝمٛم٣مل أفمعم اظمٛم٣مزل وأرهمٔمٜم٣م، وأ

 ايمٔمراق يمٝمس يمٔمدم ايمٗمدرة ويم٘مـ يمُمٔمقره زم٣ميمٕمبـ وسمّمٝمٝمع إووم٣مت دم نمغم هم٣مئدة.



 

 

   

وومدرسمف فمعم ايمٗمراءة همٝمٜم٣م زمسٜمقيم٥م ويرس، وهق َم٣م مل يتقهمر  اإلٞم٘مٙمٝمزي٥مسمقؽمع ضمِمٝمٙمتف دم ايمٙمٕم٥م  

ر ومدراسمف دم هذه َمدة أرزمٔم٥م أؾمٜمر، واؽمتٚمراره دم سمْمقي إٞم٘مٙمؼمايم٘مثغم َمـ زَمالئف، وهذا َمـ همقائد دراؽمتف دم 

 ايمٙمٕم٥م وايمٗمراءة همٝمٜم٣م، مم٣م يرس يمف آؿمالع فمعم ىمثغم َمـ اظمراصمع ايمت٣مرخيٝم٥م إصمٛمبٝم٥م وومراءهت٣م زمٙمٕمتٜم٣م إصٙمٝم٥م.

ىم٣من ومسؿ ايمت٣مريخ يٗمدم يمْمالزمف ظمـ رنم٤م دراؽم٥م ايمٙمٕم٥م ايمٖمرٞمسٝم٥م وايمٙمٕم٣مت ايمممومٝم٥م إطمرى،  

، "َمدام ومْمٝمٖمل "ؾمٝمئ٣م َمٛمٜم٣م فمعم يد َمدرؽم٥م اظم٣مدة آٞمذاك هم٣مطمت٣مر ايمدىمتقر زمُم٣مر دراؽم٥م ايمٙمٕم٥م ايمٖمرٞمسٝم٥م، وسمٔمٙمؿ 

ىمام أطمذ سمٔمٙمؿ ايمٙمٕم٥م ايمٖم٣مرؽمٝم٥م فمعم يد ايمٔمالَم٥م إؽمت٣مذ ايمدىمتقر أمحد ٞم٣مصمل ايمٗمٝمز رمح٥م اهلل، وهق َمـ أزمرع 

 فمٙمامء ايمٖم٣مرؽمٝم٥م دم ايمٔمراق، وَمـ شمؿ مت٘مـ ايمدىمتقر زمُم٣مر ومراءة زمٔمض َم٣م ىمت٤م َمـ ىمت٤م ايمت٣مريخ زم٣ميمٖم٣مرؽمٝم٥م.

ٙمٔمٙمامء ايمذيـ ىم٣مٞمقا دم ومسؿ ايمت٣مريخ دور ىمبغم دم سمْمقير ومدرات اؽمتٟمذٞم٣م ايمدىمتقر زمُم٣مر ظم٣م رازمٔم٣م: ىم٣من يم

ؽمٜمؿ فمٚمف ايمٔمالَم٥م إؽمت٣مذ ايمدىمتقر ٞم٣مصمل أيتٚمتٔمقن زمف َمـ َمٔمرهم٥م وفمٙمؿ دم ايمدراؽم٣مت ايمت٣مرخيٝم٥م وىم٣من فمعم ر

خ م( ؾمٝم0202َمٔمروف، َمدرس سم٣مريخ احلّم٣مرة، وَمٛمٜمؿ إؽمت٣مذ ايمدىمتقر فمبد ايمٔمزيز ايمدوري )ت

اظم٠مرطمكم ايمٔمرب، ضمٝم٧م سمٔمٙمؿ َمٛمف ايمدىمتقر زمُم٣مر دراؽم٥م ايمت٣مريخ فمعم َمٛمٜم٨م صمديد مل ي٘مـ َمٔمروهم٣ًم دم ذيمؽ 

 ايمقوم٦م وىم٣من يمذيمؽ اظمٛمٜم٨م أؽمس وم٣مم فمٙمٝمٜم٣م َمـ أزمرزه٣م:

دراؽم٥م ايمت٣مريخ زم٣مفمتب٣مره سم٣مريخ أَم٥م َمتِمؾ احلٙمٗم٣مت، ويمٝمس سم٣مريخ أرس أو ضم٘م٣مم، هم٣مَٕم٥م هل اظم٘مقٞم٥م  .0

 همٜمٚمف واؽمتٝمٔم٣مزمف. إلمايمروح ايمٔمٙمٚمٝم٥م اظم٠مدي٥م  إلمدراؽم٥م سم٣مرخيٜم٣م اومرب يمٙمت٣مريخ، وإن ايمؼمىمٝمز فمعم 

إٞمامء ايمروح ايمٔمرزمٝم٥م وطمٙمؼ ايمثٗم٥م زم٣ميمٛمٖمقس، وزمٟمن هذه إَم٥م وم٣مدرة وَم٠مهٙم٥م يمإلٞمت٣مج وايمتٗمدم وزمٛم٣مء  .0

 احلّم٣مرة.

 آيمتزام زم٣مظمٛمٜم٨م ايمٔمٙمٚمل ايمرصكم ايمٗم٣مئؿ فمعم اخلػمة ايمٔمٚمٝمٗم٥م ايمُم٣مَمٙم٥م، وايمتٟمىمٝمد دم ايمقوم٦م ٞمٖمسف فمعم .2

 اجلقاٞم٤م اظمٜمٚم٥م دم سم٣مريخ إَم٥م ٓىمتُم٣مف ومدراهت٣م وَمٖم٣مصؾ متٝمزه٣م.

رضورة همٜمؿ ايمٔمٗمد ايمت٣مرخيٝم٥م، وهل دم إنمٙم٤م فمٗمد ؽمٝم٣مؽمٝم٥م أو اصمتامفمٝم٥م، وىمثغمًا َم٣م ىم٣مٞم٦م سمتخذ  .1

 ايمْم٣مزمع ايمديٛمل أو ايمْم٣مئٖمل.

 ي همٝمٜم٣م.ايمتٟمىمٝمد فمعم آجت٣مه٣مت وايمتٝم٣مرات ايمٔم٣مَم٥م، وَمـ طمالهل٣م همٗمط يٚم٘مـ زمٝم٣من أشمر اظمجٜمقد ايمٖمرد .1

 ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمتحٙمٝمؾ وايمٛمٗمد واظمٛم٣مومُم٥م، َمـ ذىمر يمٙمٚمٗمدَم٣مت وسمقضٝمح ايمٛمت٣مئ٨م. .3

رضورة حتٙمٝمؾ اظمقارد دم صدر أي دراؽم٥م، يمٝم٘مقن ايمب٣مضم٧م أوًٓ وايمٗم٣مرئ اظمتٙمٗمل شم٣مٞمٝم٣م فمعم زمٝمٛم٥م َمـ  .7

 ومٝمٚمتٜم٣م وأمهٝمتٜم٣م ايمٔمٙمٚمٝم٥م دم َمٝمدان دراؽم٥م َمقضقع ايمبح٧م.



 

 

    

فمبد ايمٔمزيز ايمدوري َمتٚمٝمزة زم٘مؾ اظمٗم٣ميٝمس، درٌس،  ىمام وم٣مل ايمدىمتقر زمُم٣مر أن حم٣مرضات ايمدىمتقر

ئمٗمبف دم ايمذي زمٔمده َمٛم٣مومُم٣مت وم٣مئٚم٥م فمعم ومراءة ايم٘مت٤م وإزمح٣مث ايمتل يذىمره٣م يمْمٙمبتف ويقصمف زمٗمراءهت٣م دم 

 ايمدرس ايمذي يسبٗمف، هم٘م٣مٞم٦م ضمِمٝمٙم٥م ايمْمٙمب٥م ايمتقؽمع دم أهم٣مق اظمٔمرهم٥م، واؿمالفم٣م َمتٚمٝمزا دم دراؽم٥م ايمت٣مريخ.

إلم أؽمت٣مذه فمبد ايمٔمزيز ايمدوري هق ىمثرة فمٛم٣ميتف زمدراؽم٥م اظمقارد وأمهٝمتٜم٣م دم ومم٣م ؾمد ايمدىمتقر زمُم٣مر 

، وَمٗم٣مٓسمف "زمح٧م دم ٞمُمٟمة فمٙمؿ ايمت٣مريخ فمٛمد ايمٔمرب "سمٗمقيؿ ايمرواي٥م ايمت٣مرخيٝم٥م وايمتل متثٙم٦م زم٘مت٣مزمف ايمٛم٣مهمع

 ايمدفمقة اظمتٛمقفم٥م دم هذا اظمج٣مل ٓؽمٝمام دراؽمتف اظمتٚمٝمزة فمـ ازمـ إؽمح٣مق وإضقاء اجلديدة ايمتل ؽمٙمْمٜم٣م فمعم

 ."ايمٔمب٣مس وويمده "ايمٔمب٣مؽمٝم٥م اؽمتٛم٣مدا إلم ىمت٣مب 

م( ايمذي ىم٣من يدرس سم٣مريخ ايمٗمرن إول 0222وَمٛمٜمؿ إؽمت٣مذ ايمدىمتقر ص٣ميمح امحد ايمٔمقم)ت 

اهلجري، هم٘م٣من ايمدىمتقر زمُم٣مر ممـ يٛمسبقن ايمٖمّمؾ ٕهٙمف َمـ ذيمؽ مل يٛمس أؽمت٣مذٞم٣م زمُم٣مر أن يذىمر همّمؾ 

ٙمٝمف َمـ همّمؾ دم سمٔمٙمٝمٚم٥م ضمٝم٧م يٗمقل ايمدىمتقر زمُم٣مر فمـ أؽمت٣مذه، أٞمف أمحد ايمٔمقم، ظم٣م فم أؽمت٣مذة ايمدىمتقر ص٣ميمح

ىم٣من يذه٤م إلم زمٝم٦م ص٣ميمح ايمٔمقم ىمؾ يقم مخٝمس ئمْمٝمف ىمت٣مزم٣م َمـ َم٘متبتف اخل٣مص٥م ويريد َمٙمخص اظمٔمٙمقَم٣مت 

ايمتل همٝمف، ويٗمدم رأيف همٝمف إلم أؽمت٣مذة دم يمٗم٣مء وم٣مدم، وومد ؾمجع أؽمت٣مذه همٝمف ظم٣م يمف َمـ ومدرة فمعم ومراءة ايم٘مت٤م 

ٞمُمٟمة ايمٖمٗمف  "يقؽمػ ؾمخ٦م  اإلٞم٘مٙمٝمزي، هم٘م٣من أول ىمت٣مب ومدَمف يمف هق ىمت٣مب اظمستممق اإلٞم٘مٙمٝمزي٥مزم٣ميمٙمٕم٥م 

 "َمِم٣مدر ايمُمٔمر اجل٣مهقم وومٝمٚمتٜم٣م ايمت٣مرخيٝم٥م"شمؿ زمٔمد ذيمؽ ىمت٣مب ايمدىمتقر ٞم٣مس ايمديـ إؽمد  "اإلؽمالَمل

زمُم٣مر ٕٞمف َمـ وهٙمؿ صمرا، هم٘م٣من ايمٛمٖمع َمـ هذه ايم٘مت٤م هق َمـ ىمقن ايمٔمٗمٙمٝم٥م وايمٛمُمٟمة ايمٔمٙمٚمٝم٥م يمُمٝمخٛم٣م ايمدىمتقر 

 طمالل هذه ايمسٛمقات اؿمٙمع فمعم َمئ٣مت ايم٘مت٤م واظمِم٣مدر واظمراصمع ايمت٣مرخيٝم٥م.

وممـ أشمر همٝمف أيّم٣م إؽمت٣مذ ايمدىمتقر صمٔمٖمر ضمسكم طمِمب٣مك ايمذي اَمت٣مز زمتٖم٘مغمه احلر وومدرسمف ايمٖم٣مئٗم٥م 

يدرس فمعم ٞمٗمد ايمٛمِمقص وحتٙمٝمؾ ايمقوم٣مئع ايمت٣مرخيٝم٥م واؽمتخالص ايمٛمت٣مئ٨م َمـ مجٝمع ايمٗمّم٣مي٣م اظمدروؽم٥م، وىم٣من 

سم٣مريخ أورزم٣م دم ايمٔمِمقر ايمقؽمْمك وسم٣مريخ ايمٔمرب احلدي٧م، وىم٣مٞم٦م يمف آراؤه ايمٔمٚمٝمٗم٥م اجلريئ٥م دم سمٛم٣مول 

 ايمٗمّم٣مي٣م، وهق ايمذي أذف همٝمام زمٔمد فمعم أؽمت٣مذٞم٣م زمُم٣مر دم َمرضمٙمتل اظم٣مصمستغم وايمدىمتقراه

 

  



 

 

   

أٞمف مجع زمكم ايمٔمٙمؿ ايمممفمل قد ىمبغمة دم حتٗمٝمؼ ايمؼماث ايمٛمبقي ضمٝم٧م يمٗمد ىم٣من يمدىمتقر زمُم٣مر صمٜم 

وإىم٣مديٚمل وزمرع دم اجلٚمع زمٝمٛمٜمام، هم٣مظمٔمٙمقَم٥م يِمؾ إيمٝمٜم٣م زمٚمس٣مر واضح ودومٝمؼ، همٙمٙمف دّره، همٗمد سم٘مقٞم٦م يمف 

َمٔمرهم٥م واؽمٔم٥م زم٣مظمخْمقؿم٣مت َمـ طمالل مجٔمف يمٙمٚمخْمقؿم٣مت َمـ طمزائـ اظم٘متب٣مت وهذا واضح َمـ طمالل 

ْمر دم دراؽمتف يمٙمامصمستغم، ضمٝم٧م ىم٣من َمقضقع رؽم٣ميمتف ىمت٣مب )ايمت٘مٚمٙم٥م يمقهمٝم٣مت ايمٛمٗمٙم٥م( ؽمٖمره، إلم طم٣مرج ايمٗم

يمٙمٚمٛمذري دراؽم٥م وحتٗمٝمؼ، وىمام هق َمٔمروف إن أول زمداي٥م ايمتحٗمٝمؼ هق مجع ايمٛمسخ اخلْمٝم٥م َمـ طمزائـ 

هق فمٙمٝمف أن َمـ ؽمٜمقيم٥م ايمتِمقير وٞمٗمؾ  اظم٘متب٣مت، وَمـ اظمٔمٙمقم إن اجلٚمع دم فمٌم دراؽمتف نمغم َم٣م

 ونمغمه٣م َمـ ايمقؽم٣مئؾ احلديث٥م. إٞمؼمٞمٝم٦مفمػم وؽم٣مئؾ اظمخْمقؿم٣مت 

هم٘م٣من فمعم ايمدىمتقر أن يس٣مهمر وجيٚمع ايمٛمسخ َمـ طمزائـ اظم٘متب٣مت ايمتل سمٛمتمم دم طمزائـ اخل٣مهمٗمكم َمـ  

ايمبٙمدان، هم٘م٣من أول ايمبٙمدان ايمتل رضمؾ هل زمالد ايمُم٣مم شمؿ إلم َمٌم وذيمؽ يمالؿمالع فمعم اظمخْمقؿم٣مت َمـ 

ات ايم٘مبغم وايمٖمقائد ايم٘مثغمة َمـ هذه ايمرضمالت ضمٝم٧م ضمِمؾ فمعم ٞمسخ أَم٣مىمـ وصمقده٣م، هم٘م٣من يمف َمـ ايمثرو

ظمخْمقؿم٣مت ٞمٖمٝمس٥م صمدا، ذىمر َمٛمٜم٣م )ؿمبٗم٣مت ايمُم٣مهمٔمٝم٥م ٓزمـ ايمِمالح(، ونمغمه٣م ايم٘مثغم، ىمام وومد اؽمتٖم٣مد َمـ 

رضمٙمتف هذه أن سمٔمرف فمعم همّمٝمٙم٥م اظمحدث ايم٘مبغم ايمُمٝمخ ٞم٣مس ايمديـ إيمب٣مين يرمحف اهلل، شمؿ زمٔمد ذيمؽ رضمؾ 

دم َم٘متب٥م ايمبٙمدي٥م،  "ايمت٘مٚمٙم٥م يمقهمٝم٣مت ايمٛمٗمٙم٥م"ٜم٣م دم َمديٛم٥م اإلؽم٘مٛمدري٥م يمقصمقد ٞمسخ٥م َمـ ىمت٣مب إلم َمٌم زمدئ

وروم٥م، ويٗمع  "009"د، وسمت٘مقن َمـ جمٙمديـ، يٗمع اظمجٙمد إول دم 0980وهذه ٞمسخ٥م ٞمٖمٝمس٥م حتٚمؾ ايمرومؿ 

زم٘مر حمٚمد زمـ  صٖمح٥م، وص٣مضمبٜم٣م هق سمٙمٚمٝمذ اظمٛمذري ايمٔم٣ممل اظمُمٜمقر حمٝمل ايمديـ أزمق "208"اظمجٙمد ايمث٣مين دم 

أمحد زمـ رساوم٥م ايمُم٣مؿمبل وٞمٓمرًا يمٔمدم وصمقد آيم٥م سمِمقير اضْمر ايمدىمتقر زمُم٣مر إلم ٞمسخ اظمخْمقط زمٝمده َمـ 

أويمف إلم أطمره همٟمؽمتٕمرق ايمقوم٦م ايمْمقيؾ وفمٛمدَم٣م ىم٣من ايمدىمتقر زمُم٣مر هٛم٣مك همٗمد ومرأ ىمثغمًا َمـ اظمخْمقؿم٣مت 

ي٥م، وىم٣من يمف فمالوم٥م َمع َمدير ومسؿ وفمٙمؼ فمٙمٝمٜم٣م دم دهمؼمه اخل٣مص، شمؿ زمٔمد ذيمؽ ذه٤م إلم دار ايم٘مت٤م اظمٌم

اظمخْمقؿم٣مت همٝمٜم٣م ايمسٝمد هم٠ماد ؽمٝمد، يرمحف اهلل، وذيمؽ َمـ سمقصٝم٣مت زمٔمض إصدوم٣مء، وىم٣من ظمدير 

اظمخْمقؿم٣مت فمٙمؿ زم٣مظمخْمقؿم٣مت أيّم٣م وَم٣م ؿمبع َمٛمٜم٣م وَم٣م مل يْمبع، همّمال فمـ أٞمف حمٗمؼ زم٣مرع دم هذا اظمٝمدان، 

 ايمٔمٙمؿ. همٗمد أوٓه رفم٣مي٥م طم٣مص٥م ظم٣م رأى فمٙمٝمف َمـ ضمرص فمعم ؿمٙم٤م



 

 

    

هم٘م٣من يمدىمتقر زمُم٣مر َمـ طمالل زمٗم٣مئف دم هذه ايمدار اظمدة ايمْمقيٙم٥م همٗمد ٞمٗمؾ ايم٘مثغم َمـ اظمٙمخِم٣مت  

ايمرهمٝمؼ  "وايمٖمقائد ايمتل اؽمتٖم٣مده٣م َمـ هذه ايمدار هم٘م٣مٞم٦م اظمجٙمدات ايمث٣مين وايمث٣ميم٧م وايمرازمع واخل٣مَمس َمـ ىمت٣مزم٥م

وَم٣م وضع فمٙمٝمٜم٣م َمـ همقائد، وىمٙمٜم٣م َمٙمخِم٣مت فمـ اظمخْمقؿم٣مت ايمتل ومرأه٣م  "دم أصقل ايمؼماصمؿ وايمتحٗمٝمؼ

وَمـ طمالل ومراءسمف جلٚمٙم٥م ىمبغمة َمـ اظمخْمقؿم٣مت ىمقٞم٦م يمف همٝمام زمٔمد شمروة َمـ اظمٔمٙمقَم٣مت ومؾ ٞمٓمغمه٣م فمٛمد نمغمه 

وص٣مرت َمٔمٝمٛم٣م يمف ويمْمٙمبتف يٕمرف َمٛمٜم٣م أزمح٣مشم٥م وسمٔمٙمٝمٗم٣مسمف واؽمتدراىم٣مسمف، همّمال فمـ ايمتحٗمٝمٗم٣مت ايمتل متٝمز هب٣م 

كم صمالدة ؾمٝمخٛم٣م ايمدىمتقر زمُم٣مر دم َمقاصٙم٥م ايمٙمٝمؾ زم٣ميمٛمٜم٣مر وأصبح َمـ أىم٣مزمر حمٗمٗمل فمٌمٞم٣م، وَمـ ىمؾ هذا يتب

دم ومراءة اظمخْمقؿم٣مت وٞمسخٜم٣م وحتٗمٝمٗمٜم٣م، وَمـ طمالل سمٔمرهمٛم٣م فمعم ضمرصف وسمٖم٣مٞمٝمف، أصبح واضح٣م يمٙمٔمٝم٣من 

ىمٝمٖمٝم٥م سم٘مقيـ هذا ايمٔمٙمؿ َمـ أفمالم زمٙمدٞم٣م ايمٔمزيز وَم٣م أزمدع همٝمف َمـ حتٗمٝمؼ سمراث ايمسٛمف ايمٛمبقي٥م ومم٣م وم٣مم زمف َمـ 

 أورده٣م ىمام يٟمسمـل:صمٜمقد دم ايمتحٗمٝمؼ 

 (، زمٚمُم٣مرىم٥م ايمدىمتقر أمحد ٞم٣مصمل ايمٗمٝمز.هـ133)ت ىمت٣مب ايمقهمٝم٣مت ٕيب َمسٔمقد احل٣مصمل  .0

 أهؾ اظمئ٥م همِم٣مفمدًا، يمٙمح٣مهمظ ايمذهبل. .0

 (، دم مخس٥م جمٙمدات.هـ327)ت يٛم٥م ايمسالم زمٕمداد، ٓزمـ ايمدزمٝمثل ذيؾ سم٣مريخ َمد .2

ايمدىمتقر ٞم٣مصمل َمٔمروف ـ رمحف اهلل ( زمٚمُم٣مرىم٥م فمٚمف ايمٔمالَم٥م هـ319)ت َمُمٝمخ٥م ايمٛمٔم٣مل ايمبٕمدادي  .1

 (.0971)ؿمبٔمف اظمجٚمع ايمٔمٙمٚمل ايمٔمراومل ؽمٛم٥م 

هـ((، دم مخس٥م وشمالشمكم جمٙمدًا، ايمٛم٣مذ: 710هتذي٤م ايم٘مامل دم أؽمامء ايمرصم٣مل، يمٙمح٣مهمظ اظمزي ))ت  .1

 .0982 - 0122، 0زمغموت، ط/ –َم٠مؽمس٥م ايمرؽم٣ميم٥م 

( صٖمح٥م، 012فمـ َمٗمدَم٥م ) ؽمغم أفمالم ايمٛمبالء، يمٙمح٣مهمظ ايمذهبل، ضمٗمؼ َمٛمف ؽمت٥م جمٙمدات همّمالً  .3

 م. 0981هـ/ 0121، 2ايمٛم٣مذ: َم٠مؽمس٥م ايمرؽم٣ميم٥م، ط/

َمٔمرهم٥م ايمٗمراء ايم٘مب٣مر فمعم ايمْمبٗم٣مت واإلفمِم٣مر، يمٙمح٣مهمظ ايمذهبل، دم جمٙمديـ، ايمٛم٣مذ: َم٠مؽمس٥م ايمرؽم٣ميم٥م  .7

 .0121، 0زمغموت ط/ –

 اظمقؿمٟم يمإلَم٣مم َم٣ميمؽ زمـ أٞمس، زمرواي٥م أيب َمِمٔم٤م ايمزهري، دم جمٙمديـ. .8

٣مزمف صم٣مَمع ايمبٝم٣من فمـ سمٟمويؾ آي ايمٗمرآن، حتٗمٝمؼ وهتذي٤م )زم٣مظمُم٣مرىم٥م(، دم ؽمبع سمٖمسغم ايمْمػمي َمـ ىمت .9

 جمٙمدات.

 (، دم جمٙمديـ.هـ021)ت ٞمس، زمرواي٥م حيٝمك زمـ حيٝمك ايمٙمٝمثل اظمقؿمٟم، يمإلَم٣مم َم٣ميمؽ زمـ أ .02



 

 

   

 اجل٣مَمع ايم٘مبغم، يمإلَم٣مم أيب فمٝمسك ايمؼمَمذي، دم ؽمت٥م جمٙمدات. .00

 ؽمٛمـ ازمـ َم٣مصمف ايمٗمزويٛمل، دم ؽمت٥م جمٙمدات. .00

 (، دم مخس٥م جمٙمدات.هـ0281)ت ِمح٣مزم٥م، يمٙم٘م٣مٞمدهٙمقي ضمٝم٣مة ايم .02

 (، شمالشم٥م فممم جمٙمدًا.هـ710)ت ف زمٚمٔمرهم٥م إؿمراف، يمإلَم٣مم اظمزي حتٖم٥م إذا .01

 (، دم ؽمبٔم٥م فممم جمٙمدًا.هـ132)ت يمٙمح٣مهمظ أيب زم٘مر اخلْمٝم٤م ايمبٕمدادي سم٣مريخ َمديٛم٥م ايمسالم،  .01
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ن َمـ ذيمؽ ٓزمد َمـ ىم٣من يم٘مثرة ايمٛمسخ اخلْمٝم٥م يمٙم٘مت٣مب دور دم اٞمتُم٣مر ايم٘مت٣مب زمٔمدة أَم٣مىمـ هم٘م٣م  

 زمٝم٣من َمتك زمدا ايمتٟميمٝمػ وىمٝمػ اٞمتمم:

( يمٙمٜمجرة، وزمدأ حيدث زمف َمٛمذ ؽمٛم٥م 721زمدأ اظمزي دم وضع ىمت٣مزمف دم صٝمٕمتف ايمٛمٜم٣مئٝم٥م َمٛمذ َمْمٙمع ؽمٛم٥م ) 

 .(0)(، همج٣مء دم أرزمٔم٥م فممم جمٙمدا زمخْمف700واطمر ؽمٛم٥م )فمعم ايمرنمؿ َمـ أٞمف مل يتٚمف إٓ دم أ (0) (723)

وومد ؿم٣مل فُمَٚمر اظمزي، وَمتٔمف اهلل زم٣ميمِمح٥م اجلٝمدة، وصح٥م احلقاس إلم آطمر فُمَٚمره، واؾمتٜمر ىمت٣مزمف دم 

(، همسٚمع ايم٘مت٣مب 710( وؽمٛم٥م )723ضمٝم٣مسمف، وؽم٣مرت زمف ايمرىمب٣من، همحدث زم٘مت٣مزمف مخس َمرات زمكم ؽمٛم٥م )

َم٣م فمدد ىمبغم َمـ اظمٔمٛمٝمكم هبذا ايمُمٟمن، واصمتٜمدوا دم سمثبٝم٦م طمْمف فمعم فمٙمٝمف طمالل هذه ايمست٥م وايمثالشمكم فم٣م

ٞمسخٜمؿ. شمؿ ٞم٣مل هذا ايم٘مت٣مب ؿمقال ايمٗمرون ايمت٣ميمٝم٥م َمٛمزيم٥م رهمٝمٔم٥م صمٔمٙمتف َمـ أوائؾ ايم٘مت٤م ايمتل يسٔمك 

 أصح٣مب اخلزائـ إلم اؽمتٛمس٣مطمف واومتٛم٣مئف.

ٞمجد طمزاٞمف ٞمٖمٝمس٥م  يم٘مؾ هذه إؽمب٣مب سمقاهمرت ٞمسخ هذا ايم٘مت٣مب، واٞمتممت دم زمٗم٣مع ايمدٞمٝم٣م. همٗمٙمام 

َمـ طمزائـ ايم٘مت٤م ايمٔم٣مظمٝم٥م ختٙمق َمـ جمٙمد أو جمٙمدات َمـ هذا ايم٘مت٣مب ايمٔمٓمٝمؿ، همّمال فمام همٝمٜم٣م َمـ ىمت٤م 

 اطمتٌمت ايمتٜمذي٤م، أو اؽمتدرىم٦م فمٙمٝمف.

وَمـ ؽمٔم٣مدة اظمزي، وؽمٔم٣مدة ايمؼماث ايمٔمريب اإلؽمالَمل أن ٞمجد ايمٝمقم دم طمزائـ ايم٘مت٤م فمددا َمـ  

َمرىمزيـ يمٙمٚمخْمقؿم٣مت دم ايمٔم٣ممل ومه٣م: اؽمت٣مٞمبقل وايمٗم٣مهرة، وفمعم هذه  اظمجٙمدات زمخط اظم٠ميمػ ٞمٖمسف دم أفمٓمؿ

(، وؿمبٔم٥م 0982اظمجٙمدات ؿمب٣مق ايمسامفم٣مت مم٣م وصٖمف ايمدىمتقر زمُم٣مر دم صدر اظمجٙمد إول َمـ ؿمبٔم٥م ؽمٛم٥م )

 ايمثامٞمٝم٥م جمٙمدات.

وومد يرس اهلل يمف زمحٚمده وَمٛمف فمددا َمـ ٞمسخ هذا ايم٘مت٣مب صقره٣م دم رضمالسمف اظمتٔمددة، وأودفمٜم٣م  

                                                           

ويمٔمؾ اظم٠ميمػ ومد ضمدث زم٘مت٣مزمف ومبؾ  723( ؽمٚمع حمٚمد زمـ فمقم زمـ ضمرَمل ايمدَمٝم٣مؿمل اجلزء ايمث٣مَمـ َمـ أصؾ اظم٠ميمػ ؽمٛم٥م 0) 

 هذا ويم٘مٛمٛم٣م ٓ ٞمستْمٝمع اجلزم يمٔمدم سمقهمر إديم٥م.

يٛمٓمر: أفمٝم٣من ايمٔمٌم وأفمقان ايمٛمٌم يمِمالح ايمديـ طمٙمٝمؾ زمـ أيبؽ أيمِمٖمدي )اظمتقذم:  ،فمعم َم٣م ذىمر رهمٝمٗمف وسمٙمٚمٝمذه ايمذهبل (0) 

هـ( حتٗمٝمؼ: ايمدىمتقر فمقم أزمق زيد، ايمدىمتقر ٞمبٝمؾ أزمق فمُمٚمف، ايمدىمتقر حمٚمد َمقفمد، ايمدىمتقر حمٚمقد ؽم٣ممل حمٚمد، ومدم 731

 هـ 0108 ،0:ط ؽمقري٣م، –يمبٛم٣من، دار ايمٖم٘مر، دَمُمؼ  -ار ايمٖم٘مر اظمٔم٣مس، زمغموت يمف: َم٣مزن فمبد ايمٗم٣مدر اظمب٣مرك، ايمٛم٣مذ: د
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زاٞم٥م ىمتبف، وَمٛمٜم٣م ومسؿ زمخط اظم٠ميمػ اظمزي رمحف اهلل إذ ىم٣من ومد ىمٙمػ هبذا ايم٘مت٣مب ايمٛمٖمٝمس َمٛمذ همؼمة يمٝمس٦م طم

 زم٣ميمٗمِمغمة.

وومد سمبكم رم زمٔمد دراؽم٥م ايمٔمديد َمـ ايمٛمسخ أن َمـ أضمسـ ايمٛمسخ ايمتل ٞمسخ٦م  "وم٣مل ايمدىمتقر زمُم٣مر:  

اإلَم٣مم اظمحدث اظمٖمٝمد ايمٔمدل ايم٘مبغم ؾمٚمس ايمديـ  فمـ ٞمسخ٥م اظم٠ميمػ وومقزمٙم٦م فمٙمٝمف هل ايمٛمسخ٥م ايمتل ٞمسخٜم٣م

د زْمـ إزمراهٝمؿ زمـ نمٛم٣مئؿ اظمٔمروف زم٣مزمـ اظمٜمٛمدس ايمِم٣محلل احلٛمٖمل ايممموؿمل )ت  .(0) هـ(722َأزُمق فَمبْد اهللَِّ حُمَٚمَّ

ىم٣من ازمـ اظمٜمٛمدس فم٣مظم٣م هم٣مضال، ؽمٚمع فمعم ؾمٝمقخ فمٌمه، ورضمؾ دِم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ إلَِم ضمٙم٤م وَمٌم،  

س ايممميػ، وؽمٚمع دم ىمؾ سمٙمؽ ايمبالد، وضمِمؾ حتِمٝمال ىمثغما. وىم٣من َمـ أفمٝم٣من وضم٨م َمرات، وزار ايمٗمد

ايمُمٜمقد ايمٔمدول، ٓزم ايمُمٜم٣مدة وىمت٣مزم٥م ايممموط َمدة ؿمقيٙم٥م، وورم َمُمٝمخ٥م احلدي٧م زمٚمُمٜمد ازمـ فمروة، و 

َمُمٝمخ٥م احلدي٧م زم٣ميمؼمزم٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م ايمِمالضمٝم٥م زم٣ميمِم٣محلٝم٥م، وأطمذ فمٛمف همّمالء ايمٔمٙمامء، َمٛمٜمؿ: فمز ايمديـ ازمـ مج٣مفم٥م 

ٛم٣مين، وفمٙمؿ ايمديـ ايمػمزارم، وإَم٣مم اظم٠مرطمكم ؾمٚمس ايمديـ ايمذهبل، وسمٗمل ايمديـ زمـ راهمع أيمسالَمل، ايم٘م

ونمغمهؿ. وم٣مل فمٙمؿ ايمديـ ايمػمزارم: وىم٣من رصمال همٝمف دي٣مٞم٥م وطمغم وحمب٥م يمٙمٔمٙمؿ وأؽمٚمع مجٙم٥م َمـ َمسٚمقفم٣مسمف، 

ٝمقطمف ايم٘مبغم: حمٚمد زمـ َووَم٣مل ايمذهبل دم َمٔمجؿ ؾم"وراهمٗمتف دم احل٨م، همرأي٦م همٝمف ضمرص٣م فمعم ايمٔمب٣مدة واخلغم 

إزمراهٝمؿ زمـ نمٛم٣مئؿ زمـ واهمد ايمٔمدل ايمٖمٗمٝمف اظمحدث اظمتٗمـ ؾمٚمس ايمديـ أزمق فَمبد اهلل زمـ اظمٜمٛمدس ايمِم٣محلل 

احلٛمٖمل. ويمد ؽمٛم٥م مخس وؽمتكم وؽم٦م َمئ٥م، وفمٛمل هبذا ايمُمٟمن فمٛم٣مي٥م صمٝمدة، وىمت٤م ايمٔم٣مرم وايمٛم٣مزل، وؽمٚمع.. 

                                                           

َمٔمجؿ ايمُمٝمقخ ايم٘مبغم يمٙمذهبل، يمُمٚمس ايمديـ أزمق فمبد اهلل حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن زمـ وَم٣مْيامز ايمذهبل )اظمتقذم: ( يٛمٓمر: 0) 

، 0اظمٚمٙم٘م٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمسٔمقدي٥م، ط: -٥م ايمِمديؼ، ايمْم٣مئػ هـ(، حتٗمٝمؼ: ايمدىمتقر حمٚمد احلبٝم٤م اهلٝمٙم٥م، ايمٛم٣مذ: َم٘متب718

، وسمذىمرة احلٖم٣مظ، يمُمٚمس ايمديـ أزمق فمبد اهلل حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن زمـ وَم٣مْيامز ايمذهبل 0/021 :م 0988 -هـ  0128

، واجلقاهر اظمّمٝم٥م 1/093 :م0998 -هـ0109، 0يمبٛم٣من، ط:-هـ(، ايمٛم٣مذ: دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م زمغموت718)اظمتقذم: 

هـ(، ايمٛم٣مذ: 771 ؿمبٗم٣مت احلٛمٖمٝم٥م، يمٔمبد ايمٗم٣مدر زمـ حمٚمد زمـ ٞمٌم اهلل ايمٗمرر، أزمق حمٚمد، حمٝمل ايمديـ احلٛمٖمل )اظمتقذم: دم

يمث٣مَمٛم٥م، ٕيب ايمٖمّمؾ أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد ا اظم٣مئ٥م أفمٝم٣من دم ايم٘م٣مَمٛم٥م وايمدرر ،0/1: ىمراسمًم –َمغم حمٚمد ىمت٤م طم٣مٞمف 

 -حمٚمد فمبد اظمٔمٝمد ض٣من، ايمٛم٣مذ: جمٙمس دائرة اظمٔم٣مرف ايمٔمثامٞمٝم٥م /، حتٗمٝمؼ: َمراومب٥مهـ(810زمـ ضمجر ايمٔمسٗمالين )اظمتقذم: 

، وايمدارس دم سم٣مريخ اظمدارس، يمٔمبد ايمٗم٣مدر زمـ حمٚمد أيمٛمٔمٝمٚمل 1/03م: 0970/هـ0290، 0اهلٛمد، ط//صٝمدر أزم٣مد

م: 0992 -هـ 0102، 0هـ(، حتٗمٝمؼ: إزمراهٝمؿ ؾمٚمس ايمديـ، ايمٛم٣مذ: دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م، ط/907ايمدَمُمٗمل )اظمتقذم: 

0/002. 



 

 

    

وؾمٜمد فمعم ايمٗمّم٣مة، ومتٝمز دم ايممموط، وهمٝمف  وىم٣من صحٝمح ايمٛمٗمؾ، َمٙمٝمح إصقل.. وٞمسخ ايم٘مت٤م ايم٘مب٣مر،

 . (0)َمرسمكم "هتذي٤م ايم٘مامل". وذىمر ايمذهبل أٞمف ٞمسخ (0) "طمغم وسمقاضع واضمتامل..

وم٣مل ايمدىمتقر زمُم٣مر ويٛمٗمص َمـ "وومد وصٙم٦م إيمٝمٛم٣م ٞمسختف إولم وهل دم اشمٛمكم وفممميـ جمٙمدا  

ايمرازمع وايمٔم٣مذ واحل٣مدي فممم  ٞمسخ٥م َم٘متب٥م ايمسٙمْم٣من أمحد ايمث٣ميم٧م ايمتل صقرت فمٛمٜم٣م ٞمسختل اظمجٙمدات:

 وايمت٣مؽمع فممم، شمؿ وومػ فمٙمٝمٜم٣م همٝمام زمٔمد. 

( وؽمٚمٔمٜم٣م فمٙمٝمف زمٔمد ذيمؽ ىمام 701_723ىمت٤م ازمـ اظمٜمٛمدس ٞمسختف فمـ ٞمسخ٥م اظم٠ميمػ، دم ايمٖمؼمة ) 

 هق َمثب٦م زمخْمف دم ىمثغم َمـ إصمزاء ايمتل وصٙم٦م َمـ ٞمسخ٥م اظم٠ميمػ اظمزي.

خ٥م ازمـ اظمٜمٛمدس هل ايمٛمسخ٥م اظمٔمتٚمدة فمٛمد ايمٔمٙمامء َمٛمذ فمٌم اظم٠ميمػ ودم ايمٔمِمقر وومد أضح٦م ٞمس

ايمت٣ميمٝم٥م يمف، ٞمٓمرا يمدومتٜم٣م وصمقدهت٣م وصح٥م ٞمٗمؾ ٞم٣مؽمخٜم٣م وؽمامفمف فمعم اظم٠ميمػ، همٗمد سمبكم يمدىمتقر زمُم٣مر أن 

ي، وهق يستدرك فمعم احل٣مهمظ اظمز "إىمامل هتذي٤م ايم٘مامل"ايمٔمالَم٥م فمالء ايمديـ َمٕمٙمْم٣مي ومد افمتٚمده٣م دم ىمت٣مزمف 

ايمتل ٞمس٤م إيمٝمٜم٣م:  "رسَم٣مرة"وم٣مل دم سمرمج٥م أيب إؽمح٣مق أمحد زمـ إؽمح٣مق اظمْمقفمل ايمرسَم٣مري وهق يت٘مٙمؿ فمعم 

ٞمسب٥م إلم ومري٥م سمدفمك رسَم٣مرة زمٖمتح ايمسكم وؽم٘مقن ايمراء، وُيٗم٣مل: زم٘مرس ايمسكم همٝمام ذىمر احل٣مهمٓم٣من اجلٝم٣مين وازمـ 

ىمام  "س ضؿ ايمسكم ضبْم٣م فمـ ايمُمٝمخطمٙمٖمقن، وازمـ ايمسٚمٔم٣مين يّمؿ ايمسكم وىمٟمٞمف َمٔمتٚمد اظمزي، ٓن اظمٜمٛمد

( دم رده فمعم زمٔمض َم٣م اؽمتدرىمف َمٕمٙمْم٣مي فمعم اظمزي، وهق مم٣م 713افمتٚمده٣م ايمٔمالَم٥م سمٗمل ايمديـ ايمسب٘مل )ت 

 محٙمف َمٔمف َمـ َمٌم ازمٛمف ايمت٣مج فمبد ايمقه٣مب ص٣مضم٤م ايمْمبٗم٣مت وؽمٟمل همٝمف وايمده: ايمس٠مال ايمث٣مين: 

يب مح٣مري، واؽمٚمف: ٞم٣مصمٝم٥م زمـ فمٗم٣مل زمـ حمٚمد وم٣مل: َووَم٣مل أيّم٣م )ئمٛمل َمٕمٙمْم٣مي(: فمٝم٣مض زمـ مح٣مر زمـ أَ  

زمـ ؽمٖمٝم٣من، ٞمسبف طمٙمٝمٖم٥م، ىمذا هق َمقصمقد زمخط اظمٜمٛمدس، وومرأسمف فمعم ايمُمٝمخ. وايمذي رأي٦م دم ىمت٣مب 

ايمْمبٗم٣مت خلٙمٝمٖم٥م اظم٘متقب فمـ سمٙمٚمٝمذه أيب فِمْٚمران فَمٛمف: ازمـ َأيب مح٣مر، زمٕمغم ي٣مء.. اجلقاب )ئمٛمل صمقاب ايمتٗمل 

ف زمخْمف فمٛمدي: فمٝم٣مض زمـ مح٣مر اظمج٣مؾمٔمل ايمتٚمٝمٚمل.. يمف صحب٥م، وهق فمٝم٣مض : يمٖمظ اظمزي دم ىمت٣مزم(2) ايمسب٘مل(

                                                           

 .0/021( يٛمٓمر: َمٔمجؿ ايمُمٝمقخ ايم٘مبغم يمٙمذهبل، 0) 

هـ(، 718يٛمٓمر: ايمٔمػم دم طمػم َمـ نمػم، يمُمٚمس ايمديـ أزمق فمبد اهلل حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن زمـ وَم٣مْيامز ايمذهبل )اظمتقذم: ( 0) 

 .1/97 زمغموت، –حتٗمٝمؼ: أزمق ه٣مصمر حمٚمد ايمسٔمٝمد زمـ زمسٝمقين زنمٙمقل، ايمٛم٣مذ: دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م 

 .0/73هتذي٤م ايم٘مامل، ( إض٣مهم٥م َمـ ايمدىمتقر زمُم٣مر يمتقضٝمح، يٛمٓمر: 2) 



 

 

   

 . (0)زْمـ مح٣مر زْمـ َأيب مح٣مر زْمـ ٞم٣مصمٝم٥م زمـ فمٗم٣مل زمـ حمٚمد زْمـ ؽمٖمٝم٣من زْمـ جم٣مؾمع، ٞمسبف طمٙمٝمٖم٥م زمـ طمٝم٣مط

هم٣ميمذي وم٣ميمف اظمزي ىمام وم٣ميمف نمغمه َمـ إئٚم٥م، وٞمسخ٥م َمـ وم٣مل طمالف ذيمؽ نمٙمط. وهذه ايمؼممج٥م دم  

 (.0) "وايمستكم َمـ هتذي٤م ايم٘مامل وومد ؽمٚمٔمف اظمٜمٛمدس زمٗمراءة مج٣مل ايمديـ راهمع ىمام ومٙمٛم٣مهاجلزء ايمرازمع 

ومٙمٛم٣م ؽم٣مزمٗم٣م: إن احل٣مهمظ اظمزي ضمدث زم٘مت٣مزمف مخس َمرات وإٞمف فم٣مش َمدة ؿمقيٙم٥م زمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ  "

أٞم٣م أؿم٣ميمع ايمٛمسخ، وأدرؽمٜم٣م، وأوم٣مرن زمٝمٛمٜم٣م طمقهم٣م َمـ أن ي٘مقن ايمرصمؾ سمٟميمٝمٖمف، يمذيمؽ ىمٛم٦م ضمذرا احلذر ىمٙمف و

يم٘مـ  (2)ومد نمغم دم ىمت٣مزمف زمٔمض َم٣م وصمده ضمري٣م زم٣ميمتٕمٝمغم ىمام هل فم٣مدة مجٜمرة َمـ ايمٔمٙمامء ممـ ؽمبٗمف أو فم٣مسه

ايمذي ـمٜمر رم زمٔمد ؿمقل ايمتتبع أٞمف مل يٗمؿ زمٟمي سمٕمٝمغم أو سمبديؾ فمعم اظمبٝمّم٥م ايمتل اٞمتٜمك َمٛمٜم٣م دم فمٝمد إضحك 

 هـ(، وأٞمف افمتٚمده٣م إلم ضمكم وهم٣مسمف زم٣مؽمتثٛم٣مء زمٔمض اإلض٣مهم٣مت وايمتٔمديالت ايمٝمسغمة صمدا.700ؽمٛم٥م )

وَمـ اظمٔمٙمقم دم زمدائف همـ ايمتحٗمٝمؼ أن ٞمسخ٥م اظم٠ميمػ ايمتل ارسمّم٣مه٣م دم آطمر ضمٝم٣مسمف سمٛمسخ مجٝمع ايمٛمسخ،  

 همال سم٘مقن زمٔمد ذيمؽ ومٝمٚم٥م ٕي٥م ٞمسخ٥م نمغمه٣م.

٘مت٣مب زمخط اظم٠ميمػ واختذسمف أصال، وَم٣م فمدا ذيمؽ، وفمعم هذا إؽم٣مس افمتٚمدت َم٣م سمقهمر رم َمـ ايم 

وومد اختذٞم٣م هذا اظمجٙمد أصال دم اظمقاضع ايمتل مل يتّمٚمٛمٜم٣م اظمجٙمد إول  "همٗمد افمتٚمدت ٞمسخ٥م ازمـ اظمٜمٛمدس

 َمـ ٞمسخ٥م اظم٠ميمػ.

                                                           

هـ(، 012ؿمبٗم٣مت طمٙمٝمٖم٥م زمـ طمٝم٣مط، أزمق فمٚمرو طمٙمٝمٖم٥م زمـ طمٝم٣مط زمـ طمٙمٝمٖم٥م ايمُمٝمب٣مين ايمٔمِمٖمري ايمبٌمي )اظمتقذم: ( يٛمٓمر: 0)

هـ(،  2ٚمد إزدي )ت ق حمٚمد زمـ أمحد زمـ حم ،هـ( 2رواي٥م: أيب فمٚمران َمقؽمك زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك أيمتسؼمي )ت ق 

 .222-0/81م،  0992هـ =  0101حتٗمٝمؼ: د ؽمٜمٝمؾ زىم٣مر، ايمٛم٣مذ: دار ايمٖم٘مر يمٙمْمب٣مفم٥م وايمٛممم وايمتقزيع، 

 .0/73هتذي٤م ايم٘مامل، ( يٛمٓمر: 0)

يمٗمد فمٙمؼ ايمدىمتقر زمُم٣مر دم اهل٣مَمش وٞمِمف )ىم٣من َمـ فم٣مدة اظم٠ميمٖمكم دم ىمؾ ايمٔمِمقر إفم٣مدة ايمٛمٓمر دم ايم٘مت٤م ايمتل ي٠ميمٖمقهن٣م،  (2)

٣مٞمقا ئمٝمدون ٞمممه٣م ىمٙمام سمٗمدم ايمزَمـ هبؿ إذا وصمدوا يمذيمؽ رضورة. وومد وم٣مم َم٠مرخ زمٕمداد ازمـ ايمٛمج٣مر َمثال زمٛممم ىمت٣مزمف هم٘م

نمغم َمرة واضْمر  "سم٣مريخ اإلؽمالم"أىمثر َمـ َمرة وـمؾ يّمٝمػ فمٙمٝمف إلم ومري٤م وهم٣مسمف. وأفم٣مد ايمذهبل ايمٛمٓمر دم ىمت٣مزمف ايمٔمٓمٝمؿ 

ثرة َم٣م أض٣مف َمـ َم٣مدة زمٔمد اٞمتٜم٣مء سمٟميمٝمػ ايم٘مت٣مب ٓ ؽمٝمام دم اظمئ٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، زمؾ إلم إفم٣مدة ٞمسخ زمٔمض جمٙمداسمف وسمٕمٝمغم أفمداده٣م يم٘م

 همجٔمؾ ىمٙمٚم٥م" سم٣مريخ اإلؽمالم وؿمبٗم٣مت اظمُم٣مهغم واإلفمالم" نمغم فمٛمقان ايم٘مت٣مب زمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ سمٟميمٝمٖمف ضمٝم٧م ىم٣من

يمث٣مَمـ فممم ايمذي همام زمٔمد وَمٗمدَمتٛم٣م يمٙمٗمسؿ إول َمـ اظمجٙمد ا 01)اٞمٓمر ىمت٣مزمٛم٣م: ايمذهبل:  "ؿمبٗم٣مت" زمدٓ َمـ "وهمٝم٣مت"

 .0/77(، يٛمٓمر: هتذي٤م ايم٘مامل0977ضمٗمٗمٛم٣مه وٞمممٞم٣مه زم٣ميمٗم٣مهرة ؽمٛم٥م 



 

 

    

وومد ذىمر ايمدىمتقر زمُم٣مر مجٙم٥م أَمقر زمكم هب٣م ؽمب٤م افمتامده ٞمسخ٥م ازمـ اظمٜمٛمدس، ووم٣مل زم٣ميمدرصم٥م إولم  

 ٠ميمػ دون نمغمه٣م َمـ ايمٛمسخ: زمٔمد ٞمسخ٥م اظم

إن ازمـ اظمٜمٛمدس َمـ أوائؾ ايمذيـ ؽمٚمٔمقا ايم٘مت٣مب فمعم َم٠ميمٖمف، وأٞمف ازمتدأ زمٛمسخف َمٛمذ زمدأ اظمزي خيرج  .0

 اظمبٝمّم٥م اظمٔمتٚمدة. وىم٣من دم ووم٦م ؽمامفمف رصمال ٞم٣مضج٣م فم٣مرهم٣م زمام يسٚمع.

ايمّمبط و اإلسمٗم٣من، ىم٣من ازمـ اظمٜمٛمدس َمـ ايمٔمٙمامء ايمٖمّمالء ايمٖمٜمامء ذوي ايمٔمٙمؿ ايمرصكم، وايمديـ اظمتكم، و .0

 ؾمٜمد يمف زمذيمؽ صمٜم٣مزمذة ايمٔمٙمامء َمثؾ ايمػمزارم وايمذهبل وازمـ ضمجر ونمغمهؿ.

 إن ٞمسختف ىم٣مٞم٦م هل ايمٛمسخ٥م اظمٔمتٚمدة فمٛمد مج٣مهغم ايمٔمٙمامء َمٛمذ فمٌم اظم٠ميمػ. .2

 وإٞمف ىم٣من ٞم٣مؽمخ٣م حمؼمهم٣م ص٣مضم٤م طمط صمٝمد يسغم همٝمف فمعم ومقافمد اخلط اظمٔمروهم٥م ومٙمام خيرج فمٛمٜم٣م. .1

ٔمدل دم ٞمسختف زمٔمض َم٣م أض٣مهمف اظمزي أو فمديمف دم ٞمسختف إصٙمٝم٥م َمـ ىم٣من ازمـ اظمٜمٛمدس يّمٝمػ وي .1

إض٣مهم٣مت أو سمٔمديالت ؿمٖمٝمٖم٥م ضمتك زمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ٞمسخٜم٣م، وهق أَمر ٞم٣مدر فمٛمد ايمٛمس٣مخ ؿمٝمٙم٥م آفمٌم، 

همٚمـ ذيمؽ َمثال أن اظمزي أض٣مف سمرمج٥م صمديدة إلم ىمت٣مزمف زمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ سمبٝمٝمّمف وذيمؽ دم ايمٔم٣مذ َمـ 

( هل سمرمج٥م أمحد زمـ حمٚمد زمـ ه٣مٞمئ أيب زم٘مر إشمرم ايمبٕمدادي اإلؽم٘م٣مدم، 702مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م )

همٛمٗمٙمٜم٣م ازمـ اظمٜمٛمدس زمقروم٥م َمٙمحٗم٥م دم ٞمسختف، ومل ي٘متػ زمذيمؽ زمؾ ومرأه٣م فمعم اظم٠ميمػ زمٔمد ذيمؽ زمٟمرزمٔم٥م 

أي٣مم همٗمط وىمت٤م طمْمف دم هن٣مي٥م ايمقروم٥م اظمٙمحٗم٥م زم٣ميمسامع وٞمِمف: ومرأت هذه ايمؼممج٥م فمعم َمِمٛمٖمٜم٣م ايمُمٝمخ 

ايمٔم٣ممل احل٣مهمظ مج٣مل ايمديـ يقؽمػ اظمزي أزمٗم٣مه اهلل وؽمٚمٔمٜم٣م ازمٛمف حمٚمد دم يقم اخلٚمٝمس رازمع فممم اإلَم٣مم 

 ."مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م شمالث فمممة وؽمبع َمئ٥م، وىمت٤م حمٚمد ازمـ اظمٜمٛمدس زمدَمُمؼ

إن ٞمسخ٥م ازمـ اظمٜمٛمدس ٓ سمٗمؾ أمهٝم٥م فمـ ٞمسخ٥م اظم٠ميمػ، زمؾ رزمام ٞمجد همٝمٜم٣م َمـ ايمّمبط مم٣م ٓ ٞمجده دم  .3

وهق مم٣م ومٝمده فمعم ٞمسختف فمٛمد ؽمامفمف ايم٘مت٣مب فمعم ؾمٝمخف اظمزي، وَمع ذيمؽ افمتٚمد ٞمسخ٣م ٞمسخ٥م اظمزي، 

 أفم٣مٞمتف دم صمقدة حتٗمٝمٗمف هلذا ايم٘مت٣مب. أطمرى

ىم٣من َمـ َمٛمٜم٨م ايمدىمتقر زمُم٣مر أن ٞمٓمؿ َم٣مدة ايم٘مت٣مب زمام يٖمٝمد همٜمؿ ايمٛمص همٜمام صمٝمدا، ويٓمٜمر ايمٛمٗمقل  

يمٝمس٦م ؽمٜمٙم٥م ىمام سمبدو ٕول وهٙم٥م، ذيمؽ أن فمدم َمٔمرهم٥م اٞمتٜم٣مء وايمتٔمٗمٝمب٣مت زمِمقرة واضح٥م، وهل فمٚمٙمٝم٥م 

ايمٛمٗمؾ فمٛمد فمدم ايمتٌميح زمف سمتْمٙم٤م َمٔمرهم٥م سم٣مَم٥م زمٚمقارد ايم٘مت٣مب وؿمبٝمٔمتٜم٣م، وايمرصمقع إلم ٞمِمقصٜم٣م إصٙمٝم٥م، 

ومل سم٘مـ اظمخْمقؿم٣مت ايمٗمديٚم٥م سمسغم فمعم َمٛمٜم٨م َمٔمكم دم سمٛمٓمٝمؿ ٞمص ايم٘مت٣مب، زمؾ ىم٣مٞم٦م سمرسده٣م زمِمقرة 



 

 

   

دئذ همٜمؿ ايم٘مت٣مب واإلهم٣مدة َمٛمف فمعم وصمف ايمِمح٥م، يمذا وم٣مم زم١مفم٣مدة سمٛمٓمٝمؿ زمدء َمتت٣ميمٝم٥م، همٝمِمٔم٤م زمذيمؽ فمٛم

 ايمٖمٗمرات، ووضع ايمٛمٗمط وايمٖمقاصؾ ايمالزَم٥م ضمس٤م َم٣م سمٗمتّمٝمف اظمٔم٣مين.

ىمام وضع أروم٣مَم٣ًم َمسٙمسٙم٥م يمٙمؼماصمؿ إصٙمٝم٥م زمٕمٝم٥م سمسٜمٝمؾ ايمرصمقع إيمٝمٜم٣م، واإلضم٣ميم٥م فمٙمٝمٜم٣م زمٝمرس، 

يمغمد فمٙمٝمف ممـ مل جيد هلؿ  "ايم٘مامل"تٚمٝمٝمز، أَم٣م َم٣م ذىمره َمـ أوه٣مم ص٣مضم٤م وأدطمؾ َمٔمٜم٣م َم٣م ىمتبف اظم٠ميمػ يمٙم

اظمزي رواي٥م فمٛمد أضمد َمـ أصح٣مب ايم٘مت٤م ايمست٥م، هم٣مٞمف وضع دائرة ؽمقداء زمدًٓ َمـ ايمرومؿ وإن ىم٣من دم ؿمبٔمتف 

 روم٣مَم٣مً َمتسٙمسٙم٥م يم٘مٛمف رصمع فمـ ذيمؽ دم ؿمبٔمتف ايمث٣مٞمٝم٥م اظمت٘مقٞم٥م َمـ شمامٞمٝم٥م جمٙمدات.أإولم ومد وضع هل٣م 

يمٝمؼمصمؿ هلؿ همٝمام زمٔمد، أو يمٝمُمغم إلم اظمقضع ايمذي سمرصمؿ هلؿ  "إضم٣ميم٥م"أَم٣م إؽمامء ايمتل أورده٣م اظم٠ميمػ  

، ومل "يّم٣مً أوهل دائرة ؽمقداء َمْمٚمقَمف  "همٝمف زمٟمؽمامئٜمؿ ايم٘م٣مَمٙم٥م أو ايمِمحٝمح٥م، همٗمد وضع فمالَم٥م هم٣مروم٥م متٝمزه٣م

ٓزمـ  "هتذي٤م ايمتٜمذي٤م" يٛمٓمٚمٜم٣م دم ؽمٙمؽ سمسٙمسؾ ايمؼماصمؿ ىمام همٔمؾ ٞم٣مذو زمٔمض خمتٌمات ايمتٜمذي٤م َمثؾ

يمف أيّم٣م، أو نمغممه٣م، ٓن اظم٠ميمػ مل يٗمِمد َمـ ذىمرهؿ نمغم ايمتٛمبٝمف إلم ورود  "سمٗمري٤م ايمتٜمذي٤م"ضمجر و

 سمرمجتٜمؿ دم َم٘م٣من آطمر، وزمذيمؽ ختّٙمص َمـ ىمثغم َمـ ايمؼماصمؿ اظم٘مررة.

 وسمٙمؽ ايمٔمالَم٥م مل سم٘مـ دم أصؾ ايمٛمص، همٜمام َمـ فمٛمده وضٔمٜم٣م يمٙمتسٜمٝمؾ وايمتٝمسغم. إروم٣مموهذه 

ىم٣من ايمدىمتقر زمُم٣مر ومد ذىمر فمٛمد ىمالَمف فمعم َمٛمٜم٨م ايمتٜمذي٤م أن اظم٠ميمػ اظمزي ومد وضع فمالَم٣مت  

أصح٣مب ايم٘مت٤م ايمست٥م وفمالَم٣مت َم٠ميمٖم٣مهتؿ إطمرى ايمتل سمرصمؿ يمرواهت٣م همقق آؽمؿ إول ؽمقاء أىم٣من ذيمؽ 

 ٛمٜمؿ ممـ ذىمرهؿ داطمؾ ايمؼممج٥م.يمٙمٚمؼممجكم إصٙمٝمكم أم يمبٔمض ؾمٝمقطمٜمؿ وايمرواة فم

أَم٣م هق، همٗمد وضع هذه ايمٔمالَم٣مت دم زمداي٥م ايمؼممج٥م وزمٔمد ايمرومؿ اظمتسٙمسؾ دم ايمؼماصمؿ إصٙمٝم٥م، وزمٔمد 

 آؽمؿ ايم٘م٣مَمؾ دم أؽمامء ؾمٝمقخ ص٣مضم٤م ايمؼممج٥م وايمرواة فمٛمف وضمٌمه٣م زمكم ومقؽمكم.

اؽمتٔمامهل٣م دم إؽم٣مٞمٝمد َمـ ومديؿ ايمزَم٣من وهٙمؿ  اؽمتٔمٚمؾ اظم٠ميمػ خمتٌمات افمت٣مد اظمحدشمقن وايمٛمس٣مخ

ايمث٣مء وايمٛمقن  "ضمدشمٛم٣م"صمرا إلم أزَمٛم٥م َمتٟمطمرة، هم٣مومتٌموا فمعم ايمرَمز دم زمٔمض أيمٖم٣مظ ايمتحٚمؾ، همٝم٘متبقن َمـ 



 

 

    

ورزمام ضمذهمقا  (0)"أزمٛم٣م"أو ": أٞم٣م "أطمػمٞم٣م"وي٘متبقن َمـ  "ٞم٣م"وومد حتذف ايمث٣مء ويٗمتٌم فمعم  "شمٛم٣م"واإليمػ 

واومتٌموا فمعم ايمرؽمؿ، وهؿ إٞمام يٖمٔمٙمقن ذيمؽ يم٘مثرة دوره دم اإلؽمٛم٣مد، وخيتٌموهن٣م ايمٛمٗمط َمـ مجٝمع َم٣م ٌذىمِر، 

طمْم٣م، ويثبتقهن٣م يمٖمٓم٣م، يم٘مـ ايمدىمتقر زمُم٣مر رأى ىمثغما َمـ ؿمٙمب٥م ايمٔمٙمؿ يتٙمٖمٓمقن هب٣م ىمام هل َم٘متقزم٥م، وهق طمْمٟم 

 .(0)َمبكم، هم٣مرسمٟمى إشمب٣مهت٣م طمًْم٣م دهمٔم٣م هلذه ايمٕم٣مئٙم٥م، ويمٗمٙم٥م دوره٣م دم هذا ايم٘مت٣مب

ذىمر ايمدىمتقر زمُم٣مر أٞمف فمٛمد ومٝم٣مَم٥م زمٛمسخ ايم٘مت٣مب ومد نمغّم دم رؽمؿ زمٔمض إيمٖم٣مظ، وهق َم٣م ئمرف دم  

 فمٌمٞم٣م زم٣مإلَمالء.

وومد اطمتٙمػ ايم٘مت٣مب وايمٛمس٣مخ دم ايمٔمِمقر اإلؽمالَمٝم٥م وضمتك هذا ايمٝمقم دم رؽمؿ زمٔمض إيمٖم٣مظ  

َمـ صمٜم٥م أطمرى،  واحلروف واؽمتٔمٚمٙمقا صٝمٕم٣م َمتٛمقفم٥م دهمٔم٣م يماليمتب٣مس َمـ صمٜم٥م وسمسٜمٝمال يمٙمٛمس٣مخ ايمٔمجٙمكم

 ويمٔمدم وصمقد وضمدة ىمت٣مزمٝم٥م ىم٣ميمْمب٣مفم٥م احلديث٥م فمٛمدٞم٣م سمٛمٓمؿ هذه إَمقر.

جتد مهزهت٣م سم٣مرة حمذوهم٥م وَمقصمقدة سم٣مرة أطمرى دم اظمقضع ايمذي ضمذهم٦م  "ازمـ"همٚمـ ذيمؽ َمثال رؽمؿ 

يمتل همٝمف، وأهؾ ايمٔمرزمٝم٥م خمتٙمٖمقن دم ذيمؽ اطمتالهم٣م ٓ َمزيد فمٙمٝمف. وومد ضمذهمٜم٣م ايمدىمتقر زمُم٣مر دم مجٝمع اظمقاضع ا

وومٔم٦م همٝمٜم٣م زمكم فمٙمٚمكم إٓ دم ضم٣ميمتكم: إولم فمٛمد جمٝمئٜم٣م دم أول ايمسْمر، وايمث٣مٞمٝم٥م فمٛمد وومقفمٜم٣م ومبؾ ايمِمٖم٣مت 

 "ايمٛمٝمس٣مزمقري"و "ايمرازي"و "اإلَم٣مم"و "ايمٔمدل"و "ايمُمٝمخ"و "احل٣مهمظ" اظم٣مدضم٥م وإٞمس٣مب وٞمحقمه٣م، َمثؾ

 وهٙمؿ صمرا. "ايمٗمرر"و

 "إزمراهٝمؿ"و  "احل٣مرث"، و"طم٣ميمد"وَمـ ذيمؽ ضمذهمٜمؿ اإليمػ ايمقؽمْمٝم٥م َمـ ىمثغم َمـ إؽمامء َمثؾ 

 وٞمحقه٣م، ومل يٟمطمذ زمف. "فمبد ايمرمحـ"و "إؽمح٣مق"و "فمثامن"و "ؽمٙمٝمامن"و

                                                           

. يٛمٓمر: سمدري٤م ايمراوي دم ذح سمٗمري٤م "همٙمؿ جيقزوا همٝمٜم٣م آومتِم٣مر فمعم ايمرَمز "أٞمبٟمٞم٣م"( فمٙمؼ ايمدىمتقر زمُم٣مر ووم٣مل أَم٣م 0)

: أزمق ومتٝمب٥م ٞمٓمر حمٚمد ايمٖم٣مري٣ميب، هـ(، حتٗمٝمؼ900ايمٛمقوي، يمٔمبد ايمرمحـ زمـ أيب زم٘مر، صمالل ايمديـ ايمسٝمقؿمل )اظمتقذم: 

 .0/82، وهتذي٤م ايم٘مامل، 0/109ايمٛم٣مذ: دار ؿمٝمب٥م: 

مجٙم٥م ىم٣مهمٝم٥م واهمؼمضقا أن ايمٗم٣مرئ  "وم٣مل"وضمذف اظمحدشمقن َمـ أصؾ اإلؽمٛم٣مد ىمٙمٚم٥م ( فمٙمؼ فمعم ذيمؽ ايمدىمتقر زمُم٣مر ووم٣مل: 0)

ٗمقيؿ صح٥م ومراءسمف. ودفمقى أن إؽم٣مٞمٝمد يتٙمٖمظ هب٣م، ويمقٓ فمدم افمتٝم٣مد ايمٛم٣مس فمعم وصمقده٣م ٕضٖمتٜم٣م إلم اإلؽمٛم٣مد َمـ أصمؾ سم

 .0/80سمّمخؿ ايم٘مت٤م دفمقى صم٣مهٙم٥م وزم٣مؿمٙم٥م دم آن واضمد ٓ ؽمٝمام زمٔمد سمقهمر ايمْمب٣مفم٥م واٞمتُم٣مره٣م، يٛمٓمر: هتذي٤م ايم٘مامل، 



 

 

   

وىم٣من اظمزي ومد ضمذف فمدة سمراصمؿ َمـ أصؾ )ايم٘مامل( ممـ سمرصمؿ هلؿ فمبد ايمٕمٛمل اظمٗمدد زمٛم٣مء فمعم أن 

ايم٘مت٤م ايمست٥م أو  زمٔمض أصح٣مب ايم٘مت٤م ايمست٥م ومد أطمرج هلؿ، همٚمـ مل يٗمػ اظمزي فمعم روايتف دم رء َمـ هذه

َم٠ميمٖم٣مت أصح٣مهب٣م إطمرى ضمذهمف، همرأى َمـ اظمٖمٝمد سمثبٝم٦م َم٣م ضمذهمف زمٛمِمف دم ه٣مَمش اظمْمبقع َمٔمتٚمدًا نمغم 

 ٞمسخ٥م َمـ )ايم٘مامل( وومد وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر: وذىمرهؿ فمعم آضمتامل أهمٝمد َمـ ضمذهمٜمؿ.

أطمذ زمف ىمثغم َمـ  ، وومد(0)وَمٛمف أيّم٣م فمدم وضع ايمٛمٗمْمتكم حت٦م ايمٝم٣مء اظمتْمرهم٥م دم ايمٛمسخ اخلْمٝم٥م هذه 

وٓؽمٝمام ىمت٣مب َمٌم همِم٣مرت سمٙمتبس زم٣مإليمػ اظمٗمِمقرة، هم٣ميمتبس٦م فمممات أؽمامء  ،ايم٘مت٣مب دم هذا ايمٔمٌم

َمٛمٗمقص٥م زمٟمؽمامء َمٗمِمقرة أو صٖم٣مت زمٚمِم٣مدر أو َمِم٣مدر زمٚمِم٣مدر أو َمِم٣مدر زمِمٖم٣مت، وٓ يزال ايمٛم٣مس 

اإلٞمس٣من زمسب٤م فمدم إفمج٣مم ايمذي هق  "زم٣مظمتقذم"ايمذي هق اهلل ؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم  "اظمتقذم"ئم٣مٞمقن ايمتب٣مس 

 ، يمذيمؽ أفمجؿ َمثؾ هذه ايمٝم٣مء وهق مم٣م يٝمرس ايمٗمراءة.(0)ايمٝم٣مء

، "َم٣مئ٥م"زمزي٣مدة أيمػ  "َمئ٥م"وذىمر ايمدىمتقر زمُم٣مر ان َمٔمٓمؿ ايمٗمدَم٣مء، وىمثغم َمـ أهؾ فمٌمٞم٣م، ي٘متبقن  

هن٣م ، ويم٘مـ ىمثغمًا َمـ ايمٛم٣مس ص٣مروا يٗمرؤو"همئ٥م"أو  "َمٛمف"وإٞمام همٔمؾ ايمٗمدَم٣مء ذيمؽ طمقهم٣م َمـ اؾمتب٣مهٜم٣م ب 

 زمٙمٖمظ اإليمػ وهق طمْمٟم َمبكم َم٣م ٞمحـ زمح٣مصم٥م إيمٝمف زمٔمد زوال ايمٔمٙم٥م زمٓمٜمقر ايمْمب٣مفم٥م احلديث٥م.

ووم٣مل: إن هذه إَمقر يمٝمس٦م َمـ آمه٣مم زمحٝم٧م يٗم٣مل همٝمٜم٣م: أطمْمٟم همالن وأص٣مب همالن، وإٞمام ذىمرٞم٣مه٣م 

 فمٌمٞم٣م فمعم َم٣م أصبح٦م َمـ إَمقر اظمٜمٚم٥م دم "اإلَمالء"يمئال حيت٨م فمٙمٝمٛم٣م زم١منمٖم٣مهل٣م، وَمسٟميم٥م ايمتٝمسغم دم ايمرؽمؿ 

 ومرره فمالَم٥م ايمٔمراق أؽمت٣مذٞم٣م ايمُمٝمخ حمٚمد هبج٥م إشمري.

  

                                                           

احلؼ أٞمٛمل وصمدت اظمزي دم إنمٙم٤م إفمؿ يٛمٗمط اإليمػ ايمتل فمعم صقرة ايمٝم٣مء ويؼمك دم ايمقوم٦م ( فمٙمؼ ايمدىمتقر زمُم٣مر همٗم٣مل: 0)

ايمٝم٣مء، وىمٟمٞمف يريد زمذيمؽ، واهلل أفمٙمؿ، ايمتٚمٝمٝمز زمكم آشمٛمكم وأٞمف إٞمام ٞمٗمط اإليمػ يمٗمٙم٥م وروده٣م دم َمثؾ هذه اظمقاضع ٞمٖمسف ٞمٗمط 

إذا ومٝمس ذيمؽ زم٘مثرة ورود ايمٝم٣مء، شمؿ وصمدت زمٔمض شمٗم٣مت ايمٛمس٣مخ أيّم٣م َمـ ي٘مت٤م ىمؾ أيمػ َمٗمِمقرة أيمٖم٣م وم٣مئٚم٥م هم٘متبقا 

هذا يُمغم إلم صمقاز ايمتٌمف زم٣مخلط دهمٔم٣م يماليمتب٣مس، يٛمٓمر: هم٘مؾ  "فمال "وضمرف اجلر "اظمٔمال"و "اظمرصمٟم"و  "اظمٛمج٣م"

 .0/80هتذي٤م ايم٘مامل، 

همِمؾ ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمالَم٥م اظمرضمقم ايمدىمتقر َمِمْمٖمك صمقاد ؿمٝم٤م اهلل شمراه ايمٗمقل دم هذا همراصمع ىمت٣مزمف ايمٛم٣مهمع: ( ووم٣مل أيّم٣م: 0)

ٛمٓمر: هتذي٤م ايم٘مامل، ، ي800ص:  0938اظمْمبقع زمبٕمداد ؽمٛم٥م "دراؽم٣مت دم همٙمسٖم٥م ايمٛمحق وايمٌمف وايمٙمٕم٥م وايمرؽمؿ 

0/80. 



 

 

    

ذىمر ؾمٝمخٛم٣م ايمدىمتقر زمُم٣مر دم اظمٗمدَم٥م أن احل٣مهمظ اظمزي وضع ىمت٣مزمف دم َمئتكم ومخسكم صمزءا ضمديثٝم٣م.  

ي٥م إصمزاء وايمٛمص فمعم وىم٣من اظمزي يبدأ ىمؾ صمزء ويٛمٜمٝمف زمِمٝمٕم٥م دايم٥م فمعم ذيمؽ، ٞمحق ذيمؽ ايمبسٚمٙم٥م دم زمدا

اٞمتٜم٣مء اجلزء، وذىمر زمداي٥م اجلزء ايمذي يٙمٝمف. وومد ضمذف ذيمؽ َمـ أصؾ ايمٛمص ووضٔمف وأَمث٣ميمف دم اهلقاَمش، 

وأؾم٣مر إلم زمداي٥م إصمزاء وهن٣ميتٜم٣م دم اهلقاَمش أيّم٣ًم، ٓفمتٗم٣مده أن هذا ايمذي ذىمر يمٝمس َمـ أصؾ اظم٣مدة 

فمعم اظم٠ميمٖمكم وأصح٣مب ايمٛمسخ زمٚمثؾ هذه ايمِمٝمغ ايمت٣مرخيٝم٥م ايمتل سمّمٚمٛمٜم٣م ايم٘مت٣مب زمديمٝمؾ سمٌمف ايمس٣مَمٔمكم 

 فمعم َمر ايمٔمِمقر.

وصمد ايمدىمتقر زمُم٣مر يمٙمح٣مهمظ اظمزي دم ضمقار ٞمسختف ىمثغما َمـ ايمتحٗمٝمٗم٣مت ايمٔمٙمٚمٝم٥م واظمٗم٣مزمالت، َمٛمٜم٣م  

٣مهمظ فمبد ايمٕمٛمل اظمٗمدد، واحل٣مهمظ أيب ايمٗم٣مؽمؿ ازمـ سمِمحٝمح٣مت دم إؽمامء أو ايمرواي٣مت مم٣م اؽمتدرىمف فمعم احل

، هم٘م٣من ي٘مت٤م ايمِمحٝمح دم أصؾ ٞمسختف ويُمغم إلم إطمْم٣مء وإوه٣مم دم "اظمٔمجؿ اظمُمتٚمؾ"فمس٣مىمر دم 

وٞمحق ذيمؽ. ىمام "ضمقاؾمٝمٜم٣م، وىم٣من يبدأ سمٔمٗمب٣مسمف فمعم فمبد ايمٕمٛمل دم احلقار زمٗمقيمف: ىم٣من همٝمف )ىمذا( وهق وهؿ 

 يُمٟم إدطم٣ميمف دم صٙم٤م ايمؼممج٥م َمثؾ ذح ٞمسب٥م ؾمخص، أو ضبط سمٗمٝمٝمد، ذح دم ضمقار ٞمسختف زمٔمض َم٣م مل

 أو ذح نمري٤م، وٞمحق ذيمؽ.

وومد سمبكم يمف زمٔمد اؿمالفمف فمعم أصمزاء ىمثغمة َمـ ايم٘مت٣مب زمخط اظمِمٛمػ وَمٗم٣مرٞم٥م سمٙمؽ احلقار زمام صم٣مء 

ايمٛمص  دم ضمقار ايمٛمسخ إطمرى أن اظم٠ميمػ مل يٗمِمد أن سم٘مقن َمـ صٙم٤م ايمٛمص، إٞمام ىم٣مٞم٦م سمٔمٙمٝمٗم٣مت يمف فمعم

 ايمذي ىمتبف وهق َم٣م ئمرف زم٣ميمتحٗمٝمؼ دم فمٌمٞم٣م، وزمٝم٣من ذيمؽ:

ايمتل افمت٣مد  "صح"وصمقد هذه ايمٔمب٣مرات دم ٞمسخ٥م اظمِمٛمػ، ويمٝمس هل٣م إؾم٣مرة دم صٙم٤م ايمٛمص أو يمٖمٓم٥م  .0

أن ئمّمٜم٣م فمعم ايمٔمب٣مرة اظم٘مٚمٙم٥م يمٙمٛمص ىمام همٔمؾ هق وىمثغم نمغمه َمـ اظم٠ميمٖمكم وايمٛمس٣مخ فمٛمد سمبٝمٝمض 

 ظمٛمتسخ فمٛمف.ٞمسخٜمؿ، أو َمٗم٣مزمٙمتٜم٣م زم٣مٕصؾ ا

اٞمتٗم٣مل هذه اظمالضمٓم٣مت إلم ضمقار مجٝمع ايمٛمسخ اظمقشمٗم٥م وإؾم٣مرة ه٠مٓء ايمٛمس٣مخ إلم ورود سمٙمؽ ايمٔمب٣مرات  .0

 دم ضم٣مؾمٝم٥م ٞمسخ٥م اظمِمٛمػ وزمخْمف.

اؽمتٔمامل ايمٔمب٣مرات ايمدايم٥م فمعم أن هذه ايمتحٗمٝمٗم٣مت أو ايمتٔمٙمٝمٗم٣مت يمٝمس٦م َمـ صٙم٤م ايمٛمص ٞمحق ومقل  .2

َمـ  "ازمـ ايمس٘مـ"، وٞمحق سمٔمٙمٝمٗمف فمعم "ع زمٛمدار، وهق ايمٛم٣مومدايمبٛم٣مدرة مج" "ايمبٛم٣مدرة"اظم٠ميمػ سمٔمٙمٝمٗم٣م فمعم 



 

 

   

، وومقيمف دم ضم٣مؾمٝم٥م ايمقروم٥م ٞمٖمسٜم٣م سمٔمٙمٝمٗم٣م فمعم "َمٗمدَمتف: هق أزمق فمقم ؽمٔمٝمد زمـ فمثامن زمـ ايمس٘مـ احل٣مهمظ

وهٙمؿ صمرا مم٣م ـمٜمر دم ضمقار هذا  "أزمق فمقم احلسكم زمـ حمٚمد": هق "احلسكم زمـ حمٚمد اظم٣مرسصمز"

 ايم٘مت٣مب.

تحٗمٝمٗم٣مت، ويم٘مقهن٣م َمـ ىمالم اظم٠ميمػ، همٗمد شمبتٜم٣م دم هقاَمش اظمْمبقع زمٛمِمٜم٣م وفمٙمؼ وٞمٓمرا ٕمهٝم٥م هذه ايم

 فمعم َم٣م حيت٣مج ايمتٔمٙمٝمؼ َمٛمف إلم ايمتٔمٙمٝمؼ.

فمٛمل ايمدىمتقر زمُم٣مر زمّمبط ايمٛمص فمٛم٣مي٥م زم٣ميمٕم٥م، وحترى دم هذا إَمر نم٣مي٥م ايمتحري، ورصمع إلم ىمؾ َم٣م  

بقفمٜم٣م ٓ ؽمٝمام سمٙمؽ ايمتل أطمذ فمٛمٜم٣م َم٠ميمػ ايم٘مت٣مب، همٗم٣مزمؾ َم٣م أَم٘مٛمف ايمرصمقع إيمٝمف َمـ اظمِم٣مدر خمْمقؿمٜم٣م وَمْم

ٞمٗمٙمف فمٛمٜم٣م وشمب٦م زمٔمض آطمتالهم٣مت ايمتل رأه٣م صمديرة زم٣ميمتثبٝم٦م وايمذىمر، وأمهؾ ايم٘مثغم مم٣م مل ير هم٣مئدة دم 

 إيراده، ئمٝمٛمف فمعم ذيمؽ سمقهمر مجٙم٥م َمـ إَمٜم٣مت خمْمقؿمٜم٣م وَمْمبقفمٜم٣م، دم طمزاٞم٥م ىمتبف اخل٣مص٥م.

يمٙمح٣مهمظ فمبد ايمٕمٛمل اظمٗمدد، همٗمد وم٣مزمؾ َم٣مدة  "ايم٘مامل"٣مزمف أصال فمعم ىمت٣مب وظم٣م ىم٣من اظمزي ومد زمٛمل ىمت

َمٗم٣مرٞم٥م دومٝمٗم٥م، وختغّم َمـ زمكم ايمٛمسخ ايمٔمديدة ايمتل ضٚمتٜم٣م طمزاٞم٥م ىمتبف أهمّمؾ هذه  "ايم٘مامل"هذا ايم٘مت٣مب زمامدة 

ٞمٖمسٜم٣م يمٙمح٣مهمظ ازمـ فمس٣مىمر ايمٔمٛم٣مي٥م "اظمٔمجؿ اظمُمتٚمؾ "ايمٛمسخ وأدومٜم٣م يمٙمٚمٗم٣مزمٙم٥م واظمْم٣مزمٗم٥م. ىمام فُمٛمل زم٘مت٣مب 

 وىم٣مٞم٦م زمكم يديف ٞمسخ٥م حمٗمٗم٥م نمغم َمٛمُمقرة َمٛمف يقَمذاك.

وظم٣م ىم٣مٞم٦م ىمثغم َمـ احلروف ايمٔمرزمٝم٥م سمتُم٣مزمف دم رؽمٚمٜم٣م َمثؾ احل٣مء واخل٣مء واجلٝمؿ، وايمب٣مء وايمت٣مء وايمث٣مء 

ىمثغم َمـ إيمٖم٣مظ وإؽمامء  وايمٝم٣مء، ونمغمه٣م َمـ احلروف اظمتٖمٗم٥م دم ايمرؽمؿ اظمختٙمٖم٥م دم ايمٛمٗمط، همّمال فمـ اؾمتب٣مه

وإٞمس٣مب وايم٘مٛمك زمبٔمّمٜم٣م وائتالهمٜم٣م دم ايمرؽمؿ واطمتالهمٜم٣م دم ايمٛمٗمط أو ايمٙمٖمظ، همٗمد فمٛمل ايمدىمتقر زمُم٣مر فمٛم٣مي٥م 

زم٣ميمٕم٥م زم٣ميم٘مت٤م ايمتل وضٔمٜم٣م صمٜم٣مزمذة اظمحدشمكم دم هذا ايمٖمـ اخلْمغم، ٕهن٣م أفمٓمؿ اظمِم٣مدر أمهٝم٥م دم ضبط فمٙمؿ 

، واظمرصمع إَمكم يم٘مؾ اظمُمتٕمٙمكم هبذا ايمٖمـ ايمٔمسغم، إذ يزول اخلْمٟم ايمرصم٣مل فمعم اإلؿمالق، وهل ايمرىمـ ايمرىمكم

فمٛمد آفمتامد فمٙمٝمٜم٣م أو ي٘م٣مد. وومد حتِمؾ يمف ىمؾ َم٣م فمٙمؿ زمقصمقده مم٣م يتِمؾ هبذا ايمٖمـ اجلٙمٝمؾ، وأطمص َمٛمٜم٣م 

( ووؽمٚمف زم٣مإلىمامل، واؽمتقفم٤م همٝمف 171زم٣ميمذىمر ايم٘مت٣مب احل٣مهمؾ ايمذي وضٔمف إَمغم هب٥م اهلل زمـ َمٟمىمقٓ )ت 

ظم٠ميمٖم٣مت ايمس٣مزمٗم٥م يمف، وايمذيؾ اظمستدرك ايمذي وضٔمف فمٙمٝمف احل٣مهمظ أزمق زم٘مر زمـ ٞمٗمْم٥م ايمبٕمدادي َمٔمٓمؿ ا



 

 

    

، وَمٛمٜم٣م أيّم٣م: ايم٘مت٣مب اظمختٌم ايمٛم٣مهمع اجل٣مَمع اظمقمء ايمذي وضٔمف َم٠مرخ (0)"إىمامل اإلىمامل"( وهق 309)ت

سمقضٝمح "ه ( وؽمام810وذضم٣مه: يمٙمح٣مهمظ ازمـ ٞم٣مس ايمديـ ايمدَمُمٗمل )ت  "اظمُمتبف"اإلؽمالم ايمذهبل دم 

سمبِمغم اظمٛمتبف. وسمقضٝمح ازمـ ٞم٣مس ايمديـ أىمثر "( وهق 810، ويمٙمح٣مهمظ ازمـ ضمجر ايمٔمسٗمالين )ت "اظمُمتبف

دوم٥م وؾمٚمقٓ وؽمٔم٥م َمـ ضمٝم٧م ايمّمبط وايمتٗمٝمٝمد وآؽمتدراىم٣مت فمعم اإلَم٣مم ايمذهبل آؽمتدراك ايمٛمٖمٝمس٥م ايمتل 

 هم٣مق هب٣م ازمـ ضمجر. 

إؽمامء وايم٘مٛمك وأؽمامء ايمبٙمدان وَمٔمٓمؿ إٞمس٣مب زم٣ميمُم٘مؾ سمٗمٝمٝمد ايمٗمٙمؿ  واصمتٜمد ايمُمٝمخ زمتٗمٝمد ىمثغم َمـ 

دم أصؾ ايمٛمص، ورزمام وَمّٝمد َم٣م طمًم وومقع ايمتِمحٝمػ وايمتحريػ همٝمف ضبْم٣م زم٣محلروف دم اهل٣مَمش زي٣مدة دم 

 ايمتحري.

( همٝمٜم٣م، 130واٞمتٖمع فمٛمد ضبط إٞمس٣مب زم٣ميم٘مت٣مب ايمذي وضٔمف اإلَم٣مم أزمق ؽمٔمد ايمسٚمٔم٣مين )ت 

( أٞمس٣مب ايمسٚمٔم٣مين واؽمتدرك فمٙمٝمف، ومل 322ايمذي هذب همٝمف فمز ايمديـ ازمـ إشمغم )ت  "ايمٙمب٣مب"وزم٘مت٣مب 

ُيمم إيمٝمٜمام إٓ دم اخل٣مص ايمٗمٙمٝمؾ ايمٛم٣مدر، هم١مذا وصمد دم ايم٘مت٣مب اظمحٗمؼ هذا ذح يمٛمسب٥م أو َم٣م إيمٝمٜم٣م وهق نمٖمؾ 

ايم٘مت٤م  َمـ َمِمدره همتٙمؽ هل َمِم٣مدره. ويُمبف هذا دم سمٗمٝمٝمد أؽمامء ايمبٙمدان وضبْمٜم٣م وذضمٜم٣م، إذ افمتٚمد

( وخمتٌمه اظمٔمروف 303يمٝم٣مومقت احلٚمقي )ت  "َمٔمجؿ ايمبٙمدان"اظمٔمٛمٝم٥م هبذا ايمُمٟمن، وىم٣من صمؾ افمتامده فمعم 

 .(0)ٓزمـ فمبد احلؼ ايمبٕمدادي "زمٚمراصد آؿمالع"

أَم٣م ايمذي ورد دم ضبْمف وسمٗمٝمٝمده أىمثر َمـ رواي٥م، همٗمد اطمت٣مر َم٣م رآه َمرصمح٣ًم فمٛمد اظم٠ميمػ، هم١مذا مل جيد 

رصمح فمٛمد أهؾ احلدي٧م، ٕٞمف َمٛمٜمؿ، واىمتٖمك دم إنمٙم٤م إفمؿ زمؼمصمٝمح واضمد إٓ دم ومريٛم٥م يمذيمؽ، أطمذ زم٣مظم

 ايمٗمٙمٝمؾ ايمٛم٣مدر.

                                                           

دم ىمت٣مزمف  "382ت "( وم٣مل فمٛمف دىمتقر زمُم٣مر وذيؾ فمعم ازمـ ٞمٗمْم٥م مج٣مل ايمديـ أزمق ضم٣مَمد اظمحٚمقدي اظمٔمروف زم٣مزمـ ايمِم٣مزمقين 0)

، وأزمق اظمٓمٖمر َمٛمِمقر زمـ ؽمٙمٝمؿ اهلٚمداين 0971وهق ايمذي ضمٗمٗمف ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمالَم٥م وٞممم زمبٕمداد ؽمٛم٥م  "سم٘مٚمٙم٥م إىمامل اإلىمامل"

وفمٛمدي َمٛمف ٞمسخ٥م َمِمحح٥م زمخْمل، ويم٘مـ أىمثر َم٣م سمٛم٣موٓه إٞمام هق َمـ إؽمامء وإٞمس٣مب  "372ت "اإلؽم٘مٛمدراين 

 .0/83وايم٘مٛمل ٕهؾ فمٌممه٣م، يٛمٓمر: هتذي٤م ايم٘مامل، 

 .0/87( يٛمٓمر: هتذي٤م ايم٘مامل، 0)



 

 

   

ويمق ؾم٣مء ايمدىمتقر زمُم٣مر أن يممح ىمؾ َم٣م راصمع وومٝمد وضبط وذح وؽمٔمك الم ذىمر َمقارده،  

يمتّمخٚم٦م ضمقار ايم٘مت٣مب سمّمخام ىمبغما فمعم ضمس٣مب ايمٛمص وضمس٣مب احلقار وايمتٔمٙمٝمٗم٣مت ايمتل رآه٣م أىمثر 

 وهم٣مئدة يمٙمٗم٣مرئ.ٞمٖمٔم٣م 

يٗمقل هذا أي دىمتقر زمُم٣مر: ويمٝمٔمٙمؿ ايمٗم٣مرئ ايم٘مريؿ فمٙمام سم٣مَم٣م زمٟمٞمٛمل زمذيم٦م اجلٜمد، واؽمتٛمٖمدت ايمْم٣موم٥م  

دم ايمتدومٝمؼ وايمتٚمحٝمص وأٞم٣م َمٔمؼمف زمٔمد ىمؾ هذا زمٚمس٠مويمٝمتل ايمٔمٙمٚمٝم٥م وإدزمٝم٥م فمـ أي طمْمٟم وومع همٝمام 

 ضمررت، وفمـ أي حتريػ أو سمِمحٝمػ أص٣مب ايمٛمسخ٥م أو ؽمقء ومراءة َمٛمل هل٣م.

َمـ  "هتذي٤م ايم٘مامل"واٞمتٖمع ايمُمٝمخ دم حتٗمٝمؼ هذا ايم٘مت٣مب اٞمتٖم٣مفم٣م فمٓمٝمام زم٣ميم٘مت٤م اظمقضقفم٥م فمعم 

َمستدرىم٣مت، وخمتٌمات َمستدرىم٣مت، وومد حتِمؾ فمٛمده َمٔمٓمٚمٜم٣م، خمْمقؿمٜم٣م وَمْمبقفمٜم٣م. وَمـ أزمرز هذه 

( ايمذي ئمد َمـ ٥730م فمالء ايمديـ َمٕمٙمْم٣مي )ت يمٙمٔمالَم "إىمامل هتذي٤م ايم٘مامل"ايم٘مت٤م وأىمثره٣م أمهٝم٥م ىمت٣مب 

حل٣مهمظ فمٌمه ازمـ ضمجر  "هتذي٤م ايمتٜمذي٤م"، شمؿ ىمت٣مب "هتذي٤م ايم٘مامل"أوؽمع ايم٘مت٤م اظمستدرىم٥م فمعم 

يمإلَم٣مم ايمذهبل افمتامدا  "ايمتذهٝم٤م"( وهق وإن افمتٚمد فمعم ىمت٣مب َمٕمٙمْم٣مي وىمت٣مب 810ايمٔمسٗمالين )ت 

٣مف إلم ذيمؽ أن َم٣م ورد دم هتذي٤م ازمـ ضمجر َمـ ىمبغما، يم٘مٛمف اٞمتٗمك َمٛمٜمام َم٣م وصمده َمٜمام همذىمره. يّم

اؽمتدراىم٣مت أو إض٣مهم٣مت يٚمثؾ ايمِمٝمٕم٥م ايمٛمٜم٣مئٝم٥م ظم٣م اؽمتدرىمف أو صححف أو أض٣مهمف ايمٔمٙمامء ؿمٝمٙم٥م ومرن ىم٣مَمؾ َمـ 

 ايمٔمٛم٣مي٥م هبذا ايم٘مت٣مب ايمٔمٓمٝمؿ.

أن سم٘مقن ٞم٣مؽمخ٥م جلٚمٝمع ايم٘مت٤م  "يم٘ماملهتذي٤م ا"يمٗمد أراد ايمدىمتقر زمُم٣مر يمْمبٔمتف اظمحٗمٗم٥م هذه َمـ 

ايمس٣مزمٗم٥م وايمالضمٗم٥م يمف دم هذا ايمٖمـ، وَمٔمقضف فمٛمٜم٣م صمٜمد اظمستْم٣مع، هم٣مصمتٜمد أن يثب٦م دم ضمقاؾمٝمٜم٣م مجٙم٥م 

 سمٔمٙمٝمٗم٣مت َمّم٣مهم٥م إلم َم٣م َذىَمَر َمـ سمٔمٙمٝمٗم٣مت دم ايمّمبط واظمٗم٣مرٞم٥م َمـ أزمرزه٣م:

ٝمحف يمرأي، أو ضبط نمغم َمرصمح، ايمتٔمٙمٝمؼ فمعم إوه٣مم ايمٗمٙمٝمٙم٥م ايمتل وومع همٝمٜم٣م ص٣مضم٤م ايم٘مت٣مب، أو سمرصم .0

أو َم٣م اؽمتدرىمف فمٙمٝمف أطمرون هم٘م٣من اؽمتدراىم٣م نمغم َمقهمؼ، أو َم٣م ضمسبقه نمٙمًْم٣م وهق صقاب، همبكّم ىمؾ 

 ذيمؽ واؽمتٔم٣من زمام سمقهمر فمٛمده َمـ َمِم٣مدر، وَمـ زمٝمٛمٜم٣م ايم٘مت٤م اظمقضقفم٥م فمعم ايمتٜمذي٤م.

ي٤م ايم٘مامل فمعم َمر ايمٔمِمقر إيراد اإلض٣مهم٣مت أو أراء إطمرى ايمتل وصمده٣م ايمٔمٙمامء اظمٔمٛمٝمقن زمتٜمذ .0

رضوري٥م همذىمروه٣م واومٛمع هق هب٣م همذىمره٣م، ٓؽمٝمام اإلض٣مهم٣مت اظمختٌمة ايمتل مجٔمٜم٣م ازمـ ضمجر دم 



 

 

    

. وىم٣مٞم٦م فمٛم٣مي٥م ايمُمٝمخ سمؼمىمز زم٣ميمدرصم٥م إولم فمعم اإلض٣مهم٣مت اظمٔمٛمٝم٥م زم٣ميمتقشمٝمؼ "هتذي٤م ايمتٜمذي٤م"

 وايمتجريح.

، ذىمر "هتذي٤م ايم٘مامل"سختف اظمْمبقفم٥م اظمحٗمٗم٥م هذه َمستدرىم٣م فمعم وضع ايمدىمتقر زمُم٣مر دم ه٣مَمش ٞم

همٝمف ايمؼماصمؿ ايمتل هل َمـ ذؿمف أو ايمؼماصمؿ ايمٛم٣مهمٔم٥م يمٙمتٚمٝمٝمز زمٝمٛمٜم٣م وزمكم سمراصمؿ ايمتٜمذي٤م فمعم ايمْمريٗم٥م ايمتل 

ازمتدفمٜم٣م اظمزي ٞمٖمسف ضمٝمٛمام ذىمر ىمثغما َمـ ايمؼماصمؿ يمٙمتٚمٝمٝمز. ووضع هلذه ايمؼماصمؿ أروم٣مَم٣م َمتسٙمسٙم٥م جلٚمٝمع 

 يم٘مت٣مب ٓ فمالوم٥م هل٣م زمٟمروم٣مم سمراصمؿ إصؾ.أصمزاء ا

وحترى دم إيراد ايمٛمقفمكم همٙمؿ يذىمر دم هذا اظمستدرك ىمؾ َمـ ذىمره ايمس٣مزمٗمقن، زمؾ اومتٌم فمعم َم٣م ضمِمؾ 

فمٙمٝمف اسمٖم٣مق أو ؾمبف اسمٖم٣مق اومتٛمع زمف، واٞمتٖمع دم ذيمؽ زمام أورد اظمستدرىمقن وٓ ؽمٝمام ايمذهبل وَمٕمٙمْم٣مي وازمـ 

ٝمٜمؿ دائام، وأفمد صٝم٣منم٥م ايمؼممج٥م زمام رأه َمٛم٣مؽمب٣م. ويم٘مـ ايمدىمتقر ايمُمٝمخ مل ضمجر دم هذا اظمج٣مل وإن مل يمم إيم

زمٔمد  إَمقرَمثؾ هذه  إلم اإلؾم٣مرةاطمر ايم٘مت٣مب، وىم٣مٞمف ؾمٔمر زمٗمٙم٥م أمهٝمتف همٛمراه ومٙمٝمؾ  إلم َمرإيٚمض دم هذا 

 َمـ ايم٘مت٣مب. ىمام وم٣مم ايمدىمتقر زمُم٣مر زمقصػ دومٝمؼ يمٙمٛمسخ ايمتل وم٣مم فمٙمٝمٜم٣م ايمتحٗمٝمؼ. إولم إصمزاء

زمدوري ؽمآطمذ وصٖم٣م َمـ هذه إوص٣مف َمـ وصػ ايمٗمسؿ إول َمٛمٜم٣م، اذىمره ىمٚمث٣مل فمعم َم٣م  ٣موأٞم 

 ذىمره ايمدىمتقر زمُم٣مر دم وصٖمف يمٙمٛمسخ اخلْمٝم٥م ايمتل افمتٚمده٣م دم حتٗمٝمٗمف.

)ومسؿ َمـ اظمجٙمد إول َمـ ٞمسخ٥م اظم٠ميمػ اظمبٝمّم٥م ايمتل زمخْمف وهمٝمف إصمزاء َمـ أول ايمرازمع إلم هن٣مي٥م 

 ( وَمِمقرسمف دم طمزاٞم٥م ىمتبل.0107٘متب٥م همٝمض اهلل زم٣مؽمت٣مٞمبقل زمرومؿ )ايمٔم٣مذ واظمحٖمقظ أصٙمف دم َم

( َمـ َمْمبقفمتٛم٣م 0وهل ايمؼممج٥م رومؿ ) "أمحد زمـ ص٣ميمح اظمٌمي"يبدأ هذا ايمٗمسؿ َمـ أشمٛم٣مء سمرمج٥م 

وأويمف: زمسؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ: أطمػمٞم٣م أزمق احلسـ فمقم زمـ أمحد زمـ فمبد ايمقاضمد اظمٗمدد، أطمػمٞم٣م أزمق ضمٖمص 

أزهر زمـ فمبد اهلل زمـ مجٝمع احلرازي احلٚمغمي  "ويٛمتٜمل زمآطمر سمرمج٥م"َمٔمٚمر زمـ ؿمػمزد.. فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ 

، وصم٣مء دم آطمره: آطمر اجلزء ايمٔم٣مذ َمـ هتذي٤م ايم٘مامل، ويتٙمقه: أزهر ازمـ ايمٗم٣مؽمؿ. واحلٚمد هلل "احلٚميص

 .(0)"وضمده وصعم اهلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وآيمف وصحبف وؽمٙمؿ سمسٙمٝمام ىمثغما

  

                                                           

 .0/90( يٛمٓمر: هتذي٤م ايم٘مامل، 0)



 

 

   

ىم٣من َمـ َمٛمٜم٨م ايمدىمتقر زمُم٣مر دم حتٗمٝمٗمف ىمام هق َمٔمٙمقم أول َم٣م يبدأ زمف هق مجع ايمٛمسخ همٗمد وم٣مل فمـ  

مجٔمٜم٣م: وومد هٝم٣م اهلل يمٛم٣م ؽمبٔم٥م وشمالشمكم صمزا َمـ ٞمسخ٥م اظم٠ميمػ وزمخْم٥م َمـ أصؾ ؽمت٥م وشمامٞمكم صمزءًا، يت٘مقن 

 َمٛمٜم٣م مجٝمع ايم٘مت٣مب.

هـ( دم ؽمبع 729ػ وصديٗمف ايمٔمالَم٥م فمٙمؿ ايمديـ ايمػمزارم )تىمام ضمِمٙمٛم٣م فمعم ٞمسخ٥م رهمٝمؼ اظم٠ميم

جمٙمدات ٞمٗمٙم٦م َمـ ٞمسخ٥م اظم٠ميمػ ووم٣مم ايمٔمالَم٥م ايمػمزارم زمٚمٗم٣مزمٙمتٜم٣م َمع ىم٣مسمبٝمٜم٣م هم٘م٣مٞم٦م َمـ ايمٛمسخ ايمدومٝمٗم٥م 

 اظمتٗمٛم٥م.

ن ضمِمٙمٛم٣م فمعم ايمٛمسخ٥م ايمتل ىمتبٜم٣م سمٙمٚمٝمذ اظم٠ميمػ ٞمٗمٝم٤م دار احلدي٧م أشمؿ ىم٣من َمـ ٞمٔمؿ اهلل فمٙمٝمٛم٣م 

ٓه٣م اظمِمٛمػ ايمٔم٣ممل ايمٖمٗمٝمف ؾمٚمس ايمديـ أزمق فمبد اهلل حمٚمد زمـ أمحد زمـ مت٣مم اظمٔمروف زم٣مزمـ ايمتل يتق إذهمٝم٥م

ايمرساج وهل ايمٛمسخ٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م فمٛمد احل٣مهمظ ازمـ ضمجر ايمٔمسٗمالين، شمؿ فمعم جمٙمديـ َمـ ٞمسخ٥م ازمـ اظمٜمٛمدس 

كم إلم إٞمٛم٣م وفمعم شمالشم٥م جمٙمدات َمـ ٞمسخ٥م ازمـ اجل٣مؾمٛم٘مغم: ىمٙمٜم٣م مم٣م ٞمسخ فمـ ٞمسخ٥م اظم٠ميمػ، همٌمٞم٣م َمْمٚمئٛم

 . (0)"وومٖمٛم٣م فمعم ايمٛمص ايمذي ىمتبف اظم٠ميمػ وارسمّم٣مه

ىمام ٞمبف ايمدىمتقر زمُم٣مر وأؾم٣مر إلم َمدة ىمت٣مزم٥م اظم٠ميمػ يم٘مت٣مزمف، ضمٝم٧م وم٣مل: ىم٣من َمـ ايمقاصم٤م فمٙمٝمٛم٣م ايمتٛمبٝمف 

واؽمتٚمر  "هـ 393"إلم أن اظمِمٛمػ ومد ىمت٤م ىمت٣مزمف َمرسمكم: َمسقدة وَمبٝمّم٥م، ازمتدأ زم٣مظمسقدة دم فم٣مؾمقراء ؽمٛم٥م 

 ."هـ702"٥م همٝمٜم٣م إلم ؽمٛم

: سمدل فمعم "هـ700"شمؿ فم٣مد همبدأ ىمت٣مزم٥م اظمبٝمّم٥م دم سمٙمؽ ايمسٛم٥م ضمتك اٞمتٜمك َمٛمٜم٣م دم رزمٝمع إطمر َمـ ؽمٛم٥م 

ذيمؽ ايمتقاريخ ايمتل شمبتٜم٣م دم هن٣مي٥م ىمؾ صمزء َمـ إصمزاء ايمتل ىمتبٜم٣م زمخْمف، همّماًل فمـ اٞمف ىمت٤م دم اظمٗمدَم٥م زمٔمد 

 أن اٞمتٜمك َمـ سمبٝمض ايم٘مت٣مب اظمدة ايمتل اؽمتٕمرومٜم٣م سمٟميمٝمٖمف.

ىم٣من يمٙمٚم٠ميمػ اؽمتدراىم٣مت فمعم ىمت٣مزمف أىمثره٣م َمـ رواي٥م ازمـ إمحر يمسٛمـ ايمٛمس٣مئل ايم٘مػمى ايمتل مل و

مل يِمؾ  "حلؼ إؿمراف  "يٗمػ فمٙمٝمٜم٣م احل٣مهمظ ازمـ فمس٣مىمر، ومجٝمع هذه آؽمتدراىم٣مت دم صمزء صٕمغم ؽمامه

 ."ٕؿمراف ايمٛم٘م٦م ايمٓمراف فمعم ا "إيمٝمٛم٣م ويم٘مـ احل٣مهمظ ازمـ ضمجر وومػ فمٙمٝمف زمخط اظم٠ميمػ وٞمٗمٙمف دم ىمت٣مزمف 

ىمام ىمت٤م اظمِمٛمػ هذه إضم٣مدي٧م اظمستدرىم٥م دم هقاَمش ٞمسخ٥م سمٙمٚمٝمذه زوج ازمٛمتف احل٣مهمظ ازمـ ىمثغم، 

                                                           

، ضمٗمٗمف، وضبط ٞمِمف، وفمٙمؼ فمٙمٝمف، ايمدىمتقر يمٙمح٣مهمظ اظمتٗمـ مج٣مل ايمديـ اظمزي ،فإؿمرا( يٛمٓمر: حتٖم٥م اإلذاف زمٚمٔمرهم٥م 0)

 .0/02زمُم٣مر فمقاد َمٔمروف، 



 

 

    

وهل مم٣م وومػ فمٙمٝمف احل٣مهمظ ازمـ ضمجر أيّم٣مً ومل سمِمؾ إيمٝمٛم٣م همٝمام ٞمٔمٙمؿ، يم٘مـ ايمسٝمد فمبد ايمِمٚمد ذف ايمديـ 

ٙمٝمف يمٓمروف وم٣مهرة طم٣مرصم٥م وومػ دم َم٘متب٥م حمٚمد ٞمِمٝمػ اجلدي فمعم جمٙمد َمٛمسقخ َمـ هذه ايمٛمسخ٥م، مل ٞمٗمػ فم

فمـ إرادسمٛم٣م، َمع ومٙم٥م أمهٝم٥م ذيمؽ يمقصمقد مجٝمع هذه اظمستدرىم٣مت دم هقاَمش ٞمسخ٥م ازمـ ايمرساج اظمحٖمقـم٥م زمٝمديٛم٣م 

، همّماًل فمـ "ايمٛم٘م٦م ايمٓمراف فمعم إؿمراف "زمخط احلٖمظ ازمـ ضمجر، ىمام اٞمف اؽمتقفمبٜم٣م مجٝمٔمٜم٣م دم ىمت٣مزمف 

٣مر ايمزي٣مدات ىمٙمٜم٣م دم حتٗمٝمٗمف، ىمام أؾم٣مر إلم مجٝمع ـمٜمقره٣م دم زمٔمض ايمٛمسخ اظمتٟمطمرة، همٟمؽمتقفم٤م ايمدىمتقر زمُم

 ايمٛمسخ ايمتل مم٣م أحلٗمف اظمِمٛمػ زمٟمطمرٍة.

ووم٣مل أيّم٣ًم: ىم٣من ٓزمد يمٛم٣م، وٞمحـ ٞمسٔمك إلم ومراءة صحٝمح٥م يمٙمٛمص وضبط َمتٗمـ يمف، أن ٞمٔمرض اظمتقن 

ٕؽم٣مٞمٝمد فمعم فمعم أصقهل٣م وٞمثب٦م آطمتالهم٣مت ىمٙمام رأيٛم٣م دم ذيمؽ هم٣مئدة وٞمٖمٔم٣ًم، شمؿ ٞمٔمرض إؽمامء ايمقاردة دم ا

ايمذي ضبْمٛم٣م ٞمِمف فمعم ايمٔمديد َمـ إصمزاء زمخط َم٠ميمٖمف، وفمعم  "هتذي٤م ايم٘مامل"ٞمص ىمت٣مب اظمِمٛمػ إطمر 

 ٞمسٍخ َمتٗمٛم٥ٍم ىمتبٜم٣م سمالَمٝمذه.

هق اظمٔمتٚمد دم أؿمراف ايم٘مت٤م ايمست٥م وىمسٖم٦م زمف ايم٘مت٤م اظمتٗمدَم٥م،  "حتٖم٥م إذاف  "وظم٣م ص٣مر ىمت٣مب 

ا يمف أو سمٔمٙمٝمٗم٣م فمٙمٝمف: همٗمد أيمػ ايمٔمالَم٥م فمالء ايمديـ َمٕمٙمْم٣مي زمـ همٗمد يمٗمل فمٛم٣مي٥م طم٣مص٥م َمـ يمدن ايمٔمٙمامء اطمتِم٣مر

هـ( َمستدرىم٣م فمٙمٝمف، وىمت٤م احل٣مهمظ زيـ ايمديـ فمبد ايمرضمٝمؿ زمـ احلسكم اظمٔمروف 730ومٙمٝم٨م احلٛمٖمل )ت

هـ( زمٔمض اظمستدرىم٣مت فمعم ه٣مَمش ٞمسختف أهم٣مد َمٛمٜم٣م ويمده ايمٔمالَم٥م ورم ايمديـ 823زم٣محل٣مهمظ ايمٔمراومل )ت 

م(، شمؿ مجع 0983ؿمبع زمبغموت ) "زمٚمٔمرهم٥م إؿمراف  إؿمراف "ػ ىمت٣مزمف هـ( ضمكم أيم803ايمٔمراومل )ت

ايمٛم٘م٦م ايمٓمراف  "احل٣مهمظ ازمـ ضمجر ىمؾ هذه اظمستدرىم٣مت وؽمٙمخٜم٣م وأض٣مف إيمٝمٜم٣م وأطمرصمٜم٣م دم ىمت٣مب ؽمامه 

 ."فمعم إؿمراف 

، وومد فمٛمل "حلؼ إؿمراف  "وومد اؽمتقفم٤م احل٣مهمظ ازمـ ضمجر َم٣م ىمتبف احل٣مهمظ اظمزي دم صمزء ؽمامه 

 دم اظمقاضع ايمتل خيرج همٝمٜم٣م اظمزي احلدي٧م َمـ ضمٝم٧م آطمتِم٣مر أو ايمتْمقيؾ أو آطمتالف. إيمٖم٣مظ زم٣مطمتالف

وٓ ؾمؽ إن هذا مم٣م يٛمبٕمل أن يستدرك فمعم اظمِمٛمػ، ٓن َمٛمٜمجف َمٛمٜم٨م خترجيل فم٣مم يٗمقم فمعم  

ن اظمقرد ومد اإلؾم٣مرة إلم َمقاؿمـ احلدي٧م دون ايمٔمٛم٣مي٥م آؽمتٗمِم٣مئٝم٥م زم٣مٓطمتالهم٣مت دم أيمٖم٣مـمف، أو همٝمام إذا ىم٣م

 ؽم٣مومف زمتامَمف أو ؽم٣مق ؿمرهم٣م َمٛمف إٓ دم ضم٣مٓت ومٙمٝمٙم٥م يّمْمر إيمٝمٜم٣م.

يمذيمؽ همٗمد أمهٙمٛم٣م ىمثغمًا َمـ هذه اظمستدرىم٣مت إذ يمق ىم٣من َمـ ضٚمـ اظمٛمٜم٨م ايمذي اٞمتٜمجف اظمِمٛمػ يم٘م٣من  

حل٣مهمظ يتٔمكم اؽمتٝمٔم٣مزمف دم مجٝمع اظمقاضع، وهق مم٣م مل ئمـ زمف اظمِمٛمػ، وٓ اؽمتقفمبف احل٣مهمظ ازمـ ضمجر، ىمام ىم٣من ا



 

 

   

ازمـ ضمجر يُمغم إلم زمٔمض ايمٔمٙمؾ ايمقاومٔم٥م دم زمٔمض إضم٣مدي٧م دون زمٔمض وهق فمٚمؾ اٞمتٗم٣مئل مل يٙمتزم دم مجٝمع 

اظمقاضع وهل يمٝمس٦م دم ضمٗمٝمٗمتٜم٣م مم٣م يستدرك فمعم اظمِمٛمػ: ٓن اظمزي يمق ىم٣من َمـ َمٛمٜمجف زمٝم٣من ايمٔمٙمؾ يمبٝمٛمٜم٣م 

ؾ َمـ خيقض زمف يمقفمقرسمف فمعم نمغم وافمتٚمد ايم٘مت٤م اظمٔمٛمٝم٥م هبذا ايمُمٟمن، وهق هم٣مرس دم َمٝمدان ايمٔمٙمؾ ايمذي وم

 أهٙمف واظمزي ىم٣من ممـ نم٣مص دم وم٣مفمف وفمرف زمقاؿمٛمف.

ووم٣مل ايمدىمتقر زمُم٣مر زمٔمد ىمؾ َم٣م سمٗمدم أصبحٛم٣م َمقومٛمكم زمٟمٞمٛم٣م ومدَمٛم٣م زمٔمٚمٙمٛم٣م هذا أهمّمؾ ٞمص يمٙمتحٖم٥م 

 وأضمسٛمف ضبْم٣م ودوم٥م واسمٗم٣مٞم٣م، َمع ذىمر ىمثغم َمـ ايمٖمقائد وايمٔمقائد اظمٙمحٗم٥م زمف.

زمقصػ يمٙمٛمسخ اخلْمٝم٥م اظمٔمتٚمدة دم حتٗمٝمٗمف، وَمٛمٜم٣م ٞمسخ٥م اظمِمٛمػ،  وومد وم٣مم همّمٝمٙم٥م ايمدىمتقر زمُم٣مر 

وٞمسخ٥م ايمػم زرم، وٞمسخ٥م ازمـ ايمرساج وهل ٞمسخ٥م احل٣مهمظ ازمـ ضمجر ضمٝم٧م إن ازمـ ضمجر ؿمرزه٣م هذه ايمٛمسخ٥م 

، شمؿ زمٔمد ذيمؽ ٞمسخ٥م ازمـ "ايمٛم٘م٦م ايمٓمراف  "زم٘مثغم َمـ سمٔمٙمٝمٗم٣مسمف ايمٛمٖمٝمس٥م وايمتل ىمقٞم٦م همٝمام زمٔمد ىمت٣مزم٥م 

 اجل٣مؾمٝمٛم٘مغم.اظمٜمٛمدس، وٞمسخ٥م ازمـ 

وزمٔمد إن أسمؿ ايمقصػ هلذه ايمٛمسخ وم٣مم زمبٝم٣من َمٛمٜمجف دم ايمتٔمٙمٝمٗم٣مت ايمتل وم٣مم هب٣م إلنمٛم٣مء هذا ايم٘مت٣مب  

زم٘مثغم َمـ ايمٖمقائد وَمٛمٜم٣م اإلضم٣مٓت إلم َمقاضع إضم٣مدي٧م زم٣مٕروم٣مم واجلزء وايمِمٖمح٥م ٓن ايمْمبٔم٣مت ومد 

ٔمزو إيمٝمٜم٣م يم٘مؾ ىمت٣مب َمـ ايم٘مت٤م اؽمتٗمرت وأصبح٦م َمٔمروهم٥م فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ، وومد زمكم ايمْمبٔم٣مت ايمتل وم٣مم زم٣ميم

ايمست٥م، وىمذيمؽ وم٣مم زمرزمط إضم٣مدي٧م زمٔمّمٜم٣م زمبٔمض، ضمٝم٧م وم٣مل: إن ؿمريٗم٥م اظمِمٛمػ هل سمرسمٝمبف ايم٘مت٣مب فمعم 

ايمِمح٣مزم٥م شمؿ ايمت٣مزمٔمكم وإسمب٣مفمٜمؿ وأسمب٣مع أسمب٣مفمٜمؿ يمتٝمسغم ايمقومقف فمعم احلدي٧م، وهذا ومد صمٔمؾ اظم٠ميمػ يقرد 

د وهذا سم٘مرار، مم٣م طمٙمؼ صٔمقزم٥م فمعم ؿمٙمب٥م ايمٔمٙمؿ دم احلدي٧م َمرارا زمٗمدر سمٔمدد ؿمرومف ضٚمـ ايمِمح٣ميب ايمقاضم

ايمقومقف فمعم مجٝمع ايمْمرق واؽمتٝمٔم٣مهب٣م، يمذيمؽ وم٣مم ايمدىمتقر زمُم٣مر زمرزمط ؿمرق احلدي٧م ايمقاضمد زمبٔمّمٜم٣م، وذيمؽ 

 زم٣مإلؾم٣مرة دم سمٔمٙمٝمٗم٣مسمف فمعم إضم٣مدي٧م.

يمدى  ىمام وم٣مم زمرزمط ايمتحٖم٥م زمٚمسٛمد اإلَم٣مم امحد وىم٣من هذا ايمٔمٚمؾ َمـ أهؿ ايمتٔمٙمٝمٗم٣مت ظم٣م هق َمٔمٙمقم 

ؿمالب ايمٔمٙمؿ َمـ أمهٝم٥م اظمسٛمد إمحدي هم٘م٣من زمحؼ هم٣مئدة ىمبغمة يمْمٙمب٥م ايمٔمٙمؿ ظم٣م همٝمف َمـ سمٔمٙمٝمٗم٣مت ٞمٖمٝمس٥م 

وَمٖمٝمدة، ىمام وم٣مم ايمدىمتقر زمُم٣مر زمرزمط ايمتحٖم٥م زم٣مظمسٛمد اجل٣مَمع ايمذي وم٣مم زمتحٗمٝمٗمف أيّم٣ًم، وىم٣من َمـ هذا ايمٔمٚمؾ 

ٝمػ همٝمف َمـ ىمت٤م ضمديثٝمف نمغم ايم٘مت٤م ايمست٥م، هم٣مئدة ىمبغمة ظم٣م حيقيف اظمسٛمد اجل٣مَمع َمـ همقائد احلديثٝم٥م وَم٣م أض

ووم٣مل ٓزمد يمْم٣ميم٤م ايمٔمٙمؿ إن ئمقد إلم مجٝمع اإلضم٣مٓت ايمتل اذٞم٣م إيمٝمٜم٣م فمٛمد ختري٨م إضم٣مدي٧م، وفمدم آىمتٖم٣مء 

زم٣ميمتخري٨م إول: ٓن هٛم٣مك إض٣مهم٣مت دم ختري٨م ىمؾ ضمدي٧م وهق َم٣م يٚم٘مـ ايمْم٣ميم٤م َمـ اإلضم٣مؿم٥م زم٘مؾ ؿمرق 



 

 

    

 .(0)احلدي٧م واظمقارد يمف

ن جلٜمقد ايمُمٝمخ ايمدىمتقر زمُم٣مر دم ٞممم ىمت٤م ايمسٛم٥م فمعم وهمؼ َمٛمٜم٨م فمٙمٚمل رصكم وم٣مئؿ فمعم هذان َمثال

طمػمة فمٚمٝمٗم٥م ؾم٣مَمٙم٥م سمٟمسم٦م فمػم فمممات ايمسٛمكم َمـ اجلٜمد اظمحٚمقد دم ايمدراؽم٥م وايمتتبع وايمدوم٥م دم ايمٔمٚمؾ خلدَم٥م 

 ؽمٛم٥م اظمِمْمٖمك صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

عم آضم٣مدي٧م سمِمحٝمح٣ًم وسمّمٔمٝمٖم٣ًم صمٔمٙمتف إن حتٗمٝمٗم٣مت ايمدىمتقر زمُم٣مر فمقاد َمٔمروف وفمٛم٣ميتف زم٣محل٘مؿ فم

 زم٣مفمؼماف ايمٔمديد َمـ أهؾ هذا ايمُمٟمن. اإلؽمالَملواضمدًا َمـ أىمػم فمٙمامء احلدي٧م دم ايمٔم٣ممل 

، واخلْمٝم٤م (0)إن َمـ يْمٙمع فمعم اٞمتٗم٣مداسمف وسمٔمٗمب٣مسمف فمعم ىمب٣مر اظمحدشمكم َمـ أَمث٣مل اإلَم٣مم ايمدارومْمٛمل

، يدرك اظمرسمب٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايمتل وصؾ ايمٝمٜم٣م هذا ايمٔم٣ممل ايمٔمراومل (3)، وازمـ ىمثغم (1)، وايمذهبل(1)، واظمٛمذري(2)ايمبٕمدادي

 ايمذي يٖمخر زمف ىمؾ فمراومل حم٤م يمقؿمٛمف وفمٙمامئف. 

 

 

 

  

                                                           

 .22_0/02،حتٖم٥م إذاف :يٛمٓمر (0)

 .ٓ ؽمٝمام همٝمام اٞمتٗمد همٝمف ايمدار ومْمٛمل صحٝمح ايمبخ٣مري "ايمتتبع "فمعم ىمت٣مزمف  "اظمسٛمد اظمِمٛمػ اظمٔمٙمؾ  "سمٔمٗمب٣مسمف دم  :سمٛمٓمر (0)

 ."مسم٣مريخ َمديٛم٥م ايمسال "سمٔمٙمٝمٗم٣مسمف ايم٘مثغمة فمعم  :سمٛمٓمر (2)

 ."ايمؼمنمٝم٤م و ايمؼمهٝم٤م "سمٔمٙمٝمٗم٣مسمف واؽمتدراىم٣مسمف فمعم  :سمٛمٓمر (1)

ورؽم٣ميم٥م َم٣مصمستغم يمدىمتقر فمٚمر َم٘مل: ايمٛمٗمد احلديثل دم  ،اإلؽمالماؽمتدراىم٣مسمف ايم٘مثغمة فمعم ايمذهبل دم حتٗمٝمٗمف يمت٣مريخ  :سمٛمٓمر (1)

 .(0228يمٙمذهبل )زمغموت  اإلؽمالمسم٣مريخ 

  .)ؿمبٔم٥م دار ازمـ ىمثغم ايمتل راصمٔمٜم٣م( "ايمبداي٥م وايمٛمٜم٣مي٥م  "احل٣مهمظ ازمـ ىمثغم دم سمراصمع َمئ٣مت اظمقاضٝمع ايمتل اٞمتٗمد همٝمٜم٣م  :سمٛمٓمر (3)



 

 

   

احلٚمد هلل ايمذي زمٛمٔمٚمتف سمتؿ ايمِم٣محل٣مت وايمِمالة وايمسالم فمعم ؽمٝمد إويمكم وأطمريـ وفمعم ايمف 

 ايمْمٝمبكم وأصح٣مزمف ايمْم٣مهريـ.

 أَم٣م زمٔمد:

أفمالم ايمٔمراق َمـ ايمٗمرن ايمٔممميـ فمسغم: ٕٞمف مل ي٘مـ ومد أرخ فمٛمٜمؿ اضمد، إن ايمتٖمتٝمش وايمتٛمٗمٝم٤م فمـ  

ويم٘مـ هل فمب٣مرة فمـ ؽمامفم٣مت َمٛمٜمؿ، أو َمـ ؿمالهبؿ، أو َمـ زمٔمض أصدوم٣مئٜمؿ، أو َمـ فم٣مسهؿ، وٓؽمٝمام إذا 

ىم٣مٞمقا أضمٝم٣مء، هم٘م٣من َمـ همّمؾ اهلل فمقمَّ أن اطمؼمت اضمد أفمالم هذا ايمٗمرن. وزمحٚمد اهلل سمٔم٣ملم ىم٣من ؾمٝمخٛم٣م َمـ 

ء اظمٔمروهمكم، َمٔمروف زمٗمبٝمٙمتف، وَمٔمروف زمٔمٙمٚمف ايمذي اٞمتمم دم أهم٣مق، وفمرهمف ايمٗمري٤م وايمبٔمٝمد، همٗمد ايمٔمٙمام

فُمرف زمكم ؿمٙمب٥م ايمٔمٙمؿ ورواد ايمتحٗمٝمؼ وايمتٛمٗمٝم٤م فمـ سمراث ايمسٛم٥م ايمٛمبقي٥م، هم٘م٣من زمحؼ ايمٔم٣ممل ايمٛم٣مومد ايمدومٝمؼ 

ضمٝم٣مسمف، َمـ طمالل ايمسامفم٣مت اظمتٚمرس فمعم هذا ايمٖمـ، همٙمٙمف دره، وهبذا ومد مت٘مٛم٦م َمـ مجع ايمًمء ايم٘مثغم فمـ 

َمـ ؿمالزمف وَم٣م أرؽمٙمف هق رم َمـ َمٔمٙمقَم٣مت فمـ ضمٝم٣مسمف ايمُمخِمٝم٥م وَم٠ميمٖم٣مسمف ايمتل ؾم٣مفم٦م دم إهم٣مق، واٞمتممت 

وؾم٣مع اؽمٚمف َمٔمٜم٣م همٔمرف دم ايمبالد اإلؽمالَمٝم٥م َمـ صمقدة َم٣م ومدم َمـ حتٗمٝمؼ وطمدَم٥م يم٘مت٤م ايمسٛم٥م ايمٛمبقي٥م وىم٣من 

، هم٘م٣من هذا ايم٘مت٣مب َمـ "ايم٘مامل دم َمٔمرهم٥م ايمرصم٣مل هتذي٤م "َمـ أمهٜم٣م ىمت٣مب اإلَم٣مم اظمزي ضمٝم٧م ضمٗمؼ ىمت٣مب 

أهؿ ىمت٤م ايمرصم٣مل دم ايمت٣مريخ، همٗمد ومٚم٦م زمبٝم٣من َمٛمٜم٨م ؾمٝمخٛم٣م ايمدىمتقر زمُم٣مر وىمٝمٖمٝم٥م فمٚمٙمف دم حتٗمٝمؼ هذا 

ايم٘مت٣مب، وم٣مم ايمدىمتقر زمُم٣مر ضمس٤م َم٣م هق َمٔمروف دم همـ ايمتحٗمٝمؼ َمـ مجع ايمٛمسخ، ووصػ يمتٙمؽ ايمٛمسخ، 

حتٖم٥م اإلذاف زمٚمٔمرهم٥م "خ وافمتٚمد أىمثره٣م أمهٝم٥م َمـ زمٝمٛمٜم٣م، شمؿ ىمت٣مب وَم٣م هل ايمٛمسخ٥م إهؿ َمـ زمكم هذه ايمٛمس

دم احلدي٧م، ضمٝم٧م وم٣مم زمتحٗمٝمٗمف ورزمْمف زم٣ميم٘مت٤م  إؿمرافيمإلَم٣مم اظمزي، وهق َمـ أهؿ ىمت٤م  "إؿمراف

إطمرى، وسمرومٝمؿ إضم٣مدي٧م ضمس٤م َم٣م اؽمتٗمر فمٙمٝمف ايمؼمومٝمؿ َمـ ؿمبٔم٣مت َمع ومٝم٣مَمف زمبٝم٣من ايمْمبٔم٣مت اظمٔمتٚمدة 

 تٚمده٣م دم ايمتحٗمٝمؼ.ووصػ يمٙمٛمسخ ايمتل افم

  



 

 

    

هـ( حتٗمٝمؼ: 731أفمٝم٣من ايمٔمٌم وأفمقان ايمٛمٌم يمِمالح ايمديـ طمٙمٝمؾ زمـ أيبؽ ايمِمٖمدي )اظمتقذم:  .0

ايمدىمتقر فمقم أيب زيد، ايمدىمتقر ٞمبٝمؾ أزمق فمُمٚمف، ايمدىمتقر حمٚمد َمقفمد، ايمدىمتقر حمٚمقد ؽم٣ممل حمٚمد، 

 –يمبٛم٣من، دار ايمٖم٘مر، دَمُمؼ  -ر ايمٖم٘مر اظمٔم٣مس، زمغموت ومدم يمف: َم٣مزن فمبد ايمٗم٣مدر اظمب٣مرك، ايمٛم٣مذ: دا

 .م 0998 - هـ 0108 ،0:ط ؽمقري٣م،

حتٖم٥م اإلذاف زمٚمٔمرهم٥م اإلؿمراف، يمٙمح٣مهمظ اظمتٗمـ مج٣مل ايمديـ اظمزي، ضمٗمٗمف، وضبط ٞمِمف، وفمٙمؼ  .0

 .0/02فمٙمٝمف، ايمدىمتقر زمُم٣مر فمقاد َمٔمروف، 

، صمالل ايمديـ ايمسٝمقؿمل )اظمتقذم: سمدري٤م ايمراوي دم ذح سمٗمري٤م ايمٛمقاوي، يمٔمبد ايمرمحـ زمـ أيب زم٘مر .2

 هـ(، حتٗمٝمؼ: أزمق ومتٝمب٥م ٞمٓمر حمٚمد ايمٖم٣مري٣ميب، ايمٛم٣مذ: دار ؿمٝمب٥م.900

سمذىمرة احلٖم٣مظ، يمُمٚمس ايمديـ أزمق فمبد اهلل حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن زمـ وَم٣مْيامز ايمذهبل )اظمتقذم:  .1

 م.0998 -هـ0109، 0يمبٛم٣من، ط:-هـ(، ايمٛم٣مذ: دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م زمغموت718

ايم٘مامل دم أؽمامء ايمرصم٣مل، يمٝمقؽمػ زمـ فمبد ايمرمحـ زمـ يقؽمػ، أزمق احلج٣مج، مج٣مل ايمديـ ازمـ هتذي٤م  .1

هـ(، حتٗمٝمؼ: د. زمُم٣مر فمقاد َمٔمروف، ايمٛم٣مذ: 710ايمزىمل أيب حمٚمد ايمٗمّم٣مفمل ايم٘مٙمبل اظمزي )اظمتقذم: 

 .0982 – 0122 ،0/ط زمغموت، –َم٠مؽمس٥م ايمرؽم٣ميم٥م 

حمٚمد زمـ ٞمٌم اهلل ايمٗمرر، أزمق حمٚمد، حمٝمل ايمديـ  اجلقاهر اظمّمٝم٥م دم ؿمبٗم٣مت احلٛمٖمٝم٥م، فمبد ايمٗم٣مدر زمـ .3

 .ىمراسمًم –هـ(، ايمٛم٣مذ: َمغم حمٚمد ىمت٤م طم٣مٞمف 771احلٛمٖمل )اظمتقذم: 

 م.0998اجل٣مَمع ايم٘مبغم يمٙمؼمَمذي، حتٗمٝمؼ ايمدىمتقر زمُم٣مر فمقاد َمٔمروف، ايمْمبٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، زمغموت  .7

هـ(، حتٗمٝمؼ: 907قذم: ايمدارس دم سم٣مريخ اظمدارس، فمبد ايمٗم٣مدر زمـ حمٚمد أيمٛمٔمٝمٚمل ايمدَمُمٗمل )اظمت .8

 م.0992 -هـ 0102، 0إزمراهٝمؿ ؾمٚمس ايمديـ، ايمٛم٣مذ: دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م، ط/

ايمدرر ايم٘م٣مَمٛم٥م دم أفمٝم٣من اظم٣مئ٥م ايمث٣مَمٛم٥م، ٕيب ايمٖمّمؾ أمحد زمـ فمقم زمـ حمٚمد زمـ أمحد زمـ ضمجر ايمٔمسٗمالين  .9

 -ٔم٣مرف ايمٔمثامٞمٝم٥م هـ(، حتٗمٝمؼ: َمراومب٥م/حمٚمد فمبد اظمٔمٝمد ض٣من، ايمٛم٣مذ: جمٙمس دائرة اظم810)اظمتقذم: 

 م.0970هـ/0290، 0صٝمدر أزم٣مد/اهلٛمد، ط/

ؿمبٗم٣مت طمٙمٝمٖم٥م زمـ طمٝم٣مط، أزمق فمٚمرو طمٙمٝمٖم٥م زمـ طمٝم٣مط زمـ طمٙمٝمٖم٥م ايمُمٝمب٣مين ايمٔمِمٖمري ايمبٌمي )اظمتقذم:  .02

هـ(، حمٚمد زمـ أمحد زمـ  2هـ(، رواي٥م: أيب فمٚمران َمقؽمك زمـ زىمري٣م زمـ حيٝمك أيمتسؼمي )ت ق 012



 

 

   

ؽمٜمٝمؾ زىم٣مر، ايمٛم٣مذ: دار ايمٖم٘مر يمٙمْمب٣مفم٥م وايمٛممم وايمتقزيع،  هـ(، حتٗمٝمؼ: د 2حمٚمد إزدي )ت ق 

 م. 0992هـ =  0101

ايمٔمػم دم طمػم َمـ نمػم، يمُمٚمس ايمديـ أزمق فمبد اهلل حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن زمـ وَم٣مْيامز ايمذهبل )اظمتقذم:  .00

 .زمغموت –هـ(، حتٗمٝمؼ: أزمق ه٣مصمر حمٚمد ايمسٔمٝمد زمـ زمسٝمقين زنمٙمقل، ايمٛم٣مذ: دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م 718

 ىمت٤م ايمدىمتقر زمُم٣مر فمقاد َمٔمروف وحتٗمٝمٗم٣مسمف مم٣م ذىمر دم اشمٛم٣مء ايمبح٧م. .00

َمٔمجؿ ايمُمٝمقخ ايم٘مبغم يمٙمذهبل، يمُمٚمس ايمديـ أزمق فمبد اهلل حمٚمد زمـ أمحد زمـ فمثامن زمـ وَم٣مْيامز ايمذهبل   .02

اظمٚمٙم٘م٥م  -هـ(، حتٗمٝمؼ: ايمدىمتقر حمٚمد احلبٝم٤م اهلٝمٙم٥م، ايمٛم٣مذ: َم٘متب٥م ايمِمديؼ، ايمْم٣مئػ 718)اظمتقذم: 

 م. 0988 -هـ  0128، 0ايمسٔمقدي٥م، ط:ايمٔمرزمٝم٥م 

هـ( حتٗمؼ: ايمدىمتقر ٞمٌمت 381ٞمُمقة ايمْمرب دم سم٣مريخ صم٣مهٙمٝم٥م ايمٔمرب، ازمـ ؽمٔمٝمد إٞمديمز)ت  .01

 .إردن –فمبد ايمرمحـ، َم٘متب٥م إومٍم، فمامن 

  .(0228ايمٛمٗمد احلديثل دم سم٣مريخ آؽمالم يمٙمذهبل، رؽم٣ميم٥م َم٣مصمستغم يمدىمتقر فمٚمر َم٘مل: )زمغموت  .01

 

 

 


