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Research Summary 
 

Praise be to the right of praise, prayer and peace be upon the best creation 

of Prophet Muhammad and his family and companions. 
After this presentation, summarize the most important statement in this 

research: 
1 . The Imam Suyuti efforts Almighty God have mercy on the many and 

varied modern terms, Among other things, he served Sunnah his version of 

the hadith narrated. 
2 . From the conversations recounted Bssande talk show, as narrated in 

which the first three sayings: Balvgahae Shafeis the series and the second 

series of preservation, and the third series of the Egyptians. 
3 . Serial conversations were consistent with what was said Suyuti, but in 

the modern serial Balvgahae Shafeis, it was the jurist owners, so it is true 

that a recent series Balvgahae. 
God grants success  .  

 

 احلؿد هلل طمؼ محده ، واًمصالة واًمسالم قمغم ظمػم ظمؾؼف ؾمقدكا حمؿد وقمغم آًمف وصحبف .

 سمعد هذا اًمعرض ، أخلص أهؿ ما ضماء ذم هذا اًمبحث :

إن ضمفووووووقد المووووووام اًمسووووووققـمل رمحووووووف اهلل شمعووووووامم قمووووووغم صووووووعقد احلوووووود ث يم ووووووػمة وم ـققمووووووة ، ومووووووـ  ؾووووووة مووووووا  .1

 اًمسـة اًمـبق ة روا  ف ًمؾحد ث اًمنم ػ سمسـده . ظمدم سمف

مووووووووووـ إطماد ووووووووووث اًم وووووووووول رواهووووووووووا سمسووووووووووـده احلوووووووووود ث اعمسؾسووووووووووؾ ، إذ روى ومقووووووووووف صمالصمووووووووووة أطماد ووووووووووث إول :  .2

 مسؾسؾ سماًمػؼفاء اًمشاومعقلم ، واًم اين : مسؾسؾ سماحلػاظ ، واًم اًمث مسؾسؾ سماعمٍم لم .

ذم احلوووووود ث اعمسؾسووووووؾ سماًمػؼفوووووواء  ضموووووواءت إطماد ووووووث اعمسؾسووووووؾة م طاسمؼووووووة مووووووع مووووووا ذيمووووووره اًمسووووووققـمل ، إٓ .3

 .اًمشاومعقلم ، ومؼد يمان ومقف ومؼقف ماًمؽل ، ًمذا اًمصحقح أكف طمد ث مسؾسؾ سماًمػؼفاء 

 

  



 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

سمالؾمـاد واًمروا ة ، واًمصالة واًمسالم قمغم اعمبعقث رمحة احلؿد هلل اًمذي أكعؿ قمغم هذه إمة 

 وهدا ة ، وريض اهلل قمـ آًمف وصحبف ذم اًمبدا ة واًمـفا ة ، ومـ شمبعفؿ سماًمعـا ة واًمرقما ة .

 : أما سمعد

ذم دراؾمة احلد ث اًمـبقي اًمنم ػ ، وطمػظ م قن اًمسـة اًمـبق ة اًمنم ػة ، ومؾؼد ضمِفد قمؾامء احلد ث 

ومحِػظقا اعم قن وإؾماكقد ، وضبطقا اًمروا ة طم ك ٓ  ؼقل مـ ؿماء ما ؿماء ، وًمقٓ قمـا ة أصحاب احلد ث 

 سمضبط اًمروا ة ًمدظمؾ يم ػم مـ اًم حر ػ ذم اًمد ـ وًم عطؾت  ؾة مـ أطمؽامف.

مقا اًمسـة اعمطفرة احلاومظ اًمسققـمل و رمحف اهلل شمعامم و ، وهذا اًمبحث ومـ اًمعؾامء إقمالم اًمذ ـ ظمد

مسامهة سمسقطة ًمبقان سمعض ضمفقده اًمؼقؿة ذم ظمدمة احلد ث سمذيمر ما رواه مـ أطماد ث سمنؾمـاده اعم صؾ ذم 

إطماد ث اعمسؾسؾة اًم ل رواها المام اًمسققـمل سمسـده ذم يم اب شمدر ب يم اسمف شمدر ب اًمراوي ، وىمد أؾمؿق ف )

 (.ًمراوي و دراؾمة وختر جا

يمان قمؿكم ذم هذا اًمبحث أن ذيمرت إطماد ث اعمسؾسؾة اًم ل رواها المام اًمسققـمل و رمحف اهلل 

شمعامم و ذم يم اسمف )شمدر ب اًمراوي( ومدرؾمت هذه إطماد ث وظمرضم فا وقمرومت سمرواهتا وسمقـت درضمة يمؾ 

 طمد ث.

 وىمد اؿم ؿؾ هذا اًمبحث قمغم أرسمعة مباطمث :

رومت ومقف سمؿػردات قمـقان اًمبحث ، ومعرومت سمنجياز سمالمام اًمسققـمل وسمؽ اسمف اعمبحث إول : قم

 شمدر ب اًمراوي وسماحلد ث اعمسؾسؾ .

 اعمبحث اًم اين : احلد ث اعمسؾسؾ سماًمػؼفاء اًمشاومعقلم .

 اعمبحث اًم اًمث : احلد ث اعمسؾسؾ سماحلػاظ .

 اعمبحث اًمراسمع : احلد ث اعمسؾسؾ سماعمٍم لم .

 خلصت ومقفا أهؿ ما ضماء ومقف .صمؿ ظم ؿت اًمبحث سمخامتة 

 وصغم اهلل قمغم ؾمقدكا حمؿد وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ واهلل مـ وراء اًمؼصد



 

إن ؿمفرة المام اًمسققـمل و رمحف اهلل شمعامم و ويم رة ما يم ب وأًمػ قمـف ، ويمذًمؽ ؿمفرة يم اسمف 

، ومضالً قمـ حمدود ة طمجؿ هذا اًمبحث ، ًمذا ؾملذيمر  شمدر ب اًمراوي  غـقان قمـ الؾمفاب ذم شمعر ػفام

 سمعض اعمعؾقمات اًمرضور ة قمـفام .

 : أوًٓ و شمر ة المام اًمسققـمل

قمـ ذيمر طمقاشمف ، ومؽ ب شمر ة ًمـػسف ذم يم اسمف طمسـ  اًمباطم لم و رمحف اهلل شمعامم وأهمـك اًمسققـمل 

ؿ وإدب وؾمؿق اعمؽاكة هو ذم رضمب ، ذم سمقت قمرف سماًمعؾ849، ومؼال : وًمدت ؾمـة  (1)اعمحارضة

وقمؾّق اعمـزًمة، يمان واًمده مـ أقمالم اًمشاومعقة وزم مـصب اًمؼضاء سملؾمققط، وأؾمـد إًمقف مـصب الوم اء 

سماًمؼاهرة وكاب ذم احلؽؿ هبا قمـ سمعض معاس ف وشمقمم اًم در س ذم ضمامع اًمشقخقين وًمف ممًمػات. 

 ، وىمد  ذيمر ؿمققظمف ، ومصـػاشمف وذم هذا اجلق اًمعؾؿل كشل ضمالل اًمد ـ اًمسققـمل وقماش ذم ضمق صمؼاذم

 .(2) هو( 911، إٓ أن ووماشمف ذيمرها شمؾؿقذه اسمـ إ اس ذم )

هق احلاومظ ضمالل اًمد ـ أسمق اًمػضؾ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر سمـ حمؿد سمـ ؾماسمؼ اًمد ـ 

اخلرضي اًمسققـمل اًمشاومعل اعمحؼؼ اعمدىمؼ  ظم ؿ اًمؼران اًمؽر ؿ وقمؿره صمامن ؾمـلم ، درس اًمعؾقم 

يمان قماًماًم جمقدًا ذم أهمؾب قمؾقم قمٍمه ، درس اًمسققـمل ومؼف اًمشاومعقة وسمعد أن ازدادت وسمرع ومقفا ، 

معارومف، واـمؾع قمغم خم ؾػ اعمصـػات، رطمؾ ذم ـمؾب اعمز د إمم اًمشام واًمقؿـ واهلـد واعمغرب 

                                                           

هوووو(، قؼقوووؼ: حمؿووود أسموووق 911طمسوووـ اعمحوووارضة ذم شموووار ا مٍمووو واًمؼووواهرة، جلوووالل اًمووود ـ قمبوووداًمرمحـ اًمسوووققـمل، )ت (1)

   144-142/ 1م : 1967، 1اًمػضؾ إسمراهقؿ، دار إطمقاء اًمؽ ب اًمعرسمقة، مطبعة قمقسك اًمبايب احلؾبل، اًمؼاهرة، ط

هووو(، 939حمؿوود سموـو أمحوود سمووـ ا وواس احلـػوول، )ت سموودا ع اًمزهووقر ذم وىمووا ع اًموودهقر )شموولر ا اسمووـ إ وواس(، ٕيب اًمؼميمووات (2)

 . 83/ 4:  م2998قؼقؼ: حمؿد مصطػك، اهلقئة اعمٍم ة اًمعامة ًمؾؽ اب، 



 

   

 

وهمػمها. سمؾغ اًمسققـمل مـزًمة ؾمامقة، و ع ًمد ف أكقاع اًمؽ ب واعممًمػات، ومؽان واؾمع الـمالع طم ك 

سمـ اًمؽ ب. وىمد سمدأ اًمسققـمل اًم لًمقػ ذم ؾمـ مبؽرة ويمان ؾمـف ؾمبع قمنمة ؾمـة، وىمد ؿمارك ًمؼب سما

ذم خم ؾػ اًمػـقن واعمعرومة واًم ؼاومة، وأصبح قمؾاًم مـ إقمالم اعمشار إًمقفؿ، ورا دًا مـ رواد اًمعؾؿ ذم 

ؾ أن قمٍمه وجم فدًا. طمّصؾ يمؾ أدوات آضم فاد، ومؼد طمرر اًمؽ ب واعمسا ؾ ذم خم ؾػ اًمعؾقم، وىم

الشمؼان ذم )دمد ومـًا إٓ وًمف ومقف يم اب ضخؿ أو رؾماًمة أو ضمزء وما إمم ذًمؽ ، ومـ ممًمػاشمف اعمشفقرة: 

 (و )اجلامع اًمصغػم ذم أطماد ث اًمبشػم اًمـذ ر (و)إؿمباه واًمـظا ر (كظؿ اًمعؼقان)و  (قمؾقم اًمؼران

و  (و )شمار ا اخلؾػاء (و )سمغقة اًمققماة (و )اًمدر اعمـ قر (و)اجلامع اًمؽبػم أو  ع اجلقامع ذم احلد ث

و  (إقمجاز اًمؼرآن ذم و )معؽمك إىمران (و)ـمبؼات اعمػرس ـ (و )ـمبؼات احلػاظ ()شمدر ب اًمراوي

 (و )أؾمباب ورود احلد ث (( و )إمتام اًمدرا ة ًمؼراء اًمـؼا ةذح قمؼقد اجلامن ذم قمؾؿ اعمعاين واًمبقان)

و  (آؾم ـباط مـ اًم ـز ؾ ذم و )اليمؾقؾ (سمرضمال اعمقـملو )إؾمعاف اعمبطل  (و)أرسار شمرشمقب اًمؼرآن

،  (و )شمـاؾمؼ اًمدرر ذم شمـاؾمب اًمسقر (و)شمػسػم اجلالًملم ()شمبقض اًمصحقػة ذم مـاىمب أيب طمـقػة

 . (1)وهمػمها يم ػم

 : صماكقًا و يم اب شمدر ب اًمراوي

وهق مـ اعممًمػات اعمفؿة ذم قمؾؿ  (شمدر ب اًمراوي ذم ذح شمؼر ب اًمـقاوي)اؾمؿ اًمؽ اب : 

احلد ث اخلاص سماًمروا ة ، واعمش ؿؾ قمغم أىمقال اًمـبل و صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ و وأومعاًمف وروا  فا، 

وضبطفا، وقر ر أًمػافمفا ، وقمؾؿ احلد ث اخلاص سماًمروا ة واًمذي مـف  عرف طمؼقؼة اًمروا ة، 

  .ما   عؾؼ هباوذوـمفا وأكقاقمفا وأطمؽامفا، وذوـمفؿ، وأصـاف اعمرو ات و

                                                           

هووو(، قؼقووؼ: حمؿوود 911 ـظوور : سمغقووة اًمققموواة ذم ـمبؼووات اًمؾغووق لم واًمـحوواة، جلووالل اًموود ـ قمبووداًمرمحـ اًمسووققـمل، )ت (1)

: ؿمووذرات اًمووذهب ذم أظمبووار مووـ  15/ 1م : اعمؼدمووة 1964ن ، أيب اًمػضووؾ إسمووراهقؿ، اعمؽ بووة اًمعٍموو ة ، صووقدا و ًمبـووا

هو(، دار اًمؽ وب اًمعؾؿقوة، سموػموت، سموال شموار ا : 1989ذهب، ٕيب اًمػالح قمبد احلل سمـ اًمعامد احلـبكم اًمدمشؼل، )ت

8/51-53 . 



 

اًمذي ذطمف اًمسققـمل هق ًمشقا  (اًم ؼر ب واًم قسػم)وأمهقة هذا اًمؽ اب شمرضمع إمم أن يم اب 

هو( ، وهق يم اب ضمّؾ كػعف ذم قمؾقم احلد ث، 676الؾمالم احلاومظ أيب زيمر ا اًمـقاوي )اًمـقوي( )ت

مام اًمسققـمل أكف وضمّؾ ىمدره وأمهق ف ٕمهقة وىمدر ممًمػف ذم هذا اعمجال )قمؾقم احلد ث(، و ؼقل ال

ـماًمام ىمّقد ذم هذا اًمػـ ومقا د وزوا د، معؾؼًا ومقف كقادر وؿمقارد، ويمان خيطر سمباًمف  عفا ذم يم اب ًمقـ ػع 

ًمإلمام اًمـقاوي، وقمغم اًمرهمؿ مـ يم رة ومقا ده وكػعف مل  (هبا اًمطالب، ومرأى يم اب )اًم ؼر ب واًم قسػم

إمم يم اسمف هذا اًمنمح قمؾقف، وإ ضاح معاكقف،    صّد أطمد إمم وضع ذح قمؾقف، وماكؼمى المام اًمسققـمل

وقر ر أًمػافمف ومباكقف، مع ذيمر ما سمقـف وسملم أصؾف مـ اًم ػاوت ذم ز ادة أو كؼص، أو إ راد أو 

شمدر ب اًمراوي )اقمؽماض، مع اجلقاب قمـف إن يمان، مضقػًا إًمقف زوا د هامة كاومعة ووؾمؿ ذطمف هذا سمو

ا اًمؽ اب قمغم وضمف اخلصقص، صمؿ عمخ ٍم اسمـ اًمصالح وضمعؾف ذطمًا هلذ (ذم ذح شمؼر ب اًمـقاوي

هو( وًمسا ر يم ب ومـ قمؾقم احلد ث قمغم اًمعؿقم . واؾم فؾ ذًمؽ سمؿؼدمة كاومعة سملم ومقفا طمد 643)ت

 . (1)قمؾؿ احلد ث وما   بعف

 : صماًم ًا و شمعر ػ احلد ث اعمسؾسؾ

: مـ ؾمؾسؾ، واًمسؾسؾ واًمسؾسال واًمسالؾمؾ: اًمامء اًمعذب اًمسؾس اًمسفؾ  و اعمسؾسؾ ًمغة 1

ذم احلؾؼ، وماء ؾمؾسؾ وؾمؾسال: ؾمفؾ اًمدظمقل ذم احلؾؼ ًمعذوسم ف وصػا ف. وصمقب مسؾسؾ ومقف رء 

 .(2)خمطط، واًمسؾسؾة: اشمصال اًمٌمء سماًمٌمء

                                                           

ل،  ـظووووور : شموووووودر ب اًموووووراوي ذم ذح شمؼر ووووووب اًمـوووووقاوي، ٕيب اًمػضووووووؾ قمبوووووداًمرمحـ سمووووووـ أيب سمؽووووور سمووووووـ حمؿووووود اًمسووووووققـم (1)

 . 45و  1/23هو(، قؼقؼ: كظر حمؿد اًمػار ايب، دار ـمقبة ، اًمسعقد ة ، سمال شمار ا : 911)ت

هوووو(، دار 711 ـظووور : ًمسوووان اًمعووورب، ٕيب اًمػضوووؾ  وووال اًمووود ـ حمؿووود سموووـ مؽووورم سموووـ مـظوووقر إومر ؼووول اعمٍموووي، )ت (2)

سمنظمراضموووووف : إسموووووراهقؿ : اعمعجوووووؿ اًمقؾموووووقط، ىموووووام  11/345 (ؾمؾسوووووؾ)م : موووووادة 1968، 1صوووووادر، سموووووػموت، ًمبـوووووان، ط

م : 1989، 3مصووووطػك، وأمحووووود طمسوووووـ اًمز وووووات، وطمامووووود قمبوووووداًمؼادر، وحمؿووووود قموووووكم اًمـجوووووار، دار اًمووووودقمقة، شمريمقوووووا، ط

1/443 . 



 

   

 

 :  و اعمسؾسؾ ذم آصطالح 2

ؾمـاد وشمقاردهؿ ومقف واطمدًا سمعد واطمد قمغم ىمال اسمـ اًمصالح: " وهق قمبارة قمـ شم اسمع رضمال ال

 . (1)صػة أو طماًمة واطمدة "

 . (2)وىمال اسمـ دىمقؼ اًمعقد: " هق ما يمان إؾمـاده قمغم صػة واطمدة ذم ـمبؼاشمف "

وىمال اسمـ  اقمة: " وهق ما شم اسمع رضمال إؾمـاده قمـد روا  ف قمغم صػة أو طماًمة ، إما ذم اًمراوي ، 

 . (3)أو ذم اًمراو ة "

سققـمل اًمذي طمؽاه قمـ اًمـقوي ، ومفق " ما شم اسمع رضمال إؾمـاده قمغم صػة، أو أما شمعر ػ اًم

 . (4)طماًمة ًمؾرواة شمارة ، وًمؾروا ة شمارة أظمرى "

واًمذي  بدو زم أن اؿمؿؾ هذه اًم عر ػات هق شمعر ػ اسمـ  اقمة وشمعر ػ اًمـقوي اًمذي طمؽاه 

 اًمسققـمل ، ومفق شمعر ػ ضمامع ماكع .

ؾسؾ اًم شبقؽ سماًمقد واًمعد ومقفا، ويماشمػاق أؾمامء اًمرواة واحلد ث اعمسؾسؾ أكقاع يم ػمة ، يمؿس

أو صػاهتؿ أو كسب فؿ ، يملطماد ث رواشمف دمشؼققن، أو مسؾسؾ اًمػؼفاء، وصػات اًمروا ة يماعمسؾسؾ 

                                                           

معرومووووووة أكووووووقاع قمؾووووووقم احلوووووود ث، اعمعروومووووووة سمؿؼدمووووووة اسمووووووـ اًمصووووووالح، ًم ؼوووووول اًموووووود ـ أيب قمؿوووووورو قموووووو امن سمووووووـ قمبووووووداًمرمحـ  (1)

ؼقؼ: كوقر اًمود ـ قموؽم، دار اًمػؽور سمدمشوؼ، دار اًمػؽور اعمعواس هو(، ق643اًمشفرزوري اعمعروف سماسمـ اًمصالح ، )ت

 .  248: م 1986سمبػموت ، 

آىمووؽماح ذم سمقووان آصوووطالح، ًم ؼوول اًموود ـ أيب اًمػووو ح حمؿوود سموووـ قمووكم سمووـ وهوووب سمووـ مطقووع اًمؼشوووػمي، اعمعووروف سمووواسمـ  (2)

 . 291: م 1986هو(، دار اًمؽ ب اًمعؾؿقة، سمػموت، 792دىمقؼ اًمعقد، )ت

هوو(، قؼقوؼ: د . 733خم ٍمو قمؾوقم احلود ث اًمـبوقي، ًمبودر اًمود ـ حمؿود سموـ إسموراهقؿ سموـ  اقموة، )ت ذم وياعمـفوؾ اًمور (3)

 . 57: هو 1496، دار اًمػؽر، دمشؼ، 2قمبداًمرمحـ رمضان، ط حمقل اًمد ـ

 . 2/649شمدر ب اًمراوي :  (4)



 

سمسؿعت، أو سملظمؼمكا، أو أظمؼمكا ومالن واهلل، وأومضؾف ما دل قمغم آشمصال، ومـ ومقا ده ز ادة اًمضبط، 

، وىمد  ـؼطع شمسؾسؾف ذم وؾمطف يمؿسؾسؾ أول طمد ث ؾمؿع ف قمغم وىمؾام  سؾؿ قمـ ظمؾؾ ذم اًم سؾسؾ

 . (1)ما هق اًمصحقح ومقف

وهق قمؾؿ وصػل ٓ طمؽؿل، وٓ شمعؾؼ ًمف سماحلؽؿ قمغم احلد ث، ىمال اًمذهبل: " وقمامة 

اعمسؾسالت واهقة، وأيم رها سماـمؾة: ًمؽذب ُرواهتا، وأىمقاها: اعمسؾسؾ سمؼراءة ؾمقرة اًمصػ، 

  .(2)سؾسؾ سماعمٍم لم "واعمسؾسؾ سماًمدمشؼقِّلم، واعم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

وموو ح اعمغقووث ذح أًمػقووة احلوود ث ًمؾعراىموول، ًمشووؿس اًموود ـ حمؿوود سمووـ قمبووداًمرمحـ سمووـ حمؿوود : 295آىمووؽماح :  ـظوور :  (1)

:  4/49: م 2993هوووو و 1424،  1هوووو(، قؼقوووؼ : قموووكم طمسووولم قموووكم، مؽ بوووة اًمسوووـة ، مٍمووو ، ط992اًمسوووخاوي، )ت

 . 2/649شمدر ب اًمراوي : 

هوو(، اقم ـوك 748سمـو أمحود اًموذهبل ، )ت ـظر : اعمقىمظة ذم قمؾؿ مصطؾح احلد ث ، ٕيب قمبداًمؾف ؿمؿس اًمود ـ حمؿود  (2)

 . 44هو : 1412، 2سمف: قمبد اًمػ اح أسمق هُمّدة ، مؽ بة اعمطبققمات الؾمالمقة ، طمؾب ، ط



 

   

 
و رمحف اهلل مـ أكقاع احلد ث اعمسؾسؾ : اعمسؾسؾ سماًمػؼفاء اًمشاومعقلم ، وىمد أورد اًمسققـمل 

 ، ىمال : شمعامم و هذا احلد ث 

" أظمؼمين ؿمقخـا ىمايض اًمؼضاة ؿمقا الؾمالم واعمسؾؿلم قمؾؿ اًمد ـ صاًمح سمـ ؿمقا الؾمالم 

رساج اًمد ـ اًمبؾؼقـل، أظمؼمكا واًمدي، أظمؼمكا ىمايض اًمؼضاة شمؼل اًمد ـ اًمسبؽل، أظمؼمكا احلاومظ ذف 

اًمد ـ قمبد اعمممـ سمـ ظمؾػ اًمدمقاـمل، أظمؼمكا المام زيمل اًمد ـ قمبد اًمعظقؿ سمـ قمبد اًمؼقي 

ري، أظمؼمكا اًمعالمة أسمق احلسـ سمـ اعمػضؾ اعمؼدد، أظمؼمكا احلاومظ أسمق ـماهر اًمسؾػل، أظمؼمكا أسمق اعمـذ

احلسـ اًمؽقا اهلراد، أظمؼمكا إمام احلرملم أسمق اعمعازم، أظمؼمكا واًمدي اًمشقا أسمق حمؿد اجلق ـل، أظمؼمكا 

اًمرسمقع سمـ ؾمؾقامن  اًمؼايض أسمق سمؽر أمحد سمـ احلسـ اجلقزي، أظمؼمكا أسمق اًمعباس إصؿ، أظمؼمكا

اعمرادي، أظمؼمكا المام أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ إدر س اًمشاومعل، قمـ ماًمؽ، قمـ كاومع، قمـ قمبد اهلل سمـ 

اعم با عان يمؾ واطمد مـفام سماخلقار قمغم صاطمبف ما مل   ػرىما  <قمؿر، أن اًمـبل و صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ و ىمال: 

 . (1)>، إٓ سمقع اخلقار

 : أوٓ و طمال رواة احلد ث

ىمايض اًمؼضاة ؿمقا الؾمالم واعمسؾؿلم قمؾؿ اًمد ـ صاًمح سمـ ؿمقا الؾمالم رساج اًمد ـ  .1

اًمبؾؼقـل : هق صاًمح سمـ قمؿر سمـ رؾمالن اًمبؾؼقـل اًمشاومعل ؿمقا الؾمالم ، ىماض ، مـ 

(. شمػؼف سملظمقف قمبد اًمرمحـ  ه 791أو ) هو(799)اًمعؾامء سماحلد ث واًمػؼف، مٍمي وًمد ؾمـة 

هو(، ووزم  824ؾمـة )سماًمؼاهرة ، وكاب قمـف ذم احلؽؿ ، صمؿ شمصدر ًمإلوم اء واًم در س سمعد مقشمف 

، ويمان  عزل و علم هو(، وقمزل وأقمقد ؾمت مرات  827 - 825ىمضاء اًمد ار اعمٍم ة ؾمـة )

                                                           

 . 2/944شمدر ب اًمراوي :  (1)



 

، و )شمر ة  ( قان ظمطبد)هو( وهق قمغم اًمؼضاء . مـ يم بف 868شمقذم ؾمـة )سمدًمف اسمـ طمجر . 

اجلقهر اًمػرد ومقام )، و  (اًمغقث اجلاري قمغم صحقح اًمبخاري)، و  (، و )شمر ة أظمقف (واًمده

 .(1)وهمػمها (اًم جرد وآه امم سمجؿع وم اوى اًمقاًمد ؿمقا الؾمالم)، و  (خياًمػ ومقف احلر اًمعبد

، ؿمقا الؾمالم  واًمده : هق قمؿر سمـ رؾمالن سمـ كصػم سمـ اًمصاًمح اًمؽـاين اًمشاومعل اًمبؾؼقـل .2

إمام اًمعٍم رساج اًمد ـ أسمق طمػص ، جم فد قمٍمه وقمامل اًمام ة اًم امـة ، وًمد ذم ؾمـة 

ذح )و (طمقاش اًمروضة)هو(، وًمف شمصاكقػ ذم اًمػؼف واحلد ث واًم ػسػم ومـفا 724)

وهل شملًمقػ قمغم أؾمؾقب همػم  (طمقاش قمغم شمػسػم اًمؽشاف)و (و)ذح اًمؽممذي (اًمبخاري

 صمالث جمؾدات وؾمامها يمشػ اًمؽشاف اك فك ، شمقذم ؾمـة إؾماًمقب اعمذيمقرة ذم

 .(2)هو(895)

ىمايض اًمؼضاة شمؼل اًمد ـ اًمسبؽل : هق اًمشقا أسمق احلسـ شمؼل اًمد ـ قمكم سمـ قمبد اًمؽاذم سمـ  .3

متام اًمسبؽل إكصاري اخلزرضمل ، ًمؼبف كسبة إمم ىمر ة " ؾمبؽ " مـ ىمرى اعمـقومقة سمؿٍم ، 

ًا د ـًا م قاضعًا هو( 756صاطمب اًم صا ػ اعمشفقرة ، شمقذم ؾمـة ) ، يمان صادىمًا م  ب ًا ظمػمر

                                                           

هوووو(، دار 1938 ـظوور : اًمـوووقر اًمسوواومر قموووـ أظمبوووار اًمؼوورن اًمعووواذ، ًمعبوووداًمؼادر سمووـ ؿموووقا سموووـ قمبداًمؾووف اًمعقووودروس، )ت (1)

: اعمـفووؾ اًمصوواذم واعمسوو قرم سمعوود اًمووقاذم، ٕيب اعمحاؾمووـ  قؾمووػ سمووـ  115هووو : 1495، 1ػموت، طاًمؽ ووب اًمعؾؿقووة، سموو

هووو و  1375، 1هوووو(، قؼقووؼ: أمحووود  قؾموووػ كجوواا، مطبعوووة دار اًمؽ ووب اعمٍمووو ة، ط874شمغووري سموووردي إشموواسمؽل، )ت

د سموـ قمبوداًمرمحـ اًمضقء اًمالمع ًمؽماضمؿ أقمقان اًمؼورن اًم اؾموع، ًمشوؿس اًمود ـ حمؿو:   2/63،  83، 1/63م : 1956

 . 314-3/312هو(، مـشقرات دار مؽ بة احلقاة، سمػموت، سمال شمار ا : 992اًمسخاوي، )ت

 ـظور : اًمووؽماضمؿ اًمسواىمطة مووـ يم واب إيمووامل هتوذ ب اًمؽووامل ، ًمعوالء اًموود ـ أيب قمبود اهلل مغؾطوواي سموـ ىمؾووقج سموـ قمبوود اهلل  (2)

ب وـماًمبووووات مرطمؾووووة اًمامضمسوووو ػم )ًمعووووام هووووو( ، قؼقووووؼ ودراؾمووووة: ـمووووال762اًمبؽجووووري اعمٍمووووي احلؽووووري احلـػوووول، )ت

ضمامعة اعمؾؽ ؾمعقد، إذاف : د. قمكم اسموـ قمبود اهلل اًمصوقاح ، شمؼود ؿ:  -( ؿمعبة اًم ػسػم واحلد ث 1425 - 1424

: 28هوووو : 1426،  1د. حمؿوود سموووـ قمبوود اهلل اًموووقهقبل ، دار اعمحوودث ًمؾـنمووو واًم قز ووع، اعمؿؾؽوووة اًمعرسمقووة اًمسوووعقد ة ، ط

ـ حمؿووود إدكوووروي، قؼقوووؼ: ؾموووؾقامن سموووـ صووواًمح اخلوووزي، مؽ بوووة اًمعؾوووقم واحلؽوووؿ، اعمد ـوووة ـمبؼوووات اعمػرسووو ـ، ٕمحووود سمووو

 . 1/398م : 1997، 1اعمـقرة، ط



 

   

 

، مـ أوقمقة اًمعؾؿ  دري اًمػؼف و ؼرره، وقمؾؿ احلد ث وحيرره، وإصقل طمسـ اًمسؿت

 .(1) و ؼر فام واًمعرسمقة وحيؼؼفا، صمؿ ىمرأ سماًمروا ات قمغم شمؼل اًمد ـ اًمصا غ

احلاومظ ذف اًمد ـ قمبد اعمممـ سمـ ظمؾػ اًمدمقاـمل : هق قمبداعمممـ سمـ ظمؾػ سمـ أيب  .4

ذف اًمد ـ ، أسمق حمؿد ، أسمق )احلسـ سمـ ذف سمـ اخلرض سمـ مقؾمك اًمدمقاـمل ، اًم قين 

احلاومظ اًمـساسمة اًمػؼقف إصقزم اًمشاومعل اعمحدث الظمباري اعمؼرئ إد ب اًمـحقي  (أمحد

هو(مـ أقمامل دمقاط سمؿٍم ، ورطمؾ إمم احلجاز  613اًمؾغقي اًمشاقمر. وًمد سم قكة ؾمـة )

ؼاهرة ودمشؼ وطمؾب ومحاة واجلز رة وسمغداد، وأظمذ قمـ يم ػم مـ اًمشققخ ، وشمقذم ومجلة سماًم

و  (ومضؾ اخلقؾ قمغم ـمر ؼة اعمحدصملم)هو(. مـ شمصاكقػف :  795ذي اًمؼعدة ؾمـة ) 11ذم 

،  (اًمعؼد اًم ؿلم ومقؿـ اؾمؿف قمبد اعمممـ)و  (و )إرسمعقن اعم با ـة الؾمـاد (معجؿ ؿمققظمف)

 .(2)(ىمبا ؾ اخلزرج)و

أسمق حمؿد قمبد  زيمل اًمد ـالمام زيمل اًمد ـ قمبد اًمعظقؿ سمـ قمبد اًمؼقي اعمـذري : هق احلاومظ  .5

اًمعظقؿ سمـ قمبد اًمؼقي سمـ قمبد اهلل اعمـذري. مـ قمؾامء احلد ث احلد ث واًمعرسمقة، مـ احلػاظ 

م( . 1185هو /581اعممرظملم . ًمف مصـػات يم ػمة أؿمفرها اًمؽمهمقب واًمؽمهقب . وًمد ؾمـة )

                                                           

هووو(، قؼقووؼ: د . 748 ـظوور : اعمعجووؿ اعمخوو ص سماعمحوودصملم، ٕيب قمبداًمؾووف ؿمووؿس اًموود ـ حمؿوود سموـو أمحوود اًمووذهبل، )ت (1)

:  1/177: طمسوووـ اعمحوووارضة :  166م : 1988هووو و 1498، 1حمؿوود احلبقوووب اهلقؾووة، مؽ بوووة اًمصوود ؼ، اًمطوووا ػ، ط

رومووول احلـػووول اًمشوووفػم سمحووواضمل يمشوووػ اًمظـوووقن قموووـ أؾموووامل اًمؽ وووب واًمػـوووقن، عمصوووطػك سموووـ قمبداًمؾوووف اًمؼسوووطـطقـل اًم

هو(، ـمبع سمعـا ة حمؿود ذف اًمود ـ  اًم ؼا وا، ورومعوت سمقؾؽوف اًمؽؾقزو، دار اًمؽ وب 1967ظمؾقػة وسمؽاشمب ضمؾبل، )ت

 .  7/  1م ، مصقرة قمـ كسخة مؽ بة اعم ـك سمبغداد : 1992هو و 1413، 1اًمعؾؿقة، سمػموت، ط

د ذم رواة اًمسوووــ واعمسووواكقد . ٕيب اًمطقوووب              حمؿووود سموووـ : ذ وووؾ اًم ؼققووو 95 ـظووور : اعمعجوووؿ اعمخووو ص سماعمحووودصملم :  (2)

هوووو : 1419، 2هوووو(، قؼقوووؼ: يموووامل  قؾموووػ احلوووقت، دار اًمؽ وووب اًمعؾؿقوووة، سموووػموت، ط832أمحووود اًمػووواد اعمؽووول، )ت

 .  2/1913: يمشػ اًمظـقن :  2/164



 

 .(1)م( 1258هو/  656شمقذم ؾمـة )

أسمق احلسـ قمكم سمـ اعمػضؾ سمـ قمكم ذف اًمد ـ اًمعالمة أسمق احلسـ سمـ اعمػضؾ اعمؼدد: هق  .6

سمـ مػرج سمـ طماشمؿ اسمـ طمسـ سمـ ضمعػر اًمؾخؿل، اعمؼدد، صمؿ الؾمؽـدراين، اًمامًمؽل حمدث، 

هو(  وشمػؼف سماًم غر، وشمقذم سماًمؼاهرة ذم مس فؾ ؿمعبان ؾمـة 544وًمد ؾمـة )  طماومظ، ومؼقف.

رسمعلم اعمرشمبة هو( ، ودومـ سمسػح اعمؼطؿ. مـ شمصاكقػف: )يم اب ذم اًمصقام( ، يم اب )ا611ٕ)

ذ ؾ قمغم )قؼقؼ اجلقاب قمؿـ أضمقز ًمف ما وماشمف مـ اًمؽ اب( ، و)قمغم ـمبؼات إرسمعلم( ، و 

 . (2) ذ ؾ آيمػاين قمغم وومقات اًمـؼؾة ًمؾؽ اين(

هق صدر اًمد ـ أسمق ـماهر أمحد سمـ حمؿد سمـ ؾِمَؾػة إصبفاين احلاومظ أسمق ـماهر اًمسؾػل:  .7

رطمؾ ذم ـمؾب احلد ث، ويم ب هو( ، 478ؾمـة ) اًمّسؾػل طماومظ مؽ ر ، مـ أهؾ أصبفان وًمد

شمعاًمقؼ وأمازم يم ػمة، وسمـك ًمف إمػم اًمعادل )وز ر اًمظاومر اًمعبقدي( مدرؾمة ذم الؾمؽـدر ة، 

. ًمف )معجؿ مشقخة أصبفان( و هو( .576ؾمـة )هو( ، وملىمام إمم أن شمقذم ومقفا  546ؾمـة )

 .(3) مٍم واًمؼاهرة( وهمػمهاو )معجؿ اًمسػر( ، )اًمػضا ؾ اًمباهرة ذم ()معجؿ ؿمققخ سمغداد

أسمق احلسـ اًمؽقا اهلراد : هق أسمق احلسـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمطؼمي اعمؾؼب قمامد اًمد ـ  .8

                                                           

قؼقوووؼ: د . هوووو(، 748ًموووذهبل، )تٕيب قمبداًمؾوووف ؿموووؿس اًموود ـ حمؿووود سمووـو أمحووود ااعمعووولم ذم ـمبؼوووات اعمحووودصملم،  ـظوور :  (1)

: ـمبؼووات اًمشووواومعقة اًمؽووؼمى ، ٕيب كٍمووو شمووواج  298: هوووو  1494، 1مهووام قمبووود اًموورطمقؿ ؾموووعقد، دار اًمػرىمووان، قموووامن، ط

(، قؼقووؼ: د . قمبود اًمػ واح حمؿوود احلؾوق، و د . حمؿووقد هوو771اًمود ـ قمبوداًمقهاب سمووـ قموكم سمووـ قمبود اًمؽواذم اًمسووبؽل، )ت

 . 5/198م :  1992هو و 1413، 2واًمـنم واًم قز ع والقمالن، اجلقزة، ط حمؿد اًمطـاطمل، دار هجر ًمؾطباقمة

هووووو(، دار اًمؽ ووووب اًمعؾؿقووووة ، 748 ـظوووور : شمووووذيمرة احلػوووواظ، ٕيب قمبداًمؾووووف ؿمووووؿس اًموووود ـ حمؿوووود سموووـو أمحوووود اًمووووذهبل، )ت (2)

 .   1/299: طمسـ اعمحارضة :  188: اعمعلم : 179و  178/ 4:   م1998هو و 1419،  1سمػموت و ًمبـان ، ط

هوووو(، 654وموورهمكم، )تسمووـ  موورآة اًمزمووان ذم شمووار ا إقمقووان، ًمسووبط اجلوووقزي ؿمووؿس اًموود ـ أيب اعمظػوور  قؾمووػ ـظوور :  (3)

وومقووات إقمقووان وأكبوواء أسمـوواء اًمزمووان، ٕيب اًمعبوواس ؿمووؿس اًموود ـ :  361/ 8م : 1951هووو و  1379ـمبوع طمقوودر آسموواد، 

م 1968، 1ان قمبواس، دار اًم ؼاوموة، سموػموت، طهو(، قؼقوؼ: د . إطمسو681أمحد سمـ حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ ظمؾؽان، )ت

 . 6/32ـمبؼات اًمشاومعقة اًمؽؼمى:  : 31/ 1: 



 

   

 

اعمعروف سماًمؽقا اهلراد اًمػؼقف اًمشاومعل شمػؼف قمغم إمام احلرملم اجلق ـل ، يمان ومصقح اًمعبارة 

 .  (1)هو 594شمقذم ؾمـة وهق أطمد اًمرؤوس ذم طمػظ م قن أطماد ث إطمؽام. . 

إمام احلرملم أسمق اعمعازم : هق المام أسمق اعمعازم قمبد اعمؾؽ سمـ قمبداًمؾف سمـ  قؾمػ سمـ حمؿد  .9

اجلق ـل اًمـقساسمقري اًمشاومعل اعمعروف سمنمام احلرملم ، اعمجؿع قمغم إمام ف اعم ػؼ قمغم همزارة 

اك فت هو( ، واقم ـك سمف واًمده مـذ اًمصغر و419وًمد ؾمـة ) قمؾؿف وشمػــف ذم إصقل واًمػروع

هو( ، مـ ممًمػاشمف : )اًمؼمهان ذم أصقل  478إًمقف اًمر اؾمة ذم اًمػؼف وإصقل ، شمقذم ؾمـة )

و  (و )اًمشامؾ (و )الرؿماد إمم ىمقاـمع إدًمة ذم أصقل آقم ؼاد (و )اًمرؾماًمة اًمـظامقة (اًمػؼف

إصمبات آؾم قاء  ذم و )رؾماًمة (ىمقاقمد أهؾ اًمسـة واجلامقمة ذم و )عمع إدًمة (اًمقرىمات)

 .  (2) (و )همقاث إمؿ واًم قاث اًمظؾؿ (اًمػقىمقةو

أسمق حمؿد اجلق ـل : قمبد اهلل سمـ  قؾمػ سمـ حمؿد سمـ طمقق ف اًمشقا أسمق حمؿد اجلق ـل  : هق  .19

اجلق ـل، مـ قمؾامء اًم ػسػم واًمؾغة واًمػؼف ، هق واًمد إمام احلرملم اجلق ـل وًمد ذم ضمق ـ )مـ 

هو(. مـ يم بف : اًم ػسػم ، يمبػم،  438)كقاطمل كقساسمقر( وؾمؽـ كقساسمقر، وشمقذم هبا ؾمـة 

ذم ومروق اعمسا ؾ ، واجلؿع واًمػرق ذم ومؼف اًمشاومعقة،  واًم بٍمة واًم ذيمرة ، ذم اًمػؼف واًمقؾما ؾ

 . (3)وًمف رؾما ؾ، مـفا: إصمبووووووووووووووووات آؾم قاء

                                                           

 .7/231: ـمبؼات اًمشاومعقة اًمؽؼمى :  289-3/286:   ـظر : وومقات إقمقان (1)

هوووو(، قؼقوووؼ : قمبووود 562 ـظووور : إكسووواب، ٕيب ؾموووعقد قمبووود اًمؽووور ؿ سموووـ حمؿووود سموووـ مـصوووقر اًم ؿقؿووول اًمسوووؿعاين، )ت (2)

م : 1962هووو و 1382،  1اًموورمحـ سمووـ حيقووك اعمعؾؿوول اًمووقامين وهمووػمه ، جمؾووس دا وورة اعمعووارف اًمع امكقووة، طمقوودر آسموواد ، ط

 قمبووود اهلل ؿموووؿس اًمووود ـ حمؿووود سمووـو أمحووود سموووـ : ؾموووػم أقموووالم اًمـوووبالء، ٕيب 2/341: وومقوووات إقمقوووان :  2/139-131

 . 18/468م : 2996هو و 1427هو(، دار احلد ث، اًمؼاهرة ، 748قم امن سمـ ىما امز اًمؽميمامين اًمذهبل، )ت

ـمبؼووووات اًمشوووواومعقة، جلووووامل اًموووود ـ قمبووووداًمرطمقؿ سمووووـ احلسووووـ سمووووـ قمووووكم :  3/298 ـظوووور : ـمبؼووووات اًمشوووواومعقة اًمؽووووؼمى :  (3)

ًمؾووووف اجلبووووقري، ر اؾمووووة د ووووقان إوىموووواف، إطمقوووواء اًمووووؽماث الؾمووووالمل، مطبعووووة هووووو(، قؼقووووؼ: قمبدا772الؾمووووـقي، )ت

مػ ووواح اًمسوووعادة ومصوووباح اًمسوووقادة، ٕمحووود سموووـ مصوووطػك ـمووواش يموووؼمى :  1/165: م 1979، سمغوووداد، 1الرؿمووواد، ط

 .  184/ 2: هو 1356هو(، طمقدر آسماد و اهلـد، 968زاده، )ت



 

اًمؼايض أسمق سمؽر أمحد سمـ احلسـ اجلقزي : هؽذا ورد اؾمؿف ذم شمدر ب اًمراوي ، ويمذًمؽ ذم  .11

راوي ، وىمد ضماء ذم هامش شمدر ب اًم (1)شمار ا دمشؼ ، وًمؽـ حمؼؼف ىمال أن اًمصقاب احلػمي

المام اًمعامل ، وماًمصحقح أكف احلػمي ، ىمال قمـف اًمذهبل :  ()أكف ذم اًمـسخة )ح ،ف : احلػمي

اعمحدث، مسـد ظمراؾمان، ىمايض اًمؼضاة، أسمق سمؽر، أمحد سمـ أيب قمكم احلسـ سمـ احلاومظ أيب 

قمؿرو أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ طمػص سمـ مسؾؿ سمـ  ز د، احلرر احلػمي اًمـقساسمقري 

هو( صمؼة ذم احلد ث. ىمؾد ىمضاء كقساسمقر مدة. طمدث قمـف احلايمؿ، وهق 325د )اًمشاومعل . وًم

 . (2)هو( وًمف ؾمت وشمسعقن ؾمـة421أيمؼم مـف ، مات ذم ؿمفر رمضان ؾمـة )

سمـ معؼؾ سمـ ؾمـان إمقي أسمق اًمعباس إصؿ : هق أسمق اًمعباس حمؿد سمـ  عؼقب سمـ  قؾمػ  .12

اًمـقساسمقري اعمعؼل اعممذن اًمقراق اعمعروف سمإصؿ ، رطمؾ ذم ـمؾب احلد ث  سماًمقٓء

وؾمامقمف إمم مؽة ، واعمقصؾ ، واًمؽقومة وسمغداد ، وأصقب سماًمصؿؿ سمعد رضمققمف ، يمان حمدث 

 .(3)هو(346شمقذم ؾمـة )طمّدث ؾم ًا وؾمبعلم ؾمـة، ويمان صمؼة قمٍمه سمال مداومع ، 

ؾقامن سمـ قمبد اجلبار اسمـ يمامؾ اعمرادى مقٓهؿ اًمرسمقع سمـ ؾماًمرسمقع سمـ ؾمؾقامن اعمرادي : هق  .13

اًمشقا أسمق حمؿد اعممذن ، صاطمب اًمشاومعل وراو ة يم بف ، صمؼة صمبت ومقام  رو ف ، ىمدم 

                                                           

شمووار ا مد ـووة دمشوووؼ وذيموور ومضوووؾفا وشمسووؿقة مووـ طمؾفوووا مووـ إماصموووؾ، ٕيب اًمؼاؾمووؿ قمووكم سموووـ احلسووـ سموووـ هبووة اًمشووواومعل  (1)

هوووو(، قؼقووؼ: قمؿووورو سمووـ همراموووة اًمعؿووروي ، دار اًمػؽووور ًمؾطباقمووة واًمـنمووو واًم قز وووع ، 571اعمعووروف سمووواسمـ قمسووايمر، )ت

 اهلامش .  4/195: م 1995هو و 1415

: اًمعووؼم ذم ظمووؼم مووـ همووؼم، ٕيب قمبداًمؾووف ؿمووؿس اًموود ـ حمؿوود سموـو أمحوود  193و  13/192 ـظوور : ؾمووػم أقمووالم اًمـووبالء :  (2)

، 2هوووو(، قؼقوووؼ: د . صوووالح اًمووود ـ اعمـجووود، ووموووماد ؾموووقد، مطبعوووة طمؽقموووة اًمؽق وووت، اًمؽق وووت، ط748اًموووذهبل، )ت

 . 217/ 3: ؿمذرات اًمذهب :  141/ 3" م: 1948

: ـمبؼووات اًمشوواومعقلم، ٕيب اًمػووداء قمووامد اًموود ـ إؾمووامقمقؾ سمووـ قمؿوور سمووـ يم ووػم اًمؼوورر  3/869 ـظوور : شمووذيمرة احلػوواظ :  (3)

هوو و  1413هوو(، قؼقوؼ: د أمحود قمؿور هاؿمووؿ، د حمؿود ز وـفؿ حمؿود قموزب، مؽ بوة اًم ؼاومووة اًمد ـقوة، 774اًمدمشوؼل، )ت

هووووووو(، دار اًمؽ ووووووب 911سمؽوووووور اًمسووووووققـمل، )ت: ـمبؼووووووات احلػوووووواظ، ٕيب اًمػضووووووؾ قمبووووووداًمرمحـ سمووووووـ أيب  279م : 1993

  . 355هو : 1493، 1اًمعؾؿقة، سمػموت، ط



 

   

 

واشمصؾ سمخدمة اًمشاومعل . روى قمـف  (هو74إصحاب روا  ف قمغم روا ة اعمزين . وًمد ؾمـة )

هو( وًمف ؾمت 179، مات ؾمـة )أسمق داود واًمـسا ل واسمـ ماضمف ، صمؼة مـ اًمطبؼة احلاد ة قمنمة 

 . (1)وشمسعقن ؾمـة

المام أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ إدر س اًمشاومعل :  هق حمؿد سمـ إدر س اسمـ اًمعباس سمـ قم امن سمـ  .14

ؿماومع : أسمق قمبد اهلل ، اًمشاومعل ، اعمؽل ، المام اًمعامل ، أطمد اعمج فد ـ إرسمعة وًمد سمغزة 

 .(2) (هو294)وشمقذم ؾمـة  (هو159وىمقؾ ذم قمسؼالن ؾمـة )

ماًمؽ :  هق أسمق قمبد اهلل ماًمؽ سمـ أكس سمـ ماًمؽ إصبحل احلؿػمي اعمدين اًمػؼقف وًمد ؾمـة  .15

هو(إمام دار اعمفجر م ػؼ قمغم إمام ف وضمالًم ف ، ـمؾب اًمعؾؿ قمغم قمؾامء اعمد ـة طم ك  93)

أصبح أطمد إ ؿة إرسمعة وإًمقف  ـسب اعمذهب اًمامًمؽل ، أظمذ قمـف احلد ث يم ػم مـ أضمؾة 

 .(3)هو(179لم ، شمقذم سماعمد ـة ؾمـة )اعمحدصم

كاومع : هق أسمق قمبد اهلل كاومع سمـ هرمز ، و ؼال يماوس اًمعدوي اعمدين، مقمم اسمـ قمؿر شماسمعل صمؼة  .16

صمبت ومؼقف مشفقر يم ػم احلد ث ، طم ك ىمقؾ أصح إؾماكقد : ماًمؽ قمـ كاومع قمـ اسمـ قمؿر ، 

                                                           

 ـظوووور : اًمؽاؿمووووػ ذم معرومووووة مووووـ ًمووووف روا ووووة ذم اًمؽ ووووب اًمسوووو ة، ٕيب قمبداًمؾووووف ؿمووووؿس اًموووود ـ حمؿوووود سموووـو أمحوووود اًمووووذهبل،  (1)

م : 1992هووو و 1413، 1هووو(، قؼقووؼ: حمؿوود قمقامووة، دار اًمؼبؾووة ًمؾ ؼاومووة الؾمووالمقة، ممؾمسووة قمؾووق، ضموودة، ط748)ت

هو( وهق ؾموفق : شمؼر وب اًم فوذ ب، 174وومقف أكف وًمد ؾمـة ) 2/134: ـمبؼات اًمشاومعقة اًمؽؼمى ًمؾسبؽل :  1/392

هووو(، قؼقووؼ: حمؿوود قمقامووة، دار اًمرؿمووقد، ؾمووقر ا، 852ٕيب اًمػضووؾ أمحوود سمووـ قمووكم سمووـ طمجوور اًمعسووؼالين اًمشوواومعل، )ت

 .1/296م : 1986هو و 1496، 1ط

 هووو(، قؼقووؼ: ظمؾقووؾ اعمووقس،476يب إؾمووحاق إسمووراهقؿ سمووـ قمووكم سمووـ  قؾمووػ اًمشووػمازي، )ت ـظور : ـمبؼووات اًمػؼفوواء ، ٕ (2)

: هتووذ ب اًم فووذ ب ، ٕيب اًمػضووؾ أمحود سمووـ قمووكم سموـ طمجوور اًمعسووؼالين اًمشوواومعل،  48اًمؼؾوؿ . سمووػموت، سمووال شموار ا : دار 

 .  212 ب : : شمؼر ب اًم فذ 24/ 9م : 1984هو و 1494، 1هو(، دار اًمػؽر ًمؾطباقمة واًمـنم، سمػموت، ط852)ت

هوو(، دا ورة اعمعوارف اًمع امكقوة، طمقودر 354 ـظر : اًم ؼات ، ٕيب طماشمؿ اًم ؿقؿل حمؿود سموـ طمبوان سمـو أمحود اًمبسو ل، )ت (3)

 . 3/284: وومقات إقمقان :  7/459م : 1973و   ه1393،  1آسماد ، اًمديمـ و اهلـد ، ط



 

 .  (1)هو( وىمقؾ همػمها117شمقذم ؾمـة )

 صحايب اسمـ صحايب و ريض اهلل قمـفام و .قمبد اهلل سمـ قمؿر :  .17

 : صماكقًا و ختر ج احلد ث

 . (2)احلد ث رواه اًمبخاري

 : صماًمث و طمؽؿ احلد ث

 رضمال احلد ث صمؼات ، ومفق صحقح الؾمـاد . 

 : راسمعًا و مقاومؼة اعمسؾسؾ

رواة احلد ث مسؾسؾ سماًمػؼفاء ، وًمؽـف اوم ؼر إمم وصػ اعمسؾسؾ سماًمػؼفاء اًمشاومعقلم : ٕن 

 احلسـ سمـ اعمػضؾ اعمؼدد يمان ماًمؽقًا وًمقس ؿماومعقًا ، ًمذا وماًمصحقح أكف مسؾسؾ سماًمػؼفاء ومؼط . أسما

  

                                                           

 . 2/296: شمؼر ب اًم فذ ب :  1/99 ـظر : شمذيمرة احلػاظ :  (1)

هووووو(، قؼقووووؼ: حمؿوووود زهووووػم كوووواس 256صووووحقح اًمبخوووواري، ٕيب قمبداًمؾووووف حمؿوووود سمووووـ إؾمووووامقمقؾ اًمبخوووواري اجلعػوووول، )ت (2)

،  3/64هوووو : يم ووواب اًمبقوووقع ، سمووواب اًمبقعوووان سماخلقوووار موووا مل   ػرىموووا ، 1422،  1اًمـووواس، دار ـموووقق اًمـجووواة ، سموووػموت ، ط

 ( .2111)رىمؿ 



 

   

 
اًمـقع اًم اين مـ أكقاع احلد ث اعمسؾسؾ اًمذي رواه اًمسققـمل سمسـده احلد ث اعمسؾسؾ 

 سماحلػاظ ، ىمال :

أظمؼمكا احلاومظ أسمق اًمػضؾ اسمـ احلسلم اًمعراىمل، " أظمؼمين احلاومظ أسمق اًمػضؾ اهلاؿمؿل، 

أظمؼمكا احلاومظ أسمق ؾمعقد اًمعال ل، أظمؼمكا احلاومظ أسمق قمبد اهلل اًمذهبل، أظمؼمكا احلاومظ أسمق احلجاج 

 اعمزي.

وأظمؼمين قماًمقًا سمدرضم لم طماومظ اًمعٍم ؿمقا الؾمالم أسمق اًمػضؾ اًمعسؼالين، إضمازة  (1) (ح)

قمامة، ومل أرو هبا همػم هذا احلد ث، أظمؼمكا ؿمقا الؾمالم احلاومظ أسمق طمػص اًمبؾؼقـل، أظمؼمكا احلاومظ 

أسمق احلجاج اعمزي، أظمؼمكا احلاومظ حمؿد سمـ قمبد اخلاًمؼ سمـ ـمرظمان، أظمؼمكا احلاومظ أسمق احلسـ 

د، أظمؼمكا احلاومظ أسمق ـماهر اًمسؾػل، أظمؼمكا احلاومظ أسمق اًمغـا ؿ اًمـرد، أظمؼمكا احلاومظ أسمق كٍم اعمؼد

، طمدصمـا  (2)سمـ مايمقٓ اًمعجكم، أظمؼمكا احلاومظ أسمق سمؽر اخلطقب، طمدصمـا احلاومظ أسمق طمازم اًمعبدوي

سمـ ز اد احلاومظ أسمق قمؿرو سمـ مطر، طمدصمـا إسمراهقؿ سمـ  قؾمػ اهلسـجاين احلاومظ، طمدصمـا اًمػضؾ 

صاطمب أمحد سمـ طمـبؾ صمـا أمحد سمـ طمـبؾ، طمدصمـا زهػم سمـ طمرب، طمدصمـا حيقك سمـ معلم، طمدصمـا قمكم 

                                                           

اجلامع ٕظمالق اًموراوي وآداب اعمسو ؿع، اًمؼارئ هبا )طما(  .  ـظر : قمالمة قق ؾ الؾمـاد إمم إؾمـاد آظمر ، و ـطؼفا  (1)

هوووو(، قؼقوووؼ: د . حمؿوووقد اًمطحوووان، مؽ بوووة اعمعوووارف، اًمر ووواض، 463أسموووق سمؽووور أمحووود سموووـ قموووكم اخلطقوووب اًمبغووودادي، )ت

 . 381/ 1: هو 1499

ورد ذم شمدر ب اًمراوي سم حؼقؼ اًمػار ايب أكف اًمعبدري ، ويمذا ذم اًمـسخة اًم ل طمؼؼفا : صوالح سموـ حمؿود سموـ قمق ضوة  (2)

، وهوووق قر وووػ، واًمصوووحقح أكوووف اًمعبووودوي يموووام ذم  426م : 1996هوووو و 1417،  1، دار اًمؽ وووب اًمعؾؿقوووة ، سموووػموت ط

هوووو : 1423،  1نمووو اًم قز وووع ، اًمر ووواض ، طاًمـسوووخة اًمـووول طمؼؼفوووا ـموووارق سموووـ قموووقض اهلل سموووـ حمؿووود ، دار اًمعاصوووؿة ًمؾـ

2/573 . 



 

سمـ اعمد ـل، طمدصمـا قمبقد اهلل سمـ معاذ، طمدصمـا أيب، طمدصمـا ؿمعبة قمـ أيب سمؽر سمـ طمػص، قمـ أيب ؾمؾؿة، 

وؾمؾؿ و  لظمذن مـ يمـ أزواج اًمـبل و صغم اهلل قمؾقف » قمـ قما شة و ريض اهلل شمعامم قمـفا و ىماًمت: 

 ش . (1)رؤوؾمفـ طم ك  ؽقن يماًمقومرة

ىمال اًمعال ل: هذا إؾمـاد قمجقب ضمدًا، مـ شمسؾسؾف سماحلػاظ، وروا ة إىمران سمعضفؿ قمـ 

سمعض، واحلد ث ذم صحقح مسؾؿ مـ ـمر ؼ قمبقد اهلل اسمـ معاذ، وهق قمال ًمـا مـ ـمر ؼف سم سع 

 .(2)درضمات، قمغم هذه اًمطر ؼ "

 : أوًٓ و طمال رواة احلد ث

حمؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿد ، أسمق اًمػضؾ شمؼل اًمد ـ سمـ ومفد احلاومظ أسمق اًمػضؾ اهلاؿمؿل: هق  .1

اهلاؿمؿل اًمعؾقّي إصػقين صمؿ اعمؽّل ، ممرخ، مـ قمؾامء اًمشاومعقة،   صؾ كسبف سمؿحؿد سمـ 

هو وشمقذم هبا. مـ يم بف 795احلـػقة. وًمد سملصػقن )مـ صعقد مٍم( واك ؼؾ مع أسمقف إمم مؽة ؾمـة 

حلاظ سمذ ؾ ـمبؼات احلػاظ( و )اًمباهر اًمساـمع( ذم اًمسػمة اًمـبقّ ة، و )ؾمػمة اخلؾػاء )حلظ إ

واعمؾقك( جمؾدان، و )ىمصص إكبقاء( و )هنا ة اًم ؼر ب وشمؽؿقؾ اًم فذ ب(  ع ومقف سملم هتذ ب 

                                                           

ي  لظمذن مـ ؿمعر رؤوؾمفـ وخيػػـ مـ ؿمعقرهـ طم ك شمؽقن يماًمقومرة ، وهل مـ اًمشعر موا يموان إمم إذكولم وٓ أ (1)

هوو(، 573.  ـظر : ؿمؿس اًمعؾوقم ودواء يموالم اًمعورب موـ اًمؽؾوقم، كشوقان سموـ ؾموعقد احلؿوػمى اًمقؿـول، )ت جياوزمها

ـ قمبوووود اهلل اًمعؿووووري، مطفوووور سمووووـ قمووووكم الر وووواين، د.  قؾمووووػ حمؿوووود قمبوووود اهلل، دار اًمػؽوووور اعمعوووواس قؼقووووؼ: د. طمسوووولم سموووو

: ذح صوحقح مسوؾؿ ، ٕيب  11/7232م : 1999هوو و 1429، 1سمبوػموت و ًمبـوان، دار اًمػؽور سمدمشوؼ و ؾموقر ة، ط

هووو : 1392وت، هووو(، دار إطمقوواء اًمووؽماث اًمعووريب، سمووػم676زيمر ووا حمقوول اًموود ـ حيقووك سمووـ ذف سمووـ مووري اًمـووقوي، )ت

4/4  . 

 . 945و  944/ 2شمدر ب اًمراوي :  (2)



 

   

 

 . (1)هو871وهمػمها شمقذم ؾمـة  (اًمؽامل وخم ٍم ف ًمؾذهبل واسمـ طمجر، و )خم ٍم أؾمامء اًمصحاسمة

سمق اًمػضؾ سمـ احلسلم اًمعراىمل: هق احلاومظ أسمق اًمػضؾ ز ـ اًمد ـ قمبد اًمرطمقؿ سمـ احلاومظ أ .2

احلسلم سمـ قمبد اًمرمحـ اًمعراىمل ، صاطمب اًم صاكقػ ، يمردي إصؾ ، ؿماومعل اعمذهب شمقذم 

)اعمغـل قمـ محؾ إؾمػار ذم الؾمػار( ذم ختر ج أطماد ث هو سماًمؼاهرة مـ شمصاكقػف : 896ؾمـة 

 .(2)صطؾح احلد ث، وذطمفا )وم ح اعمغقث( ، وهمػمهاالطمقاء، )إًمػقة( ذم م

احلاومظ أسمق ؾمعقد اًمعال ل : هق أسمق ؾمعقد اًمعال ل ظمؾقؾ سمـ   يمقؽؾدي سمـ قمبد اهلل صالح اًمد ـ  .3

اًمدمشؼل اًمشاومعل ، وًمؼب سماحلاومظ ًمبؾقهمف درضمة احلػظ ذم احلد ث قمغم طمسب شمعر ػ احلاومظ 

سب ف إومم إمم دمشؼ ، واًم اكقة إمم سمقت قمـد أهؾ احلد ث ، وهق ؾمبط اًمؼمهان اًمذهبل ، وك

 . (3) هو(761اعمؼدس، شمقذم ؾمـة )

احلاومظ أسمق قمبد اهلل اًمذهبل : هق أسمق قمبد اهلل ؿمؿس اًمد ـ حمؿد سمـ أمحد سمـ قم امن سمـ ىما امز  .4

اًمؽميمامين اًمدمشؼل اعمٍمي اًمذهبل ، المام احلاومظ حمدث اًمعٍم ، وممرخ الؾمالم وًمد ؾمـة 

 .(4)هو(748ؼ ، شمقذم ذم دمشؼ  قم آصمـلم صماًمث ذي اًمؼعدة ؾمـة )هو( ذم دمش 673)

 ال اًمد ـ أسمق احلجاج  قؾمػ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ  قؾمػ سمـ احلاومظ أسمق احلجاج اعمزي : هق  .5

اًمزيمل أيب حمؿد اًمؼضاقمل اًمؽؾبل اعمزي، حمدث اًمد ار اًمشامقة ذم قمٍمه. وًمد سمظاهر طمؾب ؾمـة 

                                                           

هوو(، موـ خمطقـموات إزهور ، 911اعمـجؿ ذم اعمعجؿ، ٕيب اًمػضؾ قمبداًمرمحـ سموـ أيب سمؽور سموـ حمؿود اًمسوققـمل، )ت (1)

اًمبدر اًمطاًمع سمؿحاؾمـ مـ مات سمعد اًمؼرن اًمساسمع، عمحؿد سموـ قموكم اًمشوقيماين،  أ : 316: اًمؾقطمة  (302417)سمرىمؿ 

 . 259/ 2: هو(، دار اعمعرومة، سمػموت، سمال شمار ا 1259)ت

 . 1/354: اًمبدر اًمطاًمع :  539: ـمبؼات احلػاظ :  4/171 ـظر : اًمضقء اًمالمع :  (2)

: اًمـجوووقم اًمزاهووورة ذم مؾوووقك مٍمووو واًمؼووواهرة، ٕيب اعمحاؾموووـ  قؾموووػ سموووـ  92 ـظووور : اعمعجوووؿ اعمخووو ص سماعمحووودصملم :  (3)

هوو 1383، اعممؾمسة اعمٍم ة اًمعامة ًمؾ ولًمقػ واًمؽم وة واًمطباقموة واًمـنمو، مٍمو، هو(874شمغري سمردي إشماسمؽل، )ت

 :1/337 . 

هوووو(، قؼقووؼ: حمؿوود حمقووول اًموود ـ قمبوود احلؿقووود، 764 ـظوور : ومووقات اًمقومقووات، عمحؿووود سمووـ ؿمووايمر سموووـ أمحوود اًمؽ بوول، )ت (4)

 . 6/153: ؿمذرات اًمذهب :  2/183م : 1951مطبعة اًمسعادة، مٍم، 



 

هو( .مـ أؿمفر يم بف 742هو(، وكشل سماعمزة )مـ ضقاطمل دمشؼ( وشمقذم ذم دمشؼ ؾمـة )654)

 .(1)هتذ ب اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمال( )قػة إذاف سمؿعرومة إـمراف()

أسمق اًمػضؾ اًمعسؼالين : هق أسمق اًمػضؾ ؿمفاب اًمد ـ أمحد سمـ قمكم اسمـ طمجر اًمؽـاين اًمعسؼالين  .6

هو( أطمد أقمالم اًمشاومعقة ، 773سطلم . وًمد سماًمؼاهرة ؾمـة )قمسؼالن( سمػؾ)اًمشاومعل ، أصؾف مـ 

وطماومظ الؾمالم ذم قمٍمه ، خترج قمغم احلاومظ اًمعراىمل ذم صـاقمة احلد ث ،  ع وصـػ وظمرج 

 .(2)هو(852وأمغم ، ًمف مصـػات ؿمفػمة، شمقمم اًمؼضاء قمدة مرات ، شمقذم سماًمؼاهرة ؾمـة )

 . (3)احلاومظ أسمق طمػص اًمبؾؼقـل : ؾمبؼت شمر  ف .7

اعمسـد ذف اًمد ـ أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ قمبد احلاومظ حمؿد سمـ قمبد اخلاًمؼ سمـ ـمرظمان : هق  .8

 . (4)هو( ، يم ػم اًمسامع 687اخلاًمؼ سمـ ـمرظمان إمقي، الؾمؽـدراين. شمقذم ؾمـة )

 . (5)احلاومظ أسمق احلسـ اعمؼدد : ؾمبؼت شمر  ف .9

                                                           

اًمدرر اًمؽامـة ذم أقمقان اًمام ة اًم امـوة، ٕيب اًمػضوؾ ؿموفاب اًمود ـ أمحود سموـ قموكم سموـ حمؿود سموـ حمؿود سموـ قموكم سموـ  ـظر :  (1)

هوو(، قؼقوؼ: د . حمؿود قمبود اعمعقود ظموان، مطبعوة جمؾوس دا ورة اعمعوارف 852أمحد اعمشفقر سمواسمـ طمجور اًمعسوؼالين، )ت

اًمؼال وود اجلقهر ووة ذم شمووار ا اًمصوواحلقة، ًمشووؿس :  4/457: م 1972و  هووو1392 ،2ط اهلـوود، –اًمع امكقووة، طمقوودر أسموواد 

 . 329:  م1949هو و  1368هو(، دار اًمؼؾؿ، دمشؼ، 953اًمد ـ حمؿد سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ ـمقًمقن اًمصاحلل، )ت

هووو(، سماقم ـوواء اًمعالمووة 911ذ ووؾ شمووذيمرة احلػوواظ ، ٕيب سمؽوور ضمووالل اًموود ـ قمبووداًمرمحـ اًمسووققـمل اًمشوواومعل، )ت ـظوور :  (2)

: ؿمووذرات  547: ـمبؼووات احلػوواظ :  389: ري، دار إطمقوواء اًمووؽماث اًمعووريب و سمووػموت ، سمووال شمووار ا حمؿوود زاهوود اًمؽووقصم

 . 7/179اًمذهب : 

 . 9 ـظر : ص  (3)

هوووو(، قؼقوووؼ: د . قمؿووور قمبووود 748 ـظووور : شموووار ا الؾموووالم، ٕيب قمبداًمؾوووف ؿموووؿس اًمووود ـ حمؿووود سمووـو أمحووود اًموووذهبل ، )ت (4)

: اًمووقاذم سماًمقومقووات، ًمصوووالح  15/599م : 1993هووو و 1413، 2طاًمسووالم شموودمري، دار اًمؽ وواب اًمعووريب، سمووػموت، 

هووووو(، قؼقووووؼ: أمحوووود إركووواؤوط، وشمريموووول مصووووطػك، دار إطمقوووواء اًمووووؽماث، 764اًمووود ـ ظمؾقووووؾ سمووووـ أ بووووؽ اًمصوووػدي، )ت

 .  1/159: ذ ؾ اًم ؼققد :  3/183م : 2999هو و 1429سمػموت، 

 . 11 ـظر : ص  (5)



 

   

 

 . (1)احلاومظ أسمق ـماهر اًمسؾػل : ؾمبؼت شمر  ف .19

أسمق اًمغـا ؿ حمؿد سمـ قمكم سمـ مقؿقن اسمـ حمؿد اًمـرد اًمؽقذم ـا ؿ اًمـرد : هق احلاومظ أسمق اًمغ .11

هو( ، ؾمؿع مـ مشا ا يم ػم ـ وؾماومر ذم ـمؾب احلد ث 424اعمحدث احلاومظ اعمؼرئ . وًمد ؾمـة )

هو( ، ومحؾ إمم  519ؿمعبان) 16، وىمرأ اًمؼرآن سماًمؼراءات، واىمرأ وصـػ، وشمقذم سمبغداد ذم 

 . (2) اًمشققخ( معجؿ)اًمؽقومة . مـ آصماره : 

احلاومظ أسمق كٍم سمـ مايمقٓ اًمعجكم :  هق إمػم أسمق كٍم ؾمعد اعمؾؽ قمكم سمـ هبة اهلل سمـ قمكم سمـ  .12

مـ اًمعؾامء احلػاظ إدسماء. أصؾف مـ ضَمْرسماذىمان )مـ هو(، 475ضمعػر سمـ مايمقٓ ، شمقذم ؾمـة )

 .(3)كقاطمل أصبفان( . 

أسمق سمؽر امحد سمـ قمكم اسمـ صماسمت سمـ أمحد سمـ مفدي سمـ احلاومظ أسمق سمؽر اخلطقب : هق المام احلاومظ  .13

هو(  . ًمف ممًمػات يم ػمة 463)، وشمقرم ؾمـة  (هو392صماسمت اًمبغدادي اخلطقب اًمبغدادي وًمد ؾمـة )

و )ذف  (و )اجلامع ٕظمالق اًمراوي وآداب اعمس ؿع (مفؿة مـفا ؾمػره اًمشفػم )شمار ا سمغداد

و  (شمؼققد اًمعؾؿو ) (و )شمازم شمؾخقص اعم شاسمف (و )اًمؽػا ة ذم قمؾؿ اًمروا ة (أصحاب احلد ث

 .(4)(و )مقضح أوهام اجلؿع واًم ػر ؼ (مسلًمة آطم جاج سماًمشاومعل)

                                                           

 . 11 ـظر : ص  (1)

 ـظوور : اًم ؼققوود عمعرومووة رواة اًمسووــ واعمسوواكقد ، عمعوولم اًموود ـ أيب سمؽوور حمؿوود سمووـ قمبوود اًمغـوول سمووـ أيب سمؽوور اسمووـ ؿمووجاع سمووـ  (2)

هوو 1498،  1هو( ، قؼقؼ: يمامل  قؾموػ احلوقت، دار اًمؽ وب اًمعؾؿقوة، سموػموت ، ط629كؼطة احلـبكم اًمبغدادي ، )ت

 . 54 56و  4/54حلػاظ : شمذيمرة ا:  14/239ؾمػم أقمالم اًمـبالء : :  95: م 1988و 

إكبوواه اًموورواة قمووغم أكبوواه اًمـحوواة، ًمؾووقز ر أيب احلسوـو  ووال اًموود ـ :  417: عمعرومووة رواة اًمسووــ واعمسوواكقد اًم ؼققوود  ـظوور :  (3)

هووو(، قؼقووؼ :حمؿوود أيب اًمػضووؾ إسمووراهقؿ، مطبعووة دار اًمؽ ووب 646قمووكم سمووـ  قؾمووػ سمووـ إسمووراهقؿ اًمشووقباين اًمؼػطوول، )ت

 . 2/93 : ومقات اًمقومقات : 2/412هو1424 ، 1اعمٍم ة، اًمؼاهرة، ط

 ـظووووور : اعمـووووو ظؿ ذم شموووووار ا اعمؾوووووقك وإموووووؿ، ٕيب اًمػووووورج قمبوووووداًمرمحـ سموووووـ قموووووكم سموووووـ حمؿووووود اعمعوووووروف سمووووواسمـ اجلوووووقزي،  (4)

م : 1992هووو و 1412، 1هووو(، قؼقووؼ: حمؿوود ومصووطػك قمبووداًمؼادر قمطووا، دار اًمؽ ووب اًمعؾؿقووة، سمووػموت، ط597)ت

 .  3/1135: شمذيمرة احلػاظ :  93-1/92:  : وومقات إقمقان 8/265



 

هق أسمق طمازم قمؿر سمـ أمحد سمـ إسمراهقؿ اسمـ قمبدو ف سمـ ؾمدوس سمـ احلاومظ أسمق طمازم اًمعبدوي :  .14

قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ قمبقد اهلل سمـ قمبد اهلل اسمـ قم بة سمـ مسعقد أسمق طمازم اهلذزم اًمعبدوي إقمرج ، 

هؽذا ذيمره اخلطقب ذم وىمال: يم بت قمـف اًمؽ ػم ، ويمان صمؼة صادىمًا قمارومًا ظماومضًا  سؿع اًمـاس 

 . (1)هو( 417ب ، شمقذم ؾمـة )سمنومادشمف و ؽ بقن سماك خا

حمؿد سمـ ضمعػر سمـ حمؿد سمـ مطر اًمـقساسمقري، أسمق قمؿرو سمـ مطر احلاومظ أسمق قمؿرو سمـ مطر : هق  .15

هو( وهق اسمـ مخس 369اعمعدل اًمزاهد ، ؿمقا اًمعداًمة سمبؾده روى قمـف احلؽام . شمقذم ؾمـة )

 . (2)وشمسعلم ؾمـة

سمراهقؿ سمـ  قؾمػ سمـ  ز د اهلسـجاين أسمق إؾمحاق إإسمراهقؿ سمـ  قؾمػ اهلسـجاين احلاومظ : هق  .16

اًمرازي. طمدث قمـ اًمعراىمقلم، واًمراز لم  صمؼة، ارقؾ إمم اًمعراىملم، وإمم اًمشام، واحلجاز، 

 .(3)هو( 391ومٍم، وًمف مسـد يمبػم، شمقذم ؾمـة )

اًمػضؾ سمـ ز اد سمـت ؿمقبان اًمـحقي اًمطساس اًمػضؾ سمـ ز اد صاطمب أمحد سمـ طمـبؾ : هق  .17

اًمبغدادي ، ىمال أسمق زرقمة قمـف : يم بت قمـف يمان  بقع اًمطساس ؿمقا صمؼة ، وىمال اًمبؼاقمل : ومقف كظر 

                                                           

هووو(، قؼقووؼ : د. سمشووار 463 ـظوور : شمووار ا سمغووداد أو مد ـووة اًمسووالم، ٕيب سمؽوور أمحوود سمووـ قمووكم اخلطقووب اًمبغوودادي، )ت (1)

: ؾمووووػم أقمووووالم  11/272م :  2992هووووو و 1422،  1قمووووقاد معووووروف، اًمـوووواذ: دار اًمغوووورب الؾمووووالمل ، سمووووػموت، ط

 .  75و  74/ 11اًمـبالء : 

   . 3/94: ؿمذرات اًمذهب :  8/151ظر : شمار ا الؾمالم :  ـ (2)

وموووو ح اًمبوووواب ذم اًمؽـووووك وإًمؼوووواب، ٕيب قمبوووود اهلل حمؿوووود سمووووـ إؾمووووحاق سمووووـ حمؿوووود سمووووـ حيقووووك سمووووـ َمـْووووَده اًمعبوووودي ،  ـظوووور :  (3)

الرؿموواد ذم :  43: م 1996هووو و 1417،  1هووو(، قؼقووؼ كظوور حمؿوود اًمػار ووايب ، مؽ بووة اًمؽووقصمر ، اًمر وواض ، ط395)ت

هوو(، قؼقوؼ: د . حمؿود ؾموعقد 446أمحد اخلؾوقكم اًمؼزو ـول، )تقمبداًمؾف سمـ معرومة قمؾامء احلد ث، ٕيب  عغم اخلؾقؾ سمـ 

اليمووووووامل ذم رومووووووع آرشمقوووووواب قمووووووـ اعممشمؾووووووػ :  2/685: هووووووو 1499، اًمر وووووواض، 1قمؿوووووور إدر ووووووس، مؽ بووووووة اًمرؿموووووود، ط

ؾووؽ قمووكم سمووـ هبووة اهلل سمووـ قمووكم سمووـ ضمعػوور اسمووـ موووايمقٓ، واعمخ ؾووػ ذم إؾمووامء واًمؽـووك وإكسوواب، ٕيب كٍموو ؾمووعد اعم

 . 7/322: م 1999هو و 1411،  1هو(، دار اًمؽ ب اًمعؾؿقة، سمػموت، ط475)ت



 

   

 

 .  (1). شمار ا ووماشمف جمفقل

هق أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ أسمق قمبد اهلل اًمشقباين اًمقا كم ، إمام اعمذهب احلـبكم  أمحد سمـ طمـبؾ : .18

ٕرسمعة أصؾف مـ مد ـة مرو ، وًمد سمبغداد ، وكشل مؽبًا قمغم ـمؾب اًمعؾؿ ، مشغقوما وأطمد إ ؿة ا

 . (2)هو(241سمف ، صـػ اعمسـد ، وأظمذ اًمبخاري ومسؾؿ قمـف احلد ث ، شمقذم ؾمـة )

زهػم سمـ طمرب : هق زهػم سمـ طمرب ، أسمق ظمق ؿة احلرر اًمـسا ل احلاومظ ، كزل سمغداد ، روى  .19

ومسؾؿ وأسمق داود واًمـسا ل سمقاؾمطة وأسمق  عغم ، ىمال  عؼقب قمـ ضمر ر وهشقؿ ، وقمـف اًمبخاري 

 . (3)هو(قمـ أرسمع وؾمبعلم ؾمـة234سمـ ؿمقبة : هق أصمبت مـ أيب سمؽر سمـ أيب ؿمقبة ، مات ؾمـة )

حيقك سمـ معلم : هق أسمق زيمر ا حيقك سمـ معلم اعمري مقٓهؿ اًمبغدادي ، ؾمقد احلاومظ ، صمؼة ، إمام  .29

و( ، ىمال اسمـ اعمد ـل : اك فك قمؾؿ اًمـاس إمم حيقك سمـ معلم ، ه158ذم اجلرح واًم عد ؾ وًمد ؾمـة )

 . (4)هو(233شمقذم سماعمد ـة ؾمـة )

سماًمقٓء اعمد ـل، اًمبٍمي، قمكم سمـ قمبداًمؾف سمـ ضمعػر اًمسعدي  أسمق احلسـقمكم سمـ اعمد ـل : هق  .21

هو( ، ومات 161حمّدث ممرخ، يمان طماومظ قمٍمه ، ًمف كحق ما  ل مصـػ. وًمد سماًمبٍمة ؾمـة )

                                                           

هوووو(، قؼقوووؼ: قمبووود اعمعطووول أمووولم 322 ـظووور : اًمضوووعػاء اًمؽبوووػم، ٕيب ضمعػووور حمؿووود سموووـ قمؿووور سموووـ مقؾموووك اًمعؼوووقكم، )ت (1)

: اجلوووووورح واًم عوووووود ؾ، ٕيب حمؿوووووود  454/ 3: م 1984و و هوووووو1494، 1ىمؾعجووووول، دار اعمؽ بووووووة اًمعؾؿقووووووة، سمووووووػموت، ط

، 1هوو(، دار إطمقواء اًموؽماث اًمعوريب، ط327قمبداًمرمحـ سمـ أيب طماشمؿ حمؿد سمـ إدر س سموـ اعمـوذر اًم ؿقؿول اًمورازي، )ت

: مقوزان آقم ودال ذم كؼود اًمرضموال، ٕيب قمبداًمؾوف ؿموؿس اًمود ـ حمؿود سمـو أمحود  7/62م : 1952هوو و  1271سموػموت، 

هوو و  1382،  1هوو(، قؼقوؼ: قموكم حمؿود اًمبجواوي، دار اعمعروموة ًمؾطباقموة واًمـنمو، سموػموت و ًمبـوان، ط748اًموذهبل، )ت

 . 4/441م : 1963

هوووو(، قؼقوووؼ: حمؿووود طمامووود اًمػؼووول، مطبعوووة اًمسوووـة 521 ـظووور : ـمبؼوووات احلـاسمؾوووة، ٕيب احلسووولم حمؿووود سموووـ أيب  عوووغم، )ت (2)

اًمـفا ة، ٕيب اًمػداء قموامد اًمود ـ إؾموامقمقؾ سموـ قمؿور سموـ يم وػم اًمؼورر : اًمبدا ة و 4/  1م : 1952اعمحؿد ة ، اًمؼاهرة ، 

 . 325/ 19هو(، مؽ بة اعمعارف، سمػموت، سمال شمار ا : 774اًمدمشؼل، )ت

 . 3/296: هتذ ب اًم فذ ب :  1/497 ـظر : اًمؽاؿمػ :  (3)

 . 429/ 2: شمذيمرة احلػاظ :  139 / 6 ـظر : وومقات إقمقان :  (4)



 

 .(1)هو(234) راء ؾمـةسمسام

سمـ معاذ اًمعـؼمي اًم ؿقؿل اًمبٍمي . صمؼة، قمبقد اهلل سمـ معاذ : هق أسمق قمؿرو قمبقد اهلل سمـ معاذ  .22

ح اسمـ معلم أظماه اعم ـك قمؾقف   . (2) هو(237مات ؾمـة )طماومظ، رضمر

معاذ سمـ معاذ سمـ كٍم سمـ طمسان سمـ احلر سمـ ماًمؽ سمـ اخلشخاش اًم ؿقؿل اًمعـؼمي ، أسمقه : هق  .23

هو( . إًمقف 119اعم ـك اًمبٍمي ىماضقفا ، واًمد قمبقد اهلل سمـ معاذ، وم ـك سمـ معاذ. وًمد ؾمـة )أسمق 

 . (3) هو(169اعمـ فك ذم اًم  بت سماًمبٍمة ذم زماكف ، شمقذم سماًمبٍمة ؾمـة )

ؿمعبة : هق أسمق سمسطام ؿمعبة سمـ احلجاج سمـ اًمقرد إزدي اًمع ؽل كز ؾ اًمبٍمة ، المام اعمحدث  .24

ن اًم قري  ؼقل : ؿمعبة أمػم اعمممـلم ذم احلد ث ، وىمال اًمشاومعل : ًمقٓ ؿمعبة اًمػؼقف ، يمان ؾمػقا

 .(4)هو(169ما قمرف احلد ث سماًمعراق ، صمؼة طماومظ م ؼـ ، مـ اًمطبؼة اًمساسمعة شمقذم ؾمـة )

هق أسمق سمؽر سمـ طمػص سمـ قمؿر سمـ ؾمعد سمـ أيب وىماص ، واؾمؿ أيب سمؽر : أسمق سمؽر سمـ طمػص :  .25

 . (5)، مـ اًمطبؼة اخلامسة، صمؼةقمبد اهلل، وهق مشفقر سمؽـق ف 

                                                           

 . 7/349: هتذ ب اًم فذ ب :  2/15 ـظر : شمذيمرة احلػاظ :  (1)

هوووو(، قؼقوووؼ: 256 ـظووور : اًم وووار ا إوؾموووط ، ٕيب قمبداًمؾوووف حمؿووود سموووـ إسموووراهقؿ سموووـ إؾموووامقمقؾ اًمبخووواري اجلعػووول، )ت (2)

:  2/368م : 1977هووووو و 1397، 1حمؿووووقد إسمووووراهقؿ زا وووود، دار اًمووووققمل، طمؾووووب، ومؽ بووووة دار اًمووووؽماث، اًمؼوووواهرة، ط

هووو(، قؼقووؼ: د . سمشووار قمووقاد 742ؽووامل ذم أؾمووامء اًمرضمووال، ٕيب احلجوواج  ووال اًموود ـ  قؾمووػ سمووـ اعمووزي )تهتووذ ب اًم

 .  19/158م : 1989هو و 1499معروف، ممؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت، 

 ـظووور : اًم عووود ؾ واًم جووور ح عموووـ ظمووورج ًموووف اًمبخووواري ذم اجلوووامع اًمصوووحقح، ٕيب اًمقًمقووود ؾموووؾقامن سموووـ ظمؾوووػ سموووـ ؾموووعد  (3)

م : 1986هوووو و 1496هوووو(، قؼقوووؼ: د . أيب ًمباسموووة طمسووولم، دار اًمؾوووقاء ًمؾـنمووو واًم قز وووع، اًمر ووواض، 474اًمبووواضمل، )ت

 . 137و  28/133: هتذ ب اًمؽامل :  2/712

 . 1/226: شمؼر ب اًم فذ ب :  4/297: هتذ ب اًم فذ ب :  9/255 ـظر : شمار ا سمغداد :  (4)

هوو(، قؼقوؼ: حمؿود قمبود 239ـ مـقوع اًمزهوري اًمبٍموي ، )ت ـظر : اًمطبؼات اًمؽؼمى، ٕيب قمبداًمؾف حمؿود سموـ ؾموعد سمو (5)

: اًمؽـول وإؾموامء ،ٕيب سمنمو حمؿود 1/238م : 1999هوو و 1419،  1اًمؼوادر قمطوا، دار اًمؽ وب اًمعؾؿقوة ، سموػموت ، ط

: شمؼر وب  1/118:  م1983هووو 1493،  2هو( ،دار اًمؽ ب اًمعؾؿقوة سموػموت ، ط319سمـ أمحد سمـ محاد اًمدوٓيب )ت

 . 1/171اًم فذ ب : 



 

   

 

أسمق ؾمؾؿة :  هق أسمق ؾمؾؿة سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف اًمزهري اعمدين أطمد إقمالم . ىمقؾ : اؾمؿف  .26

قمبد اهلل ، وىمقؾ : إؾمامقمقؾ ، يمان صمؼة ومؼقفًا يم ػم احلد ث . وهق أطمد اًمػؼفاء اًمسبعة ، صمؼة ، مؽ ر 

 .(1)هو(194هو( وىمقؾ ؾمـة )94، مـ اًمطبؼة اًم اًم ة ، مات ؾمـة )

 قما شة : أم اعمممـلم و ريض اهلل شمعامم قمـف و . .27

 : صماكقًا و ختر ج احلد ث

 . (2)احلد ث رواه مسؾؿ

 : صماًمث و طمؽؿ احلد ث

 رضمال احلد ث صمؼات طمػاظ ، ومفق صحقح الؾمـاد . 

 : راسمعًا و مقاومؼة اعمسؾسؾ

اًم سؾسؾ رواة احلد ث مسؾسؾ سماحلػاظ ، وىمال اًمسخاوي : هذا طمد ث صحقح قمجقب 

سمإ ؿة احلػاظ ، وروا ة إىمران سمعضفؿ قمـ سمعض ، وملمحد سمـ طمـبؾ ، وإرسمعة اًمذ ـ ومقىمف أىمران ، 

 . (3) ويمؾ واطمد مـ اًمرواة  ؼقل: مل أر أطمػظ مـ ؿمقخل

  

                                                           

 .  2/645 ـظر : شمؼر ب اًم فذ ب :  (1)

هووووووو(، قؼقووووووؼ: حمؿوووووود ومووووووماد 261صووووووحقح مسووووووؾؿ . ٕيب احلسوووووولم مسووووووؾؿ سمووووووـ احلجوووووواج اًمؼشووووووػمي اًمـقسوووووواسمقري، )ت (2)

سمواب اًمؼودر اعمسو حب موـ اًموامء ذم همسوؾ قمبداًمباىمل، دار إطمقواء اًموؽماث اًمعوريب، سموػموت، سموال شموار ا : يم واب احلوقض ، 

( 329)، رىموؿ  1/256 رأة ذم إكاء واطمود ذم طماًموة واطمودة، وهمسوؾ أطمودمها سمػضوؾ أظموراجلـاسمة، وهمسؾ اًمرضمؾ واعم

. 

 ـظووور : اجلوووقاهر واًمووودرر ذم شمر وووة ؿموووقا الؾموووالم اسموووـ طمجووور، ًمشوووؿس اًمووود ـ حمؿووود سموووـ قمبوووداًمرمحـ اًمسوووخاوي )ت  (3)

 هو: 1419، 1هو(، قؼقؼ: إسمراهقؿ سماضمس قمبداعمجقد، دار اسمـ طمزم، ط992



 

 مـ أكقاع احلد ث اعمسؾسؾ اًمذي رواه اًمسققـمل سمسـده : اعمسؾسؾ سماعمٍم لم ، ىمال : 

 أظمؼمين ؿمقخـا المام اًمشؿـل سمؼراءا قمؾقف همػم مرة، أظمؼمكا أسمق ـماهر سمـ اًمؽق ؽ. 

وىمرئ قمغم أم اًمػضؾ سمـت حمؿد اعمٍم ة، وأكا أؾمؿع أظمؼمكا ؿمقا الؾمالم أسمق طمػص  (ح)

ا أمحد سمـ إسمراهقؿ ؾمامقمًا، ىماًمقا يمؾفؿ: أظمؼمكا أسمق اًمػ ح حمؿد سمـ حمؿد اًمبؾؼقـل، وحمؿد ومر ؿ وًمد

اعمقدومل، أظمؼمكا أسمق قمقسك سمـ قمالق، أظمؼمكا أسمق اًمؼاؾمؿ هبة اهلل سمـ قمكم اًمبقصػمي، طمدصمـا أسمق 

صادق مرؿمد سمـ حيقك، أظمؼمكا أسمق احلسـ قمكم سمـ قمؿر اًمصقاف، طمدصمـا أسمق اًمؼاؾمؿ محزة سمـ حمؿد 

قمؿران سمـ مقؾمك سمـ محقد اًمطقبل، طمدصمـا حيقك سمـ قمبد اهلل سمـ سمؽػم، طمدصمـل اًمؾقث  احلاومظ، أظمؼمكا

سمـ ؾمعد، قمـ قمامر سمـ حيقك اعمعاومري، قمـ أيب قمبد اًمرمحـ احلبكم، أكف ىمال: ؾمؿعت قمبد اهلل سمـ قمؿرو 

 صاح سمرضمؾ مـ أم ل قمغم رؤوس اخلال ؼ  قم »  ؼقل: ىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ : 

، وم ـنم ًمف شمسعة وشمسعقن ؾمجالً ، يمؾ ؾمجؾ مـفا مد اًمبٍم، صمؿ  ؼقل اهلل شمبارك وشمعامم: اًمؼقامة 

أشمـؽر مـ هذا ؿمقئًا ؟ ومقؼقل: ٓ  ا رب، ومقؼقل قمز وضمؾ: أًمؽ قمذر أو طمسـة ؟ ومقفاب اًمعبد ، 

ومقؼقل: ٓ  ا رب، ومقؼقل قمز وضمؾ: سمغم، إن ًمؽ قمـدكا طمسـات ، وإكف ٓ فمؾؿ قمؾقؽ اًمققم، ومقخرج 

طاىمة ومقفا : أؿمفد أن ٓ هلإ إٓ اهلل ، وأن حمؿدًا قمبده ورؾمقًمف، ومقؼقل:  ا رب ما هذه اًمبطاىمة مع اهلل سم

هذه اًمسجالت ؟ ومقؼقل قمز وضمؾ: إكؽ ٓ شمظؾؿ، ىمال: وم قضع اًمسجالت ذم يمػة واًمبطاىمة ذم يمػة، 

 .(1)ش"ومطاؿمت اًمسجالت، وصمؼؾت اًمبطاىمة

 

                                                           

 . 947/ 2شمدر ب اًمراوي :  (1)



 

   

 

 : أوًٓ و طمال رواة احلد ث

أمحد سمـ حمؿد سمـ حمؿد احلـػل اًمؼسطـطقـل، أسمق اًمعباس شمؼل اًمد ـ  المام اًمشؿـل : هق .1

اًمػاضؾ اًمشؿـل مـ ذر ة متقؿ اًمداري و ريض اهلل شمعامم قمـف و ، مػرس، حمدث، كحقي، وًمد 

هو( ، مـ يم بف : )ذح اعمغـل 872هو( ـمؾب ًمؼضاء احلـػقة ومام ـع، مات ؾمـة )891ؾمـة )

 .(1)اًمـؼا ة( يمامل اًمدرا ة ذم ذح)، و  (ٓسمـ هشام

ذف اًمد ـ أسمق اًمطاهر حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمؾطقػ سمـ أمحد سمـ  أسمق ـماهر سمـ اًمؽق ؽ : .2

حمؿقد سمـ أيب اًمػ ح سمـ حمؿد سمـ اًمؼاؾمؿ اًمرسمعل اًم ؽر  ل الؾمؽـدري ، مسـد اًمؼاهرة ، اسمـ 

 اًمؼايض قمز اًمد ـ أيب اًمقؿـ اعمعروف سماسمـ اًمؽق ؽ . أضماز ًمف اعمزي واًمذهبل واًمؼمزازم

 . (2)هو(  سماًمؼاهرة821)وز ـب سمـت اًمؽامل . مات ذم ؾمـة 

أم اًمػضؾ سمـت حمؿد اعمٍم ة: هل أم اًمػضؾ سمـت حمؿد اعمؼدد اعمٍم ة روى قمـفا  .3

 . (3)اًمسققـمل  وذيمر ىمصة ًمؼا ف هبا

 . (4)أسمق طمػص اًمبؾؼقـل: ؾمبؼت شمر  ف .4

إسمراهقؿ سمـ إسمراهقؿ سمـ داود حمؿد سمـ أمحد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ حمؿد أمحد سمـ إسمراهقؿ : هق  .5

سمدمشؼ ، مات ذم  (هو738سمـ طمازم إذرقمل إصؾ اًمؼاهري احلـػل أظمق مر ؿ. وًمد ؾمـة )

                                                           

: اًمطبؼوات اًمسوـقة ذم شموراضمؿ احلـػقوة ،  174/ 2: اًمضقء اًمالمع :  279و  277 ـظر : اعمـجؿ ذم اعمعجؿ : اًمؾقطمة :  (1)

هوووو( ، قؼقوووؼ: قمبوووداًمػ اح حمؿووود احلؾوووق ، اعمجؾوووس 1919ًم ؼووول اًمووود ـ سموووـ قمبووود اًمؼوووادر اًم ؿقؿووول اًموووداري احلـػووول ، )ت 

/  2م : 1979، جلـوووة إطمقووواء اًموووؽماث الؾموووالمل ، مطووواسمع إهووورام اًم جار وووة ، اًمؼووواهرة ،  إقموووغم ًمؾشووومون الؾموووالمقة

81 . 

 . 9/111: اًمضقء اًمالمع :  1/235 ـظر : ذ ؾ اًم ؼققد :  (2)

 .  427،  423،  413،  2/397 ـظر : سمغقة اًمققماة :  (3)

 . 9 ـظر : ص  (4)



 

 . (1) هو(895ذي اًمؼعدة ؾمـة )

 

هل مر ؿ سمـت أمحد سمـ أمحد سمـ حمؿد اسمـ إسمراهقؿ إذرقمل ، مر ؿ سمـت أمحد سمـ إسمراهقؿ  .6

قمؾقفا اسمـ طمجر ، وظمرضمت ًمـػسفا معجاًم ذم هو( ، وىمرأ 719حمدصمة. وًمدت سماًمؼاهرة ؾمـة )

 . (2) هو(895جمؾد، وشمقومقت سماًمؼاهرة ؾمـة )

صدر اًمد ـ أسمق اًمػ ح حمؿد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ أسمق اًمػ ح حمؿد سمـ حمؿد اعمقدومل : هق  .7

 (هو754أيب اًمؼاؾمؿ اعَمقْدومل ، اًمشقا المام اعمعّؿر اعمسـد ، شمقذم قمـ شمسعلم ؾمـة ذم ؾمـة )

(3) . 

قمبد اهلل سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ أسمق قمقسك هق  أسمق قمقسك سمـ قمالق : .8

ي، اعمٍمي اًمرزاز، قمالق سمـ ظمؾػ سمـ ـمال ع، اعمسـد اعمعؿر، أسمق قمقسك إكصاري، اًمـجار

هو( ، ويمان ؿمقخًا طمسـًا، صحقح اًمسامع، 589احلجاج. وًمد سمحدود ؾمـة )اعمعروف سماسمـ 

                                                           

 هووو(،1498)تًمعؿوور رضووا يمحاًمووة، أقمووالم اًمـسوواء، :  7/54: ؿمووذرات اًمووذهب :  124: 12اًمضووقء اًمالمووع  ـظوور :  (1)

 .  5/37: هو 1359دمشؼ، 

 . 39/ 7اًمضقء اًمالمع :  ـظر :  (2)

هوو(، قؼقوؼ: اًموديم قر قمووكم 764 ـظور : أقمقوان اًمعٍمو وأقموقان اًمـٍمو، ًمصوالح اًمود ـ ظمؾقوؾ سموـ أ بوؽ اًمصوػدي، )ت (3)

أسموووق ز ووود، اًموووديم قر كبقوووؾ أسموووق قمشوووؿة، اًموووديم قر حمؿووود مققمووود، اًموووديم قر حمؿوووقد ؾموووامل حمؿووود، ىمووودم ًموووف: موووازن قمبوووداًمؼادر 

:  5/195م : 1998هووو و  1418، 1ؾمووقر ا، طاعمبووارك، دار اًمػؽوور اعمعوواس، سمووػموت و ًمبـووان، دار اًمػؽوور، دمشووؼ و 

هووو(، ختوور ج: 771معجووؿ اًمشووققخ ، ٕيب كٍموو شموواج اًموود ـ قمبووداًمقهاب سمووـ            قمووكم سمووـ قمبوود اًمؽوواذم اًمسووبؽل، )ت

هوووو( ، قؼقوووؼ: اًموووديم قر سمشوووار قموووقاد ، را ووود  قؾموووػ 759ؿموووؿس اًمووود ـ أيب قمبووود اهلل اسموووـ ؾموووعد اًمصووواحلل احلـوووبكم ، )ت

: اًمقومقووات ،  1/439م : 2994،  1ؾ إقمظؿوول ، دار اًمغوورب الؾمووالمل ، سمووػموت ، طاًمعـبؽوول ، مصووطػك إؾمووامقمق

هوو(، قؼقووؼ: صواًمح مفودي قمبواس ود. سمشوار قموقاد معوروف، ممؾمسووة 774ٕيب اعمعوازم حمؿود سموـ راوموع اًمسوالمل، )ت

 .2/161هو : 1492، 1اًمرؾماًمة، سمػموت، ط



 

   

 

 . (1)هو(672ـاد. شمقذم ذم مس فؾ رسمقع إول سمؿٍم ؾمـة )قمازم الؾم

أسمق اًمؼاؾمؿ هبة اهلل سمـ قمكم سمـ ؾمعقد سمـ هاؿمؿ أسمق اًمؼاؾمؿ هبة اهلل سمـ قمكم اًمبقصػمي : هق  .9

 . (2) هو(598إكصاري اًمبقصػمي ، طمدث سمؿٍم . شمقذم ؾمـة )

ؿ اعمٍمي ، يمان هق أسمق صادق مرؿمد سمـ حيقك سمـ اًمؼاؾمؿ اعمدين صم أسمق صادق مرؿمد سمـ حيقك: .19

 .  (3) هو(517صمؼة، صحقح إصقل، شمقذم ؾمـة )

أسمق احلسـ قمكم سمـ قمؿر اسمـ حمؿد احلراين صمؿ اعمٍمي أسمق احلسـ قمكم سمـ قمؿر اًمصقاف : هق  .11

هو( . شمقذم ؾمـة 343)اًمصقاف، اعمعروف سماسمـ محصة. مل  رو إٓ طمد ث اًمبطاىمة ، وًمد ؾمـة 

 . (4) هو(441)

أسمق اًمؼاؾمؿ محزة سمـ حمؿد اسمـ قمكم سمـ اًمعباس اًمؽـاين أسمق اًمؼاؾمؿ محزة سمـ حمؿد احلاومظ: هق  .12

 .  (5)هو(357اعمٍمي احلاومظ ، يمان صمؼة ملمقكًا ، شمقذم ؾمـة )

قمؿران سمـ مقؾمك سمـ محقد اعمؾقجّك قمؿران سمـ مقؾمك سمـ محقد اًمطقبل : هق أسمق اًمؼاؾمؿ  .13

 . (6) هو(295ؾمـة ) اعمٍمي اعمعروف سماسمـ اًمطبقب . شمقرم سمؿٍم

                                                           

: شمبصوووووػم اعمـ بوووووف سم حر ووووور اعمشووووو بف، ٕيب  15/249م : : شموووووار ا الؾموووووال213 ـظووووور : اعمعووووولم ذم ـمبؼوووووات اعمحووووودصملم :  (1)

هووو(، قؼقووؼ: حمؿوود 852اًمػضووؾ ؿمووفاب اًموود ـ أمحوود سمووـ قمووكم سمووـ حمؿوود اًمؽـوواين اًمعسووؼالين اعمعووروف سموواسمـ طمجوور، )ت

 . 1/415قمكم اًمـجار، مراضمعة : قمكم حمؿد اًمبجاوي، اعمؽ بة اًمعؾؿقة، سمػموت، سمال شمار ا : 

ل، عمعووولم اًمووود ـ أيب سمؽووور حمؿووود سموووـ قمبووود اًمغـووول سموووـ أيب سمؽووور سموووـ ؿموووجاع اسموووـ كؼطوووة احلـوووبكم  ـظووور : شمؽؿؾوووة إيموووامل اليموووام (2)

هوو : 1419، 1هو(، قؼقؼ: د . قمبد اًمؼققم قمبود ر وب اًمـبول، ضمامعوة أم اًمؼورى، مؽوة اعمؽرموة، ط629اًمبغدادي ، )ت

 .5/294: هتذ ب اًمؽامل :  (وومقف سمـ ؾمعقد) 6/67: وومقات إقمقان :  3/174

 . 11/282: شمار ا الؾمالم :  152اعمعلم ذم ـمبؼات اعمحدصملم :  ـظر :  (3)

 .21/233: اًمقاذم سماًمقومقات :  13/238: ؾمػم أقمالم اًمـبالء :  9/626 ـظر : شمار ا الؾمالم :  (4)

 . 29/  4: اًمـجقم اًمزاهرة :  932/  3شمذيمرة احلػاظ : :  26 ـظر : وم ح اًمباب :  (5)

هووو(، دار اًمؽ ووب 347 ـظوور : شمووار ا اسمووـ  ووقكس اعمٍمووي ، أسمووق ؾمووعقد قمبوود اًموورمحـ سموـو أمحوود سمووـ  ووقكس اًمصوودذم ، )ت (6)

 . 6/989: شمار ا الؾمالم : 7/246: اليمامل :  368و  1/367هو : 1421،  1اًمعؾؿقة، سمػموت، ط



 

حيقك سمـ قمبد اهلل سمـ سمؽػم اًمؼرؿمك اعمخزومك اعمٍمى . روى حيقك سمـ قمبد اهلل سمـ سمؽػم : هق  .14

هو( ، 154)قمـ ماًمؽ، واًمؾقث، وسمؽر سمـ مرض. روى قمـف اًمبخارى، ومسؾؿ،. وًمد ؾمـة 

 .  (1)ضعػف اًمـسا ل.  (هو231وشمقرم ؾمـة )

سمـ قمبد اًمرمحـ اًمػفري اعمٍمي ، وًمد ؾمـة  اًمؾقث سمـ ؾمعد : هق أسمق احلارث اًمؾقث سمـ ؾمعد .15

هو(، صمؼة صمبت ومؼقف إمام مشفقر ، أطمد إ ؿة إقمالم اعمج فد ـ ، مػ ل مٍم ، وإمامفا 94)

 (هو175ذم احلد ث واًمػؼف ، روى قمـف اًمبخاري ومسؾؿ ووصمؼف أمحد سمـ طمـبؾ ، شمقذم ؾمـة )

 .(2)هو(174)وىمقؾ 

هق أسمق ظمـقس قمامر سمـ حيقك اعمعاومري صمؼة مـ اًمطبؼة اًمسادؾمة ،  قمامر سمـ حيقك اعمعاومري : .16

 . (3) هو(129مات ىمبؾ ؾمـة )

هق أسمق قمبد اًمرمحـ قمبد اهلل سمـ  ز د اعمعاومري احلبكم، صمؼة مـ اًمطبؼة  أسمق قمبد اًمرمحـ احلبكم : .17

 . (4)اًم اًم ة مات ؾمـة ما ة سمنومر ؼقة

 شمعامم قمـفام و قمبد اهلل سمـ قمؿرو : صحايب اسمـ صحايب و ريض اهلل  .18

 

 

 

 

                                                           

هووو(، قؼقووؼ: 391ين اًمـسووا ل، )ت ـظوور : اًمضووعػاء واعمؽمويموولم، ٕيب قمبوود اًموورمحـ أمحوود سمووـ ؿمووعقب سمووـ قمووكم اخلراؾمووا (1)

 . 1/97: شمار ا اسمـ  قكس : 197هو: 1369، 1حمؿقد إسمراهقؿ زا د دار اًمققمل، طمؾب، ط

 . 459/ 8: هتذ ب اًم فذ ب :  13/3: شمار ا سمغداد :  7/369 ـظر : اًم ؼات :  (2)

 . 2/289: شمؼر ب اًم فذ ب :  1/527 ـظر : اًمؽاؿمػ :  (3)

 . 2/329: شمؼر ب اًم فذ ب :  1/699 ـظر : اًمؽاؿمػ :  (4)



 

   

 

 : صماكقًا و ختر ج احلد ث

 ،  (2)، واسمـ ماضمف (1)احلد ث رواه اًمؽممذي

 . (3)وأمحد

ىمال اًمسققـمل : " وسمف ىماًمف محزة: ٓ كعؾؿ أطمدًا روى هذا احلد ث همػم اًمؾقث سمـ ؾمعد، وهق 

احلؾؼة مـ أطمسـ احلد ث. وسمف ىمال أسمق احلسـ: ًمام أمغم قمؾقـا محزة هذا احلد ث صاح همر ب مـ 

صقحة وماضت كػسف معفا. ىمؾت: هذا طمد ث صحقح أظمرضمف اًمؽممذي قمـ ؾمق د سمـ كٍم، قمـ 

. (5)، واسمـ ماضمف، قمـ حمؿد سمـ حيقك، قمـ اسمـ أيب مر ؿ. يمالمها قمـ اًمؾقث، ومقىمع ًمـا قماًمقاً  (4)اعمبارك

ف ، وىمال: هذا طمد ث طمسـ همر ب. وأظمرضمش وٓ   ؼؾ مع اؾمؿ اهلل رء»وزاد اًمؽممذي ذم آظمره: 

                                                           

هووو(، قؼقووؼ: أمحوود حمؿوود ؿمووايمر وآظموور ـ، 279ؾمووــ اًمؽممووذي، ٕيب قمقسووك حمؿوود سمووـ قمقسووك اًمؽممووذي اًمسووؾؿل، )ت (1)

سماب ما ضماء وموقؿـ  ؿوقت وهوق  شوفد م : أسمقاب ال امن ، 1975هو و 1395، 2دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، ط

  " هذا طمد ث طمسـ همر ب " .( . وىمال : 2639، رىمؿ ) 5/24،  أن ٓ هلإ إٓ اهلل

إطمقووواء  هوووو(، قؼقوووؼ: حمؿووود وموووماد قمبوووداًمباىمل، دار273ؾموووــ اسموووـ ماضموووف، ٕيب قمبداًمؾوووف حمؿووود سموووـ  ز ووود اًمؼزو ـووول، )ت (2)

سمووواب موووا  رضموووك موووـ رمحوووة اهلل  وووقم اًمؽ وووب اًمعرسمقوووة، ومقصوووؾ قمقسوووك اًمبوووايب احلؾبووول، مٍمووو، سموووال شموووار ا : يم ووواب اًمزهووود ، 

 ( .  4399، رىمؿ ) 2/1437،  اًمؼقامة

هو(، قؼقؼ: ؿموعقب إركوموط، قموادل مرؿمود، 241مسـد أمحد سمـ طمـبؾ، ٕيب قمبداًمؾف أمحد سمـ طمـبؾ اًمشقباين، )ت (3)

م : 2991هوووو و 1421، 1وآظمووورون، إذاف: د قمبووود اهلل سموووـ قمبووود اعمحسوووـ اًمؽميمووول، ممؾمسوووة اًمرؾمووواًمة، سموووػموت، ط

 ( .6994، رىموؿ ) 11/571،  قمؿورو سموـ اًمعواص ريض اهلل قموـفاممسـد اعمؽ ر ـ مـ اًمصوحاسمة ، مسوـد قمبود اهلل سموـ 

إؾمـاده ىمقي، رضماًمف صمؼات رضمال اًمصحقح هموػم إسموراهقؿ سموـ إؾموحاق اًمطاًمؼواين، ومؼود روى ًموف مسوؾؿ وىمال حمؼؼقه : " 

ذم اعمؼدمووة، ووصمؼووف اسمووـ معوولم و عؼووقب سمووـ ؿمووقبة، وىمووال أسمووق طموواشمؿ: صوودوق، وذيمووره اسمووـ طمبووان ذم "اًم ؼووات"، صمووؿ هووق 

 أسمق قمبد اًمرمحـ احلبكم: هق قمبد اهلل سمـ  ز د اعمعاومري" . م اسمع،

 ( . 2639، رىمؿ ) 5/24،  سماب ما ضماء ومقؿـ  ؿقت وهق  شفد أن ٓ هلإ إٓ اهللؾمــ اًمؽممذي : أسمقاب ال امن ،  (4)

 ( . 4399، رىمؿ ) 2/1437،  سماب ما  رضمك مـ رمحة اهلل  قم اًمؼقامةيم اب اًمزهد ، ؾمــ اسمـ ماضمف :  (5)



 

. وسمف  رد ىمقل محزة، ما رواه همػم  (1)اًمؽممذي أ ضًا قمـ ىم قبة قمـ اسمـ هلقعة قمـ قمامر سمـ حيقك كحقه

اًمؾقث . وأظمرضمف احلايمؿ ذم اعمس درك مـ روا ة  قكس سمـ حمؿد قمـ اًمؾقث، وىمال: صحقح قمغم ذط 

اطم ج سمف  ، ومؼد اطم ج سمليب قمبداًمرمحـ احلبكم قمـ اسمـ قمؿرو، وقمامر سمـ حيقك مٍمي صمؼة، (2)مسؾؿ

مسؾؿ أ ضا، واًمؾقث إمام، و قكس اعممدب صمؼة، م ػؼ قمغم إظمراضمف ذم اًمصحقحلم، اك فك. ورضمال 

 . (3)الؾمـاد اًمذي ؾمؼـاه مـل إمم قمبد اهلل سمـ قمؿرو يمؾفؿ مٍم قن، واهلل ؾمبحاكف وشمعامم أقمؾؿ "

 : صماًمث و طمؽؿ احلد ث

ـ سمؽػم ضعػف اًمـسا ل ، وًمؽـ احلد ث سماًمسـد اًمذي رواه اًمسققـمل ومقف حيقك سمـ قمبد اهلل سم

 احلد ث روي مـ ـمرق يم ػمة طمسـة ، وـمر ؼ احلايمؿ قمغم ذط مسؾؿ . 

 : راسمعًا و مقاومؼة اعمسؾسؾ

 احلد ث يمام أورده اًمسققـمل مسؾسؾ سماعمٍم لم .

 

 

                                                           

 ( . 2638، رىمؿ ) 5/23،  سماب ما ضماء ومقؿـ  ؿقت وهق  شفد أن ٓ هلإ إٓ اهللؾمــ اًمؽممذي : أسمقاب ال امن ،  (1)

هووووو(، قؼقووووؼ: 495اعمسوووو درك قمووووغم اًمصووووحقحلم، ٕيب قمبداًمؾووووف احلوووواومظ حمؿوووود سمووووـ قمبداًمؾووووف احلووووايمؿ اًمـقسوووواسمقري، )ت (2)

وذم ذ ؾوف : شمؾخوقص اعمسو درك، )م .1999هوو و 1411، 1مصطػك قمبداًمؼادر قمطوا، دار اًمؽ وب اًمعؾؿقوة، سموػموت، ط

( .  ىموال احلوايمؿ : 9، رىموؿ ) 1/46يم واب ال وامن ، هوو( : 748ٕيب قمبداًمؾف ؿمؿس اًمد ـ حمؿد سمـ أمحد اًموذهبل، )ت

هووذا طموود ث صووحقح مل خيوورج ذم اًمصووحقحلم، وهووق صووحقح قمووغم ذط مسووؾؿ ومؼوود اطموو ج سمووليب قمبوود اًموورمحـ احلووبكم، " 

سمووـ اًمعوواص، وقمووامر سمووـ حيقووك مٍمووي صمؼووة، واًمؾقووث سمووـ ؾمووعد ، إمووام، و ووقكس اعموومدب: صمؼووة،  قمووـ قمبوود اهلل سمووـ قمؿوورو

 هذا قمغم ذط مسؾؿ" .عؾقؼ اًمذهبل : " م ػؼ قمغم إظمراضمف ذم اًمصحقحلم " . شم

 . 948و  947/ 2شمدر ب اًمراوي :  (3)



 

   

 

 احلؿد هلل طمؼ محده ، واًمصالة واًمسالم قمغم ظمػم ظمؾؼف ؾمقدكا حمؿد وقمغم آًمف وصحبف .

 اًمعرض ، أخلص أهؿ ما ضماء ذم هذا اًمبحث :سمعد هذا 

إن ضمفقد المام اًمسققـمل رمحف اهلل شمعامم قمغم صعقد احلد ث يم ػمة وم ـققمة ، ومـ  ؾة ما  .4

 ظمدم سمف اًمسـة اًمـبق ة روا  ف ًمؾحد ث اًمنم ػ سمسـده .

مـ إطماد ث اًم ل رواها سمسـده احلد ث اعمسؾسؾ ، إذ روى ومقف صمالصمة أطماد ث إول :  .5

 سماًمػؼفاء اًمشاومعقلم ، واًم اين : مسؾسؾ سماحلػاظ ، واًم اًمث مسؾسؾ سماعمٍم لم .مسؾسؾ 

ضماءت إطماد ث اعمسؾسؾة م طاسمؼة مع ما ذيمره اًمسققـمل ، إٓ ذم احلد ث اعمسؾسؾ  .6

 سماًمػؼفاء اًمشاومعقلم ، ومؼد يمان ومقف ومؼقف ماًمؽل ، ًمذا اًمصحقح أكف طمد ث مسؾسؾ سماًمػؼفاء .

 واهلل وزم اًم قومقؼ .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

أمحد اخلؾقكم اًمؼزو ـل، قمبداًمؾف سمـ الرؿماد ذم معرومة قمؾامء احلد ث، ٕيب  عغم اخلؾقؾ سمـ  .1

 هو .1499، اًمر اض، 1هو(، قؼقؼ: د . حمؿد ؾمعقد قمؿر إدر س، مؽ بة اًمرؿمد، ط446)ت

 .هو 1359دمشؼ،  هو(،1498)تًمعؿر رضا يمحاًمة، أقمالم اًمـساء،  .2

هو(، قؼقؼ: 764ًمـٍم، ًمصالح اًمد ـ ظمؾقؾ سمـ أ بؽ اًمصػدي، )تأقمقان اًمعٍم وأقمقان ا .3

اًمديم قر قمكم أسمق ز د، اًمديم قر كبقؾ أسمق قمشؿة، اًمديم قر حمؿد مققمد، اًمديم قر حمؿقد ؾمامل حمؿد، 

ىمدم ًمف: مازن قمبداًمؼادر اعمبارك، دار اًمػؽر اعمعاس، سمػموت و ًمبـان، دار اًمػؽر، دمشؼ و ؾمقر ا، 

 م .1998هو و  1418، 1ط

آىمؽماح ذم سمقان آصطالح، ًم ؼل اًمد ـ أيب اًمػ ح حمؿد سمـ قمكم سمـ وهب سمـ مطقع اًمؼشػمي،  .4

 .م 1986هو(، دار اًمؽ ب اًمعؾؿقة، سمػموت، 792اعمعروف سماسمـ دىمقؼ اًمعقد، )ت

اليمامل ذم رومع آرشمقاب قمـ اعممشمؾػ واعمخ ؾػ ذم إؾمامء واًمؽـك وإكساب، ٕيب كٍم ؾمعد  .5

هو(، دار اًمؽ ب اًمعؾؿقة، سمػموت، 475اهلل سمـ قمكم سمـ ضمعػر اسمـ مايمقٓ، )تاعمؾؽ قمكم سمـ هبة 

 م .1999هو و 1411،  1ط

إكباه اًمرواة قمغم أكباه اًمـحاة، ًمؾقز ر أيب احلسـ  ال اًمد ـ قمكم اسمـ  قؾمػ سمـ إسمراهقؿ اًمشقباين  .6

اًمؼاهرة،  هو(، قؼقؼ : حمؿد أيب اًمػضؾ إسمراهقؿ، مطبعة دار اًمؽ ب اعمٍم ة،646اًمؼػطل، )ت

 .2هو1424،  1ط

هو(، قؼقؼ : 562إكساب، ٕيب ؾمعقد قمبد اًمؽر ؿ سمـ حمؿد سمـ مـصقر اًم ؿقؿل اًمسؿعاين، )ت .7

، 1قمبد اًمرمحـ سمـ حيقك اعمعؾؿل اًمقامين وهمػمه ، جمؾس دا رة اعمعارف اًمع امكقة، طمقدر آسماد ، ط

 م .1962هو و 1382

س(، ٕيب اًمؼميمات حمؿد سمـ أمحد سمـ ا اس احلـػل، سمدا ع اًمزهقر ذم وىما ع اًمدهقر )شملر ا اسمـ إ ا .8

 . م2998هو(، قؼقؼ: حمؿد مصطػك، اهلقئة اعمٍم ة اًمعامة ًمؾؽ اب، 939)ت

اًمبدا ة واًمـفا ة، ٕيب اًمػداء قمامد اًمد ـ إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يم ػم اًمؼرر اًمدمشؼل،  .9

 هو(، مؽ بة اعمعارف، سمػموت، سمال شمار ا .774)ت



 

   

 

هو(، دار 1259مـ مات سمعد اًمؼرن اًمساسمع، عمحؿد سمـ قمكم اًمشقيماين، )ت اًمبدر اًمطاًمع سمؿحاؾمـ .19

 اعمعرومة، سمػموت، سمال شمار ا .

هو(، 911سمغقة اًمققماة ذم ـمبؼات اًمؾغق لم واًمـحاة، جلالل اًمد ـ قمبداًمرمحـ اًمسققـمل، )ت .11

 م .1964قؼقؼ: حمؿد أيب اًمػضؾ إسمراهقؿ، اعمؽ بة اًمعٍم ة ، صقدا و ًمبـان ، 

هو(، دار 347كس اعمٍمي ، أسمق ؾمعقد قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ  قكس اًمصدذم ، )تشمار ا اسمـ  ق .12

 هو .1421،  1اًمؽ ب اًمعؾؿقة، سمػموت، ط

هو(، قؼقؼ: د . قمؿر 748شمار ا الؾمالم، ٕيب قمبداًمؾف ؿمؿس اًمد ـ حمؿد سمـ أمحد اًمذهبل ، )ت .13

 م .1993هو و 1413، 2قمبد اًمسالم شمدمري، دار اًمؽ اب اًمعريب، سمػموت، ط

هو(، 256اًم ار ا إوؾمط ، ٕيب قمبداًمؾف حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخاري اجلعػل، )ت .14

هو و 1397، 1قؼقؼ: حمؿقد إسمراهقؿ زا د، دار اًمققمل، طمؾب، ومؽ بة دار اًمؽماث، اًمؼاهرة، ط

 م .1977

قؼ : د. هو(، قؼ463شمار ا سمغداد أو مد ـة اًمسالم، ٕيب سمؽر أمحد سمـ قمكم اخلطقب اًمبغدادي، )ت .15

 م . 2992هو و 1422،  1سمشار قمقاد معروف، اًمـاذ: دار اًمغرب الؾمالمل ، سمػموت، ط

شمار ا مد ـة دمشؼ وذيمر ومضؾفا وشمسؿقة مـ طمؾفا مـ إماصمؾ، ٕيب اًمؼاؾمؿ قمكم سمـ احلسـ سمـ  .16

هو(، قؼقؼ: قمؿرو سمـ همرامة اًمعؿروي ، دار اًمػؽر 571هبة اًمشاومعل اعمعروف سماسمـ قمسايمر، )ت

 م .1995هو و 1415ة واًمـنم واًم قز ع ، ًمؾطباقم

شمبصػم اعمـ بف سم حر ر اعمش بف، ٕيب اًمػضؾ ؿمفاب اًمد ـ أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد اًمؽـاين اًمعسؼالين  .17

هو(، قؼقؼ: حمؿد قمكم اًمـجار، مراضمعة : قمكم حمؿد اًمبجاوي، 852اعمعروف سماسمـ طمجر، )ت

 اعمؽ بة اًمعؾؿقة، سمػموت، سمال شمار ا .

 ذح شمؼر ب اًمـقاوي، ٕيب اًمػضؾ قمبداًمرمحـ اسمـ أيب سمؽر سمـ حمؿد اًمسققـمل، شمدر ب اًمراوي ذم .18

هو و 1417،  1هو(، قؼقؼ : صالح سمـ حمؿد سمـ قمق ضة ، دار اًمؽ ب اًمعؾؿقة ، سمػموت ط911)ت

م . وكسخة سم حؼقؼ: كظر حمؿد اًمػار ايب، دار ـمقبة ، اًمسعقد ة ، سمال شمار ا .وكسخة 1996

،  1هلل سمـ حمؿد ، دار اًمعاصؿة ًمؾـنم اًم قز ع ، اًمر اض ، طسم حؼقؼ : ـمارق سمـ قمقض ا



 

 هو.1423

هو(، دار اًمؽ ب 748شمذيمرة احلػاظ، ٕيب قمبداًمؾف ؿمؿس اًمد ـ حمؿد سمـ أمحد اًمذهبل، )ت .19

 . م1998هو و 1419،  1اًمعؾؿقة ، سمػموت و ًمبـان ، ط

هلل مغؾطاي سمـ ىمؾقج سمـ اًمؽماضمؿ اًمساىمطة مـ يم اب إيمامل هتذ ب اًمؽامل ، ًمعالء اًمد ـ أيب قمبد ا .29

هو( ، قؼقؼ ودراؾمة: ـمالب وـماًمبات 762قمبد اهلل اًمبؽجري اعمٍمي احلؽري احلـػل، )ت

ضمامعة اعمؾؽ ؾمعقد،  -( ؿمعبة اًم ػسػم واحلد ث 1425 - 1424مرطمؾة اًمامضمس ػم )ًمعام 

حدث ًمؾـنم إذاف : د. قمكم اسمـ قمبد اهلل اًمصقاح ، شمؼد ؿ: د. حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمقهقبل ، دار اعم

 هو .1426،  1واًم قز ع، اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقد ة ، ط

اًم عد ؾ واًم جر ح عمـ ظمرج ًمف اًمبخاري ذم اجلامع اًمصحقح، ٕيب اًمقًمقد ؾمؾقامن سمـ ظمؾػ سمـ  .21

هو(، قؼقؼ: د . أيب ًمباسمة طمسلم، دار اًمؾقاء ًمؾـنم واًم قز ع، اًمر اض، 474ؾمعد اًمباضمل، )ت

 م .1986هو و 1496

هو(، قؼقؼ: 852 ب، ٕيب اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعسؼالين اًمشاومعل، )تشمؼر ب اًم فذ .22

 م .1986هو و 1496، 1حمؿد قمقامة، دار اًمرؿمقد، ؾمقر ا، ط

اًم ؼققد عمعرومة رواة اًمســ واعمساكقد ، عمعلم اًمد ـ أيب سمؽر حمؿد اسمـ قمبد اًمغـل سمـ أيب سمؽر اسمـ  .23

قؼقؼ: يمامل  قؾمػ احلقت، دار اًمؽ ب  هو( ،629ؿمجاع سمـ كؼطة احلـبكم اًمبغدادي ، )ت

 م .1988هو و 1498،  1اًمعؾؿقة، سمػموت ، ط

شمؽؿؾة إيمامل اليمامل، عمعلم اًمد ـ أيب سمؽر حمؿد سمـ قمبد اًمغـل سمـ أيب سمؽر سمـ ؿمجاع اسمـ كؼطة  .24

هو(، قؼقؼ: د . قمبد اًمؼققم قمبد ر ب اًمـبل، ضمامعة أم اًمؼرى، مؽة 629احلـبكم اًمبغدادي ، )ت

 هو .1419، 1طاعمؽرمة، 

هو(، دار 852هتذ ب اًم فذ ب ، ٕيب اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعسؼالين اًمشاومعل، )ت .25

 م .1984هو و 1494، 1اًمػؽر ًمؾطباقمة واًمـنم، سمػموت، ط

هو(، قؼقؼ: د 742هتذ ب اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمال، ٕيب احلجاج  ال اًمد ـ  قؾمػ اعمزي ، )ت .26

 م .1989هو و 1499اًمة، سمػموت، . سمشار قمقاد معروف، ممؾمسة اًمرؾم



 

   

 

هو(، دا رة اعمعارف 354اًم ؼات ، ٕيب طماشمؿ اًم ؿقؿل حمؿد سمـ طمبان سمـ أمحد اًمبس ل، )ت .27

 م .1973و   ه1393،  1اًمع امكقة، طمقدر آسماد ، اًمديمـ و اهلـد، ط

هو(، 463اجلامع ٕظمالق اًمراوي وآداب اعمس ؿع، أسمق سمؽر أمحد سمـ قمكم اخلطقب اًمبغدادي، )ت .28

 .هو 1499ؼ: د . حمؿقد اًمطحان، مؽ بة اعمعارف، اًمر اض، قؼق

اجلرح واًم عد ؾ، ٕيب حمؿد قمبداًمرمحـ سمـ أيب طماشمؿ حمؿد سمـ إدر س سمـ اعمـذر اًم ؿقؿل اًمرازي،  .29

 م .1952هو و  1271، سمػموت، 1هو(، دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب، ط327)ت

ًمد ـ حمؿد سمـ قمبداًمرمحـ اًمسخاوي اجلقاهر واًمدرر ذم شمر ة ؿمقا الؾمالم اسمـ طمجر، ًمشؿس ا .39

 هو: 1419، 1هو(، قؼقؼ: إسمراهقؿ سماضمس قمبداعمجقد، دار اسمـ طمزم، ط992)ت 

هو(، 911طمسـ اعمحارضة ذم شمار ا مٍم واًمؼاهرة، جلالل اًمد ـ قمبداًمرمحـ اًمسققـمل، )ت .31

، اًمؼاهرة، قؼقؼ: حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمراهقؿ، دار إطمقاء اًمؽ ب اًمعرسمقة، مطبعة قمقسك اًمبايب احلؾبل

 م 1967، 1ط

اًمدرر اًمؽامـة ذم أقمقان اًمام ة اًم امـة، ٕيب اًمػضؾ ؿمفاب اًمد ـ أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ  .32

هو(، قؼقؼ: د . حمؿد قمبد اعمعقد ظمان، 852قمكم سمـ أمحد اعمشفقر سماسمـ طمجر اًمعسؼالين، )ت

 م .1972و  هو1392 ،2ط اهلـد، –مطبعة جمؾس دا رة اعمعارف اًمع امكقة، طمقدر أسماد 

ذ ؾ اًم ؼققد ذم رواة اًمســ واعمساكقد . ٕيب اًمطقب              حمؿد سمـ أمحد اًمػاد اعمؽل،  .33

 هو .1419، 2هو(، قؼقؼ: يمامل  قؾمػ احلقت، دار اًمؽ ب اًمعؾؿقة، سمػموت، ط832)ت

سماقم ـاء هو(، 911ذ ؾ شمذيمرة احلػاظ ، ٕيب سمؽر ضمالل اًمد ـ قمبداًمرمحـ اًمسققـمل اًمشاومعل، )ت .34

 اًمعالمة حمؿد زاهد اًمؽقصمري، دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب و سمػموت ، سمال شمار ا .

هو(، قؼقؼ: حمؿد ومماد قمبداًمباىمل، 273ؾمــ اسمـ ماضمف، ٕيب قمبداًمؾف حمؿد سمـ  ز د اًمؼزو ـل، )ت .35

 إطمقاء اًمؽ ب اًمعرسمقة، ومقصؾ قمقسك اًمبايب احلؾبل، مٍم، سمال شمار ا . دار

هو(، قؼقؼ: أمحد حمؿد 279قمقسك حمؿد سمـ قمقسك اًمؽممذي اًمسؾؿل، )تؾمــ اًمؽممذي، ٕيب  .36

 م .1975هو و 1395، 2ؿمايمر وآظمر ـ، دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، ط

ؾمػم أقمالم اًمـبالء، ٕيب قمبد اهلل ؿمؿس اًمد ـ حمؿد سمـ أمحد سمـ قم امن سمـ ىما امز اًمؽميمامين اًمذهبل،  .37



 

 م .2996هو و 1427هو(، دار احلد ث، اًمؼاهرة ، 748)ت

ؿمذرات اًمذهب ذم أظمبار مـ ذهب، ٕيب اًمػالح قمبد احلل سمـ اًمعامد احلـبكم اًمدمشؼل،  .38

 هو(، دار اًمؽ ب اًمعؾؿقة، سمػموت، سمال شمار ا .1989)ت

هو(، دار 676ذح صحقح مسؾؿ ، ٕيب زيمر ا حمقل اًمد ـ حيقك سمـ ذف سمـ مري اًمـقوي، )ت .39

 هو .1392إطمقاء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، 

هو(، 573ؿس اًمعؾقم ودواء يمالم اًمعرب مـ اًمؽؾقم، كشقان سمـ ؾمعقد احلؿػمى اًمقؿـل، )تؿم .49

قؼقؼ: د. طمسلم سمـ قمبد اهلل اًمعؿري، مطفر سمـ قمكم الر اين، د.  قؾمػ حمؿد قمبد اهلل، دار 

 م .1999هو و 1429، 1اًمػؽر اعمعاس سمبػموت و ًمبـان، دار اًمػؽر سمدمشؼ و ؾمقر ة، ط

هو(، قؼقؼ: حمؿد 256قمبداًمؾف حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخاري اجلعػل، )ت صحقح اًمبخاري، ٕيب .41

 هو .1422،  1زهػم كاس اًمـاس، دار ـمقق اًمـجاة، سمػموت ، ط

هو(، قؼقؼ: حمؿد 261صحقح مسؾؿ . ٕيب احلسلم مسؾؿ سمـ احلجاج اًمؼشػمي اًمـقساسمقري، )ت .42

 ا .ومماد قمبداًمباىمل، دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، سمال شمار 

هو(، قؼقؼ: قمبد اعمعطل 322اًمضعػاء اًمؽبػم، ٕيب ضمعػر حمؿد سمـ قمؿر سمـ مقؾمك اًمعؼقكم، )ت .43

 م .1984هو و 1494، 1أملم ىمؾعجل، دار اعمؽ بة اًمعؾؿقة، سمػموت، ط

هو(، 391اًمضعػاء واعمؽمويملم، ٕيب قمبد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمعقب سمـ قمكم اخلراؾماين اًمـسا ل، )ت .44

 هو.1369، 1 د دار اًمققمل، طمؾب، طقؼقؼ: حمؿقد إسمراهقؿ زا

اًمضقء اًمالمع ًمؽماضمؿ أقمقان اًمؼرن اًم اؾمع، ًمشؿس اًمد ـ حمؿد سمـ قمبداًمرمحـ اًمسخاوي،  .45

 هو(، مـشقرات دار مؽ بة احلقاة، سمػموت، سمال شمار ا .992)ت

هو(، دار اًمؽ ب اًمعؾؿقة، 911ـمبؼات احلػاظ، ٕيب اًمػضؾ قمبداًمرمحـ سمـ أيب سمؽر اًمسققـمل، )ت .46

 هو .1493، 1سمػموت، ط

هو(، قؼقؼ: حمؿد طمامد اًمػؼل، مطبعة 521ـمبؼات احلـاسمؾة، ٕيب احلسلم حمؿد سمـ أيب  عغم، )ت .47

 م .1952اًمسـة اعمحؿد ة ، اًمؼاهرة ، 

اًمطبؼات اًمسـقة ذم شمراضمؿ احلـػقة ، ًم ؼل اًمد ـ سمـ قمبد اًمؼادر اًم ؿقؿل اًمداري احلـػل ، )ت  .48



 

   

 

، اعمجؾس إقمغم ًمؾشمون الؾمالمقة ، جلـة إطمقاء  هو( ، قؼقؼ: قمبداًمػ اح حمؿد احلؾق1919

 م .1979اًمؽماث الؾمالمل ، مطاسمع إهرام اًم جار ة ، اًمؼاهرة ، 

ـمبؼات اًمشاومعقة اًمؽؼمى ، ٕيب كٍم شماج اًمد ـ قمبداًمقهاب سمـ قمكم اسمـ قمبد اًمؽاذم اًمسبؽل،  .49

اًمطـاطمل، دار هجر ًمؾطباقمة (، قؼقؼ: د . قمبد اًمػ اح حمؿد احلؾق، و د . حمؿقد حمؿد هو771)ت

 م .1992هو و 1413، 2واًمـنم واًم قز ع والقمالن، اجلقزة، ط

هو(، قؼقؼ: 772ـمبؼات اًمشاومعقة، جلامل اًمد ـ قمبداًمرطمقؿ سمـ احلسـ سمـ قمكم الؾمـقي، )ت .59

، سمغداد، 1قمبداًمؾف اجلبقري، ر اؾمة د قان إوىماف، إطمقاء اًمؽماث الؾمالمل، مطبعة الرؿماد، ط

 م .1979

بؼات اًمشاومعقلم، ٕيب اًمػداء قمامد اًمد ـ إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يم ػم اًمؼرر اًمدمشؼل، ـم .51

 1413هو(، قؼقؼ: د أمحد قمؿر هاؿمؿ، د حمؿد ز ـفؿ حمؿد قمزب، مؽ بة اًم ؼاومة اًمد ـقة، 774)ت

 م .1993هو و 

ؾ هو(، قؼقؼ: ظمؾق476ـمبؼات اًمػؼفاء ، ٕيب إؾمحاق إسمراهقؿ سمـ قمكم سمـ  قؾمػ اًمشػمازي، )ت .52

 اًمؼؾؿ . سمػموت، سمال شمار ا .دار  اعمقس،

هو(، قؼقؼ: 239اًمطبؼات اًمؽؼمى، ٕيب قمبداًمؾف حمؿد سمـ ؾمعد سمـ مـقع اًمزهري اًمبٍمي ، )ت .53

 م .1999هو و 1419،  1حمؿد قمبد اًمؼادر قمطا، دار اًمؽ ب اًمعؾؿقة ، سمػموت ، ط

خلزي، مؽ بة اًمعؾقم ـمبؼات اعمػرس ـ، ٕمحد سمـ حمؿد إدكروي، قؼقؼ: ؾمؾقامن سمـ صاًمح ا .54

 م.1997، 1واحلؽؿ، اعمد ـة اعمـقرة، ط

هو(، قؼقؼ: د . 748اًمعؼم ذم ظمؼم مـ همؼم، ٕيب قمبداًمؾف ؿمؿس اًمد ـ حمؿد سمـ أمحد اًمذهبل، )ت .55

 م.1948، 2صالح اًمد ـ اعمـجد، وومماد ؾمقد، مطبعة طمؽقمة اًمؽق ت، اًمؽق ت، ط

د سمـ إؾمحاق سمـ حمؿد سمـ حيقك سمـ َمـَْده اًمعبدي وم ح اًمباب ذم اًمؽـك وإًمؼاب، ٕيب قمبد اهلل حمؿ .56

 م.1996هو و 1417،  1هو(، قؼقؼ كظر حمؿد اًمػار ايب ، مؽ بة اًمؽقصمر ، اًمر اض ، ط395، )ت

وم ح اعمغقث ذح أًمػقة احلد ث ًمؾعراىمل، ًمشؿس اًمد ـ حمؿد سمـ قمبداًمرمحـ سمـ حمؿد اًمسخاوي،  .57

 م .2993هو و 1424،  1، مٍم ، طهو(، قؼقؼ : قمكم طمسلم قمكم، مؽ بة اًمسـة 992)ت



 

هو(، قؼقؼ: حمؿد حمقل اًمد ـ قمبد 764ومقات اًمقومقات، عمحؿد سمـ ؿمايمر سمـ أمحد اًمؽ بل، )ت .58

 م .1951احلؿقد، مطبعة اًمسعادة، مٍم، 

اًمؼال د اجلقهر ة ذم شمار ا اًمصاحلقة، ًمشؿس اًمد ـ حمؿد سمـ قمكم اسمـ أمحد سمـ ـمقًمقن اًمصاحلل،  .59

 . م1949هو و  1368دمشؼ، هو(، دار اًمؼؾؿ، 953)ت

اًمؽاؿمػ ذم معرومة مـ ًمف روا ة ذم اًمؽ ب اًمس ة، ٕيب قمبداًمؾف ؿمؿس اًمد ـ حمؿد سمـ أمحد  .69

هو(، قؼقؼ: حمؿد قمقامة، دار اًمؼبؾة ًمؾ ؼاومة الؾمالمقة، ممؾمسة قمؾق، ضمدة، 748اًمذهبل، )ت

 م.1992هو و 1413، 1ط

ًمؾف اًمؼسطـطقـل اًمرومل احلـػل يمشػ اًمظـقن قمـ أؾمامل اًمؽ ب واًمػـقن، عمصطػك سمـ قمبدا .61

هو(، ـمبع سمعـا ة حمؿد ذف اًمد ـ  اًم ؼا ا، 1967اًمشفػم سمحاضمل ظمؾقػة وسمؽاشمب ضمؾبل، )ت

م ، مصقرة قمـ 1992هو و 1413، 1ورومعت سمقؾؽف اًمؽؾقز، دار اًمؽ ب اًمعؾؿقة، سمػموت، ط

 كسخة مؽ بة اعم ـك سمبغداد .

هو( ،دار اًمؽ ب اًمعؾؿقة 319د اًمدوٓيب )تاًمؽـل وإؾمامء ،ٕيب سمنم حمؿد سمـ أمحد سمـ محا .62

 . م1983هوو 1493،  2سمػموت ، ط

هو(، 711ًمسان اًمعرب، ٕيب اًمػضؾ  ال اًمد ـ حمؿد سمـ مؽرم سمـ مـظقر إومر ؼل اعمٍمي، )ت .63

 م .1968، 1دار صادر، سمػموت، ًمبـان، ط

ومرهمكم، ـ سم مرآة اًمزمان ذم شمار ا إقمقان، ًمسبط اجلقزي ؿمؿس اًمد ـ أيب اعمظػر  قؾمػ .64

 م .1951هو و 1379هو(، ـمبع طمقدر آسماد، 654)ت

اعمس درك قمغم اًمصحقحلم، ٕيب قمبداًمؾف احلاومظ حمؿد سمـ قمبداًمؾف احلايمؿ اًمـقساسمقري،  .65

هو و 1411، 1هو(، قؼقؼ: مصطػك قمبداًمؼادر قمطا، دار اًمؽ ب اًمعؾؿقة، سمػموت، ط495)ت

ؿمؿس اًمد ـ حمؿد سمـ أمحد اًمذهبل، وذم ذ ؾف : شمؾخقص اعمس درك، ٕيب قمبداًمؾف )م .1999

 هو( .748)ت

هو(، قؼقؼ: ؿمعقب 241مسـد أمحد سمـ طمـبؾ، ٕيب قمبداًمؾف أمحد سمـ طمـبؾ اًمشقباين، )ت .66

إركموط، قمادل مرؿمد، وآظمرون، إذاف: د قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، ممؾمسة 



 

   

 

 م .2991هو و 1421، 1اًمرؾماًمة، سمػموت، ط

ج اًمد ـ قمبداًمقهاب سمـ            قمكم سمـ قمبد اًمؽاذم اًمسبؽل، معجؿ اًمشققخ ، ٕيب كٍم شما .67

هو( ، قؼقؼ: 759هو(، ختر ج: ؿمؿس اًمد ـ أيب قمبد اهلل اسمـ ؾمعد اًمصاحلل احلـبكم ، )ت771)ت

اًمديم قر سمشار قمقاد ، را د  قؾمػ اًمعـبؽل ، مصطػك إؾمامقمقؾ إقمظؿل ، دار اًمغرب الؾمالمل 
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