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Summary 

This research aims to address about Al-Sayyid Mohammad AmÊmul 
IhsÉn Bangladeshi and his contribution to the Al- HadÊth and it’s 

sciences in Bangladesh. 
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، وظمدماشمف اجلؾقؾة ًمعؾؿ احلديث ؾمػمة اًمسقد حمؿد قمؿقؿ اإلطمسان اًمبـجالديٌم  قمـهيدف هذا اًمبحث إمم شمـاول رء 

-شمؽػؾ اهللاًمنميػ ذم أرض سمـجالديش. وإن احلديث اًمنميػ هق اعمصدر اًمثاين مـ مصادر اًمتنميعات اإلؾمالمقة وىمد 

حلػافمة قمؾؿ احلديث وًمسائر قمؾقمفا يمام شمؽػؾ حلػافمة اًمؼرآن اًمؽريؿ؛ ومؼام ًمف رضمال قمؼم اًمعصقر وظمدمقا هلذا اًمعؾؿ  -شمعامم

قاطمقف اعمتعددة ومرطمؾقا ومجعقا وصـػقا ودوكقا وذطمقا وما إمم ذًمؽ. ويمؾ سمذًمقا ضمفدهؿ اعمشؽقر وؾمجؾ هلؿ اعمبارك مـ ك

اًمتاريخ سماحلؼم اًمذهبل جمفقداهتؿ وظمدماهتؿ. وكحـ أن ذم اًمؼرن اخلامس قمنم مـ اهلجرة اًمنميػة، واكؼرضت مـا أرسمعة 

اعمحدصملم ذم كقاطمل اًمعامل يمام وضمد ذم اًمؼرن اًمساسمؼ كجؿ ـمؾع ذم ؾمامء قمنمة ىمركا، ومل خيؾ ىمرن إٓ وىمد وضمد ومقف مجع يمثػم مـ 

ر أهؾفا سمـقر مؼتبس مـ مصباح كبقي سمخدمتف قمؾؿ احلديث اًمنميػ ظماصة وسمسائر اًمعؾقم قمامة. وذًمؽ  سمـجالديش وكقَّ

 (  رمحف اهلل شمعامم. م5391هــ/5931اًمـجؿ ًمقس إٓ ؾمقٌد مـ آل اًمبقت احلسقـل حمؿد قمؿقؿ اإلطمسان اعمجددي اًمؼميمتل )ت 

 

 احلديث، اًمسـة، سمـجالديش، اًمسقد. اًمؽؾامت إؾماؾمقات:

 

 

 

  



 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

احلؿد هلل رب اًمعاعملم واًمصالة واًمسالم قمغم ؾمقدكا حمؿـد ؾمـقد اخلالئـؼ أمجعـلم، وقمـغم آًمـف وأصـحاسمف 

يرضمــع شمــاريخ أهــؾ احلــديث ذم ؿمــبف اًمؼــارة اهلـديــة إمم اًمعفــد اإلؾمــالمل إول طمقــث وسمعــد: أمجعــلم.  

اؾمتضــاءت سمعــض مـــاـمؼ اهلـــد سمـــقر اإلؾمــالم سمجفــقد اًمتجــار واعمجاهــديـ اًمعــرب اًمــذيـ وصــؾقا إمم 

مؼاـمعــات اًمســـد ومآسمــار ويمجــرات قمــغم ؾمــقاطمؾ اًمبحــر اهلـــدي، ومؽاكــت هـــاك مرايمــز ًمؾحــديث ذم 

وومــد إًمقفــا اعمحـــدصمقن مـــ اًمعــرب واًمعجـــؿ، وىمــد زارهــا اًمرطماًمـــة اعمعــروف أسمـــق  (5)سمــالد اًمســـد ومؾتـــان

هـــ ووصــػ احلاًمــة اًمديـقــة ذم سمــالد اًمســـد ذم يمتاسمــف أطمســـ اًمتؼاؾمــقؿ ىمــائالً: 991اًمؼاؾمــؿ اعمؼــدد قمــام 

"مذاهبفؿ أيمثـرهؿ أصـحاب طمـديث ورأيـت اًمؼـا  أسمـا حمّؿـد اعمـصـقرّى داودّيـا إمامـا ذم مذهبـف وًمـف 

قػ ىمـــد صـــــّػ يمتبـــا قمـــّدة طمســــة وأهــــؾ اعمؾتـــان ؿمـــقعة هيققمؾـــقن ذم إذان ويثـــــقن ذم شمـــدريس وشمصـــاك

اإلىمامـة وٓ لؾـق اًمؼصـبات مــ ومؼفـاء قمـغم مــذهي اسمـك طمـقػـة رمحـف اهلل  وًمـقس سمـف ماًمؽقّـة وٓ معتزًمــة 

وٓ قمؿــؾ ًمؾحـاسمؾــة أىلــؿ قمــغم ـمريؼــة مســتؼقؿة ومــذاهي حمؿــقدة وصــالح وقمّػــة ىمــد أراطمفــؿ اهلل مـــ 

م طمصؾت 5395. وىمديام يماكت سمـجالديش شماسمعة ًمؾفـد، وذم ؾمـة (2)ًمعصبقّة واهلرج واًمػتـة"اًمغؾّق وا

آؾمــــــتؼالل واؾمــــــتؿر شمقًمقــــــدها ًمؾعؾــــــامء اًمؽبــــــار اًمبــــــارزيـ ذم اعمجــــــآت اًمرياؾمــــــات اًمديـقــــــة واًمعؾــــــقم 

ىمـــد ـمؾـــع ذم ؾمـــامئفا كجـــؿ ٓمـــع شمــــقرت سمـــف إىمـــاًمقؿ ذم اإلؾمـــالمقة، ومػـــل ؾمــــفا اعمبؽـــر سمعـــد آؾمـــتؼالل 

                                                             

يػقق قمدد  .مـطؼة مؾتان ، وهل قماصؿةاًمبـجاب شمؼع ذم اجلزء اجلـقيب مـ حماومظة سمايمستاكقة هل مديـة ُمؾتان (5)

ىلر  مما جيعؾفا ؾمادس أيمؼم مدن سمايمستان. شمؼع اعمديـة ذق (1998 مؾققن كسؿة )إطمصائقة 9.5ؾمؽاىلا 

قئة سمإؾمقاق واجلقامع واًمرضائح واًمؼبقر اعمصؿؿة سمشؽؾ يمؾؿ. اعمديـة مؾ 399سمحقازم  يمراشمٌم وشمبعد قمـ شمشـاب

 .يمؿ 9925ممقز. يمام شمقضمد ومقفا ؿمبؽة ؾمؽؽ طمديدية. مساطمة اعمديـة 

 م.2/52/2151، ؿمقهد ذم   /https://ar.wikipedia.org/wikiاكظر:  

أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد اعمؼدد اًمبشاري، أطمسـ اًمتؼاؾمقؿ ذم معرومة إىماًمقؿ، )دار صادر، سمػموت، د.ط،  (2)

 (. 5/185د.ت(، )



 

 

قاطمل سمـجالديش مدارؾمفا وضمامعاهتا احلديثقة واًمتػسػمية وهمػممها. وذًمؽ اًمـجؿ ًمقس إٓ اًمعالمة ك

 اًمؽبػمة ؾمؾقؾ أهؾ اًمبقت اًمسقد حمؿد قمؿقؿ اإلطمسان اعمجددي اًمؼميمتل احلسقـل ر  اهلل قمـف.  

 : اؾمؿف وكسبف

هـــق حمؿـــد وًمؼبـــف قمؿـــقؿ اإلطمســـان وواًمـــده طمـــاذق اًمزمـــان اعمقًمـــقي اًمســـقد قمبـــد اعمــــان سمــــ اًمســـقد كـــقر 

ومـتامه إمم ؾمقدكا زيد سمـ قمكم سمــ طمسـلم سمــ وماـمؿـة سمــت ؾمـقدكا رؾمـقل اهلل صـغم اهلل (5)احلاومظ،وكسبف

 .(2)قمؾقف وآًمف وقمؽمشمف وقمغم أصحاسمف وأشمباقمف وؾمؾؿ

 : وٓدشمف وكشلشمف اًمعؾؿقة

هـــ )أًمــػ وصمالصمامئـة وشمســع 5923اًمثـاين واًمعنمــيـ مــ اعمحــرم احلـرام ًمقؾــة آصمــلم ؾمـــة  وًمـد اًمشــقخ ذم

وقمنمـــيـ( سمؿقًمـــد اعمخـــدوم اًمــــقزم صـــاطمي اًمطريؼـــة اعمـعؿقـــة إيب اًمعالئقــــة اًمشـــقخ حمؿـــد مـــــعؿ )ت 

                                                             

اًمشقخ رمحف اهلل شمعامم يمتي سمـػسف كسبف اًمنميػ سمعديد مـ اًمؽتي. وكسبف اًمطاهر يمام ذيمره ذم يمتاسمف "اًمتنمف  (5)

ٔداب اًمتصقف": اعمػتل اًمسقد حمؿد قمؿقؿ اإلطمسان سمـ اًمسقد قمبد اعمـان سمـ اًمسقد كقر احلاومظ سمـ اًمسقد مػم 

اسمر قمكم سمـ اًمسقد اعمػم همالم قمكم سمـ اًمسقد اعمػم واطمد ؿمفامت قمكم سمـ اًمسقد اعمقًمـا اعمػم مظػر قمكم سمـ اًمسقد اعمػم ص

طمسلم سمـ اًمسقد ذي رغ ؿماه سمـ اًمسقد ريمـ اًمديـ سمـ اًمسقد مجال اًمديـ سمـ اًمسقد أمحد اجلاضمـػمي سمـ اًمسقد سمدر 

ًمػراء اًمديـ اعمدين سمـ اًمسقد قمكم مسعقد اعمدين سمـ اًمسقد أسمق اًمػتح حمؿد إسمراهقؿ سمـ اًمسقد حمؿد ومراش سمـ اًمسقد أيب ا

سمـ اًمسقد أيب احلسـ اًمػارس سمـ اًمسقد حمؿد أيمؼم سمـ اًمسقد قمؿرو قمكم قمدان سمـ اًمسقد أذاف اًمديـ حيقك اًمنميػ 

سمـ اًمسقد اإلمام حمؿد سمـ اإلمام اًمسقد أيب احلسلم اًمزيد اًمشفقد سمـ اإلمام اًمسقد زيـ اًمعاسمديـ سمـ ؾمقد اًمشفداء 

ؾمد اهلل اًمغاًمي قمكم سمـ أيب ـماًمي سمـت ؾمقد اعمرؾمؾلم وؿمػقع اإلمام احلسلم سمـ سمتقل اًمرؾمقل اًمسقدة وماـمؿة وأ

 . اعمذكبلم ورمحة ًمؾعاعملم حمؿد اعمصطػك وأمحد اعمجتبك 

اكظر: اًمسقد حمؿد قمؿقؿ اإلطمسان، ومؼف اًمســ وأصمار،  حتؼقؼ: حمؿد ؾمقػ اإلؾمالم إزهري )ًمؾػؼػم(، )دار  (2)

وىمد ؾمار اًمشقخ مسػم اًمعؾامء اًمساسمؼلم طمقث شمرضمؿ . ىمؾت: 1/935م(، 2151، 5اًمؽتي اًمعؾؿقة: سمػموت، ط

ًمـػسف ذم آظمر يمتاسمف "ومؼف اًمســ وإصمار"،  يمام شمرمجقا حلقاهتؿ ىمبؾ ووماهتؿ أمثال احلاومظ ضمالل اًمديـ اًمسققـمل 

هــ( ر  اهلل قمـف ذم يمتاسمف "طمسـ اعمحارضة ذم شماريخ مٍم واًمؼاهرة" قمـد ذيمر مـ يمان سمؿٍم مـ إئؿة 355)

 ( اىمتداءا عمـ  ىمبؾف. 5/991) اعمجتفديـ،



 

   

 

 . (5)هــ( ىمدس رسه سمـػسف مـ ىمطر هبار وذًمؽ طملم ؾماومرت أمف ًمزيارة أمفا وأظمقاهلا5581

ذم سمقئــة قمؾؿقــة، وىمــرأ اًمؼــرآن اًمؽــريؿ قمــغم واًمــده وقمؿــف  (2)سمؽؾؽتــة قماصــؿة سمـجاًمــةوكشــل وشمرقمــرع  

اًمزاهد اًمعارف اعمقمم اًمسقد ؿماه قمبد اًمديان اًمؼميمتل طملم يمـان قمؿـره  ـس ؾمــلم وظمتؿـف سمؿـدة صمالصمـة 

أؿمفر صمؿ ىمرأ اًمؽتي اًمػارؾمقة وإردية وهمػممها قمغم اًمؽثػميـ، ويمان روقمـف مــ طمـلم اًمصـبا شمـػـر قمــ 

 (9)واًمؾعي واهلزل واجلفؾ واؾمتؾذ سماًمعؾؿ ومـشلت داقمقة اًمعؾؿ اًمصادىمة.اًمؾفق 

ومؾام سمؾـغ مــ قمؿـره قمنمـ ؾمــلم ذع ذم شمؾؼـل اًمعؾـقم اًمعرسمقـة مــ اًمعـارف سمـاهلل اًمؼطـي إواه آيـة  

مـ آيات اهلل ؾمقدكا ومقٓكا أيب حمؿد سمريمت قمكم ؿماه اعمجددي رمحف اهلل وىمرأ قمؾقـف اًمٍمـف وسمعـض 

صـــقف، ويمـــذًمؽ ىمـــرأ قمؾقـــف شمرمجـــة اًمؼـــرآن واحلصــــ احلصـــلم واًمتجقيـــد وهمػمهـــا، يمتـــي إظمـــالق واًمت

ـــ ويمــان مـــ 5911، وىمــد اكتؼــؾ إمم رمحــة اهلل ؾمـــة (1)وسمايعــف ذم اًمطريؼــة اًمعؾقــة اًمـؼشــبـدية اعمجدديــة هـ

                                                             

 اكظر: اعمصدر اًمساسمؼ. (5)

 .ًمبـغالديش اعمحاذية اًمغريب اًمبـغال وٓية قماصؿة اهلـد مديـة هـدية شمؼع ذق ) কলকাতা (سماًمبـغاًمقة يمؾؽتا (2)

واعمديـة  2115كسؿة طمسي إطمصاء قمام  181818111وشمعتؼم راسمع أيمؼم مديـة ذم اهلـد طمقث يبؾغ قمدد ؾمؽاىلا 

 .ظمؾقج اًمبـغال اًمراسمعة قمنمة ذم اًمعامل. شمؼع مديـة يمؾؽتا قمغم ؿماـمئ

 م. 2/51/51، ؿمقهد ذم   /https://ar.wikipedia.org/wikiاكظر:  

 .1/932اكظر: اًمسقد، ومؼف اًمســ وأصمار،  (9)

ه(، 935وهذه اًمطريؼة مجعت سملم اًمطريؼتلم: اًمـؼشبـدية اًمتل شمـتسي إمم حمؿد هباء اًمديـ ؿماه كؼشبـد )ت(1)

أما اًمـؼشبـدية:  وماؿمتؼ اؾمؿفا مـ صاطمبف اعمذيمقر، ه(.  5191واعمجددية اعمـسقسمة إمم اًمسقد أمحد اًمرسهـدي )ت

هـ. يؼقل أصحاب اًمطريؼة اًمـؼشبـدية إن ـمريؼتفؿ يماكت شمسؿك 959د ذم ىمرية سمخارى ؾمـة ومـ صمؿ قمرومت سمف ووًم

"اًمصديؼقة" كسبة إمم أيب سمؽر اًمصديؼ. وشمـتنم اًمطريؼة اًمـؼشبـدية ذم مجقع أكحاء اًمعامل ظمصقصل ذم سمالد اًمؼقىماز 

ودمؿع اًمطريؼة ما سملم اًمعؾؿ اًمنمقمل  وسمخارى وؾمؿرىمـد وشمريمامن ذم آحتاد اًمسقومقايت ؾماسمؼا وذم ؿمبف اًمؼارة اهلـدية.

وأصقًمف مـ اًمؽتاب واًمسـة اًمـبقية وأداب ًمؾسؾقك اًمتعبدي ًمؾزاهديـ مطبؼلم اًمؼاقمدة اًمتل حتث قمغم اًمتؼرب إمم 

اهلل واًمقصقل حلبف اعمطؾؼ ذم ضمقاب ضمؼميؾ قمؾقف اًمسالم ًمسمال ؾمقدكا حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ "أن شمعبد اهلل 

وشمـتنم اًمطريؼة ذم معظؿ اًمبالد اًمعرسمقة ظمصقصا ذم اًمعراق وسمالد اًمشام، وإن  ."شمؽـ شمراه ومنكف يراكيملكؽ شمراه ومنن مل 

 =مـ مشاخيفا مـ محؾ ًمؼي كؼشبـدي، ومـفؿ مـ مل حيؿؾ ذًمؽ اًمؾؼي. وإصؾ ذم اؾمؿ كؼشبـد يـؼسؿ إمم 
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اًمذيمر مـ ؿمقخفا حمؿد هباء اًمديـ ىمسؿلم كؼش وسمـد، واعمؼصقد هبا أن ًمػظ اجلالًمة اهلل ىمد طمػر ذم اًمؼؾي ًمؽثرة =

وذم اًمؾغة اخلاصة سمؿـطؼة اًمشقخ حمؿد هباء اًمديـ اًمبخارية أو يمؽؾؿة اوزسمؽقة )كؼش_سمـد(، أي سمؿعـك أن يؽقن اهلل 

وىمدمفا ًمؾفـد حمؿد اًمباىمل سماهلل  ر  اهلل قمـف اعمدومقن  . مـؼقؿما قمغم ىمؾي اعمممـ، وٓ شممصمر قمؾقف اًمعقامؾ اًمدكققية

شمؾؼل اًمعؾقم قمـ ؾمادات اًمعٍم وومضالء يمؾ  ذمكقاطمل مديـة يماسمؾ، وكشل هبا، صمؿ ضمدَّ  ذمىمدس اهلل رسه سمدهلل. وًمد 

ِمٍم وإظمذ قمـ اًمعاروملم وآؾمتػاضة مـ ىمؾقب إوًمقاء وروطماكقة اعمرؿمديـ طمتك صار ذم اعمعؼقل سمحرًا وذم 

وصؾ إمم مديـة ؾمؿرىمـد واشمصؾ سمحرضة اًمسقد اًمسقاطمة ضمفدًا إمم أن  ذماعمـؼقل طمؼمًا ورم يمؾ ومضقؾة ومردًا ومل يلل 

أىمرب أوىماشمف إمم أقمغم  ذمحمؿد اخلقاضمؽل إمؽـؽل ىمدس اهلل رسه، ومتؾؼك مـف ـمريؼ طمرضة اًمـؼشبـد، ومرىمل 

اعمال إقمغم  ذمدرضماشمف. ويمان شُمَرسمِّقف روطماكقة همقث إسمرار ؾمقدكا اًمشقخ قمبقد اهلل إطمرار ىمدس اهلل رسه وذف 

ًمف شمرسمقة اعمريديـ وإرؿماد اعمسؽمؿمديـ، وأمره سماًمعقدة إمم اهلـد، وسمنمه سمؽمسمقة ؿمؿس رسهـد، أقمـل  صمؿ أضماز  .ىمدره

اإلمام اًمرسماين اًمشقخ أمحد اًمرسهـدي، ومرضمع إًمقفا، وشمقـمـ مديـة دهكم، ومؿألها سماإليامن واًمعرومان، وإرسار 

قمقارف معارف اًمطريؼة اًمـؼشـبدية إٓ مـ أرج  مجقع إىمطار اهلـدية ذموإكقار، واإلمداد واإلرؿماد، وما اكتنمت 

رياض ومضؾف، إذ ما يماكقا يعرومقىلا مـ ىمبؾف، وملىمبؾت إًمقف إمؿ سمام ضمذهبؿ سمف مـ قمؾق اهلؿؿ وىمقة اًمتٍمومات اإلهلقة 

واخلصائص اعمحؿدية طمتك صار يمؾ مـ يؼع سمٍمه اًمنميػ قمؾقف أو حيرض جمؾس ذيمره أو جيؾس سملم يديف حيصؾ ًمف 

وأشماه اإلمام اًمرسهـدي ًمام زار دهلل. ويمان هذا اًمؾؼاء حتؼقؼا ًمام سمنمه ؿمقخف طمقـام سمعثف  .ػـاء مـ أول وهؾةاًمغقبة واًم

إمم اهلـد. وًمام دظمؾ قمؾقف ومرح سمف أؿمد اًمػرح وأسمدى رهمبتف ذم إىمامتف قمـده، ويمان ذًمؽ يمؾف قمغم ظمالف ما قمفد سمف 

غ ذم إيمرام أطمد يمام ومعؾ سماإلمام اًمرسهـدي. وٓ خيتؾػ اصمـان اًمشقخ قمبد اًمباىمل مـ ىمبؾ، ٕكف ما يمان مـ رأيف أن يباًم

ومقام شمػرس سمف اإلمام قمبد اًمباىمل ذم اإلمام اًمرسهـدي اًمتؼدم واًمرىمل ًمطريؼتف اًمـؼشبـدية سمقاؾمطة ما ؾمقؼقم سمف مـ 

اد مـف دقمقة روطماكقة وإصالطمات ؿمامؾة هبا يطػم صقتفا ذم أوماق ويعؼم طمدود إزمان. وأىمام قمـده مدة، واؾمتػ

يمثػما، طمتك وصمؼت اًمصؾة سملم اًمشقخ واعمريد، ومتت اعمبايعة قمغم اًمطريؼة اًمـؼشبـدية، ورضمع إمم رسهـد. وزار ؿمقخف 

مرارا سمعد ذًمؽ، إٓ أكف ذم آظمر زياراشمف مشك معف قمـد رضمققمف، وسمنمه سمـعؿ يمثػمة، وضمعؾف رأس احلؾؼة واإلرؿماد، 

ؼا ًمبشارة اًمشقخ ؿمفدت اًمطريؼة اًمـؼشبـدية شمرىمقا يمبػما قمغم يديف وأوىص مريديف سماشمباع اإلمام اًمرسهـدي. وشمصدي

دمؾقات اكظر: ظمالصتف ذم ". طمقث قمرومت سمعده سماًمطريؼة اًمـؼشبـدية اعمجددية طمقث يمان يؾؼي سمؿجدد إًمػ اًمثاين

 ًمؾديمتقر أؾمتاذ قمكم مـ اهلـد.احلضقر اإلجيايب ًمصقومقة اهلـد ذم جمتؿعفؿ قمؼم اًمتاريخ" 

 http://albassiria.ma 1/51/2151/ ؿمقهد ذم . 



 

   

 

 .(5)رمحفام اهلل اًمديـ اعمجددي

ْؽَؿــــــة  و (2)صمـــــؿ ذم اًمراسمعـــــة قمنمـــــة مــــــ قمؿـــــره ىمـــــرأ اًمـحـــــق ومـقـــــة اعمصـــــكم  ـــــة اًمســـــعقدية ذِم احْلِ اهْلَِديَّ

وهمػمهــا قمـــغم أؾمــتاذ إؾمـــاشمذة صـــاطمي اًمػضــقؾة ؿمـــؿس اًمعؾــامء اًمشـــقخ ماضمـــد قمــغم اجلقكػـــقري )ؾمــــة 

اعمجقــد اعمــراد أسمــادي سمعــض يمتــي  هـــ(، وذم شمؾــؽ أوكــة ىمــرأ قمــغم صــاطمي اًمػضــقؾة اًمشــقخ قمبــد5911

إدب وقمـــغم صـــاطمي اًمػضـــقؾة اًمشـــقخ قمبـــد اًمـــرمحـ اًمؽـــاسمكم سمعـــض يمتـــي اعمعؼـــقل وإصـــقل وقمـــغم 

 . (1)اًمعالمة اعمحؼؼ اًمسقد يمرامت قمكم ؿماه سمعض يمتي اًمػؼف

ًمتؽؿقـؾ اًمعؾـقم اعمتداوًمـة  (1)هــ اكخـرط ذم ؾمـؾؽ ـمؾبـة اعمدرؾمـة اًمعاًمقـة سمؽؾؽتـة5911صمؿ ذم ؾمــة  

واعمعارف اًمنمقمقة وورد مقردها ورشمع سمؿرشمعفا وأيـام ـمؾبـف اًمعؾـقم سماعمدرؾمـة اًمعاًمقـة ىمـرأ قمـغم مشـائخ 

اعمدرؾمة يمتي احلديث واًمتػسػم واًمػؼف وإصقل وإدب وهمػمها مـ يمتي اعمعؼقل واعمـؼقل طمتك 

ن وكـال ىمصـي اًمسـبؼ سمـلم إىمـران وذًمـؽ أشمؿ دراؾمتف وكال ؿمفادة ممتاز اعمحدصملم سمعد ما أدى آمتحـا
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ه. 911مـقة اعمصكم، وهمـقة اعمبتدي، ًمؾشقخ، اإلمام، ؾمديد اًمديـ، اًمؽاؿمغري. هق: حمؿد سمـ حمؿد. اعمتقرم: ؾمـة (2)

ًمف: )احلؿد ًمف رب اًمعاعملم ... اًمخ( . وهق: يمتاب معروف، متداول سملم احلـػقة. اكظر: يمشػ اًمظـقن قمـ أؾمامل  أوَّ

 (.5889/ 2اًمؽتي واًمػـقن حلاضمل ظمؾقػة، )

ْؽَؿة اًمطبعقبة، ًمؾ (9) د ومضؾ احْلؼ اًْمُعْؿَرى اخْلػَْم آسمادى اهْلِـِْدّي احْلَـَِػّل اجلشتك اهْلَِديَّة اًمسعقدية ذِم احْلِ َخػْم آسمادى حُمَؿَّ

هدية اًمعاروملم أؾمامء اًمشقخلم صَماَمن َوؾمبعلم َوِماَئتَلْمِ واًمػ. اكظر:  5298شمقرم ؾمـة وَ  5252اًمامشمريدى وًمد ؾمـة 

هـ(، ـمبع سمعـاية ويماًمة اعمعارف 5933وآصمار اعمصـػلم إلؾمامقمقؾ سمـ حمؿد أملم سمـ مػم ؾمؾقؿ اًمباسماين اًمبغدادي )ت 

 (. 999/ 2م، )5315اجلؾقؾة ذم مطبعتفا اًمبفقة اؾمتاكبقل 

 . 5/25ؼف اًمســ وأصمار عمحؿد ؾمقػ اإلؾمالم إزهري )حمؼؼ(، اكظر: مؼدمة وم (1)

وسمعد أن اكؼسؿت اهلـد سمؼسؿلم ىمسؿ ؾمؿل سماعمؿؾؽة اهلـدية واًمؼسؿ أظمر سمؿؿؾؽة سمايمستان وقماصؿتفا اًمنمىمقة  (1)

 دايما. وسمعد هـ . وماكتؼؾ اًمشقخ خلدمة اًمعؾؿ ذم سمايمستان اعمحؿقة إمم5999ب "دايما" اكتؼؾت اعمدرؾمة اًمعاًمقة إًمقفا ؾمـة 

مـ اًمسـة اعمقالدية ًمبست اعمدرؾمة صمقهبا اجلديد وؾمؿقت 5395أن طمصؾ آؾمتؼالل ل"سمـجالديش" مـ سمايمستان ذم 

 ب "اعمدرؾمة اًمعاًمقة احلؽقمقة سمدايما". اكظر: اعمصدر اًمساسمؼ. 



 

 

 .(5)هـ وشمذيمر سماًمثـاء واًمشؽر5912ؾمـة 

 : أؾماشمذشمف

 :مـفؿ إومادة وملومادوه اًمؽبار إقمالم يدي سملم شمتؾؿذ -شمعامم اهلل رمحف–واًمشقخ 

(وأصـحاب اًمػضـقؾة ؿمـؿس اًمعؾـامء 2هــ(، )5995(ؿمؿس اًمعؾامء اًمديمتقر هدايت طمسـلم )ؾمــة 5) 

هــ(، 5991( وؿمؿس اًمعؾامء مقٓكا حمؿد حيقـك )ؾمــة 9هـ(، )5999)ؾمـة مقٓكا اًمصقذم صػل اهلل 

(ومؾـؽ 9وؿمؿس اًمعؾامء مقٓكا حمؿد مظفـر، ) (1وؿمؿس اًمعؾامء مقٓكا اًمسقد ويص اًمديـ، ) (1)

( وؿمــؿس اًمعؾــامء مقٓكــا اًمســقد 9هـــ(، )5913اًمعؾــامء مقٓكــا اعمػتــل مشــتاق أمحــد اًمؽــاكػقري )ؾمـــة 

(واعمحـدث مقٓكـا اًمشـقخ حمؿـد طمسـلم، 3يمل مقٓكا صـديؼ أمحـد، )(واًمشقخ اًمذ8وٓيت طمسلم، )

(وومخر اعمحدصملم 55هـ(، )5999(واعمػتل مقٓكا اًمشقخ حمؿد مجقؾ إكصاري اعمجددي )ؾمـة 51)

(وومخـــــر اعمحـــــدصملم مقٓكـــــا اًمشـــــقخ كـــــقر اهلل اجلـــــزري )ؾمــــــة 52مقٓكـــــا اًمشـــــقخ ممتـــــاز اًمـــــديـ أمحـــــد، )

هـــــ(، 5911حمؿــــد إؾمــــامقمقؾ اًمبفــــاري اًمســــفروردي )ؾمـــــة  (واًمػؼقــــف اًمصــــقذم اًمشــــاه59هـــــ(، )5999

(ومقٓكا اًمػاضؾ 51هـ(، )5992(واًمؼارئ مقٓكا اًمشقخ حمؿد إؾمامقمقؾ اًمسـبكم اًمشاذزم )ؾمـة 51)

(وإديـــي 59هــــ(، )5999(ومقٓكـــا اًمػاضـــؾ اًمشـــقخ حمؿـــد مظػـــر )ؾمــــة 59اًمشـــقخ كـــذير اًمـــديـ، )

(وومخــر اعمحــدصملم 58قمؾــامء إزهــر اًمنمــيػ، )إريــي مقٓكــا اًمشــقخ أسمــق احلػــاظ حمؿــد ومصــقح مـــ 

(ومقٓكــا اًمشــقخ حمؿــد قمبــد اًمســالم، 21(ومقٓكــا اًمشــقخ حمؿــد إؾمــامقمقؾ، )53مقٓكــا طمبقــي اهلل، )

(وإؾمـــتاذ اًمســــقد 29(واًمصـــقذم اًمشــــقخ مػـــقض اًمــــديـ، )22(ومقٓكـــا اًمصــــقذم قمـــثامن همـــــل، )25)

 .(2)(وإؾمتاذ ؾمؿػم اًمديـ وهمػمهؿ21طمسلم قمكم، )
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قؿ اإلطمسان وطمقاشمف، عمحؿد أملم احلؼ، )ممؾمسة إؾمالمقة ، ويمتاب حمؿد قمؿ1/939اكظر: اعمصدر اًمساسمؼ، (2)

 . 91سمبـجالديش، د.ط، ود.ت(، ص



 

   

 

 : أؾماكقده ًمؾعؾقم

، ومنن ًمف أؾماكقد متـققمة (5)وأؾماكقد أيمثر مشائخف وجمقزيف مذيمقرة ذم صمبتف اعمسؿك ب "مـة اًمباري"

يمان وماضالً ورقمًا ـمبقباً -وىمد ىمرأ قمكم أسمقفق يمثػمة ذم اًمصحاح اًمستة وهمػمها وٓؾمقام ذم اًمصحقحلم.

إمم صاطمي اًمػضقؾة اًمطبقي هـ.وسمعد ووماشمف رضمع 5919سمعض يمتي اًمطي  ىمبؾ ووماشمف ؾمـة  -طماذىماً 

هـ( ًمالؾمتزادة مـ صـاقمة اًمطي وشمعؾؿ اًمؽتاسمة 5999مقٓكا اًمشقخ قمبد اًمرؤوف اًمداكاومقري )ؾمـة 

ورؾمؿ اخلط مـ قمؿقف اًمزاهد اًمسقد اًمشاه قمبد اًمديان واًمسقد ومضؾ اًمرمحـ واًمؽاشمي اًمشفػم ماضمد 

ة قمغم اًمؼارئ قمبد اًمسؿقع )ؾمـة قمكم واًمامس رىمؿ اعمـٌم قمبد اًمرؿمقد ظمان وطمرض ذم اًمتجقيد واًمؼراء

هـ(، صمؿ أمتفا قمغم اًمؼارئ اعمجقد اًمػؼقف اعمسـد اعمعؼقزم رئقس اعمفـدؾملم أؾمتاذ اًمػضالء مؾؽ 5918

اًمعؾامء مقٓكا اًمشقخ مشتاق أمحد اسمـ أؾمتاذ اًمزمـ اًمعالمة اًمشقخ أمحد طمسـ اًمؽاكػقري سمعد ما 

اىمقت وىمرأ قمؾقف يمتي اهلقئة واًمريا  وسمعض لرج ذم اعمدرؾمة اًمعاًمقة، ويمذًمؽ أظمذ قمـف قمؾؿ اعمق

هـ وماحتة اًمػراغ طملم 5919يمتي اعمعؼقل وشمؾؼك قمـف رؾمؿ اإلومتاء طمتك ىمرء اًمشقخ رمحف اهلل ذم ؾمـة 

رأى أن شمؾؿقذه سمرع ذم اًمعؾقم اًمعؼؾقة واًمـؼؾقة وأًمبسف قماممتف اًمنميػة ذم حمرض اًمعؾامء واًمػضالء 

ء واإلمالء وأضماز ًمف سمجؿقع مروياشمف ويمتي اًمشفادات؛ ومنن ًمف شمؽرمًا مـف وأذن ًمف سماًمتدريس واإلومتا

رمحف اهلل أؾماكقد يمثػمة قمـ مشائخف دمؿعفا اًمدوماشمر ذم مجقع اًمػـقن واًمؽتي شمتصؾ إمم أئؿتفؿ 

وممًمػقفؿ ظمصقصًا أؾماكقد اًمؽتي اًمنمقمقة مـ يمتي احلديث واًمتػسػم واًمػؼف وإصقل وهق رمحف 

واكتؼؾ إمم رمحة  (2)ؾمـلم مدرؾمًا سماحلرم وسماعمدرؾمة اًمصقًمقتة سمؿؽة اهلل يمان أىمام سمؿؽة اعمؽرمة شمسع

                                                             

 ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش.(5)

، وأذن ًمف اهلـد مـ هـ1274 قمام مؽة اعمؽرمة اًمذي ضماء إمم اًمشقخ حمؿد رمحت اهلل أؾمس هذه اعمدرؾمة (2)

وملؾمس أول مدرؾمة قمغم كػؼتف اخلاصة وسمؿػرده  مؽة ، ومل شمؽـ هـاك مدرؾمة مـفجقة ذماحلرم اعمؽل سماًمتدريس ذم

، إٓ أن وضمقد مدرؾمة ذم حمقط احلرم ٓيمدي اًمغرض اعمـشقد مـ طمقث شمـظقؿ اًمدراؾمة يمام يمان جد احلراماعمس ذم

يتطؾع اًمشقخ حمؿد رمحت اهلل وذًمؽ قمغم همرار مدارس اهلـد اإلؾمالمقة اًمعريؼة وهمػمها مـ اعمدارس اإلؾمالمقة 

وشمؼمع  مؽة اعمؽرمة ـقد اعمفاضمريـ واعمؼقؿلم ذماعمـتنمة ذم ذًمؽ اًمعفد ذم سمعض اًمبؾدان اًمعرسمقة، وىمام أطمد أمراء اهل

 =ؾة سمبعض إمايمـ مـ داره واكتؼؾت مدرؾمة اًمشقخ رمحت اهلل إمم هذه اًمدار مشؽؾة كقاة مدرؾمة مستؼ



 

 

 .(5)هـ5913اهلل ؾمـة 

 : وفمائػف

هـ،وقملم مدرؾمـًا سمؿدرؾمـة 5919سمدأت رطمؾتف اجلديدة دماه ظمدمة ًمؾعؾؿ ًمإلؾمالم واعمسؾؿلم ذم ؾمـة 

وزم اإلومتاء ذم  اجلامع اًمؽبػم كاظمدا سمؽؾؽتة ومتخرج قمؾقف يمثػمون.  ويمذًمؽ ومقض إًمقف إمامة اجلامع صمؿ

هــــ. ومــــ ذًمـــؽ احلـــلم اؿمـــتفر سمـــاعمػتل وـمـــار صـــقتف ًمػتـــاواه 5911اجلـــامع اًمؽبـــػم كاظمـــدا سمؽؾؽتـــة ؾمــــة 

هـ صمؿ اؾمتعػك مـ وفمقػتف 5919وشمصاكقػف. ووًمت احلؽقمة صاطمي اًمؽممجة ىمضاء وؾمط يمؾؽتة ؾمـة 

ًمعاًمقـة سمؽؾؽتـة وسمعـد هـ؛ ٕن مدير اعمعـارف اًمعؿقمقـة قمقــف حمـارضًا ذم اعمدرؾمـة ا5992ذم اجلامع ؾمـة 

زمان اكؼسؿت اهلـد سمؼسؿلم ىمسؿ ؾمؿل سماعمؿؾؽة اهلـدية واًمؼسؿ أظمر سمؿؿؾؽة سمايمسـتان وقماصـؿتف 

هـــ وماكتؼــؾ اًمشــقخ خلدمــة اًمعؾــؿ ذم سمايمســتان 5999اًمنمــىمقة سمــدايما وماكتؼؾــت اعمدرؾمــة اًمعاًمقــة إًمقفــا ؾمـــة 

إمم أن شمـــقذم رمحـــف اهلل شمعـــامم ؾمــــة  اعمحؿقـــة إمم دايمـــا.  ومـــا زاًمـــت اًمػتقـــا واًمتصــــقػ واًمتـــلًمقػ مــــ دأسمـــف

 . (2)م5391/ ـه5931

 

                                                                                                                                                                                   

طمتك ضاىمت أمايمـ اًمدار سماًمطالب ومعاد اًمشقخ  مؽة اعمؽرمة قمغم ىلج ضمديد، واًمتحؼ قمدد يمبػم مـ اًمطؾبة مـ أهؾ=

، وشمرامت أظمبار هذه اعمدرؾمة اجلديدة وقمؾؿت سمإمر امرأة صمرية مـ اهلـد اعمسجد احلرام وكؼؾ كصػ ـمالسمف إمم

وأرادت إىمامة رسماط وماؾمتشارت اًمشقخ رمحت  هـ1289 قمام احلج يماكت ىمد ىمدمت ذم مقؾمؿ صقًمت اًمـساء شمسؿك

اهلل ذم ذًمؽ ومعرض قمؾقفا سملن مؽة مؾقئة سمإرسمطة وًمؽـ ًمقس هبا مدرؾمة يتعؾؿ ومقفا أسمـاء اعمسؾؿلم، ومحبذت اًمػؽرة، 

وشمؼمقمت سمؼسط واومر مـ ماهلا اخلاص وؿمقدت اعمدرؾمة ذم طمل اخلـدريسة سمحارة اًمباب ضمقار اعمسجد احلرام ذم 

، واكتؼؾ اًمطالب ودرؾمقا مدرؾمة اًمشقخ رمحت اهلل إمم هذه اًمبـاية اجلديدة، ولؾقدًا ًمذيمرى هذه اعمرأة هـ1290 قمام

، /https://ar.wikipedia.org/wikiقمغم هذه اعمدرؾمة، اكظر: اًمصقًمتقة  واقمؽماومًا جلؿقؾفا أـمؾؼ اعممؾمس اؾمؿ

رم رطماب اًمبقت اًمعتقؼ"،  ديمتقر / حمقك اًمديـ أمحد امام، )دار ىمرـمبة ًمؾطباقمة م، ويمتاب "2/52/51ؿمقهد ذم  

 . 15واًمـنم واًمتقزيع: مٍم اعمحروؾمة، د.ط، د.ت(، ص

 .  1/931اكظر: اًمسقد، ومؼف اًمســ وأصمار،  (5)

 .91، صحمؿد قمؿقؿ اإلطمسان وطمقاشمفاكظر: حمؿد أملم احلؼ،  (2)



 

   

 

 : مشقختف ًمؾتصقف

وٓ ؿمـــؽ أن ًمؾتصـــقف دور هـــام ذم شمرسمقـــة اًمـػـــقس اًمبنمـــية وشمزيمقتفـــا مــــ إظمـــالق اًمرذيؾـــة وحتؾقتفـــا 

سمإظمالق اًمػضقؾة. ويمان ًمؾؿمًمػ رهمبة ؿمديدة ذم هذا اًمعؾؿ. وىمد شمعؾؿف مـ مشائخ قمٍمه ومتنمف 

ء اًمشــقخ إضمــؾ ىمقــقم اًمزمــان رساج إوًمقــاء قمؾــؿ إشمؼقــاء صــاطمي اًمؽرامــات هـــ سمؾؼــا5911ذم ؾمـــة 

واعمؼامـات مقٓكــا اًمشــقخ أيب اًمسـعد أمحــد اعمجــددي ومبايعـف ًمقؼتــبس مـــ أكـقاره ويســتػقض مـــ سمريماشمــف 

هــ. وهـق مــ ظمؾػـاء ىمبؾـة اًمسـاًمؽلم إمـام اًمعـاروملم مقٓكـا حمؿـد قمـثامن 5991شمقذم رمحف اهلل شمعامم ؾمــة 

طي اًمؽامؾ ىمققم اًمزمان مقٓكا حمؿد رساج اًمديـ رمحفؿ اهلل شمعامم. صمؿ إن اهلل شمعامم مـ قمغم واسمـف اًمؼ

هــــ مــــ ظمؾػـــاء 5998اًمشـــقخ أن قمؿـــف اًمزاهـــد مقٓكـــا اًمســـقد اًمشـــاه قمبـــد اًمـــديان اًمؼميمتـــل اعمتـــقرم ؾمــــة 

خلؾــؼ إمم اًمعــارف سمــاهلل آيــة مـــ آيــات اهلل مقٓكــا اًمســقد سمريمــت قمــكم ؿمــاه رمحفــؿ اهلل أضمــاز ًمــف سمنرؿمــاد ا

اًمســـــة اًمســـــقة قمــــغم ـمريؼــــة اًمـؼشــــبـدية اعمجدديــــة اًمعؾقــــة وسمجؿقــــع إوراد واًمقفمــــائػ اعمعؿقًمــــة قمـــــد 

 .(5)وسمايع قمغم يديف ظمؾؼ يمثػم (5)اعمشايخ  وصار ؿمقخا ًمؾطريؼة اًمـؼشبـدية اعمجددية 

                                                             

( ذم ؾمؾسؾة اعمشائخ هلذه اًمطريؼة. وؿمجرة اًمطريؼة حمػقفمة 93ويمان اًمشقخ رمحف اهلل شمعامم ذم اًمتاؾمع واًمثالصملم )(5)

يمتي اًمقفمائػ. وها ؾمؾسؾتف اعمباريمة سمداية مـ ؾمقد اعمرؾمؾلم ذم سمقتف سمؽؾقشمقٓ، سمـغال سمازار، دايما، ومذيمقرة ذم سمعض 

( ؾمقدكا ومقٓكا ىمدوة اًمساًمؽلم أؾمقة اًمعاروملم ؾمقد 5إمم اًمشقخ رمحف اهلل شمعامم. ) ؾمقد إصػقاء ؾمقدكا حمؿد  

( ؾمقدكا ؾمؾامن 9م(. )991) ( ؾمقدكا أسمق سمؽر اًمصديؼ  2. )اعمرؾمؾلم طمبقي رب اًمعاعملم حمؿد رؾمقل اهلل  

( 9م(. )991) ( ؾمقدكا ضمعػر اًمصادق 1م(. )921) ( ؾمقدكا اإلمام ىماؾمؿ سمـ حمؿد 1م(. )919) اًمػارد 

م  (5199 .)أيب احلََسـ قمكم سمـ أيب ضمعػر اخلرىماين( ؾمقدكا 9م(. )891) ؾمقدكا ظمقاضمف أسمق يزيد اًمبسطامل 

م (5511 .)اهلَْؿداين( ؾمقدكا أسمق يقؾمػ 3م(. )5559) اًمػضقؾ سمـ حمؿد اًمطقد اًمػاْرَمِدي( ؾمقدكا 8)

يقيَمري( ؾمقدكا 55م(. )5593) قمبد اخلاًمؼ اًمُغْجَدواين ( ؾمقدكا51) ( ؾمقدكا 52م(. )5253) قمارف اًمرَّ

( ؾمقدكا ظمقاضمف حمؿد 51م(. )5925) اًمراِمقْتَـِل ( ؾمقدكا قمزيز قمكم 59م(. )5951) حمؿقد اإلكجػم ومغـقي

د سماسمف  ( ؾمقدكا حمؿد سمـ حمؿد هباء اًمديـ 59م(. ) 5991) ( ؾمقدكا اًمسقد أمػم يٌمالل 51م(. )5911) اًمسامَّ

)  ( ؾمقدكا مقٓكا يعؼقب اجلرظمل58م(. )5933) ( ؾمقدكا قمالء اًمديـ قمطار 59م(. )5918) اًمـؼشبـدي 

 =( 25م( )5123) ( ؾمقدكا مقٓكا حمؿد زاهد 21م(. )5183) ( ؾمقدكا قمبقد اهلل أطمرار 53م(. )5119



 

 

 : ممًمػاشمف

وهـذا اًمعالمـة اًمؽبـػم قمــاش سمـاًمعؾؿ وشمـقذم قمـغم اًمعؾــؿ وظمـدم اًمعؾـؿ وصــػ يمتبــا يمثـػمة سماًمؾغـة اًمعرسمقــة، 

اًمعرب واًمعجؿ، وؾمجؾت طمقاشمف ومآصمره، وفمفر سمف أمام  سمعض يمتبف رم توإردوية، وهمػممها، وـمبع

اًمعؾامء آهتامم سمخدمة احلديث وهمػمه مـ اًمعؾقم اًمنميعة ذم سمـجالديش إٓ أكف مل يعتـ سمف وسمؽتبف مثؾ 

 :(2)ومـ شمصاكقػفما يعتـل سمأظمريـ مثؾف. 

 :ذم قمؾؿ اًمتػسػم* 

 ( اإلطمسان اًمساري سمتقضقح شمػاؾمػم صحقح اًمبخاري.5)

 حتاف سمحاؿمقة اًمؽشاف.( واإل2)

 : أصقل اًمتػسػم *وذم

 ( اًمتـقير ذم أصقل اًمتػسػم. 9)

 :اًمتجقيد واًمؼراءات*وذم 

 ( ما ٓ يسع شمريمف ًمؾؼارئ .1)

 ( واًمتـضقد ذم اًمتجقيد 1)

                                                                                                                                                                                   

( ؾمقدكا حمؿد سماىمل 29م(. )5133) حمؿد ظمقاضمؽل امؽـل ( ؾمقدكا 22م(. )5192) ؾمقدكا درويش حمؿد =

)  ( ؾمقدكا حمؿد معصقم رسماين 21م(. )5921) ( ؾمقدكا ؿمقخ أمحد رسهـدي 21م(. )5919) سماهلل 

م (5922 )قر حمؿد اًمبدواين ( ؾمقدكا ؾمقد ك29م(. )5981) ( ؾمقدكا ؿمقخ حمؿد ؾمقػ اًمديـ 29م(. )5998

م (5821 .)( ؾمقدكا ؿماه همالم قمكم دهؾقي 23م(. )5981) ؿمفقد  ( ؾمقدكا مػمزا مظفر ضمان ضماكان 28. )

( ؾمقدكا احلاج 92م(. )5891) ( ؾمقدكا أمحد ؾمعقد اعمدين 95م(. )5891) ( ؾمقدكا أسمق ؾمعقد دهؾقي 91)

( ؾمقدكا حمؿد رساج اًمديـ 91م(. )5839)  ( ؾمقدكا حمؿد قمثامن 99م(. ) 5891) دوؾمت حمؿد يماكدهاري 

 (5351( .)91 ؾمقدكا مقٓكا أسمق حمؿد سمريمت قمكم ؿماه ) (5323( .)ؾمقدكا أسمق ؾمعد أمحد 99م ) 

  ( ؾمقدكا اعمػتل اًمسقد حمؿد قمؿقؿ اإلطمسان 98م(. )5313) ( ؾمقدكا اًمسقد مػم قمبد اًمديان 99م(. )5315)

 هــ(.5931م/5391)

 . 1/931اكظر: اًمسقد، ومؼف اًمســ وأصمار،  (5)

، 11حمؿد قمؿقؿ اإلطمسان وطمقاشمف عمحؿد أملم احلؼ، ص، و1/938اكظر ًمزاما: اًمسقد، ومؼف اًمســ وأصمار،  (2)

 . 21ومؼدمة ومؼف اًمســ ًمؾؿحؼؼ، ص



 

   

 

 :احلديث*وذم 

 ( ومؼف اًمســ وأصمار. 9)

 ( ومـاهج اًمسعداء. 9)

 ( وطمسـ اخلطاب ومقام ورد ذم اخلضاب. 8)

 جاين سمتخريج أطماديث مؽتقسمات جمدد إًمػ اًمثاين.( وقمؿدة اعم3)

 ( ولريج أطماديث رد اًمرواومض. 51)

 ( واًمعنمة اعمفذسمة ذم اًمؽؾؿة اًمطقبة.  55)

 ( وإرسمعلم ذم اًمصالة .52)

 ( ومفرؾمت يمـز اًمعامل.59)

 ( وإرسمعلم ذم مقاىمقت اًمصالة  . 51)

 ( وإرسمعلم ذم اًمصالة قمغم ؾمقد اعمرؾمؾلم. 51)

 ( وشمؾخقص إزهار اعمتـاصمرة .59)

 :أصقل احلديث *وذم

 ( شمعؾقؼات اًمؼميمتل قمغم مؼدمة اًمدهؾقي. 59)

 ( وطمقار اًمسعدي قمغم مؼدمة اًمشقخ اًمدهؾقي. 58)

 ( ومقزان إظمبار.  53)

 ( وحتػة إظمقار سمنمح مقزان إظمبار .21)

 : شماريخ احلديث*وذم  

 ( قمؾؿ طمديث يمل مباديات.25)

 وشماريخ قمؾؿ احلديث وهمػممها.( 22)

 :اًمسػم * وذم

 ( أكػع اًمسػم.29)

 ( وأوضمز اًمسػم.21)

 ( وآؾمتبشار سمؿعجزات اًمـبل اعمختار.21)

 رساج مـػم، وهمػممها.( 29)



 

 

 :اًمرضمال وإصمبات*وذم 

 ( مـة اًمباري.29)

 ( وشمؾخقص مراؾمقؾ اسمـ أيب طماشمؿ.28)

 ( ويمتاب اًمقاضعلم.23)

  واعمختؾطلم.( وومفرس أؾمامء اعمدًمسلم91)

 :اًمؽالم*وذم 

 ( طمؼقؼة اإلؾمالم. 95)

 :اًمتصقف *وذم

 ( اًمتنمف ٔداب اًمتصقف.92)

 :اًمػؼف *وذم

 ( اًمػتاوى اًمؼميمتقة ذم قمنميـ جمؾدا.99)

 ( واإلومصاح.91)

 ( ويمتاب مقىمقت.91)

 ( واإليذان واًمتبشػم. 99)

 ( واعمسفؾة.99)

 ( ودومع اًمغؾغؾة.98)

 ( واًمؼرة ذم اًمؽرة.93)

 وإفمفار طمؼ.( 11)

 ( ولريج مسائؾ جمؾة إطمؽام اًمعدًمقة.15)

 :أصقل اًمػؼف*وذم 

 ( ًمي إصقل.12)

 ( واًمتـبقف ًمؾػؼقف.19)

 ( وما ٓ سمد ًمؾػؼقف.11)

 :رؾمؿ اإلومتاء*وذم 

 ( أدب اعمػتل.11)



 

   

 

 ( وحتػة اًمؼميمتل سمنمح أدب اعمػتل.19)

 اًمتاريخ:*وذم 

 ( شماريخ اإلؾمالم.19)

 ( ومرآة اعمصـػلم.18)

 ( واحلاوي ذم ذيمر اًمطحاوي. 13)

 :إدب *وذم

 ( سمضاقمة اًمػؼػم.11)

 ( وأدب أردو. 15)

 : اًمطي *وذم

 ( كػع قمؿقؿ.12)

 :اًمـحق *وذم

 ( مؼدمة اًمـحق19)

 : اهلقئة واعمقاىمقت*وذم 

 ( معؾؿ اعمقؼات ٕوىمات اًمصقم واًمصؾقات.11)

 ( ودؾمتقر إظمراج إوىمات.11)

 ( ومزيؾ اًمغػؾة.19)

 يمفري. ( ودهقب19)

 (  وكظام إوىمات.18)

 وهمػمها، أما اًمرؾمائؾ اعمختٍمة وإضمزاء اعمتػرىمة ًمف ومؽثػمة. 

 : ووماشمف

م/ 5391( أيمتـقسمر، 29وىمد شمقرم وسمؽت قمؾقف اًمسؿقات وإرض يقم اًمسبت مــ ؾمـبعة وقمنمـيـ )

 مســجد –، ودومـــ سمجــقار مســجده 5931( مـــ ؿمــفر ؿمــقال مـــ اًمســـة اهلجريـة اًمنمــيػة 51وقمنمـة )

 أمــة  مجقــع وقمـــ ذرياشمــف وقمـــ قمـــف اهلل ر . يــزار مشــفقر وىمــؼمه سمــدايما، سمؽؾقشمــقٓ ، -إقمظــؿ مػتــل

 ؾمؾؿ.   و وأًمف قمؾقف اهلل صغم حمؿد ؾمقدكا

 



 

 

 : ظمدماشمف ًمعؾؿ احلديث

وىمد يماكت شمؾؽ اًمػؽمة اًمتل قماش ومقفا اعممًمػ، وهل اًمـصػ اًمثاين مـ اًمؼرن اًمراسمع قمنم اهلجري ومام 

سمعد، ومؽمًة ظمصبة ذم ظمدمة قمؾقم آصطالح ذم اًمعامل قمامة وذم ضمامعة إزهر اًمنميػ ظماصة؛ طمقث 

ؾـــؽ ىمـــام قمؾـــامء إزهـــر اًمنمـــيػ سمـــنظمراج قمـــدد مــــ اًمشـــقخات اجلؾقؾـــة ذم قمؾـــقم آصـــطالح، شمشـــفد ًمت

هـــ( يمتاسمــف: )اعمـفــؾ 5999اًمػــؽمة سمــاًمثراء واخلصــي، ومؽتــي اًمعالمــة حمؿــد قمبــد اًمعظــقؿ اًمزرىمــاين )ت 

احلديث، ذم قمؾقم احلديث(، ويمتي اًمعالمة اًمشقخ حمؿد قمكم أمحديـ يمتاسمف: )ضقء اًمؼؿر، ذح كخبة 

 قمؾــؿ هــ( يمتاسمـف: )اعمختٍمـ، ذم5931اًمػؽـر(، ويمتـي اًمعالمـة اًمشـقخ قمبـد اًمقهــاب قمبـد اًمؾطقـػ )ت 

رضمال إصمر(، ويمتاسمف: )اعمعتٍم، مــ مصـطؾحات أهـؾ إصمـر(، سماإلضـاومة إمم ظمدمتـف اجلؾقؾـة ًمؽتـاب: 

)شمــدريي اًمــراوي( ًمؾحــاومظ اًمســققـمل، واًمــذي هــق رأس يمتــي اًمػـــ، ويمتــي اًمعالمــة مصــطػك أمــلم 

طمل اًمتازي إزهري يمتاسمف: )مؼاصد احلديث، ذم اًمؼديؿ واحلديث(، ويمتي اًمعالمة حمؿد حمؿد اًمسام

هــــ( 5119يمتاسمــف: )اعمـــفج احلـــديث، ذم قمؾــقم احلـــديث(، ويمتــي اًمعالمــة حمؿـــد حمؿــد أسمـــق ؿمــفبة  )ت 

يمتاسمـــف: )اًمقؾمـــقط ذم قمؾـــقم احلـــديث(، وهمـــػم هـــمٓء يمثـــػم مــــ اًمعؾـــامء إزهـــريلم، اًمـــذيـ أصْمـــَروا قمؾـــقم 

قمـــ  آصــطالح سمؽتــبفؿ وممًمػــاهتؿ، ومضــال قمـــ شمــلًمقػفؿ ذم ومؼــف احلــديث وذح يمتبــف اًمؽــؼمى، ومضــال

شملًمقػفؿ ذم قمؾقم اًمرضمال، ومضال قمـ شملًمقػفؿ ذم قمؾؿ لريج احلديث، إمم همػم ذًمؽ مـ اًمػـقن احلديثقة 

 اًمتل ـمرىمقها ذم يمتبفؿ وممًمػاهتؿ.

واكخرط اًمشقخ ذم ؾمؾؽ هقٓء اًمعؾامء إضمالء وملؾمفؿ ذم ظمدمات احلديث اًمنميػ اًمتل 

رك ٕهؾفا شمراصما هائال وظمدمات ضمؾقؾة ذم شمػقق قمـ اًمبقان، ومل شمر سمـجالديش ذم أرضفا أطمدا مثؾف شم

يمؾ اًمعؾقم قمامة وذم جمال قمؾقم احلديث ظماصة. وىمد ذيمركا أؾمامء معظؿ مصـػاشمف اًمتل وصؾت إًمقـا 

إٓ أكا اؾمتحببـا أن كعقد أؾمامء هماًمي ممًمػاشمف ذم احلديث اًمتل اؾمتطعـا أن كحصؾ قمؾقفا مـ اعمصادر 

 اعمتاطمة ًمديـا. وهل: 

 . (5)ومؼف اًمســ وأصمار -5

 .  (2)ومقزان إظمبار -2

                                                             
 حؼقؼـا.  ذم أرسمعة أضمزاء سمته 5191م/2151ـمبع ذم دار اًمؽتي اًمعؾؿقة: سمػموت، ؾمـة (5)

 م سمتحؼقؼـا. 2152هــ اعمقاومؼ 5199ـمبع ذم دار اًمبصائر: اًمؼاهرة، ؾمـة (2)



 

   

 

 .(5)وحتػة إظمقار سمنمح مقزان إظمبار -9

 . (2)ومـاهج اًمسعداء -1

 . (9)وطمسـ اخلطاب ومقام ورد ذم اخلضاب -1

 .(1)وقمؿدة اعمجاين سمتخريج أطماديث مؽتقسمات جمدد إًمػ اًمثاين -9

 . (1)ولريج أطماديث رد اًمرواومض  -9

 .  (9)واًمعنمة اعمفذسمة ذم اًمؽؾؿة اًمطقبة -8

 .(9)وإرسمعلم ذم اًمصالة -3

 .(8)ومفرؾمت يمـز اًمعامل -51

 . (3)وإرسمعلم ذم مقاىمقت اًمصالة -55

 . (51)وإرسمعلم ذم اًمصالة قمغم ؾمقد اعمرؾمؾلم -52

 .(55)وشمؾخقص إزهار اعمتـاصمرة -59

 . (52)شمعؾقؼات اًمؼميمتل قمغم مؼدمة اًمدهؾقي  -51

 

                                                             

 اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. (5)

 اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. (2)

 مل كطؾع قمؾقف. (9)

 ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ.  اًمؽتاب ما زال خمطقـما(1)

 اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. (1)

 اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. (9)

 اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. (9)

 اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. (8)

 اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. (3)

 اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. (51)

 واهلل أقمؾؿ. اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش (55)

 اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. (52)



 

 

 . (5)وطمقار اًمسعدي قمغم مؼدمة اًمشقخ اًمدهؾقي -51

 . (2)شماريخ قمؾؿ احلديث -59

 .(9)قمؾؿ طمديث يمل مباديات -59

 .(1)أكػع اًمسػم  -58

 .(1)وأوضمز اًمسػم -53

 .(9)وآؾمتبشار سمؿعجزات اًمـبل اعمختار -21

 .(9)مـة اًمباري -25

 .(8)وشمؾخقص مراؾمقؾ اسمـ أيب طماشمؿ -22

 .(3)ويمتاب اًمقاضعلم -29

 .(51)وومفرس أؾمامء اعمدًمسلم واعمختؾطلم -21

 . (55)شمعؾقؼ قمغم ؾمــ أيب داود -21

 . (52)شمعؾقؼ قمغم مراؾمؾ أيب داود -29

  

                                                             

 اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. (5)

 اًمؽتاب مطبقع ذم دايما، سمـجالديش. (2)

 اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. (9)

 اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. (1)

 اًمؽتاب ـمبع ذم دايما، سمـجالديش. (1)

 اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. (9)

 اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. (9)

 ـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. اًمؽتاب ما زال خمطق(8)

 اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. (3)

 اًمؽتاب ما زال خمطقـما ذم مؽتبة اًمشقخ سمدايما، سمـجالديش واهلل أقمؾؿ. (51)

 ـمبع ذم اعمؽتبة إذومقة: اهلـد ذم هامش ؾمــ أيب داود ـمبع متؽرر. (55)

 ـمبعت اعمراؾمؾ ذم اعمؽتبة إذومقة: اهلـد مع ؾمــ أيب داود وشمعؾقؼف ذم اهلامش ـمبع متؽرر.  (52)



 

   

 

 . (5)يمتاب إرسمعلم -29

 يطبــع ومل سمعضــفا ـمبــع -قمـــف اهلل ر –وهماًمــي هــذه اًمؽتــي مــا زال خمطقـمــا. وذم طمقــاة اًمشــقخ 

 اعمطبققمــة يمتبـف سمعـض قمـغم اًمضـقء كسـؾط أن وكحــ. ووماشمـف سمعـد وٓ اًمشـقخ طمقـاة ذم ٓ أظمـر سمعضـفا

ؿمـــقئا مــــ اًمتػاصـــقؾ طمتـــك شمتضـــح أمـــام اًمــــاس ظمدماشمـــف اجلؾقؾـــة ذم جمـــال احلـــديث اًمــــقوي  شمــــاول مـــع

 اًمنميػ ذم سمـجالديش. 

 ومؼف اًمســ وأصمار: 

اًمشـقخ رمحـف اهلل شمعـامم  وهذا مـ أكػع اًمؽتي اعمصـػة ذم اًمعصقر اعمتلظمرة ذم أطماديـث إطمؽـام. وإن

ضمعــــؾ ًمؾؽتــــاب مؼدمــــة كاومعــــة قمظقؿــــة اًمػائــــدة شمتعؾــــؼ سمعؾــــقم احلــــديث اًمنمــــيػ وأؾمــــامها ب " مقــــزان 

وضمعؾـــف مقزاكـــا ًمؽــــؾ مــــ يطؾـــع قمـــغم هــــذا اًمؽتـــاب اًمنمـــيػ وقمـــغم يمتــــي آظمـــر مــــ يمتــــي  (2)إظمبـــار"

 إطماديث اًمنميػة. واظمتار اًمشقخ سمعض اعمـاهج اعمفؿة ذم يمتاسمف )ومؼف اًمســ وإصمار( وهق يمام يكم:

يمتـاب ضمـامع « ومؼـف اًمســـ وأصمـار»: يؼقل اًمشقخ همػر اهلل ذكقسمف وؾمؽم قمققسمف يمتـايب هـذا إومم

مجعت ومقف مـ إدًمة احلديثقة قمغم أصقل اًمديـ وومروع إطمؽام واًمؽمهمقـي  ل اعمختار ذم ؾمــ اًمـب

واًمؽمهقـي واإلطمسـان وإذيمـار وهمػمهـا وهـق يشــتؿؾ قمـغم اًمؽتـي واًمػصـقل أمـا إسمـقاب وملصــدرهتا 

 (1).(9)سمؽؾؿة قمـ واًمؽماضمؿ مؽتقسمة قمغم اهلقامش

خمرضمقف صمؿ أشمقت سمؼطعات احلديث اعمختؾػة : أوردت ذم يمؾ سماب طمديثاً سمتاممف أو سمجزئف صمؿ اًمثاكقة

اعمتعؾؼــة سماًمبــاب ًمػائــدة أو سمشــقاهد احلــديث ومتاسمعتــف مــع ذيمــر اعمخــرضملم سمتٍمــيح أؾمــامئفؿ وإرضمــاع 

 .(1)"قمـده"أو "ًمف"اًمضؿػم إًمقفؿ سمؼقزم 

 "مثؾف"ًمؾحديث و "سمف"ًمؾؿخرضملم و "ًمف"و "قمـده"و "قمـد"ًمؾرواة و "قمـف"و "قمـ": ًمػظة اًمثاًمثة

                                                             

 م. 2159ـمبع ذم دايما: سمـجالديش حتت رقماية ورصمة اًمشقخ ؾمـة (5)

واعمؼدمة ـمبعت سمحؿد اهلل شمعامم سمتؼدمة اًمعالمة اعمحدث أؾمامة اًمسقد حمؿقد إزهري وسمتحؼقؼ اًمػؼػم ذم "دار (2)

 م سماؾمؿ "مقزان إظمبار ذم مصطؾح أهؾ إصمار". 2152هــ اعمقاومؼ 5199"، اًمؼاهرة ،ؾمـة اًمبصائر

 إٓ أكـا وضعـا اًمؽماضمؿ ذم متـ اًمؽتاب قمـد ذيمر  إطماديث اعمتعؾؼة هبا زيادة رم اًمػائدة.(9)

 . 5/91اكظر: اًمسقد، ومؼف اًمســ وأصمار، (1)

 اكظر: اعمصدر اًمساسمؼ. (1)



 

 

 .(5)ًمام احتد معـك واًمضؿػم ذم اًمؽؾ يعقد قمغم مرضمع يؼرب مـف "كحقه"ًمام احتد ًمػظًا و

 .(2): ىمد راضمعت أصقل يمتي احلديث وراقمقت أًمػافمفا ذم اعمتقن ضمفد اعمستطاعاًمراسمعة

: ذم يمؾ مقضع ذيمرت احلديث مـ لريج اًمشقخلم اًمبخاري ومسـؾؿ ومـاًمؾػظ ًمؾبخـاري اخلامسة

ضــع ذيمــرت يمثــػمًا مـــ اعمخــرضملم مـــ همــػم اًمشــقخلم ومــاًمؾػظ ًمــألول وإٓ وإٓ وملوضــحت وذم يمــؾ مق

 .(9)وملذت ذم احلقار وًمؾبؼقة مـ اعمخرضملم احلديث إما سمعقـف أو سمؿعـاه أو سمجزئف

: إذا ذيمــرت احلــديث قمـــ اًمشــقخلم أو أطمــدمها ومــال أقمــرج إمم همػممهــا مـــ اعمخــرضملم إٓ اًمسادؾمــة

ا مـــ خمرضمــل احلــديث واطمــدًا أو أيمثــر طمقــث سمــدء زم ومــا ًمػائــدة وإن مل أضمــد قمـــدمها ذيمــرت مـــ همػممهــ

 .(1)اؾمتققمبتفؿ

: ما شمؽؾؿـت قمـغم أطماديـث اًمصـحقحلم ًمؾشـقخلم إٓ كـادرًا ومـا أوردت احلـديث مــ همـػم اًمساسمعة

اًمصحقحلم إٓ أوضـحت أطمـقال ؾمــده مــ صـحتف أو طمســف أو ضـعػف وإن يمـان معؾـالً ومعؾتـف إمـا مــ 

سمــــــدا زم وأوضــــــحتفا سماإلجيــــــاز ذم احلــــــقار مشــــــػمًا إمم صــــــػحات  أئؿــــــة احلــــــديث معزيــــــًا إًمــــــقفؿ أو مــــــا

 .(1)اعمراضمع

: ذيمـــرت ذم اعمـــتـ أؾمـــامء اعمخـــرضملم مــــ أئؿـــة احلـــديث وهمـــػمهؿ ويمتبـــت صـــػحات يمتـــبفؿ اًمثامــــة

 .(9)اعمشفقرة ذم اهلقامش وإن يماكت همػم مشفقرة أوضحت

ًمؽ أشمقـــت هبـــا قمـــغم إليضـــاح إطماديـــث اعمختؾػـــة واعمشـــؽؾة ويمـــذ "ىمؾـــت": يمتبـــت يمؾؿـــة اًمتاؾمـــعة

 .(9)اهلامش ًمؾتـبقف قمغم ؾمـد احلديث

: اعمراد سماًمشقخلم اًمبخاري ومسؾؿ وسمإرسمعة اًمـسائل وأسمـق داود واًمؽممـذي واسمــ ماضمـف اًمعاذة

                                                             

 اسمؼ. اكظر: اعمصدر اًمس(5)

 اكظر: اعمصدر اًمساسمؼ. (2)

 اكظر: اعمصدر اًمساسمؼ. (9)

 اكظر: اعمصدر اًمساسمؼ. (1)

 اكظر: اعمصدر اًمساسمؼ. (1)

 اكظر: اعمصدر اًمساسمؼ. (9)

 اكظر: اعمصدر اًمساسمؼ. (9)



 

   

 

وسماًمستة همٓء اعمذيمقرون وسماجلامقمة همٓء اًمستة وأمحد واعمراد سماحلاومظ اًمشقخ اسمـ طمجر اًمعسؼالين 

وسماًمصــحقح اًمصــحقح ًمؾبخــاري وسماًمصــحقحلم اًمصــحقحان ًمؾبخــاري ومســؾؿ. وىمــد اظمتزًمــت سمعــض 

مثالً اًمػتح مـ ومتح اًمباري واًمـقؾ مـ كقؾ إوـمار واعمجؿع مـ جمؿع اًمزوائد واًمـصي  أؾمامء اًمؽتي

 .(5)مـ كصي اًمراية واًمتؾخقص مـ اًمتؾخقص احلبػم وما إًمقفا

ذم ه 5999هذا، واًمؽتاب ـمبع رم اعمطبع اعمجقدي اًمقاىمع سمؽاكػقر، اهلـد ذم ؿمفر ؿمقال مـ ؾمـة 

؛ وماكســـد سمـــاب احلصـــقل قمـــغم  اًمؽتـــاب، ومقضمـــدكا سمـــدا ه(5931طمقـــاة اًمشـــقخ، ومل يطبـــع سمعـــد ووماشمـــف )ت

م/ 2151إلقمـــادة ـمبعـــف سمثقسمـــف اجلديـــد ومؼؿــــا سمتحؼقؼـــف وـمبعـــف ذم دار اًمؽتـــي اًمعؾؿقـــة:  سمـــػموت  ؾمــــة 

 وماكتنم اًمؽتاب ذم أكحاء اًمعامل وهلل احلؿد.ه 5191

لم وصـار هلـذا اًمؽتــاب اًمامشمـع مؽـان قمظــقؿ ًمـدى دارد احلـديث اًمـبــقي اًمنمـيػ مــ اعمتعؾؿــ 

واعمعؾؿلم ذم سمـجالديش ظماصة، وذم ؿمـبف اًمؼـارة اهلـديـة قمامـة طمقـث يعتؼموكـف مــ اعمصـادر واعمراضمـع 

اعمفؿة ذم أدًمة إطمؽام اًمنمقمقة. وذم اًمقىمت كػسف، هقئة اًمتعؾقؿ ًمؾدراؾمات اإلؾمالمقات ًمؾجامعات 

كعؾــؿ مـــ واعمــدارس اإلؾمــالمقات ضمعؾــت اًمؽتــاب مرضمعــا إضــاومقا ًمؾطــالب. ويعــد هــذا اًمؽتــاب ومــقام 

 أيمؼم اإلكتاج اًمعؾؿل ًمؾؿمًمػ ذم جمال احلديث اًمـبقي اًمنميػ. 

 : مقزان إظمبار ذم مصطؾح أهؾ أصمار

وهــق يمتــاب مفــؿ، يؼــع ذم ؾمــقاٍق مقصــقٍل مـــ اًمعؿــؾ احلــديثل قمـــد اًمشــقخ رمحــف اهلل؛ إذ ضمعؾــف مؼدمــة 

إظمقـــار، سمنمـــح مقـــزان  ًمؽتاسمـــف: )ومؼـــف اًمســـــ وأصمـــار( يمـــام ذيمركـــا، صمـــؿ ذطمـــف ذم يمتـــاب ؾمـــامه: )حتػـــة

إظمبار(، ومجاء هذا اًمؽتاب يمتاسما وؾمطا، واىمًعا ذم ؾمقاٍق مـ اخلدمة ًمؾػـ احلديثل اًمنميػ، واًمعؿِؾ 

قمغم حتؼقؼ اًمبحقث احلديثقة، ضمامع ٕـمراف وأؿمتات مـ قمؾـقم آصـطالح، يصـؾح ٕن يؽـقن متــا 

 َدْرؾمقًّا متداوٓ مؼروًءا. 

مشــفقر ذم سمـــجالديش مؼــرر ًمطؾبــة اعمــدارس اًمديـقــة احلؽقمــة، وًمــف ـمبعــات ومــــ  واًمؽتــاب

 .  -اهلل طمػظف–سمتؼديؿ اعمحدث اًمؽبػم أؾمامة اًمسقد حمؿقد إزهري   (2)أكػعفا ـمبعة "دار اًمبصائر"

                                                             

 اكظر: اعمصدر اًمساسمؼ. (5)

إزهري وسمتحؼقؼـا ذم "دار اًمبصائر"، ـمبع اًمؽتاب سمحؿد اهلل شمعامم سمتؼدمة اًمعالمة اعمحدث أؾمامة اًمسقد حمؿقد (2)

 م . 2152هــ اعمقاومؼ 5199اًمؼاهرة، ؾمـة 



 

 

 : شماريخ قمؾقم احلديث

إمم  اًمؽتاب مفؿ ذم سماسمف؛ طمقث اؿمتؿؾ قمغم اًمتػاصقؾ ذم شماريخ قمؾقم احلديث مـ قمٍم اًمـبل  وهذا

قمٍم اًمشقخ قمؼم اًمؼرون. وىمد طمظل سماًمؼبقل وقمؿ كػعف ًمطؾبة احلديث. وهق يمتاب درد ًمطؾبة 

اًمدراؾمات اًمعؾقا اعمتخصصلم ذم ىمسؿ دراؾمة احلديث وقمؾقمف ذم سمـجالديش. وًمف ـمبعات شمقضمد ذم 

 ـجالديش.  دايما، سم

  



 

   

 

 اجلقًمة ذم طمقاة اًمسقد وظمدماشمف ذم قمؾقم احلديث كستطقع أن كصؾ إمم كتائج:    هذهوسمعد 

اشمضح ًمـا مـ طمقاة اًمسقد حمؿد قمؿقؿ اإلطمسان أن اًمبقئة اًمعؾؿقة هلا آصمار ضمؾقؾة ذم شمرسمقة  -5

 أصحاهبا.

 ًمطؾبة اًمعؾؿ أن جيؿع سملم اًمعؾقم اًمديـقة واًمدكققية ذم طمصقهلام.  ويـبغل -2

 ويمان رمحف اهلل مـ اًمعؾامء اًمذيـ كستطقع أن كسؿقفؿ  سماًمعامل اعمقؾمققمل.  -9

 وإن اًمسقد يمان مـ اعمحدصملم اًمؽبار ذم اًمؼرن اًمراسمع قمنم مـ اهلجرة اًمـبقية اًمنميػة. -1

 ؿمتات اًمعؾقم. ػات ذماًمتصـق ذم ـمقيؾ سماع ًمف -اهلل رمحف–ويمان  -1

 ويمتاسمف "ومؼف اًمســ وأصمار" يمتاب ومريد ذم سماسمف.  -9

"مقزان إظمبار ذم مصطؾح أهؾ أصمار" صار مصدرا ًمعؾؿ مصطؾح احلديث  ويمتاسمف -9

 اًمنميػ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اًمؼرآن اًمؽريؿ 

اًمعاروملم أؾمامء اًمشقخلم هدية م(.  5315اًمباسماين، إؾمامقمقؾ سمـ حمؿد أملم سمـ مػم ؾمؾقؿ اًمبغدادي. )

 )د.ط(.  إؾمتاكبقل:  ـمبع سمعـاية ويماًمة اعمعارف اجلؾقؾة ذم مطبعتفا اًمبفقة.وآصمار اعمصـػلم 

يمشػ اًمظـقن قمـ م(. 5315طماضمل ظمؾقػة، مصطػك سمـ قمبد اهلل يماشمي ضمؾبل اًمؼسطـطقـل. )

 ، سمغداد: مؽتبة اعمثـك.أؾمامل اًمؽتي واًمػـقن

. خمطقط ذم مؽتبة اًمشقخ سمؽؾقشمقٓ، دايما، ف ٔداب اًمتصقفاًمتنماًمسقد، حمؿد قمؿقؿ اإلطمسان. 

 سمـجالديش. 

(. حمؿد ؾمقػ اإلؾمالم إزهري )حتؼقؼ(. 5)ط ومؼف اًمســ وأصماره(. 5191م/ 2151اًمسقد. )

 سمػموت: دار اًمؽتي اًمعؾؿقة.  

 (. حمؿد ؾمقػ5)ط مقزان إظمبار ذم مصطؾح أهؾ أصمارم(. 2152هــ اعمقاومؼ 5199اًمسقد.  ) 

 اإلؾمالم إزهري )حتؼقؼ(. اًمؼاهرة: دار اًمبصائر.  

طمسـ اعمحارضة ذم شماريخ م(. 5399 -هـ  5989اًمسققـمل، قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر، ضمالل اًمديـ. )

 -(. حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمراهقؿ )حتؼقؼ(. مٍم: دار إطمقاء اًمؽتي اًمعرسمقة 5واًمؼاهرة )ط مٍم

 قمقسك اًمبايب احلؾبل وذيماه.

)د.ط(. دايما: ممؾمسة إؾمالمقة  يمتاب حمؿد قمؿقؿ اإلطمسان وطمقاشمفؼ. )د.ت(. حمؿد أملم احل

 سمبـجالديش. 

  أطمسـ اًمتؼاؾمقؿ ذم معرومة إىماًمقؿاعمؼدد، أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد اعمؼدد اًمبشاري. )د.ت(. 

 )د.ط(. سمػموت: دار صادر. 

 :اًمشبؽات اًمعـؽبقشمقة

https://ar.wikipedia.org/wiki/  م.2/51/51، ؿمقهد ذم 

دمؾقات احلضقر اإلجيايب ًمصقومقة اهلـد ذم جمتؿعفؿ قمؼم اًمتاريخ أؾمتاذ قمكم. 

.http://albassiria.ma 1/51/2151/ ؿمقهد ذم . 
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