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 د املؤيَّ ر ابُنْصأبو َن
 ُثاحملدِّامُلقرئ  العامُل

 

 
 د. إبراهيم بن حممد نور بن سيف 

 أستاذ مساعد بقسم علوم احلديث  

 بكلية احلديث الشريف  

 اجلامعة اإلسالمية ـ املدينة املنورة 
 

 

ــة ا ا       ــا مــاخل ا م ــد ا املتل ــى عل ــ   احلم ــة ظل م

ــة أ ــر  ر    ــا بشعف  وملخــ ة خلقــ   وســل دينهــاو ملاملــنعم عليه

جشينهـاو لـلا    ُةّربكتاب  الاي مو َعنُي َمعين هاو ملبسنت  الشريلة اليت مي ُغ

 ينها.ِروث َعُياا ملسلم ملبارك علي  ملعلا آل  مللحش  الاين مم ُل

ديهــا اا جعلــهم  وملبعــدف دقــد َلْلْلــة  مســ ة ليــاة مــاخل ا مــة بعلمــا       

و دـتأل ت جشهـة التـاري     هـا  م ا  َخليث انتها عهد النشوة ب  َمناراٍت ل لُهدىو

ــي ُر عتـــااهم علـــا عـــر  بلـــدا  العـــا      ــاار َسـ ــَيرمم العتـــرةو مل نـ بنـــور س ـ

و ملبرزت إسهاما هم اجلليلة ملجنوبًا و ملمشااًلملغربًا  رقًا واإلسالمي اللسيح

اليت َ ْلاَنو ا بها  دمة الدين؛ ُمخشـتني لـرا العـاملنيو ُملّحـني بـدعااهم لـربهم       

و َلو هلـم ملال لَـ   َلو يتقّشـى جهـدمم ملأ  ُيّي ـي عملـهمو ملأ  ال لَـ      الكريم أ 

ّ  ْةّوملال ُقــ َ ــْكَر ســعيهم مل ّيــر  ســشحان  مل عــالو دلهــاا   ملب ــ ُ ن ــإال م  َمملال عــ

 يف اآلخرين. دٍقل  ذ ْيَرُمم  ملجعى هلم لساَ 

ن مــءال  العلمــا  الل ــال ف َمــن اله،ــة ب ــددخلو ملالــيت    ــد هلــا  ملم ــ

حينمـا أحـحة   دو ما دمّلنـ  عـن نلسـ     إال م ن مدد ـ  بعد مدد اا  عالـ   مددًا

ــد خ    ؛امل ــادر  ــحيحة  ــ  مليحــةو دلق ــوارد من ــة امل ــأ  ــرًال  ــًا ف أا لــّور  علمي
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عّشـرت عنـ     (1)" ر،ة ذا يةحنو ما ُيسمَّا "لالش  أرملع   ويرو ملسّجى دي  

؛ عـــددمم االاـــة عـــن يويشـــة مـــن  ـــيوخ  أ،ـــى  عـــش و ملرملى بهســـانيدخل

داحلمد ا اللتيـف   وأمدى بها علومًامل ودهنتق بها رسومًا ملعشرمل   يخًا؛

 ا ش .

ملقد يا  سشر اختياري الشحثو مو يو  يتاا أبي ن ر ابن املءيد 

"حتلة ا خيار يف أقسام ا خشار" من امُل ّنلات امُلشك رة يف  ــ رمح  ااــ 

يتاا "معردة علوم مـ(و أي قشى  601علوم احلديثو أل ل  ُمءلل  سنة )

مـ(و  643مـ(و ملاملتودا عامف ) 577احلديث" البن ال الح )املولود عامف )

ملاّ شع دي  مءلل   ريقة احملداني يف الكالم علا أنواع احلديثو يما 

إال  ــ ملإ  يا  خمت رًاــ ملمو  و(2)لنع احلايم يف "معردة علوم احلديث"

ملا خشاَر بهسانيدخلو إحادًة إل ما  أ  رملايْة املءلف  دي  ا لاديَث ملاآلااَر

لواخل من اآلداا ملالتنشيهات اليت ال يستغين عنها  الر العلم ملاحلديث 

با دمةو ملِإْ الِع الوَسط العلمي علا ما انتوى علي  من  جيعل  لقيقًا

 اري  علميو ل حقشٍة جادت ديها قرااح أمى العلم مبا التاج إلي  أمى 

ملإر ادو ملاا امُلود ق ال رّا غ خلو ملال إل  سواخلو ع رمم م ن  عليم ملمداية 

                                              
ا خيـار   يف يتابـ  "حتلـة   -الـيت َعن ـَوَ  هلـا   –كالم علا آخر أنواع علوم احلديث البعد انتهاا  من   رع ديها( 1)

رق  تـ  -  ُيسـمه  - د ـالً  ذيـر دشعـد دراغـ  منهمـا     و"جلرح ملالتعـديى "ا انوع مايف بيا  أقسام ا خشار" ملم

دي  لشر  ألحاا احلديثو مل هييد اا  عال هلمو ام عّرج علا  ي  من  ـرق التحمـى ملا دا و مـن آخـر )ل     

 اليت يف مكتشة )برنستو (.  من نسخت  ا تية ا(  41ا( إل منت ف ل ) 37

نا  الداعيـة  مل رجم لنلس  يف أات ّدي  لتهليف الكتااو ذير دي  االث دملاٍع ل -  ُيَعن ِو   ل – د اًل ام عقد

علا لولات نسخة الكتاا ا تيـة   -يف أانا  الشحث–ملما بعدماو ملسهذير اإللاالت ( أ 46يف )ل الفانيةو 

ماخلو ملأنّش  علا ما ُأل يُى علي  من غ مـا مـن النسـ و ملجعلـة رمـّ )أ( عنـد بدايـة اجلانـر ا وـن مـن الورقـةو            

 مل)ا( عند بداية ا يسر منها.

 إ   ا  اا.عند إمتامي حتقيق و  كلال ( ملسُهدرد دراسًة2)
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 [.10. ]سورة احلشر اآلية " ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

ـــ   (1)ام )لقيقة ماا النـوع مـن الهاجـم( يمـا قـال الشـي  بكـر أبـو زيـد          

بعـد   ـــ  م ـن عـا  ململكـر    ـــ مو الس ة الـيت يكتشهـا لـالشها    ف )ــ رمح  اا

ّن ا ُ ّدو ملعند بلوغ  سن الن جو يف جوٍّ ار سمة دي  ع لمّيتـ  يف  جتاملزخل س

( دــاير عــددًا مســامع اجلمــام  ملأب ــارممو  ددعــ  إليهــا ،لــة أســشاا...  

ده،ـة املـر  لنلسـ  إذًا  ع َتم ـُد     منهاو ام عّرج علا  ـر  الواـوق بهـا دقـالف )    

ا دـن  عليـ  اّ هـاَم    ال دَقو مل عتمد ال رالةو ملالتّام ا مانـة ملالتفشتـةو ملهلـا   

نلســ  ديمــا يكتــر عنهــا دُيعيــد ملُيوّاــقو اــم ُيعيــد مليوّاــقو لتــا يكــو  مــن  

 (.ألدق الناس ديما يرملي  عن ألوال 

َيُعـدت الت ـّدَي ل م ف ـِى مـاا      ـــ  رمحـ  اا ــ علا أّ  د يلة الشي  بكر أبو زيد 

ا َمـن   ـّدى   النوع من الهاجم م ن ملاخر املسلمنيو ملحيمى ذلك معنا اناا  علـ 

 ـــ  لو   يتوّجـ  إليـ   ــ  ل  من العلما و ملالعردا  ل  بالل ى يف  قييد ما لعّى العال م

عــن ي ي ــ  رســالًة أل لهــا ــــ  رمحــ  اا ـــ لــامر يف متــاملي النســيا و ديقــول

أنــا بهــاا اجلمــع  نلســهمف ) هلــاا النــوعو مللتســمية عــدٍد مــن أمــى العلــم  ر،ــوا 

سلمني يف ماا علا غ ممو ملأّ  هلـم ْد  ـَى السـشقو ملهلـم     ُأظِهُر ْد  َى علما  امل

و ملاملكا  ا سناو ملإ  يـا  اجُلـىت يهيهـا َم  ـمنا  نلسـهم      (2)الق د ُح امُلَعلَّا

 (.مل ورتعًاو ملُيىٌّ إ   ا  اا علا نيت  مهجورو ملعلا سعي  مشكور

سـتر  ملأقولف جّى اا الشي  بكرًا ملأااب  بهلسن املفوبةو علا ماخل ا 

 اجلميلةو ملالكلمات النشيلةو آمني. 

                                              
 مـو دار العالمة الريا . 1423(و النشرة الفانية 26- 24( يف يتاب  النظاارف اله،ة الاا ية ص )1)

 الق ــدح الســابع يف امليســرو ملمــو أد ــلهاو يمــا يف لســا  العــرا    -بلــتح الــالم–القــا  مكســورةو ملامُلعلَّــا  (2)

 تو ملمق ود العشارة ظامر من السياق.و دار لادرو ب مل91/ 15)ع ل ا( 
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ــد لــاملل الشــي     ـــ ملق ـــ رمحــ  ااـ ــ  هلــاا     ـ ــتلّمأ ألــاًل ُيســتهنأ ب أ  ي

 (1)عنـد الشخـاري يف لـحيح    ـــ  داير قول اإلمام ربيعة  ال را من الهاجم

ملنقـى عـن احلـاد     ال ينشغي  لٍد عندخل  ي  من العلم أ  ُي ّيع نلسـ (و ف )ــ

)ملجومـًا يف املـراد مـن قـول      أنـ  ذيـر   ـــ  هلـاخل اجلملـة  يف  ـرل   ـــ  ابن لجـر  

 "ُمراُدخُل أ  ُيشِهَر العال ُم َنْلَسُ و ملَيَتَ دَّىف لألخا عن ؛ …ربيعةو منها قول ف 

 .(2)(ل َئال  َي  يَع ع لُمُ "

 
 : اسمه ونسبه ــ 1
و (3)أبو ن ر أمحد بن حممد بن املءيدو ملجـا  يف نسـشت  )القـال س(   موف  

   .(4)لدة ) ربيّ(ملُنس َر لش

 

 الدته: و ــ 2
 .(5)ن علما  القر  السادس اهلجريو ملعاش أملااى القر  السابعمو م  

ــًا     ـــمللينمــا نعــر  أقــدم  ــيوخ  مو  ــن خــالل أســانيدخل  ـ ـــ م  أ   ُعدــه وق  ـ

ظسـشما جـا  يف    ـــ  ّ  أقدم  ـيوخ  ملدـاًة    ؛مـ( 570يف لدملد )  كو  ملالد  

                                              
 مع دتح الشاري. (و80ف باا ردع العلم ملظهور اجلهى رقم )21ف يتاا العلمو 3-( لحيح الشخاري 1)

مــ(و بعنايـة الشـي      1380و للحـاد  ابـن لجـر العسـقالنيو املتشعـة السـلليةو القـامرةو )       178/ 1( دتح الشاري 2)

 لشاقيو ملحمر الدين ا تيرو رمحهم اا.عشد العّيّ بن بازو ملحممد دءاد عشد ا
ــاردني        (3) ــة الع ــدادي يف مدي ــهاث   81/ 1ذيــر ا،ــ و ملنســش و ملنســشت ف )القــالس(ف الشغ ــا  ال و   ــوير دار إلي

أ  نسشة )القالس( إل )القْلـأ(و ملمـو احلشـى الـاي  ـربط بـ         -يف ظن -العربيو ب ملتو ملذير السمعاني 

مــ(و مل   تحـّدد    1408و  شعـة دار اجلنـا و لشنـا و التشعـة ا ملل سـنة )     569/ 4السلينةو يما يف ا نسـااف  

 لي نسشة املءلف هلاا أمل لغ خل. 

 مـ(. 1397و دار لادرو ب ملتو سنة )13/ 2يما يف معجم الشلدا   ا (وأذربيجمد  ) أ هر( 4)

و ةم(و عمر رحا يّحالـ  1204ة سنة )مـ(و ملقاَبْلُ  بامليالدي 601أن  يا  ليًّا سنة ) 164/ 2يف معجم املءللني  (5)

 مكتشة املفناو ب ملتو ملمكتشة دار إليا  الهاث العربي.
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حممـد بـن   ) مـو  ـــ  ا خيـار يف أقسـام ا خشـار"   ألد أسانيدخل يف يتاب  "حتلة 

 احمليط. علُمالــ   عالــ  ا مـ(و مل 592( املتودا عام )أبي علي النوقاني

 

 :هلومياته العلمية وعح ــ 3
لـ   تحمتجا    رحي  ب مل يف ينو  يوخ عنيف يتاب  امل نف  رملىقد ل

  الك بغداد.و مليعلا رللت  إليها ا يدّلمم  املكرمة؛ مبكة همعن بع 

هـا موجـودة يف م ـادر    رة لـ و مللعل  حـرّ ُم مل  حتتل  لنا امل ـادر به،ـةٍ  

ـــ    يتيّسر لنا الولول إليهاو أمل يف م ادر ذمشة بها عاديات الـّمنو دننـ    

ُيرجع إلي  يف علم احلديثو ملُيسـهل عـن    يا   يخًا ــ ديما يشدمل من يتاب 

ا خيــار"و ململرد مللــل   مســاال و يمــا مــو ملاحــح يف يتابــ  مــاا "حتلــة       

 الل عنوان ن خ م ــ آخر يشدمل  بـ)اإلمام( عند لاجي خليلة ملا نسر إلي  يتابًا

 .(1)يف الوع  ٌفأن  مءلَّ ــ

به،ـة رجـى    ـــ (2)منها "ذيى التقييد" لللاسي ــملحتتل  لنا بعض امل ادر 

 ا،  )حممد بن أمحد بن حممد بن املءيد(و ملرمبا يا  من أملالدخل.

 يا  ماا لال  َينُدُر أ  ُ همل  امل ادر.ملَمن 

قـد حـاعة منـا      لـك الـديار  من  راجم علما   ال ننسا أ  يف ًالكن   

 .(3)مـ( 656بسشر دتنة التتار ملسقو  بغداد سنة ) ؛عهد قديم

مليـم  تجــّدد احلســرةو مل ت ــاعف اللوعـةو لينمــا نــرى الــهاث العلمــي   

                                              
 مـ(. 1402و لاجي خليلةو   وير دار اللكرو ب ملتو سنة )1129/ 2يشف الظنو   (1)

 .361/ 1ملأما "حتلة ا خيار" دايرخل يفف 

ــد   (2) ــى التقيي ــد يفف )78اله،ــة رقــم )  82/ 1ذي ــ  عــام ) مـــ(و  602(و ملل ــةو   687ململدا  مـــ(و دار الكتــر العلمي

 .مـ( 1410ب ملتو التشعة ا ملل )

م بتحقيـق الشـي     1952 -مـ 1371و متشعة السعادة مب رو التشعة ا ملل )403/ 1 اري  ا للا  للسيو ي  (3)

 ي الدين عشد احلميد رمح  اا.يحممد حم
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 قد احنسر عن ملجودخل يف ــ مل نفلتلك الديار اليت يا  ديها اــ ملاحل اري 

 الدنياو بسشر  لك اللتنة اهلوجا و ملا ا مر من قشى ملمن بعد.

 833ملمــا أبلــم يلمــات احلــاد  مشــأ الــدين أبــي ا ــ  اجلــّري )تف   

ع ـرّي ابـن   ـــ  مــ(و   569مـ(و يف  ر،تـ  لممـام أبـي العـال  اهلمـااني )تف      

دة ُقّرا  املد  ملا م ار" الاي قـال  مل نويه  بكتاب  "االنت ار يف معر ــ املءيد

... ملأنا أ لّهف للوقو  علي و أمل علا  ي  من و م ن زمن يف و دمـا  عن ف )

َلَ َى من  ملال ملرقةو ملال رأيُة َمن ذير أن  رآخلو ملالظامر أنـ  ُعـد َم مـع مـا     

 .(1)(ُعدم يف الوقعات اجلنكّخانيةو ملاا أعلم

 مللـى إلينـا عـرب ُنَسـ  متعـددةو      أ  يتابـ   وملمما ُيشّين مكانـة امل ـنف  

يمــا َلظ َيــة  ُنَســُخُ  باملقابلــة بعــد  والكتــااعلــا عنايــة النتّســاخ ب ا يــدّلّمــم 

نسخهاو ملعل ق علا مواحع منهـا بعـض  لشـة العلـم الـاين رمبـا قرأملمـا علـا         

مشاي و ملجا ت  نشيها هم امُلتعّددة يف مَلْقْلاٍت هلم مع مشاخيهمو دعل قـوا علـا   

(و مليـــالك َلظ َيـــة  بكتابـــة بعـــض العلمـــا  مم ـــا ُيحلـــ شـــارةف )اللااـــدة ب ع

ل تعليقــاٍت ملجيهــٍةو ملب َتعق،ــشهمو يمــا جــا  يف مناســشة يــالم ابــن املءيــد عمــا  

ُيُتَشُهم  من رملايـة ا لاديـث   ــ  يالفعليب ملالوالديــ  ا  ب  بعض امللسرين 

تـشهمو مـع   املوحوعة أمل إيرادماو داّم أبو ن ـر ابـن املءيـد لـنيعهم مـاا بك     

َعف ـَرُة جـوادو    نويه  بنمامتهمو ملعردان  لل لهمو دولف ذلك مـنهم بهّنـ ف )  

ــَواد   ــة احلســنا   ــامُة َس ــا ملجن ــ ف   ملعل ــاني بقول ــه امُلعل ــق التشــشيَ  الف (و دخت 

ــاخل    ) ــراد مــ ــال  إيــ ــنا و  ــ ــٍن للحســ ــادة ُلس ــ ــدت زيــ ــودا  ُ َعــ ــامة الســ الشــ

                                              
مـو   وير دار  1400ُعين بنشرخل ج. براجسهاسرو التشعة الفانية غاية النهاية يف  شقات الُقّرا  البن اجلّريو  (1)

 .الكتر العلمية ب ملت.
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حتــدتاًا بنعمــة اا؛ ــــ ملءيــد ملنــرى ابــن ا و ملمــو َملحــ  يف حمل ــ .(1)(ا لاديــث

ـــالــاي مــو ألــد ُلــَور ُ كرما  ــومو     ـ ــا ملمشــ  اا مــن أنــواع العل يتحــّدث عّم

ـــ مليتتــّرق  ـــ يف أانــا  ذلــكـ إل الفنــا  علــا النــادع مــن مــاخل العلــوم ملال ــا     ـ

ــا ملال ينلــعو           ــر مــا ي ــّر منه ــاو ملَيعي ــدة ديه ــوم الــيت ال داا ــاّم العل ــاو ملي منه

  ف(2)ديقول

 ر هلاا العشد ال عيفف ل يّسدنن   عا)

احلكيمو ألول   خل ِرْيدًا لاحلًا من علوم يتاب  الكريمو ملذ َرْ  ــ 1

ملدرملع  ملألكام  مل لس خل مل همليل  ملأنـواع أقسـام و نقـاًل ملنظـرًاو ملقـرا ة      

رملحًاو ملغ  ذلك مما ملعلم  وامدخل  عرًا ملَع وملدقهًاو مللغة ملحنوًا مل  ريلًا

 ومن ذلك دنٍّ ىهُي علي  من َ عير  يتلِّالُك الُع  اال َىَ يتول ذيرخل مما َل

 ملالتاللات أمل .

مـن ألكـام نقلـها مليتابتهـاو ملمعردـة       ة نشيـ   لـوم سـنّ  ن ُعاـم م ـ   ـــ  2

ملايتهاو مللل   رقهـا ملأسـانيدماو ملمتييـّ لـحيحها ملسـقيمهاو      ملا ها ملِرُر

  .(3)ملاختال  خمارجها ملادهاق مآخاماو ملا تشاك ملجومها

شا  دقهها ألواًل ملدرملعًاو ملأيفر علومها اليت ليأ يف  ي  ملاستن ــ 3

غـورًا ملأ ـد غموحـًا منـ و ملال      أبعُد لٌمع  ــ ملال بني أمة من ا مم ــمن العلوم 

احلل  مـن اسـتيلاا و ملال    ُسْهي َي و(4)يًا من ْل هملال أسرع َ  يًا؛دن أبته   ده

                                              
ــيأ الكتـــاا ملرقـــة    1) ــخة راـ ــع مـــاا        13( نسـ ــا  العـــرا )ش ي م(و ملموحـ ــا يف لسـ ــد معنـــاخل مـ ــا قالـــ  ُيءّيـ  و ملمـ

 أ(. 22من نسخة )برنستو ( يف )

   ختم با بيات اليت أنشهما يف مكة املكرمة.ا(؛ ليث  47أ(و ملاستمر إل أملااى ل ) 46ذير ماا يف ل ) (2)

 لعل  يعين ما يقع دي  التعار  ظامرًاو ملحيتاج للشرح ملالشيا .  (3)

(ف ) ل َّـا اإلنســا  م ـن الشهــّدةف َ َخلَّـَو(و   ــوير دار    475مليف امل ــشاح املـن  للليــومي ص ) التلّ ـيف التلل،ـةو    (4)

 داملمة دراست و لئال  لوت اللاادة من .و ملُما ماا العلمللحرص علالتنشي   ملاملرادف والكتر العلميةو ب ملت
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 إل اا .  ْكر َد ال شُط ُىيءمه

 ،حــة أ معاجلتــ و ملأبلــا  ــشيشت  يف ممارســت و  ن أدنــا عمــرخل يفملَمــ

شــادرة إل امُلب  (2)ُ ُتيَّج باملســارعة إل الشــهادة لــالكو ملجــادت َســ     (1)ُتــُ ملَنُرْق

 االعها  بالك. 

ــ ــن املُ ملَم ــف م ــن   يق ــن امْلغ َنــا إال    مََّس ــع م ــمو مل  يتل  ــا االس  ا إال عل

 لـــ   َروََّ ـــزعمـــ و ملَ ن ختـــه إليـــ  م ـــ َىيَّـــَخدشـــهن  ديمـــا َ  و(3)علـــا الرســـم

ــ ــ ن داســد م  ــد ظّن ــ و الــاي  ول  ــن َرم  ــْتَبو الــيت َر(4)تــ مَّم  ِق   يف ل ــيض  ُ ت 

 ق ان . ل  ُنإل َل ُ تت رخلو ملمّشو ق

 .وُلُتَي خُلأمُر ُ ا إلي  مل ل يُلَنْهَممل ما ْأ مل رُح ــ

  .ىن علم الكالم ملا تر ملالوع  ملالهستام م  ــ 4

ق ملالت و و ملساار العلوم اليت هلا مدخى يف جواز ملعلم أمى التحقي ــ 5

 اال تغال بها. (5)النظر ديهاو ملإممام

ة إليهـاو ملال ينشغـي أ    دمل  علوم ا ملااىو اليت ال جيـوز لـر  اهلمّـ    ــ 6

أمل  واالعتنا  بهـاو سـوى مـا  ـدعو احلاجـة إليـ  منهـا مـن علـم لسـاا           َرَاء ُي

 أمل حنو ذلك.  وملرعاية مّاٍج حٍةأمل لل  ل وأمل متييّ جهٍة ودد زماٍ حشط َع

 ـــ  الـاي مـا أنـّل اا بـ  مـن سـلتا        ـــ ملأمـا علـم ا ـال  ملاجلـدل      ــ 7

                                              
/ 13 و مليقالف ْأس َمَحة  ْقرملَنُتُ ف ذل ة  نلُسُ  مل اَبَعت ُ  علا ا مرو يما يف لسا  العـرا  َس( ياا بدمل  ممّ يف النت1)

 )ق ر  (. 339

 دي . العلم الاي يّ َوف احلثت علا متك،ن  يف -من ماا ملما قشل –أي  شيعت و ملاملراد  (2)

. ملالرسـمف  139/ 15امْلغ َناف ملالد املغاني؛ ملمي املواحع اليت يا  بها أملوماو يمـا يف لسـا  العـرا )     ا(     (3)

 .41/ 12ا ارو ملرسم الدارف ما يا  من آاارما اللقًا با ر و يما يف لسا  العرا )ر س م ( 

ُّ. -ملاا أعلم-رادخل ب    َيتّ ح لي معنا قول  )ر ق ممت (و ملم (4)  الَعج 
  أجــد مــاا امل ــدر الــاي عّشــر بــ  املءلــف منــا ديمــا ملقلــة عليــ  مــن يتــر اللغــةو مللعــى مــرادخلف اســتحقاقها    (5)

 لالمتمام بهاو ملاا أعلم.
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ــة     ــتاللات املشدعـ ــةو ملااللـ ــشو ة حملوظـ ــدنا م ـ ــارج عنـ ــا ملاملخـ داملآخـ

 ملال  ااَى ولة علا مامشنا مهملية مردوحةو إذ ال داادة ديهاَدش ملا للاظ امُل

ملاملشامــاة ملاالســتعظامو ملإلــراز ا ملزار     و(1)مــاراة ملا  ــام  امُل غــ ُ  دملنهــا

ــوم أمــى اإلحلــاد        ــوع يف عل ــة اإلد ــا  إل الوق ــ  مــن آد ــا دي ــع م ــامو م ملاآلا

ملالّندقةو ملدتنة الدعا  إل ا و  يف ُ َش  ألحاا املنتق ملالللسلة اليت 

و مليرجـو  منهـا إءـا  الـايا      "املعردـة " ونهافُعد و مليَـ "احلكمـة " ونهافيسمت

 .ملاللتنة

مـن السـتمااة مـن التـاري و      رٍاأمى زماننا؛ الاين نشهملا علـا قُـ   ًةّلخا

يعةو ملرد وا ملاستولة عليهم النلأ ملالتشيعةو ملسّولة هلم الشيا ني امُل  

 ات اَنَيَاملاهْلــ علــوم الــدين ملالشــريعةو ملخاحــوا يف مــاخل ا رادــات املشــءملمة 

حاا ن غ  حت يى  ي  من علـوم يـالم العـراو ملدنـو  ألـ     املامومةو م 

و ملسنن رسول   ــ جى ذيرخل ــمن علوم يتاا اا  مل قديم  رٍ  وا دا

 (.و أمل ينلع مليلّم....متِهُيا مل ي  مم 

 هـاو اجتناُب اليت يلّم العاقَى ؛(2)الّما  آخِر تنُةد  م ُهْد) عـنهمف إل أ  قال 

يف التوديـق   املرجـوت  اا  عـال  ُى  ـ ملجير علا يى ألد االلـهاز منهـاو ملدْ  

 (. الع مةو ملاحلل  ملالرعايةمل

 لـ  نظمهـا مبكـة؛ يشـ  ديهـا إل ُلّسـادٍ       َقْلمن ق يدة ا َّ ام ساق أبيا ًا

لسـدمم مبـا ينسـش  لنلسـ  مم ـا لّ ـل  مـن علـم ملأداو مللـو           ُرال ـ هو ُيَغدل و 

ملمـي ُ عّشـر عـن     وملمـا لسـدملخلو ملاا يغلـر لنـا ملهلـم ،يعـاً       خُلمل اَدأن لوخل ملا َع

 ريةو ملأدبّية؛ جّيدةفمقد رة لغويةو مل ع

                                              
 علا االلتّام با للاظ الواردة لسالمتهاو ملالشعد عن امُلشتدعة. -رمح  اا–ماا لثٌّ من املءلف  لعّى (1)

 يعين الاين ا شعوا سشيى حت يى العلوم املامومة؛ ملدعوا الناس إليها. (2)
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ــن ْأ ــْلَن ُتر ْكـ ــَل َيس ـ ــنَّا ِإتَّـ ــي ْأن ـ  داَبـ

 

 يش ـــْلي ْ د ـــ آْةر م ـــاْلمَل اَ َمـــاْل ُ راَعـــُأ

ــى اْلَرْأ  ــ َلاذ َوَع ــْأ د ْق ــ َنْلَدب  ــَل ن م   ٍدَس

 

 يش َســَل ن م ــ نَيل ــُأْل د ْقــ نَُّمــ اًلاا َ ــْد

ــ  ــلَّ قًاح ُسـ ــِهْلال ُأْأ نَُّهـ ــ َنم ـ ــِها َجَمـ  ة ْلـ

 

ــُلُن ــ نَُّهوُســــ ــ َنم ــــ ــَعاْلمَل ات اآلَيــــ  ر َجــــ

ــِإ َ ر ْظــال َنْأ  ــْل ــ اَعا َ ــا َم  يد َرَ ــ ن م 

 

ــْقال مَلْأ ــَع َنْلـ ــْلـ ــا َمـ ــ اَعا َ ـ ــَدْأ ن م ـ  يب ـ

ــنَِّإمَل  ــلَّي ُين ــ ــا ْأَمــ ــمل ْدُدب ــ ــَع ن م ــ  ٍمَجــ

 

ــنَِّإمَل ــلَّي ُين ــ ــمل ْدُدل ــــا ْأَمــ  ا َرَعــــ ن م ــ

 
ما ُيشعر بفناا  علـا نلسـ و دلقـد     ــ رمح  ااــ مَلْلئ ن  َداَّ إل أبيا   ماخل 

يانة ل  ُعّدُة ال رب أ َع دملا و علا مـا القـاخل مـن بـال و مللعـّى مـاا مغمـوٌر        

من َمَعاٍ  جتل ة ديها ُلَوٌر لادقة ل  من خشـية   ــ ديما بعدــ يف ظر ما أبداخل 

 يتجـاملز  اا ملمراقشت و مم ا ينهى ب  عّما عساخل يا  م ـن َبـَواد ِر ْغْلْلت ـ  و ملاا   

 عنا ملعن  مبن  مليرم . 

مللعّى قول ف )أبدمل( أ  ميئة خلقت  يهيئة بعـض العجـمو ملقولـ ف )ألـدمل(     

لـيأ لعربـي علـا عجمـي     يريد ب  َمن ت ْقـُ  العربـيو أمل أنـ  ينتسـر للعـراو مل"     

 .(1)" يما يف احلديث املشهورد ى إال بالتقوى

ــا مــاخل الق ــيةف ملجــودُ  إل أ  قــالف )  ــول مــاخل  مــاخل النعمــةو ملل  دعل

ليـءّدي  ـكر مـا  عل مـ و      و(و دهو يليـد بعلمـ   داٍع إل اغتنام اإلدادةوالُشغية

 رمح  اا.

ملعل ـق   ـــ  بسـندخل  ـــ دق هلجتـ  ديمـا رملاخل بعـد مـاا     يف ل ـ  ملال ُيساملرني  كٌّ

 فقول علي  ملمو 

                                              
مليف  ،(و من لديث رجى من ألحاا النيب 23489رقم ) 474/ 38احلديث أخرج  اإلمام أمحد يف مسندخلف  (1)

لديف  أ  ماا يا  يف ختشت  يف ملسط أيام التشريقو قال الشي   عير ملرداقـ ف )إسـنادخل لـحيح(و مءسسـة     

 مـ(و بن را  د. عشد اا بن عشد احملسن الهيي. 1429سالةو التشعة الفانية سنة )الر
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ــن       ) ــا اب ــن ل ــنيو أخربن ــا اب ــو أمحــدو أخربن ــا  ــي  اإلســالم أب أخربن

مو ابن حممد بن أبي  ــشادعيو لدانا عشد اا غيال و أخربنا أبو بكر ال

لدانا عليف أخربني إبراميم بن أبي لنيلـة  و لدانا داملد بن عمرمل ــ الدنيا

ل يـوم القيامـة   سـهْ اليماميو عن سا  بن عشد ااو قالف بلغين أ  الرجـى يُ 

 .(1)سهل عن د ى مال عن د ى علم  يما ُي

ّت الن قلةف ملييف ال يكو  يالك ملمو أجىت ملالقيـاُم   !ن؟َنامل ـ  عمو ملأعـ

  بالعمـى بـ و ملالتعظـيم إيـاخلو ملأدااـ  إل ا لـق       ن لق ـ م ـ  بشكرخل ملا ـرملجُ 

 ا. َمِرَاْهة ب َرَاْهدن  الشجرة بفمرماو ملامْل !!ومل عليم  الناس؟

 (.  ال ْقإءا الشخيى بعلم  ملَم وبالشخيى مبال  ملما الشخيىف

من الشكر ل  سشحان  مل عالو ملمـو   مام أهلم  اا نوعًام اهُلهاا العال د 

مـا دّل علـا  نـوتع حت ـيل       ـــ  يف ح من ذلك ــث بنعمت و ملجا  بالتحدت كرخُلُ 

 .  العلمي

                                              
أخرجـ  أبـو بكـر الشـادعي      -رحي اا عنهما–( الشال  عن سا  بن ال حابي عشد اا بن عمر بن ا تاا 1)

ــرزملق الّمرانـــي ملقـــالف )الرملايـــة  اللـــة 382رقـــم ) 8/ 2يف دوااـــدخل )الغيالنيـــات(ف  ... لكـــن يف (و حتقيـــق د. مـ

 "الهمـــاي" مـــا يءيـــد أ  اإلنســـا  ُيســـهل عـــن علمـــ و دقـــد أخرجـــ  بســـندخل عـــن أبـــي بـــرزة ا ســـلمي قـــال               

"(و ملاسـم  سهل عن عمرخل ديم أدناخل؟و ملعن علم  ديم عمـى بـ ؟...  ال  ّملل قدما عشد لتا ُي" فقال رسول اا 

يتـاا   38 – 612 /4ع للهمـاي  أبي برزة ن لة بن عشيدو ملقال الهماي عـن لديفـ ف )لسـن لـحيح(و اجلـام     

( نشــر املكتشــة اإلســالميةو بــ ملتو    4778) (و2417احلــديث رقــم )  -بــاا يف القيامــة   1 – لــلة القيامــة 

 بتحقيق الشي  أمحد  اير ملحممد دءاد عشد الشاقي ملإبراميم عتوة.

ــاً   ــد ُرملي مردوعـ ــ         ملقـ ــاو أخرجـ ــي اا عنهمـ ــر( رحـ ــن عمـ ــد اا بـ ــ  )عشـ ــن أبيـ ــا  عـ ــة سـ ــن رملايـ ــارث مـ  احلـ

 ( مــن  ريــق الواقــدي عــن ابــن أبــي ســربة       350رقــم )  240/ 1يف مســندخلو يمــا يف زملااــدخل )بغيــة الشالــث(ف     

ــن ســـا ... بـــ        ــن عشـــد الـــرمحن ا  ـــجعي عـ   شعـــة مريـــّ خدمـــة الســـنة ملالســـ ة النشويـــة باجلامعـــة        وعـ

يف إحتــا  -عنــ   ملقــال الشولــ يمـــ( بتحقيــق د.لســني الشــايريو   1413اإلســالميةو التشعــة ا ملل عــام ) 

نشـر دار الـو نو    ف )ماا إسناد حعيف ل عف حممد بن عمر الواقـدي(و -(351رقم ) 240/ 1ا  ة املهرةف 

 مـ(و  عليق ياسر بن إبراميم. 1420الريا و التشعة ا مللو عام )
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إل أّ  مـاا مـو الـاي أّملـ  للت ـدي للتـهليفو        ـــ  يف حمن ذلكــ ده ار 

 ملا  وّج  ل ــ لسشما ْقّدر مل وق عو دهيق  عندخل اإللساس بالواجر به  يتوّج  

 ـكر اا سـعي و مل قشـى مّنـا ملمنـ و      من اإلدال  بدلوخل يف جمـال التـهليفو    ــ

 . ةّوملال ُق ودي  ــ وُم ــملمو القااى به  ُيّى ذلك م ن موامش   عالو ملال لول ل  
 

  :مؤلفاته ــ 4
غ  يتابـ    ــ رمح  ااــ لقد ملقلة علا ذ ير أارين علميني  ريهما  

 )حتلة ا خيار(و ملمماف

ُعّدة السالكني ملُعمدة الساارين(و ملالظامر أن  يف الوع و يمـا  ) ــ 1

 سشق.

 )امُلنية يف القرا ات(و مم ا يدّل علا معردت  بهاا العلم.  ــ 2

بهبيـات هلـا ل ـْلة      ــ (1)يف يتاب  "حتلة ا خيار"ــ ملمن التريف استشهادخل 

ا  العلـمو ملمـا   بعلم القرا اتو ملمو آٍت يف س ياق َ ْكواخُل م ن حعف م َمِم ُ ال

ــى بهبيــات       بــي يشالــ  العلمــا  هلــم مــن ُن ــح يف عــالج مــاخل املشــكلةو دتمّف

ري يف ق يد   اليت أنشهما يف قرا ة نادع؛ احلسن علي بن عشد الغين احُل 

 ف(2)رملاية ملرش ملقالو 
 

 ملاُدمَّــَّي َ لم ــع  ِسر ى يف َدَرالــَو ُةي ــْأَر

 

ــُقْد  ــْل َةْل ــنَّ ىََّع ــل ْأ َمْظال ــْظ ــالنَّ َنا م   ِرف 

 

 

 ًةاَ َرق ــــ ( ــــار مَل) ملَ ُرد َيـــ  م ُمــــَرْأ م ْلـــ مَل

 

 ملِرم ــي َعب ــملا ْ ُؤَرْقــ  يَّْأ م ُهــْل َفي ــْكْد 

 

                                              
 أ(. 48-ا  47ل ) (1)

(و نشــر ملزارة 227اإل ــشيليو ص ) انظـرف م ــَنح اللريــدة احل م ـية يف  ــرح الق ــيدة احُل ــريةو البـن عظيمــة   ( 2)

 مـو حتقيق ا ستاذ  وديق العشقري. 1429ا ملقا  ملالشءمل  اإلسالميةو املغراو التشعة ا ملل سنة 
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 ةيَد  ـــ ْق وَلُقـــ ْأ   ي ْأس ـــ ْلَن ُةم ـــ َّْلْهْد

 

ــْأ  ــب  ثتُب ــْلا ع َه ــْأي.. مَلم  ــل اْ ي ِإِرج   ِرج 

   ال ـــــــَمب  يـــــــِىخ َشْللِّ ٍرا ا ُراَّ ُعـــــــَيـــــــْد 

 

ــمَل  ــٍىخ َشل  اَمــ ــَماْلب  يــ ــ ِىاا َســ ــ ن م ــ  ِرا ُعــ

  

 :"تحفة األخيار في أقسام األخبار" كتابه ــ 5
 تأليفه: سبب   أ 

يف أملااـى يتابـ  أنــ  اسـتدعاخل لتهليلـ  َمــن      ـــ  رمحــ  ااـــ  ذيـر املءلـف   

 ْ ْلُشُ  عّيّ لدي و ملَمن مو لالر د ى علي ؛ مل  ُيسمه .

ــ  أ ــال   ـــ اــم إن ـــ رمحــ  ااـ ــ  مــااو دــاير دملاعــي   يف خــ ـ وا يم يتاب

لتهليل و  تّرق يف أانااها إل جوانر علمية ُمهّمة؛ يهّن  ُي ّور بها ما ينشغـي  

أ  َيستح رخل َمن ُيءل ف يتابًا م ن َمَعاٍ  ال ُبـّد لـ  مـن التتـرق إليهـاو إلدـادة       

 الــر العلــم مبــا حيتــاج إليــ و ملســاق أدل ــة عديــدةو ملألاديــث يرمليهــا بســندخل   

ا  ي  من دقههاو ملُينّشـ  علـا ملجـ  إيرادمـا يف مناسـشا هاو ملمـا       مليتكلم عل

 االاـاً ــ  َياع مَلَددي   ُدُيعده بتل يال  و الاي ــ رمح  ااــ مو يالم  يف ذلك 

بعــد أ  ذيــر الداعيــة ا ملل ملمــيف  شليــم العلــم  و(1)هلــاا الكتــاا   تهليل ــل ــــ

 ف؛ دقالملا رملج من إام يتمان 

ف الرغشة يف االنتظام يف سـلك الشـايرين بنظهـار مـاخل     الداعية الفانية)

علـا   ــ جّى ذيرخل ــمن العلم ملاحلكمةو اليت مي من أجّى نعم اا  ؛النعمة

ّّمــاو قــال  عــالف    ائ ائ ى ىې ې ې ې +عشــادخل ملأع

ــرةف  "ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئوئ وئ ەئ ەئ ــم  فأي[؛ 269]الشقــ علــ

 القرآ  ملالسنة ملاللهم دي . 

                                              
ــن منت ــــــفف )ل    (1) ــاتف م ــــ ــفالثف اللولــــ ــدملاعي الــــ ــاخل الــــ ــتغرقة مــــ ــا يفف  50ا( إل )ل  41اســــ  أ(و ملاانيتهــــ

 أ(. 48أ(و ملاالفتها يفف )ل  45)ل 
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ــالف  ــوة ملاحلكمــة مــن ف " ڻ ڻ ڻ+ ملقــال  ع ــم.  القــرآ  ملالنش  ملالعل
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ+ ب . ملقـال  عـالف   ر ش خ ْأ[؛ 11]ال حا  " ڻ +

 .([172]الشقرةف  " ژ

مم الاين  ــبشيا  قول املالاكة  خُلشاَدع  َادَّملْأف )ــ رمح  اا ــإل أ  قال 

 ڍ ڍ ڇ+ ليـث قـالواف   ــ ملسابقٍة ٍمملألحاا  قدت ياٍ ملع  ٍفش أمى ْي

 . [32]الشقرةف  " ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ

يف دـن   ـــ  رمحـ  اا ـــ  مل عليق  علا بعض ماخل اآليات ُمشـعر مبشـاريت    

 التلس .

ملأسشغها يف الدنيا  وانا عليَهْغَرْداليت ْأ ــ عال    م َعام لو   يكن م ن ن )

غـُ  مـاخل    ـــ  عنـدنا ملال لـدٍّ   و ملال انتهـا ٍ ا ملال عـدٍّ نّـ م  ن غ  إل اٍ ملاآلخرة م 

لها من الّما  ملالتلرو ملالكرامة اليت سـهّ  ٍار يف ُق نعمة اليت يّسرما لناال

 .( ن اإلدما  ملالتعر لكا  ياديًام  علينا علا قلٍة

ام انتقى إل الداعي الفالـثف ملمـو أداُ  لـقه الشـكر ل شـخٍو خيا شـ و       

مل  أعردــ و مليــاير د ــل  عليــ  يف  شــجيع  علــا التــهليف ديمــا ديــ  َنْلــُع   

 و مليشكرخل علا لسنات سشقة من و ديقول ل فاملسلمني

 ة ْقَشإل القيام بنمتام ماخل اهلديـة اللتيلـةو ملقـد سَـ     إ ار ك الشريلةف)

ــكو ملْقــ    ــكو ملاشتــة لقوق ــّدُ ــوَُّخُأ ة َمُدأيادي كو مللّمــة حشُتُلــ ت كو ملامت

عــن الربيــع بــن مســلمو عــن حممــد بــن زيــادو عــن أبــي  ّحرعايتــكو ملقــد َلــ

 .((1) يشكر اا من ال يشكر الناس"ف " المريرةو عن النيب 

                                              
(و 4778رقـم )  280/ 5باا يف  ـكر املعـرمل و    12يتاا ا داو  36اد أخرج  أبو داملد يف سنن ف بهاا اإلسن(1)

مــ(و بتحقيـق الشـي  حممـد عوامـةو ملجـامع الهمـايف         1419 شع مءسسة الريا و ب ملتو التشعة ا ملل عام )

ملقـال الهمـايف   (و 1954رقـم )  339/ 4باا ما جا  يف الشكر ملـن ألسـن إليـكو     35يتاا الرب ملال لةو  28

 )لسن لحيح(.
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إ  أدا خل  ـــ  ل ـالش  مـاا  ـــ  دهو ُيعظ م ملاجر الشكر علا نلس و مليقـول  

لشكر لنيعت  إءا مو م ن  كر اا  عال؛ يمـا جـا  يف احلـديث الـاي     

ذيــرخلو ملإ  التق ــ  يف  ــكر النــاس  ــءم ل ــالش  ململبــال عليــ  يف دينــ   

 ملدنياخل. 

ٍى ململداٍ  البن املءيد!! أد حة  عنـ  يلماُ ـُ  الوحـيئة    ملأقولف َيا ْلُ  م ن ُنش 

 ماخلو علي  رمحة اا.

يف  ُأ ّشُهُ  مبا جا  ــ م ن ابن املءيد ب َمن خيا ش  بهااــ مللعّى ماا االلتلا  

مـي لممـام أبـي العـال  اهلمـااني احلسـن بـن أمحـد          ــ مءللات االاة أمفهى بها

لـاي يانـة ملدا ـ  يف أملااـى الع ـر الـاي       مـ(و ملا 569العت ار؛ املتودا سنة )

ُ قـــّدر ديـــ  ملالدة ابـــن املءيـــدو أمل دـــهة ل ـــشاخلو أمل أملااـــى عهـــدخل بالتلـــرو          

مـن   يف مـاا النـوع   ـــ  رمحهمـا اا ــ ملمق وديف بيا   شاُب  ا سلوا عندمما 

االلتلا  ملاملخا شةو ملبرملز املءلف يف لديف  عن نلس و ملعّما ُيريد الت ـّدي  

ملإياممـاو  ـــ   و العال  أعلا  هنًا ملأردـع مكانـًاو  غمـدنا اا   ل و ملإ  يا  أب

ــدينا ـــ ململالـ ــارف "   ــ ــد ملرد يف اآلاـ ــ و ملقـ ــنهم    برمحتـ ــش  مـ ــانهم أ ـ ــاس بّمـ النـ

 ف(1)"بآبااهم

دهاا أبو العال  ُيخا ر  لمياخل يف ُملتتح يتابـ  "التمهيـد يف معردـة     ــ 1

أ  أذير لك ُجَمـاًل   ــ أسعدك اا بتاعت  ــدننك سهلتين التجويد" بقول ف )

يف حتقيق القرا ة مل ر يلهاو ملجتويد التالملة مل رسيلهاو علا ما ملرد عن النيب 

  مللــحابت  ا بــرارو ملالتــابعني ملأ شــاعهم امُل ــْتْلنَي ا خيــارو دهس ــْهلُتك؛

                                              
و ملقيـىف  (و للعالمة مال علي قاري قول ف )قيىف إن  من يالم عمـر 551( رقم )352يف ا سرار املردوعة ص ) (1)

ـــ(و  1406إنـــــــ  قـــــــول علـــــــيو ملمـــــــو ا  ـــــــهر ا ظهـــــــر(و املكتـــــــر اإلســـــــالمي التشعـــــــة الفانيـــــــة )    مـــــ

ــة    ــن لتلــي ال ــشا و ملرملاخل ا تــابي يف العّل ــاس رحــي اا   68ص ) بتحقيــق د. حممــد ب ( بســندخل عــن ابــن عش

 مـ(. 1399عنهماو مليف سندخل مشهمو املتشعة السلليةو القامرةو سنة )
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علــا مــا أنــا عليــ  مــن  قستــم اللكــرو لــهاُد  الغمــومو مل شــعتث ا ــا ر    

ملهلو  م ن  وخهي رحاكو راجيًا من اا  عال لتكاُاف اهلمومو جاريًا علا ا

أ  ُيشلِّغــك أق ــا ُمــرادك ملُمنــاك... دــايرت مــن ذلــك ُجَمــاًل ال َيشــوبها        

اإليفــارو ملال ُيــّري بهــا اإلقــالل ملاالخت ــار... ا علــم أيهــا الســااى أ  مــاا   

القشيى من أ ر  علوم القرآ  ملأيرمها ملأعالما ملألتلهاو غ  أن  مع ذلك 

علا يف  من ا  ياخ امُلـرّبزينو د ـاًل عـن     (1)سهوٌّ عن و العتيال ُغْلٌى َم

 .(2)(ا لداث امُلشتداني

 مليف يتاب  اآلخر "غاية االخت ار يف قرا ات العشرة أامة ا م ـار"  ــ 2

ف ـــ  لي ديشاجتـ  ـــ نرى من  بيان  ملنّلة يتاب  ملدااد   اجلليلـة لتالبـ و بقولـ     

العشـرةو الـاين اقتـدى النـاس بقـرا  همو       ماخل  ايرة يف اختال  القـرا  )

من  ملمتّسكوا ديها مباامشهمو من أمى احلجاز ملالشام ملالعراقو اقت شتها

مـن   ،يع ما قرأُت ب  من القـرا اتو ملاقت ـرت ديهـا علـا مـا مـو ا  ـهر       

علـا   ل َيسـُهى حتل،ظهـا   ـــ  ظسر اإلمكا ــ الترق ملالرملايات... ملاخت ر ها 

علـا ل ـَغر    ـــ اـد ها مـن ُمسـتليدماو ملأرجـو أ   كـو       ُمريدماو ملَ قـُرَا دا 

ُغنيًة للْلِهم الش  و ملاحلاذق النحريرو ملما  وديقي إال باا علي   ــ لجمها

 .(3)( ويلة ملإلي  أنير

ـــ 3 ـــ مليقــول  ـ ــ      ـ ــا  عــن مــا ات القــرآ "؛ بعــد ختشت ــ  "الشي  يف أملل يتاب

ـــ الق ــ ة ــك إل معردــة املــا اتو مل  ف )ـ ــهّ  لاجتــك  دــن  علمــي مبيل  ُخــربي ب

                                              
 (.438َعِوَص الشيُ  َعَولًا... ملاع َتاَصف َلُعَرو يما يف امل شاح املن  ص ) (1)

امن قـدتملري احلمـدو ملدسـر    مـو بتحقيق د. غ 1420(و  شع دار عمارو ا رد و التشعة ا ملل 51التمهيد... ص ) (2)

 احملقق "أسهلتك" مبعنا أجشتك علا سءالكو مل " شعتث ا ا ر"  لرتق .

ــار   (3) ــة االخت ـــ ــنة     4 – 3/ 1غايـــ ــة ا ملل ســـ ــدةو التشعـــ ــرآ و جـــ ــي  القـــ ــة لتحلـــ ــة ا  يـــ ــر اجلمعيـــ  و نشـــ

 مـو بتحقيق د. أ ر  حممد دءاد  لعة. 1414
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إليها ْأَمأت من لاجتك إل القرا اتو لداني علا إمال  مقدمة ديهاو ُ ءلف 

 (.  واردماو ملُ قّيد أملابدما

ــالف ) ينــُة َنويــُة أ  أخت ــر يف مــاا الكتــاا علــا ذ يــر      إل أ  ق

ا لول ملا بوااو دـن  يف ذلـك َمقَنعـًا لـاملي الدرايـة ملا لشـااو اـم نظـرُت         

 ــلشة ماا الشه  قومًا م ن ُمشتداي قرا ة القرآ و دايرت دوجدُت أيفر  

 مع ما ذيرنا ــما يف يى سورة من املا ات... ام إنك  ــ عند انق ا  ا لول

إذا نظرَت دي  نظـر ُمريـٍد للوااـدخلو ملأملمـة بـ  إملـام ُمسـتليٍد مـن درااـدخل           ـــ 

ــة    ــا  ا دعيـ ــدخلو إل لـ ــ  ملمتهيـ ــِن  ر يشـ ــاُا ب ُحس ـ ــاَدْك اإلعجـ ــ    ْقـ ل َجام ع ـ

 و دجّاخل اا خ  اجلّا .(1)(ملُمل يدخل

ــوّدد        ــ  مليت ــف دي ــ  بكــالم يتلت  ــد أملاخــر يتاب ــن املءي مــاا ملقــد خــتم اب

غلشـة الـدملاعي    ملقـد  مـاا ل الش  مااو ُمربزًا لعردان  ل  باجلميى؛ بقول ف )

 يُةنقيشتكو مللدق  ويتكو ململد  ِنم ُيالعوااقو ملجتاملزت اللوالق السوابقو ب 

ن  ق دي ملنييتو ملأ ية مبا التمل  جهدي ملقو يو ظسـن  وديـق   ّممبا   

ا نلـاس ملاللحظـاتو    من  سديدخلو ملل  احلمد علـا مـرّ  اا جى ذيرخلو ملُي

 (.ال احلات  تمت ــ بعّ   ملجالل ــ  دنن 

م ـن  عظـيم لـق الشـكر      ــ رمح  ااــ ملْأُعوُد ل َما يا  امُل ّنف ب َ َدد خل  

ي ى الشاير  دا  لق الشكر لرب  بشكرخل لعشيـدخل؛  ل ا ي اإللسا و ملأن  

أ  احلق سشحان  إذا رأى العشد يكلـر نعمـة    فٌنك م ملُم) ديّيدخل بيانًا بقول ف

 ك ر تَـ لـ  ب   جـازاةً او ُمَمَرْكإذا  َـ  علـا نعمتـ  أي ـاً    خُلَرْكا لقو ال يقشى ُ 

مكادـهة   إل إ يـا   الـنيب   َاَدإل الشكرو ملقد نَـ  اٌجَتح ن مو ُمَم ِرْكُ 

 َنم  الفانيْة اإللسا  الدرجْة َرْيجازاة ا خدا و ملجعى ذ خوا و ملإيفار ُماإل

                                              
 .hk 7167 \ 2 45ة مغنيسا( يف ) رييا(و برقم أ من نسخة )مكتش 3او مل ل  2الشيا  ل  (1)
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ّ    التالية للُم القرينْة خُلكادهةو ملعدَّامُل  ن اجازاةو ملجعلـ   ـكرًا لمنعـامو ملجـ

ـــ  ملقـد رملى   و(لملسا و ملجعى الكتمـا  ملالسـه ملالنسـيا  مـن الكلـرا      

أخربنا أبو إسحاق اجلـّري قـرا ة   )قالف الدليى علا ما قال  ملقّررخل د ــ بسندخل

و قالواف أخربنا أبو من ور التوسي قرا ة علي و لدانا إجازًة مل،اعة  وعلي 

اإلمام أبو حممد الشغويو أخربنا أبو سعيد بكـر بـن حممـد بـن حممـد بـن       

حممد الكسااي الشستاميو لدانا أبو احلسن عشد الـرمحن بـن إبـراميم    

و أخربنـا عشـد اا بـن حممـد بـن احلسـن       بن حممـد بـن حييـا بـن سـحتوي      

راباذيو لدانا علي بن سعيد النسويو لدانا سعيد بن عل و لدانا ن ال

ةوعن  ـرلشيى مـول ا ن ـاريو عـن     يَّـ ِّْغحييا بن أيواو عـن عمـارة بـن    

ب و  ِّج َيْلإلي  معرمل  ْد َعن ن ُلقالف " َم جابر بن عشد اا أ  رسول اا 

علي و دنن  إذا أانا علي  دقد  كرخلو ملإ   ِنف ُيْلب  ْد دن    جيد ما جيّي

  .يا  يالبأ اوبني من زملر " ْطع يتم  دقد يلرخلو ملمن حتلا مبا   ُي

عن مسددو عن بشـر بـن املل ـىو     أخرج  أبو داملدو ماا لديث لسن؛

 . عن عمارة بن غّيةو عن رجىو عن جابر بن عشد ااو عن النيب 

 .(1) يى عن جابرش ل َريا بن أيوا عن عمارة عن ُ حي خلرملا قال أبوداملدف

 .(2)يى بن سعد أي ًاش ل َرُ  فملالرجى الاي أبهم  أبو داملد مو

رو عـن إ،اعيـى بـن عيـاشو     ج ـ ملأخرج  أبو عيسا الهمـاي عـن علـي بـن لُ    

ب و عــــــن جــــــابر ملللظهمــــــاف            عــــــن عمــــــارة بــــــن غّيــــــةو عــــــن أبــــــي الـــــّـ

 .(النعمة" اَ َرْلُي "دقد يلَرن عياشف مليف لديث إ،اعيى ب "عتا ن َيت ع "من ُأ

                                              
 (.4780رقم ) 280/ 5باا يف  كر املعرمل و  12يتاا ا داو  36أخرج  أبو داملد يف سنن ف  (1)

 الواقـــع أ  أبـــا داملد   ُيشهمـــ و بـــى ّ،ـــاخل بعـــد رملايتـــ  للحـــديثو مللعـــى امل ـــنف يعـــين أنـــ  ملقـــع يف ســـند              (2)

 أبي داملد مشهمًا.
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 و مللّســــن  الشــــي  (1))لســــن غريــــر(ملاحلــــديث قــــال عنــــ  الهمــــايف 

 .(2)ا لشاني 

عن عمر بن حممد الشـ ازيو مل    ــ بسندخلــ رملاما  ملَخَتَم بهبياٍت ْلتيلٍة

و ملديهـا احلـث علـا لـنع املعـرمل ؛ مـع  عليـق        (3)(لشع ـهم ) ينسشهاو بى قـال 

 ملميف ُمجازا   علي و مللو يا  من ُلن َع إلي  املعرملُ  َجُحودًاوالقلر باا ل 

 .م ــن  أْي ــد ي الــدتمُور  تَل أ  َلظَّــكْ م ــن  َدم ــِرْكخ ــا  

 

ــاْغمَل  ــُرملر   مــــــًاو َي م ن َتــــ ــ   ب ْله ــــــوٍ ملَُّســــ َّجهيــــ  ُ 

ــَنعِ اْلُعـــر  َ إِْلـــا ُيـــىه َ ـــكُورٍ ملَّْيُلـــور     ملَال ـ

 

ـَنعُ  ْكلْـ   ــا َ    ــاْلْكلُور  ملَاْلُك  َم ّ ِري ب   ْلــرَا ُ ُيـ

 :تاريخ تأليفه وموضعه   ب  

ــ  ــّ( أل ـ ــ  يف ) ربيـ ــنف يتابـ ــك )(4)ف امل ـ ــتمااة و ملذلـ ــدى ملسـ ــنة إلـ   (سـ

النسـ  ا تيـة   ،يـع مـا ملقلـة عليـ  مـن      جرةو يما مـو ُمفشـة علـا    من اهل

 . رمحة اا علي  وبا،  مقرملنًا ؛لكتاب  ماا

 التعريف مبحتواه باختصار:   ج 

ـــ   ع الكتاا موف أقسام ا خشارو ملاختيار املءلف ذ ْيَر )ا خشـار( موحو

ــوا  ـــ يف العن ُّخلُ    ـ ــ ــّن )م ــتلح احلــديث( ُمر َ ْك ــ  جــدًاو دل ــا  اختيار ملجي عل

إل َمـن ي ـى   ـــ   ا خشارو لشيا  املسااى ملالقواعـد الـيت َ ْكُلـُى مللـول ا ـرب     

 ذلـكو ملالعوااـق   سـليمًا مـن اآلدـاتو دهـو يشحـث ا سـشاا املولـلة إل        ــ إلي 

اليت َ ُحول دمل  سالمت ف م ن ادتياتو أمل  ّيتـدو أمل عل ـة ُ ـءّدي إل الق ـور يف     

                                              
 (.2034رقم ) 379/ 4باا ما جا  يف امُلتششع مبا   ُيعْطو  87يتاا الرب ملال لةو  28ف جامع الهماي (1)

ــامع ) 2) ــحيح اجلـــ ــالميو      (و5932( لـــ ــر اإلســـ ــورات املكتـــ ــانيو منشـــ ــدين ا لشـــ ــر الـــ ــد نالـــ ــي  حممـــ  الشـــ

 .مـ( 1388التشعة ا ملل سنة )

و دار الكتر العلميةو سـنة  90/ 4للفعاليب  قاال  أبو التير امُل عيبف حممد بن لامتو يما يف يتيمة الدمرو (3)

 مـ(و حتقيق مليد قميحة.1403)

 ( يما يف  رة نسخت  ا تية اليت من )رايأ يتاا(.4)



 228 )31(العدد  -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 أدا  أمانة النقى. 

أ  ُيسـمَّا مـاا    ــ رمح  ااــ ملقد اقهح الشي  حممد عشد الرزاق محّة 

و ملَياْلها من  سميةف ْأَراما (1))منتق املنقولو ملميّا    حيح ا خشار(العلمف 

 ْأمل ِج الشالغة. يف

ـــ ملال أَرى جــدارًة أملل  ـــ يف بيــا  لــدملد أي دــّن مــن اللنــو  ـ م ــن  قدوــ   ـ

للتعريـف بـ و    ـــ  ُ ختاــ مُلشتغي  ب ورة ُ ل ح ظدملد معامل و منا أمّلل ختوة 

ـــ  مم ا عند احلاد  ابـن لجـر العسـقالني     ــ يف ذلكــ ملال أجد لي مفااًل أجلا 

ا ربف إما أ  كتاب  اجلليى )خنشة اللكر( بقول ف )يف ادتتال  لــ  رمح  اا

 .(2)(يكو  ل   رق...

ملماا اجلانر ينة قد أبرز   يف دراسة سابقة لـي عـن مـاا الكتـااو     

ملمـو الـاي يقـول     ـــ  رمح  ااــ ام ملقلُة علا معنا ُيءّيدخل من يالم الغّالي 

َمَجام ع ــ   ملال  علــا ــــ يف ابتــدا  نظــرخل ــــُيــّى علــم ال َيســتولي التالــر ديــ ف )

 .(3)(مشاني و دال َمْتَمَع ل  يف الظلر بهسرارخل ملَمَشاغ ي  

ملمع َبو ِ  ما بني امُلشّش  ملامُلشـّش  بـ  يف ذلـكو أعـين ي َتـاَبي احلـاد  ابـن        

لجر ملابن املءيدو ْأج ُد جام عًا بينهما؛ مو َ ن ِويُهُهما مبوحوع مـاا اللـن ملمـوف    

ــوا  امل ــنفو مل)ا   ــار( يف عن  ــرب( يف لــدر ظــث احلــاد ؛ مليف أمّلل   )ا خش

 ُمْلَتَتح   .

                                              
اخت ار علوم احلديث البن يف و مع  رل  الشاعث احلفيث للشي  أمحـد  ـايرو  قـديم الكتـاا للشـي        (1)

ــر مك    ــًاو نشـ ــم اا ،يعـ ــّةو رمحهـ ــرزاق محـ ــد الـ ــد عشـ ــنة   حممـ ــة سـ ــة الفالفـ ــهاث القامرةوالتشعـ ــة دار الـ  تشـ

 مـ(. 1399)

مـ(و بتحقيق د.  1413(و متشعة ال شاحو دمشقو التشعة ا ملل سنة )37خنشة اللكرو مع نّمة النظرو ص ) (2)

 د. نور الدين عه.

 .و  رية املدينة املنورة للتشاعة ملالنشرو حتقيق د. محّة زم  لاد 6/ 1املست لاو للغّاليو  (3)
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ديــ ف مــا ُيــولي بهنــ      ــــ حتــة عنوانــ  مــااــــ مــاا مليــالُم ابــن املءيــد  

َيق د  وسيع داارة أنواع احلديثو ملإدراد يى جّايـة بنـوع مسـتقىو ملإءـا     

أمل َرد ُ ها علا  ريق ذير ا نواع علا ملج  اإل،ال ملاالخت ارو ليث قالف )

ملاالخت ار...و ملمي ديمـا يتعل ـق بـ  الغـر  اآل ف وسـة ملعشـرمل         اإلجياز

 ن(.نوعا

ــي عشــــد اا        ــا احلــــايم أبــ ــاُدخل علــ ــنف يظهــــر اعتمــ ــى امل ــ مليف عمــ

النيسابوريو ململقوُدُ  علـا يتابـ  "معردـة علـوم احلـديث"و الـاي يـا  قـد         

ذير دي  اانني ملوسني نوعًاو دلعى امل نف ظهر ل  أ  ما ذيرخل احلايم 

بع ـ  إل بعـضو أمل أّ  بع ـ  ال ي ـلح لمدـراد بنـوع مسـتقّىو         وكن حّم

 ملاا أعلم.

مللعــّى أمّمّيــة يتابــ  مــاا َ ْكُمــُن يف يونــ  ُيشــك ى للقــًة م ــن للقــات    

 اري  التهليف يف علـوم احلـديثو ملمـو ُيـّيح السـتار عـن ُجهـد عـال م ُمحـّدث          

عـرمل  يف معردـة   عند  هليل  لكتاب ؛ املــ عاش قشى ابن ال الح؛ الاي انشلج 

دجُر علـوم امل ـتلحو دانكـّر النـاس عليـ ودمنهم َمـن        ــ أنواع علم احلديث

اخت رخلو ملمنهم َمن نظم و ملمنهم من  رل و ملُمعظم امل ـنلات بعـدخل إءـا    

مــي دااــرة يف ْدْلك ــ  و ســاارة يف َمجــراخلو مليتــاا "حتلــة ا خيــار" ُأل ــف يف    

ــا    ــة يف   ــع القــر  الســابعو ملمــي دــهة ُمهّم ــن   َمتل ــوم احلــديثو بــرز م  ري  عل

مــ(و ملابـن اجلـوزي املتـودا      582أعالمهاف أبو موسا احلازمي املتـودا سـنة )  

 مـ(. 581مـ(و ملأبو للو امليانشي املتودا يف سنة ) 597يف سنة )

ملقــد اعتنــا امل ــنف عنايــة خاّلــة بــآداا  الــر احلــديثو ملأدــا  يف    

هــاا اجلانــر الهبــوي احلــديث عــن مــاا املوحــوع؛ مم ــا يــدّل علــا امتمامــ  ب  

امُلهّمو ملقد أ ار دي   سشاا إ ناب  يف ذلك؛ ملمو ما ْلَحْظُ  مـن ملجـود بعـض    

 املظامر امُلخل ة بهاا عند بعض التالا.
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ملمم ــا َيلحُظــُ  قــاره يتابــ و جانــُر التعــاريف عنــدخلو دقــد ْغْلَشــة  عليــ     

ــل يَُّةو الــيت ُ شــش   ريقــة املتقــدمني    تاللاتو يف  ــرح االلــ  التريقــة الَول 

ــد اإلمــام مســلم     ــاي  ــدخل عن ـــ يال ـــ  رمحــ  ااـ و (1)يف مقدمــة لــحيح   ـ

ــي  ــي )تف   301)تف  (2)ملالربدجيــ ـــ(و ملا ليلــ ـــ( 446مــ ــن  (3)مــ ــاهلم مــ و ملأمفــ

 احملداني.

ملأســلوا ابــن املءيــد ُيلحــ  ديــ   ــهاترخل بهســلوا احلــاد  أبــي التــامر          

ــ  إل التوحــيح ملالُشعــد عــن      ــى دي ــاي َيمي ــْلليو ال ــدو مــع  السَّّ اإللغــاز ملالتعقي

 امتمام بالسجع أليانًا؛ ملُرمبا جا  لدي  ما خرج ب  إل التكل،ف أليانًا.

ملعنايت  بـاير ا مفلـة ملالشـوامد رمبـا الـتشم باإلسـرا  أليانـًاو مـع         

 أن  نّو يف مقدمت  علا أّ  غرح  االخت ار.

د مــاخل لــورة ُمقّربــة عنــ و ملأرجــو أ  َ س ــَنح اللرلــة لمداحــة عنــ ؛ عنــ 

إخراجــي لكتابــ  مــاا مــع دراســة ملحتقيــق؛ عــن قريــر إ   ــا  اا  عــالو    

 ملمبعونت  مل وديق و ملمو ذمل الل ى العظيم.

 ُنَسُخُه اخلّطّية اليت وقفت عليها:   د 

  للكتاا علا وأ نس  ختية مي ــ ظمد ااــ لقد مَلْقْلُة 

 يما يليف ــ  ر يشها يف جود ها لسر

(و 3814)الواليات املتحـدة ا مريكيـة( بـرقم )    نسخة )برنستو ( يف ــ 1

                                              
بتحقيـق الشـي  حممـد دـءاد عشـد الشـاقيو نشـر دار إليـا          )املقدمـة(و   7/ 1ف لحيح من مسلم -مفاًل–انظر  (1)

 .الهاث العربي

  عــــاريف متلرقــــة  نــــواع مــــن علــــوم احلــــديثو مللــــ  يتــــاا "معردــــة املت ــــى     -رمحــــ  اا–ُ نقــــى عنــــ   (2)

( 20قيق يتاب  " شقات ا ،ـا  امللـردة... " ص )  من احلديث ملاملرسى..."   ُيعَفر علي  بعد؛ يما يف مقدمة حت

 مـ(و بتحقيق عشدخل علي يو ك.1410 شع دار املهمو و دمشقو سنة )

 علـا مسـااى مـن علـوم احلـديث يف مقدمـة يتابـ  "اإلر ـاد يف معردـة علمـا  احلـديث"             -رمحـ  اا – كل م  (3)

 حقيق د. حممد سعيد بن عمر إدريأ.مـ( بت 1409و نشر مكتشة الر دو التشعة ا مللو سنة )157/ 1
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 م ّورة من مكتشة امللك دهد الو نية بالريا و رمحة اا علي .

نسخة مكتشـة )راـيأ الكتـاا( يف )اسـتنشول(و ) رييـا(و بـرقم        ــ 2

(103.) 

نســخة مكتشــة ملــةو قســم )دــيض اا أدنــدي( يف )اســتنشول(و        ــــ 3

 (.460) رييا(و برقم )

مكتشـــة مدينـــة )أماســـيا( يف ) رييـــا(و مـــي )مكتشـــة   نســـخة يف ـــــ 4

 (. 1584أماسيا با يّيد(؛ برقم )

جمــاميع(و  403نســخة )دار الكتــر امل ــرية( يف )القــامرةو بــرقم ) ـــ 5

( ملرقـــاتو مللـــور ها بقســـم املختو ـــات 8ملمـــي لقتعـــة مـــن الكتـــاا يف )

 (.7/  3095باملكتشة املريّية باجلامعة اإلسالمية برقم )

 شيوخه:
قـد ْأ  َحْلت َنـا أسـانيد أبـي ن ـر بــن املءيـد مبعردـة ،اعـة مـن  ــيوخ ؛          ل 

رملى عـــنهم ألاديـــث يتابـــ  مـــاا ملآاـــاَرخُل ملأخشـــاَرخُلو ملمـــم يف َ نـــوتع علـــومهم   

يف ـــ  الشرعية ُينشئو  عن َ عدتد علوم  مل نّوعهاو يما سشق يف يالم و ملمم 

 ظسر مكانتهمف ــ  ر يشهم منا

و ملمو العالمة الكش و ملالعْلم (1)لوالد املقدسيعشد الغين بن عشد ا ــ 1

ــال يف       ــابني الشــه ينف )ُعمــدة ا لكــام(و مل )الكم ــف الكت الشــه و ُمءل

 والكــش  واحلــاد  و)اإلمــامأ،ــا  الرجــال(و أانــا عليــ  الــاميب بقولــ ف   

 541و مللـد سـنة )  ّتشعو عا  احُلل ـاظ( و امًلا اري والعابد والقدملة وال ادق

اعــة يــش ة لــداوا عنــ و قــالف )ملخلــق(و ملأّرخ ملدا ــ  ســنة    مـــ(و ملذيــر ،

 مـ(و رمح  اا. 600)

                                              
 مـ(و التشعة ا ملل.  1404للاميبو مءسسة الرسالةو ب ملتو سنة ) و443/  21( س  أعالم النشال  1)
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أبــو حممــد القاســم بــن علــي بــن احلســنو قــال عنــ  اإلمــام الــاميبف   ــــ 2

)اإلمــامو احملــدثو احلــاد و العــا و الــرايأو بهــا  الــدين أبــو حممــد        

القاسمو ابن احلاد  الكش  حمدث الع ر اقة الدين أبـي القاسـم علـيو    

 )يتـر مـ(و ملقـال عنـ ف    527و ملأّرخ ملالد   عام )املعرمل  بـ "ابن عساير"(

ما ال ُيح ا يفرًة  ت  العديم اجلودةو ملأملاو مللّنفو ملُنعة باحلل  

؛ (1)مــ(  600ملأّرخ ملدا   سـنة )  ملاللهمو مللكّن خت  نادر النقط ملالشكى(و

 رمح  اا.

 ةو امللـيتو أبـو امللـاخر(   )العالمـ  و مو(2)حممد بن أبي علي النَّوقاني ــ 3

مــ(و ملأانـا علـا علمـ  ملد ـل        516يما مللل  الاميبو ملأّرخ ملالد   عام )

)يّرج ب  أاّمة و مليا  ذا لالح ملليانةو ملمالزمة للعلمو مع سخا  بقول ف 

مــ(و ملمـو أقـدم  ـيوخ املءلـف       592و ملأّرخ ملدا   عـام ) ملمرمل ة ملبال ملقناعة(

 ي .ملداًةو يما  قّدمو رمحة اا عل

ـــ 4 ــ           ـ ــال عن ــوزيو ق ــرمل  الل ــن املق ــي حممــد ب ــن أب ــو  ــجاع حممــد ب أب

)اإلمامو القـدملةو العابـدو  ـي  الُقـّرا ... الشغـداديو اللـوزيو مـن        الاميبف 

و ملأّرخ حملــة اللوزيــة... رملى الكــف و ملأقــرأ الكتــاا العّيــّ ســتني عامــًا(  

 .(3)مـ(و رمح  اا 597مولدخل عام ب ع عشرة ملوسمااةو ململدا   سنة )

أبو أمحدف عشد الوماا بن عليو املعرمل  بـ )ابن ُسـكينة(؛ ملمـي أمت    ــ 5

أبي و يا  امل نف مو القاره علي  مـرارًاو مبدينـة السـالم )بغـداد(ف يمـا      

                                              
 .405/  21س  أعالم النشال   (1)

ــشال    (2) ــ  أعــــالم النــ ــاا    248/  21ســ ــا يف ا نســ ــوس"و يمــ ــد ي " ــ ــدى بلــ ــي إلــ ــا " ملمــ ــشة إل "َنوقــ  و النســ

5 /537. 

 0 324/  21س  أعالم النشال   (3)
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و مل،ـع منـ  بقـرا ة غـ خل عليـ و ملأيَفـَر عنـ و        (1)جا  يف موحع ،اعـ  منـ   

)يـا  اقـة   ابن نقتـةف  ( رملايةو قال 14ملجمموع رملايا   عن  يف يتاب  ماا )

لــاحلًا لــدملقًاو لــحيح الســماعو لــشورًا للتلشــةو لســن الســمةو قــرأ    

القــرآ  بالرملايــات... ملأقــرأخلو مللــّدثو ملم ــا علــا ســه ملســالمة مل ريقــة   

 واحملـدث  واللقيـ   والعـا   و)الشـي  اإلمـام  و ملقال عنـ  الـاميبف   (2)،يلة(

ــر والفقــة ــين   ملخــر و ــي  اإلســالم  والكــش  والقــدملة وامُلعّم ــراق... ُع الع

مــ(و   519و ملأّرخ مولـدخل عـام )  باحلديث عناية قويةو ملبالقرا ات دربع ديهـا( 

 .(3)مـ(و رمح  اا 607ململدا   سنة )

و قــال الــاميبف (4)أبــو ســعدف عشــد اا بــن عمــر ال ــلار النيســابوري ــــ 6

دخر اإلسالم... يا  من ا امة العلمـا    وامُلعّمر والعالمة واإلمام و)الشي 

 مـ(و رمح  اا. 600مـ(و ملأرخ ملدا   عام ) 508و ملأّرخ ملالد   عام )ا اشات(

أبو بكرو ملأبو اللتحو ملأبو القاسمف من ور بن عشـد املـنعم بـن عشـد      ــ 7

ملعـن ابـن    امُلسـن د(و  والعـدل  واجلليـى  وف )الشـي  اا الُلرامليو قـال الـاميب  

الــاميب ملالد ــ  يف  و ملأّرخ)يــا   ــيخًا اقــًة مكفــرًا لــدملقًا( نقتــة قولــ ف 

 .(5)مـ(و رمح  اا 608مـ(و ململدا   عام ) 522)

رحي الدين أبو احلسنف املءيد بن حممد بن علـي التوسـي ا لـىو     ــ 8

 ـــ  ديمـا ظهـر لـي   ـــ  النيسابوري الدارو ملمو آخر  يوخ لـالر اله،ـة ملدـاًة    

                                              
 مكااف بهلد ا،ي املدينة يف موحعو ملباآلخر يف موحع آخر. (1)

 مـ. 1404و متشعة جملأ داارة املعار  العفمانيةو ليدرآباد الدينو اهلندو التشعة ا ملل 143/ 2التقييد  (2)

 .505- 502/  21س  أعالم النشال   (3)

 .403/  21س  أعالم النشال   (4)

رقـم   228/ 2(و التكملـة للمنـاري   606رقـم )  262/ 2ملالتقييد ملعردـة الـرملاة ملالسـنن ملاملسـانيدو البـن نقتـةف       ( 5)

( ملديها ينيت ف أبو بكر يما جـا  عنـد ابـن املءيـدو مءسسـة الرسـالةو بـ ملتو التشعـة الفانيـةو سـنة           1202)

 .494/  21 مـ(و بتحقيق د. بشار عواد معرمل و ملس  أعالم النشال  1401)
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)يــا  اقــة مـــ( يمــا أرخــ  الــاميبوملأانا عليــ  دقــالف  524ململالد ــ  ســنة )

لقي  )يا  أعلا املتهخرين إسنادًاوو ملقال ابن خلكا ف خّيرًا ُمقراًا جلياًل(

ــهو       ــيوخف للمو ـ ــا الشـ ــاع علـ ــ  ،ـ ــنهمو لـ ــا عـ ــا  ملأخـ ــن ا عيـ ــة مـ ،اعـ

و ملُرل َى إلي  من ا قتـارو  ملال حيحنيو مل لس  الفعليبو مللّدث بالكف (

 .(1)مـ( 617) مل،َّا الاميب ،اعة رململا عن  ام قالف )ملخلق( ملأّرخ ملدا   سنة

و مللل  ابن املءيد بالقاحـيو  (2)حييا بن الربيع الواستي الشادعي  ــ 9

 واإلمـام  و)الشـي  مــ( يمـا أّرخـ  الـاميبو ململلـل  بقولـ ف        528مللد سـنة ) 

)يـا  اقـةو لـحيح السـماعو عاملـًا باملـامرو       و ملأنـ   ذمل اللنو ( والعالمة

هد بشغدادو ملناا يف ) و ملذير املناري أن  ملا ال و ملالتلس  ملاحلديث(

 مـ(و رمح  اا. 606و ملأّرخ الاميب ملدا   عام )احلكم بها(

  املعـرمل   واليمين اللقي  وعلي بن إ،اعيى بن حممد اا عشد أبو ــ 10

يـاا قـال اإلمـام أبـو بكـر بـن نقتـةو         ومكـة  نّيـى  (وال ـيف  أبـي  ابنـ )ب

 ىلّ ــ واملــامرب عاردــًا يــا ) فالــاميب قــالمـــ(و مل 609ســنة ) ا ــ ملدملأّرخ 

 أربعــني مــن  ــيخًا أربعــني عــن لــديفًا أربعــني مل،ــع والكتــر مــن يــف ًا

 ،يلـة  ملسـ ة  لسـنة   ريقـة  علـا  مليـا   ومبكـة  ّىالكُـ  من ،ع ومدينة

 قـال  و(ملأدـاد  ملنلـع  ثلـدّ  وملاحلـديث  ملالعلم بالدين مشهورًا يا .. مل.ملخ 

 "التنشيـ  " اعلـ  نكة ملل  وليتملُي سدّرُي  ويلة مدة مبكة قامأمل) فاإلسنوي

 .(3)(دوااد علا مشتملة

                                              
و البن خلكا و دار الفقادةو ب ملتو بتحقيـق  345/  5و ململديات ا عيا  106- 104/ 22س  أعالم النشال  ( 1)

 د. إلسا  عشاس.

 (.1126رقم ) 189/ 2و ملالتكملةف 486/  21( س  أعالم النشال  2)

مـ( بتحقيـق د.عشـد القيـوم     1408(و البن نقتةو  شع جامعة أم القرىو )3827رقم ) 632/ 2 كملة اإليمال  (3)

(و  شــع عــا  364رقـم )  63/ 2عشـد را الــنيبو ملحممـد لــا  املــرادو مل شقـات الشــادعية البـن قاحــي  ــهشة     

مــ(و ملنقـى  ـارخيني للـاميب يف ملدا ـ        1407الكترو ب ملتو بعناية د. عشد العليم خـا و التشعـة ا ملل سـنة )   

=
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 أبــو املعــالي ن ــر اا بــن ســالمة اهلــييتو املعــرمل  بــابن َلــَشنو          ــــ 11

)لــّدث باملولــى ملبشغــدادو املقــرهو  ــرجم لــ  ابــن نقتــة ملأانــا عليــ  دقــالف  

و (1)مـ( 598و ملأّرخ ملدا   عام )مليا   يخًا لاحلًاو اقةو لحيح السماع(

 رمح  اا.

ـــ 12 ــد  ـ ــو احلــ لــاان ال ــا  بــن  ــشّ  رينو أب و ال ــريرو ةمف مكــي بــن ري

 اواداآل قــدم يف  والنحــوي واملقــره واملولــلي الــدار  واملولــد ييّنس ــاي امْل

إل بلـدخل املولـىو    ـــ  بعـد رللتـ  إل بغـداد    ـــ عـاد   واملولـى  مليّرج بـ  علمـا   

ــَد  وملانتشــر ذيــرخل يف الــشالد  وملأخــا النــاس عنــ   ومل  ــّدر بهــا لمدــادة  ملَبُع

ــ ــق يــف     وُ يُتل  ــ  خل ــع ب ــويف ملانتل ـــ(  603باملولــى ســنة ) و   ــامّ  م ــد ن ملق

 .(2)السشعنيو رمح  اا

و أّرخ الـاميب ملالد ـ    (3)حييا الوااـق بـن علـي بـن الل ـى الشغـدادي       ــ 13

)يا  بارعًا يف ا ال  ملالنظـرو ب ـ ًا بالقواعـدو    مـ(و ملقالف  517عام )

و ُمعظ مـًاو يـف  التالمـاة...    ذييًاو يقظـًاو لشيشـًاو عـاا العشـارةو ملجيهـاً     

 مـ(و رمح  اا. 595و ململدا   عام )مليّرج ب  أاّمة(

و ابــــن (4)أبــــو بكــــرو عشيـــد اا بــــن علــــي بـــن ن ــــر احملمــــدي  ـــــ   14

=
                                               

و دار الغــرا اإلســالميو بــ ملتو 584/ 13اــم  223/ 13الم لــ  مـــ(و ملممــا يف  ــاري  اإلســ 619مـــ(و مل ) 609)

مـ( بتحقيق د. بشار عواد معرمل و ملَماَل ابن قاحي  ـهشة للفـاني؛ ُمءيـدًا لـ  بكـالم       1424التشعة ا ملل سنة )

 اإلسنويو ملرجح د. بشار ا مللو ملذير أّ  الاميب  شع املناري علا الومم دي و داا أعلم.

 .283/ 2و ملالتقييد 459/ 2  كملة اإليمال (1)

ــات ا عيــا    (2) ــشال     278/  5ملدي ــوالي     425/  21ملســ  أعــالم الن ــاجلّيرة... بن و ملالنســشة ملدينــة )مايســني(؛ ب

 .175/ 5الرقةو يما يف ا نساا 

 ملذير الاميب أ  "الوااق" ّ،اخل ب  ابن خليى يف معجم . 257/  21س  أعالم النشال   (3)

ــن ا  (4) ــدو ملقــال احلــاد  ابــن رجــرف )قــرأت  تــ  يف نســش ف "احملمــدي"و ملال أدري إالَم مــاخل      يــاا نســش  اب ملءي

(  شـع دار املعردـةو   212رقـم )  442/ 3 -مـع التشقـات  بـي يعلـا    – -النسشة؟!(و انظرف ذيى  شقات احلنابلـة 

=
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باإلمامو دكا  لسـن الـرأي ديـ و     فــ ابن املءيدــ املارستانيةو مللل  املءلف 

لرمحــة املسلســى رمحهمــا ااو ملرملى عنــ  لــديفًا ملالــدًا دقــطف مــو لــديث ا 

عن سـشعة م ـن  ـيوخ و قـالف إنـ  ،عـ  مـنهم )بتـواري  خمتللـة(و           (1)با مّللّية

يف ـــ  مل  َير َحـُ  الـاميبو ملسـشق  لـالك بعـض أمـى العلـمو مـع أنـ  قـال عنـ             

وملألسـن االعتـاار عنـ     )ال ـدر الكـش و ا ديـر الشليـم(    ف ـــ   ر،تـ   لدر

مــ(و ملأانـا    541عـام )  ـــ    نلسـ  نقـاًل عنـ  ـــ  احلاد  ابن رجـرو ملأّرخ ملالد ـ    

و ملنقى عن عّدٍة من أمى العلـم قـوهلم   احملدث( واللقي  و)ا ديرعلي  دقالف 

و داحــاًل د ــيحًاو ملــيح العشــارةو بليغــًاو  )قــرأ ا داو مليــا  أديشــًاعنــ ف 

و دقد )يا  ياابًا(و ملمع أّ  الاميب ختم  ر،ت  بقول ف لسن الت نيف(

 إلي  م ـن  رييـر ا سـانيدو ملَ َ ـرتد    بالكـاا     نلا ابن رجر عن  ما ُنسر 

ــ  عــام )   ــم أّرخ ملدا  ــ  ملســاحمنا   (2)مـــ( 599يف   ــانيل و ا ــا ملل و غلــر اا لن

 ملساحم .

ـــ 15 الشــريف أبــو حممــدف يــونأ بــن حييــا اهلــامشيو الق ــارو نّيــى     ـ

ف قلـةف  و مل عق شـ  الـاميب بقولـ    متسـامى يف رملايتـ   مكةو قـال ابـن النجـارف    

 و رمح  اا.(3)(608ملأّرخ ملدا   سنة ) واللدملق لسن احل

 الشغـدادي  النهرملانـي  بكـرمل   بـن  علـي  بـن  لسـن  بن أمحد بن عمر ــ 16

=
                                               

 بـــــــ ملتو مل )املارســـــــتانية( نســـــــشة إل موحـــــــع بشغـــــــداد جيتمـــــــع ديـــــــ  املرحـــــــا ملا ـــــــاننيو ا نســـــــاا  

5 /162. 

مو ما  سلسى بقول يى رامٍل يف ،اعـ  مـن  ـيخ ف )ملمـو أملل لـديث ،عتـ  منـ (و ملمـو لـديث عشـد اا بـن             (1)

 "الرامحو  يرمحهم الرمحن". املردوعف عمرمل بن العاص 

 .397/  21(و ملس  أعالم النشال  212رقم ) 442/ 3ذيى  شقات احلنابلة  (2)

مــ(و بتحقيـق علـي     1382ردة للتشاعة ملالنشرو ب ملتو التشعة ا ملل سـنة ) و دار املع484/  4ميّا  االعتدال  (3)

 .13-12/  22حممد الشجامليو س  أعالم النشال  
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و الشــهرزملري الكــرم أبــي علــا القــرا ات قــرأو (1)املعــدل املقــره للــو أبــو

 وملغ مـم  احللـيب  سـهى  بـن  ملالل ى ونالر ملابن وويَمر اُ  الل ى أبا مل،ع

و (2)مــ(  597) سنة يف مل ويف مـ(و 523) سنة مللدو ّلعّيا ديوا ال خّ  مل ول

 .رمح  اا

 أبو اللتـوحو حممـد بـن حممـد بـن حممـد بـن عمـرملكو القر ـيو          ــ 17 

)الشــريفو العــا و  النيســابوريو  ــرجم لــ  الــاميبو ملأانــا عليــ  دقــالف       

مــ(و   518ملأّرخ ملالد ـ  سـنة )   ال ا و الّامدو دخر الدينو بقية املشـاي ( 

)لـو َسـم َع علـا قـدر س ـنه   للحـق       يب لعدم  شك خل بالسماع دقالف ملأ ار الام

و )لّدث بشغداد ملمبكة ملم ر ملدمشقو ملجاملر ُمّدة(و ملقالف إسنادًا عاليًا(

 و دكا  ُمعّمرًاو رمح  اا.(3)مـ( 615ملأّرخ ملدا   عام )

 نّيــىو اهلــرملي (4)يج ن اَمالَشــ بكــر أبــو عمــر بــن علــي بــن عتيــق ــــ 18 

و مكـاا  (5)مــ(  594) سـنة  يف مـات  أ  إل ومليلـيت  سدّريُـ  بهـا  قامأ واملولى

  رجم ل  التاج السشكيو مل  أجد مّيدًا علا ذلك.

ياا ذيرخل عـّ   والتربيّي عفما  بن رم ا  بن حممد بكر أبو ــ 19 

                                              
بقولـ ف )إذا ُرملي عـن رجـى مقشـول الشـهادة       -275/ 7يف اإليمـالف  –)امُلعّدل(ف التالح  رل  ابن مـايوال   (1)

هم يفـرة(و بتحقيـق عشـد الـرمحن الشـي  املعلمـيو مل  ـحيح        عند احُلك ـام ُيقـالف "أخربنـا دـال  امُلعـّدل"و ملدـي      

 ا ستاذ نايف عشاسو نشر حممد أمني دمجو ب ملت.

ــدتَبيفي      (2) ــن ال ــة الســالمو الب ــاري  مدين ــى   ــة ا ملل ســنة   2036رقــم ) 313/ 4ذي (و دار الغــرا اإلســالميو التشع

 مـ(و بتحقيق د. بشار عّواد معرمل . 1427)

 .90 – 89/  22 ( س  أعالم النشال 3)

(و   ــوير مكتشــة املفنــا 29نســشة إل )بــامئني( مدينــة مــن عمــى )مــرات( يمــا يف لــر اللشــاا للســيو ي ص )  (4)

 .نيستشرقألد املبشغدادو حتقيق 
(و متشعـة عيسـا الشـابي احللـيب مل ـرياخلو القـامرةو حتقيـق        906رقـم )  208/ 7 شقات الشـادعية للسـشكي    (5)

 ح احللو.حممود التناليو ملعشد اللتا
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الدين ابن اجلّريو ملجا  اسـم جـّدخل عنـد ابـن املءيـدف )مهمـة(؛ ملرمبـا يـا          

ملذلـك   و(ًالاجّـ  قـدم  ؛ال ـا   الشـي  ) ا  بقولـ ف  لقشًا ل و ملأانا علي  ابن ا

لني رملى عن  لـديفًا يف  ر،ـة )بعجـة( مـن ال ـحابةو ملعل ـق علـا احلـديث         

 ملأمفـال  ولـحيح  ل  لحشة ال "ةَجع َب" أّ  من عشدا  قال  الايف قلةبقول ف )

 ذيرخل الاي احلديث ماا ملأما!و ؟فشتهاُي معنا  ي أعلم ال املراسيى من ماا

 .(1)( دايرخل...ب  أخربنا سىمر دهو

 والتربيـّي  الل ـى  أبـو و أمحـد  بـن  عمـر  بـن  دا م بن ا ليى بن  املا  ــ 20 

 .(2)خلملغ  والتوسي للدة ماماإل عن رملىو إربى قدمو اللقي  الواع 

 الل ـى  أبـو  والتـربي  دار دين إ،اعيى بن احلسن أبي بن من ور ــ 21 

ــ منــ  َعم ملُســ وقــّملين َدَرمَل واملخّملمــي ـــ بهــا ــ  بكــر  بــي "ا ملقــات د ــااى" ـ

 .(3)شيهقيال عن وارياُ  اجلشار عشد عن برملايت مـ(و  569) سنة الشيهقي

 وا لـشهاني  ن ـر  أبـي  بـن  حممـد  بـن  اا عشيـد  والللتـواني  زرعة أبو ــ 22 

 وال ـاحلاني  ذر أبـي  ابـن  علا ملل ر وا الل احلسني من الكف  أبوخل ،ع أ

 مـ(.602و يعين سنة )(4)بعدما خربخل انقتعمل السنة ماخل إل ملبقي

أبو إسحاقو إبراميم بن جامع اجلّريو   أقف ل  علـا  ر،ـةو    ــ 23 

 ملال علا َمن ذيرخل.
 

 

                                              
 (   وير دار اللكر.480رقم ) 238/  1أسد الغابة  (1)

مــ(و   592(و حملمد بـن مشـارك اإلربلـيو ملجعـى احملقـق سـامي سـيد ملدا ـ  بعـد )         165رقم ) 270/ 1 اري  إربى  (2)

 م(. 1980نشر ملزارة الفقادة ملاإلعالمو العراقو )

و حتقيــق عّيــّ اا العتــارديو املتشعــة العّيّيــةو 116/  4التــدملين يف أخشــار قــّملين لعشــد الكــريم الرادعــي  (3)

 مـ(. 1405ليدر آبادو اهلندو سنة )

 نشر دار الكتر العلمية. 7/ 5 ارات الامر البن العماد احلنشلي  (4)
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 وفاته: 
 .(2)رمحة ملاسعة رمح  اا و(1)مليا  ختام ليا   بشلدة )،رقند(

ءلَّلني آخــرين لــ و ملذيــر ملدا ــ  يتابــ  مــاا؛ ملُمــ (3)ملقـد ذيــر الشابــاني 

يف مـااو غلـر اا لنـا     ملامـمٌ  مـو مــ(و مل  493رقندو لكنـ  أّرخهـا عـام )   بسم

 ملل .

يف مـاا  ـــ  ملمم ا ُيقّوي اجلـّم بتوميمـ  أنـ  يانـة ملدّيـات ،يـع  ـيوخ         

 مـ(. 619مـ(و مل) 592بني َسَنَتي ف ) ــ الكتاا

أنها يانـة بعـد آخـر  ـيوخ  ملدـاًة       ــ إ   هّخرتــ دتقديري لتاري  ملدا   

مــ( علـا    619اا حممد بن إ،اعيى بـن أبـي ال ـيف( سـنة )     )أبو عشد ملمو

اــاني القــولني ديهــا؛ الــاي مــال إليــ  ابــن قاحــي  ــهشة مءيــدًا لــ  بكــالم           

 يما  قّدم. اإلسنويو

 ملعلي  يكو  ُعُمُر ابن املءيد جاملز ا مسنيو ملالعلم عند اا  عال.

 اب:َتِكا اْلَذفي َهَوبِديِع َمْنُقوالِتِه  ِهوالِتُقَم ُغَرِر ْنِم

ما قال  يف الفنا  علا الكتاا العّيّو الاي ال يه ي  الشا ى من بني  ــ 1

يدي  ملال من خلل و مل نّي  مكانت  عّمـا ادـهاخل الكـّاابو  لـشعض ُسـَورخل مـن       

د ااىو ملما دّر  دي  بعض امللسـرين لـني جعلومـا يف  لاسـ مم دهسـا ت      

 إليهاف 

 بعـُض مـءال     َعحَـ بعـَض مـا ملَ   ملقد أدخى ،اعـة مـن يشـار املتـهخرين    )

                                              
 ( مدينة من مد  ،هورية )أملزبكستا ( اآل .1)
 .42/ 1( مدية العاردني يف أ،ا  املءللني للشاباني الشغدادي 2)

ــو ن ــر"و      42/ 1العــاردني للشغــدادي   ( مديــة3) ــ  "أب ــاري  املومــوم با رقــام ملاحلــرمل و ملذيــر ينيت و ملذيــر الت

 ململلل  بـ"املقره".
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مفــى أبــي إســحاق أمحــد بــن حممــد    يف د ــااى القــرآ  ملغــ خل يف يتــشهم؛ 

 الفعليبو ملأبي احلسن علي بن أمحد الوالدي ملغ مما.

ف يـى  عن  كل ـ  (1)ملقد استغنا يتاا اا الكريم مليالم  القديم

ا ف يى ُمتعسهف يف مدل  ملإ راا و ملنشرخل ملإبداا و مليلُمتكلِّف مل عّس

ب  ـ ملل  ـ  ردًا أن  يالُم را العاملني القديم امُلشاي ن ل كالم ا لق أ،عنيو 

مليتاُا أيرم ا يرمني الاي ال يه ي  الشا ى من بني يدي  ملال من خلل و 

الوالــلني يف مللــل و  ُةَنس ــْلْأ ىتك ــ و ملَ ي ــر  عجــّ أملمــام النــاظرين عــن دَ 

َّ بـ  مـاخل التاالـْة       ماخل اُ  (2)أيرم اا  عال ب  ّمة اُ مهيَّْة مـن النـاسو ملأعـ

قو ملنوَّر ظلظ  قلوبهمو ملزيََّن بقرا    ألسـنتهمو  ْلن اْ امُلولهدْة احملمدية م 

أمــورممو ملمهَّــَد بــ  ألكــامهمو ملبـــيََّن ديــ  لالهلــم مللــرامهمو    ملســوَّى بــ 

اهلنيَّةو ملأللح ب   هنهمو ملأيمى ب  إوانهمو دل  احلمد علا ماخل النعمة 

                                              
 دعـى  لـلة  ملمي والكالم نوع باعتشار  عال باا   قاامة قدوة ذا ية للة -التحقيق عند - الكالم للة)( 1)

  ـه   يف السـالم  علي  نولًا ب  اا خا ر الاي لكالما    الكالمو أدراد باعتشار  عال اا مشيئة بها  تعلق

چ چ چ ف الســالم عليــ  موســا بــ  خا ــر الــاي الكــالم غــ  چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ ف ابنــ 

ڇ ڇ ڇ چ  فالسـالم  عليـ   عيسـا  بـ   خا ر الاي الكالم غ  ملمو وچچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 خـامت  بـ   اا خا ـر  الـاي  الكالم غ  يل  الكالم ملماا وچ ژڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 غـ   يلـ   ملمـاا و "دري ـيت  ملأم ـية  عشـاديو  عـن  خللـة  لقـد " ال ـالة   ـه   يف ملاملعراج اإلسرا  ليلة رسل 

   .يتش  ب  ملختم علي  أنّل  الاي القرآ 

 يـا   مبـا  كةمتسّـ  الـيت  الناجيـة  اللرقـة  ملمـم  وملالسـنة  احلـديث  أامة عن املهاور مو فاللهم ملماا املعناو ماا  

 ملأ  واملخا ـر  يسمع  لقيقيًا يالمًا ا فشتو ُي أنهم يعين ملماا نعتقدو ديما ملالسالم ال الة علي  النيب علي 

 للظـ   ولقيقـة  اا يالم مليتشنا ألوالنا يف ملنكتش  ولدملرنا يف ملحنلظ  وبهلسنتنا نقرأخل الاي القرآ  ماا

 مـن  السـلف  موقـف  مو ماا .ًاعلم ب  حنيط ملال وب  نءمن  ننا ؛ب   عال م ل،ْكَ  ييلية عن يشحفو  ملال وملمعناخل

ال لات اإلهليـة يف الكتـاا ملالسـنة النشويـة يف حـو  اإلاشـات ملالتنّيـ و د. حممـد أمـا            (.بنجياز الكالم للة

 مـ(.  1413اجلاميو رمح  ااو متابع اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةو التشعة الفانية سنة )

 او ملسقتة من بقية النس . 182ماخل الكلمة من نسخة )أماسيا( ملرقة  (2)
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يمـا ينشغـي جلـالل ملجهـ و      وهـا لُِّي   م ـ َعملالكرامة السنيَّةو ملعلا ،يع ن 

 .(1)( ملي لح لعال  ُقدس 

ر مـــن اال ـــتغال با خشـــار الواميـــات امُل ـــّراتو عـــن الفابتـــات  اَّلـــ ـــــ 2

 بالنــدمو ــــ مــا دا ــ ل  ــــ احلــاملي للعــدمو ملاحلقيــُقمــو  فآخــاما النادعــاتو ملأّ 

يف مقدمة لحيح  ما ُيءّيد ب  يالم و  ــ رمح  ااــ لم دنقى عن اإلمام مس

 ف ــ رمح  ااــ  ؛ ملمو قول مسلم ستحسن  لملاب   أ ادمل

ا خشار يف أمر الدين إءا  ه ي بتحليى أمل حتريمو أمل أمـر أمل نهـيو أمل   )

 رغير أمل  رميرو دنذا يا  الراملي هلا ليأ مبعد  لل دق ملا مانـةو اـم   

مل  ُيشّين ما دي  ل غ خل مم ن َجِهَى معردت   ُ ْدَرن قد َععن  َمأقدم علا الرملاية 

علا بعض من ،ع  ُنَمء ًا لعوام املسلمنيو إذ ال ُيذلك غاّ آمثًا بلعل  يا  

ــار أ  يســتعملهاو أمل يســتعمى بع ــهاو    ــك ا خش ــمل  ل ـــ  اأقل،ه ـــ مــاأمل أيفُرـ  ـ

 الفقات ملأمى القناعةا خشار ال حاح م ن رملاية  ال ألى هلاو مع أّ  لاديثأ

 (.أيفُر من أ  ُي تّر إل نقى َمن ليأ بفقة

ال ألسر يـف ًا ممـن ُيعـّرج مـن النـاس علـا مـا        ) فــ بعدخلــ ملقول مسلم 

ملللنا من ماخل ا لاديـث ال ـعا و ملا سـانيد ا هولـةو مليعتـّد برملايتهـا       

 ــرملايتها إال أّ  الاي حيمل  علا  وبعد معردت  مبا ديها من التومتن ملال عف

إرادُة التكفتر بالك عنـد العـواّمو مِلْ    ُيقـالف مـا أيفـَر مـا        ــ ملاالعتداد بها

دد!!و ملَمن ذمر يف العلم ماا املامرو ،ع دال  من احلديث ملأل ف من الَع

دال ن ير ل  دي و مليا  به   ُيَسمَّا جاماًل أملل م ن أ   ملسلك ماا التريق

                                              
 أ مل ا(. 21حتلة ا خيار ل ) (1)
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 .(1)(ُينسر إل علم

مـن يــالم   ـــ  يف يمـال احلســن  ـــ ٌى   ـ قلـةف ملمــاا دْ ملءيـدف ) قـال ابـن ا  

اإلمام أبي احلسـني مسـلم بـن احلجـاج رمحـ  ااو أملرد ـ  يف مـاا املوحـع         

 (.زيادًة لمي احو مل قريرًا للحجة

 دااـدًة مـا   ُ َمْظع ْأ  ّح من الرملاياتو ملأّ ما ال َي ِىمتَحأغراَ  َ  َدعّد ــ 3 

منهــا؛  بينهــاو الــاي عليــ  مــدار معردــة املقشــوِليــا  جلمــع التــرق ملاملقارنــة 

 دقالف ؛ لهي  ملنشاخلولألخا ب و ملاملعلوِل

من غ  درق بني  ــملإءا  سامى قوم من ا امة يف الرملاية عن يى ألد )

 قةف تلّر غراٍ  خمتللةو ملأسشاا ُم ــ العدل ملا رملح

  .مالع علا ألواهلمو مللعوبة الكشــف عن أمورممنهاف عدم اال  

 بالناس.  الظّن ـُنس ملمنهاف ُل

 الناس باالستكفار من العلم.  ُفَغملمنهاف َ 

 الع علا ألواهلم. ملمنهاف حمشة اال  

ملمنهاف الرغشة يف معردة  رق احلديث مل،عهاو ملالوقو  علا ييلية 

اختال  خمارجهاو ملااتال  مآخاماو ملماا مو ا لى احملكمو ملالرين 

ها عنــد أمــى الوقــو  علــا معردتهــاو دمل   ا عظــم مــن مــاخل ا ســشاا يلــ 

 .(2)(ألحاا ا و  ديها من غ  معردة بها ملال ا الع عليها

يف اإل ـادة   أامـة احلـديث   يـالم  ـــ  بسـندخل  ــاملءلف يرملي عن ا امة  ــ 4

 ـــهوُد مل العـــدمللمـــم  بال ـــحيح مـــن املرملّيـــات ملاالعتمـــاد عليـــ و ملأّ  رملا ـــ  

                                              
ــ   جــا تو مل28/ 1( مقدمــة لــحيح مســلم   1) ــها( يف حمــى   دي ــة )مللعل ــها(و مليلمــة يلم ــ   )ملأقل يلمــة جــا ت دي

 أ مل ا(. 33مللعل   يف نسخة من لحيح مسلمو ملنقل  امل نف يف ل ) )أياذير( يف حملهاف )ألاديث(و
 .أ( 34حتلة ا خيار ل )( 2)
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علــا  رملايــات بهـم أيفـَر ممـا ُيح ـَرصُ    علـا إاشـات ال   ُصَرالـاين ُيح ـ   وال ـدق 

  فشية احلقوق املالية ملغ ما بشهاد همف 

)أخربني الشريف أبو اللتوح حممد بن أبي سـعد إجـازةو قـالف أخربنـي     

احلاد  أبو  ـامر أمحـد بـن حممـد ا لـلهانيو قـالف أنشهنـا أبـو زيريـا          

شـد  احلاد  بهلشها و قـالف أخربنـا عمـي ع    خلالوماا بن مند حييا بن عشد

احلاد و قالف يتـر إلـّي محـد بـن عشـد       خلا بن مندشد الرمحن بن أبي ع

أ  عشد الرمحن بن أبـي لـامت الـرازي احلـاد       ــ ين الرَّم  ــاا ا لشهاني 

يعين حممد بـن   ـــ يج َنأخربمم إجازة قالف لدانا حممد بن حيياو أخربني ُز

سناد ال حيحف "مـاخل  ل  اإل قالف ،عة بهّ بن أسد يقول إذا ُذي َر ــ عمرمل

 . " هادات العدملل املرحيني بع هم علا بعض

  ".ماا دي  ُعهدة"سناد دي   ي  قالف ملإذا ذير ل  اإل

مليقولف لو أّ  ل َرُجٍى علا رجى عشرة درامم ام جحدخل   يستتع أخاما 

ــقت أ  يُ   ــد يُن اا ألــ ــدلنيو دــ ــامدين عــ ــ  إال بشــ ــدملل  منــ ــ  بالعــ ــَا ديــ ءخــ

 .(1)ملباإلسناد(

أّ  ألـحاا احلـديث مـم التاالـة املن ـورة      بن املءيـد   ُيءيد أبو ن ر ــ 5

املربملرةو الظامرة علـا احلـقو الـاين يقومـو  بـتعل،م الـدين مل عليمـ و ملللـ          

احلـــديث إلقامـــة الـــدينو مليـــرملي اآلاـــار يف ذلـــك بســـندخلو مليقرنهـــا بكـــالم 

ــي الشـــامنجيو أخرب) فـــــ رمحـــ  ااـــــ يف  لســـ ماو قـــال  العلمـــا  ــا أخربنـ نـ

يين ملالتراالـــي ملالتوســـيو قـــالواف أخربنـــا يســـلراالتكـــرييتو أخربنـــا اإل

ا تير أبوبكر بن اابةو قالف أخربنا أبـو بكـر حممـد بـن عشـد اا بـن       

                                              
 أ(. 37 –ا  36حتلة ا خيار ل ) (1)
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بهلشها و أخربنا أبو حممد عشد اا بن حممد بن جعلر بـن   املقرهلا  

ليا و لدانا إسحاق بـن أمحـد اللارسـيو لـدانا أبـو عشـد اا حممـد بـن         

إ،اعيى الشخاريو لدانا ابن أبي أمليأو لدانا ابن أبي الّنادو عن موسا 

 بن عقشةو عن أبي الّب و قالف ،عـة جـابرًا يقـولف ،عـة رسـول اا      

 ". يقولف " ال  ّال  االة من أميت يقا لو  علا احلق ظامرين إل يوم القيامة

 .(1)( قال أبو عشد اا الشخاريف يعين أمى احلديث

قلةف ملابن أبي أمليـأ مـو إ،اعيـىو    املءلف ابن املءيد رمح  ااف )قال 

ملأمـا أخــوخل عشـد احلميــد الــاي يـرملي عنــ  إ،اعيــى دقـديم الودــاة   يلقــ      

الشخاريو ملابن أبي الّناد مو عشد الرمحن بن عشد اا بن ذيوا  ُمتكلَّم 

 . (2)(خارج ال حيح ؛ُرملي عن الشخاري مكاا دي و ملماا لديث لحيح؛

ف مـن دملامليـن السـنة قـااالً    مـاا احلـديث    ـــ  رمحـ  اا  ــملخّرج املءلف  ــ 6

ملأخرجــ  مســلم يف ال ــحيح عــن الوليــد بــن  ــجاع ملمــارمل  بــن عشــد اا    )

مللجاج بن الشاعرو يلهم عن لجاج بن حممدو عن ابن جريجو عـن أبـي   

 . (3)الّب 

 مســلم مــن لــديث املغــ ة بــن  ــعشةو ملأخرجــاخل و مل(4)ملأخرجــ  الشخــاري

 أي ًا من لديث معاملية بن أبي سليا . 

  .ملأخرج  مسلم من لديث جابر بن ،رة

                                              
عن أبي نعيم عن حممد بن عشد اا بن جعلر بـن ليـا ... بـ  يف  ـر  ألـحاا احلـديث ص       أخرج  ا تير  (1)

(62.) 
 (.ا -أ 38حتلة ا خيار ل ) (2)
 عـنهمو يف  منف جابر بن عشد ااو ملاملغ ةو ملجابر بن ،رةو ملمعاملية بـن أبـي سـليا و رحـي اا     ىٍّلديث ُي (3)

 .1524 - 1523/ 3لحيح مسلم 

ف "ال  ـّال  االـة مـن أمـيت     بـاٌا؛ قـول الـنيب     10يتاا االعت ـام بالكتـاا ملالسـنةو     69لحيح الشخاريو  (4)

 .293/  13(و مع دتح الشاري 7311 ظامرين علا احلق"و رقم )
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 .(2)( (1)ملأخرج  أبو داملد السجستاني من لديث عمرا  بن ل ني

  )ملمحى ،اعة  ُمتلَق ماا احلديثقال املءلف ابن املءيد رمح  ااف  ــ 7

و قال أمحد (نمللل  احلديث إلقامة الدي وعلا القيام ب تعل،م العلم مل عليم 

 "إ     كن ماخل التاالة املن ـورة ألـحاا احلـديث دـال أدري    بن لنشىف 

 ن مم".َم

أخربني أبوبكر الشامنجيو قـالف أخربنـا أبـو حممـد التكـرييتف أخربنـا       

يين ملأبو عشد اا التراالي ملأبـو ن ـر التوسـيو قـالواف     يسلراأبو املعالي اإل

احلــاد و لــدانا ســليما  بــن   أخربنــا أبــو بكــر ا تيــرو أخربنــا أبــو نعــيم 

أمحد التربانيو لدانا أسلم بن سهيى الواستيو لدانا متيم بـن املنت ـرو   

قالف ملا لدث يّيد بن مارمل  ظديث  عشة عن معاملية بن قـرة عـن أبيـ  قـال     

  .إ    يكونوا أمى احلديث ملا ار دال أدري من مميّيدف 

ــر    ــو بكــر ا تي ــال أب ــم ق ــه  ا ــة  ت ــة ملإ  يان مّلل أّ  مــاا ف يــى  اال

أ د النـاس   أّ  ُرنك احلديث ملارٌد ديها دمل  غ ما ممن خاللهاو دننها ال ُ 

 ألـحااُ  نظرًا يف لال املنقول ملامتمامًا بهمور ا سانيد املءدية عن الرسول

 نهم العاملو  به،ا  الرجالو ملأمى العناية بالشحث عن ا لوالو  ؛احلديث

ــديىو ملا  ــاجلرح ملالتعـ ــة بـ ــولو  ملذململ املعردـ ــحيح ملاملعلـ ــرق ال ـ ــادظو   ـ حلـ

اجتهدملا يف  عل،م ذلك ملحشت و ملأ عشوا نلوسهم يف ،اع  ملللظ و ملْدن َية  

دي  أعمارممو ملَبُعَدت  دي  أسلارممو ملاستقربوا ل  الشقة الشعيدةو ملمّونوا 

لــحيح اآلاــارو  ــــ بتوديــق اا هلــم ــــ جلــ  املشــقة الشــديدةو لتــا علمــوا  

ــات ملا  ــن جمــرملحو ملعــدلو     ملُمنكــر الرملاي ــىف م  ــوا أمــَى النق ــارو ملعرد  خش

                                              
 (.2476باا يف دملام اجلهادو رقم ) 4يتاا اجلهادو  9و 203/ 3سنن أبي داملد  (1)

 (.ا -أ 38حتلة ا خيار ل ) (2)
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ملمتقنو مللاد و مللدملقو مللا و مللنيو ملحعيفو ملساقطو ملمـهملكو  

ّّلوا الــرتملاة منــازهلمو ملميـّـ  نــوا مــن ا لاديــث ّملا ألــواهلم ملمــرا شهمو ملدمّلدنــ

 .(1)هاو ملنشهوا علا با لها ملموحوعها(لحيَح

دَّملا  َـ اا احلـديث ل ع ْظـم مـا  َ    ه  ألح ُمعظ مًا ــ رمح  اا ــملقال  ــ 8

قلةف ملد ااى أمى احلديثو ملمناقر علما  النقى ُ ربي علا اإلل ـا   ) ل ف

ملالعــّدو ملُ ــّري باإليلــا  ملاحلــّدو ملخ اا ــهم يــف ةو ملألــواهلم عّيــّةو   

ــةو مــم ا لــى      ــونتهم  ــريلة جليل ــةو ملمع ــءنتهم اقيل ملأمــورمم ختــ ةو ملُم

هم النلـعو ال زالـة آاـارمم ظـامرةو     ملغ مم اللرعو ديما سوامم ال ر ملدي

  .(2)(المعة ُمُجن ملأنوارمم سا عةو ما دامة ا دالك داارةو ملاْ 

دهـو   ؛  َيـن َأ موحـع التواحـع لنلسـ      وملمع ما سشق من اناا  عليهم ــ 9

ملأن  راٍج مـن ربـ     ملد لهمو همعلم قتشأ من نوربى مو ُم وال َيُعدت نلس  منهم

ــمو   ــ  بهـ ــ دأ  ُيلحقـ ــاا يف  لـ ــ  مـ ــم     دعااـ ــر ملمـ ــن الششـ ــلوة اا مـ ــوة ب ـ ُأسـ

ملامُلهـاهبني هلـمو    ـــ  جـّاخل اا خـ اً  ـــ  و ملمو بهـاا مـن املـءدهبني للتلشـة     (3)أنشياؤخل

 احلاّحني هلم علا التواحعف 

 قلةف مللو خرجُة م ن  ر  االخت ـارو ملذيـرتُ  ف )ــ رمح  اا ــيقول 

ب ُعشـر معشـارو دـنّ  أم ـرمم يف       آت  منهـا   ف(4)ارقـ م ن ألواهلم مـا يشلـم ا مل  

للـ  ا دا ملرعايـة احلرمــةو مل ـهنهم يف التـّام الســنة ملاجتنـاا الشدعــةو      

                                              
 (.ا -أ 39حتلة ا خيار ل ) (1)

 (.ا 39حتلة ا خيار ل )(2)
ۆئ ۆئ  چيــدعوف  -علــا نشينــا ملعليــ  ال ــالة ملالســالم –(و مليف ختــام ق ــت  101( يف ســورة يوســف اآليــة )3)

يـة  يمـا يف سـورة النمـى اآل   –يـدعو   -علـا نشينـا ملعليـ  ال ـالة ملالسـالم     -و ملسليما  چۈئ ۈئ 

 .چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ (ف 19)

 (.688الِوقرف ل م ُى الشغى أمل احلمارو ملُيستعمى يف الشع و امل شاح املن ؛ ص ) (4)
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سـواممو    م ن أ  ُيقاس عليـ  غ مـمو ملأجـّى مـن أ  ُينسـر إليـ       يا  أعلا

رحي اا عـنهم ملأرحـاممو ملجعلنـا مـن املقتـدين بآاـارممو املقتشسـني مـن         

 .(1)(   مليرم أنوارممو مبّن

 ـــ الو رمحـ  ااو ملمـو يـاير د ـى العلـم ملاوابـ و ملمـا يرمليـ          ملقـ  ــ 10

م ديـ   ُ كلِّ الرجى الاييف ذلك ملُينّش  علا خته  للظٍة دي و ملياير  ــ بسندخل

 و قالففنا  علي يف ال قيىمع عدم إغلال  ما  ــ م ن رجال سندخل ــ

 نيو أخربنـا  ملأخربنا  ي  اإلسالم أبو أمحدو أخربنا أبو قاسم بن ُل)

و  الر ابـن غـيال و لـدانا أبـو بكـر الشـادعيو لـدانا حممـد مـو ابـن           أب

غالرو لداين عشد ال مد مو ابن النعما و لدانا مسلم مو ابن خالدوعن 

إذا مـات اإلنسـا     "  قالف عن النيب  العال و عن أبي و عن أبي مريرة 

انقتع عمل  إال من االثف لدقة جاريةو أمل عمى لا  ينلعو أمل مللد لا  

 يدعو ل ".

مكاا ملقع يف مـاخل الرملايـة "العمـى" مكـا  "العلـم"و ملال أدري ييـف       

أمل يا رو دن  ال حيح املشهور احمللوظ "العلم" ال غ و  ملقع؟! أمو من رامٍل

 ملقــد  كلــم ،اعــة يف مســلم بــن خالــد الّ ــي ملمــو إمــام أمــى مكــة   

 .(2)ملدقيههمو ملاعه  بل ل  ملعدالت  أيفر ا امة ملعامة علما  ا مة

ف أنــ  يشقــا مــع ــــ مــن د ــيلة العلــم مل ــرد  ملخ اا ــ  ــــ بـّين الــنيب  

نادعة لـ  مللغـ خلو ملمـو     ة َيتعدهُم لالش  يف الدنيا ملاآلخرة ملبعدخلو ملمو عشادة 

                                              
 ا(.  -أ 40حتلة ا خيار ل ) (1)

ــ  د. مــرزملق الّمرانــي علــا متابعــة      163/ 2أخرجــ  اإلمــام أبــو بكــر الشــادعي يف الغيالنيــات       (2) و ملنّشــ  حمقق

 يتــاا الولــيةو 25خالــد عليــ ؛ يف رملايتــ  الــيت أخرجهــا مســلم يف لــحيح ف    إ،اعيــى بــن جعلــر ملســلم بــن 

 (و لكـــّن رملايـــة إ،اعيــــى   1631(و رقــــم )1255بـــاا مـــا يلحــــق اإلنســـا  مـــن الفــــواا بعـــد ملدا ـــ و ص )       3

   امل نف؛ رمح  اا.ال واا؛ دليهاف "العلم" يف مكا  "العمى"و يما نّش علا
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مــن لــلات احلــق ســشحان  مل عــالو ملخ ــااو املالاكــةو ملأجــّى نعــم اا  

ــااًل   ــ عـــال علـــا بـــين آدمو نلعنـــا اا  عـــال بـــ و ملال جعلـــ  ملبـ   علينـــا مبنهـ

 .(1)(مليرم 

علـا امُلهّمـة اجلليلـة املنو ـة بهمـى       ملُيليض يف املعنا السـابق؛ ُمنّشهـاً   ــ 11

علـا  ـــ   العلم من التعليم ملاإلر اد ملالدعوة إل ااو اليت مـي ملظيلـة ا نشيـا    

ملُيشـيد ظـاهلم اجلميـى يف الـدنياو ملاـوابهم       وــ نشينا ملعليهم ال الة ملالسالم

أمــى  ىخــريف الــدنيا أمــى ا مانــة ملالســنةو مليف اُ  خــرة؛ دهــم "اجلّيــى يف اآل

 ديقولف  "؛ا من ملاجلنة

ألدًا  يئًا مم ا  َملَّملن َع ــ اآل ي يف الكتاا ملالسنةــ قلةف مليالك الوعد )

ى إل احلق ملنها عن الشا ىو أمل دعا إل السنة ملمنع من الشدعـةو  َدو أمل َمَمل َع

 ــالكتر ملإرسال ا نشيا و ملمن قام بشي  من ذلك  ملماا مو املق ود من إنّال

 مو من ،لة ملراة ا نشيا  علـيهم السـالم الـاين مـم أد ـى الربيـة       ــ رسىبعد ال

بعدممو الساّدمل  َمسّدممو القاامو  بهمرممو الداعو  إل مديهمو الاين مم 

  جـىّ أمـى ا مـن ملاجلنـةو قـال اا     ىخـر يف الدنيا أمى ا مانـة ملالسـنةو مليف ا ُ  

 مئ +إيامــاف ذيــرخل يف لجــتهم الــيت مــّن علــا إبــراميم عليــ  الســالم بنهلامــ   

 ڍ ڇ ڇ+ف  عالملقال  .[81]ا نعام  " ىب مب خب جبحب يئ ىئ

 .(2)([108]يوسف  " ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ

ملال ينسا ملمو يف س ياق مـا يـايرخل  مـى العلـم مـن د ـىو أنـ  ال         ــ 12 

ملمو يف مقام ــ شهمل ا يمىو ملال يهّدد إال بال ــ يف يى ا لوالــ  يرحا هلم

أ  ُينّوخل بل االهمو مع ما يقول  من قول أعدلو يما  ــ لوم  لتلريط بع هم

                                              
 (.أ 45 – ا 44حتلة ا خيار ل ) (1)

  ا(. 43حتلة ا خيار ل ) (2)
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د ـااَى   "الوسـيط "ملذير اإلمام أبو احلسن الوالـدي يف يتابـ    يف قول ف )

هاو ملل  رمح  اا املنّل العليو ملاملق د لتا أ ا عليها يل  ؛السور مكاا

يفو ملاليد الشي ا و ملالدرجة العليا يف التلسـ و ملمقالـ  ـ    السين يف الت ن

عند ملعـا  احلـق مـن أسـاريرخل ـ يـالنجم امل ـي و مليالمـ  ـ لـدى ملحـوح            

ال يعـهي مـا أل لـ   ـشهة ملال مـوىو ملال       وال واا يف جنشا   ـ يالشدر املن  

يعــه  مــا لــنَّل  بدعــة ملال دعــوىو مليــالك  ــيخ  الــفعليب؛ علــا أ  لــ    

ة الاللقةو غ  أ  إيراد ماخل ا لاديث عفرة جوادو ملعلا ملجنة املّنالسابقة مل

 .(1)( ملالغلرا  احلسنا   امة سوادو ملاا جى ذيرخل املرجوت يف التجاملز

أ  يقـرأ آخـر يـالم أبـي ن ـر ابـن        ـــ  يما سشق ذيـرخل ــ ملمن التريف 

زيـادة ُلسـن    )الشامة السودا  ُ عدتديتعق ش  بقول ف  ألُد العلما  ــ مااــ املءيد 

و مللعى  عق،ش  يف حمل ـ و رلـم اا   (2)للحسنا و  ال  إيراد ماخل ا لاديث(

 اجلميع.

د ــيلة العنايــة باحلــديثو ملالتوجتــ   دمتــ   ــــ رمحــ  ااــــ ذيــر  ــــ 13

ــ و ملحــشط ال ــدر        ــنخالصو ملمــا يقت ــي  ذلــك مــن اســتعمال ال ــدق دي ب

 ؛حامللـة اسـتعماهلما معـاً   ملحشط الكتااو ملحرملرة عدم التلـريطو ملذلـك مبُ  

 ليت ادرا علا لل  السنةو دنّش  علا ما يليف 

 هييد للظ  حلديف ؛ ملذلك عن ظهر قلر؛ دهو ا علا ملاْ ملْلاو مع  ــأ 

التفشتةو ملاحلار من الومم دي ؛ املءّدي للتلريط يف حـشت و مل ول،ـد مـا  نتلـي     

 بسشر ذلك. نسشت  عن النيب 

علــا يتــاا رملايتــ  الــاي يــرملي منــ و  ــــ ســشق مــع مــاــــ ملاحملادظــُة  ــــا 

                                              
 ا(. -أ 22حتلة ا خيار ل ) (1)

 ا من نسخة رايأ يتاا. 13يما يف ملرقة  (2)
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ال يتتــّرق إليــ  أيت ملجــٍ  مــن ملجــوخل ا لــى؛ ملذلــك مُبداملمــة النظــر ديــ    ظيــث

ملَ ــردادخلو إ    يكــن لادظــًا ملــا ديــ و بــى مللــو يــا  لادظــًا ملــا ديــ ؛ دــنّ     

 احلل  خّوا و دال ُبّد ل  من مراجعت  إ  ألّأ بنسيا   ي  من . 

ـــ   ّدَر  رملُ  ما َيُظنت أنـ   سـّشر يف عـدم الواـوق بـ      ام يكو ف ظيث لو ُق

م ن خرملج  من يدخل بنعارةو أمل  سل،ط ُمتسل ط علي  بندخال ما ليأ من  إلي و 

دنن  ُيدري  ملال خيلا علي   ـي  منـ و ال سـّيما إذا   يكـن      ــ أمل عشف  دي 

 ة ملحترٍّ.لادظًا ل ؛ أدا ن  مانة الرملايةو ملإعمااًل لل دق ديها ب ُكّى دق 

درملى بسندخل من  ريق ابن أبي لامتو عن أبي و عن ابن أبـي احلـواريو   

)االاة ال يسـتغين عنهـا لـالر العلـمف ال ـدقو      عن مرملا  بن حممد قول ف 

ملاحلل و مللحة الكترو دن  أخته   ملالدة  َيُ رَّخل؛ إ  أخته احللـ   

 .(1)د جع إل الكتر ال حيحة   ي رخل(

ـــ بــن املءيــد يــا  أبــو ن ــر ا ــــ 14 ـــ  رمحــ  ااـ ُيشــده ملُيعيــدف يف  ــه  ـ

التحاير من زيف ا لاديـث امُللـهاة املوحـوعةو مليـاير  عليـق العلمـا  علـا        

ما ملرد من ألاديث ُ حّار من التـورت  يف التسـامى بالتحـديث مبـا   َي ـّحو      

ملبيــاَنُهم ختــورْة ُ ــموِل الوعيــد لــ و مليــدلض ُ ــُشهات املتســاملني يف ذلــكو   

ين قد يتعل قو  ظديث يقول عن ف )ال ألى ل ف عقاًل ملال نقاًل(و دّّيف مـا  الا

مبا   يقل و ملجل ا  جا ت ب  رملاياٌت  اللة  ُمرّخ ة  يف التحديث عن النيب 

م ـن   ـــ  يف يشـف زيلـ   ـــ   هاُدة معنا مـا ُرملي يف ذلـكو ملقـد ملجـدُت إ نابـ       

وة عارحـة سـاميةو جـّاخل    احُلسن مبكا و مم ا ُينشئ بقدرة علمية عاليةو ملقـ 

 ف ــرمح  اا ــ اا عن ذلك يل  خ  اجلّا و قال 

                                              
متشعـة جملـأ دااـرة املعـار  العفمانيـةو ليـدر آبـاد الـدينو اهلنـدو           و36/ 2اجلرح ملالتعديى البن أبي لامت  (1)

 مـ (و بعناية الشي  عشد الرمحن بن حييا املعلمي. 1371سنة )
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ن قلـةف مَـ   قال أبو عيساف سهلة أبا حممد عشد اا بن عشـد الـرمحن  )

 يكو  قد دخى يف ماا احلديث؟  ــ ملمو يعلم أ  إسنادخل ختهــ رملى لديفًا 

لك دقــالف الو إءــا معنــا احلــديث إذا رملى لــديفًا ملمــو ال يعــر  لــا      

 .(1)ديثاحلدهخا  أ  يكو  قد دخى بهاا  لاًلأ ــ عن النيب  ــ احلديث

و ملإءـا  خُلختـهْ  َقبرملايـة مـا حتقَّـ    لٍهقلةف إءا قالف " ال "  ن  ياذا ُم

  ا تهو أمل  يتحقق ال واا ديما يرملي. َماحلديث ديمن  وّم

 ؛مللالك قال مالكف "ال يكو  الرجى إمامًا ملمو حيدث بكى ما ،ـع " 

ما ،ع خلط الغث بالسمنيو ملمّج ا ته  ّىن رملى ُيَم ملإءا قال ذلك  ّ 

ّ بني ا  يا  املختللةو مل  يلرق بـني ا مـور املتلامل ـةو    مّيبال وااو مل  ُي

ملعنـد غـ خل ممـن ال علـم لـ  بهـا ملال        إ  جهلـهاو  دتشقا مهملة جمهولة عنـدخل 

 و مليعتمد علا قول و ملال قدرة علا انتقادما ملدرقهاو دال ي لح    ُيوَاق ب

أخـا   يـءار جيوز أ  ُيءمتَّ ب و ملُيقتدى بلعل و ملمن يا  بهاخل ال لة ييف 

علوم الشريعة عن و ملخيتار قشول ألكام الدين من و ملاا جى ذيرخل مللي 

 اهلداية ملالع مة.

ف "من قال عين  يئًا يوادق عن   َري دن  قال قااىف دما القول ديما ُذ

 .(2)إ    أقل  "سنيت دهنا قلت  مل

ألى ل  عقـاًل ملال   داجلواا عن  أ  ماا لديث با ى موحوع ملهى ال

 نقاًل.

                                              
 و ملقد اخت ر امل نف يالم الهمايو ملعشد اا بن عشد الرمحن مو الدارمي.37/ 5جامع الهماي  (1)

رملاخل  بلل ف "إذا ُلداتم عين ظديث يوادق احلق دخاملا بـ و َلـّداُة بـ  أمل   ألـدث"     من لديث أبي مريرة  (2)

ــي يف ال ــعلا    ـــ ( 322ال ــعلا  الكــش  للعقيلــي )تف    و33- 32/ 1العقيل ــر العلميــة بــ ملت   م  ودار الكت

ــة ا ملل ــي    والتشعــ ــني قلعجــ ــي أمــ ــد املعتــ ــق د. عشــ ــوزي  و  عليــ ــن اجلــ ــ  ابــ ــن  ريقــ ــوعات– ملمــ   -يف املوحــ

مــ(و بتحقيـق د. نـور     1418نشـر مكتشـة أحـوا  السـلفو الريـا و التشعـة ا ملل سـنة )       (و 500رقم ) 420/ 1

 ا ىو ال ألى ل (.اجلوزي عن ا تابي قول ف )مو ب ملنقى ابنالدين بوجييالرو 
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ن ملأعلا منّلة م  مر شًة أما من ليث العقى دع مة النشوة احملمدية أجىت

منها مفى ماا املقال املختلفو ملالكالم املتناقضف أ  يكو  قد  َري ُد أ 

ملا يـا  حللـ     ؛و مللو جاز ذلك    ْهَي   قال  يئًا   يقل وملُي ا  إلي  ما

ــدةو ملال  ــر دااـ ــرملاة     ا اـ ــة الـ ــدةو ملال يف معردـ ــة عااـ ــنة منلعـ ــات السـ يف إاشـ

دمل  يف  وليتهم الناسف " إ  ملالرملايات مهربة زاادةو مل   كن ا امة يشّد

اا بـن   "و ملقد يا  عشد ماا اإلسناد دين دانظرملا عمن  هخامل  دينكم

 ا  "و ملقد  ن  ا  ماد من الدين دلوال اإلسناد لقال َماملشارك يقولف "اإلسنا

. (1)ف " رلم اا امرأ ،ع مقـاليت دوعامـا دهدامـا يمـا ،ـع "     اشة عن  

 ملحنو ذلك مما يتول  عدادخلو مليتول إسنادخل. واحلديث

 و مل  يوجـد لـ   هلاا احلديث إسـنادٌ  ملأما من ليث النقى دلم يفشة قط،

اعة من ا امة ياإلمام أبي بكر الشيهقي بى ذيرخل ، يف الرملايات ألىو

  مللكموا بشتالن .  وملغ خل بهسانيد ملامية ملرملايات با لة

ملقد ،عة اإلمام أبا بكر عتيق بن علي الشامنجي رمح  اا يقـولف "  

 ماا احلديث ملحعت  الكرامية ". 

 ف اـــم ييـــف ي ـــلح مفـــى مـــاا احلـــديث املـــردملد ملعارحـــة قولـــ          

 .دليتشوأ مقعدخل من النار"؟! "من ياا علي متعمدًا

مل  أجدني أظن أ  يف ا لاديث يلها ما يشلم يف ال حة ملالشهرة مشلم 

مااودننا  د رملاية ،اعة من ال ـحابة هلـاا احلـديث يشلـم عـددمم نيلـًا       

                                              
و ملقـد أدـرد   و ملقـال عنـ ف )لسـن لـحيح(    (و عـن ابـن مسـعود    2657رقم ) 34/ 5( ماا لل  لديث الهماي 1)

ُمءلَّلــًا لــ  ّ،ــاخلف دراســة لــديث "نّ ــر اا امــر ًا ،ــع     -للظــ  اا-د ــيلة الشــي  عشــد احملســن العشــاد   

( قولـ ف )احلـديث   8ملجـا  يف ص ) و مــ 1401ة ا ملل التشعـ  واملدينـة املنـورة   ومتابع الر ـيد   شع يف مقاليت.."و

 ملمع ذلك مو متوا ر(. ليأ يف ال حيحنيو
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ــاعهم مــا  (1)ملســتني ــابعني ملأ ش ــ  ال ــحاح    و ملمــن الت ال حي ــاو ملقــد التو 

 نلات ا مةو دهي لديث  وجد ملا تملة علي  يتر ا امة ملم وملاملسانيد

  .دي  ماخل ا واص ملُ لْلا دي  ماخل املعاني؟

يا  داخاًل دي ؛  ــ مل  يقل  ــ  ي  ُنق ى عن   دهيت ملإذا يا  يالكف

سوا  مما  ؛يا  مستحقًا هلاا الوعيدو ملراملي  يا  مشاريًا ل  دي  ُ ُلملناق 

دًاو دهمـا إذا يـا    خاللهاو مـاا إذا يـا  عامـ   وادق سنت  أمل مما ُييا  ُي

لتق ـ خل ديمـا    ؛علي  أ  يكو  احلديث ألـاب   ُنيءَم ساميًا أمل جاماًل دال

ح  ملا   يلّم و ملخوح  ديما   ُيح ك م ُ و مل رملع  ديما   لّم و مل عرت

 .(2)(ُيف ش ت ُ و ملاا املستعا و ملب  التوديق

ـــ 15  خــاري ملم ــن قشيــى مــاا  وجيــٌ  ملعنــا يلمــة يف لــديث أخرجــ  الش    ـ

 سلمة بن ا يـوع بسندخل عن  ــ رمح  ااــ يف لحيح  دمل  يلمٍة دي ؛ رملاخل 

مــن  أ مقعــدخلبــا اًل   أقلــ  إال  شــّو "ال يقــول علــي ألــٌدف قــال رســول اا 

  .(3)"النار

ماا لديث لحيح من لديث يّيد بن أبي ف )ــ رمح  ااــ قال امل نف 

سـلمة بـن عمـرمل بـن ا يـوع      عشيد مول سلمة بـن ا يـوع عـن أبـي مسـلم      

درملاخل عن أبي السكن  وانلرد الشخاري بنخراج  يف يتاب  من ماا الوج 

مـا   علـيّ  ى ُقَي ن مكي بن إبراميم الشلخي عن يّيد بن أبي عشيدو ملقالف " َم

                                              
 ( منـ و 173)  ص فو انظـر لممام الترباني جّ  ) رق لديث "من ياا علّي"(و خرج  دي  مـن سـتني  ريقـاً    (1)

ــي     ــق عل احلميــدو  لســن عشــد   نشــر املكتــر اإلســالميو بــ ملتو ملدار عمــارو عمــا و التشعــة ا مللو بتحقي

 ملمشام السقا.

 (.أ 26 –ا  24حتلة ا خيار ل ) (2)

 (؛ عن  يخ  حييا القتا .16524رقم ) 56/  27أخرج  أمحد يف مسندخل  (3)
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  .(1)"دليتشوأ    أقى

ملإءا ماا الاي ذيرناخل من قول  " با اًل " لل  لديث القتا  مللدخلو 

قال علي  لقًا جازو بى املعنا أّ  يى مـا يقـال عليـ  با ـى؛      ولملليأ معناخل 

موادقًا يا  لسنت  أمل خماللًاو بدليى لل  لديث الشخاري ملغ خلو ملجيـوز  

 .(2)(أي آ يًا بشا ى ؛ملأي ًا علا احلال وعلا التمييّ "با اًل"أ  يكو  ن ر 

لتواحـعو  مـن ا  ـــ  رمحـ  اا ـــ  ملقشـى ا تـام ال أدع التنويـ  مبـا زانـ        ــ 16

جهرخل بـاإلزرا  بنلسـ  ملبعلمـ  يف ُمقابـى علـم      االاي مو أبها زينة  العلمـا و ملمـ  

أمى العلم ملامُلتعل مني بـالرّب ملالتقـوىو ليـث     ــ رمح  ااــ السابقنيو ململليت  

بالتعر   ــ يرخلذ  جّى ــهلا ا و  من مءاخاة احلق العوااق دهمّل ملأمايقولف )

هلاخل املنّلة الق وىو ملإ    يكن ذلك مين  هلاخل الدرجة العلياو ملالت دي

مقهنـًا بالتعـاظم ملالــدعوىو أعـين ر شــة اإلدـادة ملالتــهليفو ملمفابـة الســيادة      

ملالت ــنيفو علــا أ  مــن رزق اللهــم التــامو ملالل ــى العــامو ملأمل ــي النظــر   

  يعـدم علمـ  بـه  ملدـق د ـل  بالنسـشة إل       و ال حيحو ملالاير ال ـريح 

هور علم  بوسيلة دتور دملاعي ا قرا و ملأ  مفـى  ق ور أمى الّما و ملأ  ظ

بالنسشة إل الل ال  املاحني من أمى يى دنو ملالعلما  الغابرين من  أمفال 

. ملمـن  ّرألحاا يى علـمو مفـى القتـر بالنسـشة إل الشحـرو ملالـار إل الشَـ       

و ّيق ينحو مفى حنوممو مليرجو درك  هملمم يمـن ق ـد نيـى السـما  بـالرت     

و دن  هلم السوابق اليت دا ـة اللوالـقو ملالنـوازع    ّي  ال بالع ملأراد زيى اجلش

                                              
ــحيح (1) ــا الـــنيب       38يتـــاا العلـــمو   3الشخـــاريو  لـ ــاا إاـــم مـــن يـــاا علـ  (و مـــع اللـــتح 109و رقـــم )بـ

 1 /201. 

ې ې ې ى ى چ  من باا أن  للة يا لةو يقول   عـالف ال" قول  "با  لعّىمل (وا 26حتلة ا خيار ل ) (2)

ــة ) چ ۆئائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ (و دكــى 349(و يمــا يف  لســ  اجلاللــني ص ) 117املءمنــو  اآلي

 معشود غ  اا با ى ال برما  ملن يقول بربوبيت .
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اللاة الرجالو ملأي لكيم حيوم ُم اَرَفالتوابعو ملأي جازم يرملم َم ة َيع اليت ْأ

 و درمح  اا ملرحي عن .(1)(؟لول مهاملي احملال

الـاي  ( إل لايلـة املرعشـي   2) ا يوسف بن أسـشا  ايتنقى نو  ــ 17

 يقول 

 دنني أملليك بتقوى اا عّ ملجىو ملالعمى مبا علمك اا أما بعد؛) دي ف

 ليث ال يراك إال ااو ملاالستعداد ملا ليأ  لد دي  ليلـة   عالو ملاملراقشة

نتلع بالندم عند نّملل و دالسر عن رأسك قناع الغادلنيو ملانتش  من رقدة ملُي

يدي اا  ر للسءال غدًاو ملاعلم أن  البد لي مللك من الوقو  بنياملو او ملمش 

ّّ ــ ن أ  يسـهلين  م  ُنيسهلين ملإياك عن الدقيق ملاجلليىو مللسة آَم ــ ملجّى ع

ّ  عن ملساملس ال ـدملرو ملحلظـات العيـو و ملاعلـم أنـ  يـا أخـي ال        مـن   هجيـ

لـرنا يف   و ملقـد ُمي الـتالملُ ن التـوقِّ ةو ملال م ـ ّدالعمى القولو ملال من الشال الُع

عـن   دَّ  للمهالكو مللُـ زما  ماا للة أمل و دمن يا  يالك دقد  عر

 .(3)(سوا  السشيىو ملنلعنا اا ملإياك
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