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تٕثِٙ ٗ١ـُ

أصمٜم٤مء يمت٤مسم٦م هذه اًمرؾمـ٤مًم٦م يمٜمـ٧م أ ـظ ذم سمٕمـض اًمٜمّمـقص اعمٜم٘مقًمـ٦م قمـدم شمًـٓمػم
اًمّمالة قمغم ا ٌٞم٥م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وسمٕمْمٝم٤م ٓ يذيمر أل ،وم٘مٛمـ٧م سم٢موـ٤موم٦م ذًمـؽ
وٓ أٟمٌف قمٚمٞمف ذم حمٚمف عم٤م رواه قمٌداًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ىم٤مل ً :م٘مٞمٜمـل يمٕمـ٥م سمــ ُقمجـرة ريض اهلل
قمٜمف وم٘م٤مل :أٓ أهدي ًمؽ هدي٦م ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿف وم٘مٚمـ٧م  :سمـغم،
وم٠مهده٤م زم ،وم٘م٤مل :ؾم٠مًمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ وم٘مٚمٜمـ٤م  :يـ٤م رؾمـقل اهلل يمٞمـػ
اًمّمالة قمٚمٞمٙمؿ أهؾ اًمٌٞم٧مف وم٢من اهلل ىمد قمٚمٛمٜم٤م يمٞمػ ٟمًٚمؿ قمٚمٞمٙمؿ .ىم٤مل  :ىمقًمـقا  :اًمٚمٝمـؿ صـؾ
قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمـراهٞمؿ إٟمـؽ محٞمـد ٞمـد ،اًمٚمٝمـؿ
سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد ،يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد ٞمد.)1(.
ؽم ِيض قمغم اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أوٞمػ ذًمؽ وٓ أٟمٌـف
يمام أٟمٜمل إذا مل أضمد اًم َ
قمٚمٞمف .وأصمٜم٤مء ٟم٘مؾ أؾم٤مٟمٞمد إطم٤مدي٨م ُمرت يب اظمتّم٤مرات ٕهؾ ا دي٨م ُمثؾ ىمقهلؿ( :صمٜم٤م)
و(ٟمــ٤م) اظمتّمــ٤مرا ــدصمٜم٤م ،و(أٟمــ٤م) اظمتّمــ٤مرا ٕظمؼمٟمــ٤م( )7وٟمحــق ذًمــؽ ،وم٠مسمــدًم٧م إصــؾ
سم٤معمختٍمً .مٕمدم ُمٕمروم٦م سمٕمض همػم اعمختّملم سمذًمؽ.

( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )1799/9سمرىمؿ [.]9136
( )7يمام ٟمص قمغم ذًمؽ اًمٜمقوي ذم اًمت٘مري٥م وؿم٤مرطمف اًمًٞمقـمل ذم شمدري٥م اًمراوي (.)31/7
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ا ٛمد هلل محد اًمِم٤ميمريـ ،واًمّمالة واًمًالم قمغم اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم ،وقمـغم آًمـف اًمٓمٞمٌـلم
اًمٓم٤مهريـ ،وصح٤مسمتف إٟمّم٤مر ُمٜمٝمؿ واعمٝم٤مضمريـ ،وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ.
أُم٤م سمٕمد:
ومٝمذا اًمٕمدد اًمث٤مين ُمـ ؾمٚمًٚم٦م أقمالم أهؾ اًمٌٞم٧م ،إذ صدر اًمٕمدد إول ذم شمرمج٦م اإلُمـ٤مم
قمكم اًمٕمر ِ
يض اسمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ،اعمتقرم ؾمٜم٦م 716هـ قمـغم أصـح إىمـقال ،وذم
َُ
هذا اًمٕمدد شمرمج٦م إخ إيمؼم ًمإلُم٤مم قمكم اًمٕمر ِ
يض سمؾ ؿمـٞمخف اًمـذي رسمـ٤مه وقمٚمٛمـف ،وهـق
َُ
اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ واًمذي يٕمـده اًمِمـٞمٕم٦م آصمٜمـ٤م قمِمــري٦م اإلُمـ٤مم اًمًـ٤مسمع ُمــ إ ٛمـ٦م
اعمٕمّمقُملم.
إن أ ٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أسمٜمـ٤مء ا ًـٜملم اًمِمــريٗملم ممــ قم٤مؿمـقا ذم
اًم٘مرون إومم ،أرادت ا ٙمقُم٤مت اعمٕم٤مسة هلؿ اًمٕمٞمش قمغم ه٤مُمش ا ٞمـ٤مة ،ومٚمـؿ يتٞمحـقا
هلؿ اعمِم٤مريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وٓ إدسمٞم٦م وٓ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،وطمتـك آضمتامقمٞمـ٦مو وذًمـؽ ظمق ًومـ٤م قمـغم
يمثػما ُمٜمٝمؿ يم٤من ُم١مهال ًمٚمخالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
يمراد طمٙمٛمٝمؿ ُمـ اًمزوال و ٕن ً
ِ
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ( :ومٛمقٟٓم٤م اإلُم٤مم قمـكم ُمــ افٚمٗمـ٤مء اًمراؿمـديـ،
ِ ِ
ِ
ـٛم َت ُف ،وٓ قمّمـٛم٦م أيب
اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مجلٜم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿٟ ،مُح ٌُّ ُف َأؿمـد ا ِ
ـ٥م ،وٓ ٟمَـدقمل قم ّْم َ
وؾمـ ِٞمدَ ا
سمٙمر اًمّمديؼ ،واسمٜم٤مه ا ًـ وا ًلم ومًٌٓم٤م رؾمقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ َ
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َؿم ٌَ ِ
٤مب أهؾ اجلٜم٦مً ،مق اؾمتخٚمٗم٤م ًمٙم٤مٟم٤م أهال ًمـذًمؽ ،وزيــ اًمٕم٤مسمـديـ يمٌـػم اًم٘مـدرُ ،مــ ؾمـ٤مدة
اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم ،يّمٚمح ًمإلُم٤مُم٦م ،وًمف ٟمٔمراء ،وهمػمه أيمثر ومتقى ُمٜمف ،وأيمثر روايـ٦م  ،ويمـذًمؽ
اسمٜمف أسمق ضمٕمٗمر اًمٌ٤مىمر ؾمٞمد ،إُم٤مم ،وم٘مٞمف ،يّمٚمح ًمٚمخالومـ٦م ،ويمـذا وًمـده ضمٕمٗمـر اًمّمـ٤مدق ،يمٌـػم
اًمِم٠منُ ،مـ أ ٛم٦م اًمٕمٚمؿ ،يم٤من أومم سم٤مُٕمر ُمـ أيب ضمٕمٗمـر اعمٜمّمـقر ،ويمـ٤من وًمـده ُمقؾمـك يمٌـػم
اًم٘مدر ،ضمٞمد اًمٕمٚمؿ ،أومم سم٤مفالوم٦م ُمـ ه٤مرون ،وًمف ٟمٔمراء ذم اًمنمف واًمٗمْمؾ ،واسمٜمـف قمـكم سمــ
ُمقؾمك اًمرو٤م يمٌػم اًمِم٠منً ،مـف قمٚمـؿ وسمٞمـ٤من ،وو ْىمـع ذم اًمٜمٗمـقس ،صـػمه اعمـ٠مُمقن و ِزم َقمٝم ِ
ـد ِه
ْ
َ
َ َُ
َ َ ٌ
جلالًمتف ،ومتقذم ؾمٜم٦م صمالث وُم٤م تلم ،واسمٜمف حمٛمد اجلقاد ُمـ ؾمـ٤مدة ىمقُمـف ،مل يٌٚمـغ رشمٌـ٦م آسم٤م ـف ذم
اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف ،ويمذًمؽ وًمده اعمٚم٘م٥م سم٤مهل٤مدي ،ذيػ ضمٚمٞمؾ ،ويمذًمؽ اسمٜمــف ا ًــ سمــ قمـكم
اًمٕمًٙمري رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم) .وًم٘مد وردت رواي٤مت ىمٚمٞمٚم٦م قمـ أهـؾ اًمٌٞمـ٧م ذم يمتـ٥م اًمًـٜم٦م
اعمٓمٝمرة و ٟمتٞمج٦م عم٤م ًَم ِ٘مٞمف أهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ ُمٕم٤مسهتؿ ًمدول سمٜمل أُمٞم٦م واًمٕمٌ٤مؾمٞملم يمـقمؿ يٛمثٚمـقن
أطمزاب اعمٕم٤مرو٦م .ىم٤مل اإلُم٤مم ا ٤ميمؿ  ( :وم٘مد صح٧م اًمرواي٦م ُمــ وًمـد رؾمـقل اهلل صـغم اهلل
قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمـ وم٤مـمٛم٦م ،وا ًـ ،وا ًلم ،وا ًـ سمــ ا ًــ سمــ قمـكم ،وقمٌـداهلل
وطمًـ وقمكم وزيد سمٜمل ا ًـ سمـ ا ًلم اسمـ قمغم ،وقمٛمرو سمـ ا ًـ سمـ قمكم ،وحمٛمـد اسمــ
( )1إٟمام مل شمٜم٘مؾ رواي٤مت اإلُم٤مم قمكم زيـ اًمٕم٤مسمديـ ًمٜم٤مو ٕٟمف قم٤مش ذم أوج دوًم٦م سمٜمل أُمٞمـ٦م ،وقمـ٤مش َطمـدَ َ
ث ُم٘متـؾ واًمـده
اًمٜم٤مس ٤مًمس اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ ،ويتٕمٚمٛمقا ُمٜمف ،ويرووا قمٜمـفو ٕمـؿ ْ
إن
اإلُم٤مم ا ًلم قمٚمٞمف اًمًالم ،ومٚمؿ ََيي ُ
ومٕمٚمقا ذًمؽ ،اهتٛمقا سمقٓيتٝمؿ ٕهؾ اًمٌٞم٧مو وسم٤مًمت٤مزم يٙمقٟمقن سمٛمّمٓمٚمح اًمٞمقم ُِمـ طمزب اعمٕم٤مروـ٦م ًمٌٜمـل أُمٞمـ٦م ،وٓ
طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ.
( )2ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)176/19
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قمٛمرو سمـ طمًـ سمـ قمكم ،وا ًـ سمـ زيد سمـ طمًـ سمـ قمكم ،وُمقؾمك سمـ قمٌـداهلل سمــ طمًــ
اسمـ طمًـ ،وحمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ طمًـ سمـ طمًـ سمـ قمكم ،وقمـ قمـكم سمــ ا ًـلم سمــ قمـكم،
ووم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ا ًلم سمـ قمكم ،وحمٛمد وقمٌداهلل وزيد وقمٛمر وطمًلم سمٜمـل قمـكم سمــ ا ًـلم،
وقمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمــ قمـكم ،وا ًـلم سمــ زيـد اسمــ قمـكم ،ومٝمـ١مٓء ىمـد صـح٧م قمـٜمٝمؿ
اًمرواي٤مت ،وىمد روى ا دي٨م قمـ زه٤مء ُم٤م تل رضمؾ واُمرأة ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م).
وُمع ِؿمح ِ٦م ُمروي٤مت أوًمئؽ إقمالمٟ ،م ِ
َجدُ قمٚمامء اجلرح واًمتٕمديؾ ىمد شمٙمٚمٛمـقا قمـغم
يمثػم ُمٜمٝمؿ ،ومٚمؿ يقصم٘مقا سم٠مقمغم درضم٤مت اًمتقصمٞمـؼ يمـام وصمـؼ ُمــ يمـ٤من ُمقاًم ًٞمـ٤م ًمٚمًـٚمٓم٤مت
ـ٧م َُمرويـ٤مهتؿ ذم
إُمقي٦م واًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م ،وإًمٞمؽ ٟمامذج ُمـ رضم٤مل أهؾ اًمٌٞم٧م اًمذيـ ُأ ْظم ِر َضم ْ
اًمٙمت٥م اًمًت٦م ،أو شمُرضمؿ هلؿ ذم يمت٥م شمراضمؿ رواة اًمٙمت٥م اًمًت٦مُ ،مـع ظمالصـ٦م ُمـ٤م ىم٤مًمـف
ا ٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ومٞمٝمؿ :
 -1ا ًـ سمـ ا ًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين:
صدوقُ ،م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم ،وًمف سمْمع ومخًقن ؾمٜم٦م ،روى ًمف اًمٜمً٤م ل.

) (

 -7زيد سمـ ا ًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف اهل٤مؿمٛمل اعمدين ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر

(ُ )1مٕمروم٦م قمٚمقم ا دي٨م ( )31-36حت٧م قمٜمقان :ذيمر اًمٜمقع اًمً٤مسمع قمنم ُمـ قمٚمقم ا دي٨م هذا اًمٜمقع ُمـ هذا اًمٕمٚمؿ
ُمٕمروم٦م أوٓد اًمّمح٤مسم٦م.
( )2شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (.)133
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اًمٕمً٘مالين :صم٘م٦م ضمٚمٞمؾُ ،م٤مت ؾمٜم٦م قمنميـ وُم٤م ٦م ( ٓ شمقضمد ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م).
 -9ا ًـ سمـ ا ًـ سمـ ا ًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ،ىمـ٤مل قمٜمـف اسمــ طمجـر:
ُم٘مٌقلُ ،م٤مت ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم وُم٤م ٦م ،وهق اسمـ صمامن وؾمتلم ؾمٜم٦م ،روى ًمف اسمـ ُم٤مضمف.
 -4ا ًـ سمـ زيد سمـ ا ًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ،أسمق حمٛمد اعمـدين ،ىمـ٤مل
قمٜمف اسمـ طمجر  :صدوق هيؿ ،ويم٤من وم٤موال وزم إُمرة اعمديٜم٦م ًمٚمٛمٜمّمقرُ ،م٤مت ؾمٜم٦م صمامن
وؾمتلم وُم٤م ٦م ،وهق اسمـ مخس وصمامٟملم ،روى ًمف اًمٜمً٤م ل.
 -3ا ًلم سمـ قمكم سمـ ا ًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف اهل٤مؿمٛمل اعمدين ،ىمـ٤مل قمٜمـف
اسمـ طمجر  :صدوق ُم٘مؾُ ،م٤مت ؾمٜم٦م ؾمتلم وُم٤م ٦م شم٘مريٌ٤م ،روى ًمف اًمؽمُمذي واًمٜمً٤م ل.

()9

 -0حمٛمد سمـ قمكم سمـ ا ًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ،أسمق ضمٕمٗمر اًمٌ٤مىمر ،ىم٤مل
قمٜمف اسمـ طمجر :صم٘م٦م وم٤موؾُ ،مـ٤مت ؾمـٜم٦م سمْمـع قمِمــرة وُم٤م ـ٦م ،روى ًمـف أصـح٤مب
اًمٙمت٥م اًمًت٦م.

( )4

( )1شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (.)779
( )2شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ( ) 133وشمقضمد ًمف رواي٦م واطمدة وم٘مط قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف.
( )3شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ( ) 108وًمف وراي٦م واطمدة قمٜمد اًمؽمُمذي وأظمرى قمٜمد اًمٜمً٤م ل.
( )4شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ( )438و ٛمقع ُمروي٤مشمف ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م شمٌٚمغ ( ) 190طمٞمـ٨م أظمـرج ًمـف اًمٌخـ٤مري ()11
رواي٦م وُمًٚمؿ ( ) 13رواي٦م ،وأسمق داوود ( ) 19رواي٦م ،واًمؽمُمذي ( ) 10رواي٦م ،واًمٜمً٤م ل ( ) 34رواي٦م ،واسمـ
ُم٤مضمف ( )79رواي٦م.
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 -8زيد سمـ قمكم سمـ ا ًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ،أسمق ا ًـلم اعمـدين ،ىمـ٤مل
قمٜمف اسمـ طمجر :صم٘م٦م ،وهق اًمـذي يٜمًـ٥م إًمٞمـف اًمزيديـ٦م ،ظمـرج ذم ظمالومـ٦م هِمـ٤مم سمــ
قمٌداعمٚمؽ وم٘متؾ سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وقمنميـ وُم٤م ٦م ،ويم٤من ُمقًمده ؾمٜم٦م صمامٟملم.
روى ًمف أسمق داوود واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف .واًمٜمً٤م ل ذم ُمًٜمد قمكم ريض اهلل قمٜمف.

()1

 -0قمٌداهلل سمـ ا ًـ سمـ ا ًـ سمـ قمكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل قمٜمـف اهل٤مؿمـٛمل اعمـدين،
أسمقحمٛمد ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر  :صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ اًم٘مدرُ ،م٤مت ذم أوا ؾ ؾمـٜم٦م مخـس وأرسمٕمـلم
وُم٤م ٦م وًمف مخس وؾمٌٕمقن ،روى ًمف أسمق داوود واًمؽمُمذي واًمٜمً٤م ل واسمـ ُم٤مضمف.

)(7

 -3قمٌداهلل سمـ قمكم سمـ ا ًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل قمٜمـف اسمــ طمجـر:
ُم٘مٌقل ،روى ًمف اًمؽمُمذي واًمٜمً٤م ل.

)(9

 -16ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ا ًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل قمٜمـف اهل٤مؿمـٛمل،
أسمق قمٌداهلل اعمٕمروف سم٤مًمّم٤مدق ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر :صدوق وم٘مٞمف إُم٤ممُ ،م٤مت ؾمٜم٦م صمامن

( )1شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ( )774وشمقضمد ًمف روايت٤من قمٜمد أيب داوود ،ورواي٦م قمٜمد اًمؽمُمذي ،وروايت٤من قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف.
( )2شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ( ) 966و ٛمقع رواي٤مشمف ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م ( ) 8رواي٤مت ،واطمدة قمٜمـد أيب داوود ،وروايتـ٤من
قمٜمد اًمؽمُمذي ،وصمالث رواي٤مت قمٜمد اًمٜمً٤م ل ،ورواي٦م قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف.
( )3شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ( )914وشمقضمد ًمف روايت٤من وم٘مط ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م واطمدة قمٜمد اًمؽمُمذي وأظمرى قمٜمد اًمٜمً٤م ل.
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وأرسمٕمــلم وُم٤م ــ٦م ،روى ًمــف ُمًــٚمؿ وأسمــق داوود واًمؽمُمــذي واًمٜمًــ٤م ل واسمـــ ُم٤مضمــف
واًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد.

)(1

 -11ا ًلم سمـ زيد سمـ قمكم سمـ ا ًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ
طمجر اًمٕمً٘مالين :صدوق رسمام أظمٓم٠مُ ،م٤مت وًمف صمامٟمقن ؾمٜم٦م ذم طمدود اًمتًٕملم وُم٤م ٦م،
روى ًمف اسمـ ُم٤مضمف.

()7

 -17زيد سمـ ا ًـ سمـ زيد سمـ ا ًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل قمٜمـف ،ىمـ٤مل قمٜمـف
اسمـ طمجر :صدوق ٓ( ،شمقضمد ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م).

()9

 -19زيد سمـ قمكم سمـ ا ًلم سمـ زيد سمـ قمكم سمـ ا ًلم سمـ قمكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل
قمٜمف ،أسمق ا ًلم ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجرُ :م٘مٌقل (ٓ شمقضمد ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م).

()4

 -14قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ا ًلم سمــ قمـكم اهل٤مؿمـٛمل ،يٚم٘مـ٥م
اعمٕمجٛم٦م  -ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر  :صـدوق وافٚمـؾ ممــ
اًمر َو٤م  -سمٙمن اًمراء ،وومتح
َ
ِ
روى قمٜمفُ ،م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وُم٤م تلم ،ومل يٙمٛمؾ افٛمًلم ،روى ًمف اسمـ ُم٤مضمف.

()3

( )1شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ( )141و ٛمقع رواي٤مشمف ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م شمٌٚمغ ( )111طمٞم٨م أظمرج ُمًٚمؿ ًمـف ( )18روايـ٦م ،وأسمـق داوود ()11
رواي٦م ،واًمؽمُمذي ( )76رواي٦م ،واًمٜمً٤م ل ( )44رواي٦م ،واسمـ ُم٤مضمف ( )13رواي٦م .أُم٤م اًمٌخ٤مري ومٚمؿ خيرج ًمٚمّم٤مدق ذم صحٞمحف.
( )2شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (ً )100مف رواي٦م واطمدة قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف.
( )3شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (.)779
( )4شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (.)774
( )5شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (.)463
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 -13إؾمح٤مق( )1سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ا ًلم سمــ قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل
قمٜمف ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر  :صدوق ،روى ًمف اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف ،واًمٌخـ٤مري ذم يمت٤مسمـف
(ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم).

()7

وُمـ ظمالل أؾمامء اًمرواة ُمـ أوٓد ا ًٜملم يتٌلم ًمٜم٤م أن أوٓد اإلُم٤مم ا ًــ سمــ قمـكم
اسمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمـٜمٝمام وأظمٞمـف ا ًـلم سمــ قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل قمـٜمٝمام
وأطمٗم٤مدمه٤م يم٤مٟم٧م هلؿ ُمروي٤مت ذم يمت٥م اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرةو ظمالومـ٤م عمـ٤م يِمـٞمٕمف اًمـٌٕمض ُمــ أن
أوٓد ا ًـ اسمـ قمكم اؿمتٖمٚمقا سم٤مًمثقرات قمغم ا ٙم٤مم،وآهتامم سمتٖمٞمػم واىمع اعمًـٚمٛملمُ،مـ
همػم أن شمٙمقن هلؿ ُمِم٤مريم٦م ذم اًمٕمٚمؿ واًمرواي٦م.
يمام أطمٌٌ٧م أن أذيمر ٟمامذج ُمــ أؾمـامء أطمٗمـ٤مد اإلُمـ٤مم قمـكم ُمــ همـػم وًمديـف ا ًـٜملم
اًمنميٗملم طمٞم٨م شمقضمد رواي٤مت عمحٛمد سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،اعمٕمروف سم٤مسمـ ا ٜمٗمٞم٦م وهمػمه
ُمـ أوٓد اإلُم٤مم قمكم وأوٓدهؿ ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م ،قمغم اًمٜمحق أيت :
 -1إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمل ،ىمـ٤مل قمٜمـف اسمــ طمجـر  :صـدوق،
روى ًمف اًمؽمُمذي ،واسمـ ُم٤مضمف ،واًمٜمً٤م ل ذم ُمًٜمد قمكم ريض اهلل قمٜمف .

()9

(ُ )1ي ٕمرف إؾمح٤مق سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق سم٢مؾمح٤مق اعم١ممتـ وهق زوج اًمًٞمدة ٟمٗمٞمًـ٦م اعمِمـٝمقرة سمٛمّمــر ،وىمـد أومـرد
سمؽممج٦م ُمًت٘مٚم٦م ذم اًمٕمدد اًمث٤مًم٨م ُِم ـ هذه اًمًٚمًٚم٦م ،واًمٙمت٤مب ُمٓمٌق ٌع سمٗمْمؾ اهلل.
( )2شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ( ) 166وشمقضمد ًمف روايت٤من ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م ،واطمدة قمٜمد اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف ،وإظمرى قمٜمد
اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف.
( )3شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ( ) 39شمقضمد ًمف روايت٤من وم٘مط ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦مو واطمدة قمٜمد اًمؽمُمذي وإظمرى قمٜمد اًمٜمً٤م ل.
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 -7ا ًـ سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمل ،أسمق حمٛمد اعمدين ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجـر:
صم٘م٦م وم٘مٞمف ي٘م٤مل إٟمف أول ُمـ شمٙمٚمؿ ذم اإلرضم٤مءُ ،م٤مت ؾمٜم٦م ُم٤م ـ٦م أو ىمٌٚمٝمـ٤م سمًـٜم٦م ،روى ًمـف
أصح٤مب اًمٙمت٥م اًمًت٦م.

()1

 -9قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمقي،أسمق ه٤مؿمؿ ،ىم٤مل قمٜمف اسمــ طمجـر :صم٘مـ٦م ىمرٟمـف
اًمزهري سم٠مظمٞمف ا ًـُ ،م٤مت ؾمٜم٦م شمًع وشمًٕملم سم٤مًمِم٤مم ،روى ًمف أصح٤مب اًمٙمت٥م اًمًت٦م.

()7

 -4قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ُ :مـجٝمقل ،روى ًمف اسمـ ُم٤مضمف.

()9

 -3قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر( )4سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،أسمق حمٛمد اًمٕمٚمقي اعمـدين ،ىمـ٤مل قمٜمـف
اسمـ طمجرُ :م٘مٌقلُ ،م٤مت ذم ظمالوم٦م اعمٜمّمقر ،روى ًمف أسمق داوود ،واًمٜمً٤م ل.

)(3

( )1شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ( ) 104و ٛمقع رو اي٤مشمف ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م ( ) 70رواي٦مُ ،مٜمٝم٤م () 0رواي٤مت قمٜمد اًمٌخ٤مري،
و( ) 0قمٜمد ُمًٚمؿ،وروايت٤من قمٜمد أيب داوود،و(  ) 9رواي٤مت قمٜمد اًمؽمُمذي،و() 0رواي٤مت قمٜمد اًمٜمً٤م ل ورواي٦م
واطمدة وم٘مط قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف.
( )2شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (  ) 971و ٛمقع رواي٤مشمف ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م (  ) 10رواي٦مُ ،مٜمٝم٤م (  ) 4رواي٤مت قمٜمد اًمٌخ٤مري،
و(  ) 3قمٜمد ُمًٚمؿ ،ورواي٦م واطمدة قمٜمد أيب داوود ،وروايت٤من قمٜمـد اًمؽمُمـذي ،و(  ) 3روايـ٤مت قمٜمـد اًمٜمًـ٤م ل
ورواي٦م واطمدة قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف.
( )3شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ( ً ) 418مف رواي٦م واطمدة قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف.
( )4ذم شمًٛمٞم٦م اإلُم٤مم قمكم ٓسمٜمف سمٕمٛمرُ ،م٤م يدل قمغم ُطم ًـ اًمٕمالىم٦م سملم ؾمٞمدٟم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وؾمٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ
افٓم٤مب ريض اهلل قمٜمٝمام ظمالوم٤م عم٤م يِمٞمٕمف سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ أن اإلُم٤مم قمـكم ريض اهلل قمٜمـف مل يًـ ِؿ أطمـ ًد ا ُمــ
أوٓده سمقاطمد ُمـ افٚمٗم٤مء اًمثالصم٦مو ٕٟمف قمغم همػم ووم٤مق ُمٕمٝمؿ.
( )5شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (ً )971مف رواي٦م واطمدة قمٜمد أيب داوود.
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يمام شمقضمد ذم يمت٥م اًمًٜم٦م ُمروي٤مت ٕوٓد أظمقة اإلُم٤مم قمكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م وإن يم٤مٟمـ٧م
ىمٚمٞمٚم٦م وإًمٞمؽ ٟمامذج ُمـ ذًمؽ:
 -1إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمل ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر :صم٘م٦مُ ،مـ٤مت
ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم وُم٤م ٦م وىمد ىم٤مرب اًمتًٕملم ،روى ًمف اسمـ ُم٤مضمف.

)(1

 -7داوود سمـ قمٌداهلل سمـ أيب اًمٙمرام حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌداهلل سمــ ضمٕمٗمـر سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م
اهل٤مؿمٛمل اجلٕمٗمري ،أسمق ؾمٚمٞمامن اعمدين ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر :صدوق رسمام أظمٓمـ٠م ،روى
ًمف اسمـ ُم٤مضمف ،واًمٜمً٤م ل ذم ُمًٜمد ُم٤مًمؽ.

)(7

 -9قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمل ،أسمق حمٛمـد اعمـدين ،أُمـف زيٜمـ٥م
سمٜم٧م قمكم ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر :صدوق ذم طمديثف ًملم ،وي٘م٤مل  :شمٖمػم سم٠مظمرةٍ ُ ،مـ٤مت
سمٕمد إرسمٕملم وُم٤م ٦م ،روى ًمف أسمق داوود ،واًمؽمُمذي ،واسمـ ُم٤مضمـف ،واًمٌخـ٤مري ذم
إدب اعمٗمرد.

() 9

( )1شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (ً )160مف قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف رواي٦م واطمدة وم٘مط.
( )2شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (ً )133مف قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف صمالث رواي٤مت وم٘مط.
( )3شم٘مريــ٥م اًمتٝمــذي٥م ( )971و ٛمــقع ُمروي٤مشمــف ذم اًمٙمتــ٥م اًمًــت٦م ( )33روايــ٦مُ ،مٜمٝمــ٤م ( )16روايــ٤مت قمٜمــد
أيب داوود ،و( )18رواي٦م قمـ اًمؽمُمذي ،و( )70قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف.
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وُمـ ظمالل هذه اًمٜمامذج يتْمح ًمٜم٤م أن أطمٗم٤مد اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف
اًمذيـ رووا ًمٜم٤م طمدي٨م ضمدهؿ ويمذًمؽ أوٓد إ ظمقشمف ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمْمٕمٗملم قمٜمد أ ٛم٦م
اجلرح واًمتٕمديؾ ،واًمذيـ فص ىمقهلؿ ا ٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين سم٢مقمٓم٤مء طمٙمٛمف
اعمختٍم قمٚمٞمٝمؿ يمام ُمر ُمٕمؽ .
وسمٕمد هذه اًمتقـمئ٦م عم٤م قم٤مٟم٤مه أهؾ اًمٌٞم٧م ،شمٕم٤مل ُمٕمل ًمٜمتٕمرف قمـغم ؾمـػمة وشمرمجـ٦م واطمـد
ُمـ أوًمئؽ إ ٛم٦م إقمالم ،وإمم شمرمج٦م اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ًمٜمتٕمرف قمغم طمٞم٤مشمـف وٟم٠مظمـذ
ُمٜمٝم٤م اعمقاقمظ واًمٕمؼم:
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تزمجـــح

اإلِاَ ِٛط ٝاٌىاظُ

اتٓ اإلِاَ جعفز اٌصاصق
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تزمجح اإلِاَ ِٛط ٝاٌىاظُ
اتٓ اإلِاَ جعفز اٌصاصق

امسٗ ٔٚظثٗ ٚوٕ١تٗ ٌٚمثٗ:

هق اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ سمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق سمـ اإلُم٤مم حمٛمد اًمٌ٤مىمر سمـ اإلُمـ٤مم قمـكم
زيـ اًمٕم٤مسمديـ اسمـ ؿمٝمٞمد يمرسمالء اإلُم٤مم ا ًلم اسمـ أُمػم اعمـ١مُمٜملم اإلُمـ٤مم قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م
واسمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء اًمٌتقل سمٜم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آل سمٞمتف أمجٕملم.
أُم٤م أُمف ومٝمل أم وًمد ي٘م٤مل هل٤م :محٞمدة اعمّمٗم٤مة اعمٖمرسمٞم٦م ،وىمٞمؾٟ :مٌ٤مشم٦م.

()1

وٕ١تـــٗ :

ًم٘مد اؿمتٝمر اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ سمٙمٜمٞم٦م ضمده اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف
ومٙم٤من يٙمٜمك سم٠ميب ا ًـ اهل٤مؿمٛمل )7(.يمام يمٜمل سم٠ميب إسمراهٞمؿ ،ويمٜمل يمذًمؽ سم٠ميب قمـكم ،إٓ
أن إول أيمثر ؿمٝمرة.

()9

ٌمثــــٗ :

يمثـػما ُمـ٤م يٙمٔمـؿ همٞمٔمـف ويـرده
َو ًُم ِ٘م َ
٥م اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق سم٤مًمٙم٤مفمؿ و ٕٟمف يم٤من ً
وَيًٌف( ،)4وهق ُمٕمروف سمٚم٘مٌف ذًمؽ يمام ذيمره اسمـ طمجر ذم ٟمزه٦م إًمٌ٤مب ذم إًم٘م٤مب.

()3

( )1قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م ذم أٟمً٤مب آل أيب ـم٤مًم٥م ( ،)184إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى (.)700
( )2شم٤مريخ سمٖمداد ( )91-78/19سمرىمؿ [.]0308
( )3قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م ذم أٟمً٤مب آل أيب ـم٤مًم٥م ( ،)184إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى (.)700
( )4اٟمٔمر اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،سم٤مب (يمٔمؿ).
(ٟ )5مزه٦م إًمٌ٤مب ذم إًم٘م٤مب ( )116/7سمرىمؿ [.]7973
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ىم٤مل قمٌداًمٖمٗم٤مر إظمرس:
ظ ؾمــ٤ممل اًمّمــدْ ِر َقم ٍ
ِ
ِ
ــ٤مف
يمــ٤مفم ُؿ اًم َٖمــ ْٞم َ ُ

ــقى َىم ُّ
ــط َصــدْ َر ُه إَ ْطم َ٘مــ٤م َد
َُمــ٤م َطم َ

وي٘مقل أسمق اًمٗمتح اًمًٌتل :
ومــديتؽ يمــؿ همـ ٍ
ـٞمظ َيم َٔمٛمــ٧م ويمــؿ شمــرى
ــر اًمــٜم ْٗم ِ
َــ٤مفمؿ
ــق يم
س َُمــ ْـ ُه َ
ُ
ٟمٗمٞمــ٧م َو ُطم ُّ
ـــز
َُمـــدَ ْطمت َُؽ َوم٤مًمتَ٠م َُم ْ
ـــ٧م َىمال ـــدُ َمل ْ َي ُٗم ْ

ِ
إقمـــ٤مفمؿ
اًمّمـــٞمدُ اًمٙمـــرا ُم
َسم َ٠م ُْم َث٤مهلَـــ٤م ِ
ُ

ِ
ٕٟمـ َ
ــــر َواعمَ َٕمـــــ٤مين ًٔمـــــ ٌ
ــــؽ َسم ْحـ ٌ

ِ
ـــق ِزم َٟمــــ٤مفمِ ُؿ
اص و َىمـ ْ
َو َـم ٌْٕمــــل َهمــــق ٌ

٥م سمـزيـ اعمجتٝمـديـو عمـ٤م يمـ٤من
يمام ًم٘م٥م سم٤مًمٕمٌد اًمّم٤مًمح و وذًمؽ ًمٙمثرة قمٌ٤مدشمف يمام ؾمٞم٠ميت ،و ًُم ِ٘م َ
()1
َيٗمظ ُمـ يمت٤مب اهلل ،وَيًـ سمف صقشمف ،ويم٤من إذا ىمرأ َيزن ،وي ٌْٙمِل اًمً٤مُمٕمقن ًـ ًمتالوشمف.
ٚالصتـٗ ٔٚشأتـٗ:

وًمد اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ريض اهلل قمٜمـف سم٤معمديٜمـ٦م اعمٜمـقرة ،قمـغم صـ٤مطمٌٝم٤م أومْمـؾ اًمّمـالة
واًمًالم ،وحتديدا سم٤مٕسمقاء( )7ذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وُم٤م ٦م ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م شمًع وقمِمـريـ وُم٤م ٦م.

()9

( )1إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى (.)730
( )2اٟمٔمر قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م ذم أٟمً٤مب آل أيب ـم٤مًم٥م (صٗمح٦م  )184وإسمـقاء ٍ :
واد ُمــ أوديـ٦م ا جـ٤مز ،ويًـٛمك اًمٞمـقم
(وادي افريٌ٦م) ُمٕمجؿ اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م (.)14
( )3شم٤مريخ سمٖمداد ( )78/19وصٗمقة اًمّمٗمقة ( )170/7ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( )916/3واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)103/16
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ىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤من  :ويم٤مٟم٧م وٓدشمف يقم اًمثالصم٤مء ىمٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر ؾمٜم٦م شمًـع وقمِمــريـ
وُم٤م ٦م )1(.وزاد اًمٗمْمؾ سمـ ا ًـ اًمٓمؼمد سم٠من وٓدشمف يم٤مٟم٧م ًمًٌع ظمٚمقن ُمـ صٗمر.

()7

وشمرقمرع ذم أطمْم٤من واًمده اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق وسمف خترج ،ومٚم٘مد أدرك ُمـ طمٞم٤مة واًمده
قمنميـ ؾمٜم٦م شم٘مري ًٌ٤م ،وعم٤م ٟمِم٠م ذم سمٞم٧م قمٚمؿ وذف وديــ ،ويم٤مٟمـ٧م رقم٤ميـ٦م اهلل شمرقمـ٤مه يمـ٤من
ُمثــ٤مٓ ًمٚمخٚمؼ اًمٜمٌقي اًمرومٞمــع ،ويمٞمػ ٓ يٙمـقن ذًمـؽ وهـق ومـرع اًمدوطمـ٦م اعمحٛمديـ٦م،
ومقاًمده اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق رُمز أهؾ اًمٌٞم٧م ذم زُم٤مٟمف ،وضمـده اإلُمـ٤مم اًمٌـ٤مىمر اًمـذي سم٘مـر
اًمٕمٚمؿ ،وضمد واًمده اًمًج٤مد اًمذي ُمأل إرض ؾمجق ًدا وصال ًة وسمٙم٤م ًء ودقمـ٤م ًء وظمِمـق ًقم٤م،
وضمد ضمده اإلُم٤مم ا ًلم ؿمٝمٞمد يمرسمالء ،وم٤مرس اًمِمج٤مقم٦م ،ومٚم٘مد مجع ُمــ شمٚمـؽ اًمّمـٗم٤مت
اًمٙمثػم وُم٤م أطمًـ ُم٤م ىمٞمؾ:
أب يت َٚم٘مــــك َقمـــــ َأسمِٞم ِ
ــــف َو َضمــــدِ ِه
ْ ْ
ٌ َ

ــؽ ُِمــــ آسمــ٤م يمِــرا ٍم و َأضمـــدَ ِ
َوم َٞمــ٤م ًَم َ
اد
َ َ ْ
ْ َ

()9

ِ
يٙمتــػ اإلُمــ٤مم ُمقؾمــك اًمٙمــ٤مفمؿ سم٠مظمــذه قمـــ واًمــده وهــق ُمـــ أقمٚمــؿ أهــؾ
ومل
زُم٤مٟمف ،ويم٤من يرضمع إًمٞمف ذم اًمٕمٚمؿ واعمِمٙمالت ،يمام ؾمٜمرى ذًمؽ ذم شمرمجتف ذم اًمٕمـدد اًمراسمـع
ُمـ هذه اًمًٚمًٚم٦م سمٛمِمٞمئ٦م اهلل سمؾ ذه٥م يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ممـ اؿمتٝمر سمف ُمـ قمٚمامء قمٍمه.

( )1وومٞم٤مت إقمٞم٤من (.)916/3
( )2إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى (.)700
( )3هذا اًمٌٞم٧م ًمٚمِم٤مقمر اعمريب اًمًٞمد قمكم سمـ حمٛمد ا ٌٌم اًمٞمٛمٜمل ا يُمل اعمتقرم سمًٞمئقن ؾمٜم٦م 1999هـ.
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أُم٤م قمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل متٞمز هب٤م اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ قمٚمٞمـف رمحـ٦م اهلل ،ومٚم٘مـد يمـ٤من يمثـػم
اًمٕمٌــ٤مدة وافِمــقع هلل  و طمتــك ًم٘مــ٥م سم٤مًمٕمٌــد اًمّمــ٤مًمح ،يمــام وصــػ سمــ٤مجلقد واًمٙمــرم
واًمًخ٤مء ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت ا ٛمٞمدة ،يمٞمػ ٓف وىمـد سمٚمٖمـف قمــ ضمـده صـغم اهلل
()1
َ
وإًمٞمؽ ُٟمتَـ ًٗم٤م ُِم ْـ َذًم ِ َؽ:
قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل( :إٟمام سمٕمث٧م ٕمتؿ ص٤مًمح إظمالق)

عثاصتــٗ:

هٜم٤مك اًمٙمثـػم ممــ وصـػ اإلُمـ٤مم ُمقؾمـك اًمٙمـ٤مفمؿ ممــ شمـرضمؿ ًمـف ،سم٠مٟمـف ُمــ مجٚمـ٦م
ِِ ِ
ض َب
اًمٕمٌ٤مد و ًمٙمثرة قمٌ٤مدشمف ،ويمٞمػ ٓ يٙمقن قم٤مسمدً ا َو َضمدُّ َواًمده هق زيــ اًمٕم٤مسمـديـُ ،مـ ْـ َ
أروع إُمثٚم٦م ذم اًمٕمٌ٤مدة ،طمٞم٨م يم٤من يّمكم أًمػ ريمٕم٦م يمؾ يقم ،ومٙم٤مٟم٧م مه٦م اًمٙم٤مفمؿ قم٤مًمٞمـ٦م
در َُم ْـ ىم٤مل:
ذم يمؾ ُم٤م ي٘مرسمف إمم ُمقٓه ،وهلل ُّ
ِ
ــــؿ ٓ ُُمٜمْت ََٝمـــــك ًمِٙمِ ٌَ ِ
٤مر َهـــــ٤م
مهـ ٌ
ًَمـــــ ُف َ

ِ
اًمّمــ ْٖم َرى َأ َضم ُّ
ــؾ َُمــ َـ اًمــد ْه ِر
ومهتُــ ُف ُ

ًَمـــف راطمـــ ٌ٦م ًَمـــق َأن ُِمٕم َِمـــ٤مر ضم ِ
قد َهـــ٤م
َ ُ
ْ
ْ
ُ َ َ

ـؼم َأ ْٟمــدَ ى َُم ـ َـ اًم ٌَ ْحـ ِ
ـؼم يمـ َ
ـر
ـ٤من اًمـ َ ُّ
قمــغم اًمـ َ ِ

( )1رواه اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمـده (ُ )901/7مـ ـمريؼ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف سمرىمؿ [ ]0346وىم٤مل اهلٞمثٛمـل
ذم ٛمع اًمزا د( :)100/0رواه أمحد ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.
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و ُِم ْـ أؿمٝمر َُم ْـ وصػ اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ قمٚمٞمف رمح٦م اهلل سمٙمثرة اًمٕمٌ٤مدة:
 -1افٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم (شم٤مريخ سمٖمداد)

()1

 -2اسمـ اجلقزي ذم (صٗمقة اًمّمٗمقة)

()7

 -3اسمـ ظمٚمٙم٤من ذم (وومٞم٤مت إقمٞم٤من)

()9

 -4اًمذهٌل ذم (ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)

()4

 -5اسمـ يمثػم ذم (اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م)( )3وهمػمهؿ يمثػم.
وظمػم سمره٤من قمغم يمثرة قمٌ٤مدشمف ُم٤م ُذيمر ذم شمرمجتف مم٤م يدل قمغم ذًمؽ ،وإًمٞمؽ أُمثٚم٦م ًمذًمؽ:
أوال :روى اخلطقب افبغدادي يف (تاريخ بغداد) سمًٜمده إمم َيٞمك سمــ ا ًــ سمــ قمٌٞمـداهلل
اسمـ ا ًلم سمـ قمكم سمـ ا ًلم ىم٤مل :يم٤من ُمقؾمك سمــ ضمٕمٗمـر يـدقمك ( :اًمٕمٌـد اًمّمـ٤مًمح) ُمــ
قمٌ٤مدشمف واضمتٝم٤مده ،روى أصح٤مسمٜم٤م أٟمف دظمـؾ ُمًـجد رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ
ومًجد ؾمجدة ذم أول اًمٚمٞمؾ ،ومًٛمع وهق ي٘مقل ذم ؾمجقده َ ( :قم ُٔمؿ اًمذٟم٥م ِقمٜم ِ
ْـديَ ،وم ْٚم َٞم ْح ًُ ِ
ــ
ُ
َ
َ
()0
اًم َٕم ْٗم ُق ُِم ْـ ِقمٜم ِْد َكَ ،ي٤م َأهؾ اًمت ْ٘م َقى ،و َي٤م َأهؾ اعمَ ْٖم ِٗم َر ِة ) ومجٕمؾ يردده٤م طمتك أصٌح.
( )1شم٤مريخ سمٖمداد (.)70/19
( )2صٗمقة اًمّمٗمقة (.)174/7
( )3وومٞم٤مت إقمٞم٤من (.)960/3
( )4ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)781/0
( )5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)136/16
( )6شم٤مريخ سمٖمداد (.)78/19
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وم٠مي
وأىمقل :هذا ُمـ شمقاوع اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ قمٚمٞمف ؾمالم اهلل واقمؽماومف أُم٤مم ظم٤مًم٘مف ،وإٓ ُّ
ذٟم٥م يم٤من قمغم اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿف! ُم٤م اًمذٟمقب إٓ قمٜمدٟم٤م اًمٞمقمٟ ،محـ َُمـ َختَٚم ْٗمٜمَـ٤م قمــ
ِؾم َ َػم أوًمئؽ اًمرضم٤مل إقمالم.
ثاكقا :ذـر اخلطقب افبغدادي يف (تاريخ بغداد) وادزي يف (هتذيب افؽامل) أن قمـامر اسمــ
أسم٤من ىم٤مل وهق يّمػ َطم٤م ًَم َ٦م اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ قمٜمد ُم٤م ُؾم ِج َـ ُِم ْـ ِىم ٌَ ِ
ـؾ هـ٤مرون اًمرؿمـٞمد :
ُطمٌِ َس أسمق ا ًـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قمٜمد اًمًٜمدي()1ومًـ٠مًمتف أظمتـف أن شمتـقمم طمًٌـف ،ويم٤مٟمـ٧م
شمتديـ ،ومٗمٕمؾ ومٙم٤مٟم٧م شمكم ظمدُمتف ،ومحٙمك ًمٜم٤م أمـ٤م ىم٤مًمـ٧م  :يمـ٤من إذا صـغم اًمٕمتٛمـ٦م(َ )7محِـدَ اهلل
و َ دَ ُه و َد َقم٤م ُه ،ومٚمؿ يزل يمذًمؽ طمتك يزول اًمٚمٞمؾ ،وم٢مذا زال اًمٚمٞمـؾ ،ىمـ٤مم يّمـكم طمتـك يّمـكم
اًمّمٌح ،صمؿ يذيمر ىمٚمٞمال طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس ،صمؿ ي٘مٕمد إمم ارشمٗم٤مع اًمْمحك ،صمؿ يتٝمٞم٠م ويًـت٤مك
ِ
اًم٘مٌٚمـ٦م
وي٠ميمؾ ،صمؿ يرىمد إمم ىمٌؾ اًمزوال ،صمؿ يتقو٠م ،ويّمكم طمتك يّمكم اًمٕمٍم ،صمؿ يـذيمر ذم
طمتك يّمكم اعمٖمرب ،صمؿ يّمكم ُم٤م سملم اعمٖمـرب واًمٕمتٛمـ٦م ،ومٙمـ٤من هـذا َدأسمـ ُف ،ومٙم٤مٟمـ٧م أظمـ٧م
اًمًٜمدي إذا ٟمٔمرت إًمٞمف ىم٤مًم٧م  ( :ظم٤مب ىمقم شمٕمروقا هلذا اًمرضمؾ ،ويم٤من قمٌدا ص٤م ٤م ).
وعم٤م شم٘مدم ُِمـ وصػ قمٌ٤مدشمف وصؼمه قمغم اًمًـجـ ،يمـ َ٠مين سم٤مإلُمـ٤مم قمٌـداهلل سمــ قمٚمـقي
()9

ا داد ي٘مقل سمٚمً٤من طم٤مل اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ ذم ؾمجٜمف:

اعمقيمؾ ُم ْـ ِ
ُ
ىمٌؾ ه٤مرون اًمرؿمٞمد قمغم ؾمجـ اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ .اٟمٔمر وومٞم٤مت إقمٞم٤من (.)916/3
( )1اًمًٜمدي سمـ ؿم٤مهؽ هق
( )2هل صالة اًمٕمِم٤مء.
( )3شم٤مريخ سمٖمداد ( )91/19وهتذي٥م اًمٙمامل (.)36/73
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ـذا اًمز َُمـ ُ
َهـ َ
ـ٤من َو َهــذا اًمــد ْه ُر َقم٤م َدشمـــ ُف
ـــلم َو َأ ْٟمٙمَـــ٤م ُد
ومِٞمٜمْـــ٤م َو ِ ْذم َهم ْ ِػمٟمَـــ٤م َسم ْ ٌ
ــغم َأطم ٍ
ِ
إِن ا ْ ــق ِ
اد َ
ــد
ث ٓ ُشم ٌْ٘مــل َقم َ َ
َ َ
َوًم ِ ْٚمٙم ِ
ــــٞمس شمَٜمــــ د
َــــري ِؿ َىمٜمَــــ٤م ٌة ًَم
َ
واصٓمٌِــ ٌَ٤مر يمــ٤من َورصمــَ ُف اًمــــ
َ َدم ُّٚمــدٌ ْ
َأسمٜمْـــ٤م َء ُِمـــ ْـ َىم ٌْـ ُ
ــؾ آسمـــ٤م ٌء َو َأ ْضمـــدا ُد
ِ
ٟمٛمْمـ ْل َقم َ ْغم ُؾم ٌُ ٍؾ يمَ٤مٟمُقا هلـ٤م َؾمـ َٚمٙمُقا
ـــــؿ هللِ َأ ْضمٜمَـــــ٤م ُد
َأ ْؾمـــــال ُومٜمَ٤م َو ُه
ُ

ـلم َؾمـ َٓم ْ٧م
َُم٤م َز ْقم َز َقمت ُْٝمؿ َيدُ إي٤م ِم ِطم ْ َ

أل ْر ِ
ــؿ ًمــ َ
ــقا ُد
َويم َ
ض أ ْـم َ
َٞمــػ ٓ َو ُه ُ

ـــلم َو َزيــــ
ـــكم وا ًَ ُ
ٟمٌَِ ُّٞمٜمـــ٤م َو َقم َ
ِ
اًمـق َرى َؾمـ٤م ُدوا
ـ ُـ اًم َٕم٤مسمِد ْي َـ َهب َذا ذم َ
ــؿ َأ ِ َٛمتُٜمـــ٤م
ــؿ ُأ ْؾمـ َ
ـــق ٌة إ ْذ ُهـ ْ
ًَمٜمَـــ٤م ِهبِـ ْ
َوٟم َْحـــ ُـ ًم ِ ْٚم َ٘مـــق ِم َأ ْسمٜمـــ٤م ٌء َو َأ ْطم َٗمـــ٤م ُد
ـػم ُيم ُّٚم ـ ُف َو ًَم ـ ُف
ـؼم َيــ٤م َٟم ْٗمـ ُ
َواًمّمـ ْ ُ
ـس َظمـ ْ ٌ
ِ
()1
ــح َوإِ ُْمـــدَ ا ُد
ــ٥م ُيم ُّٚم َٝمـــ٤م ٟم ُْجـ ٌ
َقم َقاىمـ ٌ

( )1ديقان اإلُم٤مم اًمـحداد اعمًٛمك سم٤مًمدُّ ِر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًم ُٕم٘مقل واًم ُٗمٝمقم ( 763ــ )716وشم٘مدُم٧م شمرمج٦م اإلُم٤مم قمٌداهلل
ا داد ذم اًمٕمدد إول ُمـ هذه اًمًٚمًٚم٦م.
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ثافثــا :ؿال ابن اجلوزي يف (صػوة افعػوة) ُ :مقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمـكم سمــ
ا ًلم سمـ قمكم ،أسمق ا ًـ اهل٤مؿمــٛمل قمٚمـٞمٝمؿ اًمًــالم يمـ٤من ُيـدقمك (اًمٕمٌــد اًمّمـ٤مًمح)
ٕضمؾ قمٌ٤مدشمف واضمتٝم٤مده وىمٞم٤مُمف سم٤مًمٚمٞمؾ.

()1

صمؿ روى ُم٤م ي١ميد قمٌ٤مدة اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ وم٘م٤مل :قمـ ؿم٘مٞمؼ سمــ إسمـراهٞمؿ اًمٌٚمخـل

()7

طم٤مضم٤م ذم ؾمٜم٦م شمًع وأرسمٕملم وُم٤م ـ٦م ،ومٜمزًمـ٧م اًم٘م٤مدؾمـٞم٦م ،ومٌٞمٜمـ٤م أٟمـ٤م أٟمٔمـر إمم
ىم٤مل :ظمرضم٧م ً
اًمٜم٤مس ذم زيٜمتٝمؿ ويمثرهتؿ ،ومٜمٔمرت إمم ومتك َطم ًَـ اًمقضمف ،ؿمديد اًمًٛمرة ،يٕمٚمق ومقق صمٞم٤مسمـف
ٍ
صقفُ ،مِمتٛمؾ سمِمٛمٚم٦م ،ذم رضمٚمٞمف ٟمٕمالن ،وىمد ضمٚمس ُمٜمٗمر ًدا ،وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمزـ:
صمقب ُمـ
ٌ
هذا اًمٗمتك ُمـ اًمّمقومٞم٦م ،يريد أن يٙمقن يمَال قمغم اًمٜمـ٤مس ذم ـمـري٘مٝمؿ ،واهلل ُٕمْمـلم إًمٞمـف
وٕوسمخٜمف ،ومدٟمقت ُمٜمف ومٚمام رآين ُم٘مٌال ىم٤مل :ي٤م ؿم٘مٞمؼ :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

( )1صٗمقة اًمّمٗمقة (174/7ــ.)173
( )2ىم٤مل اًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( : )919/3ؿمٞمخ ظمراؾم٤من ،أسمق قمـكم ،ؿمـ٘مٞمؼ سمــ إسمـراهٞمؿ إزدي ،اًمٌٚمخـل،
صح٥م إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ...وُمـ طمٙمٛمف وأىمقاًمف:
 -1قمالُم٦م اًمتقسم٦م اًمٌٙم٤مء قمغم ُم٤م ؾمٚمػ ،وافقف ُمـ اًمقىمقع ذم اًمذٟم٥م ،وهجران إظمقان اًمًقء ،وُمالزُم٦م إظمٞم٤مر.
ً -7مٞمس رء أطم٥م إزم ُمـ اًمْمٞمػ و ٕن رزىمف قمغم اهلل ،وأضمره زم.
ً -9مق أن رضمال قم٤مش ُم٤م تل ؾمٜم٦م ٓ يٕمرف هذه إرسمٕم٦م مل يٜم٩م ُ :مٕمرومف اهلل ،وُمٕمروم٦م اًمٜمٗمس ،وُمٕمروم٦م أُمر اهلل ومٞمف،
وُمٕمروم٦م قمدو اهلل وقمدو اًمٜمٗمس.
وُمع زهده وقمٌ٤مدشمف يم٤من ُمـ رؤوس اًمٖمزاة طمتك اؾمتِمٝمد ذم همزاة يمقٓن ؾمٜم٦م 134هـ.
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ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭼ [ؾمقرة ا جرات] صمؿ شمريمٜمل وُم٣م ،وم٘مٚمـ٧م ذم
ٟمٗمز :إن هذا ُٕمر قمٔمٞمؿ ،ىمد شمٙمٚمؿ قمغم ُم٤م ذم ٟمٗمز ،وٟمٓمؼ سم٤مؾمـٛمل ،وُمـ٤م هـذا إٓ قمٌـدٌ
ِ ()1
وم٠مهقم٧م ذم رضم٤مء ،ومٚمؿ أ ٘مف وهمـ٤مب قمــ قمٞمٜمـل،
َي٤م ًّمٜمل
ُ
ص٤مًمح٘ ٕ ،مٜمف وٕؾم٠مًمٜمف أن َ َ
ومٚمام ٟمزًمٜم٤م واىمّم٦م( )7إذا سمف يّمكم وأقمْم٤مؤه شمْمٓمرب ،ودُمققمف دمري ،وم٘مٚم٧م :هذا ص٤مطمٌل
أُمض إًمٞمف وأؾمتحٚمف ،ومّمؼمت طمتك ضمٚمس وأىمٌٚم٧م ٟمحقه ،ومٚمام رآين ُم٘مٌال ىم٤مل :يـ٤م ؿمـ٘مٞمؼ
أشمؾ :ﭽﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﭼ [ؾمقرة ـمف] صمؿ شمريمٜمل وُمــ٣م
وم٘مٚم٧م :إن هذا اًمٗمتك عمـ إسمدال ،وىمد شمٙمٚمؿ قمغم هي ُمرشملم ،ومٚمام ٟمزًمٜم٤م رُم٤مٓ إذا سمـ٤مًمٗمتك
ىم٤م ؿ قمغم اًمٌئر وسمٞمده ريمقة( )9يريد أن يًت٘مل ُم٤مء ،ومً٘مٓم٧م اًمريمقة ُمــ يـده ذم اًمٌئـر وأٟمـ٤م
أٟمٔمر إًمٞمف ،ومر ٞم٧م ىمد رُمؼ اًمًامء وؾمٛمٕمتف ي٘مقل :أٟم٧م ريب إذا فمٛمئ٧م ُمـ اعم٤مء ،وىمـقيت إذا
أردت اًمٓمٕم٤مم ،اًمٚمٝمؿ ؾمٞمديُ ،م٤مزم ؾمقاه٤م ومال شمٕمدُمٜمٞمٝم٤م.
ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ :ومقاهلل ًم٘مد رأي٧م اًمٌئر ىمد ارشمٗمع ُم٤مؤه٤م ،ومٛمد يده وم٠مظمـذ اًمريمـقة ،وُمألهـ٤م ُمـ٤مء
وشمقو٠م ،وصغم أرسمع ريمٕم٤مت ،صمؿ ُم٤مل إمم يمثٞم٥م رُمؾ ،ومجٕمؾ ي٘مٌض سمٞمـده ويٓمرطمـف ذم اًمريمـقة
وَيريمف وينمب ،وم٠مىمٌٚم٧م إًمٞمف وؾمٚمٛم٧م قمٚمٞمف ،ومرد قمكم اًمًالم ،وم٘مٚم٧م :أـمٕمٛمٜمل ُمــ ومْمـؾ ُمـ٤م

(َ )1ي٤مًمٜمل  :أي جيٕمٚمٜمل ذم طمؾ ُمـ أُمريو ٕين أؾم٠مت إدب ُمٕمف .اٟمٔمر اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ُم٤مدة (ح ل ل).
( )2واىمّم٦م ُ :مٜمٓم٘م٦م سمٓمريؼ ُمٙم٦م سمٕمد اًم٘مرقم٤مء ٟمحق ُمٙم٦م وىمٌؾ اًمٕم٘مٌ٦م ًمٌٜمل ؿمٝم٤مب ُمـ ـمـل ،وي٘مـ٤مل هلـ٤م :واىمّمـ٦م
ا زون ُ .مٕمجؿ اًمٌٚمدان (.)934/3
( )3اًمريمقة  :إٟم٤مء ًمٚمامء ُِمـ ضمٚمد ظم٤مص٦م .اٟمٔمر طم٤مؿمٞم٦م اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطُ ،م٤مدة ( ر ك و ).
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أٟمٕمؿ اهلل سمف قمٚمٞمؽ ،وم٘م٤مل :ي٤م ؿم٘مٞمؼ ،مل شمزل ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمٜم٤م فم٤مهرة وسم٤مـمٜم٦م ،وم٠مطمًـ فمٜمـؽ
سمرسمؽ ،صمؿ ٟم٤موًمٜمل اًمريمقة ومنمسم٧م ُمٜمٝم٤م ،وم٢مذا ؾمقيؼ وؾمٙمر ،ومقاهلل ُم٤م ذسم٧م ىمط أًمذ ُمٜمف،
وٓ أـمٞم٥م رَي٤م ُمٜمف ،ومِمٌٕم٧م وروي٧م وم٠مىمٛم٧م أي٤مُم٤م ٓ أؿمتٝمل ـمٕم٤مُمـ٤م وٓ ذاسمـ٤م ،صمـؿ مل
أره طمتك دظمٚمٜم٤م ُمٙم٦م ،ومرأيتف ًمٞمٚم٦م إمم ضمٜم٥م ىمٌ٦م اًمنماب ،ذم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ يّمـكم سمخِمـقع
وأٟملم وسمٙم٤مء ،ومٚمؿ يزل يمذًمؽ طمتك ذهـ٥م اًمٚمٞمـؾ ،ومٚمـام رأى اًمٗمجـر ضمٚمـس ذم ُمّمـاله
يًٌح اهلل ،صمؿ ىم٤مم ومّمغم اًمٖمداة ،وـم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م أؾمٌققم٤م( ، )1وظمرج ومتٌٕمتف وم٢مذا ًمف طم٤مؿمـٞم٦م
وأُمقال وهق قمغم ظمالف ُم٤م رأيتف ذم اًمٓمريؼ ،ودار سمف اًمٜم٤مس ُمـ طمقًمف يًـٚمٛمقن قمٚمٞمـف،
وم٘مٚم٧م ًمٌٕمض ُمـ رأيتف ي٘مرب ُمٜمف َُ :م ْـ هذا اًمٗمتكف
وم٘م٤مل :هذا ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ا ًـلم سمــ قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م
قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم .وم٘مٚم٧م :ىمد قمجٌ٧م ْ
أن شمٙمقن هذه اًمٕمج٤م ٥م إٓ عمثؾ هذا اًمًٞمد.

()7

وزِـــًٗ :م٘مد اؿمتٝمر اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ قمٚمٞمف رمح٦م اهلل سمٙمرُمف ،وًمف ذم أهٚمف  -أ ٛمـ٦م
در ُمـ ىم٤مل:
أهؾ اًمٌٞم٧م  -ىمدوة طمًٜم٦م ذم ذًمؽ ،وهلل ُّ
سم٠مسمِـــ ِف اىمتَـــدَ ى َقم ِ
ـــد ٌي ذم اًمٙمَـــ َر ْم
()9
ـــؿ
ـــام َفم َٚم ْ
و َُمـــ ْـ ُي َِمـــ٤مسمِف أ َسمـــ ُف َوم َ

وؾمٌققمً٤م ) اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطُ ،م٤مدة ( س ب ع ).
( )1ىم٤مل اًمٗمػموزآسم٤مدي ( :وـم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م َؾم ٌْٕم٤م وأؾمٌققمً٤م ُ
( )2صٗمقة اًمّمٗمقة (.)170 -173/7
( )3ديقان رؤسم٦م سمـ قمٌداهلل اًمٕمج٤مج اًمًٕمدي اعمتقرم ؾمٜم٦م 143هـ.
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ًمذًمؽ ٟمجد ُمـ يتٙمٚمؿ قمـ اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ قمٚمٞمف رمح٦م اهلل ٓ ،يٛمٙمـ أن ي ِ
ٖمٗمـ َؾ
ُ
َ
هذه اًمّمٗم٦م اًمتل متٞم َز هب٤م ،وإًمٞمؽ ٟمّمقص سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ :
ىم٤مل افٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم (شم٤مريخ سمٖمداد) :ويم٤من ؾمخٞم٤م ،يمريام ،يٌٚمٖمف قمـ اًمرضمؾ أٟمف
ي١مذيف ،ومٞمٌٕم٨م إًمٞمف سمِ ٍُم ٍة ومِ ْٞم َٝم٤م أًمػ ديٜم٤مر ،ويم٤من يٍم اًمٍمر سمثالصمام ٦م ديٜم٤مر ،وأرسمٕمام ٦م،
وُم٤م تلم ،صمؿ ُي َ٘مًٛمٝم٤م سم٤معمديٜم٦م ،ومٛمـ ضم٤مءشمف ُس ٌة اؾمتٖمٜمك.

()1

ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم (صٗمقة اًمّمٗمقة) :ويم٤من يمريام ،طمٚمٞمام ،إذا سمٚمٖمف قمــ رضمـؾ أٟمـف
ي١مذيف ،سمٕم٨م إًمٞمف سمامل )7(.وىم٤مل اًمذهٌل ذم (ا ِ
ًمٕم َؼم ذم َظم َ ِؼم َُمـ ْـ َهم َـؼم) :يمـ٤من صـ٤م ٤م ،قم٤مسمـدا،
ضمقادا ،طمٚمٞمام ،يمٌػم اًم٘مدر )9(.وىم٤مل اسمـ يمثـػم ذم (اًمٌدايـ٦م واًمٜمٝم٤ميـ٦م)  :يمـ٤من يمثـػم اًمٕمٌـ٤مدة
واعمروءة ،إذا سمٚمٖمف قمـ أطمد أٟمف ي١مذيف ،أرؾمؾ إًمٞمف سم٤مًمذه٥م واًمتحػ.

()4

وُم٤م أطمًـ ىمقل أيب مت٤مم إذ ىم٤مل :
ِ
اًمٜمــقاطمل أشمٞمتــف
ــر ُِمــ ْـ َأ ِي
ُه َ
ــق اًم ٌَ ْح ُ

ِ
ؾمــ٤مطمٚمف
جلــق ُد
َوم ُٚمجتــف اعمٕمــروف وا ُ

َشم َٕمــق َد َسم ًْ َ
اًمٙمــػ طمتــك ًمــق َأٟمــ ُف
ــط
ِ

( )1شم٤مريخ سمٖمداد (.)70 - 78/19
( )2صٗمقة اًمّمٗمقة (.)174/7
ِ
همؼم()777/1
( )3اًمٕم َؼم ذم َظمؼم ُم ْـ َ
( )4اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)136/16
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اٟم٘مٌ٤موــــ٤م َمل شمُٓمِٕمــــف َأٟم ِ
َ٤مُم ُٚمــــف
َأ َرا َد
ً
ْ ْ ُ
ــف َهمــػم َٟم ْٗم ًِ ِ
و ًَمــق َمل يٙمُـــ ذم َيم ِٗم ِ
ــف
ْ
َ ْ َْ
ُْ
()1
ـــؼ اهلل َؾمــــ٤م ِ ُٚمف
جلــــ٤م َد ِ َهبــــ٤م َوم ْٚم َٞمتـ ِ ِ
ََ
ومم٤م ي١ميمد يمرم وضمقد اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ُم٤م ذيمره اًمٕمٚمامء ُمـ ٟمامذج را ٕم٦م ُمـ ؾمػمشمف ومٛمـ ذًمؽ:
أوال :ذـر اخلطقب افبغدادي يف ( تاريخ بغـداد) سمًـٜمده ،واعمـزي ذم (هتـذي٥م
اًمٙمامل) ،واًمذهٌل ذم (ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء) أن قمٞمًك سمـ حمٛمد سمـ ُمٖمٞم٨م اًم٘مرفمل ىم٤مل
 :زرقم٧م سمٓمٞمخ٤م وىمث٤مء وىمرقم٤م ذم ُمقوع واًمدهٚمٞمز قمغم سمئر ي٘م٤مل هل٤م( :أم اًمٕمٔم٤مم) ومٚمـام
ىمرب افػم ،واؾمتقى اًمزرع ،سمٖمتٜمل اجلراد ،وم٠مشمك قمغم اًمزرع يمٚمف ،ويمٜم٧م همرُم٧م قمـغم
اًمزرع ،وذم صمٛمـ مجٚملمُ ،م٤م ٦م وقمنميـ ديٜم٤مرا ،ومٌٞمٜمام أٟم٤م ضم٤مًمس ـمٚمع ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر
صمؿ ىم٤مل  :أيش طم٤مًمؽف وم٘مٚم٧م  :أصٌح٧م يم٤مًمّمـريؿ ،سمٖمتٜمل اجلـراد ،وم٠ميمـؾ زرقمـل.
ىم٤مل  :ويمؿ همرُم٧م ومٞمفف ىمٚم٧م ُ :م٤م ٦م وقمنميـ ديٜم٤مرا ُمـع صمٛمــ اجلٛمٚمـلم .وم٘مـ٤مل  :يـ٤م
قمروم٦م(ِ ،)7ز ْن ٕيب اعمٖمٞمــ٨م(ُ )9م٤م ٦م ومخًلم ديٜم٤مرا ،ومرسمحؽ صمالصملم ديٜم٤مرا واًمـ َج َٛمٚملم.
وم٘مٚم٧م  :ي٤م ُمٌ٤مرك ،ادظمؾ وادع زم ومٞمٝم٤م ،ومدظمؾ ودقم٤م ،وطمدصمٜمل قمـ رؾمـقل اهلل صـغم

( )1ديقان أيب مت٤مم ( )13-14/7وإسمٞم٤مت ىمٞمٚم٧م ذم وصػ اعمٕمتز اًمٕمٌ٤مد.
( )2هق أطمد أصح٤مب اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ.
( )3هل يمٜمٞم٦م قمٞمًك سمـ حمٛمد سمـ ُمٖمٞم٨م اًم٘مرفمل.
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اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل ( :متًـ ُٙمقا سمٌ٘م٤مي٤م اعمّم٤م ٥م)( )1صمؿ قمٚم٘م٧م قمٚمٞمـف اجلٛمٚمـلم
ومٌٕم٧م ُمٜمٝم٤م سمٕمنمة آٓف.
زيم٧م،
ُ
وؾم٘مٞمتف ،ومجٕمؾ اهلل ومٞمٝم٤م اًمؼميم٦م ْ

( )7

ثاكـقا :ذـر اخلطقب يف (تاريخ بغداد) وابن ـثر يف ( افبداية وافـفاية) وهمػممهـ٤م أن
َقمٌْدً ا َأ ْهدَ ى ًمإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ َقم ِّمٞمْدَ ًة وم٤مؿمؽماه واؿمؽمى اعمزرقمـ٦م اًمتـل هـق ومٞمٝمـ٤م
٥م اعمزر َقم َ٦م ًَم ُف.
سم٠مًمػ ديٜم٤مر ،وأقمت٘مف َو َو َه َ

()9

ثافثــا :ذـر افذهبي يف (شر أظالم افـبالء) أن رضمال ُمـ آل قمٛمر يم٤من سم٤معمديٜم٦م ي١مذيف ويِمتؿ
قمٚمٞم٤م ،ويم٤من ىمد ىم٤مل ًمف سمٕمض طم٤مؿمٞمتف :دقمٜم٤م ٟم٘متٚمف ،ومٜمٝم٤مهؿ وزضمرهؿ ،و ُذيمِ َر ًَم ُف أن اًمٕمٛمري يزدرع
سم٠مرض ،ومريم٥م إًمٞمف ذم ُمزرقمتف ،ومقضمده ،ومدظمؾ سمحامره ومّم٤مح اًمٕمٛمري ٓ :شمقـم زرقمٜم٤م ،ومقـم
سم٤م امر طمتك وصؾ إًمٞمف ،ومٜمزل قمٜمده وو٤مطمٙمف وىم٤مل  :يمؿ همرُم٧م ذم زرقمؽ هذاف ىم٤مل ُ :م٤م ٦م
ديٜم٤مر .ىم٤مل  :ومٙمؿ شمرضمقف ىم٤مل  ٓ :أقمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ،وأرضمق أن جيٞمئٜمل ُم٤م ت٤م ديٜم٤مر ،وم٠مقمٓم٤مه
صمالصمام ٦م ديٜم٤مر ،وىم٤مل :هذا زرقمؽ قمغم طم٤مًمف ،وم٘م٤مم اًمٕمٛمري وم٘مٌؾ رأؾمف وىم٤مل  :ﭽﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ

( )1مل أىمػ قمغم ؾمٜمده ،ىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط  ( :وٕمٞمػ إلرؾم٤مًمف وضمٝم٤مًم٦م رواشمف ،وىمد ذيمره اعمت٘مل اهلٜمـدي
ذم يمٜمز اًمٕمـٛمـ٤مل ( ) 964/9وٟمًٌف ًمٚمديٚمٛمل ذم ُمًٜمد اًمٗمردوس ،واسمـ صّمـري ذم أُم٤مًمٞمف قمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمـر
ُمرؾمال) .طم٤مؿمٞم٦م ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)787/0
( )2شم٤مريخ سمٖمداد ( )70/19وهتذي٥م اًمٙمامل ( )48/73وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)787/0
( )3شم٤مريخ سمٖمداد ( 73/19ـ )96واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)136/16
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ﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂ ﭼ
ِ
ف٤مصتف اًمذيـ أرادوا ىمتؾ اًمٕمٛمري :إيام هق
إٟمٕم٤مم] وضمٕمؾ ًمف يمؾ وىم٧م ،وم٘م٤مل أسمق ا ًـ
[ؾمقرة

ظمػم ف ُم٤م أردشمؿ ،أو ُم٤م أردت أن أصٚمح أُمره هبذا اعم٘مدارف!

)(1

رابعا :ذـر اخلطقب افبغـدادي يف ( تـاريخ بغـداد) سمًـٜمده إمم حمٛمـد سمــ قمٌـداهلل
اًمٌٙمري ىم٤مل :ىمدُم٧م اعمد يٜم٦م أـمٚمـ٥م هبـ٤م ديٜمـ٤م وم٘مٚمـ٧مً :مـق أشمٞمـ٧م ُمقؾمـك سمــ ضمٕمٗمـر
ومِمٙمقت إًمٞمف ،وم٠مشمٞمتف سمٜم٘مٛمك( )7ذم وٞمٕمتف ،ومخرج إزم وأيمٚم٧م ُمٕمف ،ومذيمرت ًمف ىمّمتل،
وم٠مقمٓم٤مين صمالصمام ٦م ديٜم٤مر.

() 9

خامسا :ذـر ابن ظـبة يف ( ظؿدة افطافب يف أكساب آل أيب ضافب) أن اإلُم٤مم ُمقؾمـك
اًمٙم٤مفمؿ قمٚمٞمف رمح٦م اهلل يم٤من خيرج ُمـ اًمٚمٞمؾ ،وذم يمٛمف سر ُمــ اًمـدراهؿ ،ومٞمٕمٓمـل ُمــ
ي ُب ُ
اعمثؾ سمٍم ِة ُمقؾمك ،ويم٤من أهٚمف ي٘مقًمقن  :قمجٌ٤م عمـ ضم٤مءشمـف
ًم٘مٞمف وأراد سمره ،ويم٤من ُي َ
س ُة ُمقؾمك ،ومِمٙم٤م ِ
( )4
اًم٘مٚم َ٦م.

( )1ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 781/0ــ.)787
ضمٌؾ ُأ ٍ
(َٟ )2م ْ٘م َٛمك  -سمٜمقن ُمٗمتقطم٦م وىم٤مف ُمًٙمٜم٦م سمٕمده٤م ُمٞمؿ  -وي٘م٤ملَٟ :م َ٘م َٛمك  -سمثالث ومتح٤مت  -واد يٛمر ؿمامل ِ
طمد قمـ ىمـرب،
وومٞمف ضمٌؾ صمقر ،وهل أرض ٔل أيب ـم٤مًم٥مُ .مٕمجؿ اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م (.)701
( )3شم٤مريخ سمٖمداد (.)70/19
( )4قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م ذم أٟمً٤مب آل أيب ـم٤مًم٥م (.)184
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َ ْ َّ
صفتٗ اخلٍ ِمـ١حً :م٘مد يم٤من اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ُيِمٌف اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل

ِ ِ
أؾمـٛمر اًمٚمـقن
قمٜمف ذم صٗمتف افَ ْٚم٘م ِٞم٦م ُمـ طمٞم٨م ًمقن اًمٌنمة ،طمٞم٨م ٟمجد اإلُمـ٤مم ُمقؾمـك اًمٙمـ٤مفمؿ ْ
ُيِمٌف ذم ذًمؽ وصػ اإلُم٤مم قمكم يمرم اهلل وضمٝمف ،وإًمٞمؽ وصػ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ يمـام ي٘مـقل اسمــ
ِ
٥م سم٤مًمٙمـ٤مفمؿو ًمٙمٔمٛمـف
قمٜمٌَ٦م( :يم٤من أؾمقد اًمٚمقن ،قمٔمٞمؿ اًمٗمْمؾ ،راسمط اجل٠مش ،واؾمع اًمٕمٓم٤مءًُ ،م ِ٘مـ َ
وطم ِ
ًمٚمٖمٞمظ ِ
()1
ٚمٛم ِف.)..
ثٕاء اٌعٍّـاء عٍ١ـٗ :مل يٙمـد يـذيمر اإلُمـ٤مم ُمقؾمـك اًمٙمـ٤مفمؿ إٓ واُمتدطمـف اعمـتٙمٚمؿ
واًمً٤مُمع ،وإًمٞمؽ ٟمتٗم٤م مم٤م ىم٤مًمف اًمٕمٚمامء قمٜمد ُم٤م شمرمجقا ًمف:
ىمــ٤مل اًمــذهٌل ذم (ؾمــػم أقمــالم اًمٜمــٌالء)ُ ( :مقؾمــك اًمٙمــ٤مفمؿ اإلُمــ٤مم اًم٘مــدوة اًمًــٞمد،
أسمقا ًـ اًمٕمٚمقي ،واًمد اإلُم٤مم قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤مُ ،مدين ٟمزل سمٖمداد ).
أيْم٤م ذم (ا ِ
()9
ًمٕم َؼم ذم َظم َ ِؼم َُم ْـ َهم َؼم) ( :يم٤من ص٤م ٤م ،قم٤مسمدا ،ضمقادا ،طمٚمٞمام ،يمٌػم اًم٘مدر ).
وىم٤مل ً
أيْم٤م ذم (ُمٞمزان آقمتدال) ( :يمـ٤من ُُمقؾمـك ُِمــ أضمـقاد ا ٙمـامء ،وُمــ اًمٕمٌـ٤مد
وىم٤مل ً
()7

إشم٘مٞم٤مء ،وًمف ُمِمٝمد ُمٕمروف سمٌٖمداد).

()4

( )1قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م ذم أٟمً٤مب آل أيب ـم٤مًم٥م (.)184
( )2ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)786/0
ِ
همؼم()777/1
( )3اًمٕم َؼم ذم َظمؼم ُم ْـ َ
(ُ )4مٞمزان آقمتدال (.)393/0
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ىم٤مل اًمٞم٤مومٕمل ذم (ُمرآة اجلٜم٤من)( :اًمًٞمد أسمق ا ًـ ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ..يم٤من ص٤م ٤م ،قم٤مسمدا،
ضمقادا ،طمٚمٞمام ،يمٌػم اًم٘مدر ،وهق أطمد إ ٛم٦م آصمٜمل قمنم اعمٕمّمقُملم ذم اقمت٘مـ٤مد اإلُم٤مُمٞمـ٦م،
يمـريام ،يمـ٤من يٌٚمٖمـف قمــ
ويم٤من ُيد َقمك سم٤مًمٕمٌد اًمّم٤مًمحو ُِمـ قمٌ٤مدشمف واضمتٝم٤مده ،ويم٤من َؾمخ ًٞم٤م،
ً
()1
سمٍم ٍة ومٞمٝم٤م أًمػ ديٜم٤مر).
اًمرضمؾ ي١مذيف ،ومٞمٌٕم٨م إًمٞمف ُ
ىمــ٤مل اًمــزريمكم ذم (إقمــالم)ُ ( :مقؾمــك سمـــ ضمٕمٗمــر اًمّمــ٤مدق سمـــ حمٛمــد اًمٌــ٤مىمر،
أسمق ا ًـ ،ؾم٤مسمع إ ٛم٦م آصمٜمل قمنم قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م ،يم٤من ُِمـ ؾمـ٤مدات سمٜمـل ه٤مؿمـؿ ،وُمــ
أقمٌد أهؾ زُم٤مٟمفَ ،و َأ َطمدُ يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء إضمقاد)...
ِ
وُمـ اًمِمٕمر اًمذي ُُمدح سمف اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ ىمقل أيب ٟمقاس:
ــػم ِريٌ ٍ
ْؽ اًمٕم ُ ِ
ــ٦م
ــلم ُمــ ْـ َهم ِ ْ َ
إذا أ ْسم َّمـــ َرشم َ َ
ــؽ َأ ْصم ٌَت َ
ــؽ اًمِم ُّ
ــ٤مر َض ومِ ْٞم َ
ــ٥م
َــؽ اًم َ٘م ْٚم ُ
و َقم َ
َ
ــــقك ًَم َ٘مــــ٤م َد ُه ْؿ
و ًَمــــق َأن َريم ًٌــــ٤م َأمم ُ
ٟم ًَِــ ْٞم ُٛم َؽ َطمتــك َي ًْــت َِدل سمِ َ
ْــ٥م
ــؽ اًمريم ُ
ُـــؽ َطم ًْـــٌِل ذم ُأ ُُم ِ
َضم َٕم ْٚمت َ
ـــقر َي ُيم ِٚم َٝمـــ٤م
(.)7

ـ٥م
٤مب َُم ْـ َأ ْو َحك َو َأٟم َ
ْ٧م ًَمـ ُف َطم ًْ ُ
َو َُم٤م َظم َ

()9

(ُ )1مرآة اجلٜم٤من وقمؼمة اًمٞم٘مٔم٤من ذم ُمٕمروم٦م ُم٤م يٕمتؼم ُِم ـ طمقادث اًمزُم٤من (.)963/1
( )2إقمالم (.)971/8
( )3ديقان أيب ٟمقاس.
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وىم٤مل قمٌداًمٌ٤مىمل اًمٕمٛمري :
ٚمجـــ٠م اًمٕمـــ٤مضمريـ( )1يمٝمـــػ اًمٞمتـــ٤مُمك
َُم َ

ِ
اًمْمـــٞمقف
ُمـــروة اعمـــرُمٚملم(ُ )7مـــ٠موى

أٟمــــ٤م قمٜمــــف طمٞمــــ٤م وُمٞمتــــ٤م سمــــدٟمٞم٤مي
ِ
ٍموف
اي ًَم ًْـــــ ُ٧م سم٤معمــــــ
و ُأ ْظمـــــ َر َ

َومٚم َٞم ُٚمٛمٜمِــــل ُمــــ ْـ َؿمــــ٤مء إين ُمــــ ٍ
قال
َ ُ
َ

ِ
ٌ
راومـــؾ(ُ )9مــــ وٓ ٝمـــؿ ُ
ـــٖمقف
سمِم

()4

( )1ىم٤مل اسمـ وم٤مرس ( :قمجر :اًمٕملم واجلٞمؿ واًمراء ،أصؾ واطمد صـحٞمح يـدل قمـغم شمٕم٘مـد ذم اًمِمــلء وٟمتـق ُمـع
اًمتقاءُ )..مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ( .)776/7وي٘مّمد سم٤مًمٕم٤مضمريـ ذم اًمٌٞم٧م ،أصح٤مب اعمِم٤ميمؾ اعمٕم٘م دة.
( )2ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقرَ ( :أ ْر َُمؾ اًم٘مق ُمٟ :م َِٗمد زا ُدهؿ ،و َأ ْر َُمٚمقهَ :أٟمْٗمدوه ...وذم طمدي٨م ُأم َُم ْٕمٌَـد (ويمـ٤من اًم٘مـقم ُمُـ ْر ُِمٚملمَ
ُُم ًْٜمتلم) ىم٤مل َأسمق قمٌٞمد :اعمُ ْر ُِم ُؾ :اًمذي ٟم َِٗمدَ زاده .وُمٜمف طمدي٨م َأيب هريرة ( يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف
وؾمٚمؿ ذم َهمزَ اة َ
وم٠م ْر َُم ْٚمٜم٤م)ً .مً٤من اًمٕمرب (.)743/11
( )3أرومؾ َ :ضم ر َذ ْي َٚم ُف وشمٌخؽم .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطُ ،م٤مدة [ ر ف ل ] وي٘مّمد اًمِم٤مقمر أٟمف ومخقر سمح٥م أهـؾ اًمٌٞمـ٧م،
وأن طمٌٝمؿ ىمد متٙمـ ُمـ ؾمقيداء ىمٚمٌف.
( )4اًمِمــٖم٤مف  :همــالف اًم٘مٚمــ٥م ،وُمٜمــف ىمقًمــف شمٕمــ٤ممم :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ
ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ [ ؾمقرة يقؾمـػ]  :أي أوصـؾ ا ـ٥م إمم ؿمـٖم٤مف ىمٚمٌٝمـ٤مُ .مٕمجـؿ
ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (.)010/1
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ِٛلف ٍِٛن تٕ ٟاٌعثاص ِٓ اإلِاَ ِٛط ٝاٌىاظُ:

ًم٘مد قم٤مٟمك أهؾ اًمٌٞم٧م ريض اهلل قمٜمٝمؿ يمثػما ُمـ ُمٚمـقك دوًمـ٦م سمٜمـل أُمٞمـ٦م ،سمـؾ شمٕمـدت

اعمٕم٤مٟم٤مة ُمـ فمٚمؿ سمٜمل أُمٞم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ،طمتك ـم٤مًمـ٧م ُمــ َُيـٌٝمؿ أو يـذيمرهؿ سمـ٤مفػم ،ومل
ـٛمل
ي٘مػ إُمر قمٜمد هذا ا د ،سمؾ طم٤موًمقا ـمٛمس أؾمامء أقمالم أهؾ اًمٌٞم٧م ،ومٙمؾ ُمــ ُي ًَ ِ
اسمٜمف قمٚم ًٞم٤م ٓ ي٠مُمـ قمغم ٟمٗمًف ،وم٠مصٌح ذم دوًمتٝمؿ ُمـ اؾمٛمف َقم ِ ٌكم خيـ٤مف قمـغم ٟمٗمًـف ،ومٝمـذا
قمكم سمـ رسم٤مح سمـ ىمّمػم اًمٚمخٛمل اعمٍمي( ،)1أطمد اًمت٤مسمٕملم اًمث٘م٤مت( ،)7وممـ أظمـرج طمديثـف
اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف وأصح٤مب اًمًٜمـ إرسمٕم٦م ،ىمد َهمػم اؾمٛمف ُمـ َقم ِكم إمم ُقم َ ّكم.
ىم٤مل اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد  :ىم٤مل قمكم سمـ رسم٤مح  ٓ :أضمٕمـؾ ذم ٍ
طمـؾ َُمـ ْـ َؾمـامين َقم ِـكمو ومـ٢من
اؾمٛمل ُقم َكم ،وىم٤مل اعم٘مري  :يم٤من سمٜمق أُمٞم٦م إذا ؾمٛمٕمقا سمٛمقًمـقد اؾمـٛمف َقم ِـكم ىمتٚمـقه ،ومٌٚمـغ
رسم٤مطم٤م وم٘م٤مل  :هق ُقم َكم ،ويم٤من يٖمْم٥م ُمـ َقم ِكم ،وَيرج قمغم ُمـ ؾمامه سمف.
ذًمؽ ً

()9

( )1ىم٤مل اًمذهٌل ذم (ؾمػم أقمالم اًمٜمـٌالء) ( : )167/3ؾمـٛمع ُمــ قمٛمـرو سمــ اًمٕمـ٤مص و ُقم٘مٌـ٦م سمــ قمـ٤مُمر وأيب ىمتـ٤مدة
إٟمّم٤مري وأيب هريرة وومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد وقمٌداهلل سمـ قمٛمرو وـم٤م ٗم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م..ويم٤من ُمـ يمٌ٤مر قمٚمامء اًمتـ٤مسمٕملم ..
ىم٤مل اسمـ يقٟمس :ىمٞمؾ إٟمف وًمد قم٤مم اًمػمُمقك ،ىم٤مل  :وذهٌ٧م قمٞمٜمف يقم همـزوة ذات اًمّمـقاري ،ذم اًمٌحـر ُمـع إُمـػم
قمٌداهلل اسمـ ؾمٕمد سمـ أيب هح ذم ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم.
( )2ىم٤مل قمٜمف اًمٕمجكم ذم (ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت) (ُ : )139/7مٍمي شم٤مسمٕمل صم٘م٦مٟ ،م٘مـؾ اعمـزي أىمـقال اًمٕمٚمـامء ومٞمـف ذم (هتـذي٥م
اًمٙمامل) ( )473/76وم٘م٤مل  ( :وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من ذم صم٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم ُمـ أهؾ ُمّمــر  :قمـكم سمــ رسمـ٤مح ،وًمـد
سم٤معمٖمرب ،وىم٤مل اًمٜمً٤م ل :صم٘م٦م ،وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت ،)..وىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم (شم٘مري٥م اًمتٝمـذي٥م) (:)461
صم٘م٦مُ ،م٤مت ؾمٜم٦م سمْمع قمنمة وُم٤م ٦م.
( )3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( )167/3وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م (.)706/8
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وًمٞمً٧م ُمٕم٤مٟم٤مهتؿ ُمـ ُمٚمقك سمٜمل اًمٕمٌـ٤مس سم٠مىمـؾ ُمــ سمٜمـل أُمٞمـ٦م ،طمتـك إن اعمتقيمـؾ
اًمٕمٌ٤مد(َٟ )1م ٌَ َش ىمـؼم اإلُمـ٤مم ا ًـلم سمــ قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل قمـٜمٝمام ؾمـٜم٦م
790هـ،وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِم٤مقمر:
َـــ٧م
َـــ٧م ُأ َُمٞمـــ ُ٦م ىمـــد أشم ْ
شمـــ٤مهللِ إِ ْن يمَ٤مٟم ْ

ِ
َىمت َ
سمٜمـــ٧م ٟمٌَِ ِٞم َٝمـــ٤م َُم ْٔم ُٚمق َُمـــ٤م
ْـــؾ اسمـــ َـ
ــــف سمِ ِٛم ْثٚمِ ِ
َوم َٚم َ٘مــــدْ َأشمَــــ٤مه سمٜمُــــق َأسمِٞم ِ
ــــف
ْ
َُ
َهـ َ
ــــؼم ُه َُم ْٝمـــــدُ ْو َُم٤م
ــــر َك َىمـ ْ ُ
ــــذا ًَم َٕم ْٛمـ ُ

َأ ِؾمـــ ُٗمقا َقمـ َ
ــ٤مريمُقا
ــغم َأ ْن ٓ َيٙمُق ُٟمـــقا َؿمـ َ
ِ
ِذم َىمتْٚمِ
()7
ـــــــف َوم َتتٌَ ُٕمـــــــق ُه َر ُِمـــــــ ْٞم َام
ْ
ورهمؿ هذا اًمتٕمًػ ُِم ـ ُمٚمقك سمٜمل أُمٞم٦م وسمٜمـل اًمٕمٌـ٤مسٟ ،مجـد سمٕمـض اًمِمـٕمراء
يتً٤مسم٘مقن عمدح أوًمئؽ اعمٚمقك سمحؼ وسمٌ٤مـمـؾ ،ـمٚمًٌـ٤م عمـ٤م ذم أيـدهيؿ ُمــ اعمـ٤مل ،ىمـ٤مل
اًمٌحؽمي يـُ خ٤مـم٥م اعمتقيمؾ اًمٕمٌ٤مد:
( )1ىم٤مل اًمزريمكم ذم إقمالم ( :)178/7ضمٕمٗمر (اعمتقيمؾ قمـغم اهلل) سمــ حمٛمـد (اعمٕمتّمـؿ سمـ٤مهلل) سمــ هـ٤مرون اًمرؿمـٞمد،
أسمقاًمٗمْمؾ ،ظمٚمٞمٗم٦م قمٌ٤مد وًمد سمٌٖمداد ،وسمقيع سمٕمد ووم٤مة أظمٞمف اًمقاصمؼ ؾمـٜم٦م 797هــ ..وًمـٌٕمض اًمِمـٕمراء ِه َجـ٤مء ذم
اعمتقيمؾو هلدُمف ىمؼم ا ًلم ريض اهلل قمٜمف وُم٤م طمقًمف ؾمٜم٦م 790هـ..
( )2ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم (شم٤مريخ افٚمٗم٤مء) ( ( : )966وذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم وُم٤م تلم أُمر اعمتقيمؾ هبدم ىمؼم ا ًلم ،وهدم
ُم٤م طمقًمف ُمـ اًمدور ،وأن يٕمٛمؾ ُمزارع ،وُمٜمع اًمٜم٤مس ُمـ زي٤مرشمفُ ،
وظم ِر َب وسم٘مـل صـحراء ،ويمـ٤من اعمتقيمـؾ ُمٕمرو ًومـ٤م
سم٤مًمتٕمّم٥م ،ومت٠ممل اعمًٚمٛمقن ُمـ ذًمؽ ،ويمت٥م ُ
وهج٤م ُه اًمِمٕمراء ومٛمام ىمٞمؾ ومٞمف
أهؾ سمٖمداد ؿمتٛمف قمغم ا ٞمٓم٤من واعمً٤مضمدَ ،
ذم ذًمؽ ) صمؿ ذيمر إسمٞم٤مت اعمذيمقرة أقماله.
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ــ٧م َقمــ ْـ َأ ْر ٍ
ــ٧م َهم ْ َػم َهــ٤م
ض َو َيٛم ْٛم َ
إذا ِهم ٌْ َ
ٛمًــ َٝم٤م وهالهلــ٤م
وم٘مــد
َ
همــ٤مب قمٜمٝمــ٤م َؿم ُ

ِ
ــؽ آ َومـ ُ
َهمـــدَ ْت سمِـ َ
ــٌالد َظم ِّمـــٞم ٌَ ً٦م
ــ٤مق اًمـ

ــؾ ُمت ْ َحـ ُ
َو َهـ ْ
ــ٧م صمِ َام ُهلَـــ٤م
ــؾ اًمـــدٟم َٞم٤م وأ ْٟمـ َ

()1

وي٘مقل إؿمجع سمـ قمٛمرو اًمًٚمٛمل ،ويم٤من ممـ يت٘مر ُب إمم َه٤مرون اًمرؿمٞمد:
ٓ شمٕمــــذًمقين ذم َُم ِدَيـــــِل َُم ْٕم َِمـــــ ًرا
اعمـــــديح إزم سمِـــــ٤مَٕ ِ
ُمقال
َظم َٓم ٌُـــــقا
َ
َ
ـــــــقن إِ َذا َر َأوين ُُم ْ٘مـــــــٌِال
َيت ََز ْطم َز ُطم
ِ
ُـــؾ ُُمتٙمـــ٠م ُِمـــ َـ ِ
َقمـــ ْـ يم ِ
ـــالل
اإل ْضم

()7

وًم٘مد قم٤مش اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ إسم٤من طمٙمؿ اًمدوًم٦م اًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م ،طمٞم٨م عمع ٟمجـؿ اإلُمـ٤مم
ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ سمٕمد ووم٤مة واًمده اإلُمـ٤مم ضمٕمٗمـر اًمّمـ٤مدق وذًمـؽ ؾمـٜم٦م 140هــ ،وم٤مإلُمـ٤مم
ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ وًمد ؾمٜم٦م 170هـ ذم م٤مي٦م طمٙمؿ اًمدوًم٦م إُمقي٦م ،وم٠مدرك ُِمــ طمٙمـؿ دوًمـ٦م
سمٜمل أُمٞم٦م طمقازم [ ]4ؾمٜمقات شم٘مري ًٌ٤م ،صمؿ طمٙمؿ اعمًٚمٛملم اًمٕمٌ٤مؾمٞمقن ،سمد ًءا سم٤مًمًٗم٤مح اًمٕمٌ٤مد
أسمقاًمٕمٌ٤مس ،قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌـ٤مس سمــ قمٌـد اعمٓمٚمـ٥م سمــ ه٤مؿمـؿ

( )1ديقان اًمٌحؽمي (.)779/7
( )2ديقان اعمٕم٤مين (.)18/1
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ُم١مؾمس اًمدوًم٦م اًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م ،واًمذي طمٙمؿ اعمًٚمٛملم ذم اًمث٤مًم٨م قمِمـ ر ُمـ رسمٞمـع إول ؾمـٜم٦م
صٖمػما.
197هـ إمم أن ُشمقذم ؾمٜم٦م 190هـ ،ويم٤من ذم هذه إصمٜم٤مء إُم٤مُمٜم٤م ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ
ً
وًم٘مد قم٤مس اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ أرسمٕم٦م ُمـ ُمٚمقك سمٜمل اًمٕمٌ٤مس وهؿ :
 -1أسمق ضمٕمٗمر ،قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌ٤مس ( اعمٜمّمقر ) اؾمتٚمؿ ا ٙمـؿ ؾمـٜم٦م
190هـ وُم٤مت ؾمٜم٦م 130هـ ،وقم٤مش اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ أصمٜمـ٤مء ومـؽمة طمٙمٛمـف يم٤مُمٚمـ٦م،
ؿمٝمرا ،وأرسمٕم٦م قمنم يق ًُم٤م شم٘مري ًٌ٤م.
واًمتل اؾمتٛمرت إطمدى وقمنميـ ؾمٜم٦م ،وأطمد قمنم ً
 -7أسمق قمٌداهلل ،حمٛمد سمـ اعمٜمّمقر ( اعمٝمدي ) اؾمتٚمؿ ا ٙمؿ ؾمٜم٦م 130هــ وشمـقذم ذم حمـرم
ؾمٜم٦م 103هـ ،وأدرك اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ومؽمة طمٙمٛمف اًمتل اؾمتٛمرت قمــنم ؾمـٜملم
وؿمٝمرا وؾمت٦م قمنم يقُم٤م شم٘مري ًٌ٤م.
 -9أسمق حمٛمدُ ،مقؾمك سمـ اعمٝمدي سمـ اعمٜمّمقر ( اهل٤مدي ) واًمذي اؾمتٚمؿ ا ٙمؿ ذم حمرم ؾمٜم٦م
103هـ وشمقذم ذم 14رسمٞمع إول ؾمٜم٦م 186هـ ،وأدرك اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙمـ٤مفمؿ ومـؽمة
طمٙمٛمف واًمتل اؾمتٛمرت ؾمٜم٦م وؿمٝمرا ومخً٦م قمنم يق ًُم٤م شم٘مري ًٌ٤م.
 -4أسمق ضمٕمٗمر ،ه٤مرون سمـ اعمٝمدي سمــ اعمٜمّمـقر ( اًمرؿمـٞمد ) اؾمـتٚمؿ ا ٙمـؿ ذم  14رسمٞمـع
إول ؾمٜم٦م 186هـ ،وشمقذم ؾمٜم٦م 139هـ ،وًم٘مـد أدرك اإلُمـ٤مم ُمقؾمـك اًمٙمـ٤مفمؿ ُمــ
طمٙمٛمف أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م ،وشمقذم اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ وهق َيٙمؿ اعمًٚمٛملم.

( )1

( )1هٜم٤مك اظمتالف سملم اعم١مرظملم ذم اًمٗمؽمات اًمتل اؾمتٚمؿ ومٞمٝم٤م ا ٙمؿ طمٙم٤مم سمٜمـل اًمٕمٌـ٤مس ومـ٤مٟمٔمر ُمـثال :طمٞمـ٤مة ا ٞمـقان
اًمٙمؼمى ًمٚمح٤مومظ اًمدُمػمي ( )119-116/1وشم٤مريخ افٚمٗم٤مء ًمٚمًٞمقـمل ( )734-713وًم٘مد اظمؽمت هذه اًمٙمت٥مو
ٕن ُم١مًمٗمٞمٝم٤م ُمت٠مظمرون ،ويٜم٘مٚمقن ُمـ اعمراضمع اًم٘مديٛم٦م وجيٛمٕمقن سملم اًمرواي٤مت.
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وإًمٞمؽ سمٕمْم٤م مم٤م دار ُمـ ُمٚمقك سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ُمع اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ.
أٚالِٛ :لف ادلٙضِ ٞع اإلِاَ ِٛط ٝاٌىاظُ:

ًم٘مد يم٤من اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ قمٚمٞمف رمح٦م اهلل يًٙمـ اعمديٜمـ٦م اعمٜمـقرةُ ،مٝمـٌط اًمـقطمل

وُم٘مر ؾمٙمٜم٤مه صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ طمتك أىمدُمف افٚمٞمٗم٦م اًمٕمٌ٤مد
قمغم ضمده اعمّمٓمٗمك،
ُّ
اعمٝمدي سمٖمداد ،وطمًٌف هب٤م ؾمٜم٦م 107هـ )1(.ي٘مقل دقمٌؾ افزاقمل:
إن َو ِ
أو َح َؽ اهللُ ِؾمـ اًمد ْه ِر ْ
َ٧م
ـحٙم ْ
ٓ ْ
ُ
أمحَـــدَ َُم ْٔمــــ ُٚمق ُُم َ
ـــروا
وآل ْ
قن َىمـــدْ ُىم ِٝم ُ

ون ُٟم ُٗمــقا َقمــ ْـ ُقم ْ٘م ِ
ُُمـــ َنم ُد َ
ــؿ
ــر َد ِار ُه ُ

ــر
يمــ٠ممُؿ َىمــدْ َضمٜمَــقا َُمــ٤م ًَمــ ْٞم َس ُي ْٖم َت َٗم ُ

()7

ىم٤مل افٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم (شم٤مريخ سمٖمداد)  :أىمدُمف اعمٝمـدي سمٖمـداد ،صمـؿ رده إمم اعمديٜمـ٦م،
وأىم٤مم هب٤م إمم أي٤مم اًمرؿمٞمد ،وم٘مدم هـ٤مرون ُمٜمّمــر ًوم٤م ُِمــ قمٛمـرة ؿمـٝمر رُمْمـ٤من ؾمـٜم٦م شمًـع
وؾمٌٕملم وُم٤م ٦م ،ومحٛمؾ ُمقؾمك ُمٕمف إمم سمٖمداد ،وطمًٌف هب٤م إمم أن شمقذم ذم حمًٌف.

()9

وم٤مٟمٔمر يمٞمػ يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م اًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م شمٕم٤مُمـؾ أقمـالم أهـؾ اًمٌٞمـ٧م ف! وم٤معمٝمـدي اًمٕمٌـ٤مد يـ٠ميت
سم٤مإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ُمـ سمٚمده وُمقـمـ وٓدشمف وٟمِم٠مشمف اعمديٜم٦م اعمٜمقرة – ُمقـمـ ضمده اعمّمـٓمٗمك
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ً -مٞمجٕمٚمف ي٘مٞمؿ سمٌٖمداد ،صمؿ يًٛمح ًمف سم٤مًمٕمقدة إًمٞمٝمـ٤م ،سمٕمـد اًمرؤيـ٤م اًمتـل
( )1اٟمٔمر اعمٜمتٔمؿ ( ،)738/0ووومٞم٤مت إقمٞم٤من (.)960/3
( )2ديقان دقمٌؾ افزاقمل (.)80
( )3شم٤مريخ سمٖمداد (.)78/19
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رآه٤م ذم ُمٜم٤مُمف ،وٓ شمٙمٛمؾ ومرطم٦م اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ سمٛم٘م٤مُمف ذم اعمديٜمـ٦م اعمٜمـقرة ،طمتـك ي٠مظمـذه
ه٤مرون اًمرؿمٞمد ُمرة صم٤مٟمٞم٦م إمم سمٖمداد ،وًمٙمـ هذه اعمرة إمم اًمًجـ اعم١مسمد طمتك اعمقت.
ذيمر اسمـ ظمٚمٙم٤من ذم (وومٞمـ٤مت إقمٞمـ٤من) واسمــ يمثـػم ذم (اًمٌدايـ٦م واًمٜمٝم٤ميـ٦م) وافٓمٞمـ٥م
اًمٌٖمدادي ذم (شم٤مريخ سمٖمداد) سمًٜمده إمم اًمٗمْمؾ سمـ اًمرسمٞمع ،قمـ أسمٞمف أٟمـف عمـ٤م طمـٌس اعمٝمـدي
ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر رأى اعمٝمدي ذم اًمٜمقم اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف وهق ي٘مقل:
ي٤م حمٛمد

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﭼ [ ؾمقرة حمٛمـد]

ىم٤مل اًمرسمٞمع  :وم٠مرؾمؾ زم ًمٞمال ،ومراقمٜمل ذًمؽ ومجئتف ،وم٢مذا هق ي٘مرأ هـذه أيـ٦م ويمـ٤من أطمًــ
سمٛمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،ومجئتف سمف ،ومٕم٤مٟم٘مف وأضمٚمًف إمم ضم٤مٟمٌف وىم٤مل :ي٤م
اًمٜم٤مس صقشم٤م وىم٤مل َ :قم َكم ُ
أسم٤م ا ًـ ،إين رأي٧م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ذم اًمٜمقم ي٘مرأ قمكم يمذا،
ومت١مُمٜمٜمل أن خترج قمكم أو قمغم أطمد ُمـ وًمديف
وم٘م٤مل :آهلل ٓ ومٕمٚم٧م ذاك ،وٓ هق ُِمـ ؿم٠مين.
ىم٤مل  :صدىم٧م .ي٤م رسمٞمع ،أقمٓمف صمالصم٦م آٓف ديٜم٤مر ،ورده إمم أهٚمف إمم اعمديٜم٦م .ىم٤مل اًمرسمٞمـع:
وم٠مطمٙمٛم٧م أُمره ًمٞمال ،ومام أصٌح إٓ وهق ذم اًمٓمريؼ ظمقف اًمٕمقا ؼ.

()1

( )1شم٤مريخ سمٖمداد ( 96/19ــ )91ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( )960/3واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م(.)136/16
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ثأ١اِٛ :لف ٘ار ْٚاٌزش١ض ِع اإلِاَ ِٛط ٝاٌىاظُ:

ذيمر اسمـ ظمٚمٙم٤من ذم (وومٞم٤مت إقمٞم٤من ،واعمًٕمقدي ذم (ُمروج اًمذه٥م) واسمــ اًمٕمـامد ذم

(ؿمذرات اًمذه٥م) وهمػمهؿ( )1أن قمٌداهلل سمـ ُم٤مًمؽ افزاقمل يم٤من قمغم دار هـ٤مرون اًمرؿمـٞمد
وذـمتف وم٘م٤مل  :أشم٤مين رؾمقل اًمرؿمٞمد وىمت٤م ُم٤م ضمـ٤مءين ومٞمـف ىمـط ،ومـ٤مٟمتزقمٜمل ُمــ ُمقوـٕمل،
وُمٜمٕمٜمل ُمـ شمٖمٞمػم صمٞم٤ميب ،ومراقمٜمـل ذًمـؽ ،ومٚمـام ست إمم اًمـدار ،ؾمـٌ٘مٜمل افـ٤مدم ،ومٕمـرف
اًمرؿمٞمد ظمؼمي ،وم٠مذن زم ذم اًمدظمقل قمٚمٞمف ،ومدظمٚم٧م ومقضمدشمف ىم٤مقمدا قمغم ومراؿمـف ،ومًـٚمٛم٧م
قمكم ،صمؿ ىمـ٤مل  :يـ٤م قمٌـداهلل ،أشمـدري مل
قمٚمٞمف ،ومًٙم٧م ؾم٤مقم٦م ،ومٓم٤مر قم٘مكم ،وشمْم٤مقمػ اجلزع ّ
ـمٚمٌتؽ ذم هذا اًمقىم٧مف ىمٚم٧م  ٓ :واهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم.
ىمـــ٤مل  :إين رأيـــ٧م اًمًـــ٤مقم٦م ذم ُمٜمـــ٤مُمل يمـــ٠من طمٌِمـــٞم٤م( )7ىمـــد أشمـــ٤مين ،وُمٕمـــف طمرسمـــ٦م
ِِ
وم٘م٤مل ْ :
٥م َوم َخ ِؾ َقمٜمْ ُف.
إن ظمٚم َ
ٞم٧م قمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر اًمً٤مقم٦م ،وإٓ ٟم ََح ْرشم َُؽ ِ َهبذه ا ْ َ ْر َسم ُ٦مَ ،وم٤م ْذ َه ْ
ـمٚمؼ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ف!! (صمالصم٤م)
ىم٤مل  :وم٘مٚم٧م  :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملمُ ،أ ُ
ىم٤مل ٟ :مٕمؿ ،ا ُمض اًمً٤مقم٦م طمتك شمٓمٚمؼ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،وأ قمٓمف صمالصملم أًمػ درهؿ،
وىمؾ ًمف  :إن أطمٌٌ٧م اعم٘م٤مم ىمٌَِ َٚمٜمَ٤م ومٚمؽ قمٜمدي ُم٤م حت٥م ،وإن أطمٌٌـ٧م اعمْمــل إمم اعمديٜمـ٦م
وم٤مإلذن ذم ذًمؽ ًمؽ.

(ُ )1مروج اًمذه٥م ( )938 - 930/9ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( )916 - 963/3وؿمذرات اًمذه٥م (.)964/1
( )2ذيمــر اسمـــ اًمٕمــامد ذم ؿمــذرات اًمــذه٥م ( )964/1اًم٘مّمــ٦م همــػم أٟمــف ىمــ٤مل :سمــ٠من اًمــذي ؾمــٞم٘متٚمف اإلُمــ٤مم
ا ًلم سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام وًمٞمس طمٌِم ًٞم٤م.
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صمـ٥م إزم ىمـ٤م ًام ،وفمــ أين ىمـد
ىم٤مل  :ومٛمْمٞم٧م إمم ا ٌس ٕظمرضمف ،ومٚمـام رآين ُمقؾمـك َو َ
أُمرت ومٞمف سمٛمٙمروه!!!
وم٘مٚم٧م  ٓ :ختػ ،وم٘مد أُمرين سم٢مـمالىمؽ ،وأن أدومع ًمـؽ صمالصمـلم أًمـػ درهـؿ ،وهـق
ي٘مقل ًمؽ  :إن أطمٌٌ٧م اعم٘م٤مم ىمٌَِٚمٜم٤م ،ومٚمؽ يمؾ ُمـ٤م حتـ٥م ،وإن أطمٌٌـ٧م آٟمّمــراف إمم
اعمديٜم٦م وم٤مُٕمر ذم ذًمؽ ُمٓمٚمؼ ًمؽ ،وأقمٓمٞمتف صمالصملم أًمػ درهؿ ،وظمٚمٞم٧م ؾمٌٞمٚمف ،وىمٚم٧م
ًمفً :م٘مد رأي٧م ُمـ أُمرك قمجٌ٤م.
ىم٤مل :وم٢مين أظمؼمك ،سمٞمٜمام أٟم٤م ٟم٤م ؿ إذ أشم٤مين رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٘مـ٤مل :يـ٤م
طمًٌ٧م ُمٔمٚمق ًُم٤م وم٘مؾ هذه اًمٙمٚمامتو وم٢مٟمؽ ٓ شمٌٞم٧م هذه اًمٚمٞمٚم٦م ذم ا ٌس ،وم٘مٚمـ٧م:
ُمقؾمك،
َ
سم٠ميب وأُمل ُم٤م أىمقلف

ىم٤مل :ىمؾ ( :ي٤م ؾم٤مُمع يمؾ صقت ،وي٤م ؾم٤مسمؼ اًمٗمقت ،وي٤م يم٤مد اًمٕمٔمـ٤مم ـام وُمٜمنمـه٤م
سمٕمد اعمقت ،أؾم٠مًمؽ سم٠مؾمام ؽ ا ًٜمك ،وسم٤مؾمٛمؽ إقمٔمؿ إيمؼم ،اعمخزون اعمٙمٜمقن اًمـذي
مل يٓمٚمع قمٚمٞمف أطمد أسمدً ا ،وٓ َيَم قمد ًداَ ،وم ِرج َقمٜمِل ) ومٙم٤من ُم٤م شمرى.

()1

وذيمر اسمـ اجلقزي ذم (صٗمقة اًمّمٗمقة) قمـ أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ ىم٤مل  :سمٕم٨م ُمقؾمك سمــ ضمٕمٗمـر
إمم اًمرؿمٞمد ُمـ ا ٌس رؾم٤مًم٦م يم٤مٟم٧م (إٟمف ًمـ يٜم٘مض قمٜمل يقم ُمـ اًمـٌالء ،إٓ اٟم٘م٣مـ قمٜمـؽ ُمٕمـف
يقم ُمـ اًمرظم٤مء ،طمتك ٟمٗمض مجٞمٕم٤م إمم يقم ًمٞمس ًمف اٟم٘مْم٤مء ،خين ومٞمف اعمٌٓمٚمقن).

()7

( )1وومٞم٤مت إقمٞم٤من (.)916/3
( )2صٗمقة اًمّمٗمقة (.)170/7
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وقمــغم يمــؾ طمــ٤مل ًم٘مــد اؾمــتٛمر اإلُمــ٤مم ُمقؾمــك اًمٙمــ٤مفمؿ ُمًــجقٟم٤م ذم ؾمــجـ هــ٤مرون
اًمرؿمٞمد ،عمدة مخس ؾمٜملم ُمـ ؾمٜم٦م 183هـ وطمتـك ؾمـٜم٦م 109هــ وذًمـؽ يمـام ي٘مـقل اسمــ
ـً ِٚم ُؿ قمـغم ىمـؼم رؾمـقل اهلل
يمثــػمٕ :ن اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ قمٜمد ُم٤م رأى ه٤مرون اًمرؿمٞمد ُي َ
ُمٗمتخرا سم٘مراسمتف ُمــ اًمرؾمـقل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ قمٜمـد
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ
ً
اًمقومقد ىم٤م ال( :اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ،ي٤م اسمـ قمؿ ) ىم٤مل اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ُمٌـ٤مذة:
(اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أسم٦م) ومتٖمػم وضم ُف ه٤مرون اًمرؿمٞمد وىم٤مل( :هذا اًمٗمخر ي٤م أسم٤م ا ًـ طم٘م٤م)
ومٚمؿ َيٜم ًَْ َٝم٤م ًَم ُف ،طمتك ؾمجٜمف إمم أن ُم٤مت.

()1

ٟمٔمام ىمقل اًمِم٤مقمر:
وُمـام ىمٞمؾ ذم ذًمؽ ً
ِ
اهت٤م
َشم ًٌّـــــ٤م ًمـــــدُ ْٟم َٞم٤م َهمـــــدَ َر ْت َؾمـــــ٤م َد َ
ورُمــــــتٝمؿ ًمٌال ٝمــــــ٤م وؿمــــــت٤مهت٤م
ووومــــ٧م ٕسمٜمــــ٤مء اًمٚمئــــ٤مم سمــــام رأوا
ُمـــــ طم٤مدصمــــ٤مت سمال ٝمــــ٤م هبــــداهت٤م
ِ
ــراصمٝم ُؿ وىمـــد
ــ٤مرا قمــــ شمـ ُ
ُطمج ٌُـــقا ضمٝمـ ً
ٟمـــ٤مًمقا اًم َٕمٜمَـــ٤م َء ِ َهبـــ٤م وظمٚمـــػ قمـــداهت٤م

( )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)136/16
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ؼما قمــغم َُم َْمـ ِ
ـض( )1اًمزُمـ٤من وُمــ٤م سمــدا
صـ ً
ُِمــــ ْـ َضمـ ِ
ـــقر ِه إِ ْذ َطمــــؾ ذم ؾمــــ٤مطم٤مهت٤م
أ ُي َ٘مــــ٤م ُد ُُمقؾمـــك َظم٤موـــ ًٕم٤م ُُم َتـ َ
ـــذًمال
ًمرؿمــــٞمده٤م ويٙمــــػ ُمـــــ ٟمحالهتــــ٤م
ِ
ــــقد ُُمٙمَــــٌال
و ُيــــرى سمــــ َ٠مٟم َْقا ِع اًم ُ٘م ُٞم
وٓ َيتٔمــــك سمّمــــالهت٤م وصــــالهت٤م
ومٙم٠مٟمــــف ُمـــــ يم٤مسمــــؾ( )7أهــــدي إمم
ذ اًمٓمٖمـــــ٤مة وذ ٟمًـــــؾ سمٖم٤مهتـــــ٤م
ويّمــد قمـــ طمٙمــؿ اإلًمــف ومل يٙمــــ
ُمـــــ ٟمـــ٤مس َيٛمٞمــــف سمـــلم قمـــداهت٤م
ِ
ـــز ْد
ز واًمت َٚم ُٝم ُ
َوا ُهل ْ َ
ـــػ َمل ْ َي َ
ـــػ َٟم ْٗمــــ َ
َٟم ْٗمـــــ ِز ِؿمــــ َٗم٤مء همٚمٞمٚمٝمــــ٤م وهٜم٤م ٝمــــ٤م

ؼما قمغم وٖمط اًمزُم٤من وؿمدشمف.
( )1أصؾ ِ
اعمض  :وٖمط اًمٌمء ًمٚمٌمء ،وي٘مّمد اًمِم٤مقمر هٜم٤م ص ً
( )2ي٘مّمد ُمـ ُمٙمٌؾ.
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ومألًمًٌـــــ قمٚمـ ِ
ـــٞمٝم ُؿ صمــــقب اًمْمــــٜم٤م
وٕظم َٚمٕمــــ ًمٌـــ٤مس ـمِ
ِ
ِ
٤مهتـــ٤م
َ
ْ َ
ٞمـــ٥م َطم َٞم َ
ِٛلف ٘ار ْٚاٌزش١ض ِع اإلِاَ اٌشافع:ٟ

ًم٘مد قم٤مس اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل مج٤مقم٦م ُمـ طمٙم٤مم اًمدوًم٦م اًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م ،وُمٕمروف طم٥م اًمِمـ٤مومٕمل

ٕهؾ اًمٌٞم٧م وؿمٕمره ذم ذًمؽ شم٘مدم ذم اًمٕمدد إول ُمـ هذه اًمًٚمًٚم٦م ،وًمٙمــ هـذا ٓ يٕمٜمـل
سمح٤مل أن اًمِم٤مومٕمل ٓ َي٥م سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام روـقان اهلل شمٕمـ٤ممم قمٚمـٞمٝمؿ ،يمٞمـػ يٙمـقن
ذًمؽ وهق اًم٘م٤م ؾ :
إذا ٟمحـــــ ُـ َومْمـــــٚمٜمَ٤م َقمٚم ًٞمـــــ٤م َوم٢مٟمٜمـــــ٤م

ِ
جل ْٝمـ ِ
ـؾ
َر َواومِـ ُ
ـض سم٤مًمتٗمْمــٞمؾ قمٜمْــدَ ذوي ا َ

ـــؾ ِأيب سمٙمـ ٍ
و َوم ْْمـ ُ
ـــر إ َذا َُمــــ٤م َذيم َْر ُشمــــ ُف
ــ٥م قمٜمــد ِذيم ِ
ــ٧م سمِٜم َّْم ٍ
ْــر َي ًمٚم َٗم ْْم ِ
ــؾ
ُر ُِم ْٞم ُ
ٍ
ٍ
وٟمّمــ٥م يمالمهــ٤م
رومــض
ومــال زًمــ٧م ذا
أديـــــ سمِـ ِ
ــف طمتـــك ُأ َوؾمـــدَ ذم اًمر ُْمـ ِ
ــؾ
ُ

٥م اإلُم٤مم قمكم قمٚمٞمف اًمًالم وأهؾ سمٞمتـف ًمـٞمس ُمِمــرو ًـم٤م سمٙمـره ؾمـٞمدٟم٤م أيب سمٙمـر
ومح ُّ
اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف ،سمؾ ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ٓ( :جيتٛمع طمـ٥م قمـكم وقمـثامن ريض اهلل
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طم٥م افٚمٗم٤مء اًمراؿمـديـ،
قمٜمٝمام إٓ ذم ىمٚمقب ٟمٌالء اًمرضم٤مل)( )1ومٕم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُّ
وهذا ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف إُم٤مُمٜم٤م اًمِم٤مومٕمل قمٚمٞمف رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم.
واًمــذي هيٛمٜمــ٤م هٜمــ٤م ُمقىمــػ هــ٤مرون اًمرؿمــٞمد ُمـــ اإلُمــ٤مم اًمِمــ٤مومٕمل ،ومٚم٘مــد ذيمــر
قمٌداًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ سمًٜمده إمم إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمِم٤مومٕمل ىمـ٤مل  :طمـٌس اًمِمـ٤مومٕمل
ُمع ىمقم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م سمًٌ٥م اًمتِمٞمع ،ومقضمف إزم يق ًُم٤م وم٘م٤مل زم :اد ُع ومالٟم٤م اعمٕمؼم ،ومدقمقشمف ًمف
وم٘م٤مل :رأي٧م اًمٌ٤مرطم٦م يم٠مين ُمّمٚمقب قمغم ىمٜم٤مة ُمع قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  وم٘مـ٤مل ًمـف  :إن
صدىم٧م رؤي٤مكِ ،
ت ،واٟمتنم ذيمرك .ىم٤مل  :صمؿ محؾ إمم اًمرؿمـٞمد ،ومٙمٚمٛمـف
ت و ُذيمِ ْر َ
ؿمٝم ْر َ
سمٌٕمض ُم٤م ظمٚمٌف سمف( ،)7ومخغم قمٜمف.

()9

أشٙز شٛ١ر اإلِاَ ِٛط ٝاٌىاظُ(:)4

ًم٘مد شمتٚمٛمذ اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ قمغم قمدد ُمـ اًمِمٞمقخ ،وروى طمدي٨م ضمده اعمّمٓمٗمك
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمـ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ ،و ُِمـ أؿمٝمر َُمـ روى قمٜمٝمؿ :
 -7وافده اإلمام جعػر افعادق :يٕمد اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ُِمـ أؿمٝمر ؿمـٞمقخ اإلُمـ٤مم
ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ،يمٞمػ ٓ يٙمقن ذًمؽ وهق إب ا ٜمقن ،واعمـريب اعمِمـٗمؼ ،وهـق اًم٘مـدوة

( )1ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (773/8ــ.)783
( )2ظمٚم٥م  :ظمدش وضمرح ،واعم٘مّمقد هٜم٤م يمٚمٛمف ذم اجلرح واًمتٝمٛم٦م اعمقضمٝم٦م ًمف.
( )3آداب اًمِم٤مومٕمل وُمٜم٤مىمٌف (.)80
( )4اٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل ( )49/73ومٚم٘مد هد ا ٤مومظ اعمزي مجٚم٦م ُمـ ؿمٞمقخ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ.
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ا ًٜم٦م ،وًم٘مد أدرك اًمٙم٤مفمؿ ُمـ طمٞم٤مة واًمده قمنميـ ؾمٜم٦مَ ،يم َر َع ظمالهل٤م ُِمــ طمٞمـ٤مض قمٚمـؿ
واًمده اًمٖمزيرُ ،م٤م ضمٕمٚمف ممـ يِم٤مر إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٌٜم٤من ،وٓ داقمل ًمٚمؽممج٦م ًمإلُم٤مم ضمٕمٗمـر اًمّمـ٤مدق
هٜم٤م ومًٞمٙمقن اًمٕمدد اًمراسمع ُِمـ هذه اًمًٚمًٚم٦م سمٛمِمٞمئ٦م اهلل ظم٤مص سمؽممجتف ومٚمٞمٜمٔمر.
 -4ظبداهلل بن ديـار افؼريش افعدوي(:)7
هق أسمق قمٌداًمرمحـ اعمدينُ ،مقمم قمٌداهلل سمـ قمٛمـر سمــ افٓمـ٤مب ،أطمـد أقمـالم اًمتـ٤مسمٕملم
سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ،روى قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمٝمام وهمػممه٤م.
يمام روى قمٜمف َ :يٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري ،وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،وؿمـٕمٌ٦م
اسمـ ا ج٤مج ،وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،وهمػمهؿ.
ىم٤مل قمٜمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ  :صم٘م٦م ُمًت٘مٞمؿ ا دي٨م .وىم٤مل اسمـ ؾمـٕمد  :صم٘مـ٦م يمثـػم ا ـدي٨م.
وىم٤مل َيٞمك سمـ ُمٕملم  :قمٌداهلل سمـ ديٜم٤مر صم٘م٦م .وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ  :قمٌداهلل سمـ ديٜم٤مر صم٘مـ٦م .وىمـ٤مل
أسمق زرقم٦م  :قمٌداهلل سمـ ديٜم٤مر ُمديٜمل صم٘م٦م ُمقمم اسمـ قمٛمر.
روى ًمف أصح٤مب اًمٙمت٥م اًمًت٦م ،إٓ أن ذم رواي٦م اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ قمٜمـف إؿمـٙم٤مٓو
ٕن قمٌداهلل سمـ ديٜم٤مر شمقذم ؾمٜم٦م 178هـ ومٚمٕمؾ روايتف قمٜمف سمقاؾمٓم٦م.
ىم٤مل اسمـ طمجر  :إن صمٌ٧م أن ُمقًمده ؾمٜم٦م 170هـ ومروايتف قمـ قمٌداهلل سمـ ديٜم٤مر ُمٜم٘مٓمٕم٦م و
ٕن قمٌداهلل سمـ ديٜم٤مر شمقذم ؾمٜم٦م 178هـ.

()7

( )1اٟمٔمر شمرمجتف ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ( )40/3وهتذي٥م اًمٙمامل ( )481/14وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( )188/3وـمٌ٘م٤مت ا ٗم٤مظ (.)38
( )2هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (.)967/16
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 -4ظبدادؾك بن ؿدامة افـجؿ ُ
حي(:)7
ا ْ

هق قمٌداعمٚمؽ سمـ ىمداُم٦م سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ طم٤مـمـ٥م اًمــ ُج َٛم ِحل اًم٘مـرر اعمـدين،
أطمد قمٚمامء اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،روى ًمف اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف.
رأى اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ وؾم٤ممل سمـ قمٌـداهلل سمــ قمٛمـر سمــ افٓمـ٤مب،
وروى قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ،وقمٌداهلل سمـ ديٜم٤مر وهمػممه٤م.
روى قمٜمـــف إؾمـــامقمٞمؾ سمــــ أيب أويـــس ،وسمِمــــر سمــــ قمٌـــداهلل سمــــ قمٛمـــر سمــــ
قمٌداًمٕمزيز وزي٤مد سمـ يقٟمس ا يُمل واإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ وهمػمهؿ.
ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري  :شمٕمرف وشمٜمٙمر ،وىم٤مل أسمق قمٌٞمد :ؾم٠مًم٧م أسم٤م داوود قمٜمـف :ىمـ٤مل  :يمـ٤من
قمٌداًمرمحـ يثٜمل قمٚمٞمف وذم طمديثف ٟمٙم٤مرة ،ىم٤مل قمٌداًمرمحـ :يم٤من ُم٤مًم ٌؽ َيدِ ث قمٜمف.

()7

ىم٤مل اًمً٤مضمل وصم٘م٦م اسمـ ُمٕملم ،ويمذا ٟم٘مؾ اًمدوري قمـ اسمـ ُمٕملم.
وصم٘مف اًمٕمجكم  .وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :وٕمٞمػ ا دي٨م ًمٞمس سم٤مًم٘مقيَ ،يدِ ث سم٤معمٜم٤ميمػم قمـ اًمث٘م٤مت.
وىم٤مل اسمـ طمٌ٤من :يم٤من صدوىم٤م إٓ أٟمف ومحش ظمٓم١مه ويمثر ومهف ،ومـال جيـقز آطمتجـ٤مج
سمف ،وذيمره اًمٌخ٤مري ذم إوؾمط ذم ومّمؾ ُمـ ُم٤مت ُم٤م سملم اًمًتلم إمم اًمًٌٕملم وُم٤م ٦م.
وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل  :يؽمك .وىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼمُ :مدين صم٘م٦م ذيػ .ىم٤مل اسمـ طمجر  :وٕمٞمػ.

( )1اٟمٔمر شمرمجتف ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( )470/3واجلرح واًمتٕمديؾ ( )907/3وهتـذي٥م اًمٙمـامل ( )906/10وهتـذي٥م
اًمتٝمذي٥م ( )908/0وشم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (.)904
( )2إٟمام ظمص اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سم٤مًمرواي٦م قمٜمفو ٓن ُم٤مًمٙمً٤م ٓ ُيـحدِ ث إٓ قمـ صم٘م٦م قمٜمده.

49

( )2اإلمام موسى الكاظم

من سلسلة أعالم أهل البيت

أشٙز تالِ١ذ اإلِاَ ِٛط ٝاٌىاظُ(:)1

يم٤من اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ رمحف اهلل ُمِمٝمقرا سم٤مًمٗمْمؾ واًمٕمٚمؿ و ومال همراسمـ٦م أن ٟمجـد ًمـف يمثـرة
ُمـ اًمتالُمٞمذ ،قمغم اًمرهمؿ ُمـ اعمْم٤مي٘م٤مت اًمتل جيده٤م ُمـ جيـ٤مًمس أهـؾ اًمٌٞمـ٧م ،أو يـتٕمٚمؿ ُمـٜمٝمؿ،
وؾم٠مذيمر مجٚم٦م ممـ رووا قمٜمف طمدي٨م ضمـده اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٛمٜمٝمؿ:
أٚال :أسٛا اإلِاَ ِٛط ٝاٌىاظُ:

ُمـ أؿمٝمر ُمـ روى قمـ اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ أظمقاه ومه٤م:
 -1حمؿد بن جعػر افعادق:

()4

ىم٤مل ا ٤مومظ اًمذهٌل( :حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق سمـ حمٛمد اًمٌ٤مىمر سمـ زيــ اًمٕم٤مسمـديـ قمـكم
اسمـ ا ًلم ،اًمٕمٚمقي ،ا ًٞمٜمل ،اعمدين ،أسمـق ضمٕمٗمـر ،ؾمـ ِٞمدُ سمٜمـل ه٤مؿمـؿ ذم زُم٤مٟمـف ،يٚم٘مـ٥م
سم٤مًمديٌ٤مج( )9وهق أظمق ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ،مل يٙمـ ذم اًمٗمْمؾ واجلالًم٦م سمدون أظمٞمف.
طمدث قمـ أسمٞمف ،و هِم٤مم سمـ قمروة .روى قمٜمف  :حمٛمد سمـ َيٞمك اًمٕمدين ،ويٕم٘مـقب اسمــ
يم٤مؾم٥م ،وإسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر ا زاُمل وآظمرون.
ويم٤من ؾمٞمداُ ،مٝمٞمٌ٤م ،قم٤مىمال ،وم٤مرؾم٤م ،ؿمج٤مقم٤م ،يّمٚمح ًمإلُم٤مُم٦م ،وًمف قمدة أظمقة.

( )1اٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل (.)49/73
( )2اٟمٔمر شمرمجتف ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( )38/1واجلرح واًمتٕمديؾ( )776/8وٓ شمقضمد ًمف أي رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م.
(ً )3م ِ٘م٥م سمذًمؽ ًٜمف ومج٤مًمف ،ىم٤مل اسمـ طمجر ذم(ٟمزه٦م إًمٌـ٤مب ذم إًم٘مـ٤مب) ( : )786/1اًمديٌ٤مضمـ٦م :هـق حمٛمـد سمــ
ضمٕمٗمر اسمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ا ًلم سمـ قمكم أظمق ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ،ظمرج ذم ظمالوم٦م اعم٠مُمقن سمٛمٙم٦م ،صمؿ ظمٚمع.

51

( )2اإلمام موسى الكاظم

من سلسلة أعالم أهل البيت

عم٤م ُم٤مضم٧م اًمدوًم٦م اًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م سم٤مًمٙم٤م ٜم٦م اًمٙمـؼمى سم٘متـؾ إُمـلم ،وطمّمـ٤مر سمٖمـداد قمنمـيـ
ؿمٝمرا ،صمؿ سمخٚمع اًمٕمٌ٤مؾمٞملم ًمٚمٛم٠مُمقن ،دقم٤م حمٛمد هذا إمم ٟمٗمًف ،وظمرج سمٛمٙم٦م ،ومٌ٤ميٕمقه ؾمـٜم٦م
ُم٤م تلم وىمد ؿم٤مخ ،وم٤مشمٗمؼ أن أسم٤م إؾمح٤مق اعمٕمتّمؿ طم٩م طمٞمٜمئذ ،وٟمدب قمًـٙمرا ًم٘متـ٤مل هـذا،
وم٠مظمذوه ،ومٚمؿ ي١مذه أسمق إؾمح٤مق وصحٌف إمم سمٖمداد ،ومٚمؿ ُي َٓم ِقل هب٤م ،وشمـقذم .ويمـ٤من يّمـقم
يقُم٤م ويٗمٓمر يقُم٤م ،واشمٗمؼ ُمقشمف سمجرضم٤من ذم ؿمٝمر ؿمٕمٌ٤من ومّمغم قمٚمٞمف اعم٠مُمقن ،وٟمزل سمٜمٗمًـف
ذم ده وىم٤مل  :هذه رطمؿ ىمٓمٕم٧م ُمـ ؾمٜملم ،وم٘مٞمؾ إن ؾمٌ٥م ُمقشمف ويم٤من ُمـ أسمٜم٤مء اًمًـٌٕملم
أٟمف ضم٤مُمع ودظمؾ ا امم واومتّمد ،ومامت ومج٠مة ،رمحف اهلل ،شمقذم ؾمٜم٦م صمالث وُم٤م تلم ).
 -4ظع افعر ُ
يض بن جعػر افعادق:
اْ

()1

وىمد شم٘مدُم٧م شمرمجتف يم٤مُمٚم٦م ذم اًمٕمدد إول ُمـ هذه اًمًٚمًٚم٦م ،وهق يروي ا ـدي٨م اًمنمـيػ
قمـ أظمٞمف اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ يمام أظمرج ذًمؽ أمحد سمـ طمٜمٌؾ واًمؽمُمذي وهمػممه٤م.
ثأ١ا :أٚالص اإلِاَ ِٛط ٝاٌىاظُ :ُ٘ٚ

وُمـ ُمِم٤مهػم شمالُمٞمذ اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ أوٓده ومٛمٜمٝمؿ:
 -1إبراهقم بن موشى افؽاطم:

ذيمر اًمٜمً٤مسم٦م قمكم سمـ حمٛمد اًمٕمٛمري ذم (اعمج دي ذم أٟمً٤مب اًمٓم٤مًمٌٞملم) أن إسمـراهٞمؿ
اسمـ ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ أُمف أم وًمد ي٘م٤مل هل٤م :حتٞمّ٦م وهل ٟمقسمٞم٦مً ،م ِ٘م ٥م سم٤معمرشمْمـك ،وًمف يمثػم

( )1ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)163-164/16
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ُِم ـ إوٓد ذيمراٟمً٤م وإٟم٤م ًصم ٤م ومٛمـ مجٚم٦م وًمده :أمحد ،وىمع إمم ُمرٟمد( )1وًمف هب٤م سم٘مٞم٦م .وذيمـر
() 7
اًمٙمثػم ُِم ـ ذريتف وقم٘مٌف.
ذيمر اًمٓمؼمي ذم شم٤مرخيف أن إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك طم٩م سم٤مًمٜم٤مس ؾمٜم٦م 767هــ ومـدقم٤م ٕظمٞمـف
اإلُم٤مم قمكم اًمرو٤م سمٕمد اعم٠مُمقن سمقٓي٦م اًمٕمٝمد.

()9

ذيمر اسمـ طمجر ذم (ٟمزه٦م إًمٌـ٤مب ذم إًم٘مـ٤مب)( )4أن إسمـراهٞمؿ سمــ ُمقؾمـك اًمٙمـ٤مفمؿ ًم٘مـ٥م
سم٤مجلزار و ًمٙمثرة َُمـ ىمتؾ ُمـ اًمٜم٤مس ،عم٤م همٚم٥م قمغم اًمٞمٛمـ ،قمغم رأس اعم٤م تلم ،ذيمره اًمٓمؼمي.
وإًمٞمؽ ىمّم٦م ظمروضمف قمغم فمٚمؿ طمٙم٤مم سمٜمل اًمٕمٌ٤مس:
ىم٤مل اسمـ اجلقزي ( :وذم ؾمٜم٦م  766هـ ظمرج إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد
ا سمـ قمكم سم٤مًمٞمٛمـ و وذًمؽ أٟمف يمـ٤من سمٛمٙمـ٦م ،ومٚمـام سمٚمٖمـف ظمـؼم أيب اًمًــ راي٤م واًمٓمـ٤مًمٌٞملم
سم٤مًمٕمراق ،ظمرج سم٤مًمٞمٛمـ ذم مج٤مقم٦م ُمـ أهٚمف ،ووازم اًمٞمٛمـ اعم٘مٞمؿ هبـ٤م ُمــ ىمٌـؾ اعمـ٠مُمقن
إؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك اًمٕمٚمقي ،وىمرسمف ُمـ صٜمٕم٤مء ،وظمرج ُمٜمّمـ روم٤م قمـ اًمٞمٛمـ سمٕمًٙمره
وظمغم اًمٞمٛمـ إلسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك ويمره ىمت٤مًمف ،وذه٥م ٟمحـق ُمٙمـ٦م ،ومٚمـام أراد دظمقهلـ٤م

( )1ىم٤مل ي٤مىمقت ا ٛمقيَُ :م َر ٟمد :سمٗمتح أوًمف وصم٤مٟمٞمف وٟمقن ؾم٤ميمٜم٦م ودالُ ،مـ ُمِم٤مهػم ُمدن أذرسمٞمجـ٤من ،سمٞمٜمٝمـ٤م وسمـلم
شمؼميز يقُم٤منُ ( .مٕمجؿ اًمٌٚمدان) (.)116/3
( )2اعمجدي ذم أٟمً٤مب اًمٓم٤مًمٌٞملم (.)910
( )3شم٤مريخ اًمٓمؼمي (.)143/3
(ٟ )4مزه٦م إًمٌ٤مب ذم إًم٘م٤مب (.)181
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ُمٜمٕمف ُم ْـ هب٤م ُمـ اًمٕمٚمقيلم ،ويم٤من ي٘م٤مل إلسمراهٞمؿ اسمـ ُمقؾمك :اجلز ار و ًمٙمثرة ُمـ ىمتـؾ
سم٤مًمٞمٛمـ ُمـ اًمٜم٤مس ،وؾمٌك وأظمذ ُمـ إُمقال ).

() 1

 -4حسغ بن موشى افؽاطم:
ذيمر اًمٜمً٤مسم٦م قمكم سمـ حمٛمد اًمٕمٛمري ذم (اعمجدي ذم أٟمً٤مب اًمٓمـ٤مًمٌٞملم) أن ا ًـلم اسمــ
ُمقؾمك أُمف أم وًمد ،وأٟمف أوًمد سمٜملم وسمٜم٤مت اٟم٘مروقا.

()7

وذم قم٘م٥م ا ًلم سمـ ُمقؾمك ظمالف ،ىم٤مل اسمـ قمٜمٌ٦م  :وىمد يم٤من ًمٚمحًـلم سمــ اًمٙمـ٤مفمؿ
قم٘م٥م ذم ىمقل اًمِمٞمخ أيب ا ًـ اًمٕمٛمري ،صمؿ اٟم٘مرض ،وىم٤مل أسمـق اًمٜمٍمـ اًمٌخـ٤مري  :ىمـ٤مل
اًمٕمٛمري وأسمق اًمٞم٘مٔم٤من أن ا ًلم سمـ ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ مل يٕم٘م٥م ،وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر  :وًمد
ا ًلم سمـ ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ قمٌداهلل ُمـ أم وًمد ،ي٘م٤مل إٟمف أقم٘مـ٥م وٓ يّمـح ذًمـؽ ،وٟمـص
اًمِمٞمخ شم٤مج اًمديـ قمغم أن ا ًلم سمـ ُمقؾمك ُمٜم٘مرض ٓ دارج ،وىم٤مل اسمــ ـمٌ٤مـمٌـ٤م أقم٘مـ٥م
ا ًلم سمـ اًمٙم٤مفمؿ قمٌداهلل وقمٌٞمداهلل وحمٛمد...

()9

 -4إشامظقل بن موشى افؽاطم:
ذيمر اًمٜمً٤مسم٦م قمكم سمـ حمٛمد اًمٕمٛمري ذم (اعمجدي ذم أٟمً٤مب اًمٓم٤مًمٌٞملم) أن إؾمامقمٞمؾ اسمـ
ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ أُمف أم وًمـد ،وأٟمـف أقم٘مـ٥م مج٤مقمـ٦م ُمــ اًمـذيمقر واإلٟمـ٤مث ،ومٛمــ وًمـده

( )1اعمٜمتٔمؿ (.)04-09/16
( )2اعمجدي ذم أٟمً٤مب اًمٓم٤مًمٌٞملم (.)733
( )3قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م ذم أٟمً٤مب آل أيب ـم٤مًم٥م (.)183
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أسمقضمٕمٗمر حمٛمد ٟم٘مٞم٥م اعمقصؾ أي٤مم ٟم٤مس اًمدوًم٦م اسمـ محدان اًمرازي اعمٚم٘مـ٥م أؾمـٗمٞمد ٟمـ٤مج
اسمـ ُمقؾمك ا سمـ حمٛمد إصٖمر سمـ ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ اسمـ اًمٙمـ٤مفمؿ ُ ،مـ٤مت اًمٜم٘مٞمـ٥م
قمـ أوٓد ذيمقر .وُمـ سمٜمل إؾمامقمٞمؾ سمـ اًمٙم٤مفمؿ سم٘مٞم٦م سمٛمٍم ،يٕمرف سمٕمْمٝمؿ سمٌٜمل يمٚمثؿ.

()1

 -2ظع افرضا بن موشى افؽاطم:
هق أيمثر أوٓد أسمٞمف رواي٦م وؿمٝمرة ،وشمٕمده اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞمـ٦م اإلُمـ٤مم اًمثـ٤مُمـ سمٕمـد واًمـده
وذيمـر ذم يمتـ٥م اًمتـ٤مريخ وا ـدي٨م
اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ رمحٝمام اهلل وًمف شمرمجـ٦م واؾمـٕم٦م
ٌ
ظمال ًوم٤م إلظمقاٟمف ،وًمـ أـمٞمؾ ذم شمرمجتـف ومٚم٘مـد أـمـ٤مل اًمٕمٚمـامء ومٞمٝمـ٤م ،وممــ أومـرده سم٤مًمؽممجـ٦م
اًمديمتقر اًمًٞمد حمٛمد قمكم اًمٌ٤مر أصمٜم٤مء حت٘مٞم٘مف ًمٙمت٤مب اًمرؾم٤مًم٦م اًمذهٌٞم٦م ذم اًمٓمـ٥م اًمٜمٌـقي ًمـف،
وؾم٠ميمتٗمل سم٤مًمتٕمريػ سمف سمام ذيمره اًمذهٌل ذم (ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء) طمٞم٨م ىم٤مل :
( اإلُم٤مم ،اًمًٞمد أسمق ا ًـ ،قمكم اًمرو٤م سمـ ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق سمـ حمٛمد
اًمٌ٤مىمر سمـ قمكم سمـ ا ًلم اهل٤مؿمٛمل ،اًمٕمٚمقي ،اعمدين ،وأُمف ٟمقسمٞمـ٦مُ ،مقًمـده سم٤معمديٜمـ٦م ذم ؾمـٜم٦م
140هـ قم٤مم ووم٤مة ضمده.

()7

ؾمٛمع ُمـ أسمٞمف ،وأقمامُمف إؾمامقمٞمؾ وإؾمح٤مق وقمٌداهلل وقمكم أوٓد ضمٕمٗمـر ،وقمٌـداًمرمحـ
اسمـ أيب اعمقازم ،ويم٤من ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمً١مدد سمٛمٙم٤من ،ي٘م٤مل  :أومتك وهق ؿم٤مب ذم أي٤مم ُم٤مًمؽ.

( )1اعمجدي ذم أٟمً٤مب اًمٓم٤مًمٌٞملم (.)910
( )2ي٘مّمد سمجده اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق قمٚمٞمف ؾمالم اهللو ٕٟمف شمقذم ذم هذه اًمًٜم٦م.
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اؾمتدقم٤مه اعم٠مُمقن إًمٞمف إمم ظمراؾم٤من ،وسم٤مًمغ ذم إقمٔم٤مُمفَ ،و َص َػم ُه وزم قمٝمده ،وم٘م٤مُم٧م ىمٞم٤مُمـف
آل اعمٜمّمقر ،ومٚمؿ شمٓمؾ أي٤مُمف وشمقذم.
وقمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م قمـ أسمٞمف ىم٤مل  :إذا أىمٌٚم٧م اًمدٟمٞم٤م قمغم إٟمً٤من ،أقمٓمتـف حم٤مؾمــ
همػمه ،وإذا أدسمرت قمٜمف ،ؾمٚمٌتف حم٤مؾمـ ٟمٗمًف.
ومم٤م ىمٞمؾ ذم ُمدطمف ُم٤م ىم٤مًمف ا ًـ سمـ ه٤مين:
ىمٞمـــؾ زم أٟمـــ٧م واطمـــد اًمٜمـــ٤مس ذم يمــــ
ـــــؾ يمــــالم ُمـــــ اعم٘مــــ٤مل سمديــــف
ًمــــؽ ذم ضمــــقهر اًمٙمــــالم سمــــديع
يثٛمــــر اًمــــدر ذم يــــدي ُُمـــــجتٜمٞمف
ومٕمـــالم شمريمـــ٧م ُمـــدح اسمــــ ُمقؾمـــك
سم٤مفّمــــ٤مل اًمتــــل دمٛمٕمـــــ ومٞمـــــف
ىمٚمــــ٧م ٓ :أهتــــدي عمــــدح إُمــــ٤مم
يمــــ٤من ضمؼميــــؾ ظم٤مدُمــــ٤م ٕسمٞمــــف

()1

ىم٤مل أمحد سمـ ظم٤مًمد اًمذهكم إُمػم :صٚمٞم٧م ظمٚمػ قمكم اًمرو٤م سمٜمٞمً٤مسمقر ومجٝمر سمًٌؿ اهلل
اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ذم يمؾ ؾمقرة .شمقذم ؾمٜم٦م صمالث وُم٤م تلم يمٝمال.

( )1ىم٤مل اًمذهٌل( :سمؾ ضمؼما ٞمؾ ُمٕم ِٚمؿ ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وًمٞمس ظم٤مد ًُم٤م) و َُمـ يت٤مسمع أطمداث اًمًـػمة ،وم٢مٟمـف
رف سمخدُمـ٦م ا ٌٞمـ٥م صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف
يرى شمقاوع ضمؼما ٞمؾ ً مٜمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ واًمٙمؾ َيِمــ ُ
ٟم٘مّم٤م ًمـٛم٘مدار ضمؼما ٞمؾ .
وؾمٚمؿ وًمٞمس ذم ذًمؽ ً
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ىم٤مل ا ٤ميمؿ َ :و َر َد قمكم اًمروـ٤م ٟمٞمًـ٤مسمقر ؾمـٜم٦م ُمـ٤م تلم ،سمٕمـ٨م إًمٞمـف اعمـ٠مُمقن رضمـ٤مء سمــ أيب
اًمْمح٤مك و إلؿمخ٤مصف ُمـ اعمديٜم٦م إمم اًمٌٍمة ،صمؿ ُمٜمٝم٤م إمم إهقاز ،ومً٤مر ُمٜمٝم٤م إمم وم٤مرس ،صمؿ
َ
قمغم ـمريؼ سمً٧م إمم ٟمٞمً٤مسمقر ،وأُمره أن ٓ يًٚمؽ سمف ـمريؼ اجلٌ٤مل ،صمؿ ؾم٤مر سمف إمم ُمرو.
ىم٤مل اسمـ ضمرير :دظمٚم٧م ؾمٜم٦م 769هـ ومً٤مر اعمـ٠مُمقن إمم ـمـقس ،وأىمـ٤مم قمٜمـد ىمـؼم أسمٞمـف
اًمرؿمٞمد أي٤مُم٤م ،صمؿ إن قمكم سمـ ُمقؾمك أيمؾ قمٜمٌ٤م وم٠ميمثر ُمٜمف ،ومامت ومج٠مة ذم آظمر صـٗمر ،ومـدومـ
قمٜمد اًمرؿمٞمد ،واهمتؿ اعم٠مُمقن عمقشمف.
ؾمئؾ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م أيٙمٚمػ اهلل اًمٕمٌ٤مد ُم٤مٓ يٓمٞم٘مقنف ىم٤مل  :هق أقمدل ُمـ ذًمؽ.
ىمٞمؾ :ومٞمًتٓمٞمٕمقن أن يٗمٕمٚمقا ُم٤م يريدونف ىم٤مل  :هؿ أقمجز ُمـ ذًمؽ.
وىمد يم٤من قمكم اًمرو٤م يمٌػم اًمِم٠من ،أهال ًمٚمخالوم٦م ،وًمٙمـ يمـذسم٧م قمٚمٞمـف وومٞمـف اًمراومْمـ٦م،
وأـمــروه سمــام ٓ جيــقز ،وادقمــقا ومٞمــف اًمٕمّمــٛم٦م وهمٚمــ٧م ومٞمــف ،وىمــد ضمٕمــؾ اهلل ًمٙمــؾ رء
ىمدرا...وًمٕمكم سمـ ُمقؾمك ُمِمٝمد سمٓمقس ي٘مّمدوٟمف سم٤مًمزي٤مرة ،وىمٞمـؾ  :إٟمـف ُمـ٤مت ُمًـٛمقُم٤م،
وم٘م٤مل أسمق قمٌداهلل ا ٤ميمؿ  :اؾمتِمٝمد قمكم سمـ ُمقؾمك سمًٜمداسم٤مد ُمـ ـمـقسً ،متًـع سم٘مـلم ُمــ
رُمْم٤من ،ؾمٜم٦م صمالث وُم٤م تلم ،وهق اسمـ شمًع وأرسمٕملم ؾمٜم٦م وؾمت٦م أؿمٝمر ،وىمٞمؾ  :إٟمف ظمٚمـػ
ُمـ اًمقًمد حمٛمدا وا ًـ وضمٕمٗمرا وإسمراهٞمؿ وا ًلم وقم٤م ِم٦م).

()1

ىم٤مل اًمٜمً٤مسم٦م أسمق ٟمٍم اًمٌخ٤مري  ( :قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م صٚمقات اهلل قمٚمٞمف أُمف أم وًمد

( )1ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( )939-908/3سمتٍمف واظمتّم٤مر.
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ي٘م٤مل هل٤م  :شمٙمتؿ ،وًمد ؾمٜم٦م 131هـ( )1وُم٤مت ؾمٜم٦م 769هـ  ،ومل يٚمد اًمروـ٤م  ذيمـرا وٓ
أٟمثك إٓ اسمٜمف حمٛمد سمـ قمكم .)

()7

ثاٌثا :أشٙز ِٓ تتٍّذ عٍ ٝاٌىاظُ ِٓ سارج ٔطاق أطزتٗ:

أُم٤م قمـ شمالُمٞمذ اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ُمـ همػم أوٓده وإظمقشمف ومٛمٜمٝمؿ:

 -7حمؿد بن صدؿة افعـزيً :م٘مد سمحث٧م ٕقمرف ؿمٞمئ٤م قمـ هذا اًمراوي قمـ اإلُم٤مم ُمقؾمك
اًمٙم٤مفمؿ ومٚمؿ ِ
أهتد ًمِمـلء همػم يمٚمٛم٦م ٓسمـ طمجر ذم (ًمً٤من اعمٞمزان) طمٞم٨م ىمـ٤مل  :حمٛمـد
اسمـ صدىم٦م قمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ،ىم٤مل اسمـ قمدي ذم شمرمج٦م ا ًـ سمــ قمـدي
اًمراوي قمٜمف ٓ يٕمرف.

()9

 -4احلسغ بن ظع بن يؼطغ :ىم٤مل اسمـ طمجر :ذيمره اًمٓمقد ذم رضم٤مل اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمـرواة
قمـ ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ،ويم٤من أسمقه ُمـ يمٌ٤مر اًمدقم٤مة ذم أول اًمدوًم٦م اًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م.

()4

 -4إبراهقم بن أيب حمؿود اخلراشاين :ىم٤مل اسمـ طمجر :إسمـراهٞمؿ سمــ أيب حمٛمـقد افراؾمـ٤مين
ذيمره اًمٜمج٤مر ذم رضم٤مل اًمِمٞمٕم٦م ُمـ أصح٤مب ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ.

()3

( )1هذه رواي٦م ذم وٓدة اإلُم٤مم قمكم اًمرو٤م خت٤مًمػ ُم٤م قمٚمٞمف أيمثر اًمرواي٤مت ُمـ أن وٓدشمف يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م 140هـ.
(ُ )2مٕم٤ممل أٟمً٤مب اًمٓم٤مًمٌٞملم ذم ذح ه إٟمً٤مب اًمٕمٚمقي٦م (.)140-144
(ً )3مً٤من ُمٞمزان آقمتدال (.)760/3
(ً )4مً٤من اعمٞمزان (.)967/7
(ً )5مً٤من اعمٞمزان (.)116/1
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 -2ظبدافسالم بن صافح بن شؾقامن اهلروي ،أبو افعـؾت )7(:هـق ُمـقمم قمٌـداًمرمحـ سمــ
ؾمٛمرة ،ؾمٙمـ ٟمٞمً٤مسمقر ورطمؾ ذم ا دي٨م إمم اًمٌـٍمة ،واًمٙمقوم٦م ،وا ج٤مز ،واًمـٞمٛمـ،
وهق ظم٤مدم قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م ،أدي٥م ،وم٘مٞمف ،قم٤ممل .روى قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞمـ٤مش،
وذيؽ سمـ قمٌداهلل اًمٜمخٕمل ،وقمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم ،وقمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م.
وروى قمٜمف إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق اًمناج ،وؾمٝمؾ سمـ أيب ؾمٝمؾ ،وحمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ إمحز.
ىم٤مل أمحد سمـ ؾمٞم ٤مر :يم٤من َي ٕمرف سمٙمالم اًمِمٞمٕم٦م وٟم٤مفمرشمف ذم ذًمؽ ٕؾمتخرج ُم٤م قمٜمـده
ومٚمؿ أره يٗمرط ،ورأيتف ي٘مدم أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ويؽمطمؿ قمـغم قمـكم وقمـثامن
ريض اهلل قمٜمٝمام وٓ يذيمر أصح٤مب اًمٜمٌـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ إٓ سم٤مجلٛمٞمـؾ،
وؾمٛمٕمتف ي٘مقل :هذا ُمذهٌل اًمذي أديـ اهلل سمف ،إٓ أن قمٜمده أطم٤مدي٨م يروهي٤م ذم اعمث٤مًم٥م،
وؾم٠مًم٧م إؾمح٤مق ا سمـ إسمراهٞمؿ قمـ شمٚمؽ إ طم٤مدي٨م وهل أطم٤مدي٨م ُمروي٦م ٟمحق ُمـ٤م ضمـ٤مء
ذم أيب ُمقؾمك ،وُم٤م روى ذم ُمٕم٤موي٦م وم٘م٤مل  :هـذه أطم٤مديـ٨م ىمـد رويـ٧م ،ىمٚمـ٧م :ومتٙمـره
يمت٤مسمتٝم٤م أو روايتٝم٤م أو اًمرواي٦م قمـ ُمـ يروهي٤مف
وم٘مــ٤مل  :أُمــ٤م ُمـــ يروهيــ٤م قمــغم ـمريــؼ اعمٕمرومــ٦م ومــال أيمــره ذًمــؽ ،وأُمــ٤م ُمـــ يروهيــ٤م
دي٤مٟم٦م ،ويريد قمٞم٥م اًم٘مقم ،وم٢مين ٓ أرى اًمرواي٦م.

( )1اٟمٔمر شمرمجتف ذم هتذي٥م اًمٙمامل ( )01 - 89/10وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م (.)703/0
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وعمـــ٤م طمـــدث أسمـــق اًمّمـــٚم٧م اهلـــروي( )1سمً ــٜمده إمم قمٌـــداهلل سمــــ قمٌـــ٤مس ريض اهلل
قمٜمٝمام ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ( أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمـؿ وقمـكم سم٤مهبـ٤م ومٛمــ أراد
اًمٕمٚمؿ ومٚمٞم٠مت سم٤مسمف )( )7ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ ؾم٠مًم٧م َيٞمك سمـ ُمٕملم قمـ هذا ا دي٨م وم٘م٤مل  :هـق صـحٞمح،
ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ صم٤مسم٧م ا ٤مومظ( :)1أراد أٟمف صحٞمح ُمـ طمدي٨م أيب ُمٕم٤موي٦م وًمٞمس سمٌ٤مـمؾ.
أيْم٤م قمنمة ُمـ اًمرواة رووا هذا ا دي٨م ،ذيمرهؿ ا ٤مومظ أمحد اًم ُٖم َامري
( )1مل يٜمٗمرد أسمق اًمّمٚم٧م هبذا ا دي٨م سمؾ شم٤مسمٕمف ً
ذم يمت٤مسمف (ومتح اعمٚمؽ اًمٕمكم ،سمّمح٦م طمدي٨م سم٤مب ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ قمكم) ص( )43وهؿ:
 -1حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٗمٞمدي وروايتف قمٜمد ا ٤ميمؿ ذم اعمًتدرك (.)198/9
 -7ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف وروايتف قمٜمد افٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد ( )187/8ذم شمرمجتف.
 -9قمٛمر سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ٤مًمد ،وروايتف قمٜمد افٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد ( )769/11ذم شمرمجتف.
 -4أمحد سمـ ؾمٚمٛم٦م اجلرضم٤مين ،وروايتف قمٜمد اسمـ قمدي ذم (اًمٙم٤مُمؾ) ( )103/1ذم شمرمجتف.
 - 3إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمرازي ،وروايتف أظمرضمٝم٤م اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم (هتذي٥م أصم٤مر).
 -0رضم٤مء سمـ ؾمٚمٛم٦م ،وروايتف أظمرضمٝم٤م افٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم شم٤مرخيف ( )940/4ذم شمرمج٦م (أمحد سمـ وم٤مذويف).
ُ -8مقؾمك سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري ،وروايتف أظمرضمٝم٤م ظمٞمثٛم٦م سمـ ؾمٚمٞمامن ذم (اًمٗمْم٤م ؾ).
 -0حمٛمقد سمـ ظمداش ،وروايتف أظمرضمٝم٤م اسمـ قمدي ذم (اًمٙم٤مُمؾ).
 -3ا ًـ سمـ قمكم سمـ راؿمد ،وروايتف أظمرضمٝم٤م اسمـ قمدي ذم (اًمٙم٤مُمؾ)(.)941/7
 -16أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ،وروايتف أظمرضمٝم٤م اسمـ طمٌ٤من ذم شمرمج٦م (إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ) ُمــ يمتـ٤مب
اعمجروطملم (.)196/1
( )2طمدي٨م صحٞمح صححف َيٞمك سمـ ُمٕملم ،إُم٤مم أهؾ اجلرح واًمتٕمديؾ اعمتقرم ؾمٜم٦م 799هـ ،يمام ٟم٘مـؾ ذًمـؽ افٓمٞمـ٥م
اًمٌٖمدادي ذم شم٤مريخ سمٖمداد ( ،)36-43/11وصححف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم (هتذي٥م أصم٤مر) ،وصححف ا ـ٤ميمؿ ذم
(اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم) ( )198/9طمٞم٨م ىم٤مل:طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ،وىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم (اجل٤مُمع اًمٙمٌػم) :
دهرا قمـ هذا ا دي٨م سم٠مٟمف طمًـ ،إمم أن وىمٗمـ٧م قمـغم شمّمـحٞمح اسمــ ضمريـر ـدي٨م قمـكم ذم
( وىمد يمٜم٧م أضمٞم٥م ً
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ىم٤مل قمٜمف َيٞمك سمـ ُمٕملم  :صم٘م٦م صدوق إٓ أٟمف يتِمٞمع.
وىم٤مل قمٌ٤مس سمـ حمٛمد اًمدوري :ؾمٛمٕم٧م َيٞمك سمـ ُمٕملم يقصمؼ أسمـ٤م اًمّمـٚم٧م قمٌداًمًـالم
اسمـ ص٤مًمح ،وم٘مٚم٧م أو ىمٞمؾ ًمف  :إٟمف طمدث قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م قمـ إقمٛمش (أٟمـ٤م ُمديٜمـ٦م اًمٕمٚمـؿ
وقمكم سم٤مهب٤م) وم٘م٤مل ُ :م٤م شمريدون ُمـ هذا اعمًٙملم ،أًمـٞمس ىمـد طمـدث سمـف حمٛمـد سمــ ضمٕمٗمـر
اًمٗمٞمدي قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م هذا أو ٟمحقهف! وىم٤مل زيمري٤م سمـ َيٞمك اًمً٤مضملَ :يدث سمٛمٜم٤ميمػم هـق
قمٜمدهؿ وٕمٞمػ.وىم٤مل اًمٜمً٤م لً :مٞمس سمث٘م٦م.
وىم٤مل قمٌداًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ ؾم٠مًم٧م أيب قمٜمـف وم٘مـ٤مل  :مل يٙمــ قمٜمـدي سمّمـدوق وهـق
وٕمٞمػ ومل َيدصمٜمل قمٜمف ،وأُم٤م أسمق زرقم٦م وم٠مُمر أن ييب قمغم طمدي٨م أيب اًمّمـٚم٧م وىمـ٤مل :
ٓ أطمدث قمٜمف وٓ أرو٤مه )7(.ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل  :روى قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ا دي٨م قمـ آسم٤م ف
قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل( :اإليامن إىمـرار سمـ٤مًم٘مقل ،وقمٛمـؾ سمـ٤مجلقارح،

(هتذي٥م أصم٤مر) ُمع شمّمحٞمح ا ٤ميمؿ دي٨م اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام وم٤مؾمـتخرت اهلل شمٕمـ٤ممم ،وضمزُمـ٧م سم٤مرشم٘مـ٤مء
ُ
ا دي٨م ُمـ ُمرشمٌ٦م ا ًـ إمم ُمرشمٌ٦م اًمّمح٦م) .وًم٘مد رد ُ
٤مومظ
صحٞمح ،ا
لم أٟمف
اًمِم ٌَف اًمتل ُو ِضم َٝم٧م هلذا ا دي٨مَ ،و َسم َ
ٌ
أمحد اًم ُٖم َامري ذم يمت٤مسمف (ومتح اعمٚمؽ اًمٕمكم ،سمّمح٦م طمدي٨م سمـ٤مب ُمديٜمـ٦م اًمٕمٚمـؿ قمـكم) ومٚمٞمٜمٔمـره ُمــ أراد ُمزيـدً ا ُمــ
اإليْم٤مح ،وىمد ذوم٧م سمخدُم٦م اًمٙمت٤مب وىمد ـمٌع سم٤مٕردن ٟمِمـره (دار اًمٙمتـ٤مب اًمث٘مـ٤مذم) وـمٌـع سمّمـٜمٕم٤مء ُمــ ىمٌـؾ
ُم١مؾمً٦م اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم.
( )1هق افٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي اعمتقرم ؾمٜم٦م 409هـ وذًمؽ ذم شم٤مريخ سمٖمداد (.)36-43/11
( )2اجلرح واًمتٕمديؾ (.)40/0
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...ا دي٨م ) وهق ُمتٝمؿ سمقوٕمف مل َيـدِ ث سمـف إٓ َُمــ هىمـف ُمٜمـف ومٝمـق آسمتـداء ذم هـذا
ا دي٨م .ىم٤مل اًمذهٌل :واه ؿمٞمٕمل ُمتٝمؿ ُمع صالطمف.

()1

وًم٘مد داومع قمـ قمٌداًمًالم اهلروي واٟمتٍم ًمف ا ٤مومظ أمحـد سمــ اًمّمـدِ يؼ اًم ُٖمـ َامري ذم
ـلم أن
أيمثر ُمـ يمت٤مب ،واقمتؼمه ُمـ اًمث٘م٤مت،
ظمّمقص٤م سمٕمد شمقصمٞمؼ َيٞمـك سمــ ُمٕمـلم ًمـف ،و َسم َ
ً
قمٚمامء ا دي٨م ىمد صححقا أطم٤مدي٨م رضم٤مل مل يٌٚمٖمقا رشمٌتف ،ومل ي٘م٤مرسمقه.

()7

ُم٤مت يقم إرسمٕم٤مء ًمً٧م سم٘ملم ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم وُم٤م تلم.
رٚا٠ح اإلِاَ ِٛط ٝاٌىاظُ ٌٍذض٠ث اٌشز٠ف:

يٕمد اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ أطمد ُمِم٤مهػم رضم٤مل أقمالم أهؾ اًمٌٞم٧م ،ويمام شم٘مدم ُمٕمٜم٤م ىمقل
أه ٌؾ ْ
ٕن يٙمقن ظمٚمٞمٗمـ ً٦م ًمٚمٛمًـٚمٛملم ،وأٟمـف أومم سمـ٤م ٙمؿ هبـ٤م ُِمــ َهـ٤مرون
اًمذهٌل ومٞمف سم٠مٟمف ْ
اًمرؿمٞمدً ،مٙمـ ٟمتٞمج٦م ًمٚمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل قم٤مؿمٝم٤م اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ مل شمّمـؾ إًمٞمٜمـ٤م
ُمروي٤مشمـــف ذم اًمًـــٜم٦م اًمٜمٌقيـــ٦م اعمٓمٝمـــرة ،سمـــؾ ٓ شمقضمـــد ًمإلُمـــ٤مم ُمقؾمـــك اًمٙمـــ٤مفمؿ
رمح٦م اهلل قمٚمٞمف يمثػم رواي٤مت ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م ،يمام سح سمذًمؽ ا ٤مومظ اًمذهٌل طمٞم٨م ىم٤مل :
( وروايتف يًػمة و ٕٟمف ُم٤مت ىمٌؾ أوان اًمرواي٦م )( )9وًم٘مد أص٤مب اإلُم٤مم اًمذهٌل ذم أن روايـ٦م
ٍ
ؾمـجـ ٔظمـر،
اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ يًػمة و عم٤م يم٤من يٕمٞمش ذم طمّم٤مر ؾمٞم٤مد ،وًمٙمقٟمف ُي َرطم ُؾ ُِمــ

( )1اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًتـ٦م (.)037/1
( )2اٟمٔمر ُمثال )ومتح اعمٚمؽ اًمٕمكم ،سمّمح٦م طمدي٨م سم٤مب ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ قمكم) (صٗمح٦م [ ]17وُم٤م سمٕمده٤م).
( )3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)786/0
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ُم٤مت ُمًجق ًٟم٤م ذم ؾمجـ ه٤مرون اًمرؿمٞمد ،أُم٤م شمٕمٚمٞمٚمف ًمًٌ٥م ىمٚم٦م اًمرواي٦م سمٙمقٟمف ُم٤مت ىمٌؾ
طمتك َ
أوان اًمرواي٦م ،ومٚمؿ ُيقومؼ ذم ذًمؽ و إذ ٟمجد َُمـ شمقذم ىمٌؾ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ سمٙمثـػم هلـؿ روايـ٤مت
أوٕم٤مف اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ،وظمذ ُمثال حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اًمزهـري اعمتـقرم ؾمـٜم٦م 174هــ
شم٘مريٌ٤م ،ومال شمٕمد رواي٤مشمف ،طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ُمروي٤مشمف ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م [ ]9400و ٛمـقع ُمروي٤مشمـف
ذم اًمٙمت٥م اًمتًٕم٦م [.]3873
ومم٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف هٜم٤م ،أن إ ٛم٦م اعمٕمتٛمديـ قمٜمـد اًمِمـٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞمـ٦م سمـد ًءا سم٤مإلُمـ٤مم
ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ،وم٤مإلُم٤مم قمكم اًمرو٤م ،وم٤مإلُم٤مم حمٛمد اجلقاد ،وم٤مإلُم٤مم قمكم اهلـ٤مدي ،وم٤مإلُمـ٤مم
طمًـ اًمٕمًٙمري ،سمٚمٖم٧م ٛمقع ُمرويـ٤مهتؿ ًمٚمحـدي٨م اًمِمـريػ ذم اًمٙمـت٥م اًمًـت٦م صمالث
رواي٤مت وم٘مط( ،)1و ٛمقع ُمروي٤مهتؿ ذم اًمٙمت٥م اًمتًٕم٦م( )7مخس رواي٤مت( )9قمغم اًمٜمحق أيت:

( )1طمٞم٨م شمقضمد روايت٤من ًمإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ واطمدة قمٜمد اًمؽمُمذي وأظمرى قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف ،وشمقضمـد روايـ٦م واطمـدة
ٓسمٜمف اإلُم٤مم قمكم اًمرو٤م قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف.
( )2ي٘مّمد سم٤مًمٙمت٥م اًمتًٕم٦م هل إُمٝم٤مت اًمً٧م وهـل :صـحٞمح اًمٌخـ٤مري ،وصـحٞمح ُمًـٚمؿ ،وؾمـٜمـ أيب داوود ،وضمـ٤مُمع
اًمؽمُمذي ،وؾمٜمـ اًمٜمً٤م ل ،وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ويْم٤مف إًمٞمٝم٤م ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ،وُمًٜمد أمحد ،وؾمٜمـ اًمدارُمل.
( )3يْم٤مف ًمٚمثالث اعمت٘مدُم٦م ،رواي٦م ًمإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ قمٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده ،وأظمرى ٓسمٜمف قمـكم اًمروـ٤م ذم
أيْم٤م.
ُمًٜمد أمحد ً
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تاريخ
وفاته

عدد مروياته
في الكتب الستة

عدد مروياته
في الكتب التسعة

اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ

109هـ

7

9

اإلُم٤مم قمكم اًمرو٤م

769هـ

1

7

اإلُم٤مم حمٛمد اجلقاد

776هـ

-

-

اإلُم٤مم قمكم اهل٤مدي

734هـ

-

-

اإلُم٤مم طمًـ اًمٕمًٙمري

706هـ

-

-

اسم اإلمام

وأرى ًمزا ًُم٤م قمكم أن أقمرف سم٠موًمئؽ إ ٛم٦م اًمذيـ شمٕمدهؿ اًمِمـٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞمـ٦م ُمــ آصمٜمـل
قمنم إُم٤م ًُم٤م قمٜمدهؿُ ،م٤م دُم٧م ؾم٠مشمرضمؿ ذم هذه اًمٕمدد ٕطمدهؿ وهق اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙمـ٤مفمؿ
أيْم٤م ًمـؽممج٦م اسمـٜمف اإلُمــ٤مم قمــكم اًمروـ٤م ،ومقضمـ٥م َقمـكم اًمتٕمريـػ سم٤مًمـٌــ٘مٞم٦م
وؾم٠مشمٕمرض ً
إيمـامٓ ًمٚمٗم٤م دة وم٠مىمقل:
اٌتعز٠ف تاإلِاَ حمّض اجلٛاصً :م٘مد اظمتٚمػ ذم ُمقًمد اإلُم٤مم حمٛمد اجلقاد وم٘مٞمؾ ًمٞمٚمـ٦م
اجلٛمٕم٦م ذم اًمت٤مؾمع قمنم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من أو ًمٚمٜمّمػ ُمٜمف ،أو اًمٕم٤مذ ُمـ رضم٥م ُمــ ؾمـٜم٦م
133هـ ،وأُمف أم وًمد ي٘م٤مل هل٤م :ؾمٌٞمٙم٦م ،وي٘م٤مل  :درة ،صمؿ ؾمـامه٤م قمـكم اًمروـ٤م (ظمٞمـزران)
ويم٤مٟم٧م ٟمقسمٞم٦م ،ويم٤من اجلقاد يٚم٘م٥م سم٤مًمت٘مل واعمٜمتخ٥م واعمرشم٣م...

()1

ىم٤مل اسمـ اًمٕمامد( :اًمنميػ أسمق ضمٕمٗمر ،حمٛمد اجلقاد سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م ا ًـٞمٜمل،
أطمد آصمٜمل قمنم إُم٤م ًُم٤م اًمذيـ شمدقمل ومٞمٝمؿ اًمراومْم٦م اًمٕمّمٛم٦م ،شمقذم وًمـف مخـس وقمِمــرون
( )1اٟمٔمر  :إقمالم اًمقرى ( )973دا رة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م (.)407/1
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ؾمٜم٦م ،ويم٤من اعم٠مُمقن ىمد ٟمَقه سمذيمره وزوضمف سم٤مسمٜمتف ،وؾمٙمـ هب٤م سم٤معمديٜم٦م ،ومٙمـ٤من اعمـ٠مُمقن يٜمٗمـذ
إًمٞمف ذم اًمًٜم٦م أًمػ أًمػ درهؿ وأيمثر ،صمؿ وومد قمغم اعمٕمتّمؿ وم٠ميمرم ُمـقرده ،وشمـقذم سمٌٖمـداد
آظمر ؾمٜم٦م 776هـ ،ودومـ قمٜمد ضمده ُمقؾمك ،وُمِمٝمدمه٤م يٜمت٤مسمف اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمزي٤مرة).

()1

ىم٤مل اًمٓمؼمد ( :يم٤من ىمد سمٚمغ ذم يمامل اًمٕم٘مؾ واًمٗمْمؾ واًمٕمٚمؿ وا ٙمؿ وأداب ورومٕمـ٦م
ُمٜمزًمتف ُم٤م مل يً٤موه ومٞمٝم٤م أطمد ُمـ ذوي اًمً ِـ ُمـ اًمً٤مدات وهمػمهؿ و وًمذًمؽ يمـ٤من اعمـ٠مُمقن
ُمِمٖمق ًوم٤م سمف عم٤م رأى ُمـ قمٚمق رشمٌتف ،و ُقم ْٔمؿ ُمٜمزًمتف ذم مجٞمع اًمٗمْم٤م ؾ ،ومزوضمف اسمٜمتف أم اًمٗمْمؾ
ُمتقومرا ذم شمٕمٔمٞمٛمف وشمقىمػمه وشمٌجٞمٚمف.
ومحٚمٝم٤م ُمٕمف إمم اعمديٜم٦م ،ويم٤من
ً
يزوضمـف اسمٜمتـف اؾمـتٙمؼم ذًمـؽ مج٤مقمـ٦م
وروي قمـ اًمرسم٤من سمـ ؿمـٌٞم٥م أن اعمـ٠مُمقن عمـ٤م أراد أن ِ
اًمٕمٌ٤مؾم ّٞم٦م وظم٤موقا ذم ذًمؽ وىم٤مًمقا ًمٚمٛم٠مُمقن ٟ :مٜمِمدك اهلل أن شم٘مٞمؿ قمغم هذا إُمر اًمذي قمزُمـ٧م
قمـزا
أُمرا ىمد ُمٚمٙمٜم٤مه اهلل ،ويٜمزع سمف قمٜمـ٤م ً
قمٚمٞمف ُمـ شمزوي٩م اسمـ اًمرو٤م و وم٢مٟم٤م ٟمخ٤مف أن خيرج سمف قمٜم٤م ً
ىمد أًمًٌٜم٤مه اهلل ،وىمد يمٜم٤م ذم وهٚم٦م ُمـ قمٛمٚمؽ ُمع اًمرو٤م طمتك يمٗمك اهلل اعمٝمؿ ُمـ ذًمؽ.
وم٘م٤مل اعم٠مُمقن  :واهلل ُم٤م ٟمدُم٧م قمغم ُم٤م يم٤من ُمٜمل ُمـ اؾمتخالف اًمروـ٤م ،وىمـد ؾمـ٠مًمتف ْ
أن
ىمـدرا ُم٘مـدورا ،وأُمـ٤م أسمـق ضمٕمٗمـر وم٘مـد
ي٘مقم سم٤مُٕمر ويٜمزقمف ُمـ قمٜم٘مل وم٠مسمك ،ويم٤من أُمر اهلل ً
اظمؽمشمف ًمتؼميزه( )7قمغم يم٤موم٦م أهؾ اًمٗمْمؾ ُمع صٖمر ؾمٜمف ،وإقمجقسم٦م سمف ذم ذًمؽ.
وم٘م٤مًمقا ًمف  :إٟمف صٌل ٓ ُمٕمروم٦م ًمف ،وم٠مُمٝمٚمف و ًمٞمت٠مدب ويتٗم٘مف ذم اًمديـ ،صمؿ اصٜمع ُم٤م شمرى.

( )1ؿمذرات اًمذه٥م (.)43/7
( )2اًمتؼميز ُ :مّمدر َسمرز  :أي وم٤مق أصح٤مسمف ومْمال.
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وم٘م٤مل هلؿ  :وَيٙمؿ ،إٟمٜمل أقمرف هبذا اًمٗمتك ُمٜمٙمؿ ،وإن أهؾ هذا اًمٌٞم٧م قمٚمٛمٝمؿ ُمــ اهلل
شمٕم٤ممم وُمقاده وإهل٤مُمف ،ومل يزل آسم٤مؤه أهمٜمٞم٤مء ذم قمٚمؿ اًمديـ وإدب ُمـ اًمرقم٤مي٤م اًمٜم٤مىمّم٦م قمـ
طمد اًمٙمامل ،وم٢من ؿمئتؿ وم٤مُمتحٜمقا أسم٤م ضمٕمٗمر و طمتك يتٌلم ًمٙمؿ ُم٤م وصٗم٧م ًمٙمؿ ُمـ طم٤مًمف.
ىم٤مًمقا  :روٞمٜم٤م سمذًمؽ ،ومخرضمقا واشمٗمؼ رأهيؿ قمغم أن َيٞمك سمــ أيمـثؿ( )1يًـ٠مًمف ُمًـ٠مًم٦م وهـق
ىم٤ميض اًمزُم٤من وم٠مضم٤مهبؿ اعم٠مُمقن إمم ذًمؽ ،واضمتٛمع اًم٘مقم ذم يقم اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف ،وأُمـر اعمـ٠مُمقن أن
يٗمرش ٕيب ضمٕمٗمر دؾم٧م( ،)7وجيٕمؾ ًمف ومٞمف ُمًقرشم٤من( ،)9ومٗمٕمؾ ذًمؽ ،وظمرج أسمـق ضمٕمٗمـر وهـق
يقُمئذ اسمـ شمًع ؾمٜملم وأؿمٝمر ،ومجٚمس سملم اعمًقرشملم ،وضمٚمس َيل سمـ أيمثؿ سمـلم يديـف ،وىمـ٤مم
اًمٜم٤مس ذم ُمراشمٌٝمؿ ،واعم٠مُمقن ضم٤مًمس ذم دؾم٧م ُمتّمؾ سمدؾم٧م أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم.
وم٘م٤مل َيٞمك سمـ أيمثؿ ًمٚمٛم٠مُمقن :أشم٠مذن زم ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم أن أؾم٠مل أسم٤م ضمٕمٗمرف
ضمٕمٚم٧م ومداك ذم ُمً٠مًم٦م ف
وم٘م٤مل  :اؾمت٠مذٟمف ذم ذًمؽ ،وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف َيٞمك وىم٤مل  :أشم٠مذن زم
ُ
ضمٕمٚم٧م ومداك ذم ُحم ْ ِر ٍم َىمت ََؾ َص ْٞمدً ا ف
وم٘م٤مل  :ؾمؾ إن ؿمئ٧م ،وم٘م٤ملُ :م٤م شم٘مقل
ُ
قم٤مًمـام يم٤من اعمحرم أو ضم٤مهالف ىمتٚمف قمٛمـدً ا
وم٘م٤مل أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم :ذم طمؾ أ ْم طمرمف ً
طمرا يم٤من ِ
يمٌػماف ُمٌتد ً٤م يم٤من سم٤مًم٘متؾ أو ُمٕمٞمدً اف ُمــ
اعمحرم أو قمٌدً اف
أو ظمٓم٠مف ً
صٖمػما يم٤من أو ً
ً
( )1ىم٤مل اًمذهٌل ذم ( ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء) َ :يٞمك سمـ أيمثؿ سمـ حمٛمد سمـ ىمٓمـ ،ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة ،اًمٗم٘مٞمف ،اًمٕمالُم٦م ،أسمـق حمٛمـد
اًمتٛمٞمٛمل ،اعمروزي ،صمؿ اًمٌٖمدادي  ..ويم٤من ُمـ أ ٛم٦م آضمتٝم٤مد ،وًمف شمّم٤مٟمٞمػُ ،مٜمٝم٤م يمت٤مب اًمتٜمٌٞمفُ ..م٤مت ؾمٜم٦م 747هــ.
واٟمٔمر شمرمجتف ذم (اعمٕملم ذم ـمٌ٘م٤مت اعمحدصملم) ( )31و(وومٞم٤مت إقمٞم٤من) ( )148/0و(ـمٌ٘م٤مت ا ٜمٗمٞم٦م)(.)716
( )2ىم٤مل أسمق قمٌٞمدة  :اًمدؾم٧م  :هل إرض اعمًتقي٦مُ .مٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ (.)331/7
( )3اعمًقرة  :اعمتٙم٠م ُمـ أدم.
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ِ
ِ
ٍما يم٤من قمغم ُمـ٤م
ذوات اًمٓمػم يم٤من اًمّمٞمد أم ُمـ همػمه٤مف ُمـ صٖم٤مر اًمّمٞمد أم ُمـ يمٌ٤مره٤مف ُُم ًّ
م٤مراف ُحمر ًُم٤م يم٤من سم٤مًمٕمٛمرة أو سم٤م ٩مف
ومٕمؾ أو ٟم٤مد ًُم٤مف ًمٞمال يم٤من ىمتٚمف ًمٚمّمٞمد أم ً
ف أهؾ
ػم َيٞمك سمـ أيمثؿ ،وسم٤من ذم وضمٝمف اًم َٕم ْج ُز وآٟم٘مٓم٤مع ،وشم َٚم ْج َٚم٩م طمتك َقم َر َ
َومت َ
َح َ
اعمجٚمس أُمره.
وم٘م٤مل اعم٠مُمقن :ا ٛمد هلل قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م واًمتقومٞمؼ زم ذم اًمـرأي ،صمـؿ ىمـ٤مل ٕيب ضمٕمٗمـر:
اظمٓم٥م ًمٜمٗمًؽ ،وم٘مد روٞمتؽ ًمٜمٗمز ،وأٟم٤م ُمزوضمؽ أم اًمٗمْمؾ اسمٜمتل.
إظمالصـ٤م ًمقطمداٟمٞمتـف ،وصـغم
إىمرارا سمٜمٕمٛمتف ،وٓ إًمف إٓ اهلل
ً
وم٘م٤مل أسمق ضمٕمٗمر  :ا ٛمد هلل ً
اهلل قمغم ٍ
حمٛمد ؾم ِٞمد سمريتف ،وقمغم إصٗمٞم٤مء ُمـ قمؽمشمف ،أُم٤م سمٕمد ،وم٘مد يم٤من ُمـ ومْمـؾ اهلل قمـغم
إٟم٤مم ،أن أهمٜم٤مهؿ سم٤م الل قمـ ا رام ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭼ [ؾمـــقرة اًمٜمـــقر]

صمؿ إن حمٛمدً ا سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك خيٓم٥م أم اًمٗمْمؾ اسمٜم٦م قمٌداهلل اعم٠مُمقن ،وىمـد سمـذل هلـ٤م ُمــ
مهـ٤م
اًمّمداقُ ،مٝمر ضمدشمف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ وهـق مخًـام ٦م در ً
ضمٞم٤م ًدا ،ومٝمؾ زوضمتف ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم هب٤م ،قمغم اًمّمداق اعمذيمقرف
وم٘م٤مل اعم٠مُمقنٟ :مٕمؿ ،زوضمتؽ ي٤م أسم٤م ضمٕمٗمر اسمٜمتل قمغم اًمّمداق اعمذيمقر ،ومٝمؾ ىمٌٚم٧م اًمٜمٙم٤محف
ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر ٟ :مٕمؿ ،ىمٌٚم٧م اًمٜمٙم٤مح ،وروٞم٧م سمف.
وم٠مُمر اعم٠مُمقن أن ي٘مٕمد اًمٜم٤مس قمغم ُمراشمٌٝمؿ.
ىم٤مل اًمري٤من  :ومٚمؿ ٟمٚمٌ٨م طمتك ؾمٛمٕمٜم٤م أصقاشمً٤م شمِمٌف أصقات اعمالطملم ،وم٢مذا افدم جيرون
ؾمٗمٞمٜم٦م ُمّمٜمققم٦م ُمـ ومْم٦م ،شمِمد سمحٌ٤مل إسمريًؿ قمغم قمجٚم٦م ،ممٚمقءة ُمــ اًمٖم٤مًمٞمـ٦م ،صمـؿ أُمـر
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اعم٠مُمقن أن ُختَْم٥م ٤مء اف٤مص٦م ُمـ شمٚمؽ اًمٖم٤مًمٞم٦م ،صمـؿ ُمـدت إمم دار اًمٕم٤مُمـ٦م وـمٞمٌـقا هبـ٤م،
وووٕم٧م اعم٤م دة ،وأيمٚم٧م اًمٜم٤مس ،وظمرضم٧م اجلقا ز إمم يمؾ ىمق ٍم قمغم ىمدرهؿ ،ومٚمـام شمٗمـرق
اًمٜم٤مس ،وسم٘مل ُمـ اف٤مص٦م ُمـ سم٘مل ،ىم٤مل اعم٠مُمقن ٕيب ضمٕمٗمر  :إن رأيـ٧م ضمٕمٚمـ٧م ومـداك أن
شمذيمر شمٗمّمٞمؾ ُم٤م ذيمرشمف ُمـ اًمٗم٘مف ذم ىمتؾ اعمحرم ومٕمٚم٧م.
وم٘م٤مل أسمق ضمٕمٗمر ٟ :مٕمؿ ،وأضم٤مب قمـ مجٞمع اعمً٤م ؾ سمام هق ُمِمٝمقر.
وم٘م٤مل ًمف اعم٠مُمقن  :أطمًٜم٧م ،أطمًـ اهلل إًمٞمؽ ي٤م أسم٤م ضمٕمٗمر ،وم٢من رأي٧م أن شمً٠مل َيٞمك قمـ
ظمـؼمين قمــ رضمـؾ ٟمٔمـر إمم اُمـرأة ذم أول اًمٜمٝمـ٤مر،
ُمً٠مًم٦م يمام ؾم٠مًمؽ ،وم٘م٤مل ًمف أسمق ضمٕمٗمر ِ :
ومٙم٤من ٟمٔمره إًمٞمٝم٤م طمرا ًُم٤م قمٚمٞمف ،ومٚمام ارشمٗمع اًمٜمٝم٤مر طم ّٚم٧م ًمـف ،ومٚمـام زاًمـ٧م اًمِمـٛمس طمرُمـ٧م
قمٚمٞمف ،ومٚمام يم٤من وىم٧م اًمٕمٍم طم ّٚم٧م ًمف ،ومٚمام همرسم٧م اًمِمٛمس طمرُم٧م قمٚمٞمف ،ومٚمام دظمؾ وىمـ٧م
اًمٕمِم٤مء أظمرة طم ّٚم٧م ًمف ،ومٚمام يم٤من اٟمتّم٤مف اًمٚمٞمؾ طمرُم٧م قمٚمٞمف ،ومٚمام ـمٚمع اًمٗمجر طمٚم٧م ًمف.
وطم ُر َُم٧م قمٚمٞمفف
ُم٤م طم٤مل هذه اعمرأة ف وسمام طمٚم٧م ًمف َ
وم٘م٤مل َيٞمك ٓ :أقمرف ذًمؽ ،وم٢من رأي٧م أن شمٗمٞمدٟم٤م .وم٘م٤مل أسمق ضمٕمٗمر  :هذه اعمرأة أ َُمـ ٌ٦م ُمــ
ِ
ومحٚمـ٧م
اًمٜم٤مس ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م أول اًمٜمٝم٤مر ،طمرُم٧م قمٚمٞمف ،ومٚمام ارشمٗمع اًمٜمٝم٤مر اسمت٤مقمٝم٤م ُمـ ُمقٓهـ٤مَ ،
ًمف ،ومٚمام يم٤من قمٜمد اًمٔمٝمر أقمت٘مٝم٤م ومحرُم٧م قمٚمٞمف ،صمؿ شمزوضمٝم٤م وىمـ٧م اًمٕمٍمـ َطمٚمـ٧م ًمـف ،صمـؿ
٤مه َر ُمٜمٝم٤م وىم٧م اعمٖمرب ومحرُم٧م قمٚمٞمف ،صمؿ يمَٗمر قمـ اًمٔمٝم٤مر وىم٧م اًمٕمِم٤مء َوم َحٚم٧م ًمـف ،صمـؿ
َفم َ
ـمٚم٘مٝم٤م واطمدة ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ،ومحرُم٧م قمٚمٞمف ،صمؿ راضمٕمٝم٤م وىم٧م اًمٗمجر َوم َحٚم٧م ًمف.
وم٠مىمٌؾ اعم٠مُمقن قمغم ُمـ طميه ُمـ أهؾ سمٞمتف وىم٤مل  :وَيٙمؿ إن أهؾ هذا اًمٌٞمـ٧م ُظم ُّّمـقا
ُمـ دون افٚمؼ سمام شمرون ُمـ اًمٗمْمؾ ،وإن صٖمر اًمً ِـ ومٞمٝمؿ ٓ يٛمـٜمٕمٝمؿ ُمــ اًمٙمـامل ،أُمـ٤م
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قمٚمٛمتؿ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اومتتح دقمقشمف سمدقم٤مء أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم اسمــ
أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف وهق اسمـ قمنم ؾمٜمقات ،وىمٌؾ ُمٜمف اإلؾمالم ،وطمٙمؿ اهلل ًمف سمـف ،ومل
َيدْ ُع أطمدً ا ذم ِؾمٜم ِِف همػمه ،وسم٤ميع ا ًـ وا ًلم ومهـ٤م اسمٜمـ٤م دون اًمًـ٧م ؾمـٜملم ،ومل يٌـ٤ميع
َصٌِ ًٞم٤م همػممه٤م ،وم٢ممؿ ذري٦م سمٕمْمٝم٤م ُمـ سمٕمض ،جيري ٔظمرهؿُ ،م٤م جيري ٕوهلؿ.
ىم٤مًمقا  :صدىم٧م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ،صمؿ مض اًم٘مقم ،ومٚمام يم٤من ُمـ اًمٖمد أطمي اًمٜم٤مس ،وطميـ
أسمق ضمٕمٗمـر ،وؾمـ٤مر اًم٘مـقاد ،وا ّجـ٤مب ،واف٤مصـ٦م ،واًمٕمـامل و ًمتٝمٜمئـ٦م اعمـ٠مُمقن وأيب ضمٕمٗمـر،
وم٠مظمرضم٧م قمٚمٞمف أـمٌ٤مق ُمـ اًمٗمْم٦م ،ومٞمٝم٤م سمٜم٤مدق ُمًـؽ وزقمٗمـرانُ ،مٕمجـقن ذم أضمـقاف شمٚمـؽ
اًمٌٜم٤مدق ،رىم٤مع ُمٙمتقسم٦م سم٠مُمقال ضمزيٚم٦م ،وقمٓم٤مي٤م ؾمٜمٞم٦م واىمٓم٤مقمـ٤مت ،ومـ٠مُمر اعمـ٠مُمقن سمٜمنمـه٤م قمـغم
اًم٘مقم ذم ظم٤مص٦م ،ومٙمؾ ُمـ وىمع ذم يده سمٜمدىم٦م ،أظمرج اًمرىمٕم٦م اًمتـل ومٞمٝمـ٤م واًمتٛمًـف ومـ٠مـمٚمؼ ًمـف،
وووٕم٧م اًمٌدر ومٜمثره٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م قمغم اًم٘مقاد وهمػمهؿ ،واٟمٍمف اًمٜم٤مس وهـؿ أهمٜمٞمـ٤مء سمـ٤مجلقا ز
واًمٕمٓم٤مي٤م ،ومل يزل ُمٙمر ًُم٤م ٕيب ضمٕمٗمر ،ي١مصمره قمغم وًمده ومج٤مقم٦م أهؾ سمٞمتف.)...

()1

اٌتعز٠ف تاإلِاَ عٍ ٟاذلاص :ٞىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمرمجتـف ( :وأُمـ٤م أسمـق ا ًــ قمـكم
اهل٤مدي ،ومٝمق اسمـ حمٛمد اجلقاد سمـ قمكم اًمرو٤م سمـ ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ سمـ ضمٕمٗمـر اًمّمـ٤مدق سمــ
حمٛمد اًمٌ٤مىمر سمـ قمكم زيـ اًمٕم٤مسمديـ ا سمـ ا ًلم اًمِمٝمٞمد سمـ قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل
قمٜمف ،أطمد إ ٛم٦م آصمٜمل قمشـري٦م ،وهق واًمد ا ًـ ا سمـ قمـكم اًمٕمًـٙمري اعمٜمتٔمـر قمٜمـد
اًمٗمرىم٦م اًمْم٤مًم٦م اجل٤مهٚم٦م اًمٙم٤مذسم٦م اف٤مـمئ٦م ،وىمد يم٤من قم٤مسمدا ،زاهداٟ ،م٘مٚمف اعمتقيمؾ إمم ؾم٤مُمرا،

( )1إقمالم اًمقرى (.)990-993
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وم٠مىم٤مم هب٤م أزيد ُمـ قمِمـريـ ؾمٜم٦م سم٠مؿمٝمر ،وُم٤مت هب٤م هذه اًمًٜم٦م ي٘مّمد 734هـ وىمـد ُذيمِـ َر
ًمٚمٛمتقيمؾ أن سمٛمٜمزًمف ؾمالطم٤م ويمتٌ٤م يمثػمة ُمــ اًمٜمـ٤مس ،ومٌٕمـ٨م يمًٌـ٦م ،ومقضمـدوه ضم٤مًمًـ٤م،
ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ،وقمٚمٞمف ُمدرقم٦م ُِمـ صقف ،وه ق قمغم اًمؽماب ًمٞمس دوٟمف طم٤م ؾ ،وم٠مظمـذوه
يمذًمؽ ومحٛمٚمقه إمم اعمتقيمؾ وهق قمغم ذاسمف ،ومٚمام ُمثؾ سملم يديف ،أضمٚمف وأقم َٔم َٛم ُف وأضمٚمًـف
إمم ضم٤مٟمٌف ،وٟم٤موًمف اًمٙم٠مس اًمذي ذم يـده وم٘مـ٤مل :يـ٤م أُمـػم اعمـ١مُمٜملم ،مل يـدظمؾ سمـ٤مـمٜمل ومل
يـُخ٤مًمط ٛمل ودُمل ىمط ،وم٤مقمٗمٜمل ُمٜمف وم٠مقمٗم٤مه صمؿ ىم٤مل ًمف :أٟمِمدين ؿمٕمرا ،وم٠مٟمِمده :
ــٝمؿ
حتر ُؾم ُ
سمــ٤مشمقا قمــغم ىمٚمــؾ إَ ْضم ٌَــ٤مل ُ
ــام أهمٜمــت ُْٝم ُؿ اًم ُ٘م َٚم ُ
ــؾ
ُهم ْٚم ُ
ــ٥م اًمرضمــ٤مل َوم َ
واؾمــتٜمزًمقا سمٕمــدَ ِقمــز قمـــ ُمٕم ِ
ــ٤مىمٚمِ ِٝمؿ
ََ
ْ

()1

ــرا يــ٤م سمــئس ُمــ٤م ٟمز ًُمــقا
ومــ٠مودقمقا طم َٗم ً
ٟمــ٤مدى هبــؿ صـ ٌ
ؼموا
ـ٤مرخ ُمـــ سمٕمــد ُمــ٤م ُىمـ ِ ُ

أيـــــ ِ
واًمتٞمجــــ٤من واًمـــــ ُح َٚم ُؾ
إهة
َ

أيــــ اًمقضمـــقه اًمتـــل يم٤مٟمـــ٧م ُُمٜمَٕم َٛمـــ ً٦م

إؾمـت َُ٤مر واًمٙمِ َٚم ُ
ـؾ
ُمـ دومـ٤م شم ُْْمــ َر ُب ْ

()7

ؼم قمــٜمٝمؿ طمــلم َؾمــ٤م َء َهلُؿ
وم٠م ْوم َّمــح اًم٘مــ ُ

شمٚمــؽ اًمقضمــقه قمٚمٞمٝمــ٤م اًمــدو ُد َي ْ٘متَـــتِ ُؾ

( )1اًم٘مٚمؾ  :أقم٤مزم اجلٌ٤مل.
( )2اًمٙمٚمؾ  :اًمًؽم اًمرىمٞمؼ.
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ىمــد ـمــ٤مل ُمــ٤م أيمٚمــقا دهــرا وُمــ٤م ًمًٌــقا

وم٠مصٌحقا سمٕمـد ُـم ِ
ِ
إيمـؾ ىمـد ُأيمِ ُٚمـقا
ـقل

ىم٤مل  :ومٌٙمك اعمتقيمؾ طمتك َسمؾ اًمثـ َرى ،وسمٙمـك ُمــ طمقًمـف سمحْمــرشمف ،وأُمـر سمرومـع
اًمنماب ،وأُمر ًمف سم٠مرسمٕم٦م آٓف ديٜم٤مر ،وحتٚمؾ ُمٜمف ورده إمم ُمٜمزًمف ُُمٙمر ًُم٤م رمحف اهلل.

()1

اٌتعز٠ف تاإلِاَ دظٓ اٌعظىز :ٞوًمد ا ًـ اًمٕمًٙمري يقم اجلٛمٕم٦م ًمثامن ظمٚمقن ُمــ
ؿمٝمر رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم وُم٤م تلم ،وشمقذم سمً٤مُمراء ًمـثامن ظمٚمـقن ُمــ ؿمـٝمر رسمٞمـع
إول ؾمٜم٦م ؾمتلم وُم٤م تلم ،وًمف يقُمئذ صمامن وقمنمون ؾمٜم٦م ،وأُمف أم وًمد ي٘م٤مل هل٤م طمدي٨م.
يٙمٜمك سم٠ميب حمٛمد ،وًم ِ٘م٥م سم٤مهل٤مدي واًمناج واًمٕمًٙمري.
ذيمر اًمٓمؼمد أن اإلُم٤مم ا ًـ اًمٕمًٙمري ُؾم ِٚم َؿ إمم ٟمحرير  -أطمد ظمـدام اًمٕمٌ٤مؾمـٞملم -
ويم٤من ُي َْم ِٞم ُؼ قمٚمٞمف وي١مذيف وم٘م٤مًم٧م ًمف اُمرأشمـف  :اشمـؼ اهلل و وم٢مٟمـؽ ٓ شمـدري ُمــ ذم ُمٜمزًمـؽ،
وذيمرت ًمف صالطمف وقمٌ٤مدشمف وم٘م٤مل  :واهلل ٕرُمٞمٜم ُف سملم اًمًٌ٤مع ،وم٠مؾمت٠مذن ذم ذًمؽ ،وم٠مذن ًمـف،
ومرُمك سمف إًمٞمٝم٤م ،ومل َيِمٙمُّقا ذم أيمٚمٝم٤م ًمف ،ومٜمٔمرا إمم اعمقوع ومقضمده ىم٤م ًام يّمكم ،وهل طمقًمـف،
أيْم٤م :دظمؾ اًمٕمٌ٤مؾمٞمقن قمغم ص٤مًمح سمـ وصـٞمػ
وم٠مُمر سم٢مظمراضمف إمم داره .وىم٤مل اًمٓمؼمد ً

()7

قمٜمد ُم٤م طمٌس أسمق حمٛمد اًمٕمًٙمري وم٘م٤مًمقا ًمف :و ّٞمؼ قمٚمٞمف.

( )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)13/11
( )2ص٤مًمح سمـ وصٞمػ ،ىم٤م د قمًٙمري شمريمل ُمـ أصـح٤مب اعمتقيمـؾ اًمٕمٌـ٤مد ،وهـق اًمـذي ىمتـؾ افٚمٞمٗمـ٦م اعمٕمتـز ؾمـٜم٦م
730هـ) .اًمٕمـؼم ذم ظمـؼم ُمــ همـؼم) ( )10/7و)ؿمـذرات اًمـذه٥م) ( :)191/1وضمـ٤مء ذم )اًمٜمجـقم اًمزاهـرة)
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وم٘م٤مل هلؿُ :م٤م أصٜمع سمف ،وم٘مد ويمّٚم٧م قمٚمٞمف رضمٚملم ذ ُمـ ىمدرت قمٚمٞمـف ،صـ٤مرا ُمــ أُمـر
اًمٕمٌ٤مدة واًمّمالة واًمّمٞم٤مم قمغم أُمر قمٔمٞمؿ ،صمؿ أُمر سم٢مطمْم٤مر اعمقيمٚملم وم٘م٤مل هلام  :وَيٙمـام ُمـ٤م
ؿم٠مٟمٙمام ذم أُمر هذا اًمرضمؾ ف
وم٘م٤مٓ ُ :م٤م شم٘مقل ذم رضمؾ يّمقم اًمٜمٝم٤مر ،وي٘مقم اًمٚمٞمؾ يمٚمف ٓ ،يتٙمٚمؿ وٓ يتِمـ٤مهمؾ سمٖمـػم
اًمٕمٌ٤مدة ،وإذا ٟمٔمرٟم٤م إًمٞمف ،أرقمدت ومرا ّمٜم٤م ،وداظمٚمٜم٤م ُم٤م ٓ ٟمٛمٚمٙمف ُمــ أٟمٗمًـٜم٤م ،ومٚمـام ؾمـٛمع
ذًمؽ اًمٕمٌ٤مؾمٞمقن اٟمٍمومقا ظم٤م ٌلم.

()1

وًمٜمٕمد عمروي٤مت اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ذم اًمٙمت٥م اًمتًٕم٦م ،وهل صمـالث روايـ٤مت وم٘مـط،
واطمدة ُمٜمٝم٤م ُمٙمررة قمٜمد اإلُمـ٤مم أمحـد سمــ طمٜمٌـؾ ذم ُمًـٜمده ،وقمٜمـد اإلُمـ٤مم اًمؽمُمـذي ذم
ضم٤مُمٕمف ،ورواي٦م قمٜمد اإلُم٤مم اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف قمغم اًمٜمحق أيت :
أٚال :لاي اإلِاَ أمحض تٓ دٕثً (خ ٘141ـ) يف ِظٕضٖ:

طمدصمٜمل ٟمٍم سمـ قمكم إزدي ،أظمؼمين قمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ا ًـلم اسمــ

قمكم ،طمدصمٜمل أظمل ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر سمـ حمٛمـد ،قمــ أسمٞمـف ،قمــ قمـكم اسمــ
طمًلم ريض اهلل قمٜمف ،قمـ أسمٞمف  ،قمـ ضمده أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ أظمـذ
سمٞمد طمًـ وطمًلم ريض اهلل قمٜمٝمام وم٘م٤مل َُ ( :مـ أطمٌٜمل وأطم٥م هذيـ وأسم٤ممهـ٤م وأُمٝمـام يمـ٤من

([ :)73/9ص٤مًمح سمـ وصٞمػ اًمؽميمل أطمد ىمقاد اعمتقيمؾ ،يم٤من ىمد اؾمتٓم٤مل قمغم افٚمٗمـ٤مء وىمتـؾ اعمٕمتز.]..ومـ٢مذا يمـ٤من
هذا اًمؽميمل يٕم٤مُمؾ أوًمٞم٤مء ٟمٕمٛمتف هبذه اًم٘مًقة ومام سم٤مًمؽ يمٞمػ يٕم٤مُمؾ اإلُم٤مم اًمٕمًٙمريفف!
( )1إقمالم اًمقرى (.)906
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ُمٕمل ذم درضمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م)( )1ىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر ُمٕمٚم٘مـ٤م قمـغم هـذا ا ـدي٨م أصمٜمـ٤مء
حت٘مٞم٘مف عمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ( :إؾمٜم٤مده طمًـ.)..

()7

ثأ١ا :لاي اإلِاَ اٌرتِذ( ٞخ ٘179ـ) يف جاِعٗ:

طمدصمٜم٤م ٟمٍم سمـ قمكم اجلٝمْمٛمل ،طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمـكم ،أظمـؼمين أظمـل

ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف حمٛمد سمـ قمكم ،قمـ أسمٞمـف قمـكم
اسمـ ا ًلم ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمـف أن رؾمـقل اهلل صـغم اهلل
قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أظمذ سمٞمد طمًـ وطمًلم وم٘م٤ملَُ ( :مـ أطمٌٜمل وأطم٥م هذيـ وأسم٤ممه٤م وأُمٝمـام
يم٤من ُمٕمل ذم درضمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م) ىم٤مل أسمق قمٞمًك  :هذا طمدي٨م طمًـ همريـ٥م ٓ ٟمٕمرومـف
ُمـ طمدي٨م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد إٓ ُمـ هذا اًمقضمف.

()9

( ) ُمًٜمد أمحد ( )88/1ذم ُمًٜمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف سمرىمؿ [ ]380وهق طمدي٨م طمًـ ،.وأظمرضمف أمحـد
أيْم٤م ذم )ومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م) (039/7ـ )034سمرىمؿ []1103
ً
(ُ )2مًــٜمد أمحــد (417/1ـــ )419دار ا ــدي٨م ،حت٘مٞمــؼ :أمحــد حمٛمــد ؿمــ٤ميمر وأيمٛمٚمــف محــزة اًمــزيـ ،اًم٘مــ٤مهرة ،
ط1410 ،1هـ 1333 -م.
( )3ضم٤مُمع اًمؽمُمذي (041/3ـ )047يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل قمٜمـف سمـرىمؿ []9899
وم٤مًمؽمُمذي َيًٜمف وطمًٜمف أيْم٤م اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة (49/7ـ )43يمام طمًٜمف أمحد ؿمـ٤ميمر ،وىمـد شم٘مـدم هـذا
ا دي٨م ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم اًمٕمر ِ
يض ُمـ ؾمٚمًٚم٦م أقمالم أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٕمدد إول (.)93 - 99
َُ
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ثاٌثا :لاي اإلِاَ اتٓ ِاجٗ (خ ٘172ـ) يف طٕٕٗ:

طمدصمٜم٤م ؾمٝمؾ سمـ أيب ؾمٝمؾ وحمٛمد سمـ إؾمـامقمٞمؾ ىمـ٤مٓ :طمـدصمٜم٤م قمٌداًمًـالم سمــ صـ٤مًمح أسمـق
اًمّمٚم٧م اهلروي ،طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م ،قمـ أسمٞمف  -هق ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ( - )1قمـ ضمٕمٗمـر
اسمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قمكم سمـ ا ًلم ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىمـ٤مل :
ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ( :اإليامن ُمٕمرومـ٦م سم٤مًم٘مٚمـ٥م وىمـقل سم٤مًمٚمًـ٤من وقمٛمـؾ
سم٤مٕريم٤من) .ىم٤مل أسمق اًمّمٚم٧م ً :مق ىمرئ هذا اإلؾمٜم٤مد قمغم ٜمقن ًمؼمأ.

()7

( )1اجلٛمٚم٦م اعمٕمؽمو٦م ًمٞمً٧م ذم اًمٜمص وزدهت٤م ًمإليْم٤مح وم٘مط.
( )2ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ( )73/1اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب ذم اإليامن سمرىمؿ [ ]03وهق طمدي٨م طمًـ.
ىم٤مل اًمٙمٜم٤مين ذم ُمّمٌ٤مح اًمزضم٤مضم٦م (( :)17/1ىم٤مل أسمق اًمّمٚم٧مً :مق ىمرئ هـذا اإلؾمـٜم٤مد قمـغم ٜمـقن ًمـؼمأ ،ىمٚمـ٧م :أسمـق
اًمّمٚم٧م هذا ُمتٗمؼ قمغم وٕمٗمف واهتٛمف سمٕمْمٝمؿ ،شم٤مسمٕمف حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ قم٤مُمر اًمٌجكم وحمٛمد سمـ زي٤مد اًمًٚمٛمل قمـ قمكم
ا سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م) .أسمق اًمّمٚم٧م ًمٞمس ُمتٗمؼ قمغم وٕمٗمف وم٘مد وصم٘مف اسمـ ُمٕملم يمام شم٘مدم ذم شمرمجتف ،وا دي٨م ًمـف ُمت٤مسمٕمـ٦م
قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن (ُ )48 - 48/1مـ ـمريؼ حمٛمد سمــ أؾمـٚمؿ وؾمـت٠ميت ،وأظمرضمـف اًمٌٞمٝم٘مـل ذم آقمت٘مـ٤مد
( )106وم٤م دي٨م سم٤معمت٤مسمٕم٤مت يٙمقن طمًٜم٤م .ويِمٝمد ًمف ُمـ٤م رواه اسمــ طمٌـ٤من ذم صـحٞمحف ( )441 - 446/1سمـرىمؿ []71
طمٞم٨م ىم٤مل :ذيمر اًمٌٞم٤من سم٠من اجلٜم٦م إٟمام دم٥م عمـ أشمك سمام وصٗمٜم٤م ُمـ ؿمٕم٥م اإليامن وىمرن ذًمؽ سمً٤م ر اًمٕمٌ٤مدات اًمتـل هـل أقمـامل
سم٤مٕسمدان ٓ أن ُمـ أشمك سم٤مإلىمرار دون اًمٕمٛمؾ دم٥م اجلٜم٦م ًمف ذم يمؾ طم٤مل ،صمؿ ذيمر سمًٜمده قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ريض اهلل قمٜمـف ىمـ٤مل:
ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُم٤م طمؼ اهلل قمغم اًمٕمٌ٤مدف ىم٤مًمقا :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ .ىم٤مل :أن يٕمٌدوه وٓ ينمـيمقا سمـف.
ىم٤مل :ومام طم٘مٝمؿ قمغم اهلل إذا ومٕمٚمقا ذًمؽف ىم٤مًمقا :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ .ىم٤مل :يٖمٗمر هلؿ وٓ يٕمذهبؿ .ىم٤مل أسمق طمـ٤مشمؿ ريض اهلل قمٜمـف:
ذم هذا افؼم سمٞم٤من واوح سم٠من إظمٌ٤مر اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ يمٚمٝم٤م ُمت٘مّم٤مة ،وأن سمٕمض ؿمٕم٥م اإليامن إذا أشمك اعمرء سمف ٓ شمقضم٥م ًمـف
اجلٜم٦م ذم دا ؿ إوىم٤مت أٓ شمراه صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ضمٕمؾ طمؼ اهلل قمغم اًمٕمٌ٤مد أن يٕمٌدوه وٓ ينميمقا سمـف ؿمـٞمئ٤م وقمٌـ٤مدة
اهلل ضمؾ وقمال إىمرار سم٤مًمٚمً٤من وشمّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م وقمٛمؾ سم٤مٕريم٤من.
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وًم٘مد روى اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ أطم٤مدي٨م ضمده اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ
وروى ًمف اًمٙمثػم ُمـ أهؾ ا دي٨م همػم أصح٤مب اًمٙمت٥م اًمتًٕم٦م وإًمٞمؽ ٟمامذج ُمـ ذًمؽ :
راتعا :لاي اٌطربأ( ٟخ ٘063ـ) يف ادلعجُ األٚطط:

طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد اًمٕمٛمري اًم٘م٤ميض ىم٤مل  :طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أسمـك أويـس ىمـ٤مل:

طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ،قمــ ضمـده ،قمــ طمًـلم اسمــ
قمكم ،قمـ أسمٞمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف
وؾمٚمؿَُ :مـ ؿمتؿ إٟمٌٞم٤مء ُىم َتؾ ،و َُمـ ؿمتؿ أصح٤ميب ضمٚمد.

()1

أيْم٤م :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم اًمّم٤م غ ىم٤مل  :طمدصمٜم٤م قمٌداًمًالم سمــ صـ٤مًمح
وىم٤مل اًمٓمؼماين ً
اهلروي ىم٤مل  :طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ،قمــ ضمٕمٗمـر سمــ حمٛمـد،
قمـ أسمٞمف ،قمـ قمكم اسمـ ا ًلم ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قمـكم ريض اهلل قمٜمـف ىمـ٤مل  :ىمـ٤مل رؾمــقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ :اإليامن ُمٕمروم٦م سم٤مًم٘مٚم٥م ،وإىمرار سم٤مًمٚمً٤من ،وقمٛمؾ سم٤مٕريم٤من.
ٓ يــروى هــذا ا ــدي٨م قمـــ قمــكم ريض اهلل قمٜمــف إٓ هبــذا اإلؾمــٜم٤مد ،شمٗمــرد سمــف
قمٌداًمًالم ا سمـ ص٤مًمح اهلروي.

() 7

أيْم٤م :طمدصمٜم٤م ُمٕم٤مذ ىم٤مل  :طمدصمٜم٤م قمٌداًمًالم سمـ ص٤مًمح اهلروي ىم٤مل  :طمـدصمٜم٤م
وىم٤مل اًمٓمؼماين ً
قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمًلم سمـ قمكم ىمـ٤مل  :طمـدصمٜمل أيب ُمقؾمـك اسمــ

( )1اعمٕمجؿ إوؾمط ( )93/3سمرىمؿ [.]4067
( )2اعمٕمجؿ إوؾمط ( )770/0سمرىمؿ [.]0734
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ضمٕمٗمر ىم٤مل  :طمدصمٜمل أيب ،ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قمكم سمـ ا ًلم ،قمــ أسمٞمـف ،قمــ قمـكم
ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ :اإليامن ُمٕمروم٦م سم٤مًم٘مٚم٥م ،وإىمـرار
سم٤مًمٚمً٤من ،وقمٛمؾ سم٤مٕريم٤من.

()1

ٚلاي اٌطربأ ٟيف ادلعجُ اٌصغري :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ظمالد اًمٌ٤مهكم اًمٌّمــري،
طمدصمٜم٤م ٟمٍم سمـ قمكم ،طمدصمٜم٤م قمكم اسمـ ضمٕمٗمر ،قمـ أظمٞمفُ ،مقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمـف ضمٕمٗمـر سمــ
حمٛمد ،قمـ أسمٞمف حمٛمد اسمـ قمكم ،قمـ قمكم سمـ ا ًلم ،قمـ أسمٞمف قمـ قمكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل
قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أظمذ سمٞمد ا ًـ وا ًلم وم٘مـ٤مل ُ( :مــ أطمـ٥م هـذيـ
وأسم٤ممه٤م وأُمٝمام يم٤من ُمٕمل ذم درضمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م) مل يروه قمـ ُمقؾمك سمــ ضمٕمٗمـر إٓ قمـكم سمــ
ضمٕمٗمر ،شمٗمرد سمف ٟمٍم سمـ قمكم.

()7

ٚلاي اٌطربأ ٟيف ادلعجُ اٌىثري :طمدصمٜم٤م زيمري٤م سمـ َيٞمك اًمً٤مضمل ،طمدصمٜم٤م ٟمٍم سمـ قمـكم،
طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أظمٞمف ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ،قمــ قمـكم سمــ
ا ًلم ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أظمذ سمٞمـد ا ًــ
وا ًلم وم٘م٤ملَُ ( :مـ أطم٥م هذيـ وأسم٤ممه٤م وأُمٝمام يم٤من ُمٕمل ذم درضمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

()9

( )1اعمٕمجؿ إوؾمط ( )707/0سمرىمؿ [.]0306
( )7اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ( )109/7سمرىمؿ [ ]306وشم٘مدم ُمٕمٜم٤م أن ا دي٨م طمًـ.
( )3اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( )36/9سمرىمؿ [.]7034
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ساِظا لاي اٌزاِٙزِش ( ٞخ ٘063ـ ) يف أِثاي احلض٠ث:

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌداهلل اجلِمٛمل ،طمدصمٜم٤م قمكم سمـ اعم١مُمؾ ُمــ أهـؾ وادي اًم٘مـرى ىمـ٤مل :
ؾمٛمٕم٧م ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ا ًـلم سمــ قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل
قمٜمٝمؿ ي٘مقل  :طمدصمٜمل أيب قمـ آسم٤م ف ىم٤مل  :ىمـ٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿٟ :مــٕمؿ
اعم٤مل اًمٜمخؾ ،اًمراؾمخ٤مت ذم اًمقطمؾ ،اعمٓمٕمامت ذم اعمحؾ( .واًمـ َٛم ْح ُؾ :اًمـ َجدْ ُب).

()1

ً
طاصطا :لاي اٌضار لطٕ( ٟخ ٘082ـ) يف طٕٕــٗ:

طمدصمٜم٤م أسمق ا ًـ قمكم سمـ دًمٞمؾ اإلظمٌ٤مري ،طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ا ًـ اعم٘مري ،طمدصمٜم٤م حمٛمـد

اسمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمـر سمــ حمٛمـد طمـدصمٜمل قمـؿ أيب ا ًـلم اسمــ
ُمقؾمك ،طمدصمٜمل أيبُ ،مقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف حمٛمد ،قمــ أسمٞمـف
قمكم سمـ ا ًلم ،قمـ أسمٞمف ا ًلم ،قمـ أسمٞمف قمكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل قمٜمـف ىمـ٤مل  :ىمـ٤مل
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ؾمٚمؿ يمٞمػ شم٘مـرأ إذا ىمٛمـ٧م إمم اًمّمـالة ف ىمٚمـ٧م  :ا ٛمـد هلل رب
اًمٕم٤معملم .وم٘م٤مل  :ىمؾ سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ.

()7

وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل أيْم٤م :طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد ،طمدصمٜم٤م حمٛمـد سمــ اعمٗمْمـؾ سمــ
إسمراهٞمؿ إؿمٕمري ،طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ مه٤مم ،طمدصمٜمل قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م ،قمـ أسمٞمـف هـق

( )1أُمث٤مل ا دي٨م ( )89وأظمرضمف اًم ُ٘م َْم٤مقمل ذم ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب ( )730/7سمرىمؿ [ ]1917وقمٜمده ًمف ؿم٤مهد ُمـ ـمريـؼ
أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف سمرىمؿ [.]1914
( )2ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل ( )967/1ورواه أيْم٤م قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل (.)960/1
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ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ قمـ ضمده ،قمـ آسم٤م ف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومرض زيم٤مة اًمٗمٓمـر
ٛمق ُٟمقن.
قمغم اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم واًمذيمر وإٟمثك ممـ ُشمـ ِ

()1

طاتعا -لاي اإلِاَ احلاوُ (خ ٘432ـ) يف ادلظتضرن عٍ ٝاٌصذ١ذني:

طمدصمٜمل أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ داوود سمـ ؾمٚمٞمامن اًمّم٤مطم٥م ،طمدصمٜم٤م أسمق قمكم حمٛمـد سمــ حمٛمـد
إؿمٕم٨م اًمٙمقذم سمٛمٍم ،طمدصمٜمل أسمق ا ًـ ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر اسمــ
حمٛمد ،طمدصمٜمل أيب ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ،قمـ أسمٞمف حمٛمد سمـ قمكم ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ا ًلم،
قمـ أسمٞمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف أن هيقدي٤م يم٤من ي٘م٤مل ًمف( :ضمرجيـرة) يمـ٤من ًمـف قمـغم
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ دٟم٤مٟمػم ومت٘م٤مى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٘مـ٤مل
ًمف ي٤م زومرُ :م٤م قمٜمدي ُم٤م أقمٓمٞمؽ .ىم٤مل  :وم٢مين ٓ أوم٤مرىمؽ ي٤م حمٛمد طمتك شمٕمٓمٞمٜمل.
وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ :إذا أضمٚمس ُمٕمؽ ..ومّمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ ذم ذًمؽ اعمقوع اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء أظمرة واًمٖمداة ،ويم٤من أصـح٤مب
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يتٝمددوٟمف ويتققمدوٟمف ومٗمٓمـ رؾمقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف
وآًمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل ُ :م٤م اًمذي شمّمٜمٕمقن سمفف وم٘م٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل ،زومر َيًٌؽ.
وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿُ :مٜمٕمٜمل ريب أن أفمٚمؿ ُمٕم٤مهدا وٓ همػمه ،ومٚمـام
شمرطمؾ اًمٜمٝم٤مر ىم٤مل اًمٞمٝمقدي  :أؿمـٝمد أن ٓ إًمـف إٓ اهلل وأؿمـٝمد أن حمٛمـدا قمٌـده ورؾمـقًمف،
( )1ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل ( )146/7وأظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده ( )39وأسمدًم٧م )اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم) سمجٛمٚم٦م )ا ر واًمٕمٌد).
يمام أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ( )101/4سمرىمؿ [ .]8481ىم٤مل اسمـ طمجـر اًمٕمًـ٘مالين ذم شمٚمخـٞمص ا ٌـػم
( )104/7سمٕمد ذيمره ًمٌمء ُمـ ـمرق ا دي٨م :ورواه اًمدارىمٓمٜمل ُمـ طمدي٨م قمكم ريض اهلل قمٜمف وذم إؾمٜم٤مده وٕمػ
وإرؾم٤مل ورواه اًمِم٤مومٕمل قمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمـ أسمٞمف ُمرؾمال..
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وىم٤مل :ؿمٓمر ُم٤مزم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أُم٤م واهلل ُم٤م ومٕمٚم٧م اًمذي ومٕمٚم٧م سمؽ إٓ ٕٟمٔمـر إمم ٟمٕمتـؽ ذم
اًمتقراة حمٛمد سمـ قمٌداهللُ ،مقًمده سمٛمٙم٦م ،وُمٝم٤مضمره سمٓمٞمٌ٦م ،وُمٚمٙمـف سم٤مًمِمـ٤ممً ،مـٞمس سمٗمـظ وٓ
همٚمٞمظ ،وٓ ؾمخ٤مب ذم إؾمقاق ،وٓ ُُمتزي سم٤مًمٗمحش ،وٓ ىمقل افٜم٤م ،أؿمٝمد أن ٓ إًمـف إٓ
اهلل وأٟمؽ رؾمقل اهلل ،هذا ُم٤مزم وم٤مطمٙمؿ ومٞمف سمام أراك اهلل.

()1

وىم٤مل ا ٤ميمؿ أيْم٤م :طمدصمٜمل أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمــ قمٌٞمـد إؾمـدي ا ـ٤مومظ هبٛمـدان،
طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ا ًلم ،طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب أويس ،طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ
حمٛمد سمـ قمكم ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ ا ًلم ،قمــ أسمٞمـف ،قمــ
قمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ أن وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م عم٤م شمقذم رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف
وؾمٚمؿ يم٤مٟم٧م شم٘مقل :واأسمت٤مهُ ،مـ رسمف ُم٤م أدٟم٤مه ،واأسمت٤مه ،ضمٜم٤من افٚمد ُم٠مواه ،واأسمت٤مه ،رسمـف
يٙمرُمف إذا أشم٤مه ،وا أسمت٤مه ،اًمرب ورؾمٚمف يًٚمؿ قمٚمٞمف طملم يٚم٘م٤مه ،ومٚمام ُم٤مشمـ٧م وم٤مـمٛمـ٦م ىمـ٤مل
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف:
اضمـــتِ َام ٍع ُِمـــ ْـ َظمٚمِ ْٞم َٚم ِ
ًمِٙم ِ
ـــلم ُوم ْر َىمـــ ٌ٦م
ُـــؾ ْ

ِ
ِ
ـــر ِاق َىمٚمِٞمـ ُ
َو ُيمـ ُّ
ـــؾ
ـــؾ اًمــــذي ُد ْو َن اًمٗمـ َ
اطم ٍ
اطمـــدً ا سمٕمـــدَ و ِ
ـــ٤مدي و ِ
وإِن ا ْومتِ َ٘م ِ
ـــد
َ
َْ
ْ َ
َ
()7
ـــغم َأ ْن ٓ َيـــدُ ْو َم َظمٚمِ ُ
َد ًَمٞمــــ ٌْؾ َقم َ
ٞمـــؾ

( )1اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ( )080/7سمرىمؿ []4747
( )2اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ( )180/9سمرىمؿ []4800
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ً

ثإِا :لاي اتٓ ِزص( ٗ٠ٚخ ٘413ـ):

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمكم اًمٜمً٤م ل ،طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌداهلل اهل٤مؿمٛمل ،طمدصمٜم٤م حمٛمد سمــ حمٛمـد

إؿمٕم٨م ،طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمــ حمٛمـد ىمـ٤مل  :طمـدصمٜمل أيب،
قمـ ضمدي ،قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمـف ىمـ٤مل  :أشمـك رؾمـقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر سم٤مُمرأة ًمف وم٘م٤مًم٧م  :يـ٤م رؾمـقل اهلل إن زوضمٝمـ٤م
ومالن سمـ ومالن إٟمّم٤مري وإٟمف ضهب٤م ،وم٠مصمر ذم وضمٝمٝم٤م ،وم٘مـ٤مل رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف
وآًمف وؾمٚمؿ ًمٞمس ًمف ذًمـؽ ومـ٠مٟمزل اهلل شمٕمـ٤ممم :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭼ [ؾمقرة اًمٜمً٤مء] أي
ذم إدب وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أردت أُمرا وأراد اهلل همػمه.

()1

ً

تاطعا :لاي أتٔ ٛع( ُ١خ ٘403ـ) يف دٍ١ح األ١ٌٚاء:

طمدصمٜم٤م أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمٌداهلل سمـ إؾمح٤مق اعمٕمدل طمدصمٜم٤م أسمق قمكم أمحد سمــ قمـكم

إٟمّم٤مري سمٜمٞمً٤مسمقر ،طمدصمٜم٤م أسمق اًمّمٚم٧م قمٌداًمًالم سمـ ص٤مًمح اهلروي ،طمـدصمٜم٤م قمـكم اسمــ
ُمقؾمك اًمرو٤م ،طمدصمٜمل أيبُ ،مقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،طمدصمٜمل أيب ،ضمٕمٗمر سمـ حمٛمـد ،طمـدصمٜمل أيب،
حمٛمد سمـ قمكم ،طمدصمٜمل أيب قمكم سمـ ا ًٞمــ سمـ قمكم ،طمدصمٜمل أيب قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م روــل

( )1واٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمثػم(.)437/1
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اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ طمدصمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمـ ضمؼميـؾ  ىمـ٤مل  :ىمـ٤مل
اهلل  إين أٟمــ٤م اهلل ٓ إًمــف إٓ أٟمــ٤م وم٤مقمٌــدوين ُمـــ ضمــ٤مءين ُمــٜمٙمؿ سمِمــٝم٤مدة أن ٓ إًمــف إٓ اهلل
سم٤مإلظمالص دظمؾ ذم طمّمٜمل وُمـ دظمؾ ذم طمّمٜمل أُمـ ُمـ قمـذايب .هـذا طمـدي٨م صم٤مسمـ٧م
ُمِمٝمقر هبذا اإلؾمٜم٤مد ُمـ رواي٦م اًمٓم٤مهريـ قمـ آسمـ٤م ٝمؿ اًمٓمٞمٌـلم ويمـ٤من سمٕمـض ؾمـٚمٗمٜم٤م ُمــ
اعمحدصملم إذا روى هذا اإلؾمٜم٤مد ىم٤ملً :مق ىمرئ هذا اإلؾمٜم٤مد قمغم ٜمقن ٕوم٤مق.

()1

ً
عاشزا :لاي اتٓ عّشٍ١ك يف جشئٗ:

طمدصمٜم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ا ًـ سمــ حمٛمـد سمــ ا ًــ اًمًـٙمقين اعمٕمـدل سم٤مًمٙمقومـ٦م ،طمـدصمٜم٤م

أسمقضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن ا يُمل ،طمدصمٜم٤م أسمـق قمٛمـران ُمقؾمـك سمــ قمٛمـران
اعمروزي ،طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ىم٤مل  :ىم٤مل قمكم ُ : مروا
أوٓديمؿ سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ.

()7

أيْم٤م :طمدصمٜم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ،طمدصمٜم٤م ا يُمل ،طمـدصمٜم٤م أسمـق قمٛمـران ،طمـدصمٜم٤م
وىم٤مل اسمـ قمٛمِمٚمٞمؼ ً
ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ :إن ُمــ
ا ؼ اًمقاضم٥م قمغم ُمـ ؾمٛمع ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ و وم٠مدظمٚمف اهلل اجلٜم٦م ،أن يِمـٗمع عمـ ؾمٛمع ُمٜمف.

()9

( )1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء (.)137 - 131/9
( )2ضمزء قمٛمِمٚمٞمؼ ( )49سمرىمؿ [ ]11وىم٤مل :إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ.
( )3ضمزء قمٛمِمٚمٞمؼ ( )49سمرىمؿ [ ]17وىم٤مل :إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ.
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َ

احلاص ٞعشز :لاي اٌمضاع( ٟخ ٘424ـ) يف ِظٕض اٌشٙاب:

أظمؼمٟم٤م أسمق اًمٗمتح حمٛمد سمـ ا ًلم اًمٕمٓم٤مر اًمٌٖمدادي ىمدم قمٚمٞمٜم٤م ،طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ حمٛمد

اعمخٚمدي سمٌٖمداد ،طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـ طمًـ اًمِمٞمٌ٤مين ،طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ظمٚمػ سمــ قمٌداًمًـالم،
طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ اعمروزي ،طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ،قمـ أسمٞمف،
قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ :اًمٕمام ـؿ شمٞمجـ٤من
اًمٕمرب ،واإلطمتٌ٤مء طمٞمٓم٤مم٤م ،وضمٚمقس اعم١مُمـ ذم اعمًجد رسم٤مـمف.

()1

أيْم٤م :أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ سمـ ٟمٔمٞمػ اًمٗمراء ،طمـدصمٜم٤م ا ًـلم اسمــ
وىم٤مل اًم ُ٘م َْم٤مقمل ً
همٞم٤مث افراؾم٤مين ىم٤مل :طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمكم ،طمـدصمٜم٤م أيب ،طمـدصمٜم٤م قمـكم سمــ ُمقؾمـك اًمروـ٤م،
طمدصمٜمل أيبُ ،مقؾمك اسمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل :طمدصمٜمل أيب ضمٕمٗمر سمــ حمٛمـد ،طمـدصمٜمل أيب حمٛمـد سمــ
قمكم ،ىم٤مل :طمدصمٜمل أيب ،قمكم سمـ ا ًلم ىم٤مل  :طمدصمٜمل أيب ،ا ًلم سمـ قمـكم ىمـ٤مل  :طمـدصمٜمل
أيب ،قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ ُمــ
قم٤مُمؾ اًمٜم٤مس ومٚمؿ ئمٚمٛمٝمؿ ،وطمدصمٝمؿ ومٚمـؿ يٙمـذهبؿ ،ووقمـدهؿ ومٚمـؿ خيٚمٗمٝمـؿ ،ومٝمـق ممــ
يمٛمٚم٧م ُمروءشمف ،وفمٝمرت قمداًمتف ،ووضمٌ٧م أظمقشمف ،وطمرُم٧م همٞمٌتف.

()7

وىم٤مل اًم ُ٘م َْم٤مقمل أيْم٤م :أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ اإلُمـ٤مم إُمـ٤مم ُمًـجد قمٌـداهلل ،طمـدصمٜم٤م
ا ًلم سمـ همٞم٤مث ،طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمكم ،طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ُمقؾمـك اًمروـ٤م ىمـ٤مل  :طمـدصمٜمل أيب

(ُ )1مًٜمد اًمِمٝم٤مب ( )83/1سمرىمؿ [.]00
(ُ )2مًٜمد اًمِمٝم٤مب ( )977/1سمرىمؿ [ ]349وذيمره اًمديٚمٛمل ذم ُمًٜمد اًمٗمردوس ( )433/9سمرىمؿ [.]3340
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ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،طمدصمٜمل أيب ،ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،طمدصمٜمل أيب ،حمٛمد سمــ قمـكم ،طمـدصمٜمل أيب،
قمكم سمـ ا ًلم ،طمدصمٜمل أيب ،ا ًلم سمـ قمكم ،طمدصمٜمل قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل قمٜمـف
ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ ي٘مـقل اهلل شمٕمـ٤ممم  ٓ :إًمـف إٓ اهلل طمّمـٜمل،
ومٛمـ دظمٚمف أُمـ قمذايب.

()1

اٌثأ ٟعشز :لاي اٌمش ٟٕ٠ٚيف تارخيٗ:

آؾمؿ اًمراسمع :ا ج٤مزي سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌٚمقي اًم٘مزويٜمل ؾمٛمع أسمـ٤م إؾمـح٤مق

اًمِمح٤مذى سم٘مراءشمف قمٚمٞمف ذم اجل٤مُمع ؾمٜم٦م ؾمـٌع وصمامٟمـلم وأرسمٕمام ـ٦م طمديثـف قمــ أيب ُمٕمــنم
اًمٓمؼمي أٟمٌ٠م اًم٘م٤ميض أسمق ا ًـ حمٛمد سمـ قمـكم سمــ حمٛمـد سمــ صـخر إزدي ذم اعمًـجد
ا رام ؾمٜم٦م أرسمـع وصمالصمـلم وأرسمٕمام ـ٦م ،طمـدصمٜم٤م قمٌـداجلٌ٤مر سمــ أمحـد اًمٗمًـٓم٤مـمل ،طمـدصمٜم٤م
أسمقا ًـ اسمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد ،طمـدصمٜم٤م أمحـد سمــ ُمـروان ،طمـدصمٜم٤م حمٛمـد سمــ إؾمـامقمٞمؾ
اًمٕمٚمقي ،طمدصمٜم٤م قمٛمل أسمق ا ًلم اسمـ ُمقؾمك ،قمـ أسمٞمف ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،قمـ ضمٕمٗمـر سمــ
حمٛمد ،قمـ أسمٞمف قمغم اسمـ ا ًلم ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قمكم سمــ أسمــل ـمــ٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمـف قمــ
اًمٜمـٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ؾمٚمؿ ىم٤مل :أرسمـع ظمـّم٤مل ُمـ ؾمـٕم٤مدة اعمرء  :أن يــٙمقن زوضمتـف
صـ٤م ٦م ،وأوٓده أسمرار ،وظمٚمـٓم٤مؤه ص٤م لم ،وُمٕمٞمِمتف ذم سمالده.

()7

(ُ )1مًٜمد اًمِمٝم٤مب ( )979/7سمرىمؿ [ ]1431وذيمره اًمديٚمٛمل ذم ُمًٜمد اًمٗمردوس ( )731/3سمرىمؿ [.]0161
( )7شم٤مريخ ىمزويـ (.)903/7
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اٌثاٌث عشز :لاي اٌثٙ١م( ٟخ ٘428ـ) يف اٌظٕٓ اٌىرب:ٜ

أظمؼمٟم٤م أسمق ا ًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ سمٜمدار اًم٘مزويٜمل سمٛمٙم٦م ،طمدصمٜم٤م أسمق حمٛمـد سمــ ؾمـٝمؾ اسمــ
أمحد اًمديٌ٤مضمل ،طمدصمٜم٤م أسمق قمكم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ إؿمٕم٨م ح وأظمؼمٟم٤م أسمق قمٌداهلل ا ٤مومظ أٟمٌـ٠م
أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ داوود سمـ ؾمٚمٞمامن اًمّمقذم ىمـ٤مل :ىمـرئ قمـغم أيب قمـكم حمٛمـد سمــ حمٛمـد اسمــ
إؿمٕم٨م اًمٙمقذم ،طمدصمٜمل ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمـر سمــ حمٛمـد سمــ قمـكم اسمــ
ا ًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م طمدصمٜم٤م أيب ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ضمٕمٗمر سمـ حمٛمـد ،قمــ أسمٞمـف ،قمــ
ضمده قمكم سمـ ا ًلم سمـ قمكم قمـ أسمٞمف قمـ أسمٞمف قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :وضمـدٟم٤م ذم ىمـ٤م ؿ ؾمـٞمػ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم اًمّمحٞمٗم٦م إن إىمٚمػ ٓ يؽمك ذم اإلؾمالم طمتك خيتـتـ
وًمق سمٚمغ صمامٟملم ؾمٜم٦م .وهذا طمدي٨م يٜمٗمرد سمف أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم هبذا اإلؾمٜم٤مد.

()1

وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل أيْم٤م :أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌداهلل ا ٤مومظ ،أٟمٌ٠م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ داوود سمـ ؾمٚمٞمامن
اًمّمقذم ىم٤مل :ىمرئ قمغم أيب قمكم حمٛمد سمـ إؿمٕم٨م اًمٙمقذم سمٛمٍم وأٟم٤م أؾمٛمع ىم٤مل :طمـدصمٜمل
أسمق ا ًـ ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ا ًلم سمــ قمـكم
اسمـ أيب ـم٤مًم٥م طمدصمٜم٤م أيب إؾمامقمٞمؾ قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ،ضمٕمٗمـر سمــ حمٛمـد ،قمــ أسمٞمـف ،قمــ
ضمده ،قمكم سمـ ا ًلم ،قمـ أسمٞمف ا ًلم سمـ قمكم ،قمـ أسمٞمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف
( )1ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى ( )974/0وروى اًمروي٤مين ذم ُمًٜمده ( )941/7سمرىمؿ [ ]1977قمـ أيب سمرزة ريض اهلل قمٜمف
قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم إىمٚمػ َي٩م سمٞم٧م اهللف ىم٤مل :طمتك خيتـتـ .وذيمـر اسمــ أيب ؿمـٞمٌ٦م ذم ُمّمـٜمٗمف
( )71/3سمرىمؿ [ ] 79994قمـ ضم٤مسمر سمـ زيد قمـ قمٌداهلل سمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :إىمٚمػ ٓ دمـقز ؿمـٝم٤مدشمف
وٓ شم٘مٌؾ ًمف صالة وٓ شم١ميمؾ ًمف ذسمٞمح٦م .ىم٤مل :ويم٤من ا ًـ هق اًمٌـٍمي ٓ يرى ذًمؽ.
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ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿً :مٞمس ًمٚمٕمٌد ُمـ اًمٖمٜمٞمٛمـ٦م رء إٓ ُظم ْرصمـل

()1

اعمتـ٤مع وأُم٤مٟم٦م ضم٤م ز إذا هق أقمٓمك اًم٘مـقم اظمتٚمٗم٤م.

()7

وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن :أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌداهلل ا ٤مومظ ،طمدصمٜمل أسمـق ُمٜمّمـقر أمحـد
اسمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًمٕمٜمؼمي اًمّمقذم اًمٜمٞمً٤مسمقري ٟمزيؾ سمٖمداد ،طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ أمحد سمــ
قم٤مُمر ،طمدصمٜم٤م أيب ،طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م ،طمـدصمٜم٤م ُمقؾمـك سمــ ضمٕمٗمـر ،طمـدصمٜمل أيب،
ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،طمدصمٜم٤م أيب ،قمـ أسمٞمف ،قمكم سمـ ا ًلم ،قمـ أسمٞمـف ،قمــ قمـكم ريض اهلل قمٜمـف
ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ :رأس اًمٕم٘مؾ سمٕمد اًمديـ اًمتقدد إمم اًمٜمـ٤مس،
واصٓمٜم٤مع افػم إمم يمؾ سمر ووم٤مضمر.

()9

وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل أيْم٤م :أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌداهلل ا ٤مومظ ،أٟمٌ٠مٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ إؾمح٤مق اًمٗم٘مٞمـف،
أٟمٌ٠مٟم٤م قمكم اسمـ قمٌداًمٕمزيز ،طمدصمٜم٤م قمٌداًمًالم سمـ ص٤مًمح اهلروي ،طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ُمقؾمك سمــ
ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ا ًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،طمـدصمٜمل أيب ،قمــ ضمٕمٗمـر ،قمــ

( )1افُ ْرصمِل :هق أصم٤مث اًمٌٞم٧م أو أردأ اعمت٤مع واًمٖمٜم٤م ؿ .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ُم٤مدة (ظمرث).
( )7ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى (.)34/3
( )3ؿمٕم٥م اإليامن ( )730/0سمرىمؿ [ ]0607وأظمرج اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ( )71/7سمرىمؿ [ ]863قمـ اإلُم٤مم قمكم
ريض اهلل قمٜمف ُمرومققمً٤م ىم٤مل :رأس اًمٕم٘مؾ سمٕمد اإليامن سم٤مهلل اًمتحٌ٥م إمم اًمٜم٤مس .يمام أظمرج اًم ُ٘م َْمـ٤مقمل ذم ُمًـٜمد اًمِمـٝم٤مب
( )148/1سمرىمؿ [ ]766قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ُمرومققمً٤م ىم٤مل :رأس اًمٕم٘مؾ سمٕمد اإليامن اًمتقدد إمم اًمٜم٤مس .وذيمـره
اًمديٚمٛمل ذم اًمٗمردوس سمٛم٠مصمقر افٓم٤مب ( )786/7سمرىمؿ [ ]9730قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف سمٜمحقه.
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أسمٞمف ،قمـ قمكم سمـ ا ًلم ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىمـ٤مل رؾمـقل اهلل صـغم اهلل
قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اإليامن ُمٕمروم٦م سم٤مًم٘مٚم٥م وإىمرار سم٤مًمٚمً٤من وقمٛمؾ سم٤مٕريم٤من.
وطمدصمٜم٤م أسمق حمٛمد قمٌٞمد سمـ حمٛمد سمـ ُمٝمدي اًم٘مِمػمي ،أٟمٌ٤م أسمق حمٛمـد قمٌـداهلل سمــ حمٛمـد
اسمـ ُمقؾمك سمـ يمٕم٥م ،طمدصمٜم٤م أسمق حمٛمد اًمٗمْمؾ سمـ حمٛمد سمـ اعمًـٞم٥م اًمٌٞمٝم٘مـل ،طمـدصمٜم٤م أسمـق
اًمّمٚم٧م اهلروي قمٌداًمًالم وحمٛمد سمـ أؾمٚمؿ ىم٤مٓ :طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م قمــ أسمٞمـف
هق ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ومـذيمره أٟمـف ىمـ٤مل :اإليـامن إىمـرار سم٤مًمٚمًـ٤من وُمٕمرومـ٦م سم٤مًم٘مٚمـ٥م وقمٛمـؾ
سم٤مجلقارح وؿم٤مهد هذا ا دي٨م ُم٤م ُم٣م ذم ا دي٨م اًمث٤مسم٧م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف
وؾمٚمؿ ذم قمدد ؿمٕم٥م اإليامن..

()1

اٌزاتع عشز :لاي اتٓ عثض اٌرب(خ ٘640ـ) يف اٌتّ١ٙض:

طمدصمٜم٤م ظمٚمػ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ىم٤مل :طمدصمٜم٤م أسمق ـم٤مًم٥م اًمٕمٌ٤مس سمـ أمحد سمـ ؾمـٕمٞمد سمــ ُم٘م٤مشمـؾ

اسمـ ص٤مًمح ُمقمم قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل :طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر اسمــ
حمٛمد ىم٤مل :طمدصمٜم٤م أيب ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ،ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمـف ،قمــ ضمـده ،قمـكم اسمــ
طمًلم ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف
وآًمف وؾمٚمؿ ٟ :مٞم٦م اعم١مُمـ ظمػم ُمـ قمٛمٚمف ،وٟمٞم٦م اًمٗم٤مضمر ذ ُمـ قمٛمٚمف ،ويمؾ يٕمٛمؾ قمغم ٟمٞمتف.
وُمٕمٜمك هذا ا دي٨م واهلل أقمٚمؿ ،أن اًمٜمٞم٦م سمٖمػم قمٛمؾ ظمػم ُمــ قمٛمـؾ سمـال ٟمٞمـ٦م ،وشمٗمًـػم
ظمػم ُمـ اًمٕمٛمؾ سمٖمـػم ٟمٞمـ٦مو
ذًمؽ :أن اًمٕمٛمؾ سمال ٟمٞم٦م ٓ ،يرومع وٓ يّمٕمد ،وم٤مًمٜمٞم٦م سمٖمػم قمٛمؾٌ ،

( )1ؿمٕم٥م اإليامن (.)48 - 48/1
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ٕن اًمٜمٞم٦م شمٜمٗمع سمال قمٛمؾ ،واًمٕمٛمؾ سمال ٟمٞم٦م ٓ ُمٜمٗمٕم َ٦م ومٞمف ،وَيتٛمؾ أن يٙمقن اعمٕمٜمـك ومٞمـفٟ :مٞمـ٦م
اعم١مُمـ ذم إقمامل اًمّم٤م ٦م ،أيمثر مم٤م ي٘مقى قمٚمٞمف ُمٜمف ،وٟمٞم٦م اًمٗم٤مضمر ذم إقمامل اًمًٞمئ٦م ،أيمثـر
مم٤م يٕمٛمٚمف ُمٜمٝم٤م ،وًمق أٟمف يٕمٛمؾ ُم٤م ٟمقى ذم اًمنم ،أهٚمؽ ا رث واًمٜمًـؾ ،وٟمحـق هـذا واهلل
أقمٚمؿ .ويدل هذا ا دي٨م قمغم أن اعم١مُمـ ىمد ي٘مع ُمٜمف قمٛمؾ سمٖمػم ٟمٞم٦م ،ومٞمٙمقن ًمٖمقا وهق ُمـع
ذًمؽ ُم١مُمـ ،ويدل أيْم٤م قمغم أن اعم١مُمـ ىمد يٜمـقي ُمــ إقمـاملُ ،مـ٤م ٓ يٕمـ٤من قمٚمٞمـف ،وأن
اًمٗم٤مضمر ىمد يٜمقي ُمـ إقماملُ ،م٤م يٕمّمؿ ُمٜمف وٓ يّمؾ إًمٞمف..

()1

أيْم٤م  :طمدصمٜم٤م ظمٚمػ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ،طمدصمٜم٤م أسمق ـم٤مًم٥م اًمٕمٌ٤مس سمــ أمحـد
وىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم ً
اسمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُم٘م٤مشمؾ اسمـ ص٤مًمحُ ،مقمم قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىمـ٤مل :طمـدصمٜم٤م حمٛمـد
اسمـ حمٛمد سمـ إؿمٕم٨م اًمٙمقذم ىم٤مل :طمدصمٜمل ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمـر اسمــ
حمٛمد ىم٤مل :طمدصمٜمل أيب ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ،ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ،قمـكم اسمــ
طمًلم ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمـف
وآًمف وؾمٚمؿ :إن ذار اًمٜم٤مس قمٜمد اهلل ،اًمذيـ ُيٙمرُمقن اشم٘م٤مء ذهؿ.

()7

اخلاِض عشز :لاي اخلط١ة اٌثغضاص( ٞخ ٘460ـ) يف التضاء اٌعٍُ اٌعًّ:

أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌٞمد اهلل سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمّمػمذم ىمـ٤مل :أظمؼمٟمـ٤م ؾمـٝمؾ سمــ أمحـد

اًمديٌ٤مضمل ،طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ إؿمٕم٨م اًمٙمقذم سمٛمٍم ،طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمــ إؾمـامقمٞمؾ

( )1اًمتٛمٝمٞمد (.)703/17
( )2اًمتٛمٝمٞمد (.)707/74
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اسمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ىم٤مل :طمدصمٜمل أيب ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ،قمكم سمـ طمًـلم ،قمــ
أسمٞمف ،قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :اًمزاهد قمٜمدٟم٤م ُمـ قمٚمؿ ومٕمٛمؾ ،وُمــ أي٘مــ ومحـذر ،ومـ٢من
أُمًك قمغم قمن ،محد اهلل ،وإن أصٌح قمغم ين ،ؿمٙمر اهلل ،ومٝمذا هق اًمزاهد.

()1

أيْم ٤م :أظمؼمٟمـ٤م أسمـق اًم٘م٤مؾمـؿ إزهـري ىمـ٤مل :أٟمٌـ٠م ؾمـٝمؾ سمــ أمحـد
وىم٤مل افٓمٞم٥م ًـ
اًمديٌ٤مضمل ،طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ حمٛمد ا سمــ إؿمـٕم٨م اًمٙمـقذم سمٛمٍمـ ،طمـدصمٜم٤م ُمقؾمـك سمــ
إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك ا سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ىم٤مل :طمدصمٜمل أيب ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ضمٕمٗمر سمـ
حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ،قمكم اسمـ طمًلم ،قمـ أسمٞمف أن قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف يم٤من ي٘مـقل:
اقمٛمؾ يمؾ يقم سمام ومٞمف شمرؿمد.

()7

اٌظاصص عشز :لاي اتٓ اٌغطز٠ف يف جشئٗ:

طمدصمٜم٤م قمٌداًمرمحـ سمـ اعمٖمػمة ،طمدصمٜم٤م ٟمّمـر سمـ قمكم ،أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد،

طمـ دصمٜمل أظمل ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف حمٛمد سمـ قمكم قمــ قمـكم اسمــ
ا ًلم ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده قمكم ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ
أظمذ ا ًـ وا ًلم وم٘م٤ملَُ :م ـ أطمٌٜمل وأطم٥م هـذيـ وأسم٤ممهـ٤م وأُمٝمـام يمـ٤من ُمٕمـل ذم
درضمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

()9

( )1اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ ( )43سمرىمؿ [.]09
( )2اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ ( )163سمرىمؿ [.]103
( )3ضمزء اسمـ اًمٖمٓمريػ ( )88سمرىمؿ [.]96
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اٌظاتع عشز :لاي اتٓ عظاوز (خ ٘271ـ) يف تار٠ز صِشك:

أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ اًمٗمراوي ،أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ ا ًـلم اًمٌٞمٝم٘مـل،
طمدصمٜم٤م أسمق قمٌداهلل ا ٤مومظ ،طمدصمٜمل أسمق سمٙمـر حمٛمـد سمــ داوود سمــ ؾمـٚمٞمامن اًمزاهـد ،أظمؼمٟمـ٤م
أسمققمكم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ إؿمٕم٨م اًمٙمقذم سمٛمٍم ،طمدصمٜمل أسمق ا ًـ ُمقؾمك سمــ إؾمـامقمٞمؾ
اسمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم ،طمدصمٜمل أيب إؾمامقمٞمؾ ،قمـ أسمٞمف ُمقؾمـك اسمــ ضمٕمٗمـر،
قمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده قمكم سمـ ا ًلم ،قمـ أسمٞمف ا ًلم سمـ قمـكم ،قمــ
أسمٞمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف أن هيقدي٤م يم٤من ي٘م٤مل ًمف( :ضمرجيرة) يم٤من ًمـف قمـغم رؾمـقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ دٟم٤مٟمػم ومت٘م٤مى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ وم٘مـ٤مل ًمـف  :يـ٤م
هيقدي ُم٤م قمٜمدي ُم٤م أقمٓمٞمؽ .ىم٤مل :وم٢مين ٓ أوم٤مرىمؽ ي٤م حمٛمد طمتك شمٕمٓمٞمٜمل ُم٤م زم .وم٘م٤مل ٟمٌل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ :إذا أطمٌس ُمٕمؽ ،ومحٌس ُمٕمف ومّمغم رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف
وآًمف وؾمٚمؿ اًمٔمٝمر واًمٕمّمـر واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء أظمرة واًمٖمداة ويم٤من أصـح٤مب رؾمـقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يتٝمددوٟمـف ويتققمدوٟمـف ،ومٗمٓمــ رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف
وؾمٚمؿ وم٘م٤مل ُ :م٤م اًمذي شمّمٜمٕمقن سمفف ىم٤مًمقا  :ي٤م رؾمقل اهلل ،هيقدي َيًٌؽ ف!
وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿُ :مٜمٕمٜمل ريب أن أفمٚمؿ ُمٕم٤مهدا وٓ همػمه ،ومٚمـام
شمرطمؾ اًمٜمٝم٤مر ىم٤مل اًمٞمٝمقدي :أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،وأؿمٝمد أٟمؽ رؾمقل اهلل ،وؿمـٓمر ُمـ٤مزم
ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،أُم٤م واهلل ُم٤م ومٕمٚم٧م اًمذي ومٕمٚم٧م سمؽ إٓ ٕٟمٔمر إمم ٟمٕمتؽ ذم اًمتقراة ،حمٛمد اسمـ
قمٌداهلل ُمقًمده سمٛمٙم٦م ،وُمٝم٤مضمره سمٓمٞمٌ٦م ،وُمٚمٙمف سم٤مًمِم٤ممً ،مٞمس سمٗمظ وٓ همٚمـٞمظ ،وٓ ؾمـخ٤مب
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ذم إؾمقاق ،وٓ ُمتزيـ سم٤مًمٗمحش ،وٓ ىمقًمف افٜم٤م ،أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،وأٟمـؽ رؾمـقل
اهلل ،وهذا ُم٤مزم وم٤مطمٙمؿ ومٞمف سمام أراك اهلل .ويم٤من اًمٞمٝمقدي يمثػم اعم٤مل.

()1

أيْم٤م :أظمؼمٟم٤م أسمق ؾمٕمد إؾمامقمٞمؾ سمـ أمحد سمــ قمٌـداعمٚمؽ ،أظمؼمٟمـ٤م اًمِمـٞمخ
وىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر ً
أسمق اًم٘م٤مؾمؿ أُمػمك اسمـ أيب أمحد حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٌزار اًمٚمٞمثـل ،أظمؼمٟمـ٤م إؾمـت٤مذ
اإلُم٤مم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ا ًـ سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اعمٗمن ،أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمـر حمٛمـد اسمــ قمٌـداهلل سمــ
حمٛمد سمـ ضمٕمدة ،طمدصمٜم٤م اًمٕمٌ٤مس سمـ محزة ،طمدصمٜم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌداهلل سمـ أمحد اسمـ قم٤مُمر اًمٙمٜمـ٤مين
اًمٌـٍمي ،طمدصمٜمل أيب ،طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م ،طمدصمٜمل أيبُ ،مقؾمك اسمـ ضمٕمٗمر ،طمـدصمٜمل
أيب ،ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،طمدصمٜمل أيب حمٛمد سمـ قمكم ،طمدصمٜمل أيب ،قمـكم اسمــ ا ًـلم ،طمـدصمٜمل أيب،
ا ًلم سمـ قمكم ،طمدصمٜمل أيب قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىمـ٤مل :ىمـ٤مل رؾمـقل اهلل صـغم اهلل
قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ :ي٘مقل اهلل  ٓ :إًمف إٓ اهلل طمّمٜمل ،ومٛمـ دظمٚمف أُمـ قمذايب.

()7

أيْم٤م :أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمـؿ سمــ ُمًـٕمدة ،أظمؼمٟمـ٤م محـزة سمــ يقؾمـػ،
وىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر ً
أظمؼمٟم٤م أسمق أمحد سمـ قمدي ،طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ إؿمٕم٨م ،طمدصمٜمل ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ
اسمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،طمدصمٜمل أيب ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمـده

( )1شم٤مريخ دُمِمؼ ()104/1
( )2شم٤مريخ دُمِمؼ (.)407/3
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قمكم سمـ ا ًلم ،قمـ أسمٞمف ،قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف
وؾمٚمؿ( :أهؾ اجلٜم٦م ًمٞمس هلؿ يمٜمك إٓ آدم و وم٢مٟمف يٙمٜمك أسم٤م حمٛمد).

()1

أيْم٤م :أٟمٌ٠مٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اعمٜمٕمؿ سمـ قمكم سمـ أمحد ،طمدصمٜم٤م أسمقا ًـ
وىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر ً
قمكم سمـ افـي سمـ ؾمٚمٞمامن اًمِم٤مذيمقين ؾمٜم٦م أرسمٕمـلم وأرسمٕمام ـ٦م ،أظمؼمٟمـ٤م اًمِمـٞمخ أسمـق قمـكم
ا ًـ سمـ قمكم اًمِمٞمزري ىمدم قمٚمٞمٜم٤م دُمِمؼ ،أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌداهلل ا ًلم سمــ أمحـد ظم٤مًمقيـف،
أظمؼمٟم٤م قمكم اسمـ ُمٝمرويف اًم٘مزويٜمل ،طمدصمٜم٤م داوود سمـ ؾمٚمٞمامن اًم٘م٤مري ،طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ُمقؾمك
اًمرو٤م ،طمدصمٜم٤م أيبُ ،مقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،طمدصمٜم٤م أيب ،ضمٕمٗمر سمـ حمٛمـد ،طمـدصمٜم٤م أيب ،حمٛمـد سمــ
قمكم ،قمـ أسمٞمف ،قمكم سمـ ا ًلم ،قمـ أسمٞمف ،ا ًلم سمـ قمكم ،قمــ أسمٞمـف ،قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م
ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ :حتنم اسمٜمتل وم٤مـمٛمـ٦م وقمٚمٞمٝمـ٤م
ُطمٚم٦م ىمد قمجٜم٧م سمامء ا ٞمقان ومٞمٜمٔمر افال ؼ إًمٞمٝم٤م ومٞمتٕمجٌقن ُمٜمٝم٤م ،وشمٙمًك أيْم٤م أًمػ طمٚم٦م
ُمـ طمٚمؾ اجلٜم٦مُ ،مٙمتقب قمغم يمؾ طمٚم٦م ُمٜمٝم٤م سمخط أظميـ ،أدظمٚمـقا اسمٜمـ٦م ٟمٌٞمـل اجلٜمـ٦م قمـغم
أطمًـ صقرة ،وأطمًـ اًمٙمراُم٦م ،وأطمًـ اعمٜمٔمر ،ومتزف يمام شمزف اًمٕمروس ،وشمتقج سمتـ٤مج
اًمٕمز ويٙمقن ُمٕمٝم٤م ؾمٌٕمقن أًمػ ضم٤مري٦م طمقري٦م قمٞمٜمٞم٦م ،ذم يد يمؾ ضم٤مري٦م ُمٜمديؾ ُمـ إؾمـتؼمق
وىمد زيـ ًمؽ شمٚمؽ اجلقاري ُمٜمذ ظمٚم٘مٝمـ اهلل.

()7

( )1شم٤مريخ دُمِمؼ (.)900/8
( )2شم٤مريخ دُمِمؼ (.)994/19
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أيْم٤م :أظمؼمٟم٤م أسمق ٟمٍم حمٛمد سمـ محد اًمٙمؼميتل ،طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمـر أمحـد
وىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر ً
سمـ اًمٗمْمؾ اًمٌ٤مـمرىم٤مين ،طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ أمحـد اًمِمـ٤مهد ،طمـدصمٜم٤م أسمـق
أمحد حمٛمد سمـ أمحد اًمدهًت٤مين سمجرضم٤من ،طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر حمٛمـد سمــ إؾمـح٤مق سمــ ظمزيٛمـ٦م
اًمٜمٞمً٤مسمقري ،طمدصمٜم٤م أسمق ا ٤مرث أؾمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ يمثػم سمـ قمٗمػم أُمـاله قمٚمٞمٜمـ٤م طمـدصمٜمل أيب
ؾمٕمٞمد سمـ يمثػم ،طمدصمٜمل ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف حمٛمد سمـ قمكم،
قمـ أسمٞمف قمكم سمـ ا ًلم ،قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :أصـ٤مسمتٜم٤م ؾمـٜم٦م اًمرُمـ٤مدة
ٟمًؼ ،وم٘مـ٤مل قمٛمـر ريض اهلل
ٟمًؼ صمؿ اؾمتً٘مٞمٜم٤م ومٚمؿ َ
ٟمًؼ ،صمؿ اؾمتً٘مٞمٜم٤م ومٚمؿ َ
وم٤مؾمتً٘مٞمٜم٤م ومٚمؿ َ
قمٜمفٕ :ؾمتً٘ملم همدا سمٛمـ يً٘مٞمٜمل اهلل ،وم٘م٤مل اًمٜم٤مس سمٛمـفو سمٕمكمف سمحًـف سمحًـلمف ومٚمـام
َأ ْص ٌَ َحَ ،همدَ ا إمم ُمٜمزل اًمٕمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف ومدق قمٚمٞمف وم٘م٤ملَُ :م ْـف وم٘م٤مل :قمٛمر.
ىم٤ملُ :م٤م طم٤مضمتؽف ىم٤مل :اظمرج طمتـك ٟمًتًـ٘مل اهلل سمـؽ .ىمـ٤مل :اىمٕمـد ،وم َ٠م ْر َؾم َـؾ إمم سمٜمـل
ه٤مؿمؿ ْ
وم٠مظمرج إًمٞمٝمؿ ـمٞمٌ٤م ومٓمٞمـٌٝمؿ ،صمـؿ ظمـرج
أن شمٓمٝمروا واًمًٌقا ُِمـ ص٤مًمح صمٞم٤مسمٙمؿ وم٠مشمقه،
َ
وقمكم أُم٤مُمف سملم يديف ،وا ًـ قمـ يٛمٞمٜمف ،وا ًلم قمـ يً٤مره ،وسمٜمـق ه٤مؿمـؿ ظمٚمـػ فمٝمـره
ٌ
وم٘م٤مل :ي٤م قمٛمر ٓ ،ختٚمط سمٜم٤م همػمٟم٤م ،ىم٤مل :صمؿ أشمك اعمّمغم ومقىمػ ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمـف وىمـ٤مل:
اًمٚمٝمؿ إٟمؽ ظمٚم٘متٜم٤م ومل شم١ماُمرٟم٤م ،وقمٚمٛم٧م ُم٤م ٟمحـ قم٤مُمٚمقن ىمٌؾ أن ختٚم٘مٜم٤م ومٚمؿ يٛمٜمٕمؽ قمٚمٛمـؽ
ومٞمٜم٤م قمـ رزىمٜم٤م ،اًمٚمٝمؿ ومٙمام شمٗمْمٚم٧م قمٚمٞمٜم٤م ذم أوًمف ،ومتٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م ذم آظمـره ،ومـام سمرطمٜمـ٤م طمتـك
ؾمح٤م ،ومام وصٚمٜم٤م إمم ُمٜم٤مزًمٜم٤م إٓ ظمقو٤م .وم٘م٤مل اًمٕمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف :أٟم٤م
ؾمح٧م اًمًامء قمٚمٞمٜم٤م ً
اعمً٘مل اسمـ اعمً٘مل مخس ُمرات .وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد :وم٘مٚم٧م عمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر  :ويمٞمـػ ذاكف ىمـ٤مل:
اؾمتً٘مل ومً٘مل قم٤مم اًمرُم٤مدة ،واؾمتً٘مك قمٌد اعمٓمٚم٥م ومً٘مل زُمزم ،ومٜم٤مومًتف ىمريش وم٘م٤مًمقا:
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ا ذن ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م ،وم٠مسمك ،وم٘م٤مًمقا :سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ راهـ٥م إيٚمٞمـ٤م ،ومخرضمـقا ُمٕمـف وظمـرج ُمـع قمٌـد
اعمٓمٚم٥م ٟمٗمر ُمـ أصح٤مسمف ،ومٚمام يم٤مٟمقا ذم اًمٓمريؼ ٟمٗمـد ُمـ٤مء قمٌـد اعمٓمٚمـ٥م وأصـح٤مسمف ،وم٘مـ٤مل
ًمٚم٘مرؿمٞملم  :اؾم٘مقٟم٤م وم٠مسمقا ،وم٘م٤مل قمٌد اعمٓمٚم٥م ،قمغم ُم٤م ٟمٛمقت طمنة ومريمـ٥م راطمٚمتـف ،ومٚمـام
مْم٧م اٟمٌٕم٨م ُمـ حت٧م ظمٗمٝمـ٤م قمـلم ،ومنمـب وؾمـ٘مك أصـح٤مسمف ،واؾمتًـ٘مقه اًم٘مرؿمـٞمقن
ومً٘م٤مهؿ ،وم٘م٤مًمقا :إن اًمذي أؾم٘م٤مك ذم هذه اًمٗمالة ،هـق اًمـذي أؾمـ٘م٤مك زُمـزم ومـ٤مرضمع ومـال
ظمّمقُم٦م ًمٜم٤م ُمٕمؽ ،ويم٤من ًمٕمٌد اعمٓمٚم٥م ُم٤مل سم٤مًمٓم٤م ػ ي٘م٤مل ًمف  :ذو ا رم ومٖمٚمٌ٧م قمٚمٞمـف سمٜمـق
ذسم٤مب ويمالب وهمٚم٥م قمٚمٞمف صمؿ أشمـك وم٘مـ٤مل :هـذا اعمـ٤مل زم ومجحـده وم٘مـ٤مل :سمٞمٜمـل وسمٞمـٜمٙمؿ
ؾمٓمٞمح ،ومخرضمقا وظمرج ُمٕمف ٟمٗمر ُمـ ىمقُمف ،طمتك إذا يمـ٤مٟمقا ذم ومـالة ُمــ إرض قمٓمـش
وومٜمل ُم٤مؤه ،وم٤مؾمتً٘مك سمٜمل يمالب وسمٜمل ذسمـ٤مب ومـ٠مسمقا أن يًـ٘مقه وىمـ٤مًمقا ُ :مقشمـقا قمٓمِمـ٤م
ومريم٥م راطمٚمتف وظمرج ،ومٌٞمٜم٤م هق يًػم إذ اٟمٌٕم٨م قملم ،ومٚمقح سمًٞمٗمف إمم أصح٤مسمف وم٠مشمقه ،ومٚمـام
رأوا ذسم٤مب يمثرة اعم٤مء أهراىمقا ُم٤مءهؿ وم٤مؾمتً٘مقه وم٘م٤مل اًم٘مرؿمـٞمقن :واهلل ٓ ٟمًـ٘مٞمٙمؿ ،وم٘مـ٤مل
قمٌد اعمٓمٚم٥م ٓ :يتحدث اًمٕمرب أن ىمقُم٤م ُمـ اًمٕمرب ُم٤مشمقا قمٓمِمـ٤م وأٟمـ٤م أىمـدر قمـغم اعمـ٤مء،
ومً٘م٤مهؿ صمؿ رطمٚمقا إمم ؾمٓمٞمح ،وم٘م٤مًم٧م سمٜمق ذسم٤مب  :واهلل ُم٤م شمدري أص٤مدق ومٞمام ي٘مضـ سمٞمٜمٜمـ٤م
ومخٌ٠م رضمؾ ُمٜمٝمؿ ؾم٤مق ضمرادة ومٚمام ىمدُمقا قمٚمٞمف ىم٤مل اًمرضمؾ إين ظمٌ٠مت ًمؽ ظمٌٞمئـ٤م ومـام هـقف
ىم٤مل :فمٝمر يم٤مًمٗم٘م٤مر ،ـم٤مر وم٤مؾمتٓم٤مر ،وؾم٤مق يم٤معمٜمِم٤مر ،أًمؼ ُم٤م ذم يدك ،وم٠مًم٘مك ؾم٤مق ضمرادة .ىمـ٤مل:
وظمٌ٠م رضمؾ ُمٜمٝمؿ مترة ،وم٘م٤مل :ىمد ظمٌ٠مت ظمٌٞمئ٦م ،ىمـ٤مل :ـمـ٤مل ومًٌـؼ ،وأيٜمـع ومـ٠مـمٕمؿ ،أًمـؼ
اًمتٛمرة .وظمٌ٠م ًمف رضمؾ آظمر رأس ضمرادة ظمرزه٤م ذم ُمزادة ومٕمٚم٘مٝم٤م ذم قمٜمؼ يمٚمـ٥م ي٘مـ٤مل ًمـف:
(يً٤مر) وم٘م٤مل :ظمٌ٠مت ظمٌٞمئ٤م ومام هقف ىم٤مل :رأس ضمرادة ظمـرزت ذم ُمـزادة ذم قمٜمـؼ يمٚمٌـؽ
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يً٤مر ،صمؿ اظمتّمٛمقا إًمٞمف وم٘م٣م ًمٕمٌد اعمٓمٚم٥م سم٤معم٤مل ومٕمزُمقا ًمٕمٌد اعمٓمٚم٥م ُم٤م ٦م ٟم٤مىم٦م وهمرُمـقا
ؾمٓمٞمح ُم٤م ٦م ٟم٤مىم٦م وم٘مدم قمٌد اعمٓمٚم٥م وم٤مؾمتٕم٤مر ىمدورا ومٜمحر وأـمٕمؿ اًمٜم٤مس طمقًمـف صمـؿ أرؾمـؾ
إمم ضمٌ٤مل ُمٙم٦م ومٜمحر وم٠ميمٚمتف اًمًٌ٤مع واًمٓمػم واًمٜم٤مس ،واف٤مُمً٦م أؾم٘مك اهلل إؾمامقمٞمؾ زُمزم.

()1

أيْم٤م :أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمـد سمــ إيمٗمـ٤مين ،طمـدصمٜم٤م قمٌـداًمٕمزيز اًمٙمتـ٤مين،
وىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر ً
أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد قمٌداهلل اسمـ ا ًـ سمــ ومْمـٞمؾ اًمٌـزاز ىمـراءة قمٚمٞمـف ،طمـدصمٜم٤م أسمـق قمٌـداهلل
ا ًلم سمـ أمحد سمـ ا ًـ اسمـ ظم٤مًمقيف ،أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ ُمٝمرويف اًم٘مزويٜمـل ،أظمؼمٟمـ٤م داوود
سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٖم٤مزي ،طمدصمٜم٤م قمكم اسمـ ُمقؾمـك ،طمـدصمٜم٤م أيب ُمقؾمـك سمــ ضمٕمٗمـر ،طمـدصمٜمل أيب
ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،طمدصمٜمل أيب حمٛمـد اسمــ قمـكم ،طمـدصمٜمل أيب قمـكم سمــ ا ًـلم طمـدصمٜمل أيب
ا ًلم سمـ قمكم ،قمـ أسمٞمف قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىمـ٤مل رؾمـقل اهلل صـغم اهلل
قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  :ا ًـ وا ًلم ؾمٞمدا ؿمٌ٤مب أهؾ اجلٜم٦م وأسمقمه٤م ظمػم ُمٜمٝمام.

()7

أيْم٤م :أٟمٌ٠مٟم٤م أسمق قمكم ا داد ومج٤مقم٦م ىم٤مًمقا  :أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر سمـ ريذة،
وىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر ً
أظمؼمٟم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين ،طمدصمٜم٤م قمٌٞمـد اهلل سمــ حمٛمـد اًمٕمٛمـري اًم٘مـ٤ميض سمٛمديٜمـ٦م
ـمؼمي٦م ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمٌٕملم وُم٤م تلم ،طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمــ أيب أويـس ،طمـدصمٜم٤م ُمقؾمـك سمــ
ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده قمكم سمـ ا ًـلم ،قمــ ا ًـلم سمــ

( )1شم٤مريخ دُمِمؼ (.)909/70
( )2شم٤مريخ دُمِمؼ (.)933/78
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قمكم ،قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿُ( :مَـ ـ ؾمـ٥م
إٟمٌٞم٤مء ىمتؾ ،وُمـ ؾم٥م أصح٤ميب ضمٚمد).
ىم٤مل اًمٓمؼماين ٓ :يروى قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف إٓ هبذا اإلؾمٜم٤مد شمٗمرد سمف اسمـ أيب أويس.

()1

أيْم٤م :أٟمٌ٠مٟم٤م أسمق حمٛمد سمـ إيمٗم٤مين ،طمدصمٜم٤م قمٌداًمٕمزيز اًمٙمت٤مين ،طمـدصمٜم٤م أسمـق
وىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر ً
حمٛمد قمٌداهلل سمـ ا ًـ سمـ اًمٗمْمؾ وأسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ يٕم٘مقب ا ٛمّمٞم٤من ىم٤مٓ :طمـدصمٜم٤م أسمـق
قمٌداهلل طمدصمٜم٤م ا ًلم سمـ ظم٤مًمقي٦م ،طمدصمٜم٤م قمكم سمـ حمٛمد سمـ ُمٝمرويـ٦م اًم٘مزويٜمـل ،طمـدصمٜم٤م داوود
سمـ ؾمٚمٞمامن اًمرازي ،طمدصمٜمل قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م ،طمدصمٜمل أيب ُمقؾمـك سمــ ضمٕمٗمـر ،قمــ أسمٞمـف
ضمٕمٗمر اسمـ حمٛمد ىم٤مل :يم٤من قمكم سمـ ا ًلم إذا ؾم٤مر قمغم سمٖمٚمتف ذم ؾمٙمؽ اعمديٜم٦م ،مل ي٘مؾ ٕطمـد :
(اًمٓمريؼ) ويم٤من ي٘مقل :اًمٓمريؼ ُمِمؽمكً ،مٞمس زم أن أظمكم أطمدا قمـ اًمٓمريؼ.

()7

أيْم٤م :أظمؼمٟم٤م أسمق ا ًـ سمـ ىمٌٞمس ،طمدصمٜم٤م أسمق ُمٜمّمـقر سمــ ظمـػمون،
وىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر ً
أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر افٓمٞم٥م ،أظمؼمين أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أيب قمـثامن اًمـدىم٤مق ،طمـدصمٜم٤م
حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمقراق ،طمدصمٜم٤م أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ا ًلم سمـ داوود اًم٘مٓمـ٤من ؾمـٜم٦م
إطمدى قمنمة وصمالصمام ٦م ،طمدصمٜم٤م حمٛمد سمــ ظمٚمـػ اعمـروزي ،طمـدصمٜم٤م ُمقؾمـك سمــ إسمـراهٞمؿ
اعمروزي ،طمدصمٜم٤م ُمقؾمك اسمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمـده ،ىمـ٤مل  :ىمـ٤مل رؾمـقل اهلل

( )1شم٤مريخ دُمِمؼ (.)169/90
( )2شم٤مريخ دُمِمؼ (.)930/41
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صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ :ظمٚم٘م٧م أٟم٤م وه٤مرون سمـ قمٛمران ،وَيٞمك سمـ زيمري٤م ،وقمكم سمــ أيب
ـم٤مًم٥مُ ،مـ ـمٞمٜم٦م واطمدة.

()1

أيْم٤م :ىمرأٟم٤م قمـغم ضمـدي أيب اعمٗمْمـؾ َيٞمـك سمــ قمـكم اًم٘مـرر ،قمــ
وىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر ً
قمٌداًمٕمزيز سمـ أمحد ،أظمؼمٟم٤م أسمق ٟمٍم اعمري ،طمدصمٜم٤م أسمق ا ًـ قمكم سمــ حمٛمـد سمــ قمٌـداهلل
اًم٘مزويٜمل اًم٘م٤ميض ىمدم قمٚمٞمٜم٤م ،طمدصمٜم٤م قمكم سمـ حمٛمد سمـ ُمٝمروي٦م وإؾمامقمٞمؾ سمــ قمٌـداًمقه٤مب
اًم٘مزويٜمٞم٤من ىم٤مٓ :طمدصمٜم٤م داوود اسمـ ؾمـٚمٞمامن اًمٖمـ٤مزي ،طمـدصمٜمل قمـكم سمــ ُمقؾمـك اًمروـ٤م،
طمدصمٜمل أيب ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ،ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ،حمٛمد سمـ قمكم ،قمـ أسمٞمـف،
قمكم سمـ ا ًلم ،قمـ أسمٞمف ،ا ًلم اسمـ قمكم ،قمـ أسمٞمـف ،قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل قمٜمـف
ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ :اإليامن إىمرار سم٤مًمٚمً٤من ،وُمٕمرومـ٦م سم٤مًم٘مٚمـ٥م،
وقمٛمؾ سم٤مٕريم٤من.

()7

أيْم٤م :أٟمٌ٠مٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ،طمدصمٜم٤م قمٌداًمٕمزيز سمـ أمحـد،
وىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر ً
طمدصمٜم٤م أسمق قمٌداهلل ؿمٕمٞم٥م اسمـ قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ٟمٍم ،طمدصمٜم٤م قمكم سمـ اعمٔمٗمر سمـ قمـكم
ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م اًمِمٌكم َيدث ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ قمكم اًمـداُمٖم٤مين َيـدث ىمـ٤مل :ؾمـٛمٕم٧م
قمكم سمـ محزة اًمّمقذم َيدث قمـ أسمٞمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ُمقؾمـك سمــ ضمٕمٗمـر ي٘مـقل :ىمـ٤مل زم أيب
اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد :ؾمٛمٕم٧م أيب َيدث قمـ أسمٞمف ،قمــ قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل

( )1شم٤مريخ دُمِمؼ ()04-09/47
( )2شم٤مريخ دُمِمؼ (.)109/49
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قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل زم :يـ٤م قمـكم ،إن اإلؾمـالم قمريـ٤من ًمٌ٤مؾمـف
اًمت٘مقى ،وري٤مؿمف اهلدى ،وزيٜمتف ا ٞم٤مء ،وقمامده اًمقرع ،وُماليمف اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،وأؾمـ٤مس
اإلؾمالم ُطمٌل وطم٥م أهؾ سمٞمتل.

()1

أيْم٤م :أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد سمـ إيمٗم٤مين ،طمدصمٜم٤م أسمق حمٛمد اًمٙمتـ٤مين ،أٟمٌ٠مٟمـ٤م
وىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر ً
أسمق اعمٕم٤مزم ومْمؾ سمـ حمٛمد اهلـروي اًمٗم٘مٞمـف ،طمـدصمٜم٤م أسمـق ا ًــ حمٛمـد سمــ َيٞمـك ،طمـدصمٜم٤م
أسمقاًمٗمْمؾ ،طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم اسمـ ُمقؾمك ،طمدصمٜم٤م أسمـق قمـكم أمحـد سمــ قمـكم افزرضمـل،
طمدصمٜم٤م أسمق اًمّمٚم٧م اهلروي ىم٤مل :يمٜم٧م ُمع قمكم سمـ ُمقؾمـك اًمروـ٤م ومـدظمؾ ٟمٞمًـ٤مسمقر وهـق
رايم٥م سمٖمٚم٦م ؿمٝمٌ٤مء أو أؿمٝم٥م ىم٤مل أسمق اًمّمٚم٧م  :اًمِمؽ ُمٜمل وىمـد قمـدوا ذم ـمٚمٌـف ومتٕمٚم٘مـقا
سمٚمج٤مُمف وومٞمٝمؿ ي٤مؾملم سمـ اًمٜمي ىم٤مًمقا  :ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل ،سمحؼ آسم٤م ـؽ اًمٓمـ٤مهريـ ،طمـدصمٜم٤م
سمحدي٨م ؾمٛمٕمتف ُمـ أسمٞمؽ وم٠مظمرج رأؾمف ُمـ اًمٕمامري٦م وم٘م٤مل  :طمـدصمٜمل أيب اًمرضمـؾ اًمّمـ٤مًمح
ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،طمدصمٜمل أيب اًمّم٤مدق ،ضمٕمٗمر اسمــ حمٛمـد ،طمـدصمٜمل أيب ،حمٛمـد سمــ قمـكم،
طمدصمٜمل أيب ،قمكم سمـ ا ًلم ،طمـدصمٜمل أيب ،ا ًـلم اسمــ قمـكم ،طمـدصمٜمل أيب ،قمـكم سمــ أيب
ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ي٘مـقل  :ؾمـٛمٕم٧م
ضمؼميؾ ي٘مقل  :ىم٤مل اهلل  :أٟم٤م اهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ أٟم٤م ،ي٤م قمٌ٤مدي ،ومٛمـ ضم٤مء ُمٜمٙمؿ سمِمـٝم٤مدة
أن ٓ إًمف إٓ اهلل سم٤مإلظمالص دظمؾ ذم طمّمٜمل ،و َُمـ دظمؾ ذم طمّمٜمل أُمـ قمذايب.

( )1شم٤مريخ دُمِمؼ (.)741/49
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صمؿ ىم٤مل  :أظمؼمٟم٤مه أقمغم ُمـ هذا سمـدرضمتلم أسمـق ؾمـٕمد إؾمـامقمٞمؾ سمــ أيب صـ٤مًمح ،أٟمٌ٠مٟمـ٤م
أسمقسمٙمر أُمػمك اسمـ أيب أمحد حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٌـزار اًمٙمتٌـل ،أٟمٌ٠مٟمـ٤م إؾمـت٤مذ
أسمقسمٙمر ا ًـ سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اعمٗمن ،طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ حمٛمد طمٗمـدة
اًمٕمٌ٤مس اسمـ محزة ،طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕمٌ٤مس قمٌداهلل سمـ أمحد سمـ قم٤مُمر اًمٓمـ٤م ل سم٤مًمٌٍمـة ،طمـدصمٜمل
أيب ،طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م ،طمدصمٜمل أيبُ ،مقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،طمدصمٜمل أيب ،ضمٕمٗمـر اسمــ
حمٛمد ،طمدصمٜمل أيب ،حمٛمد سمـ قمكم ،طمدصمٜمل أيب ،قمكم سمـ ا ًـلم ،طمـدصمٜمل أيب ا ًـلم سمــ
قمكم ،طمدصمٜمل أيب ،قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف
وؾمٚمؿ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ٓ :إًمف إٓ اهلل طمّمٜمل ،ومٛمـ دظمٚمف أُمـ قمذايب.

()1

أيْم٤م :ىمرأت سمخط أيب ا ًـ قمكم سمـ حمٛمد ا ٜم٤م ل ،أٟمٌ٠مٟم٤م أسمق قمٌداهلل
وىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر ً
حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اسمـ إسمراهٞمؿ إٟمٓم٤ميمل أظمق اًمٕمريػ اًمِمـٞمخ اًمّمـ٤مًمح ،طمـدصمٜم٤م أسمـق سمٙمـر
حمٛمد سمـ قمٛمر اجلٕم٤ميب ا ٤مومظ ،طمدصمٜمل أيب ،طمدصمٜمل قمٌداهلل ،طمدصمٜم٤م ؾمٞمدي قمغم سمـ ُمقؾمـك
اًمرو٤م ،طمدصمٜمل ُمقؾمك اسمـ ضمٕمٗمر ،طمدصمٜمل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،طمدصمٜمل قمكم سمـ ا ًلم ،قمــ
ا ًلم ،طمدصمٜم٤م قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:ؾمٛمٕم٧م رؾمـقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف
وآًمف وؾمٚمؿ وهق ي٘مقلُ :مـ أومتك سمٖمػم قمٚمؿ ًمٕمٜمتف ُمال ٙم٦م اًمًامء وإرض.

()7

( )1شم٤مريخ دُمِمؼ (.)908-900/40
( )2شم٤مريخ دُمِمؼ (.)76/37
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أيْم٤م :أٟمٌ٠مٟمـ٤م أسمـق حمٛمـد سمــ صـ٤مسمر ،أٟمٌ٠مٟمـ٤م قمٌـداًمرمحـ سمــ ا ًـلم
وىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر ً
ا ٜم٤م ل ،أٟمٌ٠مٟم٤م أيب ،طمدصمٜم٤م أسمق اًمٗمرج حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ اعمٕمٚمؿ ،طمدصمٜم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمــ
ا ًـ سمـ ـمٕم٤من ،طمدصمٜم٤م أسمق اًمدطمداح ،طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ىم٤مل :
ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ :اًمٙمٛم٠مة ُمـ اعمـ ،وُم٤مؤه٤م ؿمٗم٤مء ًمٚمٕملم.
()1
ىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر :يمذا ىم٤مل وىمد أؾم٘مط ُِمـ إؾمٜم٤مده همػم واطمد.
اٌثآِ عشز :لاي اتٓ لضاِح (خ ٘613ـ) يف ادلتذاتني يف اهلل:

ىمرئ قمغم أيب اعمٕم٤مزم قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ اًمًٚمٛمل ،أظمـؼميمؿ اًمِمــريػ أسمـق اًم٘م٤مؾمـؿ
قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ا ًٞمٜمل ،أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمـؿ قمٌـداًمرمحـ سمــ اعمٔمٗمـر اعمــٍمي ،أظمؼمٟمـ٤م
أسمقسمٙمر سمـ حمٛمد اسمـ إؾمامقمٞمؾ اعمٝمٜمدس ،طمدصمٜم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌـداًمٕمزيز
اًمٌٖمقي ،طمدصمٜم٤م ٟمٍم سمـ قمكم اجلٝمْمٛمل ،طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ىم٤مل :طمدصمٜمل أظمل
ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ،قمـ حمٛمد سمـ قمكم ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ،قمـ قمكم  أن اًمٜمٌـل
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أظمذ سمٞمد طمًــ وطمًـلم وم٘مـ٤ملُ( :مــ أطمٌٜمـل وأطمـ٥م هـذيـ
وأسم٤ممه٤م وأُمٝمام يم٤من ُمٕمل ذم درضمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م).

()7

( )1شم٤مريخ دُمِمؼ (.)977/39
( )2اعمتح٤مسملم ذم اهلل ( )38سمرىمؿ [.]140

98

( )2اإلمام موسى الكاظم

من سلسلة أعالم أهل البيت

اٌتاطع عشز :لاي ادلمضط( ٟخ ٘640ـ) يف األداص٠ث ادلشتارج:

أظمؼمٟم٤م أؾمٕمد سمـ حمٛمقد ا سمـ ظمٚمػ اًمٕمجكم اعمٗمتل سم٠مصٌٝم٤من ،أن وم٤مـمٛمـ٦م سمٜمـ٧م قمٌـداهلل

اجلقزداٟمٞم٦م أظمؼمهتؿ ىمراءة قمٚمٞمف ،أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ ريـذة ،أظمؼمٟمـ٤م ؾمـٚمٞمامن سمــ
أمحد اًمٓمؼماين ،طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ حمٛمد ا سمـ ظمالف اًمٌ٤مهكم اًمٌٍمي ىم٤مٓ :طمدصمٜم٤م ٟمٍمـ سمــ
قمكم ،ىم٤مل اًمٌ٤مهكم  :طمدصمٜم٤م ،وىم٤مل اسمـ اعمٖمػمة  :أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ ضمٕمٗمر ،ىم٤مل اًمٌـ٤مهكم  :قمــ،
وىم٤مل اسمـ اعمٖمػمة  :طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده قمكم  أن اًمٜمٌـل صـغم
اهلل قمٚمٞم ف وآًمف وؾمٚمؿ أظمذ سمٞمد ا ًـ وا ًلم وم٘م٤ملُ :مـ أطمٌٜمل وأطم٥م هـذيـ وأسم٤ممهـ٤م
وأُمٝمام يم٤من ُمٕمل ذم درضمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
وذم رواي٦م اًمٌ٤مهكم أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أظمذ سمٞمـد ا ًــ وا ًـلم وم٘مـ٤مل:
َُمـ أطمٌٝمام وأسم٤ممه٤م وأُمٝمام ،يم٤من ُمٕمل ذم درضمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م .ورواه اًمؽمُمذي قمـ ٟمّمـر هـذا
وىم٤مل :طمدي٨م همري٥م ٓ ٟمٕمرومف ُمـ طمدي٨م ضمٕمٗمر إٓ ُمـ هذا اًمقضمف .إؾمٜم٤مده طمًـ.

()1

اٌزٚا٠ح اٌعشز :ْٚلاي اٌفاصأ ٟيف اٌعجاٌح يف األداص٠ث ادلظٍظٍح:

اعمًٚمًؾ سمٕمدة آسم٤مء:

 -1أظمؼمين سمف اًمًٞمد قمٌداعمحًـ سمـ حمٛمد أُملم روقان اعمدين ،قمـ أسمٞمف اًمٕمالُم٦م اعمحـدث
اًمًٞمد حمٛمد أُملم سمـ أمحد روقان اعمدين ،قمـ قمٌداًمٖمٜمل سمـ أيب ؾمٕمٞمد اًمدهٚمقي ،قمـ
حمٛمد قم٤مسمد اًمًٜمدي ،قمـ اًمًٞمد اعمٗمتل قمٌداًمرمحـ سمـ ؾمـٚمٞمامن إهـدل ،قمــ اًمًـٞمد

( )1إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة ( )43 -44/7سمرىمؿ [..]471
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حمٛمد ُمرشم٣م اًمزسمٞمدي ،قمـ اًمِمٛمس حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م اعمٖمريب اعمدين ،قمــ أيب اًمٓمـ٤مهر
حمٛمد اًمٙمقراين ،قمـ أسمٞمف اعمال إسمراهٞمؿ سمـ طمًـ اًمٙمقراين ،قمـ اًمٗم٘مٞمف اًمٜمقر قمـكم اسمــ
حمٛمد اًمتٕمزي ،واًمٗم٘مٞمف اًمّم٤مًمح قمٌداًمٙمريؿ سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اسمــ
أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك سمــ ُمٓمـػم سمــ قمـكم اسمــ
قمثامن ا ٙمٛمل اًمٞمٛمٜمل ،سمروايتف قمـ واًمده اًمّمٗمل أمحد سمـ قمكم وروايتـف إول ،قمــ
اجلامل حمٛمد سمـ قمكم سمـ ُمٓمػم ،قمـ أسمٞمٝمام اًمٜمقر قمكم سمـ حمٛمـد قمــ قمٛمـف قمٌـداهلل اسمــ
إسمراهٞمؿ ،قمـ أسمٞمف إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف حمٛمد سمـ قمٞمًك ،قمــ ظم٤مًمـف إسمـراهٞمؿ اسمــ
قمٛمرو اًمتٌ٤مقمل ،قمـ أسمٞمف ُمٔمٗمر اًمديـ قمٛمرو سمـ قمكم قمـ أيب قمٌداهلل حمٛمد سمــ إؾمـامقمٞمؾ
اسمـ أيب اًمّمٞمػ ،قمـ أيب ـم٤مهر اًمًٚمٗمل ،قمـ أيب قمكم ا داد ،قمـ ا ٤مومظ أيب ٟمٕمٞمؿ ،قمـ
ا ٤مومظ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين ،طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ حمٛمد اًمٕمٛمري اًم٘م٤ميض سمٓمؼميـف ،أظمؼمٟمـ٤م
إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب أويس ،طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر ،قمــ ضمـده،
قمـ أسمٞمف ،قمكم سمـ ا ًلم ،قمـ أسمٞمف ،ا ًلم سمـ قمكم ،قمـ أسمٞمف ،قمكم سمـ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض
اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿَُ :مـ ؾمـ٥م إٟمٌٞمـ٤مء ىمتـؾ ،و َُمــ
ؾم٥م أصح٤ميب ضمٚمد )1(.ىم٤مل اسمــ اًمٓمٞمـ٥م :ىمـ٤مل اًمٓمـؼماين :ا ـدي٨م ٓ يـروى إٓ هبـذا
اإلؾمٜم٤مد ،شمٗمرد سمف اسمـ أيب أويس .ىم٤مل :وًمف ؿم٤مهد ذم اجل٤مُمع اًمٙمٌػم اٟمتٝمك.

( )1اًمٕمج٤مًم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمًٚمًٚم٦م (.)03
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 -7اعمًٚمًؾ يمذًمؽ هبذا اًمًٜمد إمم اًمٓمؼماين أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ حمٛمد سمــ ظمـالد اًمٌـ٤مهكم
اًمٌٍمي ،أظمؼمٟم٤م ٟمٍم سمـ قمكم ،أظمؼمٟم٤م قمكم سمــ ضمٕمٗمـر ،قمــ أظمٞمـفُ ،مقؾمـك اسمــ
ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ،ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ،حمٛمـد سمــ قمـكم ،قمــ أسمٞمـف ،قمـكم سمــ
ا ًلم ،قمـ أسمٞمف ،ا ًلم سمـ قمكم ،قمـ أسمٞمف ،قمكم سمـ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل قمٜمـف أن
ا ًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أظمذ سمٞمد ا ًـ وا ًلم وم٘م٤ملُ :مـ أطم٥م هـذيـ
وأسم٤ممه٤م وأُمٝمام يم٤من ُمٕمل ذم درضمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

()1

 -9وسمف إمم ا ٤مومظ أيب ٟمٕمٞمؿ ،أظمؼمٟم٤م أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمٌداهلل سمـ إؾمـح٤مق اعمٕمـدل،
أظمؼمٟم٤م أسمق قمكم أمحد سمـ قمكم إٟمّم٤مري سمٜمٞمً٤مسمقر ،أظمؼمٟم٤م أسمق اًمّمٚم٧م قمٌداًمًالم اسمـ
ص٤مًمح اهلروي ،أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ ُمقؾمك اًمريض ،أظمؼمٟم٤م أيبُ ،مقؾمـك سمــ ضمٕمٗمـر ىمـ٤مل:
طمدصمٜمل أيب ،ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،أظمؼمين أيب ،حمٛمد سمـ قمكم ،أظمؼمين أيب ،قمكم سمـ ا ًـلم
اسمـ قمكم ،أظمؼمين أيب ،ا ًلم سمـ قمكم ،أظمؼمين أيب ،قمكم سمـ أيب ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل قمٜمـف
ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمـ ضمؼميؾ ىم٤مل :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :إين أٟمـ٤م
اهلل ٓ إًمف إٓ أٟم٤م وم٤مقمٌدوينُ ،مـ ضمـ٤مءين ُمـٜمٙمؿ سمِمـٝم٤مدة أن ٓ إًمـف إٓ اهلل سمـ٤مإلظمالص
دظمؾ ذم طمّمٜمل ،وُمـ دظمؾ ذم طمّمٜمل ،أُمـ ُمـ قمذايب.

()7

( )1اًمٕمج٤مًم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمًٚمًٚم٦م (.)08
( )2اًمٕمج٤مًم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمًٚمًٚم٦م (.)00
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 -2ىم٤مل ا ًـ وأظمؼمٟم٤م هالل سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ا ًـ سمـ حمٛمـد سمــ إؾمـح٤مق
اًمًقـمل ،طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ قمكم سمـ ا ًـ اًمنـاج ،طمـدصمٜم٤م قمٌـداهلل سمــ حمٛمـد سمــ
قم٤مُمر ،طمدصمٜم٤م أيب ،طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م ىم٤مل  :طمدصمٜم٤م أيبُ ،مقؾمـك ،قمــ أسمٞمـف،
ضمٕمٗمر ،قمـ أسمٞمف ،قمكم ،قمـ أسمٞمف ،ا ًلم ،قمـ قمكم  ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿُ :مــ اعمـروءة صمالصمـ٦م ذم ا يـ وصمالصمـ٦م ذم اًمًـٗمر ،وم٠مُمـ٤م اًمـاليت ذم
ا ـي :ومتالوة يمت٤مب اهلل ،وقمامرة ُمً٤مضمد اهلل ،واخت٤مذ اإلظمقان ذم اهلل ،وأُمـ٤م اًمـاليت
ذم اًمًٗمر :ومٌذل اًمزاد ،وطمًـ إظمالق ،واعمزاح ذم همػم ُمٕم٤ميص اهلل.

()1

تفظري اإلِاَ ِٛط ٝاٌىاظُ ٌٍمزآْ اٌىز:ُ٠

ًمٞمس سمٛمًتٖمرب قمغم َُمـ ٟمِم٠م ذم أهة قمٚمٛمٞم٦م قمري٘م٦م ،وشمرقمرع ذم سمٞم٧م اًمٜمٌقة ،أن يٛمتزج
دُمف سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،اعمٜمزل قمغم ضمده صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمّمدا ًىم٤م عم٘مقًم٦م اإلُم٤مم قمـكم
اسمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف اف٤مًمدة طمٞم٨م ي٘مقل اًمِمٕمٌل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمحٞمٗم٦م ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م
قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف هؾ قمٜمديمؿ رء ُم٤م ًمٞمس ذم اًم٘مرآنف وىم٤مل ُمرةُ :م٤م ًمٞمس قمٜمد اًمٜم٤مسف
وم٘م٤مل :واًمذي ومٚمؼ ا ٌ٦م ،وسمرأ اًمٜمًٛم٦مُ ،م٤م قمٜمـدٟم٤م إٓ ُمـ٤م ذم اًم٘مـرآن ،إٓ َوم ْٝم ًـام ُيٕمٓمـك
رضمؾ ذم يمت٤مسمف ،وُم٤م ذم اًمّمحٞمٗم٦م .ىمٚم٧م :وُم٤م ذم اًمّمحٞمٗم٦مف ىم٤مل  :اًمٕم٘مؾ وومٙمـ٤مك إؾمـػم،
وأن ٓ ي٘متؾ ُمًٚمؿ سمٙم٤مومر.

()7

( )1اًمٕمج٤مًم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمًٚمًٚم٦م (.)07
( )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )7391/0سمرىمؿ [.]0368
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ويٕمد اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ قمٚمٞمف رمح٦م اهلل ُِمـ اعمِمٝمقريـ سمتٗمًػم يمت٤مب اهلل طمتـك ىمـ٤مل
اًمِم٤مقمر ذم رصم٤م ف ًمإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ:
ٕمـــد َوم ْ٘م ِ
َومٛمــــ ًمِٕمٚمـــق ِم اهلل ُِمــــ سم ِ
ـــد ِه
ْ َ
َ ْ ُ
يثٌــــ٧م سمــــف ذم اًمٕمــــ٤معملم سمٛمّمــــدر

وُم ــ ًمٚمــدُّ قم٤م واًمـ ِ ِ
ـح ِر اًمــدُّ َضم٤م
ـق ْرد ذم َؾمـ َ
َ ْ

وُمــــ عمح٤مريـــ٥م اًمّمـــالة سمٛمحــــي

َـــ٤مل وُم ِ
َـــ٤مب اهلل شم ٍ
ِ
قوـــح
و َُمـــ ْـ ًمِٙمِت
َ ُ

ًمتٗمًــــػمه ٍآه ًَمـــــف ُِمــــــ ُُم َٗمـــــ ِ ِ
ن

وؾم٠ميمتٗمل سمذيمر سمٕمض شمٗمًػم اإلُم٤مم ُمقؾمـك اًمٙمـ٤مفمؿ ومـٞمام يتٕمٚمـؼ سم٠مظمٌـ٤مر إٟمٌٞمـ٤مء
قمٚمٞمٝمؿ ؾمالم اهلل يمٜمامذج قمغم ُمِم٤مريمتف ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم:
.7

ؿوفه تعاػ :ﭽﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﭼ [شورة هود].

ٌ
ُمٝمرق ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح
ىم٤مل اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ :إن اهلل أوطمك إمم ا جل ُ ٌ ُ ؾ أين
 قمــغم ضمٌــؾ ُمــٜمٙمـ ذم اًمٓمقومــ٤من  ،ومتٓم٤موًمــ٧م  -أي اجلٌــ٤مل  -وؿمــٛمخ٧م ،
وشمقاوع ٌ
ضمٌؾ  ...سم٤معمقصؾ ي٘م٤مل ًمف  ( :اجلـقدي )  ،ومٛمـرت اًمًـٗمٞمٜم٦م شمـدور ذم
اًمٓمقوم٤من قمغم ا جل ُ ٌ ُ ؾ يمٚمٝم٤م  ،طمتك اٟمتٝم٧م إمم اجلقدي ومقىمٕم٧م قمٚمٞمف  ،وم٘م٤مل ٟمـقح

113

( )2اإلمام موسى الكاظم

من سلسلة أعالم أهل البيت

 : ي٤م ر اشم٘مل .ىم٤مل اًمراوي :ىمٚم٧م ًمإلُم٤مم ُمقؾمـك اًمٙمـ٤مفمؿ ُ :ضم ِٕم ٚمـ٧م ومـداك ،أي
رء هذا اًمٙمالمف وم٘م٤مل  :اًمٚمٝمؿ أصٚمح ،اًمٚمٝمؿ اصٚمح.

()1

.4

ؿوفه تعاػ  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭼ [شورة فؼامن].

ىم٤مل اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿً :م٘مامن مل يٙمـ ٟمٌ ًّٞم٤م ،وم٘مد ؾمٛمع رؾمقل اهلل صـغم اهلل قمٚمٞمـف
وآًمف وؾمٚمؿ ي٘مقل :طم ً٘م٤م أىمقل :مل يٙمـ ًم٘مامن ٟمٌٞم٤م ،وًمٙمـ يم٤من قمٌدً ا يمثػم اًمتٗمٙمـر ،طمًــ
اًمٞم٘ملم ،أطم٥م اهلل ،وم٠مطمٌف و َُمـ قمٚمٞمف سم٤م ٙمٛم٦م.

()7

.4

ؿوفــــه تعــــاػ  :ﭽﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﭼ [ شورة إبراهقم].

ىم٤مل اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙمـ٤مفمؿ  :إن إسمـراهٞمؿ صـٚمقات اهلل قمٚمٞمـف عمـ٤م أؾمـٙمـ إؾمـامقمٞمؾ
صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وه٤مضمرُ ،مٙم٦مَ ،ود َقم ُٝم َام ًمٞمٜمٍمف قمٜمٝمام ،سمٙمٞم٤م ،وم٘م٤مل هلام إسمـراهٞمؿ ُ :مـ٤م
يٌٙمٞمٙمام ف وم٘مد ظمٚمٗمتٙمام ذم أطم٥م إرض إمم اهلل .وم٘م٤مًم٧م ًمف ه٤مضمر :ي٤م إسمـراهٞمؿُ ،مـ٤م يمٜمـ٧م
أرى أن ٟمٌٞم٤م ُمثٚمؽ يٗمٕمؾ ُم٤م ومٕمٚم٧م .ىم٤مل :وُم٤م ومٕمٚم٧م ف وم٘م٤مًم٧م :إٟمؽ ظمٚمٗم٧م اُمـرأة وـٕمٞمٗم٦م
وهمال ًُم٤م وٕمٞم ًٗم٤م ٓ طمٞمٚم٦م هلام ،سمال أٟمٞمس ُمـ سمنم وٓ ُم٤مء ئمٝمـر ،وٓ زرع ىمـد سمٚمـغ ،وٓ
( )1شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر (.)136/7
(ٛ )2مع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن (.)910-913/0
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ض ٍع َيٚم٥مَ .وم َرق إسمراهٞمؿ ودُمٕم٧م قمٞمٜم٤مه قمٜمد ُم٤م ؾمـٛمع ُمٜمٝمـ٤م ،وم٠مىمٌـؾ طمتـك اٟمتٝمـك إمم
سم٤مب سمٞم٧م اهلل ا رام ،وم٠مظمذ سم ُٕم َْم٤م َد َيت اًمٙمٕمٌ٦م ،صمؿ ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ إين أؾمـٙمٜم٧م ُمــ ذريتـل
سمقاد همػم ذي زرع قمٜمد سمٞمتؽ اعمحرم ،رسمٜم٤م ًمٞم٘مٞمٛمقا اًمّمالة ،وم٤مضمٕمـؾ أومئـدة ُمــ اًمٜمـ٤مس
هتقي إًمٞمٝمؿ وارزىمٝمؿ ُمـ اًمثٛمرات ًمٕمٚمٝمؿ يِمٙمرون.
ىمـــ٤مل اإلُمـــ٤مم اًمٙمـــ٤مفمؿ  :ومـــ٠موطمك اهلل إمم إسمـــراهٞمؿ  أن اصـــٕمد أسمـــ٤م ىمٌـــٞمس
 ضمٌؾ ىمرب ا رم اعمٙملِ -ومٜم٤مد ذم اًمٜم٤مس ،ي٤م ُمٕمنم افال ـؼ ،إن اهلل يـ٠مُمريمؿ سمحـ٩م هـذا
اًمٌٞم٧م اًمذي سمٛمٙم٦م حمر ًُم٤م ُمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞمال ،ومريْم٦م ُمـ اهلل.
ومّمٕمد إسمراهٞمؿ  أسم٤م ىمٌٞمس ،ومٜم٤مدى ذم اًمٜم٤مس سم٠مقمغم صقشمف ،ي٤م ُمٕمنم افال ؼ ،إن اهلل
ي٠مُمريمؿ سمح٩م هذا اًمٌٞم٧م اًمذي سمٛمٙم٦م حمر ًُم٤مُ ،مـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞمال ،ومريْم٦م ُمـ اهلل.
ىم٤مل  :ومٛمد اهلل إلسمراهٞمؿ  ذم صقشمف ،طمتك أؾمٛمع سمف أهؾ اعمنمق واعمٖمرب وُم٤م سمٞمٜمٝمام
ُمـ مجٞمع ُم٤م ىمدر اهلل وىم٣م ذم أصالب اًمرضم٤مل ُمـ اًمٜمٓمػ ،ومجٞمع ُم٤م ىمـدر اهلل وىمــ٣م ذم
أرطم٤مم اًمٜمً٤مء ..إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ومٝمٜمـ٤مك وضمـ٥م ا ـ٩م قمـغم مجٞمـع افال ـؼ ،وم٤مًمتٚمٌٞمـ٦م ُمــ
ا ج٤مج ذم أي٤مم ا ٩م هل إضم٤مسم٦م ًمٜمداء إسمراهٞمؿ  يقُمئذ سم٤م ٩م قمـ اهلل.

()1

.2

ؿوفه تعاػﭽﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭼ [ؾمقرة اًمٜمحؾ]

ىم٤مل اإلُمـ٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ً :م٘مد يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م وُم٤م يمـ٤من ومٞمٝم٤م إٓ واطمدٌ يٕمٌد اهلل ،وًمق

( )1شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر (.)797/7
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يم٤من ُمٕمف همػمه إذا ٕو٤مومف إًمٞمف ،طمٞم٨م ي٘مـقل  :ﭽﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭼ [ؾمقرة اًمٜمحـؾ] ومّمؼم سمذًمؽ ُم٤م ؿم٤مء اهلل ،صمـؿ إن اهلل شمٌـ٤مرك وشمٕمـ٤ممم آٟمًـف
سم٢مؾمامقمٞمؾ وإؾمح٤مق ومّم٤مروا صمالصم٦م.

()1

ألٛاي أئّح اجلزح ٚاٌتعض ً٠ف:)1(ٗ١

قمٚمؿ اجلرح واًمتٕمديؾ قمٚمؿ ٟمِم٠مو ًمٞمخدم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ُِمـ ْ
أن يِمقهب٤م ويدظمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م
إن َ
ًمٞمس ُمٜمٝم٤م ،وهق ُمٜمٓمٚمؼ ُِمـ ٟمّمقص ذم ذيٕمتٜم٤م اًمٖمراء ُمثؾ ىمقل ُمٕم٤موي٦م سمــ طمٞمـدة ريض
اهلل قمٜمف :ظمٓمٌٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل( :طمتك ُمتك شمرقمقن قمــ ذيمـر
اًمٗم٤مضمرف أهتٙمقه طمتك َيذره اًمٜم٤مس).

()9

دور ذم شمقصمٞمؼ سمٕمض اعمقاًملم ًمٚمًـٚمٓم٦م ،وشمْمـٕمٞمػ اعمٕمـ٤مديـ
وًمٙمـ يم٤من ًمٚمتٞم٤مر اًمًٞم٤مد ٌ
هل٤م ،وظمػم َُمـ أضمغم شمٚمؽ اعمً٠مًم٦م ،ويمِمػ ٟم٘م٤مهب٤م اعمحدِ ث اًمٞمٛمٜمل اًمًٞمد حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ سمــ
٥م اجلٛمٞمؾ قمغم أهؾ اجلرح واًمتٕمديؾ) طمٞمـ٨م ذيمـر ومٞمـف ٟمـامذج يمثـػمة
َيٞمك ذم يمت٤مسمف (اًم َٕم ْت ُ
ًمرضم٤مل ُو ِٕم ُٗمقاو سمًٌ٥م اظمتالومٝمؿ ُمع طمٙم٤مم زُم٤ممؿ ،وٟم٘مٛمتٝمؿ قمٚمـٞمٝمؿ ،وشمقصمٞمـؼ آظمـريـو
( )1شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر (.)784/7
( ) اٟمٔمر شمرمجتف ذم ُمٞمـزان آقمتـدال ( )393/0وهتـذي٥م اًمٙمـامل ( )49/73وًمًـ٤من اعمٞمـزان ( )467/8وهتـذي٥م
اًمتٝمذي٥م (. )967/16
( )3رواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( )410/13سمرىمؿ [ ]1616واعمٕمجؿ إوؾمط ( )993-990/4سمـرىمؿ []4987
واعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ( )938/1سمرىمؿ [ ]330ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم ( ٛمع اًمزوا ـد) ( :)143/1رواه اًمٓمـؼماين ذم اًمثالصمـ٦م
وإؾمٜم٤مد إوؾمط واًمّمٖمػم طمًـ ،رضم٤مًمف ُمقصم٘مقن واظمتٚمػ ذم سمٕمْمٝمؿ اظمتالوم٤م ٓ يي.
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عمقآهتؿ ًمٚمحٙم٤مم ،وُمـ أراد ُمٕمروم٦م هذا إُمر ومٕمٚمٞمف سمـذًمؽ اًمٙمتـ٤مب( ، )1وم٘مـد ـمٌـع قمـدة
ُمرات ،وظمػم دًمٞمؾ قمغم أمهٞم٦م هذا اعمقوقع وُمّمـداىمٞمتف آراء أ ٛمـ٦م اجلـرح واًمتٕمـديؾ ذم
اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿو إذ ٟم٘مؾ قمـ أ ٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ ومٞمف ىمقهلؿ:
ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ  :صم٘م٦م صدوق ،إُم٤مم ُمـ أ ٛم٦م اعمًٚمٛملم )7(.وىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمٙم٤مؿمـػُ( :مقؾمـك
اًمٙم٤مفمؿ سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمٕمٚمقي ...ىم٤مل أسمقطم٤مشمؿ صم٘م٦م إُم٤ممُ ،م٤مت ذم طمٌس اًمرؿمٞمد).

()9

( )1يمت٤مب (اًمٕمت٥م اجلٛمٞمؾ قمغم أهؾ اجلرح واًمتٕمديؾ) ًمٚمًٞمد حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ سمـ َيٞمـك (ت 1933هــ) ـمٌـع ُمـرات،
وًم٘مد ذوم٧م سمخدُم٦م اًمٙمت٤مب وـمٌ٤مقمتف ،ومج٤مء اًمٙمت٤مب ذم ( )716صٗمح٦م واًمٙمت٤مب َيتقي قمغم متٝمٞمد وؾمت٦م أسمقاب:
اًمٌ٤مب إول :ذم ذيمر رضم٤مل ُمـ أ ٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م وأوم٤موؾ اًمٕمؽمة وظمػمهتؿ ىمدح اًمٌٕمض ذم قمداًمتٝمؿ  .وذيمر
صمامٟمٞم٦م أُمثٚم٦م وم٘مط.
قه ؿ .
اًمٌ٤مب اًمث٤مين :ذم ذيمر رضم٤مل ُمـ ظمقاص أشمٌ٤مع أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٓم٤مهر اعمٕمرووملم سمحٌٝمؿ وسمخدُمتٝمؿ َضم ر ُطم ُ
وذيمر صمالصم٦م أُمثٚم٦م وم٘مط.
قهؿ ًمتِمٞمٕمٝمؿ ٔل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ .وذيمر (ُ 46مث٤مٓ).
اًمٌ٤مب اًمث٤مًم٨م :ذم ذيمر رضم٤مل َضمر ُطم ُ
قه ؿ
اًمٌ٤مب اًمراسمع :ذم ذيمر رضم٤مل ُمـ أقمداء أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٓم٤مهر ذيمروا قمٜمٝمؿ ُم٤م هتـدر سمـف ُمرويـ٤مهتؿ صمـؿ وصم ٘مُـ ُ
ورووا قمٜمٝمؿ  .وذيمر مخً٦م أُمثٚم٦م وم٘مط.
قه ؿ ورووا قمٜمٝمؿ ومل
اًمٌ٤مب اف٤مُمس :ذم ذيمر رضم٤مل ُمـ طمِمؿ أقمداء أهؾ اًمٌٞم٧م وظم٤مص تٝمؿ وُمـ أذٟم٤مهبؿ َقم د ًُم ُ
قه ؿ  .وذيمر ؾمٌٕم٦م أُمثٚم٦م وم٘مط.
ُجيَ ِر ُطم ُ
ور َو وا قمٜمٝمؿ ُمع ذيمرهؿ ًمٜمّمٌٝمؿ ُم٘مريـ سمف وفمٝمقر قمالُم٤مت اًمٜمٗم٤مق
اًمٌ٤مب اًمً٤مدس :ذم ذيمر رضم٤مل َقم د ًُم قهؿ َ
قمٚمٞمٝمؿ .وذيمر (ُ 97مث٤مٓ).
( )7اجلرح واًمتٕمديؾ (.)193/0
( )9اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًتـ٦م (.)969/7
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وىم٤مل اًمٕمال ل :أرؾمؾ قمـ آسم٤م ف قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم.

()1

وًم٘مد ضم٤مء اإلُم٤مم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين وم٠مقمٓمك ظمالص٦م رأيـف سمٜمـ٤مء قمـغم ُمـ٤م ىم٤مًمـف أ ٛمـ٦م
اجلرح واًمتٕمديؾ ذم اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ وم٘م٤مل قمٜمف :صدوق قم٤مسمد.

()7

صحٞمح٤م ،سمؾ يٕمد طمديثف طمًـٜمً٤م،
واًمّمدوق ذم ُمّمٓمٚمح أهؾ ا دي٨م ٓ يٙمقن طمديثف
ً
وقمٚمٞمف ومٙمؾ ُمروي٤مت اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ همػم صحٞمح٦م ًمذاهت٤م ،سمؾ شمٕمد طمًٜم٦م ،ذم طمـلم
دمد رضم٤مٓ يم٤من هلؿ دور ذم ُم٘متؾ اإلُم٤مم ا ًـلم سمــ قمـكم ريض اهلل قمـٜمٝمام يٕمٓمـك ٟمٗمـس
اًمدرضم٦م طمٞم٨م ي٘مقل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ذم (شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م) قمـ قمٛمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب
وىم٤مص ،ىم٤م د اًمني٦م اًمتل ىمتٚم٧م اإلُم٤مم ا ًلم سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام :صدوق )9(.قمالوة
قمغم أن اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ طمديثف همػم خمرج ذم اًمّمحٞمحلم و ٕمام يِمؽمـم٤من اًمّمـح٦م،
وٕن إظمراج أطمد أصح٤مب اًمّمحٞمحلم ًمٚمراوي يٕمد شمقصمٞم٘م٤م ًمف طمتك ىمٞمؾ ُ :مـ أظمـرج ًمـف
اًمِمٞمخ٤من وم٘مد ضم٤مز اًم٘مٜمٓمرة ،وٟمجد ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمروي٤مت ًمقاطمد ممــ يمـ٤من يٚمٕمــ
ضمٝمرا ()4وهق َطم ِرِيـز  -سمٗمـتح أوًمـف ويمًــر آظمـره
اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ً

( )1ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ( )700وحتٗم٦م اًمتحّمٞمؾ ()913
( )7شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (.)336
( )9شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (.)419
( )4اٟمٔمر شمرمجتف ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( )763-768/7وومٞمٝم٤م ىم٤مل همٜمج٤مر  :ىمٞمؾ ًمٞمحٞمك سمـ ص٤مًمح :مل َ مل ْ شمٙمتـ٥م قمــ
صٚمٞم٧م ُمٕمف اًمٗمجر ؾمٌع ؾمٜملم ،ومٙم٤من ٓ خيرج ُمـ اعمًجد ،طمتك يٚمٕمـ قمٚمٞم٤م
طمريزف وم٘م٤مل :يمٞمػ أيمت٥م قمـ رضمؾ
ُ
ريض اهلل قمٜمف ؾمٌٕملم ُمرةف! وىم٤مل اسمـ طمٌ٤من  :يم٤من يٚمٕمـ قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمـف سم٤مًمٖمـداة ؾمـٌٕملم ُمـرة ،وسم٤مًمٕمِمــل
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ِ
ـل
زاي -اسمـ قمثامن اًمر َطمٌِل ا ٛميص طمٞم٨م ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين  :صم٘م٦م صمٌـ٧مُ ،رُم َ
سم٤مًمٜمّم٥م )1(.وشمقضمد ريز سمـ قمثامن هذا [ ]14رواي٦م ذم اًمٙمتـ٥م اًمًـت٦م و[ ]06روايـ٦م ذم
اًمٙمت٥م اًمتًٕم٦م ،سمٞمٜمام ُمروي٤مت اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ وم٘مط ذم اًمٙمت٥م اًمتًٕم٦م [ ]9روايـ٤مت
وم٘مطُ ،مٜمٝم٤م روايت٤من ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م يمام شم٘مدم.

ؾمٌٕملم ُمرة ،وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ ،وم٘م٤مل  :هق اًم٘م٤مـمع رؤوس آسم٤م ل وأضمدادي..وإًمٞمؽ ـمر ًوم٤م ممـ٤م ىم٤مًمـف أ ٛمـ٦م اجلـرح
أومْم ُٚمف قمٚمٞمف ،وىم٤مل
واًمتٕمديؾ ومٞمف  :ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ  :طمدصمٜم٤م طمريز سمـ قمثامن ،وٓ أقمٚمؿ إين رأي٧م سم٤مًمِم٤مم أطمدا ِ
أضمري :قمـ أيب داوود ؿمٞمقخ طمريز يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت ،ىم٤مل  :وؾم٠مًم٧م أمحد سمـ طمٜمٌـؾ قمٜمـف وم٘مـ٤مل :صم٘مـ ٌ٦م صم٘مـ٦م ،وىمـ٤مل
دطمٞمؿ :محيص ضمٞمد اإلؾمٜم٤مد ،صحٞمح ا ـدي٨م ،وىمـ٤مل أيْمـ٤م  :صم٘مـ٦م ،وىمـ٤مل اعمٗمْمـؾ سمــ همًـ٤من  :صمٌـ٧م ،وىمـ٤مل
اًمٌخ٤مري :ىم٤مل أسمق اًمٞمامن  :يم٤من طمريز يتٜم٤مول رضمال صمؿ شمرك ،وىم٤مل أمحد سمـ أيب َيٞمك قمـ أمحد  :طمريـز ،صـحٞمح
ا دي٨م إٓ أٟمف َيٛمؾ قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمف  ،وىم٤مل اعمٗمْمؾ سمـ همً٤من  :ي٘م٤مل ذم طمريز ُمع شمثٌتف ،أٟمف يم٤من ؾمٗمٞم٤مٟمٞم٤م،
وىم٤مل اًمٕمجكم  :ؿم٤مُمل صم٘م٦م ويم٤من َيٛمؾ قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمف  ،وىم٤مل قمٛمرو سمـ قمكم  :يم٤من يٜمت٘مص قمٚمٞمـ٤م ريض اهلل
قمٜمف ويٜم٤مل ُم ٜمف ،ويم٤من طم٤مومٔم٤م ديثف ،وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر  :صمٌ٧م ؿمديد اًمتح٤مُمؾ قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمـف ،وىمـ٤مل
اسمـ قم امر  :يتٝمٛمقٟمف أٟمف يم٤من يٜمت٘مص قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف ويروون قمٜمف ،وَيتجقن سمف ،وٓ يؽميمقٟمف ،وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ:
طمًـ ا دي٨م ،ومل يّمح قمٜمدي ُم٤م ي٘م٤مل ذم رأيف ،وٓ أقمٚمؿ سم٤مًمِم٤مم أصمٌ٧م ُمٜمف..
( )1اًمٜمّم٥م  :سمٖمض أهؾ اًمٌٞم٧م.

119

( )2اإلمام موسى الكاظم

من سلسلة أعالم أهل البيت

أٚالص اإلِاَ ِٛط ٝاٌىاظُ:

ًم٘مد أٟمج٥م اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ قمددا يمثػما ُمـ إوٓد طمتك ىم٤مل اسمـ يمثــػمُ ( :وًمِـدَ

ًَم ُف ُمـ اًمذيمقر واإلٟمـ٤مث أرسمٕمقن ٟمًٛم٦م ).
ػ ِقمد َة أوٓد ،اجلٛمٞمع ُمـ إُم٤مء ،قمكم واًمٕمٌ٤مس وإؾمـامقمٞمؾ وضمٕمٗمـر
ىم٤مل اًمذهٌلَ ( :ظمٚم َ
()1

وه٤مرون وطمًـ وأمحد وحمٛمـد وقمٌٞمـد اهلل ومحـزة وزيـد وإؾمـح٤مق وقمٌـداهلل وا ًـلم
وومْمؾ وؾمٚمٞمامن ؾمقى اًمٌٜم٤متَ ،ؾمٛمك اجلٛمٞمع اًمزسمػم ذم اًمٜمً٥م(.))7

()9

وًم٘مد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٍم قمدد أوٓد اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ،ومحلم ي٘مقل اسمـ يمثػم
ذم (اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م) إن قمددهؿ أرسمٕمقن يمام شم٘مدم ،ي٘مقل اسمـ قمٜمٌـ٦م ذم (قمٛمـدة اًمٓم٤مًمـ٥م ذم
أٟمً٤مب آل أيب ـم٤مًم٥م) سم٠ممؿ ؾمتقن ،وي٘مقل أسمق ٟمٍم اًمٌخ٤مري ذم (ه إٟمً٤مب اًمٕمٚمقيـ٦م)
سم٠من أوٓد اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ أرسمٕمقن ،وي٘مقل اًمٜمً٤مسم٦م قمكم سمــ أيب اًمٖمٜمـ٤م ؿ حمٛمـد اًمٕمٛمـري ذم
(اعمجدي ذم أٟمً٤مب اًمٓم٤مًمٌٞملم) سم٠من أوٓد اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ شمًٕم٦م ومخًقن.
ىم٤مل اسمـ قمٜمٌ٦م( :وًمد ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ؾمتلم وًمدا ،ؾمٌٕم٦م وصمالصملم سمٜمتً٤م ،وصمالصم٦م وقمــنميـ
اسمٜمً٤م ،درج(ُ)4مٜمٝمؿ مخً٦م مل يٕم٘مٌقا سمٖمػم ظمالف وهؿ:

( )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)136/16
( )2مل يذيمر اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر أؾمامء سمٜم٤مت اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ ذم يمت٤مسمف اعمٓمٌقع اعمتداول سملم أيديٜم٤م.
( )3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)784/0
(ُ )4مٕمٜمك درج اًمرضمؾ  :اٟم٘مرض ومٚمؿ خيٚمػ ٟمًال .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ُم٤مدة )درج).
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 -9اًم٘م٤مؾمؿ

 -1قمٌداًمرمحـ

 -7قم٘مٞمؾ

َ -4يٞمك

 -3داوود.

وُمٜمٝمؿ صمالصم٦م هلؿ إٟم٤مث وًمٞمس ٕطمد ُمٜمٝمؿ وًمد ذيمر وهؿ:
 -8أمحد.

 -0ؾمٚمٞمامن

()1

 -0اًمٗمْمؾ

()7

وُمٜمٝمؿ مخً٦م ذم أقم٘م٤مهبؿ ظمالف وهؿ:
 -3ا ًلم

()9

 -17زيد

()4

 -16إسمراهٞمؿ إيمؼم

 -11ه٤مرون

 -19ا ًـ.

وُمٜمٝمؿ قمنمة أقم٘مٌقا سمال ظمالف وهؿ:
 -14قمكم اًمرو٤م

 -13إسمراهٞمؿ إصٖمر  -10اًمٕمٌ٤مس
 -76محزة

 -10حمٛمد

 -13إؾمح٤مق

 -77قمٌٞمد اهلل

 -79ضمٕمٗمر ).

 -18إؾمامقمٞمؾ
 -71قمٌداهلل

()3

( )1ىمؼمه ُمٕمروف سم٤مًمٕمراق ويزارُ ،ه ِد َم سمٕمد همزو أُمريٙم٤م ًمٚمٕمراق قمغم أيدي سمٕمض اًمٕم٤مسمثلم.
(ٟ )2مص اًمٕمٛمري ذم (اعمجدي ذم أٟمً٤مب اًمٓم٤مًمٌٞملم) ( )733سم٠من ه١مٓء اًمثامٟمٞم٦م مل يٕم٘مٌقا ضم٤مزُم٤م سمذًمؽ.
ذيمـقرا
( )9ىم٤مل اًمٜمً٤مسم٦م اًمٕمٛمري ذم (اعمجدي ذم أٟمً٤مب اًمٓم٤مًمٌٞملم) ( )733أن أم ا ًلم هـذا أم وًمـد ،وًم٘مـد أٟمجـ٥م
ً
وإٟم٤مصم٤م وًمٙمٜمٝمؿ اٟم٘مروقا.
( )4ويم٤من يًٙمـ سم٤مًمٌٍمة ُمع مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ سمٞمتف ،وي٘م٤مل ًمف :زيد اًمٜم٤مر و وإٟمام ؾمٛمل زيد اًمٜم٤مر ًمٙمثرة ُم٤م طمرق ُمـ اًمدور
سم٤مًمٌٍمة ُمـ دور سمٜمل اًمٕمٌ٤مس وأشمٌ٤مقمٝمؿ .شم٤مريخ اًمٓمؼمي (.)178-170/3
( )3قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م ذم أٟمً٤مب آل أيب ـم٤مًم٥م (.)183
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وي٘مقل أسمق ٟمٍم اًمٌخ٤مري  ( :وًمـد ُمقؾمـك سمــ ضمٕمٗمـر  صمامٟمٞمـ٦م قمنمـ اسمٜمًـ٤م واصمٜمتـلم
وقمنميـ اسمٜم٦م ،أقم٘م٥م ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م ،اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر يٛمًؽ قمـ شمٗمّمٞمؾ ذيمرهؿ ).

()1

وي٘مقل اًمٜمً٤مسم٦م اًمٕمٛمري ( :ووًمد ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ؾمٌ ًٕم٤م وصمالصملم سمٜمتً٤م،
ذيمرا همػم إـمٗم٤مل ).
واصمٜملم وقمنميـ ً

()7

وي٘مقل اًمٜمً٤مسم٦م صٗمل اًمديـ حمٛمد سمـ شم٤مج اًمديـ قمكم اعمٕمـروف سمـ٤مسمـ اًمٓم٘مٓم٘مـل
ا ًٜمل( :وًمإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ  قمـد ة أوٓد وسمٜمـ٤مت ،وسمٜم٤مشمـف يـٌٚمٖمـ أرسمٕمًـ ٤م
وقمنميـ سمٜمتً٤م ،أُم٤م أوٓده ومٝمؿ سملم ُمٕم٘م٥م وهمػم ُمٕم٘مـ٥م ومٝمـؿ :اإلُمـ٤مم قمـكم اًمروـ٤م
 وإسمراهٞمؿ ،وه٤مرون ،وقمٌداهلل ،وضمٕمٗمـر ،وإؾمـح٤مق ،واًمٕمٌـ٤مس ،وقمٌٞمـد اهلل،
وا ًـ ،وإؾمامقمٞمؾ ،وحمٛمد اًمزاهد ،وزيد اًمٜم٤مر ،ومحزة ،وَيٞمك ،وأمحد ،وقم٘مٞمؾ،
وقمٌداًمرمحـ ،واًم٘م٤مؾمؿ ،وداوود ،وؾمٚمٞمامن ،وا ًلم ).

() 9

أُم٤م أؾمامء سمٜم٤مت اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ومذيمرهـ اًمٜمً٤مسم٦م أسمـق ٟمٍمـ اًمٌخـ٤مري واًمٜمًـ٤مسم٦م
اًمٕمٛمري وهـ:
 -1أم قمٌداهلل

 -7ىمًٞمٛم٦م

ً -9مٌ٤مسم٦م

 -4أم ضمٕمٗمر

 -3أُم٤مُم٦م

 -0سمرهي٦م

( )1ه إٟمً٤مب اًمٕمٚمقي٦م (ُمع ذطمف) (.)141
( )7اعمجدي ذم أٟمً٤مب اًمٓم٤مًمٌٞملم (. )730
( )9إصٞمكم ذم أٟمً٤مب اًمٓم٤مًمٌٞملم ( )137وآصمٜملم اًمذيـ مل يذيمرا ،مه٤م :اًمٗمْمـؾ وإسمـراهٞمؿ ،ومـ٢من ُمــ أوٓد اًمٙمـ٤مفمؿ
إسمراهٞمؿ إصٖمر وإسمراهٞمؿ إيمؼم ومل يذيمر اًمٓم٘مٓم٘مل إٓ واطمدً ا وم٘مط ،ومال أدري أهيام ي٘مّمد إيمؼم أم إصٖمر.
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 -0أم اًم٘م٤مؾمؿ

 -3حمٛمقدة

 -11قمٚمٞم٦م

 -17زيٜم٥م

 -19رىمٞم٦م

 -14طمًٜم٦م

 -13قم٤مشمٙم٦م

 -10أم ؾمٚمٛم٦م

 -18أؾمامء

 -10أم ومروة

 -76أم أسمٞمٝم٤م

 -71طمٚمٞمٛم٦م

ُ -79مٞمٛمقٟم٦م

 -74أُمٞمٜم٦م اًمّمٖمرى

 -70أؾمامء اًمّمٖمرى

 -78زيٜم٥م

 -70زيٜم٥م اًمٙمؼمى

 -73وم٤مـمٛم٦م اًمٙمؼمى

 -96وم٤مـمٛم٦م

 -91أم يمٚمثقم اًمٙمؼمى

 -97أم يمٚمثقم اًمّمٖمرى  -99أم يمٚمثقم اًمقؾمٓمك

()1

 -16آُمٜم٦م اًمٙمؼمى

()7

 -13آُمٜم٦م

()4

 -77رُمٚم٦م
 -73أؾمامء اًمٙمؼمى

()3

 -93قمٌ٤مؾم٦م

 -94قمٓمٗم٦م

()9

 -90ظمدجي٦م اًمٙمؼمى

 -98ظمدجي٦م.

()0

( )1هٙمذا ؾمامه٤م أسمق ٟمٍم اًمٌخ٤مري وىم٤مل اًمٕمٛمري :يمٚمثقم.
( )2هٙمذا ىم٤مل أسمق ٟمٍم اًمٌخ٤مري وىم٤مل اًمٕمٛمري :أُمٞمٜم٦م اًمٙمؼمى.
( )3هٙمذا ؾمامه٤م أسمق ٟمٍم اًمٌخ٤مري وىم٤مل اًمٕمٛمري :قم٤م ِم٦م.
( )4ىم٤مٓ :ىمؼمه٤م سمٛمٍم.
( )5مل يذيمر اًمٕمٛمري ؾم٧م سمٜم٤مت ُمـ سمٜم٤مت اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ وهـ :أؾمامء اًمٙمـؼمى ،وأؾمـامء اًمّمـٖمرى ،وزيٜمـ٥م ،وزيٜمـ٥م
اًمٙمؼمى ،ووم٤مـمٛم٦م اًمٙمؼمى ،ووم٤مـمٛم٦م.
( )6ه إٟمً٤مب اًمٕمٚمقي٦م [ ُمع ذطمف ] ( ،)147اعمجدي ذم أٟمً٤مب اًمٓم٤مًمٌٞملم (.)733-730
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وإذا أردت أن شمٕمرف َُم ْـ ُِمـ أوٓد اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ أؿم٘م٤مء ومٚم٘مد ذيمـر اًمٓمـؼمد
سمٕمض ذًمؽ ،طمٞم٨م ىم٤مل:
ذيمرا وأٟمثك :
( اًمٗمّمؾ اًمً٤مدس ذم ذيمر قمدد أوٓده  ،يم٤من ًمف ؾمٌٕم٦م وصمالصمقن وًمدً ا ً
قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م  ،وإسمراهٞمؿ واًمٕمٌ٤مس واًم٘م٤مؾمؿ ُٕمٝم٤مت أوٓد.
وأمحد وحمٛمد ومحزة ٕم وًمد.

()1

وإؾمامقمٞمؾ وضمٕمٗمر وه٤مرون وا ًـ ٕم وًمد.

()7

وقمٌداهلل وإؾمح٤مق وقمٌٞمد اهلل وزيد وا ًـ واًمٗمْمؾ وؾمٚمٞمامن ُٕمٝم٤مت أوٓد.
ووم٤مـمٛم٦م اًمٙمؼمى ووم٤مـمٛم٦م اًمّمٖمرى ورىمٞم٦م وطمٙمٞمٛم٦م وأم أسمٞمٝم٤م ورىمٞمـ٦م اًمّمـٖمرى ويمٚمـثؿ
وأم ضمٕمٗمر وًمٌ٤مٟم٦م وزيٜمـ٥م وظمدجيـ٦م وقمٚمٞمـ٦م وآُمٜمـ٦م وطمًـٜم٦م وسمرهيـ٦م وقم٤م ِمـ٦م وأم ؾمـٚمٛم٦م
وُمٞمٛمقٟم٦م وأم يمٚمثقم ُٕمٝم٤مت أوٓد.
ويم٤من أمحد سمـ ُمقؾمك يمريام ور ًقم٤م ،ويم٤من ُمقؾمك َ يٌف ،وه٥م ًمف وـٞمٕمتف اعمٕمروومـ٦م
سم٤مًمٞمًػمة ،وي٘م٤مل :إٟمف أقمتؼ أًمػ ممٚمقك.
ويم٤من حمٛمد سمـ ُمقؾمك  ص٤م ً٤م ور ًقم٤م.

أيْم ٤م اًمٜمً٤مسم٦م و٤مُمـ سمـ ؿمدىمؿ ا ًٞمٜمل ذم ) حتٗم٦م إزهـ٤مر وزٓل إمـ٤مر ذم ٟمًـ٥م أسمٜمـ٤مء إ ٛمـ٦م
( )1ذيمر ذًمؽ ً
إـمٝم٤مر) (.)177/9
أيْم ٤م اًمٜمً٤مسم٦م و٤مُمـ سمـ ؿمدىمؿ ا ًٞمٜمل ذم ) حتٗم٦م إزهـ٤مر وزٓل إمـ٤مر ذم ٟمًـ٥م أسمٜمـ٤مء إ ٛمـ٦م
( )2ذيمر ذًمؽ ً
إـمٝم٤مر) ()179/9
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يمريام ،وشم٘مٚمد اإلُمرة قمغم اًمٞمٛمـ ،أيـ٤مم اعمـ٠مُمقنُ ،مــ
ويم٤من إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك ؿمج٤م ًقم٤مً ،
ىمٌؾ حمٛمد سمـ زيد سمـ قمكم سمـ ا ًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم اًمذي سم٤ميٕمف أسمـق
اًمناي٤م سم٤مًمٙمقوم٦م ،وُم٣م إًمٞمٝم٤م ومٗمتحٝم٤م وأىم٤مم هب٤م ُمدة ،إمم أن يم٤من ُمــ أُمـر أيب اًمنـاي٤م ُمـ٤م
يم٤من ،وأظمذ إُم٤من ُمـ اعم٠مُمقن.
ُمِمـٝمقرا
وًمٙمؾ واطمد ُمـ وًمد أيب طمًـ ُمقؾمـك  ومْمـؾ وُمٜم٘مٌـ٦م ،ويمـ٤من اًمروـ٤م
ً
سم٤مًمت٘مدم وٟمٌ٤مه٦م اًم٘مدر ،وقمٔمؿ اًمِم٠من ،وضمالًم٦م اعم٘م٤مم سملم اف٤مص واًمٕم٤مم ).

()1

ادلعمث ِٓ ْٛأٚالصٖ:

ىم٤مل اسمـ قمٜمٌ٦م قمٜمد ذيمره ٕوٓد اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙمـ٤مفمؿ( :وُمـٜمٝمؿ قمــنمة أقم٘مٌـقا سمـال

ظمالف وهؿ:
 -1قمكم اًمرو٤م

 -7إسمراهٞمؿ إصٖمر

 -9اًمٕمٌ٤مس

 -4إؾمامقمٞمؾ

 -3حمٛمد

 -0إؾمح٤مق

 -8محزة

 -0قمٌداهلل

 -3قمٌٞمد اهلل

 -16ضمٕمٗمر.

()7

صمؿ ىم٤مل :هٙمذا ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق ٟمٍم اًمٌخ٤مري ،وىم٤مل اًمِمٞمخ شم٤مج اًمديـ :أقم٘م٥م اًمٙمـ٤مفمؿ
ُمـ صمالصم٦م قمنم وًمدا رضمالُ ،مٜمٝمؿ أرسمٕم٦م ُمٙمثرون وهؿ:
 -1قمكم اًمرو٤م

 -7إسمراهٞمؿ اعمرشم٣م

( )1إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى (.)961
( )2قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م ذم أٟمً٤مب آل أيب ـم٤مًم٥م (.)183
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 -4ضمٕمٗمر.

 -9حمٛمد اًمٕم٤مسمد
وأرسمٕم٦م ُمتقؾمٓمقن وهؿ:
 -3زيد اًمٜم٤مر

 -0قمٌداهلل

 -8قمٌٞمد اهلل

 -0محزة.

ومخً٦م ُُم٘مٚمقن وهؿ:
 -11إؾمح٤مق

 -3اًمٕمٌ٤مس

 -16ه٤مرون

 -17ا ًـ

 -19ا ًلم.

()1

وسمٜم٤م ًء قمغم ُم٤م شم٘مدم وم٢من ُمـ اظمتٚمػ ذم قم٘مٌـف قمـغم رأي اًمِمـٞمخ شمـ٤مج اًمـديـ هـؿ :زيـد
وا ًـ وا ًلم.
وإيمامٓ ًمٚمٗم٤م دة ؾم٠مذيمر ٟمامذج ُمـ ذري٦م اإلُم٤مم ُمقؾمـك اًمٙمـ٤مفمؿ اًمـذيـ محٚمـقا ُمِمـ٤مقمؾ
اًمٕمٚمؿ قمغم ُمدار اًمٕمّمـقر و ذًمـؽ أن اًمـٌٕمض يِمـٙمؽ ذم وضمـقد ذريـ٦م ٕسمٜمـ٤مء ا ًـٜملم
اًمنميٗملم ،ومٛمـ ذري٦م اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ:

( )1اٟمٔمر قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م ذم أٟمً٤مب آل أيب ـم٤مًم٥م ( )183ومم٤م يٜمٌٖمل اإلؿم٤مرة إًمٞمف أن اسمـ قمٜمٌ٦م ذيمـر يمالُمـ٤م ًمٚمٕمٚمـامء ومٞمـف
شمِمٙمٞمؽ عمـ يٜمتً٥م إمم ا ًلم سمـ ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ.
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 -7موشى بن إبراهقم بن موشى بن جعػر ابن
حمؿد بن ظع بن احلسغ بن ظع بن أيب ضافب
ذيمره اسمـ طمزم أصمٜم٤مء يمالُمف قمغم َُمـ هلؿ ذري٦م يمثػمة ،شمٌٚمغ اًمثالصملم وشمزيد وم٘م٤مل :وُمقؾمك
اسمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ ا ًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،وم٢مٟمف سمٚمـغ
أُمػما قمغم اًمٞمٛمـ..
ًمف ُمٜمٝمؿ ُمٌٚمغ اًمرضم٤مل واطمد وصمالصمقن اسمٜم٤م ذيمقرا يمٚمٝمؿ ،ويم٤من أسمقه ً

()1

 -4ظبداهلل بن موشى بن جعػر ابن
ظع بن موشى بن جعػر افعادق
ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ؾمٜمد طمدي٨م اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م إٟمٌٞم٤مء وم٘م٤مل ... :وهـذا ا ـدي٨م ىمـد رواه
قمٌداًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ ا ًـ سمـ زسم٤مًمف( )7ىم٤مل :طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ ُمقؾمك سمــ ضمٕمٗمـر قمــ قمـكم
سمـ ُمقؾمك ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ،قمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ا ًلم ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ا ًلم سمــ قمـكم،
قمـ أسمٞمف  ...وذم اًم٘مٚم٥م ُمٜمف طمزازه و وم٢من هذا اإلؾمٜم٤مد اًمنميػ ىمد ريمـ٥م قمٚمٞمـف ُمتـقن ُمٜمٙمـرة،

( )1اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ (.)199/1
( )2ذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم )اعمجروطملم) ( )190/7وم٘م٤مل :قمٌداًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمــ زسم٤مًمـ٦مُ ،مــ أهـؾ اعمديٜمـ٦م يـروي قمــ
اعمدٟمٞملم اًمث٘م٤مت ،إؿمٞم٤مء اعمقوققم٦م اعمٕمْمالت ،يم٤من ممـ يتّمقر ًمف اًمٌمء ومٞمٕمرض قمٚمٞمف ،وخيٞمؾ ًمـف ومٞمحـدِ ث سمـف،
طمتك سمٓمؾ آطمتج٤مج سم٠مظمٌ٤مره .وذيمره اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ذم )ًمً٤من اعمٞمزان) ( )987/4وم٘م٤مل :ىمـ٤مل اسمــ طمٌـ٤من:
ي٠ميت قمـ اعمدٟمٞملم سم٤مٕؿمٞم٤مء اعمٕمْمالت ومٌٓمؾ آطمتج٤مج سمف.
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واعمحدث سمف قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م وٕمٞمػ ،وم٢من يم٤من حمٗمقفم٤م ،ومٝمق دًمٞمؾ قمغم وضمقب ىمتؾ ُمـ ؾمـ٥م
ٟمٌٞم٤م ُمـ إٟمٌٞم٤مء ،وفم٤مهره يدل قمغم أٟمف ي٘متؾ ُمـ همػم اؾمتت٤مسم٦م ،وأن اًم٘متؾ طمدٌ ًمف.

()1

 -4أبو احلسن أمحد بن أيب أمحد احلسغ بن موشى ابن
حمؿد بن موشى بن إبراهقم ابن موشى بن جعػر
ىم٤مل اسمـ ُم٠ميمقٓ ( :واًمريض أسمق ا ًـ أمحد سمـ أيب أمحد ا ًلم سمـ ُمقؾمك سمــ حمٛمـد
سمـ ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمرَ ،و ِ َمم ٟم٘م٤مسم٦م اًمٓم٤مًمٌٞملم ذم سمٖمداد ،ىمٌؾ أيب اًم٘م٤مؾمـؿ
اعمرشم٣م ،ويم٤من وم٤موالُ ،متٙمٚمام ،ؿم٤مقمراُ ،مٚمٞمح اًمِمٕمر).

()7

 -2إبراهقم بن إشامظقل بن جعػر بن حمؿد بن ظبقد اهلل بن موشى ابن
جعػر بن حمؿد بن ظع بن احلسغ بن ظع بن أيب ضافب (ت 499هـ).
ذيمره اسمـ قمً٤ميمر ذم (شم٤مريخ دُمِمؼ) وم٘م٤مل :اإلُم٤مم إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمـر اسمــ
حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ا ًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م،
أسمق ضمٕمٗمر ا ًٞمٜمل ،اعمقؾمقي ،اعمٙمل ،اًم٘م٤ميض ،افٓمٞم٥م .ىمدم دُمِمؼ وطمدث هب٤م وسمٛمٙمـ٦م
قمـ أيب سمٙمر قمثامن سمـ حمٛمد سمـ ا ًلم ص٤مطم٥م اًمٙمت٤مين ،وأيب سمٙمر أضمري ،وأيب ا ًــ
اًمٕمجٞمٗمل ،وأيب ؾمٕمٞمد سمـ إقمـرايب ،وحمٛمـد سمــ ضمؼميـؾ ،وأيب ىمتٞمٌـ٦م ؾمـٚمؿ سمــ اًمٗمْمـؾ
إدُمل ..يمت٥م إِ َزم أسمق ٟمٍم سمـ اًم٘مِمػمي أظمؼمٟم٤م أسمـق سمٙمـر اًمٌٞمٝم٘مـل ،أظمؼمٟمـ٤م ا ـ٤ميمؿ أسمـق

( )1اًمّم٤مرم اعمًٚمقل (.)131-103/7
( )2اإليمامل (.)88/4

118

( )2اإلمام موسى الكاظم

من سلسلة أعالم أهل البيت

قمٌداهلل ىم٤مل :ضم٤مءٟم٤م ٟمٕمل اًم٘م٤ميض اًمنميػ أيب ضمٕمٗمر اعمقؾمقي ا ًٞمٜمل ىم٤ميض ا ـرُملم ذم
ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م شمًع وشمًٕملم وصمالصمام ٦م.

()1

 -2أبو ضافب ظع بن حسغ بن موشى افؼريش
افعؾوي احلسقـي ادوشوي(ت 242هـ)
ذيمره اًمذهٌل ذم (ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء) وم٘م٤مل :اًمٕمالُم٦م اًمنميػ ،اعمرشم٣م ٟم٘مٞم٥م اًمٕمٚمقيـ٦م،
أسمق ـم٤مًم٥م قمكم سمـ طمًلم سمـ ُمقؾمك ،اًم٘مرر ،اًمٕمٚمقي ،ا ًٞمٜمل ،اعمقؾمـقي ،اًمٌٖمـدادي،
ُمـ وًمد ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ.
و ًمد ؾمٜم٦م مخس ومخًلم وصمالصمام ٦م ،وطمـدث قمــ ؾمـٝمؾ سمــ أمحـد اًمـديٌ٤مضمل ،وأيب
قمٌداهلل اعمرزسم٤مين وهمػممه٤م.
ىم٤مل افٓمٞم٥م :يمتٌ٧م قمٜمف ،ىمٚم٧م :هق ضم٤مُمع يمت٤مب (م٩م اًمٌالهمـ٦م) اعمٜمًـقسم٦م أًمٗم٤مفمـف إمم
اإلُم٤مم قمكم ريض اهلل قمٜمف ....وديقان اعمرشم٣م يمٌػم ،وشمقاًمٞمٗمف يمثػمة ،ويم٤من ص٤مطم٥م ومٜمقن،
وًمف يمت٤مب اًمِم٤مذم ذم اإلُم٤مُم٦م ،واًمذظمػمة ذم إصـقل ،ويمتـ٤مب اًمتٜمزيـف ويمتـ٤مب ذم إسمٓمـ٤مل
اًم٘مٞم٤مس ،ويمت٤مب ذم آظمتالف ذم اًمٗم٘مف ،وأؿمٞم٤مء يمثػمة ،وديقاٟمف ذم أرسمٕم٦م ٚمدات.
ويم٤من ُمـ إذيمٞم٤مء ،إوًمٞم٤مء ،اعمتٌحريـ ذم اًمٙمالم وآقمتزال ،وإدب ،واًمِمٕمرً ،مٙمٜمف
إُم٤مُمل ضمٚمد... ،شمقذم اعمرشم٣م ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم وأرسمٕمام ٦م.

()7

( )1شم٤مريخ دُمِمؼ (.)936/0
( )2ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)300/18
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 -2حمؿد بن احلسغ بن موشى بن حمؿد بن موشى بن إبراهقم ابن
موشى بن جعػر ابن حمؿد بن ظع بن احلسغ بن ظع بن أيب ضافب
ِ
ْـر
ذيمره قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ىمـٞمس ذم (ىمـرى اًمْمـٞمػ) وم٘مـ٤مل :ذيم ُ
اًمنميػ أيب ا ًـ اًمريض اعمقؾمقي اًمٜم٘مٞم٥م  ..هق أسمـق ا ًــ حمٛمـد سمــ ا ًـلم اسمــ
ُمقؾمك سمـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمــ ا ًـلم
اسمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ،وُمقًمده سمٌٖمداد ؾمٜم٦م شمًع ومخًلم وصمالصمام ٦م ،واسمتـدأ
ي٘مقل اًمِمٕمر سمٕمد أن ضم٤موز اًمٕمنم ؾمٜملم سم٘مٚمٞمؾ ،وهق اًمٞمـقم أسمـدع أسمٜمـ٤مء اًمزُمـ٤من ،وأٟمجـ٥م
ؾم٤مدة اًمٕمراق ،يتحغم ُمع حمتده اًمنميػ ،وُمٗمخره اعمٜمٞمػ ،سمـ٠مدب فمـ٤مهر ،وومْمـؾ سمـ٤مهر،
وطمظ ُمـ مجٞمع اعمح٤مؾمـ واومر ،صمؿ هق أؿمٕمر اًمٓم٤مًمٌٞملم ُمـ ُم٣م ُمٜمٝمؿ وُمـ همؼم ،قمغم يمثرة
ؿمٕمرا ٝمؿ اعمٗمٚم٘ملم ،يم٤مجلامين واسمـ ـمٌ٤مـمٌ٤م ،واسمـ اًمٜم٤مس وهمػمهؿ ،وًمـق ىمٚمـ٧م :إٟمـف أؿمـٕمر
ىمريش مل أسمٕمد قمـ اًمّمدق ،وؾمٞمِمٝمد سمام أضمريف ُمـ ذيمره ؿم٤مهد قمـدل ُمــ ؿمـٕمره اًمٕمـ٤مزم
اًم٘مدح اعمٛمتٜمع قمـ اًم٘مدح اًمذي جيٛمع إمم اًمًالؾم٦م ُمت٤مٟم٦م ،وإمم اًمًٝمقًم٦م رصـ٤مٟم٦م ،ويِمـتٛمؾ
قمغم ُمٕم٤من ي٘مرب ضمٜم٤مه٤م ،ويٌٕمد ُمداه٤م ،وم٠مُم٤م أسمقه أسمق أمحد ومٛمٜمٔمقر قمٚمقيـ٦م اًمٕمـراق ُمـع أيب
ا ًـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ َيٞمك ،ويم٤من ىمديام يتقمم ٟم٘م٤مسم٦م اًمٓم٤مًمٌٞملم وا ٙمـؿ ومـٞمٝمؿ أمجٕمـلم،
واًمٜمٔمر ذم اعمٔم٤ممل ،وا ٩م سم٤مًمٜم٤مس ،صمؿ ردت هذه إقمامل يمٚمٝمـ٤م إمم وًمـده أيب ا ًــ هـذا
وذًمؽ ذم ؾمٜم٦م صمامٟملم وصمالصمام ٦م وم٘م٤مل أسمق ا ًـ ىمّمٞمدة هيٜم هب٤م أسم٤مه ويِمٙمره قمغم شمٗمقيْمـف
أيمثر هذه إقمامل إًمٞمف:
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اٟمٔمــــر إمم إيــــ٤مم يمٞمــــػ شمٕمــــقد
وإمم اعمٕمــــ٤مزم اًمٖمــــر يمٞمــــػ شمزيــــد
وإمم اًمزُمـــ٤من ٟمٌـــ٤م وقمـــ٤مود قمٓمٗمـــف
وم٤مرشمـــــ٤مح فمٛمـــــ ن وأورق قمـــــقد
ىمـــد قمـــ٤مود إيـــ٤مم ُمـــ٤مء ؿمـــٌ٤مهب٤م
ومــــ٤مًمٕمٞمش همــــض واًمٚمٞمــــ٤مزم قمٞمــــد
إىمٌــــ٤مل قمــــز يم٤مٕؾمــــٜم٦م ُم٘مٌــــؾ
يــــٛمض وضمـــد ذم اًمٕمـــالء ضمديـــد
وقمـــال ٕسمٚمـــ٩م ُمــــ ذؤاسمـــ٦م ه٤مؿمـــؿ
يثٜمــــل قمٚمٞمــــف اًمًــــ١مدد اعمٕم٘مــــقد
ىمـــد ومـــ٤مت ُمٓمٚمقسمـــ٤م وأدرك ـم٤مًمٌـــ٤م
وُم٘مـــ٤مرقمقه قمـــغم إُمـــقر ىمٕمـــقد
ُمـــ٤م اًمًـــ١مدد اعمٓمٚمـــقب إٓ دون ُمـــ٤م
يرُمــــل إًمٞمــــف اًمًــــ١مدد اعمقًمــــقد
ومـــ٢مذا مهـــ٤م اشمٗم٘مـــ٤م شمٙمًــــرت اًم٘مٜمـــ٤م
إن هم٤مًمٌــــ٤م وشمْمٕمْمــــع اجلٚمٛمــــقد
وًمف ُمـ ىمّمٞمدة ذم أسمٞمف ويذيمر طمجف سم٤مًمٜم٤مس:
دقمٞمٜمــــل أـمٚمــــ٥م اًمــــدٟمٞم٤م ومــــ٢مين
أرى اعمًــــٕمقد ُمـــــ رزق اًمٓمالسمــــ٤م
وُمــــــ أسم٘مـــــك ٔضمٚمـــــف طمـــــديث٤م
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وُمـــــ قمــــ٤مٟمك ًمٕم٤مضمٚمــــف ايمتًــــ٤مسم٤م
وُمـــــ٤م اعمٖمٌـــــقن إٓ ُمــــــ دهتـــــف
ومـــــال ـــــدا وٓ ضمـــــدة أصـــــ٤مسم٤م
وٟمّمـــؾ اًمًـــٞمػ شمًـــٚمؿ ؿمـــٗمرشم٤مه
وختٚمــــــؼ يمــــــؾ أيــــــ٤مم ىمراسمــــــ٤م
وأيـــــ٤مم دمـــــقز قمٚمٞمـــــؽ سمـــــٞمض
وىمـــد ومتحـــ٧م ُمــــ اإلىمٌـــ٤مل سم٤مسمـــ٤م
ويمـــؿ يـــقم يمٞمقُمـــؽ ىمـــدت ومٞمـــف
قمــــغم اًمٖمــــرر اعم٘م٤مٟمــــ٥م واًمريم٤مسمــــ٤م
إمم اًمٌٚمــــــد إُمــــــلم ُم٘مقُمــــــ٤مت
مت٤مـمٚمٝمــــــ٤م اًمتٕمجــــــؾ واإلي٤مسمــــــ٤م
سمحٞمــــ٨م شمٗمــــرغ اًمٙمــــقم اعمٓم٤ميــــ٤م
طم٘م٤م ٌٝمــــــ٤م وحتت٘مــــــ٥م اًمثقاسمــــــ٤م
ُمٕمــــ٤ممل إن أضمــــ٤مل اًمٓمــــرف ومٞمٝمــــ٤م
ُمـــــزء اًم٘مــــقم أىمٚمــــع أو أٟم٤مسمــــ٤م
إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمِمٕمر اًمذي ىم٤مًمف ،وُمـ أراد ٟمامذج أظمرى ُمـ ؿمٕمره ،ومٕمٚمٞمف سم٤مًمرضمقع
إمم (ىمرى اًمْمٞمػ).

()1

( )1ىمرى اًمْمٞمػ (.)133/9
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أيْم٤م يـ٤مىمقت ا ٛمـقي ذم (ُمٕمجـؿ اًمٌٚمـدان) قمٜمـد يمالُمـف قمـغم
وًم٘مد ذيمر هذا اإلُم٤مم ً
إظمِمٌلم وم٘م٤مل :وأُم٤م اًمِمٕمر اًمذي ىمٞمؾ ومٞمٝمام سمال ؿمؽ وم٘مقل اًمنميػ اًمـريض أيب ا ًــ
حمٛمد سمـ ا ًلم سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ سمــ ُمقؾمـك سمــ ضمٕمٗمـر سمــ
حمٛمد اسمـ قمكم سمـ ا ًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف :
أطمٌــــؽ ُمــــ٤م أىمــــ٤مم ُمٜمــــك ومجــــع
وُمــــ٤م أرؾمــــك سمٛمٙمــــ٦م أظمِمــــٌ٤مه٤م
وُمـــ٤م ٟمحـــروا سمخٞمـــػ ُِمٜمـــك ويم ٌُّـــقا
قمــــغم إذىمــــ٤من ُمِمــــٕمرة ذراهــــ٤م
ٟمٔمرشمــــؽ ٟمٔمــــرة سمــــ٤مفٞمػ يم٤مٟمــــ٧م
ضمــــالء اًمٕمــــلم أو يم٤مٟمــــ٧م ىمــــذاه٤م
ومل يــــؽ همــــػم ُمقىمٗمٜمــــ٤م وـمــــ٤مرت
سمٙمــــــؾ ىمٌٞمٚمــــــ٦م ُمٜمــــــ٤م ٟمقاهــــــ٤م

()1

(ُ )1مٕمجؿ اًمٌٚمدان (.)177/1
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 -1ظع بن احلسن بن موشى بن حمؿد بن إبراهقم بن موشى ابن
جعػر بن حمؿد بن ظع ابن احلسغ بن ظع بن أيب ضافب.
ذيمره اسمـ طمزم ذم رده قمغم اإلُم٤مُمٞم٦م وم٘م٤مل :وُمـ ىمقل اإلُم٤مُمٞمـ٦م يمٚمٝمـ٤م ىمـديام وطمـديث٤م أن
اًم٘مرآن ُمٌدل ،زيد ومٞمف ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ،وٟم٘مص ُمٜمف يمثػم ،وسمدل ُمٜمـف يمثـػم( ،)1طم٤مؿمـ٤م قمـكم اسمــ
ا ًـ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمــ ا ًـلم
اسمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،ويم٤من أُم٤مُمٞم٤م ئم٤مهر سم٤مٓقمتزالُ ،مع ذًمؽ وم٢مٟمف يم٤من يٜمٙمر هذا اًم٘مقل،
ويٙمٗمر ُمـ ىم٤مًمف ،ويمذًمؽ ص٤مطمٌ٤مه أسمق يٕمغم ُمٞمالد اًمٓمقد وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمرازي.

()7

 -8ظذ بن أمحد بن ادحسن بن أمحد بن حمؿد بن ظذ بن احلسن بن ظذ
ابن حمؿد ابن جعػر بن إبراهقم بن إشامظقل بن جعػر بن حمؿد
ابن إبراهقم بن ظبداهلل ابن موشى افؽاطم (ت 102هـ)
ذيمره اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ذم أقمالم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ ُمـ يمت٤مسمف (اًمـدرر اًمٙم٤مُمٜمـ٦م ذم أقمٞمـ٤من
اعم٤م ٦م اًمث٤مُمٜم٦م) وم٘م٤مل :قمغم سمـ أمحد سمـ اعمحًـ سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمغم سمـ ا ًـ سمـ قمـغم
اسمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمــ إسمـراهٞمؿ اسمــ قمٌـداهلل
( ) هذا اًمتٝمجؿ همػم ُم٘مٌقل ُمـ اسمـ طمزم و ٕٟمف مل يذيمر أدًم٦م قمغم ذًمؽ ،وم٤مإلُم٤مُمٞم٦م مل جيٛمٕمقا قمغم هـذا اهلـراء سمـؾ
ي٘مقًمقن سمخالومف ،وُمـ ىم٤مل سمذًمؽ ساطم٦م ومٝمق يم٤مومر و ٕن اهلل قمز وضمـؾ ي٘مـقل  :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﭼ [ؾمقرة ا جر].
( ) اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ (.)193/4
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اسمـ ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ا ًٞمٜمل اًمٖمراذم  -سم٤معمٕمجٛم٦م واًمٗم٤مء سمٞمـٜمٝمام راء صم٘مٞمٚمـ٦م  -اإلؾمـٙمٜمدراين
وًمد ؾمٜم٦م 070هـ ،وؾمٛمع ُمـ حمٛمد سمـ قمامد ،وفم٤مومر سمـ ٟمجؿ ،وُمرشم٣م سمـ طم٤مشمؿ ،وقمـغم
اسمـ ضمٌ٤مرة وـم٤م ٗم٦م ،وسمٌٖمداد ُمـ أسمك ا ًـ اًم٘مٓمٞمٕمل ،وحمٛمـد سمــ ؾمـٕمٞمد سمــ هـ٤مرون،
واسمـ اًم٘مٌٞمٓمك وهمػمهؿ ،وطمدث وم٠ميمثر ،وظمرج ًمٜمٗمًف واٟمت٘مـك قمـغم همـػمه ،ويم٤مٟمـ٧م ًمـف
ُمٕمروم٦م سم٤مًمٗمـ ،ويمت٤مسم٦م طمًٜم٦م ،ومم دار ا دي٨م اًمٜمٌٞمٝمٞم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ،ومحؾ قمٜمف اعمٖم٤مرسمـ٦م
واًمرطم٤مًم٦م ،وطمدصمقا قمٜمف ذم طمٞم٤مشمف ،ويم٤من قم٤مروم٤م سم٤معمذه٥م ىم٤مل أسمق قمٌـداهلل سمــ اعمٝمٜمـدس:
يم٤من ؿمٞمخٜم٤م اًمٖمراذم يمثػم اًمتالوةُ ،مٕمٛمقر إوىم٤مت سم٤مفػم ،وإذا طمّمؾ ًمف ُمـ اًمِمٝم٤مدة ُم٤م
ي٘مقشمف ،اىمتٍم قمٚمٞمف وىم٤مم ،وًمف ورد سم٤مًمٚمٞمؾ وىم٤مل أسمق اًمٕمالء اًمٗمريض :يم٤من قم٤معم٤م ،وم٤موـال،
حمدصم٤مُ ،مٙمثراُ ،مًٜمداُ ،مٗمٞمدا ،قم٤مسمدا ،وأصمٜمـك قمٚمٞمـف اًمـؼمزازم واًمـذهٌل وهمػممهـ٤م ،ويمـ٤من
يرشمزق سم٤مًمقراىم٦م ،وإذا طمّمؾ ىمقشمف ٓ يتج٤موزه ،وًمف ورد سم٤مًمٚمٞمؾ وىمـد ٟمـ٤مب ذم ا ٙمـؿ ذم
سمٕمض سمالد اًمّمٕمٞمد ،ويم٤من قم٤مروم٤م سمِمٞمقخ سمٚمده ،ويمـ٤من هيـع اًمٙمت٤مسمـ٦م ،وظمـرج ًمٜمٗمًـف،
وُم٤مت ذم ذي ا ج٦م ؾمٜم٦م 864هـ  ،ويم٤من ىمؾ أن خيؼم سمًٜم٦م ُمقًمده.

( )1اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م (.)76/4
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 -9احلسغ بن حمؿد بن احلسغ بن حمؿد بن احلسغ بن حمؿد بن احلسغ
ابن احلسن ابن زيد بن احلسغ بن مظػر بن ظع بن حمؿد بن إبراهقم
ابن حمؿد بن ظبداهلل افعوـالين بن موشى افؽاطم ( ت 124هـ ).
ذيمره اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ذم (اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م)وىم٤مل ذم شمرمجتف  :ا ًلم سمـ حمٛمـد اسمــ
ا ًلم سمـ حمٛمد سمـ ا ًلم سمـ حمٛمد سمـ ا ًلم سمـ ا ًـ سمـ زيد سمـ ا ًلم سمـ ُمٔمٗمـر
اسمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌـداهلل اًمٕمـقيمالين سمــ ُمقؾمـك اًمٙمـ٤مفمؿ ،يمـذا
ىمرأت ٟمًٌف سمخط اًمِمٞمخ سمدر اًمديـ اًمزريمٌم ا ًٞمٜمل اًمنمـيػ ؿمـٝم٤مب اًمـديـ اعمقىمـع،
يم٤من يٕمرف سم٤مسمـ ىم٤ميض اًمٕمًٙمر اًمِمٝمػم سم٠ميب اًمريم٥م واسمـ أيب اًمريم٥م ،وًمد ذم ؾمٜم٦م 030هـ
يمذا ىم٤مل اًمّمٗمدي ،وسمخط اًمزريمٌمـ ذم ؿمـقال ؾمـٜم٦م 038هــ  ،ووزم اًمتقىمٞمـع سم٤مًم٘مـ٤مهرة
وٟم٘م٤مسم٦م إذاف ،وُمٝمر ذم ذًمؽ وذم اًمٜمٔمؿ واًمٜمثر ،ويم٤من يٙمت٥م ذم رء ويٜمًك ُم٤م يٙمتٌـف،
ويٜمِمد ُمـ ؿمٕمره همػم ُم٤م يٙمتٌف ،ومل يٙمـ ًمف ٟمٔمػم ذم آىمتـدار قمـغم هقمـ٦م اًمـٜمٔمؿ واًمٜمثـر،
يمت٥م سمديقان اإلٟمِم٤مء ُمـ اًمت٘م٤مًمٞمد واًمتقاىمٞمع ُم٤م ٓ يدظمؾ حت٧م ا ٍم ،ويم٤مٟمـ٧م ًمـف إضمـ٤مزة
ُمـ اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد واًمدُمٞم٤مـمل وإسمرىمقهل وهمػمهؿ ،وطمٗمظ ذم صـٖمره اًمتٜمٌٞمـف وسمحـ٨م
ومٞمف قمغم اًمِمٞمخ قمالء اًمديـ اًم٘مقٟمقي ،ودرس ذم سمٕمض اعمدارس ،وعم٤م شمقضمـف زيــ اًمـديـ
حمٛمد اسمـ افي ًمٙمت٤مسم٦م ه اًمِم٤مم ىمرر اًمنميػ ذم اًمتقىمٞمـع سمـلم يـدي اًمًـٚمٓم٤من اًمٙم٤مُمـؾ
ؿمٕمٌ٤من ُمٙم٤مٟمف وذًمؽ ذم ؾمٜم٦م 840هـ وسم٤مذ يمت٤مسم٦م ه طمٚم٥م ىمٚمٞمال ،صمؿ رضمع إمم اًم٘مـ٤مهرة،
ِ
وُمـ ؿمٕمره ضمقاب يمت٤مب ُمـ اًمّمٗمدي:
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أٟمًــٞمؿ اًمّمــٌ٤م قمــغم اًمــروض همــدوه
ؾمـــحٌ٧م ذيٚمٝمـــ٤م قمـــغم يمـــؾ رسمـــقه
وهى ًمٓمٗمٝمـــ٤م إمم اًمـــدوح وم٤مرشمـــ٤مح
ومٙمـــــؿ رٟمحـــــ٧م ُمٕمـــــ٤مـمػ هوه
أم طمــدي٨م اًمٕمــذي٥م يٕمــذب ذم يمٚمــؾ
ًمٚمٝمــــــ٤مة عمـــــــ يــــــذيمر هلــــــقه
أم يمتـــ٤مب ىمـــد ضمـــ٤مءين ُمــــ ظمٚمٞمـــؾ
سمــــ٤مرع وم٤مفٚمٞمــــؾ مل يــــٜمح ٟمحــــقه
أيْم٤م :
وُمـ ؿمٕمره ً
إذا اًمٕمٚمـــؿ مل يٕمْمـــده ضمـــ٤مه وصمـــروة
ومّمـــ٤مطمٌف ذم اًم٘مٝمـــر يٛمًـــك ويّمـــٌح
وإن أؾمــٕمد اعم٘مــدور وم٤مًمّمــٕم٥م هــلم
وذو اجلٝمـــؾ ُمـــع ٟم٘مّمـــ٤مٟمف يـــؽمضمح
أيْم٤م :
وُمـ ؿمٕمره ً
شمٚمـــــؼ إُمـــــقر سمّمـــــؼم مجٞمـــــؾ
وصــــدْ ٍر رطمٞمــــ٥م وظمــــؾ ا ــــرج
َو َؾمـــــــ ِٚمؿ ًمرسمـــــــؽ ذم طمٙمٛمـــــــف
وم٢مُمـــــ٤م اعمـــــامت وإُمـــــ٤م اًمٗمـــــرج
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ىم٤مل اًمّمٗمدي :وسمٜمك ُمدرؾم٦م سمح٤مرة هب٤مء اًمديـ ،ووىمػ قمٚمٞمٝم٤م وىمٗم٤م ضمٞمدا ،ووىمػ ومٞمٝمـ٤م
يمتٌ٤م يمثػمة ضمٞمدة ،ويم٤من دُم٨م إظمالق ُمتقاوٕم٤م ،وًمف ديقان افٓم٥م ؾمامه٤م (اعم٘م٤مل اعمحؼم
ذم ُم٘م٤مم اعمٜمؼم) قم٤مرض سمف ظمٓم٥م اسمـ ٟمٌ٤مشم٦م ىم٤مل اسمـ راومع :ظمٓم٥م سمجـ٤مُمع اسمــ قمٌـداًمٔم٤مهر
ويمت٥م قمٜمف ذم ُمٕمجٛمف ؿمٕمرا ،وُم٤مت ذم ؾم٤مسمع قمنم ؿمٕمٌ٤من ؾمٜم٦م 807هـ.

()1

ٚفاج اإلِاَ ِٛط ٝاٌىاظُ:

سمٕمد أن قم٤مش اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ريض اهلل قمٜمف مخً٤م ومخًلم ؾمـٜم٦م()7طم٤مومٚمـ٦م سمـ٤مًمٕمٚمؿ

واًمٕمٌ٤مدة واًمّمالح ،شمقذم رمحف اهلل سمٌٖمداد ،ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف فٛمس سم٘ملم ُمـ رضم٥م ُمـ ؾمـٜم٦م
ؼم ذم ُم٘مـ٤مسمر ىمـريش اًمتـل اظمتٓمٝمـ٤م اعمٜمّمـقر اًمٕمٌـ٤مد ؾمـٜم٦م
109هـ( )9اعمقاومؼ 067م ،وىمـ َ
133هـــ( ،)4وًم٘مــد ُؾمــٛمٞم٧م ومــٞمام سمٕمــد اعمٜمٓم٘مــ٦م اًمتــل دومـــ هبــ٤م اإلُمــ٤مم ُمقؾمــك اًمٙمــ٤مفمؿ
قمٚمٞمف رمح٦م اهلل سم٤مًمٙم٤مفمٛمٞم٦م ،يمام شمٜمً٥م إقمٔمٛمٞم٦م إمم اإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمـٜمٕمامن اسمــ
صم٤مسم٧م اعمتقرم ؾمٜم٦م 136هـ قمٚمٞمف رمح٦م اهلل طمٞم٨م اؿمتٝمر ذًمؽ قمٜمد أهؾ سمٖمداد.
وسمٛمٜم٤مؾمٌ٦م ذيمر سمٖمداد شمٚمؽ اعمديٜم٦م اًمٕمري٘م٦م اًمتل أؾمًٝم٤م أسمق ضمٕمٗمـر اعمٜمّمـقر اًمٕمٌـ٤مد ذم
رسمٞمع ؾمٜم٦م 143هـ اعمقاومؼ 807م وذًمؽ سمٕمد ومٞمْم٤من دضمٚمـ٦م ،طمٞمـ٨م أطمــي اعمٝمٜمدؾمـلم

( )1اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ()107/7
( )2ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)784/0
ِ
همؼم( )771/1ووومٞم٤مت إقمٞم٤من (.)916/3
( )3اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( )136/16واًمٕم َؼم ذم َظمؼم ُم ْـ َ
( )4اٟمٔمر يمت٤مب )سمٖمداد ُمديٜم٦م اًمًالم ٓسمـ اًمٗم٘مٞمف اهلٛمداين).
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وأهؾ اعمٕمروم٦م سم٤مًمٌٜم٤مء ،واًمٕمٚمؿ سم٤مًمذرع ،واعمً٤موم٤مت ،وىمًٛم٦م إروـلم ،ومٛمثـؾ هلـؿ صـٗمتٝم٤م
اًمتل ذم ٟمٗمًف ،صمؿ َأ ْطم َيـ اًمٜمجـ٤مريـ وا َٗمـ٤مريـ وا ـداديـ وهمـػمهؿ ُمــ سمـالد اًمِمـ٤مم
واعمقصؾ ووم٤مرس وسم٤مسمؾ ،وضمٕمؾ أرسمٕم٦م ُمراىمٌلم قمغم ه١مٓء ،يم٤من أطمدهؿ اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م
اًمٜمٕمامن اسمـ صم٤مسم٧م ،ويم٤من يٜمٔمر ذم أُمر شمًـٚمٞمؿ إضمـر ،وًم٘مـد اٟمتٝمـك ُمــ سمٜمـ٤مء سمٖمـداد ؾمـٜم٦م
أطم٥م ْ
أن أٟمٌف قمغم أن سمٖمداد هب٤م ىمٌقر يمثػم ُمـ إقمالم أُمث٤مل:
143هـ( ،)1وسمٛمٜم٤مؾمٌ٦م ذًمؽ ُّ
 -1اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م ُم١مؾمس اعمـذه٥م ا ٜمٗمـل اعمتـقرم ؾمـٜم٦م 136هــ،
اعمقاومؼ 808م.
 -7اإلُم٤مم ُمٕمروف اًمٙمرظمل اعمتقرم ؾمٜم٦م 766هـ اعمقاومؼ 013م .وإمم ضمقاره ىمٌـقر يمثـػم
ُِمـ أقمالم اًمتّمقف واًمزهد ُمثؾ اًمني اًمً٘مٓمل واإلُم٤مم اجلٜمٞمد قمٚمٞمٝمؿ رمح٦م اهلل.
 -9اإلُم٤مم اعمريب قمٌداًم٘م٤مدر اجلٞمالين اعمتقرم ؾمٜم٦م 301هـ اعمقاومؼ 1103م.
 -4شمرسم٦م اًمِمٞمخ قمٛمر اًمًٝمروردي اعمتقرم ؾمٜم٦م 097هـ اعمقاومؼ 1794م.
ومم٤م يٜمٌٖمل اإلؿم٤مرة إًمٞمف أن اإلُم٤مم ُمقؾمـك اًمٙمـ٤مفمؿ قمٚمٞمـف رمحـ٦م اهلل شمـقذم ُمًـجقٟم٤م ذم
ؾمجـ ه٤مرون اًمرؿمٞمد )7(.وم٘مد ذيمر افٓمٞم٥م اًمٌٖمـدادي سمًـٜمده إمم قمٌـداًمرمحـ سمــ صـ٤مًمح

( )1سمٖمداد شم٤مرخيٝم٤م وآصم٤مره٤م (0ــ.)8
( )2اٟمٔمر وومٞم٤مت إقمٞم٤من ( )916/3وهتذي٥م اًمٙمامل ًمٚمٛمـزي ( )49/73وؾمـػم أقمـالم اًمٜمـٌالء ًمٚمـذهٌل()786/0
وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين(.)967/16
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إزدي( )1ىم٤مل :طم٩م ه٤مرون اًمرؿمٞمد وم٠مشمك ىمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ زا ـرا ًمـف،
وطمقًمف ىمريش وأومٞم٤مء اًم٘مٌ٤م ؾ ،وُمٕمف ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،ومٚمام اٟمتٝمك إمم اًم٘مؼم ىم٤مل ( :اًمًـالم
قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ،ي٤م اسمـ قمؿ ) اومتخ٤مرا قمغم ُمـ طمقًمف ،ومـدٟم٤م ُمقؾمـك سمــ ضمٕمٗمـر وم٘مـ٤مل:
ه٤مر ْو َن َوىم٤مل  :هذا اًمٗمخر ي٤م أسم٤م ا ًـ طم٘م٤م.
(اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أسم٦م ) َوم َت َٖم َػم َو ْضم ُف ُ
ِ ِ
ِ
اؾمـتَدْ َقم٤م ُه ذم ؾمـٜم٦م
ىم٤مل اسمـ يمثػم ُمٕمٚم٘م٤م قمغم هذه اًم٘مّم٦م ُ :صمؿ َمل ْ َي َز ْل َذًم َؽ ْذم َٟم ْٗمًف َطمتـك ْ
()7

شمًع وؾمٌٕملم ،وؾمجٜمف وم٠مـم٤مل ؾمجٜمف ،ومٙمت٥م إًمٞمف ُمقؾمك رؾم٤مًم٦م ي٘مقل ومٞمٝم٤م ( :أُمـ٤م سمٕمـد يـ٤م
ِ
يٜم٘مض قمٜمل يق ٌم ُمـ اًمٌالء ،إٓ اٟم٘م٣م قمٜمؽ يـقم ُمــ اًمرظمـ٤مء ،طمتـك
أُمػم اعم١مُمٜملم ،إٟمف مل
يٗمض سمٜم٤م ذًمؽ إمم يقم خين ومٞمف اعمٌٓمٚمقن).

()9

ذيمر افٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي سمًٜمده إمم قمٌداًمًالم سمــ اًمًـٜمدي سمــ ؿمـ٤مهؽ( )4ىمـ٤مل :يمـ٤من
ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قمٜمدٟم٤م حمٌقؾم٤م ،ومٚمام ُمـ٤مت سمٕمثٜمـ٤م إمم مج٤مقمـ٦م ُِمــ اًمٕمـدول ُِمــ اًمٙمـرخ(،)3

( )1هق أطمد رواة اًمٙمت٥م اًمًت٦م ،شمقذم ؾمٜم٦م 793هـ .اٟمٔمر شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (.)949
( )2شم٤مريخ سمٖمداد ( )91/19ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( )963/3واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)136/16
( )9اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)136/16
()4شم٘مدم أن واًمده يم٤من َؾمج٤مٟمً٤م هل٤مرون اًمرؿمٞمد.
( )5ىم٤مل ي٤مىمقت ا ٛمقي  ( :اًمٙم َْر ُخ  -سم٤مًمٗمتح صمؿ اًمًٙمقن وظم٤مء ُمٕمجٛمـ٦م  -وُمـ٤م أفمٜمٝمـ٤م قمرسمٞمـ٦م إٟمـام هـل ٟمٌٓمٞمـ٦م وهـؿ
ي٘مقًمقن :يمرظم٧م اعم٤مء وهمػمه ُمـ اًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ إمم ُمقوع يمذا  :مجٕمتف ومٞمف ذم يمؾ ُمقوع  .)..اٟمٔمر (ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان)
( )448/4واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطُ ،م٤مدة [ ك ر خ ].
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وم٠مدظمٚمٜم٤مهؿ قمٚمٞمف وم٠مؿمٝمدٟم٤مهؿ قمغم ُمقشمف وأطمًٌف ىم٤مل :ودومـ سمٛم٘م٤مسمر اًمِمقٟمٞمزي٦م.

()1

وممـ أوىص أن يدومـ إمم ضمقار اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ٌف ًمف اًمِمـ٤مقمر سمِمـ٤مر سمــ سمـرد،
طمٞم٨م شمقذم سم٤مًمٜمٞمؾ يقم اًمثالصم٤مء 18مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م 931هـ و َ
محؾ إمم سمٖمداد ،ودومــ إمم
ضمقار اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ،طمً٥م وصٞمتف أن يدومـ قمٜمـد رضمٚمٞمـف ،ويٙمتـ٥م قمـغم ىمـؼمه:
ﭽﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﭼ [ؾمقرة اًمٙمٝمػ]

وًم٘مد

رآه سمٕمض أصح٤مسمف سمٕمد ُمقشمف وؾم٠مًمف قمـ طم٤مًمف وم٠مٟمِمد:
ذم اًمِمـــــٕمر طمًــــــ ُمـــــذهٌل
أومًــــــد ؾمــــــقء ُمــــــذهٌل
وشمذيمر سمٕمض اعمّم٤مدر أن اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ قمٚمٞمف رمح٦م اهلل ُىمتِ َؾ ُمًـٛمق ًُم٤م ،ىمـ٤مل اسمــ
()7

ظمٚمٙم٤من :وىمٞمؾ ُشمقذم ُمًٛمق ًُم٤م.

( )9

وًم٘مد رصم٤مه مج٤مقم٦م سم٘مّم٤م د ُم١مصمرة ومٛمام ىمٞمؾ ذم ذًمؽ:
َومٞمـــ٤م َوـــٞمٕم َ٦م اإلؾمـــالم سمٕمـــدَ وًمِٞم ِ
ـــف
َ ِ
َْ
َْ
َو َىمـــ ِٞم ِؿ ديــــ اهلل ُُمقؾمـــك سمــــ ضمٕمٗمـــر
ــ ِؿمـ ِ
س اسمـ ِ
ـٛمق ًُم٤م سمِ َح ـ ٌْ ِ
أ ُي ْ٘م َتـ ُ
ـ٤مه ٍؽ
ـؾ َُم ًْـ ُ
ِ
همـؼم ( )771/1وم٘مـ٤مل( :أىمدُمـف
( )1شم٤مريخ سمٖمداد ،وومٞم٤مت إقمٞم٤من ( )963/3يمام ذيمر ذًمؽ اًمذهٌل اًمٕم َؼم ذم َظمؼم ُم ْـ َ
اًمرؿمٞمد ُمٕمف ُمـ اعمديٜم٦م ومحًٌف سمٌٖمداد ،وُم٤مت ذم ا ٌس رمحف اهلل).
( )2ؿمذرات اًمذه٥م (.)198/9
( )3وومٞم٤مت إقمٞم٤من (.)916/3
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ِ ِ
ـس َو ُُم ْٗمـ َ ِ
ـج ِـ ِر ْضمـ ٍ
ـؽمي
و ُي ْر َُمــك سمِــف ِذم ؾمـ ْ
أطمٙمَــ٤م ِم َضمــدِ ِه
ُ
وَيجــ٥م قمـــ شمٜمٗمٞمــذ ْ
ويٕمـــزل ُمــــ أقمـــغم ُمٙمـــ٤من وُمٜمـــؼم
ىمٚمــ٥م ُذ ْب َو ْضمــدً ا ًم ُٕم ْٔمــؿ ُُم َّمــ٤مسمِ ِف
ومٞمــ٤م
ُ
و َـم ِٚمــؼ ًمذيــذ اًمٜمــقم يــ٤م ـمــرف حمجــري
ومــــام رزؤه إٓ يمــــرزء اسمـــــ ومــــ٤مـمؿ
طمًــلم ؾمــٚمٞمؾ اعمرشم٣مــ اًمٓمــر طمٞمــدر
ومٛمــــ ًمٕمٚمـــقم اهلل ُمـــــ سمٕمـــد َوم ْ٘مـ ِ
ــد ِه
َ ْ
يثٌــــ٧م سمــــف ذم اًمٕمــــ٤معملم سمٛمّمــــدر
ـح ِر اًمـدُّ َضم٤م
وُمـ ًمٚمـدقم٤مء واًمـقرد ذم َؾم َ
وُمــــ عمح٤مريـــ٥م اًمّمـــالة سمٛمــــحي
وُمــــ ًمٙمتـــ٤مب اهلل شم ٍ
َـــ٤مل وُمقوـــح

ًمتٗمًــــػمه ٍآه ًَمـــــف ُِمــــــ ُُم َٗمـــــ ِن
ــقج سمٜمــل اًمٕمٌــ٤مس ْ
ــر ُومٙم ُْؿ
ُقم ُٚم ُ
إن َىمــر َـم ْ
سمِــــدُ ٟمْٞم٤ميم ُُؿ ُِمــــ ْـ َأ ْن َشم َ٘مــــر سمِ َٛمـــــ ْح َ ِ
نم
َقم َٛمــــدشمُؿ إمم َسمــــدْ ٍر ًمٙمــــؿ ُُمتــــ٠مًمؼ
َومــــ َ٠م ْـم َٗمٞمتٛمقه ويٚمٙمــــؿ ذ ُمٕمـــــنم

ؾمـــتجزون ذم يـــقم اجلـــزاء َضم َٝمـــٜم ًام

شمــذي٥م ا َِمــ٤م ُِمــٜمْٙم ُْؿ َهمــدَ ا َة اًمت ًَــ ُّٕم ِر
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أيْم٤م :
ومم٤م ىمٞمؾ ذم رصم٤مء اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ً
ــــد ذم آًمـ ِ
محـ ٍ
ــــف
َضمٚمـ ْ
ــــ٧م ُُم ِّمـــــ ْٞم ٌَ ُ٦م َأ ْ َ

ـــٝم ِؿ َٟم َٙمـ ِ
ـــ٤مل
سمًـ ْ
ومــــرُمتٝمؿ إقمــــداء َ

شمٌـــ٤م هلـــ٤م ُِمــــ أُم ٍ
ـــ٦م ىمـــد ضمـــر َدت
ْ
ً
َ

ؾمـــٞمػ اًمٌٖمـــ٤مة هبـــؿ وىمـــقس ٟمٌـــ٤مل
يمــؿ ضمــرقمتٝمؿ ُمـــ ىمــداح ؾمــٛمقُمٝم٤م
طمتـــك همـــدوا سقمـــك سمٙمـــؾ ـــ٤مل
سمٗمراؿم ِ
ِ
ـــف
َُمـــ٤م ُمـــ٤مت ُمـــٜمٝمؿ َؾمـــ ِٞمدٌ
نمـــ ِىمتَـــ٤مل
سمـــؾ ُمـــ٤مت ُم٘مــــْتُقٓ سمِ َ ِ

ِ
ٍ
َــــ٤مىم ٍع
ــــٝم ٍؿ ٟم
إُمــــ٤م سمِ ًَـــــ ْٞمػ ْأو سمِ ًَ ْ

ِ
ــــ٤مل
َو َاهل ْ َٗم َتـــــ٤م ُه َهلُـــــؿ َوقم ْٔمـــــؿ َو َسمـ

ٓ زال ُمــــ سمٕمـــد اًمٜمٌـــل قمـــدوهؿ
ـــــؿ سمـــــ٤مًم َ٘م ْٝم ِر واإلذٓل
ْ
َيًـــــ َٕمك َهل ُ

ومٚم٘مــد أصــٞمٌقا ُِمـــ سمٜمــل اًمٕمٌــ٤مس ُمــ٤م

زادوا قمــــغم ؾمــــٗمٝم٤مء يمــــؾ وــــالل

ِ
ــرى
ُؾمـــ َٗم َٝم٤م ُأ َُمٞمـــ َ٦م ؾمـــٞم َام َُمـــ٤م َىمـــد َضمـ َ

ـــع إ ْوم َْم ِ
ـــ٤مل
قؾمـــك َ ْ َٛم ُ
سمـــ٤مًمٓمٝمر ُُم َ

ُِمـــ ْـ ِقم ْجٚمِ َٝمـــ٤م َذ َ
اك اًم َٕمٜم ِ ْٞمـــدُ رؿمـــٞمده٤م

يــــده٤م ِسمٗم َٕمــــ ِ
٤مل
ىمــــد زاد ومٕمــــؾ َي ِز
َ
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ظمـــرت عمّمـــدره٤م ؾمـــاموات اًمٕمـــال
وإرض ذم رضمــــــػ وذم زًمــــــزال
واًمٕمـــرش ُمٜمحـــرف يمـــذا يمرؾمـــٞمٝم٤م
واًمٕمـــــ٤ممل اًمٕمٚمـــــقي ذم أهمـــــقال

()1

ٓ همرو إن يمًٗم٧م ًمـف ؿمـٛمس اًمْمـحك
ــٜمجؿ ظمـــر ويمـــؾ ُمـــ٤م هـــق قمـــ٤مزم
واًمـ ُ
ــــف َصمـــــقب يم سمـ ٍ
َومألًمًٌِــــــ َقم َٚمٞمـ ِ
ــــ٦م
َ
ـــ٣م أضمـــ٤مل
َُمـــ٤م دُمــــ ُْ٧م َطمٞمـــ٤م ٟٓم٘مـ َ

َهلٗمــــل ًمِـ ِ
ـــد ِ
يـ ُحمٛمــــد ُمـــــ سمٕمــــده
ْ
ْ

ِ
إًمٞمـــــف ووازم
ـــــحك وٓ َطمـــــ٤م ٍم
أو
ْ
َ
ــ٤مس أؿمـــ٠مم ًَمٕمٜمَـ ٍ
ًُم ِٕمٜمــــ َْ٧م َسمٜمُـــق اًم َٕمٌـ ِ
ــ٦م
ْ
ُِمـــ ْـ رهبـــ٤م َو َهمـــدَ ْت سمِ َِمــــر َو َسم ِ
ـــ٤مل
ِ
َ َِ

ـــع شم ًَْـــٚمِ ْٞم ِٛم ِف
َو َهمـــدَ ْت َصـــال ُة اهللِ َُم ْ

ٕمحــــــدَ َدا ٛمـــــــً٤م وأل
ُ ْهتــــــدَ ى ْ َ

( )1اًمٖمقل  :اعمِم٘م٦م ،وجيٛمع قمغم أهمقال  .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطُ ،م٤مدة [ غ و ل ] .وًمٕمؾ اًمِم٤مقمر هٜم٤م أراد أن اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي ىمد
ؿمؼ قمٚمٞمف ُم٤م أص٤مب اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ.
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اخلامتــح

ٓ يًٕمٜمل ذم ظم٤ممت٦م هذه اجلقًم٦م اًمنيٕم٦م ذم رطم٤مب اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙمـ٤مفمؿ إٓ اًم٘مـقل :
سمح٤مضم٦م اعمًٚمٛملم اعم٤مؾم٦م ًمٚمٕمقدة ًمديٜمٝمؿ واًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب اًمٕمزيز واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ،وإشمٌ٤مع
أ ٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٓم٤مهريـ ،وصدق طمٌٝمؿ ،وىمـراءة اًمتـ٤مريخ ىمـراءة ُمت٠مٟمٞمـ٦مٟ ،متٕمـرف ُمــ
ظمالهل٤م قمغم أقمالُمٜم٤م إضمالءُ ،مـ أهؾ اًمٌٞم٧م وهمػمهؿ ،ممـ ٓ ذيمر هلؿ ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞمـ٦م،
قمغم اًمرهمؿ مم٤م َىمد ُُمقه ًمٜم٤م أصمٜم٤مء رطمٚم٦م قمٓم٤م ٝمؿ اًمزاظمرة ،وإٟمام ـمٛمًقا ُمــ ذايمـرة اًمتـ٤مريخ و
ٕمؿ رضم٤مل صدق ،وُمقاىمػ سمٓمقًمٞم٦م ،مل يًٛمح هلؿ قمٚمٛمٝمـؿ وصـدىمٝمؿ سم٤مًمًـٙمقت أُمـ٤مم
اًمٌ٤مـمؾ ،ومٕمٛمٚم٧م اًمدول اعمٕم٤مسة هلؿ قمغم شمٜمٗمـػم اًمٜمـ٤مس ُمــ طمـقهلؿ ،وـمٛمـس ُمـ صمرهؿ
اًمٕمٓمرة ،وهلل در اإلُم٤مم قمٌداهلل سمـ قمٚمقي ا داد إذ ي٘مقل:
ـــؼميت وُمـــداُمٕمل
يـــ٤م ؾمـــ٤م كم قمــــ َقم ْ
وشمٜمٝمـــــدٌ شمـــــرشم َُّ٩م ُمٜمـــــف َأ َوـــــ٤مًمٕمل
ّ
ـــــقف
وشم٠مؾم
ٌ
وشمٚمٝمــــــػ وشمِمـ ُّ
ـــــػ ُّ
ُّ
وشمٕمــــــرف وشمٓمــــــرف سمٛمراسمــــــع
ودمٜمّــــــ٥م وشم ّٖمــــــرب وشمٓم ّٚمــــــ٥م
ـــــــع سمٛمٓمـــــــ٤مُمعِ
وشمٚمـــــــق ٌع وشم ََق ًُّم
ٌ
ّ

ِ
َــرى
يٙمٗمٞمــؽ َُم ًْــ٠مًمتل ؿمــٝمق ُد ُك َُمــ٤م شم َ

ُمــــ ؿمـــ٤مهدي ذم وطمـــديت و ـــ٤مُمع
وفمـــقاهر إطمـــقال شمٖمٜمـــل ذا ا جـــ٤م
واًمٗمٝمــؿ قمــــ ٟمٓمــؼ اًمٚمًـــ٤من اًمـــذا ع
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ًمٙمـــــ ًمٕمٚمــــؽ أو ًمٕمٚمــــؽ شمٌتٖمــــل
سم٤مًمِمــــرح إقمـــالم اًمٌٕمٞمـــد اًمِم٤مؾمـــع
هـــذا وزم ذم ذح سمٕمـــض ا ـــ٤مل ُمـــ٤م
ِ
ــــ٤مز ِع
ُي ًْــــكم ومــــ١ماد اعمُ ًْــــت ََٝم٤م ِم اًمٜم

وم٤مؾمــٛمع ه ِ
ي٧م وٓ شمٙمـــ يب قمــ٤مدٓ
ــد َ
ُ

قمـــ ضمــػمة سمــلم اًمٕمــذي٥م( )1وًمٕمٚمــع

()7

ىمـــد ـم٤معمـــ٤م َـمقومـــ٧م طمـــقل ظمٞمـــ٤مُمٝمؿ
ٕرى وأؾمـــٛمع ُمـــ٤م يـــروق عمًـــٛمٕمل
ومرأيــ٧مً ،مٙمـــ ُمــ٤م ُي َ
ــذ ِو ُب ُُم ْٝم َجتــل
وؾمــٛمٕم٧مً ،مٙمـــ ُمــ٤م يٗمــٞمض ُمــداُمٕمل

ٍ
ُمــــــ ُومر َىمـ ٍ
ــــت٧م ٕطمٌـــــ٦م
ــــ٦م وشمِمـ

ٍ
ـــــر َسم ْٚم َ٘مـــــ ِع
وشمٌـــــدد ذم يمـــــؾ َىم ْٗم

ِ
اًمزُمــ٤من َوم َّمــد َقم٧م
ُــق ُب
َ ــ٧م هبــؿ ٟم َ

ُمــــ مجٕمٝمـــؿ ُمـــ٤م مل يٙمــــ سمٛمّمـــدع
( )1ىم٤مل اًمٌٙمري ذم )ُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ) ( : )378/9ا َ
ًمٕمذي٥م  - :سمْمؿ أوًمـف  -شمّمـٖمػم قمـذب ،واد سمٔمـ٤مهر اًمٙمقومـ٦م ،ىمـ٤مل
يٜمٕم٘مد سمـ أوس  :إذا هل طمٚم٧م يمرسمالء ومٚمٕمٚمٕم٤م * ومجقز اًمٕمذي٥م دوم٤م سم٤مًمٜمقاسمح٤م ،وهذه يمٚمٝم٤م ُمقاوع ُمت٘م٤مرسم٦م هٜم٤مًمؽ..
( )2ىم٤مل ي٤مىمقت ا ٛمقي ذم (ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان) (ً : )10/3مٕمٚمع  -سم٤مًمٗمتح صمؿ اًمًٙمقن  -واًمٚمٕمٚمع ذم ًمٖمـتٝمؿ اًمًــراب،
وًمٕمٚمع ضمٌؾ يم٤مٟم٧م سمف وىمٕم٦م هلؿ ،ىم٤مل أسمق ٟمٍم ً :مٕمٚمع ُم٤مء ذم اًمٌ٤مدي٦م وىمد وردشمف ،وىمٞمؾ  :سملم اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م ..ىمـ٤مل
قم٤مشمؼ اًمٌالدي ذم (ُمٕمجؿ اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م) ( : )781وًمٕمٚمع اًمٞمقم ُمـ ضمٌ٤مل ُمٙم٦م ،وًمٙمٜمف اؾمؿ طمدي٨م ومٞمام أفمـ.
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وضمــرى قمٚمــٞمٝمؿ ذًمــؽ إُمــر اًمــذي
ُمـــــ ؿمــــ٠مٟمف شمٗمريــــؼ يمــــؾ ٛمــــع
ومتقطمِمـــ٧م ُمــــ سمٕمـــدهؿ وشمٜمٙمـــرت
اًمر َسمـــ٤م واعمرسمـــع
ُمــــ سمٕمـــدهؿ طمـــ٤مل ُّ
ِ
ـــقطم َٝم٤م
وؾم
َمل ْ َي ٌْ َ
ـــؼ ذم شمٚمـــؽ اًمرسمـــقع ُ
()1
ٍ
ٞمــ٥م إذا ُد ِقمــل
ُمـــ
خمــؼم أو َُمــ ْـ ُجيِ ُ
ٟمً٠مل اهلل اًمٙمريؿ سمٛمٜمف ويمرُمف أن يرزىمٜم٤م صدق طمٌٝمؿ وإشمٌ٤مقمٝمؿ ،طمتك ٟمٙمـقن سمٛمٕمٞمـتٝمؿ
ذم دار اًم٘مرار ،يقم ٓ يٜمٗمع ُم٤مل وٓ سمٜمقن إٓ َُمـ أشمك اهلل سم٘مٚم٥م ؾمـٚمٞمؿ .وصـغم اهلل وؾمـٚمؿ
قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد اًمٜمٌل اعمختـ٤مر ،وقمـغم آًمـف إـمٝمـ٤مر ،وصـح٤مسمتف إظمٞمـ٤مر ،وُمــ شمـٌٕمٝمؿ
سم٢مطمً٤من إمم يقم اًم٘مرار.
اٟمتٝمٞم٧م ُمـ يمت٤مسمتف سم٢مرسمد (اعمٛمٚمٙم٦م إردٟمٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م) يقم اًمثالصم٤مء اعمقاومؼ ًمٕمنمـيـ ُمــ
مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م 1473هـ ُِمـ هجرة اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ .
بؼؾم امـحب أهل افبقت وخادم افعؾم وأهؾه:
ظؾوي بن حامد بن حمؿد بن صفاب افدين
ؽػر اهلل فه وفوافديه آمغ.

( )1اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًم ُٗم ُٝمقم (.)493
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ويؾقه بؿشقئة اهلل
افعدد افثافث من شؾسؾة أظالم أهل افبقت
يف ترمجة افثافث من أوالد اإلمام جعػر افعادق
وهو اإلِاَ إطذاق ادلؤمتٓ
زوج افسقدة كػقسة ادشفورة بؿرص
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لائّح ادلزاجع ٚادلصاصر

 -7آداب افشاؾعي ومـاؿبه :قمٌداًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ إدريس اًمرازي ،أسمـق حمٛمـد
(ت 978هـ) حت٘مٞمؼ  :قمٌداًمٖمٜمل قمٌداف٤مًمؼ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت.
 -7األحاديث ادختارة :حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمـد سمــ أمحـد ا ٜمـٌكم اعم٘مـدد ،أسمـق قمٌـداهلل
( ت 049هـ) حت٘مٞمؼ :قمٌداعمٚمؽ سمـ قمٌداهلل سمـ دهٞمشُ ،مٙمتٌ٦م اًمٜمٝمْمـ٦م ا ديثـ٦مُ ،مٙمـ٦م
اعمٙمرُم٦م ،ط1416 ،1هـ.
 -9األصقع يف أكساب افطافبقغ :صٗمل اًمديـ حمٛمد سمـ شم٤مج اًمـديـ قمـكم اعمٕمـروف سمـ٤مسمـ
اًمٓم٘مـٓمـ٘مل ا ًٜمل (ت 863هــ) حت٘مٞمـؼ :اًمًـٞمد ُمٝمـدي اًمرضمـ٤م لُ ،مٙمتٌـ٦م آيـ٦م اهلل
اًمٕمٔمٛمك اعمرقمِمـل اًمٜمجٗمل اًمٕم٤مُم٦م ،ىمؿ ،ط1477 ،1هـ.
 -4االظتؼاد واهلداية إػ شبقل افرصاد ظذ مذهب افسـؾف وأصـحاب احلـديث :أمحـد سمــ
ا ًلم اًمٌٞمٝم٘مـل ،أسمـق سمٙمـر (ت 430هــ) حت٘مٞمـؼ  :أمحـد قمّمـ٤مم اًمٙم٤مشمـ٥م ،دار أومـ٤مق
اجلديدة ،سمػموت ،ط1461 ،1هـ.
 -3األظالم  :ظمػم اًمديـ اًمزريمكم ،دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ،سمػموت ،ط1304 ،0م.
 -0إظالم افورى بلظالم اهلدى :اًمٗمْمؾ سمــ ا ًــ اًمٓمـؼمد (ت 340هــ) شمّمـحٞمح
وشمٕمٚمٞمؼ  :قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت1933 ،هـ 1383 -م.
 -8اؿتضاء افعؾم افعؿل :أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اًمٌٖمدادي ،أسمق سمٙمر (ت 409هـ) حت٘مٞمؼ:
حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت ،ط1938 ،4هـ.
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 -0اإلـامل يف رؾع االرتقاب ظن ادمتؾف وادختؾف يف األشامء وافؽـى :قمكم سمـ هٌ٦م اهلل اسمــ
أيب ٟمّمـر اسمـ ُم٠ميمقٓ (ت 483هـ) دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط1411 ،1هـ.
 -3أمثال احلديث ادرويـة ظـن افـبـي صـذ اهلل ظؾ قـه وآفـه وشـؾم :أسمـق ا ًــ سمــ
قمٌداًمرمحـ سمـ ظمالد اًمراُمٝمرُمزي ( ت  906هـ ) حت٘مٞمـؼ  :أمحـد قمٌـداًمٗمت٤مح متـ٤مم،
ُم١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م ،سمػموت ،ط1463 ،1هـ.
 -16افبداية وافـفاية :إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثـػم اًمدُمِمـ٘مل ،أسمـق اًمٗمـداء (ت 884هــ)
حت٘مٞمؼ :أمحد أسمقُمٚمحؿ وآظمريـ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط1468 ،9هـ .
 -11بغداد تارخيفا وآثارها :سمِمػم ومرٟمًٞمس ( ُمٗمتش اًمتحري٤مت إصمريـ٦م اًمٕمـ٤مم ) ُمٓمٌٕمـ٦م
اًمراسمٓم٦م ،اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمراىمٞم٦م ،سمٖمداد ،ط1333 ،1م.
 -17بغداد مديـة افسالمٓ :سمـ اًمٗم٘مٞمف اهلٛمداين ،حت٘مٞمؼ :ص٤مًمح أمحـد اًمٕمـكم ،اجلٛمٝمقريـ٦م
اًمٕمراىمٞم٦م ،وزارة اإلقمالم ،ط1388 ،1م.
 -19تاريخ األمم وادؾوك :حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،أسمق ضمٕمٗمر (ت 916هـ) دار اًمٙمتـ٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط1468 ،1هـ.
 -14تاريخ بغداد :أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م افٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،أسمق سمٙمر (ت 409هــ) دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت.
 -13تاريخ اخلؾػاء :ضمالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل (ت 311هـ) حت٘مٞمؼ:
د.حمٛمد يمامل اًمديـ قمز اًمديـ قمكم ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت ،ط1479 ،1هـ .
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 -10تاريخ دمشق :قمـكم سمــ طمًــ سمــ قمًـ٤ميمر (ت 381هــ) حت٘مٞمـؼ  :حمـ٥م اًمـديـ
اًمٕمٛمروي ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت ،ط1413 ،1هـ 1333 -م.
 -18حتػة األزهار وزالل األهنار يف كسب أبــاء األئؿـة األضفـار :اًمٜمًـ٤مسم٦م وـ٤مُمـ ؿمـدىمؿ
ا ًٞمٜمل اعمدين ،حت٘مٞمؼ  :يم٤مُمؾ ؾمٚمامن اجلٌقريُ ،مرآة اًمؽماث ،ـمٝمران ،ط1333 ،1م.
 -10حتػة افتحعقل يف ذـر رواة ادراشقل :أمحد سمــ قمٌـداًمرطمٞمؿ سمــ ا ًـلم اًمٙمـردي
(ت 070هـ) حت٘مٞمؼ  :قمٌداهلل ٟمقارةُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ،اًمري٤مض ،ط1333 ،1م.
 -13تدريب افراوي يف رشح تؼريب افــواوي :ضمـالل اًمـديـ قمٌـداًمرمحـ سمــ أيب سمٙمـر
اًمًٞمقـمل (ت 311هـ) حت٘مٞمؼ  :صـالح سمــ حمٛمـد قمقيْمـ٦م ،دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م،
سمػموت ،ط1479 ،7هـ .
 -76افتدوين يف أخبار ؿزوين :قمٌداًمٙمريؿ سمـ حمٛمد اًمراومٕمل اًم٘مزويٜمل ،حت٘مٞمؼ  :قمزيز اهلل
اًمٕمٓم٤مردي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت1308 ،م.
 -71تػسر افعقايش :حمٛمد سمـ ُمًٕمقد سمـ قمٞمـ٤مش اًمًـٚمٛمل اًمًـٛمرىمٜمدي ،أسمـق اًمٜمْمــر،
اعمٕمروف سم٤مًمٕمٞم٤مر ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،ـمٝمران.
 -77تػســر افؼــرآن افعظــقم :إؾم ـامقمٞمؾ سمـــ قمٛمــر اسمـــ يمثــػم اًمدُمِمــ٘مل ،أسمــق اًمٗمــداء
(ت 884هـ) دار اًمٗمٙمر ،سمػموت1461 ،هـ.
 -79تؼريب افتفذيب :أمحد سمـ قمكم سمـ طمجـر اًمٕمًـ٘مالين ،أسمـق اًمٗمْمـؾ (ت 037هــ)
حت٘مٞمؼ  :حمٛمد قمقاُم٦م ،دار اًمرؿمد ،ؾمقري٤م ،ط1460 ،1هـ 1300 -م.
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 -74تؾخقص احلبر يف أحاديث افراؾعي افؽبر :أمحد سمــ قمـكم سمــ طمجـر اًمٕمًـ٘مالين،
أسمقاًمٗمْمــؾ (ت 037هـــ) حت٘مٞمــؼ  :قمٌــداهلل ه٤مؿمــؿ اًمــٞمامين اعمــدين ،اعمديٜمــ٦م اعمٜمــقرة،
1904هـ 1304 -م.
 -73افتؿفقد دا يف ادوضل من ادعاين واألشاكقد :يقؾمػ سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌـداًمؼم اًمٜمٛمـري،
أسمق قمٛمـر (ت 409هــ) حت٘مٞمـؼ ُ :مّمـٓمٗمك سمــ أمحـد اًمٕمٚمـقي وحمٛمـد قمٌـداًمٙمٌػم
اًمٌٙمري ،وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م ،اعمٖمرب1908 ،هـ.
 -70هتذيب افتفذيب :أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،أسمق اًمٗمْمؾ (ت 037هــ) دار
اًمٗمٙمر ،سمػموت ،ط1464 ،1هـ 1304 -م.
 -78هتذيب افؽامل :يقؾمػ سمـ اًمزيمل قمٌداًمرمحـ اعمـزي ،أسمـق ا جـ٤مج (ت 847هــ)
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت1466 ،هـ 1306 -م.
 -70جامع افتحعقل يف أحؽام ادراشقل :أسمق ؾمـٕمٞمد سمــ ظمٚمٞمـؾ سمــ يمٞمٙمٚمـدي اًمٕمال ـل
(ت 801هـــ) حت٘مٞمــؼ  :محــدي قمٌداعمجٞمــد اًمًــٚمٗمل ،قمــ٤ممل اًمٙمتــ٥م ،سمــػموت ،ط،7
1468هـ 1300 -م.
 -73جامع افسمذي :حمٛمـد سمــ قمٞمًـك اًمؽمُمـذي ،أسمـق قمٞمًـك (ت 783هــ) حت٘مٞمـؼ:
إسمراهٞمؿ قمٓمقة قمقض ،اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦مُ ،مٍم.
 -96اجلرح وافتعديل :قمٌداًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ حمٛمـد سمــ إدريـس اًمـرازي ،أسمـق حمٛمـد
(ت 978هـ) دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ،ط1981 ،1هـ 1337 -م.
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 -91جزء ابن ظؿشؾقق :أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلٕمٗمري ،أسمق اًمٓمٞم٥م ،دار اسمـ طمـزم،
سمػموت ،ط1410 ،1هـ.
 -97اجلواهر ادضقئة يف ضبؼات احلـػقة :قمٌداًم٘م٤مدر سمــ أيب اًمقومـ٤مء حمٛمـد سمــ أيب اًمقومـ٤مء
اًم٘مرر ،أسمقحمٛمد (ت 883هـ) ُمػمحمٛمد يمت٥م ظم٤مٟمف ،يمراشمٌم.
 -99حؾقــة األوفقــاء وضبؼــات األصــػقاء :أمحــد سمـــ قمٌــداهلل إصــٌٝم٤مين ،أسمــق ٟمٕمــٞمؿ
(ت 496هـ) دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت ،ط1463 ،4هـ.
 -94حقــاة احلقــوان افؽــزى :يمــامل اًمــديـ ،حمٛمــد سمـــ ُمقؾمــك سمـــ قمٞمًــك اًمــدُمػمي
سمًــ٩م ،دار اًمٙمتــ٥م اًمٕمٚمٛمٞمــ٦م ،سمــػموت ،ط،1
(ت 060هـــ) حت٘مٞمــؼ :أمحــد طمًـــ ْ
1413هـ 1334 -م.
 -93دائــرة ادعــار اإلشــالمقة افشــقعقة :طمًـــ أُمــلم ،دار اًمتٕمـ٤مرف ًمٚمٛمٓمٌققمـ٤مت ،ط،7
1417هـ 1337 -م.
 -90افدرر افؽامـة يف أ ظقـان ادائـة افثامــة :أمحـد سمــ قمـكم سمــ طمجـر اًمٕمًـ٘مالين،
أسمقاًمٗمْمؾ (ت  037هـ) حت٘مٞمؼ  :د.حمٛمد قمٌداعمٕمٞمد ظمـ٤منُ ،مٓمٌٕمـ٦م ٚمـس دا ـرة
اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،طمٞمدر أسم٤مد – اهلٜمد ،ط1387 ،7م.
 -98افدر ادـظوم فذوي افعؼول وافػفوم :قمٌـداهلل سمــ قمٚمـقي ا ـداد (ت 1197هــ)
ط ،7اًمٜم٤مذ :ؿمٞمخٜم٤م اًمًٞمد قمٌداًم٘م٤مدر اجلٞمالين اسمـ ؾم٤ممل سمـ قمٚمقي افرد.
 -90ديوان أيب متام :أسمـق متـ٤مم ،شم٘مـديؿ وذح  :د.حمٞمـل اًمـديـ صـٌحل ،دار صـ٤مدر،
سمػموت ،ط1338 ،1م.
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 -93ديوان افبحسي :اًمقًمٞمد سمـ قمٌٞمداهلل سمـ َيٞمك اًمٌحؽمي ،أسمق قمٌ٤مدة وىمٞمؾ أسمق ا ًــ،
حت٘مٞمؼ  :اًمديمتقر :قمٛمر وم٤مروق اًمٓم ٌّ٤مع ،دار إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ ،سمػموت.
 -46ديوان دظبل :دقمٌؾ سمـ قمكم افزاقمل (ت 740هـ) ذح ٞ :مد ـمـراد ،دار اجلٞمـؾ،
سمػموت ،ط1410 ،1هـ 1330 -م.
 -41ديوان ادعاين :ا ًـ سمـ قمٌداهلل سمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمـٕمٞمد اًمٕمًـٙمري ،أسمـق هـالل،
ُمٙمتٌ٦م اًم٘مدد.
 -47رس األكساب افعؾوية :ؾمٝمؾ سمـ قمٌداهلل اًمٌخ٤مري (ت 938هـ) ُمٓمٌقع ُمع ذطمـف
ُمٕم٤ممل أٟمً٤مب اًمٓم٤مًمٌٞملم.
 -49شـن ابن ماجه :حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل ،أسمق قمٌـداهلل (ت 783هــ) حت٘مٞمـؼ :حمٛمـد
وم١ماد قمٌداًمٌ٤مىمل ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت.
 -44شــــن أيب داوود :ؾمـــٚمٞمامن سمــــ إؿمـــٕم٨م اًمًجًـــت٤مين إزدي ،أسمـــق داوود
(ت 783هـ) حت٘مٞمؼ  :حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌدا ٛمٞمد ،دار اًمٗمٙمر.
 -43شـن افبقفؼي افؽزى :أمحد سمـ ا ًلم سمـ قمـكم اًمٌٞمٝم٘مـل ،أسمـق سمٙمـر (ت 430هــ)
حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌداًم٘م٤مدر قمٓم٤مُ ،مٙمتٌ٦م دار اًمٌ٤مزُ ،مٙم٦م اعمٙمرُم٦م1414 ،هـ 1334 -م.
 -40شـن افدارؿطـي :قمكم سمـ قمٛمر اًمـدارىمٓمٜمل اًمٌٖمـدادي ،أسمـق ا ًــ (ت 903هــ)
حت٘مٞمؼ :اًمًٞمد قمٌداهلل ه٤مؿمؿ يامين اعمدين ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت1900 ،هـ 1300 -م.

144

( )2اإلمام موسى الكاظم

من سلسلة أعالم أهل البيت

 -48شـن افـسائي افعـغرى (ادجتبـى) :أمحـد سمــ ؿمـٕمٞم٥م اًمٜمًـ٤م ل ،أسمـق قمٌـداًمرمحـ
(ت 969هـ) حت٘مٞمؼ  :أسمـق قمٌـداًمٗمت٤مح أسمـق همـدةُ ،مٙمتـ٥م اعمٓمٌققمـ٤مت اإلؾمـالُمٞم٦م،
طمٚم٥م ،ط1460 ،7هـ.
 -40شر أظالم افـبالء :حمٛمد سمـ أمحد سمــ قمـثامن اًمـذهٌل ،أسمـق قمٌـداهلل (ت 840هــ)
حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وحمٛمد ٟمٕمـٞمؿ اًمٕمرىمًـقدُ ،م١مؾمًـ٦م اًمرؾمـ٤مًم٦م ،سمـػموت،
ط1419 ،3هـ.
 -43صذرات افذهب يف أخبار من ذهب :قمٌد ا ل اسمـ اًمٕمامد ا ٜمٌكم ( ت 1603هــ )
دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت.
 -36صعب اإليامن :أمحد سمـ ا ًـلم اًمٌٞمٝم٘مـل ،أسمـق سمٙمـر (ت 430هــ) حت٘مٞمـؼ :حمٛمـد
اًمًٕمٞمد سمًٞمقين زهمٚمقل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط1416 ،1هـ.
 -31صؿس افظفرة يف كسب أهل افبقت من بـي ظؾـوي ؾـروع ؾاضؿـة افزهـراء وأمـر
ادممـغ ظع ريض اهلل ظـه :قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ طمًلم اعمِمٝمقر (ت 1976هــ)
حت٘مٞمؼ  :حمٛمد وٞم٤مء ؿمٝم٤مب ،قم٤ممل اعمٕمروم٦م ،ضمدة ،ط1464 ،1هـ 1304 -م.
 -37افعارم ادسؾول ظذ صـاتم افرشـول :أمحـد سمــ قمٌـدا ٚمٞمؿ سمــ شمٞمٛمٞمـ٦م ا ـراين،
أسمقاًمٕمٌ٤مس (ت 870هـ) حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌداهلل قمٛمـر ا ٚمـقاين  ،حمٛمـد يمٌـػم أمحـد
ؿمقدري ،دار اسمـ طمزم ،سمػموت ،ط1418 ،1هـ.
 -39صحقح ابن حبان بستقب ابن بؾبان :حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد اًمتٛمٞمٛمل اًمًٌـتل ،أسمقطمـ٤مشمؿ
(ت 934هـ) حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوطُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ،ط1414 ،7هـ.
145

( )2اإلمام موسى الكاظم

من سلسلة أعالم أهل البيت

 -34صحقح افبخاري :حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل ،أسمق قمٌـداهلل (ت 730هــ)
حت٘مٞمؼ ُ :مّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م ،دار اسمـ يمثػم – اًمٞمامُم٦م ،دُمِمؼ – سمػموت1468 ،هـ.
 -33صــحقح مســؾمُ :مًــٚمؿ سمـــ ا جــ٤مج اًم٘مِمــػمي اًمٜمٞمًــ٤مسمقري ،أسمــق ا ًــلم
(ت 701هـ) حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌداًمٌ٤مىمل ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت.
 -30صػـوة افعػوة :قمٌداًمرمحـ سمـ قمـكم سمــ اجلـقزي ،أسمـق اًمٗمـرج (ت 338هــ) حت٘مٞمـؼ:
إسمراهٞمؿ رُمْم٤من وؾمٕمٞمد اًمٚمح٤مم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط1463 ،هـ 1303 -م.
ُ
ؽز :حمٛمد سمـ أمحد اًمـذهٌل ،أسمـق قمٌـداهلل (ت 840هــ) حت٘مٞمـؼ :
من ْ
 -38افع ْز يف ْخز س
حمٛمد اًمًٕمٞمد سمًٞمقين ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط1463 ،1هـ 1303 -م.
 -30افعز وديوان ادبتدأ واخلز يف أيام افعرب وافعجم وافزبر ومن ظارصهم مـن ذوي
افسؾطان األـز(تاريخ ابن خؾدون) :قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمـدون ا ْمــرُمل
اعمٖمريب (ت 060هـ) ُم١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ،سمػموت.
 -33افعجافة يف األحاديث ادسؾسؾة :حمٛمـد ي٤مؾمـلم سمــ حمٛمـد قمٞمًـك اًمٗمـ٤مداين اعمٙمـل،
أسمقاًمٗمٞمض ،دار اًمٌّم٤م ر ،دُمِمؼ ،ط1303 ،7م.
 -06ظؿدة افطافب يف أكساب آل أيب ضافب :أمحد سمـ قمكم سمــ ا ًـلم ،اعمٕمـروف سمـ٤مسمـ
قمٜمٌ٦م ( ت 070هـ ) ُمٜمِمـقرات وزارة اًمث٘م٤موم٦م قمامن (إردن) 1333م.
 -01ؾتح ادؾك افعع بعحة حديث باب مديـة افعؾم ظع  :أمحد سمـ اًمّمـديؼ اًم ُٖمـ َامري،
أسمق اًمٗمٞمض (ت 1906هـ ) حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر :قمٚمقي سمـ طم٤مُمد سمـ ؿمـٝم٤مب ،صـٜمٕم٤مء،
ط7616 ،7م.
146

( )2اإلمام موسى الكاظم

من سلسلة أعالم أهل البيت

 -07افػرق بـغ افػـرق :قمٌـداًم٘م٤مهر سمــ ـمـ٤مهر اًمٌٖمـدادي ( ت 473هــ ) دار اًمٙمتـ٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط1463 ،1هـ 1303 -م.
 -09افػعل يف ادؾل واألهواء وافـحل :قمكم سمـ أمحـد سمــ ؾمـٕمٞمد سمــ طمـزم اًمٔمـ٤مهري،
أسمقحمٛمد ( ت 430هـ ) ُمٙمتٌ٦م افٚمٜمجل ،اًم٘م٤مهرة.
 -04ؾضائل افعحابة :أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ ،أسمق قمٌداهلل ( ت 741هـ ) حت٘مٞمؼ :ويص
اهلل حمٛمد قمٌ٤مسُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ،ط1469 ،1هـ 1309 -م.
 -03افؼاموس ادحقه :حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز آسم٤مدي ( ت 018هـ ) وـٌط وشمقصمٞمـؼ:
حمٛمد اًمٌ٘م٤مقمل ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت1413 ،هـ 1333 -م.
 -00ؿرى افضقف :قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ىمـٞمس ،حت٘مٞمـؼ  :قمٌـداهلل سمــ
محد اعمٜمّمقر ،أوقاء اًمًٚمػ ،اًمري٤مض ،ط1338 ،1م.
 -08افؽاصف يف معرؾـة مـن فـه روايـة يف افؽتـب افستــة  :حمٛمـد سمــ أمحـد اًمـذهٌل،
أسمققمٌداهلل (ت 840هـ ) حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م ،دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤مومـ٦م اإلؾمـالُمٞم٦م ،ضمـدة،
ط1419 ،1هـ 1337 -م.
 -00افؽامل يف ضعػاء افرجال :قمٌداهلل سمـ قمدي سمـ قمٌداهلل سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين ،أسمقأمحد
( ت 903هـ ) حت٘مٞمؼَ :يٞمك خمت٤مر همزاوي ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت ،ط1463 ،9هـ .
 -03فسان افعرب :حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي ،دار ص٤مدر ،سمػموت.
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 -10فسان ادقزان :أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،أسمق اًمٗمْمؾ ( ت 037هـ ) حت٘مٞمـؼ:
دا ـرة اعمٕمـ٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞمــ٦م سم٤مهلٜمـدُ ،م١مؾمًـ٦م إقمٚمٛمــل ًمٚمٛمٓمٌققمـ٤مت ،سمــػموت ،ط،9
1460هـ 1300 -م.
 -81ادتحــابغ يف اهلل :اسمـــ ىمداُمــ٦م اعم٘مــدد ( ت 076هـــ ) دار اًمٓمٌــ٤مع ،دُمِمــؼ ،ط،1
1411هـ – 1331م.
 – 87ادجدي يف أكساب افطافبقغ :اًمٜمً٤مسم٦م قمكم سمــ حمٛمـد سمــ قمـكم سمــ حمٛمـد اًمٕمٚمـقي
اًمٕمٛمري ،أطمد أقمالم اًم٘مرن اف٤مُمس اهلجـري ،حت٘مٞمـؼ  :أمحـد اعمٝمـدوي اًمـداُمٖم٤مين،
ُمٙمتٌ٦م آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمِمـل اًمٜمجٗمل اًمٕم٤مُم٦م ،ىمؿ1477 ،هـ.
 – 89ادجروحغ :حمٛمد سمـ طمٌ٤من اًمًٌـتل ،أسمـق طمـ٤مشمؿ ( ت 934هــ ) حت٘مٞمـؼ :حمٛمـقد
إسمراهٞمؿ زايد ،دار اًمققمل ،طمٚم٥م.
 -84جمؿع افبقان يف تػسر افؼرآن :اًمٗمْمؾ سمـ ا ًـ اًمٓمؼمد ،أسمـق قمـكم ،دار إطمٞمـ٤مء اًمـؽماث
اًمٕمريب ،سمػموت.
 -83جمؿع افزوائد ومـبع افػوائد :قمكم سمـ أيب سمٙمـر اهلٞمثٛمـل ( ت 068هــ ) دار اًمريـ٤من
ًمٚمؽماث  -دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،اًم٘م٤مهرة – سمػموت1468 ،هـ.
 -80مرآة اجلـان وظزة افقؼظان يف معرؾة ما يعتز من حـوادث افزمـان :قمٌـداهلل سمــ أؾمـٕمد
اًمٞم٤مومٕمل اًمٞمٛمٜمل اعمٙمل ( ت 800هــ ) حت٘مٞمـؼ :ظمٚمٞمـؾ ُمٜمّمـقر ،دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م،
سمػموت ،ط1418 ،1هـ 1338م.
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 -88مروج افذهب ومعادن اجلوهر :قمكم سمـ ا ًـلم سمـ قمكم اعمًـٕمقدي ( ت 940هـ)
حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمل اًمديـ قمٌدا ٛمٞمد ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،سمػموت1460 ،هـ .
 -80ادستدرك ظذ افعحقحغ :حمٛمـد سمــ قمٌـداهلل ا ـ٤ميمؿ اًمٜمٞمًـ٤مسمقري ،أسمـق قمٌـداهلل
( ت 463هـ ) حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌـداًم٘م٤مدر قمٓمـ٤م ،دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م ،سمـػموت،
ط1411 ،1هـ 1336 -م.
 -83مسـد اإلمام أمحد :أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمـٞمٌ٤مين ،أسمـق قمٌـداهلل ( ت 741هــ )
ُم١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦مُ ،مٍم.
 -06مسـد افشاؾعي :حمٛمد سمـ إدريس اًمِمـ٤مومٕمل ،أسمـق قمٌـداهلل ( ت 764هــ ) دار اًمٙمتـ٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت.
 -01مسـد افشفاب :حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ ضمٕمٗمر اًم٘مْم٤مقمل ( ت 434هـ ) حت٘مٞمؼ :محـدي
اسمـ قمٌداعمجٞمد اًمًٚمٗملُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ،ط1468 ،7هـ 1300 -م.
 -07مسـد افػردوس بؿلثور اخلطاب :ؿمػمويف سمـ ؿمٝمردار سمـ ؿمػمويف اًمديٚمٛمل اهلٛمذاين
( ت 363هـ ) حت٘مٞمؼ  :اًمًٕمٞمد سمـ سمًٞمقين زهمٚمقل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م ،سمـػموت،
ط1300 ،1م.
 -09معــباح افزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــه :أمحــد سمـــ أيب سمٙمــر سمـــ إؾمــامقمٞمؾ اًمٙمٜم ـ٤مين
( ت 046هـ ) حت٘مٞمؼ :حمٛمد اعمٜمت٘مك اًمٙمِمٜم٤موي ،دار اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت ،ط1469 ،7هـ.
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 -04معاد أكساب افطافبقغ يف رشح ـتاب ( رس األكساب افعؾوية) قمٌد اجلقاد اًمٙمٚمٞمدار
آل ـمٕمٛم٦م ا ٤م ري ( ت 1983هـ ) حت٘مٞمؼ :ؾمٚمامن ه٤مدي آل ـمٕمٛم٦مُ ،مٙمتٌـ٦م آيـ٦م اهلل
اًمٕمٔمٛمك اعمرقمِمـل اًمٜمجٗمل اًمٕم٤مُم٦م ،ىمؿ7661 ،م.
 -03ادعجم األوشه :ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمـؼماين ،أسمـق اًم٘م٤مؾمـؿ ( ت 906هــ ) حت٘مٞمـؼ:
ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد وقمٌداعمحًـ سمــ إسمـراهٞمؿ ا ًـٞمٜمل ،دار ا ـرُملم،
اًم٘م٤مهرة1413 ،هـ.
 -00معجم افبؾدان :ي٤مىمقت سمـ قمٌداهلل ا ٛمقي ( ت 070هـ ) دار اًمٗمٙمر ،سمػموت.
 -08ادعجم افعغر :ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ( ت 906هـ ) حت٘مٞمؼ :حمٛمد
ؿمٙمقر حمٛمقد ا ٤مج ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – دار قمامر ،سمػموت – قمامن1463 ،هـ.
 -00ادعجم افؽبر :ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ( ت 906هـ ) حت٘مٞمؼ :محدي
قمٌداعمجٞمد اًمًٚمٗملُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم وا ٙمؿ ،اعمقصؾ1464 ،هـ.
 -03معجم ما اشتعجم من أشامء افبالد وادواضع :قمٌـداهلل سمــ قمٌـداًمٕمزيز اًمٌٙمـري
إٟمدًمز ،أسمق قمٌٞمـد (ت  408هــ ) حت٘مٞمـؼ ُ :مّمـٓمٗمك اًمًـ٘م٤م ،قمـ٤ممل اًمٙمتـ٥م،
سمػموت1469 ،هـ.
 -36معجم ادعاد اجلغراؾقـة يف افسـرة افـبويـة :قمـ٤مشمؼ سمــ همٞمـ٨م اًمـٌالدي ،دار ُمٙمـ٦م ،ط،1
1467هـ 1307 -م.
 -31معجم مؼايقس افؾغة :أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م اًمرازي ،أسمق ا ًـلم ( ت 933هــ )
ووع طمقاؿمٞمف :إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مً ،مٌٜم٤من ،ط1476 ،1هـ.
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 -37معرؾــة افثؼــات :أمحــد سمـــ قمٌــد اهلل سمـــ صــ٤مًمح اًمٕمجــكم اًمٙمــقذم ،أسمــق ا ًـــ
( ت 701هـ ) حت٘مٞمـؼ :قمٌـداًمٕمٚمٞمؿ قمٌـداًمٕمٔمٞمؿ اًمًٌـتقيُ ،مٙمتٌـ٦م اًمـدار ،اعمديٜمـ٦م
اعمٜمقرة ،ط1463 ،1هـ – 1303م.
 -39معرؾــة ظؾــوم احلــديث :حمٛمــد سمـــ قمٌــداهلل ا ــ٤ميمؿ اًمٜمٞمًــ٤مسمقري ،أسمــق قمٌــداهلل
( ت 463هـ ) حت٘مٞمؼ :ؾمٕمٞمد حمٛمـد اًمٚمحـ٤مم ،دار وُمٙمتٌـ٦م اهلـالل ،سمـػموت ،ط،1
1463هـ 1303 -م.
 -34ادعــغ يف ضبؼــات ادحــدثغ :حمٛمــد سمـــ أمحــد سمـــ قمــثامن اًمــذهٌل ،أسمــق قمٌــد اهلل
( ت 840هـ ) حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر :مه٤مم قمٌـداًمرطمٞمؿ ؾمـٕمٞمد ،دار اًمٗمرىمـ٤من ،قمـامن –
إردن ،ط1464 ،1هـ.
 -33ادـتظم يف تاريخ ادؾوك واألمم :قمٌداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ اجلـقزي ،أسمـق اًمٗمـرج
( ت 338هـــ ) حت٘مٞمــؼ  :حمٛمــد و ُمّمــٓمٗمك قمٌــداًم٘م٤مدر قمٓمــ٤م ،دار اًمٙمتــ٥م اًمٕمٚمٛمٞمــ٦م،
سمػموت ،ط1417 ،1هـ 1337 -م.
 -30مقزان االظتدال يف كؼـد افرجـال :ا ـ٤مومظ حمٛمـد سمــ أمحـد اًمـذهٌل ،أسمـق قمٌـد اهلل
( ت 840هـ ) حت٘مٞمؼ  :قمكم ُمٕمقض وقمـ٤مدل قمٌـداعمقضمقد ،دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م ،
سمػموت ،ط1333 ،1م.
 -38افـجوم افزاهرة يف مؾوك مرص وافؼـاهرة :مجـ٤مل اًمـديـ يقؾمـػ سمــ شمٖمـرى سمـردى
إشم٤مسمٙمل ،أسمق اعمح٤مؾمـ ( ت 084هـ ) اعم١مؾمً٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمتـ٠مًمٞمػ واًمؽممجـ٦م
واًمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنمُ ،مٍم.
151

( )2اإلمام موسى الكاظم

من سلسلة أعالم أهل البيت

 -30كزهــة األفبــاب يف األفؼــاب :أمحــد سمـــ قمــكم سمـــ حمٛمــد اًمٕمًــ٘مالين ،أسمــق اًمٗمْمــؾ
( ت 037هـ ) حت٘مٞمؼ  :قمٌداًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ صـ٤مًمحُ ،مٙمتٌـ٦م اًمرؿمـد ،اًمريـ٤مض،
ط1303 ،1م.
 -33كزهة احلػاظ :حمٛمد سمـ قمٛمر إصٌٝم٤مين اعمديٜمل (ت 301هـ) حت٘مٞمـؼ  :قمٌـد اًمروـ٤م
حمٛمد قمٌداعمحًـُ ،م١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م ،سمػموت ،ط1460 ،1هـ.
 -166وؾقـات األظقان وأكباء أبـاء افزمـان :أمحـد سمــ حمٛمـد سمــ أيب سمٙمـر سمــ ظمٚمٙمـ٤من
( ت 001هـ ) حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر :إطمً٤من قمٌ٤مس ،دار ص٤مدر ،سمػموت.
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احملت٠ٛــاخ
افعػحـة

ادوضــــــــــــوع

* اعمٓمٚمع اًم٘مرآين

3

* اعمٓمٚمع اًمِمٕمري

3

* شمٜمٌٞمف ُمٝمؿ

0



اعم٘مدُم٦م

8



ىم٤م ٛم٦م سم٠مؾمامء أوٓد اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م رواة اًمًٜم٦م

3



شمرمج٦م اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ

18



اؾمٛمف وٟمًٌف

13



يمٜمٞمتف وًم٘مٌف

13



وٓدشمف وٟمِم٠مشمف

76



قمٌ٤مدشمف

77



يمرُمف

70



صٗمتف افٚم٘مٞم٦م

99



صمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف

99



ُمقىمػ ُمٚمقك سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ُمـ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ

90



ُمقىمػ اعمٝمدي اًمٕمٌ٤مد ُمع اًمٙم٤مفمؿ

46



ُمقىمػ ه٤مرون اًمرؿمٞمد ُمع اًمٙم٤مفمؿ

47
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ُمقىمػ ه٤مرون اًمرؿمٞمد ُمع اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

40



أؿمٝمر ؿمٞمقخ اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ

48



أؿمٝمر شمالُمٞمذه

36



روايتف ًمٚمحدي٨م اًمنميػ

01



اًمتٕمريػ سم٤مإلُم٤مم حمٛمد اجلقاد

09



اًمتٕمريػ سم٤مإلُم٤مم قمكم اهل٤مدي

00



اًمتٕمريػ سم٤مإلُم٤مم طمًـ اًمٕمًٙمري

86

 -1روايتف قمٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده

81

 -7روايتف قمٜمد اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف

87

 -9روايتف قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف

89

 -4روايتف قمٜمد اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط

84

 -روايتف قمٜمد اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم

83

 -روايتف قمٜمد اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم

83

 -3روايتف قمٜمد اًمراُمٝمرُمزي ذم أُمث٤مل ا دي٨م

83

 -0روايتف قمٜمد اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف

83

 -8روايتف قمٜمد ا ٤ميمؿ ذم (اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم)

88

 -0روايتف قمٜمد اسمـ ُمردويف

83
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افعػحـة

ادوضــــــــــــوع

 -3روايتف قمٜمد أيب ٟمٕمٞمؿ ذم (طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء)

83

 -16روايتف قمٜمد اسمـ قمٛمِمٚمٞمؼ ذم ضمز ف

06

 -11روايتف قمٜمد اًم ُ٘م َْم٤مقمل ذم (ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب)

01

 -17روايتف قمٜمد اًم٘مزويٜمل ذم شم٤مرخيف

07

 -19روايتف قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ذم (اًمًٜمـ اًمٙمؼمى)

09

 -روايتف قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ذم (ؿمٕم٥م اإليامن)

04

 -14روايتف قمٜمد اسمـ قمٌداًمؼم ذم (اًمتٛمٝمٞمد)

03

 -13روايتف قمٜمد افٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم (اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ)

00

 -10روايتف قمٜمد اسمـ اًمٖمٓمريػ ذم ضمز ف

08

 -18روايتف قمٜمد اسمـ قمً٤ميمر ذم (شم٤مريخ دُمِمؼ)

00

 -10روايتف قمٜمد اسمـ ىمداُم٦م ذم (اعمتح٤مسملم ذم اهلل)

30

 -13روايتف قمٜمد اعم٘مدد ذم (إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة اًمّمحٞمح٦م)

33

 -76روايتف قمٜمد اًمٗم٤مداين ذم (اًمٕمج٤مًم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمًٚمًٚم٦م)

33



شمٗمًػم اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ

167



أىمقال أ ٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ ومٞمف

160



أوٓد اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ

116



أؾمامء سمٜم٤مت اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ

117
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اعمٕم٘مٌقن ُمـ أوٓده

113



ٟمامذج ُمـ ذري٦م اًمٙم٤مفمؿ ذم خمتٚمػ اًم٘مرون

118



ووم٤مشمف

170



مم٤م ىمٞمؾ ذم رصم٤مء اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ

191

* اف٤ممت٦م

193

* ىم٤م ٛم٦م سم٠مهؿ اعمراضمع واعمّم٤مدر

193

* حمتقي٤مت اًمٙمت٤مب

139
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ِٓ إصضاراخ ادلؤٌف ادلطثٛعح
ِٓ صعاء رطٛي اهلل :ي٘مع اًمٙمت٤مب ذم
(ِ )7
( )766صٗمح٦م وَيتقي قمغم أهؿ إدقمٞم٦م
اًمٜمٌقي٦م اًمث٤مسمت٦م اًمتل َيت٤مضمٝم٤م اعمًٚمؿ ذم طمٞم٤مشمف
اًمٞمقُمٞم٦م ،طمٞم٨م اؾمتخرضم٧م شمٚمؽ إدقمٞم٦م ُمـ
إُمٝم٤مت اًمً٧م ،وأوٞمػ ًمٚمٙمت٤مب اًمًقر
اعم٠مصمقرة ىمراءهت٤م يقُمٞم٤م أو أؾمٌققمٞم٤م ُمثؾ (ؾمقريت
يس واًمٙمٝمػ) ُمع ذيمر اًمدًمٞمؾ ًمٙمؾ ؾمقرة.

( )7تصذ١خ األفٙاَ فّ١ا ٕ٠ظة
إىل ٔثٕ١ا عٍ ٗ١اٌصالج ٚاٌظالَ:

واًمٙمت٤مب ي٘مع ذم ( )183صٗمح٦م وَيتقي
قمغم مجٚم٦م ُِمـ إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م
اًمققم٤مظ وقمقام
واعمٙمذوسم٦م اًمتل يتداوهل٤م ُ
قمٚمام سم٠من سمٕمْمٝم٤م ُِمـ أىمقال
اًمٜم٤مس سمٞمٜمٝمؿً ،
سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ ،وسمٕمْمٝم٤م ُمٕمٜم٤مه
صم٤مسم٧م وًمٙمـ اًمٚمٗمظ اعمِمٝمقر ُمقوقع ،ومٜمٌٝمٜم٤م
قمغم اًمٚمٗمظ اًمث٤مسم٧مو ًمٞمؽمك اًمٚمٗمظ اعمقوقع.
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( )9اٌىفاءج يف إٌىاح :ي٘مع اًمٙمت٤مب ذم
( )80صٗمح٦م ،وومٞمف اعمً٤م ؾ اًمتل شمذيمر ذم
اًمٙمٗم٤مءة ذم اًمٜمٙم٤مح ُمثؾ اعم٤مل واجلامل
واًمٜمً٥م ،وىمد شمقؾمع اًمٙمت٤مب ذم ُمً٠مًم٦م
(يمٗم٤مءة اًمٜمً٥م) عم٤م يدور ومٞمٝم٤م ُِمـ َضمدَ ٍل،
وٟم٤مىمش إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اعمً٠مًم٦م سمتٗمّمٞمؾ
وطمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُِمـ يمت٥م قمٚمامء اًمًٚمػ قمٚمٞمٝمؿ
رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم.
َ
َ
(ِ )4ز٠ٚاخ ٘ٚة تٓ ِٕثٗ يف اٌىتة

اٌتظعح ٚصٚرٖ يف اإلطزائ١ٍ١اخ :ي٘مع

هذا اًمٙمت٤مب ذم ( )106صٗمح٦م وَيتقي قمغم
مجع ُمروي٤مت اًمت٤مسمٕمل اًمٞمامين اعمِمٝمقر (وه٥م
اسمـ ُُمٜمٌف اعمتقرم ؾمٜم٦م 114هـ) ُمـ يمت٥م
ا دي٨م اعمِمٝمقرة سم٤مُٕمٝم٤مت اًمتًع ،صمؿ سمٞم٤من
دوره ذم رواي٦م اإلها ٞمٚمٞم٤مت وُمدى إليامٟمف
هب٤مُ ،مع سمٞم٤من ظمٓمقرة رواي٦م اإلها ٞمٚمٞم٤مت.
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( )2طٍظٍح غشٚاخ اٌزطٛي صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١آٌٗ ٚصذثٗ ٚطٍُ
وشمتٙمقن ُِمـ قمنمة أقمداد يمام ذم إهمٚمٗم٦م ،وهل قمٌ٤مرة قمـ يمت٤مسم٦م ُمٕم٤مسة ًمٖمزوات اًمرؾمقل صغم
اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُم٠مظمقذة ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرةُ ،مع ذيمر اًمٕمؼمة واًمدرس اعمًتٗم٤مد ُمـ
أطمداث اًمٖمزوة ،ويمتٌ٧م سمٓمري٘م٦م اًمً١مال واجلقاب طمتك يًٝمؾ قمغم اًم٘م٤مري طمٍم اعمٕمٚمقُم٤مت.
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َ ْ
( )0اٌعتة اجلّ ًِ١عٍ ٝأً٘ اجلزح
ٚاٌتعض :ً٠ي٘مع اًمٙمت٤مب ذم ()716
صٗمح٦م ،وَيتقي اًمٙمت٤مب قمغم ُمٜم٤مىمِم٦م أ ٛم٦م
اجلرح واًمتٕمديؾ قمغم ُمً٠مًم٦م شمقصمٞمؼ وشمْمٕمٞمػ
اًمرضم٤مل وقمالىم٦م هذه اعمً٠مًم٦م سم٤مًمًٚمٓم٦م
وا ٙم٤مم ،وم٤معم١مًمػ رمحف اهلل يٕمت٥م قمغم أ ٛم٦م
اجلرح واًمتٕمديؾ ذم شمْمٕمٞمٗمٝمؿ ٕ ٛم٦م أهؾ
اًمٌٞم٧م وحمٌٞمٝمؿ ،وشمقصمٞم٘مٝمؿ ٕقمدا ٝمؿ،
ويٜم٤مىمش هذه اًم٘مْمٞم٦م سمذيمر اًمٜمامذج.

( )8إساٌح

اخلطز

عّٓ

مجع

تني

اٌصالتني يف احلضز :ي٘مع اًمٙمت٤مب ذم

( )738صٗمح٦م ،ويٜم٤مىمش اعم١مًمػ ومٞمف ُمً٠مًم٦م
اجلٛمع سملم اًمّمالشملم ذم ا ي ُمـ همػم قمذر
ُمرض وٓ ُمٓمر ،ويٜم٤مىمش أدًم٦م اعمً٠مًم٦مُ ،مع
ذيمره ٔراء اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ رووا طمدي٨م
اجلٛمع واًم٘مٍم وُمدى ومٝمٛمٝمؿ هلذه
ٕمرج قمغم آراء اًمٗم٘مٝم٤مء ذم
إطم٤مدي٨م ،و ُي ِ
اعمً٠مًم٦م ويٜم٘مؾ يمالُمٝمؿ ومٞمٝم٤م.
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َ
( )8اإلِاَ عٍ ٟاٌعز٠ض :ٟي٘مع اًمٙمت٤مب ذم
( )140صٗمح٦م ،ويٕمرف اًمٙمت٤مب سم٤مًمٕمر ِ
يض
َُ
ُ ِ
اًمذي هق أصٖمر أوٓد اإلُم٤مم ضمٕمٗمر
اًمّم٤مدق ،وهيتؿ سمدراؾم٦م ُمروي٤مشمف ُمـ اًمًٜم٦م
اعمٓمٝمرة ذم أؿمٝمر ُمّمٜمٗم٤مهت٤م ُمثؾ ضم٤مُمع
اًمؽمُمذي وُمًٜمد أمحد ،وَيتقي اًمٙمت٤مب قمغم
دراؾم٦م ٕٟمً٤مب ذري٦م هذا اإلُم٤مم ذم اًمٕم٤ممل
اإلؾمالُمل ،وُم صمره اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

(ِ )9مضِح يف عٍ َٛاحلض٠ث ِٚصطٍذٗ:

ي٘مع اًمٙمت٤مب ذم ( )716صٗمح٦م ،وهق ُم٘مرر
ضم٤مُمٕمل ًمٓمالب اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمٙمٚمٞم٦م

اًمؽمسمٞم٦م واًمٌٜم٤مت سمًٞمئقن (ضم٤مُمٕم٦م طميُمقت)
وَيتقي قمغم مجٚم٦م ُمـ ُمٌ٤مطم٨م قمٚمؿ ُمّمٓمٚمح
ا دي٨م ،وشمراضمؿ خمتٍمة عمِم٤مهػم قمٚمامء
ا دي٨م اًمذيـ أؾمٝمٛمقا ذم إصمراء قمٚمؿ إصمر ،يمام
ٕمرف اًمٙمت٤مب سم٤مًمٙمت٥م اًمتًٕم٦م اًمتل شمٕمد أُمٝم٤مت
ُي ِ
ٕمرف سمٛم١مًمٗمٞمٝم٤م.
يمت٥م ا دي٨م اًمنميػ ،و ُي ِ
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()13

طٍظٍح اعزف ٔث١ه ٚأصذاتٗ

وشمتٙمقن ُِمـ أرسمٕم٦م أقمداد يمام ذم إهمٚمٗم٦م ،وَيتقي يمؾ قمدد ُمٜمٝم٤م قمغم ُم٤م ٦م ؾم١مال وضمقاب قمـ
ٕمرف اًمٕمدد إول سم٠مزواج
ُمقوقع اًمٕمٜمقان ،وشمتٛمٞمز اًمًٚمًٚم٦م سمٓمرح أؾمئٚم٦م همػم ُم٠مًمقوم٦م ذم سم٤مهب٤م طمٞم٨م ُي ِ
اًمرؾمقل وشمٗمّمٞمؾ ُمـ ُم ْت َـ ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ،وُمـ ُمتـ سمٕمده ،وُمـ
قم٘مد قمٚمٞمٝمـ ُمـ اًمٜمً٤مء ومل يدظمؾ هبـ ،وظمٓمٌ٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ُٓمرأة ىمٌؾ
ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد ،أُم٤م (أوٓد اًمرؾمقل) ومٞمٕمرف سم٠مظمٌ٤مر أوٓده صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ
أظمٌ٤مرا ُمـ ؾمػمهتؿ
وذري٦م زيٜم٥م ورىمٞم٦م وأم يمٚمثقم سمٜم٤مت اًمرؾمقل ،و(افٚمٗم٤مء اًمراؿمدون) يتٜم٤مول
ً
ٍ
سمٕمض طمٞم٨م يتٕمرف قمغم اطمؽمام يمؾ ُمٜمٝمؿ ًممظمر ظمال ًوم٤م عم٤م يدقمٞمف اًمِمٞمٕم٦م،
اًمٕمٓمرة ،وقمالىم٦م سمٕمْمٝمؿ ُمع
و(اعمٌنمون سم٤مجلٜم٦م) يتٜم٤مول ً
ٟمٌذا يًػمة قمـ سم٘مٞم٦م اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م واًمتٕمريػ سم٠مههؿ وأظمٌ٤مرهؿ.

( )11فتخ ادلٍه اٌعٍ ٟتصذح دض٠ث تاب ِضٕ٠ح
اٌعٍُ عٍ :ٟي٘مع اًمٙمت٤مب ذم ( )108صٗمح٦م ،واًمٙمت٤مب

وقمكم سم٤مهب٤م) طمٞم٨م
يتٙمٚمؿ قمـ صح٦م طمدي٨م (أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ
َ
يٜم٘مؾ شمّمحٞمح مجٚم٦م ُمـ أ ٛم٦م اًمًٚمػ ًمٚمحدي٨م أُمث٤مل َيٞمك اسمـ
ُمٕملم واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي وا ٤ميمؿ واًمًٞمقـمل ،وحتًلم اسمـ
طمجر اًمٕمً٘مالين واًمًخ٤موي واًمٕمال ل ًمف ،يمام ُيٜم٤مىمش ُمـ
يذه٥م إمم ا ٙمؿ سمقوٕمف وومؼ ىمقاقمد أ ٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ.
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