
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 قواعــد النشــر فـي املجلــة
 

  بلقبه العلمي 
ً
 بدقة، ويكتب عنوانه واسم كاتبه مقرونا

ً
يقدم البحث مطبوعا

 تفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.لالن
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر ترويس الصفحة بالعنوان واسم الكاتب واسم املجلة، 27)

ً
( سطرا

سنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل ورقم العدد و 
( صفحة للبحوث الخالية من املصورات والخرائط والجداول 25املجلة على )

( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
ة فوق ( دينار عن كل صفحة زائد2000املشار إليها، تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ )

 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر 
ً
العددين املذكورين، فضال

والحصول على ورقة القبول؛ لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم 
 والطباعة واإلصدار .

  لكل صفحة، ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش 
ً
ترتب الهوامش أرقاما

ت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثب
 موضع الذكر األول .

  
ً
 عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأنَّ البحث ليس مأخوذا

ً
 يقدم الباحث تعهدا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 لية للمعلومات )االنترنت(.والدوريات، أو من املنشور املشاع على الشبكة الدو 
  يحال البحث إلى خبيرين يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –سالمته من النقل غير املشروع، ويحال 
 للفحص األخير وترجيح جهة القبول أو الرد.

 . ال ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر 
 على هدي آراء الخبراء في مدة أقصاها يتعين على 

ً
 الباحث إعادة البحث مصححا

)شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون  
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

، وتقع على الباحث مسؤولية ما يكون 
ً
 متقنا

ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
في بحثه تصحيحا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
لقراءة لغوية شاملة أخرى، يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة 
والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 

جنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات األ 
 الترجمة من ذلك عند الضرورة.

 
 ))هيئة التحرير((  



 

 الصفحــة  العنـــــوان

ة ليوسف بن عبد هللا العمرّي )ت بعد  د البريَّ ة بمدح سّيِّ رّيِّ
 هـ( 1240املنظومة الدُّ

 د. أحمد حسين محمد السادانيأ.                                              تحقيق ودراسة
1 - 34 

 
ً
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املؤلفات املوضوعة على صحيح البخاري في املشرق مؤلفوها 

 ومضامينها في القرن الخامس الهجري 

 محمد عبد هللا احمد املولى م.د.أ.
19/2/2014تأريخ القبول:   7/1/2014تأريخ التقديم:  

 ة:ــــاملقدم

بسمممهلل ال امممملرحي امممملر هلل رامرحمممم ل لا امةممملمح ي رامرمممه  رامسمممههلل   ممم  لسمممرم  
 ح ي رحي راها  ربةم  األ

كلنمما امحفمتمملا  رممما امرسمملتس امفممت فسمماهلل الممت فرك ممم امرممها امتكل مم  رام  لال مم  
 ذ اسممفحلا اممملرها امة ح مم  م ة حمملع رمممها امة ممهلل رامحةلالمم  , بمم ي جلءمملع امةمملمهلل ا سممهحت

 ممم  حممي ا ممفال بفممبم و كفمملا جر لرا مم  كفمملا حممي جرممم حممي امة حمملع ركلنمما راسممم   ر مم  
ف ك امرها ب ي امحلاكز امة ح   حمي ءراحمو رحسملءم رحممالب رلبمم رحكفبملا المت مفر  ق 

كممس حم نمم   نممزس باممل املار ممري حممي امة حمملع رم بمم  امة ممهلل رحممو بممل ت امحلاكممز امة ح مم  اممان مم  
  رام لر   الت  حرهلل امةلمهلل ا سهحت

ل ًل ر ةم كفلا رر ح ا حلهلل امبخللي حي جك ل امكفا لرا ً  حي  بس امة حلع رسمح
ءمملز  الممت ا  بممس  ي ام مم ذ امممذي  نممم  سممنم ر , حممي  بممس م بمم  امة ممهلل خلرمم  رحممي امنمملب  لحمم 

امفرم ث برر ح امبخللي كلي ح رم امة حلع ررءا  املار  ي حي مها امة مهلل رححمي فد مم  
ءملز  حمي خمهس ك مل  امملار  ي رم بم  امة مهلل ,  م اهلل املرلس بس ر ةم حي جك ل امة حلع لرا   را 
  فنلالسري الت سحلع رر ح امبخللي رلرا ف  امذ ي كلنرا 

رامممذي  ن ممل الممت فمملاءهلل امة حمملع رالممت امر ممل  امة ح مم  الممت ام مملي امخمملحب اماءمملي 
  و     ءح   حي امحفمتلا امفمت رعمةا   م  رمر ح ا حملهلل امبخمللي المت  حمرهلل امةملمهلل 

نله ممممك  ممممي امفسمممملبق الممممت , ا سممممهحت حناممممل  مممملرم رفتسمممم لاا رحسممممفخلءلا رحخفرمممملاا
بممس جي امبلرممث ها  كمملم   مملج الممت سمم ل   مملمهلل الممت امرممم ث  ها ر ءممم ممم  , بسممنم  مملس   سممحل  

رفم    مس  ي اممذ ي سمحةرا رمر ح امبخمللي حمي  رسمو , سحل ًل جر  ءلز  برر ح امبخمللي
امفممت  امممذا ر ممو اخف مملل امبلرممث   مم  ملاسمم  امحفمتممل, ررممم  ب اممرا ا هاو يبممي حمممل امتلبممل 

                                                 

 ءلحة  امحررس  /ك    ا ماا/  سهلل امفلل ذ 
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رامبلرممث  مملرهلل حممي خممهس , س   حمملع امح مملق ا سممهحتامبخممللي حممي  بمم ام تمما   مم  رممر ح
بر ممم  جي  بممملز اهفحممملهلل   حممملع امح ممملق برمممر ح امبخمممللي رامفمممبم  و   ممم  رمممر ر  رب ممملي 

رحسلهحفاهلل امتة لم  الت فةز ز رفلس ذ حكلن  رر ر  الت نترب األح  رجنم  امكفملا , جهح ف 
خهس ن ملماهلل امة حمت سمراع  رذمك حي, راألرس ب ي كفا امرم ث, ام لنت بةم ام لاي امة  هلل

الممت سممحلع رممر ح امبخممللي جر لرا فمم  جر امفممبم  و    مم  ر مملر  رامحسممفخلءلا    مم  رففبممو 
ر ممم راءممم  , جهلل حمممي م بمم  امة مممهلل عجرممراس لءلمممم  لاالممق ذممممك لرممها   ح ممم  سممراع حمممي امة حممل

امبلرممث بةممص امرممةربلا حناممل جي جل مما امحفمتمملا امفممت ام تمما   مم  رممر ح امبخممللي مممهلل 
را  مممللاا امحمممفلخ ي رامة حممملع  م امممل     ممم  الامممهلل المممت امالمممما  مممذكلري جي امةممملمهلل , م نممملفرمممس  

مامذا , امتهنت جم و كفلبل بةنمراي كمذا مري امخمرص المت فتلرم س رحعمحري رحرفمرا امكفملا
كمملي   مم  امبلرممث جي  ءحممو ف ممك ا  ممللاا ر عممهلل بةعممال  ممم  بةممص ر برممث الممت امكفمما 

ك ممو ام نممري رهم مم  امةممللال ي مففعممح امرممرل  , امملامفممت فنلرممما امحفمتمملا م ءممم عمملمف  حن
مممهلل امبرمممث  مممم  سمممف  حبلرمممث, جك مممل رب نحمممل فلكمممز , األرس بممم  ي  مممل ام رمممر ح امبخمممللي,  دسِّ

رسمم م امعممرع الممت امحبرممث ام لمممث   مم  , امحبرممث ام مملنت   مم  حفمتمملا جممملاو امرممر ر ي
مرا جرمراس لءملس امبخمللي و امحفمتملا امفمت ب نحمل فعمحي امحبرمث املابم, امحفمتملا امفمت رع 

رفنمملرس امحبرممث امخمملحب امحفمتمملا امفممت ءحةمما , اسممفملك جرممرلبال   مم  رممر ح امبخممللي
, ففبمو امحسمفخلءلا   م  رمر ح امبخمللي -راألخ مل -رامحبرمث امسملمب, يب ي امرمر ر 

  ر م ل ت الت فلف ا امة حلع جررلا امحفمتلا امفلف ا امزحنت مسنراا راللفاهلل

 ح البخاريُشّراح صحي :املبحث االول

 حي امة حلع امذ ي فرمرا م لم رر ح امبخللي الت امح لق ا سهحت هر:
إلفخرراإلسالمرربوإلالررنإلسليمرر إلحمرربإللرر إلاياررمإللرر إلحلررمإلسلوررا وإللرر إلانمرر إلسللرر من 

 إلو(1089هر/482)ت
رفت مم  الممت امت مم  امرنتممت   مم  امت  مم   ممحب  بممم  ,الممت حم نمم  نسممو (1)رمممم الممت بممزم 

 حممل بممي حنرممرل بممي خنمما رجبممت امرم ممم امرسممي بممي رسممحو امرممم ث حممي  ,امةز ممز امر ممرانت
 هلل بلز الت امت   امرنتت رف  جرمبح  حلحمًل المت بمهم حمل رلاع امنامل رجسمفلذ  حرحم امملبنمي 

                                                 

 ن ممل  بممم امكممل هلل بممي  بممزم : رهممت   ةمم  ررمم ن    مم  سممف  اللاسممذ حممي نسممو   مم  مل ممق بخممللا, (1)
( 1988-, مال امتكل)ب ملرا1األنسلا, فر  ق:  بم ال بي  حل امبللرمي, م حرحم امسحةلنت,

  1/409ما( -ءهلل امب ماي, مال امتكل)ب لراامرحري, حة؛  ل را بي  بم ال 1/339
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رمل ب ال حممل رلاع امناممل رمة حمم  امراسممو  (1)األتحمم  ررمملرا اممل  مم  الممت حممذها جبممت رن تمم 
مة حملع رمكمي  نمم ا ممهق رهمذا ام  ما  مم م ما بم  ج عمل ءحل م  حمي ا, م ا بتخل ا سمههلل

  (2) لام ب  ا حلهلل   ت امبزمري
م  حفمتلا  م م  حنال " لم امءلحو امرر ح م بخمللي ركنمز امررمرس  مم  حةلالم   
 مملم  ,سمم ل  امحممذها الممت رممت  األما ,امءمملحو امكب ممل الممت امتمملرع, فتسمم ل ام مملاي ,األرممرس

 ملم ز ملم  امز ملماا  ,امتملرع  لم امءملحو امرما ل م  م بلنت المت, ف ر هلل األمم  الت األررس
لرا (3)امحبسمرم المت امتملرع ,ك و األسفلل الت امفتسم ل ,َلنلع امت الع الت امتلرع ,م   بلنت

  ن  جبت امحةلمت حرحم بي نرل امخم ا 

 )البخاري ومسلم( املبحث الثاني: أطراف الصحيحني

  فم  كفا األملاو: رهت امفت   فرل ال ال     ذكل ملو امرمم ث اممماس   م  ب
ر مم  (4)حو امءحو ألسلن م   حل     سب س اهاسف ةلا جر     ءا  امف  م بكفا حخرررم 

 كفا الت هذا امحءلس الت ام لي امخلحب  ه   حي امة حلع رههلل:

  و(1011هر/401النإلامعنمإلإلاسه وإلل إلايامإلل إلحل مإلسلماشقب)تإلإل:1
باممممام حمممي م ممما امة مممهلل المممت مح مممق جرهًا  مممهلل لرمممس المممت م بممم   مممم  ا الممملق السمممحو ب

جرمممرلا جبمممت  مممة ا امرلانمممت رحرحمممم بمممي  ر ممم  امحممملرزي ر رسمممو بمممي  ة مممرا ام لعمممت 
ربلمكرالمممم  حممممي جرممممرلا جبممممت ءةتممممل امحممممم ي رجبممممت امررمممم ي امممممرام ت  ,رءةتممممل امتل مممملبت

ربلمبرل  حي جررلا جبت خ  ت  امءحرت ربراسم  ي جبت حرحمم بمي امسم ل ربملألهراز حمي 

                                                 

فمملل ذ ا سممههلل ررال ممملا امممذهبت,  حرحممم بممي جرحممم بممي   حمملي؛ 1/339امسممحةلنت, األنسمملا  (1)
 -مال امكفلا امةلبت )ب لرا  1امح له ل راأل ههلل فر  ق: م   حل  بم امسههلل فمحلا, م, 

حدعمم   الممت مب مملا امرنت مم , ؛  بممم ام مملل بممي ابممت امرالمملع ام ل ممت, امءممراهل ام33/93 (1987
  1/1024ما( -)كلاف ت ح ل حرحم كفا خلن 

 2/380امءراهل  ,ام ل ت (2)
هم مم  امةمللال ي جسممحلع امحمفمت ي رج مملل  ,؛  سمحل  س بل ممل امباممامي1/1024امءممراهل  ,ام ل مت (3)

  5/693( 1992-)ب لرا امحرنت ي, مال امكفا امة ح  
امحسمممفملال  مب ممملي ح مممارل كفممما امسمممن  امحرمممنت , فر  مممق حرحمممم بمممي ءةتمممل امكفممملنت, املسممملم   (4)

  1/167( 1986-, مال امب لتل)ب لرا4حرحم امحنفرل حرحم امزحزي امكفلنت, م
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جبمممت بكمممل بمممي امح ممملا رل مممل  ربخلاسممملي حمممي  ارحمممم بمممي  بمممماي ام ممم لازي ربلرمممبالي حمممي
جرممرلا امرسممي بممي سممت لي رجبممت بكممل بممي خز حمم  رحرحممم بممي  سممرلق امسمملا  رسممكي جخ مملًا 

 الت بامام راسف ل بال 
ركلي رر    لرهف  رم لت  حمو امح مل ذ انم  ءحمو   حمًل ك  ملًا رحةلالم  رملا م  المت 

لنمم  حمملا  بممس جي  فرمممل م لرا مم    مهلل امرممم ث راي مممهلل  ك ممس كممس هممذا امة ممهلل بلرا م  امرممم ث ال
رحمو همذا الملي امحرمم   ي  مم ا نمرا    م  ك  ملًا الررمتر  بلمرملال  رامرممرق اممرلع , اللرا   م هً 

  (1)امم ي امتاهلل امبللع امحءرم
امممم   ر مممم كممملي ألبمممت حسمممةرم اهفحممملهلل كب مممل بلمرمممر ر ي امبخمممللي رحسممم هلل رك  مممس ءد

رام ممملنت "امءحمممو بممم ي  (2)او امرمممر ر ي"راهفحلحممم  باحمممل جي جم مممو ال احمممل كفممملب ي األرس "جممممل 
  (3)امرر ر ي"

ر دةمممك كفمملا جبممت حسمممةرم "جممملاو امرممر ر ي"  ممم  ءلنممما كفمملا حةلرممل  خ مممو 
امراسمممت حممي جراتممس حممل كفمما الممت جممملاو امرممم ث  ها جي كفمملا امراسمممت  تعمم   ألنمم  ا ممس 

ررحمز  بمي  رسمو  ررم ث  ن  جبر ذل امالري  (4)حن  خمب ررهحًل رجرسي حن  فلف بًل رلسحلً 
رفمممرالت سمممن   ,امسمماحت رارحمممم بمممي حرحمممم امةف  مممت رهبممم  ال بمممي امرسمممي امهمكممملتت ر خممملري

 هلل( الت بامام 1010هم/400( ر  س )1011هم/ 401)

إلو(1011هر/إل401:إلخمفإلل إلايامإلل إلحمبإلل إليامن إلسلنسمطبإل)تإل2
 رممم الممت راسممم رسممحو حممي   حلتاممل  ممهلل مخممس بامممام السممحو حممي حلمممك ام م ةممت رجبممت
حرحمم بمي حلسممت  مهلل لاالمق  مم خ  جبمل امتمفح بممي ابمت امتمرالب الممت لر فم  السمحو حممي جبمت بكممل 
اهاسمممحل   ت بءلءممملي رمخمممس جرمممبالي رن سممملبرل رحممملر رهممملا  رام ممملهلل رحرمممل  سمممحو حمممي 

                                                 

 ,6/172م ا( -جرحم بي   ت امخم ا امبامامي, فلل ذ باممام, مال امكفما امة ح م  )ب ملرا (1)
 مةحمملي, مال امتكممل  ممت بممي امرسممي ابممي  سمملكل؛ فمملل ذ مح ممق, فر  ممق:  حممل بممي للاحمم  ا

؛ حرحممممم بممممي جرحممممم بممممي   حمممملي 15/78امحنممممف هلل  ,؛ ابممممي امءممممرزي7/199( 1995-)ب مممملرا
  3/1068م ا(  -, مال امكفا امة ح   )ب لرا1امذهبت, فذكل  امرتل , م

فر  ممق:  ممة ا األلنمملفرم, حرحممم امممذهبت, سمم ل ج ممههلل امنممبهع,  حرحممم بممي جرحممم بممي   حمملي (2)
  17/228(1413 –)ب لرا    املسلم , حفسس9نة هلل امةل سرست, م

  5/7هم   امةللال ي  ,امبامامي (3)
ك ممو ام نممري  ممي جسمملحت امكفمما رامتنممري, مال امكفمما  ,حرمممت  بممي  بمممال رمملءت خ  تمم  (4)

  1/116( 1992-)ب لرا امة ح  
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 مم رخال ر نف ممت رممم  اهلل ركفمما امك  ممل  ممناهلل ر ممم ج نمم     مم  امحرممم  ري الممت  رممل  بمملمرت  
  (2)ركلي     الت امرم ث (1)م ا امباماميكلمرلكهلل امن سلبرلي راألزهلي رامخ

  ر ممم ج نمم  ابممي  سمملكل (3)ر ممم جم ممو كفلبممًل الممت جممملاو امرممر ر ي امبخممللي رحسمم هلل
جرسمي فلف بمًل رلسمحًل را مس خممب  مخ مو امراسممت رذكمل ببنم      كفلا جملاو امرمر ر ي

 ر ي ررهحممل حممي جممملاو جبممت حسممةرم اممح مم ت رال مم  امكتل مم  محممي جلام فة ممهلل جممملاو امرممر
رماممذا امسمممبا جرءمممهلل ابمممي  سمملكل جي  مممذكل جمممملاو امرمممر ر ي الممت كفلبممم  ا  ممملاو اممممذي 

رسكي بحم ن  املح   را فاس بلمفءلل  رفلك امن ل المت امة مهلل   (4) برث جملاو كفا امرم ثً 
لرا  نمم  امرممملكهلل امن سممملبرلي رجبمممر نةممم هلل اهارممبالنت راألزهممملي رجبمممر   مممت اهاهمممرازي رلرا 

 نفخلب  امنلب  ن  ك  لًا بل

:إلالررنإليعرر وإلاياررمإللرر إلحلررمإلسبإللرر إلسياررمإللرر إلإمررين إللرر إلانمرر إللرر إلا رراس إل3
إلو(إل1039هر/430)إلسالصل نيب

هلل( ن ممب الممت ب مما امة ممهلل رامرممم ث ال ممم كمملي جبممر  حممي   حمملع 947هممم/336) رمممم سممن 
امرم ث راملار  ي الت م ا امرم ث اللسفءلز مرمم  حي كبلل امحرم   ي الت لرهفم  امة ح م   

هلل( 955همم/344نة هلل الت م ا امة هلل رامرم ث حبكلًا السحو حي امة حلع حنذ سن ) رفل لع جبر
السممحو حممي  بممم ال بممي ءةتمممل رحممي ام لعممت ارحممم امةسمملس رارحمممم بممي بنمممال ام ممةلل المممت 
جرممبالي  ممهلل لرممس  ممم  بامممام السممحو حممي جبممت بكممل اهانبممللي رجبممت برممل بممي كممر ل امبلباممللي 

  السمحو  بملاه هلل بمي  بمم ال ر بمم ال بمي  ر م   مهلل مخمس امكرالم ,رجبت بكل ام م ةت رل ملههلل
امم رت  مهلل فرءم   مم  امبرمل  السمحو حمي رب ما حمي امرسمي ام مزاز رالمللرق بمي  بمم امكب مل 

                                                 

  17/16فلل ذ مح ق  ,؛ ابي  سلكل8/334 ,فلل ذ بامام (1)
 مال رممململ 1, امحنمممف هلل المممت فممملل ذ امح مممرك راألحمممهلل, م بمممم امممملرحي بمممي   مممت ابمممي امءمممرزي (2)

  15/81هم( 1358-)ب لرا
؛ حرحمم بمي  بمم امانمت ابمي 50/350؛ امرحري, حةءمهلل امب مماي 8/334امخم ا فلل ذ بامام  (3)

, مال امكفمما 1كحمملس  رسممو امرممرا, م امف  ممم محةلالمم  لرا  امسممني رامحسمملن م, فر  ممق: ,ن ممم 
  1/263هم( 1408 -)ب لرا امة ح  

  1/167؛ امكفلنت, املسلم  امحسفملال  1/116خ  ت , ك و ام نري  (4)
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رب م  جبمر نةم هلل حلفبم   لم م  المت , امخملبت رل لهحل حي امة حلع الت ن سلبرل رخلاسلي رحك 
  (1)  هلل امرم ث بس جربح رارمًا حي اررلا كفا امرم ث امحةفحم 

جبت نةم هلل ال ملس "ممهلل جَل جرممًا جم مق    م  -  خ -ر م ج ن  امخم ا امبامامي     
رهممذ  ام ممالم  حمممي  (2)اسممهلل امرمملال  ل ممل لء مم ي جبممر نةمم هلل اهارمممبالنت رجبممر رمملزهلل امةبمممري"

كحممل  ممم   امحرممم  ري حممي جكمملبل  امخم مما حممو ك ممل  ح ممل خ  رلرهفمم  الممت امةمملمهلل ا سممهحت 
ت ل  ام د لا رج ه   (3)هلل امحرم   ي ر  ذ ا سههللامرد

ر م رن و جبمر نةم هلل حءحر م  حمي امكفما المت امرمم ث ر  رحم  رامفرمرو رامفملل ذ 
, رفمممملل ذ جرممممبالي ,رامحسممممفخل    مممم  رممممر ح حسمممم هلل, رامسمممم ل  حممممي ذمممممك "ر  مممم  األرم مممملع
 (4)رالعممملتس امرمممرلب  رمهاتمممس امنبمممر " ,ر  مممرهلل امرمممم ث ,رامحدْسمممفخل    ممم  رمممر ح امبخمممللي

ر رمم رتمل  امرمم ث   (5)ام مو كفلبمًل "المت جمملاو امرمر ر ي امبخمللي رحسم هلل"ر , رل ل ذمك
رم ب  امة هلل جبت نة هلل م سحلع حن  راملرا    نم رخلر  انم  فتملم المت ر فم  بلألسملن م امةلم م  
راملرا م   ممي امرتممل  المملرا  نمم  جبممر بكممل امخم ما امبامممامي رجبممر رمملمح امحممفذي رجبممر بكممل 

  بلاه هلل امرلال  رك  ل ل لههلل حرحم امحسفح ت رس  حلي بي 

 رجال صحيح البخاري: املبحث الثالث

  :ر م جم و  لمح ي حي امح لق ا سهحت الت جرراس لءلس امبخللي رهحل
إل(و1014هر/إل405:إلايامإلل إلحلمسبإلل إلايامإلسلاعانفإللنلينووإلسلي منلنا )1

الممممممت ن سمممممملبرل  ممممممرهلل اها نمممممم ي ام لمممممممث حممممممي  ممممممال لب ممممممو األرس سممممممن   رمممممممم امرمممممملكهلل
ر ممم ر ممت بل ل مم  راالممل  حممي جهممس ب فمم  الربمما  م مم  جبممر  رخلممم  م مما امة ممهلل  (هلل933هممم/321)

حنذ نةرح  ج تلل  الرعمل حءملمب امحرمم   ي رهمر المت امةل مل  حمي  حمل  سمحو المت ن سملبرل 
راألرممهلل ر امرسمي بممي  ة مرا ممملو المت امممبهم مم ما امة ممهلل , األخملهلل حمي حرحممم بمي  ة ممرا

                                                 

فممل ا امملاري  ملم ف ل ما امنمراري, فر  مق  بمم امرهملا  , بم املرحي بي جبت بكمل امسم رمت (1)
  2/366م ا( -)امل لص حكفب  امل لص امرم    , بم ام م و

  3/1093فذكل  امرتل   ,امذهبت (2)
نبممملع جبنممملع امزحممملي, فر  مممق: ن مممل: ارحمممم بمممي ح (3)  رسممملي  رحمممم بمممي خ كممملي, رال ممملا األ  ممملي را 

  17/454؛ امذهبت, س ل ج ههلل 1/91ما(  - بلب, مال ام  لال  )ب لرا
  75-1/74؛ امبامامي, هم   امةللال ي 3/1097امذهبت, فذكل  امرتل   (4)
  5/75؛ امبامامي, هم   امةللال ي 1/116خ  ت , ك و ام نري  (5)
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رالمممت حم نممم  بخمممللا , سمممحو امحربمممربت رام لسمممهلل ام سممملليالتمممت حم نممم  حممملر , رسمممحلع امح مممل ذ
ربحم نممم  هحمممذاي بمممي , ربحم نممم  امممملي  سمممحل  س بمممي حرحمممم, جرحمممم بمممي سممماس رخ مممو امخ ممملهلل

, ربحم نم  امكرالم    مت بمي حرحمم, ربحم ن  بامام ابي امسحلك رامنءلم رابمي ملسمفر  , رحماي
  (1)ربحم ن  حك  امتلكات رل لههلل

 مم ذ المت لرهفمم  التممت حم نم  ن سمملبرل ررمممهل سممحو  اللنم  سممحو حممل   مللا حممي جمتممت
  (2)حي جمو   ذ

ررعل حءلمب كبلل امت الع رفت      اهلل حناهلل جبر   ت بي جبت هل ل  رجبر امرم مم 
ر مملج ام ممل ي بلملرا مملا   مم   مم ر  ام مملاعاا , رسمملي امن سمملبرلي رسمماس امرممة ركت رل مملههلل

ررمرا  م ر  امفرمرو , امرملاهلل جبت   ت امن لل رجبت   سم  امبكملل رحرحمم بمي حنرمرل
  (3)الت  رل  امخ مي رجبل امرسي امبر نءت رجبل   حلي امحالبت رل لههلل

ر م هازهلل ح له ل رتل  امرم ث الت ر ف  رجك ل  ناهلل رجخمذ النمري امرمم ث ر  رحم  
جبممر   ممت امن سمملبرلي رامءةمملبت رجبممر ارحممم امرمملكهلل راممممال منت رجبممر بكممل  ر   مم   ممناهلل رهممهلل
رامح ملبل  المت فررم     ربةم حسم ل  سمنراا المت م ما امة مهلل, ت امحلسلءستامربات رجبر   

  ممهلل  ممبي امرمملكهلل ر مملع ذكممل  ر رممم  م بمم  امة ممهلل رامح ممل ذ م سممحلع حنمم  ال ممم جرممبح  حمملهلل 
اللنم  رمنو رخمل  رءملم ر ممس ررمرح ر ممس ركملي حمي  (4) رل  الت امرمم ث بمه حنملزع

فمم  ر  ممهلل  مممل  ر ممر  رت مم  الاممذا جبممر رافدتممق   مم   حلحفمم  الممت امرممم ث رءهم (5)برممرل امة ممهلل
 ي كممس  مملمهلل حممي   حمملع امرممم ث بةممم ا حمملهلل حسمم هلل كمملي ممم  ن  ممل الممت  :رمملزهلل امةبمممري   ممرس

اللنمم  فتمملم الممت  رممل  حممي ل ممل جي   لب مم  ارممم الممت , امة ممهلل الممت امةمملمهلل ا سممهحت  ها امرمملكهلل

                                                 

س بي  بم ال بي ارحم امخ   ت, ا ل لم الت حةلال    حملع امرمم ث, فر  مق: حرحمم سمة م خ   (1)
امسمممحةلنت, األنسممملا  ؛852-3/851( 1409 -, حكفبممم  امل مممم )امل ممملص1 حمممل  مل مممب, م

1/433  
امكبممملا, 4مب ممملا ام ممملالة    ,؛ فمممل  اممممم ي بمممي   مممت امسمممبكت17/163اممممذهبت, سممم ل ا مممههلل  (2)

هممممم( 1413-, هءممممل )مهلل2نمممملءت, ر بممممم امتفمممملم حرحممممم امر ممممر, مفر  ممممق حرحممممرم حرحممممم امم
؛ جبر بكل بي جرحم بي حرحم بي  لعمت  ماب , مب ملا ام ملالة  , فر  مق  بمم امة م هلل 4/156

  1/193هم(1407-)ب لرا ,  لمهلل امكفا1خلي, م
  4/157؛ امسبكت, مب لا ام لالة  1/73ابي رهم, مب لا ال الع ام لالة    (3)
  1/75  م امف ,ابي ن م  (4)
  17/165امذهبت, س ل ج ههلل  (5)
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 (2)حرممم   ير ممم  ممم جبممر   ممت امن سمملبرلي امرمملكهلل بممبمو لءممس حممي ام (1) مملق ا سممههلل رللبمم 
رمكس هذا كملي رتمل  امرمم ث ر  حملف    ممحري امرملكهلل   م  جنتسماهلل , ركلي حي خ ل  مهب 

 حناهلل جبر ساس امرة ركت رابي الرلك رل لهحل  
ر  مم  عملع , رمة هلل امرلكهلل ر الف  رفراعة  ال م جدسمنم  م م  ام عملع المت حم نم  نسمل

حمملاع امسمملحلن ري  لسمم رن  الممت رمة ممهلل حكلنفمم  الممت امحءفحممو كمملي األ, ءلءمملي المملحفنو حم نمم 
  (3)امستللاا

ر ممم جبممممع امرممملكهلل المممت امفممبم و ركممملي جرس فرممملن ت  رهمممر الممت امسلمسممم    مممل  حمممي 
ركملي  سمهلل (4)ركلي  م  لا حلع زحزهلل رم ل ال  ز رءمس جي  لز م  رسمي امفرمن و,  حل 

  (5)حي امة حلع رم ب  امة هلل  لر ري  م   مسحلع حفمتلف 
م ث راألبممممراا رامفمممملاءهلل ر  ممممس امرممممم ث رامفمممملل ذ حناممممل" ر ممممم جم ممممو الممممت   ممممرهلل امرمممم

, رحنل مما ام مملالةت, رالعمملتس امة ممل  امحب ممل , رحزك ممت األخبمملل, رفمملل ذ ن سمملبرل, ا ك  ممس
  (6)"ر  رهلل امرم ث, رامحمخس  م    هلل امرر ح, رمهاتس امنبر 

, ر مممم ام مممو امرممملكهلل كفلبمممل المممت فممملاءهلل لءممملس امرمممر ر ي امبخمممللي رحسممم هلل, رل لهمممل
الامر  ذًا  برمث  (7)" فسح   حي جخلءاهلل امبخللي رحسم هلل رحمل انتملم كمس رارمم حناحمل"منرن  بر 

ام مم ر  امممذ ي  رذكممل, الممت لءمملهاا امرممر ر ي ربمممج بلمة ممل  امحب ممل ي بلمءنمم   ممهلل امرممرلب 
 ممهلل حممي جخممل  ماممهلل حسممم هلل ,  ممهلل حممي جخممل  ماممهلل امبخممللي ررممم , اف تممق   مم اهلل امبخممللي رحسمم هلل

 مهلل ذكمل ام م ر  اممذ ي سمحو ,  مهلل امنسملع, ر  رسما رملرو امحةءمهللربم ي جسمحلع ام م , ررم 
  (8)رب    ممههلل سف  رجلبة ي   خلً , حناهلل امبخللي  هلل لرا  ي لءس  ناهلل

                                                 

  4/159امسبكت, مب لا ام لالة   (1)
  4/160امسبكت, مب لا ام لالة   (2)
مب ممملا ال اممملع ام ممملالة  , فر  مممق: حر مممت اممممم ي   مممت  ,  حممملي بمممي  بمممم امممملرحي بمممي رمممهم (3)

  1/414( 1992-, مال امب لتل )ب لرا4نء ا, م
  17/170ذهبت, س ل ج ههلل   ام1/433امسحةلنت, األنسلا  (4)
  5/3024امخم ا, فلل ذ بامام  (5)
  17/170امذهبت, س ل ج ههلل  (6)
حرحممم بممي  بممم ال امرمملكهلل, فسممح   حممي جخمملءاهلل امبخممللي رحسمم هلل رحممل انتمملم كممس رارممم حناحممل,  (7)

  1/1(1407-, حفسس  امكفا ام  لال  , مال امءنلي)ب لرا1فر  ق كحلس  رسو امررا, م
  280, 269, 75, 37, 66/, 1, فسح   حي جخلءاهلل امبخللي رحس هلل امرلكهلل (8)
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هرررر/إل418)تإل(1):إلهلرررهللإلسبإللررر إلسليمررر إللررر إلايصرررناإلسلررراس  إلن عرررافإللنلبلورررن ب2
 (و1027

ال رم ممما امة مممهلل ال امممل السمممحو حمممي حرمممم    (3)رسمممكي امممملي (2)جرممم   حمممي مبلسمممفلي
كءةتممل بممي  بممم ال بممي النمملكت ر  ممت بممي حنرممرل امرممتلل رلرممس  ممم  بامممام رجكحممس ال اممل 
فة  ح  الت امت   رامرمم ث المملب امت م  ام ملالةت   م  جبمت رلحمم اهاسمتلا  نت رامرمم ث   م  

إلر  س  بي   ت امرز ل رجبت امرسي بي امءنمي رل لههلل  ,جبت ملهل امحخ ص

رسممح   ممءلع بممي , (4)  بمملمة هلل رامحةلالمم  رامرتمم ر  َ مم د امخم مما امبامممامي رج نمم     مم
ربملع المت امحمذها ام ملالةت ررمن و حرمنتلا المت امرمم ث  (5)الللب اممذه ت بلمرملال  رام  م 

ركفملا "لءملس امرمر ر ي , رل ل  حنامل "سمني المت امرمم ث" ر"حخفرمل  ملم امسمن  م بامري"
ءمملس امبخممللي رحسمم هلل ركمملي هبمم  ال  نممل ل حرممم ث بامممام امبل مملنت الممت ل  (6)امبخممللي رحسمم هلل"

 ر ب ي جرهلهلل كس حي سب   كلبت حسةرم اممح  ت رخ و امراسمت الت لءلس امرر ر ي 

رممم ث  نمم  ابممر بكممل امخم مما امبامممامي رابممر بكممل ارحممم بممي   ممت امملب    ممت رمممهلل 
 هلل(  1027هم/418راالف  امحن   د سن  ),  نف ل  ن  رم ث ك  ل

 املبحث الرابع: املستدرك على البخاري

ر م , فملك رهر امرم ث امذي مهلل  ذكل  رلرا امرر ح رهر      لم امحس
  :م  و الت هذا امبلا حناهللحي   حلع امح لق ا سهحت الت امفبفرما ءحو 

                                                 

 , ن مل ,امهمكلتت: نسب  حنسرا  م  ب و ام رامك امفت ف مبب المت األلءمس   م  خمهو ام  ملب (1)
  27/324امزب مي: فلبو امةلرب 

 ب ماي راسة  ركب ل   ربفال حم ن   حس رفعهلل حمي  م  مهسفلي راسفلبلذ رءلءلي مبلسفلي: (2)
  4/13: امرحري, حةءهلل امب مايرسلل    ن ل

: امرحمممري, حةءمممهلل حمممي جحاممملا اممممبهم رج مممههلل امحممممي رهمممت  رمممب     ممم هلل امءبممملس  ن مممل امممملي: (3)
  3/116امب ماي

 بممممماملرحي بممممي جبممممت بكممممل  ,17/419؛ ر ن ممممل امممممذهبت, سمممم ل ج ممممههلل 14/70فمممملل ذ بامممممام  (4)
  10/421هم( 1403-ب لرا, مال امكفا امة ح   )1امس رمت, مب لا امرتل , م

  1/473امف  م  ,ابي ن م  (5)
  14/70امخم ا, فلل ذ بامام  (6)
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 (1)(و1014هر/إل405)إل:إلايامإلل إلحلمسبإلل إلايامإلسلاعانفإللنلينووإلسلي منلنا 1

ك)امحسفملك ر م ج فن  امرلكهلل بلمرر ر ي ك  لا رجم و ررماحل حرنتلا حي ذم
ر م سبمنت ءحل   حي ج  لي م ت " برب ي امرلكهلل الت ح مح  كفلب  سبا ف     امرر ر ي(

جهس امة هلل باذ  امحم ن  رل لهل جي جءحو كفلبًل   فحس     األرلم ث امحلر   ببسلن م  رفج 
,  ذ ها سب س  م   خلا  حل ها     م , رحس هلل بي امرءل  بح  ال, حرحم بي  سحل  س

رج فن  ال   الت  مم امرم ث امرر ح      (2)"لرحاحل ال مهلل  م  ل ذمك ألنتساحل الإناحل
حل الت امرر ر ي ححل ل        لم ام  خ ي  م اخلءل  ي لراف  الت كفلب احل جر     

  (3) لم رارم حناحل رحل جم ا  اءفالم   م  فرر ر  راي مهلل  كي      لم رارم حنال
مرلكهلل رمامهلل ال م   لاع رج مراس ك  مل   ملس بةعماهلل  ي راهفهلل   حلع امرم ث بحسفملك ا

ال مم  ك  ممل حممي األرلم ممث امعممة ت  رامحرعممر    ها جي امممذهبت  مملهلل بملاسمم  امحسممفملك رنب مم  
الممت امحسممفملك  ممتع ك  ممل   مم    مم  فسممله   رفرممر ر  رج فمملص   مم  امحخمملمت ي ر مملس "

ج مس المإي المت   لماحل ر متع ك  مل   م   ملم جرممهحل رمةمس حءحمرع ذممك   مث امكفملا بمس
ك  ممل حممي ذمممك جرلم ممث الممت ام مملهل   مم   مملم جرمممهحل جر ك  احممل رالممت امبمملمي ماممل   ممس 
خت   حف ل  ر مة  حي امكفلا  سنلمهل رلمح ررسمي رء مم رذممك نرمر لبةم  ربمل ت امكفملا 
حنممملك ل ر ءلتممما رالمممت لعمممري ذممممك جرلم مممث نرمممر امحتممم    مممام ام  ممما ببمهنامممل كنممما  مممم 

  (4)"رفرل لاً  لس الار كفلا حت م  م اخفرلف  ر ةرز  حهً ربكس رءزعًا  جاللما حنال
نحل ر و م رلكهلل امفسلهس ألن  سرم امكفلا م ن رم  الةلء فم  امحن  م   ر لس ابي رءل را 

كحممل  ي ا حمملهلل ءممهس امممم ي , ر مملهلل ا حمملهلل امممذهبت بلخفرمملل حسممفملك امرمملكهلل, جر ما ممل ذمممك
عممممم ح امحمممممملك المممممت فرمممممر ح "فر  امسممممم رمت مممممم  كفممممملا   ممممم  حسمممممفملك امرممممملكهلل بةنمممممراي:

  (5)امحسفملك"
 

                                                 

  13 ن ل فلءحف  كلحه ص  (1)
حرحم بي  بمال امرلكهلل, امحسفملك     امرر ر ي, فر  ق: حرمت   بم ام لمل  مل,  (2)

  1/42 (1990 -, مال امكفا امة ح  )ب لرا 1م
  2/1672إليرلءت خ  ت , ك و ام نر  (3)
  17/175مذهبت, س ل ج ههلل سإل(4)
 2/1672رلءت خ  ت , ك و ام نري  (5)



 
 م2017/هـ1439                                                      ( 71العدد ) –                        

 

 
223 

إلو(1024هر/434:إلالنإلذاإلحلمإلل إلايامإلل إلايامإلسل ان إل)ت2
هلل( م ممما امة مممهلل رلرمممس  مممم  امة حممملع المممت امةممملاق رخلاسممملي 966همممم/355رممممم سمممن  )

رام لهلل رحكم  رل لهمل راخمذ  مناهلل امة مهلل رلرا  مناهلل رحمي ابملز  م رخ  امةملا   ي جبمر رتمص 
ل  منت رجبر بكل ارحم بمي  بملاه هلل رجبمر  حمل بمي ر ر م  رفم  بي  له ي  رجبر امرسي امما

رام مملنت , انم  رممنو كفملب ي الممت  مي  مم رخ  األرس المم حي لرا  مناهلل حممي امحرمم   ي رامت امملع
  (1)ال حي م    رمهلل  لِر  ن  رم  لً 

ر م ملب الت حم ن  بامام راخذ ال ال حذها امحلمك   الت امت م  رحمذها جبمر امرسمي 
ب م  جبمر ذل حنزمم  سملح   المت امة مهلل البرمبح  -بم ما امة مهلل -س ل  رلال م ربةم ح, (2)اها ةلي

 حلحممًل الممت امرممم ث رلال ممًل ممم    ممً   بفممًل حفتننممًل راسممو املرا مم  ك  ممل امحةلالمم  بلمرممر ح رام مم هلل 
,  ذ انمم  ءمملرل حكمم  جز ممم حممي  ه مم ي سممن  (3)ر  ممهلل املءمملس رجرممبح حممي كبمملل ح مم خ  امرمملهلل

رامت مممم  رامفرممممرو رام ممممل ة  حناممممل كفمممملا امحسممممنم رألبممممت ذل حرممممنتلا  ممممم  الممممت امرممممم ث 
ركفمملا , ركفمملا امءمملحو, امرممتلا, ركفمملا امسممن , امرممر ح امحخممل    مم  امبخممللي رحسمم هلل

رامملفا , ركفملا كلاحملا األرم ملع, ركفملا حسملن م امحرممبا, رالعملتس  مرهلل  ل مرلاع, اممرا 
رل ركفممملا, رمهاتممممس امنبممممر , رامحنلسمممك, رالعمممملتس حلممممك بممممي جنممممب, رامحنلحممملا ,  ممممالم  امممممز 
  ر ممم ج نمم  امممذهبت   مم  (5) رممم  كفمملا "حسممفملك   مم  رممر ح امبخممللي رحسمم هلل"(4)رامة ممم ي

رت  جبت ذل رسة  حةلالف  بسمبا فمبم و همذا امحسمفملك ال ملس "رمم  حسمفملك اسمفملك    م  
كحممل  ي امممذهبت  ممم  (6)رممر ح امبخممللي رحسمم هلل الممت حء ممم رسممم  مممس   مم  رت مم  رحةلالفمم "

                                                 

فلف ما امحممالك رف ل ما امسملمك محةلالم  ج مههلل حمذها  ,ام لعت   ملص بمي حرسم  ام ررمبت (1)
  2/276 (1998-)ب لرا امكفا امة ح   حلمك, مال

  37/392فلل ذ مح ق  ,ابي  سلكل (2)
  2/276ام لعت   لص, فلف ا امحمالك  ؛11/141فلل ذ بامام  ,امخم ا (3)
امبامامي, هم    ,3/1106؛ امذهبت, فذكل  امرتل  1/277فلف ا امحمالك  ,م لعت   لصا (4)

  5/438امةللال ي 
؛ امبامممممامي, هم مممم  1/23املسمممملم  امحسممممفملال   ,؛ امكفمممملنت2/1672خ  تمممم , ك ممممو ام نممممري  (5)

  5/438امةللال ي 
  29/407فلل ذ ا سههلل  (6)
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و حممي حسممفملك جبممر ذل ال مملس "ممم  ج عممًل حسممفملك مم ممو الممت حء ممم   مم  اسممفتلم ب ممكس راسمم
  (1)امرر ر ي     ا ك  لًا حن   مس     رت  "

ر  مممت بمممي , لرا  مممي جبمممت ذل ءحامممل  حمممي امة حممملع حمممناهلل ابنممم  جبمممر حكفمممرهلل   سممم 
حرحممم رحرسمم  امرمم  ت رجبممر امرم ممم امبمملءت رل مملههلل لرا  نمم  بل ءمملز  جبممر بكممل امخم مما 

رارحمم بمي  بمم ام ململ رل ملههلل فمرالت , رجبمر  حمل بمي  بمم امبمل,  حل راممانت امبامامي رجبر
 هلل( 1024هم/434) الت حك  ذي ام ةم  سن 

 )البخاري ومسلم( املبحث اخلامس: اجلمع بني الصحيحني

 رحي   حلع امح لق ا سهحت امذ ي ام ترا الت هذا امحءلس  لمح ي هحل:

 (2)و(1010/هرإل401:إلالنإلامعنمإلإلاسه وإلسلماشقبإل)ت1

 ذ كملي ممم   نل م  راهفحمملهلل  (3)جم مو كفلبممًل المت امءحممو بم ي رممر ر ي امبخمللي رحسمم هلل
  (4)كب ل بلمرر ر ي

رجبر حسةرم لفا كفلب  امءحمو بم ي رمر ر ي امبخمللي رحسم هلل   م  امحسملن م مري 
  (5)األبراا

إلو(1023هر/414:إلإمانح لإلل إلالبإلإمين إلإلاسه وإلايامإلسل ان إلسلقاسبإل)2
همملا  الممت  لت مم  ا ممفالا بلرا مم  امرممم ث الم مما امة ممهلل جرهًا الممت ب ممم  همملا  رمممم الممت 

السمممحو حمممي حنرمممرل بمممي امةبممملب  مممهلل لرمممس المممت م ممما امة مممهلل السمممحو بءلءممملي حمممي جبمممت بكمممل 
اهاسحل   ت رالت بامام حي ارحم بي حرحمم بمي ح سمهلل رفت م  المت   مرهلل  مم  كلمرمم ث رامت م  

م  ها انم  حمو   حم  امءمهلل  رفرملن ت  امك  مل  رام لاعاا راألما ر  رهلل ام لاي ركلي     الت امزه

                                                 

  17/560ر ن ل س ل ج ههلل  ,3/1106فذكل  امرتل   (1)
  4 ن ل فلءحف  كلحه ص (2)
  5/7هم   امةللال ي  ,امبامامي (3)
؛ امممذهبت, سمم ل ج ممههلل 7/200فمملل ذ مح ممق  ,؛ ابممي  سمملكل6/172فمملل ذ بامممام  ,امخم مما (4)

17/228  
  1/639خ  ت , ك و ام نري  (5)
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مهلل  بخذ نرم ب  حمي ام مال  امكلال م  ذممك بسمبا سمكن  المت هملا  ركلنما ام مال  المت ر فم  المت 
  (1)هلا  مةلمحال  ر   بي  حلل

, ملءملا امفملتب ي, م  حفمتلا  م م  حنال "امءحمو بم ي امرمر ر ي امبخمللي رحسم هلل
  (2)ركفلا ام لالت الت ام لاعاا", ةتحنل ا ام لال, امكلالت الت   هلل ام لاعاا

بي  بم امرارم امح  رمت ر م ذ ا سمههلل  بمم ال , لرا  ن  جبر  ملع  بم األ   
 هلل(  1023هم/414اهانرللي رل لهحل فرالت الت  ةبلي سن  )

 املستخرجات على صحيح البخاري :املبحث السادس

م  مم  ببسمملن م منتسمم  حممي هممر جي  ممبفت امحدَرممنِّو  ممم  امكفمملا ال دخمملِّ  جرل :امحسممفخل 
ل ل مل ق رلرا امكفلا ال ءفحو حة  الت   خ  جر الت َحي الر م  رممر المت امرمرلبت حمو 
ل ل مم  فلف بمم  رحفرنمم  رملاتممق جسمملن م   ر مملم  جي ها  رممس  ممم   مم ذ ابةممم رفمم  ها  ت ممم 

 رلبحل اسم م امحدْسمفخِل  جرلم مث, سنمًا  رر    م  األ لا  ها مةذل حي   ر  جر ز لم  حاح 
رحمي امة حملع اممذ ي (3)مهلل  ءم مم  بامل سمنمًا  لفعم   رلبحمل ذكلهمل حمي مل مق رملرا امكفملا

 ح را الت هذا امحءلس رفرم ما الت هذا ام لي نذكلههلل رسا امفلف ا امزحنت حلا  مل المت ذممك 
 :اهاسب    رههلل

:إلالنإللواإلايامإلل إلانم إلل إلاامن هإلفناكإلسألصل نيبإلسلاعرانفإللرنل إلاامن رهإل1
  و(1019هر/410)ت

هلل( ررمم ث  مي جب م  رلرا  مي حرحمرم بمي 934همم/323رمم ابي حلمر   الت سمن  )
 سرلق رجبت جرحم امةسلس راممبلانت ر بم ال بي  سرلق رابي سا س بي ز لم ام مملي ربةمم 

ذاع ر ف  را فال الت جربالي  ذ كملي بلل مًل , جي جكحس حس لف  الت م ا امة هلل بءمٍّ رذكلع
 ها ان  ممهلل  نمس حمل نملس ج لانم  حمو فتر م  المت امة مهلل   م اهلل رامسمبا  الت   رهلل امرم ث رامفتس ل

المممت ذممممك انممم  ب مممت المممت جرمممبالي رممممهلل  سمممف ل المممت امحممممي امح مممارل  بممملمة هلل كباممممام رامبرمممل  

                                                 

  17/380س ل   ههلل  ,؛ امذهبت1/414الة   مب لا ال الع ام ل ,ابي رهم (1)
؛ امبامامي هم م  1/599؛ خ  ت , ك و ام نري 1/414مب لا ال الع ام لالة    ,ابي رهم (2)

  5/209امةللال ي 
  1/31املسلم  امحسفملال   ,امكفلنت (3)
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؛ مممذا  مملس الممت ر  مم  ا حمملهلل  سممحل  س "مممر كمملي ابممي حلرم مم  خلاسمملن ًل كمملي رمم ف  (1)رن سملبرل
الت   رهلل امرم ث ِ     َْبفمًل حمي اللسملي امرمم ث مم   ذ كلي بلل ًل   (2)جك ل حي ر ا امرلكهلل"

ر ممم  (3)جرلم ممث ك  ممل  رجم ممو الممت امرممم ث حفمتمملا حناممل "امحسممفخل    مم  رممر ح امبخممللي"
رمم  كفملا "فملل ذ , (4)لرا الت هذا امكفلا جرلم ث ك  ل  بسنم  لس رف  كبن  م ت امبخمللي

  (5)راألحلمت", رفتس ل ام لاي, جربالي
رجبممر , رجبممر  حممل ر بممم امرهمملا, حرحممم بممي امحسممف حت امةممملل لرا  نمم  جبممر بكممل

  بم املرحي بي حنم  رل لههلل  ام لسهلل

:إلاياررررمإللرررر إلاياررررمإللرررر إلاياررررمإلالررررنإللورررراإلسلخررررنسا ابإلسلاعررررانفإللنللا ررررنيبإل2
إلو(1033هر/425)ت

هلل( رسممحو الممت ب ممم  خممرالزهلل  ممهلل لرممس رم مما 947هممم/336سممن  ) (6)رمممم الممت بل مملي
رن سمملبرل رمح ممق رمخممس بامممام الفف حممذ ال اممل  (9)رحمملر (8)رءلءمملي (7)امة ممهلل اللرممس اممم  همملا 

, رسمحو بامل امرمم ث رامت م   مي جبمت   م  امرمراو,     حرم  ال جبت امرسمي امممال  منمت
رجبممت بكممل ام م ةممت  رجبممت حرحممم بممي امحلسممت رل مملههلل  ر مماو ربممًل , رجبممت كممر ل امبلباممللي

 ممملنت حمممي ج مممههلل امحرمممم   ي بباممممام اللسمممفرمنال رءحمممو حمممي امكفممما ام مممتع امك  مممل ر ةمممم امبل 
                                                 

ن سمملبرل: حم نمم     حمم  رهممت حةمممي امتعممهع رحنبممو امة حمملع مممهلل  ممل  ممل را حم نمم  ح  اممل الممت  (1)
  5/331رهف ,  ن ل امرحري, حةءهلل امب ماي ل 
  17/309س ل ج ههلل  ,امذهبت (2)
 مذلاا اممذها المت جخبملل  ,؛  بم امرت بي جرحم ابمي امةحملم3/1051فذكل  امرتل   ,امذهبت (3)

-, مال ابمممي ك  مممل )مح مممق1حمممي ذهممما, فر  مممق   مممم ام ممململ اهالنممملرم رحرحمممرم اهالنممملرم, م
  3/325هم( 1406

  17/310ل ج ههلل امذهبت, س  (4)
  1/71؛ امبامامي, هم   امةللال ي 3/1050امذهبت, فذكل  امرتل   (5)
بل مملي: اسممهلل م ه مم  حممرامي جحممل األرممم  امفممت نسمما  م اممل ا حمملهلل امبل مملنت الاممت  ل مم  حممي  مملا  (6)

 , ن مل امرحمري ,رام لم م  حرعمو بملمبرل ي ,رام لن   حمي  ملا ءلءملي ,كلنا  ل ب  حي خرالزهلل
  1/387ماي حةءهلل امب 

  5/396حةءهلل امب ماي  ,هلا : حم ن     ح  ح ارل  الت خلاسلي  ن ل امرحري (7)
  2/119حةءهلل امب ماي  ,حم ن  ح ارل  ف و ب ي مبلسفلي رخلاسلي  ن ل امرحري ءلءلي: (8)
  5/114حةءهلل امب ماي  ,حلر: ج ال حمي خلاسلي ر ربفال  ن ل امرحري (9)



 
 م2017/هـ1439                                                      ( 71العدد ) –                        

 

 
227 

رجكلبل امرتل  رحي   لفاهلل امبللز ي ال لس امخم ا امبامامي  ن  "كفبنل  نم  ركملي ِ  مً  رل مًل 
ممهلل  ممل الممت  مم رخنل اكفما حنمم    ك  ممل امرممم ث رسمي امتاممهلل ممم  رامبرمم ل  , حدفتننمًل حف بفممًل الاحمملً 

  (1)ال  "
ذا -ر مل  رهر ها  زاس       مم ام-ر لس األزهلي الت رق امبل لنت  امبل ملنت  حملهلل را 

رج ن       جكلبل رتل  باممام ركملي  ما   ام مللس , (2)حلا ذها هذا ام بي  ةنت امرم ث
  ال   رامبرث  ي جرراس لءلم  رخلما امبل لنت نتس   لتًه: وهر لرا   امرم ث رامفرن 

 جد   س نتست بكفا امرم ث / رارحس ال   مال امحر ما
 ل ء  ماتحًل سلحماً را اس نتست بفرن ت  / رفخ

 رمرلًا جرنت  حسنماً  المرلًا جرنت  الت ام  ر /
 رج ترا امبخللي ال حل نرل  / ررنت  ءلهمًا حءاماً 
 رحس هلل  ذ كلي ز ي األنلهلل/ بفرن ت  حس حًل حل ماً 
 رحلمت سرا  ننت مهلل جلا  / هرا رلمو امح رما

 رجلءر ام راا بكفا امره  /     امس م امحرمت  ارحماً 
ما راسبس  (3)لبت ام  امةبلم ءل ًل     حل ب  َ رَّ

 (4)ر ممم رممن و حرممنتلا حناممل "حسممنم  امحخممل     مم  امرممر ر ي امبخممللي رحسمم هلل"
ر بمم امح مك بمي , ر مةب  ر ب مم ال بمي  حملر, رج مرا, ركلي  م ءحو رم ث ست لي ام مرلي

مفسمة ي رحمل امرلاق رل مل ذممك رممهلل  ن ممو  مي امفرمن و رفم  راللفم  ال مم  مللا ا,   س 
رجبمر , رمم ث  نم  جبمر بكمل امب ا مت رامخم ما امباممامي (5)ركلي  ءحو رم ث حسمةل رفمرالت

  بم ال امررلي رجبر  سرلق ام  لازي رل لههلل 

 

                                                 

؛ امسممبكت, مب مملا ام مملالة   17/465؛ امممذهبت, سمم ل ا ممههلل 4/375فمملل ذ بامممام  ,امخم مما (1)
4/47  

  8/80؛  ن ل ابي امءرزي, امحنف هلل 4/375فلل ذ بامام  ,امخم ا (2)
  4/375فلل ذ بامام  ,امخم ا (3)
؛ امباممامي, هم م  امةمللال ي 3/1074؛ اممذهبت, فمذكل  امرتمل  4/374امخم ا, فلل ذ باممام  (4)

5/74  
  29/145؛ امذهبت, فلل ذ ا سههلل 4/374لل ذ بامام امخم ا, ف (5)
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 (1)و(1038هر/إل430:إلالنإليع وإلايامإلل إلحلمإلسبإلسألصل نيبإل)ت3

مممم  حمممي امحفمتممملا كفممملا "امحسمممفخل    ممم  رمممر ح امبخمممللي جسممملن م  رحفرنممم  ألنممم  
رجبمممممع جبممممر نةمممم هلل   (3)ركفمممملا امحسممممفخل    مممم  رممممر ح حسمممم هلل", (2)رممممث الممممت كممممس حناممممل ب

اهارمممبالنت ج  حممممل  بمممماع الممممت كفلب مممم  "امحدْسمممفخل    مممم  رممممر ح امبخمممللي رامحدْسممممفخل    مممم  
 ذ انممم  لرا ال احمممل "جرلم مممث سممملرا ال امممل امبخمممللي رحسممم حًل رجرلم مممث   ممم  , رمممر ح حسممم هلل

 اممل رممم  ًل كمملي امبخممللي رحسمم حًل سممحةل  ححممي رذكممل ال,    احممل ال احممل  ركبناحممل سممحةل حنمم 
  (4)سحة  حن "

ررس     هذ  األسلن م امةلم   حي ا ءلزاا امفت جخمذهل مم   ر  ال جي جبر نة هلل
جبر  رهر مهلل  فءلرز  امةل ل   ي  حل  العًه  ي انم  كملي حمي امحةحمل ي ال مم  مللا األلبةم  

 هلل( 1038هم/430سن  ) هلل( فرالت947هم/336رامفسة ي لب ةًل اللن  رمم سن  )

 (5)و(1042هر/434:إلالنإلذاإلحلمإلل إلسيامإلل إلايامإلسل ان إل)4

سممحل  "امحسممنم امرممر ح امحخممل    مم  , رممم  كفمملا حدْسممفخل    مم  رممر ح امبخممللي
ر مملس  بممم  (6)رممر ح امبخممللي رحسمم هلل" ر مملس ام لعممت   مملص  ممي هممذا امكفمملا ببنمم  كب ممل

  (7)ي فخل ءًل رسنلً امالالل حلمرًل كفلا جبت ذل رخل      امرر ر 
لرا  رممممر ح  -ركمممملي  درممممم ث الممممت حكمممم  برممممر ح امبخممممللي  ممممي  مممم رخ  ام ه مممم 

رجبممممت  سممممرلق ,  بممممم ال بممممي ارحممممم بممممي رحر مممم  رحرحممممم بممممي حكممممت امك ممممح انت -امبخممممللي

                                                 

  10 ن ل فلءحف  كلحه ص (1)
  2/1671خ  ت , ك و ام نري  (2)
  2/366فمل ا املاري  ,امس رمت (3)
امحسمممفتلم حمممي ذي فممملل ذ باممممام, مال امكفممما امة ح ممم   ,جرحمممم بمممي ا بمممك بمممي  بمممم ال امممممح لمت (4)

اممممراالت بلمرال ممملا, ارحمممم  , مممس بمممي ا بمممك امرمممتمي؛ رمممهم اممممم ي خ 21/36م ا(  -)ب ممملرا
  7/83( 2000 -اهالنلرم رفلكت حرمت , مال  ر لع امفلاث)ب لرا

  5ان ل فلءحف  كلحه الت ص  (5)
  2/276فلف ا امحمالك  (6)
امحنفخممما حمممي كفممملا امسممم لق مفممملل ذ ن سممملبرل, فر  مممق: خلممممم  ,ابممملاه هلل بمممي حرحمممم امرممم لال نت (7)

  3/1106؛ امذهبت, فذكل  امرتل  1/439هم( 1414-رار مل, مال امتكل )ب ل 
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ر ممم هازهلل جبممر امرم ممم امبمملءت جبممل ذل رلرا  نمم  رممر ح امبخممللي ر ممي امبمملءت , (1)امحسممفح ت
  (2)ا راألنممبلري رر ح امبخللي الت امحال 

:إلالرررنإلايارررمإلسليمررر إللررر إلالررربإلطنلررربإلايارررمإللررر إلسليمررر إلسلل رررمسم إلسلخررربلإل5
  و(1047هر/439)ت

هلل( رسمممحو حمممي حرمممم   ال كممملبت بكمممل ام م ةمممت 963همممم/352رممممم المممت باممممام سمممن  )
رحرحممم بممي  سممحل  س امممرلاق رجبممت سممة م امرلالممت رجبممت  بممم ال امةسممكلي رجبممت  حممل بممي 

ربمملز الممت   ممرهلل امرممم ث ر رممم  مممها , ممممال منت رل مملههللر ر مم  رجبممت بكممل بممي  مملذاي را
"كفبنمممل  نممم  ركممملي   ممم  مممم  حةلالممم  رفنبممم  رخمممل  امحسمممنم   ممم   امة مممهلل  ممملس امخم ممما امباممممامي

جبمر حرحمم بمي   مت  -ملمبم  ا خمل -  رج نم     م (3)امرر ر ي رءحو جبرابًل رفلاءهلل ك  مل "
جرتمم  حممي جبممت حرحممم امخممهس امرممرلي ب رممم  "حممل لجا   نمملنت بةممم  بممم امانممت بممي سممة م 

  (4)امبامامي"
لرا  نمممم  امخم مممما  (5)رممممنو امخممممهس كفلبمممم  امحسممممنم امحخممممل     مممم  امرممممر ر ي

امبامممامي رءةتممل بممي ارحممم امسمملا  رامحبممللك بممي  بممم امءبمملل امرمم لالت رحرحممم بممي ارحممم 
 هلل(  1047هم/ 439امرنممت ر  ت بي  بم امرارم امم نرلي ر خلري رفرالت سن  )

هرر/إل460:إلالنإللواإلايامإلل إلسلفضلإلل إلايامإلل إلسيامإلسللنطا نيبإلسالصرل نيبإل)6
 (و1068

هلل( رم مما امة مهلل  مي  م رخال المملب امرممم ث 982همم/372رممم المت جرمبالي سمن  )
رجبمر  سمرلق  بملاه هلل ,     ءحل   حي امة حلع حناهلل جبر  بم ال حرحم بي  سرلق بي حنم 

بي  بملاه هلل ام مزمي رجبمر بكمل جممملهلي رجبمر  حمل بمي رحرحم , بي  بم ال بي خرل  م  رم 
  بم امرهلا رابي  امس رل لههلل 

                                                 

  1/391امف  م  ,ابي ن م  (1)
  2/280نتح امم ا  ,امح لي (2)
  3/191امةبل  ,؛ر ن ل امذهبت7/425فلل ذ بامام  (3)
  1/426؛ امس رمت؛ مب لا امرتل  17/594امذهبت, س ل ج ههلل  (4)
؛ امباممممامي, هم ممم  امةمممللال ي 3/262ذلاا  ممم ,؛ ابمممي امةحممملم7/425امخم ممما, فممملل ذ باممممام  (5)

5/275  
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ر ممملج ام ممملاي بلملرا ممملا   ممم  حرحمممم بمممي ءةتمممل امخزا مممت رحرحمممم بمممي  بمممم امةز مممز 
اذ , ر م بلع الت   هلل امرمم ث رام ملاعاا, امكسلتت ر بم امةز ز بي جبت بكل امفح حت رل لههلل

راسممو املرا مم   مملس  نمم  امسممحةلنت "كمملي ح لتممًل اللعممًه انمم  كمملي ك  ممل امسممحلع حممي ام مم ر  
رحدرم  ًل حك لًا"
(1)  

مممهلل جَل بلرممبالي  مم خًل ءحممو بمم ي   ممهلل ام مملاي  - رهممر حممي فهح ممذ  - ر مملس امممم لق
رام مملاعاا رامرممم ث راملرا مملا رك ممل  امكفلبمم  رامسممحل لا جالعممس حممي جبممت بكممل امبلمل مملنت 

نحممل ن ممهلل    مم  امحرممم  ري  (2)مال مم    مم  الممت امرممم ثركمملي رسممي امخ ممق راما تمم  رام مملاع  رام را 
  ررنو حرنتلا الت ام لاعاا حنال "مب لا ام لاع سمحل  امحممخس  مم  (3)بسبا   هلل امكههلل

  (4)حةلال  جسلن م ام لاعاا رحءحرع املرا لا" ركفلا الت  راذ ام لاعاا
ي الة م  جح ل الت امرم ث الرنو كفلا "امحسنم امحخمل     م  رمر ح امبخمللي" راممذ

, جبممر بكممل امبلمل مملنت انمم  جفمم  بحممفي جرلم ممث رممر ح امبخممللي  ممهلل جمر مم  بةممم ذمممك بلألسمملن م
ر مم ن مم  ام مم ذ  بمم امةز ممز بمي حرحممم امنخ مبت   مم  مل  فم  الممت فمبم و هممذا امكفملا ر مملس 

   (5)ان  م ب حي  لم جررلا امرم ث رجه  

ءمملحو جرممبالي امكب ممل ر ممم جه  مم    حمم  رحةلالفمم  بة ممرهلل ام مملاي جي  ممفهلل امنمملب الممت 
رامرسمم ي بممي  بممم امح مممك , لرا  نمم  امرممم ث حرحممم بممي  بمممم امرارممم امممم لق, سممنراا  ممم 

رسممة م بممي ابممت املءمملع رجبممر امح تممل  ممب ا بممي حرحممم رل مملههلل فممرالت الممت جرممبالي , امخممهس
  (6)هلل(982هم/460)سن  

  (و1074هر/إل466لم ثبإلسللخنا إل)تس:إلحااإلل إلحمبإلل إلايامإلل إل7
رم مما امة ممهلل السممحو حممي   حمملع بخممللي  (8)الممت  ل مم  ء لاخ مما (7)لارمممم الممت بخممل

حناهلل  بم امكل هلل امكهبلذي ر  مت بمي ارحمم امفح حمت رل لهحمل رلرمس المت م ما امة مهلل الءملا 
                                                 

  1/259األنسلا  (1)
  18/183امذهبت, س ل ج ههلل  (2)
  30/480 فلل ذ ا سههللامذهبت,  (3)
  30/480فلل ذ ا سههلل  ,؛ امذهبت1/259امسحةلنت, اهانسلا (4)
 ,ي امءملزي؛  حب اممم ي حرحمم ابم1/547حةءهلل األمبلع  ,؛ امرحري1/157ابي ن م , امف  م (5)

  1/41لل   امنال   الت مب لا ام لاع 
  1/260األنسلا  ,امسحةلنت (6)
  1/353حةءهلل امب ماي  , ن ل امرحريبخللا: حي ا  هلل حمي حلرلاع امنال راء ال  (7)
امء لاخ مممممما:  ل مممممم  حممممممي  مممممملا بخممممممللي خممممممل  حناممممممل   حمممممملع,  ن ممممممل امسممممممحةلنت, األنسمممممملا  (8)

  2/197حةءهلل امب ماي  ,؛امرحري2/141
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 (2)امحماممل امخل مملنت ربحم نمم  كمم  (1)ا المملق م  مملع امة حمملع رسممحل اهلل السممحو بحم نمم  سممحل نم
  (3)ربحم ن  ب ذ,  بم امةز ز بي ارحم امر رانت

امح تل بي رس ي ربحم ن  هملا   مملع بمي ارحمم  (4)حرحم امحسف حت ربحم ن  لزن 
رحم نممم  بحممملر ربحم نممم  بر مممنج ربحم نممم  ن سممملبرل ربحم نممم  ارمممبالي ربحم نممم  هحمممذاي رمخمممس 

  ركفمما ك  مملًا ال مملس  ممي نتسمم  (5)حم نمم  بامممام السممحو حممي  بممم اممملرحي بممي امحممبحري رل ممل 
 ملس امسمحةلنت كملي جرمم رتمل  امرمم ث رححمي لرمس المت  (6)"كفبا ركفا ممت   مل لرارمس"

  (7)م ب  رفةا الت ءحة  خل   امفخلل ج رءحو امءحرع
رفم  جي امة حملع جملكمرا همذا -امبخللي رحس هلل -ركلي م  اهفحلهلل كب ل بلمرر ر ي 
 ها جي  س حنمم   ممررا ال م  رها  ف فتما  مم  كمههلل , اهاهفحلهلل  نم  ال لس ر م ج ن       امرتمل 

رذكممل امحممففحي امسمملءت جنمم  كمملي  (8)احممل الممت ا خممل بسممبا ام ممرنلع رامفنمملالب ب ناحمملكممس حن
رسممي امحةلالمم   ممم م امةنل مم  بلمرممر ح ر مملس حرحممم بممي  بممم امرارممم امممم لق  نمم  "جرتمم  حممي 

  (9)لج ا م كفلب ي"
امحسممنم امرممر ح جي  حممس   مم  امرممر ر ي , ر ممم رممنو امءحممو بمم ي امرممر ر ي

ل جي كفلبمم  امءحممو بمم ي امرممر ر ي كمملي كب مملًا رفمم    ممس انمم  ر  امم (10)حسممفخلءًل ببسمملن م 
ر ممم هارمم  امممم لق رهممر ارممم رتممل  امرممم ث هممذا امكفمملا  (11)كمملي  ل بممًل حممي جلبةمم ي حء ممماً 

                                                 

  3/246حةءهلل امب ماي  ,سحل نم: حم ن  بحلرلاع امنال رهت  رب  امرام  ن ل امرحري (1)
  4/462حةءهلل امب ماي  , ن ل امرحري ل   الت ءلءلي  ك : (2)
  1/479حةءهلل امب ماي  , ن ل امرحري حم ن  ح ارل  الت خلاسلي ب ذ: (3)
حةءمهلل  , ن مل امرحمري رامانممحم ن     ح  الت ملو خلاسلي رهت امرم بم ي خلاسملي  لزن : (4)

  4/201امب ماي 
  ,4/1235فذكل  امرتل   ,امذهبت (5)
, حفسسممم  3مسممملي امح مممزاي, م ,؛ جرحمممم بمممي   مممت بمممي رءمممل18/408اممممذهبت, سممم ل ج مممههلل  (6)

  4/319( 1986-)ب لرا اها  حت
  5/151األنسلا  (7)
  18/408امذهبت, س ل ج ههلل  (8)
  4/319؛ ابي رءل, مسلي امح زاي 4/1236فذكل  امرتل   ,امذهبت (9)

  4/319ابي رءل, مسلي امح زاي  (10)
  2/141امسحةلنت, األنسلا  (11)
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رم ث  ن  جبر امرسمي بمي امم مرلي رهبم  ال   (1)عحي فلك   حل ام   ت بةم راللف  الل فلا 
 هلل(1074هم/466بلألهراز سن  )بي امحء ت رجبر للما بي امبنلع ر خلري رفرالت 

سالصرررررل نيبإل(2):إلالرررررنإلامرررررعنمإلمرررررم ان إللررررر إلإلررررراسه وإللررررر إلمرررررم ان إلسلامي رررررب8
 إلو(1093هر/486)ت

الت  لت     ح    ذ كلي رامم  حي العمهع امحرمم   ي   (هلل1007 هم/397رمم سن  )
ربةم جي جخذ حمي  م ر  , السحو الت جربالي ابي جبت بكل بي حلمر   رجبت نة هلل اهاربالنت

  جرممبالي لرممس المت م مما امرممم ث  ممم  المللب رامبرممل  رامءبمملس رمخمس بامممام السممحو باممل ب مم
رجبمت ام لسمهلل بمي ب ملاي رجبمت بكمل بمي همللري , حي جبت   مت بمي  ملذاي رجبمت بكمل امبل ملنت

  (3)امحن ت رل لههلل
رف مممهلل المممت حةلالممم  امرممم ث ر  رحممم   راخف مممو جرمممرلا امءمملم رامفةمممم س ال ممم  ال ممملس 

رسممبس امسممحةلنت جبممل سممةم امبامممامي  ممي  (4)بنمم  رمملال  رجبممر  رمملال  سممحل  س امرمملال   نمم : ب
ر مملس الممت , جبمت حسممةرم حملف ي ال مملس المت األرممم  ها بمملب بم  رررممت  بلملر م  رامءحممو رامك مل 

ر ملس  (5)رسمكاك  نمل  نم , ام لن  :  نو      جررلا امرم ث الت ءزع حل كلي م  ب  سمحلع
ببنمم  رمملال  ممم  املر مم  رامك ممل  فك ممهلل الممت  ف مملي   -  نمممحل سدممتس  نمم  -جبممر  بممم ال امممم لق 

  (6)س  حلي رامرت  هر ا ف لي ها امك ل 
رفك هلل  ر   بي حنمم  المت سمحل   ر منو    م  رمكمي اممذهبت  ملس  نبامت جي  فر مو 

رممي الممت كممههلل  ر مم  بممي حنممم   ممهلل بمم ي امممذهبت , البمم ي  س حنممم  رجرممرلا جبممت نةمم هلل  مممار  را 
  (7)رق ر م  اهلل جر  فلخص الت املرا   بركهلل ام بالج   ال   ال لس املءس الت نتس  رم

                                                 

 31/210امذهبت, فلل ذ اهاسههلل  (1)
حةءمهلل امب مماي  ,ح نء : بكسل امح هلل رالفح امههلل رسمكري امنمري: حر م  بلرمبالي  ن مل امرحمري (2)

5/195  
  5/382األنسلا  ,امسحةلنت (3)
  3/1198؛ فذكل  امرتل  33/173فلل ذ ا سههلل  ,تامذهب (4)
  3/76؛ ابي رءل, مسلي امح زاي 3/1198فذكل  امرتل   ,امذهبت (5)
  3/76؛ ابي رءل, مسلي امح زاي 19/23امذهبت, س ل ج ههلل  (6)
  19/23س ل ج ههلل  (7)
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ر مملس ابممي رءممل هممر حممي امرتممل  اها بمملا ها  نباممت جي   فتمما  ممم  ح ممس  ر مم  بممي 
المملي بممم ي امممملتتف ي جرممرلا جبمممت نةمم هلل رجرممرلا جبممت  بمممم ال بممي حنممم   رمممي , حنممم  ال مم 

    (2)م  ب    م "ر لس ابي امةحلم "فك هلل ال   ابي حنم  رهر ح برس ألن    (1)ر مار   لهل 
ر مم رمن و المت امرمم ث حمي ذممك امحدْسمفخل    م  امرمر ر ي امبخمللي رحسم هلل جي 

, لرا  نممم  امخم ممما امباممممامي حمممو ف محممم  رج نممم     ممم ,   ممم  كمممس رارمممم حناحمممل حدسمممفخل 
سحل  س بي حرحم امف حت  رهب  ال بي ملرب رءحل   ك  ل  , رارحم بي  حل امالزي, را 

 جــــالنتائ

 ي هذا امبرث امحرءز بةص امنفلتج امفت فهلل امفررس  م ال:م م فحخص  
فلسممخا حكلنممم  كفممملا رمممر ح امبخممللي  نمممم امة حممملع رممممها امة ممهلل رذممممك حمممي خمممهس  -

فمبم و ءح مم  حممي امحفمتملا   مم  كفمملا رممر ح امبخمللي كلم مملرم    مم  رامحسممفخلءلا 
 رفتس ل لل ب  راخفرلل  رجملاال  رفلاءهلل   رخ  رامحسفملك      

فما امحرمنت    مم  رمر ح امبخمللي الممت ام ملي امخملحب اماءمملي ا مل بمللز الممت كملي م ك -
امة حلع رم ب  امة هلل رمهلل  نررمل المت  رملههلل الرسما  نحمل احفمم م ملري  م مم  ال املا 
حرممنتلا مممبةص امة حمملع   مم  ف ممك امحرممنتلا  مملرًل راخفرممللًا رف خ رممًل رالممت همممذا 

األحم  رم بم  امة مهلل   مم   فحملم   حمملع االعمًه  مي , مهامم  راعمر    م    مهلل جهح فاممل
  سف الم بال راها فبلب حنالبةعال راها

ب اممممرل  ممممممم حمممممي   ي امح مممملق ا سمممممهحت فح ممممز المممممت هممممذا ام ممممملي امخمممملحب اماءممممملي -
رهمممر  ممممس , امحسمممفخلءلا   ممم  رمممر ح امبخمممللي رجمممملاو رمممر ر  راهاسمممفملاك    ممم 

ممب ال مهلل     ا فنلع   حلع امح لق بة مهلل امرمم ث رفتمر اهلل المت همذا   م  امحاملا راألنم
الت رم ي جي ام ملرم   م  ,   ال جي حسفخل  ماهلل رها ب لي جملاال  رها اهاسفملاك     

رفتسمم ل لل بمم  كمملي الممت امحامملا راألنممممب جك ممل ح للنمم  بن  لفاممل الممت  رمر ح امبخممللي
ر بمممر جي ك ممل  امحسممفخلءلا   مم  رممر ح امبخممللي الممت امح مملق ءمملع نف ءمم   امح مملق 

  حممي امح ملق نله ممك رءمرم جهاو   حمملع امرممم ث امبخممللي رلءملس رممر ر مب ة م  هاي
 ر    بالت امح لق ررلراهلل     ففبو امرم ث امرر ح رف

                                                 

  3/76مسلي امح زاي  (1)
  3/377 ذلاا امذها  (2)
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 ي ررممم  امةمملمهلل ا سممهحت كلنمما فبمممر برعممرم حممي خممهس رل مم  فن ممس امة حمملع رم بمم   -
امة ممهلل بمم ي امحسمملءم راممملبم رامحمممالب الممت امحمممي ا سممهح   ال ممهلل فكممي هنمملك رمممرم رها 

كل رف و رلته جحلهلل امة حلع رفن   اهلل المت جلءملع امةملمهلل ا سمهحت رراءز فة ق رل   امت
رحك ممرا مهممرلًا رجزحلنممًل  نا ممري امة ممهلل حممي امة حمملع ر  فبسممري حممي , الءمملبر  مممرهًا ر لعمملً 

بن ممملهل ج نحمممل ر مممرا حمممي خمممهس  لرا ممملفاهلل ر  حامممهلل رحفمتممملفاهلل  مممهلل  ممملحرا بممممرلههلل بةمممم ذممممك
  هللملرساهلل الت امحلاكز امة ح   جر الت حفمتلفا

 ثبت املصادر

 هلل( 1920هم/1339) سحل  س بل ل امبامامي , امبامامي -
 (1992-مال امكفا امة ح   )ب لرا, هم   امةللال ي جسحلع امحفمت ي ر  لل امحرنت ي

 (هلل1429هم/833 حب امم ي حرحم ), ابي امءزلي -
  امة ح مممم مال امكفمممما, 2م,  نمممت بن ممممل  بلاءسفلاسمممل, لل ممم  امنال مممم  المممت مب مممملا ام مممملاع

 (1980-)ب لرا 
 (هلل1200هم/597),  بم املرحي بي   ت ابي امءرزي, ابي امءرزي -

 هم(1358-ب لرا) مال رلمل 1م, امحنف هلل الت فلل ذ امح رك راألحهلل 
 هلل(1014هم/ 405) حرحم بي  بم ال, امرلكهلل -

 فر  ممق كحمملس  رسممو, فسممح   حممي جخمملءاهلل امبخممللي رحسمم هلل رحممل انتمملم كممس رارممم حناحممل
 (1407-)ب لرا مال امءنلي, حفسس  امكفا ام  لال  , 1م, امررا

مال امكفمممما , 1م, حرمممممت   بممممم ام مممململ  مممممل :فر  ممممق, امحسممممفملك   مممم  امرممممر ر ي
 (1990 -ب لرا ) امة ح  

 هلل(1448هم/852) جرحم بي   ت بي رءل امةس هنت, ابي رءل -
 -)ب ملرا مال امحةلالم , فر  مق حرما اممم ي امخم ما, الفح امبللي  لم رر ح امبخللي

 ما(
فر  مممق حرحمممم , جر فءل مممم جسممملن م امكفممما امح مممارل  راألءمممزاع امحن مممرل  امحةءمممهلل امحتاممملب
 (1998-ب لرا )حفسس  املسلم  , 1م, ح كرل امح لم نت

 (1986-)ب لرا حفسس  اها  حت, 3م, مسلي امح زاي
 (هلل1228هم/626)  ل را بي  بم ال امرحري, امرحري

 (1991 -)ب لرا امة ح   مال امكفا, 1م, حةءهلل األمبلع
 (ما – ب لرا): مال امتكل , حةءهلل امب ماي

 هلل(1095هم/ 488حرحم بي الفرم بي  بم ال ), امرح مي
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حكفبمم  , 1م, فر  ممق: زب ممم  حرحممم سممة م  بممم امةز ممز, فتسمم ل لل مما حممل الممت امرممر ر ي
 (1995امسن  )ام لهل : 

مال امكفمممملا , 1م, ب ممممللي بمممملاه هلل اها فر  ممممق:, ءممممذر  امح فممممبب الممممت ذكممممل رها  األنممممممب
 (1989-)ب لرا مال امكفلا ام بنلنت, امحرلي

مال ابمي رمزهلل , 2م, فر  ق:   ت رس ي امبمراا, امءحو ب ي امرر ر ي امبخللي رحس هلل
 (2002, )ب لرا

 هلل(1070هم/463) جرحم بي   ت, امخم ا امبامامي -
 م ا( -مال امكفا امة ح   )ب لرا, فلل ذ بامام

 (هلل1282هم/681) حم بي حرحمجر, ابي خ كلي -
نبلع جبنلع امزحلي  ما( -مال ام  لال  )ب لرا,  رسلي  بلب :فر  ق, رال لا األ  لي را 

 هلل(1657هم/1067)حرمت  بي  بمال رلءت خ  ت , خ  ت  -
 (1992-)ب لرا مال امكفا امة ح  , ك و ام نري  ي جسلحت امكفا رامتنري

 امخ   تخ  س بي  بم ال بي ارحم , امخ   ت -
امل مم  حكفب , 1م, حرحم سة م  حل  مل ب :فر  ق, ا ل لم الت حةلال    حلع امرم ث

 (1409 -امل لص)
 هلل(1179هم/575) جبر بكل حرحم بي خ ل, ابي خ ل -

-مال امكفمممما امة ح مممم )ب لرا, 1م, حرحممممم الممممفام حنرممممرل :فر  ممممق, الالسمممم  ابممممي خ ممممل
1998) 

 (هلل1348هم /748)جرحم بي ا بك بي  بم ال , اممح لمت -
 م ا( -ب لرا)مال امكفا امة ح   , امحسفتلم حي ذي فلل ذ بامام

 (1347هم/748) امذهبت حرحم بي جرحم بي   حلي امذهبت -
 1, م, م   حممل  بممم امسممههلل فمممحلا :فمملل ذ ا سممههلل ررال مملا امح ممله ل راأل ممههلل فر  ممق

 (1987 -ب لرا )مال امكفلا امةلبت 

  م ا( -ب لرا)فا امة ح   مال امك, 1م, فذكل  امرتل 
حفسسمم  , 9م, حرحممم نةمم هلل امةل سرسممت,  ممة ا األلنمملفرم :فر  ممق, سمم ل ج ممههلل امنممبهع

 (1413 –ب لرا ) املسلم 

حمبةمم  ركرحمم  امكر مما , 2م, فر  ممق رممهم امممم ي امحنءممم, امةبممل الممت خبممل حممي لبممل
 (1984 -)امكر ا

 هلل(1369هم / 771)فل  امم ي بي   ت , امسبكت -
, ر بمممم امتفممملم حرحمممم امر مممر, فر  مممق حرحمممرم حرحممم اممنممملءت,  ممملالة   امكبممملامب مملا ام

   هم(1413-هءل م مبل   رامن ل رامفرز و )مهلل, 2م



 م.د. حممد عبد اهلل امحدأ.                                    املؤلفات املوضوعة على صحيح البخاري يف املشرق مؤلفوها ومضامينها

 236 

  هلل(1496هم/902) حرحم بي  بم املرحي, امسخلري -
 ه(1403 -مال امكفا امة ح   )ب لرا, 1م, الفح امحا ث  لم جمت   امرم ث

 (هلل1166هم/562 بم امكل هلل بي حرحم ), امسحةلنت -
 (  1988-)ب لرا مال امتكل, 1م,  بم ال بي  حل امبللرمي :فر  ق, األنسلا

 هلل(1505هم/ 911)  بم املرحي بي جبت بكل, امس رمت -
امحكفبمم  , حرحممم جبممر امتعممس  بمملاه هلل :فر  ممق, 1با مم  امر ممل  الممت مب مملا ام اممر  ي رامنرممل 

 م ا(-ر ما) امةرل  
حكفبمم  امل مملص , فر  ممق  بممم امرهمملا  بممم ام م ممو, فمممل ا اممملاري  مملم ف ل مما امنممراري

 م ا(-امل لص) امرم   
 هم(1403-ب لرا)مال امكفا امة ح   , 1م, مب لا امرتل 

 هلل(1363هم/764) رهم امم ي خ  س بي ا بك ؛امرتمي -
 (2000 -ب لرا) مال  ر لع امفلاث, ارحم اهالنلرم رفلكت حرمت , امراالت بلمرال لا

 هلل( 1244هم/ 643بي  بم املرحي )   حلي, ابي رهم -
( 1992-مال امب ممممملتل )ب ممممملرا, 4م, حر مممممت اممممممم ي   مممممت نء ممممما, مب ممممملا ام ممممملالة  

1/414 
 (هلل1242هم/641) بلاه هلل بي حرحم , امر لال نت -

-ب مملرا)مال امتكممل , خلمممم ر مممل :فر  ممق, امحنفخمما حممي كفمملا امسمم لق مفمملل ذ ن سمملبرل
 هم(1414

 هلل(1175هم/571 سلكل   ت بي امرسي ) ابي -
 (1995-)ب لرا مال امتكل,  حل بي للاح  امةحلي :فر  ق, فلل ذ مح ق

 (هلل1678هم/ 1089) بم امرت بي جرحم ابي امةحلم , ابي امةحلم -
, فر  ممق   ممم ام مململ اهالنمملرم رحرحممرم اهالنمملرم,  ممذلاا امممذها الممت جخبمملل حممي ذهمما

 (هم 1406-مح ق)مال ابي ك  ل , 1م
 (هلل1447هم/ 851بكل بي جرحم بي حرحم ) جبر, ابي  لعت  اب  -

 هم(1407- لمهلل امكفا)ب لرا, 1م, فر  ق  بم امة  هلل خلي, مب لا ام لالة  
 هلل(1149هم/ 544)   لص بي حرس  ام رربت, ام لعت   لص -

-)ب ملرا مال امكفا امة ح م , فلف ا امحمالك رف ل ا امسلمك محةلال  ج ههلل حذها حلمك
1998) 

 (ما –امحكفب  امةف    رمال امفلاث )مهلل , ر ح ا  للح للق األنرال     ر
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 هلل(1373هم/775)  بم ام لل بي جبت امراللع, ام ل ت -
   ما(-كلاف ت)ح ل حرحم كفا خلن , امءراهل امحع   الت مب لا امرنت  

 (1926هم/1345) حرحم بي ءةتل امكفلنت, امكفلنت -
حرحممم  فر  ممق حرحممم امحنفرممل ,كفمما امسممن  امحرممنت  املسمملم  امحسممفملال  مب مملي ح ممارل

 (1986-ب لرا) مال امب لتل, 4م, امزحزي امكفلنت
, 2م,  رسمملي  بمملب :فر  ممق, الامملب امتاممللب را  بمملا رحةءممهلل امحةمملءهلل رامحس سممها

 (1982-ب لرا) مال امةلبت ا سهحت
 (هلل1372هم/ 774)  سحل  س بي  حل ابي ك  ل, ابي ك  ل -

 ما( –)ب لرا  حكفب  امحةللو, امبما   رامنال  
 (هلل1631هم/1041جرحم بي حرحم ), امح لي -

-ب ملرا) مال رململ,  رسملي  بملب :فر  مق, نتح امم ا حي لري األنممب املم ا
1388) 

 (هلل1231هم/629)حرحم بي  بم امانت ابي ن م  , ابي ن م  -
مال امكفممما , 1م, كحممملس  رسمممو امرمممرا :فر  مممق, امف  مممم محةلالممم  لرا  امسمممني رامحسممملن م

 هم(1408 -ب لرا) ح  امة
 (هلل130هم/ 793امنبلهت ) امرسي امرسي بي  بم ال بي جبر, امنبلهت -

 (1983 –ب لرا )مال ا اللق امءم م  , 5م, فلل ذ  عل  األنممب
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Writes on Al-Bukhari Book in the Islamic East in 

the Fifth Century A.H. 

Asst. Prof.Dr. Mohamed Abdulla Ahmed Al-Mula(( 

Abstract 

This research sheds the light on the writes that wrote for Al-

Bukhari book by Eastern Islamic authors and tries to explain the 

role of those authors in to show its important and place this book in 

the Islamic world. So, The research tries to observe the travels of 

students and experts to get on Al-Bukhari book. This journeys was 

one of the ways to consolidation the relationships between them. 

Specialists of fifth century another books that was written about Al-

Bukhari Book in the whole of Islamic world. 
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