
 الـبوي د  تعديل الم بل ؾس  س  ـد الم حتؼقق الس  

ن ظذ اددو  شْد ادد افْبقي حتَٔؼ ظـ  م ادٍتل ظّران إمحدآبادي ادقؿرشٖفْل ادحب ادُر  

بُّتبة جامًة دار افًِقم ـراتق ، وهق يًادل  ّٕقذج مْف مهْقع مـ افبالشتٔؽ مقجقدٍ 

 ظِٔف وشِؿ ، وافذي ـان افذي ـان ظذ ظٓد افْبل صذ اهلل ادد   ادَدار مـ حٔث شًةُ 

 مُتقبو( فس إٓ ربًا ، 54.0تَريبا ) ادقجقد ة هذا اددًَ يتقضٖ بَّداره مـ اداء ، وَش 

مَْقل ظـ ـتاب ) اجلقاهر افزواهر ، وهق ظِٔف افسْد ادتهؾ إػ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

دقٕٓا ظبد احلل  دقٕٓا ظاصؼ إهلل ادرهتل ، وهق ترمجة فُتاب ) بهائر افًنائر (( 
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 : وهذا ٕص افسْد

 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل حمّد وشْدٕا شٔدٕا

                            ⬇ 

 ظْف اهلل ريض ثابت بـ زيد شٔدٕا (1)

                            ⬇ 

 جًٍر وأبق إشحاق أبق (2)

                            ⬇ 

 أمحد أبقبُر (3)

                            ⬇ 

 شامظٔؾإ بـ خافد (4)



                            ⬇ 

 أمحد جًٍر أبق (5)

                            ⬇ 

 ظع أمحد جًٍر أبق (6)

                            ⬇ 

 مْهقر ظع أبق (7)

                            ⬇ 

 افْجار إبراهٔؿ (8)

                            ⬇ 

 افٔنُري حسغ (9)

                            ⬇ 

 يًَقب مقٕٓا (11)

                            ⬇  

 ظبداحلؼ احلسـ أبق (11)

                            ⬇ 

 صادق احلسـ أبق (12)

                            ⬇ 

 حٔاة حمّد (13)



                            ⬇ 

 افديـ رؾٔع صاه (14)

                            ⬇ 

 إشحاق حمّد صاه (15)

                            ⬇  

 افَٔقم ظبد (16)

                            ⬇ 

 أمحد حمّد (17)

                            ⬇ 

 ظبداحلّل  (18)

 (٩١ - ٩٢:  ١ افزواهر اجلقاهر)

                            ⬇ 

 . (اهلل حٍيف) تآمُ  يقشػ( احلديث صٔخ) (19)

ؾ سَِس ادظـ حََٔة هذا افسْد  ّت بافبحث وافتٍتٔش يف خمتِػ ادهادر واديانّ وؿد ؿُ 

هامة ، ؾٖحببت أن أظرضٓا هاهْا مرتبة ، ؾٖؿقل ظْف ؾاجتًّت فدي مًِقمات ل ، ادتداوَ 

 يـ :ء ادد افْبقي يُّـ تَسّٔف إػ جز شْدإن  وباهلل افتقؾٔؼ :

، ؾّـ دوٕف مـ ( هـ١١11)مـ افنٔخ أيب احلسـ بـ حمّد صادق افسْدي  اجلزء األول :

 افًك احلارض 4يف ادجٔزيـ منايخ افسْد إػ 



، ؾّـ ؾقؿف مـ منايخ ( هـ1.٢)يْل رِ ادَ ظثامن  بـ ظعأيب احلسـ افسِىان مـ  اجلزء الثاين :

 افسْد إػ شٔدٕا زيد بـ ثابت ريض اهلل ظْف 4

 من السـد :تػصقل الؽالم عىل اجلزء األول 

ْرهل فَررا اهلل أمر بـ اهلل أمحد نٔخافه ظذ ؾٖما اجلزء إول مـ افسْد ؾّدارُ  َُ تاْب  ثؿ افَزْ

َِقي ْه  افًالمة ادحدث صٔخف ظـ ، افبٓقؾايل حمّقد احلاؾظ صٔخف ظـ ،( هـ١63٩) افدِّ

َِ افبُ  افديـ ؾخر بـ أيقب حمّد أيب افنٔخ افناه  ظـ ،( هـ١6١0)  هبقؾال رئاشة ؿايض تلٓ

افديـ  رؾٔع افًالمة صٔخف، ظـ ( هـ١٩3٩)افدهِقي  أؾوؾ حمّد بـحمّد إشحاق شِٔامن 

ََ افديـ  صّس بـ افسْدي  براهٔؿإ بـ حٔاة حمّد اإلمام صٔخف، ظـ ( هـ١٩.١)هاري ْدَ اف

  4( هـ١١11افسْدي ) صادق حمّد بـ افهٌر احلسـ أيب صٔخف ، ظـ( هـ١١36) احلْبع

مـ   دٌ ظد ادذـقر(  هـ١63٩افَرر )ظـ افنٔخ أمحد اهلل هذا ؾ َِس َس ادُ  دّ شْد ادُ  يروِ يَ و

 :ادنايخ ، مْٓؿ 

دير افتقاب افقدود بـ ظبد ظبد افًالمة افنٔخ - ََ  ، هـ (١6٢٩) بًد  ِتاينادُ  آبادي اف

 وافتاريخ ادذـقر ورد يف ـالم تَل افديـ اهلاليل ، وؿد فَٔف ظبد افقـٔؾ اهلاصّل

 4 بًد وؾاة وافده ظبد احلؼ أيوا

 ْقيافُِ اهلْدي إهلل ٓرتُص  بـ إهلل ٕقر ظبداهلل حمّد شًٔد أبق افنٔخ ادحدث -

 4 احلرام وبادسجد اخلرية احلديث بدار ، اددرس(  تَريبا هـ55.١)

 4 (هـ.١.١) افنٔخ ظبٔد اهلل بـ ظبد افسالم افرمحاين ادبارـٍقري -

 4افنٔخ ظبد افقاجد افرمحاين  -

ّ   افنٔخ -  4( هـ.١.6 ت) افٍاروؿل زـريا حمّد بـ أـز حمّد رادً



 ٗٓء اخلّسة ، ظـ أمحد اهلل افَرر بسْده 4يـ تتهؾ هبٔزيـ ادًاِس جِ وؽافب أشإٔد ادُ 

، ظـ حمّد [ هق افٍُِٔتقي ] د افبالشتُٔل : ظبد احلل فُـ ورد يف افسْد ادَْقش ظذ ادُ 

، ظـ حمّد إشحاق 4 وحيتاج إػ تٖـد ] فًِف افبدهإقي [ ، ظـ ظبد افَٔقم  [] مل أظرؾف أمحد 

 4ظذ هذا افْحق مـ صحتف 

 كامذج من اتصال أساكقد إجازات العارصين بتالمذة أمحد اهلل :

أبٔف أيب حمّد ظبد احلؼ  دّ مُ  ظذ هد  مُ  لدَ ظَ اهلاصّل :  قـٔؾ بـ ظبد احلؼد افافنٔخ ظب -

 بسْده 4 افدهِقي اهلل أمحد ظـ، بـ ظبد افتقاب  افقدود ظبدظـ  ،

ه َظَدلافنٔخ ظع افؼيف :  - ظـ ،  اهلاصّل افقاحد ظبد احلؼ ظبد حمّد أيب ُمدّ  ظذ ُمد 

 4 افدهِقي اهلل أمحدظـ ،  افقدود ظبد

ـُ  ِذَياُب افنٔخ  - دٍ  ب ًْ اِمِدّي :  مَحَْدانَ  آل َش ٌَ ه َظَدلاف  ظبد بـ افقـٔؾ ظبد ُمدّ  ظذ ُمد 

 اهلل أمحد ظـ ، افقدود ظبد ظـ ، احلؼ ظبد حمّد أيب أبٔف، ظـ  اهلاصّل احلؼ

 4 افدهِقي

 حمّد شًٔد أيب صٔخف مد ظذ مده ظدلافنٔخ حئك بـ ظثامن افًئؿ آبادي :  -

 4 افدهِقي اهلل أمحد ظـ ، افُِْقي اهلْدي إهلل صٓرت بـ هللإ ٕقر ظبداهلل

 ظبٔد صٔخف مد ظذ مده ظدلحمّد ضٔاء افرمحـ إظيّل : افنٔخ إشتاذ افدـتقر  -

 ، ظـ أمحد اهلل 4 ادبارـٍقري افرمحاين افسالم ظبد بـ اهلل

ه َظَدلافنٔخ ادسْد ادَرئ حامد بـ أـرم افبخاري :  -  بـ اهلل ظبٔد فصٔخ ُمدّ  ظذ ُمد 

 4 اهلل أمحد ظـ ، ادبارـٍقري افرمحاين افسالم ظبد



ه َظَدلافنٔخ خافد بـ مرؽقب بـ حمّد أمغ اهلْدي :  -  بـ حئك صٔخف ُمدّ  ظذ ُمد 

 4 افدهِقي اهلل أمحد ظـ ، افُِْقي ظبداهلل حمّد شًٔد أيب ظـ آبادي افًئؿ ظثامن

ه َظَدلادْٓدس ظبد افرمحـ رساج اددين ،  - دّ ب ُمد  ّ   افنٔخ ُّ  حمّد بـ أـز حمّد رادً

 ، ظـ أمحد اهلل 4 افٍاروؿل زـريا

 : عىل اجلزء األول من السـد مالحظات 

صٔخ افنٔخ حمّد حٔاة افسْدي بٖٕف : أبق  فة تسّٔةُ ورد يف اإلجازات ادتداوَ  -1

، وأطْف خىٖ ، ؾ٘ن ادًروف أن  ( هـ١١11) ت  احلسـ بـ حمّد صادق افسْدي

د صادق ادًروف بٖيب احلسـ افهٌر هق تِّٔذ افنٔخ حمّد حلسـ بـ حمّا أبا

ٕقر  حٔاة ومتٖخر افقؾاة ظْف 4 وفًؾ افهقاب أن ادراد بف هق أبق احلسـ افُبر

( صاحب احلقار ظذ  هـ١١61ت  حمّد بـ ظبد اهلادي افسْدي ) افديـ

 افنٔخ ّؾ روايةَ حِ إٓ أن َٕ  افُتب افستة ، ؾٓق صٔخ افنٔخ حمّد حٔاة افسْدي 4

ر تِّٔذه ظذ رواية إـابر ظـ إصاؽر ، واهلل أظِؿ ، ؾِٔحر  حمّد حٔاة ظـ 

 ح 4وفٔهح  

 ؿد اهلل ، مل أمتُـ مـ افقؿقف ظذ ترمجتف 4 وافنٔخ أمحدُ افنٔخ حمّقد افبٓقؾايل  -٩

 4 ؾٓق مـ مناخيف يف افرواية فَل افَايض حمّد أيقب وأخذ ظْف

ريَة افَِاء وإخذ وافرواية ، ظذ ضاجلزء إول مـ شْد ادد افْبقي هذا متهؾ  -6

ُّ د  ل مُ دَ وأخذ ظْف وظَ  ٓؿ بًواً ؾُؾ ادنايخ ادذـقريـ ؾٔف ؿد فَل بًُو  ه يف دّ ه ب

افسْد بًد أيب احلسـ افسْدي ؾٓق ؽر متهؾ ظذ هذه افىريَة ، وإٕام  أماحٔاتف 4 

د ؿديؿ مهْقع يف ظك افسِىان ه ظذ مُ د  مُ افسْدي ل افنٔخ أبق احلسـ دَ ظَ 



يْل افٍاد ادٌريب رِ احلسـ ظع بـ ظثامن بـ يًَقب بـ ظبد احلؼ ادَ  إمر أيب

ٕحق أربع مئة شْة 4 وهذا مًْك ؿقل افُتاين يف  مـ افزمـ وبْٔٓام (هـ٢.1)

 أمدادا أيوا يتداوفقن اهلْد ببالد احلديث أهؾ أن ـام" :  "افساتٔب اإلدارية"

ويف إجازة افنٔخ ظع  4" مْٓا ادٌربٔة رئْةادَ  فألمداد ظٔارهؿ يرجع ًٔإاوِص 

 احلسـ أيب ادسِّغ أمر صاع" يف َٕال ظـ افنٔخ حمّد حٔاة افسْدي ؿقفف : افؼ  

 مـ ـان إٕف:  وؿال صٔخْا ظْد ادْقرة ادديْة يف مقجقدا ـان افسْد هذا يف ادذـقر

 4" ادٌرب مِقك

ضريَة افَِٔا  د ظذادُ بام أن افنٔخ أبا احلسـ افسْدي مل يتهؾ شْده يف تًديؾ  -.

ريْل ، ؾِامذا ٓ ًِٕق ٕحـ بافسْد ظذ دا ظذ مثال ادد ادَ ع مُ َْوافرواية ، وإٕام َص 

ادهْقظة باشؿ افسِىان أيب  إثرية د افْحاشٔةددابٖحد دٕا هذا ادْقال ، ؾًْدل مُ 

ٓا يف ٓ زال مقجقدا وحمٍقطا بًُو إٔف و خهقصا،  ريْل ويف ظٓدهاحلسـ ادَ 

 4 لادتداوَ  دادُ  شْد ظِٔٓا َشُٕ  دوؿ، ادتاحػ ببالد ادٌرب 

 تػصقل الؽالم عىل اجلزء الثاين من السـد :

 متفقد :

، فتًِؼ أداء احلَقق وإصالح ادَائس بتحَٔؼ ادُائؾ وادقازيـ بْل مريـ اهتؿ شالضغ 

د يتقؿػ ظذ أمقر ، مْٓا : أن جيد وحتَٔؼ ادُ ، هبا هب وافٍُارات وافزـقات مـ افْ 

ُٔآ ذظٔا ؿٔس ظذ مُٔال آخر بسْد صحٔح إػ ادد افْبقي ، وإما أن يستخرج اإلٕسان م

ره بٍْسف وذفؽ أن ادد ، وإما أن يَدّ  وإٔف رضؾ وثِث ذفؽ مما ؿافف افًِامء يف بٔان مَداره



 أو ؽره بُِتا افٔديـ تجتًّتغ مـ ذي يديـ متقشىتغ بغ افهٌر ٍْة مـ افُز هق َح افؼظل 

 هاع أربع حٍْات مْٓا 4وافُز ، واف

ظذ دا ٕبقية ّٕقذجٔة دمُ مـ مِقـٓؿ  ل ظددٌ دَ ؾَد ظَ واختار شالضغ ؾاس افىريَة إوػ ، 

ؼ ، ْش مرجًا يف حتَٔؼ افهاع وافقَ  حتك تُقند افْبقي ، ثة بافسْد ادتهؾ إػ ادُ متقارَ  دٍ دَ مُ 

هـ ( 151) ت  ريْلادَ أمر افسِىان أبق يًَقب يقشػ بـ يًَقب بـ ظبد احلؼ فذفؽ و

وأصدر أمرا إػ ـاؾة رظٔتف بافبقادي واحلقارض د افْبقي ، بتًديؾ افهًٔان ادٌربٔة ظذ ادُ 

ـان هذا افتًديؾ يف مجادى وبآفتزام يف مًامالهتؿ افٔقمٔة بادد ادًدل وترك ما دوٕف 4 

ًَقب بـ ظبد بـ ي ظثامنأبق احلسـ ظع بـ افسِىان ابـ أخٔف هـ ، ثؿ ؿام  3٢6شْة إوػ 

د ظّف أيب يًَقب يقشػ ادذـقر شْة د ظذ مُ هـ ( بتًديؾ ادُ  1.٢) ت ادريْل احلؼ 

إثرية ادٌربٔة ، وٓ زافت تقجد  دِ دَ هـ ، وإػ هذا افتًديؾ ترجع أشإٔد مًيؿ ادُ .16

ٍقظ أيب احلسـ ادريْل : واحد مْٓا حمافسِىان حاشٔة يًقد صْاظتٓا إػ ظٓد ُٕ  ُمَددٍ أربًة 

بافرباط ، وآثْان أخران  فمثار افقضْلر بادتحػ بادتحػ افقضْل فمثار باجلزائر ، وآَخ 

هـ ، وأخر بنٓر  .16بّتحػ افبىحاء بّديْة ؾاس أحدمها مٗرخ بجامدى أخرة ظام 

 رجب مـ ٍٕس افًام 4

دع ، ؾَد فٔست ببِ أو تًٔر صاع ظذ صاع شابؼ شابؼ  دَ ظذ مُ  دّ وهذه افىريَة يف تًديؾ ادُ 

 مماثِة هلا ، مْٓا : ؾ يف ـتب افتقاريخ وؿائعُ َِ ُٕ 

فؽ بـ إٔس ، وؾٔٓا اما وؿع يف ادْاطرة افنٓرة بغ اإلمامغ أيب يقشػ افَايض وم -١

 ادٓاجريـ أبْاء مـ صٔخا مخسغ مـ ٕحق أتاين أصبحت ؾِامؿقل أيب يقشػ : 

 أبٔف ظـ خيز مْٓؿ رجؾ ـؾ ، ردائف حتت افهاع مْٓؿ رجؾ ـؾ مع ، وإٕهار



 4 شقاء هل ؾ٘ذا ؾْيرت ، وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل صاع هذا أن بٔتف وأهؾ

 4 (١1١/ .) "فِبَٔٓل افُزى افسْـ"

ا بهاع افْبل صذ اهلل ظِٔف و ٓ صؽ أن ـؾ واحد مـ هٗٓء ورث صاظا ُمًدٓ وُمًر 

 وشِؿ ، ـام يف إثر افتايل 4

 إٔس بـ مافؽ صاع أويس أبك بـ إشامظٔؾ مـ اشتًرت:  افذهع حئك بـ ؿال حمّد -٩

 ظِٔف اهلل صذ افْبل صاع ظذ مًر   إٔس بـ مافؽ صاع ":  مُتقبا ظِٔف ، ؾقجدت

 4 (١1١/ .) " فِبَٔٓل افُزى افسْـ "4  " وشِؿ

ِٔؼ  َظَذ  ُمد   يِل  َوُخِرطَ :   (٩.0/ 0) "ادحذ"ؿال ابـ حزم يف  -6 َِ  ِظْْدَ  دَُْتَقاَرِث ا ادُْدِّ  حَتْ

ـِ  اهلل ِ َظْبدِ  آلِ  ِهؿْ  ِظْْدَ  َوُهقَ ،  اْفَباِجّل  َظِعي  ْب َزِ ـْ اِرُق  َٓ  َأ ٍَ تِل إيَل   َأْخَرَجفُ ،  َداَرهُ  ُي ََ  اف ِذي ثِ

تف ٍْ  ِ ـُ  َظِع  : َذفَِؽ  ـَ ـِ  اهلل ِ َظْبدِ  ْب ـِ  َأمْحَدَ  ْب ـِ  اهلل ِ َظْبدِ  ْب قرِ  َظِعي  ْب ـُ رَ  ، ادَْْذ ـَ فُ  َوَذ  ٕ  َأبِٔفِ  ُمد   َأ

هِ  هِ  َوَأيِب  َوَجدِّ ـِ  َأمْحَدَ  ُمدِّ  َظَذ  َوَخَرَضفُ  ، َأَخَذهُ  َجدِّ هُ ، َخافٍِد  ْب ـُ  َأمْحَدُ  َوَأْخَزَ ٕ فُ  َخافِدٍ  ْب  َأ

َٔك ُمدِّ  َظَذ  َخَرَضفُ  ـِ  حَيْ َٔك ْب ِذي حَيْ اهُ  َأْظَىاهُ  اف  ْٔدُ  اْبُْفُ  إي  َٔك ـُ بْ  اهلل ِ ُظَب ـِ  حَيْ َٔك ْب ،  حَيْ

َٔك َوَخَرَضفُ  ـَ  َأمْحَدَ  َأن   َأُصؽ   َوَٓ ،  َمافٍِؽ  ُمدِّ  َظَذ  حَيْ َحفُ  َخافِدٍ  ْب دِ  ُمدِّ  َظَذ  َأْيًوا َصح   ّ  حُمَ

ـِ  اٍح  ْب َحفُ  اف ِذي َوض  ـُ  َصح  اٍح  اْب  4بِادَِْديَْةِ  َوض 

ـُ  ؿال إْشاَمِظُٔؾ  -. ـُ  إْشاَمِظُٔؾ  َْْٔاإفَ  َدَؾعَ : إِْشَحاَق  ْب  ُمد   : َهَذا َوَؿاَل ، ادُْد   ُأَوْيسٍ  َأيِب  ْب

قِق  إَػ  بِفِ  ، َؾَذَهْبت وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افْ بِلِّ  ُمدِّ  ِمَثالِ  َظَذ  َوُهقَ ، َمافٍِؽ  ، افس 

ْٔفِ  يِل  َوُخِرطَ  َِ ِْتف ُمد   َظ ًِل َومَحَ ةِ  إَػ  َم  4 (٩.0/ 0) "ادحذ"4  اْفَبْكَ



 ظذ َشُٕ  إٔف يْلرِ ادَ  احلسـ أيب افسِىان ظٓد يف ادهْقظة ٍريةافه   إمداد حماشـ ـوم

وفُـ هْاك مِحقطات 4  افتًديؾ وتاريخ دادُ  وشْد بافتًديؾ أمر احلسـ أيب اشؿ طاهرها

 ريْل :د افسِىان أيب احلسـ ادَ افْبقي ادَْقل ظـ مُ د شْد ادُ ظذ ٕص 

، بدءا مـ  أحد ظؼ اشاميف ٕص افسْد يف افٌافب  أو افقشائط رجال افسْدظدد  األوىل :

وشَىت واشىة ظْد أيب  اشؿ افسِىان أيب احلسـ إػ افهحايب زيد بـ ثابت ريض اهلل ظْف 4

حٔث مل يرد اشؿ  ٩٩6-٩٩٩ ص " إمة ظِقم إشْاد يف اجلّة افٍقائد "زيد افتّْاريت يف 

 ظٔؾ 4أيب بُر أمحد بـ محاد ، صٔخ خافد بـ إشام

وؿع حتريػ يف بًض إشامء بسبب أن افذي ـان يتقػ افَْش ظذ إمداد  الثاكقة :

ْ اع ، وهٗٓء فٔسقا مـ أهؾ افًِؿ ، ـام أهنؿ ـإقا هيِّقن بًض إشامء  افْحاشٔة هؿ افه 

افُِامت واحلروف ظذ افَارئ مـ افَْط ، ومـ أشباب افتحريػ أيوا : اصتباه بًض 

 ط ادٌريب ادستًّؾ يف افَْش ، أو تداخؾ افُِامت بسبب تَارب افسىقر 4بسبب ّٕط اخل

د اخلط 4  وٓ حيت أن افَْش ادحٍقر ظذ ادد ادحٍقظ بّتحػ افبىحاء بٍاس إٔف تجق 

 وأيب هـ (55.افنْير ) ت  بـ إبراهٔؿ إشحاق أيبٕالحظ ؾاصال زمْٔا ـبرا بغ  الثالثة :

 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل صاحب ثابت بـ زيد وبغ هـ ( 5٩.) ت  مّٔقن بـ جًٍر

، يَدر بْحق ثالث مئة ومخسغ ظاما ، ـام وؿع ٕحقه يف اجلزء إول مـ شْد ادد بغ 

ـَ افسْدي وافسِىان ادَريْل  ـَ  ، ويبدو أن افهاحبغ اب د ؿديؿ ظذ مُ  ثراظَ مّٔقن  افنْير واب

 - هـ 615إػ احلج شْة  تٓامأطْف ـان يف رحِو -ث فدى ذرية زيد بـ ثابت أو ؽرهؿ متقارَ 

ا مُ   4هيام ظِٔف د  واضّٖٕا إػ صحة ٕسبتف إػ افهحايب زيد بـ ثابت ، ؾًر 



وفَد ـان يف ـؾ بٔت مـ بٔقت افهحابة بادديْة ادْقرة مدا وصاظا مماثال يف مَداره دد 

، ؾَد ؿال افُتاين ىر وؽره افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وصاظف ، وـإقا خيرجقن بف زـاة افٍ

بًد أن َٕؾ ظـ ظٔاض وافداوودي وابـ مْيقر مَدار  ٩1./ ١ "افساتٔب اإلدارية  "يف 

 يُـ مل إن،  زماهنؿ إػ مقجقدا ـان افْبقي افهاع أن ـالمٓؿ مـ ؾٔٗخذافهاع افْبقي : 

َ   ظِٔف ٔسَِ ؾادَ  بًْٔف  4 ُؼ ادح

ٖيب احلسـ ادريْل أو بّـ ؾقؿف ، ؽر افسْد تقجد ظدة أشإٔد أخرى تتهؾ ب الرابعة :

 بًد 4ؾٔام ادتداول يف إجازات ادًاسيـ ، شٖذـرها 

وأصحاب الصـػون  الـبوي حسبام أورده د  وأستعرض هـا بعض الـصوص لسـد الم 

 بعون اهلل : ، ثم أقوم بتصحقحهاإلجازات 

 : باجلزائر ادحٍقظ حلسـا أيب ريْلادَ  افسِىان باشؿ افزـاة دمُ جاء ٕص افسْد ظذ   (١)

 أمر مقٕٓا احلسـ ابـ أبق ادسِّغ مقٕٓا أمر ادبارك ادد هذا بتًديؾ أمر هلل احلّد"

 أمر افذي ادد ، ظذ احلؼ ظبد بـ يقشػ أيب ادسِّغ أمر مقٕٓا بـ شًٔد أيب ادسِّغ

 حئك افبسُري ، ـب احلسغ ظدل افذي ادد ، ظذ اهلل رمحف يًَقب أبق مقٕٓا بتًديِف

 يقشػ بـ مْهقر ظع أيب افنٔخ بّد ظدفف ، افذي احلبق افرمحـ ظبد بـ إبراهٔؿ بّد

 ، وظدل ؽزفقن بـ ظع بـ أمحد جًٍر أيب افٍَٔف بّد مده ظدل ظع أبق ، وـان افَقاس

 بّد مده جًٍر أبق ، وظدل إخىؾ بـ أمحد جًٍر أيب افَايض بّد افٍَٔف مده جًٍر أبق

 بُر أبق ، وظدل حْبؾ بـ أمحد بُر أيب إمام بّد مده خافد وظدل ، إشامظٔؾ بـ خافد

 مدهيام ظدٓ ، وـان مّٔقن بـ جًٍر أيب وبّد افسْىر بـ إبراهٔؿ إشحاق بّد أيب مده

 4 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل صاحب ثابت بـ زيد بّد



 هـ .16 رجب يف ديِفتً تؿ افذي،  بٍاس بىحاء بّتحػ ادحٍقظ ادد ظذ وَٕش  (٩)

 : يع ما

 ، تسِٔام وشِؿ وصحبف آفف وظذ حمّد شٔدٕا ظذ اهلل صذ ، افرحٔؿ افرمحـ اهلل بسؿ "

 أيب ادسِّغ أمر مقٕٓا بـ احلسـ أبق ادسِّغ أمر مقٕٓا ادبارك ادد هذا بتًديؾ أمر

 افذي ادد ظذ ، وٕكه اهلل أيده احلؼ ظبد بـ يقشػ أيب ادسِّغ أمر مقٕٓا بـ شًٔد

 حئك بـ احلسغ لدَ ظَ  افذي ادد ظذ ، تًاػ اهلل رمحف يًَقب أبق مقٕٓا بتًديِف أمر

 أيبادرحقم  افنٔخ بّد فظدف افذي ، اجلايق افرمحـ ظبد بـ إبراهٔؿ بّد ، ُريسافب

 بـ أمحد جًٍر أيب افٍَٔف بّد مده ظدل ظذ أبق وـان ، افَقامل يقشػ بـ مْهقر ظذ

 ، إخىؾ بـ أمحد جًٍر أيبافٍَٔف افَايض  بّد مده جًٍر أبق وظدل ، ؽزفقن بـ ظع

 محد بـ أمحد بُر أيب بّد مده خافد وظدل ، إشامظٔؾ بـ خافد بّد مده جًٍر أبق وظدل

 ، مّٔقن بـ جًٍر أيب وبّد افنْير بـ إبراهٔؿ إشحاق أيب بّد مده بُر أبق وظدل ،

 آفف وظذ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل صاحب ثابت بـ زيد بّد مدهيامـإا ظدٓ و

 [ ١.١ -١.5] ورؿات ظـ حوارة ادرئْغ ص  4 " وـرم وذف وذريتف وصحبف

فِباحثة هافة ظبد افرزاق  "أشقاق ؾاس يف افًك ادريْل  "ووجدت يف تًَِٔات ـتاب 

ٔات أو افتًديؾ أمام أشامء ؾائدة ٍٕٔسة ظـ هذا افسْد ، ؾَد أثبتت افباحثة تقاريخ افقؾ

 ، ظذ افْحق أيت :شْاد ادذـقر إلرجال ا

 أمر ، تسِٔام وشِؿ وصحبف آفف وظذ حمّد شٔدٕا ظذ اهلل صذ ، افرحٔؿ افرمحـ اهلل بسؿ

 أيب ادسِّغ أمر مقٕٓا ابـ احلسـ أبق ادسِّغ أمر مقٕٓا ادبارك ادد هذا بتًديؾ

/  هـ .16 وٕكه اهلل أيده احلؼ ظبد بـ يقشػ أيب سِّغاد أمر مقٕٓا ابـ شًٔد



/  هـ 3٢6 تًاػ اهلل رمحف يًَقب أبق مقٕٓا بتًديِف أمر افذي ادد ظذ ، م ١666

 بّد م ١٩١5/  هـ 351 افبُري حئك بـ احلسغ ظدفف افذي ادد ظذ ، م ١٩٢6

 ظذ أيب افنٔخ بّد ظدل افذي ، م ١١١0/  هـ 05٢ اجلايق افرمحـ ظبد بـ إبراهٔؿ

 ظع بـ أمحد جًٍر أيب افٍَٔف بّد مده ظدل ظذ أبق وـان ، افَقامل يقشػ بـ مْهقر

 إخىؾ بـ أمحد جًٍر أيب بّد مده جًٍر أبق وظدل ، م ١53٩/  هـ .0. ؽزفقن بـ

 ، ١536/  هـ 00. إشامظٔؾ بـ خافد بّد مده جًٍر أبق وظدل ، م ١5.1/  هـ 5..

 مده بُر أبق وظدل ، م ١501/  هـ ٢.. محد بـ أمحد بُر أيب ّدب مده خافد وظدل

 مّٔقن بـ جًٍر أيب وبّد م ١5١١/  هـ 56. افنْير بـ إبراهٔؿ إشحاق أيب بّد

 اهلل رشقل صاحب ثابت بـ زيد بّد مدهيام بتًديؾ ؿاما وؿد ، م ١55٢/  هـ 55.

أشقاق ؾاس ، افتًِٔؼ  ] 4 وـرم وذف وذريتف وصحبف آفف وظذ وشِؿ ظِٔف اهلل صذ

 [ 4 31٢رؿؿ 

افُتاين ، ـام يف ظبد احلل د افسِىان أيب احلسـ افذي ـان بحقزة وَٕش ظذ مُ   (6)

 : 65. – ٩٢./ ١افساتٔب اإلدارية 

 ادسِّغ أمر مقٕٓا بـ احلسـ قأب ادسِّغ أمر ادبارك ادد هذا بتًديؾ أمر هلل احلّد "

 افذي ادد ظذ،  وٕكه اهلل أيده احلؼ ظبد يقشػ أبق غادسِّ أمر مقٕٓا بـ شًٔد أيب

 افبسُري حئك بـ احلسـ بّد مده ظدل افذي،  اهلل ٕكه يًَقب أبق مقٕٓا بتًديِف أمر

 ظدل افذي،  افٍقاس يقشػ بـ ظع أيب بّد مده، وظدل  افرمحان ظبد بـ إبراهٔؿ بّد، 

 افٍَٔف بّد مده جًٍر أبق وظدل،  ظزفقن بـ ظع بـ أمحد جًٍر أيب افٍَٔف بّد مده

،  إشامظٔؾ بـ خافد بّد مده جًٍر أبق وظدل،  إخىؾ بـ أمحد جًٍر أيب افَايض



 إشحاق أيب بّد مده بُر أبق وظدل،  حْبؾ بـ أمحد بُر أيب بّد مده خافد وظدل

 ثابت بـ زيد بّد مدهيام ظدٓ وـإا،  مّٔقن بـ جًٍر أيب وبّد افنْٔىر بـ إبراهٔؿ

 4" وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل حبصا

ـُ  ِذَياُب وجاء يف ـتاب   (.) دٍ  ب ًْ اِمِدي   مَحَْدانَ  آل َش ٌَ  " واإلجازة إثبات يف افقجازة " اف

 : أيوا إجازة افنٔخ ظع افؼيفيف وظـ ظبد افقـٔؾ اهلاصّل ،  ١1٩ص 

دُ  " ّْ ِدْيؾِ  أَمرَ  هللِ احلَ ًْ غَ  ِمرُ أ َمْقٕٓا ادَُباَركِ  ادُدِّ  َهذا بَت ّْ
ـِ  أُبق اُدْسِِ ـُ  احلََس  أِمْرِ  َمْقٕٓا ب

ِغَ  ّْ
ْٔدٍ  أيب ادُْسِِ

ًِ ـِ  َش ْغَ  أِمْرِ  َمْقٕٓا ب ِّ ـِ  ُيْقُشَػ  أيب ادُْسِِ  أَمَر  اف ِذي ادُدِّ  ، َظذ احلَؼِّ  َظْبدِ  ب

ِدْيِِف ًْ ْقَب  أُبق َمْقٕٓا بَت َُ ًْ ـُ  احلَُسْغُ  َدَل ظَ  اف ِذي ادُدِّ  ، َظذ اهللُ  َرمِحفُ  َي َٔك ب ِري حَي ُُ ،  افَْٔن

دِّ  ُّ ْٔؿَ  ب ـِ  إْبَراِه ـِ  َظْبدِ  ب مح دِّ  َظَدَفف ، اف ِذي افْ َجاِر  افر  ُّ ِْٔخ  ب ـِ  َمُْْهْقرِ  َظعي  أيب افن   ب

اِص ، ُيْقُشَػ  ق  ََ انَ  اف ـَ ه َظَدَل  َظعي  أُبق و دِّ  ُمد  ُّ ْٔف ب
َِ ٍَ رٍ  أيب اف ٍَ ًْ ـِ  أمَحدَ  َج ـِ  َظع ب  َظْرُبْقَن ، ب

رٍ  أُبق وَظَدَل  ٍَ ًْ ه َج دِّ  ُمد  ُّ ْٔف ب
َِ ٍَ ايِض  اف ََ رٍ  أيب اف ٍَ ًْ ـِ  أمَحدَ  َج رٍ  أُبق وَظَدَل  أْخَىَؾ ، ب ٍَ ًْ  َج

ه دِّ  ُمد  ُّ ـِ  َخافدِ  ب َْٔؾ ، ب ـُ  َخافِدُ  وَظَدَل  إْشامِظ َْٔؾ  ب ه إْشامِظ دِّ  ُمد  ُّ رٍ  أيب اإلَمامِ  ب ُْ ـِ  أمَحدَ  َب  ب

رٍ  أبق وَظَدَل َحَْْبٍؾ ،  ُْ ه َب دِّ  ُمد  ُّ ْٔؿَ  إْشَحاَق  أيب ب ـِ  إْبَراِه ، ب ْْيِْرِ دِّ  افن  ُّ رِ  أيب وب ٍَ ًْ ـِ  َج  ب

ْقَن ، ُّ ْٔ هْيام َظَدٓ ومُها َم دِّ  ُمد  ُّ ـِ  َزْيدِ  ب َْٕهاِري َثابٍِت  ب انَ  اف ِذي إ ْىَر  بِف ُيٗدِّي ـَ ٍِ  إػ اف

 4 "وشِؿ  ظِٔف اهلل صذ افْ بِل

  : ٩٩6-٩٩٩ ص " إمة ظِقم إشْاد يف اجلّة فٍقائدا "ويف   (0)

 إشحاق أيب بّد ظدفف افذي،  افبُري حئك بـ احلسغ احلاج دّ مُ  ظذ هد  مُ  رضبو " 

 بـ مْهقر ظع أيب ادرحقم افنٔخ بّد ظدفف افذي،  احلاحل افرمحان ظبد بـ إبراهٔؿ

 بّد ظدفف افذي،  نافقزظ بـ أمحد جًٍر أيب افٍَٔف بّد ظدفف افذي ، افَقاس يقشػ



 افذي،  إشامظٔؾ بـ خافد بّد ظدفف افذي،  إخىؾ بـ أمحد جًٍر أيب افَايض افٍَٔف

 بّد مدهيام ظدٓ وـإا،  مّٔقن بـ أمحد جًٍر أيب وبّد نْٔيراف بـ إشحاق بّد ظدفف

 4 " وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل صاحب ثابت بـ زيد

 فسْد يف افٌافب : أحد ظؼ رجال ، ظذ افْحق أيت :ؾْستخِص مما شبؼ أن ظدد رجال ا

  احلسـ أبقافسِىان  -١

  يًَقب أبقافسِىان  -٩

 [ ، افٔنُري افبُري ] افبسُري حئك بـ ] احلسـ [ احلسغ -6

] افْجار ، اجلايق ، احلاجل ، احلاحل  احلبق افرمحـ ظبد بـ إبراهٔؿأبق إشحاق  -.

 ] 

 قاص ، افَقامل [] افَ افَقاس يقشػ بـ مْهقر ظع بقأ -0

 ] ظزفقن ، ظزفقان ، ظربقن [ ؽزفقن بـ ظع بـ أمحد جًٍرق أب -3

 إخىؾ بـ أمحد جًٍر قأب -1

 إشامظٔؾ بـ خافد -1

 محد [بـ ]  حْبؾ بـ أمحد بُر قأب -٢

 مّٔقن بـ جًٍر قوأب، افسْىر [ افنْٔير ] ريْناف بـ إبراهٔؿ إشحاق قأب - ١5

 4 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل صاحب ثابت بـ زيد - 11

 

 

 



 :فقام ييل ترامجفم مع تصحقح ما وقع من تصحقف يف أسامئفم حسب اإلمؽان و

ظع ، بـ افسِىان أيب شًٔد ظثامن ، بـ افسِىان باهلل  ادَْهقر احلسـ أبق افسِىان -١

 - ١٩٢1=  هـ 10٩ - 3٢1) أيب يقشػ يًَقب ، بـ افسِىان ظبد احلؼ ادريْل 4

 (م ١60١

 فسّرة إـحؾ بافسِىان افًامة ظْد يًرف ـان4 ٌرباد مريـ مِقك بْل ـبار مـ

 وأـثرهؿ مُِا وأضخّٓؿ ، دوفة مريـ بْل مِقك أؾخؿوهق  4حبنٔة وأمف فقٕف ،

 آثار مـ فف( و هـ 16١ شْة) أبٔف وؾاة بًد فف بٍاس ، بقيع وإٕدفس بادٌربغ آثارا

ئع ـثرة مع وفف وؿا4 وؽرها افزيتقن ومُْاشة وشال مراـش يف مدارس افًّران

 وجئد افنًر يَقل بإدب، اصتٌال فف بىقفتف مع وـاناإلؾرٕج وؿبائؾ افًرب ، 

 أحاديث مـ احلسـ افهحٔح ادسْد " شامه شرتف يف ـتاب مرزوق وٓبـ4 اإلٕناء

هـ ، ومحؾ إػ  410٩ تقيف ضريدا بًٔدا ظـ ممُِتف هبْتاتة شْة  " احلسـ أيب افسِىان

هـ حسبام هق مَْقش ظذ  .16مر بتًديؾ ادد افْبقي شْة ودؾـ هبا 4 وؿد أ شال

 [6١١/.] إظالم فِزرـع  إمداد ادرضوبة يف ظٓده 4

 احلؼ ظبد بـ يًَقب بـ يقشػ يًَقب أبق ادٌرب مِؽافْاس فديـ اهلل  افسِىان -٩

 4 (م ١651 - ١٩.5=  هـ 153 - 361)ادَريْل 

 منٍَا جقادا مٓٔبا وـان(  هـ 310 شْة) أبٔف وؾاة بًد فف بقيعوهق ظؿ افسابؼ 4 

 مريـ ، بْل مِؽ هذب مـ أول وهق صٓام ، ، صجاظا ٕحقاهلا متٍَدا افرظٔة ظذ

 إٓ إفٔف يقصؾ يُاد ٓ احلجاب ؽِٔظ وـان ادِؽ ، وهباء احلوارة روٕؼ وأـسبف

 صاحب إمحر ابـ وبغ بْٔف وجرت افٍرٕج مع ادنٓقرة افقؿًات وفف،  اجلٓد بًد

 مـ مديْة وهل بادْهقرة ، ؿكه يف ؾراصف ظذؿتؾ مْاؾرات ، وؿد  دفسإٕ



ؾىًْف يف  ممافُٔف مـ خّص  ظِٔف وثبوهق حماس تِّسان ،  تِّسان ، ظّرإف ب٘زاء

 وظؼيـ وـإت مدة مُِف إحدى ،هـ  153، وذفؽ شْة شت وشبع مئة أمًائف 

وافدرر افُامْة  1/٩01 ظالم] إ 4 هـ 3٢6تًديؾ ادد افْبقي شْة وؿد أمر ب 4شْة

3/٩00] 

 شُـ ، بسُرة أهؾ مـ ، ُٔةفادا ؾَٓاء مـؿاض ،  ريَُ ْس افبَ  حئك بـ سغاحلُ  -6

 هْاك افَواء وويل ، ادرئْة افدوفة مٗشس ريْلادَ  احلؼ ظبد أيام يف إؿل ادٌرب

 مـ ـؾ بخارج ادَْقصة افُتابة ٕص مـ وذفؽ هـ351 شْة حٔا ـان إٔف ثبت وؿد ،

 احلسغ ظدفف افذي ادد تًديؾ وـان444  " ؾٔف جاء وافذي ادريْل، حلسـا أيب يدمُ 

 3١1تقيف بًد ظام 4  " وشتامئة شبًة ظام ادًيؿ رموان صٓر يف افبسُري حئك بـ

[  6١1، ومقشقظة افًِامء اجلزائريغ ص  ٩.] مًجؿ أظالم اجلزائر ص هـ 4 

اورها مـ افوقاحل مْىَة بسُرة وما جوـإت ، وبسُرة بِٔدة بادٌرب مًروؾة 

 4 ظِؿ وأدب وتَقى وصالح

، وتًددت صقر ٕسبتف يف إشإٔد إػ : ]  افرمحـ ظبد بـ إبراهٔؿ إشحاق أبق -.

وٓ مًرؾة ، افْجار ، اجلايق ، احلاجل ، احلاحل [ ، ومل أمتُـ مـ مًرؾتف  احلبق

افٍقائد  "ريت يف وفًؾ إؿرب هق ) احلاحل ( ـام ظْد أيب زيد افتّْا، صحة ٕسبتف 

/  هـ 05٢شْة  افٍرد رجب مـ ظؼ اخلامس يفتًديؾ ادد يف زمْف وـان 4  "اجلّة 

 حسبام هق مُتقب ظذ ادد ادحٍقظ بّتحػ افبىحاء بٍاس 4 م ١١١0

، فًؾ إؿرب هق )  [ سافَقا ، افَقاصأو : ]  ملافَقا يقشػ بـ مْهقر ظع أبق -0

مل أمتُـ و4 ، وهل ـتابة تجقدة بّتحػ افبىحاء  افَقامل ( ـام هق ظذ ادد افٍاد

 مـ مًرؾة مًِقمات ظْف 4



 [ ظربقن ، ظزفقان ، ظزفقن] ، وحترؾت ٕسبتف إػ  َؽْزُفقن بـ ظع بـ أمحد جًٍر أبق -3

، جاء  (65٢/ ١١)فِذهبل  "اإلشالم تاريخ"وـؾ ذفؽ خىٖ واضح ، فف ترمجة يف 

  ؾٔٓا :

 قن ، أبق جًٍر إَُمقّي إٕدفزفُ زْ ؽَ س بـ خِػ بـ يقٕأمحد بـ ظع بـ  - 6٢٩

ـْ روي  ؿال ابـ بنُقال : 4افتىٔع  وهق مًدود يف ـبار  ،أَيِب افقفٔد افباجّل  َظ

، وتقيف  وـان مـ أهؾ احلٍظ وادًرؾة وافذـاء ، أخذ ظْف أصحابْا، أصحابف 

ٔؾ: شْة ئة ، وؿٔؾ: تقيف شْة أربع وظؼيـ ، وؿم بافًدوة يف ٕحق افًؼيـ ومخس

 إتٓك 4  اثْتغ وثالثغ 4

هـ (  03٢ومـ تالمٔذه : أبق إشحاق إبراهٔؿ بـ يقشػ ابـ ُؿرُؿقل افَقهراين ) 

ظبد  أبق ظع حسـ بـو ، "مىافع إٕقار يف ؽريب إحاديث وأثار  "صاحب 

) ري ِص اهلل افَٔز ، وأبق حمّد ظبد اهلل بـ حمّد بـ ظبد اهلل بـ ظع افهْٓاجل إَ 

 هـ ( 4 011ٌاور أبق بُر ظبد افرمحان بـ حمّد افسِّل ) هـ ( ، وابـ مُ  03١

افتاريخ ادثبت أمام اشّف يف تًِٔؼ أما ووصػ بُقٕف ؾَٔٓا يف افُتابة ظذ ادد ، و

م [  ١53٩هـ /  .0.وهق ]  "أشقاق ؾاس  "افباحثة هافة ظبد افرزاق يف ـتاب 

 4مٔالدية  ١53٩ٕٕف يَابؾ ظام هـ  .٩.، ويْبٌل أن يُقن  اضباظٖٔطْف خىٖ ؾ

أبق جًٍر أمحد بـ إخىؾ ، صقابف إٔف افَايض : أمحد بـ احلسـ بـ أيب إخىؾ  -1

ـَ ع ، أبق ِٔىِ افى   يّة رِ جًٍر ، فف رحِة حج ؾٔٓا ، وروى بُّة ذؾٓا اهلل تًاػ ظـ 

]  4َِض شتُ روزية ، وروي ظْف ، وـان مـ أهؾ احلٍظ فٍَِف وافذـر فِّسائؾ ، واادَ 

ة بْت أمحد ادروزية )  [ ٩٢افديباج ادذهب ص  َّ ِري ـَ ـْ  حدث بَِهِحٔح اْفُبَخاِرّي َظ

ث َظُْْف َأُبق احْلََسـ 36. مْحَـ ْبـ َأمْحَد ْبـ ادَ  هـ ( ، حد  ِٔىع ] ناط افى  َظْبد افر 



وهق  "أشقاق ؾاس  "[ 4 وافتاريخ ادثبت أمام اشّف يف  ١/٩1افتُِّة فتاب افهِة 

 ؟ مهدرهم [ ٓ أدري ما  ١5.1هـ /  5..] 

 خافد:  (١11: ص) بنُقال ٓبـ "افهِة"، أطْف هق ادسجؿ يف  إشامظٔؾ بـ خافد -1

 ما رىاهِ مُ  ٓبـ أجاز4  وؽره ٔايلجْ ْتَ افن   حمّد أيب ظـ حيدث4  رٔىِ بَ  بـ إشامظٔؾ بـ

إتٓك 4 ومْف أخذت افباحثة هافة ظبد افرزاق يف  4مئة وأربع ومخسغ مخس ظام رواه

4  [ ١536/  هـ 00.ف أمام هذا آشؿ ، وهق ]افذي أثبتتْ  افتاريَخ  "أشقاق ؾاس  "

 ؾٓق تاريخ إجازتف فتِّٔذه ابـ ُمىاِهر بّروياتف 4

ذا ورد اشّف ظذ مد افزـاة ادحٍقظ باجلزائر ، ، هُ حْبؾ بـ أمحد بُر أبقاإلمام  -٢

اإلجازات مـ ادًاسيـ ، ويف إجازة اهلاصّل وؽره َٕال  وـذا يقردوٕف أصحاُب 

 ادنٓقر ؽر هذا حْبؾ بـ أمحد أن صٔخْا أخزٕاظـ افنٔخ حمّد بـ حٔاة افسْدي : 

اضع إٔف ابـ ويف بًض ادق 4 ادسْد صاحب افنٔباين حْبؾ بـ أمحد اهلل ظبد بٖيب

ًٔان إٔف إمام ادذهب أبق بُر أمحد بـ ظذ أحد افهِّ بؾ إظجب ما اإلمام أمحد ، 

 4 (١٢6 ص احلوارة ظِقم يف افُريؿ افَرآن أفٍاظ مًجؿ) حْبؾ ، ـام يف 

، وٓ يهح تارخئا ، ؾ٘مام ادذهب احلْبع وهق أبق ظبد وـؾ ذفؽ حتريػ وختِٔط 

هـ ، يًْل يف أواشط افَرن  ٩.١، تقيف شْة فنٔباين ااهلل أمحد بـ حمّد بـ حْبؾ 

افنْير وصاحبف  بـ إبراهٔؿ إشحاق أيب افثافث اهلجري ، ؾُٔػ يًدل مده ظذ مد

وإن مل  جاب 4، ومها مـ أهؾ افَرن اخلامس ؟! إن هذا فقء ظُ  مّٔقن بـ جًٍر أيب

 د بـ إخىؾأمحٖتقؿع أن ؿؤة ) بـ حْبؾ ( ٕنٖت ظـ آشؿ افسابؼ )ؾخيب طْل 

( ؾ٘ن افُتابة ظذ ادُد تُقن دائرية ظذ أؿقاس ، ؾربام تتداخؾ افسىقر أو يؤؼ 



افسىر افتل هل ؾٔف ، ؾْٔنٖ اإلصُال ش بًض افُِامت أظذ مـ ْاؿادُان ؾُٔتب اف

 هْع ظذ مثافف 4ثؿ يٍنق يف إمداد افتل تُ 

] وصقابف محاد ، بـ محد  هق : أبق بُر أمحد إؿرب إػ افهحةويبدو يل أن آشؿ 

يـ افسِىإٔغ ادحٍقطغ بّتحػ افبىحاء بٍاس ، وؿد ـام يٖيت [  ، ـام ورد ظذ ادُد 

 هـ ٢.. أمام هذا آشؿ تاريخ ] "أشقاق ؾاس  "أثبتت افباحثة هافة ظبد افرزاق يف 

 بـ إبراهٔؿ إشحاق أيبفهاحبغ ا4 وهذا تاريخ وؾاة أحد تالمذة  [ م ١501/ 

، وهذه  ديفافه   محاد بـ يقشػ بـ أمحد، وهق :  مّٔقن بـ جًٍر وأيب يرافنْ

 ( :١1:  ص) "افهِة"ترمجتف مـ ـتاب 

ًَ  بابـ: يًرف ، افهديف محاد بـ يقشػ بـ أمحد : يُْك  ة ،ِِٔىُ ضُ  أهؾ مـ اد،قّ اف

 4بُر أبا

 جًٍر أيب وصاحبف رْيِ ِص  بـ إشحاق وأيب ْل،َن اخلُ  إبراهٔؿ بـ حمّد ظـ روى

 ظذ ةمسّقظ ـِٓا ـتبف وـإت ، هوار دا افوبط حسـ وـان شقاهؿ، ـثرة ومجاظة

 بُر أبق ظْف حدث4 وافثَة وافقرع اخلر أهؾ مـ بافَرآن مًِامً  وـان ، افنٔقخ

 بـ احلسغ وأبق ر،ىاهِ مُ  بـ جًٍر وأبق افناريف، حمّد وأبق افرمحـ، ظبد ابـ راهِ مُج 

 4 ط:  ذـره4  مائة وأربع ًغوأرب تسعٍ  شْة وتقيف فبري،إ

 "افٍَف يف افىِٔىع خمتك" افُْاين ظٔسك بـ شًٔد بـ يقشػ بـ حمّدوشّع مْف 

 4 افهاحبغ أحد رْيِ ِص  ابـبروايتف فف ظـ 

، ويًرؾان  مّٔقن بـ جًٍر وصاحبف أبق رْيِ افنِّ  بـ إبراهٔؿ إشحاق أبق-١5

 ، ؾَال :  (١05/ ١1) " الءافْب أظالم شر "، ترجؿ هلام افذهبل يف بافهاحبغ 



 أمحد جًٍر أبق افرؾَٔان : اإلمامان احلاؾيان مها : حمّد بـ أمحد جًٍر أبق افهاحبان

 4  افىِٔىع،  مقٓهؿ إمقي ، مّٔقن بـ ظبٔدة بـ حمّد بـ حمّد بـ

َُ  ، وأؿرإف أمٔة بـ اهلل ظبد مـ بىِٔىِة شّع  وأيب ، اهلل ظقن بـ أمحد مـ رضبةوب

 إػ مجًٔا وارحتال4  ادٗمـ ظبد حمّد وأيب ، أصبغ بـ وظباس ، جمٍرّ  بـ اهلل ظبد

 افًزيز ظبد ظدي وأيب ، ادْٓدس حمّد بـ أمحد بُر أيب مـ وشًّا ، اؾحجّ  ، ادؼق

 4  ضِٔىِة إػ مّٔقن ابـ رد ثؿ ، وخِؼ إدؾقي بُر وأيب ، ظع بـ

 دؿٔؼ ، فِحديث راوية ، فٍَِف احاؾي ، وافٍٓؿ افًِؿ أهؾ مـ ـان:  اهرىمُ  ابـ ؿال

 ظذ َبالمُ  ، وافقرع وافٍوؾ افزهد مع وآداب أخالق ذا ، افًِقم مجٔع يف افذهـ

 - ـثرهتا مع - ـتبف يف ظِٔف جيقزُ  ما ؿؾ  :  ؿال أن إػ4 4 4  يتٖهؾ مل ، أخرة ضريؼ

 4  بىِٔىِة ـتب أصح   ْيرِص  ابـ صاحبف وـتب ـتبف ـإت ، خىٖ وٓ وهؿٌ 

 ، ـٓال بىِٔىِة مئة أربع شْة صًبان يف اهلل رمحة إػ وتقيف ، ظْف افْاس ؾمَحَ :  ِتؿ

 بـ حمّد بـ إبراهٔؿ إشحاق أبق اإلمام : وهق4  صْير ابـ صاحبف ظِٔف وصذ

 4  إمقي صْير بـ حسغ

ٍَ  ـإا:  ؾَال ، بنُقال بـ افَاشؿ أبق ذـرمها  بافًِؿ افُامِة افًْاية يف هانرِ  درَ ـ

 ومك وبَرضبة ، هبا حلَاه ـمَ  بىِٔىِة شًّا ، وضبىٓا افرواية ظذ وافبحث

 ومًرؾة احلديث ظِؿ ظِٔف يٌِب ، ورظا ؿقاما صقاما إشحاق أبق وـان4  واحلجاز

 أوؿر وٓ ، مْف أزهد ئلرُ  ما ، افبدع ٕهؾ مْاؾرا ْٔاُش  وـان:  ؿال أن إػ4 4  ضرؿف

 شْة افْحر يقم تقيف ثؿ ، بادجِس إشحاق أبق دتٍر ثؿ ، إفٔٓام افْاس رحؾ ، تجِسا

 4 اهلل رمحف ، ظاما مخسقن وفف مئة وأربع اثْتغ



ادَُرئغ  صٔخ افُبر، ماماإل،  افوحاك بـ ثابت بـ زيدافهحايب اجلِٔؾ -١١

 ٍَ اري ، خارجة وأبق شًٔد أبق،  ادديْة مٍتل ، ضٔغرَ واف ،  إٕهاري اخلزرجل افْج 

 صاحبٔف وظـ وشِؿ ، ظِٔف اهلل صذ افْبل ظـ حدث 4فقحل ا ـاتب ،ريض اهلل ظْف 

 وـان ، وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل ظٓد ظذ افَرآن مجع ممـ وـان 4ةمج   ومْاؿبف 4

 4 ادديْة ظذ حج إذا يستخٍِف اخلىاب بـ ظّر

 صذ اهلل رشقل ؿال ، واحد وؽر افسِّل ، افرمحـ ظبد وأبق ، ظباس ابـ ظِٔف وتال

وتقػ مجع افَرآن يف ادهحػ يف  4" ثابت بـ زيد أمتل أؾرض ": وشِؿ ِٔفظ اهلل

 يف أحدا زيدٍ  ظذ مانيَدّ  وظثامن ظّر ـان ماظٓد أيب بُر ثؿ يف ظٓد ظثامن 4 و

 4 وافَواء وافَراءة وافٍتقى افٍرائض

 ، شْة مخس وأربًغمْٓا :  يف وؾاة زيد ريض اهلل ظْف ظذ أؿقال ادٗرخقن اختِػو

] شر أظالم افْبالء  4مـ اهلجرة شت ومخسغ  : مخس ومخسغ ، وؿٔؾ :وؿٔؾ 

٩./٩3 4 ] 

 إعادة ذكر السـد السؾسل بعد التصويب :

 ظبدبـ  يقشػ أيب بـ شًٔد أيب بـ احلسـ أبق ادسِّغ أمر ادبارك دّ ادُ  بتًديؾ مرأ 

ـ يًَقب بـ ظبد احلؼ يقشػ ب يًَقب أبق مقٕٓا بتًديِف أمر افذي ددا ظذ ، ادريْل احلؼ

 افرمحـ ظبد بـ إبراهٔؿ بّد ، افبسُري حئك بـ غاحلس بّد مده لدَ ظَ  افذي ، ادريْل

 افٍَٔف بّد مده ظدل افذي ، ملقاَاف يقشػ بـمْهقر  ظع أيب بّد مده وظدل ، احلاحل

 دأمح جًٍر أيب افَايض افٍَٔف بّد مده جًٍر أبق وظدل ، قنزفُ ؽَ  بـ ظع بـ أمحد جًٍر أيب

 أيب بّد مده خافد وظدل ، إشامظٔؾ بـ خافد بّد مده جًٍر أبق وظدل ، إخىؾأيب  بـ



 وبّد ْيرافنِّ  بـ إبراهٔؿ إشحاق أيب بّد مده بُر أبق وظدل ، اديقشػ بـ مح   بـ أمحد بُر

ُّ  هيامد  مُ  ٓدَ ظَ  وـإا ، مّٔقن بـ جًٍر أيب  ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل صاحب ثابت بـ زيد دب

 4" وشِؿ

ُّ حية : مال  د افسِىان أيب احلسـ أو بّد احلسغ افبسُري ، مْٓا :تهؾ أشإٔد أخرى ب

ظدل مده هـ (  ١١1١)  افًِقي إشامظٔؾ مقٓي افسِىان بـ اهلل ظبد مقٓي إمر -١

 ٢٢5 شْة ادٗمـ ظبد بـ ادٗمـ فًبد ظدل بّد ، افسقد ادرؽتل شًٔد ابـظذ مد 

 حمّد أيب فٍَِٔف ظدل بّد ، 1١5 شْة شامل بـ اهلل ظبد حمّد أيب فٍَِٔف ظدل بّد ،

 بّد ، 3١6 شْة احلاج بـ ظع احلسـ أيب فٍَِٔف ظدل بّد ، 3٢٩ شْة افرزاق ظبد

4 ١١60 شْة صًْف وتاريخ ، افسابؼ بافسْد افبسُري حئك بـ احلسـ فِحاج ظدل

 4 65./١ "افساتٔب" ذـره افُتاين يف

 بًد واحد ظام افنٔخ بـ اهلل ظبد بـ افُريؿ ظبد بـ فِْاس صْع إٔف ظِٔف ـتب مد -٩

 ، افؼيػ أمحد بـ افقاحد ظبد حمّد أيب مراـش مٍتل مد ظذ ظدفف وإٔف ، إفػ

 ظبد فٍَِٔف 1١5 شْة ظدل بّد هق مده ظدل ـام ، ٢٢5 ظام بٍاس مده ظدل افذي

 444 افخ بْحق افسابؼ 4 شامل بـ اهلل

 ص " إمة ظِقم إشْاد يف اجلّة افٍقائد " ؾٓرشتف يف افتّْريت زيد أبق افنٔخ ؿال -6

٩٩-٩٩٩6 : 

 بـ شًٔد بـ اهلل ظبد بـ حئك زـرياء أيب افَدوة اإلمام صٔخْا مد ظذ مدي رضبت

 ظبد بـ حمّد اهلل ظبد أيب افٍَٔف مد ظذ مده ورضبهـ ( ،  ١560)  ادًْؿ ظبد

 ظذ مده ورضب،  ٢٢5 شْة ادحروشة بٍاس[  هـ ٢0٢ افٔسٔتْلهق  ] افرمحان



 أيب افهافح افٍَٔف مد ظذ مده ورضب،  1١5 شْة شامل بـ اهلل ظبد حمّد أيب افٍَٔف

 احلاج بـ ظع احلسـ أيب افٍَٔف مد ظذ مده ورضب،  3٢٩ شْة افرزاق ظبد حمّد

 444 ُريسافب حئك بـ احلسغ احلاج مد ظذ مده ورضب،  3١6 شْة

 بـ أمحد مقٓي مد ظذ ظدل وإٔف ، بٍاس ١٩١١ شْة صًْف تاريخ ظِٔف َٕش مد -.

4  ادريْل احلسـ أيب ادٗمْغ أمر مد ظذهـ ( ،  ١١.١)  اإلدريز ظع مقٓي

 65./ ١افساتٔب 

 بـ أبقبُر افسٔد ادبارك ادد هذا بهْع أمر ؿد: احلرضمل  افُاف بُر أيب دمُ  شْد -0

 شْة ادٗرخ ؾدظؼ اهلل ظبد افسٔد بـ ظّر افسٔد مد ظذ،  ١60١ شْة افُاف صٔخ

 ادٗرخ ضاهر بـ أمحد افنٔخ مد ظذ،  اددين ظِقاين حسـ افنٔخ مد ظذ،  ١٩11

 ادريْل 444 ـاحلس أيب مد ظذ،  إدريس بـ أمحد مقٕٓا مد ظذ،  ١١١0 شْة

 

 اخلالصة : 

ادٌريب ظثامن  ظع بـؽافب أشإٔد ادد افْبقي ترجع إػ تًديؾ افسِىان أيب احلسـ  -١

 4 هـ .16افذي ظدل ادد شْة 

أيب  افسِىان ٓ زال حمٍقطا يف متاحػ افًامل بًض ادَُدد افهٍرية ادهْقظة يف ظٓد -٩

وظِٔف يُّـ افًِق بافسْد بهْع ادد وخرضف ظذ ادد افسِىاين  احلسـ ادريْل 4

 مباذة 4

 إشامء حمّرؾة يْبٌل تهحٔحٓا 4  بًُض يف أشإٔد ادد  ورد -6



دل مده بّده ، هؾ هق أبق ، افذي ظَ افنٔخ حمّد حٔاة افسْدي  اشؿيتٖـد مـ صحة  -.

  ؟احلسـ افسْدي افهٌر أو افُبر

بًض افْاس ينُؽ يف صحة شْد ادد ، ٕٕف ييـ أن إمر شامع ورواية ، ؾٔجد   -0

رط ُمد ظذ ّٕقذج شابؼ ، مع إَىاظا وؾقاصؾ زمْٔة ، واحلؼ أن إمر هق َخ 

د مـ حٔث ادَدار ، ويٍُل يف هذا وجقد مُ بْٔٓام ادساواة افتحَؼ مـ صحة 

 َٔا صاحبف 4 واهلل أظِؿ ذط فُ ث صحٔح ، مـ ؽرمتقارَ 
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