


 

 

 

  الدكتىز األستاذ فضًلة عو نبرة
  األعظنٌ السمحو ضًاء حمند

 (ٓـ1430عاَ حتت إشسافٕ  صاحب اهرتمجٞيف ًلتبٞ تبت ُك)

 
 إعداد:

 د. حمند يىسف حافظ أبى طلحة
 دكت٘زاٖ ًّ قسٍ فقٕ اهسِٞ باجلاًعٞ اإلسالًٚٞ باملدِٙٞ املِ٘زٝ
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 املقدًٞ
 احلند هلل زب العاملني، والصالة والسالم على زسىله األمني، وبعد:

 لعالمت املحدث دمحم ضياء الرحمن ألاعظمي اطلب من شيخىا  فقد
 
ه شيخ

 ،صخا  جاامعت اا  الضال  عمربجااألا  ،الفاضل حفيظ الرحمن ألاعظمي العمري 

في جلميذه  جهىاعن في مؤجمر علمي مقاال  ليقد  ،أن ًسواه جمعلىماث عن صيرجه

 على جهازه في مكخبخهكخبتها فجكخاجت هبذة عن صيرجه، شيخىا  فؤشا  علي   ،حياجه

 صحح وعدل، وأضافحرفا حرفا، و  اقرأه، فعليهجحت إشرافه، وعرضتها 

 هـ.33/23/2541في  هامن الفراغ وأكمل، وكان

هـ( بعد ما مض ى 3/23/2552جىفي شيخىا ًى  عرفت من العا  املاض ي )و 

أحد عشر عاما، فلم حشمل أخبا  وجهىا أكثر من عقد من هذه الىبذة على كخاجت 

بضماث لكنها احضمت  من أهمها جد يضه في املسجد الىبىي الشريف، حياجه،

من ػير زيااة وال هقصان. وإن اقخض ى ألامر  جىصها وفصهااملرجعيت، فآجرث وشرها 

وجؤخرث في وشرها؛ ألوي كىت بعيدا عن  الخىبيه على ش يء هبهت عليه في الحاشيت.

 ، فاهلل املضخعان.ًىما مكخبتي أكثر من أ بعين

أكثر من أ بع صىين،  الجامع الكامل جؤليفوقد حشرفت جمضاعدة علميت في 

واصخفدث من علمه وخلقه وخبراجه، فلله الحمد واملىت، كما جخلمذث عليه في كليت 

 الحدًث الشريف جالجامعت إلاصالميت جاملدًىت، فاساه هللا عني خير الجساء.

 اوش مثىاه.اللهم اػفر له، وا حمه، وا فع ا جخه، واجعل الفر 

 

 هـ2553/محر /32

  3131/صبخمبر/21

 

 كخبه

 

 دمحم ًىصف حافظ أجى طلحت
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ُبرٝ عّ فضٚوٞ األستاذ اهدكت٘ز 

 حمٌد ضٚا١ اهسمحّ األعظٌٛ

 ضقاء افرمحـ بـ ظبد اهلل: حمؿد االشؿ
(1)
 األظظؿل. 

 م(.2:54-هـ2473: )تاريخ ادقالد 

 ظام  حصؾ ظذ صفادة افػضقؾة مـ جامعة دار افسالم بعؿرآباد

 هـ.2497

  حصؾ ظذ صفادة افبؽافقريقس مـ ـؾقة افؼيعة باجلامعة

 هـ.24:1اإلشالمقة ظام 

  حصؾ ظذ صفادة اداجستر مـ ـؾقة افؼيعة وافدراشات

 .هـ24:4اإلشالمقة بؿؽة ادؽرمة ظام 

 ل افديـ بجامعة األزهر حصؾ ظذ صفادة افدـتقراه مـ ـؾقة أصق

 . هـ24:8بؿك ظام 

                                     
بسبب افظروف  ـان وافده هـدوشقا، ومات ظذ ذفؽ، فؽـ هؽذا ـان يؽتب اشؿ أبقف (2)

 متلوال بلكف ظبد مـ ظباد اهلل.  افؼاشقة افتل مر هبا يف اهلـد بعد ما تؼف باإلشالم،
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 افؼيػ باجلامعة اإلشالمقة  ظغ أشتاذًا مساظدًا بؽؾقة احلديث

 .هـ::24ظام 

 هـ2517ادشارك ظام رجة األشتاذ حصؾ ظذ د. 

 هـ2522ة األشتاذ يف احلديث افؼيػ ظام حصؾ ظذ درج. 

 :وقد تكلد يف فرتة عنله عدة مهاصب إدازية وعنلًة، مهها 
  مدير إدارة مقاجفة افتـصر وادذاهب اهلدامة برابطة افعامل

 اإلشالمل بؿؽة ادؽرمة.

  ادـقرة.مدير افبحث افعؾؿل باجلامعة اإلشالمقة بادديـة 

  .ظضق ادجؾس افعؾؿل باجلامعة اإلشالمقة بادديـة ادـقرة 

 .ظضق جمؾس اجلامعة اإلشالمقة بادديـة ادـقرة 

 .ظضق جمؾة اجلامعة اإلشالمقة بادديـة ادـقرة 

 .ظؿقد ـؾقة احلديث افؼيػ باجلامعة اإلشالمقة بادديـة ادـقرة 

  وافدورات افتعؾقؿقة داخؾ صارك يف ـثر مـ ادممترات وافـدوات

 ادؿؾؽة وخارجفا.

 ( تػرغ 2533وبعد تؼاظده مـ اجلامعة اإلشالمقة ظام )هـ

 ))اجلاًع اهلاًى يف احلدٙث اهصحٚح اهصاًى((.  دؼوظف:
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 شًىخه

درس افدـتقر األظظؿل يف جامعة دار افسالم بعؿرآباد بضعة 

 شـغ، وتتؾؿذ ظذ أشاتذهتا، ومـ أبرزهؿ:

صقخ احلديث يف جامعة دار  ،-رمحف اهلل-افعالمة احلاؾظ ظبد افقاجد  .2

 افسالم.

 .-رمحف اهلل-افعالمة افشقخ ظبد افسبحان بـ افـعامن  .3

 .-رمحف اهلل-افعالمة افشقخ شقد أمغ  .4

 .-حػظف اهلل-افعالمة افشقخ شقد ظبد افؽبر  .5

 .-حػظف اهلل-افعالمة افشقخ طفر افديـ األثري  .6

 .-حػظف اهلل- افشقخ ظبد افرمحـ أبق افبقان محادافعالمة  .7
 .-حػظف اهلل- بـ افـعامن األظظؿل افرمحـحػقظ افعالمة افشقخ احلاؾظ  .8

.حػظف اهلل- افعالمة افشقخ خؾقؾ افرمحـ بـ ظبد افسبحان األظظؿل .9
(1) 

                                     
افعالمة ضقاء افرمحـ األظظؿل، مـ  بتقجقفؿبؾ أشامء افشققخ  "افعالمة"ـتبت فؼب  (2)

ـ  اجلؿؾة افدظائقة أ  و فؽبر، تقيف افشقخ افسقد ظبدا. وؿد ـه2541ظام  تبتبؼقت، ـام 

 .مجقعا اهلل ؿرمحفوافشقخ طفر افديـ، وافشقخ خؾقؾ افرمحـ ؾ
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مـ  ثؿ افتحؼ افدـتقر بؽؾقة افؼيعة باجلامعة اإلشالمقة، واكتفؾ

 مـفؾ ظؾؿف افصايف، ومـ أبرز مـ درس ظؾقفؿ:

 .-رمحف اهلل-ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل بـ باز افعالمة شامحة افشقخ  .2

 .-رمحف اهلل-افعالمة ادحدث محاد األكصاري  .3

 .-حػظف اهلل-افعالمة افشقخ ظبد ادحسـ بـ محد افعباد  .4

 .-اهللرمحف -ديـ اهلاليل ادراـق افعالمة افدـتقر حمؿد تؼل اف .5

 .-رمحف اهلل-افعالمة ادػرس حمؿد األمغ افشـؼقطل  .6

اجستر، ومـ ادثؿ افتحؼ افدـتقر بجامعة أم افؼرى دقاصؾة دراشة 

 أبرز مـ تتؾؿذ ظؾقفؿ ؾقفا:

 .-رمحف اهلل-افعالمة افدـتقر حمؿد افسامحل  .2

 .-رمحف اهلل-افعالمة افشقخ حمؿد ظقدن  .3

 .-رمحف اهلل-حمؿد أمغ ادكي افشامل  افعالمة .4

 .-رمحف اهلل-افشقخ افػاضؾ افدـتقر حمؿد مصطػك األظظؿل  .5

ثؿ واصؾ مسرتف افعؾؿقة، ؾافتحؼ بجامعة األزهر، وأـؿؾ مرحؾة 

افدـتقراه حتت إرشاف حمدث افديار ادكية افعالمة افدـتقر حمؿد أبق 

 .-رمحف اهلل-صفبة 
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اهلـد، وافسعقدية، وافشام، ومك، وافعراق،  مـوؽرهؿ ـثرون 

وؽرها مـ افبؾدان، ؾرحؿ اهلل مـ ظز، وحػظ مـ ؽز، وجزاهؿ خر 

 اجلزاء.
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 تالمًره 

تقػ افدـتقر األظظؿل افتدريس بؽؾقة احلديث افؼيػ باجلامعة 

هـ(، 2533هـ( إػ ظام )::24اإلشالمقة ثالثة وظؼيـ ظاما مـ ظام )

مـ مـفؾف افعؾؿل خؾؼ ـثر مـ خمتؾػ أكحاء ادعؿقرة، يتعذر ؾارتقى 

 حكهؿ، ومـ أبرزهؿ:

رشيػ افعبديل، ظؿقد ـؾقة احلديث بـ افدـتقر حسغ  .2

 باجلامعة اإلشالمقة.

 افدـتقر ؿاشؿ بـ حمؿد افطقايش، وـقؾ ـؾقة احلديث. .3

 افدـتقر شؾقامن افثـقان، وـقؾ ـؾقة احلديث فؾدراشات افعؾقا. .4

حمؿد ؿدح، ظؿقد افتطقير اإلداري باجلامعة افدـتقر  .5

 اإلشالمقة.

افدـتقر رباح بـ رضقامن افعـزي، وـقؾ افتطقير اإلداري  .6

 باجلامعة.

 وهمالء ـؾفؿ مـ أظضاء هقئة افتدريس باجلامعة اإلشالمقة.

افدـتقر آر، ـل، كقر حمؿد اهلـدي، ممفػ ))أؿضقة اخلؾػاء  .7

 افراصديـ((.
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 األشتاذ باجلامعة ادحؿدية باهلـد.افدـتقر إؿبال بسؽقهري،  .8

افشقخ أمحد جمتبك افسؾػل، األشتاذ باجلامعة افسؾػقة ببـارس  .9

 شابؼا، وافباحث يف دار افدظقة بدهلل.

افشقخ أصغر ظع إمام مفدي، األمغ افعام جلؿعقة أهؾ  .:

 احلديث ادرـزية باهلـد.

افدـتقر حمؿد كقح افسـقغايل، ممفػ ـتاب ))تؼديس  .21

  افػؽر افصقيف((.األصخاص يف

افدـتقر ـامل ؿادل اجلزائري، ممفػ ـتاب ))افرواة ادختؾػ  .22

يف صحبتفؿ ممـ هلؿ رواية يف افؽتب افستة((.
(1) 

وؽر همالء ـثرون مـتؼون يف أرجاء افعامل، مـفؿ مـ تقػ افقزارة، 

ومـفؿ مـ تقػ افؼضاء، واإلؾتاء، ومـفؿ مـ هق يف جمال افتدريس، ومـفؿ 

يف جمال افبحث وافتحؼقؼ، وؾؼ اهلل اجلؿقع دا ؾقف كػع اإلشالم  مـ هق

  وادسؾؿغ.

 
  

                                     
 ه.2541ادـاصب ادذـقرة حسبام ـاكت ظـد ـتابة هذه افـبذة ظام  (2)
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 مؤلفاته

، البّ اهطالع اهقسطيب األُدهسٛ املت٘فٟ أقضٚٞ زس٘ي اهلل  .1

 .(دزاسٞ ٗحتقٚق ٗاستدزان) ٓـ(.497سِٞ )
ؿام افدـتقر األظظؿل بتحؼقؼ هذا افؽتاب حتؼقؼا ظؾؿقا، وزيـ بداية 

 بلربعة ؾصقل مفؿة:ظؿؾف هذا 

 افػصؾ األول: افؼضاء يف اإلشالم.

افػصؾ افثاين: افـفضة افعؾؿقة يف األكدفس مـ افؼرن األول إػ 

 افؼرن اخلامس.

 افػصؾ افثافث: ترمجة ادمفػ.

 افػصؾ افرابع: افتعريػ بـسخ افؽتاب.

ثؿ حؼؼ افؽتاب حتؼقؼا ظؾؿقا، وختؿ ظؿؾف باشتدراك أؿضقة افـبل 

 .افتل فقست يف ـتاب ابـ افطالع 

ثؿ ذيؾف بلربعة ؾفارس ظؾؿقة تعغ افؼارئ ظذ رسظة افقصقل إػ 

 بغقتف ادـشقدة.

صار افؽتاب مرجعا هاما الشقام فؾؼضاة وادحامغ يف افبالد  وهبذا

 اإلشالمقة.
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وضبع ظدة ضبعات، آخرها ضبعة دار افسالم بافرياض ظام 

، وتتؿقز هذه افطبعة ظـ 38:اتف ، وظدد صػحجزأيـهـ( يف 2535)

 شابؼتفا بؿزيد مـ افتحؼقؼ وافتـؼقح.

وؿام جلـة مـ افعؾامء بسمجة افؽتاب إػ األردية حلاجة افؼضاء 

ألن افؽتاب يعتز مـ أهؿ افقثائؼ  ;وادحامغ يف ادحاـؿ افؼظقة

 افؼضائقة يف افعفد افـبقي افؼيػ.

م( 2:98مـفا: ظام ) وضبعت افسمجة بؿديـة الهقر ظدة ضبعات

 ( صػحة.8:3م(، وهل يف )3113م( وظام )2::2وظام )

ادقشقظة افؼضائقة "وؿام بتؾخقص افؽتاب مجاظة مـ افعؾامء باشؿ 

مع ترمجة ـامؾة دؼدمة افدـتقر األظظؿل ))افؼضاء يف  "يف افعفد افـبقي

 اإلشالم((. وكؼوه مـ مؽتبة مجعقة افػالح بؿديـة الهقر بدون تاريخ.

 ٓـ(.458ًاَ اهبٚٔقٛ املت٘فٟ سِٞ )إلهاملدخى إىل اهسِّ اهلرب٠،  .2

 )دزاسٞ ٗحتقٚق(
هذا افؽتاب يشتؿؾ ظذ أهؿ ادباحث احلديثقة افتل حيتاج إفقفا ـؾ 

مام افبقفؼل يف ـتابف هذا ـثرا مـ احث وظامل يف احلديث; ؾؼد ذـر اإلب

ظـ أئؿة احلديث ؿد ال تقجد يف ـتب أخرى، ؾؽان افؽتاب  افـؼقل
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مرجعا هاما دعرؾة ظؾقم احلديث ظـد مـ جاء بعده ـاحلاؾظ ابـ حجر، 

 وافسخاوي، وافسققضل، وؽرهؿ.

ؾـظرا ألمهقة هذا افؽتاب ؿام افدـتقر األظظؿل بتحؼقؼف وؾؼ أصقل 

ترمجة اإلمام هذا بؿؼدمة مػصؾة اصتؿؾت ظذ  ظؿؾفظؾؿقة مـفجقة، وزيـ 

وذـر جفقده يف خدمة افسـة ادطفرة، ودراشة ـتاب اددخؾ،  ،افبقفؼل

وحماوفة اشتدراك افـصقص ادػؼقدة مـف مـ خالل كؼقل افعؾامء يف 

 ممفػاهتؿ.

وضبع افؽتاب ضبعتان، آخرمها ضبعة مؽتبة أضقاء افسؾػ بافرياض 

 صػحة.  935هـ( يف جمؾدتغ، وبؾغت صػحاتف 2531ظام )

م بسمجة افؽتاب إػ األردية افشقخ حمؿد حيقك خان احلؽقؿ وؿا

افطبقب، وادتخصص يف افؾغات افعربقة واألردية وافػارشقة، وضبع 

 م(، وال أدري هؾ أظقد ضبعف أم ال؟.3::2بؿديـة الهقر ظام )

 )دزاسٞ ٗحتقٚق( ٓـ(.410ابّ ًسدٕٗٙ املت٘فٟ سِٞ ) أًاهٛ .3
خصقصا احلػاظ مـ - وطقػة مـ وطائػ افعؾامء ؿديام ناإلمالء ـا

ريؼتفؿ ؾقف أن يؽتب ادستؿع يف يقم مـ أيام األشبقع، وض -أهؾ احلديث

. "هذا جمؾس أماله صقخـا ؾالن بجامع ـذا يف يقم ـذا "يف أول افؼائؿة: 
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ثؿ يقرد ادؿع بلشاكقده أحاديث وآثارا، ثؿ يػرس ؽريبفا، ويقرد مـ 

 عؾؼة هبا ما خيتاره ويتقرس فف.افػقائد ادت

مثؾ هذا افـقع مـ افؽتب: ))ـتب األمايل((، ومـ تؾؽ ظذ ويطؾؼ 

 افؽتب أمايل ابـ مردويف.

ؾؼام افدـتقر األظظؿل بتحؼقؼف مع ـتابة مؼدمة مػصؾة اصتؿؾت 

ظذ كبذة ظـ ـتب األمايل، وترمجة ابـ مردويف، وذـر جفقده يف خدمة 

 ت معجؿ رجال ابـ مردويف يف هذا افؽتاب.افسـة ادطفرة، ـام تضؿـ

مارات، هـ( يف دار ظؾقم احلديث باإل2521وضبع افؽتاب ظام )

 (.377وظدد صػحاتف )

فتح اهغف٘ز يف ٗضع األٙدٜ عوٟ اهصدٗز، هوعالًٞ اهصٚذ حمٌد  .4

 ) دزاسٞ ٗحتقٚق(ٓـ(. 1163ٚاٝ اهسِدٜ املت٘فٟ سِٞ )ح
مسلفة حمؾ وضع افقديـ بعد تؽبرة اإلحرام يف أثـاء افؼقام مسلفة 

أثارت جدال ـبرا بغ افعؾامء، خصقصا بغ احلـػقة وافشاؾعقة، وأفػت 

))ؾتح حقهلا ممفػات ـثرة، مـفا رشافة افعالمة حمؿد حقاة افسـدي: 

، وـاكت هلذه افرشافة مؽاكة ظـد افغػقر يف وضع األيدي ظذ افصدور((

ؾ افعؾؿ، ؾؽاكقا يـؼؾقن مـفا كؼقال ـثرة يف ـتبفؿ، ومـ همالء افعالمة أه
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ادحدث حمؿد ظبد افرمحـ ادبارـػقري صاحب حتػة األحقذي، 

 مرظاة ادػاتقح.صاحب وادحدث ادسـد ظبقد اهلل افرمحاين 

ؾؼام افدـتقر األظظؿل بتحؼقؼ هذه افرشافة، وؿدمفا بسمجة 

هذه، وذيؾفا بؿؾحؼغ: أحدمها يف ختريج  ادمفػ، وافتعريػ برشافتف

األحاديث افقاردة يف وضع افقؿغ ظذ افشامل يف افصالة ظؿقما، وافثاين: 

 مذاهب افعؾامء يف افقضع واإلرشال.

وضبعت افرشافة ثالث ضبعات، ثافثتفا ضبعة مؽتبة افغرباء األثرية 

 (.222هـ(، وظدد صػحاهتا ):252ظام)

 .(تأهٚف)د ٗاألحلاَ. اهتٌسم باهسِٞ يف اهعقا٢ .5

هذه رشافة صغرة احلجؿ ـثرة افـػع، اشتؾفا افدـتقر األظظؿل مـ 

ادؼدمات افتل ـتبفا هق يف بداية ـتبف، ثؿ زاد ؾقفا كصقصا ـثرة تدل ظذ 

افتؿسؽ بافؽتاب وافسـة، شقاء يف افعؼائد واألحؽام، ؾصارت هذه 

 صغر حجؿفا.افرشافة مرجعا هاما دعرؾة ظؼقدة أهؾ افسـة مع 

هـ( يف مؽتبة افغرباء األثرية، وظدد صػحاهتا 2528وضبعت ظام )

(85.) 

وكظرا حلاجة افـاس إػ مثؾفا ؿام بسمجتفا إػ األردية افدـتقر أبق 
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احلسـ ضاهر حمؿقد بـ حمؿد يعؼقب صقخ، أحد تالمقذه، وضبعتفا مؽتبة 

 هـ( ظدة ضبعات.2529دار افسالم بافرياض مـذ ظام )

 .(تأهٚف)صطوحات احلدٙث ٗهطا٢ف األساُٚد. ًعجٍ ً .6

ؿام ادمفػ بجؿع ما تـاثر يف بطقن افؽتب مـ مباحث مصطؾح 

احلديث، وفطائػ األشاكقد، ورتبف ظذ حروف ادعجؿ، وذفؽ تؾبقة 

فطؾب ـثر مـ افشققخ األؾاضؾ ادتخصصغ يف ظؾقم افؼيعة وافثؼاؾة 

مرجعا هاما دعرؾة  افعامة، ؾاشتػاد مـف افعامة واخلاصة، وصار

 اصطالحات احلديث ظـد ضؾبة احلديث ومشاخيف.

ضبع افؽتاب ظدة ضبعات، آخرها ضبعة مؽتبة أضقاء افسؾػ ظام 

ة، 683هـ(، وظدد صػحاتف )2536) (، ويف هذه افطبعة زيادات مفؿَّ

 خؾت ظـفا افطبعات افسابؼة.

ة افعربقة وكظرا حلاجة األشاتذة وافطؾبة افؼظقغ ؽر افـاضؼغ بافؾغ

ؿام بسمجتف إػ األردية افدـتقر شفقؾ حسـ بـ افعالمة ظبد افغػار 

حسـ، وأضاف إػ افؽتاب بعض االصطالحات اجلديدة افتل رآها 

 مػقدة.

وؿامت إدارة افتحؼقؼات اإلشالمقة يف اجلامعة اإلشالمقة افعادقة 
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يف اهلـد مـ  ام(، وأظقد ضبعف3114بنشالم آباد بـؼ هذه افسمجة ظام )

 م.3115-هـ2536ؿبؾ إدارة دار افّدظقة يف دهلل ظام 

 )تأهٚف(دزاسات يف اجلسح ٗاهتعدٙى.  .7

اجلرح وافتعديؾ مـ أمفات  مباحث اشتخؾص ادمفػ يف ـتابف هذا

افؽتب، ورتبفا ترتقبا جقدا; فقسفؾ ظذ افباحثغ معرؾة هذا افػـ 

 افغامض افدؿقؼ.

ادمفػ أثـاء تدريسف باجلامعة  فتلفقػف ما الحظف زوـان احلاؾ

 وؿؾة معرؾتفؿاإلشالمقة مـ ابتعاد افطالب ظـ مـفج ادحدثغ، 

باصطالحاهتؿ احلديثقة، ؾؼام بجؿع مادة هذا افؽتاب، وكؼه بغ ضؾبة 

 افعؾؿ.

وضبع افؽتاب ظدة ضبعات: يف اهلـد ثؿ يف بروت، )وهل ضبعة 

ديـة افـبقية، وآخرها ضبعة دار مرسوؿة(، ثؿ ضبعتفا دار افغرباء األثرية باد

هـ(، وتتؿقز ظـ شابؼتفا بزيادات مفؿة، 2535افسالم بافرياض ظام )

 (.523وظدد صػحاتف )

 (تأهٚف)املِٞ اهلرب٠ شسح اهسِّ اهصغس٠ هوحافظ اهبٚٔقٛ.  .8

ـتاب افســ افصغرى فإلمام افبقفؼل يعتز خالصة ما وصؾ إفقف 
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اإلمام افبقفؼل يف مجع أدفة مذهب اإلمام افشاؾعل، ومل يتطرق إػ أدفة 

خمافػقف إال بنصارات خػقة ال يـتبف دؼصقده إال مـ مارس ـتبف، ؾؼام 

افشقخ بذـر أدفة األئؿة اآلخريـ، وخاصة األئؿة افثالثة، وخترجيفا 

ا، ودراشتفا، ومـاؿشتفا وؾؼ أشس ظؾؿقة، ومـ َثؿ ترجقح ما يراه راجح

ؾصار افؽتاب مصدرا هاما فدراشة ؾؼف افسـة ادؼارن مع ختريج أحاديثف 

 خترجيا ظؾؿقا.

وؿد ؿال بعض أهؾ افعؾؿ: مل كجد بعد اإلمام افشقـاين )ت 

هـ( مـ مجع بغ ختريج احلديث، وبقان ؾؼفف، وأدفة ـؾ ؾؼقف 2361

وفذا ؾؾؾف احلؿد وادـة، ))ادـة افؽزى((،  بافتػصقؾ مثؾ ما كجده يف

جاءت هذه افتسؿقة بـاء ظذ اؿساح أحد ـبار ادحدثغ مـ أشاتذة 

 افدـتقر األظظؿل.

هـ( مـ 2533وضبع افؽتاب يف تسع جمؾدات افطبعة األوػ ظام )

 (.5:14ؿبؾ مؽتبة افرصد بافرياض، وبؾغت صػحاتف )

ادباحث افػؼفقةبعض وؿام بسمجة 
(1 )

إػ افؾغة افسـقة افدـتقر 

ياوز، األشتاذ يف ـؾقة اإلهلقة بجامعة أوفقداغ بؿديـة برصة يف وهبل 

                                     
 ك ؼ بعض مباحث هذا افؽتاب يف جمؾة اجلامعة اإلشالمقة، ومـفا ترجؿ ادسجؿ. (2)
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وؿد أضؾعف ظذ بعض  .(Islami Arastirmalar)ترـقا، وكؼت يف جمؾة: 

 احلؾؼات أحده تالمقذه مـ األتراك.

 .(تأهٚف)اهٚٔ٘دٙٞ ٗاملسٚحٚٞ.   .9
فص٘ي يف أدٙاْ اهلِد )اهلِدٗسٚٞ، ٗاهب٘ذٙٞ، ٗاجلِٚٚٞ،  .10

 .(تأهٚف)دٚٞ(. ٚٗاهسِّ

ضبع افؽتابان، ـؾ مـفام ظذ حدة، ثؿ ضؿ ادمفػ افؽتابغ يف ضبعة 

ضبعتف  ."دزاسات يف اهٚٔ٘دٙٞ ٗاملسٚحٚٞ ٗأدٙاْ اهلِد"جديدة باشؿ 

هـ(، وبؾغت :253مؽتبة افرصد بافرياض ظدة ضبعات، آخرها يف ظام )

 (.895صػحاتف )

نفؼاء بوشبب تلفقػ هذا افؽتاب يعقد إػ أن افدـتقر األظظؿل ؿام 

شؾسؾة مـ ادحارضات يف األديان باجلامعة اإلشالمقة، ثؿ رأى مجع هذه 

ادحارضات، وترتقبفا، وتـؼقحفا، وكؼها يف ـتاب; فقستػقد مـف ضؾبة 

اجلامعة اإلشالمقة خاصة; مة، وادسؾقن اجلدد افدارشقن يف افعؾؿ ظا

ؾنن ادمفػ ؿد كاؿش ـؾ ؿضقة بغ هلؿ احلؼ افذي اختاروه ظذ بصرة، فقت

ؿضايا افدياكات األخرى بلشؾقب ظؾؿل رصغ، وحاور أصحاب مـ 

افدياكات مـ خالل ـتبفؿ، ؾصار افؽتاب مرجعا هاما يف اجلامعات 
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  اإلشالمقة يف افعامل دعرؾة افدياكات األخرى.

 يف ض١٘ ًسٗٙاتٕ.  أب٘ ٓسٙسٝ .11

ؿام افدـتقر األظظؿل يف رشافة اداجستر بجامعة أم افؼرى بدراشة 

افؽتب افستة  مـ مرويات افصحايب اجلؾقؾ راوية اإلشالم أيب هريرة 

ومسـد اإلمام أمحد بلشؾقب ظؾؿل جديد صبف ريايض مل يسبؼ إفقف، وـان 

ذفؽ يف آوكة أثار ؾقفا ادستؼؿقن وادستغربقن مـ تشؽقؽ وصبفات 

صحايب اجلؾقؾ، ورمقه باهتامات باضؾة، ومل يلل  أهؾ فويات هذا احقل مر

افعؾؿ جفدا يف افدؾاع ظـ هذا افصحايب اجلؾقؾ، إال أكف بؼل هـاك بعض 

 افـؼاط افتل مل يتطرق إفقفا أحد يف افدؾاع ظـف، وهل:

 .معرؾة افعدد افتؼريبل درويات أيب هريرة  -2

ـ أحاديث افصحابة معرؾة افعدد افتؼريبل دا فف مـ صقاهد م -3

 اآلخريـ.

 معرؾة افعدد افتؼريبل افذي اكػرد بف أبق هريرة. -4

ؾاختار افدـتقر هذا ادقضقع اهلام افقاشع افذي ال شاحؾ فف، وكال 

ظؾقف صفادة اداجستر مـ جامعة أم افؼرى، ثؿ ؿام بـؼ كؿقذج مـ هذه 

يف ض١٘ ًسٗٙاتٕ، دزاسٞ   أب٘ ٓسٙسٝ)) افرشافة يف مائة حديث باشؿ:
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وكؼتف دار افؽتب ادكي يف  ((،ًقازُٞ يف ًا٢ٞ حدٙث ًّ ًسٗٙاتٕ

هـ(، وبؾغت ::24افؼاهرة، ودار افؽتب افؾبـاين يف بروت ظام )

 (.4:2صػحاتف )

، ((يف ض١٘ ًسٗٙاتٕ اهصحابٛ اجلوٚى أب٘ ٓسٙسٝ ثؿ كؼه باشؿ ))

مـ مروياتف بؿزيد مـ بغ ؾقف مـفجقة افبحث بدراشة ظؼة أحاديث 

افتـؼقح وافتفذيب. ضبعتف مؽتبة افغرباء األثرية بادديـة ادـقرة ظام 

 ( صػحة.247( يف )ـه2529)

وافـتقجة افتل تقصؾ إفقفا افدـتقر األظظؿل بدراشتف هذه ـاكت 

مقضع إظجاب ظـد بعض افباحثغ، ومقضع اشتغراب ظـد اآلخريـ، 

وؿد أصاد بعض افباحثغ هبذه افـتقجة، مـفؿ افدـتقر حمؿد ظبده افقاممل 

وزير افثؼاؾة واإلظالم بادؿؾؽة افعربقة افسعقدية شابؼا يف ـتابف 

 . ))افصحايب اجلؾقؾ أبق هريرة واحلؼقؼة افؽامؾة((

 :أكؼؾفا بـصفاماهل كتقجة افبحث؟ 

ف(.)تـظر يف األوراق ادرؾؼة ادصقرة مـ افؽتاب كػس
(1)
 

                                     
هذه األوراق مـ افؽتاب مع هذه افـبذة، وأرشؾت فؾشقخ افػاضؾ حػقظ افرمحـ  أرؾؼت   (2)

. ومـ أراد افقؿقف ظذ هذه افـتقجة ؾؾرجع إػ افـبذةت  يف ـتبا األظظؿل، ؾلبؼقت ف ظذ م

= 
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 ( .تأهٚف)))اجلاًع اهلاًى يف احلدٙث اهصحٚح اهصاًى((.  .12
وضع افدـتقر األظظؿل مـفجا متؽامال الشتؼصاء األحاديث 

 افصحقحة يف شػر واحد.

 وؿسؿ ظؿؾف هذا إػ ثالثة أؿسام:

 افؼسؿ األول: اإليامن، وافعؾؿ، وافعبادات.

 افؼسؿ افثاين: ادعامالت، واألحؽام.

افتػسر، وادغازي، وادـاؿب، واألدظقة، وبؼقة افؼسؿ افثافث: 

 األبقاب.

بحؿد اهلل افؼسامن األوالن يف اثـل ظؼ جمؾدا، وبؾغ جمؿقع  د تؿّ وؿ

 (.7911( تؼريبا، وجمؿقع أحاديثف )8311صػحاتف )

ودزيد مـ ادعؾقمات ظـ هذا ادؼوع يرؾؼ معف خمتك مؼدمة 

.افشامؾ(())اجلامع افؽامؾ يف احلديث افصحقح 
 (1)

 

=                                     

 افؽتاب كػسف. 

وـان يعرضفا ظذ أهؾ ـتب افدـتقر األظظؿل مؼدمة خمتكة فؾتعريػ باجلامع افؽامؾ،  (2)

رؾؼت هذه ادؼدمة مع هذه افـبذة. واآلن ضبع افؽتاب بحؿد اهلل، ؾؿـ افعؾؿ ظـد احلاجة، ؾل  

  أراد ادزيد ؾؾرجع إفقف.
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هـ(، ويؼدر 2/8/2533بدأ ادمفػ افعؿؾ هذا ادؼوع يف تاريخ )

هـ(. 2546مـ ادؼوع بؽامؾف يف هناية ظام ) -إن صاء اهلل-أن يـتفل 

ؾلشلل اهلل أن يقؾؼف إلمتامف، وأن جيعؾف يف مقزان حساكاتف يقم افؼقامة.
(1)

 

 . (باهوغٞ اهلِدٙٞتأهٚف )))اهقاً٘س امل٘ض٘عٛ هوقسآْ اهلسٍٙ((،  .13
ؿام ادمفػ بجؿع ادقضقظات افتل حتدث ظـفا افؼرآن افؽريؿ، 

ؽر ادتخصصغ فقسفؾ ؾفؿف ظذ ورتبفا ظذ ادعجؿ مؼوحا مػرسا 

افؼرآن وتعافقؿ  يفبضاظتفؿ  تؽقن غر ادسؾؿغ افذيـفؾقف، وخاصة 

 مزجاة. اإلشالم وشرة افـبل 

مسؾؿ معتؿدا ظذ باحث حقث شطره ؿؾؿ  ،وهق أول مـ كقظف

 افؽتاب وافسـة، وآثار شؾػ األمة. 

وهق حتت افطبع
(2)

(، وؿد متت ترمجتف إػ 11:، وظدد صػحاتف )

                                     
وؿد تؿ افؽتاب، وضبع ضبعتان: افطبعة األوػ ضبعتف دار افسالم بافرياض يف ربقع اآلخر  (2)

ومؽتبة بقت افسالم  ،ابـ بشريف اثـل ظؼ جمؾدا، وافطبعة افثاكقة ضبعتف دار  ـه2548

، ؾلخزين أن افؽتاب ضبع افطبعة افثاكقة مع م3131يـاير أوائؾ وزرتف يف  بالهقر، باـستان.

   تعديالت يف باـستان، وفؽـف مل يرها بعد. ؾال أدري هؾ متتع برؤيتفا، أو حافت مـقتف دوهنا؟ 

 ضبعت ظدة ضبعات باهلـد وبادؿؾؽة افعربقة افسعقدية. (3)
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األردية مـ ؿبؾ افؾجـة افعؾؿقة يف مؽتبة دار افسالم بافرياض، وهل حتت 

 ادراجعة.

رؾؼ مع هذه األوراق مؼدمة ادمفػ.وي  
(1)
 

 .(تأهٚف باهوغٞ اهلِدٙٞ)((. ٕ))قسآْ كٛ شٚتى جٔاٙ  .14

حتدث ؾقفا ادمفػ ظـ أهؿ ظؼائد اإلشالم مـ افتقحقد، وافرشافة، 

وبعض افصحابة  وافققم اآلخر، وزيـ افؽتاب بذـر ما وؿع فؾـبل 

إػ افتلمؾ  ائع وادقاؿػ ادتؿقزة افتل تدظقوافتابعغ ومـ بعدهؿ مـ افقؿ

يف افؼرآن افؽريؿ وتعافقؿف افسامقة، ؾتقجف بؼراءة هذا افؽتاب ـثر مـ 

 ؽر ادسؾؿغ إػ ؿراءة افؼرآن افؽريؿ، ومـفؿ مـ هداه اهلل إػ اإلشالم.

وؿد فؼل هذا افؽتاب إؿباال ـبرا مـ ؿبؾ ؽر ادسؾؿغ، ؾطبعت 

أيضا يف افرياض  ظدة ضبعات يف اهلـد، واليزال يطبع ـؾ شـة، ـام ضبع

 (.287مـ ؿبؾ مؽتبة دار افسالم، وظدد صػحاتف )

 

                                     
افرمحـ األظظؿل. رؾؼت مؼدمة ادمفػ مع هذه افـبذة افتل أرشؾت فػضقؾة افشقخ حػقظ أ   (2)

 وؿد ضبع افؽتاب ؾعذ افراؽبغ يف االضالع افرجقع إفقف.
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أخرى هـدية فغات رجؿ إػ ت   افدـتقر األظظؿل بلن افؽتاب وأ خز

.افتامقؾقة، وافبـغافقة، وؽرمها مثؾ
(1) 

 

 

 
  

                                     
يف ما صح مـ األذـار وافرؿك وافطب ظـ  ؼغحتػة ادت :فف ممفػات أخرى، مـفا وضبعت (2)

. وؿد رشع مع االختصار افؽامؾ اجلامعمـ  تانمستؾ ا، ومه، واألدب افعايلشقد ادرشؾغ

ؿريبا ظـد ما تقػ تدريسف يف ادسجد افـبقي، وأراين بعض يف تلفقػ رشح شــ أيب داود 

م، وحافت مـقتف دون 3131ر صػحاتف مـ ـتاب افطفارة ظـد ما زرتف يف بقتف يف أوائؾ يـاي

 إمتامف. جعؾ اهلل ذفؽ يف مقزان حسـاتف.
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 اف على األعنال العلنًة وتكىميهااإلشس

  أرشف ادمفػ ظذ ترمجة معاين افؼرآن افؽريؿ بافؾغة اهلـدية

بذل يف وبتؽؾقػ مـ جمؿع ادؾؽ ؾفد فطباظة ادصحػ افؼيػ، 

هذه ؽقن توشتصحقحفا جفدا ـبرا، وـتب ـثرا مـ مقاضعفا بؼؾؿف، 

إن - افتارخيقةواألخطاء  افعؼقدة، ادخافػاتإن صاء اهلل شؾقؿة مـ افسمجة 

ل حتت افطبعه. و-صاء اهلل تعاػ
(1)
 ؾؽ ؾفد.ع ادؿيف جم 

 قراه باجلامعة تر وافدـتاجس مـ رشائؾ ادرأرشف ظذ ـث

 اإلشالمقة.

 ة باجلامعة اإلشالمقة، وجامعة أم افؼرى، ركاؿش افرشائؾ افؽث

باحلديث  تتعؾؼذه افرشائؾ هد بـ شعقد، وـؾ ؿوجامعة اإلمام حم

 أو باألديان. ،فوظؾقم

  ؾة جمؼدمة فؾـؼ يف مـ افبحقث افعؾؿقة اد رـث بتحؽقؿؿام

ؿؾؽة افعربقة عؼدة يف ادـرات ادؼدمة فؾؿممتاجلامعة اإلشالمقة، واد

 افسعقدية.

                                     
 .هـ2545ضبعت ظام  (2)
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  مـ  افتدريسقئة ه  مـ افبحقث فسؿقة أظضاءرـث بتحؽقؿؿام

اذ.تشارك إػ درجة األششارك، ومـ درجة ادساظد إػ درجة اددرجة اد

  وجعؾفا يف مقزان حسـاتف. آمغ.تؼبؾ اهلل جفقده، 
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