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)Questions of Muhanna ibn Yahya ash-Shami (d. 248 AH / 862 CE
)To Imam Ahmad ibn Hanbal (d. 241 AH / 855 CE
)Regarding Ar-Rijaal (Narrators of Hadith
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سؤاالت مهنا بن حيىي الشامي (ت  )248لإلمام أمحد بن حنبل (ت  )241يف الرجال ،مجعاً وترتيباً ،د .مصعب بن خالد بن عبد هللا املرزوق

املستخلص

 املوضوع:
تسؤاال يهنذ قن حيىي اشرذيي (  )248شإليذ أمح قن حنبل (  )241يف
اشيجذل ،مجةذً اتيتةبذً.
 األهداف:
إقياز يلذن اشاسؤاال شألئم ايذ حم ين دو غزثي ادقةق احتيثي شلثري ين
املاسذئل ااآلااء.
حفظ تياث اسإيذ أمح اتسيثبه.
مجع تسؤاال يهنذ شإليذ أمح يف اشيااة ااشيجذل يف يمضع ااح .
تسيثبهذ شماتسافذدة ينهذ ايمازناهذ يع غريهذ ين اشاسؤاال .
جةوهذ نماة شوامتسع يف تابع ادااتس املنسمل ينهذ.
إظهذا يلذن يهنذ دن اسإيذ أمح اقني أصحذقه.
 املنهج:
 يس ي  ،فةهذ :أمهة املمضمع اأه افه ااش ااتسذ اشاسذقس .
مث قاسماه إىل فصوني:
 اشفصل األال :تيمج يمجزة ملهنذ اشرذيي ااشاةيث قاسؤاالته.
افةه يبحثذن:
األال /تيمج يمجزة ملهنذ اشرذيي.
افةه يطذشب :امسه اناسبه ،شةمخه ،تمايةذه ،نرأته ،يلذناه اشةومة اثنذء اشةومذء دوةه.
اشثذين /اشاةيث قاسؤاال يهنذ شإليذ أمح .
افةه يطذشب :صح ناسباهذ إشةه اتاسمةاهذ ،يمضمدذهتذ ،يلذناهذ ،د دهذ.
 اشفصل اشثذين :تسؤاال يهنذ اشرذيي (  )248شإليذ أمح (  )241يف اشيجذل.
افةه يبذح  :األال /األتسذيي .اشثذين /اشلىن .اشثذش  /األشسذب .اشياقع /اشبو ان.
 اخلذمت  ،اهبذ اشناذئج ااشامصةذ  ،مث ثبت املصذدا ااملياجع ،ااشفهذاس اشفنة .
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 أهم النتائج:
 قوغ د د اشيااة ااشيجذل يف تسؤاال يهنذ ،146 :اقوغت اااايهتذ 160 :أا أكثي.
 إجذلا اسإيذ حم  :أحلذيذً صيحي يف أكثي ين  80اااث  ،اتةيثفذً مبذ ثزث دوى
 30اااث  ،احلذث يهنذ آلااء اسإيذ يف  5ااااي  ،اغري شك.
 دق إجذلا اسإيذ اأحلذيه.
 أظهي حاسن صحب يهنذ شإليذ ايلذناه احيصه دوى اشفذئ ة اتسة اطماده.
 أهم التوصيات:
 اشةنذث قةو اشاسؤاال .
 مجع تياث يهنذ اشرذيي دن اسإيذ أمح .
 تساسة اشاسؤاال دوى اشةوم  ،ااتساخياج املاسذئل ادح ثثة امتةةزهذ دن غريهذ.
 يسذقو تسؤاال يهنذ شإليذ قبسة تسؤاال األصحذب ،ااملمازن قةنهذ.
 الكلمات املفتاحية:
تسؤاال – يهنذ – اسإيذ – أمح – حنبل – اشيجذل – اشيااة.
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Abstract
Research title: Questions of Muhanna ibn Yahya Ash-Shami (d. 248
AH / 855 CE) to Imam Ahmad ibn Hanbal (d. 241 AH / 862 CE) Regarding
Ar-Rijaal (Narrators of Hadith) Collection and Arrangement.
Objectives:
1) Highlighting the status of the questions to the leading scholars of the
religion and what they contained in terms of vast and sound
knowledge and the settling of numerous issues and opinions.
2) Preserving the literary heritage of Imam Ahmad and elucidating it.
3) Collecting the questions of Muhanna to Imam Ahmad regarding
narrators of Hadith and putting them in one place.
4) making it a core for future elaboration in tracking and studying them.
5) Illustrating the rank of Muhanna to Imam Ahmad and amongst his
companions.
Methodology:
The introduction: It contained the importance of this research ،its
objectives ،and the literature review.
Then it was divided into the chapters:
Chapter One: A brief biography of Muhanna Ash-Shami ،and an
introduction to his questions ،which also contained two subchapters:
a. One: A brief biography of Muhanna Ash-Shami.
His
name ،lineage ،teachers ،students ،upbringing ،academic
position and praise of the scholars upon him.
b. Two: An introduction to the questions of Muhanna to Imam Ahmad.
 Verifying its attribution to him ،regarding the naming ،topics ،status
and number.
Chapter Two: The questions of Muhanna Ash-Shami (d. 248 AH) to
Imam Ahmad (d. 241 AH) regarding the men (narrators of Hadith).
It included the following subchapters:
a. The Names. b. nicknames.
b. surnames. d. countries.
The Conclusion: It contains the research findings ،recommendations ،
bibliography and technical indexes.
The most important findings:
The number of narrators of Hadith in the questions of Muhanna has
reached: 127 ،while their narrations reached: 136 narrations.
The answers of Imam Ahmad contained explicit rulings on more than
80 of them ،with the identification of more than 30 of them ،Muhanna's
narration of Imam Ahmad's views which included 5 narrations and other
than that.
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The accuracy of Imam Ahmad's answers and his rulings.
It showed the virtuous companionship of Muhanna to Imam Ahmad ،
his status ،his aspiration to benefit and his vast acquaintance.
Recommendations:
1) Giving diligence to the science of asking questions to the leading
scholars of the religion.
2) Collecting the literal heritage of Muhanna Ash-Shami upon Imam
Ahmad.
3) Dividing the questions to the scholars into various sciences ،extracting
contemporary issues related to Hadith and distinguishing them from
others.
4) Comparing the questions of Muhanna to the questions of the other
companions of Imam Ahmad and collating them.
Keywords:
Questions – Muhanna – Imam – Ahmad – Hanbal – The men – The
narrators.
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مقدمة
إن ادحم هلل ،ناساةةنه اناساغفيه ،انةم قه ين شياا أنفاسنذ ،ين ثه ه هللا فما يضل
شه ،اين ثضول فما هذدي شه ،اأشه أال إشه إال هللا ،اأشه أن حمم اً دب ه ااتسمشه،
صوما ايب اتسمايه دوةه ،ادوى آشه اأصحذقه اين اها ى هب اه ،أيذ قة . .
فس هةّأ هللا هلذه األي ين حيفظ دوةهذ دثنهذ ،اتسخي هلذ ين األئم ين ثسم قيفع
ااث اشةو  ،اتةوةمه ااش دمة إشةه ،فس ّأيه اشطماب شاوسي شك دنه  ،اثنما اشيكب تةظةمذً
مللذناه  ،اطوبذً شماتسازادة ين دوميه .
اق كذن ين أاشئك األدما اسإيذ أمح قن حنبل امحه هللا ،اشذي حفظ هللا قه
اش ثن ،انري دوميه يف اشةذملني ،اتسخي شه ين ثاوسى دنه اثياي.
اين تسبل حتصةل اشةو  :اشاسؤال ،فذشاسؤال يفاذح ملذ اتساُغوق ،اقه ُُيمع شاذ اشةو ،
احتيا املاسذئل ،اق أيي هللا قه يف كاذقه.
ُ
اشذا طيق طماب اشةو األاائل لاب األتسئو  ،اطيحما يذ ثُرلل دوى شةمخه ،
ادانما إجذلاهت  ،احفظمهذ ،انرياهذ اأفذداا هبذ غريه .
ّ
اق دُيفت ق ـ (تسؤاال ) ا (ياسذئل) ،اغريهذ.
اين اشذثن طيقما لاب األتسئو ااتساخيجما هبذ دومذً غزثياً ال زشنذ ننهل ين يةةنه :يهنذ
قن حيىي اشرذيي ،ااشذي الز اسإيذ أمح اكذن ين كبذا أصحذقه ،فاسأشه دن كبذا املاسذئل،
اأكثي ،ااجامع دن ه يذ مل ُيامع دن غريه ين كما اسإيذ  ،امحهمذ هللا؛ فيأثت ين املنذتسب
أن أمجع تسؤاالته شإليذ  ،اأمسةاهذ( :تسؤاال يهنذ قن حيىي اشرذيي شإليذ أمح يف اشيجذل،
مجةذً اتيتةبذً).






أهمية املوضوع:
تظهي أمهة املمضمع يف اشنسذط اشاذشة :
يلذن اسإيذ أمح يف اسإتسما ااشةوم اشريدة  ،اخبذص دو اشيجذل.
ينزش يهنذ اشرذيي دن اسإيذ  ،اقني أصحذقه.
كثية يذ ثنسوه اشةومذء ااألصحذب دن يهنذ اتسؤاالته شإليذ .
يذ حمته تسؤاال يهنذ ين كما شإليذ أمح فةه حتيثي آلاائه ااخاةذااته.
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أهداف املوضوع:
 إقياز يلذن اشاسؤاال شألئم ايذ حمته ين دو غزثي ادقةق احتيثي شلثري ين املاسذئل
ااآلااء.
 مجع تسؤاال يهنذ شإليذ أمح يف اشيااة ااشيجذل يف يمضع ااح  ،فإين مل أق دوى
تسؤاال يهنذ يطبمد اال خمطمط  ،اق نسل اشةومذء دنهذ ق ميذً (كمذ تسةأيت يف
املبح اشثذين يف دااتس اشاسؤاال ين هذا اشبح ) ،اااجمع ين يسذص اشاأشة (.)1
 تسيثب هذه اشاسؤاال شماتسافذدة ينهذ ،ايمازناهذ يع غريهذ ين اشاسؤاال دن اسإيذ ،
يف اشيااة ااشيجذل.
 جةل هذه اشاسؤاال اجملممد نماة شوامتسع يف دااتس املنسمل ينهذ.
 إظهذا يلذن يهنذ قن حيىي دن اسإيذ أمح اقني أصحذقه.
 اغريهذ.
الدراسات السابقة:
مل أق دوى دااتس جتمع تسؤاال يهنذ شإليذ يف اشيجذل ،ااشذي اقفت دوةه
(يمتسمد أقمال اسإيذ أمح قن حنبل يف اجذل ادح ث ادووه  -مجع اتيتةب اشاسة أقم
املةذطي اشنماي اأمح دب اشيزاق دة احمممد حمم خوةل) ،اهذه املمتسمد ق قذل فةهذ
جه كبري –شلي هللا تسةةه ادموه  ،-احم يمتسمداه قةض تسؤاال يهنذ ،شلنهذ مل
تاجذاز مثذنة اأاقةني لاملليا ،افذهت يثوهذ ازايدة؛ ااشاسبب يف شك فةمذ ثظهي اقاصذاه
دوى يياجع حم دة يف مجع هذه األقمال ،فس نصما دوى مجع املذدة املمتسمد ين تسا دري
كاذلاًكوهذ يف ااجيح ااشاة ثل ااشيجذل.
كمذ اقفت دوى ااجذيع شةوم اسإيذ أمح امحه هللا ،اهم دمل دظة  ،ق أفيد
أجزاء ينه يف اشيجذل ،إال أن جمممع تسؤاال يهنذ اشيت نسوت فةه –لاملليا -ال تاجذاز
تسبةني تسؤاالً انسماً.
( )1دوي قن أمح اقن حز األن شاسي" ،اتسذئل اقن حز " .حتسةق إحاسذن دبذس( ،ط ،1قريا  :املؤتساس
اشةيقة شو ااتسذ ااشنري.103 :4 ،)1980 ،
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اال خيفى أن كثرياً ين أئم املذهب اأتبذع اسإيذ أمح اغريه ين اشةومذء ق مجةما
قني اشفسه اادح ث  ،فبثما كثرياً ين هذه اشاسؤاال يف غري يظذهنذ ،جن هذ يف كابه املصنف يف
اشفسه اشياح ادح ث  ،اهذا ظذهي اجوي ملن تصفح هذا اشبح اثبت املياجع ااملصذدا.
املنهج العلمي ( خطة البحث ):
اق اشامل اشبح دوى:
يس ي  ،افةهذ :أمهة املمضمع ،اأه افه ،ااش ااتسذ اشاسذقس .
مث قاسماه إىل فصوني:
الفصل األول :ترمجة موجزة ملهنا الشامي رمحه هللا والتعريف بسؤاالته ،وفيه
مبحثان:
املبحث األول :تيمج يمجزة ملهنذ اشرذيي امحه هللا ،افةه يطذشب:
املطوب األال :امسه اناسبه.
املطوب اشثذين :يمشه اافذته.
املطوب اشثذش  :شةمخه.
املطوب اشياقع :تمايةذه.
املطوب اخلذيس :نرأته.
املطوب اشاسذدس :يلذناه اشةومة اثنذء اشةومذء دوةه.
املبحث الثاين :اشاةيث قاسؤاال يهنذ شإليذ أمح امحهمذ هللا ،افةه يطذشب:
املطوب األال :صح ناسباهذ إشةه اتاسمةاهذ.
املطوب اشثذين :يمضمدذهتذ.
املطوب اشثذش  :يلذناهذ.
املطوب اشياقع :د دهذ.
الفصل الثاين :سؤاالت مهنا بن حيىي الشامي (ت  )248لإلمام أمحد بن حنبل
(ت  )241يف الرجال مجعاً وترتيباً ،وفيه مباحث:
املبحث األول :األتسذيي.
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املبحث الثاين :اشلىن.
املبحث الثالث :األشسذب.
املبحث الرابع :اشبو ان.
اخلامتة ،اهبذ أه اشناذئج ااشامصةذ .
ثبت املصذدا ااملياجع.
اشفهذاس:
فهيس اشيجذل.
فهيس أحلذ اسإيذ أمح يف اشيجذل.

املنهج يف مجع السؤاالت وترتيبها:
 قمت جبمع تسؤاال يهنذ دن اسإيذ ممذ اقفت دوةه ين كاب :ااجيح ااشاة ثل،
ااشيجذل ،ااشاسؤاال  ،ااشامااثخ ،ااشرتاج  ،اشياح األحذدث  ،اكاب ادحنذقو
املةام ة ،ااشذي اجةت إشةه امل أق فةه دوى شيء أكثي قلثري ممذ اقفت دوةه
اأثبت ينه.
 أدخوت يف اشاسؤاال يذ قيأه يهنذ دوى اسإيذ  ،اكذا يذ مسةه ينه احنم شك.
 يةز قمل اسإيذ امحه هللا جبةوه قني قمتسني ( ).
 جةوت اشاسؤاال يساسم دوى أاقة يبذح  :األتسذيي ،ااشلىن ،ااألشسذب ،ااشبو ان.
 اق حم أحلذيذً دوى اشيجذل ،اتةيثفذً قبةضه  ،اإثبذاتً أا نفةذً شاسمذع ااااث ،
اناسب شبو أا قبةو  ،اتةيث قوسب ،اغري شك.
 اتباهذ دوى حياف املةج شويجذل اشذثن تلو فةه اسإيذ  ،يس يذً (دب هللا) يف
حيف اشةني ،ا(حمم ) يف حيف املة  ،كمذ هي اشةذدة دن كثري ين يؤشفي كاب
اشيجذل.
اجل اشرتاج ق حم تسؤاالً
 جةوت األاقذ شويااة يااسواسوني ،امل أجةوهذ شواسؤاال ّ ،
أا نسماً ااح اً.
 إ ا ااد كي اا ٍا يف تيمج اا ٍا اااد دن اسإيذ يذ ثفة اأايً فةه ،أفيد شه تيمج
كي كما اسإيذ  ،ايف شك فذئ ة ،اهي :أين اج يف قةض اشنسمل اشيت
اأد
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يطمل اثرمل
اقفت دوةهذ اخاصذا اشنذقل شلما اسإيذ يف فمان فسط ،قةنمذ ّ
اشنص ّ
حلمذً دوى ااا غريه ،ا شك يف يص ا آخي؛ فليا اأحوت دوةه.
 أااد يذ اقفت دوةه ين يياجع ايصذدا يف اسإحذال  ،امل أمهل شةئذً ينهذ ،اشم
كذن ثغوب دوى اشظن يف كثري ينهذ أن املاأخي ق أخذه ين املاس  ،إال أين أثباه؛
ملزث ين اشاثبت يف اشنسل ،األنه فةمذ ثظهي أن اشاسؤاال كذنت قني ث ي كثري ين
اشةومذء يف اشسيان اشاسذدس ااشاسذقع ااشثذين.
 ادام يف إثبذ أمسذء اشيجذل دوى يذ ااد يف امليجع املنسمل ينه اشاسؤال ،ايذ د اه
ادام دوى اتاثخ قغ اد اهتذثب اشلمذل اهتذثب اشاهذثب ،امل أحل إشةهذ شئما
أثسل ادحماشي.
 مل أتطيق شألحذدث اشماادة يف ثنذاي اشاسؤاال امل أ كي هلذ دزااً اال ختيُيذً ،إ املسصمد
أديف لاشغيثب ااألدما ااشيجذل ااشبو ان،
مجع كما اسإيذ دوى اشيجذل ،كذشك مل ّ
اشيت تبوغ اشةريا قل تزث ؛ شئما تلثي د د صفحذ اشبح  ،الاشاذيل ثاةذا قبمل
حتلةمه أا نريه؛ فوومجما احمللم اشرتاطذهتذ يف د د األاااق اشبحثة اتماقةهذ
اشفنة  ،كمذ هم يةوم .
كمذ أين آثي مجةهذ يف يلذن ااح دوى تساسةمهذ اين مث اشامتسع يف ختيثج قاس
دان آخي؛ شةاةاسي اشنظي إشةهذ يف يمضع ااح اميلن يع شك دااتساهذ.
 تابةت أشفذظ اسإيذ أمح اشيت حل أا نطق هبذ حذل تسؤاشه دن اشيجذل ،اأثضذً
دبذاا يهنذ اشيت ثص فةهذ اأي اسإيذ يف اشيااة أا اشيجذل إ ا مل ثصيح قوفظ ،
اجةوت شك يف آخي اشبح .
 أدحست يف آخي اشبح قةض اشفمائ االصطماحة اشيت ااد يف إجذلا اسإيذ امحه
هللا تةذىل.
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الفصل األول :ترمجة موجزة ملهنا الشامي رمحه اهلل والتعريف بسؤاالته ،وفيه مبحثان:
املبحث األول  /ترمجة موجزة ملهنا الشامي رمحه اهلل( ،)1وفيه مطالب:
املطلب األول :امسه ونسبه.
يهنذ قن حيىي اشاسومي ،ثلىن أبيب دب هللا ،ديرسي تسلن قغ اد.
مل أق

املطلب الثاني :مولده ووفاته.
دوى تةةني تسن يمش ه ،إال أنه الز اسإيذ أمح ثمااثً اأاقةني تسن  ،اصحبه

( )1يياجع يذ ُكي يف تيمج يهنذ اشرذيي:
حمم قن حبذن اشامةمي" ،اشثسذ " .حتسةـق حممـ دبـ املةةـ خـذن( ،ط ،1حةـ ا آلاد اشـ كن لاهلنـ :
دائية املةذاف اشةثمذنة .204 :9 ،)1973 ،
حمم قن ادحاسني اشاسومي" ،تسـؤاال اشاسـومي شوـ اا قطـحت" .حتسةـق فيثـق يـن اشبـذحثني دشـياف تسـة
ادحمة اخذش ااجيثاسي( ،ط ،1اشيايض ،)2007 ،ص.310
أمحـ قــن دوــي قــن اثقــت اشبغـ ادي" ،اتاثــخ قغـ اد" .حتسةــق قرــذا دـماد يةــياف( ،ط ،1قــريا  :داا
اشغيب اسإتسمايي.358 :15 ،)2002 ،
دوــي قــن هبـ هللا اقــن يــذكمال" ،اسإكمــذل يف افــع االاتةــذب دــن املؤتوـ ااملخاوـ يف األمســذء ااشلــىن
ااألناس ــذب" .حتسة ــق دبـ ـ اش ــيمحن املةوم ــي ا ثـ ـ اشةبذتس ــي (ط ،1حةـ ـ ا آلاد اشـ ـ كن لاهلنـ ـ  :دائ ــية
املةذاف اشةثمذنة  ،تصمثي داا اشلاذب اسإتسمايي.306 :7 ،)1963 ،
حمم قن حممـ اقـن أيب ثةوـى" ،طبسـذ ادحنذقوـ " .حتسةـق حممـ اشفسـي( ،ط ،1اشسـذهية :يطبةـ اشاسـن
احملم ث ).345 :1 ،7 :1 ،
دوـي قــن ادحاسـن اقــن داسـذكي" ،اتاثــخ ي ثنـ ديرــق" .حتسةـق دمــي قـن غيايـ اشةمـياي( ،قــريا  :داا
اشفلي.310 :61 ،)1995 ،
دب ـ اشــيمحن قــن دوــي اقــن ااجــمزي" ،املنــاظ يف اتاثــخ املوــمو ااألي ـ " .حتسةــق حمم ـ دطــذ ،ايصــطفى
دطذ( ،ط ،2قريا  :داا اشلاب اشةومة .17 :12 ،)1995 ،
إق ـياهة قــن حمم ـ اقــن يفوــح" ،املسص ـ األاش ـ يف كــي أصــحذب اسإيــذ أمح ـ " .حتسةــق دب ـ اشــيمحن
اشةثةمني( ،ط ،1اشيايض :يلاب اشيش .44 :3 ،)1990 ،
أمحـ قــن دبـ ادحوــة اقــن تةمةـ " ،اقاضــذء اشصـياط املاســاسة ملخذشفـ أصــحذب ااجحــة " .حتسةــق صــي
اشةسل( ،ط ،7قريا  :داا دذمل اشلاب.13 :2 ،)1999 ،
- 357 -

سؤاالت مهنا بن حيىي الشامي (ت  )248لإلمام أمحد بن حنبل (ت  )241يف الرجال ،مجعاً وترتيباً ،د .مصعب بن خالد بن عبد هللا املرزوق

حىت يذ  ،أي أن يمازياه شه اقا أ دذ مثذن اتاسةني ايذئ .
ا كي اقن ااجمزي أن افذته تسن مثذن اأاقةني ايذئاني.
املطلب الثالث :شيوخه.
ح ث دن كثري ،ينه  :اسإيذ أمح ادب اشيزاق اشصنةذين اثزث قن هذاان ،اغريه .
املطلب الرابع :تالميذه.
أخذ دنه مجذد  ،ينه  :إقياهة قن هذنئ ادب هللا قن أمح قن حنبل احيىي قن حمم
قن صذد  ،اغريه .
املطلب اخلامس :نشأته.
شزيت ألا دب هللا ثمااثً اأاقةني تسن  ،ااتفسنذ دن دب اشيزاق ،ااأثاُه مبل
قذل يهنذُ ( :
دن تسفةذن قن دةةن تسن مثذن اتاسةني ،اكذن يةنذ أثضذً دن دب اشيزاق إتسحذق قن ااهمثه
امجذد ).
املطلب السادس :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
ق د اشةومذء يهنذ قن حيىي ين كبذا أصحذب اسإيذ أمح اشذثن ثؤخذ دنه دو
اسإيذ  ،اكذن اسإيذ ثةيف شه ق اه اثلييه.
قذل اخلمال( :هم ين كبذا أصحذب اسإيذ أقم دب هللا أمح قن حنبل ،اكذن اسإيذ
ثلييه اثةيف شه حق اشصحب  ،اثس ّ يه ،اكذن دب هللا اقن اسإيذ ثيفع ق اه ،اثذكيه كثرياً،
اكذن ثاساجيئ دوى أيب دب هللا يذ مل ثاساجيئ دوةه أح يثوه ،احياموه أقم دب هللا يذ مل
حيامل يثوه).
اقذل اقن حبذن( :كذن ين خةذا اشنذس . .ياساسة ادح ث ).
اقذل اش اا قطحت( :ثس نبةل).
اقذل اقن يذكمال( :فسةه حم ث دذمل يرهما).
اقذل شةخ اسإتسما ( :فسةه دذمل).
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املبحث الثاني :التعريف بسؤاالت مهنا لإلمام أمحد رمحهما اهلل ،وفيه مطالب:
املطلب األول :صحة نسبتها إليه وتسميتها.
كي اشةومذء يف تيمجاه أن شه تسؤاال تسأهلذ اسإيذ أمح  ،اق كذنت قني أث ثه قة
افذته ،فمن كمايه يذ ث ل دوى اقمفه دوةهذ:
قذل اخلمال( :تسأشه دن كبذا املاسذئل ،اكاب دنه دب هللا قن أمح قن حنبل ياسذئل
كثرية ،قضة دري جزءً دن أقةه مل تلن دن دب هللا ،دن أقةه ،اال دن غريه)(.)1
قذل اخلمال( :يف كاذب يهنذ دن أيب دب هللا ،)2() . .اافذة اخلمال تسن إح ى درية
اثمامثذئ .
اينه ين مسّذهذ تسؤاال :
قذل يغوطذي( :يف تسؤاال يهنذ أليب دب هللا أمح  ،)3() . .ايغوطذي تميف دذ
اثناني اتساني اتسبةمذئ .
فمن احملامل أن ثلمن يغوطذي ق اق دوةهذ.
كمذ أن كثية اشنسمال دن تسؤاالته اخذص ين دومذء اشسيان اشاسذدس ااشاسذقع
تبني أهن اطوةما
ااشثذين -كمذ تسةظهي ين خمال يياجع املذدة اشيت ُمجةت يف هذا اشبح ّ -
دوةهذ ،اهللا أدو .
املطلب الثاني :موضوعاتها.
ق الز يهنذ –كمذ تس  -اسإيذ ي ة طمثو (ثماث اأاقةني دذيذً) ،اكذنت شه يلذن
دن اسإيذ ؛ اهذا يذ جةوه ثاسأشه اثياجةه ،فجمع كثرياً ين املاسذئل ،أصبحت ييجةذً
ألصحذب اسإيذ قبل أن تلمن ملن قة ه :
( )1اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد".358 :15 ،
( )2دب هللا قن أمح اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" .حتسةق طذاق دمض هللا( ،ط،1
اشيايض :داا اشياث  ،)1998 ،ص .214
( )3يغوطذي قن قوةج اشبلحيي" ،إكمذل هتذثب اشلمذل يف أمسذء اشيجذل" .حتسةق دذدل حممـ اأتسـذي
إقـ ـياهة ( ،ط ،1اشس ــذهية :اشف ــذااق ادح ثثـ ـ 115 :8 ،)2001 ،؛ اش ــذا اخ ــرت تاس ــمة اشبحـ ـ ب
(تسؤاال يهنذ قن حيىي اشرذيي شإليذ أمح يف اشيااة ااشيجذل ،مجةذً ادااتس ).
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قذل اخلمال( :تسأشه دن كبذا املاسذئل ،اكاب دنه دب هللا قن أمح قن حنبل ياسذئل
كثرية ،قضة دري جزءً دن أقةه مل تلن دن دب هللا ،دن أقةه ،اال دن غريه)(.)1
اممذ أيخذ حل هذه اشاسؤاال  :يذ قيأه يهنذ دوى اسإيذ أا مسةه ينه -تسماء قاسؤال
غريه أا ال-احنم شك.
ااشنذظي فةهذ ُي يمضمدذهتذ يف خماو اشةوم  :اشةول ،ااشيااة ااشيجذل ،ااشفسه،
اغريهذ(.)2
املطلب الثالث :مكانتها.
شاسؤاال يهنذ يلذن كبرية ،ا شك ألتسبذب كثرية ،ينهذ:
 يلذن يهنذ اشةومة اتمثةق اشةومذء شه ،اق تسبست اسإشذاة إشةهذ يف تيمجاه.
 طمل ي ة يمازي يهنذ شإليذ أمح  ،فس الزيه ثمااثً اأاقةني تسن  ،كمذ تس .
 كثية ياسذئوه ،فهي كمذ ُاصفت (أكثي ين أن ُحت ّ )(.)3
 يلذن يهنذ اشةذشة دن اسإيذ أمح  ،فس كذن اسإيذ ثلييه اثةيف شه حق اشصحب ،
اثس ّ يه ،اصحبه يف تسفي احضي(.)4
 جاسذاته اجيأته دوى اسإيذ أمح يف طيح اشاسؤاال  ،ااحامذل اسإيذ شه ،فس كذن
ثاسأشه حىت ثضجيه :قذل دب هللا( :اكنت أاى يهنذ ثاسأل أيب حىت ثضجيه ،اثليا
دوةه ج اً ،حىت امبذ قذ اضجي) ،اكذن حياموه ،اثةيف شه حق اشصحب (.)5
( )1اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد".358 :15 ،
( )2اقـ مجــع املاســذئل اشفسهةـ د .إمسذدةــل ييحبــذ يف اتســذشاه شومذجاســاري قةنـمان (ياســذئل اسإيــذ أمحـ قــن
حنب ــل اشفسهة ـ  ،اااث ـ يهن ــذ ق ــن حي ــىي اشر ــذيي (  )248مجة ـذً ادااتس ـ ) ،اقو ــغ هب ــذ إح ـ ى اأاقة ــني
اتسامذئ ياسأش .
ااشبح اشذي قني أث ثنذ يف مجع تسؤاالته يف اشيجذل ،اق دمل قةـض اشبـذحثني دوـى مجـع األحذدثـ اشـيت
أدوهذ اسإيذ أمح يف تسؤاال يهنذ شه ،اشيع يف دااتساهذ ،امل ثنريهذ قة .
( )3اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد".358 :15 ،
( )4اشاسذقق.
( )5اشاسذقق.
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نبذه يهنذ احيصه دوى اشفذئ ة ،ا شك ثظهي ين خمال د اكافذئه قيد اسإيذ
أصي اقوّب اشاسؤال حىت ُيةل اسإيذ أمح
دوى تسؤاشه ،قل ثياجةه ،اثماد
دوةه) ،اامبذ ّ
ثصيح جبماقه ،اشماه شك كثرية(. 1
ّ
يةيف أصحذب اسإيذ أمح يلذن يهنذ دن اسإيذ  ،ايلذن تسؤاالته ،ممذ جةل دب
هللا (اهم اقن اسإيذ أمح ) أيخذ دن يهنذ اثلاب دنه (ياسذئل كثرية ،يف قضة
دري جزءً دن أقةه مل تلن دن ه دن أقةه ،اال دن غريه ،اكذن دب هللا ثيفع ق اه
اثذكيه كثرياً)(.)2
نسل يهنذ قةض األحلذ دن قةض اشةومذء -يع نسوه كما اسإيذ أمح  ،-كذقن
يةني اأيب خةثم  ،اهذا ثةطي قةم دظةم شاسؤاالته(.)3

املطلب الرابع :عددها.
هي أكثي ين ُحت  ،كمذ تس  ،اق تسبست اسإشذاة إىل أن د إمسذدةل ييحبذ ق مجع
املاسذئل اشفسهة اقوغت اثناذن اأاقةني اتسامذئ ياسأش .
ايف هذا اشبح  ،قوغ د د اشيااة ااشيجذل اشذثن نسل يهنذ دن اسإيذ أمح كمايذً
فةه  :تسبة ادريثن ايذئ  ،قةنمذ د د ااااي اشاسؤاال  :تساذً اثماثني ايذئ اااث .
ا شك كوه دال دوى كثية ياسذئوه ،امحه هللا.
اق تنمدت فمائ هذ :فمنهذ أحلذ دوى اشيجذل -اهم أكثيهذ -تمثةسذً اتضةةفذً،
اقةضهذ تةيث لاشيجذل اقو اهن  ،اأخيى يف ضبط األمسذء اتصحةحهذ ،اقوةل ينهذ يف
األشسذب ،اغري شك.
الفصل الثاني :سؤاالت مهنا بن حييى الشامي (ت  )248لإلمام أمحد بن حنبل (ت  )241يف
( )1ي ـ ــن ش ـ ـ ـماه ه يف ه ـ ــذا اشبح ـ ـ ـ اش ـ ـ ـرتاج ،116 ،79 ،74 ،52 ،37 ،26 ،14 ،11 ،10 ،6 :
 ،127اغريهذ.
( )2اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد".358 :15 ،
( )3شذه ه ين اشرتاج .69 ،43 ،39 :
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الرجال ،مجعاً وترتيباً ،وفيه مباحث:
املبحث األول  :األسامي
 -1إبراهيم بن إمساعيل ،قُعيس:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن إقياهة قُةةس حي ث دن فع ،دن اقن دمي اضي هللا
دنهمذ ،قذل :قذل اتسمل هللا صوى هللا دوةه اتسو " :تسةلمن أُيياء ين قة ي" ،فسذل:
(ال أديف إقياهة قُةةس ،اال أداي ين هم)(.)1
 -2إبراهيم بن أيب العباس ،أبو إسحاق ،املعروف ابلسامري:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن إقياهة قن أيب اشةبذس ثلمن قبذب اشيصذف  ،فسذل:
(ال أبس قه ،ثس ) ،قوت :ين أثن هم؟ قذل( :ين األقنذء)(.)2
 -3إبراهيم بن بكر ،أبو إسحاق الشيباين:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن إقياهة قن قلي اشرةبذين ثلمن يف طذقذ اشةلي داب
دوي قن مسية ،قذل( :ق اأثاُه ،كذن أدما) ،قوت :كة كذن؟ قذل( :كذنت أحذدثثه
يمضمد )(.)3
 -4إبراهيم بن دينار ،أبو إسحاق التمار:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن إقياهة قن دثنذا ثلمن لاشليخ ،فسذل( :هم ص ثق أليب
ياسو املاساموي)(.)4
بسبالن:
 -5إبراهيم بن زايد ،أبو إسحاق ،املعروف َ
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن إقياهة قن زايد تسبمان ثلمن يف اشليخ ،قذل( :ال أبس
( )1اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .170
( )2اخلطةــب" ،اتاثــخ قغ ـ اد" ،30-28 :7 ،ثمتس ـ قــن دب ـ اشــيمحن املــزي" ،هتــذثب اشلمــذل يف أمســذء
اشيجذل" .حتسةق قرذا يةياف( ،ط ،1قريا  :يؤتساس اشيتسذش .118 :2 ،)1980 ،
( )3اخلطة ــب" ،اتاث ــخ قغـ ـ اد" ،548 -547 :6 ،حممـ ـ ق ــن أمحـ ـ اش ــذهل" ،يةـ ـزان االداـ ـ ال يف نس ـ ـ
اشيجذل" .حتسةق دوي اشبجذاي( ،ط ،1قريا  :داا املةيف .24 :1 ،)1963 ،
( )4اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد" ،584-583 :6 ،يغوطذي" ،إكمذل هتذثب اشلمذل".203 :1 ،
- 362 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء األول

قه ،كذن يةنذ دن هرة  ،اق مسع ين دبذد قن دبذد املهول)(.)1
 -6إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري:
قذل يهنذ :قيأ دوى أمح  :إقياهة قن تسة  ،دن اقن شهذب ،أن دب هللا قن كةب
األنصذاي أخربه :أن حةّذً ين األنصذا كذنما أباض فذاس يع أيريه  ،اكذن دمي ثةسب
ااجةمش كل دذ  ،فرغل دنه حىت يضى اشزيذن اشذي كذنت أتتةه فةه دسبه  ،فسفل أهل
ثذكي أهن أخوما ثغيه  ،اتسنّما شونذس تسن تسمء ،فغضب
شك اشثغي ،فلاب أيريه إىل دمي ُ
دوةه دمي غضبًذ ش ث ً ا اتمد ه  ،مث أاتسل إشةه دمي" :أن ائامين اال أيْتحت يةل أح "،
فةيفه اشذي صنةما ،اأاد ه ادة ً ا أشيف
فجمةه يف اش اا ،امل ثره شك غريه ّ ،
دوةه  ،فومذ اشا دوةه  . .ادح ث .
قذل يل أمح ( :كذن اقن يه ي خيطئ فةه ،ثسمل" :أتسيف دوةه ") ،فسوت :هذا ين
قبل حمم قن إتسحذق أا ين قبل إقياهة قن تسة ؟  ،فسذل( :ين قِبل حمم قن إتسحذق ،إمنذ
كذن حمم قن إتسحذق ثةطي إقياهة قن تسة كابذً فةناسخهذ ،اأيذ إقياهة فإمنذ كذن خيطئ
إ ا ح ّ ث ين حفظه ،فأيذ كابه كذنت صحةح )(.)2
 -7إبراهيم بن عطية الثقفي:
كابت
قذل يهنذ :قوت شه –أي اسإيذ أمح  :-إقياهة قن دطة ؟  ،فسذل( :ق اأثاُه ا ُ
كيههُ ،اقذل( :ق كابنذ دنه) ،اهنى أن ثُلاب
دنه)ُ ،
قوت شه :يذ شأنه؟  ،قذل( :ال أداي) ،ا َ
شيء ين ح ثثه(.)3
 -8إبراهيم بن حممد بن طلحة:
نسل يهنذ دن اسإيذ أمح أنه كي ح ث إقياهة قن حمم قن طوح  ،قذل :قذل دمي
ألينةن فياج اا ِ األحاسذب إال ين األَكفذء" ،قذل يهنذ :فسوت شه :هذا
اضي هللا دنهّ " :
( )1اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد" ،596-595 :6 ،املزي" ،هتذثب اشلمذل".86 :2 ،
( )2اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .196
( )3ادحاسـن قـن حذيـ اشبغـ ادي ادحنبوـي" ،هتـذثب األجمقـ " .حتسةـق دبـ اشةزثـز اشسذثـ ي( ،ط ،1امل ثنـ :
اشةوم اادحل .714 :2 ،)1425 ،
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ييتسل دن دمي؟ قذل( :نة  ،اشلن إقياهة قن حمم قن طوح كبري)(.)1
 -9إبراهيم بن موسى اهلروي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن إقياهة قن يمتسى اهلياي ،فسذل( :اجل اتسخ) ،فسوت:
يذ قمشك إنه اتسخ؟  ،قذلَ ( :ين ثابع اشمال َة ااشسضذ َة فهم اتسخ)(.)2
 -10أصرم بن غياث ،أبو غياث اخلراساين النيسابوري:
()3
قذل يهنذ :كاب دنه أمح أحذدث ينلية ،مث خيقهذ .
ُيب بن مالك:
 -11أ ّ
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن أُيب قن يذشك؟ فسذل( :هم ين شةمخ زاااة قن أاىف)(.)4
 -12إسحاق بن حيىي الطلحي:
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا دن إتسحذق قن حيىي اشطوحي؟  ،فسذل( :شةس قريء)،
اقذل أثضذً( :يرتاو ادح ث ) ،قوت :قوغحت دن حيىي قن تسةة يف إتسحذق قن حيىي قذل:
( او شبه ال شيء) ،قذل أمح ( :نة  ،هم كذاو).
قذل يهنذ :فسوت :ح ثحت ثةسمب قن ثمتس اشطوحي ،قذل :ح ثحت دب اشيمحن قن
يه ي قن حاسذن قن دثنذا املهول ،قذل :مسةت إتسحذق قن حيىي قن طوح  ،قذل :مسةت
دمي دةاسى قن طوح  ،قذل :أاتسوحت أيب أددم شه يةذاث فمج ته يرغمالً قريء ين أيي
اشناسذء . .ا كي ادح ث  ،إىل أن قذل :فومذ نظي إشةه يسبماً ،قذل :أيذ إين مسةت اتسمل هللا
ثسمل" :إنه ملمفَّق ،أا اشة األيي" ،فسوت أليب ثمتس  :اشرك ينك؟  ،فسذل :ال ،كذا قذل
دب اشيمحن.
( )1دب اشيمحن قن أمح قن اجب" ،شيح دول اشرتيذي" .حتسةق مهذ تسةة ( ،ط ،1اشزاقذء :يلاب املنذا،
.552 :1 ،)1987
( )2حمم قن يفوح املس تسي" ،اآلداب اشريدة " .حتسةق شةةب األا ؤاط ادمـي حاسـن ِ
اشسةّـذ ( ،ط،1 .
قريا  :يؤتساس اشيتسذش اازااة األاقذف قسطي.129 :4 ،)2015 ،
( )3أمح قن دوي اقـن حجـي اشةاسـسماين" ،شاسـذن املةـزان" .حتسةـق دائـية املةـذاف اشنظذيةـ ( ،ط ،2قـريا :
يؤتساس األدومي.463 :1 ،)1971 ،
( )4اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .309
- 364 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء األول

فسذل أمح ( :إن كذن قذل شك "ح ثحت دب اشيمحن" فس كذب؛ ألن دب اشيمحن مل
ثلن حي ث دن إتسحذق قن حيىي؛ ألنه يرتاو ادح ث ) ،قوت :فمن أثن كذن إتسحذق؟ ،
قذل( :كميف) ،قوت :ايذ شأنه؟  ،قذل( :ينلي ادح ث )(.)1
 -13إسرائيل بن يونس السبيعي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح  :أثهمذ أحب إشةك :إتسيائةل أا أقم قلي قن دةذش؟  ،فسذل:
(إتسيائةل) ،قوت :مل؟  ،قذل( :ألن ألا قلي كثري اخلطأ ج اً) ،قوت :كذن يف كابه خطأ؟ ،
قذل( :ال ،كذن إ ا ح ث ين حفظه)(.)2
 -14أمساء بن عبيد الضبعي:
قذل يهنذ دن أمح ( :أمسذء قن دبة ين اشيفةذء)(.)3
 -15إمساعيل بن أابن الغنوي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن إمسذدةل قن ألان اشغنمي؟  ،فسذل( :يرتاو؛ أخيج إشةنذ
كاذب فطي قن خوةف اإ ا فةه :فطي دن أيب اشطفةل دن دوي يف" :شبس اخلضية" ،اشيء
شةس ين اشلاذب)(.)4
الص َف رْياء األسدي املكي:
 -16إمساعيل بن عبد امللك بن أيب ُ
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا دن أيب اشصفرياء؟ فسذل( :ينلي ادح ث ) ،قوت :أي
شيء ين ينليه؟  ،قذل( :ثياي دن دطذء" :اشريق اشيت تاسلي حيا ") ،قوت :اهذا ينلي؟
 ،قذل يل أمح ( :نة  ،دن دطذء خماف هذا) ،قوت :يذ هم؟  ،قذل( :كذن ثسمل" :املاسلي
حيا " ،اهذاو غوط دوى دطذء)(.)5
( )1اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .231
( )2اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد".551 ،542 :16 ،
( )3املزي" ،هتذثب اشلمذل".536 :2 ،
( )4اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .271
( )5يغوط ــذي" ،إكم ــذل هت ــذثب اشلم ــذل" ،190 :2 ،أمح ـ ق ــن دو ــي اق ــن حج ــي اشةاس ــسماين" ،هت ــذثب
اشاهــذثب" .حتسة ــق دائ ــية املة ــذاف اشنظذية ـ ( ،ط ،1اشس ــذهية :داا اشلا ــذب اسإتس ــمايي:1 ،)1993 ،
.317
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 -17إمساعيل بن جمالد بن سعيد بن عمْي:
قذل يهنذ :قذل يل أمح ( :إمسذدةل قن جمذش كذن هذ هنذ قبغ اد) ،قوت :أداكاَه؟ ،
مسةت ينه؟  ،قذل( :ال) ،قوت :ين أثن هم؟  ،قذل( :كميف)(.)1
قذل( :نة ) ،قوتَ :
 -18إمساعيل بن انفع:
قذل يهنذ :قوت ألمح  :ح ثحت اشمشة قن اشفضل اشةنزي ،أخربين إمسذدةل قن دبة قن
فع اشةجوي اشبصيي ،دن محذد قن أيب تسوةمذن ،دن إقياهة  ،دن دوسم  ،دن دمذا قن
ايتسي اضي هللا دنهمذ ،قذل :قذل اتسمل هللا صوى هللا دوةه اتسو " :أاتين جربثل آن ًفذ ،فسوت
شه :اي جربثل! ح ثحت قفضذئل دمي يف اشاسمذء ،فسذل :اي حمم ! شم ح ثاك قفضذئل دمي يف
دذيذ ،يذ نف فضذئل دمي ،اإن دمي
اشاسمذء يذ شب نمح يف قميه أش تسن إال مخاسني ً
حاسن ين حاسنذ أيب قلي" ،فسذل يل أمح ( :ال أديف إمسذدةل قن فع ،هذا ح ث
يمضمع)(.)2
 -19األسود بن عامر الشامي ،شاذان:
قذل يهنذ :مسةت أمح ثسمل( :أقم اشنضي –أي هذش قن اشسذتس  -أثبت ين
شذ ان)(.)3
 -20أشعث بن سعيد البصري ،أبو الربيع السمان:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن أيب اشيقةع؟  ،قذل( :كذن شةب حيمل دوةه؛ قذل :ااى
دن أيب قر ٍي ،دن تسةة قن جبري ،دن اقن دمي اضي هللا دنهمذ ،أنه يي قسم ق نصبما
شةئًذ ثييمنه ،فسذل" :هنى اتسمل هللا أن ثاّخذ شيء فةه اشياح غيضذً" ،فسذل شه هرة  :ق
ح ث قه أقم قري ،فاسلت دنه) ،قوت :اقَبِل شةب ين هرة ؟  ،فسذل( :نة  ،كذن دن ه
( )1اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد" ،219-218 :7 ،املزي" ،هتذثب اشلمذل".185 :3 ،
( )2اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .195
( )3اخلطةب" ،اتاثخ قغـ اد" ،99 :16 ،املـزي" ،هتـذثب اشلمـذل" ،134 :30 ،ثمتسـ قـن حاسـن اقـن
دبـ اهلــذدي" ،اــي اشـ فــةمن تلوـ فـةه اسإيــذ أمحـ مبـ ح أا ّ" .حتسةــق ااحةـ اشاســمثفي( ،ط،1
قريا  :داا اشلاب اشةومة  ،)1992 ،ص.163
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ين ادحفذظ ،اق ااى شةب دن هرة غري ح ث ٍ  ،اال اثنني ،اال ثماث ٍ ،ااى دنه
أحذدث ) ،فسوت شه :زدمما كذن حي ث قه شةب  ،دن املنهذل قن دم ٍيا ،دن تسةة قن
جبري(.)1
 -21ابذام ،أبو صاحل:
قذل يهنذ :قوت ألمح  :قوغحت دن حيىي قن تسةة  ،قذل :قذل يل تسفةذن :قذل يل
اشلول :قذل يل أقم صذحل" :كل يذ ح ثاك فهم كذب" ،فسذل يل أمح ( :قذل حيىي قن ميذن:
قذل تسفةذن :قذل يل اشلول" :إمنذ هذه اشلاب أصباهذ ،فنظي فةهذ") ،قوت ألمح  :مسةاَه
ين حيىي قن ميذن؟  ،قذل( :ال ،اشلن قوغحت شك دنه).
اقذل أمح ( :مل ثلن دن أيب صذحل شيء ين ادح ث املاسن ) ،ثةحت :إال شيء ثاسري،
قوت :أي شيء؟  ،قذل( :دن أيب صذحل ،دن اقن دبذس اضي هللا دنهمذ ،قذل" :ال توسما
أبث ثل إىل اشاهول " ،قذل" :اشنفس يف تسبةل هللا")(.)2
صعْي:
 -22ثعلبة بن أيب ُ
صذع ين
صةري يف ص ق اشفطي نص ُ ٍ
قذل يهنذ :كي ُ ألمح ح ث ثةوب قن أيب ُ
ص َةري؟!
(ين ثةيف اقن أيب ُ
ٍّقي . .افةه :اتسأشاُه دن اقن أيب ُ
ص َةري :أيةياف هم؟  ،قذلَ :
شةس هم مبةياف)(.)3
ِ
احلراين:
 -23اجلراح بن املنهال ،أبو َ
العطُوف ّ
(جَزِاي ،يرتاو ادح ث )(.)4
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن أيب اشةطمف ،فسذلَ :
 -24جرير بن حازم:
قذل يهنذ :قذل أمح ( :كثري اشغوط)(.)1
( )1اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .97
( )2اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .127
( )3دب هللا قن أمح اقن ق اي املس تسي" ،املغحت"( .اشسذهية :يلاب اشسذهية ،287 :4 ،)1968 ،حمم
قن أمح قن دبـ اهلـذدي" ،تنسـةح اشاحسةـق يف أحذدثـ اشاةوةـق" .حتسةـق تسـذيي جـذد هللا ادبـ اشةزثـز
اخلبذين( ،ط ،1اشيايض :أضماء اشاسو .97-96 :3 ،)2007 ،
( )4اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .277
- 367 -

سؤاالت مهنا بن حيىي الشامي (ت  )248لإلمام أمحد بن حنبل (ت  )241يف الرجال ،مجعاً وترتيباً ،د .مصعب بن خالد بن عبد هللا املرزوق

 -25حامت بن زيد اهلمداين:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن حذمت قن زث اهلم اين ،ثس هم؟  ،قذل( :كذن ثزث قن
هذاان حي ث دنه) ،قوت :ثس هم؟  ،قذل( :يذ أداي) ،اكيهه(.)2
 -26احلارث بن فضيل األنصاري ،أبو عبد هللا املدين:
قذل يهنذ ،دن أيب دب هللا( :شةس حمفمظ ادح ث )(.)3
 -27احلجاج بن يوسف الثقفي:
()4
قذل يهنذ :تسأشاُه –أي أمح  -دن ادحجذج؟  ،فسذل( :كذن قاَّذالً شألنفس) .
 -28حجاج بن أيب زينب ،أبو يوسف الواسطي:
قذل يهنذ ،دن أمح ( :يف ح ثثه نظي)(.)5
 -29احلسن بن علي بن عاصم ،أبو حممد الواسطي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دنه ،فسذل( :ق اأثاه ،امسةت ينه ح ثثني أا ثماث ) ،قوت:
دخذل دوى املومو،
إن اشنذس ثسمشمن :كذن ثرتفّض ،قذل( :ال ،اشلنه اجل صذحب شاسذنّ ،
اكذن شه تسخذء ،امل ثلن ثاماضع)(.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يغوطـذي" ،إكمـذل هتـذثب اشلمــذل" ،180 :3 ،أمحـ قـن دوـي اقــن حجـي اشةاسـسماين" ،فـاح اشبــذاي
شيح صحةح اشبخذاي" .تيقة حمم فؤاد دب اشبذقي احتسةق حمب اش ثن اخلطةـب اتةوةـق اشرـةخ دبـ
اشةزثز اقن لاز( ،امللاب اشاسوفة  ،قريا  :نري داا املةيف .395 :1 ،)1379 ،
( )2آل تةمةـ (جم ـ اش ـ ثن اشــهذب اش ـ ثن اتســي اشـ ثن)" ،املاســمدة يف أصــمل اشفســه" .حتسةــق حمم ـ حمةــي
اش ثن دب ادحمة ( ،يطب امل ين.253 ،)1964 ،
( )3يغوطذي" ،إكمذل هتذثب اشلمذل" ،313 :3 ،اقن حجي" ،هتذثب اشاهذثب".154 :2 ،
( )4اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .238
( )5يغوطذي" ،إكمذل هتذثب اشلمذل".394 :3 ،
( )6أمحـ قــن دوــي اقــن حجــي اشةاســسماين" ،تةجةــل املنفةـ قزاائـ اجــذل األاقةـ " .حتسةــق إكـيا هللا إيـ اد
ادحق( ،ط ،1قريا  :داا اشبرذئي ،446 :1 ،)1996 ،حمم قن دوـي ادحاسـةحت" ،اسإكمـذل يف كـي
ين شه اااث يف ياسن اسإيذ أمح ين اشيجذل تسمى ين كي يف هتذثب اشلمذل" .حتسةق دب املةطـي
قوةجي( ،كياتري :ينرماا جذية اش ااتسذ اسإتسماية ) ،ص .95
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 -30احلسن بن أيب احلسن يسار البصري:
اَّلل دوةه
اَّلل صوى َّ
قذل يهنذ :تسأشت أمح  :هل شيء ُييء دن ادحاسن قذل اتسمل َّ
اتسو ؟  ،قذل( :هم صحةح ،يذ نلذد جن هذ إال صحةح  ،االتسةمذ يثل هذا امليتسل)- .
ثيث ح ث "اشزاد ااشيحو ".)1( -
الرّماس العبدي:
 -31احلسني بن ّ
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن ادحاسني قن اشييذح ،فسذل( :إمنذ هم ادحاسني قن اشييذس)،
قوت :ين أثن هم؟  ،قذل( :ين أهل امل ائن) ،قوت :كة هم؟  ،قذل( :يذ أاى قه
أبتسذً)(.)2
 -32حشرج بن نُباتة:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن حريج قن نُبذت  ،فسذل( :شةس قه أبس) ،قوت :قصيي؟ ،
قذل( :ال أداي ،اشلن تسةة قن مجهذن اشذي ح ث دنه قصيي)(.)3
اقذل يهنذ :تسأشت أمح دن حريج قن نُبذت  ،فسذل( :ال أبس قه) ،قوت :ين أثن
كذن؟  ،قذل( :قصيي) ،قوت :ااى دن غري تسةة قن مجهذن؟  ،قذل( :ال)(.)4
 -33محاد بن أيب سليمان األشعري ،أبو إمساعيل الكويف:
قذل يهنذ :مسةت ألا دب هللا ثسمل( :كذن أقم َي ْةري زايد قن كوةب أيخذ دن محذد
–ثةحت اقن أيب تسوةمذن.)-
قذل :اتسأشت ألا دب هللا :ين أكرب تسنذً أقم َي ْةري أا محذد قن أيب تسوةمذن؟  ،قذل:
أتسن)(.)5
(ثنبغي أن ثلمن محذد ّ
( )1حمم قن يفوح املس تسي" ،اشفـياع" .حتسةـق دبـ هللا اشرتكـي( ،ط ،1 .قـريا  :يؤتساسـ اشيتسـذش  ،اداا
املؤث .232 /5 ،)2003 ،
( )2اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد".579-578 :8 ،
( )3أمح ـ قــن حمم ـ اخلــمال" ،اشاســن " .حتسةــق دطة ـ اشزه ـياين( ،ط ،1اش ـيايض :داا اشياث ـ :2 ،)1989 ،
.422
( )4اخلمال" ،اشاسن ".418 :2 ،
( )5املزي" ،هتذثب اشلمذل".273 :7 ،
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 -34محاد بن دليل ،أبو زيد املدائين:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن محذد قن دشةل ،قذل( :كذن قذضي امل ائن ،مل ثلن
مسةت ينه شةئذً؟  ،قذل( :ح ثثني)(.)1
صذحب ح ث  ،كذن صذحب اأي) ،قوتَ :
 -35محزة بن زايد بن سعد ،أبو حممد الطوسي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن محزة اشطمتسي ،فسذل( :ال ثلاب دن اخلبة )(.)2
 -36محيد بن عطاء ،األعرج الكويف:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن ح ث خو قن خوةف  ،دن محة األديج ،دن دب هللا
قن ادحذاث ،دن دب هللا قن ياسةمد اضي هللا دنه ،دن اشنل صوى هللا دوةه اتسو قذل:
"كوّ هللا يمتسى ادوةه ُجب ين صمف" ،فسذل( :ينلي شةس قصحةح؛ أحذدث محة دن
دب هللا قن ادحذاث ينلية)(.)3
 -37خلف بن متيم بن أيب عتاب ،أبو عبد الرمحن الكويف:
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا دن خو قن متة  ،قوت شه :كذن يثل يةذاث قن
دميا؟  ،قذل( :ال ،يةذاث كذن أنفذ يف ادح ث ينه)(.)4
املخرمي ،أبو حممد املهليب:
 -38خلف بن سامل ّ
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن خو قن تسذمل فو حيم ه ،امل ثي أن ثُلاب دنه(.)5
 -39خلف بن عبد احلميد بن عبد الرمحن السرخسي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن خو قن دب ادحمة ثلمن يف ادحيقة  ،فسذل:

( )1اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد" ،11 ،9 :9 ،املزي" ،هتذثب اشلمذل".237 :7 ،
( )2اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد" ،55-54 :9 ،اقن حجي" ،شاسذن املةزان".359 :2 ،
( )3اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .260
( )4اخلطةــب" ،اتاثــخ قغ ـ اد" ،261-260 :15 ،املــزي" ،هتــذثب اشلمــذل" ،209 :28 ،اقــن حجــي،
"هتذثب اشاهذثب".216 :10 ،
( )5اخلمال" ،اشاسن ".504 :3 ،
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(ال أديفه)(.)1
 -40اخلليل بن حبر ،أبو رجاء:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن أيب اجذء اخلوةل قن اي ،فسذل( :احي ّ ث أح دن ا؟!
) ،قوت :نة  ،هم ا ثذهبمن إشةه ،فةجب ين شك اقذل( :إ هلل اإ إشةه ااجةمن)(.)2
 -41داود بن منصور ،أبو سليمان النسائي البغدادي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن دااد قن ينصما أيب تسوةمذن اشناسذئي ،فسذل( :جذا أيب
نصي اشامذا؟ ) ،قوت :نة  ،كذن قذضي املصةص  ،قذل( :أديفه) ،قوت :كة هم؟  ،قذل:
(ال أداي) ،اكيهه(.)3
 -42رابح بن عبيد هللا بن عاصم بن عمر بن اخلطاب:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن الاح قن دبة هللا قن دذص قن دمي قن اخلطذب ،فسذل:
(هلذا ااى دنه دب اشيزاق) ،قوت :كة هم؟  ،قذل( :ضةة )(.)4
الغساين:
ِ -43رفدة بن قُضاعة ّ
قذل يهنذ :تسأشت أمح احيىي –أي اقن يةني -دن ح ث اف ة ،دن األازادي ،دن
دب هللا قن دبة قن دمري ،دن أقةه ،دن ج ه" :أن اشنل صوى هللا دوةه اتسو كذن ثيفع
ث ثه يف كل خفض اافع" ،-فسذال( :شةس قصحةح ،اال ثةيف دبة قن دمري ا ث دن
أقةه شةئذً اال دن ج ه ،اال ثُةيف اف ة)(.)5
 -44زرارة بن أوىف العامري ،أبو حاجب البصري:
نسل يهنذ دن أمح  ،قذل( :مل ثاسمع زاااة قن أاىف ين متة اش ااي ،متة لاشرذ ازاااة
( )1اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد".270-269 :9 ،
( )2اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد".290-289 :9 ،
( )3اخلطةــب" ،اتاثــخ قغـ اد" ،331-330 :9 ،املــزي" ،هتــذثب اشلمــذل" ،454 :8 ،اشــذهل" ،ية ـزان
االدا ال".21 :2 ،
( )4أمح ـ قــن دب ـ ادحوــة اقــن تةمة ـ " ،املاســا او دوــى جممــمع اشفاــذاى" .مجــع اتيتةــب حمم ـ اقــن قذتس ـ ،
(ط ،1طُبع دوى نفس اشرةخ اقن قذتس .88 :2 ،)1418 ،
( )5يغوطذي" ،إكمذل هتذثب اشلمذل" ،395 :4 ،اقن حجي" ،هتذثب اشاهذثب".284 :3 ،
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قصيي)(.)1
ُ -45زميل بن عباس أو عياش ،القرشي األسدي ،موىل عروة:
قذل يهنذ ،دن أمح ( :ال أداي ين هم)(.)2
 -46زايد بن ُكليب ،أبو َم رعشر التميمي:
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا دن أيب َي ْةري زايد قن كوةب ،فسذل( :أحذدثثه شةس هي
لاشسمثّ ).
اقذل :مسةت ألا دب هللا ثسمل( :كذن أقم َي ْةري زايد قن ُكوةب أيخذ دن محذد
–ثةحت اقن أيب تسوةمذن.)-
قذل :اتسأشت ألا دب هللا ين أكرب تسنذً أقم َي ْةري أا محذد قن أيب تسوةمذن؟  ،قذل:
أتسن)(.)3
(ثنبغي أن ثلمن محذد ّ
 -47سامل بن أيب اجلعد الغطفاين:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن ح ث األدمش ،دن تسذمل قن أيب ااجة  ،دن ثملان:
"أطةةما قيثرذً يذ اتساسذيما شل " ،فسذل( :شةس قصحةح ،تسذمل قن أيب ااجة مل ثوق ثملان)(.)4
السري بن حيىي الشيباين:
-48
ّ
قذل يهنذ :ح ثنذ خذش قن خ اش ،ثنذ دب هللا قن اهب ،ثنذ اشاسيي قن حيىي ،أن
شجذدذً ح ثه ،دن أيب طةب  ،دن دب هللا قن ياسةمد اضي هللا دنه ،قذل :مسةت اشنل صوى
هللا دوةه اتسو ثسمل" :ين قيأ تسماة اشماقة يف شةو مل تصةبه فذق " ،قذل أمح ( :هذا ح ث
ينلي) ،اقذل( :اشاسيي قن حيىي ثبت ،ثس ثس  ،اشجذع اشذي ااى دنه ال أديفه ،اأقم طةب
هذا ال أديفه ،اادح ث ينلي)(.)5
( )1اقن اجب" ،شيح دول اشرتيذي".592 :2 ،
( )2يغوطذي" ،إكمذل هتذثب اشلمذل" ،76 :5 ،اقن حجي" ،هتذثب اشاهذثب".340 :3 ،
( )3املزي" ،هتذثب اشلمذل".273 :7 ،
( )4اخلمال" ،اشاسن " ، 127 :1 ،اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .161
( )5اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .116
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 -49سعد بن عبد احلميد بن جعفر ،أبو معاذ األنصاري:
قذل يهنذ :تسأشت أمح قن حنبل األا خةثم احيىي قن يةني ،فسوت :أقم يةذ تسة
قن دب ادحمة قن جةفي؟  ،فسذشما( :هم اقن دب ادحمة قن جةفي امل ين) ،فسوت :كة
ديض كاب يذشك قن أنس).
هم؟  ،قذشما( :كذن هذ هنذ يف َاقَض األنصذا ،ث دي أنه مسع ْ
اقذل يل أمح ( :ااشنذس ثنليان دوةه او ،هم هذ هنذ قبغ اد مل َحيج ،فلة مسع
ديض يذشك؟! )(.)1
 -50سعيد بن أيب هالل الليثي ،أبو العالء املصري:
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا دن ح ث اقن اهب ،دن دميا قن ادحذاث ،دن
تسةة قن أيب همال ،أن يياان قن دثمذن ،ح ثه دن دمذاة ،دن أ ّ اشطفةل اييأة أُيب قن
كةب اضي هللا دنهمذ ،أهنذ مسةت اتسمل هللا صوى هللا دوةه اتسو ثذكي" :أنه اأى اقه يف
شذب يمفي ،اجماه يف حضي ،دوةه نةمان ين هب ،دوى اجهه فياش ين
املنذ يف صماة ٍّ
فحمل اجههُ دحت ،اقذل( :هذا ح ث ينلي) ،اقذل( :يياان قن دثمذن هذا
هب"؟ َّ ،
اجل جمهمل ،ادمذاة قن دذيي هذا اشذي ااى دنه يياان ال ثةيف) ،اتسأشاه :قوغك أن أ ّ
اشطفةل مسةت ين اشنل صوى هللا دوةه اتسو ؟ ،قذل( :ال أداي) ،اقذل( :تسةة قن أيب همال
ي ين ال أبس قه)(.)2
 -51سعيد بن احلارث:
قذل يهنذ :قوت ألمح  :هل مسع تسةة قن ادحذاث ين أيب هيثية اضي هللا دنه؟  ،فو
ثسل شةئذً(.)3
 -52سعيد بن مجهان:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن حريج قن نُبذت  ،فسذل( :شةس قه أبس) ،قوت :قصيي؟،
( )1اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد" ،182-181 :10 ،املزي" ،هتذثب اشلمذل".286 :10 ،
( )2اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .284
( )3دبـ اشــيمحن قــن أمحـ قــن اجــب" ،فــاح اشبــذاي شــيح صــحةح اشبخــذاي" .حتسةــق حممــمد دبـ املسصــمد
امجذد ( ،ط ،1امل ثن  :اشغيلاء األثيث .70 :9 ،)1996 ،
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قذل( :ال أداي ،اشلن تسةة قن مجهذن اشذي ح ث دنه قصيي)(.)1
اقذل يهنذ :تسأشت أمح دن حريج قن نُبذت  ،فسذل( :ال أبس قه) ،قوت :ين أثن
كذن؟  ،قذل( :قصيي) ،قوت :ااى دن غري تسةة قن مجهذن؟  ،قذل( :ال)(.)2
 -53سعيد بن راشد ،أبو حممد املازين:
دن يهنذ :أنه تسأل اسإيذ أمح دن هذا ادح ث –اشذي اااه تسةة قن ااش  ،دن
دطذء ،دن اقن دمي اضي هللا دنهمذ :قذل اتسمل هللا صوي هللا دوةه اتسو " :إمنذ ثسة ين
ِ
اضة
ثؤ ن" ،-فسذل( :شةس قصحةح) ،قذل :قوت :مل؟  ،قذل( :ين تسةة قن ااش )ّ ،
ح ثثه(.)3
 -54سعيد بن زايد الشيباين:
اَّلل دن تسةة قن زايد اشرةبذين ،قذل( :ال أبس)(.)4
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب َّ
 -55سفيان بن زايد العقيلي:
ااى يهنذ :ح ث تسفةذن اشةسةوي ،دن أيب دةذض ،قذل :قذل دمي اضي هللا دنه:
"ال تباذدما اقةق أهل اشذي  " . .ادح ث .
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن تسفةذن اشةسةوي؟  ،فسذل( :ااى دنه قاذدة اأثمب
اشاسخاةذين) ،قوت :أي شيء ااى أثمب دن تسفةذن؟  ،فسذل( :هذا ادح ث  ،اهم ييتسل،
امل ثذكي فةه ألا دةذض)(.)5
 -56سليمان بن أيب عبد هللا:
قذل يهنذ ألمح  :ين أثن هم؟ ي ين أا كميف أا قصيي؟  ،قذل( :ال أداي ين أثن
( )1اخلمال" ،اشاسن ".422 :2 ،
( )2اخلمال" ،اشاسن ".418 :2 ،
( )3يغوطذي قن قوةج اشبلحيي" ،شيح تسنن اقن يذجه" .حتسةق كذيل دمثض ( ،ط ،1يل  :يلاب نزاا
اشبذز.1137 :4 ،)1999 ،
( )4اقن حذي ادحنبوي" ،هتذثب األجمق ".653 :2 ،
( )5حممـ قــن أيب قلــي اقــن قــة ااجمزثـ " ،أحلــذ أهــل اشذيـ " .حتسةــق ثمتسـ اشبلــيي اشــذكي اشةــذاااي،
(ط ،1اش يذ  :ايذدى شونري.296-295 :1 ،)1998 ،
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هم)(.)1
 -57سليمان بن أرقم:
تسأل يهنذ أمح دن ح ث ثياثه أقم يةذ  ،دن اشزهيي ،دن دياة ،دن دذئر اضي
هللا دنهذ ،قذشت" :كذن شونل صوى هللا دوةه اتسو خيق ثانر هبذ قة اشمضمء" ،فسذل:
(هم ح ث ينلي ،اأقم يةذ  :ايتسني قن يةذ  ،اهم ضةة  ،اهم أقمى ين تسوةمذن قن
أاق )(.)2
 -58سليمان بن مهران األسدي الكاهلي ،أبو حممد األعمش:
قذل يهنذ :تسأشت أمح  :مل كيهت يياتسةل األدمش؟  ،قذل( :كذن ال ثبذيل دمن
ح ث) ،قوت :كذن شه اجل ضةة تسمى ثزث اشيقذشي اإمسذدةل قن ياسو ؟  ،قذل( :نة ،
اَّلل دوةه اتسو " :كذن إ ا أااد
كذن حي ث دن غةذث قن إقياهة  ،دن أنس أن اشنل صوى َّ
()3
كذالا) .
ادحذج أقة ") ،اتسأشاه دن غةذث قن إقياهة  ،فسذل( :كذن ً
الُب ُمجي ،أبو الورقاء الكويف:
 -59سيف بن هارون ُ
قذل يهنذ ،دن أمح ( :أحذدثثه ينلية)(.)4
 -60شجاع:
قذل يهنذ :ح ثنذ خذش قن خ اش ،ثنذ دب هللا قن اهب ،ثنذ اشاسيي قن حيىي ،أن
شجذدذً ح ثه ،دن أيب طةب  ،دن دب هللا قن ياسةمد ،قذل :مسةت اشنل صوى هللا دوةه
اتسو ثسمل" :ين قيأ تسماة اشماقة يف شةو مل تصةبه فذق ".
قذل أمح ( :هذا ح ث ينلي) ،اقذل( :اشاسيي قن حيىي ثبت ثس ثس  ،اشجذع اشذي
( )1ثمتسـ قـن حاسـن اقـن دبـ اهلـذدي " ،دفـع املمايـ يف أحلـذ اشةمذيـ " .حتسةـق دبـ هللا اشطةـذا ادبـ
اشةزثز ادحجةمان( ،ط ،1اشيايض :داا اشمطن ،)1415 ،ص .134-133
( )2يغوطذي" ،شيح تسنن اقن يذجه".380 :1 ،
( )3حممـ قــن أيب قلــي اقــن قــة ااجمزثـ " ،هتــذثب تســنن أيب دااد اإثضــذح دووــه ايرــلماته" .حتسةــق دوــي
اشةميان( ،ط ،1اشيايض :داا دذمل اشفمائ  ،13 :1 ،)1437 ،اقن اجب" ،شيح دول اشرتيذي":1 ،
.552
( )4يغوطذي" ،إكمذل هتذثب اشلمذل" ،196 :6 ،اقن حجي" ،هتذثب اشاهذثب".298 :4 ،
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ااى دنه ال أديفه ،اأقم طةب هذا ال أديفه ،اادح ث ينلي)(.)1
 -61شعبة بن احلجاج:
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا دن اشوةب لاشرطينج ،هل تةيف فةه شةئذً؟  ،قذل:
(ال أدو إال قمل دوي اضي هللا دنه) ،قوت :كة هم؟ ا كيه ،فح ثحت دن غري ااح ينه
يي دوي قسم ثوةبمن
اكةع ،دن فضةل قن غزاان ،دن يةاسية قن حبةب اشفهيي ،قذلّ :
فسوت :أداو
لاشرطينج ،فسذل" :يذ هذه اشامذثةل اشيت أنا هلذ دذكفمن؟! " ،فاسأشت أمح
ُ
قوت:
يةاسية دوةذً؟  ،قذل( :ال) ،فسوت :ين أثن يةاسية؟  ،فسذل( :كميف ،ااى دنه شةب )ُ ،
مسع شةب ين يةاسية؟  ،قذل( :نة )(.)2
اقذل يهنذ :تسأشت أمح دن أيب اشيقةع ،فسذل( :كذن شةب حيمل دوةه ،قذل :ااى
يي قسمٍ ق نصبما
دن أيب قري ،دن تسةة قن جبري ،دن اقن دمي اضي هللا دنهمذ ،أنه ّ
شةئًذ ثييمنه ،فسذل" :هنى اتسمل هللا أن ثاّخذ شيء فةه اشياح غيضذً" ،فسذل شه هرة  :ق
ح ث قه أقم قري ،فاسلت دنه) ،قوت :اقَبِل شةب ين هرة ؟  ،فسذل( :نة  ،كذن دن ه
ين ادحفذظ ،اق ااى شةب دن هرة غري ح ث ٍ  ،اال اثنني ،اال ثماث ٍ ،ااى دنه
أحذدث ) ،فسوت شه :زدمما :كذن حي ث قه شةب  ،دن املنهذل قن دم ٍيا ،دن تسةة قن
جبري)(.)3
 -62صاحل بن حسان ،أبو احلارث األنصاري:
قذل يهنذ :قوت ألمح  :ح ِّثمين ،دن حمم قن قلذا ،دن حفص قن دمي ،دن صذحل
قن حاسذن ،دن حمم قن كةب ،دن اقن دبذس اضي هللا دنهمذ ،قذل :قذل صوى هللا دوةه
اتسو " :ال أتخذاا اشةو إال دن ين جتةزان شهذدته" ،قذل( :شةس قصحةح ،هذا ح ث
( )1اقــن ق اي ـ املس تســي" ،املناخــب يــن اشةو ــل شوخــمال" ،ص  ،116اقــن حجــي" ،شاســذن املة ـزان":3 ،
.139
( )2أمح ـ ق ــن حمم ـ اخلــمال" ،األي ــي لاملة ــياف ااشنهــي د ــن املنل ــي شوخــمال" .حتسة ــق حي ــىي ي ـياد( ،ط،1
قريا  :اشلاب اشةومة  ،)2003 ،ص  ، 62اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص
.101
( )3اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .97
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يمضمع ِين قبل صذحل قن حاسذن ،هذا اجل ي ثحت ،يرتاو ادح ث )(.)1
 -63صاحل بن حيىي املقدام:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن صذحل قن حيىي قن املس ا  ،قذل( :ال أديفه)(.)2
 -64الضحاك بن شرحبيل الكويف املشرقي،
 -65و الضحاك بن مزاحم:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن اشضحذو املريقي ،ح ث دنه األازادي ،دن اشزهيي ،يف
ح ث اخلمااج ،قذل( :كميف) ،قوت :أثهمذ أق ؟ اشضحذو قن يزاح ؟  ،قذل( :اشضحذو
املريقي ،اشلن اشضحذو قن يزاح أديف) ،قوت ألمح  :ال تةيف شوضحذو املريقي إال
ح ثثذً ااح اً؟  ،قذل( :ال)(.)3
 -66الضحاك بن شرحبيل بن عبد هللا بن نوف البصري:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن اشضحذو قن شيحبةل ،فسذل( :ضةة )(.)4
 -67عباد بن منصور الناجي ،أبو سلمة البصري:
يف كاذب يهنذ دن أيب دب هللا( :كذنت أحذدثثه ينلية ،اكذن ق اايً ،اكذن ث شس،
اين ينلياته :أنه ح ث ،دن دليي  ،دن اقن دبذس اضي هللا دنهمذ" :كذن شونل صوى هللا
دوةه اتسو يلحو ثلاحل هبذ دن اشنم ")(.)5
َ -68عباية بن ِرفاعة بن رافع ،أبو رفاعة املدين:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن دبذث  ،قوتَ :مل ث او ج ّ ه اافع قن خ ثج؟  ،قذل:
( )1اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .151
( )2اقن حذي ادحنبوي" ،هتذثب األجمق ".674 :2 ،
( )3اخلمال" ،اشاسن ".313 :2 ،
( )4اقن حجي" ،هتذثب اشاهذثب".445 :4 ،
( )5يغوطذي" ،إكمذل هتذثب اشلمـذل" ،184 :7 ،اشـذهل" ،يةـزان االداـ ال" ،376 :2 ،اقـن حجـي،
"هتذثب اشاهذثب" ، 105 :5 ،خوةل قن كةلو ي اشةمائي" ،جذيع اشاحصةل يف أحلذ املياتسةل".
حتسةق مح ي اشاسوفي( ،ط ،1قريا  :دذمل اشلاب ،)1986 ،ص .107
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(ال أداي) ،قوت :دبذث قن افذد أخم يةذ قن افذد ؟  ،قذل( :ال ،هذا ين اش اافع قن
خ ثج)(.)1
 -69عبد هللا بن أيب اجلدعاء ،ميسرة الفجر:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن ح ث يةاسية اشفجي" :يىت كنت نبةذً؟ " ،قذل أمح :
(ثسمشمن أثضذً" :يىت كابت؟ " ،قذشه محذد قن تسوم  ،دن خذش  ،دن اقن شسةق ،دن اقن أيب
ااج دذء ،ااقن أيب ااج دذء :هم يةاسية اشفجي) ،قوت :شه ح ث غري هذا؟  ،قذل( :نة ،
آخي)(.)2
 -70عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما (أصحابه):
قوت :ين أصحذب اقن دبذس؟  ،قذل( :تسا ) ،قوت :ين
قذل يهنذ :تسأشت أمح ُ ،
ه ؟  ،قذل( :جمذه  ،اطذااس ،ادطذء قن أيب الاح ،اجذقي قن زث  ،ادليي  ،اتسةة قن
جبري) ،قوتِ :ي ْساس ؟  ،قذلِ :
(ي ْس َاس دان هؤالء)(.)3
َ
 -71عبد هللا بن فروخ:
يف تسؤاال يهنذ أليب دب هللا أمح  :قذل أمح ( :ثسمشمن اقن فياخ ،اثسمشمن فياج -
ثةحت لااجة  ،)-ا كي شه ح ث اسإيذي دن دذئر اضي هللا دنهذ ،فو ثصححه(.)4
الكواء:
 -72عبد هللا بن ّ
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن دب هللا قن اشلماء؟  ،قذل( :كميف) ،قوت :ثياى دنه
ادح ث ؟  ،قذل( :ال)(.)5
حرر:
 -73عبد هللا بن املُ َّ
ااى دب هللا قن حميا ،دن قاذدة ،دن أنس اضي هللا دنه" :أن اشنل صوى هللا دوةه
( )1اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .214
( )2اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .174
( )3املزي" ،هتذثب اشلمذل".463 :28 ،
( )4يغوطذي" ،إكمذل هتذثب اشلمذل".115 :8 ،
( )5اخلمال" ،اشاسن " ، 517 :3 ،اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .238
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اتسو دق دن نفاسه".
اضة دب هللا قن احمليا .
قذل يهنذ :قذل أمح ( :هذا ينلي)ّ ،
 -74عبد هللا بن يزيد بن آدم الشامي الدمشقي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن دب هللا قن ثزث قن آد  ،حي ث دن أيب أيذي اضي هللا
دنه ،قذل( :كذن ق ِ هذ هنذ أاي أيب جةفي) ثةحت ق قغ اد ،قوت :كة هم؟  ،قذل:
(أحذدثثه يمضمد ) ،قوت :ين أثن هم؟  ،قذل( :ين اشرذ )(.)2
 -75عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو األوزاعي:
قذل يهنذ :قوت ألمح  :أميذ أثبت اشمشة قن ياسو أا اشسيقاسذين -ثةحت حمم قن
صغريا يف األازادي)(.)3
يصةب-؟  ،قذل( :اشمشة  ،كذن اشسيقاسذين ً
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن ح ث األازادي دن حيىي قن أيب كثري؛ قذل أمح ( :كذن
كاذب األازادي دن حيىي قن أيب كثري ق ضذع ينه ،فلذن حي ث دن حيىي قن أيب كثري
حفظًذ)(.)4
 -76عبد الرمحن بن مهدي بن حسان ،أبو سعيد العنُبي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح  :أثهمذ أفسه :دب اشيمحن قن يه ي أا حيىي قن تسةة ؟ ،
فسذل( :دب اشيمحن قن يه ي)(.)5
اقذل يهنذ :قوت ألمح  :أثهمذ أثبت :حيىي قن تسةة أا دب اشيمحن؟  ،قذل( :كذن
حيىي ثباًذ ،اشلن دب اشيمحن أدو قةو اشثماي) ،قوت :أثهمذ أثبت :دب اشيمحن أا أقم نةة ؟
 ،قذل( :يذ ينهمذ إال ثبت)(.)6
()1

( )1حمم قن أيب قلـي اقـن قـة ااجمزثـ " ،زاد املةـذد يف هـ ي خـري اشةبـذد" .حتسةـق شـةةب األا ؤاط ادبـ
اشسذدا األا ؤاط( ،ط ،3قريا  :يؤتساس اشيتسذش .303 :2 ،)1998 ،
( )2اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد".449 :1 ،
( )3اقن اجب" ،شيح دول اشرتيذي".731 :2 ،
( )4اقن اجب" ،شيح دول اشرتيذي".799 :2 ،
( )5اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد".)515 /11 ،
( )6اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .321
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رواد ،أبو عبد احلميد املكي:
 -77عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب ّ
قذل يهنذ :قوت ألمح احيىي :ح ثمين دن دب اجملة قن أيب ّاااد ،دن دبة هللا قن
دمي ،دن فع ،دن اقن دمي اضي هللا دنهمذ ،قذل :قذل اتسمل هللا صوى هللا دوةه اتسو :
مجةةذ( :شةس قصحةح،
"شلل أي فيدمن ،افيدمن هذه األي يةذاث قن أيب تسفةذن" ،فسذال ً
اشةس ثةيف هذا ادح ث ين أحذدث دبة هللا ،امل ثاسمع دب اجملة قن أيب اااد ين دبة
هللا شةئًذ ،ثنبغي أن ثلمن دب اجملة دشّاسه؛ مسةه ين إناسذن ،فح ّ ث قه)(.)1
 -78عبد بن يزيد املزين:
قذل يهنذ :قوت ألمح  :ح ثنذ خذش قن خ اش ،قذل :ح ثنذ دب هللا قن اهب،
قذل :ح ثنذ دميا قن ادحذاث أن أثمب قن يمتسى ح ثه ،أن ثزث قن دب املزين ح ثه ،دن
ميس اأتسه ق " ،اقذل" :يف
أقةه :أن اشنل صوى هللا دوةه اتسو قذل" :ثةق دن اشغما اال ّ
اسإقل اشفيع ،ايف اشغن اشفيع" ،فسذل أمح ( :يذ أديفه ،اال أديف دب قن ثزث املزين ،اال هذا
ادح ث ) ،فسوت شه :أتنليه؟  ،فسذل( :ال أديفه ،اقص ادحاسن اادحاسني اضي هللا دنهمذ
ح ث ااح )(.)2
 -79عبيد هللا بن موسى بن أيب املختار ،أبو حممد العبسي الكويف:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن دبة هللا قن يمتسى اشةباسي؟  ،فسذل( :كميف) ،فسوت:
فلة هم؟  ،قذل( :كمذ شذء هللا) ،قوت :كة هم اي ألا دب هللا؟  ،قذل( :ال ثةجبحت أن
أح ث دنه) ،قوت :مل؟  ،قذل( :حي ث أبحذدث فةهذ تنسص ألصحذب اتسمل هللا صوى هللا
دوةه اتسو )(.)3
اقذل يهنذ :تسأشت أمح دن ح ث ح ث قه دبة هللا قن يمتسى ،دن تسفةذن
اشثماي ،دن حلة قن اش ثو  ،دن أيب قيدة ،دن أيب يمتسى اضي هللا دنه ،قذل :قذ فةنذ
( )1اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص  ،227يغوطذي" ،إكمذل هتذثب اشلمذل"،
.298 :8
( )2اقن اشسة " ،زاد املةذد".301 :2 ،
( )3اخلمال" ،اشاسن ".223 :1 ،
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اتسمل هللا صوى هللا دوةه اتسو أباقع ،قذل" :إن هللا ال ثنذ اال ثنبغي شه أن ثنذ  ،خيفض
اشساسط اثيفةه ،ثيفع إشةه دمل اشوةل قبل اشنهذا ادمل اشنهذا قبل اشوةل ،حجذقه اشنذا ،شم
كرفهذ ألحيقت تسبحذ اجهه كل شيء أداكه قصيه"؟  ،قذل أمح ( :شةس قصحةح؛ هذا
غوط ين دبة هللا قن يمتسى ،مل ثلن صذحب ح ث ؛ هذا ح ث اشثماي ،دن حلة ،
دن أيب قيدة ،دن أيب يمتسى اضي هللا دنه" :كذنت اشةهمد تاةذطس دن اشنل صوى هللا دوةه
اتسو " ،اادح ث ح ث املاسةمدي ،دن دميا قن يية ،قذل :قذ فةنذ اتسمل هللا صوى هللا
دوةه اتسو ) ،قوت :ين دن املاسةمدي؟  ،قذل( :غري ااح )(.)1
 -80عبيد بن عمْي بن قتادة ،أبو عاصم الليثي املكي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح احيىي –أي اقن يةني -دن ح ث اف ة ،دن األازادي ،دن
دب هللا قن دبة قن دمري ،دن أقةه ،دن ج ه" :أن اشنل صوى هللا دوةه اتسو كذن ثيفع
ث ثه يف كل خفض اافع" ،-فسذال( :شةس قصحةح ،اال ثةيف دبة قن دمري ا ث دن
أقةه شةئذً اال دن ج ه ،اال ثُةيف اف ة)(.)2
 -81عفان بن مسلم بن عبد هللا الباهلي ،أبو عثمان البصري:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن دفذن اأيب نةة  ،فسذل ( :هبذ حمممدثن)(.)3
ايف اااث  ،قذل( :مهذ اشةس ة)(.)4
 -82عقبة بن وهب بن عقبة العامري البكائي الكويف:
قذل يهنذ ،دن أمح ( :ال أديفه)(.)5
 -83العالء بن احلارث بن عبد الوارث ،أبو وهب الشامي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن اشةماء قن ادحذاث؟  ،فسذل( :هم ين أصحذب
( )1اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .274
( )2يغوطذي" ،إكمذل هتذثب اشلمذل" ،395 :4 ،اقن حجي" ،هتذثب اشاهذثب".284 :3 ،
( )3املزي" ،هتذثب اشلمذل".207 :23 ،
( )4اقن حجي" ،هتذثب اشاهذثب" ،272 :8 ،اقن املربد" ،اي اش " ،ص .126
( )5اقن حجي" ،هتذثب اشاهذثب".252 :7 ،
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يلحمل)(.)1
 -84علي بن إبراهيم البناين ،صاحب ابن املبارك:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن دوي قن إقياهة امليازي ،فسذل( :إمنذ هم دوي قن إقياهة
يي قنذ هذ هنذ –ثةحت قبغ اد ،-كذن
اشبريا ي) ،قوت :كة هم؟  ،قذل( :ال أبس قهّ ،
حي ث دن محذد قن تسوم )(.)2
 -85علي بن حبر بن بري ،أبو احلسن القطان:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن دوي قن اي قن قيي ثلمن لاشليخ؟  ،قذل( :ال أبس قه)،
قوت :ثس هم؟  ،قذل( :نة ) ،قوت :ين أثن هم؟  ،قذل( :ين األهماز)(.)3
 -86علي بن علقمة الكويف:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن دوي قن دوسم  ،دن اقن ياسةمد اضي هللا دنه" :شلل
شيء آف  ،اآف اش ثن قنم أية "؟  ،فسذل( :ينلي)(.)4
 -87علي بن غراب ،أبو احلسن الكويف:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن دوي قن غياب؟  ،فسذل( :كميف ،ق اأثاه جذء إىل
هرة ) ،قوت :كة هم؟  ،قذل( :شةس شه حمااة) ،قوت :جذء إىل هرة ثاسمع ينه؟ ،
قذل( :ال ،جذء ثاسوّ دوةه)(.)5
 -88عُمارة بن زاذان ،أبو سلمة الصيدالين البصري:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن دمذاة قن زا ان؟  ،فسذل( :صذحل ،إال أنه ثياي ح ثثذً
ينلياً ،حي ث قه ،دن اثقت ،دن أنس اضي هللا دنه :أن اشنل صوى هللا دوةه اتسو أاتسل
( )1يغوطذي" ،شيح تسنن اقن يذجه".420 :1 ،
( )2اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد".242 :13 ،
( )3اخلطةــب" ،اتاثــخ قغ ـ اد" ،269-268 :13 ،املــزي" ،هتــذثب اشلمــذل" ،327 :20 ،اقــن املــربد،
"اي اش " ،ص .110
( )4اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .236
( )5اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد" ،502 :13 ،املزي" ،هتذثب اشلمذل".92 :21 ،
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أ تسوة إىل اييأة ،فسذل" :مشي دمااضهذ ،اانظيي إىل ديقمقةهذ" ،قوت شه :هذا غيثب ،قذل:
(فوذشك صذا ينلياً)(.)1
 -89عُمارة بن عامر:
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا دن ح ث اقن اهب ،دن دميا قن ادحذاث ،دن
تسةة قن أيب همال ،أن يياان قن دثمذن ،ح ثه دن دمذاة ،دن أِّ اشطفةل اييأةِ أُيب قن
كةب ،أهنذ مسةت اتسمل هللا صوى هللا دوةه اتسو " :ثذكي أنه اأى اقه يف املنذ يف صماة
شذب يمفي ،اجماه يف حضي ،دوةه نةمان ين هب ،دوى اجهه فياش ين هب"؟ ،
ٍّ
اجههُ دحت ،اقذل( :هذا ح ث ينلي) ،اقذل( :يياان قن دثمذن هذا اجل جمهمل،
َّ
فحمل َ
()2
ادمذاة قن دذيي هذا اشذي ااى دنه يياان ال ثُةيف) .
 -90عمر بن سعد بن أيب وقاص الزهري:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن دمي قن تسة  ،فسذل( :ال ثنبغي أن ُحي ث دنه) ،قوت:
ين هم؟  ،قذل( :أخم دذيي قن تسة  ،اأخم يصةب قن تسة ) ،قوت :مل؟  ،قذل( :ألنه
صذحب ااجةمش ،اصذحب اش يذء) ،قوت شه :قوغحت دن حيىي قن تسةة أنه قذل :كذن دمي
قن تسة ال ثةام دوةه(.)3
 -91عمر بن هارون األنصاري:
قذل يهنذ قوت :ألمح  :ح ثنذ تسةة قن تسوةمذن ،ثنذ أقم دسةل حيىي قن املامكل ،دن
دمي قن هذاان األنصذاي ،دن أقةه ،دن أيب هيثية اضي هللا دنه قذل :قذل اتسمل هللا صوى
هللا دوةه اتسو " :أشياط اشاسذد  :تسمء ااجماا اقطةة األاحذ اإن ثةطل اشاسري دن ااجهذد
قوت :مل؟  ،قذل( :ين دمي قن هذاان)،
اإن ختال اش نةذ لاش ثن" ،فسذل( :شةس قصحةح)ُ ،
قوت :ال ثةيف(.)4
ُ
( )1يغوطذي" ،إكمذل هتذثب اشلمذل".15 :10 ،
( )2اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .284
( )3اخلمال" ،اشاسن " ، 518 :3 ،اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .237
( )4آل تةمة " ،املاسمدة يف أصمل اشفسه" ،ص.253
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 -92غياث بن إبراهيم الكويف:
كذالا)(.)1
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن غةذث قن إقياهة  ،فسذل( :كذن ً
 -93الفضل بن ُدكني ،أبو نُعيم الكويف:
قذل يهنذ :قوت ألمح  :أثهمذ أثبت :حيىي قن تسةة أا دب اشيمحن؟  ،قذل( :كذن
حيىي ثباًذ ،اشلن دب اشيمحن أدو قةو اشثماي) ،قوت :أثهمذ أثبت :دب اشيمحن أا أقم نةة ؟
 ،قذل( :يذ ينهمذ إال ثبت)(.)2
 -94قتادة بن دعامة السدوسي:
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا :مسع قاذدة ين قبةص قن ؤثب؟  ،قذل( :ال)(.)3
 -95قيس بن الربيع األسدي ،أبو حممد الكويف:
قذل يهنذ :كي ألمح ح ث قةس قن اشيقةع ،دن أيب هذش  ،دن زا ان ،دن
تسومذن اضي هللا دنه ،دن اشنل صوى هللا دوةه اتسو  ،قذل" :قيك اشطةذ اشمضمء قبوه
اقة ه"؟  ،فسذل( :يذ ح ث هبذا إال قةس قن اشيقةع ،اهم ينلي ادح ث )(.)4
 -96قيس بن َحبرت التميمي:
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا دنه :يذ دن و؟ كة هم؟ اين أثن هذا؟  ،فسذل:
(ال أداي)(.)5
 -97حممد بن إسحاق بن يسار:
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا يف ح ث اقن إتسحذق ،دن اشزهيي ،دن دياة ،دن
زث قن خذش اضي هللا دنه يف يس اشذكي ،فسذل( :شةس قصحةح ،ادح ث ح ث قُاسية)،
فسوت :ين قِبل ين جذء خطذؤه؟  ،قذل( :ين قِبل اقن إتسحذق أخطأ فةه) ،قوت :اكذن اقن
( )1اقن اشسة " ،هتذثب تسنن أيب دااد اإثضذح دووه ايرلماته".13 :1 ،
( )2اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .321
( )3اشةمائي" ،جذيع اشاحصةل " ،ص .255
( )4اقن ق اي " ،املغحت".432 :9 ،
( )5اقن حجي" ،هتذثب اشاهذثب".389 :8 ،
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إتسحذق خيطئ يف يثل هذا؟  ،قذل( :نة شه غري شيء)(.)1
 -98حممد بن اثبت العبدي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن هذا ادح ث -أي اشذي اااه حمم قن اثقت اشةب ي،
دن فع ،دن اقن دمي اضي هللا دنهمذ" :تسوّ اجل دوى اشنل صوى هللا دوةه اتسو يف
تسل ين اشاسلك اق خيج ين غذئط أا قمل ،فاسو دوةه ،فو ثيد دوةه ،حىت إ ا كذد أن
ثامااى ضيب قة ثه دوى ادحذئط اياسح هبمذ اجهه ،مث ضيب ضيق أخيى فماسح اادةه ،مث
اد دوى اشيجل اشاسما " ،-فسذل أمح ( :شةس قصحةح ،إمنذ هم دن اقن دمي فةوه) ،قذل
يهنذ :اتسأشاه دن اشةب ي ،فسذل( :كذن خييط( )2يف ح ث دن اقن دمي)(.)3
اقذل أمح يف اااث يهنذ( :خيطئ يف ح ثثه)(.)4
 -99حممد بن جعفر اهلذيل ،املعروف بغُندر:
()5
قذل يهنذ ألمح  :كذن غن ا ثغوط؟  ،قذل( :أشةس هم ين اشنذس؟! ) .
 -100حممد بن جعفر ،أبو جعفر املدائين:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن حمم قن جةفي امل ائحت ،فسذل( :ال أبس قه)(.)6
 -101حممد بن جعفر بن أيب ليث:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن حمم قن جةفي قن أيب شة  ،ح ثمين دنه ،قذل :ح ثنذ
أتسذي قن زث  ،دن دميا قن شةةب ،دن أ كيز اضي هللا دنه :أُيت اشنل صوى هللا دوةه
اتسو قغما ادح ث  ، . .افةه" :قمل اشغما ثنضح ،اقمل ااجذاث ثغاسل" ،فسذل أمح ( :هم
( )1يغوطذي" ،شيح تسنن اقن يذجه".425 :1 ،
( )2هلذا يف املطبمع ،اشةوهذ (خيوط) أا (خيطئ) ،ثةض ه اشنسل اشذي قة ه.
( )3يغوطذي" ،شيح تسنن اقن يذجه".688 :2 ،
( )4اقن املربد" ،اي اش " ،ص .135
( )5حممـ قـن دبـ اشـيمحن قـن أيب حـذمت اشـيازي" ،اشةوـل" .حتسةـق فيثـق يـن اشبـذحثني دشـياف تسـة ادحمةـ
اخذش ااجيثاسي( ،ط ،1اشيايض.62 :1 ،)1427 :
( )6اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد" ،479-478 :2 ،املزي" ،هتذثب اشلمذل".12 :25 ،
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يةياف ادح ث صحةحه ،اهم أخم إمسذدةل قن جةفي ،اهم ثس )(.)1
 -102حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ،أبو عبد الرمحن األنصاري:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن اقن أيب شةوى ،فسذل( :ضةة ادح ث )(.)2
 -103حممد بن عبد الرمحن بن ُجمُِّب بن عبد الرمحن بن عمر بن اخلطاب:
قذل يهنذ :ح ثنذ ثزث قن هذاان ،أ حمم قن دب اشيمحن قن جمرب ،دن فع ،دن
اقن دمي ،قذل :قذل اتسمل هللا صوى هللا دوةه اتسو " :اطوبما اخلري دن حاسذن اشمجمه" ،فسذل
أمح ( :حمم قن دب اشيمحن ثس  ،اهذا ادح ث كذب)(.)3
 -104حممد بن مسلم بن شهاب الزهري:
قذل يهنذ :قذل أمح ( :ال ثنبغي أن ثلمن اشزهيي مسع ين ألان)(.)4
 -105حممد بن مصعب القرقساين:
قذل يهنذ :قوت ألمح  :أميذ أثبت :اشمشة قن ياسو أا اشسيقاسذين -ثةحت حمم قن
صغريا يف األازادي)(.)5
يصةب-؟  ،قذل( :اشمشة  ،كذن اشسيقاسذين ً
 -106مالك بن احلارث بن عبد يغوث النخعي ،األشرت الكويف:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن األشرت ثُياى دنه ادح ث ؟  ،قذل( :ال)(.)6
 -107جماهد بن جُب املكي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن جمذه  ،قذل( :هم يلي ،شسي د ة ين أصحذب
اتسمل هللا صوى هللا دوةه اتسو )(.)7
( )1يغوطذي" ،شيح تسنن اقن يذجه".560 :2 ،
( )2اجملياحني (.)244/2
( )3اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .86
( )4اقن حذي ادحنبوي" ،هتذثب األجمق ".583-582 :2 ،
( )5اقن اجب" ،شيح دول اشرتيذي".731 :2 ،
( )6اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةوـل شوخـمال" ،ص  ،238يغوطـذي" ،إكمـذل هتـذثب اشلمـذل"
 ،35 :11اقن حجي" ،هتذثب اشاهذثب".12 :10 ،
( )7اخلمال" ،اشاسن ".223 :1 ،
- 386 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء األول

 -108مروان بن عثمان:
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا دن ح ث اقن اهب ،دن دميا قن ادحذاث ،دن
تسةة قن أيب همال ،أن يياان قن دثمذن ح ثه دن دمذاة ،دن أ ّ اشطفةل اييأة أُيب قن
كةب اضي هللا دنهمذ ،أهنذ مسةت اتسمل هللا صوى هللا دوةه اتسو ثذكي" :أنه اأى اقه يف
شذب يمفي ،اجماه يف حضي ،دوةه نةمان ين هب ،دوى اجهه فياش ين
املنذ يف صماة ٍّ
فحمل اجههُ دحت ،اقذل( :هذا ح ث ينلي) ،اقذل( :يياان قن دثمذن هذا
هب"؟ َّ ،
اجل جمهمل ،ادمذاة قن دذيي هذا اشذي ااى دنه يياان ال ثةيف) ،اتسأشاه :قوغك أن أ ّ
اشطفةل مسةت ين اشنل صوى هللا دوةه اتسو ؟  ،قذل( :ال أداي) ،اقذل( :تسةة قن أيب
همال ي ين ال أبس قه)(.)1
ُ -109م َّ
ظفر بن ُمد ِرك اخلراساين:
قذل يهنذ دن أمح ( :ال أدو أثبت يف زهري ين األشةب إال ألا كذيل ُيظ ّفي؛ فإنه
كذن أثبت ين األشةب)(.)2
السالمي:
ُ -110معان بن ِرفاعة َّ
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن ح ث يةذن قن افذد  ،دن إقياهة قن دب اشيمحن
اشةذاي ،قذل :قذل اتسمل هللا صوى هللا دوةه اتسو " :حيمل هذا اشةو ين كل خو د اشُه،
ثنفمن دنه حتيث ااجذهوني ااناحذل املبطوني اأتاثل اشغذشني" ،فسوت ألمح  :كأنه كما
يمضمع ،قذل( :ال ،هم صحةح) ،فسوت شه :ممن مسةاَه أنت؟  ،قذل( :ين غري ااح )،
قوت :ين ه ؟  ،قذل( :ح ثحت اقن ياسلني ،إال أنه ثسملُ :يةذن دن اشسذتس قن دب
اشيمحن) ،قذل أمح ( :يةذن قن افذد ال أبس قه)(.)3
( )1اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص  ،284أمح قن دب ادحوة اقن تةمة " ،قةذن
توبةس ااجهمة يف أتتسةس ق ده اشلماية " .حتسةق جمممد ين احملسسني يف جممع املوك فه ( ،ط،1
امل ثن  ،جممع املوك فه شطبذد املصح اشريث .218 :7 ،)1426 ،
( )2املزي" ،هتذثب اشلمذل".99 :28 ،
( )3اقن داسذكي" ،اتاثخ ديرق" ،10 :59 ،املـزي" ،هتـذثب اشلمـذل" ،158 :28 ،حممـ قـن أيب قلـي
اقن قة ااجمزثـ " ،يفاـذح داا اشاسـةذدة اينرـما االثـ اشةوـ ااسإاادة" .حتسةـق دبـ اشـيمحن قذئـ ( ،ط،1
- 387 -

سؤاالت مهنا بن حيىي الشامي (ت  )248لإلمام أمحد بن حنبل (ت  )241يف الرجال ،مجعاً وترتيباً ،د .مصعب بن خالد بن عبد هللا املرزوق

 -111معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه:
قذل :تسأشت أمح دن يةذاث قن أيب تسفةذن اضي هللا دنه ،فسذل( :شه صحب )،
قوت :ين أثن هم؟  ،قذل( :يلي ،قطن اشرذ )(.)1
 -112معاوية بن عمرو بن املهلَّب األزدي ،أبو عمر الكويف:
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا دن خو قن متة  ،قوت شه :كذن يثل يةذاث قن
دميا؟  ،قذل( :ال ،يةذاث كذن أنفذ يف ادح ث ينه)(.)2
 -113مقاتل بن حيّان النبطي ،أبو بسطام البلخي اخلراز:
يسذتل قن حةذن ين ادحاسن قن أيب ادحاسن؟  ،فسذل:
قذل يهنذ :تسأشت أمح  :مسع
ُ
(ال أداي)(.)3
ِ -114م رق َسم بن ُرُبرة:
قوت :ين أصحذب اقن دبذس؟  ،قذل( :تسا ) ،قوت :ين
قذل يهنذ :تسأشت أمح ُ ،
ه ؟  ،قذل( :جمذه  ،اطذااس ،ادطذء قن أيب الاح ،اجذقي قن زث  ،ادليي  ،اتسةة قن
جبري) ،قوتِ :ي ْساس ؟  ،قذلِ :
(ي ْس َاس دان هؤالء)(.)4
َ
 -115منصور بن سعد البصري:
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا دن ينصما قن تسة  ،قذل( :قصيي) ،قوت :ااى دنه
اقن يه ي غري او ادح ث ؟  ،قذل( :نة  ،ااى دنه ح ثثذً آخي غيثبذً) ،قوت :ا كيه يل؟ ،
فح ثحت( :دن دب اشيمحن قن يه ي ،دن ينصما قن تسة  ،دن دمذا قن أيب دمذا) ،فذكي
ادح ث ( :قذل دمذا :تسأشت ألا هيثية اضي هللا دنه دن اشس ا ،قذل" :تلفةك آخي اآلث يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشيايض :داا دذمل اشفمائ ).465 :1 ،
( )1اخلمال" ،اشاسن ".432 :2 ،
( )2اخلطةــب" ،اتاثــخ قغ ـ اد" ،261-260 :15 ،املــزي" ،هتــذثب اشلمــذل" ،209 :28 ،اقــن حجــي،
"هتذثب اشاهذثب".216 :10 ،
( )3يغوطذي" ،إكمذل هتذثب اشلمذل".342 :11 ،
( )4املزي" ،هتذثب اشلمذل".463 :28 ،
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اشفاح")(.)1
 -116منصور بن املعتمر السلمي ،أبو َعتّاب الكويف:
قذل يهنذ :تسأشت أمح  :أثهمذ أحب إشةك إ ا ح ّ ث دن إقياهة ؟  ،فسذل:
(ينصما) ،قوت :كة او؟  ،قذل( :قوغحت أن األدمش كذن إ ا ُح ِّ ث دن أح ٍ ين
قوت :قوغحت دن حيىي قن تسةة أنه
أصحذب إقياهة تلو  ،اإ ا ُح ّ ث دن ينصما تسلت)ُ ،
قذل" :إ ا ُح ثت دن ينصما ،فما تُِيد غريه" ،قذل( :نة ) ،قذل( :اكذن حيىي قن تسةة
ثسمل" :ادحل اينصما" ،اكذن إ ا ح َّث دنهمذ ق أ لادحل  ،اكذن ينصما دن ه يس َّيذً)(.)2
 -117منصور بن وردان األسدي ،أبو عبد هللا وقيل :أبو حممد ،العطار الكويف:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن ينصما قن اادان ،فسذل( :ثس )(.)3
 -118ميسرة بن حبيب ِ
الفهري:
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا دن اشوةب لاشرطينج ،هل تةيف فةه شةئذً؟  ،قذل:
(ال أدو إال قمل دوي اضي هللا دنه) ،قوت :كة هم؟ ا كيه ،فح ثحت دن غري ااح ينه
يي دوي قسم ثوةبمن
اكةع ،دن فضةل قن غزاان ،دن يةاسية قن حبةب اشفهيي ،قذلّ :
فسوت :أداو
لاشرطينج ،فسذل" :يذ هذه اشامذثةل اشيت أنا هلذ دذكفمن؟! " ،فاسأشت أمح
ُ
قوت:
يةاسية دوةذً؟  ،قذل( :ال) ،فسوت :ين أثن يةاسية؟  ،فسذل( :كميف ،ااى دنه شةب )ُ ،
مسع شةب ين يةاسية؟  ،قذل( :نة )(.)4
 -119النعمان بن اثبت التيمي ،أبو حنيفة الكويف:
قذل يهنذ :مسةت أمح ثسمل( :يذ قمل أيب حنةف ااشبَـ َةي دن ي إال تسماء)(.)5
( )1اخلمال" ،اشاسن ".551-550 :3 ،
( )2اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .325
( )3اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد" ،73-72 :15 ،املزي" ،هتذثب اشلمذل".558 :28 ،
( )4اخلــمال" ،األيــي لاملةــياف ااشنهــي دــن املنلــي" ،ص  ،62اقــن ق اي ـ املس تســي" ،املناخــب يــن اشةوــل
شوخمال" ،ص .101
( )5اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد".569 :15 ،
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الرقي:
 -120النعمان بن راشد اجلزري ،أبو إسحاق ّ
صةري يف ص ق اشفطي نص صذع ين
قذل يهنذ :كي ألمح ح ث ثةوب قن أيب ُ
ٍّقي ،فسذل( :شةس قصحةح ،إمنذ هم ييتسل ،ثياثه يةمي ااقن جيثج دن اشزهيي ييتسماً)،
ِ ِ
ِ ِ
قسمي يف ادح ث )،
قوت :ين قبل َين هذا؟  ،قذل( :ين قبل اشنةمذن قن ااش  ،شةس هم ّ
صةري(.)1
ّ
اضة ح ث اقن أيب ُ
 -121هاشم األوقص:
قذل أمح يف اااث يهنذ( :ال أديف ثزث قن دب هللا اال هذش األاقص)(.)2
 -122هاشم بن القاسم ،أبو النضر الكناين:
قذل يهنذ :مسةت أمح ثسمل( :أقم اشنضي –أي هذش قن اشسذتس  -أثبت ين
شذ ان)(.)3
 -123هشيم بن بشْي بن القاسم ،أبو معاوية الواسطي:
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا دن ُهرة  ،فسذل( :ثس إ ا مل ث شس) ،فسوت شه :أا
اشا شةس دةب هم؟  ،قذل( :نة )(.)4
 -124اهليثم بن محيد الغساين ،أبو أمحد الدمشقي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن اهلةث قن محة  ،فسذل( :ال أبس قه) ،قوت :إن اهلةث قن
خذاج قذل" :هم يرتاو ادح ث " ،قذل( :مل ثلن قه أبس ،اشلنه كذن ثيى اشس ا)(.)5

( )1اقن ق اي " ،املغحت" ،287 :4 ،اقن دب اهلذدي" ،تنسةح اشاحسةق".97-96 :3 ،
( )2حمم قن أيب قلي اقن قة ااجمزث " ،اشفياتسة " .حتسةق يرهما تسومذن( ،ط ،1حذئل :داا األن شس،
 ،)1993ص  ،259اقن اجب" ،فاح اشبذاي".434 :2 ،
( )3اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد" ،99 :16 ،املزي" ،هتذثب اشلمذل" ،134 :30 ،اقن املـربد" ،اـي اشـ "،
ص.163
( )4اقن املربد" ،اي اش " ،ص .165
( )5يغوطذي" ،شيح تسنن اقن يذجه".420 :1 ،
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 -125الوليد بن مسلم القرشي موالهم ،أبو العباس الدمشقي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن اشمشة  ،فسذل( :اخاوطت دوةه أحذدث يذ مسع ايذ مل
ثاسمع ،اكذنت شه ينليا  ،ينهذ ح ث دميا قن اشةذص" :ال تُوبّاسما دوةنذ دثننذ" . .يف
هذا دن اشنل صوى هللا دوةه اتسو )(.)1
اقذل يهنذ :قوت ألمح  :أميذ أثبت :اشمشة قن ياسو أا اشسيقاسذين -ثةحت حمم قن
صغريا يف األازادي)(.)2
يصةب-؟  ،قذل( :اشمشة  ،كذن اشسيقاسذين ً
 -126ايسني بن معاذ ،أبو معاذ:
تسأل يهنذ اسإيذ أمح دن ح ث ثياثه أقم يةذ  ،دن اشزهيي ،دن دياة ،دن دذئر
اضي هللا دنهذ ،قذشت" :كذن شونل صوى هللا دوةه اتسو خيق ثانر هبذ قة اشمضمء"،
فسذل( :هم ح ث ينلي ،اأقم يةذ  :ايتسني قن يةذ  ،اهم ضةة  ،اهم أقمى ين تسوةمذن
اقن أاق )(.)3
 -127حيىي بن سعيد القطان بن فروخ التميمي ،أبو سعيد البصري:
قذل يهنذ :تسأشت أمح  :أثهمذ أفسه :دب اشيمحن قن يه ي أا حيىي قن تسةة ؟،
فسذل( :دب اشيمحن قن يه ي)(.)4
اقذل يهنذ :قوت ألمح  :أثهمذ أثبت :حيىي قن تسةة أا دب اشيمحن؟  ،قذل( :كذن
حيىي ثباًذ ،اشلن دب اشيمحن أدو قةو اشثماي) ،قوت :أثهمذ أثبت :دب اشيمحن أا أقم نةة ؟
 ،قذل( :يذ ينهمذ إال ثبت)(.)5
 -128حيىي بن صاحل الوحاظي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن حيىي قن صذحل ،فسذل( :اأثاه) ،امل حيم ه(.)6
( )1اقن حجي" ،هتذثب اشاهذثب".155 :11 ،
( )2اقن اجب" ،شيح دول اشرتيذي".731 :2 ،
( )3يغوطذي" ،شيح تسنن اقن يذجه".380 :1 ،
( )4اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد".515 :11 ،
( )5اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .321
( )6اق ــن داس ــذكي" ،اتاث ــخ دير ــق" ،281 :64 ،امل ــزي" ،هت ــذثب اشلم ــذل" ،378 :31 ،اق ــن حج ــي،
- 391 -

سؤاالت مهنا بن حيىي الشامي (ت  )248لإلمام أمحد بن حنبل (ت  )241يف الرجال ،مجعاً وترتيباً ،د .مصعب بن خالد بن عبد هللا املرزوق

 -129حيىي بن عثمان ،أبو زكراي احلريب:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن حيىي قن دثمذن اشذي ثلمن يف ادحيقة  ،فسذل:
(ال أديفه)(.)1
 -130حيىي بن نصر بن حاجب بن عمرو القرشي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن حيىي قن نصي قن حذجب ،فسذل( :خياتسذين ،كذن ق هذ
هنذ) ثةحت قغ اد ،قوت :كة كذن؟  ،فسذل( :كذن جهمةذً ،ثسمل قمل جه  ،كذن ق هذ
ِ
امليثاسي)(.)2
هنذ قغ اد ،فأال ين دخل دوةه قري ّ
 -131حيىي بن هاشم بن كثْي الغساين ،أبو زكراي السمسار:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن حيىي قن هذش اشاسماسذا ،فسذل( :آه ،آه ،ال ثُلاب
دنه)(.)3
اقذل يهنذ ،دن أمح ( :شةس قثس  ،اال ثُلاب ح ثثه)(.)4
 -132يزيد بن عبد هللا املزين:
قوت :ح ث دب هللا قن اهب ،دن دميا قن ادحذاث ،أن أثمب قن
قذل يهنذُ :
يمتسى ح ثه ،أن ثزث قن دب هللا املزين ح ثه ،دن أقةه أن اشنل صوى هللا دوةه اتسو  ،قذل:
"ثةق"؟  ،قذل( :ال أديف ثزث قن دب هللا املزين) ،فسوت شه :تنليه؟  ،قذل( :ال)(.)5
 -133يزيد بن عبد هللا:
قذل أمح يف اااث يهنذ( :ال أديف ثزث قن دب هللا اال هذش األاقص)(.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"هتذثب اشاهذثب".230 :11 ،
( )1اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد" ،281-279 :16 ،اقن داسذكي" ،اتاثخ ديرق".330 :64 ،
( )2اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد" ،238-237 :16 ،اشذهل" ،يةزان االدا ال".412 :4 ،
( )3اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد".247 ،245 :16 ،
( )4اقن حجي" ،شاسذن املةزان".280 :6 ،
( )5اقن حذي ادحنبوي" ،هتذثب األجمق ".674 :2 ،
( )6اقن اشسة " ،اشفياتسة " ،ص  ،259اقن اجب" ،فاح اشبذاي".434 :2 ،
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 -134يزيد بن عبد امللك بن مروان:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن ثزث قن دب املوك قن يياان ،فسذل( :هذا أفضل ين
او) ثةحت ثزث قن يةذاث  ،قوت :ثُذكي دنه ادح ث ؟  ،قذل( :نة )(.)1
 -135يزيد بن معاوية بن أيب سفيان:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن ثزث قن يةذاث قن أيب تسفةذن ،قذل( :هم فةل لامل ثن يذ
فةل) ،قوت :ايذ فةل؟  ،قذل( :قال لامل ثن ين أصحذب اشنل صوى هللا دوةه اتسو افةل)،
قوت :ايذ فةل؟  ،قذل( :هنبهذ) ،قوت :فةُذكي دنه ادح ث ؟  ،قذل( :ال ثذكي دنه ادح ث ،
اال ثنبغي ألح أن ثلاب دنه ح ثثذً) ،قوت ألمح  :اين كذن يةه لامل ثن حني فةل يذ
فةل؟  ،قذل( :أهل اشرذ ) ،قوت شه :اأهل يصي؟  ،قذل( :ال ،إمنذ كذن أهل يصي يةه يف
أيي دثمذن امحه هللا)(.)2
اقذل يهنذ :تسأشت أمح دن ثزث قن دب املوك قن يياان ،فسذل( :هذا أفضل ين
او) ،ثةحت ثزث قن يةذاث .)3( . .
صفرة األزدي ،أبو خالد البصري:
 -136يزيد بن املهلَّب بن أيب ُ
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن ثزث قن املهوَّب ،قذل( :قصيي) ،قوت :كة هم؟ ،
قذل( :كذن صذحب فان ) ،ثسمل( :هم اشذي ثسمل شةب  :مسةت ادحاسن ثسمل" :هذا د ا
هللا اقن املهوّب")(.)4
 -137يعقوب الطلحي:
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا دن اشطوحي ثةسمب ،نلاب دنه ،قذل( :شةس هم
يمضةذً شولاذب) ،امل حيم ه ،امل ثيضه.
( )1اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .237
( )2اخلمال" ،اشاسن " ، 520 :3 ،اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص  ،237اقن أيب
ثةوى" ،طبسذ ادحنذقو " ،347 :1 ،اقن املربد" ،اي اش " ،ص .177
( )3اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .237
( )4اخلمال" ،اشاسن " ، 524 :3 ،اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .238
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اتسأشاه دن إتسحذق قن حيىي اشطوحي؟  ،فسذل( :شةس قريء) ،اقذل أثضذً( :يرتاو
ادح ث ).
قوت :قوغحت دن حيىي قن تسةة يف إتسحذق قن حيىي قذل " :او شبه ال شيء" ،قذل
أمح ( :نة  ،هم كذاو).
قذل يهنذ :فسوت :ح ثحت ثةسمب قن ثمتس اشطوحي ،قذل :ح ثحت دب اشيمحن قن
ِ
دمي
يه ي قن حاسذن قن دثنذا املهول ،قذل :مسةت إتسحذق قن حيىي قن طوح  ،قذل :مسةت ّ
دةاسى قن طوح  ،قذل :أاتسوحت أيب أددم شه يةذاث فمج ته يرغمالً قريء ين أيي اشناسذء ،ا كي
ادح ث  ،إىل أن قذل :فومذ نظي إشةه يسبماً ،قذل :أيذ إين مسةت اتسمل هللا ثسمل" :إنه ملمفَّق ،أا
اشة ُ األيي" ،فسوت أليب ثمتس  :اشرك ينك؟  ،فسذل :ال ،كذا قذل دب اشيمحن.
فسذل أمح ( :إن كذن قذل شك" :ح ثحت دب اشيمحن" فس كذب؛ ألن دب اشيمحن مل
ثلن حي ث دن إتسحذق قن حيىي؛ ألنه يرتاو ادح ث ) ،قوت :فمن أثن كذن إتسحذق؟ ،
قذل( :كميف) ،قوت :ايذ شأنه؟  ،قذل( :ينلي ادح ث )(.)1
 -138يعمر بن بشر ،أبو عمرو املروزي ،من كبار أصحاب ابن املبارك:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن ثةمي قن قري ،فسذل( :يذ أاى كذن قه أبس)(.)2
املبحث الثاني :الكنى
 -139أبو بكر بن أيب مرمي:
قذل يهنذ ألمح ِ :ملَ تلاب دن أيب قلي قن أيب ييمي اهم ضةة ؟  ،قذل( :أديفه)(.)3
 -140أبو بكر بن عياش بن سامل احلنّاط ،موىل واصل بن حيان األسدي:
قذل يهنذ :تسأشت أمح  :أثهمذ أحب إشةك :إتسيائةل أا أقم قلي قن دةذش؟  ،فسذل:
(إتسيائةل) ،قوتِ :ملَ؟  ،قذل( :ألن ألا قلي كثري اخلطأ ج اً) ،قوت :كذن يف كابه خطأ؟
( )1اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .231
( )2اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد".522-521 :16 ،
( )3اقن تةمة " ،املاسا او دوى جمممع اشفاذاى".90 :2 ،
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قذل( :ال ،كذن إ ا ح ث ين حفظه)(.)1
 -141أبو طيبة ،ويقال أبو ظبية ،السلفي مث الكالعي:
قذل يهنذ :ح ثنذ خذش قن خ اش :ثنذ دب هللا قن اهب :ثنذ اشاسيي قن حيىي ،أن
شجذدذً ح ثه ،دن أيب طةب  ،دن دب هللا قن ياسةمد ،قذل :مسةت اشنل صوى هللا دوةه
اتسو ثسمل" :ين قيأ تسماة اشماقة يف شةو مل تصةبه فذق ".
قذل أمح ( :هذا ح ث ينلي ،اقذل( :اشاسيي قن حيىي ثبت ،ثس ثس  ،اشجذع اشذي
ااى دنه ال أديفه ،اأقم طةب هذا ال أديفه ،اادح ث ينلي)(.)2
املطوس:
املطوس ،عبد هللا –وقيل يزيد -بن ّ
 -142أبو ّ
تسأل يهنذ أمح دنه ،فسذل( :ال أديف ألا املطمس اال اقن املطمس)(.)3

( )1اخلطةب" ،اتاثخ قغ اد".551 ،542 /16 ،
( )2اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .116
( )3حمم ـ قــن أيب قلــي اقــن قــة ااجمزث ـ " ،اشفياتســة " .حتسةــق يرــهما حاســن تســومذن( ،ط ،3حذئــل :داا
األن شس ،)2003 ،ص.249
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املبحث الثالث :األلقاب
 -143العبادلة:
قذل يهنذ :قوت ألمح  :ين اشةبذدش ؟  ،قذل( :دب هللا قن دبذس ادب هللا قن دمي،
ادب هللا قن اشزقري ،ادب هللا قن دميا) –اضي هللا دنه .)1(-
 -144العُمرين:
قذل يهنذ :تسأشت ألا دب هللا ،قوتَ :ين اشةميثن؟  ،قذل( :دمي قن اخلطذب ادمي
قن دب اشةزثز) ،قوت :إن ألا دبة فةمذ ح ثمين دنه قذل :اشةميثن :ألا قلي ادمي؟  ،فسذل:
(يذ نةيف اشةميثن إال دمي قن اخلطذب ادمي قن دب اشةزثز)(.)2

( )1اقن املربد" ،اي اش " ،ص .91
( )2اخلمال" ،اشاسن ".223 :1 ،
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املبحث الرابع :البلدان
 -145أهل الكوفة:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن ح ث األدمش ،دن أيب اائل" :أن يةذاث شةب
لاألصنذ " ،فسذل( :يذ أغوط أهل اشلمف دوى أصحذب اتسمل هللا صوى هللا دوةه اتسو ) ،امل
ثصحح ادح ث  ،اقذل( :تلو قه اجل ين اشرةة )(.)1
 -146أهل الشام وأهل مصر:
قذل يهنذ :تسأشت أمح دن ثزث قن يةذاث قن أيب تسفةذن ،قذل( :هم فةل لامل ثن يذ
فةل) ،قوت :ايذ فةل؟  ،قذل( :قال لامل ثن ين أصحذب اشنل صوى هللا دوةه اتسو افةل)،
قوت :ايذ فةل؟  ،قذل( :هنبهذ) ،قوت :فةُذكي دنه ادح ث ؟  ،قذل( :ال ثذكي دنه ادح ث ،
اال ثنبغي ألح أن ثلاب دنه ح ثثذً) ،قوت ألمح  :اين كذن يةه لامل ثن حني فةل يذ
فةل؟  ،قذل( :أهل اشرذ ) ،قوت شه :اأهل يصي؟  ،قذل( :ال ،إمنذ كذن أهل يصي يةه يف
أيي دثمذن امحه هللا)(.)3(،)2

( )1اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص .227
( )2اخلمال" ،اشاسن " ، 520 :3 ،اقن ق اي املس تسي" ،املناخب ين اشةول شوخمال" ،ص  ،237اقن أيب
ثةوى" ،طبسذ ادحنذقو " ،347 :1 ،اقن املربد" ،اي اش " ،ص .177
( )3اهذا آخي يذ تةاسي مجةه ،اادحم هلل اب اشةذملني.
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()1

ذكر أحكام اإلمام أمحد رمحه هللا اليت وردت يف السؤاالت
التوثيق

نفي العلم
واملعرفة عن
املسؤول عنه

التضعيف

ما حكاه عنه
مهنا
كاب دنه
أحذدث ينلية
مث خيقهذ

ال أبس
قه

فمان أدو
قةو فمان

أحذدثثه
يمضمد

كذن قاّذالً
شألنفس

كذن ق اايً

أخطأ يف
ح ث كذا

ال أديفه

ثس

هب حمممداً

كذن أدما

يف ح ثثه نظي

كذن ث شس

شفمان غري
شيء (أي
خطأ)

ال أداي ين
هم

مل حيم ه

كابه
صحةح

صذحل

خيطئ

مل ثلن صذحب ال ثياى دنه
ادح ث
حث

خيطئ يف
ح ثثه

ال ثةيف

أشةس هم ين
اشنذس؟ (أي
خيطئ)

مل حيم ه ،امل
ثي أن ثُلاب
دنه

ال أداي

كيهه

ال أداي ين
أثن هم

مل ثسل شةئذً

ال ثياى دنه
ادح ث

ال ثُةيف
فمان

ضة ح ثثه
ّ

شةس هم قسمي
يف ادح ث

ال أديف
فما ً

ضة فما ً
ّ

خيطئ إ ا
ح ث ين
حفظه

يةياف
اتقةي
ادح ث
كبري
صحةحه
ال أدو أثبت
ين اشيفةذء يف فمان إال شةس قريء
فما ً

كذن صذحب
اأي
ال ثلاب دن
اخلبة

أثبت ين
فمان

شه صحب

يرتاو
ادح ث

أحذدثثه ينلية

يذ أاى
قه لاتسذً

فمان مسع
ين فمان

ينلي
ادح ث

احي ث دن
او؟! إ هلل
اإ إشةه ااجةمن

فمان دشّس
ال ثةجبحت
أن أح ث
دنه
حي ث
أبحذدث
فةهذ تنسص
ألصحذب
اتسمل هللا

غوط ين
فمان

ضةة
ادح ث

( )1كي هنذ األشفذظ اشيت تفة اشامثةق ااشاضةة  ،يع االجاهذد فةمذ ثن اج حتاهذ يـن تمثةـق اتضـةة
ناسل ااسب تسةذقهذ .اين هذه األشفذظ يذ هم صيثح ،اقوةل ينه ممذ دـرب قـه يهنـذ دـن حلـ اسإيـذ .
ادرب هبذ اسإيذ يف أكثي ين اااث .
اين هذه األشفذظ يذ هم مبةىن ااح ّ
اقـ تســيدهتذ ااســب تيتةبهــذ يف اشاسـؤاال  ،دان ييادــذة شسمهتــذ أا تسذاهبــذ أا تطذقسهــذ يف املةــىن؛ فــذشك
يمتســة سإطماقــذ اسإيــذ امحــه هللا ،فــذملياد هنــذ اشمقــمف دوــى األشفــذظ اشــيت اتســاةموهذ
ثاطوــب دااتس ـ ّ
اسإيذ  ،خذص اأن قةضهذ ق تليا يف أكثي ين اا ٍا ااااث .
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التوثيق

نفي العلم
واملعرفة عن
املسؤول عنه

التضعيف

شةس قه
أبس

ثس إ ا مل
ث شس

كثري اخلطأ
ج اً إ ا
ح ث ين
حفظه

أنفذ يف
ادح ث
ين فمان

مل ثلن قه
أبس

يرتاو

فمان
أديف

فمان أفضل
ين فمان

ين ثةيف
فما ً؟! ،
شةس هم
مبةياف

فمان ثُذكي نه
فمان أفسه
ادح ث

كثري اشغوط

أحذدثثه شةس
هي لاشسمث

ال ثةيف
فمان
ا ث دن
فمان

شةس قصحةح
ِين فمان

شةس شه
حمااة

ضةة
ضةة  ،اهم
أقمى ين فمان

شةس
مبحفمظ
ادح ث

أحذدثثه ينلية

يمضمع ين قبل
فمان

ثبت

يذ أاى كذن
قه أبس

ال أبس

-

شةس قثس
اال ثلاب
دنه ادح ث

-

-

اجل اتسخ

صذحب فان

-

-

-

كذن فمان
صغرياً يف فمان

اشا شةس دةب

يذ أداي

اخاوطت دوةه
أحذدث يذ
مسع ايذ مل
ثاسمع

-

ما حكاه عنه
مهنا
كاب أحذدث
فمان اشضةة
شةةيفهذ
كيهه ،اهنى أن
ثلاب شيء
ين ح ثثه

ثياي
ح ثثذً ينليًا

كذن ثيى اشس ا

-

مل ثيضه

جمهمل

كذن جهمةذً

-

حمل اجهه
ّ

ال ثنبغي أن
ُحي ث دنه

آه آه ال ثُلاب
دنه

-

ال ثُذكي دنه
ادح ث اال
ثنبغي أن
ثلاب دنه
ح ثثذً
كذن ال
ثبذيل دمن
حث
شةس هم
يمضةذً
شولاذب

يذ أغوطه
دوى أصحذب
اتسمل هللا
صوى هللا دوةه
اتسو

-

-

كذن كذالاً

-

-

-

-

-
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()1

فوائد وآراء اصطالحية لإلمام وردت عنه رمحه هللا يف ثنااي السؤاالت
اميلن تسيد هذه اشفمائ ااسب يمضمدذهتذ:
 ترادف بعض عبارات اجلرح والتعديل:
(أدما) تفاسيهذ( :أحذدثثه يمضمد )(.)2
(شةس قريء) مبةىن( :يرتاو ادح ث )(.)3
(ال أبس قه) مبةىن( :ثس )( ،)4اأثضذً( :مل ثلن قه أبس)(.)5
 اصطالح النكارة:
(اشنلذاة) مبةىن( :املخذشف )(.)6
ا (اشنلذاة) مبةىن( :اشغياق )(.)7
 تقوية مرسل التابعي الكبْي(.)8
 كتابة حديث الضعيف ملعرفته(.)9

 ال أحد من الناس يسلم من الغلط(.)10
( معروف احلديث) مبعىن (صحيح)(.)11
 التدليس عيب(.)12

( )1اكافةت قذكي االتسانبذط ،اشماتسازادة يياجة املمضع ق الش اق اشرتمج .
( )2اق اشرتمج (.)3
( )3اق اشرتمج (.)10
( )4اق اشرتمج (.)74
( )5اق اشرتمج (.)108
( )6اق اشرتمج (.)14
( )7اق اشرتمج (.)82( ،)77
( )8اق اشرتمج (.)7
( )9اق اشرتمج (.)122( ،)8
( )10اق اشرتمج (.)86
( )11اق اشرتمج (.)88
( )12اق اشرتمج (.)107
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خامتة البحث
أهم النتائج:

 قوغ د د اشيااة ااشيجذل ااألشسذب فةمذ ُمجع ين تسؤاال يهنذ ايذ نسوه دن اسإيذ :تسا اأاقةني ايذئ  ،اقوغت اااايهتذ :أكثي ين تساني ايذئ  ،ا شك لاملليا ،ااذف
املليا تبوغ اشياااي ثماثني ايذئ أا تزث .
 إجذلا اسإيذ حم : -1أحلذيذً "صيحي " يف أكثي ين مثذنني تيمج .
 -2اتةيثفذً مبذ ثزث دوى ثماثني أا أكثي.
 -3اأثضذً "حلذث " يهنذ آلااء اسإيذ يف أكثي ين :مخس ااااي .
 -دق إجذلا اسإيذ اأحلذيه.

 ظهي حاسن صحب يهنذ شإليذ ايلذناه احيصه دوى اشفذئ ة اتسة اطماده.أهم التوصيات:
 اشةنذث قةو اشاسؤاال .
 مجع تياث يهنذ اشرذيي دن اسإيذ أمح امحهمذ هللا.
 تساسة اشاسؤاال دوى اشةوم  ،ااتساخياج املاسذئل ادح ثثة اغريهذ ،امتةةزهذ دن
قةضهذ.
 يسذقو تسؤاال يهنذ شإليذ قبسة تسؤاال األصحذب ،ااملمازن قةنهذ.
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املصادر واملراجع
اقــن أيب حــذمت ،حممـ قــن دبـ اشــيمحن قــن أيب حــذمت اشـيازي" .اشةوــل" .حتسةــق فيثــق يــن اشبــذحثني
دشياف تسة ادحمة اخذش ااجيثاسي( .ط ،1اشيايض.)1427 :
اقن أيب ثةوى ،حمم قن حمم " .طبسذ ادحنذقو " .حتسةق حمم اشفسي( .ط ،1اشسـذهية :يطبةـ
اشاسن احملم ث ).
اق ــن ااج ــمزي ،دبـ ـ اش ــيمحن ق ــن دو ــي" .املن ــاظ يف اتاث ــخ املو ــمو ااأليـ ـ " .حتسة ــق حممـ ـ دط ــذ
ايصطفى دطذ( .ط ،2قريا  :داا اشلاب اشةومة .)1995 ،
اقــن املـِـربد ،ثمتسـ قــن حاســن" .اــي اشـ فــةمن تلوـ فــةه اسإيــذ أمحـ مبـ ح أا ّ" .حتسةــق
ااحة اشاسمثفي( .ط ،1قريا  :داا اشلاب اشةومة .)1992 ،
اقن املِـربد ،ثمتسـ قـن حاسـن" .دفـع املمايـ يف أحلـذ اشةمذيـ " .حتسةـق دبـ هللا اشطةـذا ادبـ
اشةزثز ادحجةمان( .ط ،1اشيايض :داا اشمطن.)1415 ،
اقن تةمة  ،أمح قن دب ادحوة " .اقاضـذء اشصـياط املاسـاسة ملخذشفـ أصـحذب ااجحـة " .حتسةـق
صي اشةسل( .ط ،7قريا  :داا دذمل اشلاب.)1999 ،
اقــن تةمة ـ  ،أمحـ قــن دبـ ادحوــة " .املاســا او دوــى جممــمع اشفاــذاى" .مجــع اتيتةــب حمم ـ اقــن
قذتس ( .ط ،1طُبع دوى نفس اشرةخ اقن قذتس .)1418 ،
اقـن تةمةـ  ،أمحـ قــن دبـ ادحوــة " .قةــذن توبــةس ااجهمةـ يف أتتســةس قـ ده اشلمايةـ " .حتسةــق
جمممدـ ـ ي ــن احملسس ــني يف جمم ــع املو ــك فهـ ـ ( .ط ،1امل ثنـ ـ  ،جمم ــع املو ــك فهـ ـ شطبذدـ ـ
املصح اشريث .)1426 ،
اقــن تةمة ـ ( ،آل تةمة ـ ) جم ـ اشـ ثن اشــهذب اش ـ ثن اتســي اش ـ ثن" .املاســمدة يف أصــمل اشفســه".
حتسةق حمم حمةي اش ثن دب ادحمة ( .يطب امل ين.)1964 ،
اق ــن حذيـ ـ  ،ادحاس ــن ق ــن حذيـ ـ اشبغـ ـ ادي ادحنبو ــي" .هت ــذثب األجمقـ ـ " .حتسة ــق دبـ ـ اشةزث ــز
اشسذث ي( .ط ،1امل ثن  :اشةوم اادحل .)1425 ،
اقــن حبــذن ،حمم ـ قــن حبــذن" .اشثســذ " .حتسةــق حمم ـ دب ـ املةة ـ خــذن( .ط ،1حة ـ ا آلاد
اش كن لاهلن  :دائية املةذاف اشةثمذنة .)1973 ،
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اقــن حجــي ،أمح ـ قــن دوــي" .تةجةــل املنفة ـ قزاائ ـ اجــذل األاقة ـ " .حتسةــق إك ـيا هللا إي ـ اد
ادحق( .ط ،1قريا  :داا اشبرذئي.)1996 ،
اق ــن حج ــي ،أمح ـ ـ ق ــن دو ــي" .هت ــذثب اشاه ــذثب" .حتسة ــق دائ ــية املة ــذاف اشنظذية ـ ـ ( .ط،1
اشسذهية :داا اشلاذب اسإتسمايي.)1993 ،
اقن حجي ،أمح قن دوي" .فاح اشبذاي شـيح صـحةح اشبخـذاي" .تـيقة حممـ فـؤاد دبـ اشبـذقي
احتسة ــق حم ــب اشـ ـ ثن اخلطة ــب اتةوة ــق اشر ــةخ دبـ ـ اشةزث ــز اق ــن لاز( .امللاب ـ ـ اشاس ــوفة ،
قريا  :نري داا املةيف .)1379 ،
اقــن حجــي ،أمح ـ قــن دوــي" .شاســذن املة ـزان" .حتسةــق دائــية املةــذاف اشنظذية ـ ( .ط ،2قــريا :
يؤتساس األدومي.)1971 ،
اقــن اجــب ،دبـ اشــيمحن قــن أمحـ " .فــاح اشبــذاي شــيح صــحةح اشبخــذاي" .حتسةــق حممــمد دبـ
املسصمد امجذد ( .ط ،1امل ثن  :اشغيلاء األثيث .)1996 ،
اقــن اجــب ،دب ـ اشيمحن قــن أمحـ " .شــيح دوــل اشرتيــذي" .حتسةــق مهــذ تســةة ( .ط ،1اشزاقــذء:
يلاب املنذا.)1987 ،
اقــن دبـ اهلــذدي ،حممـ قــن أمحـ " .تنســةح اشاحسةــق يف أحذدثـ اشاةوةــق" .حتسةــق تســذيي جــذد
هللا ادب اشةزثز اخلبذين( .ط ،1اشيايض :أضماء اشاسو .)2007 ،
اق ــن داس ــذكي ،دو ــي ق ــن ادحاس ــن" .اتاث ــخ ي ثنـ ـ دير ــق" .حتسة ــق دم ــي ق ــن غيايـ ـ اشةم ــياي.
(قريا  :داا اشفلي.)1995 ،
اقن ق اي  ،دب هللا قن أمح " .املغحت"( .اشسذهية :يلاب اشسذهية.)1968 ،
اقن ق اي  ،دب هللا قن أمح " .املناخب ين اشةوـل شوخـمال" .حتسةـق طـذاق دـمض هللا( .ط،1
اشيايض :داا اشياث .)1998 ،
اقــن قــة ااجمزث ـ  ،حمم ـ قــن أيب قلــي" .أحلــذ أهــل اشذي ـ " .حتسةــق ثمتس ـ اشبلــيي اشــذكي
اشةذاااي( .ط ،1اش يذ  :ايذدى شونري.)1998 ،
اقــن قــة ااجمزثـ  ،حممـ قــن أيب قلــي" .اشفياتســة " .حتسةــق يرــهما تســومذن( .ط ،1حذئــل :داا
األن شس.)1993 ،
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اقـ ــن قـ ــة ااجمزث ـ ـ  ،حمم ـ ـ قـ ــن أيب قلـ ــي" .زاد املةـ ــذد يف ه ـ ـ ي خـ ــري اشةبـ ــذد" .حتسةـ ــق شـ ــةةب
األا ؤاط ادب اشسذدا األا ؤاط( .ط ،3قريا  :يؤتساس اشيتسذش .)1998 ،
اقن قة ااجمزث  ،حمم قن أيب قلي" .يفاذح داا اشاسةذدة اينرما االثـ اشةوـ ااسإاادة" .حتسةـق
دب اشيمحن قذئ ( .ط ،1اشيايض :داا دذمل اشفمائ ).
اقن قة ااجمزث  ،حمم قن أيب قلي" .هتذثب تسنن أيب دااد اإثضـذح دووـه ايرـلماته" .حتسةـق
دوي اشةميان( .ط ،1اشيايض :داا دذمل اشفمائ .)1437 ،
اقــن يــذكمال ،دوــي قــن هبـ هللا" .اسإكمــذل يف افــع االاتةــذب دــن املؤتوـ ااملخاوـ يف األمســذء
ااشل ــىن ااألناس ــذب" .حتسة ــق دبـ ـ اش ــيمحن املةوم ــي ا ثـ ـ اشةبذتس ــي( .ط ،1حةـ ـ ا آلاد
اش كن لاهلن  :دائية املةذاف اشةثمذنة  ،تصمثي اشلاذب اسإتسمايي.)1963 ،
اقــن يفوــح ،إق ـياهة قــن حمم ـ " .املسص ـ األاش ـ يف كــي أصــحذب اسإيــذ أمح ـ " .حتسةــق دب ـ
اشيمحن اشةثةمني( .ط ،1اشيايض :يلاب اشيش .)1990 ،
اق ــن يفو ــح ،حمم ـ ق ــن يفو ــح املس تس ــي" .اآلداب اشر ــيدة " .حتسة ــق ش ــةةب األا ؤاط ادم ــي
حاسن ِ
اشسةّذ ( ،ط ،1 .قريا  :يؤتساس اشيتسذش اازااة األاقذف قسطي.)2015 ،
اقــن يفوــح ،حمم ـ قــن يفوــح املس تســي" .اشفــياع" .حتسةــق دب ـ هللا اشرتكــي( ،ط ،1 .قــريا :
يؤتساس اشيتسذش اداا املؤث .)2003 ،
ادحاســةحت ،حممـ قــن دوــي" .اسإكمــذل يف كــي يــن شــه اااث ـ يف ياســن اسإيــذ أمح ـ يــن اشيجــذل
تســمى يــن كــي يف هتــذثب اشلمــذل" .حتسةــق دبـ املةطــي قوةجــي( .كياترــي :ينرــماا
جذية اش ااتسذ اسإتسماية ).
اخلطة ــب اشبغـ ـ ادي ،أمحـ ـ ق ــن دو ــي" .اتاث ــخ قغـ ـ اد" .حتسة ــق قر ــذا د ـ ـماد ية ــياف( .ط،1
قريا  :داا اشغيب اسإتسمايي.)2002 ،
اخلــمال ،أمح ـ قــن حمم ـ " .األيــي لاملةــياف ااشنهــي دــن املنلــي شوخــمال" .حتسةــق حيــىي ي ـياد.
(ط ،1قريا  :اشلاب اشةومة .)2003 ،
اخلمال ،أمح قن حمم " .اشاسن " .حتسةق دطة اشزهياين( .ط ،1اشيايض :داا اشياث .)1989 ،
اشــذهل ،حمم ـ قــن أمح ـ " .ية ـزان االدا ـ ال يف نس ـ اشيجــذل" .حتسةــق دو ــي اشبجــذاي( .ط،1
قريا  :داا املةيف .)1963 ،
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اشاس ــومي ،حممـ ـ ق ــن ادحاس ــني" .تسـ ـؤاال اشاس ــومي شوـ ـ اا قط ــحت" .حتسة ــق فيث ــق ي ــن اشب ــذحثني
دشياف تسة ادحمة اخذش ااجيثاسي( .ط ،1اشيايض.)2007 ،
اشةمائي ،خوةل قن كةلوـ ي" .جـذيع اشاحصـةل يف أحلـذ املياتسـةل" .حتسةـق محـ ي اشاسـوفي.
(ط ،1قريا  :دذمل اشلاب.)1986 ،
ييحب ــذ ،إمسذدة ــل ق ــن غ ــذزي" .ياس ــذئل اسإي ــذ أمح ـ ق ــن حنب ــل اشفسهة ـ  ،اااث ـ يهن ــذ ق ــن حي ــىي
اشرذيي (  )248مجةذً ادااتس "( .ط ،1اشيايض :يلاب املةذاف.)2010 ،
املــزي ،ثمتس ـ قــن دب ـ اشــيمحن" .هتــذثب اشلمــذل يف أمســذء اشيجــذل" .حتسةــق قرــذا يةــياف.
(ط ،1قريا  :يؤتساس اشيتسذش .)1980 ،
يغوطــذي ،اقــن قوــةج اشبلحــيي" .إكمــذل هتــذثب اشلمــذل يف أمســذء اشيجــذل" .حتسةــق دــذدل
حمم اأتسذي إقياهة ( .ط ،1اشسذهية :اشفذااق ادح ثث .)2001 ،
يغوطذي ،اقن قوـةج اشبلحـيي" .شـيح تسـنن اقـن يذجـه" .حتسةـق كذيـل دمثضـ ( .ط ،1يلـ :
يلاب نزاا اشبذز.)1999 ،
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