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غتبار س ندىا  اس تخالص امرواايت امعبية من كتاب أ ضول اماكيف وثطنيفيا حبسة ا 
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لة ال سالم املكيين، یؼّد أ حد امكتة ال رتؼة امروائية املوجوكة غند امش يؼة. املكيين ىو أ حد امؼلامء امش يؼة امبارزين. أ حد امكتاب امرشیف أ ضول اماكيف مث امللدمة:

طوم غن فيو نللت غن مؼاخلطائص اميت يمتزي هبا ىذا امكتاب غن امكتة امثالجة امباكني، ىو ثلدمو ػلهيم يف امزمن اذلي كتة فيو. حبيث تؼظ امرواايت املوجودة 

نعالكًا، من حصة س ند امرواايت املوجودة يف ىذا كتاب اماكيف وكونو أ حد مراجع احلدیث غند امش يؼة، مفن امليم امليا م ابس تخالص ظریق جالث وسعاء. ا 

 ال حادیث امعبية منو وامتب كد من حصة س ندىا. 

 امكتاب امرشیف، حتدید ػددىا وامتب كد من حصة س ند ىذه امرواايت. اميدف ال سايس يف ىذه ادلراسة، اس تخالص ال حادیث امعبية من ىذا  ال ىداف:

ساليم. مقنا تدراسة مجيع امرواايت ام :املواد و امعرق واردة يف ىذه ادلراسة يه دراسة كيفية، ومتت ابل س تؼانة من برانمج درایة امنور اذلي أ نتجتو مؤسسة ػلوم ا 

 كتاب اماكيف، ومن تؼد ذكل اس تخلطنا ال حادیث امعبية ومن مّث ضنفناىا حبسة حصة س ندىا. 

امرواايت امعبية من كتاب اماكيف )ال ضول، امفروع وروضة اماكيف(، وىذه امرواايت ثظير ثب ثر امؼوامل املادیة ػىل من  3322مت اس تخالص ما مجموػو  امنتاجئ:

ىل جالث مجموػات: امطحيحة، املوجوكة وامضؼيفة. ػدد امرواايت امط  حيحة واملوجوكة تلؽ حفغ امطحة وسالمة امبيئة وامؼالج. ال حادیث املس تخلطة مت ثطنيفيا ا 

% 06% فلط من رواايت اماكيف امعبية يه رواايت حصيحة أ و موجوق هبا يف حني أ ن 66روایة. تؼبارة أ خرى،  161 حني تلؽ ػدد امرواايت امضؼيفة يف 1323

 مهنا رواايت ضؼيفة. 

ميكن ال غامتد ػلهيا. ذلا جيدر تنا ػىل ال كل أ ن امبحث املامئ أ جبت ػدم حصة ملوةل أ ن أ غلة امرواايت امعبية املذكورة يف اماكيف يه رواايت ضؼيفة ول  :ال س تنتاج

 نلتفت اىل امرواايت امطحيحة ونلوم تدراسات خمربیة ػلهيا ونبلهيا اىل جانة مراجع امعة امتلليدي مكطدر موجوق ویؼمتد ػليو. 

 ؛ الاسالمامعة امتلليدي امنوغي؛ امبحث املفتاحية: املكامت

 
 وامؼالج/امتؼلمي وامبحوث امعيب:امتعبيق يف جمال امس ياسات امطحية 

 ة ال رتؼة دلى امش يؼةىذا امبحث ىو دراسة كيفية ومعدت اىل دراسة امؼالكة تني امتؼاممي ادلینية وامعة. مقنا تدراسة امرواايت امعبية من أ حد امكتة امروائي

  واس تخلطناىا و من مّث ضنّفناىا.
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